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كـل ن أَمـ -–يف هنـي النـيب  -رضـي هللا عنـه وعـن أبيـه–حـديث جـابر بـن عبـدهللا  -رمحه هللا–ذكر املصنف 

أن يقـــرب املصـــلى، وقـــد تقـــدم شـــرل هـــذا احلـــديث وبيـــان مجلـــة مـــن املســـائل  الثـــوم والبصـــل ويف روايـــة الكـــراه
أمجعـــوا علـــى أنـــه جيـــب صـــون املســـاجد  -رمحهـــم هللا–أن العلمـــاء  :ويف الروايـــة املتقدمـــة ،واألحكـــام املتعلقـــة بـــه

  وحفظها وأنه ال جيوز للمسلم أن يتسبب بفعل ما يشوش على املصلني فيها سواًء كـان ذلـك مـن جهـة الرائحـة
عظـــم  - تعـــاىل - ألن هللا ؛أو كـــان ذلـــك مـــن جهـــة األقـــوال واألفعـــال - –كمـــا ورد يف حـــديث رســـول هللا 

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  چ  : املســاجد وأمــر املســلمني برفعتهــا والقيــام علــى شــؤوهنا كمــا قــال 

 .چىب  يب  
كرة تترأذى ممرا يترأذى منره سل املالئ) ] ادة قوله عليه الصالة والسـالم : ونظراً ألن هذا احلديث ليس فيه إال زي

هـــذه اجلملـــة فيهـــا دليـــل علـــى أن املالئكـــة تتـــأذى  ـــا يتـــأذى منـــه  [ () امنسرررال  ] ويف روايـــة : [ (بنرررو آدم 
ولكـــن يشـــمل ذلـــك تـــأذي املســـلم مـــن بقيـــة األشـــياء املؤذيـــة  البصـــل والكـــراهاملصــلون، ورد احلـــديث يف الثـــوم و 

مـن هـذه اجلملـة دلـيالً علـى أن مـن يسـيء  -رمحهـم هللا–وذلك يكون باألقوال ويكون باألفعـال فأخـذ العلمـاء 
إىل الناس يف املسجد ويؤذيهم ويشوش عليهم يف صالهتم بالصـيال واللغـط والسـب أو الشـتم أو حنـو ذلـك مـن 

ش علـــى النـــاس وتـــؤذيهم وتقلقهـــم وتـــزعجهم يف عبـــادهتم أن هـــذا وأمثالـــه يشـــرع إخراجـــه مـــن األمـــور الـــيت تشـــو 
وإذا   ،مــن وجــدت منــه رائحــة الثــوم والبصــل -كمــا يف الصــحيح   - أخــرج منــه - –ألن رســول هللا  ؛املصــلى

 وي.كان املالئكة يتأذون  ا يتأذى منه بنو آدم فهذا مطلق شامل لتذى احلسي واألذى املعن
ألن  ،ه دليل على أن جمالس الذكر وأماكن العبادة ينبغي للمسلم أن يتهيأ هلا مبا يتفق مـع حرمتهـا وجاللتهـاوفي

هللا أجلها ورفعها فإذا جلس املسلم يف جمالس الذكر حر  على عدم أذية إخوانه وأذية املسلمني وحر  علـى 
بسـمته ودلـه وحالـه وشـأنه مـا يـؤذي إخوانـه  أن ال يصدر منه من األقوال واألفعال والتصرفات وكذلك ما يتعلـق

ألن املالئكـة تغشـى حلـق الـذكر وتغشـى جمـالس الـذكر كمـا ثبـت يف احلـديث  ؛املسلمني حىت ال يؤذي املالئكة
فـــإذا وجـــدوها  (ة ســـياحني فضـــالء يغشـــون حلـــق الـــذكر ) إن هلل مالئكـــأنـــه قـــال :  -–الصـــحيح عـــن النـــيب 

فهــذا يــدل علــى أنــه ينبغــي  ،تكم مث جلســوا وحفــوهم إىل عنــان الســماءنــادى بعضــهم بعضــاً أن هلمــوا إىل بغيــ

والينصررررل والكررررراث فررررال يدررررربن   ) مررررن أكررررل الثرررروم قررررا: أل النرررريب    عررررن جررررابرو  - 656 ]
  .فإل املالئكة تتأذى مما يتأذى منه امنسال ( [ ؛مس دنا

 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                                      (656رقم احلديث ) -باب  جامع  

 

  

444 

ـــادة حرمتهـــا وأن حيفـــظ حرمـــة املصـــلني معـــه يتســـبب يف وأن ال  ،للمســـلم أن حيفـــظ جملـــالس الـــذكر وأمـــاكن العب
 أذيتهم وأذية املالئكة.

على مشروعية إخراج أهل البدع وأهـل األهـواء الـذين يضـلون النـاس  عض العلماء من هذا احلديث دليالً وأخذ ب
َكنَّــوا مــن نشــر بــدعهم يف املســاجد ،يف ديــنهم ومعتقــداهتم ألنــه إذا كــان األذى  ؛وأنــه ال جيــوز ملثــل هــؤالء أن  هل

 ألن صـالل أمـور النـاس كلهـا ؛احلسي يوجب إخراج املصـلي فمـن بـاب أوىل األذى الـديس الـذي يتعلـق بالـدين
 .مقرون بصالل دينهم




