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 توصيات دورة نوازل المساجد

   

  حول ثبوت المسجدية، وتمويل بناء المساجد ونقلها أو تحويل وظيفتها: أوال

  ثبوت المسجدية والفرق بين المساجد والمصليات

جزء مفرز منه %كون مسجًدا، فا�أبيد �نيان أو   تثبت ا�سجدية بالوقف ا�ؤبد من ا�الك  •

Cط Aبوت ا�سجدية، وال يدخل > ذلك ما استث7، أو ما جرى العرف 2 عدم /صيصه 

للصالة، وSن اتصل ببناء ا�سجد ونفذ إ%ه، فإن Mن ا�وقوف مشاKً غI قابل للقسمة فال يصح 

  .وقفه مسجًدا

واWماKت، وال تأخذ تلك اZور أح^م ا�ساجد، ولكن ما \وز استئجار اZور إلقامة اWمع  •

حبس مؤقتا 2 ا�سجدية يأخذ من أح^مها ما bافظ به 2 حرمة ا�^ن، ويمنع من 

،fالعلماءو التشويش 2 ا�صل fجواز االعت^ف > مثله موضع اجتهاد ب.  

لكن . قوف ويفرزه عن ملكهيشnط Aبوت الوقفية أن يmح ا�الك بذلك، ويعf ا�حل ا�و •

إذا wع بعضهم تKtت �ناء مسجد 2 أرض ما، صار اWزء ا�خصص منها عرفًا بالصلوات 

  .مسجًدا بتمام بنائه

\وز أن |ص الواقفون طابقا بعينه للصالة 2 ا�أبيد، وSن Mن }ته أو فوقه طوابق أخرى  •

  .ليست وقفية

لكن إن اقnب بناؤه من . ا�وقوفة � قبل بنائه، وSن ثبتت الوقفيةال تثبت أح^م ا�سجد لألرض  •

  .هيئة ا�ساجد، bض ا�اس 2 مراKة أح^م ا�سجد وآدابه فيه
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ا�رافق ا�تصلة با�سجد ال تأخذ حكمه عند اWمهور، وSن Mنت موقوفة 2 مصا�ه أو مصالح  •

شعاره �Mنارة، سيما إن استثنيت من  أهله، إذا لم /صص للصالة 2 ا�أبيد ولم تكن من

  .وقف ا�سجد عند انعقاده، و\وز بناء تلك ا�رافق من ريع ا�سجد

ا�صليات � أماكن خصصت للصالة ولكنها لم تكتمل فيها Cوط ا�سجدية، ومنها تأبيد  •

منع الوقف، فال �ري عليها أح^م ا�ساجد، إال ما البد منه للمحافظة 2 حرمة ا�^ن، و

التشويش 2 ا�صلf، فال �ب ا�حية عند دخو�ا، وال يمنع فيها �ث اWنب وال ا�ائض 

وال bرم ا�يع وال�اء فيها وال نشد الضالة، وال يزول عنها ) عند من يمنع مكثها > ا�سجد(

رف ملك مالكها، و\وز � }ويلها لتستعمل > أغراض أخرى، ومن أمثلتها > زماننا تلك الغ

> ال��ت وا�صانع وا�شا> واWامعات وا�وادي  - من غI وقف مؤبد  -ا�خصصة للصالة 

  وغIها، و� حكمها مساجد ا�يوت أيًضا

ا�سجد ليس Cطا لصحة اWمعة عند اWمهور، فيجوز إقامتها > ا�صليات، �الف االعت^ف  •

جد > ا�صليات تعويدا للناشئة 2 فإن ا�سجدية Cط لصحته، وينب� أن ترا� آداب ا�سا

  .هذه اآلداب

  إبدال المساجد

  .ا�سجد إن خرب أو تعطلت مصا�ه فإنه \وز إبدا� بغIه قريب منه %  �اجات ا�اس •

يشnط عند نقل ا�سجد أو }ويله أن يستشار ا�اس وتطيب به نفوس أك¢هم، وأن ال bرم  •

صلواتهم، فال يفرط > ا�سجد األول ح¥ |¤ بf  ا�اس > أي وقت من م^ن يقيمون فيه

  .ا�سلمf وبf ا�سجد اAا§

الحرج > Cاء أرض مالصقة للمسجد �وسيعه و}ويل ا�سجد إ¨ صالة لأللعاب أو صالة  •

fاجة ا�صل� ªوأو tمتعددة األغراض، وبناء آخر أك.  
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  بيع الموقوف على المسجدية لعدم االحتياج إليه

ل أن الوقف ال يباع، إال �صلحة الوقف و}قيق مقصود الواقف، فإذا ضاق ا�سجد با�صلf األص •

إ¨ ثمنه ل�اء مب أوسع يتخذونه مسجدا فيجوز بيعه واستعمال ثمنه > Cاء مسجد آخر   واضطروا 

  fذا تقرر بيعه واستبدا�، جاز رهنه > هذه ا ،يتحقق به مقصود الواقف ومصلحة ا�سلمSالة و�

ومهما أمكن ا�حافظة 2 ا�سجد القديم فال ينب� العدول عن ذلك، ال سيما . �صلحة Cاء بد�

̈ بؤرة من بؤر ال�ك أو الفساد   .خارج بالد ا�سلمf حيث يمكن أن يؤول ببيعه إ

  تسجيل ملكية المساجد ورهنها

فراز العf عن ملك صاحبها ال \وز تسجيل ا�سجد باسم ا�تtع ألن الوقفية ال تتم إال بإ •

وينب� ا�رص 2 تسجيل ا�سجد باعتباره وقفا مستقال، أو }ت   . و}ريرها منه بال°ية

  .)نيت(مؤسسة وقفية قائمة مثل 

ال حرج أن يشnط الواقف عند الوقف أن يكون ناظره، وأن يسجل ذلك Zى اWهات الرسمية،  •

  .ا�tع �لك ا�ساجدمع مراKة أن هذا س³هد عموم ا�اس عن 

ال ينب� أن يضيق ا�سلمون 2 أنفسهم بوقف ما لم يتمحض �م ملكه من غI تعلق حقوق  •

للغI به، �Mرهون اµي لم ينتهوا من سداد أقساطه، و�م أن يقيموا فيه اWمع واWماKت كما 

  يشاؤون

وضحة أعاله، فيجوز رهنه > هذه ال \وز رهن ا�سجد، إال إذا تقرر بيعه واستبدا�، ب�وطه ا� •

  .ا�الة �صلحة Cاء بد�

  تمويل بناء المساجد

  .األصل > عمارة ا�ساجد أن يبذل �ا ا�اس أطيب أموا�م ت�يًفا �يوت اهللا وتعظيًما �ا •
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\وز أخذ األموال ا�ختلطة وا�حرمة 2 أصحابها وSنفاقها > عمارة ا�ساجد، فإن حرمة  •

. 2 من اكتسبه، وال تتعدى إ¨ ذمة من انتقل إ%ه بعد ذلك بسبيل مباح ا�حرم لكسبه

وتطبيق ذلك > الواقع من مسائل السياسة ال�عية، فقد تقبل تألفا لقلوب أصحابها 2 ا�وبة، 

  .وقد تمنع زجرا �م عن ا�رام

دخل > \وز وقف غI ا�سلم 2 ا�سجد وتtعه � دون أن يكون � عليه سلطان أو ت •

  .شؤونه، فإن Mن كذلك لم ي�ع

ال �وز عمارة ا�ساجد من القروض الربوية، فإن االقnاض بالربا ال يرتفع إثمه إال عند ال¸ورات،  •

وال تتخيل ال¸ورة ا�لجئة > عمارة ا�ساجد، إال عند ا¹وف من ضياع ا�سجد، وخسارة ما 

ن ثمنه وانسداد « السبل أمام اWا%ة بما > ذلك أنفقه ا�سلمون من أموال > اZفعات األوº م

    .استmاخ اWا%ات األخرى

  .ال bل االقnاض بالربا �صلحة الوقف، وال القرض ا�سن إذا اقت½ رهن ا�سجد •

حول فقه التعامل مع الخالفات الفقهية والعقدية واإلدارية في  :ثانيا

  المراكز اإلسالمية

عذاب، وا¹الف > ا�سائل الفروعية واقع ال ¿الة، ولكن ا�حذور هو اWماعة ر¾ة والفرقة  •

  .ا�عصب وا�� 2 ا�خالف

الفتوى بيان للحكم ال�À، وا�فتون موقعون عن اهللا تعا¨، فيجب صيانة الفتوى من ا�أثر  •

أهل العلم،  باألهواء ا�زبية أو ا�نظيمية، كما \ب ¾ل ا�ستفتf 2 ا�عهود الوسط من أقوال

  .و�نب ا�شتهرات وغرائب األقوال

ال إنكار > مسائل االجتهاد، فإن مسائل االجتهاد أك¢ من أن تنضبط، ولو Mن « ما اختلف  •

  .مسلمان > أمر تهاجرا لم يبق بf ا�ؤمنf عصمة وال أخوة قط
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رÂز با�نسيق مع إمام الnاتيب اإلدارية يأتمر ا�اس فيها بينهم بمعروف، ومردها إ¨ إدارة ا� •

ا�سجد، والÃول 2 قراراألغلبية هو ا�خرج من فتنتها، ما لم /الف حكما Cعيا ورد فيه 

  .نص صحيح، أو انعقد عليه إwاع Äيح

•  Åال سيما> أزمنة الف ،KC الرفق با�خالف من أصحاب األقوال الشاذة ومداراته مطلوب

ه 2 اWماعة، فعندها تقدم مصلحتها 2 مصلحته �صول وغربة اZين، 2 أال يستطيل برأي

  .ا�عارض

ا�رص 2 استفاضة ا�الغ بالوسطية اإلسالمية من أÆع الوسائل لالجتماع 2 ا�ق، و�نب  •

  .االختالف ا�ذموم اµي يؤدي إ¨ ا�عصب أو اZخول > شعاب الزالت واالجتهادات الشاذة

ا�وقف ال�À > ا�وازل بإمام ا�رÂز، وأن ال يفتات عليه > ذلك األصل أن تناط الفتيا وبيان  •

 Èإدارة ا�سجد 2 بعض ا�واقف الفقهية ال fنازع بينه وب�ما دام أهال �، وعند حدوث ا

  .تتعلق بادارة شؤون ا�سجد وأنشطته ينب� االتفاق 2 مرجعية فقهية يرجع إ%ها �سم ا¹الف

طبة اWمعة تقع K 2تق إمام ا�رÂز، و� حال غيابه يوÊ من يراه مناسبا األصل أن مسؤو%ة خ •

ألداء هذه ا�همة ال�عية، ما لم ينص > تعاقده مع ا�سجد 2 خالف ذلك، وينب� أن يقع 

  .ا�نسيق > دعوة ¿اËين أو خطباء بينه وبf إدارة ا�رÂز

عقيدة Mلقاديانية وا�هائية وغالة اإلمامية ال �وز الصالة > مساجد الفرق ا�خالفة > ال •

   .ملسو هيلع هللا ىلصوwاعة أمة اإلسالم اµين ال يزالون يعتقدون بوجود نÌ بعد رسو�ا ¿مد 

األصل أن ال تقصد الصالة > مساجد ا�خالفf للسنة Mألحباش وغالة الصوفية إال للنصح  •

  .واألمر با�عروف وا�Ï عن ا�نكر

ادل، وأن يفصل العقد بتدارة ا�رÂز أن تقوم 2 اAقة وا�قدير ا�األصل > عالقة اإلمام بإ •

  .حقوقه وواجباته Ð 2و يمنع ا�الحاة وا¹صومات
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األصل أن يستفرغ اإلمام وسعه > أداء رسا�ه اZعوية، وأن يكن حذرا فيما يتعلق بقضايا  •

  !ا�ال والنساء، ح¥ ال \عل ألحد سبيال إ¨ عرضه

رÂة ا�رأة > عضوية ا�راكز اإلسالمية تصويتًا وترشيًحا > حدود الضوابط ال حرج > مشا •

ال�عية، م¥ تأهلت µلك واقتضته مصلحة اWماعة، وروعيت الضوابط ال�عية الÈ تمنع 

  .مفاسد هذه ا�شارÂة

وأمثل مشارÂة للمرأة أن تكون وافدة النساء > هذه ا�جالس، وذلك عن طريق إنشاء أقسام  •

Wعوية، بما يضمن االستغالل األمثل للطاقات وال وZان خاصة بهن؛ داخل ا�ؤسسات ا

  .يتعارض مع حكم ال�يعة

وSن دعت ا�اجة إ¨ مشارÂة الرجال والنساء > بعض االجتماKت العامة �ناقشة ما bتاج إ¨  •

قواعد ال�عية رأي اWميع أو تقرير ما يمس مصالح اWميع، فعندها \تهد > ا�حافظة 2 ال

ا�تعلقة باالختالط بf اWنسf، وذلك > ترتيب ا�جلس، وسلوك ا�شارfÂ > مثل هذه 

  اللقاءات

األصل أن ال يمنع أحد من مساجد اهللا أن يذكر فيها اسم اهللا، وأن ال يُلجأ إ¨ استدKء اWهة  •

ى، عندما ال تفلح الطرق الرسمية �نع مثIي الشغب من ارتياد ا�سجد إال عند ال¸ورة القصو

فيكون االستدKء عندئذ من باب ارتكاب أخف . األخرى من نصح وبيان، و¿اولة إصالح

  .ال¸يf ودرء أكt ا�فسدتf، وترجيحا �صلحة اWماعة 2 مصلحة الفرد
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  حول مباشرة بعض األنشطة الحياتية في المساجد: ثالثا

  األكل والنوم في المساجد

ا�صلfّ،   > ا�ساجد مباحان، مالم يؤّد ذلك إ¨ تلويث ا�سجد، أو ا�ضييق 2 األكل وا�وم  •

  .وا�بيت واألنشطة وغIها  للطعام : وينب� أن /ّصص قاعًة متعّددة االستخدام 

  في المساجد  األنشطة الرياضية والترفيهية 

تضمن ذلك تشويشا 2 ما بنيت تُباح األنشطة الّرياضّية والnفيهيّة داخل ا�سجد، 2 أن ال ي •

  .� ا�ساجد من الصالة واµكر وقراءة القرآن

•  ّÏتُرا� الضوابط العاّمة > أّي نشاط دعوّي أو ترفي : 
ً
فال |تلط الرّجال والنّساء اختالطا

 يستدام فيه ا�ظر وترتفع فيه ال°فة وا�وقر، وال تنكشف العورات، وال يُستمع 
ً
فاحشا

Öتل^تهللموسي× أو الØم الفاحش، وال يتلف فيه أثاث ا�سجد و.  

  عرض األفالم الوثائقية أو الترفيهية داخل المساجد 

يnُّخص > عرض األفالم الوثائقية أو ا�عليميّة داخل   إن لم تتوافر قاعة ملحقة با�سجد،  •

،، ا�ساجد، وSن شابها بعض ا�خالفات اليسIة، م¥ Mنت هناك مصلحٌة معتtٌة ر
ً
KC اجحٌة

وُيرجع > تقدير ا�صالح وا�فاسد ألهل ا�ّل والعقد > اWا%ة من الفقهاء والُعقالء واt¹اء، 

وينب� توفI قاعة تكون . 2 أن \تهد > تقليل هذه ا�خالفات، وا�نبيه عليها ما أمكن

 قدسية قاKت ملحقة با�ساجد وÚصصة �ثل هذه األنشطة خروجا من ا¹الف، و¿افظة 2

  .الصالة



  

 

	 

  اإلعالنات العامة واستخدام مكبرات الصوت داخل المساجد

اإلعالنات العاّمة واستخدام مكtّات الّصوت داخل ا�ساجد �ا، سواء عن ا�ناشط اZّعوية، أو  •

 كنشد ال  أمر ٌمباح   « ّما يهّم ا�سلمf من أمِر دينهم 
ً
ّضالة، > اWملٌة، وُيكره ما Mن دنيوّيا

  .وا�يع وال�اء وÐوه، ويُستث من هذه الكراهة ما تعلّق �فظ ا�ّفوس Mإلعالن عن ا�فقودين

يُشnط إلباحة اإلعالن > ا�ساجد أن ال يُشوّش 2 ا�صلfّ، أو bول دون عبادتهم رّبهم، كأن  •

  .من ينوب عنهايكون قَبَل الصلوات أو عقبها، وتقوم بذلك ا�يئة اإلدارّية للمسجد أو 

  حول النوازل المالية للمساجد: رابعا

  المزايدة في المسجد على بيع هبات عينية لمصلحة المسجد 

\وز بيع ما يتtع به للمسجد أو للجمعيات اI¹ية من أغراض عينية فائضة عن ا�اجة  •
ن �فظها، �نتفع بثمنها اWهة ا�تtع �ا إذا Mن > االحتفاظ بها عبء عليها، كشغل م^

  أوتعرضها للتلف أوالÞقة
عليها داخل ا�سجد %تنافس   \وز طرح هذه األغراض العينية الفائضة عن ا�اجة للمزايدة  •

و�م بعد Cائها ردها إ¨ من تtع بها  ،C 2ائها ا�تtعون �صلحة ا�سجد أو اWمعية اI¹ية
  .ذهبا Mنت أ وغIه

  :بيع هذه ا�Ktت العينية داخل ا�سجد بالضوابط اآلتية\وز أن تكون ا�زايدة 2  •
o ية، وليس للمصالح الشخصيةIعية خw أن يكون �صلحة ا�سجد، أو �صلحة.  
o كر اهللا وللصالةµ أنه ßعدم ك¢ة ذلك بما |رج ا�سجد عن مقصده األسا.  
o تاجه ا�صلونb ة ا�جم إن شغلت م^نا > ا�سجدIعدم جلب السلع كب.  
o أال يصاحبه لغط وصياح ورفع صوت زائد عن ا�اجة.  
o fصل فيه التشويش 2 ا�صلb ي الµأن |تار الوقت ا.  



  

 


 

  تخصيص نسبة من التبرعات للمسجد المضيف، وللقائم على جمع التبرعات

إذا لم يتيÞ متطوع Wمع ا�Ktت للمساجد واWمعيات اI¹ية فيجوز أن |صص µلك  •

و\وز  ،أو أن /صص � نسبة مئوية Øا \معه با�عروف ،مناسب با�عروفشخص براتب شهري 

  أو من مصارف صدقات ا�طوع ،جعل أجرته من مصارف الز�ة من مmف العاملf عليها

\وز اقتطاع نسبة من ا�Ktت ا�جموعة ألي غرض خIي با�عروف للمسجد ا�ضيف �غطية  •

وضابط كون النسبة  ،Iية الÈ �مع ا�Ktت منهنفقاته ح¥ يظل مفتوحا للمؤسسات ا¹

�ا ال يكون علمهم àولم يستبشعوها، و fلب ا�تصدقà قبلها�با�عروف أنه لو أعلن عنها 

  .بها سببا > توقفهم عن ا�صدق �ذه اWهة

  حول جمع زكاة الفطر وتفريقها

الة العيد، وعند فريق من الفقهاء أن األصل > ز�ة الفطر أنها ال \وز تأخIها عن وقتها وهو ص •

  .وقت الفضيلة ينتÏ بصالة العيد ويب× وقت اWواز إ¨ غروب شمس يوم العيد

واتفق الفقهاء 2 أنها ال تسقط �روج وقتها ألنها وجبت > ذمته �ن � �، فÏ دين ال يسقط  •

فقI أو وÂيله اµي يوصلها إال باألداء ألنه حق للعبد، والواجب أن تصل > وقتها إما إ¨ ال

للفقI، فإذا وصلت الز�ة إ¨ يد الوÂيل فكأنها وصلت إ¨ الفقI ح¥ لو تأخر الوÂيل > إيصا�ا 

Iللفق.  

الفطر وÂيل عن الفقI > أخذها ووÂيل عن الغ7 >   ا�سجد أو اWمعية اI¹ية الÈ �مع ز�ة  •

يع ز�ة زا�عاÄين، وعليه فال مانع من تأخI توإخراجها > نفس الوقت عند بعض الفقهاء 

  .الفطر للحاجة وا�صلحة الراجحة، قياسا أولويا 2 جواز ذلك > ز�ة ا�ال

ال بد من إفراد ز�ة الفطر بصناديق مستقلة لكون مصارفها /تلف عن مصارف غIها من  •

  .وال \وز خلطها بصناديق الصدقات العامة ،ا�Ktت



  

 

�� 

ز�ة الفطر إخراجها طعاما، ألن هذا هو اµي جاءت به ا�صوص، وجرى عليه العمل األصل >  •

للحاجة أو ا�صلحة الراجحة، �شقة حفظ ا�بوب ونقلها   > زمن ا�بوة، و\وز إخراجها نقودا 

فريق من أهل العلم، منهم عطاء وا�سن ا�mي وعمر بن عبد العزيز   وتوزيعها، وهو مذهب 

أدرÂتهم وهم « : -وهو من ا�ابعf -قال أبو إسحاق السبيá . حنيفة وغIهمواAوري وأبو 

  .»يؤدون > صدقة رمضان اZراهم بقيمة الطعام

ال حرج > نقل ز�ة الفطر إ¨ من هم أحوج إ%ها > بالد أخرى، أو لقرابة ا�زä وذوي ر¾ه،  •

  .القرå صدقة وصلة  ألن ا�فقة 2 ذوي 

 أن من أخرج ز�ة الفطر عمن ال تلزمه فطرتُه أنه ال بد من إذنه، و2 هذا Kمة أهل العلم 2 •

وال \زئ االقnاض �ذا  ،فال \وز إخراج ز�ة الفطر مقدما عمن لم يأذنوا > إخراجها عنهم

ح¥ لو أدى هذا إ¨ تأخI توصيل ز�ة الفطر إ¨  ،الغرض ال من أموال ا�سجد وال غIه

Iأخ�رجيها فال يصح   مستحقيها، فاÚ يكون قضاء و\زئ، أما إخراجها بدون إذن.  

عنه فليخt   \وز أن يُعلن > ا�سجد أنه من يرغب > توÂيل ا�سجد > إخراج ز�ة الفطر  •

بذلك، وتدون أسماؤهم ويقnض من الصدقات العامة إلخراجها > موعدها ثم يطالب من 

  .دونت أسماؤهم بقضاء ما عليهم

أثناء خطبة الجمعة، أو بين الخطبتين، أو بين  ) الفندريزيج(عات جمع التبر

  الخطبة وإقامة الصالة

أثناء خطبة اWمعة، �ا فيه من إخراج ا¹طبة عن   ) الفندريزيج(   bرم wع ا�Ktت  •

مقصودها، وألنه يؤدي إ¨ /طي الرقاب من أجل wع ا�ال، وتوزيع بطاقات ا�tع، وتدوين 

  .ا�تtعf، وغIه من األعمال الكثIة الÈ تصاحب wع ا�Ktتأسماء 
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ال حرج > دعوة ا¹طيب ا�اس إ¨ ا�tع يوم اWمعة، سواء أكان ذلك أثناء ا¹طبة 2 أن  •

يكون wع ا�Ktت بعدها، أو يكون قبل ا�دء فيها 2 أن تؤخر ا¹طبة و/تm > هذا 

  .ا%وم

ء جلوس اإلمام بf ا¹طبتf، أو بf ا¹طبة وSقامة الصالة، �ا |é يكره wع ا�Ktت أثنا •

وا�واالة بf ا¹طبتf وبf ا¹طبة والصالة Cط > صحة ا¹طبة، و�ا  ،من طول الفصل بينهما

  .فيه من ا�شقة 2 ا�صلf، و� االكتفاء باWمع قبل ا¹طبة أو بعد الصالة غنية

ويرجع إ¨ أهل العلم > تقدير هذه  -وجود نازلة طارئة وÐوه فإن مست ا�اجة إ¨ ذلك ل •

ال يتخذ Kدة، وا�رجع > طول الفصل وقmه إ¨   فينب� أن ال يطول زمن اWمع، وأن   - ا�اجة 

  .العادة، فإن « مطلق > ال�ع يرجع > تقديره إ¨ العرف

  لزكاةاإلنفاق على بناء المسجد أو زخرفته أو تشغيله من أموال ا

wاهI أهل العلم 2 أن مmف > سبيل اهللا مقصور 2 ا�جاهدين اµين ال يتقاضون راتبا  •

من اZيوان، أو راتبهم ال يك  نفقة جهادهم، وزاد ا�نابلة فأضافوا إ%هم من bج حج 

الفريضة، وال \د نفقته، وبناء 2 ذلك فاألحوط االقتصار 2 صدقات ا�طوع > بناء 

  .وأال تستعمل أموال الز�ة ا�فروضة فيه إال لل¸ورة ،جدا�س

اZعوة إ¨ اهللا  Mن مفهوم اWهاد يتسع ليشمل جهاد ال°مة فإنه ي�ع Äف الز�ة ألعمال  �ا  •

الوارد > آية مصارف ) وِ� َسِبيِل اهللا(تعا¨، وما يعf عليها ويدعم أعما�ا، Zخو�ا > مع 

  .قرار ëمع الفقه اإلسالê ا�ابع لرابطة العالم اإلسالêالز�ة، وبه صدر 

يشمل مmف الغارمf اZيون الÈ تكون 2 ا�ساجد، فيمكن قضاؤها من أموال الز�ة، أما  •

اZيون ا�قسطة الÈ }ملها ا�سجد ل�اء أرضه أو بنائها او لإلنفاق 2 براëه اZعوية فال 

  . ما حل من أقساطهايدفع منها من أموال الز�ة إال
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زخرفة ا�ساجد مكروهة، فال ينب� Äف أموال الصدقات ولو صدقة ا�طوع �ا إال بالíء  •

  .اليسI عرفا اµي ال يشغل ا�صلf وال إîاف فيه

  حكم استثمار فضول أموال المساجد في مشاريع استثمارية وقفية لصالح المسجد

> مشاريع استثمارية تنتÏ بتمليك أصحاب  \وز من حيث ا�بدأ توظيف أموال الز�ة •

االستحقاق للز�ة، أو تكون تابعة للجهة ال�عية ا�سؤولة عن wع الز�ة وتوزيعها، 2 أن 

يكون بعد تلبية ا�اجة ا�اسة الفورية للمستحقf، وتوافر الضمانات ال^فية للبعد عن 

  )قرار ëمع ا�نظمة . ( ا¹سائر

ëموعة �كون وقفا للمسجد فالبد من إذن الواقفf > استثمارها والعمل إذا Mنت األموال    •

  ب�وطهم فإن أذنوا > Cاء ¿الت أو منازل تؤجر �صلحة ا�سجد جاز ذلك

إذا Mن الفائض من أموال صدقات ا�طوع فاألمر > ذلك واسع إذا لم bدد ا�تصدقون بها  •

  .فيما ترى إدارة ا�سجد أنه bقق مصلحة ا�سجدكيفية معينة الستعما�ا فيجوز استعما�ا 

  :حول نوازل خطبة الجمعة واستخدام وسائط التقنية فيها: خامسا

  حول استعمال الباور بوينت وغيره من اآلالت التقنية الحديثة في خطبة الجمعة

وغIه ما \وز لإلمام أن يستعمل من أدوات ا�قنية مثل ا�واتف اµكية، ا�ابلت، الالب توب  •

  .يعينه 2 أداء خطبة اWمعة

األوº ترك استعمال ا�ور بوينت وغIه من نظائره من وسائط ا�قنية ا�ديثة > خطبة اWمعة،  •

اWزم فائدتها، أو ظهور ا�اجة إ%ها، ال سيما إذا   ، ولعدم ملسو هيلع هللا ىلصلعدم ورود نظائرها عن رسول اهللا 

إ%ه من انتهاك حرمة هذه الشعIة، بإدخال  Mنت تقتm 2 نص ëرد، و�ا يمكن أن تؤول

  .بعض هذه الوسائط ا�حرمة كموسي× أو صور نساء وÐوه
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 ملسو هيلع هللا ىلصيكره > خطبة اWمعة توجيه خطاب إ¨ مصل بعينه > غI حاجة، لعدم ثبوت ذلك عنه  •

فيكون من السï الÂnية، و\وز إذا ظهرت ا�اجة µلك، كأمره �ن دخل وهو |طب أن ال 

  .ح¥ يص¤ رÂعتf وÐوه\لس 

  حول الترجمة الفورية أثناء الخطبة

ال حرج > الnجة الفورية ¹طبة اWمعة عند ظهور ا�اجة إ¨ ذلك، وأوº من ذلك الwnة >  •

  .آالت الwnة أثناء ا¹طبة من أعطال مفاجئة  جلسة االسnاحة، �نبا �ا قد يعnي 

  جمعةحول عقد دروس في المسجد قبل صالة ال

ال مانع عند ا�اجة من /ول ا�اس بدروس > ا�ساجد قبل صالة اWمعة بلغة عربية، أو أي  •

لغة أخرى يفهمها ا�صلون، �ذكIهم وتنويرهم بأح^م دينهم، 2 أال يكون هذا إخالال 

  .بم^نة خطبة اWمعة، أو تفريغا �ا من مضمونها ومقصودها

  جداصطحاب األطفال إلى المسا: سادسا

مصلحة ا�ساجد > احnام : اصطحاب األطفال إ¨ ا�ساجد قضية تتضارب فيها ا�صالح •

أبنيتها وا�حافطة عليها، ومصلحة ا�صلf > ا�دوء وا�عد عن التشويش، ومصلحة اآلباء > 

    . ا�ضور إ¨ ا�ساجد وربط أوالدهم بها

ولكن ضبط حرÂتهم بما ال يفسد وجود األطفال > ا�سجد ا�بوي حقيقة ال يمكن جحدها،  •

  .ا�°فf، وال تنتهك به حرمة ا�سجد حقيقة ال يمكن جحدها كذلك صالة 

  :ويمكن تقسيمهم إ¨ ثالث فئات  األطفال ليسوا سواء،  •

o  ،هاIون حرمة ا�ساجد ووجوب توقÂوا�توقع أن يكون بلوغ السابعة أمارة (من يدر

  ).2 ذلك
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o  هم من القائم عليهم، �يث يمتثلون إذا أمروا بالكف عن من عرفوا بطاعة اآلباءIوغ

فعل ما، وهؤالء وأوðك ال ينب� أن يمنعوا من ا�ضور إ¨ ا�ساجد، وSن Mنوا دون 

  .السابعة

o ون حرمة ا�سجد، . من عرفوا بالعناد فال يستجيبون للتعا%م ا�وجهة إ%همÂوال يدر

  .حابهم إ¨ ا�ساجدفهؤالء هم اµين كره علماء السلف اصط

2 إدارات ا�ساجد االهتمام باستيعاب األطفال، وتألف قلوبهم 2 ا�ساجد، وتوفI األنشطة  •

وأن تضع من الnاتيب اإلدارية ما يمكن من ذلك مع ا�حافظة 2 حرمة   ا�الئمة ألمثا�م، 

fالطمأنينة للمصل Iا�ساجد، وتوف.  

  في العبادات واألنشطة الدعوية حول استخدام غير العربية: سابعا

فينب� Wميع ا�سلمf  ،وتعلمها من شعائر أهل اإلسالم ،اللغة العربية � لغة القرآن والسنة •

االهتمام بها وSيالؤها عناية خاصة، وا�حافظة عليها باعتبارها شعIة من شعائر اZين، وتربية 

العربية، ح¥ يتس �م االنتفاع ال^مل  األجيال 2 ذلك، ال سيما غI ا�اطقf منهم باللغة

و\ب 2 غI ا�اطقf بالعربية أن يتعلموا منها ما ال تصح  ،ملسو هيلع هللا ىلصبكتاب اهللا وسنة رسو� 

  .عباداتهم إال به

ْسَماِء  •
َ ْ
 بِاأل

ò
 يُْدَ� إال

َ
األصل > دKء الرب تبارك وتعا¨ أن يكون بما ورد من األسماء اإل�ية، فَال

ُْسَ، و�
ْ
  . أن |t عنه بعد ذلك مدحا ووصفا بما bسنه من اللغاتا�

Sن ترwت فÏ و باب اإلخبار عن اهللا باالسم أوسع من تسميته به، فاألسماء اإل�ية ال تnجم، •

  .وليس فيما يسó اهللا تعا¨ به ،هذا داخل فيما ُ|t به عن اهللاو دالالتهو Cح �ع اإلسم

 ترwة معا§ القرآن الكريم  •
ً
  .بل � ككتب ا�فسI، وµا ال \وز الصالة بها ،ليست قرآنا

  .دKء اهللا \وز بأي لغة Mنت مادام اZاÀ يفهم مع ما يدعو به •
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 تكبIة اإلحرامو األدعية الÈ ألفاظها مقصودة > ال�ع Mألذانو األصل > األذMر ا�أثورة •

 التسبيحو ا�حميدو تبدا�ا با�كبIفإن عجز فله اس ،التشهد وÐوه، أن تقال بالعربيةو

 فإن عجز فله أن يقرأ الwnة بلغته إ¨ أن يتعلم نطقها ،ا�وقلة أو ما تيÞ من ذلكو ا�هليلو

  .معناها بالعربيةو

\وز �ن ال يعرف العربية أن يتابع مع اإلمام > صالة الnاويح > ا�صحف ا�nجم من غI أن  •

  .§ ما يسمع من كتاب اهللا إذا دعت ا�اجة µلكيتلفظ بذلك، ح¥ يفهم معا

أن يقنت > صالته باللغة الb Èسنها إ¨ أن يتعلم العربية،  \وز للمنفرد العاجز عن العربية  •

أن يقنت بغI العربية   أما اإلمام فال \وز و. > تعلمها، وأن يعان 2 ذلك وينب� أن \تهد

 .ونظرا �وفر ا�دائل ،لكونه Úالفا لشعائر أهل اإلسالم


