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َخْيالً، َفَجاَءْت بَِرُجٍل،  ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: »َبَعَث النَّبِيُّ  - 194

 َفَرَبُطوُه بَِساِرَيٍة ِمْن َسَواِري الَمْسِجِد ...« الَحِديَث ُمتََّفٌق َعَلْيِه. 

اَن ُينِْشُد فِي الَمْسِجِد،  - 195 َوَعنُْه َرِضَي اهللُ َعنُْه: »َأنَّ ُعَمَر َرِضَي اهللُ َعْنُه َمرَّ بَِحسَّ

 ْد ُكنُْت ُأْنِشُد َوفِيِه َمْن ُهَو َخْيٌر ِمنَْك« ُمتََّفٌق َعَلْيِه.َفَلَحَظ إَِلْيِه، َفَقاَل: قَ 

 : (1)الشَّرُْح

َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: »َبَعَث النَّبِيُّ  ):  للا    ه  ِْحَ رَ   لَ اقَ   الرَِّحيِم،   الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ 

 .(َخْيالً، َفَجاَءْت بَِرُجٍل، َفَرَبُطوُه بَِساِرَيٍة ِمْن َسَواِري الَمْسِجِد ...« الَحِديَث ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  ملسو هيلع هللا ىلص
املشرك ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب املساجد؛ لبيان جواز دخول 

 املسجد.
 .يف عامود  :أي  (بَِساِرَيةٍ )وقوله:    ،أي: فارساً، ومن يقويه  (َخْيالً َبَعَث النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص )قوله:  

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
يدل على مشروعية بعث اإلمام السرية  (َخْيالً )َبَعَث النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قوله:  املسألة األوىل:

 ملن يقطع طريق املسلمني أو يؤذيهم. 
إذ أيتون   ملسو هيلع هللا ىلصيدل على طاعة الصحابة للنيب  (َفَجاَءْت بَِرُجلٍ )قوله:  الثانية: املسألة

 إليه مبن يقطع الطريق على املسلمني أو يؤذيهم ليحكم فيه أبمر للا.  
يدل على جواز ربط األسري والسجني يف عامود   (َفَرَبُطوُه بَِساِرَيةٍ )قوله:    الثالثة:  املسألة

 وحنوه.
  يدل على أن مسجد النيب عليه الصالة  (ِمْن َسَواِري الَمْسِجدِ )قوله:  الرابعة: املسألة

 . والسالم له سوار  
اتفق   : حمل النزاع  حترير، و ىل املسجدإاختلف العلماء يف دخول املشرك    اخلامسة:  املسألة

  ََنَس   لُۡمۡۡشُِكونَ ٱإِنََّما }العلماء على حترمي دخول املشرك دخول املسجد احلرام لقوله سبحانه: 
 واختلفوا يف غريه من املساجد على قولني: [28]سورة التوبة:   { ۡۡلََرامَ ٱ  لَۡمۡسِجدَ ٱ َيۡقَربُوا   فََل 
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وقاسوا بقية املساجد على املسجد احلرام،   ،حترمي دخول املشرك للمساجد  األول:   القول
وال يدخلها إال ملصلحة كتعلم الدين وغري   ،س فال حيل له أن يدخل املسجدقالوا ألنه أيضاً جن

 ذلك.
مثامة بن   ملسو هيلع هللا ىلصقد ربط النيب ا احلديث فهلذ املسجدأنه جيوز دخول املشرك  الثاين:  القول

بل قد يكون دخول    ،وليس هناك دليل مينع دخول الكافر املسجد  ،يف املسجد عدة أايم أاثل
،  وهذا هو القول الراجح يف هذا احلديث أسلم، امةمثكما أن   ،هذا دعوة له إىل اإلسالم

 دخول املشرك إليه، كما يف هذا احلديث. واملسجد النبوي كغريه من املساجد جيوز 
اَن ُينِْشُد فِي )بعد ذلك قال:  مث َوَعنُْه َرِضَي اهللُ َعنُْه: »َأنَّ ُعَمَر َرِضَي اهللُ َعنُْه َمرَّ بَِحسَّ

 ....(الَمْسِجدِ 
لبيان إابحة إنشاد الشعر يف  ؛املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب املساجد ساق

  .اجملسد
 ب عليه.ضنظر إليه بطرف عينيه كاملغ :أي (َفَلَحَظ إَِلْيهِ ): قوله

 احلديث يدل على عدة مسائل: وهذا
اَن ُينِْشُد فِي الَمْسِجدِ َأنَّ ُعَمَر َرِضَي اهللُ َعنُْه َمرَّ )قوله:  األوىل: املسألة يدل على  (بَِحسَّ

م كَ اجتماع الصحابة رضي للا عنهم الكثري يف املساجد، واجتماع املسلمني يف املساجد من حِ 
 ففيها يتعلمون ويتعارفون.  ،بناء املساجد 
وهذا    ،يدل على جواز قول الشعر يف املسجد  (ُينِْشُد فِي الَمْسِجدِ )قوله:  الثانية:    املسألة

وإمنا املراد ابإلنشاد    ، لشعر مث يرد مجاعة ما قالهابوليس معناه أن يتكلم رجل  ابلنشيد،  هو املراد  
 قول الشعر. :هنا

يف املسجد بشرط  شيديدل على إابحة الن )ُينِْشُد فِي الَمْسِجِد(قوله: الثالثة:  املسألة
ه وقبيححسنه حسن  »:  -يف الشعر    -  ماقال ابن عباس رضي للا عنه  ، يكون بكالم حمرمأالَّ 
 وهو كالم لكنه موزون.  «حقبي

النظر بطرف   :يدل على أن من أنواع إنكار املنكر (َفَلَحَظ إَِلْيهِ )قوله:  الرابعة: املسألة
 .العني
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 يدل على هيبة عمر رضي للا عنه عند الصحابة فبنظراته هلم يهابونه.  اخلامسة:  املسألة
يدل على إقرار النيب   (َقْد ُكنُْت ُأْنِشُد َوفِيِه َمْن ُهَو َخْيٌر ِمنَْك ) قوله:  السادسة: املسألة

 للشعر يف املسجد. ملسو هيلع هللا ىلص
ل حسان رضي للا عنه فقد كان شاعر اإلسالم يف عهد ضيدل على ف  السابعة:  املسألة

 من بعده.و  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
رضي للا عنه  يدل على شجاعة حسان  ( َوفِيِه َمْن ُهَو َخْيٌر ِمنَْك )قوله:    الثامنة:  املسألة

 .بتمسكه ابحلق
 برجوعه إىل احلق. رضي للا عنه  يدل على فضيلة عمر  التاسعة: املسألة
إن الويل خري من   :فيه رد على من قال)َوِفيِه َمْن ُهَو َخْيٌر ِمنَْك( قوله:    العاشرة:  املسألة

أنه من  ال شك رضي للا عنه وعمر  األنبياء أفضل من األولياء، فباتفاق الصحابة أن  ،النيب
 أولياء للا. 

 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
 


