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 ٔسٚز األٔقاف 
ُ
 كهًح

 
  ؤٌٔٔانش

 
 حاإلساليٛ

 

 

ددد ةالعددديلؿقـ  و الحؿددد  ب رب   ددد مو الصَّ   سدددق   عؾدددك السَّ

 .  وعؾك آلف وصحبف أجؿعقـ ٍ ـي محؿَّ كبق   والؿرسؾقـ  إكبقيء

ي   بع :أمَّ

ددوزارة إوقددي   فددننَّ  ب ولددة الؽق ددت  ةاإلسدد مقَّ  مونوالش 

 وسددطقَّةمددـ بددقـ أهدد اففي بقددين   متؽيمؾددة اسددتاجقجقَّةاكتفجددت 

عقةواعت الف   اإلس م   التَّسديم إلقدف  ومدي  درجبط بدملؽ مدـ  وال َّ

بصددقره وأاددؽيلف  الّتطددّر وكبددم   والتددمام الحددقار  وقبددقل أخددر

 .كيفَّة

تدل  الؼـدقات عترب الؿسديج    الؽق دت مدـ أهدؿ  وجُ   عتؿد ُ جَ الَّ

  آرجؼديء  الحضيري  دوره  جعم مِ و    كشر اإلس م عؾقفي القزارةُ 

ددعقبب والـَّفضددةبدديٕمؿ  العقامددؾ  دِ مددـ جعدد    غؿالددرَّ   وعؾددك يلش 

  ؿدددـفجالؿسدددج  كقسدددقؾة لـشدددر ال فيعؾقَّدددةرة   الؿدددم   
 
 القسدددطل

ّٓ   وجرسقِخف دة  جعم دم كػديءة   ُؾ ؾدؽ العقامدؾ   تؿ َّدجأن أبرز إ  أئؿَّ

كالوالخطبيء و الؿسيج  د ؿوآرجؼيء بد قـ ؿمذ  ؿدي  تعؾدؼ فقة خيصَّ

ددقابطوبقددين الحدد ود و ؿ قَّيهتمسددمولو ؿوأدوارهدد تفؿبرسدديل  الضَّ

 لتؾؽ القظقػة العظقؿة. ةالؿفـقَّ 
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 و ليت 
ُ
دةالج  د ة لقد عؿ جطؾعديت  حؾَّتدف   ادلسجد( )يٛثاق  أئؿَّ

ورسيلتفؿ العظقؿة  بدلكرب   فؿ الجؾقؾةؿفيم  لؾؼقيم ب  ئفيوخطبي  ؿسيج ِ ال

ـ الجدقدة واإلحسدين  ةزميكقَّدد متغق درات ظدؾ      العيلقدة ةالؿفـقَّددو  قد ر مد

  عظقؿدة مسدمولقَّةواإلسفيم   إرايدهؿ  الـَّيس مخيطبةَ  ججعُؾ   ةمؽيكقَّ و

ةو   قاصدؾالتَّ بعد  مدي عرفتدف وسديئؾ سقَّؿي   ٓ معؼَّ ة مفؿَّ
 
جتؿديعل  مـد ٓا

ددو اكتشدديرٍ  ـ أفؽددير تَ   ومددي  حددقط بؿجرٍ جطددق  ج حددؼ ووع  جقس  ؿعيجـددي مدد

امددةٍ   ودعددقات مضددؾ ؾة د ه َّ ددعقب هتدد   ول   بددؾ وجؼضددل عؾددك الش  الدد  

د ...والؽقيكيت دةٕاف  ػدر  عؾدك بيت ذلدؽ كؾ  ـ ؿدمذ كالوالخطبديء و ئؿَّ ق

لتمام و بيكق  ل بقاصالتَّ ٓا عقة  قسطقَّةوال ةيلرَّ   وإاديعة ةالؿفـقَّد الجديدَّة وال َّ

  التَّعي شروح 
 
ؾؿل  .البـَّيء قاصؾالتَّ ة  والقطـقَّ   والقح ة الس 

ي   بيلعؿدؾ   مسديج  مـد  تشدرَّ  لؽدؾ  ف ي هما الؿق يق ذ كُ إ وإكَـّ

ًكدددي أو ي أو خطقًبدددالدددقزارة إميًمددد  التَّقفقدددؼلفدددؿ  اب جعددديلك ـسدددلللَ  :يممذ 

  قف دؼوأن   مـ كؾ مؽروه وسدقء وأهَؾفي الؽق تأن  حػظ و  السَّ ادو

 أمقر الب د و
َّ
 سدؿقعٌ  كَّدفإ  اب و رضديه ف حب دمدي  لؽدؾ  عفد ه إمدقـ  ولدل

عيء مجقُب  قر ٌب   .ال  

 ٔسٚز األٔقاف                                 
 
  ؤٌٔٔانش

 
 حاإلساليٛ

 ادلسرشار د. فٓد حمًد حمسٍ انؼفاسٙ     
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 كهًح ٔكٛم ٔسارج األٔقاف 
 
  ؤٌٔٔانش

 
 حاإلساليٛ

 

  سق   عؾك السَّ مو الصَّ ةالعيلؿقـ  و الحؿ  ب رب  

 .  وعؾك آلف وصحبف أجؿعقـ ٍ ـي محؿَّ كبق   والؿرسؾقـ  إكبقيء

ي   بع :أمَّ

أعظؿ     عَ قُ لَ  الؼرون ر    اإلس م وعؾك مَ  الؿسج َ  فننَّ 

وأقربي إلك كػقسفؿ  وأروحفي عؾك   م رسة   جير خ الؿسؾؿقـ

الؿسج  عؾك وظؾَّ ة  الحضير َّ ا   مسقرهتؿ هي جل قرً أا   قؾقبؿ  و

اهرالعصقر  مر   العؾؿ  وم يبة العؾؿيء  و  سيحيجف  ة مـيرةَ المَّ

ة  العؾؿقَّ   و  رحيبف أققؿت الؿ ارس التَّعؾقؿ مجيلُس اكعؼ ت 

 ي عؾك م ى فتات العم  ة   وكين دومً الػؼفقَّ وكشلت الؿماهب 

ا لؾؼضيء  وجيمعة لؾعؾؿ لؾعبيدة  وقيع ة لؾحؽؿ  ومركمً  محراًبي

 ة.ال َّؼيفو

ّٓ  همه7 الر  يدةوٓ مطؿ    استعيدة مقاقع  بيستجيع إ

ة كيمؾة  وٓ سبقؾ آجتؿيعقَّ   وال َّؼيفقَّةوة  قَّ ال   ـه أدوارَ الؿسج  

َّٓ  إلك ذلؽ   وبقين ؿمذ نوالخطقِب وال بيإلميممـ خ ل العـي ة  إ

ئقس ؿدوره ة  بصقرة واضحة صر حة  العؿؾقَّ  ؿ  ووظقػتفالرَّ

 .الـَّيسه الػيعؾة   حقية أدوارَ  سيهؿ   استعيدة الؿسج تل
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ب ولة  ةاإلس مقَّ  مونوالش  ا مـ وزارة إوقي  واستشعيرً 

قَّةٕالؽق ت   الؿسج    القاقع  هؿ 
 
ي لف مـ أدوار ؿَ   لِ الؽق تل

د ي لف مـ أ ر كبقر ؿَ   ولِ ةاجتؿيعقَّ و ة ؼيفقَّ ة وجعؾقؿقَّ ة ودعق َّ  7ةمتع  

وبين  جحصقـ الؿجتؿع مـ  عقاتو  يت القاف ةال َّؼيف   المَّ  ال َّ

عؾك  ـيؾْ ؿِ عَ و  )يٛثاق ادلسجد(قؿـي بتطق ر فنكَّـي :الؿـحرفة

صقـ مـ  جج    مضؿقكف  مـ خ ل جشؽقؾ فر ٍؼ  الؿتخص 

ي بؿختؾػ عؿقمً  عيةُ لقستا  بف ال    7والبيح قـ إكيد ؿق قـو

    بقين أدوراهؿكرباًسي قؽقن لفؿ ف 7ةوظيئػفؿ الؿسج  َّ 

عيئر وواجبيهتؿ عق َّ و  ة َّ الشَّ  ةة  والقعظقَّ التَّعؾقؿقَّ ة  وال َّ

 .ةآجتؿيعقَّ و

 َس ُس إا دً مح    -الج     قبف  –لؼ  جيء هما الؿق يق 

  دولة الؽق ت  بصقرة  عيمؾقـ   الؿسج ِ ة لرسيلة الالعيمَّ 

ؾت الؼقَل    والخصيئَص  ت الؿػيهقؿَ َح ف  وارَ مفيم    أدواره و فصَّ

  العؿؾ ت مجيِٓت ؿَ ورَس وأبرزت الؼضي ي والؿقضقعيت  

عقي  العؿؾ  ققاع َ  ْت َس   وأرْ التَّـػقم ووسيئَؾ    ال َّ
 
مـ  القظقػل

لقظقػة  العيم   ف اإلطيرُ فيكتؿؾ بملؽ كؾ   7خ ل همه الؿـطؾؼيت

ي ا  وجعؾقؿً وجمكقرً  الؿسج    جـؿقة الؿجتؿع الؿسؾؿ دعقةً 
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 ؼ تحؼَّ و  ةحجَّ البف الب غ  وجؼقم بف   تؿ   الَّمي حقالـَّ ي  عؾك وجػؼقفً 

 حضير َّ  ل مـ خ لف هنضةٌ بف اإلعمار  وجتفقَّ 
 
أوفر مي  ة لؿجتؿع كق تل

  ؿيسؽالتَّ ي مـ ؽقن حظ   
 
  رابطالتَّ   والقطـل

 
 ؼ مالتَّ و  الؿجتؿعل

 الت  
 
اجف  وأعؿؼ مستج َّ يت القاقع و تح   ا ل  وأققى ع ًة واستع ادً ؼـل

 ي بؿؼتضقيت الف ا ة واإلص ح.وعقً 

يسعى إلى تحؼقق  -يف جؿؾته-وهذا الؿقثاق الجديد 

 فا:مجؿوطة من األهداف والغايات من أهؿ  

ةبرسيلة مـظقمة العيمؾقـ   الؿسج  ) التَّعر ػ -1  - أئؿَّ

ك - خطبيء   إطير   يووظقػق   يمعرفق   ؿقَّيهتمسمولو  قـ(ممذ 

 ات القاقع.مستج َّ العصر  و متغق رات

واختقيراجف   قسطقَّةإلك مـفج الالعيمؾقـ   الؿسجِ  جقجقف  -2

عق َّ   .ةالعؿؾقَّ وجرجقحيجف   ةال َّ

ة بتقظقػ الؼ رات والؿـيهج اإلب اعقَّ جعم م الؼ رات  -3

عقةيلة   وسيئؾ الػعَّ    ة.الـَّيفع ال َّ

عقةة   مجيل العؿؾقَّ جطق ر الؽػيءة  -4   والحقار  التَّعؾقؿو  ال َّ

قرب ؼالَّتل  ةيلص   جيز.كإلوا ػيعؾقَّةال جحؼ 
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 ز يدة القعل بيلقضع  -5
 
يئػ العيمؾقـ   لقظ ؼيكقين ال التَّـظقؿل

 .ؿوواجبيهت ؿوبقين حؼققف    دولة الؽق ت الؿسج 

صقاغة الؿقثاق يف ضوء  -تعالىمن اهلل  بػضلٍ -وقد أمؽن 

ري  دات الالؿحد    : لت القةة اتصوُّ

 استحضير القاقع  -1
 
عقة  مجيل  العؿؾل     الؽق ت ال َّ

واختقير   ةالعؿؾقَّ وجرجقحيجف   ةالػؼفقَّ يجف خصقصقَّ  مراعيةو

 ي.وجـظقؿً  مي  ـيسب ذلؽ مؿيرسةً 

عق َّ الػراغيت  رص ُ  -2     الؿق يق الؼ  ؿ ةالتَّـظقؿقَّ وة ال َّ

 ي.قيكقكق  ي ومعرفق  هي     والعؿؾ عؾك َس 

  وكقػقة قاقعقَّةالات ؿستج َّ ة  والؼـقَّ الت  مراعية الؿت حؼيت  -3

عقي  ة الؿجيل خصقصقَّ بؿي  ـيسب   معفي التَّعيطل  .ال َّ

 ؾعيمؾقـ  ة لالقظقػقَّ ة والقاجبيت الؿعرفقَّ جحر ر إدوار  -4

دوار ـ إمِ  ؿومـحف  ةالػؽر َّ يت  تح     ضقء ال  الؿسيج 

 يت والعقائؼ. تح   مي  قاجف جؾؽ ال

 :ت القةصقاغة الؿقثاق آطتبارات ال وقد روطي يف

قيغةالؿماوجة    -1   الؿعر  بقـ إسؾقب  الص 
 
 آست ٓلل

قيغةو  ة.ؼيكقكقَّ الة القظقػقَّ  الص 
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رعالجؿع بقـ القاجبيت  -2 روراتة  وقَّ ؿِ قَ ة والؼِ قّ الشَّ  الضَّ

 ة بتقازن واعت ال. العؿؾقّ ة القظقػقّ 

روضع محتقى الؿق يق و -3 اجف   صقرة بـقد مـضبطة مؼرَّ

قص صالـ  و أ  ةالعؾؿقَّ أقرب مي جؽقن إلك الؿتقن   محؽؿة

 .ةؼيكقكقَّ ال

ّٓ - قصالـَّصة ودلَّ اإلق ل مـ ذكر إ -4  مي اقتضك الؿؼيم إ

هق بقين طبقعة العؿؾ  مـ الؿق يق الؿؼصقدَ  ٕنَّ 7 -ذكره

عقي    عؾك كحق  ال َّ
 
  مفـل

 
 ي.معرفق  ي ولقس بح ً   عؿؾل

قيغة -5 بلسؾقب سفؾ  وعبيرة واضحة  وجؿؾ محؽؿة   الص 

 . الّتؽرارب وغرااإلعـ بعق ة 

بف الػيئ ة  ؼتحؼّ ن جأ رجقـإذ كـشر هما الؿق يق لَ  وإكَّـي

ة عقة برسيلةِ    جعم م القعِل  الؿرجقَّ جيءت الَّتل   ةاإلس مقّ  ال َّ

 مث زث رثيت ىت نت مت زت رتُّ ملسو هيلع هللا ىلصرسقلـي باقت اء 

وأن جعقد رسيلة الؿسج   كؿي   [805]سقرة  قسػ: َّيث ىث نث

دة  وضيفقة عمتـق  كيكت رسيلة ايمؾة  مجيٍٓت  ة  جـتظؿمتع  

  وغرس أداب وإخ ق ةاإلس مقَّ لـشر الؼقؿ  7مختؾػة

  والحػيظ عؾك وجقده متفاسين وكركإلا سؿق   الحؿق ة  وإبراز
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 ظؾ      ؿلكقـةالط  و وحقيجف  وجؼق ؿ سؾقكف  وإاعيره بيٕمـ

قخأمقر دولة الؽق ت  سؿق   جقجقفيت الجيبر حؿ  صبيح إ الشَّ

 و  بيح حػظف اب ورعيهالّص 
 
قخ سؿق   عف ه إمقـ ولل ا  كقَّ  الشَّ

 جعيلك. بيح حػظف ابالّص إحؿ  الجيبر 

 مي بـعؿتف جتؿ  الصيلحيت.والحؿُ  ب الَّ 

 

 األٔقاف ٔكٛم ٔسارج                     
 
  ؤٌٔٔانش

 
 حاإلساليٛ

 ػثد اهلل ػًاد٘فزٚد أسد                               
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 كهًح قطاع اإلفراء
 

ّٓ اب  ّٓ إلف إ الحؿ  ب الَّمي بـعؿتف جتؿ  الّصيلحيت  وأاف  أن 

ؾقات  وأاف  أنَّ  وح ه ٓ ار ؽ لف َأَمَر بعؿيرة الؿسيج  وإقيمة الصَّ

ر الغيد ـ إلك الؿسيج  والرائحقـ بيلـ ُمل  ً ا عب ه ورسقلف  بشَّ محؿَّ

رجيت   صؾَّك اب عؾقف وسؾَّؿ  وعؾك آلف  وصحبف  ومـ ورفع ال َّ

 اهت ى ب  ف مي دامت إر  والسؿقات.

ي بع : فننَّ الؿسج    اإلس م لف مؽيكة رفقعة  ومـملة عيلقة  أمَّ

ل فضؾف والحث  عؾك عؿيرجف فِ وَ وهق رمم وح ة الؿجتؿع  مـقعة  

ق ي ومعـق  ي وردت آ يت وأحيد ث ك قرة  ومي ذلؽ  ّٓ ٕكَّف حس  إ

سة إولك   الؿجتؿع  الَّتل جؼقم بيلع    مـ القظيئػ  الؿمسَّ

ة.   اإل ؿيكقَّة  وال َّؼيفقَّة  وآجتؿيعقَّة  والتقجقفقَّة العيمَّ

ومـ هـي: كيكت العـي ة بف  والحرص عؾك عؿيرجف  والعؿؾ 

عؾك جطق ر أدائف  وجحؼقؼ أدوراه الؿـشقدة  وجـظقؿ العؿؾ فقف  

 
ّ
حّتك  ؼقمقا بلداء عؿؾفؿ  وجلد ة رسيلتفؿ -بيلعيمؾقـ فقف  والرقل

 مـ أجؾ  الؿؼيص   وأعظؿ الغي يت.  -عؾك أحسـ وجف وأكؿؾف

مون تل دأبت وزارة إوقي  والش  وهمه الغي ة الـبقؾة هل الَّ 

فق  بي  وجحؼقؼفي عؾك ة ب ولة الؽق ت دائؿًا عؾك الـ  اإلس مقَّ 
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في الجيكب الؿتعؾ ؼ تل مـ أهؿ   يت  والَّ قاحل والؿستقجؿقع الـَّ 

ة بتـظقؿ العؿؾ   الؿسيج   وبقين إدوار الؿـقطة بيٕئؿَّ 

كقـ  ومي عؾقفؿ مـ القاجبيت والؿسمولقَّ  يت  والخطبيء والؿمذ 

 ومي لفؿ مـ الحؼقق وآمتقيزات.

تل ي كين آج ػيق عؾك ذلؽ كؾ ف   عصر ال ولة الح   ة  الَّ ولؿَّ 

دت فقفي الؿمسَّ  عت فقفي آختصيصيت  بحيجة سيت  وجـقَّ جع َّ

 ة  ومق يق جيمع   رجع إلقف العيمؾقن   إلك ٓئحة مقحَّ 

الؿسيج   والؼيئؿقن عؾقفي عؾك ح   سقاء7 لؿعرفة الؿبيدئ 

التل جـش هي القزارة مـ وراء   والؿـطؾؼيت  وإه ا  والغي يت

   «مقثاق الؿسجد»..فؼ  جيء ة.سة الػيعؾة الؿفؿَّ همه الؿمسَّ 

 صِ خَ لْ إص اره الج    مبق ـًا لجؿقع ذلؽ بلوض  عبيرة  وأَ 

ر عة إايرة  وأجؿؾ جؼسقؿ  وأحسـ جرجقب  مـضبطًا بلحؽيم الشَّ 

ؼًا لؿؼيص هي ومآٓهتي7 الت  اإلس مقَّ  ل جرجع ة وضقابطفي  ومحؼ 

 عقة والؿجتؿع. ح عؾك ال َّ بيلخقر والصَّ 

التمام الجؿقع بف7 سقاء أكيكقا عيمؾقـ   الؿسج    ولما كرى أنَّ 

ـ الؿسج  مـ الؼقيم برسيلتف  و ضؿـ  أم قيئؿقـ عؾقف:  ؿؽ 
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عية  و حسؿ ك قرًا مـ آجتفيدات عقة وال    مة لؾ َّ السَّ 

 الؿتضيربة والخيطئة  التل جحق  بيلؿسج  عـ أه افف وغي يجف.

 واهلل وليُّ الّتوفقق،،،

 

 اإلفتاء والبحوث الشرعّيةقطاع 

 

 





 

 

 
 
 يحادلقد

 

 فضم انؼًم يف ادلساجد. -9
 

8-  
 
ٛ
 
 رسانح ادلسجد ٔأًْ

ُ
 ٓا.ر

 

ؼزٚف -4
 
 .اخانر
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ّٓ  وأاف  أن ٓ إلفالحؿُ  ب رب  العيلؿقـ    اب إ
 
 ولل

  ملسو هيلع هللا ىلص ا عبُ ه ورسقُلف ً ـي محؿَّ كبقَّ  الصيلحقـ  وأاف  أنَّ 

َـّ بسـَّ وعؾك  تفؿ واقتَػك آلف وأصحيبف أجؿعقـ  وَمـ است

 .ال   ـأ َرهؿ إلك  قم 

ا بعد:  وَ تحيلُػ  عؾقفي  َ َتعيَه ُ  فننَّ الؿقا قَؼ هل مي أم 

 أجؾِ  مـ جتلّلُػ  رابطةٌ  أكَّفيأك ر  كؿي  أو اخصين  رسؿق ي

   وهل مبيدُئ وققاعُ  ُ تَّػُؼ عؾقفي مـ َأجؾِ مشتَكٍ  عؿؾٍ 

 الُؿَؿيَرَسة. فِل احتَِرامَِفي

يمقة جؾؽ الؿبيدُئ هق ومق يُق الؿسج    والؼقاع ُ  السَّ

َفف اب جعيلك الَّتل  الَؿْرعقَّةُ  َ ـبغل أن ُ راعَقفي وَ ؾتمَم بي َمـ ارَّ

كأو  خطقبًا بيكتسيبف إلك الؿسج    عؿؾف7 إميمًا  أو   ًا.ممذ 

   الؿسج ِ  العؿؾِ وهمه الؿبيدُئ هل متطؾَّبيُت 

  ُتفخصقصقّ بيعتبيره بقتًا مـ بققت اب جعيلك لف  ومؼتضقيجف7

 ودوُره.  ورسيلُتف  ومؽيكُتف
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فؿقاد  هما الؿق يق مستقحيٌة مـ رسيلة الؿسجِ  

عقةالجيمعِة والشيمؾِة      عؾك مي (1)إلك اب جعيلك ال َّ

رْجف ار عُتـي الؿعروفُة بيل وآعت ال  وجؿَّ جرجقُبفي  قسطقَّةقرَّ

 عؾك هما إسيس.

ة وهق تل   ليت   إطير الجفقد الؿبيركة والؿستؿرَّ الَّ

  خ مة بققت اب جعيلك  وجسعك  جبمُلفي دولُة الؽق ت

 جيه ًة   آرجؼيء بؽؾ  مي  سيهُؿ   أداء رسيلتفي.

                                                           

والتـظقؿيت(   الؾَّقائ -  الؿسيج هما الؿق يُق  ختؾػ عـ )دلقؾ العؿؾ (  8)

لقؾو ؿؽـ مراجعة ذلؽ   ة.ظيمقَّ لؿعرفة اإلجراءات الـ  ال َّ
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مِ فٛٓا فضم ادلساجدِ  -9
َ
 ٔانؼً

 

 :  ادلساجدأًٔلا
ُ
ٓا يف اإلسالو فضم

ُ
 ٔيكاَر

 

 7وح ه لف خيلصةً  جعؾفي أرضف    جعيلك اب بققت الؿسيج ُ 

الجـ: ]سقرة َّىبيب نب مب زب رب يئ ىئ  نئُّ: سبحيكف فؼيل

 وإلك  ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف وإلك  جعيلك اب إلك إميكـ أحب     وهل[85

  إَِلك البِ َدِ  َأَحب  »: ملسو هيلع هللا ىلص ؼقُل   الصيلحقـ الؿممـقـ
ِ
 َمَسيِجُ َهي  اب

  إَِلك اْلبِ َدِ  َوَأْبَغُض 
ِ
«َأْسَقاُقَفي اب

(1)
 كؾ   بقُت  هق الؿسج َ    بؾ إنَّ 

ـٍ    ممم
 
لِتؽـ الؿسيجُ  بقَتؽ  فنين : قيلڤ  ال رداء أبل فعـ  وجؼل

  كؾ   بقُت  الؿسج ُ : » ؼقل ملسو هيلع هللا ىلص اب رسقَل  سؿعت
 
«جؼل

(2)
. 

: أّن اب جعيلك أضيففي إلك اسؿف الشر ػ  أ ًضي ـ فضؾِفيومِ 

 ٰى ين ىن نن من زن رن ممُّجعيلك: اب جبيرك وقيل 

 .[85]سقرة التقبة: َّري

                                                           

 ڤ.( عـ أبل هر رة 348أخرجف مسؾؿ )(  8)

(  4816( وإوسط )3816(  والطرباين    الؽبقر )2222أخرجف البمار )(  2)

ـف الؿـمري    التغقب والتهقب ) قخ(  و8/265وحسَّ    إلبيين  الشَّ

ؾسؾة) حقحة الس   (.483برقؿ/-2/618( )الصَّ



11 
 

ي   ل  عؾك عظِؿ ا عل: مي ورَد مـ إجر الجم ِؾ   يلهنومؿَّ  السَّ

 كإِل َغَ ا َمـ»:  ملسو هيلع هللا ىلصالعظقِؿ لَِؿـ مؽَث فقفي  قيل  ال َّقابإلقفي  و

ًٓ  َجـَّةِ الْ  فِل فُ لَ  ابُ  َأَع َّ  أو َراَح  ِج ِ الَؿس «َراَح  وْ أَ  َغَ ا ُكؾََّؿي ُكُم
(1)

. 

رِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقيل  ـَ الْ  بَش  يئِق  التَّيم   يلـ قربِ  َؿَسيِج ِ الْ  كلَ إِ  الظ ؾَؿِ  فِل َؿشَّ

«الِؼقَيَمةِ  َ ْقمَ 
(2)

 وَ ْرَفعُ  الَخَطيَ ي  بِف ابُ  َ ؿُحق بَِؿي ُأخبُِرُكؿ أٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص  وقيل 

َرَجيِت؟ بِفِ   َؿَسيِجِ  الْ  كإِلَ  ُخَطيالْ  َرةُ  ْ كَ وَ   الَؿَؽيِرهِ  ِعـ  الُقُضقءِ  إِْسبَيغُ  ال َّ

بَيُط  َفَملُِؽؿُ   الصَّ ة  َ بَعْ  الصَّ ة يرُ تِظَ اكْ وَ  بَيطُ  َفَملُِؽؿُ  الر  «الر 
(3)

. 

ـ ِعَظؿ الِن الؿسيج : أنَّ التعؾ َؼ بي  ؽقن مـ أسبيب بؾ إنَّ مِ 

 الققي ِة مـ هقل الؿققػ  قيل 
ّ
 مَ قْ  َ  ظِؾ فِ  لفِ  ابُ  ؿُ ُ ظِؾ فُ  ةٌ عَ بْ َس »:  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبل

« ِ يجِ َس ؿَ ل الْ فِ  ؾٌَّؼ عَ مُ  بُفُ ؾْ قَ  ٌؾ َج رَ وَ »  وذكَر مـفؿ: «...ؾ فُ ظِ  َّٓ إِ  ؾَّ ظِ  َٓ 
(4)

  

 ڤفعـ أبل هر رة  ـ أجك الؿسج 7ولملؽ  جُب اإلخ ُص عؾك مَ 

ـْ »:  ملسو هيلع هللا ىلصقيل: قيل رسقُل اب   َش َ  لِ جِ ْس ؿَ ك الْ جَ أَ  َم
ْ
«ظ فُ َح  قَ فُ ٍء فَ ل

(5)
. 

                                                           

 ڤ.لف  عـ أبل هر رة  ػظالؾَّ (  و336(  ومسؾؿ )332) البخيري  أخرجف (  8)

  ڤ(  عـ بر  ة إسؾؿل  226) ي  (  والت رمم238أخرجف أبق داود )(  2)

ـُ ميجف )    وهق ح  ٌث صحق .ڤ( عـ أكس 458واب

 ڤ.( عـ أبل هر رة 203)أخرجف مسؾؿ (  6)

 ڤ.( عـ أبل هر رة 8068(  ومسؾؿ )330) البخيري  أخرجف (  1)

ـَف 146أخرجف أبق داود )( 2)  (.114  )صحق  ســ أبل داود( ) إلبيين  (  وحسَّ
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 كقن   وج ءٍ  بقضقٍح  َجظفرُ  اإلس م   الؿسج  ومؽيكةُ 

 
ّ
 ببـيء ب أحتَّك قبيء  إلك وصَؾ  عـ مي الؿؼيم بف  ستؼرَّ  لؿ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبل

َل  إلك الؿ  ـة: كين ملسو هيلع هللا ىلص وصؾ عـ مي وكملؽ ؿسجِ  ال  بف قيم مي  أوَّ

  بؾ الـَّبقي    بـيء الؿسج     والب ءُ ملسو هيلع هللا ىلص مسج ه لبـيء أر ٍ  جخصقُص 

 إنَّ 
ّ
ًٓ  كََمل كين إذا ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبل   َحْرٍب  أو سػرٍ    مـم

َ
 خماجَّ  م ًة: فقف وبؼل

 . بلصحيبف فقف ُ صؾ ل مسجً ا فقف

 بـ   فؼ  كتَب عؿرڤ وهؽما كين مـفُج صحيبتِف

 اإلميرة  مؼر     جيمعًا مسج اً  َ ْبـقا أن ُوٓجف إلك ڤ الخطيب

 أميكـفؿ.   جؿيعةٍ  مسيج  ببـيء والؼرى الؼبيئؾ و لمروا

 ومـ مظيهِر اهتؿيم اإلس م بيلؿسيج :

 :وطؿارتفابـائفا  طؾى الحثُّ  -1

ا بـاُء الؿساجد: فؼ  ورَدت فقف أحيد ُث ك قرة  مـفي ققُلف  أم 

ـْ »: ملسو هيلع هللا ىلص «َؾفُ مِ ْ  َجـَّةِ الْ  فِل َلفُ  ابُ  َبـَك لِؾَِّف  َمْسِجً ا َبـَك َم
(1)

. 

ا طؿارُتفا: فؼ  جعَؾ اب جعيلك عؿيرَجفي ع مًة مـ  وأم 

 ع ميت اإل ؿين   كؿي سقليت قر بًا.

                                                           

( عـ أمقر الؿممـقـ ع ؿين بـ 266(  ومسؾؿ )120) البخيري  أخرجف (  8)

 ڤ.ين عػَّ 
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 جؽقن بؾ  فؼط ِ هيقوجشقِ  ببـيئفي الؿسيج  عؿيرةُ  ولقست

  لؾخيئػقـ وَمْؾجلً  لممـقـ  واحةً  وجعؾفي  فقفي يلصَّ ةب العؿيرةُ 

 لؾؿتعؾ ؿقـ. وم رسةً 

 :بفا والعـاية الؿساجدِ  تـظقف طؾى الَحثُّ  -2

ـِ   الؿسيج  كظيفة عؾك اإلس مُ  َحثَّ    بي العـي ة وُحس

قخأخرَج   كبقراً  و قابًا عظقؿًا أجراً  لملؽ وَجعَؾ   ين مـالشَّ

 ينَ كَ  -اءَ دَ قْ َس  ةً أَ رَ مْ اِ  وْ أَ - دَ قَ ْس أَ  ً  َج رَ  نَّ أَ  :ڤهر رة  أبل ح  ث

  َل لَ َس فَ   يَت ؿَ فَ   َ جِ ْس ؿَ الْ  َ ُؼؿ  
 
 قا:يلُ ؼَ فَ   -فُ ـْ عَ  وْ أَ -ي فَ ـْ عَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

 :يَل قَ  وْ أَ   هِ رِ بْ قَ  كؾَ عَ  لُدل قكِ  ؟فِ بِ  لقكِ ؿُ تُ كْ آذَ  ؿْ تُ ـْ كُ  َ  فَ أَ  :يَل قَ   يَت مَ 

«يفَ قْ ؾَ عَ  ؾَّكَص فَ  يَرهَ بْ قَ  كلجَ فَ  ي هَ رِ بْ قَ 
(1)

. 

  قُل ُس رَ  رَ مَ أَ »قيلت:  ڤو  ح  ِث عيئشة 
ِ
 يءِ ـَ بِ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص اب

ورِ ال    لفِ   ِ يجِ َس ؿَ الْ 
(2)

«ُجَطقََّب وَ  ظََّػ ُجـَ  نْ أَ وَ   
(3)

. 

                                                           

 ػف.أي:  ـظ   و)َ ُؼؿ  اْلَؿْسِجَ ( .(623(  ومسؾؿ )125) البخيري  أخرجف (  8)

 البخيري  عـ   ڤ ق ِس ( أي: إحقيء والؼبيئؾ  كؿي   ح  ث أبل أَ 2)

َ ا ُدورِ  رُ قْ َخ » :(2288(  ومسؾؿ )6456)  ؿَّ    ُ يرِ جَّ ق الـَّـُ: بَ يرِ َص كْ ْٕ

َ   ِ بْ عَ  قـُبَ  ْٕ  ...«.ِث يرِ حَ ق الْ ـُبَ  ؿَّ    ُ ؾِ فَ ْا ا

( وابـ ميجف 261)  ( والتممي  122( وأبق داود )23653رواه أحؿ  )(  6)

 (.154  )صحق  التممي( ) إلبيين  حفصحَّ (  و426)
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 انؼًمِ يف ادلساجد
ُ
: فضم  ثاَٛاا

 

ٌع عـ فضؾ الؿسج  وإنَّ فضَؾ العؿِؾ    قَّةالؿسيج  متػر   أهؿ 

فؾف مـ الػضِؾ والشرِ  مي  7رسيلتِف  فَؿـ  ؼقُم بشلٍء مـ ذلؽ

ة: هؿ إأولئؽ  تـيسُب مع عؿؾِف  وعؾك رأس   والخطبيء  ئؿَّ

كوال ون ؿمذ  يِر قن  ففؿ ُ ع   َست الَّتل  بققت اب عؾك رأِس ُعؿَّ أس 

 ىن نن من زن رن ممُّ: بحيكفسإلقيمة ذكر اب جعيلك  قيل 

 مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين
  وعؾقفؿ أن [85 ]سقرة التقبة:َّجت هب مب خب حب جب  هئ

ؼقا همه العؿيرةَ   العؿيرة. هل أهؿ  معـَددَقِل الَّتل  ُ حؼ 

َر اب جعيلك عؿَؾ العيمؾقـ   الؿسيجِ    أمر ـ هؿي: َص ؼ  َح ف

 من خن حن جن ممُّ: سبحيكفرفُعفي  والعبيدُة فقفي  وذلؽ   ققلف 

 مل خل  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن
 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 .[65-63: الـ قر]سقرة َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰىٰر
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 َّجن ممُّ لِّؾفِ  َ َتَعبَّ ُ : أكَّفذكَر اب جعيلك   همه أ يت 

الَّتل الؿسيج   و وهل  إلقف البؼيع أحب   هل فيضؾةٍ  عظقؿةٍ 

ك   أمرَ : أي َّخن حنُّ   َّٰه مه جه  هن منُّووصَّ

 الؿسيج . أحؽيم مجؿقع وهمان

 الـَّجيسيت مـ وجـظقػفي وكـسفي  بـيؤهي رفعفا: يف فقدخُل 

زون ٓ الَّم ـ  بقينوالص   الؿجيكقـ مـ فيكُ قْ وَص  وإذى   عـ  تحرَّ

الؽيفر وعـ  الـَّجيسيت
(1)

 ورفع  فقفي الؾَّغق عـ ُجَصين وأن  

 .جعيلك اب ذكر بغقر إصقات

ا ذِ   فقفي7 الصَّ ة ذلؽ:   ُؾ  ُخ فقَ ُر اسِؿه تعالى فقفا: كْ أم 

 مـ وغقُره  التَّفؾقُؾ و التَّسبقُ  و  الؼرآن وقراءةُ   وكػُؾفي  فرُضفي

  وآعتؽي   فقفي والؿماكرةُ   وجعؾقُؿف العؾؿ وجعؾ ؿُ   الّمكر أكقاع

 الؿسيج .   ُجػَعؾالَّتل  العبيداِت  مـ ذلؽ وغقرُ 

 بـقينٍ  عؿيرةَ : قسؿقـ عؾك الؿسيج  عؿيرةُ  كيكت ولفما

  وغقرهي الصَّ ة مـ اب جعيلك7 اسؿ بمكر وعؿيرةً   لفي وصقيكةٍ 

 . الؼسؿقـ أار  وهما

                                                           

(8 )  ّٓ إذا كيكت هـيك مصؾحٌة واضحٌة  بشرط أن ٓ  ؽقن   دخقلفؿ ابتماٌل إ

 لؾؿسج   أو غضٌّ مـ مؽيكتف وهقبتِف وُحرمتِف  و ؽقن ذلؽ بنذن الؿسؾؿقـ.
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يَرهي جعيلك م َح   ؿ  َّخي حي جيُّ: فؼيل بيلعبيدة ُعؿَّ

ل  :َّميُّإخ صًا   ...َّخلُّ آخَره  :َّهيُّ  فيرالـّ  أوَّ

 يدكقً  رب ف عؾك  ِرُ ُ مْ  ـمؿَّ  لقسقا رجيٌل  أي:  رجيٌل  ابَ  فقفي ُ سب ُ  : أي

ات ذات عـف مشغؾةً  ومؽيسب ججيرةً  وٓ  َلمَّ
(1)

. 

ةفعؿُؾ إ كوال ئؿَّ قـ والخطبيء  تعؾَُّؼ بيلعؿيرة الؿعـق َّة ؿمذ 

ي  أصيلًة  قةالعؿيرة أمَّ ُؼ بـظيفتفي: ففـيك َمـ مي  تعؾَّ ة خيصَّ   والحس 

ةإ ؼقُم بي أصيلًة  ودوُر  كوالخطبيء وال ئؿَّ ٌؿ ؿمذ   قـ فقفي ُمَتؿ 

ؾسؾةوهق مفؿٌّ لتؽتؿَؾ   الؿطؾقبُة   خ مة بققت اب جعيلك. الس 

 

  

                                                           

قخمؼتبٌس مـ ك م (  8) ( مـ 65-63أ يت ) ه  جػسقر $ابـ سع ي  الشَّ

 .الـ قرسقرة 
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8-  
ُ
ٓا ادلسجدِ  رسانح

ُ
ـر
 
ـٛ
 
 ٔأًْ

 

ُص فقؿي ورَدت اإلايرُة إلقف    إنَّ رسيلَة الؿسج  جتؾخَّ

 شع   الَّمي  فيلؿسجُ  هق الؿقضُع ملسو هيلع هللا ىلصكتيب اب جعيلك وسـِة كبق ف 

مـف كقُر اإل ؿين والعؾؿ  ولملؽ فننَّ اب جعيلك لؿي ذكَر كقَره   

 ختحت جت هب مب خب حبجب  هئ مئ خئُّ ققلف:

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حجمث هت مت
 خفحف جف مغ  جغمع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس
 جم هل مل خلحل  جل مك لك خكحك جك مق حق مف
 جن مم7ُّ أرَد  ذلؽ بمكر الؿسيجِ  بؼقلف: [62: الـ قر]سقرة َّحم

  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن
7 وذلؽ جـبقفًا إلك كقن الؿسيجِ  [64-63: الـ قر]سقرة َّ... خل

بع  ذكِره  $  قيل اقُخ اإلس م ابـ جقؿقة الـ قرمظينَّ هما 

ـَ أنّ »يبؼة: السَّ لم يت    همه الؼؾقِب و  همه  الـ قرهما  فبقَّ

«البققت
(1)

. 

                                                           

 (.20/161مجؿقع فتيوى اقخ اإلس م ابـ جقؿقة )(  8)
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ـُ ك قٍر  يل»بع  أ ة إخقرة:  $وقيل الحيفُظ اب  ربض ؿَّ

 يحبيلؿصب ؾؿوالع ىالف  ـم قفف يوم ـالؿمم ؾبق م ؾ يلكجع اب

جيجة   يفق الم   كيلؼـ  ؾ ذلؽو طق ب  ز ت مـ الؿتقق   ةالصَّ

تل  الؿسيج ُ  وهل محؾَّفي  ذكر م  :  اب إلك البؼيع أحب   هلالَّ

جعيلك:  فؼيل حَّ  قَ  ُ و فقفي ُ عب ُ الَّتل  بققجف وهل إَر   ـم جعيلك

 بتعيه هي جعيلك اب   أي: َأَمرَّهن من خن حن جن ممُّ

كس مـ فقرهيوجط  جؾقؼ ٓالَّتل  فعيلإو ققالإو الؾَّغقو ال َّ

 .«فقفي...

ة  كؿي   ققلف  جقلة الحؼَّ ـُ الر  والؿسيجُ  كملؽ محيِض

 خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن ممُّجعيلك: 

جقلةَّ... خل  مئ هي مي ججؿُع صػيِت الَّتل    جؾؽ الر 

  التَّقققرضحقة  وجيعِة  والؽرِم  والـ ْبِؾ  واإل  يِر  والتَّ الغقرة  والشَّ 

ؾ الؿصيعَب   سبقؾ الَّتل و ـَ  تحؿَّ عقةججعُؾ الؿمم إلك اب  ال َّ

جيلجعيلك  وَججعُؾف   مصي   عظؿيء الؿممـقـ مـ    .الر 

ةٕاومي أحرى العيمؾقـ   الؿسيج   مـ  قـ  ؿمذ كوال والخطبيء ئؿَّ

ل  أن  ؽقكقا ج   الـَّيس أوَّ جقلةمسيبؼًة إلك ٓا ججؿُع الَّتل  صيِ  بصػيت الر 

خ ق  و ـ م زمة الؿسج   والؼقيِم بحؼ ف.الَّتل معيلل ٕا  ُجؽتََسُب م
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ةفِ مُ ورسيلة الؿسج  عظقؿٌة جؾقؾة  وهل  جسقؿٌة  وهل  ؿَّ

  وٓ  ؼقُم بي عؾك القجف -السَّ مو الصَّ ةعؾقفؿ –بقيء ٕكرسيلُة ا

ّٓ  الؿطؾقب هؿ دعية الحؼ    الَّم ــ أهؾ العؾؿ  َمـ وفَّؼف اب جعيلك مِ إ

 .-السَّ مو الصَّ ةعؾقفؿ – إكبقيءوصػقُة الخؾؼ  وهؿ وَرَ ُة 

  وق  وضَّ 
 
َمـ  ؼقُم برسيلة  مسمولقَّةَظَؿ عِ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبل

ةإالؿسج   فخصَّ  كوال ئؿَّ  عقٍة مبيركٍة ج ل  عؾك قـ بؿمذ 

نُ مَ ؿُ لْ اَ »: ملسو هيلع هللا ىلص  حقث قيل مؽيكتفؿ ـٌ  وَ جَ مْ مُ  ذ  ؿَّ فُ لؾَّ ـٌ  اَ يمِ َض يُم مَ اإْلِ َؿ

 َ ْٕ ةَ ئِ َأْرِاِ  ا كِ مَ ؿُ ؾْ ِػْر لِ اغْ   وَ ؿَّ ـَ ذ  «ق
(8)

. 

نُ مَ ؿُ لْ اَ »:  ملسو هيلع هللا ىلصوققُلف  ـٌ  ذ   :  شؿؾ أمقرًا مـفي: «ُمْمَجَؿ

 ل  ٓ ب َّ أن  ؽقن أمقـًا   كػِسف  وهما ؿمذ نأنَّ ال ارٍط    أوَّ

 .ؿمذ ناختقيِر ال

  َّلَجؿـقكف عؾك أمقٍر عظقؿٍة مـ د ـفؿ  فقلَجِؿـُقكف عؾك  الـَّيس أن 

 ص هتؿ  وصقيمِفؿ.

 ٌؾ همه إميكة  وسُقسلُل عـفي بقـ  ؿمذ نأنَّ ال رب ف    يمحؿَّ

 .وجعيلك سبحيكف

                                                           

ـُ خم ؿة   ( 204(  والتممي  )284(  وأبق داود )5606رواه أحؿ  )( 8) صحقحف  واب

 ڤ.مـ ح  ث أبل هر رة  (8225)
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 ّ ٕنَّ :  شؿُؾ اإلميَم أ ضًا7 ؿمذ نوكؾ  مي ُذكَِر عـ ال
ّ
 ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبل

ـٌ َض » أكَّفقيل عـف  ؿيُن   «يمِ ـُ إميكَة  و م ُ  عؾقفي والضَّ  تضؿَّ

ِؾ جبعيِت إميكِة عؾك كؾ  حيل ـُ  ٕنّ 7 بتَحؿ  ّٓ  الؿمَجَؿـ ٓ  ضَؿ إ

ط  بخ    يمـإذا فرَّ ـٌ ومُ   الضَّ ٌؾ حَ فيإلميٌم ممَجؿ   وهق ٕميكةَ اؿَّ

ـٌ     تف عـ  اب جعيلكوِعَظؿ مسمولقَّ   عؾك  ؼؾ أميكتفي   ل  مؿَّ ضيم

ني عؾقف الأميكتِف أ ؼؾ مؿّ وأنَّ َجبِعيِت   7 ولملؽ خصَّ ؿمذ 
َّ
ملسو هيلع هللا ىلص  الـَّبل

ةإ عيءب ئؿَّ ؿ  حتيجقن إلك كَّفٕا 7 إايرًة إلك فضؾفؿ  وبيلر   يل  

وا همه ال 7الّ ٓلةو التَّقسقرالعقن و ةلقمد  العظقؿَة عؾك القجف  ؿفؿَّ

 .ؿقن فقف مـ التَّبَِعةَ سؾَ  الَّمي

ةوعؾقف  فعؾك إ كوالخطبيء وال ئؿَّ قـ أن  ستشعروا ؿمذ 

جعيلك: اب جبيرك و   إميكِة وخطقرَة الخقيكة   ؼقُل  التَّػر طخطقرَة 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جيُّ
ق وًة لمخر ـ وعؾقفؿ أ ضًا أن  ؽقكقا   [24ػيل: ٕكّ ]سقرة ا َّ ٍّ

 ىي نيُّ إلقف   ؼقُل جعيلك: نقعُ  ْ   كؾ  خقٍر  و  كؾ  مي  َ 

 زن رنُّ  و ؼقُل جعيلك: [11]سقرة البؼرة: َّ حئ جئ  يي

 حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من
ّػ ]َّجب هئ مئ خئ ُج َجك بِ مْ  ُ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقيل   [6-2: الصَّ  مَ قْ  َ  ؾِ يلرَّ
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ـِفِ طْ يُب بَ ْقتَ   َفَتدـَْ لُِؼ أَ يرِ ل الـَّ قُْؾَؼك فِ ِة فَ يمَ قَ ؼِ الْ 
(8)

ي َ ُ وُر ؿَ ي كَ قفَ ُ وُر فِ قَ   فَ 

َحكيُر بِ ِحؿَ الْ  َؽ؟! ي لَ ! مَ نُ َ  ي فُ :  َ قنَ قلُ ؼُ قَ فَ  7يرِ ُؾ الـَّ هْ أَ  فِ قْ ؾَ َتِؿُع عَ جْ قَ فَ  7يلرَّ

ُر ُت آمُ ـْ : َبَؾك  كُ قُل ؼُ قَ ؟! فَ َؽرِ ـْ ؿُ الْ  ـِ َفك عَ َجـْ وِ  وَ رُ عْ ؿَ يلْ ُمُر بِ لْ ـْ جَ ؽُ جَ  َأَلؿْ 

«قفِ آجِ َؽِر وَ ـْ ؿُ الْ  ـِ ك عَ فَ كْ أَ   وَ قفِ َٓ آجِ وِ  وَ رُ عْ ؿَ يلْ بِ 
(2)

. 

مـ الجفقد لـ جميت  قكفأنَّ مي  بمل واَ سَتْشِعرأن قفؿ وعؾ

ة ؿيَرهي  ة إذا يلحة  بؾ ق  جليت ب ؿير عؽسقَّ بغقر الؼ وة الصَّ  الؿرجقَّ

 .ةً ئَ كيكت الؼ وُة سق  

ٌة جشؿُؾ أغؾَب جقاكب    وق  ال   ـورسيلُة الؿسجِ  عيمَّ

قـي   ا  .يكؿي سقليت جػصقُؾف لؿق يق إلك أهؿ  الجقاكب مـفي7جطرَّ

  

                                                           

ة اإللؼيء  وأقتيُب البطـ هل إمعيء  وهل جؿع مـ ا َّ  (  أي: جخرج مـ بطـف8)

حك  كسلل اب  قِْتب  فتخرج أمعيؤه  فق ور بلمعيئف كؿي   ور الحؿيُر بيلرَّ

 ة.السَّ مجعيلك 

(  عـ أسيمة بـ 2656(  ومسؾؿ )4065  6234) البخيري  رواه (  2)

 .ڤز  
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ؼزٚف -4
 
 اخانر

 

  قـالؿصؾ   إلميمة 7ُجؽؾ ُػف أو  القزارة ُجعق ـُف مـ هق :اإلمام

 .آختصيصيت مـ وغقرهي  الؿسج  امون وإدارة

 بلداء لف ُح ر  َص جُ  أو  ُجؽؾ ُػف أو  القزارة ُجعق ـُف مـ هق :الخطقب

 وكحقهؿي.  والعق  ـ  الجؿعة خطبة

نال  إذان  وإقيمةِ  ٕداء 7ُجؽؾ ُػف أو  القزارة ُجعق ـُف ميالَّ  هق :ؿمذ 

 دة.ح َّ الؿُ  الؿقاققت   الصَّ ة 

ُصف  الّ ولة فُص ُجخص   الَّمي الؿؽينُ  هق :الؿسجد  الجفيُت  وُجَرخ 

 جيمع: غقر أو  جيمعي مّ إ وهق  الصَّ ة الؿسؾؿقن فقف يلقمد   7ةالؿعـقَّ 

 ُصف الَّمي الؿؽينُ  هق الجامع: الؿسجد  ىدَّ مَ لتُ  القزارةُ  ُجخص 

ؾقات فقف   العق  ـ وص ةُ   الجؿعة وص ةُ   الخؿس الصَّ

 وغقُرهي.

 فقف ىجمدَّ  الَّمي الؿؽينُ  هق :الجامع غقر الؿسجد 

ؾقات  .أو بعضفي  فؼط الخؿس الصَّ

تًي إلقيمةِ  الؿؽين هق: ىالؿصؾ   ص ممقَّ ؾقات الؿرخَّ  الخؿس. الصَّ

 بيلعؿؾ. ةؼ  الؿتعؾ  ةالؿعرفقّ  اكُب قبي الج عـك ُ  األدوار:

 .الؿقظَّػُ َؽؾَُّػ بي الَّتل  عـك بي إعؿيُل  ُ  الواجبات:
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 بصػة الؿسج  العؿَؾ    بيارون مـ هؿ الؿساجد: يف العامؾون

  والخطيبة  اإلميمة وظيئػ كشيغؾل 7 قمقة وبصقرة  ةأسيسقَّ 

صقَّة  وإذان. ق ي دفـ   جةالؿت رَّ  التخص 

 الؿسيج   بؼطيع العيمؾقن هؿ الؿساجد: خدمة طؾى العامؾون

مقن ـمؿّ   لؾؿسيج 7 ةقيكقكقَّ و ةإدار َّ و ميلقَّةو ةهـ سقَّ  خ ميت  ؼ  

  اإلارا  كجفيز
 
 قرار ؿلهنبش  ص ر أن بشرط وغقرهؿ  الفـ سل

ؾطة مـ جقظقػ ة الس   الؿقظَّػ صػة فقؿـحفؿ عققـ بيلتَّ  الؿختصَّ

يدر وكظيمف  ةِ الؿ كقَّ  الخ مة قيكقن ٕحؽيم وُ خِضعفؿ  العيم     ـالصَّ

 والؼرارات ةدار َّ اإل قائ ؾَّ لِ  وكملؽ وجع   هتؿي  (م8646) عيم

 بيلقزارة. العؿؾ ؿظ  ـَ جُ الَّتل  ةالتَّـظقؿقَّ 



 

 
 
 
 لانثاب األٔ

 ذُظٛى دٔر انؼايهني يف ادلساجد
 

: ذُظٛى ػًم اإلياو.  أًٔلا

: ذُظٛى ػًم اخلطٛة.  ثاَٛاا

: ذُظٛى ػًم ادل ٌثانثاا
 
 .ؤِّ
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: ذُظٛى ػًم اإلياو  أًٔلا
 

ٔر -9
 
ؼائز اند

 
 انش

 
 نإلياو ٘

 

  ارً وأجؾ في ق ْ   ةِ قّ ال   ـك القظيئػ لأو ـمِ  الصَّ ة   اإلميمةُ 

 أقيَمفي وأك ِرهي كػعًا  
 
  وأكيَب لفي   حقيجف أفضَؾ ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبل

أايَر إلك  ملسو هيلع هللا ىلص أكَّف  كؿي ڤأصحيبف عؾك اإلط ق  وهق أبق بؽٍر 

 جـبقفًا إلك فضؾف وجؼ  ِؿف لؾخ فة. 7اختقيِره لفي مـ بع ه

ةأدواٌر وإميُم الؿسج  لف  د مفيمّ و  مفؿَّ ٌة   الؿجتؿع7 متع  

تل  الصَّ ةؿ   متفي ؼقُم بنم كَّفٕ هل أعظُؿ أركين اإلس م بع  الَّ

فيد  .َجقـالشَّ

ور يؼوُم بفا إماُم الؿسجد:ال تي  وأهمُّ األدوار عائر الد   .يّ الش 

ؾقات   الـَّيس : إميمِة  ُص و تؾخَّ    والُجَؿع  ؿؽتقبةال الصَّ

 والجـيزة.  وآستسؼيءِ   وإعقيد  وصؾقاِت الؽسق  والخسقِ  

عيئرَ ُقؼقُؿ همه ف فؿ   مُ ؼ َّ تَ   و َ يلـَّيسالعظقؿَة إميمًا ب الشَّ

َم إلميمة    مسج ه بغقر  الصَّ ةأدائفي  وٓ َ سؿُ  ٕحٍ  أن  تؼ َّ

 .أو إذٍن مـ القزارة  إذكف
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ورُ بي أدواُر اإلميم عؿقمًا  و ؼتحؼَّ هـيك وسيئؾ جو  ال َّ

عيئري   قَّةخصقصًا  ومـ إ الشَّ َؾفي7 بؿؽين أن  راعقفي اإلميم و تؿ َّ  هؿ 

يمقة عؾك أداء رسيلتف -بنذن اب جعيلك-ف عقـَ لتُ     وهل:السَّ

بمه القظقػة العظقؿة مخؾِصًا ب جعيلك  واإلخ ُص  أن  ؼقمَ  -1

 مس خس حس جس مخُّ: سبحيكفعبيدة   ؼقُل  ارٌط   كؾ  

  مع جع مظحط مض خض حض جض مص خص  حص
   وقيَل [2]سقرة البقـة: َّمغ جغ

 
اُل ؿَ طْ ا اأْلَ ؿَ ك  إِ »ملسو هيلع هللا ىلص:  الـَّبل

«ا َكَوىٍئ مَ رِ امْ  ل  ؽُ لِ ا ك ؿَ إِ ، وَ ق اِت الـ  بِ 
(8)

. 

لقؾدة  والعبيدُة مبـيهي عؾك عبي اإلميمةُ  -2 ف  ب َّ أن  راعل  7ال َّ

إمَر   صؾقاجف كؾ في  ومـ ذلؽ طقُلفي وقصُرهي  هما 

 روففؿ   ؼقُل وظ الـَّيسأحقال  ومراعيةُ 
 
ك ي إِ »: ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبل

َل ي فِ  ومُ قُ أَلَ  َل فِ صَ أُ  نْ أَ  يُد رِ أُ  ةِ الص  ي  بِ اَء الص  ؽَ بُ  عُ ؿَ ْس لَ ا، فَ قفَ و 

ُز فِ َج تَ لَ فَ  هِ أُ  ىؾَ ق  طَ ُش أَ  نْ َة أَ قَ اهِ رَ ي: كَ تِ َل ي َص و  «م 
(2)

  وعؾقف أن 

                                                           

مـ ح  ث عؿر بـ   (8604ومسؾؿ )  -لف ػظالؾَّ و– (8) البخيري  رواه (  8)

 ڤ.الخطيب 

رواه لف  و ػظالؾَّ   وڤ صيري  ٕك( عـ أبل قتيدة ا404) البخيري  (  رواه 2)

 ڤ. ( عـ أكس بـ ميلؽ 140مسؾؿ )(   و480  406أ ًضي ) البخيري  
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ـ حتَّك  7بخشقٍع وسؽقـٍة وُطؿلكقـة الصَّ ة مد ي   تؿؽَّ

 بُطؿلكقـٍة وخشقع. الصَّ ةالؿلمقمقن مـ أداء 

ف  ب َّ أن  حرص  7ميمُة الؿسج  مص ُر وح ة واجتؿيعإ -3

ُؼ هما الف    وٓ  ـبغل أن جـؼؾَب  اإلميُم عؾك كؾ  مي ُ حؼ 

ٕجؾف ُاِرَع  الَّميرسيلُتف إلك مي  خؾ  بما الؿؼص  العظقؿ  

اّؽ  آجتؿيُع   الؿسيج   وكملؽ الُجَؿع وإعقيُد  ف 

ِة قح الؿسؾؿقـ عؾك آجتؿيع وال ث  حَ كؾَّفي ُاِرَعت لِ  أكَّفي

وآئت    فنذا لؿ ُ راع اإلميُم هما الؿؼص : كيكت رسيلُتف 

 لؾؿطؾقب. مـيقضةً 

 يلصَّ ةبُؼ مـفي ِة عؿقمًا  ومي  تعؾَّ الػؼفقّ مراجعة إحؽيم  -4

ؼ بيإلميمِة عؾك وجٍف أخّص  وهما مـ خصقصًا  ومي  تعؾَّ 

ةإفرو  إعقين عؾك  قا  ارس  فقجُب عؾقفؿ أن  تئؿَّ

ُ  هما: أنَّ  اإلميَم  أحؽيَمف  وُ راجعقهي بيستؿرار  ومؿي  مك 

فًا     فنذا لؿ  ؽـ متعؾ ؿًا متػؼ  الصَّ ةق  جـقُبف كيئبة   

   حرج. الـَّيسسقققُع كػَسف و كَّفنف: الصَّ ةأحؽيم 

يِر مسيج  اب جعيلك  حقث َ ؼت ي بف اإلميُم     عَ  ُ  -5 عؾك رأِس ُعؿَّ

ؾقاتكؾ  َمـ أراد أداء جؾؽ   ؼ تحؼَّ وبملؽ  مع الجؿيعة  الصَّ



31 
 

َست أُ الَّتل  روح العظقؿةِة لتؾؽ الص  معـك العؿيرة الحؼقؼقَّ  س 

 من زن رن ممُّ: سبحيكفذكر اب جعيلك  قيل  إلقيمةِ 

 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن
]سقرة َّجت هب مب خب حب جب  هئ مئخئ حئ جئ

َؼ كؾَّ مي [85التقبة:    فعؾقف أن َ ْستَشِعَر هما الؿعـك دائؿًا  وُ حؼ 

ُخف  و بتعَ  عـ كؾ  مي ُ ِخؾ  بف.  ُ َرس 

ؼية عؾك عيجؼف  وإميكُة  ؼقؾة  وأ ؼُؾفي ؾْ الؿُ  إميكةِ  استشعيرُ  -6

َ ف ال   ـأميكُة  ـَ عؾك الء: وجَب عؾقف أن  مد    وكؾ  َمـ ائُتِؿ

 ؼقُل     إميكة التَّػر ط خطقرةَ  رَ ستشع  وعؾقف أن  إلك أهؾِف

 
 
وا لُ طَ ْخ أَ  نْ إِ ، وَ مْ فُ لَ وَ  مْ ؽُ ؾَ وا فَ ابُ َص أَ  نْ نِ ، فَ مْ ؽُ لَ  ؾُّونَ ُيَص » :ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبل

«مْ فِ قْ ؾَ طَ وَ  مْ ؽُ ؾَ فَ 
(8)

 نْ نِ ٌن، فَ امِ اُم َض مَ إْلِ اَ »قيل:  أكَّفملسو هيلع هللا ىلص وعـف   

«مْ فِ قْ ؾَ  طَ َٓ وَ  هِ قْ ؾَ عَ فَ  -لـِ عْ  َ - اءَ َس أَ  نْ إِ ، وَ مْ فُ لَ وَ  هُ ؾَ فَ  نَ َس ْح أَ 
(2)

. 

ٓ ب َّ لإلميِم أن  ؽقن ق وًة لمخر ـ    الُؼ وُة الحسـة: -7

كؾ  خقٍر  و  كؾ  مي   عق إلقف  بلن  ب أ بـػِسف قبؾ أن 

                                                           

 ڤ . ( مـ ح  ث أبل هر رة 361) البخيرّي (  رواه 8)

( عـ سفؾ 658رواه ابـ ميجف )  وڤعيمر ( عـ عؼبة بـ 250رواه أبق داود )(  2)

حقحة  ) إلبيينّ  صّححف  ولف الّؾػظ  وڤبـ سع    (.8434) (الصَّ
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ؾقُك ذو جل قٍر مـ الؼقل  والس   ُ طيلَب أخر ـ  فيلػعُؾ أبؾغُ 

ـَّة  كؿي دلَّت عؾقف كصقُص الؽتيب والـَّيسبيلٍغ     .الس 

 الؿتيبعة لؾـَّ  -8
 
 لؼقل   جؿقع إققال وإفعيل7 ملسو هيلع هللا ىلص بل

 
 الـَّبل

«يؾ  َص ي أُ وكِ ؿُ تُ يْ أَ ا رَ ؿَ ؾُّوا كَ َص »ملسو هيلع هللا ىلص: 
(8)

 الحمرِ  ر كؾَّ حمَ   و َ 

ـَّةـ فعِؾ مي لقس عؾقف دلقٌؾ مـ الؽتيب وم بػفؿ سَؾِػ   الس 

ةو قـ التَّيبعو  ڤ لّصحيبة7 مـ اإّمة  ؼقُل   ال   ـ أئؿَّ

 
 
«د  رَ  وَ فُ ا فَ ُركَ مْ أَ  هِ قْ ؾَ َس طَ قْ َؿًل لَ َل طَ ؿِ طَ  َمنْ »ملسو هيلع هللا ىلص:  الـَّبل

(2)

. 

  الؾ بيسبحسـ ر: وذلؽ بيٓهتؿيِم فظآهتؿيم بحسـ الؿ -9

ُؼ    مظيهر الققيروكظيفتِف  والفقئة الجؿقؾة  وكؾ  مي  حؼ 

جؿقُع العيمؾقـ    و ؾقُؼ بشر  القظقػة  وأن  ؽقن

 ؿكَّفٕ  ذلؽ7  بقا حتِس أن   والـَّيسًة بقـ ايمَ الؿسيج  

 تل َّرون بؿ قن بلبصيرهؿ  والؿصؾ   ؿ   رمُؼفؿق وٌة لغقره

قرهمه    7 فربَّؿي ؿفتـة لغقره قنة والفقئة  وٓ  ؽقكالص 

َـّ بعُض   ؿمذ نوال  لمُر بؿي عؾقف اإلميمُ     ـالأن  الـَّيسظ

                                                           

 ڤ.( عـ ميلؽ بـ الحق رث 368) البخيري  رواه (  8)

ًؼي عـ   البخيري   ػظالؾَّ أخرجف بما (  2)  ( عـ8485ومسؾؿ )  (4620)معؾَّ

 .ڤأم  الؿممـقـ عيئشة 
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ِة والؿُ  ال  قيبمـ  حق سخة  والعؽُس هق تَّ الر َّ    ؼقُل الصَّ

]إعرا : َّمم خم حم جم يل ىل مل ُّ اب جعيلك:

   و ؼقُل [68
 
«اَل ؿَ َج بُّ الْ حِ قٌل يُ ؿِ َج  ن  اهللَ إِ »ملسو هيلع هللا ىلص:  الـَّبل

(8)
. 

خ ق الحسـةالتماُم  -11  ضرَب وق   :ٕا
 
 ةً أم ؾًة حقَّ ملسو هيلع هللا ىلص  الـَّبل

 حقث قيل 7رب  العيلؿقـوَصَػف بملؽ لألخ ق الحسـة  و

ـ عظقؿ . ومِ [1]سقرة الؼؾؿ: َّين ىن نن من زنُّ: جعيلك

ـُ ميلٍؽ  أكُس مي رواه  ملسو هيلع هللا ىلصأخ قف     قصَّ ڤ  ب
 
عرابل : قيل ة ٕا

  قلِ ُس رَ  عَ مَ   ِ جِ ْس ؿَ ل الْ فِ  ـُ حْ ي كَ ؿَ ـَ قْ بَ »
ِ
 فَ ابِ رَ عْ أَ  يءَ َج  ذْ إِ ملسو هيلع هللا ىلص  اب

ٌّ
 يمَ ؼَ ل

  قلِ ُس يُب رَ حَ ْص أَ  يَل ؼَ فَ  7 ِ جِ ْس ؿَ ل الْ فِ  قُل بُ  َ 
ِ
َمْف َمفْ؟!ملسو هيلع هللا ىلص:  اب

(2)
  

  قُل ُس رَ  يَل ؼَ فَ 
ِ
 ؿَّ يَل   ُ بَ تَّك َح  قهُ كُ رَ دتَ د. فَ «ُتْزِرُموُه ، َدُطوهُ  َٓ »ملسو هيلع هللا ىلص :  اب

 ُس نَّ رَ إِ 
ِ
ُؾُح َتْص  َٓ  َد اجِ ـَؿَس الْ  هِ ن  هذِ إِ »: فُ لَ  يَل ؼَ فَ  7يهُ عَ دَ ملسو هيلع هللا ىلص  قَل اب

َٓ َذا الْ ه ٍء ِمنْ يْ لَِش  ، ك ـؿَ َؼَذِر، إِ  الْ بَْوِل َو  َطز  َوَجل 
ِ
ا ِهَي لِِذْكرِ اهلل

َل وَ  يٍء مَ  ـْ يَء بَِ ْلٍق مِ جَ فَ  مِ قْ ؼَ الْ  ـَ ً  مِ ُج َر رَ مَ لَ   فَ «آنِ ُؼرْ َراَءِة الْ قِ ، وَ ةِ الص 

                                                           

 ڤ.( عـ ابـ مسعقد 86)رواه مسؾؿ (  8)

   و  روا ة:«وهُ عُ ـَ ؿْ قَ لِ  هِ قْ لَ إِ  الـ اُس  ارَ ثَ فَ  دِ جِ ْس ؿَ ي الْ فِ  اَل قًّا بَ ابِ رَ طْ ن  أَ أَ »(  و  روا ة: 2)

وْ َل طَ َحت ى  هِ بِ  الـ اُس  اَح َص فَ »  واعُ ؼَ قَ لِ  الـ اُس  هِ قْ لَ إِ  امَ ؼَ فَ »  و  روا ة: «ُت  الص 

 .«الـ اُس  هُ لَ اوَ ـَ ـتَ ـفَ »  و  روا ة: «هِ بِ 
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فِ قْ ؾَ عَ  َفَشـَّفُ 
(8)

ا بُعِثْتُْم ك ؿَ نِ فَ »: ؾّصحيبةقيل لملسو هيلع هللا ىلص  أكَّف. و  روا ٍة 

رِ  رِينَ ُمقَس  «يَن َولَْم ُتبَْعثُوا ُمَعس 
(2)

ا م ؾة   ذلؽ ك قرٌة ج    .  وٕا

 -وكملؽ جؿقُع العيمؾقـ   الؿسيج –أن ٓ  تؾبََّس اإلميُم  -11

وُ ـي  رسيلَتفؿ    وارَ  وظقػتفؿ  بشلٍء ُ ـي  مؽيكَتفؿ

عقةوهل  إلك اب جعيلك  فقجُب آبتعيُد عـ مقاطـ  ال َّ

 نِ ؿَ فَ »  الّشبفيت  و جُب آبتعيُد أ ضًا عـ الر  بةو ؽ  الشَّ 

ُبَفاِت ى ات ؼَ  ي َع فِ قَ وَ  َمنْ ، وَ ِضهِ رْ طِ وَ  هِ يـِ دِ لِ  أَ رَ بْ تَ ْس : اِ الشُّ

ُبَفاِت  ى ِحؿَ الْ  َل وْ ى َح طَ رْ ي يَ اطِ الر  ، كَ امِ رَ َح ي الْ فِ  عَ قَ وَ  الشُّ

«...قهِ َع فِ تَ رْ يَ  نْ ُك أَ وِش يُ 
(6)

. 

                                                           

 لف. ػظالؾَّ (  و251( ومسؾؿ )3022) البخيري  رواه (  8)

 ڤ.( عـ أبل هر رة 284) البخيري  رواه (  2)

مـ ح  ث   -لف ػظُ الؾَّ و–( 8266ومسؾؿ )  (22) البخيري  أخرجف (  6)

 .ڤعؿين بـ بشقرالـ 
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ٔر -8
 
  اند

 
ؼهًٛٙ

 
 نإلياو انر

 

سيئؾ أهؿ   مـ   التَّعؾقؿ مسج ه:   اإلميم بي  ؼقمالَّتل  الرَّ

 حض جض مص خصُّملسو هيلع هللا ىلص:  الؿرسؾقـ إميم وظقػة عـ جعيلك اب قيل

 حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض

 مك لك خك حك جك مق  حق مف خف
 الصَّ ة عؾقف كين وق   [831 عؿران: آل سقرة]َّخل حل جل

ـَّةو الؽتيب  تؾق السَّ مو  الؿسج .   الـَّيس و عؾؿفؿي  الس 

ورُ   ؽقنحتَّك و   ال َّ
 
  ؽقن م ِؿرًا:  ـبغل أن لإلميم التَّعؾقؿل

 :أيت الـّحق عؾك

  والؿتيبعةَ  جعيلك ب اإلخ َص   جعؾ -1
 
جعؾقؿف    ملسو هيلع هللا ىلص لؾـّبل

ف و ؽقن مـطَؾَؼف وغي َتف  إكرب رفَع الجفِؾ عـ كػِسف وعـ  هؿ 

 .ذلؽ   جعيلك اب   و راقُب الـَّيس

ـَّة أهؾِ  عؼق ةِ  ضقء عؾك  ؽقن التَّعؾقؿ -2  و  والجؿيعة  الس 

 .الؿشفقرة ةالػؼفقّ  مماهبفؿ َؼ فْ وَ  الػؼف

رع الؿؼيص َ  التَّعؾقؿ    راعل -3  الؿعتَبَرة  والؿصيلَ   ة قّ الشَّ

 عؾك وآجتؿيع كيلقح ة لؾّشر عة7 العظؿك الغي يت وجحؼقَؼ 

ـَّةو الؽتيب  .بوالتحم   قالتػر   وكبم  الس 
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 الؿصيل  وجؼ  ر ارًعي  معتربة والؿػيس  الؿصيل  قيع ة -4

 ولقس والعؼ   الحؾ   أهؾ إلك راجعٌ  جماحؿفي عـ  والؿػيس 

 .فقفي الخق  لإلميم

  فؿؾ وٓ واإلس م  اإل ؿين أركين عؾك جعؾقؿف   مرك   ُ  -5

رع الجقاكب  والح  ث الؼرآن  وعؾقم التَّػسقر   إخرى ةقّ الشَّ

 وإخ ق العطرة  ةالـَّبق ّ  والّسقرة وأصقلف  والػؼف ف وعؾقم

 .وعؾقمفي الؾ غةو وأداب 

 الجقر  عؾك والبغض الحب    حؿؾف وٓ والع ل  إميكة  ؾتمم -6

 .الحؼ   كتؿ عؾك والّرهبة الّرغبة وٓ

 وأحؽيمف  ال   ـ ققاع  مـ معرو  هق بؿي جعؾقؿف   اإلميمُ   ؽتػل -7

 و تعقّـ لؾب د  العيمّ  الّشلن هتؿّ الَّتل  الـّقازل   اإلفتيء بع م و ؾتمم

 آقتضيء. عـ  الػتقى إدارة إلك الؿستػتقـ جقجقف عؾقف

7 الطَّيبع ذواِت  الؿسيئؾِ    اإلفتيء عـ  ؿتـع -8
ّ
 الخصقمل

 جفيت إلك الّسيئؾ و حقؾ والؿقار ث  والؿـيزعيت  كيلّط ق 

 .آختصيص
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 وبيٕهؿ   كبيره  قبؾ العؾؿ بصغير فقب أ جعؾقؿف7   يكق يربَّ   ؽقن -9

ّٓ  الـَّيس  خيطب وٓ يصحقـ الـَّ  َج ج ر   جو ت رَّ   فيلؿفؿ    بؿيإ

 .ففؿف  ؿؽـفؿ

 ب لقؾف  الحؼَّ  ـ بق  و تؿ7والشَّ  والسب   جر  التَّ  عـ  بتع  -11

 .أدب بؽؾ   الؿخيلِػ ةحجَّ  ضعػ ـو بق  

ػَّ   قح  ُ  مي جعؾقؿ   هجف َ  ُل  بم -11  عؾك الؽؾؿة جؿعُ  َ و  الصَّ

مـ  7إّمة سؾػ فِ ؼْ وفِ   ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف ةِ وسـَّ  جعيلك  اب كتيب

ةإو قـالتَّيبعو لّصحيبةا  ة العـصر َّ  عـ و بتع  الؿتبقعقـ  ئؿَّ

ُق  ة والعيئؾقَّ  ة والَؼبَؾِقَّ  ة يئػقَّ والطَّ   .إّمةوعـ كؾ  مي ُ ػر 

ي  ال   ـ كشر    جتف  -12 ـَّةو الؽتيب :ف ْ مص رَ  مـ الصَّ   الس 

 .والؿح  يت الب ع وعـ والجػيء  الغؾق   عـ و بتع 

 .البؾ    رعلؾشَّ  الؿقافؼة إعرا  امت يل عؾك ث  حُ   -13

ي  استع اًدا رسلؾ َّ   ستع    -14  مـيسبًي  مؽيكًي لـػِسف  فق ئ كؿي جيم 

 «أعؾؿ ٓ» ققل و جعؾ هقبة  عؾقؿلؾتَّ  لقؽقن 7مـيسبةً  وهقئةً 

 . لف ـ تبقَّ  لؿ فقؿي أو  فقف شؽ   َ  فقؿي  ؽيبر وٓ ف مطقَّتَ 

 بتػسقر بلس وٓ الػصحك  ةالعربقَّ  الؾ غة التَّعؾقؿ    عتؿ  -15

 رسال َّ  يءُ إلؼ و ؿؽـ الحيجة  عـ  ةقَّ العيم   فجةبيلؾَّ  ؿيتلؽؾا
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تل  غيتيلؾ  ب قن بي مـ الجيلقيت   مسج ه الـّيطؼ ؽ ُر الَّ

 اإلدارة. بؿقافؼة

  بلخ ق جعؾقؿف   كؾَّ حَ تَ  َ  -16
 
 ًراقصب فقؽقن 7ملسو هيلع هللا ىلصالؽر ؿ  الـَّبل

ـَ   ...بشقًاي حؾقًؿي  . ؿقـالؿتعؾ   مع معيمؾةً  الـَّيس أحس

 يص  الـَّ  وإخِ  الحيين  إِب  كتعيمؾ الؿتعؾ ؿقـ مع  تعيمؾ -17

 .بلخ قفؿ التحؾ ل فعؾقف 7إكبقيء ور ةُ  العؾؿيءَ  أنَّ  رو تمكَّ 

 التَّطبقؼ يلتَّعؾقؿب الؿصؾ قـ ُب ر   َ  ُ  -18
 
 وغقرهي  الصَّ ةو لؾقضقء ل

رع إمقر مـ   الطَّيبع اتوذ ةقَّ الشَّ
 
 .العؿؾل

 ِعؾًؿي ذلؽ رَ    مَ  ُ حتَّك  ُ َعؾ ؿ  ؿيب عيمًِ    ؽقن أن   سَعفوُ  ُل مُ بْ  َ  -19

 .الؿسج    ؿقـالؿتعؾ   ل ى وعؿً  

ـ جؿقًعي  ابيًبي وِاقًبي    عق  قل دعقجِف لَِتَسَع الؿـَك بشؿُ ُ عْ  -21

. ًٓ ًٓ وكسيًء وأطػي  رجي

قيسقَّة الؼضي ي عـ  ُ عِ تَ بْ  َ  -21 ّٓ   التَّعؾقؿ   الس   َؼ فْ وَ   ؽقن ميإ

رع قيسةالس    مي كؾَّ  بو تجـَّ  العقاطػ  عـ بعقً ا ة قَّ الشَّ

 .ةعيمَّ  أوة خيصَّ  فتـة إلك ي مد  

 .التَّعؾقؿجؿُع   ُخَطبِف بقـ القعِظ و َ  -22
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 ذلؽ   مظَفِره ف حيٓجف7 جؿقع   معؾ ًؿي اإلميم ُ عتربُ  -23
َ
ُقراعل

  وسؾقكِف وجؿقع أققالِف وأفعيلِف.

يدر إوامر بيعاج   عؾك الـَّيس حث   َ  -24   مـ ةالصَّ
 
 ف تو ج إمر  ولل

ْؿعَ  جعؾقؿفؿ    ةالعيمَّ  ظؿةٕكا بيعواج   بيلؿعرو   الطَّيعةو السَّ

 .والب د العبيد ص ُح  فقفيالَّتل 

ور حضقر عؾك  حرص -25 7 القزارة مـ الؿؼيمة ةالتَّعؾقؿقّ  اتال َّ

 ُكف  وجرجؼل مفيراُجف.ارِ  َ مَ ع تقسَّ لقمداَد عؾُؿف  وَ ؼقى جعؾقُؿف  وج

 والؿقعظة الحؽؿة  مع القسيئؾ  جـق ع عؾك جعؾقؿف   ُص رِ حْ  َ  -26

 .أحسـ هليلَّتل ب الؿجيدلةو الحسـة 

عقػو القاهقة إحيد ث ب تجـَّ  -27  الؿختؾؼة  والؼصص ة الضَّ

ّٓ   فكؾ   جعؾقؿف   لؾّشر عة الؿخيلػة وإذواق  الحيجة دعت ميإ

 .َوَهـِف لبقين ذكره إلك

ةإ كتب مـ دروُسف جؽقن -28 ـَّةب الؿعروفقـ ئؿَّ   واعتؿيًدا يلس 

 عؾقفي  و تجـَُّب غقَرهي.

 بفؿوججـ    الؿصؾ قـ مشيكؾ جحؾ  الَّتل  ةالعؾؿقّ  روسال     ؼقؿ -29

 .ةآجتؿيعقَّ و ةوإسر َّ  ةقَّ الـَّػس الؿمالؼ
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 خ ل الؿسج    أدكك كح    دروس    ةِ  إقيمة  ؾتمم -31

 .بي يػً مؽؾَّ  كين إن الخطبة إلك إضيفة إسبقع 

ّٓ  مخيلٍػ  ي  بمِ  روسال     ؾؼل ف  البؾ 7 أهؾ ي   ؾتمم بمِ  -31  إنإ

 .بؾ ه ي  بمِ   ؾتمم أن فؾف ضقًػي7 كين

ؿعأن َ ستخ َم القسيئَؾ  ف حؼ  ل -32 قََّة والؿرئقََّة   دروِسف السَّ

دون ُخَطبِف  وذلؽ بؿي ٓ ُ خيلُػ مق يَق الؿسج   أو ُ خرجف 

 رسيلتِف. ق  ؿُ ُس  عـ
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ٔر -4
 
  اند

 
ظِٙ

ْ
ػ
َ
 ٔانٕ

 
ػٕ٘

 
 نإلياو اند

 

 وإرايدهؿ7 وكصَحفؿودعقَجفؿ  فؿ وجرهقبَ  الـَّيس جرغقَب  إنَّ 

 أدائف حقـ  راعل أن وعؾقف اإلميم  كيهؾ عؾك الؿؾؼية إمقر أهؿ   مـ

ور لفما  : ؾل مي ال َّ
 

 ًٓ ور: أو  :الَوطظيُّ  الد 
 

 وإرايًدا  وكصًحي وجرهقًبي  جرغقًبي القعظ   الحؽؿة  ؾتمم -1

 . الؿـؽر عـ وهنًقي بيلؿعرو  وأمًرا

  الؽؿيَل  بقعظف  ؼص ُ  -2
َّ
وحل   والسؿقَّ   الر 

َّ
  فقجؿُع إخ قل

 ربقة.صػقِة والتَّ بقـ التَّ 

فقجعؾ  متسيِهً 7 وٓ وإرايِده مؼـ ًطي  وعظف    ؽقن ٓ -3

 وعظف   الّتػيؤل عؾك العؿؾ  و حرص  تكقن الـَّيس

 ي.ًس    مَ مُ ٓ و متشيئًؿي  ؽقن وٓ وإرايده 

 دمجرَّ  ٓ  التَّقجقفو واإلرايدِ  التَّمكقرإلك  وعظف    ف   -4

 .ؼر عوالتَّ  قبقخالتَّ 

 بيٕحيد ث  ليت وٓ  بت  بؿي مؾتمًمي وكمارجف بشيرجف    ؽقن -5

عقػ  .والّترهقب الّترغقب   ةالضَّ
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 إذن عـ ه مـ أو عـف   ـقب مـ أو اإلميُم  بف  ؼقم القعظُ  -6

 وكحقهؿ. الّضقق  مـ القزارة مـ

ر درسٍ  أو مقعظة وجقد عـ  -7  اإلميم ُػ  ققِ  القزارة: مـ مؼرَّ

د ودرَسف فتقعظَ م  .غضيضة أي   دون وقتف   الؿح َّ

 جتشّتت ٓحتَّك  معّقـة  قضّقة عؾك مرّكمة الؿقاعظُ  جؽقن -8

 .الُؿسَتِؿعقـ أذهينُ 

 

ور: ثاكقًا طويُّ  الد   وفقه أمران:  :الد 
 

طوي   مـفجهمحتوى  - أ  :الد 

ـَّةو الؽتيَب : دعقجف مص رَ   جعُؾ  -1 7 مـ إّمة سؾػ وفؼف الس 

ةوإ  قـالتَّيبعو  لّصحيبةا  إلك رجعُ و َ   الؿتبقعقـ ئؿَّ

بيكق   العؾؿيء  وإميكة  بيلع ل لفؿ الؿشفقد  زميكف   قـالرَّ

ي و  .الؿص ر ةِ حَّ ِص جحر 

 عـف  ر ؼُص  وٓ  اه تع َّ  ٓ سقرٍ  خطَّ  قسطقَّةال مـفج  عتؿ  -2

 .جػر ط وٓ إفراط ف  والجػيء7 الغؾق   عـ البع  ذلؽ   ومقماكف

ـَّةو وسقؾتف  والحؽؿة ه فف  الحؼَّ   جعؾ -3  .سػقـتف ةالعؿؾقّ  الس 
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رعقِص صيلـ  ب آستشفيدُ   ـبغل -4  صحق   وجفٍ  عؾكة قَّ الشَّ

اِح الح  ث ر ـالؿػس   بعضِ  اطحيت عـ ابعق ً   وعـ  وُارَّ

ؿيجِفؿ.  تجخق    الؿتخق ؾقـ وجقه 

يعً   ؽقن ٓ -5  مي إحيد ث مـ  مكر ؿيوإكَّ  كحيطب لقؾ  يَجؿَّ

 . ستؼب  وٓ  ـؽر  ٓ مي الؼصص ومـ  ص َّ 

تل و ة اإلجؿيعقَّ  الؿسيئؾ عـ خرج َ  ٓ -6 ة عؾقفي ػؼاجَّ الَّ  أئؿَّ

ـَّة  الؿعتربة. ةالػؼفقَّ  والؿماهب  الس 

 الؿخيلػة إققاُل  يوأمَّ  مـفي  وُ ستػيد معتربةٌ  العؾؿيء اجتفيداُت  -7

 لؾؿماهب التعّصَب اإلميُم  وَ ْحَمرُ  بي   ػتك ف  7ةدلّ إ لصر  

 .وإاخيص

ـَّة أهؾِ  لعؼق ةِ  مخيلػةٍ  عؼق ةٍ  أو فؽرٍ  أيَّ   ـشر ٓ -8  الس 

 .آعتؼيد أبقاب مـ بيٍب  أي     والجؿيعة

أي ةالخ فقَّ   ؼقل   الؿسيئؾ -9  وإذا البؾ   الؿشفقِر   بيلرَّ

   العقامَّ  ُ ْ ِخُؾ  ولؽـ ٓ الخ    وجفَ  ـُ بق  قُ ف 7رأٌي  لف كين

 .قؾقبؿ   ال   ـ مؽيكةَ  ُجضِعُػ الَّتل  آخت فيت

 الؿؼصقد لفؿ أنَّ  ـُ و بق   العيلؿقـ  لرب   الـَّيس جعبق     جتف  -11

 لقست العبيدة وأنَّ  جعيلك  اب هق عبيدة خؾؼـي مـ إعظؿ
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بف  أمر مي لؽؾ   ايمؾة هل بؾ ة7العؿؾقّ  العبيدات عؾك مؼصقرة

 .ملسو هيلع هللا ىلص ورسقلف جعيلك  اب

 .ق رهؿ ـ  والس   العؾؿ ٕهؾ فَقْعِرُ   7مـيزلفؿ الـَّيس ُ ـِْمُل  -11

 الؿخيلػ عؾك والرد   دعقجف    الطَّقائػ ذكر عـ  بتع  -12

لقؾب  ؽقن  الب عة جؼيبؾ وٓ أحسـ  هليلَّتل وب إققم  يل َّ

 .يلغؾق  ب التَّػر ط وٓ  يلتَّػر طب الغؾقَّ   ؼيبؾ وٓ بب عة 

رعلألصقل  م رًكي  ؽقن -13    عقـقف كصب فقجعؾفي ة7قّ الشَّ

عقة ـَّة بيعواج   التقحقُ  : وأعظؿفي جعيلك  اب إلك ال َّ   الس 

 .بؿي وآعتصيم

ة بي  تؿقَّم حؼقؼة إلك ال   ـ جؼسقؿ ـمِ   حمرُ  -14   الخيصَّ

  كقيال    عـ ال   ـ فصؾ ةقضقَّ  ـوم  ةَ العيمَّ  جؾمم وار عة

 .ولةال َّ  عـ ال   ـو

رع قصصيلـ  ب دعقجف    ؾتمم -15  فقفي  القاردة وإلػيظِ  ة قَّ الشَّ

  ةالب عقَّ و الؿح  ة إلػيظ وعـ الؿتشيبيت  عـ  ُ و بتعِ 

 .ؾةالؿجؿَ  وإلػيظِ 

ر   العؼَؾ  وأن  ؼؾلؾـَّ  جيبع العؼؾ أنَّ  ُ ْ ِركُ  -16  أن  ؿؽـ ٓ الصَّ

حق  الـَّؼؾ  خيلػ ـُ  وٓ  الصَّ  .ـقْ قَّ قطعِ  جعيرُ    ؿؽ
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 إقيمة: م ؾ  الـَّيسالؿشتكة بقـ  الؿصيل  إلحقيءسَعك  َ  -17

 وحسـ ذ ؾة والرَّ  والػؼر  إمرا   ومؽيفحة الع ل 

 .ذلؽ وكحق البقئة  عؾك والؿحيفظة الجقار 

  خيلػ ٓ بؿي دعقجف   دةالؿتج    القسيئؾ مـ  ستػق ُ  -18

ر عة  .ةاإلس مقّ  الشَّ

رُ   الػؽري   اإلرهيب عـ دعقجف    بتع  -19  اإلرهيب مِـ وُ دَحم 

 . طر  التَّ و

 الؿصيل  جؼ  ر أنَّ َ عَؾُؿ و والؿػيس   الؿصيل  قيع ة ُ َراِعل -21

 الؿعترب ـ  العؾؿيء إلك راجعٌ  التَّماحؿ عـ  والؿػيس 

 .والؿػتقـ  والؼضية

 الشلن ذواِت  ةِ العقـقَّ  بيلؼضي ي ؼةالؿتعؾ   إمقر عـ  بتع ُ  -21

 
ّ
 إلك و حقؾفي والؼضيء  والط ق  ال ميء  م ؾ 7الخصقمل

 .آختصيص جفة

 

طويُّ  األداء - ب  :الد 

 لف  واإلخ َص  وجؾ  عم اب جؼقى دعقجف   حِضرُ ستَ  َ  -1

قاب يوجحر     بؿتيبعة الصَّ
 
 ملسو هيلع هللا ىلص. الـَّبل
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عقيَّ  مـفَجف  راجعُ  -2 ُ  مـ 7ال َّ   التَّطبقؼو الؿص ر : فقتلكَّ

 .ؿراتوال َّ   الـَّتقجةو

   عـف  ص رُ  مي كؾ   عـ مبيارة مسمولقَّة مسموٌل  اإلميمُ  -3

 هما عؾك ُب  تجَّ  مي ُؾ و تحؿَّ  ومقاعظف  ودروسف دعقجف

واءمي  صقبف مـ  عؾك و صرب أعبيء  مـ العؿؾ  .الألَّ

  و الؿسجِ  خيّصة    الـَّيس َفُقَحب ُب  7دعقجف    جتف  -4

 .عيّمة ال   ـ

 بحسـ الؿسؾؿقـ بؿعيمؾة جعيلك اب إلك دعقجف    سقر -5

 .تفـَّ مظِ  عـ  آحتاز والحمر مـ ميكع وٓ  يلظَّيهروب  ـ  الظَّ 

 مـ ذلؽ أن ولقعؾؿ إعقين  جؽػقر عـ البع  كؾَّ   بتع  -6

 .والؿػتقـ والؼضية الحؽيم وظيئػ

خ -7  اإلس م  سـيم ذروةُ  جعيلك اب سبقؾ   الجفيدَ  أنَّ  ُ َرس 

 ب مرجبطٌ  أكَّفوأنَّ لف اروطف  وضقابطف  وأحؽيمف  و
 
 قلل

عقات وأن إمر   كيكت غقره7 بي قيم مي متك الجفيد إلك ال َّ

رع لؾؿؼيص  مـيقضةً  جيءتو لؾػسيد  سبًبي  مـالَّتل  ةقَّ الشَّ

 .الجفيد ُاِرعَ  أجؾفي
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تل ب بفيتالش    رد   -8   تك وٓ أققم  هل تللؾَّ  أحسـ هليلَّ

 ق ر إ رادهي عـ و بتع   الـَّيس خقاطر   ججقل بفةالش  

 بلح  ةً قَّ كؾ   هيجػـق ُ  فقجب 7ابفةٌ  وردت وإذا الؿستطيع 

 .ؼضالـَّ    الؿعروفة رقالط  

  ؽقن أن    طؿع ف  بشر ة7 طبقعة آخت   أنَّ    رك -9

 الؿتَّػؼ جقحق  الؿـفج   جتِف ُ  َ  ولؽـ واح ة  صقرة الـَّيس

 .وفؼف لقسقروا لؾجؿقع7 عؾقف

وحصِره مي استطيع   الخ   جضققِؼ    جفَ ه  بمل -11

 و حمر مـ جقسقِعف.

 .مجيلف   ك    آختصيص  ٕهؾ واإلب اع التػؽقرَ  عُ  شج   -11

 روح وجـؿقة  الحؼ   عؾك الؽؾؿة جؿع عؾك اإلميمُ   حرص -12

 البؾ   أهؾ جقافؼ عؾك و عؿؾ  التَّؼقىو الرب  عؾك التَّعيون

تفو ووطـفؿ ل  ـفؿ هؿاكتؿيءَ  زُ و عم    .ؿأمَّ

ـُ  -13 ؿع وجقَب  ُ َبق   ل الطَّيعةو السَّ
 
 مـفج َؼ فْ وَ  الب د  أمرِ  قلل

ـَّة أهؾ قابط َؼ فْ وَ  لف  صالـ   مع  الس  رع الضَّ  ومعيوكتِف ة قَّ الشَّ

 .التَّؼقىوالرب   عؾك
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ـِ   إعـ الطَّ   بتع  -14 ةْع  رفع قيع ة أنَّ   رك ُ  أن وعؾقف  ئؿَّ

 إمقر   معتربة قيع ة الؿجتف  ـ العؾؿيء عـ اإل ؿ

 .وإجر ـ إجر بقـ دائرٌ  والؿجتف ُ  ة العؿؾقَّ و ةالعؾؿقَّ 

َص  أن أح ٍ  ٕي   وٓ لـػسف َ سؿُ   ٓ -15   ملسو هيلع هللا ىلصرسقلال صحيبةَ   تَـَؼَّ

فيت   احتاُمفؿ  جب بؾ يهر ـ7الؿممـقـ  وآل بقتف الطَّ وأمَّ

وصػقُة أهِؾ اإلس ِم  ودعيُجفي  إّمة قيدة ففؿ وجقققُرهؿ7

 وخقيُرهؿ.

ائ َ حَمُر مـ الحؿيِس  -16 ُع بللػيٍظ  الَّمي المَّ  جعُؾف  تسرَّ

 جعيلك. اب بشر عة فحؿيَس  وكؾؿيٍت ٓ جؾقُؼ بيلؿـرب  فقضبط

رع والؿؼيص َ  ة قَّ لؽؾ  ا الؼقاع َ  دعقجف   ُ  ِحظُ  -17  ة قّ الشَّ

 والؿآل الحيل و راعل يت قَّ لؽؾ  ا ضقء   الجمئقَّيت و ػفؿ

عقة   الؿقاقػ خيذاج   عـ   .جعيلك اب إلك ال َّ

  التَّير خ إلك  ـظر -18
ّ
 مـ فقجعؾ معترب7 كظرة اإلس مل

 مص ر ؽسيراتٓكا ومـ وإلفيم  م  عِ  مص رَ  آكتصيرات

 .واعتبير مراجعة
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ٔر -3
 
ؼزٚف اند

 
 انر

 
تاإلسالو ٙ  

ة)أل     مساجد الجالقات( ئؿ 

 إلك الخيل ة رسيلتف وإ صيل اإلس م  د ـ بـشر العـي ة

 ؾةالـَّبق وإه ا  الجؾقؾة  الؿؼيص  : مـكيفَّة ـ  عق  الؿ أصـي 

 قيل فؼ  7 وخطقب إميم كؾ   عقـ كصب دائؿًا جؽقن أن  ـبغلالَّتل 

  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مبُّ :جعيلكاب 

  وقيل. [66: فصؾت]َّ نث مث زث رث
 
  َفقَ ملسو هيلع هللا ىلص: »... الـَّبل

ِ
 اب

 َ ـْ  َلَؽ  َخْقرٌ  َواِح ٌ  َرُجٌؾ  بَِؽ  ْفَ ى ُ  نْ َٕ «الـََّعؿِ  ُحْؿرِ  مِ
(1)

. 

 ب عقهتؿ العـي ة جـبغل الَّم ـ ـ  عق  الؿ أصـي  مـ وإنّ 

 جعيلك7 اب د ـ إلك الُجُ د والؿفت ون ح   ًا  الؿسؾؿقن: هؿ

حق  اب ب  ـ جعر ػفؿ إلك ميّسة بحيجة ؿكَّفنف  عؾك وجللقػفؿ  الصَّ

 .اإلس م ار عة   وجحبقبفؿ الحؼ   دعقة

 عؿقمًا  الؿسيج    والخطقب اإلميم فننّ : هما عؾك وبـيء

 إمقر مـ جؿؾة مراعية عؾقف  ـبغل خصقصًا الجيلقيت ومسيج 

ةال  :ؿفؿَّ

                                                           

عـ سفؾ بـ   (2103ومسؾؿ )  -لف الّؾػظو–( 2612) البخيري  أخرجف (  8)

 ڤ.سع  
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 غقر إلك اإلس م دعقة إ صيل عؾك استطيع مي  حرص أن -1

 ه فف و ؽقن مشروعة  وسيئؾ مـ لف أجق  بؿي الؿسؾؿقـ

 . قم كؾ     اإلس م إلك الؿفت  ـ ع د ز يدة إّول

 الؿسؾؿقـ غقر مـ إس مف إافير  ر   لؿـ َ سؿ  أن -2

خقلب ـُ ؾَ و ُ  إلك مسج ه  يل   فف الّتقحق   افيدة فؼ   بؿي و عر 

 .إس مف إع ن بع  عؾقف  جب

خقلب الؿسؾؿقـ غقر مـ الف ا ة فقف رجي لؿـ َ سؿَ   أن -3  يل  

 .اإلس م عؾك لتللقػفؿ الؿسج 7 إلك

 الّ زمة لملؽ7 اإلجراءات عؾك   لَّ َمـ  ر   اإلس مَ  أن -4

ة الجفيت   فإس مُ  ؿرسَّ  ُ حتَّك   .الؿختصَّ

 خيّصة  دروسًا إس مفؿ بع  الُجُ د لؾؿفت  ـ   ؼقؿ أن -5

حقح ةاإلس مقّ  العؼق ة مبيدئ فقفي  عؾ ؿفؿ  لفؿ و بق ـ ة الصَّ

 مي ٓ  سع الؿسؾؿ جفؾف. ةِ الػؼفقّ  إحؽيم مـ

تل  يلّشبفيتب إلؿيمٌ  لف  ؽقن أن -6  الؿسؾؿقـ غقر عـ  ج يرالَّ

 ح   ل عـ  بتػـق هي  ؼقمحتَّك  وأهؾف7 اإلس م حقل

 .مسج ه رّواد مـ اإلس م
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 برسيلة التَّعر ػ   أسبقع كؾَّ  دور َّة دروٌس  لف جؽقن أن -7

 ـَّ يلب التَّعر ػو السؿحة  قسطقَّةال ودعقجف اإلس م 
 
  ملسو هيلع هللا ىلص بل

 .الطقّبة واؿيئؾف العطرة  وسقرجِف

فؼ  تحّؾك أن -8  ةاإلس مقّ  وإخ ق والحؽؿة والؾ قـ بيلر 

 دعقهتؿ عـ  و ؾتمم الُجُ د  الؿسؾؿقـ مع التعيمؾ   العيلقة

تل ب الحقارَ  ج و راعل أحسـ  هليلَّ  أحؽيم جعؾقؿفؿ   الت ر 

رع فقف وّسع فقؿي الّتش    مـ و حمر وجعيلقؿف  اإلس م  .الشَّ

   يلتَّـق عب وذلؽ الُجُ د  الؿفت  ـ احتقاء هؿَّ   حؿؾ أن -9

عق ّ  القسيئؾ   التَّج   و يت الـَّشيط تل  ة7ال َّ    فؿبُ جرغ  الَّ

 .ارجبيطًا بف وجم  هؿ الؿسج  

 لتعر ػ الؿسج    الؿـيسبة إجقاء هتقئة عؾك  عؿؾ أن -11

 بؿؽتبة العـي ة طر ؼ عـ بيإلس م الج    الؿفت ي

الَّتل  ةرايد ّ اإل والؾقحيت الحيئطّقة  والؿجّؾة الؿسج  

 .ذلؽ وغقر الؿسج     جؽقن

 بقزارة بؿراقبة الجيلقيت و قؼة صؾة عؾك  ؽقن أن -11

 الُجُ د7 بيلؿفت  ـ جعـكالَّتل  الؿراكم مـ و ستػق َ  إوقي  

 وجعؾقؿ الؿسؾؿقـ  غقر ب عقة  تعؾَّؼ فقؿي بؿ  ستا حتَّك 
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 إلقف  حتيجقن بؿي وجمو  هؿ وج ؼقػفؿ  الُجُ د  الؿسؾؿقـ

 .وغقرهي يت ومطق َّ  كتب  مـ

بع  آج ػيق – الجيلقيت مسيج    الجؿعة خطبةُ  جؽقن -12

 مي ع ا حضرهي  َ  ـمَ  غيلُب   ػفؿفيالَّتل  يلؾ غةب -مع اإلدارة

فؿ فقؿي وجؽقن  -الؼرآن كآ يت– ةبيلعربقَّ  قراءجف ججب   فؿ 

 .د ـفؿ أمقر مـ

 دعقةِ  عؾك -  الؿسيج  عؿقًمي– ميمُ  حرُص اإل -13

ُص لفؿ درًسي أو أك ر أسبقعق ي  وجعؾقؿِ  الجيلقيِت  فؿ7 فقخص 

ـُ بَؿـ  ؼقم بملؽ بع  إذِن   اإلدارة لف.أو  ستعق
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ٔر -5
 
  اند

 
 نإلياو اًلجرًاػٙ

 

  دورٌ  لإلميم
 
 دور ةاؿقلقَّ  مـ حؼقؼتف   مستَؿ ٌّ  اجتؿيعل

اعق  ققمف  خيلط كين الَّمي ملسو هيلع هللا ىلص اب رسقل وهق ل إوَّ  ةال َّ

 جـيئمهؿ  بعو تَّ  غيئبفؿ  عـ و سلل مر ضفؿ  فقعقد و غشيهؿ7

 وكقازل هرال َّ  كقائب مـ أصيبؿ مي عؾك و عقـ فؼقرهؿ  وُ سيع 

 .الَؼَ ر

وروُيراطي يف الؼقاِم بفذا   ما يؾي: الد 

علو  مسج ه جؿفقر لخ مة كػَسف بمُل   -1   حيجيهتؿ   السَّ

 قضيء   والؿسيهؿةُ  لفؿ. الؿعرو  أكقاع كؾ   وجؼ  ؿِ 

ُ هؿ  حقائجفؿ  علو وجػؼ   ودْفعِ   مصيلحفؿ جؾب   السَّ

 بملؽ7  ؼقم حقـؿي وهق دعقجف  كجيح إلك عـفؿ: سبقٌؾ  إذى

ك فنكؿي  .-السَّ م عؾقفؿ- ورسؾفجعيلك  اب بلكبقيء  تلسَّ

ور -2   ال َّ
 
عقّي  عؿؾف بطبقعة َمـقطٌ  دورٌ  لإلميم آجتؿيعل   ال َّ

ف مـ الّ ولة جؽػُؾف مي مع  تؽيمؾ أن  جب دورٌ  وهق  جقج 

 مع بتـسقؼ و ؽقن  ةآجتؿيعقّ  سيهتيممسَّ  بف جؼقم ومي وروح 

 .الؿسج  جؿيعة
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ادِ  عـ اإلميم اكعمال -3  أداء عؾك عؿؾف واقتصيرُ   مسج ه ُروَّ

عيئر   قصقرٌ  أحقالفؿ7  جػؼ   عـ وجقار ف  عـفؿ ججيفقف مع الشَّ

 وإخ ٌل  دوره   الؿجتؿع  جقاكِب  أهؿ   مـ جيكٍب    َمعقٌب 

ـٌ  عقي   عؿؾف بطبقعة َبق   . أه افف وجحؼقؼ ال َّ

ور -4   ال َّ
 
 مسج ه بجؿيعة ٍؼ متعؾ   غقرُ  لإلميم آجتؿيعل

 الؿسج  بقـ ؾةالص   جق قؼ عؾك  عؿؾ أن لف فقـبغل فحسب 

 ة أهؾقَّ  أو ةحؽقمقَّ  سيتوممسَّ  وأسقاق جقران مـ ومحقطف

 وإصحيب الجقران بقـ ةآجتؿيعقَّ  الروابطَ    عض   وأن

  وأهؾ
 
 . الحل

 مي لؿـيقشة 7مسج ه أهؾِ  مع دور َّةً  لؼيءاٍت   ـظ ؿَ  أن لإلميم -5

 قن الؿصؾ   مـف  شتؽل أو  سؾبقيت مـ الؿسج  محقطُ  ُ عيكقف

ؾتَّ الو  إلك رفُعفي  تؿ    جصقرات أو  راحيتدتداق إلك معفؿ قص 

 . ؾمم مي ٓج خيذ قـالؿعـق  

  الطَّيبع اُت وذ شطةُ ٕكا -6
 
ٌب  الؿسج    آجتؿيعل  بي  مرحَّ

 افر   الصيئؿقـ كنفطير ة7آجتؿيعقّ  حؿةَ الؾ   وجؼقي

قِ   الؼرآنِ  حػظة جؽر ؿ أو رمضين   الؿـطؼة  ِب  َّ طُ  لومَتَػق 
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 الؿسج   مؽيكةِ  مع  تـيىف ٓ بؿي  ة ؼيفقّ  مسيبؼيت جـظقؿ أو

 . ةالؿختصَّ  وإدارجف الؿسج   جؿيعة مع التَّـسقؼ وبع 

تل  ةآجتؿيعقّ  القسيئؾ مي  ستطقُع مـ  تَّخم أن لإلميم -7  يجؼق  الَّ

ة روَح  ؼو  الؿصؾ قـ بقـ إخقَّ ائؿ الّتقاصؾ جحؼ   بقـفؿ7 ال َّ

 أكشطةٍ  أو  إلؽتوين  َجقاُصؾٍ  مجؿقعيِت     شيرك كلن

 . سبقً   ذلؽ إلك استطيع مي ة اجتؿيعقَّ 

 صأن َ سعك مع ذوي الخربِة وأصحيِب التخص   لإلميم -8

 بحؾقل والخروج مسج ه  محقطِ  مشؽ ت ٓستعرا 

ة إدارجف مع يلتَّـسقؼب الؿشؽ ت  وذلؽ لتؾؽ  .الؿختصَّ

 أن َ ستعقـ بجؿيعة الؿسج    إص ح ذات البقـ. لإلميم -9

ور -11   ال َّ
 
زٌ  دورٌ  لإلميم آجتؿيعل عقي   دوره ٕداء معم    ال َّ

 وقيره عؾك اإلميم فقحرص أه افف7 جحؼقؼ   ومسيِهؿٌ 

 مـفي7  ـتؼص مي كؾ   عـ بي ليوالـَّ  برسيلتف  وآعتماز

  يراتوالم   بحسيب  قاصؾالتَّ و بؼ ر  جؽقن فيلؿخيلطةُ 

اعق ولقعؾؿ بيعت ال   عـ استغـيئف بؿ ى مرهقكةٌ  مؽيكَتف أن ةال َّ

.الـَّيس
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: ذُظٛى ػًم اخلطٛة  ثاَٛاا

  خطبتف مجتؿع عؾك التَّل قر   بيلغ وأ ر كبقرٌ  دورٌ  لؾخطقب

ف  وأمُر  الؿعؾ ؿو الؿرب ل ففق 7ح   ف ومستؿعل والؿقج 

 عـ الؿـؽر. الـَّيهلبيلؿعرو  و

عؾقف أن ُ راعل   ب وِره عؾك أحسـ وجٍف وأكؿؾِف  ؼقمَ حتَّك و

 مي  ؾل:

 وآستسؼيء والعق  ـ الجؿعة ص ة   ً اجق   إع اًدا خطبَتف    عِ  ُ  -1

 دخقل مـ  التلك   بع   بف ػالؿؽؾَّ  مسج ه    فيو مد   وكحقهي 

 صير   لت لؿ مي ذلؽ  عؾك الؿقاظبة مع وقت الجؿعة 

 .الخطقب لفي التَّيبع اإلدارة مـ جقجقف أو

 بف  آست ٓلِ  ووجف فوففؿِ   الـَّص كؼؾ س مة مـ ُت ت بَّ   -2

رع إحؽيم ومـ ا وسـ ً  يمتـً  الح  ث ةِ صحَّ  ومـ   ةقَّ الشَّ

 .التَّير خ ووقيئع

   الـَّيس ق رةَ  لفُقراع واإلدراك7 الػفؿ    تػيوجقن الـَّيس -3

 الؿسيئؾ. دقيئؼ فؿ مـعؼقلُ  فج ركُ  ٓ يعؿَّ  ع ُ تبو  الػفؿ 

مقر بقـ  قازنُ  -4  وبقـ  الـ مارةو البشيرة بقـ فققازن الؿتؼيبؾة7 ٕا

  الجيكب وبقـ والؿػيس   الؿصيل 
 
  والجيكب العيطػل

 
 .العؼؾل
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ي  -5 ػ   واؼ    سببًا   التػر ؼ ؽقن َ بتَِعُ  عؿَّ  وإ يرة  الصَّ

قيسقَّة الؼضي ي كتـيول الخ فيت7   حقيزٓكوا  الس 
 
 الطيئػل

 
 
سيت  الفقئيت وججر    أو الػئقي  أو الَؼبَؾل  وذكرِ  والؿمسَّ

 .وكحقهي إاخيص

رعب مـضبطةً   -مي أمؽـ- واقعقَّةالخطبُة  جؽقن -6  الحـقػ7 يلشَّ

 ق رهتؿ   أو بؿي ق رهتؿ  عـ جرُ خْ  َ  بؿي  العقامَّ  خيطب ُ  ف 

َـّ   الؿصؾحة وظفقرَ  الؼ رة فننّ  مصيلحف7 جػقُق  مػيسَ ه ولؽ

   اإلص ح. ينأسيسقّ  ارطين

 والحث   قضي يهؿ  مع والتػيعؾ إلقف   ستؿع مـ بلحقال العؾؿ -7

ػ   ووح ة  الؽؾؿة واجتؿيع  الؼؾقب جللقػ عؾك  وبقين  الصَّ

ةإو  قـالتَّيبعو   حيبةلصَّ مـ ا7 ةإمَّ سَؾِػ  مـفج  ئؿَّ

 .ؿتبقعقـال

 العظقؿة7 والػضيئؾ  ةالعيمَّ  الؼقؿ إحقيء عؾك الخطقُب   حرص -8

 واإلكػيق إرحيم  وصؾة  ال   ـالق وبر   إميكة  عـ كيلح  ث

عقػ عؾك والعطػ  التَّؽيفؾو اب  سبقؾ    وآستؼيمة   الضَّ

  واإلخ ص إمر  وٓة وطيعة والعفقد  بيلعؼقد والقفيء

 والتَّـيصر  آخلوالتَّ   التَّؼقىو الرب  عؾك التَّعيونو  الص  قو
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رببو بيلحؼ   لقاصالتَّ و  عـ الـَّفلو بيلؿعرو  وإمر  يلصَّ

 .ذلؽ وغقر الؿـؽر 

 جؿعة  كؾَّ  ةإرايد َّ  خطبة بيلقزارة الػـ قة مونالش   مؽتُب  عُ  قز   -9

 مقضقعيت مـ الـَّيس  حتيجف مي إلك وجرا ه الخطقب  جعقـ

 بع  لجؿفقره  مـيسًبي  راه بؿي  خطب بي  أو أن وقضي ي7 فؾف

اج وطبيئَعفؿ ة الحقيجقَّ  أحقاَلفؿ  قافؼ مي عؾك  ر  عَ التَّ   ة قَّ المَّ

 بخطبة القزارة.
ٌّ
 مي لؿ  لت جعؿقٌؿ إلمامل

مـ الؿؾحقظيت القاردِة عؾك خطبتف مـ  الخطقُب َ ستػقُ   -11

 الػـ   التَّقجقف قسؿ
 
 حقث  ؼقُم الؼسُؿ بسؿيع إلدارجف7 التَّيبع ل

  التَّؼققؿ كؿقذج خ ل مـ يعؾؿق   يجؼققؿً  وجؼققؿفي  خطبتف

 كحق  ؾمم مي خيذاج   مع لخطبتف  العيم   بيلؿستقى وإفيدجف

علوج ت  و إن ظيتقحلؿؾا قِ  السَّ  بخطبتِف دائؿًا إلك الر 
 
ل

 إلك إفضؾ.

 الخطقب: مـ والؿلمقل  اإلكسيكقَّة الـَّػس   أ رٌ  لِؾ بيس -11

رفقع   ذوق عـ مـظُره  ـؿَّ  وأن مؼيلف  قبؾ بحيلف َ خُطَب  أن

 .أسؿيعفؿ قبؾ الـَّيس قؾقَب  بف لؾجؿيل   ػت  وحب  
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: ذُظٛى ػًم  ٌادلثانثاا
 
ؤِّ  

 

عيئر مـ إذان  بي ُعـلالَّتل  العظقؿة  ةاإلس مقَّ  الشَّ

 ةالـَّبق َّ  إحيد ث مـ ك قرٌ  فقف وَوردَ  عـي ة  أّ ؿي اإلس م

حقح قَّ  مؽيكتف عؾك ةال الَّ  ة الصَّ  و ؽػل وارفف  وفضؾف تف وأهؿ 

  ققُل  وفضً   ارفًا الؿسج  ممذ ن
ّ
كالْ ملسو هيلع هللا ىلص: » الـَّبل  َأْطَقُل  قنَ ؿمذ 

«اْلِؼَقيَمةِ  َ ْقمَ  َأْعـَيًقي الـَّيس
(1)

. 

 ؿفيم  بيل الؼقيمُ  عؾقف  ـبغل الؿسج    ؿمذ نال عؿُؾ  ولِقـتظؿَ 

 :ةالتَّيلق

ؾقات إذان رفعُ  -1    الجؿعة وص ة الؿؽتقبيت الخؿس لؾصَّ

ل  رع الؿقاعق  أوَّ  .الصَّ ة وقت ل خقل ةقَّ الشَّ

 ة العيمَّ  بئداب والتؼق   بيلؿسج   الـ ظيم حػظ   الؿشيركة -2

ؾب التَّل قر فكلا مـ مي وكؾ   اإلزعيج  مصيدر ومـع  السَّ
 
 عؾك ل

عيئر أداء  .ةقَّ ال   ـ الشَّ

ُن وٓ ُ ؼيُم لشلٍء مـ مَ ٓ  ُ  -3    وٓ لص ة العق  ـ الـَّقافؾذَّ

ّٓ  وٓ لصؾقات آستسؼيء والؽسق  والجـيزة   ؼقُل    أكَّفإ

                                                           

 .ڤ ( مـ ح  ث معيو ة بـ أبل سػقين654أخرجف مسؾؿ )(  8)
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ي العق ان«جيمعة الصَّ ة»الؽسق :    التَّراو  و    وأمَّ

 د فقفي الٌء صحقٌ .فؾؿ َ رِ  7وكحقهؿي

 بـصػ سيعة. ال َّيينل لؾػجر  ؽقن قبؾ إذان إذان إوَّ  -4

ٍة أقؾ في بؿ َّ  ال َّيينُل لؾجؿعِة  ؽقن قبؾ إذان إذان إوَّ  -5

بع  صعقِد الخطقِب عؾك  ال َّيين  ؽقُن إذانُ كصُػ سيعة  و

 الؿـرب  وَسَ مِف عؾك الؿصؾ قـ.

ـ   -6 ُؾ  والتَّ   إذان التَّ  ُ َس ؾ  والتَّ رس  ـ    اإلقيمِة لَ ؿف  ك ل  وُ س

عؾك الؿحيفظِة  ؿمذ ن ـبغل أن  حرَص الالَحْ ُر واإلسراع  و

ـِ إذان كؾ في.  عؾك ُسـَ

 :التَّيلل حقالـَّ آلتمام بللػيظ إذان واإلقيمِة عؾك  -7

: ألػاظ األذان:  ًٓ  أو

 ات(.)أربع مرَّ  «اب أكرب»= 8-1

ّٓ  إلف َّٓ  أن أاف »= 2-3  جقـ(.)مرَّ  «ابإ

جقـ) «اب سقُل رَّ  ا ً محؿ   أنَّ  أاف »= 4-5  (.مرَّ

6-80 =« 
َّ
جقـ) «الصَّ ة عؾك حل  (.مرَّ

88-82 =« 
َّ
جقـ) «الػ ح عؾك حل  (.مرَّ

جقـ) «أكرب اب»= 86-81  (.مرَّ
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ّٓ  إلف ٓ»= 82  ة واح ة(.)مرَّ  «ابإ

 كؾؿة. عشرة َخؿَس  ؿيتلؽؾا ع دُ  فقؽقن

جقـ) «مِ قْ ـ الـَّ خقٌر م   الصَّ ةُ »ُجماد عؾك ذلؽ: جؿؾُة  ( بع  مرَّ

فقؽقن ع ُد  مـ ص ة الػجر7 ال َّيين  إذان  الَحْقَعؾَتقـ

 كؾؿيت إذان لص ة الػجر سبَع عشرة كؾؿة.

 ثاكقًا: ألػاظ اإلقامة:

جقـ) «اب أكرب»= 8-2  (.مرَّ

ّٓ  إلف َّٓ  أن أاف »= 6  ًة واح ًة(.)مرَّ  «ابإ

 ًة واح ًة(.)مرَّ  «اب سقُل رَّ  ا ً محؿَّ  أنَّ  أاف »= 1

2 =« 
َّ
 ة واح ة(.)مرَّ  «الصَّ ة عؾك حل

3 =« 
َّ
 ة واح ة()مرَّ  «الػ ح عؾك حل

جقـ) «الصَّ ةق  قيمت »= 4-5  (.مرَّ

جقـ) «أكرب اب»= 6-80  (.مرَّ

ّٓ  إلف ٓ»= 88  ة واح ة(.)مرَّ  «ابإ

 ق »وكملؽ جؿؾة  وإخقر  لإوَّ  ؽبقرالتَّ  بت ـقة فيإلقيمةُ 

   ؿيتلؽؾا ع دُ  فقؽقن ؿيت لؽؾا سيئر وبنفراد  «الصَّ ة قيمت

 اإلقيمِة إح ى عشرة كؾؿة.





 
اَٙانثاب 

 
 انث

انؼالقاخ تني انؼايهني ذُظٛى 
 يف ادلسجد

 

: انؼالقاخ ادلشرتكح.  أًٔلا
 

: انؼالقاخ  حثاَٛاا
 
 تطثٛؼح اخلاص

 انؼًم.            
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: انؼالقاخ ادلشرتكح  أًٔلا
 

هل: الؿسج    7جشؿُؾ الع قيُت الؿشتكُة أربَع جفيٍت 

والعيمؾقن فقف  والؿصؾ قن  واإلدارة  و رجبُط العيمؾقن   الؿسيج  

وأداِء   لفي أ ُرهي   كجيح دعقجِفؿالَّتل  الع قيتبجؿؾٍة مـ 

قا بي  فقـبغل أن  حيفظقا عؾقفي رسيلتِفؿ7  وَ ست ؿروهي.  و فتؿ 

 وفقؿي  ؾل جػصقُؾ جؾؽ الع قيت:

 :بالمدجد العالقة -1
 

 :ةالتَّيلق إمقرَ  جشؿؾ بيلؿسج  العيمؾقـ ع قة
 

 ًٓ  :ةإيؿاكق   طلقة: أو

   اإل ؿيين  الجيكب رعي ة بؿ مـقط الؿسج    العيمؾقن

 الطَّؿلكقـةو  الطَّيعةو العبيدة سيحة كَّفٕ وذلؽ الؿسج 7

تل   والخشقع   يرحيب   راحتفؿ لقج وا 7 قمٍ  كؾَّ  إلقفي ونَ ؾجلالَّ

 فؿرب   رحؿيِت  ستـملقاو َ   لؼؾقبؿ الـ قرو  لػؽرهؿ المادَ   و لخموا

  ٕكػسفؿ الخقرات عؾقفؿ جػقض الؿسج  أجقاء فتظؾ   ف7ومغػرجَ 

 غقرهؿ.   لتحؼقؼفي و سعقن

  :ةثؼافق  و ةطؾؿق   طلقة: ثاكقًا
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الجقاكب العؾؿقَّة وال َّؼيفقَّة   رعي ةعؾقفؿ  الؿسج    العيمؾقن

جقع مب أ خقجرسو ـَّةو لؾؼرآن الر    المي  جؿع واإلجؿيع الس 

ع آفيقفؿ العؾؿقة   الؿصؾ قـ و بع هؿ عـ الخ   والتَّـيزع  و قس 

وال ؼيفقة7 فقـبغل عؾقفؿ الؼقيم بمه الع قة  والسعل لتحؼقؼفي 

 بغي ة القسع  وبمل الجف .
 

  :ةاجتؿاطق  و ةتوجقفق   طلقة: ثالثًا

جتؿيعقَّة   رعي ة بؿ مـقط الؿسج    العيمؾقن الجقاكب ٓا

 الؿجتؿع قؾب هق فيلؿسج وجرسقخ الع قيت الطَّق بة  والتَّقجقف الـَّيفع7 

 
 
ف7 فقـبغل ربط الؿجتؿع بيلؿسج   جقجقفومركُم   فوروُح   اإلس مل

  رابطالتَّ وجعم م 
 
جتؿيعل  الؼقيمبقـ أفراده  وجشجقع  والرب  التَّؽيفؾو  ٓا

ـ  ٍؼ طِ ـْ مَ  َؼ فْ وَ  الـَّصقحة فقؿي بقـفؿ  بقاجب  والرحؿة. الحؽؿةم
 

 المدجد:العالقة بالعاملين في  -2
 

العيمؾقـ   الؿسج  أن  ؽقن جعيمُؾفؿ فقؿي  عؾك  ـبغل

 بقـفؿ عؾك أحسـ وجٍف وأفضؾِف  فقراعقا   ع قيهتؿ مي  ؾل:
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 رعي ة عؿيرة: الؿسج  عؿيرة عؾك  حرصقا جؿقًعي أن -1

 ذلؽ  ؽقن وأن وه ا ة وعبيدة  إص ح وعؿيرة وصقيكة 

 .يغؾالشَّ  اغؾفؿ

 بعضٍ  مع و تؽيجػقا  التَّؼقىو الرب  عؾك  تعيوكقا أن -2

 أدائف  وجحسقـ لرفع الن الؿسج   الؿصؾ قـ وبؿشيركة

 .برسيلتف الؼقيم   بف وآرجؼيء

مقا أن -3  ة خصقَّ الشَّ  مصيلحفؿ عؾك وعؿيرجف الؿسج  مصؾحةَ   ؼ  

 .ةدكقق َّ  مآرب لتحؼقؼ ةمطقَّ  الؿسج  خيذاج   مـ و حمروا

 مشيركة إلك  حتيج مي كؾ     الرأي قايدلو تب او تشيور أن -4

 أح هؿ  ـػرد وٓ الؿسج   بشمون ؼ تعؾَّ  يمؿَّ  7بقـفؿ

 .صيحبف دون والؼرار أيبيلرَّ 

 آخلالتَّ  أسيس عؾك ئؿةيق بقـفؿ الع قة جؽقن أن  ـبغل -5

 الحس  عـ ابعق ً  قادد والتَّ  راحؿوالتَّ  حيبب والتَّ 

 دليالؿتب آحتام مع والخصيم  ؼيقوالش   والبغضيء 

 وفضؾ  عؾؿ مـ اب آجيه بؿي صيحبف مـفؿ كؾٌّ  رفقؼ    بقـفؿ7

 .غقرالصَّ  مـفؿ الؽبقرُ  و رحؿ  الؽبقرَ  مـفؿ الصغقرُ  رو قق  
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 مـ بقـفؿ7 عيمؾالتَّ    الػيضؾة بيٕخ ق حؾ لالتَّ   ـبغل -6

 ية ٕكوا والحؾؿ والؾ قـ  فؼوالر   الجـيح  وخػض  قاضعالتَّ 

ر مي كؾ   عـ وآبتعيد عية ال    أخ ق مـ وغقرهي  صػق  عؽ 

 .إايرة أو حركة أو فعؾ  أو ققل مـ بقـفؿ الع قة

ـ   وحسـ  رالصَّ  بس مة حؾ لالتَّ  -7 فؿ  فقؿي الظ  الحسـ لو ؾوالتَّ  بـق

فيت مـفؿ واح  كؾ   مـ  أحسـ عؾك وحؿؾفي أخقف  لتصر 

ستجيبة مـ والحمر الؿحيمؾ  مغيت ٓا قطين ـل  بيب وفت   الشَّ

قن  ؽقكالش   فيتوالتَّ  لألققال الؿر بة اتالتَّػسقرو والظـ   .صر 

8-  َّٓ ّٓ  صيحَبف مـفؿ واح  كؾٌّ   مكر أ ّٓ  عـف  ـؼؾ وٓ بخقر إ إ

 بقـفؿ  فقؿي ؿقؿةوالـَّ  الغقبة   القققع مـ وارُ مَ حْ و َ  خقرًا 

 .بقـفؿ ملؽ ا كؼؾ أو أح هؿ  بغقبةِ  ٕح ٍ   سؿحقا وٓ

 ؼ تعؾَّ  فقؿي كؾؿتفؿ جؽقن أن عؾك الحرُص  عؾقفؿ  ـبغل  -9

مقحَّ ًا  وأن ٓ ُ شِركقا  ومققػفؿ واح ة  الؿسج  بشمون

 حؾ   إلك فقف َ صؾقا لؿ فقؿي الؿسج  جؿيعة أو الـَّيس عيّمة

 عؾقفؿ َ ـبغل بؾ بقـفؿ  الـ ماع أو الخ   مسيئؾ مـ

جقع أو إلك لجـة الؿـيَصحِة   الؿسيج  إدارة إلك الر 

وا إذا  بقـفؿ لؾػصؾ التَّقجقفو  .ذلؽ إلك اضطر 
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 :بالمصلِّين العالقة -3
 

عؾك  ئؿةيج  والؿصؾ قـ قبقـ العيمؾقـ   الؿسالع قُة 

حتَّك   والصرب ل بيلحؼ  قاصالتَّ   والتَّؼقىو الرب عؾك  التَّعيون

عيئر السيبؼِة كؾ في: إدوار أداءِ  ُجسيعَ  عؾك جحؼقِؼ  ة   َّ الشَّ

ورقَِّة بيإلس م  وأداء التَّعر ػة  والقعظقَّة  والتَّعؾقؿقَّ و  ال َّ

 
 
 مي هق محَقُر هما البـ .الَّ   آجتؿيعل

ُخ الص   إلك مي إضيفًة – بيلؿصؾ قـ ؾَة والع قةَ ومؿي ُ َرس 

 :-سبؼ

 . الؿسج  ادروَّ  بقـ قاصؾالتَّ  روابط جعم م - أ

 روسوال    والخطب القعظ   الؼؾقب جؿع عؾك الحرص - ب

 . شطةٕكا وسيئر

 الؿصؾ قـ بقـ -وج ت إن- الؿشؽ ت حؾ   عؾك الحرص - ت

 .الؿسج   
 

 وجشؿُؾ مي  ؾل: :باإلدارة العالقة -4
 

 ومعرفة  ؼ  روالتَّ  ةإخقَّ  عؾك ئؿةيق بيإلدارة الع قة جؽقن - أ

 .بيلعؿؾ الؿـقطة والقاجبيت الحؼقق
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 هق  -غقيبف حيل   ؿمذ نال عـف و ـقب- الؿسج  إميم - ب

    جري مي كؾ   عـ الؿسيج   إدارة قبؾ مـ الؿسمول

 مؽيكة عؾك الحػيظ وعـ وكشيط  جقجقف مـ الؿسج 

 عـ والبع  العظقؿة  رسيلتف وجحؼقؼ  دوره بنعؿيل الؿسج 

 .ؼيقوالش   الخ   إ يرة إلك ي مد   مي كؾ  

   جسفؿُ الَّتل  ال َّؼيفقَّةو ةالعؾؿقَّ  شطةٕكوا الربامج   الؿشيركة - ت

  مؿق  والتَّ  آرجؼيء
 
 .ةآجتؿيعقَّ  وابطالرَّ  زُ وجعم    العؾؿل

 .اإلدارة قبؾ مـ أعؿيل ـمِ  بف ػقاكؾ   مي العيمؾقن ي مد   - ث
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ح انؼالقاخ: ثاَٛاا 
 
 انؼًم تطثٛؼح اخلاص

 

 التَّعيونعؾك مب أ  العيمؾقـ   الؿسج  جؼقُم الع قُة بقـ

   وجشؿُؾ مي  ؾل:التَّؽيمؾو
 

 :ؿمذ نطلقة اإلمام بال: أوٓ

 الؿسج . إدارة عـ لإوَّ  الؿسمول هق اإلميم -1

 قبؾ مـ واإلقيمة إذان بقـ دةالؿح َّ   ؾتمُم اإلميُم بيلػتة  -2

اد الؿسج .القزارة  أو مي جرى آج    ػيُق عؾقف مع ُروَّ

نُ خطُِر اإلدارَة بتغق ِب ال -3  .ؿمذ 

 إجيزجف أو جغق بِف. حيل ؿمذ نعـ ال ب  ً    ؽقن -4

  استاحتف و قم بنجيزجف ؿمذ نال ُ عؾؿ -5
 
 وحيل جغق بِف.  إسبقعل

 

نال طلقة: ثاكقا  باإلمام: ؿمذ 

 ة:التَّيلق  ع قتِف مع اإلميم إمقَر  ؿمذ ن راعل ال

 .اإلميم جقجقفيِت  ؿمذ نال بيعاج   -1

 . وإجيزاجف استاحتف  و قم بف بتغق   اإلميم إع م -2

 متفيوإم  الؿسج  عـ فتِ مسمولقَّ    اإلميم عـ  ـقب -3

 .إجيزجف أو غقيبف حيل    يلؿصؾ قـب
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ِد لإلقيمة. الصَّ ةُ ؼقؿ  -4  بع  اكتفيء الققت الؿح َّ
 

نبقن اإلمام وال الت ـسقق: ثالثا  :ؿمذ 

آستئماكيت     ؿمذ نالو اإلميم بقـ التَّـسقؼ  جُب 

.لإلدارة ُ رجع آخت   وعـ  ة إسبقعقَّ  احةوالرَّ   اإلجيزاتو



 

 
   

 

 
 
 انثانثاب انث

انؼايهني يف ادلساجدِ حقٕق 
اذيسؤٔنٔ

 
 ٓىٛ

 

 

 :  يف ادلساجد. انؼايهنيحقٕق أًٔلا
ا:
ا
اخيسؤٔن ثاَٛ

 
  ادلساجد. انؼايهني يف ٛ
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 انؼايهني يف ادلساجد حقٕق: أًٔلا 
 

 

العيمؾقن   الؿسيج  بجؿؾٍة مـ الحؼقق  وهل  عُ  تؿتَّ 

  :يلتَّيللك
 

 :ةالمدنيَّ الخدمة قانون ظلِّ في الحقوق  -1
 

رال بالؿرجَّ  استحؼيق -1  ب ا ة عـ  ةالقظقػقَّ  رجةلؾ َّ  ؿؼرَّ

رال بيلػئة ةسـق َّ  دور َّة وع وة جعققـف   ل رجتف ةؿؼرَّ

  كالؿسؿَّ  ومؽيفآت وب ٓت ة القظقػقَّ 
 
 ُ  رَ ْص وجُ   القظقػل

قابط وبمات  العؿؾ  مبيارة جير خ مـ اعتبيراً  لف  الضَّ

روطو  .  بؿي القاردة الش 

ؾطة مقافؼة بع -  ستحؼ   -2 ة الس   عؾك الحصقَل  -الؿختصَّ

 بع  ة دراسقَّ  مـحة أو  بع ة   اإل ػيدَ  أو ة دراسقَّ  إجيزة

 . لفي ةالؿستحؼَّ  روطلؾش   استقػيئف

ـ    قمًا (62) ةلؿ َّ  دور َّة إجيزة عؾك الحصقل -3   ةالسَّ

 خ مة   سـة عشرة خؿس قضيئف بع   قمًا (12) إلك جماد

 بف   ـتػع لؿ ميالَّ  مـفي برصق ه  حتػظ أن ولف  ولةال َّ 
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ًٓ  عـف و ستحؼ   ي ب   روطلؾش   وفؼًا خ متف  اكتفيء عـ  كؼ   

قابطو  . لهنيبش الؿعتؿ ة الضَّ

 وإجيزة ة خيصَّ  وإجيزة طيرئة  إجيزة عؾك الحصقل -4

 وزارةُ  رتقرَّ  مر ضٍ  مرافؼة وإجيزة وفية  وإجيزة ة مرضقَّ 

قابطب مرافؼ  مع الخيرج   ع َجف ةالعيمَّ  ةحَّ الص    يلضَّ

روطو  مـفي. كقع لؽؾ   الؿـظ ؿة الش 

ل    رققةالتَّ  -5 ل  أو  ـي ر أوَّ  رجةال َّ  إلك التَّيلل  قلقق أوَّ

  لفي ةالتَّيلق ةالقظقػقَّ 
 
 مربقط آخر فبِ مرجَّ  بؾقغ عؾك سـة بؿضل

  ؽقن َّٓ أ عؾك ة العيمَّ  القظقػة عؾك ـقـلؾؿعقَّ  درجتف 

  هجؼر رُ 
ّ
 بع  بيٓختقير جرققتف و جقز ضعقػ  ب رجة الـفيئل

قابطو روطلؾش   استقػيئف  كؾ   عـ  و ؿـ   الؿعتؿ ة الضَّ

ل  لف جرققة  واح ة وع وة إلقفي  الؿرقَّك رجةال َّ  مربقطأوَّ

 .رققةالتَّ  جير خ مـ لف وجصر    ور َّةال ع واهتي مـ
 

 :ولوائِحهقرارات قطاع المداجد  ظلِّ في حقوُقال -2          
 

عؾك جؿؾٍة مـ  راُت قطيع الؿسيج  ولقائُحفجشتؿُؾ قرا

 :هنييلؾعيمؾقـ   الؿسيج   وهما بق لقَّيتوؿسمالحؼقِق وال
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  سؽـ جخصقص -1
 
 العؿؾ  بيار لؿـ الؿتيح ح ود   وقػل

 روطلؾش   استقػيئف  بع   رممي   اكتػيع بؿؼيبؾ بيلؿسيج  

 لملؽ. الؿـظ ؿةِ 

 وفًؼي  م ـلؾؿتؿق   والحج   العؿرة رح ت   الؿشيركة -2

ة اإلدارة لتاقحيت  .الؿختصَّ

تل   ال َّؼيفقَّة والؿسيبؼيت  ةرفقفقَّ التَّ  ح تالرّ    الؿشيركة -3 الَّ

ة اإلدارات ججر في  .الؿختصَّ
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ا
ا
اخيسؤٔن: ثاَٛ

 
 انؼايهني ٛ

 يف ادلساجد
 

 واجبيجف مـ بلي   القظقػة ايغُؾ  أخؾَّ  فنذا التماٌم ُ ؼيبُؾف  حؼ   كؾ  

   عؾقفي الؿـصقص الؿحظقرات مـ امحظقرً  ارجؽب أو  ةالقظقػقَّ 

 اإلخ ل ع م مع وذلؽ جلد بق ي   عيقب :الؾَّقائ  أو الؼقاكقـ

 مـ الؿقظَّػ و عػك آقتضيء  عـ  ةالؿ كقَّ  أو ةالجمائقَّ  ؿسمولقَّةبيل

  ٕمرٍ  جـػقًما كين لؾؿخيلػة ارجؽيبف أن  بت إذا ةالتلد بقَّ  العؼقبة
 
 كتيبل

غؿ مـ جـبقفف إلك الؿخيلػة. مـ إلقف ص ر  رئقسف  بيلرَّ

 مـ لؿحظقر ارجؽيُبف ة:لد بقَّ التَّ  ؿسمولقَّةال صقر ومـ

 ي.فامتبؽر اإلخ ل أو ة القظقػقَّ  الؿحظقرات

  العيم   الؿيل عؾك يع   التَّ  ة:الجـيئقَّ  ؿسمولقَّةال صقر ومـ

 أ ـيَء جلدَ ِة وظقػتِف ارجؽيبف أو الؼم   أو ب  يلسَّ ب لؾغقر   ر  عَ التَّ  أو

   قيكقن الجماء. عؾقفي الؿـصقص الجرائؿ إح ى

 وفقؿي  ؾل بقيُن اإلجراءات والجماءات:
 

 : ًٓ  الؿخالػات: من أي   ارتؽاب طـد خذت  تُ ال تي  اإلجراءاتأو
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ؾطة مـ بؼرارٍ  حؼقؼلتَّ إلك ا اإلحيلة -1 ة الس   مخيلػة عـ  الؿختصَّ

 لجينٍ  إلك بيلؿسيج  العيمؾقن وُ حيل  الؾَّقائ و الؼقاكقـ أحؽيم

 عؿً   أحُ هؿ ارجؽَب  إذا إدارّي  قرارٌ  بتشؽقؾفي ص ر َ  ةٍ َص متخص  

اإلجراءات اإلدرا ة وذلؽ بع  استـػيِد -ة التَّيلق إعؿيل مـ

  وكتيِب جقجقف  وكتيب جـبقف  ػقي  الشَّ ـبقف   م ؾ: التَّ الؿعفقدة

 :-وغقرهي

 قتالصَّ  راتمؽب   لتشغقؾ دةالؿح َّ  بيٕوقيت  ق  ؼُ التَّ  ع م - أ

 ة.الخيرجقَّ 

حسب مقاققت  واإلقيمة إذان بلوقيت آلتمام ع م - ب

 الؽق ت.   دولة الصَّ ة

 ومتعؿَّ . رمتؽر   بشؽؾ الجؿعة خطبة جسجقؾ ع م - ت

 جص ره مي ضقء   الجؿعة لخطبة دالؿح َّ  الققت ججيوزُ  - ث

 جعؾقؿيت. مـ القزارة

قيسقَّة لؾؿسيئؾ الخطبة    عر  التَّ  - ج  ة العصبقَّ  أو  الس 

 سيت.الؿمسَّ  أو ول ال    أو  لألاخيص أو ة الحمبقَّ  أو
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 ة العيمَّ  لؾؿصؾحة أو حؼقؼ التَّ  لؿصؾحة العؿؾ عـ الققػ -2

ؾطة مـ بؼرار ة الس  جقفَّرت مرب رات جستقجب   إذا الؿختصَّ

 اإل ؼي  عـ العؿؾ.
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 الجزاءات:ثاكًقا: 
 

ّٓ  ةٍ جلد بدقَّ  عؼقبة جقققع  جقز ٓ -1  الؿخيلػ مع حؼقؼالتَّ  بع إ

 الؼرار  ؽقن أن و جب  دفيعف وجحؼقؼ أققالف وسؿيع كتيبًة        

يدر         معؾًَّ . العؼقبة بتقققع الصَّ

 الخ مةِ  قيكقن   القاردة الجماءاُت  الؿخيلػ عؾك عُ ُجققَ  -2

 وأكظؿتِفي. ةِ الؿ كقَّ        



 

 
 
 اتغانثاب انز

ح تانؼايهنيانٕاجث
َ
 اخ ادلُاط
 يف ادلسجد

 
 :   ٔاجثاخ انؼايهني يف ادلساجدِ يفأًٔلا

 
 ظم

ح.       
 
دَٛ

َ
 قإٌَ اخلديح ادل

 

 :   يف ادلساجدِ يفٔاجثاخ انؼايهني ثاَٛاا
 
 ظم

 قزاراخ قطاع ادلساجدِ ٔنٕائحّ.        
 

ا
ا
 ثانث

ُ
ح : انٕاجثاخ

َ
اط
َ
ُ
ُ
ٌادلٔ تاإلياو ادل

 
 يف ؤِّ

        
 
حان يفٕٓو ظم

 
  ٕسطٛ

 
 حاإلساليٛ

ُٚ اخلطاب ٔٔسائم       
 
 اند

 
ٙ. 
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: ٔاجثاخ انؼايهني يف ادلساجدِ   أًٔلا
  يف            

 
ح ظم

 
دَٛ

َ
 قإٌَ اخلديح ادل

 

 ـةالؿبقَّ  ةالقظقػقَّ  القاجبيت بلداء ةالعيمَّ  القظقػة ايغُؾ   ؾتمم

  القصػ بطيقة   جػصقً  
 
 عؾك الخروَج  و تجـَُّب   القظقػل

  القاجب مؼتضقيت
 
 مـ محظقرٍ  بيرجؽأو ا  القظقػل

 :-الؿ يل سبقؾ عؾك-مـفي  وكمكر الؿحظقرات 
 

 :ةالوضقػق   الواجبات  -أ 
  

 وإجؼين  بلميكة  ف مد   وأن بف  الؿـقط بيلعؿؾ بـػسف  ؼقم أن -1

 ٓئؼة. معيمؾةً  الـَّيس  عيمؾ وأن

َص  أن -2   العؿؾ وقَت   خص 
ّ
 وظقػتف. واجبيت ٕداء الرسؿل

مَ  أن -3 ةٍ  أوامر مـ إلقف  ص ر مي  ـػ     وذلؽ وأميكة  ب قَّ

 .الؾَّقائ و الؼقاكقـ ح ود

 عؾك  حيفظ وأن  الؾَّقائ و الؼقاكقـ بلحؽيم  ؾتمم أن -4

 جػرضف بؿي أمقالفي إكػيق    تؼقَّ َ  وأن  ولةال َّ  مؿتؾؽيت

 . عؾقفي وأن  حرص إميكة 
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 جصرفيجف    سؾؽ وأن القظقػة  كرامة عؾك  حيفظ أن -5

 .القاجب وآحتام ُؼ َ تَّػِ  مسؾًؽي

فيدة إذا مي است عل  -6 لسؿيع افيدجف   جحؼقؼ أن  ؾتمم بلداء الشَّ

فيدة مخيلػة جلد بقَّة جستقجب الؿسيءلة.  إداري   وع م أداء الشَّ
 

 :الؿقظَّػ عؾك  حظر ة:الوضقػق   الؿحظورات -ب
 

اتب  ستلجر أو  شتي أن -1  عؼيراٍت  بيلقاسطة أو يلمَّ

 أعؿيل فقفي  مد يالَّتل  ةحؽقمقّ ال الجفة مـ مـؼقٓت أو

 .ذلؽ مـ اقًئي لفي ر مج   أو  بقع أن عؾقف  حظر كؿي وظقػتف 

اتب مصؾحة لف جؽقن أن -2  أعؿيل   بيلقاسطة أو يلمَّ

 جفةٍ  ةِ أ َّ  بلعؿيل جتصؾ عؼقد أو مـيقصيت أو مؼيوٓت أو

 .ةحؽقمقَّ 

ًٓ   مد ي أن -3    ولق دوهنؿي  أو مؽيفلةٍ  أو بؿرجَّب لؾغقر أعؿي

ّٓ  ة الرسؿقَّ  العؿؾ أوقيت غقر   بنذنٍ إ
 
ؾطة مـ كتيبل  الس 

ة   بؿ يبة اإلذن هما عؾك الحصقل ع م وُ عترب الؿختصَّ

 . الؿسيءلة جستقجب ةجلد بقَّ  مخيلػة

  القصي ة أو الؼقامةَ   تقلَّك أن ػلؾؿقظَّ   جقزمع مي سبؼ:  -4

ـ الغيئبقـ7 عـ القكيلة أو  كسب أو قربك صؾةُ  بؿ جربُطف مؿَّ
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 التَّيبع الجفةَ  الؿقظَّػ  خطر أن عؾك الرابعة  ال رجة لغي ة

 .بملؽ لفي

 كين. غر  ٕي   وظقػتَف  ستغؾَّ  أن -5

 مـفي  صقر أو  رسؿقَّة و يئؼ ةِ أ َّ  بلصقل لـػسف  حتػظ أن -6

ي غقرهي7 أو جسجقؾ  ارائط أو أوراًقي  كيكت سقاء   تعؾَّؼ مؿَّ

 بف ُكؾ َػ  بعؿؾٍ ة خيصَّ  كيكت ولق بي   عؿؾالَّتل  بيلجفة

 اخصق ي.

معؾقميٍت عـ إعؿيل الَّتل  ـبغل أن جظؾَّ سر  ًَّة أن   لل بل َّة  -7

ٍة جص ر بملؽ.  بطبقعتفي  أو َوْفًؼي لتعؾقؿيٍت خيصَّ
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: ٔاجثاخ انؼايهني يف ادلساجدِ يف   ثاَٛاا
 
 
 قطاع ادلساجدِ ٔنٕائحّقزاراخ  ظم

 
ٌ ادلشرتكحانٕاجثاخ   -9

 
 تني اإلياو ٔادلؤِّ

 

 .القظقػة وكرامة الققير مظيهر عؾك الحرص -1

 هقبتف مـ  ـيل مي وكؾ    الؾَّغقو الر  بة مجيلس عـ  بتع  أن -2

 .الـَّيس  ؼةَ  ُ ػؼ ه أو

ؿيح ع م -3 إلك  مصيحَػ  أو أارطةٍ  أو كتٍب  ةأ َّ  بندخيل السَّ

ّٓ  الؿسج  ة  اإلدارة طر ؼ عـإ  ةأ َّ  وضع وع م الؿختصَّ

ّٓ  بيلؿسج  مؾصؼيٍت  أو مـشقراٍت   .الؿعتؿ ة قحةالؾَّ   إ

 لؾجؿعقَّيت بيلؿسيج  ال َّؼيفقَّة شطةٕكا إقيمة بضقابط ؼق  التَّ  -4

ؿيح وع م الخقر َّة  والؿربَّات ِح  لغقر السَّ  كتيبق ي لفؿ الؿصرَّ

ؾطة مـ ة الس    محيضرةٍ  بنلؼيء أو  الؿـرب بيعت ء الؿختصَّ

 مقضقع كين مفؿي  الؿسج    ح ثبيلتَّ  أو  درسٍ  أو

 الح  ث.

 ةالـَّظيف اركيت أعؿيل عـ التَّؼصقرو الـَّؼص بلوجف اإلب غ -5

قيكةو  وج ت. إن الؿسج    الص 
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ّٓ  بيلؿسج  ةكفربيئقَّ  جركقبيت أو أجفمة أ َّة إضيفة ع م -6  بع إ

 .  بملؽ اإلذن أخم

يدر ظؿةٕكوا يتيلتَّعؾقؿب بيٓلتمام التَّعف   -7   القزارة مـ ةالصَّ

 العؿؾ. ؿجـظ  الَّتل  التَّعيمقؿو

  لؾؿجيلس را  أوالخطقب التَّ  ؿمذ ن  حيل رغبة اإلميِم أوال -8

 الّتؼ م ة: فعؾقفقَّ التَّعيوكيت ة أو الجؿعقَّ و البؾ  َّ ة أقيبقَّ الـ  

جقعبيٓستؼيلة  وُجـفك خ ميُجف. ولف الحؼ     إلك العؿِؾ  الر 

  حيل ع م فقزه  أو جركِف لؾؿجؾس خ ل الػتات 

  ي.قيكقكق  دة الؿح َّ 
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8-  
 
 حانٕاجثاخ ادلُاطح تاإلياو خاص

 

دْجف وزارُة إوقي  مـ مقاعق  إقيمِة  -1  تؼقَُّ  اإلميُم بؿي ح َّ

ُ  مي  جح  -شيُوِر مع أهؾ مسج هبيلتَّ –  و ؿؽـ الصَّ ة

 ُ ـيِسُبفؿ.

إلك الؿسجِ  قبؾ مقع  اإلقيمِة  بيلحضقركػَسف  ُ ؾِمُم اإلميمُ  -2

 شق ش.لخقر والتَّ ٓ  تسبََّب   التَّ حتَّك بققٍت كيٍ   

  الؼراءة    بروا ة حػص بـ سؾقؿين الؽق    ؾتِمُم  -3

ؾقات ّٓ  7 مـعًا لؾتشق ش عؾك الؿصؾ قـ الصَّ بيست ـيٍء مـ إ

 القزارة.

يدر ستاجقجقَّةبيٓ التَّعؾقؿ    ؾتمم -4   ال َّؼيفقَّة الؿراقبة مـ ةالصَّ

 .ةالػـ قَّ  مونالش   ومؽتب

قيسقَّةبتِعُ  عـ الؼضي ي  َ  -5 ّٓ   التَّعؾقؿ   الس  مي  ؽقن وفؼ إ

رعقيسة الس   ب كؾَّ مي ة  بعقً ا عـ العقاطػ  و تجـَّ قَّ الشَّ

 ة.أو عيمَّ ة خيصَّ ي إلك فتـة  مد  

يدرعؾك اج بيع إوامر  الـَّيس حث   -6  ـ ة مِ الصَّ
 
إمر   ولل

ؿعو جتف    جعؾقؿفؿ  بيلؿعرو   واج بيع  الطَّيعةو السَّ

ةٕكا  فقفي ص ُح العبيد والب د.الَّتل  ظؿة العيمَّ
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 مع محيضرة أو ة عؾؿقَّ  دورة أو ك وة   ؼقؿ أن لإلميم ُ سؿ  -7

ص  .الؿحيفظة مسيج  إدارة مـ بنذنٍ  لفؿ الؿرخَّ

ل الؿسموُل  هق اإلميمُ  -8  إدارة قبؾ مـ الؿسج  عـ إوَّ

 . لفي التَّيبع الؿسيج 

يدر التَّعيمقؿ جـػقم عـ مسموٌل  اإلميمُ  -9   اإلدارة مـ ةالصَّ

 جؿفقر إلك فةالؿقجَّ  التَّعيمقؿ عـ ومسموٌل   وآلتماِم بي

 .الؿصؾ قـ

قيكة أعؿيل جؿقع عـ اإلدارة إب غ اإلميم عؾك  جب -11  الص 

 قاصؾالتَّ الؿسجُ  بلي  وسقؾٍة مـ وسيئؾ    حتيجفيالَّتل 

 الؿتيحة.

  حيل ع م اكضبيطِف   ؿمذ نأن َ ـَصَ  ال اإلميم عؾك  ـبغل -11

َتف بنب غ اإلدارِة بملؽ.إو  َّٓ ُ ربُئ ذمَّ

يل   ؿمذ نعؿِؾ ال أداء مـ التلك  ُ  اإلميم عؾك -12 وعؿِؾ ُعؿَّ

 وجؿقع ومرافؼف الؿسج  كظيفة   ؿومتيبعتفة  الـَّظيف

 .اإلدارة جعؾقؿيت حسب اموكف 

د -13   الـ سيء مسج  فقفي و غؾؼ  ػت الَّتل  إوقيِت  اإلميمُ   ح  

 .اإلدارة جقجقفيت حسب
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 أو َضَرٍر7  أو خَؾؾٍ   خطرٍ  ٕي   الؿسج  جعر  ِ  حيل   -14

ة الجفيت بنب غ اإلميمُ   ؼقمُ   .فقراً  واإلدارة الؿختصَّ

الؿصؾ قـ  أح ِ  مـ جع    أو ججيوز ٕي   اإلميم جعر  ِ  حيل   -15

ؾؿقَّ رق   مَؼر  عؿؾِف7 ُ حيوُل َحؾَّ الؿشؽؾِة بيلط   َّٓ الس   ِة  وإ

 .واإلدارة الؿخػر بنب غ  ؼقمَ  فؾف أن

ُدهي القزارة.الَّتل  ر ؼةبن بيت حضقره بيلطَّ  اإلميمُ   ؼقمُ  -16  جح  

نُ  َ  ُ  -17  تفيءكٓا بع  ودروسف كشيطيجف ةفر َّ الشَّ  البطيقة   و 

 .مـفي

ّٓ    الؿسج  خقاطر أو دروس بنلؼيء ٕح  ٓ  سؿ  -18 إ

 .اإلدارة مـ بتصر  

 ائرةالمَّ  ةآجتؿيعقَّ و ةالخقر َّ  سيتالؿمّس  مع اإلميمُ   تعيمُؾ  -19

 الؼرارات ضقء   عيترب التَّ  جؿع ب   لؾؿسج 

تل  عؿقؿيتوالتَّ   يلؾَّقائ وعؾقف أن  ؾتمَم ب القزارة  جص رهيالَّ

يدر لن مـ القزارة  وٓ َ سؿ  ٕحٍ  بجؿع ِة   هما الشَّ الصَّ

ّٓ  عيت   الؿسج رب التَّ   مـ القزارة. بتصر ٍ  إ
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 مـشقرات أو  كتٍب  أو  مصيحَػ  بندخيل ٕح ٍ  ٓ  سؿ  -21

ّٓ  بصر ة إلك الؿسج  وأ سؿعقة مقادَّ  أو  بقستات أو إ

 بف.إخراج كؾ  مي لؿ  مَذن  جب اإلدارة  و مـ بتصر  

َ عتـل و  الؿسج  لقحة   الؿعؾـةَ  الؿـشقراِت  ُ تيبُع اإلميمُ  -21

 .في ِ  تح ب

عؿقؿيِت والؼرارات الؿتعؾ ؼَة بيلؿسيجِ   تيبُع اإلميُم التَّ  -22

 الح   ة. قاصؾالتَّ والعيمؾقـ فقفي بؿختؾِػ وسيئِؾ 

ِد لخطبة الجؿعِة وص جِفي. بيلققت ق  ؼَ التَّ  -23  الؿح َّ

ي   بؿي 7 فقؾتِممُ الؽسقُ  الخسق  وو وآستسؼيءُ  إعقيدأمَّ

ُؿف  حقـف.   الؿسيج  قطيعُ   عؿ 
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 انٕاجثاخ ادلُا -4
 
 حطح تاخلطٛة خاص

 

 إلك قسؿقـ:ة خيصَّ طة بيلخطقب جـؼسؿ القاجبيت الؿـي
 

 ًٓ  : واجبات متعؾ ؼة بؿحتوى خطبة الجؿعة:أّو
 

ؼ بؿحتقى الخطبة جؿؾٌة مـ القاجبيت تعؾَّ 
(1)

في مي    أهؿ 

  ؾل:

ـَّة جب أن  ؽقن محتقى الخطبة مقافؼًا لؿـفج أهؾ  -1  الس 

 ؾقك  وغقرهي.والجؿيعة   آعتؼيد  والعؿؾ  والس  

مة  وعر   جب أن جؽقن الخطبة جيمَّ  -2 ة إركين7 مـ الؿؼ  

ي الؿقضقع  والخيجؿة  وأن  راعك   كؾ  ركـ مي  ؾقؼ بف7 مؿَّ 

 هق ممكقر   أدب الخطيبة.

دة الؿقضقع  ن جؽقن الخطبة واضحة إه ا   مح َّ  ـبغل أ -3

بؽ  بعق ة عـ متابطة إفؽير  جق    ة العر   حسـة السَّ

 ؾ بقـ الؿقضقعيت الؿختؾػة ب  مـيسبة.ؼ  ـَ ة  والتَّ العشقائقَّ 

ة  سيسقَّ  ـبغل أن  ؽقن الؿحتقى ايم ً لعـيصر الؿقضقع إ -4

 الققت الؿتيح لؾخطبة.م عؾقفي بؿي  تـيسب مع لؽ مع استقػيء ا

                                                           

 إن لؿ  ؾتمم بخطبة القزارة.(  8)
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ة الػصقحة  مع الحرص عؾك العربقَّ  يلؾ غة جب جؼ  ؿ الخطبة ب -5

إسؾقب البؾقغ ق ر اإلمؽين  وُ تجيوز عـ استعؿيل بعض 

 ة أحقيكًا  إذا اقتضك البقين أو الؿؼيُم ذلؽ.إلػيظ العيمقَّ 

ركقم ف  مع التَّ بِ طَ   مقضقعيت ُخ  عِ ق  ـَ أن  حرص عؾك التَّ  ـبغل  -6

إلقفي   العؼق ة   الـَّيسجؿس  حيجة الَّتل  عؾك الؿقضقعيت

 ة  وغقرهي.والعبيدات  والؿعيم ت  وإحقال الشخصقَّ 

ؾػقاه  مـ آ ير أن  حرص عؾك جطعقؿ خطبتف بيلشَّ   ـبغل -7  السَّ

  مع الؿعيصر ـ يلحقـ  وقصص الؿيضقـ  وحؽي يتالصَّ 

 تفي.مراعية  بقهتي  وواقعقَّ 
 

 واجبات متعؾ ؼة بلداء خطبة الجؿعة:ثاكقًا: 
 

في مي  ؾل: تعؾَّ   ؼ بلداء الخطبة جؿؾٌة مـ القاجبيت  أهؿ 

د لؾشروع   الخطبة  والققت  جب آلتمام بيلققت الؿح َّ  -1

 الؾَّقائ الؿسؿقح بف إللؼيئفي    ضقء مي جـص  عؾقف 

ةـظقؿيت والتَّ   بملؽ. الخيصَّ

ؼ العيرضة لؾقزارة فقؿي  تعؾَّ يت يلتَّقجقف جب آلتمام ب -2

  مقضقعفي   جح بيلخطبة7 سقاء مـ حقث جعققـ الخطبة  أو 

 ـ فقفي  أو غقر ذلؽ.عؾك دعيء معقَّ  أو الحث  
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سيت أو الؿمسَّ  ص  الخطبة لألاخي ر  ِ عَ  جب آبتعيد عـ التَّ  -3

 . أو جؾؿقًحي ول7 جصر ًحيأو ال   

مـ أح اث   ةإمَّ م عؾك مي جعقشف لؽ ٓ  ؿـع الخطقب مـ ا -4

 قسطقَّةو ؿر  بي مـ كقازل  بشرط أن  ؽقن جـيول ذلؽ ب

 فققج.واعت ال  بعق ًا عـ اإل يرة والتَّ 

 مماعة: فعؾقف آلتماُم بخطبة القزارة. خطبةٍ إذا ُكؾ َػ ب -5
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ٌادلانٕاجثاخ ادلُاطح ت  -3
 
ح ؤِّ

 
 خاص

 

ـٌ عؾك عؿؾف7 ؿمذ نال فعؾقف أن  حرَص عؾك رفع  ممجَؿ

فيوِن عـ التَّ   بتع َ إذان عـ  دخقل وقتف  والؿبيدرة إلك ذلؽ  و

م   جـظقؿ –ؽيسؾ   ذلؽ  و جب عؾقف أ ضًا والتَّ  مع مي جؼ َّ

 :-عؿؾف

ب ولة  فيحسب مقاققت الصَّ ةرفُع إذان عـ  دخقل وقت  -1

ؿيحلخقر   ذلؽ  وع ُم   وع ُم التَّ الؽق ت ٕي  اخٍص  السَّ

 بيلؼقيِم بملؽ.

ؾقات اإلقيمة -2 دجف مي حسب وقتفي   الخؿسِ  لؾصَّ  القزارة ح َّ

 آج ػيُق  عؾقف جرى بؿي أو واإلقيمة  إذان بقـ ةمـقَّ المَّ  لؾػتة

ائؿ الؿسج  رّواد مع  .قـال َّ

 جؽؾ ػ لؿ إذا غقيبف  عـ  الخطقِب  أو اإلميمِ  ؿفيم  ب الؼقيم -3

ة الجفيت  .مؼيمف  ؼقم آخر خطقبًا أو إميمًا الؿختصَّ

 والؼقيمبتفقئِة الؿؽب رات   7الجؿعة خطبة عؾك اإلارا  -4

  ؼقم ـمَ  إلك ؾةالؿسجَّ  ةالؿيدَّ  وجسؾقؿ  بتسجقؾ الخطبة

 .اإلدارة إلك بتقصقؾفي
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ؿع الؿسج  مؽتبة جـظقؿُ  -5  وجقسقر وففرستفي  ة والبصر َّ  ةقَّ السَّ

 .الؿسج  ادلروَّ  مـفي آستػيدة

 ةبل َّ  اإلميم وجبؾقغ الؿسج   مرافؼ اكتؿيل مـ ك  ُ لَ التَّ  -6

 .الجيكب بما جتعؾَّؼ مؾحقظيت

ؼ أن و ـبغل ي إدار    الؿسج  إميم إلارا   خضع ؿمذ نال -7   ـس 

ة خيصَّ و الؿسج     العؿؾ بشمون  تعؾَّؼ مي كؾ     اإلميم مع

 احةوالرَّ  واإلجيزة   ػروالسَّ  وآستئمان   الغقيب مسيئؾ

 .ذلؽ إلك ومي الؿسج     يتالـَّشيط بعض وإقيمة ة إسبقعقَّ 

تل  ر ؼةبن بيت حضقره بيلطَّ  ؿمذ نال  ؼقمُ  -8 ُدهي القزارة.الَّ  جح  

ُم إلك اإلميمة كيئٌب عـ اإلميِم عـ  غقيبف ؿمذ نال -9    فقتؼ َّ

 في لغقره.وٓ  تكُ 

 قَؾمُمف أن  تؼقََّ  بخطبة القزارة.فبخطبة الجؿعة:  ؿمذ نال إذا ُكؾ َػ  -11

 التَّعيون وعؾقف الؿسج   عـ ال َّيين الؿسموَل  ؿمذ نال  عترب -11

 .الؿسج  عؾك والؿحيفظة يت التَّعؾقؿ جـػقم   اإلميم مع

ـٍ  الصَّ ة وقت دخقل قبؾ الؿسج   أبقاب فت  مـ التلك  ُ  -12  بمم

 كيٍ .
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ا
ا
ادلُاطح تاإلياو ٔاخلطٛة  انٕاجثاخ: ثانث

ٌادلٔ
 
  يف ؤِّ

 
حيفٕٓو ان ظم

 
  ٕسطٛ

 
 حاإلساليٛ

ُٚٔٔسائم اخلطاب 
 
 اند

 
ٙ 

 

 ـي ؿحة  ف  ـُ مـ أبرز سؿيت ار عتـي السَّ  قسطقَّةال
 
 اإلس مل

  أو العبيدات  ؼة بيلعؼيئ   جؿقع جشر عيجف  سقاء الؿتعؾ   وسطٌ 

 ؾقك وإخ ق.أو الس    أو الؿعيم ت

بقـ إفراد والؿجتؿعيت   جؼقؿ الع َل  وسطٌ  ةٌ اإلس م أمَّ  ةُ فلمَّ 

 ود ـفؿ. الـَّيسجحػظ دكقي الَّتل  وجلمر بؿحيسـ إخ ق

ة  سيكقَّ كإلػؼ مع الػطرة ا تَّ  الَّميهق  وآعت اُل  طُ قس  والتَّ 

رعُ و إلك  ُق إكؿي جتطرَّ  داعقين إلقف  وكؿي ققؾ: أفيُت  والعؼُؾ  الشَّ

 بلطراففي  فخقير إمقر أوسيطفي. ةٌ إطرا   وإوسيط محؿقَّ 

 هق كتيب اب :جـضبط بف حقيجـي الَّمي قسطقَّةلا مقمانُ و

ةإو   حيبةلصَّ بػفؿ ا  ملسو هيلع هللا ىلص  ٍ ـي محؿَّ كبق   وسـةُ   جعيلك  ئؿَّ

 .وٓ جػيءٍ    ومـ غقر غؾق  وٓ جػر طٍ  مـ غقر إفراطٍ الؿعترب ـ  

 ظؾ     بؿ مـيطةٌ  واجبيٌت  ؿمذ نالووالخطقِب  وعؾك اإلميمِ 

 ال   ـالخطيب  ووسيئؾِ   ةاإلس مقَّ  قسطقَّةمػفقم ال
 
   مـفي:ل
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عقةفؿ    جب أن  ؽقن مـفجُ  -8  مـفَج جعيلك إلك اب  ال َّ
 
  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبل

لقؾ ـ ر  داعقـ إلك اب بعؾؿ وه ى  متحَ  حق  ال َّ بػفؿ  الصَّ

ةٕاو قـالتَّيبعو   حيبةلصَّ ا ب عص   ـ عـ التَّ الؿعترب ـ  مبتع ِ  ئؿَّ

قـ بيلحؽؿة والؿقعظة الحسـة  لألاخيص  وجسػقف أراء  مؾتممِ 

 حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ ييُّ قيل جعيلك:

 مح جح مج حج مث هت  مت خت حتجت هب مب خب
 .[822الـحؾ:]َّجسحس مخ جخ

وح ه   اب بق  -التَّقفقؼ ه ا ةَ – الـَّيسه ا ة  أنَّ  قاأن  عؾؿ -2

  والب غ  واستعؿيل أصؾ ٓلةال   ؿي القاجُب عؾقفؿ ه ا ة وإكَّ 

  ٍ محؿَّ  فلـبق  جعيلك فؼ  قيل اب  7الطرق وأكػعفي وأك رهي جل قراً 

 .[15]الشقرى: َّزي ري ٰى ينُّملسو هيلع هللا ىلص: 

عـ  دعقهتؿ  ومخيطبتفؿ بؿي  ـيسب  الـَّيسمعرفة أحقال  -3

  والؿصيل  والؿػيس   مين والؿؽينأحقالفؿ  مع مراعية المَّ 

ر عةومؼيص    .الشَّ

حقح ةاإلس مقَّ  قسطقَّةالعـي ة بتسقخ مػيهقؿ ال -4 ة  وغرس الصَّ

حق  التَّعي شوآعت ال  مع معرفة مػفقم  قسطقَّةققؿ ال   الصَّ

 وجطبقؼف   القاقع.
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عل -5   وبع ه قبؾ ظفقرهي  طر  التَّ و الغؾق    معيلجة ظقاهر  السَّ

 ة إزالتفي.وكقػق   راهتيظر   أسبيبي ومم   وذلؽ بيلـَّ 

جر   ب  ع والتَّ ػسقؼ والتَّ ؽػقر والتَّ ع م الخق    مسيئؾ التَّ  -6

ؼة ب ميء الؿسؾؿقـ  وإحيلة ؼة بيٕعقين  والؿسيئؾ الؿتعؾ  الؿتعؾ  

ةذلؽ إلك الجفيت   والعؾؿيء الؿق قققـ. الؿختصَّ

جتؿيع الحث   -7 خت     قوالقح ة عؾك الخقر  وع م التػر    عؾك ٓا وٓا

عقةو  ل الطَّيعةلؾسؿع و ال َّ
 
ٕمر الؿسؾ قلل  يلؿعرو .ب   بؾ هؿ ا

عقةُ  -8 خر ـع   والتَّ   العـػ إلك كبمِ  ال َّ   حؼققفؿ وسؾِب   ي عؾك ٔا

حق  يلـَّصعقاطػ بال وظؾؿفؿ  وضبطِ  ر  والعؼؾ   الصَّ  .الصَّ

القسط   ةإمَّ ة ق َّ ة  وهل هُ لألمَّ  ةاإلس مقَّ ة  َّ قِ الحػيظ عؾك الفُ  -6

ة عـ الؿـؽر  الـَّيهقالؿممـة بيب  وأمرة بيلؿعرو   و

قابطب رع يلضَّ  جه ين ىن منُّجعيلك: اب ة  قيل قَّ الشَّ

 مي خي حي جي  يه ىه مه
 .[880آل عؿران: ]َّىي

معفي  عيمُؾ الؿعتربة  والتَّ  ةاإلس مقَّ ة الػؼفقَّ احتام الؿماهب  -11

 
 
  وجقققر أهؾ العؾؿ وٓ ازدراءٍ  ٍب مـ غقر جعص   بؿـفج وسطل
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ر عةيت قَّ الؿق قققـ  مع العـي ة الؽربى بؽؾ     فيوأصقلِ  الشَّ

 والػروع. الجمئقَّيتوع م إهؿيل 

حق عيمؾ التَّ  -11 ي عؾك الع ل لن  ؽقن مبـق  ب 7مع الؿخيلػ الصَّ

 .جحي ؾؿ وآفتاء واإلالظ  عؾك   ٓ صي إلكوا الص  قو

ػفؿ مـف خ   ومي  ُ   والؿجؿؾ م العيم  لؽ البع  عـ ا -12

 بس والخؾط.ٓ  ؼع الؿستؿع   الؾَّ حتَّك  7الحؼ  

ي  قاهر بيلظَّ  الـَّيسعيمؾ مع التَّ  -13  في إلك اب جعيلك.ؾُ ؽِ فـَ  7سرائرهؿأمَّ

رعالعؾؿ بيٕحؽيم  -14 ة دلَّ إلقفي  وبيٕ الـَّيس  عق الَّتل  ةقَّ الشَّ

ر عةققاع   ظؾ      ة آست ٓلة عؾقفي  وبؽقػقَّ الَّ ال َّ    الشَّ

 شر ع.وأسرار التَّ   ومؼيص  إحؽيم

 ر.ق  فَ التَّ البع  عـ و  ل   إمقر  وجرك العجؾةك  لَ التَّ  -15

يت الح   ة وآختاعيت الج   ة فقؿي  خ م ؼـقَّ الت  استعؿيل  -16

 .  وضقابطفال   ـبؿي ٓ  تعير  مع ققاع    و ـشره ال   ـ

 

 
 
 ْذا، ٔصه

َ
ى
 
 ػهٗٗ اهلل ٔسه

َ
  ٔتارك

 
 ُاَثٛ

 
 
 د  حمً

 
ٍ
َ
ٍ اسر

َ
 ، ٔػهٗ آنّ ٔصحثّ أمجؼني، ٔي

 
ْ
رِّ ٔاْردٖ تٓد

 
ِ إىل ٕٚو تسُ

َ
ٗ أثز

َ
ٍِّٚٚ ٔاقرف

 
 ،اند

 
 
 هلل رب

ُ
 انؼادلني. ٔاحلًد
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  ؤٌٔٔانش
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 2..................................كهًح ٔكٛم انٕسارج.
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: تـظقم طؿل اإلمام........................ ًٓ  37........أو
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: العلقات الؿشتركة..... ًٓ  77.........................أو

 77.........بالؿسجد....................العلقة  -1

 88......بالعامؾقن يف الؿسجد...........العلقة  -2

 81.................الؿصؾ قن...........بلعلقة ا -3

 81......................العلقة باإلدارة......... -4

ةثاكقًا: العلقات   83............بطبقعة العؿل..... الخاص 

 
 
اذيسؤٔنٔ انث: حقٕق انؼايهني يف ادلساجدانثاب انث

 
 13-25..ٓىٛ

: حؼوق  ًٓ  87........العامؾقن يف الؿساجد..............أو

 87.........قاكون الخدمة الؿدكق ة ضل   الحؼوق يف -1

 88.....ائِحهقرارات قطاع الؿساجد ولو ضل   الحؼوق يف -2

 91..................العامؾقن يف الؿساجد لق اتومسم: ثاكًقا

 
 
ح تانؼايهني يف ادلسجد..انثاب انز

َ
ُاط ٕاجثاخ ادل  992-15....اتغ: ان

 : ًٓ  97..قاكون الخدمة الؿدكقة. ضل   العامؾقن يف الؿساجد يف واجباتأو
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 111...قرارات قطاع الؿساجد ولوائِحه ضل   العامؾقن يف الؿساجد يف واجباتثاكقًا: 

 111.............................الواجبات الؿشتركة. -1

 113.....ة.............خاص  إلمام الواجبات الُؿـاَصة با -2

  117..ة.............الُؿـاَصة بالخطقب خاص  الواجبات  -3

نالالواجبات الُؿـاَصة ب -4 ة................ ؿمذ   111خاص 

 112......وسطق ةال مػفوم ضل   يف ..الُؿـَاَصةواجباُت : الثالًثا

 992-992...........................احملرٕٚاخفٓزس 


