
 أثر عبد اهلل بن مسعود يف أهمية الصالة يف املسجد

َََّلَااِ  َمْن َسرَُّه َأْن يَ ْلَقى هللَا َغًدا ُمْسِلًما، فَ ْلُيَحاِفْظ َعَلى َهُؤَل )) َعْن َعْبِد هللِا، َقاَل:   ِِء اّ
َُدى، َوَِِّ َُّهنَّ ِمْن وَ ِهنَّ، فَِإنَّ هللَا َشرََع َِّنِبيِ ُكْم َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َحْيُث يُ َناَدى بِ  ْْ َسلََّم ُسَنَن ا

ََلِ ي َهَذا اُّْمَتَخلِ ُف ِف بَ يْ  ُتْم ِف بُ ُياِتُكْم َكَما ُي َُدى، َوَّْا أََُّّكْم َصلَّي ْ ْْ ِتِه، َّتَ رَْكُتْم ُسنََّة ُسَنِن ا
ََ ُجٍل يَ َتطَ ََِّبيِ ُكْم، َوَّْا تَ رَْكُتْم ُسنََّة ََِّبيِ ُكْم ََّضَلْلُتْم، َوَما ِمْن رَ  ِْْمُد ِِ َّ يَ  هَُّر فَ ُيْحِسُن اّطهُهاَر، 

ُْهُ  ِِبَا َدرََجًة،  َمْسِجٍد ِمْن َهِذِه اَّْمَساِجِد، ِِلَّ َكَتَب هللاُ َُّه ِبُكلِ  َخْطَاٍة ََيُْطاَها َحَسَنًة، َويَ ْرفَ 
َها ِِلَّ ُمنَ َها َسيِ َئًة، َوََّقْد رَأَيْ تُ َنا َوَما يَ َتخَ  ُحطه َعْنُه بِ  َويَ  ، َوََّقْد َكاَن لَُّف َعن ْ ِِ ُْْلاُُ اّنِ ََا ٌ  َم اِف

ََّف ِ  َُ ِف اّ  أخرجه مسلم. (( .اّرَُّجُل يُ ْؤَتى ِبِه يُ َهاَدى بَ ْْيَ اّرَُّجَلْْيِ َحَّتَّ يُ َقا



 على من جتب اجلماعة؟
 رسال اي :فقال أعمى، رجل وسلم عليه هللا صلى اّنيب أتى: قال هريرة، أيب عن
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسال فسأل املسجد، َِ يقادين قائد يل ّيس َِّه هللا،
 تسمع هل: »فقال دعاه، وَ، فلما ّه، فرخص بيته، ِف فيَلي ّه، يرخص أن

 . أخرجه مسلم.«فأجب: »قال َّْم،: قال «ابَّالة؟ اّندا ِء
 ساكنة ريحواّ هادئة والصاا  اّبلد طرف ِف املؤذن يقف ان اّندا ِء مساع ِف والعتبار

 ]اجملموع شرح املهذب[. يلزمه مل يسمع مل وان ّزمه مسع فإذا مستمع وها



 قال العالمة عبدالعزيز بن باز رمحه اهلل:

ه ،ملسجدا َِ احلضار يلزمه ل فإَّه ابملكرب، ِل اّندا ِء يسمع ل املسجد، عن ابْيدً  كان  من أما  ّو
 مع ضرواوح املشقة جتشماا فإن. املذكارة األحاديث ّظاهر مستقلة مجاعة ِف مْه ومن يَلي أن

 أعظم ذّك كان  عنها بْدهم بسبب ابملكرب ِل اّندا ِء منها يسمْان ل اّيت املساجد ِف اجلماعة
 (( ممشى ْدهمفأب أبْدهم اَّالة ِف اأجرً  اّناس أعظم : ))وسلم عليه هللا صلى اّنيب ّقال ألجرهم

ه ،[ِ] قّا  خطاة َيطُ  مل ةاَّال َِ خرج ُ بيته ِف املسلم تاضأ ِذا : ))وسلم عليه هللا صلى ّو
 ِل : ))عنه هللا رضي مسْاد ابن حديث وِف ،[ِ] (( خطيئة ها ب عنه وحط درجة ها ب هللا رفْه ِل

 اّذهاب ضلف ِف واألحاديث ... (( حسنة ِبا ّه وكتب خطيئة ها ب عنه وحط درجة ها ب هللا رفْه
 [http://www.binbaz.org.sa/fatawa/1121] .اّتافيٌ ويل وهللا. جدا كثرية  ذّك على واحلث املساجد َِ


