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 المبحث االول

 مفهوم المسجد واهميته

 المطمب االول : مفهوم المسجد : 

 المسجد لغة : 

المسجد لغة : ىك مٍفعىؿ بالكسر اسـ لمكاف السجكد كبالفتح اسـ لممصدر قاؿ أبك زكريا الفراء كؿ 
ما كاف عمى فعؿ يفعؿ تدخؿ يدخؿ كالمفعؿ منو بالفتح اسمان كاف أك مصدران كال يقع الفرؽ مثؿ 

رؽ منيا المسجد كالمطمع كالمغرب كالمش –دخؿ مدخبلن كمف األسماء ما الزمكىا كسر العيف 
د  كغيرىا فجعمكا الكسر عبلمة عمى االسـ، كربما فتحتو بعض العرب كقد ركل المسًجد كالمسجى

 كالمطمع كالمطمع قاؿ. كالفتح في كمو جائز، كأف لـ تسمعو.

ف أيريد بو كالمساجد  جمع مىسًجد، إف أيريد بو المكاف المخصكص الميعىٌد لمصمكات الخمس، كا 
د(( مكضع سجكد الجبية، فإنو بالفتح ال غير ))مىسجى

(ُ). 

  قاؿ في الصحاح كالمسجد بالفتح جبية الرجؿ، كيقاؿ مسجد بفتح الميـ ..... غير كاحد

كذلؾ ىك المكضع الذم يسجد فيو، ثـ اٌتسع المعنى إلى البيت الميٌتخذ الجتماع المسمميف ألداء 
أفعاؿ الصبلة، لقرب العبد مف الصبلة فيو، قاؿ الزركشي رحمو ا: ))كلػىمػٌا كاف السجكد أشرؼ 

ربو، اشتؽ اسـ المكاف منو فقيؿ: مسجد، كلـ يقكلكا: مركع، ثـ إف العيرؼ خصص المسجد 
بالمكاف الميٌيأ لمصمكات الخمس، حتى يخرج الميصٌمى المجتمع فيو لؤلعياد كنحكىا، فبل ييعطى 

 .(ِ)حكمو((

                                                             

لمصنعاني، ، كسبؿ السبلـ، َِٓ-َِْ/ّ( انظر: لساف العرب البف منظكر، باب الٌداؿ، فصؿ الميـ، ُ)
ِ/ُٕٗ. 
، كمفردات َِٕ/ِ، كانظر: مشارؽ األنكار لمقاضي عياض ِٖ-ِٕ( إعبلـ الساجد بأحكاـ المساجد، صِ)

، كشرح ُِ/َُ، كمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لممبل عمي القارم، ّٕٗألفاظ القرآف، لؤلصفياني، ص
 .ّّٓٔ/ُُالطيبي عمى مشكاة المصابيح، 
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، كأصؿ المسجد شرعان: كؿ مكضع (ُ)الٌدكاـ المكاف الذم أيًعٌد لمصبلة فيو عمىأما المسجد شرعان: 
ًعمىت لي األرض مسجدان ، عف النبي ؛لحديث جابر (ِ)مف األرض ييسجد  فيو : ))... كجي

)) كأٌمتو،  ، كىذا مف خصائص نبٌينا (ّ)كطيكران، فأيُّما رجؿ مف أٌمتي أدركتو الصبلة، فميصؿِّ
 .(ْ)ككانت األنبياء قبمو إنما أيبيحت ليـ الصبلة في مكاضع مخصصة: كالًبيىع كالكنائس

قاؿ ابف حجر: كقيؿ إنما أبيحت ليـ في مكضع يستيقنكف طيارتو بخبلؼ ىذه األمة فأبيح 
ليا في جميع األرض إال فيما يتيقنكف نجاستو كاألظير ما قالو الخطابي كىك أف مف قبمو أم 

بي صمى ا عميو كسمـ إنما أبيحت ليـ الصمكات في األماكف مخصكصة كالبيع كالصكامع الن
.كقد ثبت (ٓ)كيؤيده ركاية عمر بف شعيب بمفظ: "ككاف مف قبمي إنما كانكا يصمكف في كنائسيـ" 

، فيك  ، عف النبي في حديث أبي ذٌر  أنو قاؿ: ))... كأينما أدركتؾ الصبلة فصؿِّ
اإلماـ النككم رحمو ا: ))فيو جكاز الصبلة في جميع المكاضع إال ما استثناه  ، قاؿ(ٔ)مسجد((

الشرع مف الصبلة: في المقابر، كغيرىا مف المكاضع التي فييا النجاسة: كالمزبمة، كالمجزرة، 
ككذا ما نيًييى عنو لمعنى آخر: فمف ذلؾ أعطاف اإلبؿ، ... كمنو قارعة الطريؽ، كالحماـ، 

 في إال يصمكف ال كانكا قبمنا كاف مف ألف: "عياض القاضي قاؿ .(ٕ)ث كرد فييا((كغيرىا؛ لحدي
 (ٖ)عنو نيي ما إال األرض جميع في الصبلة بجكاز خصصنا كنحف طيارتو، يتيقنكف مكضع

كلما كاف السجكد أشرؼ أفعاؿ الصبلة لقرب العبد مف ربو اشتؽ منو اسـ المكاف لممكضع الذم 
 مسجد كلـ يقكلكا "مركع" مثبلي أك غيره مما يشتؽ مف أفعاؿ الصبلة.بني لمصبلة فيو فقيؿ، 

أما الجامع: فيك نعت لممسجد، سٌمي بذلؾ؛ ألنو يجمع أىمو؛ كألنو عبلمة لبلجتماع، فيقاؿ: 
، كيقاؿ (ٗ)المسجد الجامع، كيجكز: ))مسجد الجامع(( باإلضافة، بمعنى: مسجد اليكـ الجامع

ف كاف صغيران؛ ألنو يجمع الناس في كقت معمكـ.لممسجد الذم تيصمَّى فيو   الجمعة، كا 
 

                                                             

 .ّٕٗالفقياء، لؤلستاذ الدكتكر/ محمد ركاس، ص( معجـ لغة ُ)
 .ِٕ( انظر: إعبلـ الساجد بأحكاـ المساجد، لمزركشي، صِ)
: حدثنا عبد ا بف يكسؼ، برقـ ّ) ، كمسمـ، كتاب المساجد، ّّٓ( متفؽ عميو: البخارم، كتاب التيمـ، بابه

 .ُِٓباب المساجد كمكاضع الصبلة، برقـ 
 .ُُٕ/ِكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ، لمقرطبي، ( انظر: المفيـ ًلمىا أشْ)
  في التيمـ.  ِْ/ِفتح البارم البف حجر ((ٓ
(ٔ : ـى اٍلعىٍبدي ًإنَّوي أىكَّابه  ( متفؽ عميو: البخارم، كتاب األنبياء، بابه ، ِْٓبرقـ  كىكىىىٍبنىا ًلدىاكيكدى سيمىٍيمىافى ًنٍع

 .َِٓمكاضع الصبلة، برقـ كمسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة، باب المساجد ك 
 .ٓ/ٓ( شرح النككم عمى صحيح مسمـ، ٕ)
 في كالممنكع المشركع(، الخزيـ ناصر بف صالح) لػ( ِ/ُ)المجتمع في المسجد كظيفة: انظر ( (ٖ

 (.العرفج عمي بف محمد)لػ(ٕ/ُ)المسجد

 .ٓٓ/ٖ( انظر: لساف العرب، البف منظكر، فصؿ الجيـ، باب العيف ،ٗ)
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 المطمب الثاني : اهمية المسجد وفق المنظور اال سالمي 

 لتكلي اإلسبلمٌية الٌشريعة جاءت لذلؾ األرض، عمى كتعالى سبحانو ا بيكت المساجد تعتبر
ا، اىتمامان  المساجد  بقكلو  بيكت بناء إلى المسمميف كسٌمـ عميو ا صٌمى الٌنبي ندب كما خاصِّ

 الٌنبي يفعمو عمؿ أٌكؿ كاف كقد الجٌنة، في بيتان  لو تعالى ا بنى األرض في بيتان   بنى مف
 أىمٌية عمى يدؿٌ  كىذا الٌناس، فيو يصٌمي حٌتى المسجد يبني أف المشٌرفة الٌنبكٌية اليجرة بعد الكريـ

ر بو، تقكـ الذم الدكر كأىمٌية اإلسبلـ في المساجد  مكاف باعتبارىا المساجد باحتراـ المسمـ يؤمَّ
 المسمميف عمى كينبغي بالميك، فييا ينشغؿ كال صكتو يرفع كال يفسؽ كال فييا يرفث فبل عبادة
 حٌتى بيا يعقمكف التي الٌدرجة يبمغكا لـ أك يعقمكف ال ممف كصغارىـ مجانينيـ مساجدىـ تجنيب
 مضاىاة كتزينيا المساجد زخرفة في المبالغة عف اإلسبلـ نيى كما كىيبتو، احترامو لممسجد يبقى

فٌ  لمٌنصارل، ٌنما كصبلة عبادة أماكف ككنيا عمى تقتصر ال اإلسبلـ في المساجد أىمٌية كا   تتعٌدد كا 
 اإلسبلـ في المسجد كظائؼ

- ا إلى الطكيمة المسمـ لمسيرة الركحي الزاد فيي المسمميف، حياة في بالغة أىمية لممساجد إف
 خطى كيترسـ كحاضره، ماضيو كيعرؼ كآدابو عمكمو فييا يأخذ التي المدرسة كىي ،-تعالى

 حياتيـ، شؤكف مف لكثير المسمميف منطمؽى  كمكانتيا عزتيا أياـ في المساجد كانت كلقد مستقبمو،
 ا، سبيؿ في الجياد مشاؽ عمى لمتدريب كساحة العمكـ، لمختمؼ جامعة كانت أنيا ذلؾ فمف
 أنحاء كؿ في اإلسبلـ راية ترفع مكبرة ميممة األرض أصقاع إلى الجيكش منيا خرجت حتى

 إلى كالمكانة األىمية تمؾ إعادة مف بد ال كاليكـ كأىميتيا، المساجد مكانة ىي تمكـ.. المعمكرة
 في المساجد كمكانة أىمية لنا يتضح القادمة األسطر خبلؿ كمف. حياتيـ ككاقع الناس نفكس
 .المسمميف حياة

 في الصمكات ليـ أبيحت إنما قبمو األنبياء ككاف نبيو، بو ا خص ما ىذا: "القرطبي كقاؿ
 لمصمكات المييأ بالمكاف المسجد خصص العيرؼ إف ثـ كالكنائس، كالبيع مخصكصة مكاضع
 .(ُ) "حكمو يعطى فبل كنحكىا، لؤلعياد فيو يجتمع الذم المصمى يخرج حتى الخمس،

                                                             
 لػ)محمد العرفج(.  –( ٕ/ُانظر: المشركع كالممنكع في المسجد)  ((ُ
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 لممكضع المكاف اسـ منو اشتؽ ربو، مف العبد لقرب الصبلة، أفعاؿ أشرؼ السجكد كاف كلما
 أفعاؿ مف يشتؽ مما غيره أك مثبلن ( مركع: )يقكلكا كلـ مسجد،: فقيؿ فيو، لمصبلة بني الذم

  .الصبلة

 كعشريف ثماف في -سبحانو– ا ذكرىا كفضميا كلمكانتيا -كتعالى سبحانو- ا بيكت فالمساجد
 ًلمَّوً  اٍلمىسىاًجدى  كىأىفَّ : }سبحانو فقاؿ كتكريـ، تشريؼ إضافة نفسو إلى كأضافيا الكريـ، كتابو مف آية
دنا المَّوً  مىعى  تىٍدعيكا فىبلى   عيمَّارىا أف كأخبر كعمارتيا بنائيا في سبحانو كرغب. الجف سكرة( ُٖ{ )أىحى

ا: }تعالى قاؿ اآلخر كاليكـ با المؤمنكف فٍ  الٌموً  مىسىاًجدى  يىٍعميري  ًإنَّمى ( ُٖ{ )اآلًخرً  كىاٍليىٍكـً  ًبالٌموً  آمىفى  مى
 كابتياؿ تسبيح كمكاضع سبحانو،  كخضكع كتضرع كذكر عبادة دكر فالمساجد. التكبة سكرة
 ا لكتاب كترتيؿ تيجد كمقاـ الكبير، األجر مف عنده فيما كرغبة سبحانو، ا يدم بيف كتذلؿ
 ا ذكر مف الناس كمنع المسجد، تعطيؿ أف سبحانو أخبر كما معانيو، كراء كغكص لو، كحفظ
مىفٍ : }تعالى قاؿ ظمـ، فيو ـي  كى سىعىى اٍسميوي  ًفييىا ييٍذكىرى  أىف الٌموً  مىسىاًجدى  مَّنىعى  ًممَّف أىٍظمى رىاًبيىا ًفي كى  خى

ا أيٍكلىًئؾى  ميكىىا أىف لىييـٍ  كىافى  مى آًئًفيفى  ًإالَّ  يىٍدخي ٍنيىا ًفي لييـٍ  خى لىييـٍ  ًخٍزمه  الدُّ ذىابه  اآلًخرىةً  ًفي كى ًظيـه  عى { عى
 ىذا مطالب مف مطمبان  كحمايتيا المساجد عف الدفاع الكريـ القرآف كجعؿ. البقرة سكرة( ُُْ)

لىٍكالى :}تعالى قاؿ سبيمو، في القتاؿ ألجمو يشرع الديف ييـ النَّاسى  المَّوً  دىٍفعي  كى  لَّييدِّمىتٍ  ٍعضو ًببى  بىٍعضى
كىاًمعي  ًبيىعه  صى مىكىاته  كى صى مىسىاًجدي  كى ـي  ًفييىا ييٍذكىري  كى   . الحػج سكرة( َْ{ )كىًثيران  المَّوً  اٍس

 لؤلنبياء -كتعالى سبحانو- ا شرعو ما لكال أم: "اآلية ىذه عف -تعالى ا رحمو- القرطبي قاؿ
 مكاضع مف الديانات أرباب يبنيو ما كعطمكا الشرؾ أىؿ الستكلى األعداء قتاؿ مف كالمؤمنيف
 فالمساجد بغريب ىذا كليس. (ُ)"لمعبادة الديف أىؿ ليتفرغ القتاؿ أكجب بأف دفع كلكنو العبادات،

 فيي -كتعالى سبحانو-  التكحيد إعبلف كمنطمؽ اإليماف قمعة كىي ا، إلى البقاع أحب
 كالشكرل العمـ ميداف كىي األجياؿ، تخرج ا بحمد زالت كال األكؿ، الجيؿ خرجت التي المدرسة
 مستفتحان  العكدة سبلمة ا شاكران  بمده إلى يصؿ ما أكؿ المسافر يرجع إلييا كالتآلؼ، كالتعارؼ
 ا بنعمة تذكيران  المنزؿ عمى كتقديمو بأىميتو إشعاران  المسجد؛ في بالصبلة العكدة بعد أعمالو
 قاـ عمؿ أكؿ -كسمـ عميو ا صمى- النبي أف تجد كلذا. لممسجد القكية لمرابطة كتكثيقان  سبحانو،

 في ذكره كرد الذم كىك قباء، مسجد المسمى المسجد بناء المدينة إلى مكة مف ىجرتو بعد بو

                                                             
 (07 ص/  12 ج) - القرطبً تفسٌر: انظر  ((1
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ٍسًجده : }سبحانو قكلو في الكريـ القرآف مىى أيسِّسى  لَّمى ؿً  ًمفٍ  التٍَّقكىل عى ؽُّ  يىٍكـو  أىكَّ  ًفيوً  ًفيوً  تىقيكـى  أىف أىحى
اؿه  كاٍ  أىف ييًحبُّكفى  ًرجى  الخمفاء ذلؾ عمى كسار. التكبة سكرة( َُٖ{ )اٍلميطَّيًِّريفى  ييًحبُّ  كىالٌموي  يىتىطىيَّري

 األرض ا يرث حتى ، الصالح السمؼ مف بعدىـ كمف المفضمة، القركف في كغيرىـ الراشدكف
 مكاف ليس -كسمـ عميو ا صمى- النبي عيد في كاف ككما اإلسبلـ، في كالمسجد" .عمييا كمف
 فيو يعقد -كسمـ عميو ا صمى- النبي فكاف كثيرة، أنشطة منطمؽ كاف بؿ فحسب، الصبلة إقامة

 الدعكة كمنطمؽ كاإلعبلـ، كالعمـ الذكر حمؽ فيو كيقيـ الكفكد، فيو كيستقبؿ االجتماعات،
 صمى- النبي بدأه باؿ ذم عمؿ كأكؿ. كالحرب السمـ في باؿ ذم أمر كؿ فيو كيبـر كالبعكث،

 عميو ا صمى- النبي ككاف المسجد، بناء في شرع أف مياجرا المدينة قدـ حيف -كسمـ عميو ا
 .(ُ)الصحيح في كرد كما بالمسجد، بدأ سفر مف قدـ إذا -كسمـ

 مؤسسات إلى المسجد كظائؼ مف كثير تحكؿ فقد الحياة أساليب كتغير الزمف تدرج كمع اآلف أما
 كتأثيره، دكره لو يعد لـ أك رسالتو، انتيت المسجد أف ذلؾ يعني ال لكف ،..كدكائر كىيئات أخرل
 أمران  ذلؾ لكاف الحمقات مف فيو يقاـ كما الصبلة إقامة إال لممسجد يكف لـ كلك. الكثير بقي بؿ

 ذلؾ كمع. الطاىرة اإلسبلـ شعائر كأعظـ الديف، كعمكد اإلسبلـ ركف ىي كالصبلة كيؼ عظيمان،
 كالتكافؿ كاإلرشاد، كالتكجيو كالكعظ كالتربية، التعميـ في عظيمة بأدكار لمقياـ مييأ المسجد يزاؿ ال

 .كالحسبة االجتماعي

 مكانتيا، مف شيئان  تستعيد -ا بحمد- بدأت المساجد نرل - الشاممة النيضة كبعد- أيامنا كفي
 بنفكس يبذلكف -ا بحمد- يزالكف ال كاإلحساف الخير فأىؿ بيا، كالعناية ببنائيا يتعمؽ فيما سكاء
 المكاطنيف قبؿ مف نصيبيا تأخذ كذلؾ المساجد كبدأت كخدمتيا، المساجد عمارة سبيؿ في سخية

 كاإلرشاد كالكعظ كالذكر العمـ كحمؽ القرآف تحفيظ في ممحكظنا نشاطنا تشيد فيي الصالحيف،
 األنشطة ىذه لكف. كغيرىا كالمكتبات كالدكرات كالحمقات العممية كالدركس كالندكات كالمحاضرات

 بحاجة أنيا كما األداء، كجكدة اإلعداد كحسف كالتنظيـ كالتخطيط التنسيؽ مف مزيد إلى تحتاج
 عمى ذلؾ في المسؤكلية كتتركز العمـ، كطبلب المشايخ قبؿ مف عمييا المباشر اإلشراؼ إلى

 .األكلى بالدرجة كالمؤذنيف كالخطباء األئمة

                                                             
 (.345 ص/  13 ج) -4703- ومسلم( 323 ص/  13 ج) -4766- البخاري رواه  ((1
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 الناس، لتكجيو العمـ كطبلب العمماء منيا ينطمؽ بقعة كأفضؿ مكاف، كأسمـ كسيمة، أىـ فالمساجد
 -كسمـ عميو ا صمى- ا رسكؿ عيد منذ المسجد كاف كلذا مشكبلتيـ، كحؿ كتفقيييـ كتعميميـ
 دينيـ في المسمميف ييـ باؿ ذم أمر كؿ عنو يصدر الذم المكاف ىك الفاضمة كالقركف
 .المسجد خبلؿ مف األمة يتصدركف الذيف ىـ كالكالة العمماء ككاف.كدنياىـ

 كاألمة لممجتمع كيؤدكنيا كالدعاة العمماء بيا يقكـ أف يمكف التي األمكر أىـ فإف: القكؿ كخبلصة
 :يمي ما المسجد خبلؿ مف

 .الفتاكل -ّ. كنحكىا كاألعياد الجمعة في الخطابة -ِ. بيا كيمحؽ يتبعيا كما اإلمامة -ُ

 .كالمكاعظ كالتكجييات الكممات -ٔ. كالندكات المحاضرات -ٓ. كالحمؽ الدركس -ْ

 نظر حسب المسجد خبلؿ مف تتحقؽ أف يمكف التي األخرل الحسبة أعماؿ سائر -ٕ
 .(ُ)"المشايخ

 المطمب الثالث : فضل المساجد الثالث : 

 بالقدس األقصى المسجد ، بالمدينة النبكم المسجد بمكة الحراـ المسجد)  الثبلثة المساجد تفضؿ
 أحاديث في ذلؾ كرد كقد ، غيرىا دكف الرحاؿ إلييا تشد التي بأنيا األخرل المساجد مف غيرىا( 

 كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ أف عنيما ا رضي سعيد كأبي ، ىريرة أبي حديث منيا كثيرة
 (ِ)األقصى كالمسجد ىذا كمسجدم الحراـ المسجد:  مساجد ثبلثة إلى إال الرحاؿ تشد ال:  قاؿ

 في كيصمي يفعؿ فبل كراحمة برحمة إال إليو يصؿ ال مسجد في صبلة نذر مف:  العمماء قاؿ كلذا
 المشي نذر كمف ، إلييا خرج فييا صبلة نذر مف فإف ، المذككرة المساجد الثبلثة في إال مسجده
 كيفعؿ المسجد لذلؾ اإلتياف يمزمو ال فإنو صكـ أك العتكاؼ الثبلثة المساجد ىذه غير لمسجد

                                                             
 (العقل الكرٌم عبد بن ناصر) لـ( 1/12)المسجد رسالة تحقٌق فً العلماء أثر: انظر  ((1
  ( 1714/  2)  مسلم أخرجه. . . " .  الحرام المسجد:  مساجد ثالثة إلى إال الرحال تشد ال: "  حدٌث ((2
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 أك صبلة أك صكـ ألجؿ الثبلثة المساجد مف لمسجد اإلتياف نذر مف أما ، بمحمو العبادة تمؾ
 (ُ)إليو اإلتياف يمزمو فإنو اعتكاؼ

 ىي إذ ، معناىا في ليس المساجد مف غيرىا فؤلف المساجد مف لغيرىا تشد ال الرحاؿ أف أما
 العمماء قاؿ ككما ىذا كعمى ، آخر مسجد إلى لمرحمة معنى كال مسجد كفيو إال بمد كال ، متماثمة

 يثبت لـ ألنو ، ذلؾ عميو يتعيف لـ نافمة أك فريضة ألداء الثبلثة المساجد غير مسجدا عيف لك
  (ِ) الشافعية عند المشيكر كىك عينو ما منيا ذلؾ ألجؿ يتعيف فمـ ، بعض عمى فضؿ لبعضيا

ف غيرىا في عنو فييا الصبلة ثكاب بزيادة الثبلثة المساجد ىذه تفضؿ كما  في تتفاضؿ كانت كا 
 . بينيا فيما الثكاب ىذا

 المسجد في الصبلة فضؿ:  قاؿ كسمـ عميو ا صمى النبي عف عنو ا رضي الدرداء أبي فعف
 خمسمائة المقدس بيت مسجد كفي صبلة ألؼ مسجدم كفي ، صبلة ألؼ بمائة غيره عمى الحراـ
 . (ّ) صبلة

 كالفرض النفؿ تعـ بؿ ، بالفريضة تختص ال المسجديف في المضاعفة ىذه إف:  الزركشي قاؿ
 النفؿ استثنائيـ مف لؤلصحاب الـز كىك:  قمت ، المذىب إنو:  مسمـ شرح في النككم قاؿ كما
 . الفضيمة زيادة ألجؿ المكركه الكقت مف بمكة

 البيت في النكافؿ فعؿ كأف بالفرض مختص كىك:  اآلثار شرح في الحنفية مف الطحاكم كقاؿ
 اليمني الصيؼ أبي ابف كقاؿ ، المالكية مف زيد أبي ابف ذكره ككذلؾ ، الحراـ المسجد مف أفضؿ

 أف كيحتمؿ ، األخبار ظاىر كىك ، كالنفؿ الفرض يعـ أف يحتمؿ الصمكات في التضعيؼ ىذا: 
 . (ْ) دكنو النفؿ ألف ، النفؿ دكف الفرض بو يختص

                                                             
/  1 اإلكلٌل وجواهر ، 103 - 102/  2 علٌه الدسوقً وحاشٌة الكبٌر والشرح ، 336/  2 القدٌر فتح ((1

 المكتب 233/  1 الدلٌل شرح فً السبٌل ومنار ، 212 - 211/  17 للقرطبً القرآن ألحكام والجامع ، 257
  267 للزركشً المساجد بأحكام الساجد وإعالم ، اإلسالمً

 . 371 - 333 ، 175 - 174 للزركشً المساجد بأحكام الساجد إعالم   ((2
 مجمع فً الهٌثمً أورده. . . " .  صالة ألف بمائة غٌره على الحرام المسجد فً الصالة فضل: "  حدٌث  ((3

 .حسن حدٌث وهو ، كالم بعضهم وفً ، ثقات رجاله: "  قال ثم الكبٌر فً للطبرانً وعزاه(  0/  4)  الزوائد
  . 125 - 124 الساجد إعالم ((4
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 بيت أكؿ إف: }  تعالى قاؿ ، فيو لمتعبد األرض في لمناس كضع مسجد أكؿ ىك الحراـ كالمسجد
 آمنا كاف دخمو كمف إبراىيـ مقاـ بينات آيات فيو لمعالميف كىدل مباركا ببكة لمذم لمناس كضع
 قبمة فيك ، المساجد أفضؿ كاف كلذلؾ ، (ُ){ سبيبل إليو استطاع مف البيت حج الناس عمى ك

 . (ِ) كاألماف األمف كفيو الزائريف ككعبة المصميف

 قاؿ ؟ أكؿ األرض في كضع مسجد أم ، ا رسكؿ يا:  قمت:  قاؿ عنو ا رضي ذر أبي كعف
 سنة أربعكف:  قاؿ ؟ بينيما كاف كـ:  قمت األقصى المسجد:  قاؿ أم ثـ:  قمت الحراـ المسجد: 
 . (ّ) فيو الفضؿ فإف فصمو بعد الصبلة أدركتؾ أينما ثـ ،

 كاألنصار األكلكف كالمياجركف المرسميف سيد أصمو أنشأ:  الزركشي فقاؿ المدينة مسجد كأما
 عمى كاشتماليا ، يخفى ال ما غيره عمى الشرؼ مزيد مف ذلؾ كفي ، األمة ىذه خيار المتقدمكف

 عميو ا صمى النبي أعضاء ضـ الذم المكضع كىك ، باإلجماع األرض بقاع أفضؿ ىي بقعة
 بف محمد أبك كىك - بعضيـ:  قاؿ ذلؾ كفي ، كغيره عياض القاضي اإلجماع حكى ، كسمـ
 : - المغربي البسكرم ا عبد

 كحكاىا المصطفى ذات حاط قد          ما األرض خير بأف الجميع جـز

 (ْ) اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمأكاى زكا زكت حيف كالنفس         عمت اػػػػػػػػػبساكني صدقكا لقد كنعـ

 في مكانتو كلو كعراقتو قداستو األقصى كلممسجد فيو كالصبلة زيارتو إلى الشارع ندب كلذا
 عميو ا صمى النبي مسرل إليو ككاف ، الزماف مف فترة في المسمميف قبمة كاف حيث اإلسبلـ
 مف ليبل بعبده أسرل الذم سبحاف: } تعالى قاؿ ، إليو الحراـ المسجد مف بو أسرم ليمة كسمـ

 البصير السميع ىك إنو آياتنا مف لنريو حكلو باركنا الذم األقصى المسجد إلى الحراـ المسجد
}(ٓ) . 

                                                             
 .70-76  اآلٌة عمران آل سورة  ((1
 . 37 - 27 للزركشً المساجد بأحكام الساجد وإعالم ، 133/  4 للقرطبً القرآن ألحكام الجامع  ((2
 6 الباري فتح)  البخاري أخرجه. . . " .  ؟ أول األرض فً وضع مسجد أي هللا رسول ٌا:  قلت: "  حدٌث ((3

  للبخاري واللفظ(  307/  1)  ومسلم(  470/ 
  . بعدها وما 105/  1 المختار لتعلٌل واالختٌار ، 242 للزركشً المساجد بأحكام الساجد إعالم  ((4
 .1 اآلٌة اإلسراء سورة  ((5
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 ، بمكة الحراـ المسجد مف إليو كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ سيدنا بإسراء قدره تعظـ اآلية فيذه
 إخبار إلى ىذا ، ركعتيف فيو صمى أف كبعد السماء إلى عركجو قبؿ إماما باألنبياء فيو كصبلتو

ما ، األخيار المصطفيف األنبياء مف حكلو جعؿ بأف إما ، حكلو بالبركة تعالى ا  الثمار بكثرة كا 
 بيت إلى شكقا تحف الجنة إف:  قاؿ عنو ا رضي مالؾ بف أنس فعف ،(ُ) األنيار كمجارم
 .(ِ)األرض صرة كىي ، الفردكس جنة مف المقدس بيت كصخرة ، المقدس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . األندلس.  ط - 133/  4 كثٌر ابن تفسٌر ، 236 الساجد إعالم  ((1
   137 القدس فضائل فً الجوزي ابن أخرجه. . . " .  تحن الجنة إن: "  مالك بن أنس أثر   ((2
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 المبحث الثاني

 المسائل الفقهية المتعمقة بالمسجد

 المطمب االول : االمور المباحة والمحضورة في المسجد 

 المساجد وتزويقها ترميم

: ترميما كغيره الحائط رممت: يقاؿ اإلصبلح،: منيا معاف، المغة في لمترميـ
 . (ُ) أصمحتو إذا كمرمة رما كأرمو أرمو الشيء رممت: كيقاؿ أصمحتو،

 التقكية بقصد يككف قد كالترميـ.  المغكم المعنى عف االصطبلحي المعنى يخرج كال
 يخرج ال المساجد كترميـ.  التحسيف بقصد يككف كقد ، لمتمؼ معرضا الشيء كاف إذا
 شرعا بيا المأمكر عمارتيا مف المساجد كترميـ.  سبؽ عما منو الغرض أك معناه في
 ا قاؿ.  الباقيف عف اإلثـ سقط المسمميف بعض بيا قاـ إف كفاية فرض كالعمارة ،

 الزكاة كآتى الصبلة كأقاـ اآلخر كاليـك با آمف مف ا مساجد يعمر إنما: } تعالى
 أثبت:  القرطبي قاؿ.  (ِ){الميتديف مف يككنكا أف أكلئؾ فعسى ا إال يخش كلـ

صبلح كتنظيفيا فييا بالصبلة المساجد عمر لمف اآلية في اإليماف  منيا كىي ما كا 
 كالتجصيص كالترميـ البناء ىي المسجد عمارة: القميكبي كقاؿ. (ّ) با كآمف

 كقؼ ما ريع زاد لك: كقاؿ .ذلؾ تشمؿ كمصالحو القيـ كأجرة ، ذلؾ كنحك لئلحكاـ
 زيادة فيو مما بو شيء شراء كلو ، لعمارتو ادخر مطمقا أك لمصالحو المسجد عمى
 عمى عقاره عمارة كيقدـ ، شيء منو يشتر كلـ لعمارتو كقؼ ما ريع زاد كلك غمتو

ف المستحقيف كعمى عمارتو  .(ْالعباب) في كذا ، الكاقؼ يشترطو لـ كا 

                                                             
  (.رمم) مادة المنٌر والمصباح ، الصحاح مختار ((1
 13 اآلٌة التوبة سورة  ((2
  . 77/  3 القرطبً تفسٌر ((3
 . 173/  3 وعمٌرة القلٌوبً  ((4
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 :المساجد تزكيؽ أما

 المصمي يميي ألنو يكره فإنو محرابو خبل المسجد بنقش بأس ال أنو إلى الحنفية ذىب
 . القبمة جدار في خصكصا كنحكىا النقكش بدقائؽ التكمؼ ككرىكا ،

.  القبمة جدار بالمحراب المراد أف كظاىره السقؼ دكف المحراب في يكره:  كقيؿ
 كاف لك أما ، الناقش بماؿ كاف لك الذىب كماء بالجص كاف ما ىنا بالنقش كالمراد
 . فعمو لك متكليو كيضمف حراـ فيك الكقؼ ماؿ مف

ف  . حينئذ بو بأس ال الظممة بطمع الضياع المتكلي كخاؼ المسجد أمكاؿ اجتمعت كا 

 الكتابة سقكط مف يخاؼ مما كالجدراف المحاريب عمى القرآف كتابة بمستحسف كليس
 عمييا لمصبلة كيجكز باألساطيف لتعميقيا المصميات شراء لمقيـ يجكز كال ، تكطأ كأف
 إذا ىذا:  القنية في قاؿ ، آخر لمسجد إعارتيا يجكز كال باألساطيف تعمؽ ال كلكف ،
 كعايف لمدرس كبناه فيو بالدرس كأمر بتعميقيا أمر إذا أما ، الكاقؼ حاؿ يعرؼ لـ

 بشرائيا بأس فبل فييا يدرس التي المساجد في باألساطيف تعميقيا في الجارية العادة
 . (ُ) تعالى ا شاء إف يضمف كال إلييا احتيج إذا مصمحتو في الكقؼ بماؿ

 كاف إذا كالفضة بالذىب كالساتر كخشبو كسقفو المسجد حيطاف تزكيؽ المالكية ككره
ال المصمي يشغؿ بحيث  ، كغيره بالذىب القبمة تزكيؽ عندىـ كذلؾ يكره كما ، فبل كا 
 كعند.  (ِ) فمندكب كالتجصيص بالبناء المسجد إتقاف كأما ، فييا الكتابة ككذلؾ

 ما غمة صرؼ يجكز ال أنو شؾ كال ، المسجد نقش يكره:  الزركشي قاؿ:  الشافعية
 إلى صرفيا يجكز ال:  الحسيف القاضي كعبارة ، ذلؾ في عمارتو عمى كقؼ

 مزخرؼ بمسجد مر عنو ا رضي مسعكد ابف أف ركم كقد ، كالتزكيؽ التجصيص

                                                             
 . 322 ، 317/  5 ، 461 ، 177/  1 الهندٌة والفتاوى ، 443 - 442/  1 المختار الدر على المحتار رد ((1
  . 55/  1 اإلكلٌل وجواهر ، 255 ، 65/  1 علٌه الدسوقً وحاشٌة الكبٌر الشرح ((2
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 مف أحكج المساكيف ىذا، فعؿ مف ا لعف: قاؿ أك زخرفو، مف ا لعف: فقاؿ
 . أمكاليـ مضمف سفو ذلؾ مف النظار جيمة يفعمو كما .األساطيف

 في كقاؿ ، فيو إحكاـ ال بما المسجد تنقيش يجكز ال: السنة شرح في البغكم كقاؿ
 المسجد بنى عنو ا رضي عثماف فإف ، بأس فبل إحكاـ في كاف فإف الفتاكل
 مسجدا زكؽ كمف:  البغكم قاؿ (،ُ) المنقكشة كالحجارة - كالجير الجص - بالقصة

 تعظيما يفعمو ألنو ، المنكرات كسائر فييا يبالغ التي المناكير مف يعد ال تبرعا أم
 مكضع في قاؿ ثـ ، بعضيـ كأباحو ، العمماء بعض فيو سامح كقد ، اإلسبلـ لشعائر
 رجؿ فعمو فمك ، فعمو إف القيمة كيغـر الكقؼ غمة مف المسجد نقش يجكز ال:  آخر
 . المصميف قمب يشغؿ كألنو ، كره بمالو

 كرد فقد ، بالكفار تشبيا فيو كألف ، عنو منيي بدعة ألنو ، الجكاز عدـ غيره كأطمؽ
ذا . (ِ)"مساجدىـ زخرفكا إال قط قـك عمؿ ساء ما" مرفكعا  النقش عمى كقؼ كا 
 مما ألنو ، الساعة أشراط مف كألنو ، عنو منيي ألنو األصح عمى يصح ال كالتزكيؽ

عزاز المسجد تعظيـ مف فيو لما يصح:  كقيؿ ، إليو بالنظر الصبلة عف يميي  كا 
 (ّ) كالنصارل الييكد زخرفت كما لتزخرفنيا:  عباس ابف قاؿ ، زخرفتيا كيكره .الديف

 الساعة تقـك ال:  قاؿ كسمـ عميو ا صمى النبي أف:  عنو ا رضي أنس كعف ،
 .(ْ) المساجد في الناس يتباىى حتى

ياؾ المطر مف الناس أكف: "  كقاؿ مسجد ببناء أمر عنو ا رضي عمر أف ككرد  كا 
 ، مصاحفكـ حميتـ إذا:  الدرداء أبك كقاؿ ،" (ٓالناس) فتفتف تصفر أك تحمر أف

                                                             
 . 274/  4 المساجد بنٌان باب فً القاري عمدة انظر  ((1
 وضعفه ،(  245/  1)  ماجه ابن أخرجه" .  مساجدهم زخرفوا إال قط قوم عمل ساء ما: "  حدٌث ((2

  ( . 167/  1" )  الزجاجة مصباح"  فً البوصٌري
 . 274/  4 القاري عمدة انظر  ((3
 هللا رضً مالك بن أنس حدٌث من(  311/  1)  داود أبو أخرجه. . . " .  حتى الساعة تقوم ال: "  حدٌث  ((4

 . عنه
 . معلقا(  537/  1 الباري فتح)  البخاري أخرجه. . . " .  المطر من الناس أكن: "  عمر أثر  ((5
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 القـك إف:  عنو ا رضي عمي كقاؿ ، عميكـ - اليبلؾ - فالدبار مساجدكـ كزخرفتـ
 القرآف مف آية المسجد قبمة في يكتب أف كيكره .أعماليـ فسدت مساجدىـ رفعكا إذا
 إنما: } تعالى لقكلو بو بأس ال:  كقاؿ العمماء بعض كجكزه ، مالؾ قالو منو شيئا أك

 ذلؾ عثماف فعؿ مف ركم كلما ، اآلية{ اآلخر كاليـك با آمف مف ا مساجد يعمر
 تحمية كفي: الزركشي كقاؿ .ذلؾ ينكر كلـ ، كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ بمسجد
 ينقؿ لـ فإنو التحريـ:  أصحيما ، كجياف قناديميا كتعميؽ كالفضة بالذىب المساجد

 .السمؼ عف

 كأما ، الكعبة إللباس الحرير كيحؿ ، بالديباج الكعبة ستر يجكز كما الجكاز: كالثاني
 بالثياب المسجد بستر بأس ال:  السبلـ عبد بف الديف عز الشيخ فقاؿ المساجد باقي
 ، كالفضة الذىب بقناديؿ بالتزييف يمحؽ أف فيحتمؿ الحرير كأما ، الحرير غير مف

 يبعد فبل بالحرير تستر الكعبة تزؿ كلـ ، أىكف أمره ألف كاحدا قكال يككف أف كيحتمؿ
 الكعبة بيف اإلباحة في فرؽ ال:  الغزالي فتاكل كفي:  قمت.  بيا غيرىا إلحاؽ
 الجمادات فكيؼ النساء عمى ال الرجاؿ عمى حـر إنما الحرير ألف ، كغيرىا

 يعمؽ أف يجكز ال أنو الشامي بكر أبي القضاة قاضي فتاكل في رأيت ثـ ، كالمساجد
 باقية كىي عميو كقفيا يصح كال ، غيره مف كال حرير مف ستكرا المسجد حيطاف عمى
 . الكاقؼ ممؾ عمى

 ذلؾ فعؿ مف أكؿ:  كيقاؿ ، (ُ) كالمصابيح القناديؿ كتعميؽ المساجد فرش كيستحب
 صبلة في كعب بف أبي عمى الناس جمع لما عنو ا رضي الخطاب بف عمر

 الصبلة عمى المسجد في الناس اجتماع عنو ا رضي عمي رأل كلما ، التراكيح
 بف يا قبرؾ ا نكر ، مساجدنا نكرت:  قاؿ:  يتمى ا ككتاب تزىر كالقناديؿ
 ا رسكؿ يا:  قمت ، كسمـ عميو ا صمى النبي مكالة ميمكنة عف كركم ، الخطاب

                                                             
 .30/272 الكوٌتٌة الفقهٌة الموسوعة 347ص المساجد بأحكام الساجد إعالم  ((1
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 صبلة فإف فيو فصمكا ائتكه كالمنشر المحشر أرض:  قاؿ ، المقدس بيت في أفتنا ،
:  قاؿ ؟ إليو أتحمؿ أف أستطع لـ إف أرأيت:  قمت ، غيره في صبلة كألؼ فيو

 .(ُأتاه) كمف فيك ذلؾ فعؿ فمف ، فيو يسرج زيتا لو فتيدم

 ، فضة أك بذىب المسجد زخرفة تحـر:  قالكا فقد الحنابمة مذىب ذلؾ مف كيقرب
 في الكعبة ذىب مف كأكؿ ، النار عمى بالعرض شيء منو تحصؿ إف إزالتو كتجب
 . الممؾ عبد بف الكليد المساجد كزخرؼ كزخرفيا اإلسبلـ

 عف المصمي يميي مما ، ذلؾ كغير ككتابة كصبغ بنقش المسجد يزخرؼ أف كيكره
ف ، غالبا صبلتو  الكقؼ ماؿ ضماف ككجب ، فعمو حـر الكقؼ ماؿ مف ذلؾ فعؿ كا 
 لقكلو بو بأس ال:  كقاؿ العمماء بعض كجكزه ، مالؾ قالو منو شيئا أك القرآف الذم
 فعؿ مف ركم كلما ، اآلية{ اآلخر كاليـك با آمف مف ا مساجد يعمر إنما: } تعالى
: الزركشي كقاؿ .ذلؾ ينكر كلـ ، كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ بمسجد ذلؾ عثماف
 فإنو التحريـ: أصحيما ، كجياف قناديميا كتعميؽ كالفضة بالذىب المساجد تحمية كفي
 .السمؼ عف ينقؿ لـ

 كأما ، الكعبة إللباس الحرير كيحؿ ، بالديباج الكعبة ستر يجكز كما الجكاز: كالثاني
 بالثياب المسجد بستر بأس ال:  السبلـ عبد بف الديف عز الشيخ فقاؿ المساجد باقي
 ، كالفضة الذىب بقناديؿ بالتزييف يمحؽ أف فيحتمؿ الحرير كأما ، الحرير غير مف

 يبعد فبل بالحرير تستر الكعبة تزؿ كلـ ، أىكف أمره ألف كاحدا قكال يككف أف كيحتمؿ
 الكعبة بيف اإلباحة في فرؽ ال:  الغزالي فتاكل كفي:  قمت.  بيا غيرىا إلحاؽ
 الجمادات فكيؼ النساء عمى ال الرجاؿ عمى حـر إنما الحرير ألف ، كغيرىا

 يعمؽ أف يجكز ال أنو الشامي بكر أبي القضاة قاضي فتاكل في رأيت ثـ ، كالمساجد

                                                             
 وصححه ،(  451/  1)  ماجه ابن أخرجه. . . " .  فٌه فصلوا ائتوه ، والمنشر المحشر أرض: "  حدٌث  ((1

 ( . 251 - 257/  1" )  الزجاجة مصباح"  فً البوصٌري
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 باقية كىي عميو كقفيا يصح كال ، غيره مف كال حرير مف ستكرا المسجد حيطاف عمى
 . الكاقؼ ممؾ عمى

 ذلؾ فعؿ مف أكؿ:  كيقاؿ (،ُكالمصابيح) القناديؿ كتعميؽ المساجد فرش كيستحب
 صبلة في كعب بف أبي عمى الناس جمع لما عنو ا رضي الخطاب بف عمر

 الصبلة عمى المسجد في الناس اجتماع عنو ا رضي عمي رأل كلما ، التراكيح
 بف يا قبرؾ ا نكر ، مساجدنا نكرت:  قاؿ:  يتمى ا ككتاب تزىر كالقناديؿ
 ا رسكؿ يا:  قمت ، كسمـ عميو ا صمى النبي مكالة ميمكنة عف كركم ، الخطاب

 صبلة فإف فيو فصمكا ائتكه كالمنشر المحشر أرض:  قاؿ ، المقدس بيت في أفتنا ،
:  قاؿ ؟ إليو أتحمؿ أف أستطع لـ إف أرأيت:  قمت ، غيره في صبلة كألؼ فيو

 . (ِأتاه) كمف فيك ذلؾ فعؿ فمف ، فيو يسرج زيتا لو فتيدم

 ، فضة أك بذىب المسجد زخرفة تحـر:  قالكا فقد الحنابمة مذىب ذلؾ مف كيقرب
 في الكعبة ذىب مف كأكؿ ، النار عمى بالعرض شيء منو تحصؿ إف إزالتو كتجب
 . الممؾ عبد بف الكليد المساجد كزخرؼ كزخرفيا اإلسبلـ

 عف المصمي يميي مما ، ذلؾ كغير ككتابة كصبغ بنقش المسجد يزخرؼ أف كيكره
ف ، غالبا صبلتو  الكقؼ ماؿ ضماف ككجب ، فعمو حـر الكقؼ ماؿ مف ذلؾ فعؿ كا 
ف ، فيو مصمحة ال ألنو ، فيو صرفو الذم  جية عمى بو يرجع لـ مالو مف كاف كا 
 تبييضيا أم حيطانو تجصيص يباح أم ، بتجصيصو بأس ال:  الغنية كفي ، الكقؼ

 الدنيا زينة مف ىك:  كقاؿ ، أحمد يره كلـ ، الحارثي الديف سعد القاضي كصححو ،
 الكقؼ ماؿ مف يحـر فعميو ، كزخرفتيا المساجد تجصيص كيكره:  الشرح في قاؿ ،
 . األكؿ عمى ال الضماف كيجب ،

                                                             
 . 347ص المساجد بأحكام الساجد إعالم  ((1
 وصححه ،(  451/  1)  ماجه ابن أخرجه. . . " .  فٌه فصلوا ائتوه ، والمنشر المحشر أرض: "  حدٌث ((2

 (. 251 - 257/  1" )  الزجاجة مصباح"  فً البوصٌري
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 يكره:  أحمد قاؿ ، باألرض كضعو دكف قبمتو في كغيره مصحؼ تعميؽ عف كيصاف
 المسجد في يكضع أف يكره كلـ ، القبمة كبيف بينو يحكؿ شيء القبمة في يعمؽ أف

 . (ُ) نحكه أك المصحؼ

 المساجد في النساء صالة حكم

 أفضؿ ليف فذلؾ بيكتيف، في صبلتيف تككف أف لمنساء يستحب أنو إلى الفقياء ذىب
 صمى ا رسكؿ قاؿ: قاؿ عنيما ا رضي عمر ابف فعف المسجد، في صبلتيف مف
 المرأة أرادت فإف (،ِ)"ليف خير كبيكتيف المساجد نساءكـ تمنعكا ال: " كسمـ عميو ا

 الحضكر ليا كره مثميا يشتيى كبيرة أك شابة كانت فإف:  الرجاؿ مع المسجد حضكر
ف  عنو ا رضي مسعكد ابف عف ركم لما ، ليا يكره لـ تشتيى ال عجكزا كانت كا 
 في تصمييا صبلة مف ليا خير قط صبلة امرأة صمت ما غيره إلو ال كالذم:  قاؿ
 عجكزا إال كسمـ عميو ا صمى الرسكؿ مسجد أك الحراـ المسجد يككف أف إال ، بيتيا
 كما المساجد حضكر ليا يجكز كلذا ، فييا الرغبة تقؿ حيث كذلؾ ، (ّ) منقميا في
 . العيد في

ف  المسجد في لتصمي الخركج ليا جاز كالشباب الجماؿ في فارىة غير شابة كانت كا 
 كأف ، ثيابيا ردمء في تخرج كأف ، الفتنة منيا يخشى ال كأف ، الطيب عدـ بشرط ،
 فييا تتحقؽ لـ فإف ، المفسدة تكقع مف مأمكنة الطريؽ تككف كأف ، الرجاؿ تزاحـ ال
 الصمكات إلى الخركج ليف يباح النساء كانت فقد ، فيو الصبلة ليا كره الشركط تمؾ

                                                             
 .30/272 الكوٌتٌة الفقهٌة الموسوعة.  366/  2 القناع كشاف  ((1
  (. 333/  1)  داود أبو أخرجه.. " . المساجد نساءكم تمنعوا ال: "  حدٌث ((2
. . . " .  بٌتها فً تصلٌها صالة من لها خٌر قط صالة امرأة صلت ما غٌره إله ال والذي: "  حدٌث  ((3

(  337/  7" )  الكبٌر المعجم"  فً الطبرانً وأخرجه ،(  131/  3" )  الكبرى السنن"  فً البٌهقً أخرجه
"  الصحٌح رجال رجاله( : "  35/  2)  الزوائد مجموع فً الهٌثمً قال ، موقوفا مسعود بن هللا عبد حدٌث من
 .الخفاف وهً المناقل لبس فً العجائز عادة على ذكره ، الخف المٌم بفتح والمنقل. 
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 تعالى قكلو تفسير في جاء ، (ُ) ذلؾ عف منعف الفتنة في لمكقكع سببا صار لما ثـ ،
 نزلت أنيا(. ِْ: الحجر{ )المستأخريف عممنا كلقد منكـ المستقدميف عممنا كلقد: }
 عائشة كقكؿ ، عكراتيف عمى لبلطبلع يتأخركف المنافقكف كاف حيث النسكة شأف في

 أحدث ما كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ أدرؾ لك: " الصحيح في عنيا ا رضي
 عنيا ا رضي عائشة كعف ، (ِ) "إسرائيؿ بني نساء منعت كما لمنعيف النساء
 بني فإف المساجد، في كالتبختر الزينة لبس عف نساءكـ انيكا الناس أييا" ترفعو

 أـ حديث كفي ، (ّ)"المساجد في كتبختركا الزينة نساؤىـ لبس حتى يمعنكا لـ إسرائيؿ
 . (ْ) "بيكتيف قعر النساء مساجد خير: " عنيا ا رضي سممة

 فيه والجهر المسجد في الصوت رفع حكم

 الحمكم حاشية كفي ، لممتفقو إال المسجد في بذكر الصكت رفع بكراىة الحنفية قاؿ
 المساجد في الجماعة ذكر استحباب عمى كخمفا سمفا العمماء أجمع:  الشعراني عف

 . قارئ أك مصؿ أك نائـ عمى جيرىـ يشكش أف إال ، كغيرىا

 ألف ألجمو يجمس بأف الظييرية في كقيده المسجد في المباح الكبلـ بكراىة كصرحكا
 . الدنيا ألمكر بني ما المسجد

 الدنيا حديث مف المباح الكبلـ - عابديف ابف عنو نقؿ كما - الجبلبي صبلة كفي
ف المساجد في يجكز  عابديف ابف كقاؿ ، تعالى ا بذكر يشتغؿ أف األكلى كاف كا 
 المباح أما القكؿ مف بالمنكر خاص المنع أف أفاد فقد:  الجبلبي قكؿ عمى تعميقو في

                                                             
 والشرح ، 31 - 37/  1 اإلكلٌل وجواهر ، 177/  1 والمهذب ، 257/  1 بهامشه والعناٌة القدٌر فتح ((1

 ، 123/  1 الدلٌل شرح فً السبٌل ومنار ، 03/  2 للقرطبً القرآن ألحكام والجامع ، 336 - 335/  1 الكبٌر
  . 367 - 357 المساجد بأحكام الساجد وإعالم

 الباري فتح)  البخاري أخرجه. . . " .  النساء أحدث ما وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أدرك لو: "  حدٌث ((2

  للبخاري واللفظ(  327/  1)  ومسلم ،(  347/  2
 ،(  257/  1)  القدٌر فتح فً الهمام ابن أورده. . . "  الزٌنة لبس عن نساءكم انهوا الناس أٌها: "  حدٌث ((3

  . المطبوع فً إلٌه نهتد ولم التمهٌد فً البر عبد البن وعزاه
 المسند فً وأحمد(  277/  1)  المستدرك فً الحاكم أخرجه" .  بٌوتهن قعر النساء مساجد خٌر: "  حدٌث ((4

  ( . 72/  3)  صحٌحه فً خزٌمة ابن وصححه(  270/  6) 
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 فكؽ كعمـ كقرآف بذكر المسجد في الصكت رفع يكره:  المالكية كقاؿ.  (ُ) فبل
 لـ ما المسجد في الصكت رفع كراىة كمحؿ ، مسجد بغير كلك المخاطب إسماع
ال مصؿ عمى يخمط  فييما الصكت رفع فيجكز كمنى مكة مسجد بخبلؼ ، حـر كا 
 . (ِ) المشيكر عمى

 . (ّالمسجد) في الصكت كرفع المغط يكره:  الزركشي كقاؿ

 ، بمكركه صكت كرفع الغ حديث ككثرة لغط عف يصاف أف يسف:  مفمح ابف كقاؿ
 . مستحبا أك مباحا كاف إذا ذلؾ يكره ال أنو ىذا كظاىر

 . تعالى ا بذكر إال يكره أنو الغنية عف كنقؿ

 إذا المساجد في كاالجتياد الفقو مسائؿ في بالمناظرة بأس ال أنو عقيؿ ابف عف كنقؿ
 كالجداؿ المبلحاة حيز في دخؿ كمنافرة مغالبة كاف فإف ، الحؽ طمب القصد كاف
 في تجكز فبل العمـك غير في المبلحاة كأما ، المسجد في يجز كلـ يعني ال فيما

 . المسجد

 .(ْالمساجد) في كالمغط الحديث كثرة يكره أنو أيضا عنو كنقؿ

 المسجد في الرجل وجنابة المرأة حيض

 المسجد في كىما أجنب، إذا كالرجؿ حاضت، إذا لممرأة ليس أنو عمى الفقياء اتفؽ
 منيما، كؿ يطير حتى منو يخرجا أف كعمييما عميو، ىما ما عمى كىما فيو يبقيا أف
 المسجد أحؿ ال: "كسمـ عميو ا صمى النبي قكؿ عنيا ا رضي عائشة ركت فقد

                                                             
  . 267/  5 ، 445 ، 444/  1 عابدٌن ابن حاشٌة ((1
 . 01/  4 الكبٌر والشرح الدسوقً حاشٌة  ((2
 . 326 المساجد بأحكام الساجد إعالم  ((3
  . 30/270 الكوٌتٌة الفقهٌة والموسوعة 373 - 370/  3 الشرعٌة اآلداب ((4
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 إف ثـ باالحتبلـ، يفسد ال االعتكاؼ أف عمى الحنفية كنص. (ُ) "جنب كال لحائض
ال بو، بأس فبل المسجد يتمكث أف غير مف المسجد في االغتساؿ أمكنو  فيخرج كا 

 . (ِ) المسجد إلى كيعكد كيغتسؿ

 أك نكتو ما إتماـ قبؿ - اعتكافيا مسجد في كىي المرأة حاضت إذا: المالكية كقاؿ
 المعتكؼ يفعمو ال ما تفعؿ فبل ، االعتكاؼ حرمة كعمييا منو كجكبا خرجت - نذرتو
 لمعتكفيا فكرا رجعت حيضيا مف طيرت فإذا ، ذلؾ غير أك مقدماتو أك جماع مف

 كلك نذرتو ما كتكميؿ المانع فيو حصؿ ما ببدؿ اإلتياف:  بالبناء كالمراد ، لمبناء
 . تستأنفو أف كعمييا اعتكافيا بطؿ مكرىة أك ناسية كلك إليو رجكعيا أخرت

ذا  إذ ، يغتسؿ أف بعد كابتدأه اعتكافو فسد معتكفا ككاف المسجد في الرجؿ أجنب كا 
 أف لرجؿ يحؿ كال ، بالنيار منيف عميو يحـر ما بالميؿ أىمو مف المعتكؼ عمى يحـر
 في عاكفكف كأنتـ تباشركىف كال: } تعالى لقكلو ، (ّ) معتكؼ كىك امرأتو يمس

 ككذا ، الخركج كجب الحيض طرأ إذا:  الشافعية كيقكؿ(. ُٕٖ: البقرة{ )المساجد
 فمك ، كالجنب الحائض عمى فيو المكث لحرمة المسجد في الغسؿ تعذر إف الجنابة
 بو يبادر أف كيمزمو فيو الغسؿ يجكز بؿ ، يمـز كال لو الخركج جاز فيو الغسؿ أمكف
 مف المسجد في الجنابة كال الحيض زمف يحسب كال ، اعتكافو تتابع يبطؿ كيبل

 استحب المسجد في الرجؿ أجنب إذا:  الزركشي كقاؿ.  (ْ) لو لمنافاتيما االعتكاؼ
 .(ٓ) الخركج إلى الطرؽ أقرب يراعي أف لو

                                                             
 ( .1/153) أبوداود أخرجه. . . "  المسجد أحل ال: "  حدٌث  ((1
 والفتاوى ، 1736 الحلبً مصطفى.  ط 130/  1 المختار شرح واالختٌار ، 114 - 113/  2 القدٌر فتح ((2

 . 132 - 131/  2 علٌه المحتار ورد المختار الدر وانظر ، 213/  1 الهندٌة
  .167/  1 اإلكلٌل وجواهر ،552/  1 الدسوقً حاشٌة مع الكبٌر الشرح ((3
  . 277/  1 والمهذب ، العربٌة الكتب إحٌاء دار.  ط 37/  2 المحلً شرح مع الطالبٌن منهاج ((4
  . 316 المساجد بأحكام الساجد إعالم ((5
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 المسجد رحبة في خباء في تتحيض أف المعتكفة الحائض عمى إنو: الحنابمة كيقكؿ
ال ضرر ببل ذلؾ كأمكف رحبة لو كاف إف  االعتكاؼ ككاف طيرت فإف ، بيتيا ففي كا 

:  مفمح ابف كقاؿ. (ُ) عمييا كفارة كال فاتيا ما كقضت اعتكافيا فأتمت رجعت منذكرا
 كاف إف يجكز:  كقيؿ ، ركايتاف ضركرة ببل مطمقا فيو الجنب مبيت جكاز كفي

ال ، مجتازا أك مسافرا ذا.  (ِ) فبل كا   يمكنو لـ أك ، مالو أك نفسو عمى الجنب خاؼ كا 
 تيمـ الكضكء كال الغسؿ يمكنو لـ أك ، غيره مكانا يجد لـ أك ، المسجد مف الخركج

ذا ، المسجد في أقاـ ثـ  العمـ أىؿ أكثر كقاؿ ، المسجد في المبث فمو الجنب تكضأ كا 
 . (ّذلؾ) لو يجكز ال: 

 المسجد في والنوم األكل حكم

 كأما ، فيو يناـ أف لمغريب بأس ال:  كقيؿ فيو كالنـك المسجد في األكؿ الحنفية كره
 عميو ا صمى النبي ألف معتكفو في كيناـ كيأكؿ يشرب أف فمو لممعتكؼ بالنسبة
 في الحاجة ىذه قضاء يمكف كألنو ، المسجد إلى إال اعتكافو في يأكم يكف لـ كسمـ

 (ْ) الخركج إلى ضركرة فبل المسجد

طعامو بادية بمسجد الضيؼ إنزاؿ المالكية كأجاز  إف ال كالتمر الناشؼ الطعاـ فيو كا 
 كمثؿ ، فيكره اإلناء تحت تجعؿ سفرة بنحك إال فيحـر طبيخ أك كبطيخ مقذرا كاف

 كاف كلك فيكره الحاضرة مسجد في التصنيؼ كأما الصغيرة القرية مسجد البادية مسجد
 . كبلميـ ظاىر ىك كما ناشفا الطعاـ

                                                             
 . 277/  3 قدامة البن المغنً  ((1
 . 377/  3 مفلح البن الشرعٌة اآلداب  ((2
  .30/213 الكوٌتٌة الفقهٌة والموسوعة 146/  1 قدامة البن المغنً ((3
  . 444/  1 المختار الدر على عابدٌن ابن وحاشٌة ، 112 - 111/  2 ، 377/  1 القدٌر فتح ((4



21 
 

 إليو الكصكؿ عسر أك لو منزؿ ال لمف بميؿ ككذا نيارا أم بقائمة فيو النـك أجازكا كما
(ُ) . 

 ككرىكا منارتو في أك صحنو في أك المسجد في يأكؿ أف لو فاستحبكا:  المعتكؼ أما
 النـك بعدـ اعتكافو يبطؿ إذ ، لكازمو فمف االعتكاؼ مدة فيو النـك كأما ، خارجو أكمو
 . (ِ) فيو

 ركم فقد ، المسجد في ذلؾ كغير كالبطيخ كالفاكية الخبز أكؿ يجكز:  الشافعية كقاؿ
 ا صمى النبي عيد عمى نأكؿ كنا:  قاؿ الزبيدم جزء بف الحارث بف ا عبد عف
 . (ّ) كالمحـ الخبز المسجد في كسمـ عميو

 فتجتمع الطعاـ مف شيء يتناثر كلئبل التمكث مف خكفا شيئا يبسط أف كينبغي:  قاؿ
 كالكراث كالبصؿ كالثـك كانت فإف ، كريية رائحة لو يكف لـ إذا ىذا ، اليكاـ عميو
 المسجد دخؿ فإف ، ريحو يذىب حتى المسجد مف آكمو كيمنع فيو أكمو فيكره كنحكه
 في كليقعد مسجدنا ليعتزؿ أك ، فميعتزلنا بصبل أك ثكما أكؿ مف:  لحديث منو أخرج
 .(ْ) بيتو

 أف نافع فعف ، األـ في الشافعي عميو نص فقد المسجد في النـك بجكاز أيضا كقالكا
 النبي مسجد في لو أىؿ ال أعزب شاب كىك يناـ كاف أنو:  أخبره عمر بف ا عبد

 الزبير ابف عيد عمى نبيت كنا:  قاؿ دينار بف عمرك كأف ، (ٓ) كسمـ عميو ا صمى
. (ٔفيو) رخصكا كالشافعي كعطاء البصرم كالحسف المسيب بف سعيد كأف المسجد في

                                                             
  . 273/  2 اإلكلٌل وجواهر ، 07/  4 علٌه الدسوقً وحاشٌة الكبٌر الشرح ((1
 . 153/  1 اإلكلٌل وجواهر ، 540/  1 علٌه الدسوقً وحاشٌة الكبٌر الشرح  ((2
 وقال ،(  1770/  2)  ماجه ابن أخرجه. . . " .  عهد على نأكل كنا"  الحارث بن هللا عبد حدٌث ((3

  " حسن إسناد هذا( "  107/  2" )  الزجاجة مصباح"  فً البوصٌري
(  374/  1)  ومسلم(  337/  2 الباري فتح)  البخاري أخرجه. . . " .  بصال أو ثوما أكل من: "  حدٌث  ((4

 عنه هللا رضً هللا عبد بن جابر حدٌث من
 ( . 535/  1 الباري فتح)  البخاري أخرجه. . . "  شاب وهو ٌنام كان أنه: "  عمر ابن أثر  ((5
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 إلى يمضي أف لو كأجيز ، اعتكافو مسجد في كمبيتو فأكمو المعتكؼ أما. (ُفيو)
 األكؿ ألف الشافعية عند عميو المنصكص كىك اعتكافو يبطؿ كال ، فيو ليأكؿ البيت
 . (ِ) يمزمو فمـ المركءة مف ينقص المسجد في

 تميـ ابف ذكره ، كنحكه لؤلكؿ المسجد دخكؿ يجكز ال:  مفمح ابف قاؿ الحنابمة كعند
 المسجد في األكؿ لممعتكؼ بأف كغيرىما كالرعاية الشرح في كذكر ، حمداف كابف

 بأس ال أنو:  األذاف باب آخر في الشرح في كذكر ، طست في يده كغسؿ
 . فيو كاالستمقاء فيو كاألكؿ المسجد في باالجتماع

 ما عمييا يسقط سفرة كيضع المسجد في المعتكؼ يأكؿ أف بأس ال:  قدامة ابف كقاؿ
 (ّ) المسجد يمكث كيبل منو يقع

 المسجد في السائمين عمى الصدقة حكم

 بف الرحمف عبد لحديث شيئا المسجد في السائؿ يعطى أف بأس ال: الزركشي قاؿ
 أحد منكـ ىؿ:  كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ قاؿ:  قاؿ عنيما ا رضي بكر أبي
 كسرة فكجدت يسأؿ بسائؿ أنا فإذا المسجد دخمت: بكر أبك فقاؿ ؟ مسكينا اليـك أطعـ
 . (ْإليو) فدفعتيا منو فأخذتيا الرحمف عبد يد في خبز

 السائؿ كاف إف أنو المختار أف الحسف بف لمحمد الكسب كتاب عف الزركشي كنقؿ
 بأس فبل إلحافا الناس يسأؿ كال ، المصمي يدم بيف يمر كال الناس رقاب يتخطى ال

 عميو ا صمى ا رسكؿ عيد عمى يسألكف كانكا السؤاؿ ألف ، كاإلعطاء بالسؤاؿ
 الرككع في كىك بخاتمو تصدؽ عنو ا رضي عميا أف يركل حتى المسجد في كسمـ

                                                             
 . 327 - 376 - 375 للزركشً المساجد بأحكام الساجد إعالم  ((1
  271 ، 177 - 173/  1 المهذب ((2
 . 276/  3 قدامة البن والمغنً ، 377/  3 مفلح البن الشرعٌة اآلداب  ((3
 السنن مختصر"  فً المنذري ونقل ،(  377/  2)  داود أبو أخرجه. . . " .  أطعم أحد منكم هل: "  حدٌث ((4

  . مرسل إسناده أن البزار بكر أبً عن(  252/  2" ) 
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ف(. ٓٓ: المائدة{ )راكعكف كىـ الزكاة كيؤتكف: }بقكلو ا فمدحو.  (ُ)  كاف كا 
 أذل عمى لو إعانة ألنو ، إعطاؤه فيكره المصمي يدم بيف كيمر الناس رقاب يتخطى
 .(ِ) لكفارتو فمسا سبعيف إلى يحتاج كاحد فمس ىذا:  قيؿ حتى الناس

 كمرادىـ ، المساجد في كالتصدؽ السؤاؿ يكره أصحابنا بعض قاؿ:  مفمح ابف كقاؿ
 لـ كأكثرىـ ، عقيؿ ابف بو ،كقطع مطمقا ال السؤاؿ عمى التصدؽ - أعمـ كا -

 ثـ الجمعة خطبة قبؿ سأؿ مف أف عمى ا رحمو أحمد نص كقد ، الكراىة يذكر
 سأؿ أك يسأؿ لـ مف عمى تصدؽ إف ككذلؾ ، عميو الصدقة تجكز ليا جمس

 محمد بف عمي أف البييقي عف مفمح ابف كنقؿ. جاز إنساف عمى الصدقة الخطيب
 فسأؿ سائؿ فقاـ ، مني بقرب حنبؿ بف أحمد فإذا الجمعة يـك صميت:  قاؿ بدر بف

 يدم بيف السائؿ يمر فبل لمسؤاؿ التخطي الحنفية ككره . (ّ) قطعة أحمد فأعطاه
 بد ال ألمر كاف إذا إال إلحافا الناس يسأؿ كال الناس رقاب يتخطى كال المصمي

 .(ْمنو)

 أرضه دون أنقاضه أو المسجد بيع حكم

 أرضو اتخذ مف:  الحنفية يقكؿ ىذا كفي ، يباع ال المسجد أف عمى الفقياء جميكر
 ، عنو يكرث كال يبيعو كال فيو يرجع أف لو يكف لـ كقفو صحة شركط كاستكفى مسجدا
 تعالى  كميا األشياء ألف كىذا ، تعالى  خالصا كصار العباد حؽ عف تجرد ألنو
ذا  في كما عنو تصرفو فانقطع أصمو إلى رجع الحؽ مف لو ثبت ما العبد أسقط كا 

 . اإلعتاؽ

                                                             
 . 221/  6 للقرطبً القرآن ألحكام الجامع  ((1
 .353 للزركشً المساجد بأحكام الساجد األعالم  ((2
 . الحدٌثة الرٌاض.  ط 473/  3 مفلح البن الشرعٌة اآلداب   ((3
 .30/222 الكوٌتٌة الفقهٌة والموسوعة.  554/  1 عابدٌن ابن وحاشٌة ، 143/  1 الهندٌة الفتاوى  ((4
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 إسقاط ألنو يكسؼ أبي عند مسجدا يبقى عنو كاستغني المسجد حكؿ ما خرب كلك
 حيا كاف إف(  الكاقؼ)  الباني ممؾ إلى يعكد محمد كعند ، ممكو إلى يعكد فبل منو
ف ، مكتو بعد كارثو إلى أك  بثمنو كاالستعانة بيعو ليـ كاف كرثتو كال بانيو يعرؼ لـ كا 
 المسجد كحصير فصار ، انقطعت كقد ، قربة لنكع عينو ألنو آخر مسجد بناء في

 ينقؿ إنو كالحشيش الحصر في يقكؿ يكسؼ أبا أف إال ، عنو استغني إذا كحشيشو
 . آخر مسجد إلى

 ، فيو كيدخؿ يؤخذ أف جاز حانكت أك عميو كقؼ أرض كبجنبو المسجد ضاؽ كلك
 أف بشرط بعضو أدخؿ لمعامة طريقا كاف فمك ، كرىا بالقيمة أخذ رجؿ ممؾ كاف كلك
 . بالطريؽ يضر ال

 أنو محمد عف ىشاـ عف جعفر أبي الفقيو عف الخبلصة مف الكراىية كتاب كفي
 لمعامة طريقا المسجد مف شيء يجعؿ أك ، مسجدا الطريؽ مف شيء يجعؿ أف يجكز

 . ذلؾ إلى احتاجكا إذا يعني ،

 يحدثكا أك الباب كيحكلكا ، القمب عمى ككذا مسجدا الرحبة يجعمكا أف المسجد كألىؿ
 ، كيجددكه ييدمكه أف كليـ.  ذلؾ لو كالية أكثر أييما ينظر اختمفكا كلك ، آخر بابا لو

 القناديؿ كيعمقكا الحباب يضعكا أف ليـ ككذا ، ذلؾ المحمة أىؿ مف ليس لمف كليس
 غير يفعؿ فبل الكقؼ ماؿ مف كأما ، أنفسيـ ماؿ مف ذلؾ كؿ الحصر كيفرشكا
 . القاضي بإذف إال المتكلي

 فنائو في أك المسجد في حكانيت يبني أف أراد إذا المسجد قيـ:  التجنيس كتاب كمف
 الفناء كأما ، المسجد حرمة تسقط سكنا المسجد جعؿ إذا ألنو ، يفعؿ أف لو يجكز ال

 عف استغنى أم عنو كاستغنى المسجد حكؿ ما خرب كلك ، لممسجد تبع فؤلنو
 يبقى مزارع كحكلت فخربت قرية في كاف بأف القرية أك المحمة تمؾ أىؿ فيو الصبلة
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 ال:  المالكية كيقكؿ .(ُ) حنيفة أبي قكؿ كىك يكسؼ أبي عند حالو عمى مسجدا
 عدـ كمثؿ ، محمو عف العمارة انتقمت كلك ال أـ خرب سكاء مطمقا المسجد بيع يجكز
 . أنقاضو بمعنى المسجد نقض بيع يجكز فبل ، نقضو المسجد بيع جكاز

ف تعطيمو كال بيعو كال المسجد نقض يجكز ال:  القرطبي كفي  . (ِ) المحمة خربت كا 

 إلى يعد لـ فيو الصبلة كانقطعت المكاف فخرب مسجدا كقؼ مف:  الشافعية كيقكؿ
 إلى يعكد كال تعالى ا لحؽ فيو الممؾ زاؿ ما ألف ، فيو التصرؼ يجز كلـ الممؾ
 . (ّ) زمف ثـ عبدا أعتؽ لك كما باالختبلؿ الممؾ

ف  كالثاني ، بيعو يجكز ال:  أحدىما كجياف ففيو فتكسرت مسجد عمى جذكعا كقؼ كا 
 ، المسجد بخبلؼ تركو مف أكلى بيعو فكاف ، منفعتو يرجى ال ألنو ، بيعو يجكز: 
 . فيو فيصمى المكضع يعمر كقد ، خرابو مع فيو الصبلة يمكف المسجد فإف

ف  إلى يصرؼ كال(  الغمة)  االرتفاع حفظ المكاف فاختؿ مسجد عمى شيئا كقؼ كا 
 .(ْكاف) كما يرجع أف لجكاز غيره

 كخشب غيره أك بخراب منافعو تتعطؿ أف إال المسجد بيع بتحريـ الحنابمة كيقكؿ
 بعض أك مثمو في ثمنو كيصرؼ فيباع ، بو يعمر ما يكجد كلـ سقكطو كخيؼ تشعث
ذا:  قاؿ ، أحمد عميو نص مثمو  بيعيا جاز قيمة ليا خشبات المسجد في كاف كا 

 .(ٓ) عميو ثمنيا كصرؼ

 

                                                             
 . 64/  5 القدٌر فتح  ((1
 والجامع ، 277 - 273/  2 اإلكلٌل وجواهر ، الفكر دار 174/  3 السالك إرشاد شرح المدارك أسهل ((2

  . 03/  2 للقرطبً القرآن ألحكام
  . 452/  1 الشافعً اإلمام فقه فً المهذب ((3
 المصدر نفسه والصفحة نفسها .   ((4
 .30/225 الكوٌتٌة الفقهٌة والموسوعة اإلسالمً المكتب 13/  2 السبٌل منار  ((5
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 المسجد في البيع حكم

 لقكلو المسجد في كالشراء البيع المعتكؼ لغير يكره أنو إلى كالحنابمة الحنفية ذىب
 كبيعكـ كشراءكـ كمجانينكـ صبيانكـ مساجدكـ جنبكا:  كسمـ عميو ا صمى

قامة أصكاتكـ كرفع كخصكماتكـ  أبكابيا عمى كاتخذكا سيكفكـ كسؿ حدكدكـ كا 
 . (ُ) الجمع في كجمركىا المطاىر

 نيى:  كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ أف جده عف أبيو عف شعيب بف عمرك كعف
 كأما ، (ِ) شعر فيو ينشد كأف ، ضالة فيو تنشد كأف المسجد في كالبيع الشراء عف

 حكائجو مف كاف ما المسجد في كيبتاع يبيع أف بأس ال فإنو لممعتكؼ بالنسبة
 يقـك مف يجد ال بأف ذلؾ إلى يحتاج قد ألنو السمعة يحضر أف غير مف األصمية
 محرر المسجد ألف ، كالشراء لمبيع السمعة إحضار يكره:  قالكا أنيـ إال ، بحاجتو

 . (ّ) بيا شغمو كفيو العباد حقكؽ عف

 ركم لما سمسرة بغير المسجد في كالشراء البيع كراىة في المالكية عند الحاؿ ككذلؾ
 المسجد في يبتاع أك يبيع مف رأيتـ إذا:  قاؿ كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ عف

 . (ْ) تجارتؾ ا أربح ال:  فقكلكا

 كأتاه المسجد في السمعة صاحب جمس بأف السمعة عمى بمناداة أم بسمسرة كاف فإف
 ، سكقا المسجد لجعؿ حـر ثمف مف يريد ما فييا كيعطي فييا كينظر يقمبيا المشترم

                                                             
  تخرٌجه تقدم. . . " .  صبٌانكم مساجدكم جنبوا: "  حدٌث ((1
/  2)  والترمذي ،(  651/  1)  داود أبو أخرجه. . . " .  المسجد فً والبٌع الشراء عن نهى: "  حدٌث ((2

  " . حسن حدٌث: "  الترمذي وقال ، داود ألبً واللفظ(  137
  . 375 - 374/  3 مفلح البن الشرعٌة واآلداب ، 272/  2 قدامة البن والمغنً ، 112/  2 القدٌر فتح ((3
 حدٌث: "  وقال(  673/  3)  الترمذي أخرجه. . . " .  المسجد فً ٌبتاع أو ٌبٌع من رأٌتم إذا: "  حدٌث  ((4

 " حسن
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 فيو السمعة أظير بأف كالشراء لمبيع محبل المسجد جعؿ إذا الكراىة محؿ إف ثـ
 .(ُيكره) فبل عقدىما مجرد كأما ، لمبيع ليا معرضا

 ىريرة أبك ركل لما ، (ِ) فيو كالشراء البيع بكراىة القكؿ الشافعية عند كالمختار
 يبتاع أك يبيع مف رأيتـ إذا:  قاؿ كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ أف عنو ا رضي
 . (ّ) تجارتؾ ا أربح ال فقكلكا المسجد في

 المطمب الثاني : الوقف وعالقته بالمساجد

 جبللو جؿ-  لكنو شيء، كؿ كلو الممؾ، مالؾ -كتعالى سبحانو- ا أف المعمـك مف
 كمف يممككنيا؛ بأرزاؽ عباده مف شاء مف يختص أف حكمتو اقتضت -اسمو كتبارؾ
 أرضو تككف أف إما األصؿ في أرضان  ككنو جية مف كالمسجد. كنحكىا األراضي ذلؾ

ذا، بعد أيدييـ إلييا تصؿ لـ أك، لآلدمييف مممككة  كقفيا ثـ لآلدمي مممككة كانت كا 
ف ممكو، مف تخرج فإنيا مسجدان،  عمييا بيني ثـ آلدمي أصبلن  مممككة غير كانت كا 
 ىك: المغة في المسجد كالكقؼ ىذا ببناء العباد أمبلؾ مف محررة تككف فإنيا مسجد،
 عينو بقاء مع بو، االنتفاع يمكف ماؿ حبس: "المحتاج مغني في ك قاؿ، التحبيس
: الكقؼ: اإلنصاؼ في قاؿ (4)"مكجكد مباح مصرؼ عمى رقبتو في التصرؼ بقطع

 الكاقؼ تصرؼ بقطع عينو بقاء مع بو المنتفع مالىو التصرؼ مطمؽ مالؾ تحبيس"
 (5)تعالى ا إلى تقربان  بر، جية إلى ريعو يصرؼ رقبتو، في

 ألنو التبرع، أىؿ مف كاف ممف عميو كالكقؼ المسجد كقؼ جكاز عمى الفقياء كأجمع
 .كلزكمو عنو كاقفو ممؾ لزكاؿ قكاعد كضعكا أنيـ إال بر، جية كعمى قربة

                                                             
  . 01/  4 علٌه الدسوقً وحاشٌة الكبٌر والشرح ، 273/  2 اإلكلٌل جواهر ((1
 . 324 للزركشً المساجد بأحكام الساجد إعالم  ((2
  .  آنفا تخرٌجه تقدم. . . " .  المسجد فً ٌبتاع أو ٌبٌع من رأٌتم إذا: "  حدٌث ((3
 (.17/30) -( الخطٌب الشربٌنً محمد)لـ المنهاج ألفاظ معرفة إلى المحتاج مغنً  ((4
 (.17/455( )الحنبلً المقدسً المرداوي علً بن حسن)لـ اإلنصاف  ((5
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 ممكو عف يفرزه حتى عنو ممكو يزؿ لـ مسجدا بنى مف إف: الحنفية يقكؿ ىذا كفي
 أبي عند ممكو عف زاؿ كاحد فيو صمى فإذا ، فيو بالصبلة لمناس كيأذف ، بطريقو
 جماعة بصبلة إال يزكؿ ال:  األخرل كفي ، عنيما ركايتيف إحدل في كمحمد حنيفة

 عنده التسميـ ألف ، مسجدا جعمتو:  قكلو بمجرد عنو ممكو يزكؿ يكسؼ أبي كعند ،
 الكقؼ يصح كما ، بشرط ليس

 غير شيئا فيو العباد يممؾ أف عف محررا الخمكص عمى تعالى  جعؿ كالمسجد عميو
 . (ُ) أجمعيف الخمؽ ممؾ عف خرج كذلؾ كاف كما فيو العبادة

 تجرد ألنو ، عنو يكرث كال يبيعو كال فيو يرجع أف لو فميس كلـز عنو ممكو زاؿ كمتى
ذا  كميا األشياء ألف كىذا ، تعالى  خالصا كصار العباد حؽ عف  العبد أسقط كا 
 (ِ) اإلعتاؽ في كما عنو تصرفو فانقطع أصمو إلى رجع الحؽ مف لو ثبت ما
 صح فيو لمصبلة الناس كبيف بينو كخمى ، مسجدا بنى مف إف:  المالكية كيقكؿ .

 عميو الكقؼ يصح كما ، كقفو بطؿ الناس كبيف بينو الكاقؼ يخؿ لـ فإذا ، كلـز كقفو
(ّ) . 

:  كقاؿ ، بالصبلة لمناس أذف أك ، فيو كصمى مسجدا بنى مف إف:  الشافعية كيقكؿ
ف ، كقفو صح فيو لمصبلة مسجدا كقفتو  إزالة ألنو ، مسجدا يصر لـ ذلؾ يقؿ لـ كا 
 . كالعتؽ القدرة مع قكؿ غير مف يصح فمـ القربة كجو عمى ممؾ

 أف عنيما ا رضي عمر ابف ركل ،لما فيو الكاقؼ تصرؼ كانقطع لـز صح فإذا
 أصميا حبست شئت إف:  عنو ا رضي لعمر قاؿ كسمـ عميو ا صمى النبي

                                                             
 64/  5 القدٌر فتح  ((1
 64/  5 القدٌر فتح  ((2
 276/  2 اإلكلٌل وجواهر ، 31/  4 علٌه الدسوقً وحاشٌة الكبٌر الشرح ((3
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 كيزكؿ ، (ُيكرث) كال يكىب كال يباع ال إنو ، عمر بيا فتصدؽ قاؿ بيا كتصدقت
 .(ِعندىـ) الصحيح في العيف عف ممكو

 الزما كاف عاما إذنا فيو بالصبلة لمناس كأذف مسجدا بنى مف إف:  الحنابمة كيقكؿ
 . (ّ) يكرث كال يكىب كال يباع ال كمؤبدا

 المطمب الثالث : فضل الصموات في المساجد : 

 كقد ذلؾ، في كرغَّب المسجد، في جماعة الخمس الصمكات بأداء أمر قد اإلسبلـ فإف
ييذكىرى  تيرفىعى  أىف المَّوي  أىًذفى  بيييكتو  ًفي: ﴿تعالى قكلو المقصد ىذا عمى دؿٌ   اسميوي  ًفييىا كى

اؿً  ًبالغيديكِّ  ًفييىا لىوي  ييسىبِّحي  اؿه *  كىاآلصى ارىةه  تيمًييًيـ الَّ  ًرجى قىاـً  المَّوً  ًذكرً  عىف بىيعه  كىالى  ًتجى  كىاً 
ةً  بلى يتىاء الصَّ كىاةً  كىاً  افيكفى  الزَّ اري  القيميكبي  ًفيوً  تىتىقىمَّبي  يىكمان  يىخى [. ّٕ ،ّٔ: النكر﴾ ]كىاألىبصى
 .المسجد في جماعة بأصحابو صبلتو في -كسمـ عميو ا صمى- النبي ًفعؿي  ككذلؾ

 أف حيث المسجد، في جماعة الصمكات ىذه أداء ىك األصؿ أف فيو، شؾ ال كمما
 يسمع أنو طالما بيتو، في يصمي أف لؤلعمى يرخص لـ كالسبلـ، الصبلة عميو النبي
 مف المصمكف فيو كثر فيما الصبلة فعؿ كأفَّ  البحث، في ذلؾ بياف سيأتي كما النداء،
ف»...  -كسمـ عميو ا صمى-النبي لقكؿ أفضؿ؛ المساجد  مع الرجؿ صبلة كا 
 الرجؿ، مع صبلتو مف أزكى الرجميف، مع كصبلتو كحده، صبلتو مف أزكى الرجؿ،

 في جماعة الصبلة حكـ ىك ما لكف ،(ْ«)-كجؿ عز- ا إلى أحب فيك كثر كما
 الصحراء؟ في أك مثبلن، البيكت

                                                             
/  3)  ومسلم ،(  354/  5 الباري فتح)  البخاري أخرجه. . . " .  أصلها حبست شئت إن: "  حدٌث  ((1

 للبخاري واللفظ ،(  1255
  . 171 - 177/  3 المنهاج على المحلً وشرح ، 447 - 443/  1 المهذب ((2
  .30/227 الكوٌتٌة الفقهٌة والموسوعة.  اإلسالمً المكتب 6/  2 الدلٌل شرح فً السبٌل منار  ((3
/ 2 داود أبً سنن وضعٌف صحٌح: انظر حسن،: األلبانً الشٌخ قال. 554: برقم ،270/ 1 داود أبً سنن ((4

  .554: برقم ،54
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 بياف فييا التي األحاديث كركد المسجد، في جماعة الصبلة فضؿ عمى يدؿ مما
 ىذه كمف المسجد، في جماعة الصبلة أداء عمى حافظ لمف كالثكاب، األجر

 :يمي ما األحاديث

: قاؿ -عنو ا رضي- ىريرة أبي عف المساجد، إلى الخطى بسبب الدرجات رفع -أ
 صبلتو عمى تزيد جماعة، في الرجؿ صبلة: »كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ قاؿ
 فأحسف تكضأ، إذا أحدىـ أف كذلؾ درجة، كعشريف خمسان  سكقو في كصبلتو بيتو في

 يخط فمـ الصبلة، إال يريد ال الصبلة إال( ُ)ينيزه ال المسجد، أتى ثـ الكضكء،
 دخؿ فإذا المسجد، يدخؿ حتى خطيئة، بيا عنو كحط درجة، بيا لو رفع إال خطكة،
 أحدكـ عمى يصمكف كالمبلئكة تحبسو، ىي الصبلة كانت ما صبلة في كاف المسجد
 تب الميـ لو، اغفر الميـ ارحمو، الميـ: يقكلكف فيو، صمى الذم مجمسو في ماداـ
 البقاع خمت: قاؿ -عنو ا رضي-ا عبد بف جابر كعف ،(ِ)«يحدث لـ ما عميو،
- ا رسكؿ ذلؾ فبمغ المسجد، قرب إلى ينتقمكا أف سممة بنك فأراد المسجد، حكؿ
 المسجد، قرب تنتقمكا أف تريدكف أنكـ بمغني إنو: »ليـ فقاؿ -كسمـ عميو ا صمى
 آثاركـ، تكتب دياركـ سممة، بني يا: فقاؿ ذلؾ، أردنا قد ا، رسكؿ يا نعـ: قالكا

 آثاركـ كتبت لزمتمكىا إذا فإنكـ دياركـ، الزمكا: كالمعنى ،(ّ)«آثاركـ تكتب دياركـ
 النبي قاؿ: قاؿ -عنو ا رضي- مكسى أبي كعف ،(ْ)المسجد إلى الكثيرة كخطاكـ

 ممشى، فأبعدىـ أبعدىـ الصبلة، في أجرا الناس أعظـ: »-كسمـ عميو ا صمى-
 ثـ يصمي الذم مف أجرا أعظـ اإلماـ، مع يصمييا حتى الصبلة ينتظر كالذم
 بيتو األنصار، مف رجؿ كاف: قاؿ -عنو ا رضي- كعب بف أبي كعف ،(ٓ)«يناـ

                                                             
 .453/ 1 مسلم صحٌح. الصالة إال وُتقٌمه ُتنِهضه ال أي ٌنهزه، ال  ((1
  .647: برقم ،453/ 1 مسلم صحٌح ((2
  665 :برقم ،462/ 1 مسلم صحٌح ((3
  .167/ 5 مسلم على النووي شرح ((4
 .623: برقم ،233/ 1 البخاري صحٌح  ((5
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 عميو ا صمى- ا رسكؿ مع الصبلة تخطئو ال فكاف المدينة، في بيت أقصى
 الرمضاء مف يقيؾ حماران  اشتريت أنؾ لك فبلف يا: لو فقمت لو، فتكجعنا: قاؿ -كسمـ
 - محمد ببيت( ُ)مطنب بيتي أف أحب ما كا أما: قاؿ األرض، ىكاـ مف كيقيؾ
 عميو ا صمى- ا نبي أتيت حتى حمبلن، بو فحممت: قاؿ -كسمـ عميو ا صمى
 األجر، أثره في يرجك أنو لو كذكر ذلؾ، مثؿ لو فقاؿ فدعاه،: قاؿ فأخبرتو، -كسمـ
 (.ِ)«احتسبت ما لؾ إف: »-كسمـ عميو ا صمى- النبي لو فقاؿ

 رضي-كعب بف أبي عف المسجد، في المصميف عدد كثرة بسبب األجر زيادة -ب
: فقاؿ الصبح، يكما -كسمـ عميو ا صمى- ا رسكؿ بنا صمى: »قاؿ -عنو ا

 أثقؿ الصبلتيف ىاتيف إف: قاؿ. ال: قالكا فبلف؟ أشاىد: قاؿ. ال: قالكا فبلف؟ أشاىد
ف الركب، عمى حبكا كلك ألتيتمكىما فييما ما تعممكف كلك المنافقيف، عمى الصمكات  كا 
ف البتدرتمكه، فضيمتو، ما عممتـ كلك المبلئكة، صؼ مثؿ عمى األكؿ الصؼ  كا 
 مف أزكى الرجميف، مع كصبلتو كحده، صبلتو مف أزكى الرجؿ، مع الرجؿ صبلة
 (.ّ)«كجؿ عز ا إلى أحب فيك كثر كما الرجؿ، مع صبلتو

 عميو ا صمى- النبي عف -عنو ا رضي- بريدة عف القيامة، يـك التاـ النكر -ج
 (.ْ)«القيامة يـك التاـ بالنكر المساجد، إلى الظمـ في المشائيف بشر: »قاؿ -كسمـ

 ىريرة أبي عف اإلماـ، خركج قبؿ الجمعة، يـك المسجد يدخؿ لمف المبلئكة كتابة -د
 الجمعة، يـك كاف إذا: »-كسمـ عميو ا صمى- النبي قاؿ: قاؿ -عنو ا رضي-

 كمثؿ( ٓ)الميجر كمثؿ فاألكؿ، األكؿ يكتبكف المسجد، باب عمى المبلئكة كقفت
                                                             

 أن أحب بل -وسلم علٌه هللا صلى - النبً بٌت إلى الحبال وهً باألطناب، مشدود أنه أحب ما أي مطنب،  ((1

 .163/ 5 مسلم على النووي شرح إلٌه، وخطاي ثوابً لتكثٌر منه، بعٌدا ٌكون
  .663: برقم ،467/ 1 مسلم صحٌح ((2
  .523: برقم ،117/ 1 داود أبً صحٌح حسن،: األلبانً الشٌخ قال. 554: برقم ،270/ 1 داود أبً سنن ((3
 .525: برقم ،112/ 1 داود أبً صحٌح صحٌح،: األلبانً الشٌخ قال. 561: برقم ،277/ 1 داود أبً سنن  ((4
 المحٌط القاموس: انظر الصلوات، إلى التبكٌر: والمعنى الحر، شدة وهً الهاجرة، فً ٌمشً الذي: المهجر  ((5

 .37/ 2 المحٌط
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 خرج فإذا بيضة، ثـ دجاجة، ثـ كبشا ثـ بقرة، ييدم كالذم ثـ بدنة، ييدم الذم
 (.ُ)«الذكر كيستمعكف صحفيـ طككا اإلماـ

 .-كفاية أك عينا- كاجبة الخمس الصمكات في الجماعة صبلة بأف قاؿ مف حجة

 أك العيف، عمى كاجبة الخمس الصمكات في الجماعة صبلة بأف القائمكف احتج
 :يمي بما الكفاية،

ذىا: ﴿تعالى ا قاؿ -أ ـي  فىأىقىمتى  ًفيًيـ كينتى  كىاً  بلةى  لىيي  مىعىؾى  ًمنييـ طىاًئفىةه  فىمتىقيـ الصَّ
ذيكا ليىأخي تىييـ كى ديكا فىًإذىا أىسًمحى رىاًئكيـ ًمف فىميىكيكنيكا سىجى لتىأتً  كى مُّكا لىـ أيخرىل طىاًئفىةه  كى  ييصى
مُّكا ليىأ مىعىؾى  فىمييصى ذيكاكى تىييـ ًحذرىىيـ خي  بأداء سبحانو فأمر ،[َُِ: النساء﴾ ]كىأىسًمحى
 إلى بالقياـ يأمر -تعالى - ا كاف فإذا األكقات، أحرج في جماعة الصبلة فريضة
 كاالستعداد المباغتة، خكؼ مف المقاتمكف فيو يككف ما مع جماعة الخكؼ صبلة

 األكلى بطريؽ يدؿ كىك الخكؼ حاؿ الجماعة كجكب عمى يدؿ ذلؾ فإف لعدكىـ،
نما األمف، حاؿ كجكبيا عمى  عند فرادل، الخكؼ صبلة تؤدل أف العمماء جكز كا 

 .القتاؿ كاشتداد الشديد، الخكؼ

: قاؿ كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ أف -عنو ا رضي-ىريرة أبي كعف -ب
 فيؤذف بالصبلة، آمر ثـ فيحطب، بحطب، آمر أف ىممت لقد بيده، نفسي كالذم»

 كالذم بيكتيـ، عمييـ فأحرؽ رجاؿ، إلى أخالؼ ثـ الناس، فيـؤ رجبل آمر ثـ ليا،
( ْ)لشيد حسنتيف،( ّ)مرماتيف أك سمينا( ِ)عرقا يجد أنو أحدىـ يعمـ لك بيده، نفسي
 حاؿ لكف الصبلة، يشيد لـ مف بتحريؽ كالسبلـ، الصبلة عميو ىـ فقد ،(ٓ)«العشاء

                                                             
  .330: برقم ،314/ 1 البخاري صحٌح ((1
   .231/ 1 البخاري صحٌح. قلٌلة لحم بقٌة علٌه عظما: عرقا( (2
  .231/ 1 البخاري صحٌح قدمها، أي الشاة ظلف وهً مرماة، مثنى: مرماتٌن ((3
 .231/ 1 البخاري صحٌح. العشاء صالة لحضر: العشاء لشهد  ((4
 .316: برقم ،231/ 1 البخاري صحٌح  ((5
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 الجماعة حضكر عمييـ يجب ال ممف البيكت، في كالذرية النساء كجكد التنفيذ دكف
 المسند في جاء ما ىذا كيؤيد قتمو، يجكز ال مف قتؿ البيكت تحريؽ كفى بالمسجد،
-كسمـ عميو ا صمى- ا رسكؿ قاؿ: قاؿ -عنو ا رضي- ىريرة أبي عف كغيره،
 فتياني كأمرت العشاء، صبلة ألقمت كالذرية، النساء مف البيكت في ما لكال: »

 (.ُ)«بالنار البيكت في ما يحرقكف

 

 رجؿ -كسمـ عميو ا صمى- النبي أتى: قاؿ -عنو ا رضي- ىريرة أبي كعف -ج
 ا رسكؿ فسأؿ المسجد، إلى يقكدني قائد لي ليس إنو: »ا رسكؿ يا: فقاؿ أعمى

 دعاه، كلى فمما لو، فرخص بيتو، في فيصمي لو يرخص أف -كسمـ عميو ا صمى-
- ا رسكؿ كاف فإذا ،(ِ)«فأجب: قاؿ نعـ،: قاؿ بالصبلة؟ النداء تسمع ىؿ: فقاؿ
 كىك بيتو، في يصمي أف األعمى، الرجؿ ليذا يرخص لـ -كسمـ عميو ا صمى
 .المسجد في جماعة أدائيا كجكب عمى يدؿ ذلؾ فإفٌ  النداء، يسمع

 غدان  ا يمقى أف سره مف: "قاؿ -عنو ا رضي- مسعكد بف ا عبد كعف -د
 صمى - لنبيكـ شرع ا فإف بيف، ينادل حيث الصمكات ىؤالء عمى فميحافظ مسممان،

نيف اليدل، سنف -كسمـ عميو ا  كما بيكتكـ في صميتـ أنكـ كلك اليدل، سنف مف كا 
 كما لضممتـ، نبيكـ سنة تركتـ كلك نبيكـ، سنة لتركتـ بيتو، في المتخمؼ ىذا يصمي
 ا كتب إال المساجد ىذه مف مسجد إلى يعمد ثـ الطيكر، فيحسف يتطير رجؿ مف
 كما رأيتنا كلقد سيئة، بيا عنو كيحط درجة، بيا كيرفعو حسنة، يخطكىا خطكة بكؿ لو

                                                             
 والترهٌب الترغٌب ضعٌف: انظر األلبانً، ضعفه والحدٌث. 3032: برقم ،360/ 2 حنبل بن أحمد مسند ((1

  .225: برقم ،53/ 1
  .653: برقم ،452/ 1 مسلم صحٌح  ((2
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 الرجميف بيف ييادل بو يؤتى الرجؿ كاف كلقد النفاؽ، معمـك منافؽ إال عنيا يتخمؼ
 (.ُ")الصؼ في يقاـ حتى

 صبلة عمى الجماعة صبلة فضؿ فيو الذم الحديث عف الظاىر، أىؿ أجاب -ك
 المنفرد صبلة تفضؿ الجماعة، صبلة فرضو مف حؽ في الجماعة صبلة بأف الفرد،
 (ِ.)منفردان  صمى مف لكؿ مطمقا كليس لمعذر، الجماعة صبلة كجكب عنو سقط الذم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .3623: برقم ،332/ 1 حنبل بن أحمد مسند  ((1
 .230/ 4 المحلى  ((2
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 الخاتمة كنتائج البحث 

اف لممساجد اىمية في حياة االنساف المسمـ اذ تمثؿ الرافد الركحي الذم مف خبللو 
ترفد ركحيتو بكؿ ما ىك فيو الصبلح كالخير كخبلؿ ىذا البحث استعرضت ما 

لممساجد مف اىمية في حياة االنساف المسمـ فضبل عف بياف اىـ االحكاـ المتعمقة 
 ىي في االتي : بالمسجد كقد تكصمت الىة جممة مف النتائج 

 الٌشريعة جاءت لذلؾ األرض، عمى كتعالى سبحانو ا بيكت المساجد تعتبر .ُ
ا اىتمامان  المساجد لتكلي اإلسبلمٌية  خاصِّ

 ، بالمدينة النبكم المسجد بمكة الحراـ المسجد  الثبلثة المساجد تفضؿ .ِ
 بالقدس عمى سائر المساجد االخرل  األقصى المسجد

 كيدخؿ يؤخذ أف جاز حانكت أك عميو كقؼ أرض كبجنبو المسجد ضاؽ لك .ّ
  ، فيو

 بعضو أدخؿ لمعامة طريقا كاف فمك ، كرىا بالقيمة أخذ رجؿ ممؾ كاف لك .ْ
 بالطريؽ يضر ال أف بشرط

 اف في مسالة تزييف كتزكيؽ المساجد خبلؼ بيف الفقياء بيف المنع كالكراىة  .ٓ
 فذلؾ بيكتيف، في صبلتيف تككف أف لمنساء يستحب أنو إلى الفقياء ذىب .ٔ

 المسجد في صبلتيف مف أفضؿ ليف
 كيأكؿ يشرب أف فمو لممعتكؼ بالنسبة كأما ، فيو يناـ أف لمغريب بأس ال .ٕ

 معتكفو اما غير ذلؾ ففيو خبلؼ بيف الفقياء في كيناـ
 ، كغيرىا المساجد في الجماعة ذكر استحباب عمى كخمفا سمفا العمماء أجمع .ٖ

 قارئ أك مصؿ أك نائـ عمى جيرىـ يشكش أف إال
 شيئا المسجد في السائؿ يعطى أف بأس ال .ٗ
 . االسبلمية الشريعة عنو نيت مما ذلؾ الف المسجد في البيع تجنب .َُ
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 يباع ال المسجد أف عمى الفقياء ذىب جميكر جميكر .ُُ
 كىما أجنب، إذا كالرجؿ حاضت، إذا لممرأة ليس أنو عمى الفقياء اتفؽ .ُِ

 حتى منو يخرجا أف كعمييما عميو، ىما ما عمى كىما فيو يبقيا أف المسجد في
 منيما كؿ يطير

يتحقؽ الكقؼ في المسجد فيما اذا كىبت ارض لبناء مسجد كانت ممكا  .ُّ
 لشخص ما اك لـ تكف ممكا الحد .

 المسجد في جماعة الخمس الصمكات بأداء أمر قد اإلسبلـ إف .ُْ

 كالحمد  اكال كاخرا 
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 المصادر كالمراجع : 

 القراف الكريـ  -
مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى  .ُ الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي المؤلؼ: أىبيك عىٍبًد المًَّو ميحى

ٍبًف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي )المتكفى: 
براىيـ أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية ُٕٔ ىػ( تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 ـ ُْٔٗ -ىػ ُّْٖالثانية،  القاىرة الطبعة: -

أثر العمماء في تحقيؽ رسالة المسجد المؤلؼ: د. ناصر بف عبد الكريـ العقؿ  .ِ
المممكة العربية  -الناشر: كزارة الشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 

 قُُْٖالسعكدية الطبعة: األكلى، 
كدكد المكصمي االختيار لتعميؿ المختار المؤلؼ: عبد ا بف محمكد بف م .ّ

ىػ( عمييا تعميقات: ّٖٔالبمدحي، مجد الديف أبك الفضؿ الحنفي )المتكفى: 
الشيخ محمكد أبك دقيقة )مف عمماء الحنفية كمدرس بكمية أصكؿ الديف سابقا( 

بيركت،  -القاىرة )كصكرتيا دار الكتب العممية  -الناشر: مطبعة الحمبي 
 ـ ُّٕٗ -ىػ  ُّٔٓكغيرىا( تاريخ النشر: 

اآلداب الشرعية )ت: األرناؤكط(؛ المؤلؼ: عبد ا محمد بف مفمح المقدسي؛  .ْ
عمر القياـ؛ حالة الفيرسة: مفيرس فيرسة  -المحقؽ: شعيب األرناؤكط 

 ُٗٗٗ – ُُْٗكاممة؛ الناشر: مؤسسة الرسالة؛ سنة النشر: 
المؤلؼ: « شرح إرشاد السالؾ في مذىب إماـ األئمة مالؾ»أسيؿ المدارؾ  .ٓ

ىػ( الناشر: دار  ُّٕٗكر بف حسف بف عبد ا الكشناكم )المتكفى: أبك ب
 لبناف الطبعة: الثانية  -الفكر، بيركت 



33 
 

إعبلـ الساجد بأحكاـ المساجد؛ المؤلؼ: أبك عبد ا بدر الديف محمد بف عبد  .ٔ
ا بف بيادر الزركشي؛ المحقؽ: أبك الكفا مصطفى المراغي؛ حالة الفيرسة: 

ممة؛ الناشر: المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية؛ سنة مفيرس فيرسة كا
 ُٔٗٗ - ُُْٔالنشر: 

اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ )ت: الفقي(؛ المؤلؼ: عمي بف  .ٕ
عبلء الديف أبك الحسف؛ المحقؽ: محمد حامد الفقي؛ حالة  سميماف المرداكم

 ُّٕٓالفيرسة: غير مفيرس؛ الناشر: مطبعة السنة المحمدية؛ سنة النشر: 
– ُٗٓٔ 

الجامع الصحيح المختصر المؤلؼ : محمد بف إسماعيؿ أبك عبدا البخارم  .ٖ
 َُْٕ بيركت الطبعة الثالثة ، -الجعفي الناشر : دار ابف كثير ، اليمامة 

- ُٖٕٗ  
جكاىر االكميؿ شرح مختصر الشيخ خميؿ في مذىب االماـ مالؾ اماـ دار  .ٗ

 ُْالتنزيؿ لمشيخ صالح عبد السميع األبي األزىرم ، أحد عمماء القرف 
في مجمديف ، كفي المكتبة الثقافية  ُِّّاليجرم. طبع في مصر سنة 

 بيركت
أحمد بف عرفة  حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير المؤلؼ: محمد بف .َُ

 ىػ( الناشر: دار الفكر الطبعة: بدكف طبعةَُِّالدسكقي المالكي )المتكفى: 
حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ عميش؛  .ُُ

محمد عميش؛ حالة الفيرسة:  -محمد عرفة الدسكقي  -المؤلؼ: أحمد الدرير 
 مفيرس فيرسة كاممة؛ الناشر: عيسى البابي الحمبي

ا قميكبي كعميرة عمى شرح المحمى عمى منياج الطالبيف؛ حاشيت .ُِ
المؤلؼ: قميكبي كعميرة؛ حالة الفيرسة: فيرسة تامة؛ الناشر: مصطفى البابي 

 ُٓٓٗ - ُّٕٓالحمبي؛ سنة النشر: 



37 
 

رد المحتار عمى الدر المختار المؤلؼ: ابف عابديف، محمد أميف بف  .ُّ
ىػ( الناشر: ُِِٓمتكفى: عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي )ال

 ـُِٗٗ -ىػ ُُِْبيركت الطبعة: الثانية، -دار الفكر
سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ )ت: األلباني(؛  .ُْ

المؤلؼ: محمد بف إسماعيؿ األمير الصنعاني؛ المحقؽ: محمد ناصر الديف 
النشر: األلباني؛ حالة الفيرسة: غير مفيرس؛ الناشر: مكتبة المعارؼ؛ سنة 

ُِْٕ - ََِٔ 
سنف أبي داكد المؤلؼ: أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف  .ُٓ

ًجٍستاني )المتكفى:  ٌِ ًِ ىػ( المحقؽ: ِٕٓبشير بف شداد بف عمرك األزدم السى
 بيركت –محمد محيي الديف عبد الحميد الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 

ؼ: الترمذم أبك سنف الترمذم )الجامع الكبير( )ت: معركؼ(؛ المؤل .ُٔ
عيسى؛ المحقؽ: بشار عكاد معركؼ؛ حالة الفيرسة: غير مفيرس؛ الناشر: 

 ُٔٗٗدار الغرب اإلسبلمي؛ سنة النشر: 
السنف الكبرل )سنف البييقي الكبرل( )ط. العممية(؛ المؤلؼ: أحمد بف  .ُٕ

الحسيف بف عمي بف مكسى البييقي أبك بكر؛ المحقؽ: محمد عبد القادر 
رسة: مفيرس فيرسة كاممة؛ الناشر: دار الكتب العممية؛ سنة عطا؛ حالة الفي

 ََِّ – ُِْْالنشر: 
شرح الطيبي عمى مشكاة المصابيح المسمى بالكاشؼ عف حقائؽ  .ُٖ

السنف )ت: ىنداكم(؛ المؤلؼ: الحسيف بف عبد ا بف محمد الطيبي شرؼ 
شر: الديف؛ المحقؽ: عبد الحميد ىنداكم؛ حالة الفيرسة: غير مفيرس؛ النا

 ؛ ُٕٗٗ - ُُْٕمكتبة نزار مصطفى الباز؛ سنة النشر: 
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عيؼي التٍَّرًغيب كىالتٍَّرًىيب المؤلؼ: محمد ناصر الٌديف األلباني الناشر:  .17 ضى
المممكة العربية السعكدية الطبعة:  -مكتىبة المىعارؼ ًلمنىٍشًر كالتكزٍيع، الرياض 

 ـ  َََِ -ىػ  ُُِْاألكلى، 

لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخي  الفتاكل اليندية المؤلؼ: .َِ
 ىػ َُُّالناشر: دار الفكر الطبعة: الثانية، 

فتح البارم شرح صحيح البخارم المؤلؼ: أحمد بف عمي بف حجر أبك  .ُِ
  ُّٕٗبيركت،  -الفضؿ العسقبلني الشافعي الناشر: دار المعرفة 

ي فتح القدير المؤلؼ: محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا الشككان .ِِ
 -ىػ( الناشر: دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب َُِٓاليمني )المتكفى: 

 ىػ  ُُْْ -دمشؽ، بيركت الطبعة: األكلى 
كشاؼ القناع عف متف اإلقناع المؤلؼ: منصكر بف يكنس بف صبلح  .ِّ

ىػ( الناشر: دار َُُٓالديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى )المتكفى: 
 الكتب العممية

ف شرح منياج الطالبيف؛ المؤلؼ: جبلؿ الديف محمد بف كنز الراغبي .ِْ
أحمد بف محمد بف إبراىيـ المحمي؛ المحقؽ: محمكد صالح أحمد حسف 

 َُِّ - ُّْْالحديدم؛ حالة الفيرسة: غير مفيرس؛ سنة النشر: 
لساف العرب المؤلؼ: محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ  .ِٓ

ىػ( الناشر: ُُٕاإلفريقى )المتكفى: الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى 
 ىػ ُُْْ -بيركت الطبعة: الثالثة  -دار صادر 

مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )ط. القدسي(؛ المؤلؼ: عمي بف أبي بكر  .ِٔ
الييثمي نكر الديف؛ المحقؽ: حساـ الديف القدسي؛ حالة الفيرسة: مفيرس 

 القاىرة –فيرسة كاممة؛ الناشر: مكتبة القدسي 
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المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلؼ: عمي بف )سمطاف( مرقاة  .ِٕ
ىػ( َُُْمحمد، أبك الحسف نكر الديف المبل اليركم القارم )المتكفى: 

 ـ ََِِ -ىػ ُِِْلبناف الطبعة: األكلى،  -الناشر: دار الفكر، بيركت 
مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ المؤلؼ: أبك عبد ا أحمد بف محمد بف  .ِٖ

ىػ( المحقؽ: شعيب األرنؤكط ُِْف أسد الشيباني )المتكفى: حنبؿ بف ىبلؿ ب
عادؿ مرشد، كآخركف إشراؼ: د عبد ا بف عبد المحسف التركي الناشر:  -

 ـ ََُِ -ىػ  ُُِْمؤسسة الرسالة الطبعة: األكلى، 
المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ ا صمى  .ِٗ

بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم ا عميو كسمـ المؤلؼ: مسمـ 
ىػ( المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث ُِٔ)المتكفى: 
 بيركت  -العربي 

مشارؽ األنكار الكىاجة كمطالع األسرار البياجة في شرح سنف اإلماـ  .َّ
ابف ماجو المؤلؼ: محمد بف عمي بف آدـ بف مكسى الناشر: دار المغني، 

 ـ  ََِٔ -ىػ  ُِْٕالمممكة العربية السعكدية الطبعة: األكلى،  -ياض الر 
المشركع كالممنكع في المسجد المؤلؼ: محمد بف عمي العرفج الناشر:  .ُّ

المممكة العربية  -كزارة الشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 
 ىػُُْٗالسعكدية الطبعة: األكلي، 

ة )ت: الشيرم(؛ المؤلؼ: أحمد مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماج .ِّ
بف أبي بكر بف اسماعيؿ بف سميـ بف قايماز البكصيرم الكناني المصرم 
شياب الديف أبك العباس؛ المحقؽ: عكض بف أحمد الشيرم؛ حالة الفيرسة: 

عمادة البحث العممي؛ سنة  -غير مفيرس؛ الناشر: الجامعة اإلسبلمية 
 ؛ ََِْ - ُِْٓالنشر: 
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لمؤلؼ: سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي المعجـ الكبير ا .ّّ
ىػ( المحقؽ: حمدم بف عبد َّٔالشامي، أبك القاسـ الطبراني )المتكفى: 
 القاىرة الطبعة: الثانية -المجيد السمفي دار النشر: مكتبة ابف تيمية 

حامد صادؽ قنيبي  -معجـ لغة الفقياء المؤلؼ: محمد ركاس قمعجي  .ّْ
 -ىػ  َُْٖلمطباعة كالنشر كالتكزيع الطبعة: الثانية، الناشر: دار النفائس 

 ـ  ُٖٖٗ
المغني )ت: التركي(؛ المؤلؼ: مكفؽ الديف ابف قدامة؛ المحقؽ: عبد  .ّٓ

عبد الفتاح الحمك؛ حالة الفيرسة: مفيرس عمى  -ا بف عبد المحسف التركي 
  ُٕٗٗ - ُُْٕالعناكيف الرئيسية؛ الناشر: دار عالـ الكتب؛ سنة النشر: 

المفردات في غريب القرآف المؤلؼ: أبك القاسـ الحسيف بف محمد  .ّٔ
ىػ( المحقؽ: صفكاف عدناف َِٓالمعركؼ بالراغب األصفيانى )المتكفى: 
 -دمشؽ بيركت الطبعة: األكلى  -الداكدم الناشر: دار القمـ، الدار الشامية 

 ىػ  ُُِْ
س أحمد المفيـ لما أشكؿ مف كتاب تمخيص مسمـ؛ المؤلؼ: أبك العبا .ّٕ

أحمد محمد  -بف عمر بف إبراىيـ القرطبي؛ المحقؽ: محي الديف ديب مستك 
محمكد إبراىيـ بزاؿ؛ حالة الفيرسة: مفيرس  -يكسؼ عمي بديكم  -السيد 

 ؛ ُٔٗٗ - ُُْٕعمى العناكيف الرئيسية؛ سنة النشر: 
منار السبيؿ في شرح الدليؿ )ط. المكتب اإلسبلمي(؛ المؤلؼ: ابف  .ّٖ

حقؽ: زىير الشاكيش؛ حالة الفيرسة: مفيرس عمى العناكيف ضكياف؛ الم
  ُِٖٗ - َُِْالرئيسية؛ الناشر: المكتب اإلسبلمي؛ سنة النشر: 

المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج المؤلؼ: أبك زكريا محيي  .ّٗ
ىػ( الناشر: دار إحياء التراث ٕٔٔالديف يحيى بف شرؼ النككم )المتكفى: 

  ُِّٗالثانية، بيركت الطبعة:  -العربي 
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الميذب في الفقو اإلماـ الشافعي )ت: الزحيمي(؛ المؤلؼ: إبراىيـ بف  .َْ
عمي بف يكسؼ الفيركزاباذم الشيرازم أبك إسحاؽ؛ المحقؽ: محمد الزحيمي؛ 

  ُِٗٗ - ُُِْحالة الفيرسة: مفيرس عمى العناكيف الرئيسية؛ سنة النشر: 
عبد الرحمف بف أبي  الميذب فيما كقع في القرآف مف المعرب المؤلؼ: .ُْ

ىػ( المحقؽ: التيامي الراجي ُُٗبكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى: 
بإشراؼ صندكؽ إحياء التراث اإلسبلمي،  -الياشمي الناشر: مطبعة فضالة 

 المشترؾ بيف المممكة المغربية كدكلة اإلمارات العربية المتحدة 
كزارة األكقاؼ المكسكعة الفقيية )ط. أكقاؼ الككيت(؛ المؤلؼ:  .ِْ

الككيت؛ حالة الفيرسة: غير مفيرس؛ الناشر: كزارة  -كالشئكف اإلسبلمية 
 ُّٖٗ – َُْْالككيت؛ سنة النشر:  -األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية 

كظيفة المسجد في المجتمع المؤلؼ: صالح بف ناصر بف صالح  .ّْ
ؼ كالدعكة ىػ( الناشر: كزارة الشئكف اإلسبلمية كاألكقاُُْٖالخزيـ )المتكفى: 

 ىػُُْٗالمممكة العربية السعكدية الطبعة: األكلى،  -كاإلرشاد 
 


