
حمسن األسدي

لقد مسيت الس��ورة التاس��عة واألربعون يف الق��رآن الكريم وهي مدنية، 
ذات الثماني عشرة آية  باحلجرات؛ ألنه تعاىل ذكر فيها البيت النبوي املبارك 

واملكّون من حجرات.

احلجرات



وهذه الس��ورة على وجازتها تعدُّ حبق س��ورة جليل��ة؛ ملا جاءت به من 116
منظومة أخالقية فاضلة، وتربوي��ة خالدة، ومفاهيم رائعة؛ وحتى أّن بعضًا 
مّساها بس��ورة األخالق واآلداب، فنهت  إضافًة إىل ما س��نتعرض إليه يف 
هذه املقالة عن الس��خرية واللمز والتنابز باأللقاب، والظّن، والتجسس، 
والغيب��ة... حيث إنه��ا راحت تنتقل م��ن أدب إىل أدب، ومن مفهوم إىل 

آخر.
يقول سيد قطب عن هذه السورة: سورة جليلة ضخمة، تتضمن حقائق 
كبرية من حقائق العقيدة والشريعة، ومن حقائق الوجود واإلنسانية. حقائق 
تفتح للقلب وللعقل آفاق��ًا عالية وآمادًا بعيدة؛ وتثري يف النفس والذهن 
خواط��ر عميقة ومعاني كبرية؛ وتش��مل من مناه��ج التكوين والتنظيم، 
وقواعد الرتبية والتهذيب، ومبادئ التشريع والتوجيه، ما يتجاوز حجمها 
وعدد آياتها مئات املرات!... إنها تكاد تستقل بوضع معامل كاملة، لعامل رفيع 
كريم نظيف سليم؛ متضمنة القواعد واألصول واملبادئ واملناهج اليت يقوم 
عليها هذا العامل؛ واليت تكفل قيامه أواًل، وصيانته أخريًا... هو عامل له أدب 
مع اهلل، ومع رسول اهلل. يتمثل هذا األدب يف إدراك حدود العبد أمام الرب، 

والرسول الذي يبلغ عن الرب:
ُموا َبْيَن َيَدِي اهلِل َوَرُس��وِلِه، َواتَُّقوا اهلَل إنَّ اهلَل َسمِيٌع  )َيا أيَُّها الَّذِيَن آَمُنوا اَل ُتَقدِّ
َعِليٌم( فاليسبق العبد املؤمن إهله يف أمر أو نهي، وال يقرتح عليه يف قضاء 

أو حك��م؛ وال يتجاوز ما يأمر به وما ينهى عنه؛ وال جيعل لنفس��ه إرادة أو 
رأيًا مع خالقه... تقوى منه وخش��ية، وحياء منه وأدباً... وله أدب خاص فيه 

خطاب رسول اهلل _ صلى اهلل عليه وسلم _ وتوقريه...1



117 فكم كانت الس��احة املس��لمة يومذاك حباجة إىل مواصلة ومتابعة من 
السماء زيادًة يف بنائها، بناًء أخالقيًا متينًا، تتولد منه مثرات جليلة على مجيع 
األصع��دة الفردية واالجتماعية والثقافية والسياس��ية... فجاء هذا املقطع 

القرآني )2�5( من سورة احلجرات:
يٌع  ُموْا َبْيَن َيَدِي ٱهلِل َوَرُس��وِلِه َوٱتَُّقوْا ٱهلَل ِإنَّ ٱهلَل َس��مِ )يا أيَُّها ٱلَِّذيَن آَمُنوْا اَل ُتَقدِّ
َعِلي��ٌم( ٭ )َيا أيَُّه��ا ٱلَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْرَفُعوْا أْصَواَتُكْم َفْوَق َص��ْوِت ٱلنَِّبيِّ َواَل َتْجَهُروْا َلُه 

ِبٱْلَق��ْوِل َكَجْه��ِر َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض أن َتْحَب��َط أْعَماُلُكْم َوأنُتْم اَل َتْش��ُعُروَن( ٭ )ِإنَّ ٱلَِّذيَن 

ْغِفَرٌة  وَن أْصَواَتُهْم ِعنَد َرُسوِل ٱهلِل ُاوَلٰ�ِئَك ٱلَِّذيَن ٱْمَتَحَن ٱهلُل ُقُلوَبُهْم ِللتَّْقَوٰي َلُهم مَّ َيُغضُّ

َوأْجٌر َعِظي��ٌم( ٭ )ِإنَّ ٱلَِّذيَن ُيَناُدوَنَك ِمن َوَرآءِ ٱْلُحُجَراِت أْكَثُرُهْم اَل َيْعِقُلوَن( ٭ )َوَلْو 

ِحيٌم( أنَُّهْم َصَبُروْا َحتَّٰي َتْخُرَج ِإَلْيِهْم َلَكاَن َخْيرًا لَُّهْم َوٱهلُل َغُفوٌر رَّ

مبنظومة تأديبية، يعلِّم املسلمني كيفية العالقة مع اهلل تعاىل ورسوله9 
فال يسبقون اهلل تعاىل ورس��وله9 بشيء سواًء أكان هذا أمرًا أو نهيًا أو 
حكمًا أو أدبًا؟ وليس هلم إال الطاعة واالمتثال، وإال جعلوا من أنفس��هم 
ا لرس��ول اهلل9 وأّنى هلم ذلك؟! حني جيعلون ألنفسهم  ا له تعاىل، وندًّ ندًّ
رأيًا مقابل رأيه، وفع��اًل إزاء فعله، وقواًل مقابل قوله. ويبنّي أدب اخلطاب 
معه تعاىل، وأن يكون بالتعظيم والتبجيل حتى عطفت ذلك على اإلميان به 
وبرسوله: )ِلُتْؤِمُنوا ِباهلِل َوَرُسوِلِه َوُتَعّزُروُه َوُتَوّقُروُه...(.2ومع رسوله9 والذي 
جي��ب أن يتصف أيضًا بالتعظيم والتوقري: )... َفالَّذِيَن آَمُن��وا ِبِه َوَعزَُّروُه...(.3 
وأن يك��ون بعيدًا عّما يؤذي النيب9 وقد منعت آيات عديدة أن يؤذوه أو 
يكونوا س��ببًا يف أذيته9، منها اآلية 53 من سورة األحزاب: )يا أيها الذين 
آمن��وا ال تدخلوا بيوت النبيِّ إال أن يؤذن لكم ... إّن ذلك كان يؤذي النبيَّ فيس��تحي 



منكم ... وما كان لكم أن تؤذوا رسول اهلل ...(.118

إّن ذلك املقطع يرسم هلم ولنا وجلميع املسلمني حدودًا ال يصح جتاوزها، 
وبالتال��ي فهو أدب كريم، يتمثل يف إدراك ح��دود العبد أمام خالقه وأمام 

رسوله9 الذي ُيبّلغ عن اهلل سبحانه وتعاىل.
فهو يتحدث عن ثالث حاالت واقعة يف الس��احة املؤمنة يومذاك، عر 

نهيه املؤمنني عنها، وهي كما مّساها ونّص عليها القرآن الكريم:
* التقدم بني يدي اهلل ورسوله : 

يٌع  ُموْا َبْيَن َيَدِي ٱهلِل َوَرُس��وِلِه َوٱتَُّقوْا ٱهلَل ِإنَّ ٱهلَل َس��مِ  )يا أيَُّها ٱلَِّذيَن آَمُنوْا اَل ُتَقدِّ

َعِليٌم(.

أي ال تب��دوا رأي��اً، أو ترموا أم��رًا، أو جتزموا به بغ��ري إذن ٍ، وقبل أن 
حيكم اهلل ورس��وله به؛ وأاّل يتس��ارعوا يف األشياء بني يديه، أي قبله، بل أن 

يكونوا تبعًا له يف مجيع األمور.
* رف��ع األص��وات واجلهر بها، وأن يس��تبدلوا كل ه��ذا بأن خيفضوا 

أصواتهم وأن خيافتوا بها أدبًا مع رسول اهلل9.
)يا أيَُّها ٱلَِّذي��نَ آَمُنوْا اَل َتْرَفُعۤوْا أْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت ٱلنَِّبيِّ َواَل َتْجَهُروْا َلُه ِبٱْلَقْوِل 

َكَجْهِر َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض أن َتْحَبَط أْعَماُلُكْم َوأنُتْم اَل َتْشُعُروَن(

وَن أْصَواَتُهْم ِعنَد َرُس��وِل ٱهلِل ُاوَلٰ�ِئَك ٱلَِّذي��نَ ٱْمَتَحَن ٱهلُل ُقُلوَبُهْم  )ِإنَّ ٱلَِّذي��نَ َيُغضُّ
ْغِفَرٌة َوأْجٌر َعِظيٌم( ِللتَّْقَوٰي َلُهم مَّ

* املن��اداة من وراء )... ِإنَّ ٱلَِّذيَن ُيَناُدوَنَك ِمن َوَرآءِ ٱْلُحُجَراِت أْكَثُرُهْم اَل َيْعِقُلوَن 
ِحيٌم( ٭ َوَلْو أنَُّهْم َصَبُروْا َحتَّٰي َتْخُرَج ِإَلْيِهْم َلَكاَن َخْيرًا لَُّهْم َوٱهلُل َغُفوٌر رَّ

فق��د جاء هذا األم��ر أو األدب الثالث؛ ليبني أدب��ًا خاصًا حيمل توقريًا 



119 لرس��ول اهلل9 حني خماطبته9 نقف عنده تفصياًل ملناس��بته اجمللة، فيما 
نكتفي ع��ن األدبني األول والثان��ي يف هذا املقطع مبا تضمنته أس��باب 

النزول، فقد ذكروا أسبابًا عديدة يف نزول اآليات 1 - 5 :

سبب النزول:
يف التقدم ورفع األصوات:

ع��ن ابن أبي مليكة أن عبداهلل بن الزبري أخره أنه قدم ركب من بين 
متيم على رسول اهلل9، فقال أبو بكر: أمر، وقال عمر: بل أمر األقرع بن 
حاب��س، فقال أبوبكر: ما أردت إال خاليف، وق��ال عمر: ما أردت خالفك، 
فتماريا حتى ارتفعت أصواتهم��ا، فنزل يف ذلك قوله تعاىل: )يا أيُّها الَّذيَن 
موا َبيَن َيدي اهلِل َوَرس��وِلِه( إىل قوله: )َوَل��و أنَُّهم َصَبروا َحّتي َتخُرَج  َآَمن��وا ال ُتَقدِّ

ِإَليِهم( رواه البخاري عن احلسن بن حممد الصباح.

ويف رفع األصوات، ذكر الش��يخ الطرس��ي يف جممع البيان: نزل قوله: 
)ي��ا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتك��م( إىل قوله: )غفور رحيم( يف وفد متيم 
وهم عطارد بن حاجب بن زرارة يف أش��راف م��ن بين متيم منهم األقرع 
ب��ن حاب��س والزبرقان بن بدر وعمرو بن األهت��م وقيس بن عاصم يف 
وفد عظيم، فلما دخلوا املسجد نادوا رسول اهلل9 من وراء احلجرات أن 
أخرج إلينا يا حممد؛ فآذى ذلك رس��ول اهلل9 فخرج إليهم فقالوا: جئناك 
لنفاخرك فأذن لش��اعرنا وخطيبنا فقال: »قد أذنت« فقام عطارد بن حاجب 
وق��ال: احلمد هلل الذي جعلنا ملوكًا ال��ذي له الفضل علينا والذي وهب 
علينا أم��وااًل عظامًا نفعل بها املعروف، وجعلنا أعز أهل املش��رق وأكثر 



ع��ددًا وعدة، فمن مثلنا يف الناس، فم��ن فاخرنا فليعّد مثل ما عددنا، ولو 120
شئنا ألكثرنا من الكالم، ولكنا نستحي من اإلكثار، ثم جلس.

فقال رس��ول اهلل9 لثابت بن قيس بن مش��اس: »قم فأجبه« فقام فقال: 
احلمد هلل الذي الس��موات واألرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه 
علم��ه، ومل يكن ش��يء قط إال م��ن فضله، ثم كان من فضل��ه أن جعلنا 
ملوكاً، واصطفى من خري خلقه رس��واًل أكرمهم نس��بًا وأصدقهم حديثًا 
وأفضلهم حس��باً، فأنزل اهلل عليه كتاباً، وائتمنه على خلقه، فكان خرية اهلل 
على العامل��ني، ثم دعا الناس إىل اإلميان باهلل، فآمن به املهاجرون من قومه 
وذوي رمحه أكرم الناس أحس��ابًا وأحسنهم وجوهاً، فكان أول اخللق إجابة 
واستجابة هلل حني دعاه رسول اهلل9 حنن فنحن أنصار رسول اهلل9 وردؤه 
نقات��ل الناس حتى يؤمنوا، فمن آمن باهلل ورس��وله، منع ماله ودمه، ومن 
نكث جاهدناه يف اهلل أبدًا، وكان قتله علينا يسريًا. أقول هذا وأستغفر اهلل 

للمؤمنني واملؤمنات والسالم عليكم.
ثم قام الزبرقان بن بدر ينش��د وأجابه حسان بن ثابت، فلما فرغ حسان 
من قوله، قال األقرع: إّن هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبنا، وشاعره أشعر 
من شاعرنا، وأصواتهم أعلى من أصواتنا، فلما فرغوا أجازهم رسول اهلل9 
فأحس��ن جوائزهم وأسلموا؛ عن ابن إس��حاق. وقيل: إنهم أناس من بين 
العن��ر كان النيب9 أصاب من ذراريه��م، فأقبلوا يف فدائهم فقدموا املدينة 
ودخلوا املس��جد، وعجلوا أن خيرج إليهم النيب9 فجعلوا يقولون: يا حممد 

أخرج إلينا! عن أبي محزة الثمالي عن عكرمة عن ابن عباس.
و ورد أيض��ًا يف قوله عزوجل: )يا أيُّها الَّذي��َن َآَمنوا ال َترَفعوا أصواَتُكم َفوَق 



121 ( اآلية. نزل��ت يف ثابت بن قيس بن مشاس كان يف أذنه وقر،  َص��وِت الَنِب��يِّ

وكان جهوري الصوت، وكان إذا كلم إنسانًا جهر بصوته، فرمبا كان يكلم 
رسول اهلل9 فيتأذى بصوته، فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية.

حتى جاء عن ثابت عن أنس: مل��ا نزلت هذه اآلية: )ال َترَفعوا أصواَتُكم 
( قال ثابت بن قيس: أنا ال��ذي كنت أرفع صوتي فوق  َف��وَق َص��وِت الَنِب��يِّ

ص��وت النيب وأنا من أهل النار، فذكر ذلك لرس��ول اهلل9 فقال: هو من 
أهل اجلنة.

وق��ال ابن أب��ي مليكة: كاد اخل��ريان أن يهلكا: أبوبك��ر وعمر رفعا 
أصواتهم��ا عند الن��يب9 حني قدم عليه ركب بين متيم، فأش��ار أحدهما 
باألقرع بن حابس وأش��ار اآلخر برجل آخر، فقال أبوبكر لعمر: ما أردت 
إال خ��اليف، وقال عم��ر: ما أردت خالفك وارتفع��ت أصواتهما يف ذلك، 
فأنزل اهلل تعاىل: ) ال َترَفعوا أصواَتُكم( اآلية. وقال ابن الزبري: فما كان عمر 

يسمع رسول اهلل9 بعد هذه اآلية حتى يستفهمه.
ويف قول��ه تعاىل: )ِإنَّ الَّذيَن َيُغّض��وَن أصواَتُهم ِعنَد َرس��وِل اهلِل( اآلية. قال 
عط��اء عن ابن عباس: ملا نزل قوله تعاىل: )ال َترَفعوا َأصواَتُكم( تأىل أبوبكر 
أن ال يكلم رس��ول اهلل9 إال كأخي السرار، فأنزل اهلل تعاىل يف أبي بكر: 

)ِإنَّ الَّذيَن َيُغّضوَن أصواَتُهم ِعنَد َرسوِل اهلِل(.
عن أبي بكر قال: ملا نزلت على النيب9 )إن الذين يغضون أصواتهم عند 
رس��ول اهلل أولئك الذين امتح��ن اهلل قلوبهم للتقوي( قال أبوبكر: فآليت على 

نفسي أن ال أكلم رسول اهلل9 إال كأخي السرار. 
ويف املناداة:



قوله تعاىل: )ِإنَّ الَّذيَن ُينادوَنَك ِمن َوراءِ الُحُجراِت أكَثُرُهم ال َيعِقلوَن(.122
أبو مسلم البجلي قال: مسعت زيد بن أرقم يقول: أتى ناس النيب صلى 
اهلل عليه وسلم فجعلوا ينادونه وهو يف احلجرة يا حممد يا حممد، فأنزل اهلل 

تعاىل: )ِإنَّ الَّذيَن ُينادوَنَك ِمن َوراءِ الُحُجراِت أكَثُرُهم ال َيعِقلوَن(.
وقال حممد بن إس��حاق وغريه: نزلت يف جفاة بين متيم، قدم وفد منهم 
على النيب صلى اهلل عليه وس��لم فدخلوا املس��جد، فنادوا النيب صلى اهلل 
عليه وس��لم من وراء حجرته أن أخرج إلينا يا حممد، فإن مدحنا زين وإن 
ذمنا ش��ني، فآذى ذل��ك من صياحهم النيب صلى اهلل عليه وس��لم، فخرج 
إليهم، فقالوا: إنا جئناك ي��ا حممد نفاخرك، ونزل فيهم: )ِإنَّ الَّذيَن ُينادوَنَك 
ِمن َوراءِ الُحُجراِت أكَثُرُهم ال َيعِقلوَن( وكان فيهم األقرع بن حابس وعيينة بن 

حصن والزبرقان بن بدر وقيس...

إنها املفاخرة!
وجاءت قصة هذه املفاخرة، اليت كانت سببًا يف نزول )ِإنَّ الَّذيَن ُينادوَنَك 
ِم��ن َوراءِ الُحُجراِت أكَثُرُه��م ال َيعِقلوَن( عن جابر بن عبداهلل قال: جاء بنو متيم 

إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم، فنادوا على الباب يا حممد اخرج إلينا، فإن 
مدحنا زين وإن ذمنا ش��ني، فس��معهم النيب صلى اهلل عليه وسلم، فخرج 
عليهم وهو يقول: إمنا ذلكم اهلل الذي مدحه زين وذمه ش��ني، فقالوا: حنن 
ناس من بين متيم جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك، فقال رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وس��لم: ما بالشعر بعثت وال بالفخار أمرت ولكن هاتوا، 
فقال الزبرقان بن بدر لشاب من شبانهم قم فاذكر فضلك وفضل قومك، 



123 فق��ام فقال: احلمد هلل الذي جعلنا خري خلقه، وآتان��ا أموااًل نفعل فيها ما 
نشاء، فنحن من خري أهل األرض ومن أكثرهم عدة، ومااًل وسالحاً، فمن 
أنكر علينا قولنا فليأت بقول هو أحس��ن م��ن قولنا، وفعال هي خري من 
فعالنا، فقال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم لثابت بن قيس بن مشاس 
قم فأجب. فقام فقال: احلمد هلل أمحده وأس��تعينه وأومن به، وأتوكل عليه. 
وأش��هد أن ال إل��ه إال اهلل وحده ال ش��ريك له، وأش��هد أن حممدًا عبده 
ورس��وله، دع��ا املهاجرين واألنصار من بين عمه، أحس��ن الناس وجوهًا 
وأعظمهم أحالمًا فأجابوا، فاحلمد هلل الذي جعلنا أنصاره ووزراء رس��وله 
وعزًا لدينه، فنحن نقاتل الناس حتى يش��هدوا أن ال إله إال اهلل، فمن قاهلا 
منع منا نفس��ه ومال��ه، ومن أباها قتلناه، وكان رغمه م��ن اهلل تعاىل علينا 
هيناً، أقول قولي هذا وأستغفر اهلل للمؤمنني واملؤمنات، فقال الزبرقان بن 
بدر لش��اب من شبانهم: قم يا فالن، فقل أبياتًا تذكر فيها فضلك وفضل 

قومك، فقام الشاب فقال:
نَحُن الِكراُم َفال َحيٌّ يُفاِخُرنـا

فينا الُرؤوُس وَفينا يُقِسُم الرَبُع

وَنُطِعُم الناَس ِعنَد الَقحِط ُكلُُّهـُم

 ِمَن الَسديِف إِذا لَم يُؤنَس ِ الَقزُع

إِذا أَبَينا َفال يَأبـى لَـنـا أََحـٌد

إِّنا َكَذلَِك ِعنَد الَفخرِ نَرتَـِفـُع

قال: فأرس��ل رسول اهلل9 إىل حس��ان بن ثابت، فانطلق إليه الرسول 
فقال: وما يريد مين وقد كنت عنده؟



قال: جاءت بنو متيم بشاعرهم وخطيبهم، فأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه 124
وس��لم ثابت بن قيس فأجابهم وتكلم شاعرهم، فأرسل إليك جتيبه فجاء 

حسان فأمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن جييبه فقال حسان:
نََصرنا رَسوَل الَلِ وَالـديُن َعـفـَوٌة

َعلى الرَغِم سارَ ِمن َمعٍد وَحاِضـرِ

أَلَسنا نَخوُض املَوَت في َحوَمِة الَوغى

إِذا طاَب وِردُ املَوِت بنََي الَعساِكـرِ

وَنَضرُِب هاَم الدارِعنَي وَنَنـَتـمـي

إِلى َحَسٍب ِمن ُجرِم َغّساَن قـاِهـرِ

َفلَوال َحياُء الَلِ ُقـلـنـا تَـَكـرُّمـاً

نِي َهل ِمن ُمناِفـرِ َعلى الناِس بِاحلَقَّ

َفأَحياُؤنا ِمن َخيرِ َمن وَِطَئ احلَصـى

 وَأَمواتُنا ِمن َخيرِ أَهِل الـَمـقـابِـرِ

ق��ال: فقام األقرع بن حاب��س فقال: إني واهلل لقد جئت ألمر ما جاء له 
هؤالء، وقد قلت شعرًا فامسعه، فقال: هات، فقال:

أَتَيناَك َكيما يَعرُِف الناُس َفضلَـنـا

إِذا فاَخرونا ِعنَد ذِكرِ الـَمـكـارِِم

ٍ وَإِّنا رُؤوُس الناِس ِمن ُكلِّ َمعَشـر 

وَأَن لَيَس في أَرِض احلِجازِ َكوارِِم

وَ إِنَّ لَنا املِرباَع فـي ُكـلِّ غـارٍَة

 تَكوُن بَِنجٍد أَو بِأَرِض الـَتـهـائِِم
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فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قم يا حسان فأجب، فقال:

بَني دار ِم ٍ ال تَفَخروا إِنَّ َفخرَُكـم

يَعودُ وَباالً ِعنَد ذِكرِ املَـكـارِِم

َهَبلُتم َعلَينا تَفـَخـروَن وَأنـُتـُم

لَنا َخوٌل ِمن بنَِي ِظئٍر وَخـادِِم

وَأَفَضُل ما نِلُتم ِمن امَلِد وَالُعلى

رَداَفَتنا ِمن بَعِد ذِكـرِ األَكـارِِم

َفإِن ُكنُتم ِجئُتم حِلَقـِن دِمـائُِكـم

وَأَموالُِكم أَن تُقسموا في املَقاِسِم

َفال َتَعلوا لَلِ نَداً وَأَسـلِـمـوا

واَل تَفَخروا ِعنَد الَنِبـيِّ بِـدارِِم

وَإاِل وَرَُب الَبيِت َمالَت أَُكـَفـنـا 

َعلى هاِمُكم بِاملُرَهفاِت الَصوارِِم



قال: فقام األق��رع بن حابس فقال: إّن حممدًا املوىل إنه واهلل ما أدري ما 126
هذا األمر، تكلم خطيبنا فكان خطيبهم أحسن قواًل، وتكلم شاعرنا فكان 

شاعرهم أشعر؟!
ثم دنا من النيب صلى اهلل عليه وس��لم فقال: أش��هد أن ال إله إال اهلل 
وأنك رس��ول اهلل، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: ما نصرك ما كان قبل 
هذا، ثم أعطاهم رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم وكس��اهم وارتفعت 
األصوات وكثر اللغط عند رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم، فأنزل اهلل 

هذه اآلية:
) ال َترَفعوا أصواَتُكم َفوَق َصوِت الَنِبيِّ ( إىل قوله: )َوأجٌر َعظيٌم(.4

واحلجرات لغًة:
ْخرُة، أو ُكسارة الصخور، أو الصخور الصلبة املكونة من  احَلَجُر: الصَّ

جتمع الكسارة والفتات وتصلُّبهما، مجعها أحجار وحجارة.
حجر الشيَء على نفسه: خّصها به. حجره، ومسيت هكذا ألنها حتجر أو 
رت  متنع النفس واملال عن الغري. وحّجر الشيَء: ضيَّقه. ويف احلديث: »حجَّ
واس��عًا«. وحجر: منع، ومنه حجر عليه: منعه شرعًا من التصرف لصغر أو 
س��فه أو جنون، وهو احَلجر يف الشرع، وحجر عليه األمر: منعه منه، ومنه 
َر األرض وعليها وحوهلا: وضع على حدودها أعالمًا باحِلَجارة وحنوها  َحجَّ
حليازتها، أو احتَجَر األرَض وعليها وحوهلا: حَجرها. واحتجر الشيَء على 

نفسه: حجره عليها.
واحتجر ُحجَرًة: اختذها. ومنه احلجار: حائط احلجرة. ومنه احُلجرة: الغرفة 



127 يف أسفل البيت، واحُلْجَرُة: الرقعة من األرض احملجورة، أي املمنوعة حبائط 
حيوط عليها، وُحْج��َرُة الدار.. مجعها ُحَجٌر وُحْجراٌت وُحُجراٌت وُحَجراٌت 
لغ��ات كلها. فاحلجرات: مجع حجرة، من الفعل َحَجَر، والثالث: ُحَجر، ثم 
جتمع احلجر فيق��ال: َحُجرات وُحْجرات، وقد جتمع بعض العرب احلجر: 
َحَج��رات بفتح اجليم، وكذل��ك كّل مجع كان من ثالثة إىل عش��رة على 
ُفَع��ل ٍ جيمعونه على فَعالت بفتح ثانيه، والرف��ع أفصح وأجود ومنه قول 

الشاعر:
بَلى، وأَلبْياٍت بها احلُُجرَاُت أما كاَن َعبَّاٌد كِفئا لَِدار ِم 

يقول: بلى ولبين هاشم.
واحُلُجرات، بضمتني، وجيوز فتح اجليم: مجع ُحْجرة بضم احلاء وسكون 
اجليم وهي البقعة احملجورة، أي اليت منعت من أن يستعملها غري حاجرها 
فهي ُفعلة مبعنى مفعولة كُغرف��ة، وُقبضة. ويف احلديث: »أيقظوا صواحب 

احلجر« يعين أزواجه، وكانت احلجرات تفتح إىل املسجد.5

ويف القرآن الكريم:
مل ت��رد هذه املفردة )الحج��رات( يف التنزيل العزي��ز إال مرًة واحدة يف 
السورة واآلية حمل كالمنا، ولكن ذكرت مشتقات الفعل َحَجَر تسع عشرة 

مرًة، موزعًة بني معاني، نذكر منها ما يناسب املقالة:
* احِلجارة، وجاءت يف آيات عديدة:

مرًة أنها حجارة من طني يف آية واحدة: 
)لُنرس��ل عليهم ِحجارة من طي��ن( الذاريات: 33 اليت تبنّي أن من احلجارة 



نوعًا مكّونًا من الطني، الذي من بعض معانيه أنه »الرتاب املختلط باملاء، 128
وقد يسمى بذلك وإن زالت عنه رطوبة املاء، ومن معانيه الوحل.. والطينة 

القطعة من الطني..«.
وأخرى حجارة من س��جيل، اليت ج��اءت ثالث مرات يف آيات ثالث: 

)ترميهم بِحجارة من سجيل( الفيل:4. واحلجر:74، وهود:82 .
فهي مكونة من س��جيل، »والسجيل لغًة: الطني املتحّجر« أو هو حجر 
وطني خمتلط، وقيل: س��جيل معرب )سنك جيل( عن الفارسية أي حجر 

خملوط بالطني، أو هو الطني على قول.6 
ومن هذا ميكننا استفادة أّن حجرات البيت النبوي املبارك لعّلها كانت 
مبنّي��ًة من قطع طني. ال من الصخر الذي هو من معاني احلجر كما ذكرنا 
يف اللغة، والذي ال خيلو من ش��يء من الفخامة بعكس الطني الذي يدل 

على البساطة.
* احلجر والتحجري: أن جيعل حول املكان حجارة، يقال: حجرته حجرًا، 
فه��و حمجور، وحجرته حتجريًا فهو حمجر، ومسي ما أحيط به احلجارة حجرًا 
وبه مسي حجر الكعبة وديار مثود، قال تعاىل: )كذب أصحاب الحجر المرسلين( 
احلجر:80 ، وتصور من احلجر معنى املنع ملا حيصل فيه، فقيل للعقل حجر، 
لكون اإلنس��ان يف منع منه مما تدعو إليه نفسه، وقال تعاىل: )هل في ذلك 
قس��م لذي حجر( الفجر:5 واحلجر: املمنوع منه بتحرميه، قال تعاىل: )وقالوا 

هذه أنعاٌم وحرٌث حجٌر( األنعام: 138 أي حمجورة حمرمة ممنوعة.7 

 القراءة :
احلجرات: مجع حجرة وهي فعلة، مبعنى مفعولة كالغرفة، ومجعها احلجرات، 



129 وقد قرأت بضمت��ني، وقرأت احلجرات بضم احلاء وفتح اجليم، واحلجرات 
بتسكينها. احلجرات بفتح اجليم والباقون بضمها، وقرئ بهن مجيعاً.

وق��ال ابن اجل��وزي: فأّما »احلج��رات« فقرأ ُابيُّ بن كعب، وعائش��ة، 
وأبوعبدالرمحن الس��لمي، وجماهد وأبو العالي��ة، وابن يعمر، ]وأبوجعفر 
وش��يبة[: بفتح اجليم؛ وأس��كنها أبو رزين، وس��عيد بن املس��يب، وابن 
أب��ي عيل��ة؛ وضمها الباق��ون. قال الف��راء: وجه ال��كالم أن ُتضمَّ احلاء 
واجليم، وبعض العرب يقول: احُلُج��رات والرُّكبات، ورمبا خفَّفوا فقالوا: 
»احُلْجرات«، والتخفيف يف متيم، والتثقيل يف أهل احلجاز. وقال ابن قتيبة. 

واحد احُلُجرات ُحجرة، مثل ُظْلمة وُظُلمات.8  

واحلجرات بالغًة:
جاءت الكناية: يف قوله: )من وراء الحجرات( كناية عن موضع خلوته9 
ومقيل��ه مع بعض نس��ائه، وقد ازدادت الكناية بإيق��اع احلجرات معرفة 

باأللف والالم دون اإلضافة إليه، ويف ذلك من حسن األدب ما ال خيفى.
اآللوسي: ويف ذكر )ٱْلُحُجراِت( كناية عن خلوته عليه الصالة والسالم 
بنس��ائه؛ ألنها معدة هلا، ومل يقل: حجرات نس��ائك وال حجراتك توقريًا 

له9 وحتاشيًا عما يوحشه عليه الصالة والسالم.
وتعري��ف )الحج��رات( بالالم تعريف العه��د، ألن قوله: )ينادونك( 
مؤذن بأّن احلجرات حجراته؛ فلذلك مل تعرف باإلضافة. وهذا النداء وقع 
قبل نزول اآلية فالتعبري بصيغة املضارع يف }ينادونك{ الس��تحضار حالة 

ندائهم.9 



البيوت:130
نعم، عّر عن هذه احلجرات مبفردة أخرى وهي البيوت:

والبيت لغًة:
من الفعل باَت َيبيُت بيتًا وبياتًا ومبيتًا ومباتًا وبيتوتًة: أدركه الليُل، نام 
أو مل ينم، ومنه بات فالن يف مكان كذا: أقام به لياًل؛ كل ما يبات فيه يسمى 
بيتًا حتى الغرف اليت بالبيوت تس��مى عند الع��رب بيتاً؛ ألنه يبات فيها، 
والبيت هو القصر واملس��كن، واحُلجرة، مجعه بيوت وأبيات ومجع اجلمع 

بيوتات وأبابيت.

البيت يف القرآن الكريم :
قال الراغب: أصل البيت: مأوى اإلنس��ان بالليل؛ ألنه يقال: بات: أقام 
بالليل، كما يقال: ظل بالنهار، ثم قد يقال للمس��كن بيت من غري اعتبار 
الليل فيه، ومجعه أبيات وبيوت، لكن البيوت باملس��كن أخص، واألبيات 
بالش��عر. قال عزوجل: )فتل��ك بيتوهم خاوية بم��ا ظلم��وا(.10، وقال تعاىل: 
)واجعل��وا بيوتكم قبلة(.11 )التدخلوا بيوتًا غير بيوتكم(.12 ويقع ذلك على 
املتخذ من حجر ومدر وصوف ووبر، وبه ش��به بيت الش��عر، وعر عن 
مكان الشيء بأنه بيته، وصار أهل البيت متعارفًا يف آل النيب عليه الصالة 

والسالم، ونّبه النيب9 بقوله: »سلمان منا أهل البيت«.
وبي��ت اهلل والبيت العتيق: مك��ة، قال اهلل عزوجل: )وليطوف��وا بالبيت 
العتي��ق(.13 )إّن أول بي��ت وض��ع للن��اس للذي ببك��ة(.14 )وإذ يرف��ع إبراهيم 

القواعد من البيت(.15 يعين: بيت اهلل.
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وقول��ه عزوجل: )ولي��س البر ب��أن تأت��وا البيوت م��ن ظهورها ولك��ن البر 
من اتقي(.16 إمنا نزل يف قوم كانوا يتحاش��ون أن يس��تقبلوا بيوتهم بعد 

إحرامه��م، فنبه تعاىل أن ذل��ك مناف للر. )في بي��وت أذن اهلل أن ترفع(.17 
قيل: بيوت النيب9 )ال تدخلوا بيوت النبي إال أن يؤذن لكم(.18 وقيل: أشري 

بقوله: )في بيوت( إىل أهل بيته وقومه.
وقول��ه تعاىل: )وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت(.19 يعين: مكة، و )قالت رب 
ابن لي عندك بيتًا في الجنة(.20 أي: سهل فيها مقرًا، )وأوحينا إلي موسي وأخيه 

أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتًا واجعلوا بيوتكم قبلة(.21 يعين: املسجد األقصى.

وقوله عزوجل: )فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين(.22

بيت:
فالبيت هو احلجرة، وهو أمر متفق عليه بينهم، وبالتالي فهذه احلجرات 

أو البيوت كما يعر عنها التنزيل العزيز تشكل البيت النبوي املبارك.
وقد أضيفت مرًة إىل النيب9 كما يف اآلية: )يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا 

بيوت النبيِّ إال أن يؤذن لكم(.23

وأخرى أضيفت إىل نسائه9، كما يف اآلية: )وقرن في بيوتكن... ٭ واذكرن 
ما يتلي في بيوتكن من آيات اهلل والحكمة إن اهلل كان لطيفًا خبيرًا(.24  

وعّما تعنيه اإلضافة:

أوالً: أنها للتملك:
كما جاء عن اآللوس��ي يف تفس��ريه لآليتني املذكورتني، حيث يستدل 



بها على ملكية نس��اء النيب9 للبيوت، فيقول: »وظاهر إضافة البيوت إىل 132
ضمري النساء املطهرات أنها كانت ملكهن، وقد صرح بذلك احلافظ غالم 
حممد األس��لمي نور اهلل تعاىل ضرحيه يف »التحفة اإلثنى عش��رية«، وذكر 
فيها أّن عليه الصالة والسالم بنى كل حجرة ملن سكن فيها من األزواج، 
وكانت كل واحد منهن تتصرف باحلجرة الساكنة هي فيها تصرف املالك 
يف ملكه حبضوره صلى اهلل عليه وس��لم، وقد ذكر الفقهاء أّن من بنى بيتًا 
لزوجت��ه وأقبضه إياها كان كمن وهب زوجته بيتًا وس��لمه إليها، فيكون 

البيت ملكًا هلا...«.25
وهذا القول كما يب��دو تعارضه اآلية األخرى، اليت جاءت متأخرة عن 
(.26 واليت يصرح  تلك اآليتني، وأضافت البيوت إىل النيب، )بي��وت النبيِّ
اآللوسي بضرس قاطع: »وهي أحق بأن تكون للملك«، وغريه أيضًا كابن 
( على معن��ى الم امللك؛ ألن تلك البيوت  عاش��ور: وإضافة )بيوت النبيِّ
مل��ك له ملكها بالعطية من الذين كانت س��احة املس��جد ملكًا هلم من 

األنصار...
فهذا يعين أّن البيوت ملك للنيب9 ألنه بناها، أو اشرتها من حارثة بن 
النعم��ان إن مل يهبها له كما يفهم مما جاء بهذا اخلصوص؛ وهي يف الوقت 
الذي تكون ملكًا للنيب9 حبكم اآلية، كيف تكون ملكًا لزوجاته: »وظاهر 
إضافة البيوت إىل ضمري النساء املطهرات أنها كانت ملكهن« ؟ اللهم إال 
أن يكون9 وزوجاته شركاء، فيصح إسناد امللك إىل كل منهما يف آن واحد. 

أو أنه بعد أن ملكها وهبها هلن، وكال األمرين مل أجد دلياًل عليه.
وأيضًا اآلية األخ��رى اليت أضافت البي��وت إىل املطلقات رجعّياً: )ال 



133 ( إن كنَّ  تخرجوه��ن م��ن بيوته��ن(.27 فكيف تطلب اآلي��ة: )اَل ُتْخِرُجوُه��نَّ

، وإمنا أضيفت هلن للس��كنى كما يأتينا يف  ميلكنها؟ ومل يقل أحٌد مبلكيتهنَّ
قول الزخمشري، ويف أقوال غريه.28 

ثانياً: أنها للسكنى:
اب��ن عاش��ور: وإضاف��ة البي��وت إليه��ن؛ ألنه��ن س��اكنات به��ا 
أس��َكنُهّن رس��ول اهلل9 فكان��ت بي��وت الن��يب9 مييَّ��ز بعضها عن 
بع��ض باإِلضاف��ة إىل س��اكنة البي��ت، يقول��ون: ُحجرة عائش��ة، وبيت 
حفص��ة، فه��ذه اإِلضاف��ة كاإِلضافة إىل ضم��ري املطلقات يف قول��ه تعاىل:

 

)ال تخرجوهن من بيوتهن(.29 وذلك أّن زوج الرجل هي ربة بيته، والعرب تدعو 
الزوج��ة البيت وال يقتضي ذلك أنها ملك هُلّن؛ ألن البيوت بناها النيب9 
تباعًا تبعًا لبناء املس��جد، ولذلك ملا ُتوفِّيت األزواج كلهن أدخلت س��احة 
بيوتهن إىل املسجد يف التوسعة، اليت وسعها اخلليفة الوليد بن عبدامللك يف 

إمارة عمر بن عبدالعزيز على املدينة ومل ُيعِط عوضًا لورثتهن.
وأيضًا يف موضع آخر يصرح: وإضافتها إىل ضمريهن يف قوله: )ما يتلي 

في بيوتكن(.30 على معنى الم االختصاص، ال الم امللك.31

وزيادًة يف الفائدة نكتفي مبا قاله الزخمش��ري عن اآلية األوىل من سورة 
( من مس��اكنهّن  ( حتى تنقضي عدتهّن )ِمن ُبُيوِتِهنَّ الطالق: )اَلُتْخِرُجوُهنَّ
اليت يسكنها قبل العدة، وهي بيوت األزواج؛ وأضيفت إليهّن الختصاصها 
بهّن من حيث الس��كنى. فإن قل��ت: ما معنى اجلمع ب��ني إخراجهم أو 
خروجهن؟ قل��ت: معنى اإلخراج: أن ال خيرجه��ن البعولة غضبًا عليهن 
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وكراهة ملساكنتهن، أو حلاجة هلم إىل املساكن، وأن ال يأذنوا هلّن يف اخلروج 
إذا طل��نب ذل��ك، إيذانًا ب��أّن إذنهم ال أثر له يف رف��ع احلظر، وال خيرجن 

بأنفسهن إن أردن ذلك.

فضيلتها !
 وه��ذه اآلية األخ��رية 34 األحزاب؛ تبنّي ما جي��ري يف هذه البيوت أو 
احلج��رات من معارف تتمّثل بآي��ات اهلل وتتمّثل باحلكمة، وهي بهذا قد 
حظي��ت بفضيلة كبرية ومنقب��ة نبيلة؛ ألنها كانت مهبط وحي الس��ماء 
وقرآنها، وغدت حبق مش��رق النور، ومبع��ث اهلدى واحلق واإلميان واخلري 

العميم، وكل ذلك كان ومازال وسيبقى رمحًة للناس كافة.
وقد ذكر الش��اعر حس��ان بن ثابت هذه احلجرات مبّينًا فضيلتها، وما 
ينزل فيها وما حدث هلا حني رحل الرس��ول9 إىل بارئه تعاىل يف قصيدة 



135 رثاء للنيب9 ضّمت ستة وأربعني بيتاً، كان منها هذه األبيات:
بطيبة رســم للرســــول ومعهُد 

منيٌر وقد تعفو الرسوم وتَهمُد 

وال تنمحي اآلياُت من دار حرمٍة

بها منبُر الهادي الذي كان يَصعُد

وواضــــُح آثار ٍ وباقي معـــــالم ٍ 

ورَبــع له فيه ُمصلى ومسجــُد 

بها حجراٌت كان ينزل وسطهــا 

من الل نور يُستضـــــاء ويُوقـــُد 

معارف لم تُطَمس على العهد آيُها

دُ  أتاها الِبلى فاآلي منها َتَدَّ

عرفت بها رسَم الرسول وعهده

وقبراً بها واراه في الترب ُملِحُد 

ظللت بها أبكي الرسوَل فأَسعَدت

عيوٌن ومثالها من اجلفن تُسعُد 

رن آالَء الرسول وما أرى يُذكِّ

لهـــا ُمحِصياً نفسي فنفسي تبلَُّد 

ها فقـــُد أحمد ـــعة قد شفَّ ُمفجَّ

فظلت آلالء الرســــول تُعـــددُ 

وما بلغت من كل أمر عشـيرَه

ـُد  ولكن لنفسي بَعُد ما قــد تََوجِّ



136
أطالت وقوفاً تذرف العني جهَدها

على طــلل القبر الذي فيه أحمــُد 

فبورْكَت يا قبرَ الرسول وبورَكْت

بالٌد ثوى فيها الرشيد املسددُ.32

الشيء امللفت!
ولكن الش��يء امللفت أن التعبري باحلجرات هو الذي حتدثت عنه اآلية 
مرًة واح��دة، والروايات كثريًا دون لفظة البيوت، كما جند ذلك يف جماورتها 

للمسجد النبوي، ثم يف تهدميها وإحلاقها سنة 88 هجرية باملسجد النبوي.
ويب��دو أّن ذل��ك ورد واهلل العامل إم��ا لبيان أّن الن��داء وقع من وراء 
احلجرات، فإنَّ هذه احلج��ر كانت هلا جدر حتجب َمن كاَن خارجًا منها أن 

يرى َمن يف داخلها .ووقع نداؤهم من وراء هذه اجلدر.
ابن عاش��ور: وإمنا ذك��ر احلجرات دون البي��وت؛ ألن البيت كان بيتًا 

واحدًا مقسمًا إىل حجرات تسع.
يقول الرازي: قوله: )الحجرات( إشارة إىل كون النيب9 يف خلوته اليت 
ال حيسن يف األدب إتيان احملتاج إليه يف حاجته يف ذلك الوقت، بل األحسن 

التأخري وإن كان يف ورطة احلاجة.33
أو ألنه��م بتهدميها هّدموا أحج��ارًا، وهي أحجار عادي��ة بنيت منها، 
ووجدوها مبعثرًة بعد التهديم، فتحدثت الروايات بإس��هاب عنها. وليس 
يف هذه الغرف ما يه��دم إال هذه احلجريات أو األحجار؛ وقد يكون هناك 

سبب أو أكثر لذلك، مل أعثر عليه.



137 عدد احُلُجرات:
ويطلق اسم احلجرات على البيوت، اليت كان يسكنها رسول اهلل9 مع 
زوجات��ه أمهات املؤمنني، بعد هجرت��ه إىل املدينة املنورة، وبعد أن أقام9 
يف بيت أبي أيوب حتى ُبين له مسجده ومساكنه؛ ويف خر: »وكانت حلارثة 
بن النعمان منازل قرب مس��جد رس��ول اهلل9 وحول��ه، وكلما أحدث 
رس��ول اهلل9 أهاًل، حتول له حارثة بن النعم��ان عن منزله، حتى صارت 

منازله كلها لرسول اهلل9«.34
ونقلت املصادر أّن عددها كان تسعًا بعدد نسائه9، وقيل: إّن هناك 
حجرة عاش��رة ألّم املؤمنني ميمونة بنت احلارث، فقد بنى الرس��ول9 
يف بداية األمر حجرتني لزوجته س��ودة وهي قبل عائشة، ولعائشة، وقد 
تكون حجرتها ه��ي الرابعة من بيوت حارثة ب��ن النعمان، مبعنى أنه 
مل يك��ن يبين بيوتًا أو حجرًا، وهو ما قد يس��تفاد من رواية بيوت حارثة 

بن النعمان.
ابن عاش��ور: »وكانت احلجرات ِتس��عاً، وهي م��ن جريد النخل، أي 
احلواجز اليت بني كل واحدة واألخرى، وعلى أبوابها ُمس��وح من ش��عر 
أس��ود، وَعرض البيت من باب احلجرة إىل باب البيت حنو س��بعة أذرع، 
ومساحة البيت الداخل، أي الذي يف داخل احلجرة عشرة أذرع، أي فتصري 
مس��احة احلجرة مع البيت سبعة عش��ر ذراعاً. قال احلسن البصري: كنت 
أدخل بيوت أزواج النيب صلى اهلل عليه وس��لم يف خالفة عثمان بن عفان 

فأتناول سقفها بيدي...«.35
وقد اتفق أصحاب السري أّن عدد زوجاته الالتي دخل بهن كان إحدى 



عشرة امرأة وهن:138
* أمُّ املؤمنني خدجية بنت خويلد بن أس��د بن عبد العزى، وهي أول 
م��ن تزوج بها، وكان ذلك قبل البعثة النبوية املباركة، وعمره كان مخس��ًا 
وعش��رين س��نًة، وهي أمُّ أبنائه، ومل يتزوج عليها غريها مدة حياتها حتى 
توفاه��ا اهلل تعاىل، قبل اهلجرة النبوية بثالث س��نوات، رضوان اهلل تعاىل 

عليها.
* س��ودة و عائش��ة؛ وقد اختلف فيمن بدأ بنكاحه��ا بعد أمِّ املؤمنني 
خدجي��ة الكرى، فقال بعضهم: كانت عائش��ة بنت أبي بك��ر، فيما قال 
بعضهم: بل كانت س��ودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مشس؛ ألّن عائشة 
كانت يوم تزّوجها صغريًة ال تصلح للجماع، فيما س��ودة كانت امرأًة ثّيباً، 
مبعنى كانت متزوجًة قبل رسول اهلل9. هلذا ال خالف بني مجيع أهل العلم 
بسرية رسول اهلل9 أّن رسول اهلل9 بنى بسودة قبل عائشة. وزواجه بها 

كان يف مكة.
* حفصة بنت عمر بن اخلطاب، تزّوجها رس��ول اهلل9 بعد أن كانت 
عند خنيس بن حذافة، وكان بدرّياً، ش��هد بدرًا مع رسول اهلل9 فلم تلد 

له شيئًا كما يذكر الطري يف تارخيه.
* وأم��ا زينب بنت خزمي��ة فقد توفيت يف حياته س��نة أربع للهجرة، 

ومل يبق عنده حني وفاتها إال عائشة وسودة وحفصة.
* أم س��لمة هند بنت أبي أمية بن املغرية؛ وكانت قبل رس��ول اهلل9 
زوجًة ألبي س��لمة الذي استش��هد بعد إصابته جبراحة يوم أحد. تزوجها 

رسول اهلل9 قبل األحزاب سنة ثالث.



139 * جويرية بنت احلارث؛ تزّوجها9 س��نة مخ��س هجرية، وكانت قبله 
عندمالك بن صفوان.

* أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب، كانت من مهاجرات احلبشة 
هي وزوجها، فتنّصر زوجها فأبت أن تتابعه، وبعد أن مات، تزّوجها9.

* زينب بنت جحش؛ تزّوجها رس��ول اهلل9 بع��د أن طلقها زيد بن 
حارث��ة يف القص��ة املعروفة، اليت حت��دث عنها التنزيل العزيز يف س��ورة 

األحزاب: 36 - 38.
* صفي��ة بنت حيي بن أخطب؛ كانت من س��يبِّ يوم خير، ألقى رداءه 
عليها، فكانت صفيَّه يوم خير، ثم عرض عليها اإلسالم فأسلمت، فأعتقها، 

وذلك سنة ست.
* ميمونة بنت احلارث؛ تزّوجها9 بَس��رف يف عمرة القضاء، وكانت 

قبله عند عمري بن عمرو.
فهذه إحدى عشرة امرأة، ال خالف بني أصحاب السري واملؤرخني أنهن 
زوج��ات للنيب9 قد دخل بهن. وأكثر من اجتمع عنده من هؤالء تس��ع 
نس��وة، عدا السيدة أم املؤمنني خدجية اليت مل يتزوج عليها أحدًا من النساء 

يف حياتها.
وقد تويف صلوات اهلل وسالمه عليه وعنده هؤالء النسوة التسع. وأّن كل 
واحدة منهن كانت تس��كن يف حجرة مستقلة، وكانت حجرهن الصقات 
باملسجد النبوي الش��ريف، ومل يكن لواحدة منهن بيت مستقل. وكانت 
بيوتهن هذه حميطة باملس��جد النبوي، وكانت مطّلة عليه من جهات ثالث 

هي: اجلنوب والشرق والشمال.36



حجرة سيدة النساء عليها السالم:140
وبعد أن بنى املس��جد، و بنى على زاويته الش��رقية اجلنوبية بيته، بنى 
فيما يلي املسجد وإىل جهة الشمال حجرة أو بيتًا البنته فاطمة الزهراء3، 
عندم��ا تزوجت من اإلم��ام علي بن أبي طال��ب7، يف نهاية عام اثنني 
للهجرة، وعن عيس��ى بن عبداهلل عن أبيه أّن بيت فاطمة رضي اهلل عنها 
يف ال��زور الذي يف الق��ر بينه وبني بيت النيّب9 خوخ��ة، ومّساها غالي 
الش��نقيطي خبوخة علي7، واخلوخة كما يف القاموس: »خمرتق ما بني كل 

دارين«. واملراد هنا هو الفاصلة بني البيتني كامَلمّر، فكان باب دارها منه. وكان 
النيّب9 يأتي خلف بيت فاطمة3 ويتهجد عند هذه األسطوانة.37

كما كان لبيتها باب إىل اجلنوب يف اخلوخة اليت بني بيت الرس��ول9 



141 وبيتها، وكانت فاطمة تس��رت الباب يف بعض األحيان بساتر. وهذا الباب 
ال��ذي كان يقع على اخلوخة أي من جهة اجلنوب، يأتيه الرس��ول9 عند 
صالة الصبح ويأخذ بُعضادَتي الباب ويقول: السالم عليكم يا أهل البيت، 
أو يقول: الص��الة الصالة الصالة، ) إنم��ا يريد اهلل ليذه��ب عنكم الرجس 

أهل البيت ويطهركم تطهيرًا(.38

هذا وق��د ال يكون لبيت الزهراء عليها الس��الم إال باب واحد على 
جهة الغرب ينفتح على املس��جد، وأّن مرور كل من اإلمام علي والزهراء 
وأوالدهما كان من املسجد، مبعنى أنه مل يكن هلما طريق إىل اخلارج إال عر 

املسجد، كما يظهر من متون حديث )َسّد األبواب(:
عن ابن عباس: »سّدوا أبواب املسجد كلها إاّل باب علّي«.

وعنه أيضاً: »أن رسول اهلل9 أمر باألبواب فسدت كلها إال باب علي«.39
عن زيد بن أرقم: »كان لنفر من أصحاب رس��ول اهلل9 أبواب شارعة 

يف املسجد، قال: فقال يوماً: »ُسّدوا هذه األبواب إال باب علّي...«.40



عن ابن عمر: ...ولق��د أوتي ابن أبي طالب ثالث خصال، لئن تكن 142
لي واحدة منها أحب إلي من محر النعم: ... وس��دت األبواب إال بابه يف 

املسجد.41
عن زيد بن أرقم: »سدوا هذه األبواب إال باب علي...«.42

إذن إما أن يكون هلا سالم اهلل عليها البيت املذكور، أو أنها سكنت حني 
زواجها يف بيت اختاره اإلمام علي7 بأمر من رسول اهلل9، ثم أخذ هلما 
النيب9ُّ بيتًا قرب بيته، فقد روى ابن سعد بسنده عن أبي جعفر أنه قال: 
»ملا قدم رس��ول اهلل9 املدينة وتزوج علي فاطمة، وأراد أن يبين بها قال له 
رس��ول اهلل9: أطلب منزاًل، فطلب علي منزاًل فأصابه مستأخرًا عن النيب 

. قلياًل فبنى بها فيه، فجاء النيب9 إليها قال: إني أريد أن أحوِّلك إليَّ
فقالت لرس��ول اهلل: فكلم حارث��ة بن النعمان أن يتح��ول عين تريد 
أن يتح��ول لي عن منزله، فقال رس��ول اهلل: قد حت��ول حارثة عنا حتى قد 

استحييت!
فبلغ حارثة فتحول وجاء إىل النيب9 فقال: يا رسول اهلل، إنه بلغين أنك 
حتول فاطمة إليك، وهذه منازلي وهي أس��قب )أنسب( بيوت بين النجار 
بك، وإمنا أنا ومالي هلل ولرس��وله! واهلل يا رسول اهلل للذي تأخذ مين أحب 
إلي من الذي تدع! فقال رس��ول اهلل: صدق��ت بارك اهلل عليك فحوهلا إىل 

بيت حارثة«.43
ورمبا يس��تفاد مما ذكره الس��يد القزويين: »وال ُيعلم بالضبط مدة إقامة 
اإلمام والس��يدة فاطمة عليهما الس��الم يف دار حارثة بن النعمان، إال أّن 
رس��ول اهلل9 بنى هلا بيتًا مالصقًا ملس��جده، كبقية احُلجرات، اليت بناها 



143 لزوجاته، وانتقلت السيدة فاطمة إىل ذلك البيت اجلديد املالصق لبيت اهلل، 
اجملاور لبيت رس��ول اهلل9« أّن علّيًا عّرس بفاطمة3 يف بيت حارثة بن 

النعمان.44

ومما جاء عن موقع حجرتها:
عن حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن علي بن احلكم، عن معاوية 
ب��ن وهب قال: قلت ألبي عبداهلل7: هل قال رس��ول اهلل9: »مابني بييت 
ومن��ري روضة من رياض اجلنة؟ فقال: نعم، وقال: بيت علي وفاطمة8 
مابني البيت الذي فيه الن��يب9 إىل الباب الذي حياذي الزقاق إىل البقيع 
قال: فلو دخلت من ذلك الباب واحلائط مكانه أصاب منكبك األيسر، ثم 
مسى سائر البيوت وقال: قال رسول اهلل9: الصالة يف مسجدي تعدل ألف 

صالة يف غريه إال املسجد احلرام فهو أفضل«.
احلس��ني بن حممد، عن معلى بن حممد، عن احلس��ن بن علي الوشاء، 
وعدة من أصحابنا، عن س��هل بن زياد، عن أمحد بن حممد مجيعاً، عن محاد 
بن عثمان، عن القاس��م بن س��امل قال: مسعت أبا عب��داهلل7 يقول: »إذا 
دخلت من باب البقيع فبيت علي صلوات اهلل عليه على يسارك قدرممرعنز 
من الباب، وهو إىل جانب بيت رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله و باباهما 

مجيعًا مقرونان«.45
وكان ب��ني بيت فاطمة3 وبيت النيّب9 كّوة أي فتحة، فعن عمر بن 
علي بن عمر بن علي بن احلسني7 قال: كان بيت فاطمة يف موضع الزور 
خمرج النيّب9 وكانت فيه كّوة إىل بيت عائشة، فكان رسول اهلل9 إذا قام 



إىل املخ��رج اّطلع من الكّوة إىل فاطمة فعلم خرهم، وإّن فاطمة3 قالت 144
لعلّي: إن ابيّن أمَس��يا عليلني فلو نظرَت لنا أدمًا »أرادت زيتًا« نستصبح به 
»ُيس��تضاء به«، فخرج علّي إىل السوق فاشرتى هلم أدماً، وجاء به إىل فاطمة 
فاستصبحت، فدخلت عائش��ُة املخرَج يف جوف الليل فأبصرت املصباح 
عندهم وذكرت كالمًا وقع بينهما، فلّما أصبحوا س��ألت فاطمة النيّب9 

أن يسّد الكوة فسّدها رسول اهلل9. 46

وأما مساحتها:
 فق��د ذكر البتنوني أّن طوهل��ا أي مقصورة فاطمة الزهراء من اجلنوب 
14 مرتًا ونصفًا ومن الش��مال 14 مرتًا فقط، ومن الش��رق والغرب سبعة 

أمتار ونصف.47

حجرته9 اخلاصة: 
إّن وجود منزل أو حجرة خاصة به9 يس��تقبل فيها أصحابه والوفود 

أمر ضروري، ويقتضيه دوره الرسالي والقيادي.
ومم��ا ورد يف أن��ه9 له حج��رة خاصة ب��ه دون نس��ائه وابنته عليها 

السالم:
ما جاء عن علي بن أبي هاشم قال، حدثنا هشيم، عن حييى بن سعيد، 
عن عمرة، عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: صلى رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم يف حجرته، والناس قائمون من وراء احلجرة يصلون بصالته.48
ويبدو أّن هذا املكان أو احلجرة كانت تقع ش��رقي املس��جد، وهو من 



145 السعة بدرجة مناسبة كما يتضح لنا ذلك حني يصف أنس وليمة النيب9 
يف حجرت��ه اخلاص��ة: »فقال لي: هل بقي يف املس��جد أحد؟ قلت: ال، قال: 
فانظر م��ن كان يف الطريق فادعهم، قال: فدع��وت حتى امتألت احلجرة، 



فقال: هل بقي من أحد؟ قلت: ال يا رسول اهلل، قال: هلم التُّور فوضعته بني 146
يديه، فوضع أصابعه الثالث فيه، وغمزه، وقال للناس كلوا بسم اهلل...«.49

وم��ن قول ابن حجر: »ثم اعلم أّن حلديث التمس��ك بذلك )الكتاب 
والعرتة( طرقًا كثرية وردت عن نيف وعشرين صحابياً... ويف بعض تلك 
الط��رق أنه قال ذلك حبجة الوداع بعرفة، ويف أخ��رى أنه قاله باملدينة يف 

مرضه وقد امتألت احلجرة بأصحابه...«.50 
وعن أّم سلمة أنها قالت : »مسعت رسول اهلل9 يف مرضه الذي قبض 
فيه يقول وقد امتألت احلجرة من أصحابه: أيها الناس، يوش��ك أن أقبض 
قبضًا س��ريعًا فينطلق بي، وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم. أال إني 
خملف فيكم كت��اب اهلل وعرتتي أهل بييت. ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال: 
هذا علٌي مع الق��رآن والقرآن مع علي، خليفتان بصريان ال يفرتقان حتى 

يردا عليَّ احلوض فأسأهلما ماذا خلفت فيهما«. 51
وقد تكررت عب��ارة »امتألت احلجرة بأصحابه« حتى وإن قلنا املقصود 

كبار أصحابه فعددهم ليس بالقليل.
وأّن حلجرته ه��ذه بابني؛ كما يف اخلر، عندم��ا أرادوا أن يصلوا على 
جثم��ان النيب الطاهر9 قالوا كيف نصلي عليه؟ فقال علي7 : »أدخلوا 
أرسااًل أرسااًل«. فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه، ثم خيرجون 

من الباب اآلخر.52
وكان يتعّبد يف حجرته هذه، وأحيانًا يأكل فيها، ويدعو فيها َمن حيب أن 
يش��اركه غداءه أو عشاَءه، بعيدًا عن ُحَجر ِ نسائه9 وهو ما يظهر مما جاء 
يف مس��ند أمحد أن هناك حجرة خاصة ال تنسب إىل غريه، »حدثنا حممد بن 



147 أبي عدي عن محيد عن أنس أّن النيب9 كان يصلي ذات ليلة يف حجرته، 
فجاء أناس فصلوا بصالته فخفف، فدخل البيت ثم خرج، فعاد مرارًا، كل 
ذلك يصلي، فلما أصبح، قالوا: يا رسول اهلل، صليت، وحنن حنّب أن متّد يف 

صالتك، قال: قد علمت مبكانكم، وعمدًا فعلت«.53
وعن أنس قال: »كنت أخدم رس��ول اهلل فقدم لرس��ول اهلل فرخ مشوي 
فق��ال: اللهم ائت��ين بأحّب خلقك إليك يأكل معي م��ن هذا الطري! قال: 
فقلت اللهم اجعله رجاًل من األنصار، فجاء علي فقلت إّن رسول اهلل على 
حاجة! ثم جاء فقلت: إّن رس��ول اهلل على حاجة! ثم جاء فقال رس��ول اهلل: 
إفتح، فدخل، فقال رس��ول اهلل ما حبس��ك عليَّ فق��ال: إّن هذه آخر ثالث 
كرات يردني أنس يزعم أنك على حاجة! فقال: ما محلك على ما صنعت؟! 
فقلت: يا رس��ول اهلل مسعت دع��اءك فأحببت أن يكون رج��اًل من قومي! 
فقال رس��ول اهلل: إّن الرجل قد حيّب قومه! هذا حديث صحيح على شرط 

الشيخني ومل خيرجاه«.54
ويف رواي��ة: يا أنس إني أريد الصيام، أطعمين ش��يئاً، فأتيته بتمر وإناء 
في��ه ماء، وذلك بعد ما أذن بالل فقال: يا أنس ُانظر رجاًل يأكل معي«. ويف 
أخ��رى: »كنت أبيت عند حجرة النيب9 فكن��ت أمسعه إذا قام من الليل 

يقول: سبحان اهلل رب العاملني«. 55 

و دفن9 :
لقد قام اإلمام علي7 بإنزال اجلثمان الطاهر لرسول اهلل9 إىل القر، 
ثم وضع عليه اللنب، وهال عليه الرتاب وسواه، ورفع موضع القر مبقدار 



ش��ر واحد عن وجه األرض، وقيل: أكثر من ذل��ك، ثم توالت من بعد 148
ذلك عمليات البناء واإلعمار ملرقده املبارك حتى وصل اإلعمار إىل ما نراه 

اليوم.
وخالصة ما اتفق عليه املؤرخون أنه ملا تويف رسول اهلل9 دفن يف املكان 

الذي قبض فيه، لكنهم اختلفوا يف احلجرة اليت ضّمت رفاته الطاهر:
بني قائل: إنه دفن يف حجرة أمِّ املؤمنني عائشة، كما هو املشهور املعروف 

عند العامة، ومل أجد فيما تيسر لي خمالفًا لذلك.
و قائل آخر: إنه دفن يف حجرة ابنته س��يدة النساء فاطمة الزهراء3. 

ولكال الفريقني أدلته على ما ذهب إليه.
ولعّل الغرفة أو احلجرة اخلاصة به9 اليت حتدثنا عنها أعاله، هي اليت 
دفن9 فيها، وتبعد قلياًل عن حجر نس��ائه، واليت جبانبها يقع بيت علي 

وفاطمة صلوات اهلل عليهما، كما يستفاد من رواية الكايف.56 
  وميكن استفادة كونها موضع رفاته الطاهر من التالي:

جاء عن اإلمام علي7: »... إّن اهلل تعاىل مل يقبض نبّيًا يف مكان، إال وقد 
ارتضاه لرمسه فيه، وإني دافنه يف حجرته اليت قبض فيها«.57

»وق��ره باملدينة يف حجرته اليت تويف فيها، وكان قد أس��كنها يف حياته 
عايش��ة بنت أبي بكر بن أبي قحافة، فلم��ا قبض النيب9 اختلف أهل 
بيت��ه ومن حضر من أصحابه يف املوضع ال��ذي ينبغي أن يدفن فيه، فقال 
بعضهم: يدف��ن يف البقيع، وقال آخرون: يدفن يف صحن املس��جد، فقال 
أمرياملؤمنني7: »إّن اهلل مل يقبض نبيه إال يف أطهر البقاع، فينبغي أن يدفن 
يف البقعة اليت قبض فيه��ا«. فاتفقت اجلماعة على قوله، ودفن يف حجرته 



149 على ما ذكرناه.58
فعب��ارة »يف حجرته« ذكرت ثالث مرات، ومل يضفها كل من الش��يخني 
املفيد والطوسي لغريه9؛ وما ذكره الشيخ الطوسي: »وكان قد أسكنها يف 
حياته عايش��ة بنت أبي بكر بن أبي قحاف��ة« خمالف ملا جاء يف األخبار من 
أنه9 »وكلما أحدث رس��ول اهلل9 أهاًل، حتول له حارثة بن النعمان عن 
منزله، حتى صارت منازله كلها لرس��ول اهلل9«. وقد تكون حجرة عائشة 
ه��ي الرابعة من بيوت حارثة بن النعم��ان، أو أنه9 بنى يف بداية األمر 

حجرتني لزوجته سودة ثم لعائشة، املهم كانت هلا حجرة تستقل فيها.
وكونه9 دفن يف هذه الغرفة اخلاصة به، هو رأي اختاره أيضًا الش��يخ 
على الكوراني وله أدلته يف موقعه؛ وقد قرأت حبثًا للس��يد جعفر العاملي 
يف موقع��ه حول هذا املوضوع، فبعد إقرار الس��يد العاملي بأنه9 كان قد 
م��رض، وبقي يف بيت عائش��ة أو يف حجرتها، إال أن��ه قد ناقش يف مكان 
دفنه9 املذكور وهو يف حجرة أّم املؤمنني عائش��ة؛ ليخلص من نقاشه إىل 
أن��ه9 كان قد انتقل من دار عائش��ة إىل دار فاطمة يف نفس اليوم الذي 
تويف فيه، وهو يوم االثنني، ... تناول هذا يف حبث له أمساه: أين دفن النيب9 

يف بيت عائشة أم يف بيت فاطمة3؟
مبتدًأ حبثه مبا قاله ابن كثري: »قد علم بالتواتر: أنه عليه الصالة والسالم 
دفن يف حجرة عائش��ة اليت كانت ختتص بها، ش��رقي مسجده، يف الزاوية 

الغربية القبلية من احلجرة، ثم دفن بعده أبوبكر، ثم عمر...«.59
وقضية دفنه9 يف بيت عائشة موجودة يف صحيح البخاري وغريه عن عائشة 

عموماً.. وعن ابن أختها عروة بن الزبري، كما يالحظ يف أكثر الروايات.



ثم يقول: أما حنن فنش��ك يف ذلك كثريًا، ثم راح يس��وق أدلته على ما 150
ذهب إليه.

وملن يريد زيادًة فعليه مبوقعي الش��يخ علي الكوراني، والس��يد جعفر 
العاملي.

من هذا كله يتضح أنه صار لكل واحدة من نس��ائه حجرة، وللس��يدة 
الزهراء واإلمام علي عليهما السالم حجرة خاصة بهما، إضافًة إىل حجرته 
اخلاصة به 9	اليت يقضي فيها شطرًا من وقته. وبالتالي فإنها مجيعًا تشكل 
حجراته9 اليت كان يس��كنها أو يرتّدد عليه��ا، ويبدو أنهم راحوا ينادونه 
من وراء هذه احلجرات؛ ألنهم مل مييزوا يف أي واحدة كان9 موجودًا وقت 
النداء. يقول ابن اجلوزي: قال املفس��رون: وإمنا ن��اَدوا من وراء احُلجرات، 

ألنهم مل يعلموا يف أّي احُلَجر رسوُل اهلل9.

أثاثها:
لق��د كان رس��ول اهلل9 أفضل خل��ق اهلل على اإلطالق وأش��رفهم، 
لكنه ع��اش أفقرهم وأزهدهم، جتد ذلك واضحًا يف س��ريته املباركة؛ وما 
حجراته حمور مقالتنا إال دلياًل من أدلة كثرية على ذلك، فلم تعرف بيوت 
رس��ول اهلل9 املبنية من حجارة وطني، ومن أكس��ية من شعر مربوطة يف 
خشب عرعر، فخامًة يف شيء ال يف بنائها وال يف أثاثها؛ يف متاعها وفرشها، 
ومظهره��ا...، فال أبهة فيها وال زخارف... لكنها كانت يف مضامينها األكثر 
نضارة ومجااًل، واألنفع منزاًل وسكناً، واألحسن جملسًا ومقاماً، واألكثر عطاًء 
ومعرفًة، واألفضل هديًا ورش��دًا، توفرها للناس يف النش��أتني يف دنياهم 



151 وآخرتهم، وكيف ال تكون كذلك، وهي مهبط وحي السماء، ومنزل آياتها 
وبركاتها، وأماكن دعوتها...؟!

وال غرابة أو مبالغة يف بس��اطتها وتواض��ع ما فيها، وهذه بعض متون 
روايات تبني مساحة كل حجرة، وعلوِّ سقفها، ومواد بنائها:

فق��د جاء يف خر عن داود بن قيس أنه قال: رأيت احلجرات من جريد 
النخل مغش��اة من خارج مبس��وح الش��عر، وأظن عرض البيت من باب 
احلجرة إىل باب البيت حنوًا من ست أو سبع أذرع، وأحزر البيت الداخل 
عش��ر أذرع، وأظن مسكه بني الثمان والسبع حنو ذلك، ووق�فت عند باب 

عائشة فإذا ه�و مستقبل املغرب؟!
وجاء عن احلسن البصري أنه قال: كنت أدخل بيوت أزواج النب�ي9 
يف خالف��ة عثمان بن عفان فأتناول س��قفها بيدي. ث��م راح يصفها وهو 
كما قالوا الذي ُربِّى يف حجر أّم س��لمة زوج النيب9 فيقول: كنت أدخل 
بيوت رس��ول اهلل9 وأنا غالم مراهق وأنال الس��قف بيدي، وكان لكل 
بيت حجرة، وكانت حجرة من أكس��ية من خش��ب عرعر، ويتميز فرشها 
بالبس��اطة حيث يفرش بعضها باحلصر، وهو بس��اط من سعف النخل... 
ومثله ما قاله احلسن بن أبي احلسن: كنت أدخل بيوت النيب9 وأنا غالم 
مراهق، فأنال الس��قف بيدي... وأّن بابه عليه الصالة والسالم، كان يقرع 

باألظافر: أي ال حلق له. إىل غريها من األخبار.
وملَ ال تكون كذلك، وقد كان عليه الصالة والسالم يزهد يف زينة الدنيا 
وزخرفها، حتى أنه تعجب من زوجته أّم سلمة عندما قامت بتحسني بيتها 
وبنائه باللنب أثناء غيبته يف غزوة دومة اجلندل، فعن عبداهلل بن يزيد اهلذلي 



قال: رأيت بيت أّم س��لمة وحجرتها من لنب فس��ألت ابن ابنها فقال: ملا 152
غزا رس��ول اهلل9 دومة اجلندل بنت أّم س��لمة حجرتها بلنب، فلما قدم 
رسول اهلل9 فنظر إىل اللنب، فدخل عليها أول نسائه فقال: ما هذا البناء؟ 
قالت: أردت يا رس��ول اهلل أن أكف أبص�ار الناس، فقال: يا أّم س��لمة إّن 

شرما ذهب فيه مال املسلم البنيان؟!
وكيف ال تكون جمردًة من كل زينة ورياش، ورسول اهلل9 كما يف متون 
أخبار عديدة كان س��ريره خشبات مشدودة بالليف، يقال: إنها بيعت زمن 
بين أمية، فاش��رتيت بأربعة آالف دره��م، وكان9 ينام على احلصري حتى 
أّثر يف جنبه، فقد روي يف البخاري ومسلم أّن عمر قال عن رسول اهلل9: 
وإنه لعلى حصري ما بينه وبينه ش��يء، وحتت رأسه وسادة من أَدم حشوها 
ليف، وإّن عند رجليه قرظًا مصبوباً، وعند رأس��ه ُأُهب معلقة، فرأيت أثر 
احلصري يف جنبه فبكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رس��ول اهلل إّن كسرى 
وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسول اهلل! فقال: يا عمر إمنا هي نبّوة وليست 

ملكاً، أما ترضى أن تكون هلم الدنيا ولنا اآلخرة؟
وحينم��ا دخل عدي بن حامت بيت النيب9 قال: تناول9 وس��ادًة من أدم 
حمشوة ليفاً، وقال: اجلس على هذه، قلت: بل أنت، قال: بل أنت. قال: وجلست 

عليها وجلس النيب على األرض... إذن مل تكن إال وسادة واحدة عنده9.
وكيف ال تكون حجره هكذا وهي البعيدة عن كل ما يعدُّ ترفًا وتوسعًة 
حت��ى يف آلة طبخ؟ وأين أدوات الطبخ هذه وق��د اكتفى9 وعياله بتمر 
وم��اء، وكان ميضي عليه الي��وم واليومان وهو ال جيد م��ن الدقل )التمر 
الرديء( ما ميأل به بطنه، وقد متر األيام على أبيات رسول اهلل وال جيدون ما 



153 يأكلونه ال مترًا وال شعريًا إال ماء... حتى رحل إىل رّبه سبحانه وتعاىل، فعن 
عائش��ة: ما شبع آل حممد من خبز الش��عري هذا يومني متتاليني حتى مات 
رسول اهلل9 وكنا نرتاءى اهلالل واهلالل واهلالل ثالثة أهلة يف شهرين... 
وال يوق��د يف بيت الرس��ول نار!! قيل: فما كان طعامكم؟ قالت عائش��ة: 
األس��ودان »التمر واملاء« وملا سأهلا ابن أختها عروة: هل أكل رسول اهلل9 
خبز النقي؟ قالت: مادخل بيت رس��ول اهلل منخل قط... وال رأى رسول اهلل 
منخاًل قط... قال: فكيف كنتم تأكلون الشعري؟ قالت: كنا نطحنه ثم نذريه 

)مع اهلواء( ثم نثريه ونعجنه.
ويف رواية جاء للنيب9 رجل فقال: يارسول اهلل أنا ضيفك اليوم! فأرسل 
النيب إىل تسع زوجات عنده...؛ ترد كل واحده منهن: واهلل ما عندنا ما يأكله 
ذو كبري )واملعنى من طعام ميكن أن يأكله إنسان أو حيوان(. ويف أخرى: جاء 
رجل إىل النيب9 فقال: إني جمهود، فأرسل إىل بعض نسائه، فقالت: والذي 
بعثك باحلق، ما عندي إال ماء، ثم أرسل إىل أخرى، فقالت مثل ذلك، حتى 
قلن كلهن مثل ذلك: ال والذي بعثك باحلق، ما عندنا إال ماء، فما كان من 
النيب إال أن أخذه إىل املسجد عارضًا ضيافته على من يضيفه من املسلمني، 
فقال: من يضيف ضيف رسول اهلل؟! فقال رجل من األنصار: أنا يارسول اهلل، 

فانطلق به إىل رحله، فقال المرأته: أكرمي ضيف رسول اهلل9. 60

)إنَّ الَِّذيَن ُيَناُدوَنَك(:
تل��ك هي احلجرات عددًا وبن��اًء وأثاثاً، اليت راح��وا يطوفون حوهلا 
وين��ادون: أن أخرج إلينا يا حمم��د، وكان هذا بعيدًا عن أدب اخلطاب، مما 



سبب أذًى لرسول اهلل154.9
يق��ول اآللوس��ي: ومناداتهم من ورائها إما بأنه��م أتوها حجرة حجرة 
فن��ادوه من ورائها فيكون القصد إىل االس��تغراق العريف أي مجيع حجرات 
نسائه صلى اهلل عليه وس��لم، أو بأنهم تفرقوا على احلجرات، متطلبني له 
عليه الصالة والسالم، على أّن االستغراق إفرادي ال مشولي جمموعي، وال أنه 
من مقابلة اجلمع باجلمع املقتضية النقسام اآلحاد على اآلحاد، ألّن من ناداه 
صلى اهلل عليه وسلم من وراء حجرة منها فقد ناداه من وراء اجلميع على ما 
قيل، وعلى هذا يكون إسناد النداء من إسناد فعل األبعاض إىل الكل، وقيل: 

إّن الذي نادى رجل واحد، كما هو ظاهر خر األقرع بن حابس.61

ُجراِت( : ُ )ِمن َوَراء احلحْ
يذكر اآللوس��ي: م��ن خارجها، خلفها أو قدامها عل��ى أّن )َوَراء( من 
املواراة واالستتار، فما استرت عنك فهو وراء، خلفًا كان أو قدامًا إذا مل تره، 
فإذا رأيت��ه ال يكون وراءك، فالوراء بالنس��بة إىل من يف احلجرات ما كان 
خارجه��ا لتواريه عمن فيها، وقال بعض أهل اللغة: إّن وراء من األضداد، 
فهو مشرتك لفظي عليه ومشرتك معنوي على األول وهو الذي ذهب إليه 

اآلمدي ومجاعة.
الزخمشري: والوراء: اجلهة اليت يواريها عنك الشخص بظله من خلف 
أو قدام. ومن البتداء الغاية، وأّن املناداة نشأت من ذلك املكان. فإن قلت: 
فرق بني الكالمني بني ما تثبت فيه وما تسقط عنه. قلت: الفرق بينهما أّن 
املنادي واملن��ادى يف أحدهما جيوز أن جيمعهما الوراء، ويف الثاني: ال جيوز، 



155 ألّن ال��وراء تصري بدخول من مبتدأ الغاية. وال جيتمع على اجلهة الواحدة 
أن تكون مبتدأ ومنته��ى لفعل واحد، والذي يقول: ناداني فالن من وراء 
ال��دار. ال يريد وجه الدار وال دبرها، ولكن أي قطر من أقطارها الظاهرة 
كان مطلق��ًا بغري تعيني واختصاص، واإلنكار مل يتوجه عليهم من قبل أّن 
النداء وقع منهم يف أدبار احلجرات أو يف وجوهها، وإمنا أنكر عليهم أنهم 
نادوه من ال��ّر واخلارج مناداة األجالف بعضه��م لبعض، من غري قصد 
إىل جه��ة دون جهة... ومناداتهم من ورائها حيتم��ل أنهم قد تفّرقوا على 
احلج��رات متطلبني له، فناداه بعض من وراء هذه، وبعض من وراء تلك، 
وأنهم قد أتوه��ا حجرة حجرة فنادوه من ورائه��ا، وأنهم نادوه من وراء 
احلجرة اليت كان فيها، ولكنها مجعت إجالاًل لرسول اهلل9 وملكان حرمته. 
والفعل وإن كان مس��ندًا إىل مجيعهم، فإنه جي��وز أن يتواله بعضهم، وكان 

الباقون راضني، فكأنهم تولوه مجيعاً.
فيم��ا يذهب ابن عاش��ور إىل أّن الوراء،: اخللف، وه��و جهة اعتبارية 
حبسب موقع ما يضاف إليه. واملعنى: أّن احلجرات حاجزة بينهم وبني النيب 
صلى اهلل عليه وس��لم، فهم ال يرونه فعر عن جهة من ال يرى بأنها وراء. 
و )ِم��ْن( لالبتداء، أي ينادونك نداء ص��ادرًا من وراء احلجرات فاملنادون 
بالنس��بة إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم كانوا وراء حجراته؛ فالذي يقول: 
نادان��ي فالن وراء الدار، ال يريد وراء مفتح الدار وال وراء ظهرها، ولكن 
أيَّ جهة منها، وكان القوم املنادون يف املس��جد فهم جتاه احلجرات النبوية، 
ولو قال: ناداني فالن وراء الدار، دون حرف »ِمْن«، لكان حمتِماًل ألن يكون 
املنادي واملناَدى كالهما يف جهة وراء الدار، وأنَّ اجملرور ظرف مس��تقر يف 



موضع احلال من الفاعل أو املفعول وهلذا أوثر جلب »ِمْن« ليدل بالصراحة 156
على أّن املناَدى كان داخل احلجرات، ألن داللة »ِمْن« على االبتداء تستلزم 
اختالفًا بني املبدإ واملنتَهى كذا أش��ار يف »الكشاف«، وال شك أنه يعين أّن 
اجتالب حرف »ِمْن« لدفع اللبس، فال ينايف أنه مل ُيثبت هذا الفرق يف قوله 
تعاىل: )ثم آلتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم( يف س��ورة األعراف:17 وقوله: 
)ثم إذا دعاكم دعوة من األرض( يف سورة الروم:25. فلفظ )َوَراء( هنا جماز يف 

اجلهة احملجوبة عن الرؤية.62 

َمن املناِدي ؟
ظهر من أس��باب النزول، أنه قد وقع اختالف بينهم يف من توىل ذلك 
النداء، فقوٌل: رج��ال الوفد مجيعم كما هو نصُّ اآلية: )ِإنَّ ٱلَِّذيَن ُيَناُدوَنَك( 
وإسناد فعل النداء إىل ضمري )الذين( ألن مجيعهم نادوه. حني جاءوا وقت 
الظهرية ومل يعلموه يف أي حجرة من حجر نس��ائه، فنادوه مجيعًا كل منهم 

خلف حجرة بغلظة وجفاء.
أبومس��لم البجلي قال: مسع��ت زيد بن أرقم يق��ول: أتى ناس النيب 

صلى اهلل عليه وسلم فجعلوا ينادونه وهو يف احلجرة يا حممد يا حممد.
الشيخ الطرسي: وهم اجلفاة من بين متيم، مل يعلموا يف أي حجرة هو، 

فكانوا يطوفون على احلجرات وينادونه.
ق��ول آخر: األقرع بن حابس، كم��ا جاء يف حديث الراء بن عازب أّن 
الذي نادى النداء هو األقرع بن حابس، وعليه فإسناد فعل )ينادونك( إىل 
ضمري اجلماعة جماز عقلي عن نسبة فعل املتبوع إىل أتباعه، إذ كان األقرع 



157 م الوفد، كما يقال: بنو ف��الن قتلوا فالناً. وإمنا قتله واحد  ب��ن حابس مقدَّ
منهم، قال تعاىل: )وإذ قتلتم نفسًا(.63

وأيض��ًا يف رواية أخرى عن الراء بن عازب ق��ال: فقام رجل فقال: يا 
رسول اهلل إّن محدي زين وإّن ذمي شني، فقال النيب9 ذاك اهلل.64

ثم خاطب القرآن العزيز النيب9 فقال: ...)أكثرهم ال يعقلون( وصفهم اهلل 
س��بحانه باجلهل وقلة الفهم والعقل إذا مل يعرفوا مقدار النيب9 وال ما 

استحقه من التوقري، فهم مبنزلة البهائم.
)ول��و أنهم صب��روا حتي تخرج إليهم ل��كان خيرًا له��م( من أن ينادونك من 
وراء احلجرات يف دينهم مبا حيرزونه من الثواب، ويف دنياهم باس��تعماهلم 
حس��ن األدب يف خماطب��ة األنبياء ليعّدوا بذلك يف زم��رة العقالء. وقيل: 
معناه ألطلقت أسراهم بغري فداء فإّن رسول اهلل9 كان سبى قومًا من بين 
العن��ر، فجاءوا يف فدائهم، فأعتق نصفهم وف��ادى النصف، فيقول: »ولو 

أنهم صروا لكنت تعتق كلهم )واهلل غفور رحيم( ملن تاب منهم«.65
ابن عاش��ور: ومعنى قوله: )ولو أنه��م صبروا حتي تخ��رج إليهم لكان خيرًا 
لهم( أنه يكسبهم وقارًا بني أهل املدينة، ويستدعي هلم اإلقبال من الرسول 

صلى اهلل عليه وسلم إذ خيرج إليهم غري كاره لندائهم إياه، ورفع أصواتهم 
يف مسجده فكان فيما فعلوه جالفة.

فقوله: )خيرًا( جيوز أن يكون اس��م تفضي��ل، ويكون يف املعنى: لكان 
صره��م أفضل من العجل��ة. وجيوز أن يكون امسًا ضّد الش��ر، أي لكان 
صره��م خريًا ملا فيه من حماس��ن اخُللق، خبالف م��ا فعلوه فليس فيه خري، 
وعلى الوجهني فاآلية تأديب هلم وتعليمهم حماسن األخالق وإزالة لعوائد 



اجلاهلية الذميمة.158
وإيث��ار )حت��ي( يف قوله: )حتي تخ��رج إليه��م( دون )إىل( ألجل اإلجياز 
حبذف حرف )أن( فإنه ملتزم حذفه بعد )حّتي( خبالفه بعد )إىل( فال جيوز 

حذفه.
ويف تعقيب هذا اللوم بقوله: )واهلل غفور رحيم( إش��ارة إىل أنه تعاىل 
مل حيْص عليهم ذنبًا فيما فعلوا وال َعّرض هلم بتوبة. واملعنى: واهلل ش��أنه 

التجاوز عن مثل ذلك رمحة بالناس؛ ألن القوم كانوا جاهلني.66

وأخرياً أدخلت احلجرات يف املسجد!
بعد أن ش��هدت هذه احلجرات طيلة ثالثة عشر عامًا آيات مباركات، 
وسرية رائعة لرسول اهلل9 مبا فيها من خلق وعلم وعمل وتشريع وتوجيه 
وتأسيس دولة ونشر دين، وختطيط جلهاد وكفاح، وزهد يف الدنيا ومغرياتها، 
وبع��د أن توفيت أزواجه عليه الصالة والس��الم، وكانت آخرهن وفاة أّم 

سلمة رضي اهلل عنها عام )63ه�( خلطت البيوت واحلجر باملسجد.67
إّن ضّمها إىل املس��جد، وإنهاء آثارها ولآلثار قيم��ة معرفية وتارخيية، 
تذكرهم حبياته9 وسريته، خصوصًا ملن مل يِعشها من األجيال..، إضافًة إىل 
ما ترتكه من مثرات أخالقية حمسوس��ة، تضع بصماتها على سلوك الناس 

سّبب أًذى وأملًا عند املسلمني.
قال يومئ��ذ أبو أمامة: ليتها تركت فلم ته��دم حتى يقصر الناس عن 

البناء، ويروا ما رضي اهلل لنبيه9 ومفاتيح خزائن الدنيا بيده!
فما رأيت يومًا أكثر باكيًا من ذلك اليوم!
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يف زم��ن عبدامللك، ملا ورد كتابه بهدمها وضّمها للمس��جد، ضّج أهل 



املدين��ة بالبكاء كي��وم وفاته عليه الصالة والس��الم. وعن معاذ بن حممد 160
األنصاري، قال: مسعت عطاء اخلراساني يف جملس فيه عمران بن أبي أنس 
يقول وهو فيما بني القر واملنر: أدركت حجر أزواج رسول اهلل من جريد 
النخل على أبوابها املس��وح من شعر أس��ود، فحضرت كتاب الوليد بن 
عبدامللك يقرأ يأمر بإدخال حجر أزواج النيب يف مس��جد رس��ول اهلل، فما 
رأي��ت يومًا أكثر باكيًا من ذلك اليوم! وقال حنو ذلك أبو أمامة بن س��هل 

بن حنيف: وإنهم ليبكون حتى أخضل حلاهم الدمع.
قال معاذ: فلما فرغ عطاء اخلراساني من حديثه، قال عمران بن أبي أنس: 
كان منها أربعة أبيات بلنب هلا حجر من جريد، وكانت مخسة أبيات من جريد 
مطينة ال حجر هلا على أبوابها مس��وح الشعر، ذرعت السرت فوجدته ثالث 
أذرع يف ذراع والعظ��م أو أدنى من العظ��م.. فأما ما ذكرت من كثرة البكاء 
فلقد رأيتين يف جملس فيه نفر من أبناء أصحاب رسول اهلل9 منهم أبوسلمة 
ب��ن عبدالرمحن وأبوأمامة بن س��هل بن حفيف وخارجة ب��ن زيد، وإنهم 
ليبك��ون حتى اخضل حلاهم الدمع، فمن حق الن��اس أن يبكوا ويطيلوا يف 
بكائهم، وهو يفقدون آثار أكرم وأفضل إنسان خلقه اهلل تعاىل، ومّحله أعظم 
رسالة كانت رمحة للعاملني كما يف اآلية: )وما أرسلناك إال رحمًة للعالمين(.68

وكان حقًا ما قاله س��عيد بن املسيب يومئٍذ: واهلل لوددت أنهم تركوها 
عل��ى حاهلا لرياها النشُء من أهل املدين��ة، ويقدم القادم من أهل اآلفاق، 
فريى ما اكتفى به رس��ول اهلل9 يف حياته، فيكون ذلك مما يزهد الناس يف 

التكاثر والتفاخر فيها.
لقد ظلَّ املس��جد النبوي الش��ريف على ما هو عليه بعد إصالحات 



161 اخلليف��ة الثالث عثمان بن عف��ان حتى جاء اخلليفة األم��وي الوليد بن 
عبداملل��ك، فرأى إحداث زيادة أخرى مع إعادة بناء املس��جد النبوي، فأمر 
واليه على املدينة يومذاك عمر بن عبدالعزيز بهدم مس��جد رسول اهلل9 
وهدم بيوت أزواج رس��ول اهلل9 وإدخاهلا يف املس��جد، وبنائه من جهاته 
األربع، وتوس��عته؛ وبدأ هدم املس��جد يف صفر سنة 88ه� وبدأ العمل يف 

ربيع األول سنة 88ه�، وانتهى العمل يف عام 91ه� .
فقد ذكر حممد بن عمر، أّن حممد بن جعفر بن وردان البناء قال: رأيت 
الرس��ول الذي بعثه الوليد بن عبدامللك، قدم يف ش��هر ربيع األول سنة 
مث��ان ومثانني ، قدم معتجرًا ) اعتجر فالن بالِعمامة لّفها على رأس��ه ورّد 
طرفه��ا على وجهه( فق��ال الناس: ما قدم به الرس��ول! فدخل على عمر 
بن عبدالعزبز بكتاب الوليد يأمره بإدخال ُحَجر أزواج رس��ول اهلل9 يف 
مس��جد رس��ول اهلل، وأن يش��رتي ما يف مؤخره ونواحيه حتى يكون مائيت 
ذراع يف مائ��يت ذراع، ويقول له: ق��ّدم الِقبلة إن قدرت، وأنت تقدر ملكان 
أخوالك، فإنهم ال خيالفونك، فمن أبى منهم فمر أهل املصر، فليقدموا له 
قيمة عدل، ثم اهدم عليهم وادفع إليهم األمثان، فإنَّ لك يف ذلك س��لف 
صدق؛ عمر وعثمان، فأقرأه��م كتاب الوليد وهم عنده، فأجاب القوم إىل 
الثمن، فأعطاهم إياه، وأخذ يف هدم بيوت أزواج النيب9 وبناء املس��جد، 
فل��م ميكث إال يس��ريًا حتى قدم الَفعلة، بعث به��م الوليد... وعن صاحل 
بن كيس��ان... قال: فاس��تعملين على هدمه وبنائه، فهدمناه بعمال املدينة، 
فبدأن��ا بهدم بي��وت أزواج النيب9... وعنه أيضاً: ابتدأنا بهدم مس��جد 
رس��ول اهلل9 يف صفر من س��نة مثان ومثانني، وبعث الوليد إىل صاحب 



الروم ُيعلمه أنه أمر بهدم مس��جد رسول اهلل9 وأن يعينه فيه، فبعث إليه 162
مبائة ألف مثقال ذهب، وبعث إليه مبائة عامل، وبعث إليه من الُفسيفس��اء 

بأربعني مِحاًل ... فبعث بذلك الوليد إىل عمر بن عبد العزيز.
ه��ذا وقد جاء عن عب��داهلل بن يزيد اهلذلي قال: »رأي��ت منازل أزواج 
رس��ول اهلل9 حني هدمها عمر ب��ن عبدالعزيز وهو أمري املدينة يف خالفة 
عبداملل��ك فزادها يف املس��جد، وكانت بيوتًا باللنب وهل��ا حجر من جريد 
مطرود بالطني عددت تس��عة أبيات حبجرها وهي ما بني بيت عائش��ة إىل 
الباب الذي يلي باب النيب9 إىل منزل أمساء بنت حس��ن بن عبداهلل بن 

عبيداهلل«.69
ويب��دو أّن عددًا من صغ��ار الصحابة يف املدينة فض��اًل عمن كان يف 
خارجه��ا، ممن امتّد عمره  كان موجودًا حني هدمت احلجرات، وأدخلت مع 

الضريح املقدس لرسول اهلل9 يف املسجد النبوي، وكان منهم:
أنس بن مالك، تويف سنة90 ه�، و أبوالطفيل عامر بن واثلة، تويف سنة 
100 ه�. ولعل هناك غريهما: عبداهلل بن بس��ر املازني، تويف س��نة 96 ه�. 

يوسف بن عبداهلل بن سالم، تويف يف خالفة عمر بن عبدالعزيز.
عبداهلل بن ثعلبة، تويف سنة 89 ه� .

حممود بن لبيد األنصاري، تويف 98 ه� .
عبداهلل بن ثعلبة العذري، تويف سنة 89 ه� .

املق��دام بن معدي الكندي، تويف س��نة 87 ه� . كما يس��تنتج من قول 
النووي التالي.70

وذكر فيه املؤلف )حممود س��عيد ممدوح، كشف الستور عما أشكل من 



163 أحكام القبور( ما صّرح به النووي يف شرح مسلم: »وملا احتاجت الصحابة 
والتابعون إىل الزيادة يف مسجد رسول اهلل9 حني كثر املسلمون، وامتدت 
الزيادة إىل أن دخلت بيوت أمهات املؤمنني فيه ومنها حجرة عائش��ة...«.71 

كان هذا يف مقام رّده على الوهابية يف كتابه املذكور.
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