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َوَعنَْها َرِضَي اهللُ َعنَْها: »َأنَّ َولِيَدًة َسْوَداَء َكاَن َلَها ِخَباٌء فِي الَمْسِجِد، َفَكاَنْت  - 201

ُث ِعنِْدي ...« الَحِديَث ُمتَِّفٌق َعَلْيِه.  َتْأتِينِي، َفَتَحدَّ

فِي الَمْسِجِد َخطِيَئٌة،   الُبَزاُق : »ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن َأَنٍس َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ   -  202

اَرُتَها َدْفنَُها  « ُمتََّفٌق َعَلْيِه.َوَكفَّ

 : (1)الشَّرُْح

 . (...َوَعنَْها َرِضَي اهللُ َعنَْها: »َأنَّ َولِيَدًة َسْوَداءَ ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ اقَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
لبيان جواز وضع خيمة للمرأة  ؛ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب املساجد

 .يف املسجد إن أمنت الفتنة
 . خيمة :أي (ِخَباءٌ ) وقوله: ،-أمة  -جارية    :أي (َولِيَدةً )قوله: 

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
أن وصف بين آدم ابلسواد ملعرفته يدل على  (َأنَّ َولِيَدًة َسْوَداءَ )قوله:  املسألة األوىل:

 دون السخرية به جائز. 
  ،جواٍر منهن من هي سوداء  هناكيدل على أن    (َأنَّ َولِيَدًة َسْوَداءَ )قوله:    املسألة الثانية:

 ومنهن من ليست كذلك.
يدل على جواز نصب اخليام يف  (َكاَن َلَها ِخَباٌء فِي الَمْسِجدِ )قوله: املسألة الثالثة: 

أو لعدم وجود سكىن يف تلك القرية  كتعلم الدين مثلا   ،حاجة املسجد للمرأة إن كان هناك 
 وحنو ذلك.

يدل على أن املسجد يف عهد النيب   (َكاَن َلَها ِخَباٌء فِي الَمْسِجدِ )قوله:    املسألة الرابعة:
 ويكفي وضع خيمة فيه.  ،كان كبرياا فيكفي املصلني  ملسو هيلع هللا ىلص

لصغرية للرجل يدل على جواز نصب اخليمة ا (َكاَن َلَها ِخَباءٌ )قوله:  اخلامسة: املسألة
 يف املسجد إن احتاج إىل ذلك.
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استدل به بعض العلماء على  (َكاَن َلَها ِخَباٌء فِي الَمْسِجدِ )قوله:  السادسة: املسألة
جواز مكث احلائض يف املسجد، وليس هناك دليل صحيح مينع من دخول املرأة احلائض  

وأما أمر النيب   ،تلويث املسجد من حيضتها  نَ مِ حنو ذلك إذا أ    ولتعلم العلم أو القرآن أاملسجد  
 فهذا من ابب الكمال. خارج املصلى  ضخراج احلي  إب ملسو هيلع هللا ىلص

ُث ِعنِْدي)قوله:  السابعة: املسألة يدل على حمبة الناس لعائشة  (َفَكاَنْت َتْأتِينِي، َفَتَحدَّ
 . حىت اجلواري جيبوهنارضي للا عنها، 

فهي أم املؤمنني  ،يدل على تواضع عائشة رضي للا عنها لآلخرين الثامنة: املسألة
 وتتحدث وتتبسط يف احلديث مع جارية.  

 .  ملسو هيلع هللا ىلصيدل على تعلق قلوب الصحابيات مبسجد رسول للا  التاسعة: املسألة
 وهم فلم يروه سوى البخاري.  رْحه للا ولعل املصنف  (الَحِديَث ُمتَِّفٌق َعَلْيهِ ) :قال

فِي  الُبَزاُق : »ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن َأَنٍس َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ )بعد ذلك قال:  مث

 . (...الَمْسِجِد َخطِيَئةٌ 
املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب املساجد؛ لبيان النهي عن البصاق يف  ساق

 .املسجد
 . البصاق وهو معروف : أي (الُبَزاُق ): قوله

 احلديث يدل على عدة مسائل: وهذا
  ملسو هيلع هللا ىلصيدل على أن املسجد يف عهد النيب  (فِي الَمْسِجدِ  الُبَزاُق )قوله:  األوىل: املسألة

اَرُتَها َدْفنَُها)ه: لكان تراابا ملا سيأيت يف قو   .(َوَكفَّ
يدل على النهي عن البصاق يف   (فِي الَمْسِجِد َخطِيَئةٌ  الُبَزاُق )قوله:  الثانية: املسألة

 .وأن فعله من الذنوب  ،املسجد
يدل على احلذر من معصية للا   (فِي الَمْسِجِد َخطِيَئةٌ  الُبَزاُق )قوله:  الثالثة: املسألة

 .فشيء يسري مما خيرج من الفم ذنب إذا كان ذلك يف املسجد
يكتبون   ن حيصي أعماله من امللئكةميدل على أن اإلنسان عليه  الرابعة: ةاملسأل

 يحب على املسلم أن يستشعر اطلع للا عليه.  ف، السيئات وكذلك احلسنات
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اَرُتَها َدْفنَُها)قوله:    اخلامسة:  املسألة  : البصاق يف املسجدمييدل على أن سبب حتر   (َوَكفَّ
 دفنه  بصاق:تلويث املسجد: إذا وقع عليه ومن موانع  ،تلويث املسجد
يف مثل  ألفعال العباد إن أزالوا األذىيدل على مغفرة للا عز وجل  السادسة: املسألة

 ذلك. 
 حى.ذنب يكتب وبعد فعل مي   هذايدل على أن للا سريع احلساب فالسابعة:  املسألة
وإمنا إن وجدت تلك  ،ال يدل احلديث على جواز البصق مث الدفن الثامنة: املسألة

 اخلطيئة فرفع تلك اخلطيئة ابلدفن. 
هي عن حىت البصاق يكون يف شيء  فن   ، يدل على حرمة بيوت للا التاسعة: املسألة

 منها ولو يسرياا. 
حسياا    ، يدل على أن اإلسلم حيرص على بناء املساجد حسيا ومعنويا   العاشرة:  املسألة

 . بنظافتها ومعنويا إبحيائها بذكر للا
 يدل على اهتمام اإلسلم ابلنظافة.  املسألة احلادية عشرة:

 .(ُمتََّفٌق َعَلْيهِ ) :قال
 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم


