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 َباُب امَلَساِجِد 

وِر،   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعائَِشَة َرِضَي اهللُ َعنَْها َقاَلْت: »َأَمَر َرُسوُل اهللِ    -  192  بِبِنَاِء الَمَساِجِد فِي الدُّ

َح إِْرَساَلُه. ، َوَصحَّ  َوَأْن ُتنَظََّف، َوُتَطيََّب« َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َداُوَد، َوالتِّْرِمِذيُّ

 : (1)الشَّرُْح

هذا ابب يف ذكر فضل  :أي (َباُب الَمَساِجدِ ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ ا قَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
 ومما ال حيل فيها من املعامالت.   ا،فيه القبور وما ينهى عنه من بناء ،بناء املساجد 

بِبِنَاِء الَمَساِجِد فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعائَِشَة َرِضَي اهللُ َعنَْها َقاَلْت: »َأَمَر َرُسوُل اهللِ )لذا قال: 

ورِ   .( ...الدُّ

األمر ببناء املساجد يف ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب املساجد؛ لبيان 
 األحياء. 

ورِ )قوله:  يف األحياء، وكان يف السابق كل قبيلة أو كل فخذ قبيلة هلم   :أي (فِي الدُّ
 . وتسمى اآلن أحياء  ،مساجد متفرقة فيسمون هذه الدور قبائل أو دور 

 مسائل:وهذا احلديث يدل على عدة 
يدل على وجوب بناء   (َأَمَر َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بِبِنَاِء الَمَساِجدِ )قوله:  املسألة األوىل:

 .ألهنا شعار املسلمني وفيها جيتمعون ومنها يتعارفون وفيها ينتفعون ؛ املساجد يف األحياء
يدل على أمهية الصالة يف   (َأَمَر َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بِبِنَاِء الَمَساِجدِ )قوله:  الثانية: املسألة

لذا أول   ؛بىن هلا مواطن للعبادةوتعظيمًا هلا أيضًا ي   ،اإلسالم إذ الصالة تصلى على األراضي
 . بعد هجرته أن بىن مسجده يف املدينة ملسو هيلع هللا ىلصعمل عمله النيب 

ورِ )قوله:  الثالثة: املسألة يدل على جواز بناء أكثر من مسجد يف املدينة إذا   (فِي الدُّ
 كن أو بعدت املساكن عن املساجد.ا املس تباعدت 

 . يدل على وجوب تنظيف املساجد  (َوَأْن ُتنَظََّف )قوله:  الرابعة: املسألة
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من ينظفها   ملسو هيلع هللا ىلصم النيب ألمهية نظافة املساجد عظَّ  (َوَأْن ُتنَظََّف )قوله:  اخلامسة: املسألة
 . (1)فصلى النيب عليه الصالة والسالم على رجل أو امرأة كان يقم املسجد أو كانت تقم املسجد

يدل على أن أماكن العبادة هي شعار املسلمني  (َوَأْن ُتنَظََّف )قوله:  السادسة: املسألة
لذا هنى النيب عليه الصالة والسالم   ؛ ومن متام الطمأنينة والراحة فيها نظافتها ، وفيها يطمئنون

 الذي ابل فيها جهالً منه.  األعرايبعن البول فيها وعلم 
ب املساجد،  فتطييبها جيذب ييدل على األمر بتطي (َوُتَطيََّب )قوله:  السابعة: املسألة

 . النفوس واألبدان إليها 
قام يف مكان هو  م  ـحمبة ال يدل على أن من أسباب  )َوُتَطيََّب(قوله:  الثامنة: املسألة

 فالنفس تسعد به. الطيب
 ،ودين نظافة ، - يف بناء املساجد  - يدل على أن اإلسالم دين عمل  التاسعة: املسألة

 . - بشم األطياب  -ودين نفع للناس 
َح إِْرَساَلهُ َرَواُه َأْحَمُد، َوَأُبو َداُوَد،  )قال:   ، َوَصحَّ   ،من غري وجه  موصوالً   وروي   (َوالتِّْرِمِذيُّ

 .والطرق يشد بعضها بعضاً 
 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم

 

 

 ( من حديث أيب هريرة رضي للا عنه. 956( ومسلم ) 458البخاري )واه ر ( 1) 


