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َمْن َسِمَع َرُجالً َينُْشُد َضالًَّة ِفي الَمْسِجِد؛ : »ملسو هيلع هللا ىلصَوَعنُْه َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ    -  196

َها اهللُ َعَلْيَك، َفإِنَّ الَمَساِجَد َلْم ُتْبَن لَِهَذا  « َرَواُه ُمْسِلٌم.َفْلَيُقْل: ََل َردَّ

إَِذا َرَأْيُتْم َمْن َيبِيُع، َأْو َيْبَتاُع فِي الَمْسِجِد؛ قال: »  ملسو هيلع هللا ىلصَوَعنُْه َرِضَي اهللُ َعنُْه: َأنَّ َرُسوَل اهللِ    -  197

نَُه.َفُقوُلوا: ََل َأْرَبَح اهللُ ِتَجاَرَتَك  ، َوالتِّْرِمِذيُّ َوَحسَّ يُّ
 « َرَواُه النََّسائِ

 : (1)الشَّرُْح

: ملسو هيلع هللا ىلصَوَعنُْه َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ اقَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

َها اهللُ َعَلْيَك، َفإِنَّ الَمَساِجَد َلْم ُتبْ » َن َمْن َسِمَع َرُجالً َينُْشُد َضالًَّة فِي الَمْسِجِد؛ َفْلَيُقْل: ََل َردَّ

 (.لَِهَذا
  يف الضالة إنشاد حترمي لبيان  املساجد؛ ابب  يف احلديث هذا للا  رْحه  املصنف ساق

 .املسجد
 .غريه  أو حيوان من ا  مفقود :أي (َضالَّةً ): وقوله ويستعلم، يسأل: أي (َينُْشُد ): قوله

 :مسائل عدة على يدل احلديث وهذا
 املساجد  أن  على  يدل  (َرُجالً َينُْشُد َضالًَّة فِي الَمْسِجدِ َمْن َسِمَع  ):  قوله  :األوىل  املسألة

 . هلم وملتقى ابلناس عامرة كانت  ملسو هيلع هللا ىلص النيب عهد يف
َها اهللُ َعَلْيَك ): قوله :الثانية املسألة   يف الضالة إنشاد حترمي على يدل (َفْليَُقْل: ََل َردَّ

 .املسجد
دون  بن جبانبه الذي حيرم هو إنشاد الضالة بصوت عاٍل، وأما سؤال م املسألة الثالثة:

 فال أبس.  رفع صوت 
َها ): قوله :الرابعة املسألة  يعامل املرء أن: الشرعية القاعدة منها يؤخذ (اهللُ َعَلْيَك ََل َردَّ

  طريقة  يف حمرما   ارتكب ألنه  ؛إجيادها بعدم عليه ى دعَ في   ضالته إجياد قصد فهو ،قصده بنقيض
 . عنها ثحالب
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  يف  املساجد شأن على دليل فيه  (َفإِنَّ الَمَساِجَد َلْم ُتْبَن لَِهَذا): قوله :اخلامسة املسألة
 . لطاعات اب إليه والتقرب  القرآن وتالوة للا وذكر الصالة منها فاملقصود ،اإلسالم

  العاصي تذكري على دليل فيه (َفإِنَّ الَمَساِجَد َلْم ُتْبَن لَِهَذا): قوله :السادسة املسألة
 .ابلصواب 

َها اهللُ ََل ) : العبارة  هذه متام  له فيقول شيئا   ينشد ا  أحد مسع من أن :السابعة املسألة َردَّ

 .(َعَلْيَك، َفإِنَّ الَمَساِجَد َلْم ُتْبَن لَِهَذا
 طفل أو  مفاتيح  أو  نظارة أو مال من دَ قِ ف   ما الضالة إنشاد يف يدخل :الثامنة املسألة

 وحنو ذلك. صغري
 يف دنشَ ي    ال  فيه  طفل  دَ قِ ف    فلو  ،الشريفان  احلرمانهذا النهي    يف  يدخل  :التاسعة  املسألة

 .املسجد
 ابإلنشاد أبس  وال ، املفقود ببيان  الورق  كتابة   الضالة  إنشاد يف يدخل  :العاشرة املسألة

 . اخلارج يف ورقة  وضعب  أو اببه عند املسجد رجاخ
إَِذا َرَأْيُتْم َمْن َيبِيُع، َأْو قال: » ملسو هيلع هللا ىلصَوَعنُْه َرِضَي اهللُ َعنُْه: َأنَّ َرُسوَل اهللِ ): قال ذلك  بعد مث

 .(َيْبَتاُع فِي الَمْسِجِد؛ َفُقوُلوا: ََل َأْرَبَح اهللُ تَِجاَرَتَك 
 يف والشراء البيع حكم لبيان املساجد؛ ابب  يف احلديث هذا للا رْحه املصنف ساق

 .املسجد
 . يشرتي :أي (َأْو َيْبَتاعُ )

 :مسائل عدة على يدل احلديث وهذا
 يف والشراء البيع حترمي على يدل (إَِذا َرَأْيُتْم َمْن َيبِيُع، َأْو َيْبَتاعُ ): قوله :األوىل املسألة

 .احلديث هلذا املسجد،
 النيب أن التحرمي عن له والصارف مكروه، املسجد يف والشراء البيع أن: الثان  والقول

  لكن  ،صحيح العقد :يعين (ََل َأْرَبَح اهللُ تَِجاَرَتَك ): قولهف العقد أقر والسالم  الصالة عليه
 بعدم الربكة يف املال. عليه الدعاء
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 أقرب أعلم وللا  وهذا ،املسجد يف السلعة كانت  إذا مبا يدقم النهي  أبن املالكية وذهب
 .  السماع املقصود وليس رؤية  هناف (َرَأْيُتْم َمْن َيبِيُع، َأْو َيْبَتاعُ إَِذا ): لقوله األقوال

 ،التحرمي هذا يف يدخل ال املسجد خارج سيارة املسجد يف تبايعا  لو: الثانية املسألة
 .  ذلك  يكره وإمنا

  اشرتى لو  :مثل ، خارجه واآلخر املسجد يف  البيع طريف أحد كان  لو  :الثالثة املسألة
 سلعة وجود لعدم ؛النهي يف للا عند والعلم يدخل فال النت يف طريان تذكرة أو سلعة شخص

 .املسجد يف ابئع ودجو  وعدم
  ليس   ألنه  ؛النهي  يف  يدخل  فال  املسجد  يف  عملة  صرف   أحد  احتاج  لو  :الرابعة  املسألة

 مبلغ من معه امل ا  صرف رادأو  مسكني على يتصدق  أن أراد لو مثل ارةجالت ذلك  من املقصود
 .بذلك   أبس فال

  ر نكِ ي   األمر هذا رأى  من أن  على يدل (ََل َأْرَبَح اهللُ تَِجاَرَتَك ) : قوله :اخلامسة املسألة
 .(ََل َأْرَبَح اهللُ ِتَجاَرَتَك ): بقوله عليهم

  فهو   ،النفس  على  املال  أتثري  على  يدل  (ََل َأْرَبَح اهللُ تَِجاَرَتَك ):  قوله  :السادسة  املسألة
 . ذلك  عن كف  الربح بعدم عليه دعىسي    أنه التاجر علم فإذا ، املنهيات  عن الزواجر أحد

 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
 


