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الحجرة النبوية
بقلم :حممد بن عبد اهلل املقدي
E-mail:almagdy3@gmail.com

تقديم
د .عبد العزيز آل عبد اللطيف
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله..
وبعد:

أحسن الشيخ الباحث حممد بن عبد اهلل املقدي يف إعداد هذا البحث املوسوم بـ»احلجرة النبوية» ،حيث حتدَّ ث اَّ
عم كانت عليه

احلجرة النبوية يف املايض ،وما صارت إليه يف احلارض ،وساق  -يف ثنايا البحث  -تقريرات رشعية جليلة ،ورسد حوادث تارخيية
مهمة ،وأورد طر ًفا مفيدً ا من جهود العلامء يف سدِّ ذرائع الرشك ،بأسلوب واضح ،وعرض ماتع.
ولعل هذا البحث يزيل الغبش ،ويرفع اللبس الذي شغب به بعضهم ،وأشكل عىل آخرين.
ريا،وبارك اهلل فيه ،ويف كتابه.
فجزى اهلل أخانا السيد حممد املقدي خ ً

وباهلل التوفيق.

***

الشيخ د .عبد العزيز آل عبد اللطيف.
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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،والعاقبة للمتقني ،وال عدوان إال عىل
الظاملني ،وأشهد أال إله إال اهلل وحده ال رشيك له قيوم الساموات
واألرضني ،ومالك يوم الدين ،الذي ال فوز إال يف طاعته ،وال
عز إال يف التذلل لعظمته ،وال غنى إال يف االفتقار إىل رمحته ،وال
هدى إال يف االستهداء بنوره ،وال حياة إال يف رضاه .
وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله ،وأمينه عىل وحيه ،وخريته من
خلقه ،وسفريه بينه وبني عباده ،املبعوث بالدين القويم واملنهج
املستقيم ،أرسله اهلل رمحة للعاملني ،وإما ًما للمتقني ،وحجة عىل
اخلالئق أمجعني ،أرسله عىل حني فرتة من الرسل ،فهدى به إىل
أقوم الطرق وأوضح السبل ،وافرتض عىل العباد طاعته وتعزيزه
وتوقريه وحمبته ،وبعد:
ضع يدك يف يدي لنطوف عىل أحداث قصة اإليامن منذ كانت
بلقعا( )1من اهلداية والنور فبعث حممد َا  لينفخ فيها
األرض ً
روحا جديدة.
ً
انطلق  من الواقع األليم يف مكة لينرش اهلداية عىل جنبات
ردحا من الزمان
طريق هجرته إىل املدينة ،بعد أن عاشت البرشية ً
بدون روح ،وما بني مكة واملدينة كتبت احلضارة تأريخ فجر
جديد.
يف مدينة النخيل  ...مدينة القلوب النرضة ،سكن قلبه
وأورقت عيناه ،فهذا املكان مكانه ..واملدينة مدينته ..واألهل
أهله ،..دخل فأضاء منها كل يشء أزقتها ..طرقاهتا  ..شجرها
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( )1خاوية من كل خري ،انظر تاج العروس.)360/20( ،

..وجباهلاُ ..
وغدرها.
احلرات سكن حممد  مدينة الثامر
يف املدينة التي حتيط هبا ّ
اليانعة والقلوب املتوثبة عاش سني حياته اً
معلم هاد ًيا قدو ًة يف كل
أحواله (كانت عيون من حوله راصد ًة شديدة الدقة واملالحظة،
ساترا  ..واحليطان مل تكن طويلة لتحجب
حتى الظالم مل يكن
ً
حياته اخلاصة)(.)2
يف قصة اإليامن نسري خلف حممد  من مكة للمدينة ملسجده ...
حلجرته  ...نلتمس قصة اهلداية ،ونتجول يف جنبات التاريخ،
ونجتزئ من حياته العامرة صورة واحدة نستجيل عبق التاريخ
فيها ،ونبحث يف أخبارها ونجول يف جنباهتا إهنا قصة احلجرة
النبوية كيف كانت...؟
وكيف صارت...؟
ويف جواب السؤالني تأريخ طويل ..
حممد بن عبد اهلل املقدي
Almagdy3@hotmail.com
twitter.com/almagdy3
almagdy3@gmail.com
صندوق الربيد
66282
الرمز الربيدي
31576
( )2اليوم النبوي ،ص(.)12

الجزيرة العربية قبل البعثة
نبدأ القصة من أوهلا حيث ال مكة وال بيت بل أرض
يباب ،جاءها إبراهيم  مصطح ًبا زوجه وابنه وتركهام
راجعا إىل فلسطني ،وأنبع اهلل حتت قدمي إسامعيل 
وقفل
ً
ماء زمزم ،وتدور األيام فيأمر اهلل نبيه إبراهيم ببناء الكعبة
الرشيفة والبيت املعظم عىل أساس التوحيد اخلالص من
شوائب الرشك ،بنى إبراهيم وإسامعيل البيت يقول اهلل جل
وعال :ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳﭼ [البقرة.]١٢٥ :
قال ابن كثري – رمحه اهلل (ُ : -أمر إبراهيم وإسامعيل عليهام

السالم ،أن يبنيا الكعبة عىل اسمه وحده ال رشيك له للطائفني به
والعاكفني عنده ،واملصلني إليه من الركع السجود)(.)1

قصد البيت مجوع املؤمنني عىل رأسهم األنبياء واملرسلني
اس َق َ
ال سرِْ َنا َم َع َر ُس ِ
ملبني داعي اهللَ :ع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
ول اهللِ َ ب نْ َ
ي
الَ :
«أ ُّى َو ٍ
َم َّك َة َوالمْ َ ِدين َِة َف َم َر ْر َنا بِ َو ٍ
اد َف َق َ
اد َه َذا»َ .ف َقا ُلواَ :و ِادى
َ
األزْ َر ِقَ .ف َق َ
الَ :
وسى َ ف َذ َك َر ِم ْن َل ْونِ ِه
«ك َأ ِّنى َأن ُْظ ُر إِلىَ ُم َ
َو َش ْع ِر ِه َو ِ
ارا
اض ًعا إِ ْص َب َع ْي ِه ىِف ُأ ُذ َن ْي ِه َل ُه ُجؤَ ٌار إِلىَ اهللِ بِال َّت ْلبِ َي ِة َم ًّ
ال َ
الُ :ث َّم سرِْ َنا َح َّتى َأ َت ْينَا َعلىَ َثنِ َّي ٍة َف َق َ
بهِ َ َذا ا ْل َو ِادى»َ .ق َ
«أ ُّى َثنِ َّي ٍة
الَ َ َ :
َه ِذ ِه»َ .قا ُلوا َه ْر َشى َأ ْو لِ ْف ٌتَ .ف َق َ
س َعلىَ
«كأ ِّنى أن ُْظ ُر إِلىَ ُيو ُن َ
َنا َق ٍة حمَْ َرا َء َع َل ْي ِه ُج َّب ُة ُص ٍ
وف ِخ َط ُام َنا َقتِ ِه لِ ٌ
ارا بهِ َ َذا
يف ُخ ْل َب ٌة َم ًّ
ا ْل َو ِادى ُم َل ِّب ًيا»( ،)2إنه مأرز اإليامن ،ورياض الصاحلني ،وسلوة
املتقني ،ومهوى أفئدة املؤمنني.

( )1تفسري ابن كثري.)320/1( ،

( )2رواه مسلم.)166( ،

وقد عمل إبراهيم وإسامعيل عليهام السالم عىل حتقيق العهد
بالدعوة إىل اهلل وحده ال رشيك له ،وبيان رشائع الدين وأحكامه
وحرس من الرشك.
للناس ،ف ُبني البيت عىل التوحيد ُ

ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ
[النحل .]120 :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﭼ [النحل.]١٢٣ :
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مرتعا
إال أن تطاول الزمان وموت العلامء وفشو اجلهل كان ً
خص ًبا للبعد عن الديانة وما يتبع ذلك من الكفر والرشك ،وبدأ
التغيري والتبديل والتحريف ،وبدأت معامل احلنيفية السمحة
تنمحي من نفوس الناس وحياهتم ،ومل يبق منها سوى بقايا من
أهل الكتاب.

اجتاحت العامل كل معاين اجلاهلية ،سوء يف االعتقادات وفساد
يف العبادات ُعبدت األصنام واألوثان بل واحلجارة واألشجار،
فحال أصحابه كام قال رب العاملني :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ [يونس.]١٨ :
كان املرشكون يعبدون األصنام واألوثان وجيدون فيها
السلوى :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﭼ [الزمر.]3 :
يصف البشري النذير  ذلك الواقع بقوله ( :إن اهلل نظر إِىل
وع َجمهم ،إِال بقايا من أهل
أهل األرض فم َقتَهمَ ،ع َربهَ ُ م َ
الكتاب .)1()...
ُترى ما الذي أوصلهم إىل هذا احلال؟!

***

( )1رواه مسلم.)2865( ،
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نظرة على الواقع

األصنام

جلب عمرو بن حلي اخلزاعي األصنام من بالد الشام إىل جزيرة العرب بعد أن هبرته فأغرى العرب
بعبادهتا ،عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل « :رأيت عمرو بن عامر اخلزاعى جير قصبه يف النار
وكان أول من سيب السيوب»(.)1

كانوا يعبدوهنا :ويتقربون هلا ،ويذبحون عندها ،ويعظموهنا ،وهي من صنع ٍ
أناس مثلهم من البرش،
وأحيا ًنا تكون من صنع أيدهيم :من التمر ،أو الطني ،أو غريها ،وكان عدد األصنام التي حول الكعبة
املرشفة حوايل  360اً
صنم ،قال تعاىل واص ًفا أولئك اجلاهليني :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ [الفرقان.]٥٥ :

الطيرة

ريا يف السامء ،فإن ذهب يمينًا:
كانت الطرية منترشة فإذا أراد أحدهم ً
سفرا ،أو جتارة :ألقى ط ً
زواجا ،أو ً
مىض يف أمره ،واعتقد فيه اخلري والنفع ،وإن ذهب الطري شاملاً  :أحجم عن أمره ،وترك امليض فيه ،واعتقد
فيه َّ
الرش!

وإذا سمع أحدهم صوت بومة ،أو رأى غرا ًبا :ضاق صدره ،واعتقد أنه سيصيبه رضر أو أذى يف
يومه ،وكانوا ال يتزوجون يف شوال؛ اعتقا ًدا منهم بأنه لن ُيكتب لزواجهم النجاح.

بعضا ،ويقتل بعضهم ً
وكانوا يقتتلون فيغزوا بعضهم ً
بعضا ،ألتفه األسباب ،وتطول احلروب بينهم
ألعوا ٍم عديدة ،ف ُيقتل الرجال ،و ُتسبى النساء واألطفال.

القتال

ومن ذلك« :حرب البسوس» التي دامت ثالثني سنة ،بسبب أن ناقة وطئت بيضة قبرَّ ة ـ نوع من أنواع
فرسا غلبت أخرى
الطيور ـ فكرسهتا ،ومنها« :حرب داحس والغرباء» ،وقد دامت أربعني سنة ،بسبب أن ً
يف السبق .
( )1رواه مسلم.)7372( ،
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األخالق

الجهل

كانوا ال يتنزهون :عن اخلبائث ،فيأكلون امليتة ،ويرشبون الدم.
وقد كان غري القرشيني يطوفون بالكعبة عراة نساء ورجالاً  ،إن مل يمن عليهم القرشيون بثياب من
عندهم ،ويعتقدون أن ثيا ًبا ُعيص اهلل فيها ال تصلح أن يطاف فيها ،وتقول قائلتهم( :اليوم يبدو كله أو
بعضه وما بدا منه فال أح ُّله!) ،يف إشارة إىل جسدها.
كان اجلهل فاش ًيا ،والظلم اً
جاثم ،والفوىض ضاربة بأطناهبا يف كل مكان ،حقوق مسلوبة ،حياة بغري
قانون ،وال ترشيع وال تنظيم ،سوى بعض العادات ،واألعراف القبلية.

ومع هذه الصورة القامتة فاملجتمعات العربية قبل اإلسالم مل تكن جمتمعات إحلادية تنكر وجود اهلل،
وال جمتمعات جتهل أن هناك ر ًّبا خال ًقا راز ًقا ،كان فيهم بقايا من دين إبراهيم  ،وكانت هناك عالقات
باليهود والنصارى.

ولكنهم ال ُيفردون اهلل بالعبادة وحده دون سواه ،بل يرشكون معه اآلهلة التي يعبدوهنا ،ويعبدوهنا
بحجة أهنا وسائط بينهم وبني اهلل ،تقرهبم إىل اهلل ،ولذلك قال اهلل عنهم :ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﭼ [الزخرف ،]٨٧ :فهذا يدل عىل اعرتافهم بأن اهلل هو اخلالق.

ويقول سبحانه :ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ [لقامن ،]٢٥ :يف آيات عديدة تدل
عىل إيامهنم بتوحيد الربوبية ،وإنام كان رشكهم يف األلوهية كام قال  عنهم :ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ [الزمر ،]٣ :أي يقولون ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل.

وخالصة القول أن البرشية قبل بعثة النبي اخلاتم  كانت تعيش يف ضالالت اجلهل والرشك واإلحلاد،
وكان العرب جز ًءا من تلك البرشية الغارقة يف االنحطاط ،والتي حتتاج إىل من ينقذها وينتشلها مما هي فيه.
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 5ـ احللم ،واألناة ،والتؤدة :كانوا يتمدحون هبا إال أهنا كانت
فيهم عزيزة الوجود؛ لفرط شجاعتهم ورسعة إقدامهم عىل
وعىل الرغم من أن أهل اجلاهلية كانت فيهم دنايا ورذائل القتال.
وأمور ينكرها العقل السليم ويأباها الوجدان ،لكن كانت فيهم
 6ـ السذاجة البدوية ،وعدم التلوث بلوثات احلضارة
من األخالق الفاضلة املحمودة ما يروع اإلنسان ويفىض به إىل ومكائدها :وكان من نتائجها الصدق واألمانة ،والنفور عن
الدهشة والعجب ،فمن تلك األخالق :
اخلداع والغدر.
 1ـ الكرم :وكانوا يتبارون يف ذلك ويفتخرون به ،وقد
نرى أن هذه األخالق الثمينة ـ مع ما كان جلزيرة العرب
ومث ٍْن عىل غريه ،من املوقع اجلغرايف بالنسبة إىل العامل ـ كانت سب ًبا يف اختيار اهلل
استنفدوا فيه نصف أشعارهم بني ممتدح به ُ
فكان الرجل يأتيه الضيف يف شدة الربد واجلوع وليس عنده من  إياهم حلمل عبء الرسالة العامة ،وقيادة األمة اإلنسانية،
املال إال ناقته التي هي حياته وحياة أرسته ،فتأخذه هزة الكرم وإصالح املجتمع البرشي؛ ألن هذه األخالق وإن كان بعضها
يفيض إىل الرش ،وجيلب احلوادث املؤملة إال أهنا كانت يف نفسها
فيقوم إليها ،فيذبحها لضيفه.
أخال ًقا ثمينة ،تدر باملنافع العامة للمجتمع البرشي بعد يشء من
كانوا يتحملون الديات اهلائلة ،يكفون بذلك سفك الدماء ،اإلصالح ،وهذا الذي فعله اإلسالم.
وضياع اإلنسان ،ويمتدحون هبا مفتخرين عىل غريهم من
نفعا ـ بعد
ولعل أغىل ما عندهم من هذه األخالق وأعظمها ً
الرؤساء والسادات.
الوفاء بالعهد ـ هو عزة النفس وامليض يف العزائم؛ إذ ال يمكن
 2ـ الوفاء بالعهد :فقد كان العهد عندهم دينًا يتمسكون به ،قمع الرش والفساد وإقامة نظام العدل واخلري إال هبذه القوة
ويستهينون يف سبيله قتل أوالدهم ،وختريب ديارهم.
القاهرة وهبذا العزم الصميم ،وهلم أخالق فاضلة أخرى دون
 3ـ عزة النفس واإلباء عن قبول اخلسف والضيم :وكان من هذه التي ذكرناها ،وليس قصدنا استقصاءها(.)1
نتائج هذا فرط الشجاعة وشدة الغرية ،ورسعة االنفعال ،فكانوا
ال يسمعون كلمة يشمون منها رائحة الذل واهلوان إال قاموا إىل
السيف والسنان ،وأثاروا احلروب ،وكانوا ال يبالون بالتضحية
يف هذا السبيل.

بقايا من خير

***

 4ـ امليض يف العزائم :فإذا عزموا عىل يشء يرون فيه املجد
واالفتخار ،ال يرصفهم عنه صارف ،بل كانوا خياطرون بأنفسهم
يف سبيله.

( )1الرحيق املختوم ،بترصف يسري ،ص( .)30انظر للتوسع حممد رسول
اهلل  ألمحد تيمور باشا ص(.)24
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الميالد الجديد

يف ذلك التاريخ املخيف ،وليله الثقيل ،واألرض حتيط بجيدها أيادي املوت ،بزغ نور الفجر ،وتراجع الليل جير أذيال اهلزيمة ،فقطعت
أيادي الظلم ،وتساقطت الرشفات الزائفة ،وكرس إيوان القهر ،وأطفئت نريان العبودية ،تم عقد اهلداية ،وازدمحت الصفوف لإليامن
به ،ورفعت راية اهلل خفاقة ،هدى اهلل به القلوب والعقول ،وأخرج اهلل به الناس من ظلامت الكفر إىل نور اإلسالم ،ومن محأة الرذيلة
إىل زينة الفضيلة ،ومن التفرق إىل االجتامع ،ومن اجلوع والألواء إىل السعة والغناء ،حتول الصعاليك أتباع الكأل رعاة الغنم إىل علامء
فقهاء قادة ،كانت األمة عربية مقودة فأصبحت مسلمة قائدة تتبعها األمم.
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لقد أذن اهلل تعاىل لنبيه أن يبدأ دعوته ،وآن للبرشية أن ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
تعرف طريق احلق واهلدى بعدما تاهت يف طرق الباطل ﯾﭼ [طه.]١٢٤ :

والضالل ،ومن رمحة اهلل هبا أن أذن لرسوله اخلاتم أن يبلغ
اً
َّ
عظيم
إن بعثته  كانت ميال ًدا جديدً ا للبرشية ،وتار ًخيا
الرسالة اخلامتة ،رمحة للعاملني ،ليخرجهم من الظلامت إىل لإلنسانية ،قال تعاىل :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
النور ،ومن عبادة العباد إىل عبادة اهلل وحده ،يعبدونه ال ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ
يرشكون به شيئًا.
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

لقد كانت بعثته  رمحة للعاملني ،كام أخرب بذلك أصدق ﯢ ﯣ ﭼ [األعراف.]١٥٨ :
القائلني :ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ [األنبياء ،]١٠٧ :وثبت
فببعثته َك ُم َل للبرشية دينها ،وتم لإلنسانية نعيمها ،قال تعاىل:
عنه  أنه قال( :إنام أنا رمحة مهداة)(.)1
ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
اً
فمن آمن به وصدقه ،فاز ً
فوزا
عظيم ،قال تعاىل :ﭽﯖ ﯗ ﮅﭼ [املائدة]٣ :؛ فكان اإلسالم هو الدين الذي ارتضاه اهلل لعباده
مجيعا ،ولن يقبل اهلل من ٍ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ [األحزاب ،]٧١ :ومن أعرض عن
أحد دينًا سواه ،قال تعاىل :ﭽﭯﭰﭱ
ً
هدايته فقد ضل ضاللاً بعيدً ا ،وخرس الدنيا واآلخرة ،قال تعاىل :ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ [آل عمران.]٨٥ :

دعوته  استجابة لدعوة إبراهيم  :ﭽﭴ ﭵ ﭶ
( )1رواه احلاكم يف املستدرك ،)100( ،وصححه األلباين يف السلسلة
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
الصحيحة.)490( ،
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ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ [البقرة ،]١٢٩ :امتن اهلل هبا عىل الناس لعظيم
شأهنا ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

فكنا عىل ذلك حتى بعث اهلل إلينا رسولاً منا ،نعرف نسبه
وصدقه وأمانته وعفافه ،فدعانا إىل اهلل  لنوحده ونعبده،
ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون اهلل من احلجارة
واألوثان.

ﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ [آل عمران ،]١٦٤ :فدعوته عليه الصالة
والسالم تقوم عىل هذه املبادئ ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
وأمرنا بصدق احلديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ اجلوار والكف عن املحارم والدماء ،وهنانا عن الفواحش
ﭱ ﭲﭼ [اجلمعة.]٢ :
وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وقذف املحصنة وأمرنا أن نعبد

لقد كانت بعثته  نقلة بعيدة عىل طريق التغيري ،فلقد اهلل ال نرشك به شيئًا ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة .)1()...
بدَّ ل اهلل به من حال إىل حال ،وها هو حديث جعفر بن أيب
ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
طالب  يوم وقف أمام النجايش يف أرض احلبشة يدافع عن ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
املهاجرين األول الذين خرجوا من ديارهم وأمواهلم بح ًثا ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
وفرارا من الظلامت.
عن النور
ً
ﮖﭼ [املائدة.]١٦ – ١٥ :

قال  مقار ًنا بني أحوال اهلداية والنور والعدل ،وبني أحوال
الظلم واجلهل والظالم( :أهيا امللك ،كنا قو ًما أهل جاهلية نعبد
األصنام ،ونأكل امليتة ،ونأيت الفواحش ،ونقطع األرحام ونيسء
اجلوار ،ويأكل القوي منا الضعيف.
( )1رواه أمحد ،)1740( ،وقال شعيب األرنؤوط :إسناده حسن.
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محمد  في مكة

وبعد البعـثة أقـام النبي  يف مكـة ثالثـة عشـر عا ًما يدعـو إىل
جهرا ،حيث أمره اهلل أن يصدع باحلق،
عبادة اهلل وحده ًّ
رسا ثم ً
فدعا قومه بلني ولطف من غري قتال؛ فأنذر عشريته األقربني ،ثم
أنذر قومه ،ثم أنذر من حوهلم ،ثم أنذر العرب قاطبة ،ثم أنذر
العاملني ،ثم قال سبحانه :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ
[احلجر.]٩٤ :
موضحا املراتب اخلمس التي
يقول اإلمام ابن القيم رمحه اهلل
ً
بدأ هبا النبي  دعوته( :املرتبة األوىل :النبوة ،والثانية :إنذار
عشريته األقربني ،والثالثة :إنذار قومه ،والرابعة :إنذار قوم ما

أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة ،واخلامسة :إنذار مجيع
من بلغته دعوته من اجلن واإلنس إىل آخر الدهر)(.)1
وقد آمن بالرسول  قلة من األغنياء واألرشاف والضعفاء
فع ِّذ َب
والفقراء والعبيد رجالاً ونسا ًء ،وأوذي اجلميع يف دينهم؛ ُ
فرارا من أذى
بعضهم وقتل بعضهم ،وهاجر بعضهم إىل احلبشة ً
قريش ،وأوذي معهم الرسول  فصرب حتى أظهر اهلل دينه.
وملا بلغ الرسول  مخسني سنة ومضت عرش سنوات من
بعثته ،مات عمه أبو طالب الذي كان حيميه من أذى قريش،
ثم ماتت من بعده زوجه خدجية التي كانت تؤنسه ،فاشتد عليه
البالء من قومه وجترءوا عليه ،وآذوه بصنوف األذى ،وهو
صابرحمتسب ،صلوات اهلل وسالمه عليه.
( )1زاد املعاد ،ابن القيم.)86/1( ،
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محمد  في المدينة
(اهلجرة ودخول املدينة)

ملا اشتد األذى من أهل مكة عىل املسلمني أمرهم اهلل تعاىل
أن هياجروا ليقيموا دين اهلل تعاىل يف األرض التي يقدرون عىل
دارا للهجرة ،وكان
عبادته فيها ،فاختار اهلل تعاىل املدينة النبو َّية ً
الرسول  قد رأى يف املنام أنه هياجر إليها.
فعن أيب موسى عن النبي  قالَ :ر َأ ْي ُت فيِ المْ َنَا ِم َأنيِّ
ض بهِ َ ا َن ْخ ٌل َف َذ َه َب َو َهليِ [أي ظني] إِلىَ
ُأ َه ِ
اج ُر ِم ْن َم َّك َة إِلىَ َأ ْر ٍ
َأنهَّ َ ا ا ْل َي اَم َم ُة َأ ْو َه َج ُر َفإِ َذا ِه َي المْ َ ِدين َُة َي ْث ِر ُب .)1()...
وعن عائشة ريض اهلل عنها قالتَ :ق َ
ال ال َّنبِ ُّي  لِ ْل ُم ْس ِل ِمنيَ :
ها الحْ َ َّر َت ِ
ي لاَ َبت نْ ِ
َي َو مُ َ
ات َن ْخلٍ َب نْ َ
ان،
يت َد َار ِه ْج َرتِ ُك ْم َذ َ
إِنيِّ ُأ ِر ُ
اج َر ِق َب َل المْ َ ِدين َِةَ ،و َر َج َع َع َّام ُة َم ْن َك َ
اج َر بِ َأ ْر ِ
ض
ان َه َ
اج َر َم ْن َه َ
َف َه َ
ويف صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة  عن
الحْ َ َب َش ِة إِلىَ المْ َ ِدين َِة(.)2
النبي  أنه قال( :إن اهلل تعاىل سمى املدينة طابة) (.)3
وملا عزم رسول اهلل  عىل اهلجرة إىل املدينة ،خرج هو وأبو
بكر إىل غار ثور ،ومكثا فيه ثالث ليال ،واستأجرا عبد اهلل بن
ً
مرشكا ليدهلام عىل الطريق ،وسلامه راحلتيهام.
أيب أريقط وكان

صورة باألقامر الصناعية توضح املدينة املنورة وسط احلرات واجلبال
(ذات نخل بني البتني)

( )1رواه البخاري ،)3352( ،ومسلم.)4217( ،
( )2رواه البخاري.)3906( ،
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فذعرت قريش ملا جرى وطلبتهام يف كل مكان ،ولكن اهلل
حفظ رسوله فلام سكن الطلب عنهام ،ارحتال إىل املدينة فلام
أيست منهام قريش بذلوا ملن يأيت هبام أو بأحدمها مائتني من
اإلبل؛ فجد الناس يف الطلب والبحث عنهم يف الطريق إىل
املدينة.

( )3رواه مسلم (.)1385

ٍ
عوف وذلك يوم االثنني من شهر ربيع األول ،فقام أبو
بن
بك ٍر للناس وجلس رسول اهلل  صام ًتا ،فطفق من جاء من
األنصار ممن مل ير رسول اهلل  حييي أبا بك ٍر حتى أصابت
الشمس رسول اهلل .
فأقبل أبو بك ٍر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس
رسول اهلل  عند ذلك ،فلبث رسول اهلل  يف بني
ٍ
عوف بضع عشـرة ليل ًة ،وأسس املسجد الذي
عمرو بن
()1
أسس عىل التقوى وصىل فيه رسول اهلل . )

ٍ
شهاب( :فأخربين عروة بن الزبري أن رسول اهلل 
قال ابن
لقي الزبري يف ٍ
جتارا قافلني من الشام،
ركب من املسلمني كانوا ً
ثياب ٍ
بياض ،وسمع املسلمون
فكسا الزبري رسول اهلل  وأبا بك ٍر َ
باملدينة خمرج رسول اهلل  من مكة فكانوا يغدون كل ٍ
غداة إىل
احلرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهرية.

فرحا
فلام وصل الرسول  إىل املدينة كرب املسلمون ً
بقدومه ،واستقبله الرجال والنساء واألطفال فرحني
مستبرشين ،فنزل بقباء وبنى هو واملسلمون مسجد قباء،
وأقام هبا بضع عرشة ليلة ،ثم ركب يوم اجلمعة فصالها يف
بني سامل بن عوف ،ثم ركب ناقته ودخل املدينة.

فانقلبوا يو ًما بعدما أطالوا انتظارهم فلام أووا إىل بيوهتم
أوىف ٌ
أطم [أي حصن] من آطامهم ألم ٍر
رجل من هيود عىل ٍ
ينظر إليه فبصـر برسول اهلل  وأصحابه مبيضني يزول هبم
السـراب ،فلم يملك اليهودي أن قال بأعىل صوته :يا معاشـر
صورة باألقامر الصناعية تبني مسجد قباء
العرب! هذا َجدُّ ُك ْم الذي تنتظرون( .جدكم :عظيمكم).
وما أن دخل رسول اهلل  إىل املدينة حتى جعل
ِّ
يرغبونه يف النزول عليهم يف دورهم،
فثار املسلمون إىل السالح فتلقوا رسول اهلل  بظهر أهل املدينة
احلرة ،فعدل هبم ذات اليمني حتى نزل هبم يف بني عمرو
( )1رواه البخاري (.)3694
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ويأخذون بخطام ناقته ،فقال هلم ( :دعوها فإهنا
مأمورة) ( . )1

صورة ختيلية توضح أرض املسجد وهي فضاء فارغة

فلم تزل سائرة به حتى وصلت إىل موضع املسجد النبوي
اليوم ،فربكت ،ومل ينزل عنها حتى هنضت وسارت قليلاً ،
ثم التفتت ورجعت فربكت يف موضعها األول ،فنزل عنها،
وذلك يف بني النجار أخواله  وكان هذا من توفيق اهلل هلا؛
فإنه  أحب أن ينزل عىل أخواله؛ يكرمهم بذلك ،وكان ذلك
يف أرض أمام دار أيب أيوب األنصاري .)2( 
وهبذا بدأت املرحلة املدنية من حياته  ،ورشع النبي  يف
إقامة دولة احلق التي ما لبثت أن نرشت نسائم رمحتها وعدهلا
يف ربوع العاملني ،ومنها انطلق سفراء اإلسالم يرسمون دعائم
الدين احلق يف البالد ويفتحون به قلوب العباد.

( )1السرية النبوية ،ابن كثري.)273/2( ،
( )2انظر:الرحيق املختوم ،ص( ،)134بترصف.
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***

رسم تقريبي ملساكن القبائل باملدينة املنورة يف عهد النبي 

المسجد النبوي  ...البناء األول

عدة صور تبني البداية الزمانية للبناء األول:

( )1صورة ختيلية ألرض املسجد قبل البناء

( )2جدران املسجد
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( )3املسجد بعد البناء األول

20

( )4سقف املسجد

ثم شـرع النبي  وأصحابه يف بناء مسجده يف املكان الذي بركت فيه الناقة ،وجعل قبلته إىل بيت املقدس ،ثم حولت القبلة إىل
شهرا من مقدمه املدينة.
الكعبة بعد بضعة عشـر ً
املسجد واجتاه القبلتني

عن أنس بن مالك ( :ملَّا قدم رسول اهلل  املدينة أمر ببناء املسجد ،وقال :يا بني النجار! ثامنوين بحائطكم هذا ،قالوا :ال واهلل
ال نطلب ثمنه إال إىل اهلل)(.)1

( )1رواه البخاري برقم ( )2622واللفظ له ،ومسلم برقم (.)524
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وقد أقام جدرانه من اللبن ،وأعمدته من جذوع النخل ،وسقفه من اجلريد ،ووجه قبلته ناحية بيت املقدس ،وكان له ثالثة
أبواب ،وتتوسط املسجد رحبة.

وقد ظلل املسجد ،فعملت له أعمدة (سواري) من جذوع النخيل ،ثم وضعت عليها اجلسور اخلشبية (العوارض) وغطي
باجلريد واخلصف ،وكان للمسجد جهة القبلة (بيت املقدس ،احلائط الشاميل) ثالثة أروقة ،بكل رواق ستة أعمدة (أسطوانات) ـ
وذلك قبل أن ينزل األمر بتحويل القبلة إىل الكعبة ـ وكان بمؤخرة املسجد (اجلهة اجلنوبية) صفة (ظلة) يأوي إليها املهاجرون الذين
ذراعا (حوايل 1.75م).
ال دار هلم وال مأوى ،وكان ارتفاع سقف املسجد بارتفاع قامة اإلنسان ،أي حوايل ً 3.5

ورشع النبي  يف بناء بيوت أزواجه حول مسجده ومنها بيت أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها والتي اصطلح عىل تسميتها
باحلجرة النبوية ؛ ألهنا املكان الذي ُدفن فيه النبي  وسنطوي يف رحلتنا هذه بقية األحداث لنلتقط صورة واحدة من حياة نبينا
وهو يف حجرته .
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النبي  في حجراته

()1

ُ
(احل ُجرات) ،وجعل لكل
النبي  أزواجه يف
أسكن
ُّ
ٍ
(حجرة) خاص ًة هبا .وهي التي ذكرها اهلل تعاىل
واحدة منهن ُ
يف كتابه الكريم :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﭼ [احلجرات.]4 :

(ح ْجرة) ،فهي مجع
و(ح َجر) مجع ُ
(ح َجر)ُ ،
وح ُجرات مجع ُ
ُ
(ح ُجرات) ،وبفتح اجليم:
و(حجرات) ُتضبط بضمتنيُ :
اجلمعُ ،
(ح ْجرات).
(ح َجرات) ،وبتسكينهاُ :
ُ
مأخوذة من احلجر ،وهو :املنع ،وسميت بذلك ملنعها الداخل
من الوصول إليها ،وجتمع عىل حجر وحجرات ،فكل ما كان
ً
حماطا بحائط يسمى حجرة ،ومن ذلك تسمية البيت ،والغرفة،
والكعبة ،واحلظرية حجرة(.)2

ُ
وت نِ َسائِ ِه»(.)3
و(احلجرات) يف اآلية الكريمة «هي ُب ُي ُ
وورد ِذكر احلجرات ً
فع ْن ُأ ِّم
السنة املطهرة؛ َ
أيضا يف ُّ
است َْي َق َظ َر ُس ُ
ول اهللِ 
َس َل َم َةريض اهلل عنها ِ
زوج النبي َ ،قا َل ْتْ :
ان اهللَِ ،ما َذا َأ ْنزَ َل ُ
اهلل ِم َن َ
َل ْي َل ًة َف ِز ًعاَ ،ي ُق ُ
(س ْب َح َ
اخلزَ ائِ ِنَ ،و َما َذا
ولُ :
وق ُظ َص َو ِ
الفت َِنَ ،م ْن ُي ِ
ُأ ْن ِز َل ِم َن ِ
احل ُج َر ِ
اح َب ُ
اج ُه
ات ُ -ي ِريدُ َأزْ َو َ
ِ
لِ َكي ُي َص ِّلنيَ ُ -ر َّب َك ِ
اس َي ٍة فيِ الدُّ ْن َيا َعا ِر َي ٍة فيِ
اآلخ َر ِة)(.)4
ْ
ابن بطال( :يعنى من يوقظهن للصالة بالليل ،وهذا يدل
قال ُ
()5
أن الصالة تنجي من رش الفتن ،و ُيعتصم هبا من املحن) .
أيضاَ " :ق َر َن ال َّنبِ ُّي ُ ن ُز َ
ار ًة إِلىَ
وقال ً
ول الخْ َ زَ ائِ ِن بِا ْل ِف ْتن َِة إِ َش َ
َأنهَّ َ ا َت َس َّب ُب َع ْن َها َوإِلىَ َأ َّن ا ْل َق ْصدَ فيِ الأْ َ ْم ِر َخيرْ ٌ ِم َن الإْ ِ ْك َثا ِر َو َأ ْس َل ُم
ِم َن ا ْل ِف ْتن َِة"(.)6
وحجرات أزواج النبي  تطلق عىل شيئني ينطبق عليهام
التعريف اللغوي للحجرات :

األول :البيت املتخذ للسكنى بجميع منافعه يسمى حجرة،
وهي عىل هذا املعنى ترادف كلمة البيت يف عرفنا ،ومن هذا
املعنى قوله تعاىل :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﭼ [احلجرات.]4 :

مفرسا اآلية( :ثم إنه تبارك وتعاىل ذم
يقول ابن كثري رمحه اهلل
ً
()7
الذين ينادونه من وراء احلجرات :وهي بيوت نسائه) .

( )3تفسري ابن كثري ( ،)368 /7دار طيبة بتحقيق سامي بن حممد سالمة.
( )1انظر للتوسع املباحث العقدية املتعلقة بقرب النبي  – بدر مقبل ( )4صحيح البخاري (.)7069
( )5رشح صحيح البخاري البن بطال ( ،)116 /3طـ مكتبة الرشد-
الظفريي فهو مفيد يف بابه وقد أفدت منه هنا .
الرياض.
( )2انظر :لسان العرب البن منظور ( )75/3والقاموس املحيط
للفريوزآبادي (ص )372/واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ( )6فتح الباري البن حجر ( ،)303 /10دار املعرفة-بريوت.
( )7تفسري القرآن العظيم (.)209/4
(.)310/16
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ويقول ابن حجر رمحه اهلل( :واحلجرات :بضمتني مجع حجرة
ومن إطالق احلجرة عىل البيت قول أيب هريرة  لعائشة
بسكون اجليم ،واملراد بيوت أزواج النبي .)1()
ريض اهلل عنها( :يا ربة احلجرة)( )4أراد يا صاحبة البيت؛ ألهنا
وقال( :ألن احلجر بيوت أزواج النبي  وكانت الصقة متلك البيت كله بجميع منافعه.
باملسجد)(.)2
وكذا قول اإلمام مالك رمحه اهلل( :كان الناس يدخلون
فبيوت أزواج النبي  بمنافعها ،وأقسامها تسمى حجر ،حجرات النبي  بعد وفاة النبي  .. وحجر أزواج النبي 
وهذا عىل املعنى العام لكلمة احلجرة السابق ذكره ،وذلك ألن شارعة أبواهبا إىل املسجد)( )5أراد البيوت ،وهبذا يعلم صحة
البيت حماط ،وما كان كذلك يسمى حجرة.
تسمية البيوت النبوية باحلجر لداللة اللغة عىل هذه التسمية
خال ًفا لبعض من أنكر هذه التسمية(.)6
وقد ورد إطالق احلجرة عىل البيت املتخذ للسكنى بجميع
()7
األمر الثاين :ما يتخذ غرفة للبيت يسمى حجرة مثل احلريم
منافعه يف وصف ابن عباس  لصالة رسول اهلل  يف بيت
()8
ميمونة ريض اهلل عنها حيث قال( :فلام صىل رسول اهلل  ـ مكان النساء ـ يف البيت .
بأصحابه صالة العشاء اآلخرة دخل إىل منزله ـ بيت ميمونة
فاجلزء الذي خيصص مثلاً للنوم ،أو ملجلس ،أو ألمر آخر،
ريض اهلل عنها  .. -فآوى رسول اهلل  إىل فراشه)3(،وملا كان يف يسمى حجرة ،ونحو هذا املعنى إطالق احلجرة اليوم عىل الغرفة،
جوف الليل خرج إىل احلجرة فقلب يف أفق السامء) .
بل إن الناس اليوم ال يطلقون يف الغالب لفظ احلجرة إال عىل هذا
املعنى ،ففي عرفهم اليوم تسمية الغرفة ـ اجلزء املخصص لغرض
من األغراض باحلجرة ـ وهو إطالق صحيح ،يدل عليه املعنى العام
للفظ احلجرة ،وهو :الرقعة املحجوزة بحائط ونحوه( ،)9والغرفة
مما يشملها هذا التعريف ،وهذا من إطالق العام عىل اخلاص.

فمعنى قوله :خرج إىل احلجرة ،أي :خرج إىل فناء البيت كام
هو ظاهر يف الداللة؛ ألن نومه  كان يف احلجرة ـ الغرفة ـ ،وعند
استيقاظه عليه الصالة والسالم خرج منها إىل فناء البيت الذي
سمي حجرة ،ونظر إىل أفق السامء ،فهذا يدل عىل أن احلجرة تطلق
عىل البيت ً
أيضا ،إذ يمنع محل الوصف عىل الغرفة ،مما يدل عىل أن ( )4أخرجه مسلم كتاب الزهد والرقائق ،باب التثبت يف احلديث وحكم
كتابة العلم ( )2298/٤حديث رقم (.)٢٤٩٣
مقترصا عىل احلجرة التي بمعنى الغرفة.
هذا اإلطالق ليس
ً
( )1فتح الباري (.)589/8
( )2فتح الباري (.)544/2
( )3أخرجه هبذا اللفظ متام الرازي يف فوائده ( )122/3وأصل احلديث يف
البخاري ،كتاب التوحيد ،باب ما جاء يف ختليق السموات واألرض
وغريها من اخلالئق (ص ١٢٨٤ /ح ،)٧٤٥٢ /ومسلم ،كتاب
صالة املسافرين ،باب صالة النبي  ودعائه بالليل (ص٣١٠ /
(ح.)١٧٨٩ /
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( )5انظر :رشف املصطفى (.)443/٢
( )6انظر :مالحظات واستدراكات عىل كتاب بيوت الصحابة ( ص/
 ١٦٥مع جملة املشكاة).
( )7قال ابن منظور( :حريم الدار ما دخل فيها مما يغلق عليه باهبا وما خرج
منها فهو الفناء ...وحريم الدار ما أضيف إليها وكان من حقوقها
ومرافقها) لسان العرب (.)125/١٢
( )8انظر اإلخنائية (ص.) ٣٢٣ /
( )9انظر :اجلامع ألحكام القرآن (.)310/١٦

لكن ال يفهم من ذلك أن لفظ احلجرة ال يطلق إال عىل هذا
املعنى كام يفهمه البعض ،فاإلطالق األول وهو إطالق احلجرة
عىل البيت صحيح ،والثاين كذلك ،لكن إطالق احلجرة عىل هذا
املعنى إطالق خاص جعل له البعض الصدارة يف اإلطالق ،وذلك
لغلبة هذا اإلطالق ،السيام يف زماننا ،وهذا يشبه الغلبة يف إطالق
املدينة عىل املدينة النبوية ،مع أن املدينة تطلق عىل كل مدينة لكن
عند اإلطالق تتصدر املدينة النبوية باملراد ،وإن كان لفظ املدينة
يطلق عىل غريها(.)1

واحلديث نص ظاهر يف التفريق بني مدلوالت ثالث التي
هي :البيت ،واحلجرة ،واملخدع ،فالبيت وهو أوسعها؛ يشمل
احلجرة ،واملخدع ،واملخدع هو مكان يف أقىص احلجرة ،وقد فرس
بأنه البيت الصغري الذي يكون داخل البيت الكبري ،حيفظ فيه
األمتعة النفيسة ،فالصالة فيه أفضل من الصالة يف احلجرة؛ألنه
أسرت ،وأبعد من الباب من احلجرة ذاهتا(.)3
واحلجرة :هي يف احلديث جزء من البيت ،وهي أدنى حالاً
منه ،لكنها أقرب إىل الباب من غريها لذا كانت الصالة يف بقية
البيت أفضل من الصالة فيها.

موضحا االستدالل
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل
ً
باحلديث عىل هذا املعنى( :ومما يوضح مسمى احلجرة التي
قدام البيت ما يف سنن أيب داود وغريه عن ابن عمر قال :قال
رسول اهلل ( :صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف
حجرهتا ،وصالهتا يف خمدعها أفضل من صالهتا يف بيتها) فبني
أنه كلام كان املكان أسرت هلا فصالهتا فيه أفضل ،فاملخدع أسرت
وقد جاءت أدلة كثرية توضح وتبني أن احلجرة تطلق عىل من البيت الذي يقعد فيه ،والبيت أسرت من احلجرة التي هي
اجلزء املخصص من البيت الذي يعترب احلجرة الواسعة ذات أقرب إىل الباب والطريق)(.)4
املنافع الكبرية من حجرة وفناء وكنيف ومغتسل ،ونحو ذلك .
كام يدل عىل إطالق احلجرة عىل اجلزء املخصص من البيت؛ قول
فمن ذلك قوله ( :صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها( :كان رسول اهلل يصيل يف احلجرة
يفصل بني الشفع ،والوتر ،أسمع تسليمه ،وأنا يف البيت)(.)5
حجرهتا ،وصالهتا يف خمدعها أفضل من صالهتا يف بيتها)(.)2
( )1ويف هذا املعنى يقول ابن مالك رمحه اهلل يف ألفيته :وقد يصري اً
علم
بالغلبة  .....مضاف أو مصحوب أل كالغلبة .انظر :رشح ابن عقيل
لأللفية (.)174/1
( )2أخرجه أبو داود ،باب ما جاء يف خروج النساء من املسجد ()156/1
وابن خزيمة يف صحيحه ،باب اختيار صالة املرأة يف خمدعها عىل صالة
يف بيتها ( ،)95/3واحلاكم يف املستدرك ( ،)290/1وصححه عىل

رشط الشيخني ،ووافقه الذهبي ،وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى
( ،)132/3وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح (.)334/1
( )3انظر :عون املعبود (.)195 ،194/2
( )4اإلخنائية (ص.)٣٢٤ /
( )5أخرجه أمحد يف املسند ( ،)83/6وذكره املقريزي يف خمترص قيام الليل
(ص ،)٢٨٢ /وانظر احلديث الذي بعده.

25

وما جاء عن ابن عباس  أنه قال( :كانت قراءة النبي  ذكره( :قيل املراد باحلجرة أخص من البيت)(.)3
ربام يسمعها من يف احلجرة ،وهو يف البيت)(.)1
كام وصف بعض السلف الذين أدركوا احلجرة بيوت زوجات
النبي  مما يدل عىل هذا املعنى من الفرق بني احلجرة والبيت()4؛
فمن تلك األوصاف ما جاء عن داود بن قيس( )5رمحه اهلل واص ًفا
احلجر النبوية قال( :وأظن عرض البيت من باب احلجرة إىل باب
نحوا من ستة ،أو سبعة أذرع ،وأحزر البيت الداخل عرشة
البيت ً
أذرع ،وأظن سمكه بني الثامن ،والسبع)(.)6

فهذان احلديثان رصحيان يف الفرق بني البيت واحلجرة ،وأن
احلجرة جزء من البيت ال البيت كله ،فسامع قراءة النبي ،
وتسليمه دون رؤيته ،مما يدل عىل وجود احلاجز بني السامع
واملسموع ،وكل من السامع واملسموع يف البيت كام أفاده
احلديثان ،لكن السامع يف البيت خارج احلجرة ،واملسموع
داخل احلجرة .
قال العالمة عيل القاري( )2رمحه اهلل يف أثر ابن عباس السابق

( )1أخرجه أبو داود يف السنن باب يف رفع الصوت بالقراءة يف صالة الليل
( 81/2ح ) ١٣٧٢ /والرتمذي يف الشامئل املحمدية ،باب ما جاء
يف قراءة رسول اهلل ( ص ١٢٣ /ح ،)٣٢٨ /والبيهقي يف السنن
الكربى ( )10/3وحسنه األلباين يف خمترص الشامئل املحمدية (ص/
.)١٦٩
( )2هو :العالمة احلنفي ،عيل سلطان اهلروي القاري ،كان رمحه اهلل من
املعتنني يف احلديث ،وقد وصف نفسه رمحه اهلل بأنه خادم القرآن
واحلديث ،يف مقدمة كتابه :املقدمة الساملة يف خوف اخلامتة (ص)١١/
تويف سنة ١٠١٤هـ انظر ترمجته يف :التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز
اآلخر واألول لصديق حسن خان (ص.)٤٠٦ /
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( )3انظر :عون املعبود (.)146/٤
( )4انظر بعض اآلثار يف رشف املصطفى (.)439/٢
( )5هو :داود بن قيس الفراء القريش موالهم املدين ،ثقة فاضل ،تويف
يف خالفة أيب جعفر املنصور .انظر ترمجته يف هتذيب الكامل للمزي
( ،)٤٤٠/8وتقريب التهذيب البن حجر (ص.)١٣٩ /
( )6أخرجه البخاري يف األدب املفرد ،باب التطاول يف البنيان ،وصححه
األلباين يف صحيح األدب املفرد .انظر :صحيح األدب (ص.)137

وقال احلسن البرصي(( :)1كنت أدخل بيوت رسول اهلل 

وأنا غالم مراهق ،وأنال السقف بيدي ،وكان لكل بيت حجرة،
وكانت حجره من أكسية من خشب عرعر(.)3())2

( )1هو :احلسن بن أيب احلسن البرصي ،من مشاهري التابعني ،وأئمتهم،
ولد لسنتني مضتا من خالفة عمر  ،قال فيه يونس :أنه كان من
رؤوس العلامء يف الفتن والدماء والفروج ،تويف سنة  ١١٠انظر:
ترمجته يف سري أعالم النبالء للذهبي (.)588-563/4
( )2عرعر بالتكرير :شجر يقال له الساسم ،ويقال الشيزى ،يقال هو شجر
يعمل منه القطران ،ويقال هو شجر عظيم جبيل ال يزال أخرض تسميه
الفرس الرسو .انظر :لسان العرب ( ،)561/4والقاموس املحيط
(ص.)438/
( )3أخرجه البخاري يف األدب ،باب التطاول يف البنيان ،وصححه األلباين
يف صحيح األدب املفرد (ص.)١٣٧ /
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قال شيخ اإلسالم( :وكانت عائشة فيه ألنه بيتها ،وكانت
ناحية عن القبور؛ ألن القبور يف مقدم احلجرة ،وكانت هي يف
مؤخرة احلجرة)( )3وقال رمحه اهلل( :وربام طلب منها أحيا ًنا بعض
التابعني أن تريه القرب ،فرتيه إياه ليعرف السنة يف القبور)(.)4
ويدل عىل هذا ما جاء عنها – ريض اهلل عنها  -بعد أن دفن
عمر بن اخلطاب يف بيتها من قوهلا( :كنت أدخل بيتي الذي فيه
رسول اهلل  ،وأين واضعة ثويب ،وأقول إنام زوجي وأيب ،فلام
دفن عمر معهام ،فواهلل ما دخلته إال وأنا مشدودة عيل ثيايب حياء
قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهلل( :ولفظ احلجرة يف هذه من عمر).
اآلثار ال يراد به مجلة البيت كام يف قول تعاىل :ﭽﯫﯬ ﯭﯮ
وقالت عمرة( :)5قالت عائشة ـ ريض اهلل عنها ـ( :ما زلت
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ [احلجرات ،]4 :بل يراد ما يتخذ
حجرة للبيت عند بابه مثل احلريم للبيت ،وكانت هذه من جريد أضع مخاري ،وأتفضل من ثيايب يف بيتي حتى دفن عمر فلم أزل
النخل،بخالفاحلجرالتيهياملساكنفإهناكانتمناللبن .)1()...متحفظة يف ثيايب حتى بنيت بيني وبني القبور جدارا فاتفضلت
بعد)(.)6
وبعد موت عائشة ريض اهلل عنها قد يطلق عىل احلجرة كلها
وهذا يدل عىل أن يف بيتها مكان ًا آخر؛ إن دخلته؛ دخلته وهي
قرب النبي  ،وذلك إن البيت يسمى بي ًتا حال كونه مسكو ًنا
( )2مشدود عليها ثياهبا ريض اهلل عنها.
ربا .
لألحياء ،أو يصلح لسكناهم وإذا صار مدفنًا عاد يسمى ق ً
قال مالك بن أنس حيكي ما دلت عليه الروايتني( :قسم بيت
وعىل هذا التحقيق يظهر لنا أن املفهوم السائد أن حجرة أم عائشة باثنني :قسم كان فيه القرب ،وقسم كانت تكون فيه عائشة،
املؤمنني عائشة – ريض اهلل عنها – إنام هي حجرة مفردة مفهوم
قارص بل هي حجرة واسعة مقسومة إىل قسمني :قسم تسكنه ( )3جمموع الفتاوى ( ،)399/٢٧وانظر :التمهيد لرشح كتاب التوحيد
(ص.)٢٦٠/
عائشة ريض اهلل عنها ،وهو يف مؤخرة احلجرة ،وقسم فيه القبور:
وهو يف مقدمة احلجرة ،وهي أي :القبور ليست ظاهرة يف ( )4قاعدة عظيمة يف الفرق بني عبادات أهل اإلسالم واإليامن وعبادات
أهل الرشك والنفاق (ص.) ٨٤ /
احلجرة ،بل حمجوبة عن النظر يف مكان مستقل.
( )5هي عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة األنصارية ،ثقة أكثرت
عن عائشة  -ريض اهلل عنها ـ يف الرواية ماتت قبل املائة ،انظر تقريب
( )1اإلخنائية (ص.)٣٢٣ /
التهذيب (ص.)٦٦٧ /
( )2انظر احلجج الباهرة للصديقي (ص ،)٣٧٩ /ومنه :تسمية الوقوف
( )6سبق خترجيه ص .٣٩
عند احلجرة زيارة قربه .
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قال احلافظ ابن عبد الرب يف تعريف املرشبة ( :فقال صاحب
وبينهام حائط ،فكانت عائشة ريض اهلل عنها ،ربام دخلت حيث القرب
()5
فضلاً  ،فلام دفن عمر  مل تدخله إال وهي جامعة عليها ثياهبا)( .)1العني  :هي الغرفة ،ودليل هذا احلديث يقيض بأن كل ما خيتزن
فيه الطعام فهي مرشبة ،واهلل أعلم واخلزانة معروفة ،وأصل
ويدل عليه قول القاسم بن حممد بن أيب بكر  -رمحه اهلل  -اخلزن احلفظ ،والسرت ،وامللك)(.)6
لعائشة ريض اهلل عنها( :اكشفي يل عن قرب النبي  ،فكشفت .)...
وقال احلافظ ابن حجر( :مرشبة بفتح أوله ،وسكون املعجمه،
فهذا يدل عىل أن القبور غري ظاهرة ال ترى ،ألهنا لو كانت وبضم الراء ،وجيوز فتحها :هي الغرفة املرتفعة)(.)7
كذلك يف احلجرة مل يسأل القاسم أمه عائشة ريض اهلل عنها أن
وقد كان يرقى عليها رسول اهلل  بعجلة ،ففي صحيح
تكشف له عن القبور ،وكان بإمكانه أن ينظر يف احلجرة من غري
البخاري يف حديث اعتزال رسول اهلل نسائه( :فإذا رسول اهلل 
هذا السؤال.
يف مرشبة له يرقى عليها بعجلة ،وغالم لرسول اهلل  أسود عىل
قال يف عون املعبود يف قوله( :اكشفي يل) أي أظهري ،وارفعي رأس الدرجة)(.)8
الستارة  ...فكشفت يل أي :ألجيل ،أو لرؤيتي(.)2
واملرشبة :هي التي اعتزل رسول اهلل  فيها مجيع نسائه،
وأما وجود منافع يف البيت النبوي ،فيدل عليه ما وجد يف بعض ففي نفس احلديث الوارد يف اعتزال رسول اهلل نسائه( :فدخل
بيوت النبي  من مرشبة وهي الغرفة العلية ،وهي التي صىل النبي  مرشبة له فاعتزل فيها)(.)9
رسول اهلل  فيها بأصحابه يف أحد أوقاته التي مرض فيها.
كام أن وجود الكنيف( )10يف بعض بيوت نسائه ،مما يدل عىل

فعن جابر  قال( :ثم ركب رسول اهلل  فرسا باملدينة وجود منافع أخرى يف بيوت النبي  وإن البيت ليس مقترص
فرصعه عىل جذم( )3نخلة ،فانفكت قدمه فأتيناه نعوده ،فوجدناه
مسنده ( ،)411/3وقال حمققه رجاله رجال الصحيح.
يف مرشبة لعائشة ُيس ِّبح
ً
جالسا ،فقمنا خلفه وأشار إلينا فقعدنا )5( ،هو اخلليل بن أمحد األزدي الفراهيدي ،أبو عبد الرمحن البرصي،
جلوسا ،وإذا
جالسا فصلوا
فلام قىض الصالة قال :إذا صىل اإلمام
اللغوي ،صاحب العروض والنحو ،صدوق عامل عابد ،مات بعد
ً
ً
املئة والستني ،وقيل غري ذلك ،انظر :سري أعالم النبالء (،)٤٢٩/7
صىل اإلمام قائماً فصلوا قيا ًما ،وال تفعلوا كام تفعل أهل فارس
وتقريب التهذيب (ص.)١٣٥ /
بعظامئها)(.)4
( )6التمهيد (.)107/١٤
( )1أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ( )307/2بإسناد صحيح عال ( )7فتح الباري ( .)488/١
إىل مالك.
( )8صحيح البخاري ،كتاب املظامل ،باب الغرفة والعلية املرشفة وغري
املرشفة يف السطوح وغريها (ص ٣٩٨ /ح .)٢٤٦٧
( )2عون املعبود (.)28/٩
( )9املصدر السابق.
( )3اجلذمة :القطعة ،انظر :لسان العرب (.)86/12
( )4أخرجه أبو داود يف السنن ،كتاب الصالة ،باب اإلمام يصيل من قعود ( )10هو :السرتة ،والساتر ،واملرحاض ،وهو مكان للتخيل انظر :القاموس
املحيط (ص.) ٨٥٠ /
( 164/1ح  ،)٦٠٢وابن خزيمة يف صحيحه ( ،)53/3وأبو يعىل يف
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عىل الغرفة فقط .قال ابن عمر :دخلت بيت حفصة فحانت مني
التفاتة ،فرأيت كنيف رسول اهلل  مستقبل القبلة)(.)1
كام أن من املعلوم أن للنساء مكان ًا غري مكان للرجال ،وقد
كان النبي  يستقبل الضيوف يف بعض األحيان يف بيته ،ومن
طبيعة احلال تنحي النساء عن مكان الرجال.

أطلت يف تقرير ذلك لتبيان صفة البيت النبوي وحمل أم
وإنام
ُ
املؤمنني عائشة يف حجرهتا والقبور الثالثة .

( )1أخرجه البيهقي يف السنن الكربى (.)93/١
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نبي اهللِ
َ
أدعو،
شهدت حجرة أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها العديد من
ُ
عو ُت حتى ما أجدُ أحدً ا ُ
ْ
وخيرجون ،فدَ ْ
فقلت :يا َّ
ٍ
أدعو ُهَ ،
ما ِ
النبي 
حممد  زوجا وأبا ومربيا ومعلام وهاديا...
مواقف احلبيب
أجدُ أحدً ا ُ
قالْ :
(ار َف ُعوا طعا َمكم) ،فخرج ُّ
َ
ِ
عليكم َ
البيت
أهل
(السالم
فقال:
فان َْط َلقَ إىل ُح ْج َر ِة عائش َة،
ُ
ْ
الزوج ألهله..
زوجا كخري ما يكون
ً
ُ
ِ
َ
ُ
ورمحة اهللَِ ،
ُ
كيف وجدْ َت
السالم
وعليك
:
فقالت
).
هلل
ا
ة
ورمح
ْ
ُ
وأ ًبا عىل خري ما يرجو األبناء يف آبائهم..
بار َك ُ
ُ
هلن
اهلل َل َكَ .ف َت َق َّرى(ُ )3ح َج َر نسائِ ِه ك ِّل ِه َّن،
يقول َّ
أه َل َكَ ،
ومرب ًيا حانِ ًيا عىل خادم ،رفي ًقا عىل صاحب ،باذلاً نصحه لكل كام ُ
ويقلن ُله اَ
ُ
َ
النبي .
قالت
لعائش َة،
يقول
كم ْ
َ
ُ
عائشة ،ثم َر َج َع ُّ
طالب..
يقوم الليل:
ويف احلجرة ُ
َ
و ّم اً
اجلهل وأنقذ من
علم رفع
كان  إذا انتصف الليل
الضاللة وع َّلم الدنيا مكارم
أو قبله بقليل استيقظ يف
األخالق وحماسن اآلداب..
ُحجرته ،ثم جلس يمسح
النوم عن وجهه بيده
وتناول سواكه فدلك
به فمه الطيب املبارك،
ثم رفع نظره إىل السامء،
ينظر بتفكر يف هدوء الليل
وسكونه إىل عظمة اهلل يف خلقه
وهو يتلو قوله تعاىل :ﭽﮉ ﮊ ﮋ

وهاد ًيا إىل كل خ ٍ
ري
حاجزا عن كل ٍّ
رش
وحقٍّ ،
ً
وباطلٍ ..

إنه شوق يستفز املرء
ليدلف لتلك احلجرات
ليستعيد عبق التاريخ وحكايات
وحمبا
اإليامن؛ ليقتدي بالنبي ً 
زوجا ًّ ..
ومؤنسا .
..
ً
نقتطف صورا عابرة من حياته يف حجرته



ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ [آل عمران– ١٩٠ :

يبدأ حبجرة عائشة:
 ،]١٩١ثم يقوم إىل ِقربة معلقة ف ُيطلق رباطها ،ويسكب منها
()2
س َ ،ق َ
البخاري(َ )1ع ْن َأ َن ٍ
أخرج اإلمام
ُّ
الُ :بنِ َي عىل املاء يف قدح عنده ثم يتوضأ ويصيل(.)4
بزينب ِ
بنت َج ْح ٍ
وحلمَ ،ف ُأ ْر ِس ْل ُت عىل الطعا ِم
بخب ٍز
النبي 
ٍ
َ
ِّ
ش ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
فيأكلون
قوم
جييء
ثم
،
وخيرجون
فيأكلون
قوم
فيجيء
ا،
داع ًي
َشْ
الر ِاء بِ ِص َيغ ِة ا ْل ِف ْعلِ المْ َاضيِ أ ْيَ :تت ََّب َع
يد
د
ت
و
اف
ق
ل
ا
ح
ت
ف
ب
ى)
ر
ق
ت
ف
(
ه
ل
و
ق
)
3
(
َ
ْ ُ
ْ ِ
ُ ٌ
ُ ٌ
َ
َّ
َّ
َّ
( )1يف صحيحه ( ،)4793وكذا أخرجه مسلم يف صحيحه.)1428( :
(ُ ( )2بني) من البناء وهو الدخول بالزوجة.

احدَ ًة َو ِ
ات َو ِ
الحْ ُ ُج َر ِ
احدَ ًة (فتح الباري.)530 /8 :
( )4أخرجاه يف الصحيحني من حديث عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام؛
يف البخاري ،)4571( :ومسلم.)763( :
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وع ْن َعائِ َش َة َ قا َل ْتُ :
«ك ْن ُت َأ ُمدُّ ِرجْليِ فيِ ِق ْب َل ِة ال َّنبِ ِّي َ و ُه َو
َ
()1
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ام َمدَ دْتهُ َ ا» .
ُي َصليِّ فإِذا َس َجدَ غ َمزَ نيِ ف َرف ْع ُت َها فإِذا ق َ
ويف هذا احلديث إشار ٌة إىل ما كانت عليه حجرة نوم النبي 
ٍ
متسعا إال أن يغمز
ضيق ،حتى إنه إذا أراد أن يسجد مل جيد
من
ً
َّ
فتكف رجليها ليسجد.
عائشة ريض اهلل عنها
ويصبح النبي  يف ُحجرة إحدى نسائه عىل أذان بالل  مر ِّد ًدا :دخوله  على أزواجه ومؤانس ُته هلن:
َ
ور»( ،)2ثم جييب
ان َر ُس ُ
«احل ْمدُ هللِ ا َّل ِذي َأ ْح َيا َنا َب ْع َد َما َأ َما َتنَا َوإِ َل ْي ِه ال ُّن ُش ُ
عباس ريض اهلل عنهام ،قالَ :ك َ
ٍ
ول اهللِ  إِ َذا
وعن ابن
هَ ُماَ َ
يَ َّ ِ
ِّ
اس َح ْو َل ُه َح َّتى َت ْط ُل َع
املؤذ َن ،ثم يصيل راتبة الفجر ،وكان يقول« :ل أ َح ُّب إِل م َن الدُّ ْن َيا َصلىَّ ُّ
س ال َّن ُ
س فيِ ُم َص اَّل ُه َو َج َل َ
الص ْب َح َج َل َ
مَ ِ
«ر ْك َعتَا ا ْل َف ْج ِر َخ رْ ٌي ِم َن الدُّ ْن َيا َو َما ِف َيها»(.)4
ج ًيعا»( ،)3ويف روايةَ :
َّ
س ُث َّم َيدْ ُخ ُل َعلىَ نِ َسائِ ِه ا ْم َر َأ ًة ا ْم َر َأ ًة ُي َس ِّل ُم َع َل ْي ِه َّن َو َيدْ ُعو لهَ ُ َّن
الش ْم ُ
ان َي ْو ُم إِ ْحدَ ُاه َّن َك َ
ويف احلجرة حديث احملبة والوداد واإلسعاد مع عائشة رضي اهلل َفإِ َذا َك َ
دها(.)8
ان ِع ْن َ
عنها :
عليهن مر ًة أخرى إذا انرصف من العرص ،فعن
وكان  يدخل
َّ
ِ
ِ
ُ
كان إذا فرغ من صالته؛ آنس زوجه بحديث املودة واإلسعاد عائشة ريض اهلل عنها ،قالتَ :
«ك َ
ان َر ُسول اهلل  إِ َذا انْصرَ َ َف م َن
َ
العصرْ ِ َد َخ َل َعلىَ نِ َسائِ ِهَ ،ف َيدْ ُنو ِم ْن إِ ْحدَ ُاه َّنَ ،فدَ َخ َل َعلىَ َح ْف َص َة،
َ
حتى حتني اإلقامة :
َ
س َأ ْك َث َر ممَِّا َك َ
ان يحَْ َتب ُِ
س»(.)9
ب
ت
اح
ف
َ
ْ َ َ
َع ْن َعائِ َش َةَ :
«أ َّن ال َّنبِ َّي َ ك َ
ان إِ َذا َصلىَّ َ ،فإِ ْن ُك ْن ُت ُم ْست َْي ِق َظ ًة
قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل« :ا َّل ِذي َك َ
ان َي َق ُع فيِ َأ َّو ِل ال َّن َها ِر
الص َ
َحدَّ َثنِيَ ،وإِ اَّل ْ
ال ِة»(.)5
اض َط َج َع َح َّتى ُي ْؤ َذ َن بِ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َسلاَ ًما َو ُد َعا ًء ً
َاس
است ْئن ٌ
محَْضا َوا َّلذي فيِ آخ ِره َم َع ُه ُج ُل ٌ
وس َو ْ
ويف رواية املسند َع ْن َعائِ َش َة َ 
«أ َّن ال َّنبِ َّي َ ك َ
ان ُي َصليِّ ِم َن
َ ٌ ()10
َومحُ َا َدثة» .
الليلِ َ ،فإِ َذا َف َر َغ ِم ْن َصلاَ تِ ِه ْ
اض َط َج َعَ ،فإِ ْن ُك ْن ُت َي ْق َظى ،تحَ َ دَّ َث
ْ
وكان نِ َساؤُ ُه يجَْ ت َِمعن ُك َّل َل ْي َل ٍة فيِ َب ْي ِ
يت ِع ْندَ َها َر ُس ُ
ول
ت ا َّلتِي َيبِ ُ
َم ِعيَ ،وإِ ْن ُك ْن ُت َنائِ َم ًة َن َام َح َّتى َي ْأتِ َي ُه المْ ُؤَ ِّذ ُن»(.)6
ض الأْ َ ْح َي ِ
اهللِ َ ،ف َي ْأ ُك ُل َم َع ُه َّن ا ْل َع َشا َء فيِ َب ْع ِ
انُ ،ث َّم َتنْصرَ ِ ُف ُك ُّل
َو ِ
( )1رواه البخاري يف صحيحه.)1133( :
احدَ ٍة إِلىَ َم ْن ِزلهِ َا(.)11
وبعد الصالة يعود ُ
خدم املدينة ،بأيدهيم األقداح
حلجرته ويأيت ُ
فيها املاء ،يتربكون بوضع رسول اهلل  يدَ ه املباركة يف آنيتهم.
س ْب ِن َمالِ ٍ
ك َ ،ق َ
ان َر ُس ُ
الَ :
ول اهللِ  إِ َذا َصلىَّ
«ك َ
َع ْن َأ َن ِ
ا ْل َغدَ ا َة َجا َء َخدَ ُم المْ َ ِدين َِة بِآنِ َيتِ ِه ْم ِف َيها المْ َ ُاءَ ،ف اَم ُي ْؤ َتى بِإِ َن ٍ
س
اء إِ اَّل َغ َم َ
س َيدَ ُه ِف َيها»(.)7
َيدَ ُه ِف َيهاَ ،ف ُر َّب اَم َج ُاءو ُه فيِ ا ْل َغدَ ِاة ا ْل َبا ِر َد ِةَ ،ف َيغْ ِم ُ

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث حذيفة بن اليامن  ،رقم:
(.)6312
( )3صحيح مسلم من رواية أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها ،رقم:
(.)725
( )4السابق نفسه.
( )5صحيح البخاري.)1167( :
( )6مسند اإلمام أمحد ،)24072( :طـ الرسالة.
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( )7صحيح مسلم.)2324( :
( )8فتح الباري ( )379 /9وعزاه إىل ابن َم ْر َد َو ْيهِ.
( )9صحيح البخاري .)5216( :وقوهلا( :فيدنو) أي فيقرتب ،ومعنى
(فاحتبس) أي تأخر.
( )10فتح الباري (.)379 /9
( )11تفسري ابن كثري ،ط دار طيبة.)242 /2(:

سَ ،ق َ
اص بِ َّ
الَ :
ان لِل َّنبِ ِّي  تِ ْس ُع نِ ْس َو ٍةَ ،1ف َك َ
«ك َ
َع ْن َأ َن ٍ
الط َعا ِم
ان إِ َذا َق َس َم
قال النووي رمحة اهلل عليهَ « :ف َك ِر َه  الاِ ْختِ َص َ
َب ْين َُه َّن ،لاَ َي ْن َت ِهي إِلىَ المْ َ ْر َأ ِة الأْ ُ ولىَ إِ اَّل فيِ تِ ْس ٍعَ ،ف ُك َّن يجَْ ت َِم ْع َن ُك َّل ُدونهَ َ ا َو َه َذا ِم ْن جمَ ِيلِ المْ ُ َعاشرَ َ ِة َو ُح ُق ِ
اح َب ِة َوآ َد ِ
اب المْ ُ َجا َل َس ِة
وق المْ ُ َص َ
َل ْي َل ٍة فيِ َب ْي ِ
المْ ُؤَ َّكدَ ة»(.)6
ت ا َّلتِي َي ْأتِ َيها.)2(»...
َو َك َ
ان  إِ َذا َصلىَّ ا ْل ِع َشا َء َيدْ ُخ ُل َم ْن ِز َل ُه َي ْس ُمر َم َع َأ ْه ِل ِه َق ِليلاً ه ْد ُيه  يف الدخول إىل بيته:
()3
َامُ ،يؤانسهم بِ َذلِ َك . 
َق ْب َل َأ ْن َين َ
وكان  إذا دخل بيته بدأ بالسواك:

وجلس  يستمع إىل عائشة ريض اهلل عنها يف السمر وهي
َع ِن المْ ِقْدَ ا ِم ْب ِن شرُ َ ْي ٍحَ ،ع ْن َأبِ ِ
يهَ ،ق َ
الَ :س َأ ْل ُت َعائِ َش َةُ ،ق ْل ُت:
تقص عليه ما كان من أمر إِ ْحدَ ى َعشرْ َ َة ا ْم َر َأ ًة
جلس َن َفت ََع َ
اهدْ َن بِ َ
ان َيبدَ ُ
ْ
ٍ
الس َو ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
شيَْ
َ
اك»(.)7
ب
«
:
ت
ل
ا
ق
؟
َه
ت
ي
ب
ل
خ
د
ا
ذ
إ

ي
ب
ن
ال
أ
ك
ء
ي
أ
َّ
ِّ
ُ
َ
ْ
َ
ِّ
ْ
ْ
ُّ
َو َت َعا َقدْ َن َأ ْن َ
ال َي ْك ُت ْم َن ِم ْن َأ ْخ َبا ِر َأزْ َو ِ
اج ِه َّن َش ْيئًا ...فرسدت عليه
"حديث أم زرع" الطويل دون أن يقاطعها ،بل والطفها يف ختامه
«ك ْن ُت َل ِ
قائلاً ُ :
ك َك َأ يِب َز ْر ٍع أِ ُل ِّم َز ْر ٍع»(.)4

دعو ٌة إىل الطعام ...وإظهار حبه لعائشةرضي اهلل عنها :

يرغب يف دعوة ِ
وكان  إذا ُدعي إىل طعام ِّ
حتب ًبا
زوجه معه ُّ
ُ
نسا:
وأ ً
ارا لِ َر ُس ِ
ول اهللِ َ فا ِر ِس ًّيا َك َ
َع ْن َأ َن ٍ
ان َط ِّي َب المْ َ َر ِق،
سَ ،أ َّن َج ً
ول اهللِ ُ ،ث َّم َجا َء َيدْ ُعو ُهَ ،ف َق َ
َف َصن ََع لِ َر ُس ِ
«وهَ ِذ ِه؟» لِ َعائِ َش َة،
الَ :
ول اهللِ « :ل»َ ،ف َعا َد َيدْ ُعو ُهَ ،ف َق َ
ال :لاَ َ ،ف َق َ
َف َق َ
ال َر ُس ُ
ال َر ُس ُ
ول
ثم ُي ِّ
سلم عىل َمن يف البيت:
ال :لاَ َ ،ق َ
«وهَ ِذ ِه؟»َ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللِ « :ل»ُ ،ث َّم َعا َد
اهللِ َ :
ك َ
«وهَ ِذ ِه؟»َ ،ق َ
َيدْ ُعو ُهَ ،ف َق َ
َع ْن َأبيِ َمالِ ٍ
ال َر ُس ُ
الَ :ق َ
األ ْش َع ِر ِّي َق َ
ال َر ُس ُ
الَ :ن َع ْم فيِ الثَّالِ َث ِة،
ول اهللِ « إِ َذا َو َل َج
ول اهللِ َ :
َف َقا َما َي َتدَ ا َف َع ِ
ان َح َّتى َأ َت َيا َم ْن ِز َل ُه(.)5
ي مْالَ ْخ َر ِج
الر ُج ُل َب ْي َت ُه َف ْل َي ُق ْلُ :
ي مْالَ ْو َل ِج َو َخ رْ َ
الله َّم إِ يِّن َأ ْس َأ ُل َك َخ رْ َ
َّ
بِ ْس ِم اهللِ َو جَ ْ
لنَا َوبِ ْس ِم اهللِ َخ َر ْجنَا َو َعلىَ اهللِ َر ِّبنَا َت َو َّك ْلنَا ُث َّم لِ ُي َس ِّل ْم
(َ )1ق ْو ُل ُه( :تِ ْس ُع نِ ْس َو ٍة) ُه َّن الالتيِ ت ُُوفيِّ َ َع ْن ُه َّن َ و ُه َّن َعائِ َش ُة َو َح ْف َص ُة َعلىَ َأ ْه ِل ِه»(.)8
َو َس ْو َد ُة َو َز ْين َُب َو ُأ ُّم َس َل َم َة َو ُأ ُّم َحبِي َب َة َو َم ْي ُمو َن ُة َو ُج َو ْي ِر َّي ُة َو ْص ِف َّي ُة َرضيِ َ
ُ
اهلل َع ْن ُه َّن.
( )2صحيح مسلم.)1462( :
( )3تفسري ابن كثري ،ط دار طيبة.)242 /2( :
( )4متفق عليه :البخاري ،)5189( :ومسلم.)2448( :
( )5صحيح مسلم.)2037( :

( )6رشح النووي عىل مسلم ( ،)209 /13طـ دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت.
( )7صحيح مسلم.)253( :
( )8رواه أبو داود يف سننه ،)5096( :وصححه األلباين يف السلسلة
الصحيحة.)225( :
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س ْب ِن َمالِ ٍ
الَ :ق َ
ك َق َ
ال ليِ َر ُس ُ
وع ْن َأ َن ِ
ول اهللِ َ « :يا ُبن ََّي إِ َذا
َ
َ
َ
ِ َ ()1
َ
ِّ
ُ
ِ
َ
َ
َ
لىَ
لىَ
َ
ً
َد َخ ْل َت َع أ ْهلك ف َسل ْمَ ،يك ْن َب َركة َعل ْيك َو َع أ ْهلِ َب ْيتك» .

أزواجه :
َغيرَْ ُة ِ

ويف بيوته يقع ما يقع بني الزوجات من َغيرْ َ ٍة ،ومن ذلك:
َع ْن َعائِ َش َة َرضيِ َ ُ
ان َر ُس ُ
اهلل َع ْن َهاَ ،قا َل ْتَ :ك َ
ول اهللِ  يحُ ِ ُّب
الع َس َل َو َ
احل ْل َوا َء(َ ،)2و َك َ
العصرْ ِ َد َخ َل َعلىَ نِ َسائِ ِه،
َ
ان إِ َذا انْصرَ َ َف ِم َن َ
َ
ِ
ِ
س أ ْك َث َر
َف َيدْ ُنو م ْن إِ ْحدَ ُاه َّنَ ،فدَ َخ َل َعلىَ َح ْف َص َة بِ ْنت ُع َم َرَ ،ف ْ
اح َت َب َ
َ
سَ ،ف ِغ ْر ُتَ ،ف َس َأ ْل ُت َع ْن َذلِ َكَ ،ف ِق َ
َما َك َ
يل ليِ  :أ ْهدَ ْت لهَ َا
ان يحَْ َتبِ ُ
ا ْم َر َأ ٌة ِم ْن َق ْو ِم َها ُع َّك ًة(ِ )3م ْن َع َسلٍ َ ،ف َس َق ِ
ت ال َّنبِ َّي ِ م ْن ُه شرَْ َب ًة،
َف ُق ْل ُتَ :أ َما َواهللِ َلن َْحتَا َل َّن َل ُهَ ،ف ُق ْل ُت لِ َس ْو َد َة بِ ْن ِ
ت َز ْم َع َة :إِ َّن ُه َس َيدْ ُنو
كَ ،فإِ َذا َد َنا ِم ْن ِ
ِم ْن ِ
ول َل ِ
كَ :
ري(َ ،)4فإِ َّن ُه َس َي ُق ُ
ال،
ك َف ُقوليِ َ :أ َك ْل َت َم َغ ِاف َ
ول َل ِ
يح ا َّلتِي َأ ِجدُ ِم ْن َكَ ،فإِ َّن ُه َس َي ُق ُ
كَ :س َق ْتنِي
الر ُ
َف ُقوليِ َل ُهَ :ما َه ِذ ِه ِّ
الع ْر ُف َط(َ ،)5و َس َأ ُق ُ
ول
َح ْف َص ُة شرَْ َب َة َع َسلٍ َ ،ف ُقوليِ َل ُهَ :ج َر َس ْت َن ْح ُل ُه ُ
ْت َيا َص ِف َّي ُة َذ ِ
َذلِ ِ
كَ ،و ُقوليِ َأن ِ
اك.
( )1رواه الرتمذي ،)2698( :وقال عنه األلباين يف صحيح الرتغيب
والرتهيب (( :)1608حسن لغريه).
()2املراد باحللواء هنا كل يشء حلو ،وفيه جواز أكل لذيذ األطعمة
والطيبات من الرزق وأن ذلك ال ينايف الزهد واملراقبة ال سيام إذا
حصل اتفاقا .فتح الباري البن حجر العسقالين ( ) 80/ 10
(عك ًة) وعاء صغري يوضع فيه السمن أو العسل.
(ُ )3
ِ
َ
ُ
ري« :إِنَّماَ
لمْ
َ
(( )4مغافري) :صمغ حلو كالعسل له رائحة كرهية .قال ابن ا ن ِ
ِ
َس َ
ري لأِ َ نهَّ ُ َّن َأ ْو َر ْد َن ُه َعلىَ َط ِر ِ
يق الاِ ْست ْف َها ِم
اغ لهَ ُ َّن َأ ْن َي ُق ْل َن َأ َك ْل َت َم َغ ِاف َ
يح ا ْل َك ِذ ِ
بِدَ لِيلِ َج َوابِ ِه بِ َق ْولِ ِه( :ل)َ ،و َأ َر ْد َن بِ َذلِ َك ال َّت ْع ِر َ
ب
يض لاَ صرَ ِ َ
َف َه َذا َو ْج ُه الاِ ْحتِ َي ِ
ال ا َّلتِي َقا َل ْت َعائِ َشة لنحتالن َل ُه َو َل ْو َك َ
ان َك ِذ ًبا ً
محَْضا
لصاحبه» (فتح الباري .)344 /12
لمَْ ُي َس َّم ِحي َلة إِ ْذ لاَ ُش ْب َهة َ
العر ُفط) أي رعت ُ
نحل هذا العسل الذي رشبته
(( )5جرست نحله ُ
(العرفط) مفعول جرست ،وهو شجر ينضح الصمغ املعروف
باملغافري ،أي :لكوهنا رعته وأخذت منه حصلت هذه الرائحة.
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َقا َل ْتَ :ت ُق ُ
ام َعلىَ ال َب ِ
ابَ ،ف َأ َر ْد ُت
ول َس ْو َد ُةَ :ف َواهللِ َما ُه َو إِ اَّل َأ ْن َق َ
َأ ْن ُأ َب ِ
اد َي ُه( )6بِ اَم َأ َم ْرتِنِي بِ ِه َف َر ًقا ِم ْن ِ
كَ ،ف َل اَّم َد َنا ِم ْن َها َقا َل ْت َل ُه َس ْو َد ُة:
ول اهللَِ ،أ َك ْل َت َم َغ ِ
الَ :
ري؟ َق َ
َيا َر ُس َ
يح ا َّلتِي
اف َ
الر ُ
«ال» َقا َل ْتَ :ف اَم َه ِذ ِه ِّ
َأ ِجدُ ِم ْن َك؟ َق َ
«س َق ْتنِي َح ْف َص ُة رَ ْ
ش َب َة َع َسلٍ » َف َقا َل ْتَ :ج َر َس ْت
الَ :
الع ْر ُف َطَ ،ف َل اَّم َد َار إِليََّ ُق ْل ُت َل ُه َن ْح َو َذلِ َكَ ،ف َل اَّم َد َار إِلىَ َص ِف َّي َة
َن ْح ُل ُه ُ
ول اهللَِ ،أ َ
َقا َل ْت َل ُه ِمث َْل َذلِ َكَ ،ف َل اَّم َد َار إِلىَ َح ْف َص َة َقا َل ْتَ :يا َر ُس َ
ال
الَ :
اج َة يِل ِف ِ
يك ِم ْن ُه؟ َق َ
يه» َقا َل ْتَ :ت ُق ُ
َأ ْس ِق َ
ول َس ْو َد ُةَ :واهللِ َل َقدْ
«ال َح َ
اس ُكتِي(.)7
َح َر ْمنَا ُهُ ،ق ْل ُت لهَ َاْ :
أيضا ما يرويه أنس  ،قالَ :
"ك َ
ومما دار يف بيته  من الغرية ً
ان
لِل َّنبِ ِّي  تِ ْس ُع نِ ْس َو ٍةَ ،ف َك َ
ان إِ َذا َق َس َم َب ْين َُه َّن ،لاَ َي ْن َت ِهي إِلىَ المْ َ ْر َأ ِة
الأْ ُ ولىَ إِ اَّل فيِ تِ ْس ٍعَ ،ف ُك َّن يجَْ ت َِم ْع َن ُك َّل َل ْي َل ٍة فيِ َب ْي ِ
ت ا َّلتِي َي ْأتِ َيها،
ان فيِ َب ْي ِ
َف َك َ
ت َعائِ َش َةَ ،ف َجا َء ْت َز ْين َُبَ ،ف َمدَّ َيدَ ُه إِ َل ْي َهاَ ،ف َقا َل ْتَ :ه ِذ ِه
يم ِ
ت
َز ْين َُب(َ ،)8ف َك َّف ال َّنبِ ُّي َ يدَ ُهَ ،ف َت َق َ
است ََخ َبتَا(َ ،)9و ُأ ِق َ
او َلتَا َح َّتى ْ
الصَّلاَ ُةَ ،ف َم َّر َأ ُبو َب ْك ٍر َعلىَ َذلِ َكَ ،ف َس ِم َع َأ ْص َواتهَ ُ اَمَ ،ف َق َ
اخ ُر ْج
الْ :
اح ُث فيِ َأ ْف َو ِ
َيا َر ُس َ
اب(َ ،)10ف َخ َر َج
اه ِه َّن الترُّ َ َ
ول اهللِ إِلىَ الصَّلاَ ِةَ ،و ْ
يء َأ ُبو
ال َّنبِ ُّي َ ،ف َقا َل ْت َعائِ َش ُة :الآْ َن َيقْضيِ ال َّنبِ ُّي َ صلاَ َت ُهَ ،ف َي ِج ُ
اها َأ ُبو َب ْك ٍر،
َب ْك ٍر َف َي ْف َع ُل بيِ َو َي ْف َع ُلَ ،ف َل اَّم َقضىَ ال َّنبِ ُّي َ صلاَ َت ُهَ ،أ َت َ
ال لهَ َا َقوْلاً َش ِديدً اَ ،و َق َ
َف َق َ
الَ :أ َت ْصن َِعنيَ َه َذا"(.)11

((ُ )6أ َب ِ
اد َي ُه) أي أبدأه وأناديه وهو لدى الباب.
( )7متفق عليه :رواه البخاري ( ،)5268ومسلم (.)1474
َ
ِ
ِ
(وأ َّما َمدُّ َيده إِلىَ
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ِ
َ
َب َو َق ْو ُل َعائِ َش َة َه ِذ ِه َز ْين َُب َف ِق َ
يل إِن َُّه لمَْ َي ُك ْن َع ْمدً ا َب ْل ظ َّن َها َعائ َش َة
َز ْين َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
لأِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
يح َوقيل ك َ
َصاح َبة ال َّن ْو َبة ن َُّه ك َ
ان
س فيِ ال ُب ُيوت َم َصابِ ُ
الليلِ َول ْي َ
ان فيِ ْ
اه َّن).
ِمث ُْل َه َذا بِ ِر َض ُ
اختِلاَ ُط الأْ َ ْص َو ِ
الس َخ ِ
ات
ب َو ُه َو ْ
( )9قولهَ ( :ق ْو ُل ُه َح َّتى ْ
است َْخ َبتَا) ِم َن َّ
الص ِ
اع َها َو ُي َق ُ
اد.
َو ْارتِ َف ُ
ال َأ ْي ًضا َص َخ ٌب بِ َّ
( )10قوله( :واحث يف أفواههن الرتاب) مبالغة يف زجرهن وقطع
خصامهن.
( )11رواه مسلم يف صحيحه (.)1462

"وفيِ َه َذا الحْ َ ِد ِ
يث َما َك َ
ان َع َل ْي ِه ال َّنبِ ُّي  من
قال النوويَ :
يع"(.)1
ُح ْس ِن الخْ ُ ُل ِق َو ُملاَ َط َف ِة الجْ َ ِم ِ
أنس
ومن لطيف ما جاء يف َغيرْ ة
ِ
أزواج احلبيب  ما يرويه ٌ
أيضاَ ،ق َ
الَ :ك َ
ان ال َّنبِ ُّي ِ ع ْندَ َب ْع ِ
ً 
ض نِ َسائِ ِه َ -أ ُظ ُّن َها َعائِ َش َة،-
َف َأ ْر َس َل ْت إِ ْحدَ ى ُأ َّم َه ِ
ات ا ُمل ْؤ ِمنِنيَ بِ َص ْح َف ٍة(ِ )2ف َيها َط َع ٌامَ ،فضرَ َ َب ِ
ت
اخل ِ
ا َّلتِي ال َّنبِ ُّي  فيِ َب ْيتِ َها َيدَ َ
اد ِمَ ،ف َس َق َط ِ
الص ْح َف ُة َفا ْن َف َل َق ْت(،)3
ت َّ
يجَْم ُع ِف َيها َّ
الط َع َام ا َّل ِذي
َف َج َم َع ال َّنبِ ُّي ِ ف َلقَ َّ
الص ْح َف ِةُ ،ث َّم َج َع َل َ
ُ
اخل ِ
س َ
الص ْح َف ِةَ ،و َي ُق ُ
ولَ :
َك َ
اد َم َح َّتى
ان فيِ َّ
«غ َار ْت أ ُّم ُك ْم» ُث َّم َح َب َ
يح َة إِلىَ
الص ِح َ
الص ْح َف َة َّ
ُأتيِ َ بِ َص ْح َف ٍة ِم ْن ِع ْن ِد ا َّلتِي ُه َو فيِ َب ْيتِ َهاَ ،فدَ َف َع َّ
ور َة فيِ َب ْي ِ
ت ا َّلتِي َكسرَ َ ْت(.)4
ا َّلتِي ُكسرِ َ ْت َص ْح َف ُت َهاَ ،و َأ ْم َس َك املَ ْك ُس َ
النبي  هذا املوقف بجميل حكمته وواسع
َّ
فتأمل كيف عالج ُّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
اَّ
يحُْمل َصن ُيع َها
فطنته .ويف قوله( :غ َ
ار ْت أ ُّمك ْم) ْاعتذ ٌار م ْن ُه  لئَل َ
َعلىَ َما ُي َذ ُّم َب ْل يجَْ ِري َعلىَ َعا َد ِة الضرَّ َ ائِ ِر ِم َن ا ْل َغيرْ َ ِة َفإِنهَّ َ ا ُم َر َّك َب ٌة فيِ
ال َّن ْف ِ
س بِ َح ْي ُث لاَ ُيقْدَ ُر َعلىَ َد ْف ِع َها(.)5

النيب  حزبا ِن:
ونسا ُء ِّ

يدل عىل ذلك ما جاء َع ْن َعائِ َش َة َرضيِ َ ُ
اهلل َع ْن َهاَ :أ َّن نِ َسا َء
يَ ،ف ِح ْز ٌب ِف ِ
َر ُس ِ
ول اهللِ ُ ك َّن ِح ْز َب نْ ِ
يه َعائِ َش ُة َو َح ْف َص ُة َو َص ِف َّي ُة

َو َس ْو َد ُةَ ،و ِ
اآلخ ُر(ُ )6أ ُّم َس َل َم َة َو َسائِ ُر نِ َس ِ
اء َر ُس ِ
احل ْز ُب َ
ول اهللِ ،
ون َقدْ َع ِل ُموا ُح َّب َر ُس ِ
ان ا ُمل ْس ِل ُم َ
َو َك َ
ول اهللِ َ عائِ َش َةَ ،فإِ َذا َكا َن ْت
ِع ْندَ َأ َح ِد ِه ْم َه ِد َّي ٌة ُي ِريدُ َأ ْن يهُْ ِديهَ َ ا إِلىَ َر ُس ِ
ول اهللِ َ ،أ َّخ َر َها َح َّتى
ت َعائِ َش َةَ ،ب َع َث َص ِ
ول اهللِ  فيِ َب ْي ِ
ان َر ُس ُ
اح ُب ا َهل ِد َّي ِة بهِ َ ا إِلىَ
إِ َذا َك َ
ول اهللِ  فيِ َب ْي ِ
َر ُس ِ
ت َعائِ َش َة.
َف َك َّل َم ِح ْز ُب ُأ ِّم َس َل َم َة َف ُق ْل َن لهَ َاَ :ك ِّل ِمي َر ُس َ
ول اهللِ ُ ي َك ِّل ُم
اسَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :م ْن َأ َرا َد َأ ْن يهُْ ِد َي إِلىَ َر ُس ِ
ول اهللِ َ ه ِد َّي ًةَ ،ف ْل ُي ْه ِد ِه
ال َّن َ
ُ
ان ِم ْن ُب ُي ِ
إِ َل ْي ِه َح ْي ُث َك َ
وت نِ َسائِ ِهَ ،ف َك َّل َم ْت ُه أ ُّم َس َل َم َة بِ اَم ُق ْل َنَ ،ف َل ْم
ال ليِ َش ْيئًاَ ،ف ُق ْل َن لهَ َاَ ،ف َك ِّل ِم ِ
َي ُق ْل لهَ َا َش ْيئًاَ ،ف َس َأ ْلن ََهاَ ،ف َقا َل ْتَ :ما َق َ
يه
َقا َل ْتَ :ف َك َّل َم ْت ُه ِحنيَ َد َار إِ َل ْي َها َأ ْي ًضاَ ،ف َل ْم َي ُق ْل لهَ َا َش ْيئًاَ ،ف َس َأ ْلن ََها،
ال ليِ َش ْيئًاَ ،ف ُق ْل َن لهَ َاَ :ك ِّل ِم ِ
يه َح َّتى ُي َك ِّل َم ِ
َف َقا َل ْتَ :ما َق َ
كَ ،فدَ َار إِ َل ْي َها
ال لهَ َاَ :
َف َك َّل َم ْت ُهَ ،ف َق َ
الو ْح َي مَ ْل َي ْأتِنِي َو َأ َنا
«ال ُتؤْ ِذينِي فيِ َعائِ َش َة َفإِنَّ َ
وب إِلىَ اهللِ ِم ْن َأ َذ َ
فيِ َث ْو ِ
اك
ب ا ْم َر َأ ٍة ،إِلاَّ َعائِ َش َة»َ ،قا َل ْتَ :ف َقا َل ْتَ :أ ُت ُ
َيا َر ُس َ
ول اهللِ.
ُث َّم إِنهَّ ُ َّن َد َع ْو َن َف ِ
اط َم َة بِ ْن َت َر ُس ِ
ول اهللِ َ ،ف َأ ْر َس َل ْت إِلىَ
ول :إِ َّن نِ َسا َء َك َي ْن ُشدْ َن َك َ
العدْ َل فيِ بِ ْن ِ
ول اهللِ َ ت ُق ُ
َر ُس ِ
ت
اهلل َ
الَ « :يا ُبن ََّي ُة َأ َال حُ ِ
َأبيِ َب ْك ٍرَ ،ف َك َّل َم ْت ُه َف َق َ
ت ِّب َ
ني َما ُأ ِح ُّب؟»َ ،قا َل ْت:
َبلىَ َ ،ف َر َج َع ْت إِ َل ْي ِه َّنَ ،ف َأخْبرَ َ تهْ ُ َّنَ ،ف ُق ْل َنْ :ار ِج ِعي إِ َل ْي ِهَ ،ف َأ َب ْت َأ ْن
َب بِ ْن َت َج ْح ٍ
شَ ،ف َأ َت ْت ُهَ ،ف َأ ْغ َل َظ ْتَ ،و َقا َل ْت:
َت ْر ِج َعَ ،ف َأ ْر َس ْل َن َز ْين َ
إِ َّن نِ َسا َء َك َي ْن ُشدْ َن َك َ
العدْ َل فيِ بِ ْن ِ
ت ا ْب ِن َأبيِ ُق َحا َف َة(َ ، )7ح َّتى إِ َّن
اهلل َ
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(الص ْحفة) إناء كالقصعة املبسوطة.
(َّ )2
َ
ُ
لآْ
(والحْ ِ ْز ُب ا َخ ُر أ ُّم َس َل َم َة َو َسائِ ُر نِ َس ِ
(( )3فانفلقت) أي تكرست ،و ِ
اء َر ُس ِ
ول اهللِ  )أ ْي َب ِق َّيت ُُه َّن َو ِه َي
(ف َلقَ ) أي قطع مجع فلقة.
(َ ) 6
َ
ُ
ُ
لأْ
لأْ
ِ
ش ا َسد َّي ُة َوأ ُّم َحبِي َب ُة ا َم ِو َّي ُة َو ُج َو ْي ِر َي ُة بِ ْن ُت الحْ َ ا ِر ِ
َز ْين َُب بِ ْن ُت َج ْح ٍ
ث
( )4رواه البخاري يف صحيحه ،)5225( :دون الترصيح بأن الواقعة
حدثت يف حجرة عائشة ،ويف رواية املسند ،قال أنسَ :
ت ُخزَ ْي َم َة أ ِّمُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َب بِ ْن ِ
ُ
الخْ زَ اع َّي ُة َو َم ْي ُمو َن ُة بِ ْن ُت الحْ ا ِرث الهْ لاَ ل َّي ُة ُد َ
(أ ُظ ُّن َها َعائِ َش َة)،
ون َز ْين َ
أنس قالَ :
المْ َ َس ِ
اك ِ
ووقع الترصيح بأهنا عائشة يف رواية الرتمذي عن ٍ
ني (فتح الباري.)207 ،206/5 :
(أ ْهدَ ْت
َك ا ْل َعدْ َل فيِ ا ْبن َِة أبيَِ
ِ
صعة ( )7قول زينب ريض اهلل عنهاَ ( :ي ْن ُشدْ َن َك أو َي ْس َأ ْلن َ
ْ
َب ْع ِ
ض َأزْ َو ِ
اج ال َّنبِ ِّي َ ط َعا ًما فيِ َق ْص َع ٍة َفضرَ َ َب ْت َعائ َش ُة ال َق َ
َ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ق َحافة) َم ْعنَا ُهَ :ي ْسألنَك ال َّت ْس ِو َية َب ْين َُه َّن فيِ محَ ََّبة ال َقل ِ
ب َوكان ُ ي َس ِّوي
بِ َي ِد َها.)...
ال َوالمْ َبِ ِ
َب ْين َُه َّن فيِ الأْ َ ْف َع ِ
ب َف َك َ
يت َو َن ْح ِو ِه َو َأ َّما محَ ََّب ُة ا ْل َق ْل ِ
ان يحُ ِ ُّب َعائِ َش َة
( )5فتح الباري (.)126 /5
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ول اهللِ َ ل َي ْن ُظ ُر إِلىَ َعائِ َش َةَ ،ه ْل َت َك َّل ُمَ ،ق َ
َر ُس َ
الَ :فت ََك َّل َم ْت َعائِ َش ُة ويف بيته توسع ٌة على األهل وإدخا ُل السعادة إىل قلوبهم:
َب َح َّتى َأ ْس َك َت ْت َهاَ ،قا َل ْتَ :فن ََظ َر ال َّنبِ ُّي  إِلىَ َعائِ َش َة،
َت ُر ُّد َعلىَ َز ْين َ
َو َق َ
ال« :إِ هَّنَا بِ ْن ُت َأ يِب َب ْك ٍر»(.)1

ويف ُحجرته األنس وحديث الذكريات :

الز َبيرْ َِ ،أ َّن َعائِ َش َة َرضيِ َ ُ
اهلل َع ْن َها َحدَّ َث ْت ُه َأنهَّ َ ا َقا َل ْت
فعن ُع ْر َوة ْب ِن ُّ
ان َأ َشدَّ ِم ْن َي ْو ِم ُأ ُح ٍدَ ،ق َ
لِل َّنبِ ِّي َ :ه ْل َأ َتى َع َل ْي َك َي ْو ٌم َك َ
الَ :ل َقدْ
يت ِم ْن َق ْو ِم ِ
الع َق َب ِة،
يتَ ،و َكانَ َأ َشدَّ َما َل ِق ُ
ك َما َل ِق ُ
َل ِق ُ
يت ِم ْن ُه ْم َي ْو َم َ
يل ْب ِن َع ْب ِد ُك َ
إِ ْذ َع َر ْض ُت َن ْف يِس َعلىَ ا ْب ِن َع ْب ِد َيالِ َ
ال ٍلَ ،ف َل ْم جُ ِ
ي ْبنِي
وم َعلىَ َو ْج ِهيَ ،ف َل ْم َأ ْست َِفقْ إِلاَّ
إِ ىَل َما َأ َر ْد ُتَ ،فان َْط َل ْق ُت َو َأ َنا َم ْه ُم ٌ
َو َأ َنا بِ َق ْر ِن ال َّث َعالِ ِ
ب(َ )2ف َر َف ْع ُت َر ْأ يِسَ ،فإِ َذا َأ َنا بِ َس َحا َب ٍة َقدْ َأ َظ َّل ْتنِي،
ال :إِنَّ َ
ِيلَ ،فنَا َد يِان َف َق َ
َفن ََظ ْر ُت َفإِ َذا ِف َيها ِج رْب ُ
اهلل َقدْ َس ِم َع َق ْو َل
جل َب ِ
َق ْو ِم َك َل َكَ ،و َما َر ُّدوا َع َل ْي َكَ ،و َقدْ َب َع َث إِ َل ْي َك َم َل َك ا ِ
ال لِت َْأ ُم َر ُه
لُ ،ث َّم َق َ
جل َب ِ
ال َف َس َّل َم َع يَ َّ
ْت ِفي ِه ْمَ ،فنَا َد يِان َم َل ُك ا ِ
الَ :يا حُ َم َّمدُ ،
بِماَ ِشئ َ
ْت َأنْ ُأ ْطبِ َق َع َلي ِهم َ
َف َق َ
األ ْخ َش َبينْ ِ ()3؟
ْت ،إِنْ ِشئ َ
الَ ،ذلِ َك ِفيماَ ِشئ َ
ْ ُ
اهلل ِم ْن َأ ْصلاَ هِبِ ْم َم ْن َي ْع ُبدُ َ
ال ال َّنبِي َ « :ب ْل َأ ْر ُجو َأنْ خُ ْي ِر َج ُ
َف َق َ
اهلل
ُّ
َو ْح َد ُه لاَ ُي رْ ِ
ش ُك بِ ِه َش ْيئًا»(.)4
ون َعلىَ َأ َّن محَ ََّبت َُه َّن لاَ َت ْك ِل َ
َأ ْك َث َر ِم ْن ُه َّن َو َأجمْ َ َع المْ ُ ْس ِل ُم َ
يف ِف َيها َولاَ َي ْلزَ ُم ُه
ال َّت ْس ِو َي ُة ِف َيها لأِ َ ن َُّه لاَ ُقدْ َر َة لأِ َ َح ٍد َع َل ْي َها إِ اَّل ُ
اهلل َ Iوإِن اََّم ُي ْؤ َم ُر بِا ْل َعدْ ِل فيِ
الأْ َ ْف َع ِ
ال( .قاله النووي يف رشحه عىل مسلم.)205 /15
( )1متفق عليه :رواه البخاري ( ،)2581ومسلم (.)2442
( )2قوله( :فلم أستفق إال بقرن الثعالب) أي مل أفطن لنفيس وأنتبه حلايل
وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه إال وأنا عند قرن الثعالب لكثرة
مهي الذي كنت فيه .و»قرن الثعالب» هو قرن املنازل وهو ميقات
أهل نجد ،ويسمى اآلن «السيل الكبري» ،وموقعة شامل مدينة الطائف
ويبعد عنها نحو  55كم ويبعد عن مكة املكرمة نحو  75كم.
(( )3األخشبني) مُ َ
ها َج َبلاَ َم َّك َة َأ ُبو ُق َب ْي ٍ
س َوالجْ َ َب ُل ا َّل ِذي ُي َقابِ ُل ُه.
( )4متفق عليه :أخرجه البخاري برقم ( ،)3231ومسلم برقم:
(.)1795
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َع ْن َعائِ َش َة َرضيِ َ ُ
اهلل َع ْن َهاَ ،قا َل ْتَ :د َخ َل َأ ُبو َب ْك ٍر َو ِع ْن ِدي َجا ِر َيت ِ
َان
ت َ
ِم ْن َج َوا ِري َ
او َل ِ
األن َْصا ِر ُت َغ ِّن َي ِ
األن َْص ُار َي ْو َم ُب َع َ
اث(،)5
ان بِ اَم َت َق َ
ان فيِ َب ْي ِ
َيَ ،ف َق َ
الش ْي َط ِ
َقا َل ْتَ :و َل ْي َستَا بِ ُم َغ ِّن َيت نْ ِ
ري َّ
ت
ال َأ ُبو َب ْك ٍرَ :أ َمزَ ِام ُ
ول اهللِ َ و َذلِ َك فيِ َي ْو ِم ِع ٍ
يدَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
َر ُس ِ
ول اهللِ َ « :يا َأ َبا َب ْك ٍر،
إِنَّ لِ ُك ِّل َق ْو ٍم ِعيدً ا َوهَ َذا ِعيدُ َنا»(.)6
«وفيِ َه َذا الحْ َ ِد ِ
يث ِم َن
قال احلافظ ابن حجر رمحة اهلل عليهَ :
َ
َ
لأْ
ا ْل َف َوائِ ِدَ :مشرْ ُ ِ
ِ
وع َّي ُة ال َّت ْو ِس َع ِة َعلىَ ا ْل ِع َي ِ
اع َما
ال فيِ َأ َّيا ِم ا ْع َياد بِأن َْو ِ
ف ا ْل ِع َبا َد ِةَ ...و ِف ِ
يح ا ْل َبدَ ِن ِم ْن َك َل ِ
يحَْص ُل لهَ ُ ْم َب ْس ُط ال َّن ْف ِ
يه
ُ
س َو َت ْر ِو ُ
َّتهِ ()7
َ
ِ
ِ
َ
ْلاَ
لمْ
استج ُب َم َود َ ا» .
الر ْف ُق بِا ْرأة َو ْ
ِّ
إقراره  أه َله عىل النظر إىل اللهو املباح
ومن التوسعة عىل األهل ُ
يوم العيد:
ان َي ْو ُم ِع ٍ
تقول أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنهاَ :و َك َ
يد َي ْل َع ُب
السو َد ُان بِالدَّ َر ِق َو ِ
اب(َ ،)8فإِ َّما َس َأ ْل ُت َر ُس َ
احل َر ِ
ول اهللِ َ ،وإِ َّما
ُّ
َ
ُ
ين»َ ،ف َقا َل ْتَ :ن َع ْمَ ،ف َأ َقا َمنِي َو َرا َء ُهَ ،خدِّ ي َعلىَ
ِ
َ
ِ
َ
َشْ
ر
ظ
ن
ت
ني
ه
ت
ت
«
:
ال
َق
َ
ْ َ
ان َبني الأْ َ ْوس واخلزرج بِالمْ َ ِدين َِةَ ،و َك َ
ب َك َ
(( )5يوم بعاث)َ :ي ْوم َح ْر ٍ
ان كل
َو ِ
احد من ا ْل َف ِري َق نْ ِ
ي ينشد الشّ ْعر َويذكر مفاخر َنفسه.
( )6صحيح البخاري .)952( :وقوهلا( :بام تقاولت األنصار) بام قاله كل
فريق من فخر بنفسه أو هجاء لغريه( .وليستا بمغنيتني) ليس الغناء
عادة هلام وحرفة وال مها معروفتان بذلك وال تغنيان بتمطيط وتكرس
وهتييج وحركات مثرية وبغناء فيه تعريض بالفواحش أو ترصيح هبا
أو ذكر اهلوى واملفاتن مما حيرك الساكن ويبعث الكامن يف النفس فهذا
وأمثاله من الغناء ال خيتلف يف حتريمه ألنه مطية الزنا وأحبولة الشيطان
[من تعليق د.مصطفى البغا عىل صحيح البخاري].
( )7فتح الباري البن حجر (.)443 /2
( )8الدَّ َرق :مجع ( َد َرقة) ،وهي ترس مصنوع من جلد .و احلراب :مجع
(حربة) وهي رمح صغري عريض النصل.

«دو َن ُك ْم(َ )1بنِي َأ ْر ِف َد َة(َ ،»)2ح َّتى إِ َذا َم ِل ْل ُتَ ،ق َ
َخدِّ ِهَ ،و َي ُق ُ
ال:
ولُ :
ك»ُ ،ق ْل ُتَ :ن َع ْمَ ،ق َ
«ح ْس ُب ِ
الَ « :فا ْذهَ بِي»(.)3
َ
ٍ
رواية ،قالتَ « :ل َقدْ َر َأ ْي ُت َر ُس َ
ول اهللِ َ ي ْو ًما َعلىَ َباب
ويف
ُح ْج َرتيِ َو َ
ون فيِ املَ ْس ِج ِدَ ،و َر ُس ُ
احل َب َش ُة َي ْل َع ُب َ
ول اهللِ َ يسْترُ ُ نيِ
«ح َّتى َأ ُك َ
ون َأ َنا ا َّلتِي َأ ْس َأ ُم»(.)5
بِ ِر َدائِ ِهَ ،أن ُْظ ُر إِلىَ َل ِعبِ ِه ْم»(َ ،)4
ٍ
رواية عند ال َّنسائي يف "سننه الكربى" َع ْن َعائِ َش َةَ ،قا َل ْت:
ويف
َ
َ
حُ
َ
ِ
َ
ُ
َ
لحْ
لمْ
ْ
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
َ
دَ
َي ُاء أت ِّبني أنْ ت ْنظري
َد َخ َل ا َبشة ا ْسج َيل َع ُبون فقال ليِ َ :يا حمُ رْ َ
إِ َل ْي ِه ْم َف ُق ْل ُتَ « :ن َع ْمَ ،ف َق َام بِا ْل َب ِ
اب َو ِج ْئ ُت ُه َف َو َض ْع ُت َذ َقنِي َعلىَ َعاتِ َق ُه
َ
«و ِم ْن َقوْلهِ ِ ْم َي ْو َمئِ ٍذ أ َبا ا ْل َق ِ
اس ِم
َف َأ ْسنَدْ ُت َو ْج ِهي إِلىَ َخدِّ ِه» َقا َل ْتَ :
ول اهللِ لاَ
ك» َف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
َط ِّي ًبا» َف َق َ
«ح ْس ُب ِ
ال َر ُس ُ
ول اهللِ َ :
ك» َف ُق ْل ُت« :لاَ َت ْع َج ْل َيا َر ُس َ
َت ْع َج ْلَ ،ف َق َام ليِ ُث َّم َق َ
«ح ْس ُب ِ
ول
الَ :
َ
َ
«و َما ليِ ُح ُّب ال َّن َظ ِر إِ َل ْي ِه ْمَ ،و َل ِكنِّي أ ْح َب ْب ُت أ ْن َي ْب ُلغَ
اهللِ» َقا َل ْتَ :
()6
الن َِّسا َء َم َق ُام ُه ليِ َو َم َكانيِ ِم ْن ُه» .

وتبسم:
ويف بيوت النيب ٌ 
مزاح ُّ

املزاح بني
إقراره
َ
ومن مجيل ِعرشته صىل اهلل عليه وآله وسلم ُ
وتبس ُمه له:
أزواجه يف حرضتهُّ ،

( )1دو َنكم :بالنصب عىل الظرفية بمعنى اإلغراء ،وفيه ٌ
إذن وتنهيض هلم
وتنشيط.
س لهَ ُ ْمَ ،و ِق َ
يل ُه َو َل َق ٌب لِ ْل َح َب َش ِةَ ،و ِق َ
(َ )2بنِي َأ ْر ِفدَ َةِ :ق َ
اس ُم ِج ْن ٍ
يل
يلُ :ه َو ْ
يل المْ َ ْعنَى َيا َبنِي الإْ ِ َم ِ
اس ُم َجدِّ ِه ُم الأْ َ كْبرَ َِ ،و ِق َ
اء ،وجاء يف رواية عند
ْ
أيب عوانة يف صحيحَ ( :فإِنهَّ ُ ْم َبنُو َأ ْر ِفدَ َة)َ ،ك َأن َُّه َي ْعنِي َأ َّن َه َذا َشأْنهُ ُ ْم
ار َع َل ْي ِه ْم.
َو َط ِري َقت ُُه ْم َو ُه َو ِم َن الأْ ُ ُمو ِر المْ ُ َب َ
اح ِة َفلاَ إِن َْك َ
( )3متفق عليه :رواه البخاري ( ،)950ومسلم (.)892
( )4صحيح البخاري.)454( :
( )5صحيح البخاري.)5236( :
( )6أخرجه النسائي يف «السنن الكربى» ( ،)8902وصححه الشيخ
األلباين يف السلسلة الصحيحة ( .)3277قال احلافظ يف الفتح (/2
«ولمَْ َأ َر فيِ َح ِد ٍ
يح ِذ ْك َر الحْ ُ َميرْ َ ِاء إِ اَّل فيِ َه َذا» .وحمُ َ يرْ َ اء
يث َص ِح ٍ
َ :)444
َت ْصغري َ
احل ْم َراءُ ،ي ِريدُ ال َب ْيضاء ،كذا يف «النهاية» البن األثري (.)438 /1

عن َعائِ َش َة َقا َل ْتَ :أ َت ْي ُت ال َّنبِ َّي  بِ َخ ِز َير ٍة(َ )7قدْ َط َب ْخ ُت َها َل ُه،
َف ُق ْل ُت لِ َس ْو َد َة ـ َوال َّنبِ ُّي َ ب ْينِي َو َب ْين ََهاُ :كليِ َ ،ف َأ َب ْتَ ،ف ُق ْل ُتَ :لت َْأ ُك ِل َّن
َأ ْو لأَ ُ َل ِّط َخ َّن َو ْج َه ِ
كَ ،ف َأ َب ْتَ ،ف َو َض ْع ُت َي ِدي فيِ الخْ َ ِز َير ِةَ ،ف َط َل ْي ُت
َو ْج َه َهاَ ،ف َض ِح َك ال َّنبِ ُّي َ ،ف َو َض َع بِ َي ِد ِه لهَ َاَ ،و َق َ
ال لهَ َا« :ا ْل َط ِخي
َو ْج َه َها»َ ،ف َض ِح َك ال َّنبِ ُّي  لهَ َا(.)8
ُ
ركبتيه
رسول اهلل
ويف رواية الزبري بن بكار« :فخفض هلا
ْ
فم َس َح ْت به وجهي!
لتستقيد مني فتناولت من َّ
الص ْحفة شيئًا َ
ُ
رسول اهلل  يضحك».
وجعل
رضب من رضوب مزاحه  ودماثة خلقه،
ويف هذا احلديث
ٌ
تقتص
فإنه ملا رأى ما فعلت عائشة بسودة ريض اهلل عنهام أراد أن
َّ
لنفسها ،فخفض هلا ركبتيه لتستقيد منها ،وهو يف هذا يضحك
استمالحا ملزاحهام ،بل إنه َ 
بسهم يف املزاح ،فقال
رض َب معهام
ٍ
ً
َ
ِ
ْ
لسودة« :الطخي َو ْج َه َها» ،فلطخت وجه عائشة ريض اهلل عنهام
فضحك هلا كام ضحك لعائشة.
وهذا املزاح بني أمهات املؤمنني مل يكن فيه إثار ٌة لضغائن
وحاشاهن من ذلك ،بل هو
كامنة أو أحقاد بني عائشة وسودة،
َّ
()9
متوادةً
بالبطيخ
من جنس َت َب ُادح الصحابة
 ،مع كون األنفس
َّ
مرتامح ًة( .)10وشاهد ذلك يف موقف عائشة وسودة ريض اهلل
ٍ
ٍ
واحد،
حزب
عنهام أن العالقات بينهام كانت طيبة ،وكالمها من
( )7اخلزير واخلزيرة :قيل :طعام مصنوع من دقيق وسمن يحُ ىل بيشء ،وقيل:
صغارا ويصب عليه ماء كثري ،فإذا نضج ُذ َّر عليه الدقيق.
حلم يقطع
ً
( )8رواه أبو يعىل يف مسنده ( ،)449/7وقال فيه حسني سليم أسد:
(إسناده حسن) ،وكذا قال الشيخ األلباين يف الصحيحة (.)3131
( )9أورد البخاري يف «األدب املفرد» (رقم َ )266ع ْن َب ْك ِر ْب ِن َع ْب ِد اهللِ
بالب ِطيخ ،فإِذا َكا َنت َ
َق َ
الَ :
اب ال َّنبِ ِّي َ ،ي َت َبا َد ُح َ
«ك َ
احل َقائِ ُق
ان َأ ْص َح ُ
ون َّ
الر َج ُ
ال" ،وصححه الشيخ األلباين يف "الصحيحة" (.)435
َكا ُنوا ُه ُم ِّ
ويتبادحون بالبطيخ أي يرتا َم ْون به.
( )10مرويات املزاح والدعابة عن النبي  والصحابة ،فهد العتيبي،
(ص.)70 ،69 :
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والمْ ُ َر ُاد بِالإْ ِ ْح َس ِ
ان إ َل ْي ِه َّن ِص َيا َن ُت ُه َّنَ ،وا ْل ِق َي ُام بِ اَم ُي ْص ِل ُح ُه َّن ِم ْن
مر بنا ،وسودة هي التي وهبت يومها من رسول اهلل  - حني
كام َّ
والو ِّد بني َن َف َق ٍة َو ُك ْس َو ٍة َو َغيرْ ِ َهاَ ،وال َّن َظ ُر فيِ َأ ْص َل ِح الأْ َ ْح َو ِ
يم ُه َّن
كبرِ َ ْت  -لعائشة .وأوضح من هذا يف إظهار مجيل املحبة ُ
ال لهَ ُ َّنَ ،و َت ْع ِل ُ
َ
َ
َ
عائشة وسودة ريض اهلل عنهام ،قول
يم ُهَ ،و َت ْأ ِدي ُب ُه َّن َو َز ْج ُر ُه َّن َع اَّم لاَ َي ِل ُ
يق بهِ ِ َّن َف ُك ُّل َذلِ َك
عائشةَ "َ :ما(َ)1رأ ْي ُت ا ْم َرأ ًة أ َح َّب َما يجَ ِ ُب َت ْع ِل ُ
ون فيِ ِمسْلاَ ِخ َها ِم ْن َس ْو َد َة بِ ْن ِ
إِليََّ َأ ْن َأ ُك َ
ت َز ْم َعة" .
َ
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اج لِ َذلِ َك(.)5
ْ
ْ َ ِ
َ
ْ ْ
ْ ْ َ
َ َ تمَ
َ
َْ
ِ ْلِ
قال ابن( )2األثري" :كأنهَّ َ ا َّنت أن تكون فيِ مث هدْ هيا بني املعتكف وا ُ
حلجرة:
َو َط ِري َقتِ َها" .
وكان  يخُْ ِر ُج َر ْأ َس ُه إِلىَ ُح ْج َر ِة َعائِ َش َة فيِ ْاعتِ َك ِاف ِه:
ويف بيته َيستمع لشكاوى أصحابه:
َ
ْ
ِ
ِ
ُ
س
َع ْن َعائ َش َة ريض اهلل عنها« :أنهَّ َ ا َكا َن ْت ُت َر ِّجلَ ،ت ْعني َرأ َ
ضَ ،و َر ُس ُ
وإىل بيوته  يأيت أصحاب الشكاوى واآلالم يطلبون ما يداوي َر ُس ِ
ول اهللِ َ ،و ِه َي َحائِ ٌ
ول اهللِ ِ حينَئِ ٍذ مجُ َا ِو ٌر
جراحهم ويرفع مصاهبم:
فيِ املَ ْس ِج ِدُ ،يدْنيِ لهَ َا َر ْأ َس ُهَ ،و ِه َي فيِ ُح ْج َرتهِ َ اَ ،فترُ َ ِّج ُل ُه َو ِه َي
َع ْن َعائِ َش َة َقا َل ْت :الحْ َ ْمدُ هللِ ا َّل ِذي َو ِسع َس ْم ُع ُه الأْ َ ْص َو َ
اتَ ،ل َقدْ َحائِ ٌ
ض»(.)6
املجادلة إِلىَ ال َّنبِ ِّي ُ ت َك ِّل ُم ُه َو َأ َنا فيِ َن ِ
َجا َء ِ
اح َي ِة ا ْل َب ْي ِ
ُ
تَ ،ما َأ ْس َم ُع
ت
()7
ْ
ِ
َ
ِّ
ٍ
َّ
ُ
َ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ال
ط
ب
ابن
ال
ق
الرأس َوالل ْح َية َو َد ْهن ُُه
َ
 :الترَّْجيل تسرْ ُ
ْزَل ُ
ولَ ،ف َأن َ
َما َت ُق ُ
يح شعر َّ
اهلل : ،ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ
ُ
ِ
ِ
َ
ب الشرَّْ ُع إِ َل ْي َها َو َقال اهلل َت َعالىَ  :ﭽﭔ
َو ُه َو م َن ال َّن َظا َفة َو َقدْ َندَ َ
[املجادلة ]1 :إِلىَ َ
آخ ِر الآْ َي ِة(.)3
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ [األعراف.]31 :
يف بيته  متر ٌة واحدة:
ان َر ُس ُ
أيضا أهنا َقا َل ْتَ :
«ك َ
وعن عائشة ً
ول اهللِ َ ي ْأتِينِي َو ُه َو
َع ْن َعائِ َش َة َرضيِ َ ُ
اهلل َع ْن َهاَ ،قا َل ْتَ :جا َءتْنِي ا ْم َر َأ ٌةَ ،و َم َع َها ا ْب َنت ِ
َان
ُم ْعت َِك ٌف فيِ المْ َ ْس ِج ِد َح َّتى َي َّت ِك َئ َعلىَ َع َت َب ِة َبابيِ َ ،و َأ َنا فيِ ُح ْج َرتيِ ،
لهَ َاَ ،ف َس َأ َل ْتنِي َف َل ْم تجَ ِدْ ِع ْن ِدي َش ْيئًا َغيرْ َ تمَْ َر ٍة َو ِ
اها،
احدَ ٍةَ ،ف َأ ْع َط ْي ُت َها إِ َّي َ
()8
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
لمْ
َ
ِ
َ
يخُْ
َو َسائ ُر ُه فيِ ا ْسجد»  .ويف رواية« :كان َر ُسول اهلل ِ ر ُج
َف َأ َخ َذتهْ َ ا َف َق َس َم ْت َها َب نْ َ
ي ا ْب َنت َْي َهاَ ،ولمَْ َت ْأ ُك ْل ِم ْن َها َش ْيئًاُ ،ث َّم َقا َم ْت َف َخ َر َج ْت
َ َ ْ ِ ُ ()9
ْ
ِ
ُ
»
ه
ل
س
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أ
ف
،
ف
َك
ت
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ه
س
أ
ر
ُ .
ال ال َّنبِي َ « :م ِن َ َ ُ َ ُ َ َ ْ
َوا ْب َنت َ
َاهاَ ،فدَ َخ َل َعليََّ ال َّنبِ ُّي َ ف َحدَّ ْث ُت ُه َح ِدي َث َهاَ ،ف َق َ ُّ
َ
ُل ِم َن ا ْل َبن ِ
ا ْبت يِ َ
ش ٍءَ ،فأ ْح َس َن إِ َل ْي ِه َّن ُك َّن َل ُه ِس رْ ً
َات بِ يَ ْ
تا ِم َن ال َّنا ِر»(.)4
( )5طرح التثريب يف رشح التقريب (.)67 /7
( )1صحيح مسلم (.)1463والمْ ِسْلاَ ُخُ :ه َو الجْ ِ ْلدُ َو َم ْعنَا ُه َأ ْن َأ ُك َ
ون أنا ( )6صحيح البخاري ،)296( :و(جماور يف املسجد) أي معتكف فيه.
هي.
( )7نقله احلافظ ابن حجر يف الفتح (.)368 /10
( )2النهاية يف غريب احلديث واألثر (.)389 /2
( )8صحيح ابن حبان )3670( :ط شعيب األرنؤوط ،وقال فيه :إسناده
( )3مسند أمحد ،)24195( :ط الرسالة ،وقال شعيب األرنؤوط( :إسناده
صحيح.
( )9السابق برقم ،)3668( :وقال فيه األرنؤوط :إسناده قوي ،وصححه
صحيح عىل رشط مسلم).
األلباين يف «صحيح أيب داود» (.)2132
( )4متفق عليه :رواه البخاري ( ،)5995ومسلم ( ،)2629واللفظ له.
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وهكذا عاش النبي  مع أزواجه يف هذه احلجرات  ،حياة
وكان  يتعاون مع أهله يف أمور البيت:
شفيفة حمبة مؤمنة  ،يرضب املثل والقدوة ويعلم املسلمني ،ولوال
َع ِن َ
األ ْس َو ِدَ ،ق َ
الَ :س َأ ْل ُت َعائِ َش َة َما َك َ
ان النبِي  يصنَع فيِ
َّ ِ ُّ ِ َ ْ َ ُ ِ ِ اختصاصنا بالبحث عن حجرته وأحداثه لطال احلديث وطاب
َب ْيتِ ِه؟ َقا َل ْتَ :
«ك َ
ان َي ُك ُ
ون فيِ ِم ْهن َِة(َ )1أ ْه ِل ِه َ -ت ْعني خدْ َم َة أ ْهله
ولكن يكفي من القالدة ما أحاط بالعنق وحياته كلها قالئد
 َفإِ َذا َحضرَ َ ِالص َ
الص َ
ال ِة»(.)2
ال ُة َخ َر َج إِلىَ َّ
ت َّ
هدى  ،فتح قلوب العباد والبالد وسار عىل املحجة البيضاء
ان يخَ ِ ُ
َوفيِ ِر َوا َي ٍة َع ْن ُع ْر َو َة َع ْن َعائِ َش َةَ :
«ك َ
يط َث ْو َب ُهَ ،ويخَْ ِص ُف  ...حتى نزل به زائر املوت فكانت إرهاصات الوداع.
الر َج ُ
َن ْع َل ُه(َ ،)3قا َل ْتَ :و َك َ
ال فيِ ُب ُيوتهِ ِ ْم»(.)4
ان َي ْع َم ُل َما َي ْع َم ُل ِّ
ان َر ُس ُ
أيضاَ ،قا َل ْتُ :سئِ ْل ُت َما َك َ
ويف رواية عنها ً
ول اهللِ 
()5
َي ْع َم ُل فيِ َب ْيتِ ِه؟ َقا َل ْتَ :
«ك َ
ان َبشرَ ً ا ِم َن ا ْل َبشرَ ِ َيفْل َث ْو َب ُهَ ،ويحَْ ُل ُب
َشا َت ُهَ ،ويخَْ دُ ُم َن ْف َس ُه»(.)6
ور ُة فيِ ِر َوا َي ِة ا ْل ُب َخا ِر ِّي
قال يف طرح التثريبَ :
"والمْ ِ ْهن َُة المْ َ ْذ ُك َ
"خ ْص ِ
ف َن ْع ِل ِه َو ِخ َي َ
ُم َفسرَّ َ ٌة بِ اَم فيِ ِر َوا َي ِة َأحمْ َ دَ ِم ْن َ
اط ِة َث ْوبِ ِه"َ ،وبِ اَم
الش اَمئِلِ ِ
فيِ ِر َوا َي ِة ِ
"م ْن فَليْ ِ َث ْوبِ ِه َو َح ْل ِ
الترِّْم ِذ ِّي فيِ َّ
ب َشاتِ ِه َو ِخدْ َم ِة
اج ِ
ات المْ ُ ْخت ََّص ِة بهِ ِ َّن َف ُه َو َغيرْ ُ ُم َر ٍاد فيِ
َن ْف ِس ِه"َ .أ َّما ِخدْ َم ُة َأ ْه ِل ِه فيِ الحْ َ َ
ات المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ َ -رضيِ َ ُ
يث ِف اَيم َي ْظ َه ُر َولاَ ُي ْم ِك ُن لأِ ُ َّم َه ِ
الحْ َ ِد ِ
اهلل َع ْن ُه َّن -
وت َع ْن َذلِ َك َوالمْ ُ َوا َف َق ُة َع َل ْي ِه"(.)7
الس ُك ُ
ُّ
يم َوبِ َف ْت ِح َها اخلدمة ،واملراد أنه كان يعاوهنن ،ويعمل
( )1المْ ِ ْهن َُة بِ َكسرْ ِ المْ ِ ِ
معهن.
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه )676( :و(.)5363
من الخْ َ ْصفِ
(( )3يخَْ ِص ُف َن ْع َل ٌه) َأ ْي يخَْ ُر ُز َها َطا َق ًة َعلىَ الأْ ُ ْخ َرى َو ُي َر ِّق ُعهاْ ،
َو ُه َو َّ
الض ُّم َوالجْ َ ْم ُع.
( )4مسند اإلمام أمحد ،ط الرسالة ،رقم ،)26239( :وقال الشيخ شعيب
األرنؤوط( :حديث صحيح).
(َ )5فلىَ َيفْليِ َكضرَ َ َب َيضرْ ِ ُب أي يفتش ،واملراد يفيل َث ْو َب ُه لِل َّت ْن ِظ ِ
يف ِم ْن َن ْحوِ
ا ْل ُغ َبا ِر.
( )6مسند أمحد ( ،)26194وقال الشيخ األرنؤوط( :حديث صحيح)،
وكذا صححه األلباين يف الصحيحة (.)671
( )7طرح التثريب يف رشح التقريب (.)181 /8

صورة تقريبية للجحرات

39

إرهاصات الوداع
ُبشـر النبي  باقرتاب أجله يف آيات عدة يف القرآن
الكريم ،منها قوله تعاىل :ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ [الزمر،]30:
وقوله سبحانه :ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ [األنبياء،]35-34 :
وقوله :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ [آل عمران ]144:وقوله :ﭽﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﭼ [النرص.]3-1 :

وقال اهلل تعاىل :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال( :أنزلت هذه السورة :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ [املائدة.]3:
ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ [النصـر ]1:عىل رسول اهلل 
قال ابن العريب( :وما من يشء يف الدنيا يكمل إال وجاءه

يف وسط أيام التشـريق ،وعرف أنه الوداع)(.)1

النقصان ليكون الكامل الذي يراد به وجه اهلل)(.)3

( )1رواه البيهقي يف السنن الكربى.)9464( ،
( )2رواه البخاري.)4685( ،

( )3العواصم من القواصم ،ص(.)59

وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام (أن عمر  سأهلم عن
وقد أشعر النبي  أصحابه يف أكثر من موطن بقرب
قوله تعاىل :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ [النصـر ]1:قالوا :أجله وانتقاله إىل جوار ربه ،فعن معاذ بن جبل  قال :ملا
فتح املدائن والقصور ،قال :ما تقول يا ابن عباس؟ قال :بعثه رسول اهلل  إىل اليمن خرج معه رسول اهلل  يوصيه،
ومعاذ راكب ورسول اهلل  يميش حتت راحلته فلام فرغ قال:
أج ٌل أو َم َث ٌل ضـرب ملحمد  نعيت له نفسه)(.)2
َ
(يا معاذ! إنك عسى أن ال تلقاين بعد عامي هذا ـ أو قال :ـ
جشعا
لعلك أن متر بمسجدي هذا أو قربي) ،فبكى معاذ
ً
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فنكص أبو بكر عىل عقبيه ليصل الصف ،وظن أن النبي
لفراق رسول اهلل  ،ثم التفت فأقبل بوجهه نحو املدينة فقال:
 خارج إىل الصالة ،فأشار إلينا النبي  أن أمتوا صالتكم
(إن أوىل الناس يب املتقون ،من كانوا وحيث كانوا)(.)1
وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت( :أقبلت فاطمة متيش ،وأرخى السرت ،فتويف من يومه( ،)4ويف رواية أخرى :وتويف
كأن مشيتها ميش النبي  ،فقال النبي ( :مرحبا بابنتي) ،ثم من آخر ذلك اليوم(.)5
ً
أجلسها عن يمينه أو عن شامله ،ثم أسـر إليها حدي ًثا فبكت،
قال ابن كثري( :وهذا احلديث يف الصحيح ،وهو يدل عىل
فقلت هلا :مل تبكني؟ ثم أسـر إليها حدي ًثا فضحكت ،فقلت :ما أن الوفاة وقعت بعد الزوال ،وذهب النووي وابن رجب إىل
رأيت كاليوم ً
فرحا أقرب من حزن ،فسألتها عام قال ،فقالت :أنه تويف ضحى ذلك اليوم)(.)6
ما كنت ألفيش سـر رسول اهلل .
وكانت عائشة ريض اهلل عنها تقول( :إن من نعم اهلل
حتى قبض النبي  فسألتها فقالت :أسـر إ َّيل( :إن ع َّ
يل َّ
أن رسول اهلل  تويف يف بيتي ويف يومي وبني سحري
جربيل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة ،وإنه عارضني ونحري ،وأن اهلل مجع بني ريقي وريقه عند موته ،دخل ع َّ
يل
العام مرتني ،وال أراه إال حضـر أجيل ،وإنك أول أهل بيتي عبد الرمحن وبيده السواك ،وأنا مسندة رسول اهلل  ،فرأيته
حلا ًقا يب) فبكيت ،فقال( :أما ترضني أن تكوين سيدة نساء
ينظر إليه ،وعرفت أنه حيب السواك ،فقلت :آخذه لك،
أهل اجلنة أو نساء املؤمنني) فضحكت لذلك(.)2
فأشار برأسه أن نعم.
وعن جابر  أن النبي  أمرهم أن يرموا بمثل حىص
اخلذف ،وقال( :لعيل ال أراكم بعد عامي هذا)(.)3

املرض واملوت:

عن أنس بن مالك األنصاري أن أبا بكر كان يصيل هلم
يف وجع النبي  الذي تويف فيه ،حتى إذا كان يوم االثنني
وهم صفوف يف الصالة ،فكشف النبي  سرت احلجرة ينظر
إلينا ،وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ،ثم تبسم يضحك،
فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي .

من األبار التي كان يصب ماؤها عىل رسول اهلل  أثناء متريضه وكذلك
غسل من مائها عليه الصالة والسالم

( )1رواه أمحد برقم ( ،)22105وصححه ا بن حبان رقم (،)647
( )4رواه البخاري برقم ( )648واللفظ له ،ومسلم (.)419
واأللباين يف صحيح اجلامع رقم (.)2012
( )5رواه البخاري برقم (.)721
( )2رواه البخاري برقم ( )3426واللفظ له ،مسلم (.)2450
( )3رواه الرتمذي برقم ( )886وقال :حسن صحيح.
( )6البداية والنهاية (.)255/5
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فتناولته ،فاشتد عليه ،وقلتُ :أ ّلينه لك ،فأشار برأسه ْ
أن
نعم ،فلينته َف َأ َم َّر ُه وبني يديه ركوة أو علبة ـ يشك عمر ـ فيها
ماء ،فجعل يدخل يديه يف املاء فيمسح هبام وجهه يقول( :ال
إله إال اهلل ،إن للموت سكرات) ،ثم نصب يده فجعل يقول:
(يف الرفيق األعىل) حتى ُقبض ومالت يده(.)1

الرسالة ،وأدى األمانة ،ونصح األمة ،وجاهد يف اهلل حق
اجلهاد ،وأقام الدين ،وترك أمته عىل البيضاء الواضحة البينة
للسالكني ،وقال  :ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ [يوسف.)6( )]١٠٨ :

حال الصحابة بعد وفاته :

وعن أنس بن مالك ( أن اهلل  تابع الوحي عىل
قال ابن رجب – رمحه اهلل ( :-وملا تويف اضطرب
رسول اهلل  قبل وفاته حتى تويف ،وأكثر ما كان الوحي يوم
املسلمون ،فمنهم من ُدهش فخولط ،ومنهم من أقعد فلم
تويف رسول اهلل .)2()
يطق القيام ،ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكالم ،ومنهم
وعن عائشة ريض اهلل عنها أهنا سمعت رسول اهلل  من أنكر موته بالكلية)(.)7
يقول قبل أن يموت وهو مسند إىل صدرها وأصغت إليه
عن عائشة ريض اهلل عنها زوج النبي  أن رسول اهلل
وهو يقول( :اللهم اغفر يل وارمحني وأحلقني بالرفيق)(.)3
بالسنح( )8فقام عمر يقول :واهلل ما مات
قالت :فلام ُنزل به ورأسه عىل فخذي ُغيش عليه ،ثم  مات وأبو بكر ُّ
رسول اهلل  ،وليبعث َّنه اهلل فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم،
أفاق فأشخص بصـره إىل سقف البيت ،ثم قال( :اللهم
الرفيق األعىل) ،قالت :فكانت آخر كلمة تكلم هبا (اللهم فجاء أبو بكر فكشف عن رسول اهلل  فقبله ،قال :بأيب
َ
حيا ومي ًتا ،والذي نفيس بيده ال يذيقك اهلل
طبت
وأمي
أنت
()4
ًّ
الرفيق األعىل) .
املوتتني أبدً ا.
قال ابن حجر رمحه اهلل( :وكانت وفاته يوم االثنني بال
ثم خرج فقال :أهيا احلالف عىل رسلك ،فلام تكلم أبو
إمجاعا .)5( )...
خالف من ربيع األول ،وكاد يكون
ً
بكر جلس عمر ،فحمد اهلل أبو بكر وأثنى عليه وقال( :أال
وابتهاجا ،ودخل
وبعد (أن أرشقت الدنيا برسالته ضياء
ً
من كان يعبد حممدً ا  فإن حممدً ا قد مات ،ومن كان يعبد
أفواجا ،وسارت دعوته مسري
أفواجا
الناس يف دين اهلل
ً
ً
الشمس يف األقطار ،وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار ،ثم اهلل فإن اهلل حي ال يموت) ،وقال :ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ
استأثر اهلل به لينجز له ما وعده به يف كتابه املبني ،بعد أن بلغ [الزمر ،]30:وقال :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
( )1رواه البخاري )4184( ،واللفظ له ،ومسلم (.)2443
( )2رواه مسلم.)3016( ،
( )3رواه البخاري )4176( ،واللفظ له ،ومسلم (.)2444
( )4رواه البخاري )4194( ،واللفظ له ،ومسلم (.)2444
( )5فتح الباري (.)129/8
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ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

( )6إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ،ابن القيم.)4/1( ،
( )7لطائف املعارف ص(.)114
السنح :موضع خارج املدينة.
(ُّ )8

قال أبو ذؤيب اهلذيل( :قدمت املدينة وألهلها ضجيج
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ [آل عمران،]144 :
مجيعا باإلحرام ،فقلت:
فنشج الناس يبكون(.)1
بالبكاء كضجيج احلجيج أهلوا ً
وعن أنس أن فاطمة – ريض اهلل عنهام  -بكت عىل مه؟! فقالوا :قبض رسول اهلل .)7()
وقال عثامن( :تويف رسول اهلل  فحزن عليه رجال من
رسول اهلل  حني مات فقالت( :يا أبتاه! من ربه ما أدناه ،يا
أصحابه حتى كان بعضهم يوسوس ،فكنت ممن حزن عليه،
أبتاه ،إىل جربيل ننعاه ،يا أبتاه ،جنة الفردوس مأواه)(.)2
(قل ليلة تأيت عيل إال وأنا أرى فيها فبينام أنا جالس يف أطم من آطام املدينة ـ وقد بويع أبو بكر ـ إذ
ويقول أنس ّ :
مر يب عمر فسلم عيل ،فلم أشعر به ملا يب من احلزن)(.)8
خلييل  )وأنس يقول ذلك وتدمع عيناه(.)3
لكن حزن الصحابة وعظيم املصاب مل خيرجهم عن
وعن عائشة ريض اهلل عنها أن أبا بكر دخل عىل النبي 
بعد وفاته فوضع فمه بني عينيه ،ووضع يديه عىل صدغيه ،الصرب والتصرب إىل النواح واجلزع ،قال قيس بن عاصم( :ال
تنوحوا عيل ،فإن رسول اهلل  مل ُينَح عليه)(.)9
وقال( :وانبياه ،واخلياله ،واصفياه)(.)4
وملا دفن قالت فاطمة – ريض اهلل عنها ( : -يا أنس!
أطابت أنفسكم أن حتثوا عىل رسول اهلل  الرتاب؟!)(.)5

وصايا النيب  يف مرض وفاته:

مجيعا موضع للعربة والعظة،
ال ريب أن أقوال النبي ً 
لكنه  اختص أمته ببعض الوصايا وهو يف مرض موته ،وهو
وقال أنس ( :فام رأيت يو ًما قط أنور وال أحسن من
مقبل عىل اآلخرة مدبر عن الدنيا .فام هي آخر وصاياه  ؟
يوم دخل رسول اهلل  وأبو بكر املدينة ،وشهدت وفاته فام
مسجدً
ا.
1-1التحذير من اختاذ قربه
رأيت يو ًما قط أظلم وال أقبح من اليوم الذي تويف رسول
اهلل  فيه)(.)6
عن عائشة ريض اهلل عنها عن النبي  أنه قال يف مرضه
الذي مات فيه( :لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم
( )1رواه البخاري برقم (.)3467
مسجدً ا) ،قالت :ولوال ذلك ألبرزوا قربه ،غري أين أخشى أن
( )2رواه النسائي برقم ( ،)1844وأصله يف البخاري برقم
يتخذ مسجدً ا(.)10
(.)4193

( )3رواه أمحد برقم ( .)13290قال اهليثمي يف جممع الزوائد
( )7رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق ( .)55/17انظر :فتح الباري
( :)182/7رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح.
(.)580/8
الغليل
إرواء
يف
( )4رواه أمحد برقم ( .)24075وصححه األلباين
( )8رواه ابن سعد يف الطبقات الكربى (.)312/2
(.)157/3
( )9رواه النسائي برقم (.)1851
( )5رواه البخاري برقم (.)4193
( )10رواه البخاري برقم ( )1265واللفظ له ،ومسلم برقم
(.)531
( )6رواه أمحد برقم (.)12256
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2-2إخراج املشـركني من جزيرة العرب وإجازة الوفود
بنحو ما كان جييزهم .

وكان ابن عباس  -ريض اهلل عنهام  -يقول :يوم
اخلميس ،وما يوم اخلميس! ثم بكى حتى ّ
بل دمعه
احلصـى ،قلت :يا أبا عباس ،ما يوم اخلميس؟ قال:
اشتد برسول اهلل  وجعه فقال( :ائتوين بكتف أكتب
لكم كتا ًبا ال تضلوا بعده أبدً ا) ،فتنازعوا وال ينبغي
عند نبي تنازع ...فقال( :ذروين ،فالذي أنا فيه خري
مما تدعونني إليه) ،فأمرهم بثالث قال( :أخرجوا
املشـركني من جزيرة العرب ،وأجيزوا الوفد بنحو ما
كنت أجيزهم) ،والثالثة خري ،إما أن سكت عنها ،وإما
أن قاهلا فنسيتها(.)1
3 -3الوصية باإلحسان إىل األنصار:

وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :خرج
رسول اهلل  يف مرضه الذي مات فيه ِ
بم ْلحفة قد
ُع ِصب بعصابة دسامء حتى جلس عىل املنرب ،فحمد اهلل
وأثنى عليه ،ثم قال( :أما بعد :فإن الناس يكثرون ويقل
األنصار حتى يكونوا يف الناس بمنزلة امللح يف الطعام،
فمن ويل منكم شيئًا يضـر فيه قو ًما وينفع فيه آخرين
فليقبل من حمسنهم ويتجاوز عن مسيئهم) ،فكان
آخر جملس جلس به النبي .)2( 

4-4ختصيص الركوع بتعظيم اهلل ،والسجود بكثرة
الدعاء.

وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :كشف
رسول اهلل  الستارة والناس صفوف خلف أيب
بكر فقال( :أهيا الناس ،إنه مل يبق من مبشـرات النبوة
إال الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو ُترى له ،أال وإين
راكعا أو ساجدً ا ،فأما الركوع
هنيت أن أقرأ القرآن
ً
فعظموا فيه الرب  ،وأما السجود فاجتهدوا يف
الدعاء ،ف َق ِم ٌن أن يستجاب لكم)(.)3
5-5مالزمة الصالة واإلحسان إىل األرقاء.

وعن أم سلمة ريض اهلل عنها أن رسول اهلل  كان
يقول يف مرضه الذي تويف فيه( :الصال َة وما ملكت
أيامنكم) ،فام زال يقوهلا حتى ما يفيض هبا لسانه(.)4

قال السندي رمحه اهلل :قوله« :ح ّتى ما يفيض هبا
لسانه» أي :ما جيري وال يسيل هبذه الكلمة لسانه ،من
فاض املاء إذا سال وجرى ح ّتى مل يقدر عىل اإلفصاح
هبذه الكلمة)(.)5

وعن أنس بن مالك  قال :كانت عامة وصية
رسول اهلل  حني حضـرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه:
(الصالة وما ملكت أيامنكم)(.)6

( )3رواه مسلم برقم (.)479
( )1رواه البخاري برقم ( )2888واللفظ له ،ومسلم برقم ( )4رواه ابن ماجه برقم (.)1625
( )5حاشية السندي عىل ابن ماجه (.)1625
(.)1637
( )6رواه ابن ماجه برقم (.)2697
( )2رواه البخاري برقم (.)3429
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الدفن يف حجرة عائشة رضي اهلل عنها:

فلام كان قبل وفاته  مرض ً
مرضا شديدً ا ،فاستأذن نساءه
أن يكون يف حجرة عائشة ريض اهلل عنها ،فلام ُنزل به جعل حيذر
أمته من فعل اليهود والنصارى باختاذ قبور أنبيائهم مساجد ،فعن
عائشة وعبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام قاال( :ملا ُن ِزل برسول
اغتم هبا كشفها عن
اهلل  طفق يطرح مخيصة له عىل وجهه فإذا َّ
وجهه فقال وهو كذلك :لعنة اهلل عىل اليهود والنصارى اختذوا
قبور أنبيائهم مساجد .حيذر ما صنعوا)(.)1
ويف يوم االثنني املوافق [ 12ـ ربيع األول ـ سنة 11هـ]
التحق رسول اهلل  بالرفيق األعىل ،وهو يف حجرة السيدة
عائشة ريض اهلل عنها( ،)2والتي سميت فيام بعد بـ»احلجرة
النبوية» ،وكان باهبا يفتح عىل الروضة الرشيفة(.)3

فلام تويف النبي  اختلف الصحابة رضوان اهلل عليهم يف
املكان الذي ُيدفن فيه ،فقال أبو بكر الصديق ( :سمعت من
نبيا إال يف املوضع
رسول اهلل  شيئًا ما نسيته ،قال( :ما قبض اهلل ًّ
()4
الذي حيب أن يدفن فيه) ،ادفنوه يف موضع فراشه) .
فدفن  يف موضع فراشه من حجرة عائشة ريض اهلل
عنها ،عىل يمني الداخل يف الزاوية الغربية القبلية من احلجرة.

قال الشافعي( :أخربين الثقات من أصحابنا أن قرب
النبي  عىل يمني الداخل من البيت الصق باجلدار ،واجلدار
الذي اللحد جلنبه قبلة البيت ،وأن حلده حتت اجلدار)()5اهــ.

وقال ابن كثري رمحه اهلل( :قد علم بالتواتر أنه عليه الصالة
والسالم دفن يف حجرة عائشة التي كانت ختتص هبا ،شـرقي
مسجده يف الزاوية الغربية القبلية من احلجرة)()6اهـ.
ودفن  ورأسه الشـريف إىل الغرب ،ورجليه إىل
الشـرق ،ووجهه الكريم إىل القبلة.

( )1رواه البخاري برقم (.)425
( )2عن عائشة ريض اهلل عنها قالت( :إن كان رسول اهلل  ليتعذر
يف مرضه :أين أنا اليوم ،أين أنا غدً ا استبطا ًء ليوم عائشة ،فلام
كان يومي قبضه اهلل بني سحري ونحري ،ودفن يف بيتي) .رواه ( )4رواه الرتمذي ( ،)1018وصححه األلباين يف صحيح اجلامع
البخاري ،)1389( ،واللفظ له ،ومسلم (.)2443
(.)5649
بيتي
بني
(ما
مرفوعا:
( )3ويدل عىل هذا :ما ورد يف الصحيحني
ً
البخاري )5( ،)1195( ،األم (.)241/1
ومنربي روضة من رياض اجلنة) .رواه
( )6البداية والنهاية (.)153/8
ومسلم ( ،)3434من حديث عبد اهلل بن زيد املازين.
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ربا) يف قرب النبي عليه
قال ابن حزم( :مسألة :وجيعل امليت يف قربه عىل جنبه
كام شوهد هذا الرفع (أي رفعه ش ً
()6
اليمني ،ووجهه قبالة القبلة ،ورأسه ورجاله إىل يمني الصالة والسالم ،قال صالح بن أيب صالح ( :رأيت قرب
ربا أو نحوه شرب)(.)7
القبلة ويسارها .عىل هذا جرى عمل أهل اإلسالم من رسول اهلل  ش ً
عهد رسول اهلل  إىل يومنا هذا ،وهكذا كل قرب عىل ظهر
وقال أبو بكر(( :)8أخربين غري واحد أن قرب النبي  رفع
األرض)()1اهـ.
ربا ،وجعلوه ظهره اً
مسنم ليست له حدبة)(.)9
جدثه ش ً
قال سعد بن أيب وقاص عند موته( :احلدوا يل حلدً ا
وقد كان الصحابة يكرهون رفع القبور الرفع املنهي عنه،
وانصبوا عيل اللبن نص ًبا كام صنع برسول اهلل .)2()
()10
قال عمرو بن رشحبيل رمحه اهلل وقد أوىص أال يرفع قربه:
ويقول العالمة الشوكاين رمحه اهلل( :ومات  ومل (فإين رأيت املهاجرين يكرهون ذلك)( )11أي رفع القبور.
يرفع قربه أصحابه  ...فام أحق الصلحاء والعلامء أن يكون
وفعلهم هذا يف قرب النبي عليه الصالة والسالم من جعلهم
شعارهم هو الشعار الذي أرشدهم إليه)(.)3
القرب عىل مقدار الشرب دليل عىل استحبابه واالقتصار عليه،
ريا مقدار ودل الدليل عىل جواز واستحباب الرفع اليسري.
ورفع قرب النبي عليه الصالة والسالم ً
رفعا يس ً
ُ
شرب أو نحوه ،فقد أخرج ابن حبان يف صحيحه عن جابر
وقد حكى احلافظ النووي رمحه اهلل اتفاق الشافعية عىل
بن عبد اهلل ( أن رسول اهلل  أحلد له ونصب عليه اللبن
استحباب الرفع املذكور( )12وقد روى اآلجري( )13عن
نحوا من شرب)(.)4
نص ًبا ورفع قربه ً
غنيم بن بسطام املديني( )14ما ظاهره التعارض مع ما سبق
قال املعلمي رمحه اهلل( :حديث ابن حبان فيه أن من اهليئة
املرشوعة رفع القرب نحو شرب ،وهو من فعل الصحابة 
وخيارهم فيهم وهم جمتمعون فال يصنعون بقرب النبي  إال
ما يعلمون أنه املرشوع ،ومل ينقل عن أحد منهم خالف وال
بأيدينا دليل خيالف نقلهم وعليه فهو حجة)(.)5
( )1املحىل (.)173/5
( )2رواه مسلم ،)2284( ،انظر للتوسع املباحث العقدية املتعلقة
بقرب النبي . 
( )3رشح الصدور بتحريم رفع القبور ،الشوكاين ،ص(.)34
( )4أخرجه ابن حبان يف صحيحه ( ،)602/14والبيهقي يف السنن،
كتاب اجلنائز ،ال يزاد يف القرب عىل أكثر من ترابه لئال يرتفع جدًّ ا،
( ،)410/3وصححه األلباين يف إرواء الغليل (.)207/3
( )5عامرة القبور ص(.)133

( )6هو :صالح بن أيب صالح موىل التوأمة املدين ،صدوق اختلط قال
ابن عدي ال بأس برواية القدماء عنه ،مات سنة 105هـ انظر:
تقريب التهذيب ص(.)2015
( )7أخرجه أبو داود يف املراسيل كام يف النيل (.)94/4
( )8هو :أبو بكر حفص بن عمر بن سعد القرظ املؤذن املدين :انظر:
تقريب التهذيب ص(.)112
( )9أخرجه عبد الرازق يف املصنف ( )205/3وانظر طبقات ابن
سعد (.)307/2
( )10هو عمرو بن رشحبيل اهلمداين ،ثقة خمرضم ،تويف سنة ثالث
ثالث وستني ،انظر ترمجته يف تقريب التهذيب البن حجر
(ص.)360
( )11أخرجه عبدالرزاق يف املصنف ( ،)503/3وإسناده حسن.
( )12انظر أحكام اجلنائز لأللباين (ص.)154/
( )13الرشيعة (.)2391/5
( )14اسمه كام وقع يف إسناد اآلجري عثيم بن نسطاط املديني وهو
مقبول كام ذكر احلافظ ابن حجر يف تقريب التهذيب 328
وتصحف اسمه يف فتح الباري ( )257/3إىل غنيم بن بسطام
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اً
مسنم القاسم بن حممد بن أيب بكر
كام وصف القرب بأنه
حيث جاء عنه أنه قال :رأيت قرب النبي  يف إمارة عمر بن
وسامل بن عبد اهلل بن عمر وأيب جعفر حيث قالوا كان قرب
مرتفعا نحو أربع أصابع)(.)1
عبد العزيز ،فرأيته
ً
()7
النبي  وأيب بكر وعمر جثا قبلة) .
فهذا إن صح فهو يدل عىل نقص الرتاب إىل هذا احلد ال
أنه يف بداية األمر ،ويف هذا النقص دليل عىل ترك معاهدة
ومعنى قوهلم جثا أي عىل شكل اجلثة،ألن القرب املسنم
القبور بالزيادة عليها وإن نقصت عن القدر املرشوع ،ووجه يشبه هيئة اإلنسان املبطوح والسيام مع اعتبار ظاهر القرب
الداللة كام يقول العالمة املعلمي( :وذلك أن القدر املرشوع
ظهرا له ،وقد أورد احلافظ ابن أيب شيبة رمحه اهلل هذا
ً
يف الرفع ،واملصنوع يف قرب النبي  ،هو نحو شرب ،كام يف
الوصف عنهم يف باب تسنيم القرب من مصنفه.
حديث ابن حبان ،فدل كونه بعد زمان بقدر أربع أصابع أنه
مل يتعاهد بزيادة مع تناقصه)(.)2
ولكثرة الواصفني لقرب النبي  الذين رصحوا بالتسنيم
قال احلنفية( :كل من رأى قرب النبي  أخرب بأنه اً
مسنم)(.)8
وقد كان قربه  اً
مسنم قال سفيان التامر رمحه اهلل( :رأيت
قرب النبي  اً
مسنم)(.)3
فعمموا الرؤية ومل يعينوا الرائي ـ وذلك كام يقول املحقق
وقال إبراهيم النخعي( )4رمحه اهلل( :أخربين كل من رأى قرب ابن اهلامم احلنفي ـ (ألن يف الرآين كثرة )(.)9
النبي  وصاحبيه مسنمة ناشزة عليها مدر أبيض)( )5وقال ابن
كام استدل من ذهب إىل هذا القول باآلثار الواردة يف
جريج( :أخربين أبو بكر عن غري واحد أن قرب النبي  رفع تسنيم قبور الصحابة يف عهد النبي عليه الصالة والسالم
ربا ،وجعلوا ظهره اً
مسنم ليست له حدبة)(.)6
جدثه ش ً
وبعد عهده مما يدل عىل كثرة التسنيم ومن ثم يدل عىل

انظر حتقيق الرشيعة ( )2391/5وتصحف اسمه يف عون
املعبود ( )29/9إىل هيثم بن بسطام.
( )1إسناد هذا الوصف ضعيف بسبب عثيم فهو مقبول كام يف
اإلسناد سعيد بن عثامن مل يوثق انظر تعقيق الرشيعة لآلجري
( )2391/5وانظر عامرة القبور للمعلمي (ص.)140
( )2عامرة القبور (ص.)140
( )3أخرجه البخاري كتاب اجلنائز ،باب ما جاء يف صفة قرب النبي 
وقرب أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام (ص ٢٢٣ /ح .)١٣٢٦
( )4هو :اإلمام العلم الفقيه ،إبراهيم بن يزيد ،أبو عمران النخعي،
تويف سنة ست وتسعني .انظر ترمجته يف تقريب التهذيب البن
حجر (ص.)٣٥ /
( )5ذكره عنه الطحاوي انظر رشح ابن بطال للبخاري (.)382/3
( )6أخرجه عبد الرزاق يف املصنف (.)505/3
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فضله.

قال الشعبي رمحه اهلل( :رأيت قبور شهداء أحد جثا
اً
مسنم)(.)10
( )7أخرجه عنهم ابن أيب شيبه يف املصنف (.)23/3
( )8انظر فتح القدير البن اهلامم ( ،)149/2والبحر الرائق البن
نجيم (.)340/2
( )9فتح القدير(.)149/2
( )10أخرجه عبد الرزاق يف املصنف (.)504/3

وشهداء أحد نحو أربعني رجلاً فدل هذا العمل يف احلكمة من الرفع اليسري وتسنيم القرب:
قبورهم عىل سنية التسنيم(.)1
ربا أو
والسبب الذي من أجله استحب هذا الرفع ش ً
وقال خالد بن أيب عثامن رمحه اهلل( :رأيت قرب ابن عمر نحوه والتسنيم هو متيز القرب حتى يعرف بأنه قرب فيصان
وال هيان ،وتطبق عليه أحكام الزيارة الرشعية من الصالة
اً
مسنم)(.)2
والسالم عىل امليت والدعاء له وعدم اجللوس عليه وغريها
كام ذكروا عن اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب أنه أمر من األحكام الواردة يف القبور.
أن تسوى القبور تسوية تسنيم( )3فدل أن من السنة تسنيم
وقد رصح أهل العلم هبذه العلة قال طاووس رمحه اهلل:
القبور تسوية تسنيم.
(كان يعجبهم أن يرفع القرب شيئًا حتى يعلم أنه قرب)(.)7
قال اإلمام الطربي( :هيئة القبور سنة متبعة ،ومل يزل
املسلمون يسنمون قبورهم)(.)4
فهذا الوصف الوارد يف قرب النبي عليه الصالة والسالم
وهذه اآلثار دليل عىل تسنيم قرب النبي  وسنيته ،ألن
الصحابة ال يفعلون يف قرب النبي عليه الصالة والسالم إال
املرشوع وال يكثر عندهم يف أمور دينهم إال األحسن)(.)5
واألصل كام تقدم أن ما فعل يف قربه عليه الصالة
وقال إبراهيم النخعي رمحه اهلل( :كان يقال :ارفعوا القرب
والسالم هو املرشوع ،وهلذا اعتمد البخاري هذه الصفة يف
حتى يعرف أنه قرب فالن فال يوطأ)(.)8
صحيحه(.)6
وقال عياض رمحه اهلل( :ثم تسنم ليتميز أنه قرب)(.)9

( )1انظر :عامرة القبور (ص.)١٤٢ /
( )2انظر :مصنف ابن أيب شيبة (.)22/٣
( )3انظر :رشح ابن بطال للبخاري( )٣٨٢/3وإكامل املعلم
(.)439-438/3
( )4انظر :اجلوهر النقي البن الرتكامين ( ،)4/5وعامرة القبور (ص )7( /انظر رشح ابن بطال للبخاري (.)382/3
( )8انظر اآلثار ملحمد بن احلسن ( ،)190/2وعامرة القبور للمعلمي
.)١٢٣
(ص.)١٢٢/
( )5انظر :عامرة القبور (ص.)١٣٣،١٤٢ /
( )9إكامل املعلم (.)٤٣٩ ، 438 /٣
( )6انظر :صحيح البخاري (ص.)223/
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وقال الفقيه ابن قدامة رمحه اهلل( :ويرفع القرب عن األرض
قدر شرب ،ليعلم أنه قرب فيتوقى ويرتحم عىل صاحبه)(.)1
اً
مسنم مبطوح ببطحاء
قال ابن القيم رمحه اهلل( :وقربه
العرصة احلمراء ال مبني وال مطني)(.)2

وهلذا جيب هجر تزيني القبور وزخرفتها وإلقاء الورود
والبناء عليها وتطيبها وأال تعلق الستور عليها ،وأال جتعل
يف املساجد وال يف البيوت وال تنصب الرايات عندها وأال
ترفع الرفع غري املرشوع ،كام ينبغي أن حترتم احرتام مثلها فال
جيلس عليها وال توطأ وال يتكى عليها ،و ُيدعى ألصحاهبا
ويسلم عليهم إىل غري ذلك من األحكام املتعلقة بالقبور هن ًيا
وأمرا .فام أحسن هذه الرشيعة اإلسالمية وتوسطها يف أمر
ً
القبور فال إفراط وال تفريط.

فالواجب اإلقتداء هبذه الصفات وعدم اخلروج عنها
ربا ،فهذا نبينا  مل يرفع قربه إال نحو شرب ،وهو الذي
ش ً
له من الكرامة واجلاه ما ليس لغريه من البرش ،ولو كان رفع
القبور من باب التعظيم وحب الصاحلني لفعل بقربه ألنه
أوىل الناس بالتعظيم واحلب ،لكن ملا مل يفعلوا بقربه هذا
األمر دل عىل أنه ال جيوز فعله حتى عىل اإلباحة األصلية،
ألن متيز القبور بغري الوارد عنه  من األمر اخلارج عن
قانون الرشيعة  ،ألنه جاء بسد الذرائع والوقاية من الوقوع
بالرشك ،ومن املعلوم املقرر الذي دلت عليه السنة النبوية أن
اً
تعظيم
متيز القبور بيشء مل تدل عليه السنة سبيل إىل تعظيمها
غري رشعي ،وهذا من األمر املشاهد فإن القرب املميز يعظم
قال احلافظ ابن القيم( :فكيف يستبعد أن يكون من
أكثر من غريه.
حماسن الرشيعة إكرام هذه املنازل عن وطئها بالنعال
واحرتامها ،بل هذا من متام حماسنها)(.)4
قال العالمة املعلمي( :ملا هو مشاهد أن القرب املميز عىل
غريه برفع وجتصيص وبناء وسرت ونحوه يعظمه اجلهال دون
يقول العالمة املعلمي رمحه اهلل قال( :أحكام القبور
غريه)(.)3
رشعية والرشع توقيف)(.)5
( )1املغني (.)436/٣
( )2زاد املعاد (.)524/3
( )3عامرة القبور(ص.)١٥٢ /
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( )4حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود (.)38/9
( )5عامرة القبور (ص.)124/

(أال ترى إىل األمر بأن يوضع امليت فيها عىل يمينه
مستقبلاً  ،وأن ال يوضع إال مغسولاً مكفنًا ،إىل غري ذلك.
إ ًذا فأول ما يلزمنا أن نبحث عن الكيفية التي قررها الشارع
للقبور ،ثم نعض عليها بالنواجذ ،وال نعتدي :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﭼ [املائدة.)1()]٨٧ :

قال العالمة األلويس( )2رمحه اهلل( :ويكفيك يف معرفة
احلق تتبع ما صنع أصحاب رسول اهلل  يف قربه عليه الصالة
صورة متخيلة للقبور الثالثة
والسالم وهو أفضل قرب عىل وجه األرض ،والوقوف عىل
وأخرج أبو بكر اآلجري من طريق مالك بن مغول عن
أفعاهلم يف زيارهتم له والسالم عليه الصالة والسالم فتتبع
ذاك وتأمل ما هنا وما هناك واهلل سبحانه يتوىل هداك)( .)3رجاء بن حيوة قال( :كتب الوليد بن عبد امللك إىل عمر بن
عبد العزيز ...وفيه قال رجاء :وكان قرب أيب بكر عند وسط
وملا تويف الصديق  دفن يف احلجرة خلف النبي  النبي  ،وعمر خلف أيب بكر رأسه عند وسطه).
بذراع ،عن عمرو بن هانئ عن القاسم بن حممد قال :دخلت
ِ
قال احلافظ َعقبه( :وهذا ظاهره خيالف حديث القاسم؛
عىل عائشة فقلت( :يا أماه! اكشفي يل عن قرب النبي 
وصاحبيه ،فكشفت يل عن ثالثة قبور ال مشـرفة وال الطئة فإن أمكن اجلمع وإال فحديث القاسم أصح) .ثم قال:
(وأما ما أخرجه أبو يعىل من وجه آخر عن عائشة :أبو بكر
مبطوحة ببطحاء العرصة احلمراء).
فرأيت رسول اهلل  مقد ًما وأبا بكر رأسه بني كتفي عن يمينه ،وعمر عن يساره ،فسنده ضعيف ،ويمكن تأويله،
النبي  ،وعمر رأسه عند رجيل النبي .)4()
واهلل أعلم)()5اهـ.
وقد ذكر السمهودي نقلاً عن ابن عساكر سبع روايات
( )1عامرة القبور (ص.)105/
( )2هو :حممد شكري األلويس العراقي ،من علامء األدب والرشيعة ،يف صفة القبور الثالثة ،ووصف رواية القاسم أهنا أصح
وهو من الذابني املنافحني عن دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب،
له عدة كتب مفيدة من أشهرها :غاية األماين يف الرد عىل النبهاين ،الروايات(.)6
تويف سنة ١٣٤٢هـ انظر ترمجته يف أعالم العراق لتلميذه البيطار

(ص ،)36وأعالم الزركيل (.)172/7
وملا رأى عمر بن اخلطاب  أن منيته قد حانت استأذن
( )3روح املعاين (. )240،239/15
( )4رواه أبو داود برقم ( )3222واحلاكم يف مستدركه ( )369/1الصديقة ريض اهلل عنها بأن يدفن إىل جوار صاحبيه ،فلام
واللفظ له ،قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
ووافقه الذهبي ،وإسناده ضعيف ،جلهالة عمرو بن هانئ )5( ،فتح الباري (.)257/3
( )6وفاء الوفا (.)315 -309/2
وضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود برقم (.)705
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تويف عمر دفن داخل هذه احلجرة إىل جوار صاحبيه.
قدم ،ففزعوا ،وظنوا أهنا قدم النبي  فام
يف بنائه ،فبدت هلم ٌ
رأيت عمر بن اخلطاب  قال :يا عبد اهلل بن عمر! اذهب إىل أم املؤمنني
األودي
هلمميمون
عمرو بن
حديث
البخاري
قال :هي
واهلل ،ما
عروة :ال
حتى قال
يعلممنذلك
أخرج أحدً ا
وجدوا
()4
اخلطاب عليك السالم! ثم سلها أن أدفن مع َص ِ
عمربن. )
عنهاهي
 ما
اح َب َّي .قالت :كنت أريده لنفيس فألوثرنه اليوم عىل
قدمعمر
إاليقرأ
فقل:
النبي اهلل
قدم ريض
عائشة
املؤمنني.
يف أمري
لك يا
الرشيفة ؟يفقال:
احلجرة ما لديك
أقبل قال له:
عن
قبلته ،بل
أذنتوال
املسجد
فلامتكن
نفيس.ومل
قبضت
وسع عثامن
ذلك إليه حينام
من تضم
املسجد ،ومل
كانخارج
املصىل
يسار
فامحلوين ثم سلموا ،ثم قل :يستأذن عمر بن اخلطاب؛ فإن أذنت يل
املضجع ،فإذا
يشء أهم إيل
قال :ما
الراشدين .
اخللفاء
ضمت بعد زمن
النبوي،
احلديث.
املسلمني...
وإنامإىل مقابر
فردوين
املسجدوإال
فادفنوين
املسجد
املسلمون إىل
وملا
بالناسقالت :أدخلوه فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه(.)1
لضيقهاخلطاب.
عمر بن
توسعةيستأذن
عمر قال:
احتاجعبد اهلل بن
وفيه :فسلم
ُو ِّسع من اجلهة اجلنوبية والشاملية والغربية ،وأما اجلهة الرشقية
التي فيها حجرات أزواجه عليه الصالة والسالم ومنها حجرة
عائشة باخلصوص فام كان يؤخذ منها إال ملا احتيج.
قال النووي( :وملا احتاج الصحابة رضوان اهلل عليهم
أمجعني والتابعون إىل الزيادة يف مسجد رسول اهلل  حني كثر
املسلمون وامتدت الزيادة إىل أن دخلت بيوت أمهات املؤمنني
فيه ومنها حجرة عائشة ريض اهلل عنها مدفن رسول اهلل 
وصاحبيه أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام.

خمطط كروكي توضيحي يبني املسجد النبوي وتوسعته يف العام السابع
ً
بنوا عىل القرب حيطانا مرتفعة مستديرة حوله؛ لئال يظهر اهلجري وكذلك احلجرات الرشيفة:
يف املسجد فيصيل إليه العوام ويؤدي إىل املحذور ،ثم بنوا  -1أم املؤمنني سودة بنت زمعة ريض اهلل عنها.
جدارين من ركني القرب الشامليني وحرفومها حتى التقيا؛  -2أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها.
حتى ال يتمكن أحد من استقبال القرب .وهلذا قال يف احلديث -3 :أم املؤمنني حفصة ريض اهلل عنها.
عنها.عمر حتى بعد وفاته؛ ألنه
حيا ًءاهللمن
بينها وبني
الشـريفة؛ريض
القبوربنت خزيمة
املؤمنني زينب
ساترا -4أم
فلام دفن عمر  يف احلجرة جعلت عائشة ريض اهلل عنها ً
اهلل غري
فريضقربه
ذلك أبرز
مجيعا.
(ولوالًما هلا،
ليس حمر
عنهمأنه ً
خيش أن يتخذ مسجدً ا) .واهلل  -5أم املؤمنني أم حبيبة ريض اهلل عنها.
()5
بالصواب)
أعلم
ثويبسلمة
املؤمنني أم
قالت( .:كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول اهلل -6 
عنها.زوجي وأيب .فلام دفن عمر معهم
اهلل هو
ريضإنام
فأقول:
وأيب ،أمفأضع
فعن عائشة
()2
 -7أم املؤمنني زينب بنت جحش ريض اهلل عنها.
..
عمر)
حيا ًء من
أن إال
دخلت
فواهلل ما
الصحابة
ثيايبعهد
عيلبعد
مشدودةكان
وأنا احلجرة
إدخال
وسيأيت
(.)3اهلل عنها.
ريض
احلارث
بنت
جويرية
املؤمنني
أم
-8
وعن جابر قال( :نزل يف قرب عمر عثامن وسعيد بن زيد بن عمرو ،وصهيب ،وعبد اهلل بن عمر)
 -9أم املؤمنني صفية بنت حيي بن أخطب ريض اهلل عنها.

وعن هشام بن عروة قال( :ملا سقط عنهم ـ يعني قرب النبي  وأيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام يف زمن الوليد بن عبد امللك ـ أخذوا

(.)1326
برقم
البخاري
رواهرواه
()4()1
(.)1392
برقم
البخاري
(.)13-12/5واحلاكم برقم ( .)4402قال اهليثمي يف جممع الزوائد ( :)26/8رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح.
برقم (،)25701
أمحد
رواه
()
 )5( 2شـرح مسلم
 )( 3الطبقات الكربى (.)368/3
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•ثم بناه عبد اهلل بن الزبري(.)2

•ثم أعاد عمر بن عبد العزيز بناءها سنة ثامن وثامنني،
وقيل :سنة إحدى وتسعني للهجرة.

احلجرة الشريفة ومراحل البناء والتجديد:

لقد مرت احلجرة النبوية الرشيفة بعدد من مراحل
البناء والتجديد نرسدها ـ كام يذكرها املؤرخون ـ عىل النحو
التايل:
•كانت احلجرة الرشيفة يف العهد األول مبنية باللبن
وجريد النخل ـ كام تقدم ـ عىل مساحة صغرية.
• ثم ُأبدل اجلريد باجلدار يف عهد عمر بن اخلطاب،

وكان
ريا(.)1
ً
جدارا قص ً

( )1انظر :وفاء الوفا للسمهودي ( ،)302-297 ،301/2ونسب
ذلك لرواية ابن سعد ،واخلرب يف طبقات ابن سعد ()256/2
قال :أخربنا حييى بن عباد أخربنا محاد بن زيد .قال :سمعت عمرو
بن دينار وعبيد اهلل بن أيب يزيد قاال :مل يكن عىل عهد رسول اهلل
جدارا عمر بن
 عىل بيت النبي حائط ،فكان أول من بني عليه
ً
( )2انظر :وفاء الوفا للسمهودي (.)302/2
اخلطاب.
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توسعات المسجد النبوي الشريف

خمطط بتوسيعات املسجد النبوي حتى عام 1375هـ

املسجد النبوي هو أحد املساجد الثالثة التي ال تشد الرحال إال إليها ،ويضم هذا املسجد مصىل رسول اهلل  ،ومنربه والروضة
الرشيفة واالسطوانات التي هلا مناسبات تارخيية ،وقد كان هذا املسجد منطلق األحداث احلاسمة التي جلبت اخلريات والربكات
مقرا للحكم يف عهد النبي  وخلفائه الراشدين ،وكان ملتقى
للبرش قاطبة  ،واختذت فيه قرارات غريت تاريخ العامل كله ،إذ كان ًّ
أهل الرأي والشورى من أصحابه .
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ولذا فقد كان املسجد النبوي حمل اهتامم خاصة املسلمني توسعة عمر :

وعامتهم ،ومر بعدة توسعات منذ بنائه يف عهد النبي  ،وضمت
يف عهد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  فتحت الفتوح
إليه احلجرة الرشيفة التي دفن فيها  وصاحباه أبو بكر وعمر
ريض اهلل عنهام ،كام شملت التوسعات حجرات أمهات املؤمنني ومرصت األمصار وكثر الناس ،فقالوا:يا أمري املؤمنني لو
ريض اهلل عنهن ،وفيام ييل بيان موجز ألهم هذه التوسعات وسعت يف املسجد( ،)2فقال :لوال أين سمعت رسول اهلل  يقول
يل :نزيد يف مسجدنا ما زدت فيه( ،)3فقام أمري املؤمنني  بتوسعة
وماتغري باحلجرة النبوية بناء عىل كل توسعة :
املسجد وعامرته سنة سبع عرشة من اهلجرة (17هـ638/م)،
توسعة أبي بكر :
وبنى أساسه باحلجارة إىل أن بلغ قامة.
توىل أبو بكر اخلالفة بعد وفاة رسول اهلل  ،وقد ارتدت
وقد روى عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام أن املسجد كان يف
بعض القبائل عن اإلسالم ،فانشغل بحروب الردة عن توسعة
مبنيا باللبن واجلريد ،قال جماهد :وعمده من
عهد رسول اهلل ًّ 
املسجد النبوي ،ومع هذا فإن بعض الروايات تفيد بأن سواري خضب النخل ،فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا.
املسجد نخرت يف عهده فغريها بجذوع النخل.
وزاد فيه عمر وبناه عىل بنائه يف عهد رسول اهلل  باللبن
()5
واجلريد وأعاد عمده خش ًبا( ،)4فزاد من جهة القبلة إىل الرواق
املتوسط بني املصىل النبوي واملصىل العثامين ،وذلك نحو عرشة
ذراعا أي مخسة
أذرع أي مخسة أمتار ،وزاد من جهة الشامل ثالثني ً
عرشة م ً
رتا ،ومل يزد من جهة املرشق شيئًا ملكان احلجرة النبوية؛ بل
بينِّ أن ليس إليهن سبيل كام سيأيت .
وهبـذا صــار طــول املسجــد مـن جهـة الشمـال إىل اجلنـوب
ذراعا =  60م ً
ذراعا =  70م ً
رتا تقري ًبا،
رتا ،وعرضه ً 120
ً 140
ذراعا ،وفتح باب السالم يف أول احلائط
وارتفاع سقفه 11
ً
الغريب من جهة اجلنوب ،وفتح باب النساء يف احلائط الرشقي،
كام روي عن ابن عمر ريض اهلل عنهام أن مسجد النبي 
كانت سواريه عىل عهد رسول اهلل  من جذوع النخل أعاله ( )2أخبار مدينة الرسول  ،ص(.)93
مظلل بجريد النخل ،ثم إهنا نخرت يف خالفة أيب بكر  ،فبناها ( )3رواه أمحد ،الفتح الرباين (.)226/23
( )4سنن أيب داود ( ،)449/2رواه أمحد ،الفتح الرباين (.)226/23
بجذوع النخل وبجريد النخل(.)1
( )1دالئل النبوة ،البيهقي.)54/2( ،

( )5الروق مجع أروقة ،وهي بيت كالغسطاط ،جيعل عىل واحد طويل،
ورواق البيت مقدمه وسقيفة للدراسة يف مسجد أو معبد أو غريها،
املعجم الوسيط.)383/1( ،
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وأمر باحلصباء( ،)1فجيء به من العقيق فبسط يف املسجد(.)2
البطيحاء:
لقدحرصالفاروقعىلأنيؤدياملسلمونصالهتموعبادهتم
بخشوع وطمأنينة ،ولذا عندما أعاد بناء املسجد النبوي الرشيف
ووسعه،بنىرحبةخارجاملسجد،وعرفتهذهالرحبةبالبطيحاء.
قال الفريوزآبادي( :البطيحاء تصغري البطحاء ،رحبة مرتفعة
نحو الذراع ،بناها عمر بن اخلطاب  خارج املسجد باملدينة)(.)3
وأفاد ابن شبة عن موقعها بأهنا كانت باجلهة الرشقية للمسجد
مما ييل مؤخره ،وأهنا كانت قريبة من دار خالد بن الوليد ،
وقد دخلت للمسجد أثناء التوسعة التي حدثت بعد عمر ،)4(
وعن أهدافها روى ابن شبة عن سامل بن عبد اهلل أن عمر اختذ
مكا ًنا إىل جانب املسجد يقال له البطيحاء ،وقال :من أراد أن
شعرا فليخرج إليه(.)5
يلغط أو يرفع صو ًتا أو ينشد ً

توسعة عثمان :

كانت التوسعة والعامرة العثامنية ملسجد النبي  يف ربيع
األول سنة تسع وعرشين من اهلجرة (29هـ649/م) ،وكانت
الزيادة يف كل من جهة القبلة والشامل واملغرب ،فزاد من جهة
القبلة روا ًقا ،وجعل جداره يف القبلة [موضع جداره اليوم] ،وهو
منتهى الزيادات يف هذه اجلهة حتى اآلن ،وزاد من جهة املغرب
روا ًقا ،وهو األسطوانة الثامنة من املنرب عىل الراجح ،وزاد من

( )1احلصباء :واحدته حصبة :صغار احلجارة وهي احلىص ،لسان العرب
(، )199/3املعجم الوسيط (.)177/1
( )2أخبار مدينة الرسول  ص( ،)96–93حتقيق النرصة ص(،)47-46
خالصة الوفا ص( ،)182–180عمدة األخبار ص(،)107-106
املدينة املنورة تطورها العمراين ،ص(.)63-62
( )3املغانم املطابة يف معامل طابة ،ص(.)57
( )4وفاء الوفا (.)498/2
( )5وفاء الوفا (.)498 -497/2
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جهة الشامل عرشة أذرع ،وهكذا زاد يف اجلهات الثالثة بمقدار
عرشة أذرع أي مخسة أمتار.
وبناه من احلجارة املنقوشة واجلص( ،)6وغطى سقفه بخشب
الساج( ،)7وجعل عمده من حجارة منقورة حشوها عمد احلديد
والرصاص ،وبنى املقصورة( ،)8عىل مصاله من لبن ،وجعل فيها
طيقا ًنا( ،)9ينظر الناس منها إىل اإلمام ،وكان يصيل فيها خو ًفا من
الذي أصاب عمر .
وكان يبارش عمل البناء ويرشف عليه بنفسه ،فعن عبد
الرمحن بن سفينة قال( :رأيت ال َقصة( ،)10تحُ مل إىل عثامن وهو
يبني مسجد رسول اهلل  من بطن نخل ،رأيته يقوم عىل رجليه
والعامل يعملون فيه حتى تأيت الصالة فيصىل هبم ،وربام نام ثم
رجع وربام نام يف املسجد)(.)11
( )6اجلص :بكرس اجليم من مواد البناء ،واجلصاص صانع اجلص وبائعه،
املعجم الوسيط (.)124/1
( )7الساج :خشب جيلب من اهلند ،واحدته ساجة ،والساج شجر يعظم
جدًّ ا ويذهب طولاً
ً
وعرضا ،وله ورق أمثال الرتاس الديلمية يتغطى
الرجل بورقة منه فتكنه من املطر ،وله رائحة طيبة تشابه رائحة ورق
اجلوز مع رقة ونعمة ،لسان العرب(.)419/6
( )8املقصورة :مجعها مقارص ومقاصري ،وهو مقام اإلمام ،وأصله الدار
املحصنة ،أو احلجلة ،واحلجلة مثل القبة ،لسان العرب،)64/3( ،
( ،)186/11املعجم الوسيط (.)739/2
( )9طيقان :مجع طاق ،فاريس معرب وهو الفراغ الذي يقع فيام بني كل
حديدتني من الشباك.
( )10ال َقصة :بفتح القاف وتشديد الصاد اجلص ،وقيل اجلحارة من اجلص،
واجلص من مواد البناء ،لسان العرب ( ،)192/11ويسمى موضع
قرب املدينة بذي اجلصة ،ألنه قد كان به قصة أي جص.
( )11أخبار مدينة الرسول  ،ص( ،)98-96حتقيق النرصة ،ص(-47
 ،)48عمدة األخبار ،ص( ،)109-108وفاء الوفا-504/2( ،
 ،)505املدينة املنورة تطورها العمراين ص(.)65

ما مصري احلجرات املجاورة؟

ثبت أن كال اخلليفتني عمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان
ريض اهلل عنهام مل يوسعا املسجد من جهة الرشق ،ومل يتعرضا
للحجرات التي كانت يف هذه اجلهة ،وقد يتساءل القارئ :وما
وسع املسجد
مصري احلجرات التي كانت شاميل املسجد بعد أن ِّ
يف هذه اجلهة؟
أفاد السمهودي أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  زاد يف
املسجد من جهة الشامل ،لكنه ترك احلجرات يف هذه اجلهة قائمة
عىل حاهلا وصار املسجد حواليها.

وعندما بني الوليد بن عبد امللك املسجد ووسعه أمر هبدم
احلجرات التي كانت يف اجلهة الرشقية والشاملية وإدخاهلا يف
املسجد(.)1

ونقل عن مالك رمحه اهلل أن الناس كانوا يدخلون حجر
أزواج النبي  يصلون فيها يوم اجلمعة بعد وفاته  ،وكان
املسجد يضيق عن أهله ،قال :وحجر أزواج النبي  ليست
من املسجد ،ولكن أبواهبا شارعة يف املسجد( ،)2وإىل ذلك أشار
الزركيش بقوله( :فلام تويف أزواجه  خلطت البيوت واحلجرات
باملسجد يف زمن عبد امللك بن مروان)(.)3

توسعة الوليد بن عبد امللك:

بدأت التوسعة يف عهد اخلليفة األموي الوليد بن عبد
امللك( )4عندما أمر عامله عىل املدينة املنورة عمر بن عبد العزيز

( )1وفاء الوفا.)494/2( ،
( )2املصدر السابق.)517/2( ،
( )3إعالم الساجد بأحكام املساجد للزركيش ،ص(.)224
( )4هو الوليد بن عبد امللك بن مروان األموي ،توىل اخلالفة بعد أبيه سنة
86هـ إىل أن تويف سنة 96هـ وهو ابن ثامن وأربعني سنة ،املعارف البن
قتيبة ص(.)359

رمحه اهلل( ،)5بعامرة املسجد وتوسعته ،فبدأ البناء يف ربيع األول
سنة ثامن وثمـانـني (88هـ707/م) وانتهـى سنة إحـدى
وتسعـني للهجرة (91هـ710/م).
قال الطربي ( :)6وفيها  -أي سنة  - 88أمر الوليد بن
عبد امللك هبدم مسجد رسول اهلل  وهدم بيوت أزواج
رسول اهلل  وإدخاهلا يف املسجد ،فذكر حممد بن عمر أن
حممد بن جعفر بن وردان البناء قال :رأيت الرسول الذي
بعثه الوليد بن عبد امللك قدم يف شهر ربيع األول سنة ثامن
معتجر ا .فقال الناس :ما قدم به الرسول؟
وثامنني ،قدم
ً
فدخل عىل عمر بن عبد العزيز بكتاب الوليد بأمره بإدخال
حجر أزواج رسول اهلل  يف مسجد رسول اهلل ،وأن يشرتي
ما يف مؤخره ونواحيه حتى يكون مائتي ذراع يف مائتي ذراع،
ويقول له :قدم القبلة إن قدرت ،وأنت تقدر ملكان أخوالك
فإهنم ال خيالفونك ،فمن أبى منهم فمر أهل املرص فليقوموا له
قيمة عدل ثم اهدم عليهم وادفع إليهم األثامن؛ فإن لك يف ذلك
سلف صدق :عمر وعثامن.
فأقرأهم كتاب الوليد وهم عنده ،فأجاب القوم إىل الثمن
فأعطاهم إياه وأخذ يف هدم بيوت أزواج النبي  ،وبناء املسجد
ريا حتى قدم الفعلة ،بعث هبم الوليد .اهـ.
فلم يمكث إال يس ً
( )5هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي القريش ،أمه أم
عاصم بنت عاصم بنت عمر بن اخلطاب ،توىل إمارة املدينة يف ربيع
األول سنة 87هـ وهو ابن مخس وعرشين سنة وعزل سنة 93هـ ،ثم
توىل اخلالفة سنة 99هـ ،وتويف سنة 101هـ ،ودفن يف دير سمعان
قرب احللب ،قال أنس ما رأيت أحد أشبه صالة برسول اهلل  من
فقيها حمد ًثا ،املعارف ص( ،)362هتذيب التهذيب
هذا الفتى ،كان ً
(.)478-475/7
( )6ذكر ذلك الطربي يف تارخيه ( ،)435/6ونقله عنه ابن كثري يف البداية
والنهاية (يف حوادث سنة .)88
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وقد أنكر عليه حينها أمره هبدم حجرات أزواج النبي 
لتوسعة املسجد وإحلاق احلجرة النبوية به بعض من أهل العلم،
ورأوا بأن احلجرات تبقى عىل حاهلا لتكون عربة للمؤمنني يف
الزهد؛ فسقوفها مبنية من جريد النخل ،وحيطاهنا من اللبن،
ولكنه مل يكن بد من أن ينفذ عمر بن عبد العزيز أوامر اخلليفة.

فكان ذلك سبب ضم احلجرة النبوية باملسجد ،والذي ذهب
بعضهم  -ظ ًّنا منهم -إىل أنه قد تم بناؤه بعد وفاة الرسول  عىل
قربه بينام بناء املسجد سبق موته عليه الصالة والسالم أول وصوله
املدينة ،وكان املسجد عىل عهد حياته  بعضه مسقو ًفا وبعضه
مكشو ًفا ،وكانت الشمس تنزل فيه ،كام ثبت يف الصحيحني عن
عائشة ريض اهلل عنها :أن النبي  كان يصيل العرص والشمس يف
حجرهتا ،مل يظهر الفيء بعد.

احلجرة النبوية بجانب املسجد قبل إدخاهلا

ومل تزل احلجرة كذلك حتى زاد الوليد بن عبد امللك يف
املسجد يف إمارته ملا زاد احلجرة يف مسجد الرسول  .وحينئذ
دخلت احلجرة النبوية يف املسجد ،ثم إنه بني حول حجرة عائشة
جدارا عال ًيا ،وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها
التي فيها القرب
ً
من ينزل إذا احتيج إىل ذلك ألجل كنس أو تنظيف.
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(((1املسجد بعد التوسعة

(((2وضع احلجرة النبوية

كام أن قرب النبي  مل يكن له غطاء يف يوم من األيام وال قرب
صاحبيه ،فهذه القبور الرشيفة من عهد الصحابة رضوان اهلل عليهم
أحيطت بجدار ثم أحيطت بجدار آخر وهي ُجدُ ر مصمتة ال يمكن
تارخييا أنه مل يكن هلا شواهد وليست مبنية
ألحد رؤيتها ،ومعروف
ًّ
كام يفعل يف بعض القبور احلديثة ،بل كانت الطئة باألرض وعليها
حصباء كام يفعل اآلن بالقبور يف البقيع ،وكام وردت بذلك اآلثار
الصحيحة عمن شاهدها قبل إحاطتها ُ
باجلدر كام تقدم.

ونقل الطربي يف رواية الواقدي :أن ابتداء اهلدم كان يف صفر
سنة (88هـ) .ونقل السمهودي عن خرب ابن زبالة :أن اهلدم كان
عام (91هـ) ( ،)1ثم حاول اجلمع فقال بعد أن نقل أنه كان عام
(88هـ)( :وال ينايف هذا ما تقدم من أن عمر هدم املسجد يف سنة
إحدى وتسعني ،جلواز أن تكون واليته لذلك سنة ثامن وثامنني،
واستمر يف حتصيل األهبة وشـراء األماكن ،وختمري النورة إىل
سنة إحدى وتسعني)(.)2اهـ.
وجزم حممد إلياس أن البناء بدأ يف ربيع األول سنة (88هـ)،
وانتهى سنة (91هـ) .وليس فيه النص عىل بناء احلجرة ،والظاهر
أن عمر بن عبد العزيز بنى احلائط الذي أحاط باحلجرة أثناء بناء
املسجد( ،)3واهلل أعلم.

وأما احلجارة املستخدمة يف البناء ،فالذي ذكره السمهودي
عن خرب ابن زبالة :أنه بناه باحلجارة املنقوشة املطابقة ،و َق َّصة
بطن نخل ،وعمله بالفسيفساء( )4واملرمر ،وعمل سقفه بالساج
وماء الذهب .وبطن نخل :موضع يسمى اآلن باحلناكية كام نقل
حمقق وفاء الوفا للسمهودي عن ترجيح الشيخ محد اجلاسـر.

قال السمهودي( :وقال أبو غسان ـ يف ما حكاه األقشهري
ـ :أخربين الثقة عن عبد الرمحن بن مهدي عن منصور عن عثامن
بن عروة قال :نازلت عمر بن عبد العزيز يف قرب النبي  أن ال
جيعل يف املسجد أشد املنازلة فأبى وقال :كتاب أمري املؤمنني ال بد
من إنفاذه .قال :قلت :فإن كان البد فاجعل له جؤجؤً ا( .)5وهو
املزور( )6خلف احلجرة(( )7اهـ.
املوضع َّ
زواه لئال
وقال السمهودي ..) :وعمر بن عبد العزيز َّ
يتخذه الناس قبلة ختص فيه الصالة من بني مسجد رسول اهلل
 ،وذلك أن رسول اهلل  قال( :قاتل اهلل اليهود اختذوا قبور
أنبيائهم مساجد .وقال :اللهم ال جتعل قربي وثنًا يعبد ) ...
احلديث)()8اهـ.

جدارا ثان ًيا بارتفاع (6
وبنى حول احلجرة الشـريفة
ً
أمتار) ،وكان ذا مخسة أضالع بصورة َّ
شكل معها يف املؤخرة
مثل ًثا ،وأمر به فرفع حتى ال يصيل إليه أحد إال أنه مل َيصل به
إىل سقف املسجد.

( )1وفاء الوفا السمهودي (.)269/2
( )2املصدر السابق.)273/2( ،
( )3تاريخ املسجد النبوي ،حممد بن إلياس ،ص(.)47
( )4الفسيفساء :قطع صغار ملونة من الرخام أو احلصباء أو اخلرز أو
نحوها يتألف بعضها إىل بعض وتركب يف احليطان من الداخل كأنه
نقش مصور ،والفسفس :البيت املصور بالفسيفساء .انظر املعجم
الوسيط مادة (فسفس) ،ولسان العرب.)262/10( ،

( )5قال األزهري يف هتذيب اللغة« :جؤجؤ :عظام صدر الطائر .واجلؤجؤ:
صدر السفينة .اهـ .وصدر السفينة مثلث الشكل كام هو معلوم.
( )6املزور :أي املعوج صدره .انظر املعجم الوسيط مادةَ :
(ز َور).
( )7وفاء الوفا (.)306/2
( )8وفاء الوفا (.)306/2
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(((1شكل اجلدار

) (2احلجرة بعد إضافة اجلدارين
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وقال الصاحلي( :وروى عمر بن شبة عن أيب غسان قال :مل
ظاهر ا حتى بنى عمر
يزل بيت رسول اهلل  الذي دفن فيه
ً
بن عبد العزيز عليه اخلطار ( )1املزور حني بنى املسجد يف
مزور ا؛ كراهية أن يشبه تربيعه
خالفة الوليد ،وإنام جعله
ً
()2
تربيع القبلة ،وأن يتخذ قبلة يصىل إليه) اهـ.
وذكر احلافظ( :)3أن أبا بكر اآلجري روى من طريق شعيب
بن إسحاق عن هشام بن عروة قال :أخربين أيب قال :كان الناس
يصلون إىل القرب فأمر به عمر بن عبد العزيز فرفع حتى ال يصيل
إليه أحد  ...وليس فيه حتديد قدر االرتفاع( .)4ثم عمل عىل رأس
شب ً
اكا من خشب الصندل واألبنوس( ،)5ومل يكن
اجلدار فيام بعد َّ
(َ ) 1
اخل َّطار :حظرية اإلبل ،كام يف القاموس املحيط مادة (خطر) ،واملقصود
البناء املحيط بالبيت مثل احلظرية .أو هيِ :
(احلظار) وهو كل يشء
حجز بني شيئني كحائط البستان واألرض املحوطة كام يف املعجم
الوسيط مادة (حظر) ،وانظر :وفاء الوفا للسمهودي (.)326/2
( )2سبل اهلدى والرشاد (.)345/12
( )3فتح الباري (.)257/3
( )4انظر :وفاء الوفا للسمهودي (.)331/2
( )5املصدر السابق ( )331/2وقد رجح أن أول من صنع هذا الشباك هو
اجلامل األصفهاين املتوىف عام (559هـ).

للجدار باب وال موضع باب( ،)1ومازال هذا اجلدار عىل بنائه من الدور املجاورة واملحيطة باملسجد من أجل توسعته ،وله
يف ذلك أسوة يف كل من أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وعثامن
القديم إىل يومنا هذا(.)2
وكان عمر بن عبد العزيز يرشف عىل مجيع مراحل البناء ،بن عفان ريض اهلل عنهام حيث إهنام اشرتيا الدور املجاورة
ذراعا لتوسعة املسجد.
وزاد من جهة املغرب أسطوانتني ،وذلك نحو عرشين
ً
[أي عرشة أمتار] ،وعليه استقر أمر الزيادة يف املغرب.
ملاذا أدخلت احلجرات؟
وأدخل حجرات أمهات املؤمنني يف املسجد ،وزاد من
ولعل القارئ هنا يتساءل :إن اخلليفتني عمر بن اخلطاب
جهة املرشق ثالث أساطني وذلك نحو ثالثني
ً
ذراعا [أي وعثامن بن عفان ريض اهلل عنهام ،مل يدخال حجرات أمهات
مخسة عرش م ً
رتا] ،وزاد فيه من جهة الشامل ،وكان بناؤه من املؤمنني يف املسجد عند التوسعة ،فلامذا أدخلها الوليد عند
احلجارة املنقوشة ،وسواريه من احلجارة املنقورة ،وقد حشيت توسعته للمسجد النبوي الرشيف؟
بعمد احلديد والرصاص.
الرس يف ذلك أن توسعة عمر للمسجد كانت سنة 17
وجعل للمسجد سقفني السقف العلوي والسفيل ،أما السقف للهجرة ،وتوسعة عثامن كانت سنة  30للهجرة ويف هذه
ذراعا ،الفرتة كانت أمهات املؤمنني تسكن يف هذه البيوت ،لكن
السفيل فكان من خشب الساج وارتفاعه مخسة وعرشين ً
وذلك نحو اثني عرش م ً
عندما وسع الوليد بن عبد امللك سنة ثامن وثامنني للهجرة
رتا ونصف املرت.
وقام يف هذه التوسعة ببناء املآذن األربعة ،واملحراب املجوف ،مل تكن واحدة منهن عىل قيد احلياة ،إذ توفيت أم سلمة ريض
وزخـرفـة جـدران املسجــد مــن داخلــه بالرخــام والذهــب اهلل عنها سنة تسع ومخسني أو إحدى وستني ،وهي آخر من
مجيعا ،وانتقلت
والفسيفساء ،وتذهيب السقف ورءوس األساطني وأعتاب ماتت من أمهات املؤمنني ريض اهلل عنهن ً
هذه البيوت إىل من بعدهن.
األبواب ،والتوسعة يف اجلانب الرشقي وبناء السقفني للمسجد،
وملا ضاق املسجد بأهله اقتضت املصلحة العامة إدخال
كام فتح عرشين با ًبا للمسجد(.)3
هذه احلجرات يف املسجد؛ فاشرتاها عمر بن عبد العزيز من
حجرات أمهات املؤمنني عدا حجرة أم املؤمنني عائشة ريض اهلل أصحاهبا ،لتوسعة املسجد سنة ثامن وثامنني للهجرة.
عنها :
وقد رصح بذلك ابن تيمية يف الفتاوى قائلاً ( :كتب الوليد
عندما أمر الوليد بن عبد امللك بتوسعة وعامرة املسجد ،عمد إىل نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشرتي احلجر من مالكها
عمر بن عبد العزيز إىل رشاء حجرات أمهات املؤمنني وغريها ورثة أزواج النبي  فإهنن كن قد توفني كلهن ريض اهلل
عنهن ،فأمره أن يشرتي احلجر ويزيدها يف املسجد ،فهدمها
( )1املصدر السابق (.)326- 307/2
وأدخلها يف املسجد ،وبقيت حجرة عائشة عىل حاهلا وكانت
( )2تاريخ املسجد النبوي ملحمد إلياس ص(.)173
( )3انظر :أخبار مدينة الرسول  ،ص( ،)103-98حتقيق النرصة ،مغلقة) (.)4
ص( ،)51-49عمدة األخبار ص( ،)109وفاء الوفاء-519/2( ،
( )4جمموع فتاوى شيخ اإلسالم.)324-323/27( ،
 ،)525املدينة املنورة تطورها العمراين ص(.)71-66
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حجرة النبي  ... و قبر النبي 
ففي هذا احلديث ُ
بيان َّ
أن َمن بنى مسجدً ا عىل قرب كان من
ُ
ٍّ
جعل
فيحرم
بمريض إذ وصفه بذلك،
رشار اخللق وفعله ليس
ُ
ق ِ
ربه  مسجدً ا بعد هنيه.

بعد أن استعرضنا حمل وفاة النبي  وأنه ُدفن يف بيته
وهي حجرة عائشة ريض اهلل عنها وأن إدخال احلجرة النبوية
ٍ
مشهد
يف مسجده  إنام كان بأمر الوليد بن عبد امللك عىل غري
من صحابة النبي  -أستعرض معك -أخي الكريم -حكم
ابن رجب احلنبيل( :هذا احلديث يدل عىل حتريم بناء
قال ُ
إدخال القرب للمسجد أو بناء مسجد عىل القرب؛ لنعلم هل يصح
املساجد عىل قبور الصاحلني ،وتصوير صورهم فيها كام يفعله
االحتجاج بوجود قرب النبي  يف مسجده عىل جواز اجلمع بني
النصارى ،وال ريب أن َّ
كل واحد منهام حمرم عىل انفراد ،فتصوير
قرب ومسجد؟
صور اآلدميني حمرم ،وبناء القبور عىل املساجد بانفراده حمرم كام
اً
أول :أحاديث النهي عن البناء على القبور:
دلت عليه النصوص)(.)4
النبي  عن بناء املساجد عىل القبور سدًّ ا للذريعة
لقد هني ُّ
()2
()1
النبي َ من يتخذون القبور مساجدَ هبذا الوصف
املوصلة إىل الرشك  ،وهنيا عن التشبه باملرشكني  ،وأحاديث
وقد وصف ُّ
(رشار اخللق) يف حديثه اآلخر:
النبي  يف هذا األمر كثري ٌة جدً ا ،منها:
(َ )1ع ْن َعائِ َش َة َرضيِ َ ُ
اهلل َع ْن َهاَ ،قا َل ْت :لمََّا ْ
اشت ََكى ال َّنبِ ُّي 
(َ )2ع ْن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن َم ْس ُع ْو ٍد َ ،
قالَ :س ِم ْع ُت َر ُس ْو َل اهللِ 
ض َ
احل َب َش ِة ُي َق ُ
يس ًة َر َأ ْين ََها بِ َأ ْر ِ
َذ َك َر ْت َب ْع ُ
ال لهَ َاَ :ما ِر َي ُة،
ِ
ُ
ض نِ َسائِ ِه َكنِ َ
َ
ِ
ِ
ِ
رِ
ياء،
م
كه
ر
ن
م
،
الناس
ر
ا
ش
ن
م
:
ل
قو
ي
تدْ
«إنّ
الس َ
ُ
َ
اع ُة َو ُه ْم َأ ْح ٌ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
ّ
َو َكا َن ْت ُأ ُّم َس َل َم َةَ ،و ُأ ُّم َحبِي َب َة َرضيِ َ ُ
اهلل َع ْن ُه اَم َأ َتتَا َأ ْر َ َ َ ِ
القبو َر َم َس ِ
اج َد»(.)5
ض احل َبشةَ ،و َم ْن َي َّت ِخ ُذ ْ
الُ :
«أ َ
َف َذ َك َر َتا ِم ْن ُح ْسنِ َها َو َت َصا ِو َير ِف َيهاَ ،ف َر َف َع َر ْأ َس ُهَ ،ف َق َ
ولئِ ِ
ك إِ َذا
اح َرضيِ َ ُ
رواية َع ْن َأبيِ ُع َب ْيدَ َة َع ِ
ٍ
اهلل َع ْن ُهَ ،ق َ
الصالِ ُح َبن َْوا َعلىَ َق رْب ِِه َم ْس ِجدً اُ ،ث َّم َص َّو ُروا ِف ِ
ال:
ويف
اجلر ِ
يه
َم َ
الر ُج ُل َّ
ام ِر ْب ِن ّ
ات ِم ْن ُه ُم َّ
َ
َ
َ
()3
ُ
ِ
ِ
ش ُار َ
ور أ َ
ولئِ ِ
ك رِ َ
آخ ُر َما َت َك َّل َم بِه ال َّنبِ ُّي « :أ ْخ ِر ُجوا يهَ ُ و َد أ ْهلِ الحْ ِ َجا ِزَ ،وأ ْهلِ
اخل ْل ِق ِع ْن َد اهللِ» .
تِ ْل َك ُّ
الص َ

( )4فتح الباري البن رجب ( ،)203 ،202 /3ط مكتبة الغرباء األثرية
( )1انظر اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح (.)349/1
 املدينة النبوية (1417هـ 1996 -م).( )2انظر منهاج السنة النبوية ( ،)439/2جمموع فتاوى ابن تيمية
َ
ِ
(َ )5ر َوا ُه أحمْ َ دُ فيِ
«املسنَد» ( ،)3844وقال فيه األرنؤوط( :إسناده
(.)318/24
ْ
حسن).
( )3متفق عليه :رواه البخاري ( ،)3873 ،1341 ،427ومسلم (.)528
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بَ ،و ْاع َل ُموا َأنَّ رِ َ
ش َار ال َّن ِ
َن ْج َرانَ ِم ْن َج ِز َير ِة ا ْل َع َر ِ
ين اتخَّ َ ُذوا
اس ا َّل ِذ َ
ور َأ ْنبِ َيائِ ِه ْم َم َس ِ
اج َد»(.)1
ُق ُب َ
(ومعلوم أن َمن فعل شيئًا يكون به من رشار
قال الصنعاين:
ٌ
()2
خلق اهلل أنه فعل حمر ًما) .

ب ْب ِن َع ْب ِد اهللِ ا ْل َب َجليِ ِّ َ ،ق َ
وع ْن ُج ْندَ ِ
الَ :س ِم ْع ُت ال َّنبِ َّي 
(َ )3
سَ ،و ُه َو َي ُق ُ
وت بِ َخ ْم ٍ
ولَ ...« :ألاَ َوإِنَّ َم ْن َكانَ َق ْب َل ُك ْم
َق ْب َل َأ ْن َي ُم َ
ور َأ ْنبِ َيائِ ِه ْم َو َصالحِ ِي ِه ْم َم َس ِ
اج َدَ ،ألاَ َفلاَ َت َّت ِخ ُذوا
َكا ُنوا َي َّت ِخ ُذونَ ُق ُب َ
اج َد ،إِ يِّن َأ هْن ُ
ور َم َس ِ
َاك ْم َع ْن َذلِ َك»(.)3
ا ْل ُق ُب َ
ربه .
هني عن اختاذ مجيع القبور بام فيها ق ُ
وهذا فيه ٌ

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وصف  أن الذين كانوا
قبلنا كانوا يتخذون قبور األنبياء والصاحلني مساجد وع َّقب هذا
الوصف باألمر بحرف الفاء ،أن ال يتخذوا القبور مساجد ،وقال إنه
 ينهانا عن ذلك .ففيه داللة عىل أن اختاذ من قبلنا سبب لنهينا؛ إما
مظهر للنهي ،وإما موجب للنهي ،وذلك يقتيض :أن أعامهلم داللة
وعالمة عىل أن اهلل ينهانا عنها ،أو أهنا علة مقتضية للنهي)(.)4
«م ْسن َِد ِه» ( ،)1691وقال عنه األرنؤوط( :إسناده
(َ )1ر َوا ُه اإل َم ُام َأحمْ َ دُ فيِ ُ
صحيح).
( )2إحكام األحكام رشح عمدة األحكام للعالمة ابن دقيق العيد مع حاشية
الصنعاين (ج  ،3ص )258-257:ط املكتبة السلفية (1409هـ).
( )3صحيح مسلم.)532( :
( )4اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ( ،)332 /1طـ
دار عامل الكتب-بريوت (1419هـ 1999 -م) ،بتحقيق :نارص عبد
الكريم العقل.

ال ا ْل ُع َل اَم ُء :إِ َّن اَم نهَ َ ى ال َّنبِ ُّي َ ع ِن اتخِّ َ ِ
َق َ
اذ َقبرْ ِ ِه َو َقبرْ ِ َغيرْ ِ ِه
َم ْس ِجدً ا َخ ْو ًفا ِم َن المْ ُ َبا َل َغ ِة فيِ َت ْع ِظ ِ
يم ِه َوالاِ ْفتِت ِ
َان بِ ِه َف ُر َّب اَم َأ َّدى
َذلِ َك إِلىَ ا ْل ُك ْف ِر َك اَم َج َرى لِ َكثِ ٍ
ري ِم َن الأْ ُ َم ِم الخْ َ الِ َي ِة(.)5
وع ْن َعائِ َش َة ريض اهلل عنهاَ ،قا َل ْتَ :ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللِ :
(َ )4
ُ
َ
ِ
ِ
تخَّ
َ
ُ
ارى ،ا ذوا
فيِ َم َر ِض ِه ا َّلذي لمَْ َي ُق ْم م ْن ُه« :ل َع َن اهلل ا ْل َي ُهو َد َوال َّن َص َ
اج َد» ،يحُ َ ِّذ ُر َما َصن َُعواَ ،قا َل ْتَ « :ف َلوْلاَ َذ َ
ور َأ ْنبِ َيائِ ِه ْم َم َس ِ
اك
ُق ُب َ
ُأ ْب ِر َز َقبرْ ُ ُهَ ،غيرْ َ َأ َّن ُه ُخشيِ َ (َ )6أ ْن ُي َّت َخ َذ َم ْس ِجدً ا»(.)7
لعن ملن اختذ القرب مسجدً ا ثم ُتع ِّقب
ويف هذا احلديث ٌ
عائشة ريض اهلل عنها أن هذه اخلشية من اختاذ القبور مساجد
عند األمم املتقدمة ،هي ذاهتا التي جعلت الصحابة ال ُيربزون
قربه خو ًفا أن ُي َّت َخ َذ مسجدً ا و ُي َ
فيض ذلك للرشك باهلل تعاىل.
القبو ِر َم َس ِ
َاو ُل َش ْيئ نْ ِ
َواِتخِّ َ ُاذ ُ
َيَ :أ ْن َي ْبنِ َي َع َل ْي َها
اجدَ « َي َتن َ
َم ْس ِجدً ا َأ ْو ُي َصليِّ َ ِع ْندَ َها ِم ْن َغيرْ ِ بِن ٍ
َاء َو ُه َو ا َّل ِذي َخا َف ُه ُه َو
الص َحا َب ُة إ َذا َد َفنُو ُه َبا ِر ًزاَ :خا ُفوا َأ ْن ُي َصلىَّ ِع ْندَ ُه َف ُي َّت َخ َذ
َو َخا َف ْت ُه َّ
َقبرْ ُ ُه َم ْس ِجدً ا»(.)8
ومن فقه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه أنه عقد يف كتاب
اجلنائز ترمجتني :األوىل :باب ما يكره من اختاذ املساجد عىل
القبور .والثانية :باب بناء املسجد عىل القبور(.)9
( )5رشح النووي عىل مسلم (.)13 /5
«ض َب ْطنَا ُه ُخشيِ َ بِ َض ِّم الخْ َ ِ
( )6قال النووي يف رشح مسلم (َ :)12 /5
اء
يح ِ
َو َف ْت ِح َها َو مُ َ
ان».
ها َص ِح َ
( )7متفق عليهَ :ر َوا ُه ال ُبخا ِر ُّي (،)3453( ،)1390( ،)1330( ،)435
وم ْس ِل ٌم (.)531
(ُ ،)5815( ،)4441
( )8جمموع الفتاوى (.)160 /27
( )9انظر صحيح البخاري (ص.)214 ،٢١٢ /
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وذلك ألن االختاذ أعم من البناء ألنه شامل للصورتني،
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل مبينًا شمول االختاذ لكال
الصورتني( :ومن ذلك أي مما ال جيوز فعله عند القبور الصالة
عندها ،وإن مل يبن هناك مسجد ،فإن ذلك من اختاذها مسجدً ا،
كام قالت عائشة ريض اهلل عنها( :ولوال ذلك ألبرز قربه ،ولكن
خيش أن يتخذ مسجدً ا) ،ومل تقصد عائشة ريض اهلل عنها جمرد
بناء مسجد ،فإن الصحابة  مل يكونوا ليبنوا حول قربه مسجدً ا،
وإنام قصدت أهنم خشوا إن الناس يصلون عند قربه ،وكل موضع
قصدت الصالة فيه فقد اختذ مسجدً ا ،بل كل موضع يصىل فيه
يسمى مسجدً ا ،وإن مل يكن هناك بناء ،كام قال ( :جعلت يل
األرض مسجدا ،وطهورا)(.)1

«ل َع َن ُ
واشتمل قول النبي َ :
ارى ،اتخَّ َ ُذوا
اهلل ا ْل َي ُهو َد َوال َّن َص َ
ٍ
ور َأ ْنبِ َيائِ ِه ْم َم َس ِ
ثالثةِ :
لعن اليهود والنصارى،
اج َد» ،عىل أمو ٍر
ُق ُب َ
ِ
ِ
وبيان غرض ذلك ،وهو حتذير
وبيان سبب هذا الدعاء باللعن،
أمته  من الوقوع فيام وقعوا فيه فيستحقوا اللعن.
(و َك َأ َّن ُه َ ع ِل َم َأ َّن ُه ُمرْتحَ ِ ٌل
قال احلافظ ُ
ابن َح َجر العسقالينَ :
َ
ض َف َخ َ
ِم ْن َذلِ َك المْ َ َر ِ
اف أ ْن ُي َع َّظ َم َقبرْ ُ ُه َك اَم َف َع َل َم ْن َمضىَ ؛ َف َل َع َن
ار ًة إِلىَ َذ ِّم َم ْن َي ْف َع ُل ِف ْع َل ُه ْم)(.)2
ارى إِ َش َ
ا ْل َي ُهو َد َوال َّن َص َ
الَ « :قا َت َل ُ
ول اهللِ َ ق َ
وع ْن َأبيِ ُه َر ْي َر َة َ :أ َّن َر ُس َ
اهلل
(َ )5
َ
()3
ور أ ْنبِ َيائِ ِه ْم َم َس ِ
اج َد» .
ال َي ُهو َد ،اتخَّ َ ُذوا ُق ُب َ
( )1اقتضاء الرصاط املستقيم (.)677/2
( )2فتح الباري (.)532 /1
( )3متفق عليه :رواه البخاري ( ،)437ومسلم (.)530
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قال احلافظ العراقي« :فلو بنى مسجدً ا بقصد أن ُيدفن
حير م الدفن يف املسجدْ ،
وإن
يف بعضه دخل يف اللعنة بل ُ
يصح الرشط ملخالفته ملقتىض وقفه
شرَ َ ط أن يدفن فيه مل
َّ
مسجدا» ( . )4
اف ِعي َرحمِ َ ُه ُ
و َق َ
«و َأ ْك َر ُه َأ ْن ُي َع َّظ َم مخَْ ُل ٌ
ال َّ
يجُْع َل
اهللَ :
وق َح َّتى َ
الش ِ ُّ
َقبرْ ُ ُه َم ْس ِجدً ا ،مخَ َ ا َف َة ا ْل ِف ْتن َِة َع َل ْي ِه َو َعلىَ َم ْن َب ْعدَ ُه ِم َن ال َّن ِ
اس»(.)5
الَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
وع ْن َأبيِ َم ْر َث ٍد ا ْل َغ َن ِو ِّيَ ،ق َ
ول اهللِ َ ي ُق ُ
ول:
(َ )6
«لاَ ُت َص ُّلوا إِ ىَل ا ْل ُق ُبو ِرَ ،ولاَ تجَ ْ ِل ُسوا َع َل ْي َها»(.)6
هني عن الصالة إىل القرب؛ فال يكون القرب
ففي هذا احلديث ٌ
بني املصيل والقبلة .قال النووي« :فيه ترصيح بالنهى عن الصالة
إىل القرب»( .)7وقال ابن حجر« :وذلك يتناول الصالة عىل القرب
أو إليه أو بني قربين»(.)8
«الله َّم َال تجَ ْ َع ْل َق رْبِي َو َثنًا(ُ )9ي ْع َبدُ .
( )7ومن دعاء النبي ُ :
ور َأ ْنبِ َيائِ ِه ْم َم َس ِ
ْ
اج َد»(.)10
اشتَدَّ َغ َض ُب اهللِ َعلىَ َق ْو ٍم اتخَّ َ ُذوا ُق ُب َ
( )4فيض القدير ( ،)274 /5طـ املكتبة التجارية الكربى – مرص( ،األوىل،
1356هـ).
( )5رشح النووي عىل مسلم (.)38 /7
( )6رواه مسلم ( ،)972والرتمذي ( ،)1051 ،1050والنسائي (/67/2
رقم .)760
( )7رشح النووي عىل مسلم (.)38 /7
( )8فيض القدير للمناوي (.)390 /6
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ب َك َ
ور ُة ِم ْن َذ َه ٍ
ان أ ْو م ْن ف َّضة أ ْو َغيرْ ِ َذل َك م َن
( )9ا ْل َو َث ُنَّ :
الصن َُم َو ُه َو ُّ
الص َ
َ
ِ
ِ
ِ
الت ِّْم َث ِ
ال َو ُك ُّل َما ُي ْع َبدُ م ْن ُدون اهلل َف ُه َو َو َث ٌن َصن اًَم َك َ
ان أ ْو َغيرْ َ َصن ٍَم (قاله
ابن عبد الرب يف «التمهيد» )45/5
( )10رواه أمحد يف املسند ( ،)7358عن أيب هريرة ،وقال شعيب األرنؤوط
فيه :إسناده قوي ،وكذا رواه أبو يعىل يف مسنده ( ،)6681وقال حسني

ُ
قال ابن عبد الرب يف رشحه عىل هذا احلديثَ «َ :كا َن ِ
السالِ َف ِة تحَْ ِذ ًيرا لِلأْ ُ َّم ِة المْ َ ْر ُحو َم ِة ِم ْن َأ ْن َي ْف َع ُلوا ِف ْع َل ُه ْم،
ت ا ْل َع َر ُب الأْ َم ِم َّ
ُت َصليِّ إِلىَ الأْ َ ْصنَا ِم َو َت ْع ُبدُ َها َف َخشيِ َ َر ُس ُ
ول اهللِ َ علىَ ُأ َّمتِ ِه َأ ْن َف َيشْ تَدُّ َغ َض ُب ُه َع َل ْي ِه ْم»(.)3
َت ْصن ََع َك اَم َصن ََع َب ْع ُ
ات لهَ ُ ْم َنبِ ٌّي
ض َم ْن َمضىَ ِم َن الأْ ُ َم ِم َكا ُنوا إِ َذا َم َ
الصن َِم َف َق َ
ابن حجر املكي اهليتمي من الكبائر :اتخِّ َ اذ ا ْل ُق ُبو ِر
الله َّم لاَ تجَْ َع ْل َقبرْ ِي
وقد عدَّ ُ
ال ُ 
َع َك ُفوا َح ْو َل َقبرْ ِ ِه َك اَم ُي ْصن َُع بِ َّ
اذها َأ ْو َثا ًناَ ،و َّ
اشتَدَّ َغ َض ُب اهللِ َعلىَ َم َس ِ
َو َثنًا ُي َصلىَّ إِ َل ْي ِه َو ُي ْس َجدُ َن ْح َو ُه َو ُي ْع َبدُ َف َق ِد ْ
الط َواف
اجدَ َ ،وإِي َقاد السرُّ ُ ِج َع َل ْي َهاَ ،واِتخِّ َ َ
ان َر ُس ُ
َم ْن َف َع َل َذلِ َك َو َك َ
مهاَ ،والصَّلاَ ة إ َل ْي َها ،ثم ساق مجلة من األحاديث
استِلاَ َ
ول اهللِ  يحُ َ ِّذ ُر َأ ْص َحا َب ُه َو َسائِ َر ُأ َّمتِ ِه ِم ْن بهِ َ اَ ،و ْ
ُس ِ
«و َأ َّما اتخِّ َ ُاذ َها
ين َص َّل ْوا إِلىَ ُق ُبو ِر َأ ْنبِ َيائِ ِه ْم َواتخَّ َ ُذ َ
يع الأْ ُ َم ِم َق ْب َل ُه ا َّل ِذ َ
وها الدالة عىل وجه اعتبارها من الكبائر ،إىل أن قالَ :
وء َصنِ ِ
ِق ْب َل ًة َو َم ْس ِجدً ا َك اَم َصن ََع ِ
ت ا ْل َو َثنِ َّي ُة بِالأْ َ ْو َث ِ
ان ا َّلتِي َكا ُنوا َي ْس ُجدُ َ
ون َأ ْو َثا ًنا َف َجا َء ال َّن ْه ُي َع ْن ُه بِ َق ْولِ ِه « :لاَ َت َّت ِخ ُذوا َق رْبِي َو َثنًا ُي ْع َبدُ
َ
الس ُج ِ
إِ َل ْي َها َو ُي َع ِّظ ُمونهَ َ ا َو َذلِ َك الشرِّْ ُك الأْ َ كْبرَ ُ َف َك َ
ود َل ُه
ان ال َّنبِ ُّي  يخُْبرِ ُ ُه ْم بِ اَم َب ْع ِدي» َأ ْي لاَ ُت َع ِّظ ُمو ُه َت ْع ِظ َ
يم َغيرْ ِ ُك ْم لأِ ْو َثانهِ ِ ْم بِ ُّ
«واِتخِّ َ ُاذهَ ا َأ ْو َثا ًنا» َه َذا
ام بِ َق ْولِ ِهَ :
فيِ َذلِ َك ِم ْن ُس ْخ ِط اهللِ َو َغ َضبِ ِه َو َأ َّن ُه ممَِّا لاَ َي ْر َضا ُه َخشْ َي ًة َع َل ْي ِه ُم َأ ْو َن ْح ِو ِهَ ،فإِ ْن َأ َرا َد َذلِ َك الإْ ِ َم ُ
ا ْمتِ َث َ
ري ٌة َب ْل ُك ْف ٌر بِشرَْ ِط ِهَ ،وإِ ْن َأ َرا َد
ال ُط ُر ِق ِه ْم"(.)1
المْ َ ْعنَى ُاتجُّ ِ َه َما َقا َل ُه ِم ْن َأ َّن َذلِ َك َكبِ َ
ري ٌة َف ِف ِ
يم ا َّل ِذي لمَْ ُي ْؤ َذ ْن ِف ِ
يه ُب ْعدٌ َ ،ن َع ْم َق َ
ال
َأ َّن ُم ْط َلقَ ال َّت ْع ِظ ِ
يه َكبِ َ
«الله َّم لاَ تجَ ْ َع ْل َق رْبِي َب ْع ُ
وقال املال عيل قاري يف قوله :
ي
الر ُجلِ الصَّلاَ َة ِع ْندَ ا ْل َقبرْ ِ ُم َتبرَ ِّ ًكا بهِ َ ا َع نْ ُ
ُ
ض الحْ َ نَابِ َل ِةَ :ق ْصدُ َّ
َو َثنًا ُي ْع َبدُ »َ ،
ين لمَْ َي ْأ َذ ْن بِ ِه ُ
يم ال َّن ِ
اد ِة هللِ َو َر ُسولِ ِهَ ،وإِ ْبدَ ُاع ِد ٍ
اهلل لِل َّن ْه ِي َع ْن َها ُث َّم
«أ ْي :لاَ تجَْ َع ْل َقبرْ ِ ي ِمث َْل ا ْل َو َث ِن فيِ َت ْع ِظ ِ
اس ،المْ ُ َح َّ
الس ُج ِ
اعاَ ،فإِ َّن َأ ْع َظ َم المْ ُ َح َّر َم ِ
ات َو َأ ْس َب ِ
اب الشرِّْ ِك الصَّلاَ ُة ِع ْندَ َها
ودَ ،ك اَم إجمْ َ ً
َو َع ْو ِد ِه ْم لِلزِّ َي َ
ار ِة َب ْعدَ َبدْ ئِ ِه ْمَ ،و ْ
استِ ْق َبالهِ ِ ْم َن ْح َو ُه فيِ ُّ
ات َوالمْ َ َش ِ
َن ْس َم ُع َو ُن َش ِ
ض المْ َزَ َار ِ
َواِتخِّ َ ُاذ َها َم َس ِ
اهدُ الآْ َن فيِ َب ْع ِ
اه ِد»(.)2
اجدَ َأ ْو بِ َناؤُ َها َع َل ْي َها»(.)4
يل :لمِ َ َتدْ ُعو بهِ َ َذا الدُّ َع ِ
َاف َك َأ َّن ُه ِق َ
استِ ْئن ٌ
وقوله ْ :
فهذه األحاديث الرشيفة بمجموعها تدل عىل حتريم اجلمع
اء؟
(اشتَدَّ )ْ :
ٍ
اب بِ َق ْولِ ِهْ :
مسجد وق ٍ
رب يف اإلسالم ،وأن َمن فعل ذلك فهو من رشار
(اشتَدَّ َغ َض ُب اهللِ)َ :ت َرحمُّ ً ا َعلىَ ُأ َّمتِ ِه َو َت َع ُّط ًفا لهَ ُ ْم ،بني
َف َأ َج َ
ِ
َق َ
ال ِّ
متبع حلال اليهود والنصارىٌ ،
فاعل ملا هنى
الطيبِ ُّيَ ،و َتبِ َع ُه ا ْب ُن َح َج ٍرَ ،والأْ َ ْظ َه ُر َأ َّن ُه إِ ْخ َب ٌار َع اَّم َو َق َع فيِ اخللق
مستح ٌّق للعنة ٌ
عنه َّ
وحذر منه  ،متعرض لغضب اهلل.

أسد( :إسناده صحيح) ،وله شاهد مرسل يف املوطأ (/85طـ عبد
الباقي) عن عطاء بن يسار مرفوعا ،وسنده صحيح ،وقد وصله البزار
عنه عن أيب سعيد اخلدري  ،وصححه ابن عبد الرب مرسلاً وموصولاً .
( )3السابق نفسه.
( )1التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد (.)45 /5
( )4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)246 /1
( )2مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح (.)628 /2
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قال احلافظ ابن حزم( )1رمحه اهلل بعد أن ذكر مجلة من األوفر ،وهم أحق األمة بذلك ،وأوالهم به ،وكيف يكون فعل
()6
ً
مسوغا لفعل هذا املنكر عىل قربه؟
األحاديث يف املسألة( :فهذه آثار متواترة توجب ما ذكرنا حر ًفا بعض األمة وصالحه
حر ًفا ،وال يسع أحد تركها ،وبه يقول طوائف من السلف وأصل الفضل ومرجعه هو رسول اهلل  ،وأي فضل ينسب إىل
فضله أدنى نسبة ،أو يكون له بجنبه أقل اعتبار؟
رضوان اهلل عليهم)(.)2

منهيا عنه ملعون فاعله يف قرب رسول اهلل
فإن كان هذا حمر ًما ًّ
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل( :تواترت النصوص
صىل اهلل عليه وآله وسلم ،فام ظنك بقرب غريه؟! وكيف يستقيم
عن النبي  بالنهي عن ذلك ،والتغليظ فيه)(.)3
أن يكون للفضل مدخل يف حتليل املحرمات ،وفعل املنكرات ؟
()4
وقال احلافظ ابن عبد اهلادي ( :ومعنى هذه األحاديث اللهم اغفر واحلمد هلل عىل ذلك) ()7ا.هـ.
متواتر عنه  بأيب وأمي وكذلك عن صحابته)(.)5
ُ
وفعل الوليد بن عبد امللك – عفا اهلل عنه – بشأن إدخال
قال العالمة الشوكاين( :ثم هذا رسول اهلل  سيد البرش
وخري اخلليقة ،وخاتم الرسل ،وصفوة اهلل من خلقه ،ينهى ُحجرة عائشة التي ُدفن فيها النبي  إىل املسجد النبوي ،منهي
أمته أن جيعل قربه مسجدً ا ،أو وثنًا ،أو عيدً ا وهو القدوة ألمته ،عنه مذموم يلحقه النهي الرشعي من نبينا  ،وال خصوصية يف
واتباع قول النبي  أوىل من فعل الوليد – عفا اهلل عنه .-
وألهل الفضل من القدوة به ،والتأيس بأفعاله ،وأقواله ،احلظ هذا،
ُ

( )1هو احلافظ الكبري ،أبو حممد عيل بن أمحد بن حزم األندليس ،صاحب ثان ًيا :احتياط الصحابة :
التصانيف الفائقة ،وهو من املتكلمني له أراء شذ هبا وخالف ما عليه
أهل العلم ،من مصنفاته :املحىل ،والفصل يف امللل والنحل واألهواء،
تويف سنة  ٤٥٦هـ انظر :ترمجته يف سري أعالم النبالء (،)184/18
والتاج املكلل من جواهر مآثر الطراز األخر واألول (ص.)78
( )2املحىل (.)348/2
( )3اقتضاء الرصاط املستقيم (.)672/2
( )4هو اإلمام احلافظ شمس الدين حممد بن أمحد بن عبداهلادي ،تويف سنة
( ٧٤٤هـ) ،له من التصانيف :العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم
ابن تيمية ،والصارم املنكي واملحرر يف احلديث وغريها ،قال فيه
الصفدي :لو عاش لكان آية ،تويف سنة  ٧٤٤هـ انظر ترمجته يف :تذكرة
احلفاظ للذهبي ( ،)١٥٠٨ /4وطبقات احلفاظ (ص ،)٥٢٠/والتاج
املكلل من جواهر مآثر الطراز األخر واألول (ص.)418
( )5الصارم املنكي (ص.)١٨٦ /
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ُ
النبي 
التزم
الصحابة -رضوان اهلل عليهم -ما أرشدهم إليه ُّ
من عدم اختاذ القبو ِر مساجدَ  ،ووقفوا عند حتذيره الذي أشارت
إليه عائشة ريض اهلل عنها آن ًفا ،وال ّ
أدل عىل ذلك من قول َأ َن ِ
س
ْب ِن َمالِ ٍ
"رآنيِ ُع َم ُر ْب ُن الخْ َ َّط ِ
ابَ :و َأ َنا ُأ َصليِّ ِع ْندَ َقبرْ ٍَ ،ف َج َع َل
ك َ :
ول :ا ْل َق َم َر َ -ق َ
ول« :ا ْل َقبرْ َ » َق َ
الَ - :ف َح ِس ْب ُت ُه َي ُق ُ
َي ُق ُ
الَ :ف َج َع ْل ُت َأ ْر َف ُع
الس اَم ِء َف َأن ُْظ ُر َف َق َ
ال« :إِ َّن اَم َأ ُق ُ
ول :ا ْل َقبرْ َ لاَ ُت َص ِّل إِ َل ْي ِه»(.)8
َرأْسيِ إِلىَ َّ
( )6أي :تشيد القبور ورفعها وبناء القباب عليها.
( )7رشح الصدور يف حتريم رفع القبور ()39/
( )8ع َّلقه البخاري يف صحيحه ( ،)93/1ووصله عبد الرزاق الصنعاين
يف مصنفه ( ،)1581بتحقيق األعظمي .وقال األلباين يف «حتذير

ال َثابِ ٌتَ :ف َك َ َ
س ْب ُن َمالِ ٍ
َق َ
ك َي ْأ ُخ ُذ بِ َي ِدي إِ َذا َأ َرا َد َأ ْن ُي َصليِّ َ
ان أ َن ُ
َف َي َتن ََّحى َع ِن ا ْل ُق ُبو ِر.
ٍ
ي َي ِد َّي َقبرْ ٌ لاَ
رواية ،قال أنسُ « :ق ْم ُت َي ْو ًما ُأ َصليِّ َو َب نْ َ
ويف
()1
َ
أنسا
أ ْش ُع ُر بِ ِه َفنَا َدانيِ ُع َم ُر :ا ْل َقبرْ َ ا ْل َقبرْ َ  . »...وفيها إشارة إىل أن ً
 إنام صىل إىل هذا القرب املشار إليه دون أن يعلم بوجود هذا
القرب بني يديه يف صالته.

املستقر عند
قال ابن القيم" :وهذا يدل عىل أنه كان من
ِّ
ُ
وفعل
الصحابة  ما هناهم عنه نبيهم من الصالة عند القبور.
أنس  ال يدل عىل اعتقاده جوازه ،فإنه لعله مل يره ،أو مل يعلم
أنه قرب ،أو ذهل عنه .فلام نبهه عمر رىض اهلل تعاىل عنه تنبه"(.)2
عن عيل بن أيب طالب ( :من رشار الناس من يتخذ القبور
مساجد)(.)3
وقال أبو هريرة ( :قاتل اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور
أنبيائهم مساجد)(.)4

وكان احتياط الصحابة رضوان اهلل عليهم مع قرب النبي 
عىل هذه احلال أو أشد ،ودليل هذا أهنم مل يربزوا قربه  ،حتى
ال ُي َّت َ
خذ مسجدً ا يقصده الناس للصالة ،أو وثنًا يعبد؛ وتلك
«الله َّم لاَ تجَ ْ َع ْل َق رْبِي َو َثنًا ُي ْع َبدُ »؛ « َف َل ْم ُي َّت َخ ْذ
إجابة دعوته :
ُ

َوهللِ الحْ َ ْمدُ َو َثنًا َك اَم ُاتخُّ ِ َذ َقبرْ ُ َغيرْ ِ ِه َب ْل َولاَ َيت ََم َّك ُن َأ َحدٌ ِم ْن الدُّ ُخ ِ
ول
إلىَ ُح ْج َرتِ ِه َب ْعدَ َأ ْن ُبنِ َي ْت الحْ ُ ْج َر ُة.
َو َق ْب َل َذلِ َك َما َكا ُنوا ُي َم ِّكن َ
ُون َأ َحدً ا ِم ْن َأ ْن َيدْ ُخ َل إ َل ْي ِه لِ َيدْ ُع َو
ِع ْندَ ُه َولاَ ُي َصليِّ َ ِع ْندَ ُه َولاَ َغيرْ َ َذلِ َك ممَِّا ُي ْف َع ُل ِع ْندَ َقبرْ ِ َغيرْ ِ ِه.
َل ِك ْن ِم ْن الجْ ُ َّه ِ
ال َم ْن ُي َصليِّ إلىَ ُح ْج َرتِ ِه َأ ْو َي ْر َف ُع َص ْو َت ُه َأ ْو َيت ََك َّل ُم
بِ َكلاَ ِم َم ْن ِه ٍّي َع ْن ُه َو َه َذا إ َّن اَم ُي ْف َع ُل َخا ِر ًجا ِع ْندَ ُح ْج َرتِ ِه لاَ ِع ْندَ
اب ُ
اهلل َد ْع َو َت ُه َف َل ْم ُي َم َّك ْن َأ َحدٌ
است ََج َ
َقبرْ ِ ِهَ .وإِ اَّل َف ُه َو َوهللِ الحْ َ ْمدُ ْ
َق ُّط َأ ْن َيدْ ُخ َل إلىَ َقبرْ ِ ِه َف ُي َصليِّ َ ِع ْندَ ُه َأ ْو َيدْ ُع َو َأ ْو ُيشرْ ِ َك بِ ِه َك اَم
اة َعائِ َش َة َرضيِ َ ُ
ُف ِع َل بِ َغيرْ ِ ِه ُاتخُّ ِ َذ َقبرْ ُ ُه َو َثنًا َفإِ َّن ُه فيِ َح َي ِ
اهلل َع ْن َها َما
َك َ
ان َأ َحدٌ َيدْ ُخ ُل اَّإل لأِ َ ْج ِل َها َولمَْ َت ُك ْن تمُ َ ِّك ُن َأ َحدً ا َأ ْن َي ْف َع َل ِع ْندَ
َقبرْ ِ ِه َش ْيئًا ممَِّا نهَ َ ى َع ْن ُه»(.)5
صاحبيه ،كسائر قبور املسلمني
وكان قرب النبي  ،وكذا قربا
ْ
يشء ،وليس عليها آثار تعظيم أو تقديس .وشاهد
ال يميزها عنها ٌ
ذلك ما ورد َع ِن ا ْل َق ِ
اس ِم ْب ِن محُ ََّم ٍدَ ،ق َ
الَ :د َخ ْل ُت َعلىَ َعائِ َش َة
َف ُق ْل ُتَ :يا ُأ َّما ُهْ ،اك ِش ِفي ليِ َع ْن َقبرْ ِ ال َّنبِ ِّي َ و َص ِ
اح َب ْي ِهَ ،ف َك َش َف ْت
وح ٍة بِ َب ْط َح ِ
اء ا ْل َع ْر َص ِة
ليِ َع ْن ثَلاَ َث ٍة ُق ُبو ٍر لاَ ُمشرْ ِ َف ٍةَ ،ولاَ لاَ ِطئ ٍَة َم ْب ُط َ
الحْ َ ْم َر ِاءَ « ،ف َر َأ ْي ُت َر ُس َ
ول اهللِ ُ م َقدَّ ًماَ ،و َأ َبا َب ْك ٍر َر ْأ ُس ُه َب نْ َ
ي َكتِ َف ِي
ال َّنبِ ِّي َ ،و ُع َم ُر َر ْأ ُس ُه ِع ْندَ ِرجْليَ ِ ال َّنبِ ِّي .)6(»

( )5جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( ،)328 /27و»اجلواب
الباهر يف زوار املقابر» لشيخ اإلسالم ،ص( ،)13حتقيق :الصنيع
الساجد»( :إسناده صحيح).
واملعلمي ،ط الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة
( )1السنن الكربى للبيهقي ( ،)4277طـ حممد عبد القادر عطا.
واإلرشاد ( 1404هـ  1983 -م).
( )2إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (.)186 /1
( )3أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ( ،)405/1وابن املنذر يف األوسط ( )6أخرجه أبو داود ( ،)3220واحلاكم ( )370 -369/1كالمها من
طريق القاسم بن حممد عن عائشة .وقال احلاكم :صحيح اإلسناد
( )182/2وذكره ابن حزم يف املحىل (.)349/2
ومل خيرجاه ،ووافقه الذهبي .وقال الشيخ عبد القادر األرنؤوط يف
( )4أخرجه عبد الرزاق يف املصنف (.)406/1
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وكذلك ما ورد َع ْن ُغن َْي ِم ْب ِن بِ ْس َطا ٍم المْ َ ِدينِ ِّيَ ،ق َ
«ر َأ ْي ُت
الَ :
ار ِة ُع َم َر ْب ِن َع ْب ِد ا ْل َع ِزي ِز َف َر َأ ْي ُت ُه ُم ْر َت ِف ًعا َن ْح ًوا
َقبرْ َ ال َّنبِ ِّي  فيِ إِ َم َ
ِم ْن َأ ْر َب ِع َأ َصابِ َع َو َر َأ ْي ُت َقبرْ َ َأبيِ َب ْك ٍر َو َرا َء َقبرْ ِ ال َّنبِ ِّي َ أ ْس َف َل
ِم ْن ُهَ ،و َر َأ ْي ُت َقبرْ َ ُع َم َر َو َرا َء َقبرْ ِ َأبيِ َب ْك ٍر َأ ْس َف َل ِم ْن ُه"(.)1
النبي  كان
ويكشف موقف القاسم بن حممد عن أن قرب ِّ
يف غاية الصيانة عن وصول الناس إليه ،وأنه مل يكن يصل إليه
أحدٌ من الناس إال بعد استئذان أم املؤمنني عائشة ريض اهلل
املقربني هلا ،وعائشة هي عمة القاسم بن
عنها ،ولو كان من َّ
حممد كام هو معروف ،بل إن عمر بن اخلطاب  وهو َمن هو
َ
وكان خليفة املسلمني يوم مات ،مل ُيدفن مع
مكان ًة يف اإلسالم،
صاحبيه إال بإذهنا ريض اهلل عنها ،وقصة ذلك مشهورة ،كام يف
صحيح البخاري( )2وغريه.
ختريج جامع األصول (( :)82 /11إسناده حسن) .وقوله« :ال
مرشفة» أي :ال مرتفعة عالية .و»ال الطئة» أي :ال ملتصقة باألرض،
وقوله« :مبطوحة» أيُ :مسواة «ببطحاء العرصة احلمراء» وهو احلىص
الصغار ،وبطحاء الوادي وأبطحه :حصاه اللني يف بطن املسيل،
«والعرصة» :كل موضع واسع ال بناء فيه (من رشح بدر الدين العيني
عىل سنن أيب داود .)177 /6
َاب ِص َفةِ
( )1قال احلافظ يف الفتح ( :)257 /3رواه َأ ُبو َب ْك ٍر الآْ ُج ِّر ُّي فيِ ِكت ِ
يسى بن بِ ْن ِ
َقبرْ ِ ال َّنبِ ِّي ِ م ْن َط ِر ِ
ت َد ُاو َد ْب ِن َأبيِ ِه ْن ٍد َع ْن
يق إِ ْس َحاق بن ِع َ
ُغن َْي ِم فذكره .ووجدته يف كتاب (الرشيعة) لآلجري (،)2391/5
رقم ( )1873من طـ د .عبد اهلل بن عمر بن سليامن الدميجي.
اب ِق َّص ِة ال َب ْي َع ِةَ ،والاِ ِّت َف ِ
اق َعلىَ ُعث اَْم َن ْب ِن
( )2كتاب أصحاب النبي َ ،ب ُ
ُ
ان َو ِف ِ
يه َم ْقت َُل ُع َم َر ْب ِن َ
َع َّف َ
اخل َّط ِ
اب َرضيِ َ اهلل َع ْن ُه اَم ،رقم (.)3700
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اة َعائِ َش َة َ -رضيِ َ ُ
ومجلة القول أنه «فيِ َح َي ِ
اهلل َع ْن َها َ -ك َ
ان
ون َع َل ْي َها لِ َس اَم ِع الحْ َ ِد ِ
اس َيدْ ُخ ُل َ
ارتهِ َ ا ِم ْن
يث والستفتائها َو ِز َي َ
ال َّن ُ
َغيرْ ِ َأ ْن َي ُك َ
ون إ َذا َد َخ َل َأ َحدٌ َي ْذ َه ُب إلىَ ا ْل َقبرْ ِ المْ ُ َك َّر ِم لاَ لِ َصلاَ ِة
َولاَ لِدُ َع ِ
ض ال َّن ِ
اء َولاَ َغيرْ ِ َذلِ َك َ -ب ْل ُر َّب اَم َط َل َب َب ْع ُ
اس ِم ْن َها َأ ْن
اه َّن»( ،)3كام وقع ذلك مع القاسم بن حممد
ور َفترُ ِ َي ُه إ َّي ُ
ُت ِر َي ُه ا ْل ُق ُب َ
مر بنا قري ًبا.
فيام َّ
الص َحا َب ِة َوال ّت ِ
الس ُ
َو َ
بي ،
لف ِم َن َّ
ابعنيَ إذا َس ُ
كان َّ
لم ْوا َعىل ال َّن ِّ
الق ْب ِ
َو َأ َر ُاد ْوا الدُّ َعا َءَ :د َع ْوا ُم ْستَقبليِ ِ
َقبلوا القبرْ َ .و َأ ّما
لةَ ،و ْمل َي ْست ْ
الم ُهَ :
فقال َأ ْبو َحنِ ْيف َة:
لو ُ
ات اهللِ َع ْلي ِه َو َس ُ
لسال ِم َع ْلي ِه َص َ
ُ
الو ْ
قو ُف لِ َّ
قال َأكثر َ
َ
ِ
َ
ُ
ُ
َ
األئِ َّم ِةَ « :بلْ
« َي ْستَقبل الق ْبلة أ ً
رب»َ .و
يضاَ ،وال َي ْستَقبل الق َ
ُ
َ
َ
َي ْست ُ
اصة»َ .و ْمل َي ْ
«إنه
قل أ َحدٌ ِم َن األئِ َّم ِةُ :
السال ِم َخ َّ
َقبل القبرْ َ ِع ْندَ َّ
كاية َم ُ
س فيِ ذلِ َك إ َّ
َي ْست ُ
كذ ٌ
ال ِح ٌ
وبة،
َقبل القبرْ َ ِع ْندَ الدُّ َعاء»َ .و ْلي َ
الف َهاَ .واتفقَ َ
بخ ِ
كَ ،و َم ْذ َه ُب ُه ِ
ْتر َوى َع ْن َمالِ ٍ
األئِ َّم ُة َعىل َأ ُنه ال
ٌ
كله محُ
َافظة َعىل ال َّت ْو ِح ْي ِد،
بي َ ،وال ُيقبلهَ .و َه َذا ُ
َيت ََم َّس ُح بقبرْ ِ ال َّن ِّ
ِ ()4
َّ ُ
القبو ِر َم َساجدَ .
فإن ِم ْن أ ُص ْو ِل الشرِّْ ِك باِهللِ :اختا َذ ْ
وبعد وفاة أم املؤمنني عائشة كانت احلجر ُة ُمغْ َل َق ًة إلىَ َأ ْن
ُأ ْد ِخ َل ْت فيِ المْ َ ْس ِج ِد َف ُسدَّ َبابهُ َ ا َو ُبنِ َي َع َل ْي َها َحائِ ٌط َ
آخ ُر(.)5

حرص الصحابة -رضوان اهلل عليهم -عىل
قدمت
وقد
ُ
َ
توسعة املسجد النبوي ،كام هو يف توسعة عمر وعثامن – ريض

( )3جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ( ،)324 /27و»اجلواب الباهر» ،مصدر
سابق ،ص .10
( )4جمانبة أهل الثبور املصلني يف املشاهد وعند القبور لعبد العزيز بن فيصل
الراجحي (ص ،)93 :ط مكتبة الرشد ( 1425هـ  2004 -م).
( )5جمموع الفتاوى (.)328 /27

اهلل عنهام – وقول عمر عن حجر أمهات املؤمنني« :إنه ال
سبيل إليها»( .)1وذلك ً
أيضا من احتياط الصحابة رضوان اهلل
عليهم يف سد كل الطرق والذرائع التي قد جتر الناس إىل اختاذ
قربه  مسجدً ا ُيصلون إليه أو وثنًا ُيعبد من دون اهلل.

ربه عيدً ا
يقول ابن عبد اهلادي:
ٌ
"ومعلوم أنه لو اتخُّ ذ ق ُ
ومسجدً ا ووثنًا صار الناس يدعونه ويترضعون إليه ويسألونه
ويتوكلون عليه ويستغيثون ويستجريون به ،وربام سجدوا له
()3
قال ابن كثري يف (البداية والنهاية) يف أحداث سنة ثامن
حيجون إليه ،وهذه كلها من حقوق اهلل
وطافوا به وصاروا ُّ
َ
لأْ
َاب ا ْل َولِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد َعلىَ
َ
َ
()2
ِ
ِ
وثامنني« :فيِ ش ْهر َرب ٍ
السنَة قد َم كت ُ
يع ا َّول م ْن َهذه َّ
وحده الذي ال يرشكه فيها خملوق" .
ُع َم َر ْب ِن َع ْب ِد ا ْل َع ِزي ِز بِالمْ َ ِدين َِةَ ،ي ْأ ُم ُر ُه بهِ َ دْ ِم المْ َ ْس ِج ِد ال َّن َب ِو ِّيَ ،وإِ َضا َفةِ
ري العلماء على من أدخل احلجرة للمسجد:
ول اهللِ ِ ف ِ
اج َر ُس ِ
ثال ًثا :نك ُ
يهَ ،و َأ ْن ُي َو ِّس َع ُه ِم ْن ِق ْب َلتِ ِه َو َسائِ ِر
ُح َج ِر َأزْ َو ِ
اح ِ
ُدفن النبي  – كام هو متواتر معروف  -يف ُحجرة أم َن َو ِ
يهَ ،ح َّتى َي ُك َ
اع َك ِم ْل َك ُه
ون ِما َئت َْي ِذ َرا ٍع فيِ ِما َئت َْي ِذ َرا ٍعَ ،ف َم ْن َب َ
يم َة َعدْ ٍلُ ،ث َّم ْاه ِد ْمَ ،وا ْد َف ْع إِ َل ْي ِه ْم َأ ْث اَم َن
املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها ،وكانت ُحجرهتا خارج ًة َفاشْترَ ِ ِم ْن ُهَ ،وإِ اَّل َف َق ِّو ْم ُه َل ُه ِق َ
عن املسجد ،وكان الفاصل بني قربه  وبني املسجد جدار ُب ُيوتهِ ِ ْمَ ،فإِ َّن َل َك فيِ َذلِ َك َس َل َ
ف ِصدْ ٍق; ُع َم َر َو ُعث اَْم َن".
احلجرة ،وظل األمر عىل هذه احلال إىل ِ
سنة ٍ
ثامن وثامنني من
لكن ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن حجرة عائشة ظلت
اهلجرة ،حني أمر الوليد بن عبد امللك بتوسعة املسجد النبوي
خارجة عن املسجد إىل سنة إحدى وتسعني ،فقالُ ..." :ث َّم
وإدخال ُحجر أمهات املؤمنني فيه.
ار ِة ا ْل َولِ ِ
يد َأ َم َر َنائِ َب ُه ُع َم َر ْب َن َع ْب ِد ا ْل َع ِزي ِز َأ ْن َيشْترَ ِ َي الحْ ُ َج َر
فيِ إِ َم َ
َو َي ِزيدَ َها فيِ المْ َ ْس ِج ِدَ ،فدَ َخ َل ْت ُح ْج َر ُة َعائِ َش َة ا َّلتِي ُد ِف َن ِف َيها ُه َو
َو َأ ُبو َب ْك ٍر َو ُع َم ُر فيِ المْ َ ْس ِج ِد ِم ْن ِحينِئِ ٍذَ ،وإِ َّن اَم َكا َن ْت فيِ َح َياتِ ِه
َخا ِر َج ًة َع ِن المْ َ ْس ِج ِد إِلىَ َسن َِة إِ ْحدَ ى َوتِ ْس ِعنيَ "(.)4
(« )1الطبقات الكربى» البن سعد ،ط دار الكتب العلمية بريوت (،)15 /4
و تاريخ دمشق البن عساكر ،ط دار الفكر ( )370 /26و وفاء الوفاء ( )3طبعة دار هجر ( ،)413 /12بتحقيق عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي
(1424هـ 2003 /م).
بأخبار دار املصطفى للسمهودي ،ط دار الكتب العلمية (.)68 /2
( )2الصارم املنكي يف الرد عىل السبكي (ص  ،)118طـ دار الكتب ( )4اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية ( ،)368 /6دار
العاصمة-السعودية (1419هـ 1999 /م).
العلمية-بريوت ( 1405هـ  1985 -م).
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ووقع هذا األمر حني وقع ومل يكن باملدينة أحدٌ من أصحاب
النبي  الذين ف ِهموا األحاديث الناهية عن الصالة عىل القبور
وإليها وعن اختاذ القبور مساجد حقَّ الفهم ،واحتاطوا لذلك
األمر مع قربه الرشيف أشد االحتياط .قال شيخ اإلسالم ابن
"و َل ِك ْن فيِ ِخلاَ َف ِة ا ْل َولِ ِ
يد ُو ِّس َع المْ َ ْس ِجدُ َ ...ف َأ َم َر َنائِ َب ُه ُع َم َر
تيميةَ :
َ
َ
ِ
ِ
ُ
َّ
لحْ
ْ
ُ
ِ
ِ
ين َورثوا
ْب َن َع ْب ِد ال َع ِزي ِز أ ْن َيشْترَ َي ا َج َر م ْن أ ْص َحابهِ َ ا الذ َ
اج ال َّنبِ ِّي َ و َي ِزيدَ َها فيِ المْ َ ْس ِج ِدَ .ف ِم ْن ِحينَئِ ٍذ َد َخ َل ْت الحْ ُ َج ُر
َأزْ َو َ
الص َحا َب ِةَ :ب ْعدَ َم ْو ِ
فيِ المْ َ ْس ِج ِد َو َذلِ َك َب ْعدَ َم ْو ِ
ت ا ْب ِن ُع َم َر َوا ْب ِن
ت َّ
اس َو َأبيِ َس ِع ٍ
ت َعائِ َش َة؛ َب ْل َب ْعدَ َم ْو ِ
يد اخلدري َو َب ْعدَ َم ْو ِ
َع َّب ٍ
ت
َ
الص َحا َب ِة َولمَْ َي ُك ْن َب ِق َي فيِ المْ َ ِدينَة ِم ْن ُه ْم أ َحدٌ َ .و َقدْ ُر ِو َي
َع َّام ِة َّ
َأ َّن َس ِعيدَ ْب َن المْ ُ َس ِّي ِ
الص َحا َب ِة
ب َك ِر َه َذلِ َكَ .و َقدْ َك ِر َه َكثِ ٌري ِم ْن َّ
َوال َّتابِ ِعنيَ َما َف َع َل ُه ُعث اَْم ُن ِ م ْن بِن ِ
وكذا أمجع فقهاء املدينة العرشة عىل عدم الرضا بام أمر به
ار ِة َوا ْل َق َّص ِة
َاء المْ َ ْس ِج ِد بِالحْ ِ َج َ
الوليد بن عبد امللك بشأن إدخال حجر أزواج النبي  يف
اج َو َهؤُ لاَ ِء لمِ َا َف َع َل ُه ا ْل َولِيدُ َأ ْك َر ُه"(.)1
الس ِ
َو َّ
املسجد ،لكن الوليد – عفا اهلل عنه  -تشبث برأيه ،ومل ينزل عىل
ويقول ابن عبد اهلادي احلنبيل« :وكان عىل عهد اخللفاء قول فقهاء املدينة حني راجعه عمر بن عبد العزيز وخاطبه بام
الراشدين والصحابة حجرته خارجة عن املسجد ،ومل يكن أمجعوا عليه .والقصة بطوهلا أوردها ابن كثري يف تارخيه ،قال:
بينهم وبينه إال اجلدار .ثم إنه إنام أدخلت احلجرة يف املسجد
يف خالفة الوليد بن عبد امللك بعد موت عامة الصحابة الذين
إىل املسجد كان يف والية الوليد وهذا القدر كاف يف إثبات أن ذلك
كانوا باملدينة ،وكان من آخرهم مو ًتا جابر بن عبد اهلل وتويف يف
كان بعد موت الصحابة الذين كانوا يف املدينة حسبام بينه احلافظ».
خالفة عبد امللك ،فإنه تويف سنة ثامن وسبعني ،والوليد تويل سنة ( )3البداية والنهاية ط دار هجر ( ،)415 /12بتحقيق عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتكي .وقال الشيخ األلباين يف حتذير الساجد (هامش ص:
ست وتسعني فكان بناء املسجد وإدخال
ست وثامنني و ُتوفيِّ سنة ٍّ
ريا صحة هذه الرواية أو عدم صحتها ألننا ال
( :)82وأنا ال هيمني كث ً
احلجرة فيه فيام بني ذلك»(.)2

ومل يكن فعل الوليد بن عبد امللك حني أمر بإدخال قرب النبي
مرضيا وال مقبولاً ممن كان شاهدً ا من التابعني .فقد أنكر ذلك

ًّ
أحدُ سادة التابعني وهو َس ِعيدُ ْب ُن المْ ُ َس ِّي ِ
ب ،كام نقل ذلك ابن كثري،
«و َ
ب َأن َْك َر إِ ْد َخ َ
يحُْكى َأ َّن َس ِعيدَ ْب َن المْ ُ َس ِّي ِ
ال ُح ْج َر ِة َعائِ َش َة فيِ
قالَ :
َ
()3
َ
المْ َ ْس ِج ِد َ -كأ َّن ُه َخشيِ َ أ ْن ُي َّت َخ َذ ا ْل َقبرْ ُ َم ْس ِجدً ا –» .
وأرصح من ذلك ما نقله السمهودي عن عروة بن الزبري أنه
ُ
عمر بن عبد العزيز يف قرب النبي أال يجُ عل يف املسجد
قال:
ُ
«نازلت َ
كتاب أمري املؤمنني ال بد من إنفاذه ،قال
أشدَّ املنازلة فأبى وقالُ :
حوجوا» ،قال السمهودي:
فقلت :فإن كان والبد فاجعلوا له
ً
()4
«وهو املوضع املزور خلف احلجرة» .

( )1جمموع الفتاوى (.)418 /27
( )2الصارم املنكي ،مصدر سابق ،ص  .137وقال الشيخ األلباين يف
«حتذير الساجد» (ص  /80هامشة « :)1وإنام مل يسم احلافظ ابن عبد
اهلادي السنة التي وقع فيها ذلك ألهنا مل ترد يف رواية ثابتة عىل طريقة
املحدثني ...وإنام العمدة عىل اتفاق املؤرخني عىل أن إدخال احلجرة
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نبني عليها اً
رشعيا لكن الظن بسعيد بن املسيب وغريه من العلامء
حكم
ًّ
الذين أدركوا ذلك التغيري أهنم أنكروا ذلك أشد اإلنكار ملنافاته تلك
األحاديث املتقدمة منافاة بينة وخاصة منها رواية عائشة التي تقول:
«فلوال ذاك أبرز قربه غري أنه خيش أن يتخذ مسجدً ا»).
( )4وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى ( ،)114 /2ط دار الكتب العلمية
– بريوت (1419هـ).

« َف َج َم َع ُع َم ُر ْب ُن َع ْب ِد ا ْل َع ِزي ِز ُو ُجو َه ال َّن ِ
اسَ ،وا ْل ُف َق َها َء ا ْل َعشرَ َ َة
َاب ا ْل َولِ ِ
يدَ ،ف َشقَّ َع َل ْي ِه ْم َذلِ َك َو َقا ُلوا:
َأ ْه َل المْ َ ِدين َِةَ ،و َق َر َأ َع َل ْي ِه ْم ِكت َ
وفَ ،و ُس ُقو ُف َها ِم ْن َج ِر ِ
الس ُق ِ
يد ال َّن ْخلِ َ ،و ِح َ
يطانهُ َ ا
َه ِذ ِه ُح َج ٌر َق ِص َ
ري ُة ُّ
وحَ ،و َت ْر ُك َها َعلىَ َحالهِ َا َأوْل; لِ َي ْن ُظ َر
ِم َن اللبِ ِنَ ،و َعلىَ َأ ْب َوابهِ َ ا المْ ُ ُس ُ
ونَ ،وإِلىَ ُب ُي ِ
الز َّو ُار َوالمْ ُ َس ِاف ُر َ
وت ال َّنبِ ِّي َ ف َي ْنت َِف ُعوا
اج َو ُّ
إِ َل ْي َها الحْ ُ َّج ُ
بِ َذلِ َك َو َي ْع َتبرِ ُ وا بِ ِهَ ،و َي ُك َ
الز ْه ِد فيِ الدُّ ْن َيا،
ون َذلِ َك َأ ْد َعى لهَ ُ ْم إِلىَ ُّ
اج ِةَ ،و ُه َو َما َيسْترُ ُ َو ُي ِك ُّنَ ،و َي ْع ِر ُف َ
َفلاَ ُي َع ِّم ُر َ
ون
ون ِف َيها إِ اَّل بِ َقدْ ِر الحْ َ َ
ال ا ْل َف َر ِ
ان ا ْل َعاليِ َ إِ َّن اَم ُه َو ِم ْن َأ ْف َع ِ
َأ َّن َه َذا ا ْل ُب ْن َي َ
اعن َِة َوالأْ َ َكاسرِ َ ِةَ ،و ُك ِّل
َط ِويلِ الأْ َ َملِ َر ِ
ب فيِ الدُّ ْن َيا َوفيِ الخْ ُ ُل ِ
اغ ٍ
ود ِف َيها.
َب ُع َم ُر ْب ُن َع ْب ِد ا ْل َع ِزي ِز إِلىَ ا ْل َولِ ِ
يد بِ اَم َأجمْ َ َع َع َل ْي ِه
َف ِع ْندَ َذلِ َك َكت َ
اب َوبِن ِ
ا ْل ُف َق َه ُاء ا ْل َعشرَ َ ُة المْ ُ َت َقدِّ ُم ِذ ْك ُر ُه ْمَ ،ف َأ ْر َس َل إِ َل ْي ِه َي ْأ ُم ُر ُه بِالخْ َ َر ِ
َاء
المْ َ ْس ِج ِد َعلىَ َما َذ َك َرَ ،و َأ ْن ُي َعليِّ َ ُس ُقو َف ُهَ ،ف َل ْم يجَ ِدْ ُع َم ُر ُبدًّ ا ِم ْن
اح الأْ َ شرْ َ ُ
اف َو ُو ُجو ُه ال َّن ِ
اس ِم ْن
َهدْ ِم َهاَ ،ولمََّا شرَ َ ُعوا فيِ الهْ َدْ ِم َص َ
َبنِي َه ِ
اش ٍم َو َغيرْ ِ ِه ْمَ ،و َت َب َ
اب َم ْن
اك ْوا ِمث َْل َي ْو ِم َم َ
ات ال َّنبِ ُّي َ ،ف َأ َج َ
َل ُه ِم ْل ٌك ُمت ِ
َاخ ٌم لِ ْل َم ْس ِج ِد لِ ْل َب ْي ِع َفاشْترَ َ ى ِم ْن ُه ْمَ ،وشرَ َ َع فيِ بِنَائِ ِه،
اجت ََهدَ فيِ َذلِ َكَ ،و َجا َءت ُْه ُف ُع ٌ
ري ٌة ِم ْن ِق َبلِ
ول َكثِ َ
َو َش َّم َر َع ْن إِ َزا ِر ِهَ ،و ْ
يدَ ،ف َأ ْد َخ َل ِف ِ
ا ْل َولِ ِ
يه الحْ ُ ْج َر َة ال َّن َب ِو َّي َةُ ،ح ْج َر َة َعائِ َش َةَ ،فدَ َخ َل ا ْل َقبرْ ُ فيِ
المْ َ ْس ِج ِدَ ،و َكا َن ْت َحدَّ ُه ِم َن الشرَّْ ِقَ ،و َسائِ ُر ُح َج ِر ُأ َّم َه ِ
ات المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ ،
َك اَم َأ َم َر ا ْل َولِيدُ "(. )1

يقول الشيخ األلباين" :يتبني لنا مما أوردناه أن القرب الرشيف
إنام أدخل إىل املسجد النبوي حني مل يكن يف املدينة أحد من
الصحابة ،وأن ذلك كان عىل خالف غرضهم الذي رموا إليه
عر َف هذه
حني دفنوه يف حجرته ؛ فال جيوز ملسلم بعد أن َ
احلقيقة أن حيتج بام وقع بعد الصحابة؛ ألنه خمالف لألحاديث
الصحيحة وما فهم الصحابة واألئمة منها كام سبق بيانه ،وهو
أيضا لصنيع عمر وعثامن حني وسعا املسجد ومل ُي ِ
خمالف ً
دخال
القرب فيه.

وهلذا نقطع بخطأ ما فعله الوليد بن عبد امللك  -عفا اهلل عنه
مضطرا إىل توسيع املسجد فإنه كان باستطاعته أن
 ولئن كانًّ
يوسعه من اجلهات األخرى دون أن يتعرض للحجرة الرشيفة
وقد أشار عمر بن اخلطاب إىل هذا النوع من اخلطأ حني قام هو
 بتوسيع املسجد من اجلهات األخرى ومل يتعرض للحجرة بل
قال" :إنه ال سبيل إليها" فأشار  إىل املحذور الذي يرتقب من
جراء هدمها وضمها إىل املسجد"(.)2

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز« :لكن ملا َو َّس َع الوليد بن عبد
امللك املسجد يف عهده أدخل احلجرة يف املسجد اجتها ًدا منه ،وقد
غلط ،ولو تركها عىل حاهلا لكان أسلم وأبعد عن الشبهة»(.)3

وعليه؛ فال حج َة يف فعل الوليد بن عبد امللك وإدخاله قرب
وقد قطع أهل العلم بخطأ ما فعله الوليد بن عبد امللك؛ ألنه النبي  وصاحبيه يف املسجد؛ إذ إن هذا الفعل وقع منه خطأ
خالف األحاديث الصحيحة الواردة عن النبي  ،وألنه كان
وجاء خمال ًفا للنصوص الصحيحة الواردة عنه  ،ومل يقع
يسعه ما ِ
وسع عمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان ريض اهلل عنهام
يف توسعتهام للمسجد.
( )2حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد (ص ،)87 ،86 :ط مكتبة
املعارف -الرياض (1422هـ – 2001م).
( )1البداية والنهاية ،ط دار هجر ( ،)414 ،413/12مصدر سابق.

( )3فتاوى نور عىل الدرب البن باز بعناية الطيار ص(.)342
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بمحرض ٍ
والذي احتاط هلذا األمر عىل ما يظهر هو عمر بن عبد العزيز،
أحد من الصحابة رضوان اهلل عليهم ،كام أنه مل يسلم
ٍ
ُ
وقتئذ ،ولعله بمشورة
عامل الوليد بن عبد امللك عىل املدينة
من إنكار أهل العلم والفضل.
فقهاء املدينة وأهل العلم فيها.
ومع القطع بخطأ فعل الوليد بن عبد امللك – عفا اهلل
ابن أيب زيد القريواين« :وعمر بن عبد العزيز هو الذي
قال ُ
متسك برأيه عىل خالف ما أمجع عليه فقهاء املدينة
عنه  -وأنه َّ
العرشة ،إال أن «املخالفني ملا أدخلوا القرب النبوي يف املسجد جعل مؤخر القرب حمد ًدا بركن ،لئال ُيستقبل قرب النبي  ف ُيصليَّ
الرشيف احتاطوا لألمر شيئًا ما فحاولوا تقليل املخالفة ما إليه ،جعل ذلك حني اهندم جدار البيت فصار للبيت مخسة
أركان"(.)4
أمكنهم» (.)1
الص َحا َب ُة(ِ )2ر ْض ُ
وان
قال احلافظ النووي« :ملا احتاجت َّ
ول اهللِ
ون إِلىَ الزِّ َيا َد ِة فيِ َم ْس ِج ِد َر ُس ِ
اهللِ َع َل ْي ِه ْم َأجمْ َ ِعنيَ َوال َّتابِ ُع َ
ون َوا ْمتَدَّ ِ
ِ حنيَ َك ُث َر المْ ُ ْس ِل ُم َ
وت
ت الزِّ َيا َد ُة إِلىَ َأ ْن َد َخ َل ْت ُب ُي ُ
يه َو ِم ْن َها ُح ْج َر ُة َعائِ َش َة َرضيِ َ ُ
ات المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ ِف ِ
ُأ َّم َه ِ
اهلل َع ْن َها َمدْ ِف ُن
اح َب ْي ِه َأبيِ َب ْك ٍر َو ُع َم َر َرضيِ َ ُ
ول اهللِ َ و َص ِ
َر ُس ِ
اهلل َع ْن ُه اَم َبن َْوا
َعلىَ ا ْل َقبرْ ِ ِح َ
يطا ًنا ُم ْر َت ِف َع ًة ُم ْست َِد َير ًة َح ْو َل ُه لِئ اََّل َي ْظ َه َر فيِ المْ َ ْس ِج ِد
ور ُث َّم َبن َْوا ِجدَ َار ْي ِن ِم ْن
َف ُي َصليِّ َ إِ َل ْي ِه ا ْل َع َو ُّام َو ُيؤَ ِّدي إىل المْ َ ْح ُذ َ
الش اَملِ نْ ِ
يَّي َو َح َّر ُف مُ َ
ُر ْكن َِي ا ْل َقبرْ ِ َّ
وها َح َّتى ا ْل َت َق َيا َح َّتى لاَ َيت ََم َّك َن
ال ا ْل َقبرْ ِ َولهِ َ َذا َق َ
استِ ْق َب ِ
ال فيِ احلديث" :ولوال َذلِ َك
َأ َحدٌ ِم ِن ْ
لأَ ُ ْب ِر َز َقبرْ ُ ُه َغيرْ َ َأ َّن ُه َخشيِ َ َأ ْن ُي َّت َخ َذ َم ْس ِجدً ا"َ ،و ُ
وقال احلافظ ابن حجر« :لمََّا ُو ِّس َع المْ َ ْس ِجدُ ُج ِع َل ْت ُح ْج َرتهُ َ ا
اهلل َت َعالىَ َأ ْع َل ُم
الش ْكلِ محُ َدَّ َد ًة َح َّتى لاَ َيت ََأتَّى لأِ َ َح ٍد َأ ْن ُي َصليِّ َ إِلىَ ِج َه ِة ا ْل َقبرْ ِ
ُم َث َّل َث َة َّ
الص َو ِ
اب" (. )3
بِ َّ
ِ ْ ِ َ ِ ()5
ِ
است ْق َبال الق ْبلة» .
َم َع ْ

( )1حتذير الساجد (ص ،)88 ،87 :مصدر سابق.
مر أن توسعة الوليد بن عبد امللك جرت ومل يكن بمدينة الرسول ( )4كتاب اجلامع يف السنن واآلداب واملغازي والتاريخ ،ط مؤسسة
( )2قد َّ
الرسالة املكتبة العتيقة بتونس الطبعة الثانية 1403 -هـ 1983 /م،
 أحدٌ من الصحابة رضوان اهلل عليهم (وينظر :الصارم املنكي ،ص
بتحقيق حممد أبو األجفان وعثامن بطيخ ص(.)141
.)137
( )5فتح الباري البن حجر (.)200 /3
( )3رشح النووي عىل مسلم ()14 ،13 /5
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وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :لمََّا ُأ ْد ِخ َل ْت الحْ ُ ْج َر ُة فيِ َم ْس ِج ِد ِه
المْ ُ َف َّضلِ فيِ ِخلاَ َف ِة ا ْل َولِ ِ
يد ْب ِن َع ْب ِد المْ َ ِل ِ
ك َبن َْوا َع َل ْي َها َحائِ ًطا وسنموه
يم .)1(«
َو َح َّر ُفو ُه لِئ اََّل ُي َصليِّ َ َأ َحدٌ إلىَ َقبرْ ِ ِه ا ْل َك ِر ِ

وذكر يف موضع آخر أن احلجرة ملا ُ«أ ْد ِخ َل ْت فيِ المْ َ ْس ِج ِد ُسدَّ
َبابهُ َ ا َو ُبنِ َي َع َل ْي َها َحائِ ٌط َ
آخ ُرُ .ك ُّل َذلِ َك ِص َيا َن ًة َل ُه َ أ ْن ُي َّت َخ َذ َب ْي ُت ُه
ِعيدً ا َو َقبرْ ُ ُه َو َثنًا«(.)2

ويتحصل من جمموع هذه األقوال أن قرب النبي  صار ً
حماطا
بثالثة جدران(:)3
 -اجلدار األول مغلق متا ًما ،وهو جدار حجرة عائشة.

اجلدار الثالث وهو كبري مرتفع عال ًيا ،وقد ُبني حول()4
السالفي ،وهذا اجلدار هو الذي ُوضعت عليه القبة
اجلدار ْين
نْ
فيام بعدً ،
وأيضا ليس له باب .وهو الذي قال فيه ابن القيم رمحه
«اللهم ال جتعل
اهلل تعاىل يف النونية يف وصف دعاء النبي :
َّ
قربي وثنًا يعبد»:
اط ُه بِ َثلاَ َث ِة جْ ُ
ني ُد َع َاء ُهَ ...و َأ َح َ
الدْ َر ِ
اب َر ُّب ا ْل َع مَال ِ َ
ان
َف َأ َج َ
اؤ ُه بِدُ َعائِ ِه ...فيِ ِع َّز ٍة َوحمِ َا َي ٍة َو ِص َي ِ
َح َّتى َغ َد ْت َأ ْر َج ُ
ان

ثم بعد ذلك ُوضع السور احلديدي هذا ،وهذا السوراحلديدي بينه وبني اجلدار الثالث نحو مرت ونصف يف بعض
املناطق ونحو مرت يف بعضها ونحو مرت وثامنني إىل مرتين يف
بعضها ،يضيق ويزداد؛ لكن من مشى فإنه يميش بني ذلك
اجلدار احلديدي وذلك اجلدار الثالث.

 اجلدار الثاين الذي ُع ِمل يف زمن عمر بن عبد العزيز يفزمن الوليد بن عبد امللك ،وجعلوه جهة الشامل  -وهي عكس
جهة القبلة  -جعلوها مسنمة؛ ألنه يف تلك اجلهة جاءت
وهبذا يصبح قرب النبي ً 
حماطا بثالثة جدران وسور
التوسعة  -وسعوها من جهة الشامل  ،-فخشوا أن يكون ذلك
حديدي تفصله عن املسجد.
مربعا يعني مسامتا للمستقبِل؛ فيكون إذا استقبله أحدٌ
اجلدار ً
قد استقبل القرب ،فجعلوه مثل ًثا ُ
يبعد كث ً
ريا عن اجلدار األول ( )4هذه القبة اختذها السلطان قالوون الصاحلي ،أحد ملوك مرص
وهو جدار حجرة عائشة؛ ألجل أن ال َّ
يمكن أحدٌ من أن
املتأخرين ،يف سنة 678هـ .وأشار شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل إنكار
يستقبل القرب لبعد املسافة؛ وألجل أن اجلدار صار مثل ًثا .وهذا
هذه القبة يف اقتضاء الرصاط املستقيم ()198 /2؛ حيث قال( :ثم
بعد ذلك بسنني متعددة بنيت القبة عىل السقف ،وأنكره من كرهه).
اجلدار ً
أيضا ليس له باب.
( )1جمموع الفتاوى (.)327 /27
( )2جمموع الفتاوى (.)328 /27
( )3ينظر كتاب «كفاية املستزيد برشح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن
عبد العزيز آل الشيخ (. )132 ،131 / 1

وقال الصنعاين يف تطهري االعتقاد ( )84/1مطبعة سفري« :هذه القبة
ليس بناؤها منه  ،وال من الصحابة ،وال من تابعيهم ،وال تابعي
التابعني ،وال من علامء أمته وأئمة ملته"" .فإذا مل يثبت عنه  بناء قبة
عىل قربه ،ومل يثبت ذلك عن أئمة اخلري ،بل ثبت عنه ما يبطل ذلك -مل
يكن ملسلم أن يتعلق بام أحدثه املبتدعة من بناء قبة عىل قرب النبي "
(فتاوى اللجنة الدائمة.)265 / 2 :
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وقد قوبل فعل الوليد بالنكري من التابعني ،وقطع أهل
العلم بخطأ فعله وأنه كان من الواجب عليه التزام َهدْ ي
َّ
وحذر منه ،وهدْ ي
صاحب القرب الرشيف  فيام أمر به
صاحبيه عمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان -ريض اهلل عنهام-
يف توسعتهام املسجد النبوي دون إدخال القرب فيه.

ومن شديد احتياطهم إلمتام هذا الفصل الكامل بني قرب النبي
 ومسجده الرشيف "أهنم أخذوا من الروضة الرشيفة التي هي
روضة من رياض اجلنة كام قال عليه الصالة والسالم « َما َبينْ َ
اض جْ َ
َب ْيتِي َو ِم ْن رَبِي َر ْو َض ٌة ِم ْن ِر َي ِ
ال َّن ِة»( )1أخذوا منها قدر ثالثة
أمتار وأكثر لكي يقوم اجلدار الثاين ثم يقوم اجلدار الثالث ثم
يقوم السور احلديدي ،فهذا من أعظم التطبيب وهو أهنم أخذوا
( )2أن قرب النبي  بات اآلن ً
حماطا بثالثة جدران خمتلفة
من الروضة وأجازوا أن يأخذوا من املسجد ألجل أن يصان قرب
النبي عليه الصالة والسالم من أن ُي َّت َ
خذ مسجدً ا»(.)2
وجعل أحد اجلدران
تعمه من مجيع اجلهات،
ٍ
وبرابع حديديُ ،
س ُم َث َّل ٍ
الش اَم ِل َعلىَ َش ْكلِ َر ْأ ِ
الذي ِم َن جهة َّ
ث حتى ال يستقبل
نخلص من هذا كله إىل أن االحتجاج بوجود قرب النبي أحدٌ القرب الرشيف يف صالته ،وذلك كله جيعل القرب مفصولاً
 وصاحبيه ريض اهلل عنهام داخل مسجده الرشيف عىل
متا ًما عن مسجده الرشيف.
جواز بناء القبور عىل املساجد ،ال حج َة فيه البتة ،وذلك من
عدة وجوه نجملها يف اآليت:
ود
قال الشيخ عطيه حممد سامل " :ا لمْ ُ َش َ
اهدُ ا ْل َي ْو َم ُ ...و ُج ُ
يد ِّي ِم ْن َو َر ِ
ك ا لحْ َ ِد ِ
الش َب ِ
اء َذ لِ َك ُك ِّل ِه َ ،و َي ْب ُعدُ َع ْن َر ْأ ِ
َّ
س
( )1أن الرسول  إنام ُدفن يف بيته وليس يف مسجده ،كام
ا لمْ ُ َث َّل ِ
ث إِلىَ
َّ
الش اَم ِل َما َي ْق ُر ُب ِم ْن ِس َّت ِة َأ ْمتَا ٍر َيت ََو َّس ُط َهاَ ،أ ْي :
هو متواتر معروف ،ثم ُدفن معه صاحباه رضوان اهلل عليهام
ِ
َ
َ
لمْ
ْ
ُ
َ
اب َكبِ ٌري َ ،و َه َذ ا َك َ
ان فيِ ا لمْ َ ْس ِج ِد َسا بِ ًقا،
محِْر
ة
ف
ا
س
ا
ك
ل
ت
َ ٌ
َ
حني وافتهام املنية ،وكل ذلك واحلجرة منفصلة عن مسجده
َ
ي ا لمْ ُ َصليِّ فيِ ا لجْ ِ َهةِ
ِ
ِ
ُّ
لىَ
َ
َ
َّ
 ،وذلك إىل زمن الوليد بن عبد امللك – عفا اهلل عنه  -حني أ ْي  :ق ْبل الش َبك  .ممَِّا َيدُ ل َع ُب ْعد َما َب نْ َ
َّ
الش اَم لِ َّي ِة ِم َن ا لحْ ُ ْج َر ِة ا لمْ ُ َك َّر َم ِة َو َب نْ َ
ي ا ْل ُق ُبو ِر الثَّلاَ َث ِة َ ،و َي ْن ِفي
أمر بإدخال ُح َج ِر أمهات املؤمنني إىل املسجد ،بعد موت عامة
أحد منهم باملدينة ،وخال ًفا ملا أمجع َأ َّي َعلاَ َق ٍة لِلصَّلاَ ِة ِم ْن َو َر ائِ ِه بِا ْل ُق ُبو ِر ا لشرَّ ِ ي َف ِة َ .و ا لحْ َ ْمدُ هللِ
الصحابة ويف غري حمرض ٍ
َر ِّب ا ْل َعا لمَ ِنيَ " (. )3
عليه فقهاء املدينة العرشة وأهل الفضل فيها.
( )1متفق عليه :رواه البخاري ( ،)1195ومسلم (.)1390
( )2كفاية املستزيد ،مرجع سابق ،ص(.)133
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( )3أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ( ،)355/8ط دار الفكر-
لبنان (1415هـ 1995 -مـ).

وكان باستطاعته  أن يعيد بناءها عىل الوجه األصح،
فتستوعب قواعد إبراهيم ،ويكون هلا بابان ويسوهيام
باألرض .ولكنه  ترك ذلك؛ العتبارات بينها يف حديث
عائشة  -ريض اهلل عنها .-

بل ذهب الشيخ صالح آل الشيخ إىل أن «املوجود اليوم
قد يكون صورته عند غري املتأمل وغري الفقيه صورة ق ٍ
رب يف
داخل مسجد ،ويف احلقيقة ليست صورته وليست حقيقته أنه
قرب يف داخل املسجد؛ لوجود اجلدران املختلفة التي تفصل
بني املسجد وبني القرب؛ وألن اجلهة الرشقية منه ليست من
ومن ناحية ثالثة :لو أنه أخذ بقوهلم ،فأخرجت من
املسجد ،وهذا ملا جاءت التوسعة األخرية كان مبتدؤها من املسجد ،أي :جعل املسجد من دوهنا عىل األصل األول.
جهة الشامل بعد هناية احلجرة بكثري حتى ال تكون احلجرة يف
ثم جاء آخرون ،وقالوا :نعيدها عىل ما كانت عليه يف عهد
وسط املسجد من جهة أنه يكون ثمة توسعة من جهة الرشق
وثم الروضة من جهة الغرب فتكون وسط املسجد فيكون اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ،أال يقال يف ذلك ما قال
مالك للرشيد  -رمحهام اهلل  -يف خصوص الكعبة ملا بناها ابن
ذلك من اختاذ قربه مسجدً ا عليه الصالة والسالم»(.)1
الزبري ،وأعادها احلجاج ،وأراد الرشيد أن يعيدها عىل بناء ابن
يقول الشيخ عطيه حممد سامل  -رمحه اهلل« :-ويف ختام الزبري ،فقال له مالك  -رمحه اهلل  :-ال تفعل؛ ألين أخشى أن
تصبح الكعبة ألعوبة امللوك .فيقال :هنا ً
أيضا فتصبح احلجرة
هذه املسألة ،وقد أثري فيها كالم يف موسم حج سنة 1394
ألعوبة امللوك بني إدخال وإخراج .وفيه من الفتنة ما فيه .والعلم
يف منى ومن بعض املشتغلني بالعلم نقول :لو أهنا مل تدخل
عند اهلل تعاىل"(.)2
بالفعل لكان للقول بعدم إدخاهلا جمال .أما وقد أدخلت
بالفعل ويف عهد عمر بن عبد العزيز ويف القرون املشهود
كالم العالمة عطية سامل – رمحه اهلل – سقته للتدليل عىل
هلا باخلري ،ومىض عىل إدخاهلا ثالثة عرش قر ًنا ،فال جمال اهتامم العلامء هباته املسألة وإال ففرق بني إدخال احلجرة والقرب
يف املسجد وبني إعادة الكعبة عىل قواعد إبراهيم فاألول حمرم
للقول إذا.
ومنهي عنه والثاين مرشوع.
ومن ناحية أخرى ،فإن النبي  سكت عىل ما هو أعظم من
جليا عظم
وبعد هذا التطواف والتدقيق يف الروايات يظهر ًّ
ذلك ،أال وهو موضوع بناء الكعبة ،وكوهنا مل تستوعب قواعد
شأن التوحيد وأمهيته وتسييجه بسد كل ذريعة تؤدي للرشك.
إبراهيم ،وهلا باب واحد ،ومرتفع عن األرض.
( )1كفاية املستزيد ،مرجع سابق ،ص(.)133

( )2أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن (.)355 /8
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توسعة املهدي بن جعفر املنصور:
بعدما ذهب اخلليفة العبايس املهدي بن أيب جعفر للحج،
وزار مدينة رسول اهلل  ،أمر بتوسعة وعامرة املسجد ،ووىل
أمره عبد اهلل بن عاصم بن عمر بن عبد العزيز؛ فزاد يف اجلهة
الشاملية فقط.
واستقر األمر عىل ذلك ،فلم يزد فيه أحد حتى سنة ست
وثامنني وثامنامئة للهجرة ،واستمر العمل يف البناء أربع سنوات
حيث بدأ سنة إحدى وستني ومائة ،وانتهى سنة مخس وستني
ومائة للهجرة ،أي من سنة  799إىل سنة 782م.
•ويف عهد نور الدين زنكي (557هـ) احتال بعض الروم
خمطط املقصورة الرشيفة يوضح األجزاء املختلفة هلا قبل آخر عامرة
لدخول احلجرة النبوية؛ فاكتشف أمرهم ،فقام نور الدين
اً
للحجرات أي قبل عام ( 886هـ)
عظيم،
بالنزول بأساس اجلدار إىل منابع املياه ،وحفر خند ًقا
ثم سكب فيه الرصاص؛ حتى ال يستطيع أحد حفره أو توسعة السلطان قايتباي:
خرقه (.)1
انتقل أمر املدينة املنورة إىل ملوك مرص بعد هناية اخلالفة
العباسية سنة 656م ،فلم يزل ملوكها هيتمون بعامرة هذا
املسجد الرشيف ،ومن أعظمهم مهة يف ذلك السلطان األرشف
قايتباي ،فبعد احلريق الثاين للمسجد النبوي ،قام قايتباي
بعامرة شاملة للمسجد والتي اكتملت يف أواخر رمضان سنة
(888هـ1483/م).

( )1انظر :وفاء الوفا للسمهودي ( )431/2وما بعدها ،وفيه ذكر عن
ووسع اجلانب الرشقي الذي ييل املقصورة بمقدار ذراعني
مجال الدين األسنوي السبب الذي دعا نور الدين زنكي رمحه اهلل وربع ذراع ،وجعل للمسجد سق ًفا واحدً ا ،ارتفاعه اثنان
لصب الرصاص بالكيفية املذكورة ،لكن األسنوي مل يذكر السنة،
ذراعا ،أي ما يقرب من أحد عرش م ً
رتا.
وعرشون ً
وذكرها السمهودي ( )434/2عن اجلامل املطري.
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•ويف عام (667هـ) حج الظاهر بيربس وزار املدينة ،وقام العثامين عام (940هـ)( ،)7كام قام برتميم احلجرة النبوية بالرخام
بقياس احلجرة وضم هلا حجرة فاطمة ريض اهلل عنها ـ وكانت وغريه(.)8
معا درابزينًا من
شامل احلجرة النبوية ـ ثم سافر فعمل للحجرتني ً
•وذكر يف أعامل السلطان العثامين حممود الثاين :أنه يف عام
()1
جدارا حول اجلدار الذي أقيم يف عهد عمر بن
خشب وأرسله عام (668هـ) وعمل له ثالثة أبواب  ،وكان (1228هـ) أقام
ً
ارتفاع الدرابزين نحو القامتني( ،)2وزيد له باب رابع يف عام عبد العزيز( ،)9والذي يظهر أنه جتديد ملا بناه السلطان سليامن
729هـ(.)3
خان املتقدم ذكره.
•ويف عام (694هـ) زاد امللك زين الدين كتبغا عىل الدرابزين
ً
شباكا دائر ًّيا عليه ،ورفعه حتى وصله بسقف املسجد( ،)4وكان
هلذا الدرابزين أبواب ًا مفتحة؛ ألنه بني عىل جزء من الروضة
الرشيفة ،وكان الناس يصلون من داخله ،فلام صار مأوى للنساء
وأوالدهن الصغار أغلق وذلك بعد عام (828هـ) وإىل يومنا
هذا ،وال يفتح إال للرضورة(.)5

•وثمة جدار رابع بني املقصورة اخلارجية واجلدار الذي
بناه عمر بن عبد العزيز ،كانت بدايته دعائم وأساطني القبة
الكربى التي بنيت يف عهد قايتباي؛ فكانت سب ًبا هلذا اجلدار(،)6
وكان الذي قام بوضعه بني الدعائم هو السلطان سليامن خان

•ويف عام (1269هـ) يف عهد السلطان العثامين عبد املجيد تم
هدم اجلدار الرشقي وإجراء توسعة بمقدار ثالثة أمتار ونصف
يف املمر الذي بينه وبني احلجرة الرشيفة ،رغبة يف إزالة الظلمة
والضيق من هذا املمر ،واستحدث يف وسطه ـ بارتفاع القامة ـ
خزائن للكتب وثالثة شبابيك(.)10

•ويف عام 1272هـ يف عهد السلطان العثامين عبد املجيد
ً
أيضا تم إضافة ثالثة أعمدة كبرية للجانب الشاميل للمقصورة
اخلارجية ،وأسند بأوسطها حمرا ًبا منحو ًتا من قطعة واحدة من
احلجـر األمحر أقيـم يف موضـع حمـراب التهـجد( )11خلـف حجـرة
فاطمة ريض اهلل عنها ،واملقصورة اخلارجية البادية للناس اآلن
عبارة عن سور من النحاس واحلديد.

•وبعد تويل عرباين زاده أمر التجديدات يف احلرم النبوي عام
( )1انظــر :وفـاء الوفـا للسمهــودي ( ،)387/2وحتفـة الـزوار للهيتمـي (1276هـ) من قبل السلطان عبد املجيد؛ فقام بوضع أخشاب
ص(.)202
أسفل القبة محاية للحجرة الرشيفة من األتربة والغبار( ،)12كام قام
( )2انظر :تاريخ املسجد النبوي ملحمد إلياس ص(.)185
( )3انظر :وفاء الوفا للسمهودي ( ،)388-387/2حتفة الزوار للهيتمي ( )7انظر :املسجد النبوي يف العرص العثامين ،ص(.)20
( )8انظر :تاريخ املسجد النبوي ملحمد إلياس ،ص(.)187
ص(.)198
( )4انظر :تاريـخ املسجـد النبـوي ملحمـد إليـاس ،ص( ،)185وفاء الوفـا ( )9انظر :املسجد النبوي يف العرص العثامين ص(.)77
( )10املصدر السابق ص(.)108
للسمهودي (.)388/2
( )11انظر :املسجد النبوي يف العرص العثامين ص(.)115
( )5انظر :وفاء الوفا للسمهودي (.)393 -391/2
( )12املصدر السابق ص(.)129
( )6املصدر السابق (.)412 -392/2
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بتجديد اجلدار الغريب عىل نفس نمط بقية اجلدران(.)1

خمطط للحجرة النبوية ملا استقر عليه األمر بعد عامرة السلطان
قايتباي

توسعة السلطان عبد اجمليد:

املدينة يف التحقيق يف حاجة املسجد للعامرة والتجديد،
فرجعا إىل اآلستانة ،وأخربا السلطان عبد املجيد بصدق
حاجة املسجد النبوي الرشيف إىل العامرة والتجديد ،فعند
ذلك جد السلطان وأرسل حليم أفندي وال ًيا عىل العامرة
وبعث معه املهامت من اآلالت والنقود وجمموعة من اخلرباء
واحلجارين والعامل.
وقد متت هذه العامرة امليمونة سنة (1277هـ1861/م)
يف شهر ذي احلجة عىل يد متوليها أسعد أفندي ،وقد
بلغت نفقات هذه العامرة سبعامئة ألف من اجلنيهات
املجيدية ،وذلك غري املؤن واملهامت الواردة يف كل وقت ًّبرا
وبحر ا من احلديد واخلشب والرصاص والصفر والدهان
ً
ونحو ذلك.
أما العامل والبنائني واحلجارين والنقاشني والنجارين
واحلدادين والسباكني ونحوهم يزيد عىل ثالثامئة ومخسني
عاملاً غري الكتبة واملهندسني واملأمورين.

ظلت عامرة السلطان قايتباي ثالثامئة وسبع وسبعني سنة
•ويف عهد السلطان عبد احلميد الثاين عام (1297هـ) تم
حتى بدا بعض التصدع يف أجزاء املسجد؛ فكتب شيخ احلرم
()2
يف ذلك الوقت وهو داود باشا إىل السلطان عبد املجيد وأخربه إصالح التالف من شبابيك وأعمدة ورصاص القبة .
بحاجة املسجد إىل إعادة البناء.
•ويف عهد امللك عبد العزيز آل سعود جرى ترميم طفيف يف
احلجرة النبوية؛ لوجود بعض التشققات يف الدهان(.)3
فأرسل رمزي أفندي وعثامن أفندي املهندس إلجراء
•كانت احلجرة الرشيفة حماطة بمقصورة ،عبارة عن حجرة
كشف شامل للمسجد وحتديد ما يلزم للبناء ،واستعانا بأهل
( )1املصدر السابق ص(.)131
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( )2املصدر السابق ص(.)141 -140
( )3انظر :تاريخ املسجد النبوي ملحمد إلياس ص(.)187

وذلك يف القرن السابع اهلجري عام (678هـ) ،حيث أمر
خاصة مفصولة عن الغرف املجاورة فوق الطبقة األرضية ،من
النحاس األصفر ،يبلغ طول املقصورة من أضلعها اجلنوبية بإنشائها عىل نفس طراز القباب العمرانية الذي شاع بناؤها يف
والشاملية ( 16م ً
امللبس بالرصاص( )4مربعة
رتا) ،وعرضها من الرشقية والغربية ( 15العرص اململوكي ،وكانت من اخلشب ّ
()5
م ً
من أسفلها مثمنة من أعالها  ،وكان الذي توىل أمر بنائها :كامل
رتا)(.)1
الدين أمحد بن عبد القوي ناظر قوص( ،)6ثم قام بتجديدها
السلطان حسن بن النارص قالوون(.)7
•ثم أعيد جتديدها عام (765هـ)( )8يف أيام امللك األرشف
شعبان بن حسني(.)9

خمرج حجرة السيدة عائشة كان يستخدمه النبي  للخروج إىل املسجد

القبة اليت فوق احلجرة النبوية:

•مل تكن احلجرة النبوية مغطاة بقبة ،بل بحظري من آجر يرتفع
متييزا هلا عن بقية سطح املسجد( ،)2حتى
مقدار نصف قامة؛ ً
كان عهد سلطان مرص اململوكي املنصور قالوون الصاحلي()3
أول من أنشأ القبة.
( )1املصدر السابق ص(.)185
( )2انظر :تاريخ املسجد النبوي ملحمد إلياس ص( ،)189حتفة الزوار
البن حجر اهليتمي (.)201
( )3ويل مرص من عام (678هـ) إىل أن مات سنة 684هـ .انظر :البداية
والنهاية يف أحداث السنتني املذكورتني.

( )4انظر :املسجد النبوي يف العرص العثامين دراسة معامرية حضارية ملحمد
هزاع الشهري ص( ،)10-9وفاء الوفا للسمهودي (،)384/2
تاريخ املسجد النبوي ملحمد إلياس ص( ،)189حتفة الزوار البن
حجر اهليتمي(.)201
( )5انظر :تاريخ املسجد النبوي ملحمد إلياس ص(.)189
ريا
خ
وقصد
قال:
( )6انظر :الوايف بالوفيات للصفدي ( )49/7حيث
ً
وحتصيل ثواب ،فقال بعضهم :أساء األدب بعلو النجارين ودق
احلطب .وانظر ً
أيضا :وفاء الوفا للسمهودي ( )385/2حيث نرص
قول بعضهم واستدل له بحديث رواه أبو داود عن أنس( :أن رسول
اهلل  خرج فرأى قبة مرشفة فقال :ما هذه )...وساق احلديث وفيه:
(أما إن كل بناء وبال عىل صاحبه إال ما ال ،إال ما ال) .أي :إال ما البد
منه .واحلديث صححه األلباين .كام يف السلسلة الصحيحة (،)2830
وصحيح الرتغيب (.)1874
( )7انظر :تاريخ املسجد النبوي ملحمد إلياس ص(.)189
( )8انظر :املسجد النبوي يف العرص العثامين ص( ،)9وفاء الوفا للسمهودي
( ،)386/2تاريخ املسجد النبوي ملحمد إلياس ص(.)189
( )9انظر :وفاء الوفا للسمهودي ( ،)386/2تاريخ املسجد النبوي ملحمد
إلياس ص(.)189

79

• ويف عهد األرشف قايتباي عام (881هـ) ظهر يف بعض تعرف بالقبة البيضاء والزرقاء والفيحاء( ،)8وما زالت القبة عىل
أخشاهبا خلل؛ فعضدها متويل العامرة بأخشاب سمرت بنائه حتى اآلن(.)9
معها( ،)1وقد كانت مياه األمطار تترسب من بني األلواح اخلشبية
وتصل إىل سقف احلجرة الرشيفة ،وقد وجدوا آثار املياه عليها
فأصلحوها كذلك(.)2
•ويف عهد األرشف ً
أيضا تم هدم البناء الذي فوق احلجرة
وجتديده بأحجار وعقود قوية ،ثم بنى فوقه قبة من احلجر األسود
واألبيض (وكان لوهنا يف ذلك الوقت أبيض) ( )3ويقدر ارتفاعها
عن سطح األرض بحوايل  10أمتار(.)4
•ويف عام (892هـ) تشققت القبة من أعاليها ومل ينفع الرتميم
فيها؛ فأعيد بناؤها بالبناء املحكم يف عهد األرشف كذلك(،)5
وعمل ً
أيضا قبة صغرية بدلاً من السقف اخلشبي للحجرة
الرشيفة( ،)6وتسمى قبة احلجرة الرشيفة.

(((1القبة باللون األزرق

•وكان لون القبة الكبرية أزرق حتى كان عام (1233هـ)،
حيث أعاد بناءها السلطان حممود بن السلطان عبد احلميد خان
العثامين وبلغت غاية اإلحكام وصبغها باللون األخرض ،وكان
هو أول من صبغها هبذا اللون املعروف إىل اآلن( ،)7بعد أن كانت

( )1انظر :وفاء الوفا للسمهودي (.)386/2
( )2املصدر السابق.
( )3املصدر السابق.
( )4انظر :املسجد النبوي يف العرص العثامين ص(.)10
( )5انظر :وفاء الوفا السمهودي ( ،)387/2وحتفة الزوار البن حجر
اهليتمي ( ،)202وتاريخ املسجد النبوي ملحمد إلياس ص(.)189
( )6انظر :املدينة النبوية معامل وأحداث ملحي الدين إمام ص(،)37
وتاريخ املسجد النبوي ملحمد إلياس ص(.)188
( )7انظر :املدينة النبوية معامل وأحداث ملحي الدين إمام ص( ،)37وتاريخ
املسجد النبوي ملحمد إلياس ص(.)191-188
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(((2انتقال القبة إىل اللون األخرض

توسعة امللك عبد العزيز آل سعود – رمحه اهلل :-

أصدر امللك عبد العزيز آل سعود تعليامت بعامرة وتوسعة
املسجد النبوي الرشيف فأزيلت األروقة الشاملية من البناء
املجيدي بمساحة قدرها (6246م ،)2وأضيف إليها مساحة

( )8انظر :تاريخ املسجد النبوي ملحمد إلياس ص(.)191
( )9انظر :املصدر السابق ،ص(.)188

(6024م ،)2ومتت هذه العامرة ما بني (1949/1368م ـ عندما وضع خادم احلرمني الرشيفني آخر لبنة يف هذا املرشوع
املبارك يف 1414/11/4هـ.
1375هـ1955 /م).

وكانت هذه التوسعة عبارة عن مبنى ضخم حييط العامرة
وبلغت الطاقة االستيعابية للمسجد ( )28.000مصل وهذه
السعودية األوىل من ثالث جهات ،وقد تم تصميمه بحيث
التوسعة عبارة عن مبنى مستطيل طوله (128م) وعرضه (91م)،
يتناسق مع العامرة السابقة ويتكون البناء ،من البدروم والدور
ويتوسطه من الرشق إىل الغرب جناح مكون من ثالثة أروقة.
األريض والسطح وقد زود بعديد من األنظمة املتطورة وف ًقا
ألحدث األساليب العلمية.
ومساحة الدور األريض (82.000م )2وتستوعب
( )150.000مصل وبلغ عدد األعمدة هلذا الدور ()2104
عمو ًدا ،تتباعد عن بعضها بمسافة (6م) لتشكل أفنية بأبعاد
(6×6م) ،أما املناطق التي تعلوها القباب فتبعد األعمدة عن
بعضها بمسافة (18م) لتشكل أفنية بأبعاد (18×18م) ويوجد
من هذا النوع ( )27فناء مغطاة بقباب متحركة.

رسم توضيحي للمسجد بعد التوسعة السعودية األوىل

أما مساحة السطح املهيأة للصالة فتبلغ (58.250م)2
وتستوعب ( )90.000مصل ،فأصبح جمموع املساحة املبنية
واملهيأة للصالة ضمن التوسعة األخرية (140.250م)2
وتستوعب ( )240.010مصل ،أي حوايل تسعة أضعاف
ما كان يستوعبه املسجد بعد التوسعة السعودية األوىل،
فتعترب توسعة وعامرة خادم احلرمني الرشيفني أكرب توسعة
شهدها التاريخ.

ويضاف إىل ذلك مساحة الساحات املحيطة باملسجد املهيأة
توسعة امللك فهد –رمحه اهلل: -
للصالة وقدرها (135.000م )2وتستوعب ()430.000
يف عام 1405هـ قام خادم احلرمني الرشيفني بوضع حجر مصل ،وهكذا يرتفع جمموع عدد املصلني يف املسجد والساحات
األساس ملرشوع التوسعة ،وقد اكتمل العمل يف زمن قيايس إىل أكثر من ( )698.000مصل.
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توسعة امللك عبد اهلل  -حفظه اهلل:-

أما توسعة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل للمسجد
مؤخرا فإن تكلفتها تصل
النبوي الرشيف ،والذي أمر بتنفيذها
ً
إىل  4مليارات و 700مليون ريال.

ويشمل مرشوع التوسعة تركيب  182مظلة تغطي كل
ساحات املسجد النبوي لوقاية املصلني والزائرين واحلجاج من
حرارة الشمس واملطر ،حيث تغطي املظلة الواحدة  576م ً
رتا
مربعا يستفيد منها  200ألف مصل.
ً
إضافة إىل مرشوع تنفيذ الساحات الرشقية للحرم الرشيف
وتبلغ مساحتها  37ألف مرت مربع وتستوعب عند االنتهاء منها
أكثر من ( )70.000مصل إضافة إىل مرشوع مواقف السيارات
واحلافالت والتي تستوعب  420سيارة و 70حافلة.

ضمن مرشوع توسعة امللك عبد اهلل حفظه اهلل

@@@
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وهبذا أكون قد أهنيت رسالتي عن حجرة رسول اهلل 
وقطوف من سريته وأحوال مسجده ،وهذا قليل من كثري
بعد هذا التطواف يف دوحة السرية املباركة نصل لنهاية قصة وغيض من فيض ،وهي مهسة وفاء وبرهان حب ودليل انتامء
احلجرة وحاولت جاهدا اجلواب عن السؤالني يف تقدمت لسيد األتقياء .
الكتاب كيف كانت؟
ويف اخلتام ..هذا جهد املقل ،أسأل اهلل  أن يتقبله مني
ذخرا يل يف اآلخرة
نافعا
ً
وجيعله ً
وكيف صارت؟
خالصا لوجهه الكريم؛ ليكون ً
يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم.
ورسد التاريخ كام هو بكل تقلباته وما يتعلق هبذا من توجيه
رشعي أو لطائف نبوية تربوية وعبق من حياته االرسية وتعبده ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ .
لربه جل وعال.

الخاتمة

استعرضت واياك حال العرب يف اجلاهلية وقيام الدين بمهمة
بث التوحيد لرب العاملني يف الربية  ،ثم انتقلت واياك هلجرة
النبي  للمدينة وبناؤ مسجده.

[الصافات]١٨٢-١٨٠ :

وكيفية البناء وبناء حجرات زوجاته وحققت معنى احلجرة
ثم وجلت واياك للحجرة لنحكي حكايا رسول اهلل  وقصص
أمهات املؤمنني وخصصت صاحبة احلجرة بمزيد بيان ملزيد حمبة
رسول اهلل هلا ثم حياته الرخية يف تلك احلجرات  ،ورسدت لك
زمان وفاته وحمل دفنه.
وترحلنا خلالفة أيب بكر ثم عمر وعثامن ريض اهلل عنهم أمجعني
وما فعلوه باحلجرة ثم تبديل الوليد بن عبد امللك – عفا اهلل عنه-
ليشء من املسجد وادخال احلجرة النبوية خمالفا أمر رسول اهلل 
ثم أوردت النصوص املانعة لذلك وتوسعت فيها بغية تبيني هذا
رست متتبعا ما حصل للحجرة
احلكم ألحبتي املؤمنني وهكذا
ُ
النبوية إىل أن وصلت لعرصنا احلارض.
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املراجع

العقيدة:
1 .1احلجج الباهرة يف إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة ،حممد بن أسعد الصديقي ،حتقيق ودراسة د.عبد اهلل حاج عيل منيب،
مكتبة األمام البخاري ،الطبعة األوىل 1420هـ 2000 /م.
2 .2العواصم من القواصم ،القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري اإلشبييل ،حتقيق حمب الدين اخلطيب ،وحممود
مهدي االستانبويل ،دار اجليل ـ بريوت لبنان ،الطبعة الثانية1407 ،هـ 1987 /م.
3 .3املباحث العقدية املتعلقة بقرب النبي  ،بدر مقبل الظفريي ،مطبوعات وزارة األوقاف القطرية.
4 .4حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد ،األلباين ،مكتبة املعارف ـ الرياض1422 ،هـ 2001 -م.
5 .5رشح الصدور بتحريم رفع القبور ،الشوكاين ،اجلامعة اإلسالمية ـ املدينة املنورة ،الطبعة الرابعة1408 ،هـ.
6 .6عامرة القبور ،عبد الرمحن بن حييى املعلمي ،املكتبة املكية ـ مكة املكرمة ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.
7 .7جمانبة أهل الثبور املصلني يف املشاهد وعند القبور ،عبد العزيز بن فيصل الراجحي ،مكتبة الرشد1425 ،هـ 2004 -م.
القرآن وعلومه:
8 .8اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي ،حتقيق أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املرصية ـ القاهرة ،الطبعة الثانية
1384هـ 1964 /م.
9 .9أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،دار الفكر ـ لبنان (1415هـ 1995-م).
1010تفسري ابن كثري ،دار طيبة ،بتحقيق سامي بن حممد سالمة ،الطبعة الثانية1420 ،هـ 1999 -م.
1111روح املعاين ،األلويس ،حتقيق عيل عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية ـ بريوت ،الطبعة األوىل1415 ،هـ.
احلديث ورشوحه:
1212األدب املفرد ،البخاري ،مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ـ الرياض ،الطبعة األوىل1419 ،هـ 1998 /م.
1313اآلثار ،حممد بن احلسن الشيباين ،حتقيق أبو الوفا األفغاين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان.
1414التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانديد ،ابن عبد الرب ،حتقيق مصطفى بن أمحد العلوي ،حممد عبد الكبري البكري ،النارش:
وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ املغرب ،طبعة 1387هـ.
1515اجلوهر النقي عىل سنن البيهقي ،ابن الرتكامين ،دار الفكر.
1616السلسلة الصحيحة لأللباين ،مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل (ملكتبة املعارف) 1422هـ -
2002م.
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1717السنن الكربى للبيهقي ،حتقيق حممد عبد الباقي عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة الثالثة1424 ،هـ 2003 /م.
1818السنن الكربى للنسائي ،مؤسسة الرسالة ـ بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،هـ 2001 /م.
1919الفوائد ،متام الرازي ،حتقيق محدي عبد املجيد السلفي ،مكتبة الرشد ـ الرياض ،الطبعة األوىل 1412هـ.
2020املستدرك عىل الصحيحني ،احلاكم النيسابوري ،حتقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ـ بريوت ،الطبعة األوىل
1411هـ 1990/م.
2121إحكام األحكام رشح عمدة األحكام ،ابن دقيق العيد مع حاشية الصنعاين ،املكتبة السلفية ط1409هـ.
2222إكامل املعلم بفوائد مسلم ،القايض عياض بن موسى ،حتقيق حييى إسامعيل ،دار الوفاء ـ مرص ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.
2323حاشية السندي عىل ابن ماجه ،حتقيق حممد بن عبد اهلادي التتوي ،دار اجليل ـ بريوت.
2424سنن ابن ماجه ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية ـ فيصل عيسى البايب احللبي.
2525سنن الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وحممد فؤاد عبد الباقي ،النارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي ـ مرص ،الطبعة
الثانية1395 ،هـ 1975 /م.
2626سنن أيب داود ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ـ بريوت.
2727رشح النووي عىل مسلم ـ دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ،الطبعة الثانية 1392هـ.
2828رشح صحيح البخاري ،ابن بطال ،مكتبة الرشد ـ الرياض ،حتقيق أبو متيم يارس بن إبراهيم ،الطبعة الثانية1423 ،هـ /
2003م.
2929صحيح ابن حبان ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ـ بريوت ،الطبعة الثانية 1414هـ 1993 /م.
3030صحيح ابن خزيمة ،حتقيق د.حممد مصطفى األعظمي ،املكتب اإلسالمي ـ بريوت.
3131صحيح البخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص النارص ،دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد
فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة األوىل 1422هـ.
3232صحيح مسلم ،دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي.
3333طرح التثريب يف رشح التقريب ،عبد الرحيم بن زين العراقي ،حتقيق أمحد بن عبد الرحيم أبو زرعة ،دار إحياء الرتاث
العريب.
3434عون املعبود رشح سنن أيب داود ،حممد أرشف بن أمري بن عيل العظيم آبادي ،دار الكتب العلمية ـ بريوت ،الطبعة الثانية،
1415هـ.
3535فتح الباري ابن حجر ،دار املعرفة ـ بريوت1379 ،هـ ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديث حممد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه
وصححه وأرشف عىل طبعه حمي الدين اخلطيب.
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3636فتح الباري ،ابن رجب ،مكتبة الغرباء األثرية ـ املدينة املنورة ـ 1417هـ 1996 -م.
3737فيض القدير ،املناوي ،املكتبة التجارية الكربى ـ مرص ،الطبعة األوىل 1356هـ.
3838مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،عيل بن حممد القاري ،دار الفكر ـ بريوت ،الطبعة األوىل1422 ،هـ 2002 /م.
3939مرويات املزاح والدعابة عن النبي  ،فهد العتيبي ،دار بلنسية ـ الرياض ،الطبعة األوىل1424 ،هـ.
4040مسند أيب يعىل املوصيل ،حتقيق حسني سليم أسد ،دار املأمون للرتاث ـ دمشق ،الطبعة األوىل1404 ،هـ 1984 /م.
4141مسند أمحد ،مؤسسة الرسالة ،حتقيق شعيب األرنؤوط ـ عادل مرشد وآخرون ،إرشاف د.عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي،
الطبعة األوىل1421 ،هـ 2001 -م.
4242مشكاة املصابيح األلباين ،املكتب اإلسالمي ـ بريوت ،الطبعة الثالثة 1985م.
4343مصنف ابن أيب شيبة ،حتقيق كامل يوسف احلوت ،مكتبة الرشد ـ الرياض ،الطبعة األوىل 1409هـ.
4444مصنف عبد الرزاق الصنعاين ،حتقيق حبيب الرمحن األعظمي ،النارش :املجلس العلمي ـ اهلند ،الطبعة الثانية 1403هـ.
التخريج والزوائد:
4545الصارم املنكي يف الرد عىل السبكي ،شمس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبيل ،دار الكتب العلمية ـ بريوت،
1405هـ 1985 -م.
الفقه:
4646األم ،الشافعي ،دار املعرفة ـ بريوت ،طبعة 1410هـ 1990 /م.
4747البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،ابن نجيم املرصي ،دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة الثانية.
4848املحىل ،ابن حزم ،دار الفكر بريوت.
4949املغني البن قدامة ،مكتبة القاهرة ،طبعة 1388هـ 1968 /م.
5050إعالم الساجد بأحكام املساجد ،حممد عبد اهلل الزركيش ،حتقيق أبو الوفا مصطفى املراغي ،الطبعة الثانية1403 ،هـ.
5151أحكام اجلنائز ،األلباين ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة الرابعة1406 ،هـ 1986 /م.
كتب ابن تيمية:
5252اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ،ابن تيمية ،دار عامل الكتب ـ بريوت ط1419هـ 1999 -م ،حتقيق:
نارص عبد الكريم العقل.
5353اإلخنائية ،ابن تيمية ،حتقيق الداين بن منري آل زهوي ،املكتبة العرصية ـ بريوت ،الطبعة األوىل 1423هـ.
5454اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،ابن تيمية ،دار العاصمة ـ السعودية1419 ،هـ 1999 /م.
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5555جمموع الفتاوى ابن تيمية ،حتقيق عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،النارش  :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة
النبوية ،اململكة العربية السعودية1416 ،هـ 1995 /م.
5656منهاج السنة النبوية ،ابن تيمية ،حتقيق حممد رشاد سامل ،النارش :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الطبعة األوىل،
1406هـ 1986 /م.
كتب ابن القيم:
5757إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ابن القيم ،حتقيق حممد حامد الفقي ،مكتبة املعارف ـ الرياض.
5858زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ابن القيم ،مؤسسة الرسالة بريوت ـ مكتبة املنار اإلسالمية الكويت ،الطبعة السابعة والعرشون،
1415هـ 1994 /م.
الرقائق:
5959اجلامع يف السنن واآلداب واملغازي والتاريخ ،مؤسسة الرسالة املكتبة العتيقة بتونس ،الطبعة الثانية1403 ،هـ 1983 -م،
حتقيق حممد أبو األجفان وعثامن بطيخ.
6060الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،ابن حجر ،دار الفكر ،الطبعة األوىل1407 :هـ 1987 /م.
6161حتفة الزوار إىل قرب النبي املختار ،ابن حجر اهليتمي ،دار الصحابة للرتاث ـ طنطا ،الطبعة األوىل1412 ،هـ 1992 /م.
6262لطائف املعارف ،ابن رجب ،دار ابن حزم للطباعة والنرش ،الطبعة األوىل 1424هـ 2004 /م.
السرية والشامئل:
6363الرحيق املختوم ،صفي الرمحن املباركفوري ،دار العاصمة ـ دمشق ،الطبعة األوىل1427 ،هـ.
6464السرية النبوية ،ابن كثري ،حتقيق مصطفى عبد الواحد ،دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت لبنان1395 ،هـ 1976/م.
6565اليوم النبوي ،عبد الوهاب الطريري ،مكة املكرمة.
6666دالئل النبوة البيهقي ،دار الكتب العلمية ـ بريوت ،الطبعة األوىل 1405هـ.
6767سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ،حممد بن يوسف الصاحلي الشامي ،حتقيق وتعليق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود،
والشيخ عيل حممد معوض ،دار الكتب العلمية ـ بريوت ،الطبعة األوىل1414 ،هـ 1993 /م.
6868رشف املصطفى ،عبد امللك بن حممد بن إبراهيم النيسابوري اخلركويش ،دار البشائر اإلسالمية ـ مكة ،الطبعة األوىل
1424هـ.
6969حممد رسول اهلل ،أمحد تيمور بابشا ،دار اآلفاق العربية ،طبعة 2003م.
7070مالحظات واستدراكات عىل كتاب بيوت الصحابة  حول املسجد النبوي الرشيف ،حممد إلياس عبد الغني ،جملة املشكاة.
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التاريخ:
7171البداية والنهاية ،ابن كثري ،دار هجر1424 ،هـ 2003 -م ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي.
7272تاريخ دمشق ،ابن عساكر ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،طبعة 1415هـ 1995 /م.
7373املعارف ،ابن قتيبة ،حتقيق ثروت عكاشة ،النارش :اهليئة املرصية العامة للكتاب ـ القاهرة ،الطبعة الثانية 1992م.
الرتاجم والطبقات:
7474التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول لصديق حسن خان ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -قطر  -ط1
 1428هـ 2007 /م7575الطبقات الكربى ،ابن سعد ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ـ بريوت ،الطبعة األوىل 1410هـ /
1990م.
7676الوايف بالوفيات ،الصفدي ،حتقيق أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء الرتاث ـ بريوت ،طبعة 1420هـ 2000 /م.
7777تقريب التهذيب ،ابن حجر ،حتقيق حممد عوامة ،دار الرشيد ـ سوريا ،الطبعة األوىل1406 ،هـ 1986 /م.
7878هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،يوسف بن عبد الرمحن املزي ،حتقيق د.بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة ـ بريوت،
الطبعة األوىل1400 ،هـ 1980 /م.
7979سري أعالم النبالء ،الذهبي ،دار احلديث ـ القاهرة ،طبعة 1427هـ 2006 /م.
البلدان واألماكن:
8080املدينة املنورة ـ تطورها العمراين .تراثها املعامري .صالح ملعي مصطفى ط 1دار النهضة العربية بريوت 1401هـ.
8181املدينة النبوية معامل وأحداث ،حمي الدين إمام.
8282املغانم املطابة يف معامل طابة ـ جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي ط 1حتقيق محد اجلارس ـ دار الياممة .الرياض 1398هـ.
8383أخبار مدينة الرسول ((الدرة الثمينة)) حممد بن حممود بن النجار البغدادي .حتقيق صالح بن حممد مجال ـ مكتبة الثقافة بمكة
املكرمة 1410هـ
8484تاريخ املسجد النبوي ،حممد بن إلياس عبد الغني ـ ط1416 1هـ1996/م.
8585حتقيق النرصة بتلخيص معامل دار اهلجرة/زين الدين أيب بكر املراغي/حققه حممد األصمعي .مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
بريوت ط1401 2هـ
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8686عمدة األخبار يف مدينة املختار ـ الشيخ أمحد بن عبد احلميد العبايس ط 4النارش أسعد طرابزوين احلسيني ـ توزيع املكتبة
العلمية باملدينة املنورة.
8787وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى ،السمهودي ،دار الكتب العلمية1419 ،هـ.
اللغة والعاجم:
8888القاموس املحيط ،الفريوز آبادي ،حتقيق مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإرشاف حممد نعيم العرقسويس ،مؤسسة الرسالة
للطباعة والنرش والتوزيع ـ بريوت لبنان.
8989النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ابن األثري ،املكتبة العلمية ـ بريوت1399 ،هـ 1979 /م.
9090تاج العروس من جواهر القاموس ،مرتىض الزبيدي ،دار الفكر ـ بريوت ،ط 1414/ 1هـ.
9191رشح ابن عقيل أللفية ابن مالك ،ابن عقيل ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار الرتاث ـ القاهرة ،دار مرص للطباعة،
الطبعة العرشون1400 ،هـ 1980 /م.
9292لسان العرب ،ابن منظور ،دار صادر ـ بريوت ،الطبعة الثالثة 1414هـ.
كتب وأبحاث غري منشورة:
9393املسجد النبوي يف العرص العثامين دارسة معامرية حضارية ،حممد هزاع الشهري ،رسالة دكتوراة غري منشورة بقسم الدراسات
العليا التارخيية واحلضارية بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى (1407هـ1978/م).
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