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َوَعْن َعائَِشَة َرِضَي اهللُ َعنَْها َقاَلْت: »ُأِصيَب َسْعٌد َيْوَم الَخنَْدِق، َفَضَرَب َعَلْيِه  - 199

 ُمتََّفٌق َعَلْيِه.  «َخْيَمًة فِي الَمْسِجِد؛ لَِيُعوَدُه ِمْن َقرِيب   ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهللِ 

َيْسُتُرنِي، َوَأَنا َأْنُظُر إَِلى  ملسو هيلع هللا ىلصَل اهللِ َوَعنَْها َرِضَي اهللُ َعنَْها َقاَلْت: »َرَأْيُت َرُسو - 200

 الَحَبَشِة َيْلَعُبوَن فِي الَمْسِجِد ...« الَحِديَث ُمتََّفٌق َعَلْيِه.

 : (1)الشَّرُْح

ٌد َوَعْن َعائَِشَة َرِضَي اهللُ َعنَْها َقاَلْت: »ُأِصيَب َسعْ ):  للا    ه  ِْحَ رَ   لَ اقَ   الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ 

 .(َخْيَمًة فِي الَمْسِجِد؛ لَِيُعوَدُه ِمْن َقرِيب   ملسو هيلع هللا ىلصَيْوَم الَخنَْدِق، َفَضَرَب َعَلْيِه َرُسوُل اهللِ 
جد؛ لبيان جواز ضرب اخليمة يف  اساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب املس 

 .املسجد للحاجة
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

 (َخْيَمةً  ملسو هيلع هللا ىلصَسْعٌد َيْوَم الَخنَْدِق، َفَضَرَب َعَلْيِه َرُسوُل اهللِ يَب ُأِص )قوله:  املسألة األوىل:

أن  إذ  ؛ لصحابته، وتقريب اجلرحى ممن له مكانة يف اإلسالم ليزوره ملسو هيلع هللا ىلص يدل على حمبة النيب 
 سعد بن معاذ هو سيد األوس. 

يدل على جواز    (الَمْسِجدِ   َفَضَرَب َعَلْيِه َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َخْيَمًة فِي)قوله:    الثانية:  ملسألةا
 وأن ذلك ال ينايف مكانة املسجد يف اإلسالم. ،ضرب اخليمة وما يف حنوها يف املسجد

يدل على جواز مكث اجلريح يف  (ُأِصيَب َسْعٌد َيْوَم الَخنَْدِق )قوله:  الثالثة: املسألة
 املسجد.

بل أسقفه   ،يس كله مسقوفا  يدل على أن املسجد النبوي ل  (َخْيَمةً )قوله:    الرابعة:  املسألة
ضرب خيمة   ملسو هيلع هللا ىلص ويظهر أن النيب  ،أما وسطه فليس له سقف ،كانت على أطراف املسجد

 سعد يف وسط املسجد الذي ال سقف له. 
 يدل على مشروعية زايرة املريض اجلريح.  (لَِيُعوَدُه ِمْن َقرِيب  )قوله:  اخلامسة: املسألة
()لَِيُعوَدُه ِمنْ قوله:  السادسة: املسألة  يدل على مشروعية تكرار زايرة املريض.  َقرِيب 
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 أبصحابه املصابني. ملسو هيلع هللا ىلصيدل على رأفة النيب السابعة:  املسألة
د كان هو جممع املسلمني للصالة ولزايرة املريض  جيدل على أن املس الثامنة:  املسألة

 وحنو ذلك.
لو طالت   و حىت ، شفىيدل على جواز بقاء املريض يف املسجد حىت ي   التاسعة: املسألة

 وهو الذي اهتز ملوته عرش الرْحن. ،خيمة يف املسجد لسعد ملسو هيلع هللا ىلصمدة ذلك لضرب النيب 
يدخل يف هذا جواز اختاذ أمكنة يف املسجد ملن يعمل يف املسجد، العاشرة:  املسألة
 أو للقائمني على إدارة املسجد وحنو ذلك.  ،أو العلم ،أو لتعليم احلديث ،حلفظ القرآن

(: قولهاملسألة احلادية عشرة:  من  ملسو هيلع هللا ىلصيدل على قرب بيت النيب  )لَِيُعوَدُه ِمْن َقرِيب 
(  –املسجد   وليس هناك ابب    ،مالصق للمسجد النبوي  ملسو هيلع هللا ىلصفبيت النيب  ،  -  )لَِيُعوَدُه ِمْن َقرِيب 

 املسجد، مث بعد ذلك خيرج من ابب املسجد إىل اخلارج.إال على خيرج منه  ملسو هيلع هللا ىلصللنيب 
 .(ٌق َعَلْيهِ ُمتَّفَ )قال: 

َيْسُتُرنِي، َوَأَنا َأْنُظُر   ملسو هيلع هللا ىلصَوَعنَْها َرِضَي اهللُ َعنَْها َقاَلْت: »َرَأْيُت َرُسوَل اهللِ  بعد ذلك قال:    مث

 (.َيْلَعُبوَن فِي الَمْسِجِد ...«إَِلى الَحَبَشِة 
د  املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب املساجد؛ لبيان جواز التدريب على اجلها  ساق

 آبالت السالح يف املسجد.
أي: يتدربون    (َيْلَعُبونَ )الشرقية من قارة إفريقيا، وقوله:    اجلهةوهم قوم يف  (  الَحَبَشةِ )قوله:  

واملصنف رْحه للا اختصر   ،حديدة قصرية رأسها حمدد :والرمح ،على رمي الرماح يف املسجد
 لفظ احلديث.

 احلديث يدل على عدة مسائل: وهذا
 ملسو هيلع هللا ىلصيدل على حسن معاشرة النيب    (َرَأْيُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْسُتُرنِي)قوله:    وىل:األ  املسألة

هِ   َخدِ ي » :لزوجته، ويف لفظ  . (1)«َعَلى َخدِ 
 يدل على وجوب سرت املرأة عن الرجال.   (َيْسُتُرنِي)قوله:  الثانية: املسألة
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نظر املرأة إىل مجلة الرجال يدل على جواز    (َوَأَنا َأْنُظُر إَِلى الَحَبَشةِ )قوله:    الثالثة:  املسألة
 . ويعودون من غري نظر إىل الوجه وحنو ذلك يذهبون إىل حركة رجال   :أي ، ال إىل رجل بعينه

فال  ابإلسالم، يدل على توحيد اإلسالم للناس  (إَِلى الَحَبَشةِ )قوله:  الرابعة: املسألة
 فرق بني حبشي وقرشي إال ابلتقوى. 

يدل على جواز التدريب على آالت ( ُبوَن فِي الَمْسِجدِ َيْلعَ )قوله:  اخلامسة: املسألة
 أو خشية قتل أحد منهم. كتخويف الناسذا مل يكن فيه مفسدة  اجلهاد يف املسجد إ

  -فهو دار علم وزايرة مريض  ،يدل على أمهية املسجد يف اإلسالم السادسة: املسألة
 وأيضا  لنصرة اإلسالم.  ، -إن كان فيه 

ري مور الدنيا من اجلأبليس املراد منه مطلق اللعب  (َيْلَعُبونَ )وله: قالسابعة:  املسألة
ألن املساجد إلقامة ذكر   ؛والصراخ وإمنا ما فيه عبادة ككل وسيلة فيها نصر الدين  ،وحنو ذلك 

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

 


