
r

�
¢



 :

ISBN :

     .

      
 / ...]  

    . [.- : .  
.=.

 .).(

.

 .  )(    – .–  – .
 .)(  – .–––.
 .)(  – .– . .  

– .–– . .
   – .   – . .    –

   . .       – .–    
–   . .    

 . ..

 / /BP

BP
 /

/



�
¢
£

:دراسة يف التاريخ ورواية احلديث واألثر تكشف النقاب عن حقائق مهمة
Jيف بيت فاطمة يف بيت عائشة كما انه مل يدفن2مل يدفن النيب . ١

النبوي األوىل، ومها خارج الروضةإن قرب أيب بكر وعمر خارج حدود املسجد . ٢
صة اليت لزم املؤرخون عنها الصمتمدفون يف حجرته اخلا2إن النيب . ٣

يف بيت عائشة هو قرب رمزي وخمتلقالذي إن القرب النبوي . ٤
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اإلهداء

اإلمـام علـي اهلـادي وولـده اإلمـام احلـسن          ياممـ إو يديأهدي هذا اجلهد إىل س    
العسكري عليهما السالم، لعله خيفف عن تلك اآلالم اليت نزلت على قلب رسول اهللا            

.مها بسامراءاوسلم بعد أن انتهكت حرمتهما وهدمت روضتوآله صلى اهللا عليه

وسلم أن يتقبله مين ويثيبين عليـه برمحتـه،   وآله سائالً اهللا ورسوله صلى اهللا عليه 
وينفعين به يف آخريت، إنه كـرمي اإلحـسان، ولـه املنـة، ومنـه الغفـران، وهـو القائـل عـز                  

:شأنه
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فإين يا رب إليك وإىل رسولك راغب ومـن فـضلك وفـضل رسـولك صـلى اهللا           
.تدور عيين مييناً ومشاالًأسأل حينما أقف بني يديه عطشانوسلموآله عليه

بيـد علـي بـن أيب طالـب     اًوسترى عيين رسول اهللا واقفا عند احلوض يسقي أناس   
.آخرين يساقون بسياط من ناراًد عنه أناسوويذ

:سأقف بني يدي حضرته وسيسألين عن.. هناك
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.أحبهم: فإن قلت

.أين البينة على املودة يف عترة أمحٍد: قيل يل

:فأجيب
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خادمك وولدك نبيل
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مقدمة الكتاب

احلمد هللا على ما أنعم وله الشكر مبا أهلم والثناء مبا قدم من عموم نعـم ابتـدأها      (
ء ادها، ونـأى عـن اجلـز   نن أوالها، جم عن اإلحـصاء عـد     موسبوغ آالء أسداها، ومتام     

.)١()أمدها، وتفاوت عن اإلدراك أبدها

:وبعد

.ىل الزوالإفكل عمٍل ما مل يكن مسبوقاً بالعناية اإلهلية فمصريه 

ا بعدم الرؤية حلقائق وإم... وزواله يكون إما بعدم التمكن من املضي فيه وإجنازه  
.األشياء
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لنيـة يف العمـل فمـا كـان هللا      ومن حقائق األشياء أن يلتفت العامل إىل القـصد وا         
...ينمو
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ومـا كنـا لنـرى    .. ويف هذا العمل ما كنا لنمضي فيه وننجزه إال بفضل اهللا تعـاىل       
حقائق األشياء إال بتوفيق اهللا جل شأنه وبني هذا وذاك مل يفارقنا نظر بضعة رسـول اهللا         

وسلم إلينا فهي قلبه وروحه اليت بني جنبيـه فاطمـة الزهـراء البتـول            وآله   اهللا عليه صلى  
.يهانعليها وعلى أبيها وبعلها وبهصلوات اهللا وسالم

، الـذي بلطـف     )هذه فاطمة عليها الـسالم    (فهذا العمل من بركات أحباث كتاب       
إىل الناس، فله احلمد  اهللا وسابق عنايته ومنه وفضله وفقنا لكتابته وسهل علينا إخراجه           

.على ما أنعم وله الشكر مبا أهلم
ولوال التوفيق يف إجنازه ما كنت ألمتكن من إمتام هذا البحث ومل أكـن أتوفـق أن              

وسـلم مل يـدفن يف بيـت    وآلـه  ن النيب األعظم صـلى اهللا عليـه      أ: أصل إىل حقيقة وهي   
يف حجرته اخلاصة الـيت لـزم   عائشة، كما مل يدفن يف بيت فاطمة عليها السالم؛ وإمنا هو   

هـا أشـد احلـرص،      ئحياهلا الرواة الصمت، فصموا وعمـوا عنـها، وحرصـوا علـى إخفا            
وآله ويأىب اهللا إال أن يتم نوره، ويظهر حقيقة موضع قرب حبيبه املصطفى صلى اهللا عليه      

وسلم وروضته، وإن أبا بكر وعمر مل يـدفنا جبـواره، ولـيس مهـا يف روضـته، وإمنـا مهـا           
وسـلم بيـده، وحـد    وآلـه  املسجد النبـوي الـذي بنـاه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه        خارج

.ما دفنا خارج حدود املسجد األوىل وليس حدوده احلاليةإحدوده الوحي، أي 
فضالً عن إثبات حقـائق كـثرية ارتبطـت ارتباطـاً وثيقـا مبوضـوع البحـث مـا كنـا              

فيـه إىل االسـتخارة   ئلتجـ أالذي كنـت  إىل احلد .. لنستطيع أن نتجاهلها أو نؤجل بياا 
بكتاب اهللا يف معرفة الصالح يف ترك بعض هذه احلقـائق أو تدوينـها يف هـذا البحـث أو         
ختصيص عناوين مستقلة هلا، فكانت النتيجة أن خيرج هـذا الكتـاب ضـمن هـذا املقـدار         

.الذي شاء اهللا تعاىل أن يكون
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ستجد أيها القارئ الكرمي كم هي عظيمة اآلالم اليت أدخلت على قلب رسـول            و
وسلم، وكم هي شديدة املصائب اليت نزلت بـه؛ حينـها ال جتـد    وآله اهللا صلى اهللا عليه   

وال متلـك القـوة يف مـسك اجلفـون،        .. يف نفسك القدرة على حبس اآلهات والـشجون       
.وتقاطر دمع العيون

يف وسـلم وآله صلى اهللا عليهفاعلم أن لرسول اهللافإن وجدت هذا هو حالك،     
ذوه مفراً، وإن مل تكن كذلك؛ وكان العكس هو حقيقة احلـال،      آقلبك مقراً ومن الذين     

.فعندها ال ينفع املقال

وستجد يف هذا الكتاب أن البحـث مقـدم بـني يـديك وأن اخلطـاب موجـه إليـك            
ثالثــاً، مث عــد أنــت بنفــسك إىل نفــسك  ومثقفــاً .. ومتحــرراً ثانيــاً.. فكــن منــصفاً أوالً

نقاط البحث، واستعن باهللا، وبثقتك بنفسك، ومبصادرك اإلسـالمية، فمـا           يف  وحاورها  
من معلومة إال وقد نقلتها إليك من مصدرها، ودونتها من أقالم مصنفيها، فمـا أنـا إال       

أو .. نـها ناقل لك مما من اهللا به علي من رؤيـة هلـذه احلقـائق الـيت قـد تكـون شـغلت ع                 
.غضضت الطرف فانصرفت إىل غريها

فكل هذه احلقائق ذكرا الصحاح وغريهـا بعـد أن محلـها احلفـاظ يف صـدورهم،        
وتناقلتها مشاخيهم، وتذاكروها يف حلقام، ودونتها مصنفام على خمتلـف مذاهبـهم،      

مـن  ومنـهم   .. ومنهم من رآها شورى بينـهم     .. واعتقادام، فمنهم من وجدها اجتهاداً    
اعتقدها من حسن الفعال، وعليها يتوقف الـصاحل العـام، فيمـا صـنفها الـبعض خمالفـة              

.وسلم وشريعتهوآله لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه

صـحابة رسـول   السـيما و.. وحنن يف هذا البحث لسنا بصدد التقييم لشخصية ما       
فكل اخللق سـيقف  بابتالئهم، وسلم فلم نعش معهم، ومل نبتِلوآله   اهللا صلى اهللا عليه   

.أمام اهللا، وسيسأهلم
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.وسيجزي اهللا الشاكرين ويعذب الكفار واملنافقني

.ستنجلي الصورة بأنقى درجاا.. هناك
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بل إن القرآن ليعطي صورة أخرى من صور انكـشاف احلقـائق ملـا هـو أبعـد مـن         
إذ كيف للخيـال أن يـصل إىل رسـم    !! بل ملا هو يفوق اخليال؟  .. التخاطب بني املؤمنني  

:صورة التحاجج بني أهل النار
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:وقوهلم
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النار وعذاا غري مانعة هلم من التحاجج فيما بينـهم، فهـل مـن شـيء     فإذا كانت  
.مينعهم يف احلياة الدنيا وهم تبع لبعضهم

:وعليه

ـا  فإننـا مل نـأِت    .. بيان بعض املواقف  فنحن إذ نذكر هذه األحداث، ونتعرض ل      
.من قراءة األبراج؛ ومل تكن مقرونة حبركة الكواكب

اإلســالمية مــن القــرآن وتفاســريه؛ واحلــديث  وجــدت يف أمهــات املــصادر.. إمنــا
وتدوينه يف الصحاح، والسنن، واملستدركات واملسانيد، واملعاجم، والزوائد، واجلوامع،      

، ومقـدمات، وغريهـا مـن كتـب التـراجم، والعلـل،             وما تبعهـا مـن شـروح، وحـواٍش        
.والنقد، واجلرح، والتعديل، والسري، والتواريخ

.ملتشرعون، وتفقه املتفقهون ومتذهب املتمذهبونتشرع ا.. فمن هذه املصادر

:ولذلك

هو الـدوران مـع شـخص رسـول     : كان من الثوابت اليت اعتمدنا عليها؛ ونعتمد     
وسلم حنب من أحب، ونبغض من أبغض، مـع إقراـا باألدلـة    وآله اهللا صلى اهللا عليه   

يستـسيغه  اليت قد ال تنسجم مع خزين عقلي موروث عند البعض، أو حديث مقروء ال     
:ها إىل األذواق؛ كما قال الشاعراالبعض اآلخر فأوكلن

 
 

  
 

طـرح الـسؤال والبحـث عـن     : ومن الثوابت اليت قامت عليها أسس البحث هـي     
.اإلجابة؛ فأمجل ما يف نعمة العقل هو املعرفة، وأجحد ما فيه هو اجلهل
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:ومن هنا

لالستشهاد بـبعض األدلـة أو األحاديـث    اًفقد جتد أيها القارئ الكرمي هناك تكرار     
و نقـص إلحـدى   أو املواقف اليت مل جند بداً إال بذكرها كي ال يكون هناك فـراغ ذهـين أ          

.ومع هذا فالكمال هللا وحده.. فقرات البحث

!! برة يف كومة قـش   إالكتاب بثقل مادته البحثية كنا فيه كمن يبحث عن          .. وألن
ولكن اهللا مين على من يشاء، ويهدي إليـه مـن أنـاب، فاملـسجد الـذي بنـاه رسـول اهللا             

ؤمنني جر أمهات املـ على شكله األول، فقد هدمت ح      بقمل ي وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  
ام الوليد بن عبد امللـك ببنـاء الـشكل املخمـس علـى قـرب       وأدجمت مع بعضها اآلخر، وق    

وسلم بعد أن هدم بيت فاطمة على من فيـه وأدخلـه يف        وآله   رسول اهللا صلى اهللا عليه    
.هذا البناء املخمس

إىلإضـافة  فضال عن النصوص اليت مل تكن تامة البيان يف حتديـد القـرب املقـدس،             
.تداخل األحاديث، وتزييف احلقائق وتغيري الوقائع وتسييس املواقف وغريها

وسلم ومضينا يف البحث وآله فاستعنا باهللا ومتسكنا بآل رسول اهللا صلى اهللا عليه
فكان هذا الكتاب بفصوله الثالثة اليت متايزت فيما بينها يف املنـهج البحثـي والـصياغة يف       

فكان الفصل األول خيتلف مبنهاجه وهيكلية مباحثه اليت تـدور  هيكلية املوضوع وإثباته،   
وتـسابقهم  ،وسـلم وآلـه  حول أسباب ترك الصحابة لـدفن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه         

،وهل حقا تويف يف بيـت عائـشة     ؛وموضع دفنه  ،وحقيقة اختالفهم يف جتهيزه    ،للسقيفة
حممـوالً إىل املـسجد حينمـا    وملـاذا خيـرج  ؛وملاذا يتكتم الرواة على حجـرة الـنيب اخلاصـة     

!؟صلى أبو بكر بالناس
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بينما امتاز الفصل الثـاين يف منهجـه البحثـي فكـان اسـتداللياً يرتكـز علـى إدراج           
األدلة اليت أزالت الضباب عن موضع القرب املقدس، وحتديد موقعه، وبيان حقيقـة دفـن           

.ومهي وخمتلق؛ وان القرب النبوي يف بيت عائشة هو قربالشيخني يف خارج املسجد

استقرائيا وحماججـاً لـبعض اآلراء   : يف حني ظهر منهاج البحث يف الفصل الثالث   
وسـلم، وحـصرها فيـه،    وآلـه  اليت دارت رحاها حول ملكية بيوت النيب صلى اهللا عليـه     

وإمكانية الـسكن فيهـا؛ وكيفيـة حتقـق هـذه اإلمكانيـة مـع عـدم انتقـال امللكيـة، ونفـي             
وانتفـاء اإلذن النبـوي والقـرآين مـن الـدخول إليهـا، فكيـف           ،الوصية، وسقوط املؤونـة   

.!؟استملكتها أزواجه وسكن فيها؛ وكيف باعت عائشة بيتها والنيب مدفون فيها

أيهــا القــارئ اوغريهــا مــن املناقــشات ورد الــشبهات، وكــشف احلقــائق ســتجده
.الكرمي بني يديك

.واهللا الشاهد علي وعليك

PÎ  Í  Ì  ËÏ Ò  Ñ  ÐÓO)١(.

.واحلمد هللا رب العاملني

-من جوار عقيلة بين هاشم السيدة زينب عليها الـسالم    -مجع يف دمشق الشام     
نـة ورحيانـة   اجلوكتب يف كربالء جبوار سيد شباب أهل       ،مكتبة األسد العامة   ةومن أروق 

.الرسول وقرة عني البتول أيب عبد اهللا اإلمام احلسني بن علي عليهما السالم

٢٠٠٦هـ ــ ١٤٢٧ام يف ع
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األولالفصل 

ختالف الصحابة يف موضع إ

)وسلموآله صلى ا عليه(دفن النيب





١٧

األولاِّـبحث 

(١)!؟وسلموآله النبي صلى اهللا عليهاختالف اِّـهاجرين واألنصار أين يدفنون

شـرأب  أوسـلم   وآلـه    صـلى اهللا عليـه    ملا تويف رسول اهللا      :قال العالمة السيوطي  
صـلى اهللا   واختلفوا أين يـدفن رسـول اهللا         ،واحنازت األنصار  ،وارتدت العرب  ،النفاق
.(٢)فما وجد عند ذلك من أحد علموسلم وآله عليه

١
















٢
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وبلـده الـذي ولـد     فأراد أهل مكـة مـن املهـاجرين رده إليهـا ألـا مـسقط رأسـه                
.(١)فيه

ــا دار    ــة أل ــه باملدين ــصار دفن ــن األن ــة م ــل املدين ــدار  وأراد أه ــه وم هجرت
.(٢)نصرته

.(٣)وأرادت مجاعة نقله إىل بيت املقدس ألنه موضع دفن األنبياء

.(٤)وقال آخرون بل مبسجده

.(٥)وقال غريهم بل بالبقيع

. (٦)فدفنوه حبجرته حيث قبض! !مث اتفقوا على دفنه

     مسعت رسـول اهللا صـلى     :ذلك هو قول أيب بكر     وقد أشار السيوطي إىل أن مرد
:وسلم يقولوآله عليهاهللا

.(٧)ما من نيب يقبض إال دفن حتت مضجعه الذي مات فيه

١



٢
٣


٤
٥
٦


٧
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ــا امل واألملباألســىسيــشعر بــال شــك املــسلم هــذه الروايــة فانــه  أحينمــا يقــر مل

هـذا املـستوى يف دفـن رسـول اهللا     إىليف اخـتالفهم  واألنـصار بالصحابة من املهـاجرين     
.األسبابوسيفكر مليا فيما حدث ويبحث عن 

إىلكـانوا قـد اختلفـوا يف دفـن الـنيب      وإذاال  أماحملزن   األمرفهل حقا حدث هذا     
؟اإلسالموقيام األمةأمورهذا املستوى فكيف سيكون حاهلم يف غريه من 

:ونقول

إال أـا  األسـئلة واثارـا لكـثري مـن      ملتصرخ به من األ    اممان الرواية على الرغم     
اًذلك فهي تثري كـثري عن بعناية كبرية هلدف حمدد سيمر بيانه الحقا ولكنها فضال          تصيغ
:كاآليتوهي -أسلفنا كما -األسئلة من 

جتهيـزه  أمـور هو حبالـه مـن   بل ملاذا مل يوِص،تركهم النيب دون وصية ملاذا: أوال
هذا اخلـالف الـذي وقـع بـني املهـاجرين         الوصيةلصالة عليه وليمنع يف هذه      وتغسيله وا 

لـه مـن الـصحة    أسـاس فيكون هذا اخلالف بني الـصحابة ال      أوصىفاما انه    ،واألنصار
.وبه يتضح كذب الذين قالوا انه مل يوص

يف موضع دفن رسول واألنصارهذا اخلالف بني املهاجرين أواما انه مل يوص فنش
.هذا املستوىإىلاهللا 

للمهاجرين وسلموآله صلى اهللا عليهال أدري ما الذي فعله النيب األعظم : ثانياً
حىت أراد البعض منهم نقل جثمانه إىل فلسطني ودفنه يف بيت املقـدس وكأنـه            واألنصار
.بين إسرائيلأنبياءنيب من 

!عمـه العبـاس  أين بنو هاشم وبنو عبد املطلـب أيـن   !؟أين أهله وعشريته :ثالثاً
!؟عليه السالموأين علي أمري املؤمنني 
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وكـأن الـنيب األعظـم لـيس مـن العـرب وال تربطـه ـم         !؟ملاذا غيبوا عن احلدث  
.روابط القرابة والعشرية

وكيـف  .. !؟ما الذي جعلهم يتفقون على دفنه بعد هذا االختالف الكبري         :رابعا
أم ؟أوحي إلـيهم أ . .حمالً لدفنهوسلم ه وآلصلى اهللا عليهتسىن هلم اختيار حجرة النيب      

!؟ملكهم برأيه واستجمع قلوم بقولهاًن أحدأ

فقـال أبـو   ،فما وجد عند ذلك مـن أحـد علـم          :قول احلافظ السيوطي  : خامسا
:يقولوسلم وآله صلى اهللا عليهمسعت رسول اهللا :بكر

. )١(»ما من نيب يقبض إال دفن حتت مضجعه الذي مات فيه«
!؟بعناية كبريةتأن الرواية صيغيؤكد 

:ألا

أرادت أن تـصف أبــا بكــر بأنــه رجـل املرحلــة وصــاحب احللــول يف األمــور   -١
حىت لو كان على وسلم وآله صلى اهللا عليهالسيما معضلة دفن النيب األعظم ،املعضلة
.املهاجرين  واألنصار حيث أراد بعضهم نقله إىل بيت املقدسحساب

فيمـا  -وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليهكر بسماعه حلديث رسول اهللا      ب وتفرد أب -٢
»مل يوجـد أحـد عنـده علـم بـذلك     «:دون أحد من الناس حبيث    -يتعلق بدفن األنبياء    

.غري موضوعي

د هـذا  كّـ ؤإن هذا التفرد يفتقر إىل كثري من النصوص اليت تعاضده فت          السيما أن و
بعلـم  عليـه الـسالم   ي أمـري املـؤمنني   مثلما تضافرت النصوص يف اختـصاص علـ      ،املعىن

.وسلموآله صلى اهللا عليهرسول اهللا 
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ألن الـسمع يقتـضي   ،ال تنسجم مـع هـذا التفـرد       »مسعت رسول اهللا  «:قوله-٣
،وقـد يكـون غـريه مسـع أيـضاً     ،فقـد يكـون وحـده الـذي مسـع الـنيب      ،د واإلطالق يالتقي

سجماً مـع حالـة اخلـصوصية    لكـان منـ  )حـدثين (فلو كان اللفظ     ،والسمع غري التحديث  
.واالنفرادية

.فال يعتد ا»اآلحاد«هذه الرواية عند أهل احلديث من -٤

وآلـه  اهللا عليـه صـلى   رواه عـن الـنيب    مـن   هذا الكالم ال نعلم      :وفيها قال البزار  
.(١)إال أبو بكروسلم

،وقد ضعفه حيىي بن معـني   »احلسني بن عبد اهللا   «هذه الرواية ضعيفة لوجود     -٥
.(٢)متروك احلديث:النسائيوقال،وتركه أمحد بن حنبل

:وعليه

؟وسلموآله صلى اهللا عليهعند دفن رسول اهللا اًهل كان أبو بكر حاضر

.مل يكن حاضرا: واجلواب

:بدليل

مـا علمنـا بـدفن رسـول اهللا        «:ما رواه ابن إسحاق وغريه عن عائشة قالـت        -١
.(٣)»صوت املساحي يف جوف ليلة األربعاءحىت مسعنا بوسلم وآله صلى اهللا عليه

١
٢
٣




–


!
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وعمـر مل   إن أبـا بكـر    «: البخـاري وهو مـن شـيوخ       ةما رواه ابن أيب شيب    - ٢
كانـا يف األنـصار فـدفن الـنيب قبـل أن      وسـلم  وآلـه   صلى اهللا عليـه   يشهدا دفن النيب    

!! (١)»يرجعا

فـن  مبحـضره يف د ومـىت اختلفـوا  . .وسـلم وآلـه  صـلى اهللا عليـه   فمىت حدثه النيب    
وهـل حقـا هـو الـذي رد علـى          ؛علـيهم  فأشار..وسلموآله   صلى اهللا عليه  رسول اهللا   
!؟طالب عليه السالمأيبأم أنه اإلمام علي بن ،اختالفهم

:إذن

األكـرم قد شهدوا دفن النيب واألنصاربكر وعمر وكثري من املهاجرين   أبومل يكن   
جاءواأصحابههم قلة قليلة من وسلم وان الذين شهدوا دفن النيب    وآله   صلى اهللا عليه  

.املصابأهلواساة علي عليه السالم وبين هاشم فهم مل

النفـر القليـل الـذين     أولئـك اما حقيقـة االخـتالف بـني الـصحابة فقـد وقـع بـني                
هاشـم وان الـذي قطـع هـذا     ووفـيهم بنـ  وآلـه  حضروا عند دفـن الـنيب صـلى اهللا عليـه        

م وذلك لكونه املخصوص بتجهيـز رسـول اهللا   علي عليه السالاإلماماخلالف بينهم هو  
وسلم من تغسيله وتكفينه والـصالة عليـه ومواراتـه وذلـك بوصـية       وآله   صلى اهللا عليه  

.-كما سيمر الحقا-وسلم وآله منه صلى اهللا عليه

النفر القليل من الصحابة أولئكإال أن هذه الوصية مل متنع من وقوع اخلالف بني       
بيتـه وبـين عمومتـه وقـد     أهـل وسـلم مـع   وآله هم صلى اهللا عليهالذين حضروا دفن نبي 

:ذلك الشيخ املفيد قائالإىلأشار
"




١
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وكـان قـد   ،وسـلم باملدينـة يف حجرتـه الـيت تـويف فيهـا          وآله   وقربه صلى اهللا عليه   
وآلـه  فلمـا قـبض صـلى اهللا عليـه     ،قحافـة  أيببكر بن    أيبشة بنت   ئسكنها يف حياته عا   أ

،يف املوضع الـذي ينبغـي ان يـدفن فيـه    أصحابهومن حضر من بيته أهلوسلم اختلف   
أمـري فقـال    .يـدفن يف صـحن املـسجد       :آخـرون وقـال    ،يدفن يف البقيـع    :فقال بعضهم 

:)عليه السالم(املؤمنني 

ن ندفنه يف إن ا تعاىل مل يقبض نبيه عليه السالم إال يف أطهر البقاع فينبغي ا(
.)البقعة اليت قبض فيها

.(١)ماعة على قوله ودفن يف حجرته على ما ذكرناهفاتفقت اجل

:أقول

يف حقيقة ) رضوان اهللا تعاىل عليه(خنتلف فيه مع الشيخ املفيد آخرإال اننا لنا رأي 
وسلم وحتديد البقعة اليت دفن فيها وهي غري احلجرة وآله موضع قرب النيب صلى اهللا عليه   

.فيهاوآله نيب املصطفى صلى اهللا عليهبكر فلم يدفن الأيباليت سكنتها عائشة بنت 

صـلوات اهللا وسـالمه   (كما انه مل يدفن يف بيت بضعته سيدة نساء العاملني فاطمـة      
اهللا تعـاىل  شـاء إنوهـو مـا سـنتناوله يف الفـصل الثـاين           ؛كما جزم بذلك مجاعة   ) عليها

.وسابق لطفه

 
ة هـو أـا أرادت أن تعطـي للقـارئ بعـض الـصور الـيت              إال أن اهلدف من الروايـ     

:والوقائع الكاذبةاألحداثتصب يف مصلحة السلطة فضال عن متريرها لبعض 

١
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ولىالصورة األ

وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  حلظـة وفـاة رسـول اهللا    واألنصاراجتماع املهاجرين   
دفـن الـنيب كـثري مـن     إذ مل يـشهد _ كما سيمر بيانه_وهو ما مل حيدث   . واهتمامهم بدفنه 

.الصحابة

انيةالصورة الث

تسجيل موقف أليب بكر يف مجع الصحابة على رأي واحد يف معضلة دفن رسول   
.أسلفناكما أيضاوهو ما مل حيدث .وسلموآله صلى اهللا عليهاهللا 

ة الثالثةالصور

ىلإمل يـوص بوصـية   ) وسلموآله صلى اهللا عليه(األكرمكذوبة ان النيب  أإلثبات
وهو ما مل حيدث ؛هذا االختالف بني الصحابةإىلأدىبل مل يوص حىت بنفسه مما ؛أمته

اهللا من شاءإنكما سيمر -بوصيته أوصىوسلم قد وآله انه صلى اهللا عليهأي،أيضا
.-خالل البحث

يف حني أن الرواية أعطت صورة ؛الرواية متريرهاأرادتاليت األهداففهذه بعض 
.وسلموآله صلى اهللا عليهمجيع الصحابة الختالفهم يف دفن رسول اهللا موحشة عن 

ملت أقد األكاذيبمن اًان هناك كثري:وهي،فضال عن اا كشفت عن حقيقة مرة
هذا التعارض الذي يدل على ان الباطـل مـن سـننه انـه يـضرب      إىلأدىذه السرية مما    

:وعليهلن يستطيعوا قتل احلقائقفإمالباطل مهما جهدوا أهلوان .بعضه بعضا

الروايـة ان    أرادتملـاذا   : ولكن السؤال املطروح   .بعناية كبرية  تفالرواية قد صيغ  
منهم وهل حضر قسم  ؟كانوا وأين؛عدم حضور الصحابة دفن رسول اهللا     تغطي على 

.ةتيما سنعرض له يف املباحث اآلدفن النيب والصالة عليه؟ وهو



٢٥

اِّـبحث الثاني

؟)وسلموآله صلى اهللا عليه(ماذا حدث َّـ يوم وفاة رسول اهللا

كون دفن نبيهم؟ًافجعل كثمن الصحابة ي!

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  أبا بكـر وعمـر مل يـشهدا دفـن الـنيب         «:مما مضى أن   اقد بد 
!؟(١)»فدفن قبل أن يرجعا،األنصاركانا يف،وسلم

ي رجـح بعظمتـه فـوق عظمـة سـيد      وما هو ذلك احلدث الذ  ؟فأين كان األنصار  
وما هو ذلك األمر الذي استحق هذا االهتمام البـالغ ليفـوق اهتمـامهم مبـواراة                ؟اخللق

؟وسلموآله صلى اهللا عليهنبيهم 

 
حـىت   واألجوبـة تـستلزم البحـث واملناقـشة       .. .إن هذه األسئلة تبحث عن أجوبة     

!؟ولكن إن رجح الدليل فهل للباحث أن يأخذ به. .يرجح الدليل

.نصاف الباحث وحترره من امليول النفسيةإهذا منوط ب

:وعليه
:، منهااألمورفقد أشارت الروايات إىل مجلة من 

١
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احنـازوا  «وسلم وآله صلى اهللا عليهإن األنصار ملا علموا بوفاة رسول اهللا      :أوالً
.(١)»مرتل سعد بن عبادة،ة بين ساعدةبأمجعهم إىل سقيف

والذي وصول اخلرب باجتماع األنصار يف السقيفة إىل أيب بكر وعمر حتديداً        :ثانياً
بـاب فتنـة   «:فقال أليب بكـر   ،»معن بن عدي وعومي بن ساعدة     «جاءهم خبرب االجتماع    

.(٢)»أن يغلقه اهللا بك هذا سعد بن عبادة واألنصار يريدون أن يبايعوه

.(٣)»أسيد بن حضري«إن الذي جاءهم باخلرب هو :لوقي

فإن كان لكم ،إن هذا احلي من األنصار مع سعد بن عبادة قد احنازوا إليه:فقال
صـلى اهللا عليـه  ورسـول اهللا  ؛فأدركوا الناس قبـل أن يتفـاقم األمـر   .بأمر الناس حاجة  

!!(٤)»وقد أغلق دونه الباب أهله،يف بيته مل يفرغ أمرهوسلم وآله 

:إذن

وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  هكذا كان حـال األنـصار يف يـوم وفـاة رسـول اهللا              
!؟اجتمعوا يف السقيفة يريدون البيعة لسعد بن عبادة

؟ولكن

١





 
٢


٣


٤
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ومـا هـي   ؟وملاذا البيعـة لـسعد بـن عبـادة دون غـريه        ؟ملاذا عزموا على هذا األمر    
مى وبـدن رسـول اهللا مل يـربد      األسباب اليت دعتهم إىل هذا االجتماع حلظة الفاجعة العظ        

!؟بعد

.هذه األسئلة سترى جواا الحقاً

صـلى اهللا  هل شهدوا دفن رسول اهللا  ؟ما هو حال املهاجرين   ،  ولكن مرة أخرى  
!؟وسلموآله عليه

فئة عند ،أما املهاجرون فقد أشارت الروايات إىل أم كانوا يف هذا الوقت فئتني          
. (٣)ومن حلق م(٢)وهم بنو هاشم(١)وسلمآله وصلى اهللا عليهحجرة رسول اهللا 

أو خـرب  ،وأما غريهم فبني مفجوع وبـني غـري مـصدق ملـا حـدث مـن خـرب الوفـاة             
!!أو للخربين معاً،االجتماع يف السقيفة وما جرى فيها من أحداث وخطوب

أخـذين مـا   (٤)فلما صنع الناس ما صـنعوا «:رضي اهللا عنهيقول الرباء بن عازب    
،وسـلم وآلـه  صـلى اهللا عليـه  لواله الثكول مع ما يب من حزن لوفـاة رسـول اهللا         يأخذ ا 

وآلـه  صلى اهللا عليهوقد خال اهلامشيون برسول اهللا ،فجعلت أتردد وأرمق وجوه الناس   
.(٥)»لغسله وحتنيطهوسلم 

١ 
٢
٣

 



٤
٥
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الكـثريين مـن الـرواة وحفـاظ احلـديث إىل      ادعـ ،ما وقع يف السقيفة مـن أحـداث   
.تناقله وتدوينه يف مؤلفام

ورمبـا رأى الـبعض اآلخـر    . .ولكن رمبا اختصر الـبعض يف نقـل جمريـات احلـدث           
ه أنه يغطي علـى  ناً منظبينما فضل القسم اآلخر لزوم الصمت   . .ضرورة يف نقله كامالً   

.أمٍر أىب اهللا إال حفظه يف صدور الناقلني

وبني هذا وذلك والسيما رواة أهل البيـت أصـحاب املـصيبة العظمـى والفاجعـة                
.الكربى حاولنا الوقوف عند تسلسل احلدث

عن أن أصحاب الـصحاح وشـيخهم البخـاري قـد نقـل جمريـات الـسقيفة               فضالً  
.اخلطابوعلى لسان صاحب الصولة فيها عمر بن

!؟ما حدث يف السقيفةفلنر:إذن

:نه قالأيروي البخاري عن عمر بن اخلطاب 
ن األنـصار  أوسـلم  وآلـه   صـلى اهللا عليـه    وإنه كان من خربنا حني توىف اهللا نبيه         «
واجتمعــوا بأســرهم يف ســقيفة بــين سـاعدة وخــالف عنــا علــي والــزبري ومــن  ،خالفونـا 

.(١)»معهما
فقلـت أليب بكـر     :بكر وعمر ـذا االجتمـاع قـال عمـر         فلما وصل اخلرب إىل أيب      

.(٢)انطلق بنا إىل إخواننا لننظر ما هم عليه

١


٢
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فانطلق االثنان ويف الطريق إىل السقيفة اصطحبا أبـو عبيـدة بـن اجلـراح حـىت          
وبه ،متكئاً على وسادة(٢)على طنفسة(١)وسعد بن عبادة،جاءوا سقيفة بين ساعدة   

.احلُمى

؟ماذا ترى أبا ثابت:كرفقال له أبو ب

!أنا رجل منكم:قال

فإن عمل املهاجري يف األنـصاري  ،منا أمري ومنكم أمري:(٣)فقال حباب بن املنذر  
فانـا  :وإن مل تفعلـوا ،وإن عمل األنـصاري يف املهـاجري شـيئاً رد عليـه         ،رد عليه  شيئاً

تهم ئن شـ ئواهللا لـ ،األسـد ةأنـا أبـو شـبل يف عرينـ    ،(٤)جذيلها احملُكك وعذَيقها املُرجب  
.(٥)!؟لنعيدنها جذَعة

:فقـال أبـو بكـر   !؟وكنت زورت كالماً يف نفـسي   ،فأردت أن أتكلم   :قال عمر 
!فما ترك كلمة كنت زورا يف نفسي إال تكلم ا،على رسلك يا عمر

وأوسـطهم داراً    ،وأكـرمهم أحـساباً    ،أول الناس إسالماً   ،حنن املهاجرون  :وقال

١


٢


٣
٤




٥
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وأنــتم ،رِحمــاًوســلموآلــه صــلى اهللا عليــهوأمــسهم برســول اهللا ،هم وجوهــاًوأحــسن
فـنحن   ،فجـزاكم اهللا خـرياً     ،نصرمت وواسـيتم   ،وشركاؤنا يف الدين   ،إخواننا يف اإلسالم  

األئمـة مـن   :وسـلم وآلـه  صـلى اهللا عليـه  فقـد قـال رسـول اهللا        !األمراء وأنتم الوزراء  
عمر بن اخلطاب وأبا عبيـدة بـن   :يعين-وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلني      ؛قريش

.-اجلراح 
مـا كـان أحـد ليـؤخرك عـن مقامـك الـذي        !يكون هذا وأنـت حـي    :فقال عمر 

بكـر فبـادره   امث مـد يـده ليبـايع أبـ     (١)!وسـلم وآله   صلى اهللا عليه  أقامك فيه رسول اهللا     
مث (٢)رجل من األنصار فضرب على يد أيب بكر فبايعـه قبـل عمـر فكـان أول مـن بـايع             

.(٣)!؟ضرب عمر على يده فبايعه

،فلما رأى سعد بن عبادة ذلك أراد أن يكسب اجلولة لصاحله بطلب البيعة لنفسه  
فقـام  «ظناً منه أن األنصار ستبايعه وهم الذين جاءوا إىل مرتله مـن أجـل هـذا الغـرض             

!؟(٤)»لئن اجتمع إليك مثلها رجالن لقتلناك:فقال له أبو بكر،فبايع

ونقيـب األوس  »سـيد األنـصار  «:ا التهديد بالقتل لسعد بن عبادة وهو  فكان هذ 
!! ؟بانقالب األمرواخلزرج وهو يف مرتله وأمام قومه كفيالً

ـــ ــا      «ف  ــوز ــاً أن يف ــادة خوف ــن عب ــى األوس عــن معاضــدة ســعد ب فتخل
.(٥)»اخلزرج

١



٢
٣
٤
٥
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قال ف.قتلتم سعداً:فقالت األنصار،وازدمحوا على أيب بكر«فهبوا كرجل واحد    
.(١)»فإنه صاحب فتنة،قتله اهللا،اقتلوه:عمر

وسلم وآله صلى اهللا عليهبويع أليب بكر يف اليوم الذي تويف فيه رسول اهللا       «:فـ
.!؟(٢)»الثاين عشر من شهر ربيع األول،وهو يوم االثنني

.وقد اقتصرت هذه البيعة على أكثر من حضر السقيفة يف هذا اليوم

١
٢






٣٢

اِّـبحث الثالث

وهو لم وسلم وآله صلى اهللا عليهماذا حدث َّـ اليوم الثاني لوفاة رسول اهللا 

!؟يدفن بعد

وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  بعد أن متت البيعة أليب بكر يف يوم وفاة رسـول اهللا      
على أخذ البيعـة  -وهو يوم الثالثاء-عزم هو وعمر بن اخلطاب يف اليوم الثاين للوفاة  

.كوا عامة فهذا يتطلب أن جتري يف املسجد النبويو،العامة من الناس

وكيـف  . .!؟فكيف كان جميء الناس إىل املسجد وهم قد فجعوا بوفاة رسول اهللا  
ومل ! ؟الثـرى رامل يـو وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليهوالنيب   ،تطيب هلم نفساً بالقدوم للبيعة    

مسعوا بالالً يؤذن ينتحبون ولقد كان الناس خالل هذين اليومني إذا ! ؟؟عليه بعد  صلِّي
:عند قوله

.(١)»وسلموآله رسول ا صلى ا عليهاًأشهد أن حممد«
والنـاس هـذه   . .وكيـف أخـذت البيعـة أليب بكـر مـن النـاس      ؟فما الـذي حـدث    

!؟حاهلم

اء بن عازبفلنروزائدة بن قدامة،هذه الصورة من خالل لسان الرب.

١
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يف -فلمـا صـنع النـاس مـا صـنعوا مـن بيعـة أيب بكـر                «: يقول الرباء بن عـازب    

صـلى اهللا  من احلزن لوفاة رسول اهللا      أخذين ما يأخذ الواله الثكول مع ما يب       -السقيفة
برسـول اهللا  وقـد خـال اهلـامشيون      ،فجعلت أتردد وأرمق وجوه النـاس     وسلم  وآله   عليه

وقد بلغين الذي كان مـن قـول سـعد بـن عبـادة ومـن اتبعـه مـن مجلـة              ،لغسله وحتنيطه 
. (١)أصحابه فلم أحفل م وعلمت أنه ال يؤول إىل شيء

فإين لكذلك إذ فقدت أبا ،فجعلت أتردد بينهم وبني املسجد وأتفقد وجوه قريش
.(٢)»بكر وعمر

:-ن قدامة والقول لزائدة ب-وصادف يف هذا الوقت 

-يـشتروا التمـر     :أي -إن مجاعة من األعراب قد دخلوا املدينة ليتماروا منـها           «
فشهدوا البيعة وحضروا وسلم وآله صلى اهللا عليهفشغل الناس عنهم مبوت رسول اهللا 

خـذوا بـاحلظ مـن املعونـة علـى بيعـة             :فأنفذ إليهم عمر واستدعاهم وقـال هلـم        ،األمر
فمن امتنـع فاضـربوا رأسـه    ،وا إىل الناس واحشروهم ليبايعوا  خليفة رسول اهللا وأخرج   

.»وجبينه

عبيدة قـد أقبلـوا يف أهـل    مث مل ألبث حىت إذا أنا بأيب بكر وعمر وأيب       «:قال الرباء 
.(٣)»السقيفة وهم حمتجزون باألزر الصنعانية

واهللا لقــد رأيــت األعــراب خترمــوا واتــشحوا بــاألزر الــصنعانية «:يقــول زائــدة

١


٢


٣
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وجاءوا ـم مكـرهني إىل       ،وخرجوا حىت خبطوا الناس خبطاً     ،ذوا بأيديهم اخلشب  وأخ
.»البيعة

ال مير م أحد إال خبطوه فأنكرت عند ذلك عقلي جزعاً منه مـع     «فـ :قال الرباء 
!؟»وسلموآله صلى اهللا عليهاملصيبة برسول اهللا 

البـاب ضـرباً   فخرجت مسرعاً حىت أتيت بين هاشم والباب مغلق دوم فضربت    
قد بايع النـاس أبـا   :فخرج إيل الفضل بن العباس فقلت،يا أهل البيت   :وقلت ،عنيفاً
.؟(١)بكر

صـلى  غـسل رسـول اهللا   فسمع العباس وعلي التكبري يف املسجد ومل يفرغوا من        «
! ؟وسلموآله اهللا عليه

! ؟ما هذا:فقال علي

فقد تربت أيديكم منها إىل (٢)أما قلت لك! ؟ما رؤي مثل هذا قط:قال العباس
.(٣)»أما إين قد أمرتكم فعصيتموين،آخر الدهر

هكذا يتم الرباء بن عازب املشهد الذي رآه يف يوم الثالثاء وهو اليوم التايل              :إذن
!!(٤)وسلموآله صلى اهللا عليهلوفاة رسول اهللا 

ت مسهـا   وإن شـئ  . .!فـإن شـئت مسهـا إرهابـاً       . .وذه الطريقة مجع الناس للبيعـة     
،ولكــن ممــا ال خيتلــف فيــه اثنــان أن هــذه الطريقــة قــد أرعبــت أهــل املدينــة. .اجتــهاداًً

.وأدخلت يف قلوم الذعر واخلوف

١
٢


٣
٤
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وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليه إن من بديهيات الفكر اإلسالمي هو قيام رسول اهللا          

من املخاطر الـيت حتـيط ـا وحتـذير املـسلمني ومـن يعايـشهم يف بالدهـم مـن               أمتهبتنبيه  
.انتهاك حرمات اإلسالم

هـذه احلرمـات فكـان    وسلم وآله صلى اهللا عليهفقد حدد النيب اهلادي :ومن هنا 
صـلى  فأما حرمة املدينة الطيبة فقد روي عنه ،وحرمة أهلها،حرمة املدينة املنورة   :منها

:أيتما يوسلم وآله اهللا عليه

البخاري ومسلمأخرجهما :أوالً

عـن  عليـه الـسالم   عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالـب         ،أخرج البخاري ومسلم  
فمن أحدث ؛املدينة حرم ما بني عري إىل ثور«:نه قالأ،وسلموآله صلى اهللا عليهالنيب 

يوم ال يقبل اهللا منه ؛عنيفعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمج،أو آوى حمدثاً،فيها حدثاً
.(١)»صرفاً وال عدالًالقيامة

داود أبوأخرجهما :ثانياً

صـلى  عن النيب ،عليه السالممن حديث علي بن أيب طالب ،ذكر أبو داود يف السنن 
،فمن أحدث حدثاً أو آوى حمـدثاً ؛املدينة حرام ما بني عافر إىل ثور   «:وسلموآله   اهللا عليه 

ال خيتلــي ،ال يقبــل اهللا منــه صــرفاً وال عــدالً؛واملالئكــة والنــاس أمجعــنيفعليــه لعنــة اهللا
وال يـصلح لرجـل أن حيمـل    ،ملـن أنـشد ـا   وال تلفظ لفظها إال ،وال ينفر صيدها   ،خالهلا

.(٢)»وال يصلح أن يقطع منها شجرة إال أن يعلف رجالً بعريه،فيها السالح لقتال

١


٢
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:يأيتما ،وسلموآله صلى اهللا عليهفقد روي عنه ،أما حرمة أهل املدينة

احمد بن حنبلرواه ما:أوالً

عـن  ،عن عطاء بن يسار،عن ابن صعصعة،ذكر إمام املذهب احلنبلي يف مسنده  
:قال،وسلموآله صلى اهللا عليهن رسول اهللا أ،السائب بن خالد

؛وعليه لعنة ا واملالئكة أمجعني،أخافه ا،ل املدينة ظلمًامن أخاف أه«
.(٢)ال وال فرضًافأي ال ن(١)»ال يقبل ا منه يوم القيامة صرفاً وال عدًال

ه العباسي والجنيدياما رو: ثانيا

وآلـه  صـلى اهللا عليـه   اشهد لقد مسعـت رسـول اهللا         :قال ،عن جابر بن عبد اهللا    
:يقول،وسلم

.(٣)»أخاف أهل املدينة فعليه لعنه ا واملالئكة والناس أمجعنيمن «
ة مل تكـن  حياليت ظهرت أحكامها يف السنة صر ،فهذه األحاديث النبوية الصحيحة   

حـداث حـدثاً عظيمـاً يف املدينـة ومل متنـع نفوسـهم وتوقـف               إحائالً دون قيام األعراب ب    
وفيهم البدريون وأهـل  وسلم له وآصلى اهللا عليه  أيديهم من ضرب صحابة رسول اهللا       

.املواطن

ىل إخافة أهل املدينة دون متييز أو تفريق بني مهـاجري أو أنـصاري         إعمدوا  . .بل
فساقوهم إىل املسجد النبوي حبالة مزريـة إذ يكفـي أن يتـصور القـارئ احلالـة الـيت كـان            

١
٢
٣
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صلى اهللا ملا تويف رسول  «:عليها الناس من خالل حديث أم املؤمنني عائشة فقد قالت         
-وكـان أصـحاب حممـد      ،وارتدت العـرب قاطبـة     ،اشرأب النفاق وسلم  وآله   اهللا عليه 

.(١)»معزى مطرية يف حفشكأم -وسلم وآله صلى اهللا عليه

:والسؤال املطروح يف البحث هو

كأم معزى يف حفش كما وصـفتهم أم  رضي اهللا عنهم لذي جعل الصحابة  ا ما
!؟املؤمنني عائشة

! !ي حدث يف املسجد وقد دخلوه مذعورينلذاوما

. !أبدام كل مأخذالذي أخذ من!؟وملاذا يقوم األعراب بضرم باخلشب

 
ك بعد أن جمع قسم كبري من الناس يف داخل املسجد النبوي يف يوم الثالثـاء بتلـ           

.وسلموآله صلى اهللا عليهمع ما م من األمل واحلزن لفقد رسول اهللا ،الطريقة املؤملة

فقام عمر فتكلم قبل أيب -والرواية ألنس بن مالك -جلس أبو بكر على املنرب «
.وأثىن عليه مبا هو أهله،فحمد اهللا،بكر

وما ،ال من رأيأيها الناس إين قد كنت قلت لكم باألمس مقالة ما كانت إ:وقال
.وسلموآله صلى اهللا عليهوال كانت عهداً عهده إلينا رسول اهللا ،وجدا يف كتاب اهللا

سـيدبر أمرنـا   -وسـلم  وآله صلى اهللا عليه-ن رسول اهللا أولكن قد كنت أرى    
وإن اهللا قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسوله فإن اعتـصمتم بـه   ؛حىت يكون آخرنا  

وإن اهللا قد مجع أمـركم علـى خريكـم صـاحب رسـول اهللا          ،ا كان هداه له   هداكم اهللا مل  
.فقوموا فبايعوا،وثاين اثنني إذ مها يف الغار

١
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.(١)»البيعة العامة بعد بيعة السقيفة،فبايع الناس أبا بكر

إن التكبري الذي عال يف املسجد كان من أولئك األعراب الذين مجعـوا           :والظاهر
املسجد باخلبط باخلشب كي ينالوا باحلظ األوفر من البيعة للخليفة      الناس وأدخلوهم إىل    

.كما وعدهم عمر بن اخلطاب

ولعل هناك من كرب أيضاً من أولئك الناس بعد أن أحس بأمل تلك الضربات على 
.ظهره فوجد التكبري متنفساً عن هذه اآلالم

بعـد  عبـد املطلـب  يسأل عمه العباس بـن  عليه السالم   اًجند أن اإلمام علي   :ولذا
!؟؟ما هذا:قائالً،مساعهما التكبري

!! !هذا قطما رؤي مثل:وسلموآله صلى اهللا عليهفريد عم النيب 

خطبة أبي بكر في البيعة العامة : الخامسةالمسألة 

:إىل أن قـال ،فحمد اهللا وأثـىن عليـه     ،بعد أن بايع احلاضرون أبا بكر قام خطيباً       
وآلـه  صـلى اهللا عليـه  أن أعمـل فـيكم مثـل عمـل رسـول اهللا      ن كلفتموينإأال وإنكم   «

.وعصمه،كان رسول اهللا عبداً أكرمه اهللا بالوحي! !مل أقم بهوسلم 

فـإن رأيتمـوين اسـتقمت      . .ولـست خبـري مـن أحـدكم فراعـوين          ،أال وإمنا أنا بشر   
.وإذا رأيتموين زغت فقوموين. .فاتبعوين

ثـر يف   ؤال أ . .فـاجتنبوين ا رأيتمـوين غـضبت    فـإذ . .يعتريين واعلموا أن يل شيطاناً   
.(٢)»ركماوأبش. .شعاركمأ

١


٢
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:أقول

ن أعنـد مجيـع احلاضـرين    اًإذ أصبح متيقن،واخلطبة أنفذ أثراً من خشب األعراب  
!؟وإال فليس يؤثر رأس أحد منهم أو بدنه.اخلليفة إذا غضب فعليهم اجتنابه

بالقـارئ إىل التفكـر مليـاً        تـدفع  ،فهذه الكلمات وما سبقها من أحـداث      :وعليه
صـلى  وإن املوضع الذي دفن فيه النيب األعظم      ؛بالنتائج اليت ستؤول إليها هذه املواقف     

ولـذا فـال بـد مـن قـراءة       .أكثـر إامـاً    ايف خضم هذه األحداث بد    وسلم  وآله   اهللا عليه 
.حدث السقيفة وحتليله



٤٠

اِّـبحث الرابع

قراءة حدث السقيفة وتحليله

صـلى اهللا عليـه  ل إىل معرفة املوضع الذي دفن فيه الرسول اهلادي حممد          كي نص 
العصيبة اليت مر ا املسلمون فضال عـن عـدم    األحداثبعد هذه    والسيما،وسلموآله  

.حضورهم تغسيله ودفنه فال بد من الوقوف عند حدث السقيفة وقراءته وحتليله

صطفى ومواراتـه يف روضـته   ألن هذا احلدث الذي رجح فوق حدث دفن النيب امل       
ويطيـل  . .باملـسلم والباحـث أن يقـف مليـاً    وهو سيد األنبياء واملرسلني جـدير  ،املقدسة

.البحث كثرياً

فكيف به وهو رسول اهللا !فلو كان امليت من عامة املسلمني لوجب إكرامه ودفنه
!!الذي بعث رمحة للعاملنيوسلم وآله صلى اهللا عليه

:وعليه

أمل يكن مبقدورهم تأخري البيعـة ولـو     :وسؤال يطرق الذهن قائالً   فكم من سؤال    
!؟ليوم واحد

:ةًأىن هلم بذلك وصدى كلمات أسيد بن حضري تطرق مـسامعهم مـردد     . .ولكن
إن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا الناس قبل أن يتفاقم األمر ورسول اهللا يف بيته          «
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!؟(١)»وقد أغلق دونه الباب أهله،مل يفرغ أمره

اختلفت القراءات حلدث السقيفة وما تبعه من اقتحام بيت فاطمـة     : وألجل ذلك 
.(٢)عليها السالم

من الوقوع اًومنهم من رآه اجتناب ،(٣)فمنهم من عده عاصمة عصم اهللا ا األمة       
هلــذا اًومنــهم مــن قــد وجــده حتريكــ،(٥)وإغمــاد ســيفها،وتــسكني نارهــا،(٤)يف الفتنــة
.(٦)التسكني

ألم رأوا املبـادرة بالبيعـة مـن    «:م معذورون فيما فعلواأما وجد البعض اآلخر  بين
وخافوا مـن تأخريهـا حـصول خـالف ونـزاع تترتـب عليـه مفاسـد          !أعظم مصاحل املسلمني  

! !حىت عقدوا البيعة- وسلم وآله صلى اهللا عليه- وهلذا أخروا دفن النيب !عظيمة

ع نزع يف مدفنـه أو كفنـه أو غـسله أو الـصالة      كيال يق  !لكوا كانت أهم األمور   
.(٧)»ذلك وليس هلم من يفصل األمور فرأوا تقدمي البيعة أهم األشياء!عليه

وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليـه وال أدري كيف أصبح القوم أحرص من رسول اهللا   
:عز وجل بقولهعلى مصاحل املسلمني وقد وصفه الباري

١
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مـن  على أمتـه  وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  كيف أصبحوا أخوف منه     . .وال أدري 
!؟وقوع اخلالف والرتاع بترك البيعة اليت يترتب على تركها مفاسد عظيمة

.والعياذ باهللاوسلم وآله صلى اهللا عليهأفغفل عنها رسول اهللا 

!هللا؟نعوذ با،أم كانوا أهدى منه لصالح األمة

: حنن أمام حالتني. .ولذلك

نه عني هلم اخلليفة ونص عليه حفاظاً هلم من وقوع اخلالف والرتاع ومـا             أإما  -١
.مفاسد عظيمةينه منييترتب على ترك تع

هم مبا ال وى انفسهم فكانوا كما قال ءلكنهم خالفوا قوله وعصوا امره النه جا
:تعاىل
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وسـلم  وآله   اهللا عليه صلىبذلك أوفق منه     نفيكونو.. !نه مل يعني هلم   أما  إو-٢
.نستجري باهللا!لصالح األمة

بـقِ تـرى لـو مل ي      :ومتسائالً ،املسلمنيا تناقلته مصادر  فيموإين حملتار   . .وال أدري 
رسـول اهللا  يبقـى جثمـان  اًاهللا علياً والعباس بن عبد املطلب على قيـد احليـاة فكـم يومـ      

حىت يتمكن اجلميع من البيعة الـيت بتأخريهـا     ! ؟دون أن يدفن  وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  
!؟على دفن النيب تترتب عليه مفاسد عظيمة كما يقولون

١
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صـلى اهللا  أن تعقد البيعة لغرض رفع الرتاع يف دفن النيب         . .وأعجب من هذا كله   
!!والصالة عليه،وغسلهوسلم وآله عليه

وعمـر مل يـشهدا دفـن الـنيب     إن أبا بكـر «:يخ البخاري يف مصنفه يقول   وهاهو ش 
.(١)»كانا يف األنصار فدفن قبل أن يرجعا

وقد شغل الناس عن دفنـه بـشأن      !ال أقاربه إِهومل يلِ «:وهاهو ابن عبد الرب يقول    
.(٢)»األنصار

أيـن  ومل يـسأل ؛فنـسب األمـر إىل النـاس   ! !اًومل يشأ ابن عبد الرب أن يسمي أحـد  
!يف هذا الوقت؟وسلم وآله صلى اهللا عليهصحابة النيب 

إن الـذي ويل  «:وهاهو شيخ البخاري مرة أخرى يصرح بكل أمل وفاجعـة قـائالً       
ــهدفــن رســول اهللا  ــاسوســلم وآلــه صــلى اهللا علي ــاس،علــي،أربعــة دون الن ،والعب

.(٣)»!؟وسلموآله صلى اهللا عليهوصاحل موىل النيب ،والفضل

صـلى اهللا عليـه  نبـيهم  ومباذا انشغل األنـصار عـن دفـن   !؟ب املهاجرونفأين ذه 
. !؟يكون هناك نزاع أو خالفوهل كان عنده أحد منهم حىت!؟وسلموآله 

.!؟ولعل الذي اعتذر عن أهل السقيفة ميلك اإلجابة

 
ز يـ وجدت أن الصورة ال تتضح مالحمها بدون القـدرة علـى متي           . .وبني هذا وذاك  

.األلوان

.وإن قراءة احلدث ال تكتمل ألفاظها بدون معرفة احلروف

١
٢
٣
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والوقـوف عنـد األسـباب والـدوافع     ،وإن املعرفة ال تبىن إال من خـالل التحليـل         
.لقيام أي حدث

. .ولذا

:كان االنطالق يف البحث من خالل هذا السؤال

!؟ذا يستبق األنصار املهاجرين لالجتماع يف السقيفةملا

:روى يف صحيحه عن عمـر بـن اخلطـاب قولـه           فقدجنده عند البخاري   وجوابه
ن األنـصار  أ-وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  -وإنه كان من خربنا حـني تـوىف اهللا نبيـه     «

.(١)»...خالفونا واجتمعوا بأسرهم يف سقيفة بين ساعدة

:وهي،من األسئلةجتماع يستوقف الباحث ويطرح العديدهذا السبق يف اال

.ملاذا يبادر األنصار إىل هذا االجتماع-١

ــى    -٢ ــق عل ــذلك قطــع الطري ــأم أرادوا ب ــى  أو ك ــاجرين يف احلــصول عل امله
.!؟اإلمارة

بـأن بعـض املهـاجرين رمبـا قـد      ؛أو لعلهم علموا ومن خالل بعـض العيـون     -٣
.!؟قوهم إليهاعزموا على نفس األمر فاستب

صـلى اهللا  أو رمبا هي األحداث املروعة اليت وقعت يف أيام مرض رسول اهللا         -٤
وحمفـزاً للـسبق مـن األنـصار    ةًفكانـت مـدعا  ،من قبـل بعـض الرمـوز     وسلم  وآله   عليه

!؟يف اجتماع السقيفة

أو لعله التخطيط املسبق بني بعض الرموز ومن كال الطـرفني لقطـع الطريـق                -٥
!؟عليه السالماشم ورمزهم علي بن أيب طالب على بين ه

١
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!؟ترى أي االحتماالت أرجح ويف أي منها تكمن احلقيقة

فكل واحٍد من هذه االحتماالت مرجح يف كونه سبباً دفع ،والواقع كلها راجحة
.باألنصار لالجتماع يف السقيفة

.صادروال سيما أن مجيع هذه االحتماالت قد دلت عليها األحداث وأكدا امل

:وإليك ايها القارئ الكرمي بياا

دوا قطع الطريق على المهاجرينانصار اراألنّإ:االحتمال األول

يف اخلطبة اليت ألقاها يف املدينة بعد ،هذا االحتمال دل عليه قول عمر بن اخلطاب    
وأن ،من أهل مكة قـد حتـدثوا يف شـأن الـسقيفة    اًأن قوم :وقد بلغه  ؛احلجرجوعه من 

!؟منهم وصف بيعة أيب بكر بأا فلتة فتمتبعضاً

وإا كانت . .أن بيعة أيب بكر كانت فلتة فتمت،مرءاً أن يقولافال يغرن «:فقال
!.. !ضـرها ودفع عن اإلسـالم واملـسلمني     !.. !(١)إال أن اهللا  قد وقى شرها      !.. !كذلك

،رة من املسلمنيفمن بايع رجالً مشو،وليس فيكم من تنقطع األعناق إليه مثل أيب بكر
.»اخل... .هو وال الذي بايعه تغرة أن يقتال،فإنه ال بيعة له

إىل أن ،وكيـف كانـت جمريـات احلـديث فيهـا      ،مث ميضي يف حديثـه عـن الـسقيفة        
.»تازونا من أصلنا ويغصبونا األمريريدون أن جي-األنصار :أي-وإذا هم «:يقول

:إذن

وليغـصبوهم  ،جرين واجتيازهم مـن األصـل  أراد األنصار قطع الطريق على املها    
.اإلمارة

١
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ليـدل علـى أن     »الغـصب «:ان عمـر بـن اخلطـاب جـاء بلفـظ           :وامللفت لالنتباه 
أو ملـن كـان علـى مذهبـه     . .أو فقـل للمهـاجرين  ! !األنصار أرادوا أخـذ حـق ثابـت لـه       

.ومعتقده

لسقيفةمما سرع في االجتماع في اوجود عيون لكال الطرفين: االحتمال الثاني

وهذا االحتمال دلت عليه بعض الروايات اليت حتدثت بشكل أوسع عن جمريـات       
.اصة لبعض رموز املهاجرينخبو،السقيفة

:منها
ـ ما حتدث بشكل صريح عن جميء اثنني إىل أيب بكر وعمـر خيربامـا باجتمـاع              ١

،(٢)نـصار وكانا من األ(١))معن بن عدي وعومي بن ساعدة(:ومها،األنصار يف السقيفة 
!؟مث يسدل عليهما الستار

فقد قتال كالمها يف اليمامة يف خالفة     !إذ سرعان ما مت تصفيتهما من قبل التاريخ       
.(٣)أيب بكر

حتدث عن وجود عني إذ من الروايات ما،أن األمر مل يقتصر عليهما . .ـ ويبدو ٢
إىل أيب بكـر  فقـد نقـل اخلـرب   )أسـيد بـن حـضري     (:وهو ،أخرى هلذه الفئة من املهاجرين    

.حمدثاً إياه ذا الوصف الذي سنعود لتحليله وبيان مراميه،خاصة

،إن هذا احلي من األنصار مع سعد بن عبـادة قـد احنـازوا إليـه        «:فقال أليب بكر  
ورسـول اهللا  ! !فأدركوا الناس قبـل أن يتفـاقم األمـر    ! !فإن كان لكم بأمر الناس حاجة     

!؟»وقد أغلق دونه الباب أهله!! ؟مل يفرغ أمرهيف بيته وسلم وآله صلى اهللا عليه

١


٢
٣
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:ولكن
هذه العني اليت بالغت يف إخالصها هلذه الفئة مل يغلـق عليهـا الـستار كمـا حـدث                

وإمنا كان هلا الدور املميز يف اهلجـوم علـى دار بـضعة          ؛لعومي بن ساعدة ومعن بن عدي     
.(١)وسلموآله هصلى اهللا عليرحيانيت النيب عليها السالم ورسول اهللا فاطمة

ان االحــداث التــي وقعــت فــي ايــام مــرض النبــي هــي التــي كانــت وراء        : االحتمــال الثالــث 
اق االنصار لالجتماع في السقيفةاستب

وآله صلى اهللا عليه  وهذه األحداث املروعة اليت وقعت يف أيام مرض رسول اهللا           
سبق مـن األنـصار يف   هي اليت كانت مدعاة وحمفزاً هلذا الـ   ؛قبل بعض الرموز  منوسلم  

.اجتماع السقيفة
دلت عليها النصوص الصحيحة يف كثري من املصادر اإلسالمية      . .وهذه األحداث 

وسنعرض هلـا يف مواضـعها املناسـبة    ؛وال سيما ورود بعضها يف صحيح البخاري وغريه    
. ونتوقف عندها ونعرضها على طاولة البحث والتحليل

:ولكن نشري هلا هنا إشارة

 
بثالثـة عـشر يومـا وقـد     كان قبل وفـاة رسـول اهللا    :فأول هذه األحداث املروعة   

خمالفة الكثري منهم ألمـره بـاخلروج مـع أسـامة بـن           وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  رأى النيب   
وعقد ،على السرياىل اخلروج إليهم فحضهم وسلم وآله صلى اهللا عليه به   امما دع  !زيد

.(٢)ألسامة بيده الشريفة حتريكاً حلميتهم،اللواءوسلم وآله صلى اهللا عليه
١


٢
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صـلى اهللا   حدثت هذه املصيبة العظيمة قبل وفاة رسـول اهللا          ! !رزية يوم اخلميس  

الصحابة وهو بأيب وأمي يف فـراش  وقد حضر عنده بعض   ؛بأربعة أيام وسلم  وآله   عليه
.املرض

فـرد أحـد احلاضـرين       ،ائتوين بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً         :فقال
!؟(١)»إن رسول اهللا يهجر«:على طلبه

.(٢)»قوموا عين«:من حضرته قائالًوسلم وآله صلى اهللا عليهفطردهم النيب 

ــل دموعــه  يــذكرهارضــي اهللا عنــه وكــان عبــد اهللا بــن عبــاس   ويبكــي حــىت تب
.(٣)احلصى

  بـاهلجر وسلموآله صلى اهللا عليه حدث أعظم من أن يوصف النيب        ولذا مل ير !!
! !والوحي مل ينقطع بعد

:وعليه

!؟فتسري إليها األنصار سراعاً. .كيف ال يكون ذلك مدعاة لالجتماع يف السقيفة

 
ين هــذه الكلمــة وهــو يف فــراش بعـد أن مســع الــنيب األعظــم مــن بعـض احلاضــر  

عزم على تعجيل خروجهم والتحاقهم ببعـث        ؛ويف الساعات األخرية له معهم    ! املرض
.أسامة

نعوذ باهللا ونستجري به من -ولذلك صدرت من حضرته الرمحانية عالئم الغضب 

١
٢
٣
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بعد أن بلغه أن قوماً منـهم طعـن       ؛-وسلم  ه  وآل صلى اهللا عليه  غضبه وغضب رسوله    
.وهو صيب،وفيهم الشيوخ،يف تأمريه أسامة عليهم

مدثراً ،فغضب غضباً شديداً فخرج إىل املسجد وهو يف شدة املرض عاصباً رأسه
وآلـه  صـلى اهللا عليـه  وألقى خطبة يرد ا على أولئـك الـذين طعنـوا يف فعلـه          ،بقطيفته
. ه الحقا بعون اهللاكما سيمر بيان(١)وسلم

 
فلما كان يوم االحد اشتد برسول اهللا وجعـه فـدخل اسـامة مـن            : بن سعد اقال  

.(٢)معسكره والنيب مغمور وهو اليوم الذي لدوه فيه

 
وهذه االحداث سنتوقف عندها الحقا لدراستها وحتليلها

قد تتفاوت فيما بينها يف تسريع االجتماع يف سـقيفة          ،أي هذه األحداث   ،إال أا 
بين ساعدة إلعطاء البيعة لسعد بن عبادة سـيد اخلـزرج ونقيبـهم قـدمياً وجـواد األنـصار        

.وزعيمهم حاضراً

أن املهـاجرين    :هذه األحداث قد أعطت اليقني لالنصار أكثر من غريها        . .ولعل
.سيقدمون على أمر مماثل

عـن  فـضالً   . .علـيهم مث الطعن يف تأمريه ألسـامة     . .السيما وقد ام النيب باهلجر    
!!ومع هذا فقد ختلف البعض منهم!اللعن للمتخلف منهم عن بعث أسامة

١



٢
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:وعليه
ار املهاجرين لالجتماع يف السقيفة ومبايعة أمريهم سعد بـن   كيف ال يستبق األنص   

!؟عبادة
االحتمال األخري يف سبب تسارع االنـصار يف البيعـة لـسعد بـن عبـادة      ولكن بقي   
:، وهوواستباق املهاجرين

والســيما االتفــاق بــين بعــض رمــوز الطــرفين علــى إبعــاد بنــي هاشــم        : االحتمــال األخيــر 
يه السالمعلورمزهم علي بن أبي طالب 

وهذا االحتمال قد دلـت عليـه بعـض أقـوال الطـرفني يـوم الـسقيفة وإليـك ايهـا           
:القارئ الكرمي بياا

!؟(١)»إن األنصار خالفونا«:قول عمر بن اخلطاب-١

ال يكـون اخلـالف   إذ غالباً؛وهذا يدفع بالقارئ إىل االعتقاد بوجود اتفاق مسبق       
.إال من بعد االتفاق

:ومما يدل عليه
أنا «:فرد قائالً،قول سعد بن عبادة أليب بكر حني سأله عن هذا االجتماع  -٢

!؟(٢)»رجل منكم
وكنـت زورت كالمـاً يف   «:البخـاري قول عمر بـن اخلطـاب كمـا صـرح بـه       -٣

!؟(٣)»نفسي

١
٢


٣
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قد مت االتفاق عليه وان عمر بن اخلطاب قـد  اًمسبق اًمرأوهذا يدل على ان هناك      
ن أواقف يف حال اتـضح ختلـف االنـصار عمـا ابـرم مـسبقا يف شـ           اعد العدة ملثل هذه امل    

.وسلموآله الفة واالنقالب على وصية رسول اهللا صلى اهللا عليهاخل

ليلقيـه علـى    . وقـد كنـت زورت كالمـا يف نفـسي         : وإال ما معىن ان يقـول عمـر       
.االنصار

تـرك  فمـا  «: وقوله أيضا حينما تكلم ابو بكر يوم السقيفة فعقب عليه قـائال     -٤
!؟(١)»كلمة كنت زورا يف نفسي إال تكلم ا

:ذلكفضال عن

     ـا اإلمـام علـي    حإن بعض املصادر قد أشارت إىل هذه احلقيقـة الـيت صـر  عليـه
عليـه  فقـال  .كالم طلحة يف شأن الـسقيفة أيام خالفة عثمان بن عفان رداً على     السالم  
:السالم

ا يــوم القيامــة أحــب إيل مــن صــحيفة   أمــا وا مــا صــحيفة ألقــى ا هبــ  ،يــا طلحــة «
،هؤالء اخلمسة الذين تعاهدوا وتعاقدوا على الوفـاء هبـا يف الكعبـة يف حجـة الـوداع         

ــل إىل    ،ن قتــــــل ا حممــــــداً أو مــــــات إ ــي فــــــال أصــــ أن يتــــــوازروا ويتظــــــاهروا علــــ
.!؟(٢)»اخلالفة

 
وهاهو سؤال آخر يفرض نفسه يف ساحة البحث كفارس مدجج بالـسالح وهـو              

بينما كانت كنانته قـد أفرغـت مـا حوتـه     . .آخرويالعب برحمه حيناً. .يلوح بسيفه حيناً 
..سهاماً لترشق الذهن مراراً

١
٢ 
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ومـا تبعـه   !؟يعلم حبدث الـسقيفة وسلم وآله  صلى اهللا عليه  هل كان رسول اهللا     
!؟الأم . .من أحداث

.نعم:واجلواب

.وما خططوا له. .كان بأيب وأمي يعلم مبا عقدوا العزم عليه

:والدليل على ذلك

؛من إجراءات لوقف هـذا املخطـط  وسلم وآله   صلى اهللا عليه  هو ما قام به النيب      
وكـرب حزنـه   ..وسـلم وآلـه  صـلى اهللا عليـه    وهذا يكشف عن عظم مصاب رسـول اهللا         

.(١)»ما أوذي نيب مثل ما أوذيت«:وهو القائل! !نزل بهوشدة األذى الذي. .وأمله

،واألثر،والرجال،واحلديث،والتاريخ ،ال نرى يف كتب السرية     :نيوحنن املسلم 
أو ،باحلجارةوسلم وآله صلى اهللا عليه من هذا األذى إالَّ ما قام به املشركون من رميه           

.ضوان اهللا عليهرالتشديد عليه وحجره ومن آمن به يف شعب أيب طالب 

علـيهم الـسالم   يف حني أنك جتد نفس هذه املصادر عندما تتحـدث عـن األنبيـاء       
فـضالً ،حىت أن أحدهم قد نشر بدنـه باملناشـري  ،متكشف عن جوانب عديدة مما نزل  

.عليهم السالمعما لقيه عيسى وموسى ونوح 

!؟ألنبياء واملرسلنيوهو سيد اوسلم وآله صلى اهللا عليهكان أمل رسول اهللا فأين

!؟وعزله يف شعب أيب طالب!؟أهلذه احلجارة

فيما لو جنح هؤالء مبـا خططـوا لـه وعقـدوا العـزم       ؛أم ملا سيرتل بأمته وأهل بيته     
؟؟عليه

١
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يف اخلروج مع أسـامة مث اامـه   وسلم وآله صلى اهللا عليهابتداًء من عصيان أمره     
مث الطعـن يف فعلـه بعـد أن طعـن يف      ،و اهلذيان باهلجر وهو التخريف أ    -والعياذ باهللا    -

سـه  أليهم وهو يف شدة املرض عاصـبا ر إفخرج ! !الطعن يف سنته وشرعه   :أي.. .قوله
... وقد غضب غضبا شديدا فخطب فيهم

:نزلوه به وكام مل يسمعوا قوله تعاىلأي اذى أف

>   ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T    S   R   Q

^<.

مث قيامـه  ؛ملوه اشـد االمل آوقـد اخذتـه احلمـى فـ    ) بلده(ه حينما قاموا مث حماولة قتل  
. البطال صالة ايب بكر يف صبيحة يوم االثنني اي قبل وفاته ببضع ساعات

كــل هــذه املــصائب واآلالم ذكرــا الــصحاح وغريهــا بعــد أن محلــها احلفــاظ يف  
ام علـى خمتلـف   صدورهم وتناقلتها مشاخيهم وتـذاكروها يف حلقـام ودونتـها مـصنف     

. .ومنـهم مـن رآهـا شـورى بينـهم     . .مذاهبهم واعتقادام فمنهم مـن وجـدها اجتـهاداً      
ومنهم من اعتقدها من أحسن الفعال وعليها يتوقف الصاحل العام فيما صـنفها الـبعض          

وكمـا أسـلفنا يف مقدمـة      -يف هـذا البحـث      . .وحنـن  ،خمالفة لسنة رسـول اهللا وشـريعته      
.صحابةالسيماو. .التقييم لشخصية مالسنا بصدد -الكتاب 

فكـل  ،بابتالئهمفلم نعش معهم ومل نبتِل،وسلموآله صلى اهللا عليهرسول اهللا  
:اخللق سيقف أمام اهللا وسيسأهلم

>ØÙÛ  Ú<(١).

ـا  ِتأفنحن إذ نذكر هذه االحداث ونتعرض لبعض املواقف فاننـا مل نـ          :وعليه
املـصادر  وامنا وجـدناها يف امهـات  .ونة حبركة الكواكب ومل تكن مقر  من قراءة االبراج؛  

١



مإختالف الصحابة يف موضع دفن النيب صلى ا عليه وآله وسل: الفصل األول......................................٥٤

وصـحاح االحاديـث والـسنن واملـستدركات واملـسانيد        ،ن وتفاسـريه  آاالسالمية من القر  
وغريها من كتب ؛ومقدماتواملعاجم والزوائد واجلوامع وما يتبعها من شروح وحواٍش

؛تواريخ والطبقات وغريهـا   الرجال والتراجم والعلل والنقد واجلرح والتعديل والسري وال       
مــن كتــب اصــول الفقــه وعلــوم اللغــة واالدب والفلــسفة واملنطــق وغــري ذلــك كامللــل  

فمن هذه املـصادر تـشرع املتـشرعون وتفقـه املتفقهـون            واملذاهب والنحل وعلم الكالم   
.ومتذهب املتمذهبون

هو الدوران مع شخص -هاونعتمد-كان من الثوابت اليت اعتمدناها   :ولذلك
رسول اهللا حنب من احب ونبغض من ابغض وخنضع للدليل الـذي قـد ال ينـسجم مـع           

:خزين موروث او حديث مقروء اليستسيغه العقل فنرجعه اىل الذوق كما قال الشاعر
 

 
  

  عم العقل هو نطرح السؤال والبحث عن االجابة فمن أجلّ: يضاًأومن الثوابت  
:املعرفة ومن جحد ما يف العقل هو اجلهل كما قال الشاعر

 
 

  
   

 
  

  وآلـه  صـلى اهللا عليـه   فان هـذه االدلـة قـد اشـارت اىل ان رسـول اهللا             : ومن هنا 
.ذه املواقف وما ستؤول اليه عواقب االمورأحاطه الوحي علماً كان قد وسلم 

وسـلم يف  وآلـه  اهللا عليـه   ىفانظر ايها القارئ الكرمي اىل ما قام به رسول اهللا صل          
مواجهة هذه االخطار وانظر اىل جهاده يف حفظ امته من الوقوع يف الفتنة وشدة حرصه      

.علي املسلمني
وسـلم مل يـسلم مـن هـذه     وآلـه  اهللا عليـه   ىحـىت قـربه صـل     هنـ أولتجد يف النهايـة     

!؟االخطار



٥٥

اِّـبحث الخامس

يتخذ اإلجراءات الالزمة إلنقاذ األمة من وسلموآله صلى اهللا عليهالنبي 

طويلةبمّدةة قبل مرضه الوقوع َّـ الفتن

ه وآلـ صـلى اهللا عليـه  إن من الغايات اليت حتدث عنها القـرآن يف بعـث املـصطفى       
:لقوله تعاىل،هي كونه رمحة للعاملنيوسلم 

>d  c         b  a  `<(١).

هذه اإلجراءات الـيت   وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  ومن لوازم الرمحة أن يتخذ النيب       
الل الذي حيدق ضبل ليعصمها من ال    ،لكي جينب األمة الوقوع يف اهلاوية      ؛سنعرض هلا 

.ا

وآلـه  صلى اهللا عليـه املني أن ال جياهر النيب األكرم  ومن مقتضيات الرمحة اليت للع    
إال فيما جيده الشارع املقدس من مصلحة هلذا   ،وخبايا الضمائر  ،مبكنون النفوس وسلم  

.(٢)اإلعالن أو الكتمان

١
٢
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عن سنة اهللا اليت أجراها يف خلقه من االفتتان واالختبار ليهلك مـن هلـك            فضالً
:قال عز وجل،من حيا عن بينةاعن بينة أو ليحي

>  ¢   ¡   �   ~   }      |     {   z   y   x   w   v   u   t   s
£¤ª  ©  ¨      §  ¦  ¥<(١).

جماهـداً يف  ،قـد صـدع مبـا يـؤمر       وسـلم   وآله   فإن املصطفى صلى اهللا عليه    : ولذا
.اًرحيماًحريصاً على أمته باملؤمنني رؤوف،سبيل ربه

كـثرية وخوفـه علـى أمتـه فكانـت      فقام بإجراءات عدة علـى الـرغم مـن آالمـه ال       
:كالتايل

 
نبـهين رسـول   :قـال وسـلم  وآله صلى اهللا عليه فعن أيب مويهبة موىل رسول اهللا       

:اهللا من الليل فقال

.»يا أبا مويهبة إني أمرت أن استغفر ألهل هذا البقيع«
:مث قال،فرفع يديه فاستغفر هلم طويالً،ا البقيعفخرجت معه حىت أتين

أقبلت الفنت كقطع الليل ،مما أصبح الناس فيه،ليهن لكم ما أصبحتم فيه   «
.»ولآلخرة شر من األوىل،يتبع آخرها أوهلا

:إىل أن قال

.»واجلنةوا يا أبا مويهبة لقد اخرتت لقاء ربي«
.(٢)قبضه اهللا فيهبتدى بوجعه الذي افلما أصبح ،مث انصرف

١
٢

!
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:دالئل الرواية
أخـرب بقــدوم الفــنت يف الليلــة الــيت ابتــدأ يف  وســلم وآلــه صــلى اهللا عليــهإنـه  -١

.صبيحتها به املرض
:ألهل البقيعوسلم وآله صلى اهللا عليهقوله -٢

.»ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه«
.مه األخريةيكشف عن احلال الذي أصبح عليه الناس يف أيا

خراجهم من املدينة كي ال يقعوا يف الفنت إوسلم بوآله اهللا عليهىولذا سارع صل
قام قبل مرضه بيومني وسلم وآله صلى اهللا عليهأن النيب :ولذلك فقد افادت الروايات

    فيه معظم الصحابة وجعل عليهم أمرياً وهـو أسـامة بـن      أبتجهيز جيش لغزو الروم وعب
صفر فلمـا كـان   ٢٦أي يف يوم ،هـ١١ربع ليال بقني من صفر لسنة    زيد وكان ذلك أل   

وكانوا خالل هـذين اليـومني قـد تثـاقلوا لاللتحـاق ببعـث       ،منه ابتدأ به املرض ٢٨يوم  
.الفنتوبه ظهرت أوىل،(١)وسلموآله صلى اهللا عليهأسامة فأساء صنعهم هذا النيب 

 
حديث الحدائق السبع: أوالً

.عليه السالماألول عن سليم بن قيس عن علي ،وللحديث طريقان
عثمـان النهـدي عـن      والطريق الثاين أخرجه العالمة اخلوارزمي بإسـناده عـن أيب         

.(٢)عليه السالمعلي بن أيب طالب 
"





١
٢
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نه أالسالم عليه وحدثين علي بن أيب طالب :رمحه اهللاقال سليم : للفظ لألولاو
:قال

،وسلم يف بعض طـرق املدينـة  وآله كنت أمشي مع رسول ا صلى ا عليه   
!فأتينا على حديقة فقلت يا رسول ا ما أحسنها من حديقة

.ولك يف اجلنة أحسن منها!ما أحسنها:وسلموآله قال صلى ا عليه

!ا من حديقةما أحسنه،يا رسول ا:فقلت،ثم أتينا على حديقة أخرى

.ولك يف اجلنة أحسن منها!ما أحسنها:وسلموآله قال صلى ا عليه

لـك يف  :ويقـول !يـا رسـول ا مـا أحـسنها    :أقـول ،حتى أتينا علـى سـبع حـدائق      
.اجلنة أحسن منها

.بأبي الوحيد الشهيد:وقال،ثم أجهش باكيًا،فلما خال له الطريق اعتنقين

! ؟بكيكيا رسول ا ما ي:فقلت

أحقــاد بــدر  ،ضــغائن يف صــدور أقــوام ال يبــدوهنا لــك إال مــن بعــدي     :فقــال
؟يف سالمة من ديين:قلت.وتراث أحد

.(١)يف سالمة من دينك:قال
.وللحديث بقية فراجعه يف مصدره

صـلى اهللا عليـه  قال النيب :قال ،عن ثعلبة بن يزيد احلماين     ،أخرج البخاري : ٢
:لعليوسلم وآله 

١
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.(١)»وال يتابع عليه،األمة ستغدر بكإن«
عـن  ،عـن إبـراهيم بـن عمـر اليمـاين         رضي اهللا عنـه     أخرج الشيخ الصدوق    : ٣

كنـت جالـساً بـني    :يقـول رضي اهللا عنه مسعت سلمان الفارسي    :قال ،سليم بن قيس  
مث أقبـل  .. .،(٢)يف مرضـه الـذي قـبض فيـه    وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليه يدي رسول اهللا    

:فقالعليه السالم على علي وسلم وآله اهللا عليهصلى النيب 

،لـك من تظـاهرهم عليـك وظلمهـم   ،يا علي إنك ستلقى من قريش شدة    «
فإن مل جتد ،فقاتل من خالفك مبن وافقك،فإن وجدت أعواناً فجاهدهم

فإنــك مــين ،وال تلــق بيــدك إىل التهلكــة،واكــف يــدك،أعوانــاً فاصــرب
إنـه قـال ألخيـه موسـى     ،ارون أسوة حسنةولك هب  ،مبنزلة هارون من موسى   

.(٣)»إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونين
وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  قال النيب :قال،عن ابن عباس  ،أخرج احلاكم : ٤

:لعلي

.(٤)»أما إنك ستلقى بعدي جهدًا«
وآلـه  صـلى اهللا عليـه  قـال رسـول اهللا   :قال،أخرج القندوزي عن أيب يعلى : ٥

:وسلم

.(٥)»يا علي إنك ستبلى بعدي فال تقاتلن«

١


٢
٣
٤
٥
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حقائق تكشفها األحاديث: ثانياً

عما عليه السالم عليا وسلم وآله صلى اهللا عليهفهذا بعض ما أخرب به املصطفى      
.سيجري عليه من بعده

ولـذا نـراه   ،ويف مناسبات متعـددة ،خبار جرى يف أوقات خمتلفة ويبدو أن هذا اإل   
واألحاديث تشري السالمعليهخبار لعلي هذا اإلوسلموآله ليهصلى اهللا ع  قد تعدد منه    

:إىل جمموعة من احلقائق وهي

وجود ضغائن يف صدور أقوام عـدة سـببها أحقـاد دفينـة أوجـدها سـيف        - ١
وقطـع خيـشوم   ،فـأذل عزيـزهم  ،ومـا أنزلـه يف أشـياخهم ببـدر      عليـه الـسالم     علي  

.كبريهم

وآلـه  صلى اهللا عليـه ري يف ذبه عن رسول اهللا      م قد ناهلم منه اجلهد الكب     وأل-٢
والدفاع عنه ومحايته وفدائه لـه بنفـسه يف مجيـع مراحـل حياتـه فكـان علـي فيهـا             وسلم  

.كمحارة أطبقت على لؤلؤة تكسرت على أصدافها أضراسهم

أصـنامهم  إن من اهم اسباب بغضهم لعلي انه هو الذي كسر اهلتهم وحطم            -٣
عقيدة الوثنية اليت جتد التوحيـد غرميهـا االول ولـذا ال يبغـضه          ه ال فكان بغضهم له منشؤ   

.اال منافق

فكيف ال يغدرون به والغدر ال يكون إال من بعد أن كانت لـه يف أعنـاقهم بيعـة              
وإالَّ ال تكـون  ،وسـلم وآلـه  صـلى اهللا عليـه    وطاعة أخذت منـهم يف حيـاة رسـول اهللا           

.الغدرة ما مل تكن بيعة

عليه لعلي وسلم وآله صلى اهللا عليههور املسلمني من قوله وهو ما تواتر عند مج
:السالم
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.(٢)يوم غدير خم؛ (١)»من كنت مواله فعلي مواله«
إن هذه األمة سيجري عليها من الفنت ما جرى على األمم السابقة ولذا قال -٤
:وسلموآله صلى اهللا عليهله النيب 

.»ولك يف هارون أسوة حسنة«


 

من إجـراء آخـر حلفـظ أمتـه     وسلم وآله   صلى اهللا عليه  ومما قام به النيب املصطفى      
تبـاع سـنن األمـم الـيت كانـت مـن قبلـها يف الوقـوع يف الفتنـة والفرقـة             اهو حتذيرها من    

:والظاهر

صلى اهللا عليـه ن واملصطفى آفقد دل عليها القر،من احلقائق الواقعة ال حمالة   اأ
.وسلموآله 

:قال عز وجل،فتتاا كما فتنت األمم اليت من قبلهااـ ١

١






 
٢
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قال ،قال،عن أيب سعيد اخلدري،ن مسلمويف املقابل ورد يف السنة ما أخرجه ع   
:وسلموآله صلى اهللا عليه

حتى لو دخلوا يف ،وذراعاً بذراعرباً بشربلتتبعن سنن الذين من قبلكم ش   «
.وهممجحر ضب التبعت

(٢)»؟فمن:قال! ؟اليهود والنصارى،قلنا يا رسول ا.
فإن هذه األمة تنـصلت  وسلموآله صلى اهللا عليه فكان كما أخرب به النيب اهلادي       

           ل بنو إسرائيل مـن  من طاعتها لرسول اهللا فيما خيص خليفته ووصيه من بعده كما تنص
.طاعة موسى يف أمره عليهم بطاعة خليفته هارون

:قال تعاىل

>,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !-  /  .
018  7  6    5  4  3  29  ?  >  =  <  ;  :

  B  A   @J   I  H  G  F  E  D  C<(٣).

يتقـدمها يف الـدنيا   اًتفرق هذه األمة إىل فرق عديدة تتبع كل فرقـة فيهـا إمامـ         ـ  ٢
:قال عز وجل،واآلخرة

>u   t  s  r  q<(٤).

١
٢
٣
٤
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فقــد أخــرج أمحــد ،دلــت الــسنة علــى هــذه احلقيقــة بــشكل واضــح ويف املقابــل
ان واحلـاكم والـذهيب وغريهـم عـن      بـ ح وابن ىوالترمذي وأبو داود وابن ماجه وأبو يعل      

:نه قالأ،حديث أيب هريرة

:وسلموآله قال رسول اهللا صلى اهللا عليه

وسبعني فرقة أو اثنني وسبعني فرقة والنصارى مثل تفرقت اليهود إىل إحدى«
.»ذلك وتفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة

.(١)هذا حديث صحيح:قال الترمذي

وآله رسول اهللا صلى اهللا عليهقال: ابن عمر قالنعوأخرج الترمذي أيضاً   
:وسلم

ليأتني على أميت ما أتى على بين إسرائيل حـذو النعـل بالنعـل حتـى لـو كـان        «
منــهم مــن يــأتي أمــه عالنيــة لكــان مــن أمــيت مــن يــصنع ذلــك وإن بــين     

ــة  ــبعني ملـــة   إســـرائيل تفرقـــت اثـــنني وســـبعني ملـ وتفرقـــت أمـــيت علـــى ثـــالث وسـ
.واحدةر إالكلهم يف النا

:قال؟من هي يا رسول اهللا:قالوا

.»ما أنا عليه وأصحابي
١
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نعرفــه إال مــن هــذا ال،غريــب،هــذا احلــديث حــسن:واتبعــه الترمــذي بقولــه
.(١)الوجه

مـا أنـا عليـه    «:وهـي ! ؟وأغرب مـا فيـه الفقـرة األخـرية        ! ؟إنه غريب . .والواقع
؟الوضع وتزييف احلقائقألا دخيلة على احلديث حتمل بصمات ! !»وأصحايب

:والدليل عليه

:ما أخرجه البخاري يف صحيحه عن رسول اهللا خماطباً أصحابه:ألف

.(٢)!!»رقاب بعضال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم«
وسلم فقد ضـرب بعـضهم   وآله فكان حاله كما أخرب به املصطفى صلى اهللا عليه   

.كانت الفرقة بني األمة:كبرياً ومن هناوتنازعوا وتقاتلوا واختلفوا اختالفاًاًبعض

الل ضفيما يعصمهم من الـ وسلم وآله صلى اهللا عليهولو اتبعوا قول رسول اهللا     
.ومتسكوا بالثقلني كتاب اهللا وعترته أهل بيته كما أوصاهم ملا وقع السيف بينهم

.صحيحفنعم وهو ما عليه أهل بيته وأما ما عليه أصحايب فغري )ما أنا عليه(إذن 

:وقـال فيـه الـذهيب     ،)عبـد الـرمحن بـن زيـاد األفريقـي         (هذه الروايـة فيهـا      : باء
.(٣)ضعفوه

وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليه منذ اللحظة األوىل اليت أعقبت وفاة رسول اهللا         : تاء

١






٢
٣



٦٥..................يتخذ اإلجراءات الالزمة إلنقاذ األمة من الوقوع يف الفتنة قبل مرضه بفرتة طويلة2النيب : املبحث اخلامس

ومـا عليـه   وسلم وآله  صلى اهللا عليه  مت اإلعالن عن االختالف بني ما عليه رسول اهللا          
.قادة العهد اجلديد

النـهج  وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليـه فقد أعلن اخلليفة األول يف مسجد رسول اهللا  
أالَّ وإنكم إن كلفتموين أن أعمل فيكم مثـل عمـل رسـول اهللا مل              «:الذي سيتبعه قائالً  

.(١)»كان رسول اهللا عبداً أكرمه اهللا بالوحي وعصمه!!! !أقم به

. .فإذا رأيتموين غضبت فاجتنبوين. .واعلموا أن يل شيطاناً يعتريين:إىل أن يقول
.رؤوسكم وأجسامكم:يعين»شعاركم وأبشاركمأال أوثر يف 

أليست ، هل كل من عمل بسنة رسول اهللا احتاج اىل الوحي     : والسؤال املطروح 
!؟هي قوله وعملهوسلم وآله صلى اهللا عليهسنة رسول اهللا 

وسـلم  وآلـه  هللا عليـه صـلى ا سنة رسول اهللا     ،ومن هنا أصبح يف اإلسالم سنتان     
وسنة أصحابه كصالة التراويح اليت ابتدعها عمر بن اخلطاب واتبعها كثري مـن املـسلمني           

افترقـت  :ولـذلك (٢)»نعـم البدعـة الـيت ابتدعتـها    «:كسنة ويكفيك منها قول عمر فيها  
.األمة إىل ثالث وسبعني فرقة

:وعليه
أن يـرفض  عليه السالم   علي بن أيب طالب    ايظهر للباحث جلياً السبب الذي دع     

البيعة على كتاب عبد الرمحن بن عوف اخلالفة بعد عمر بن اخلطاب حينما اشترط عليه 
.اهللا وسنة رسوله وسنة أو سرية الشيخني

.(٣)»ييأما كتاب اهللا وسنة رسوله فنعم وأما سنة الشيخني فأجتهد رأ«:فقال

١
٢
٣
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:لنهج الـذي سـيتبعه قـائالً    وملا بويع باخلالفة بعد عثمان بن عفان أعلن للناس ا         
فمـا  ،تعولكـن أعمـل بكتـاب اهللا وسـنة نبيـه مـا اسـتط            ،إيل ىإين لست نبياً وال يوح    

.(١)»أمرتكم من طاعة اهللا فحق عليكم طاعيت فيما أحببتم أو كرهتم

:ويف هذا يقول عامل مصر الزخمشري
 

 
  

   
 

  
   

 
 (٢) 

 


 
ن بعـده  ومما قـام بـه الـنيب األعظـم أيـضاً إخبـاره أهـل بيتـه مبـا جيـري علـيهم مـ                     

ال يسعها املقام،كثرية جداًال واألحاديث يف هذا ا.

ن أمتـه   أو ،عليهمـا الـسالم   اإلمـامني احلـسن واحلـسني        :ما تعلق برحيانتيه   :منها
.ستقتلهما ويطاف برأس ولده احلسني على رمح طويل يف أزقة املدن

:ومنها
مـن حـرق   عليهـا الـسالم   ما تعلق مبا جيري على بضعته الصديقة الزهراء فاطمـة    

واحلدث املشهور يف كتب املـسلمني كمـا    !وإسقاط جنينها احملسن   ،عهاوكسر ضل  ،دارها
:أشار شاعر النيل حافظ إبراهيم إليه بقوله

 
 

  
   

 
  

 
١
٢
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؟وعترتهوسلموآله صلى اهللا عليهمن هم أهل بيت النبي : ألف

وآلـه  صلى اهللا عليـه إال وقد عرفه للنيب اهلادي     ئاًشيعليه السالم   مل يترك الوحي    
فيه صالح أمتـه وحفظهـا  ئاًشيوسلم وآله صلى اهللا عليهويف املقابل مل يدع النيب   وسلم  

.الل إال وقد بينه وأوضحه لألمةضوصيانتها من ال

من حجة فقد  وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  ليس للمسلم على رسول اهللا       :ولذلك
الل فمرده ضية والاواما التباين احلاصل فيما بني الناس يف اهلد، البينة وأبلغ يف احلجة    متّأ

والقـرآن  ،اللضاد إىل الـ وإما قلب مريض فينقـ   ،احلقإما قلب سليم فيتبع      :نيإىل أمر 
.الكرمي مليء بالشواهد

.عليهم السالممل يرتل يف أحد من اآليات مثلما نزل بأهل البيت :ومن هنا

:الكرمي منهائويكفيك أيها القرا

:قوله تعاىل-١

>`   _  ^  ]     \  [    Z  Y  X      W<(١).

(٢))اطمة واحلـسن واحلـسني  علي وف(واألحاديث واآلثار الدالة على اختصاصها بـ  

:شواهدةوهنا نكتفي بثالث،متضافرة وكثرية جداً

١ 
٢
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إىل علـي وفاطمـة واحلـسن    وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليهفقد أشار رسول اهللا    -١
:واحلسني وقال

.(١)»اللهم هؤالء أهل بييت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا«
:نزلتيف بييت :قوهلا،املؤمنني أم سلمةصح عن أم-٢

>\  [    Z  Y  X      W^  ]`   _<.

صـلى اهللا عليـه  وقد جعلـهم الـنيب      »علي وفاطمة واحلسن واحلسني   «:ويف البيت 
أم سلمة أن تدخل معهم حتت الكساء اجتذبه الـنيب تبكساء مياين فلما أراد   وسلم  وآله  

:من يدها قائالًوسلم وآله صلى اهللا عليه

.(٢)»أنت مكانك أو على مكانك:ظويف لف،أنت على خري«
كـان لـه قلـب أن     نيبني الـنيب ملـ    وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  وذا الفعل احملمدي    

بعد أن اجتذب ،أنت على خري،ولذا قال ألم سلمة،من أهل بيتهلسنأمهات املؤمنني
.كونك زوجاً يل فهذا خري كبري لك:أي،من يدها الكساء

على جاللـة قـدرها لكـون اآليـة نزلـت يف دارهـا ولـشهادة        ويف املقابل أيضاً يدل 
وإال املالك الذي جاء به القرآن ،له بأا على خريوسلم  وآله   صلى اهللا عليه  رسول اهللا   

:لقوله عز وجليف خصوص أمهات املؤمنني هو التقوى 

١





٢
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>6  5  4  3    2  179  8<(١).

مـروره  :هووسلم وآله   ى اهللا عليه  صلومن األمور اليت قام ا النيب األكرم        -٣
ستة أشـهر ماسـكاً بـاب        كل صباح وملدة  على بيت علي وفاطمة واحلسن واحلسني عند      

:وهو يقولعليها السالم فاطمة 

̂  ،الــــــــــــــصالة الــــــــــــــصالة«   ]     \  [    Z  Y  X      W
_`«(٢).

تـرة خـامت   ع:وال يعتذر معتذر عن عدم معرفته بـأن   ،كي ال حيتج حمتج يوم غد     
فاطمـة وعلـي   :هـم وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليهوخري اخللق أمجعني    ،األنبياء واملرسلني 
.عليهم السالمواحلسن واحلسني 

:وهم القرىب وفيهم نزل قوله تعاىل

>3  2  1  0  /  .    -     ,   +<(٣).

:الذي فيهم قوله تعاىل،وهم أهل املباهلة

>  Â   Á   À   ¿   ¾     ½   ¼   »  Å    Ä    Ã

Ê  É  È  Ç  Æ<(٤).

١
٢





٣




٤
!
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.(١)وهل ألحٍد من اخللق نزلت فيهم سورة هل أتى على اإلنسان حني من الدهر
وآلـه  صـلى اهللا عليـه  فاقرأها جتد عذوبة اجلنة وحالوة اإلميان مبا خص اهللا به آل حممـد     

:قال تعاىل،وهم حبل اهللا الذي أمروا بالتمسك به.وسلم

>F  E  D  C  B  A<(٢).

ذكرها خلرجنا حىت مـن موضـوع البحـث يف       وغريها من اآليات اليت لو أتينا على      
:ويف هذا القدر كفاية.الكتاب

>=  <  ;  :  9  8  7        6  5  4  3  2  1<(٣).

:وأما من ال يعي فـ

>Á  À  ¿      ¾  ½  ¼  »  º<(٤).

"


 





١
 





٢



٣
٤
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:ولذا قال الشافعي
 

 
  

   
 

  
   

 
 (١) 

 
أهل بيته عليهم السالمالحرب لمن حارب وسلموآله صلى اهللا عليهإعالنه : باء

قـال  وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليه إن رسول اهللا     ،عنه رضي اهللا عن زيد بن أرقم     
:عليهم السالملعلي وفاطمة واحلسن واحلسني 

.(٢)أنا حرب ملن حارهبم وسلم ملن ساملهم
:واملالحظ يف احلديث هو

ال ميكن أن يعلن احلرب على من وسلم وآله صلى اهللا عليهإن النيب األعظم -١
.لوحي قد أعلمه مبا جيري عليهم من بعدهسيقوم حبرب أهل بيته ما مل يكن ا

إن من يقوم حبرب علي وفاطمة واحلسن واحلـسني فهـو حمـارب لرسـول اهللا             -٢
:قال تعاىل؟د وصام وصلىوإن وحوسلم وآله صلى اهللا عليه

>RQS\[ZYXWVUT ]^<(٣).

:قال عز وجل

>  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?   >

١
٢




٣
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O  N  M  LPR   Q<(١).

:حدد القرآن هذا الطريق بقوله تعاىل:وهنا

>J  I   H  G<.

؟ومل يقل املسلمني
ألن األعراب و املنافقني هم يف حقيقـة احلـال مـن املـسلمني إذ بـني القـرآن حـال           

:األعراب بقوله تعاىل

>_  ^  ]`f  e   d  c  b  a<(٢).

:وقوله عز وجل

>n   m  l  k  j  i  ht  s  r  q  p  ou
x  w  v<(٣).

:ويف وصف املنافقني قال عز شأنه

>Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿    ¾     ½  ¼  »<(٤).

وتقليـب األمـور   ،هـو التـربص بـه   وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  وحاهلم مع النيب  
!؟وهم يبغون الفتنة يف اتمع اإلسالمي،عليه

>(   '   &   %   $   #   "   !   ,   +   *    )

0  /  .  -<(٥).

١
٢
٣
٤
٥
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وآلــه صـلى اهللا عليـه   لرسـوله نياألعـداء احلقيقـي  ،عـدهم اهللا عـز وجـل   :ولـذا 
:فخاطبه قائالً،وسلم

>Æ         Å  ÄÇÉ  ÈÊÌ  Ë<(١).

وسـلم  وآله صلى اهللا عليهن كان هذا حاهلم يف حياته   إف ؛مث بني له يف أي صنف     
:إذ!ومبا يفعلون،ه مبا يف صدورهمينبئ،والوحي مل يفارقه

>  H  G  F  E  D  C  B   A  @I<(٢).

!؟فكيف إذا غاب عنهم والتحق بربه

يف الفنت اليت أن جينب األمة من الوقوع وسلم  وآله   يهصلى اهللا عل  أراد  . .ولذلك
حيـاء  مما عليـه األ أأقبلت كأا قطع الليل املظلم لدرجة أصبح القرب للمؤمن أطيب وأهن      

.وهم سيغرقون يف الفنت

وهو الذي مـا أرسـل   ،يغرقونوسلم وآله يهصلى اهللا عل  أفيتركهم النيب   : وعليه
:من قال عز وجل حبقّهوهو،وجندته،ومروءته،حاشا لكرمه!؟(٣)إال رمحة للعاملني

>n  m     l  k<(٤).

:وهو!حاشا وكال!؟يدير الطرف عنهم وهم يستصرخون. .أم

> ¨ª  ©<(٥).

!؟وسلموآله صلى اهللا عليهفماذا فعل رسول اهللا 
١
٢
٣
٤
٥
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اليت تنجيهم األمة حىت دهلم على السفينة   وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  مل يترك النيب    
:فقال،من طوفان الفنت اليت أقبلت

إن مثل أهل بـييت فـيكم كمثـل سـفينة نـوح مـن ركبـها جنـا ومـن             «-١
.(١)»ختلف عنها غرق

. .بل

:فقال،الل من بعدهضومل يفارقهم حىت ترك فيهم ما يعصمهم من ال

إني تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أحدمها أعظم «-٢
،وعرتتـي أهـل بـييت   ،األرضالـسماء إىل  من اآلخر كتاب ا حبل ممدود مـن     

.(٢)»فانظروا كيف ختلفوني فيهما،ولن يفرتقا حتى يردا علي احلوض
وال سـيما يف أيامـه   ،ويذكرهم بالقرآن وعترته تكـراراً     ،ومل يزل يكرر ذلك مراراً    

.األخرية معهم

:عن زيد بن أرقم قال،فقال كما أخرجه مسلم يف صحيحه

وسلم يوماً فينـا خطيبـاً مبـاء يـدعى     وآله عليهصلى اهللاقام رسول اهللا   .. .«-٣
:أما بعد:ووعظ وذكر مث قال،فحمد اهللا وأثىن عليه،بني مكة واملدينة،خم

١





٢
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أال أيها الناس فإمنا أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم 
،ثقلني أوهلما كتاب ا فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب ا واستمسكوا به

وأهل بييت أذكركم ا يف أهل بييت :ثم قال،فحث على كتاب ا ورغب فيه
.(١)»أذكركم ا يف أهل بييت،أذكركم ا يف أهل بييت

حيـاً أو ميتـاً   وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  ولكن أهل الفنت مل يدعوا حرب الـنيب         
صلى اهللا وه إىل املصطفى ليل املسلمني فوضعوا هلم حديثاً مشااً ونسبضفعمدوا على ت  

أن اهللا مـتم نـوره ولـو       «أولئك ينس. .ولكن ،كتاب اهللا وسنيت   :وهووسلم  وآله   عليه
.»كره الكافرون

.»هوابن أيب أويس وأب«:من حيث السند فهو واه وفيه. .فاحلديث

!!ضعيفان ويسرقان احلديث:وقال فيهما حيىي بن معني

.كان مغفالً:قال،يب أويسأي ابن أ،وقال أبو حامت يف االبن

.(٢)ليس بثقة:قال،ويف موضع آخر،ضعيف:وقال النسائي

صاحل بـن   (:ألن فيه  !؟وهو ضعيف أيضاً   ،وللحديث طريق آخر أخرجه احلاكم    
.)موسى الطلحي

لـيس بـشيء وال يكتـب    :وقـال حيـىي بـن معـني       »ضعيف«:وقد قال فيه الذهيب   
.(٣)»متروك«:وقال النسائي،»احلديثرمنك«:وقال البخاري،حديثه

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  فـاملعىن مـن الـسنة يتعـارض مـع قولـه       :أما من حيث املنت   
سـتفترق  :ن حديث كتاب اهللا وسنيت يتعـارض مـع قولـه   أ:مبعىن،بافتراق األمةوسلم  

١


٢
٣
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أميت إىل ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال فرقة واحدة ألن مجيع املسلمني هـم علـى       
أي من الكتاب والسنة فإذا كانوا ،اب والسنة وكل فرقة منهم أخذت شرعها منهماالكت

.فلماذا كل هذه الفرق يف النار إال فرقة واحدة!؟على الكتاب والسنة

فضال عن ذلك فإن السنة بضم السني وفتح النون مع التـشديد هـو يف اصـطالح       
وفعلــه وســلم وآلــه هللا عليــهصــلى اقــول رســول اهللا :األول،املتــشرعة علــى معنــيني

.وسلموآله صلى اهللا عليهبل املطلق من هديه ،وتقريره

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  هو العمل املستحب الذي يواظـب الـنيب       :وأما املعىن الثاين  
،وفوق الندب،وهو دون الواجب،على العمل به وحيض املؤمنني على القيام بهوسلم 

وفعـل النوافـل املرتبـة وغريهـا وهـذا املعـىن       ،املسجدتان والصالة باجلماعة وكتحية   كاخل
:للسنة يضعنا أما حالتني

وقولـه  وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليهإن املسلمني مل يتبعوا فعل النيب املصطفى  :أما
،فضلوا وتفرقوا إىل هذه الفرقعليهم السالم يف التمسك بكتاب اهللا وعترته وأهل بيته  

.وسلموآله صلى اهللا عليهفغرقوا كما بني هلم رسول اهللا وتركوا الركوب يف سفينتهم

وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  إن املسلمني قد اتبعوا غري سنة النيب األعظـم         :وأما
.ولزموا سنة غريه فتفرقوا

وحاهلم اليوم حيكي »لن تضلوا بعدمها كتاب اهللا وسنيت    «:ال معىن للكلمة  ؛  وإالَّ
!؟نيعن الفرقة إىل ثالث وسبع

.فرقة واحدةإال!! !الل مع دخول هذه الفرق إىل النارضوكيف ينسجم عدم ال

:هووسلم وآله صلى اهللا عليهاحلديث الصحيح الوارد عن النيب األكرم :إذن

.»كتاب ا وعرتتي أهل بييت«
ولكثرــا حــاول الــبعض ،وطــرق كــثرية،وقــد أخرجــه احلــافظ بألفــاظ متعــددة 
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رق او كتشكيك ابن تيمية يف نسبته اىل رسول اهللا بعد ان اصطدم تضعيف أحد هذه الط
لكن هذه احملاوالت فشلت ويكفي يف ذلك ما رد به   ،طرق روايته  ةريبصحة اسانيده وكث  

فـإن لـه شـاهداً مـن     ،لكـن احلـديث صـحيح    :قلـت «:حمدث السلفية املعاصر األلبـاين    
يومـاً فينـا خطيبـاً    وسلم وآله هصلى اهللا عليقام رسول اهللا   :قال ،حديث زيد بن أرقم   

.»...مباء يدعى خم بني مكة واملدينة

.(١)مع مواضع وروده،وذكر االلباين احلديث كامالً

ــذا احلــديث    ــصحة ه ــاً ب ــسلم يقين ــا امل ــك أيه ــسلم ،ويكفي ،وروده يف صــحيح م
.فالكتاب يقصر عن مجعهم،ومسند أمحد وغريهم،والترمذي

.ون صحابياًوكيف ال وقد رواه مخسة وثالث

دون ان ) علـيهم الـسالم  (مل يترك النيب هذه االمـة املرحومـة بـه وبـآل بيتـه           : اذن
يضع هلا ما جينبها من الوقوع يف اهلاوية ويوضح هلا الطريق الذي يعـصمها مـن الـضالل      

.وسبعني فرقة كلها يف النار اال فرقة واحدةاًواالحندار فتكون ثالث

دث مـن بعـده ومـا سـيؤول اليـه امـر كـثري مـن          فضال عن انه كان يعلم مبا سـيح       
وكأحاديـث احلـوض وذودهـم عنـه بـسياط      ؛اصحابه كقوله هلم ال ترجعوا بعدي كفارا  

مور اخرى غـري الـيت مـر ذكرهـا وهـو يف      أص عليهم فقد قام بيمن نار وغريها والنه حر   
شدة املرض وهو ما سنتناوله يف املبحث القادم ومـا سـيليه مـن مباحـث كـي نـصل اىل               

وهل حقا ؟حقيقة موضع قربه املقدس وروضته وحمل دفنه فهل حقا دفن يف بيت عائشة
اذ يكفـي بالباحـث   األحـداث بعد ما وقع بني الصحابة من       ؟بكر وعمر جبواره  أبو  دفن  

قيام السيدة عائشة ببيـع بيتـها والـنيب    إىلان يبحث كثريا وهو جيد من النصوص ما يشري    
! ؟مدفون فيها

١



٧٨

السادساِّـبحث

االمةذنقاإل2ات التي اتخذها النبيءجرامقاومة اإل

مـن الوقـوع يف   أمتـه ذوسلم جياهد من اجل انقا    وآله  صلى اهللا عليه    مل يزل النيب    
خبطوات سـريعة حتـسبا مـن قيـام الـبعض      أفبداألخريةاأليامالفتنة السيما وهو يف هذه    

ت بعـض  ألـف الـثمن ولـذلك بـد       بتنفيذ خمططه يف اجللوس على كرسي اخلالفة مهما ك        
:ات اليت يقوم ا النيب فكانت كااليتءالرموز مبقاومة هذه االجرا

 
املسدد من الوحي ما عزم عليه وسلم وآله  صلى اهللا عليه  مل يغب عن ناظر النيب      

.اإلسالم واملسلمنييع يبعض القوم من تض

.وانتهاك حدودها،ومل يفته ما دبروه لألمة من السوء ا والتعرض حلرمتها

فعـزم  ،اخلطى يف دفع الضرر عن أمتهوسلم وآله صلى اهللا عليهولذا أسرع النيب  
اًكـي ال يكـون حاضـر      ! ؟على إخراج جل الصحابة من املهاجرين واألنصار من املدينة        

.ن سولت له نفسه بالسوء من األعراب واملنافقنيفيها من بعد وفاته م

فأمرهم بالتهيؤ لغزو الروم وكان ذلك يف يوم االثنني ألربع ليال بقـني مـن صـفر     
وكـان  ،ودعى أسامة بن زيدــ حبسب رواية العامة ــ  ،أي قبل وفاته بستة عشر يوماً      -
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سر إىل موضع قتـل  :وسلموآله  صلى اهللا عليه  فقال   ،(١)سنة ةعشر له من العمر سبع   
فـأغز صـباحاً علـى أهـل أبـىن وأسـرع          ،فقد وليتك هـذا اجلـيش      ،أبيك فأوطئهم اخليل  

.وقدم العيون والطالئع أمامك،تسبق األخبار فان ظفرت فاقلل اللبث فيهم،السري

فلما جن عليه الليـل  ،كاملنيوا ومل ميتثلوا ألمره يومني    ؤولكنهم تثاقلوا وتباط   -
-إىل البقيع ليستغفر ألهله ئيل يأمره باخلروجهبط عليه جربا

وأخرج معه أحد مواليه وهو أبـو مويهبـة فلمـا وصـل البقيـع رفـع يديـه            ،فخرج
أقبلـت  ،ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه مما أصـبح النـاس فيـه    :مث قال  ،فاستغفر هلم طويالً  

واهللا «:أن قـال ولآلخرة شر من األوىل إىل    ،الفنت كقطع الليل املظلم يتبع آخرها أوهلا      
بـه الوجـع فحـم    أمث انصرف فلما أصبح أبتـد »يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ريب واجلنة     

وقد أمضى اره يتأمل وهو بني احلمى  ،من صفر  ٢٨وصدع وكان ذلك يف يوم األربعاء       
.والصداع كان حيضهم على اخلروج

قـد  عقام ف،ثاقلنيورآهم مت،فلما أصبح يوم اخلميس التاسع والعشرين من صفر    
أغز بسم اهللا ويف :مث قال،وإرهافاً لعزميتهم،ألسامة لواًء بيده الشريفة حتريكاً حلميتهم     

.سبيل اهللا وقاتل من كفر باهللا

من وجوه املهاجرين واألنصار إال انتدب يف تلك الغزوةفلم يبق أحد.

،الرمحن بن عوفوعبد،وأبو عبيدة بن اجلراح،فيهم أبو بكر وعمر بن اخلطاب
وسـلمة بـن  ،وقتادة بن النعمان،وسعيد بن زيد،وطلحة والزبري ،وسعد بن أيب وقاص   

.(٢)وغريهم،وبشري بن سعد،و أسيد بن حضري،أسلم

١
٢
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،وعـسكر بـاجلرف   ،فدفعـه إىل بريـدة بـن حـصيب         ،فخرج أسامة بلوائه معقوداً   
!! ؟ثاقلوا هناك فلم يربحوامث ت،وهو موضع خارج املدينة على بعد ثالثة أميال منها

أن قوما منهم قد طعنوا يف تأمري رسول اهللا ألسامة علـى هـذا         :والسبب يف ذلك  
فرجع أسامة إىل املدينة وعاد معـه  !؟استعمل هذا على هؤالء الشيوخ     :وقالوا ،اجليش

.بعضهم

يستعمل هذا الغـالم علـى املهـاجرين    :ابن سعد ام قالواأخرجهآخرويف لفظ   
.(١)لنياالو

فخـرج   ،فغضب غضباً شـديداً    ،وسلموآله   صلى اهللا عليه  فبلغ ذلك رسول اهللا     
وكان ذلك يوم السبت لعـشر خلـون   ،من بيته معصب الرأس مدثراً بقطيفته حمموماً أملاً    

:مث قال،قبل وفاته بيومني فصعد املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه،من ربيع األول

وألن طعنـتم يف تـأمريي   ؟تـأمريي أسـامة  ما مقالـة بلغـتين عـن بعـضكم يف       «
،وأيم ا إنه كان خلليقاً باإلمارة،لقد طعنتم يف تأمريي أباه من قبله ،أسامة

وإهنمـا  ،وإن كـان ملـن أحـب النـاس إيل    ،وإن ابنه مـن بعـده خلليـق هبـا        
.»فإنه من خياركم،فاستوصوا به خرياً،حمليالن لكل خري

يف مرضـه يثقـل   وسلم وآله صلى اهللا عليهاهللا وجعل رسول،مث نزل فدخل بيته 
بأيب أنت وأمي أتأذن يل :حىت قال له أسامة ،وخيف ويؤكد القول يف تنفيذ ذلك البعث      

:فقال؟أن أمكث أياماً حىت يشفيك اهللا تعاىل

أخرج وسر على بركة ا.
خرجـت ويف قلـيب   ،يا رسول اهللا إن أنا خرجت وأنـت علـى هـذه احلـال            :فقال

:وسلموآله صلى اهللا عليهفقال .رحةق

١
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.سر على النصر والعافية
:فقال؟يا رسول اهللا إين أكره أن أسائل عنك الركبان:فقال

.وسلموآله ثم أغمي على رسول ا صلى ا عليه،أنفذ ما أمرتك به
سأل وسلم وآله صلى اهللا عليهوقام أسامة فتجهز للخروج فلما أفاق رسول اهللا 

.فأخرب إم يتجهزون؟ن أسامة والبعثع

:فجعل يقول

.وكرر ذلك. .(١)»أنفذوا بعث أسامة لعن ا من ختلف عنه«
وكان ذلك يف يـوم االثـنني الثـاين    ،فخرج أسامة وعاد إىل اجلرف مبن رجع منهم    

إن رسول «:لهوهو يقول،فما لبث أن جاءه رسول أمه أم أمين     ،عشر من ربيع األول   
.»وتاهللا مي

ودخـل املدينـة   ،فعاد إىل املدينة وعاد معه عمر بن اخلطاب وأبو عبيدة بن اجلراح     
فتـويف  ،فانتهوا إليه وهو جيـود بنفـسه  ،فجاء به حىت ركزه بباب رسول اهللا  ،واللواء معه 
ودخــل املهــاجرون ،حــني زاغــت الــشمس ،وســلموآلــه صــلى اهللا عليــهرســول اهللا

.(٢)إىل املدينةواألنصار الذين عسكروا باجلرف

١



٢








!
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صـلى اهللا  وكيف بعد هذه املواقف ال تكون األخطار حمدقة بـشخص رسـول اهللا    
!؟وسلموآله عليه

!؟وأين سيكون موضع قربه.. !؟وكيف سيغسل ويدفن

. .ولكن

قبل املضي يف معرفة هذه األجوبـة نتوقـف مـع هـذا احلـدث لنـرى كيـف كانـت                
.مقاومة البعض منهم هلذا الفعل النبوي

خـرج مـن املدينـة يف يـوم اخلمـيس التاسـع              أسـامة ان   إىلالروايـات    أشارت. ١
ن من شهر صفر ولكنه توقف يف اجلرف على مسافة كيلـو متـر مـن املدينـة ومل                يوالعشر
من هذه املسافة والبد ان يكون هناك من سبب منعه من التحرك والـذي مل    أكثريتحرك  

والتعتـيم  إخفائـه تعمد البعض منـهم علـى     عنه فضال عن   اإلفصاحكثري من الرواة     أيش
.عليه

وسلم حينما بلغـه  وآله صلى اهللا عليه الروايات اىل ان النيب     أشارتكما  . ٢
مريه السامة فخـرج مغـضبا وخطـب فـيهم امنـا كـان يف يـوم          أاعهم وطعنهم يف ت   نامت

وســلم وآلـه  صــلى اهللا عليـه  الـسبت العاشـر مـن شــهر ربيـع االول اي قبـل وفاتـه       
!نيبيوم

يف اجلرف احد عشر يوما ومل يتحرك من موضعه بل عـاد اىل   يمبعىن ان اسامة بق   
لـيس  . املدينة وذلك المتناع بعـض الـصحابة مـن االلتحـاق بـسريته وبقـائهم يف املدينـة              

.وسلموآله صلى اهللا عليه لكونه شابا وهم شيوخ وامنا ملقاومة فعل النيب 
"
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مريه السامة وحبسب ما أمر النيب وطعنوا يف تأهؤالء القوم الذين مل ميتثلوا نّإ. ٣
دلت عليه الروايات بعد اسـتنطاقها هـم ابـوبكر وعمـر وابوعبيـدة بـن اجلـراح وغريهـم            

:بدليل

ن املعترضني أعتراضهم اليت نصت عليها رواية ابن سعد تدل على اصيغة  نّإ. أ
واصـحاب املناقـب   االنصار على الرغم من ان فـيهم الـشيوخ      ال ِمن هم من املهاجرين    

ان هؤالء قد امتنعوا من االصلبلسامة أوهذا يدل على ان العلة مل تكن يف صغر سن 
فالحظ ايها القـارئ الكـرمي   ،على البقاء يف املدينةالمتثال المر رسول اهللا واصروا    عن ا 

.)يستعمل هذا الغالم على املهاجرين االولني(:نص الرواية يف قوهلم

يهـا  أ(:وسلم قولهوآله صلى اهللا عليه يف خطبة رسول اهللا  من املالحظ  نّإ.ب
ان هناك جمموعة كبرية منـهم  ....) سامةأمريي أالناس فما مقالة بلغتين عن بعضكم يف ت     

مل خترج وان الذين عادوا من اجلرف مل يكونوا باموعة القليلة وإال ملا استخدم رسـول        
نـاس مث يقـوم بتخـصيص املعترضـني عليـه       وسـلم لفـظ ايهـا ال      وآلـه   صلى اهللا عليه    اهللا  

.فما مقالة بلغتين عن بعضكم: والطاعنني يف فعله فيقول

ن هذه اخلطبة كانـت يف يـوم الـسبت العاشـر مـن شـهر       أىل إشارت الروات   أ-٤
ن رزية يوم اخلميس تكون قبل هذه اخلطبة أي قبل وفاته بيومني وهذا يعين أول ربيع األ 

:يام مما يدل على امورأربعةأبيومني وقبل وفاته ب

خرجــه أصـال مــن املدينــة وذلــك ملــا  أبكــر وعمــر ومجاعــة مل خيرجــوا ا بـ أنّإ.أ
نه يهجـر والـذي    إ:ن عمر هو القائل لرسول اهللا يف رزية يوم اخلميس         أالبخاري وغريه   

.يمر بيانه مبزيد من التحليلس

ملـه تظهـر شـيئا    ت معاأبني جمموعة مـن الـصحابة بـد   اًمسبق اًهناك خمطط  نّإ.ب
ليها إفشيئا وهو الذي دعاهم اىل ترك دفن رسول اهللا وااللتحاق يف السقيفة اليت تسارع         
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.ات النبويةءللبيعة لسعد بن عبادة وهو الذي دعاهم اىل مقاومة هذه االجرااألنصار

: ولكن

قد بذلـه قبـل   وسلم وآله صلى اهللا عليهما زال هناك جهد كبري كان النيب األكرم   
:فكان مما قام به،جياهد من أجل دفع الضرر عن أمتهــ بأيب وأمي ــ ومازال،اتهوف


 

خبطرها على األمـة  وسلموآله صلى اهللا عليهإن من الرموز اليت كان يشعر النيب   
.انسفيهو شخص أيب
صلى اهللا عليهن أبا سفيان مل يؤمن يف يوم من األيام بنبوة رسول اهللا أ: والسبب

.ولقد مات وهو على دين آبائهوسلم وآله 

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  سـيما قبـل وفـاة رسـول اهللا     وال ،ولطاملا كان يصرح بذلك   
.بأشهروسلم 

:اآلتيةفالحظ تصرحيه مبا يعتقد يف الرواية 

-أبـا سـفيان   -وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  وملا أعطى رسول اهللا    «:قال الربي 
واهللا إنـك  :قال له أبـو سـفيان  ،وأعطى ابنيه يزيد ومعاوية من غنائم حنني ما أعطاهم   

ولقد ساملتك فنعم املسامل كنت ،فنعم احملارب كنت  ،لكرمي فداك أيب وأمي لقد حاربتك     
.(١)»فجزاك اهللا خرياً

:وسـلم وآله صلى اهللا عليهان بأنه ما زال يعد رسول اهللا    يصرح أبو سفي   :وهنا
وجربه يف الـسلم  ،ولقد جرب هذا اخلصم يف احلرب فكان نعم احملارب   ،خصماً ونداً له  

.فكان نعم املسامل

١
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متكـن  وإمنـا وجـده رجـالً   ،مل يؤمن به نبياً قط   :أي ،!»ولقد ساملتك «:ولذا قال 
حىت متكـن مـن فـتح    ،على الناسموهيمنتهممن نزع سلطان جتار قريش وكسر نفوذه    

.مكة ودخلها منتصراً

وقـد أصـبح حتـت رمحـة هـذا      ،لـه علـى ذلـك   ةوال قـدر  ،إمـا أن حيـارب     :وهنا
.وال خيار له بغريها،كي يسلم،وإما أن يسامل؛اخلصم

هو ال ميلك حىت أنفاسه يف هذه اللحظات وقد أحاطت بـه مجـوع املـسلمني     . .بل
صلى اهللا ومل يبقه على قيد احلياة إال كرم خلق النيب املصطفى ،جنبمع ما عرف به من   

،ين فاعـل بكـم  أمـاذا تظنـون   :وهو الـذي يعفـو عنـد املقـدرة قـائالً          ،وسلموآله   عليه
:فقال،أخ كرمي وابن أٍخ كرمي:قالوا

.)١(»الطلقاءاذهبوا فأنتم«
وأمـا حالـه بعـد وفـاة     ،وسـلم وآله صلى اهللا عليهفهذه حاله يف حياة رسول اهللا  

.شاهدانفيكفيك منهاوسلم وآله صلى اهللا عليهاملصطفى 

يـا بـين أميـة    (:قوله لبين أميـة ملـا بويـع عثمـان بـن عفـان األمـوي باخلالفـة             _١
مـن عـذاب وال حـساب وال جنـة          سفيان ما أبوفوالذي حيلف به     تلقفوها تلقف الكرة  

.(١)وال نار وال بعث وال قيامة

!؟(٢))وأصحابههاهنا قاتلنا حممدا (: لى ثنية احد فقال لقائدهوقوفه ع-٢




١


٢
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هو امللك مـن خـالل اخلالفـة الـيت وصـلت إىل ابـن عمـه عثمـان بـن عفـان            إذن
.ةقيامحساب والاألموي فال جنة وال نار وال

.(١)وعدم إميانه،فقد صرح بعض العلماء بكفره:ولذا

دار احلكمة الـيت كـان يتعامـل ـا الـنيب         فقد تلمس أيها القارئ الكرمي مق     :وعليه
وإنك قد تشعر أيضاً حبجـم اجلهـد و االمل   ،مع بعض الرموزوسلم  وآله   صلى اهللا عليه  

.من أجل دفع الضرر عن أمتهوسلم وآله صلى اهللا عليهالنيب يكابدمهاالذي كان 

اىل بيـان احلـال الـذي كـان عليـه أبـو سـفيان ملـا رجـع          أيها القارئ الكرمي  وإليك
منها حماوال أخرجهوقد كان النيب وسلم وآله   صلى اهللا عليه  املدينة بعد وفاة رسول اهللا      

يف أخرجـه ويبدو من سـياق الروايـة الـيت سـتمر ان الـنيب         ،يف ذلك دفع الضرر عن امته     
. شدة مرضه

وأبـو  وسـلم  وآلـه    صـلى اهللا عليـه    تـويف رسـول اهللا       :قـال  ،فعن مالك بن دينار   
فلمـا  :وسـلم وآلـه   صـلى اهللا عليـه    مـسعاة أخرجـه فيهـا رسـول اهللا          سفيان غائـب يف     

.رجالً يف بعض طريقه مقبالً من املدينةيانصرف لق

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  رسول اهللا :الحظ هنا مل يقل   نو -!؟مات حممد  :فقال له 
.-وسلم 

.نعم:قال

.أبو بكر:-الرجل -قال ؟فمن قام مقامه:-أبو سفيان -قال 

.جالسني:قال؟فما فعل املستضعفان علي والعباس:-أبو سفيان -قال 

فلما قدم املدينـة جعـل يطـوف يف    !! !»إين أرى غريةً ال يطفئها إال الدم  «:مث قال 

١
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:ويقول،أزقتها
 

 
  

   
 

  
  صـلى اهللا  وقد كـان الـنيب   ،إن هذا قد قدم وهو فاعل شراً   :فقال عمر أليب بكر   

.فدع له ما بيده من صدقة ففعل،(١)يستألفه على اإلسالموسلم وآله عليه

!(٢)أبو سفيان وبايعهيفرض
وترك ما بيده من ؛طاببكر مبشورة عمر بن اخلأبوومل يكن املال الذي دفعه إليه     

وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليـه اليت جلبها معه يف مسعاه الذي بعثه فيه رسول اهللا            الصدقة
هـو الـذي جعلـه يـسكت    ،قبل وفاته لغرض إخراجه من املدينة ودفع هذا اخلطـر عنـها   

املؤمنني بطرده وقد جـاءه عارضـاً عليـه    أمريسفيان يسكت هو قيام اوإمنا الذي جعل أب   
.نه قائد الطلقاءأسيما ووال،كاألحزاب أو أحدليعيدها حرباً ؛(٣)اخليل والرجال

وهـو  عليـه الـسالم    ولكن هذه املواقف املبطنة ال تنطلي على أمري املـؤمنني علـي             
: الذي قال فيهوسلم وآله صلى اهللا عليهوارث حكمة رسول اهللا 

.(٤)»أنا دار احلكمة وعلي باهبا«
فبـايع وقـد وجـد يف املـال      فذهب بعدها إىل أيب بكر     ،ةالوجه أفيبدو أنه قد أخط   

.عوضاً عن هذا الفشل
١
٢
٣ 
٤
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كان يدفع عن األمـة  وسلم وآله صلى اهللا عليهجند أن النيب املصطفى     :ومن هنا 
.خطر هذا الشخص يف حياته وبعد مماته

فقد كان يستميل قلبه إىل اإلسالم ببذل وسلم وآله صلى اهللا عليه يف حياته    فأما
فهم من املؤلفة قلوم حاهلم حال كثري مـن النـاس الـذين          املال له والبنيه يزيد ومعاوية    

.بعض الصدقاتكان يبذل هلم النيب

فقد دفع ذا اخلطر خارج املدينـة كـي      وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  بعد وفاته    وأما
.ال حيدث فتنة بعد وفاته مباشرة

األمـة مـن   بل قام بـأمور أخـرى إلنقـاذ   . .جهاد رسول اهللا عند هذا احلد   ومل ينتهِ 
الل فأراد أن يكتب هلم كتاباً لن يضلوا من بعده فمنعوه مـن ذلـك وامـه بعـضهم        ضال

.(١)وهو اهلذيان!؟والعياذ باهللا باهلجر




 
يب أوهو بةأربعأوأيامثالثة إالربه إىلانه يوم اخلميس ومل يبق على رحيل النيب        

من الوقوع يف الفتنـة وصـدى الـوحي        أمتهإنقاذويت من قوة على     أهد بكل ما    اجي وأمي
:يردد عليه

>K   J   I   H   G   F     E     D   CL  R   Q    P    O   N   M
ST W  V  U\  [       Z  Y  X<.

:ولذا

١
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ومل يرتل مبخلـوق أمل !وسلموآله صلى اهللا عليهمل ير صرب أكرب من صرب املصطفى   
.وسلموآله صلى اهللا عليهومصاب مثلما نزل برسول اهللا 

وآلــه صــلى اهللا عليــهوإذا نظرنــا إىل األحــداث الــيت رافقــت مــرض رســول اهللا  
! !عظم مصاباً على رسول اهللا من رزية يـوم اخلمـيس         أ اًفإننا مل جند هناك حدث    . .وسلم

إن هذه املصيبة هي من أشدها أملاً على قلب رسول اهللا منـذ أن          :ورمبا ال نبالغ إذا قلنا    
!!بعث

كانـت  وسـلم وآلـه  صلى اهللا عليـه اصة ان األحداث اليت رافقت مرض النيب  خبو
ويف املقابل يعمل ،أجل أمتهجياهد منوسلموآله صلى اهللا عليه فالنيب   ؛متسارعة جداً 

عنـدما  املنافقون بقوة على صد هذا اجلهد النبوي وهم ينتظرون مـا تـؤول إليـه األمـور                 
!! !وسلموآله صلى اهللا عليهيتوىف اهللا نبيه 

 
ن مـسعود عـن ابـن    أخرج البخاري بسنده إىل عبيدة بن عبـد اهللا بـن عتبـة بـ         -أ
ويف البيت رجال فيهم   ،وسلموآله   صلى اهللا عليه  رسول اهللا    (١)ملا حضر  :قال ،عباس

هلم أكتب لكم كتاباً ال تضلوا   :وسلموآله   صلى اهللا عليه  قال النيب  ،عمر بن اخلطاب  
.بعده

وعنـدكم  ،قد غلب عليه الوجـع وسلم وآله صلى اهللا عليهإن النيب    :فقال عمر 
.نا كتاب اهللالقرآن حسب

١
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بوا قر:منهم من يقول،فاختصموا-أي احلاضرون عنده -فاختلف أهل البيت 
.لوا بعدهضيكتب لكم النيب كتاباً ال ت

صـلى  فلما أكثروا اللغو واالخـتالف عنـد الـنيب    ،ما قاله عمر  :ومنهم من يقول  
!؟»وموا عينق«:وسلموآله صلى اهللا عليهقال هلم رسول اهللا وسلم وآله اهللا عليه

صـلى اهللا  إن الرزية كل الرزية ما حـال بـني رسـول اهللا      :فكان ابن عباس يقول   
. (١)ب من اختالفهم ولغطهماوبني أن يكتب هلم ذلك الكتوسلم وآله عليه

وقد حاول البخاري التعتيم والتمويه على هذه احلادثة فهنـا ذكـر القائـل وصـرح           
. العبارة فنقلها باملعىنولكنه خفف »عمر بن اخلطاب«بامسه وهو 

!تكـتم علـى القائـل   ولكنـه ؛بينما صرح بالعبارة على فضاضتها يف موضع آخـر       
.فالحظ

حدثنا ابـن عتيبـة عـن سـلمان األحـول عـن             ،حدثنا قبيصة  :قال البخاري -ب
مث بكـى حـىت   ،يوم اخلميس وما يـوم اخلمـيس   :إنه قال  ،سعيد بن جبري عن ابن عباس     

!خضب دمعه احلصباء

ائتوين بكتاب أكتب لكم كتاباً :فقال،فقال اشتد برسول اهللا وجعه يوم اخلميس   
.وا بعده أبدالّضلن ت

!؟رسول اهللاهجر:فقالوا،وال ينبغي عند نيب تنازع،فتنازعوا

:وسلموآله صلى اهللا عليهقال 

.»دعوني فالذي أنا فيه خري مما تدعوني إليه«

١
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وأجيزوا الوفـد    ،املشركني من جزيرة العرب   أخرجوا   :وأوصى عند موته بثالث   
.(١)ونسيت الثالثة،نت أجيزهمكمبا 

.سيمر علينا بعون اهللاوأما الثالثة اليت نسيها البخاري فقد حفظها غريه كما

 
ة هـو مـا أورده   وخري بيان ملا تضمنته هذه احلادثة من مواقف وألفاظ وأبعاد خمتلفـ    

.العالمة ااهد شرف الدين يف مراجعاته اخلالدة
رمحـه  يف جواب مراجعته لشيخ األزهر سـليم البـشري   رضي اهللا تعاىل عنه    فأفاد  

تعبدوا به لو الذي وسلموآله صلى اهللا عليهم مل يتعبدوا هنا بنصه أوأنت ترى «:اهللا
.ألمنوا من الضالل

حـىت  ،حـسبنا كتـاب اهللا  :إذ قـالوا  ؛تثال ومل يـردوا قولـه     وليتهم اكتفوا بعدم الم   
أو إـم اعلـم منـه    ،!ال يعلـم مبكـان كتـاب اهللا منـهم       وسـلم وآله   صلى اهللا عليه  كأنه  

!خبواص الكتاب وفوائده
صـلى اهللا  هجـر رسـول اهللا   «:وليتهم اكتفوا ذا كله ومل يفاجئوه بكلمتهم تلك  

.وهو حمتضر بينهم!»وسلموآله عليه
حيـث مل  -وكـأم  ،وسـلم وآله صلى اهللا عليهوأي كلمة كانت وداعاً منهم له    

مل يـسمعوا هتـاف الكتـاب    -يأخذوا ذا النص اكتفاء منهم بكتاب اهللا على ما زعموا          
.وأطراف النهار يف أنديتهمآناء الليل 

>w  v    u   t  s  r  q  p<(٢).

١



٢
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:ا قوله تعاىلمل يقرأو!!»هجر«:وكأم حيث قالوا

>  y   x   w   v    u   t   s   r   q   p   o   n   m     l   k   j     i
{  z<(١).

:ولقوله عز من قائل

>C  B    A  @  ?      >  =  <      ;DK  J      I   H  G  F  EL  N   M

T       S  R  Q  P   O<(٢).

:وقوله جل وعال

>  .   -    ,   +   *   )   (    '   &   %  5   4    3     2   1   0   /

8  7  6<(٣).

عـصمة قولـه مـن      املنصوص فيها علـى   (٤)إىل كثري من أمثال هذه اآليات البينات      
.اهلجر

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  ولكنـهم علمـوا أنـه    ،على أن العقل مبجرده مستقل بذلك     
خاصـة  عليـه الـسالم  وتأكيد النص ا على علي    ؟إمنا أراد توثيق العهد باخلالفة    وسلم  

عمر بن -فصدوه عن ذلك كما اعترف به اخلليفة الثاين   ،وعلى األئمة من عترته عامة    
:وبني حقيقة الدافع الذي دفعـه إىل قولـه  ،يف كالم دار بينه وبني ابن عباس       -اخلطاب  

عليـه  -(٥)يلد عن كتابة الكتاب حىت ال جيعل األمر لع       صإمنا   :بأنه»هجر رسول اهللا  «

١
٢
٣
٤><>

<
٥
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:وسلموآله صلى اهللا عليهنت إذا تأملت يف قوله وأ.-السالم 

.ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده
:وقوله يف حديث الثقلني

كتاب ا وعرتتي أهل ،إني تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا   «
.»بييت

.تعلم أن املرمى يف احلديثني واحد

يكتـب هلـم تفـصيل مـا أوجبـه      أراد يف مرضـه أن  وسلم وآله صلى اهللا عليهوإنه  
.عليهم يف حديث الثقلني

:فقـال هلـم  ،عـن كتابـة الكتـاب   وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليـه أما ملاذا عدل النيب     
! ؟قوموا عين

وه ا اضـطرته إىل العـدول إذ مل   أألن كلمتهم تلك اليت فاج:إمنا عدل عن ذلك  
بعـده يف أنـه هـل هجـر فيمـا        يبق بعدها أثر لكتابة الكتاب سوى الفتنة واالختالف من          

كما اختلفوا يف ذلك وأكثـروا اللغـو واللغـط نـصب         ،أو مل يهجر   -والعياذ باهللا    -كتبه  
ولـو أصـر فكتـب    ،كمـا مسعـت  )قوموا(:فلم يتسن له يومئذ أكثر من قوله هلم       ،عينيه

-والعيـاذ بـاهللا   -وغـل أشـياعهم يف إثبـات هجـره         وأل ،الكتاب للجوا يف قوهلم هجـر     
.وا طوامريهم رداً على ذلك الكتاب وعلى من حيتج بهومأل،طروا به أساطريهمفس

عـن ذلـك الكتـاب    ،وسـلم وآلـه  صـلى اهللا عليـه  وهلذا اقتـضت حكمتـه البالغـة        
هم بابـاً إىل الطعـن يف النبـوة نعـوذ بـاهللا      ؤلئال يفـتح هـؤالء املعارضـون وأوليـا     ؟صفحاً

.ونستجري

لياً وأولياءه خاضـعون ملـضمون ذلـك   أن ع،وسلموآله صلى اهللا عليه وقد رأى   
إذ ال أثر له بعد تلك املعارضة سوى الفتنة      ،فاحلكمة واحلال هذه توجب تركه     ،الكتاب
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.انتهى كالمه رمحه اهللا. (١)»كما ال خيفى

وحقيقة ما تنطـوي  . .وبعد هذه احلادثة اليت كشفت لإلنسانية طبيعة هذه النفوس      
وآلـه  صـلى اهللا عليـه  دعـت الـنيب   ،ت بني جنباا مـن ضـمائر     وما ختاجل . .عليه السرائر 

!؟والـيت سـتقع مـن بعـده    ! !أن يقوم بأمور تتناسب مع حجم املأساة اليت وقعت    وسلم  
:والوحي يناديه

>t  s  r  q    p  o  n  m  l<(٢).

إذ أصبح !هذه النفوسنس من النظر إىل بواطنولكان حال أجساد أهل الكف آ
فيما بينهم غري مانع للبعض منهم وسلم وآله صلى اهللا عليه ب فيه أن حضوره     مما ال ري  

!؟وسلموآله صلى اهللا عليهفكيف ذه احلرمات بعد موته !انتهاك حرمته وهو حيمن


 

بعد ان منع النيب املصطفى من كتابة الكتاب الـذي بـه تنجـو االمـة مـن الـضالل                
خـرة  ولعـذاب اآل ،وتأمن من الوقوع يف الفنت وسفك الدماء والتفرق والتكافر واهلـالك         

اشد واخزى وعلى الذين منعوا النيب يقع وزر هذه االمة ملا سنته من الظلم لسيد اخللـق      
وسـلم مل يـزل جياهـد مـن اجـل امتـه شـديد        وآلـه  صلى اهللا عليـه     وامته فان رسول اهللا   

للمـأل مـا   إىل املسجد لـيعلن وسلم وآله صلى اهللا عليه  احلرص على جناا فقام وخرج      
تـهم بـاهلجر وهـو سـيد األنبيـاء      أَي. .أراد أن يكتب هلم ويوصيهم بـه؟ وقلبـه يتفطـر أملـاً        

!! ؟خري خلق اهللا أمجعنيأم يرد عليه ذه القسوة وهو. !؟واملرسلني

١


٢
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.وكم من آه وآه أخرجتها زفراته. .وحسرة قذفتها أنفاسه. .فكم من حسرة

:وجربائيل يناديه

>r  q   p  o  n<.

نعم سيدي وموالي هكذا يرى قليب حالك وأنا أقرأ ما أخرجـه اخلـوارزمي عـن             
:قالعليه السالم مسنداً إىل علي بن أيب طالب ،الفقيه السمرقندي

وقـد شـد    ،إىل النـاس يـوم اخلمـيس      وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  خرج رسول اهللا    
.تدمع عيناه. .مصفر الوجه. .وجلس عليه،املنربىفرق. .رأسه بعصابة

صـلى اهللا  أن اجتمعـوا لوصـية رسـول اهللا          :مث دعا بالالً فأمر أن ينادي بالنـاس       
.فإا آخر وصية لكم،وسلموآله عليه

وتركوا أبواب بيوم مفتحـة  ،فاجتمع كبريهم وصغريهم   -بذلك  -فنادى بالل   
:يقولوسلم وآله صلى اهللا عليهوالنيب .حىت غص املسجد بأهله،وأسواقهم على حاهلا

.»أوسعوا ملن وراءكم«
فحمد اهللا وأثىن عليـه  . .يبكي ويسترجع..وسلموآله صلى اهللا عليهمث قام النيب  

: مث قال.نفسهوعلى ،وصلى على األنبياء

واشتقت إىل ،أيها الناس اعلموا أن نفسي نعيت إيل وحان فراقي من الدنيا«
! ؟»ماذا يلقون بعدي. .فواحسرتاه على فراق أميت،لقاء ربي

:نه قالأ،وسلموآله صلى اهللا عليهمث مما أوصى به 

.(١)»أيها الناس عليكم حبب أهل بييت«
وآلـه  صـلى اهللا عليـه  بخاري حني قـال هلـم الـنيب   فكانت هذه الثالثة اليت نسيها ال    

١
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.وأجيزوا الوفد مبا كنت أجيزه،العربأخرجوا املشركني من جزيرة:وسلم

فقد أمسعها النيب للمأل من املسلمني يف ،فإن كانوا قد أبوا أن يسمعوها يف حجرته
.فواحسرتاه عليك يارسول اهللا.مسجده


 

زال يـذب عـن   إذ مـا  ؛وسـلم وآله   صلى اهللا عليه  جهاد رسول اهللا     ولكن مل ينتهِ  
:وما زالوا على ما عرفهم الوحي،أمته خطر هذه العصابة

>(  '  &  %  $  #  "  !<(١).

هذه اخلطبة باملـسلمني وأوصـاهم   وسلم وآله صلى اهللا عليهالنيب فبعد أن خطب  
:تعاىلتباع لقولهحبب أهل بيته وهو اال

> @  ?  >E   D  C   B  A<(٢).

أعلن البعض منهم بني املسلمني الطعن يف تأمريه ألسامة على اجليش وفـيهم أبـو       
.بكر وعمر بن اخلطاب

وكـان  ،وسـلم وآلـه  صلى اهللا عليـه لرسول اهللا ىل إيصال هذا الطعنإمث عمدوا   
وبعد مـضي يـومني علـى رزيـة يـوم      ؛بيومنيوسلم وآله صلى اهللا عليهذلك قبل وفاته  

اخلميس ومساعهم خلطبته يف املسجد اليت افشل ا خمططهم باامه باهلـذيان كـي يـسلبوا          
. ان يكتب هلمأرادشرعية ما 

كبريا فغـضب  وسلم وآله صلى اهللا عليه  فكان صدى هذا القول على رسول اهللا      
.غضباً شديداًوسلم وآله صلى اهللا عليهرسول اهللا 

١
٢
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إيقـاع ن علـى  يوجـدهم مـصر    ألنـه -نستجري باهللا من غضبه وغضب رسوله        -
وكـان ذلـك يـوم    ،ملـاً أحممومـاً  ،مـدثراً بقطيفتـه    ،معصب الرأس  ،الفتنة فخرج من بيته   

:مث قال،فحمد اهللا وأثىن عليه،فصعد النيب املنرب.خلون من ربيع األولالسبت لعشٍر

وألن طعنتم يف ؟أيها الناس ما مقالة بلغتين عن بعضكم يف تأمريي أسامة   «
وأيم ا إنه كان خلليقـاً  ،لقد طعنتم يف تأمريي أباه من قبله  ،تأمريي أسامة 

،وإن ابنه من بعده خلليق هبـا وإن كـان ملـن أحـب النـاس إيل           ،باإلمارة
.(١)»فإنه من خياركم،فاستوصوا به خرياً،وإهنما حمليالن لكل خري

يف مرضه يثقل ،وسلموآله صلى اهللا عليهوجعل رسول اهللا ،مث نزل فدخل بيته   
وآلـه  صلى اهللا عليهلدرجة كشف فيها النيب  ،وخيف ويؤكد القول يف تنفيذ ذلك البعث      

.ريةعن غضبه الشديد على املتخلفني عن هذه السوسلم 

:قائالًبلعن فئة من أمتهوسلم وآله صلى اهللا عليهإذ ألول مرة يقوم النيب 

.(٢)»أنفذوا بعث أسامة لعن ا من ختلف عنه«
وختلف عن اخلروج أبو بكـر  فخرج أسامة مرة أخرى وخرج معه جمموعة من الناس     

ر بـان يـصلي احـد    مأوعمر بن اخلطاب كما دلَّ عليه البخاري وغريه يف حديث النيب وهو يـ            
.بالناس يف يوم االثنني فكان من بني املصلني بالناس عمر وابوبكر كما سيمر بيانه الحقا

بكر وعمر بن اخلطاب مـع اسـامة بعـد    يبأفال صحة ملا روي من خروج  : وعليه
.ايراد البخاري هلذه الرواية

١


٢
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سامة ولعن املتخلف ه ألريمأالنيب يف يوم السبت بالرد على من طعن يف تبعد قيام   

ي يف يـوم االحـد مبحاولـة قتـل الـنيب والتعجيـل       أمنهم هلذه السرية قاموا يف اليوم التايل  
للقتـل  امنا هي حماولة) هلد(فكانت عملية عليهمبوته كي ميضي البعض مبا عقدوا العزم      

حد اشتد برسول اهللا وجعه فـدخل اسـامة   كان يوم األ فلما(:بن سعد اويف ذلك يقول    
.(١))الذي لد فيه-اليوم-من معسكره والنيب مغمور وهو 

وقد تناول كثري من احلفاظ واملصنفني حادثة اللـد يف الـصحاح والـسري والتـواريخ               
.(٢)لفاظ متعددة وخمتلفة يف صياغتها وروايتها لتفاصيل احلادثةأب

ال ميكـن  (:اىل النظر والتأمل يف احلادثـة فخلـصوا اىل اـا   بعض الباحثني امما دع 
وتـصديقها ولعـل   ،وان ذكرها يف صحيح البخاري وغريه ال يربر االلتزام ـا       ،ن تصح أ

وسـلم يف  وآلـه  سر اختالقها هو اظهار صحة نسبة اهلجر اىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه     
.(٣))مرضه ولعل النقيب املعتزيل يشري اىل هذا يف عبارته

هار صحة نسبة اهلجـر اىل  ظمل يتضح معىن ان السر يف اختالق احلادثة هو ا :أقول
وسلم فماذا سينتفع املختلقون من اثبـات اهلجـر لرسـول    وآله رسول اهللا صلى اهللا عليه  

ومـن مث قـد فـوت    ،عرض عن كتابـة الكتـاب  أوالنيب قد وسلموآله صلى اهللا عليه   اهللا
، فقـد  اًاهلجر فوجه االنتفاع يف هذا االخـتالق ال نـراه متحققـ         الفرصة على املتهمني له ب    

١
٢ 



 

٣ 
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.ةوسلم حينما طردهم من حضرته املقدسوآله حرمهم منه رسول اهللا صلى اهللا عليه

خـتالف يف الروايـات يف   ن اال أـا ليـست خمتلقـة و      أالبحث قد قادنـا اىل       نّإ: بل
ن هـذا  أل علـى العكـس   صـال بـ  أن احلادثـة مل تقـع       أعرض احلادثـة ال يعـين بالـضرورة         

جدا حدث يف بيت رسـول اهللا صـلى      اًوخطري اًمهم اًن هناك حدث  أاالختالف يدل على    
وسلم يف يوم االحد اي قبل يوم من وفاته بل لعل عمليـة اللـد هـي الـيت     وآله اهللا عليه 

:ةتيمور اآلوسلم وذلك لألوآله عجلت يف رحيل رسول اهللا صلى اهللا عليه

حداث خالل مرض رسول اهللا وبتلك الكيفية اليت حتـدثت     األ التسارع يف  نّإ-١
ا املصادر االسالمية لتدفع الباحث اىل اليقني بان حادثـة اللـد هـي حماولـة لقتـل الـنيب               

اىل الدخول عليه ،سامةأمتناع عن االلتحاق بسرية فمن اال؛وسلموآله صلى اهللا عليه
عالنـه  إمث جماتـه بعـد   ،واامـه بـاهلجر  متثـال المـره     ن اال عيف يوم اخلميس وامتناعهم     

،ه اســامة علـى شــيوخ املهـاجرين يف يــوم الــسبت  ريمألوصـيته يف املــسجد بـالطعن يف تــ  
ولعنه املتخلف منهم عن بعـث  ،وخروجه اليهم غاضبا وقد عصب راسه من شدة االمل   

،ومع ذلك مل يستجب كثري منهم المـره وطاعتـه كـايب بكـر وعمـر بـن اخلطـاب        ،اسامة
اي يوم وفاة رسول    ،لذي نص البخاري ومسلم وغريمها على وجودمها يف يوم االثنني         ا

وان ابا بكر صلى بالناس يف فجر هـذا اليـوم   ،وسلم يف املسجد وآله   اهللا صلى اهللا عليه   
ولـذلك لـيس مـن املـستغرب ان        .وقبله عمر مما ينص على اما مل يلتحق بسرية اسامة         

.وسلموآله ه صلى اهللا عليهتكون عملية اللد حماولة لقتل
يف هـذا اليـوم مـع كـل     وسـلم وآله صلى اهللا عليه   حماولة قتل رسول اهللا    إنّ -٢

هذه التحديات واالخطار والفنت اليت هي كقطع من الليل املظلم مل تكـن احملاولـة االوىل     
م فمن قبل كان تنفري ناقته كي يسقط يف الوادي ويهلك واالمر ليس ببعيد عن هذه االيا  

مـن املـصادر   اًبـل ان كـثري  ؛احلياةوسلموآله االخرية اليت فارق فيها النيب صلى اهللا عليه   
قد اشارت اىل ان حادثة تنفري الناقة امنـا كانـت بعـد حجـة الـوداع وبعـد تنـصيب علـي                  
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.(١)خليفة للمسلمني اي بعد يوم الغدير
اا خرافـة بـل   االختالف يف الروايات يف عرض حادثة اللد ال يدل على         إنّ -٣

نـذاك ونثـر الرمـاد يف عيـون البـاحثني      آيدل على اا حماولة من اجلناة لتضليل املـسلمني   
رة ولـو سـريعة اىل علـم البحـث اجلنـائي يعطـي قناعـة كافيـة لـدى          ظولعل ن  ،واحملققني

القارئ فضال عن الباحث ان كثريا من اجلرائم اليت وقعت وعلى مر التاريخ تكشف عن 
لحدث يف اكثر من صيغة وصورة كي ب اليت كان يتبعها اجلناة يف روايتهم ل       تلك االسالي 

ل الشكوك شيئا فشيئا حىت ءفلتوا من العقاب ويبعدوا عن انفسهم التهمة ومن مث تتضا         ي
.مام الواقع الذي قتل مع الضحيةأيصبح االمر جمرد اوهام ال تقف 

بـان  : و القـول  أ؛ر عنـده  مر مبعاقبة من حـض    أن النيب   أب: ن القول أجند  :من هنا 
اهل داره نّإ: و قوهلمأ؛ خذه اخلاصرة فاشتد به فاغمي عليه فلددناهأرسول اهللا كانت ت

.ن به ذات اجلنب فلدوه وهو مغمى عليهأظنوا 

يف حني قد نص البخاري ةم سلمأاق االمر مرة بعم النيب واخرى بصفضال عن إل
:وسلم قائلةوآله نيب صلى اهللا عليهوعلى لسان عائشة باا هي اليت قامت بلد ال

فقلنا كراهية املـريض للـدواء،      ،لينا ان ال تلدوين   إفجعل يشري    ،لددناه يف مرضه  «
.(٢)»كراهية املريض للدواء: مل اكم ان تلدوين قلناأ:فاق قالأفلما 

.اجلناة ارادوا تضييع احلقيقة ودفع التهمة عنهمأنكل ذلك يدل على
لنصوص يقود اىل االعتقاد بان احلادثة قد اعد هلا مسبقا وبـشكل         ن التتبع ل  إ-٤

:يتجيد وبتنسيق كبري كي يبدو االمر طبيعيا وبدون شكوك وهي كاآل

حالتـه  وسـلم والسـيما عنـد اشـتداد    وآلـه  اغتنام مرض النيب صلى اهللا عليـه    . أ  

١
 

٢ 



١٠١.........................ا النيب صلى ا عليه وآله وسلم إلنقاذ األمةمقاومة اإلجراءات اليت اختذه: املبحث السادس

ى اهللا عليه وآلـه   وحتديدا عند اإلغماء عليه، كما كان يبدوا هلم مرضياً، وإال فالنيب صل           
.وسلم ال يغلب على عقله ولكن ضعف بدنه وإاير قوى جسده مكنتهم من سقيه

اغتنام فرصة غياب اإلمام علي عليه السالم عنه وانصرافه لبعض حوائجـه  . ب  
معني السيما وان النـصوص كانـت تـشري اىل ان الـنيب     امراو لعل رسول اهللا قد بعثه يف   

فلمـا كـان   ،اخـي ادعـوا يل :ل عن علي عليه السالم كقوله  أخر يس كان بني احلني واآل   
ادعـوا لـه   :فقالـت ام سـلمة  ؛يدخل عليه ابو بكر او عمر كان يعـرض بوجهـه عنـهم            

من املكوث طويال عنـد الـنيب   اًفضال عن ان وجود بعض نساء النيب كان مينع علي        ،عليا
.وسلموآله صلى اهللا عليه

، وحفـصة ،ء النيب كن حزبني حزب فيه عائـشة     ن نسا أ(لقد نص البخاري على     . ج  
(١)وسلموآله وسائر نساء رسول اهللا صلى اهللا عليهخر ام سلمة واحلزب اآل؛وسودةوصفية

.)لددناه يف مرضه فجعل يشري إلينا ان ال تلدوين(:مما يكشف عن معىن قول عائشة

خلمـيس بـاهلجر   وسلم يف رزيـة يـوم ا    وآله   إن اام رسول اهللا صلى اهللا عليه      . د  
وقبل يومني من وفاته يشري اىل ان االمر قد اعد له مسبقا وذلـك ملـا يترتـب علـى قولـه                   

ا سيتحدث عن االشـخاص الـذين قـاموا ـذه احملاولـة       موسلم حين وآله   صلى اهللا عليه  
السيما وان هناك جمموعة من الصحابة كـانوا علـى      ،لقتله فسرعان ما سيقال انه يهجر     

ومنهم من يقـول مـا قـال    : (اب وتبعا المره كما نص البخاري بقولهي عمر بن اخلط  أر
ومن مث سيكون قول النيب يف الكشف عن حماولة قتلـه يف عمليـة اللـد ال يعـول     (٢) )عمر

،النبـوة بـاهلجر  تتلـ ودواة فبـاالمس قُ اًتـوين كتابـ  ئعليها كما مل يعول من قبل يف قوله ا      
،نا ان اهلجر واللـد مهـا مـن جهـة واحـدة            ولذلك وجد .واليوم يقتل شخص النيب باللد    

.يثبت االخرأحدمهاواما حقيقتان متالزمتان و،ومن رحم واحد

١ 
٢ 
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اي ذات  )علـي  (١)ما كان اهللا يسلطها   (:وسلموآله   عليهاهللا  قوله صلى    نّإ. هـ  
يدل على انه كان قد علم مبا فعلته عائشة ومن كان حبزا فلما بررن هذا الفعل ،اجلنب
مـا كـان اهللا   (:صابه ذات اجلنب رد قائال  أن الذي   أدافع من ورائه هو اعتقادهن ب     بان ال 

مبعىن انه كان يؤكد على ان الدافع من لده مل يكن االعتقاد بان (٢))ليجعل هلا علي سلطانا
ل منه عـن  أفلو كان هذا املدعى صحيحا للزم ان يس       ،به ذات اجلنب كما ادعت عائشة     

له أواملـالذ للعـاملني وهـو الـذي يـس          أفـضال عـن كونـه امللجـ       حاله وهو املسدد بـالوحي      
لوه عن مرضه ونوع أاملسلمون عن امراضهم فيخربهم ويرشدهم اىل الدواء فلمذا مل يس  

سه واين هو عن كتاب اهللا واالستشفاء به ولذلك كان االمر فعالجه او يقوم هو مبعاجلة ن
.االمر قد اعد له مسبقاوان.نيرف املناسبظحماولة لقتله يف هذا الوقت وال

وسـلم مل يكـن مـن سـريته ان     وآله بقي امر اخري وهو ان النيب صلى اهللا عليه   -٥
ولعاقب غريهـم  ،صحاب التنفري بالناقةأن يعاقب لعاقب أراد أساء اليه ولو    أيعاقب من   

ولذا جند ان علي بن ايب طالب قدسار ذه الـسرية يف تعاملـه مـع       ؛على مر سنني البعثة   
بنـت االشـعث علـى    ةوا اليه، وسار االمام احلسن بذلك حينما اقدمت جعدءساأذين  ال

ن هـذا  إومـن مث فـ  ،وسـلم وآله مسه وكذا سار ائمة اهلدى من عترة النيب صلى اهللا عليه      
وسـلم اليعـين   وآلـه    اجلانب من الروايةالذي يتعارض مع سرية املصطفى صلى اهللا عليه         

حـداث التـضليل يف   إح مجيعا فهذا مما سعى اليـه اجلنـاة يف    ان احلادثة خمتلقة او اا التص     
ت اجلناة من حماولة قتل الـنيب او ان تكـون هـذه       ا كي يتفلّ  ءعرض احلادثة وتتبعها وقرا   

عليها سوى ليلة واحدة كما نصت الروايات على احلادثة مما عجلت يف وفاته اذ مل متِض    
يل هـذه احلادثـه وتـصر علـى ان         ان عائشة هي من تروي تفاص     :ذلك واليت نصت ايضا   

!؟(٣))مات من ذات اجلنب(وسلم قد وآله النيب صلى اهللا عليه
١ 
٢ 
٣ 



١٠٣

اِّـبحث السابع

ِّـاذا يخرج النبي محموال اُّـ اِّـسجد قبل وفاته ببضع ساعات وابوبكر يصلي 

!!بالناس؟

.املدينةمن الصحاح قد نص على أن أبا بكر مل خيرج مناًإن كثري

صـالة  ،صلى باملسلمني يف يوم االثـنني الثـاين عـشر مـن ربيـع األول        نه  أ:بدليل
.(١)وسلموآله صلى اهللا عليهالصبح وهو اليوم الذي تويف فيه رسول اهللا 

وسـلم يف االلتحـاق ببعـث    وآلـه   صـلى اهللا عليـه      إنه مل يطع امر رسول اهللا        :أي
.أسامة وختلف عن اخلروج معهم

نه صـلى صـالة    أعلى  روايات الصحيحة تنص  وإال كيف يكون خارج املدينة وال     
؟؟وسلموآله صلى اهللا عليهالصبح يف يوم وفاة رسول اهللا 

١






––
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:وعليه

!؟وسلموآله صلى اهللا عليهكيف كان أثر هذه احلادثة على رسول اهللا 

. .بل السؤال املطروح اآلن

مــع هــذه وســلم وآلــه صــلى اهللا عليــهاألكــرم كيــف تعامــل الــنيب:هــو
وما هو اهلدف !؟وما هي أبعاد هذا الفعل. .!؟ويف هذا الوقت احلرج.. !؟احلادثة
! ؟هئمن ورا

والحـظ أيـضاً الظـروف الـيت حتـيط        ! ؟فالحظ أيها القارئ الكـرمي هـذا التوقيـت        
.وسلموآله صلى اهللا عليهبشخص رسول اهللا 

.يف شدة املرضوسلم وآله صلى اهللا عليهإنه -١

نـه  أوهو يعلم ،يف الساعات األخرية من احلياةوسلم وآله صلى اهللا عليه  إنه  -٢
مفارقهم بعد قليل كما أخرب هو بذلك عندما حتدث إىل بـضعته فاطمـة ومهـس يف أذـا          

.(١)فبكت

من وسلموآله صلى اهللا عليهومنعهم إياه ،والعياذ باهللا»اهلجر«اامهم له بـ-٣
إن وجه النيب قد تغـري ملـا   «:ملتقي اهلنديكتابة الكتاب الذي أراد أن يكتبه هلم وقد ذكر ا  

.(٢)»مسع هذه الكلمة من عمر بن اخلطاب

يف املدينـة وال  األسامة كـي يبقـو  وسلم وآله صلى اهللا عليه  طعنهم يف تأمريه    -٤
.وهذا يعين توفري العدة والعدد لبعض الرموز،منهااخيرجو

هم يف  ؤوبقـا  ،زيـد  ختلف بعض الرموز من االلتحاق واخلروج مع أسامة بن        -٥
.املدينة منذ البدء

١
٢



١٠٥..............!ملاذا خيرج النيب حمموال إىل املسجد قبل وفاته ببضع ساعات وأبوبكر يصلي بالناس؟: املبحث السابع

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  الـنيب  ةنشوء تكتالت بني األنصار غري معلنـة قبـل وفـا       -٦
فكـان  ،ت بعد ذلك بسبب رزية يوم اخلميس وغريها من االنتهاكات    أولكنها بد  ،وسلم

ومنهم من حتـزب ألسـيد بـن حـضري وهـم بنـو عبـد        ،منهم من مييل إىل سعد بن عبادة 
.شهلاأل

الـذين أعلنـوا استـسالمهم يـوم فـتح مكـة       ،وجود طبقة واسعة من الطلقـاء     -٧
ومل يتعلموا من النخبة،وهؤالء مل حيتكوا بأفراد اتمع اإلسالمي   ،ليأمنوا على أنفسهم  

قلهم صوهـذه األشـهر غـري كافيـة لـ     على دخوهلم اإلسالم إال أشـهر إذ مل ميضِ  ،اخلرية
ه ووأخـ ووفيهم مـن قـد قتـل أبـ    ،أصلة يف نفوس الكثري منهم  وتذويب روح اجلاهلية املت   

.بسيوف املسلمني

صـلى  من يـد رسـول اهللا   وهم الذين كانوا يقبضون املال ،أما املؤلفة قلوم  -٨
فهـؤالء يـرون اآلن أن زعـيم       ،كي يستميل قلـوم إىل اإلسـالم       ،وسلموآله   اهللا عليه 

.اإلسالم يفارق احلياة

ذا وجود املنافقني واألعـراب وهـم األخطـر علـى اإلسـالم      عن كل هفضالً  -٩
فكيف سيكون مكرهم باالسالم    (١)>ابتغواْ الِْفتنةَ ِمن قَبلُ وقَلَّبواْ لَك اُألمور      <وهؤالء  

ن والنيب يف الساعات االخرية وقد اشتد عليه املرض؟اآل

جهـد وجهـاد   وأي ،فأي ظروف أصعب من هذه الظروف اليت متـر ـا األمـة      
من أجل أمتـه ودفـع الـضرر      وسلموآله   صلى اهللا عليه  وأمل يبذله النيب اهلادي حممد      

.عنها

:وعليه

. !؟مع هذه احلادثةوسلم وآله صلى اهللا عليهكيف تعامل النيب األكرم 

١
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:اطوجوابه من عدة نق

صـلى اهللا   اتفق أصحاب الصحاح وغريهـم علـى خـروج الـنيب املـصطفى              :أوالً
.(١)وأبو بكر يصلي بالناس،إىل املسجد يف صالة الصبح من يوم وفاتهوسلم وآله عليه

مـع  وسـلم  وآلـه    صلى اهللا عليه  ولكن اختلفوا يف كيفية تعامل رسول اهللا        :ثانياً
.أقوال ثالثةأيب بكر يف هذه الصالة فانقسموا إىل 

،!!صلى خلف أيب بكر وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  إن رسول اهللا    :القول األول 
مل يقبض نيب «:فقد نسب إليه القول  ،بل أبعد من ذلك    ،إنه كان مأموماً بأيب بكر     :أي

!؟(٢)»قط حىت يؤمه رجل من أمته

ينه وكان صلى جبنب أيب بكر عن مي     وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  إنه  :القول الثاين 
.(٣)جالساً

،فكان الناس يأمتون بأيب بكـر ،إن رسول اهللا صلى أمام أيب بكر  :القول الثالث 

١






٢

 ––
 





٣
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.(١)وسلموآله صلى اهللا عليهوأبو بكر يأمت برسول اهللا 

.املصلنيمؤأُختلف أيضاً يف سبب خروج أيب بكر إىل الصالة لي:ثالثاً

:فقيل

عنده أن قد طلب من احلاضرين  وسلم  وآله صلى اهللا عليه  إن رسول اهللا    -ألف
إنه رجل رقيق إذا :عائشة عليه وقالت-فاعترضت -يأمروا أبا بكر أن يصلي بالناس 

.قام مقامك مل يستطع أن يصلي بالناس

مث ؛وتعيد عائشة االعتراض ثالثـاً    !القولوسلم  وآله   صلى اهللا عليه  ويعيد النيب   
!؟(٢)نكن صواحب يوسفإ:سلمووآله صلى اهللا عليهيقول رسول اهللا 

سأل عن الصالة فقالـت  وسلم وآله  صلى اهللا عليه  إن النيب األكرم     :وقيل-باء
فاغتسل مث ،ففعلنا:قال،ضعوا يل ماء يف املخضب:فقال،إم ينتظرونك:له عائشة

!! !ويف كـل مـرة يغمـى عليـه        ! !مث كرر الغسل ثـالث مـرات       !ذهب لينوء فأغمي عليه   
!؟با بكر أن يصلي بالناسفقال مروا أ

!؟(٣)أنت أحق بذلك مين:فقال عمر،أنتصلّ:فقال أبو بكر لعمر

بعـث إىل أيب بكـر أن يـصلي    وسـلم  وآله صلى اهللا عليه  إن النيب    :وقيل-جيم
فلمـا كـرب   ؛فطلب مـن عمـر أن يـصلي بالنـاس    !؟فلم يرغب أبو بكر يف ذلك      ؛بالناس

يـأىب اهللا  ؟أيـن أبـو بكـر     ،ال :فقـال  :صـوته وسلم  وآله صلى اهللا عليه  عمر مسع النيب    

١


٢



٣
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!؟(١)ذلك واملسلمون

.(٢)فسمع النيب صوته؛طلب من عمر أن يصلي،إن ابن زمعة:وقيل-دال

ها أن يوإن عائشة بعثت ألب،ها ليصلي بالناسين حفصة بعثت اىل أبإوقيل -هاء
.(٣)يصلي بالناس

:وعليه

!! ؟وى ورودها يف الصحيحفهذه الروايات ال حتمل من الصحة س

:أيتوذلك ملا ي!؟إن متوا عارية عن الصحة:أي

.الناسمؤالختالفها يف سبب خروج أيب بكر إىل املسجد لي-١

إذ -والعياذ باهللا -وسلم وآله صلى اهللا عليهلتعريضها بشخص رسول اهللا    -٢
فيغمى ،ه ماال يطيقومن جهة أخرى يكلف نفس! !جعلته الرواية يؤخر الصالة من جهة

.عن انتظار الناس وتأخريهم لصالمفضالً،عليه ثالث مرات وهو يصر على اخلروج

لتعارض الروايات يف وجود عمر بن اخلطاب يف هذا الوقـت فمنـها مـا ذكـر                -٣
،خروجه مع أسامة بن زيد إىل اجلرف وعاد معه يوم االثنني عصراً وبرفقتـه أبـو عبيـدة    

لفه عن جيش اسامة وبقائه يف املدينة ودخوله يف يوم اخلميس على ومنها مانص على خت 
.رسول اهللا وقوله للصحابة دعوه انه يهجر

اًفان كان خرج مع اسامة فكيف يطلـب منـه أبـو بكـر أن يـصلي بالنـاس عوضـ            
أليس هذا يدل على بطالن الرواية فضال عن بطالن ما نـسب اىل رسـول اهللا يف       !؟عنه

صـلى اهللا  وهذه مصيبة لتعمد الكذب على اهللا ورسوله        ،صلي بالناس امره ابا بكر ان ي    

١
٢
٣
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.وسلموآله عليه 

م وذلك ملعصيته امر رسول ظعأوان كان حاضرا يف صبيحة يوم االثنني فاملصيبة       
:وسلم يف اخلروج مع اسامةوآله صلى اهللا عليه اهللا 

 [9     8  7    6  5  4  3  2Z(١).

.فضال عن رزية يوم اخلميس

إن هذا االختالف الكبري فيما بني االقوال اليت حتدثت عن كيفية امر رسول اهللا -٤
وسـلم يف  وآلـه  اليب بكر يف الصالة مع االختالف ايضا يف كيفية صالته صلى اهللا عليه             

كد على حقيقة واحدة ان النيب االكرم خرج هلدف       ؤكلها ت  ،م الناس ؤاملسجد وابوبكر ي  
راد املتزلفـون للحكـام التعتـيم علـى هـذه         أبكر يف الصالة فـ     واحد وهو ابطال امامة ايب    

احلقيقة وتضليل املتتبع هلذه االحداث فوقعوا يف هذا التخبط الكـبري فجـاءت االحاديـث                
مروا ابا بكـر ان يـصلي   أيضرب بعضها بعضا فمرة يطلب النيب من احلاضرين عنده ان ي          

ق اذا قـام مقامـك مل يـستطع ان    انه رجل رقي: بالناس فتعترض عائشة على النيب فتقول  
انكن صواحب : االعتراض لريد النيب قائالةفيعيد النيب االمر وتعيد عائشيصلي بالناس؛

.وسلموآله وال خيفى على القارئ ماذا يدل هذا القول منه صلى اهللا عليه. يوسف

ان ابابكر ملا مسـع الـنيب يقـول مـروا ابـا بكـر ان يـصلي                : ومرة تتحدث الروايات  
.انت احق بذلك مين: فقال،انتصلّ: طابقال لعمر بن اخل،لناسبا

فكيـف لـه ان   ،يب بكـر أولكن فات على الراوي ان يلتفت اىل ان ذلك تعريض ب         
خيالف امر رسول اهللا ويطلب من عمر ان يصلي بالناس وهـو غـري مؤهـل لـذلك كمـا                 

ان الـنيب صـلى اهللا عليـه   : تنص الرواية اليت حتدثت عن الكيفية الثالثة المر الـنيب قائلـة        
وسلم بعث اىل ايب بكر ان يصلي بالناس فلم يرغب ابو بكر يف ذلـك فطلـب مـن               وآله  

١ 
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: وسلم صوته فقـال وآله عمر ان يصلي بالناس فلما كرب عمر مسع النيب صلى اهللا عليه      
.اين ابو بكر يأىب اهللا ذلك واملسلمون،ال

من طلب من عمر ان يصلي   ومرة اخرى تتحدث الروايات عن ان ابن زمعة هو        
.ياىب اهللا ذلك واملسلمونال،: بالناس فسمع النيب صوته فقال

وان عائشة هي االخرى بعثت ،ها ليصلييبأان حفصة بعثت اىل : واخرى تقول
.ها ان يصلي بالناس وليس النيب من امر ابا بكر بذلكيبأاىل 

: وعليه

علـت ابـا بكـر يـصلي بالنـاس يف      فهذا االختالف الكبري يف بيان الكيفية اليت ج 
خر يوم لرسول اهللا وقبل وفاتـه بـساعات يـدل علـى بطالـا مجيعـا سـوى امـرين               آ

:ومها

قــدوم ايب بكــر اىل املــسجد يف صــبيحة يــوم االثــنني ليــصلي بالنــاس الــصالة  -أ
.وسلم وقبل وفاته بساعاتوآله االخرية من عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه

وسلم اىل املـسجد وابـو بكـر يـصلي         وآله   صلى اهللا عليه  خروج رسول اهللا     -ب
لة الـيت تـدل علـى امـر واحـد وهـو       ئسـ ليترك هذا الفعل النبوي العديد مـن األ      .بالناس

وسلم المامة ايب بكر يف هذه الصالة كـي ال تكـون ذريعـة         وآله   سقاطه صلى اهللا عليه   إ
وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليهيب وإال لو كان النيتذرع ا من اراد اجللوس يف حمل اخلالفة    

فلماذا خيرج خلفه إىل املسجد؟ ومـا حاجتـه اىل هـذا        ؛قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس      
ل نفـسه كـل هـذا اجلهـد وهـو حيـاول النـهوض فيغمـى عليـه ثـالث            وان حيمـ   ؛اخلروج

مرات؟؟؟

خر ذلـك اىل هـذا   ؤولو كان النيب يريـد مـن ايب بكـر ان يـصلي بالنـاس فلمـاذا يـ         
ها ان يـصلي بالنـاس او   يبأتبعث اىل   منهما  احلرج وان يترك عائشة وحفصة كال        الوقت
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ان ميتنع ابو بكر من الصالة ويطلب من عمـر ان يـصلي بالنـاس او ان يطـرد عمـر بـن             
!!!ىب ذلك واملسلمونأاخلطاب من االمامة الن اهللا ي

:ولذلك
بـالنيب  االـذي دعـ    جند أن الكثري من املصنفني قد استوقفهم هذا اخلروج والـسبب          

.هلذا الفعلوسلم وآله صلى اهللا عليه

:فقال بعضهم
ملــا وجــد خفــة يف مرضــه خــرج إىل  وســلم وآلــه صــلى اهللا عليــهإن الــنيب -١
.(١)املسجد

صـلى اهللا  ألن الـنيب  !؟إن هذا اخلروج لتثبيت خالفة أيب بكر   :وقال آخرون -٢
ض نيب قط حـىت يؤمـه رجـل مـن         مل يقب  :وقال! ؟صلى خلف أيب بكر   وسلم  وآله   عليه
.(٢)أمته

!؟كال القولني ال أساس هلما من الصحة. .ويف الواقع

فمنتفيـة يف كوـا سـبباً    وسـلم  وآلـه    صـلى اهللا عليـه    اخلفة اليت وجدها النيب      فأما
وسلم وآله صلى اهللا عليهألن الكيفية اليت خرج عليها رسول اهللا   ؟خلروجه إىل الصالة  

.هة حول هذه الصالةهي اليت تثري الشب

:وقد صـرح البخـاري وغـريه   ،وسلموآله صلى اهللا عليهفأي خفة وجدها النيب   
ه يـ وإن قدم،خـرج إىل املـسجد حممـوالً بـني رجلـني     وسلم وآله صلى اهللا عليه  إن النيب   

!(٣)لتخطان يف األرض

١


٢
٣

!
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وقـد   ،فـصلى قاعـداً   »أجلساين جبنبه «:وأي معىن هلذه اخلفة وهو يقول للرجلني      
.(١)أدرك من الصالة الركعة األخرية

االنتظـار لـدقائق ال     فلماذا مل يطلـب مـن النـاس       .. ؟فلو كان قد وجد هذه اخلفة     
!؟تتجاوز عدد أصابع اليد

؛بل إدراكه للركعة الثانية من صالة الصبح وهو حمموالً ورجاله ختطـان األرض        
حـىت وإن كـان ال    !؟دليلٌ على حرصه لتعطيل هذه اإلمامة ولـو يف اللحظـات األخـرية            

!؟يستطيع الوقوف
ا فهــو مــا يــضحك !؟إن هــذا اخلــروج كــان تثبيتــاً خلالفــة أيب بكــر . .وأمــ

!؟الثكلى
إن النيب أراد إسقاط إمامته يف الصالة فكيـف خبالفـة    :أي ،بل هو العكس بعينه   

بكـر للنـاس يف    أيبإمامـة يف   التـأخري كـل هـذا      إىلمـا حاجـة الـنيب        ؛أسلفناوكما  .األمة
من الـزمن وان  مبدةوقبل مرضه    اإلمامةتعويد الناس على هذه      األوىلالصالة بل كان    

نجيمع له الصحابة يف الصالة م كي يعتادوا على إمامة ايب بكر هلم وحينها ال عذر ملـ      
. اإلمامةان يتفلت من هذه أراد

شـاب  خراجهم من املدينة فيجعلهم حتت امرة  إال ان نرى العكس متاما اذ يقوم ب       
بكر وعمر وابوعبيـدة بـن   وبأسهم أوفيهم الشيوخ وعلى ر همل يكتمل بعد شعر عارضي    

!ي امامة ارادها النيب اليب بكر وإمام ايب بكر اسامة بن زيد؟أاجلراح ف

:ومن هنا

"





١
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وكيف أسقط ؛يف هذا اخلروجوسلم وآله صلى اهللا عليهتظهر حكمة رسول اهللا    
مـام اجلماعـة   إمجيـع الـشروط الواجـب توفرهـا يف          وسـلم   وآله   صلى اهللا عليه  حضوره  

:وهي

وقد حضر ،هو صاحب املسجدوسلم وآله صلى اهللا عليهإن النيب املصطفى -١
.اآلن فهو أوىل باإلمامة

وقـد  ،هـو األمـري علـى املـسلمني    وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليـه   إن رسول اهللا    -٢
.فهو األوىل باإلمامة،حضر

وهــو األوىل يف ،اإلمــام الراتــب للمــسجدوســلم آلــه وصــلى اهللا عليــهإنــه -٣
.االمامة

وال أعتقـد أن مـسلماً     ،هـو األقـرأ   وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  إن رسول اهللا    -٤
ولـذا فهـو األوىل   ..وسـلم وآلـه  صـلى اهللا عليـه  يقول أن أبا بكر أقـرأ مـن رسـول اهللا         

.باإلمامة

.ألوىل باإلمامةاألفقه وهو اوسلم وآله صلى اهللا عليهإنه -٥

.األعلم ولذا فهو األوىل باإلمامةوسلم وآله صلى اهللا عليهإنه -٦

:نه قالأ،وسلموآله صلى اهللا عليهوقد ورد يف احلديث عنه 

مـن أم قومـاً وفـيهم مــن هـو أعلـم منـه وأفقــه مل يـزل أمـرهم إىل الـسفال إىل يــوم          «
.(١)»القيامة

ة هـو االعتقـاد بإمامـة أيب بكـر لرسـول اهللا             ولعل أحد األسباب اليت فرقت األمـ      
.والعياذ باهللا؟يف الصالةوسلم وآله صلى اهللا عليه

١
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وهـو ينظـر إىل هـذه     ينبغـي بكـل مـسلم أن يطرحـه علـى نفـسه            . .هذا الـسؤال  
قد أوقعوا أنفسهم ،يف احلقائق وتبديل كلمات اهللا يىل تز إألن الذين عمدوا     األحاديث

وآلـه  م مل يستحوا من اهللا ورسوله صلى اهللا عليهبل لتجد  ،يف التيه الذي ال خمرج منه     
يف هذه احلاالت وسلم وآله  صلى اهللا عليه  جلعلهم رسول اهللا     ،من اإلنسانية وسلم وال 

:الثالث

وسلم؟وآله لرسول اهللا صلى اهللا عليهأن أبابكر امام: ىأما الحالة األول

وهو سيد األنبياء وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  فقد جعلوا أبا بكر إماماً لرسول اهللا        
أصـبح أبـو بكـر إمامـاً     :أي،واملرسلني وخامتهم يف أهم ركن من الـدين وهـو الـصالة         

.والعياذ باهللا! !للنبوة والرسالة

في النبوة؟إن أبا بكر شريك: ةأما الحالة الثاني

وآلـه  صلى اهللا عليهفقد جعلوا أبا بكر شريكاً يف النبوة عندما صلى جبنبه رسول اهللا       
!؟وال أدري بأي الشريكني كان يأمت الناس!؟فكانا إمامني للمسلمني يف آن واحدوسلم 

وسـلم فـي   وآلـه  لـشخص رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    إن أبـابكر مـساوٍ  : وأمـا الحالـة الثالثـة   
مقام اإلمامة بالمسلمين

-يف اإلمامـة  وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليـه فقد جعلوا أبا بكر مساوياً لرسول اهللا      
إن املسلمني كانوا يـأمتون بـأيب بكـر وأبـو بكـر يـأمت برسـول اهللا             :لقوهلم -والعياذ باهللا   

.(١)وسلموآله صلى اهللا عليه

١
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على امامـة ايب بكـر   وسلم وآله   عليه صلى اهللا هل نص اهللا ورسوله     . .وال نعلم 
!؟للمسلمني

وآلـه  صـلى اهللا عليـه   ن الصحابة قد عدلوا عن إمامة سيد االنبياء واملرسلني          أأم  
!؟وسلم

:إذن

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  وهي تـصف الـنيب األكـرم    ؛ال ميكن االعتقاد ذه األقوال    
.والصحابة ذه احلاالتوسلم

ذه الروايات رد أن سند بعضها صحيح وهي حتمل كـل   كما ال ميكن التسليم هل    
.وهذا التضارب،هذه االنتهاكات

،إىل املسجدوسلموآله صلى اهللا عليهالبد من معرفة حقيقة خروج النيب   :ولذا
.والعلة اليت دفعته لذلك

 
إىل املسجد فكان ذه الصفة اليت وصفتها وسلموآله صلى اهللا عليه أما خروجه   

ضل بـن العبـاس وقـدماه ختطـان        خرج يهادي بني رجلني أحدمها الفـ      «:فقالت ،عائشة
.(٢)حىت دخل املسجد وكان عاصباً رأسه،(١)»األرض

الـذي كـان يـستند    عن الرجل اآلخررضي اهللا عنه وقد سئل عبد اهللا بن عباس       
إن عائـشة ال تطيـب لـه    ،هو علي:فأجاب،وسلموآله صلى اهللا عليه  إليه رسول اهللا    

١



٢
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.-عن ذكر امسه ولذلك أعرضت-؛(١)نفساً خبري

:وهنا

تـشعر هـذه احلالـة الـيت     أال:ترى،خر يفرض نفسه يف ساحة البحث    آسؤال   ابد
وأراد الـنيب  ،اًعظيمـ اًبأن هناك خطب،وسلموآله صلى اهللا عليه  خرج عليها رسول اهللا     

!؟دفعه عن هذه األمة

أصـبح يـرى أن   وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه   وأال يشعر ذلك أيـضاً أن الـنيب         
والعيـاذ  - »اهلجـر «وقد امه عمر بن اخلطاب بـ    . .؟بعد اآلن  !كالمه ال جيدي نفعاً   

.- باهللا 

:ولذا

وإن كانـت   . .يـه ذلـك ويرهقـه     وأن كان يصعب عل   . .وجد أن ال بد من اخلروج     
. .فاسـتعان بعلـي والعبـاس      ،قدماه قد فقدت القدرة على محله فأخذتا ختطـان األرض         

وإن كانت احلمى . .وإن كان الصداع مل يترك له الفسحة يف حركة عينيه فشد على رأسه
. .قد أطبقت على أنفاسه ففرج عنها ببعض املاء

حتملـه الـنيب وخـرج ليـصلي بالنـاس         ؛كل هذا وغـريه ال يعلمـه إال اهللا ورسـوله          
صالة عن جلـوس أنـذرت الـذين حيـاولون أن يتخـذوا مـن الـصالة ذريعـة يتـذرع ـا                      

كما فعل عمر بن اخلطاب حينما جعلـها تثبيتـا خلالفـة ايب     ،(٢)املتذرعون يف يوم السقيفة   
بكر

خـرية  الركعـة األ وسـلم  وآله صلى اهللا عليهوإن هذه الصالة اليت أدرك منها النيب  
.أخربت بلسان فصيح أن احلكم هللا يف خالفة األمة

١
٢
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منه وإمضاء على إمامـة أيب بكـر   اًإذ لو مل خيرج النيب اىل املسجد لكان ذلك تقرير  
.للمسلمني

؛إىل حتقيـق ذلـك  الطريـق وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  قطعـت حكمتـه      :ولكن
. .احلال الناطق بالبيانومع هذا . .فخرج وهو على احلال الذي نص عليه حديث عائشة

أن يترك هذا اخلروج دون أن يقرنه بكلمات تفهم وسلم وآله صلى اهللا عليهمل يشأ النيب 
.فأقبل على الناس رافعاً صوته حىت خرج صوته من باب املسجد:األصم

:يقول

وإنــي وا ال ،وأقبلـت الفـنت كقطــع الليـل املظلـم    ،يـا أيهـا النـاس ســعرت النـار    «
ومل ،إنــي مل أحــل لكــم إال مــا أحــل لكــم القــرآن ،لــي شــيئاًمتـسكون ع 

.(١)»أحرم عليكم إال ما حرم عليكم القرآن
وآلـه  فمـالوا بـالنيب صـلى اهللا عليـه    : يب سعيد اخلدري انه قـال   أعن   :ويف رواية 

:وسلم اىل منربه فحمد اهللا تعاىل واثىن عليه وقال

،ولــن تــزل اقــدامكم  ،كمبــارك ا فــيكم الــثقلني فانــه لــن تعمــى ابــصار    (
وجـل بيـنكم وبـني ا تعـاىل     به كتـاب ا عـز   أخذمتما   أيديكمولن تقصر   

ــديكم طــرف بيــده وطــرف     وحرمـــوا ،منوا مبتــشاهبه واعملــوا مبحكمــه   آفــ ،بأي
وا ال يكرمهــا رجــل ويوقرهــا علــى هــواه اال   ،وســنيتأال،واحلــوا حاللــه ،حرامــه

،ميـوت رجـل وقـد تركهـا    وايم ا ال،يوم القيامةا تعاىل نورا حتى يرد علي   أعطاه
.(٢))إال احتجبت منه يوم القيامة

.بيتهإىلمث محل حىت يرجع 

١
٢ 
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صلى اهللا عليهاألكرمالتوضيح فما زال النيب إىلن الداللة وال حيتاج واحلديث بي
.ساعات حياته املقدسةآخرإىلوسلم يوصي املسلمني بالثقلني وآله 

ا مبـا يتناسـب مـع هـوى     وويـسوق أحاديثـه الباطل يدلسون يف   أهلولكن مازال 
ولـن تنتـهي وإال ملـا كـان     الساسة واحلكام وكيف ال واحلرب علـى اهللا ورسـوله مل تنتـِه            

وسـلم الـذي سـيمأل   وآلـه  حممـد صـلى اهللا عليـه     آلهناك حاجـة لوجـود املهـدي مـن          
.قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورااألرض

:ولذلك

العلـم   أهـل بلفظ وسنيت يف حـني ان الـصحيح واملتـواتر عنـد              ترواية ورد جند ال 
االختـصار  أرادويكفي ملـن  ) بييتأهلكتاب اهللا وعتريت (باحلديث النبوي ان الثقلني مها  

وسنيت مبتور الـسند وموضـوع   :ورودها يف صحيح مسلم كما يكفي باملسلم ان حديث 
رفـع اللـبس عـن احلـديث او ذر الغبـار يف        على الرغم من حماولة الكـثريين        اآلحادومن  

بـذلك  األلبـاين وإقـرار وعتريت كما فعل ابن تيمية وغريه      :عيون املسلمني حول حديث   
ان نسهب يف احلديث خلرج الكتاب أردناطرق حديث كتاب اهللا وعتريت ولو هوتصحيح

.عن موضوعه

:اذن

لـشرعية والتـاريخ   وسـلم والنـواميس ا   وآلـه    ن وسـرية الـنيب صـلى اهللا عليـه         آالقر
ليايل وااليام كفيلة بان تسمع االصم لثار ومبا تنطقه االمكنة على كرور اواالحداث واآل

بان الثقلني مها كتاب اهللا وعترة النيب اهل بيته الذين اذهب اهللا عنهم الرجس وطهـرهم      
الذين باهل م النيب االعظم صلى اهللا،تطهريا واملفروض على اخللق مودم واتباعهم    

ومها اللذان كان يوصي ما رسول اهللا صلى اهللا عليه  ؛وسلم نصارى جنران  وآله   عليه
.ات حياتهظخر حلآوسلم اىل وآله 
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بكر يف صبيحة يوم فضال عن ذلك فان السبب احلقيقي الذي كان وراء صالة ايب

وسلم هو ان عائشة هـي الـيت طلبـت مـن بـالل ان      وآله وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه    
اهللا ذن رسول اهللا بصالة الصبح ولـيس رسـول        ؤها بالصالة بالناس حينما جاء ي     ابأخيرب  

الذي امر بذلك فلما مسع صوته يكرب للصالة وعلـم انـه مل يلتحـق ببعـث اسـامة خـرج                  
.احلالة املؤملة واملؤذية له اميا اذىوهو على تلك 

>   ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T    S   R   Q

^<.

مر بـصالة ايب بكـر بالنـاس    أوسلم هو من وآله  وإال لو كان النيب صلى اهللا عليه      
فما حاجته اىل هذا اخلروج وحتميل نفسه كل هذا اجلهد واالمل وهو يف الساعات االخرية 

!؟من احلياة

ليس هذا حبد ذاتـه يـدل علـى ان    أ؟اجة ايب بكر اىل هذا اخلروج من النيب مث ما ح  
على اخلالفة اىل املستوى الذي جعـل الـنيب خيـرج         اًهناك صراعات بني الصحابة وتنافس    

.اىل املسجد فيقطع الرتاع فيما بني الصحابة

م اصـحاب القياصـرة والـسالطني الاصـحاب      أبالصحابة وك  اًليس هذا تعريض  أ
ملرسلني فاين نظرية عدالة الصحابة وام مجيعا عدول وحاهلم يدفع بالنيب وهو يف سيد ا

طـان االرض والقـدرة لـه علـى الوقـوف           ختشدة املرض ان خيرج اىل املـسجد ورجـاله          
.فكيف باملسري ليصلي خلف ايب بكر

ليست هذه الصورة لو حدثت يف بيت من البيوت لوالـد مـع اوالده لقيـل فـيهم          أ
!!واملرسلني؟؟فكيف خبامت االنبياءم عاقونإ

:ولذلك
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بكر هـو مـن يـصلي    ابأمل يكن خروج النيب وهو يف هذه احلالة اال حينما علم ان        
بطال هذه الصالة وهو ما دل عليه حديث االمام علي عليه السالم الذي إراد أبالناس ف 

:كشفه شيخ ابن ايب احلديد املعتزيل يف حديثه معه فقال

ان عائشة عينت اباها للصالة ورسـول اهللا مل      : فتقول انت أ:ه اهللا فقلت له رمح  (
كان ،وتكليفي غـري تكليفـه  ،ولكن عليا كان يقوله    ،اما انا فال اقول ذلك    : فقاليعينه؟

الـنيب  نيفانا حمجوج باالخبار اليت اتصلت يب وهي تتضمن تعي    ،حاضرا ومل اكن حاضرا   
وهو حمجوج مبا كان قد علمه او يغلب ،الةوسلم اليب بكر يف الص  وآله   صلى اهللا عليه  

. (١))على ظنه من احلال اليت كان حضرها

    
 

يب صلى اهللا عليـه جند أن ابا بكر خرج مباشرة اىل السنح بعد ان امت الن         : ولذلك
فلمـا تـويف   ؛خرب عائشة بانه خارج اىل السنحأوسلم الصالة فذهب اىل بيت النيب ف  وآله  

وسلم عند الزوال وظهر اخلالف بني الصحابة ذهب سامل وآله رسول اهللا صلى اهللا عليه
وسـلم  وآلـه  علمه مبوت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    أبن عبيد وراء ايب بكر اىل السنح ف       ا

ابو بكر من مرتله بالسنح حني بلغه اخلرب فـدخل علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه            فجاء
.(٢)وسلم وكشف عن وجهه وحتقق انه ماتوآله 

؛وكان نزوله من السنح قد تزامن مع نزول أسامة بن زيد من اجلـرف إىل املدينـة      
.(٣)ه رسول أم أمين ليخربه خبرب الوفاةءبعد أن جا

١ 
٢ 
٣
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يف شـدة املـرض   وآلـه  املدينة ورسـول اهللا صـلى اهللا عليـه   ثار ترك ايب بكر    أولقد  
وكما وصفت عائشة الكثري من األسئلة ال سيما وان الروايات تـشري اىل ان الـنيب صـلى                 

ويفضل -كما يزعمون-كرمه ذا التكرميأخلف ايب بكر فلماذا يترك ابوبكر النيب وقد     
!!امفراش بنت خارجة على امامة املسلمني فيتركهم بدون ام

بقية يومـه اوـاره فـال يتـرك رسـول اهللا      -وعلى االقل -أمل يكن يستطيع الصرب     
ومــاذا ســيقول هللا ؛وســلم وقــد اعتمــد عليــه يف امامــة املــسلمنيوآلــه صــلى اهللا عليــه

!!بكر ان يكون اماما هلم يف الصالة؟؟أباواملسلمني وقد اىب اهللا واملسلمون إال 

وسلم قـد خـرج   وآله ان النيب االعظم صلى اهللا عليهوهل سيجد ابو بكر جوابا غري    
وجهـه عـن النـاس بعـد       ةبطال هذه الصالة فلم جيد عندها غري اخلروج من املدينة ومـوار           إل

.وسلموآله الصالة مباشرة السيما وان الناس يستمعون لرسول اهللا صلى اهللا عليه

ه مـن االصـل عـن    ومـا معـىن ختلفـ      ؛معىن هذا اخلروج السريع اىل السنح     وإال ما 
؛وسـلم يف االلتحـاق بـسريته   وآلـه  بعث اسامة وعدم طاعته رسول اهللا صلى اهللا عليـه      

ومـا معـىن ان يـذهب    ؛طـان االرض ختوما معىن خروج رسول اهللا اىل املسجد ورجـاله      
ان يقدم عومي بن ساعدة ومعن وما معىن ؛سامل بن عبيد وراء ايب بكر اىل بيته يف السنح         

بكر وعمر باجتماع األنصار يف سقيفة بين ساعدة؟اءا ليال فأخربا أببن عدي وقد جاا

!! كل هذا وغريه؟؟فما معىن

هذه األحداث واريات كانـت هـي الكفيلـة يف هـذا الـسبق مـن األنـصار                :إذن
.لالجتماع بالسقيفة

..ولكن

!! !ما زال هناك الكثري من األسئلة قد بدت تفرض نفسها يف ساحة البحث

.ل واملباحث القادمةئنتناوله يف املساوهي ما
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:قبل املضي يف االجابة على هذا السؤال. .ولكن

.. !؟فمـن غـسله  وسـلم  وآله صلى اهللا عليههل من سائل يسأل عن رسول اهللا        
!؟ومن صلى عليه.. !؟ومن كفنه

فهل !؟واألخطار كما شاهدنا  .. .األحداث كما رأينا  و !؟وأين موضع قربه  . .بل
؟وغريه. .سألت نفسك أيها القارئ الكرمي عن هذا

ومل يــدخروا جهــداً للوصــول إىل . .أال تـرى أن القــوم قــد ــافتوا علــى اخلالفــة 
وسـيد  . .وآخر قابض على مقابض سـالحه    ،فهم بني عارٍض ملناقب إسالمه    . .الرئاسة

.د أطرافهاخللق مسجى مل تربد بع

!؟وهل غاب الوحي عن ذكر حاهلم! ؟فأين القرآن عنهم

!؟أم إن السنة قد غضت الطرف عن بيان عواقب أفعاهلم

:فقال عز شأنه،فلم يغادر الكتاب صغرية وال كبرية إال أحصاها. .كال

>@       ?   >   =   <AD  C  BE   I  H  G  F
JKM  LN  T       S  R   Q  P  OU<(١).

:فقال عز وجلوسلم وآله صلى اهللا عليهوأما يف حاهلم بعد وفاة النيب 

>K   J   I   H   G   F     E     D   CL  R   Q    P    O   N   M
ST  U  V  W  X  Y   Z  [\]  ^  _

`<(٢).

١
٢



١٢٣..............!ملاذا خيرج النيب حمموال إىل املسجد قبل وفاته ببضع ساعات وأبوبكر يصلي بالناس؟: املبحث السابع

ل إليـه   وومـا تـؤ    ،فحسبك ما كشفته من عواقـب هـذه االعتقـادات         : ةنأما الس و
مـا ورد فيهـا مـن أحاديـث احلـوض لتـدرك أيـن تـضع قـدمك                 ،وس يف يوم القيامة   النف

صلى اهللا عليهوكيف ستقف بني يدي رسول اهللا . .وإىل أين سيقودك هذا املسري. .اآلن
.وسلموآله 

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  عـن الـنيب  ،أخرج البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة    -١
:قالوسلم

.خرج رجل من بيين وبينهم،ذا عرفتهمإمرة حتى بينما أنا قائم فإذا ز«
:فقال

لُمه.
:قال؟أين:فقلت

إىل النار وا.
:قال؟وما شأم:فقلت

.إهنم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري
:قلـت ،فقـال هلُـم  ،خرج رجلٌ مـن بـيين وبينـهم     ،مث إذا زمرة حىت إذا عرفتهم     

:؟ قالأين

إىل النار وا.
:قال؟ما شأم:قلت

فـال أراه خيلـص منـهم إال مثـل مهـل      ،إهنم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري    
.أي القليل جدًا(١)»النعم

١
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صـلى اهللا  مسعـت رسـول اهللا   :قالت،عن عائشة،أخرج مسلم يف صحيحه  -٢
:يقول وهو بني ظهراين أصحابهوسلم وآله عليه

»   لــيقطعن دونــي رجــال  إنــي علــى احلــوض أنتظــر مــن يــرد مــنكم فــوا علــي،
أي:فألقولن إنـك ال تـدري مـا عملـوا بعـدك     :فيقول،مين ومن أميت !رب،

.(١)»ما زالوا يرجعون على أعقاهبم
ن أ،عـن أيب هريـرة  ،عـن سـعيد بـن املـسيب      ،أخرج ابن حجر والـدارقطين    -٣

:قالوسلم وآله صلى اهللا عليهرسول اهللا 

يـا رب  :فـأقول ،قيامة رهط من أصحابي فيجلون عـن احلـوض  يرد علي يوم ال   «
إنك ال علم لك مبا أحدثوا بعدك إهنم ارتدوا على أدبارهم   :أصحابي فيقول 

.(٢)»القهقري
:وسلموآله صلى اهللا عليهفيقول النيب ،ويف صحيح مسلم أيضاً-٤

ملـن  سـحقاً سـحقًا  :فـأقول ،إنك ال تدري مـا عملـوا بعـدك     :فيقال ،إهنم مين «
. (٣)»بدل بعدي

١
٢


٣





١٢٥

اِّـبحث الثامن

وتكفينه وسلم وآله صلى اهللا عليههل علمت الصحابة بتغسيل النبي

! والصالة عليه؟

مـن املهـاجرين    اًن كـثري  أ:رمبا كان لدى القارئ الكرمي حمصلة من النتائج مفادها        
من العلم وسلم آله وصلى اهللا عليهواألنصار مل يلتفتوا إىل مراسيم دفن النيب املصطفى      

.بتغسيله وتكفينه والصالة عليه ودفنه

،ولكــن ال بــد مــن الوقــوف عنــد هــذه املراســيم ملعرفــة األحــداث الــيت رافقتــها 
معرفـة املوضـع   : ومن مث وهو مصب حبثنا    ،فراد الذين أكرمهم اهللا تعاىل للقيام ا      ولأل

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  حممـد  الذي دفن فيه خامت األنبياء واملرسـلني الـنيب اهلـادي االمـني          
.وسلم

. .ولذلك

ــا للروايــات أو مــا بــدر مــن بعــض الشخــصيات إمنــا لغــرض تكامــل   ؛إنّ ذكرن
قتصاص من أحدوتسلسل الفكرة وثبوت احلقيقة وليس لال. .البحث

فكـان الـسؤال الـذي    ،فكان منهاجنا يف ذلك طرح االسئلة والبحث عن اجوبتها  
لة املوصـلة إىل معرفـة املوضـع الـذي دفـن فيـه الـنيب            تصدر هذا املبحث هو احد األسـئ      

.وسلموآله صلى اهللا عليه
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ن البيعة استمرت حىت يف اليـوم التـايل لـدفن رسـول           أ:والسبب يف طرح السؤال   
ن التجاذبات والتداعيات هلذا احلـدث مل تقتـصر علـى    أو،وسلموآله صلى اهللا عليه  اهللا  

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  ومهـا مـصاب رسـول اهللا      واملدينة متر بأعظم حـدثني       ،يومني فقط 
! !وحدث السقيفة،وسلم

. .ولذا

كما صـرح بـه   وسلم وآله صلى اهللا عليه  مل يشهد أبو بكر وعمر دفن رسول اهللا         
.(١)شيخ البخاري يف مصنفه

ولقد كان عمر بن اخلطاب !؟بل ومل يصليا عليه! !ومل يعلما من غسله ومن كفنه
!؟وتكفينـه وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  ما يسأل عن غسل الـنيب  حينميتنع عن اإلجابة    

!(٢)»سلوا علياً«:فيقول

صـلى اهللا عليـه  يف كـم كفنـتم رسـول اهللا    «:بينما كان أبو بكر يسأل من عائشة      
!(٣)»وسلموآله 

وقــد ! !حــىت عائــشة ال تعلــم بغــسله وتكفينــه ودفنــه !بــل العجيــب،والغريــب
حىت مسعنـا  وسلم وآله صلى اهللا عليهبدفن رسول اهللا ما علمنا   «:صرحت بذلك قائلة  

صـلى اهللا   وهي ليلة دفن النيب اهلادي األمـني         (٤)»جوف ليلة األربعاء  صوت املساحي يف  

١
٢


٣




٤
!



١٢٧............!هل علمت الصحابة بتغسيل النيب صلى ا عليه وآله وسلم وتكفينه والصالة عليه؟: الثامناملبحث 

.وسلموآله عليه

!؟وسلموآله صلى اهللا عليهبل هي ال تعلم حىت بوقت وفاته 

.(١)»وحنرهامات بني سحرها «وسلم وآله صلى اهللا عليهأما دعواها بأنه 

           ـ فهو مردود ملا يعارضه من أحاديث صـحيحة تناقلـها حفـاظ املـسلمني ودو ا يف
.كما سيمر بيانه وإيراده،مصنفام

:وعليه

:كما صرح بذلك ابن سـعد وابـن عبـد الـرب قـائالً     ،عند وفاته إال أقاربهِهفلم يلِ 
.(٢)»األنصارإال أقاربه وقد شغل الناس عنه بشأنِهومل يِل«

بينما أفصح شيخ البخاري عن هوية وعدد أقاربه الذين قاموا بدفن النيب األعظم 
.والرابع غريب عنهم! !فأما العدد فكانوا ثالثة فقطوسلم وآله صلى اهللا عليه

وعـم الـنيب   ،عليـه الـسالم  أمري املؤمنني علي بن أيب طالب      «:فهم ،وأما هويتهم 
وصاحل موىل رسول ،وولده الفضل،عبد املطلبالعباس بنوسلم  وآله   صلى اهللا عليه  

.رضي اهللا عنهم مجيعاً(٣)»وسلموآله صلى اهللا عليهاهللا 

.فهؤالء أقاربه الذين مل يشأ ابن سعد وابن عبد الرب اإلفصاح عنهم

"








١
٢ 
٣
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فهـل يف املدينـة    ،كما قال ابن سعد    !وأما الناس الذين شغلوا عنه بشأن األنصار      
!؟غري املهاجرين واألنصار

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  الناس الذين شغلوا بشأن األنـصار عـن غـسل الـنيب        :إذن
ومـا  ؛ودفنه هم املهاجرون وأما األنصار فقد شغلوا عنه بالبيعة لسعد بـن عبـادة          وسلم  

.تبعها من أحداث شغلت الفريقني يف السقيفة

 

مــا أخرجــه ابــن ســعد عــن اإلمــام علــي عليــه الــسالم فــي اللحظــات األخيــرة لوفــاة            : أوالً
وسلموآله النبي صلى اهللا عليه

:قالعليه السالم أخرج ابن سعد باإلسناد إىل علي 

» عليهقال رسول ا فأتيته،ادعوا يل أخي:يف مرضه،وسلموآله صلى ا.

وإنـه لـيكلمين حتـى    ،تند إيل فلم يزل مستندًافاس ،فدنوت منه  .ادن مين  :فقال
.(١)»وسلموآله صلى ا عليهثم نزل برسول ا ،إن بعض ريقه ليصيبين

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  في أن تكون عائشة حاضـرة عنـد وفـاة رسـول اهللا       ينابن عباس    :ثانياً
وسلم

وسـلم  لـه  وآصلى اهللا عليـه أرأيت رسول اهللا    «:رضي اهللا عنه  قيل البن عباس    
؟تويف ورأسه يف حجر أحد

.عليه السالمتويف وإنه ملستند إىل صدر علي ،نعم:قال

! ؟»تويف بني سحري وحنري«:ا قالتأإن عروة حيدث عن عائشة :فقيل له

١
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واهللا لتويف وإنه ملسند على صـدر      ؟أتعقل«:فأنكر ابن عباس ذلك قائالً للسائل     
.(١)»..علي وهو الذي غسله

وآلــه صــلى اهللا عليــهحــديث اإلمــام زيــن العابــدين عليــه الــسالم فــي ان رأس النبــي  : ثالثــاً
كان في حجر علي عليه السالم عند الوفاةوسلم

بسنده إىل اإلمام أيب حممد علي بن احلسني زين العابدين ،وأخرج ابن سعد أيضاً   
:قال،عليه السالم

.(٢)»حجر عليوسلم ورأسه يفوآله قبض رسول ا صلى ا عليه«

ســه فــي أتــوفي وروســلموآلــه صــلى اهللا عليــهحــديث الــشعبي الــدال علــى ان النبــي  : رابعــاً
عليه السالمحجر علي 

ورأسه يف حجـر  وسلم وآله صلى اهللا عليهتويف رسول اهللا «:قال ،وعن الشعيب 
.(٣)»وغسله عليعليه السالم علي 

صــلى اهللا عليــهه علــى صــحابة النبــي  وافتخــارعليــه الــسالمحــديث االمــام علــي  : خامــساً
وسلموآله صلى اهللا عليهبأنه توفي ورأسه في حجر النبي وسلموآله 

فقد جـاء يف    ،خيطب بذلك على رؤوس األشهاد    عليه السالم   وكان أمري املؤمنني    
:عليه السالمقوله ،خطبة له

،وسـلم وآلـه  ولقد علم املـستحفظون مـن أصـحاب رسـول ا صـلى ا عليـه       «
ولقـد واسـيته بنفـسي يف املـواطن     ،ني مل أرد على ا وال على رسوله ساعة قط   أ

١


٢
٣
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ولقـد  (،جنـدة أكـرمين ا هبـا   ،وتتأخر فيها األقدام،اليت تنكص فيها األبطال  
ولقـد سـألت نفـسه    ،وإن رأسه لعلى صـدري ،وسلموآله قبض صلى ا عليه  

،وسـلم وآله ا عليهولقد وليت غسله صلى،فأمررهتا على وجهي  ،يف كفي 
ومـا فارقـت   ،مـأل يهـبط ومـأل يعـرج    ،فضجت الدار واألفنية   ،واملالئكة أعواني 

فمن ذا أحق بـه  ،(١))حتى واريناه يف ضرحيه،مسعي هنيمة منهم يصلون عليه 
. (٢)»مين حياً وميتًا

ولعلي عليه السالم حديث أيضاً: سادساً

:قالعليها السالم ومن كالم له عند دفن سيدة النساء فاطمة 

»    والـسريعة  ،عين وعن ابنتك النازلة يف جـوارك  ،السالم عليك يا رسول ا
،ورقَّ عنـها جتلـدي  ،قـل يـا رسـول ا عـن صـفيتك صـربي        ،للحاق بك 

فلقــــد،موضــــع تعــــزٍ،وفــــادح مــــصيبتك،يل يف التأســــي بعظــــيم فراقــــكإنإال
فإنــا  ،نفـسك وسـدتك يف ملحـودة قــربك وفاضـت بــني حنـري وصــدري    

. (٣)»..وإنّا إليه راجعون

وسـلم وحـضور علـي عليـه     وآلـه  حديث أم سلمة في وفاة رسول اهللا صـلى اهللا عليـه     : سابعاً
السالم عنده

والـذي أحلـف بـه إن كـان علـي ألقـرب       «:رضي اهللا عنها وصح عن أم سلمة     

١
٢


٣
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،جاء علي:عدناه غداة وهو يقول،وسلموآله صلى اهللا عليهالناس عهداً برسول اهللا 
:فقالت فاطمة.مراراً،جاء علي

؟كأنك بعثته يف حاجة
فخرجنا من البيت فقعـدنا  ،فظننت أن له إليه حاجة     ،فجاء بعد  :قالت أم سلمة  

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  فأكب عليه رسـول اهللا   ،وكنت من أدناهم إىل الباب     ،عند الباب 
.(١)»وسلموآله عليهصلى اهللامث قبض من يومه ،ه ويناجيهوجعل يساروسلم 

 
،علي والفـضل بـن العبـاس   ،ومل خيتلف يف أن الذين غسلوه«:قال ابن عبد الرب   

.(٢)فعلي يغسله والفضل يصب املاء

، فقـد جـاء يف   يف كيفية الغـسل   عليهم السالم   أما ما ورد عن مدرسة أهل البيت        
صلى اهللا ملا قبض رسول اهللا :مسعت الرباء بن عازب يقول     :كتاب سليم بن قيس قال    

وإنه ال ينبغي ألحـد  ،أن ال يلي غسله غريه:عليه السالمأوصى علياً  وسلم  وآله   عليه
وسـلم  وآله صلى اهللا عليهوإنه ليس ألحد يرى عورة رسول اهللا      ،أن يرى عورته غريه   
.إال أذهب اهللا بصره

:عليه السالمعلي فقال

١







٢
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؟فمن يعينين على غسلك،يا رسول ا
:قال

.جربائيل يف جنود من املالئكة
،يغسله والفضل بن العباس مربوط العيـنني يـصب املـاء         عليه السالم   فكان علي   

أن يـرتع قمـيص رسـول اهللا    عليـه الـسالم   ولقد أراد علـي   ،واملالئكة يقلبونه كيف شاء   
:به صائحفصاحم وسلوآله صلى اهللا عليه

ــم حنطــه    ،ال تنــزع قمــيص نبيــك يــا علــي  « ،فأدخــل يــده حتــت القمــيص فغــسله ث
. (١)»وكفنه ثم نزع القميص عند تكفينه وحتنيطه

:عليه السالمعن علي ،وأورد العالمة الزخمشري

لت اولقـد سـ  ،وسـلم وإن رأسـه لعلـى صـدري    وآلـه  صلى ا عليه لقد قبض «
وآلـه  ولقد وليت غـسله صـلى ا عليـه   ،ى وجهيفأمررهتا عل،نفسه يف كفي 

ومـا  ،ومـأل يعـرج  ،مـأل يهـبط  ،فـضجت الـدار واألفنيـة      ،وسلم واملالئكة أعواني  
هـو  :أي-.حتـى وارينـاه يف ضـرحيه   ،فارقـت مسعـي هنيمـة منـهم يـصلون عليـه      

.(٢)»-واملالئكة عليهم السالم 
صلى اهللا شغوالً بغسل النيب معليه الصالة والسالم وبينما كان أمري املؤمنني علي 

مسع أصوات التكـبري  رضي اهللا عنه ويعينه الفضل بن العباس ،وتكفينهوسلم  وآله   عليه
!يف املسجد ليعلن أهل املدينة البيعة أليب بكر ونبيهم مل يدفن بعد

. .ولذا

١
٢
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ــاً    ــشهد غريب ــدو امل ــد يب ــشاً  . .ق ــدو موح ــد يب ــاً. .وق ــة  .. .وقامت ــه الطبيع ملخالفت
!.. !ةاإلنساني

!عند البعض!بل ومنقبة!وسلساً! !ورمبا يبدو مألوفاً

:بني هذا وذاك كان للقرآن رؤية أخرى. .ولكن

>D  C  BEJ   I  H  G  FK  LM<(١).

 
هـو الـذي   ،عليـه الـسالم  اًأن أمري املؤمنني عليـ :ن من األمور اليت ال شك فيها  إ

مث مبن شهد ذلك من املهـاجرين     ،مؤمتاً به أهل بيته أوالً     ،صلى على سيد اخللق أمجعني    
! واألنصار بعد اخذ البيعة منهم اليب بكر او اولئك القلة الذين ختلفوا عن البيعة

يف حـني  .. !أيب بكر وعمر ومن حلق م يف هـذا الوقـت متـشاغالً بالبيعـة             :عدا
!»كان يف السنح«:يب بكر يف هذه املراسيم هو لكونهنسب البعض عدم حضور أ

! !غائبـاً وسـلم  وآله   صلى اهللا عليه  وكان أبو بكر إذ مات النيب       «:قال ابن الكثري  
.(٢)»يف ماله بالسنح

حلارث بين اخلزرج يف عـوايل املدينـة بينـها وبـني مـسجد            امنازل بين    :والسنح هي 
.(٣)واحدميلوسلم وآله صلى اهللا عليهرسول اهللا 

فاألمر واحد ،(٤)وسواء كان يف السنح مشغوالً مباله أو كان باملدينة مشغوالً بالبيعة
! !عليهومل يصلِّوسلم وآله صلى اهللا عليهمن حيث إنه مل يشهد دفن رسول اهللا 

١
٢
٣
٤
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وسلموآله صلى اهللا عليهكيف أقاموا الصالة على رسول اهللا : أوال

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  لى خامت األنبياء واملرسـلني    تناول ابن سعد كيفية الصالة ع     
.! .ولكنه،وسلم

وكذلك هو احلال عند ابن عبد ،مل يشر إىل شخص اإلمام الذي ائتم به املصلون        
. (١)»الناس عليه إال عصباً بعضهم قبل بعضومل يصلِّ«:الرب فقد اكتفى بقوله

إـم مل يتمكنـوا مـن    وهذا القول غري وارد ألنه يـدل علـى اضـطراب الـصحابة و        
!!الصالة عليه

وآلــه صــلى اهللا عليــهومل يتمكنــوا مــن إجيــاد إمــام هلــم يف الــصالة علــى نبــيهم  
! ؟وسلم

إذ عند ذلك (٢)كما ال يتناسب أن يكونوا قد صلوا فرادى كما ذهب إليه البعض        
اللـهم إال إـم مل يـصلوا عليـه     . .حيتاجون أليام كي يتمكن اجلميـع مـن الـصالة عليـه           

.وشغل أكثرهم عنه بأمر السقيفة

كما ال يتناسب أن ال حيتـرم االسـالم شـخص سـيد األنبيـاء واملرسـلني يف موتـه          
هم ويتـرك أشـرفهم وأفـضلهم هـذه         ؤملخالفته األنبياء يف موم فيـصلي علـيهم أوصـيا         

.معاذ اهللا! !السنة
..وعليه
صـلى  اهللا ملا قبض رسـول  «:قال ،أخرج ابن سعد بسنده عن ابن عسيم      :ألف

!؟كيف نصلي عليه:قالوا،وسلموآله اهللا عليه

١
٢
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خرجوا مـن البـاب    افصلوا عليه و   ،إرساالً ،ادخلوا من هذا الباب إرساالً     :قالوا
.(١)»اآلخر

قـالوا  «وال عن الذين ردوا بلفـظ  »الذين قالوا«ولكن الرواية مل تفصح عن هوية      
!؟فلم نعلم من القائل ومن ايب»هلم

عـن  ،عن عبد اهللا بن عمر بن علي بـن أيب طالـب          ،ى احلافظ السيوطي  رو:باء
:نه قالأ،عليه السالمعلي 

ــول   ــع رسـ ــا وضـ ــه ا ملـ ــلى ا عليـ ــال وآلـــه صـ ــلم قـ ــد هـــو   :وسـ ــه أحـ ــوم عليـ ال يقـ
فكان يدخل النـاس رسـال رسـال فيـصلون عليـه صـفًا       ،إمامكم حياً وميتاً 

:ا يقوليال رسولوعلي قائم حب،صفاً ليس هلم إمام يكربون
السالم عليك أيها النيب ورمحة ا وبركاته اللهم إنا نشهد أن قد بلّغ مـا        (

. ونصح ألمته وجاهد يف سبيل ا حتى أعز ا دينه ومتت كلمته،ُأنزل إليه
.)وأمجع بيننا وبينه،وثبتنا بعده،اللهم فاجعلنا ممن يتبع ما أُنزل إليه

.(٢)حىت صلى عليه الرجال مث النساء،فيقول الناس آمني

داللة الروايتين: ثانيا

:منها، والروايتان تدالن على أمور

صـلى اهللا  يبدو أن عدم حضور رمـوز الـسقيفة يف الـصالة علـى رسـول اهللا         -١
صلى اهللا عليـه يب الصالة على النيب يقد دفع البعض من الرواة إىل تغ وسلم  وآله   عليه
ن يف كيفيـة إقامـة صـالة امليـت     ودت احلالة وكأن الـصحابة مـضطرب      فب !كلياًوسلم  وآله  

.وسلموآله صلى اهللا عليهعلى نبيهم 

١
٢
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غائباً عـن  عليه السالم  رسم صورة يكون فيها اإلمام علي        نيحماولة الروايت -٢
!؟هذه الصالة

م جعلـوا أبـا بكـر إمامـاً        أأولئك املتصرفون يف هذه الروايات       يقد نس - ٣
كمـا مـر   ،يف صـالة الـصبح مـن يـوم وفاتـه     وسـلم   وآله   صلى اهللا عليه  لرسول اهللا 

!بيانه

ويف !فكيف ال تقام عليه صالة امليت لعلة كونـه هـو اإلمـام حيـاً أو ميتـاً           
والعيـاذ  - خلف أيب بكر مؤمتاً به وسلم وآله صلى اهللا عليه  نفس الوقت يصلي    

!! .- باهللا 

إال  ،بشكل مباشـر  عليه السالم   اًاإلمام علي  اتقد غيب  اوإن كانت  نيإن الروايت -٤
.دفع دوره كإمام للناس يف هذه الصالةاعيا مل تستطمأ

:فالحظ

فهـذه  ،فوقف حبيال رسول اهللا يدعو والناس تأمن على دعائه      :قول الراوي -أ
.ألن معىن الصالة اصطالحاً هو الدعاء؟الطريقة أثبتت إمامته

فقـالوا   ؟نـصلي عليـه   كيف :روايته من سؤال الناس    ما أورده ابن سعد يف    -ب
حبيـال رسـول   اًفإن الذي كـان واقفـ  ،جمموعات:أي،رساالًأرساالً أهلم ادخلوا الباب    

وهو الذي ،رساالًأرساالً أهو نفسه الذي أدخلهم يدعووسلم وآله  صلى اهللا عليه  اهللا  
.أجام

:وعليه
  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  صلى على رسول اهللا هو من عليه السالم   اًفإن اإلمام علي

.وقد ائتم به أهل بيته ومن شهد ذلك من الصحابة،صالة امليتوسلم 

:)ثالثاً(فالحظ ذلك يف 
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فــي الــصالة علــى رســول اهللا  علــيهم الــسالم فيمــا ورد عــن مدرســة العتــرة الطــاهرة  :ثالثــاً
.وسلم صالة الميتوآله صلى اهللا عليه

مسعت سـلمان الفارسـي   «:قال،عن سليم بن قيس،يب عياشما رواه إبان بن أ    
صلى اهللا عليهوهو يغسل رسول اهللا عليه السالم فأتيت علياً :قال-رضي اهللا عنه -

أن عليه السالم أوصى علياً وسلم وآله صلى اهللا عليهوقد كان رسول اهللا ،وسلموآله 
. .ال يلي غسله غريه

بـن  -واملقـداد   -الغفـاري    -فأدخل أبـا ذر      ،أدخلين ،فلما غسله وحنطه وكفنه   
وصـفنا  عليـه الـسالم   فتقـدم علـي     عليهم السالم   واحلسن واحلسني    ،وفاطمة -األسود  

.وصلى عليه،خلفه

فكـانوا يـدخلون ويـدعون    ،مث أدخل عشرة من املهاجرين وعـشرة مـن األنـصار    
مـن املهـاجرين   -م وسـل وآلـه  صلى اهللا عليه  النيب   -حىت مل يبق أحد شهد       ،وخيرجون

.(١)»واألنصار إال صلى عليه

وأما الذين مل يشهدوا وفاته وغسله وانشغلوا عنه بالسقيفة فلـم يـصلوا عليـه ومل           
.حيضروا دفنه كما مر بيانه

يفصح عن هذه المنقبة في خطبهعليه السالمولقد كان أمير المؤمنين :رابعاً

،وإن يل يف التأسـي بعظـيم فرقتـك      أال«:وقد أشرنا فيما سبق إىل بعضها وهـي       
وفاضـت بـني حنـري    ،فلقـد وسـدتك يف ملحـودة قـربك       ،موضع تعـز   ،وفادح مصيبتك 
.(٢)»فإنا هللا وإنا إليه راجعون،وصدري نفسك

١–
٢
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خامت األنبياء واملرسلني وحبيب رب العاملني ةومن األمور العجيبة اليت رافقت وفا    

أن خيتلف قومه إىل هذا احلد فال      :الطاهرينوآله   صلى اهللا عليه  وأشرف اخللق أمجعني    
مع ما قدمنا لـبعض شـأنه   وسلم وآله صلى اهللا عليهيعلمون كيف يدفنون النيب األكرم  

.على كيفية دفن النيبومقامه عند اهللا عز وجل فما كان ذلك املقام بدال أمة اإلسالم

وكأم مل يـشهدوا يومـاً رسـول        !ومل تكن تلك املرتلة مبعرفت للصحابة طريقة الدفن       
.!! .أو لعلهم مل يلحظوا أن ميتاً من املسلمني قد دفن! اهللا وهو يقف على قرب مسلم

اصة فيمـا يتعلـق بأحكـام       خبألم جاهلون بأحكام السنة و     !ولذا فهم معذورون  
! !ودفنه،والصالة عليه،وحتنيطه،وتكفينه،من غسلهامليت

! !أشارت األحاديث إىل اختالفهم يف مجيع هذه املوارد كما مر بيانه. .إذ
:وعليه

ملّـا مـات   «:قالـت ،عـن عائـشة  ،فقد روى ابن سعد وابن ماجـة بـسند صـحيح          
،لمـوا يف ذلـك  حىت تك ،اختلفوا يف اللحد والشق   وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  رسول اهللا   

وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  ال تصيحوا مث رسول اهللا     :فقال عمر  ،وارتفعت أصوام 
.أو كلمة حنوها،وال ميتاًحياً

صـلى اهللا  فلحـد لرسـول اهللا   ،فأرسلوا إىل الشقاق والالحد مجيعاً فجاء الالحـد      
.(١)»مث دفنوسلم وآله عليه

: وقالـت االنـصار  ؛حيفـر اهـل مكـة     شقوا كمـا  : ان املهاجرين قالوا  : ويف رواية 
.احلدوا كما حيفر بارضنا

١
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ابعثـوا اىل ايب عبيـدة بـن اجلـراح     ،اللهم خـر لنبيـك    : فلما اختلفوا يف ذلك قالوا    
.خر فليعمل عملهيهما جاء قبل اآلأواىل ايب طلحة ف

من جاء أوالً يكون هو     «:ملا أرسلوا إىل الالحد والشاق قالوا     : ويف رواية اخرى  
.(١)»فجاء الالحد،خيتاره اهللا لنبيهالذي 

! !وكأن األمر ضربة حظ

لدفن كما وسلم وآله صلى اهللا عليهوال أدري لو مل يكن احلظ منقذاً لرسول اهللا     
.وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم،يدفن اليهود والنصارى والعياذ باهللا

:اهلدف من الرواية

لـيس غريبـاً علـى القـارئ الكـرمي أن اهلـدف مـن           ابعد هذه اجلولة من البحث بد     
:سياق هذه الروايات هو

صـلى اهللا  تسجيل مواقف لقادة الـسقيفة الـذين مل يـشهدوا وفـاة رسـول اهللا        -١
وانـشغلوا  !بكـل مراسـيمها مـن الغـسل والـتكفني والـصالة والـدفن          وسـلم   وآلـه    عليه

.بالبيعة

الشنيع يف تـرك جثمـان الـنيب     ولكي تكون هذه املواقف دافعة هلذا العيب      - ٢
فيبدو األمر وكأم أصحاب واجب ومسؤولية مل تغرهم       وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  

عن القيام مبواراة نبـيهم عمـدوا اىل   وسلم وآله صلى اهللا عليهالدنيا وسلطان حممد   
تلفيق هذه الروايات يف حني أم قد غفلوا عن امر مهـم فقـد اقـدموا علـى تـشويه           

وبـني مـن يريـد أن يـشق لـه      ،فبني من يريد أن ينقله إىل بيت املقدس     ميعصورة اجل 
وبني من ال يعلم كيف كفن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه       ،هل الكتاب أيف قربه ك   شقاً

وآلـه  يعلم ابو بكر يف اي يـوم مـات رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه       بل ال  ،وسلموآله  

١
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بيعة ومـن مث تفتـيش بيـت فاطمـة          ل ابنته عائشة وذلك النشغاله بال     أوسلم فكان يس  
فمـا اليب بكـر ورسـول اهللا صـلى اهللا      ،حراقه كي خيرج علي بن ايب طالب فيبايع       إو

وسلم سواء دفن ام مل يدفن غـسل ام مل يغـسل صـلوا عليـه ام مل يـصلوا            وآله   عليه
،وامحـد بـن حنبـل   ،وهو ال يعلم اليوم الذي مات فيه النيب كما نص عليه البخاري 

،والنـووي ،وابـن حبـان    ،وابو يعلى املوصلي   ،واحلاكم النيسابوري  ،يبةوابن ايب ش  
!!! (١)وغريهم،واهليثمي

..ولكن
؟ ؟ومن قام بذلك!؟..الثرىوسلم وآله صلى اهللا عليهالنيب ووريكيف 

وسلم وآله صلى اهللا عليهه رسول اهللا اأخعليه السالم مل يترك أمري املؤمنني علي 
:قـائالً ،يف روضته وكان يفتخر وجياهر بذلك على رؤوس األشهاد        يوماً قط حىت واره     

ين مل أرد أوسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  لقد علم املستحفظون من أصحاب رسـول اهللا        «
ولقد واسيته بنفسي يف املـواطن الـيت تـنكص فيهـا     ،على اهللا وال على رسوله ساعة قط      

.اوتتأخر فيها األقدام جندة أكرمين اهللا ،األبطال

لت نفسه اولقد س،وإن رأسه لعلى صدريوسلم وآله صلى اهللا عليهوقد قبض 
واملالئكـة  وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليه  ولقد وليت غسله     ،يف كفي فأمررا على وجهي    

وما فارقت مسعـي هنيمـة منـهم     ،مأل يهبط ومأل يعرج    ،فضجت الدار واألفنية   ،أعواين
.(٢)»من ذا أحق به مين حياً وميتاًف،حىت واريناه يف ضرحيه،يصلون عليه

١



٢





١٤١............!هل علمت الصحابة بتغسيل النيب صلى ا عليه وآله وسلم وتكفينه والصالة عليه؟: الثامناملبحث 

وقال حني وارى سيدة نساء العاملني بعد أن حلقت بأبيها سريعاً فوقف عند قربهـا       
وباثاً له حزنه وشكواه مما للحق بـه وبأهـل   وسلم وآله  صلى اهللا عليه  خماطباً رسول اهللا    

والـسريعة  ،اركالسالم عليك يا رسول اهللا عين وعن ابنتك النازلـة يف جـو       «:بيته قائالً 
ن يل يف إإال ،ورق عنـها جتلـدي  ،قل يا رسـول اهللا عـن صـفيتك صـربي         ،اللحاق بك 

فلقـد وسـدتك يف ملحـودة قـربك     ،وفادح مصيبتك موضـع تعـز  ،التأسي بعظيم فرقتك  
.وفاضت بني حنري وصدري نفسك فإنا هللا وإنا إليه راجعون

فاستخربها احلـال فكـم     ،نتك بتظاهر أمتك علي وعلى هضمها حقها      وستنبئك اب 
.(١)»من غليل معتلج يف صدرها مل جتد إىل بثه سبيال

حياً وسلموآله  صلى اهللا عليه  مالزماً لرسول اهللا    عليه السالم   وهكذا كان علي    
.وميتاً فهو أول من آمن به من أمته وهو آخر من فارقه يف روضته

إىل أيب ونسبهماالم عليه السولقد حاول البعض سرقة هذين الوسامني من علي   
وهـذا الـرأي    ،وهـو قـول بعـض املـؤرخني ورأيهـم          !بأنه أول مـن أسـلم      :فقالوا ،بكر

! ؟ولألسف ليس له قيمة شرعية

اًالـصريح يف أن عليـ  وسلم وآله  صلى اهللا عليه  ألنه يصطدم مع قول رسول اهللا       
!؟هو أول من أسلم وصلى فأين رأي العوام من نص الشريعة

:البنته فاطمة يف يوم زواجها:وسلموآله لى اهللا عليهصفالحظ قوله 

ــاً     « ــرهم علمــ ــلماً وأكثــ ــيت ســ ــه ألول أمــ ــهِ وإنــ ــد زوجتكــ ــم ،لقــ وأعظمهــ
.(٢)»حلما

١


٢
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وآلـه  صـلى اهللا عليـه  بعـث الـنيب    «:قـال  ،وأخرج الترمذي عن أنس بـن مالـك       
.(١)»يوم االثنني وصلى وعلي يوم الثالثاءوسلم 

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  تدل على املالزمة بـني الـنيب  إىل غري ذلك من الشواهد اليت    
.(٢)فكان هو من أنزله يف روضته ووسده يف حلدهعليه السالم وعلي وسلم 

ولكونه الوحيد الذي توسم ذا الوسـام أيـضاً فقـد حـاول املغـرية بـن شـعبة أن                
اهللا صـلى  برسـول اهللا  عهٍدآخر إنه من كان يف هذه اللحظات كي يقالاًيسجل له حظّ  

فاعتمـد أسـلوب املكـر فرمـى خبامتـه إىل القـرب       ،وإنه آخر من نزل قـربه   وسلم  وآله   عليه
صلى اهللا عليهبعد أن خرج من روضة رسول اهللا عليه السالم أمري املؤمنني اًوقال خماطب

.كي يرتل فيأخذ اخلامت!؟»خامتي«:وسلموآله 

وآلـه  لى اهللا عليـه صـ ولكن أىن له ذلـك والواقـف علـي وارث علـم رسـول اهللا           
:لولده احلسنعليه السالم فقال علي .وسلم

.(٣)ففعل»ادخل فناوله خامته«
.تلك روضة ال يدخلها إال املطهرون:فكأن فعل علي أمري املؤمنني يقول

ومـا بعـد الـسقيفة ادهـى      !!! فكانوا يف احـضان الـسقيفة     اما املهاجرون واالنصار  
فهل بعد هذه ؟وسلم وموضع روضتهوآله ى اهللا عليه ين قرب النيب املصطفى صل    أمر ف أو

ما علمت بـدفن  :االحداث نطمئن اىل ما روي من انه دفن يف بيت عائشة وهي القائلة      
!!!! (٤)ليلة االربعاء،خر الليلآرسول اهللا حىت مسعت صوت املساحي من 

١
٢
٣
٤





الثانيفصلال

وآله عليها صلى مل يدفن النيب 

كما مل يدفن ئشةيف بيت عاوسلم

!! عليها السالم؟يف بيت فاطمة 

وان ابا بكر وعمر دفنا خارج 

حدود املسجد





١٤٥

لقد مر عليك ايهـا القـارئ الكـرمي قـول امـري املـؤمنني علـي بـن ايب طالـب عليـه             
.)فلقد وسدتك يف ملحودة قربك(السالم 

.املسجد النبويرمبا من البديهي ان نقول انه يف !؟ين موضع هذا القرب املقدسأف

:لكذلكنعم انه

ةهل هـو يف بيـت عائـشة كمـا ادعـت وكمـا جتـارت عليـه ألـسن           :ولكن السؤال 
غافلني او متغافلني عن حقيقة موضـع القـرب املقـدس ايـن              ،وصفحات املصنفني  ،الرواة

!؟من املسجد

-وهنا موضع السؤال وطريـق الوصـول اىل احلقيقـة    -وملاذا كان يف بيت عائشة  
!احلجر التسع المهات املؤمنني؟بيت عائشة دون البيوت اوملاذا 

وسـلم  وآلـه  ل اهللا صـلى اهللا عليـه     وفإذا كانت عائشة ال تعلـم بوقـت دفـن رسـ           
!فكيف مت دفنه يف بيتها

وهل مها حقا قد دفنا بقرب رسول اهللا صلى ! بكر وعمر بقربهيبأوكيف مت دفن 
خر؟؟آن وسلم؛ ام اما دفنا يف مكاوآله اهللا عليه

.هذه احلقائق سنتعرف عليها بفضل اهللا وسابق لطفه ورمحته

>Î  Í  Ì  ËÏÓ  Ò  Ñ  Ð<.



١٤٦

اِّـبحث األول

وسلموآله صلى اهللا عليهاألدلة اِّـوصلة اُّـ معرفة موضع ق النبي وروضته

إن مـن األلطــاف اإلهليــة الــيت أحاطــت بـسري هــذا اجلهــد إن وفقنــا اهللا تعــاىل إىل   
وسـلم  وآلـه  وعة من األدلة قادتنا إىل حتديد موضع قـرب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه            جمم

واثبات انه مل يدفن يف بيت عائشة كما مل يدفن يف بيت فاطمة عليها السالم وان أبا بكر            
يف موضع آخر كما سيمر من خـالل  -بأيب وأمي -وعمر مها يف بيت عائشة ولذا فهو     

:تها هذه املسائل، وهي كاآليتجمموعة من األدلة اليت تضمن

 
املقـدس فـال بـد مـن        للوقوف عنـد أول األدلـة املوصـلة إىل حقيقـة مكـان القـرب              

ملـا  وسـلم  وآله صلى اهللا عليهوكيف بناه رسول اهللا ،الرجوع إىل شكل املسجد النبوي 
.وكيف بىن احلجرات اليت أنزل فيها أهله وأزواجه؟نورةقدم املدينة امل

ما رواه األقشهري وابن عبد البر وابن سعد وغيرهم:أوالً

عـن  ،من طريق الـزبري بـن بكـار       ،يف خرب طويل رواه األقشهري عن ابن عبد الرب        
:عائشة أا قالت



١٤٧............................النيب وروضته صلى ا عليه وآله وسلماألدلة املوصلة إىل معرفة موضع قرب: املبحث األول

ونزل آل الـنيب  ،-(٢)يف السنح-(١)مث إنا قدمنا إىل املدينة فرتلت مع آل أيب بكر    «
يـبين مـسجده   وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليـه وكان رسول اهللا ،وسلموآله صلى اهللا عليه 

.(٣)»فأنزل فيها أهله،تاً حول املسجدياوأب
املـسجد أنـزل   تاً حول اأبيوسلم  وآله   صلى اهللا عليه  أول ما بىن رسول اهللا      :إذن
 الـيت  رضـي اهللا عنـها     أختها أم كلثوم    و ،عليها السالم بضعته فاطمة   «:وهم ،فيها أهله

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  كانت حتت عتبة أو عتيبة بن أيب هلب وقد طلقها بعـد بعـث الـنيب        
حىت تزوج ـا عثمـان بـن عفـان     وسلم وآله صلى اهللا عليهت عند النيب يوبق ،(٤)وسلم

تشر الروايـات كـم   يف حني مل    ،(٥)بعد وفاة أختها رقية يف السنة الثانية من اهلجرة النبوية         
.يف املدينة حىت تزوجها عثمان،وسلموآله صلى اهللا عليهت أم كلثوم عند النيب يبق

:وهو،ومما يدل عليه أيضاً؛واحلجرة الثانية أنزل فيها زوجته سودة بنت زمعة

ونقله عنه البرزنجي،ما ذهب إليه الحافظ الذهبي:ثانياً
بىن تسعة أبيات حني بىن املسجد    وسلم  وآله   يهصلى اهللا عل  ومل يبلغنا أنه    «: فقال

والبـاقي يف أوقـات   ،لزوجتيـه زمعـة وعائـشة    بل بـىن أوالً بيـتني      ،وال أحسبه فعل ذلك   
.(٦)»أعلمخمتلفة واهللا

١


٢ 
٣
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يف بيت عائشة كما مل يدفن يف بيت فاطمة عليها السالم2مل يدفن النيب : الفصل الثاني......................١٤٨

أيـن قـد   ،وسلموآله النيب صلى اهللا عليهآل   ،قد غاب عن بصرية الذهيب    . .وهنا
!نزلوا ملا قدموا عليه من مكة مهاجرين

فهذا ال ،وىأويترك بناته بدون م !يف يبين بيتاً لعائشة وهو مل يتزوج ا بعد        مث ك 
!يتناسب مع شخص النبوة األقدس

:وعليه
والثانيـة لزوجـه سـودة    ،وسـلم وآلـه  صلى اهللا عليه ن كانتا واحدة آلله     افاحلجرت

. بنت زمعة
ختـرب عـن   ن بنـاء حجرـا تـأخر أيامـاً مل        أ:بل تفيد الروايـة الـواردة عـن عائـشة         

يـا رسـول اهللا مـا مينعـك أن تـبين     :مث قال أبـو بكـر  ،ا أياماً نفمكث«:فقد قالت  ،عددها
أوقيـة  ةعـشر يتالصداق فأعطاه أبـو بكـر اثـن        :وسلموآله   صلى اهللا عليه  قال   ؟بأهلك

.(١)»بييت هذا الذي أنا فيهيل رسول اهللا يفوبىن،ونشا فبعث ا إلينا

وسـلم بنـى ثالثـة بيـوت عنـد بنائـه       وآلـه  ان النبي صلى اهللا عليـه  عائشة تنص على  :ثالثاً
المسجد كانت إلى جنب بيتها

صـلى  وكان رسـول اهللا  «:ورد يف قول عائشة يف حديث هجرا إىل املدينة قوهلا      
إـا كانـت ثالثـة    :أي،وهو يفيد اجلمـع ،يبين مسجده ويبين أبياتاًوسلم وآله  اهللا عليه 

الثالثـة تكتمـت عليهـا الـرواة فحذفتـها مـن         البيـوت أو   لـثالث ، هذه احلجـرات ا    غرف
احلديث يف حني نص عليها احلاكم يف املستدرك فقد أخـرج احلـديث كـامالً عـن عائـشة         

:فقالت

١







١٤٩............................النيب وروضته صلى ا عليه وآله وسلماألدلة املوصلة إىل معرفة موضع قرب: املبحث األول

البيـوت الـيت   ةوسلم بسودة يف إحـدى ثالثـ  وآله وبىن رسول اهللا صلى اهللا عليه   «
.(١)»كون عندهاوسلم يوآله جنيب وكان رسول اهللا صلى اهللا عليهإىل

:وعليه

صـلى  فقد قادنا هذا القول إىل البحث عن وجود حجرة خاصـة بـالنيب األعظـم                 
.مل يرتل فيها أحد غريه يف حياته املباركةوسلم وآله اهللا عليه

ودفـن فيهـا   . .الـيت تـويف فيهـا    ،احلجـرة الـشريفة    :هي ،وإن هذه احلجرة اخلاصة   
وإن منـها إىل    . .وإن أبا بكر وعمر دفنا خارجها     !.. !ومل يدفن معه أحد فيها    !.. !وحده

الثالثة  البيوتوان هذه    -كما سيمر علينا مشفوعاً باألدلة    -املنرب هي الروضة املقدسة   
واحدة أنزل فيها فاطمة عليها السالم وأم كلثوم، والثانية كانت لزوجته سودة، والثالثة       

.وسلموآله كانت احلجرة اخلاصة به صلى اهللا عليه


 

آالف وآلـه    صـاحبها أما الدليل الثاين املوصـل إىل مكـان احلجـرة الـشريفة علـى             
:الصالة والسالم فكان كالتايل

رواية ابن زبالة:أوالً

ات مـا بينـه وبـني القبلـة        ضـرب الـنيب احلجـر     «:قال أهـل الـسري     ،قال ابن النجار  
وكانت خارجة من املسجد مـديرة بـه إال مـن   ،ومل يضرا يف غربية  ،والشرق إىل الشام  

.(٢)»وكانت أبواا شارعة يف املسجد،املغرب

١
٢
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إن الحجر النبوية كانت في جهة الشرق:ثانياً

حميطـة باملـسجد مـن الـركن      وسـلم   وآلـه    صلى اهللا عليه  كانت حجرات الرسول    
ومن الشمال حىت الـركن الـشمايل الغـريب عنـد بـاب      ،ويف الشرق متاماً ؛يب الشرقي اجلنو

. (١)الرمحة

رواية السمهودي:ثالثاً

.لبيت عائشة من جهة القبلةإن بيت حفصة مالصق:قال السمهودي

رواية ابن زبالة في وصف الطريق بين غرفة عائشة وحفصة: رابعاً

مرتل عائشة طريق وكانا يتهاديان الكالم ومها يف وكان بينه وبني  «:قال ابن زبالة  
.(٢)»مرتهلما من قرب ما بينهما

رواية الشنقيطي: خامساً

وكانت حجـرة حفـصة    «:قائالً ،قيطي يف الدر الثمني   نأشار الش املسألة  وإىل هذه   
وإىل ،يف مكان الشباك الـذي عنـد الواجهـة الـشريفة الـذي يقـف عنـده الزائـرون اآلن              

تفصل بـني حجرـا وحجـرة عائـشة ولكـل واحـدة منـهما                »زقاق«خوخة   الشمال منه 
.صغرية تتبادالن منها احلديث واألسرار»كوة«عالية 

صـلى اهللا عليـه  وعرب هاتني الكوتني أخربت حفصة عائشة مبا أسر هلا رسـول اهللا        
.من حترمي العسل على نفسه وأظهر اهللا على ما أفشت حفصة من سرهوسلم وآله 

:عاىلقال ت

١
٢

–
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>        O  N  M  L  K  J    I  H  G   F  E  D  C  B      A  @
Q  PRY  X  W  V  U  T  SZ^    ]  \  [<(١).

أن مل تتوبـا  ؛حفصة وعائـشة بعـد هـذا اإلمث   -كالً من    -وقد هدد الباري تعاىل   
:فقال عز وجل.-عن إيذاء رسول اهللا والتظاهر عليه -وتنتهيا 

> a   `f   e   d   c       bg  o   n   m   l   k    j   i   h
q  prv  u  t   s<(٢)(٣).


 

وسلم وآله إن بيت فاطمة عليها السالم كان خلف بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه:أوالً

صـلى اهللا  خلف بيت الـنيب  كانعليها السالمأشارت املصادر إىل أن بيت فاطمة  
،يف الـضلع الـشرقي مـن املـسجد       :أي ،عن يسار املـصلى إىل الكعبـة      وسلم  وآله   عليه

إذا قام من الليل إىل املخرج اطلع منه يعلـم  وسلم وآله صلى اهللا عليهوكان رسول اهللا   
:ه ويقولياح فيأخذ بعضادتوكان يأيت باا يف كل صب.خربهم

الصالة الصالة إمنا يريد ا ليذهب عـنكم الـرجس أهـل البيـت ويطهـركم          
.(٤)تطهريا

١
٢
٣


٤
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رواية ابن النجار في تحديد موقع بيت فاطمة عليها السالم:ثانياً

كان بيت فاطمة يف موضـع  :ويصف ابن النجار بيت فاطمة عليها السالم فيقول    
.(١)وكانت فيه الكوة إىل فاطمة فعلم خربهموسلم وآله عليهصلى اهللا الزور خمرج النيب 

ر فــي تحديــد المخــرج بــين بيــت فاطمــة عليهــا الــسالم وعائــشة،      روايــة ابــن النجــا : ثالثــاً
رداوالكوة التي في الج

ابين أمسيا عليلني فلو نظرت لنـا      إن ،Hن فاطمة قالت لعلي     أ:ويروي ابن النجار  
؛ىل السوق فاشترى آداماً وجاء به إىل فاطمـة فاستـصبحت       فخرج علي إ   ؛آداماً نستصبح به  

وذكر كالمـاً وقـع بينـهما    ؛فدخلت عائشة املخرج يف جوف الليل فأبصرت املصباح عندهم  
.(٢)أن يسد الكوة فسدهاوسلم وآله صلى اهللا عليهفلما أصبحوا سألت فاطمة النيب 

مفي تحديد بيت فاطمة عليها السالالسخاويرواية :رابعاً

.(٣)»وكان بيت فاطمة ابنته إىل جانب بيت عائشة«:قال السخاوي

في تحديد بيت فاطمة عليها السالمرواية السمهودي:خامساً

عرض بيـت فاطمـة بنـت    :عن مسلم بن أيب مرمي وغريه قالوا       ،روى السمهودي 
إىل االسـطوانة الـيت خلـف االسـطوانة املواجهـة     وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليهرسول اهللا   

.وكان بابه يف املربعة اليت يف القرب،املوضع املزور-بالزاي -للزوار 

فاطمة عليها السالمبيتفي تحديدرواية سليمان بن سالم: سادساً

مـن الـصالة إليهـا فإـا     حـصتك ال تـنس :قال يل مسلم:قال سليمان بن سامل 
.يدخل عليها منهالذي كان عليرضوان اهللا عليها باب فاطمة 

١
٢
٣
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في تحديد باب فاطمة عليها السالمرواية ابن زبالة: ابعاًس

الـيت عنـد   -االسطوانة وهذه،ورأيت حسن بن زيد يصلي إليها      :قال ابن زبالة  
.كانت هي الثالثة»مقام جربائيل«تعرف باسطوانة الوفود ويقال هلا -باب فاطمة 

:ضادتيه ويقوليأتيه حىت يأخذ بعوسلم وآله صلى اهللا عليهوقد كان النيب 

السالم عليكم أهل البيت إمنا يريد ا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت «
.(١)»ويطهركم تطهرياً

.(٢)وتعرف أيضاً باسطوانة مربعة القرب

رواية السمهودي في منع الناس من الصالة إلى هذه األسطوانة: ثامناً

انة إلدارة الـشباك  وقـد حـِرم النـاس الـصالة إىل هـذه االسـطو         :قال السمهودي 
.(٣)الدائر على احلجرة الشريفة وغلق أبوابه

رواية المطري في تحديد بيت فاطمة عليها السالم: تاسعاً

عليهـا  كانـت خلـف بيـت فاطمـة        :قال املطري يف بيان موضع اسطوانة التهجـد       
والواقف إليهـا يكـون بـاب جربائيـل املعـروف قـدمياً ببـاب عثمـان علـى يـساره                 السالم  
وهــو الــشباك الــدائر علــى احلجــرة ،الصــقا ــا ميينــاً ويــساراً:أي،ا الــدرابزينوحوهلــ

صـلى  وكتب فيها بالرخام هـذا متهجـد الـنيب    ؛عليها السالمالشريفة وعلى بيت فاطمة   
.(٤)وسلموآله اهللا عليه

١
٢
٣
٤
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خيرج حـصرياً كـل ليلـة إذا انكفـت النـاس       وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  وكان النيب   
.مث يصلي صالة الليلعليه السالم بيت علي فيطرح له وراء

فلمـا أصـبح   ،فلما رأى املصلني بصالته قد كثروا أمر باحلصري قـد طـوى ودخـل          
.إين خشيت أن ترتل عليكم صالة الليل مث ال تقومون عليها:فقال،جاءوه

رواية عيسى بن عبد اهللا في تحديد اسطوانة التهجد: عاشراً

ذلك موضـع االسـطوانة الـيت علـى طريـق بـاب الـنيب             و :قال عيسى بن عبد اهللا    
املوضع املزور خلف احلجرة من :أي،بالزاي ،مما يلي الزور  وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  

.حائزها

وسلم من الليلوآله انها مصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه: حادي عشر

نفيـة  مـر يب حممـد بـن احل   :وحدثين سعيد بن عبد اهللا بن فضل قـال    :قال عيسى 
؟ا من األثرههل جاءك في،أراك تلتزم هذه االسطوانة:وأنا أصلي إليها فقال

.ال:قلت

مـن  وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  لزمها فإا كانت مصلى رسول اهللا    اف :قال
.الليل

رواية السمهودي في ان اسطوانة التهجد خلف بيت فاطمة عليها السالم: ثاني عشر

هـذه االسـطوانة وراء بيـت فاطمـة مـن جهـة          :النجـار قال ابن    ،قال السمهودي 
إليه كانت يساره إىل باب عثمان املعـروف اليـوم      يالشمال وفيها حمراب إذا توجه املصل     

.(١)بباب جربائيل

١
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:إذن

ــت فاطمــة   -١ ــات أن بي ــا الــسالم أصــبح مــن خــالل هــذه الرواي داخــل عليه
.املسجد

الـيت أنـزل فيهـا أزواجـه كانـت      وسـلم  وآلـه  ن بيوت النيب صلى اهللا عليـه   أو-٢
.خارج املسجد مديرة به وأبواا شارعة إليه

:ومما يدل عليه أيضاً

سـكنها  أن بيت فاطمة عليها السالم داخل املسجد على عكس البيوت الـيت        إأي  
:ما يلي، هيأزواجه فكانت خارج املسجد وأبواا شارعة إليه

د امللك يبعث كل عـام رجـالً إىل      كان الوليد بن عب   : روى السمهودي قائالً  . ١
لقد رأيت أمراً ال واهللا ما لك معه سلطان كنت يف : املدينة فيأتيه بأخبارها، فقال له مرة

وسلم فإذا مرتل عليه كلة، فلما أقيمت الصالة رفعـت    وآله   مسجد النيب صلى اهللا عليه    
بالغـداء  أُيتالكلة وصلى صاحبه فيه بصالة اإلمام وهو ومـن معـه، مث أرخيـت الكلـة و         

بـن  -إن هـذا حـسن بـن حـسن     : ة والكحل؛ فسألت، فقيل  آفتغدوا وإذا هو يأخذ املر    
ع هـو بيتـه وبيـت أمـه فمـا      صـن وحيـك فمـا أ  : قال-علي بن أيب طالب عليهما السالم  

احليلة؟

.(١))تزيد يف املسجد وتشتري هذا املرتل: قال

:إذن

الم كان يف داخـل املـسجد       تكشف الرواية بوضوح عن ان بيت فاطمة عليها الس        
وليس خارجه وان احلسن بن احلسن اتىب عليه السالم كان ال يفصله فاصل عن صالة 

.اجلماعة سوى هذه الكلة فكانت ترفع ليلتحق باجلماعة

١–
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ما رواه الكليين رمحه اهللا عن معاوية بن وهب حينمـا سـأل اإلمـام الـصادق               . ٢
:قالعليه السالم عن حدود الروضة املقدسة ف

بيت علي وفاطمة عليهما السالم ما بني البيت الذي فيه الـنيب صـلى ا عليـه     «
وسلم إىل الباب الذي حياذي الزقاق إىل البقيع فلو دخلت مـن ذلـك     وآله  

.(١)»الباب واحلائط مكانه أصاب منكبك األيسر
وهنا يدل حديث اإلمام الصادق عليه السالم على ان بيت فاطمة وعلي عليهما              

:سالم داخل املسجد ولذلك قال ملعاوية بن وهبال

.»فلو دخلت من ذلك الباب«
فلو كان بيـت فاطمـة خـارج املـسجد ملـا كـان هنـاك حاجـة إىل الـدخول إىل                   
املسجد ومن باب البقيع كما أشار اإلمام الصادق عليه الـسالم ليـدل الـسائل علـى        

.البيت


 

وشكلهاجرة عائشةحصفة :أوالً

نـه رأى  أ:حممـد بـن هـالل     عن ،أخرج ابن عساكر عن حممد بن أيب فديك       -١
فـسألته  ،من جريد مستديرة بمسوح الشعروسلم وآله صلى اهللا عليهحجر أزواج النيب    

.ة الشامكان بابه من جه:عن بيت عائشة فقال

؟مصراعاً كان أو مصراعني:قلت

.كان باباً واحداً:قال

١
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؟من أي شيء كان:قلت

.(١)من عرعر أو ساج:قال

:مسعت مالك بن أنـس يقـول  :قال،أخربين موسى بن داود:قال ابن سعد -٢
وقسم كان تكون فيه عائشة وبينهما حائط ،قسم كان فيه القرب:م بيت عائشة باثننيسقُ

فلما دفن عمر مل تدخلـه إال وهـي جامعـة    ،فُضالالقرب ت عائشة رمبا دخلت حيث    فكان
.(٢)عليها ثياا

وأشكالهاالحجراتأوصاف :ثانياً

هلـا حجـر   (٣)كان منها أربعة أبيات ِبلِبن«:قال عمر بن أيب أنس،قال ابن النجار  
،واا مسوح الشعرعلى أب،وكانت مخسة أبيات من جريد مطينة ال حجر له،من جريد

.(٤)»وذرعت الستر فوجدته ثالثة أذراع يف ذراع

 

رواية البرزنجي في صفة الحجرة الشريفة:أوالً

وكـان البيـت   ،وكانت من جريد النخـل مـستورة مبـسوح الـشعر       «:قال الربزجني 
دفـن  وسـلم  وآله صلى اهللا عليهتويف فلما ،مبنياً على نعت بناء املسجد من لنب وجريد      

وروضـة فاطمـة   ،وهذه صفتها قبل خلطها ودجمها مع حجرة عائشة        (٥)»يف تلك احلجرة  
.»ثانياً«كما يف ؛أصبحت على هذه الصفةولكن بعد خلطها،عليها السالم

١
٢
٣
٤
٥
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رواية األنصاري في صفة الحجرة وتحديدها:ثانياً

ويف زاوية «:قال صاحب مرآة احلرمني،وتسمى قدمياً باملقصورة:قال األنصاري
املسجد اجلنوبية الشرقية جزء فُصل من املسجد بسور من النحاس األصفر طول كل من    

ويقــال لــه ،متــرا١٥ًمتــراً ولكــل مــن الــشرقية والغربيــة ١٦ضــلعيه اجلنوبيــة الــشمالية 
.املقصورة الشريفة

،إىل قبتـه اخلـضراء     ،شباكوبناء املقصورة احلايل من سورها اخلارجي املعروف بالـ        
إىل القبة املبينة حبجـر أسـود وأبـيض الكائنـة فـوق احلجـرة النبويـة            ،إىل دائرها املخمس  

.هي من آثار امللك األشرف قايتباي،الشريفة اليت فيها القبور الثالثة

:وللسور اخلارجي املعروف بالشباك أربعة أبواب

بـاب يف  ،يقـال لـه بـاب التهجـد    بـاب يف الـشمال  ،باب قبلي يسمى بـاب التوبـة     
.(١)باب يف الغرب،الشرق يدعى باب فاطمة

وخبلفه حمـراب  ،أو قربهايف داخل الشباك حجرة فاطمة ،وبشمال الدائر املخمس  
.عليها السالم(٢)يقال له حمراب فاطمة

:وعليه

وحـدوده  والتوسـعة يف سـعة املـسجد النبـوي     ،ر النبويـة بعد هذا اخللط بني احلُجـ     
ر على يـد عمـر بـن    إىل هدم هذه احلُج،ابتداًء من التوسعة اليت قام ا عمر بن اخلطاب   

ــة  ــز وايل املدين ــد العزي ــأمر ،عب ــا يف   احلــاكمب ــك وإدخاهل ــد املل ــن عب ــد ب ــوي الولي األم
والعقائدية اليت لعبت دوراً مهمـا      إىل غريها من األسباب والعوامل السياسية      ؛(٣)املسجد

١
٢
٣
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.ر اليت أنزل فيها رسول اهللا أزواجهجاليت كان عليه املسجد النبوي واحلُاملعامل رييف تغي

الوصـول إىل حتديـد   فلهذه العوامل وغريها كان مـن العـسري جـداً علـى الباحـث       
.موضع القرب املقدس

؟هــو يف بيــت عائــشة أم يف حجرتــه اخلاصــة ام يف بيــت فاطمــة عليهــا الــسالم  أ
؟املقدسةه جبنبه أم مها خارج حجرته اوصاحب

:ولكن

>³  ²  ±  °    ̄´¹  ¸   ¶  µ<(١).

،مكـان احلجـرة الـشريفة   فكان املدد اإلهلي واللطف الرباين يف توفيقنـا إىل حتديـد   
وهـي موضـع القـرب    ،وسـلم وآلـه  صـلى اهللا عليـه  وهي احلجرة اخلاصة بالنيب املـصطفى      

.الذي مل يدفن فيه أحد غريه،ومكانهاملقدس

:تيةاآلاملسألة قارئ الكرمي بقية األدلة اليت سنعرض هلا يف وإليك أيها ال


 

جدوسلم يبني ثالثة بيوت عند بنائه المسوآله النبي صلى اهللا عليه:أوالً

عـن ابـن عبـد الـرب عـن         ،الرواية اليت أخرجها األقـشهري    ،بحثذكرنا يف أول امل   
اليت تـنص علـى بنـاء    ،وأخرجها احلاكم يف املستدرك بتمامها    عن عائشة  ،الزبري بن بكار  

أسـكن فيهـا   البيـوت هذه ،عند بناء املسجدثالثة بيوتوسلم وآله صلى اهللا عليه النيب  
وكان ذلك يف حني قدومها إىل املدينة ،لسنح عند آل أيب بكربينما ذهبت هي إىل ا»آله«

:وهذا نص قوهلا؛يف اهلجرة

١
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مث نـزل آل  -يف الـسنح  -مث إنا قدمنا إىل املدينة فرتلت مـع آل أيب بكـر       «:قالت
وآلـه  صـلى اهللا عليـه  -وكـان رسـول اهللا   ،عليـه -وسـلم  وآله صلى اهللا عليه  -النيب  

.(١)»تاً حول املسجد فأنزل فيها أهلهيبين مسجده وأبيا-وسلم 

:إذن
وعلـى لـسان   -بـل تفيـد الروايـة    ،بيتها أو حجرا مل تكن من بني هذه األبيـات   

بكـر أن  اأبـ اأا كانت طويلة مما دعـ ملدة يبدوت أياماً عند آل أيب بكر    يأا بق  -عائشة  
!نقل عائشة إليهعن السبب الذي مينعه منوسلم وآله صلى اهللا عليهيسأل النيب 

رسـول اهللا مـا مينعـك أن تـبين          يا :مث قال أبو بكر    ،فمكثنا أياماً «:فتقول عائشة 
!الصداق:-وسلموآله صلى اهللا عليه-قال !؟بأهلك

وبـىن يل رسـول اهللا يف   !فبعث ـا إلينـا  ،أوقية ونشاءةعشريتفأعطاه أبو بكر اثن 
.(٢)»بييت هذا الذي أنا فيه

:نيحيتمل معني»ىن يل رسول اهللا يف بييت هذا الذي أنا فيهوب«:وقوهلا

.الدخول:أي،بالبناءوهو ما يعرف؛أي االنتقال إليه من دار أبيها:األول

بىن هلا هذا البيت وهو األرجح ألـا  وسلم وآله صلى اهللا عليهأن النيب  :والثاين
،وسلموآله صلى اهللا عليهالنيب يف معرض احلديث عن بناء املسجد واألبيات اليت بناها     

.مث نقلت إليه

صـلى  مبعـىن أن الـنيب   ؛»يف بييت هذا الذي أنا فيـه     «:لقوهلا وإال ملا كان هناك داٍع    
ألنـه صـلى اهللا   عندما بـىن مـسجده  حجرة خاصة ا لعائشة مل ينبوسلم  وآله   اهللا عليه 

.وسلم مل يكن قد دخل اوآله عليه

١
٢
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ــه  إن بيـــت عائـــش:ثانيـــاً ــاه النبـــي صـــلى اهللا عليـ ــد مـــضي  وآلـــه ة بنـ ليـــست ة مـــدوســـلم بعـ
بالقصيرة على بناء المسجد

بيتـاً لعائـشة   مل يـنب وسلم وآله صلى اهللا عليهإن النيب :أي ،ومما يدل على ذلك   
وهـو مـا ذهـب إليـه احلـافظ      ،من بناء املسجد وأبيات أنزل فيها أهله    مدة  إال بعد مضي    

نقله عنه الربزجني متسائالً وناقداً حيناً لرأي الذهيب ومتراجعاً      و ،الذهيب يف بلبل الروض   
.حيناً آخر

وملا فرغ من بنائه بىن بعائشة يف البيت الذي بنـاه      «:قال الربزجني نقالً عن الذهيب    
.»وهو مكان حجرته الشريفة اليوم،هلا شرقي املسجد

بـىن هلـا بيتـاً مـع بنـاء         وهذا يقتـضي أنـه      «:فريد الربزجني على هذا القول متسائالً     
إمنا كان يريد بيتاً واحـداً      :فقول احلافظ الذهيب يف بلبل الروض     ! !وهو الظاهر  ،املسجد

.حينئذ لسودة أم املؤمنني مث مل حيتج إىل بيت آخر حىت بىن بعائـشة يف شـوال سـنة اثـنني         
!؟فيه نظر

!جراألا كانت زوجته غري أنه مل ينب هلا فتأهب لذلك بأن بىن هلا ح

ولـيس  .. !بـىن بيتـاً آخـر غـري ذلـك     وسـلم  وآله صلى اهللا عليه نه  أويقتضي أيضاً   
.كذلك

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  نـه  أومل يبلغنا :فقد قال احلافظ الذهيب بعد ما ذكر ما تقدم      
.وال أحسبه فعل ذلك،بىن تسعة أبيات حني بىن املسجدوسلم 

ــل ــشة   :ب ــه ســودة وعائ ــتني لزوجتي ــىن أوالً بي ــة واهللا  ب ــات خمتلف ــاقي يف أوق والب
.(١)أعلم

:واملستفاد من الرواية السابقة بعض النقاط

١
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لعائـشة كـان   وسـلم وآله بناه رسول اهللا صلى اهللا عليهإن جهة البيت الذي   -١
.يف الشرق

٢-حجرته الشريفة اليوميهاإ.

ا املدينـة  هذه التساؤالت من الربزجني والذهيب مع قول عائشة يف حال دخوهل         -٣
:اًيقتضي أمور

األبيـات اي احلجـر   ملا قام ببناء هـذه وسلم وآله صلى اهللا عليهن رسول اهللا  أ-أ
ويف احلجـرة   ،نزهلمـا احـدى احلجـرتني     أفاطمة وأم كلثوم فقد     وهم»آله«اليت أنزل فيها    

قام أيضاً ببناء حجرة أخـرى خاصـة بـه ألغـراض سـيأيت              مث  ؛ه سودة تالثانية أنزل زوج  
صـلى اهللا عليـه  وهذه احلجرة هي اليت اشتبه فيها الذهيب وغريه من أن رسول اهللا     ،يااب

.ها لعائشة قبل أن تنتقل إليه من دار آل أيب بكر يف السنحأقد أعدها وهيوسلم وآله 

كان يبين احلجرات تباعاً فلو كـان قـد   وسلم وآله صلى اهللا عليهيف حني أن النيب    
وهذا خالف سـريته  ،شة للزم أن يبين تسع حجرات يهيئها ألزواجه  بىن هذه احلجرة لعائ   

إذ قـد ال يتـزوج مـن هـذه النـساء      سـرية العقـالء   وخـالف  ،وسـلم وآلـه  صلى اهللا عليه 
:لقوله تعاىل.التسع
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حدة ألم بىن حجرتني واوسلم وآله صلى اهللا عليهن النيب إ:قول الذهيب- ب
ألنه بذلك يترك بضعته فاطمـة       ؛خللـق النبوة  منافٍ ؛والثانية لعائشة  ،املؤمنني سودة 
صـلى اهللا  ه انه ال يـصح أن تكـون بنتـ      أكما  .. !وأم كلثوم دون سكن   عليها السالم   

واألنبياء من سنتها ال تبيت ،معه يف حجرة واحدة مع زوجته سودةوسلم وآله عليه
!خلية

١
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عليهـا الـسالم   فاطمـة  هذه احلجرة لعائشة وتترك فارغة و تبىن  ن  كما ال يتناسب أ   
!دون سكنوأم كلثوم وسلم وآله صلى اهللا عليهبضعة النيب 

:إذن

:هذه األبيات اليت أشارت إليها عائشة كانت ثالثة

. اي بضعته فاطمة عليها السالم وام كلثوم،أنزل فيها أهله:واحدة

.دة بنت زمعةأنزل فيها زوجته سو:والثانية

واليت لزم املؤرخون وأصحاب السري الـصمت  ،كانت حجرته اخلاصة به  :والثالثة
ويكفيك أيها القارئ الكرمي يف إظهارهـا مـا أورده        ،إالَّ أن اهللا أىب إال أن يظهرها       ؛عنها

!من بيان هلا! !البخاري يف صحيحه

!!الخاصةوسلم وآله عليهصلى اهللاغرفة النبي »المشربة«ن عن عالبخاري يعن:اًلثثا

صـلى اهللا عليـه  أو الغرفة اليت اعتزل ـا الـنيب   ،فهذه املشربة !؟وهنا األمل 
وحلـف إال يـدخل علـى    ،فـآىل منـهن  ،ملـدة شـهر  !ه مجيعاً ئعن نسا وسلم  وآله  
علـى الـرغم مـن    ! ؟مل يذكرها املؤرخون ولزموا يف شأا الصمت    !منهن ةواحد

غم من عظمة هـذا احلـدث ومـا تركـه يف النفـوس مـن        وعلى الر ،أمهيتها الكبرية 
.ضجة كبرية

! !وبني مندفع سائل والكل يف مسمع ومرأى ممـا حـدث         ،فهم بني متحري صامت   
؟ ؟فما الذي حدث

صلى أصبحنا يوماً ونساء النيب «:قائالًيروي لنا البخاري عن عبد اهللا بن عباس
أهلـها فخرجـت إىل املـسجد فـإذا هـو      عند كل امرأة منهن  ،يبكنيوسلموآله   اهللا عليه 

وهو وسلم وآله صلى اهللا عليهفجاء عمر بن اخلطاب فصعد إىل النيب ،مآلن من الناس
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!! !مث سـلم فلـم جيبـه أحـد    ! !مث سلم فلم جيبه أحـد !فسلم فلم جيبه أحد ،غرفة له يف  
.وسلموآله صلى اهللا عليهفدخل على النيب ،فناداه

؟أطلقت نساَءك:فقال
فمكــث تــسعاً وعــشرين مث دخــل علــى ،ولكــن آليــت منــهن شــهراً،ال:قــالف

.(١)»نسائه
وغريهـا الـيت رواهـا أنـس بـن      ؛ولوال لطف اهللا عز وجل يف حفـظ هـذه الروايـة          

لوجـدت أن حقيقـة   ،وثبوا يف هذا املصدر مع ما حيمله من أمهية عند املسلمني     ،مالك
قد ابتلعتها صدور الرواة ،وسلموآله عليهصلى اهللا وجود غرفة خاصة بالنيب املصطفى

.املؤرخنيةوأمسكت عنها ألسن

وقعـد  ،ه شـهراً ئآىل رسول اهللا من نـسا «:فيقول فيهحديث أنس بن مالك  اوأم
إن :قـال ؟إنك آليت على شهر ،فرتل لتسع وعشرين فقيل يا رسول اهللا       ،يف مشربٍة له  

.(٢)»الشهر تسع وعشرون

فـي الـصحيح ويخـصص    وسـلم  وآلـه  يعنون لحجرة النبي صـلى اهللا عليـه   البخاري  :رابعاً
لها باباً في كتابه

هجرة «:بلفظفلقد عنون هلا باباً   ،إضافة إىل ما أخرجه البخاري هلذه األحاديث      
.»ه يف غري بيونءنساوسلم وآله صلى اهللا عليهالنيب 

ن يف غري بيون وهو هجرن واعتزاهلوسلم وآله صلى اهللا عليهفكيف يتسىن له   
؟ال ميلك حجرة خاصة به

١
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وكيف يتحقق انعقاد القسم يف ذمته املقدسة وهو ليس له حجرة خاصة به يعتزل        
!؟وسلموآله صلى اهللا عليها عن مجيع نسائه 

:وعليه

ننـا جنـد أن     أإال  فهذه احلادثـة وعلـى عظمهـا وانتـشارها كمـا ذكـر ابـن العـابس                
بـل معظـم أصـحاب الـصحاح         ،ولـيس هـم فقـط     ! !ت عنـها  املؤرخني قد لزموا الـصم    

ولوال أن البخـاري قـد بـوب هلـذه احلادثـة لكانـت قـد                !والسنن واملستدركات واملسانيد  
.اندثرت

وقد أثار هذا الصمت استغراب مؤرخ املدينة الـسيد الـسمهودي ومل يتوصـل إىل              
.ردهاغري بعض االحتماالت اليت أو!؟معرفة السبب احلقيقي هلذا الصمت

حجرة عائشةعنهما في انيختلفوشكلها إن صفة الحجرة المقدسة :خامساً

أوردنا فيما سبق من البحث ما أخرجه ابن عـساكر يف صـفة حجـرة عائـشة           -١
نـه رأى حجـر أزواج   أ،عن حممد بن هـالل ،عن حممد بن أيب فديك «:قائالً ،وشكلها

فـسألته عـن بيـت      ،سوح الـشعر  مـن جريـد مـستورة مبـ       وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  النيب  
.كان بابه من جهة الشام:عائشة فقال

؟مصراعاً كان أو مصراعني:قلت

.قال كان باباً واحداً

؟من أي شيء كان:قلت

.(١)من عرعر أو ساج:قال

:فكان ذا الشكلوشكلها أما صفة احلجرة املقدسة -٢

١
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وآله صلى اهللا عليهاهللا   ملا قبض رسول  «:قال ،عن ابن عسيم   ،أخرج ابن سعد  
؟كيف نصلي عليه:قالواوسلم 

فصلوا عليـه واخرجـوا مـن البـاب       ،رساالًأرساالً  أادخلوا من هذا الباب      :قالوا
!! !(١)اآلخر

اخلاصة به كان هلا بابان وكالمهـا يف      وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  حجرة النيب   :إذن
.ىل جهة الشام أي الشمالاملسجد بينما حجرة عائشة كان هلا باب واحد وإ

لالعتكافوسلم كان يستخدم حجرته الخاصةوآله إن النبي صلى اهللا عليه:سادساً

كـان يعتكـف يف املـسجد    وسلم وآله صلى اهللا عليهومما أفادته الروايات أن النيب      
.ويف هذه احلجرة الشريفة

جد فيتكـئ   يـأتيين وهـو معتكـف يف املـس        «:عن عائشة قوهلـا    ،فقد روى النسائي  
.(٢)»على عتبة باب حجريت فاغسل رأسه وأنا يف حجريت وسائره يف املسجد

هـا  ئوهذا احلال يقتضي أن يكـون يف هـذه احلجـرة الـيت كـان مـن بـني أسـباب بنا               
.واالعتكاف،اخللوة

والباب الثانيـة للحجـرة الـشريفة        ،وإن إحدى بابيها كان عند باب حجرة عائشة       
وآلـه  صـلى اهللا عليـه  مـن أن الـنيب   :مل ما ورد يف الـصحيح    وإليها حي  ،كان إىل الغرب  

.(٣)كشف سجف الباب يف مرضه وأبو بكر يؤم الناسوسلم 

:ومما يدل عليه
وآلـه  صلى اهللا عليهاختذ رسول اهللا :قال،ما روي عن زيد بن ثابت األنصاري      

١
٢
٣
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علـم  فصلى بصالته ناس من أصحابه فلمـا ،يف رمضان فصلى فيها ليايل  حجرةوسلم  
.(١)»قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم صلوا يف بيوتكم النفل«:م خرج إليهم فقال

وسـلم  وآلـه  الحاكم النيسابوري ينص عن عائـشة علـى بنـاء النبـي صـلى اهللا عليـه        : سابعاً
عند بنائه المسجدبيوتثالثة 

ان احلاكم النيسابوري يف مستدركه أخرج حديث عائشة يف هجرا: ذكرنا سابقا 
وبىن رسـول اهللا صـلى   «: ا فعل غريه من احلفاظ فقال عن عائشة   مبتمامه دون حذف ك   

وهـذا يـدل علـى ان    (٢)»البيـوت الـيت جـنيب   ةوسلم بسودة يف إحدى ثالث    وآله   اهللا عليه 
:فكانت هذه البيوت الثالثة» البيوت اليت جنيب«: بيتها يكون هو الرابع ولذا قالت

.وسلم اخلاصة به لنفسهوآله حجرة النيب صلى اهللا عليه. ١

.حجرة فاطمة عليها السالم. ٢

.بنت زمعةحجرة سودة. ٣

وآلــه جــابر بــن عبــد اهللا يــصرح عــن الغرفــة الخاصــة برســول اهللا صــلى اهللا عليــه      : ثامنــاً
وسلم

ــن علــي الطــربي   ــد اهللا  ) هـــ٥٢٥املتــوىف عــام (روى حممــد ب ــن عب عــن جــابر ب
وسلم مع شـيخ مـن العـرب إىل حجـرة     وآله اهللا عليهاألنصاري حينما بعثه النيب صلى  

وكان بيتها مالصق بيت رسـول اهللا صـلى اهللا   «: فاطمة فجاء به جابر بن عبد اهللا فقال     
.(٣)»وسلم الذي ينفرد به لنفسه من أزواجهوآله ليهع

:جمموع هذه األدلة تؤكد احلقائق التالية:إذن

١
٢
٣
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بىن هذه احلجرة لتكون خاصة به سلم ووآله  صلى اهللا عليه  إن النيب األعظم    -١
:وهو،وحده

>4   3    2  1  0  /  .  -   ,  +<(١).
.فكان فعله مما أوحي إليه

إن هذه احلجرة الشريفة كانت داخل املسجد ومالصـقة لبيـت فاطمـة الـذي               -٢
وان مالصقتها لبيت فاطمة عليها السالم دفع بعـض البـاحثني          ،هو أيضاً داخل املسجد   

؛وسلم قد دفـن يف بيـت فاطمـة عليهـا الـسالم      وآله   ن النيب صلى اهللا عليه    ألقطع ب اىل ا 
وسـلم مل  وآلـه   فالنيب صلى اهللا عليـه     -كما سيمر مشفوعا باالدلة     -وهذا غري صحيح    

والـيت منـها ومـن بيـت     ،يدفن يف بيت فاطمة عليها السالم وامنـا يف حجرتـه اخلاصـة بـه      
.فاطمة اىل املنرب حدود الروضة

هذه احلجرة مع حجرة وسلم وآله صلى اهللا عليهإن اجلهة اليت بىن فيها النيب       -٣
فاطمة كانت يف الضلع الشرقي ولكن داخل املسجد وأبواا إىل املسجد فقط وليس هلـا          

.أبواب إىل خارجه

إن حجرة عائشة من جهة الشرق أيضاً ولكن خـارج املـسجد وباـا واحـدة           -٤
.إىل الشام

ن باب فاطمة وعلي مل تغلق حينما أمر اهللا النيب األعظم صلى اهللا عليـه     فا: ولذا
.وسلم بسد األبواب الشارعة يف املسجد واستثىن باب علي وفاطمة عليهما السالموآله 

كان يـستخدمها للعبـادة واخللـوة واالعتكـاف     وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  إنه  -٥
يـوت أزواجـه فقـد كانـت     عكـس بنـاء ب   ولذا بناها داخل املسجد وجعل هلا بابـان وهـو         

.وهلا أبواب إىل خارجه؛خارج املسجد

١
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وإنه ،اعتزل نساءه فيها كما صرح به البخاريوسلم وآله صلى اهللا عليهإنه -٦
وإنه دفن فيها ،الثاينالباب فدخلوا من باب وخرجوا من   ،وصلوا عليه فيها   ،تويف فيها 

.وحده

وسلموآله نبي صلى اهللا عليهعائشة ال تعلم بدفن ال: تاسعاً

مـا  «:وهلذا السبب ولوجود هذه احلجرة مل تعلم عائـشة بدفنـه كمـا صـرحت بـه       
حىت مسعنا بصوت املساحي يف جـوف  وسلم وآله صلى اهللا عليهعلمنا بدفن رسول اهللا     

.(١)»األربعاءليلة

لموسوآله كفنوا النبي صلى اهللا عليهاًكم ثوببأبو بكر ال يعلم : عاشراً

وكـان  وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه   وهلذا أيضاً مل يعلم أبو بكر بدفن رسـول اهللا           
.فكانت ال جتيب؟(٢)»كفنتم رسول اهللااًكم ثوب«يسأل من ابنته عائشة 

ن االجابـة حينمـا يـسأل عـن تجهيـز النبـي صـلى        عـ متنع يعمر بن الخطاب   :حادي عشر 
وسلم ودفنهوآله اهللا عليه

ميتنع عمر بن اخلطاب عن اإلجابة على أي سؤال يتعلق مبراسيم وهلذا أخرياً كان    
عليـه  (٣)»سلوا عليـاً «:وكان يقول!ودفنه،وسلموآله صلى اهللا عليهجتهيز رسول اهللا 
.الصالة والسالم

١



٢


٣
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صلى وفاة رسول اهللا مما ال شك فيه أن هناك حتوالت كثرية حدثت يف األمة بعد      

بل قد مر علينا أن هذه األحداث بدأت منذ ابتداء ظهـور عالئـم            ،وسلموآله   اهللا عليه 
.وسلموآله صلى اهللا عليهاملرض على رسول اهللا 

من هذه التحوالت هو الـتغري يف هـذه احلجـرة اخلاصـة بـالنيب               ولذلك كان من ض   
الذي قامت به عائشة لبيتها بعد دفن عمر   ريإضافة إىل التغي   ،وسلموآله   صلى اهللا عليه  
قـد نقـل إىل   وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  عن أقواهلا يف أن النيب فضالً  ،بن اخلطاب فيه  
اليت مر بيان ما يعارضـها مـن       ،ا وحنرها وفارق الدنيا ورأسه بني صدره     ،بيتها يف مرضه  

.وسلموآله صلى اهللا عليهروايات صحيحة يف أمر تغسيل رسول اهللا 

:ولكن

:كانت هناك أسباب أخرى

الفارق بين الحجرتين حائط المسجدإنّ:أوالً

كانـت مقابـل   وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليهإن احلجرة الشريفة اخلاصة برسول اهللا      
لكـن الفـارق بينـهما أن احلجـرة املقدسـة علـى       ؛كالمها يف جهة الـشرق    حجرة عائشة و  

واحدة إىل الـشمال    ؛آالف الصالة والسالم كانت داخل املسجد وهلا بابان       وآله   ساكنها
.وكال البابني داخل املسجد،والثانية إىل الغرب،جماورة لباب عائشة

باـا خـارج املـسجد    ومن اخلـارج   بينما حجرة عائشة هي مالصقة جلدار املسجد        
ا بيت واحد لوقوعهمـا يف جهـة واحـدة ولتقابلـهما إىل بعـض ال يفـصل             أفظن الكثري   

ـ  ) ممر(أو  ) خوخة(أو  بينهما سوى خمرج     كان يتخذه النيب ــ حبسب اختالف التسميات    ـ
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مالصـقاً  كـان  ألن بيتـها  ؛عليهـا الـسالم  ملعرفة أخبار فاطمة وسلم وآله   صلى اهللا عليه  
.الشريفةللحجرة 

صـلى اهللا عليـه  عائشة اتخذت هذه الحجرة الشريفة منزالً لها بعد وفاة النبـي        إنّ:ثانياً
وسلموآله 

ولكوـا زوجـة   ؛أحلقتها ببيتها مستفادة من قرب احلجرة الشريفة لبيتـها    إا :أي
.أيب بكرعن كوا ابنة اخلليفةفضالً،وسلموآله صلى اهللا عليهالنيب 

مل حيـدث أي تغـري    «:ة أشار إليها مؤلف كتاب اآلثار اإلسالمية قـائالً        وهذه احلال 
،م٦٣٢حزيران عام ٨حىت وافته املنية يف -وسلم وآله صلى اهللا عليه-يف بيت حممد 

.(١)»بعداًومل يصبح مرتله مسجد،ودفن يف الغرفة اليت شغلها أثناء حياته

:ونالحظ هنا

إىل -ر من مخسني سنة يف تأليف هذا الكتـاب       الذي أمضى أكث   -التفات املؤلف   
بيت عائشة كمـا اشـتبه فيـه        :أي ،وجود الغرفة أو احلجرة املقدسة وتفريقها عن البيت       

ــة   ،هــذا اخللــطكــانوا متعمــدين يف أو لعلــهم ،الكــثري ــوا الــصمت عــن رواي كمــا لزم
.البخاري

وآلـه  اهللا عليـه صلىنه بقي مرتالً بعد وفاة رسول اهللا      أويبدو  «:ويضيف املؤلف 
وبنت أيب بكر اسـتخدمته بعـد   ،وسلموآله  صلى اهللا عليه  ألن عائشة زوج النيب     وسلم  

.(٢)»وسلموآله صلى اهللا عليهمبايعة أبيها باخلالفة كما استخدمه حممد 

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  استخدمت هذه احلجرة الشريفة الـيت دفـن فيهـا الـنيب      :أي
وإال فهي واحدة من بني تسع نساء تزوج ـن  ،ها باخلالفةمستفيدة من مبايعة أبيوسلم  

١
٢
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ومجيعهن استخدمن هذه البيوت بعد وفـاة رسـول اهللا         .وسلموآله   صلى اهللا عليه  النيب  
فلماذا يشري املؤلف إىل عائشة بأـا اسـتخدمت حجـرة الـنيب     وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  
كمـا اسـتخدمه حممـد صـلى اهللا      !؟ةبعد مبايعة أبيها باخلالفـ    وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  

وسـلم  وآلـه  وسـلم ومجيـع البيـوت اسـتخدمتها أزواج الـنيب صـلى اهللا عليـه        وآله   عليه
.-كما سيمر يف الفصل األخري -وسكن فيها 

وآلـه  يشري إىل احلجرة اخلاصة برسـول اهللا صـلى اهللا عليـه          ) كريزويل(كان  : إذن
:وسلم بقوله

.ناء حياتهودفن يف الغرفة اليت شغلها اث

(١)زمعة كانت قد أوصت ببيتها إلى عائشةتسودة بنإن:ثالثاً

مما أضاف سبباً ،ويعين أيضاً كرب املساحة    ،وهذا يعين ضم احلجرتني إىل بعض     
بىن هذه وسلم وآله صلى اهللا عليهالسيما وإن النيب ،قوياً إىل اخللط بني هذه احلجر

كمـا مـر بيانـه    ،ذي قـام بـه ببنـاء املـسجد    ويف نفس الوقـت الـ      ،احلجرة بنفس اجلهة  
.سابقاً

عائشة بالحجرة الشريفة والتصرف بها تحكم:رابعاً

وكأا الوريث الوحيـد أو املـسؤول       رسول اهللا اخلاصة     بثروةلقد تصرفت عائشة    
ا منعت املسلمني من النظر إىل داخل احلجرة الشريفة من خـالل   ألدرجة   !املطلق عنها 

،وإن بعض الصحابة كانت حتمـل مـن تـراب هـذه الكـوة          ،أحد جدراا  كوة كانت يف  
.(٢)تفَسد،فأمرت عائشة بسدها

١
٢
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قيام عائشة بتغيير معالم حجرتها:خامساً

وآلـه  إن من األعمال اليت قامت ا عائشة بعد وفـاة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه           
ن عمر بـن اخلطـاب فيـه ممـا        ري معامل حجرا بعد دف    يتغوسلم ودفنه يف حجرته اخلاصة،      

ري الذي زاد األمر سوءاً ولبـساً يف       يإىل الوقوف والنظر متحرياً يف هذا التغ      »باملراغي«ادع
.يزها عن حجرة عائشةيومت،معرفة احلجرة الشريفة

قـد بنـت حائطـاً بينـها وبـني القبـور       رضي اهللا عنـها    وكانت أم املؤمنني    «:فيقول
وحتفظـت يف لباسـها   ،إمنا كان أيب وزوجي :وقالت ،طاباملقدسة بعد دفن عمر بن اخل     

وفيها باب البيت كما ،وبقيت يف بقية البيت من جهة الشام،ن بنت احلائط املذكور  أإىل  
.نقله أهل السري

صـلى  ن بيتـه  أأو !ا شرعته ملا بنت احلـائط املـذكور  أوينبغي أن حيمل هذا على   
.. !والثاين يف املغرب،دمها إىل الشامأح:كان له بابانوسلم وآله اهللا عليه

.ا كانت يف الروضةأأو اخلوخة اليت تقدم 

:وعليه

كـشف سـجف   وسلم وآله صلى اهللا عليهحيمل ما ورد يف الصحيح من أن النيب      
.الباب يف مرضه وأبو بكر يؤم الناس

ه إذا اعتكـف يـدين إيل رأسـ   وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه    وقول عائشة كان النيب     
ين وهـو معتكـف يف املـسجد فيتكـئ علـى عتبـة بـاب            ييـأت  :ويف رواية النسائي   ؛فأرجله

وإذا مل يصح هـذا احلمـل فـال    ؛حجريت فأغسل رأسه وأنا يف حجريت وسائره يف املسجد     
.(١)»خيلو من نظر واهللا أعلم

:وهذا النظر: أقول

١
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اهللا عليـه صـلى إن حجرة عائشة غري احلجرة الشريفة الـيت دفـن فيهـا رسـول اهللا       
.والأوهذا .وسلموآله 

إن أبا بكر وعمر دفنا يف حجرة عائشة ومل يدفنا يف حجـرة الـنيب اخلاصـة         :وثانياً
.به

:ومما يدل عليه ويثبته

سـنورده يف املبحـث القـادم مـن الدراســة كـي يـسهل علـى القـارئ التسلــسل يف         
صـلى اهللا عليـه  ادي حممـد  وتظهر له ثوابت كون الشيخني مل يدفنا مع الـنيب اهلـ   ،الفكرة
.وسلموآله 

ولكن وسلم وآله صلى اهللا عليه بل قد دفنا خارج املسجد الذي بناه رسول اهللا          
وسـلم  وآلـه  قبل املضي يف بيان ان ابا بكر وعمر مل يدفنا يف حجرة النيب صلى اهللا عليـه       

ول اهللا صـلى  مبعىن اما دفنا خارج حدود املسجد الذي بناه رس       ؛وامنا يف حجرة عائشة   
وسلم مل يـدفن يف بيـت   وآله رسول اهللا صلى اهللا عليهنّأ:البد ان نبني ،اهللا عليه واله  

.تيةاآلاملسألة وهو ما سنتناوله يف ،بضعته فاطمة صلوات اهللا عليها


2 

من االمور الشائكة اليت منعت بعض الباحثني من التوصل اىل حقيقـة موضـع   إن  
وسلم واعتقادهم بانه دفـن يف بيـت فاطمـة عليهـا الـسالم          وآله   قرب النيب صلى اهللا عليه    

ة هـو مالصـقة حجـرة فاطمـ        واشتباههم بني احلجرة املقدسة وبيت فاطمة عليها السالم       
،وسـلم وآلـه  عليها السالم للحجرة املقدسة اليت دفن فيهـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه             

وكما مر بيانـه  -قرما بشكل كبري من حجرة عائشة فضالً عن ،واما يف جهة واحدة  
.-سابقا 
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عائـشة  وسـلم  وآلـه  قامت ا زوج النيب صلى اهللا عليـه       اليت   املتغرياتفضال عن   
من وضع يدها علـى احلجـرة املقدسـة الـيت          ابيها خلالفة املسلمني     مت به بعد تويل   اقوما

وسلم واليت كانت داخل املسجد وضمها إىل حجرا وآله دفن فيها النيب صلى اهللا عليه
وبنائها حائطاً بني قرب أبيها وقرب عمـر بـن اخلطـاب بعـد ان أدخلتـه إىل بيـت رسـول اهللا                     

وار أبيها، وقيامها ببناء حائط آخر قبل دفن أبيها فدفنته فيه جبوسلموآله صلى اهللا عليه
وصاحبه وكان حول القرب النبوي وسدها الكوة يف اجلـدار، فمنعـت املـسلمني حـىت مـن           

حـىت ظـن النـاس ان القبـور الثالثـة يف مكـان واحـد ويف حجـرة            النظر إىل القرب النبـوي    
م بيوت الـنيب صـلى اهللا   واحدة وتسامل الناس على ذلك مث قيام الوليد بن عبد امللك د        

مـن البـاحثني   اًوسلم اليت سكنتها أزواجه من بعده كل هذا وغريه جعـل كـثري  وآله   عليه
البحاثة احملقق الـسيد    واحملققني قدمياً وحديثاً حيتارون يف حتديد مواضع القبور حىت ذهب         

صـلى  ن الـنيب  أالعاملي وعلى كثرة تتبعه للروايات ان خيلص اىل القطع ب ىجعفر مرتض 
: قائال؛وسلم قد دفن يف بيت فاطمة عليها السالموآله اهللا عليه

وسلم قد دفن وآله وبعد هذا كله اليبقى اي شك أو ريب يف انه صلى اهللا عليه(
.(١))يف بيت فاطمة عليها السالم ال يف بيت عائشة

:واقول

وسلم وآله من الشكوك يف صحة دفن رسول اهللا صلى اهللا عليهاًبل ان هناك كثري
لوجود كثري من النصوص الواردة عن )صلوات اهللا وسالمه عليها(يف بيت بضعته فاطمة 

وآله صلى اهللا عليه(تنص على ان قرب رسول اهللا ) سالم اهللا عليهم امجعني(العترة النبوية 
مما يثبت انه دفن يف حجرته اخلاصة اليت وفقنا عليها السالممل يكن يف بيت فاطمة) وسلم

.باالدلة اليت مر بياا وسيمر بعونه تعاىلشفوعاًاىل اىل معرفتها وحتديد موقعها مهللا تعا

١
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اما خبصوص الروايات الواردة عن ائمة العترة عليهم السالم الـيت تـدل علـى ان         
:النيب مل يدفن يف بيت فاطمة عليها السالم فهي كااليت

: قـال ،معاويـة بـن وهـب    عـن ) اعلى اهللا تعاىل مقامه   (الشيخ الكليين   روى-١
:وسلموآله هل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه:قلت اليب عبد اهللا عليه السالم

؟ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة
:فقال

ما بني البيت الذي فيه النيب صلى بيت علي وفاطمة عليهما السالم :وقال،نعم(
.لزقاق اىل البقيعاىل الباب الذي حياذي اوسلم وآله ا عليه

:قال

ثـم  ،يـسر صاب منكبـك األ أفلو دخلت من ذلك الباب واحلائط مكانه    
.مسى سائر البيوت

:وقال

يف غـريه  اًلفأالصالة يف مسجدي تعدل :وسلموآله قال رسول ا صلى ا عليه   
.)إال املسجد احلرام فهو افضل

ن النيب صلى اهللا أصرح بأن االمام الصادق عليه السالم ي:ونالحظ هنا بوضوح
خـر  آوسلم مل يكن مـدفونا يف بيـت فاطمـة عليهـا الـسالم وامنـا هـو يف بيـت               وآله   عليه

: والذي نص عليه عند حتديد بيت علي وفاطمة عليهما السالم بقوله

.)وسلموآله بني البيت الذي فيه النيب صلى ا عليهما(
راد عليه السالم ان يؤكـد علـى   أولقد   ،انه مل يقل من بيت عائشة      :كما نالحظ 

هذه احلقيقة حينما قام ومسى ملعاويـة بـن وهـب مجيـع البيـوت الـيت كانـت تـسكن فيهـا              
وياليـت معاويـة بـن وهـب ذكرهـا كمـا ذكرهـا        ،وسلموآله أزواج النيب صلى اهللا عليه   
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.االمام الصادق عليه السالم

امنـا  املـسألة  لتفـصيل يف  ذكر هـذا ا بمام الصادق عليه السالم  قيام اإل فإنّ  : وعليه
ن يكتفـي  أكـان  كـان باإلم وإالّ ،كان هلذه احلقيقة اليت عمل اهل الباطل علـى ضـياعها          

وحـدها وال يزيـد   )نعـم (:مام الصادق عليه السالم حينما رد علـى الـسؤال بكلمـة    اإل
وسـلم قـد   وآلـه  من ان الـنيب صـلى اهللا عليـه        خذ معاوية بن وهب حاجته    أوا ي عليها  

: قال

.(١)»ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة«
بـا عبـد اهللا عليـه الـسالم     أمسعـت  :عن القاسم بـن سـامل قـال       الكليينروى-٢

:يقول

إذا دخلت من باب البقيع فبيت علي صلوات ا عليه على يـسارك قـدر ممـر     (
وسلم وباهبماوآله بيت رسول ا صلى ا عليهعنز من الباب وهو اىل جانب 

.(٢))مجيعا مقرونان
: ونالحظ هنا

مام الصادق عليه السالم قد فرق بني بيت علي عليه السالم وبني بيت اإلنّإ. ١
:وسلم وذلك حينما قالوآله النيب صلى اهللا عليه

.)وسلموآله وهو اىل جانب بيت رسول ا صلى ا عليه(
: وقوله. ٢

.)وباهبما مجيعا مقرونان(

١
 

٢
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صـلى اهللا  يف بيـت فاطمـة   اًمـدفون وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليـه   يب  ولو كان الن  
،ولكانت باما واحدة ومل يكونـا بـابني       ،للزم عدم التفريق بينهما   وسلم  وآله   عليه

بل ومل يكن هناك حاجة اىل الـسؤال يف معرفـة موقـع بيـت فاطمـة مـن موقـع بيـت               
الـسالم قـد تعاهـدوه    ن االئمـة علـيهم  أسـيما  وال،وسـلم وآله النيب صلى اهللا عليه   

.بالزيارة

وسلم وآله صلى اهللا عليهبل مل يكن من االصل هناك كتمان حملل قرب رسول اهللا       
ومن مث لعلم الناس ان قرب الـنيب صـلى اهللا عليـه   ؛كما هو حال قرب فاطمة عليها السالم      

.وسلم يف بيت فاطمة عليها السالموآله 

يب عبـد اهللا عليـه   قلـت أل :ب قـال عن يونس بـن يعقـو    ،ى الكليين ايضا  ور -٣
م يف الروضة؟أالصالة يف بيت فاطمة افضل :السالم

:قال

.(١))يف بيت فاطمة عليها السالم(
:ونالحظ هنا

اليت حددها رسول » الروضة«نّ اإلمام الصادق عليه السالم يفرق بني أ. ١
ما بني قـربي    «: ، وقوله »بني بييت ومنربي  «: وسلم بقوله وآله   اهللا صلى اهللا عليه   

فجعلـهما مكـانني مـستقلني ومل يكونـا      . وبني بيت فاطمة عليها الـسالم     » ومنربي
.اًواحداًمكان

ولكوما مكـانني مـستقلني فاضـل بينـهما اإلمـام الـصادق عليـه الـسالم يف          . ٢
يف بيـت فاطمـة    اًوسلم مـدفون  وآله   لو كان النيب األكرم صلى اهللا عليه      : الصالة، مبعىن 
صلي سـواء صـلى يف بيـت     وان املـ   ،ود الروضة من بيت فاطمـة إىل املنـرب        الصبحت حد 

١ 
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فاطمة أو يف الروضة فال فرق بينهما وال تفضيل ولكن لكوما منفـصلني أي قـرب الـنيب             
عن بيت فاطمة عليها السالم جعلت الصالة يف بيت فاطمـة      وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  

.أفضل الختالف وحدة املكان

:إىل ان بيت فاطمة كان-واهللا العامل -لتفضيل مرد هذا ا: ولعل

.حمل نزول الوحي. أ 

.احلسني عليهما السالمفيه ولد اإلمام احلسن واإلمام . ب 

.يذكر فيها امسهومن أفضل البيوت اليت اذن اهللا ان ترفع . ج 

.حمل دفن احملسن الشهيد. د 

.)Jفاطمة (هيه اليت بني جنبوسلم وروحوآله ب النيب صلى اهللا عليهحمل دفن قل. هـ

سائل إىل هـذه   لـ فأراد اإلمام عليه السالم ارشاد ا      .حمل وقوع املصيبة العظمى   . و
.املعاين واخلصائص وغريها

: قلت اليب عبـد اهللا عليـه الـسالم   :عن مجيل بن دارج قال  ،وروى الكليين -٤
: قالالصالة يف بيت فاطمة عليها السالم مثل الصالة يف الروضة؟

.(١))وافضل(
وسلم مل يكن يف بيت فاطمة عليها السالم وآله ان قرب النيب صلى اهللا عليه:مبعىن

:وهو ما نص عليه احلديث االول صراحة حينما قال االمام الصادق عليه السالم

.)سلموآله ما بني البيت الذي فيه النيب صلى ا عليه(

ل مـن الـصالة يف احلجـرة املقدسـة       وأن الصالة يف بيت فاطمة عليها السالم افض       
.وسلموآله اليت ضمت بدن النيب صلى اهللا عليه

١



١٨٠

اِّـبحث الثاني

!بكر وعمر اُّـ جانب رسول اهللا ام انهما خارج حدود اِّـسجد؟ودفن ابأ

 
ث السابق من بيـان ملـا قامـت بـه عائـشة مـن تغـيري ملعـامل               إنّ مما مر ذكره يف املبح     
،ما أخرجه ابن سعدهنا نورد ،يف حتقيق النصرة»املراغي«حجرا كما نص على ذلك   

احلائط الذي يفصل قرب أيب بكـر وعمـر عـن حمـل     من روايات تبني حقيقة وجود    ،وغريه
وذلك النه دفـن  وسلموآله صلى اهللا عليهوإما مل يدفنا مع رسول اهللا       ،سكىن عائشة 

.يف حجرته اخلاصة بينما مها قد دفنا يف بيت عائشة

رواية مالك بن أنس في قيام عائشة بتقسيم بيتها:أوالً

قُسم :مسعت مالك بن أنس يقول:قال،أخربين موسى بن داود«:قال ابن سعد
،وبينـهما حـائط  وقسم كان تكـون فيـه عائـشة    ،القربقسم كان فيه  :بيت عائشة باثنني  

فلما دفن عمر مل تدخله إال وهي جامعة عليهـا  ،فكانت عائشة رمبا دخلت حيث فضال  
. (١)»ثياا

وهذا احلديث يدل على أن احلجرة النبوية اليت فيها القرب املقدس غري البيت الـذي             
.تسكنه عائشة

١
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قـسم  :قـسم بيـت عائـشة بـاثنني       «:يف قوله -أيها القارئ الكرمي     -فتأمل معي   
.»وقسم كان تكون فيه عائشة وبينهما حائط،القربكان فيه 

:فالحظ

كـان قـرب الـنيب يف هـذا     أي ،ومل يقـل القبـور    »قسم كان فيه القـرب    «:قوله- ١
.القسم

.أي بني بيت عائشة وبني القرب املقدس يوجد حائط»وبينهما حائط«:قوله-٢

وهذا نص ! !احلائط بعد مدفن عمروهذا خمالف متاماً لقول عائشة بأا بنت هذا         
:قوهلا

فلـم أزل متحفظـة يف   ،ما زلت أضع مخاري وأتفضل يف ثيـايب حـىت دفـن عمـر             «
.(١)»ثيايب حىت بنيت بيين وبني القبور جداراً

:فالحظ يف قوهلا

أي إن هذا اجلدار مل يكن يف بيت عائشة    »وأتفضل يف ثيايب حىت دفن عمر     «-١
.إىل أن دفن عمر عندها

ليست بالقصرية كما مدة ت  يأي إا بق   »حىت بنيت بيين وبني القبور جداراً     «-٢
فقامت ببناء اجلدار ليفصل بني حمل سكنها وقرب أبيهـا         ،من التحفظ يف ثياا   »حىت«تفيد  

.وقرب عمر
:وهذا يعين

ن القرب املقدس كان بينه وبني بيت عائشة حائط وإن هـذا احلـائط كـان موجـوداً            أ
فلما دفـن  ،عن بيت عائشةوسلم  وآله   رسول اهللا صلى اهللا عليه    الً وهو يفصل قرب     أص

.ليفصل بينها وبني القربيناًعمر جنب أبيها قامت فبنت حائط
١
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ومما يدل على وجود هذا احلائط من األساس، ما رواه ابن شهر آشوب يف وصية     
فأوصـى  : (وفاتـه فقـال  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم لعلي عليـه الـسالم عنـد           

النيب صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم اىل علـي بالـصرب عـن الـدنيا، وحبفـظ فاطمـة وجبمـع                  
.(١)..)القرآن، وأن يعمل حول قربه حائطاً

ملاذا يوصي النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم اىل علـي ببنـاء           : والسؤال املطروح 
فيـدفن يف هـذا املكـان    ة حائط حول قربه؟ واجلواب لكي مينع دخول أحـٍد مـن الـصحاب           

وهو ما وقع بالفعل فقد أوصى أبو بكر بأن يدفن يف بيت عائشة وكذا أوصى عمر بـن               
اخلطاب ان يدفن اىل جنب صاحبه أيب بكر لعلمهما بأن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  
مدفون يف حجرته اخلاصة فأرادا أن يكونا على مساقه قريبة منه ليومها الناس بأما معه     

يف حجرته فضالً عـن اعتمـاد عائـشة علـى ترسـيخ هـذا الـوهم وجعلـه حقيقـة حينمـا             
.حرها وحنرها وانه دفن يف حجراان النيب مات يف بيتها وبني س: قالت

: اذن

احلائط الذي بناه اإلمام علي عليه السالم حول القرب كان موجـوداً مـن األصـل،       
عن حمل سكناها قرب أبيها وصاحبه يفصل  وان احلائط الذي بنته عائشة كان يف حجرا ل        

.وذلك لعدم تركها حجرا واالشغال اىل مكان آخر

اشــتباه النــاس بــين الحــائط الــذي بنتــه عائــشة فــي بيتهــا وبــين حــائط الحجــرة         : ثانيــاً
المقدسة

إن احلائط الذي بنتـه عائـشة يف بيتـها جعـل الكـثريين خيلطـون بينـه وبـني حـائط                       
ألـا كانـت جبنـب بيـت     ؛وسلموآله صلى اهللا عليهن فيها النيب احلجرة املقدسة اليت دف 

:فتومهوا أن القرب يف بيتها ومما يدل عليه،عائشة

١ 
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إن عمر بن اخلطاب ملا طعن أرسـل إىل عائـشة يريـد أن يـدفن إىل جنـب أيب                -أ
ــائالً هلــا،بكــر ــك «:ق ــضرك وال يــضيق علي ــن مــع  ،إن كــان ال ي ــإين أحــب أن أدف ف

.(١)»صاحيب

:حظ قولهفال

وآلــه صـلى اهللا عليـه  ومل يقـل مـع رســول اهللا   !»أحـب أن أدفـن مـع صــاحيب   «
.وسلم

وإمنـا  ،مل يـدفن يف بيـت عائـشة    وسـلم وآله   رسول اهللا صلى اهللا عليه     لعلمه بأن 
.بكر فقط فأحب أن يدفن معهوالذي دفن يف بيتها صاحبه أب

قامـت  ،هاكـر يف بيتـ  عمر مع صـاحبه أيب ب وافقت عائشة على دفن   أن  بعد  -ب
،ائط فـصل بـني حمـل سـكناها والقـربين         حلـ ئهـا فقسمت البيت إىل قسمني من خالل بنا      

.يف بقية البيت من جهة الشام وفيها باب البيتسكنتو

توهم المراغي بسبب بناء الحائط بين باب عائشة وباب الحجرة المقدسة: ثالثاً

ملدينـة املنـورة أو تـاريخ املـسجد     وغـريه ممـن كتبـوا يف تـاريخ ا       وقد توهم املراغـي   
تصور األحاديـث  مكي يسهل عليه ،(٢)بعد أن بنت احلائط    بأا استحدثت باباً   ؛النبوي

، وان (٤)واحـد بينما كان بيت عائشة بباب   ؛(٣)نياليت وصفت احلجرة الشريفة بأن هلا باب      
يف يـأتيين وهـو معتكـف   «:يسهل عليهم كذلك ما أخرجـه النـسائي عـن عائـشة قوهلـا           

املــسجد فيتكــئ علــى عتبــة بــاب حجــريت فأغــسل رأســه وأنــا يف حجــريت وســائره يف   

١
٢
٣
٤
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.(١)»املسجد
وان يتم فهم ما ورد يف الـصحيح وتـصوره علـى الواقـع مـن ان الـنيب صـلى اهللا          

.(٢)يف مرضه وأبو بكر يؤم الناسوسلم كشف ستر حجرة عائشة وآله عليه

م أن يكـشف سـجف البـاب يف     وسـل وآلـه    فكيف يستطيع الـنيب صـلى اهللا عليـه        
مرضه وأبو بكر يؤم الناس ما مل تكن هذه الباب باب حجرته اخلاصة اليت بناهـا للعبـادة    

وكيف تتحقق هـذه الرؤيـة وبـاب حجـرة عائـشة باجتـاه              . عتكاف يف داخل املسجد   واال
قد أمرهم بسد مجيع هذه األبواب وسلم وآله الشام؛ فضالً عن أن النيب صلى اهللا عليه   

واما ،ارعة يف املسجد فإما أن باب عائشة مل يكن يف جهة الشام وهو خالف التاريخ     الش
بابا جديـداً إىل املـسجد وهـذا    توسلم ففتحوآله اا عصت رسول اهللا صلى اهللا عليه    

.ال يصح أيضاً
وسـلم يف مرضـه هـو    وآلـه  الباب الذي كشف سجفه النيب صلى اهللا عليـه      : إذن

.فن فيها وليس باب حجرة عائشةباب حجرته اخلاصة اليت د
:إذن

وآله صلى اهللا عليهومل يكن النيب ،إن أبا بكر وعمر دفنا يف بيت عائشة فقط-١
.قد دفن فيهوسلم 

أفصحقد دفن يف حجرته اخلاصة اليت وسلم وآله صلى اهللا عليهإن النيب األكرم    - ٢
.يعتكف فيها يف شهر رمضاناليت كان هي و،عنها البخاري يف باب اعتزال النيب نساءه

إن هذه احلجرة املطهرة هي منفـصلة كليـاً عـن بيـت عائـشة ويفـصل بينـهما         -٣
.حائط املسجد فكانت ضمن املسجد بينما بيت عائشة يقع خارج املسجد النبوي

١


٢
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وبني احلائط الـذي بنتـه عائـشة داخـل بيتـها      ،قد توهم الكثري بني هذا احلائط     -٤
.طاب إىل جنب أبيهابعد أن دفن عمر بن اخل

:وسبب ذلك الوهم هو

وإين واضـعة  ،كنت أدخل بييت الذي فيه رسول اهللا  «:قوهلا ،ما روي عن عائشة   
إمنا هـو زوجـي وأيب فلمـا دفـن عمـر معهـم فـواهللا مـا دخلـت إال وأنـا                :وأقول ،ثويب

.(١)»مشدودة على ثيايب

،»سـحري وحنـري    مـات بـني   «:فهذا احلديث إضافة إىل أحاديث أخرى كقوهلـا       
- »واشتد عليه وجعه أستأذن أزواجه يف أن ميرض يف بييتاهللاملا أثقل برسول«:وقوهلا

.-واليت سيمر علينا حبثها 

بـأن احلجـرة الـيت دفـن فيهـا           :فهذه األحاديث وغريها منشأها هو اعتقاد عائـشة       
.هي ملكهاوسلم وآله صلى اهللا عليهالنيب 

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  ي كانت تسكنه يف حياة النيب عن أن أصل البيت الذ    فضالً  
هلـا وال ألحـد مـن أزواج الـنيب        اًمل يكـن ملكـ     ،ها وعمر والذي دفن فيه أب   هو  و،وسلم

جواز الـسكن يف بيـوت الـنيب    «:يفالحقاًكما سيمر علينا !.وسلموآله   صلى اهللا عليه  
وسـلم  وآلـه  اهللا عليـه  صـلى وهل ملكها النيب    .. ؟بعد وفاته وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  

!؟»ألحد

صلى اهللا عليهحياة النيب ك البيت الذي كانت تسكنه يفالتمااعتقادها ب :ولذلك
صلى اليت دفن فيها رسول اهللا املقدسة جعلها تعتقد بأن احلجرة ؛وبعد موته وسلموآله  

.هي مما متتلك أيضاً،واليت تقع مقابل بيتهاوسلموآله اهللا عليه

١
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. .ولذا

أمرت بسد الكوة اليت كانت جبدار حائط احلجرة املطهرة كي ال ينظر   :راها مثالً ت
.كما أسلفناوسلم وآله صلى اهللا عليهمن خالهلا الصحابة إىل قرب رسول اهللا 

بكر وعمر إىل بيت رسول اهللا الذي كانت       اونفس هذا االعتقاد جعلها تدخل أب     
:لقوله تعاىل؟رآنللقاًمع كونه خمالف!فيهنتسكنه فيدفنا

>o  n   m    l  k  j  i  h  g  f  e<(١).

وآلـه   صـلى اهللا عليـه    الذي فيه رسول اهللا      »بييت«كنت أدخل    :قالت. .ومن هنا 
.وسلم

صلى احلجرة املقدسة ااورة حملل سكناها واليت دفن فيها رسول اهللا         :وهي تعين 
.والواقعة داخل املسجدوسلموآله اهللا عليه

نه أاً لو كان مسلم»الذي فيه رسول اهللا   كنت أدخل بييت  «:ال معىن لقوهلا  . .وإال
.مدفون يف هذا البيت

.كنت أدخل بييت الذي فيه أهلي:كمن يقول،فنظري هذا القول

أحد هذين البيتني فيه ،وهو أن له بيتني   ،ما مراده التخصيص الدال على العدد     إف
.أهله

.أحدمها فيه أهله،إنه ميتلك بيتني:أي،امللكلدال على التخصيص اوأما مراده 

:وعليه

يف وسـلم وآلـه  صـلى اهللا عليـه  أن الـنيب  :وهـو  ،ا احلالتني املؤدى واحد   تففي كل 
.نان خمتلفاما موضعأحمل آخر غري بيت عائشة و

١
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وآلـه  صـلى اهللا عليـه  وإا كانت تعتقد أن احململ الذي دفـن فيـه رسـول اهللا          
مهـا  ،ها وصاحبه عمرواحململ اآلخر الذي كانت تسكنه والذي دفن فيه أب و ،وسلم

.مما متلك

وبعـد دفـن عمـر بـن اخلطـاب      ،فأرادت أن تعرف السائل عن حال دخوهلـا قبـل         
فال يهم أن يكون أبو بكر وعمر قد دفنا يف بيتـها الـذي        ،نيا متتلك االثن  أومبا   ،عندها
!.!)كما تعتقد(؛هي ضمن حدود ملكهافالقبور،أو احلجرة املقدسة؛تسكنه

 
وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  إما خارج الروضة اليت بني قرب النيب األعظم   :نعم

.ولذا فهما خارج املسجد؛واملنرب

:أيتوذلك ملا ي

داللة حديث حدود الروضة النبوية: أوالً

هو يف احلقيقة أحد الدالئل اليت تدل على انفصال احلجرة ،حديث الروضة. .ألن
.وسلموآله صلى اهللا عليهعن بقية احلجر اليت استخدمتها أزواج النيب ،الشريفة

.أن مجيع هذه البيوت كانت خارج حدود املسجد:والسبب هو

؛ىل املـسجد مام إضإن حديث سد األبواب يكشف عن عـدم أهليتـها لإلنـ        . .بل
عليه من هذا األمر بيت علي واستثين،ولذا سدت أبواا وفتحت هلا أبواب إىل خارجه 

.كما هو حال احلجرة الشريفة،(١)ألنه داخل املسجد؟السالم

:وسلموآله صلى اهللا عليهفقد ورد يف الصحيح قوله :وعليه

١
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.(١)»ما بني قربي ومنربي روضة من رياض اجلنة«-١

.(٢)»حجرتي ومنربي روضة من رياض اجلنةما بني«-٢

.(٣)»ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة«-٣

موضـع القبـر   يكـشف عـن تفـرد    » ي، وحجرتي، وبيتـي قبر«:انحصار الحديث بلفظ  :ثانياً
المقدس عن بيوت النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم التي سكنتها أزواجه

:ةديث الشريفاحإن داللة األ
.، أو احلجرات، أو البيوتالتعددية يف هذه القبورالعن الفردية كشفت

:وعليه
ــول    -١ ــزم أن يق ــه لل ــه ويف داخــل حجرت ــانوا جبنب ــو ك ــور   :فل ــذه القب ــني ه ب
، أو بني هذه احلجرات ومنربي، أو بني هذه البيوت ومنـربي؛ وذلـك ان قـربه            ...ومنربي

كانت تـسكنها أزواجـه ابتـداء مـن        املقدس داخل املسجد بينما احلجرات أو البيوت اليت       
.عائشة امنا هي خارج املسجد النبوي

وكانت هي، ـــ أي حجـرة عائـشة ـــ وحجـر نـسائه يف شـرقي                : (قال ابن تيمية  
املسجد وقبليه مل يكن مـن ذلـك داخـالً يف املـسجد وقبليـه مل يكـن مـن ذلـك داخـالً يف               

.(٤) )ة باملدينةاملسجد واستمر األمر على ذلك اىل أن انقرض عصر الصحاب
؛إذ القـرب واملنـرب كالمهـا مـن ضـمن املـسجد         ،يعين مـا يقـول     ،هو بأيب وأمي  -٢

١


٢
٣


٤
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.ال يصح أن تكون حدود هذه الروضة من خارج املسجد. .ولذا
.بيد سيد اخللقمن خارج بيت اهللا الذي بين:أي

؛هو ملاذا جيعل بيـت عائـشة خـارج املـسجد مث يـدفن فيـه          :ألن السؤال املطروح  
؟وهي الروضة؛ليكون أشرف بقعة يف بيت اهللا

!؟كما بىن بيت علي وفاطمة داخله؛أال ينبغي من البدء بناءه داخل املسجد

مـن  ألـيس لكونـه   ! يستثىن باب علـي وفاطمـة عليهمـا الـسالم مـن الـسد؟      وملاذا  
.ضمن املسجد وهو من ضمن الروضة

ينها داخل املسجد وهو مـا  لوكان قربه يف بيت عائشة للزم ان يكون ب        : وعليه
مل حيصل ألنه أغلق باب عائشة ومجيع األبواب وفصلها عن املسجد، فهـي خارجـة         

.عنه



١٩٠

اِّـبحث الثالث

إّن الق النبوي اِّـوجود َّـ بيت عائشة هو ق رمزي ومختلق

قد يستغرب البعض من هذا العنوان الذي خصصنا له مبحثاً مستقالً وقد ينتفض   
ر، وقد يكفرنا آخرون وذلك ألننا قد جئنا ــ بعد أن قادنا  إليه الدليل ــ مبا  البعض اآلخ 

.وي والنفسيأهو خمالف للموروث العقدي والتأرخيي والنش

يف حني أننـا مل نـأت مبـا ورد يف هـذا الكتـاب مـن قـراءة األبـراج وال مـن حركـة              
ه ـا  مية الـيت تفقّـ  النجوم والطوالع وحنسها وسعدها، وإمنـا مـن أمـات املـصادر اإلسـال           

.املتفقهون وتكلم املتكلمون يف مجيع املذاهب اإلسالمية

حىت إىل كوا ىورب أمٍر مشهور متسامل عليه ال يستند إىل أدلة قطعية بل ال ترق     
.ظنية كي تأخذ استحقاقاا العقلية والشرعية

الــشريعة ولعــل اتمعــات العربيــة واألجنبيــة مليئــة باملــسلمات الــيت ال متــت إىل  
.والعقل بأي صلة

:وعليه

فإن وجود القرب النبوي يف بيت عائشة هو من تلـك املـسلمات الـيت تـسامل عليهـا                   
ة الـذئب مـن دم   ءالناس واليت ال متت إىل الواقع بـأي صـلة فهـو بـريء مـن الواقـع بـرا         

.يوسف عليه السالم
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لسالم ولسنني عليه يف بين يعقوب عليه ا     اًفكما أن قتل يوسف أصبح أمراً متسامل      
عديدة حىت شاء اهللا تعاىل أن يظهر زيف هذا االدعاء كـذاك هـو حـال القـرب النبـوي يف            
بيت عائشة؛ فهو قرب رمزي وخمتلق ال ميـت إىل الواقـع بـأي صـلة وقـد شـاء اهللا تعـاىل                 

.بلطفه وسابق رمحته أن يظهر هذه احلقيقة

:وهي كاآليتوذلك موعة من األدلة اليت سنعرض هلا يف عدة مسائل،

 
روى احلاكم يف املستدرك وصححه الذهيب عن القاسم بن حممد ــ بن أيب بكـر ـــ        

ـ  وآلـه  دخلت على عائشة فقلت يا أماه اكشفي يل قرب النيب صـلى اهللا عليـه ـــ                : (قال ــ
رفة وال الطئـة مبطوحـة ببطحـاء    وسلم وصـاحبيه فكـشفت يل عـن ثالثـة قبـور ال مـش            

ــ وسلم مقدما وأبا بكر رأسـه   وآله   العرصة احلمراء فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه ــ        
ــ وسلم وعمر رأسه عنـد رجلـي الـنيب صـلى اهللا     وآله بني كتفي النيب صلى اهللا عليه ــ      

.)١()ــ وسلموآله عليه ــ
:واحلديث يدل على أمور

وسلم وآله وا قد منعوا من النظر إىل قرب النيب صلى اهللا عليهــ إنّ الصحابة كان ١
عن العلة يف هذا احلظـر  ! وقرب أيب بكر وعمر وهو سؤال يثري جمموعة من االستفهامات؟    

.واحلجر على القبور ــ واليت سيمر علينا بياا يف ثالثا ــ
التـابعني  ــ وإن عائشة كشفت للقاسم لكونه ابن أخيهـا حممـد، أمـا غـريه مـن          ٢

.والصحابة فلم تكشف هلم عن هذه القبور

)١(
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ومتنـع مـن   ،حكمة ذه القبور فتسمح ملـن تـشاء      تــ إن عائشة أصبحت هي امل      ٣
تشاء ولعل ذلك مرده إىل أـا قـد اسـتفادت مـن دفـن أبيهـا يف بيتـها مث دفـن عمـر بـن              

ن البيت بيتها أاخلطاب إىل جنبه مما قطع الطريق على الصحابة من الدخول والنظر بعلة       
ل مرهون ا فهذا ما نصت عليه التعاليم اإلسالمية ولذلك مل يستطع أحـد          ووأمر الدخ 

.أن يسأل ملاذا هذا املنع منها

وسلم وآله ــ إنّ هذا احلجب من الرؤية جيعل عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه٤
ت حائطاً بينها وبـني هـذه   ا بنأري هذه املعامل وقد مر علينا كيف    يتتصرف مبا تشاء يف تغ    

.القبور

ــ مل يتعرض القاسم بن حممد إىل ذكر وجـود احلـائط الـذي بنتـه عائـشة بينـها                ٥
فكشفت يل عن ثالثة : (وبني هذه القبور بعد دفن عمر بن اخلطاب، وهذا غريب فقوله

ميكن هلا أن حتركه فتكشف عن هـذه القبـور سـاعة مـا        اًيوحي إىل أن هناك ساتر    ) قبور
.اءتش

ال مشرفة وال الطئة مبطوحة ببطحاء العرصـة  : (ــ قوله يف وصف القبور بأا      ٦
ـا مبطوحـة ببطحـاء    أيدل على عدم وجود أي أثر ثابت هلذه القبور السيما و         ) احلمراء

مما يثري بعض التساؤالت يف تغيري هـذه القبـور وشـكلها فمـا أسـهل أن         ) العرصة احلمراء 
هو قرب رمزي قامت بوضـعه  نه وآله أفضل الصالة والسالم على ساكيكون القرب النبوي  

.عائشة إىل جنب قرب أبيها وصاحبه عمر بن اخلطاب

نّ ابن حجر روى عـن اآلجـري عـن غنـيم بـن بـسطام املـدايين         أ:ومما يدل عليه  
ــ : (قال ــ وسلم يف إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته وآله رأيت قرب النيب صلى اهللا عليه 

.)١(...)من أربع أصابعاًحنومرتفعاً

)١( 
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.)١(وقد استنتج ابن حجر بأا كانت مسطحة إىل زمن معاوية

بـن عبـد العزيـز   ملا كانت مسطحة إىل زمن معاوية لتظهر يف زمـن عمـر           : وعليه
وسـلم يف بيـت عائـشة    وآلـه  مرتفعة فما أسهل أن يصنع قرب رمزي للنيب صلى اهللا عليه    

ينها وبـني القـربين وجبانبـهما القـرب النبـوي الرمـزي لينتـهي          لتقوم بعد ذلك ببناء احلائط ب     
وآلـه  بذلك مع مرور السنني أي معلم يـدل علـى تفـرد قـرب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه          

ن الفاصـل  أوسلم يف حجرته اخلاصة، وليسلّم الناس على أنه مدفون عنـدها السـيما و     
وآلـه  قـرب الـنيب صـلى اهللا عليـه      بني بيتها وبني احلجرة النبوية اخلاصة هو حائط املسجد ف         

وسلم داخل املسجد وحجرة عائشة خارج حدود املسجد ــ الذي خطه الـنيب صـلى اهللا       
وسـلم مـات   وآله وسلم بيده ــ ليصبح الوهم حقيقة بأن النيب صلى اهللا عليه   وآله   عليه

يف بيتها وبني سحرها وحنرها نكايـة بعلـي بـن أيب طالـب عليـه الـسالم الـذي خرجـت                   
.اربته وقتاله ومعاداته وبغضهحمل

إنّ عائشة ال تطيب لـه نفـساً   : (وكما أخرب ابن سعد عن عبد اهللا بن عباس    : بل
.)٢()خبري

وسـلم  وآلـه  فكيف به وقد جعل صدره وسادة لرأس رسول اهللا صلى اهللا عليـه          
.ففاضت روحه يف حجره فقام بتجهيزه والصالة عليه ومواراته يف هذه احلجرة اخلاصة

ذه اخلصوصية اخلاصة، واملنقبـة الفريـدة الـيت اخـتص ـا       ألعائشة أن ن   فكيف
اإلمام علي بن أيب طالب عليه السالم وهو اخلصم اللدود هلـا دون أن تـصنع املـستحيل      

.وسلم دفن يف بيتهاوآله يف إيهام الناس بأن النيب صلى اهللا عليه

:ومن هنا

)١( 
)٢( 
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:إىل القـول قبلـه احلـافظ البيهقـي   ذهب احلافظ ابن كثري الدمشقي األمـوي ومـن     
أنه عليه الصالة والسالم دفن يف حجرة عائشة اليت كانت ختـتص        بأنه قد علم بالتواتر     (

.)١()ا شرقي مسجده يف الزاوية الغربية القبلية من احلجرة مث دفن فيها أبو بكر مثّ عمر

بت بأن النيب مبعىن ال توجد نصوص قطعية أمجعت عليها األمة ــ كما سيمر ــ تث             
وسلم قد دفن يف حجرة عائشة وإمنا العلم احلاصل لـدى النـاس يف    وآله   صلى اهللا عليه  

دعائها بـذلك فتـواتر هـذا     وسلم يف حجرة عائشة، هو ال     وآله   دفن النيب صلى اهللا عليه    
.دعاء عند الناس يف كون القرب عندهااال

كما ادعـت أنـه نقـل إىل    دعاء عائشة، اواحلقيقة أنه قرب رمزي ال حقيقة له سوى       
بيتها يف مرضه، وأن رأسه بني سحرها وحنرها، وأنـه مل يـوص، وغريهـا مـن املـدعيات                   

ما علمنا بدفن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه ـــ     : (الكثرية اليت يضرب بعضها بعضاً كقوهلا     
.)٢()ــ وسلم حىت مسعت صوت املساحي من آخر الليل ليلة األربعاءوآله 

س ما يناسب حكام بين أمية وبين العباس الذين ال هم هلم سـوى            فتواتر عند النا  
توسيع رقعة اململكة اإلسالمية حبجة اجلهاد ونشر اإلسـالم وليفـاض يف خـزائن الدولـة           

وة ظه وأهل احلوجباية األموال من شرق األرض وغرا لينعم ا اخلليفة وجواريه ومغن    
رص هـؤالء علـى هـذا التـواتر حـد      لديه ولتطـول ليـايل الـسمر واـون؟ فكيـف ال حيـ         

اجلنون، فينسى الناس ما لعلي بن أيب طالب عليه السالم يف توليه أمر رسول اهللا صـلى       
وسلم ودفنه يف روضته، ويسلموا إىل أن خصومه هلـم مـن اخلـصوصيات           وآله   اهللا عليه 

)١( 
)٢(
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ى واملآثر ما ميكنهم من مجع الناس حوهلم، وانقيادهم إليهم وبذلك ينقطـع الطريـق علـ           
علي بن أيب طالب عليه السالم وأبنائه األئمة املعصومني عليهم الـسالم فـال يقـوم هلـم          

.قائمة متكنهم من مجع األمة إليهم

فكان من بني تلك األسـاليب إحـداث القـرب الرمـزي يف بيـت عائـشة ليكـون إىل            
الفـضل  الناس على هذا املعتقد مبا هلذا البيت ومن فيه من   أجنبه قرب أيب بكر وعمر لينش     

والشأنية اليت تستدفع ما ألهل البيت عليهم السالم من الفضل والشأنية واملرتلة عند اهللا     
.وسلموآله ورسوله صلى اهللا عليه

:ولكن

P...m   l  knq  p  oO
)١(.

.فهذا املدعى قد أظهر اهللا زيفه كما سيمر من خالل بقية املسائل يف هذا املبحث

 
وإن طال الزمان على طمـس احلقـائق لكـن اهللا يـأىب إال أن يـتم نـوره ولـو كـره                  

أ به الناس ــ على رغم علمهـم  الذي تفاجذا القرب النبوي الرمزي املختلق  الكافرون، فه 
وسلم هو علـي بـن أيب طالـب عليـه     وآله بأن الذي كان عند رسول اهللا صلى اهللا عليه   

من الصحابة كانوا يف السقيفة؛ وأن اًالسالم ــ كما مر بيانه يف الفصل األول ــ وأن كثري  
الذي توىل جتهيزه ودفنه هو علي بن أيب طالب عليه السالم، مث تأيت عائـشة فتـدعي أن       

الناس بني مدعاها وعدم علمها بدفنـه وهـم ينظـرون إىل    أفيتفاج،النيب مدفون يف بيتها   
وا بأا املالك هلذه احلجرة، فاحتاروا أين يكـون قـرب          أجرة النبوية، وليتفاج  أن القرب يف احل   

نبيهم، أهو يف حجرته اخلاصة داخل املسجد حيث كان علي بن أيب طالب عليه السالم          
وسلم على صدره، أم هـو يف بيـت عائـشة    وآله بقربه واضعاً رأس النيب صلى اهللا عليه    

)١( 
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ــ كما سيمر من خالل األدلة ــ اًوخمتلقاًقرباً ومهي  أا أظهرت هلم   السيماكما تدعي، و  
.لينضم إىل قرب أبيها وصاحبه

وسلم هـو الـنيب الوحيـد الـذي كـان لـه       وآله وألن النيب املصطفى صلى اهللا عليه 
قربان، واحد يف حجرته اخلاصة داخل مسجده والذي دفنه فيه علي بن أيب طالب عليـه               

بيت عائشة، فإن أصحاب التاريخ والـسري مل يثبـت عنـد    السالم؛ والقرب اآلخر رمزي يف     
أحد منهم الوضع احلقيقي هلذه القبور، ومل يـصل أحـد منـهم إىل رتبـة القطـع مبـا عليـه          

.الوضع احلقيقي هلذه القبور

:ولذلك

اختلفوا يف صفة هـذه القبـور إىل سـبع كيفيـات كمـا يرويهـا الـصاحلي الـشامي،                 
.والشنقيطي والسمهودي وغريهم

لكيفية األولى لهذه القبورا

م جبـدار القبلـة مث قـرب    وسلم أمامها إىل القبلة مقدوآله إن قرب النيب صلى اهللا عليه 
وسلم، وقرب عمـر حـذو مـنكيب أيب بكـر،     وآله أيب بكر حذاء منكيب النيب صلى اهللا عليه      

بكـر،  وسـلم، أبـو    وآلـه    رسول اهللا صـلى اهللا عليـه      : (فتكون صفة القبور ذه الكيفية    
.، فيكون ذا الشكل،)عمر

)ص(النيب 

أبو بكر

عمر
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الكيفية الثانية

بكر رأسه بني كتفي رسـول  وم وأبوسلم مقدوآله إن قرب الرسول صلى اهللا عليه    
وآلـه  ل اهللا صـلى اهللا عليـه    ووسلم وعمر رأسه عند رجلي رس     وآله   اهللا صلى اهللا عليه   

.وسلم

وسـلم، عمـر بــن   وآلـه الـنيب صـلى اهللا عليـه   : (قـال ابـن عـساكر وهـذه صـفته     
).اخلطاب، أبو بكر

الكيفية الثالثة

روى أبو نعيم من طريق حممد بن احلسن بن زبالة عن إمساعيل بن عبـد الرمحـان           
رأس أيب بكـر عنـد رجلـي الـنيب ـــ صـلى اهللا             : عن أبيه، عن عمرة عن عائشة، قالت      

.موسلوآله وسلم ــ وعمر خلف ظهر النيب ــ صلى اهللا عليهوآله عليه

وسـلم ـــ أبـو بكـر،     وآلـه  النيب ــ صلى اهللا عليـه : (قال ابن عساكر وهذه صفته   
.، أي ذا الشكل)عمر

ويردها ما يف الصحيح مـن الـذي بـدت قدمـه     : قال السيد نور الدين السمهودي    
.عند هدم اجلدار

)ص(النيب 

أبو بكر

عمر

)ص(النيب 

عمر

أبو بكر
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إمنا هو عمر، ألن اجلدار املنهدم، إمنا هو الشرقي، ولو صحت هذه الرواية لكان           
.البادي قدم أيب بكر

:أقول

هـو جـدار املـسجد    أومل يلتفت السيد السمهودي إىل أن هـذا اجلـدار الـذي هـدم           
الذي يفصل بني احلجرة النبوية اخلاصة اليت كان يعتكف ا والواقعة داخل املـسجد، أم     
أن اجلدار املنهدم هو اجلدار الذي استحدثته عائشة، أم أنه اجلدار الذي أمرت بـه حـول         

وسلم فضرب والذي سكت عنه الرواة كمـا سـكتوا        وآله   رسول اهللا صلى اهللا عليه     قرب
ه فيهـا شـهراً   ءوسلم نـسا وآله  عن أصل احلجرة اخلاصة اليت اعتزل النيب صلى اهللا عليه         

.والذي سنتعرض لبيانه يف ثالثاً

الكيفية الرابعة

: لاحممـد قـ  روى أبو نعيم من طريق حممد بن احلسن بن زبالة، عن القاسـم بـن    
وسلم ــ أمامها ورجال أيب بكـر عنـد رأس الـنيب ـــ     وآله فإذا قرب النيب ــ صلى اهللا عليه    (

).وسلم ــ ورأس عمر عند رجلي أيب بكروآله صلى اهللا عليه

ـــ وسـلم، أبـو بكـر،     وآلـه    النيب صلى اهللا عليه ـــ     (قال ابن عساكر وهذه صفته      
.، أي يكون ذا الشكل)عمر

)ص(النيب 
أبو بكر

عمر
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فية الخامسةالكي

رأيت قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى أبو نعيم عن عثمان بن نسطاس، قال
ــ وسلم ملا هدم عمر بن عبد العزيز عنه البيت مرتفعاً حنو من أربع أصابع عليه       وآله   ــ

وسـلم  وآلـه  حصباء إىل احلمرة مائلة، ورأيت قرب أيب بكر وراء قرب النيب صـلى اهللا عليـه               
.، وصورته ذا الشكل)منهلعمر أسفورأيت قرب 

الكيفية السادسة

خرجـت يف ليلـة مطـرية إىل املـسجد     : روي عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، قال    
حىت إذا كنت عند دار املغرية بن شعبة لقيتين رائحة ال واهللا ما وجدت مثلها قط، فجئت  

ذا جـداره قـد اـدم    إوسـلم فـ   ـــ   وآلـه    إىل املسجد فبدأت بقرب الـنيب صـلى اهللا عليـه ـــ            
ــ وسـلم ومكثـت فيـه مليـاً فـإذا قـرب        وآله   فدخلت فسلمت على النيب صلى اهللا عليه ــ       

ـــ وسـلم وقـرب أيب بكـر عنـد رجليـه وعليهمـا حـصباء مـن                وآله   النيب صلى اهللا عليه ــ    
:، فتكون صفة القبور ذا الشكل)حصباء العرصة وقرب عمر عند رجلي أيب بكر

ية السابعةالكيف

قـرب الـنيب صـلى اهللا عليـه ـــ     : (روى ابن زبالة عن املنكدر بن حممد عن أبيه قال       
ــ وسلم هكذا، وقرب أيب بكر خلفه، وقرب عمر عند رجلي الـنيب صـلى اهللا عليـه ـــ          وآله  

)ص(النيب 

عمرأبو بكر

عمرأبو بكر)ص(النيب 
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.، فتكون القبور ذا الشكل)ــ وسلموآله 

علـى اختالفهـا كـثري مـن        ؛ والـيت نـص      )١(فهذه هي الكيفيات الـيت عليهـا القبـور        
احلفاظ كابن حجر والعيين والشوكاين، ومل يصل أحد من املؤرخني وال أصـحاب الـسري             
وال أئمة احلديث إىل القطع مبا عليه حقيقة هذه األشكال ولن يصلوا، وذلك ألن للـنيب        

ن، األول حقيقـي يف حجرتـه داخـل املـسجد           يوسـلم قـرب   وآلـه    األعظم صلى اهللا عليـه    
.لثاين رمزي وخمتلق وهو يف بيت عائشةالنبوي، وا

يع القـرب احلقيقـي بـشىت الوسـائل،     يوهي اليت جاهدت يف إثباته، وجاهدت يف تض       
تجهيـز رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     بكي ال يبقى لعلي عليه السالم خصوصية يف تفرده          

صالة عليه ودفنه؛ فضالً عن أمـور أخـرى مل تفـصح عنـها عائـشة قـوالً       الوسلم و وآله  
.الثالثة ــاملسألة يف أيتلكن دلت عليها عمالً ــ كما يو


 

كانوا يأخذون مـن تـراب القـرب وأمـرت عائـشة      : روى ابن زبالة عن املطلب قال 
كـوة فكـانوا يأخـذون منـها، فـأمرت بـالكوة        جبداره فـضرب علـيهم، وكـان يف اجلـدار         

.)٢(فسدت

)١(


)٢(
 

)ص(النيب 

أبو بكر

عمر
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:ويف الرواية عدة أمور، منها

هذه الرواية الـيت أخرجهـا ابـن زبالـة وهـو      أــ قد ال جيد املسلم عجباً وهو يقر  ١
يرى الوهابية ــ اليوم ــ متنع املسلمني من جمرد الوقوف إىل قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه   

.وسلموآله 

دو ــ قد استندوا يف هذا املنع إىل فعل عائشة، علـى الـرغم مـن أـا يف          فهم ــ يب  
احلقيقة كانت متنع الصحابة والتابعني، فلماذا ترك الوهابيون وشـيخهم ابـن تيميـة فعـل         

!الصحابة وأبنائهم ومتسكوا بفعل عائشة؟

هو لوجود كثري من املعطيات الفكرية يف تكـوين الثوابـت العقديـة بـني         : والظاهر
وسـلم، مـن حتـرمي زيـارة     وآلـه  ائشة وابن تيمية فيما يتعلق برسول اهللا صلى اهللا عليه   ع

قربه، والتوسل به إىل اهللا تعاىل، واالستشفاء بـه؛ والتـربك بتـراب قـربه، والفـرح مبولـده             
نيوسلم، فهو شرك حبسب تلك املعطيات الفكرية، فتم منع املسلم وآله   صلى اهللا عليه  

.من عامة املسلمني اليوممنوا من الصحابة أمن ممارستها سواء كا

وال يعلم أحد كيف جهل الصحابة التوحيد حينما كانوا يزورون قرب الـنيب صـلى        
وسـلم ويستـشفون بـه وحيملـون مـن تـراب قـربه وقـد علمـه ابـن تيميـة                  وآلـه    اهللا عليه 
ال يعلـم  ، كمـا  !أفكان ابن تيمية موحداً، وهم مشركون ــ والعيـاذ بـاهللا ـــ؟       !؟وأتباعه

!أفكان مشركاً وهم موحدون؟!؟أحد كيف علم ابن تيمية الشرك وجهله الصحابة

ن أوذلــك ؛ــــ تكــشف الروايــة عــن أن القــرب النبــوي مل يكــن يف بيــت عائــشة ٢
من تراب القرب النبوي ولـو كـان يف بيـت عائـشة لتعـذر             نالصحابة كانوا يأتون فيحملو   
.البيت من شروط االستئذان قبل الدخولملا حيمل؛عليهم أن يدخلوا ذا الشكل

:ومما يدل عليه

أن القاسم بن حممد بن أيب بكر ملا دخل على عمته عائشة طلب منها أن تكشف            
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له عن القبور، وهذا يدل على أن القرب النبوي مل يكن الصحابة قادرين على رؤيتـه فقـد     
يف احلجرة املقدسة اخلاصة حجبته عائشة، كما يدل على أنه كان يف احلقيقة إثنان، واحد 

اليت هي داخل املسجد النبوي، وهو القرب احلقيقي، وهو الذي كان الصحابة يـأتون إليـه       
.من ترابه، لكن عائشة ضربت عليه جداراًنحبرية فيحملو

والقرب اآلخر هو قـرب ومهـي، ورمـزي، وخمتلـق، وضـعته عائـشة يف بيتـها لتـوهم                  
.الناس أنه مدفون يف دارها

:ولذلك

قامت فضربت جداراً على القرب احلقيقي املوجود داخـل احلجـرة اخلاصـة برسـول          
وسلم، كي يضيع على الناس قربه فلم تأذن ألحد منهم بعد أن وآله اهللا صلى اهللا عليه

.ضربت هذا اجلدار على القرب وتركت هلم كوة فيه

الكوة الـيت يف   لكن الصحابة مل ميتثلوا إىل هذا احلجر بل قاوموه فكانوا يأتون إىل           
من تراا فقامت بغلقها وسدها كي ميضي فيما بعد ما أخرجته عائـشة  ناجلدار فيحملو 

وآلـه  إىل الناس من قرب ومهي فكان هذا الصنيع منها بعد دفن رسول اهللا صلى اهللا عليه    
.ها خالفة املسلمنيووجيزة وحينما توىل أبمبدةوسلم 

يقطع الطريق علـى املعترضـني عليهـا، ويف    ولقد بررت فعلها هذا بعنوان شرعي     
نفس الوقت حيقق هلا التعتيم على القرب احلقيقي املوجود يف املسجد، وإيهـام النـاس بـأن     

وسـلم دفـن يف بيتـها، ليـصبح الـوهم حقيقـة مـع هـذا احلجـر          وآله النيب صلى اهللا عليه 
:واحلظر الذي فرضته على القرب النبوي ويف ذلك تقول

.)١()، غري أين خشيت أن يتخذ مسجداًز قربهولوال ذلك لرب(

مث لتقوم يف مرحلة جديدة، وكما ينص ابن سعد يف طبقاتـه وغـريه، ببنـاء حـائط                

)١( 
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جديد يف بيتها بعد موت عمر بن اخلطاب ودفنه إىل جنب صاحبه أيب بكر ليضيع بذلك           
ر واحلجر احملكم كل أثر للقرب النبوي، ويسلّم الناس إىل أنه مدفون يف بيتها بعد هذا احلظ

واملانع حىت من جمرد النظر إىل القرب النبوي وذلك بسبب بناء هذه اجلدران الـيت وضـعتها       
:عائشة واليت عدها البعض ثالثة وفيها يروي الشنقيطي قائال

قال أبو زيد بن شيبة، قال أبو غسان، وقد مسعـت غـري واحـد مـن أهـل العلـم                    (
: غري بنائه الذي كان عليه، ومسعـت مـن يقـول      يزعم أن عمر بن عبد العزيز بىن البيت       

ــ وسلم ثالثة أجدر، فدون القرب ثالثة أجدر، وآله   بىن على بيت النيب صلى اهللا عليه ــ       
ــ وسلم وجدار البيـت الـذي يـزعم أنـه بـىن      وآله جدار بناء بيت النيب صلى اهللا عليه ــ       

.)١()عليه، يعين عمر بن عبد العزيز، وجدار اخلطار الظاهر

:أقول

:ة جدران وهي كاآليتبعبل إن اجلدران اليت ضربت حول القرب النبوي كانت س

ــ اجلدار الذي بناه اإلمام علي عليه السالم بوصـية مـن رسـول اهللا صـلى اهللا         ١
.)٢(عليه وآله وسلم يف مرضه

.ــ جدار املسجد النبوي٢

.ــ جدار احلجرة النبوية اخلاصة داخل املسجد٣

دار الذي ضربته عائشة على القرب النبوي داخل املسجد ملا رأت الـصحابة   ــ اجل  ٤
.حيملون من تراب القرب

هـا زائفـاً ومفتـضحاً أمـام      ؤومن مثّ لتدعي أن القرب يف بيتـها وكـي ال يكـون إدعا             

)١( 
)٢(
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الناس وهم يأتون إىل القرب النبوي داخل املـسجد فيـزورون رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه            
من تراب قربه، ولذلك قامت فضربت هذا اجلدار كي تـستطيع أن         وسلم ويتربكون وآله  

متضي يف مدعاها وينسى الناس أن علي بن أيب طالب عليه السالم هو الـذي تـوىل أمـر      
.وسلم ودفنه يف حجرته اخلاصة داخل املسجدوآله ز رسول اهللا صلى اهللا عليهيجته

ها وبذلك يكون القبـور قـد   ــ اجلدار الذي بنته بعد دفن عمر بن اخلطاب يف بيت    ٥
.أغلقت بالكامل فال يتم تشخيص احلقيقي من املزيف

.ــ اجلدار الذي بناه عمر بن عبد العزيز٦

.ــ اجلدار اخلطار الظاهر٧

وذا يكون القرب النبوي هو القرب الوحيد يف بين آدم وإىل يوم القيامة الذي ضرب     
ملنع، وظلم كـل هـذا الظلـم فوضـع عليـه      عليه هذا العدد من اجلدران، ومنع كل هذا ا        

:هذه القيود واالحتكار؛ ويف ذلك يقول القرطيب

ـــ وسـلم،   وآلـه  بالغ املسلمون يف سـد الذريعـة يف قـرب الـنيب صـلى اهللا عليـه ـــ         (
وآلـه  علوا حيطان تربته، وسدوا املدخل إليها، وجعلوها حمدقة بقربه صلى اهللا عليه ــ  أف

كان مستقبل املـصلني، فتـصور الـصالة    خذ موضع قربه قبلة إذخافوا أن يت ــ وسلم، مث    
إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركين القرب الشماليني وحرفومهـا حـىت التقيـا علـى       

.)١()زاوية مثلثة من ناحية الشمال، حىت ال يتمكن أحد من استقبال قربه

:وأقول

قـرب  نري الـذي جيعلـهم يتخـذو   إذا كان املسلمون ذه الكيفية واملستوى من الـتفك   
فكـانوا يفعلـون   أ! وسلم صنما يعبد، أو أن يتخـذوه قبلـة هلـم   وآله   النيب صلى اهللا عليه   

!ذلك من عند أنفسهم اجتهادا، أم أم يرجعون يف ذلك إىل أئمة املذاهب؟

)١( 
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، واحدأوا وهلم أجرفإن كانوا يفعلون ذلك من عند أنفسهم فيجتهدون فقد أخط
فلهم أجران؛ وإن كانوا يفعلون ذلك تقليداً ألئمة املذاهب فما عليهم مـن          وإن أصابوا   

إمث وهم غري ملومني؛ وعليه ملاذا يبالغ املسلمون يف سـد الذريعـة يف قـرب الـنيب صـلى اهللا        
جرون يف أوسلم، ومن مث ملاذا كل هـذا املنـع واحلظـر وبنـاء اجلـدران وهـم مـ                وآله   عليه

.نة يف أجر االجتهاداجتهادهم كما يعتقد علماء الس

:وهناك سؤال آخر

إذا كان هؤالء األئمة ال يستطيعون إقناع املسلمني يف كيفية توجههم يف صـالم           
وسلم، كيف اسـتطاعوا إلـزامهم يف   وآله إىل القبلة، ويف زيارة قرب نبيهم صلى اهللا عليه        

أحـد يفكـر،   بقية مسائل الشريعة أو على األقل إقنـاعهم، أم أن املـسلمني لـيس فـيهم                  
وثنـاً يعبـد فمنعـوهم    وسـلم وآله   فخاف أئمة املذاهب من اختاذ قرب النيب صلى اهللا عليه         

ستة، فـأعلوا حيطـان   اًوسلم، وبنوا حوله جدرانوآله من زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه      
!!ة بقربه؟قتربته، وسدوا املدخل إليها، وجعلوها حمد

)!!، مث خافوا...ملسلمون يف سد الذريعةبالغ ا: (والغريب من ذلك قول القرطيب

مـن هـم هـؤالء املـسلمون الـذين بـالغوا، ومـن هـم الــذين         : والـسؤال املطـروح  
وسـلم  وآلـه  خافوا، وممن خافوا، ومن أعطاهم احلق يف متلك قرب الـنيب صـلى اهللا عليـه                

!!هلم؟والتصرف فيه كما حيلو

أن الـذين بـالغوا هـم    بـ أليس من األمانـة الـشرعية والعلميـة أن يـصرح القـرطيب          
عائشة وبنو أمية، فهم الذين كان بيدهم احلكم، وهـم الـذين بنـوا هـذه اجلـدران حـول        

.القرب النبوي
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ن قامت عائشة ببناء هذين اجلدارين، ومها األول وكان حول القـرب املقـدس         بعد أ 
والذي نص عليه قول ابن زبالة حينما رأت عائشة أن الصحابة حيملون من تراب القـرب            

.النبوي
: ه بعد دفن ابن اخلطاب يف بيتـها وقـد نـص عليـه قوهلـا         ئواجلدار الثاين قامت ببنا   

).اًحىت بنيت بيين وبني القبور جدار(

هجرية وذلك يف زمن الوليد بن ٩٣وبذلك منع الناس من رؤية قرب النيب إىل عام 
عبد امللك حينما أمر واليه على املدينة عمر بن عبد العزيز ـدم بيـوت الـنيب صـلى اهللا         

وسلم وإدخاهلا إىل املسجد وحينها رأى بعض النـاس القـرب النبـوي، وعنـدها         وآله   عليه
القرب الومهي، وألن الناس تدين بدين ملوكها فقد أمضى بنو أمية     ظهر القرب احلقيقي من   

دينهم الذي يرتكز على حماربة األنصار وبين هاشم وشيخهم علي بـن أيب طالـب عليـه              
.السالم

ولعل إيرادنا لشاهدين على تتبع بين أمية وأشياعهم لكل ما له عالقـة باألنـصار                
ئ إىل األجواء اليت سادت هذه احلادثة اليت مت    وبين هاشم وحماربته يكفينا يف إيصال القار      

فيها كشف القربين فتم إخفاء القرب احلقيقي املوجود يف حجرة النيب اخلاصة، وإظهار القرب 
.الثاين املزيف الذي صنعته عائشة جبانب قرب الشيخني ألسباب عقائدية وسياسية

ضع قرب ومهي لرسـول  مث منضي يف إيراد بقية األدلة اليت تنص على قيام عائشة بو           
وسلم يف حجرـا وإمـضاء بـين أميـة هلـذه الكذبـة علـى النـاس         وآله  اهللا صلى اهللا عليه   

السيما وهم جيدون ما يعاضدهم من أقوال لعائشة يف وفاة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه       
كمـا تقـول   ) هي ال تعلم مىت دفـن  (و) دفنه يف بيتها  (و) بني سحرها وحنرها  (وسلم  وآله  
.أيضاً
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ليجد القارئ ما هو أغرب من إخفـاء القـرب النبـوي احلقيقـي وإيهـام النـاس             :لب
حماولة الوليد بن عبد امللك نبش قـرب أيب بكـر     وهوبوجود القرب النبوي يف بيت عائشة       

وعمر ودفنهما يف مقابر اليهود مع عثمان بن عفان حيث دفن يف حش كوكب، ومن مثّ   
مـر بـن عبـد العزيـز مـن إخفـاء هـذه الفـضيحة            كيف ال يقوم الوليد بن عبد امللـك وع        

.والتستر على هذه الكذبة، وهي تصب يف مصلحتهما، وحتفظ هلما دوام ملك بين أمية

 
احلــاكمزمــنيفكانــتنــسخهامثومــنوتدوينــهاالــسريةجلمــعحماولــةأولإن

: فقـال ـــ،    املوفقيـات يفبكـار بـن الـزبري ذكـره حسبماــ   مروانبنامللكعبداألموي
)١(عفـان بنعثمانبنأبانفأمر،هـ٨٢سنةحاجامكةإىلامللكعبدبنسليمانقدم(

.ومغازيهوسلم وآله صلى اهللا عليهالنيبسريلهيكتبأن

عـشرة سـليمان فأمر،  بهأثقممنمصححةأخذاقد،  عنديهي: أبانلهفقال
يفاألنـصار ذكـر فيهـا فـإذا نظرإليهصارتفلما،  رقيففكتبوها،  بنسخهاالكُتابمن

أهـل يكـون أنفإمـا ،  الفـضل هـذا القومهلؤالءأرىكنتما: فقال،  بدرويفالعقبتني
!!هكذاليسيكونواأنوإما، عليهمواطغمبييت

يفلـك وصفناماهم،  باحلقنقولأنصنعوامامينعناال،  األمريأيها: أبانفقال
.هذاكتابنا
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، خيالفهلعلهاملؤمننيألمريأذكرهحىتذاكأنسخأنإىلحاجيتما: سليمانفقال
.الكتاببذلكمروانبنامللكعبدأباهفأخربورجع، فخرقبالكتابأمرمث

أهـل تعـرف ،  فضلفيهلناليسبكتابتقدمأنحاجتكوما: (امللكعبدفقال
!؟يعرفوهاأننريدالأموراالشام

.)١()نسختهمابتخريقأمرتفلذلك: سليمانقال


 

:روى أبو الفرج األصفهاين

ري ــ وهو أحد والة بين أمية ــ طلب مـن الزهـري أن يكتـب لـه     قسال اًن خالد أ(
فإنه مير يب الشيء من سرية علي بن أيب طالب، أفأذكره؟: السرية فقال الزهري

.ال إالّ أن تراه يف قعر جهنم: فقال خالد

:فقال الزهري

.)٢()فلعن اهللا خالداً ومن واله، وصلوات اهللا على أمري املؤمنني

:وعليه

فكيف يطيب هلؤالء ذكر منقبة لعلي بن أيب طالب عليه السالم وأنه املخـصوص               
وسـلم مـن تغـسيله، وتكفينـه، والـصالة عليـه،         وآله   بتجهيز رسول اهللا صلى اهللا عليه     

ومواراته يف روضته، يف حني كان كثري من الصحابة يف هذا الوقت يتـسابقون للجلـوس                
ساعدة، كمـا مـر بيانـه مفـصالً يف الفـصل األول مـن           على كرسي احلكم يف سقيفة بين     

.الدراسة

 
)٢( 
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لوليد بن عبد امللك بن مروان وهو يرى قرب أيب بكـر وعمـر يف بيـت      لوكيف يهنأ 
وسلم الذي تسكنه عائشة، وعثمان بن عفان مدفون يف    وآله   عليهرسول اهللا صلى اهللا     

له بال بعد ذلك، وكيف له أن يكشف حقيقة القرب الومهي للنيب أمقابر اليهود؛ أتراه يهد
وسلم يف بيت عائشة فيميـل النـاس إىل علـي بـن أيب طالـب وبنيـه             وآله   صلى اهللا عليه  

.وسلموآله آل حممد صلى اهللا عليهأمية قد أوغلوا يف دماء وعليهم السالم، وبن

ولعل ما رواه ابن شبة النمريي يف تـاريخ املدينـة عـن حماولـة الوليـد بـن عبـد            
وآلـه  امللك نبش قرب أيب بكر وعمر وإخراجهما من بيت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه       

وسلم ليعطي القارئ الكرمي تصوراً واستيعاباً هلـذا احلـدث واسـتيعاباً لألجـواء الـيت                
نت حتيط به، حىت ثبت يف أذهان الناس ما كان يريده خصماء علي بن أيب طالـب   كا

وسـلم، ومتريـرهم للقـرب     وآلـه    عليه السالم يف حماربتهم هللا ورسوله صـلى اهللا عليـه          
.الومهي يف بيت عائشة

:يروي ابن شبة النمريي، عن عمر بن عبد العزيز، قال

يطـوف املـسجد ينظـر إىل بنائـه مث     أتكأ الوليد على يدي حني قدم املدينة فجعل   (
أمعه أبو : ــ وسلم فوقف عليه، مث أقبل علي فقالوآله إىل بيت النيب صلى اهللا عليه ــ    

بكر وعمر؟

.نعم: قلت

فأين أمري املؤمنني عثمان؟: قال

فـو اهللا أين لظننـت أنـه ال يـربح حـىت خيرجهمـا،       : قال ــ عمر بن عبد العزيـز ـــ        
إن الناس كانوا حني قتل عثمان يف فتنـة وشـغل، فـذاك الـذي     : ننييا أمري املؤم  : فقلت
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.)١()منعهم من أن يدفنوه معه، فسكت

ولعل عمر بن عبد العزيز وبلحاظ كونه راشد بين أمية مل يـشأ أن يقـع النـاس يف             
كشف للناس حقائق أخـرى كأكذوبـة دفـن الـنيب صـلى اهللا            تحينما   آخرينفتنة وشغل   

ت عائشة بعد أن ظهر له القرب احلقيقي يف املـسجد ولـيس يف بيـت       وسلم يف بي  وآله   عليه
.عائشة، وإن قرب أيب بكر وعمر مها خارج املسجد النبوي

 
:واإلجابة على هذا السؤال فيما يلي

.)٢(كما دلّ على ذلك السمهوديــ إنّ اجلدار الذي ادم هو اجلدار الشرقي، ١

وهذا يعين أنه اجلدار الفاصل بني احلجرة النبوية املقدسة اخلاصـة والواقعـة داخـل       
.املسجد النبوي وبني بيت عائشة الذي دفن فيه أبو بكر وعمر

سقط حائط قرب النيب : ــ روى ابن سعد عن حممد بن عبد الرمحن عن أبيه قال ٢
يف زمن عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ على املدينة يف واليـة  وسلم وآله صلى اهللا عليه 

الوليد وكنت أول من ض فنظرت فإذا ليس بينه وبني حائط عائـشة إال حنـو مـن شـرب             
.)٣(فعرفت، إم مل يدخلوه من قبل القبلة

، هـو أن بيـت عائـشة كـان     )إم مل يدخلوه من قبل القبلـة  : (ولعله يقصد بقوله  
م وهو خالف باب احلجرة النبوية، اليت دفن فيها ولذلك جنـد املراغـي   بابه من جهة الشا 

ت احلجـرة الـشريفة ببـابني وحجـرة عائـشة ببـاب           صـف اليت و وغريه احتاروا يف الروايات   
.واحدة

)١( 
)٢( 
)٣( 
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أخربنا مسلم بن خالـد، حـدثين إبـراهيم بـن     : ــ وعن ابن سعد ــ أيضاً ــ قال        ٣
ادم اجلدار الذي على قرب النيب صلى : (، قالنوفل بن سعيد بن املغرية اهلامشي عن أبيه  

جلـالس  فإنه : وسلم يف زمان عمر بن عبد العزيز فأمر عمر بعمارته، قالوآله   اهللا عليه 
ــ بن حسني قم يا علي فقم البيت يعين بيت النيب صلى اهللا عليه وهو يبىن إذ قال لعلي    ـ

نعم وأنت فقم:قال،لحك اهللاوأنا أص:فقام إليه القاسم بن حممد فقالوسلمــ وآله 
،يا مزاحم فقمهاجلسوا مجيعا وقم:وأنا أصلحك اهللا قال:مث قال له سامل بن عبد اهللا

أن البيت الذي فيـه قـرب الـنيب صـلى     مسلم وقد أثبت يل باملدينة:فقام مزاحم فقمه قال  
أن البيـت كمـا   وباب حجرته جتاه الشام ووسلم بيت عائشة وأن بابهــ وآله   ــاهللا عليه   

.)١(البيت جرة وخلق رحالههو سقفه على حاله وأن يف

:وتكشف الرواية عن أمرين

إن اجلدار الذي ادم هـو اجلـدار الفاصـل بـني احلجـرة النبويـة واحلجـرة الـيت              : أ
ن إال أن احلصار الذي فرضه عمر بن عبـد العزيـز      اتسكنها عائشة فانكشف عندها القرب    

من النظر كي ال يفتضح األمر جعل النـاس يعتقـدون بوجـود            حول املكان ومنع الناس   
القرب يف بيت عائشة إىل احلد الذي مل يتمكن أحـد مـن الـدخول إىل بيـت عائـشة وعمـر        

قم يـا علـي فقـم    : (واقف ولذلك التفت إىل اإلمام زين العابدين عليه السالم فقال له        
...).البيت

ة أن البيـت الـذي فيـه قـرب الـنيب       وقد أثبت يل باملدينـ    : (قول مسلم بن خالد   : ب
).وسلم بيت عائشة، وأن باب حجرته جتاه الشاموآله صلى اهللا عليه

يكشف عن أن أهل املدينة يعلمون بأن علي بن أيب طالب عليه الـسالم مل يـدفن      
وسلم يف بيت عائشة وإمنـا يف حجرتـه اخلاصـة داخـل املـسجد      وآله النيب صلى اهللا عليه   

)١( 
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أن النيب تـويف يف بيتـها ودفـن يف بيتـها وضـرا جـدارين حـول القـرب         دعاء عائشة ب الكن  
هــ جعـل   ٩٣هــ، إىل سـنة   ١١النبوي، والقبور اليت يف بيتها وبقاء األمر معتما من عـام          

ق ومكذب حىت انكشف هلم عند سقوط اجلدارالناس بني مصد.

قرب الـنيب  وقد أثبت يل باملدينة أن البيت الذي فيه: (ولذلك يقول مسلم بن خالد   
).وسلم بيت عائشةوآله صلى اهللا عليه

وآلـه  أن أهل املدينة قبل سقوط اجلدار الذي على قرب النيب صلى اهللا عليه         : مبعىن
عندهم أنه يف بيت عائشة حىت أثبته عمر بن عبد العزيز حينما أدخله اًوسلم مل يكن ثابت

.يف املسجد بعد أن فرض حصاراً على القرب

:هومما يدل علي

سقط جـدار احلجـرة ممـا يلـي موضـع      : (ما رواه ابن النجار يف الدرة الثمنية، قال  
باكيـا أكثـر مـن يومئـذ،     ياجلنائز زمن عمر ــ بن عبد العزيز ــ فظهرت القبور، فما رؤ         

.)١()فأمر عمر بقباطي يستر ا املوضع

فلماذا يقوم عمر بن عبـد العزيـز بـضرب سـتار يـستر بـه مواضـع القبـور؟ لـوال            
اخلوف من انكشاف القـرب املزيـف الـذي صـنعته عائـشة يف بيتـها والـذي يـذهب بـه مـا                    

عقيـدة النـاس،   يفوسلم مـن التـأثري   وآله لوجود الشيخني يف جوار النيب صلى اهللا عليه   
والسيما أن عمر بن اخلطاب هو جد عمر بن عبد العزيز من أمه وبذلك يكون قد مجع       

حيرص أشد احلرص على ستر هذه القبور واإلسراع ببناء       من الشأنية السياسية ما جتعله      
اجلدار من حوهلا وإثباا يف هذا املوضع، وهو حيمل من مقومات امللك ما جيعلـه يفـوق       

ه األم جـد جهـة  األب عبد امللك بـن مـروان ومـن      جهةمن   جدهحكام بين أمية قاطبة ف    
لـضوابط الـسياسية   عمر بن اخلطاب وبذلك أصـبح مـن الراشـدين حبـسب املقومـات وا              

)١( 
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.والسلطوية؛ ولذلك تكتم أشد الكتمان على ما ظهر عند سقوط اجلدار

األول ؛حيـدمها جـداران   نيفأصبح القرب النبوي احلقيقي والقرب الومهي وقرب الشيخ       
الذي ضربته عائشة حول القرب احلقيقي حينما كانت الصحابة حتمل من ترابـه، واحلـائط        

دفن عمر بن اخلطاب جبنب أبيها، وهو ما شهده عثمان بـن          الثاين الذي بنته عائشة بعد    
:نسطاس، فقال

ــ وسلم ملا هدم عمر بن عبد العزيـز  وآله رأيت قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه ــ   (
عنه البيت مرتفعاً حنو من أربع أصابع، عليه حصباء إىل احلمـرة مائلـة، ورأيـت قـرب أيب           

.)١()ــ وسلم ورأيت قرب عمر أسفل منهه وآلبكر وراء النيب صلى اهللا عليه ــ

هـو القـرب احلقيقـي الـذي صـنعه          أ؟ما الذي رآه ابن نـسطاس     : والسؤال املطروح 
.وسلموآله اإلمام علي بن أيب طالب عليه السالم ملا دفن رسول اهللا صلى اهللا عليه

نيب أم هو القرب الومهي واملختلق الذي صنعته عائشة يف بيتها لتوهم الناس بـأن الـ           
وسلم دفن يف بيتها؟وآله صلى اهللا عليه

.السادسةاملسألة جنده يف هو القرب احلقيقي؛ والدليل عليه:واجلواب

         
 

وأنھ مسطحاألرض نحو شبرإن القبر النبوي الحقیقي كان مرتفعًا عن : أوًال

كمـا دلـت عليـه     اً مـن شـٍرب    إن القرب النبوي احلقيقي كان مرتفعا عن األرض حنـو         
:النصوص اآلتية

ــ أخرج البيهقـي، وابـن حبـان، واهليثمـي، والزيلعـي، واأللبـاين، مجيعـا عـن                ١
إن : (الفضيل بن سليمان، عن جعفر بن حممد، عن أبيه ــ عليهما السالم ــ عن جـابر         

)١( 
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ــ وسلم أحلد لـه حلـداً، ونـصب عليـه اللـنب نـصبا ـــ وذكـر         وآله النيب صلى اهللا عليه ــ    
.)١()كذا وجدتهرفع قربه من األرض حنواً من شٍربو: احلديث ــ قال

ــ روى ابن حجر، واملبـاركفوري، والعظـيم آبادي،والـشوكاين، عـن أيب بكـر            ٢
ــ : (سالم ــالنجاد من طريق جعفر بن حممد عن أبيه عليهما ال   إنّ النيب صلى اهللا عليه ـ

.)٢()ــ وسلم رفع قربه من األرض شرباً، وطني بطني أمحر من العرصةوآله 

، عن الزهري عن علي بـن  )هـ٢٣٥(ــ أخرج ابن أيب شيبة الكويف املتوىف عام  ٣
:احلسني عليهما السالم قال

.)٣(»وسلم نصبًاوآله قرب النيب صلى ا عليهعلى نصب اللنب «
.أي مت تسطيح القرب

روى : (ــ روى ابن حجر، والعظيم آبادي، والشوكاين، واأللباين، مجيعاً قالوا     ٤
رأيت قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه : (أبو داود يف املراسيل عن اصلح بن أيب صاحل قال        

.)٤()ــ وسلم شرباً أو حنو شربوآله ــ
:إذن

ن القرب النبوي أة ــ على بعالسااملسألة يف تدل هذه النصوص ــ وغريها اليت ستمر
.الذي انكشف كان مرتفعاً عن األرض حنو أربع أصابع إىل شرباً؛ أي إنه كان مسطحاً

)١(

 

)٢(
 

)٣( 
)٤(
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وسـلم  وآلـه  ومن مث فإن القرب احلقيقي الذي دفن فيه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه             
:وكما دلّ عليه حديث اإلمام الصادق عن الباقر عليهما السالم

.»من شرباًرتفعا حنوكان م«
.السالمعترة النبوية عليهموهو ما عليه مذهب ال

ن القـرب  أ) رضـوان اهللا تعـاىل علـيهم   (فقد ثبت يف كتـب اإلماميـة وفقهـائهم        
يرفع عن األرض أربع أصابع، وهذه بعض أقـواهلم نوردهـا كـي يـدرك القـارئ أن            

وسـلم  وآلـه  اهللا عليـه األئمة عليهم السالم مل يكن ليخالفوا سنة رسـول اهللا صـلى           
اليت أقامها علي بن أيب طالب عليه السالم حينمـا دفـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه                  

.وسلموآله 

عن مساعـة، عـن   ) هـ٤٦٠املتوىف عام  ) (رمحه اهللا (ــ فقد روى الشيخ الطوسي      ١
:اإلمام الصادق عليه السالم، قال

ه مـن األرض قـدر أربـع    يستحب أن يدخل معه يف قربه جريدة رطبة، ويرفع قرب  «
.)١(»أصابع مضمومة، وينضح عليه املاء، وخيلى عنه

يف وصية اإلمام الباقر ) هـ٣٢٩املتوىف عام ) (رمحه اهللا(ــ وروى الشيخ الكليين ٢
:عليه السالم لولده اإلمام الصادق عليه السالم قائال

وأوصــى حممــد بـــن علــي إىل جعفـــر بــن حممــد وأمـــره أن يكفنــه يف بـــرده       (
لذي كان يصلي فيه اجلمعة، وأن يعممه بعمامته، وأن يربع قربه، ويرفعـه   ا

.)٢()أربع أصابع، وأن حيل عنه أطماره عند دفنه
وال ترفـع قبـور النـساء    ): (هـ٤١٣املتوىف عام ) (رمحه اهللا(ــ قال الشيخ املفيد   ٣

)١( 
)٢( 
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.)١()والرجال على وجه األرض أكثر من أربع أصابع

ــ ٤٨١املتوىف عـام  (والقاضي ابن الرباج  ــ قال الشيخ الطوسي      ٤ فـإذا طـم   ): (ه
.)٢()القرب على امليت رفع عن األرض مقدار شرب أو أربع أصابع

ــ ٥٦٠املتوىف عـام  (ــ قال ابن محزة الطوسي      ٥ ويرفـع مـن األرض مقـدار    ): (ه
ــ ٥٩٨املتوىف عام ()٤(، وتبعه على ذلك ابن إدريس احللي      )٣()أربع أصابع مفرجات   ؛ )ه

)..هـ٦٧٦املتوىف عام ()٥(قق احلليواحمل

ــ ٧٢٦املتوىف عام ) (رمحه اهللا(ــ وقال العالمة احللي   ٦ مث يربـع  : (يف التـذكرة ) ه
القرب مسطحاً، ويكره التسنيم، ذهب إليه علماؤنا أمجع، وبه قال الشافعي، ألن رسـول          

رأيت قرب : حممدوسلم سطح قرب ابنه إبراهيم، وقال القاسم بن     وآله   اهللا صلى اهللا عليه   
.وسلم، وقرب أيب بكر وعمر مسطحةوآله النيب صلى اهللا عليه

ــ رواية حممد بن مسلم عن أحدمها عليهما السالم ــ أي الشيعة  :ومن طريق اخلاصة 

.»وربع قربه«
وألن قبور املهاجرين واألنصار باملدينة مسطحة، وهو يدل على أنه الـسنة، وأنـه          

ــو حن  ــال أب ــوري، وأمحــد أمــر متعــارف، وق ــة، ومالــك، والث ــسنيم، ألن : يف ــسنة الت ال
أخربين من رأى قرب النيب وصاحبيه مسنمة وهـو مرسـل فـال عـربة       : إبراهيم النخعي قال  

.)٦()به

)١( 
)٢( 
)٣(
)٤( 
)٥( 
)٦( 
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:أقول

وسبب اختالف أهل السنة بني التـسطيح والتـسنيم يعـود إىل وجـود قـربين للـنيب        
أيب طالب عليهمـا الـسالم وكـان    وسلم، األول بناه اإلمام علي بن وآله صلى اهللا عليه 

.مسطحاً، والثاين عملته عائشة وكان مسنما، كما سيمر بيانه الحقاً

فإن القرب احلقيقي كـان مرتفعـاً عـن األرض ـذا النحـو لكـن الـذي                  :وعليه
حتـار كـثري مـن احلفـاظ يف كيفيـة تـصور       اكان يف بيت عائشة فهو خمتلف متامـاً حـىت        

نبـوي، وذلـك الخـتالف الروايـات يف وصـفها لـشكل القـرب            احلالة اليت عليها القرب ال    
بل احتـاروا يف داللـة روايـة القاسـم بـن حممـد       !؟نه مسنماأ، أم أهو مسطحالنبوي  

تـدل علـى التـسطيح،    أبن أيب بكر الذي شاهد القبور الثالثة يف بيت عمته عائـشة،     
ري، وتـصحيح  أم على التسنيم، كما هو واضح يف كالم البيهقي، واحلاكم النيسابو     

الذهيب لرواية القاسم، وإنكار األلباين عليهمـا حمـاوالً رد هـذه الروايـة، واضـطرابه                
هو كذلك يف داللتها بني التسطيح والتسنيم ــ كما سيمر علينا الحقـاً عنـد مناقـشة          

.قول األلباين ــ

ن للقرب النبوي الـشريف، الـشكل األول كـان مـسطحاً      ان خمتلف هناك شكال :إذن
اً عن األرض حنو أربع أصابع وهو ما شاهده ابن نسطاس والـشكل الثـاين كـان     ومرتفع

).ثانياً(تدل عليه النصوص اآلتية كما يف ما مسنما وهو 

وھو خالف القبر الحقیقيلقبر الذي كان في بیت عائشة مسّنٌمالنصوص التي تدل على أن ا: ثانیًا

يف صفة القبور يف بيت عائشة ذكرنا سابقاً ما أخرجه احلاكم عن القاسم بن حممد
ونوردها هنا مع بقية الروايات اليت تصف أن القرب الذي كان يف بيت عائشة كان مـسنما     
وخمتلفاً عن القرب الذي ظهر عند سقوط جدار املسجد والذي عملـه اإلمـام علـي عليـه              

.السالم يف احلجرة النبوية اخلاصة
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كـشفي يل قـرب   ايا أمـاه  : فقلتدخلت على عائشة،: (ــ قال القاسم بن حممد  ١
ــ وسلم وصاحبيه؟وآله النيب صلى اهللا عليه ــ

ــة مبطوحــة ببطحــاء العرصــة     فكــشفت يل عــن ثالثــة قبــور ال مــشرفة وال الطئ
.)١()احلمراء

فاحلديث يدل بوضوح بـأن القـرب النبـوي املوجـود يف بيـت عائـشة مل يكـن الزقـاً             
كـان أقـرب إىل التـسنيم مـن         : مـراء، مبعـىن   باألرض وإمنا مبطوحاً ببطحـاء العرصـة احل       

.)٣(، واأللباين)٢(تيميةالتسطيح، وهو ما أقره ابن 

    فضال عن بعض النصوص اليت تصرح بأن القرب الذي كان يف بيت عائشة مسنم ،
:وهي كاآليت

إنه رأى قـرب الـنيب صـلى اهللا    : (ــ روى البخاري يف صحيحه عن سفيان التمار    ١
.)٤()لم، مسنماــ وسوآله عليه ــ

أخربين أبو بكر : (عن ابن جريح، قال) هـ٢١١املتوىف عام (ــ أخرج الصنعاين ٢
ــ وسـلم رفـع جدتـه شـرباً، وجعلـوا       وآله   عن غري واحد، أن قرب النيب صلى اهللا عليه ــ         

.)٥()ظهره مسنما ليست له حدبة

: لتمـار، قـال  عن سـفيان ا  ) هـ٢٣٥املتوىف عام   (ــ أخرج ابن أيب شيبة الكويف        ٣

)١(

 

)٢(
)٣(
)٤( 
)٥( 
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ــ وسلم فرأيت قـرب الـنيب صـلى    وآله دخلت البيت الذي فيه قرب النيب صلى اهللا عليه ــ       (
.)١()ــ وسلم وقرب أيب بكر وعمر مسنمةوآله اهللا عليه ــ

أخـربين مـن رأى     : (ــ روى الزيلعي، عن محاد بن سليمان، عن إبراهيم، قال          ٤
وقرب أيب بكر، وعمر، ناشزة مـن األرض عليهـا   ــ وسلموآله  قرب النيب صلى اهللا عليه ــ     

.)٢()فلق من مدر أبيض

سألت ثالثة كلهم له يف قرب : (ــ روى الزيلعي عن عمرو بن مثة عن جابر قال٥
وسلم أب، سألت أبا جعفر حممـد بـن علـي علـيهم الـسالم،         وآله   النيب صلى اهللا عليه   

عبد اهللا بـن عمـر بـن اخلطـاب،     وسألت القاسم بن حممد بن أيب بكر، وسألت سامل بن       
.)٣()ا مسنمةإ: أخربوين عن قبور آبائكم يف بيت عائشة؟ فكلهم قالوا: قلت

:أقول

وآله إن من بني أهم الروايات اليت حتدثت عن صفة قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه
وسلم يف بيت عائشة هي هذه الرواية اليت أخرجها الزيلعي عن جـابر وقـد توجـه فيهـا               

: سؤال إىل ثالثة كل له أب كان قربه يف بيت عائشة، فقد نـصت الروايـة علـى لفـظ           بال
).أخربوين عن قبور آبائكم يف بيت عائشة(

:والذي يهمنا هنا أمور، منها

ــ نص اإلمام البـاقر عليـه الـسالم علـى أن القـرب النبـوي الـذي كـان يف بيـت                 ١
القرب النبوي يف رواية سـابقة بأنـه   يف حني وجدنا أنه عليه السالم يصف      ) مسنما(عائشة  

ح وهـذا يكـشف عـن أن هنـاك     كان مرتفعاً عن األرض حنو شرب مما يدل على أنه مسطّ         

)١( 
)٢( 
)٣( 
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قربين خمتلفني يف الشكل وأن الذي يف بيت عائشة كان مسنما، ولـو كـان جـابر مل حيـدد        
روايـة  لوجـدنا أن اإلمـام أجابـه كمـا يف ال     ) يف بيت عائشة  (نه مل يأت بلفظ     إاملكان، أي   

.السابقة

قبور آبائكم يف بيت : (ــ إن سكوت اإلمام الباقر عليه السالم على قول جابر      ٢
).عائشة

ملـاذا سـكت   :يـسأل ال يدل على أنه إمضاء لصحة هـذا املـدعى أو لعـل سـائالً            
:اإلمام علي واألئمة عليهم السالم عن ذلك، واجلواب هو

لنبوية مـن العمـل يف التقيـة حـىت        ال خيفى على املطلع على مذهب العترة ا       / ألف
.ورد فيها عنهم أحاديث مجة حىت أصبحت من الضرورات الشرعية يف املذهب

كما أن هناك أموراً كثرية سكت عنها أئمة أهل البيت علـيهم الـسالم ألـم     / باء
هم األدرى يف تقرير مصلحة األمة، ولذلك جند مثالً سكوت اإلمام علي عليه الـسالم       

اخلالفة  عن فدك، بل يكفي يف ذلك تصرحيه عليه السالم بوجود أعمال كـثرية            ملّا توىل   
وسـلم وأنـه سـكت عنـها لقلـة الناصـر       وآلـه  غريت فيها سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه     

:وتشبث الناس بالبدع كقوله

ــالفوا فيهـــا « ــه رســـول ا صـــلى ا عليـــهقـــد عملـــت الـــوالة قبلـــي أعمـــاال خـ وآلـ
ــه، نا  ــده مغرييـــن لـــسنته  متعمـــدين خلالفـ ــضني لعهـ ــاس علـــى  ،قـ ــو محلـــت النـ ولـ

وحولتـها إىل مواضـعها وإىل مـا كانـت يف عهـد رسـول ا صـلى ا            ،تركها
حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعيت الذين لتفرق عين جندي،عليه وآله

         صـلى      عرفوا فضلي وفرض إمـاميت مـن كتـاب ا عـز وجـل وسـنة رسـول ا
ــه الــسالم فرددتــه إىل     ا عليــه وآلــه، أرأيــت   ــو أمــرت مبقــام إبــراهيم علي املوضــع  م ل

الذي وضعه فيه رسول ا صلى ا عليه وآله، ورددت فدك إىل ورثـة فاطمـة     
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كمـــا كــــان،  وآلـــه  ورددت صـــاع رســـول صـــلى ا عليـــه    ،عليهـــا الـــسالم  
ألقــوام مل متــض هلــم ومل  وآلــه وأمــضيت قطــائع أقطعهــا رســول ا صــلى ا عليــه  

قــضايا مــن ورددت،ورددت دار جعفــر إىل ورثتــه وهدمتــها مـن املــسجد تنفـذ، 
، اجلور قضي هبا، ونزعت نساء حتت رجال بغـري حـق فـرددهتن إىل أزواجهـن        

واســتقبلت هبـــن احلكــم يف الفـــروج واألرحـــام، وســبيت ذراري بـــين تغلـــب،     
أعطيـــت كمـــا و،مـــن أرض خيــرب، وحمـــوت دواويـــن العطايــا  ورددت مــا قـــسم 

عليــهكــان رســول ا ومل أجعلــها دولــة بــني  ،يعطــي بالــسويةوآلــه صــلى ا
وأنفــذت مخـــس الرســـول  ،املنـــاكحوألقيـــت املـــساحة، وســويت بـــني ،األغنيــاء 

وآله رسول ا صلى ا عليهورددت مسجدكما أنزل ا عز وجل وفرضه 
، وسـددت مـا فـتح فيـه مـن األبـواب، وفتحـت مـا سـد منـه،          إىل ما كان عليـه    

،وأمــرت بــاحالل املتعــتني  ،سح علــى اخلفــني، وحــددت علــى النبيــذ    وحرمــت املــ 
وألزمـت النـاس اجلهـر ببـسم     ، بالتكبري على اجلنائز مخـس تكـبريات    وأمرت

وآله وأخرجت من أدخل مع رسول ا صلى ا عليه، ا الرمحن الرحيم
وأدخلـت  أخرجـه، وآله ممن كان رسول ا صلى ا عليه   ،يف مسجده 
ممن كان رسول ا صلى وآله بعد رسول ا صلى ا عليهمن اخرج

وعلـى الطـالق   ،النـاس علـى حكـم القـرآن    ومحلت،أدخلهوآله   ا عليه 
وحـــدودها، ورددت الوضــــوء  علـــى الــــسنة، وأخـــذت الــــصدقات علـــى أصــــنافها   

ورددت أهــل جنــران إىل  ، والغــسل والــصالة إىل مواقيتــها وشــرائعها ومواضــعها    
نبيـه صـلى   دت سـبايا فـارس وسـائر األمـم إىل كتـاب ا وسـنة         مواضعهم، ورد 

.ا عليه وآله

وا لقـد أمـرت النـاس أن ال جيتمعـوا يف شـهر رمــضان إال يف     ،إذا لتفرقـوا عـين  
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ــل ،وأعلمتـــــهم أن اجتمـــــاعهم يف النوافـــــل بدعـــــة،فريـــــضة فتنـــــادى بعـــــض أهـــ
ا عــن يــا أهــل االســالم غــريت ســنة عمــر ينــهان    : معــيعــسكري ممــن يقاتــل  

ــضان تطوعـــا    ــهر رمـ ــة جانـــب   ولقـــد خفـــت ،الـــصالة يف شـ ــوروا يف ناحيـ أن يثـ
وطاعـــة أئمـــة الـــضاللة،مـــا لقيـــت مــن هـــذه األمـــة مـــن الفرقــة   ،عــسكري 

.والدعاة إىل النار

:وأعطيت من ذلك سهم ذي القربى الذي قال ا عز وجل

P...   <   ;    :   9   8   7   6   5   4   3   2     1

=...O)١(.

 عليـه  عنى بذي فنحن وا بنفسه وبرسوله صـلى ا القربى الذي قرننا ا
:فقال تعاىلوآله 

P...g  f  e  d   c  b   a  ̀...O)٢(.

).فينا خاصة(

P...hn  m  l  k   j    io  v    u   t  s  r  q  p
wxz  y...O.

).يف ظلم آل حممد(

P...�  ~  }     |O.

ووصـى بـه نبيـه صـلى ا عليـه      ،وغنـى أغنانـا ا بـه   ،رمحة منـه لنـا  ،ملن ظلمهم 

)١( 
)٢( 
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أكــرم ا رســوله صــلى ا عليــه ،لنــا يف ســهم الــصدقة نــصيباومل جيعــل،وآلـه 
ــه ــا أهــل البيــت  ،وآل ــا مــن أوســاخ  ،وأكرمن النــاس، فكــذبوا ا  أن يطعمن

فرضـه  ومنعونـا فرضـا  ،وجحـدوا كتـاب ا النـاطق حبقنـا    ،وكذبوا رسوله 
.ا لنا

ــا بعــد نبينــا صــلى ا عليــه وآلــه         ــه مــا لقين وا ،مــا لقــي أهــل بيــت نــيب مــن أمت
.)١(»وال حول وال قوة إال با العلي العظيم،ظلمنااملستعان على من

فضال عن ذلك فإن األئمة علـيهم الـسالم كـانوا يـشريون إىل أن القـرب              / جيم
الثامنـة مـن   املـسألة  يف   النبوي احلقيقي ليس يف بيت عائشة وذلـك كمـا مـر مفـصالً             

وسـلم يف بيـت فاطمـة عليهـا        وآلـه    مل يدفن النيب صـلى اهللا عليـه       : (املبحث السابق 
).السالم

إن تأكيد ثالثـة أشـخاص وإمجـاعهم علـى أن القبـور الـيت يف بيـت عائـشة          / دال
كانت مسنمة ليقطع الطريق على املعترض بأا كانت مسطحة مما يعين أن القـرب النبـوي         

رآه بعض الناس عند سقوط جدار املسجد هو القـرب احلقيقـي الـذي عملـه اإلمـام        الذي  
علي عليه السالم والذي رآه ابن نسطاس فكان مسطحاً مرتفعاً عن األرض حنـو أربـع              

.أصابع

:ولذلك

حاول بعض احلفاظ اجلمـع بـني التـسنيم والتـسطيح يف صـفة القـرب النبـوي كـابن            
ضعيف رواية القاسم بـن حممـد فاضـطرب كـثرياً ـــ كمـا           ، بينما حاول األلباين ت    )٢(القيم

.اآلتية ــاملسألة سيمر يف 

)١( 
)٢( 
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ل تصفه الروايات على شكلني خمتلفني، الشكحينما وجد األلباين أن القرب النبوي  
مما يعـين أن  ،مسنم: والشكل الثاين؛عن األرض، بنحو من شرب    األول مسطح ومرتفع  

البـد مـن إجيـاد حـل هلـذه      وسلم ومـن مثّ وآله هناك قربين للنيب األعظم صلى اهللا عليه  
قــة احلــال الوصــول إىل حقياملعظلــة، الــيت قــد تــؤدي إىل البحــث والتحقيــق، ومــن مثّ  

.والشكل احلقيقي للقرب النبوي

: إذ إنين ال أعتقد أن خيطر علـى بالـه  ؛أو لعل األلباين أراد التعتيم على أمر آخر     
وسـلم يف دارهـا؛   وآله أن عائشة كانت قد صنعت قرباً ومهياً لرسول اهللا صلى اهللا عليه  

منا ألنه يـدرك أن  فكان هو السبب الذي دفعه للطعن يف سند رواية القاسم بن حممد، وإ     
رواية القاسم تكشف عن اضطراب أهل السنة واجلماعة يف فهم رواية القاسم بن حممد           

وقـد  : (، وهو ما اعترف به ابن تيمية فقالومن مث اضطربوا يف معرفة صفة القرب النبوي     
).كانت مسنمة أو مسطحة)١(أختلف هل

بتسطيح القبور ويف نقوموفذهبوا إىل خمالفة التسطيح بعلة أن الشيعة هم الذين ي   
:ذلك قالوا

ومن هنـا ذهـب مـن ذهـب مـن الفقهـاء إىل تـرك بعـض            : (قال ابن تيمية  : ألف
املستحبات إذا صارت شعاراً هلم ــ أي الشيعة ـــ فإنـه وإن مل يكـن التـرك واجبـاً لـذلك        

.)٢()لكن يف إظهار ذلك مشاة هلم فلن يتميز السين من الرافضي

ورد اجلمهور على ابن أيب هريرة يف دعواه أن التسنيم  : (نوويقال احلافظ ال  : باء
أفضل لكون التسطيح شعار الرافضة فال يضر موافقة الرافضي لنا يف ذلـك ولـو كانـت               

)١( 
)٢( 
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.)١()موافقتهم لنا سببا لترك ما وافقوا فيه لتركنا واجبات وسننا كثرية

.)٢(التسنيم أفضل خمالفة لشعار الروافض: قال الرافعي: جيم

:قولأ

إىل ) الفقهاء(تكشف عن مستوى التفكري الذي كان سيوغه هؤالء وهذه األقوال  
الناس، فضالً عن كشفها عن حال األمة اليت أمنت هؤالء فجاءت تأخذ عنهم شـرعها       
ومذهبها الذي تذهب به إىل اهللا تعاىل فهؤالء يتعمدون خمالفة السنة النبوية على الرغم           

عوة إىل الـسنة لكنـهم يقـرون بـأم خيـالفون عمـداً سـنة        من محلهم لشعار التسنن والد   
وسلم دون مربر شرعي سـوى التفريـق بـني أبنـاء األمـة            وآله   رسول اهللا صلى اهللا عليه    

صـلى اهللا  اإلسالمية كما يصرح بذلك ابن تيمية متجـاهراً ومتجريـاً علـى اهللا ورسـوله               
اجبـاً لكـن يف اظهـار ذلـك     وان مل يكـن التـرك ـــ للـسنة ـــ و        «: وسلم فيقول وآله   عليه

.»مشاة هلم فلن يتميز السين من الرافضي

قيقي للقـرب النبـوي   ملذاهب األربعة يف معرفة الشكل احل     ااضطرب فقهاء    :من هنا 
وهي كما يلي يف الفقرة أوالًمسنما ومنهم يف كونه مسطحا أومل يقطع أحد:

لنبــــوي بــــين التــــسطيح أو اضــــطراب فقهــــاء المــــذاهب األربعــــة فــــي صــــفة القبــــر ا : أوالً
التسنيم

ـى عليـه الـصالة    ): وهو من فقهاء املذهب احلنفي  (ــ قال ابن جنم املصري،       ١
.)٣(والسالم عن تربيع القبور، ومن شاهد قرب النيب أخرب أنه مسنم

يف بـاب مـن   ) وهو من فقهاء املـذهب احلنفـي     (ــ قال املارديين يف اجلوهر النقي        ٢

)١(
)٢( 
)٣( 
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دل ذلـك علـى   )قبـورهم مبطوحـة   (مـىت صـحت روايـة القاسـم         : (قال بتـسنيم القبـور    
ـ  قلت   ــ )التسطيح وعـن ابـن الـزبري انـه ملـا      ،هو املسطحمل أر أحدا صرح بان املبطوح     ـ

فاهـاب النـاس إىل   ،أيها الناس ابطحوا:أراد بناء الكعبة كانت يف املسجد جراثيم فقال    
.ــبطحه 

ي منخفضا حىت أا ارتفع منه منبطحا ن جيعل مأالبطح :قال الزخمشري يف الفائق
ـ  يستوي ويـذهب التفـاوت     ـ  انتـهى كالمـه   ــ هـذا قولـه مبطوحـة معنـاه ليـست      فعلـى ــ

وكذا حـديث علـي ال تتـرك قـربا       ،يدل على ذلك   ،وقوله ال مشرفة وال الطئة     ،مبشرفة
:وقيل يف قوله تعاىل،اي سويته بالقبور املعتادة،اال سويتهمشرفا

P... n  m  l  koO)١(.

.أي جنعلها مستوية

يف كتابه الكبري يف اختالف العلماء حديث القاسم مث قال ليس يف  وذكر الطحاوي 
.بالبطحاء وهي مسنمةألنه جيوز أن تكون مبطوحة؛هذا دليل على تربيع وال تسنيم

حيتمل أن تكون مبطوحة والتسنيم يف وسطها فهذا اخلـرب         :ويف التجريد للقدوري  
:وذكــر البيهقــي حــديث التمــار مث قــال ،التمــار صــريح يف التــسنيمثوحــدي،حمتمــل

خالف اصطالح أهل هذا هذاــ قلت ــ)وحديث القاسم أصح وأوىل أن يكون حمفوظا(
ألنه خمرج يف صحيح البخاري وحديث القاسم مل خيرج      ،الشأن بل حديث التمار أصح    

:ن يونس عن سفيان التمارويف مصنف ابن أيب شيبه ثنا عيسى ب،الصحيحمنيءيف ش
بكـر وعمـر   فرأيـت قـربه وقـرب أيب   دخلت البيت الذي فيه قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم  

وفيه أيضا ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان عن أيب حصني عن الشعيب رأيت قبـور       ،مسنمة
الطربي عن قـوم ان الـسنة   ىوحك،أحد جثى مسنمة وهذان السندان صحيحان    شهداء

)١( 
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.ومل يزل املسلمون يسنمون قبورهم، ة القبور سنة متبعةأن هيأواستدل هلم ب،التسنيم

مث قال ثنا ابن بشار ثنا عبد الرمحن ثنا خالد بن أيب عثمان قال رأيت قرب ابن عمر 
من تسويتها باألرض أو رفعها نيال أحب ان يتعدى فيها أحد املعنيقال الطربي  ؛مسنما

القبـور ليـست   وتـسوية :قـال ؛املـسلمني يف ذلـك  مسنمة قدر شرب على مـا عليـه عمـل     
.)١()ــبتسطيح

): وهو مـن فقهـاء املـذهب احلنفـي    (ــ قال أبو بكر الكاشاين يف بدائع الصنائع    ٣
أخربين من رأى قرب رسول اهللا وقـرب أيب بكـر وعمـر           : عن إبراهيم النخعي أنه قال     يرو

.)٢(ا مسنمةأ

يف الـشرح الكـبري بـني    ) هاء املـذهب املـالكي  وهو من فق (ــ واحتار أبو الربكات      ٤
وندب رفـع قـرب كـشرب مـسنما، أي كـسنام الـبعري هـذا هـو                  : الندب يف التسنيم وكراهته   

أي التـسنيم، وحينئــذ فيــسطح نــدبا  ) وتؤولــت أيـضاً علــى كراهتــه : (املـذهب، وقولــه 
.)٣()ضعيف

صلى اهللا عليـه واعلم أن قرب النيب): (وهو من فقهاء املالكية(ــ قال الدسوقي   ٥
وسلم وأيب بكـر وعمـر روي أـا مـسنمة، وروي أـا مـسطحة، وروايـة التـسنيم                    وآله  
.)٤()أثبت

وقرب الـنيب وأيب بكـر وعمـر      ): (وهو من فقهاء املالكية   (ــ قال احلطاب الرعيين      ٦
.)٥()مسنمة، وهو أحسن

)١(
)٢( 
)٣( 
)٤( 
)٥( 
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سـم بـن   صحت رواية القا): (وهو من فقهاء املذهب الشافعي    (ــ قال البيهقي     ٧
القرب غير عما كـان،     : حممد وصحت رواية سفيان التمار اليت أخرجها البخاري، فنقول        

فكان أول األمر مسطحاً كما قال القاسم، مث ملا سـقط اجلـدار يف زمـن الوليـد بـن عبـد          
.)١()امللك، وقيل يف زمن عمر بن عبد العزيز أصلح فجعل مسنما

ب األربعة وقد نصت مبجملها على أن فهذه جمموعة من أقوال فقهاء املذاه:إذن
وسلم يف بيت عائشة كان مـسنماً، يف حـني رجـح البيهقـي     وآله  قرب النيب صلى اهللا عليه    

.أنه كان مسطحاً يف بادئ األمر مث قام الوليد بن عبد امللك بتسنيمه

:وأقول

تهأبل أعاده الوليد بن عبد امللك أو عمر بن عبد العزيز كما كان على شكله وهي
هـا علـى مـا    ءاليت وجدها عليه ومل يغري فيه، فقد وجده مسنما مع قرب الشيخني فأعاد بنا          

هـ، وحينها مل يكن هناك نشوء للمذاهب فقد ولد مالك سنة ٩٣هي عليه وذلك يف عام 
هـ وولد الشافعي يف هذه السنة ومن مث ١٥٠هـ، وتويف أبو حنيفة سنة ١٧٩هـ وتويف ٩٣

ذا عمل عمر بن عبد العزيز مبا هية كما كان ألئمة املذاهب ولمل تكن هناك اجتهادات فق
.ه فجعل القرب النبوي مسنما كما وجده يف بيت عائشةرآ

مناقـــشة قـــول األلبـــاني فـــي تـــضعيفه لروايــة القاســـم بـــن محمـــد ومحاولتـــه حـــل    : ثانيــاً 
!!اإلشكال الذي وقع فيه فقهاء المذاهب األربعة فطعن في البخاري وغيره

الذي كان وراء طعن األلباين يف سند رواية القاسم بن حممد واضطرابه السببإنّ
فيها كغريه بني التسطيح والتسنيم يعود إىل تستره على حقيقة واضحة وهي إن الـسلف               

وسلم؛ وال هم هلـم سـوى خمالفـة    وآله واخللف خيالفون سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه     
.السالمالثقلني كتاب اهللا وعترته أهل بيته عليهم

)١( 
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أخرجه أبو داود، واحلاكم، وعنـه  : (ولذا قال األلباين عن رواية القاسم بن حممد 
البيهقي، وابن حزم، عن طريق عمـرو بـن عثمـان بـن هـانئ، عـن القاسـم بـه، وقـال                 

:احلاكم

:وأما البيهقي فقال! ، ووافقه الذهيب)صحيح اإلسناد(

)!!إنه أصح من حديث سفيان التمار(

هذا خالف اصطالح أهل هذا الشأن، بل حـديث         : (بن التركماين وقد رد عليه ا   
التمار أصح ألنه خمـرج يف صـحيح البخـاري، وحـديث القاسـم مل خيـرج يف شـيء مـن             

.الصحيح ــ
:قلت، ــ والقول لأللباين ــ

هذا الرد ال يكفي، قد يكون إسـناد احلـديث املخـالف حلـديث البخـاري أصـح،                   
م ترجيح حديث التمار إال ببيان علـة حـديث القاسـم    وأقوى من سند البخاري، فال يت     

نه دونه يف الصحة، وهو الواقع هنا فإنه علته عمرو بن عثمـان بـن     أأو على األقل بيان     
.ةهانئ، وهو مستور كما قال احلافظ يف التقريب ومل يوثقه أحد ألبت

فتصحيح احلاكم حلديثه مـن تـساهله املعـروف، ومتابعـة الـذهيب لـه مـن أوهامـه                   
.الكثرية اليت ال ختفى على من تتبع كالمه يف تلخيص املستدرك

لـيس معنـاه   ) مبطـوح (مث إنه لـو صـح فلـيس معارضـا حلـديث التمـار ألن قولـه         
، وهـو ظـاهر يف   )النهايـة (مسطح، بل ملقى فيه البطحاء وهو احلـصى الـصغرية كمـا يف      

تـسنيم، وـذا مجـع ابـن     فهذا ال ينـايف ال ) مبطوحة ببطحاء العرصة احلمراء: (اخلرب نفسه 
وقربه مسنم مبطوح ببطحاء العرصة احلمراء ال مبين ): (الزاد(القيم بني احلديثني فقال يف 

).انتهى كالم األلباين(، )١()وال مطني وهكذا كان قرب صاحبيه

)١( 
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:وأقول
بعضه بعضاً فال يقوم هلما قائم، وهذا ما ظهـر  يضربــ إن من صفات الباطل أن    ١

يف قوله للرد على رواية القاسم اليت أخرجها احلـاكم هـو         ئاين فهو أول ما يبتد    يف قول األلب  
أنه طعن يف إسناد البخاري الذي أقاموا الدنيا وأقعدوها يف صحته، وإنه ال يعلـوه كتـاب يف            

.)١(اإلسالم بعد القرآن حىت نسجوا من حوله أساطري كثرية ال يسعنا ذكرها هنا

قـد يكـون إسـناد احلـديث        : (الـسلفية املعاصـر ليقـول     مث يأيت األلباين وهـو إمـام        
نـه لكـذلك، إذ يكفـي أن        إواحلـق يقـال     ) املخالف للبخاري أصح وأقوى من البخـاري      

ــن        ــوا خبــروجهم ع ــن عرف ــسني وم ــولني واملدل ــذابني واه ــن الك ــروي ع ــاري ي البخ
.، كعمران بن حطان)٢(اإلسالم

خاري، وإمنا طعن يف علمني مـن  ــ مل يكتف األلباين بالطعن يف صحة إسناد الب     ٢
أعالم أهل السنة واجلماعة يشار هلمـا بالبنـان عنـد املعاصـرين هلـم والتـالني، فيقـول يف            

).فتصحيح احلاكم حلديثه من تساهله املعروف: (احلافظ احلاكم النيسابوري

ومتابعة الـذهيب لـه ـــ أي للحـاكم ـــ مـن           : (وقال يف احلافظ مشس الدين الذهيب     
).تلخيص املستدرك(على من تتبع كالمه يف اليت ال ختفىكثريةأوهامه ال

فإذا كان البخاري ال يصح إسناده، واحلاكم متساهل يف األحاديث، والذهيب يتبع 
األوهام، فبمن يقتدي األلباين وأهل السلف، ومن أين أخذوا مذهبهم الـذي سيـسأهلم        

!!عنه؟ــ تعاىل ــ اهللا 
أعجـب مـن طعنـه يف    وقاسم بن حممد بن أيب بكر هـ   ــ إن بيانه لعلة حديث ال      ٣

وذلك أنه اعتمد التدليس وعدم املصداقية وخمالفة الضوابط        ؛البخاري واحلاكم والذهيب  

)١(
 

)٢( 
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:العلمية فقال

عمرو بن عثمان بن هانئ، وهـو مـستور، كمـا         : فإن علته، أي حديث القاسم    (
!)!ةقال احلافظ ــ ابن حجر ــ يف التقريب، ومل يوثقه أحد ألبت

يف حني أن هذه العلة، علة غري علمية بل هي اام ال مربر له سوى عجز األلباين 
عن رد هذا احلديث الصحيح واضطرابه فيه، وذلك لعدم مقدرته على رد التعـارض يف            

.صفة القرب النبوي يف بيت عائشة بني التسطيح والتسنيم

: عثمـان بـن هـانئ   ــ إن اعتماد األلباين علـى قـول ابـن حجـر يف عمـرو بـن                  ٤
، ال يعد قدحاً يف الرجل، بل القدح كل القدح مبن اعتمـد الكـذب أسـلوباً يف            )مستور(

.تضليل الناس عن احلقائق

فضالً عن ذلك فقد تراجع احلافظ ابـن حجـر عـن هـذا القـول يف كتابـه ـذيب                  
.)١()ذكره ابن حبان يف الثقات: (التهذيب، فقال

ن احلـافظ ابـن   أفهـو فاقـد للمـصداقية وذلـك       ) ةلبتـ مل يوثقه أحد أ   (ــ أما قوله     ٥
وقد نص على إخراج ابن حبان لعمرو بن عثمان بن هـانئ يف    )٢(حبان عده من الثقات   

.)٤(، واملزي)٣(الثقات غري واحد من احلفاظ كابن حجر

وحديثـه يف مـسند أمحـد أيـضاً، كأنـه      : (فضالً عن ذلك فقد قال عنه الـذهيب    
األلباين يف كثرة أوهام الذهيب أعرض عن رأيـه يف عمـرو         ، ولعل اعتقاد    )٥()صدوق

.بن عثمان

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
)٥( 
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ــ إن هذا احلديث الذي أخرجه احلاكم والذهيب مل يكـن حمـصوراً مـا بـل قـد             ٦
:أخرج احلديث غري واحد من احلفاظ ــ نذكرهم حسب التسلسل الزمين ــ وهم كاآليت

.)١()هـ٢٣٠املتوىف عام (احلافظ ابن سعد : ألف

.)٢()هـ٣٠٧املتوىف عام (يعلى املوصلي واحلافظ أب: باء

.)٣()هـ٣١٠املتوىف عام (احلافظ ابن جرير الطربي : جيم

.)٤()هـ٣٤٥املتوىف سنة (احلافظ املسعودي : دال

.)٥()هـ٦٢٠املتوىف سنة (املقدسي ةاحلافظ ابن قدام: هاء

.)٦()هـ٧٦٢املتوىف عام (احلافظ الزيلعي : واو

.)٧()هـ٧٤٢املتوىف عام (ملزي احلافظ ا: زاي

.)٨()هـ٧٧٤املتوىف عام (احلافظ ابن كثري األموي : حاء

.)٩()هـ٨٥٢املتوىف عام (احلافظ ابن حجر : طاء

وغريهم من احلفاظ الـذين رووا هـذا احلـديث الكاشـف عـن صـفة القـرب النبـوي             
روايـات يف  مسطحا لتعارض الوالذي كان يف بيت عائشة واضطرام بني كونه مسنما أ   

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
)٥( 
)٦( 
)٧( 
)٨( 
)٩( 
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.وسلموآله والسبب يعود إىل وجود قربين للنيب صلى اهللا عليه،ذلك

هو القرب احلقيقـي الـذي بنـاه اإلمـام علـي بـن أيب طالـب عليـه الـسالم               : فاألول
وكـان  ،املوجود يف احلجرة النبوية اخلاصة يف داخل املسجد حيث فاضت روحه املقدسـة   

بع وهو الذي رآه ابن نسطاس حينمـا اـدم   مسطحاً ومرتفعاً عن األرض حنو أربع أصا    
تباعهم سنة رسول اجدار املسجد، وهو الذي عليه أئمة العترة النبوية عليهم السالم يف     

وسـلم يف ســنة التـسطيح؛ والقــرب الثـاين املختلــق هـو يف بيــت     وآلــه اهللا صـلى اهللا عليـه  
ن أيب طالـب عليـه   اإلمـام علـي بـ      بنـاه عائشة، وقد كان مسنما وخمتلفاً عن القرب الـذي          

وسـلم وتغـسيله   وآلـه  وذلك لكونه من قام بتجهيز رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        ؛السالم
وسـلم،  وآلـه  وتكفينه والصالة عليـه ودفنـه يف حجرتـه وتـسطيح قـربه صـلى اهللا عليـه          

إذ مل جيـد أمامـه سـوى الرجـوع     ؛ولذلك جند األلباين يتراجع عن طعنه يف سند احلديث       
.مسنمة) وحةمبط(إىل أن معىن 

:أيضاًولذلك

الذي عليـه  الوضع الصحيح وال أصحاب السير،مل يثبت عند أحد من املؤرخني     
الـشكل الـذي عليـه القـرب املطهـر      القبور؛ ومل يصل أحد منهم إىل حالة القطع بـأن      هذه

أم انممهــا مــسنأ.أو قــرب أيب بكــر وعمــر،وســلموآلــه صــلى اهللا عليــه للــنيب األكــرم 
؟أو عند قدميه؟ما عند رأسهأأم ؟لهموازيان مها وأ؛ انمسطح

وأيـن يقـع موضـع القـرب     اليت دلت عليهـا النـصوص  !؟أو غري ذلك من األشكال  
إين أحـدثت بعـد رسـول اهللا    «: املتبقي لنفر واحد الذي قيل لعائشة ان تدفن فيه فقالت  

.)١(»البقيعفنوين مع أزواجه فدفنت بدحدثاً، اوسلم-وآله -صلى اهللا عليه 

)١(
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ند أكتاف رسول اهللا صلى اليوم من أن قرب أيب بكر هو عأما ما هو متعارف عليه     
وان قـرب عمـر عنـد اكتـاف أيب بكـر متـآخر عنـه          ،خر عنه قليالً  أمتوسلم  وآله   اهللا عليه 

ع يد الساسة الذين أرادوا بذلك رسم صورة تغطي على حقيقة ترك       صنفهو من    ،قليالً
وسلم عند وفاته وتـسابقهم للجلـوس   وآله ول اهللا صلى اهللا عليه   كثري من الصحابة رس   

الثالثـة وهـي ـذه    على كرسي احلكم فضالً عما حيققه هذا الوضع الذي عليـه القبـور        
إمنـا كـان   التفاضل بـني أصـحاب القبـور الثالثـة     إنّ: مفادهاالكيفية من تأسيس عقيدة    

لباطل ال يدوم، وان من صـفاته ان  على هذه الكيفية، لكن فات هؤالء أن يتذكروا ان ا     
شفأين حمل عثمان بن عفان وقـد دفـن يف مقـابر اليهـود عنـد حـ      يضرب بعضه بعضاً،    

. (١)كوكب

! ضل عند دفنه مع اليهود؟اأفيكون خارجاً عن هذا التف

ترى لو كانت عائشة قـد أوصـت بـأن تـدفن إىل جنـب هـذه       :ومثت سؤال آخر 
خراً أربهـا متـ  قة جيعلـون  أصحاب الـسياس أن أترى القبور الثالثة فكيف سيكون شكلها    

بـن عفـان يف سـلم    وأين سيكون حمـل عثمـان   ؛عليهاًعن قرب عمر بن اخلطاب أم مقدم   
!؟هذه العقيدة

إذا كان املؤرخون قد لزموا الصمت عن احلجرة الـيت اعتـزل         :ومثت سؤال أيضاً  
؛هلذا احلدثأىمسمٍع ومروالكل يف؛ه شهراً ءنسافيهاوسلم  وآله   صلى اهللا عليه  النيب  

! ؟فكيف م أن يتعرفوا على موضع القرب املقدس وقد منعوا من جمرد النظر إليه

ــل ــه . .ب ــم أن يتحــدثوا عن ــسها  واحلجــرة املق،أىن هل دســة أرادوا ضــياعها وطم
ولــوال أن مـشيئة اهللا قــد سـاقت البخــاري لـذكرها البتلعتــها ألـسن الــرواة     !! بـصمتهم 

.ملؤرخنيولغورا صدور ا

١



٢٣٥.....................................إن القرب النبوي املوجود يف بيت عائشة هو قرب رمزي وخمتلق: املبحث الثالث

:إذن

وكـان يعتكـف   . .ه فيهـا ءالـيت اعتـزل نـسا   ،القرب املقدس هـو يف حجرتـه اخلاصـة     
ه أمري املؤمنني اإلمام علي ودفن. .وتويف فيها. .ونقل يف مرضه إليها. .ويتعبد فيها . .فيها

بن أيب طالب صلوات اهللا وسالمه عليه فيهـا، فـصلوات اهللا وسـالمه وبركاتـه ورمحتـه                
.يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حياًوآله هورضوانه علي

خـارج  مل ولن يكونا يف روضته، بل امـا مل يدفنا يف حجرته و    وإن أبا بكر وعمر     
.ألن بيت عائشة يقع خارج املسجد؟وسلموآله صلى اهللا عليهمسجد رسول اهللا 

صـنعته  ومزيـف  وان القرب النبوي املوجود يف حجرة عائشة هو قرب ومهـي وخمتلـق     
ئشة لتوهم الناس بأنه مدفون يف بيتها، بعد أن نقل إليها لتمرضه فيموت عندها بـني            عا

.سحرها وحنرها كي يكتمل املشهد املزيف فيصبح الوهم حقيقة

:ولذا

وآلـه  حقيقـة انتقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه         : بقي أن نتناول يف هذا الفـصل      
وآلـه  ان انتقالـه صـلى اهللا عليـه    وسلم إىل بيت عائشة يف مرضه الذي تويف فيه؛ لنثبت           

وسلم إىل بيتها ووفاته عندها ودفنه يف حجرا هو من افرازات اخليـال واألهـواء الـذي        
.وسلموآله نسجته أدوات البغض آلل حممد صلى اهللا عليه



٢٣٦

الرابعاِّـبحث 

؟اُّـ بيت عائشة َّـ ايام مرضهوسلموآله يهلصلى اهللا عهل حقا نقل النبي 

للوقوف على حقيقة وفاة رسول اهللا يف بيت عائشة ودفنه فيه البـد مـن                :ئةتوط
صـلى اهللا عليـه  الرجوع إىل معرفة ودراسة الروايات اليت حتدثت عن انتقال رسـول اهللا       

.انطلقنا يف البحث. .إىل بيت عائشة يف أيام مرضه الذي تويف فيه ومن هناوسلم وآله 

 
وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  ملـا أثقـل برسـول اهللا   «:عند النظر إىل قول عائـشة    

!(١)»...واشتد به وجعه استأذن أزواجه يف أن ميرض يف بييت فأذن له

إىل ،وتويف ورأسه بني صـدرها وحنرهـا    ،وإا كانت مترضه   ،ألنه كان يريد ذلك   
.من األحاديثغري ذلك

أريد منه حجب الرؤية عن احلقيقة املرة الـيت ختـرب   . .إمنا هو يف الواقع وهم متعمد 
يف هـذه  وسلم وآله صلى اهللا عليهعن حجم األمل وعظم األذى الذي أنزل برسول اهللا     

!!األيام العصيبة

١




٢٣٧............................نقل النيب صلى ا عليه وآله وسلم إىل بيت عائشة يف أيام مرضه؟هل حقا : املبحث الرابع

:إذن

وكمـا  وسـلم وآلـه  صـلى اهللا عليـه  حقيقة احلال الذي كان عليه رسـول اهللا       فلنر
.مبتدئني أوالً مبا روي عن عائشة،أخرجه حفاظ املسلمني يف مصنفام

،واشـتد بـه وجعـه   وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  ملا ثقل رسـول اهللا   :قالت«.١
فخرج بني رجلني ختط رجاله األرض بني ،استأذن أزواجه يف أن ميرض يف بييت فأذن له

!»وبني رجل آخر-تعين الفضل -ابن عباس 

.بن عباس مبا قالت-عبد اهللا -فأخربت :قال عبيد اهللا

!؟عائشةفهل تدري من الرجل اآلخر الذي مل تسم:قال

.ال:قال قلت

.!!(١)»إن عائشة ال تطيب له نفساً خبري،هو علي«:قال عبد اهللا بن عباس

ل مـن  استأذنت أنا ورج:قال،رواية أيب عمران اجلوين عن يزيد بن بابنوس   . ٢
فلمـا دخلـت جـذبت احلجـاب وألقـت لنـا وسـادة               ،فأذنـت لنـا    ،أصحايب على عائـشة   

.فجلسنا عليها

إذا مر ببايب يلقـي إيل الكلمـة   وسلم وآله  صلى اهللا عليه  كان رسول اهللا     :فقالت
.فينفع اُهللا ا

صـلى اهللا  مث إنه مر ا يومني ومل يقل شيئاً فجلست على وسـادة يف طريـق الـنيب         
.وقد عصبت رأسيوسلم وآله ليهع

١
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:وسلموآله صلى اهللا عليهفقال 

؟ما شأنك
.أشتكي رأسي:فقلت

:وسلموآله صلى اهللا عليهفقال 

.أنا وارأساه
فأرسـل  ،مث مضى فلم يلبث إال يسرياً حىت جيء به حمموالً يف كساء فأدخـل بـييت   

ن أدور بيـوتكن فـإن شـئنت    إين أشتكي وال أسـتطيع أ  :فقال ،إىل نسائه فاجتمعن عنده   
فكنـت أنـا أوصـبه ومل أوصـب مريـضاً قـط          ،فـأذن لـه    ،أذننت يل فكنت يف بيت عائـشة      

.(١)»قبله

كـان رسـول اهللا   :قالـت  ،عائـشة اهللا بـن عتبـة عـن         رواية عبيد اهللا بن عبد    . ٣
فعـرف  ،يدور على نسائه حىت استقر به وهو يف بيت ميمونـة وسلم وآله صلى اهللا عليه  

يا رسول اهللا يومنا الذي يصيبنا ألختنا فقلن،نه حيب أن يكون يف بييتأاء رسول اهللا نس
.(٢)يعين عائشة

 
اليت حتدثت من خالهلا عائشة عن الكيفية الـيت انتقـل ـا           ،هذه الروايات الثالث  

فيهـا التعـارض   اقد بـد ،خريةإىل بيتها يف أيامه األ  وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  رسول اهللا   
ن اسـتئذانه  أكمـا  ! !حبيث كانت الكيفية يف انتقاله إىل بيت عائشة خمتلفة كليـاً          ،واضحاً

.خمتلفاً أيضاًاقد بد،من نسائه

١
٢





٢٣٩............................نقل النيب صلى ا عليه وآله وسلم إىل بيت عائشة يف أيام مرضه؟هل حقا : املبحث الرابع

؟كيف انتقل إلى بيتها-لفأ

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  قالت يف الرواية األوىل وهي تصف انتقـال رسـول اهللا   -١
!(١)»يف األرضفخرج بني رجلني ختط رجاله«:إىل بيتهاوسلم 

!!(٢)»جيء به حمموالً يف كساء فأدخل بييت«:ويف الرواية الثانية قالت-٢

؟كيف تم االستئذان-اءب

اســتأذن ،ملــا ثقــل رســول اهللا واشــتد بــه وجعــه «:يف الروايــة األوىل قالــت-١
!(٣)»أزواجه يف أن ميرض يف بييت فأذن له

.وسلم هو الذي استأذن منهن بنفسهوآله اهللا عليهأي إن النيب صلى 

.وإن هذا االستئذان كان قبل أن ينتقل إىل بيتها

يف وسـلم وآلـه  عليـه صـلى اهللا بعد أن أدخل النيب ،ويف الرواية الثانية قالت  -٢
:بيتها وقد كان حمموالً

دور إنـي أشـتكي وال أسـتطيع أن أ   :فقال،فأرسل إىل نسائه فاجتمعن عنده «
!!(٤)»فأذن له،بيوتكن فإن شئنت أذننت يل فكنت يف بيت عائشة

استقربه وسلم وآله صلى اهللا عليهإن رسول اهللا «:قالت،ويف الرواية الثالثة-٣
نـه حيـب   أوسلم وآله صلى اهللا عليهفعرف نساء رسول اهللا،احلال وهو يف بيت ميمونة    

!(٥)»ا الذي يصيبنا ألختنا عائشةفقلن يا رسول اهللا يومن،أن يكون يف بييت

١
٢
٣
٤
٥
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وهل ميكن االعتقاد بعد هذا التعارض     !! ؟فأي األقوال كان هو احلقيقي    :وعليه
. .ومات فيه. .نقل إىل بيت عائشةوسلم وآله صلى اهللا عليهواالختالف أن رسول اهللا 

!؟ودفن فيه

وسـلم  لـه  وآصلى اهللا عليهما هي حقيقة احلال الذي كان عليه رسول اهللا         :إذن
؟؟يف أيام مرضه الذي تويف فيه


 

البخاري عن حيىي بن سعيد، عن القاسم بن حممد، عن عائـشة،      وهو ما أخرجه  
عن ،نكيساعن صاحل بن،عن الزهريوالبيهقي من طريق آخر هو    ابن سعد  وأخرجه

شكوه الـذي  وسلم وآله صلى اهللا عليهبدأ برسول اهللا :قالت عائشة:ابن شهاب قال  
.فخرج يف يومه ذلك حىت دخل علي،تويف فيه وهو يف بيت ميمونة

:فقال!»وارأساه«:فقلت،قالت

! !»وددت أن ذلك يكون وأنا حي فأصلي عليك وأدفنك«
لكـأين أراك يف ذلـك اليـوم      !؟كأو كأنـك حتـب ذلـ      !!! !»غريي«:فقلت ،قالت

! !معرساً ببعض نساء

:فقال رسول اهللا،قالت

!بل أنا وارأساه
.(١)مث رجع رسول اهللا إىل بيت ميمونة فاشتد وجعه

.حقائق ينبغي التوقف عندهاويف احلديث

١
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وســلم حينمــا  وآلــه عائــشة تــروي حقيقــة اللقــاء بينهــا وبــين النبــي صــلى اهللا عليــه     : أوالً
دار ميمونة وقدم إليهاخرج من 

عائشة تقـدميها إىل الـسائل واملتتبـع حلـدث وفـاة          تجند الصورة احلقيقية اليت أراد    
للواقع كما كانت عليـه يف الروايـات   ريولكن بدون تغي،وسلموآله صلى اهللا عليهالنيب  

.السابقة

:ومن هذا احلديث

يصعب علـى القـارئ   كي ،يف روايتها للحدث بأشكال خمتلفة ا السبب الرئيس  بد
يف هـذا  وسلم وآله صلى اهللا عليهرؤية األمل واألسى الذي أدخل على قلب رسول اهللا      

،ولرمبـا هـي أقـل   !على عدد هـذه الكلمـات    ،اللقاء الذي مل يستمر إال لدقائق معدودة      
روح تحيث ال عودة إليه حـىت فارقـ      ،لينتهي باخلروج من بيت عائشة إىل بيت ميمونة       

!!الدنياوسلم وآله عليهصلى اهللالنيب 

:وعليه

:فلنقف عند نقاط هذا احلديث

.به من األمل كان عند ميمونةأأول ما بد-١

.فخرج يف نفس اليوم ودخل على عائشة-٢

ومل يكـن  !مل يكن حممـوالً يف كـساء       !بنفسهوسلم  وآله   صلى اهللا عليه  خرج  -٣
!!!يتهادى بني رجلني

وهنـا  .. !وهنـا موضـع األمل    !!»وارأسـاه «:ئشة بقوهلـا  عند دخوله ابتدأته عا   -٤
وهنـا كـان   .. !وسـلم وآلـه   صـلى اهللا عليـه    وهنا كان غضب الـنيب      !.. ؟موضع السؤال 

!هؤاستيا

:أن يرد عليها بقولهوسلم وآله صلى اهللا عليهمما دعاه 



يف بيت عائشة كما مل يدفن يف بيت فاطمة عليها السالم2مل يدفن النيب : الفصل الثاني......................٢٤٢

.(١)»!!!فأصلي عليك وأدفنك! !وأنا حي!وددت أن ذلك يكون«
: البخاريويف لفظ آخر أخرجه

واثكاله واهللا اين : فقالت عائشة» ذاك لو كان وأنا حي فاستغفر لك وأدعو لك«
.(٢)»ألظنك حتب مويت

أن يكون هذا األمل الذي لفظته عائشة  وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  فلماذا يود النيب    
!؟األمل الذي يؤدي إىل موا فيصلي عليها ويدفنها،»وارأساه«:بقوهلا

أي ال يرجـو أن   ! !»وأنا حي «:وسلموآله   صلى اهللا عليه  قوله   ..واألعجب
ويقـوم بنفـسه بالـدفن كـي يطمـئن      ! ؟بل يود أن يـراه بعينـه     ،يكون ذلك بعد وفاته   

! !قلبه

!؟على هذه الكلمةوسلم وآله صلى اهللا عليهفلماذا كان هذا الرد من النيب 

.عائشةاجلواب الحقاً وعن لسان سيأتيك أيها القارئ الكرمي

:ولكن

وآلـه  صـلى اهللا عليـه   ماذا كان اجلواب عندما مسعت هذا القـول مـن رسـول اهللا              
؟وسلم

: يتهو كاآل

أو كأنـك   «،عليه غريي الذي سيموت ويصلى    :أي ،!!»غريي«:فقلت ،قالت
؟ ؟»حتب ذلك

!»لكأين أراك يف ذلك اليوم معرساً ببعض نساء«

١


٢
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: ويف لفظ البخاري

معرساً ك حتب موتي، ولو كان ذلك لظلت آخر يومكوا إني ألظن«
.(١)»ببعض أزواجك

. .أو إنك ال تبايل ملويت. .سيكون يوم عرس لك؛أي إن اليوم الذي سأموت فيه
؟أو لعلها تقصد أمراً آخر

بل زاده ما مسع أملاً ،على قوهلاوسلم وآله صلى اهللا عليه مل يرد النيب األكرم     -٥
.رأساهاوأنا،بل: وأذى فقال

فاشــتد ،وســلم إىل بيــت ميمونــةوآلــه مث رجــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه-٧
.وجعه

القصري والنهائي مع رسول اهللا وهذا ما اختتمت به عائشة حديثها عن هذا اللقاء     
.وسلموآله صلى اهللا عليه

صلى تكشف عائشة عن حقيقة احلال الذي أصبح عليه النيب   :اية أخرى وويف ر 
فتعيـد عليـه   .. ؟وتعيـب عليـه ذلـك   ؛ملا مسعها تضجر مـن شـكواه  وسلم  وآله   عليهاهللا  

.تأوهه حلظة دخوله عليها

يف بيت ميمونة فدخل علـي  وسلم وآله صلى اهللا عليه  برسول اهللا    ئبد :قالت«
!؟)وارأساه(:وأنا أقول،رسول اهللا

!وأدفنك!وأكفنك!لكوادعو!فاستغفر لك!لو كان ذلك وأنا حي:فقال

ولو كان ذلك لظللت يومـك معرسـاً        ! !واهللا إنك لتحب مويت    ،واثكاله :فقلت
!ببعض أزواجك

١
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.(١)»بل أنا وارأساه:فقال

وسـلم  وآله يعلى املوصلي عن عائشة، انه صلى اهللا عليه    وويف رواية أخرجها أب   
:قال

ومــا يــضرك لــو مــت قبلــي فقمــت عليــك فكفنــت، ثــم صــليت عليــك           «
.»ودفنتك

بييت فأعرست فيـه بـبعض   إىلواهللا لكأين بك لو فعلت ذلك قد رجعت      «: لتقا
.(٢)»كئنسا

تجاه عائشة فتمنى أن تموت في حياته؟وسلم إوآله علة غضب النبي صلى اهللا عليه: ثانياً

!!وسلموآله صلى اهللا عليهملاذا كان هذا املوقف من رسول اهللا 

:واجلواب هو

هـذا الكـالم كـان    ! !مسع كالمـاً غـري هـذه الكلمـة    سلم ووآله  صلى اهللا عليه  إنه  
ا مل تشأ أن تذكره هنـا لعلمهـا   أولكن يبدو    ؛حجمه حبجم هذا الرد الذي روته عائشة      

نزلتـه  أبثقله على كل من يسمعه فينفر قلبه عند ذلك ويوقن حبجـم االمل واالذى الـذي             
.وسلموآله عليه هذه الكلمات على قلب رسول اهللا صلى اهللا

أو لعل أحد رواة احلديث مل يرغب بنقل ما كان قبل هذه الكلمـة رعايـة ملـشاعر            
، أو خوفاً من أو اجتهاداً.. .أو إتباع هوى.. .أو تزلفاً للبعض اآلخر.. .بعض السامعني

وأيا كان السبب على كراسي أصحاب النفوذ، اإلمام أمحد    اًسياط السالطني، أو حفاظ   
وغريمهـا  ابن سعد وأخرجه ،لفقرة الضائعة يف موضع آخرفقد حدثت عائشة عن هذه ا   

:أيضاً بطرق ثالث

١
٢
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للحديث وقد أخرجه اإلمام أحمدالطريق األول

صـلى اهللا  إن رسول اهللا «:عن عائشة  ،عن عبد الرمحن بن شيبة     ،عن أيب قالبة  
يـا  :طرقه وجع فجعـل يـشتكي ويتقلـب علـى فراشـه فقالـت عائـشة            وسلم  وآله   عليه

.(١)»!لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليهرسول اهللا

للحديث وقد أخرجه إسحاق بن راهويهالطريق الثاني

وآلـه  صلى اهللا عليـه مرض رسول اهللا   :قال ،عن أشعث بن سليم عن أيب بردة      
لقـد اشـتكيت يف   :فلمـا أفـاق قالـت لـه إحـدى نـسائه      ،فاشتد وجعه حىت ألزمهوسلم  

!(٢)أن جتد عليهاشكوك شكوى لو أن أحدنا اشتكته خلافت 

اًللحديث وقد أخرجه ابن سعد وابن راهويه مختصرالطريق الثالث

صـلى اهللا عليـه  عن أشعث بني أيب الشعثاء عن أيب بردة عن بعـض أزواج الـنيب             
وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه   مـرض رسـول اهللا      «:قالـت  ،وحيسبها عائـشة  وسلم  وآله  

.أو وجعه! !مرضاً اشتد منه ضجره
!!!!إنك لتجزعيا رسول اهللا :تفقل،قالت

.(٣)!!!!لو فعلته امرأة منا عجبت منها!!! !أو تضجر

وسلموآله بل إن القارئ ليعجب أن يتهم خامت األنبياء واملرسلني صلى اهللا عليه   
فإنـا هللا وإنـا إليـه    ،والعياذ باهللا وقد ي عنه املـؤمن ملـا يلحـق اجلـازع مـن اإلمث             باجلزع

.راجعون

١

٢
٣–
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:وعليه
ذا الرد قـائال صـلى   :وسلموآله صلى اهللا عليهواضحاً ملاذا رد عليها النيب      ابد
:وسلم هلاوآله اهللا عليه

!! !وأدفنك!وأكفنك!وأدعو لك!فاستغفر لك!لو كان ذلك وانا حي

ت يومـك معرسـا   لـ ك لظلولـو كـان ذلـ     ! !إنـك لتحـب مـويت      ،ثكالهاو :فقالت
!؟ببعض أزواجك

وسـلم كـان   وآله شأ الرواة ان يصرحوا بان النيب صلى اهللا عليه       وألجل ذلك مل ي   
وحىت لو ؛قد مسع هذه الكلمات يف دخوله على عائشة أو لعلها هي مل تفصح عن ذلك     

فرضنا ان هذا الكالم دار بينهما يف غري هذا الوقت فان ذلك سـيكون أعظـم أثـراً علـى      
ظـل صـابراً مـتحمالً هلـذا األذى     وسلم وذلـك انـه   وآله قلب رسول اهللا صلى اهللا عليه    

حىت يوم وفاته بل ان ذلك سيمنعه من األصل من أن يفكر يف االنتقال إىل بيت عائـشة     
.-والعياذ باهللا -وقد امته باجلزع 

املكوث عندها وقرر الرجـوع  وسلموآله صلى اهللا عليهوألجل ذلك مل يرد النيب    
يحىت انتقل إىل غرفتـه اخلاصـة فبقـ   ؛ئشةومل يرجع بعدها إىل بيت عا  ،إىل بيت ميمونة  

.هاودفن فيفيها مترضه فاطمة وعلي حىت مات 

:والسبب يف ذلك!؟بل إن الشرع املقدس يلزمه بعدم الرجوع
ورجوعه خمالف ملا عرف به من كونـه علـى خلـق          ،ألا كرهت منه شكواه   -١

.عظيم
.ال يكلفها ماال تطيقفهو ،وسلموآله كوا كارهة لشكواه صلى اهللا عليه-٢

؛أو من كره منـه شـيئاً  ،شيئاًوسلم وآله صلى اهللا عليه من كرهت من النيب     -٣
.ال يريد أن حيمل الكاره إمثاً آخروسلم وآله صلى اهللا عليهوالنيب ،كان مأثوماً يف ذلك
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ليها وان قوهلا ان رسول اهللا مات يف بيتها ورأسه إوعليه خرج من عندها ومل يعد   
ني سحرها وحنرها امنا كان حماولة للتعتيم على هذا اللقاء واحلديث الذي دار بينها وبني ب

توضــيح اذ ان وأوســلم والــذي ال حيتــاج اىل تعليــق وآلــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه
.توضيح الواضحات من اشكل املشكالت


 

أن عـاد مـن   بعـد وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  تفيد الروايات أن الـنيب املـصطفى    
ولكنه على الرغم من أمله الـشديد      ،(١)اشتد عليه وجعه   ،عائشة ورجع إىل بيت ميمونة    

:ألسباب عدة؟مل يشأ أن يبقى عند ميمونة

ه املنقبـة فتتفاضـل ـا علـى     كي ال حتظى هي دون غريها من بني نـسائه ـذ           -١
.وسلموآله صلى اهللا عليهغريها من نساء النيب 

وهو ما قد صرحت     أزواجهذلك مدعاة لبث الغرية عند بعض       كي ال يكون  -٢
: منها،به عائشة يف مواضع كثرية

كنـت أغـار علـى الـاليت     :عن عائـشة قالـت  ،عن أبيه،فعن هشام بن عروة -أ
ب املـرأة نفـسها   أَو تهـ :وأقـول ،وسـلم وآلـه  صلى اهللا عليهوهنب أنفسهن لرسول اهللا   

:فأنزل اهللا تعاىل!للرجل

> ( '&%$#")* 0 / . -   , +1<(٢).

.(٣)»!!!واهللا ما أرى ربك إال يسارع لك يف هواك«:قلت

١
٢
٣
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مـا رأيـت صـانعة    :قالـت ،دجاجةعن حبشرة بن   ،عن فليت  ،عن سفيان -ب
فما ملكـت  ،إناء فيه طعاموسلم وآله إىل النيب صلى اهللا عليهأهدت   !طعام مثل صفية  
:فقال؟عن كفارتهوسلم وآله صلى اهللا عليهفسألت النيب ،نفسي أن كسرته

.(١)وطعام كطعام،إناء كإناء
أتت بطعام يف صحفة هلا إىل النيب صـلى  «:اأعن أم سلمة رضي اهللا عنها   -ج
ففلقت بـه  ،(٢)ومعها ِفهر،ءت عائشة مؤتزرة بكساءوأصحابه فجا وسلم  وآله   اهللا عليه 
:ويقول،فجمع النيب بني فلقيت الصحفة،الصحفة

.مرتني؛ كلوا غارت أمكم
.(٣)مث أخذ رسول اهللا صحفة عائشة فبعث ا إىل أم سلمة

وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه    اجتمع إىل رسول اهللا      :عن عطاء بن يسار قال    -د
يـا نـيب اهللا لـوددت أن    ،أمـا واهللا   :مات فيه فقالت صفية زوجته     نساؤه يف مرضه الذي   

صلى اهللا وأبصرهن النيب ،وسلموآله صلى اهللا عليها أزواج النيب فغمز:الذي بك يب
!؟نمضمض:فقالوسلم وآله عليه

قال؟من أي شيء يا رسول اهللا:فقلْن:

بصاحبتكن إهنا لصادقة،من تغامزكن (٤)وا.

١



٢
٣




٤
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وسلم أن وآله فإذا كان احلال على هذه الصفة فكيف لرسول اهللا صلى اهللا عليه       
يلزم بالتحفظ واالنتقال إىل مكان خاص به كهذه بل إن حاالً!؟يؤثر امرأة على أخرى

.وهو حجرته اخلاصة،مل يكن ألحد منهن شيء فيه

كان حيمل يف إضافة إىل ذلك كان حيرص على العدل واملساواة بينهن لدرجة-٣
وهو يقول،(١)كساء كي يقسم بينهن:

.(٢)»اللهم هذا ما أملك وأنت أوىل مبا ال أملك«
وحرصـاً علـى العـدل     ،فلما شق عليه ذلك ومل يستطع االنتقال والقـسمة بينـهن          

اسـتأذن يف عـدم االنتقـال إلـيهن وأن          ،إليهن بعدم إثـارة حفيظتـهن      نبينهن واإلحسا 
.اليت اعتزهلن فيها من قبل،خلاصةينقل إىل حجرته ا

 
ن رسول اهللا قد طلب من أمهات املـؤمنني   ألقد ثبت من خالل الروايات السابقة       

    ولكن ليس لكـي ينقـل إىل عائـشة    ؛ذلك يشق عليهألن،اإلذن يف عدم االنتقال إليهن
وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  صرحت بشكواها وضـجرها مـن شـكوى الـنيب      وهي اليت   

:فكان الذي أخذ له منهن اإلذن هـي ،وإمنا إىل احلجرة اخلاصة  .كما مر بيانه   ؛وتوجعه
ولـيس   ،وهو ما أخرجه ابن سعد بـسند صـحيح        ؛عليها السالم بضعته الصديقة فاطمة    

.لفاظ متناقضةأوبنها اآلخرمأشكال ال يشبه كلٌّةكما أخربت به عائشة بثالث

ومل .. ،ن عنـده هـ هو الـذي مجع وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  مل يكن النيب    :ولذلك
.برغبته لالنتقال إىل بيت عائشةن أزواجه هن الاليت قد شعرنَكت

١


٢
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وإمنا فاطمة عليها السالم هي اليت قامت بالدوران عليهن يف إعفائه مـن االنتقـال     
دون أن تكـون لـه     ،وسـلم علـى العـدل بينـهن       وآلـه    ه صـلى اهللا عليـه     إليهن حرصاً من  

الرغبة يف املكوث عند إحداهن.

ملا مرض رسول اهللا «:قائالً،ل يف قول ابن سعد الذي صرح بصحة الرواية        تأمف
إن :مرضه الذي تويف فيه طافـت فاطمـة علـى نـسائه تقـول     وسلم وآله   صلى اهللا عليه  

.يشق عليه أن يطوف عليكنوسلم وآله يهصلى اهللا علرسول اهللا 

وما بني اهلاللني هـو إقحـام   !(١))فكان يكون يف بيت عائشة  (،هو يف حل   :فقلن
!؟دخيل عليها! !واضح يف الرواية

:لألمور التالية

١-             ألن ؛إن الباعث يف االستئذان هـو التخفيـف علـى الـنيب يف االنتقـال إلـيهن
.نه كان حيمل يف كساءألدرجة وسلم وآله ليهصلى اهللا عذلك يشق على النيب 

لو كان الباعث هو تفضيل عائشة يف املكوث عندها للزم أن يكون ذلـك يف               -٢
نفـسه  وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه   ال أن يكلّف النيب      ،أول مرضه وهو يف بيت ميمونة     

.هذه املشقة حمموالً يف كساء

٣-     أن يـرجح كيف هلـنشة وقـد كرهـت شـكواه يف أول    عائـ ذهابـه إىل بيـت   ن
.فخرج منها وعاد إىل بيت ميمونة،بذلكمرضه كما صرحت هي

:يللقد صرح البخاري مبا يثبت أن هذه الفقرة دخيلة على الرواية بد-٤

واحلزب اآلخر »عائشة وحفصة وصفية وسودة«حزب يضم ! !كون كن حزبني
.(٢)»أم سلمة وسائر النساء«فيه 

١
٢
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مل يوافقن على انتقاله وسلم وآله صلى اهللا عليهن أغلبية نساء النيب أ:ينوهذا يع
.إىل بيت عائشة

حفيظتـهن فيمـا لـو انتقـل        ةثارإفذلك أدعى بعدم     ؛وكون على هذا احلال   -٥
.إىل بيت عائشةوسلم وآله صلى اهللا عليه

ه ومعـصيته  ننا نتحدث عـن سـيد األنبيـاء واملرسـلني واملقرونـة طاعتـ            أعن  فضالً  
.واألصل يف إقامته،نه مركز العدل اإلهلي يف األرضأبطاعة اهللا ومعصيته وهذا يعين 

:إذن
وإن كـان البـد لـه    ،منـهن هذا يدعو إىل إعفائه عن االنتقال إىل بيت أي واحدة 

رمض فيهمن املكوث يف حمل ي.

.. .ولذا

كمـا عنـون لـه    ،فيها شـهراً كان هذا املكان هو حجرته اخلاصة اليت اعتزل نساءه       
.البخاري يف صحيحه

:ولكن

!؟أم هي امراة اخرى !؟هي إحدى زوجاته  أمن كان ميرضه ويسهر على رعايته       
:تيةاآلاملسألة جوابه يف 


 

زواج أصلوات اهللا عليهـا وعلـى أبيهـا وبعلـها وبنيهـا علـى       بعد أن دارت فاطمة 
من الـدوران علـيهن يف هـذه األيـام العـصيبة       وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  النيب يف إعفائه    

إىل حمـل اعتكافـه   وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  حمل الـنيب  ،  وهو يف شدة املرض واألمل    
ن ينـاجي فيهـا ربـه ويتـضرع إليـه        حملَ إىل احلجـرة الـيت كـا       . .وعبادته وموضع صالته  
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فحمل إىل حجرته . .فكان كما أراد له مواله عز وجل ان يكون عبدا شكوراً    ؛ويدعوه
ولتكون . .اخلاصة اليت بناها داخل املسجد لتكون احململ الذي تفيض منه روحه الطاهرة  

.بحثيف أول اليال لعلة كونه مات يف هذا املوضع كما رو. .املوضع الذي يدفن فيه

. .وإمنا

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  ألا الروضـة الـيت أعـدها اهللا عـز وجـل حلبيبـه املـصطفى                 
.فمن اجلنة وإىل اجلنة. .وسلم

ولكونــه يف شــدة املــرض فــال بــد لــه مــن يقــوم بتمريــضه ويــسهر علــى رعايتــه   
بن ه اإلمام علي اهو أخ،واملمرض له،واملعتين به،فكان الساهر على رعايته. .وعنايته

.عليه الصالة والسالمأيب طالب 

احملمـدي  ،فتأمل أيها القارئ الكـرمي مـا قالـه الـصحايب اجلليـل سـلمان الفارسـي           
وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  على رسـول اهللا  :أي،دخلت عليه  :قال ،رضي اهللا عنه  

.صبيحة يوم قبل اليوم الذي تويف فيه

.ة من األمل والسهر أنا وعليال تسأل عما كابدته الليلأيا سلمان :فقال يل

؟ال أسهر الليلة معك بدلهأيا رسول اهللا :فقلت

.(١)هو أحق بذلك منك،ال:فقال

هو أحـق ـذا الـسهر والعنايـة برسـول      عليه السالم  فإذا كان علي بن أيب طالب       
صلى اهللا فكيف بابنته فاطمة اليت وصفها النيب   ؟من غريه وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  هللا

:بأاوسلم وآله عليه

.(٢))قلبه وروحه اليت بني جنبيه(

١
٢
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؟ن غريها أقرب إليهأأم !؟أفتكون بعيدة عنه

ألي منـهن بتمريـضه   ،وسـلم وآلـه    صـلى اهللا عليـه    فأما ازواجه فلم يـأذن الـنيب        
:لألسباب التالية!ورعايته

ت ـذه  أن أحداهن قد فضلت وحظيثري حفيظتهن عندما يشعرنَ   ألن ذلك ي  -١
.واحلال كما مر بيانهوسلم وآله صلى اهللا عليهوهي متريض النيب ،املرتلة

يف احلجـرة الـشريفة ومالزمتـه لرسـول اهللا        عليه الـسالم    لوجود اإلمام علي    -٢
واحدة منهن لكونه ال يتناسب مع ما    أيوهذا مينع مكوث   ،وسلموآله   صلى اهللا عليه  

.رفرض عليهن من احلجاب والتست
..ولذلك

بان عائشة كانت متـرض رسـول اهللا         :د أن الذين اعتمدوا على الرواية القائلة      جن
قد أوقعـوا أنفـسهم يف تعـارض بـني احلكـم الـشرعي       ،(١)نه مات بني سحرها وحنرها    أو

من حيـث مـا قـد فـرض     ذلك أرى من النصوص     لو. وبني جمموعة املعارضة هلذا القول    
من احلجاب والتـستر وبـني وجـود رجـل     وسلم  وآله   عليه نساء النيب صلى اهللا   اهللا على   

.هذا من ناحية،أجنيب يف احلجرة

بـأن رسـول اهللا   :واخلـرب القائـل   ،ومن ناحية أخرى هناك تعارض بني هـذا اخلـرب         
.)١(وصدرهعليه السالمفاضت روحه بني حنر علي وسلم وآله صلى اهللا عليه

ــن      ــة اب ــدث املعتزل ــى حم ــربان عل ــكل اخل ــد أش ــدوق ــزيلأيب احلدي ــة املعت يف كيفي
إذ ال ميكن أن يكون ،أراد اخلروج من هذا التعارض بني اخلربينف.هما مع بعض مانسجا

! !مـسنداً رأسـه إىل صـدر شخـصني يف آن واحـد     وسلم وآله  صلى اهللا عليه  رسول اهللا   

١
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!رجل وامرأة ال حيل ألحدمها أن ينظر إىل اآلخر:أي،إذا كانا حمرمنيالسيماو
كيف كان اجلمع بني هذين اخلربين عند حمدث املعتزلة؟ وما هي حقيقـة      :لذلكو
؟احلدث

تخــبط ابــن أبــي الحديــد المعتزلــي فــي جمعــه للخبــرين المتناقــضين فــي اســناد         : أوالً
اإلمـــام علـــي عليـــه  إلـــىوســـلم رأســـه عنـــد الوفـــاة  وآلـــه رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه 

السالم وعائشة في آن واحد

:حلديد أن جيمع اخلربين بالشكل التايلرأى ابن أيب ا

واهللا أعلم حبقيقة هذه احلال وال يبعـد عنـدي أن يـصدق اخلـربان معـاً بـأن            :قال
وقـت الوفـاة مـستنداً إىل علـي وعائـشة        وسـلم   وآلـه    صـلى اهللا عليـه    يكون رسول اهللا    

.مجيعاً

عليـه اإلمـام علـي   :أي-نـه مـات وهـو حاضـر ملوتـه           أفقد وقع االتفاق علـى      
.د موته وهو الذي كان يعلله ليايل مرضهنوهو الذي كان يقلبه ع،السالم

ومثـل هـذا ال يبعـد وقوعـه يف      ،فيجوز أن يكون مستنداً إىل زوجتـه وابـن عمـه          
فكيف يف ذلك الزمان الذي كان النساء والرجال خمتلطني ال يستتر الـبعض         ؟زماننا هذا 

.عن البعض

ومـا صـح مـن اسـتتار أزواج رسـول اهللا           فكيف نعمل بآيـة احلجـاب      :فإن قلت 
؟عن الناس بعد نزوهلاوسلم وآله صلى اهللا عليه

صـلى اهللا   وقع اتفاق احملدثني كلهم على أن العباس كان مالزماً للرسول            :قلت
فعلـى القاعـدة الـيت    ؛وهذا ال ينكـره أحـد     ،أيام مرضه يف بيت عائشة    وسلم  وآله   عليه

وذلـك يكـون بأحـد    ؛كان علي مالزمهوسلم  وآله   يهصلى اهللا عل  كان العباس مالزمه    
:األمرين
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.من العباس وعلي لكوما اهل الرجل وجزءاً منهءه ال يستترنَأما بأن نسا-١

٢-وخيالطن نخيتمرنَ بأمخر أو لعل النساء كن؟فال يرون وجوههن!

              يف البيـت  وما كانت عائشة وحدها يف البيـت عنـد موتـه بـل كـان نـساؤه كلـهن
.(١)وسلموآله صلى اهللا عليهوكانت ابنته فاطمة عند رأسه 

:وأقول

عـن الوقـوع يف بعـض احملـاذير     فضالً،إن اجلمع بني اخلربين أعطى صورة ضبابية      
هو استحالة حتقق الرؤية ألي حادثـة وقـد مجـع فيهـا بـني         :والسبب يف هذا  ! ؟الشرعية

.احلق والباطل

السعي املستمر وبذل اجلهد ملعرفـة أي اخلـربين هـو          جيب على الباحث   :ومن هنا 
كمـا هـو احلـال الـذي     ؛احلقيقي وأيهما هو السراب كي ال يبقى يف دائرة مغلقة ومظلمة  

.وقع فيه ابن ايب احلديد املعتزيل

الظلمة اليت أسقطت على هذه الصورة اليت تتحدث عـن وفـاة رسـول               . .فالحظ
:يأيتا فيم،وسلموآله صلى اهللا عليهاهللا 

ترنَتال يـس -والعياذ باهللا -وسلم وآله صلى اهللا عليهتصوره أن نساء النيب  -١
.لكوما أهل الرجلعليه السالم من العباس وعلي 

بـأم  وسـلم  وآله  صلى اهللا عليه  وصفه النساء والرجال يف زمان رسول اهللا        -٢
صـلى اهللا عليـه  ن زمانـه  وهذا مناف لكو  !؟كانوا خمتلطني ال يستتر البعض عن البعض      

.خري األزمنةوسلم وآله 

:وعليه
بل إن هذا يدعو إىل الـسفور والتـربج    ؟ال تكون األزمنة اليت أعقبته هي األفضل      

١
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وآلـه  صـلى اهللا عليـه  واالختالط حبجة كونه احلـال الـذي كـان عليـه زمـان رسـول اهللا        
.باهللانعوذ؛وسلم

.منهاًمع أهل زوجها لكوم جزءتشريعه حلكم يبيح للمرأة االختالط -٣

-والعياذ بـاهللا     -بعدم التستر   رضي اهللا عنهن    وصفه جلميع أمهات املؤمنني     -٤
.يف األمر األول،عليه السالممن العباس وعلي 

:به من لزوم الدور لقوله تعاىلخمالفتهن ملا أمرنَ:ويف األمر الثاين

>L  K  J  I  H  G   F<(١).

.!؟ية بعد إسالمأفجاهل

ومها عليه السالم وعلي وسلم وآله صلى اهللا عليهاملساس حبرمة رسول اهللا  -٥
!؟مجيعاًوعائشةعليه السالم الغيوران لتصوره أن رسول اهللا كان مسنداً إىل صدر علي 

.نعوذ باهللا

صلى اهللا عليـه كل هذا الظالم والضبابية اليت ألقيت على حادثة وفاة رسول اهللا        
.األخذ ببعض األحاديث الظاملة واملغايرة للحقيقة:سببهاوسلم وآله 

خـر خيتلـف عمـا صـاغه اهـل الباطـل فكانـت        آاليت وجدا بـشكل     هذه احلقيقة 
.كما يف ثانياًكااليت

عائشة؟الوفاة إلىرأسه عند عليه وآله وسلم حقيقة إسناد رسول اهللا صلى اهللا : ثانياً

لـه أن أمـر   امن البحث والتحليل واملناقشة بد    ذه اجلولة   لعل القارئ الكرمي بعد ه    
وسـلم إىل بيـت عائـشة لتمرضـه فيتقـوى عنـدها       وآله انتقال رسول اهللا صلى اهللا عليه    

وسلم وآله رسول اهللا صلى اهللا عليهتويدفن يف بيتها هو مما صاغته الظروف اليت رافق

١
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ام األخرية، ولذلك أحببـت أن أورد  منذ السنني األوىل لسري اإلسالم ومل تكن وليدة األي       
وسـلم يف مرضـه إىل   وآلـه  بعض التقاط املتعلقة حبقيقة انتقال رسول اهللا صلى اهللا عليه   

:بيت عائشة فكانت كاآليت

يف أيـام مرضـه إىل بيـت عائـشة       وسـلم   وآلـه    صـلى اهللا عليـه    مل ينتقل الـنيب     . ١
ومل يلبـث  ؛و يتـأمل مـن الـصداع   وه،ومل يدخله إال مرة واحدة عند ابتداء مرضه      ،أصالً

فيه إال لدقائق معـدودة حـسبما اسـتغرقه احلـديث مـع عائـشة الـذي ضـجرت فيـه مـن              
.كما مر بيانه مشفوعاً باملصادر،فدعاه ذلك إىل اخلروج وعدم العودة،شكواه

الدوران على أزواجـه حرصـاً علـى    وسلم وآله صلى اهللا عليه بعد أن أعياه    . ٢
وطلبـت  عليهـا الـسالم   قامت فاطمة ؛نه كان حيمل يف كساءأنهن لدرجة  إقامة العدل بي  
  أن يعفين ن    منهنفنقل إىل حجرته اخلاصة يتهادى بـني    ،فأذن له  ،ه من االنتقال إىل بيو

.عليه السالمالفضل بن العباس وبني علي 

أحرص مـن رسـول اهللا   أحداً ال ميكن أن يتصور أحد من املسلمني أن هناك       . ٣
.على شرع اهللا وحالله وحرامهوسلم وآله لى اهللا عليهص

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  أغري من رسـول اهللا  كما ال ميكن أن يتصور أن هناك رجالً  
.على عرضه ونسائه واحملافظة عليهنوسلم 

ه ئوهذا يدعوه لالنتقال إىل حجرتـه اخلاصـة حيـث ال توجـد أي امـرأة مـن نـسا           
عليه السالم مل يكن يفارقه إال للضرورة وبـإذن مـن رسـول اهللا    اًالسيما وان االمام علي   

و املكـوث وعلـي عليـه    أومـن مث يتعـذر علـيهن الـدخول           ،وسـلم وآلـه    صلى اهللا عليه  
.السالم حاضر عنده

يف هذه احلجـرة يـسهل علـى العبـاس بـن      وسلم وآله صلى اهللا عليه  وجوده  . ٤
حيـث ال وجـود      ؛واخلـروج واملكـوث   الـدخول   عليه الـسالم    واإلمام علي   عبد املطلب 
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.ألي امرأة حيرم عليها االختالط معهما

وعلـي  ،هـا وأبوسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليه  فرسول اهللا   عليها السالم   وأما فاطمة   
وسـلم  وآلـه  عليـه هللاها وبذلك يكون النيب صلى اأبيوالعباس عم،أمري املؤمنني زوجها  

وة ظـ س الوقت منع التنافس بينهن يف نيـل احل      قد منع وقوع االختالط بني احملارم ويف نف       
والرعايـة وهـو مـا حتقـق       ءفضال عن احتياج املريض اىل اهلـدو       ،واخلصوصية يف متريضه  

عـدها منـذ   أيف هـذه احلجـرة الـيت        لديه يف وجـود علـي وفاطمـة عليهمـا الـسالم بقربـه             
واعتكافـه،  اللحظات األوىل لبنائه املسجد فكانت حمل تعبده واعتزاله وخلوته مـع ربـه             

وحمل متريضه ووفاته وموضع قربه، ومنها إىل منربه روضة مـن ريـاض اجلنـة فلـم يـدفن           
معه أحد فيها ولن يسمح علي بن أيب طالب عليـه الـسالم ان ينتـهك علـى رسـول اهللا           

.قربه وحرمته وفيه عرق ينبض

. .وأما

سـيما  الو،يف هـذه احلجـرة  وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  حقيقة وجود نساء النيب    
فهـو  ،تويف ورأسـه بـني صـدرها وحنرهـا    وسلم وآله صلى اهللا عليهنه  أو ،وجود عائشة 

كي تضلل علـى مـاوقع منـها    وآله حماولة يائسة أقدمت عليها زوج النيب صلى اهللا عليه       
كمـا  -وسلم واامها له باجلزع وآله  من الضجر من شكوى رسول اهللا صلى اهللا عليه        

.-ادر باملصمر بيانه مشفوعاً

حينمـا  لعيادتـه نيقـدم وسـلم وآله عليه زواج رسول اهللا صلى اهللاأكانت   :نعم
أن علي بن أيب طالب عليه السالم قد خرج من عنـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه        نَجيد

،وسـلم وآلـه  الـنيب صـلى اهللا عليـه   دوسلم كما حصل من عائشة عندما قامت بلَ     وآله  
   ولكن سرعان ما خيرج  أو لقـضاء أمـرٍ   ،لتمريـضه عليه السالم نده إذا قدم علي من ع ن

.وسلموآله صلى اهللا عليهمن أموره 



٢٥٩............................نقل النيب صلى ا عليه وآله وسلم إىل بيت عائشة يف أيام مرضه؟هل حقا : املبحث الرابع

:ومما يدل عليه

:ـا قالـت  أ،سـلمة رضـي اهللا تعـاىل عنـها بـسند صـحيح            ما روي عـن أم      -١
وآلـه  صـلى اهللا عليـه  برسـول اهللا  إنه كان علي ألقرب الناس عهداً   ،والذي أحلف به  «

.جاء علي مراراً،جاء علي:وهو يقول،عدناه غداةوسلم 

.كأنك بعثته يف حاجة:فقالت فاطمة

فقعدنا ،فخرجنا من البيت،فظننت أن له إليه حاجة،فجاء بعد:قالت أم سلمة
.وكنت من أدناهم إىل الباب،عند الباب

.(١)»وسلموآله صلى اهللا عليهمث قبض من يومه ،مث أكب عليه وجعل يناجيه

فلـم تفارقـه يف هـذه اللحظـات واأليـام      صلوات اهللا عليها  بضعته فاطمة    أما. ٢
فقد كانت عنده مل تغادر احلجرة ألن الداخل واملمرض لـه هـو زوجهـا علـي                  ،العصيبة

صلى اهللا عليـه يتناوبان على متريضه والعناية به  عليهما السالم ولقد كانا    ،عليه السالم 
ملا تغشى رسول اهللا الكرب كـان رأسـه يف   «:ويف ذلك يقول أنس بن مالك  وسلم  وآله  

:فقالت.حجر فاطمة

.واكرباه لكربك يا أبتاه
ال كرب على أبيك بعد اليـوم يـا        :وقال ،وسلموآله   صلى اهللا عليه  فرفع رأسه   

.(٢)فاطمة

١






٢
!



يف بيت عائشة كما مل يدفن يف بيت فاطمة عليها السالم2مل يدفن النيب : الفصل الثاني......................٢٦٠

.(١)إنا هللا وإنا إليه راجعون:يا فاطمة قويل إذا مت:مث أوصاها قائالً

إىل عليـه الـسالم   أسـنده علـي   وسـلم  وآلـه  عليـه صـلى اهللا  فلما ثقل عليـه     .٣
.يكلم علياً ويناجيهوسلم وآله صلى اهللا عليهفأخذ رسول اهللا ،صدره

:عليه السالميقول اإلمام علي 

ثــم نــزل برســول ا صــلى ا  ،وإنــه لــيكلمين حتــى إن بعــض ريقــه ليــصيبين «
.(٢)»وسلموآله عليه

صـلى اهللا  ولقـد وليـت غـسله    ،على وجهيفأمررا،ه يف كفيسولقد سالت نف 
ومـا  ،مأل يهبط ومأل يعـرج    ،فضجت الدار واألفنية   ،واملالئكة أعواين وسلم  وآله   عليه

فمـن ذا أحـق بـه حيـاً     ،حىت واريناه يف ضـرحيه ،فارقت مسعي هنيمة منهم يصلون عليه    
.فإنا هللا وإنا إليه راجعون،(٣)»وميتاً

"



 

١
٢




٣







الفصل الثالث

وآله يب صلى ا عليهبيوت الن

!؟؟هم بيوت أزواجأوسلم 

بني متناقضات احملدثني 

!!!العجيبةاملتفقهنيشكاالتإو





٢٦٣

وسلموآله بيوت النبي صلى اهللا عليهأسئلة يفرضها البحث حول 

ال يورث كما أخـرب أبـو   وسلم وآله صلى اهللا عليه  والنيب   !؟ورثتها أزواجه  كيف
!بكر

!كما أخربت عائشةوالنيب مل يوِص!؟ن بالسكن فيهاأوصى هلكيف

!؟والنيب مدفون فيها!؟باعت عائشة بيتهاكيف

:واهللا يقول! ؟أدخل أبو بكر وعمركيف

>o  n   m    l  k  j  i  h<؟!

:مباذا جييبنا البحثولنر»كيف«فلنبدأ بأول 



٢٦٤

األولاِّـبحث

وسلم ال يوّرث وآله لنبي صلى اهللا عليهوا!؟بيوت النبي كيف ورثتها أزواجه

(١)!؟كما أخ أبو بكر

مما دعاهم إىل البحث ،قد ورد على أذهان بعض احملدثني   ،أو اإلشكال  ،هذا السؤال 
يف حـني دلَّ البحـث   ؛فيه وخترجيه مبخرج يتناسب مع ما ورثـوه عـن مـشاخيهم مـن ثوابـت        

.اارت أمام الدليلان ماعلى أن بعض هذه الثوابت بنيت على أسس هاوية سرع
. .ولذا

فكانــت النتيجــة ،أوردت بعــض هــذه األقــوال وعرضــتها علــى طاولــة البحــث 
:التالية

   
 

إذا وسلم  وآله   ى اهللا عليه  صلإن بيوت النيب    «:قال احلافظ ابن عساكر الدمشقي    
:قال سبحانه وتعاىل،فهي إضافة ملكوسلم وآله صلى اهللا عليهأضيفت إليه 

>o  n   m    l  k  j  i  h<(٢).

١
٢



٢٦٥..................؟!يورث كما أخرب أبو بكرال 2والنيب !بيوت النيب كيف ورثتها أزواجه: املبحث األول

.أو على تقدير حذٍف وإضمار

صـلى اهللا  ألن ما كان ملكـاً لـه   ،فليست بإضافة ملك  ،وإذا أضيفت إىل أزواجه   
.(١)»واهللا أعلم،وهو الظاهر،أن تقدم متليكإال،فليس مبورثوسلم وآله عليه

:مناقشة قول ابن عساكر

القول اي من الظاهر الذي ظهر للحافظ ابن عـساكر الدمـشقي   ئنبتد،ومن هنا 
:فنقول،االموي

:ألنه يفتقد إىل أمور!؟ال ظهور فيه،إن هذا الظاهر

أزواج الـنيب   إىل  لعدم وجود دليل علـى انتقـال ملكيـة هـذه البيـوت النبويـة                -١
.يف حياتهوسلموآله صلى اهللا عليه

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  لتعارضه مع النص القرآين الصريح بكوا ملـك الـنيب          -٢
.!! لكونه ال يورث كما يروي البخاري عن أيب بكروميتاً؛حياًوسلم 

فكيـف بالتمليـك لغـري   ؛قد منع اهللا الدخول هلذه البيـوت إال مـع اإلذن منـه         -٣
.وسلموآله صلى اهللا عليهالنيب 

تلك البيوت لطالب ـا ورثتـهن النتقـال    منني قد ملَكْنلو كانت أمهات املؤ   -٤
يف حني إن الورثة مل يطالبوا ا لعلمهـم بانتفـاء انتقـال ملكيتـها إىل        ،ملكيتها إىل الورثة  

.وسلموآله صلى اهللا عليهأزواج النيب 
:إذن

ما يثبت ومل يرد؛وسلموآله صلى اهللا عليهحمصورة بالنيب ملكية هذه البيوت
البـن  اوال نعلـم أي ظـاهٍر بـد   ؛وسـلم وآلـه  صـلى اهللا عليـه    خروجها مـن ملكيتـه      

!؟عساكر

١



!!!بني متناقضات احملدثني وإشكاالت املتفقهني العجيبة!أم بيوت أزواجه؟2بيوت النيب : الفصل الثالث.......٢٦٦

 
:وسلموآله وللطربي قوالن يف ملكية بيوت النيب صلى اهللا عليه

وسلم قد ملك أزواجه هذه البيوتوآله صلى اهللا عليهإن النبي: القول األول

ملَّك كالً مـن أزواجـه    وسلم  وآله   كان النيب صلى اهللا عليه     :قيل«:قال الطربي 
.(١)»فسكن بعده فيهن بذلك التمليك؛البيت اليت هي فيه

 
اهللا صـلى  دعـى أن الـنيب   االـذي  »القيـل «مل يفصح الطربي عن صاحب هذا       -١

فـسكن بعـد وفاتـه يف هـذه     ،ملك كالً من أزواجه البيت اليت هـي فيـه  وسلم  وآله   عليه
.البيوت بواسطة هذا التمليك

،وال يف اآلثـار ،ال يف األحاديـث وسـلم  وآله صلى اهللا عليهمل يرد عن النيب     -٢
قبيـل  أثنـاء حياتـه ولـو مـن    يفملَّك أزواجه هذه البيـوت وسلم وآله صلى اهللا عليهنه  أ

!الرواية الضعيفة
مل ميلـك أي واحـدة   وسلم وآله صلى اهللا عليهن النيب أ:بل قد ورد يف األثر -٣

.من نسائه البيت اليت سكنت فيه
من أن أم املؤمنني زينب بنت خزمية ملا :فكما هو ثابت عند أصحاب السير والتاريخ      

.(٢)بيت اليت كانت تسكن فيهالأم سلمةوسلم وآله صلى اهللا عليهتوفيت أدخل النيب 
صـلى اهللا عليـه  ملـا كـان الـنيب    ؛فلو كانت هذه البيوت هي ملكاً ملن يسكن فيهـا     

.رضي اهللا عنهاقد أدخل يف هذا البيت أم سلمة وسلموآله 

.وسلموآله صلى اهللا عليهبل إن هذا الفعل يدل على احنصار ملكية هذه البيوت بالنيب 

١
٢



٢٦٧..................؟!يورث كما أخرب أبو بكرال 2والنيب !بيوت النيب كيف ورثتها أزواجه: املبحث األول

عليه رأيه كمـا  الذي مل يعتمده أصالً ومل ينبِ  »القيل«تراجع الطربي عن هذا     -٤
.وإمنا ذكره استعراضاً يف البحث،سريد ذلك

إن هذه البيوت من ضمن مؤنتهن: القول الثاني

ألن ذلك من مجلة مؤنتـهن الـيت كـان الـنيب             ،يف مساكنهن  إمنا مل ينازعن  «:وقيل
مـا تركـت   «:ان بيده أيام حياته حيـث قـال      استثناه هلن مما ك   وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  

.»بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة

ولـو  ،ن ورثتـهن مل يرثـوا عنـهن منـازهلن    أويؤيـده   ،وهـذا أرجـح   «:قال الطربي 
   منـها    ،كانت البيوت ملكاً هلن النتقلت إىل ورثتهن حقـوقهن داللـة  ،ويف تـرك ورثتـهن

.(١)»يف املسجد لعموم نفعه للمسلمنيوهلذا زيدت بعدهن؛على ذلك

 
:ونقول

:لوجود ما يعارضه!هو بعيد عن احلقيقة:وهذا القول اآلخر من الطربي

مـن أن  :على عدم صحة ما قيل   يكفي ذا التراجع عن الرأي األول دليالً      -١
.اه البيت اليت هي فيهكان قد ملّك كالً من أزواجوسلم وآله صلى اهللا عليهالنيب 

وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليـه استدالل الطربي بعدم مطالبة أولياء أزواج النيب    -٢
.دليل على عدم التمليك هلن،ذه البيوت

كـان قـد   وسلم وآله صلى اهللا عليهيف أن النيب :و يف الواقع يناقض رأيه األول  هل
ني ورثتـهن بـان هـذه البيـوت هـي      أثنـاء حياتـه فـضال عـن يقـ         يف  ملك أزواجه البيـوت     

ومن مث مل ميتلكن هذه البيوت ال ؛وسلموآله حمصورة امللكية برسول اهللا صلى اهللا عليه

١



!!!بني متناقضات احملدثني وإشكاالت املتفقهني العجيبة!أم بيوت أزواجه؟2بيوت النيب : الفصل الثالث.......٢٦٨

.وسلم وال بعد وفاتهوآله يف حياة النيب صلى اهللا عليه

وآلـه  صـلى اهللا عليـه    أما كون هذه البيوت من مجلة مؤنتهن اليت كـان الـنيب             -٣
.مما كان بيده أيام حياتهاستثناه هلن وسلم 

لوجود ما يعارضـه مـن األحاديـث الـيت سـنوردها يف        ؛فهو مردود مجلة وتفصيالً   
.كما أخربت عائشةكيف أوصى هلن بالسكن فيها والنيب مل يوِص:اإلجابة على

 
م مطالبة ورثـة نـساء   إن عد  :وقد أشكل الشريف السمهودي على الطربي لقوله      

.هلذه البيوت دليل على عدم امتالكهن هلذه البيوتوسلم وآله صلى اهللا عليهالنيب 

إذ ال ،إرث ورثتهن ملنازهلنمن عدم-الطربي -وقد يناقش فيما ذكره    «:بقوله
.»هؤانتفا-اإلرث :أي-يلزم من عدم نقله 

ن أمع «:صة بيت حفصة فيقولويدعم رأيه بق،مث يستدل السمهودي على قوله   
وما وقع من آل عمر يف أمر طريق بيت حفـصة  ،يف قصة إدخال بيت حفصة يف املسجد     

جر يف املسجد كان بعد شـرائها  وحيتمل أن إدخال احلُ،ما يشهد ألن ورثتهن ورثوا ذلك  
.(١)»من الورثة

 
ومـا وقـع مـن آل عمـر     ،ن ما استدل به الشريف السمهودي بقصة بيت حفصة       إ

!ليدحض رأيه ال ليثبته

هلـذه  وسـلم  وآلـه    صلى اهللا عليـه   بل هذه احلادثة لتثبت عدم امتالك أزواج النيب         
.وسلموآله صلى اهللا عليهالبيوت ال يف حياته وال بعد وفاته 

١



٢٦٩..................؟!يورث كما أخرب أبو بكرال 2والنيب !بيوت النيب كيف ورثتها أزواجه: املبحث األول

:وإليك الدليل

إن دار أيب بكـر  «:قال مؤرخ املدينـة عمـر بـن شـبة          ،يقال خامتة احلفاظ السيوط   
،فاشترا حفصة بأربعة آالف،اليت أبقيت فيها اخلوخة باعها أبو بكر يف أمر احتاج إليه          

فامتنعـت  ،طلب منها أن تبيعها ليوسـع ـا املـسجد       ،فلما وسع املسجد يف زمن عثمان     
.(١)»كيف بطريقي يف املسجد:وقالت

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  لـى عـدم امـتالك حفـصة لبيـت الـنيب         وهذا دليل واضح ع   
.الذي بناهوسلم 

وإمنـا طـالبوا ببيـت حفـصة الـذي      ،وإن آل عمر بن اخلطاب ليعلمون ذلك جيـداً   
.اشترته من أيب بكر ودفعت له الثمن

:وعليه

الـذي  وسـلم  وآلـه    صلى اهللا عليـه   فهم طالبوا بإرثهم هذا ومل يطالبوا ببيت النيب         
ألن هذا البيـت وغـريه مـن      ،وسلموآله   صلى اهللا عليه  سكنه حفصة أيام حياته     كانت ت 

.وسلموآله صلى اهللا عليهبه مقيدهي ملك،بيوت النيب
:أما قوله

.»وحيتمل أن إدخال احلجر يف املسجد كان بعد شرائها من الورثة«
:فهو

.وال يغين الظن من احلق شيئاً،كان احتماالً.١

.إىل أحد كما مر بيانهنتقل ملكية احلُجرمل ت.٢

ال يورث كما نص عليه   وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  ليس هلا وريث ألن النيب      .٣
.عشري، وكما يعتقد أهل العامة من املسلمني وهو خالف الفقه اإلمامي االثينالبخاري

١
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ولقـد  ! !وقهراًها من أحد وإمنا هدمت عنوة  ؤهذه البيوت النبوية مل يتم شرا     .٤
.كما سيمر بيانه!! ؟على من فيهعليها السالمهدموا بيت فاطمة 

قد ملّكها وسلم وآله صلى اهللا عليهمل يثبت أن هذه البيوت اليت بناها النيب   :إذن
.ألزواجه يف أثناء حياته

إن «:عـن عائـشة  ،نه ال يورث كما أخرب البخـاري ومـسلم واللفـظ لـه          أومبا  
أرسلت إىل أيب بكر تسأله مرياثهـا    وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  سول اهللا   فاطمة بنت ر  

وما بقـي  ،وفدك،مما أفاء اهللا عليه باملدينةوسلم وآله صلى اهللا عليهمن رسول اهللا   
.من مخس خيرب

إمنا يأكـل آل حممـد   ،إن رسول اهللا قال ال نورث ما تركناه صدقة:فقال أبو بكر  
.. .وسلموآله صلى اهللا عليهال أغري شيئاً من صدقة رسول اهللا وإين واهللا،يف هذا املال

فأىب أبو بكر أن يدفع إىل فاطمة شيئاً فوجدت فاطمة على أيب بكر فهجرتـه فلـم       
.اخل.. .(١)تكلمه حىت توفيت

وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليه  فغضبت فاطمة بنت رسول اهللا      «:ويف لفظ البخاري  
.اخل.. .(٢)»رته حىت توفيتفلم تزل مهاج،فهجرت أبا بكر

:وعليه
وسلم هذه البيوت النبوية والنيب وآله كيف ورثت ازواج النيب صلى اهللا عليه-١

!؟؟ال يورث كما يقول ابو بكر
!؟وهي ليست ملكاً هلن!؟وهل جيوز هلن السكن واإلقامة يف تلك البيوت-٢

١


٢




٢٧١

اِّـبحث الثاني

(١)!؟والنبي لم يوص كما أخت عائشة!يهاكيف أوصى النبي بالسكن لهن ف

وسـلم وآله اهللا عليهصلى بعد أن ثبت أن هذه البيوت ليست ملكاً ألزواج النيب   
وآلـه  صـلى اهللا عليـه  ومل متتلـك إحـداهن إحـدى هـذه البيـوت يف حياتـه       ،بنص القرآن 

ألنـه  ؛وسـلم آله وصلى اهللا عليهومل تنتقل هذه امللكية هلن بعد وفاة رسول اهللا   ،وسلم
.ال يورث كما يقول البخاري

:بعد هذا
وآلـه  صـلى اهللا عليـه  هل جيوز هلن السكن يف تلك البيوت بعد وفـاة رسـول اهللا            

!؟وسلم
؟وسلموآله صلى اهللا عليهوهل تبقى مؤنتهن بعد وفاة رسول اهللا 

! ؟والنيب متوىف وهو غري مورث؟وإن بقيت املؤنة فمن أين
!؟أنه أوصى هلن بالسكن يف هذه البيوتوهل حقاً

.ماذا كانت النتيجةفلنر،كل هذه األسئلة يطرحها البحث
.يف البداية طرحنا هذه األسئلة على بعض املؤرخني وقمنا مبناقشة هذه األقوال

١
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:فإنه قال

ومـرة  ،وسـلم وآلـه  صـلى اهللا عليـه  القرآن العظيم مرة إليـه  أضيفت البيوت يف  «
وهي قوله تعاىل-ن اإلضافة األوىل هي احلقيقية أوالظاهر ؛إليهن:

>  n   m    l  k  j  i  ho<.
وألنـه كـان جيـب عليـه     ،وسـلم بناهـا   وآلـه    ملا تقدم من أن النيب صلى اهللا عليـه        

نفيها بعـده   (،إسكا حلقـه صـلى اهللا عليـه    !؟ق الـسكن حـ )غري أن هلن وآلـه  حلبـسهن
.(١)وسلم

مناقشة قول الشريف السمهودي

إن العلة اليت استدل ا السمهودي يف حـق الـسكن هلـن يف بيـوت الـنيب          :ونقول
،هـي علـة واهيـة   )لكون قد حبسن عليـه   (هي ،بعد وفاته وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  
:لألسباب التالية؟وحجة ساقطة

صـلى  ألن حبسهن عليه املراد به حترمي الزواج من رجل آخر بعد رسـول اهللا   -١
:قال تعاىل،كما صرح به القرآن الكرمي واضحاً جلياًوسلم وآله اهللا عليه

>   ¿   ¾Ë   Ê   É    È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   ÀÌ   Í
Ò  Ñ  Ð  Ï  Î<(٢).

مـا يتعلـق حبـق    وسـلم  وآلـه  عليـه صلى اهللاومل يرد يف كتاب اهللا وال عن رسوله   
.وسلموآله صلى اهللا عليهسكناهن بعد النيب 

١ 
٢ 



٢٧٣..................والنيب مل يوص كما أخربت عائشة! كيف أوصى النيب بالسكن هلن فيها: املبحث الثاني

غـري  وسـلم  وآلـه    صـلى اهللا عليـه    إن حترمي زواجهن من رجٍل آخر بعد النيب         -٢
بيح هلن السكن ما يبل ال ،بعد وفاتهوسلم وآله صلى اهللا عليهالزم بإسكان يف بيوته 

.بهأو يوِص،وسلموآله اهللا عليهصلى مل ينص بذلك النيب األكرم 

يبيح هلن الـسكن  وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  لو كان حترمي زواجهن بعد النيب       -٣
لكـان مـن األوىل متلـيكهن هـذه البيـوت      ،وسلموآله صلى اهللا عليهيف بيوته بعد وفاته   
.حبجة حبسهن عليه

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  يوت النيب يبيح هلن السكن يف ب)حبسهن عليه(لو كان  -٤
أو من طلقها يف احلكـم  وسلم وآله صلى اهللا عليهلكان حال من تويف عنها النيب      وسلم  

حترم على غريه كما هـو  وسلم وآله صلى اهللا عليه ألن كل امرأة تزوجها النيب      ! ؟سواء
:صريح قوله تعاىل

>Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  ÅÌÒ  Ñ  Ð  Ï  Î   Í<.

صـلى  زم أن تسكن كل أزواجه يف بيوته وهـذا مل حيـدث ألن رسـول اهللا     وذا يل 
ومجـع بـني إحـدى     ،ةدخل بـثالث عـشر     (١)تزوج من مخس عشرة   وسلم  وآله   اهللا عليه 

.(٢)وتويف عن تسع،عشرة

،منـهن مـن توفيـت يف حياتـه       ؛(٣)يف حني ترجم ابن سعد خلمس وعشرين امرأة       
بـاهللا منـه بعـد أن    توأخـرى قـد اسـتعاذ   ،طلقهـا ومنـهن مـن   ،ومنهن من مل يدخل ا    

إن النيب يعجبه مـن املـرأة إذا دخـل     :فقالت هلا  ،غررت ا حفصة وعائشة بدافع الغرية     
.!!!أعوذ باهللا منك:عليها أن تقول

١


٢
٣
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فتال ،أعوذ باهللا منك:قالتوسلم وآله  صلى اهللا عليه  فلما دنا منها رسول اهللا      
.(١)»ثالث مرات،عذِت معاذاً«:قالبكمه على وجهه واستتر به و

.(٢)»احلقي بأهلك،لقد عذت بعظيم«:ويف رواية قال هلا

صـلى اهللا عليـه  بعض تلك النساء حبقهن يف السكن يف بيوت النيب       ِعافلماذا مل تد  
.عليهنوقد حبس،وسلموآله 


 

ما جاء يف بيوت أزواج ،باب:إن غرض البخاري حيث ترجم بقوله«:فقد قال
:وقول اهللا عز وجل،وما نسب من البيوت إليهن،وسلموآله صلى اهللا عليهالنيب 

>H  G   F<،>o  n   m    l  k  j  i  h<.

النـسبة حتقيـق دوام اسـتحقاقهن البيـوت مـا      إن ذه    -البخاري   :أي -أن يبني   
.(٣)»والسر فيه حبسهن عليه،ألن نفقتهن وسكناهن من خصائص النيب.!بقني

قول الزبير بن منير مناقشة

:ونقول

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  قد استدل الزبري بن املنري على سبب نـسبة بيـوت الـنيب          -١
.)قد حبسن عليه(بوصفهنناحية ثانية ولدوام نفقتهن من،ألزواجه من ناحيةوسلم 

إن هذه العلة ال تصلح ألن موضـوعها  ،وقلنا يف حبثنا لرأي الشريف السمهودي    

١
٢
٣



٢٧٥..................والنيب مل يوص كما أخربت عائشة! كيف أوصى النيب بالسكن هلن فيها: املبحث الثاني

هـي حتـرمي الرجـال       ،فعلة حبـسهن عليـه    »سالبة بانتفاء املوضوع  «:وكما يقال  ،خمتلف
.هال إسكان يف بيوته بعد وفاتوسلم وآله صلى اهللا عليهعليهن بعد النيب 

وسـلم  وآله صلى اهللا عليهأما إضافة البيوت يف القرآن الكرمي إىل نساء النيب         -٢
:يف قوله تعاىل

>H  G   F<.

صـلى اهللا  فهو حكم عام بكل بيت سوف تسكنه أي زوجـة مـن زوجـات الـنيب               
.اليت بناهاوسلم وآله صلى اهللا عليهغري خاص ببيوت رسول اهللا وسلم وآله عليه

أيـاً كـان   ،املالزمـة حملـل الـسكن   :أي،يف البيـوت )الـوقر (و)بالوقار(وهو مقيد   
،سكن يف بيـوت أهلـهن  مأ،وسلموآله صلى اهللا عليه  ن سكن يف بيوت النيب      أسواء  

.هام يف بيون اليت اشترينأ

.»البيوت«بـوعام ومطلق »نَوقر«فهنا احلكم خاص ومقيد بـ

:ا قالتأوسلم سودة وآله وج النيب صلى اهللا عليهويف هذا املعىن ورد عن ز

وهكـذا كانـت     ،(١)»وجلحججت واعتمرت فأنا أقر يف بييت كما أمرين اهللا عز         «
صـلى اهللا  فقد كانت ال خترج من بيتها بعد وفـاة رسـول اهللا     ؛تصنع زينب بنت جحش   

.وقرت يف دارها كما أمرها اهللا تعاىلوسلم وآله عليه

ألا خالفت !؟(٢)ئشة تبكي كلما قرأت هذه اآلية حىت تبل مخارهابينما كانت عا
أمر اهللا وخرجت من بيتـها يف املدينـة املنـورة إىل البـصرة يف جنـوب العـراق لقتـال أمـري          

.عليه السالماملؤمنني علي بن أيب طالب 

توجيه النصح هلااىل بأم املؤمنني أم سلمة ملا رأت هذا اخلروج من عائشة           امما دع 

١
٢
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،أما بعـد «:فكتبت هلا،وتذكريها مبا فرض اهللا عليها من لزوم عقر دارها أينما سكنت          
قد مجـع القـرآن   ،وحجابك مضروب على حرمته   ،فإنك سدة بني رسول اهللا وبني أمته      

.(١)»هللا من وراء هذه األمة،تك فال تضيعيهريوسكن عق،الكرمي ذيلك فال تبذليه

:وعليه

هن يف القـرآن متعلـق ببيـان حكـم وجـوب مالزمـة حمـل        تكون إضافة البيوت إلي  
.وسلموآله صلى اهللا عليهاستباحت بيوت النيب األكرم ،ال،السكن

 
ملّك كالً مـن أزواجـه    وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  كان النيب    :قيل«:قال الطربي 

.اليت هي فيه فسكن بعده فيهن بذلك التمليكالبيت 

ألن ذلك من مجلة مؤنتهن اليت كـان اسـتثناه      ؟يف مساكنهن  ينازعن إمنا مل  :وقيل
ما تركت بعد نفقة نـسائي ومؤنـة عـاملي فهـو     [:هلن مما كان بيده أيام حياته حيث قال 

.(٢)»وهذا أرجح-قال الطربي -] صدقة

»التمليك«في جواز السكن تحت عنوان مناقشة قول الطبري: ألف

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  النيب جواز السكن يف بيوت (لقد اعتمد الطربي يف حكمه بـ     
:ومهاعلى عنوانني)بعد وفاتهوسلم 

.أرجح منهاملؤنة:الطربي العنوان الثاين وهوعدوقد ، التمليك:األول

:ونقول

:التاليةلألسباب !ال رجحان فيه)جحاهذا الر(إن 

١
٢



٢٧٧..................والنيب مل يوص كما أخربت عائشة! كيف أوصى النيب بالسكن هلن فيها: املبحث الثاني

لو كان كال القولني أو العنوانني فيهما شيء من الصحة لكان أحـدمها           ،نعم-١
:ولكن كال القولني باطل العتالهلما بعدة أمور؛أرجح من اآلخر

:بقوله،أما القول األول فهو خمالف لكتاب اهللا تعاىل-أ

>k  j  i  h<.

صـلى اهللا ة الـضعيفة أن الـنيب   ولو من قبيل الروايـ    ،مل يثبت يف السنة النبوية     -ب
.قد ملّك ولو زوجة واحدة بيتاً من البيوت اليت بناهاوسلم وآله عليه

صـلى اهللا عليـه  بل ورد يف السنة النبوية ما يثبت العكس وهـو إدخـال الـنيب        -ج
يف بيته الذي كانت تسكنه زينب بنت خزميـة كمـا   رضي اهللا عنها  ألم سلمة    وسلموآله  

بيانه مر.

:وعليه

ألـن متلكـن  ،بعد وفاتهوسلم وآله  صلى اهللا عليه  فجواز سكناهن لبيوت النيب     
.ال أساس له من الصحة،وسلموآله صلى اهللا عليههذه البيوت يف حياته 

أراد الطربي ذا التمليـك أن يـستدل علـى جـواز سـكناهن يف بيـوت           :ومن هنا 
.سلمووآله صلى اهللا عليهالنيب بعد وفاته 

! ؟احلكم هو عدم اجلوازألن األصل يف

والفعـل  ،وأن ذلك ثابت من خالل النص القـرآين      ،تلك البيوت  ميتلكن ألن مل 
.الشريفالنبوي 

:ولذا

:وذلك! !فسكناهن يف تلك البيوت غري جائز

.وسلموآله صلى اهللا عليهلعدم حصول التمليك هلن يف حياة رسول اهللا -١
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ألنـه  وسـلم  وآله صلى اهللا عليه انتقال امللكية هلن بعد وفاة رسول اهللا         لعدم-٢
.ال يورث كما يقول أبو بكر

كمـا روي عـن   !؟لعدم حصول األذن يف السكن مـن املالـك ألنـه مل يـوِص            -٣
.عائشة

وهو ما عليه ،عليها السالم فكيف إذا أضيف له وجود الوريث وهو ابنته فاطمة          
.الكتاب والعترة:لنيأصحاب مدرسة الثق

كيف سيكون حال املستحل هلذه البيوت النبوية عند اهللا تعـاىل ورسـوله          :وعليه
!؟وسلموآله صلى اهللا عليه

»المؤنة«في جواز السكن، وهو الثاني للطبريالعنوانمناقشة :باء

،األرجـح عدهوالذي ) املؤنة(:وهو،وأما القول الثاين للطربي أو العنوان الثاين      
؛بعـد وفاتـه  وسـلم  وآله صلى اهللا عليهوقد استدل به على جواز سكناهن لبيوت النيب    

.ملا يعارضه من أحاديث؟فهو باطل أيضاً

:هووسلم وآله صلى اهللا عليهإن أصل احلديث املروي عن رسول اهللا :فأوالً

لي مـا تركـت بعـد نفقـة نـسائي ومؤنـة عـام       ،ال يقتسم ورثيت ديناراً وال درمهـًا   «
. (١)»فهو صدقة

إالّ أنـه مل   ؛وأن كان هذا احلديث صحيح السند وقد أخرجه بعض احلفاظ         :ثانياً
:لألدلة التالية!؟وسلموآله صلى اهللا عليهيصدر عن احلضرة النبوية 

١







٢٧٩..................والنيب مل يوص كما أخربت عائشة! كيف أوصى النيب بالسكن هلن فيها: املبحث الثاني

 
بعد وفاته ماالً يتكون وسلموآله صلى اهللا عليهإن احلديث ينص على ترك النيب 

:وسلموآله صلى اهللا عليهمن الدنانري والدراهم لقوله 

.»ال يقتسم ورثيت ديناراً وال درمهًا«
وـاهم  ،قد ى ورثته عن املطالبة ذا املالوسلم وآله صلى اهللا عليه وإن النيب   

؟أيضاً عن القسمة فيه

صـلى اهللا  قد وضعت عنـد الـنيب     زكاة و أي   ،مال صدقة  ،ن هذا املال  أما  إ:ألنه
.وسلموآله عليه

بعـد نفقـة   وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليـه ن ما تركه النيب     أن اللفظ يدل على     أوإما  
.أي ما تبقى فهو صدقة للمسلمني،نسائه ومؤنة عامله فهو صدقة

مال تركه النيب صلى اهللا وهذا مردود لوجود عدد من األحاديث اليت تنفي وجود  
.وسلموآله عليه

:وإليك أيها القارئ الكرمي قسماً منها

،خنت رسول اهللا أخي امرأته جويرية      ،أخرج ابن سعد عن عمرو بن احلارث      -أ
:قال

عنـد موتـه درمهـاً وال دينـاراً      وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  واهللا ما ترك رسول اهللا      «
.(١)»اً جعلها صدقةوال شيئاً إال بغلته البيضاء وسالحاًً وأرض،وال أمة،وال عبداً

صلى مل يترك رسول اهللا     «:عن عمرو قال   ،عن ابن إسحاق   ،عن إسرائيل  -ب
. (٢)»إال بغلته البيضاء وسالحاً وأرضاً جعلها صدقةوسلم وآله اهللا عليه

١
٢



!!!بني متناقضات احملدثني وإشكاالت املتفقهني العجيبة!أم بيوت أزواجه؟2بيوت النيب : الفصل الثالث.......٢٨٠

إن إنـساناً سـأهلا عـن مـرياث     :عـن عائـشة  ،عن زر بن حبيش،عن عاصم -ج
؟وسلموآله صلى اهللا عليهرسول اهللا 

!ين ال أب لـك لتـسأ وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  عن مرياث رسول اهللا    :لتفقا
وال ،وال عبـداً ،ومل يـدع دينـاراً وال درمهـاً   وسـلم  وآلـه   صلى اهللا عليه  تويف رسول اهللا    

.(١)»وال بعرياً،وال شاة،أمة

ومـا تـرك دينـاراً وال     ،مـات رسـول اهللا    «:عن ابن عباس قـال     ،عن عكرمة -د
وترك درعه رهناً عند يهودي بثالثني صاعاً مـن       ،وال وليدة  ،وال أمة  ،داًوال عب  ،درمهاً
.(٢)»شعري

:إذن
مـن حطـام   وسـلم  وآله صلى اهللا عليههذه األحاديث تنص على عدم ترك النيب  

صـلى اهللا عليـه  ولو كان قد امتلك هذه األمـوال ملـا تـويف            ،هذه الدنيا درمهاً وال ديناراً    
وملا كان قد احتاج إىل ،ة عند يهودي بثالثني صاعاً من الشعريودرعه مرهونوسلم وآله 

!؟رهنها أصالً

 
ومل يتم التعريف بشخصه وقـد اسـتثناه   وآله ملاذا يغيب عامل النيب صلى اهللا عليه 

.له املؤنةرسول اهللا من تقسيم املال وخصص 

 
وإن هؤالء ؟وجود ورثةوهذه اللفظة تنص على! !»ورثيت«ورد يف احلديث لفظ     

.قد جاءوا يطالبون بإرثهم

١
٢



٢٨١..................والنيب مل يوص كما أخربت عائشة! كيف أوصى النيب بالسكن هلن فيها: املبحث الثاني

وآلـه  صلى اهللا عليهولكن النيب ،تدل على وجود إرث»ال يقتسم«ن قوله   أكما  
.ى الورثة عن القسمة يف هذا اإلرثقد وسلم 

:وعليه

فاي تناقض اعجب من هذا التناقض الـذي ظهـر يف هـذه األقـوال؛ فـانظر ايهـا                    
:اآليتالكرمي اىل 

ــه  -١ ــنيب قول ــن ال ــر ع ــاه صــدقة «:ورد يف حــديث أيب بك ــا تركن ــذه »م ويف ه
صـلى  ل اهللا تويف رسو«و »مل يترك رسول اهللا «و  »واهللا ما ترك رسول اهللا    «:األحاديث
»ومـا تـرك  وسـلم  وآله صلى اهللا عليهمات رسول اهللا «و»ومل يدع وسلم  وآله   اهللا عليه 

!؟نه مل يتركأوكيف ،قد ترك ماالًوسلم وآله صلى اهللا عليهفكيف يكون 

»ال نـورث «ويف حديث أيب بكر لفظ »ورثيت«ورد يف حديث أيب هريرة لفظ  -٢
لكنه منع وى الورثة من تقسيمه كمـا مـر         ،ودراهمدنانري   ،فكيف يكون قد ورث ماالً    

!؟وال ورثة،ال يوجد إرث:أي،ماالً وال غريه»يورث«وكيف إنه مل ؛يف احلديث

 

قد تويف ودرعه مرهونة عند يهـودي  وسلم  ه  وآل صلى اهللا عليه  كيف يكون النيب    
!؟وهو يف نفس الوقت يترك ماالً يكفي لنفقة تسع نساء وملدة نصف قرن أو أكثر

وعنـده  ) اذ بـاهللا والعيـ (حق الناس -وحبسب هذه الرواية الباطلة     -وكيف يترك   
!أزواج طيلة هذه السنني؟مال يكفي لتسع

هـ وحفصة يف ٤٤ها أم حبيبة سنة وبعد،هـ٢٠إذ توفيت زينب بنت جحش سنة 
ــ ٥١وتوفيـت ميمونـة سـنة       ،هـ٤٥سنة   ــ ٥٢وصـفية سـنة   ،ه ــ ٥٤وسـودة سـنة   ،ه ،ه

ــ ٥٨وعائـشة سـنة     ،هـ٥٦وجويرة سنة    وكانـت آخـرهن أم املـؤمنني أم سـلمة فقـد      ،ه



!!!بني متناقضات احملدثني وإشكاالت املتفقهني العجيبة!أم بيوت أزواجه؟2بيوت النيب : الفصل الثالث.......٢٨٢

يف عليهما السالمهـ بعد أن جاءها خرب استشهاد اإلمام احلسني بن علي  ٦١توفيت سنة   
.كربالء

مل يترك درمهاً ودرعـه  وسلم وآله صلى اهللا عليه  بني كون النيب     :أي تناقض هو  ف
!؟؟وبني أنه ترك ماالً يكفي ألكثر من نصف قرن ينفق على تسع نساء،مرهونة

:إذن

صـلى  ن الغاية املقصودة من وراء احلـديث املقـول علـى رسـول اهللا       أفالظاهر هو   
:وسلموآله اهللا عليه

نـة عـاملي   ؤدينـاراً وال درمهـاً مـا تركـت بعـد نفقـة نـسائي وم       ال يقتسم ورثـيت  «
.»فهو صدقة

صـلى  هي غاية سياسية بوجه شرعي فرضتها الظروف اليت أعقبت مـرض الـنيب             
:فكانت هذه األحاديث.ووفاتهوسلم وآله اهللا عليه

.»ال نورث ما تركناه صدقة«
:وحديث

.»وما تركت بعد نفقة نسائي«
:ناوه شرعية أريد منها أمرأحاديث سياسية بوج

ختريج عنوان شرعي يتبعه حكم جيوز السكن يف بيوت رسول اهللا   : االمر االول 
وقد اثبتنا باالدلة  .بعد وفاته ليدور مدار النفقة على األزواج      وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  

وسـلم وان وآلـه  ان ذلك اليصح بل ال جيوز هلن السكن يف بيوت النيب صلى اهللا عليـه         
ك هـذه  ي وجـه شـرعي فلـم يكـن الـنيب قـد ملّـ       أالنه مل يكن ب؛غصباًيعد  السكن فيها   

.البيوت يف حياته ومل يأذن هلن بالسكن فيها بعد وفاته

وهـم آل حممـد   ؛صـلوات اهللا علـيهم  دفع فاطمة وولديها وزوجها  : االمر الثاين 



٢٨٣..................والنيب مل يوص كما أخربت عائشة! كيف أوصى النيب بالسكن هلن فيها: املبحث الثاني

ا الـسالم ممـا   عن حقهم الشرعي وحبس ما بيد فاطمـة عليهـ  وسلموآله   صلى اهللا عليه  
نـه  أوحترميـه علـيهم بوجـه شـرعي حتـت عنـوان       وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليه  تاها النيب   آ

.(١)وقد حرم اهللا عليهم أكلُ مال الصدقة،صدقة

،الـسالم علـيهم فرض حصار اقتصادي على علي وفاطمة وولديهما          :والنتيجة
وآلـه  صـلى اهللا عليـه  بيـوت الـنيب  ويف املقابل إسكات أمهات املؤمنني من متكينـهن مـن         

.وبذل املال هلنوسلم 

 
يف املسجد كان بعد شـرائها  أن إدخال احلُجر وحيتمل  (:قال الشريف السمهودي  

أخربنـا  «:اتـه وقـد قـال يف طبق    ،وقد تقدم عن ابـن سـعد مـا يـشهد لـذلك             ،من الورثة 
مـات رسـول اهللا ومل يـوِص إال مبـسكن أزواجـه        :قـال  ،إسرائيل عـن جـابر بـن عـامر        

.(٢))واهللا أعلم،وهذا حيتمل الوصية لألزواج بذلك وحيتمل غريه»وأرض

قول السمهوديمناقشة 

 
ن هـذه  أفكيف حيتمل ،وإن كان احتماالً!القول لعجيب من السمهودي إن هذا 

وهـو مـن فقهـاء الـشافعية ومرجـع        ،البيوت أدخلت يف املسجد بعد شرائها مـن الورثـة         
.)أعزمها اهللا(املدينة ومكة 

:وسلموآله صلى اهللا عليهواإلمام الشافعي يأخذ بقول أيب بكر عن النيب 

.»ال نورث«

١
٢
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مـن مل خيـرج   «:ها من الورثة يعارضه قول وايل املدينة عمر بن عبد العزيز        ؤشرا

!فلو اشتريت من الورثة ملا أخرجوا بالتهديد باهلدم!؟(١)»هدم عليه الدار

ومل ير أكثر بـاك وباكيـة مـن       !بل إن بيت فاطمة هدم على من فيه وهم أحفادها         
.(٢)ذلك اليوم

 
مات رسول اهللا ومل يوص إال مبسكن أزواجه    «:أما قول ابن سعد عن ابن عامر      

! ؟»مىت أوصى«:يعارضه قول عائشة،»وأرض

املتـيقن عنـد   إذ ،ولذلك احتملـه الـسمهودي   ؟وأما إنه مل يوِص    ،نه أوصى أفأما  
.وسلموآله صلى اهللا عليهِصالشافعية إنه مل يو

 

ية بنص القرآنفيقإن هذه البيوت محصورة الملكية وهي تو: أوالً

صلى اهللا عليـه بعد هذه األدلة اليت أثبتت عدم متلك أمهات املؤمنني لبيوت النيب          
:لقوله تعاىلوسلم وآله عليهصلى اهللا يف حياته لعلة احنصار ملكيتها به وسلم وآله 

>k  j  i  h<.

ك مل ميلّوسلم وآله صلى اهللا عليهأي إنه ،ولعدم ثبوت نقل ملكيتها إىل أزواجه
.أي واحدة منهن للبيت الذي كانت تسكنه يف حياته

وسلموآله صلى اهللا عليهبرسول اهللا اًفإن هذه البيوت تبقى ملكاً خاص.

١
٢





٢٨٥..................والنيب مل يوص كما أخربت عائشة! كيف أوصى النيب بالسكن هلن فيها: املبحث الثاني

وسـلم بعـد مماتـه لكونـه ال يـورث      وآلـه  برسول اهللا صلى اهللا عليـه     انحصار ملكيتها : ثانياً
كما نص البخاري عن أبي بكر

بعـد  وسلم وآله بقاء ملكية هذه البيوت حمصورة أيضاً برسول اهللا صلى اهللا عليه 
!؟ألنه ال يورث كما نص البخاري عن أيب بكر،مماته

وسلم كما نص البخاري عن عائشةآله وانتفاء الوصية من النبي صلى اهللا عليه:ثالثاً
يـسكن يف  وسلم قد أوصى ألزواجه بأن وآله مل يثبت أن النيب األكرم صلى اهللا عليه   

.(١)كما يروي البخاري عن عائشةإن الوصية منتفية من األصل:بل،هذه البيوت بعد مماته
كما نص القرآن بذلكوسلم وآله انحصار إذن الدخول إليها بالنبي صلى اهللا عليه:رابعاً

صلى دون إذن من رسول اهللا ال جيوز ألحٍد أن يدخل إىل هذه البيوت النبوية   إذ  
:لقوله تعاىلوسلم وآله اهللا عليه

>o  n   m    l  k  j  i  h<.

صـلى اهللا  فاملستحل للسكن يف هذه البيوت والداخل فيهـا دون إذن منـه    :وعليه
صلى وانتهك حرمة اهللا ورسوله هذه البيوت النبوية يكون قد استباح ،وسلموآله عليه

.هذا من جانب! !وسلموآله اهللا عليه
فإن هذا كله يكشف عن مدى الظلم الذي تعرضت له بضعة :أما اجلانب اآلخر

.عليها السالمفاطمة البتول وسلم وآله صلى اهللا عليهرسول اهللا 
،رثهـا إـا منعـت مـن    أإالّ ،غريهافيما ترك هلذه البيوت أوإذ إا الوارث ألبيها   

ومنع وسلم يف حياتهوآله ، اليت حنلها إياها رسول اهللا صلى اهللا عليه      واغتصبت أرضها 
علـى الـرغم مـن    وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  ولدها من الدخول لزيارة قرب رسول اهللا      

ال وإذا كـان هـذا حـ    .كوم هم أصحاب إعطاء اإلذن للناس فأصبحوا هم املمنـوعني         
!!؟وكيف مبن هدمها على من فيها!؟فكيف مبن باعها وقبض الثمن،الساكن فيها

١



٢٨٦

اِّـبحث الثالث

!!؟وسلم مدفون فيهاوآله والنبي صلى اهللا عليهعائشة بيتهاكيف باعت 

ــذا       ــصدر ه ــذي ت ــسؤال ال ــو ال ــاً ه ــث ملي ــستوقف الباح ــيت ت ــور ال ــن األم إن م
ذا البيــت النبــوي وهــو حمجــور امللكيــة أو هــو إذ كيــف يــتم التــصرف ــ!... !البحــث
وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه   البيت الذي دفن فيه رسول اهللا       عن كونه  فضالً! !توقيفي

.كما تقول عائشة

قد دفن يف غري هذا وسلم وآله   صلى اهللا عليه  ن يكون النيب املصطفى     أما  إ: ولذا
كـي تـتمكن عائـشة مـن بيـع      ،يف حجرته اخلاصة وهو ما دل عليه البحث    :أي ،املكان
.بيتها

.نه مدفون فيه وقد مت هتك حرمته إىل هذا احلد الذي تقشعر منه األبدانأما إو

ما معىن أن تقوم عائشة ببيع بيتها إىل معاوية بن أيب سـفيان مبائـة ومثـانني              . .وإالّ
.!!(١)وشرط هلا سكناها حياامبائيت ألف درهم : ويقال)١٨٠٠٠٠(ألف درهم 

١
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،بـل اشـتراه ابـن الـزبري مـن عائـشة      ،وقيـل :ضيف السمهودي عن ابن سـعد    وي
! !(١)وشرط هلا سكناها حياا،وبعث هلا مخسة أمجال حتمل املال

وسلموآله صلى اهللا عليهولعل أمر البيع مت بني االثنني فباعت عائشة بيت النيب          
.إىل عبد اهللا بن الزبريأيضااىل معاوية بن أيب سفيان وباعته 

ــول اهللا      ــرض رس ــت م ــيت رافق ــداث ال ــه إذ األح ــلى اهللا علي ــه ص ــلموآل ،وس
.إىل النظر جبميع األقوالتدعو،واألحداث اليت أعقبت وفاته

باعت عائشة «: يعة فقالظولقد حاول احلافظ الذهيب التستر على هذه احلادثة الف     
واهللا ! قسمت مائة ألف:هلا مبائة ألف، مث قسمت الثمن، فبلغ ذلك ابن الزبري فقال اًدار

.(٢)»حجرن عليهالتنتهني عن بيع رباعها أو أل

:فنحن أمام أسئلة عدة:وعليه

مث باعت البيت وقرب ،يف بيت عائشةوسلم وآله صلى اهللا عليههل دفن النيب -١
!! ؟؟النيب فيه

وهذه الرواية اليت تفرد ا الذهيب اما اا تتحـدث عـن دار أخـرى كمـا دل عليـه        
فأراد بذلك ذر الرماد يف العيون والتدليس على هذه احلادثة ) هلااًباعت عائشة دار(له  قو

وسـلم كمـا باعـت تلـك     وآله واما اا باعت كذلك بيت النيب صلى اهللا عليه      ،الفظيعة
مل خيلف أبو الدار اليت هلا، واليت مل يفصح الذهيب عن مصدر حصوهلا على هذه الدار إذ          

أخرى فمـن ايـن   اًوسلم مل يورثها دار  وآله   كما ان النيب صلى اهللا عليه     بكر دوراً لورثته    
.قيمتها توازي مثن بيعهااًحصلت على املال لتشتري دار

ومثت سؤال آخر ملاذا يتكرر نفس الشخص املشتري من عائـشة دارهـا مـع بيـت               
.وسلم الذي كانت تسكنهوآله النيب صلى اهللا عليه

١
٢
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:ولذلك

ها تـ تر على حادثة بيع عائـشة بي تسية اليت أخرجها الذهيب ان ت مل تستطع هذه الروا   
:وسلم مدفون فيها، والدليل على ذلكوآله والنيب صلى اهللا عليه،ملعاوية

مل د ثبـت عنـد املـؤرخني وأهـل الـسري إن عائـشة             انه شرط هلا سكناها فيها، ولقـ      
قد تساملت الروايـات  وسلم إىل دار أخرى، بل وآله تنتقل عن بيت النيب صلى اهللا عليه 

على اا قد قسمت حجرا إىل قسمني بعد دفن عمـر بـن اخلطـاب فيـه فجعلـت بينـها            
.وبني القربين حائطاً

ولعلها باعت هذا القسم الذي كانت تسكن فيه إىل معاوية بـن أيب سـفيان لعلـه              
يتمكن من ان يكون هـو الـشخص الثالـث الـذي يـدفن إىل جنـب أيب بكـر وعمـر بـن                    

ليكون جبوار صاحبيه أو لعل معاوية كان لـه غـرض آخـر حينمـا دفـع لعائـشة              اخلطاب  
.مائة ومثانني ألف درهم مقابل بضعة أمتار

وآلـه  السؤال املطروح كيف باعت عائشة بيت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          : لكن
وهي ال متلك هذه الـدار، وكيـف إذا كـان قـرب الـنيب صـلى اهللا          ،وقبضت الثمن  ،وسلم
!وسلم فيها كما تدعي؟وآلهعليه

اىل هـذا املـستوى   وسلم وآله صلى اهللا عليههل استبيحت حرمة رسول اهللا   -٢
!! ؟فيباع قربه

وسـلم دون ابنتـه فاطمـة عليهـا         وآلـه    هل ورثت عائشة النيب صلى اهللا عليه      -٣
!؟السالم وغريها من ازواج النيب فقامت ببيع البيت وقرب النيب فيه

أم ان ،وحده معروضـاً للبيـع دون بيـوت أمهـات املـؤمنني       كان بيت عائشة  أ-٤
! ؟مجيع بيوت النيب قد عرضتها ازواج النيب للبيع

كان معاوية وعبد اهللا بن الزبري ال يعلمـان أن الـنيب مـدفون يف بيـت عائـشة            أ-٥
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!؟الذي اشترياه منها ودفعا هلا الثمن

مل يكـن يف بيـت   وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليه على يقني أن النيب      اما كان أأم  -٦
!؟عائشة ولذا قاما بشرائه

فهل من اجابة عند أحٍد من املسلمني تعلل تلك احلادثـة العجيبـة يف بيـع موضـع         
!!! ؟وسلموآله قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  ظُلـم رسـول اهللا   وهل من إجابة عند عاقٍل منصٍف تبني ملَ  
!!!؟ياً وميتاًكل هذا الظلم حوسلم 



٢٩٠

اِّـبحث الرابع 

ودفنا فيه وسلم وآله صلى اهللا عليهبكر وعمر إُّـ بيت النبي وكيف أدخل أب

!؟إذن منهإال بوالقرآن ال يجيز الدخول

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  اوله هنا يدور حول بيت النيب األكرم نإن احلديث الذي سنت 
له مـن  خارج املسجد النبوي وهو مالصقع الذي كانت تسكنه عائشة والذي يق     وسلم  

وموضـع قـربه وهـو    وسلم وآله  صلى اهللا عليه  قابله حجرة النيب    تالذي   ،اجلدار الشرقي 
.داخل املسجد كما مر بيانه خالل البحث

بكـر وعمـر بـن    اوهذا البيت الذي عرف ببيت عائـشة كـان قـد ضـم يف ثـراه أبـ       
.لقربيهمااًاخلطاب فأصبح موضع

:أي

ما خارج املسجد النبوي كما أثبتناه باألدلةإ.

صـلى اهللا  كيـف يـتم إدخاهلمـا إىل بيـت رسـول اهللا        :هو ،والسؤال املطروح هنا  
ح بالنهي عن الدخول مـا مل يكـن قـد أحـرز اإلذن منـه              والقرآن يصد  ،وسلموآله   عليه

!؟وسلموآله صلى اهللا عليه
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:فقال عز وجل

>o  n   m    l  k  j  i  h<(١).

وآلـه  صلى اهللا عليـه فكيف إذا أضيف إليه حبس ملكية هذه البيوت لرسول اهللا        
:وهي،ونود ان نذكر ا هنا-سلفنا أوكما -حياً وميتاً وسلم 

.لكونه هو الذي بىن هذه البيوت-١

.نه قام بتمليك أي زوجة من أزواجه هلذه البيوتأمل يثبت -٢

.لبخاري عن أيب بكركونه مل يورث كما صرح به ا-٣

.كما أخربت عائشةكونه مل يوِص-٤

.مل يثبت إنه أوصى هلن بالسكن يف هذه البيوت-٥

!؟هذا واحلال كون أزواجه فكيف باألجانب

كمـا أورده ابـن أيب احلديـد         ،واحلديث هنا ليس يف مـورد الطعـن علـى الـشيخني           
باب الـيت أدت إىل ضـياع موضـع قـرب     وإمنـا لبيـان أحـد األسـ       ،(٢)املعتزيل يف شرح النهج   

صـبح  أوسلم وحرمـان املـسلمني مـن زيـارة قـرب نبـيهم ف      وآله   رسول اهللا صلى اهللا عليه    
بل انه يقف خارج الروضة اليت حددها نيب الرمحة صلى اهللا ؛خرآالزائر يقف يف موضع 

:وسلم قائالوآله عليه

.بني قربي ومنربي روضة من رياض اجلنة
اليوم ال يقفون فقط خارج الروضـة وامنـا خـارج حـدود املـسجد         بل ان املسلمني  

فيقفـون عنـد قـرب    ،ينمـا قـدم املدينـة   حوسـلم  وآلـه  الذي بناه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

١
٢
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إذ ؛وسـلم وآلـه  انني ام عند قرب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه       ظبكر وعمر   يبأالشيخني  
وآلـه  صلى اهللا عليـه يق بكون النيب   أصبح دفن الشيخني يف بيت عائشة يدفع إىل التصد        

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  واما قد دفنا داخل الروضة واىل جواره      ،قد دفن يف بيتها   وسلم  
وضم بيت سـودة  ،وفتح باب آخر،عن تصرفها ببيت النيب من بناء اجلدار     فضالًوسلم

.كما مر بيانه يف الكتاب،بنت زمعة إىل بيتها

وال !ن أبا بكر قد أوصى بـأن يـدفن يف بيـت عائـشة    أات يف حني مل يرد يف الرواي    
. !يعلم من هو صاحب الفكرة

.عتقدتوالبيت هلا كما ،إذ قد تكون من قبل عائشة لكونه والدها

أو قد يكون أوصى إىل صاحبه عمر بن اخلطاب أن ،بنتهأو لعله هو قد أوصى ال
.يدفن يف بيت عائشة

ألنه هو الذي ؛ذلك دون وصية من ايب بكرأو حيتمل أن عمر هو الذي تصرف ب
.(١)قام بدفن أيب بكر وكان ذلك الدفن ليالً

أما عمر بن اخلطاب فقد استأذن من عائشة يف أن يدفن يف بيتها إىل جنب صاحبه 
صـلى اهللا عليـه  رمبا لتوقعه بأن التوسعة ستتم ال حمالة يف مسجد رسول اهللا   ،(٢)أيب بكر 

ال سيما وهو الذي قد بذر قضية توسـعة  ؛يهما يف داخل املسجدمما جيعل قربوسلم وآله  
.املسجد النبوي

وقد فهم البعض من هذا اإلذن الذي تقدم به عمر بـن اخلطـاب حـصول انتقـال               
:بقوله تعاىل،معززاً رأيه يف هذا! !امللكية إىل عائشة

١


٢
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>H  G   F<(١).

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  يف حني أن القرآن قد جعل قيد اإلذن بـشخص رسـول اهللا     
.ألنه املالك هلذه البيوت؛وسلم

ال خيلـو موضـع قـرب    (:الرد على هذه الـشبهة قـائالً       (٢)بالشريف املرتضى  امما دع 
من أن يكون باقياً على ملكه أو يكـون انتقـل يف حياتـه    وسلم وآله صلى اهللا عليه  النيب  

.-قاضي القضاة -إىل عائشة على ما ادعاه 

.مل خيل أن يكون مرياثاً بعده أو صدقة،فإن كان األول

أن يـأمرا بدفنـهما   ،وال لعمـر مـن بعـده   ،فما كان حيل أليب بكر  ،فإن كان مرياثاً  
عليهـا الـسالم   فاطمـة  -اإلماميـة    -إال بعد إرضاء الورثة الذين هم على مـذهبنا           ،فيه

.وبقية األزواج
ا خاطـب أحـداً مـن    ومل جنـد واحـداً منـهم   ؛(٣)هـؤالء والعبـاس   ،وعلى مذهبـهم  

.هؤالء الورثة على ابتياع هذا املكان وال استرتله منه بثمن وال غريه

أن يرضـى  صـدقة فقـد كـان   -وسـلم  وآله صلى اهللا عليهبيت النيب -وإن كان  
.االبتياع ملا جيري هذا ارىهذا إن جاز؛مجاعة املسلمني ويبتاعه منهم(٤)عنه

فإن ،كان جيب أن يظهر سبب انتقاله واحلجة فيه   فقد   (٥)وإن كان انتقل يف حياته    
١
٢
٣


٤


٥
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وال بشهادة من شـهد  ،مل يقنع منها يف انتقال فدك إىل ملكها بقوهلا   عليها السالم   فاطمة  
.هلا

:فأما تعلقه بإضافة البيوت إليهن يف قوله تعاىل

>H  G   F<.

ة ال ن هـذه اإلضـاف  أفمن ضعيف الشبهة ألنا قد بينا فيما مضى من هذا الكتاب           
،وإمنا تقتضي السكن والعادة يف استعمال هذه اللفظة فيما ذكرناه ظاهرة،تقتضي امللك

:قال تعاىل

>2  1  0  /<(١).

ومل يرد اهللا تعاىل إال حيث يسكن،دون حيث ميلكن (٢))ويرتلن.

:إذن

قد محل هـذه وسلم وآله صلى اهللا عليهمل يكن دفن الشيخني يف بيت رسول اهللا         
املخالفة الصرحية للقرآن والشريعة فقط وإمنا 

وسـلم يف البيـت   وآلـه    محل معه أيضاً شبهة وجود قرب رسول اهللا صلى اهللا عليـه           
.الذي كانت تسكنه عائشة

صـلى اهللا عليـه  فسلّم املسلمون أن أبا بكر وعمر قد دفنـا إىل جنـب رسـول اهللا              
عه صلوات اهللا وسالمه عليـه وعلـى   ما خارج املسجد ومل يدفنا م أيف حني   وسلم  وآله  

.أهل بيته الطاهرين

١ 
٢





٢٩٥

اِّـبحث الخامس

وجود الق من شبهةوما علق بهعليه السالماإلمام الحسن استشهاد

اِّـطهر َّـ بيت عائشة 

أمامنـا سـوى بيـان    مل يبـق رضـي اهللا عنـه   بعد هذا البيان مـن الـشريف املرتـضى      
صلى اهللا عليـه يف املضي إىل قرب جده املصطفى  معليه السال حقيقة وصية اإلمام احلسن     

صـلى  ودفع ما علق ا من شبهة وجود قـرب رسـول اهللا        ؛بعد أن وافته املنية   وسلم  وآله  
يف بيت عائشة خلروجها على بغل تطالب االمام احلـسني بـن علـي        وسلم  وآله   اهللا عليه 

كي يدفنوا اإلمام احلـسن   وا ل ءم جا أبعدم الدخول إىل بيتها وقد ظنت       عليهما السالم   
.وسلموآله صلى اهللا عليهجبوار جده رسول اهللا 

مل يرد يف ذلك إال زيارة قرب جده املـصطفى  عليه السالم   ن اإلمام احلسن    أيف حني   
.وسلموآله صلى اهللا عليه

وسـلم فهـو ال   وآلـه  نه أوصى بدفنه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه        أوعلى فرض   
:وال حيق لعائشة منعه من ذلك لألسباب التالية؛ن أحديستلزم منه اإلذن م

على مذهب القرآن والعترة بعد وسلم وآله صلى اهللا عليهألنه الوارث جلده -١
.عليها السالموفاة امه فاطمة 

؛وسـلم سـوى التـسع مـن مثـن البنـاء      وآلـه   ليس لزوج النيب صلى اهللا عليـه      -٢
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.رضفالزوجة ال متلك وال ترث من الزوج األ

وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  أي كوا واحدة من بـني تـسع نـساء فـارقهن الـنيب        
يشتركن ال األرض،يف مثن البناءفجميعهن.

.جزء من تسعة أجزاء مثن البناء:مبعىن

وإمنـا  ،قد دفن أصالً يف بيـت عائـشة  وسلم وآله صلى اهللا عليه مل يكن النيب    -٣
ئشة كانـت تعتقـد بأـا املالـك واملتـصرف الوحيـد يف       ولكن عا؛دفن يف حجرته اخلاصة 
.البيت واحلجرة املطهرة

ولذا خرجت ملنعه من الدخول ظناً منها أن بين هاشم يريدون دفن االمام احلسن          
. وسلموآله عليه السالم مع جده صلى اهللا عليه

:وإليك أيها القارئ الكرمي صورة احلدث

عن عبد اهللا بن إبراهيم عـن زيـاد املخـارقي     )رضي اهللا عنه  (أخرج الشيخ املفيد    
عليـه الـسالم   الوفـاة اسـتدعى احلـسني بـن علـي      عليه الـسالم  رت احلسن   ضملا ح  :قال

وقد سقيت السم ورميت بكبدي يف يا أخي إين مفارقك والحق بريب جل وعال        :وقال
ىل وإين لعارف مبن سـقاين الـسم ومـن أيـن دهيـت وأنـا أخاصـمه إىل اهللا تعـا          ،الطشت

.نتظر ما حيدث اهللا عز ذكره يفَّافبحقي عليك أن تكلمت يف ذلك يف شيء و

فإذا قضيت فغمضين وغسلين وكفين وامحلين على سريري إىل قـرب جـدي رسـول           
.مث ردين إىل قرب جديت فاطمة بنت أسد رمحة اهللا عليها فادفين هناك؛اهللا ألجدد به عهداً

صـلى اهللا  نكم تريدون دفين عنـد رسـول اهللا   أن القوم يظنون أوستعلم يا ابن أم    
وباهللا أقـسم عليـك أن ريـق يف أمـري     !فيجلبون يف منعكم عن ذلك  وسلم  وآله   عليه

.حمجمة دم

إليـه بأهلـه وولـده وتركاتـه ومـا كـان وصـى بـه إليـه أمـري               عليه السالم   مث وصى   
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الفه ونصبه هلـم  حني استخلفه وأهله ملقامه ودل شيعته على استخ      عليه السالم   املؤمنني  
.علماً من بعده

ومل يـشك  هوكفنه ومحله على سريرعليه السالم فلما مضى لسبيله غسله احلسني   
صـلى اهللا  ـم سـيدفنونه عنـد رسـول اهللا     أومن معه من بين أمية -بن احلكم   -مروان

!؟؟فتجمعوا له ولبسوا السالحوسلم وآله عليه
صلى اهللا عليهإىل قرب جده رسول اهللا الم عليه السفلما توجه به احلسني بن علي 

! !أقبلوا إليهم يف مجعهم وحلقتهم عائشة على بغل،ليجدد به عهداًوسلم وآله 

وجعل مـروان  !؟»مايل ولكم تريدون أن تدخلوا بييت من ال أحب «:وهي تقول 
ويدفن احلسن مع ،أيدفن عثمان يف أقصى املدينة،يا رب هيجا هي خري من دعة:يقول

!؟النيب ال يكون ذلك أبداً وأنا أمحل السيف
.فكادت الفتنة تقع بني بين هاشم وبين أمية

ارجـع يـا مـروان مـن حيـث      :إىل مروان فقال لهرضي اهللا عنه   عباسفبادر ابن   
لكنا نريد وسلم وآله صلى اهللا عليهنا ما نريد أن ندفن صاحبنا عند رسول اهللا إجئت ف 

فندفنه عنـدها بوصـيته   عليها السالم  مث نرده إىل جدته فاطمة       ،هأن جندد به عهداً بزيارت    
.بذلك

لعلمت أنك اقصر باعاً وسلم وآله  صلى اهللا عليه  ولو كان وصى بدفنه مع النيب       
كان أعلـم بـاهللا ورسـوله وحبرمـة قـربه أن يطـرق           عليه السالم   لكنه   ،من ردنا عن ذلك   

.(١)إذنهودخل بيته بغري،عليه هدماً كما طرق ذلك غريه

١
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!.. !ويوماً على مجل  !.. !واسوأتاه يوماً على بغل    :مث أقبل على عائشة فقال هلا     
؛ارجعي فقد كفيـت الـذي ختـافني   .. ؟وتقاتلني أولياء اهللا.. ؟تريدين أن تطفئي نور اهللا    

.واهللا تعاىل منتصر ألهل هذا البيت ولو بعد حني؛حتبنيوبلغت ما

:عليه السالموقال احلسني 

»إيل حبقن الدماء وأن ال أهريق يف أمـره  عليه السالم لوال عهد احلسن   وا
حمجــة دم لعلمــتم كيــف تأخــذ ســيوف ا مــنكم مأخــذها وقــد نقــضتم        

.»العهد بيننا وبينكم وأبطلتم ما اشرتطنا عليكم ألنفسنا
عـن  )رضي اهللا تعاىل عنه(اإلسالم الشيخ الكليين  ثقة  ويف رواية أخرى أخرجها     

مسعـت أبـا جعفـر    : (ن سليمان، عن هارون بن اجلهم، عن حممد بن مسلم قـال  حممد ب 
:ملا احتضر احلسن بن علي عليهما السالم قال للحسني: عليه السالم يقول

فهيئين مث وجهـين إىل رسـول      مت  يا أخي، اين أوصيك بوصية فأحفظها، فإذا أنا       
ىل أمي فاطمة عليها السالم سلم ألحدث به عهدا مث اصرفين إوآله واهللا صلى اهللا عليه     

مث ردين فادفين بالبقيع، واعلم أنه سيـصيبين مـن احلمـرياء مـا يعلـم النـاس مـن صـنيعها               
، فلمـا قـبض احلـسن    وعداوا لنا أهل البيتوآله  ليهوعداوا هللا ولرسوله صلى اهللا ع     

ليـه وضع على سريره فانطلقوا به إىل مصلى رسول اهللا صلى اهللا ع        ] و  [ عليه السالم   
مـا أن صـلى   الذي كان يصلي فيه على اجلنائز فصلى على احلسن عليـه الـسالم فل      وآله  

بلـغ  وآلـه  ه، فلما أوقـف علـى قـرب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـ      عليه محل فادخل املسجد  
إم قد أقبلوا باحلسن بن علـي ليـدفن مـع رسـول اهللا فخرجـت          : عائشة اخلرب وقيل هلا   

فوقفــت -أول امــرأة ركبــت يف االســالم ســرجا فكانــت -مبــادرة علــى بغــل بــسرج 
، وال يهتك على رسول اهللا حجابهيءش، فإنه ال يدفن فيه حنوا ابنكم عن بييت: وقالت

قدميا هتكت أنت وأبوك حجاب رسـول    : احلسني بن علي صلوات اهللا عليهما     فقال هلا   
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، إن ا عائـشة وإن اهللا سائلك عن ذلك ي    اهللا وأدخلت بيته من ال حيب رسول اهللا قربه،        
ليحدث به عهدا واعلمي أن وآله أخي أمرين أن أقربه من أبيه رسول اهللا صلى اهللا عليه

، ه من أن يهتك على رسول اهللا سترهأخي أعلم الناس باهللا ورسوله وأعلم بتأويل كتاب
: الن اهللا تبارك وتعاىل يقول

>o  n   m    l  k  j  i  h  g  f  e<.

ذنه وقـد قـال   إالرجال بغري وآله رسول اهللا صلى اهللا عليه    وقد أدخلت أنت بيت     
:اهللا عز وجل

>x  w  v   u  t  s  r  q  p<.

ذن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه   أُولعمري لقد ضربت أنت ألبيـك وفاروقـه عنـد         
:املعاول ، وقال اهللا عز وجلوآله 

>µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨<.

بقرمـا  وآلـه  هللا عليـه أبوك وفاروقه على رسول اهللا صـلى ا      ولعمري لقد أدخل  
ان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه   ، وما رعيا من حقه ما أمرمها اهللا بـه علـى لـس    منه األذى 

، وتاهللا يا عائشة لو كان ؤمنني أمواتا ما حرم منهم أحياء، إن اهللا حرم من املوسلموآله 
رسـول اهللا صـلوات اهللا عليهمـا جـائزا فيمـا         من دفن احلسن عند أبيه       ِههذا الذي كرهتِ  

مث تكلـم حممـد بـن احلنفيـة     : قـال . لعلمت أنه سيدفن وإن رغم معطسك   بيننا وبني اهللا  
ال متلكـني  ، ويومـا علـى مجـل، فمـا متلكـني نفـسك و       يا عائشة يومـا علـى بغـل       : وقال

فـواطم  يا ابـن احلنفيـة هـؤالء ال       : فأقبلت عليه فقالت  : األرض عداوة لبين هاشم، قال    
وأىن تبعدين حممدا من الفـواطم،  : ك؟ فقال هلا احلسني عليه السالم    يتكلمون فما كالم  

عمـران بـن عائـذ بـن عمـرو بـن خمـزوم،          فاطمـة بنـت   : فواهللا لقد ولدته ثالث فواطم    
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بن رواحة بن حجر بن عبد ، وفاطمة بنت زائدة بن األصم  وفاطمة بنت أسد بن هاشم    
بـنكم واذهبـوا بـه      حنـوا ا  : للحـسني عليـه الـسالم     ة  ، قال فقالت عائـش    معيص بن عامر  

قـرب أمـه مث أخرجـه فدفنـه          فمضى احلسني عليه الـسالم إىل     : قال. فإنكم قوم خصمون  
.بالبقيع

فدفنوه بالبقيع عند جدته فاطمة بنت أسد بن هاشم ومضوا باحلسن عليه السالم    
.(١)وأسكنها جنات النعيمرضي اهللا عنها بن عبد مناف ا

على خلفيات هذا احلدث ودوره يف االعتقاد يف وجود القرب املقـدس يف      وللوقوف  
:ةتيبيت عائشة نذكر املسائل اآل


 

مل ؛داره مع اثنني من غلمانه بعد األحداث اليت أدت إىل قتل عثمان بن عفان يف         
الدار إال مـن بعـد مـرور ثالثـة أيـام خوفـاً مـن تلـك              يتمكن األمويون من إخراجه من    

،ااميع اليت قدمت من مصر والكوفة ومكة تطالب اخلليفة خبلع اخلالفة والتنازل عنـها        
.وتسليمهم مروان بن احلكم األموي

تـه دافـع   ولكن اخلليفة رفض هذه املطالب فقاموا بقتله بعد معارك دارت حـول بي    
.افيها عنه اإلمام احلسن وعبد اهللا بن عباس وغريمه

خرجـوا بـه مـن    ؛وحني أراد بنو أمية إخراج جثمان اخلليفة للـصالة عليـه ودفنـه         
وكانت قيادات هذه ااميع الـيت زحفـت إىل املدينـة قـد             ؛الدار ليالً حمموالً على خشبة    

.ي متنع بين أمية من إخراجه ودفنهجعلت هلا عيوناً حول بيت اخلليفة عثمان بن عفان ك

١
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؛فلما أحسوا م وهم خيرجون من الدار قـاموا برمـي جثمـان اخلليفـة باحلجـارة              
.كي يعاد إىل الدار

.ولكن الذين محلوا النعش أسرعوا بالسري فجعل رأس عثمان يرتطم باخلشبة

وحني جاءوا به إىل البقيع كي يـدفن فيـه منعـوهم مـن ذلـك فحملـوه إىل حـش               
.(١)كوكب وهو حائط جبنب البقيع كانت اليهود تدفن فيه موتاهم

فلما ظهر معاوية بن أيب سفيان على الناس أمر دم ذلك احلائط حىت أفـضى بـه      
.(٢)حول قربه حىت اتصل ذلك مبقابر املسلمنيإىل البقيع فأمر الناس أن يدفنوا موتاهم

عـصفت باإلسـالم   الـيت وقد حاول بعض املؤرخني التغطية على هـذه األحـداث    
تتخــذها لـدفن موتاهــا إىل اسـم رجــل مــن   فغيـر اســم هـذه املقــربة الـيت كانــت اليهـود    

.األنصار
رجل مـن األنـصار ينـسب إليـه حـش كوكـب         ،وكوكب(:حيث قال ابن حجر   

. (٣))استدركه الذهيب يف التجريد ومل يذكر ما يدل على صحبته،الذي دفن فيه عثمان

مقربة لليهود ولـيس لرجـل مـن األنـصار مل     »حش كوكب«وهذا أمر طبيعي ألن    
فيما قام بنو أمية بدفن موتاهم يف هذه املقربة كمحاولة إلشغال الناس ،تعرف له صحبة

.(٤)عن دفن ابن عمهم عثمان بن عفان يف مقربة اليهود

١






٢
٣
٤
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:ولذلك

األسباب يف خـروج املـسلمني   بن احلكم الذي كان أحد أهمما كان يروق ملروان   
أن يرى بين هاشـم قـد جـاءت بـنعش     . .كثري من الصحابة على عثمان بن عفان وقتله    و

صـلى اهللا  وسـبطه إىل قـرب جـده املـصطفى     وسـلم  وآله صلى اهللا عليهرحيانة رسول اهللا  
.وسلموآله صلى اهللا عليهم يريدون دفنه عنده أفظن وسلم وآله عليه

. .ولذا

وآلـه  صـلى اهللا عليـه  يدفن احلسن مع النيب أيدفن عثمان يف أقصى املدينة و :قال
!؟وسلم

ال جد اإلمام احلسن -والعياذ باهللا -جده وسلم وآله صلى اهللا عليهوكأن النيب 
!عليه السالم

هو املسؤول عن دفن عثمان بن عفان يف مقـربة         عليه السالم وكأن اإلمام احلسن    
والعبــث ،قتطــاعهم لألراضــيوا؛ولــيس تفــرد بــين أميــة ببيــت مــال املــسلمني!اليهــود

.لكون اخلليفة من قومهم،مبقدرات األمة

مـا سـيفعله هـؤالء    وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه  يف حني مل يغب عن رسـول اهللا        
.باإلسالم

:ولذا

.ونبه األمة إىل شرهم الذي عم البشر واحلجر،حذر املسلمني منهم

رضي اهللا وأيب ذر الغفاري ،اخلدريوأيب سعيد  ،فقد روى احلاكم عن أيب هريرة     
:يقولوسلم وآله صلى اهللا عليهمسعت رسول اهللا :نه قالأ،عنه

»           وكتـاب ا حنـال خـوالً ومـال ا إذا بلغـت بنـو أميـة أربعـني اختـذوا عبـاد ا
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(١)»دغال.
:يف قوله تعاىل،(٢)»امللعونةالشجرة«بـوقد عرفهم القرآن 

> I  H  G  F  E  D  C  B   AL  K   J<.

،فحـدث الـصحابة بـذلك     ،وكان النيب قد رأى يف منامه أن قردة ترتو على منـربه           
:وسلموآله صلى اهللا عليهوروى عنه أبو هريرة قوله 

العاص يـرتون علـى منـربي كمـا تـرتو     إين رأيت يف منامي كأن بين احلكم بن أيب      «
.(٣)اً ضاحكاًستجمموسلم وآله صلى اهللا عليهفما رؤي النيب :فقال،القردة

بـل  ،بتحـذير األمـة منـهم   وسـلم  وآلـه    صـلى اهللا عليـه    بل مل يكتِف النيب اهلادي      
.لعنه ملروان بن احلكم وذريته وأبيهالسيمالعنهم و

كان ال يولد ألحد مولـود إال أُيت بـه الـنيب        :نه قال أ،فعن عبد الرمحن بن عوف    
صـلى اهللا  فقـال  ،مـروان بـن احلكـم   فأدخـل عليـه   ،فدعا لهوسلم وآله  صلى اهللا عليه  

:وسلموآله عليه

.(٤)»هو الوزغ بن الوزغ امللعون بن امللعون«

١



٢




٣
٤
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:ملا بلغها قول مروان يف عبد الرمحن بن أيب بكر،وعن عائشة

>k  j  i   h  g<.

فمـروان  ،ومروان يف صـلبه  ،ولكن رسول اهللا لعن أبا مروان      ،ليس فيه  :فقالت
.(١)جلقصص من لعنة اهللا عز و

من لعنة اهللا عز وجل كما قالت عائشة فكيف       اًفإذا كان مروان بن احلكم قصص     
ذهـب  أوهم سنخة رمحة اهللا الذين وسلم وآله صلى اهللا عليه  له أن حيب آل رسول اهللا       

.عنهم الرجس وطهرهم تطهريا
:وسلموآله صلى اهللا عليهقال :ولذا

وإن أشــد قومنــا لنــا  ،ديداًإن أهــل بــييت ســيلقون مــن أمــيت بعــدي قــتال شــ   «
.(٢)»وبنو املغرية من بين خمزوم،بنو أمية:بغضًا

وهذا البغض هو الذي دعاهم حلمل سيوفهم وخروجهم ملنـع رحيانـة رسـول اهللا     
عليه لكي جيدد به عهداً كما أوصى وسلم وآله صلى اهللا عليهمن الدخول إىل قرب جده 

.السالم

 
تناولنا يف ما مضى من أحباث الكتاب سبب اشتباه الرواة بني احلجرة الشريفة اليت    

وبـني حجـرة عائـشة وبـني بيـت      وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليـه شرفها اهللا بقرب سيد اخللق    
). صلوات اهللا وسالمه عليها وعلى ابيها وبعلها وبنيها(فاطمة 

إنّ األسباب اليت أدت إىل االعتقاد بوجود قرب النيب املصطفى صلى :ل جممالًونقو
:وسلم يف بيت عائشة هيوآله اهللا عليه

١
٢ 
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وجود احلجرة الشريفة اليت فيها القرب املطهر عند جدار وباب بيت عائشة وال           . ١
ت وبيـ ،داخل املـسجد   :فاحلجرة املقدسة داخله أي    ؛يفصل بينهما سوى جدار املسجد    

.كما مر بيانه وتوضيحه؛عائشة خارجه

ها عند بناء املسجد النبوي، فقد بناها رسول ؤإنّ هذه احلجرة اخلاصة كان بنا. ٢
وسلم مع بيتني آخـرين كـان األول لفاطمـة عليهـا الـسالم وأم         وآله   اهللا صلى اهللا عليه   

وآلـه  اهللا عليـه صلى(والبيت الثالث بناه رسول اهللا  ،لزوجته سودة  كانوالثاين   ،كلثوم
فكانت حجرته اخلاصة وهو ما نص عليه حديث احلـاكم يف املـستدرك عـن               ،له )وسلم

.عائشة وتصرحيها بأن البيوت كانت ثالثة وهي إىل جنب بيتها الذي هي فيه

مور عديدة، ألوسلم وآله ها النيب صلى اهللا عليهأعداخلاصة احلجرة إن هذه . ٣
:فمنها

.سلموآله يها النيب صلى اهللا عليهكان يعتكف فانه . أ 

.ه شهراءاعتزل فيها نسا. ب 

وانه كان خيلو فيها إىل ربه فيناجيه ويبتهل إليه، فضالً عـن التأمـل والتفكـر              . ج  
.وهو ج رافق سري األنبياء فكان من ضمن سننهم احلياتية والعبادية

.وهي اليت نقل اليها يف مرضه. د

هلي وفاطمة عليهما السالم ميرضانه حـىت فاضـت روحـ      وفيها كان االمام ع   . هـ  
.املقدسة

وصـلى  ،وفيهـا كفنـه  ،جرة غسله امري املؤمنني علي عليه السالم ويف هذه احل  . و  
ابه ممـن مل يلتحـق بـسقيفة بـين سـاعدة وانـشغل       حصـ أعليه واهل بيته ومـن حـضر مـن         

عـد دفـن الـنيب صـلى اهللا     بالبيعة وجتاذباا بني املهاجرين واالنصار اليت اسـتمرت حـىت ب         
.وسلموآله عليه
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وسـلم  وآلـه  ولذا مل يشهد ابوبكر وعمر ومن حلق ما دفن النيب صـلى اهللا عليـه     
.فهما مل يصليا عليهومل يعلما اين دفنه االمام علي عليه السالم

وقيامها ببناء جـدار حـول القـرب النبـوي بعـد        باحلجرة الشريفة عائشة   تصرف. ٤
خلالفة ومنعها الصحابة من محل تراب القـرب والتـربك بـه وسـدها للكـوة الـيت         تويل أبيها ا  

وذلك ببنائها اجلدار داخـل حجرـا بعـد     كانت يف اجلدار، ومن مث تغيريها ملعامل حجرا         
وفتحهـا  -ملا طعنه موىل املغرية بن شعبة -بيها أان دفن فيه عمر بن اخلطاب اىل جانب   

ه القربين مستفيدة من قرما مـن احلجـرة املقدسـة الـيت دفـن       عزلت في ف آخر حلجرا  اًباب
ر اىل قـرب رسـول اهللا   ظـ كما اـم ال يـستطيعون الن  ،وسلموآله فيها النيب صلى اهللا عليه 

ر منها املسلمون اىل قرب ظوذلك بعد سدها للكوة اليت كان ين،وسلموآله صلى اهللا عليه
ز بـني  يـ الناس علـى ذلـك ومل يـستطيعوا التمي   وسلم حىت اعتادوآله النيب صلى اهللا عليه   

يب بكر وعمر بن اخلطـاب وتـساملوا   أوسلم وبني قرب وآله   موضع قرب النيب صلى اهللا عليه     
وذلك النعدام التشخيص بـني هـذه القبـور       ؛اىل ان الشيخني قد دفنا يف احلجرة املقدسة       

 ال يفصل بينـها سـوى   وسلم إذوآله ا من قرب رسول اهللا صلى اهللا عليهمفضال عن قر
يب بكر أوسلم يف الروضة وقرب وآله فكان قرب النيب صلى اهللا عليه      ،جدار املسجد النبوي  

.وعمر خارج املسجد يف بيت عائشة

بعـد أن أوصـت هلـا    بنت زمعة بعد وفاـا ستمالكها لبيت سودةافضال عن  .٥
وسـلم حينمـا بـىن    وآلـه  ليـه لذين بنامها الـنيب صـلى اهللا ع  لبذلك مما جعل هذين البيتني      

ولـذا تـصرفت يف هـذه       ،املسجد ومها اول مـا بـىن مـع حجرتـه اخلاصـة حتـت سـيطرا                
.احلجرات مبا رغبت

كوا بنت اخلليفة عزز موقعها يف اتمع مـن الناحيـة الـسياسية والـسلطوية                .٦
أباهـا  فلم متنع من التصرف باحلجرة املقدسة والبيت الذي كانت تسكن فيه فدفنت فيـه          
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.وصاحبه ومنعت اإلمام احلسن عليه السالم من الدخول إىل الروضة النبوية

علـى أمهـات     إياهـا قيام عمر بن اخلطـاب بـدعمها ماليـاً ومعنويـاً وتفـضيله               -٧
صـلى اهللا  وما لذلك من القوة يف املوقف السياسي ومتهيد أمر دفنه يف بيت النيب     املؤمنني

.تقاد بوجود القرب املقدس يف بيتهاأي زيادة االع،وسلموآله عليه

ةحىت توفيـت اي مـا يقـارب النـصف قـرن مـن وفـا       ) ـه٥٨(ها اىل سنة   ؤبقا -٨
وسلم مع ما هلا من النفوذ يف اتمـع االسـالمي لكوـا        وآله   رسول اهللا صلى اهللا عليه    

للذان ومها العامالن املهمان ا   ،ابنة ايب بكر وموضع اهتمام عمر بن اخلطاب واجالله هلا         
أوجدا هذا النفوذ يف اتمع املسلم مما مكنها من قيادة جيش من املسلمني للخـروج مـن     

يب أمـري املـؤمنني علـي بـن     أحملاربـة  -ن بان تقر فيه فال تغـادره  آمرها القر أالذي   -بيتها  
وسـلم  وآلـه  طالب عليه السالم فضال عن كوا احدى زوجـات الـنيب صـلى اهللا عليـه     

مـستفيدة مـن ذلـك يف       ) أمهات املؤمنني (انة شرعية فدخلت يف دائرة      كسبها حص أالذي  
وسـلم يف بيتـها   وآلـه  مر دفن النيب صلى اهللا عليـه    أكل ذلك وغريه جعل      ،بسط نفوذها 

متــساملا عليــه حــىت اصــبح اليــوم واقعــا حتميــا ال ختالطــه الظنــون وال تــرد عليــه   مــراًأ
.الشكوك

عبد امللـك ـدم بيـوت الـنيب صـلى اهللا         فضالً عن ذلك كله قيام الوليد بن       -٩
دخاهلـا يف املـسجد وتـستره علـى القـرب احلقيقـي املوجـود يف الروضـة         إوسلم و وآله   عليه

بيت عائشة حـىت احتـاروا   به مع القرب الومهي طوالذي شاهده ابن نسطاس وغريه واختال     
.-كما مر بيانه -مسنما وبني كونه مسطحاً أ

:إذن
وـذه العوامـل أيـضاً    ؛القـرب املقـدس حتـت ملكيـة عائـشة        ذه العوامـل أصـبح      

. أصبحت املتصرف واملتويل لشؤون احلجرة النبوية
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فكان خروجها على بغل عنـد مساعهـا بقـدوم بـين هاشـم حيملـون نعـش رحيانـة          
لتمنعهم من الدخول إىل احلجـرة الـشريفة لزيـارة     وسلم  وآله   صلى اهللا عليه  رسول اهللا   

عزز االعتقاد بكون النيب قـد دفـن يف حجرـا    وسلم وآله  اهللا عليه  صلىقرب رسول اهللا    
وكأا املتولية لشؤون مرياث رسول اهللا واملتصرف املطلق لبيوته وإن كان القـرب املقـدس              

.يف غري بيتها

وبسبب هذه العوامل مل يثبت عند أحد مـن احملققـني و املـؤرخني أو ممـن تـصدوا               
وسلم وآله صلى اهللا عليهالكيفية اليت عليها قرب النيب   ،للبحث يف شؤون املسجد النبوي    

يف جهـة وقـرب   وسـلم  وآلـه  صلى اهللا عليه  ن قرب النيب    أأم  ! ؟هي متوازية أ،نيوقرب الشيخ 
إىل غـري ذلـك مـن االحتمـاالت املبنيـة      ! ؟ا متعاقبـة أأم   !؟أيب بكر وعمر يف جهة ثانية     

.-كما مر بيانه مفصالً -وال يغىن الظن من احلق شيئاً،على الظنون
:وعليه

وجود القرب املقدس يف بيت عائشة أمر خلقته األسباب اليت أدت إىل االجتماع يف         
.السقيفة وما أفرزته من نتائج وما بين عليها من بناء يف اإلسالم فكان من هياكلها

تـزل  أن القرب املقدس موجود يف احلجرة الـشريفة الـيت اع       :حقيقة احلال هي  فوإالَّ  
ه شهراً وآىل أال يـدخل علـى واحـدة منـهن     ءوسلم فيها نساوآله  رسول اهللا صلى عليه   
.كما عنون هلا البخاري

وتغاضــى عــن ذكرهــا ،وهــذه الغرفــة هــي الــيت لــزم حياهلــا املؤرخــون الــصمت
ا حلق ا من عنوان شـرعي ومـدار حبـث فقهـي     ممأصحاب السنن واملسانيد على الرغم  

عما كان له من أثـر يف العلـوم االجتماعيـة    فضالً،أركان الزوجيةارتبط ببيان ركن من  
.واألسرية

وفيها كان يمـرض  ،فهذه احلجرة كانت داخل املسجد النبوي وفيها كان يعتكف      
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.وسلموآله صلى اهللا عليهوفيها قبض ،يف أيامه األخرية

ومنـها  ، هدفنوليه بتغسيله وتكفينه والصالة ع   عليه السالم   وفيها قام أمري املؤمنني     
.إىل املنرب روضة من رياض اجلنة

وان قرب أيب بكر وعمر مها خارج حدود املسجد النبوي الذي حـده الـوحي، فقـد     
دفنا يف بيت عائشة وهو خارج املسجد وان القرب النبوي يف بيـت عائـشة هـو قـرب رمـزي            

.قوخمتل

اظهاره وبيانـه فلـه   ر لنايسوقد  ته  وسابق رمح  ،بلطفهإليه  وفقنا اهللا تعاىل    ما   فهذا
ن ناحلمد على ما انعم وله الشكر مبا أهلم والثناء مبا قدم من عموم نعم أبداها وسبوغ مـ  

.هاوالأ

ن احلمـد هللا رب العـاملني والـصالة والـسالم علـى أشـرف اخللـق        أوآخـر دعوانـا   
.األخيار اهلداة امليامنيوآله أمجعني حممد

>Î  Í  Ì  ËÏÓ  Ò  Ñ  Ð<.

> (*    )+/  .  -  ,<.

الـسيد نبيـل   صلوات اهللا عليهم أمجعـني  الراجي لرمحة ربه وشفاعة حممد وعترته   
.علوان احلسينالسيد بن حسن السيد بن قدوري السيد بن 

حبمد اهللا وسـابق لطفـه ومنـه يف يـوم مولـد رسـول اهللا          مت االنتهاء من هذا اجلهد    
.م٥/٢/٢٠١٢ملوافق ليوم األحد هـ ا١٤٣٣وسلم لسنة وآله صلى اهللا عليه
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٧.....................................................................................مقدمة الكتاب

الفصل األول

)صلى ا عليه وآله وسلم(دفن النيب إختالف الصحابة يف موضع
فنون النبـي صـلى اهللا عليـه        اختالف اِّـهاجرين واألنصار أيـن يـد      : اِّـبحث األول 

١٧........................................................................................!وآله وسلم؟

حقيقــة االخــتالف بــين الــصحابة فــي دفــن النبــي صــلى اهللا عليــه         : المــسألة األولــى 
١٩........................................................................................وآله وسلم      

٢٣........................................................الهدف من الرواية   :  لة الثانيةالمسأ
٢٤................................................................................................الصورة األولى  
٢٤................................................................................................الصورة الثانية  
٢٤................................................................................................الصورة الثالثة   



٣١٢

صـلى اهللا عليـه وآلــه   (مـاذا حــدث َّـ يـوم وفـاة رســول اهللا    : اِّـبحـث الثـاني  

٢٥..............................................................................................؟ )وسلم

٢٥........................................!فجعل كثًا من الصحابة يكون دفن نبيهم؟ 

٢٥................هل علمت الصحابة بدفن رسول اهللا وشهدت ذلك؟        : المسألة األولى

ــة  ــسألة الثانيـ ــا: المـ ــصار مـــن       مـ ــع المهـــاجرين واالنـ ــذي حـــدث فـــي الـــسقيفة فمنـ الـ
٢٨...................................! الحضور لدفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم؟       

اهللا عليـه  ماذا حـدث َّـ اليـوم الثـاني لوفـاة رسـول اهللا صـلى             : اِّـبحث الثالث 

٣٢...............................................................!وآله وسلم وهو لم يدفن بعد؟ 

سوق النـاس الـى البيعـة العامـة بطريقـة لـم تحـدث فـي امـة مـن              : المسألة األولى 
٣٣..............................................................................................األمم

٣٥.....................حكم من أخاف أهل المدينة في السنة النبوية       :  الثانيةالمسألة 
٣٥..........................................................................ما أخرجه البخاري ومسلم      : أوالً

٣٥....................................................................................ما أخرجه أبو داود    : ثانياً

٣٦................................حرمة أهل المدينة في السنة النبوية      :  المسألة الثالثة
٣٦...............................................................................ما رواه احمد بن حنبل  : أوالً

٣٦.........................................................................ما رواه العباسي والجنيدي  : ثانيا

مبايعــة أبــي بكــر فــي اليــوم الثــاني لوفــاة رســول اهللا وهــو لــم يــدفن     : المــسألة الرابعــة
٣٧...............................................................................................! بعد 
٣٨.................................................خطبة أبي بكر في البيعة العامة    : لمسألة الخامسة ا

٤٠.........................................قراءة حدث السقيفة وتحليله : اِّـبحث الرابع

٤٣.......لماذا يستبق األنصار المهاجرين لالجتماع في السقيفة؟       : لمسألة األولىا
٤٥.................................إنّ األنصار ارادوا قطع الطريق على المهاجرين    : االحتمال األول  

٤٦..............وجود عيون لكال الطرفين مما سرع في االجتماع في السقيفة       :  االحتمال الثاني  
ان االحــداث التـي وقعــت فــي ايـام مــرض النبــي هـي التــي كانــت وراء اســتباق     : االحتمـال الثالــث 

٤٧...........................................................................االنصار لالجتماع في السقيفة   



٣١٣

             
             
         
       

 
اد بنـي هاشـم والسـيما  ورمـزهم     االتفاق بـين بعـض رمـوز الطـرفين علـى إبعـ       : االحتمال األخير 

٥٠...........................................................................عليه السالم علي بن أبي طالب 

٥١.......! هل كان النبي صلى اهللا عليه وآله يعلم بحدث السقيفة؟         :  المسألة الثانية

يتخـذ اإلجـراءات الالزمـة    صلى اهللا عليه وآله وسلم  النبي  : اِّـبحث الخامس 

٥٥.......................إلنقاذ األمة من الوقوع َّـ الفتنة قبل مرضه بمّدة طويلة

٥٦......................عليه وآله وسلم بقدوم الفتن    إخباره صلى اهللا   : المسألة االولى

٥٧................................إخباره لعلي بما يجري عليه من بعده       :  المسألة الثانية
٥٧...............................................................................حديث الحدائق السبع   : أوالً

٦٠...........................................................................حقائق تكشفها األحاديث    : ثانياً

تحــذيره صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم األمــة مــن اتبــاع ســنن األمــم           : المــسألة الثالثــة 
٦١.........................................................السابقة، وإنها ستفترق كما تفرقوا    

ــا     : المـــسألة الخامـــسة  ــه بمـ ــل بيتـــه وعترتـ ــلم أهـ ــه وسـ ــلى اهللا عليـــه وآلـ إخبـــاره صـ
٦٦...................................................................................يجري عليهم    

لم لألمـة مـن التعـرض ألهـل بيتـه      تحذيره صلى اهللا عليه وآله وسـ   : المسألة السادسة 
٦٧............................................................................................وعترته 
٦٧...................................وعترته؟  صلى اهللا عليه وآله وسلم   من هم أهل بيت النبي   : ألف
٧١...............أهل بيته عليهم السالم الحرب لمن حارب   ه وسلم صلى اهللا عليه وآل  إعالنه : باء

النبي األكرم صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم يـضع لألمـة الـسبيل الـذي         : المسألة السابعة 
٧٤...........................................................................تنجو به من الضالل 

٧٨...االمةذإلنقا2مقاومة اإلجراءات التي اتخذها النبي : اِّـبحث السادس

٧٨.ة إمتناعهم عن االمتثال المر رسول اهللا في االلتحاق بسرية أسام                      :  المسألة االولى  



٣١٤

النبـــي صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم يقـــوم بـــإخراج أبـــي ســـفيان مـــن   : المـــسألة الثانيـــة
٨٤..............................................................................المدينة قبل وفاته

المتثـال ألمـر النبـي صــلى اهللا عليـه وآلـه وســلم      امتنـاعهم عــن ا : المـسألة الثالثـة  
: في إيتائه الدواة والقرطاس ومقاومتهم فعله بانقـاذ األمـة مـن الـضالل بقـولهم         

٨٨.........................................................................................إنه يهجر

٨٩.........................! فما الذي جرى في حجرته في هذا اليوم؟    : المسألة الرابعة

٩١...................................أبعاد رزية يوم الخميس وآثارها؟      : المسألة الخامسة 

النبــي صــلى اهللا عليـه وآلــه وســلم يعلــن عـن وصــيته فــي المــسجد    : المـسألة الــسادسة 
٩٤....................................كتابة الكتاب في رزية يوم الخميس      بعد أن منع من  

مقاومة بعض الـصحابة لخطبـة النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم           : المسألة السابعة 
٩٦.............................في المسجد بعد منعه من كتابة الكتاب في يوم الخميس       

٩٨............................محاولة قتل النبي قبل وفاته بيوم واحد  :  المسألة الثامنة 

ت ِّـاذا يخرج النبي محموال اُّـ اِّـسجد قبل وفاته ببضع ساعا : اِّـبحث السابع 

١٠٣...................................................................!!وابوبكر يصلي بالناس؟

ــى  ــوم      : المـــسألة االولـ ــي يـ ــاس فـ ــي بكـــر بالنـ ــع صـــالة ابـ ــل رســـول اهللا مـ كيـــف تعامـ
١٠٦..................... ................................ ................................ وفاته؟  

بكر ائـتم المـسلمون أم برسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         أبأبي: المسألة الثانية 
١١٤.................................................................................! في يوم وفاته؟ 

١١٤......................أن أبابكر امام لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم؟         :  أما الحالة األولى  
١١٤....................................................إن أبا بكر شريك في النبوة؟    : أما الحالة الثانية   

إن أبــابكر مـساٍو لـشخص رســول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلــه وسـلم فـي مقــام       : وأمـا الحالـة الثالثـة   
١١٤........................................................................................اإلمامة بالمسلمين 

 
 


                   



٣١٥

١٢٢......................هل تحدث القرآن والسنة عن هذه األحداث؟        : المسألة الثالثة

هللا عليه وآله وسـلم  صلى ا  هل علمت الصحابة بتغسيل النبي    : اِّـبحث الثامن 

١٢٥...................................................................!وتكفينه والصالة عليه؟

١٢٨.........! فمن كان آخر العهد به حين وفاته صلى اهللا عليه وآله؟        : المسألة األولى
أخرجه ابن سعد عن اإلمام علي عليه السالم في اللحظات األخيرة لوفـاة النبـي صـلى      ما  : أوالً

١٢٨........................................................................................اهللا عليه وآله وسلم   
ابن عباس ينفـي أن تكـون عائـشة حاضـرة عنـد وفـاة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه                 : ثانياً
١٢٨.........................................................................................................وسلم  
حـديث اإلمـام زيـن العابـدين عليـه الــسالم فـي ان رأس النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وســلم           : ثالثـاً 

١٢٩...........................................................كان في حجر علي عليه السالم عند الوفاة  
حــديث الـشعبي الــدال علـى ان النبــي صـلى اهللا عليــه وآلـه وســلم تـوفي ورأســه فـي حجــر        : رابعـاً 

١٢٩...........................................................................................علي عليه السالم
حــديث االمــام علــي عليــه الــسالم وافتخــاره علــى صــحابة النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه      : خامــساً

١٢٩................................رأسه في حجر النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم       وسلم بأنه توفي و
١٣٠..............................................................ولعلي عليه السالم حديث أيضاً   : سادساً
ى اهللا عليه وآله وسلم وحضور علي عليـه الـسالم   حديث أم سلمة في وفاة رسول اهللا صل      : سابعاً
١٣٠..........................................................................................................عنده

١٣١....................ومن قام بتغسيله وتكفينه صلى اهللا عليه وآله؟       :  المسألة الثانية

١٣٣.................................ومن صلى عليه وألحده في روضته؟       : ثالثةالمسألة ال
١٣٤..............................كيف أقاموا الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم        : أوال

١٣٥.....................................................................................ن داللة الروايتي  : ثانيا
في الصالة على رسـول اهللا صـلى اهللا   عليهم السالم فيما ورد عن مدرسة العترة الطاهرة   : ثالثاً

١٣٧............................................................................. عليه وآله وسلم صالة الميت  
١٣٧.............يفصح عن هذه المنقبة في خطبه  عليه السالمولقد كان أمير المؤمنين   : اًرابع

كيـــف أَلحــدوا لرســول اهللا فـــي قبــره، وقــد اختلفـــوا بــين اللحـــد أو      : المــسألة الرابعــة  
١٣٨...........................................................................................! الشق؟



٣١٦

الفصل الثاني

كما مل يدفن يف يف بيت عائشةصلى ا عليه وآله وسلممل يدفن النيب 

وان ابا بكر وعمر دفنا خارج حدود املسجدعليها السالمبيت فاطمة 

صـلى اهللا   األدلة اِّـوصـلة اُّـ معرفـة موضـع قـ النبـي وروضـته             : اِّـبحث األول 

١٤٦................................................................................عليه وآله وسلم 

١٤٦.........وسلم المسجد؟   كيف بنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله        : المسألة األولى
١٤٦.........................................ما رواه األقشهري وابن عبد البر وابن سعد وغيرهم   :أوالً

١٤٧........................................ما ذهب إليه الحافظ الذهبي، ونقله عنه البرزنجي  :ثانياً
عائــشة تــنص علــى ان النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم بنــى ثالثــة بيــوت عنــد بنائــه            : ثالثــاً

١٤٨..........................................................................المسجد كانت إلى جنب بيتها  

الجهة التي بنى بها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم الحجـرات      : يةالمسألة الثان 
١٤٩..........................................................................................الزواجه
١٤٩.......................................................................................رواية ابن زبالة  : أوالً

١٥٠.......................................................كانت في جهة الشرق   إن الحجر النبوية : ثانياً
١٥٠....................................................................................رواية السمهودي  : ثالثاً
١٥٠.............................رواية ابن زبالة في وصف الطريق بين غرفة عائشة وحفصة   : رابعاً

١٥٠.................................................................................رواية الشنقيطي : خامساً

موقع حجرة فاطمة عليها السالم من حجـرة النبـي صـلى اهللا عليـه         : المسألة الثالثة 
١٥١....................................................................وآله وسلم وحجرة عائشة    

١٥١..............إن بيت فاطمة عليها السالم كان خلف بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم:أوالً
١٥٢.............................رواية ابن النجار في تحديد موقع بيت فاطمة عليها السالم: ثانياً
روايــة ابـن النجــار فــي تحديـد المخــرج بــين بيـت فاطمــة عليهــا الـسالم وعائــشة، والكــوة      : ثالثـاً 

١٥٢............................................................................................التي في الجدار 
١٥٢......................................في تحديد بيت فاطمة عليها السالمرواية السخاوي: رابعاً

١٥٢..................................رواية السمهودي في تحديد بيت فاطمة عليها السالم : خامساً



٣١٧

١٥٢...........................تحديد بيت فاطمة عليها السالمرواية سليمان بن سالم في   : سادساً
١٥٣......................................رواية ابن زبالة في تحديد باب فاطمة عليها السالم: سابعاً
١٥٣........................من الصالة إلى هذه األسطوانة  رواية السمهودي في منع الناس: ثامناً
١٥٣......................................رواية المطري في تحديد بيت فاطمة عليها السالم: تاسعاً
١٥٤....................................د اسطوانة التهجدرواية عيسى بن عبد اهللا في تحدي: عاشراً

١٥٤........................انها مصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من الليل       : حادي عشر
١٥٤......لتهجد خلف بيت فاطمة عليها السالم  رواية السمهودي في ان اسطوانة ا  : ثاني عشر

ماهي أوصاف بيوت النبي صلى اهللا عليه وآله وسـلم وأشـكالها التـي     : المسألة الرابعة 
١٥٦............................................................................أسكن فيها أزواجه؟  

١٥٦.......................................................................صفة حجرة عائشة وشكلها    : أوالً
١٥٧......................................................................أوصاف الحجرات وأشكالها    : ثانياً

١٥٧..............................................صفة الحجرة الشريفة   :  المسألة الخامسة 
١٥٧....................................................رواية البرزنجي في صفة الحجرة الشريفة    : أوالً

١٥٨................................................رواية األنصاري في صفة الحجرة وتحديدها  : ثانياً

مــا يثبــت وجــود الحجــرة الخاصــة بــالنبي المــصطفى صــلى اهللا     : المــسألة الــسادسة 
١٥٩..........عليه وآله وسلم التي اتخذها لنفسه من دون أزواجه فكانت موضع قبره         

١٥٩....................م يبني ثالثة بيوت عند بنائه المسجد النبي صلى اهللا عليه وآله وسل    : أوالً
إن بيـت عائــشة بنـاه النبـي صــلى اهللا عليـه وآلـه وســلم بعـد مـضي مــدة ليـست بالقــصيرة          : ثانيـاً 

١٦١.........................................................................................على بناء المسجد
١٦٣.....!! الخاصة صلى اهللا عليه وآله وسلم     غرفة النبي » المشربة«البخاري يعنعن عن :ثالثاً
البخاري يعنون لحجرة النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم في الصحيح ويخصص لها بابـاً     : رابعاً

١٦٤.....................................................................................................في كتابه 
١٦٥..............إن صفة الحجرة المقدسة وشكلها يختلفان عنهما في حجرة عائشة       :خامساً
١٦٦.......لالعتكاف الخاصة  إن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يستخدم حجرته       : سادساً
الحاكم النيسابوري ينص عن عائشة على بنـاء النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ثالثـة         : سابعاً

١٦٧.................................................................................بيوت عند بنائه المسجد 
١٦٧.جابر بن عبد اهللا يصرح عن الغرفة الخاصة برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم        : ثامناً
١٦٩.....................................عائشة ال تعلم بدفن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم    : تاسعاً
١٦٩........................أبو بكر ال يعلم بكم ثوباً كفنوا النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم         : عاشراً



٣١٨

ن االجابـة حينمـا يـسأل عـن تجهيـز النبـي صــلى اهللا       عـ عمـر بـن الخطـاب يمتنـع     : حـادي عـشر  
١٦٩.....................................................................................عليه وآله وسلم ودفنه  

ــه وآلــه       : المــسألة الــسابعة  أســباب اشــتباه الــرواة بــين حجــرة النبــي صــلى اهللا علي
وســلم الخاصــة التــي دفــن فيهــا وحــده وبــين بيــت عائــشة الــذي دفــن فيــه أبــوبكر         

١٧٠.....................................................................................وعمر فقط  
١٧٠.....................................................إنّ الفارق بين الحجرتين حائط المسجد  : أوالً

صـلى اهللا عليـه وآلـه    إنّ عائشة اتخذت هذه الحجرة الشريفة منـزالً لهـا بعـد وفـاة النبـي          : ثانياً
١٧١..........................................................................................................وسلم 
١٧٢....................................()سودة بنت زمعة كانت قد أوصت ببيتها إلى عائشة    إن:  ثالثاً
١٧٢..............................................عائشة بالحجرة الشريفة والتصرف بها   متحكّ: رابعاً

١٧٣...........................................................قيام عائشة بتغيير معالم حجرتها : خامساً

لـم يــدفن النبـي صـلى اهللا عليــه وآلـه وسـلم فــي بيـت فاطمـة عليهــا        : المـسألة الثامنـة  
١٧٤..............الخاصة 2ي  السالم وأسباب االشتباه بين بيت فاطمة وحجرة النب      

أدفن ابو بكر وعمر اُّـ جانب رسول اهللا ام انهما خـارج حـدود       : اِّـبحث الثاني 

١٨٠..........................................................................................! اِّـسجد؟

١٨٠.إنهما لم يدفنا في حجرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم            : المسألة األولى
١٨٠...........................................رواية مالك بن أنس في قيام عائشة بتقسيم بيتها  : أوالً

اشــتباه النــاس بــين الحــائط الــذي بنتــه عائــشة فــي بيتهــا وبــين حــائط الحجــرة           : ثانيــاً
١٨٢....................................................................................................المقدسة

١٨٣..........توهم المراغي بسبب بناء الحائط بين باب عائشة وباب الحجرة المقدسة       : ثالثاً

١٨٧...............إن أبا بكر وعمر دفنا خارج حدود المسجد النبوي      :  المسألة الثانية
١٨٧..............................................................داللة حديث حدود الروضة النبوية       : أوالً

يكــشف عـــن تفــرد موضــع القبـــر    » قبــري، وحجرتـــي، وبيتــي  «: انحــصار الحـــديث بلفــظ  : ثانيــاً 
١٨٨.......................المقدس عن بيوت النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم التي سكنتها أزواجه        

ــث  ــث الثال ــزي     : اِّـبح ــ رم ــو ق ــشة ه ــت عائ ــود َّـ بي ــوي اِّـوج ــ النب إّن الق

١٩٠...........................................................................................ومختلق

١٩١.........................ما هي صفة القبر النبوي في بيت عائشة؟       : المسألة األولى



٣١٩

١٩٥.......................االختالف في صفة القبور على سبع كيفيات      :  المسألة الثانية
١٩٦..............................................................................الكيفية األولى لهذه القبور   

١٩٧..............................................................................................الكيفية الثانية  
١٩٧..............................................................................................الكيفية الثالثة   
١٩٨.............................................................................................الكيفية الرابعة  

١٩٩...........................................................................................الكيفية الخامسة  
١٩٩...........................................................................................الكيفية السادسة  
١٩٩............................................................................................الكيفية السابعة  

ــام عائــشة بــضرب جــدار حــول قبــر النبــي      مــا رواه ابــن زبالــ : المــسألة الثالثــة  ة فــي قي
٢٠٠...............................................................وسدها الكوة التي في الجدار  

سـقوط جــدار المــسجد يكـشف عــن حقيقـة القبــرين الحقيقــي     : المـسألة الرابعــة 
فــي بيــت   الموجــود فــي الحجــرة النبويــة الخاصــة والــوهمي المختلــق الموجــود        

٢٠٦...........................................................................................عائشة 



                  


                       

٢١٠.كيف انكشف القبر الرمزي المختلق الذي في بيت عائشة؟       :  المسألة الخامسة 

إنّ القبــر النبــوي الحقيقــي كـان مــسطحاً وان القبــر الــوهمي كــان   : المـسألة الــسادسة 
٢١٣...........................................................مسنماً وهو الذي في بيت عائشة      

اضــطراب فقهــاء المــذاهب األربعــة فــي معرفــة الــشكل الحقيقــي      : المــسألة الــسابعة 
ومحاولــة األلبـــاني حــل اإلشــكال زاد األمـــر    للقبــر النبــوي بــين التـــسطيح والتــسنيم    

٢٢٤..............................................................................................سوءاً 
٢٢٥...اضطراب فقهاء المذاهب األربعة في صفة القبر النبوي بين التسطيح أو التسنيم        : أوالً

مناقــشة قــول األلبــاني فــي تــضعيفه لروايــة القاســم بــن محمــد ومحاولتــه حــل اإلشــكال   : ثانيــاً
٢٢٨..............................!!الذي وقع فيه فقهاء المذاهب األربعة فطعن في البخاري وغيره 



٣٢٠

اُّـ بيـت عائـشة     صلى اهللا عليه وآله وسلم    هل حقا نقل النبي     : اِّـبحث الرابع 

٢٣٦..................................................................................َّـ ايام مرضه؟

٢٣٦...! كيف روت عائشة انتقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إلى بيتها؟             : أوالً

٢٣٨...............................................................بحث الروايات السابقة    :  ثانياً
٢٣٩............................................................................كيف انتقل إلى بيتها؟   -ألف  
٢٣٩................................................................................كيف تم االستئذان؟   -باء  

أول ما بدا برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم األلـم كـان فـي بيـت          : المسألة االولى 
٢٤٠...........................................................................................ميمونة 
صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم حينمـا خـرج مـن        عائشة تروي حقيقة اللقاء بينها وبين النبـي    : أوالً

٢٤١.....................................................................................دار ميمونة وقدم إليها
٢٤٤....علة غضب النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم إتجاه عائشة فتمنى أن تموت في حياته؟                      : ثانياً

٢٤٥....................................................الطريق األول للحديث وقد أخرجه اإلمام أحمد    
٢٤٥............................................الطريق الثاني للحديث وقد أخرجه إسحاق بن راهويه    

٢٤٥...........................ثالث للحديث وقد أخرجه ابن سعد وابن راهويه مختصراً      الطريق ال

أبقي النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم فـي بيـت ميمونـة أم أنـه انتقـل         : المسألة الثانية 
٢٤٧................................................................................! إلى مكان آخر؟ 

٢٤٩............! كيف تم االستئذان واالنتقال إلى الحجرة الشريفة؟      :  المسألة الثالثة

فاطمــة وعلــي عليهمــا الــسالم يمرضــان النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه   : المــسألة الرابعــة
٢٥١.......................................................................وسلم في أيامه األخيرة    

تخبط ابن أبي الحديد المعتزلي في جمعه للخبرين المتناقضين في اسـناد رسـول       : أوالً
اإلمام علي عليه السالم وعائشة في آن إلىاهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم رأسه عند الوفاة  

٢٥٤.........................................................................................................واحد
٢٥٦......عائشة؟  الوفاة إلىحقيقة إسناد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم رأسه عند       : ثانياً



٣٢١

الفصل الثالث

!ا عليه وآله وسلم أم بيوت أزواجه؟؟بيوت النيب صلى

!!!بني متناقضات احملدثني وإشكاالت املتفقهني العجيبة
٢٦٣.........أسئلة يفرضها البحث حول بيوت النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم

والنبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه     ! بيوت النبي كيف ورثتها أزواجه؟    : اِّـبحث األول 

٢٦٤.......................................................!وسلم ال يوّرث كما أخ أبو بكر؟

ن عـساكر فـي ملكيـة البيـوت النبويـة أهـي لرسـول اهللا صـلى اهللا          قول الحـافظ ابـ    : أوالً
٢٦٤.................................................................عليه وآله وسلم أم ألزواجه؟    

٢٦٦..............................................أقوال الطبري في ملكية هذه البيوت   :  ثانياً
٢٦٦.................إن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم قد ملك أزواجه هذه البيوت         : القول األول 

                      
٢٦٧....................................................من ضمن مؤنتهنإن هذه البيوت  : القول الثاني  

                     

٢٦٨............................................قول السمهودي في ملكية هذه البيوت    : ثالثا
        

والنبـي لـم يـوص كمـا     ! كيف أوصـى النبـي بالـسكن لهـن فيهـا      : اِّـبحث الثاني 

٢٧١................................................................................!خت عائشة؟أ

٢٧٢................قول الشريف السمهودي في جواز السكن لهن في هذه البيوت      : أوالً
٢٧٢.......................................................................مناقشة قول الشريف السمهودي 

قول الزبير بن المنير في جواز السكن ألزواج النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          : ثانياً
٢٧٤....................................................................في هذه البيوت بعد موته   

٢٧٤.............................................................................قول الزبير بن منيرمناقشة



٣٢٢

٢٧٦...قول الطبري في جواز السكن في بيوت النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم         : ثالثاً
٢٧٦.............................» التمليك« مناقشة قول الطبري في جواز السكن تحت عنوان   : ألف
٢٧٨............................» المؤنة«مناقشة العنوان الثاني للطبري في جواز السكن، وهو       : باء

              
     
       



٢٨٣.قول آخر للسمهودي في جواز السكن لهن في بيوت النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم                                                      :  اًرابع  
٢٨٣..................................................................................مناقشة قول السمهودي

   
     
              

٢٨٤.................................................................................مخاض البحث 
٢٨٤...............................وقيفية بنص القرآن إن هذه البيوت محصورة الملكية وهي ت   : أوالً

انحـصار ملكيتهـا برسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم بعــد مماتـه لكونـه ال يـورث كمــا          : ثانيـاً 
٢٨٥................................................................................نص البخاري عن أبي بكر

٢٨٥....انتفاء الوصية من النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم كما نص البخاري عن عائشة          :  ثالثاً
٢٨٥....انحصار إذن الدخول إليها بالنبي صلى اهللا عليه وآله وسلم كما نص القرآن بذلك: رابعاً

والنبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم          كيف باعت عائشة بيتها   : اِّـبحث الثالث 

٢٨٦....................................................................................!!مدفون فيها؟

صـلى اهللا عليـه وآلـه    كيف أدخل أبو بكر وعمر إُّـ بيت النبـي   : اِّـبحث الرابع 

٢٩٠..........................!ودفنا فيه والقرآن ال يجيز الدخول إال بإذن منه؟وسلم 

ومـا علـق بـه مـن     عليـه الـسالم  اإلمـام الحـسن   استـشهاد   : اِّـبحث الخـامس  

٢٩٥.............................................شبهة وجود الق اِّـطهر َّـ بيت عائشة

لماذا منع اإلمام الحسن عليه الـسالم مـن زيـارة قبـر جـده صـلى اهللا        : المسألة األولى 
٣٠٠...............................................................................عليه وآله وسلم؟   
٣٠٤دور الحدث في االعتقاد بوجود القبر المقدس في بيت عائشة       :  المسألة الثانية
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  –
   

     
     

     
     

  
   

     
  –   

  –   
  –   
  –  

الشيخ ياسرالصالحي يه السالممستبصرون ببركة اإلمام الحسين عل–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير األصنام   
الشيخ علي الفتالوي طبعة ثانية–رسالة في فن اإللقاء   

محمد جواد مالك شيعة العراق وبناء الوطن  

حسين النصراوي المالئكة في التراث اإلسالمي  
ديالسيد عبد الوهاب األسترآبا شعبة التحقيق: تحقيق–شرح الفصول النصيرية   

الشيخ محمد التنكابني –صالة الجمعة  

علي كاظم مصالوي. د المقولة واإلجراء النقدي–الطفيات   

الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السالم  
السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–لجمال في عاشوراء ا  
السيد نبيل الحسني سبايا آل محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم  

السيد نبيل الحسني    



٣٢٦

السيد نبيل الحسني أمالـسالم عليـه طالـب أبـي بـن علـي : الحـرام اهللابيـت فـي المولـود 
؟حزامبنحكيم

 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبياألثرحقيقة  

السيد نبيل الحسني 2ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي   
صباح عباس حسن الساعدي علم اإلمام بين اإلطالقية واإلشائية على ضوء الكتاب والسنة  

الدكتور مهدي حسين التميمي عليهما السالم أنموذج الصبر وشارة الفداءاإلمام الحسين بن علي   

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السالم  

الشيخ علي الفتالوي خادم االمام الحسين عليه السالم شريك المالئكة  

الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السالم  
 –  

  طبعة ثانية–منقذ اإلخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   
  طبعة ثانية–المجاب برد السالم   

  )Kamiluz Ziyaraat(ة كامل الزيارات باللغة االنكليزي  
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  داللة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  القيم التربوية في فكر اإلمام الحسين عليه السالم  

  قبس من نور اإلمام الحسن عليه السالم  
  تيجان الوالء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  

  السالمالشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما  
  سيد العبيد جون بن حوي  
  حديث سد األبواب إال باب علي عليه السالم  

  المرأة في حياة اإلمام الحسين عليه السالم ــ الطبعة الثانية ــ  


	الإهداء
	الإهداء
	مقدمة الكتاب

	الفصل الأول
	إختلاف الصحابة في موضع
	دفن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
	المبحث الأول
	اختلاف المهاجرين والأنصار أين يدفنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟!()
	المسألة الأولى: حقيقة الاختلاف بين الصحابة في دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
	المسألة الثانية: الهدف من الرواية
	الصورة الأولى
	الصورة الثانية
	الصورة الثالثة


	المبحث الثاني
	ماذا حدث في يوم وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟
	فجعل كثيراً من الصحابة يتركون دفن نبيهم؟!
	المسألة الأولى: هل علمت الصحابة بدفن رسول الله وشهدت ذلك؟
	المسألة الثانية: ما الذي حدث في السقيفة فمنع المهاجرين والانصار من الحضور لدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟!

	المبحث الثالث
	ماذا حدث في اليوم الثاني لوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو لم يدفن بعد؟!
	المسألة الأولى: سوق الناس الى البيعة العامة بطريقة لم تحدث في امة من الأمم
	المسألة الثانية: حكم من أخاف أهل المدينة في السنة النبوية
	أولاً: ما أخرجه البخاري ومسلم
	ثانياً: ما أخرجه أبو داود

	المسألة الثالثة: حرمة أهل المدينة في السنة النبوية
	أولاً: ما رواه احمد بن حنبل
	ثانيا: ما رواه العباسي والجنيدي

	المسألة الرابعة: مبايعة أبي بكر في اليوم الثاني لوفاة رسول الله وهو لم يدفن بعد!
	المسألة الخامسة: خطبة أبي بكر في البيعة العامة


	المبحث الرابع
	قراءة حدث السقيفة وتحليله
	المسألة الأولى: لماذا يستبق الأنصار المهاجرين للاجتماع في السقيفة؟
	الاحتمال الأول: إنّ الأنصار ارادوا قطع الطريق على المهاجرين
	الاحتمال الثاني: وجود عيون لكلا الطرفين مما سرع في الاجتماع في السقيفة
	الاحتمال الثالث: ان الاحداث التي وقعت في ايام مرض النبي هي التي كانت وراء استباق الانصار للاجتماع في السقيفة
	الحدث الاول: وكان قبل وفاة النبي بثلاثة عشر يوما
	الحدث الثاني: وكان قبل وفاة رسول الله بأربعة أيام!
	الحدث الثالث: وكان قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم بيومين؟
	الحدث الرابع: محاولة قتل رسول الله والتعجيل عليه قبل يوم واحد من وفاته
	الحدث الخامس: النبي يخرج الى المسجد ليبطل صلاة ابي بكر بالناس قبل وفاته ببضع ساعات!!!

	الاحتمال الأخير: الاتفاق بين بعض رموز الطرفين على إبعاد بني هاشم ولاسيما  ورمزهم علي بن أبي طالب عليه السلام

	المسألة الثانية: هل كان النبي صلى الله عليه وآله يعلم بحدث السقيفة؟!

	المبحث الخامس
	النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الأمة من الوقوع في الفتنة قبل مرضه بمدّة طويلة
	المسألة الاولى: إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بقدوم الفتن
	المسألة الثانية: إخباره لعلي بما يجري عليه من بعده
	أولاً: حديث الحدائق السبع
	ثانياً: حقائق تكشفها الأحاديث

	المسألة الثالثة: تحذيره صلى الله عليه وآله وسلم الأمة من اتباع سنن الأمم السابقة، وإنها ستفترق كما تفرقوا
	المسألة الخامسة: إخباره صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته وعترته بما يجري عليهم
	المسألة السادسة: تحذيره صلى الله عليه وآله وسلم للأمة من التعرض لأهل بيته وعترته
	ألف: من هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعترته؟
	باء: إعلانه صلى الله عليه وآله وسلم الحرب لمن حارب أهل بيته عليهم السلام

	المسألة السابعة: النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يضع للأمة السبيل الذي تنجو به من الضلال

	المبحث السادس
	مقاومة الإجراءات التي اتخذها النبي ( لإنقاذ الامة
	المسألة الاولى: إمتناعهم عن الامتثال لامر رسول الله في الالتحاق بسرية أسامة
	المسألة الثانية: النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بإخراج أبي سفيان من المدينة قبل وفاته
	المسألة الثالثة: امتناعهم عن الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إيتائه الدواة والقرطاس ومقاومتهم فعله بانقاذ الأمة من الضلال بقولهم: إنه يهجر
	المسألة الرابعة: فما الذي جرى في حجرته في هذا اليوم؟!
	المسألة الخامسة: أبعاد رزية يوم الخميس وآثارها؟
	المسألة السادسة: النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلن عن وصيته في المسجد بعد أن مُنع من كتابة الكتاب في رزية يوم الخميس
	المسألة السابعة: مقاومة بعض الصحابة لخطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد بعد منعه من كتابة الكتاب في يوم الخميس
	المسألة الثامنة: محاولة قتل النبي قبل وفاته بيوم واحد

	المبحث السابع
	لماذا يخرج النبي محمولا الى المسجد قبل وفاته ببضع ساعات وابوبكر يصلي بالناس؟!!
	المسألة الاولى: كيف تعامل رسول الله مع صلاة ابي بكر بالناس في يوم وفاته؟
	المسألة الثانية: أبأبي بكر ائتمّ المسلمون أم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم وفاته؟!
	أما الحالة الأولى: أن أبابكر امام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
	أما الحالة الثانية: إن أبا بكر شريك في النبوة؟
	وأما الحالة الثالثة: إن أبابكر مساوٍ لشخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقام الإمامة بالمسلمين
	أولاً: الكيفية التي خرج بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدل على إبطاله لإمامة أبي بكر
	ثانياً: إن عائشة هي التي طلبت من أبيها الصلاة بالناس وليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
	ثالثا: خروج ابي بكر الى السنح وتركه المدينة يدل على ابطال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلاته بالناس  فلم يستطع مواجهتهم


	المسألة الثالثة: هل تحدث القرآن والسنة عن هذه الأحداث؟

	المبحث الثامن
	هل علمت الصحابة بتغسيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكفينه والصلاة عليه؟!
	المسألة الأولى: فمن كان آخر العهد به حين وفاته صلى الله عليه وآله؟!
	أولاً: ما أخرجه ابن سعد عن الإمام علي عليه السلام في اللحظات الأخيرة لوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
	ثانياً: ابن عباس ينفي أن تكون عائشة حاضرة عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
	ثالثاً: حديث الإمام زين العابدين عليه السلام في ان رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في حجر علي عليه السلام عند الوفاة
	رابعاً: حديث الشعبي الدال على ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي ورأسه في حجر علي عليه السلام
	خامساً: حديث الامام علي عليه السلام وافتخاره على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه توفي ورأسه في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم
	سادساً: ولعلي عليه السلام حديث أيضاً
	سابعاً: حديث أم سلمة في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحضور علي عليه السلام عنده

	المسألة الثانية: ومن قام بتغسيله وتكفينه صلى الله عليه وآله؟
	المسألة الثالثة: ومن صلى عليه وألحده في روضته؟
	أولا: كيف أقاموا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
	ثانيا: دلالة الروايتين
	ثالثاً: فيما ورد عن مدرسة العترة الطاهرة عليهم السلام في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الميت.
	رابعاً: ولقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يفصح عن هذه المنقبة في خطبه

	المسألة الرابعة: كيف أَلحدوا لرسول الله في قبره، وقد اختلفوا بين اللحد أو الشق؟!


	الفصل الثاني
	لم يدفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت عائشة كما لم يدفن في بيت فاطمة عليها السلام؟!!
	وان ابا بكر وعمر دفنا خارج حدود المسجد
	المبحث الأول
	الأدلة الموصلة الى معرفة موضع قبر النبي وروضته صلى الله عليه وآله وسلم
	المسألة الأولى: كيف بنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد؟
	أولاً: ما رواه الأقشهري وابن عبد البر وابن سعد وغيرهم
	ثانياً: ما ذهب إليه الحافظ الذهبي، ونقله عنه البرزنجي
	ثالثاً: عائشة تنص على ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنى ثلاثة بيوت عند بنائه المسجد كانت إلى جنب بيتها

	المسألة الثانية: الجهة التي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحجرات لازواجه
	أولاً: رواية ابن زبالة
	ثانياً: إن الحجر النبوية كانت في جهة الشرق
	ثالثاً: رواية السمهودي
	رابعاً: رواية ابن زبالة في وصف الطريق بين غرفة عائشة وحفصة
	خامساً: رواية الشنقيطي

	المسألة الثالثة: موقع حجرة فاطمة عليها السلام من حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحجرة عائشة
	أولاً: إن بيت فاطمة عليها السلام كان خلف بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
	ثانياً: رواية ابن النجار في تحديد موقع بيت فاطمة عليها السلام
	ثالثاً: رواية ابن النجار في تحديد المخرج بين بيت فاطمة عليها السلام وعائشة، والكوة التي في الجدار
	رابعاً: رواية السخاوي في تحديد بيت فاطمة عليها السلام
	خامساً: رواية السمهودي في تحديد بيت فاطمة عليها السلام
	سادساً: رواية سليمان بن سالم في تحديد بيت فاطمة عليها السلام
	سابعاً: رواية ابن زبالة في تحديد باب فاطمة عليها السلام
	ثامناً: رواية السمهودي في منع الناس من الصلاة إلى هذه الأسطوانة
	تاسعاً: رواية المطري في تحديد بيت فاطمة عليها السلام
	عاشراً: رواية عيسى بن عبد الله في تحديد اسطوانة التهجد
	حادي عشر: انها مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الليل
	ثاني عشر: رواية السمهودي في ان اسطوانة التهجد خلف بيت فاطمة عليها السلام

	المسألة الرابعة: ماهي أوصاف بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأشكالها التي أسكن فيها أزواجه؟
	أولاً: صفة حجرة عائشة وشكلها
	ثانياً: أوصاف الحجرات وأشكالها

	المسألة الخامسة: صفة الحجرة الشريفة
	أولاً: رواية البرزنجي في صفة الحجرة الشريفة
	ثانياً: رواية الأنصاري في صفة الحجرة وتحديدها

	المسألة السادسة: ما يثبت وجود الحجرة الخاصة بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التي اتخذها لنفسه من دون أزواجه فكانت موضع قبره
	أولاً: النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبني ثلاثة بيوت عند بنائه المسجد
	ثانياً: إن بيت عائشة بناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد مضي مدّة ليست بالقصيرة على بناء المسجد
	ثالثاً: البخاري يعنعن عن «المشربة» غرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخاصة!!
	رابعاً: البخاري يعنون لحجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح ويخصص لها باباً في كتابه
	خامساً: إن صفة الحجرة المقدسة وشكلها يختلفان عنهما في حجرة عائشة
	سادساً: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستخدم حجرته الخاصة للاعتكاف
	سابعاً: الحاكم النيسابوري ينص عن عائشة على بناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة بيوت عند بنائه المسجد
	ثامناً: جابر بن عبد الله يصرح عن الغرفة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
	تاسعاً: عائشة لا تعلم بدفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
	عاشراً: أبو بكر لا يعلم بكم ثوباً كفنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم
	حادي عشر: عمر بن الخطاب يمتنع عن الاجابة حينما يسأل عن تجهيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودفنه

	المسألة السابعة: أسباب اشتباه الرواة بين حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخاصة التي دفن فيها وحده وبين بيت عائشة الذي دفن فيه أبوبكر وعمر فقط
	أولاً: إنّ الفارق بين الحجرتين حائط المسجد
	ثانياً: إنّ عائشة اتخذت هذه الحجرة الشريفة منزلاً لها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
	ثالثاً: إن سودة بنت زمعة كانت قد أوصت ببيتها إلى عائشة()
	رابعاً: تحكم عائشة بالحجرة الشريفة والتصرف بها
	خامساً: قيام عائشة بتغيير معالم حجرتها

	المسألة الثامنة: لم يدفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت فاطمة عليها السلام وأسباب الاشتباه بين بيت فاطمة وحجرة النبي ( الخاصة

	المبحث الثاني
	أدفن ابو بكر وعمر الى جانب رسول الله ام انهما خارج حدود المسجد؟!
	المسألة الأولى: إنهما لم يدفنا في حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
	أولاً: رواية مالك بن أنس في قيام عائشة بتقسيم بيتها
	ثانياً: اشتباه الناس بين الحائط الذي بنته عائشة في بيتها وبين حائط الحجرة المقدسة
	ثالثاً: توهم المراغي بسبب بناء الحائط بين باب عائشة وباب الحجرة المقدسة

	المسألة الثانية: إن أبا بكر وعمر دفنا خارج حدود المسجد النبوي
	أولاً: دلالة حديث حدود الروضة النبوية
	ثانياً: انحصار الحديث بلفظ: «قبري، وحجرتي، وبيتي» يكشف عن تفرد موضع القبر المقدس عن بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي سكنتها أزواجه


	المبحث الثالث
	إنّ القبر النبوي الموجود في بيت عائشة هو قبر رمزي ومختلق
	المسألة الأولى: ما هي صفة القبر النبوي في بيت عائشة؟
	المسألة الثانية: الاختلاف في صفة القبور على سبع كيفيات
	الكيفية الأولى لهذه القبور
	الكيفية الثانية
	الكيفية الثالثة
	الكيفية الرابعة
	الكيفية الخامسة
	الكيفية السادسة
	الكيفية السابعة

	المسألة الثالثة: ما رواه ابن زبالة في قيام عائشة بضرب جدار حول قبر النبي وسدها الكوة التي في الجدار
	المسألة الرابعة: سقوط جدار المسجد يكشف عن حقيقة القبرين الحقيقي الموجود في الحجرة النبوية الخاصة والوهمي المختلق الموجود في بيت عائشة
	المسألة الرابعة: سقوط جدار المسجد يكشف عن حقيقة القبرين الحقيقي الموجود في الحجرة النبوية الخاصة والوهمي المختلق الموجود في بيت عائشة
	الشاهد الأول: تخريق سليمان بن عبد الملك بن مروان لكتاب السيرة النبوية لأنه تحدث عن الأنصار
	الشاهد الثاني: ولاة بني أمية يشرطوا في كتابة السيرة النبوية على الزهري بأن يكون الإمام علي صلوات الله عليه في قعر جهنم حتى يذكروه
	الشاهد الثالث: محاولة الوليد بن عبد الملك نبش قبر أبي بكر وعمر وإخراجهما من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم


	المسألة الخامسة: كيف انكشف القبر الرمزي المختلق الذي في بيت عائشة؟
	المسألة السادسة: إنّ القبر النبوي الحقيقي كان مسطحاً وان القبر الوهمي كان مسنماً وهو الذي في بيت عائشة
	المسألة السادسة: إنّ القبر النبوي الحقيقي كان مسطحاً وان القبر الوهمي كان مسنماً وهو الذي في بيت عائشة
	المسألة السادسة: إنّ القبر النبوي الحقيقي كان مسطحاً وان القبر الوهمي كان مسنماً وهو الذي في بيت عائشة
	أولاً: إن القبر النبوي الحقيقي كان مرتفعاً عن الأرض نحو شبر وأنه مسطح
	ثانياً: النصوص التي تدل على أن القبر الذي كان في بيت عائشة مسنّمٌ وهو خلاف القبر الحقيقي



	المسألة السابعة: اضطراب فقهاء المذاهب الأربعة في معرفة الشكل الحقيقي للقبر النبوي بين التسطيح والتسنيم ومحاولة الألباني حل الإشكال زاد الأمر سوءاً
	أولاً: اضطراب فقهاء المذاهب الأربعة في صفة القبر النبوي بين التسطيح أو التسنيم
	ثانياً: مناقشة قول الألباني في تضعيفه لرواية القاسم بن محمد ومحاولته حل الإشكال الذي وقع فيه فقهاء المذاهب الأربعة فطعن في البخاري وغيره!!


	المبحث الرابع
	هل حقا نقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى بيت عائشة في ايام مرضه؟
	أولاً: كيف روت عائشة انتقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيتها؟!
	ثانياً: بحث الروايات السابقة
	ألف - كيف انتقل إلى بيتها؟
	باء - كيف تم الاستئذان؟

	المسألة الاولى: أول ما بدا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الألم كان في بيت ميمونة
	أولاً: عائشة تروي حقيقة اللقاء بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما خرج من دار ميمونة وقدم إليها
	ثانياً: علة غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إتجاه عائشة فتمنى أن تموت في حياته؟
	الطريق الأول للحديث وقد أخرجه الإمام أحمد
	الطريق الثاني للحديث وقد أخرجه إسحاق بن راهويه
	الطريق الثالث للحديث وقد أخرجه ابن سعد وابن راهويه مختصراً

	المسألة الثانية: أبقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت ميمونة أم أنه انتقل إلى مكان آخر؟!
	المسألة الثالثة: كيف تم الاستئذان والانتقال إلى الحجرة الشريفة؟!
	المسألة الرابعة: فاطمة وعلي عليهما السلام يمرضان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيامه الأخيرة
	أولاً: تخبط ابن أبي الحديد المعتزلي في جمعه للخبرين المتناقضين في اسناد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه عند الوفاة إلى الإمام علي عليه السلام وعائشة في آن واحد
	ثانياً: حقيقة إسناد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه عند الوفاة إلى عائشة؟



	الفصل الثالث
	بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم بيوت أزواجه؟؟!
	بين متناقضات المحدثين وإشكالات المتفقهين العجيبة!!!
	أسئلة يفرضها البحث حول بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم
	المبحث الأول
	بيوت النبي كيف ورثتها أزواجه؟! والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يورّث كما أخبر أبو بكر؟!()
	أولاً: قول الحافظ ابن عساكر في ملكية البيوت النبوية أهي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم لأزواجه؟
	ثانياً: أقوال الطبري في ملكية هذه البيوت
	القول الأول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ملك أزواجه هذه البيوت
	مناقشة قول الطبري

	القول الثاني: إن هذه البيوت من ضمن مؤنتهنّ
	مناقشة القول الثاني


	ثالثا: قول السمهودي في ملكية هذه البيوت
	ثالثا: قول السمهودي في ملكية هذه البيوت
	مناقشة قول السمهودي في ملكية بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم



	المبحث الثاني
	كيف أوصى النبي بالسكن لهن فيها! والنبي لم يوص كما أخبرت عائشة؟!()
	أولاً: قول الشريف السمهودي في جواز السكن لهنَّ في هذه البيوت
	مناقشة قول الشريف السمهودي

	ثانياً: قول الزبير بن المنير في جواز السكن لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه البيوت بعد موته
	مناقشة قول الزبير بن منير

	ثالثاً: قول الطبري في جواز السكن في بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم
	ألف: مناقشة قول الطبري في جواز السكن تحت عنوان «التمليك»
	باء: مناقشة العنوان الثاني للطبري في جواز السكن، وهو «المؤنة»
	الدليل الأول: هل ترك النبي مالاً درهماً ودنانير؟
	الدليل الثاني: العلة في تغييب عامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن كان هو؟
	الدليل الثالث: هل نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجود ورثة له؟
	الدليل الرابع: لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفك رهان درعه وقد ترك مالاً دراهم ودنانير؟


	رابعاً: قول آخر للسمهودي في جواز السكن لهنَّ في بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم
	مناقشة قول السمهودي
	أولاً: كيف يخالف السمهودي قول أبي بكر في عدم توريث النبي صلى الله عليه وآله وسلم
	ثانياً: لم يثبت ان لهذه البيوت ورثة بعد وفاة أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم
	ثالثاً: التعارض بين كونه لم يوص وبين كونه أوصى


	مخاض البحث
	أولاً: إن هذه البيوت محصورة الملكية وهي توقيفية بنص القرآن
	ثانياً: انحصار ملكيتها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد مماته لكونه لا يورث كما نص البخاري عن أبي بكر
	ثالثاً: انتفاء الوصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نص البخاري عن عائشة
	رابعاً: انحصار إذن الدخول إليها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نص القرآن بذلك


	المبحث الثالث
	كيف باعت عائشة بيتها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مدفون فيها؟!!
	المبحث الرابع
	كيف أدخل أبو بكر وعمر إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودفنا فيه والقرآن لا يجيز الدخول إلا بإذن منه؟!
	المبحث الخامس
	استشهاد الإمام الحسن عليه السلام وما علق به من شبهة وجود القبر المطهر في بيت عائشة
	المسألة الأولى: لماذا منع الإمام الحسن عليه السلام من زيارة قبر جده صلى الله عليه وآله وسلم؟
	المسألة الثانية: دور الحدث في الاعتقاد بوجود القبر المقدس في بيت عائشة


	المحتويات
	المحتويات
	إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية
	في العتبة الحسينية المقدسة



