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َمةُ  اْلُمَقد 

  مِ يْ حِ الر  نِ محَْ الر  اهللاِ  مِ سْ بِ 

 ادً م حمَُ  ن أَ  دُ هَ شْ أَ وَ  اهللا، ال إِ  هَ لَ إِ  َال  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ  ،هُ ْغِفرُ تَـ سْ أَ وَ  ،هُ نُ يْـ عِ تَ سْ أَ وَ  ،هُ دُ محَْ أَ  ،هِ ل لِ  دُ مْ احلَْ 
  .هُ لُ وْ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ عَ 

  :دُ عْ ا بَـ م أَ 

 هِ ي بِ نَ  ةِ ن سُ وَ  هِ ابِ تِ  كِ َىل إِ  ةُ ايَ دَ ا اهلِْ يَ نْـ الد  هِ ذِ هَ  ِيفْ  ْنيَ مِ لِ سْ مُ ى الْ لَ عَ  ل جَ وَ  ز عَ  اهللاِ  مِ عَ نِ  نْ مِ  ن إِ فَ 
 قُ يْ فِ وْ التـ  ةِ مَ يْ ظِ عَ الْ  مِ نَ الع  نَ مِ وَ  .امَ ِِ  لِ مَ عَ الْ ، وَ حِ الِ الص  فِ لَ الس  مِ هْ ى فَـ لَ عَ  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ ل صَ 
 اهللاُ  الَ ، قَ اهللاِ  دِ اجِ سَ مَ  ِيفْ  ةِ اعَ مَ اجلَْ وَ  ةِ ن الس  لِ هْ أَ  اءِ مَ لَ ي عُ دِ يْ ى أَ لَ عَ  ي عِ رْ الش  مِ لْ عِ الْ  بِ لِ طَ لِ 
 َلُكمْ  اللهُ  يـَْفَسحِ  فَاْفَسُحوا اْلَمَجاِلسِ  ِيف  تـََفسُحوا َلُكمْ  ِقيلَ  ِإَذا آَمُنوا الِذينَ  أَيـَها يَا{: اَىل عَ تَـ 

 ِمبَا َواللهُ  َجاتٍ َدرَ  اْلِعْلمَ  أُوتُوا َوالِذينَ  ِمْنُكمْ  آَمُنوا الِذينَ  اللهُ  يـَْرَفعِ  فَاْنُشُزوا اْنُشُزوا ِقيلَ  َوِإَذا

  . ]11: ةُ ادلَ جَ مُ الْ [} َخِبريٌ  تـَْعَمُلونَ 

 اسُ الن وَ ؛ اهللاِ  دِ اجِ سَ مَ  ِيفْ  مِ لْ عِ الْ  بُ لَ طَ  اسِ الن  نَ مِ  رٌ يْـ ثِ ا كَ هَ لَ هَ جَ  دْ قَ  رِ وْ مُ اْألُ  نَ ًرا مِ يْـ ثِ كَ َو 
 وْ أَ  سِ ارِ دَ مَ  الْ ِيف  مِ لْ عِ الْ  بُ لَ طَ  مْ هُ دَ نْ عِ  رُ يْـ خلَْ ا، وَ يدٍ ِجبَ  سَ يْ لَ  دِ اجِ سَ مَ  الْ ِيف  مِ لْ عِ َب الْ لَ طَ  ن أَ  نَ وْ نـ ظُ يَ 

، دِ اجِ سَ مَ  الْ ِيف  مِ لْ عِ الْ  سَ الِ ا جمََ وْ كُ َر اَس تَـ الن  ن أَ  مِ وْ يَـ ا الْ ذَ هَ  َع ِيفْ اقِ وَ ُت الْ يْ أَ ا رَ م لَ ، فَـ اتِ عَ امِ اجلَْ 
 ضَ عْ بَـ  رُ كُ ذْ ا أَ رً صَ تَ خمُْ  عَ مجَْ أَ  نْ أَ  تُ بْ بَ حْ أَ ، تِ اعَ امِ اجلَْ  وْ أَ  سِ ارِ دَ مَ الْ بِ  مِ لْ عِ الْ  بِ لَ طَ  ِيفْ  نَ وْ عُ ارِ سَ يُ وَ 

 امِ كَ حْ أَ بـَْعَض ًضا يْ أَ  رُ كُ ذْ أَ وَ  ،دِ اجِ سَ مَ الْ بِ  ي عِ رْ الش  مِ لْ عِ الْ  بِ لَ طَ  ِيفْ  ةِ حَ يْ حِ الص  ثِ يْ ادِ حَ اْألَ 
    ".َمَع ِذْكِر بـَْعِض اْلَفَواِئدِ  دِ جِ اسَ مَ الْ  امُ كَ حْ أَ "ا هَ تُـ يْ َمس وَ  ،دِ اجِ سَ مَ الْ 
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 ا،هَ يْـ فِ  رَ ظَ نَ  وْ أَ  ا،هَ ظَ فِ حَ  َأوْ  ا،َأهَ رَ قَـ  أَوْ  ا،هَ عَ مسَِ وْ أَ  ا،هَ بَـ تَ كَ  نْ مَ وَ  ،َنا َِاعَ فَ نْـ يَـ  نْ أَ  اهللاَ  لُ أَ سْ أَ   
 اتِ ن جَ  ِيفْ  ةً عَ فْـ رَ وَ  ميِْ رِ كَ الْ  هِ جْ وَ ا لِ صً الِ خَ  اهَ لَ عَ جيَْ  نْ أَ وَ  ،اهَ يْـ لَ عَ  ل دَ ، وَ اهَ رِ شْ ى نُ لَ عَ  انَ عَ أَ وَ  اهَ رَ شَ نَ  وْ أَ 

 لِ  دُ مْ حلَْ ا نِ ا أَ انَ وَ عْ دَ  رُ آخِ وَ  ،مِ يْ عِ الن رَ  هِ ل ْنيَ مِ الَ عَ الْ  ب.  

   ي سِ يْ نِ وْ دُ نْ اْألَ  ي رِ وْ بُـ مْ الل  مٍ يْ لِ سَ  نُ بْ  دُ م حمَُ  دَ محَْ أَ  وْ بُـ أَ  اهَ بَـ تَ كَ 

َعاءَ  ِيفْ    َمْسِجِد السنِة بِاْلَمِديـَْنِة السَكِنيِة َسْعَواَن َصنـْ
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  َأوُل؟ ُوِضعَ  َمْسِجدٍ  َأي : الرُجلِ  قـَْولِ  ابُ بَ 

 ُوِضعَ  َمْسِجدٍ  َأي  اللِه، َرُسولَ  يَا: قـُْلتُ : قَالَ  ،َعْنهُ  اللهُ  َرِضيَ  َذر  أَِبي َعنْ  .1
 :قـُْلتُ  »اَألْقَصى الَمْسِجدُ  ثُم «: قَالَ  َأي؟، ثُم : قـُْلتُ . »الَحَرامُ  الَمْسِجدُ «: قَالَ  َأوَل؟
نَـُهَما؟ َكانَ  َكمْ   َواَألْرضُ  َفَصل، الصالَةُ  َأْدرََكْتكَ  َحْيُثَما«: قَالَ  ثُم  ،»َأْربـَُعونَ «: قَالَ  بـَيـْ
 ).3425( ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ . »َمْسِجدٌ  َلكَ 

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 فَِإن : "اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  دُ محَْ أَ  اسِ ب عَ و الْ بُ أَ  الَ ْد قَ فـَقَ ، )َأوَل؟ ُوِضعَ  َمْسِجدٍ  َأي : (قـَْولُهُ  �
 َوقَالَ } تـَْعَلُمونَ  َال  ُكْنُتمْ  إنْ  الذْكرِ  َأْهلَ  فَاْسأَُلوا{ :تـََعاَىل  هِ قـَْولِ  ِيفْ  َكَما اْلِعْلمِ  ِبُسَؤالِ  أََمرَ  اللهَ 

 َوقَالَ } قـَْبِلكَ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  يـَْقَرُءونَ  الِذينَ  فَاْسَألِ  إلَْيكَ  أَنـَْزْلَنا ِمما َشك  ِيف  ُكْنتَ  فَِإنْ {: تـََعاَىل 
 ،}يـُْعَبُدونَ  آِهلَةً  الرْمحَنِ  ُدونِ  ِمنْ  َأَجَعْلَنا ُرُسِلَنا ِمنْ  قـَْبِلكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َمنْ  َواْسَألْ {: تـََعاَىل 
 يـَْومَ  نَارٍ  ِمنْ  بِِلَجامِ  الله َأجلََْمهُ  َفَكَتَمهُ  يـَْعَلُمهُ  ِعْلمٍ  َعنْ  ُسِئلَ  َفَمنْ  بَْذلُهُ  جيَِبُ  اْلِعْلمَ  ِألَن  َوَهَذا

 ُيَشبهُ  َوِهلََذا بِاْلَبْذلِ  اْألَْمَوالُ  تـَنـُْقصُ  َكَما بِالتـْعِليمِ  يـَنـُْقصُ  َال  التـْعِليمِ  َعَلى يـَزُْكو َوُهوَ  ،اْلِقَياَمةِ 
  ].)1/185( "ْلَعباِس أْحَمَد ِألِبي ا ىاوَ تَ فَ الْ  عُ وْ مُ جْ مَ [" ."بِاْلِمْصَباحِ 

 ُخِلَقتْ  الِيت  اْألَْصِلية اْحلَاَلة َعَلى َداَمتْ  َما َأيْ  ،»َمْسِجدٌ  َلكَ  َواْألَْرض«: َوقـَْولُهُ 
َها  نِ نَ سُ  ىلَ عَ  ي دِ نْ الس وَ  ي طِ وْ يُـ الس  ةُ يَ اشِ حَ "[. أَْعَلمُ  تـََعاَىل  َواللهُ  ،َفَال  تـََنجَستْ  ِإَذا َوأَما َعَليـْ

 ائِ سَ الن 1/480( "ي([.  
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ُهَما اللهُ  َرِضيَ  َعباسٍ  اْبنِ  َعنْ  .2  ِمنْ  الِمْنَطقَ  النَساءُ  اتَخذَ  َما َأولَ : ، قَالَ َعنـْ
َراِهيمُ  ِبَها َجاءَ  ثُم  َسارََة، َعَلى أَثـََرَها لِتُـَعفيَ  ِمْنَطًقا اتَخَذتْ  ِإْسَماِعيَل، ُأم  ِقَبلِ   ِنَهاَوبِابْ  ِإبـْ

 َأْعَلى ِفي زَْمَزمَ  فـَْوقَ  َدْوَحٍة، ِعْندَ  البَـْيتِ  ِعْندَ  َوَضَعُهَما َحتى تـُْرِضُعُه، َوِهيَ  ِإْسَماِعيلَ 
 ِعْنَدُهَما َوَوَضعَ  ُهَناِلَك، فـََوَضَعُهَما َماٌء، ِبَها َولَْيسَ  َأَحٌد، يـَْوَمِئذٍ  ِبَمكةَ  َولَْيسَ  الَمْسِجِد،

َراِهيمُ  قـَفى ثُم  َماٌء، ِفيهِ  َوِسَقاءً  ٌر،َتمْ  ِفيهِ  ِجَرابًا َتِبَعْتهُ  ُمْنطَِلًقا، ِإبـْ : فـََقاَلتْ  ِإْسَماِعيلَ  ُأم  فـَ
َراِهيُم، يَا رُُكَنا َتْذَهبُ  أَْينَ  ِإبـْ  َلهُ  فـََقاَلتْ  َشْيٌء؟ َوالَ  ِإْنسٌ  ِفيهِ  لَْيسَ  الِذي الَواِدي، ِبَهَذا َوتـَتـْ

َها، يـَْلَتِفتُ  الَ  َوَجَعلَ  ِمَرارًا، َذِلكَ   نـََعْم، قَالَ  ِبَهَذا؟ َأَمَركَ  الِذي آللهُ : َلهُ  فـََقاَلتْ  ِإلَيـْ
 الَ  َحْيثُ  الثِنيةِ  ِعْندَ  َكانَ  ِإَذا َحتى ِإبـَْراِهيمُ  فَاْنطََلقَ  رََجَعْت، ثُم  ُيَضيـُعَنا، الَ  ِإَذنْ : قَاَلتْ 
 ِإني{ َرب : فـََقالَ  َيَدْيهِ  َورََفعَ  الَكِلَماِت، ِبَهُؤَالءِ  َدَعا ثُم  ْيَت،البَـ  ِبَوْجِههِ  اْستَـْقَبلَ  يـََرْونَُه،

 َحتى- ] 37: مُ اهيْ رَ بْـ إِ [} الُمَحرمِ  بـَْيِتكَ  ِعْندَ  َزرْعٍ  ِذي َغْيرِ  ِبَوادٍ  ُذريِتي ِمنْ  َأْسَكْنتُ 
 َوَتْشَربُ  ِإْسَماِعيلَ  تـُْرِضعُ  َماِعيلَ ِإسْ  ُأم  َوَجَعَلتْ  .]37: مُ اهيْ رَ بْـ إِ [} َيْشُكُرونَ { -بـََلغَ 
نُـَها، َوَعِطشَ  َعِطَشتْ  السَقاءِ  ِفي َما نَِفدَ  ِإَذا َحتى الَماِء، َذِلكَ  ِمنْ   ِإلَْيهِ  تـَْنُظرُ  َوَجَعَلتْ  ابـْ

 َجَبلٍ  َأقْـَربَ  الصَفا فـََوَجَدتِ  ِإلَْيِه، تـَْنُظرَ  َأنْ  َكَراِهَيةَ  فَاْنطََلَقتْ  يـَتَـَلبُط، :قَالَ  َأوْ  يـَتَـَلوى،
 تـَرَ  فـََلمْ  َأَحًدا تـََرى َهلْ  تـَْنُظرُ  الَواِديَ  اْستَـْقبَـَلتِ  ثُم  َعَلْيِه، فـََقاَمتْ  يَِليَها، اَألْرضِ  ِفي

 َسْعيَ  َسَعتْ  ثُم  ِدْرِعَها، َطَرفَ  رَفـََعتْ  الَواِديَ  بـََلَغتِ  ِإَذا َحتى الصَفا ِمنَ  فـََهَبَطتْ  َأَحًدا،
َها فـََقاَمتْ  الَمْرَوةَ  أََتتِ  ثُم  الَواِدَي، َجاَوَزتِ  َحتى الَمْجُهودِ  ْنَسانِ اإلِ   َهلْ  َوَنَظَرتْ  َعَليـْ

 َصلى النِبي  قَالَ : َعباسٍ  اْبنُ  قَالَ  َمراٍت، َسْبعَ  َذِلكَ  فـََفَعَلتْ  َأَحًدا، تـَرَ  فـََلمْ  َأَحًدا تـََرى
نَـُهَما الناسِ  َسْعيُ  ِلكَ َفذَ «: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ   َسِمَعتْ  الَمْرَوةِ  َعَلى َأْشَرَفتْ  فـََلما »بـَيـْ
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 ِإنْ  َأْسَمْعتَ  َقدْ : فـََقاَلتْ  أَْيًضا، َفَسِمَعتْ  َتَسمَعْت، ثُم  نـَْفَسَها، ُترِيدُ  َصهٍ  فـََقاَلتْ  َصْوتًا،
 :قَالَ  َأوْ  ِبَعِقِبِه، فـََبَحثَ  زَْمَزَم، عِ َمْوضِ  ِعْندَ  بِاْلَمَلكِ  ِهيَ  فَِإَذا ِغَواٌث، ِعْنَدكَ  َكانَ 

 ِمنَ  تـَْغِرفُ  َوَجَعَلتْ  َهَكَذا، بَِيِدَها َوتـَُقولُ  ُتَحوُضهُ  َفَجَعَلتْ  الَماُء، َظَهرَ  َحتى ِبَجَناِحِه،
 َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  قَالَ : َعباسٍ  اْبنُ  قَالَ . تـَْغِرفُ  َما بـَْعدَ  يـَُفورُ  َوُهوَ  ِسَقائَِها ِفي الَماءِ 
 ،- الَماءِ  ِمنَ  تـَْغِرفْ  َلمْ  َلوْ : قَالَ  َأوْ  -  زَْمَزمَ  تـَرََكتْ  َلوْ  ِإْسَماِعيَل، ُأم  اللهُ  يـَْرَحمُ «: َوَسلمَ 

ًنا زَْمَزمُ  َلَكاَنتْ   ُفواَتَخا الَ : الَمَلكُ  َلَها فـََقالَ  َوَلَدَها، َوَأْرَضَعتْ  َفَشرَِبتْ : قَالَ  ،»َمِعيًنا َعيـْ
َعَة،  وََكانَ  َأْهَلُه، ُيِضيعُ  الَ  اللهَ  َوِإن  َوأَبُوُه، الُغَالمُ  َهَذا يـَْبِني اللِه، بـَْيتَ  ُهَنا َها فَِإن  الضيـْ

 َفَكاَنتْ  َوِشَماِلِه، َيِميِنهِ  َعنْ  فـََتْأُخذُ  السُيوُل، تَْأتِيهِ  َكالرابَِيِة، اَألْرضِ  ِمنَ  ُمْرَتِفًعا البَـْيتُ 
 َطرِيقِ  ِمنْ  ُمْقِبِلينَ  ُجْرُهَم، ِمنْ  بـَْيتٍ  َأْهلُ  َأوْ  ُجْرُهَم، ِمنْ  رُفْـَقةٌ  ِبِهمْ  َمرتْ  َحتى َذِلكَ كَ 

 َعَلى لََيُدورُ  الطائِرَ  َهَذا ِإن : فـََقاُلوا َعائًِفا، طَائًِرا فـََرَأْوا َمكةَ  َأْسَفلِ  ِفي فـَنَـَزُلوا َكَداٍء،
 فـََرَجُعوا بِاْلَماِء، ُهمْ  فَِإَذا َجرِيـْينِ  َأوْ  َجرِيا فََأْرَسُلوا َماٌء، ِفيهِ  َوَما الَواِدي َذاِبهَ  َلَعْهُدنَا َماٍء،

 نـَْنِزلَ  َأنْ  لََنا أَتَْأَذنِينَ : فـََقاُلوا الَماِء، ِعْندَ  ِإْسَماِعيلَ  َوُأم : قَالَ  فََأقْـبَـُلوا، بِاْلَماءِ  فََأْخبَـُروُهمْ 
 قَالَ : َعباسٍ  اْبنُ  قَالَ  نـََعْم،: قَاُلوا الَماِء، ِفي َلُكمْ  َحق  الَ  َوَلِكنْ  نـََعْم،: فـََقاَلتْ  ِعْنَدِك؟

 ِبيى النمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَذِلكَ  فَأَْلَفى«: َوَسل  َوِهيَ  ِإْسَماِعيلَ  ُأم  فـَنَـَزُلوا »اِإلْنسَ  ُتِحب 
ُهْم، أَبـَْياتٍ  َأْهلُ  ِبَها َكانَ  ِإَذا َحتى ُهْم،َمعَ  فـَنَـَزُلوا َأْهِليِهمْ  ِإَلى َوَأْرَسُلوا  الُغَالمُ  َوَشب  ِمنـْ
ُهْم، الَعَربِيةَ  َوتـََعلمَ  ، ِحينَ  َوَأْعَجبَـُهمْ  َوأَنـَْفَسُهمْ  ِمنـْ ا َشبُجوهُ  َأْدَركَ  فـََلمُهْم، اْمَرَأةً  َزو  ِمنـْ
 َيِجدْ  فـََلمْ  َترَِكَتُه، يُطَاِلعُ  ِإْسَماِعيلُ  تـََزوجَ  بـَْعَدَما ِإبـَْراِهيمُ  َفَجاءَ  ِإْسَماِعيَل، ُأم  َوَماَتتْ 

 َوَهْيَئِتِهْم، َعْيِشِهمْ  َعنْ  َسأََلَها ثُم  لََنا، يـَْبَتِغي َخَرجَ : فـََقاَلتْ  َعْنهُ  اْمَرأََتهُ  َفَسَألَ  ِإْسَماِعيَل،
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، َنْحنُ  :فـََقاَلتْ  ٍة، ِضيقٍ  ِفي َنْحنُ  ِبَشرَزْوُجكِ  َجاءَ  فَِإَذا: قَالَ  ِإلَْيِه، َفَشَكتْ  َوِشد 
 َشْيًئا، آَنسَ  َكأَنهُ  ِإْسَماِعيلُ  َجاءَ  فـََلما بَابِِه، َعَتَبةَ  يـُغَيـرْ  َلهُ  َوُقوِلي السَالَم، َعَلْيهِ  فَاقْـَرِئي
 َعْنكَ  َسأَلََنافَ  وََكَذا، َكَذا َشْيخٌ  َجاَءنَا نـََعْم،: قَاَلتْ  َأَحٍد؟ ِمنْ  َجاءَُكمْ  َهلْ : فـََقالَ 

 َأْوَصاكِ  فـََهلْ : قَالَ  َوِشدٍة، َجْهدٍ  ِفي أَنا فََأْخبَـْرتُهُ  َعْيُشَنا، َكْيفَ  َوَسأَلَِني فََأْخبَـْرتُُه،
 َذاكِ : قَالَ  بَاِبَك، َعَتَبةَ  َغيـرْ  :َويـَُقولُ  السَالَم، َعَلْيكَ  َأقْـَرأَ  َأنْ  َأَمَرِني نـََعْم،: قَاَلتْ  ِبَشْيٍء؟

ُهمْ  َوتـََزوجَ  َفطَلَقَها، بَِأْهِلِك، الَحِقي أُفَارَِقِك، َأنْ  َأَمَرِني َوَقدْ  ي،أَبِ   فـََلِبثَ  ُأْخَرى، ِمنـْ
ُهمْ  َراِهيمُ  َعنـْ  َعْنُه، َفَسأََلَها اْمَرأَتِهِ  َعَلى َفَدَخلَ  َيِجْدُه، فـََلمْ  بـَْعدُ  أَتَاُهمْ  ثُم  اللُه، َشاءَ  َما ِإبـْ

ُتْم؟ َكْيفَ : قَالَ  لََنا، يـَْبَتِغي َخَرجَ : فـََقاَلتْ  : فـََقاَلتْ  َوَهْيَئِتِهْم، َعْيِشِهمْ  َعنْ  َوَسأََلَها أَنـْ
 َفَما قَالَ  اللْحُم، :قَاَلتِ  َطَعاُمُكْم؟ َما: فـََقالَ  اللِه، َعَلى َوأَثـَْنتْ  َوَسَعٍة، ِبَخْيرٍ  َنْحنُ 

 اهللاُ  َصلى النِبي  قَالَ  َوالَماِء، اللْحمِ  ِفي َلُهمْ  بَاِركْ  اللُهم : قَالَ . الَماءُ  قَاَلتِ  َشَراُبُكْم؟
، يـَْوَمِئذٍ  َلُهمْ  َيُكنْ  َوَلمْ «: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  الَ  فـَُهَما: قَالَ . »ِفيهِ  َلُهمْ  َدَعا َلُهمْ  َكانَ  َوَلوْ  َحب 
 َعَلْيهِ  فَاقْـَرِئي َزْوُجكِ  َجاءَ  فَِإَذا: قَالَ  ُه،يـَُواِفَقا َلمْ  ِإال  َمكةَ  ِبغَْيرِ  َأَحدٌ  َعَلْيِهَما َيْخُلو

: قَاَلتْ  َأَحٍد؟ ِمنْ  أَتَاُكمْ  َهلْ : قَالَ  ِإْسَماِعيلُ  َجاءَ  فـََلما بَاِبِه، َعَتَبةَ  يـُْثِبتُ  َوُمرِيهِ  السَالَم،
 َكْيفَ  َفَسأَلَِني فََأْخبَـْرتُُه، َعْنكَ  َفَسأَلَِني َعَلْيِه، َوأَثـَْنتْ  الَهْيَئِة، َحَسنُ  َشْيخٌ  أَتَانَا نـََعْم،

 السَالَم، َعَلْيكَ  يـَْقَرأُ  ُهوَ  نـََعْم،: قَاَلتْ  ِبَشْيٍء، فََأْوَصاكِ : قَالَ  ِبَخْيٍر، أَنا فََأْخبَـْرتُهُ  َعْيُشَنا
 لَِبثَ  ثُم  ُأْمِسَكِك، نْ أَ  َأَمَرِني الَعَتَبُة، َوأَْنتِ  أَِبي َذاكِ : قَالَ  بَاِبَك، َعَتَبةَ  تـُْثِبتَ  َأنْ  َويَْأُمُركَ 
ُهمْ   ِمنْ  َقرِيًبا َدْوَحةٍ  َتْحتَ  َلهُ  نـَْبًال  يـَْبِري َوِإْسَماِعيلُ  َذِلَك، بـَْعدَ  َجاءَ  ثُم  اللُه، َشاءَ  َما َعنـْ
 يَا قَالَ  ثُم  ِد،بِالَوالِ  َوالَوَلدُ  بِالَوَلدِ  الَواِلدُ  َيْصَنعُ  َكَما َفَصنَـَعا ِإلَْيِه، قَامَ  َرآهُ  فـََلما زَْمَزَم،
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: قَالَ  َوتُِعينُِني؟: قَالَ  رَبَك، َأَمَركَ  َما فَاْصَنعْ : قَالَ  بَِأْمٍر، َأَمَرِني اللهَ  ِإن  ِإْسَماِعيُل،
 َما ىَعلَ  ُمْرَتِفَعةٍ  َأَكَمةٍ  ِإَلى َوَأَشارَ  بـَْيًتا، ُهَنا َها أَبِْنيَ  َأنْ  َأَمَرِني اللهَ  فَِإن : قَالَ  َوُأِعيُنَك،
 بِالِحَجارَةِ  يَْأِتي ِإْسَماِعيلُ  َفَجَعلَ  البَـْيِت، ِمنَ  الَقَواِعدَ  رَفـََعا َذِلكَ  َفِعْندَ : قَالَ  َحْوَلَها،

َراِهيمُ   َوُهوَ  َعَلْيِه، فـََقامَ  َلهُ  فـََوَضَعهُ  الَحَجرِ  ِبَهَذا َجاءَ  الِبَناُء، اْرتـََفعَ  ِإَذا َحتى يـَْبِني، َوِإبـْ
 السِميعُ  أَْنتَ  ِإنكَ  ِمنا تـََقبلْ  رَبـَنا{: يـَُقوَالنِ  َوُهَما الِحَجارََة، يـَُناِولُهُ  َماِعيلُ َوِإسْ  يـَْبِني

: يـَُقوَالنِ  َوُهَما البَـْيتِ  َحْولَ  َيُدورَا َحتى يـَْبِنَيانِ  َفَجَعالَ : قَالَ  ،]127: ةُ رَ قَ بَـ الْ [} الَعِليمُ 
 ي ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ ]. [127: ةُ رَ قَ بَـ الْ [} الَعِليمُ  السِميعُ  ْنتَ أَ  ِإنكَ  ِمنا تـََقبلْ  رَبـَنا{

3364.[( 

 

َيانِ  بَابُ    َمْسِجدِ الْ  بـُنـْ

 َعْهدِ  َعَلى َكانَ  الَمْسِجدَ  َأْخبَـَرُه َأن  ،ُعَمرَ  ْبنَ  اللهِ  َعْبدَ  َأن  نَاِفٍع، َعنْ  .3
 النْخِل، َخَشبُ  َوُعُمُدهُ  الَجرِيُد، َوَسْقُفهُ  بِاللِبِن، ياَمْبنِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ 

َيانِهِ  َعَلى َوبـََناهُ  ،ُعَمرُ  ِفيهِ  َوزَادَ  َشْيًئا، َبْكرٍ  أَبُو ِفيهِ  َيِزدْ  فـََلمْ   َصلى اللهِ  َرُسولِ  َعْهدِ  ِفي بـُنـْ
 زِيَاَدةً  ِفيهِ  فـََزادَ  ُعْثَمانُ  َغيـَرهُ  ثُم  َخَشًبا، ُمَدهُ عُ  َوَأَعادَ  َوالَجرِيدِ  بِاللِبنِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ 

ُقوَشِة، بِالِحَجارَةِ  ِجَدارَهُ  َوبـََنى ،َكِثيَرةً  ُقوَشةٍ  ِحَجارَةٍ  ِمنْ  ُعُمَدهُ  َوَجَعلَ  َوالَقصةِ  الَمنـْ  َمنـْ
 )].446( ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ . [بِالساجِ  َوَسَقَفهُ 

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 
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َيانِ  ِيف  السنةَ  َأن  َعَلى َيُدل  َهَذا :َوَغيـْرُهُ  َبطالٍ  نُ بْ ا َوقَالَ  �  اْلَقْصدُ  اْلَمْسِجدِ  بـُنـْ
 يـَُغريِ  ملَْ  هُ ِعْندَ  اْلَمالِ  َوَسَعةِ  أَياِمهِ  ِيف  اْلُفُتوحِ  َكثْـرَةِ  َمعَ  ُعَمرُ  َكانَ  فـََقدْ  ،َحتِْسيِنهِ  ِيف  اْلُغُلو  َوتـَْركُ 

َا َعَلْيهِ  َكانَ  َعما اْلَمْسِجدَ  َجتِْديِدهِ  ِإَىل  اْحَتاجَ  َوِإمن  ْخلِ  َجرِيدَ  ِألَناِمهِ  ِيف  خنَِرَ  َقدْ  َكانَ  النأَي  ُمث 
 بـَْعضُ  ْنَكرَ أَ  فـََقدْ  َذِلكَ  َوَمعَ  الزْخَرَفةَ  اليقتضي ِمبَا فحسنه َأكثر َزَمانه ِيف  َواْلَمالُ  ُعْثَمانُ  َكانَ 

 ْبنِ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  ْبنُ  اْلَولِيدُ  اْلَمَساِجدَ  َزْخَرفَ  َمنْ  َوَأولُ  ،قَِليلٍ  بـَْعدَ  َسَيْأِيت  َكَما َعَلْيهِ  الصَحابَةِ 
 َخْوفًا َذِلكَ  ِإْنَكارِ  َعنْ  اْلِعْلمِ  أَْهلِ  ِمنْ  َكِثريٌ  َوَسَكتَ  الصَحابَةِ  َعْصرِ  أََواِخرِ  ِيف  َوَذِلكَ  َمْرَوانَ 

َنةِ  ِمنَ   التـْعِظيمِ  َسِبيلِ  َعَلى َذِلك َوقع ِإَذا َحِنيَفةَ  َأِيب  قـَْولُ  َوُهوَ  ،بـَْعُضُهمْ  ِيف َذِلكَ  َوَرخصَ  اْلِفتـْ
ال بَيت من َذِلك على الصْرفُ  يـََقعِ  وَملَْ  لِْلَمَساِجدِ 

َ
  .امل

 َذِلكَ  ُيْصَنعَ  َأنْ  نَاَسبَ  َوَزْخَرُفوَها ُهمْ بـُُيوتَـ  الناسُ  َشيدَ  َلما :اْلُمِنريِ  نُ بْ ا َوقَالَ  �
 السَلفِ  اتـَباعِ  َعَلى لِْلَحث  َكانَ  ِإنْ  اْلَمْنعَ  بَِأن  َوتـُُعقبَ  اِالْسِتَهانَةِ  َعنِ  َهلَا َصْونًا بِاْلَمَساِجدِ 

 لِبَـَقاءِ  َفَال  بِالزْخَرَفةِ  اْلُمَصلي بَالِ  َشْغلِ  ِخلَْشَيةِ  َكانَ  َوِإنْ  قَالَ  َكَما فـَُهوَ  الرفَاِهَيةِ  تـَْركِ  ِيف 
 .])541-1/540( "رٍ جَ حَ  نِ بْ ِال  ي ارِ البَ  حُ تْ فَـ [" ".اْلِعلةِ 

 اْلَولِيدِ  ِكَتابُ  َقِدمَ  السَنةِ  َهِذهِ  ِمنْ  اْألَولِ  رَبِيعٍ  َشْهرِ  ِيف  هُ أن  ،رٍ يْ رِ جَ  نُ ابْ  َوذََكرَ  �
 َصلى اللهِ  َرُسولِ  أَْزَواجِ  ُحَجرِ  َوِإَضاَفةِ  النَبِوي  اْلَمْسِجدِ  َِْدمِ  رُهُ يَْأمُ  العزيز َعْبدِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعَلى
َلِتهِ  ِمنْ  يـَُوسَعهُ  َوَأن  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اللهُ   ِمائـََيتْ  ِيف  ِذرَاعٍ  ِمائـََيتْ  َيُكونَ  َحىت  نـََواِحيِه، َوَسائِرِ  ِقبـْ

 أَْمثَانَ  ِإلَْيِهمْ  َواْدَفعْ  دمهاهْ  ُمث  َعْدلٍ  ِقيَمةَ  َلهُ  ومهُ قَ فَـ  َوِإال  ِمْنهُ  هُ رَ تَـ اشْ فَ  هُ كَ لْ مِ  كَ اعَ بَ  َفَمنْ  ِذرَاٍع،
 ُوُجوهَ  اْلَعزِيزِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َفَجَمعَ  .َوُعْثَمانَ  ُعَمرَ  ِصْدقٍ  َسَلفَ  َذِلكَ  ِيف  َلكَ  فَِإن  بـُُيوِِْم،
 َعَلْيِهمْ  َفَشق  اْلَولِيِد، ننيَ ؤمِ مُ الْ  أمريِ  تابَ كِ  يهملَ عَ  وقرأ املدينةِ  وأهل ةَ اْلَعَشرَ  َواْلُفَقَهاءَ  الناسِ 
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 اللِنبِ، ِمنَ  َوِحيطَانـَُها النْخِل، َجرِيدِ  ِمنْ  َوُسُقوفـَُها السُقوِف، َقِصريَةُ  ُحَجرٌ  َهِذهِ : َوقَاُلوا َذِلكَ 
َها لِيَـْنظُرَ  أَْوَىل  َحاِهلَا ىَعلَ  َوتـَرُْكَها اْلُمُسوُح، أَبـَْواَِا َوَعَلى  َواْلُمَساِفُروَن، َوالزوارُ  احلُْجاجُ  إِلَيـْ
 َهلُمْ  أَْدَعى َذِلكَ  َوَيُكونَ  بِِه، َويـَْعَتِربُوا ِبَذِلكَ  فـَيَـْنَتِفُعوا َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِيب  بـُُيوتِ  َوِإَىل 
نـَْيا، ِيف  الزْهدِ  ِإَىل  ُرونَ  َفَال  الدِفيَها يـَُعم  َويـَْعرُِفونَ  ويُكن، َيْستُـرُ  َما َوُهوَ  اْحلَاَجةِ  ِبَقْدرِ  ِإال  َأن 
َيانَ  َهَذا َا اْلَعاِيلَ  اْلبُـنـْ َواْألََكاِسَرِة، أَفْـَعاِل اْلَفَراِعَنةِ  ِمنْ  ُهوَ  ِإمن  نـَْيا ِيف  رَاِغبٍ  اْألََملِ  َطوِيلِ  وَُكل الد 
 اْلُفَقَهاءُ  َعَلْيهِ  َأْمجَعَ  ِمبَا اْلَولِيدِ  ِإَىل  اْلَعزِيزِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َكَتبَ  َذِلكَ  َفِعْندَ  .ِفيَها اْخلُُلودِ  َوِيف 

 يـَُعليَ  َوَأنْ  ذََكَر، َما َعَلى اْلَمْسِجدِ  َوبَِناءِ  بِاْخلَرَابِ  يَْأُمرُهُ  ِإلَْيهِ  فََأْرَسلَ  ذِْكُرُهْم، اْلُمتَـَقدمُ  اْلَعَشَرةُ 
ا ُعَمرُ  جيَِدْ  ُسُقوَفُه، فـََلمْ  ا َهْدِمَها، ِمنْ  بُداسِ  َوُوُجوهُ  اْألَْشَرافُ  َصاحَ  اْهلَْدمِ  ِيف  َشَرُعوا َوَلمالن 

 له من وأجابَ  ،مَ سل وَ  ليهعَ  اهللا صلى النيبّ  اتَ مَ  يـَْومِ  ِمْثلَ  َوتـََباَكْوا َوَغْريِِهْم، َهاِشمٍ  َبِين  ِمنْ 
ُهْم، فَاْشتَـَرى لِْلبَـْيعِ  سدِ للمج اخممتَ  ملك  ِيف  واجتهدَ  هِ إزارِ  نعَ  َوَمشرَ  بَِنائِهِ  ِيف  َوَشرَعَ  ِمنـْ

 َفَدَخلَ  -َعاِئَشةَ  ُحْجَرةَ - النَبوِيةَ  احلُْْجَرةَ  ِفيهِ  فََأْدَخلَ  ،كثريةً  فعوالً  إليهِ  الوليدُ  وأرسلَ  ،لكَ ذَ 
 اْلَولِيُد، أََمرَ  َكَما اْلُمْؤِمِننيَ  أُمَهاتِ  ُحَجرِ  َوَسائِرُ  الشْرقِ  نَ مِ  وََكاَنْت َحدهُ  اْلَمْسِجِد، ِيف  اْلَقبـْرُ 
 َتُكونَ  َأنْ  َفَخُشوا َقَدمٌ  َهلُمْ  َبَدتْ  َعاِئَشةَ  ُحْجرَةِ  ِمنْ  الشْرِقي  اْحلَاِئطَ  َحَفُروا َلما أَنـُهمْ  َوُرويَنا
 أَن  َوُحيَْكى َعْنُه، اللهُ  َرِضيَ  مرَ عُ  َقَدمُ  أَنـَها َحتَقُقوا َحىت  مَ َوَسل  َعَلْيهِ  اللهُ  صلى النيبّ  َقَدمَ 

 اْلَقبـْرُ  يـُتَخذَ  َأنْ  َخِشيَ  َكأَنهُ  اْلَمْسِجدِ  ِيف  َعاِئَشةَ  ُحْجَرةِ  ِإْدَخالَ  أَْنَكرَ  اْلُمَسيبِ  ْبنَ  َسِعيدَ 
 ].)90-9/89( "رٍ يْ ثِ كَ   نِ بْ ِال  ةُ ايَ هَ نـ الوَ  ةُ ايَ دَ بِ الْ "[ .َأْعَلمُ  َواللهُ  َمْسِجًدا،
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  اْلَمْقِدسِ  بـَْيتِ  َمْسِجدِ  بَاُب ِذكِر بَِناءِ 

 َأن  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ  َرُسولِ  َعنْ  ،اْلَعاصِ  اْبنُ  َعْمٍرو ْبنِ  اهللاِ  َعْبدِ  َعنْ  .4
 اهللاَ  َسَألَ : َثَالثَةً  ِخِالًال  اهللاَ  َسَألَ  ِدِس،اْلَمقْ  بـَْيتِ  َمْسِجدَ  بـََنى َلما َداُوَد، ْبنَ  ُسَلْيَمانَ 
 َوَسَألَ  فَُأوتَِيُه، بـَْعِدهِ  ِمنْ  ِألََحدٍ  يـَْنَبِغي َال  ُمْلًكا اهللاَ  َوَسَألَ  فَُأوتَِيُه، ُحْكَمهُ  ُيَصاِدفُ  ُحْكًما

هَ  َال  َأَحدٌ  يَْأتَِيهُ  َال  َأنْ  اْلَمْسِجدِ  بَِناءِ  ِمنْ  فـََرَغ، ِحينَ  اهللاَ   ُيْخرَِجهُ  َأنْ  ِفيِه، الصَالةُ  ِإال  ُزهُ يـَنـْ
  )].774( سائي الن  اهُ وَ رَ . [ُأمهُ  َوَلَدْتهُ  َكيَـْومِ  َخِطيَئِتهِ  ِمنْ 

  

َها َواْلَحث  اْلَمَساِجدِ  بَِناءِ  َفْضلِ  بَابُ   َعَليـْ

 بـََنى َمنْ «: قَالَ  َسلمَ وَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  َأن  ،اللهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  .5
 هاجَ مَ  نُ ابْ  واهُ رَ . [»اْلَجنةِ  ِفي بـَْيًتا َلهُ  اللهُ  بـََنى َأْصَغَر، َأوْ  َقطَاٍة، َكَمْفَحصِ  ِللهِ  َمْسِجًدا

)738.[( 

 َعْنهُ  تـَْفَحص ِألَنـَها َوتَِبيض ِفيهِ  ُختَيم الِذي َمْوِضعَها ُهوَ  »َقطَاة َكَمْفَحصِ « :هُ قـَْولُ 
فَاَدةِ  َمْذُكور َوَهَذا التـَراب  ِلَصَالةِ  َمْوِضًعا َيُكون َأنْ  اْلَمْسِجد فَأََقلّ  َوِإال  الصَغر ِيف  اْلُمَباَلَغة إلِِ
 "هاجَ مَ  نِ ابْ  ىلَ عَ  ي دِ نْ الس  ةُ يَ اشِ حَ "[ .ثَِقاتٌ  هُ َورَِجالُ  َصِحيح هُ ِإْسَنادُ  الزَواِئدِ  َوِيف  َواِحدٍ 

)2/145([.  
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، اهللاِ  ُعبَـْيدِ َعْن  .6 هُ  اْلَخْوَالِنيانَ  ْبنَ  ُعْثَمانَ  َسِمعَ  أَناسِ  قـَْولِ  ِعْندَ  َعفِفيهِ  الن 
 َرُسولَ  َسِمْعتُ  َوِإني َأْكثـَْرُتْم، َقدْ  ِإنُكمْ : َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى الرُسولِ  َمْسِجدَ  بـََنى ِحينَ 
 بـََنى اهللاِ  َوْجهَ  ِبهِ  يـَْبَتِغيأْو  تـََعاَلى ِللهِ  َمْسِجًدا بـََنى َمنْ «: يـَُقولُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ 
 ].)533( مٌ سلِ مُ  واهُ رَ . [»اْلَجنةِ  ِفي ِمثْـَلهُ  َأوْ  اْلَجنةِ  ِفي بـَْيًتا َلهُ  اهللاُ 

 :نِ يْ ثَـ يْـ دِ حَ الْ  نَ مِ  فادةُ ستَ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

�  هِ « :قـَْوَلهُ  ِإنهِ  َوْجهَ  بِهِ  يـَْبَتِغي« :قـَْولِهِ  ْعَىن مبَِ  »لِلاْلَمْعىن ِيف  ِالْشِرتَاِكِهَما ،»الل 
َراد

ُ
  .اْإلِْخَالص َوُهوَ  امل

 ِمنَ  بَِعيًدا َكانَ  يـَْبِنيهِ  الِذي اْلَمْسِجدِ  َعَلى اْمسَهُ  َكَتبَ  َمنْ  :اجلَْْوزِي  نُ بْ ا قَالَ  �
ْخَالصِ    .انـْتَـَهى ،اْإلِ

 َوِإنْ  اْإلِْخَالصِ  لَِعَدمِ  اْلَمْخُصوصُ  اْلَوْعدُ  َهَذا لَهُ  َحيُْصلُ  َال  ْألُْجَرةِ بِا بـََناهُ  َوَمنْ  �
 ].)1/545( "رٍ جَ حَ  نِ بْ ِال  يّ ارِ بَ الْ  حُ تْ فَـ ". ["اجلُْْمَلة ِيف  يـَُؤجرُ  َكانَ 

: اةُ طَ القَ وَ : )339/17( "عِ نِ قْ تَـ سْ مُ الْ  ادِ زَ  حِ رْ شَ " ِيف  اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  ي طِ يْ قِ نْ الش  الَ قَ  �
 مرَ عَ  نْ مَ فَ  ،هِ تِ وْ يُـ بُـ  ةَ ارَ مَ عَ  اهللاُ  ب حَ أَ  فَ يْ كَ  رْ ظُ انْ فَ  .رُ كَ ذْ يُ  َال  رٌ يْـ غِ صَ  رٌ ائِ طَ  وَ هُ وَ  ،فٌ وْ رُ عْ مَ  رٌ ائِ طَ 
: ولُ قُ نَـ  نْ كِ لَ وَ  ،ساجدِ مَ الْ  ناءِ بِ  نْ مِ  نقلل َال  نحنُ فَ  ،نةِ اجلْ  ِيف  قصراً  هُ لَ  اهللاُ  َىن بَـ  دِ مساجِ الْ  هِ ذِ هَ 
 ِيف  راعاةُ مُ الْ  رعيةِ الش  ولِ صُ األُ  سابِ حِ  ىعلَ  أو اسِ الن  قوقِ حُ  سابِ حِ  ىعلَ  ونكُ يَ  أال  شرطٍ بِ 

 هُ علَ جيَ  أنْ  جلِ ِأل  مسجدِ الْ  نمِ  مكيفَ الْ  يسحبُ  مسجدِ الْ  إمامُ  انَ كَ  اذَ إِ  ةً اصَ خَ  ،افِ وقَ اْأل 
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 أنْ  ينبغِ يَ  اهَ كل  مورُ اْأل  هِ هذوَ  ،لفردِ لِ  فعِ الن كَ  ليسَ  لجماعةِ لِ  فعَ الن  ألن  كن،ميُ  َال  ذاهَ  ،لهُ 
 .اهـ .لمُ أعْ  عاَىل تَ  اهللاُ وَ  ،افِ وقَ اْأل  ِيف  ربةِ معتَ الْ  ةِ ام عَ الْ  صولِ ألُ لِ  يالً صِ حتَ  نسانُ اْإلِ  اهَ تنبَـ جيَ 

 انُ مَ ثْ عُ  أرادَ  ام لَ ": )3/318( "ي ارِ بَ الْ  حِ تْ فَـ " ه اهللا ِيف ِمح رَ  بٍ جَ رَ  نُ ابْ  الَ قَ  �
 نْ مِ  سنَ حْ أَ  جهِ وَ  ىعلَ  هِ نائِ بِ  اعادةوَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى ِيب الن  سجدَ مَ  دمَ هَ  هُ نْ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ 
  ِيب الن  هدِ عَ  ِيف  هانِ يَ نْـ بُـ  ةِ ئَ يْ هَ  نْ عَ  دِ جِ سْ مَ الْ  ناءِ بِ  ِريِ غْ تَـ  نْ مِ  يهِ فِ  امَ لِ  ذلكَ لِ  اسُ الن  رهَ كَ  لِ و اْألَ  هِ نائِ بِ 

 َصلى ِيب الن  هدِ عَ  ِيف  ليهِ عَ  انَ كَ  امَ  ىعلَ  هُ اءَ نَ بِ  ادَ أعَ  اهُ نَ بَـ  ام لَ  رَ مَ عُ  إن فَ  َم،َوَسل  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى
 .اهـ ."انَ مَ ثْ عُ  ىلَ عَ  لوْ قَ الْ  اسِ الن  رُ ثَـ كْ أَ  اذَ هَ لِ فَ  ،هِ يْ فِ  ادَ زَ وَ  هُ عَ سَ وَ  اإمنَ وَ  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ 

 منيَ سلِ مُ الْ  وعيةِ تَ وَ  مِ َال سْ اْإل  رِ شْ نُ  ِيف  ةٌ مَ يْ ظِ عَ  ةٌ يَ َمه أَ  دِ جِ سْ لمَ لِ  أن  ك شَ  َال  �
 ،بادةِ العِ  لوحمَ  الفضائلِ  معُ جمَ  هوَ فَ  ،إعانةٍ  إَىل  تاجُ حيَ  نمَ  الحَ  تفقدوَ  مْ تآلفهِ وَ  همْ ماعِ تِ واجْ 

َا{: قالَ فَ  ،انِ ميَْ اْإل بِ  الطاعةِ بِ  هُ عمرُ يَ  منْ لِ  اهللا هدَ شَ  قدوَ  هِ ا َمَساِجدَ  يـَْعُمرُ  ِإمنهِ  آَمنَ  َمنْ  للبِالل 
 ،كرِ والذ  الطاعاتِ بِ  مساجدِ الْ  عمارِ  ىعلَ  ل جَ وَ  ز عَ  اهللا أثَىن وَ . ]18: التوبة[} اْآلِخرِ  َواْليَـْومِ 

 }...َواْآلَصالِ  بِاْلُغُدو  ِفيَها َلهُ  ُيَسبحُ  اْمسُهُ  ِفيَها َويُْذَكرَ  تـُْرَفعَ  َأنْ  اللهُ  أَِذنَ  بـُُيوتٍ  ِيف {: قالَ فَ 
] حَ وَ . ]36 :رُ وْ النـ احلِْ  هِ عمارتِ  ىلَ عَ  ث س أخربَ وَ  ،ةِ ي  ِيف  ايتً بَ  لهُ  اهللا بَىن  ادً سجِ مَ  َىن بَـ  نمَ  أن 

 ندَ عِ  مَ سل وَ  ليهِ عَ  اهللا ىل صَ  اهللاِ  ولُ سُ رَ  بهِ  قامَ  امِ  لِ أو  نْ مِ  كانَ  قدْ فَ  مسجدِ الْ  يةِ َمه ِأل وَ  .ةِ ن اجلْ 
 صيبَ أُ  نْ مَ وَ  فةِ الص  ابِ أصحَ  لضعفاءِ لِ  ىمأوَ  كانَ  قدوَ  ،سجدِ لمَ لِ  هُ ناؤُ بِ  وَ هُ  مدينةَ الْ  هِ دومِ قُ 
 ِ ْرِ دْ اخلُْ  دٍ يْ عِ سَ  أِيب  نْ عَ فَـ  ،ريهُ غَ  أوْ  م صَ  اهللا سولُ رَ  خلَ دَ : الَ قَ  ،ي وَ  ليهِ عَ  اهللا ىل موْ يَـ  اتَ ذَ  مَ سل 
 أراكَ  ِيل  ما ،أمامةَ  اأبَ  ايَ : قالَ فَ  ،مامةَ أُ  وْ أبُـ  هُ لَ  قالُ يُ  نصارِ اْأل  نَ مِ  رجلٍ بِ  وَ هُ  إذافَ  مسجدَ الْ 
 أفَال : قالَ  اهللا، سولَ رَ  ايَ  ديونوَ  لزمتِين  وممهَ : قالَ  ؟ةِ َال الص  قتِ وَ  غريِ  ِيف  مسجدِ الْ  ِيف  اسً الِ جَ 
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: قلتُ : قالَ ! كينَ دَ  نكَ عَ  ىقضَ وَ  كَ مهَ  ل جَ وَ  ز عَ  اهللا أذهبَ  هُ قلتَ  أنتَ  إذا اكالمً  كأعلمُ 
 ماهلْ  نمِ  بكَ  أعوذُ  إين  م هُ الل : يتَ أمسَ  إذاوَ  تَ حْ بَ أصْ  إذا لْ قُ : قالَ  اهللا، سولَ رَ  يا ىلَ بَـ 

 لبةِ غَ  نْ مِ  كَ بِ  أعوذُ وَ  ،البخلِ وَ  نبِ اجلُْ  نمِ  كَ بِ  وأعوذُ  ،الكسلِ وَ  عجزِ الْ  نَ مِ  كَ بِ  أعوذُ وَ  ن،زَ واحلْ 
 قهرِ وَ  نِ يْ الد  اهللا فأذهبَ  ،ذلكَ  تُ فعلْ فَ : قالَ . جالِ الر  وَ  عز عَ  ىقضَ وَ  يمهَ  جل َال وَ . ِين يْ دَ  ين 
 نَ يْ بَـ  انِ قَ رْ فُ الْ  ةُ يَ اشِ حَ "[ .لمُ أعْ  واهللا. ركابِ مُ  أوْ  جاهلٌ  إال  مِ سَال اْإل  ِيف  مسجدِ الْ  يةَ أمهَ  كرينْ 
  .])1/305( "طانِ يْ الش  لياءِ أوْ وَ  نِ مَ حْ الر  اءِ يَ لِ أوْ 

َا{: هِ لِ وْ قَ بِ  هِ فسِ نَ  إِىل  اهللاُ  اهَ أضافَـ  قدْ وَ  ،اهللاِ  تُ وْ يُـ بُـ  اجدُ مسَ الْ  � َمَساِجدَ  يـَْعُمرُ  ِإمن 
 بـُُيوتٍ  ِيف {: قالَ وَ  ا،هلََ  فًارَ شَ  ذاَِ  كَ بُ سْ حَ  ،]18: ةُ بَ وْ التـ [} اْآلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللهِ  آَمنَ  َمنْ  اللهِ 
 قدْ وَ  ،رضِ اْأل  بقاعِ  رُ يْـ خَ وَ  ايَ نْـ الد  وتِ يبُ  ضلُ أفْ  يَ هِ فَ  .ةُ اآليَ  ،]36: رُ وْ النـ [} تـُْرَفعَ  َأنْ  اللهُ  أَِذنَ 

 ياتهِ حَ  ِيف  اهُ نَ بَـ  منْ لِ  جارٍ  مسجدالْ  أجروَ  ،ةِ ن اجلَْ  ِيف  قصرًا لهُ  َىن بَـ  أنْ بِ  ايهَ انِ بَ  ىعلَ  اهللاُ  فضلَ تَ 
 .علِ فِ الْ  سِ نْ جِ  نْ مِ  هِ يْ فِ  مجازاةُ الْ  ازتجَ  اِمم  هذاوَ  ،هِ يْ فِ  وُيصلى هِ يْ فِ  اهللا يُذكر دامَ  امَ  هِ اتِ ممَ  بعدَ وَ 
 .])2/101( "طالٍ بَ  نِ بْ ِال  ي ارِ خَ بُ الْ  حِ يْ حِ صَ  حُ رْ شَ "[

  

  َمْسِجدِ الْ  بَِناءِ  ِفي التـَعاُونِ  بَابُ 

 ِمنْ  فَاْسَمَعا َسِعيدٍ  أَِبي ِإَلى اْنطَِلَقا َعِلي  َوِالبِْنهِ  َعباسٍ  اْبنُ  ِلي قَالَ  ِعْكرَِمةَ  َعنْ  .7
ثـَُنا أَْنَشأَ  ثُم  فَاْحَتَبى رَِداَءهُ  فََأَخذَ  ُيْصِلُحهُ  َحاِئطٍ  ِفي ُهوَ  ِإَذافَ  فَاْنطََلْقَنا َحِديِثهِ  ى ُيَحدَحت 

 النِبي  فـََرآهُ  لَِبَنتَـْينِ  لَِبَنتَـْينِ  َوَعمارٌ  لَِبَنةً  لَِبَنةً  َنْحِملُ  ُكنا :فـََقالَ  اْلَمْسِجدِ  بَِناءِ  ِذْكرُ  أََتى
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ُفضُ  َسلمَ وَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى  اْلَباِغَيةُ  اْلِفَئةُ  تـَْقتُـُلهُ  َعمارٍ  َوْيحَ « :َويـَُقولُ  َعْنهُ  التـَرابَ  فـَيَـنـْ
. اْلِفَتنِ  ِمنْ  بِاللهِ  َأُعوذُ  :َعمارٌ  يـَُقولُ  :قَالَ  ،»النارِ  ِإَلى َوَيْدُعونَهُ  اْلَجنةِ  ِإَلى َيْدُعوُهمْ 

 )].447( ي ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ [

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ فادَ تَ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

يعَ  وىحيَ  َال  مَ لْ اْلعِ  َأن  ِإَىل  ِإَشارَةٌ  احلَِْديثِ  َوِيف  �  َسَعةِ  َمعَ  َعباسٍ  نَ بْ ا ِألَن  أحدٌ  هُ مجَِ
 ِعْنَدهُ  لَْيسَ  َما ِعْنَدهُ  َأن  َعِلمَ  َيُكونَ  َأنْ  فـَُيْحَتَملُ  َسِعيدٍ  َأِيب  َعنْ  بِاْألَْخذِ  ابـَْنهُ  أََمرَ  ِعْلِمهِ 

ْسَنادِ  ُعُلو  ِلطََلبِ  ِإلَْيهِ  ِإْرَسالُهُ  َيُكونَ  َأنْ  ،َوُحيَْتَملُ   َمسَاًعا َوَأْكثـَرُ  ُصْحَبةً  أَْقَدمُ  َسِعيدٍ  أَبَا ِألَن  اْإلِ
  .َعباسٍ  نِ بْ ا ِمنِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِيب  ِمنَ 

 اْلَمَعاشِ  َأْحَوالِ  التَكربِ َوتـََعاُهدِ  َوَعَدمِ  التـَواُضعِ  ِمنَ  َلْيهِ عَ  السَلفُ  َكانَ  َما َوِفيهِ  �
 َعَلى َحَواِئِجِهمْ  َوتـَْقِدميِ  اْلِعْلمِ  طََلَبةِ  َوِإْكَرامِ  ِبَفْضِلِهمْ  اْلَفْضلِ  ِألَْهلِ  َواِالْعِرتَافِ  بِأَنـُْفِسِهمْ 

ْلَقاءِ  التَأهبُ  ِفيهِ  فَاْحَتَىب  رَِداَءهُ  فََأَخذَ  قـَْولُهُ  أَنـُْفِسِهمْ  َحَواِئجِ   َحالَةِ  ِيف  التْحِديثِ  َوتـَْركِ  اْلِعْلمِ  إلِِ
  .لِْلَحِديثِ  ِإْعظَاًما اْلِمْهَنةِ 

 . النَبِوي  َأيِ  )اْلَمْسِجدِ  بَِناءِ  ذِْكرِ  َعَلى أََتى َحىت ( :قـَْولُهُ  �

 يـَتَـَعاطَاهُ  ِمبَا َعْنهُ  َواْلِقَيامِ  الرئِيسِ  َوتـَْوِقريِ  ِرب الْ  َعَملِ  ِيف  اْلَمَشقةِ  اْرِتَكابِ  َجَوازُ  َوِفيهِ  �
َيانِ  َوَفْضلُ  اْلَمَصاِلحِ  ِمنَ    .اْلَمَساِجدِ  بـُنـْ

ْحَسانُ  اللهِ  َسِبيلِ  ِيف  اْلَعاِملِ  ِإْكَرامُ  َوِفيهِ  �   .َواْلَقْولِ  بِاْلِفْعلِ  ِإلَْيهِ  َواْإلِ
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 "رٍ جَ حَ  نِ بْ ِال  ي ارِ بَ الْ  حُ تْ فَـ [" .َرْمحَةٍ  َمةُ َكلِ  ِهيَ  »َعمارٍ  َوْيحَ « :قـَْولُهُ  �
)1/541-542(.[ 

 ِيفْ  أن  إَىل  ذاَِ  أشارَ وَ  جدِ مسْ الْ  ناءِ بِ  ِيفْ  اضً عْ بَـ  مْ هِ ضِ عْ بَـ  اسِ الن  نِ اوُ عَ تَـ  انُ يَ بَـ  هِ يْ فِ  �
 حِ يْ حِ صَ  حُ رْ شَ  يارِ قَ الْ  ةُ دَ مْ عُ "[. هِ أجرِ  ِيفْ  زادَ  كَ ذلِ  ِيف  هِ ملِ عَ  ِيفْ  ادَ زَ  نْ مَ وَ  اأجرً  لكَ ذَ 
 .])7/44( "ِلْلَعْيِني  ي ارِ خَ بُ الْ 

�  ِأل  ؛الِ مَ عْ اْأل  لِ أفضَ  نْ مِ  دِ مسجِ الْ  يانِ نْ بُـ  ِيف  نُ اوَ عَ التـ لكَ ذَ  ن  انِ إلنسَ لِ  ىرِ جيَ  اِمم 
 رحُ شَ "[ .افعهَ نَ  ةعام الْ  م عُ يَـ  ِىت ال  موالِ اْأل  بيسُ وحتَ  بارِ اْآل  فرُ حَ  ذلكَ  لُ ثْ مِ وَ  ، هِ اتِ ممَ  عدَ بَ  رهُ أجْ 
 .])2/98( "الٍ طّ بَ  بنِ ِال  ي خارِ البُ  حيحِ صَ 

 

 اهللاُ  َصلى النِبي  َمْسِجدُ  ُهوَ  التـْقَوى َعَلى ُأسسَ  الِذي اْلَمْسِجدَ  َأن  بـََيانِ  بَابُ 
  بِاْلَمِديَنةِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ 

 َسِعيدٍ  أَِبي ْبنُ  الرْحَمنِ  َعْبدُ  يبِ  َمر : قَالَ  الرْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  َسَلَمةَ  يأَبِ  َعنْ  .8
 ِذى اْلَمْسِجدِ  ِفى َيْذُكرُ  أَبَاكَ  َسِمْعتَ  َكْيفَ  َلهُ  قـُْلتُ  :قَالَ  ،اْلُخْدِريسَ  الَعَلى ُأس 
 بـَْعضِ  بـَْيتِ  ِفى َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  َعَلى َدَخْلتُ  :أَِبى قَالَ  :قَالَ  التـْقَوى
 فََأَخذَ  :قَالَ  التـْقَوى؟ َعَلى ُأسسَ  الِذى اْلَمْسِجَدْينِ  َأى  اللهِ  َرُسولَ  يَا :فـَُقْلتُ  ِنَسائِهِ 
 اْلَمِديَنِة، ِلَمْسِجدِ ، »َهَذا َمْسِجدُُكمْ  ُهوَ « :قَالَ  ثُم  اَألْرضَ  ِبهِ  َفَضَربَ  َحْصَباءَ  ِمنْ  َكفا
 ].)1398( مٌ سلِ مُ  اهُ وَ رَ [ .َيْذُكُرهُ  َهَكَذا أَبَاكَ  َسِمْعتُ  أَنى َأْشَهدُ  :فـَُقْلتُ  :قَالَ 
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  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 ابِ الرت ى وَ صَ ى احلَْ لَ عَ  سَ لَ جَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى ِيب الن  ى أن لَ عَ  انٌ يَ بَـ  هِ يْ فِ  �
 .مُ لَ اهللا أعْ ، وَ دَ يْ اجِ جَ سَ َال و  شَ ارِ فَ مَ َال بِ  هُ دُ سجِ مَ  كانَ َو 

 ِمنْ  َكفا فََأَخذَ  التـْقَوى َعَلى ُأسسَ  الِذي اْلَمْسِجدِ  َعنِ  ُسِئلَ  َوَقدْ ( :قـَْولُهُ  �
 بِأَنهُ  َنص  َهَذا ،)اْلَمِديَنةِ  ِلَمْسِجدِ  َهَذا َمْسِجدُُكمْ  ُهوَ  قَالَ  ُمث  اْألَْرضَ  بِهِ  َفَضَربَ  َحْصَباءٍ 

 أَنهُ  اْلُمَفسرِينَ  بـَْعضُ  يـَُقولُ  ِلَما َوَرد  اْلُقْرآنِ  ِيف  اْلَمْذُكورُ  التـْقَوى َعَلى ُأسسَ  ِذيال  اْلَمْسِجدُ 
 اْلُمَباَلَغةُ  بِهِ  فَاْلُمَرادُ  اْألَْرضِ  ِيف  َوَضْربُهُ  احلَْْصَباءَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى َأْخُذهُ  َوأَما قـَُباءٍ  َمْسِجدُ 

يَضاحِ ا ِيف   ي وِ وَ النـ  حُ رْ شَ [". الصَغارُ  احلََْصى بِاْلَمد  َواحلَْْصَباءُ  اْلَمِديَنةِ  َمْسِجدُ  أَنهُ  لِبَـَيانِ  ْإلِ
  ).9/169( "◌ٍ ملِ سْ مُ  ىلَ عَ 

 اْلُمْؤِمِننيَ  بـَْنيَ  َوتـَْفرِيًقا وَُكْفرًا ِضَرارًا َمْسِجًدا اختَُذوا َوالِذينَ {: اَىل عَ تَـ  اهللاُ  الَ قَ  �
 إِنـُهمْ  َيْشَهدُ  َواللهُ  احلُْْسَىن  ِإال  أََرْدنَا ِإنْ  َولََيْحِلُفن  قـَْبلُ  ِمنْ  َوَرُسوَلهُ  اللهَ  َحاَربَ  ِلَمنْ  َوِإْرَصاًدا
 ِفيهِ  يهِ فِ  تـَُقومَ  َأنْ  َأَحق  يـَْومٍ  أَولِ  ِمنْ  التـْقَوى َعَلى ُأسسَ  َلَمْسِجدٌ  أََبًدا ِفيهِ  تـَُقمْ  َال  .َلَكاِذبُونَ 

َيانَهُ  َأسسَ  أََفَمنْ  .اْلُمطهرِينَ  حيُِب  َواللهُ  يـََتَطهُروا َأنْ  حيُِبونَ  رَِجالٌ   اللهِ  ِمنَ  تـَْقَوى َعَلى بـُنـْ
َيانَهُ  َأسسَ  َمنْ  أَمْ  َخيـْرٌ  َوِرْضَوانٍ   َال  هُ َوالل  َجَهنمَ  نَارِ  ِيف  بِهِ  فَانـَْهارَ  َهارٍ  ُجُرفٍ  َشَفا َعَلى بـُنـْ
 . ]110-107: ةُ بَ وْ التـ [ }الظاِلِمنيَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي

 كانَ َو : )1/431( "اطِ رَ الص  اءِ ضَ تِ اقْ " ِيف  اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  دُ أمحَْ  اسِ ب عَ و الْ أبُ  الَ قَ  �
 قدْ  كانَ َو  بِ اهِ الر  امرٍ عَ  وْ أبُـ  لهُ  قالُ يُ  كانِ  يذِ ال  قِ اسِ الفَ  رعامِ  ِيب ِأل  ِينَ بُ  دْ قَ  ارِ رَ الض  سجدُ مَ 
 امَ  دِ سَ احلَْ  نَ مِ  لهُ  لَ صَ حَ  مُ سَال اْإل  اءَ جَ  ام لَ فَـ  هُ نَ وْ مُ ظ عَ يُـ  نَ وْ كُ شِر مُ الْ  كانَ َو  ةِ ي لِ اهِ اجلَْ  ِيف  رَ ص نَ تَـ 
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 ْنيَ قِ افِ نمُ الْ  نَ مِ  ةٌ فَ طائِ  قامَ فَ  نَ يْ رِ كافِ الْ  إَىل  هُ رارُ فِ وَ  مَ ل سَ وَ  يهِ لَ عَ  اهللاُ  ىل صَ  ِيب لن لِ  هُ تُ الفَ خمُ  بَ جَ أوْ 
 هُ وْ نُـ بْـ يَـ  مْ لَ فَـ  كَ لِ ذَ  ِيفْ  ةٌ رَ وْ هُ شْ مَ  ةُ ص قِ الْ وَ  ذاهَ  امرٍ عَ  ِيب ِأل  هُ وْ نُـ بْـ يَـ  أنْ  اوْ دُ صَ قَ وَ  دَ جِ سْ مَ الْ  ذاهَ  نَ وْ نُـ بْـ يَـ 
 ياهِ ضَ يُ  ةً يَ نِ بْ أَ  َىن بَـ  نْ مَ  كَ لِ ذَ  َىن عْ مَ  ِيفْ  لَ خَ دَ فَ  كَ لِ ذَ  ْريِ غَ لِ  لْ بَ  هُ لُ وْ سُ رَ وَ  هِ بِ  اهللاُ  رَ أمَ  امَ  لٍ عْ فِ  لِ جْ ِألَ 
 َِسِ  َال  اهَ غريِ وَ  مشاهدِ الْ  نَ مِ  وعةِ مشرُ الْ  باداتِ العِ  ريِ غَ لِ  نيَ لمِ مسْ الْ  دساجِ مَ  ا اهَ يْـ فِ  كانَ  اذَ إِ  امَ ي 
 هِ ل لِ  ينَ حادِ مُ الْ  عِ دَ البِ وَ  فاقِ الن  هلِأل  رصادِ اْإل وَ  نيَ مؤمنِ الْ  نيَ بَ  يقِ رِ فْ التـ وَ  فرِ كُ الْ وَ  رارِ الضّ  نَ مِ 
 :مَ ل سَ وَ  ليهِ عَ  اهللاُ  ىل صَ  هِ ي بِ نَ لِ  عاَىل تَ  اهللاُ  قالَ فَ  ،رارِ الضّ  جدِ سْ مبِ  هاهُ بْـ شِ  اِ  ىوَ قْ يَـ  امَ  هِ ولِ سُ رَ وَ 
 كانَ َو  ،]108: ةُ بَ وْ التـ [} ِفيهِ  تـَُقومَ  َأنْ  َأَحق  يـَْومٍ  َأولِ  ِمنْ  التـْقَوى َعَلى ُأسسَ  َلَمْسِجدٌ {
 .اءٍ بَ قُـ  دِ جِ سْ مَ  نْ مِ  ىوَ قْ التـ  ىلَ عَ  هِ سِ يْ أسِ تَ  ِيفْ  مُ ظَ أعْ  هُ سجدُ مَ وَ  ىوَ قْ التـ  ىعلَ  سَ س أُ  باءٍ قُ  سجدُ مَ 

 دَ جِ سْ مَ  ى أن لَ عَ  انٌ يَ بَـ  هِ يْ فِ  ،)اَألْرضَ  بِهِ  َفَضَربَ  َحْصَباءَ  ِمنْ  َكفا فََأَخذَ : (هُ لُ وْ قَـ  �
 الن صَ  ِيب سَ وَ  ليهِ عَ  اهللاُ  ىل صَ  انَ كَ ، َو دَ يْ اجِ جَ سَ َال و  شَ ارِ فَ مَ َال بِ  مَ ل سَ وَ  ليهِ عَ  اهللاُ  ىل دُ جُ سْ يَ  مَ ل 
 .أِو التـَرابِ  ىصَ ى احلَْ لَ عَ 

  

   َمْسِجدِ الْ  ِفي الِمْنَبرِ  ِذْكرِ  بَابُ 

 َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  ِإلَْيهِ  يـَُقومُ  ِجذْعٌ  َكانَ : قَالَ  ،اللهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ َعْن  .9
 َصلى النِبي  نـََزلَ  َحتى الِعَشارِ  َأْصَواتِ  ِمْثلَ  لِْلِجذْعِ  َسِمْعَنا الِمْنبَـرُ  هُ لَ  ُوِضعَ  فـََلما َوَسلَم،

 .])918( ي ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ [. َعَلْيهِ  َيَدهُ  فـََوَضعَ  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ 

  :ثِ حديْ الْ  نَ مِ  فادةُ ستَ مُ الْ  امُ كَ حْ اْأل 
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ُلغَ  َعالٍ  َمْوِضعٍ  َعَلى فـَْلَيُكنْ  تـََعذرَ  فَِإنْ  ْطَبةِ لِْلخُ  اْلِمْنَربِ  اْسِتْحَبابُ  ِفيهِ  �  َصْوتُهُ  لَِيبـْ
يَعُهمْ  َفرِدَ  مجَِ   .النـُفوسِ  ِيف  أَْوَقعَ  فـََيُكونَ  َوْليَـنـْ

. اِالْرتَِفاعُ  َوُهوَ  النْربِ  ِمنَ  ِالْرتَِفاِعهِ  ِمْنبَـرًا َوُمسيَ  قَاِئًما َيُكونُ  اخلَِْطيبَ  َأن  َوِفيهِ  �
 ].)6/134( "مٍ لِ سْ مُ  ىعلَ  ي وِ وَ النـ  حُ رْ شَ ["

 َيْخُطبُ  َكانَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  َأن  ،َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  .10
 اللهِ  ُسولُ رَ  أَتَاهُ  َحتى اْلِجذْعُ  َفَحن  اْلِمْنَبرِ  ِإَلى َتَحولَ  اْلِمْنبَـرَ  اتَخذَ  فـََلما َنْخَلةٍ  ِجذْعِ  ِإَلى

 َلوْ « :َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  فـََقالَ  َفَسَكنَ  فَاْحَتَضَنهُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى
 )].3384( ىلَ عْ يَـ  وْ أبُـ ، وَ )2400( دُ مَ أحْ  اهُ وَ رَ [ .»اْلِقَياَمةِ  يـَْومِ  ِإَلى َلَحن  َأْحَتِضْنهُ  َلمْ 

 

  ِفْي اْلَمْسِجدِ  ِمْنَبرِ الْ  َعَلى ةِ ُخْطبَ الْ  بَابُ 

ُهَما اللهُ  َعْبِد اهللا ْبِن ُعَمَر َرِضيَ  َعنْ  .11  اهللاُ  َصلى النِبي  َسِمْعتُ : قَالَ  ،َعنـْ
ْليَـْغَتِسلْ  ُجُمَعِة،الْ  ِإَلى َجاءَ  َمنْ «: فـََقالَ  ِمْنَبِر،الْ  َعَلى َيْخُطبُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ   اهُ وَ رَ [. »فـَ

  .])919( ي ارِ خَ بُ الْ 

َرَها َويـَتَـَناَولَ  لَِيتَـَناَوَهلَا بِاجلُُْمَعةِ  يـَُقيْدَها وَملَْ  َمْشُروِعيِتَها َأيْ  )اْلِمْنَربِ  َعَلى( :قـَْولُهُ   .َغيـْ
  )].2/397( "◌ٍ رجَ حَ  نِ بْ ِال  ي ارِ بَ الْ  حُ تْ فَـ ["
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 اللهُ  َرِضيَ  الَخطابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َسِمْعتُ : قَالَ  اللْيِثي، َوقاصٍ  ْبنِ  َعْن َعْلَقَمةَ  .12
 اَألْعَمالُ  ِإنَما«: يـَُقولُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : قَالَ  الِمْنَبرِ  َعَلى َعْنهُ 

َيا ِإَلى ِهْجَرتُهُ  َكاَنتْ  َفَمنْ  نـََوى، َما اْمِرئٍ  ِلُكل  َوِإنَما بِالنـياِت،  اْمَرَأةٍ  ِإَلى وْ أَ  ُيِصيبُـَها، ُدنـْ
 .])1907( مٌ لِ سْ مُ وَ ) 1( ي ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ [. »ِإلَْيهِ  َهاَجرَ  َما ِإَلى َفِهْجَرتُهُ  يـَْنِكُحَها،

  

  ِة َعَلى اْلِمْنَبرِ بَاُب الصَال 

 َوَقدْ  ،الساِعِدي  َسْعدٍ  ْبنَ  َسْهلَ  أَتـَْوا رَِجاًال  َأن  ِديَناٍر، ْبنُ  َحازِمِ  يأَبِ َعْن  .13
 َوَلَقدْ  ُهَو، ِمما َألَْعِرفُ  ِإني َواللهِ : فـََقالَ  َذِلَك، َعنْ  َفَسأَُلوهُ  ُعوُدُه، ِمم  الِمْنَبرِ  ِفي اْمتَـَرْوا
ُتهُ   َأْرَسلَ  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  َعَلْيهِ  َجَلسَ  يـَْومٍ  َوَأولَ  ُوِضَع، يـَْومٍ  َأولَ  رَأَيـْ

 ُمِري« :َسْهلٌ  َسماَها َقدْ  األَْنَصارِ  ِمنَ  اْمَرَأةٍ  ُفالَنَةَ  ِإَلى َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ 
 فـََعِمَلَها فََأَمَرْتهُ  »الناسَ  َكلْمتُ  ِإَذا َعَلْيِهن  َأْجِلسُ  َأْعَواًدا، ِلي يـَْعَملَ  َأنْ  النجاَر، ُغَالَمكِ 

 ِبَها فََأَمرَ  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  ِإَلى فََأْرَسَلتْ  ِبَها، َجاءَ  ثُم  لَغابَِة،ا َطْرفَاءِ  ِمنْ 
َها َصلى َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  رَأَْيتُ  ثُم  ُهَنا، َها فـَُوِضَعتْ   َوُهوَ  وََكبـرَ  َعَليـْ

َها، َها، ُهوَ وَ  رََكعَ  ثُم  َعَليـْ  فـََلما َعاَد، ثُم  الِمْنَبرِ  َأْصلِ  ِفي َفَسَجدَ  الَقْهَقَرى، نـََزلَ  ثُم  َعَليـْ
 َولِتَـَعلُموا لَِتْأَتموا َهَذا َصنَـْعتُ  ِإنَما الناُس، أَيـَها«: فـََقالَ  الناِس، َعَلى َأقْـَبلَ  فـََرغَ 

 )]. 917(َرَواُه اْلُبَخاِري [ .»َصالَِتي
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 حُ تْ فَـ . ["ِمْنهُ  السْفَلى الدَرَجةِ  َجْنبِ  ِإَىل  اْألَْرضِ  َعَلى َأيْ  )اْلِمْنَربِ  َأْصلِ  ِيف ( :ْولُهُ قَـ 
  ].)2/400( "رٍ جَ حَ  نِ بْ ِال  ي ارِ بَ الْ 

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 أَْعَلى ِيف  َصَالتِهِ  ِيف  احلِْْكَمةَ  َأن  هُ ِمنْ  َوُعِرفَ  لَِتتَـَعلُموا َأيْ  ،)َولِتَـَعلُموا( :قـَْولُهُ  �
 َشْيئًا فـََعلَ  َمنْ  َأن  ِمْنهُ  َوُيْستَـَفادُ  اْألَْرضِ  َعَلى َصلى ِإَذا ُرْؤيـَُتهُ  َعَلْيهِ  َخيَْفى َقدْ  َمنْ  لِيَـَراهُ  اْلِمْنَربِ 
َ  َأنْ  اْلَعاَدةَ  ُخيَاِلفُ  ِألَْصَحابِهِ  ِحْكَمَتهُ  يـُبَـني.  

َرهُ  َأوْ  َكانَ  َخِليَفةً  َخِطيبٍ  ِلُكل  اْلِمْنَربِ  َعَلى اْخلُْطَبةِ  ْشُروِعيةُ مَ  َوِفيهِ  �   .َغيـْ

 اْلَيِسريِ  اْلَعَملِ  َوَجَوازُ  بِاْلِفْعلِ  الصَالةِ  أَفْـَعالَ  اْلَمْأُموِمنيَ  تـَْعِليمِ  َقْصدِ  َجَوازُ  َوِفيهِ  �
  .تـََفرقَ  ِإنْ  اْلَكِثريُ  وََكَذا الصَالةِ  ِيف 

َمامِ  اْرتَِفاعِ  َجَوازِ  يهِ فِ  �   .السطُوحِ  ِيف  الصَالةِ  بَابِ  ِيف  اْإلِ

َاذِ  اْسِتْحَبابُ  َوِفيهِ  � َماعِ  اخلَِْطيبِ  ُمَشاَهَدةِ  ِيف  أَبـَْلغَ  ِلَكْونِهِ  اْلِمْنَربِ  اختِمْنهُ  َوالس 
 . تـَبَـرًكا َوِإما ُشْكًرا ِإما َجِديدٍ  َشْيءٍ  ُكل  ِيف  بِالصَالةِ  اِالْفِتَتاحِ  َواْسِتْحَبابُ 

 اْلِمْنَربِ  َعَلى َخيُْطبَ  َأنْ  َفُسنُتهُ  اْخلَِليَفةَ  ُهوَ  اخلَِْطيبُ  َكانَ  ِإنْ  :َبطالٍ  بن َوقَالَ  �
َرهُ  َكانَ  َوِإنْ   بَِأن  اْلُمِنريِ  ْبنُ  الزْينُ  َوتـََعقَبهُ  اْألَْرضِ  َعَلى أَوْ  اْلِمْنَربِ  َعَلى يـَُقومَ  َأنْ  بـَْنيَ  ُخيَيـرُ  َغيـْ
 ِمنَ  َكانَ  فَِإنْ  اْخلَُلَفاءِ  بـَْعضُ  َأْحَدثَهُ  َشْيءٍ  َعنْ  ِإْخَبارٌ  َوِألَنهُ  التـْرَمجَةِ  َمْقُصودِ  َعنْ  َخارِجٌ  َهَذا

  .بِالسنةِ  ِمْنهُ  َأْشَبهُ  بِاْلِبْدَعةِ  فـَُهوَ  َغْريِِهمْ  ِمنْ  َكانَ  َوِإنْ  ُمتبَـَعةٌ  ُسنةٌ  فـَُهوَ  الراِشِدينَ  اْخلَُلَفاءِ 
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 َغيـْرُ  التـْفِصيلَ  َهَذا َأن  ِإَىل  َِا َأَشارَ  التـْرَمجَةِ  َهِذهِ  ِحْكَمةُ  ُهوَ  َهَذا َوَلَعل  :قـُْلتُ 
 ُمْسَتَحب  هُ  َمنِ  ُمَرادَ  َوَلَعلاْسَتَحب  َمامُ  يـَْرَتِفعَ  َال  َأنْ  اْألَْصلَ  َأن  ِمنْ  يـَْلَزمُ  َوَال  اْلَمْأُموِمنيَ  َعنِ  اْإلِ
 بـَْعَدُهمْ  َجاءَ  ِلَمنْ  ُيْشرَعَ  َأنْ  اخلَِْالَفةَ  َوِيلَ  ِلَمنْ  ُمث  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى لِلنِيب  َذِلكَ  َمْشُروِعيةِ 

ينِ ال أُُمورِ  بـَْعضَ  َوتـَْعِليِمِهمْ  الساِمِعنيَ  َوْعظِ  ِيف  اِالْشِرتَاكِ  ُوُجودُ  اجلُْْمُهورِ  َوُحجةُ  هُ  دَوالل 
 .])2/400( "رٍ جَ حَ  نِ بْ ِال  ي ارِ بَ الْ  حُ تْ فَـ "[ .اْلُمَوفقُ 

  
  َعَلى اْلِمْنَبرِ  سِ وْ لُ جُ اُب الْ بَ 

 َجَلسَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  ِإن «: قَالَ  ،الُخْدِري  َسِعيدٍ  أَِبي َعنْ  .14
  )].921(َرَواُه اْلُبَخاِري [ .»َلهُ َحوْ  َوَجَلْسَنا الِمْنَبرِ  َعَلى يـَْومٍ  َذاتَ 

 َأن  ِمْنهُ  الدَالَلةِ  َوَوْجهُ : ")2/402( "ي ارِ بَ الْ  حِ تْ فَـ " ِيفْ  اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  رٍ جَ حَ  نُ ابْ  الَ قَ 
 ِمنَ  تـََقدمَ  َما َذِلكَ  َعَلى يـَُعكرُ  َوَال  َغالًِبا إِلَْيهِ  َنَظَرُهمْ  يـَْقَتِضي َكَالِمهِ  ِلَسَماعِ  َحْوَلهُ  ُجُلوَسُهمْ 

 وهم َعالٍ  َمَكانٍ  َعَلى َجاِلسٌ  َوُهوَ  يـََتَحدثُ  َكانَ  أَنهُ  َعَلى َحمُْمولٌ  َهَذا ِألَن  اْخلُْطَبةِ  ِيف  اْلِقَيامِ 
 ْمرِ اْألَ  ِلُوُرودِ  َأْوَىل  اْخلُْطَبةِ  َحالُ  َكانَ  اْخلُْطَبةِ  َحالِ  َغْريِ  ِيف  َذِلكَ  َكانَ  َوِإذا ِمْنهُ  َأْسَفل ُجُلوس

  ".أعلم َواهللا ِعْندَها اتِ صَ نْ واْإل  َهلَا بِاِالْسِتَماعِ 
  

  بَاُب ِذْكِر اْلِمْنَبِر ِفي اْلُمَصلى

 َيْخُرجُ  َكانَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ  َرُسولَ  َأن  ،اْلُخْدِري  َسِعيدٍ  أَِبي َعنْ  .15
َيْبَدأُ  اْلِفْطِر، َويـَْومَ  اْألَْضَحى، يـَْومَ   َعَلى فََأقْـَبلَ  قَامَ  َوَسلَم، َصَالَتهُ  َصلى فَِإَذا الصَالِة،بِ  فـَ

ُهْم، ِفي ُجُلوسٌ  َوُهمْ  الناِس، اِس، ذََكَرهُ  بِبَـْعٍث، َحاَجةٌ  َلهُ  َكانَ  فَِإنْ  ُمَصالَكاَنتْ  َأوْ  ِللن 
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 وََكانَ  ،»َتَصدُقوا َتَصدُقوا، ُقوا،َتَصد «: يـَُقولُ  وََكانَ  ِبَها، َأَمَرُهمْ  َذِلَك، ِبغَْيرِ  َحاَجةٌ  َلهُ 
 اْلَحَكِم، ْبنُ  َمْرَوانُ  َكانَ  َحتى َكَذِلكَ  يـََزلْ  فـََلمْ  يـَْنَصِرُف، ثُم  النَساُء، يـََتَصدقُ  َمنْ  َأْكثـَرَ 

َنا َحتى َمْرَوانَ  ُمَخاِصًرا َفَخَرْجتُ   ِمنْ  ِمْنبَـًرا بـََنى َقدْ  الصْلتِ  ْبنُ  َكِثيرُ  فَِإَذا اْلُمَصلى، أَتـَيـْ
 الصَالِة، َنْحوَ  َأُجرهُ  َوأَنَا اْلِمْنَبِر، َنْحوَ  َيُجرِني َكأَنهُ  َيَدُه، يـَُنازُِعِني َمْرَوانُ  فَِإَذا َولَِبٍن، ِطينٍ 
 َما تُِركَ  َقدْ  َسِعيدٍ  أَبَا يَا َال،: فـََقالَ  بِالصَالِة؟ اِالبِْتَداءُ  أَْينَ : قـُْلتُ  ِمْنُه، َذِلكَ  رَأَْيتُ  فـََلما

،: قـُْلتُ  تـَْعَلُم، ِذي َكالا ِبَخْيرٍ  تَْأُتونَ  َال  بَِيِدهِ  نـَْفِسي َوالِمَرارٍ  َثَالثَ  َأْعَلُم، ِمم  ثُم 
 ].)889( مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ [ .اْنَصَرفَ 

   :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 ،رٌ بَـ نْ مِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى هِ انِ مَ زَ  ِيفْ  ىل صَ مُ الْ  ِيف  نْ كُ يَ  ملَْ  هُ أن  ىلَ عَ  لٌ يْ لِ دَ  هِ يْ فِ وَ  �
 انَ س غَ  أِيبْ  نْ عَ  ةَ ب شَ  نُ بْ  رُ مَ عُ  اهُ وَ رَ وَ  كٍ الِ مَ لِ  ةِ نَ وْ مدُ الْ  ِيف  عَ قَ وَ  دْ قَ وَ  ،انُ وَ رْ مَ  هُ ذَ اختَ  نِ مَ  لَ أو  أن وَ 
 نَرب مِ  لىعَ  لمهمكَ  انَ ف عَ  نُ بْ  انُ مَ ثْ عُ  َربِ نْ مِ الْ  ىلَ عَ  ىل صَ مُ الْ  ِيف  اسَ الن  طبَ خَ  نْ مَ  لُ أو : الَ قَ  هُ نْ عَ 
 واهرَ  قدْ فَ  ،حّ أصَ  "نِ يْ حَ يْ حِ الص " ِيف  ماوَ  عضلٌ مُ  هذاوَ  ،لتِ الصّ  نُ بْ  ريُ كثِ  ناهُ بَ  نيٍ طِ  نمِ 
 ونَ كُ يَ  أنْ  تملُ حيَ وَ  ،ابِ بَ الْ  ديثِ حَ  لأو  حِ رْ شَ  ِيف  هُ فظَ لَ  اكرنَ ذَ  قدْ وَ  ،سلمٍ مُ  ةِ وايَ رِ  وَ حنَ  اريُ خَ البُ 
 ِيف  ذاكَ  ،عيدٍ وسَ أبُ  لكَ ذَ  ىعلَ  طلعْ يَ  ملَْ وَ  وانُ رْ مَ  هُ أعادَ  حىت  هُ كَ َر تَـ  ُمث  ةً ر مَ  كَ ذلِ  لَ عَ فَـ  ثمانُ عُ 
 هِ يْ أبِ  نْ عَ  جاءٍ رَ  نِ بْ  اعيلَ إمسْ  نْ عَ  هماجَ  ابنُ وَ  دَ اوُ دَ أبوْ وَ  دُ أمحْ  ىوَ رَ  ما ذاهَ  الفخيُ  َال وَ  ،حِ تْ فَ الْ 
 روانُ مَ  ايَ : قالَ فَ  لٌ جُ رَ  يهِ إلَ  قامَ فَ  ةِ َال الص  بلَ قَ  طبةِ اخلُْ بِ  دأبَ وَ  يدٍ عِ  ومَ يَ  رَ بَـ نْ مِ الْ  وانُ رْ مَ  أخرجَ : الَ قَ 

 "ي رِ وْ فُ كْ اَر بَ مُ لْ لِ  صابيحِ مَ الْ  شكاةِ مِ  رحُ شَ  يحِ فاتِ مَ الْ  اةُ مرعَ "[ .ثُ يْ دِ احلَْ ...ةَ ن الس  الفتَ خَ 
)5/68([. 
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   اْلَمْسِجدِ  رَجِ ِذْكِر دَ  بَابُ 

 َمْسِجدِ  َدرَجِ  َعَلى َمْنُصوبَةً  رُُءوًسا رََأى أَنُهْ  ُأَماَمةَ  أَِبي َعنْ  َغاِلبٍ  أَِبي َعنْ  .16
َلى َشر  َثَالثًا النارِ  ِكَالبُ  النارِ  ِكَالبُ  :ُأَماَمةَ  أَبُو فـََقالَ  ِدَمْشقَ   السَماءِ  َأِديمِ  َتْحتَ  قـَتـْ

رُ  َلى َخيـْ َيض  يـَْومَ { :قـََرأَ  ثُم  وهُ قـَتَـلُ  َمنْ  قـَتـْ  ِألَِبي قـُْلتُ  .اْآليـَتَـْينِ } ُوُجوهٌ  َوَتْسَود  ُوُجوهٌ  تـَبـْ
 َمرتـَْينِ  ِإال  َأْسَمْعهُ  َلمْ  َلوْ  :قَالَ  ؟،َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  ِمنْ  َأَسِمْعَتهُ  :ُأَماَمةَ 

ًعا َأوْ  ِستا َأوْ  َخْمًسا َأوْ  َأْربـًَعا َأوْ  َثَالثًا َأوْ  ُتُكمْ  َما َسبـْ ثـْ 22208( دُ مَ أحْ  واهُ رَ [ .َحد([. 

 هُ جَ رَ أخْ  ثُ يْ دِ احلَْ . طىءُ خيُ  دوقٌ صَ  ري صْ بَ الْ  وَ هُ  بٍ غالِ  وْ أبُـ وَ ، نٌ سَ حَ  ثٌ يْ دِ ا حَ ذَ هَ 
 مِ رْ التـ اْمسُهُ  َغاِلبٍ  َوأَبُو َحَسٌن، ثٌ َحِديْ  َهَذا :قالَ وَ ) 3000( ذي : أَُماَمةَ  َوأَبُو ٌر،َحَزو  الَباِهِلي 

  .بَاِهَلةَ  َسيدُ  َوُهوَ  َعْجَالنَ  ْبنُ  ُصَدي : اْمسُهُ 

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 ا ِيف مَ اهللا كَ  هُ رِمحَ أبـُْو اْلَعباِس َأْمحَُد  الَ س، قَ جُ نْ  يَـ َال  رِ كافِ الْ  يتةَ مَ  ى أن علَ  انٌ يَ بَـ  هِ يْ فِ 
 َأْمحََد، َمْذَهبِ  ظَاِهرُ  َوُهوَ  بِاْلَمْوتِ  اْآلَدِمي  يـَْنَجسُ  َوَال : )5/311( "ىرَ بْـ كُ الْ  ىاوَ تَ فَ الْ "

، اِفِعيَوالش  اهـ. َماِلكٍ  َمْذَهبِ  ِيف  اْلَقْوَلْنيِ  َوَأَصح.  

ْعَتهُ : (هُ لُ وْ قَـ   اْلعلَماء الِ ُسؤَ  َمْشُروِعية هِ ِفي، )؟َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  ِمنْ  َأمسَِ
 تَارَةً  السَؤالَ  َأن : )3/506( "هِ رِ يْ سِ فْ تَـ " اهللا ِيف  هُ رِمحَ  ْريٍ ثِ كَ   نُ ابْ  الَ ، قَ الوقائع نَ مِ  دثُ حيَ  َعما
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} وهُ َسأَْلُتمُ  َما ُكل  ِمنْ  َوآتَاُكمْ {: قـَْولِهِ  ِيف  َكَما بِاْحلَاِل، َيُكونُ  َوتَارَةً  بِاْلَقاِل، َيُكونُ 
  .]34:ِإبـَْراِهيمَ [

  

  فـُُرِش اْلَمْسِجدِ  ِفي بَابٌ 

 َكانَ  :قَاَلتْ  ،اهَ نْـ اهللا عَ  يَ ضِ رَ  َسَلَمةَ  ُأم  َعنْ  َسَلَمةَ  أُم  بِْنتِ  زَيـَْنبَ  َعنْ  .17
  .])4150( دَ اوُ دَ  وْ أبُـ  اهُ وَ رَ [ .َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  َمْسِجدِ  ِحَيالَ  ِفَراُشَها

 ِحَيالَ  ِلي يـُْفَرشُ  َكانَ  :قَاَلتْ  أَنـَها) 26733" (ُمْسَنِد َأْحَمدَ " يْ فِ وَ  .18
  .ِحَيالُهُ  َوأَنَا ُيَصلي َفَكانَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  ُمَصلى

  :يثِ حدِ الْ  نَ مِ  مستفادةُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 فاقِ تِ رْ اْالِ وَ  اهَ يْـ لَ عَ  مِ وْ النـ وَ  دِ ائِ سَ الوَ وَ  شِ رُ فُ الْ  اذِ اختَ  ازِ وَ جَ  ىلَ عَ  ل دُ يَ  ابِ بَ الْ  ثُ يْ دِ حَ وَ  �
 َِازجوَ وَ  شومحْ الْ  ازِ وَ جَ وَ  ا  دِ وْ بُـ عْ مَ الْ  نُ وْ عَ "[. مُ لَ أعْ  اهللاوَ  ،لودِ اجلُْ  نَ مِ  كَ لِ ذَ  اذِ اخت" 
)11/137([. 

 يذِ ال  هصال مُ  الةقبَ : يْ أَ  )َوَسلمَ  َلْيهِ عَ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  َمْسِجدِ  ِحَيالَ : (هُ لُ وْ قَـ  �
 .جرةِ احلُْ  ِيف  يهِ فِ  يل صَ يُ  كانَ 
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 فيهِ  يصلّ يُ  يذِ ال  مكانُ الْ : أيْ  )َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  ُمَصلى: (هُ لُ وْ قَـ  �
 علومٌ مَ وَ  ة،جرَ احلُْ  ِيف  لَ افِ وَ النـ  ى هُ أنهُ  َصلمَ  َعَلْيهِ  الليصلّ يُ  كانَ  َوَسل  نَ مِ  وافلَ الن  غريِ وَ  بِ واتِ الر 
 ليهِ عَ  هِ يتِ بَ  ِيف  واتبِ الر  مُ َال والسّ  ةُ َال الص.  

  

  ِض اْلَمْسِجدِ ِفي ِذْكِر أرْ  ابٌ بَ 

 َوتـُْقِبلُ  تـَُبوُل، الِكَالبُ  َكاَنتِ : قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  ،اللهِ  َعْبدِ  ْبنُ  َحْمَزةُ  َعنْ  .19
 يـَُرشونَ  َيُكونُوا فَـَلمْ  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  زََمانِ  ِفي لَمْسِجِد،ا ِفي َوُتْدِبرُ 
 )].174( ي خارِ البُ  واهُ رَ . [َذِلكَ  ِمنْ  َشْيًئا

  :يثِ حدِ ن الْ مِ  ستفادةُ مُ الْ  كامُ حْ اْأل 

َال و  فارشَ مَ َال بِ  لمَ َوسَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى ِيب الن  سجدَ مَ  ى أن علَ  يلٌ لِ دَ  هِ يْ فِ  �
 . ابِ الرت صى وَ ى احلَْ علَ  سجدُ يَ  كانَ ، َو يدَ جاجِ سَ 

 . ضِ رْ اْأل  ةِ هارَ طَ  ىعلَ  يانُ بَ  هِ يْ فِ  �

 هِ حابِ أصْ وَ  ي سِ يْ نِ وْ دُ نْ اْألَ  ِيب زْ احلِْ  رِ ذِ نْ مُ  الْ أِيب  لِ مَ كْ ي اْألَ ى ذِ علَ  د رَ  ديثُ ا احلْ ذَ هَ  �
 بِ اِيب حَ أصْ  ضَ عْ بَـ  ونَ رمُ يَ  نَ يْ ذِ ال  وَ ةِ لَ َال الض ، اغِ الط احلَْ ، وَ تِ يْ يـ ادِ د ِأل جِ اِر وَ اخلَْ ، وَ ةِ ي ، اِيب حَ أصْ  ن 
 .لَْيَس بَِنَجسٍ  بِ لْ كَ الْ  لَ وْ بَـ  أن  نَ وْ لُ وْ قُ يَـ 

 .وانِ يَ احلَْ  نَ مِ  هُ مُ حلَْ  لكَ ْؤ يُـ  امَ  لِ وْ بَـ  ةِ ارَ هَ طَ بِ  لُ وْ قُ يَـ  نْ مَ لِ  ةٌ ج حُ  هِ يْ فِ  �
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  .دِ جِ سمالْ  ِيف  هُ مُ حلَ  ؤكلْ يُ  ملَْ  يذِ ال  انِ وَ يَـ حلَْ ا خالِ إدْ  ازُ وَ جَ ِفْيِه  �

�  اِيبا قـَْوُل اخلَْطَعَلى َوأم  َها اْألَبـَْوالَ  َأنَسةٌ  جنََِسةٌ  ُكلْحمِ  َمْأُكولِ  ِمنْ  ُمَنجالل 
 اْلُمرَادَ  َأن  اْلُبَخارِي  أَرَادَ  :"اْلُبَخاِري  َشْرحِ " ِيف  قَالَ  َبطالٍ  اْبنَ  ِألَن  َنظر َمْأُكولِِه، َفِفيهِ  َوَغْريِ 
ْنَسانِ  بـَْولُ  اْلبَـْولِ  ِمنَ  َيْستَـْنزِهُ  َال  َكانَ  اْلَبابِ  رَِوايَةِ  ِيف  ِبَقْولِهِ   َفَال  اْحلَيَـَوانِ  َسائِرِ  بـَْولُ  َال  اْإلِ
 :رٍ جَ حَ  نُ بْ ا ظُ افِ احلَْ  الَ قَ . احليوان مجَِيعِ  بـَْولِ  ِيف  اْلُعُمومِ  َعَلى َمحََلهُ  ِلَمنْ  ُحجةٌ  ِفيهِ  َيُكونُ 

  ].)1/25( "مِ ي قَ الْ  نُ ابْ  ةُ يَ اشِ حَ وَ  دِ وْ بُـ عْ مَ الْ  نُ وْ عَ [" ."اخلَْطاِيب  َعَلى َردا َبطالٍ  نُ بْ ا أرادَ  هُ كأن َو "

 ل دُ يَ  اهلَ  مْ ركهِ تَ وَ  ،لكَ ذَ  ىعلَ  اهَ كررِ تَ  ىعلَ  ل دُ يَ  )َوُتْدِبرُ  َوتـُْقِبلُ  تـَُبوُل،( :هُ ولُ قَ وَ  �
 "الٍ طّ بَ  بنِ ِال  ي خار البُ  رحُ شَ "[ .ةاسَ جنَ  ى حَ  ِيف  يسَ لَ  هن ِأل  ها،يْ فِ  ةاسَ جنََ  َال  هُ أن  ىعلَ 
)1/268([.  

. اْلَمْسِجدِ  ِيف  َممَرهُ  َوَجَواز ،هِ ؤرِ سُ  طهارةِ وَ  اْلَكْلب، علَى َطَهارَةِ  ليلٌ دَ  يهِ فِ  �
  .])3/43(" ي خارِ البُ  حيحِ صَ  رحُ شَ  يارِ القَ  ةُ دَ مْ عُ "[

 َأْكثـَرَ  فَِإن  َذِلكَ  َوَرْوثُ  حلَُْمهُ  يـُؤَْكلُ  َما بـَْولُ  أَما: قَاَل أبـُْو العباِس َأْمحَُد رِمحه اهللاُ  �
 َيْذَهبْ  ملَْ  إنهُ : َويـَُقالُ  َوَغْريِِمهَا َوَأْمحَد َماِلكٍ  َمْذَهبُ  َوُهوَ  بَِنِجسِ  لَْيسَ  َذِلكَ  َأن  َعَلى السَلفِ 

 ِمنْ  َلهُ  َسَلفَ  َال  ُحمَْدثٌ  قـَْولٌ  َذِلكَ  بَِنَجاَسةِ  اْلَقْولُ  َبلْ . َذِلكَ  تـَْنِجيسِ  إَىل  َحابَةِ الص  ِمنْ  َأَحدٌ 
 .])21/613( "ىاوَ تَ الفَ  عُ وْ مُ جْ مَ "[ .الصَحابَةِ 
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 َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  َأن : ُمَعْيِقيبٌ  َحدثَِني: قَالَ  َسَلَمَة، أَِبي َعنْ  .20
 واهُ رَ [ .»فـََواِحَدةً  فَاِعًال  ُكْنتَ  ِإنْ «: قَالَ  َيْسُجُد، َحْيثُ  التـَرابَ  ُيَسوي الرُجلِ  ِفي: الَ قَ 

  ].)546( مٌ لِ سْ مُ ، وَ )1207( ي ارِ خَ البُ 

  :يثِ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ فادَ ستَ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 ةِ راهَ كَ  ىعلَ  ِين عْ يَـ : )6/389( "ي ارِ بَ الْ  حِ تْ فَـ " اهللا ِيف  هُ ِمحَ رَ  بٍ جَ رَ  نُ ابْ  الَ قَ  �
 أهلُ  فَ لَ تَـ اخْ : اهللا هُ رِمح  نذرِ مُ الْ  نُ ابْ  قالَ وَ  .هُ نْ مِ  ةِ دَ احِ وَ الْ  ةِ ر مَ الْ  ِيف  ةِ صَ خْ الر وَ  ى،صَ احلَْ  حِ سْ مَ 
 . اهـ. ةِ الصَال  ِيف  ىصَ احلْ  س مَ  ِيف  لمِ عِ الْ 

، )3/85( "رٍ جَ حَ  نِ بْ ِال  ي ارِ بَ الْ  حُ تْ فَـ [" .ضِ رْ اْأل  لىعَ  دِ وْ جُ الس  ابُ بَ حْ تِ اسْ  يهِ فِ  �
  ].)2/322( "ي ذِ وَ حْ اْأل  فةُ حْ تُ "وَ 

): 31-30: ص" (الِ عَ النـ  ِفيْ  ةِ َال ص ال ةِ ي عِ رْ شَ " اهللا ِيف  هُ رِمح  ي عِ ادِ وَ الْ  الَ قَ  �
 تْ ى ما كانَ علَ  دُ اجِ سَ مَ الْ  تِ يَ قِ بَ  وْ لَ ، وَ مَ ل سَ وَ  ليهِ ى اهللا عَ ل صَ  ِيب الن  عليهِ  ا كانَ يمَ فِ  رَ يْـ اخلَْ  ن إ"
. "امَ هُ نْـ عَ  يُ هْ النـ  دَ رَ وَ  قدْ ها فَ ينُ زيِ تَ وَ  مساجدِ الْ  حرفةُ ا زُ أم ًرا، وَ يْـ خَ  كانَ لَ  ةِ و بُـ الن  رِ صْ  عَ ِيف  ليهِ عَ 
 .اهـ

  

  اْلَمَساِجدِ  ِإَلى اْلُخطَا َكثْـَرةِ  َفْضلِ  بَابُ 
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 قـُْربِ  ِإَلى يـََتَحوُلوا َأنْ  َسِلَمةَ  بـَُنو َأرَادَ : قَالَ  ،َعْنهُ  اللهُ  َرِضيَ  أََنسٍ  َعنْ  .21
 بَِني يَا«: َوقَالَ  الَمِديَنةُ  تـُْعَرى َأنْ  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  َفَكرِهَ  الَمْسِجِد،

 )].1887( ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ . [فََأقَاُموا »آثَارَُكمْ  َتْحَتِسُبونَ  َأالَ  َسِلَمةَ 

 أنْ  واأرادُ فَ  ،دِ مسجِ الْ  نَ مِ  ةً دَ يْ عِ بَ  مْ هُ دورُ  َكاَنتْ  ،ارِ نصَ اْأل  نَ مِ  مٌ وْ قَـ  ،)َمةَسلَ  وْ نُـ بَـ ( :هُ لُ وْ قَـ 
 مْ هلَُ  بُ تَ كْ يُ  مْ طاهُ خَ  أن  مْ هُ رَ بَـ أخْ وَ  ،مْ هِ دورِ  ةِ مَ زَ َال مبُِ  النِيب  مُ هُ رَ أمَ فَ  ،دِ مسجِ الْ  ربِ قُ  إَىل  اوْ لُ و حَ تَ يَـ 

 .دِ سجِ مَ الْ  إَىل  شيمَ الْ  ِيف  اهَ رُ أجْ 

 ِمْنُه، اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  أَبـَْعدَ  رَُجًال  َأْعَلمُ  َال  رَُجلٌ  َكانَ : قَالَ  ،َكْعبٍ  ْبنِ  أَُبي  نْ عَ  .22
 ِفي تـَرَْكُبهُ  ِحَمارًا اْشتَـَرْيتَ  َلوْ : َلهُ  قـُْلتُ  َأوْ : َلهُ  َفِقيلَ : قَالَ  َصَالٌة، ُتْخِطُئهُ  َال  وََكانَ 

 َأنْ  ُأرِيدُ  ِإني اْلَمْسِجِد، َجْنبِ  ِإَلى َمْنزِِلي َأن  َيُسرِني َما: قَالَ  الرْمَضاِء، َوِفي الظْلَماِء،
 اهللاِ  َرُسولُ  فـََقالَ  َأْهِلي، ِإَلى رََجْعتُ  ِإَذا َورُُجوِعي اْلَمْسِجِد، ِإَلى َمْمَشايَ  ِلي ُيْكَتبَ 
 ]. )663( مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ [ .»ُكلهُ  َذِلكَ  َلكَ  اهللاُ  َجَمعَ  َقدْ «: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 ِيل زِ نْ مَ  ونَ كُ يَ  أنْ  باحلْ  امَ : َىن عْ مَ الْ  )اْلَمْسِجدِ  َجْنبِ  ِإَىل  َمْنِزِيل  َأن  َيُسرِين  َما(: هُ لُ وْ قَـ  �
 رحُ شَ "[ .يهِ إلَ  ُخطاي رةِ كثْ بِ  اِيب وَ ثَـ  ركثُ يَ لِ  ،نهُ مِ  ايدً عِ بَ  كونَ يَ  أنْ  ب حِ أُ  لْ بَ  ،دِ مسجِ الْ  منَ  ابً يْـ رِ قَ 
 .])3/35( "ينِ يْ عَ لْ لِ  دَ اوُ دَ  يأبِ 

 إَىل  هابُ الذ  هامنْ وَ  ريةٌ ثِ كَ  ريِ اخلْ  قَ رُ طُ  أن وَ  ريِ اخلَْ  ثرةِ كَ  ىعلَ  الةِ الد  ثِ يْ حادِ اْأل  منَ  ذاهَ  �
 ِيف  ديثُ احلْ  ذاهَ فَـ  تعاَىل  اهللاِ  ندَ عِ  لكَ ذَ  نسانُ اْإل  بَ سَ تَ احْ  اإذَ  انهَ مِ  وعُ جُ الر  كَ لِ ذَ كَ َو  دِ مساجِ الْ 
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 نْ مِ  هِ تِ يْ بَـ  نْ مِ  دِ مسجِ الْ  إَىل  أِيت يَ  كانَ َو  دِ مسجِ الْ  نِ عَ  يدٌ عِ بَ  تٌ يْ بَـ  هُ لَ  كانَ  يذِ ال  لِ جُ الر  ةِ ص قِ 
 وْ لَ  :اسِ الن  عضُ بَ  هُ لَ  قالَ فَ  نهُ مِ  اعً اجِ رَ وَ  دِ مسجِ الْ  إَىل  امً ادِ قَ  اهللاِ  ىعلَ  رَ جْ اْأل  تسبُ حيَ  عدبَ 

 اءِ شَ عِ الْ  ةِ َال صَ  ِيف  المالظّ  ْنيَ حِ  يلِ الل  ِيف  عِين يَ  مضاءِ والرّ  لماءِ الظ  ِيف  هُ ركبُ تَ  اارً ِمح  تَ يْ رَ تَـ اشْ 
 اجوهَ  إن فَ  جازِ احلِْ  ِيف  امَ ي سِ  َال وَ  يدِ دِ الش  ر احلَْ  أيامِ  ِيف  أيْ  الرمضاءِ  ِيف  أوْ  جرِ فَ الْ  ةِ َال صَ وَ 

 اضِ يَ رِ  رحُ شَ "[ .اْلَمْسِجدِ  َجْنبِ  ِإَىل  َمْنِزِيل  َأن  َيُسرِين  َما :نهُ عَ  اهللا يَ ضِ رَ  قالَ فَ  ،حارٌ 
 1/155( "نَ يْ مِ يْ ثَـ عُ لْ ْبِن ِال  ينَ حِ الِ الص([. 

 

 َوالَحمامَ  َمْقبَـَرةَ الْ  ِإال  َمْسِجدٌ  ُكلَها اَألْرضَ  َأن  َجاءَ  َما بَاب

: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  ولُ َرسُ  قَالَ : قَالَ  ،اْلُخْدِري  َسِعيدٍ  أَِبي َعنْ  .23
 دَ اوُ دَ  وْ أبُـ ، وَ )745( هاجَ مَ  نُ ابْ  اهُ وَ رَ [ .»َواْلَحمامَ  اْلَمْقبَـَرَة، ِإال  َمْسِجٌد، ُكلَها اْألَْرضُ «
  )].317( ي ذِ مِ رْ التـ ، وَ )492(

 وأبُ وَ  دُ أمحْ  واهُ رَ : )1/332( "اطِ رَ الص  اءِ ضَ تِ اقْ " ِيف اهللا  هُ رِمحَ  دُ أمحَْ  اسِ ب عَ الْ  وْ أبُـ  الَ قَ 
 .قهرُ طُ  توىفَ اسْ  امَ فَ  يهِ فِ  مَ كل تَ  نْ مَ وَ  ةٍ دَ ي جَ  يدَ انِ أسَ بِ  مْ هُ ريُ غَ وَ  ارُ ز بَـ الْ وَ  هماجَ  نُ ابْ وَ  ي الرتمذِ وَ  داودَ 
  .اهـ

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْأل 

 أن  مْ لَ اعْ وَ : ")1/332( "اطِ رَ الص  اءِ ضَ تِ اقْ " اهللا ِيف  هُ رِمح  دُ أمحَْ  اسِ ب عَ الْ  وْ أبُـ  الَ قَ  �
 ةِ جاسَ الن  ظنةَ مَ  اكوَِ لِ  إال  يسَ لَ  ةِ مقربَ الْ  ِيف  ةِ َال الص  راهةِ كَ  بَ بَ سَ  أن  قدَ تَ اعْ  نِ مَ  هاءِ قَ فُ الْ  نَ مِ 
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 ةِ ديدَ اجلْ  ةِ مقربَ الْ  ْنيَ بَـ  رقُ فَ الْ  قادِ تِ عْ اْالِ  ذاهَ  ىعلَ  بَىن وَ  ىموتَ الْ  صديدِ  نْ مِ  ابِ الرت بِ  تلطُ خيَ  ام لَ 
 منَ  عةٌ مانِ  رضِ اْأل  اسةُ جنَ وَ  ،كونيَ  َال  أوْ  ائلٌ حَ  ابِ الرت  بْني وَ  هُ ينَ بَ  ونَ كُ يَ  أنْ  بْني وَ  العتيقةِ وَ 

 لَ  كنْ تَ  ملَْ  أوْ  قربةً مَ  انتْ كَ  واءٌ سَ  هاليْ عَ  ةِ َال الص بِ  كربُ اْأل  مقصودُ الْ  كن عنِ  هيِ الن  عندَ  ةِ َال الص 
َ بَـ  قدْ  هفإن  ذاهَ  هوَ  يسَ لَ  بورِ القُ  ني  وَ  هودَ اليَ  أن مُ يهِ فِ  اتَ مَ  اإذَ  واانُ كَ  ىصارَ الن  لُ جُ الر  حُ الِ الص 
 ،»َمَساِجدَ  أَنِْبَياِئِهمْ  قـُُبورَ  اختَُذوا َوالنَصاَرى، اْليَـُهودَ  اللهُ  َلَعنَ «: الَ قَ وَ  ،ادً سجِ مَ  هِ ربِ قَ  ىعلَ  اوْ نُـ بَـ 
 َعَلى اللهِ  َغَضبُ  اْشَتد  يـُْعَبُد، َوثـًَنا قـَْربِي َجتَْعلْ  ال اللُهم « :الَ قَ  هُ أن  هُ نْ عَ  يَ وَ رُ وَ  اوْ لُ عَ فَـ  امَ  ذرُ حيَ 

 أنْ  هَ رِ كَ  لكنْ وَ  هُ ربَ قَ  زبرَ َأل  كَ لِ ذَ  وَال لَ وَ  :عائشةُ  قالتْ  .»َمَساِجدَ  أَنِْبَيائِِهمْ  قـُُبورَ  اختَُذوا قـَْومٍ 
َلُكمْ  َكانَ  َمنْ  ِإن « :الَ قَ وَ  ،ادً جِ سْ مَ  ذَ خِ ت يَـ   َوَصاِحلِيِهمْ  أَنِْبَياِئِهمْ  قـُُبورَ  يـَتِخُذونَ  َكانُوا قـَبـْ

ُ بَـ يُـ  هُ ل كُ  ذاهَ فَـ  ،»َذِلكَ  َعنْ  أَنـَْهاُكمْ  فَِإين  َمَساِجدَ  اْلُقُبورَ  تـَتِخُذوا َفَال  َمَساِجَد، كَ لَ  ني  أن 
 مظنةُ  وَ هُ  يسَ لَ  بَ بَ الس  وَ  اسةِ جالن َمظنةُ  هوَ  اإمن  الَ قَ  ماكَ  اانً ثَ أوْ  اهَ اذِ اخت  عِ افِ الش اهللا يَ ضِ رَ  ي 
 نَ مِ  هُ عدَ بَ  نْ مَ  ىعلَ وَ  ليهِ عَ  فتنةِ الْ  افةخمُ  ادً سجِ مَ  هُ قربَ  علَ جيَ  حىت  لوقٌ خمَ  عظمَ يُ  أنْ  هُ أكرَ وَ  نهُ عَ 
 اسِ الن. 

 ُأْعِطيتُ «: قَالَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  َأن  ،اللهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ َعْن  .24
 اَألْرضُ  ِلي َوُجِعَلتْ  َشْهٍر، َمِسيَرةَ  بِالرْعبِ  ُنِصْرتُ : قـَْبِلي َأَحدٌ  يـُْعَطُهن  َلمْ  َخْمًسا

 َوَلمْ  الَمغَاِنمُ  ِلي َوُأِحلتْ  فـَْلُيَصل، الصَالةُ  َأْدرََكْتهُ  ُأمِتي ِمنْ  رَُجلٍ  فَأَيَما َوَطُهورًا، َمْسِجًدا
 َفاَعَة، َوُأْعِطيتُ  قـَْبِلي، ِألََحدٍ  َتِحلوََكانَ  الش  ِبيَعثُ  الن  ِإَلى َوبُِعْثتُ  َخاصةً  قـَْوِمهِ  ِإَلى يـُبـْ

  )].521( مٌ لِ سْ مُ وَ  ،)335( ي ارِ خَ البُ  واهُ رَ . [»َعامةً  الناسِ 

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 
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 َجْعلُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى َوُهوَ  ،»َوُجِعَلْت ِيل اْألَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهورًا«: هُ لُ وْ قَـ  •
 اسِ ب عَ ي الْ بِ ِأل  ىاوَ تَ فَ الْ  عَ وْ مُ جْ مَ " رْ ظُ انْ [ .اْجلُُنبِ  َوَطَهارَةِ  احلََْدثِ  َطَهارَةِ  ِيف  َطُهورًا التـَرابِ 

 .])21/403( "دَ ْحمَ أَ 

•  ُكوعُ  اَوأَمُجودِ  َمعَ  الرقَالَ  َكَما اْألَْرضِ  ُعُمومِ  ِيف  َمْشُروعٌ  فـَُهوَ  الس  ِيبى النهُ  َصلالل 
َا َوَطُهورًا َمْسِجًدا اْألَْرضُ  ِيل  ُجِعَلتْ « :َوَسلمَ  َعَلْيهِ  ِيت  ِمنْ  َرُجلٍ  فََأميَالةُ  أَْدرََكْتهُ  أُمَفِعْنَدهُ  الص 

 ُمتَْنعُ  اْلِبَقاعِ  بـَْعضُ  َكانَ  َوِإنْ  ،اْلُمْسِلِمنيَ  بـَْنيَ  َعَلْيهِ  ُمتـَفقٌ  ُكلهُ  َوَهَذا ،»ورُهُ َوَطهُ  َمْسِجُدهُ 
 ىاوَ تَ فَ الْ  عُ وْ مُ جْ مَ "[ .َذِلكَ  َغْريِ  أَوْ  ُحش  أَوْ  َمْقبَـَرةٍ  َأوْ  َكَنَجاَسةِ  َعاِرضٍ  ِلَوْصفِ  ِفيَها الصَالةُ 

 ].)26/251( "ِبي اْلَعباِس َأْحَمدَ ِأل 

 َعَلى ُفضْلَنا«: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،ُحَذيـَْفةَ  َعنْ  .25
 ُكلَها اْألَْرضُ  لََنا َوُجِعَلتْ  اْلَمَالِئَكِة، َكُصُفوفِ  ُصُفوفـَُنا ُجِعَلتْ : بَِثَالثٍ  الناسِ 

 اهُ وَ رَ [ .ُأْخَرى َخْصَلةً  َوذََكرَ  ،»اْلَماءَ  َنِجدِ  َلمْ  ِإَذا َطُهورًا، لََنا تـُْربـَتـَُها َوُجِعَلتْ  َمْسِجًدا،
 ].)522( مٌ لِ سْ مُ 

 :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 ص خَ  »َطُهورًا لََنا تـُْربـَتُـَها َوُجِعَلتْ  َمْسِجًدا ُكلَها اَألْرضُ  لََنا َوُجِعَلتْ «: هُ لُ وْ قَـ  �
 ارً وْ هُ طَ  هِ نِ وْ كَ بِ  ابِ رَ التـ.  
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 واجلص ورةِ الن وَ  نيخِ الزرْ بِ  مُ م يَ التـ  ح صِ يَ  َال : اهللا هُ ِمحَ رَ  ي عِ افِ الش  الَ قَ  ذاهَ  نْ عَ وَ  �
 هِ غريِ وَ  اهَ بطحائِ وَ  اهَ مدرِ وَ  اهَ سبخِ  ،أرضٍ  ل كُ  نمِ  ابِ الرت  مِ اسْ  ليهِ عَ  قعُ يَ  امبِ  وزُ جيَ  اإمنّ  ،هِ وِ حنَ وَ 
 ارٌ بغُ  نهُ مِ  دِ اليَ بِ  يعلقُ  اِمم . 

 طبقاتِ  نْ مِ  اهَ غريِ وَ  النورةِ وَ  اجلصوَ  الزرنيخِ بِ  مُ م يَ التـ  أيِ الر  أصحابُ  زَ جو وَ  �
 َمْسِجًدا اَألْرضُ  ُجِعَلتِ «: الَ قَ  مَ ل سَ وَ  يهِ لَ عَ  اهللا ىل صَ  ِيب الن  أن  جابرٍ  نْ عَ  يَ وِ رُ  امَ لِ  ،رضِ اْأل 

 ىعلَ  ييقضِ  ديثِ احلْ  نَ مِ  مفسرُ الْ وَ  ،فسرٌ مُ  ذيفةَ حُ  حديثُ وَ  ،ملٌ جمُ  ديثُ احلَْ  ذاهَ وَ  ،»َوَطُهورًا
 ].)2/113( "ي وِ غَ بَـ لْ لِ  ةِ ن الس  حُ رْ شَ [" .جملِ مُ الْ 

 

 ِلْلَمْسِجدِ  ْرضِ اْألَ  َوْقفِ  بَابُ 

 فـَنَـَزلَ  الَمِديَنةَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  َقِدمَ : قَالَ  ،َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  .26
 َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  فََأقَامَ  َعْوٍف، ْبنِ  َعْمِرو بـَُنو َلُهمْ  يـَُقالُ  َحي  ِفي الَمِديَنةِ  َأْعَلى
َلًة، َعْشَرةَ  َأرَْبعَ  ِفيِهمْ  َوَسلمَ   السُيوفِ  ُمتَـَقلِدي َفَجاُءوا النجاِر، بَِني ِإَلى َأْرَسلَ  ثُم  لَيـْ
 بَِني َوَمَألُ  ِرْدفُهُ  َبْكرٍ  َوأَبُو رَاِحَلِتِه، َعَلى َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى ِبي الن  ِإَلى أَْنُظرُ  َكأَني

 الصَالُة، َأْدرََكْتهُ  َحْيثُ  ُيَصليَ  َأنْ  ُيِحب  وََكانَ  أَيوَب، أَِبي ِبِفَناءِ  أَْلَقى َحتى َحْوَلهُ  النجارِ 
 النجارِ  بَِني ِمنْ  َمَإلٍ  ِإَلى فََأْرَسلَ  الَمْسِجِد، بِِبَناءِ  َأَمرَ  َوأَنهُ  الغََنِم، َمَراِبضِ  ِفي َوُيَصلي

 ِإَلى ِإال  َثَمَنهُ  َنْطُلبُ  الَ  َواللهِ  الَ : قَاُلوا ،»َهَذا ِبَحاِئِطُكمْ  ثَاِمُنوِني النجارِ  بَِني يَا«: فـََقالَ 
 َنْخٌل، َوِفيهِ  َخِربٌ  َوِفيهِ  الُمْشرِِكيَن، قـُُبورُ  َلُكمْ  ولُ َأقُ  َما ِفيهِ  َفَكانَ : أََنسٌ  فـََقالَ  اللِه،
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 َفُسوَيْت، بِالَخِربِ  ثُم  فـَنُِبَشْت، الُمْشرِِكيَن، ِبُقُبورِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  فََأَمرَ 
َلةَ  النْخلَ  َفَصفوا فـَُقِطَع، َوبِالنْخلِ   َوَجَعُلوا الِحَجارََة، ِعَضاَدتـَْيهِ  واَوَجَعلُ  الَمْسِجدِ  ِقبـْ
ُقُلونَ  : يـَُقولُ  َوُهوَ  َمَعُهْم، َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى َوالنِبي  يـَْرَتِجُزونَ  َوُهمْ  الصْخرَ  يـَنـْ

» ُهمرَ  الَ  الل رُ  ِإال  َخيـْ ، )428( ي خارِ البُ  واهُ رَ [ .»َوالُمَهاِجَرهْ  ِلْألَْنَصارِ  فَاْغِفرْ  اآلِخَرهْ  َخيـْ
 )].524( مٌ لِ سْ مُ وَ 

 :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 َقْطعِ  َجَوازُ  ِفيهِ  )فـَُقِطعَ  بِالنْخلِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  فََأَمرَ ( :قـَْولُهُ  �
َرَها َمْوِضَعَها لِيَـْغِرسَ  َأوْ  َخَشِبَها ِتْعَمالِ ِالسْ  َواْلَمْصَلَحةِ  لِْلَحاَجةِ  اْلُمْثِمَرةِ  اْألَْشَجارِ   َأوْ  َغيـْ

َاذِ  َأوْ  تـُْتِلُفهُ  َشْيءٍ  َعَلى ُسُقوِطَها ِخلَْوفِ  ارِ  ِبَالدِ  ِيف  َقْطِعَها َأوْ  َمْسِجًدا َمْوِضِعَها ِالختِإَذا اْلُكف 
  .َوِإْرَغاًما ِإْضَعافًاوَ  َهلُمْ  َوَغْيظًا ِنَكايَةً  ِفيهِ  ِألَن  فـَْتُحَها يـُرْجَ  ملَْ 

 أُزِيلَ  ِإَذا َوأَنهُ  الدارَِسةِ  اْلُقُبورِ  نـَْبشِ  َجَوازُ  ِفيهِ  ،)فـَنُِبَشتْ  اْلُمْشرِِكنيَ  َوِبُقُبورِ ( :قـَْولُهُ  �
َا َوَجَوازُ  اْألَْرضِ  تِْلكَ  ِيف  الصَالةُ  َجاَزتِ  َوِدَماِئِهمْ  اْلُمْختَـَلُط ِبَصِديِدِهمْ  تـَُرابـَُها َمْوِضِعَها ذِ اخت 

  .أَْرُضهُ  طُيَبتِ  ِإَذا َمْسِجًدا

ُعَها َجيُوزُ  َوُدرَِستْ  اْلَمْوَتى ِفيَها ُدِفنَ  الِيت  اْألَْرضَ  َأن  َوِفيهِ  �  َعَلى بَاِقَيةٌ  َوأَنـَها بـَيـْ
- 5/7( "سلمٍ مُ  ىعلَ  ي وِ وَ النـ  رحُ شَ ". ["ُتوَقفْ  ملَْ  ِإَذا بـَْعِدهِ  ِمنْ  َوَورَثَِتهِ  َصاِحِبَها ِمْلكِ 

8.[(  
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  اْلَمْسجدِ بِ النـْعِل  ِفي الصَالةِ  بَابُ 

َنَما :قَالَ  َرِضَي اُهللا َعنهُ  اْلُخْدِرى  َسِعيدٍ  أَِبى َعنْ  .27  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  بـَيـْ
 اْلَقْومُ  َذِلكَ  رََأى فـََلما َيَسارِهِ  َعنْ  فـََوَضَعُهَما نـَْعَلْيهِ  َخَلعَ  ِإذْ  بَِأْصَحاِبهِ  ُيَصلى َوَسلمَ  َعَلْيهِ 
 َحَمَلُكمْ  َما« :قَالَ  َصالََتهُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  َقَضى فـََلما نَِعاَلُهمْ  أَْلَقْوا
َناكَ  قَاُلوا. »نَِعاَلُكمْ  ِإْلَقاِئُكمْ  َعَلى َنا نـَْعَلْيكَ  أَْلَقْيتَ  رَأَيـْ  اللهِ  َرُسولُ  الَ فـَقَ . نَِعالََنا فَأَْلَقيـْ
 ِفيِهَما َأن  فََأْخبَـَرِنى أَتَاِنى َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى ِجْبرِيلَ  ِإن « :َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى
ْليَـْنُظرْ  اْلَمْسِجدِ  ِإَلى َأَحدُُكمْ  َجاءَ  ِإَذا« َوقَالَ . »َقَذرًا  ًذىأَ  َأوْ  َقَذرًا نـَْعَلْيهِ  ِفى رََأى فَِإنْ  فـَ

ْلَيْمَسْحهُ    .])11153( دُ مَ أحْ ، وَ )650( دَ اوُ دَ  وْ أبُـ  اهُ وَ رَ [ .»ِفيِهَما َوْلُيَصل  فـَ

 :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 ِمنَ  النـْعلِ  َمْسحَ  َأن  َوَعَلى النـَعالِ  ِيف  الصَالةِ  َشْرِعيةِ  َعَلى َدَالَلةٌ  احلَِْديثِ  َوِيف  �
ْطَالقِ  ِعْندَ  ِفيِهَما َوالظاِهرُ  َواْألََذى اْلَقَذرِ  ِمنَ  َلهُ  ُمَطهرٌ  ةِ النَجاسَ   َكاَنتِ  َوَسَواءٌ  النَجاَسةُ  اْإلِ

 .انـْتَـَهى احلَِْديثِ  َسَببُ  َلهُ  َوَيُدل  َجافةً  أَوْ  َرْطَبةً  النَجاَسةُ 

 فَِإنِ  َا يـَْعَلمْ  ملَْ  َجنَاَسةٌ  ثـَْوبِهِ  َوِيف  ىَصل  َمنْ  َأن  اْلِفْقهِ  ِمنَ  ِفيهِ  :اخلَْطاِيب  َوقَالَ  �
 .َعَلْيهِ  ِإَعاَدةَ  َوَال  ُجمْزِيَةٌ  َصَالتَهُ 

 ِيف  َكُهوَ  َواِجبٌ  أَفْـَعالِهِ  ِيف  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  ِبَرُسولِ  اِإلِْتَساءَ  َأن  َوِفيهِ  �
  .نَِعاَهلُمْ  َخَلُعوا نـَْعَلْيهِ  َخَلعَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  ُسولَ رَ  رَأَْوا أَنـُهمْ  َوُهوَ  أَقْـَوالِهِ 
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 َيَسارِهِ  َعنْ  َوَضَعَها نـَْعَلهُ  َوَخَلعَ  َوْحَدهُ  َصلى ِإَذا اْلُمَصلي َأن  اْألََدبِ  ِمنَ  َوِفيهِ  �
 .رِْجَلْيهِ  بـَْنيَ  َيَضُعَها فَِإنهُ  نَاسٌ  َيَسارِهِ  َوَعنْ  هِ َميِينِ  َعنْ  وََكانَ  الصف  ِيف  َغْريِهِ  َمعَ  َكانَ  َوِإَذا

 مِ ي قَ الْ  نِ ابْ  ةُ يَ اشِ حَ وَ  دِ وْ بُـ عْ مَ الْ  نُ وْ عَ "[ .الصَالةَ  يـَْقَطعُ  َال  اْلَيِسريَ  اْلَعَملَ  َأن  َوِفيهِ  �
 ].)2/249( "ي ادِ آبَ  مِ يْ ظِ عَ لْ لِ 

 

  اْلَمْسِجدِ  ِفي ِذْكِر َسْقفِ  بَابٌ 

َلةَ  َتَذاَكْرنَا: قَالَ  َسَلَمَة، ِيب أَ  َعنْ  .28  َرِضيَ  اْلُخْدِري  َسِعيدٍ  أَبَا فَأَتـَْيتُ  اْلَقْدِر، لَيـْ
يَصةٌ  َوَعَلْيهِ  َفَخرَجَ  النْخِل؟ ِإَىل  بَِنا َختْرُجُ  َأَال : فـَُقْلتُ  َصِديًقا، ِيل  وََكانَ  ،َعْنهُ  اهللاُ  : َلهُ  فـَُقْلتُ  مخَِ

َلةَ  َيْذُكرُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  ىَصل  اهللاِ  َرُسولَ  مسَِْعتَ   َرُسولِ  َمعَ  اْعَتَكْفَنا نـََعْم،: فـََقالَ  اْلَقْدِر؟ لَيـْ
 َفَخطَبَـَنا ِعْشرِيَن، َصِبيَحةَ  َفَخَرْجَنا َرَمَضاَن، ِمنْ  اْلُوْسَطى اْلَعْشرَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ 

َلةَ  أُرِيتُ  ِإين «: فـََقالَ  َسلَم،وَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ  َرُسولُ   أُْنِسيتُـَها َأوْ  - َنِسيتُـَها َوِإين  اْلَقْدِر، لَيـْ
 َفَمنْ  َوِطٍني، َماءٍ  ِيف  َأْسُجدُ  َأين  أُرِيتُ  َوِإين  ِوْتٍر، ُكل  ِمنْ  اْألََواِخرِ  اْلَعْشرِ  ِيف  فَاْلَتِمُسوَها ،-

 ِيف  نـََرى َوَما فـََرَجْعَنا: قَالَ  »فـَْليَـْرِجعْ  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ  لىصَ  اهللاِ  َرُسولِ  َمعَ  اْعَتَكفَ  َكانَ 
 َجرِيدِ  ِمنْ  وََكانَ  اْلَمْسِجِد، َسْقفُ  َسالَ  َحىت  َفُمِطْرنَا، َسَحابَةٌ  َوَجاَءتْ : قَالَ  قـََزَعًة، السَماءِ 
 َوالطِني، اْلَماءِ  ِيف  َيْسُجدُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  لىصَ  اهللاِ  َرُسولَ  فـََرأَْيتُ  الصَالُة، َوأُِقيَمتِ  النْخِل،

َهِتهِ  ِيف  الطنيِ  أَثـَرَ  رَأَْيتُ  َحىت : قَالَ    ].)1167( مٌ لِ سْ مُ ، وَ )2016( ي ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ [ .َجبـْ

 :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 
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 َعرِيشٍ  َعَلى وََكانَ  َسْقِفهِ  ِمنْ  اْلَماءُ  َقطرَ  َأيْ  )ِجدِ اْلَمسْ  َسْقفُ  َسالَ  َحىت ( :قـَْولُهُ  �
 وَمل واخلوص بِاجلَْرِيدِ  ُمظَلًال  َكانَ  أَنهُ  َواْلُمَرادُ  َسْقِفهِ  نـَْفسُ  ُهوَ  فَاْلَعرِيشُ  َوِإال  اْلَعرِيشِ  ِمْثلِ  َأيْ 

 "رٍ جَ حَ  نِ بْ ِال  ي ارِ بَ الْ  حُ تْ فَـ ". ["اْلَكِثريَ  اْلَمطَرِ  ِمنَ  يكن ِحبَْيثُ  اْلبناء ُحمكم يكن
)4/258(.[ 

 .الطنيِ  ِيف  السُجودِ  َجَوازُ  َوِفيهِ  �

ْرَشادُ  اْألَْوَىل  ِبطََلبِ  اْألَْمرُ  َوِفيهِ  �  َعَلى َجائِزٌ  النْسَيانَ  َوَأن  اْألَْفَضلِ  َحتِْصيلِ  ِإَىل  َواْإلِ
 ِيبى النهُ  َصلمَ  َعَلْيهِ  اللَما َال  َذِلكَ  ِيف  َعَلْيهِ  صَ نـَقْ  َوَال  َوَسلَوَقدْ  تـَْبِليِغهِ  ِيف  َلهُ  يـُْؤَذنْ  ملَْ  ِفيَما ِسي 

 اْلِعَباَدةِ  ِيف  بِاِالْجِتَهادِ  أَوْ  الصَالةِ  ِيف  السْهوِ  ِيف  َكَما بِالتْشرِيعِ  تـَتَـَعلقُ  َمْصَلَحةٌ  َذِلكَ  ِيف  َيُكونُ 
لَ  ِألَن  اْلِقصةِ  َهِذهِ  ِيف  َكَما َلةٍ  ِيف  ُعيـَنتْ  َلوْ  اْلَقْدرِ  ةَ لَيـْ َها اِالْقِتَصارُ  َحَصلَ  ِبَعْيِنَها لَيـْ  فـََفاَتتِ  َعَليـْ

ًرا َيُكونَ  َأنْ  َعَسى ِبَقْولِهِ  اْلُمَرادَ  ُهوَ  َهَذا وََكانَ  َغْريَِها ِيف  اْلِعَباَدةُ   .َلُكمْ  َخيـْ

 َوتـَْرِجيحُ  ِفيهِ  اِالْعِتَكافِ  بُ َواْسِتْحَبا َشْهرٍ  ِبُدونِ  َرَمَضانَ  اْسِتْعَمالُ  َوِفيهِ  �
 ُرْؤيَا َعَلى اْألَْحَكامِ  َوتـََرتبُ  ُمطَاِبًقا تـَْعِبريُهُ  يـََقعُ  َما الرْؤيَا ِمنَ  َوَأن  اْألَِخريِ  اْلَعْشرِ  اْعِتَكافِ 
  .اْألَنِْبَياءِ 

 اْلَمَواِضعِ  َوإِيثَارُ  اْلِعْلمِ  طََلبِ  ِيف  اْلَمْشيُ  َسِعيدٍ  َأِيب  َمعَ  َسَلَمةَ  َأِيب  ِقصةِ  َأولِ  َوِيف  �
 الطاِلب َوابِْتَداء اِالْسِتَفاَدةِ  ِيف  اْلَمَشقةِ  َواْجِتَنابُ  ِلَذِلكَ  الساِئلِ  َوِإَجابَةُ  لِلسَؤالِ  اْخلَالَِيةِ 

 ِحبُْسنِ  ِفيَها اْلَمَشقةِ  يلُ َوَتْسهِ  الطاَعةِ  ِيف  اْلَبِعيدِ  َوتـَْقرِيبُ  التـْعِليمِ  َعَلى اْخلُْطَبةِ  َوتـَْقِدمي بالسؤال
َها َوالتْدرِيجِ  التـَلطفِ   ].)4/259( "جرٍ حَ  بنِ ِال  ي ارِ البَ  تحُ فَ [" .ِإلَيـْ
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 رحُ شَ ". [بهةِ اجلْ وَ  نفِ اْأل  ىعلَ  دَ وْ جُ الس  جبَ أوْ  منْ لِ  ةٌ ج حُ  ديثِ احلْ  ذاهَ  ِيف  �
 ].)2/433( "الٍ ط بَ  نِ بْ ِال  ي ارِ خَ البُ  حيحِ صَ 

: )2/365(" اودَ دَ  يأبِ  رحِ شَ " ِيف  ِين يْ العَ  دَ أمحَْ  نِ بْ  ودِ مُ حمَ  مدٍ حمُ  وأبُ  الَ قَ  �
 ملَْ  هوأن  ،مطرِ الْ  ندَ عِ  يكف  كانَ  كَ لِ ذَ لِ فَ  قيًقا،رَ  كانَ  َمسجدِ الْ  قفَ سَ  أن  ديثِ احلْ  نَ مِ  مَ هِ فُ وَ "
 ."ب حَ تَ سْ مُ  رضِ اْأل  ىعلَ  ودَ جُ الس  ُحصٌر، وأن  يهِ فِ  كنْ يَ 

 

  اْلَمْسِجدِ  لصَالِة فـَْوقَ اُب ابَ 

 اْلَمْسِجدِ  فـَْوقَ  ُهَريـَْرةَ  أَِبي َمعَ  َصلْيتُ : قَالَ  التـْوَأَمِة، َمْوَلى َصاِلحٍ  َعنْ  .29
ثـََنا: ، قالَ )6215( ةَ بَ يْ شَ  يأبِ  نُ ابْ  اهُ وَ رَ [ .َأْسَفلُ  َوُهوَ  اِإلَمام، ِبَصَالةِ  َعنِ  وَِكيٌع، َحد 

 ...].التـْوَأَمةِ  َمْوَلى ِلحٍ َصا َعنْ  ِذْئٍب، أَِبي اْبنِ 

 ةٌ قَ ثِ  دِين مَ غرية الْ مُ الْ  نِ بْ  نِ الرمحْ  عبدِ  نُ بْ  مدُ حمُ  هوَ  ِذْئبٍ  َأِيب  اْبنِ ، وَ يحٌ حِ صَ  يثٌ دِ ذا حَ هَ 
  .ه اهللارِمحَ  ْنيٍ عِ مَ  نُ ه ابْ الَ ا قَ مَ كَ   ةٌ ج حُ  ةٌ قَ ثِ  التـْوأََمةِ  َمْوَىل  حٌ صالِ ، وَ فاضلٌ  فقيهٌ 

 سقفِ  ىعلَ  ىل صَ  نهعَ  اهللا يَ ضِ رَ  ةَ رَ يْـ رَ هُ  اأبَ  أن : ًقايْـ لِ عْ تَـ  ي ارِ خَ البُ  هُ أخرجَ  ديثُ احلَْ 
  . امِ مَ اْإل  ةصَال بِ  مسجدِ الْ 
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 َأِيب  بن َوصله اْألَثر َوَهَذا: ")1/486(" ي ارِ بَ الْ  تحِ فَ " ه اهللا ِيف رِمحَ  رٍ جَ حَ  نُ ابْ  الَ قَ 
َمامِ  ِبَصَالةِ  اْلَمْسِجدِ  فـَْوقَ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َمعَ  َصلْيتُ  قَالَ  ةِ التـْوأَمَ  َمْوَىل  َصاِلحٍ  َطرِيقِ  ِمنْ  َشْيَبةَ   اْإلِ

  ."فَاْعُتِضدَ  ُهَريـَْرةٍ  َأِيب  َعنْ  آَخرَ  َوْجهٍ  ِمنْ  َمْنُصورٍ  ْبنُ  َسِعيدُ  َرَواهُ  َلِكنْ  َضْعفٌ  ِفيهِ  َوَصاِلحٌ 

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 ُيَصلي بَيت ظهرِ  ىعلَ  ونُ كُ يَ  جلِ الر  َعن ُحمَمد ُسِئلَ : قَالَ  ،نٍ وْ عَ  اْبنِ  َعن �
 َوقَالَ . اِإلَمام َيدي َبني يكون َأن إال  بَْأسا بِهِ  أعلم َال : فـََقالَ  َرَمَضان، ِيف  اِإلَمام ِبَصَالة

 أَرَادَ  ِإذا إال  اآلخر َموِضع من َأعَلى اْلَمْأُموم َأو اِإلَمام َموِضع يكون َأن يكره: الشاِفِعي
 يـَْعُلو َأن كره ِإذْ : "اْلُمَهّذب" ِيف  َوقَالَ . اْلَقْوم تـَْبِليغ اْلَمْأُموم أَرَادَ  أَو الصَالة، أَفَعال تـَْعِليم
 حزم؛ اْبن َوقَالَ . اِإلَمام من أَعَلى اْلَقْوم يكون َأن يكره أَْيضا َوِعْندنَا أوىل، فاملأموم اِإلَمام
 جيوز أَنه ومذهبه َهَذا، حنيَفة أيب َمْذَهب لَْيسَ : قلت. جيوز َال : حنيَفة َوأَبُو الكمَ  َوقَالَ 
ْسَالم شيخ َوقَالَ . يكره َوَلِكن َا: اْإلِ عذرٍ  نمِ  كنْ يَ  ملَ  ِإذا يكرهُ  ِإمن،  َفَال  عذرٍ  نمِ  َكانَ  ِإذا اأم 
 بَتْشديد والرف، اَألْرض، على ْعضهمْ َوبَـ  الرف على اْلَقْوم َكانَ  ِإذا اجلُُْمَعة ِيف  َكَما يكره،
 ".اْلَمَشاِيخ َعامة َوَعِليهِ  يكره، َال  ِإنه: الطَحاِويّ  َوَعن. اجلَْْوَهرِي قَالَه الطاق، شبه: اْلَفاء

 ].)4/102( "يني لعَ لِ  ي خارِ البُ  رحُ شَ  يارِ القَ  مدةُ عُ "[

َمامِ  ِبَصَالةِ  دِ اْلَمْسجِ  فـَْوقِ  من اْلَمْأُمومُ  يصلى َأنْ  بَْأسَ  َال  �  إَذا اْلَمْسِجدِ  يف اْإلِ
 .])1/172( "م اْألُ "[. َخْلَفهُ  من بـَْعضَ  يـََرى أو َصْوتَهُ  َيْسَمعُ  كان
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 َمْسِجدِ الْ  ِر ِجَدارِ كْ ِفي ذِ  ابٌ بَ 

 اهللاُ  َصلى اهللاِ  َرُسولِ  ُمَصلى بـَْينَ  َكانَ : قَالَ  ،الساِعِدي  َسْعدٍ  ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ  .30
 ].)508( مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ . [الشاةِ  َمَمر  اْلِجَدارِ  َوبـَْينَ  َوَسلمَ  هِ َعَليْ 

   .ةِ لَ بْـ قِ الْ  ارِ دَ جِ  أيْ  »اجلَِْدارِ  َوبـَْنيَ «: هُ لُ وْ قَـ 

 الشاةُ  َكاَدتِ  َما الِمْنَبرِ  ِعْندَ  الَمْسِجدِ  ِجَدارُ  َكانَ : قَالَ  ،َسَلَمةَ  َعنْ  .31
 ].)509( مٌ لِ سْ مُ ، وَ )497( ي ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ . [»َتُجوزَُها

   :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 بْنيَ وَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى ِيب الن  كانَ فَ  اهَ رورِ مُ  وضعُ مَ  هووَ  ،»الشاةِ  َممَر «: هُ لُ وْ قَـ 
 مر  قدرِ كَ  لةِ بْ القِ  دارِ جِ وَ  منربِ الْ  بْنيَ  فةُ مساالْ  هِ هذِ وَ  ،دارِ اجلْ وَ  منربِ الْ  بْنيَ  امَ  ةمسافَ  ظريُ نَ  دارِ اجلِْ 
 اةِ الش.  

) الشاةِ  َممَر  اجلَِْدارِ  َوبـَْنيَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  ُمَصلى بـَْنيَ  َكانَ ( :قـَْولُهُ 
َرتِهِ  ِمنْ  اْلُمَصلى قـُْربُ  السنةَ  َأن  َوِفيهِ  ،السُجودِ  َمْوِضعُ  بِاْلُمَصلى يـَْعِين   ي وِ وَ النـ  رحُ شَ . ["ُستـْ

 ].)4/225( "مٍ سلِ مُ  لىعَ 
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 ُوُجْوِب َتِحيِة اْلَمسِجدِ بَاُب 

 َوالنِبي  اْلُجُمَعةِ  يـَْومَ  اْلَمْسِجدَ  رَُجلٌ  َدَخلَ  قَالَ  ،َرِضَي اُهللا َعنهُ  َسِعيدٍ  أَِبي َعنْ  .32
 اْلُجُمَعةَ  َدَخلَ  ثُم  رَْكَعتَـْينِ  ُيَصليَ  َأنْ  فََأَمَرهُ  َفَدَعاهُ  ْنَبرِ اْلمِ  َعَلى َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى
 اْلُجُمَعةَ  َدَخلَ  ثُم  فََأَمَرهُ  َفَدَعاهُ  اْلِمْنَبرِ  َعَلى َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َوَرُسولُ  الثانَِيةَ 
 ثُم  َتَصدُقوا ِمما ثـَْوبـَْينِ  فََأْعطَاهُ  فـََفَعُلوا َتَصدُقوا قَالَ  ثُم  تَـْينِ رَْكعَ  ُيَصليَ  َأنْ  فََأَمَرهُ  الثالَِثةَ 

تَـَهَرهُ  ثـَْوبـَْيهِ  َأَحدَ  فَأَْلَقى َتَصدُقوا قَالَ   َصَنعَ  َما وََكرِهَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  فَانـْ
 هُ فَ  َهَذا ِإَلى اْنُظُروا :قَالَ  ثُمةٍ  َهْيَئةٍ  ِفي اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  ِإنتـُْعُطوا َأنْ  فـََرَجْوتُ  َفَدَعْوتُهُ  َبذ 
 ِمما ثـَْوبـَْينِ  فََأْعطَْيُتهُ  َتَصدُقو فـََتَصدُقوا فـَُقْلتُ  تـَْفَعُلوا فـََلمْ  َوَتْكُسوهُ  َعَلْيهِ  فـََتَصدُقوا َلهُ 

تَـَهَرهُ  ثـَْوَبكَ  ُخذْ  ثـَْوبـَْيهِ  َأَحدَ  ىفَأَْلقَ  َتَصدُقوا قـُْلتُ  ثُم  َتَصدُقوا  مدُ أحْ  اهُ وَ رَ [ .َوانـْ
)11197[(.   

   :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

" نِ يْ حَ يْ حِ ي الص فِ  سَ يْ ا لَ م مِ  دِ نَ سْ مُ الْ  حِ يْ حِ الص " ِيف  اهللاُ  هُ رِمحَ  ي عِ ادِ وَ الْ  الَ قَ  �
، وبِ جُ ى الوُ ال علَ الد  ْنيِ تَـ عَ كْ َر  ةِ َال الص بِ  رِ مْ ْألَ فًا لِ ارِ صَ  سَ يْ لَ ، وَ نٌ سَ حَ  ثٌ يْ دِ ذا حَ هَ ): 1/329(
 . مُ اهللا أعلَ وَ 

 ولُ القَ وَ  ؟َال  أمْ  ةٌ بَ اجِ وَ  يَ هِ  لْ هَ  دِ مسجِ الْ  ةِ ي حتَِ  ِيف  اهللاُ  مُ هُ رِمح  اءُ مَ لَ العُ  فَ لَ تَـ اخْ  �
ي فِ  سَ يْ ا لَ م مِ  دِ نَ سْ مُ الْ  حِ يْ حِ الص " ِيف  ه اهللاُ رِمحَ  ي عِ ادِ الوَ  الَ قَ ، وَ ي وِ قَ  ولٌ قَ  بِ وْ جُ الوُ بِ 
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 ثِ يْ ادِ حَ ْألَ ارفًا لِ صَ  يسَ ذا لَ هَ ): 1/328" (نِ يْ حَ يْ حِ الص  جدِ مسْ الْ  يةِ حتَ  جوبِ ى وُ علَ  ةِ الَ الد ،
 . وتِ عنكبُ الْ  ن خيطِ ى مِ أوهَ  هِ شبِ بِ  يتشبتْ  قلدُ مُ الْ  ن كِ لَ وَ 

 َال  امَ  لُْبسُ وَ  اسِ بَ الل  ِيف  واضعُ الت  مرادُ الْ وَ  ،)َبذةٍ  َهْيَئةٍ  ِيف  اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ : (هُ لُ وْ قَـ  �
 بِ يْ رِ غَ  يفِ  قُ ائِ فَ الْ "[. انِ ميَْ اْإل  ِيف  انً سَ حَ  اعً قِ وْ مَ  كَ لِ ذَ لِ  أن وَ  الّرفولِ وَ  ءِ َال يَ اخلُْ  إَىل  نهمِ  يد ؤَ يُـ 
 .])1/90( "ي رِ شَ خْ مَ لز لِ  رِ ثَ اْأل وَ  ثِ يْ دِ حَ الْ 

  

  قِ وْ الس  ِفي دِ جِ سْ مَ الْ  َوْضعِ بَاُب 

 الرُجلِ  َصَالةُ «: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،ُهَريـَْرةَ  أَِبيَعْن  .33
 َوَذِلكَ  ِضْعًفا، َوِعْشرِينَ  َخْمًسا ُسوِقِه، َوِفي بـَْيِتِه، ِفي َصالَتِهِ  َعَلى ُتَضعفُ  الَجَماَعةِ  ِفي
 َلمْ  الصَالُة، ِإال  ُيْخرُِجهُ  الَ  الَمْسِجِد، ِإَلى َخَرجَ  ثُم  الُوُضوَء، فََأْحَسنَ  تـََوضَأ، ِإَذا أَنهُ 

 تـََزلِ  َلمْ  َصلى، فَِإَذا َخِطيَئٌة، ِبَها َعْنهُ  َوُحط  َدرََجٌة، ِبَها َلهُ  رُِفَعتْ  ِإال  َخْطَوًة، َيْخطُ 
هُ مُ  ِفي َدامَ  َما َعَلْيِه، ُتَصلي الَمالَِئَكةُ  َصال : ُهمالل  َعَلْيِه، َصل  ُهميـََزالُ  َوالَ  اْرَحْمُه، الل 
 )].647( ي ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ [. »الصَالةَ  انـَْتَظرَ  َما َصَالةٍ  ِفي َأَحدُُكمْ 

 حُ تْ فَـ "[. قِ وْ الس  ِيف  دِ جِ سْ مَ الْ  عِ ضْ وَ  ازُ وَ جَ  هِ يْ فِ  ،»ُسوِقهِ  َوِيف  بـَْيِتِه، ِيف  َصالَتِهِ «: هُ لُ وْ قَـ 
  . ])1/564( "◌ٍ رجَ حَ  نِ بْ ِال  ي ارِ البَ 
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 الذْكرِ  َوَعَلى اْلُقْرآنِ  ِتَالَوةِ  ِفي اْلَمْسِجِد َعَلى اِالْجِتَماعِ  َفْضلِ  بَابُ 

َرةَ  أَِبي َعنْ  .34  َعنْ  نـَفسَ  َمنْ «: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،ُهَريـْ
َيا، ُكَربِ  نْ مِ  ُكْربَةً  ُمْؤِمنٍ  نـْ سَ  الدرَ  َوَمنْ  اْلِقَياَمِة، يـَْومِ  ُكَربِ  ِمنْ  ُكْربَةً  َعْنهُ  اهللاُ  نـَفَيس 
َيا ِفي َعَلْيهِ  اهللاُ  َيسرَ  ُمْعِسٍر، َعَلى نـْ َيا ِفي اهللاُ  َستَـَرهُ  ُمْسِلًما، َستَـرَ  َوَمنْ  َواْآلِخَرِة، الد نـْ الد 

 يـَْلَتِمسُ  َطرِيًقا َسَلكَ  َوَمنْ  َأِخيِه، َعْونِ  ِفي اْلَعْبدُ  َكانَ  َما اْلَعْبدِ  َعْونِ  ِفي َواهللاُ  َواْآلِخَرِة،
 اِهللا، بـُُيوتِ  ِمنْ  بـَْيتٍ  ِفي قـَْومٌ  اْجَتَمعَ  َوَما اْلَجنِة، ِإَلى َطرِيًقا ِبهِ  َلهُ  اهللاُ  َسهلَ  ِعْلًما، ِفيهِ 

ُلونَ  نَـهُ  َويـََتَداَرُسونَهُ  اِهللا، ِكَتابَ  يـَتـْ ُهمُ  السِكيَنُة، َعَلْيِهمِ  نـََزَلتْ  ِإال  ْم،بـَيـْ  الرْحَمةُ  َوَغِشَيتـْ
ُهمُ   .»َنَسُبهُ  ِبهِ  ُيْسرِعْ  َلمْ  َعَمُلُه، ِبهِ  َبطأَ  َوَمنْ  ِعْنَدُه، ِفيَمنْ  اهللاُ  َوذََكَرُهمُ  اْلَمَالِئَكُة، َوَحفتـْ

 ].)2699( مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ [

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 َجاِمعٌ  َعِظيمٌ  َحِديثٌ  َوُهوَ  آِخرِِه، ِإَىل  »ُكْربَةً  ُمْؤِمنٍ  َعنْ  نـَفسَ  َمنْ « :هُ لُ وْ قَـ  �
 .َواْآلَدابِ  َواْلَقَواِعدِ  اْلُعُلومِ  ِمنَ  ِألَنـَْواعٍ 

  .أَزَاَهلَا اْلُكْربَةَ  نـَفسَ  َوَمْعَىن  �

 أَوْ  َمالٍ  أَوْ  ِعْلمٍ  ِمنْ  تـََيسرَ  ِمبَا َونـَْفِعِهمْ  اْلُمْسِلِمنيَ  َحَواِئجِ  َقَضاءِ  َفْضلُ  َوِفيهِ  �
  .َذِلكَ  َوَغْريِ  َنِصيَحةٍ  َأوْ  ِمبَْصَلَحةٍ  ِإَشارَةٍ  َأوْ  ُمَعاَونَةٍ 

 .اْلُمْسِلِمنيَ  َعَلى السْرتِ  َوَفْضلُ  �
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 َذِلكَ  ِمنْ  َويـَْلَزمُ  اْلِعْلمِ  طََلبِ  ِيف  اْلَمْشيِ  َوَفْضلُ  اْلُمْعِسرِ  إِْنظَارِ  َوَفْضلُ  �
 ُكل  ِيف  َشْرطًا َهَذا َكانَ  نْ إوَ  تعاَىل  اللهِ  َوْجهُ  بِهِ  يـُْقَصدَ  َأنْ  ِبَشْرطِ  الشْرِعي  بِاْلِعْلمِ  اِالْشِتَغالُ 

 الناسِ  بـَْعضُ  ِفيهِ  يـََتَساَهلُ  َقدْ  ِلَكْونِهِ  بِهِ  اْلَمْسأََلةَ  َهِذهِ  يـَُقيُدونَ  اْلُعَلَماءِ  َعاَدةَ  َلِكن  ِعَباَدةٍ 
 ].)17/21( "ّ◌◌ِ يوِ وَ لنـ لِ  مٍ لِ سْ مُ  ىلَ عَ  حُ رْ شَ "[ .َوَحنُْوُهمْ  اْلُمْبَتِدِئنيِ  بـَْعضُ  َعْنهُ  َويـَْغُفلُ 

 ،دُ مساجِ الْ  اِ  ص خَ  رفُ العُ  اهللاِ  تُ وْ يُـ بُـ وَ  ،»اهللاِ  بـُُيوتِ  ِمنْ  بـَْيتٍ  ِيف «: هُ لُ وْ قَـ  �
 بـُُيوتٍ  ِيف {: ميِْ رِ كَ الْ  آنِ رْ قُ الْ  ِيف  اءَ جَ  امَ كَ َو  ،هِ ل لِ  هُ ل كُ  املَُ عَ الْ فَ  إال وَ  ،كرميٍْ تَ وَ  شريفٍ تَ  إضافةُ  هذهِ وَ 

 ُوِضعَ  بـَْيتٍ  َأولَ  ِإن {: تعاَىل  الَ قَ وَ  ،]36 :رُ وْ النـ [} اْمسُهُ  ِفيَها َويُْذَكرَ  تـُْرَفعَ  َأنْ  اللهُ  أَِذنَ 
 ،دُ مساجِ الْ  يَ هِ  اإمنَ  اهللاِ  إَىل  مضافةُ الْ  وتُ بيُ الْ  هِ ذِ هَ فَـ  ،]96 :انَ رَ مْ عِ  آلُ [} بَِبكةَ  لَلِذي لِلناسِ 

 ،]13:سُ مْ الش [} َوُسْقَياَها اللهِ  نَاَقةَ {: تعاَىل  هِ ولِ قَ  ِيف  ماكَ  ،تشريفٍ وَ  كرميٍْ تَ  إضافةُ  يَ هِ وَ 
 اهللاِ  إَىل  تْ يفَ ضِ أُ  اتِ الذ بِ  ذهِ هَ  لكنْ وَ  ا،هَ قَ لَ خَ  ذيال  هوَ وَ  ،هِ ل لِ  املَِ العَ  ِيف  النوقُ وَ  بلِ اْإل  كل َو 

 وتِ يُ بُـ  ،تِ وْ يُـ بُـ الْ  قيةِ بَ  نْ عَ  تْ زَ يـ متَُ  مساجدُ الْ  كذلكَ َو  ،ةٍ خاص  آيةٍ بِ  هازُ يـ مَ تَ لِ  تعاَىل وَ  هُ حانَ بْ سُ 
 ].)78/8( "املٍِ سَ  ةَ ي طِ عَ لِ  ةِ ي وِ وَ النـ  ْنيَ عِ بَ رْ اْألَ  رحِ شَ [" .اءِ يَ غنِ اْأل وَ  قراءِ الفُ وَ  راءِ مَ اْأل وَ  لوكِ مُ الْ 

 يـَُعلمُ  َوُهوَ  َيزِيدَ  ْبنَ  اْألَْسَودَ  َسَألَ  رَُجًال  رَأَْيتُ : قَالَ  ِإْسَحاَق، يأَبِ  َعنْ  .35
 ،]15: رُ مَ القَ [} ُمدِكرٍ  ِمنْ  فـََهلْ { اْآليَةَ  َهِذهِ  تـَْقَرأُ  َكْيفَ : فـََقالَ  اْلَمْسِجِد، ِفي اْلُقْرآنَ 
 اهللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : يـَُقولُ  ،َمْسُعودٍ  ْبنَ  اهللاِ  َعْبدَ  َسِمْعتُ  َداًال، َبلْ : قَالَ  َذاًال؟ َأمْ  َأَداًال 
   ].)823( مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ [. َداًال  »ُمدِكرٍ «: يـَُقولُ  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 
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 ةُ فَ حْ تُ [" .اْلَمْسِجدِ  ِيف  ْرآنِ اْلقُ  ِتَالَوةِ  َعَلى اِالْجِتَماعِ  لَِفْضلِ  َدلِيلٌ  َهَذا َوِيف  �
 ].)9/225( "ي رِ وْ فُ كْ اَر بَ مُ لْ لِ  ي ذِ وَ حْ اْألَ 

 ىل صَ  ِيب الن أْيًضا  ث حَ وَ  ،اهللاِ  تابِ كِ   يمِ علِ تَ  ىعلَ  منيَ سلِ مُ الْ  تعاَىل  اهللاُ  ث حَ  دْ قَ وَ  �
 ُمث  ،دِ جِ مسْ الْ  ناءُ بِ  وَ هُ  ةَ نَ يْـ دِ مَ الْ  لَ خَ دَ  ْنيَ حِ  هبِ  قامَ  لٍ مَ عَ  لُ أو  كانَ  دْ قَ لَ  لْ بَ  ،مَ ل سَ وَ  ليهِ عَ  اهللا

 أنْ وَ  ،اهللاِ  تابِ كِ  دارسِ تَ وَ  مِ لْ العِ  ماسِ التّ  ضلِ فَ  ىعلَ  ل دُ يَ  ذاهَ فَـ  .سجدِ مَ الْ  ِيف  آنَ رْ قُ الْ  سُ تدارِ 
 .مُ لَ أعْ اهللا ، وَ دُ جِ سْ مَ الْ  وَ هُ  مكانُ الْ  ونَ كُ يَ  أنْ وَ  ،لمنيَ سْ مُ الْ  نَ مِ  اعةٍ ِمج  ِيف  ارسُ دَ الت  ونَ كُ يَ 

 اْلَمْسِجدِ  ِفي تـَرَْكتُ : فـََقالَ  رَُجلٌ  اهللاِ  َعْبدِ  ِإَلى َجاءَ : قَالَ  َمْسُروٍق، َعنْ  .36
: انُ خَ الدّ [} ُمِبينٍ  ِبُدَخانٍ  السَماءُ  تَْأِتي يـَْومَ {: اْآليَةَ  َهِذهِ  يـَُفسرُ  ِبَرْأيِهِ  اْلُقْرآنَ  يـَُفسرُ  رَُجًال 
 َكَهْيَئةِ  ِمْنهُ  يَْأُخَذُهمْ  َحتى بِأَنـَْفاِسِهمْ  فـََيْأُخذُ  ُدَخاٌن، اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  الناسَ  يَْأِتي: قَالَ ] 10

ْليَـُقلْ  ِعْلًما َعِلمَ  َمنْ : اهللاِ  َعْبدُ  فـََقالَ  الزَكاِم، ْليَـُقلْ  يـَْعَلمْ  َلمْ  َوَمنْ  ِبِه، فـَ  فَِإن  َأْعَلُم، اهللاُ : فـَ
 َلما قـَُرْيًشا َأن  َهَذا، َكانَ  ِإنَما َأْعَلُم، اهللاُ : ِبهِ  َلهُ  ِعْلمَ  َال  اِلمَ  يـَُقولَ  َأنْ  الرُجلِ  ِفْقهِ  ِمنْ 

 ،»يُوُسفَ  َكِسِني ِبِسِنينَ  َعَلْيِهمْ  َدَعا« َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  َعَلى اْستَـْعَصتْ 
َنهُ  فـَيَـَرى السَماءِ  ِإَلى يـَْنظُرُ  الرُجلُ  َجَعلَ  َحتى َوَجْهٌد، َقْحطٌ  فََأَصابـَُهمْ  نَـَها بـَيـْ  َكَهْيَئةِ  َوبـَيـْ
: فـََقالَ  رَُجلٌ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  فَأََتى اْلِعظَاَم، َأَكُلوا َوَحتى اْلَجْهِد، ِمنَ  الدَخانِ 

: قَالَ  »َلَجِريءٌ  ِإنكَ  ِلُمَضرَ «: َقالَ فَـ  َهَلُكوا، َقدْ  فَِإنـُهمْ  ِلُمَضَر، اهللاَ  اْستَـْغِفرِ  اهللاِ  َرُسولَ  يَا
} َعاِئُدونَ  ِإنُكمْ  َقِليًال  اْلَعَذابِ  َكاِشُفو ِإنا{: َوَجل  َعز  اهللاُ  فَأَنـَْزلَ  َلُهْم، اهللاَ  َفَدَعا

] ا َفُمِطُروا،: قَالَ ] 15: انُ خَ الدُهمُ  فـََلم  َكانُوا َما ِإَلى َعاُدوا: قَالَ  الرفَاِهَيُة، َأَصابـَتـْ
 يـَْغَشى ُمِبيٍن، ِبُدَخانٍ  السَماءُ  تَْأِتي يـَْومَ  فَاْرَتِقبْ {: َوَجل  َعز  اهللاُ  فَأَنـَْزلَ : قَالَ  َعَلْيِه،
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َرى اْلَبْطَشةَ  نـَْبِطشُ  يـَْومَ {] 11: انُ خَ الد [} أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َهَذا الناسَ  } ُمْنَتِقُمونَ  ِإنا اْلُكبـْ
] 2798( مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ [. َبْدرٍ  يـَْومَ  يـَْعِني: قَالَ ] 16: انُ خَ الد(.[  

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 َعنِ  التْحِذيرِ  وبُ جُ وُ  يهِ فِ ) ِبَرأْيِهِ  اْلُقْرآنَ  يـَُفسرُ  َرُجالً  اْلَمْسِجدِ  ِىف  تـَرَْكتُ : (هُ لُ وْ قَـ  �
  .التـْوِفيقُ  َوبِاللهِ  ،لسَخطِ ا َمِظنةُ  ِألَنـَها َواْلِبدَعِ  اْلَمَعاِصي

 َويـََتَداَرُسونَهُ  اِهللا، ِكَتابَ  يـَتـُْلونَ  حَ الِ الص  فَ لَ الس  ى أن علَ  ل دُ يَ  يثُ دِ ذا احلَْ هَ  �
نَـُهمْ   . دِ جِ اسَ مَ  الْ ِيف  بـَيـْ

 مراْأل وَ  مْ هِ اطبتِ وخمُ  مْ ناظرِِ مُ وَ  عِ دَ البِ  أهلِ  السةِ جمُ  عنْ  هيِ ى الن علَ  يلٌ لِ دَ  يهِ فِ  �
 ِ ِِلَ  َوَقدْ {: عاَىل اهللا تَ  الَ قَ  ،مْ جراْعُتمْ  ِإَذا َأنْ  اْلِكَتابِ  ِيف  َعَلْيُكمْ  نـَز  َِا ُيْكَفرُ  اللهِ  َآيَاتِ  مسَِ

 َجاِمعُ  اللهَ  ِإن  ِمثْـُلُهمْ  ِإًذا إِنُكمْ  َغْريِهِ  َحِديثٍ  ِيف  َخيُوُضوا َحىت  َمَعُهمْ  تـَْقُعُدوا َفَال  َِا َوُيْستَـْهَزأُ 
يًعا َجَهنمَ  ِيف  َواْلَكاِفرِينَ  اْلُمَناِفِقنيَ   .]140: اءُ سَ الن [ }مجَِ

 هُ لُ وْ قَـ  يلُ لِ الد د، وَ ساجِ مَ الْ  عمرَ يَ  لح أنْ صْ  يَ َال  كَ رِ شْ مُ الْ وَ  عَ دِ تَ بْ مُ الْ  لى أن عَ  انٌ يَ بَـ  يهِ فِ  �
 أُولَِئكَ  بِاْلُكْفرِ  أَنـُْفِسِهمْ  َعَلى َشاِهِدينَ  للهِ ا َمَساِجدَ  يـَْعُمُروا َأنْ  لِْلُمْشرِِكنيَ  َكانَ  َما{: عاَىل تَ 

َا .َخاِلُدونَ  ُهمْ  النارِ  َوِيف  أَْعَماُهلُمْ  َحِبَطتْ  هِ  َمَساِجدَ  يـَْعُمرُ  ِإمنهِ  َآَمنَ  َمنْ  اللاْآلَِخرِ  َواْليَـْومِ  بِالل 
 َأَجَعْلُتمْ  .اْلُمْهَتِدينَ  ِمنَ  َيُكونُوا َأنْ  أُولَِئكَ  فـََعَسى للهَ ا ِإال  َخيْشَ  وَملَْ  الزَكاةَ  َوَآَتى الصَالةَ  َوأَقَامَ 

 َال  اللهِ  َسِبيلِ  ِيف  َوَجاَهدَ  اْآلَِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللهِ  َآَمنَ  َكَمنْ  احلََْرامِ  اْلَمْسِجدِ  َوِعَمارَةَ  اْحلَاج  ِسَقايَةَ 
 . ]20-17: ةُ بَ وْ التـ [  }الظاِلِمنيَ  اْلَقْومَ  ييـَْهدِ  َال  َواللهُ  اللهِ  ِعْندَ  َيْستَـُوونَ 
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 هاحِ إصَال وَ  اهَ نائِ بِ بِ  ةُ ي س احلِْ  اُ عمارَ : ادمهُ أحَ  :نيِ يَ نَـ عْ مبَِ  كونُ تَ  داجِ مسَ الْ  ةُ عمارَ  �
 ،تابهِ كِ  الوةِ توَ  اهللا كرِ ذِ وَ  يها،فِ  ةِ الصَال بِ  ةُ ي وِ نَ عْ مَ الْ  اعمارُ : اِين الث وَ  .كَ لِ ذَ  هَ أشبَ  ماوَ  ها،ميمِ ترْ وَ 
 ].)3/294( "بٍ جَ رَ  نِ بْ ِال  ي ارِ بَ الْ  حُ تْ فَـ [" .كلِ ذَ  وِ حنَ وَ  ،هِ ولِ سُ رَ  ىعلَ  هُ لَ أنزَ  يذِ ال  مِ علْ الْ  نشرِ وَ 

 لَْيسَ  َما تـَْقفُ  َوَال {: عاَىل ال تَ ، قَ ةٌ مَ وْ مُ ذْ مَ  لمٍ عِ  َال بِ  مَ كَال الْ  لى أن عَ  ليلٌ دَ  يهِ فِ  �
 . ]36: اءُ رَ سْ اْإل [ }َمْسُئوًال  َعْنهُ  َكانَ  أُولَِئكَ  ُكل  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السْمعَ  ِإن  ِعْلمٌ  بِهِ  َلكَ 

  

  ِفي اْلَمْسْجِد  اللِعبِ  بَابُ 

َنا: قَالَ  ،َعْنهُ  اللهُ  َرِضيَ  ُهَريـَْرةَ  أَِبي َعنْ  .37  َصلى النِبي  ِعْندَ  يـَْلَعُبونَ  الَحَبَشةُ  بـَيـْ
: فـََقالَ  ِبَها، َفَحَصبَـُهمْ  الَحَصى ِإَلى فََأْهَوى ُعَمرُ  َدَخلَ  ِحَراِبِهْم،بِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ 
  .])893( مٌ لِ سْ مُ ، وَ )2901( ي ارِ خَ بُ الْ  واهُ رَ [ .الَمْسِجدِ  ِفي: أي ،»ُعَمرُ  يَا َدْعُهمْ «

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 .لعبه الناس َيْشَمل ِفيَما َكانَ  ِإذا اْلَمْسِجد ِيف  الّلعب َهَذا مثل َجَواز: َوِفيه �
 ].)14/184(" ّ◌◌ِ لعينيلِ  خاري البُ  رحُ شَ  القاري مدةُ عُ ["

 ذاهَ  نمِ  مقصودُ والْ : ")3/340(" ي ارِ البَ  تحِ فَ "ِيف  ه اهللارِمح  رجبٍ  نُ ال ابْ قَ  �
 لىعَ  ينِ رِ مْ الت  بابِ  نْ مِ  ذلكَ  ن إفَ  د؛مساجِ الْ  ِيف  ربِ احلَْ  تِ بآَال  عبِ اللّ  وازُ جَ : ديثِ احلَْ 
 .اتِ بادَ عِ الْ  نَ مِ  ونُ كُ يَ فَـ  ،هادِ اجلِْ 
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 ىذَ اْأل  ىشَ خيَ  ملَْ  امَ  ،دِ مساجِ الْ  ِيف  هِ وِ وحنَ  ميِ الر  مِ لّ عَ تَـ  وازُ جَ : ذاهَ  نْ مِ  ؤخذُ يُ وَ  �
 .دِ جِ سْ مَ الْ  ِيف  منْ لِ  ذلكبِ 

: لهُ  يلَ قِ فَ  العشي،بِ  صالَ النّ  هُ كرَ يَ  زيزِ العَ  بدِ عَ  نُ بْ  عمرُ  كانَ : ي زاعِ وْ اْأل  قالَ  قدْ وَ  �
 كانَ  أوْ  ،دٌ أحَ  يهِ فِ  سَ يْ لَ  ورٍ هجُ مَ  سجدُ مَ  كانَ  نْ إ كنْ لَ وَ  ،دِ مساجِ الْ  عمارةِ لِ : القَ  ؟ملَِ 
 .مُ لَ أعْ  اهللاوَ  ،ذٍ ئِ نَ يْـ حِ  هُ وازُ جَ  عُ نَ ميُْ  فَال  يَ مْ الر  مَ ل عَ تَـ يَـ  نْ مَ  إال  فيهِ  يسَ لَ  اغلقً مُ  دُ جِ مسْ الْ 

 دِ مساجِ الْ  ِيف  نعُ ميُ  اإمن : الَ قَ  هُ أن  ،هِ خِ وْ يُـ شُ  عضِ بَ  نْ عَ  ،ياضٌ عِ  ي اضِ القَ  ىكَ حَ وَ  �
 لُ مَ شْ يَ  ِيت ال  عُ نائِ الص  اأم فَ  ه،بِ  كتسبُ تَ وَ  اسِ الن  آحادُ  هانفعِ بِ  ص تَ خيَ  ِيت ال  عِ نائِ الص  لِ مَ عَ  نْ مِ 
 ِيف  دِ مسجِ لْ لِ  انٌ امتهَ  َال  اِمم  هادِ اجلِْ  تِ آَال  حِ إصَال وَ  ،اقفةِ مثَ كالْ  مْ هِ ينِ دِ  ِيف  ْنيَ سلمِ مُ الْ  هافعُ نَ 
 .مُ لَ أعْ  اهللاوَ  ،هبِ  أسَ بَ  َال فَ  هِ لِ مَ عَ 

  

  َمْسِجدِ الْ  َسَواِريِر بَاُب ِذكْ 

 ِمنَ  ِعْفرِيًتا ِإن «: قَالَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  َعنِ  ،ُهَريـَْرةَ  أَِبي َعنْ  .38
 تَ  الِجنتـََفل  لِيَـْقَطعَ  َبارَِحةَ ال َعَلي  الَةَ  َعَليهُ  فََأْمَكَنِني الصِإَلى َأْرِبَطهُ  َأنْ  َوَأَرْدتُ  ِمْنُه، الل 
 َأِخي قـَْولَ  َفذََكْرتُ  ُكلُكْم، ِإلَْيهِ  َوتـَْنُظُروا ُتْصِبُحوا َحتى الَمْسِجِد، َسَواِري ِمنْ  َسارِيَةٍ 

 اهُ وَ رَ [ .»َخاِسًئا فـََردهُ  ،}بـَْعِدي ِمنْ  ِألََحدٍ  ْنَبِغييَـ  الَ  ُمْلًكا ِلي َهبْ  َرب {: ُسَلْيَمانَ 
  ].)541( مٌ لِ سْ مُ وَ ، )4808( ي ارِ خَ البُ 

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 
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  .الصَالةِ  ِيف  اْلَقِليلِ  اْلَعَملِ  َجَوازِ  َعَلى َدلِيلٌ  َوِفيهِ  �

 تـَْنظُُرونَ  ُتْصِبُحوا َحىت  أَْرِبطَهُ  َأنْ  َمهَْمتُ  فـََلَقدْ « :لمَ َوسَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى قـَْولُهُ  �
 بـَْعضُ  يـَرَاُهمْ  َقدْ  َوأَنـُهمْ  َمْوُجوُدونَ  اجلِْن  َأن  َعَلى َدلِيلٌ  ِفيهِ  ،»ُكلُكمْ  َأوْ  َأْمجَُعونَ  ِإلَْيهِ 

 َفَمْحُمولٌ  }مْ هُ نَـ وْ رَ تَـ  َال  حيث ِمنْ  َوقَِبيُلهُ  ُهوَ  اُكمْ يـَرَ  ِإنهُ { :تـََعاَىل  اللهِ  قـَْولُ  َوأَما ،اْآلَدِمينيَ 
 ُرْؤيَِتهِ  ِمنْ  قَالَ  َما َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِيب  قَالَ  َلَما ُحمَاًال  ُرْؤيـَتُـُهمْ  َكاَنتْ  فـََلوْ  اْلَغاِلبِ  َعَلى
 حُ رْ شَ [" .اْلَمِديَنةِ  أَْهلِ  ِوْلَدانُ  بِهِ  َويـَْلَعبَ  إِلَْيهِ  ُهمْ ُكل  لِيَـْنظُُروا يـَْرِبطُهُ  َكانَ  أَنهُ  َوِمنْ  ِإياهُ 
 وِ وَ النـ 5/29( "لمٍ سْ مُ  لىعَ  ي(.[ 

 هِ قولِ  عمومِ لِ  اآلدمي  حكمِ كَ   ن اجلْ  كمُ حُ وَ  جس،نْ  يَـ َال  ن اجلِْ  ن ى أَ لَ عَ  انٌ يَ بَـ  هِ يْ فِ  �
ْنسَ  اجلِْن  َخَلْقتُ  َوَما{: اَىل عَ تَـ   .]56: اتُ يَ ارِ الذ [ }لِيَـْعُبُدونِ  ِإال  َواْإلِ

 َأْصَحابِ  ِمنْ  نَاسٌ  قَامَ  َأذنَ  ِإَذا الُمَؤذنُ  َكانَ «: قَالَ  ،َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  .39
 ِبيى النمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَواِرَي، يـَْبَتِدُرونَ  َوَسلى السَيْخُرجَ  َحت  ِبيليهعَ  اهللا ّلىصَ  الن 
 َواِإلقَاَمةِ  اَألَذانِ  بـَْينَ  َيُكنْ  َوَلمْ  الَمْغِرِب، قـَْبلَ  الرْكَعتَـْينِ  ُيَصلونَ  َكَذِلَك، ُهمْ وَ  مَ ل وسَ 

نَـُهَما َيُكنْ  َلمْ  ُشْعَبَة، َعنْ : َداُودَ  َوأَبُو َجبَـَلَة، ْبنُ  ُعْثَمانُ  قَالَ  ،»َشْيءٌ  اه وَ رَ . [َقِليلٌ  ِإال  بـَيـْ
 )].837( مٌ لِ سْ مُ وَ  ،)625( ي ارِ خَ بُ الْ 

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 .دجِ مسْ الْ  سقفُ  اليهَ عَ  يرفعُ  ِيت الّ  الدعامةُ  يَ هِ وَ  يةٍ سارِ  عُ مجَ  »يَ ارِ وَ الس «: هُ لُ وْ قَـ  �
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�  بْنيَ  ةُ َال الص  جائزةٌ  يوارِ الس،  ونَ يكُ  أنْ  يكرهُ  اوإمن  اإذَ  انةأسطوَ  هيقطعُ  فالص 
 أنْ  ستحب يُ وَ  ه،لفَ خَ  منْ لِ  سرتةً  مامُ اْإل  كانَ  وإنْ  ،هِ يديْ  بْنيَ  أحدٌ  ر ميَ  أنْ  ةشيَ خَ  ؛اعةً مجَ  والّ صَ 
 . ماعةِ اجلَْ  ِيف  يصلّ مُ الْ  اَِ  سترتيَ لِ  ،هُ أمامَ  أوْ  ف الصّ  خلفَ  سطوانةُ اْأل  ونَ كُ تَ 

 نْ م مِ فَ  ،اعةٌ مجَ  هُ كرهَ َو  ةٌ اعَ مجَ  هازَ أجَ فَ  ،يارِ وَ السّ  ْني بَـ  ةَال الصّ  ِيف  لفُ السّ  فَ لَ تَـ اخْ  �
 اوْ تصفُ  َال : دٍ وْ سعُ مَ  نُ ابْ  الَ قَ وَ  ،اهللاِ  سولِ رَ  هدِ عَ  لىعَ  تقيهِ نَ  انّ كُ : الَ قَ وَ  ،كٍ مالِ  نُ بْ  سُ أنَ : هُ كرهَ 

 واوأِمت  اطْني سَ اْأل  ْنيَ بَـ  واصلُ تُ  َال : يمُ اهِ رَ إبْـ  الَ قَ وَ  ،يمُ راهِ إبْ وَ  ،ةُ ذيفَ حُ  هُ كرهَ َو  ،اطْني سَ اْأل  ْني بَـ 
 قُـ  نُ بْ  عاويةُ مُ  الَ قَ وَ  ،وفَ فُ الص أصَ  أناوَ  ُعمرُ  آِين رَ : هِ يْ أبِ  نْ عَ  ،ةَ ر أخذَ فَ  ،ْني تَـ انَـ أسطوَ  بْني  يل 

 نُ بْ  عيدُ سَ  كانَ َو  ن،يْ ريِ سِ  نُ ابْ وَ  سنُ احلَْ  هُ أجازَ وَ  ا،هَ يْـ إلَ  ل صَ : قالَ وَ  ةٍ رتَ سُ  إَىل  اينأدنَ فَ  ياقفَ بِ 
 ،نيَ ي وفِ كُ الْ  ولُ قَ  هوَ وَ  ،ْنيِ تَـ انَـ أسطوَ  بْني  مْ هُ مَ وْ قَـ  نَ يؤموْ  فلةَ غَ  نُ بْ  يدُ وَ سُ وَ  ،ي ميْ التـ  يمُ راهِ إبْ وَ  بْريٍ جُ 
: بٍ يْ بِ حَ  نُ ابْ  قالَ  ،دِ جِ مسْ الْ  قِ ي ضَ لِ  اطْني سَ اْأل  بْنيَ  ةَال بالصّ  أسَ بَ  َال : مدونةِ الْ  ِيف  مالكٌ  قالَ وَ 
 جدُ مسْ الْ  كانَ  اإذَ  نهُ عَ  ىهَ نَـ  اإمنَ وَ  ،جدِ مسْ الْ  اقَ ضَ  اإذَ  وفِ فُ الصّ  عِ يْ طِ قْ تَـ  نْ عَ  يُ هالن  يسَ لَ وَ 
 . اسًعاوَ 

 يصل مُ الْ  بْني  نُ كوْ يَ  يذِ ال  دارِ مقْ الْ  نَ مِ  دِ جمسالْ  ِيف  دَ جِ وُ  ما رَ أكثَـ  أن : يهِ فِ وَ  �
 قدارِ مِ  ِيف  مَ سلّ وَ  ليهِ عَ  اهللا ىلّ صَ  اهللا لُ سوْ رَ  ليهعَ  اظبوَ  يذِ ال  أنِ  إال  عٍ أذرَ  ثةُ ثَال  هِ رتتِ سُ  بْني وَ 
 ةِ رَ تْـ الس  منَ  الدنوّ بِ  مُ السَال  هِ ليْ عَ  هُ أمرُ  مَ قدّ تَ  قدْ وَ  َمرًة، كانَ  بيتِ الْ  ِيف  تهصَال وَ  اة،الش  رّ ممُ  كَ لِ ذَ 
 .])2/134( "الٍ طّ بَ  نِ بْ ِال  ي خارِ بُ الْ  حيحِ صَ  حُ رْ شَ "[ .كَ لِ ذَ  طانُ يْ الش  خللُ تَ يَـ  َال ئَ لِ 
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 َمْسِجدَ الْ  ُمْشِركِ الْ  ُدُخولِ  بَابُ 

 اهللاِ  َرُسولُ  بـََعثَ : يـَُقولُ  ،ُهَريـَْرةَ  بَاأَ  َسِمعَ  أَنهُ  َسِعيٍد، أَِبي ْبنِ  يدِ َسعِ  َعنْ  .40
 ْبنُ  ثَُماَمةُ : َلهُ  يـَُقالُ  َحِنيَفةَ  بَِني ِمنْ  ِبَرُجلٍ  َفَجاَءتْ  َنْجٍد، ِقَبلَ  َخْيًال  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى
 اهللاِ  َرُسولُ  ِإلَْيهِ  َفَخَرجَ  اْلَمْسِجِد، َسَواِري ِمنْ  ِبَسارِيَةٍ  ُطوهُ فـََربَ  اْلَيَماَمِة، َأْهلِ  َسيدُ  أُثَاٍل،
ٌر، ُمَحمدُ  يَا ِعْنِدي: فـََقالَ  »ثَُماَمُة؟ يَا ِعْنَدكَ  َماَذا«: فـََقالَ  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى  َخيـْ

 تـُْعطَ  َفَسلْ  اْلَمالَ  ُترِيدُ  ُكْنتَ  َوِإنْ  اِكٍر،شَ  َعَلى تـُْنِعمْ  تـُْنِعمْ  َوِإنْ  َدٍم، َذا تـَْقُتلْ  تـَْقُتلْ  ِإنْ 
 َما«: فـََقالَ  اْلَغِد، بـَْعدَ  َكانَ  َحتى َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ  َرُسولُ  فـَتَـرََكهُ  ِشْئَت، َما ِمْنهُ 

 َذا تـَْقُتلْ  تـَْقُتلْ  َوِإنْ  ،َشاِكرٍ  َعَلى تـُْنِعمْ  تـُْنِعمْ  ِإنْ  َلَك، قـُْلتُ  َما: قَالَ  »ثَُماَمُة؟ يَا ِعْنَدكَ 
 َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ  َرُسولُ  فـَتَـرََكهُ  ِشْئَت، َما ِمْنهُ  تـُْعطَ  َفَسلْ  اْلَمالَ  ُترِيدُ  ُكْنتَ  َوِإنْ  َدٍم،

 َلَك، قـُْلتُ  َما ِعْنِدي: فـََقالَ  »ثَُماَمُة؟ يَا ِعْنَدكَ  َماَذا«: فـََقالَ  اْلَغِد، ِمنَ  َكانَ  َحتى َوَسلمَ 
 تـُْعطَ  َفَسلْ  اْلَمالَ  ُترِيدُ  ُكْنتَ  َوِإنْ  َدٍم، َذا تـَْقُتلْ  تـَْقُتلْ  َوِإنْ  َشاِكٍر، َعَلى تـُْنِعمْ  تـُْنِعمْ  ِإنْ 
 ِإَلى فَاْنطََلقَ  ،»ثَُماَمةَ  َأْطِلُقوا«: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ  َرُسولُ  فـََقالَ  ِشْئَت، َما ِمْنهُ 

 ِإال  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ : فـََقالَ  اْلَمْسِجَد، َدَخلَ  ثُم  فَاْغَتَسَل، اْلَمْسِجِد، نَ مِ  َقرِيبٍ  َنْخلٍ 
 َوْجهٌ  اْألَْرضِ  َعَلى َكانَ  َما َواِهللا، ُمَحمُد، يَا َوَرُسولُُه، َعْبُدهُ  ُمَحمًدا َأن  َوَأْشَهدُ  اهللاُ،

 ِمنْ  َكانَ  َما َواِهللا، ِإَلي، ُكلَها اْلُوُجوهِ  َأَحب  َوْجُهكَ  حَ َأْصبَ  فـََقدْ  َوْجِهَك، ِمنْ  ِإَلي  أَبـَْغضَ 
 بـََلدٍ  ِمنْ  َكانَ  َما َواِهللا، ِإَلي، ُكلهِ  الدينِ  َأَحب  ِديُنكَ  فََأْصَبحَ  ِديِنَك، ِمنْ  ِإَلي  أَبـَْغضَ  ِدينٍ 

َلكَ  َوِإن  ِإَلي، ُكلَها ِبَالدِ الْ  َأَحب  بـََلُدكَ  فََأْصَبحَ  بـََلِدَك، ِمنْ  ِإَلي  أَبـَْغضَ   َوأَنَا َأَخَذْتِني َخيـْ
 فـََلما يـَْعَتِمَر، َأنْ  َوَأَمَرهُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ  َرُسولُ  فـََبشَرهُ  تـََرى؟ َفَماَذا اْلُعْمَرةَ  ُأرِيدُ 
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 اهللاُ  َصلى اهللاِ  َرُسولِ  َمعَ  َأْسَلْمتُ  َوَلِكني َال،: فـََقالَ  َأَصبَـْوَت،: قَاِئلٌ  َلهُ  قَالَ  َمكةَ  َقِدمَ 
 اهللاِ  َرُسولُ  ِفيَها يَْأَذنَ  َحتى ِحْنَطةٍ  َحبةُ  اْلَيَماَمةِ  ِمنَ  يَْأتِيُكمْ  َال  َواِهللا، َوَال  َوَسلَم، َعَلْيهِ 
  ]. )1764( مٌ لِ سْ مُ ، وَ )4372( ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ [ .َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 َوَمْذَهبُ  ،رِ الكافِ  مسجدِ الْ  إدخالِ  وازُ جَ وَ  هِ وحبسِ  اْألَِسريِ  رَْبطِ  َجَوازُ  َهَذا َوِيف  �
 اِفِعيا رُ الكافِ  َكانَ  َسَواءٌ  ُمْسِلمٍ  بِِإْذنِ  َجَوازُهُ  الشَرهُ  أَوْ  ِكَتابِي  اْلَعزِيزِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َوقَالَ  ،َغيـْ

 َوَدلِيلَُنا َغْريِهِ  ُدونَ  ِلِكَتاِيب  َجيُوزُ  :َعْنهُ  اللهُ  َرِضيَ  َحِنيَفةَ  أَبُو َوقَالَ  ،َجيُوزُ  َال  :َوَماِلكٌ  َوقـََتاَدةُ 
َا{ :تـََعاَىل  قـَْولُهُ  َوأَما احلَِْديثُ  َهَذا اجلَِْميعِ  َعَلى اْلَمْسِجدَ  َربُوايـَقْ  َفَال  َجنَسٌ  اْلُمْشرُِكونَ  ِإمن 
 ي وِ وَ النـ  رحُ شَ ". [أَْعَلمُ  َواللهُ  احلََْرمَ  ِإْدَخالُهُ  َجيُوزُ  َال  :نـَُقولُ  َوَحنْنُ  بِاْحلََرمِ  َخاص  فـَُهوَ  }امَ رَ احلَْ 
 ].)12/87( "مٍ لِ سْ مُ  لىعَ 

 َهَذا َوأَن  اَكاِفرً  َكانَ  َوِإنْ  بِاْلَمْسِجدِ  اْألَِسريِ  رَْبطِ  َجَوازِ  َعَلى َدلِيلٌ  َوِفيهِ  �
 َصلى أَنـَْزلَ  َوَقدْ  »َوالطاَعةِ  اللهِ  ِلذِْكرِ  اْلَمْسِجدَ  إن « :َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى لَِقْولِهِ  َختِْصيصٌ 

  .اْلَمْسِجدِ  ِيف  ثَِقيفٍ  َوْفدَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ 

 ِمْثلُ  َحاَجٌة، ِفيهِ  َلهُ  َكانَ  إَذا اْلَمْسِجدَ  رِكِ اْلُمشْ  ُدُخولِ  َجَوازُ  ِفيهِ : اخلَْطاِيب  قَالَ  �
  .اْلَمْسِجدِ  ِيف  ُهوَ  قَاضٍ  إَىل  ُحيَاِكمَ  َأنْ  َوِمْثلُ  إلَْيهِ  َخيْرُجُ  َال  اْلَمْسِجدِ  ِيف  َغرِميٌْ  َلهُ  َيُكونَ  َأنْ 

 ِفيهِ  َوُيِطيُلونَ  مَ َوَسل  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى َمْسِجَدهُ  َيْدُخُلونَ  اْلُكفارُ  َكانَ  َوَقدْ  �

 ].)1/230( "ي انِ عَ نْـ لص لِ  مِ َال الس  لُ بُ سُ [" .اْجلُُلوسَ 
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 َعنِ  َوالنـْهيِ  ِفيَها الصَورِ  َواتَخاذِ  اْلُقُبورِ  َعَلى اْلَمَساِجدِ  بَِناءِ  َعنْ  النـْهيِ  بَابُ 
 َمَساِجدَ  اْلُقُبورِ  اتَخاذِ 

نَـَها َكِنيَسةً  ذََكَرتَا َسَلَمةَ  َوُأم  َحِبيَبَة، ُأم  ن أَ  ،الُمْؤِمِنينَ  ُأم  َعاِئَشةَ  َعنْ  .41  رَأَيـْ
 َكانَ  ِإَذا ُأولَِئكَ  ِإن «: فـََقالَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى ِللنِبي  َفذََكَرتَا َتَصاِويُر، ِفيَها بِالَحَبَشةِ 

 الصَوَر، تِْلكَ  ِفيهِ  َوَصوُروا َمْسِجًدا، قـَْبرِهِ  َعَلى بـَنَـْوا َفَماَت، الصاِلحُ  الرُجلُ  ِفيِهمُ 
 مٌ لِ سْ مُ ، وَ )427( ي ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ [ .»الِقَياَمةِ  يـَْومَ  اللهِ  ِعْندَ  الَخْلقِ  ِشَرارُ  فَُأولَِئكَ 

)528([. 

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 دَ اجِ سَ مَ  رِ وْ بُـ قُ الْ  اذِ اختَ  ن أبِ  كَ لِ ذَ لِ  ل دَ تَ اسْ وَ  ا،هَ يْـ لَ إوَ  رِ وْ بُـ قُ الْ  ْنيَ بَـ  ةِ َال الصَ  راهةُ كَ   هِ يْ فِ  �
 َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى ِيب الن  مُ هُ نَـ عَ لَ  دْ قَ وَ  ،دِ وْ هُ يَـ الْ  لِ مَ عَ  نْ مِ  لْ بَ  ،مِ سَال اْإل  ةِ عَ يْـ رِ شَ  نْ مِ  وَ هُ  سَ يْ لَ 
 .كَ لِ ذَ  ىلَ عَ 

 ِيف  ل جَ وَ  ز عَ  اهللا لُ وْ قَـ  وَ هُ وَ  ،ثُ يْ دِ احلَْ  ذاهَ  هِ يْ لَ عَ  ل دَ  امَ  لِ ثْ مِ  ىلَ عَ  آنُ رْ قُ الْ  ل دَ  دْ قَ وَ  �
. }َمْسِجداً  َعَلْيِهمْ  لََنتِخَذن  أَْمرِِهمْ  َعَلى َغَلُبوا الِذينَ  قَالَ {: هفِ كَ الْ  ابِ حَ أصْ  ةِ ص قِ 
 ،ورِ مُ اْأل  لىعَ  ةِ لبَ الغَ  لِ أهْ  لِ عْ فِ  نْ مِ  دِ ساجِ مَ الْ  لىعَ  رِ وْ بُـ قُ الْ  اذَ اخت  جعلَ فَ  ،]12: الكهف[
 الفضلِ وَ  مِ لْ عِ الْ  لِ أهْ  لِ عْ فِ  نْ مِ  يسَ لَ  هإن وَ  ى،وَ اهلْ  باعِ ات وَ  الغلبةِ وَ  قهرِ الْ  ستندَ مُ  ن أبِ  شعريَ  كَ لِ ذَ وَ 
   ].3/193( "بٍ جَ رَ  نِ بْ ِال  ي ارِ بَ الْ  حُ تْ فَـ . ["ىدَ اهلُْ  نَ مِ  هِ لِ سُ رُ  لىعَ  اهللا زلَ نْ أ امَ لِ  ْنيَ عِ بِ ت مُ الْ 
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ُهمْ  اللهُ  َرِضيَ  َعباسٍ  َواْبنِ  َعاِئَشةَ َعْن  .42  َصلى اللهِ  ِبَرُسولِ  نـََزلَ  َلما: قَاالَ  ،َعنـْ
: فـََقالَ  َوْجِهِه، َعنْ  َكَشَفَها اْغَتم  فَِإَذا َوْجِهِه، َعَلى َخِميَصةً  َيْطَرحُ  َطِفقَ  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ 

 ُيَحذرُ  »َمَساِجدَ  أَنِْبَيائِِهمْ  قـُُبورَ  اتَخُذوا َوالنَصاَرى اليَـُهوِد، َعَلى اللهِ  َلْعَنةُ «: َكَذِلكَ  َوُهوَ 
 ].)531( مٌ لِ سْ مُ وَ  ،)3453 ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ . [َصنَـُعوا َما

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 .ركِ الش  لسائِ وَ  نْ مِ وَ  ،ْنيَ كِ شِر مُ بالْ  هِ شب الت  منَ  هُ أنّ وَ  ،رِ بوْ قُ الْ  ىعلَ  ناءِ بِ الْ  رميِْ حتَ  يهِ فِ  �

 همُ رِ وَ صُ  نْ مِ  ىشَ خيَ  نيْ ذِ ال  حِ َال الصّ  هلِ ِأل  امَ ي سِ َال  ،وحِ الر  يذِ لِ  يرِ صوِ الت  رميْ حتَ يه فِ  �
 .تنةَ فِ الْ 

 قدوَ  ،علِ فِ الْ  ذاهَ  لِ ثْ مِ  رميْ حتَ  ىعلَ  يلٌ لِ دَ  يهِ فِ : اهللا هِمحَ رَ  دِ يْ عِ الْ  قِ يْ قِ دَ  نُ ابْ  الَ قَ  �
 إن : الَ قَ  نْ مَ  بعدِ الْ  غايةُ  عدَ أبْ  لقدْ وَ  ،رِ وَ الص وَ  يرِ وِ صْ الت  نَ مِ  عِ منْ الْ  ىعلَ  عةِ يْ رِ الش  ئلُ َال دَ  تْ ظاهرَ تَ 
 اسِ الن  دِ هْ عَ  ربِ قَ لِ  ،مانِ الز  كَ لِ ذَ  ِيف  كانَ  يدَ شدِ الت  ذاهَ  وأن  ،كراهةِ الْ  ىعلَ  ولٌ مُ حمَ  كلِ ذَ 
 ذاهَ  ِيف  يهِ ساوِ يُ  َال  هُ دُ واعِ قَ  هدتْ ومتَ  مُ سَال اْإل  شرَ تَ انْـ  ثُ يْ حَ  مانُ الز  ذاهَ وَ  ،ثانِ وْ اْأل  ةِ بادَ عِ بِ 
 نِ ابْ  لَ وْ قَـ  اِين عَ نْـ الص  بَ صو وَ  ،اطعً قَ  لٌ اطِ بَ  انَ دَ نْ عِ  ولُ قَ الْ  ذاهَ وَ  ،دِ يْ شدِ الت  ِيف  يهِ ساوِ يُ  فَال  ،معَىن الْ 
  .دِ يْ عِ الْ  قِ يْ قِ دَ 

 يدُ عِ وَ الْ  ذاهَ  وعدُ تُ  هنّ ِأل  ،رِ ائِ بَ كَ الْ  نَ مِ  وانِ يَ احلَْ  يرُ صوِ تَ : ه اهللارِمحَ  ي وِ وَ النـ  القَ وَ  �
 دُ يْ دِ الش . إال  هلَ  كانَ  امَ  عَ وْ نُـ مْ مَ الْ  أن  بِ  أسَ بَ  فَال  لهُ  ظلّ  َال  امَ  اأمَ وَ  ،ظل الَ قَ  ،هِ ادِ احت  نْ الص عاِين 
 انتِ كَ  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللاُ  ىل صَ  ِيب الن  هُ كرَ أنْ  يذِ ل ا رتَ السّ  فإن  ،لٌ باطِ  هبٌ ذْ مَ  هوَ وَ : ه اهللارِمحَ 
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 شَ  ْري غَ بِ  ظلّ  َال بِ  يهِ فِ  ةُ ورَ الص وَ . ك أخذاً  ظلّ  لهُ  يسَ لَ  ماوَ  ظلّ  هِ الِ مَ  تحرميِْ بِ  لَ وْ قَ الْ  رِ جَ حَ  نُ ابْ  دأي 
 فَال  ةِ مدينَ الْ  إَىل  نطلقُ يَ  كمْ أي «: الَ قَ  هُ أنّ  مَ ل سَ وَ  ليهِ عَ  اهللا ىلّ صَ  ِيب الن  نِ عَ  دُ أمحْ  هرجَ أخْ  ديثِ ِحب 
 "امِ س بَ لْ لِ  امِ كَ حْ اْأل  ةِ دَ مْ عُ  حُ رْ شَ  مِ ال عَ الْ  رُ يْـ سِ يْ تَـ [" .»اتزعهَ انْ  إال  رةوْ صُ  هايْ فِ  عدَ يَ 
)1/266([. 

 أنْ  هأكرَ وَ : اهللا هرِمحَ  ي عِ افِ الش  الَ قَ  :معَىن الْ  ذاهَ  ىعلَ  مِ سَال اْإل  ةُ م أئِ  قَ فَ اتـ  قدِ وَ  �
 .هُ دَ عْ بَـ  نْ مَ  ىعلَ وَ  هيْ لَ عَ  ةِ تنَ فِ الْ  ةشيَ خَ  ا،دً سجِ مَ  هُ ربْ قَـ  ذَ يتخِ  حىت  قلوْ خمَْ  مَ يعظِ 

 اهللا لِ سوْ رَ  قْربِ  رأسِ  ندَ عِ  ةُ َال الص  اأم : هِ ابِ حَ أصْ  نْ مِ  "هِ يْ بِ نْ التـ " بُ احِ صَ  قالَ وَ  �
 .مٌ ارَ حَ فَ  هِ إليْ  اهً ج وَ تَـ مُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى

 َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى ِيب الن  قْربِ  ِيف  يعةِ رِ الذ  سد  ِيف  ونَ مسلمُ الْ  الغَ بَ ": ِيب طُ رْ القُ  القَ  �
 َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى هِ قربِ بِ  دقةحمُ  هاوْ جعلُ وَ  ها،يْ إلَ  لاخِ الدّ  اسدوْ وَ  تربته، انحيطَ  أعلوافَ  َوَسلَم،
 ةالصَال  إليهِ  رُ تصو تَ فَـ  ْنيَ صلّ مُ الْ  تقبلسْ مُ  كانَ  إذْ  ةلَ بْـ قِ  هِ ربِْ قَـ  عضِ وْ مَ  ذَ تخّ يَ  أنْ  اخافوْ  مثُّ  َوَسلَم،

 ةاويَ زَ  ىعلَ  اقيَ الت  حىت  امهَُ حرفوْ وَ  ،ْنيِ يَـ مالِ الشّ  ْربِ القَ  َين كْ ُر  نْ مِ  نِ يْ دارَ جِ  اوْ نُـ بَـ فَـ  ،ةِ ادَ بَ العِ  ةِ ورَ صُ بِ 
 تْ الَ قَ  معَىن الْ  ذاهلَِ وَ  ،هِ ربِْ قَـ  الِ تقبَ اسْ  نمِ  دٌ أحَ  تمكنُ يَ  َال  حىت  ،مالِ الش  ةِ ناحيَ  نْ مِ  ثلثٍ مُ 

  )].3/248( "بٍ جَ رَ  نِ بْ ِال  ي ارِ بَ الْ  حُ تْ فَـ [" ."هربْ قَـ  رزبْ َأل  كَ لِ ذَ  َال وْ لَ وَ : ةُ شَ عائِ 

  

َياَوالْ  الِعْلمِ  ِذْكرِ  بَابُ    َمْسِجدِ الْ  ِفي ُفتـْ
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 اللِه، َرُسولَ  يَا: فـََقالَ  ِجِد،الَمسْ  ِفي قَامَ  رَُجًال  َأن  ،ُعَمرَ  ْبنِ  اللهِ  َعْبدِ  َعنْ  .43
 ِمنْ  الَمِديَنةِ  َأْهلُ  يُِهل «: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  فـََقالَ  نُِهل؟ َأنْ  تَْأُمُرنَا أَْينَ  ِمنْ 
َفِة، ِذي  اْبنُ  َوقَالَ  »قـَْرنٍ  ِمنْ  َنْجدٍ  َأْهلُ  َويُِهل  الُجْحَفِة، ِمنَ  الشْأمِ  َأْهلُ  َويُِهل  الُحَليـْ
 ِمنْ  الَيَمنِ  َأْهلُ  َويُِهل «: قَالَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  َأن  َويـَْزُعُمونَ  :ُعَمرَ 

. َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  ِمنْ  َهِذهِ  َأفْـَقهْ  َلمْ : يـَُقولُ  ُعَمرَ  اْبنُ  وََكانَ  »يـََلْمَلمَ 
  )].133( ي خارِ البُ  واهُ رَ [

  

 اْلَمْسِجدِ  بَاُب ِذْكِر َأبـَْوابِ 

 َكانَ  بَابٍ  ِمنْ  ُجُمَعةٍ  يـَْومَ  الَمْسِجدَ  َدَخلَ  رَُجًال، َأن : َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  .44
 َرُسولَ  لَ فَاْستَـْقبَ  َيْخُطُب، قَاِئمٌ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َوَرُسولُ  الَقَضاِء، َدارِ  َنْحوَ 
 تِ َوانـَْقَطعَ  اَألْمَوالُ  َهَلَكتِ  اللِه، َرُسولَ  يَا: قَالَ  ثُم  قَاِئًما، َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ 

 ُهم الل «: قَالَ  ثُم  َيَدْيِه، َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  فـََرَفعَ  يُِغيثـَُنا، اللهَ  فَادْعُ  السُبُل،
 ِمنْ  السَماءِ  ِفي نـََرى َما َواللِه، َوالَ : أََنسٌ  قَالَ  »َأِغثْـَنا اللُهم  َأِغثْـَنا، اللُهم  َأِغثْـَنا،

نَـَنا َوَما قـََزَعةً  َوالَ  َسَحاٍب،  َورَائِهِ  ِمنْ  َفطََلَعتْ : قَالَ  َداٍر، َوالَ  بـَْيتٍ  ِمنْ  َسْلعٍ  َوبـَْينَ  بـَيـْ
 رَأَيـَْنا َما َواللِه، َفالَ  َأْمَطَرْت، ثُم  انـَْتَشَرْت، السَماءَ  تـََوسَطتِ  فـََلما ْرسِ التـ  ِمْثلُ  َسَحابَةٌ 

 َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َوَرُسولُ  الُجُمَعِة، ِفي الَبابِ  َذِلكَ  ِمنْ  رَُجلٌ  َدَخلَ  ثُم  ِستا، الشْمسَ 
 َوانـَْقَطَعتِ  اَألْمَوالُ  َهَلَكتِ  اللهِ  َرُسولَ  يَا: فـََقالَ  قَاِئًما، هُ فَاْستَـْقبَـلَ  َيْخُطُب، قَاِئمٌ  َوَسلمَ 
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 ثُم  َيَدْيِه، َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  فـََرَفعَ : قَالَ  َعنا، يُْمِسْكَها اللهَ  فَادْعُ  السُبُل،
َنا اللُهم «: قَالَ  َنا، َوالَ  َحَوالَيـْ  َوَمَناِبتِ  اَألْوِديَِة، َوبُُطونِ  َوالظَراِب، اآلَكامِ  َعَلى ُهم الل  َعَليـْ

 ْبنَ  أََنسَ  َسأَْلتُ : َشرِيكٌ  قَالَ  الشْمسِ  ِفي َنْمِشي َوَخَرْجَنا فََأقْـَلَعْت،: قَالَ  »الشَجرِ 
 مٌ لِ سْ مُ ، وَ )1014( ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ . [»َأْدِري َما«: فـََقالَ  اَألوُل؟ الرُجلُ  َأُهوَ : َماِلكٍ 

)897(.[ 

: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  قَالَ : قَالَ  ،َعْنهُ  اللهُ  َرِضيَ  ُهَريـَْرةَ  أَِبي َعنْ  .45
 َيْكتُُبونَ  الَمالَِئَكُة، الَمْسِجدِ  أَبـَْوابِ  ِمنْ  بَابٍ  ُكل  َعَلى َكانَ  الُجُمَعِة، يـَْومُ  َكانَ  ِإَذا«

 اهُ وَ رَ [ .»الذْكرَ  َيْسَتِمُعونَ  َوَجاُءوا الصُحَف، َطَوُوا اِإلَمامُ  َجَلسَ  فَِإَذا وَل،فَاألَ  اَألولَ 
 )].3211( ي خارِ البُ 

ُهَما اللهُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  .46  ثُم  الثِنيتَـْيِن، بـَْينَ  طًُوى، ِبِذي يَِبيتُ  َكانَ  ،َعنـْ
 نَاقـََتهُ  يُِنخْ  َلمْ  ُمْعَتِمًرا، َأوْ  َحاجا َمكَة، َقِدمَ  ِإَذا وََكانَ  َمكَة، َأْعَلىبِ  الِتي الثِنيةِ  ِمنَ  َيْدُخلُ 

 الَمْسِجِد، بَابِ  ِعْندَ  ِإال  َيْأِتي َيْدُخُل، ثُم َيْبَدأُ  اَألْسَوَد، الرْكنَ  فـَ ًعا َيُطوفُ  ثُم  ِبِه، فـَ : َسبـْ
 ِإَلى يـَْرِجعَ  َأنْ  قـَْبلَ  يـَْنطَِلقُ  ثُم  رَْكَعتَـْيِن، فـَُيَصلي يـَْنَصِرُف، ثُم  َمْشًيا، َوَأرْبـًَعا َسْعًيا َثالَثًا

 أَنَاخَ « :الُعْمَرةِ  َأوِ  الَحج  َعنِ  َصَدرَ  ِإَذا وََكانَ  َوالَمْرَوِة، الصَفا بـَْينَ  فـََيُطوفُ  َمْنزِِلِه،
َفِة، ِبِذي الِتي بِاْلَبْطَحاءِ   اهُ وَ رَ . [»ِبَها يُِنيخُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى ِبي الن  َكانَ  الِتي الُحَليـْ

 )].1767( ي ارِ خَ البُ 

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 
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 ِيف  بِيَعتْ  ِألَنـَها اْلَقَضاءِ  َدارَ  ُمسَيتْ  :ِعَياضٌ  اْلَقاِضي قَالَ  ،)اْلَقَضاءِ  َدارِ ( :قـَْولُهُ  �
 أَنْ  اللهِ  َعْبدَ  ابـَْنهُ  َوأَْوَصى نـَْفِسهِ  َعَلى َكَتَبهُ  الِذي َعْنهُ  اللهُ  َرِضيَ  اخلَْطابِ  ْبنِ  َمرَ عُ  َدْينِ  َقَضاءِ 
 ِلُمَعاِويَةَ  َهِذهِ  َدارَهُ  ابـُْنهُ  فـََباعَ  ِبُقَرْيشٍ  ُمث  َعِدي  بَِبِين  اْستَـَعانَ  هُ لَ  امَ  عجزَ  نَ إف هلَ  امَ  فيهِ  يـَُباعَ 
 ُمث  ُعَمرَ  َدْينِ  َقَضاءِ  َدارُ  َهلَا يـَُقالُ  وََكانَ  أَْلًفا َوِعْشرِينَ  َمثَانَِيةً  وََكانَ  َديـَْنهُ  َقَضى اْلَغابَةِ بِ  َوَماَلهُ 

 ].)6/191( "ُمْسِلمٍ  َعلى النـَوِوي  َشرحُ [". اْلَقَضاءِ  َدارُ  فـََقاُلوا اقْـَتَصُروا

 ِفيهِ  ،»أَِغثْـَنا اللُهم « :قَالَ  ُمث  َيَدْيهِ  َوَسلمَ  َلْيهِ عَ  اللهُ  َصلى النِيب  فـََرَفعَ : (قـَْولُهُ  �
 .اجلُُْمَعةِ  ُخْطَبةِ  ِيف  اِالْسِتْسَقاءِ  اْسِتْحَبابُ 

َفرًِدا اِالْسِتْسَقاءِ  َجَوازُ  َوِفيهِ  �  بِهِ  اْلَمْخُصوَصِة َواْغتَـرتْ  الصَالةِ  تِْلكَ  َعنْ  ُمنـْ
 الصْحَراءِ  ِإَىل  بِاْلبُـُروزِ  اِالْسِتْسَقاءَ  َوَجَعُلوا َغيـْرَ  َال  اْلَمْشُروعُ  اِالْسِتْسَقاءُ  وَ هُ  َهَذا َوقَاُلوا اْحلََنِفيةُ 

 اِالْسِتْسَقاءَ  َأن  الساِبَقةِ  الصِحيَحةِ  ِلْألََحاِديثِ  ُسنةٌ  ُهوَ  َبلْ  قَاُلوا َكَما َولَْيسَ  ِبْدَعةً  َوالصَالةِ 
  .َأْعَلمُ  َواللهُ  ،ثَاِبتٍ  نـَْوعٍ  إِْبطَالُ  نـَْوعٍ  ذِْكرِ  نْ مِ  يـَْلَزمُ  َفَال  أَنـَْواعٌ 

 ُهوَ  َهَكَذا ،»َأِغثْـَنا اللُهم  أَِغثْـَنا اللُهم  أَِغثْـَنا اللُهم « :َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى قـَْولُهُ  �
َعاءِ  َتَكررِ  اْسِتْحَبابُ  َفِفيهِ  َثَالثًا، ُمَكررٌ  َشرحُ [". اَثَالثً  الد  َوِويُمْسِلمٍ  َعلى النـ" 

)6/190-191(.[ 
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  َمْسِجدِ الْ  بَابِ  َأوْ  الَبَالطِ  َعَلى بَِعيَرهُ  َعَقلَ  َمنْ  بَابٌ 

ُهَما اللهُ  َرِضيَ  اللهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ َعْن  .47  اهللاُ  َصلى النِبي  َدَخلَ : قَالَ  ،َعنـْ
 َهَذا: فـَُقْلتُ  الَبَالِط، نَاِحَيةِ  ِفي الَجَملَ  َوَعَقْلتُ  ِإلَْيِه، تُ َفَدَخلْ  الَمْسِجَد، َوَسلمَ  َعَلْيهِ 

 ي ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ . [»َلكَ  َوالَجَملُ  الثَمنُ «: قَالَ  بِاْلَجَمِل، ُيِطيفُ  َفَجَعلَ  َفَخَرَج، َجَمُلَك،
)2470.[( 

   .اْلَمْسِجدِ  بَابِ  ِعْندَ  َكاَنتْ  َمْفُروَشةٌ  ِحَجارَةٌ  ِهيَ  ،)طَال البَ (: هُ لُ وْ قَـ 

 َحيُْصلْ  ملَْ  ِإَذا َذِلكَ  َجَوازُ  ِمْنهُ  ُيْستَـَفادُ  فَِإنهُ  ،)اْلَبَالطِ  نَاِحَيةِ  ِيف  اجلََْملَ  تُ لْ قَ عَ فَـ ( :َوقـَْولُهُ 
 ].)5/117( "بٍ جَ رَ  نِ بْ ِال  ي ارِ بَ الْ  حُ تْ فَـ . ["َضَررٌ  بِهِ 

  

 َمْسِجدِ الْ  ِفي اَألَصاِبعِ  َتْشِبيكِ  بَابُ 

 ِإْحَدى َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  بَِنا َصلى: قَالَ  ،ُهَريـَْرةَ  أَِبي َعنْ  .48
 الَمْسِجِد، ِفي َمْعُروَضةٍ  َخَشَبةٍ  ِإَلى فـََقامَ  َسلَم، ثُم  رَْكَعتَـْيِن، بَِنا َفَصلى، الَعِشي  َصالََتيِ 
َها فَاتَكأَ   َأَصاِبِعِه، بـَْينَ  َوَشبكَ  الُيْسَرى، َعَلى الُيْمَنى َيَدهُ  َضعَ َووَ  َغْضَباُن، َكأَنهُ  َعَليـْ

 الَمْسِجِد، أَبـَْوابِ  ِمنْ  السَرَعانُ  َوَخَرَجتِ  الُيْسَرى، َكفهِ  َظْهرِ  َعَلى األَْيَمنَ  َخدهُ  َوَوَضعَ 
 رَُجلٌ  الَقْومِ  َوِفي ُيَكلَماُه، َأنْ  افـََهابَ  َوُعَمُر، َبْكرٍ  أَبُو الَقْومِ  َوِفي الصالَُة؟ َقُصَرتِ : فـََقاُلوا

 الصَالُة؟ َقُصَرتِ  َأمْ  أََنِسيتَ  اللِه، َرُسولَ  يَا: قَالَ  الَيَدْيِن، ُذو: َلهُ  يـَُقالُ  ُطوٌل، َيَدْيهِ  ِفي
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 فـَتَـَقدمَ  نـََعْم،: فـََقاُلوا »الَيَدْينِ  ُذو يـَُقولُ  َأَكَما«: فـََقالَ  »تـُْقَصرْ  َوَلمْ  أَْنسَ  َلمْ «: قَالَ 
 وََكبـَر، رَْأَسهُ  رََفعَ  ثُم  َأْطَوَل، َأوْ  ُسُجوِدهِ  ِمْثلَ  َوَسَجدَ  َكبـرَ  ثُم  َسلَم، ثُم  تـََرَك، َما َفَصلى

 رَ  ثُمَأْطَوَل، َأوْ  ُسُجوِدهِ  ِمْثلَ  َوَسَجدَ  َكبـ  َر، رَْأَسهُ  رََفعَ  ثُمَما وََكبـَسأَُلوهُ  فـَُرب : ثُم  َم؟َسل 
 مٌ لِ سْ مُ ، وَ )482( ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ [ .َسلمَ  ثُم : قَالَ  ُحَصْيٍن، ْبنَ  ِعْمَرانَ  َأن  نـُبْئتُ : فـَيَـُقولُ 

)573.[( 

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 اْلَمْسِجدِ  ِيف  َجازَ  َوِإَذا اْلَمْسِجدِ  ِيف  َجَوازِهِ  َعَلى َدال  َوُهوَ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َوَحِديثَ  �
  )].1/566( "رٍ جَ حَ  نِ بْ ِال  ي ارِ البَ  حُ تْ فَـ ". [َأْجَوزُ  َغْريِهِ  ِيف  فـَُهوَ 

 حةٍ مصلَ لِ  كانَ  يثِ دِ احلْ  ذاهَ  َوَسلَم ِيف  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى ِيب الن  نَ مِ  كُ يْ بِ شْ الت  ذاهَ وَ  �
 )].3/419(" بٍ جَ رَ  نِ بْ ِال  ي ارِ بَ الْ  حَ تْ فَـ  " رْ ظُ انْ [ .ابثً عَ  كنْ يَ  ملَْ  ،دةٍ فائِ وَ 

 ويَ رُ  قدْ وَ "): 423-3/422( "ي ارِ بَ الْ  حِ تْ فَـ " ه اهللا ِيف رِمحَ  بٍ جَ رَ  نُ ابْ  الَ قَ  �
 اخلُْ  عيدٍ سَ  ِيب ِأل  َىل وْ مَ  روايةِ  نْ مِ  جدِ مسْ الْ  ِيف  يكِ شبِ التّ  نِ عَ  هيُ الن عيدٍ سَ  عمَ  كانَ  هأنّ  ،دري 
 سطِ وَ  ِيف  االسً جَ  جًال رَ  ىرأَ فَ  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى ِيب لن ا دخلَ فَ : القَ  اهللا، سولِ رَ  معَ  هوَ وَ 
 ،يفطنْ  لمْ فَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى ِيب الن  إليهِ  أأومَ فَ  سهفْ نَـ  دثُ حيَ  عهُ ابِ أصَ  امشبكً  دمسجِ الْ 
 التْشِبيكَ  فَِإن  ُيَشبَكن، َفَال  اْلَمْسِجدِ  ِيف  َأَحدُُكمْ  َكانَ  ِإَذا«: قالفَ  ،عيدٍ سَ  أِيب  إَىل  التفتفَ 

 هُ رجَ خَ . »ِمْنهُ  َخيْرُجَ  اْلَمْسِجِد َحىت  ِيف  َدامَ  َما َصَالةٍ  ِيف  يـََزالُ  َال  َأَحدَُكمْ  َوِإن  الشْيطَاِن، ِمنَ 
  .ْنيٍ عِ مَ  نُ ابْ  هُ فَ ع ضَ  ،وهبٍ مُ  نِ بْ  نِ محَْ الرّ  بدِ عَ  نُ بْ  اهللا يدُ بَ عُ  هِ إسنادِ  ِيف وَ  ،دُ أمحْ  مامُ اْإل 
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 ،يهِ فِ  ةَال للصّ  دسجِ مَ الْ  إَىل  اشَ مَ  وهُ  منْ لِ  عِ صابِ اْأل  يكِ بِ شْ تَ  نْ عَ  يُ هْ النـ  اضً أيْ  يَ وِ رُ وَ 
 َأَحدُُكمْ  تـََوضأَ  ِإَذا«: الَ قَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى ِيب الن  نِ عَ  ة،جرَ عُ  نِ بْ  بِ عْ كَ  ديثِ حَ  نْ مِ 

ْسِجدِ  ِإَىل  َعاِمًدا َخرَجَ  ُمث  ُوُضوَءُه، فََأْحَسنَ 
َ
 .»َصَالةٍ  ِيف  فَِإنهُ  َأَصاِبِعِه، بـَْنيَ  ُيَشبَكن  َفَال  امل

 رٌ يْـ كثِ  فٌ َال اختِ  هِ إسنادِ  ِيف وَ  .هماجَ  ابنُ وَ  ،ي مذِ الرت وَ  ،داودَ  وأبُ وَ  ،دُ أمحْ  مامُ اْإل  جهُ خرّ 
  .اضطرابٌ وَ 

 "ي ارِ خَ بُ الْ  حِ يْ حِ صَ " ىعلَ  مخرجِ الْ  "هِ ِح◌َ يْ حِ صَ " ِيف  ي لِ يْ اعِ مسْ اْإل  كرٍ بَ  وْ أبُـ  رَ كَ ذَ  دْ قَ وَ 
 ةيرَ رَ هُ  أِيب  ثديْ حَ  ناِيف يُ  َال  عناهُ مَ  ِيف  ماوَ  ةَ رَ جْ عُ  نِ بْ  عبِ كَ  ديثَ حَ  أن  خارِ البُ  هُ خرجَ  يذِ ال ي 
 أوْ  ،ةٍ صَال  ِيف  نَ كا نْ مَ لِ  شبيكُ الت  كرهُ يُ  اإمن  هأن بِ  ما،هُ ينَـ بَ  معُ اجلْ  كنُ ميُ  هأن وَ  ،بابِ الْ  ذاهَ  ِيف 
 ،ةِ َال الصّ  تظارِ نْ ِال  يهِ فِ  لسُ جيَ  أوْ  مسجدِ الْ  إَىل  شيميَ  نْ مَ كَ  ،ةٍ صَال  ِيف  كانَ  نْ مَ  كمٌ حُ  هُ كمُ حُ 
 نْ مِ  مَ لّ سَ  ام لَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى ِيب النّ  لَ عَ فَـ  ماكَ  ا،هَ نْـ مِ  فَ انصرَ وَ  ةِ َال الص  نَ مِ  قامَ  نْ مَ  اأمّ فَ 
 هُ ر ضُ يَ  َال فَ  ا،هلََ  اتظرً نْ مُ  َال  ةِ َال الصّ  نمِ  افً صرِ نْ مُ  صارَ  هُ فإن  ،ةِ معرتضَ الْ  شبةِ اخلْ  إَىل  قاموَ  ْنيِ كعتَـ َر 

 ذٍ ئِ نَ يْـ حِ  يكُ بِ شْ الت".   

  

  اْلَمَساِجدِ  ِفي الضَوال  ِإْنَشادِ  َعنْ  النـْهيِ  بَابُ 

َرةَ  أَِبي َعنْ  .49  رَُجًال  َسِمعَ  َمنْ «: َوَسلمَ  ْيهِ َعلَ  اهللاُ  َصلى اهللاِ  َرُسولُ  قَالَ  ،ُهَريـْ
ْليَـُقلْ  اْلَمْسِجدِ  ِفي َضالةً  يـَْنُشدُ   .»ِلَهَذا تـُْبنَ  َلمْ  اْلَمَساِجدَ  فَِإن  َعَلْيكَ  اهللاُ  َردَها َال  فـَ

 ].)568( مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ [
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  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

َها دُ فـََوائِ  احلَِْديثِ  اَهذَ  ِيف  �  بِهِ  َويـَْلَحقُ  اْلَمْسِجدِ  ِيف  الضالةِ  َنْشدِ  َعنْ  النـْهيُ  :ِمنـْ
َجارَةِ  َوالشَراءِ  اْلبَـْيعِ  ِمنَ  َمْعَناهُ  ِيف  َما   .اْلُعُقودِ  ِمنَ  َوَحنْوَِها َواْإلِ

َا« :َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى َوقـَْولُهُ  � َمْعَناهُ  ،»َلهُ  َيتْ بُنِ  ِلَما اْلَمَساِجدُ  بُِنَيتِ  ِإمن 
  .َوَحنْوَِها اخلَْْريِ  ِيف  َواْلُمَذاَكَرةِ  َواْلِعْلمِ  َوالصَالةِ  تـََعاَىل  اللهِ  ِلذِْكرِ 

 َكاْخلَِياَطةِ  اْلَمْسِجدِ  ِيف  الصاِنعِ  َعَملِ  َمْنعِ  َعَلى َدلِيلٌ  ِفيهِ  :اْلَقاِضي قَالَ  �
 بِنَـْفِعَها َخيَْتص  الِيت  الصَناِئعِ  َعَملِ  ِمنْ  اْلَمْسِجدِ  ِيف  ُميَْنعُ  اِإمنَ  :ُشُيوِخَنا بـَْعضُ  قَالَ ، ...َوَشَبِهَها

 نـَْفُعَها َيْشَملُ  الِيت  الصَنائِعُ  فََأما َمْتَجًرا اْلَمْسِجدُ  يـُتُخذُ  َفَال  بِهِ  َوَيْكَتِسبُ  الناسِ  آَحادُ 
 َفَال  َعَمِلهِ  ِيف  لِْلَمْسِجدِ  اْمِتَهانَ  َال  ِمما اجلَِْهادِ  آَالتِ  ْصَالحِ َوإِ  َكاْلُمثَاقـََفةِ  ِديِنِهمْ  ِيف  اْلُمْسِلِمنيَ 

 ].)5/55( "ُمْسِلمٍ  َعلى النـَوِوي  َشرحُ "[ .بِهِ  بَْأسَ 

 ِيف {: الَ قَ  ،دِ جِ سْ مَ الْ  رمةَ حُ  فظَ حيَ  أنْ  هِ يْ لَ عَ فَـ  خرِ اْآل  ومِ اليَ وَ  اهللابِ  نُ مِ ؤْ يُـ  نْ مَ فَ  �
 تـُْلِهيِهمْ  ال رَِجالٌ *  َواآلَصالِ  بِاْلُغُدو  ِفيَها لَهُ  ُيَسبحُ  اْمسُهُ  ِفيَها َويُْذَكرَ  تـُْرَفعَ  َأنْ  اللهُ  أَِذنَ  بـُُيوتٍ 
 اْلُقُلوبُ  ِفيهِ  تـَتَـَقلبُ  يـَْوًما َخيَاُفونَ  الزَكاةِ  َوإِيَتاءِ  الصالةِ  َوِإقَامِ  اللهِ  ذِْكرِ  َعنْ  بـَْيعٌ  َوال ِجتَارَةٌ 

 .]37-36 :رُ وْ النـ [} َواألَْبَصارُ 
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  هِ رِ يْ غَ ِد وَ جِ سْ مَ ِفي الْ  دِ يْ اجِ جَ الس وَ  شِ ِع اْلَمفارِ ضْ بَاُب وَ 

 اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  َمعَ  الظْهرَ  ُأَصلي ُكْنتُ : قَالَ  اللهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  .50
ُردَ  اْلَحَصى ِمنَ  قـَْبَضةً  َفآُخذُ  َوَسلَم، َعَلْيهِ  َهِتي َأَضُعَها َكفي يفِ  لَِتبـْ َها َأْسُجدُ  ِلَجبـْ  َعَليـْ

  .اْلَحر  ِلِشدةِ 

ثـََنا: الَ قَ ، وَ )399( دَ داوُ  أبوْ  هُ جَ أخرَ َقْد  َحَسٌن، ثٌ يْ دِ حَ َهَذا  َحْنَبٍل، ْبنُ  َأْمحَدُ  َحد 
ثـََنا: قَاَال  َوُمَسددٌ  ادُ  َحداٍد، ْبنُ  َعبثـََنا َعب دُ  َحداْحلَاِرثِ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  رٍو،َعمْ  ْبنُ  ُحمَم 

،هِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  اْألَْنَصارِيهِ ، بِ الل. 

  .امٌ أوهَ  هُ لَ  قٌ وْ دُ صَ  دِين مَ الْ  نُ ؤذ مُ الْ  اصٍ ق وَ  نِ بْ  ةَ مَ قَ لْ عَ  نُ ابْ  وَ هُ  َعْمٍرو ْبنُ  ُحمَمدُ وَ 

 َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى نِبي ال َمعَ  ُنَصلي ُكنا: قَالَ  ،َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  .51
 ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ [ .السُجودِ  َمَكانِ  ِفي الَحر  ِشدةِ  ِمنْ  الثـْوبِ  َطَرفَ  َأَحُدنَا فـََيَضعُ 

 ].)620( مٌ لِ سْ مُ وَ  ،)385(

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

. ضِ رْ اْأل  ىعلَ  إّال  ةَ جدَ السّ وَ  ةَ َال الص  نَ وْ زُ وّ جيُ  َال  ثُ يْ حَ  ضةِ افِ الر  ىعلَ  د رَ  هِ يْ فِ  �
 .])1/43( "ي ارِ قَ لْ لِ  ةَ فَ يْـ نِ حَ  يْ أبِ  دِ نَ سْ مُ  حُ رْ شَ "[
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 َأْكثـَرُ  احلَِْصريِ  َعَلى الصَالةِ  اْسِتْحَبابِ  إَىل  َذَهبَ  َوَقدْ : "ه اهللارِمحَ  اِين كَ ْو الش  الَ قَ  �
 اْألَْرضِ  َعَلى الصَالةَ  اْخَتاُروا اْلِعْلمِ  َأْهلِ  ِمنْ  قـَْوًما َأن  إال : قَالَ  ،ْرِمِذي التـ  قَالَ  َكَما اْلِعْلمِ  َأْهلِ 

 .انـْتَـَهى ،اْسِتْحَبابًا

 ُعَمرَ  ْبنِ  اللهِ  َوَعْبدِ  اللهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َوَجاِبرِ  َذر  َوَأِيب  ثَاِبتٍ  ْبنِ  زَْيدِ  َعنْ  ُرِويَ  َوَقدْ  �
 َوَصرحَ  احلَِْصِري، َعَلى الصَالةِ  اْسِتْحَبابُ  التابِِعنيَ  ِمنْ  َوَغْريِِمهَا َوَمْكُحولٍ  يبِ اْلُمسَ  ْبنِ  َوَسِعيدِ 

 ْبنُ  اللهِ  َعْبدُ  ِوقَايَةٍ  َغْريِ  ِمنْ  ِلْألَْرضِ  اْلُمَصلي ُمَباَشَرةَ  اْخَتارَ  َوِممنْ . ُسنةٌ  بِأَنـَها اْلُمَسيبِ  اْبنُ 
 إبـْرَاِهيمَ  َوَعنْ . اْألَْرضِ  َعَلى إال  َيْسُجدُ  َوَال  ُيَصلي َال  َكانَ  أَنهُ  َعْنهُ  الطبَـَراِين  ىفـََروَ  َمْسُعوٍد،
 "ي انِ كَ وْ لش لِ  ارِ طَ وْ اْأل  لُ يْ نَـ ". [اْألَْرضِ  َعَلى َوَيْسُجدُ  احلَِْصريِ  َعَلى ُيَصلي َكانَ  أَنهُ  النَخِعيّ 

)2/149(.[ 

  

ُقوَشةِ  َوالسَجاِجيدِ  اْلَمَفاِرشِ  َعَلى لصَالةِ ا َكَراَهةِ بَاُب     اْلَمنـْ

 فـََقالَ  بـَْيِتَها، َجاِنبَ  ِبهِ  َستَـَرتْ  ِلَعاِئَشةَ  ِقَرامٌ  َكانَ  ،َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  .52
 ِبيى النمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلا َأِميِطي«: َوَسلهُ  َهَذا، ِقَراَمكِ  َعنتـَْعِرضُ  اِويُرهُ َتصَ  تـََزالُ  الَ  فَِإن 

 )].374( ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ [ .»َصالَِتي ِفي

  .وشٍ نقُ وَ  وانٍ ألْ  وْ ذُ  فٍ صوْ  نْ مِ  قيْ قِ رَ  رتسِ ) امٌ رَ قِ (: هُ لُ وْ قَـ 

  : ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 
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 ِمما َوَحنْوَِها، لنـُقوشِ ا ِمنْ  الصَالةِ  َعنْ  َيْشَغلُ  َما َكَراَهةِ  َعَلى َدلِيلٌ  احلَِْديثِ  َوِيف  �
  .اْلَقْلبَ  َيْشَغلُ 

 َما َوِإزَالَةِ  يـُْلِهي، َعما الصَالةِ  ِصَيانَةِ  إَىل  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى ُمَباَدرَتُهُ  َوِفيهِ  �
قْـَبالِ  َعنْ  َيْشَغلُ  َها اْإلِ  .َعَليـْ

 الطاِهَرِة، اْلُقُلوبِ  ِيف  تَْأِثريًا الظاِهَرةِ  اْألَْشَياءِ وَ  لِلصَورِ  بَِأن  إيَذانٌ  ِفيهِ : الطيِيب  قَالَ  �
  .ُدونـََها َعما َفْضًال  الزِكيِة، َوالنـُفوسِ 

ُقوَشِة، َوالسَجاِجيدِ  اْلَمَفاِرِش، َعَلى الصَالةِ  َكَراَهةُ  َوِفيهِ  �  نـَْقشِ  وََكرَاَهةِ  اْلَمنـْ
 )].1/226(" ي عانِ نْ ص للِ  مِ َال لسّ ا لُ بُ سُ [" .َوَحنْوِهِ  اْلَمَساِجِد،

ا أم وَ "): 32: ص" (الِ عَ النـ  ِفي ةِ َال الص  ةِ ي عِ رْ شَ " ِيف  ه اهللاُ رِمحَ  ي عِ ادِ وَ الْ  الَ قَ  �
 . "ةِ َال الص  نِ عَ  لهيهِ يَ ي، وَ صلّ مُ الْ  غلُ يشْ  هُ أن  ك  شَ فَال  ةجادالسّ بِ  دِ جِ سْ مَ الْ  فرشِ 

  

 َساِجدِ اْلمَ  َتْشِييدِ  َكَراَهةِ  بَابُ 

 َحتى الساَعةُ  تـَُقومُ  َال «: قَالَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  َأن  ،أََنسٍ  َعنْ  .53
، )739( هماجَ  نُ ابْ وَ ، )449( دَ اوُ دَ  وْ أبُـ  اهُ وَ رَ [ .»اْلَمَساِجدِ  ِفي الناسُ  يـََتَباَهى

 .])4472( ي قِ هَ يْـ بَـ الْ وَ ) 12379( مدُ أحْ ، وَ )1408( ي مِ ارِ الد ، وَ )688( ي سائِ النّ وَ 

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 
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 اعمارَِ  ِيف  أي »اْلَمَساِجدِ  ِيف  الناسُ « ،فاخرُ تَ يَـ  أيْ  »يـََتَباَهى َحىت «: هُ لُ وْ قَـ  �
" ي اوِ نَ مَ لْ لِ  رِ يْ دِ قَ الْ  ضُ يْ فَـ "[ .مْ هِ بيعِ وَ  مْ هِ سِ كنائِ بِ  تابِ كِ الْ  لِ أهْ  لِ عْ فِ كَ  اهَ زويقِ تَ وَ  اهَ قشِ نَ وَ 
)6/417.[( 

 ِمنْ  أَنهُ  ِمْنهُ  يـُْؤَخذُ  َقدْ  ،»الساَعةُ  تـَُقومُ  َال «: َوقـَْولُهُ  النبـُوةِ  أَْعَالمِ  ِمنْ  احلَِْديثُ  �
 تـَْزِينيِ  ِيف  َواِحدٍ  ُكل  يـَُباِلغَ  َكَأنْ  بِاْلِفْعلِ  أَوْ  َعَرْفت َكَما بِاْلَقْولِ  إما َوالتَباِهي َأْشَراِطَها،
 .َذِلكَ  َوَغْريِ  بَِنائِهِ  َوَرْفعِ  َمْسِجِدهِ 

 حيُِب  َال  اللهَ  َوَأن  الساَعةِ  َأْشرَاطِ  ِمنْ  َوأَنهُ  َذِلكَ  ِبَكَراَهةِ  ُمْفِهَمةٌ  َدَالَلةٌ  َوِفيهِ  �
 .])1/236( "ي انِ عَ نْـ ص للِ  مِ َال الس  لُ بُ سُ "[. بِالطاَعةِ  إال  ِعَمارَتـََها َوَال  اْلَمَساِجدِ  َتْشِييدَ 

 ُأِمْرتُ  َما«: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،َعباسٍ  اْبنِ  َعنِ  .54
 اهُ وَ رَ [ .َوالنَصاَرى اْليَـُهودُ  زَْخَرَفتِ  َكَما لَتـَُزْخرِفـُنـَها: َعباسٍ  اْبنُ  قَالَ  ،»اْلَمَساِجدِ  بَِتْشِييدِ 

 ةَ بَ يْ شَ  يأبِ  نُ ابْ ، وَ )2454( ىلَ عْ يَـ  ، وأبوْ )4096( ي قِ هَ يْـ بَـ الْ ، وَ )448( دَ داوُ  وْ أب
  .ًقايْـ لِ عْ تَـ  ي ارِ خَ بُ الْ ، وَ )5131( اقِ ز الر  دُ بْ عَ ، وَ )3165(

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 يثُ َواحلَْدِ : )237-1/236( "مِ َال الس  لِ بُ سُ "قاَل الصنعاين رمحه اهللا ِيف  �
 التَشبهَ  فَِإن  َوالنَصاَرى، اْليَـُهودُ  َزْخَرَفتْ  َكَما: َعباسٍ  اْبنِ  لَِقْولِ  التْحِرميِ  َأوْ  اْلَكرَاَهةِ  ِيف  ظَاِهرٌ 

 َواْلبَـْردِ  اْحلُر  ِمنْ  الناسَ  َتِكن  َأنْ  إال  اْلَمَساِجدِ  بَِناءِ  ِمنْ  اْلَمْقُصودُ  لَْيسَ  أَنهُ  َوَذِلكَ  ُحمَرمٌ  ِِمْ 
 .اْلِعَباَدةِ  ِجْسمِ  ُروحُ  ُهوَ  الِذي اْخلُُشوعِ  َعنْ  اْلُقُلوبَ  َيْشَغلُ  َوتـَْزيِينُـَها

 .بَاِطلٌ  اْلِمْحَرابِ  تـَْزِينيُ  َجيُوزُ  بِأَنهُ  َواْلَقْولُ  �
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 ِيف  َواَلِذي رْحِ الش  ِيف  َكَذا اجلِْص  َوُهوَ  بِالشْيدِ  َوتـَْزيِيُنهُ  اْلِبَناءِ  َرْفعُ  َوالتْشِييدُ  �
 َوَحنْوِِه، ِجص  ِمنْ  اْحلَاِئطُ  بِهِ  ُيْطَلى َما َوُهوَ  بِالشْيدِ  َطَالهُ  َيِشيُدهُ  اْحلَاِئطَ  َشادَ  اْلَقاُموسِ 
 .ُمَسماهُ  ِمنْ  اْلِبَناءِ  رَْفعَ  َجيَْعلْ  فـََلمْ  انـْتَـَهى؛

 َوَال  َوَعْقدٍ  َحل  ِذي ِبَرْأيٍ  َيُكنْ  ملَْ  َرَمْنيِ احلَْ  تـَْزِينيَ  إن  ":اْلَبْحرِ " ِيف  اْلَمْهِدي  قَالَ  �
َا ،اْلُعَلَماءِ  ِمنْ  َأيْ  ِرًضا ُسُكوتِ  َولِ  َأْهلُ  فـََعَلهُ  َوِإمنأَْهلِ  ِمنْ  ِألََحدٍ  ُمَؤاَذنَةٍ  َغْريِ  ِمنْ  اْجلََباِبَرةِ  الد 
  .َحَسنٌ  َكَالمٌ  َوُهوَ  ِرًضا َغْريِ  ِمنْ  َواْلُعَلَماءُ  اْلُمْسِلُمونَ  َوَسَكتَ  اْلَفْضلِ 

 فَِإنهُ  َذِلكَ  َحيُْسنُ  َال  إْشَعاٌر بِأَنهُ  »أََمْرتُ  َما«: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى قـَْولِهِ  َوِيف  �
 :ُعَمرَ  ْبنِ ا َحِديثِ  ِمنْ  اْلُبَخارِي  َوَأْخرَجَ  ،َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى بِهِ  اللهُ  َألََمَرهُ  َحَسًنا َكانَ  َلوْ 
 ى َمْسِجَدهُ  َأنهُ  َصلمَ  َعَلْيهِ  اللى َعْهِدهِ  َعَلى َكانَ  َوَسلهُ  َصلمَ  َعَلْيهِ  اللا َوَسلِنبِ  َمْبِنيبِالل 

 َعَلى اهُ َوبـَنَ  ُعَمرُ  ِفيهِ  َوزَادَ  ،َشْيًئا َبْكرٍ  أَبُو يَزِدْ  فـََلمْ  ،»النْخلِ  َخَشبُ  َوُعُمُدهُ  اجلَْرِيدُ  َوَسْقُفهُ 
 َغيـرَهُ  ُمث  َخَشًبا ُعُمَدهُ  َوأََعادَ  َواجلَْرِيدِ  بِاللِنبِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  َعْهدِ  ِيف  بَِنائِهِ 

ُقوَشةِ  بِاْألَْحَجارِ  ُجْدرَانَهُ  َوبـََىن  َكِبريَةً  زِيَاَدةً  ِفيهِ  فـََزادَ  ُعْثَمانُ   ِمنْ  ُعُمَدهُ  َجَعلَ وَ  َواجلِْص  اْلَمنـْ
ُقوَشةٍ  ِحَجارَةٍ    .بِالساجِ  َوَسْقَفهُ  َمنـْ

َيانِ  ِيف  السنةَ  َأن  َعَلى َيُدل  َوَهَذا: َبطالٍ  اْبنُ  قَالَ  �  َوتـَْركُ  اْلَقْصدُ  اْلَمَساِجدِ  بـُنـْ
 اِمهِ  ِيف  اْلُفُتوَحاتِ  َكثْـَرةِ  َمعَ  ُعَمرُ  َكانَ  فـََقدْ  ،َحتِْسيِنَها ِيف  اْلُغُلورْ  ملَْ  ِعْنَدهُ  اْلَمالِ  وََكثْـَرةِ  أَييـَُغيـ 

َا َعَلْيهِ  َكانَ  َعما اْلَمْسِجدَ  َجتِْديِدهِ  إَىل  اْحَتاجَ  َوِإمن  ْخلِ  َجرِيدَ  ِألَناِمهِ  ِيف  خنَِرَ  َقدْ  َكانَ  النأَي  ُمث 
 َكانَ  ُمث " الناسَ  فـَتَـْفِنتَ  ُتَصفرَ  َأوْ  ُحتَمرَ  َأنْ  اكَ َوِإي  اْلَمَطرِ  ِمنْ  الناسَ  َأِكن : "ِعَمارَتِهِ  ِعْندَ  قَالَ 
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 الصَحابَةِ  بـَْعضُ  أَْنَكرَ  َذِلكَ  َوَمعَ  الزْخَرَفةَ  يـَْقَتِضي َال  ِمبَا َفَحسَنهُ  َأْكثـَرُ  َزَمِنهِ  ِيف  َواْلَمالُ  ُعْثَمانُ 
 .َعَلْيهِ 

 َعْصرِ  أََواِخرِ  ِيف  َوَذِلكَ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  ْبنُ  اْلَولِيدُ  اْلَمَساِجدَ  َزْخَرفَ  َمنْ  َوَأولُ  �
َنةِ  ِمنْ  َخْوفًا َذِلكَ  إْنَكارِ  َعنْ  اْلِعْلمِ  َأْهلِ  ِمنْ  َكِثريٌ  َوَسَكتَ  الصَحابَةِ   .اهـ .اْلِفتـْ

  

  اْلَمْسِجدِ  ِفي َحَصَلتْ  ِإَذا اتِ اسَ جَ الن  نَ مِ  هِ رِ يْ غَ وَ  لِ وْ بَـ الْ  لِ سْ غَ  بِ وْ جُ وُ  ابُ بَ 

 فـََزَجَرهُ  الَمْسِجِد، طَائَِفةِ  ِفي فـََبالَ  َأْعَراِبي  َجاءَ : قَالَ  َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  .55
 َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  َأَمرَ  بـَْوَلهُ  َقَضى فـََلما َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  فـَنَـَهاُهمُ  الناُس،
 )].221( ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ [ .َعَلْيهِ  ْهرِيقَ فَأُ  َماءٍ  ِمنْ  ِبَذنُوبٍ  َوَسلمَ 

 :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 حُ تْ فَـ [". الشْيءِ  ِمنَ  اْلِقْطَعةُ  َوالطائَِفةُ  نَاِحَيِتهِ  َأيْ  )اْلَمْسِجدِ  طَائَِفةِ  ِيف ( :قـَْولُهُ  �
 ].)1/324( "رٍ جَ حَ  نِ بْ ِال  ي ارِ بَ الْ 

 نـُُفوسِ  ِيف  ُمَقررًا َكانَ  النَجاَسةِ  ِمنَ  اِالْحِرتَازَ  َأن  اْلَفَواِئدِ  ِمنَ  ِديثِ احلَْ  َهَذا َوِيف  �
ْنَكارِ  ِإَىل  بَاَدُروا َوِهلََذا الصَحابَةِ   تـََقررَ  َوِلَما اْسِتْئَذانِهِ  قـَْبلَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى ِحبَْضَرتِهِ  اْإلِ
 َجَوازِ  َعَلى بِهِ  َواْسُتِدل  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوالنـْهيِ  بِاْلَمْعُروفِ  اْألَْمرِ  طََلبِ  َمنْ  أَْيًضا ِعْنَدُهمْ 

 التَمسكَ  َأن  َيْظَهرُ  َوالِذي :اْلِعيدِ  َدِقيقِ  ابنُ  قَالَ  ،اْخلُُصوص يْظهر َأن ِإَىل  بِاْلُعُمومِ  التَمسكِ 
 ِلَذِلكَ  بِاْلُعُمومِ  اْلَعَملِ  َعنِ  التـَوقفُ  جيَِبُ  َوَال  اْلُمْجَتِهدِ  ِعْندَ  التْخِصيصِ  اْحِتَمالِ  ِعْندَ  يـََتَحتمُ 
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 فٍ  َغْريِ  ِمنْ  بـََلَغُهمْ  ِمبَا يـُْفُتونَ  بَرُِحوا َما اْألَْمَصارِ  ُعَلَماءَ  ِألَنْخِصيصِ  َعنِ  اْلَبْحثِ  َعَلى تـََوقالت 
 ملَِ  يـَُقْل َهلُمْ  وَملَْ  الصَحابَةِ  َعَلى َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِيب  رِ يـُْنكِ  ملَْ  ِإذْ  أَْيًضا اْلِقصةِ  َوِهلَِذهِ 
 اْلَمْفَسَدتـَْنيِ  َأْعَظمِ  َدْفعُ  َوُهوَ  الراِجَحةِ  لِْلَمْصَلَحةِ  َعْنهُ  بِاْلَكف  أََمَرُهمْ  َبلْ  اْألَْعرَاِيب  نـََهْيُتمُ 

  .أَْيَسرِِمهَا بِتَـْركِ  اْلَمْصَلَحتَـْنيِ  َأْعَظمِ  ِصيلُ َوحتَْ  أَْيَسرِِمهَا بِاْحِتَمالِ 

 ِبَصب  فـََراِغهِ  ِعْندَ  ِألَْمرِِهمْ  اْلَماِنعِ  َزَوالِ  ِعْندَ  اْلَمَفاِسدِ  ِإزَاَلةِ  ِإَىل  اْلُمَباَدرَةُ  َوِفيهِ  �
زَاَلةِ  اْلَماءِ  تـَْعِينيُ  َوِفيهِ  اْلَماءِ   َلَما َيْكِفي َكانَ  َلوْ  الشْمسِ  أَوِ  الريحِ بِ  اْجلََفافَ  ِألَن  النَجاَسةِ  إلِِ

 َويـَْلَتِحقُ  طَاِهَرةٌ  اْألَْرضِ  َعَلى اْلَواِقَعةَ  النَجاَسةِ  ُغَساَلةُ  َأن  َوِفيهِ  الدْلوِ  ِبطََلبِ  التْكِليفُ  َحَصلَ 
 نُِقلَ  التـَرابَ  َأن  يـَْثُبتْ  ملَْ  فَِإَذا َجنَاَسةٍ  َلةُ ُغَسا اْألَْرضِ  َعَلى اْلَباِقَيةَ  اْلبَـلةَ  ِألَن  اْلَواِقَعةِ  َغيـْرُ  بِهِ 

َ  التْطِهريُ  اْلَمْقُصودَ  َأن  َوَعِلْمَنا ةِ  ِبَطَهارَةِ  احلُْْكمُ  تـََعنيَفِصَلةُ  طَاِهرَةً  َكاَنتْ  َوِإَذا اْلبَـل  أَْيًضا فَاْلُمنـْ
 اْشُرتِطَ  َلوِ  ِألَنهُ  اْلَماءِ  ُنُضوبِ  اْشِرتَاطِ  َعَدمِ  َعَلى أَْيًضا بِهِ  َوُيْسَتَدل  اْلَفارِقِ  لَِعَدمِ  ِمثْـُلَها

  .فَارِقَ  َال  ِإذْ  الثـْوبِ  َعْصرُ  ُيْشتَـَرطُ  َال  وََكَذا اجلََْفافِ  َعَلى اْألَْرضِ  َطَهارَةُ  لَتَـَوقـَفتْ 

 بِالطَهارَةِ  ْكمُ احلُْ  اْألَْوَىل  :اخلَِْالفَ  َحَكى َأنْ  بـَْعدَ  "اْلُمْغِني" ِيف  اْلُمَوفقُ  قَالَ  �
 .َشْيًئا اْألَْعَراِيب  بـَْولِ  َعَلى الصب  ِيف  َيْشَرتِطْ  ملَْ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِيب  ِألَن  ُمْطَلًقا

 ِمْنهُ  َذِلكَ  َيُكنْ  ملَْ  ِإَذا تـَْعِنيفٍ  َغْريِ  ِمنْ  هُ زمُ يلْ  امَ  َوتـَْعِليُمهُ  بِاْجلَاِهلِ  الرْفقُ  َوِفيهِ  �
  .اْسِتْئَالِفهِ  ِإَىل  ُحيَْتاجُ  ِممنْ  َكانَ  ِإنْ  ِسيَما َوَال  ِعَناًدا

 ِحبانَ  نُ بْ او  هماجَ  نُ بْ ا قَالَ . هِ لقِ خُ  سنُ َوحُ  مَ َوسل  َعَلْيهِ  اهللا َصلى النِيب  رَْأَفةُ  َوِفيهِ  �
ْسَالمِ  ِيف  فـُقهَ  نْ أَ  بـَْعدَ  اْألَْعرَاِيب  فـََقالَ  ،ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َحِديثِ  ِيف   َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِيب  ِإَىل  فـََقامَ  اْإلِ

  .َيُسب  وَملَْ  يـَُؤنبْ  فـََلمْ  َوأُمي أَْنتَ  بَِأِيب  :َوَسلمَ 
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 ِيف  ُمْسِلمٍ  ِسَياقِ  ِمنْ  احلَْْصرِ  َوظَاِهرُ  اْألَْقَذارِ  َعنِ  َوتـَْنزِيُههُ  اْلَمْسِجدِ  تـَْعِظيمُ  َوِفيهِ  �
 َلِكن  َوالذْكرِ  َواْلُقْرآنِ  الصَالةِ  ِمنَ  ذََكرَ  َما َغيـْرُ  َشْيءٌ  اْلَمْسِجدِ  ِيف  َجيُوزُ  َال  أَنهُ  أََنسٍ  ِديثِ حَ 

ْمجَاعَ   ِيف  َوَما اْلَمْذُكورَاتِ  َغْريِ  ِفْعلَ  َأن  رَْيبَ  َوَال  بِهِ  َمْعُمولٍ  َغيـْرُ  ِمْنهُ  احلَْْصرِ  َمْفُهومَ  َأن  َعَلى اْإلِ
  .َأْعَلمُ  َواللهُ  ،اْألَْوَىل  ِخَالفُ  َمْعَناَها

َها اْلَماءِ  ِبَصب  َتْطُهرُ  اْألَْرضَ  َأن  َوِفيهِ  �  حُ تْ فَـ "". [َحْفُرَها ُيْشتَـَرطُ  َوَال  َعَليـْ
 ].)325-1/324( "رٍ جَ حَ  نِ بْ ِال  ي ارِ بَ الْ 

 نَ مِ  ابِ رَ التـ  لُ قْ نَـ  طُ شرتَ يُ  َال وَ  ،ماءِ الْ بِ  هِ مرِ غَ بِ  طهرُ يَ  ضِ رْ اْأل  لىعَ  لَ وْ بَـ الْ  ن إ �
 .هُ لَ بْـ قَـ  َال وَ  كَ لِ ذَ  دَ عْ بَـ  كانِ مَ الْ 

 امِ كَ حْ اْأل  ةِ دَ مْ عُ  حَ رْ شَ  مِ ال عَ الْ  رَ يْـ سِ يْ تَـ " رْ ظُ انْ [ .اهَ ريِْ هِ طْ تَ وَ  دِ اجِ سَ مَ الْ  امُ رتَِ احْ ِفْيِه  �
 .])1/39( "امِ س بَ لْ لِ 

 

 الَمْسِجدِ  ِفي البُـَزاقِ  َكفارَةِ  بَابُ 

 ِفي البُـَزاقُ «: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  قَالَ : قَالَ  ،َماِلكٍ  ْبنِ  سِ أَنَ َعْن  .56
 ].)552( مٌ لِ سْ مُ وَ ، )415( ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ [ .»َدفْـنُـَها وََكفارَتـَُها َخِطيَئةٌ  الَمْسِجدِ 

 :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 



- 72 - 

 

www.ashhabulhadits.wordpress.com  

 

 ِخبَِطيَئةٍ  لَْيسَ  أَنهُ  َوُمَفاده اْلَمْسِجد تـَُراب ِيف  َسْرتَها َأيْ  ،»َدْفنَها اوََكفاَرَ « :هُ قـَْولُ  �
. التَأذي يـَْنَدِفع َوبِالدْفنِ  بِهِ  الناس لَِتَأذي َبلْ  َشْيًئا الدْفن أَفَادَ  َلَما َوِإال  اْلَمْسِجد لِتَـْعِظيمِ 

 .])2/10( "ي ائِ سَ الن  نِ نَ سُ  ىلَ عَ  ي دِ نْ الس وَ  ي طِ وْ يُـ الس  ةُ يَ اشِ حَ "[

 امَ نَ يْـ حِ  ذاهَ وَ : ")44/11( "عِ نَ قْ تَـ سْ مُ الْ  ادِ زَ  حِ رْ شَ " ه اهللا ِيف رِمحَ  ي طِ يْ قِ نْ الش  الَ قَ  �
 أنْ  هُ لَ  وزُ جيَُ  َال  هفإن  شةً روْ فْ مَ  تْ كانَ َو  دِ اجِ مسَ الْ  ِيف  كانَ  اإذَ  ا، أم ابِ رَ التـ  نَ مِ  دُ مساجِ الْ  تِ كانَ 

 يبصقَ  أنْ  الٍ ِحبَ  هُ لَ  زوْ جيَ  فَال  ،هِ هرِ ظَ  راءوَ  َال وَ  هِ هِ جْ وَ  لبَ قِ  َال وَ  هِ سارِ يَ  نْ عَ  َال وَ  هِ نِ يْ ميَِ  نْ عَ  َال  قَ بصيَ 
  .اهـ". َأَشدّ  لةِ بْ قِ الْ  وِيف  ،دَ جِ سْ مَ الْ  لَ داخِ 

  

 الَمْسِجدِ  ِمنَ  بِالَيدِ  البُـَزاقِ  َحك  بَابُ 

 ِفي رََأى« َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  َأن  الُمْؤِمِنينَ  ُأم  َعاِئَشةَ  َعنْ  .57
َلةِ  ِجَدارِ   مٌ لِ سْ مُ وَ ، )407( ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ . [»َفَحكهُ  ُنَخاَمًة، َأوْ  ُبَصاقًا َأوْ  ُمَخاطًا الِقبـْ

)407.[( 

 :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

  .الصَالةِ  ِيف  اْلِفْعلِ  َجَوازُ  ِفيهِ  �

 بـَْنيَ  ِفيهِ  ِخَالفَ  َال  َوَهَذا طَاِهرَاتٌ  َوالنَخاَعةَ  َواْلُمَخاطَ  اْلبُـزَاقَ  َأن  َوِفيهِ  �
 َيِصح  َأظُنهُ  َوَال  َجنَسٌ  اْلبُـزَاقُ  :قَالَ  أَنهُ  النَخِعي  ِإبـْرَاِهيمَ  َعنْ  اخلَْطاِيب  َحَكاهُ  َما ِإال  اْلُمْسِلِمنيَ 

  .َعْنهُ 
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ْ  ملَْ  ِإنْ  التـَنخعُ  وََكَذا الصَالةَ  يـُْبِطلُ  َال  اْلُبَصاقَ  َأن  َوِفيهِ  � َكانَ  أَوْ  َحْرفَانِ  ِمْنهُ  يـََتبَـني 
 . َعَلْيهِ  َمْغُلوبًا

َلِة، ِفي ُنَخاَمةً  رََأى َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  َأن  َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  .58  الِقبـْ
 ى َعَلْيهِ  َذِلكَ  َفَشقهُ  فـََقامَ  َوْجِهِه، ِفي رُِئيَ  َحتفـََقالَ  بَِيِدِه، َفَحك :» قَامَ  ِإَذا َأَحدَُكمْ  ِإن 

َنهُ  رَبهُ  ِإن  َأوْ  رَبُه، يـَُناِجي فَِإنهُ  َصالَتِهِ  ِفي َلِة، َوبـَْينَ  بـَيـْ ُزَقن  َفالَ  الِقبـْ َلِتِه، ِقَبلَ  َأَحدُُكمْ  يـَبـْ  ِقبـْ
 َعَلى بـَْعَضهُ  َرد  ثُم  ِفيهِ  فـََبَصقَ  ِرَدائِِه، َطَرفَ  َأَخذَ  ثُم  »َقَدَمْيهِ  َتْحتَ  َأوْ  َيَسارِهِ  َعنْ  نْ َوَلكِ 

 )].551( مٌ لِ سْ مُ وَ  ،)405( ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ [ .»َهَكَذا يـَْفَعلُ  َأوْ «: فـََقالَ  بـَْعٍض،

 :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 َوأََماَمهُ  َميِيِنهِ  َعنْ  الرُجلُ  يـَبـُْزقَ  َأنْ  نـََهى َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِيب  ِإن ( :لُهُ قـَوْ  �
 ِيف  َأَحدُُكمْ  َكانَ  ِإَذا« :اْألُْخَرى الرَوايَةِ  َوِيف  )اْلُيْسَرى َقَدِمهِ  َحتْتَ  أَوْ  َيَسارِهِ  َعنْ  يـَبـُْزقُ  َوَلِكنْ 

 ِفيهِ  ،»َقَدِمهِ  َحتْتَ  ِمشَالِهِ  َعنْ  َوَلِكنْ  َميِيِنهِ  َعنْ  َوَال  َيَدْيهِ  بـَْنيَ  يـَبـْزَُقن  َفَال  رَبهُ  يـَُناِجي نهُ فَإِ  الصَالةِ 
  .َوَغْريِهِ  اْلَمْسِجدِ  ِيف  َعام  َوَهَذا َميِيِنهِ  َوَعنْ  َيَدْيهِ  بـَْنيَ  اْلُبَصاقِ  َعنِ  اْلُمَصلي نـَْهيُ 

 َغْريِ  ِيف  َهَذا ،»َيَسارِهِ  َوَعنْ  َقَدِمهِ  َحتْتَ  َوْلَيبـُْزقْ « :َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى َوقـَْولُهُ  �
 :َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى لَِقْولِهِ  ثـَْوبِهِ  ِيف  ِإال  يـَبـُْزقْ  َفَال  اْلَمْسِجدِ  ِيف  اْلُمَصلي أَما اْلَمْسِجدِ 

َا َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى ِفيهِ  يَْأَذنُ  َفَكْيفَ  »ةٌ َخِطيئَ  اْلَمْسِجدِ  ِيف  اْلبُـزَاقُ « اْلُبَصاقِ  َعنِ  نـََهى َوِإمن 
 َميِيِنهِ  َعنْ  فَِإن  َميِيِنهِ  َعنْ  َوَال  أََماَمهُ  يـَْبُصقْ  َفَال « :اْلُبَخارِي  رَِوايَةِ  َوِيف  َهلَا، َتْشرِيًفا اْلَيِمنيِ  َعنِ 

 .»َمَلًكا
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 تـََعذرَ  فَِإنْ  نيِ مِ يَ الْ  ْريِ غَ  كانِ مْ إ معَ  هوَ  نهِ يْ ميَ  عنْ  اْلبُـزَاقِ  َعنِ  َوالنـْهيُ  :اْلَقاِضي قَالَ  �
 َعنْ  اْلَيِمنيِ  تـَْنزِيهُ  اْألَْوَىل  َلِكنِ  َميِيِنهِ  َعنْ  اْلُبَصاقُ  فـََلهُ  ُمَصل  َيَسارِهِ  َعنْ  َيُكونَ  بَِأنْ  اْلَيِمنيِ  َغيـْرُ 
  .أَْمَكنَ  َما َذِلكِ 

َلةِ  ِيف  ُخنَاَمةً  رََأى( :قـَْولُهُ  �  ِمنَ  َوَغْريِهِ  اْلبُـَزاقِ  ِإزَاَلةُ  ِفيهِ  ،)َفَحكَها اْلَمْسِجدِ  ِقبـْ
  .اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  َوَحنْوَِها اْألَْقَذارِ 

 دْ جيَِ  ملَْ  فَِإنْ  »َقَدِمهِ  َوَحتْتَ  َيَسارِهِ  َعنْ  فـَْلَيتَـَنخعْ «: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى قـَْولُهُ  �
  .َهَذا بـَْعضٍ  َعَلى بـَْعَضهُ  َمَسحَ  ُمث  ثـَْوبِهِ  ِيف  فـَتَـَفلَ  اْلَقاِسمُ  َوَوَصفَ  ،َهَكَذا فـَْليَـُقلْ 

 ِإْخَالِص اْلَقْلبِ  ِإَىل  ِإَشارَةٌ  »رَبهُ  يـَُناِجي فَِإنهُ « :َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى قـَْولُهُ  �
  .َوَتَدبرِهِ  ِكَتابِهِ  َوِتَالَوةِ  َوَمتِْجيِدهِ  تـََعاَىل  هِ الل  ِلذِْكرِ  َوتـَْفرِيِغهِ  َوُحُضورِهِ 

 ِيف  َكَما اْلُبَصاقُ  ُهوَ  »َخِطيَئةٌ  اْلَمْسِجدِ  ِيف  التـْفلُ « :َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى قـَْولُهُ  �
  .»َخِطيَئةٌ  اْلَمْسِجدِ  ِيف  اْلبُـزَاقُ « :اْآلَخرِ  احلَِْديثِ 

 َحيَْتجْ  ملَْ  أَوْ  اْلبُـزَاقِ  ِإَىل  اْحَتاجَ  َسَواءٌ  ُمْطَلًقا َخِطيَئةٌ  اْلَمْسِجدِ  ِيف  َزاقَ اْلبُـ  َأن  َواْعَلمْ  �
 اخلَِْطيَئةَ  َهِذهِ  ُيَكفرَ  َأنْ  َوَعَلْيهِ  اخلَِْطيَئةَ  اْرَتَكبَ  فـََقدِ  اْلَمْسِجدِ  ِيف  بـََزقَ  فَِإنْ  ثـَْوبِهِ  ِيف  يـَبـُْزقُ  َبلْ 

 َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  بِهِ  َصرحَ  َكَما َخِطيَئةٌ  اْلبُـزَاقَ  َأن  الصَوابُ  وَ هُ  َهَذا اْلبُـَزاِق، ِبَدْفنِ 
  .َوَسلمَ 
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 ِخبَِطيَئةٍ  لَْيسَ  اْلبُـَزاقَ  َأن  َحاِصُلهُ  بَاِطلٌ  َكَالمٌ  ِفيهِ  :ِعَياضٌ  َواْلَقاِضي اْلُعَلَماءُ  َوقَالَ  �
 ِيف  ِإال  ا ْنهُ َيْدفِ  ملَْ  َمنْ  َحقِخبَِطيَئةٍ  فـََلْيسَ  َدفْـَنهُ  أَرَادَ  َمنْ  َوأَم  فـََقْولُهُ  ،بَاِطَلةٍ  بَِأْشَياءَ  َلهُ  َواْسَتَدل 

  .بِهِ  يـُْغتَـر  لَِئال  َعَلْيهِ  نـَبـْهتُ  اْلُعَلَماءُ  قَاَلهُ  َوِلَما احلَِْديثِ  لَِنص  ُخمَاِلفٌ  َصرِيحٌ  َغَلطٌ  َهَذا

 َهِذهِ  اْرَتَكبَ  ِإنْ  َفَمْعَناهُ  »َدفْـنُـَها وََكفارَتـَُها« :َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  ىَصل  قـَْولُهُ  َوأَما �
ْحَرامِ  ِيف  الصْيدِ  َوقـَْتلَ  َواخلَْْمرَ  ىنَ الزّ  أن  ماكَ  هاتكفريِْ  ِفْعَلْيهِ  اخلَِْطيَئةَ   َوِإَذا َوَخطَايَا ُحمَرَماتٌ  اْإلِ
  .َهاُعُقوبـَتُـ  ِفْعَلْيهِ  اْرَتَكبَـَها

 تـَُرابِ  ِيف  َدفْـنُـَها اْلُمَرادُ  :قَاُلوا فَاجلُْْمُهورُ  ،ِبَدْفِنَها اْلُمَرادِ  ِيف  اْلُعَلَماءُ  َواْختَـَلفَ  �
 َواللهُ ، فـَُيْخرُِجَها َوِإال  َوَحنُْوَها َحَصاةٌ  َأوْ  َرْملٌ  أَوْ  تـَُرابٌ  ِفيهِ  َكانَ  ِإنْ  َوَحَصاتِهِ  َوَرْمِلهِ  اْلَمْسِجدِ 

 ].)41-39/ 5( "ُمْسِلمٍ  َعلى النـَوِوي  َشرحُ . ["َأْعَلمُ 

 هُ رب  ييناجِ  ىصلّ مُ الْ  ن ِأل  ا؛زيههَ تنْ وَ  لةِ قبْ الْ  إكرامُ  هيْ فِ : ه اهللارِمحَ  هلبُ مُ الْ  الَ قَ  �
 لْ بَ  ؛هِ جهِ وَ بِ  بلهمْ تقْ اسْ وَ  مْ ناجاهُ  اإذَ  ْنيَ مخلوقِ الْ  نهُ مِ  يكرمُ  اِمم  ةَ لَ قبْـ الْ  كرمَ يُ  أنْ  ليهِ عَ  واجبٌ فَ 
 . امِ رَ كْ اْإل بِ  َىل أوْ  تعاَىل  اهللا بلةُ قِ 

 . هايْ فِ  اوْ تبزقُـ  َال  اهللا ةَ لَ بْـ قِ  اوْ مُ رِ أكْ : اهللا هرِمحَ  سٌ اوُ طَ  الَ قَ وَ  �

 ةِ بلَ قِ الْ  ِيف  بزاقِ الْ  نِ عَ  هِ يِ هْ نَـ  َىن عْ مَ  أن  ثِ يْ دِ احلْ  ذاهَ  ِيف  مَ سل وَ  هِ ليْ عَ  اهللا ىل صَ  أبانَ وَ  �
 رَ لِ  هِ ناجاتِ مُ  لِ أجْ  نْ مِ  وَ هُ  اإمن ُسوءِ وَ  اءِ فَ اجلْ  مِ ظَ أعْ  نْ مِ وَ  ،هِ تِ َال صَ  ِيف  ةَ لَ بْـ قِ الْ  هِ بالِ قْ تِ اسْ  دَ نْ عِ  هِ ب 
 اهللا انَ مَ أعلَ  قدْ وَ  ؛كَ هِ جِ وْ تَـ  ِيف  تنخمَ تَ وَ  كِ وْ لُ مُ الْ  ملكِ وَ  بابِ رْ اْأل  ب رَ  إَىل  هَ ج وَ تَـ تَـ  أنْ  بِ دَ اْألَ 
 .هِ اتِ كَ َر حلَِ  هِ اعاتِ رَ مُ وَ  هِ إليْ  هَ ج وَ تَـ  نْ مَ  ىلَ عَ  هِ الِ بَ قْـ إِ بِ  عاَىل تَ 
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 َال وَ  هِ بِ وْ ثَـ  ِيف  ،مُ َال الس  هيْ لَ عَ  زقَ بَ  ما رٍ اهِ طَ  رُ يْـ غَ  كانَ  وْ لَ  هُ نّ ِأل  ؛اقِ بزَ الْ  ةُ ارَ هَ طَ  هِ يْ فِ وَ  �
 . كَ لِ ذَ بِ  رأمْ 

 نِ بْ ِال  ي ارِ خَ بُ الْ  حِ يْ حِ صَ  حَ رْ شَ " رْ ظُ انْ [  .ةِ رَ سَ يْ مَ الْ  ىلَ عَ  ةِ نَ مَ يْ مَ الْ  لُ ضْ فَ  هِ يْ فِ وَ  �
 )].2/68( "الٍ ط بَ 

 اهللا َرُسولَ  َسِمْعتُ : قَالَ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،َوقاصٍ  أَِبي ْبنِ  َسْعدِ  ْبنِ  َعاِمرِ  َعنْ  .59
ْليُـغَيبْ  اْلَمْسِجدِ  ِفي َوُهوَ  َأَحدُُكمْ  تـََنخمَ  ِإَذا«: يـَُقولُ  وَسلم، َعَليه اهللا َصلى  ُنَخاَمَتهُ  فـَ

 مدُ أحْ ، وَ )808( ىلَ عْ يَـ  وْ أبُـ  اهُ وَ رَ [ .»فـَتُـْؤِذيَهُ  ثـَْوبَهُ  َأوْ  ،ُمْؤِمنٍ  ِجْلدَ  ُتِصيبُ  الَ 
  .])2468( "طِ سَ وْ اْألَ "ي فِ  رُ ذِ نْ مُ الْ  نُ ابْ ، وَ )1127( ارُ ز البَـ ، وَ )1545(

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 هُ دَ جلْ  بَ صيْ يُ  أنْ  نٌ مِ ؤْ مُ  اَِ  ىأذ يتَ  ال ئَ لِ  اهَ نِ فْ دَ بِ  رٌ أمْ  اإمنَ  هُ أن  ىلَ عَ  ذاهَ  هُ لُ وْ قَـ  ل دُ يَ فَـ  �
 .])7/467( "رِ ذِ نْ مُ الْ  نِ بْ ِال  طُ سَ وْ اْألَ "[. هُ بَ وْ ثَـ  أوْ 

 ِيف  فلِ التّ  ِيف  لِ وْ سُ الر  صُ يْ خِ رْ تَـ  هِ قْ فِ الْ  نَ مِ  ذاهَ  ِيف وَ : ه اهللارِمحَ  ي ربَِ الط  الَ قَ  �
 أنْ  كَ لِ ذَ وَ  ،فنْ دْ تُ  ملَْ  إذا كَ لِ ذَ لِ  هِ اهتِ رَ كَ  َىن عْ مَ  نْ عَ  انَ أبوَ  ،هُ دفنُ  إذا هِ يْ فِ  التنخمِ وَ  دِ جِ سْ مَ الْ 

َ بُـ فَـ  كَ ذلِ كَ  لكَ ذَ  كانَ  إذاوَ  ،هِ يْ ذِ ؤْ تُـ فَـ  هُ بَ وْ ثَـ  أوْ  نٍ مِ ؤْ مُ  جلدَ  بَ تصيْ  ني  ِيف  خمتنْ  وْ لَ  متنخًما أن 
 هِ يْ فِ  هِ ليْ عَ  جرَ حَ  فَال  ،هُ بَ وْ ثَـ  أوْ  نٍ مِ ؤْ مُ  جلدَ  بَ صيْ تُ  أنْ  يأمنُ  ثُ يْ ِحب  هِ لتِ بْ قِ  ْري غَ  ِيف  دجِ سْ مَ الْ 
 حِ يْ حِ صَ  حُ رْ شَ "[. ًداأحَ  هِ بِ  بَ يْ صِ يُ  أنْ  يأمنُ  عٍ ضِ وْ مبَِ  كانَ  إنْ وَ  ،هُ فنَ يدْ  أنْ  هُ لَ  تحباسْ وَ 
 .])2/70( "الٍ ط بَ  نِ بْ ِال  ي خارِ بُ الْ 
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َيا الَقَضاءِ  بَابُ   َمْسِجدِ الْ  ُسدةِ  ِعْندَ  َوالُفتـْ

َنَما: قَالَ  ،َعْنهُ  اللهُ  ِضيَ رَ  َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  .60  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى َوالنِبي  أَنَا بـَيـْ
َلِقيَـَنا الَمْسِجِد، ِمنَ  َخارَِجانِ  َوَسلمَ   اللِه، َرُسولَ  يَا: فـََقالَ  الَمْسِجِد، ُسدةِ  ِعْندَ  رَُجلٌ  فـَ
 الرُجلَ  َفَكَأن  ،»َلَها؟ َأْعَدْدتَ  َما«: مَ َوَسل  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  قَالَ  الساَعُة؟ َمَتى

 َصَدَقٍة، َوالَ  َصَالٍة، َوالَ  ِصَياٍم، َكِبيرَ  َلَها َأْعَدْدتُ  َما اللِه، َرُسولَ  يَا: قَالَ  ثُم  اْسَتَكاَن،
 ،)7153( ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ . [»َأْحَبْبتَ  َمنْ  َمعَ  أَْنتَ «: قَالَ  َوَرُسوَلُه، اللهَ  ُأِحب  َوَلِكني

  ].)2639( مٌ لِ سْ مُ وَ 

 هن ِأل  الُسدي يلُ اعِ إمسْ  يَ مسُ  بذلكوَ  ،حوَله ِيت ال  الّظَالل يعِين  )َمْسِجدِ الْ  ُسدةِ ( :هُ لُ وْ قَـ 
 "ريْ ثِ اْألَ  نِ بْ ِال  رِ ثَ اْأل  بِ يْ رِ غَ  يفِ  ةُ ايَ هَ النـ "[. فةِ الُكوْ  سجدِ مَ  ُسدة ِيف  اخلُُمرَ  بيعُ يَ  كانِ 

)2/353([.  

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 الساِئلِ  َجَوابِ  َعنْ  اْلَعاملِِ  ُسُكوتِ  َجَوازُ  :أََنسٍ  َحِديثِ  ِيف  َبطالٍ  نُ بْ ا قَالَ  �
َها بِالناسِ  َحاَجةَ  َال  ِمما َكاَنتْ  َأوْ  تـُْعَرفُ  َال  اْلَمْسأََلةُ  َكاَنتِ  ِإَذا َواْلُمْستَـْفِيت   ِمما َكاَنتْ  وْ أَ  ِإلَيـْ

َها ُخيَْشى َنةُ  ِمنـْ   .التْأِويلِ  ُسوءُ  أَوْ  اْلِفتـْ

َيا :اْلُمَهلبِ  َعنِ  َونُِقلَ  � ابةِ  َوَعَلى الطرِيقِ  ِيف  اْلُفتـْ َواُضعِ  ِمنَ  َذِلكَ  َوَحنْوُ  الدفَِإنْ  التـ 
نـَْيا َأْهلِ  ِمنْ  لَِرُجلٍ  َكاَنتْ  َوِإنْ  َحمُْمودٌ  فـَُهوَ  ِلَضِعيفٍ  َكاَنتْ  فـَُهوَ  ِلَسانُهُ  ُخيَْشى ِلَمنْ  أَوْ  الد 
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 فـَُيِجيبُ  َضَررٌ  َذِلكَ  ِمنْ  اْلَمْسُئولِ  َعَلى يـَتَـرَتبُ  فـََقدْ  ِجبَيدٍ  لَْيسَ  الثاِين  َواْلِمثَالُ  قـُْلتُ  َمْكُروهٌ 
-13/131( "رٍ جَ حَ  نِ بْ ِال  ي ارِ بَ الْ  حُ تْ فَـ ". ["َحمُْموًدا اْحلَاَلةَ  َهِذهِ  ِيف  فَيكون َشره ليأمن
132(.[ 

  

 ِفيهِ  َواْلَمِبيتِ  اْلَمْسِجدِ  ِفي بَاُب ِذْكِر الصفةِ 

 َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  ِإَلى نَاسٌ  َجاءَ : قَالَ  ،َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  .61
 ِمنَ  رَُجًال  َسْبِعينَ  ِإلَْيِهمْ  فـَبَـَعثَ  ،َوالسنةَ  اْلُقْرآنَ  يـَُعلُمونَا رَِجاًال  َمَعَنا ابـَْعثْ  َأنِ : فـََقاُلوا

 بِاللْيلِ  َويـََتَداَرُسونَ  اْلُقْرآَن، يـَْقَرُءونَ  َحَراٌم، َخاِلي ِفيِهمْ  اْلُقراُء،: َلُهمْ  يـَُقالُ  اْألَْنَصاِر،
َيِبيُعونَُه، َوَيْحَتِطُبونَ  اْلَمْسِجِد، ِفي فـََيَضُعونَهُ  بِاْلَماءِ  َيِجيُئونَ  بِالنـَهارِ  وََكانُوا يـَتَـَعلُموَن،  فـَ
 ِإلَْيِهْم، َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  فـَبَـَعثـَُهمُ  َولِْلُفَقَراِء، الصفةِ  ِألَْهلِ  الطَعامَ  بِهِ  َوَيْشتَـُرونَ 
ُلُغوا َأنْ  قـَْبلَ  فـََقتَـُلوُهمْ  َلُهْم، فـََعَرُضوا  َقدْ  أَنا نَِبيـَنا َعنا بـَلغْ  اللُهم،: فـََقاُلوا اْلَمَكاَن، يـَبـْ
 َخْلِفِه، ِمنْ  أََنسٍ  َخالَ  َحَراًما، رَُجلٌ  َوأََتى: قَالَ  َعنا، َوَرِضيتَ  َعْنَك، فـََرِضيَنا َلِقيَناكَ 
َفَذُه، َحتى ِبُرْمحٍ  َفَطَعَنهُ   اهللاُ  ىَصل  اهللاِ  َرُسولُ  فَـَقالَ  اْلَكْعَبِة، َوَرب  فـُْزتُ : َحَرامٌ  فـََقالَ  أَنـْ
 َقدْ  أَنا نَِبيـَنا َعنا بـَلغْ  اللُهم : قَاُلوا َوِإنـُهمْ  قُِتُلوا، َقدْ  ِإْخَواَنُكمْ  ِإن ": ِألَْصَحاِبهِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ 

 ].)677( مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ [ ."َعنا َوَرِضيتَ  َعْنَك، فـََرِضيَنا َلِقيَناكَ 

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 
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 ِيف  َيَضُعونَهُ  َمْعَناهُ  ،)اْلَمْسِجدِ  ِيف  فـََيَضُعونَهُ  بِاْلَماءِ  جيَِيُئونَ  بِالنـَهارِ  وََكانُوا( :قـَْولُهُ  �
  .َغْريِِمهَا َأوْ  ُشْربٍ  َأوْ  ِلَطَهارَةٍ  اْسِتْعَماَلهُ  أَرَادَ  ِلَمنْ  ُمَسبًال  اْلَمْسِجدِ 

 ِلَمنْ  التْمرِ  َأْعَذاقَ  أَْيًضا َيَضُعونَ  َكانُوا َوَقدْ  ،َمْسِجدِ الْ  ِيف  َوْضِعهِ  َجَوازُ  َوِفيهِ  �
  .َوَفْضِلهِ  َهَذا َجَوازِ  ِيف  والخالف َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِيب  َزَمنِ  ِيف  اْلَمْسِجدِ  ِيف  أَرَاَدَها

 الصفةِ  َأْصَحابُ  ،)الصفةِ  ِألَْهلِ  طَعامَ ال بِهِ  َوَيْشتَـُرونَ  فـََيِبيُعونَهُ  َوَحيَْتِطُبونَ ( :قـَْولُهُ  �
 ِيف  َهلُمْ  وََكاَنتْ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِيب  َمْسِجدِ  ِإَىل  يَْأُوونَ  َكانُوا الِذينَ  اْلُغَربَاءُ  اْلُفَقَراءُ  ُهمُ 

َقِطعٌ  َمَكانٌ  َوُهوَ  ُصفةٌ  آِخرِهِ   اْحلَْرِيب  ِإبـَْراِهيمُ  قَاَلهُ  ِفيهِ  يَِبيُتونَ  َعَلْيهِ  لٌ ُمظَل  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  ُمنـْ
اَمهُ  َكالظلةِ  يءٌ شَ  يَ هوَ  اْلبَـْيتِ  ُصفةِ  ِمنْ  َوَأْصُلهُ  َواْلَقاِضي ُقد.  

  .َهلَا احلََْاللِ  ِمنَ  ْكِتَسابِ اْالِ  َوَفِضيَلةُ  الصَدَقةِ  َفِضيَلةُ  ِفيهِ  �

 النـَوِوي  َشرحُ [" .َكَراَهةٍ  ِبَال  ِفيهِ  اْلَمِبيتِ  َوَجَوازُ  اْلَمْسِجدِ  ِيف  الصفةِ  َجَوازُ  َوِفيهِ  �
 ].)13/47( "ُمْسِلمٍ  َعلى

  

 َمْسِجدِ الْ  ِفي الِقْنوِ  َوتـَْعِليقِ  الِقْسَمةِ  بَابُ 

 َسلمَ وَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  أُِتيَ : قَالَ  ،َعْنهُ  اللهُ  َرِضيَ  َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  .62
ثـُُروهُ «: فـََقالَ  الَبْحَرْيِن، ِمنَ  ِبَمالٍ   اللهِ  َرُسولُ  ِبهِ  أُِتيَ  َمالٍ  َأْكثـَرَ  وََكانَ  »الَمْسِجدِ  ِفي انـْ
 يـَْلَتِفتْ  َوَلمْ  الصَالةِ  ِإَلى َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  َفَخَرجَ  وسلم، عليه اهللا صّلى
 َجاَءهُ  ِإذْ  َأْعطَاُه، ِإال  َأَحًدا يـََرى َكانَ  َفَما ِإلَْيِه، َفَجَلسَ  َجاءَ  الصَالةَ  َقَضى فـََلما ِإلَْيِه،
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 َلهُ  فـََقالَ  َعِقيًال، َوفَاَدْيتُ  نـَْفِسي فَاَدْيتُ  فَِإني َأْعِطِني،: اللهِ  َرُسولَ  يَا فـََقالَ  الَعباُس،
 َيْسَتِطْع، فـََلمْ  يُِقلهُ  َذَهبَ  ثُم  ثـَْوِبِه، ِفي َفَحثَا »ُخذْ «: مَ َوَسل  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ 
، يـَْرفـَْعهُ  بـَْعَضُهمْ  اْؤُمرْ  اللِه، َرُسولَ  يَا: فـََقالَ  أَْنتَ  َفاْرفـَْعهُ : قَالَ  »الَ «: قَالَ  ِإَلي ، َعَلي 
، يـَْرفـَْعهُ  بـَْعَضُهمْ  اْؤُمرْ  اللِه، َرُسولَ  يَا :فـََقالَ  يُِقلُه، َذَهبَ  ثُم  ِمْنُه، فـََنثـَرَ  »الَ «: قَالَ  َعَلي 
، أَْنتَ  فَاْرفـَْعهُ : قَالَ  »الَ «: قَالَ  ِمْنُه، فـََنثـَرَ  »الَ «: قَالَ  َعَلي  َعَلى فَأَْلَقاهُ  اْحَتَمَلُه، ثُم 

 َخِفيَ  َحتى َبَصَرهُ  يـُْتِبُعهُ  َسلمَ وَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  زَالَ  َفَما اْنطََلَق، ثُم  َكاِهِلِه،
َنا َها َوَثم  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  قَامَ  َفَما -ِحْرِصهِ  ِمنْ  َعَجًبا- َعَليـْ . ِدْرَهمٌ  ِمنـْ

  )]. 421( ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ [

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

ْسِجدِ  ِيف  ُروهُ انـْثُـ «: هُ لُ وْ قَـ  �
َ
 أنْ  زُ وْ جيَُ  دَ جِ مسْ الْ  أن : ثِ ديْ احلْ  ذاَِ  ودُ قصُ مَ الْ ، »امل

 ْنيَ بَـ  قسمُ تُ  ِيت ال  اهللا الِ وَ أمْ  نْ مِ  هاوُ حنَ وَ  ةِ دقَ الص  الُ أموَ وَ  ةِ مَ غنيْ الْ  سمخُ وَ  يءِ فَ الْ  الُ وَ أمْ  هيْ فِ  ضعَ وْ يُـ 
 ].)3/154( "بٍ جَ رَ  نِ بْ ِال  ي ارِ بَ الْ  حُ تْ فَـ "[ .اهَ يْـ ق حِ تَ سْ مُ 

 اهَ ريِْ غَ  أوْ  ةٍ صدقَ  نْ مِ  هِ فيْ  نَ وْ كُ َرتِ شْ مُ  اسُ الن  امَ  ضعوَ  يهِ فِ : ه اهللارِمحَ  اْلُمَهلبُ  الَ قَ  �
 ،واءٌ سَ  هيْ فِ  اسُ الن وَ  هلِ خوْ دُ  نْ مِ  ةِ اج احلْ  يوِ ذَ  نْ مِ  دٌ أحَ  جبحيُْ  َال  دَ سجِ مَ الْ  ن ِأل  ؛دِ جِ مسْ الْ  ِيف 
 وٍ نْ قِ  قُ يْ لِ عْ تَـ  بابِ الْ  ذاهَ  ِيف  سَ ليْ وَ  د،جِ مسْ الْ  ِيف  عملَ تُ  أنْ  بُ جيَِ  ْنيَ لمِ سْ مُ لْ ا ةِ اعَ مجَ  رُ وْ أمُ  ككذلِ َو 

 حِ يْ حِ صَ  حُ رْ شَ "[. رٌ وْ هُ شْ مَ  أمرٌ  دِ جِ سْ مَ الْ  ِيف  وِ نْ القِ  قُ يْ لِ تعْ وَ . يّ خار البُ  أغفلهُ وَ  دِ مسجِ الْ  ِيف 
 .])2/73( "الٍ ط بَ  نِ بْ ِال  ي ارِ خَ بُ الْ 
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 َشَجَرةٍ  َتْحتَ  اْلَمْسِجدِ  بَاُب ذكِر َمْوِضعِ 

َرةَ  .63  النِبي  َأن  ،َجدهِ  َعنْ  أَبِيِه، َعنْ  ،اْلُجَهِني  الربِيعِ  ْبنِ  اْلَعزِيزِ  َعْبدِ  ْبنِ  َعْن َسبـْ
 ِإَلى َخَرجَ  ثُم  َثَالثًا، فََأقَامَ  َدْوَمٍة، َتْحتَ  اْلَمْسِجدِ  َمْوِضعِ  ِفي نـََزلَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى
َنةَ  َوِإن  تـَُبوَك،  بـَُنو: فـََقاُلوا »اْلَمْرَوِة؟ ِذي َأْهلُ  َمنْ «: َلُهمْ  فـََقالَ  بِالرْحَبِة، َلِحُقوهُ  ُجَهيـْ
َنَة، ِمنْ  رِفَاَعةَ  ُهمْ  فَاقْـَتَسُموَها »رِفَاَعةَ  لَِبِني َأْقَطْعتُـَها َقدْ «: فـََقالَ  ُجَهيـْ  بَاَع، َمنْ  َفِمنـْ
ُهمْ   َفَحدثَِني اْلَحِديِث، َهَذا َعنْ  اْلَعزِيزِ  َعْبدَ  أَبَاهُ  َسأَْلتُ  ثُم « فـََعِمَل، َسكَ َأمْ  َمنْ  َوِمنـْ

ثِْني َوَلمْ  بِبَـْعِضِه، هِ  بِهِ  ُيَحدُكل«.  

ثـََنا: القَ وَ ، )3068( دَ اوُ دَ  أبوْ  هُ رجَ أخْ ، حٌ حيْ صَ  ثٌ ديْ ذا حَ هَ  َداُودَ  ْبنُ  ُسَلْيَمانُ  َحد 
،َثِين  َوْهٍب، اْبنُ  بَـَرنَاَأخْ  اْلَمْهرِي َرةُ  َحد   . هِ اْجلَُهِين، بِ  الربِيعِ  ْبنِ  اْلَعزِيزِ  َعْبدِ  ْبنُ  َسبـْ

  . دٌ ابِ عَ  ظٌ افِ حَ  ةٌ قَ ثِ  ي رِ صْ مِ الْ  بٍ هْ وَ  نُ بْ  اهللا بدُ عَ  هوَ  َوْهبٍ  اْبنُ وَ 

 نِ بْ  يعِ بِ الر  نِ بْ  زِ زيْ عَ الْ  دِ بْ عَ  نِ بْ  ةَ سربْ  د جَ  ،ةَ رَ بْـ سَ  نُ بْ  عُ يْ بِ الر  هوَ  ثيْ دِ احلْ  ذاهَ  ياوِ رَ وَ 
 ىعلَ وَ  ،ةِ ثَ الِ الث  ةِ قَ بَـ الط  نَ مِ  ي عِ ابِ تَ  يعُ بِ الر وَ  ،عُ يْ بِ الر  وَ هُ  د اجلَْ  أن  نادِ سْ اْإل  نَ مِ  ظهرُ يَ  ذيال فَ  ،ةَ ربْ سَ 
 ،عِ يْ بِ الر  أبوْ  هوَ  يذِ ال  عبدٍ مَ  نِ بْ  ةَ سربْ  نْ عَ  هوَ  ثُ ديْ احلْ  لكن وَ  ًال،سَ رْ مُ  ديثُ احلَْ  نُ وْ كُ يَ فَـ  ذاهَ 
 دِ بَ عْ مَ  نِ بْ  ةَ سربْ  عنْ  "افِ رَ شْ اْأل  ةِ فَ حْ تُ " ِيفْ  امَ كَ  ديثُ احلْ  نُ كوْ يَ فَـ  ،هِ يْ أبِ  عنْ  يوِ رْ يَـ  عُ يْ الربِ وَ 

 ،هِ د جَ  عنْ  هِ يْ أبِ  عنْ  يوِ رْ يَـ  ةَ رَ سبْـ  نِ بْ  يعِ بِ الرّ  نِ بْ  يزِ عزِ الْ  دِ بْ عَ  نَ بْ  ةَ رَ سبْـ  فإن  ذاهَ  علىوَ  ،هِين اجلُْ 
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 نمِ  هوَ وَ  ا،ذَ هَ  ىلَ عَ  لٌ صِ ت مُ  هوَ فَ  ،ةَ رَ بْـ سَ  هِ يْ أبِ  نْ عَ  يوِ رْ يَـ  عُ يْ بِ الر  هُ د جَ  أيْ  ،هِ يْ أبِ  نْ عَ  يوِ رْ يَـ  هُ د جَ وَ 
  ].)22/ 358( "ادِ ب عَ لْ لِ  دَ اوُ دَ  يْ أبِ  نِ نَ سُ  حُ رْ شَ [" ."ِين هَ اجلُْ  دٍ بَ عْ مَ  نِ بْ  ةَ رَ بْـ سَ  دِ نَ سْ مُ 

 لَ زَ نَـ  ِين عْ يَـ  )َدْوَمةٍ  َحتْتَ  اْلَمْسِجدِ  َمْوِضعِ  ِيف  نـََزلَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى ِيب الن  َأن (: هُ لُ وْ قَـ 
 ،ةٍ جرَ شَ  تَ حتَْ  كانَ  هُ أن وَ  ،هِ يْ فِ  اوْ ل صَ  يذِ ال  مكانُ الْ  دِ جِ مسْ بالْ  دوْ قصُ مَ الْ  ل عَ لَ وَ  ،ةٍ جرَ شَ  تَ حتَْ 
 دَ داوُ  يأبِ  نِ نَ سُ  حُ رْ شَ [" .كَ وْ بُـ تَـ  إَىل  مْ هِ قِ ريْ طَ  ِيف  نْ كُ تَ  ملَْ  افإ  ،ندلِ اجلْ  ومةَ دَ  رادُ مُ الْ  سيْ لَ وَ 
 )].358/22( "ادِ ب عَ لْ لِ 

  

 َمْسِجدِ الْ  ِفي الرَجالِ  نـَْومِ  بَابُ 

 بـَْيتَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  َجاءَ : قَالَ  ،َسْعدٍ  ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ  .64
َنهُ  بـَْيِني َكانَ : قَاَلتْ  »َعمِك؟ اْبنُ  أَْينَ «: فـََقالَ  البَـْيِت، ِفي َعِليا َيِجدْ  فـََلمْ  فَاِطَمةَ   َوبـَيـْ
 َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  فـََقالَ  ِعْنِدي يَِقلْ  فـََلمْ  َفَخَرَج، فـََغاَضَبِني، َشْيٌء،

ْنَسانٍ   َفَجاءَ  رَاِقٌد، الَمْسِجدِ  ِفي ُهوَ  اللِه، َرُسولَ  ايَ : فـََقالَ  َفَجاءَ  »ُهَو؟ أَْينَ  اْنُظرْ «: إلِِ
 َوَأَصابَهُ  ِشقِه، َعنْ  ِرَداُؤهُ  َسَقطَ  َقدْ  ُمْضَطِجٌع، َوُهوَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ 
 تـَُراٍب، أَبَا ُقمْ «: َويـَُقولُ  َعْنُه، َيْمَسُحهُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  َفَجَعلَ  تـَُراٌب،

  ].)2409( مٌ لِ سْ مُ ، وَ )441( ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ [ .»تـَُرابٍ  أَبَا ُقمْ 

 :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 
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ْسِجدِ  ِيف  ُهوَ ( :قـَْولُهُ  �
َ
 حُ تْ فَـ . ["اجلُْْمُهورِ  قـَْولُ  َوُهوَ  َذِلكَ  َجَوازِ  ، َأيْ )رَاِقدٌ  امل

 ].)1/535( "رٍ جَ حَ  نِ بْ ِال  ي ارِ بَ الْ 

 .كَ لِ ذَ  إَىل  ةٍ رَ روْ ضَ  غْريِ  نْ مِ  جدمسْ الْ  ِيف  يلِ الل وَ  هارِ الن بِ  وازٌ جَ  هيْ فِ : بُ ل هَ مُ الْ  الَ قَ  �

 رةَ ريْ هُ  أبا كىن  ماكَ  ،لهُ  ضعرِ  ءٍ يبشوَ  ،هِ كنتِ  بغْريِ  هُ تُ يَ تكنِ وَ  هرِ الص  ةُ ازحُ ممُ  هيْ فِ وَ  �
 ِ هليْ عَ  ّىن كَ  كَ لِ ذَ كَ  ،هِ ر  لِ عَ  مُ َال الس بِ  اي ابِ رَ التـ  هِ يْ إلَ  سَ بَ تَ احْ  يذِ ال . 

 .لِ ضْ فَ الْ  لِ هْ ِأل  حةِ مازَ مُ الْ  وازُ جَ  هيْ فِ وَ  �

 ،مْ هِ لِ هْ ِأل  مْ هُ نْـ مِ  نُ كوْ يَ  امَ  ىعلَ  مْ هِ تِ عاتبَ مُ  ركُ تَ وَ  ،مْ هِ إلطافِ وَ  صهارِ اْال بِ  قُ فْ الر  هيْ فِ وَ  �
 هُ لَ  عرضَ وَ . مْ قُ : هُ لَ  القَ  لْ بَ  ،هِ لِ هْ ِأل  هِ تِ بَ اضَ غَ مُ  لىعَ  اي لِ عَ  عاتبْ يُ  ملَْ  مُ َال الس  هِ ليْ عَ  ِيب الن  ن ِأل 
 ].)9/58( "الٍ ط بَ  نِ بْ ِال  ي ارِ خَ بُ الْ  حِ يْ حِ صَ  حُ رْ شَ [" .هِ لِ أهْ  إَىل  افِ صرَ نْ اْالِ بِ 

  

 َصلى النِبي  ِفيَها لىصَ  الِتي َمَواِضعِ َوالْ  َمِديَنِة،الْ  طُُرقِ  َعَلى الِتي َمَساِجدِ الْ  بَابُ 
  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ 

 ِمنَ  َأَماِكنَ  يـََتَحرى اللهِ  َعْبدِ  ْبنَ  َساِلمَ  رَأَْيتُ : َقالَ  ُعْقَبَة، ْبنِ  َعْن ُموَسى .65
 َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  رََأى ِفيَها، َوأَنهُ  ُيَصلي َكانَ  أَبَاهُ  َأن  َوُيَحدثُ  ِفيَها، فـَُيَصلي الطرِيقِ 
 اَألْمِكَنِة، تِْلكَ  ِفي ُيَصلي َكانَ  أَنهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َوَعنْ . اَألْمِكَنةِ  تِْلكَ  ِفي ُيَصلي َوَسلمَ 
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 ِفي اْختَـَلَفا أَنـُهَما ِإال  ُكلَها اَألْمِكَنةِ  ِفي نَاِفًعا َواَفقَ  ِإال  َأْعَلُمهُ  َفالَ  َساِلًما، َوَسأَْلتُ 
 ].)483(َرَواُه اْلُبَخاِري [ .الرْوَحاءِ  ِبَشَرفِ  َمْسِجدٍ 

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 صَ خ رَ  قدْ وَ : )428-3/427(" ي ارِ بَ الْ  حِ تْ فَـ " ه اهللا ِيف رِمحَ  بٍ جَ رَ  نُ ابْ  الَ قَ  �
 ،راطِ فْ اْإل وَ  ولُ غُ الْ  نَ مِ  كَ لِ ذَ  دَ عْ بَـ  اسُ الن  هُ ثَ دَ أحْ  امَ  هُ كرَ َو  ،عمرَ  نُ ابْ  هُ لَ عَ فَـ  امَ  لىعَ  لكَ ذَ  ِيف  دُ أمحْ 
 ِيب الن  ارِ آثَ  عِ ب تَ تَ بِ  ارً وْ شهُ مَ  مرَ عُ  نُ ابْ  كانَ  قدْ وَ  .ةِ عَ يْـ رِ  الش ِيف  اهلََ  لَ أصْ  َال  ِيت ال  ةُ ثَ دَ حْ مُ الْ  اءُ يَ شْ اْأل وَ 

 لىعَ  هيَ وَ  ،هايْ فِ  يلّ صَ يُ  كانَ  ِيت ال  عِ واضِ مَ الْ  ِيف  هُ تُ َال صَ  ذلكَ  نْ مِ وَ  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى
 .اءٍ بَ قُـ  دِ سجِ مَ كَ  ه،يْ فِ  ةِ َال لص لِ  هُ قصدُ يَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى ِيب الن  كانَ  امَ : امهَُ دُ أحَ  :عْنيِ وْ نَـ 
 هوَ  ذاهَ فَـ  ،هُ دَ نْ عِ  هُ لَ  ةِ َال الص  راكِ دْ ِإل  ااتفاقً  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى ِيب الن  هيْ فِ  ىل صَ  امَ : اِين الث وَ 
 تَ اخْ  يذِ ال ابِ  رَ مَ عُ  نُ ابْ  ص هِ اعِ بَ تـ. 

 ىلَ عَ فَـ : )1/384( "اطِ رَ الص  اءِ ضَ تِ اقْ " ه اهللا ِيف رِمحَ  دُ أمحَْ  اسِ ب عَ لْ ا أبوْ  الَ قَ  �
 عِ دَ بِ الْ  نَ مِ  ن ظُ يَ  امَ  ل كُ  نْ عَ  اضَ يعتَ وَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  ءٍ يْ شَ  ل كُ  ِيف  ةِ ن الس  اعِ بَ اتـ  ِيف  دَ هِ تَ جيَْ  أنْ  لِ اقِ عَ الْ 
 نَ مِ  هِ عِ وْ نَـ بِ  رٌ يْـ خَ  هُ أن  فَ  نِ نَ الس حَ تَ يَـ  نْ مَ  هُ إن ىتوقَ يَ  نْ مَ وَ  هِ طِ عْ يُـ  رَ يْـ اخلَْ  ىر  الش اهـ. قهوْ يُـ  ر. 

 َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  َأن  َأْخبَـَرهُ  ،ُعَمرَ  ْبنَ  اللهِ  َعْبدَ  َأن  نَاِفٍع، َعنْ  .66
َفةِ  ِبِذي يـَْنِزلُ  َكانَ  َوَسلمَ   ِفي َسُمَرةٍ  َتْحتَ  َحج  ِحينَ  َحجِتهِ  َوِفي يـَْعَتِمُر، ِحينَ  الُحَليـْ
َفِة، ِبِذي الِذي الَمْسِجدِ  َمْوِضعِ   َأوْ  الطرِيقِ  تِْلكَ  ِفي َكانَ  َغْزوٍ  ِمنْ  رََجعَ  ِإَذا وََكانَ  الُحَليـْ

 ِتي بِاْلَبْطَحاءِ  أَنَاخَ  َوادٍ  َبْطنِ  ِمنْ  َظَهرَ  فَِإَذا َواٍد، َبْطنِ  ِمنْ  َهَبطَ  ةٍ ُعْمرَ  َأوْ  َحجَعَلى ال 
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 َوالَ  ِبِحَجارَةٍ  الِذي الَمْسِجدِ  ِعْندَ  لَْيسَ  ُيْصِبحَ  َحتى َثم  فـََعرسَ  الشْرِقيِة، الَواِدي َشِفيرِ 
َها الِتي اَألَكَمةِ  َعَلى  َبْطِنهِ  ِفي ِعْنَدهُ  اللهِ  َعْبدُ  ُيَصلي َخِليجٌ  َثم  َكانَ  ،»ِجدُ الَمسْ  َعَليـْ

 بِاْلَبْطَحاِء، ِفيهِ  السْيلُ  َفَدَحا ُيَصلي، َثم  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  َكانَ  ُكُثٌب،
ثَُه، ُعَمرَ  ْبنَ  اللهِ  َعْبدَ  ِفيِه َوَأن  ليُيصَ  اللهِ  َعْبدُ  َكانَ  الِذي الَمَكاَن، َذِلكَ  َدَفنَ  َحتى َحد 

" َأن  ِبيى النمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى َوَسلِغيرُ  الَمْسِجدُ  َحْيثُ  َصلِذي الصالَمْسِجدِ  ُدونَ  ال 
 النِبي  ِفيهِ  َصلى انَ كَ  الِذي الَمَكانَ  يـَْعَلمُ  اللهِ  َعْبدُ  َكانَ  َوَقدْ  الرْوَحاِء، ِبَشَرفِ  الِذي
 َوَذِلكَ  ُتَصلي، الَمْسِجدِ  ِفي تـَُقومُ  ِحينَ  َيِميِنكَ  َعنْ  َثم : يـَُقولُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى

َنهُ  َمكةَ  ِإَلى َذاِهبٌ  َوأَْنتَ  الُيْمَنى، الطرِيقِ  َحاَفةِ  َعَلى الَمْسِجدُ   اَألْكَبرِ  الَمْسِجدِ  َوبـَْينَ  بـَيـْ
 ُمْنَصَرفِ  ِعْندَ  الِذي الِعْرقِ  ِإَلى ُيَصلي َكانَ : ُعَمرَ  اْبنَ  ، َوَأن "َذِلكَ  َنْحوُ  َأوْ  ِبَحَجرٍ  رَْمَيةٌ 

َنهُ  الِذي الَمْسِجدِ  ُدونَ  الطرِيقِ  َحاَفةِ  َعَلى َطَرِفهِ  انِْتَهاءُ  الِعْرقُ  َوَذِلكَ  الرْوَحاِء،  َوبـَْينَ  بـَيـْ
 ُعَمرَ  ْبنُ  اللهِ  َعْبدُ  َيُكنْ  فـََلمْ  َمْسِجٌد، َثم  ابـْتُِنيَ  َوَقدِ  َمكةَ  ِإَلى َذاِهبٌ  ْنتَ َوأَ  الُمْنَصَرِف،

رُُكهُ  َكانَ  الَمْسِجِد، َذِلكَ  ِفي ُيَصلي  الِعْرقِ  ِإَلى َأَماَمهُ  َوُيَصلي َوَورَاَءُه، َيَسارِهِ  َعنْ  يـَتـْ
 الَمَكاَن، َذِلكَ  يَْأِتيَ  َحتى الظْهرَ  ُيَصلي َفالَ  الرْوَحاءِ  نَ مِ  يـَُروحُ  اللهِ  َعْبدُ  وََكانَ  نـَْفِسِه،
 آِخرِ  ِمنْ  َأوْ  ِبَساَعةٍ  الصْبحِ  قـَْبلَ  ِبهِ  َمر  فَِإنْ  َمكَة، ِمنْ  َأقْـَبلَ  َوِإَذا الظْهَر، ِفيهِ  فـَُيَصلي
ثَهُ  اللهِ  ْبدَ عَ  الصْبَح َوَأن  ِبَها ُيَصليَ  َحتى َعرسَ  السَحرِ  َحد :» َأن  ِبيى النَعَلْيهِ  اهللاُ  َصل 
َثِة، ُدونَ  َضْخَمةٍ  َسْرَحةٍ  َتْحتَ  يـَْنِزلُ  َكانَ  َوَسلمَ   الطرِيقِ  َوِوَجاهَ  الطرِيِق، َيِمينِ  َعنْ  الرَويـْ

َثةِ  َبرِيدِ  ُدَوْينَ  َأَكَمةٍ  ِمنْ  يـُْفِضيَ  َحتى َسْهٍل، َبْطحٍ  َمَكانٍ  ِفي  اْنَكَسرَ  َوَقدِ  ِبِميَلْيِن، الرَويـْ
ثـََنى َأْعَالَها،  َعْبدَ  َوَأن ، »َكِثيَرةٌ  ُكُثبٌ  َساِقَها َوِفي َساٍق، َعَلى قَاِئَمةٌ  َوِهيَ  َجْوِفَها ِفي فَانـْ
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ثَهُ  ُعَمَر، ْبنَ  اللهِ  َحد :» َأن  ِبيى النمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى َوَسلَورَاءِ  ِمنْ  تـَْلَعةٍ  فِ َطرَ  ِفي َصل 
َرانِ  الَمْسِجدِ  َذِلكَ  ِعْندَ  َهْضَبةٍ  ِإَلى َذاِهبٌ  َوأَْنتَ  الَعْرِج،  َرَضمٌ  الُقُبورِ  َعَلى َثالَثٌَة، َأوْ  قـَبـْ

 َعْبدُ  ، َكانَ »السَلَماتِ  ُأولَِئكَ  بـَْينَ  الطرِيقِ  َسَلَماتِ  ِعْندَ  الطرِيقِ  َيِمينِ  َعنْ  ِحَجارٍَة، ِمنْ 
 َذِلكَ  ِفي الظْهرَ  فـَُيَصلي بِالَهاِجَرِة، الشْمسُ  َتِميلَ  َأنْ  بـَْعدَ  الَعْرِج، ِمنَ  يـَُروحُ  للهِ ا

 نـََزلَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  َأن «: َحدثَهُ  ُعَمَر، ْبنَ  اللهِ  َعْبدَ  َوَأن  الَمْسِجدِ 
 ِبُكَراعِ  َالِصقٌ  الَمِسيلُ  َذِلكَ  َهْرَشى، ُدونَ  َمِسيلٍ  ِفي الطرِيقِ  َيَسارِ  َعنْ  َسَرَحاتٍ  ِعْندَ 

َنهُ  َهْرَشى،  ِهيَ  َسْرَحةٍ  ِإَلى ُيَصلي« اللهِ  َعْبدُ  ، وََكانَ »َغْلَوةٍ  ِمنْ  َقرِيبٌ  الطرِيقِ  َوبـَْينَ  بـَيـْ
ثَهُ  ُعَمَر، ْبنَ  اللهِ  َعْبدَ  ن ، َوأَ »َأْطَوُلُهن  َوِهيَ  الطرِيِق، ِإَلى السَرَحاتِ  َأقْـَربُ  َحد :» َأن 
 ِبيى النمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلِذي الَمِسيلِ  ِفي يـَْنِزلُ  َكانَ  َوَسلَأْدَنى ِفي ال  ْهَراِن، َمرِقَبلَ  الظ 

 الطرِيِق، َيَسارِ  نْ عَ  الَمِسيلِ  َذِلكَ  َبْطنِ  ِفي يـَْنِزلُ  الصْفَراَواتِ  ِمنَ  يـَْهِبطُ  ِحينَ  الَمِديَنةِ 
 الطرِيقِ  َوبـَْينَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  َمْنِزلِ  بـَْينَ  لَْيسَ  َمكَة، ِإَلى َذاِهبٌ  َوأَْنتَ 

 ِبَحَجرٍ  رَْمَيةٌ  ِإال« هِ  َعْبدَ  ، َوَأنثَهُ  ُعَمَر، ْبنَ  اللَحد :» َأن  ِبيى النمَ  هِ َعَليْ  اهللاُ  َصلَكانَ  َوَسل 
 َرُسولِ  َوُمَصلى َمكَة، يـَْقَدمُ  ِحينَ  الصْبحَ  ُيَصلي ُيْصِبَح، َحتى َويَِبيتُ  طًُوى، ِبِذي يـَْنِزلُ 
 َثم، بُِنيَ  الِذي الَمْسِجدِ  ِفي لَْيسَ  َغِليَظٍة، َأَكَمةٍ  َعَلى َذِلكَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ 

ثَهُ  ُعَمَر، ْبنَ  اللهِ  َعْبدَ  ، َوَأن »َغِليَظةٍ  َأَكَمةٍ  َعَلى َذِلكَ  ِمنْ  َأْسَفلَ  َوَلِكنْ  َحد :» َأن  ِبيالن 
َنهُ  الِذي الَجَبلِ  فـُْرَضَتيِ  اْستَـْقَبلَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى  َنْحوَ  الطوِيِل، الَجَبلِ  َوبـَْينَ  بـَيـْ

 النِبي  َوُمَصلى اَألَكَمِة، ِبَطَرفِ  الَمْسِجِد، َيَسارَ  َثم  بُِنيَ  الِذي ْسِجدَ المَ  َفَجَعلَ  الَكْعَبِة،
 َأوْ  َأْذرُعٍ  َعَشَرةَ  اَألَكَمةِ  ِمنَ  َتدَعُ  السْوَداِء، اَألَكَمةِ  َعَلى ِمْنهُ  َأْسَفلَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى



- 87 - 

 

www.ashhabulhadits.wordpress.com  

 

َنكَ  الِذي الَجَبلِ  ِمنَ  الُفْرَضتَـْينِ  ُمْستَـْقِبلَ  ُتَصلي ثُم  َنْحَوَها، َرَواُه [ .»الَكْعَبةِ  َوبـَْينَ  بـَيـْ
 1259(، َوُمْسِلٌم )484( اْلُبَخاِري.[(  

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

َفةِ  ِبِذي يـَْنزِلُ  َكانَ : (هُ لُ وْ قَـ  � ِتهِ  َوِيف  يـَْعَتِمُر، ِحنيَ  احلَُليـْ ِحنيَ  َحج  َمسَُرةٍ  َحتْتَ  َحج 
ْسِجدِ  َمْوِضعِ  ِيف 

َ
َفةِ  ِبِذي الِذي امل  ا،ي نِ بْ مَ  ذٍ ئِ نَ يْـ حِ  نْ كُ يَ  ملَْ  دَ جِ سْ مَ الْ  أن  لىعَ  ل دُ يَ  هذا، وَ )احلَُليـْ

 َلِ زِ نْ مَ  كانِ مَ  ِيفْ  كَ لِ ذَ  دَ عْ بَـ  ِينَ بُ  اإمن  الن ى ِيبمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلكانَ َو  ا،هَ نْـ مِ  َوَسل  الن ى ِيباهللاُ  َصل 
 ِيف  ىل صَ  هأن  يَ وِ رُ  قدْ وَ  .دِ جِ سْ مَ الْ  ضعِ موْ  ِيف  اِ  يصل يُ  كانَ َو  ها،نْ مِ  رمُ حيُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ 

 "بٍ جَ رَ  نِ بْ ِال  ي ارِ بَ الْ  حُ تْ فَـ [" .ادً جِ سْ مَ  لَ عَ جيَْ  أنْ  لَ بْ قَـ  هِ ضِ أرْ وَ  هِ عتِ قْ بُـ  ِيف  ادُ رُ مُ الْ  ل عَ لَ وَ  ،دِ جِ سْ مَ الْ 
)3/431(.[ 

َلتَـْنيِ  على َجاِمَعة قـَْريَة: ِهيَ ) الرْوَحاءِ  ِبَشَرفِ : (هُ قـَْولُ  �  آخر َوِهي اْلَمِديَنة من لَيـْ
 .َساملٍِ  ِين بَ  يوادِ بِ  اْآلن اْلَمْعُروف اْلَوادي ِيف  اْألَْوَسط َواْلَمْسِجد َمكة، ِإَىل  للمتوجه السبالة

 ].)4/272( "ي ارِ خَ بُ الْ  حِ يْ حِ صَ  حُ رْ شَ  يارِ قَ الْ  ةُ دَ مْ عُ ["

 رُ الكبيْـ فَ  ،رٌ يْـ غِ صَ وَ  رٌ يْـ بِ كَ : نِ يْ دَ جِ سْ مَ  اءِ حَ وْ الر بِ  أن  لىعَ  ل دُ يَ  ثُ يْ دِ احلَْ  ذاهَ وَ  �
 نْ عَ  ْريِ غِ الص  عَ ضِ وْ مَ  ىل صَ  اإمنَ  ،هُ دَ نْ عِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى ِيب الن  ل صَ يُ  ملَْ وَ  ،الرْوَحاءِ  ِبَشَرفِ 

 "بٍ جَ رَ  نِ بْ ِال  ي ارِ بَ الْ  حُ تْ فَـ [" .رٍ جَ ِحبَ  ةٌ يَ مْ رَ  نِ يْ دَ جِ سْ مَ الْ  ْنيَ بَـ  أن وَ  ،دِ جِ سْ مَ الْ  كَ لِ ذَ  ْنيِ ميَِ 
)3/437(.[ 
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  ُفَالٍن؟ بَِني الشَجَرِة أْو َمْسِجدُ  مْسِجدُ  يـَُقالُ  َهلْ : بَابٌ 

ُهَما اللهُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ْبنِ  اللهِ  َعْبدِ  َعنْ  .67  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  َأن  َعنـْ
 اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  َوَأن  الُمَعرِس، َطرِيقِ  ِمنْ  َوَيْدُخلُ  الشَجَرِة، َطرِيقِ  ِمنْ  َيْخُرجُ  َكانَ 
 ِبِذي َصلى عَ رَجَ  َوِإَذا الشَجَرِة، مْسِجدِ  ِفي ُيَصلي َمكةَ  ِإَلى َخَرجَ  ِإَذا َكانَ  َوَسلَم، َعَلْيهِ 

َفةِ  ُمْسِلٌم و ، )1533( ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ [ .ُيْصِبحَ  َحتى َوبَاتَ  الَواِدي، بَِبْطنِ  الُحَليـْ
)1257.[( 

 الَخْيلِ  بـَْينَ  َساَبقَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  َأن  ،ُعَمرَ  ْبنِ  اللهِ  َعْبدِ  َعنْ  .68
 ِمنَ  ُتْضَمرْ  َلمْ  الِتي الَخْيلِ  بـَْينَ  َوَساَبقَ  الَوَداِع، ثَِنيةُ  َوَأَمُدَها الَحْفَياِء، ِمنَ  ُأْضِمَرتْ  الِتي
 اهُ وَ رَ [ .ِبَها َساَبقَ  ِفيَمنْ  َكانَ  ُعَمرَ  ْبنَ  اللهِ  َعْبدَ  َوَأن  ُزرَْيٍق، بَِني َمْسِجدِ  ِإَلى الثِنيةِ 

 ].)1870( مٌ لِ سْ مُ ، وَ )420( ي ارِ خَ البُ 

◌َ  وْ بُـ أ الَ قَ  مِ لْ عِ الْ  لِ أهْ  نْ مِ  دٍ واحِ  رُ غيْـ  ِىل  القَ : ه اهللارِمحَ  انَ غس : كُ  إن نْ مِ  دٍ جِ سْ مَ  ل 
 هِ ليْ عَ  ِيب الن  هِ يْ فِ  ىل صَ  قدْ فَ  ةِ ابقَ مطَ الْ  ةِ شَ وْ قُ نْـ مَ الْ  ةِ جارَ احلِْ بِ  ِينٌ بْ مَ  اهَ يْـ احِ وَ نَـ وَ  ةِ نَ يْـ دِ مَ الْ  دِ اجِ سَ مَ 

 وَ  ....مُ َال الس دِ ساجِ مَ الْ  نِ عَ  نَ وْ رُ افِ وَ تَـ مُ  ذٍ ئِ مَ وْ يَـ  اسُ الن  صَ  ِيت ال هايْ فِ  ىل  الن مُ َال السّ  هليْ عَ  ِيب  اناهَ بَ  ُمث 
 ْنيٍ ميَِ  لىعَ  افَ الشّ  دارِ  ِيف  ىل صَ  مُ َال الس  هليْ عَ  ِيب الن  ن أ ةَ مَ ثَ يْ خَ  أِيب  نِ ابْ  نِ عَ وَ  ة،ابقَ مطَ الْ  ةِ جارَ احلِْ بِ 
 ،ي رِ مِ الضّ  ةَ ي مَ أ نِ بْ  وعمرُ  دارِ  ِيف وَ  ،انَ فوَ صَ  نحتبِ  ةَ بسرَ  دارِ  ِيف  ىل صَ وَ  ،ارِ الد  لَ خَ دَ  نْ مَ 
 ملَْ  هأن  قالُ يُ وَ  ها،يْ فِ  ىلّ صَ  هأن  قالَ يُ  ِيت ال  دُ ساجِ مَ الْ  اأم وَ : دٍ يْ زَ  أبوْ  الَ قَ  ،ةَ ارَ عمَ  أِيب  نِ ابْ  زلِ منْ وَ 
 دجِ مسْ وَ  ارن،مَ  بش جدسْ مَ وَ  ،قٍ ريْ زُ  ِين بَ  دجِ سْ مَ وَ  ابقبَ  ةَ مَ ثَ يْ خَ  ِين بَ  دٍ عْ سَ  دارُ  هيَ فَ  هايْ فِ  ل صَ يُ 

 بِين  ةفَ سقيْـ وَ  ،كَرب اْأل  رامحَ  بِين  دسجِ مَ وَ  ،دٍ أحُ  غارِ بِ  يذِ ال  دجِ مسْ الْ وَ  ،كَرب اْأل  ساملِ  بِين 
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 مكةَ  ِيف  رقاْأل  ذكروَ  ،ةِ الطبَ  فعرْ  دَ نْ عِ  اءِ وحَ الرّ  نِ بطْ بِ  يذِ ال  دجِ مسْ الْ وَ  ،يقصوِ الْ  ةَ اعدَ سَ 
 دُ جِ سْ مَ وَ  ،ةَ فَ لِ دَ زْ مُ  مسجدُ وَ  ف،يْ اخلْ  مسجدُ  هوَ وَ  َىن مِ  سجدُ مَ  هانْ مِ  دَ ساجِ مَ  عاَىل تَ  اهللاُ  اهَ شَزفَـ 

 دُ مسجِ وَ  ،ومِ الرّ  دَ نْ عِ  مسجدُ وَ  رقم،ألا مسجدُ وَ  ،ةَ دجيْ خَ  مسجدُ وَ  لد،موْ الْ  دُ جِ َمسوَ  فةَ رَ عَ 
 سجدُ مَ وَ ة، عرفَ بِ  قفِ موْ الْ  ْنيِ ميَ  نْ عَ  سجدُ مَ وَ  ،رِ روْ السّ  سجدُ مَ وَ  ،جرةِ الش  سجدُ مَ وَ  ن،اجلْ 
 نِ ابْ  سننِ لِ  ايمغلطَ  حُ رْ شَ "[. وارٍ ِجبِ  سجدُ مَ وَ  ،مَ يْ راهِ إبْ  سجدُ مَ وَ  باد،باعِ  سجدُ مَ وَ  ،بشِ الكَ 
  .])1/275( "ةماجَ 

  

  الصَالةِ  َوَمَواِضعِ  بَاُب ِذْكِر اْلَمَساِجدِ 

 النْجمَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  قـََرأَ : قَالَ  ،ْنهُ عَ  اللهُ  َرِضيَ  اللهِ  َعْبدِ  َعنْ  .69
رَ  َمَعهُ  َمنْ  َوَسَجدَ  ِفيَها َفَسَجدَ  ِبَمكةَ   ِإَلى فـََرفـََعهُ  تـَُرابٍ  َأوْ  َحًصى ِمنْ  َكفا َأَخذَ  َشْيخٍ  َغيـْ

َهِتِه، ُتهُ  َهَذا، َيْكِفيِني: َوقَالَ  َجبـْ ، )1067( ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ [ .َكاِفًرا قُِتلَ  َذِلكَ  بـَْعدَ  فـََرأَيـْ
 )].576( مٌ لِ سْ مُ وَ 

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 نَ مِ  هِ عليْ  ودُ جُ الس  زئُ جيُْ  مايْ فِ  ماءُ علَ الْ  فَ لَ تَـ اخْ : ه اهللارِمحَ  الٍ ط بَ  نُ ابْ  الَ قَ  �
◌َ  ابِ رَ اْآل  لىعَ  مْ هِ اعِ إمجْ  دَ عْ بَـ  ةِ بـْعَ الس  أن  يْ أبِ  حَ رْ شَ " رْ ظُ انْ [ .ةٌ ضَ يْ رِ فَ  ضِ رْ اْأل  لىعَ  دَ وْ جُ الس 
 .])4/108( "ي نِ عيْ لْ لِ  دداوُ 
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 "ي ارِ خَ بُ الْ  حِ يْ حِ صَ  حُ رْ شَ  يارِ القَ  ةُ دَ مْ عُ "[. ْنيِ الط  ِيف  السْجَدةِ  َجَوازُ  َهافيْـ وَ  �
)6/94([.  

  

 اْلَمَساِجدِ  َحْولِ  ِمنْ  اْألَْصَنامِ  ِإزَاَلةِ  بَابُ 

 َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  َدَخلَ : قَالَ  ،َعْنهُ  اللهُ  َرِضيَ  َمْسُعودٍ  ْبنِ  اللهِ  َعْبدِ  نْ عَ  .70
 َيِدِه، ِفي ِبُعودٍ  َيْطُعنُـَها َفَجَعلَ  ُنُصًبا، َوِستونَ  ِماَئةٍ  َثَالثُ  الَكْعَبةِ  َوَحْولَ  َمكَة، َوَسلمَ 
 مٌ لِ سْ مُ ، وَ )2478( ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ [ .اآليَةَ  }اْلَباِطلُ  َهقَ َوزَ  اْلَحق  َجاءَ {: يـَُقولُ  َوَجَعلَ 

)1781(.[ 

 ِمنَ  َجاَءُهمْ  قدْ  هفإن  ش؛يْ رَ قُـ  كفارِ لِ  دٌ عيْ وَ وَ  تـَْهِديدٌ } َوزََهقَ  اْلَحق  َجاءَ {: َوقـَْولُهُ 
يَمانِ  اْلُقْرآنِ  ِمنَ  ِبهِ  اللهُ  بـََعَثهُ  امَ  َوُهوَ  ِبِه، َلُهمْ  ِقَبلَ  َوَال  ِفيهِ  ِمْريَةَ  َال  الِذي اْلَحق  اللهِ   َواْإلِ

 اْلَحق  َمعَ  َلهُ  ثـََباتَ  َال  اْلَباِطلَ  فَِإن  َوَهَلَك، اْضَمَحل  َأيِ  بَاِطُلُهْم، وَزَهقَ . الناِفعِ  َواْلِعْلمِ 
 ].18: اْألَنِْبَياءِ [} زَاِهقٌ  وَ هُ  فَِإَذا فـََيْدَمُغهُ  اْلَباِطلِ  َعَلى بِاْلَحق  نـَْقِذفُ  َبلْ { بـََقاءَ  َوَال 
 ].)112- 5/111( "رٍ يْ ثِ كَ  نِ ابْ  رُ يْـ سِ فْ تَـ ["
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 هِ رِ يْ غَ  ِفيْ ِد وَ جِ سْ ِر بِاْلَمعروِف َوالنهِي َعِن اْلُمنكِر ِفي اْلمَ مْ بَاُب اْأل 

 َنْجِلسُ  ُكنا :قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  ُيَحدثُ  أَِبي َسِمْعتُ  :قَالَ  َيْحَيى ْبنُ  َعْمُروَعْن  .71
َنا َخَرجَ  فَِإَذا اْلَغَداةِ  َصَالةِ  قـَْبلَ  َمْسُعودٍ  ْبنِ  اللهِ  َعْبدِ  بَابِ  َعَلى  اْلَمْسِجدِ  ِإَلى َمَعهُ  َمَشيـْ

 ،َال  :قـُْلَنا ؟بـَْعدُ  الرْحَمنِ  َعْبدِ  أَبُو ِإلَْيُكمْ  َأَخَرجَ  :فـََقالَ  اْألَْشَعِري  ُموَسى أَبُو َفَجاَءنَا
 َعْبدِ  أَبَا يَا :ُموَسى أَبُو َلهُ  فـََقالَ  ،َجِميًعا ِإلَْيهِ  ُقْمَنا َخَرجَ  فـََلما ،َخَرجَ  ىَحت  َمَعَنا َفَجَلسَ 
ًرا ِإال  لِلهِ  َواْلَحْمدُ  َأرَ  َوَلمْ  أَْنَكْرتُهُ  َأْمًرا آنًِفا اْلَمْسِجدِ  ِفي رَأَْيتُ  ِإني الرْحَمنِ   :قَالَ  ،َخيـْ

 ُجُلوًسا ِحَلًقا قـَْوًما اْلَمْسِجدِ  ِفي رَأَْيتُ  :قَالَ  ،َفَستَـَراهُ  ِعْشتَ  ِإنْ  :فـََقالَ  ؟ُهوَ  َفَما
 فـَُيَكبـُرونَ  ،ِماَئةً  َكبـُروا :فـَيَـُقولُ  َحًصى أَْيِديِهمْ  َوِفي رَُجلٌ  َحْلَقةٍ  ُكل  ِفي الصَالةَ  يـَْنَتِظُرونَ 

 :قَالَ  ،ِماَئةً  فـَُيَسبُحونَ  ِماَئةً  َسبُحوا :يـَُقولُ وَ  ،ِماَئةً  فـَيُـَهلُلونَ  ،ِماَئةً  َهلُلوا :فـَيَـُقولُ  ،ِماَئةً 
 َأَفَال  :قَالَ  ،َأْمِركَ  َوانِْتظَارَ  رَْأِيكَ  انِْتظَارَ  َشْيًئا َلُهمْ  قـُْلتُ  َما :قَالَ  ،َلُهمْ  قـُْلتَ  ؟َفَماَذا

َنا َمَضى ثُم  َحَسَناِتِهمْ  ِمنْ  َيِضيعَ  َال  َأنْ  َلُهمْ  َوَضِمْنتَ  َسيَئاتِِهمْ  يـَُعدوا َأنْ  َأَمْرتـَُهمْ   َوَمَضيـْ
 َأرَاُكمْ  الِذي َهَذا َما :فـََقالَ  ،َعَلْيِهمْ  فـََوَقفَ  اْلِحَلقِ  تِْلكَ  ِمنْ  َحْلَقةً  أََتى َحتى َمَعهُ 

 :قَالَ  ،ِبيحَ َوالتسْ  َوالتـْهِليلَ  التْكِبيرَ  ِبهِ  نـَُعد  َحًصى الرْحَمنِ  َعْبدِ  أَبَا يَا :قَاُلوا ؟َتْصنَـُعونَ 
 َما ُمَحمدٍ  ُأمةَ  يَا َوْيَحُكمْ  َشْيءٌ  َحَسَناِتُكمْ  ِمنْ  َيِضيعَ  َال  َأنْ  َضاِمنٌ  فَأَنَا َسيَئاِتُكمْ  فـَُعدوا
 َلمْ  ثَِيابُهُ  َوَهِذهِ  ُمتَـَواِفُرونَ  َعَلْيِه َوَسلمَ  اللهُ  َصلى نَِبيُكمْ  َصَحابَةُ  َهُؤَالءِ  َهَلَكَتُكمْ  َأْسَرعَ 

 َأوْ  ُمَحمدٍ  ِملةِ  ِمنْ  َأْهَدى ِهيَ  ِملةٍ  َلَعَلى ِإنُكمْ  بَِيِدهِ  نـَْفِسي َوالِذي ُتْكَسرْ  َلمْ  َوآنَِيُتهُ  تـَْبلَ 
رَ  ِإال  َأَرْدنَا َما الرْحَمنِ  َعْبدِ  أَبَا يَا َواللهِ  :قَاُلوا ،َضَالَلةٍ  بَابِ  ُمْفَتِتُحو  ِمنْ  وََكمْ  :قَالَ  ،اْلَخيـْ

 يـَْقَرُءونَ  قـَْوًما َأن  ناثَ د حَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  ِإن  ُيِصيَبهُ  َلنْ  لِْلَخْيرِ  ُمرِيدٍ 



- 92 - 

 

www.ashhabulhadits.wordpress.com  

 

ُهمْ  تـََولى ثُم  ،ِمْنُكمْ  َأْكثـََرُهمْ  َلَعل  َأْدِري َما اللهِ  َواْيمُ  تـََراِقيَـُهمْ  ُيَجاِوزُ  َال  اْلُقْرآنَ   الَ فـَقَ  َعنـْ
َنا :َسَلَمةَ  ْبنُ  َعْمُرو  اهُ وَ رَ [. اْلَخَوارِجِ  َمعَ  النـْهَرَوانِ  يـَْومَ  يُطَاِعُنونَا اْلِحَلقِ  ُأولَِئكَ  َعامةَ  رَأَيـْ

 مِ ارِ الد 251( ي.[( 

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

: )14-5/13( "ةِ حَ يْ حِ الص  ثِ يْ ادِ حَ اْأل  ةِ لَ سِ لْ سِ " ه اهللا ِيف رِمحَ  اِين بَ لْ اْأل  الَ قَ  �
 اِ وْ كَ بِ  اإمن وَ  ةِ ادَ بَ عِ الْ  ةِ رَ ثْـ كَ بِ  تْ سَ يْ لَ  ةَ رَ بْـ عِ الْ  أن  ،ةِ ص قِ الْ وَ  ثِ ديْ احلَْ  نَ مِ  ذُ خَ ؤْ تُـ  ِيت ال  دِ ائِ وَ فَ الْ  نَ مِ وَ "
: اضً أيْ  هِ لِ وْ قَ بِ  هُ نْ عَ  اهللا يَ ضِ رَ  دٍ وْ عُ سْ مَ  نُ ابْ  ذاهَ  إَىل  أشارَ  قدْ وَ  ،ةِ عَ دْ بِ الْ  نِ عَ  ةٌ دَ يْ عِ بَ  ،ةِ ن الس  لىعَ 
  ".ةٍ عَ دْ بِ  ِيفْ  ادٍ هَ تِ اجْ  نَ مِ  رٌ يْـ خَ  ةٍ ن سُ  ِيف  ادٌ صَ تِ اقْ "

 كَ لْ تِ  حابَ أصْ  أن  ىرَ تَـ  أَال  ،ةِ ريْ كبِ الْ  دعةِ البِ  إَىل  بريدٌ  ةَ رَ يْـ غِ الص  ةَ عَ دْ بِ الْ  أن  هانْ مِ وَ  �
 منْ  لْ هَ فَـ  ؟بٍ الِ طَ  أِيبْ  نُ بْ  ي لِ عَ  دُ اشِ الر  يفةُ لِ اخلَْ  همُ لَ تَـ قَـ  نَ ذيْ الّ  وارجِ اخلْ  منَ  دبعْ  اوْ ارُ صَ  اتِ قَ لَ احلَْ 
 !.؟َربٍ تَ عْ مُ 

 َال بِ  دُ جِ سْ مَ الْ  كانَ َو  ابِ الرت ى وَ صَ لى احلَْ ا عَ وْ سُ لَ جَ  ءِ َال ؤُ هَ  لى أن عَ  يانٌ بَ  هِ يْ فِ  �
 .مُ لَ اهللا أعْ ، وَ دَ يْ اجِ جَ سَ  َال وَ  شَ ارِ فَ مَ 

 .ةٌ لَ َال ضَ وَ  ةٌ عَ دْ بِ ا هَ ريِْ  غَ ِيف  أوْ  دِ اجِ سَ مَ  الْ ِيف  ي اعِ مَ اجلَْ  رَ كْ الذ  لى أن عَ  لٌ يْ لِ دَ  هِ فيْ  �
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 دِ جِ سْ مَ ِفي الْ  ْكلِ بَاُب اْأل 

 اللهِ  َرُسولِ  َمعَ  َأَكْلَنا :قَالَ  الزبـَْيِدي  َجْزءٍ  ْبنِ  اْلَحاِرثِ  ْبنِ  اللهِ  َعْبدِ  َعنْ  .72
 اْلَحَصى ِفي أَْيِديـََنا فََأْدَخْلَنا الصَالةُ  فَأُِقيَمتْ  اْلَمْسِجدِ  ِفي ِشَواءً  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى

 ي ُقْمَنا ثُمأْ  َوَلمْ  ُنَصلنـَتَـَوض. 

 حِ رْ شَ " ِيف  ي اوِ حَ الط وَ ، )17702( دُ أمحَْ  هُ رجَ أخْ  ،هِ دِ اهِ وَ شَ بِ  حٌ يْ حِ صَ  ثٌ يْ دِ حَ ذا هَ 
 نْ مِ  هِ دِ اهِ وَ شَ  نْ مِ ، وَ فٌ يْ عِ ضَ  هوَ وَ  ةَ عَ يْـ هلَِ  نُ أيًضا ابْ  هِ ادِ نَ  إسْ ِيف  نْ كِ لَ وَ ) 374" (ثارِ اْآل  يعانِ مَ 
  ).5292( ةِ حابَ الص  فةِ رِ عْ مَ "  ِيف اِين هَ بَـ صْ اْأل  مٍ يْ عَ نُـ  أِيب  دَ نْ عِ  ِيب يْ التجَ  مٍ لِ سْ مُ  نِ بْ  ةَ بَ قْ عُ  ثِ يْ دِ حَ 

 نْ عَ  ثَ ديْ احلْ  ذاهَ  وِ رْ يَـ  ملَْ : قالَ وَ ) 6320(" طِ سَ وْ اْألَ  مِ عجَ مُ الْ " ِيف  اِين رَ بْـ الط  هُ أخرجَ وَ 
  .حٍ يْ رَ شُ  نُ بْ  ةُ وَ يْـ حَ  إال  مٍ لِ سْ مُ  نِ بْ  ةَ بَ قْ عُ 

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 .دِ جِ سْ  اْلمَ ِل ِيف كْ اْأل  وازِ لى جَ عَ  لٌ يْ لِ دَ  هِ يْ فِ  �

 َال وَ  شَ ارِ فَ مَ  َال بِ  نَ كا مَ ل سَ وَ  هِ ليْ ى اهللا عَ ل صَ  ِيب الن  دِ جِ سْ مَ  لى أن عَ  يانٌ ه بَ يْ فِ  �
 .ابِ الرت ى وَ صَ لى احلْ عَ  يل صَ يُ  كانَ َو  ،دَ يْ اجِ جَ سَ 

 نَ وْ ل صَ ا يُ وْ كانُـ   هُ حابَ أصْ وَ  مَ ل سَ وَ  هِ يْ ى اهللا علَ لّ صَ  ِيب الن  لى أن عَ  ل دُ يَ  ثُ ديْ ذا احلَْ هَ  �
 .ابِ رَ التـ ى وَ صَ ى احلَْ لَ عَ 

   .مُ لَ أعْ  اهللاُ وَ  ،لِ كْ اْأل  دَ عْ بَـ  دِ يَ الْ  لُ سْ غَ  لِ كْ اْألَ  ابِ آدَ  نْ مِ وَ  �
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بِنَـْفِسِه ِفي  اْلُحُضورُ  َواِحدٍ  ِلُكل  يـَتَـَيسرْ  َلمْ  اْلِعْلِم ِإَذا ُحُضورِ  ِفي بَاُب التـَناُوبِ 
  اْلَمْسِجدِ 

 نَِبى  اْعتَـَزلَ  َلما :قَالَ  اْلَخطابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َحدثَِنى َعباسٍ  ْبنِ  اللهِ  َعْبدِ  َعنْ  .73
 ى هِ اللهُ  َصلمَ  َعَلْيهِ  اللاسُ  فَِإَذا اْلَمْسِجدَ  َدَخْلتُ  :قَالَ  ِنَساَءهُ  َوَسلبِاْلَحَصى يـَْنُكُتونَ  الن 

 يـُْؤَمْرنَ  َأنْ  قـَْبلَ  َوَذِلكَ  ِنَساَءهُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  طَلقَ  َويـَُقوُلونَ 
 ،َعاِئَشةَ  َعَلى َفَدَخْلتُ  :قَالَ  اْليَـْومَ  َذِلكَ  َألْعَلَمن  :فـَُقْلتُ  :ُعَمرُ  فـََقالَ  بِاْلِحَجابِ 

 َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  تـُْؤِذى َأنْ  َشْأِنكِ  ِمنْ  بـََلغَ  َأَقدْ  َبْكرٍ  أَِبى بِْنتَ  يَا :فـَُقْلتُ 
 َعَلى َفَدَخْلتُ  :قَالَ  ،ِبَعْيَبِتكَ  َعَلْيكَ  اْلَخطابِ  اْبنَ  يَا َلكَ  َوَما يلِ  َما :فـََقاَلتْ  ؟َوَسلمَ 

 اللهِ  َرُسولَ  تـُْؤِذى َأنْ  َشْأِنكِ  ِمنْ  بـََلغَ  َأَقدْ  َحْفَصةُ  يَا :َلَها فـَُقْلتُ  ،ُعَمرَ  بِْنتِ  َحْفَصةَ 
 الَ  َوَسلمَ  َلْيهِ عَ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  َأن  َعِلْمتِ  َلَقدْ  َواللهِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى

 ،اْلُبَكاءِ  َأَشد  فـََبَكتْ  ،َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  َلطَلَقكِ  أَنَا َوَلْوالَ  ،ُيِحبكِ 
 ،بَةِ اْلَمْشرُ  ِفى ِخَزانَِتهِ  يفِ  ُهوَ  :قَاَلتْ  ،َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  أَْينَ  :َلَها فـَُقْلتُ 

 ُأْسُكفةِ  َعَلى قَاِعًدا َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  ُغَالمِ  ِبَربَاحٍ  أَنَا فَِإَذا َفَدَخْلتُ 
 اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  َعَلْيهِ  يـَْرَقى ِجذْعٌ  َوُهوَ  َخَشبٍ  ِمنْ  نَِقيرٍ  َعَلى رِْجَلْيهِ  ُمَدل  اْلَمْشُربَةِ 

 اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  َعَلى ِعْنَدكَ  ِلى اْسَتْأِذنْ  رَبَاحُ  يَا فـََناَدْيتُ  َويـَْنَحِدرُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ 
 رَبَاحُ  يَا :قـُْلتُ  ثُم  َشْيًئا يـَُقلْ  فـََلمْ  ِإَلى  َنَظرَ  ثُم  اْلُغْرَفةِ  ِإَلى رَبَاحٌ  فـََنَظرَ  ،َوَسلمَ  َعَلْيهِ 

 ثُم  اْلُغْرَفةِ  ِإَلى رَبَاحٌ  فـََنَظرَ  ،َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  َعَلى كَ ِعْندَ  ِلى اْسَتْأِذنْ 



- 95 - 

 

www.ashhabulhadits.wordpress.com  

 

 َرُسولِ  َعَلى ِعْنَدكَ  ِلى اْسَتْأِذنْ  رَبَاحُ  يَا :فـَُقْلتُ  َصْوِتى رَفـَْعتُ  ثُم  َشْيًئا يـَُقلْ  فـََلمْ  ِإَلى  َنَظرَ 
 أَنى َظن  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  َأن  َأُظن  فَِإنى َسلمَ وَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ 

 ِبَضْربِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  َأَمَرِنى لَِئنْ  َواللهِ  ،َحْفَصةَ  َأْجلِ  ِمنْ  ِجْئتُ 
 اللهِ  َرُسولِ  َعَلى َفَدَخْلتُ  اْرَقهْ  َأنِ  ِإَلى  فََأْوَمأَ  ْوِتىصَ  َورَفـَْعتُ  ،ُعنُـَقَها َألْضرَِبن  ُعُنِقَها
 َولَْيسَ  ِإزَارَهُ  َعَلْيهِ  فََأْدَنى َفَجَلْستُ  َحِصيرٍ  َعَلى ُمْضَطِجعٌ  َوُهوَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى
ُرهُ  َعَلْيهِ   َصلى اللهِ  َرُسولِ  ِخَزانَةِ  يفِ  يبَِبَصرِ  تُ فـََنَظرْ  َجْنِبهِ  ِفى أَثـرَ  َقدْ  اْلَحِصيرُ  َوِإَذا َغيـْ
 اْلُغْرَفةِ  نَاِحَيةِ  ِفى قـََرظًا َوِمْثِلَها الصاعِ  َنْحوِ  َشِعيرٍ  ِمنْ  ِبَقْبَضةٍ  أَنَا فَِإَذا َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ 
َتَدَرتْ  :قَالَ ، ُمَعلقٌ  َأِفيقٌ  َوِإَذا َناىَ  فَابـْ  يَا :قـُْلتُ  .»اْلَخطابِ  اْبنَ  يَا يـُْبِكيكَ  َما« :قَالَ  َعيـْ
 هِ  نَِبىرَ  َقدْ  اْلَحِصيرُ  َوَهَذا أَْبِكى الَ  ِلى َوَما ،اللِفيَها َأَرى الَ  ِخَزانـَُتكَ  َوَهِذهِ  َجْنِبكَ  ِفى أَثـ 
 َمارِ  ِفى وَِكْسَرى قـَْيَصرُ  َوَذاكَ  َأَرى َما ِإالَهارِ  الث  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  َوأَْنتَ  َواألَنـْ

 اآلِخَرةُ  لََنا َتُكونَ  َأنْ  تـَْرَضى َأالَ  اْلَخطابِ  اْبنَ  يَا« :فـََقالَ  ،ِخَزانـَُتكَ  َوَهِذهِ  َوَصْفَوتُهُ  َوَسلمَ 
َيا َوَلُهمُ  نـْ َوْجِههِ  ِفى َأَرى َوأَنَا َدَخْلتُ  ِحينَ  َعَلْيهِ  َوَدَخْلتُ  :قَالَ ، بـََلى :قـُْلتُ . »الد 

 فَِإن  طَلْقتَـُهن  ُكْنتَ  فَِإنْ  النَساءِ  َشْأنِ  ِمنْ  َعَلْيكَ  َيُشق  َما اللهِ  َرُسولَ  يَا :فـَُقْلتُ  ،َضبَ اْلغَ 
 َتَكلْمتُ  َوقـَلَما َمَعكَ  َواْلُمْؤِمُنونَ  َبْكرٍ  َوأَبُو َوأَنَا َوِميَكائِيلَ  َوِجْبرِيلَ  َوَمالَِئَكَتهُ  َمَعكَ  اللهَ 

 َهِذهِ  َونـََزَلتْ  َأُقولُ  الِذى قـَْوِلى ُيَصدقُ  اللهُ  َيُكونَ  َأنْ  رََجْوتُ  ِإال  ِبَكَالمٍ  اللهَ  َوَأْحَمدُ 
ًرا َأْزَواًجا يـُْبِدَلهُ  َأنْ  طَلَقُكن  ِإنْ  رَبهُ  َعَسى{ :التْخِييرِ  آيَةُ  اآليَةُ   َتظَاَهَرا َوِإنْ { ،}ِمْنُكن  َخيـْ
 وََكاَنتْ  }َظِهيرٌ  َذِلكَ  بـَْعدَ  َواْلَمالَِئَكةُ  اْلُمْؤِمِنينَ  َوَصاِلحُ  َوِجْبرِيلُ  َمْوالَهُ  ُهوَ  هَ الل  فَِإن  َعَلْيهِ 

 َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِبى  ِنَساءِ  َساِئرِ  َعَلى َتظَاَهَرانِ  َوَحْفَصةُ  َبْكرٍ  يأَبِ  بِْنتُ  َعاِئَشةُ 
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 َدَخْلتُ  ِإنى اللهِ  َرُسولَ  يَا :قـُْلتُ . »الَ « :قَالَ  ،َأطَلْقتَـُهن  اللهِ  َرُسولَ  يَا :فـَُقْلتُ 
 َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  طَلقَ  يـَُقوُلونَ  بِاْلَحَصى يـَْنُكُتونَ  َواْلُمْسِلُمونَ  اْلَمْسِجدَ 

ثُهُ  َأَزلْ  فـََلمْ . »ِشْئتَ  ِإنْ  نـََعمْ « :قَالَ  ُهن ُتطَلقْ  َلمْ  أَنكَ  فَُأْخِبَرُهمْ  َأفَأَْنِزلُ  ِنَساَءهُ  ى ُأَحدَحت 
 نـََزلَ  ثُم  ثـَْغًرا الناسِ  َأْحَسنِ  ِمنْ  وََكانَ  َفَضِحكَ  َكَشرَ  َوَحتى َوْجِههِ  َعنْ  اْلَغَضبُ  َتَحسرَ 

 هِ  نَِبىى اللهُ  َصلمَ  َعَلْيهِ  اللثُ أَتَ  فـَنَـَزْلتُ  َونـََزْلتُ  َوَسلهِ  َرُسولُ  َونـََزلَ  بِاْلِجذْعِ  َشبى اللَصل 
 ِإنَما اللهِ  َرُسولَ  يَا فـَُقْلتُ  بَِيِدهِ  َيَمسهُ  َما اَألْرضِ  َعَلى َيْمِشى َكأَنَما َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ 

 فـَُقْمتُ  ،»َوِعْشرِينَ  اِتْسعً  َيُكونُ  الشْهرَ  ِإن « :قَالَ  ،َوِعْشرِينَ  ِتْسَعةً  اْلُغْرَفةِ  ِفى ُكْنتَ 
 َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  ُيطَلقْ  َلمْ  َصْوِتى بَِأْعَلى فـََناَدْيتُ  اْلَمْسِجدِ  بَابِ  َعَلى

 َردوهُ  وْ َولَ  ِبهِ  َأَذاُعوا اْلَخْوفِ  َأوِ  اَألْمنِ  ِمنَ  َأْمرٌ  َجاَءُهمْ  َوِإَذا{ :اآليَةُ  َهِذهِ  َونـََزَلتْ  ،ِنَساَءهُ 
ُهمْ  اَألْمرِ  ُأوِلى َوِإَلى الرُسولِ  ِإَلى ُهمْ  َيْستَـْنِبُطونَهُ  الِذينَ  َلَعِلَمهُ  ِمنـْ  أَنَا َفُكْنتُ  }ِمنـْ

 ].)1479( مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ [ .التْخِييرِ  آيَةَ  َوَجل  َعز  اللهُ  َوأَنـَْزلَ  اَألْمرَ  َذِلكَ  اْستَـْنَبْطتُ 

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 ضَ رْ اْأل  هِ بِ  نَ وْ بُـ َيْضرِ  أيْ ) بِاحلََْصى يـَْنُكُتونَ  الناسُ  فَِإَذا اْلَمْسِجدَ  َدَخْلتُ : (هُ لُ وْ قَـ  �
 بُ يْ رِ غَ "وَ ، )5/236( "رِ ثَ اْأل  بِ يْ رِ غَ  يْ فِ  ةُ ايَ هَ النـ "[. ءِ يْ الش  ِيف  ُمفكرِ الْ  نَ مِ  نُ كوْ يَ  ذلكوَ 
  .])2/216( "ةَ بَ يْ تَـ قُـ  نِ بْ ِال  ثِ يْ دِ حَ الْ 

 َال وَ  شَ فارِ مَ  َال بِ  مَ ل سَ وَ  هِ ليْ ى اهللا عَ لّ صَ  ِيب الن  دَ جِ سْ مَ  لى أن عَ  ليلٌ دَ  هِ يْ فِ  �
  .ابِ رَ التـ ى وَ صَ ى احلَْ لَ عَ  نَ وْ ل صَ يُ  هُ حابَ أصْ وَ  مَ ل سَ وَ  هِ ليْ ى اهللا عَ لّ صَ  ِيب الن  كانَ ، َو دَ اجيْ جَ سَ 
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لى عَ  نَ وْ دُ جُ سْ ا يَ وْ كانُـ   هُ ابَ حَ أصْ وَ  مَ سل وَ  يهِ لَ عَ  ى اهللاُ لّ اهللا صَ  لَ سوْ رَ  أن  انٌ يَ ه بَـ يْ فِ  �
 .ابِ الرت ى وَ صَ احلْ 

 ُكْنتُ  َغابَ  َوِإَذا بِاخلََْربِ  أَتَاِين  ِغْبتُ  ِإَذا اْألَْنَصارِ  ِمنَ  َصاِحبٌ  ِيل  وََكانَ ( :قـَْولُهُ  �
 ُحُضورِ  ِيف  التـَناُوبِ  َواْسِتْحَبابُ  اْلِعْلمِ  َجمَاِلسِ  ُحُضورِ  اْسِتْحَبابُ  َهَذا ِيف ) بِاخلََْربِ  آتِيهِ  أَنَا

 "ُمْسِلمٍ  َعلى النـَوِوي  َشرحُ . ["بِنَـْفِسهِ  احلُُْضورُ  َواِحدٍ  ِلُكل  يـَتَـَيسرْ  ملَْ  ِإَذا اْلِعْلمِ 
)10/86(.[ 

 اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  لَ اْعتَـزَ  َذِلكَ  ِمنْ  َأَشد  فـََقالَ  اْلَغساِين  َجاءَ  فـَُقْلتُ ( :قـَْولُهُ  �
 بَِأْحَوالِ  اِالْهِتَمامِ  ِمنَ  َعَلْيهِ  َعنـُْهمْ  اللهُ  َرِضيَ  الصَحابَةُ  َكاَنتِ  َما ِفيهِ ) أَْزَواَجهُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ 

 َعلى النـَوِوي  َشرحُ . ["ْغِضُبهُ يُـ  َأوْ  يـُْقِلُقهُ  ِلَما التام  َواْلَقَلقِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ 
 ].)10/86( "ُمْسِلمٍ 

 اْحلََياةِ  ِيف  طَيَباتـُُهمْ  َهلُمْ  ُعجَلتْ  قـَْومٌ  أُولَِئكَ ( :َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى قـَْولُهُ  �
نـَْيا ا َهَذا ِعَياضٌ  اْلَقاِضي قَالَ ) الدِمم  لُ  َمنْ  بِهِ  َحيَْتجَمْفُهوِمهِ  ِيف  ِلَما اْلِغَىن  َلىعَ  اْلَفْقرَ  يـَُفض  أَن 
نـَْيا طَيَباتِ  ِمنْ  يـَتَـَعجلُ  َما ِمبِْقَدارِ  ا اْآلِخَرةِ  ِمنَ  يـَُفوتُهُ  الدَخًرا َكانَ  ِممْلهُ  ملَْ  َلوْ  َلهُ  ُمدقَالَ  يـَتَـَعج 

نـَْيا نَِعيمِ  ِمنْ  نَاُلوهُ  َما ُهوَ  اْلُكفارِ  َحظ  َأن  اْلُمَرادَ  بَِأن  اْآلَخُرونَ  َوَقْد يـََتَأولُهُ  َوَال  الد  ِيف  َهلُمْ  َحظ 
 ].)93-10/92( "ُمْسِلمٍ  َعلى النـَوِوي  َشرحُ [" .أَْعَلمُ  َواللهُ  اْآلِخَرةِ 

 اْحِتَجابِ  َجَوازُ ه َوِفي ،)َوِعْشُرونَ  ِتْسعٌ  الشْهرَ  ِإن ( :َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى قـَْولُهُ  �
َمامِ ا  منع َعِلمَ  ِإَذا اْحلَاِجبَ  َأن  َوِفيَها اْلُمِهمةِ  ِحلَاَجاِِمُ  اْألَْوقَاتِ  بـَْعضِ  ِيف  َوَحنْوِِمهَا َواْلَقاِضي ْإلِ
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 انَ كَ  أَنهُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِيب  َعاَدةِ  ِمنْ  َواْلَغاِلبُ  يَْأَذنْ  ملَْ  اْلَمْحُجوبِ  ِبُسُكوتِ  اآلذان
  .لِْلَحاَجةِ  اْليَـْومِ  َهَذا ِيف  َواختََذهُ  َحاِجًبا َواختََذهُ  َحاِجًبا يـَتِخذُ  َال 

ْنَسانِ  َعَلى اِالْسِتْئَذانِ  ُوُجوبُ  َوِفيهِ  �  َقدْ  ِألَنهُ  َوْحَدهُ  أَنهُ  َعِلمَ  َوِإنْ  َمْنزِلِهِ  ِيف  اْإلِ
  .ِفيَها ْيهِ َعلَ  اِالطَالعُ  ُيْكَرهُ  َحاَلةٍ  َعَلى َيُكونُ 

 َوَغْريِهِ  اْجلَِليلِ  الرُجلِ  بـَْنيَ  فـَْرقَ  َال  أَنهُ  َوِفيهِ  يـُْؤَذنْ  ملَْ  ِإَذا اِالْسِتْئَذانِ  َتْكَرارُ  َوِفيهِ  �
  .اِالْسِتْئَذانِ  ِإَىل  َحيَْتاجُ  أَنهُ  ِيف 

 َبْكرٍ  أَبَا ِألَن  ُمَزوَجةً  ابِْنتً  أَوْ  َكِبريًا أَوْ  َكانَ  َصِغريًا َوَلَدهُ  الرُجلِ  تَْأِديبُ  َوِفيهِ  �
  .هنتِ بِ  مانهُ مِ  واحدٍ  لّ كُ  وجأوَ  همايْ نتَـ بِ  أدبا ماهُ عنْـ  اهللا رضيَ  عمرَ وَ 

نـَْيا ِمنَ  التـَقللِ  ِمنَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِيب  َعَلْيهِ  َكانَ  َما َوِفيهِ  � َهاَدةِ  الدَوالز 
  .ِفيَها

َاذِ  الدرَجِ  َذاتِ  اْلُغْرَفةِ  ُسْكَىن  َجَوازُ  َوِفيهِ  � اْلبَـْيتِ  ِألَثَاثِ  اْخلَِزانَةِ  َواخت.  

  .ِفيهِ  َوتـََناُوِِمْ  اْلِعْلمِ  طََلبِ  َعَلى ِحْرِصِهمْ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َكانُوا َما َوِفيهِ  �

 َصاِحِبهِ  َعنْ  يَْأُخذُ  انَ كَ  َعْنهُ  اللهُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ِألَن  اْلَواِحدِ  َخَربِ  قـَُبولِ  َجَوازُ  َوِفيهِ  �
 َويَْأُخذُ  اْألَْنَصارِي  َعْنهُ  اْألَْنَصارِي.  

 ِمْنهُ  اْلَمْأُخوذِ  ِمنَ  أَْفَضلَ  اْآلِخذُ  َكانَ  َوِإنْ  ِعْنَدهُ  َكانَ  َعمنْ  اْلِعْلمِ  َأْخذُ  َوِفيهِ  �
  .اْألَْنَصارِي  َهَذا َعنْ  ُعَمرُ  َأَخذَ  َكَما
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ْنسَ  َأن  َوِفيهِ  �  َيْشرَحُ  ِمبَا َوُمَؤاَنَسِتهِ  َمههِ  ِإزَاَلةَ  َوأَرَادَ  َمْهُموًما َصاِحَبهُ  رََأى ِإَذا انَ اْإلِ
 َأْسَتْأِنسُ  :َعْنهُ  اللهُ  َرِضيَ  ُعَمرُ  قَالَ  َكَما َذِلكَ  ِيف  َيْسَتْأِذنَهُ  َأنْ  َلهُ  يـَْنَبِغي َمههُ  َوَيْكِشفُ  َصْدرَهُ 

َا امهُ دُ زيْ يَ فَـ  بهاحِ صَ  قوافِ يُ  َال  ِمبَا اْلَكَالمِ  ِمنَ  يَْأِيت  َقدْ  هُ َوِألَن  ،اللهِ  َرُسولَ  يَا َا َأْحَرَجهُ  َوُرمب َوُرمب 
  .اْلُمِهمةِ  اْآلَدابِ  ِمنَ  َوَهَذا يـَْرَتِضيهِ  َال  ِمبَا َتَكلمَ 

  .ُعَمرَ  َمعَ  َعباسٍ  نُ بْ ا لَ عَ فَـ  اكمَ  مْ هُ تُـ هيبَ وَ  مهُ تُـ مَ دْ خِ وَ  اْلِكَبارِ  تـَْوِقريُ  َوِفيهِ  �

 َضرُتكِ  يـَُقلْ  وَملَْ  َجارَُتكِ  َكاَنتْ  َأنْ  َكَقْولِهِ  اجلَِْميَلةِ  بِاْألَْلَفاظِ  اخلِْطَابُ  َوِفيهِ  �
  .اْلَكرَاَهةِ  ِمنَ  الضرةِ  َلْفظِ  ِيف  ِلَما َهَذا َتْستَـْعِملُ  َواْلَعَربُ 

  .اْلُمِهمةِ  ِلْألُُمورِ  اْلَفزَعِ  ِشدةِ وَ  ِلِالْسِتْئَذانِ  َغْريِهِ  بَابِ  قـَرْعِ  َجَوازُ  َوِفيهِ  �

ْنَسانِ  َنَظرِ  َجَوازُ  َوِفيهِ  �  َعَدمَ  َعِلمَ  ِإَذا ِفيهِ  َوَما َصاِحِبهِ  بـَْيتِ  نـََواِحي ِإَىل  اْإلِ
 َكرَاَهَتهُ  َعِلمَ  ِإَذا َما َعَلى َحمُْمولٌ  َوُهوَ  النَظرِ  ُفُضولَ  السَلفُ  َكرِهَ  َوَقدْ  ،ِلَذِلكَ  َصاِحِبهِ  َكَراَهةِ 
  .ِفيَها َوَشك  ِلَذِلكَ 

َها َجَرى ِإَذا آَخرَ  بـَْيتٍ  ِيف  َواْعِتزَاَلهُ  َزْوَجِتهِ  ِهْجَرانَ  لِلزْوجِ  َأن  َوِفيهِ  �  َسَببٌ  ِمنـْ
  .يـَْقَتِضيهِ 

 َوبِهِ ، ْفَصةَ حَ  أَْنفُ  َرِغمَ  ُعَمرَ  َكَقْولِ  َأَساءَ  ِإَذا أَنـُْفهُ  َرِغمَ  لَِغْريِهِ  قـَْولِهِ  َجَوازُ  َوِفيهِ  �
  .َماِلكٌ  وََكرَِههُ  َوآَخُرونَ  اْلَعزِيزِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعَمرُ  قَالَ 

 الشْهرِ  اْنِقَضاءِ  بـَْعدَ  الدُخولِ  َوِيف  التْخِيريِ  ِيف  َِا ِلِالبِْتَداءِ  َعاِئَشةَ  َفِضيَلةُ  َوِفيهِ  �
 ].)94-10/93( "ُمْسِلمٍ  َعلى النـَوِوي  َشرحُ . ["َأْعَلمُ  َواللهُ  ،َذِلكَ  َغيـْرُ  َوِفيهِ 
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  ُهَهاَوتـَْنزِيْـ  اْلَمَساِجدِ  ِصَيانَةِ باُب 

 .ةٍ ُجُمعَ  ُكل  ِفي اْلَمْسِجدَ  ُيَجمرُ  َكانَ  اْلَخطابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأن  ،ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  .74

ثـََنا :القَ ، وَ )7523( ةَ بَ يْ شَ  أِيبْ  نُ ابْ  اهُ وَ رَ ، نٌ سَ حَ  ثٌ ديْ ذا حَ هَ  ثـََنا: قَالَ  ،وَِكيعٌ  َحد حد 
،هِ ، بِ ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  نَاِفٍع، َعنْ  اْلُعَمرِي.   

 مرَ عُ  نُ بْ  اهللا دُ بْ عَ  هيْ فِ وَ "): 2/11( ي مِ ثَ يْ اهلَْ  ال، قَ رَ مَ عُ  نُ بْ  اهللا دُ بْ عَ  هوَ  ي رِ مَ عُ الْ وَ 
  . "هِ بِ  اجِ جَ تِ حْ اْالِ  ِيف  فَ لَ تَـ اخْ وَ  هُ رُ يْـ غَ وَ  دُ أمحَْ  هُ قَ ثّـ وَ  ،ي رِ مَ عُ الْ 

  .)190(ًضا أيْ  ىلَ عْ يَـ  أبوْ  هُ جَ رَ أخْ  دْ قَ وَ 

 نِ ابْ  رُ يْـ سِ فْ تَـ "[ ".مُ لَ أعْ  اهللاوَ  ،هِ بِ  أسَ بَ  َال  نٌ سَ حَ  هُ ادُ نَ إسْ " :ه اهللارِمحَ  ْريٍ كثِ  نُ ابْ  القَ وَ 
 .])1/586( "ابُ تطَ مسْ الْ  مرُ الثّ "، وَ )6/65( "رٍ يْ ثِ كَ 

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 "ُمْسِلمٍ  َعلى النـَوِوي  َشرحُ . ["اْألَْقَذارِ  َعنِ  َوتـَْنزِيِههِ  اْلَمْسِجدِ  اْحِرتَامُ  يهِ َوفِ  �
)3/190(.[ 

 ورفع اْألَْصَواتِ  َواْلُبَصاقِ  َواْلَقَذى اْألَْقَذارِ  َعنِ  َوتـَْنزِيُهَها اْلَمَساِجدِ  ِصَيانَةُ  هِ يْ فِ  �
 "ُمْسِلمٍ  َعلى النـَوِوي  َشرحُ [". َذِلكَ  َمْعَىن  ِيف  َوَما اْلُعُقودِ  ائِرِ َوسَ  َوالشرَاءِ  َواْلبَـْيعِ  َواْخلُُصوَماتِ 

)3/191-192(.[ 
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 رِ وْ خُ بُ الْ بِ  دِ جِ سْ مَ الْ  ْريِ مِ جتَْ  ب حَ تَ سْ يُ  هُ أن  مُ لَ عْ يُـ  هِ بِ وَ ": ه اهللاُ رِمحَ  رٍ جَ حَ  نُ ابْ  الَ قَ  �
 رضيَ  رُ مَ عُ  دَ عَ قَـ  اإذَ  جدَ مسْ الْ  مرُ جيَ  رَ مَ عُ  نُ بْ  اهللا دُ عبْ  كانَ  قدْ فَ  ،هُ رهَ كَ  ثُ يْ حَ  كٍ الِ مَ لِ  افً َال خِ 
 ةُ َال الص  هليْ عَ  هعنْ  يَ وِ رُ وَ  ،بِ يْ الط وَ  رانِ فَ عْ الزّ بِ  فِ لَ الس  عضُ بَ  تحبّ اسْ وَ  َربِ نْ مِ الْ  لىعَ  نهُ عَ  اهللا
  ."هلَ فعَ  مُ َال الس وَ 

 . ةٌ ن سُ  وَ هُ : اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  ِيب عْ الش  الَ قَ وَ  �

 "ي ذِ وَ حْ اْألَ  ةَ فَ حْ تُ " رْ ظُ انْ [. فهظيْ نْ تَـ وَ  جدسْ مَ الْ  كنسُ  اضً أيْ  ب حَ تَ سْ يُ  هُ أن وَ  �
 .)1/586( "ابُ تطَ سْ مُ الْ  مرُ الثّ "وَ  )3/168(

" اجِ ج حَ الْ  نِ بْ  مِ لِ سْ مُ  ىلَ عَ  حُ رْ شَ  اجِ هَ نْـ مِ الْ "ِيف  اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  ي وِ وَ النـ  الَ قَ  �
َها َأْطَرافًا أَذُْكرَ  َأنْ  يـَْنَبِغي َمَساِئلُ  اْلَفْصلِ  َهَذا َوِيف : )3/192-193(  :ُخمَْتَصَرةً  ِمنـْ

 َكانَ  فَِإنْ  لِْلُمْحِدثِ  اْلَمْسِجدِ  ِيف  اْجلُُلوسِ  َجَوازِ  َعَلى اْلُمْسِلُمونَ  َأْمجَعَ  :َأَحُدَها
 َذِلكَ  َحنْوِ  أَوْ  َصَالةٍ  ارِ انِْتظَ  أَوِ  َمْوِعظَةٍ  َمسَاعِ  أَوْ  ِعْلمٍ  ِقَراَءةِ  أَوْ  اْعِتَكافٍ  ِمنَ  لِِعَباَدةٍ  ُجُلوُسهُ 

 َمْكُروهٌ  ِإنهُ  َأْصَحابَِنا بـَْعضُ  َوقَالَ  ُمَباًحا َكانَ  َذِلكَ  ِمنْ  ْيءٍ شَ لِ  كنْ يَ  ملَْ  نْ إو  ُمْسَتَحبا َكانَ 
   .َضِعيفٌ  َوُهوَ 

 ،"م اْألُ " ِيف  عاَىل تَ  اهللا هُ َرِمحَ  الشاِفِعي  َعَلْيهِ  َنص  اْلَمْسِجدِ  ِيف  ِعْنَدنَا النـْومُ  َجيُوزُ  :الثانَِيةُ 
ْشَراقِ " ِيف  اْلُمْنِذرِ  نُ بْ ا القَ   طاءٌ عَ وَ  نُ سَ احلَْ وَ  بِ ي سَ مُ الْ  نُ بْ ا جدِ مسْ الْ  ِيف  النـْومِ  ِيف  َرخصَ  ":اْإلِ
 ِلَصَالةٍ  ِفيهِ  تـََنامُ  ُكْنتَ  ِإنْ  :قَالَ  أَنهُ  َعْنهُ  َوُرِويَ  َمْرَقًدا هوْ ذُ خِ ت تَـ  َال  :اسٍ ب عَ  نُ بْ ا القَ وَ  ،ي عِ افِ الش وَ 

 َوَال  لِْلُغَربَاءِ  ِبَذِلكَ  بَْأسَ  َال  :َماِلكٌ  َوقَالَ  ،اْلَمْسِجدِ  ِيف  النـْومُ  ُيْكَرهُ  :اْألَْوزَاِعي  َوقَالَ  ،بَْأسَ  َفَال 
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َههُ  َأوْ  ُمَساِفًرا َكانَ  ِإنْ  :َأْمحَدُ  َوقَالَ  ،لِْلَحاِضرِ  َذِلكَ  أََرى  أَوْ  َمِقيًال  اختََذهُ  َوِإنِ  بَْأسَ  َفَال  ِشبـْ
 َأِيب  ْبنِ  َعِلي  بِنَـْومِ  َجوزَهُ  َمنْ  َواْحَتج  اْلُمْنِذرِ  نُ بْ ا َحَكاهُ  َما َهَذا ِإْسَحاقَ  قـَْولُ  َوَهَذا َفَال  َمِبيًتا

 ْبنِ  َوُمثَاَمةَ  َواْلَغرِيِبنيِ  َشاحِ اْلوِ  َصاِحَبةِ  َواْلَمْرأَةِ  الصفةِ  َوَأْهلِ  ُعَمرَ  نِ بْ او  َعْنهُ  اللهُ  َرِضيَ  طَاِلبٍ 
 َأنْ  َوَجيُوزُ  ،َأْعَلمُ  َواللهُ  ،َمْشُهورَةٌ  "الصِحيحِ " ِيف  َوَأَحاِديثـُُهمْ  ،َوَغْريِِهمْ  أَُميةَ  ْبنِ  َوَصْفَوانَ  أُثَالٍ 
   .ِإْذنٍ  ِبَغْريِ  ُدُخولِهِ  ِمنْ  َوُميَْنعُ  اْلُمْسِلِمنيَ  بِِإْذنِ  اْلَمْسِجدِ  ُدُخولِ  ِمنْ  اْلَكاِفرُ  ُميَكنَ 

 أَنْ  ِإال  اْلَمْسِجدِ  ِيف  اْلُوُضوءَ  اْلِعْلمُ  َعْنهُ  ُحيَْفظُ  َمنْ  ُكل  أَبَاحَ  اْلُمْنِذرِ  نُ بْ ا القَ  :الثالَِثةُ 
َمامُ  َونـََقلَ  َمْكُروهٌ  فَِإنهُ  بِهِ  الناسُ  يـََتَأذى َأوْ  يـَبُـلهُ  َمَكانٍ  ِيف  يـَتَـَوضأَ   َبطالٍ  ْبنُ  حلََْسنُ َوا اْإلِ

 عَ  نِ بْ اوَ  رَ مَ عُ  نِ بْ ا نِ عَ  ذاهَ  اْلَماِلِكي فِ نَ احلَْ وَ  سٍ طاوُ وَ  طاءٍ عَ وَ  اسٍ ب كِ الِ مَ الْ  مِ اسِ قَ الْ  نِ بْ اوَ  ي ي 
 َواللهُ  ،دِ لِْلَمْسجِ  تـَْنزِيًها َكرُِهوهُ  أَنـُهمْ  َوَسْحُنونَ  َوَماِلكٍ  نَ يْ ِسريِْ  نِ بْ ا نِ عَ وَ  مِ لْ عِ الْ  لِ أهْ  رِ ثَ أكْ وَ 

  .َأْعَلمُ 

َيانِ  َواْلَمَجاِننيِ  اْلبَـَهاِئمِ  ِإْدَخالُ  ُيْكَرهُ  :َأْصَحابَِنا ِمنْ  َمجَاَعةٌ  قَالَ  :الراِبَعةُ   الِذينَ  َوالصبـْ
 ِألَن  َحيُْرمُ  َوَال  اْلَمْسِجدَ  تـَْنِجيُسُهمُ  يـُْؤَمنُ  َال  ِألَنهُ  َمْقُصوَدةٍ  َحاَجةٍ  لَِغْريِ  اْلَمْسِجدَ  ُميَيـُزونَ  َال 

 ِيبى النهُ  َصلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  اْلَكرَاَهةَ  َهَذا يـَْنِفي َوَال  اْلَبِعريِ  َعَلى طَافَ  َوَسلى ِألَنهُ  َصلَعَلْيهِ  الل 
  .َأْعَلمُ  َواللهُ  ،َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى بِهِ  لِيُـْقَتَدى لَِيْظَهرَ  أَوْ  لِْلَجَوازِ  بـََيانًا َذِلكَ  فـََعلَ  َوَسلمَ 

 َخافَ  فَِإنْ  َجنَاَسةٌ  َبَدنِهِ  َعَلى َمنْ  َوأَما ،اْلَمْسِجدِ  ِإَىل  النَجاَسةِ  ِإْدَخالُ  َحيُْرمُ  :اْلَخاِمَسةُ 
 فَِإنْ  اْلَمْسِجدِ  ِيف  افْـَتَصدَ  ِإَذا َوأَما ،َجازَ  َذِلكَ  أَِمنَ  فَِإنْ  الدُخولُ  َلهُ  َجيُزْ  ملَْ  اْلَمْسِجدِ  تـَْنِجيسَ 

 َفِفيهِ  ِإنَاءٍ  ِيف  اْلَمْسِجدِ  ِيف  بَالَ  َوِإنْ  َفَمْكُروهٌ  ِإنَاءٍ  ِيف  َدُمهُ  َقَطرَ  َوِإنْ  َفَحَرامٌ  ِإنَاءٍ  َغْريِ  ِيف  َكانَ 
   .َمْكُروهٌ  َوالثاِين  َحرَامٌ  أَنهُ  َأَصحُهَما َوْجَهانِ 
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 ِلْألََحاِديثِ  اْألََصاِبعِ  َوَتْشِبيكُ  الرْجلِ  َوَهز  َمْسِجدِ الْ  ِيف  اِالْسِتْلَقاءُ  َجيُوزُ  :الساِدَسةُ 
   .َوَسلمَ  اللُه َعَلْيهِ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  ِفْعلِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِيف  اْلَمْشُهورَةِ  الصِحيَحةِ 

 الصِحيَحةِ  ِلْألََحاِديثِ  َوتـَْنِظيُفهُ  اْلَمْسِجدِ  َكْنسُ  ُمَتَأكًدا اْسِتْحَبابًا ُيْسَتَحب  :الساِبَعةُ 
 .أَْعَلمُ  َواللهُ  ِفيهِ  اْلَمْشُهورَةِ 

َها اهللاُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ  .75 َيانِ  َأَمرَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اهللاِ  َرُسولَ  َأن  َعنـْ  بِبُـنـْ
 نُ ابْ ، وَ )4308( ي قِ هَ يْـ بَـ الْ  اهُ وَ رَ . [َوتـَُنظفَ  ُتطَيبَ  َأنْ  ِبَها َوَأَمرَ  الدورِ  ِفي اْلَمَساِجدِ 

  .])1634( انب حِ 

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 .اتِ اسَ جَ الن  رِ سائِ وَ  ولِ بَ الْ  نِ عَ  دمساجِ الْ  هِ يْ زِ نْ تَـ  بُ جوْ وُ  ىعلَ  يلٌ لِ دَ  ثِ يْ دِ احلَْ  ِيف وَ  �

 الَ بَ  نْ مَ فَ  دِ جِ سْ مَ الْ  ِيف  لُ بوْ الْ  زُ وْ جيَُ  َال وَ  :"ىل حَ مُ الْ " ِيف  ه اهللاُ رِمحَ  مٍ زْ حَ  نُ ابْ  القَ وَ  �
 . قتهُ صَ بَ  نُ فَ دْ يُ لْ فَـ  هِ يْ فِ  قَ صَ بَ  نْ مَ فَ  هيْ فِ  صاقُ بَ الْ  زُ وْ جيَُ  َال وَ  ماءٍ  نْ مِ  ابً وْ نُـ ذَ  هِ لِ وْ بَـ  ىلَ عَ  ب صُ  هيْ فِ 

 عادإبْ  انِ بَ جَ وْ يُـ  بُ يْ يِ طْ الت وَ  فُ يْ ظِ نْ التـ وَ  ،بٍ يْ يِ طْ تَ وَ  فٍ يْ ظِ نْ تَـ  مُ اسْ  هليْ عَ  عقَ وَ  ما ل كُ  �
  .هِ ريِْ غَ وَ  لِ وْ بَـ الْ  ْنيِ عَ  إذهابِ  نْ مِ  د بُ  فَال  ةٍ امَ مَ قُ  ل كُ َو  ذرٍ قَ  لكُ َو  مٍ ر حمَُ  لّ كُ 

 هِ لِ وْ قَـ  ِيف  رِ وْ ذكُ مَ الْ  عِ فْ الر  نَ مِ  يَ هِ  رِ امِ وَ اْأل  نَ مِ  هابلَ قَ  ماوَ  يواهِ الن  هذِ هَ  أن  ملَ عْ يَـ لِ وَ  �
 ابُ طَ تَ سْ مُ الْ  رُ مَ الث "[. ]36: رُ وْ النـ [} اْمسُهُ  ِفيَها َويُْذَكرَ  تـُْرَفعَ  َأنْ  اللهُ  أَِذنَ  بـُُيوتٍ  ِيف {: عاَىل تَ 
  .])1/723(" ي قودرِ شْ ْأل لِ 
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  اْلَبِعيرُ  يـَُوطنُ  َكَما اْلَمْسِجدِ  ِفي اْلَمَكانَ  الرُجلُ  يـَُوطنَ  النـْهِي َأنْ  بَابُ 

 َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  ىنـَهَ : قَالَ  ،ِشْبلٍ  ْبنِ  الرْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  .76
 يـَُوطنُ  َكَما اْلَمْسِجدِ  ِفي اْلَمَكانَ  الرُجلُ  يـَُوطنَ  َوَأنْ  السْبِع، َواْفِتَراشِ  اْلُغَراِب، نـَْقَرةِ  َعنْ 

 ].)862( دَ اوُ دَ  وْ أبُـ  اهُ وَ رَ [ .اْلَبِعيرُ 

 َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  َأن  أَبِيهِ  َعنْ  َسَلَمةَ  ْبنِ  اْلَحِميدِ  َعْبدِ  َعنْ  .77
 َكَما الصَالةِ  ِفي َمَقاَمهُ  الرُجلُ  يُوِطنَ  َوَأنْ  السُبعِ  فـَْرَشةِ  َوَعنْ  اْلُغَرابِ  نـَْقَرةِ  َعنْ  نـََهى

  ].)23758( دُ مَ أحْ  اهُ وَ رَ [ .اْلَبِعيرُ  يُوِطنُ 

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 اِيف جيُ  َال وَ  امَ هُ عُ فَـ رْ يَـ  َال  ،ضِ رْ اْأل  ىعلَ  هِ راعيْ ذِ  د ميَ  أنْ  هوَ وَ  )السْبعِ  َواْفِرتَاشِ (: هُ لُ وْ قَـ  �
 .هِ يْ بَـ نِ جَ  نْ عَ  هِ قيْ فَ رْ مِ 

  :انِ هَ جْ وَ  هِ يْ فِ  ،ْري عِ بَ الْ  هِ انِ إيطَ  نْ مِ  )الرُجلُ  يـَُوطنَ  َوَأنْ (: هُ لُ وْ قَـ  �

 َال  عْريِ بَ الْ كَ  ه،يْ فِ  إال  يل صَ يُ  َال  دجِ سْ مَ الْ  نَ مِ  امً وْ لُ عْ مَ  اكانً مَ  لُ جُ الر  ألفَ يَ  أنْ  :ماهُ دُ أحَ 
   .هفيْ  إال  كيربْ  َال  مناَخا، هُ ذَ اختَ وَ  ،هُ أوطنَ  دْ قَ  دمثٍ  ربكمُ  إَىل  إال  هِ عطنِ  نْ مِ  يأوِ يَ 

 لىعَ  بعْري الْ  بروك ،دَ وْ جُ الس  أرادَ  إذا هِ يْ دَ يَ  لَ بْ قَـ  هِ يْ تَـ بَ كْ ُر  لىعَ  كَ يربْ  أنْ : رُ خَ اْآل  هُ جْ وَ الْ وَ 
 لىعَ  ضِ رْ اْأل بِ  ماهُ ضعَ يَ  حىت  هِ يْ كبتَـ ُر  فيثِين  هودِ جُ سُ  ِيف  يوِ يهْ  َال  وأنْ  ،أوطنهُ  يذِ ال  مكانِ الْ 
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 حُ رْ شَ "[ .همْ فافْ  اِين الث  جهِ وَ الْ  لىعَ  ثديْ احلْ  ِيف  ةلَ َال دَ  َال وَ  ،اِيب ط اخلَْ  اَوذَكرمهُ  ،وَمَهلٍ  نٍ كوْ سُ 
  .])4/63( "ي نِ يْ عَ لْ لِ  دَ داوُ  يأبِ 

 كورِ  ىلَ عَ  دَ جَ سَ  نْ مَ  وأن  بهةِ اجلَْ  ْريِ غَ  لىعَ  يزِ جيُْ  َال  دَ وْ جُ الس  أن  لىعَ  لٌ يْ لِ دَ  هِ يْ فِ وَ  �
 ِن◌َ نَ الس  مُ الِ عَ مَ [" .هُ تُ َال صَ  هُ ئْ زِ جتُْ  ملَْ  هِ تِ هَ بْـ جَ  نْ مِ  ءٍ يْ شَ  لىعَ  هاعَ مَ  دْ جُ سْ يَ  ملَْ وَ  ةِ امَ مَ عِ الْ 
 ].)1/212(" ي ابِ ط خَ لْ لِ 

  

 اْلَمْسِجدِ  َوَورَاءِ  اْلَمْسِجِد، ُمَقدمِ بَاُب ِذْكِر 

 َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  َخطَبَـَنا: قَالَ  ،التـْيِمي  ُمَعاذٍ  ْبنِ  الرْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  .78
 َمَنازِلَِنا ِفي َوَنْحنُ : يـَُقولُ  َما َنْسَمعُ  ُكنا َحتى َأْسَماُعَنا، فـَُفِتَحتْ  ِبِمًنى َوَنْحنُ  َوَسلَم،
: قَالَ  ثُم  السبابـَتَـْيِن، ُأْصبُـَعْيهِ  فـََوَضعَ  اْلِجَمارَ  بـََلغَ  َحتى َمَناِسَكُهمْ  يـَُعلُمُهمْ  َفَطِفقَ 

 اْألَْنَصارَ  َوَأَمرَ  ،اْلَمْسِجدِ  ُمَقدمِ  ِفي فـَنَـَزُلوا اْلُمَهاِجرِينَ  َأَمرَ  ثُم  »اْلَخْذفِ  ِبَحَصى«
 )]. 1957( دَ داوُ  وْ أبُـ  اهُ وَ رَ [ .َذِلكَ  بـَْعدَ  الناسَ  نـََزلَ  ثُم  اْلَمْسِجِد، َورَاءِ  ِمنْ  فـَنَـَزُلوا

  

  ِفي اْلَمْسجدِ  َأعَالمٍ  ِإَلى ظرِ ن ال بَابُ 

 َأْعَالٌم، َلَها يَصةٍ َخمِ  ِفي َصلى َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  َأن  ،َعاِئَشةَ  َعنْ  .79
 َجْهمٍ  أَِبي ِإَلى َهِذهِ  ِبَخِميَصِتي اْذَهُبوا«: قَالَ  اْنَصَرفَ  فـََلما َنْظَرًة، َأْعَالِمَها ِإَلى فـََنَظرَ 
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 َعنْ  ،ُعْرَوةَ  ْبنُ  ِهَشامُ  َوقَالَ  »َصالَِتي َعنْ  آنًِفا أَْلَهْتِني فَِإنـَها َجْهٍم، أَِبي بِأَنِْبَجانِيةِ  َوْأُتوِني
 ِفي َوأَنَا َعَلِمَها، ِإَلى أَْنظُرُ  ُكْنتُ «: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  قَالَ  َعاِئَشَة، َعنْ  أَبِيِه،

  )].556( مٍ لِ سْ مُ وَ  ،)373 ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ [ .»تـَْفِتَنِني َأنْ  فََأَخافُ  الصَالةِ 

   :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 ِمنَ  النظَرِ  َوَمْنعِ  ذََكْرنَاهُ  َما َوَتَدبرِ  الصَالةِ  ِيف  اْلَقْلبِ  ُحُضورِ  َعَلى احلَْث  َفِفيهِ  �
 اْلَمْسِجدِ  ِحمَْرابِ  تـَْزِويقِ  وََكَراِهَيةِ  بِهِ  اْلَقْلبِ  اْشِتَغالَ  َخيَافُ  َما َوِإزَاَلةِ  َيْشَغلُ  َما ِإَىل  اِالْمِتَدادِ 
 ِيف  اْلِعلةَ  َجَعلَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِيب  ِألَن  الشاِغَالتِ  ِمنَ  َذِلكَ  َوَغْريِ  َونـَْقِشهِ  َوَحاِئِطهِ 

  .اْلَمْعَىن  َهَذا اْخلَِميَصةِ  ِإزَاَلةِ 

 ُمتَـَعلًقا ْيسَ لَ  ِمما َوَحنْوِهِ  َشاِغلٍ  ِيف  ِفْكرٌ  ِفيَها َحَصلَ  َوِإنْ  َتِصح  الصَالةَ  َأن  َوِفيهِ  �
 .اْلُفَقَهاءِ  بِِإْمجَاعِ  َوَهَذا بِالصَالةِ 

َرهُ  َوَأن  أَْعَالمٌ  َلهُ  ثـَْوبٍ  ِيف  الصَالةِ  ِصحةُ  َوِفيهِ  �  اللهُ  َصلى بـَْعثُهُ  َوأَما ،َأْوَىل  َغيـْ
ْدَاللِ  بَابِ  ِمنْ  فـَُهوَ  أَنِْبَجانِيةٍ  َوطََلبِ  َجْهمٍ  َأِيب  ِإَىل  بِاخلَِْميَصةِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ   بِأَنهُ  لِِعْلِمهِ  َعَلْيهِ  اْإلِ
  .َأْعَلمُ  َواللهُ  ،بِهِ  َويـَْفرَحُ  َهَذا يـُْؤثِرُ 

 اْلَمَدِين  اْلَعَدِوي  اْلُقَرِشي  َغامنٍِ  ْبنِ  ُحَذيـَْفةَ  ْبنُ  َعاِمرُ  َهَذا َجْهمٍ  َأِيب  َواْسمُ  �
 ].)5/44( "ُمْسِلمٍ  َعلى النـَوِوي  َشرحُ . ["الصَحاِيب 

 بِ وْ لُ قُ الْ  ِيف  ارً أثيْـ تَ  ةِ رَ اهِ الظ  اءِ يَ شْ اْأل وَ  رِ وَ لص لِ  أن بِ  انٌ إيذَ  هيْ فِ  :يب يِ الط  الَ قَ وَ  �
 وَ  ةِ رَ اهِ الط سِ وْ فُ النـ  كِ الز عَ  ضًال فَ  ِين عْ يَـ  ةِ ي اهَ نَـ وْ دُ  نْ م.  
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�  إَىل  ةِ َال الصّ  ِيف  ظرُ الن  ِيف  حْ دَ قْ يَـ  ملَْ  إذا ءِ يْ الش  وَ  عِ وْ كُ الر دُ سِ فْ يُـ  َال  دِ وْ جُ الس 
 لَ فَـ  ،عِ وْ شُ اخلُْ  ِن◌َ عَ  هِ يْ هِ لْ يَـ وَ  هِ تِ َال صَ  نْ عَ  يلّ صَ مُ الْ  غلُ شْ يَ  امَ  لّ كُ  ًهاوْ رُ كْ مَ  كانَ  إنْ وَ  ،ةَ َال الص ام 
 .اهَ د رَ وَ  اَِ  اءمشَ تَ  هِ عِ وْ شُ خُ  ضِ عْ بَـ  نْ عَ  مُ َال الس  هِ يْ لَ عَ  هُ تْ لَ غَ شَ 

 اهَ نـ ِأل  ؛مٍ هْ جَ  أِيب  إَىل  ةَ صَ يْ مِ اخلَْ  اهللا لُ وْ سُ رَ  د رَ  اإمنَ : ةَ نَ يْـ يَـ عُ  نُ بْ  انُ يَ فْ سُ  القَ وَ  �
 "الٍ ط بَ  نِ بْ ِال  ي ارِ خَ بُ الْ  حِ يْ حِ صَ  حُ رْ شَ "[. اهللاِ  رِ كْ ذِ  نْ عَ  هِ لِ غْ شُ وَ  هِ تِ لَ فْ غَ  بَ بَ سَ  تْ انَ كَ 
)2/36([.  

  

 هِ رِ ْلمسجِد أو ِفي غيْ في ا الِفَراِش سواٌء َكانَ  َعَلى الصَالةِ  بَابُ 

 َكانَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  َأن  َأْخبَـَرْتُه، َعاِئَشةَ  َأن  ُعْرَوةَ  َعنِ  .80
َنهُ  َوِهيَ  ُيَصلي َلةِ  َوبـَْينَ  بـَيـْ  ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ [ .الَجَنازَةِ  اْعِتَراضَ  َأْهِلهِ  ِفَراشِ  َعَلى الِقبـْ

)383.[( 

   :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

�  كُ  لىعَ  ةٌ زَ ائِ جَ  ةُ َال الص هُ رَ يْـ غَ  أوْ  انَ كَ  اًشارَ فِ  ،رٍ اهِ طَ  ءٍ يْ شَ  ل . 

 نْ عَ  ىوَ رَ فَـ  ،هِ ريِْ غَ  نَ وْ دُ  هيْ لَ عَ  يل صَ يُ  ما ضَ عْ بَـ  مْ هِ يارِ تِ اخْ  ِيف  ماءُ لَ العُ  فَ لَ تَـ اخْ  دِ قَ وَ  �
 أِيب  نِ بْ  ي لِ عَ  نْ عَ وَ  ،ةُ نفسَ الطّ  يَ هوَ  يعبقرِ  ىلَ عَ  ىل صَ  هُ أن  ،هُ نْ عَ  اهللاُ  ىَ ضِ رَ  ابِ ط اخلَْ  نِ بْ  رِ مَ عُ 
 ،اسٍ ب عَ  نُ ابْ  ىل صَ وَ  ،حِ مسوْ الْ  ىلَ عَ  اوْ ل صَ  مْ هُ أنـ  ٍس◌ِ أنَ وَ  ،دٍ وْ عُ سْ مَ  نِ ابْ وَ  ،اسٍ ب عَ  نِ ابْ وَ  ،بٍ الِ طَ 
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 ةُ بادَ عُ  نُ بْ  سُ يْ قَـ  ىل صَ وَ  .ةٍ نفسَ طَ  ىلَ عَ  نُ سَ احلَْ وَ  ،ي عِ خَ الن وَ  ،اءِ دَ رْ الد  وْ أبُـ وَ  اهللا، دِ بْ عَ  نُ بْ  رُ ابِ جَ وَ 
 ،ةَ فَ يْـ نِ حَ  أِيب  لُ وْ قَـ  هوَ وَ  ،واللْبدِ  نفسةِ الطّ وَ  اطِ البس  لىعَ  يل صَ يُ : ي ِر◌ِ وْ الثـ  القَ وَ  ،ةٍ اب دَ  لِْبدِ  لىعَ 
  .ي عِ افِ الش وَ 

 ،هِ لِ ثْ مِ  ةَ وَ رْ عُ  نْ عَ وَ  ،ضِ رْ اْألَ  ىلَ عَ  إال  دُ جُ سْ يَ  َال  هُ أن  دٍ وْ عُ سْ مَ  نِ ابْ  نِ عَ  يَ وَ رُ وَ  �
  .اباَِ نَ  أوْ  ضِ رْ اْأل  ىلَ عَ  إال  ةَ َال الص  ةٌ فَ طائِ  تْ كرهَ َو 

 ،انِ وَ يَـ احلَْ  نَ مِ  ءٍ يْ شَ  ل كُ  ىعلَ  ةَال الصّ  أكره: الَ قَ وَ  دٍ يْ زَ  نِ بْ  رِ ابِ جَ  نْ عَ  كَ لِ ذَ  يَ وِ رُ  �
 الَ قَ : ةُ تادَ قَ  قالَ وَ  ،دٍ اهِ جمُ  لُ وْ قَـ  هوَ وَ  ض،رْ ْأل ا نباتِ  نمِ  ءيْ ش لّ كُ  على ةالصَال  أستحبوَ 
 ِيف  كٌ الِ مَ  القَ وَ  ًضا،أيْ  نيْ ريِْ سِ  نُ ابْ  هُ الَ قَ وَ  ،ثٌ دَ حمُْ  ةالطنفسَ  على ةُ َال الص : بِ ي سَ مُ الْ  نُ بْ  دُ يْ عِ سَ 

 هايْ علَ  امِ يَ قِ الْ بِ  ىأرَ  فَال  ضِ رْ اْأل  ىعلَ  هِ يْ دَ يَ وَ  هُ بهتَ جَ  يل صَ مُ الْ  عَ ضَ وَ  إذا: عرِ الشّ وَ  وفِ الص  بساطِ 
 لىعَ  ةِ َال الص  ةَ يَ راهِ كَ  رَ كَ ذَ  ْنيَ حِ  مَ يْ راهِ بْ ِإل  لتُ قُ : ةُ رَ يْـ غِ مُ  القَ وَ . هِ لِ ثْ مِ  طاءٍ عَ  عنْ وَ  أًسا،بَ 

 ي ارِ خَ بُ الْ  حِ يْ حِ صَ  حُ رْ شَ "[. ين مِ  رٌ يْـ خَ  هُ إن  اأم :  الَ قَ  ا،هَ يْـ لَ عَ  يل صّ يُ  لٍ ائِ وَ  اأبَ  إن : ةِ نفسَ الطّ 
  .])2/45( "الٍ ط بَ  نِ بْ ِال 

  

  َمْسِجدِ الْ  ِفي َمْرَأةِ الْ  نـَْومِ  بَابُ 

 َفَكاَنتْ  فََأْعتَـُقوَها، الَعَرِب، ِمنَ  ِلَحي  َسْوَداءَ  َكاَنتْ  َولِيَدةً  َأن  َعاِئَشةَ  َعنْ  .81
َها َلُهمْ  َصِبيةٌ  َفَخَرَجتْ : قَاَلتْ  َمَعُهْم،  َأوْ  فـََوَضَعْتهُ : اَلتْ قَ  ُسُيوٍر، ِمنْ  َأْحَمرُ  ِوَشاحٌ  َعَليـْ

َها َوَقعَ   فـََلمْ  فَاْلَتَمُسوُه،: قَاَلتْ  َفَخِطَفْتُه، َلْحًما َفَحِسَبْتهُ  ُمْلًقى، َوُهوَ  ُحَدياةٌ  ِبهِ  َفَمرتْ  ِمنـْ
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 َواللهِ : تْ قَالَ  قـُبـَُلَها، فـَتُشوا َحتى يـَُفتُشونَ  َفَطِفُقوا: قَاَلتْ  ِبِه، فَاتـَهُموِني: قَاَلتْ  َيِجُدوُه،
نَـُهْم، فـََوَقعَ : قَاَلتْ  فَأَْلَقْتُه، الُحَدياةُ  َمرتِ  ِإذْ  َمَعُهْم، َلَقاِئَمةٌ  ِإني  َهَذا فـَُقْلتُ : قَاَلتْ  بـَيـْ

 َرُسولِ  ِإَلى َفَجاَءتْ : قَاَلتْ  ُهَو، َذا َوُهوَ  َبرِيَئٌة، ِمْنهُ  َوأَنَا َزَعْمُتمْ  ِبِه، اتـَهْمُتُموِني الِذي
 َأوْ  الَمْسِجدِ  ِفي ِخَباءٌ  َلَها َفَكانَ : َعاِئَشةُ  قَاَلتْ  فََأْسَلَمْت، َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ 

 ِإال  َمْجِلًسا، ِعْنِدي َتْجِلسُ  َفالَ : قَاَلتْ  ِعْنِدي، فـََتَحدثُ  تَْأتِيِني َفَكاَنتْ : قَاَلتْ  ،ِحْفشٌ 
 :قَاَلتْ 

 أَْنَجاِني الُكْفرِ  بـَْلَدةِ  ِمنْ  ِإنهُ  َأالَ   رَبـَنا َأَعاِجيبِ  ِمنْ  الِوَشاحِ  َويـَْومَ 

: قَاَلتْ  َهَذا؟ قـُْلتِ  ِإال  َمْقَعًدا َمِعي تـَْقُعِدينَ  الَ  َشْأُنِك، َما :َلَها فـَُقْلتُ : َعاِئَشةُ  قَاَلتْ 
ثـَْتِني الَحِديثِ  ِبَهَذا َفَحد.  

  .تِ بيْ الْ  لىعَ  اطلقتْ  مّ ثُ  صوفٍ  أوْ  وبرٍ  نْ مِ  ةٌ خيمَ  يَ هِ  )ِخَباءٌ ( :هُ لُ وْ قَـ 

   :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 هُ لَ  سَ يْ لَ  منْ لِ  دسجِ مَ الْ  ِيف  مقيلِ الْ وَ  تِ يْ بِ مَ الْ  ةِ إباحَ  ىعلَ  لةٌ َال دَ  ثِ ديْ احلْ  ِيف وَ  �
 .ةِ نَ تْـ فِ الْ  نِ أمْ  دَ نْ عِ  أةً رَ امْ  أوِ  كانَ  ًال جَ رِ  ْنيَ مِ لِ سْ مُ الْ  نَ مِ  نٍ كَ سْ مَ 

 . هاوِ حنَْ وَ  لهُ  ةِ مَ يْ اخلْ  بِ رْ ضَ  وازُ جَ وَ  �

 كانِ ًما مبِ شاؤُ تَ  سانِ نْ اْإل  لىعَ  ةتنَ فِ  هافيْ  تْ رّ جَ  لدةٍ بَ  نْ مِ  روجَ اخلُْ  ةَ ن الس  أن  هِ يْ فِ وَ  �
: اءُ سَ الن [} ِفيَها فـَتـَُهاِجُروا َواِسَعةً  اللهِ  أَْرضُ  َتُكنْ  َأملَْ {: عاَىل تَ  لهُ وْ قَـ  ذاهَ  ليْ دلِ وَ  ،محنِ الْ 

 هليْ عَ  اهللاُ  سعَ وَ  ما إَىل  جرُ خيَ  أنْ  نةِحم  هليْ عَ  جرت أوْ  ذلة هُ كتْ أدَر  منْ  لّ كُ  لىعَ  الواجبُ فَ  ،]97
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 بهِ  اهللاُ  أرادَ  بًباسَ  محنةِ الْ  نَ مِ  هِ ليْ عَ  رىجَ  يذِ ال  كانَ  اورمب  ُه،خريْ  كلِ ذَ  ِيف  لهُ  فإن  ،رضِ اْأل  نَ مِ 
 ذاِ  اثلهَ متُ  ىترَ  أَال  اء،دَ وْ الس  ذهِ هلِ  رَ د قَ  اكمَ  اهَ غريِْ  ِيف  لهُ  هُ رَ د قَ  ْريٍ خلِ  ةِ بلدَ الْ  لكَ تِ  نْ مِ  هُ راجَ إخْ 
 يذِ ال  امهُ  شاحِ وِ الْ  مِ يوْ  ِيف  ةَ الذلّ وَ  محنةَ الْ  تْ جعلَ فَ  ،هُ أنشدتْ  يذال  عرِ الشّ  تِ يْ بَـ  ِيف  معَىن الْ 

 "الٍ ط بَ  نِ بْ ِال  ي ارِ خَ بُ الْ  حِ يْ حِ صَ  حَ رْ شَ " رْ ظُ انْ [ .كَ لِ ذَ لِ  ًبابَ سَ  اكانَ  إذْ  ؛رِ فْ كُ الْ  نَ مِ  اياهَ أجنْ 
َعاِني  مِ َال الس  لُ بُ سُ "، وَ )2/91(   .])1/157( "ِللصنـْ

  

 ةِ نَ تْـ فِ الْ  نِ مْ أَ  دَ نْ عِ ِد جِ سْ النَساِء ِفْي اْلمَ  بَاُب اْعِتَكافِ 

َها اللهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ  .82  َأنْ  ذََكرَ  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  َأن : َعنـْ
 َحْفَصةُ  َوَسأََلتْ  َلَها، فََأِذنَ  َعاِئَشُة، فَاْسَتْأَذنـَْتهُ  رََمَضانَ  ِمنْ  اَألَواِخرَ  الَعْشرَ  يـَْعَتِكفَ 
َنةُ  زَيـَْنبُ  َذِلكَ  رََأتْ  فـََلما فـََفَعَلْت، َلَها، َتْسَتْأِذنَ  َأنْ  َعاِئَشةَ   فـَبُِنيَ  ،بِِبَناءٍ  َأَمَرتْ  َجْحشٍ  ابـْ

 فـََبُصرَ  بَِنائِِه، ِإَلى اْنَصَرفَ  َصلى ِإَذا َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  وََكانَ : قَاَلتْ  َلَها
 اللهِ  َرُسولُ  فـََقالَ  َوزَيـَْنَب، َوَحْفَصَة، َعاِئَشَة، بَِناءُ : قَاُلوا »َهَذا؟ َما«: فـََقالَ  بِاألَبِْنَيِة،

 اْعَتَكفَ  َأْفَطرَ  فـََلما فـََرَجَع، ،»ِبُمْعَتِكفٍ  أَنَا َما ِبَهَذا، َأَرْدنَ  أَْلِبر «: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى
 )].2045( ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ . [َشوالٍ  ِمنْ  َعْشًرا

   :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

 اْلِفْطرِ  يـَْومُ  ُهوَ  َشوالٍ  َأولَ  ِألَن  َصْومٍ  ِبَغْريِ  افِ اِالْعِتكَ  َجَوازِ  َعَلى َدلِيلٌ  ِفيهِ  �
 .َحَرامٌ  َوَصْوُمهُ 
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 بِهِ  َواْسَتَدل  اْسِتْحَبابًا تـُْقَضى فَاَتتْ  ِإَذا اْلُمْعَتاَدةَ  النـَواِفلَ  َأن  َعَلى َدلِيلٌ َوِفيِه  �
 . ِفيهِ  دَالَلة َوَال  أَْبطََلهُ  ُمث  ِفيهِ  عَ َشرَ  ِلَمنْ  اْلَعَملِ  َقَضاءِ  ُوُجوبِ  َعَلى اْلَماِلِكيةُ 

 َزْوَجَها َتْسَتْأِذنَ  َحىت  تـَْعَتِكفُ  َال  اْلَمْرأَةَ  َأن  احلَِْديثِ  ِيف  :َوَغيـْرُهُ  اْلُمْنِذرِ  نُ بْ ا َوقَالَ  �
 ،فـََيْمنَـَعَها يـَْرِجعَ  َأن  فـََلهُ  ْذنِهِ بِإِ  َكانَ  َوِإنْ  ُخيْرَِجَها َأنْ  َلهُ  َكانَ  ِإْذنِهِ  ِبَغْريِ  اْعَتَكَفتْ  ِإَذا َوأَنـَها
 َذِلكَ  َلهُ  لَْيسَ  َماِلكٍ  َوَعنْ  َواْمتَـنَـَعتْ  ِبَذِلكَ  َأمثَِ  َمنَـَعَها ُمث  الزْوجُ  َهلَا أَِذنَ  ِإَذا الرْأي أَْهلِ  َوَعنْ 
  .َعَلْيِهمْ  ُحجةٌ  احلَِْديثُ  َوَهَذا

 ِيف  يـَْعَتِكْفنَ  َال  َأنْ  لِلنَساءِ  اْألَْفَضلَ  َوَأن  اْلَمْسِجدِ  ِيف  اْألَْخِبَيةِ  َضْربِ  َجَوازُ  َوِفيهِ  �
  .اْلَمْسِجدِ 

 َوَال  بِالنـيةِ  يـَْلَزمُ  َال  َوأَنهُ  ِفيهِ  الدُخولِ  بـَْعدَ  اِالْعِتَكافِ  ِمنَ  اْخلُُروجِ  َجَوازُ  َوِفيهِ  �
  .بِاللُزومِ  قَالَ  ِلَمنْ  ِخَالفًا َعاتِ التَطو  َسائِرُ  ِمْنهُ  َوُيْستَـْنَبطُ  ِفيهِ  بِالشُروعِ 

 قـَْولُ  َوُهوَ  الصْبحِ  َصَالةِ  بـَْعدَ  اْلُمْعَتِكفُ  ِفيهِ  َيْدُخلُ  الِذي اْلَوْقتِ  َأولَ  َأن  َوِفيهِ  �
 ْيثِ  اْألَْوزَاِعيَوالل  ْورِيةُ  َوقَالَ  ،َوالثـْمسِ  ُغُروبِ  ْيلَ قـُبَـ  َيْدُخلُ  :َوطَائَِفةٌ  اْألَْربـََعةُ  اْألَِئمُلوا الشَوَأو 
َا َوَلِكنْ  اللْيلِ  َأولِ  ِمنْ  َدَخلَ  أَنهُ  َعَلى احلَِْديثَ  ى ِإمنِذي اْلَمَكانِ  ِيف  بِنَـْفِسهِ  َختَلهُ  اللِنَـْفِسهِ  أََعد 

 ِفيَها الدُخولِ  بـَْعدَ  اْلِعَباَدةِ  نَ مِ  اْخلُُروجَ  َمَنعَ  َمنْ  َعَلى ُيْشِكلُ  اجلََْوابُ  َوَهَذا الصْبحِ  َصَالةِ  بـَْعدَ 
 ِيف  َشرَعَ  َوَال  اْلُمْعَتَكفَ  َيْدُخلِ  ملَْ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى بِأَنهُ  احلَِْديثِ  َهَذا َعنْ  َوَأَجابَ 

َا اِالْعِتَكافِ  َوِإمن  بِهِ  َهم  زِمُ  َهَذا ىفـََعلَ  فـَتَـرََكهُ  اْلَمْذُكورُ  اْلَماِنعُ  َلهُ  َعَرضَ  ُمث اْألَْمَرْينِ  َأَحدُ  فَالال 
 َشرَعَ  َيُكونَ  َال  َأنْ  َوِإما ِمْنهُ  اْخلُُروجِ  َجَوازِ  َعَلى فـََيْدُخلَ  اِالْعِتَكافِ  ِيف  َشرَعَ  َيُكونَ  َأنْ  ِإما

 َعَلى فـََيُدل  لَ  َأنْبحِ  َصَالةِ  بـَْعدَ  َوْقِتهِ  َأوالص.  
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 ِيف  اِالْحِتَجابُ  َهلُن  ُشرِعَ  النَساءَ  ِألَن  ِلِالْعِتَكافِ  َشْرطٌ  اْلَمْسِجدَ  َأن  َوِفيهِ  �
ْذنِ  ِمنَ  ذُِكرَ  َما َوَقعَ  َما َشْرطًا اْلَمْسِجدُ  َيُكنِ  ملَْ  فـََلوْ  اْلبُـُيوتِ   َهلُن  َوَالْكُتِفيَ  َواْلَمْنعِ  اْإلِ

 أَنهُ  َعَلى َدَالَلةٌ  تُرِْدنَ  آْلِرب  :قـَْولِهِ  ِيف  ُعَليةَ  بن ِإبـَْراِهيم َوقَالَ  .بـُُيون  َمَساِجدِ  ِيف  بِاِالْعِتَكافِ 
 .ِبَواِضحٍ  لَْيسَ  قَاَلهُ  َوَما َهلُن  رببِ  لَْيسَ  أَنه َمْفُهومه ِإذْ  اْلَمْسِجدِ  ِيف  اِالْعِتَكافُ  َهلُن  لَْيسَ 

 .ِألَْجِلهِ  اْألَْفَضلِ  تـَْركِ  ِإَىل  ِضياْلُمفْ  احلََْسدِ  َعنِ  نَاِشَئةٌ  ِألَنـَها اْلِغريَةِ  ُشْؤمُ  َوِفيهِ  �

 َجازَ  الريَاءَ  َعَمِلهِ  َعَلى َخِشيَ  َمنْ  َوَأن  َمْصَلَحةٌ  ِفيهِ  َكانَ  ِإَذا اْألَْفَضلِ  تـَْركُ  َوِفيهِ  �
  .َوَقْطُعهُ  تـَرُْكهُ  َلهُ 

 فـََعَلى لَهُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  لهُ ال َصلى َقَضاُؤهُ  َوأَما بِالنـيةِ  جيَِبُ  َال  اِالْعِتَكافَ  َأن  َوِفيهِ  �
 ِيف  َمَعهُ  اْعَتَكْفنَ  ِنَساَءهُ  َأن  يـُنـَْقلْ  ملَْ  َوِهلََذا أَثـَْبَتهُ  َعَمًال  َعِملَ  ِإَذا َكانَ  ِألَنهُ  اِالْسِتْحَبابِ  َطرِيقِ 
  .َشوالٍ 

 َيْستُـُرَها َما َهلَا َجتَْعلَ  َأنْ  اهلََ  اْسُتِحب  اْلَمْسِجدِ  ِيف  اْعَتَكَفتْ  ِإَذا اْلَمْرأَةَ  َأن  َوِفيهِ  �
  .اْلُمَصلنيَ  َعَلى ُيَضيقُ  َال  َمْوِضعٍ  ِيف  ِإقَاَمتُـَها َتُكونَ  َأنْ  َوُيْشتَـَرطُ 

 ِبَواِسطَِتَها ِإال  َتْسَتْأِذنْ  ملَْ  َحْفَصةَ  َكْونِ  ِيف  َعاِئَشةَ  َمْرتـََبةِ  بـََيانُ  احلَِْديثِ  َوِيف  �
َلة تِْلكَ  َكانَ  َكْونَهُ  َذِلكَ  َسَببُ  ونَ َيكُ  َأنْ  َوُحيَْتَملُ   نِ بْ ِال  ي ارِ بَ الْ  حُ تْ فَـ . ["َعاِئَشة بَيت ِيف  الليـْ

 ].)277-4/276( "رٍ جَ حَ 
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 التـَراِويِح ِفي اْلَمسحدِ  َصَالةِ  ِفي التَجمعِ  باُب َمْشُروِعيةِ 

َلةٍ  َذاتَ  َخَرجَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولَ  َأن  ،َعاِئَشةَ  َعنِ  .83  ِمنْ  لَيـْ
 فـََتَحدثُوا، الناُس، فََأْصَبحَ  ِبَصالَتِِه، رَِجالٌ  َفَصلى الَمْسِجِد، ِفي َفَصلى اللْيِل، َجْوفِ 

ُهْم، َأْكثـَرُ  فَاْجَتَمعَ  ثُوا، الناُس، فََأْصَبحَ  َمَعُه، َفَصلْوا ِمنـْ ِمنَ  دِ الَمْسجِ  َأْهلُ  َفَكثـُرَ  فـََتَحد 
َلةِ   َكاَنتِ  فـََلما ِبَصالَتِِه، َفَصلْوا َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  َفَخَرجَ  الثالَِثِة، الليـْ
َلةُ   الَفْجرَ  َقَضى فـََلما الصْبِح، ِلَصَالةِ  َخَرجَ  َحتى َأْهِلهِ  َعنْ  الَمْسِجدُ  َعَجزَ  الراِبَعةُ  الليـْ

 َلِكني َمَكاُنُكْم، َعَلي  َيْخفَ  َلمْ  فَِإنهُ  بـَْعُد، َأما«: قَالَ  ثُم  فـََتَشهَد، الناِس، َعَلى لَ َأقْـبَ 
َها فـَتَـْعِجُزوا َعَلْيُكْم، تـُْفَرضَ  َأنْ  َخِشيتُ   )].924( ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ [ .»َعنـْ

 الَخطابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َمعَ  َخَرْجتُ : قَالَ  أَنهُ  ،الَقاِري  َعْبدٍ  ْبنِ  الرْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  .84
َلةً  َعْنُه، اللهُ  َرِضيَ   ُيَصلي ُمتَـَفرُقوَن، َأْوزَاعٌ  الناسُ  فَِإَذا الَمْسِجِد، ِإَلى رََمَضانَ  ِفي لَيـْ
 َلوْ  َأَرى نيإِ «: ُعَمرُ  فـََقالَ  الرْهُط، ِبَصالَتِهِ  فـَُيَصلي الرُجلُ  َوُيَصلي لِنَـْفِسِه، الرُجلُ 

 َكْعٍب، ْبنِ  أَُبي  َعَلى َفَجَمَعُهمْ  َعَزَم، ثُم  »َأْمَثلَ  َلَكانَ  َواِحٍد، قَاِرئٍ  َعَلى َهُؤَالءِ  َجَمْعتُ 
 َلةً  َمَعهُ  َخَرْجتُ  ثُم  الِبْدَعةُ  نِْعمَ «: ُعَمرُ  قَالَ  قَارِِئِهْم، ِبَصَالةِ  ُيَصلونَ  َوالناسُ  ُأْخَرى، لَيـْ

َها يـََناُمونَ  َوالِتي َهِذِه،  الناسُ  وََكانَ  اللْيلِ  آِخرَ  يُرِيدُ  »يـَُقوُمونَ  الِتي ِمنَ  َأْفَضلُ  َعنـْ
 )].2010( ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ . [َأوَلهُ  يـَُقوُمونَ 

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 
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 مرائتَ  ماكَ  ،هِ فيْ  لهُ  رؤمتَ مُ  هنْ مِ  عٌ وْ سمُ مَ  نِ نَ الس  ِيف  هُ أيُ رَ وَ  مامُ اْإل  هادَ تِ اجْ  أن  هفيْ وَ  �
 ِأل  ؛دٍ واحِ  ارئٍ قَ  على مْ عهِ مجَ  ِيف  عمرَ لِ  ةحابَ الص لِ  ةٌ طاعَ  هِ تنباطِ اسْ وَ  هِ تهادِ جْ ِال  مهُ طاعتَـ  ن هِ ل 

ُهمْ  اَألْمرِ  أُْوِىل  َوِإَىل  الرُسولِ  ِإَىل  َردوهُ  َوَلوْ {: هِ لِ وْ قَ لِ  عاَىل تَ  [  }ِمنـُْهمْ  َيْسَتنِبُطونَهُ  الِذينَ  َلَعِلَمهُ  ِمنـْ
 ارِ خَ بُ الْ  حِ يْ حِ صَ  حُ رْ شَ "[. ] 83: اءُ سَ الن بَ  نِ بْ ِال  ي 4/146( "الٍ ط([. 

: الَ قَ  رَ مَ عُ  إن  مثُّ  ،نِ يْ الد  ِيف  ةٌ دعَ بِ  اهَ أنـ " عةٌ دْ بِ : "اهلَ  مرَ عُ  ةسميَ تَ  عِين تَ  َال فَ  �
 هُ أن بِ  امُ زَ لْ اْإل فَ  ،ةٌ عَ دْ بِ  اإ : الَ قَ  نْ مَ  لىعَ  ةِ ج احلُْ  ِيف  نزلِ التّ وَ  د الرّ  بابِ  نْ مِ " ةُ عَ دْ بِ الْ  تِ مَ عْ نِ "
 ؛مبدأِ الْ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  حسنٌ  هوَ  امَ  هانْ مِ  عِ دَ بِ الْ  أن  أوْ  ،ةٌ نَ سَ حَ  ةٌ عَ دْ بِ  اأ  قصدُ يُ  هُ نْ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ 

 لىعَ  رتاءٌ افْ وَ  ر،مَ عُ  لىعَ  رتاءٌ افْ وَ  كمٌ حتُ  هوَ  اإمن  اءُ ضَ تِ اقْ "[ .نِ يْ الد  ي أبِ بِ  مِ يْ قِ تَ سْ مُ الْ  اطِ رَ الص
 ].)1/65( "دَ مَ أحْ  اسِ ب عَ الْ 

  

  بِالناسِ  َضَررٍ  َغْيرِ  ِمنْ  الطرِيقِ  ِفي َيُكونُ  َمْسِجدِ الْ  بَابُ 

 ِإال  أَبـََوي  َأْعِقلْ  َلمْ : قَاَلتْ  ،َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  َزْوجِ  َعاِئَشةَ  َعنِ  .85
يَن، َيِديَنانِ  َوُهَما َوَلمْ  الد  َنا َيُمر  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  ِفيهِ  يَْأتِيَنا ِإال  يـَْومٌ  َعَليـْ
تَـَنى َبْكٍر، ِألَِبي َبَدا ثُم  َوَعِشيًة، بُْكَرةً : النـَهارِ  َطَرَفيِ   َكانَ فَ  َدارِِه، بِِفَناءِ  َمْسِجًدا فَابـْ
 َويـَْنُظُرونَ  ِمْنهُ  يـَْعَجُبونَ  َوأَبـَْناُؤُهْم، الُمْشرِِكينَ  ِنَساءُ  َعَلْيهِ  فـََيِقفُ  الُقْرآَن، َويـَْقَرأُ  ِفيهِ  ُيَصلي
نَـْيهِ  َيْمِلكُ  الَ  َبكاًء، رَُجًال  َبْكرٍ  أَبُو وََكانَ  ِإلَْيِه،  فَ َأْشَرا َذِلكَ  فََأفْـَزعَ  الُقْرآَن، قـََرأَ  ِإَذا َعيـْ

 )].476( ي ارِ خَ بُ َرَواُه الْ [ .الُمْشرِِكينَ  ِمنَ  قـَُرْيشٍ 
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 :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

: نااهُ هَ  هنْ مِ  قصودُ مَ الْ وَ ): 412-3/411( "ي ارِ بَ الْ  حِ تْ فَـ " ِيف  بٍ جَ رَ  نُ ابْ  الَ قَ  �
 مبَِ  هِ ارِ د فناءِ بِ  اجدً سْ مَ  تَىن ابْ  هنْ عَ  اهللا يَ ضِ رَ  كرٍ بَ  اأبَ  أن وَ  ،ةَ ك الن ى ِيبمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلةَ كّ مبَِ  َوَسل، 

 َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى ِيب الن  رِ نْك◌ِ يُ  ملَْ وَ  ،ةً ي شِ عَ وَ  كرةً بُ  ْنيِ تَـ ر مَ  مٍ وْ يَـ  ل كُ  كرٍ بَ  أِيب  تَ يْ بَـ  أِيت يَ  كانَ َو 
 اإذَ  عِ اسِ وَ الْ  قِ يْ رِ الط  ِيف  دِ جِ سْ مَ الْ  اءِ نَ بِ  ازِ وَ جَ  ىلَ عَ  ل دَ فَ  ،هُ رْ يـ غَ يُـ  ملَْ وَ  ،رٍ كْ بَ  أِيب  ىلَ عَ  كَ لِ ذَ  َوَسلمَ 

 .اسِ الن بِ  رضُ يَ  ملَْ 

 ِيف  اهللاِ  ةِ يَ شْ خَ  نْ مِ  اءَ كَ بُ الْ  أن  ىلَ عَ  ل دَ ، فَ )َبكاءً  َرُجًال  َبْكرٍ  أَبُو وََكانَ : (هُ لُ وْ قَـ  �
 فَ  ا؛هَ نُـ يْـ زِ يَ  لْ بَ  ،ةَ َال الصّ  رّ ضُ يَ  َال  ةِ َال الص نةُ يْ زِ  عَ شوْ اخلُْ  إن  ةِ َال الص. 

 :عاَىل تَ  الَ قَ فَـ  ،مْ هِ دِ وْ جُ سُ  ِيف  اهللا ةِ يَ شْ خَ  نْ مِ  ْنيَ اكِ بَ الْ  حِ دْ مَ  ىلَ عَ  آنُ رْ قُ الْ  ل دَ  دْ قَ وَ  �
 ].58: ميَُ رْ مَ [} َوبُِكّياً  ُسجداً  َخروا{: الَ قَ وَ ]. 109: اءُ رَ سْ اْإل [} يـَْبُكون ِلَألْذقَانِ  َوخيَِرونَ {
  ].)263-6/262( "بٍ جَ رَ  نِ بْ ِال  ي ارِ بَ الْ  حُ تْ فَـ ["

  

 ؟اَألْعَظمُ  اْلَمْسِجدُ  يـَُقالُ  َهلْ : بَابٌ 

 اْلَمْسِجدِ  ِفي َجاِلًسا َيزِيدَ  ْبنِ  اْألَْسَودِ  َمعَ  ُكْنتُ : قَالَ  ِإْسَحاَق، أَِبي َعنْ  .86
، َوَمَعَنا اْألَْعَظِم، ْعِبيثَ  الشَفَحد  ْعِبيقـَْيسٍ  بِْنتِ  ةَ فَاِطمَ  ِبَحِديثِ  الش،  اهللاِ  َرُسولَ  َأن 

 َحًصى، ِمنْ  َكفا اْألَْسَودُ  َأَخذَ  ثُم  نـََفَقًة، َوَال  ُسْكَنى َلَها َيْجَعلْ  َلمْ  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى
ُركُ  َال : ُعَمرُ  قَالَ  َهَذا، ِبِمْثلِ  ُتَحدثُ  َويـَْلكَ : فـََقالَ  ِبِه، َفَحَصَبهُ   نَِبيـَنا َوُسنةَ  اهللاِ  ِكَتابَ  نـَتـْ
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 السْكَنى َلَها َنِسَيْت، َأوْ  َحِفَظْت، َلَعلَها َنْدِري َال  اْمَرَأٍة، ِلَقْولِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى
 تِينَ يَأْ  َأنْ  ِإال  َيْخُرْجنَ  َوَال  بـُُيوِتِهن  ِمنْ  ُتْخرُِجوُهن  َال {: َوَجل  َعز  اهللاُ  قَالَ  َوالنـَفَقُة،
  ].)1480( مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ [ .]1: قُ َال الط [} ُمبَـيـَنةٍ  ِبَفاِحَشةٍ 

 ِيب عْ الش وَ  دوَ سْ اْأل وَ  اقَ حَ إسْ  اأبَ  إن فَ  ةِ فَ وْ كُ الْ  دُ جِ سْ مَ  دُ يْ رِ يُ ) اْألَْعَظمِ  اْلَمْسِجدِ  ِيف (: هُ لُ وْ قَـ 
 .نَ وْ يـ فِ وْ كُ  مْ هُ ل كُ 

 

  َمْسِجدِ الْ  ِفي ُمُرورِ الْ  بَابُ 

 النِبي  َعنِ  ،أَبِيهِ  َعنْ  بـُْرَدَة، أَبَا َسِمْعتُ : قَالَ  اللِه، َعْبدِ  ْبنِ  بـُْرَدةَ  ْن أَِبيعَ  .87
ْلَيْأُخذْ  بَِنْبٍل، َأْسَواِقَنا َأوْ  َمَساِجِدنَا ِمنْ  َشْيءٍ  ِفي َمر  َمنْ «: قَالَ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى  فـَ
  )].452( ي ارِ خَ البُ  اهُ وَ رَ . [»ُمْسِلًما فهِ ِبكَ  يـَْعِقرْ  الَ  ِنَصاِلَها، َعَلى

 َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِبي  َمعَ  قـُُعوًدا ُكنا: قَالَ  اْلَجْرِمي  َعاِصمٍ  ْبنِ  اْلَفَلَتانِ  َعنِ  .88
 ِفي َيْمِشي رَُجلٍ  ِإَلى َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى َبَصُرهُ  َفَشَخصَ  اْلَمْسِجِد، ِفي َوَسلمَ 

: قَالَ  ،اللهِ  َرُسولَ  يَا: قَالَ  ِإال  اْلَكَالمَ  يـَُنازُِعهُ  َوَال  اللِه، َرُسولَ  يَا لَبـْيكَ : فـََقالَ . اْلَمْسِجدِ 
: قَالَ . َال : قَالَ  ،»اللِه؟ َرُسولُ  أَني أََتْشَهدُ «: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  َلهُ  فـََقالَ 

ْنِجيَل؟«: قَالَ . نـََعمْ : قَالَ  ،»التـْورَاَة؟ َرأُ أَتـَقْ «  نـَْفِسي َوالِذي َواْلُقْرآنَ  نـََعْم،: قَالَ  ،»َواْإلِ
ْنِجيِل؟ التـْورَاةِ  ِفي نَِبيا َتِجُدِني َهلْ «: نَاَشَدهُ  ثُم : قَالَ . َلَقَرْأتُهُ  َأَشاءُ  َلوْ  بَِيِدهِ  : قَالَ  ،»َواْإلِ

 فـََلما ِفيَنا، َتُكونَ  َأنْ  اوْ جُ رْ نَـ  ناكُ وَ  ،كَ خرجِ مَ  َوِمْثلَ  َوَهْيَئَتَك، ِمثْـَلَك، َنِجدُ . َسُأَحدُثكَ 
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: قَالَ  ،»وََكْيَف؟«: قَالَ  ُهوَ  أَْنتَ  لَْيسَ  فَِإَذا فـََنَظْرنَا ُهَو، أَْنتَ  َتُكونَ  َأنْ  َتَخوفْـَنا َخَرْجتَ 
 َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى الَ قَ  اْلَقِليَل، ِإال  َمَعكَ  نـَرَ  َوَلمْ  أَْلًفا، نَ َسْبِعي ُأمِتهِ  ِمنْ  َمَعهُ  َأن  َنِجدُ  ِإنا

 َسْبِعينَ  ِمنْ  َألَْكثـَرُ  َوِإنـُهمْ  َألُمِتي، َوِإنـُهمْ  ُهَو، َألَنَا بَِيِدهِ  ُمَحمدٍ  نـَْفسُ  يذِ ال  وَ هُ فَـ «: َوَسلمَ 
 ].)15/655( "ةِ يَ الِ عَ الْ  بِ الِ مطَ الْ "ي فِ  رٍ جَ حَ  نُ ابْ  هُ جَ رَ أخْ [ .أَْلًفا َوَسْبِعينَ  أَْلًفا،

  :ثِ يْ دِ حَ الْ  نَ مِ  ةُ ادَ فَ تَـ سْ مُ الْ  امُ كَ حْ اْألَ 

  .دِ جِ سْ مَ  الْ ِيف  رِ وْ رُ مُ الْ  ازُ وَ جَ  هِ يْ فِ  �

 نعَ  منعه ثُ يْ ه اهللا حَ رِمحَ  كٍ الِ مَ  لىعَ  ةٌ ج حُ  هوَ وَ  ؛دِ جِ سْ مَ الْ  رِ افِ كَ الْ  لِ وْ خُ دُ  ازُ وَ جَ  �
 ةُ اسَ جنََ  َال  ؛ادِ قَ تِ عْ اْالِ  ةُ اسَ جنََ : هِ بِ  رادُ مُ الْ : انَ لْ قُـ  }َجنَسٌ  نَ ُمشرُِكوْ ا الْ إمنَ {: هِ لِ وْ قَ بِ  دال ستَ مُ  كلِ ذَ 

 نِ يْ عَ لْ لِ  دَ اوُ دَ  يْ أبِ  حُ رْ شَ "[ .اتِ الذ 2/405( "ي([. 

 

 

 

 

 

 

 

  


