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 ػ

ِ  ظذ رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه واحلّد هلل وافهالة وافسالم ظذ    .مآخه وش

 ،وبًد

ذم صٓر   أؾتٝ به بً  ادٗشسٚت افدنْٜٔ احلُومٜٔ واهجٓٚت افتٚبًٜ هّٚم  ِّ ؾَ 

ذم مجٔع  واهجّمظٚت عِ َّ إؽالق ادسٚجد وتًىٔل اهجُ  وجوب ،ـه 1441رجٛ من شْٜ 

َٜ  افبالد هذا إمر ذم إحدى  َق ب  بغ إصخٚص، وضُ  «ـوروٕٚ»إتَٚل ؾروس  خنٔ

 .ظِٔه أخرى وتتٚبًٝ دوٌل  افدول افًربٜٔ اإلشالمٜٔ

 َ خمٚفٍٜ هذه افٍتوى فألدفٜ افؼظٜٔ من  وبٚفبحٞ وافْير ذم هذه ادسٖخٜ تبغ 

ظذ ظدم مؼوظٜٔ إؽالق  ْٝ من إدفٜ افتي دف   واإلمجٚع وؽرهٚ وافسْٜ افُتٚب

هذا افبحٞ، ذـره ذم ٖ، وهو مٚ شِث دَ واهجّمظٚت دثل هذا احلَ  عِ َّ ادسٚجد وتًىٔل اهجُ 

  .وجواهبٚ تبًه بذـر صبٓٚهتم ذم هذه ادسٖخٜأو

ٚ إدفٜ  ؾٓي ـٚفتٚيل: ؾٖم 

 :  الكريم القرآنأوًلا
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  چ: ؿٚل اهلل تًٚػ -1

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ              ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ

 [.١١١البقرة: ] چک  ک  گ  گ 

ادسٚجد ظن افهالة وإطٓٚر  تًىُٔل » :ذم تٍسرهٚ ـه(671)ت ؿٚل افَرضبي 

 .(1)«هٚ صًٚئر اإلشالم ؾٔٓٚ خراٌب 

                                 
 ـه. 1427، 1(. مٗشسٜ افرشٚفٜ، بروت، ط2/322اهجٚمع ٕحُٚم افَرآن ) (1)
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ًُ  ٓ جيوز َُٕ  » :أجًوٚ وؿٚل ُِ ادسجد وٓ بٔ ُٜ ه وٓ تًىٔ  ِ ِٝ اَدَح . (1)«ه وإن َخِرَب

 وٕحوه. ي  أي ادُٚن افذي ؾٔه ادسجد من َح  ؿِٝ:

ـه( ظن مسٚجد بَرنٜ ؿد خربٝ ؾٓل 728)ت ئل صٔخ اإلشالم ابن تّٜٔٔ وُش 

 دمٛ ظّمرهتٚ وهل حيل إؽالؿٓٚ؟ 

دمٛ ظّمرة ادسجد إػ إؿٚمٜ افهالة ؾٔه، وٓ حيل إؽالق ادسٚجد  ،ًٕم» ؾٖجٚب:

 . (2)«ظّم ذظٝ فه

ه بِ ْن بٚب ادسجد ذم ؽر وؿٝ افهالة: ٕنه نُ  ون إؽالَق مُ حير   وهٚهم ؾَٓٚء احلٍْٜٔ

مٌ  افهالةِ  منَ  من افهالة، وادْعُ  ادْعَ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ فَوفه تًٚػ: :حرا

 . (3)چڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ

ٓ صك  !إجٚم د وذم ـل إوؿٚت وظذ مر  ؾُٔف ب٘ؽالق ادسٚجد ذم ـل افبال

 ظْدهم. أنه أظيم حترنًّم 

ظن  وؿد شئِٝ هجْٜ افٍتوى بوزارة إوؿٚف وافنئون اإلشالمٜٔ بدوفٜ افُونٝ

 جواز إؽالق مسٚجد ؿدنّٜ ثم بْٚء مسٚجد جدندة بجوارهٚ ...؟ 

حٚ ذم ذفك من  :تٚرخيّي  ٓ جيوز إؽالق مسجد وآحتٍٚظ به ـٖثرٍ » ؾٖجٚبٝ:

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ    ڄچ فَول اهلل تًٚػ: : وعًٝ فهظّّم  تًىٔل ادسٚجدِ 

 چچ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ              ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ

                                 
 (.2/322اهجٚمع ٕحُٚم افَرآن ) (1)

 ـه.1416جمّع ادِك ؾٓد، افسًودنٜ،  (.31/255جمّوع افٍتٚوى ) (2)

 ـه. 1424، 1(. دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت، ط1/435ؾتح افَدنر ) (3)
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 . (1)«أنٜ

بٚٔنٜ ظذ ظدم جواز إؽالق  موافٌرض من َٕل هذه افٍتوى هو اشتدٓه

واهجّمظٚت  عِ َّ فه، ؾُٔف ب٘ؽالق ـل ادسٚجد وتًىٔل اهجُ  عَ ادسجد وتًىِٔه ظّم ُذِ 

 َُ ِّ  رِ ىْ ظذ مستوى اف  ه.ـ

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت    خت  چ:  ؿٚل اهلل تًٚػ -2

  [.٦٣النور: ] چمت    ىت  يت   

ـَوفه  :ة ذم ذفكدنٞ افواردٚح برؾع بٔوته وهي ادسٚجد فألووّص   ؾٖمر اهللُ 

ٍٝ  ؿومٌ  مٚ اجتّعَ »: صذ اهلل ظِٔه وشِم   وِت ُٔ من بُ  ذم بٔ
ِ
  نتِون ـتَٚب  اهلل

ِ
 اهلل

ْٝ  هونتدارشوَٕ  ُٜ وؽنٔتْ  بْٔٓم إٓ ٕزف ُٜ ظِٔٓم افسُْٔ ُٜ وحٍتْ  ٓم افرمح وذـرهم  ٓم ادالئُ

 . (2)«اهلل ؾّٔن ظْده

ٓ   نْ مَ »: ؿوفه صذ اهلل ظِٔه وشِمو ٍٝ تى   وِت ُٔ من بُ  ر ذم بٔته، ثم منى إػ بٔ
ِ
 اهلل

ًٜ  فَٔضَ    من ؾرائ ِ  ؾرنو
ِ
ًٜ اهلل وإخرى ترؾع  ، ـٕٚٝ خىوتٚه إحدامهٚ حتط خىٔئ

 ًٜ  .(3)«درج

 .ورؾًٓٚ احٖمور به نُون ببْٚئٓٚ وـْسٓٚ وتْئٍٓٚ من افْجٚشٜ وإذى ... إفخ

وإؽالق ادسٚجد نْٚذم ذفك ـِه، ؾٓو ؾًل خلالف احٖمور به، وهو أخو اهدم ادْٚذم 

  ٞ افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم ذم احلدنٞ  فِرؾع، وهو من ادْٓي ظْه، وادْٚذم حل

                                 
ؾتوى جمّوظٜ افٍتٚوى افؼظٜٔ افهٚدرة ظن ؿىٚع اإلؾتٚء وافبحوث افؼظٜٔ بوزارة إوؿٚف افُونتٜٔ،  (1)

 ـه.1417، 1(. ط2551)

 (. عن أيب هريرة.9922مسلم ) (2)

 (. عن أيب هريرة.999مسلم ) (3)
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تر ببْٚء ادسٚجد ذم ؿوفه صذ اهلل ظِٔه وشِم:   »ادتوا
ِ
فه بٔتًٚ ذم  بًٔتٚ بْى اهللُ  من بْى هلل

 .(1)«اهجْٜ

اهلل ووّص  بذـره ؾٔٓٚ: بٚفهالة وؿراءة افَرآن وافذـر وافدظٚء ... إفخ،  رَ مَ ثم أَ 

ٔ ْه بًده ذم ؿوفه: ٚ  .چجت  حت    خت  مت    ىت چ ـّم ب ٚ بٚتًّ ًً وؽِق ادسٚجد نّْع مْ

تٖدنٜ اهجّع واهجّمظٚت ؾٔٓٚ: ٕنه ٓ نُّن تٖدنتّٓم  ًٜ ـل  أوجه ذـر اهلل ؾٔٓٚ، وخٚص  

ًٔٚ فًّمرهتٚ بٚفًبٚدة وافذـر وهو افَسم  ٓ  ؾٔٓٚ، ؾُٚن ؽَِٓٚ مْٚؾ ظذ افوجه افُٚمل إ

 فًّمرة بْٔٚهنٚ برؾًٓٚ وهو افَسم إول. ثٚين من افًّمرة، ـّم أنه مٍْٚف اف

اهلل أمر بٖن ُنتًبد فه ذم بٔوته وهي ادسٚجد، وهي من أذف  وبٚهجِّٜ، ؾ٘ن  

اإلنّمن،  رة بْورِ وأخرهٚ، وهي افتي تتًِق هبٚ ؿِوب ادٗمْغ افهٚؾٜٔ ادْو   ٚعِ ََ افبِ 

  ّ وادحٚؾيون ظِٔٓٚ،  ،هٚدون وادنٔ   ،رون هٚ بًبٚدته وذـرهونرتٚدهٚ افرجٚل ادً

ٔ  ٔ  ؾٚجتّع ذم هذه افبًَٜ من إرض من إوصٚف احٚدنٜ احلس   ٜ مٚ ٜ وادًْونٜ احلُّ

ؾِذا ـٕٚٝ أحٛ افبَٚع إػ اهلل، وإؽالؿٓٚ نّْع هذا ـِه  ،من افبَٚع ٚٓ نوجد ذم ؽره

 ونًود ظِٔه بٚإلبىٚل واإلفٌٚء، ؾٖي ؾًل أؿبح من ذفك.

ًٍ  وؿد شئِٝ افِجْٜ م ظن جواز إؽالق مسجد  1987ٚ ذم شْٜ ادنٚر إفٔٓٚ إٓ

 اخلٍِٜٔ افذي بجوار ادسجد اهجٚمع؟ 

حٚ ذم ذفك  :ٓ جيوز إؽالق مسجد اخلٍِٜٔ وآحتٍٚظ به ـٖثر تٚرخيي» ؾٖجٚبٝ:

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  چ من تًىٔل ادسٚجد ظّم وعًٝ فه، ؿٚل اهلل تًٚػ:

                                 
 (. عن عثمان.555(، مسلم )054البخاري ) (1)
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 .(1)«أنٜ [٦٣النور: ] چىب  يب

 
 
ا: الس

ا
 نة النبىيةثاني
ًِم ريض اهلل ظْه، أن افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم ؿٚل:  -1 ٚ نَ »حدنٞ ُجبَْرِ بِن ُمْى

ْ َٓ  ٍٚف َْ مَ  دِ بْ ي ظَ ِْ بَ  ََ  ْٔ بَ ا افْ ذَ هِبَ  َٚف دًا ضَ َح وا أَ ًُ َْ  
َٜ ٔهِ  ؾِ ذ  َص وَ  ِٝ  وْ أَ  لٍ ْٔ فَ  نْ مِ  ٚءَ َص  ٍٜ ٚظَ َش  ، َأج 

«ٚرٍ هَنَ 
(2). 

وهذا اخلىٚب من افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم دن نتوػ  أمر افْٚس: ٕنه جٚء ذم 

نٚ بْي ظبد مْٚف إن وفٔتم من هذا إمر صٔئًٚ ؾال ًَْوا أحًدا »بً  أخٍٚظ احلدنٞ: 

نٚ بْي ظبد مْٚف من ويل مُْم من أمر افْٚس صٔئًٚ ؾال ًَْوا أحًدا »، وذم فٍظ: (3)...«

»...(4)   . 

 َٜ نًْي: أنتم وٓة افبٔٝ ٓ ًَْوا أحدًا ضٚف به أو صذ أج  » افنٔخ افًثّٔغ:ؿٚل 

 .(5)«شٚظٜ، وهذا بٚظتبٚر افسِىٜ وافوٓنٜ

ؾْٓى افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم وٓة إمر أن نًّْوا أحًدا من افىواف بٚفبٔٝ 

م أو افهالة ؾٔه، ذم أي وؿٝ، وذم أي زمٚن.   احلرا

مر افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم وٓة افبٔٝ أن ٓ نًّْوا أحًدا أ» ؿٚل صٔخ اإلشالم:

                                 
  (.1595ادهدر افسٚبق، ؾتوى ) (1)

(. ظن جبر بن مىًم. وؿٚل 1254(، ابن مٚجه )585(، افْسٚئي )868(، افسمذي )1894أبو داود ) (2)

 افسمذي: حسن صحٔح. وهو صحٔح.

 (.4153(. افسْن افُزى فِبَٔٓي )1566) شْن افدارؿىْي (3)

 (.4154افسْن افُزى ) (4)

 (.1/338تًَِٔٚت افنٔخ افًثّٔغ ظذ افُٚذم ٓبن ؿدامٜ ) (5)
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افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم ؿٚل:  من ذفك ذم ظّوم إوؿٚت، ؾروى جبر بن مىًم أن  

ٜ شٚظٜ صٚء من فٔل أو ا ضٚف هبذا افبٔٝ وصذ ؾٔه أج  نٚ بْي ظبد مْٚف ٓ ًَْوا أحدً »

 .(1)«هنٚر

ٚ ظذ َمر  افز  تَ ظِٔه وشِم ظْه ـٚن مُ وهذا افذي هنى افْبي صذ اهلل  ًَ مٚن حَ

افىواف به وٓ افهالة ظْده، شواء ذم حٚل اإلشالم  منَ  ع أحدٌ َْ ّْ وافًهور، ؾِم نُ 

من افبٔٝ من إمور  افْٚسِ  ون مْعَ د  ًُ وافتوحٔد أو ذم حٚل افؼك وافٍُر، وـٚن نَ 

 .ٚم افتي ٓ جيرؤ ظِٔٓٚ أحدٌ افًيَ 

افبٔٝ مٚ زال افْٚس نىوؾون به ونهِون ظْده من حغ  إن  » ؿٚل صٔخ اإلشالم:

بْٚه إبراهٔم اخلِٔل، وـٚن افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم وأصحٚبه ؿبل اهجرة نىوؾون به 

 .(2)«م ظْدهادسِّغ به وصالهُت  ر ضواُف ونهِون ظْده، وـذفك حٚ ؾتحٝ مُٜ ـثُ 

بٚفبٔٝ احلرام وهو افًُبٜ: ٕنه ٓ  ظن مْع افْٚس من افىواف خٚص   وافُْٓي 

ٚ به، نىٚف إٓ بٚفًُبٜ بٚٓتٍٚق، وأمٚ افْ   ٓي ظن مْع افْٚس ظن افهالة ؾٔه ؾِٔس خٚصًّ

  ذم ـل ادسٚجد.ذ  َه فُل ادسٚجد: ٕنه نُ  بل هو ظٚم  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    چ ذم ؿوفه تًٚػ:  ؿٚل صٔخ اإلشالم

: [٢٣الحج: ] چڍچ ، وذم أنٜ إخرى: [٥٢١البقرة: ] چۆئ      ۈئ  

م إخص  » َف  أنه شبحٕٚه وتًٚػ َؿد  م افىوا ٕنه خيتص بٚدسجد  بٚفبَٚع ؾٕٚخص، ؾَد 

 ادسِّون ؾٔٓٚ افهالة ّع َه احلرام، ثم افًُوف ٕنه نُون ؾٔه وذم ادسٚجد افتي نُ 

                                 
 (.26/255جمّوع افٍتٚوى ) (1)

 (.23/185جمّوع افٍتٚوى ) (2)
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 .(1)«ادؼوظٜ وهي افهِوات اخلّس مجٚظٜ، ثم افهالة ٕن مُٚهنٚ أظم  

وظذ هذا، ؾ٘ن إؽالَق ادسجد احلرام وشٚئر ادسٚجد مٌْع فِْٚس من تٖدنٜ 

 افهالة ؾٔٓٚ، وهو داخل ذم هذا افْٓي افْبوي.

نٚ بْي »ؿوفه صذ اهلل ظِٔه وشِم: » :ـه(1421)ت رمحه اهلل  ؿٚل افنُٔخ افًثّٔغ

ه اخلىٚب إفٔٓم: ٕهنم هم افَٚئّون ظذ ادسجد احلرام، و «ظبد مْٚف هو « مْٚف»وج 

افرابع فِرشول صذ اهلل ظِٔه وشِم: ٕنه حمّد بن ظبد اهلل بن ظبد ادىِٛ بن  ُب إَ 

هٚصم بن ظبد مْٚف: ؾألهنم هم افَٚئّون ظذ ادسجد احلرام وهم افسِىٜ أن نًّْوا 

. وؿوفه: حُ ِس ٍْ أو نُ  ٜ شٚظٜ صٚء أج  »نًْي ؾٔه،  «وا أحًدا ضٚف هبذا افبٔٝ وصذٓ ًَْ»وا

بًد افٍجر، أو بًد افًك، أو ظْد ؿٔٚم افنّس، ذم أي وؿٝ ٓ  «من فٔل أو هنٚر

، وؿد ؿٚل [٥١الجن: ] چڃ   ڃ  ڃ چهلل ظز وجل  ادسجدَ  ًَْوه: وذفك ٕن  

. [٥٥١البقرة: ] چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چچاهلل ظز وجل: 

 نًْي: أن   چڃ   ڃ  ڃ چمن ؿوفه:  لٍ َّم تِ اْص  بدُل  چڃ  چ     چ  چ چ وـِّٜ

ٌٛ افْ   اهلل ذم ادسٚجد، وـذفك مْع ادسٚجد أصاًل وإؿٍٚل  ذـر اشمِ  ظذ مْعِ  ٓي مْه

 .(2)«إبواب فٌر شبٛ ذظي ذم وؿٝ حيتٚج افْٚس ؾٔه إػ ادسٚجد

أن رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِم  ،ظّْٓمحدنٞ ظبد اهلل بن ظّر ريض اهلل  -2

ْ َٓ »ؿٚل:  ََ   ٚءَ وا إمَ ًُ َْ  
ِ
  دَ ٚجِ َس مَ  اهلل

ِ
 .(3)«اهلل

صذ اهلل ظِٔه وشِم ظن مْع افْسٚء افاليت مل جيٛ ظِٔٓن  بي  افْ   ُي ذم احلدنٞ هَن 

                                 
 (.251، 255/ 26جمّوع افٍتٚوى ) (1)

 ـه.1426، 1(. مدار افوضن فِْؼ، ط2/92ؾتح ذي اهجالل واإلـرام بؼح بِوغ ادرام ) (2)

 (. ظن ابن ظّر.442(، مسِم )955افبخٚري ) (3)
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أوػ افْٓي ظن مْع افرجٚل افذنن  من إتٔٚهنن ادسٚجد، ؾّن بِٚب  واهجّمظُٚت  عُ َّ اهجُ 

جيٛ ظِٔٓم اهجّع واهجّمظٚت من إتٔٚهنم ادسٚجد، وأوػ من ذفك افْٓي ظن مْع ـل 

 ادسٚجد، وإؽالؿٓٚ ذم وجه اهجّٔع.  من إتٔٚنِ  ر ادسٚجدِ ّم  افْٚس افذنن هم ظُ 

ٍٜ أن   ابن ظّر حٚ ذـر هذا احلدنٞ، ؿٚل ابْه بالل بن ظبد اهلل:  وؿد جٚء ذم روان

، وؿٚل فه: «واهلل فًّْْٓن» َِه َؿط  . ؾٖؿبل ظِٔه ظبد اهلل بن ظّر َؾَسب ه َشبًّٚ شًٔئٚ مٚ َشب ه مث

 . (1)«أخزك ظن رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِم وتَول: واهلل فًّْْٓن»

ٓ ٕدظٓن »ٚء من اخلروج إػ ادسٚجد بَوفه: َته ذم مًْه افْسج  وؿد أبدى بالٌل ُح 

، أي نُون خدظٜ فِخروج ؾٔتوفد مْه ؾسًٚدا ورنبٜ. ومع هذه «خيرجن ؾٔتخذٕه َدَؽاًل 

َبه ذم َصْدِره وؿٚل فه:  -أي: َزَجَره  –اخلنٜٔ من افٍسٚد َزَبَره  أحدثك »ابن ظّر وََضَ

 . (2)«ظن رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِم، وتَول: ٓ

ُنًَٚرُض أمُر اهلل وأمُر رشوفه فرأي أو طن بٚفٍسٚد: ؾ٘ن  اظتبٚر ادهٚفح أو  ؾال

أو افتي تُون فين أو رأي ؾٚشد من وشٚئِل رد   افتي مل نًتزهٚ افؼعُ  ادٍٚشد ادٌِٚةِ 

ل ظذ حمّد صذ اهلل ظِٔه وشِم، وٓ نْبٌي أن تًِٚرَض هذه إصُٔٚء أمَر  افؼع ادْز 

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  چ اهلل وأمَر رشوفه، 

 .[٦٣األحزاب: ] چٺ  ٺ  ٺٺ  

ِٜ ؾّْع افْٚس من ادسٚجد من أجل  ذم هني افْبي صذ اهلل ظِٔه  داخٌل  إوبئ

وشِم: ٕن هذه إوبئٜ وٕحوهٚ ـٕٚٝ تَع، وؿد أخز افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم ظن 

                                 
 (.442/135مسِم ) (1)

 (.442/138مسِم ) (2)
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ٜ ؾٔٓٚ هذه ادٍٚشد ادتومه   افؼعُ  وؿوظٓٚ ـّم ذم أحٚدنٞ افىٚظون وؽرهٚ، ومل نًتزِ 

 سٚء اخلروج إػ ادسٚجد.اختٚذ افْ   ادٌِٚة ـٍّسدةِ 

ِٜ  ٓ جيرؤ ظِٔه أحدٌ  وادْع من ادسٚجد صٖنه خىرٌ  ُه، اهلل، ؾ٘هنٚ بٔوتُ  بٔوِت  حلرم

 ، وفٔسٝ بٔوَت [٥١الجن: ] چڃ   ڃ  ڃ چهو أعٚؾٓٚ إػ ٍٕسه ظز وجل ؾَٚل: 

ؽره، ؾال شِىٚن ٕحد ظِٔٓٚ فّْٔع أحًدا حتى وإن ـره ذفك، ؾٓٚ هو افْبي صذ اهلل 

ٍْٔد افس   ل ظِٔه افؼع جٚءته أم  مُحَ ٛ   نٚ رشوَل »ٜ ؾَٚفٝ: ٚظدن  ظِٔه وشِم ادْز   اهلل إين أح

 ؿد ظِّٝ أنك حتبغ افهالة مًي، وصالتك ذم بٔتك خرٌ ». ؾَٚل هٚ: «مًك افهالةَ 

من صالتك ذم دارك،  فك من صالتك ذم حجرتك، وصالتك ذم حجرتك خرٌ 

 من صالتك ذم مسجد ؿومك، وصالتك ذم مسجد ؿومك خرٌ  وصالتك ذم دارك خرٌ 

 . (1)«فك من صالتك ذم مسجدي

ةٌ »وظن ابن ظّر ؿٚل:  فِخٍِٜٔ افراصد أمر ادٗمْغ ظّر بن اخلىٚب  ـٕٚٝ امرأ

افهبح وافًنٚء ذم اهجّمظٜ ذم ادسجد، ؾَٔل  صالةَ  تنٓدُ  -نًْي: ظٚتُٜ بْٝ زند  –

؟ «ومٚ نًّْه أن نْٓٚين»؟ ؿٚفٝ: «ظّر نُره ذفك ونٌٚر خترجغ وؿد تًِّغ أن   هٚ: ملَ 

 .(2)«ٓ ًَْوا إمٚء اهلل مسٚجد اهلل»ؿٚل: نًّْه ؿول رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِم: 

ا
ا
 : اإلمجاعثالث
تًىٔل  ظدم جوازظذ  اإلمجٚعَ  - ادًتزنن ذم َٕل اإلمجٚعِ  -من افًِّمء  ةٌ د  َٕل ظِ 

 ادسٚجد من اهجّمظٚت، ومن ذفك: 

إمجٚظٓم ظذ أنه ٓ جيوز أن جيتّع ظذ تًىٔل » :ـه(463)ت ؿٚل ابن ظبد افز 

                                 
 (. وإشْٚده حسن.2217(، صحٔح ابن حبٚن )1689(، صحٔح ابن خزنّٜ )27595مسْد أمحد ) (1)

 (.955افبخٚري ) (2)
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 . (1)«ادسٚجد ـِٓٚ من اهجّمظٚت

أنه ٓ جيوز أن جيتّع ظذ تًىٔل  أمجًوا » :ـه(628)ت وؿٚل ابن افَىٚن افٍٚد 

 .(2)«ادسٚجد

ًٜ د  َٗ واؾل افتي تُ تًىٔل ادسٚجد من افْ   ظدم جوازظذ  اإلمجٚعُ  وردبل  ذم  ى مجٚظ

 ـَٔٚم رموٚن.  :ادسجد

فِْٚس تًىٔل  ه ٓ جيوزُ أمجًوا ظذ أن  » :ـه(321)ت ؿٚل أبو جًٍر افىحٚوي 

 .(3)«ادسٚجد ظن ؿٔٚم رموٚن

أمجًوا أنه ٓ جيوز تًىٔل ادسٚجد من ؿٔٚم » افَىٚن افٍٚد:وؿٚل ابن 

 . (4)«رموٚن

هو إصل افثٚفٞ افذي  اإلمجٚعَ » ؾ٘ن   :فٔل نٍُي وحده ذم هذه ادسٖخٜوهذا افد  

 .(5)ٜنَوفه صٔخ اإلشالم ابن تّٔٔ  ـّم  «ظِٔه ذم افًِم وافدنن ًتّدُ نُ 

َٝ » ونَول أجًوٚ: أن خيرج  إحُٚم مل نُن ٕحدٍ  حُم منَ ٜ ظذ إم   إمجٚعُ  إذا ثب

 . (6)«ظن إمجٚظٓم

افذنن فىٚحٚ  وهمُ  ؟ظْه هذا اإلمجٚع واخلروَج  َق رْ هٗٓء ٕنٍسٓم َخ  غَ و  ؾُٔف َش 

                                 
 ـه1387(. وزارة إوؿٚف، ادٌرب، 12/333افتّٓٔد ) (1)

 ـه.1424، 1(. افٍٚروق احلدنثٜ، افَٚهرة، ط1/145اإلؿْٚع ذم مسٚئل اإلمجٚع ) (2)

 ـه.1417، 2(. دار افبنٚئر اإلشالمٜٔ، بروت، ط1/315خمتك اختالف افًِّمء ) (3)

 (.1/174اإلؿْٚع ذم مسٚئل اإلمجٚع ) (4)

 (.3/157جمّوع افٍتٚوى ) (5)

 (.25/15جمّوع افٍتٚوى ) (6)
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اظتبٚره من مهٚدر افتؼنع، ثم نرضبون  افًّل به وَضورةَ  ه ووجوَب ون حجٔتَ ُِ نٗص  

 وخيرجون ظن اإلمجٚع؟! ،بُل هذا افتٖصٔل ظرض احلٚئط

ا
ا
 : فتاوي أهل العلمرابع
ًٜ  ى أهلِ ؾتٚوَ  ِٜ  ظذ مدى افَرونِ  افًِم ؿٚضب  اهلل ظِٔه ذ  َص  بّي افْ   نِ دُ من فَ  افسٚبَ

ِٜ  ،وشِم ِٜ  ،وافتٚبًغ من بًدهم ،من بًده وافهحٚب ِٜ  وإئّ  وأتبٚعِ  ،من بًدهم إربً

 ِٛ ِٜ  ادذاه  ،افهوؾٜٔ ومجٔعِ  ،أصحٚب احلدنٞ ومجٔعِ  ،من بًدهم إػ نومْٚ هذا افٍَٓٔ

ُٛ  افٍرق إخرى...، بل ـل   وأصحِٚب  ،افُالم وأهلِ  إػ افًِم من أمٜ  من نْتس

مع ورود إوبئٜ  ،ظذ ادْع من إؽالق ادسٚجد وتًىٔل اهجّع واهجّمظٚت-اإلشالم 

 ُت رْ ـَ مْه مٚ ذَ ذفك، و مْٓم بخالِف  واحدٌ  ِٝ ٍْ ، ومل نُ ٚرِ إمَه  ظذ مر افسْغ وذم ـّل 

من  ٚ هي أوُل ٕهن   ـرِ ٓٚ بٚفذّ تُ ْه َه من ؾتٚوى هجْٜ افٍتوى بٕٚوؿٚف افُونتٜٔ، وإّٕم َخ 

 ْٝ َٜ  شْ  َٜ  هذه افسْ  .افسٔئ

ِ  إن  » :ـه(241رمحه اهلل تًٚػ )ت أمحد  وؿد ؿٚل اإلمٚمُ  ٍٜ ٚك أن تتُ فٔس  م ذم مسٖخ

 . (1)«ؾٔٓٚ إمٚم فَك 

هٗٓء ذم ؾتواهم ب٘جيٚب إؽالق ادسٚجد وتًىٔل اهجّع واهجّمظٚت؟!  إمٚمُ  نْ َّ ؾَ 

 مألوا افدٕٔٚ عجًٔجٚ هبذه افًبٚرة ظن اإلمٚم أمحد، أم هي جمرد صًٚرات نوهم افذن

!... 

ا
ا
 خامس

 
  : عمل

ن
  املسلمي

م افسٚفٍٜ  ر  ظذ مَ  ادسِّغَ  ظُّل   1445ظذ مدار  -افًهور احٚعٜٔ وإظوا

ٌٜ  ر  ادسٚجد ظْد حِول هذه إوبئٜ، وؿد مَ  إؽالِق  ظذ ظدمِ  - شْٜ أـثر  بٚدسِّغ أوبئ

                                 
 ـه.1455، 3(. مٗشسٜ افرشٚفٜ، بروت، ط11/296شر أظالم افْبالء ) (1)
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 ًُ حيهد مْٓم آٓف  - ـٚفىٚظون –بُثر، وـٚن افوبٚء ادوجود أن  ٚ من هذاوأصد ؾت

 إنٍس بل وادالنغ.

وَ  َّ َٜ  وهو ،س بٚفنٚما ؾٓٚ هو ضٚظون َظ  أول ضٚظون نَع ذم تٚرنخ ادسِّغ شْ

18  ًٍ  بنِ   ظبٔدةَ ـِٖب  :من افهحٚبٜ ومْٓم أظٔٚنٌ  ،ٚـه ومٚت ؾٔه مخسٜ وظؼون أخ

 .وؽرهم بن أب شٍٔٚنَ  ونزندَ  ،بن جبلٍ  ومًٚذَ  ،اهجراج

ؾٔه ذم افٔوم ـٚن نّوت و ـه 68شْٜ و ـه، 64 وضٚظون اهجٚرف بٚفبكة شْٜ

ٚ ًٍ  .افواحد شبًون أخ

فُثرة من مٚت به من افْسٚء ـه، وشّي بذفك  87وضٚظون افٍتٔٚت شْٜ 

 .واب  افن  

 .مٚت به ذم ـل نوم أخف ٍٕس ـه 455 ضٚظون بّك شْٜوؿع و

ـه مٚت ؾٔه ذم افٔوم افواحد ثّمٕٜٔ ظؼ أخف إٕسٚن،  449خٚرى شْٜ وضٚظون بُ 

 .وُحك من مٚت ؾُٚن أخف أخف وشتٜ مٚئٜ أخف ومخسغ صخص

وأؽَِٝ من افبِد  ،أو أـثروبسّرؿْد وبِخ ـٚن نّوت ذم ـل نوم شتٜ آٓف 

ؿوا وفزموا ادسٚجد وافَراءة وتٚب افْٚس وتهد   ،أـثر من أخٍي دار مل نبق هبٚ أحد

 .وأراؿوا اخلّور وـرسوا أٓت

ـه نّوت ؾٔه ـل نوم ظؼة آٓف، وذم شْٜ  448شْٜ  ذم بّك ضٚظون وـٚن

 .ـل نوم أخٌف نّوت ؾٔه ـه  455

ـٚن أهِٓٚ ٕحو مخس مٚئٜ أخف صخص ؾِم ـه و 469دمنق شْٜ وؿع ضٚظون بو

 .نبق مْٓم شوى ثالثٜ آٓف ومخس مٚئٜ
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 .(1)وؽر هذا ـثر من افىواظغ افتي وؿًٝ ذم تٚرنخ ادسِّغ

وؾٔٓم أهل افًِم افؼظي وافدٕٔوي وادِوك  ،ظن ادسِّغ رْ ثَ ْٗ وذم هذا ـِه مل نُ 

 عَ َّ أؽَِوا ادسٚجد وظىِوا اهجُ أهنم  مل نٗثر ،واحلُٚم وافَوٚة وإظٔٚن وافًوام

فرؾع اهلل  :ادسٚجد وافهِوات وافدظٚء وافهدؿٜ ... ونَ مُ زَ ِْ بل ـٕٚوا نَ  ،واهجّمظٚت

 .ظْٓم هذا افوبٚء

ُ  وؿد جٚء افزمٚن افذي نُ   ،ٚمَ ٍتي ؾٔه ادْتسبون إػ افًِم وافٍتوى ونٖمر ؾٔه احل

واهجّمظٚت ذم بِدان ادسِّغ، وٓ  عِ َّ ب٘ؽالق ادسٚجد وتًىٔل اهجُ  فه افُْٚس  وتْهٚعُ 

 حول وٓ ؿوة إٓ بٚهلل افًع افًئم.   

ا
ا
 : حتقيق التىحيدسادس

لِ  من حتَٔق افتوحٔد ـّمَل  إن   ـ  أن تُون افًدوى  وٍَٕي  ،ظذ اهلل ظز وجل افتو

َٓ »وهذا ؿٚل افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم:  :ر بذاهتٚتٗث   َة َو َٓ ضَِرَ َٓ َٓ َظْدَوى َو َٜ َو َهَٚم

رَ  ٍَ  .(2)«َص

ًّٚٔ »رمحه اهلل تًٚػ:  ؿٚل افنٔخ افًثّٔغ هذا افٍْي ذم هذه إمور إربًٜ فٔس ٍٕ

فوجودهٚ ؿوفه  ، ...، وندل  ي فِتٖثر: ؾٚدٗثر هو اهللٍَ وفُْه َٕ فِوجود ٕهنٚ موجودة، 

، أي: ٓ نورد صٚحٛ اإلبل (3)«ُمِهح   َٓ ُنوِرُد ُُمِْرٌض َظَذ »صذ اهلل ظِٔه وشِم: 

                                 
، 1(. دار افًٚصّٜ، افرنٚض، ط375 -361إير مثاًل: بذل احٚظون ذم ؾول افىٚظون، ٓبن حجر ص) (1)

 ـه.1412

رنرة. وجٚء ظن مجٚظٜ من افهحٚبٜ: أنس، وجٚبر، (. ظن أب ه2225(، مسِم )5757افبخٚري ) (2)

 وافسٚئٛ، وابن ظّر، وؽرهم.

 (. ظن أب هرنرة.2221(، مسِم )5771افبخٚري ) (3)
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ادرنوٜ ظذ صٚحٛ اإلبل افهحٔحٜ: فئال تْتَل افًدوى، وؿوفه صذ اهلل ظِٔه 

ََشدِ »وشِم:  ْٕ َرَك ِمَن ا ٌٞ  مرٌض  :ذام، واهجُ (1)«ؾِر  ِمَن اْدَْجُذوِم ؾَِرا ٍٜ  دٍ ًْ مُ  خبٔ  برسظ

ه: حتى ؿٔل: إٕه افىٚظون: ؾٕٚمر بٚفٍرار من ادجذوم فُي ٓ تَع ٚحبُ َص  ونتُِف 

، بحٔٞ  فُن  افًدوى مْه إفٔك، وؾٔه إثبٚت فتٖثر افًدوى،  تٖثرهٚ فٔس أمًرا حتًّّٔٚ

 ًٜ ًٜ  تُون ظِ ٍِ  رُ مْ ، وأَ ؾٚظِ ُمرض ظذ  رار، وأن ٓ نوردَ افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم بٚف

من بٚب تٖثر إشبٚب بٍْسٓٚ: ؾٕٚشبٚب ٓ تٗثر  بٚب دمْٛ إشبٚب ُٓمِهح  من 

 بٍْسٓٚ.

وي أن افْبي صذ اهلل ظِٔه ظِٔه، وؿد رُ  ظذ اهلل، ونتوـَل  ؾًذ اإلٕسٚن أن نًتّدَ 

ْل »وشِم جٚءه رجل جمذوم: ؾٖخذ بٔده وؿٚل فه:  نًْي: من افىًٚم افذي ـٚن نٖـل  ،«ـُ

ـ   ل مْه افرشول صذ اهلل ظِٔه وشِم: فَوة توـِه صذ اهلل ظِٔه وشِم، ؾٓذا افتو

 .(2)«يهذا افسبٛ ادًدِ  مَٚومٌ 

ؾٚهلل »ـه(: 1285رمحه اهلل تًٚػ )ت  وؿٚل افنٔخ ظبد افرمحن بن حسن آل افنٔخ

َؿِوَي  إذاٚ ر ؽره، وأم  ؽره وٓ مَد   شبحٕٚه هو خٚفق إشبٚب ومسببٚهتٚ، ٓ خٚفَق 

  ظذ اهلل واإلنّمنُ  افتوـُل 
ِ
ِٝ  اهلل وؿدره، بَوٚء افٍْس ظذ مبٚذة بً  هذه  ؾَون

 مبٚذةُ  مْه أن ٓ حيهل به َضر، ؾٍي هذه احلٚل دموزُ  إشبٚب اظتّمًدا ظذ اهلل ورجٚءً 

ّل احلدنٞ افذي رواه أبو وظذ هذا حُي  ٓ شّٔم إذا ـٕٚٝ مهِحٜ ظٚمٜ أو خٚصٜ،ذفك، 

                                 
ٚ جمزوًمٚ به، ظن أب هرنرة.5757افبخٚري ) (1) ًَ  (، مًِ

 ـه.1424، 2(. دار ابن اهجوزي، افسًودنٜ، ط566، 1/564افَول ادٍٔد ظذ ـتٚب افتوحٔد ) (2)



 اإغالق املساجد مك  تطيي  امجع  اامجعااا تنبيه الساجد حل
 

17 

 ، ِٜ ًَ ْه ََ داود وافسمذي أن افْبي صع اهلل ظِٔه وشِم أخذ بٔد جمذوم ؾٖدخِٓٚ مًه ذم اف

َِْٔهِ »ثم ؿٚل:  اًل َظ ـ   َوَتَو
ِ
ًٜ بِٚهلل ََ  ثِ

ِ
ْل بِْسِم اهلل  .(2)«، وؿد أخذ به اإلمٚم أمحد(1)«ـُ

ِٝ  ؿِٝ: افًدوى شبًبٚ ؾَط وفٔسٝ تٗثر بذاهتٚ، ودموز مبٚذة هذه  ؾ٘ذا ـٕٚ

إشبٚب ظْد ؿوة افتوـل ٓ شّٔم إذا ـٕٚٝ مهِحٜ ظٚمٜ أو خٚصٜ، ؾٖي  مهِحٜ 

ِٜ  أظيمُ  ٍتي ٓ شّٔم مْٓٚ اهجّع واهجّمظٚت، ؾٓل بًد هذا نُ  اهلل افيٚهرةِ  صًٚئرِ  من إؿٚم

وافًجٛ أن  هٗٓء ضٚحٚ  ؟!هتوحٔدُ  توـِه وََٕص  َف ًُ  إٓ من َع َّم ِٓ تًىِِٔ  بوجوِب 

ِ ّون افْٚس ـٕٚوا نُ    ظرف افَومُ َّم ه، ؾَ مُ رِ ؾ٘ذا هبم أول من خَيْ  ،افتوحٔدَ  – زظّوا  –ً

ٚ إن حتَٔق افتوحٔد ظزنز ـّم ؿٚل افذي نُ  افتوحٔدَ  ًَّ ِ ّوٕه فِْٚس وندظون إفٔه، ؾح ً

 منٚخيْٚ رمحٓم اهلل تًٚػ. 

 

 وجىابهاشبهات 

، بوجوب إؽالق ادسٚجد وتًىٔل اهجّع واهجّمظٚت صبٓٚت أوردوهٚدن أؾتى 

  موجز هٚ: جوابوهي مع 

 [.٥٩١البقرة: ] چۀ  ۀ  ہ  ہ      ہہ  چ :َوفه تًٚػاشتدفوا ب  -1

ِٛ  أن   واهجواب: آشتدٓل هبذه أنٜ ذم هذه ادسٖخٜ: ؾ٘ن ؿول افسِف  من افًج

حذنٍٜ وابن ظبٚس وأبو أجوب إنهٚري وافزاء بن ظٚزب وجمٚهد وظُرمٜ  :مْٓمو

دي ومَٚتل بن حٔٚن وؽرهم وشًٔد بن جبر وظىٚء وافوحٚك واحلسن وؿتٚدة وافس  

                                 
(. ظن جٚبر. وؿٚل افسمذي: حدنٞ ؽرنٛ. 3542(، ابن مٚجه )1817(، افسمذي )3925أبو داود ) (1)

 ثم أورده ظن ظّر موؿوًؾٚ من ضرنق صًبٜ، ثم ؿٚل: وحدنٞ صًبٜ أصبه ظْدي وأصح.

 ـه. 1377، 7(. مىبًٜ افسْٜ ادحّدنٜ، افَٚهرة، ط358ؾتح ادجٔد ذح ـتٚب افتوحٔد ص) (2)
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ِٜ أهنٚ ٕزفٝ ذم افْ  - ۀ  ہ  ہ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀچأنٜ:  َٚمَ  : وذفك ٕن  ٍَ

  .چہہ   ھھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ 

بٚإلٍٕٚق ذم شبٔل اهلل  وموّون أنٜ: إمرُ »ـه(: 774)ت  ـثرؿٚل احلٚؾظ ابن 

ذم شٚئر وجوه افَربٚت ووجوه افىٚظٚت، وخٚصٜ رصف إموال ذم ؿتٚل إظداء 

ظن ترك ؾًل ذفك بٖنه هالك  بٚرُ ْخ ى به ادسِّون ظذ ظدوهم، واإلِ وَ َْ ٚ ؾّٔم نَ ذهُ وبَ 

 . (1)«ودمٚر إن فزمه واظتٚده

 چڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ چَوفه تًٚػ: اشتدفوا ب -2

 [.٢٩النساء: ]

 ؿوفه:» ؿٚل احلٚؾظ ابن ـثر:ؾَد  :ٚ من ظجٔٛ آشتدٓلهذا أجًو أن  اهجواب:و

أي: بٚرتُٚب حمٚرم اهلل وتًٚضي مًٚصٔه وأـل أموافُم  چڃ  چ  چچ   چ

 . (2)«أي: ؾّٔم أمرـم به، وهنٚـم ظْه چڇ  ڇ ڇ ڇ چچ ،بُْٔم بٚفبٚضل

افتي ؿبِٓٚ ظذ إجيٚب إؽالق ادسٚجد وؾٖجن هذا من آشتدٓل هبذه أنٜ 

  ؟!وتًىٔل اهجّع واهجّمظٚت ذم بالد ادسِّغ خنٜٔ إتَٚل افًدوى بٍروس ـوروٕٚ

ص دن  به من أنتغ ستدلأؿل مٚ نُّن أن نُ  أؿول:وفإلٕهٚف  ظذ افسخ 

خق ظذ ٍٕسه اهُِٜ أن نسك اهجًّٜ واهجّمظٜ، وهذا أمر ثٚبٝ بْهوص من افُتٚب 

ٓ إصُٚل ؾٔه، وفُن اإلصُٚل ـِه ذم آشتدٓل هبّم ظذ تُْٔس صًٚئر ووافسْٜ 

 اإلشالم افيٚهرة ظذ هذا افْحو!!

                                 
 ـه.1425، 2(. دار ضٔبٜ، ط1/535ابن ـثر )تٍسر  (1)

 (.2/269تٍسر ابن ـثر ) (2)



 اإغالق املساجد مك  تطيي  امجع  اامجعااا تنبيه الساجد حل
 

19 

ٍؤٜ إػ هالك إن هٚتغ أنتغ تدٓن ظذ وجوب دمْٛ إشبٚب اد ؿوهم: -3

 افٍْس. 

هذا صحٔح: ؾ٘ن إشبٚب ادٍؤٜ إػ هالك افٍْس ذم أنتغ هي أن  اهجواب:و

ترك افواجٛ أو ؾًل ادحرم، ؾٖمٚ ترك افواجٛ ؾٍي أنٜ إوػ بسك اإلٍٕٚق ذم 

 شبٔل اهلل، وأمٚ ؾًل ادحرم ؾٍي أنٜ افثٕٜٚٔ بٖـل إموال بٚفبٚضل. ؾال نستدل هبّم

 ه.وْ ظَ ظذ تًىٔل صًٚئر اإلشالم افيٚهرة، وهو مٚ اد   إذن

ََ  بل اشتدٓهم مَدوٌح  ٌٜ ِٛ ِْ ؾٔه بٚف ظِٔٓم ٓ هم: ؾ٘ن تًىٔل  : ؾ٘ن أنتغ حج

 اهجّع واهجّمظٚت من ترك افواجبٚت افتي ورد افْٓي ظْه ذم أنٜ إوػ.

 .متٍق ظِٔه ،«ٓ ُنورد ُمِرض ظذ مِهح  »حدنٞ: اشتدفوا ب -4 

أؾتى ادرن  من جمٚورة إصحٚء، وهبذا  مَتٙ هذا احلدنٞ مْعُ أن  واهجواب:

ظن: رجل مبتذ شُن ذم دار بغ ؿوم أصحٚء ؾَٚل  َل ئِ حٚ ُش  صٔخ اإلشالم ابن تّٜٔٔ

 ؾٓل جيوز إخراجه؟  ،بًوٓم: ٓ نُّْْٚ جمٚورتك وٓ نْبٌي أن دمٚور إصحٚء

هم أن نًّْوه من افسُن بغ إصحٚء: ؾ٘ن افْبي صذ اهلل ظِٔه  ،ًٕم» ؾٖجٚب:

ؾْٓى صٚحٛ اإلبل ادراض أن نوردهٚ ظذ  ،«ٓ نورد ُمرض ظذ مهح»وشِم ؿٚل: 

، وـذفك روي أنه حٚ ؿدم «ٓ ظدوى وٓ ضرة»صٚحٛ اإلبل افهحٚح، مع ؿوفه: 

 .(1)«اددنْٜجمذوم فٔبٚنًه أرشل إفٔه بٚفبًٜٔ ومل نٖذن فه ذم دخول 

 أخرجه افبخٚري. ،«ؾر من ادجذوم ـّم تٍر من إشد»حدنٞ: اشتدفوا ب -5

                                 
 (.24/285جمّوع افٍتٚوى ) (1)
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ُٛ   احلدنٞمَتٙأن  واهجواب: ٍض إػ ادرض، إشبٚب افتي نُّن أن تُ  دمْ

  ِ ص افؼع دن خق ادرض أن نتخ  .ف ظن اهجًّٜ واهجّمظٜوهذا رخ 

أشبٚب افًدوى، وهذا افسبٛ خمٚفىٜ ادجذوم من » :ـه(751)ت ؿٚل ابن افَٔم 

نًٚرعه أشبٚب أخر َْع اؿتوٚءه، ؾّن أؿواهٚ: افتوـل ظذ اهلل وافثَٜ به، ؾٕ٘ه نّْع 

واحد من إمٜ ظذ هذا، ؾٖرصدهم إػ  تٖثر ذفك افسبٛ ادُروه، وفُن ٓ نَدر ـل  

 جمٕٚبٜ افسبٛ ادُروه وافٍرار وافبًد مْه، وفذفك أرشل إػ ذفك ادجذوم أخر

 ًً نتًرض افًبد ٕشبٚب  ٓ وأن ،ٚ مْه فٍِرار من أشبٚب إذى وادُروهبٚفبًٜٔ، تؼن

افبالء، ثم وعع نده مًه ذم افَهًٜ، ؾّٕ٘م هو بسبٛ افتوـل ظذ اهلل وافثَٜ به افذي هو 

 مْه فألمٜ دؾع إشبٚب من أظيم إشبٚب افتي ندؾع هبٚ ادُروه وادحذور: تًًِّٔم 

 . (1)«ٚ بٖن افرض وافٍْع بٔد اهلل ظز وجلأؿوى مْٓٚ، وإظالمً ادُروهٜ بّم هو 

إذا شًّتم افىٚظون بٖرض ؾال تدخِوهٚ وإذا وؿع بٖرض »حدنٞ: اشتدفوا ب -6

 ، متٍق ظِٔه.«وأنتم ؾٔٓٚ ؾال خترجوا مْٓٚ ؾرارا مْه

 ح  ، وظِٔه ؾِٔه (2)ٚ من دمْٛ أشبٚب ادرض ـٚفذي ؿبِههذا أجًو أن  واهجواب:

  ِ وأجن هذا من إجيٚب إؽالق ادسٚجد  .ظن اهجًّٜ واهجّمظٜ دن خق ادرضف افتخ

 ؟ومْع مجٔع افْٚس من صٓودمهٚ ذم مجٔع بالد ادسِّغ ،وتًىٔل اهجّع واهجّمظٚت

 ًٕوذ بٚهلل من اخلذٓن.

                                 
، 1(. دار ظٚمل افٍوائد، مُٜ، ط3/1598مٍتٚح دار افسًٚدة ومْنور وٓنٜ افًِم واإلرادة ٓبن افَٔم ) (1)

 ـه.1432

 ـه.1415، 27افرشٚفٜ، بروت، ط(. مٗشسٜ 4/39إير: زاد ادًٚد ذم هدي خر افًبٚد ) (2)
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افؼند بن شوند افثٍَي ؿٚل: ـٚن ذم وؾد ثَٔف رجل جمذوم  حدنٞاشتدفوا ب -7

 .أخرجه مسِم ،«إٕٚ ؿد بٚنًْٚك ؾٚرجع»ؾٖرشل إفٔه افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم: 

هذا احلدنٞ ـٕٚحٚدنٞ ادتَدمٜ، من ـالم  تَدم بٔٚن مٚ نَتؤهأنه  واهجواب:

صٔخ اإلشالم ابن تّٜٔٔ وافًالمٜ ابن افَٔم وافنٔخ ظبد افرمحن بن حسن وافنٔخ 

.ٚ ًً  افًثّٔغ رمحٓم اهلل مجٔ

رَ »حدنٞ: اشتدفوا ب -8 ا َٓ َِضَ َر َو  ، رواه مٚفك وابن مٚجه.«ٓ ََضَ

ِر بٌر حق، ؾٚفرضر أن  واهجواب: ا ِر وافرض  مٍٓوم احلدنٞ ظْد افًِّمء: ٍٕي افرض 

ذم افؼع، وإدخٚفه بٌر حق ـذفك، ؾُل صور افرضر ُمْوظٜ، ؾال جيوز  ٍٕسه مْتٍف 

أن نرض اإلٕسٚن ؽره شواء بّم ؾٔه مًٍْٜ فه أو ٓ مًٍْٜ فه به، وشواء بّن أَض به أو مل 

 .(1)نرض به

ًّٓ ظذ مْع ادرن  افذي خُينى وإذا ضبَْٚ هذا ظذ مس ٖختْٚ، ؾُٔون احلدنٞ دا

بل ومن ـل دمًّٚت افْٚس: ـي ٓ  ،مْه إتَٚل ادرض إػ ؽره من اهجًّٜ واهجّمظٜ

 هبم، وهذا ـّم ترى فٔس حمل افْزاع، ؾِٔس ؾٔه دٓفٜ ظذ مْع ـل افْٚس من رُض نَ 

 اهجّع واهجّمظٚت وإؽالق ادسٚجد.  

ُمٚ ندخل ذم  :ؿٚلـه( 795)ت  احلٚؾظ ابن رجٛ ؾ٘ن   ثم هو مَِوب ظِٔٓم:

أن اهلل مل نُِف ظبٚده ؾًل مٚ نرضهم  «ٓ َضر»ظّوم ؿوفه صذ اهلل ظِٔه وشِم: 

ؾ٘ن  مٚ نٖمرهم به هو ظُغ صالح دنْٓم ودٕٔٚهم، ومٚ هنٚهم ظْه هو ظغ ؾسٚد  :أخبتٜ

 . (2)دنْٓم ودٕٔٚهم

                                 
 ـه.1423، 4(. دار ابن اهجوزي، ط572جٚمع افًِوم واحلُم ص) (1)

 (.581جٚمع افًِوم واحلُم ص) (2)
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واهجّمظٚت وظّمرة ادسٚجد، وهنٕٚٚ ظن خترنبٓٚ وؿد أمرٕٚ اهلل ب٘ؿٚمٜ اهجّع 

 م.ب٘ؽالؿٓٚ وتًىِٔٓٚ ظن اهجّمظٚت، ـّم تَد  

ن ثم ٚ نٗذ  ًٕ أن افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم ـٚن نٖمر مٗذ  حدنٞ: اشتدفوا ب -9

 ذم افِِٜٔ افبٚردة أو ادىرة. رواه افبخٚري. ،«أٓ صِوا ذم رحٚفُم» نَول ظذ إثره:

ل وثِٟ َح وَ دن خيٚف إذى بّىر وَ  افسخُص احلدنٞ هو ذم ُم احل أن   واهجواب:

 .ورنح وٕحو ذفك ذم افتخِف ظن صالة اهجّمظٜ

بٚب افرخهٜ : ؾَٚل ذم صحٔحه ٔهظِ ـه(256اإلمٚم افبخٚري )ت  َب و  بَ  وهبذا

  ِ  .هِِ ْح ٜ أن نهع ذم رَ ذم ادىر وافً

فإلبٚحٜ ٓ  ٚلِ َح ذم افرّ : إمر بٚفهالة وافَسىالين ابن حجر ٚنؿٚل احلٚؾي

 .(1)فِْدب

 خرجْٚ مع رشول اهلل: ؿٚل ًحٚ به ذم حدنٞ جٚبر ذم صحٔح مسِموؿد جٚء مك  

ُّ صذ اهلل ظِٔه وشِم  ؿٚل . (2)«هِِ ْح من صٚء مُْم ذم رَ  هل  فُٔ » ىرٕٚ، ؾَٚل:ذم شٍر ؾ

وا ِ   َص َٓ أَ »أن أمره ظِٔه افهالة وافسالم بَوفه:  «من صٚء»ؿد تبغ بَوفه: افَسىالين: 

إػ  ظزنّٜ حتى ٓ نؼع هم اخلروج إػ اهجّمظٜ، إّٕم هو راجعٌ  ، فٔس أمرَ «ٚلَح ذم افر  

 .(3) ذم رحِه ومن صٚء خرج إػ اهجّمظٜمنٔئتٓم، ؾّن صٚء صذ  

                                 
(. ادىبًٜ افُزى 2/38ـه. إرصٚد افسٚري )1379(. دار ادًرؾٜ، بروت، 2/158ؾتح افبٚري ) (1)

 ـه.1323، 7إمرنٜ، مك، ط

 (.698مسِم )  (2)

 (. 2/18رصٚد افسٚري )إ (3)
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ومن  افهِوات اهجوامع وأجن هذا من احلُم بّْع مجٔع افْٚس من ـل ؿِٝ:

إصل عد  احلُم ذم دفٔل : ٕن  افوعع ؾتبغ أن هذا افَٔٚس ؾٚشدُ  أجًوٚ؟! عِ َّ اهجُ 

 .حُم افٍرع

 هبذا افٍروس وٕحوه اإلذن وافسخص دن خينى ادرَض  :وافَٔٚس افهحٔح هو

 بٚفتخِف ظن اهجّمظٜ.  به أو إذى

دخٚفٍته افْص واإلمجٚع ادتَدم ذم أول  :مع ـون هذا افَٔٚس أجًوٚ ؾٚشد آظتبٚر

 افبحٞ.

من أـل من هذه افنجرة ؾال نَربن مسجدٕٚ وٓ نٗذنْٚ »حدنٞ: اشتدفوا ب -15

 .، متٍق ظِٔه«برنح افثوم

بَٔٚس وجوب إؽالق ادسٚجد وتًىٔل اهجّع  هْٚ اشتدٓهم واهجواب:

  .ادسجدن أـل مٚ فه رائحٜ ـرهيٜ ظن ؿربٚن واهجّمظٚت ظذ هني مَ 

ؾ٘ن احلُم ذم افدفٔل هو مْع من به أذنٜ فٌره من  :وهذا ؿٔٚس ؾٚشد افوعع

ؿربٚن ادسجد، واحلُم ذم افٍرع هو مْع ـل افْٚس من ؿربٚن ادسٚجد، ؾٓو عد حُم 

 افدفٔل.

 دخٚفٍته افْص واإلمجٚع ادتَدم ذم أول افبحٞ.  :وهو ؿٔٚس ؾٚشد آظتبٚر أجًوٚ 

  مْع ادهٚب بٍروس ـوروٕٚ من ادسٚجد. هووافَٔٚس افهحٔح 

 ن إحٚدنٞ تدل ظذ وجوب آحساز ذم حٚل إتنٚر افوبٚء.إ ؿوهم: -11

ٝ ظِٔه إحٚدنٞ هو مْع ادرن  حق: ؾ٘ن آحساز افذي دف   هذا أن   واهجواب:

من خمٚفىٜ افهحٔح، واإلذن فِّرن  ودن خق ادرض بٚفتخِف ظن اهجًّٜ 

  .واهجّمظٜ
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وهذا ٕسِم به وَٕول بّوجبه، وفُْه ٓ جيدهيم ذم ؿوهم بوجوب تًىٔل اهجّع 

 واهجّمظٚت ظذ مجٔع افْٚس وذم ـل افبالد، وهو من ؿوادح آشتدٓل. 

ر» َٚظدة:اشتدفوا ب -12 ، «وافرضر ندؾع ؿدر اإلمُٚن»، «ٓ َضر وٓ َضا

 .«وافرضر نزال»

ر»تَدم بٔٚن ذفك ذم اشتدٓهم بحدنٞ: أنه  واهجواب:  .«ٓ َضر وٓ َضا

من ؾتوى ؾَٔه إندفس  ابن افَٔمأجًوٚ بّم أورده  أن هذا مَْوٌض  ،وٕزند هْٚ

ـه( ذم ؿوم ابتِوا بٚهجذام، وهم ذم ؿرنٜ موردهم واحد، 212)ت  ظٔسى بن دنْٚر

ومسجدهم واحد، ؾٖٔتون ادسجد ؾٔهِون ؾٔه، وجيِسون ؾٔه مًٓم، ونردون احٚء 

 ونتوعئون، ؾٔتٖذى بذفك أهل افَرنٜ، وأرادوا مًْٓم من ذفك ـِه؟ 

إػ ؿول أمٚ ادسجد ؾال نًّْون من افهالة ؾٔه، وٓ من اهجِوس، أٓ ترى  ؿٚل:

ة ادبتالة فو »حٚ رآهٚ تىوف بٚفبٔٝ مع افْٚس:  (1)ظّر بن اخلىٚب ريض اهلل ظْه فِّرأ

، ومل نًزم ظِٔٓٚ بٚفْٓي ظن افىواف ودخول (2)«جِسٝ ذم بٔتك فُٚن خرا فك

افبٔٝ، وأمٚ اشتَٚؤهم من مٚئٓم وورودهم ادورد فِوعوء وؽر ذفك، ؾًّْٔون، 

وجيًِون ٕنٍسٓم صحًٔحٚ نستَي هم احٚء ذم إٜٓٔ، ثم نٍرؽٓٚ ذم إٓٔتٓم، ؿٚل رشول 

ر»اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِم:   . (3)، وذفك َضر بٕٚصحٚء«ٓ َضر وٓ َضا

                                 
 أي: بٚهجذام. (1)

(، 9531(، بدون: فُٚن خرا فك. ومن ضرنَه: ظبد افرزاق ذم ادهْف )255مٚفك ذم ادوضٖ ) (2)

 (.691وافٍٚـٓي ذم أخبٚر مُٜ )

 ـه1428، 1(. دار ظٚمل افٍوائد، مُٜ، ط733، 2/732افىرق احلُّٜٔ ذم افسٔٚشٜ افؼظٜٔ ) (3)
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ظذ مًْٓم من ادخٚفىٜ ذم  -وهو افَٚظدة هْٚ ومٚ صٚهبٓٚ  -ؾٚشتدل بٚحلدنٞ 

، ؾُٚن َٕٔ  مٚ اشتدفوا ظِٔه. وهذا (1)إمور افًٚدنٜ، ومل نًّْٓم ذم إمور افدنْٜٔ

 نٗـد ـالم ابن رجٛ ادتَدم.

 «.وجوب حٍظ افٍْس» َٚظدة:اشتدفوا ب -13

: حٍظ افدنن، ثم حٍظ هي افتي ذـرهٚ افًِّمء اخلَّس  افرضوراِت  أن   واهجواب:

 افٍْس، ثم حٍظ افًَل، ثم حٍظ افْسل، ثم حٍظ احٚل. 

م ظذ مٚ بًدهٚ، ؾحٍظ افدنن مَد   ٜمـل واحدة مْٓٚ مَد   ظذ هذا افستٔٛ، وأن  

 .ظذ حٍظ افٍْس

 م حٍظ افدنن ظذ بٚؿي افرضورنٜ، ؿٚل ذم ذحنَد   :(ـه972)ت  ؿٚل ابن افْجٚر

ِٝ افتحرنر: وإذا تًٚرعٝ بً  اخلّس افرضورنٜ: ؿُ  ُٜ  دم خر: ظذ إربع إُ  افدنْٔ

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چٕهنٚ ادَهود إظيم، ؿٚل اهلل شبحٕٚه وتًٚػ: 

 . (2)، وٕن ثّرته ٕٔل افسًٚدة إخرونٜ: ٕهنٚ أـّل افثّرات[١٣الذاريات: ] چڃ

اهجٓٚد افذي ؾٔه إزهٚق إنٍس إلؿٚمٜ افدنن، ومن إؿٚمٜ افدنن  عَ وفذا ُذِ  ؿِٝ:

ُٜ صًٚئره افيٚهرة وذم مَدمتٓٚ إؿٚمٜ اهجّع واهجّمظٚت، ؾُٚن وجوب حٍيٓ  ّمإؿٚم

ًمٚ.  مَد 

                                 
(. دار 9/415ابن حبٔٛ ظن مىرف وابن احٚجنون، إير: افبٔٚن وافتحهٔل )وٕحو ذفك حُى  (1)

 ـه.1458، 2افٌرب اإلشالمي، بروت، ط

 ـه.1418، 2(. افًبُٔٚن، ط4/727ذح افُوـٛ ادْر ) (2)
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حوا أن ؽِق ادسٚجد هذا ظذ ؾرض أن هذا افًّل حلٍظ افٍْس، وفُْٓم رص  

ءٌ  عِ َّ وتًىٔل اهجُ  ءً من تٍق   احسازي   واهجّمظٚت إجرا   افوبٚء. ؾِم نُن إذن إجرا

 َضورنًّٚ! ؾسَط آشتدٓل رأًشٚ بحجٜ وجوب حٍظ افٍْس. 

% من افبؼ، ؾُٔف  1ٕسبٜ اإلصٚبٜ هبذا افٍروس هي  حوا أجًوٚ أن  ثم إهنم رص  

ز ا بتًىٔل صًٚئر اإلشالم افيٚهرة ونتتحر  مجٔع  ونوًَْ ،من هذه افْسبٜ افَِِٜٔ جدًّ

 إمور توزنُ  مٔزانٍ  ٖي  بادسِّغ من تٖدنتٓٚ وذم مجٔع افبالد، وهي من حٍظ افدنن؟! ؾ

 ؟! ظْدـم

 ثم أظرض ظْه. ظرف احلق   امرؤٌ  أٓ ؾِٔتق اهللَ 

 البحث حاصل

ُٜ رشوفه صذ اهلل ظِٔه وشِم اهلل َدل  ـتُٚب  أهل افًِم وؾتٚواهم  وإمجٚعُ  وشْ

افتوحٔد ظذ ظدم جواز إؽالق ادسٚجد  افًهور وحتَُٔق  ادسِّغ ظذ مر   وظُّل 

ٌره من إوبئٜ، وـل  مٚ فواهجّمظٚت هذا افٍروس )ـوروٕٚ( أو  عِ َّ وتًىٔل اهجُ 

زُ  اشتدل   ص  -تٚبًٜ هٚ  وجٓٚتوهي مٗشسٚت دنْٜٔ حُومٜٔ  - به ادجو  ؾٍي افسخ 

ِ ف ظن اهجًّٜ أو اهجّمظٜ ذم  ى ادرَض َن فِّرن  بٚفٍروس أو من خَيْ  به أن نتخ

 ادسجد، وهذا فٔس ذم حمل افْزاع، واخلِط بّْٔٓم جٓل وتِبٔس.

 واحلّد هلل رب افًٚدغ، وافهالة وافسالم ظذ ظبده إمغ وظذ آخه ،م  تَ 

 ن تبًٓم ب٘حسٚن إػ نوم افدنن.ومَ  وصحبه

 كتبه
 حسن أبو اخلري. د 

  هـ1441رجب سنة  82     
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