
    وما يتعلق به من حيُث بناءها وهيئاتها) اَلْمَسَاِجدِ ( مَدخل إلى أحكامِ ) بَابُ (

هُ عَنْهَارَ - عَْن عَائِشَةَ ( .203 َّ َلل هِ {:  قَالَتْ -ضِيَ ا َّ َلل ور، بِبِنَا�َأمَرَ رَُسوُل ا َلدُّ جمع دار، وهو البيت،   )ءِ اَلْمَسَاِجدِ فِي ا

ف،(جماعة في مكان، وقيل بل في كل بيت القبائل، وقيل يصلون والمقصود في أماكن   للحفاظ عليها )وََأْن تُنَّظَ

َّبَ ( ،( والإهتمام بها) }وَتُطَي ُ رَوَاهُ َأْحمَد، وََأبُو دَاوُد، وَاَلتِّرْمِذِّيُ َح ِإْرَسالَه َّ   . وإسناده حسن) وََصح

َيْرَةَ ( .204 هِ :  قَالَ �وَعَْن َأبِي هُر َّ َلل هُ اَلْيَهُودَ ( عن وأهلك ودمرأي ل) قَاتَلَ  {�قَاَل رَُسوُل ا َّ َلل ُ : ا خَذُوا ق بُورَ َأنْبِيَائِهِْم اِّتَ

فٌَق عَلَيْه، } مَسَاِجدَ  َّ َصارَى{وَزَادَ مُْسلِمُ مُت َّ ِ ( خ و م) :، وَلَهُمَا}وَالن هُ عَنْهَا-شَةَ مِْن حَدِيِث عَائ َّ َلل كَانُوا ِإذَا مَاَت {: - رَضِيَ ا

 ُ اِلح جُُل اَلّصَ َّ َ فِيهِْم اَلر  )}ُأولَئَِك شِرَارُ اَْلخَلْقِ {: وَفِيه} نَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَْسِجدًا ب



هُ  : "يقول اللّٰه تعالى َّ نْزََل الل َاِب وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُْم بَيْنَهُْم بِمَا َأ ِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مَِن الْكِت َاَب بِاْلحَّقِ مَُصّدِقًا ل نْزَلْنَا ِإلَيَْك الْكِت بِْع وََأ َّ وَلَا ٺَت

ا جَاءَكَ مَِن اْلحَّقِ لِكُّلٍ َجعَلْنَا مِنْكُمْ  َّ ً  َأهْوَاءَهُْم عَم ةً وَاِحدَةً وَلـَِكْن لِيَبْلُوَكُْم فِي مَا َآتَاكُْم  شِرْعَة هُ لَجَعَلـَكُْم ُأمَّ َّ وَمِنْهَاجًا وَلَوْ َشاءَ الل

هِ مَْرِجعُكُْم  َّ   48: المائدة" جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُْم بِمَا ُكنْتُمْ فِيهِ َتخْتَلِفُونَفَاْستَبِقُوا اْلخـَيْرَاِت ِإلَى الل

نزلنا إليك» نزلنا : »بالحق«القرآن » الكتاب«يا محمد » وأ شاهدا » من الكتاب ومهيمنا«قبله » مصّدِقا لما بين يديه«متعلق بأ

نزل اللّٰه« إليك بين أهل الكتاب إذا ترافعوا» فاحكم بينهم«والكتاب بمعنى الـكتب » عليه« » ولا ٺتبع أهواءهم«إليك » بما أ

يقاً واضحاً في الدين يمشون عليه » ومنهاجا«شريعة » شرعة«أيها الأمم » عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم«عادلا  ولو «طر

الشرائع المختلفة لينظر من » فيما آتاكم«ليختبركم » ليبلوكم«فرقكم فرقاً » ولـكن«على شريعة واحدة » شاء اللّٰه لجعلـكم أمة واحدة

من » فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون«بالبعث » إلى اللّٰه مرجعكم جميعا«سارعوا إليها » فاستبقوا الخـيرات«المطيع منكم والعاصي 

  .أمر الدين ويجزي كلا منكم بعمله



  . صلوا بنية الصلاة لهم: صلوا بجوارها، قيل: صلوا تجاهها، قيل: صلوا عليها، قيل: صلوا فيها، قيل: قيل) اتخذوا(

  .قبر حقيقي: علامة، وقيل: قيل) قبور(

  ).صالحهم: (وفي رواية أضاف) أنبيائهم(

  .لا بل هي كناية مكان العبادة: وقيل. يعبدون من في القبر: ليس لليهود مساجد، إذن فالمقصود: قيل) مساجد( 



  



18th century grave of former clergyman found under Yardley church floor 

  
  . وقد ُأدخل قبر النبي صلى اللّٰه عليه وسلم في العصر الأموي، ومن يومها ولم نعلم من ينكر، وكل العلماء والأئمة صلوا فيها



  



ً « : قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم : عن أبي هريرة قال  ، لعن اللّٰه قوما اتخذوا قبور أنبيائهم اللهم لا تجعل قبري وثنا

  »مساجد 

، لأنها مظان النجاسة، ولأنه تشبه باليهود، إلا الثوري والأوزاعي إلى أنه تكره الصلاة في المقبرة، وبه قال :فذهب الحنفية

  .إذا كان في المقبرة موضع أعد للصلاة ولا قبر ولا نجاسة فلا بأس

  . تجوز الصلاة بمقبرة عامرة كانت أو دارسة، منبوشة أم لا، لمسلم كانت أو لمشرك:وقال المالـكية

 لا تصح الصلاة في المقبرة التي تحقق نبشها بلا خلاف في المذهب، لأنه قد اختلط بالأرض :وفصل الشافعية الكلام فقالوا

وأما إن تحقق عدم نبشها صحت الصلاة بلا خلاف؛ . يء تكرهصديد الموتى، هذا إذا لم يبسط تحته شيء، وإن بسط تحته ش

يه؛ لأنها مدفن النجاسة  :وأما إن شك في نبشها فقولان. لأن الجزء الذي باشره بالصلاة طاهر، ولـكنها مكروهة كراهة تنز

لا تصح : ح تصح الصلاة مع الـكراهة؛ لأن الأصل طهارة الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشك، وفي مقابل الأص : أصحهما 



  .الصلاة؛ لأن الأصل بقاء الفرض في ذمته، وهو يشك في إسقاطه، والفرض لا يسقط بالشك

لا تصح الصلاة في المقبرة قديمة كانت أو حديثة، تكرر نبشها أو لا، ولا يمنع من الصلاة قبر ولا قبران؛ لأنه  :وقال الحنابلة 

وروي عنهم أن كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى . ور فصاعدًالا يتناولها اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قب

  .ونصوا على أنه لا يمنع من الصلاة ما دفن بداره ولو زاد على ثلاثة قبور، لأنه ليس بمقبرة. فيه

هُْم َأعْلَمُ بِهِْم قَالَ  : "الصلاة في المقبرة ّبُ ً فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَاناً رَّ ْسِجدا ِخذَّنَ عَلَيْهِم مَّ َّ   " الَّذِيَن غَلَبُوا عَلَى َأْمرِهِْم لَنَت

يعلم على مكانهم، فرد عليهم المؤمنون وقالوا بل نبني في هذا المكان حولهم : أي فقال الـكفار نبني في المكان بناءا، يسترهم و

  ..مسجدًا يصلى فيه



  
بن حجر العسقلاني لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء؛ تعظيمًا لشأنهم، ويجعلونها قبلة، : (قال البيضاوي:  نقل العلامة ا

  ) إلخ...ويتوجهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثانًا، لعنهم اللّٰه، ومنع المسلمين عن مثل ذلك، ونهاهم عنه

  

َيْرَةَ ( .205 بِيُّ {:  قَالَ �وَعَْن َأبِي هُر َّ َاءَْت بِرَجٍُل،( فرسان، وهم راكبو الفرسأي )  َخيْلاً،�بَعََث اَلن بن  ثُمامة) فَج

ُ (الآثال رضي اللّٰه عنه  َبَطُوه ِ بالأحبالِ ) فَر يَةٍ (  قبل إسلامه َ ...}مِْن َسوَارِي اَلْمَْسِجدِ ( عمود) بِسَارِ ِ ا فٌَق عَلَيْه َّ    .)ْلحَدِيَث، مُت



206. ) ُ   ثابت الأنصاري شاعر رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلمبن) انَ مُّرَ ِبحَسَّ �َأّنَ عُمَرَ  {�( أبي هريرة) وَعَنْه

 فكانت نظرة خاصة لهُ ففهمها) ِإلَيْهِ،( أي نظر له بطرفٍ ) فَلََحظَ ( أي يرفع صوته بالأشعار) يَنْشُدُ فِي اَلْمَْسِجدِ،(

ِ قَْد ُكنُْت َأنْشُدُ،"( حسان) :فَقَالَ ( ٌ ( أي في المسجد)  وَفِيه  ي رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلمأ) } مِنْكَ مَْن هُوَ خَيْر

 ِ فٌَق عَلَيْه َّ ، بشرط عدم مخالفة الشرع، وهذه قاعدة في كل ما هو مباح، فلا يجـبر  فدل على جواز إلقاء الأشعار بها)مُت

  . ذكره على كل حين كما يفعله البعض، بل يحرم التفاح لو ضر

207. ) ُ هِ قَاَل رَُسوُل : قَالَ ( أبي هريرة رضي اللّٰه عنه) وَعَنْه َّ َلل َّ ( يرفع صوته) مَْن سَمَِع رَجُلاً يَنْشُدُ  {�ا ً َضال يبحث ) ة

هُ عَلَيَْك،:فِي اَلْمَْسِجدِ فَلْيَقُلْ ( عن ما افتقده أو ضاع َّ َلل هَا ا ْ  لَا رَدَّ ُبْنَ لِهَذَا فَِإّنَ اَل لحديث إنما المسجد للذكر ) }مَسَاِجدَ لَْم ت

  .) رَوَاهُ مُْسلِم)والصلاة



208. ) ُ هِ (  أبي هريرة رضي اللّٰه عنه):وَعَنْه َّ َلل أي ) عُ َأْو يَبْتَا( أي يعرض) ِإذَا رََأيْتُمْ مَْن يَبِيُع،{( :قال) �َأّنَ رَُسوَل ا

َ : فِي اَلْمَْسِجدِ، فَقُولُوا( يشتري هُ ِتجَارَتَكَ ل َّ َلل ، } ا َأْرَبحَ ا سَائِيُّ َّ ُ وَ رَوَاهُ الن نَه ، فدل على حوهو حديٌث صحي) اَلتِّرْمِذِّيُ وََحّسَ

  .  منع البيع في المسجد

هِ : عَْن حَِكيمِ بِْن ِحزَاٍم قَالَ وَ ( .209 َّ َلل أي يؤخذ من ) } اَْلحُدُودُ فِي اَلْمَسَاِجدِ، وَلَا يُْستَقَادُ فِيهَالَا تُقَامُ {: �قَاَل رَُسوُل ا

  .فظ في مواضٍع اخرىوقد حسنه الحا) بُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ َضعِيفوَأَ , رَوَاهُ َأْحمَدُ ( ربط للحدودِ 

هُ عَنْهَارَ - وَعَْن عَائِشَةَ ( .210 َّ َلل ، وضرب في موضٍع في يده وكانت سبب بن معاذ الأوسي) َب َسعْدٌ ُأِصي{: قَالَتْ -ضِيَ ا

َنْدَِق،( موته نقضوا عهدهم مع الرسوِل محمدٍ وحاولوا قتله، فوجَّه  يهود بني النضير سبب غزوة الخندق هو أن) يَوْمَ اَْلخ

ونتيجةً لذلك، همَّ يهود بني النضير بالانتقام من .  جيشَه فحاصرهم حتى استسلموا، ثم أخرجهم من ديارهمإليهم

يض القبائل العربية على غزو ، وقد سُمُّوا من العرب قبائل عديدةالمدينة المنورة، فاستجاب لهم  المسلمين، فبدأوا بتحر



يظة بالأحزاب، ثم انضم إليهم َ ( .ان بينهم وبين المسلمين عهدٌ وميثاقٌ الذين ك يهودُ بني قر َّهفَضَرََب ع َلل  � لَيْهِ رَُسوُل ا

يبٍ  فٌَق عَلَيْه}َخيْمَةً فِي اَلْمَْسِجدِ، لِيَعُودَهُ مِْن قَرِ َّ  ). مُت



  



هِ {: قَالَت( عائشة رضي اللّٰه عنهأم المؤمنين ) وَعَنْهَا( .211 َّ َلل َ  وََأنَا َأنْظُ  يَْستُرُنِي،�رََأيُْت رَُسوَل ا َلْع َبَشَةِ ي بُونَ فِي رُ ِإلَى اَْلح

فٌَق عَلَيْهاَلْ ...}. . . اَلْمَْسِجدِ  َّ   .فدل على جواز اللعب) حَدِيَث، مُت

ٌ {: أم المؤمنين عائشة رضي اللّٰه عنها) :وَعَنْهَا( .212 نِي فَكَانَْت تَْأتِي, فِي اَلْمَْسِجدِ ( خيمة) َأّنَ وَلِيدَةً َسوْدَاءَ كَانَ لَهَا ِخبَاء

ُث عِنْدِي ,  فٌِق عَلَيْه...}. . .فَتَحَّدَ َّ   .جواز تواجد النساء) اَْلحَدِيَث، مُت

هِ :  قَالَ �وَعَْن َأنٍَس ( .213 َّ َلل ُ {: �قَاَل رَُسوُل ا ْ صاَلْب ارَتُهَا دَف ِ }نُهَااُق فِي اَلْمَْسِجدِ َخطِيئَةٌ وََكّفَ فٌَق عَلَيْه َّ التأدب في )  مُت

  .بيت اللّٰه

214. ) ُ ه: قَالَ ( لك رضي اللّٰه عنهأنس بن ما) وَعَنْه َّ َلل ى يَتَبَاهَى {� قَاَل رَُسوُل ا َّ اعَةُ َحت اُس ( يتفاخر) لَا تَقُومُ اَلّسَ َّ اَلن

ُ }دِ فِي اَلْمَسَاجِ  َمْسَة ، َأْخرَجَهُ اَْلخ ا اَلتِّرْمِذِّيُ َيْمَة وَ ؛ ِإلَّ ِبُْن خُز حَهُ ا َّ   .َصح



اسٍ ( عبدالله) وَعَنْ ( .215 َّ ِبِْن عَب ُ -ا ه َّ َلل هِ : قَالَ - عَنْهُمَارَضِيَ ا َّ َلل ِ {: �قَاَل رَُسوُل ا َأْخرَجَهُ َأبُو } ْرُت بِتَْشيِيدِ اَلْمَسَاِجدِ مَا ُأم

ْ دَاوُدَ،  ِب حَهُ ا َّ انَوََصح َّ بن عباس : وعندهما) ُن ِحب هَا كما: "قال ا كما قال والتشييد ".  زخرفتها اليهود والنصارىلَتُزَْخرِفُنَّ

يلهرفع البناء و: "هوالبغوي  شاد الرجل : ، يقال وهي التي ُطوَِّل بناؤها)في بروج مشيدة(، ومنه قوله سبحانه وتعالى تطو

َّدءه يشيدهبنا بن عباس معناه . . . الجص : الحصون المجصصة ، والشيد: البروج المشيدة:  يشيّده، وقي، وشي أن : وقول ا

فوا وبدلوا  أمر دينهم ، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم ، وسيصير أمركم اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرَّ

  .إلى المُرَاءَات بالمساجد ، والمباهاة بتشييدها وتزيينها

َ �وَعَْن َأنٍَس ( .216 هِ : الَ  ق َّ َلل تِي،عُرِ  {�قَاَل رَُسوُل ا ى اَلْقَذَاةُ ُيخْرُِجهَ َضْت عَلَيَّ ُأُجورُ ُأمَّ َّ جُُل مِْن اَلْمَْسِجدِ  َحت َّ  }ا اَلر

 َ ُ ،رَوَاهُ َأبُو دَاوُد َبَه َ ، وَاَلتِّرْمِذِّيُ وَاْستَغْر َيْمَة ِبُْن خُز حَهُ ا َّ غريب هذا حديث : "، وقال الترمذي  وهو حديٌث ضعيف) وََصح

  ." وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربهلا نعرفه إلا من هذا الوجه،



هِ قَاَل رَُسوُل :  قَالَ �وَعَْن َأبِي قَتَادَةَ ( .217 َّ َلل ى يَُصلِّيَ رَكْ {:�ا َّ فٌَق }نِ عَتيِإذَا دَخََل َأحَدُكُْم اَلْمَْسِجدَ فَلَا َيجْلِْس َحت َّ  مُت

 ِ    .عَلَيْه


