
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

نَت :قال اإلمام ابن رجب رمحه اهلل لِمَ   َأنَّ   ُكلَُّها  الرشعية  النُُّصوُص   َتَضمَّ ََذى  إِيَصاُل   ََيِلُّ   َل   اْلمُسم ه    إَِليمهِ   اْلم  بَِوجم

ُوُجوهِ  ِمنَ  ل   ِمنم  الم . َأوم  َقوم ل   فِعم

ر أو مكروه يف نفسه أو بدنهاْلذية خُلق مذموم، يأثم عليه صاحُبه، واْلذى هو ما ف   . يصل إىل الغري ِمنم ََضَ

اهللوقد جاء   عليه وسلم    عن رسول  اهلل  َعىَل  ))قال:  أنه  صىل  ك   َشوم َن  ُغصم َوَجَد  بَِطِريق   ِِش  َيمم َرُجٌل  َبيمنَََم 

َرُه َفَشَكَر اهللُ َلُه، َفَغَفَر َلهُ   .(( متفق عليهالطَِّريِق، َفَأخَّ

الرجل  ف أبعده ونحاه، فشكر اهلل له و   ، وغفر اهلل له بسبب غصن أزاله عن طريق اْلسلمنيةاجلندخل  هذا 

 .، فرتب اْلجر العظيم عىل تنحية اْلذىذلك، وأدخله اجلنة 

او تقييدا لترصفاهتم    ناسه القواعد سلبا حلرية ال ذوجاء عنه وضع قواعد للجلوس يف الطرقات وليست ه

اُكمم صىل اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل  فبل هي اْلصلحة العامة،   َواجلُُلوَس َعىَل الطُُّرَقاِت، َفَقاُلوا: َما    : ))إيَّ

فِيَها،   ُث  َنَتَحدَّ ََمَالُِسنَا  ِهَي  إِنَََّم   ، ُبدٌّ ال   َفإَِذا :َقاَل َلنَا  ُطوا  َفَأعم اْلََجالَِس،  إِلَّ  َهاَأَبيمُتمم  َحقَّ َوَما َحقُّ  !طَِّريَق  َقاُلوا: 

ُروِف، َوََنمٌي َعِن  :الطَِّريِق؟ َقاَل  ٌر بِاْلمَعم اَلِم، َوَأمم ، َوَكفُّ اْلََذى، َوَردُّ السَّ    )اْلُنمَكِر(َغضُّ الَبرَصِ

َن، ول ينظر إىل ما ُيثري الفتنة، وكذ لك عليه أن َيُكفَّ أذاه فعىل اجلالس يف الطريق ألَّ ينظر إىل النساء إذا َمَررم

عن سالكي الطريق من أي نوع من أنواع اْلذى كان، فال يتعرض هلم بأي قول أو فعل يؤذي، وكذلك يردُّ 

 نهي عن اْلنكر، يأمر باْلعروف و ي  وأنالسالَم عىل َمنم سلَّم عليه،  

فإننا نناشد اإلخوة اْلصلني ورواد مسجدنا أن يساعدونا ويكونوا خري معني لنا  ومن هذا اْلنطلق الرشعي  

التساهل   بسبب  اْلسجد وعدم إغالقه  فتح هذا  احلكومة    وأباستمرارية  لنا  فقد سمحت  اْلسؤولية  انعدام 

اخلاصة والسجادة  والفم  النف  تغطي  التي  بالكَممات  اللتزام  رشيطة  العدد  وزيادة  اْلسجد  ، بفتح 

ل يتوافق مع رشوط احلكومة فأي كنرتول مفاجئ  قة عىل الذنني دون تغطية لألنف والفم  ضعها معل  فو

تتحمل اجلمعية اْلسؤولية أمام احلكومة ولربَم يكون القرار اغالق اْلسجد ونحن من عىل هذا اْلنرب نحمل 

 َوَمنم َأظمَلُم ِِمَّنم َمنََع   } تعاىل: أمام اهلل تعاىل ونخشى أن يتحقق فيهم قول اهللاْلسؤولية  الخوة اْلتهاونني



 

 

 

إِلَّ َخا ُخُلوَها  َيدم َأنم  هَلُمم  َكاَن  َما  َك 
ُأوَلئِ َخَراِِبَا  َوَسَعى يِف  ُمُه  اسم يَها 

فِ َكَر  ُيذم َأنم  َيا  َمَساِجَد اهللَِّ  نم الدُّ هَلُمم يِف  ئِِفنَي 

ِخَرِة َعَذاٌب َعظِيٌم   ٌي َوهَلُمم يِف اْلم الخوة رواد اْلسجد أن هذه الرشوط ليست صادرة من   وليعلم كل  {ِخزم

اجلمعية إنَم هي رشوط قننتها احلكومة فاإلخوة الذين يلتزمون بنفس القوانني لو دخلوا أي دائرة حكومية  

او عيادة طبية أو حتى مول للرشاء فليكن عندهم احلرص اْلكرب باللتزام بنفس القوانني حفاظا عىل بيت 

     اهلل تعاىل.

 

 

 وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاْلني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


