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 رسالة إىل معالي وزير الشؤون اإلسالمية

 

ــتا عرف ــالي األسـ ــا معـ ــن   ذنـ ــد احملسـ ــن عبـ ــد اهلل بـ  الـــدكتور عبـ

الرتكي أستاًذا للجميع منذ كان مديًرا جلامعة اإلمام وعرفنا منـه  

حبه لسماع اآلراء املفيـدة يف كـل اجملـاالت ومـن هـذا املنطلـل لـدي        

بعـ  اآلراء الـيت ال أزعـم أنهـا جديـدة ولكـين أحـاول طرحهـا لعــل         

 :فيها فائدة بإذن اهلل تعاىل

 الح  يف كثري مـن املنـاطل وخصوًصـا يف منطقـة جنـد طـول       ن

الفاصل بني اآلذان واإلقامـة يف معظـم املسـاجد إال مـا نـدر ويف      

كل األوقات تقريًبا ما عدا صالة املغرب وحنن نعلم مجيًعـا أن  

ع اآلذان وهكـذا  املسلم مطلوب منـه إجابـة النـداء مبجـرد مسـا     

لنــاس يف واقعهــم )رضــوان اهلل علــيهم( واكــان الســلف الصاحل

اليوم ال يفعلون ذلك, ومن األسباب الرئيسية كمـا أعلـم طـول    

ــدفع كــثرًيا مــن        ــني اآلذان واإلقامــة, والــذي ي هــذا الفاصــل ب

                                                           

   ــبالد ُنشــر هــذا املقــال ــدة ال ــاء جبري هـــ ـ    1415ربيــع األول  15, الثالث
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ــن        ــه يعطــل كــثرًيا م ــا أن ــاس إىل الكســل والرتاخــي, كم الن

ــيت أقرّ   ــاس ال ــمصــاحل الن ــك حــدد يف    َه ــل ذل ا الشــرع, وهــو قب

ته, أو مبقدار ما قراءة بعضها مبقدار ما يفرا اآلكل من أكل

وهلل ـــ  مخسني  يـة, وأهـل العلـم أعلـم مبـا ورد يف ذلـك, وهـذا        

مـة  ة املكّرهو ما يطبل يف احلرمني الشريفني يف مكَّ ــ احلمد

ــة املســاجد يف  تلــف       ــذا أن حتــذوا بقي ــورة, فحب ــة املن واملدين

ــني اآلذان    ــل بــ ــون الفاصــ ــذوهما وأن يكــ ــة حــ ــاء اململكــ أحنــ

قــدار الــذي ورود يف النصــوص الشــرعية وهــذا  واإلقامــة هــو بامل

أمر له أهمية مـن الشـريعة, وقـد عهـدنا معـاليكم يطبـل هـذا        

 ت مون املصلون فيه. ماألمر يف مسجد اجلامعة حينما كنت

     ــا ــوب املســلمني ولعلمائه حتتــل اململكــة مكانــة خاصــة يف قل

األجــالء مكــانتهم الكــرب  حيــث أنهــم  ــل الثقــة مــن قبــل   

اإلســـالمية أو يف  دمكـــان ســـواء يف الـــبال املســـلمني يف كـــل

ـــ أعــين بــذلك األقليــات ــــ وكــثرًيا مــا حيــاول    الــبالد األخــر  ـ

املسلمون خارج اململكة االتصال بعلمائنا األفاضـل لالسـتفتاء   

ــدينهم ولكــن صــعوبة       ــل ب أو االستفســار مــنهم عــن أمــور تتعل

 ـــ  حفظهـم اهلل ـــ  االتصال وتكرار احملاوالت وانشغال العلماء 

وخطـــوطهم اهلاتفيـــة حيـــول دون هـــذا األمـــر يف كـــثري مـــن       

ــوفري خــط أو       ــوقرة بت ــوم وزارتكــم امل ــذا أن تق ــان, فحب األحي
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خطوط هاتفية معينة ومعروفة يسهل االتصال بهـا مـن اخلـارج    

وب وقـــــات  ـــــددة وحبـــــذا أن تكـــــون أســـــعارها  فضـــــة  

ــا بعـــ      ــوم عليهـ ــاملي معـــروف, ويقـ ــام عـ ــو نظـ للمتصـــلني وهـ

ــك     املــوظفني مــن و  ــل تل ــدورهم يقومــون بتحوي زارتكــم وهــم ب

املكاملـــات إىل بعـــ  العلمـــاء الـــذين يتفـــل معهـــم علـــح ذلـــك  

وب وقــات مرتبــة, ممــا يســهل علــح املســلمني يف كافــة أحنــاء    

العامل عملية االتصال بعلماء هـذه الـبالد الـذين هـم  ـل ثقـة       

, وقـــد ملســـنا أن ـــــ واحلمـــد هللـــــ املســـلمني يف كـــل مكـــان 

 ارج حباجة ماسة ملثل هذا األمر.اخلاملسلمني يف 

   ظهــرت يف الســنوات األخــرية طريقــة جديــدة لتســمية املســاجد

وحنــن حنــبهم مجيًعــا ونســ ل اهلل   ب مســاء بعــ  الصــحابة 

ــا يف زمــرتهم, وقــد كــان      ــاىل أن حيشــرنا مجيًع ســبحانه وتع

املعروف سابًقا أن املساجد كانت تسـمح ب مسـاء أهلـها ممـن     

أو ممــن  دو ممــن توجــد بيــنهم تلــك املســاجقــاموا علــح بنائهــا أ

اشتهروا بها يف اإلمامة أو التعليم وقد كان هذا األمـر شـائعا   

ــين      ــت تعــرف مبســجد ب ــح أن املســاجد كان وال يســتنكر حت

فالن أو مسجد  ل فالن أو الشيخ فالن ومل يكن هـذا األمـر   

ؤيـده فقـد   مستنكًرا خصوًصا أن له مـن األدلـة الشـرعية مـا ي    

ــا مساه)وضــع البخــار  بــاب هــل يقــال مســجد بــين فــالن(    ي باًب
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وقــد علــل ابــن حجــر يف فــتح   وأورد فيــه حــديًثا البــن عمــر  

ــه: )  حالبــاري علــ  ــه جــواز إضــافة   هــذا البــاب بقول ويســتفاد من

املســاجد إىل بانيهــا أو املصــلح فيهــا( وال شــك إن أهــل اخلــري     

 دوهلل احلمــ ثر الذين يقومون ببناء املساجد يف هذه البالد ُك

ومــن بــاب الوفــاء هلــم أن تبقــح املســاجد باســم مــن قــام علــح   ــــ

بنائهــا جبهــده أو مبالــه, خصوًصــا إننــا نعلــم أن بعضــها يبقــح   

كذلك إذا كان من بناها له مكانة خاصة من أي نوع وهذا 

بــالطبع صــحيح ومــن حقــه, و ــب أن ال ينســح ألهــل الفضــل  

ر فضـــلهم, عامـــة املســـلمني ميكـــن أن يـــدخلوا يف هـــذا األمـــ

كغريهم, واملساجد هلل وعباد اهلل يف بنائها سواء, أثاب اهلل 

 مسجًدا ورفع ذكره. كل من بنح هلل

حبذا أن ينظر معاليكم بهذا األمر ملا فيه مـن العـدل والوفـاء    

ورفــع ذكــر احملســنني نســ ل اهلل ســبحانه وتعــاىل أن  عــل       

أعمالنــا خالصــة لوجهــه الكــريم فهــو وحــده املســتعان وعليــه    

 ن وال حول لنا وال قوة إال به.التكال

 

       

 


