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ننن

ُ
كهًح ٔسٚز األٔقاف ٔانشؤٌٔ اإلساليٛح
السددد م عؾدددك سدددق
الحؿددد ب رب العددديلؿقـ و َّ
الصددد ة و َّ
محؿ ٍ وعؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
إكبقيء والؿرسؾقـ كبقـي َّ
أ َّمي بع :
فد َّ
دنن وزارة إوقددي والش دمون اإلس د م َّقة ب ولددة الؽق ددت
اكتفجددت اسددتاجقج َّقة متؽيمؾددة مددـ بددقـ أهدد اففي بقددين وسددط َّقة
اإلس م واعت الف وال َّ عقة إلقدف ومدي درجبط بدملؽ مدـ التَّسديم
وقبددقل أخددر والتددمام الحددقار وكبددم التّطد ّدر بصددقره وأاددؽيلف
كي َّفة.
و ُجعترب الؿسديج

الؽق دت مدـ أهدؿ الؼـدقات ا َّلتدل َجعتؿد ُ

عؾقفي القزار ُة كشر اإلس م وجعم ِم دوره الحضيري آرجؼديء
الددرغؿ مددـ جعدد ِد العقامددؾ
بدديٕمؿ والـَّفضددة بيلشددعقب وعؾددك َّ
الؿدددم رة فيعؾ َّقدددة الؿسدددج كقسدددقؾة لـشدددر الؿدددـفج القسدددطل
ِ
أئؿدة
وجرسقخف ّإٓ أن أبرز جؾدؽ العقامدؾ تؿ َّد ُؾ جعم دم كػديءة َّ
خيصدة فقؿدي تعؾدؼ
الؿسيج والخطبيء والؿمذكقـ وآرجؼيء بدؿ َّ
الضددقابط
برسدديلتفؿ وأدوارهددؿ ومسددمول َّقيهتؿ وبقددين الحدد ود و َّ
الؿفـ َّقة لتؾؽ القظقػة العظقؿة.
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ُ
َّ
أئؿدة
و ليت (يٛثاق ادلسجد) حؾتدف الج د ة لقد عؿ جطؾعديت َّ
الؿسيج ِ وخطبيئفي لؾؼقيم بؿفيمفؿ الجؾقؾة ورسيلتفؿ العظقؿة بدلكرب
قد ر مدـ الجدقدة واإلحسدين والؿفـ َّقدة العيلقدة

ظدؾ متغقدرات زميك َّقدة

ُ
ججعؾ مخيطب َة الـَّيس واإلسفيم إرايدهؿ مسدمول َّقة عظقؿدة
ومؽيك َّقة
مفؿة مع َّؼ ة ٓ س َّقؿي بعد مدي عرفتدف وسديئؾ ال َّتقاصدؾ آجتؿديعل مدـ
و َّ
اكتشد ٍ
دير وجقس دع وج حددؼ وجطددق ٍر ومددي حددقط بؿج َتؿعيجـددي مددـ أفؽددير
مضددؾؾة ودعددقات ه َّامد ٍدة هت د د الشددعقب بددؾ وجؼضددل عؾددك ال د ول
ئؿدة والخطبديء والؿدمذكقـ
عؾدك إ َّ

والؽقيكيت ...بيت ذلدؽ كؾدف ػدر

يلربيكقة والقسط َّقة وال َّعقة الجدي َّدة الؿفـ َّقدة وإاديعة
آلتمام وال َّتقاصل ب َّ
روح التَّعي ش السؾؿل والقح ة القطـ َّقة وال َّتقاصؾ البـَّيء.
تشدر بيلعؿدؾ مسديج
وإكَّـي إذ ُكف ي هما الؿق يق لؽدؾ مدـ َّ
الدددقزارة إمي ًمدددي أو خطق ًبدددي أو ممذ ًكددديَ :لـسدددلل اب جعددديلك لفدددؿ التَّقفقدددؼ
الس اد وأن حػظ الؽق ت وأه َؾفي مـ كؾ مؽروه وسدقء وأن قفدؼ
و َّ
سدؿقع
ولدل عفد ه إمدقـ لؽدؾ مدي حبدف اب و رضديه إكَّدف
ٌ
أمقر الب د و َّ
مجقب ال عيء.
ب
ُ
قر ٌ
ٔسٚز األٔقاف ٔانشؤٌٔ اإلساليٛح

ادلسرشار د .فٓد حمًد حمسٍ انؼفاسٙ
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كهًح ٔكٛم ٔسارج األٔقاف ٔانشؤٌٔ اإلساليٛح
الس م عؾك سق
الحؿ ب رب العيلؿقـ و َّ
الص ة و َّ
محؿ ٍ وعؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
إكبقيء والؿرسؾقـ كبقـي َّ
أ َّمي بع :
َّ
فنن الؿسج َ
م رسة

اإلس م وعؾك َمر الؼرون َل ُق َع أعظؿ

جير خ الؿسؾؿقـ وأقربي إلك كػقسفؿ وأروحفي عؾك

َّ
وظؾ الؿسج عؾك
قؾقبؿ وأا هي جل ًقرا مسقرهتؿ الحضير َّ ة
الماهرة مـير َة العؾؿ وم يبة العؾؿيء و
مر العصقر َّ

سيحيجف

مجيلس التَّعؾقؿ و رحيبف أققؿت الؿ ارس العؾؿ َّقة
اكعؼ ت
ُ
وكشلت الؿماهب الػؼف َّقة وكين دو ًمي عؾك م ى فتات العم
ومركما لؾؼضيء وجيمعة لؾعؾؿ
محرا ًبي لؾعبيدة وقيع ة لؾحؽؿ
ً
وال َّؼيفة.
وٓ مطؿ

استعيدة مقاقع الر يدة همهّ 7إٓ بيستجيع

أدواره ال ـ َّقة وال َّؼيف َّقة وآجتؿيع َّقة كيمؾة وٓ سبقؾ
الؿسج
َ
ِ
والخطقب والؿمذن وبقين
إلك ذلؽ َّإٓ مـ خ ل العـي ة بيإلميم
الرئقس ووظقػتفؿ العؿؾ َّقة بصقرة واضحة صر حة
دورهؿ َّ
أدواره الػيعؾة حقية الـَّيس.
لتسيهؿ استعيدة الؿسج
َ
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واستشعيرا مـ وزارة إوقي والشمون اإلس م َّقة ب ولة
ً
القاقع الؽق تل ل ِ َؿي لف مـ أدوار
الؽق ت ٕهؿ َّقة الؿسج
متع دة 7دعق َّ ة وجعؾقؿ َّقة و ؼيف َّقة واجتؿيع َّقة ول ِ َؿي لف مـ أ ر كبقر
جحصقـ الؿجتؿع مـ َّ
الموبين

ال َّؼيفيت القاف ة وال َّ عقات

الؿـحرفة :فنكَّـي قؿـي بتطق ر(يٛثاق ادلسجد) و َع ِؿ ْؾـي عؾك
جج

مضؿقكف مـ خ ل جشؽقؾ فر ٍؼ مـ الؿتخصصقـ

وإكيد ؿققـ والبيح قـ 7لقستا بف ال عي ُة عؿق ًمي بؿختؾػ
كرباسي
وظيئػفؿ الؿسج َّ ة 7فقؽقن لفؿ
ً
َّ
الشعيئر َّة
وواجبيهتؿ

وال َّ عق َّ ة

بقين أدوراهؿ

والتَّعؾقؿ َّقة

والقعظ َّقة

وآجتؿيع َّقة.
 -مح ًدا إ ُس َس

لؼ جيء هما الؿق يق – قبف الج
العيمة لرسيلة العيمؾقـ الؿسج ِ
دولة الؽق ت بصقرة
َّ
َ
والخصيئص
الؿػيهقؿ
وار َحت
الؼقل أدواره ومفيمف
فصؾت
َ
َّ
َ
َ
ِ
مجيٓت العؿؾ
ورس َؿت
وأبرزت الؼضي ي والؿقضقعيت
َ
َ
وأر َس ْت ققاع َ العؿؾ ال َّ عقي القظقػل مـ
ووسيئؾ التَّـػقم
ْ
اإلطير العيم لقظقػة
خ ل همه الؿـطؾؼيت 7فيكتؿؾ بملؽ كؾف
ُ
الؿسج

وجعؾقؿي
وجمكقرا
جـؿقة الؿجتؿع الؿسؾؿ دعق ًة
ً
ً
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حجة و تح َّؼؼ
وجػؼقفي عؾك الـَّحق ا َّلمي تؿ بف الب غ وجؼقم بف ال َّ
ً
بف اإلعمار وجتف َّقل مـ خ لف هنض ٌة حضير َّ ة لؿجتؿع كق تل أوفر مي
ؽقن حظي مـ ال َّتؿيسؽ القطـل وال َّترابط الؿجتؿعل وال َّتؼ م
التؼـل وأققى ع ًة واستع ا ًدا لتح يت القاقع ومستج َّ اجف وأعؿؼ
وع ًقي بؿؼتضقيت الف ا ة واإلص ح.
وهذا الؿقثاق الجديد -يف جؿؾته -يسعى إلى تحؼقق
مجؿوطة من األهداف والغايات من أهؿفا:
 -1التَّعر ػ برسيلة مـظقمة العيمؾقـ

أئؿة -
الؿسج ( َّ

خطبيء  -ممذكقـ) ومسمول َّقيهتؿ معرفقي ووظقػقي

إطير

متغقرات العصر ومستج َّ ات القاقع.
 -2جقجقف العيمؾقـ الؿسج ِ إلك مـفج القسط َّقة واختقيراجف
ال َّ عق َّ ة وجرجقحيجف العؿؾ َّقة.
 -3جعم م الؼ رات اإلب اع َّقة بتقظقػ الؼ رات والؿـيهج
الػ َّعيلة وسيئؾ ال َّ عقة الـَّيفعة.
 -4جطق ر الؽػيءة العؿؾ َّقة

مجيل ال َّ عقة والتَّعؾقؿ والحقار

بيلصقرة ا َّلتل جحؼؼ الػيعؾ َّقة واإلكجيز.
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 -5ز يدة القعل بيلقضع التَّـظقؿل الؼيكقين لقظيئػ العيمؾقـ
الؿسج

دولة الؽق ت وبقين حؼققفؿ وواجبيهتؿ.

ٍ
بػضل من اهلل تعالى -صقاغة الؿقثاق يف ضوء
وقد أمؽن -
تصورية التالقة:
الؿحددات ال ُّ
 -1استحضير القاقع العؿؾل

مجيل ال َّ عقة

الؽق ت

ومراعية خصقص َّقيجف الػؼف َّقة وجرجقحيجف العؿؾ َّقة واختقير
وجـظقؿي.
مي ـيسب ذلؽ مؿيرس ًة
ً
 -2رص ُ الػراغيت ال َّ عق َّ ة والتَّـظقؿ َّقة

الؿق يق الؼ ؿ

والعؿؾ عؾك َس هي معرفقي وقيكقكقي.
 -3مراعية الؿت حؼيت التؼـ َّقة والؿستج َّ ات القاقع َّقة وكقػقة
التَّعيطل معفي بؿي ـيسب خصقص َّقة الؿجيل ال َّ عقي.
 -4جحر ر إدوار الؿعرف َّقة والقاجبيت القظقػ َّقة لؾعيمؾقـ
ضقء التح يت الػؽر َّ ة ومـحفؿ مِـ إدوار
الؿسيج
مي قاجف جؾؽ التح يت والعقائؼ.
وقد روطي يف صقاغة الؿقثاق آطتبارات التالقة:
 -1الؿماوجة

الصقيغة بقـ إسؾقب الؿعر آست ٓلل

والصقيغة القظقػ َّقة الؼيكقك َّقة.
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ِ
 -2الجؿع بقـ القاجبيت َّ
الضرورات
الشرع ّقة
والؼ َق ِؿ َّقة و َّ
القظقػ ّقة العؿؾ ّقة بتقازن واعت ال.
مؼرراجف
 -3وضع محتقى الؿق يق و َّ

صقرة بـقد مـضبطة

محؽؿة أقرب مي جؽقن إلك الؿتقن العؾؿ َّقة أو الـصقص
الؼيكقك َّقة.
 -4اإلق ل مـ ذكر إد َّلة والـَّصقص ّ -إٓ مي اقتضك الؿؼيم
ذكرهَّ 7-
ٕن الؿؼصق َد مـ الؿق يق هق بقين طبقعة العؿؾ
ال َّ عقي عؾك كحق مفـل عؿؾل ولقس بح ًي معرفقي.
 -5الصقيغة بلسؾقب سفؾ وعبيرة واضحة وجؿؾ محؽؿة
بعق ة عـ اإلغراب والتّؽرار.
وإكَّـي إذ كـشر هما الؿق يق َلـرجق أن جتح ّؼؼ بف الػيئ ة
ِ
ِ
برسيلة ال َّ عقة اإلس م ّقة ا َّلتل جيءت
القعل
الؿرجقة جعم م
َّ
ﱵﱷﱸ
اقت اء برسقلـي ﷺ ﱡﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱶ

ﱹ ﱺ ﱻﱠ[سقرة قسػ ]805 :وأن جعقد رسيلة الؿسج كؿي
ٍ
مجيٓت
كيكت رسيلة ايمؾة متـقعة وضيفقة متع دة جـتظؿ
مختؾػة 7لـشر الؼقؿ اإلس م َّقة وغرس أداب وإخ ق
الحؿق ة وإبراز سؿق اإلكسين وكرامتف والحػيظ عؾك وجقده
00

وحقيجف وجؼق ؿ سؾقكف وإاعيره بيٕمـ والطؿلكقـة

ظؾ

جقجقفيت سؿق أمقر دولة الؽق ت َّ
الشقخ صبيح إحؿ الجيبر
الصبيح حػظف اب ورعيه وولل عف ه إمقـ سؿق َّ
الشقخ َّكقا
ّ
الصبيح حػظف اب جعيلك.
إحؿ الجيبر ّ
والحؿ ُ ب ا َّلمي بـعؿتف جتؿ الصيلحيت.
ٔكٛم ٔسارج األٔقاف ٔانشؤٌٔ اإلساليٛح
فزٚد أسد ػثد اهلل ػًاد٘
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كهًح قطاع اإلفراء
الصيلحيت وأاف أن ّٓ إلف ّإٓ اب
الحؿ ب ا َّلمي بـعؿتف جتؿ ّ
الصؾقات وأاف َّ
أن
وح ه ٓ ار ؽ لف َأ َم َر بعؿيرة الؿسيج وإقيمة َّ
محؿ ً ا عب ه ورسقلف َّ
بشر الغيد ـ إلك الؿسيج والرائحقـ بيلـ ُمل
َّ
ورفع ال َّ رجيت ص َّؾك اب عؾقف وس َّؾؿ وعؾك آلف وصحبف ومـ
اهت ى ب ف مي دامت إر

والسؿقات.

أ َّمي بع َّ :
فنن الؿسج اإلس م لف مؽيكة رفقعة ومـملة عيلقة
مـقعة وهق رمم وح ة الؿجتؿع َوفِل فضؾف والحث عؾك عؿيرجف
حسقي ومعـق ي وردت آ يت وأحيد ث ك قرة ومي ذلؽ ّإٓ ٕكَّف
الؿمسسة إولك
َّ

الؿجتؿع ا َّلتل جؼقم بيلع

مـ القظيئػ

اإل ؿيك َّقة وال َّؼيف َّقة وآجتؿيع َّقة والتقجقف َّقة العي َّمة.
ومـ هـي :كيكت العـي ة بف والحرص عؾك عؿيرجف والعؿؾ
عؾك جطق ر أدائف وجحؼقؼ أدوراه الؿـشقدة وجـظقؿ العؿؾ فقف
والرقل بيلعيمؾقـ فقف -حتّك ؼقمقا بلداء عؿؾفؿ وجلد ة رسيلتفؿ
ّ
عؾك أحسـ وجف وأكؿؾف -مـ أجؾ الؿؼيص وأعظؿ الغي يت.
وهمه الغي ة الـبقؾة هل ا َّلتل دأبت وزارة إوقي
اإلس م َّقة ب ولة الؽق ت دائؿًا عؾك الـفق
02

والشمون

بي وجحؼقؼفي عؾك

جؿقع الـَّقاحل والؿستق يت وا َّلتل مـ أهؿفي الجيكب الؿتعؾؼ
بتـظقؿ العؿؾ

الؿسيج

بيٕئؿة
وبقين إدوار الؿـقطة
َّ

والخطبيء والؿمذكقـ ومي عؾقفؿ مـ القاجبيت والؿسمول َّقيت
ومي لفؿ مـ الحؼقق وآمتقيزات.
ولؿي كين آجػيق عؾك ذلؽ كؾف
َّ

عصر ال ولة الح ة ا َّلتل

وجـقعت فقفي آختصيصيت بحيجة
الؿمسسيت
جع َّ دت فقفي
َّ
َّ
مقح ة ومق يق جيمع
إلك ٓئحة
َّ
الؿسيج

رجع إلقف العيمؾقن

والؼيئؿقن عؾقفي عؾك ح سقاء 7لؿعرفة الؿبيدئ

والؿـطؾؼيت وإه ا والغي يت التل جـش هي القزارة مـ وراء
الؿفؿة...فؼ جيء «مقثاق الؿسجد»
الؿمسسة الػيعؾة
همه
َّ
َّ
إص اره الج

مبقـًا لجؿقع ذلؽ بلوض

عبيرة و َأ ْل َخ ِ
ص

إايرة وأجؿؾ جؼسقؿ وأحسـ جرجقب مـضبطًا بلحؽيم َّ
الشر عة
اإلس م َّقة وضقابطفي ومحؼؼًا لؿؼيص هي ومآٓهتي 7التل جرجع
والص ح عؾك ال َّ عقة والؿجتؿع.
بيلخقر َّ
ولما كرى َّ
أن التمام الجؿقع بف 7سقاء أكيكقا عيمؾقـ الؿسج
أم قيئؿقـ عؾقف :ؿؽـ الؿسج مـ الؼقيم برسيلتف و ضؿـ
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الس مة لؾ َّ عقة وال عية و حسؿ ك قر ًا مـ آجتفيدات
َّ
الؿتضيربة والخيطئة التل جحق بيلؿسج عـ أه افف وغي يجف.
ولي التّوفقق،،،
واهلل ُّ
قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعيّة

04

ادلقديح
 -9فضم انؼًم يف ادلساجد.
ُ
 -8رسانح ادلسجد ٔأًْٛرٓا.
 -4انرؼزٚفاخ.

الحؿ ُ ب رب العيلؿقـ وأاف أن ٓ إلف ّإٓ اب ولل
الصيلحقـ وأاف َّ
محؿ ً ا عب ُ ه ورسق ُلف ﷺ
أن كب َّقـي
َّ
وعؾك آلف وأصحيبف أجؿعقـ و َمـ است َّـ بسـَّتفؿ واقت َػك
أ َرهؿ إلك قم ال ـ.
أما بعدَّ :
تحيلػ
ُ
فنن الؿقا َقؼ هل مي َ ت َ
َعيه ُ عؾقفي و َ
ػ مـ أج ِؾ
رسؿقي اخصين أو أك ر كؿي أكَّفي رابط ٌة جتل ّل ُ
َّػؼ عؾقفي مـ َأج ِؾ
عؿ ٍؾ مشت ٍَك وهل
مبيدئ وققاع ُ ُ ت ُ
ُ
ِ ِ ِ
الؿ َؿ َير َسة.
احت َرام َفي فل ُ
ومق ُيق الؿسج هق جؾؽ
السيمقة والؼقاع ُ
ُ
الؿبيدئ َّ
ار َفف اب جعيلك
الؿ ْرع َّق ُة ا َّلتل َـبغل أن ُراع َقفي و َؾتم َم بي َمـ َّ
َ
بيكتسيبف إلك الؿسج

عؿؾف 7إميمًا أو خطقبًا أو ممذكًا.

بيت العؿ ِؾ
وهمه
الؿبيدئ هل متط َّؾ ُ
ُ

الؿسج ِ

ومؼتضقيجف 7بيعتبيره بقتًا مـ بققت اب جعيلك لف خصقص ّقتُف
ودوره.
ومؽيكتُف ورسيلتُف
ُ
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فؿقاد هما الؿق يق مستقحي ٌة مـ رسيلة الؿسج ِ
ِ
ِ
والشيمؾة ال َّ عقة إلك اب جعيلك( )1عؾك مي
الجيمعة
وجؿ جرجق ُبفي
قرر ْجف ار عتُـي الؿعروف ُة بيلقسط َّقة وآعت ال
َّ
َّ
عؾك هما إسيس.
وهق ليت

والؿستؿرة ا َّلتل
إطير الجفقد الؿبيركة
َّ

جبم ُلفي دول ُة الؽق ت

خ مة بققت اب جعيلك وجسعك

سيهؿ أداء رسيلتفي.
جيه ًة آرجؼيء بؽؾ مي
ُ

( )8هما الؿق ُ
يق ختؾػ عـ (دلقؾ العؿؾ

الؿسيج -ال َّؾقائ والتـظقؿيت)

و ؿؽـ مراجعة ذلؽ ال َّ لقؾ لؿعرفة اإلجراءات الـظيم َّقة.
11

َ
 -9فضم ادلساجدِ ٔانؼًمِ فٓٛا

ُ
ُ
ا
أًٔل :فضم ادلساجد ٔيكاَرٓا يف اإلسالو
الؿسيج ُ بققت اب جعيلك أرضف جعؾفي خيلص ًة لف وح ه7
فؼيل سبحيكف :ﱡﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯﱠ[سقرة الجـ:

 ]85وهل أحب إميكـ إلك اب جعيلك وإلك رسقلف ﷺ وإلك
ؼقل ﷺَ « :أ َحب البِ َ ِد إِ َلك ابِ مس ِ
ُ
يج ُ َهي
الؿممـقـ الصيلحقـ
َ َ
َو َأ ْب َغ ُض ا ْلبِ َ ِد إِ َلك ابِ َأ ْس َقا ُق َفي»( )1بؾ َّ
بقت كؾ
إن الؿسج َ هق ُ
ٍ
مممـ وجؼل فعـ أبل ال رداء ﭬ قيل :لِتؽـ الؿسيج ُ بقتَؽ فنين
()2
َ
بقت كؾ جؼل» .
سؿعت
رسقل اب ﷺ ؼقل« :الؿسج ُ ُ
ومِـ فضؾِفي أ ًضيّ :
أن اب جعيلك أضيففي إلك اسؿف الشر ػ

قيل اب جبيرك وجعيلك :ﱡﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ

ﲑﱠ[سقرة التقبة.]85 :

( )8أخرجف مسؾؿ ( )348عـ أبل هر رة ﭬ.
( )2أخرجف البمار ( )2222والطرباين
وحسـف الؿـمري
َّ

الؽبقر ( )3816وإوسط ()4816

التغقب والتهقب ( )265/8و َّ
الشقخ إلبيين

الصحقحة) (-618/2برقؿ.)483/
(السؾسؾة َّ
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ومؿي ل عؾك ِ
السعل
عظؿ الهني :مي ور َد مـ إجر الجم ِؾ
َّ
َّ
ِ
َ
مؽث فقفي قيل ﷺ َ « :مـ َغ َ ا إِلك
العظقؿ ل ِ َؿـ
إلقفي وال َّقاب
()1
ِ
ِ
ِ
اح» .
اب َل ُف فل ا ْل َجـَّة ك ُُم ًٓ ُك َّؾ َؿي َغ َ ا َأ ْو َر َ
الؿس ِج أو َر َ
َ
اح َأ َع َّ ُ
وقيل ﷺ« :بش ِر ا ْلؿ َّشيئِق َـ فِل الظ َؾ ِؿ إِ َلك ا ْلؿس ِ
يج ِ بِيلـقر التَّيم
َ
َ َ
َ
ِ ()2
ِ
اب بِف َ
الخ َطي َي و َ ْر َف ُع
َ ْق َم الؼ َقي َمة» وقيل ﷺ« :أٓ ُأخبِ ُركُؿ بِ َؿي َ ُ
ؿحق ُ
يت؟ إِسبي ُغ الق ُض ِ
يج ِ
بِ ِف ال َّ رج ِ
قء ِعـ الؿ َؽ ِير ِه َو َك ْر ُة ا ْل ُخ َطي إِ َلك ا ْلؿس ِ
ْ َ ُ
َ َ
َ َ
َ
َ
()3
ِ
يط َف َمل ِ ُؽ ُؿ الر َب ُ
الص ة َف َمل ِ ُؽ ُؿ الر َب ُ
يط» .
الص ة َب ْع َ َّ
َوا ْكت َظ ُير َّ
إن مِـ ِع َظؿ ِ
الن الؿسيج َّ :
بؾ َّ
أن التعؾ َؼ بي ؽقن مـ أسبيب

ِ
ِ
اب فِل ظِؾ ِف َ ْق َم
الققي ة مـ هقل الؿققػ قيل الـ َّّبل ﷺ َ « :س ْب َع ٌة ُظؾ ُف ُؿ ُ
ِ ِ ()4
وذكر مـفؿَ « :و َر َج ٌؾ َق ْؾ ُب ُف ُم َع َّؾ ٌؼ فِل ا ْل َؿ َسيج »
َٓ ظِ َّؾ إِ َّٓ ظِؾ ُف»...
َ
ص عؾك َمـ أجك الؿسج  7فعـ أبل هر رة ﭬ
جب اإلخ ُ
ولملؽ ُ
()5
رسقل اب ﷺ « :م ْـ َأ َجك ا ْلؿس ِ
ُ
ج َ ل ِ َش ْل ٍء َف ُف َق َحظ ُف» .
قيل :قيل
َ ْ
َ
( )8أخرجف البخيري ( )332ومسؾؿ ( )336وال َّؾػظ لف عـ أبل هر رة ﭬ.
( )2أخرجف أبق داود ( )238والترممي ( )226عـ بر ة إسؾؿل ﭬ
وابـ ميجف ( )458عـ أكس ﭬ وهق ح ٌث صحق .
ُ
( )6أخرجف مسؾؿ ( )203عـ أبل هر رة ﭬ.
( )1أخرجف البخيري ( )330ومسؾؿ ( )8068عـ أبل هر رة ﭬ.
وحسـَف إلبيين (صحق ســ أبل داود) (.)114
( )2أخرجف أبق داود ()146
َّ
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ومؽيك ُة الؿسج

ٍ
بقضقح وج ٍء
ظفر
اإلس م َج ُ

كقن

َ
وصؾ إلك قبيء حتَّك ب أ ببـيء
ستؼر بف الؿؼيم عـ مي
َّبل ﷺ لؿ
َّ
الـ ّ
الؿسج ِ وكملؽ عـ مي وصؾ ﷺ إلك الؿ ـة :كين َّأو َل مي قيم بف
جخصقص أر ٍ لبـيء مسج ه ﷺ والب ُء بـيء الؿسج الـَّبقي بؾ
ُ
ٍ
سػر أو َح ْر ٍ
َّ
إن الـَّبل ﷺ كين إذا ك ََمل ً
وبؼل فقف م ةً :ا َّجخم
ب
مـمٓ
َ
ّ
فقف مسج ً ا ُصؾل فقف بلصحيبف .
كتب عؿر بـ
مـفج صحيبتِف ﭫ فؼ
وهؽما كين
َ
ُ
الخطيب ﭬ إلك ُوٓجف أن َ ْبـقا مسج ًا جيمعًا
ٍ
جؿيعة أميكـفؿ.
و لمروا الؼبيئؾ والؼرى ببـيء مسيج

مؼر اإلميرة

ِ
مظيهر اهتؿيم اإلس م بيلؿسيج :
ومـ
ُّ
الحث طؾى بـائفا وطؿارتفا:
-1
أما بـا ُء الؿساجد :فؼ ور َدت فقف أحيد ُث ك قرة مـفي قق ُلف
()1
ِ ِ ِ
اب َل ُف فِل ا ْل َجـ َِّة مِ ْ َؾ ُف» .
ﷺَ « :م ْـ َبـَك َم ْسج ً ا ل َّؾف َبـَك ُ
َ
جعؾ اب جعيلك عؿير َجفي ع م ًة مـ
وأما طؿارتُفا :فؼ
ع ميت اإل ؿين كؿي سقليت قر بًا.

( )8أخرجف البخيري ( )120ومسؾؿ ( )266عـ أمقر الؿممـقـ ع ؿين بـ
ع َّػين ﭬ.
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ولقست عؿير ُة الؿسيج ببـيئفي وجشقِق ِ هي فؼط بؾ جؽقن
يلص ة فقفي وجعؾفي واح ًة لممـقـ و َم ْؾج ًل لؾخيئػقـ
العؿير ُة ب َّ
وم رس ًة لؾؿتعؾؿقـ.
ِ
الح ُّ
الؿساجد والعـاية بفا:
ث طؾى تـظقف
َ -2
َح َّث اإلس ُم عؾك كظيفة الؿسيج

وح ِ
سـ العـي ة بي
ُ

وج َ
أخرج َّ
الشقخين مـ
عؾ لملؽ أجر ًا عظقؿًا و قابًا كبقر ًا
َ
َ
ح ث أبل هر رة ﭬَ :أ َّن َر َج ً َأ ْس َق َد َ -أ ْو اِ ْم َر َأ ًة َس ْق َدا َءَ -ك َ
ين
ُؼؿ ا ْلؿس ِ
يت َف َس َل َل الـَّبِل ﷺ َعـْ َفي َ -أ ْو َعـْ ُفَ -ف َؼي ُلقا:
ج َ َف َؿ َ
َ
َ ْ
يت َق َيلَ :أ َف َ ُكـْ ُت ْؿ آ َذ ْك ُت ُؿقكِل بِ ِف؟ ُدلقكِل َع َؾك َق ْب ِر ِه َأ ْو َق َيل:
َم َ
()1
َق ْب ِر َهي َفل َجك َق ْب َر َهي َف َص َّؾك َع َؾ ْق َفي» .
قل ابِ ﷺ بِبِـَ ِ
و ح ِ
ث عيئشة ڤ قيلتَ « :أ َم َر َر ُس ُ
يء
()3
ِ ()2
ا ْلؿس ِ
ب» .
يج ِ فِل ال
ور َو َأ ْن ُجـَ َّظ َ
ػ َو ُج َط َّق َ
َ َ
( )8أخرجف البخيري ( )125ومسؾؿ ( .)623و( َ ُؼؿ ا ْلؿس ِ
ج َ ) أي :ـظػف.
َ ْ
ح ث أبل َأ ِسق ﭬ عـ البخيري
( )2أي :إحقيء والؼبيئؾ كؿي
يرَ :بـُق الـَّ َّج ِ
ور ا َْٕ ْك َص ِ
( )6456ومسؾؿ (َ « :)2288خ ْق ُر ُد ِ
ير
ير ِ
َبـُق عَ ْب ِ ْإَ ْا َف ِؾ ُ َّؿ َبـُق ا ْل َح ِ
ث.»...

ُ َّؿ

( )6رواه أحؿ ( )23653وأبق داود ( )122والتممي (  )261وابـ ميجف
صححف إلبيين (صحق التممي) (.)154
( )426و َّ
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ُ

ا
ثاَٛا :فضم انؼًمِ يف ادلساجد
إن َ
َّ
فضؾ العؿ ِؾ الؿسيج متػر ٌع عـ فضؾ الؿسج وأهؿ َّقة
ٍ
ِ
بشلء مـ ذلؽ 7فؾف مـ الػض ِؾ والشر ِ مي
فؿـ ؼق ُم
رسيلتف َ
ِ
ئؿة والخطبيء
ُ
تـيسب مع عؿؾف وعؾك رأس أولئؽ :هؿ إ َّ
ِ
رأس ُع َّؿ ِير بققت اب ا َّلتل أس َست
والؿمذكقن ففؿ ُع ون عؾك
إلقيمة ذكر اب جعيلك قيل سبحيكف :ﱡﲉﲊﲋﲌﲍﲎ
ﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ ﲚ
ﲙ
ﲛ ﲜﲝﲞﲟﲠﲡﱠ[سقرة التقبة]85 :

وعؾقفؿ أن

ُحؼؼقا همه العؿير َة ا َّلتل هل أهؿ معـَدد َق ِل العؿيرة.

عؿؾ العيمؾقـ الؿسيج ِ
فؼ َح َص َر اب جعيلك َ

رف ُعفي والعبيد ُة فقفي وذلؽ

أمر ـ هؿي:

ققلف سبحيكف :ﱡﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ

ﳖ ﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟ ﱁﱂ
ﱃﱄﱅﱆ ﱇﱈ ﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏ
ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ

ﱜﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱠ[سقرة الـقر.]65-63 :
ﱝ
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همه أ يت أكَّفَ َ :ت َع َّب ُ ل ِ ّؾ ِف ﱡﳑ ﳒﱠ

ذكر اب جعيلك
َ
ٍ
ٍ
فيضؾة هل أحب البؼيع إلقف وهل الؿسيج
عظقؿة

وا َّلتل

ووصك ﱡﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﱠ
أمر
َّ
ﱡﳓ ﳔﱠ أيَ :

وهمان مجؿقع أحؽيم الؿسيج .
ُ
فقدخل يف رفعفا :بـيؤهي وكـسفي وجـظقػفي مـ الـَّجيسيت
تحرزون عـ
وإذى َ
وص ْق ُكفي مـ الؿجيكقـ والصبقين ا َّلم ـ ٓ َّ
الـَّجيسيت وعـ الؽيفر

()1

وأن ُج َصين عـ ال َّؾغق فقفي ورفع

إصقات بغقر ذكر اب جعيلك.
أما ِذ ْكر ِ
اسؿه تعالى فقفا :ف َق ُخ ُؾ
ُ

الص ة فقفي7
ذلؽَّ :

فرضفي وكػ ُؾفي وقراء ُة الؼرآن والتَّسبق ُ والت ُ
وغقره مـ
َّفؾقؾ
ُ
ُ
أكقاع ّ
وجعؾقؿف والؿماكر ُة فقفي وآعتؽي
المكر وجعؾ ُؿ العؾؿ
ُ
ِ
العبيدات ا َّلتل ُجػ َعؾ الؿسيج .
وغقر ذلؽ مـ
ُ

ٍ
بـقين
ولفما كيكت عؿير ُة الؿسيج عؾك قسؿقـ :عؿير َة
ٍ
الص ة وغقرهي
وصقيكة لفي وعؿير ًة بمكر اسؿ اب جعيلك 7مـ َّ

وهما أار الؼسؿقـ.
ٌ
ابتمال
دخقلفؿ

(ّ )8إٓ إذا كيكت هـيك مصؾح ٌة واضح ٌة بشرط أن ٓ ؽقن
ِ
وحرمتِف و ؽقن ذلؽ بنذن الؿسؾؿقـ.
لؾؿسج أو ٌّ
غض مـ مؽيكتف وهقبتف ُ
15

يرهي بيلعبيدة فؼيل :ﱡﳚ ﳛ ﳜﱠ
ؿ م َح جعيلك ُع َّؿ َ

آخره ﱡﱁﱠ...
إخ صًا ﱡﳝﱠَّ :أول الـّفير ﱡﳞﱠَ :
ٌ
ٌ
مؿـ ُ ْم ِ ُر عؾك ربف دك ًقي
رجيل أي:
اب
رجيل لقسقا َّ
أيُ :سب ُ فقفي َ
()1
ذات َل َّمات وٓ ججير ًة ومؽيسب مشغؾ ًة عـف .

ُ
ئؿة والؿمذكقـ والخطبيء تع َّؾ ُؼ بيلعؿيرة الؿعـق َّ ة
فعؿؾ إ َّ
خيصة مي تع َّؾ ُؼ بـظيفتفي :ففـيك َمـ
أصيل ًة أ َّمي العؿيرة الحسقة و َّ
ئؿة والخطبيء والؿمذكقـ فقفي ُمتَؿ ٌؿ
ؼق ُم بي أصيل ًة
ودور إ َّ
ُ
َ
لتؽتؿؾ السؾسؾة الؿطؾقب ُة خ مة بققت اب جعيلك.
مفؿ
وهق ٌّ

مؼتبس مـ ك م َّ
الشقخ ابـ سع ي $
()8
ٌ
سقرة الـقر.
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جػسقره أ يت ( )65-63مـ

ُ
ُ
 -8رسانح ادلسجدِ ٔأًْـٛـرٓا
َّ
َّ
ص فقؿي ور َدت اإلاير ُة إلقف
إن رسيل َة الؿسج
جتؾخ ُ
ِ
الؿقضع ا َّلمي شع
وسـة كبقف ﷺ فيلؿسج ُ هق
كتيب اب جعيلك
ُ
كقر اإل ؿين والعؾؿ ولملؽ َّ
كقره
ذكر َ
فنن اب جعيلك لؿي َ
مـف ُ
ﲣ
ﲢ
ﲜﲞﲟﲠﲡ
ﲝ
ققلف :ﱡﲙ ﲚ ﲛ
ﲦ ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯ
ﲧ
ﲤﲥ
ﲻ ﲽﲾ ﳀ
ﲿ
ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴﲵﲶﲷ ﲸﲹﲺ ﲼ
ﳊﳌﳍﳎ
ﳋ
ﳅﳇﳈﳉ
ﳆ
ﳁﳂﳃﳄ

ﳏﱠ[سقرة الـقر 7]62 :أر َد

ذلؽ بمكر الؿسيج ِ بؼقلف :ﱡﳑﳒ

ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞﳟ
ﱁ ...ﱠ[سقرة

الـقر 7]64-63 :وذلؽ جـبقفًا إلك كقن الؿسيج ِ

ِ
َّ
ُ
ذكره
اقخ اإلس م ابـ جقؿقة  $بع
مظين هما الـقر قيل
السيبؼة« :فب َّق َـ ّ
أن هما الـقر
لم يت َّ

ِ
الؼؾقب و همه
همه

البققت» .
()1

( )8مجؿقع فتيوى اقخ اإلس م ابـ جقؿقة (.)161/20
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ُ
الحيفظ اب ُـ ك ٍقر  $بع أ ة إخقرة« :ل َّؿي ضرب
وقيل
اب جعيلك م ؾ قؾب الؿممـ ومي فقف مـ الف ى والعؾؿ بيلؿصبيح
الصيفقة الؿتقق مـ ز ت طقب وذلؽ كيلؼـ ؾ
المجيجة َّ
م  :ذكر مح َّؾفي وهل الؿسيج ُ ا َّلتل هل أحب البؼيع إلك اب
جعيلك مـ إَر

وهل بققجف ا َّلتل ُ عب ُ فقفي و ُ َق َّح فؼيل جعيلك:

ﱡﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﱠ أيَ :أ َمر اب جعيلك بتعيه هي
وجطفقرهي مـ ال َّ كس وال َّؾغق وإققال وإفعيل ا َّلتل ٓ جؾقؼ
فقفي.»...
ِ
محيض ُـ الرجقلة الح َّؼة كؿي
والؿسيج ُ كملؽ

ققلف

جعيلك :ﱡﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ

ِ
صػيت
ججؿع
ﳝ ﳞ ﳟ ﱁ ...ﱠ جؾؽ الرجقلة ا َّلتل
ُ
ِ
َّ
جيعة والؽر ِم والـ ْب ِؾ واإل ِير وال َّتضحقة والتَّقققر
والش
الغقرة
ُ
الؿصيعب
تحؿؾ
الؿممـ
ججعؾ
وا َّلتل
َ
َ
َّ

سبقؾ ال َّ عقة إلك اب

جعيلك و َججع ُؾف مصي عظؿيء الؿممـقـ مـ الرجيل.
ئؿة والخطبيء والؿمذكقـ
ومي أحرى العيمؾقـ الؿسيج مـ إ َّ
ججؿع
أن ؽقكقا َّأول الـَّيس مسيبؼ ًة إلك آجصي ِ بصػيت الرجقلة ا َّلتل
ُ
ب مـ م زمة الؿسج والؼقي ِم بحؼف.
معيلل إخ ق وا َّلتل ُجؽت ََس ُ
19

ورسيلة الؿسج عظقؿ ٌة جؾقؾة وهل ُم ِف َّؿة جسقؿ ٌة وهل
الس م -وٓ ؼق ُم بي عؾك القجف
رسيل ُة إكبقيء –عؾقفؿ َّ
الص ة و َّ
الؿطؾقب ّإٓ َمـ و َّفؼف اب جعيلك مِـ أهؾ العؾؿ ا َّلم ـ هؿ دعية الحؼ
الس م.-
ور َ ُة إكبقيء –عؾقفؿ َّ
الص ة و َّ
وصػق ُة الخؾؼ وهؿ َ
وض الـَّبل ﷺ ِع َظ َؿ مسمول َّقة َمـ ؼق ُم برسيلة
وق
َّ
ٍ
ٍ
مبيركة ج ل عؾك
عقة
ئؿة والؿمذكقـ ب
الؿسج
َّ
فخص إ َّ
مؽيكتفؿ حقث قيل ﷺَ « :ا ْلؿ َمذ ُن م ْم َجؿ ٌـ َو ْ ِ
اإل َمي ُم َضيمِ ٌـ َال َّؾ ُف َّؿ
ُ َ
ُ
()8
َأ ْر ِا ِ ْإَئِ َّؿ َة َوا ْغ ِػ ْر ل ِ ْؾ ُؿ َمذكِق َـ» .
وقق ُلف ﷺ َ « :ا ْل ُؿ َمذ ُن ُم ْم َج َؿ ٌـ» :شؿؾ أمقر ًا مـفي:
ٍ
ِ
َّ 
ارط
كػسف وهما َّأول
أن الؿمذن ٓ ب َّ أن ؽقن أمقـًا
ِ
اختقير الؿمذن.
ٍ
أن الـَّيس ل َجؿـقكف عؾك ٍ
َّ 
عظقؿة مـ د ـفؿ فقل َج ِؿـُقكف عؾك
أمقر
ص هتؿ وصقيمِفؿ.
محؿ ٌؾ همه إميكة وس ُق ُ
َّ 
سلل عـفي بقـ ي ربف
أن الؿمذن
َّ
سبحيكف وجعيلك.

( )8رواه أحؿ ( )5606وأبق داود ( )284والتممي ( )204واب ُـ خم ؿة صحقحف
( )8225مـ ح ث أبل هر رة ﭬ.
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ُ
شؿؾ اإلمي َم أ ضًاَّ 7
َّبل ﷺ
ٕن الـ ّ ّ
وكؾ مي ُذكِ َر عـ الؿمذن:
والض ُ
تضؿ ُـ إميك َة و م ُ عؾقفي
ؿين
قيل عـف أكَّف « َضيمِ ٌـ»
َّ
َّ
ِ
ِ
إميكة عؾك كؾ حيلّ 7
ضؿ ُـ ّإٓ
ٕن الؿم َج َؿـ ٓ
جبعيت
بتحؿ ِؾ
َ
َ
الضيمـ فيإلمي ٌم مم َجؿ ٌـ و ُم َح َّؿ ٌؾ إميك َة وهق
إذا َّفرط بخ
َّ
ضيمـ مؿي ل عؾك ؼؾ أميكتف ِ
وع َظؿ مسمول َّقتف عـ اب جعيلك
ٌ َّ
عيت أميكتِ
وأن َجبِ ِ
َّ
َّبل ﷺ
ـ
ال
خص
ولملؽ
7
ن
ؿمذ
ال
عؾقف
ي
مؿ
ؼؾ
أ
ف
َّ
ّ
َّ
ئؿة بيل عيء بيلرا  7إاير ًة إلك فضؾفؿ وٕكَّفؿ حتيجقن إلك
إ َّ
ؿفؿة العظقؿ َة عؾك القجف
العقن والتَّقسقر وال ّ ٓلة 7لقمدوا همه ال َّ
ا َّلمي َس َؾؿقن فقف مـ ال َّتبِ َعة.
ئؿة والخطبيء والؿمذكقـ أن ستشعروا
وعؾقف فعؾك إ َّ
ِ
ُ
ؼقل اب جبيرك وجعيلك:
إميكة وخطقر َة الخقيكة
خطقر َة التَّػر ط
ﱡﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱟﱠ [سقرة إ ّكػيل]24 :

وعؾقفؿ أ ضًا أن ؽقكقا ق و ًة لمخر ـ

كؾ ٍ
ُ
ؼقل جعيلك :ﱡﲔﲕ
خقر و كؾ مي َ ْ ُعقن إلقف
ﲖ ﲗﲘﱠ[سقرة البؼرة ]11 :و ُ
ؼقل جعيلك :ﱡﲊ ﲋ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ
ػ]6-2 :
الص ّ
ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ[ َّ
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يلر ُج ِؾ َ ْق َم
وقيل ﷺْ ُ « :م َجك بِ َّ

ِ
ِ
ِ ِ
يب َب ْطـ ِ ِف
ا ْلؼ َقي َمة َف ُق ْؾ َؼك فل الـَّ ِير َفتَدـْ َ ل ُؼ َأ ْق َت ُ
ِ
يلر َحكَ 7ف َق ْجت َِؿ ُع َع َؾ ْق ِف َأ ْه ُؾ الـَّ ِيرَ 7ف َق ُؼق ُل َ
قنَ :ي ُف َ ُن! َمي َل َؽ؟!
ا ْلح َؿ ُير بِ َّ
َأ َل ْؿ َج ُؽ ْـ َج ْل ُم ُر بِي ْل َؿ ْع ُرو ِ َو َجـْ َفك َع ِـ ا ْل ُؿـْ َؽ ِر؟! َف َق ُؼ ُ
قلَ :ب َؾك ُكـْ ُت آ ُم ُر
()2
بِي ْل َؿ ْع ُرو ِ َو َٓ آجِ ِقف َو َأ ْك َفك َع ِـ ا ْل ُؿـْ َؽ ِر َوآجِ ِقف» .
وعؾقفؿ أن َ ست َْش ِعروا َّ
أن مي بملقكف مـ الجفقد لـ جميت
()8

َفق ُ ِ
ور
ور ف َقفي َك َؿي َ ُ ُ
َ ُ

الصيلحة بؾ ق جليت ب ؿير عؽس َّقة إذا
ؿيرهي
الؿرجقة بغقر الؼ وة َّ
َّ
َ
كيكت الؼ و ُة سق َئ ًة.
ُ
أغؾب جقاكب ال ـ وق
جشؿؾ
ورسيل ُة الؿسج ِ عي َّم ٌة
َ
جطرقـي الؿق يق إلك أهؿ الجقاكب مـفي 7كؿي سقليت جػصق ُؾفي.
َّ

وأقتيب البطـ هل إمعيء وهل جؿع
( )8أي :جخرج مـ بطـف مـ ا َّ ة اإللؼيء
ُ
بيلرحك كسلل اب
قِتْب فتخرج أمعيؤه فق ور بلمعيئف كؿي ور
الحؿير َّ
ُ
الس مة.
جعيلك َّ
( )2رواه البخيري ( ) 4065 6234ومسؾؿ ( ) 2656عـ أسيمة بـ
ز ﭭ.
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 -4انرؼزٚفاخ
اإلمام :هق مـ ُجعقـُف القزارة أو ُجؽؾ ُػف 7إلميمة الؿصؾقـ
وإدارة امون الؿسج وغقرهي مـ آختصيصيت.
الخطقب :هق مـ ُجعقـُف القزارة أو ُجؽؾ ُػف أو ُج َصر ُح لف بلداء
خطبة الجؿعة والعق ـ وكحقهؿي.
ِ
وإقيمة
الؿمذن :هق ا َّلمي ُجعقـُف القزارة أو ُجؽؾ ُػفٕ 7داء إذان
الص ة
َّ

الؿح َّ دة.
الؿقاققت ُ

ُ
الجفيت
الؿؽين ا َّلمي ُجخص ُصف ال ّ ولة و ُج َرخ ُصف
الؿسجد :هق
ُ
الص ة وهق إ ّمي جيمع أو غقر جيمع:
الؿعـ َّقة 7لقمدي فقف الؿسؾؿقن َّ
ُ
الؿؽين ا َّلمي ُجخص ُصف القزار ُة لتُ َم َّدى
 الؿسجد الجامع :هق
الصؾقات الخؿس وص ُة الجؿعة وص ُة العق ـ
فقف َّ
وغقرهي.
ُ
ُ
الؿؽين ا َّلمي جم َّدى فقف
 الؿسجد غقر الجامع :هق
الصؾقات الخؿس فؼط أو بعضفي.
َّ
ِ
َّ
الصؾقات الخؿس.
الؿصؾى :هق الؿؽين
الؿرخص مم َّقتًي إلقيمة َّ
اكب الؿعرف ّقة الؿتعؾؼة بيلعؿؾ.
األدوارُ :عـك بي الجق ُ
ُ
ػ بي الؿق َّظػ.
الواجبات ُ :عـك بي
إعؿيل ا َّلتل ُ َؽ َّؾ ُ
22

َ
العؿؾ الؿسج بصػة
العامؾون يف الؿساجد :هؿ مـ بيارون
أسيس َّقة وبصقرة قمقة 7كشيغؾل وظيئػ اإلميمة والخطيبة
التخصص َّقة الؿت َّرجة فـدقي وإذان.
العامؾون طؾى خدمة الؿساجد :هؿ العيمؾقن بؼطيع الؿسيج
مؿـ ؼ مقن خ ميت هـ س َّقة وميل َّقة وإدار َّة وقيكقك َّقة لؾؿسيج 7
ّ
كجفيز اإلارا

الفـ سل وغقرهؿ بشرط أن ص ر بشلهنؿ قرار

الؿختصة بيل َّتعققـ فقؿـحفؿ صػة الؿق َّظػ
جقظقػ مـ السؾطة
َّ
ِ
ِ
الصيدر ـ
العيم و ُخضعفؿ ٕحؽيم قيكقن الخ مة الؿ ك َّقة وكظيمف َّ
عيم (8646م) وجع هتؿي وكملؽ ل ِ َّؾقائ اإلدار َّة والؼرارات
التَّـظقؿ َّقة ا َّلتل ُجـَظؿ العؿؾ بيلقزارة.
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انثاب األٔل

ذُظٛى دٔر انؼايهني يف ادلساجد
ا
أًٔل :ذُظٛى ػًم اإلياو.

ا
ثاَٛا :ذُظٛى ػًم اخلطٛة.

ا
ثانثا :ذُظٛى ػًم ادلؤٌِّ.

ا
أًٔل :ذُظٛى ػًم اإلياو
 -9اندٔر انشؼائز٘ نإلياو
اإلميم ُة

الص ة مِـ أولك القظيئػ ال ـ ّق ِة وأجؾفي ق ْ ًرا
َّ

وأكيب لفي
وأك ِرهي كػعًا أقي َمفي الـَّبل ﷺ
َ
أصحيبف عؾك اإلط ق وهق أبق ٍ
أاير إلك
بؽر ﭬ كؿي أكَّف ﷺ َ

َ
أفضؾ
حقيجف

ِ
اختقيره لفي مـ بع ه 7جـبقفًا إلك فضؾف وجؼ ِؿف لؾخ فة.
مفؿة ومفي ّم متع د ٌة
وإمي ُم الؿسج لف
أدوار َّ
ٌ

ٕكَّف ؼق ُم بنميمتفؿ

الؿجتؿع7

أعظؿ أركين اإلس م بع
الص ة ا َّلتل هل
َّ
ُ

َّ
الشفيد َجقـ.
ي.
وأهم األدوار التي يؼو ُم بفا إما ُم الؿسجد :الدور الشعائر ّ
ُّ
ِ
و َّ
والج َؿع
الصؾقات الؿؽتقبة
إميمة الـَّيس
ص :
ُ
َّ
تؾخ ُ
ِ
وصؾقات الؽسق والخسق ِ
ِ
وآستسؼيء والجـيزة.
وإعقيد
ؼقؿ همه َّ
عيئر العظقؿ َة إميمًا بيلـَّيس و َ َتؼ َّ ُمفؿ
الش َ
ف ُق ُ
ٍ
الص ة مسج ه بغقر
أدائفي وٓ َ سؿ ُ ٕح أن تؼ َّ َم إلميمة َّ
إذكف أو ٍ
إذن مـ القزارة.
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ور
وهـيك وسيئؾ جتح َّؼؼ بي
أدوار اإلميم عؿقمًا وال َّ ُ
ُ
َّ
الشعيئري خصقصًا ومـ إهؿ َّقة بؿؽين أن راعقفي اإلميم و تؿ َّ َؾفي7
السيمقة وهل:
ل ُتعقـَف -بنذن اب جعيلك -عؾك أداء رسيلتف َّ
ص
 -1أن ؼق َم بمه القظقػة العظقؿة مخؾِصًا ب جعيلك واإلخ ُ
ٌ
ارط

ُ
ؼقل سبحيكف :ﱡﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ
كؾ عبيدة

ﲸ ﲺﲻ
ﲹ
ﲱ ﲲ ﲳﲴﲵ ﲶ ﲷ
ﲼ ﲽﱠ[سقرة البقـة]2 :

َ
وقيل الـَّبل ﷺ« :إِك َؿا ْاألَ ْط َؿ ُال

()8
بِالـق ِ
اتَ ،وإِك َؿا لِ ُؽل ْامرِ ٍئ َما ك ََوى» .

 -2اإلميم ُة عبيدة والعبيد ُة مبـيهي عؾك ال َّ لقؾ 7ف ب َّ أن راعل
إمر
هما
َ

وقصرهي
صؾقاجف كؾفي ومـ ذلؽ طق ُلفي
ُ

ُ
ؼقل الـَّبل ﷺ« :إِكي
ومراعي ُة أحقال الـَّيس وظروففؿ
َألَ ُقو ُم ِفي الص َل ِة ُأ ِريدُ َأ ْن ُأ َصو َل فِ َقفاَ ،ف َل ْس َؿ ُع ُب َؽا َء الصبِي
()2
َف َل َتجوزُ فِي ص َل ِتيَ :كر ِ
اه َق َة َأ ْن َأ ُشق َط َؾى ُأم ِه» وعؾقف أن
َ
َ
َ

( )8رواه البخيري (– )8وال َّؾػظ لف -ومسؾؿ ( )8604مـ ح ث عؿر بـ
الخطيب ﭬ.
( )2رواه البخيري ( )404عـ أبل قتيدة إكصيري ﭬ وال َّؾػظ لف ورواه
البخيري أ ًضي ( )480 406ومسؾؿ ( )140عـ أكس بـ ميلؽ ﭬ.
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ٍ
وسؽقـة و ُطؿلكقـة 7حتَّك تؿ َّؽـ
الص ة بخشق ٍع
مدي َّ
ٍ
ؿلكقـة وخشقع.
الص ة ب ُط
الؿلمقمقن مـ أداء َّ
 -3إميم ُة الؿسج مص ُر وح ة واجتؿيع 7ف ب َّ أن حرص
اإلمي ُم عؾك كؾ مي ُ حؼ ُؼ هما الف

جـؼؾب
وٓ ـبغل أن
َ

رسيلتُف إلك مي خؾ بما الؿؼص العظقؿ ا َّلمي ٕجؾف ُا ِر َع
ّ
اؽ
الج َؿع وإعقي ُد ف
آجتؿيع الؿسيج وكملؽ ُ
ُ
أكَّفي ك َّؾفي ُا ِر َعت ل ِ َحث الؿسؾؿقـ عؾك آجتؿيع والقح ِة
وآئت

فنذا لؿ ُ راع اإلمي ُم هما الؿؼص  :كيكت رسيلتُف

مـيقض ًة لؾؿطؾقب.
ِ
يلص ة
 -4مراجعة إحؽيم الػؼف ّقة عؿقمًا ومي تع َّؾ ُؼ مـفي ب َّ
بيإلميمة عؾك ٍ
ِ
أخص وهما مـ
وجف
خصقصًا ومي تع َّؾؼ
ّ
فرو

فقجب عؾقفؿ أن ت ارسقا
ئؿة
ُ
إعقين عؾك إ َّ

أحؽي َمف و ُ راجعقهي بيستؿرار ومؿي مك ُ هماَّ :
أن اإلمي َم
ق جـق ُبف كيئبة

الص ة فنذا لؿ ؽـ متعؾؿًا متػؼفًا
َّ

كػسف والـَّيس حرج.
الص ة :فنكَّف
ُ
أحؽيم َّ
سقققع َ
َ ُ -5ع اإلمي ُم عؾك ِ
رأس ُع َّؿ ِير مسيج اب جعيلك حقث َؼت ي بف
الصؾقات مع الجؿيعة وبملؽ تح َّؼؼ
كؾ َمـ أراد أداء جؾؽ َّ
29

معـك العؿيرة الحؼقؼ َّق ِة لتؾؽ الصروح العظقؿة ا َّلتل ُأس َست
ِ
إلقيمة ذكر اب جعيلك قيل سبحيكف :ﱡﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖ
ﲙ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﱠ[سقرة
ﲗﲘ ﲚ

التقبة ]85 :فعؾقف أن ست ِ
َشع َر هما الؿعـك دائؿًا و ُحؼ َؼ َّ
كؾ مي
َْ
رس ُخف و بتع َ عـ كؾ مي ِ
خؾ بف.
ُ
َُ
ِ
الؿ ْؾؼية عؾك عيجؼف وإميك ُة ؼقؾة وأ ؼ ُؾفي
-6
استشعير إميكة ُ
ُ
وجب عؾقف أن مد َف
أميك ُة ال ـ وكؾ َمـ ائت ُِؿ َـ عؾك الء:
َ
ُ
ؼقل
إلك أهؾِف وعؾقف أن ستشع َر خطقر َة التَّػر ط إميكة
ون َل ُؽ ْمَ ،فنِ ْن َأ َصا ُبوا َف َؾ ُؽ ْم َو َل ُف ْمَ ،وإِ ْن َأ ْخ َط ُلوا
الـَّبل ﷺُ « :ي َص ُّؾ َ
َف َؾ ُؽ ْم َو َط َؾ ْق ِف ْم»( )8وعـف ﷺ أكَّف قيلَ « :ا ْ ِ
إل َما ُم َض ِام ٌنَ ،فنِ ْن
()2
َأ ْح َس َن َف َؾ ُه َو َل ُف ْمَ ،وإِ ْن َأ َسا َء ْ َ -عـ ِلَ -ف َع َؾ ْق ِه َو َٓ َط َؾ ْق ِف ْم» .

 -7ال ُؼ و ُة الحسـة ٓ :ب َّ لإلمي ِم أن ؽقن ق و ًة لمخر ـ
خقر و كؾ مي عق إلقف بلن ب أ ِ
كؾ ٍ
بـػسف قبؾ أن

البخيري ( )361مـ ح ث أبل هر رة ﭬ .
( )8رواه
ّ
( )2رواه أبق داود ( )250عـ عؼبة بـ عيمر ﭬ ورواه ابـ ميجف ( )658عـ سفؾ
الصحقحة) (.)8434
صححف إلبي ّ
ين ( َّ
بـ سع ﭬ وال ّؾػظ لف و ّ
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أبؾغ مـ الؼقل والس ُ
ُ
فيلػعؾ ُ
ؾقك ذو جل ٍقر
طيلب أخر ـ
َ
ُ
كصقص الؽتيب والسـَّة.
بيل ٍغ الـَّيس كؿي د َّلت عؾقف
ُ
 -8الؿتيبعة لؾـَّبل ﷺ جؿقع إققال وإفعيل 7لؼقل الـَّبل
ِ
حمر َّ
ﷺَ « :ص ُّؾوا َك َؿا َر َأ ْي ُت ُؿوكِي ُأ َصؾي»( )8و َ َ
الحمر
كؾ
دلقؾ مـ الؽتيب والسـَّة بػفؿ س َؾ ِ
مـ فع ِؾ مي لقس عؾقف ٌ
ػ
ُ
ؼقل
أئؿة ال ـ
إ ّمة 7مـ ا ّ
لصحيبة ﭫ والتَّيبعقـ و َّ
()2
الـَّبل ﷺَ « :م ْن َط ِؿ َل َط َؿ ًل َل ْق َس َط َؾ ْق ِه َأ ْم ُر َكا َف ُف َو َرد» .
 -9آهتؿيم بحسـ الؿظفر :وذلؽ بيٓهتؿي ِم بحسـ الؾبيس
وكظيفتِف والفقئة الجؿقؾة وكؾ مي حؼ ُؼ مظيهر الققير
جؿقع العيمؾقـ
ؾقؼ بشر القظقػة وأن ؽقن
و ُ
ُ
ِ
حتسبقا ذلؽٕ 7كَّفؿ
الؿسيج اي َم ًة بقـ الـَّيس وأن
ق و ٌة لغقرهؿ رم ُؼفؿ الؿصؾقن بلبصيرهؿ و تل َّ رون بؿ
همه الصقرة والفقئة وٓ ؽقكقن فتـة لغقرهؿ 7فر َّبؿي
لمر بؿي عؾقف اإلمي ُم والؿمذن
ظـ ُ
َّ
بعض الـَّيس أن ال ـ ُ

( )8رواه البخيري ( )368عـ ميلؽ بـ الحق رث ﭬ.
( )2أخرجف بما ال َّؾػظ البخيري مع َّؾ ًؼي عـ ( )4620ومسؾؿ ( )8485عـ
أم الؿممـقـ عيئشة ڤ.
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ِ
الصحق
والؿ َّتسخة
والعؽس هق َّ
ُ
مـ ال قيب الر َّ ة ُ
اب جعيلك:
]68

ُ
ؼقل

ﱡ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱠ[إعرا :

()8
ؼقل الـَّبل ﷺ« :إِن اهلل ج ِؿ ٌ ِ
و ُ
ب ا ْل َج َؿ َال» .
قل ُيح ُّ
َ َ

ضرب الـَّبل ﷺ أم ؾ ًة ح َّق ًة
 -11التما ُم إخ ق الحسـة :وق
َ
وص َػف بملؽ رب العيلؿقـ 7حقث قيل
لألخ ق الحسـة و َ
جعيلك :ﱡﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﱠ[سقرة الؼؾؿ .]1 :ومِـ عظقؿ

أخ قف ﷺ مي رواه أكس بـ ٍ
قصة إعرابل قيل:
ميلؽ ﭬ
َّ
ُ ُ
ِ
ِ
ج ِ م َع رس ِ
قل ابِ ﷺ إِ ْذ َجي َء َأ ْع َرابِ ٌّل َف َؼي َم
« َب ْقـَ َؿي َك ْح ُـ فل ا ْل َؿ ْس َ َ ُ
()2
ِِ
ب ُ ِ
يب رس ِ
قل ابِ ﷺَ :م ْف َم ْف؟!
َُ
قل فل ا ْل َؿ ْسج َ 7ف َؼ َيل َأ ْص َح ُ َ ُ
َف َؼ َيل َر ُس ُ
قل ابِ ﷺ ُ َٓ « :تز ِْر ُمو ُه َ ،د ُطو ُه»َ .فد َتد َر ُكق ُه َحتَّك َب َيل ُ َّؿ
قل ابِ ﷺ د َعيهَ 7ف َؼ َيل َلف« :إِن ِ
هذ ِه ا ْل َـؿ َس ِ
إِ َّن َر ُس َ
اجدَ َٓ ت َْص ُؾ ُح
َ ُ
ُ
لِ َش ْي ٍء ِم ْن ه َذا ا ْل َب ْو ِل َو َٓ ا ْل َؼ َذ ِر ،إِك َـؿا ِه َي لِ ِذ ْكرِ اهلل ِ َطز َو َجل،
َوالص َل ِةَ ،و ِق َرا َء ِة ا ْل ُؼ ْر ِ
آن» َف َل َم َر َر ُج ً مِ َـ ا ْل َؼ ْق ِم َف َجي َء بِ َ ْل ٍق مِ ْـ َم ٍيء

( )8رواه مسؾؿ ( )86عـ ابـ مسعقد ﭬ.
( )2و روا ةَ « :أن َأطرابِقا ب َال فِي ا ْلؿس ِ ِ
اس إِ َل ْق ِه لِ َق ْؿـَ ُعو ُه» و روا ة:
جد َف َث َار الـ ُ
ْ َ ًّ َ
َ ْ
ِ
ِ
اس لِ َق َؼ ُعوا
اس بِه َحتى َط َل الص ْو ُت» و روا ةَ « :ف َؼ َام إِ َل ْقه الـ ُ
اح الـ ُ
« َف َص َ
ِ
اس».
بِه» و روا ةَ « :فـ َتــَ َاو َل ُه الـ ُ
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ِ()8
ٍ
ؾصحيبةَ « :فنِك َؿا ُب ِعثْت ُْم
َف َشـَّ ُف َع َؾ ْقف  .و روا ة أكَّف ﷺ قيل ل ّ
()2
ين» وإم ؾة ذلؽ ك قر ٌة ج ا.
ين َو َل ْم ُت ْب َع ُثوا ُم َعسرِ َ
ُم َقسرِ َ

جؿقع العيمؾقـ الؿسيج -
 -11أن ٓ تؾ َّب َس اإلمي ُم –وكملؽ
ُ
ٍ
بشلء ُ ـي مؽيكتَفؿ وار َ وظقػتفؿ و ُ ـي رسيلتَفؿ
فقجب آبتعي ُد عـ مقاطـ
وهل ال َّ عقة إلك اب جعيلك
ُ
جب آبتعي ُد أ ضًا عـ ّ
َّ
الشبفيت « َف َؿ ِن
الشؽ والر بة و ُ
الشبف ِ
ات :اِ ْس َت ْب َر َأ لِ ِديـ ِ ِه َو ِط ْر ِض ِهَ ،و َم ْن َو َق َع فِي
ات َؼى ُّ ُ َ
اطي يرطى حو َل ا ْل ِ
ات و َقع فِي ا ْلحرا ِمَ ،كالر ِ
الشبف ِ
ح َؿى
ُّ ُ َ
َْ َ َ ْ
َ َ
َ َ
()6
ك َأ ْن ير َتع فِ ِ
ِ
قه. »...
ُيوش ُ َ ْ َ

( )8رواه البخيري ( )3022ومسؾؿ ( )251وال َّؾػظ لف.
( )2رواه البخيري ( )284عـ أبل هر رة ﭬ.
( )6أخرجف البخيري ( )22ومسؾؿ (– )8266وال َّؾ ُ
ػظ لف -مـ ح ث
الـعؿين بـ بشقرﭭ.
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 -8اندٔر انرؼه ًٙٛنإلياو
الرسيئؾ ا َّلتل ؼقم بي اإلميم
مـ أهؿ َّ

مسج ه :التَّعؾقؿ

قيل اب جعيلك عـ وظقػة إميم الؿرسؾقـ ﷺ :ﱡﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽﲾﲿ
ﳀﳁﳂ ﳃﳄﳅﳆﳇﳈ
ﳉﳊ

ﳋﱠ[سقرة آل عؿران]831 :

الص ة
وق كين عؾقف َّ

الس م تؾق الؽتيب والسـَّة و عؾؿفؿي الـَّيس الؿسج .
و َّ
ور التَّعؾقؿل لإلميم م ِؿر ًا :ـبغل أن ؽقن
وحتَّك ؽقن ال َّ ُ
عؾك الـّحق أيت:
ص ب جعيلك والؿتيبع َة لؾـّبل ﷺ
 -1جعؾ اإلخ َ

جعؾقؿف

مـط َؾ َؼف وغي تَف و ؽقن هؿف إكرب رفع الجف ِؾ عـ ِ
كػسف وعـ
َ

راقب اب جعيلك ذلؽ.
الـَّيس و
ُ
 -2التَّعؾقؿ ؽقن عؾك ضقء عؼق ِة أه ِؾ السـَّة والجؿيعة و
الػؼف َو ْف َؼ مماهبفؿ الػؼف ّقة الؿشفقرة.
 -3راعل

التَّعؾقؿ الؿؼيص َ َّ
الشرع ّقة والؿصيل َ الؿع َت َبرة

وجحؼقؼ الغي يت العظؿك ّ
لؾشر عة 7كيلقح ة وآجتؿيع عؾك
َ
الؽتيب والسـَّة وكبم التػرق والتحمب.
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 -4قيع ة الؿصيل والؿػيس معتربة ار ًعي وجؼ ر الؿصيل
راجع إلك أهؾ الحؾ والعؼ ولقس
والؿػيس عـ جماحؿفي
ٌ
لإلميم الخق
ُ -5ركم

فقفي.

جعؾقؿف عؾك أركين اإل ؿين واإلس م وٓ فؿؾ

الجقاكب َّ
الشرع ّقة إخرى التَّػسقر وعؾقم الؼرآن والح ث
والسقرة الـَّبق ّة العطرة وإخ ق
وعؾقمف والػؼف وأصقلف
ّ
وأداب والؾغة وعؾقمفي.
 -6ؾتمم إميكة والع ل وٓ حؿؾف الحب والبغض عؾك الجقر
والرهبة عؾك كتؿ الحؼ.
الرغبة ّ
وٓ ّ
 -7ؽتػل اإلمي ُم جعؾقؿف بؿي هق معرو مـ ققاع ال ـ وأحؽيمف
هتؿ ّ
الشلن العي ّم لؾب د و تع ّقـ
و ؾتمم بع م اإلفتيء الـّقازل ا َّلتل ّ
عؾقف جقجقف الؿستػتقـ إلك إدارة الػتقى عـ آقتضيء.
ِ
ذوات ال َّ
الخصقمل7
يبع
ط
الؿسيئ ِؾ
 -8ؿتـع عـ اإلفتيء
ّ
السيئؾ إلك جفيت
كيل ّط ق والؿـيزعيت والؿقار ث و حقؾ ّ
آختصيص.
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جعؾقؿف 7فقب أ بصغير العؾؿ قبؾ كبيره وبيٕهؿ

 -9ؽقن ر َّبيكقي

فيلؿفؿ و ت َّرج ج ر َج الـَّيصحقـ وٓ خيطب الـَّيس ّإٓ بؿي
ؿؽـفؿ ففؿف.
َّ
الحؼ ب لقؾف
والشتؿ 7و بقـ
 -11بتع عـ ال َّتجر والسب
َّ
حجة الؿخيلِػ بؽؾ أدب.
و بقـ ضعػ َّ
جؿع الؽؾؿة عؾك
الص َّ
ػ وَ ُ
 -11بم ُل جف َ ه جعؾقؿ مي قح ُ َّ
كتيب اب جعيلك وسـَّ ِة رسقلف ﷺ وفِ ْؼ ِف سؾػ إ ّمة 7مـ
ئؿة الؿتبقعقـ و بتع عـ العـصر َّة
ا ّ
لصحيبة والتَّيبعقـ وإ َّ
وال َّطيئػ َّقة وال َؼ َبؾِ َّقة والعيئؾ َّقة وعـ كؾ مي ُػر ُق إ ّمة.
 -12جتف

الصي مـ مص َر ْف :الؽتيب والسـَّة
كشر ال ـ َّ

و بتع عـ الغؾق والجػيء وعـ الب ع والؿح يت.
ُ -13حث عؾك امت يل إعرا الؿقافؼة َّ
لؾشرع البؾ .
 -14ستع لؾ َّ رس استع ادا جيمي كؿي فقئ ِ
لـػسف مؽيكًي مـيس ًبي
ً
وهقئ ًة مـيسب ًة 7لقؽقن لؾ َّتعؾقؿ هقبة و جعؾ ققل «ٓ أعؾؿ»
مط َّق َتف وٓ ؽيبر فقؿي َشؽ فقف أو فقؿي لؿ تب َّقـ لف.
 -15عتؿ

التَّعؾقؿ الؾغة العرب َّقة الػصحك وٓ بلس بتػسقر

الؽؾؿيت بيل َّؾفجة العيم َّقة عـ الحيجة و ؿؽـ إلؼي ُء ال َّ رس
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بيلؾغيت ا َّلتل ؽ ُر الـّيطؼقن بي مـ الجيلقيت

مسج ه

بؿقافؼة اإلدارة.
َ َ -16ت َح َّؾك

جعؾقؿف بلخ ق الـَّبل الؽر ؿ ﷺ 7فقؽقن صبق ًرا

ً
أحسـ الـَّيس معيمؾ ًة مع الؿتعؾؿقـ.
بشقاي...
حؾقؿي
َ
ً
 -17تعيمؾ مع الؿتعؾؿقـ كتعيمؾ ِ
إب الحيين وإخِ الـَّيص
و تم َّكر َّ
أن العؾؿي َء ور ُة إكبقيء 7فعؾقف التحؾل بلخ قفؿ.
الص ة وغقرهي
 َ ُ -18ر ُب الؿصؾقـ بيلتَّعؾقؿ التَّطبقؼل لؾقضقء و َّ
مـ إمقر َّ
الشرع َّقة ذوات ال َّطيبع العؿؾل.
ِ
ِ
ؾؿي
ْ َ -19ب ُم ُل ُوس َعف أن ؽقن عيم ً بؿي ُ َعؾؿ حتَّك ُ َم َر ذلؽ ع ً
وعؿ ً ل ى الؿتعؾؿقـ الؿسج .
 -21عـَك بشؿقل دعقجِف لِتَسع الؿ عق ـ جؿقعي ابيبي ِ
واق ًبي
ً
َ َ
ُْ
ً
ُ
ً
ً
وأطػيٓ.
رجيٓ وكسي ًء
ْ َ -21ب َت ِع ُ عـ الؼضي ي السقيس َّقة

التَّعؾقؿ ّإٓ مي ؽقن َو ْف َؼ

الشرع َّقة بعق ً ا عـ العقاطػ و تجـَّب َّ
السقيسة َّ
كؾ مي
خيصة أو عي َّمة.
مدي إلك فتـة َّ
ِ
القعظ والتَّعؾقؿ.
جؿع ُخ َطبِف بقـ
ُ َ -22
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راعل ذلؽ
ُ -23عت ُ
رب اإلميم معؾ ًؿي جؿقع حيٓجف 7ف ُق َ
وسؾقكِف وجؿقع أققالِف وأفعيلِف.

مظف ِره
َ

الصيدرة مـ ولل إمر و جتف
َ -24حث الـَّيس عؾك اجبيع إوامر َّ
الس ْؿ َع وال َّطيعة بيلؿعرو
جعؾقؿفؿ َّ

واجبيع إكظؿة العي َّمة

ا َّلتل فقفي ص ُح العبيد والب د.
 -25حرص عؾك حضقر ال َّ ورات التَّعؾقؿ ّقة الؿؼيمة مـ القزارة7
تقسع َم َ ِاركُف وجرجؼل مفيرا ُجف.
جعؾقؿف وج َّ
عؾؿف و َؼقى ُ
لقمدا َد ُ
ص جعؾقؿف عؾك جـق ع القسيئؾ مع الحؽؿة والؿقعظة
ْ َ -26ح ِر ُ
الحسـة والؿجيدلة بي َّلتل هل أحسـ.
الضعقػة والؼصص الؿختؾؼة
 -27تجـَّب إحيد ث القاهقة و َّ
وإذواق الؿخيلػة ّ
لؾشر عة جعؾقؿف كؾف ّإٓ مي دعت الحيجة
إلك ذكره لبقين َو َهـِف.
ئؿة الؿعروفقـ بيلسـَّة واعتؿي ًدا
 -28جؽقن
دروسف مـ كتب إ َّ
ُ
غقرهي.
عؾقفي و تجـ ُ
َّب َ
 -29ؼقؿ ال روس العؾؿ ّقة ا َّلتل جحؾ مشيكؾ الؿصؾقـ وججـبفؿ
الؿمالؼ الـَّػس َّقة وإسر َّة وآجتؿيع َّقة.
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 -31ؾتمم إقيمة

ِة دروس كح أدكك

الؿسج خ ل

إسبقع إضيفة إلك الخطبة إن كين مؽ َّؾ ًػي بي.
 -31ؾتمم ِبمي أهؾ البؾ  7ف

ٍ
مخيلػ ّإٓ إن
ؾؼل ال روس ِبمي

كين ضق ًػي 7فؾف أن ؾتمم ِبمي بؾ ه.
َ
السؿع َّق َة والؿرئ َّق َة
 -32حؼ لف أن َ ستخ َم
القسيئؾ َّ

ِ
دروسف

خيلػ مق َ
يق الؿسج أو ُ خرجف
ُ
دون ُخ َطبِف وذلؽ بؿي ٓ ُ
عـ ُس ُؿق رسيلتِف.
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َ ْ
ظٔ ٙاندػٕ٘ نإلياو
 -4اندٔر انٕػ ِ
َّ
وكصحفؿ وإرايدهؿ7
جرغقب الـَّيس وجرهق َبفؿ ودعق َجفؿ
إن
َ
َ
مـ أهؿ إمقر الؿؾؼية عؾك كيهؾ اإلميم وعؾقف أن راعل حقـ أدائف
لفما ال َّ ور مي ؾل:
طظي:
ً
أوٓ :الدور َ
الو ُّ
 -1ؾتمم الحؽؿة

وكصحي وإراي ًدا
القعظ جرغق ًبي وجرهق ًبي
ً

وأمرا بيلؿعرو وهن ًقي عـ الؿـؽر.
ً
َ
فقجؿع
قل
وحل
ُ
َّ
والسؿق إخ َّ
 -2ؼص ُ بقعظف الؽؿيل الر َّ
ِ
صػقة وال َّتربقة.
بقـ ال َّت
ِ
ِ
متسيه ً  7فقجعؾ
وإرايده مؼـ ًطي وٓ
 ٓ -3ؽقن وعظف
الـَّيس تكقن العؿؾ و حرص عؾك التّػيؤل

وعظف

متشيئؿي وٓ ُم َم ًسي.
وإرايده وٓ ؽقن
ً
ِ
مجرد
 -4ف
وعظف إلك التَّمكقر واإلرايد والتَّقجقف ٓ َّ
ال َّتقبقخ وال َّتؼر ع.
 -5ؽقن

بشيرجف وكمارجف مؾتم ًمي بؿي بت وٓ ليت بيٕحيد ث

الضعقػة التّرغقب والتّرهقب.
َّ
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ُ
القعظ ؼقم بف اإلمي ُم أو مـ ـقب عـف أو مـ عـ ه إذن
-6
الضقق وكحقهؿ.
مـ القزارة مـ ّ
درس مؼرر مـ القزارةِ :
ػ اإلميم
 -7عـ وجقد مقعظة أو
قق ُ
ٍ َّ
ودرسف الؿح َّ د وقتف دون أي غضيضة.
مقع َظتف
َ
ُ
الؿقاعظ مركّمة عؾك قض ّقة مع ّقـة حتَّك ٓ جتشتّت
 -8جؽقن
ُ
الؿست َِؿعقـ.
أذهين ُ
طوي :وفقه أمران:
ثاكقًا :الدور الد ُّ
أ -محتوى مـفجه الدطوي:
ُ
الؽتيب والسـَّة وفؼف سؾػ إ ّمة 7مـ
جعؾ مص َر دعقجف:
-1
َ
رجع إلك
ئؿة الؿتبقعقـ و َ ُ
ا ّ
لصحيبة والتَّيبعقـ وإ َّ
زميكف الؿشفقد لفؿ بيلع ل وإميكة

الربيكققـ
العؾؿيء َّ
وجحري ِص َّح ِة الؿص ر.

خط ٍ
 -2عتؿ مـفج القسط َّقة َّ
ؼصر عـف
سقر ٓ تع َّ اه وٓ ُ
ومقماكف ذلؽ البع عـ الغؾق والجػيء 7ف إفراط وٓ جػر ط.
الحؼ ه فف والحؽؿة وسقؾتف والسـَّة العؿؾ ّقة سػقـتف.
 -3جعؾ َّ
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ٍ
 -4ـبغل آستشفي ُد بيلـص ِ
قص َّ
وجف صحق
الشرع َّقة عؾك
ِ
بعض الؿػسر ـ ُ
وا َّراحِ الح ث وعـ
بعق ً ا عـ اطحيت
جخق ت الؿتخقؾقـ وجقهؿيجِفؿ.
 ٓ -5ؽقن َج َّؿي ًعي كحيطب لقؾ وإ َّكؿي مكر مـ إحيد ث مي
ص َّ ومـ الؼصص مي ٓ ـؽر وٓ ستؼب .
أئؿة
 َ ٓ -6خرج عـ الؿسيئؾ اإلجؿيع َّقة وا َّلتل ا َّجػؼ عؾقفي َّ
السـَّة والؿماهب الػؼف َّقة الؿعتربة.
ُ
إققال الؿخيلػة
اجتفيدات العؾؿيء معترب ٌة و ُستػيد مـفي وأ َّمي
-7
ُ
ب لؾؿماهب
لصر إد ّلة 7ف ػتك بي و َ ْح َم ُر اإلمي ُم
التعص َ
ّ
وإاخيص.
ٍ
ٍ
مخيلػة لعؼق ِة أه ِؾ السـَّة
فؽر أو عؼق ٍة
أي
 ٓ -8ـشر َّ
والجؿيعة أي ٍ
بيب مـ أبقاب آعتؼيد.
 -9ؼقل

ِ
الؿشفقر
بيلرأي
الؿسيئؾ الخ ف َّقة َّ

البؾ

وإذا

ولؽـ ٓ ُ ْ ِخ ُؾ العقا َّم

رأي 7ف ُقبق ُـ وج َف الخ
كين لف ٌ
آخت فيت ا َّلتل ُج ِ
ػ مؽيك َة ال ـ قؾقبؿ.
ضع ُ
 -11جتف

جعبق الـَّيس لرب العيلؿقـ و بق ُـ لفؿ َّ
أن الؿؼصقد

َّ
وأن العبيدة لقست
إعظؿ مـ خؾؼـي هق عبيدة اب جعيلك
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مؼصقرة عؾك العبيدات العؿؾ ّقة 7بؾ هل ايمؾة لؽؾ مي أمر بف
اب جعيلك ورسقلف ﷺ.
ُ -11ـ ِْم ُل الـَّيس مـيزلفؿ 7ف َق ْع ِر ُ ٕهؾ العؾؿ والسـ ق رهؿ.
 -12بتع عـ ذكر ال َّطقائػ

دعقجف والرد عؾك الؿخيلػ

ؽقن بيل َّ لقؾ إققم وبي َّلتل هل أحسـ وٓ جؼيبؾ الب عة
الغؾق بيلتَّػر ط وٓ التَّػر ط بيلغؾق.
بب عة وٓ ؼيبؾ
َّ
 -13ؽقن م ركًي لألصقل َّ
الشرع ّقة 7فقجعؾفي كصب عقـقف
ال َّ عقة إلك اب جعيلك وأعظؿفي :التقحق ُ واجبيع السـَّة
وآعتصيم بؿي.
الخيصة
حمر مِـ جؼسقؿ ال ـ إلك حؼقؼة تؿ َّقم بي
-14
َّ
ُ
وار عة جؾمم العي َّم َة ومـ قض َّقة فصؾ ال ـ عـ ال كقي
وال ـ عـ ال َّ ولة.
ِ
دعقجف بيلـصقص َّ
وإلػيظ القاردة فقفي
الشرع َّقة

 -15ؾتمم
و ِ
بتع ُ عـ الؿتشيبيت وعـ إلػيظ الؿح ة والب ع َّقة
ِ
الؿجؿؾة.
وإلػيظ
َ
َ
ِ ْ ُ -16ر ُك َّ
الصر ٓ ؿؽـ أن
أن العؼؾ جيبع لؾـَّؼؾ وأن
العؼؾ َّ
ِ
قطع َّق ْقـ.
الصحق وٓ ؿؽ ُـ جعير ُ
خيلػ الـَّؼؾ َّ
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َ -17س َعك إلحقيء الؿصيل الؿشتكة بقـ الـَّيس م ؾ :إقيمة
والرذ ؾة وحسـ
والػؼر
َّ

الع ل ومؽيفحة إمرا

الجقار والؿحيفظة عؾك البقئة وكحق ذلؽ.
 -18ستػق ُ مـ القسيئؾ الؿتج دة

دعقجف بؿي ٓ خيلػ

َّ
الشر عة اإلس م ّقة.
 -19بتع

دحم ُر مِـ اإلرهيب
دعقجف عـ اإلرهيب الػؽري و ُ َ

وال َّتطر .
 -21ر ِ
اعل قيع ة الؿصيل والؿػيس و َع َؾ ُؿ َّ
أن جؼ ر الؿصيل
َُ
راجع إلك العؾؿيء الؿعترب ـ
والؿػيس عـ التَّماحؿ
ٌ
والؼضية والؿػتقـ.
ِ
ذوات الشلن
 -21بتع ُ عـ إمقر الؿتعؾؼة بيلؼضي ي العقـ َّق ِة
الخصقمل 7م ؾ ال ميء والط ق والؼضيء و حقؾفي إلك
ّ
جفة آختصيص.
طوي:
ب -األداء الد ُّ
 -1س َت ِ
حض ُر
َ

ص لف
دعقجف جؼقى اب عم وجؾ واإلخ َ

الصقاب بؿتيبعة الـَّبل ﷺ.
وجحري َّ

44

عقي 7فقتل َّك ُ مـ :الؿص ر والتَّطبقؼ
راجع
-2
مـفجف ال َّ َّ
َ
ُ
والـَّتقجة وال َّؿرات.
ٌ
مسمول مسمول َّقة مبيارة عـ كؾ مي ص ُر عـف
 -3اإلمي ُم
ب عؾك هما
تحؿ ُؾ مي ت َّج ُ
دعقجف ودروسف ومقاعظف و َّ
العؿؾ مـ أعبيء و صرب عؾك مي صقبف مـ َّ
الألواء.
دعقجفَ 7فقحبب الـَّيس الؿسج ِ
خيصة و
 -4جتف
ّ
ُ َ ُ
ال ـ عي ّمة.
 -5سقر دعقجف إلك اب جعيلك بؿعيمؾة الؿسؾؿقـ بحسـ
ال َّظـ وبيل َّظيهر وٓ ميكع مـ آحتاز والحمر عـ مظِـَّتف.
 -6بتع َّ
كؾ البع عـ جؽػقر إعقين ولقعؾؿ أن ذلؽ مـ
وظيئػ الحؽيم والؼضية والؿػتقـ.
َ ُ -7رسخ َّ
أن الجفي َد

سبقؾ اب جعيلك ذرو ُة سـيم اإلس م

ٌ
َّ
مرجبط بقلل
وأن لف اروطف وضقابطف وأحؽيمف وأكَّف
إمر وأن ال َّ عقات إلك الجفيد متك مي قيم بي غقره 7كيكت
سب ًبي لؾػسيد وجيءت مـيقض ًة لؾؿؼيص َّ
الشرع َّقة ا َّلتل مـ
أجؾفي ُا ِر َع الجفيد.
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 -8رد الشبفيت بي َّلتل هل أحسـ ل َّؾتل هل أققم وٓ تك
الشبفة ججقل

خقاطر الـَّيس و بتع عـ إ رادهي ق ر

الؿستطيع وإذا وردت ابف ٌة 7فقجب جػـق ُ هي كؾ َّق ًة بلح
الطرق الؿعروفة الـَّؼض.
 -9رك َّ
أن آخت

طبقعة بشر ة 7ف

الـَّيس صقرة واح ة ولؽـ َ ِ
جتف ُ

طؿع

أن ؽقن

جقحق الؿـفج الؿتَّػؼ

عؾقف لؾجؿقع 7لقسقروا وفؼف.
 -11بمل جف َ ه

ِ
جضققؼ الخ

ِ
وحصره مي استطيع

ِ
جقسقعف.
و حمر مـ
التػؽقر واإلب اع ٕهؾ آختصيص ك
 -11شج ُع
َ

مجيلف.

 -12حرص اإلمي ُم عؾك جؿع الؽؾؿة عؾك الحؼ وجـؿقة روح
التَّعيون عؾك الرب والتَّؼقى و عؿؾ عؾك جقافؼ أهؾ البؾ
و عم ُز اكتؿي َءهؿ ل ـفؿ ووطـفؿ وأ َّمتفؿ.
السؿع وال َّطيعة لقلل ِ
أمر الب د َو ْف َؼ مـفج
َ ُ -13بق ُـ
َ
وجقب َّ
الضقابط َّ
الشرع َّقة ومعيوكتِف
أهؾ السـَّة مع الـص لف َو ْف َؼ َّ
عؾك الرب والتَّؼقى.
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 -14بتع عـ ال َّط ْع ِـ

ئؿة وعؾقف أن ُ رك َّ
أن قيع ة رفع
إ َّ

اإل ؿ عـ العؾؿيء الؿجتف ـ قيع ة معتربة

إمقر

دائر بقـ إجر وإجر ـ.
العؾؿ َّقة والعؿؾ َّقة والؿجتف ُ ٌ
ٍ
ص صحيب َة الرسقلﷺ
َ ٓ -15سؿ ُ لـػسف وٓ ٕي أح أن َتـَ َّؼ َ
وأ َّمفيت الؿممـقـ وآل بقتف ال َّطيهر ـ 7بؾ جب احتا ُمفؿ
وجقققرهؿ 7ففؿ قيدة إ ّمة ودعي ُجفي وصػق ُة أه ِؾ اإلس ِم
ُ
وخقيرهؿ.
ُ

ٍ
ِ
َ َ -16
بللػيظ
تسر ُع
المائ ا َّلمي جع ُؾف
حم ُر مـ
الحؿيس َّ
َّ
ٍ
حؿيسف بشر عة اب جعيلك.
جؾقؼ بيلؿـرب فقضبط
وكؾؿيت ٓ ُ
َ
ِ ُ -17ح ُظ دعقجف الؼقاع َ الؽؾ َّقة والؿؼيص َ َّ
الشرع ّقة
و ػفؿ الجمئ َّقيت

ضقء الؽؾ َّقيت و راعل الحيل والؿآل

عـ اجخيذ الؿقاقػ ال َّ عقة إلك اب جعيلك.
مل كظرة معترب 7فقجعؾ مـ
 -18ـظر إلك التَّير خ اإلس ّ
آكتصيرات مص َر ِعم وإلفيم ومـ آكؽسيرات مص ر
مراجعة واعتبير.
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 -3اندٔر انرؼزٚف ٙتاإلسالو
(ألئؿة مساجد الجالقات)
العـي ة بـشر د ـ اإلس م وإ صيل رسيلتف الخيل ة إلك
الؿ عق ـ كي َّفة :مـ الؿؼيص الجؾقؾة وإه ا

أصـي

الـَّبقؾة

ا َّلتل ـبغل أن جؽقن دائؿًا كصب عقـ كؾ إميم وخطقب  7فؼ قيل
اب جعيلك :ﱡﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ[فصؾت .]66 :وقيل الـَّبل ﷺَ ...« :فق ابِ
َ
()1
ََٕ ْن ف َ ى بِ َؽ رج ٌؾ و ِ
اح ٌ َخ ْق ٌر َل َؽ مِ ْـ ُح ْؿ ِر الـَّ َع ِؿ» .
َ ُ َ
ُْ
ّ
وإن مـ أصـي

الؿ عق ـ ا َّلم ـ جـبغل العـي ة ب عقهتؿ

الج ُ د إلك د ـ اب جعيلك7
هؿ :الؿسؾؿقن ح ًا والؿفت ون ُ
الصحق
ميسة إلك جعر ػفؿ ب ـ اب َّ
فنكَّفؿ بحيجة ّ

وجللقػفؿ عؾك

دعقة الحؼ وجحبقبفؿ ار عة اإلس م.
وبـيء عؾك هماّ :
فنن اإلميم والخطقب

الؿسيج عؿقمًا

ومسيج الجيلقيت خصقصًا ـبغل عؾقف مراعية جؿؾة مـ إمقر
ؿفؿة:
ال َّ
( )8أخرجف البخيري (– )2612وال ّؾػظ لف -ومسؾؿ ( )2103عـ سفؾ بـ
سع ﭬ.
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 -1أن حرص مي استطيع عؾك إ صيل دعقة اإلس م إلك غقر
الؿسؾؿقـ بؿي أجق لف مـ وسيئؾ مشروعة و ؽقن ه فف
إول ز يدة ع د الؿفت ـ إلك اإلس م كؾ قم.
ّ
 -2أن َ سؿ

لؿـ ر

إافير إس مف مـ غقر الؿسؾؿقـ

بيل خقل إلك مسج ه و ُ َؾؼـُف افيدة التّقحق

و عرفف بؿي

جب عؾقف بع إع ن إس مف.
 -3أن َسؿ َ لؿـ رجي فقف الف ا ة مـ غقر الؿسؾؿقـ بيل خقل
إلك الؿسج  7لتللقػفؿ عؾك اإلس م.
 -4أن َّل َمـ ر اإلس َم عؾك اإلجراءات ال ّ زمة لملؽ7
الؿختصة.
رسؿ إس ُمف الجفيت
َّ
حتَّك ُ َّ
خيصة
الج ُ د بع إس مفؿ دروسًا
ّ
 -5أن ؼقؿ لؾؿفت ـ ُ
الصحقحة و بقـ لفؿ
عؾؿفؿ فقفي مبيدئ العؼق ة اإلس م ّقة َّ
مـ إحؽيم الػؼف ّق ِة مي ٓ سع الؿسؾؿ جفؾف.
 -6أن ؽقن لف إلؿي ٌم ب ّ
يلشبفيت ا َّلتل ج ير عـ غقر الؿسؾؿقـ
حقل اإلس م وأهؾف 7حتَّك ؼقم بتػـق هي عـ ح ل
رواد مسج ه.
اإلس م مـ ّ
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دروس دور َّة َّ
كؾ أسبقع
 -7أن جؽقن لف
ٌ

التَّعر ػ برسيلة

اإلس م ودعقجف القسط َّقة السؿحة والتَّعر ػ بيلـَّبل ﷺ
وسقرجِف العطرة واؿيئؾف الط ّقبة.
 -8أن تح ّؾك بيلرفؼ والؾقـ والحؽؿة وإخ ق اإلس م ّقة
العيلقة

الج ُ د و ؾتمم عـ دعقهتؿ
التعيمؾ مع الؿسؾؿقـ ُ

الحقار بي َّلتل هل أحسـ و راعل الت رج جعؾقؿفؿ أحؽيم
َ
اإلس م وجعيلقؿف و حمر مـ التّش

وسع فقف َّ
الشرع.
فقؿي ّ

الج ُ د وذلؽ بيلتَّـق ع
هؿ احتقاء الؿفت ـ ُ
 -9أن حؿؾ َّ
الـَّشيطيت والتَّج

القسيئؾ ال َّ عق ّة 7ا َّلتل جرغ ُبفؿ

الؿسج وجم هؿ بف ارجبيطًا.
 -11أن عؿؾ عؾك هتقئة إجقاء الؿـيسبة
الؿفت ي الج
الؿسج

الؿسج لتعر ػ

بيإلس م عـ طر ؼ العـي ة بؿؽتبة

والؿج ّؾة الحيئط ّقة والؾقحيت اإلرايد ّة ا َّلتل

جؽقن الؿسج وغقر ذلؽ.
 -11أن ؽقن عؾك صؾة و قؼة بؿراقبة الجيلقيت بقزارة
إوقي

الج ُ د7
و ستػق َ مـ الؿراكم ا َّلتل جعـك بيلؿفت ـ ُ

حتَّك ستا بؿ فقؿي تع َّؾؼ ب عقة غقر الؿسؾؿقـ وجعؾقؿ
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الج ُ د وج ؼقػفؿ وجمو هؿ بؿي حتيجقن إلقف
الؿسؾؿقـ ُ
مـ كتب ومطق َّ يت وغقرهي.
 -12جؽقن خطب ُة الجؿعة

مسيج الجيلقيت –بع آجػيق

غيلب َمـ َ حضرهي ع ا مي
مع اإلدارة -بيلؾغة ا َّلتل ػفؿفي
ُ
ججب قراءجف بيلعرب َّقة –كآ يت الؼرآن -وجؽقن فقؿي فؿفؿ
مـ أمقر د ـفؿ.
الؿسيج

ِ
دعقة
عؿق ًمي -عؾك

حرص اإلمي ُم –
-13
ُ
ِ
ِ
درسي أو أك ر أسبقعقي
الجيلقيت وجعؾقؿفؿ 7فقخص ُ
ص لفؿ ً
ِ
إذن اإلدارة لف.
بؿـ ؼقم بملؽ بع
أو
ُ
ستعقـ َ
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 -5اندٔر اًلجرًاػ ٙنإلياو
دور اجتؿيعل
مستؿ ٌّ
َ
لإلميم ٌ

حؼقؼتف مـ اؿقل َّقة دور

إول وهق رسقل اب ﷺ ا َّلمي كين خيلط ققمف
ال َّ اعقة َّ
و غشيهؿ 7فقعقد مر ضفؿ و سلل عـ غيئبفؿ و َّتبع جـيئمهؿ
و ُسيع فؼقرهؿ و عقـ عؾك مي أصيبؿ مـ كقائب ال َّ هر وكقازل
ال َؼ َ ر.
ويراطي يف الؼقا ِم بفذا الدور ما يؾي:
ُ
ُ -1
السعل
كػسف لخ مة جؿفقر مسج ه و َّ
بمل َ
وجؼ ِؿ كؾ أكقاع الؿعرو
السعل
حقائجفؿ وجػؼ ُ هؿ و َّ

حيجيهتؿ

لفؿ .والؿسيهؿ ُة

قضيء

جؾب مصيلحفؿ ود ْف ِع

إذى عـفؿٌ :
سبقؾ إلك كجيح دعقجف وهق حقـؿي ؼقم بملؽ7
الس م.-
تلسك بلكبقيء اب جعيلك ورسؾف -عؾقفؿ َّ
فنكؿي َّ
دور َم ٌ
عقي
ـقط بطبقعة عؿؾف ال َّ ّ
 -2ال َّ ور آجتؿيعل لإلميم ٌ
دور جب أن تؽيمؾ مع مي جؽػ ُؾف ال ّ ولة مـ جقجف
وهق ٌ
ممسسيهتي آجتؿيع ّقة و ؽقن بتـسقؼ مع
وروح ومي جؼقم بف َّ
جؿيعة الؿسج .
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 -3اكعمال اإلميم عـ رو ِ
واقتصير عؿؾف عؾك أداء
اد مسج ه
ُ َّ
ُ
َّ
قصقر
الشعيئر مع ججيفقف عـفؿ وجقار ف عـ جػؼ أحقالفؿ7
ٌ
عقب
َم ٌ

ِ
ٍ
جقاكب دوره
جيكب مـ أهؿ

الؿجتؿع وإخ ٌل

َبق ٌـ بطبقعة عؿؾف ال َّ عقي وجحؼقؼ أه افف.
غقر متعؾ ٍؼ بجؿيعة مسج ه
 -4ال َّ ور آجتؿيعل لإلميم ُ
فحسب فقـبغل لف أن عؿؾ عؾك جق قؼ الصؾة بقـ الؿسج
وممسسيت حؽقم َّقة أو أهؾ َّقة
ومحقطف مـ جقران وأسقاق
َّ
َ
الروابط آجتؿيع َّقة بقـ الجقران وإصحيب
وأن عض
وأهؾ الحل.
ٍ
لؼيءات دور َّ ًة مع أه ِؾ مسج ه 7لؿـيقشة مي
 -5لإلميم أن ـظ َؿ
ُ
محقط الؿسج مـ سؾبقيت أو شتؽل مـف الؿصؾقن
ُعيكقف
وال َّتقصؾ معفؿ إلك اقدتدراحيت أو جصقرات تؿ رف ُعفي إلك
الؿعـققـ ٓجخيذ مي ؾمم.
ات ال َّطيبع آجتؿيعل
 -6إكشط ُة ذو ُ

ب بي
الؿسج
مرح ٌ
َّ

وجؼقي الؾحؿ َة آجتؿيع ّقة 7كنفطير الصيئؿقـ
ِ
الؼرآن وم َت َػققِل ُط َّ ِ
ب الؿـطؼة
رمضين أو جؽر ؿ حػظة

افر
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ِ
مؽيكة الؿسج
أو جـظقؿ مسيبؼيت ؼيف ّقة بؿي ٓ تـيىف مع
الؿختصة.
وبع التَّـسقؼ مع جؿيعة الؿسج وإدارجف
َّ
ستطقع مـ القسيئؾ آجتؿيع ّقة ا َّلتل جؼقي
 -7لإلميم أن تَّخم مي
ُ
إخقة بقـ الؿصؾقـ وجحؼؼ التّقاصؾ ال َّ ائؿ بقـفؿ7
روح
َّ
َ
ٍ
ِ
أكشطة
قاص ٍؾ إلؽتوين أو
كلن شيرك
مجؿقعيت َج ُ
اجتؿيع َّقة مي استطيع إلك ذلؽ سبق ً .
ِ
ِ
وأصحيب التخصص
الخربة
 -8لإلميم أن َ سعك مع ذوي
ِ
محقط مسج ه والخروج بحؾقل
مشؽ ت
ٓستعرا
الؿختصة.
لتؾؽ الؿشؽ ت وذلؽ بيلتَّـسقؼ مع إدارجف
َّ
 -9لإلميم أن َ ستعقـ بجؿيعة الؿسج

إص ح ذات البقـ.

دور معم ٌز ٕداء دوره ال َّ عقي
 -11ال َّ ور آجتؿيعل لإلميم ٌ
ِ
جحؼقؼ أه افف 7فقحرص اإلميم عؾك وقيره
ومسيه ٌؿ
وآعتماز برسيلتف والـَّلي بي عـ كؾ مي ـتؼص مـفي7
فيلؿخيلط ُة جؽقن بؼ ر وال َّتقاصؾ بحسيب والم يرات
بيعت ال ولقعؾؿ ال َّ اعقة أن مؽيكتَف مرهقك ٌة بؿ ى استغـيئف عـ
الـَّيس.
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ا
ثاَٛا :ذُظٛى ػًم اخلطٛة
كبقر وأ ر بيلغ
دور ٌ
لؾخطقب ٌ

التَّل قر عؾك مجتؿع خطبتف

وأمر
ومستؿعل ح ف 7ففق الؿربل والؿعؾؿ والؿقجف
ُ
بيلؿعرو والـَّيهل عـ الؿـؽر.
وره عؾك أحسـ ٍ
وحتَّك ؼق َم ب ِ
وجف وأكؿؾِف عؾقف أن ُ راعل
مي ؾل:
ِ ُ -1ع خطبتَف إع ا ًدا جق ً ا

ص ة الجؿعة والعق ـ وآستسؼيء

وكحقهي و مد في مسج ه الؿؽ َّؾػ بف بع التلك مـ دخقل
وقت الجؿعة مع الؿقاظبة عؾك ذلؽ مي لؿ لت صير
أو جقجقف مـ اإلدارة التَّيبع لفي الخطقب.
ِ
وففؿف ووجف آست ِ
ٓل بف
 -2ت َّب ُت مـ س مة كؼؾ الـَّص
صح ِة الح ث متـًي وسـ ً ا ومـ إحؽيم َّ
الشرع َّقة
ومـ
َّ
ووقيئع التَّير خ.
 -3الـَّيس تػيوجقن

الػفؿ واإلدراك 7ف ُقراعل ق ر َة الـَّيس

عؿي ٓ ج ر ُكف عؼق ُلفؿ مـ دقيئؼ الؿسيئؾ.
الػفؿ و بتع ُ َّ
ُ
قازن بقـ إمقر الؿتؼيبؾة 7فققازن بقـ البشيرة والـمارة وبقـ
-4
الؿصيل والؿػيس وبقـ الجيكب العيطػل والجيكب العؼؾل.
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ِ
عؿي ؽقن سببًا
َ -5بتَع ُ َّ

الصػ وإ يرة
التػر ؼ واؼ َّ

الخ فيت 7كتـيول الؼضي ي السقيس َّقة وآكحقيز الطيئػل
أو الػئقي أو ال َؼ َبؾل وججر

ِ
وذكر
والؿمسسيت
الفقئيت
َّ

إاخيص وكحقهي.
 -6جؽقن الخطب ُة واقع َّقة -مي أمؽـ -مـضبط ًة ب َّ
يلشرع الحـقػ7
ف

ُخيطب العقا َّم بؿي َ ْخ ُرج عـ ق رهتؿ أو بؿي

ق رهتؿ

جػقق مصيلحفّ 7
ُ
وظفقر الؿصؾحة
فنن الؼ رة
ولؽ َّـ مػيس َ ه
َ
ارطين أسيس ّقين اإلص ح.
 -7العؾؿ بلحقال مـ ستؿع إلقف والتػيعؾ مع قضي يهؿ والحث
الصػ وبقين
عؾك جللقػ الؼؾقب واجتؿيع الؽؾؿة ووح ة َّ
ِ
ئؿة
مـفج س َؾػ إ َّمة 7مـ ا َّ
لصحيبة  والتَّيبعقـ وإ َّ
الؿتبقعقـ.
الخطقب عؾك إحقيء الؼقؿ العي َّمة والػضيئؾ العظقؿة7
 -8حرص
ُ
كيلح ث عـ إميكة وبر القال ـ وصؾة إرحيم واإلكػيق
الضعقػ وآستؼيمة
سبقؾ اب والتَّؽيفؾ والعطػ عؾك َّ
والقفيء بيلعؼقد والعفقد وطيعة وٓة إمر واإلخ ص
والص ق والتَّعيون عؾك الرب والتَّؼقى وال َّتآخل والتَّـيصر
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يلصرب وإمر بيلؿعرو
وال َّتقاصل بيلحؼ وب َّ

والـَّفل عـ

الؿـؽر وغقر ذلؽ.
مؽتب الشمون الػـقة بيلقزارة خطبة إرايد َّة َّ
كؾ جؿعة
 -9قز ُع
ُ
جعقـ الخطقب وجرا ه إلك مي حتيجف الـَّيس مـ مقضقعيت
وقضي ي 7فؾف أن خطب بي أو بؿي راه مـيس ًبي لجؿفقره بع
ال َّت َعر

عؾك مي قافؼ أحقا َلفؿ الحقيج َّقة وطبيئ َعفؿ َّ
الماج َّقة

إلمامل بخطبة القزارة.
جعؿقؿ
مي لؿ لت
ٌ
ٌّ
-11

ِ
القاردة عؾك خطبتف مـ
الخطقب مـ الؿؾحقظيت
َستػق ُ
ُ

الؼسؿ بسؿيع
قسؿ التَّقجقف الػـل التَّيبع إلدارجف 7حقث ؼق ُم
ُ
جؼققؿي عؾؿقي مـ خ ل كؿقذج التَّؼققؿ
خطبتف وجؼققؿفي
ً
وإفيدجف بيلؿستقى العيم لخطبتف مع اجخيذ مي ؾمم كحق
السعل دائؿًا إلك الر ِقل بخطبتِف
الؿؾحقظيت إن وج ت و َّ
إلك إفضؾ.
 -11لِؾبيس أ ٌر

الـَّػس اإلكسيك َّقة والؿلمقل مـ الخطقب:

مـظره عـ ذوق رفقع
ـؿ
أن َ خ ُط َ
ُ
ب بحيلف قبؾ مؼيلف وأن َّ
قؾقب الـَّيس قبؾ أسؿيعفؿ.
وحب لؾجؿيل ػت بف
َ
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ا
ثانثا :ذُظٛى ػًم ادلؤٌِّ
إذان مـ َّ
الشعيئر اإلس م َّقة العظقؿة ا َّلتل ُعـل بي
وور َد فقف ك ٌقر مـ إحيد ث الـَّبق َّ ة
اإلس م أ ّ ؿي عـي ة
َ
الصحقحة ال ا َّلة عؾك مؽيكتف وأهؿ َّقتف وفضؾف وارفف و ؽػل
َّ
ُ
ققل الـَّبل ﷺ« :ا ْلؿمذك َ
قن َأ ْط َق ُل
ممذن الؿسج ارفًا وفض ً
ّ
()1
الـَّيس َأ ْعـَي ًقي َ ْق َم ا ْل ِؼ َقي َم ِة» .
ول ِ
قـتظؿ ُ
عؿؾ الؿمذن الؿسج ـبغل عؾقف الؼقي ُم بيلؿفيم
َ
التَّيلقة:
لؾصؾقات الخؿس الؿؽتقبيت وص ة الجؿعة
رفع إذان َّ
ُ -1
َّأول الؿقاعق َّ
الص ة.
الشرع َّقة ل خقل وقت َّ
 -2الؿشيركة

حػظ الـظيم بيلؿسج والتؼق بئداب العي َّمة

السؾبل عؾك
ومـع مصيدر اإلزعيج وكؾ مي مـ الكف التَّل قر َّ
أداء َّ
الشعيئر ال ـ َّقة.

ٍ
لشلء مـ الـَّقافؾ وٓ لص ة العق ـ
َ ُ ٓ -3م َّذ ُن وٓ ُ ؼي ُم
وٓ لصؾقات آستسؼيء والؽسق والجـيزة ّإٓ أكَّف ُ
ؼقل
( )8أخرجف مسؾؿ ( )654مـ ح ث معيو ة بـ أبل سػقين ﭭ.
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الص ة جيمعة» وأ َّمي العق ان والتَّراو
الؽسق َّ « :
وكحقهؿي 7فؾؿ َ ِرد فقفي ال ٌء صحق ٌ .
إول لؾػجر ؽقن قبؾ إذان ال َّيين بـصػ سيعة.
 -4إذان َّ
ِ
لؾجؿعة ؽقن قبؾ إذان ال َّيين بؿ َّ ٍة أقؾفي
إو ُل
 -5إذان َّ
ِ
ِ
ُ
ُ
الخطقب عؾك
صعقد
إذان ال َّيين بع
ؽقن
كصػ سيعة و
ُ
وس َ مِف عؾك الؿصؾقـ.
الؿـرب َ

ِ
اإلقيمة
َ ُ -6سـ إذان ال َّترس ُؾ وال َّتؿفؾ وال َّت َلكل و ُ سـ
ِ
الؿحيفظة
حرص الؿمذن عؾك
الح ْ ُر واإلسراع و ـبغل أن
َ
َ
عؾك ُسـ َِـ إذان كؾفي.

ِ
واإلقيمة عؾك الـَّحق التَّيلل:
 -7آلتمام بللػيظ إذان
أوٓ :ألػاظ األذان:
ً
مرات).
« =1-8اب أكرب» (أربع َّ
(مرجقـ).
« =3-2أاف أن َّٓ إلف ّإٓ اب» َّ
أن محؿ ً ا َّر ُ
« =5-4أاف َّ
مرجقـ).
سقل اب» ( َّ
مرجقـ).
حل عؾك َّ
الص ة» ( َّ
َّ « =80-6
مرجقـ).
حل عؾك الػ ح» ( َّ
َّ « =82-88
مرجقـ).
« =81-86اب أكرب» ( َّ
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(مرة واح ة).
 ٓ« =82إلف ّإٓ اب» َّ
ؿس عشرة كؾؿة.
فقؽقن ع ُد الؽؾؿيت َخ َ
مرجقـ) بع
ُجماد عؾك ذلؽ :جؿؾ ُة « َّ
خقر مـ الـَّ ْق ِم» ( َّ
الص ُة ٌ
الح ْق َعؾتَقـ
َ

إذان ال َّيين مـ ص ة الػجر 7فقؽقن ع ُد

سبع عشرة كؾؿة.
كؾؿيت إذان لص ة الػجر َ
ثاكقًا :ألػاظ اإلقامة:
مرجقـ).
« =2-8اب أكرب» ( َّ
(مر ًة واح ةً).
« =6أاف أن َّٓ إلف ّإٓ اب» َّ
محؿ ً ا َّر ُ
« =1أاف َّ
(مر ًة واح ةً).
سقل اب» َّ
أن َّ
(مرة واح ة).
حل عؾك َّ
الص ة» َّ
َّ « =2
(مرة واح ة)
حل عؾك الػ ح» َّ
َّ « =3
مرجقـ).
« =5-4ق قيمت َّ
الص ة» ( َّ
مرجقـ).
« =80-6اب أكرب» ( َّ
(مرة واح ة).
 ٓ« =88إلف ّإٓ اب» َّ
إول وإخقر وكملؽ جؿؾة «ق
فيإلقيم ُة بت ـقة ال َّتؽبقر َّ
الص ة» وبنفراد سيئر الؽؾؿيت فقؽقن ع ُد الؽؾؿيت
قيمت َّ
ِ
اإلقيمة إح ى عشرة كؾؿة.
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انثاب انثاَٙ

ذُظٛى انؼالقاخ تني انؼايهني
يف ادلسجد

ا
أًٔل :انؼالقاخ ادلشرتكح.

ا
ثاَٛا :انؼالقاخ اخلاصح تطثٛؼح
انؼًم.

ا
أًٔل :انؼالقاخ ادلشرتكح
ٍ
ُ
جفيت 7هل :الؿسج
أربع
قيت الؿشتك ُة
جشؿؾ الع
ُ
َ
والعيمؾقن فقف والؿصؾقن واإلدارة و ُ
رجبط العيمؾقن الؿسيج
ِ
ٍ
وأداء
بجؿؾة مـ الع قيت ا َّلتل لفي أ ُرهي كجيح دعقجِفؿ
رسيلتِفؿ 7فقـبغل أن حيفظقا عؾقفي و فتؿقا بي و َست ؿروهي.
ُ
جػصقؾ جؾؽ الع قيت:
وفقؿي ؾل
 -1العالقة بالمدجد:
إمقر التَّيلقة:
ع قة العيمؾقـ بيلؿسج جشؿؾ
َ
أوٓ :طلقة إيؿاكقة:
ً
العيمؾقن

الؿسج مـقط بؿ رعي ة الجيكب اإل ؿيين

الؿسج  7وذلؽ ٕكَّف سيحة العبيدة وال َّطيعة وال َّطؿلكقـة
والخشقع ا َّلتل َ ؾجلون إلقفي َّ
كؾ ق ٍم 7لقج وا راحتفؿ رحيبي
ِ
رحؿيت ربفؿ
و لخموا الما َد لػؽرهؿ والـقر لؼؾقبؿ و َ ستـملقا
ومغػر َجف 7فتظؾ أجقاء الؿسج جػقض عؾقفؿ الخقرات ٕكػسفؿ
و سعقن لتحؼقؼفي غقرهؿ.
ثاكقًا :طلقة طؾؿقة وثؼافقة:
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العيمؾقن

الؿسج عؾقفؿ رعي ة الجقاكب العؾؿ َّقة وال َّؼيف َّقة

وجرسقخ مب أ الرجقع لؾؼرآن والسـَّة واإلجؿيع المي جؿع
الؿصؾقـ و بع هؿ عـ الخ

والتَّـيزع و قسع آفيقفؿ العؾؿقة

وال ؼيفقة 7فقـبغل عؾقفؿ الؼقيم بمه الع قة والسعل لتحؼقؼفي
بغي ة القسع وبمل الجف .
ثالثًا :طلقة توجقفقة واجتؿاطقة:
العيمؾقن

الؿسج مـقط بؿ رعي ة الجقاكب آجتؿيع َّقة

وجرسقخ الع قيت ال َّطقبة والتَّقجقف الـَّيفع 7فيلؿسج هق قؾب الؿجتؿع
ومركم جقجقفف 7فقـبغل ربط الؿجتؿع بيلؿسج
وروحف
اإلس مل
ُ
ُ
وجعم م ال َّترابط آجتؿيعل والتَّؽيفؾ والرب بقـ أفراده وجشجقع الؼقيم
بقاجب الـَّصقحة فقؿي بقـفؿ َو ْف َؼ َمـْطِ ٍؼ مـ الحؽؿة والرحؿة.
-2

العالقة بالعاملين في المدجد:
الؿسج أن ؽقن جعيم ُؾفؿ فقؿي

ـبغل عؾك العيمؾقـ
بقـفؿ عؾك أحسـ ٍ
وجف وأفضؾِف فقراعقا ع قيهتؿ مي ؾل:
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 -1أن حرصقا جؿق ًعي عؾك عؿيرة الؿسج  :عؿيرة رعي ة
وصقيكة وعؿيرة إص ح وه ا ة وعبيدة وأن ؽقن ذلؽ
اغؾفؿ َّ
الشيغؾ.
ٍ
بعض
 -2أن تعيوكقا عؾك الرب والتَّؼقى و تؽيجػقا مع
وبؿشيركة الؿصؾقـ لرفع الن الؿسج

وجحسقـ أدائف

وآرجؼيء بف الؼقيم برسيلتف.
 -3أن ؼ مقا مصؾح َة الؿسج وعؿيرجف عؾك مصيلحفؿ َّ
الشخص َّقة
و حمروا مـ اجخيذ الؿسج مط َّقة لتحؼقؼ مآرب دكقق َّة.
 -4أن تشيوروا و تبيدلقا الرأي

كؾ مي حتيج إلك مشيركة

مؿي تع َّؾؼ بشمون الؿسج
بقـفؿَّ 7

وٓ ـػرد أح هؿ

بيلرأي والؼرار دون صيحبف.
َّ
 -5ـبغل أن جؽقن الع قة بقـفؿ قيئؿة عؾك أسيس ال َّتآخل
وال َّتحيبب

وال َّتراحؿ وال َّتقادد

بعق ً ا عـ الحس

والبغضيء والشؼيق والخصيم مع آحتام الؿتبيدل
بقـفؿ 7فقؼ ر ٌّ
كؾ مـفؿ صيحبف بؿي آجيه اب مـ عؾؿ وفضؾ
الصغقر.
الؽبقر و رحؿ
الصغقر مـفؿ
و ققر
الؽبقر مـفؿ َّ
ُ
َ
ُ
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 -6ـبغل ال َّتحؾل بيٕخ ق الػيضؾة

ال َّتعيمؾ بقـفؿ 7مـ

ال َّتقاضع وخػض الجـيح والرفؼ والؾقـ والحؾؿ وإكية
وغقرهي مـ أخ ق ال عية وآبتعيد عـ كؾ مي عؽر صػق
الع قة بقـفؿ مـ ققل أو فعؾ أو حركة أو إايرة.
الص ر وحسـ الظـ فقؿي بقـفؿ وال َّتلو ؾ الحسـ
 -7ال َّتحؾل بس مة َّ
مـ كؾ واح مـفؿ لتصرفيت أخقف وحؿؾفي عؾك أحسـ
الؿحيمؾ والحمر مـ آستجيبة لـمغيت َّ
الشقطين وفت بيب
الشؽقك والظـقن والتَّػسقرات الؿر بة لألققال وال َّتصرفيت.
َّ -8أٓ مكر ٌّ
كؾ واح مـفؿ صيح َبف ّإٓ بخقر وٓ ـؼؾ عـف ّإٓ
خقر ًا و َ ْح َم ُروا مـ القققع
ِ
وٓ سؿحقا ٕح ٍ
بغقبة أح هؿ أو كؼؾ الؽ م بقـفؿ.

الغقبة والـَّؿقؿة فقؿي بقـفؿ

الحرص عؾك أن جؽقن كؾؿتفؿ فقؿي تع َّؾؼ
 -9ـبغل عؾقفؿ
ُ
مقح ًا وأن ٓ ُ ِ
شركقا
بشمون الؿسج واح ة ومققػفؿ َّ
عي ّمة الـَّيس أو جؿيعة الؿسج فقؿي لؿ َ صؾقا فقف إلك حؾ
أو الـماع بقـفؿ بؾ َ ـبغل عؾقفؿ
مـ مسيئؾ الخ
الرجقع إلك إدارة الؿسيج أو إلك لجـة الؿـيص ِ
حة
َ
والتَّقجقف لؾػصؾ بقـفؿ إذا اضطروا إلك ذلؽ.
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 -3العالقة بالمصلِّين:
الع ق ُة بقـ العيمؾقـ

الؿسج والؿصؾقـ قيئؿة عؾك

التَّعيون عؾك الرب والتَّؼقى وال َّتقاصل بيلحؼ والصرب حتَّك
ِ
ِ
ِ
السيبؼة كؾفيَّ :
الشعيئر َّ ة
أداء إدوار
جحؼقؼ
ُجسيع َ عؾك
والتَّعؾقؿ َّقة والقعظ َّقة والتَّعر ػ َّق ِة بيإلس م وأداء ال َّ ور
محق ُر هما البـ .
آجتؿيعل ا َّلمي هق َ
ومؿي ُ َرس ُخ الصؾ َة والع ق َة بيلؿصؾقـ –إضيف ًة إلك مي
سبؼ:-
أ-

رواد الؿسج .
جعم م روابط ال َّتقاصؾ بقـ َّ

ب -الحرص عؾك جؿع الؼؾقب

القعظ والخطب وال روس

وسيئر إكشطة.
ت -الحرص عؾك حؾ الؿشؽ ت -إن وج ت -بقـ الؿصؾقـ
الؿسج .
ُ
وجشؿؾ مي ؾل:
 -4العالقة باإلدارة:
إخقة وال َّتؼ ر ومعرفة
أ -جؽقن الع قة بيإلدارة قيئؿة عؾك
َّ
الحؼقق والقاجبيت الؿـقطة بيلعؿؾ.
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ب -إميم الؿسج -و ـقب عـف الؿمذن
الؿسمول مـ قبؾ إدارة الؿسيج

حيل غقيبف -هق
عـ كؾ مي جري

الؿسج مـ جقجقف وكشيط وعـ الحػيظ عؾك مؽيكة
الؿسج بنعؿيل دوره وجحؼقؼ رسيلتف العظقؿة والبع عـ
والشؼيق.

كؾ مي مدي إلك إ يرة الخ

جسفؿ
ت -الؿشيركة الربامج وإكشطة العؾؿ َّقة وال َّؼيف َّقة ا َّلتل
ُ
الروابط آجتؿيع َّقة.
آرجؼيء وال َّتؿقم العؾؿل وجعم ُز َّ
ث -مدي العيمؾقن مي كؾػقا بف مِـ أعؿيل مـ قبؾ اإلدارة.
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ا
ثاَٛا :انؼالقاخ اخلاصح تطثٛؼح انؼًم
جؼق ُم الع ق ُة بقـ العيمؾقـ

الؿسج عؾك مب أ التَّعيون

ُ
وجشؿؾ مي ؾل:
والتَّؽيمؾ
أوٓ :طلقة اإلمام بالؿمذن:
إول عـ إدارة الؿسج .
 -1اإلميم هق الؿسمول َّ
 -2ؾتم ُم اإلمي ُم بيلػتة الؿح َّ دة بقـ إذان واإلقيمة مـ قبؾ
القزارة أو مي جرى آج ُ
ػيق عؾقف مع ُر َّواد الؿسج .
 ُ -3خطِ ُر اإلدار َة بتغق ِ
ب الؿمذن.
 -4ؽقن ب ً عـ الؿمذن حيل إجيزجف أو جغقبِف.
ُ -5عؾؿ الؿمذن بنجيزجف و قم استاحتف إسبقعل وحيل جغقبِف.
ثاكقا :طلقة الؿمذن باإلمام:
إمقر التَّيلقة:
راعل الؿمذن ع قتِف مع اإلميم
َ
ِ
جقجقفيت اإلميم.
 -1اجبيع الؿمذن
 -2إع م اإلميم بتغقبف و قم استاحتف وإجيزاجف.
مسمول َّقتِف عـ الؿسج
 -3ـقب عـ اإلميم
بيلؿصؾقـ

حيل غقيبف أو إجيزجف.
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وإميمتف

الص ة بع اكتفيء الققت الؿح َّ ِد لإلقيمة.
ُ -4ؼقؿ َّ
ثالثا :التـسقق بقن اإلمام والؿمذن:
جب التَّـسقؼ بقـ اإلميم والؿمذن
ُ

آستئماكيت

والراحة إسبقع َّقة وعـ آخت
واإلجيزات
َّ

ُ رجع لإلدارة.
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انثاب انثانث

ادلساجد
حقٕق انؼايهني يف
ِ
ٔيسؤٔنٛاذٓى

ا
أًٔل :حقٕق انؼايهني يف ادلساجد.
ا
ثاَٛا :يسؤٔنٛاخ انؼايهني يف ادلساجد.

ا
أًٔل :حقٕق انؼايهني يف ادلساجد
تؿ َّت ُع العيمؾقن

ٍ
بجؿؾة مـ الحؼقق وهل
الؿسيج

كيلتَّيلل:
 -1الحقوق في ظلِّ قانون الخدمة المدنيَّة:
ؿؼرر لؾ َّ رجة القظقػ َّقة عـ ب ا ة
 -1استحؼيق الؿر َّجب ال َّ
ؿؼررة ل رجتف
جعققـف وع وة دور َّ ة سـق َّ ة بيلػئة ال َّ
القظقػ َّقة وب ٓت ومؽيفآت
الؿسؿك القظقػل و ُج ْص َر ُ
َّ
لف اعتبير ًا مـ جير خ مبيارة العؿؾ

الضقابط
وبمات َّ

والشروط القاردة بؿي .
َ
الحصقل عؾك
الؿختصة-
 -2ستحؼ -بع مقافؼة السؾطة
َّ
إجيزة دراس َّقة أو اإل ػي َد

بع ة أو مـحة دراس َّقة بع

استقػيئف لؾشروط الؿستح َّؼة لفي.
 -3الحصقل عؾك إجيزة دور َّة لؿ َّ ة ( )62قمًا

السـة
َّ

جماد إلك ( )12قمًا بع قضيئف خؿس عشرة سـة خ مة
ال َّ ولة ولف أن حتػظ برصق ه مـفي ا َّلمي لؿ ـتػع بف
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و ستحؼ عـف ب ًٓ كؼ ي عـ اكتفيء خ متف وفؼًا لؾشروط
الضقابط الؿعتؿ ة بشلهني.
و َّ
خيصة وإجيزة
 -4الحصقل عؾك إجيزة طيرئة وإجيزة
َّ
مرض َّقة وإجيزة وفية وإجيزة مرافؼة مر ٍ
قررت وزار ُة
ض َّ
يلضقابط
الخيرج مع مرافؼ ب َّ

الص َّحة العي َّمة ع َجف

والشروط الؿـظؿة لؽؾ كقع مـفي.
 -5ال َّترققة

َّأول ـي ر أو َّأول قلقق التَّيلل إلك ال َّ رجة

القظقػ َّقة التَّيلقة لفي بؿضل سـة عؾك بؾقغ مر َّجبِف آخر مربقط
درجتف لؾؿع َّقـقـ عؾك القظقػة العي َّمة عؾك أ َّٓ ؽقن
الـفيئل ب رجة ضعقػ و جقز جرققتف بيٓختقير بع
جؼر ُره
ّ
الضقابط الؿعتؿ ة و ؿـ عـ كؾ
استقػيئف لؾشروط و َّ
جرققة لف َّأول مربقط ال َّ رجة الؿر َّقك إلقفي وع وة واح ة
مـ ع واهتي ال ور َّ ة وجصر لف مـ جير خ ال َّترققة.
 -2الحقوقُ في ظلِّ قرارات قطاع المداجد ولوائحِه:
ٍ
ُ
جؿؾة مـ
ولقائحف عؾك
رات قطيع الؿسيج
جشتؿؾ قرا ُ
ُ
ِ
الحؼقق والؿسمول َّقيت لؾعيمؾقـ الؿسيج وهما بقيهني:
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 -1جخصقص سؽـ وقػل

ح ود الؿتيح لؿـ بيار العؿؾ

بؿؼيبؾ اكتػيع رممي بع

بيلؿسيج
الؿـظ ِ
ؿة لملؽ.
 -2الؿشيركة

استقػيئف لؾشروط

رح ت العؿرة والحج لؾؿتؿقم ـ وف ًؼي

الؿختصة.
لتاقحيت اإلدارة
َّ
 -3الؿشيركة

الرح ت ال َّترفقف َّقة والؿسيبؼيت ال َّؼيف َّقة ا َّلتل
ّ

الؿختصة.
ججر في اإلدارات
َّ
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ا

ثاَٛا :يسؤٔنٛاخ انؼايهني
يف ادلساجد
ُ
كؾ حؼ ُؼيب ُؾف التما ٌم فنذا َّ
ايغؾ القظقػة بلي مـ واجبيجف
أخؾ
محظقرا مـ الؿحظقرات الؿـصقص عؾقفي
القظقػ َّقة أو ارجؽب
ً
الؼقاكقـ أو ال َّؾقائ  :عيقب جلد بقي وذلؽ مع ع م اإلخ ل
بيلؿسمول َّقة الجمائ َّقة أو الؿ ك َّقة عـ آقتضيء و عػك الؿق َّظػ مـ
جـػقما ٍ
العؼقبة التلد ب َّقة إذا بت أن ارجؽيبف لؾؿخيلػة كين ً
ٕمر كتيبل
بيلرغؿ مـ جـبقفف إلك الؿخيلػة.
ص ر إلقف مـ رئقسف َّ
ومـ صقر الؿسمول َّقة ال َّتلد ب َّقة :ارجؽي ُبف لؿحظقر مـ
الؿحظقرات القظقػ َّقة أو اإلخ ل بؽرامتفي.
ومـ صقر الؿسمول َّقة الجـيئ َّقة :ال َّتع ي عؾك الؿيل العيم
يلسب أو الؼم أو ارجؽيبف أ ـي َء جلد َ ِة وظقػتِف
أو ال َّت َعر لؾغقر ب َّ
إح ى الجرائؿ الؿـصقص عؾقفي قيكقن الجماء.
وفقؿي ؾل ُ
بقين اإلجراءات والجماءات:
أوٓ :اإلجراءات التي ُتتخذ طـد ارتؽاب أي من الؿخالػات:
ً
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ٍ
الؿختصة عـ مخيلػة
بؼرار مـ السؾطة
 -1اإلحيلة إلك ال َّتحؼقؼ
َّ
ٍ
لجين
أحؽيم الؼقاكقـ وال َّؾقائ و ُ حيل العيمؾقن بيلؿسيج إلك
ٍ
ارجؽب أح ُ هؿ عؿ ً
إداري إذا
قرار
َ
ّ
متخص َصة َ ص ر بتشؽقؾفي ٌ
ِ
استـػيد اإلجراءات اإلدرا ة
مـ إعؿيل التَّيلقة -وذلؽ بع
ِ
الؿعفقدة م ؾ :ال َّتـبقف َّ
وكتيب جقجقف وكتيب جـبقف
الشػقي
وغقرهي:-
الصقت
أ -ع م ال َّت ُؼق بيٕوقيت الؿح َّ دة لتشغقؾ مؽبرات َّ
الخيرج َّقة.
ب -ع م آلتمام بلوقيت إذان واإلقيمة حسب مقاققت
الص ة دولة الؽق ت.
َّ
ومتعؿ .
ت -ع م جسجقؾ خطبة الجؿعة بشؽؾ متؽرر
َّ
ججيوز الققت الؿح َّ د لخطبة الجؿعة
ث-
ُ

ضقء مي جص ره

القزارة مـ جعؾقؿيت.
ج -ال َّتعر

الخطبة لؾؿسيئؾ السقيس َّقة أو العصب َّقة

الؿمسسيت.
أو الحمب َّقة أو لألاخيص أو ال ول أو
َّ
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 -2الققػ عـ العؿؾ لؿصؾحة ال َّتحؼقؼ أو لؾؿصؾحة العي َّمة
الؿختصة إذا جق َّفرت مربرات جستقجب
بؼرار مـ السؾطة
َّ
اإل ؼي عـ العؿؾ.
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ثاك ًقا :الجزاءات:
 ٓ -1جقز جقققع عؼقبة جلد بد َّق ٍة ّإٓ بع ال َّتحؼقؼ مع الؿخيلػ
كتيب ًة وسؿيع أققالف وجحؼقؼ دفيعف و جب أن ؽقن الؼرار
الصيدر بتقققع العؼقبة مع َّؾ ً .
َّ
الجماءات القاردة
ُ -2جق َق ُع عؾك الؿخيلػ
ُ
الؿ ك َّق ِة وأكظؿتِفي.
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قيكقن الخ ِ
مة

انثاب انزاتغ
َ
انٕاجثاخ ادلُاطح تانؼايهني
يف ادلسجد

ا
أًٔلٔ :اجثاخ انؼايهني يف ادلساجدِ يف ظم
َ
قإٌَ اخلديح ادلدَٛح.
ا
ثاَٛأ :اجثاخ انؼايهني يف ادلساجدِ يف ظم
قزاراخ قطاع ادلساجدِ ٔنٕائحّ.
ُ ُ َ َ
ا
ثانثا :انٕاجثاخ ادلُاطح تاإلياو ٔادلؤٌِّ يف
ظم يفٕٓو انٕسطٛح اإلساليٛح
ٔٔسائم اخلطاب اند.ُٙٚ

ا
أًٔلٔ :اجثاخ انؼايهني يف ادلساجدِ
َ
يف ظم قإٌَ اخلديح ادلدَٛح
ُ
ايغؾ القظقػة العي َّمة بلداء القاجبيت القظقػ َّقة الؿب َّقـة
ؾتمم
جػصق ً

الخروج عؾك
َّب
َ
بطيقة القصػ القظقػل و تجـ ُ

مؼتضقيت القاجب القظقػل

ٍ
محظقر مـ
أو ارجؽيب

الؿحظقرات وكمكر مـفي -عؾك سبقؾ الؿ يل:-
أ -الواجبات الوضقػقة:
 -1أن ؼقم بـػسف بيلعؿؾ الؿـقط بف وأن مد ف بلميكة وإجؼين
وأن عيمؾ الـَّيس معيمؾ ًة ٓئؼة.
الرسؿل ٕداء واجبيت وظقػتف.
وقت العؿؾ
ص َ
 -2أن خص َ
ّ
 -3أن ـػ َم مي ص ر إلقف مـ أوامر ب َّق ٍة وأميكة وذلؽ
ح ود الؼقاكقـ وال َّؾقائ .
 -4أن ؾتمم بلحؽيم الؼقاكقـ وال َّؾقائ
مؿتؾؽيت ال َّ ولة وأن تؼ َّق َ
إميكة وأن حرص عؾقفي.
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وأن حيفظ عؾك

إكػيق أمقالفي بؿي جػرضف

 -5أن حيفظ عؾك كرامة القظقػة وأن سؾؽ
مسؾ ًؽي َ ت َِّػ ُؼ وآحتام القاجب.

جصرفيجف

 -6أن ؾتمم بلداء َّ
الشفيدة إذا مي است عل لسؿيع افيدجف جحؼقؼ
إداري وع م أداء َّ
الشفيدة مخيلػة جلد ب َّقة جستقجب الؿسيءلة.
ب -الؿحظورات الوضقػقة :حظر عؾك الؿق َّظػ:
ٍ
 -1أن شتي أو ستلجر ب َّ
عؼيرات
يلمات أو بيلقاسطة
أو مـؼقٓت مـ الجفة الحؽقم ّقة ا َّلتل مدي فقفي أعؿيل
وظقػتف كؿي حظر عؾقف أن بقع أو مجر لفي اق ًئي مـ ذلؽ.
 -2أن جؽقن لف مصؾحة ب َّ
أعؿيل
يلمات أو بيلقاسطة
أو مؼيوٓت أو مـيقصيت أو عؼقد جتصؾ بلعؿيل أ ِة ٍ
جفة
َّ
حؽقم َّقة.

ٍ
ً
مؽيفلة أو دوهنؿي ولق
أعؿيٓ لؾغقر بؿر َّجب أو
 -3أن مدي
ٍ
بنذن كتيبل مـ السؾطة
غقر أوقيت العؿؾ الرسؿ َّقة ّإٓ
الؿختصة و ُعترب ع م الحصقل عؾك هما اإلذن بؿ يبة
َّ
مخيلػة جلد ب َّقة جستقجب الؿسيءلة.
 -4مع مي سبؼ :جقز لؾؿق َّظػ أن تق َّلك الؼقام َة أو القصي ة
مؿـ جرب ُطف بؿ صؾ ُة قربك أو كسب
أو القكيلة عـ الغيئبقـَّ 7
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لغي ة ال رجة الرابعة عؾك أن خطر الؿق َّظػ الجف َة التَّيبع
لفي بملؽ.
َّ
ستغؾ وظقػتَف ٕي غر
 -5أن

كين.

 -6أن حتػظ لـػسف بلصقل أ َّ ِة و يئؼ رسؿ َّقة أو صقر مـفي
مؿي تع َّؾؼ
سقاء كيكت أورا ًقي أو ارائط جسجقؾ أو غقرهيَّ 7
ػ بف
بيلجفة ا َّلتل عؿؾ بي ولق كيكت
خيصة بعؿ ٍؾ كُؾ َ
َّ
اخصقي.
ٍ
معؾقميت عـ إعؿيل ا َّلتل ـبغل أن َّ
جظؾ سر َّ ًة
 -7أن لل بل َّة
ٍ
خيص ٍة جص ر بملؽ.
بطبقعتفي أو َو ْف ًؼي لتعؾقؿيت َّ
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ا
ثاَٛأ :اجثاخ انؼايهني يف ادلساجدِ يف
ظم قزاراخ قطاع ادلساجدِ ٔنٕائحّ

 -9انٕاجثاخ ادلشرتكح تني اإلياو ٔادلؤٌِّ
 -1الحرص عؾك مظيهر الققير وكرامة القظقػة.
 -2أن بتع عـ مجيلس الر بة وال َّؾغق وكؾ مي ـيل مـ هقبتف
أو ُػؼ ه ؼ َة الـَّيس.

ٍ
السؿيح بندخيل أ َّ ة ٍ
مصيحػ إلك
أارطة أو
كتب أو
َ
 -3ع م َّ
الؿختصة وع م وضع أ َّ ة
الؿسج ّإٓ عـ طر ؼ اإلدارة
َّ
ٍ
ٍ
مؾصؼيت بيلؿسج ّإٓ ال َّؾقحة الؿعتؿ ة.
مـشقرات أو
 -4ال َّتؼق بضقابط إقيمة إكشطة ال َّؼيف َّقة بيلؿسيج لؾجؿع َّقيت
الؿصرحِ لفؿ كتيبقي
السؿيح لغقر
َّ
والؿربَّات الخقر َّ ة وع م َّ
ٍ
محيضرة
الؿختصة بيعت ء الؿـرب أو بنلؼيء
مـ السؾطة
َّ
ٍ
درس أو بيل َّتح ث
أو

الؿسج

مفؿي كين مقضقع

الح ث.
 -5اإلب غ بلوجف الـَّؼص والتَّؼصقر عـ أعؿيل اركيت الـَّظيفة
والصقيكة الؿسج إن وج ت.
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 -6ع م إضيفة أ َّة أجفمة أو جركقبيت كفربيئ َّقة بيلؿسج ّإٓ بع
أخم اإلذن بملؽ .
الصيدرة مـ القزارة
 -7التَّعف بيٓلتمام بيلتَّعؾقؿيت وإكظؿة َّ
والتَّعيمقؿ ا َّلتل جـظؿ العؿؾ.
-8

حيل رغبة اإلمي ِم أوالؿمذن أوالخطقب ال َّترا لؾؿجيلس
الـقيب َّقة أو البؾ َّة أو الجؿع َّقيت التَّعيوك َّقة :فعؾقف التّؼ م
بيٓستؼيلة و ُجـفك خ مي ُجف .ولف الحؼ الرجقع إلك العؿ ِؾ
حيل ع م فقزه أو جركِف لؾؿجؾس خ ل الػتات
الؿح َّ دة قيكقكقي.
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 -8انٕاجثاخ ادلُاطح تاإلياو خاصح
ِ
إقيمة
مـ مقاعق

 -1تؼ َّق ُ اإلمي ُم بؿي ح َّ د ْجف وزار ُة إوقي
شيو ِر مع أهؾ مسج ه -جح ُ مي
الص ة و ؿؽـ –بيل َّت ُ
َّ
ِ
ـيس ُبفؿ.
ُ
ِ
ِ ُ -2
اإلقيمة
كػسف بيلحضقر إلك الؿسج ِ قبؾ مقع
ؾم ُم اإلمي ُم َ
ٍ
ٍ
ب ال َّتلخقر وال َّتشق ش.
بققت كي حتَّك ٓ تس َّب َ
ِ -3
الؼراءة
ؾتم ُم بروا ة حػص بـ سؾقؿين الؽق
الصؾقات 7مـعًا لؾتشق ش عؾك الؿصؾقـ ّإٓ بيست ٍ
ـيء مـ
َّ
القزارة.
 -4ؾتمم

الصيدرة مـ الؿراقبة ال َّؼيف َّقة
التَّعؾقؿ بيٓستاجقج َّقة َّ

ومؽتب الشمون الػـ َّقة.
ِ -5
بتع ُ عـ الؼضي ي السقيس َّقة
َ

التَّعؾقؿ ّإٓ مي ؽقن وفؼ

الشرع َّقة بعق ً ا عـ العقاطػ و تجـَّب َّ
السقيسة َّ
كؾ مي
خيصة أو عي َّمة.
مدي إلك فتـة َّ

الصيدرة مِـ ولل إمر
 -6حث الـَّيس عؾك اجبيع إوامر َّ
و جتف

السؿع وال َّطيعة بيلؿعرو
جعؾقؿفؿ َّ

إكظؿة العي َّمة ا َّلتل فقفي ص ُح العبيد والب د.
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واجبيع

ُ -7سؿ لإلميم أن ؼقؿ ك وة أو دورة عؾؿ َّقة أو محيضرة مع
الؿرخص لفؿ ٍ
َّ
بنذن مـ إدارة مسيج الؿحيفظة.
ُ
إول عـ الؿسج مـ قبؾ إدارة
 -8اإلمي ُم هق
الؿسمول َّ
الؿسيج التَّيبع لفي.
ٌ
الصيدرة مـ اإلدارة
 -9اإلمي ُم
مسمول عـ جـػقم التَّعيمقؿ َّ
ٌ
الؿقجفة إلك جؿفقر
ومسمول عـ التَّعيمقؿ
وآلتما ِم بي
َّ
الؿصؾقـ.
 -11جب عؾك اإلميم إب غ اإلدارة عـ جؿقع أعؿيل الصقيكة
ٍ
وسقؾة مـ وسيئؾ ال َّتقاصؾ
ا َّلتل حتيجفي الؿسج ُ بلي
الؿتيحة.
ـص َ الؿمذن
 -11ـبغل عؾك اإلميم أن َ َ
ِ
اإلدارة بملؽ.
ربئ ذ َّمتَف بنب غ
وإ َّٓ ُ ُ

حيل ع م اكضبيطِف

 -12عؾك اإلميم التلك ُ مـ أداء عؿ ِؾ الؿمذن وعؿ ِؾ ُع َّؿيل
الـَّظيفة ومتيبعتفؿ

كظيفة الؿسج ومرافؼف وجؿقع

اموكف حسب جعؾقؿيت اإلدارة.
ِ
إوقيت ا َّلتل ػت و غؾؼ فقفي مسج الـسيء
 -13ح د اإلمي ُم
حسب جقجقفيت اإلدارة.
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-14

ٍ
خطر أو خ َؾ ٍؾ أو َض َر ٍر7
حيل جعر ِ الؿسج ٕي

الؿختصة واإلدارة فقر ًا.
ؼق ُم اإلمي ُم بنب غ الجفيت
َّ
 -15حيل جعر ِ اإلميم ٕي ججيوز أو جع مـ أح ِ الؿصؾقـ
ِ
ِ
ُ
الؿشؽؾة بيلطرق السؾؿ َّق ِة َّ
وإٓ
حيول َح َّؾ
م َؼر عؿؾفُ 7
فؾف أن ؼق َم بنب غ الؿخػر واإلدارة.
 -16ؼق ُم اإلمي ُم بن بيت حضقره بيل َّطر ؼة ا َّلتل جح ُدهي القزارة.
 َ ُ -17و ُن

البطيقة َّ
الشفر َّ ة كشيطيجف ودروسف بع آكتفيء

مـفي.
الؿسج ّإٓ

 ٓ -18سؿ ٕح بنلؼيء دروس أو خقاطر
بتصر مـ اإلدارة.

ُ
المائرة
تعيمؾ اإلمي ُم مع
-19
الؿمسسيت الخقر َّ ة وآجتؿيع َّقة َّ
ّ
لؾؿسج

ب

جؿع ال َّتربعيت

ضقء الؼرارات

وال َّتعؿقؿيت ا َّلتل جص رهي القزارة وعؾقف أن ؾتم َم بيل َّؾقائ
الصيدر ِة هما َّ
الشلن مـ القزارة وٓ َ سؿ ٕح ٍ بجؿع
َّ
ال َّتربعيت الؿسج ّإٓ بتصر ٍ مـ القزارة.
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مصيحػ أو ٍ
كتب أو مـشقرات
 ٓ -21سؿ ٕح ٍ بندخيل
َ
أو بقستات أو مقا َّد سؿعقة أو بصر ة إلك الؿسج ّإٓ
بتصر مـ اإلدارة و جب إخراج كؾ مي لؿ م َذن بف.
ِ
الؿـشقرات الؿعؾـ َة لقحة الؿسج و َعتـل
تيبع اإلمي ُم
ُ ُ -21
بتح ِفي.
عؿقؿيت والؼرارات الؿتعؾؼ َة بيلؿسيج ِ
ِ
تيبع اإلمي ُم ال َّت
ُ -22
ِ
بؿختؾػ وسيئ ِؾ ال َّتقاصؾ الح ة.
والعيمؾقـ فقفي
 -23ال َّت َؼق

ِ
الجؿعة وص جِفي.
بيلققت الؿح َّ ِد لخطبة

أ َّمي إعقيد وآستسؼي ُء والخسق
قطيع الؿسيج
عؿ ُؿف
ُ

حقـف.
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ِ
فقؾتم ُم بؿي
والؽسق ُ 7

 -4انٕاجثاخ ادلُاطح تاخلطٛة خاصح
خيصة إلك قسؿقـ:
جـؼسؿ القاجبيت الؿـيطة بيلخطقب َّ
ّأو ًٓ :واجبات متعؾؼة بؿحتوى خطبة الجؿعة:
تع َّؾؼ بؿحتقى الخطبة جؿؾ ٌة مـ القاجبيت

()1

أهؿفي مي

ؾل:
 -1جب أن ؽقن محتقى الخطبة مقافؼًا لؿـفج أهؾ السـَّة
والجؿيعة آعتؼيد والعؿؾ والسؾقك وغقرهي.
 -2جب أن جؽقن الخطبة جي َّمة إركين 7مـ الؿؼ مة وعر
الؿقضقع والخيجؿة وأن راعك

مؿي
كؾ ركـ مي ؾقؼ بفَّ 7

هق ممكقر أدب الخطيبة.
 -3ـبغل أن جؽقن الخطبة واضحة إه ا
متابطة إفؽير جق ة العر

مح َّ دة الؿقضقع

السبؽ بعق ة عـ
حسـة َّ

العشقائ َّقة وال َّتـَؼؾ بقـ الؿقضقعيت الؿختؾػة ب مـيسبة.
 -4ـبغل أن ؽقن الؿحتقى ايم ً لعـيصر الؿقضقع إسيس َّقة
مع استقػيء الؽ م عؾقفي بؿي تـيسب مع الققت الؿتيح لؾخطبة.
( )8إن لؿ ؾتمم بخطبة القزارة.
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 -5جب جؼ ؿ الخطبة بيلؾغة العرب َّقة الػصقحة مع الحرص عؾك
إسؾقب البؾقغ ق ر اإلمؽين و ُتجيوز عـ استعؿيل بعض
إلػيظ العيم َّقة أحقيكًا إذا اقتضك البقين أو الؿؼي ُم ذلؽ.
مقضقعيت ُخ َطبِف مع ال َّتركقم

 -6ـبغل أن حرص عؾك ال َّتـَق ِع

عؾك الؿقضقعيت ا َّلتل جؿس حيجة الـَّيس إلقفي

العؼق ة

والعبيدات والؿعيم ت وإحقال الشخص َّقة وغقرهي.
 -7ـبغل أن حرص عؾك جطعقؿ خطبتف َّ
السؾػ
بيلشقاه مـ آ ير َّ
الصيلحقـ وقصص الؿيضقـ وحؽي يت الؿعيصر ـ مع
َّ
مراعية بقهتي وواقع َّقتفي.
ثاكقًا :واجبات متعؾؼة بلداء خطبة الجؿعة:
تع َّؾؼ بلداء الخطبة جؿؾ ٌة مـ القاجبيت أهؿفي مي ؾل:
 -1جب آلتمام بيلققت الؿح َّ د لؾشروع

الخطبة والققت

ضقء مي جـص عؾقف ال َّؾقائ

الؿسؿقح بف إللؼيئفي
الخيصة بملؽ.
وال َّتـظقؿيت
َّ

 -2جب آلتمام بيلتَّقجقفيت العيرضة لؾقزارة فقؿي تع َّؾؼ
بيلخطبة 7سقاء مـ حقث جعققـ الخطبة أو جح
أو الحث عؾك دعيء مع َّقـ فقفي أو غقر ذلؽ.
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مقضقعفي

الؿمسسيت
 -3جب آبتعيد عـ ال َّت َعر ِ الخطبة لألاخيص أو
َّ
جؾؿقحي.
أو ال ول 7جصر ًحي أو
ً
 ٓ -4ؿـع الخطقب مـ الؽ م عؾك مي جعقشف إ َّمة مـ أح اث
و ؿر بي مـ كقازل بشرط أن ؽقن جـيول ذلؽ بقسط َّقة
واعت ال بعق ًا عـ اإل يرة وال َّتفققج.
ٍ
خطبة مماعة :فعؾقف آلتما ُم بخطبة القزارة.
ػب
 -5إذا كُؾ َ
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 -3انٕاجثاخ ادلُاطح تادلؤٌِّ خاصح
حرص عؾك رفع
ممجؿ ٌـ عؾك عؿؾف 7فعؾقف أن
الؿمذن
َ
َ
إذان عـ دخقل وقتف والؿبيدرة إلك ذلؽ و بتع َ عـ ال َّت ِ
فيون
وال َّتؽيسؾ

ذلؽ و جب عؾقف أ ضًا –مع مي جؼ َّ م

جـظقؿ

عؿؾف:-
الص ة حسب مقاققتفي ب ولة
رفع إذان عـ دخقل وقت َّ
ُ -1
الؽق ت وع ُم ال َّتلخقر

ٍ
اخص
السؿيح ٕي
ذلؽ وع ُم َّ

بيلؼقي ِم بملؽ.
ِ
الخؿس
لؾصؾقات
 -2اإلقيمة َّ

وقتفي حسب مي ح َّ دجف القزارة

الممـ َّقة بقـ إذان واإلقيمة أو بؿي جرى عؾقف آج ُ
ػيق
لؾػتة َّ
رواد الؿسج ال َّ ائؿقـ.
مع ّ
ِ
الخطقب عـ غقيبف إذا لؿ جؽؾػ
 -3الؼقيم بؿفيم اإلمي ِم أو
الؿختصة إميمًا أو خطقبًا آخر ؼقم مؼيمف.
الجفيت
َّ
ِ
بتفقئة الؿؽبرات والؼقيم
 -4اإلارا عؾك خطبة الجؿعة7
الؿسجؾة إلك َمـ ؼقم
بتسجقؾ الخطبة وجسؾقؿ الؿي َّدة
َّ
بتقصقؾفي إلك اإلدارة.
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السؿع َّقة والبصر َّة وففرستفي وجقسقر
-5
جـظقؿ مؽتبة الؿسج َّ
ُ
لرواد الؿسج .
آستػيدة مـفي َّ
 -6ال َّت َلك ُ مـ اكتؿيل مرافؼ الؿسج

وجبؾقغ اإلميم بل َّ ة

مؾحقظيت جتع َّؾؼ بما الجيكب.
 -7الؿمذن خضع إلارا إميم الؿسج إدار ي و ـبغل أن ـسؼ
مع اإلميم

كؾ مي تع َّؾؼ بشمون العؿؾ

خيصة
الؿسج و َّ

والراحة
والسػر واإلجيزة
مسيئؾ الغقيب وآستئمان
َّ
َّ
إسبقع َّقة وإقيمة بعض الـَّشيطيت الؿسج ومي إلك ذلؽ.
 -8ؼق ُم الؿمذن بن بيت حضقره بيل َّطر ؼة ا َّلتل جح ُدهي القزارة.
كيئب عـ اإلمي ِم عـ غقيبف فقتؼ َّ ُم إلك اإلميمة
 -9الؿمذن
ٌ
وٓ ت ُكفي لغقره.
ػ الؿمذن بخطبة الجؿعة :ف َقؾم ُمف أن تؼ َّق َ بخطبة القزارة.
 -11إذا كُؾ َ
َ
الؿسمول ال َّيين عـ الؿسج
 -11عترب الؿمذن

وعؾقف التَّعيون

مع اإلميم جـػقم التَّعؾقؿيت والؿحيفظة عؾك الؿسج .
ٍ
بممـ
الص ة
 -12التلك ُ مـ فت أبقاب الؿسج قبؾ دخقل وقت َّ
كي ٍ .
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ا
ثانثا :انٕاجثاخ ادلُاطح تاإلياو ٔاخلطٛة

ٔادلؤٌِّ يف ظم يفٕٓو انٕسطٛح اإلساليٛح
ٔٔسائم اخلطاب اندُٙٚ

السؿحة ف ـُـي اإلس مل
القسط َّقة مـ أبرز سؿيت ار عتـي َّ
ٌ
وسط

جؿقع جشر عيجف سقاء الؿتعؾؼة بيلعؼيئ

أو العبيدات

أو الؿعيم ت أو السؾقك وإخ ق.
ٌ
وسط جؼقؿ الع َل بقـ إفراد والؿجتؿعيت
فل َّم ُة اإلس م أ َّم ٌة
وجلمر بؿحيسـ إخ ق ا َّلتل جحػظ دكقي الـَّيس ود ـفؿ.
وال َّتقس ُط وآعت ُال هق ا َّلمي َّتػؼ مع الػطرة اإلكسيك َّقة
ُ
و َّ
جتطر ُق إلك
والعؼؾ داعقين إلقف وكؿي ققؾ:
رع
ُ
الش ُ
أفيت إكؿي َّ
إطرا

وإوسيط محؿ َّق ٌة بلطراففي فخقير إمقر أوسيطفي.

ومقما ُن القسطقَّة ا َّل مي جـضبط بف حقيجـي :هق كتيب اب
ٍ
لص حيبة  وإئ َّؿة
جعيلك وسـ ُة كبق ـي مح َّؿ ﷺ بػفؿ ا َّ
ٍ
إفراط وٓ جػر ٍ
ٍ
جػيء.
ط ومـ غقر غؾق وٓ
الؿعترب ـ مـ غقر
ِ
واجبيت مـيط ٌة بؿ ظؾ
والخطقب والؿمذن
وعؾك اإلمي ِم
ٌ
مػفقم القسط َّقة اإلس م َّقة ووسيئ ِؾ الخطيب ال ـل مـفي:
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مـفج الـَّبل ﷺ
 -8جب أن ؽقن
مـفجفؿ ال َّ عقة إلك اب جعيلك َ
ُ
الصحق بػفؿ
داعقـ إلك اب بعؾؿ وه ى
متحر ـ ال َّ لقؾ َّ
َ
ئؿة الؿعترب ـ مبتع ِ ـ عـ ال َّتعصب
ا َّ
لصحيبة  والتَّيبعقـ وإ َّ
لألاخيص وجسػقف أراء مؾتممِقـ بيلحؽؿة والؿقعظة الحسـة
ﲝ
ﲜ
قيل جعيلك :ﱡﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
ﲡ ﲣﲤ ﲥﲦﲧﲨﲩﲪ
ﲢ
ﲞﲟﲠ
ﲫﲬﲭﲮﱠ[الـحؾ.]822:

 -2أن عؾؿقا َّ
أن ه ا ة الـَّيس –ه ا َة التَّقفقؼ -بق اب وح ه
القاجب عؾقفؿ ه ا ة ال ٓلة والب غ واستعؿيل أصؾ
وإ َّكؿي
ُ

الطرق وأكػعفي وأك رهي جل قر ًا 7فؼ قيل اب جعيلك لـبقف محؿ ٍ
َّ
ﷺ :ﱡﲏﲐﲑﲒﱠ[الشقرى.]15 :

 -3معرفة أحقال الـَّيس عـ دعقهتؿ ومخيطبتفؿ بؿي ـيسب
الممين والؿؽين والؿصيل والؿػيس
أحقالفؿ مع مراعية َّ
ومؼيص َّ
الشر عة.
الصحقحة وغرس
 -4العـي ة بتسقخ مػيهقؿ القسط َّقة اإلس م َّقة َّ
الصحق
ققؿ القسط َّقة وآعت ال مع معرفة مػفقم التَّعي ش َّ
وجطبقؼف القاقع.
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السعل معيلجة ظقاهر الغؾق وال َّتطر قبؾ ظفقرهي وبع ه
َّ -5
وذلؽ بيلـَّظر أسبيبي ومم راهتي وكقػقة إزالتفي.
 -6ع م الخق

مسيئؾ ال َّتؽػقر وال َّتػسقؼ وال َّتب ع وال َّتجر

الؿتعؾؼة بيٕعقين والؿسيئؾ الؿتعؾؼة ب ميء الؿسؾؿقـ وإحيلة
الؿختصة والعؾؿيء الؿق قققـ.
ذلؽ إلك الجفيت
َّ
 -7الحث عؾك آجتؿيع والقح ة عؾك الخقر وع م التػرق وآخت
وال َّعقة لؾسؿع وال َّطيعة لقلل إمر الؿسؾؿ بؾ ه بيلؿعرو .
 -8ال َّعق ُة إلك ِ
ِ
وسؾب حؼققفؿ
كبم العـػ وال َّتع ي عؾك أخر ـ
ِ
الصر .
الصحق والعؼؾ َّ
وظؾؿفؿ وضبط العقاطػ بيلـَّص َّ
الف ِق َّة اإلس م َّقة لأل َّمة وهل ُهق َّة إ َّمة القسط
 -6الحػيظ عؾك ُ
الؿممـة بيب وأمرة بيلؿعرو

والـَّيهقة عـ الؿـؽر

يلضقابط َّ
الشرع َّقة قيل اب جعيلك :ﱡﱎ ﱏ ﱐ ﱑ
ب َّ
ﱒﱓﱔ ﱕﱖﱗﱘ
ﱙﱠ[آل عؿران.]880 :

 -11احتام الؿماهب الػؼف َّقة اإلس م َّقة الؿعتربة وال َّت ُ
عيمؾ معفي
ٍ
بؿـفج وسطل مـ غقر جعص ٍ
ازدراء وجقققر أهؾ العؾؿ
ب وٓ
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الؿق قققـ مع العـي ة الؽربى بؽؾ َّقيت َّ
الشر عة وأصقل ِفي
وع م إهؿيل الجمئ َّقيت والػروع.
الصحق مع الؿخيلػ 7بلن ؽقن مبـقي عؾك الع ل
 -11ال َّتعيمؾ َّ
والص ق واإلكصي

ٓ عؾك الظؾؿ وآفتاء واإلجحي .

 -12البع عـ الؽ م العيم والؿجؿؾ ومي ُ ػفؿ مـف خ
الحؼ 7حتَّك ٓ ؼع الؿستؿع ال َّؾبس والخؾط.
 -13ال َّتعيمؾ مع الـَّيس بيل َّظقاهر أ َّمي سرائرهؿ 7فـَؽِ ُؾفي إلك اب جعيلك.
عق الـَّيس إلقفي وبيٕد َّلة

 -14العؾؿ بيٕحؽيم َّ
الشرع َّقة ا َّلتل
ال َّ ا َّلة عؾقفي وبؽقػ َّقة آست ٓل

َّ
الشر عة
ظؾ ققاع

ومؼيص إحؽيم وأسرار ال َّتشر ع.
 -15ال َّت َلكل إمقر وجرك العجؾة والبع عـ ال َّت َفقر.
 -16استعؿيل التؼـ َّقيت الح ة وآختاعيت الج
ال ـ و ـشره بؿي ٓ تعير

ة فقؿي خ م

مع ققاع ال ـ وضقابطف.

َ

َ

ْذأ ،صهٗ اهلل ٔسهى ٔتارك ػهٗ َثُٛا
َ
َ
حمًدٔ ،ػهٗ آنّ ٔصحثّ أمجؼنئ ،يٍ اسرٍ
َ
َ
ْ
تسُ ِرّ ٔاْردٖ تٓد ِٔ ّٚاقرفٗ أثزِ إىل ٕٚو اند،ٍٚ
ُ
ٔاحلًد هلل رب انؼادلني.
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