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تِي، : »ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن َأَنٍس َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  - 205 ُعرَِضْت َعَليَّ ُأُجوُر ُأمَّ

ُجُل ِمَن الَمْسِجدِ  َحُه اْبُن َحتَّى الَقَذاُة ُيْخرُِجَها الرَّ « َرَواُه َأُبو َداُوَد، َوالتِّْرِمِذيُّ َواْسَتْغَرَبُه، َوَصحَّ

 ُخَزْيَمَة. 

إَِذا َدَخَل َأَحُدُكُم : »ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن َأبِي َقَتاَدَة َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  - 206

َي َرْكَعَتْينِ   تََّفٌق َعَلْيِه.« مُ الَمْسِجَد، َفََل َيْجِلْس َحتَّى ُيَصلِّ

 : (1)الشَّرُْح

َوَعْن َأَنٍس َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ ا قَ  الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

تِي: »ملسو هيلع هللا ىلص  ...(. ُعرَِضْت َعَليَّ ُأُجوُر ُأمَّ
نظف بيوت  لبيان ثواب من ي   ؛ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب املساجد

 . للا
تِي)قوله:   :القذى (َحتَّى الَقَذاةُ ): وقولهأي: ما هي األعمال اليت فيها أجر،  (ُأُجوُر ُأمَّ

ر اخلشب، سَ كِ   واملراد هنا ، هو الشيء اليسري جدًا الذي يسقط على العني أو يف كأس املاء 
 يعين: فتات اخلشب اليسري.

 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:
تِي)قوله:  املسألة األوىل: عند  ملسو هيلع هللا ىلصيدل على علو منزلة النيب  (ُعرَِضْت َعَليَّ ُأُجوُر ُأمَّ

 . إذ عرض عليه ما فيه أجور ؛ربه
تِي)قوله:  الثانية: املسألة إذ  ؛يدل على أن ثواب هذه األمة يزيد عن غريها (ُأُجوُر ُأمَّ

 .من للا عليه ةً نَّ أعمال أمته مِ  عليه الصالة والسالمأري النيب 
ففي زمن يسري عرض  ،يدل على قدرة للا سبحانه (ُعرَِضْت )قوله:  الثالثة: املسألة

 .أن للا عز وجل أراه إايها يف املعراج :وقيل ،الصاحلة األعمال ملسو هيلع هللا ىلصعلى النيب 
بكثرة   على تفضل للا عز وجل على هذه األمةيدل ( ُأُجورُ )قوله:  الرابعة: املسألة

 . األعمال الصاحلة اليت يؤجر عليها املؤمن من هذه األمة
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ُجُل ِمَن الَمْسِجدِ )قوله:  اخلامسة: املسألة يدل على فضل  (َحتَّى الَقَذاُة ُيْخرُِجَها الرَّ
 . وأن إخراج الشيء اليسري الذي تتسخ به املساجد فيه أجر ،تنظيف املساجد 

يف اخلري والشر مبثاقيل    للا عز وجل  األعمال عندميزان  يدل على أن    السادسة:  املسألة
 . للا عز وجل يكافئ عليها -وهي شيء يسري جداً  -فالقذاة  ،الذر

 .ه على هذه األمةيدل على كرم للا عز وجل وفضل السابعة:  املسألة
  ، من طريق واحد أي:قال غريب  :أي (َرَواُه َأُبو َداُوَد، َوالتِّْرِمِذيُّ َواْسَتْغَرَبهُ )قال: 

 .واحلديث ضعفه ابن حجر وغريه
إَِذا َدَخَل : »ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن َأبِي َقَتاَدَة َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ )بعد ذلك قال:  مث

 ...(.َأَحُدُكُم الَمْسِجَد 
 .لبيان حكم حتية املسجد ؛ املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب املساجد ساق
 احلديث يدل على عدة مسائل: وهذا

َي َرْكَعَتْينِ )قوله:  األوىل: املسألة   (إَِذا َدَخَل َأَحُدُكُم الَمْسِجَد، َفََل َيْجِلْس َحتَّى ُيَصلِّ
واختلف العلماء يف حتية    ،اجللوس ملن دخل املسجد قبل أن يصلي ركعتنيعن  نهي  اليدل على  

 عل قولني: املسجد
أهنا سنة، وأجابوا عن  :  -وهو قول اجلمهور وحكى النووي اإلمجاع فيه    - األول    القول

أبن   (1) «َفَصل ِّ رَْكَعَتْيِّ ُقْم » :ويف احلديث اآلخر ،- (َفََل َيْجِلْس )يف قوله:  -  حديث الباب 
: عموم حديث األعرايب :-وهو األمر  -الصارف حلديث الباب عن النهي واحلديث اآلخر 

(2) «إِّالا َأْن َتَطواعَ اَل، َهْل َعَليَّ َغرْي َها؟ قَاَل: »
  . 

سليك الغطفاين ملا قال له   وقصة  ، حلديث الباب   ؛أن حتية املسجد واجبةالثاين:    القولو 
 .«َفَصل ِّ رَْكَعَتْيِّ ُقْم » :ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 أهنا سنة مؤكدة قريبة من الوجوب.   والراجح 

 

 ضي للا عنهما. ( من حديث جابر بن عبد للا ر 875( ومسلم ) 931رواه البخاري )( 1) 
 ث طلحة بن عبيد للا رضي للا عنه. ( من حدي11( ومسلم )46واه البخاري )ر( 2) 
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بعد الفجر  -أن حتية املسجد تفعل يف أوقات النهي املوسعة يدل على  الثانية: املسألة
عند طلوع   –يقة ضيف األوقات املوأما  ، - صر إىل قبل املغيبوبعد الع ، طلوع الشمسإىل 

 . افال يصلى فيه -الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب 
الفريضة قائمة فتجزئ عن حتية املسجد؛ ألن األصغر من دخل وصالة  الثالثة: املسألة

 يدخل يف األكرب.
ألنه قد انقضى  ؛فال يقضي حتية املسجد سجد وطالمن جلس يف املالرابعة:  املسألة

 . زمنها
 ،فيجزئ عن حتية املسجد  ،اختص املسجد احلرام أبن الطواف حتية له   اخلامسة:  املسألة

 احلرام وطاف له أن جيلس بدون أن يصلي حتية املسجد. فمن دخل املسجد 
خرج ويف نيته   منففيه تفصيل: من املسجد مث عاد إليه من خرج  السادسة: املسألة

 وأما، ألن خروجه عارض للوضوء وحنو ذلك فهذا ال يصلي حتية املسجد؛العودة وإمنا خرج 
 .ركعتنيفلو عاد يصلي  ،من خرج ويف نيته عدم العودة

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


