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اَعُة َحتَّى َيَتَباَهى النَّاُس : »ملسو هيلع هللا ىلصَوَعنُْه َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ    -  203 ََل َتُقوُم السَّ

َحُه اْبُن ُخَزْيَمَة.فِي الَمَساِجدِ  ، َوَصحَّ  « َأْخَرَجُه الَخْمَسُة إَِلَّ التِّْرِمِذيَّ

َما ُأِمْرُت بَِتْشيِيِد : »ملسو هيلع هللا ىلصَوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اهللُ َعنُْهَما َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  - 204

َحُه اْبُن ِحبَّاَن.الَمَساِجدِ   « َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد، َوَصحَّ

 : (1)الشَّرُْح

ََل : »ملسو هيلع هللا ىلصَوَعنُْه َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  ):  للا    ه  ِْحَ رَ   لَ اقَ   الرَِّحيِم،   الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ 

اَعُة   (....النَّاُس فِي الَمَساِجدِ َحتَّى َيَتَباَهى َتُقوُم السَّ
ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب املساجد؛ لبيان أن تزيني املساجد من 

 أشراط الساعة.
 أي: يتفاخر.  (َحتَّى َيَتَباَهى)قوله: 

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
اَعةُ )قوله:  املسألة األوىل:  . يدل على وجوب اإلميان ابليوم اآلخر (ََل َتُقوُم السَّ

اَعةُ )قوله: املسألة الثانية:  أن جعل  ابخللق يدل على رْحة للا عز وجل  (ََل َتُقوُم السَّ
 ليستعد الناس له.  ؛لذلك اليوم العظيم أشراطا  

يدل على أن التباهي ابملساجد   (َحتَّى َيَتَباَهى النَّاُس فِي الَمَساِجدِ )قوله:  املسألة الثالثة:  
وقربوا من الساعة  ملسو هيلع هللا ىلصفكلما بعد الناس عن عهد النيب  ،ملسو هيلع هللا ىلصعلى خالف ما كان عليه النيب 

 زينوا مساجدهم.
ألنه على خالف املعتاد يف   ؛يدل على عدم مشروعية تزيني املساجد الرابعة: املسألة

 .راط الساعةشعل من أفج   ؛أصل الشرع
فإن الناس وإن ابتعدوا عنه إال أن للا   ،لى عظمة هذا الدينيدل ع اخلامسة: املسألة

 .ملسو هيلع هللا ىلصعز وجل يقيض من يشيدها وإن كان على غري هدي النيب 
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يدل على أن مسجد النيب   (َحتَّى َيَتَباَهى النَّاُس فِي الَمَساِجدِ ) قوله:    السادسة:  املسألة
سقفه  املسجدكانت عمده من جذوع النخل، ويف أطراف بل   ،تباها بهمل يكن فيه ما ي   ملسو هيلع هللا ىلص

 تراب. وأرضه ،من جريد النخل
َحُه اْبُن ُخَزْيَمةَ )قال:  ، َوَصحَّ  .(َأْخَرَجُه الَخْمَسُة إَِلَّ التِّْرِمِذيَّ

َما ُأِمْرُت : »ملسو هيلع هللا ىلصَوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اهللُ َعنُْهَما َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  ):  بعد ذلك قال  مث

 (....بَِتْشيِيِد الَمَساِجدِ 
املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب املساجد؛ لبيان أن تزيني املساجد مل أيمر  ساق

 . ملسو هيلع هللا ىلصبه النيب 
 نائرها. أي: بعلو وتزيني املساجد، علوها جبدراهنا ومب (بَِتْشيِيدِ )وقوله: 

 احلديث يدل على عدة مسائل: وهذا
ليس د جيدل على أن تشييد املسا (َما ُأِمْرُت بَِتْشيِيِد الَمَساِجدِ )قوله:  األوىل: املسألة

 مأمورا  به. 
يدل على أن تزيني املساجد ابلعلو وغريه ليس من  (َما ُأِمْرُت )قوله:  الثانية: املسألة

 مل أيمر هبا.  ملسو هيلع هللا ىلصليها؛ ألن النيب العبادة اليت يؤجر اإلنسان ع
  يدل على علم من أعالم النبوة فكأنه فيه إشارة   (بَِتْشيِيِد الَمَساِجدِ )قوله:    الثالثة:  املسألة

 .إىل من سيأيت يشيدها
َحُه اْبُن ِحبَّانَ )قال:   .(َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد، َوَصحَّ

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


