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للنشر إىل جملة أخرى .

4 � تقوم هيئة التحرير بدراس��ة وتقييم البحوث والدراسات املقدمة إىل اجمللة، 

وهلااحلّق يف صياغتها وتعديلها مبا تراه مناسبًا مع مراعاة املضمون واملعنى .

5 � يعتم��د ترتي��ب البح��وث واملقاالت يف اجملل��ة على أس��س فنّية وليس 

ألسباب أخرى .

6 � تعت��ذر هيئة التحرير عن إعادة املقاالت إىل أصحابها س��واء أنش��رت أم 

مل تنشر.

7 � املق��االت والبحوث اليت تنش��ر على صفحات اجمللة متث��ل وجهات نظر 

وآراءكّتابها.

8 � ترسل مجيع البحوث واملقاالت على عنوان اجمللة يف طهران.
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يقع جبل النور يف مشال ش��رق املسجداحلرام يف َحيٍّ مّسي بامسه، ويطّل على 
طريق الع��دل، ومّسي جببل النور؛ لظهور أنوار النب��وة فيه، فقد كان النيب9 

آية اهلل الشيخ جعفر السبحاني

غار حراء، وذكريات النبي9 فيه)1(



خيتلي بنفس��ه قبل البعثة يف غار منه 6
)و هو غار ح��راء( ليعبد اهلل تعاىل، 
وفيه ن��زل الوحي علي��ه ألّول مرة، 
ومنه أرس��ل إىل الناس كافة بشريًا 

ونذيرًا.
يبلغ ارتفاع جب��ل النور إىل642 
م��رتًا، ويصري احندار اجلبل ش��ديدًا 
من ارتف��اع380 مرتًا حتى يصل إىل 
ارتفاع500 مرت، وتبلغ مساحة اجلبل 

مخسة كيلومرتات و250مرتًا مربعاً.
وقد ذكر احلم��وي أّن اجلبل يقع 
على مبع��دة ثالثة أمي��ال من مكة 

املكرمة.1
وقال غريه على مبعدة حنو ميلني 
م��ن مكة، وأما اليوم فقد اتس��عت 
املدين��ة وانته��ت قريبًا من س��فح 

اجلبل.
وأما غار حراء فطوله أربعة أذرع، 
وعرض��ه ذراع و ثالثة أرباع ذراع، 

من ذراع احلديد.2 
وكّل م��ن يعتم��ر أو حيج يغمره 

الش��وق لزيارة مكان عبادة النيب9 
قبل بعثت��ه، وحمّل إنط��الق دعوته 
املباركة، وهذا الغار حيمل يف رحابه 
ذكريات كثرية عن صاحبه الذي طاملا 
تردد إليه، وقضى س��اعات بل أيامًا 
وأشهرًا فيه... ذكريات يشتاق الناس 
� وحتى هذه الساعة � إىل مساعها من 
ذلك الغار، ولذلك جتدهم يسارعون 
إلي��ه عندم��ا يؤّمون تل��ك الديار 
املش��ّرفة، متحملني يف هذا السبيل 
كل عن��اء؛ للوصول إىل رحابه، لكي 
يستنطقونه عما جرى فيه عند نزول 
الوحي، ويس��ألونه عم��ا حتتفظ به 
ذاكرته من تاريخ رس��ول اإلنسانية 
األك��ر، وعما جرت من حوادث يف 
ذلك املكان املقّدس، غري أّن يف كتب 
الوحي  السري واحلديث حول نزول 
عل��ى النيب9 يف ذلك املكان أمورًا 
اليصدقها العقل وال النقل، وإليك 

بيانها.



7 1ـ تغطية جربئيل النيب9
روى البخاري: »كان رسول اهلل9 
خيلو بغار ح��راء فيتحنث فيه، وهو 
التعب��د يف الليالي ذوات العدد قبل 
أن ينزع إىل أهله، ويتزود لذلك، ثم 
يرجع إىل خدجي��ة فيتزود ملثلها حتى 
جاءه احل��ق، وهو يف غار حراء فجاءه 
املل��ك فقال: إقرأ، قال: ما أنا بقارئ، 
قال: فأخذن��ي، فغطين حتى بلغ مين 
اجَلهد، ثم أرسلين فقال: إقرأ، قلت: 
ما أنا بقارئ، فأخذني فغطين الثانية 
حتى بلغ مين اجَلهد، ثم أرسلين، فقال: 
إقرأ، فقلت: ما أن��ا بقارئ فأخذني 
فغطين الثالثة، ثم أرسلين فقال: )إْقَرْا 
ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق٭ َخَلَق اإلِْْنساَن ِمْن 

َعَلٍق٭ اْقَرْا َو َربَُّك األْكَرُم(.3

ويف الرواية تأمالت واضحة:
1. م��ا هو امل��رر جلرئيل7 أن 
يرّوع النيّب األعظ��م9 وأن يؤذيه، 
فيعص��ره بش��دة إىل ح��دٍّ يبلغ منه 

اجَله��د؟ يفع��ل به ذلك وه��و يراه 
عاج��زًا عن القيام مب��ا يأمره به، وال 

يرمحه وال يلني له.
2. ملاذا يفعل ذلك ثالث مرات ال 

أكثر وال أقل؟
3. ملاذا صّدقه يف الثالثة، ال يف املرة 
اأُلوىل وال الثاني��ة، مع أنه يعلم أّن 

النيّب9 ال يكذب؟
4. ه��ل الس��ند ال��ذي روى به 
البخاري قابل لالحتجاج مع أّن فيه 

الُزْهري وعروة؟
أّما الُزْهري فكان س��لطانّيًا )كما 
قال حييى بن معني(؛4 وقد أفسد نفسه 
بصحبة امللوك )كما قال مكحول(؛5 
حيث عرف مبؤازرته حلكام اجلور من 
بين أمية، وارتزاقه من موائدهم، وكان 
كاتبًا هلش��ام بن عبداملل��ك، ومعلمًا 
ألوالده، وق��د جلس ه��و وعروة يف 
مسجد املدينة، فناال من علي7 فبلغ 
ذلك السجاد7 حتى وقف عليهما 
فقال: »أما أنت يا ُعروة فإّن أبي حاكم 



أباك، فُحك��م ألبي، على أبيك، وأّما 8
أن��ت يا ُزْهري فل��و كنت أنا وأنت 

مبكة ألريتك كّن أبيك«.6
وأما ُعروة بن الزبري، فحكم عليه 
ابن عمر بالنفاق، وعّده اإلس��كايف 
من التابع��ني الذين يضعون أخبارًا 

قبيحة يف علي7	.7
نعم رواه ابن هشام والطري يف 
تفسريه و تارخيه،8 بسند آخر ينتهي 
إىل أشخاص يستبعد مساعهم احلديث 
عن نف��س الرس��ول األكرم9، و 

دونك أمساءهم:
عبيد بن عمري، ترمجه ابن األثري، 
قال: ذك��ر البخاري أنه رأى النيب، و 
ذكر مسلم أنه ولد على عهد النيب، 
وهو معدود من كبار التابعني يروي 

عن عمر وغريه.9
عبداهلل بن شّداد، ترمجه ابن األثري، 
وقال: ولد على عهد النيب9، روى 

عن أبيه وعن عمر وعلي7. 10
عائشة، زوجة النيب، حيث تفردت 

بنقل هذا احلديث، ومن املس��تبعد 
جدًا أن ال حيّدث النيب بهذا احلديث 
غريه��ا مع تلهف غريه��ا إىل مساع 

أمثال هذا احلديث.
نع��م ورد مضم��ون احلديث يف 
تفسري اإلمام العسكري7؛11 ونقله 
من أعالم الطائفة ابن شهر آشوب 

يف مناقبه؛12 واجمللسي يف حباره.13
ال��كالم يف صحة نس��بة  لكن 
اإلم��ام  إىل  املوج��ود  التفس��ري 
فإنه  املناق��ب  وأما  العس��كري7 
يورد األحاديث والتواريخ مرسلة ال 
مسندة، واجمللس��ي، اعتمد على هذه 

املصادر، اليت عرف حاهلا.

ــه  نبوت يف  ــيب9  الن ــك  ش 2ـ 
ورسالته

هناك أسطورة ثانية تعرب عن أّن 
النيب9 بعد أن بّش��ره جرئيل7 
بالنبوة، رجف ف��ؤاده حتى أنه أراد 
أن يلق��ي نفس��ه من اجلب��ل! إىل 



9 غ��ري ذلك من أس��اطري اليت حاكها 
الكتاب، وأدخلوها يف  مسلمة أهل 
كتب الس��رية، مع أّن األدلة النقلية 
واآلي��ات القرآنية دلت على صيانة 
األنبي��اء: عن اخلطإ واالش��تباه 
فى تلقي الوح��ي أّواًل، وضبطه يف 
ذاكرت��ه ثانياً، وإبالغ��ه إىل الناس 
ثالثاً، وإنهم اليشّكون فيما ُيلقى يف 
روعهم من أنه ن��داء رب العاملني، 
وأن م��ا يبصرونه، هو رس��ول إله 
العاملني، والكالم كالمه، ال يشّكون 
يف ذلك طرفة عني، وال يرتددون بل 

يتلقونها بنفس مطمئنة.
هذا ه��و الق��رآن الكريم يذكر 
كيفي��ة ب��دء ن��زول الوح��ي على 
موس��ى7، وأنه تلقاه بالتردد وال 

ترّيث، وقد ذكره يف سور خمتلفة.
يقول سبحانه: )َفَلّما أتاها ُنوِدَي يا 
ُموس��ي* ِإنِّي أَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك ِإنََّك 

ِس ُط��وًي* َو أَن��ا اْخَتْرُتَك  ِباْل��واِد اْلُمَقدَّ

َفاْس��َتِمْع ِلم��ا ُيوح��ي * ِإنَِّن��ي أَن��ا اهلُل ال 

الَة ِلِذْكِري  ِإل��َه ِإالَّ أَنا َفاْعُبْدِني َو أِقِم الصَّ

��اَعَة آِتَي��ٌة أكاُد أْخِفيها ِلُتْجزي  * ِإنَّ السَّ
نََّك َعْنها  ُكلُّ َنْفٍس ِبما َتْس��عي* َف��ال َيُصدَّ

َمْن اَل ُيْؤِمُن ِبه��ا َو اتََّبَع َهواُه َفَتْردي* َو ما 

 َعصاَي 
َ
ِتْلَك ِبَيِميِنَك يا ُموس��ي* قاَل ِهي

 
َ
ُؤا َعَلْيها َو أُهشُّ ِبها َعلي َغَنِمي َو ِلي

َّ
أَتَوك

ِفيها َمآِرُب أْخري* قاَل أْلِقها يا ُموس��ي ٭ 

 َحيٌَّة َتْسعي* قاَل ُخْذها 
َ
َفأْلقاها َفِإذا ِهي

َو ال َتَخْف َس��ُنِعيُدها ِس��يَرَتَها ااُلولي* َو 

اْضُم��ْم َيَدَك ِإلي َجناِحَك َتْخُرْج َبْيضاءَ ِمْن 

َغْيِر ُس��وٍء آَيًة أْخ��ري* ِلُنِرَيَك ِم��ْن آياِتَنا 

اْلُكْب��ري* اْذَهْب ِإلي ِفْرَع��ْوَن ِإنَُّه َطغي* 

��ْر ِلي  قاَل َربِّ اْش��َرْح ِل��ي َصْدِري* َو َيسِّ

أْمِري* َو اْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلساِني* َيْفَقُهوا 

َقْوِل��ي* َو اْجَع��ْل ِل��ي َوِزيرًا ِم��ْن أْهِلي* 

هاُروَن أِخي* اْشُدْد ِبِه أْزِري* َو أْشِرْكُه 

ِفي أْمِري* َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثيرًا* َو َنْذُكَرَك 

َكِثيرًا* ِإنََّك ُكْنَت ِبنا َبِصيرًا(.14

ت��رى أّن الكليم عندم��ا ُفوجئ 
بنزول الوح��ي، تلقاه بصدر رحب، 
ومل يرتدد يف أنه وحيه سبحانه وأمره، 
ولذلك سأله س��بحانه أن يشرح له 
ر له أمره، وحَيّل العقدة  صدره، وييسِّ



اليت يف لس��انه، وجيعل له وزيرًا من 10
أهله، َيُشّد به أزره، وُيشركه يف أمره.

ُنوِدَي  ا جاَءها  )َفَلمَّ سبحانه:  يقول 
أْن ُب��وِرَك َم��ْن ِفي النَّ��اِر َو َم��ْن َحْوَلها َو 

ُسْبحاَن اهلِل َربِّ اْلعاَلِميَن * يا ُموسي ِإّنُه 

ُّ اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم(.15
أَنا اهلل

وج��اءت هذه القصة يف س��ورة 
القص��ص على وفق م��ا وردت يف 
السورتني؛ ومن الحظ اآليات يقف 
على أّن موق��ف األنبياء من الوحي 
هو موقف اإلنسان املتيقن املطمئن، 

وهذه خاصة تعم مجيع األنبياء:.
نرى أنه سبحانه يذكر رؤية النيب 
األكرم، ومواجهته ملعّلمه الذي وصفه 

القرآن � ب� )َشدِيد اْلُقَوى(.
ويق��ول: )ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْح��ٌي ُيوحي٭ 
َعلََّم��ُه َش��ِديُد اْلُق��وي ٭ ُذو ِمّرٍة َفاْس��َتوي 

٭  َو ُه��َو ِباألُفِق األْعلي٭ ُث��مَّ َدنا َفَتَدّلي٭ 

َفكاَن قاَب َقْوَس��ْيِن أْو أْدني٭ َفأْوحي ِإلي 

َعْب��ِدِه ما أْوحي٭ ما َكَذَب اْلُفؤاُد ما َرأي٭ 

أَفُتماُروَنُه َعلي ما َيري(.16

ف��أي كلم��ة أص��رح يف وصف 
إميان النيب وإذعان��ه يف جمال الوحي 
ومواجهت��ه امللك بعين��ه، من قوله 
سبحانه: )ما َكَذَب اْلُفؤاُد ما َرأي( أي 
صّدق القل��ب عمل العني. وحيتمل 

أن يكون املراد، ما رآه الفؤاد.
قال السّيد الطباطبائي:

النيب9  ف��ؤاد  بالف��ؤاد،  امل��راد 
وضم��ري الفاعل يف )َم��ا َرأي( راجع 
إىل الف��ؤاد، والرؤي��ا رؤيته، وال بدع 
يف نس��بة الرؤي��ة � وهي مش��اهدة 
العيان � إىل الفؤاد، فإن لإلنسان نوعًا 
من اإلدراك الش��هودي وراء اإلدراك 
والتخّيل  الظاه��رة،  احلواس  بإحدى 
والتفّك��ر بالقوى الباطن��ة، كما أننا 
نشاهد من أنفس��نا أننا نرى ]ذاتنا[ 
وليست هذه املش��اهدة العيانية رؤية 
بالبصر، وال معلومًا بالفكر، وكذا نرى 
من أنفس��نا أننا نسمع ونشم ونذوق 
ونلمس، ونشاهد أننا نتخّيل ونتفكر، 
وليس��ت هذه الرؤية ببصر أو بشيء 



11 من احلواس الظاهرة أو الباطنة.17
فاهلل س��بحانه يؤي��د صدق النيب 
فيما يّدعيه من الوحي، ورؤية آيات 
اهلل الكرى، س��واء كانت بالعني أو 

بالفؤاد.
وعلى كّل تقدي��ر، فهذه اآليات 
وغريه��ا تدل عل��ى أّن األنبياء: 
وغريهم ال يشكون والترددون فيما 

يواجهون من األمور الغيبية.
وعلى ض��وء ذلك تقف على أّن 
ما مأل كتب السرية وبعض التفاسري 
يف جمال بدءالوح��ي، ونزول الوحي 
عليه يف غار حراء من أّن النيّب ترّدد 
وشّك عندما ُبّش��ر بالنبوة، وشاهد 
ملك الوحي، وامت��أل روعًا وخوفاً، 
إىل ح��د حاول أن يلقي نفس��ه من 
شاهق، وعاد إىل البيت، فكّلم زوجته 
فيما واجهه، وعادت زوجته، ُتس��ّليه 
وتقنع��ه، بأنه رس��ول رب العاملني، 
وأّن م��ا رآه ليس إال أم��رًا حّقاً، كّل 
ذلك أس��اطري وخرافات، قد دّس��ها 

األحبار والرهبان، ومساسرة احلديث، 
والقصاص��ون يف كت��ب القصص 
والس��ري واحلديث، وحنن نكتفي يف 
املق��ام مبا ذكره البخاري يف صحيحه 
وابن هشام يف سريته، فإّن استقصاء 
كل ما ورد ح��ول هذا املوضوع من 
الرواي��ات املدسوس��ة، يدفع بنا إىل 
تأليف رس��الة مف��ردة، ولكن فيما 

ذكرنا غنى وكفاية.
ق��ال البخاري: بع��د نزول أمني 
الوحي عليه يف جبل حراء »فرجع بها 
رس��ول اهلل9 يرجف فؤاده، فدخل 
على خدجية بن��ت خويلد رضي اهلل 
عنها، فقال: زّملوني زّملوني، فزّملوه 
حت��ى ذهب عنه الروع، فقال خلدجية 
� وأخرها اخلر � لقد خشيت على 
نفس��ي، فقالت خدجية: كاّل واهلل ما 
خيزيك اهلل أبدًا إنك لتصل الرحم، 
وحتمل ال��َكّل، وتكس��ب املعدوم، 
وُتقري الضيف، وُتعني على نوائب 
احل��ق، فانطلقْت ب��ه خدجية«؛ حتى 



أتت ب��ه ورقة بن نوفل بن أس��د 12
ب��ن عبدالع��ّزى ابن ع��ّم خدجية، 
وكان امرءًا تنّصر يف اجلاهلية، وكان 
فيكتب  العراني،  الكت��اب  يكتب 
من اإلجنيل بالعرانية ما شاء اهلل أن 
يكتب، وكان ش��يخًا كبريًا قد عمي؛ 
فقال��ت له خدجية: ي��ا ابن عّم امسع 
من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن 
أخي ماذا ترى؟ فأخره رسول اهلل9 
خرم��ا رأى، فق��ال له ورق��ة: هذا 
الناموس الذي نّزل اهلل على موسى، 
يا ليتين فيها َجَذعًا ليتين أكون حّيًا إذ 
خيرجك قومك، فقال رس��ول اهلل9: 
أو خمرج��ّي هم؟ قال: نع��م، مل يأِت 

رج��ل قط مبثل م��ا جئت به 
إاّل عودي، وإن يدركين 

أنصرك  يومك، 
نص��رًا 

مؤّزرًا، ثم مل ينشب، 18 ورقة أن تويف 
وفرت الوحي.19

ه��ذا ما ل��دى البخ��اري، وأما 
صاحب السرية النبوية فبعد ما ذكر 
مسألة الغّت ينقل عن النيب9 أنه 
ق��ال: »فخرجت حت��ى إذا كنت يف 
وسط اجلبل مسعت صوتًا من السماء 
يقول: يا حممد، أنت رس��ول اهلل وأنا 
جرئيل، قال: فوقفت أنظر إليه، فما 
أتقدم وما أتأخ��ر، وجعلت أصرف 
وجهي عنه يف آفاق السماء، قال: فال 
أنظر يف ناحية منها إال رأيته كذلك، 
فما زلت واقفاً، ما أتقدم أمامي، وما 
أرج��ع ورائي، حت��ى بعثت خدجية 

رسلها يف طليب فبلغوا على 

من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن 
رأخي ماذا ترى؟ فأخرأخي ماذا ترى؟ فأخره رسولاهلل9
رخرخرم��ا رأى، فق��ال له ورق��ة: هذا 
ّالناموس الذي نّزالناموس الذي نّزل اهلل على موسى، 
احياحّيًا إذ  حي ليتين أكون حي ليتين أكون  َيا ليتين فيها َجذيا ليتين فيها جذيا ليتين فيها جَذعًا
خيرجك قومك، فقال رس��ولاهلل9: 
ِ هم؟ قال: نع��م، مل يأِت هم؟ قال: نع��م، مل يأت ّأو خمرج��ّيأو خمرج��ي

رج��ل قط مبثل م��ا جئت به 
إاّل عودي، وإن يدركين 

أنصرك  يومك، 
نص��رًا

اهلل وأنا  حممد، أنت رس��ول يقول: يا
رجرجرئيل، قال: فوقفت أنظر إليه، فما 
أتقدم وما أتأخ��ر، وجعلت أصرف 
وجهي عنه يف آفاق السماء، قال: فال 
أنظر يف ناحية منها إال رأيته كذلك، 
فما زلت واقفاً، ما أتقدم أمامي، وما 
أرج��ع ورائي، حت��ى بعثت خدجية 

رسلها يف طليب فبلغوا على 



13 مكة ورجعوا إليه��ا، وأنا واقف يف 
مكان��ي ذل��ك، ثم انص��رف عيّن، 
وانصرف��ت راجع��ًا إىل أهلي حتى 
أتيت خدجية، فجلس��ت إىل فخذها 
إليها، فقالت:  مضيفًا ]أي ملتصقًا[ 
يا أبا القاسم، أين كنت؟ فواهلل لقد 
بعثت رس��لي يف طلبك حتى بلغوا 
مكة ورجعوا إلي، ثم حدثتها بالذي 

فقال��ت:  أبشر يا ابن عم رأي��ت، 
واثبت، 

فوالذي نفس خدجية بيده إّني ألرجو 
أن تكون نيبَّ هذه اأُلمة«.

ثم يذكر انطالق خدجية إىل ورقة 
بن نوفل، وما أجابها به ورقة بنفس 
النص الذي ذكره البخاري، ثم يذكر 
لقاء الن��يب9 ورقة بن نوفل، وهو 
يطوف بالكعبة، فسأله ورقة مبا رأى 
ومسع؛ فأخره النيّب9 فقال له ورقة: 
والذي نفس��ي بي��ده إّنك لنيب هذه 

األّمة.
ثم عقبه بذكر ما قامت به خدجية 
من امتحان ص��دق نبوته، فذكر أنها 
ابن  أي  لرس��ول اهلل9:  قال��ت 
خترني  أن  أتستطيع  عم، 
هذا  بصاحبك 

مكة ورجعوا إلي، ثم حدثتها بالذي 
فقال��ت:  أبشر يا ابن عم رأي��ت، 

واثبت، 

رومسع؛ فأخرومسع؛ فأخره النيب9 فقال له ورقة: 
ّوالذي نفس��ي بي��ده إّنك لنيب هذه والذي نفس��ي بي��ده إنك لنيب هذه والذي نفس��ي بي��ده إّنك لنيب هذه 

ّاألّمة.األمة.األمة.
ثم عقبه بذكر ما قامت به خدجية 
من امتحان ص��دق نبوته، فذكر أنها 
ابن  أي  اهلل9:  لرس��ول قال��ت 
خترني  أن  أتستطيع  خترعم،  أن  أتستطيع  رعم، 
هذا  بصاحبك 



إذا ج��اءك؟ ق��ال: نعم، قال��ت: فإذا 14
ج��اءك فأخرني به، فج��اءه جرئيل 
فق��ال رس��ول اهلل9 خلدجي��ة: هذا 
جرئي��ل قدجاءني، قالت: قم يا ابن 
عم فاجلس على فخذي اليس��رى، 
ق��ال: فق��ام رس��ول اهلل9 فجلس 
عليه��ا، قالت: هل ت��راه؟ قال: نعم، 
قالت: فتح��وَّْل فاجلْس على فخذي 
اليمنى، فجلس على فخذها اليمنى 
فقالت: هل ت��راه؟ قال: نعم، قالت: 
فتح��وَّْل واجلس يف حجري، فتحول 
فجلس يف حجرها، قالت: هل تراه؟ 
قال: نعم. فتحس��رت وألقت مخارها 
ورس��ول اهلل جالس يف حجرها، ثم 

قالت له: هل تراه؟ قال: ال.
قالت: يا ابن عم اثبت و أبشر، 
فواهلل هذا ملك وما هذا بشيطان.20 
ونقل الط��ري عن النيب9 أنه 
عند ما نزل جرئي��ل وقال: يا حممد 
أنت رسول اهلل، أّنه قال: لقد هممُت 
أن أطرح نفس��ي من حالق من جبل 

فتبّدى لي حني هممت بذلك، فقال: 
يا حممد أنا جرئيل وأنت رسول اهلل، 
ثم ق��ال: إقرأ، قلت: م��ا أقرأ؟ قال: 
فأخذن��ي فغتين ثالث م��رات حتى 
بلغ مين اجلهد، ثم قال: إقرأ باس��م 
رّبك ال��ذي خلق، فق��رأت فأتيت 
خدجي��ة فقلت: لقد أش��فقت على 
نفسي، فأخرتها خري فقالت: أبشر 
فواهلل الخيزيك اهلل أبدًا، و واهلل إّنك 
لتص��ل الرحم، وتص��دق احلديث، 
ال��َكّل،  وحتمل  األمان��ة،  وت��ؤدي 
وتقري الضيف، وتعني على نوائب 
احلق، ث��م انطلقت بي إىل ورقة بن 
نوفل بن أس��د، فقال��ت: إمسع من 
ابن أخيك، فس��ألين فأخرته خري، 
فقال: هذا الناموس الذي أنزل على 

موسى بن عمران... .21 

ــذه  ه ــول  ح ــة  حتليلي ــرة  نظ
النصوص:

إّن ه��ذه النص��وص التارخيي��ة 



15 اليت نقلها املش��ايخ كالبخاري وابن 
هش��ام والطري، وتلقاها اآلخرون 
من بعدهم، على أنها حادثة متس��امل 
عليها، تضاد ما يستشفه اإلنسان من 
التدبر يف حاالت األنبياء يف القرآن 
الكريم، وتناق��ض البديهة العقلية، 
وإلي��ك بي��ان م��ا فيها م��ن نقاط 
الضعف، وعالئم اجلعل والتهافت:

إّن النب��وة كم��ا ثب��ت يف حمّله، 
منصب إهل��ي ال يفيضه اهلل إاّل على 
من امتلك زمخًا هائاًل من القدرات 
العالية  النفس��ية  الروحية، والقوى 
حت��ى يق��وى على معاين��ة الوحي، 
ومشاهدة املالئكة، فعندئذ فال معنى 
ملا ذكره البخاري: »لقد خشيت على 
نفس��ي« أ فيمك��ن أن ينزل الوحي 
اإلهل��ي على من ال يف��رق بني لقاء 
املل��ك، ولقاء اجل��ن ومكاملته حتى 

خيشى على نفسه اجلنون أو املوت؟
وأس��وأ منه ما ذكره الطري من 
أنه9 هّم أن يرمي بنفسه من شاهق 

من جبل، فندم عليه ورجع عنه حني 
مسع كالم جرئيل، يقول له: يا حممد 

أنا جرئيل.
إّن ه��ذا الكالم يع��رب عن أّن 
نفس��ه9 مل تكن مستعدة لتحمل 
الوحي إىل درجة، هّم أن يقتل نفسه 
باإللق��اء من حال��ق، و هل هذا هو 
إاّل نفس اجلنون الذي كان املشركون 
يصفونه به طيل��ة بعثته؟ فوا عجبًا 
مانس��معه م��ن أعوان��ه وأنصاره، 

وأخريًا من لسان زوجته!
لرس��ول اهلل9:  خدجية  قول  إّن 
»كال واهلل ما خيزيك اهلل أبدًا« يعرب 
ع��ن أنها كانت أوث��ق إميانًا بنبوته 
من نفس الرسول، فهل ميكن التفّوه 
بذلك؟ وم��ا حاجة الن��يب األعظم 
الذي قال تعاىل يف حّق��ه: )َو َعّلَمَك 
 َعَلْيَك 

ِّ
م��ا َلْم َتُكْن َتْعَل��ُم َو كاَن َفْضُل اهلل

َعِظيمًا(.22 إىل هذا التسّلي؟

ذكر البخاري أّن خدجية انطلقت 
مع رس��ول اهلل9 إىل ورقة، فأخره 



رس��ول اهلل مبا وقع، فأجاب ورقة مبا 16
ذكره، وإّن ما نزل عليه هو الناموس 

الذي نّزل اهلل على موسى.
إّن معنى هذا أن يكون ورقة أعلم 
بالسّر املودع يف قلب رسول اهلل من 
نفس��ه، كما أّن معن��ى ذلك أّن كاًل 
من الزوجني كانا ش��اّكني يف صحة 
الرس��الة، فانطلق��ا إىل متنّصر قرأ 
وريقات من العهدين حتى يستفتياه؛ 
ليزيل عنهما حجاب الشّك و غشاوة 

الريب!!
إّن معنى ما ذكره البخاري من أّن 
ورقة أخر النيب9 بأنه سيخرجك 
الرس��ول من هذا  قومك، فتعجب 
الكالم وق��ال: أو خمرجّي هم؟ كون 
املرس��ل إلي��ه أعلم من الرس��ول 

وأفضل منه!
إّن م��ا ذكره ابن هش��ام من )أّن 
الرس��ول9 كلما رفع رأس��ه إىل 
السماء لينظر، ما رأى إإل رجاًل صافًا 
قدميه يف أفق الس��ماء، فالينظر يف 

ناحية من السماء إال رآه فيها( يشبه 
كالم املصابني يف عقوهلم وشعورهم، 
فاليرون  أفكاره��م،  يف  واملتخّلفني 
يف كل جه��ة إال الص��ورة املتخيلة، 
لطغيانها على خميلتهم وش��عورهم. 
أعاذنا اهلل من نسبة الشنائع إىل مقام 
النبوة بنحو ٍ ال يليق بساحة العاديني 
من الن��اس، فضاًل عن النيب األكرم 

خامت النبيني9.
أنظ��ر إىل امتحان خدجية لرهان 
النبوة، فإّن ظاهرها أنها كانت شاّكة 
يف نبوة زوجها، ولكنها استحصلت 
اليقني على الوج��ه الذي مسعته يف 
كالم ابن هشام والطري، ولكن أي 
صلة ب��ني رفع اخلمار وإلقائه وعدم 
رؤي��ة جرئيل؟ وه��ل لرفع اخلمار 
وتعرية ش��عر الرأس تأثري يف غياب 

أمني الوحي عن البيت؟
ت��رى أنه س��بحانه ينقل يف غري 
سورة من سور القرآن الكريم حمادثة 
املالئك��ة زوجة اخلليل وتبش��ريها 



17 بالولد، فهل ميكن لنا أن نقول بعد 
ذل��ك: إّن زوجة اخللي��ل لو كانت 
املالئكة  المتنعت  الرأس؛  مكشوفة 

من دخول بيت اخلليل7؟!23   
إّن ورقة بن نوفل على حّد تصريح 
نص الرواية كان أول أمره نصرانياً، 
بعد ما كان مش��ركاً، فمقتضى احلال 
أْن يشبه اّلرس��ول األعظم باملسيح 
الذي كان يعتقد بنبوته، ال بالكليم، 
أو لي��س هذا يع��رب عن لعب يد 
األحبار يف اخلف��اء يف اصطناع هذه 
األحادي��ث، و دورهم يف تش��ويش 
صفاء رس��الة الرس��ول األعظم9 
بأمثال هذه األس��اطري، واملهاترات، 

واخلرافات؟
حنن على ثقة ويق��ني بأّن النبوة 
منصب إهل��ي ال يتحمله إاّل األمثل 
واألكمل فاألكم��ل من الناس، وال 
يقوم بأعب��اء مهماتها إاّل من امتلك 
قدرة روحية خاصة تبعث يف نفس��ه 
اإلذعان، والتسليم، واالنقياد، حينما 

يتمثل له رسول ربه وأمني وحيه، فال 
يأخذه اهللع، واليستولي عليه اخلوف، 
عند مساع كالمه و وحيه، وقد درسنا 
وضع الكليم عندما فوجئ بالوحي، 
فم��ا حاق ب��ه ال��روع وال أحاط به 
اخلوف، وال هّم بإلقاء نفس��ه... إىل 

غري ذلك مما ورد يف هذه الروايات.
و مبا أّن القرآن هو املرجع الفصل 
يف متيي��ز الصحيح م��ن الزائف يف 
مجلة هذه الروايات، فهذا حيتم علينا 
الصفح عنها وضربها عرض اجلدار، 
مضاف��ًا إىل م��ا فيها م��ن التناقض 
واالختالف يف حكاية القصة، كما هو 

معلوم ملن تدبر فيها وتأمل نصها.

3ـ فتور الوحي و انقطاعه:
ويف املقام أسطورة ثالثة يعّر عنها 
يف كتب الس��رية والتفسري بانقطاع 
الوحي وفتوره، نستعرضها يف العدد 

القادم بإذن اهلل سبحانه.
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احملاور األربعة: 
إن هناك حماور أربعة، البد أن نتوفر عليها بش��كل دقيق ومتسلس��ل حتى 
ننته��ي إىل النتيجة املطلوبة وه��ي: البحث عن دور الس��ّنة؛ لفهم املعارف 

الدينية، وهذه احملاور هي:

مساحة العالمة السيد كمال احليدري

مطارحات في العقيدة )2(



احملور األول:20
هل حنتاج للسّنة ودورها يف فهم املعارف الدينية والقرآنية؟

فق��د يقال: إّن الس��ّنة ليس هلا دور يف ذل��ك، وإذا كان هلا دور، فدورها 
هامشّي ثانوّي، فهو ال يؤثر على املنظومة العقدية واملنظومة املعرفية للقرآن 

الكريم.

ونقول:
أواًل: إمن��ا صار للصحابة دور باعتبار الس��ّنة، وإال إذا مل يكن هناك دور 

للسّنة، إذن ما هو دور الصحابة يف ذلك؟
وثانياً: إذا مل يكن للسّنة دور، فما هي أهمية أصّح كتابني � كما يقولون � 
بعد كتاب اهلل، وهما صحيحا البخاري ومسلم، واجملاميع الروائية واملصادر 

األصلية األخرى؟ 
ة، يقولون: إن السّنة هلا دور،  وأمرهم عجيب فحينما حيتاجون إىل الس��نّ
وعندما جيدون  أن السّنة ليست يف مصلحتهم االستدالل بها، ينكرون دور 

السّنة، ويقولون: أين دليلكم من القرآن؟
وهو تناقض يقع فيه من ليس من أهل العلم باملعنى الصحيح، باملعنى 
الدقيق، نعم حفظ ش��يئًا وغابت عنه أش��ياء، وإال الس��ّنة إما هلا دور وإما 
ليس هلا دور، فال معنى أنه عندما يرتبط بك احلديث تقول: ورد يف صحيح 
البخ��اري، ورد يف صحيح مس��لم، ورد يف الصحيح عن رس��ول اهلل9 ؛ 
ولكن عندما يأتي دور مدرس��ة الع��رتة وأهل البيت: تقول: عليكم أن 

تأتوا بدليل من القرآن.



21 مل��اذا عندما يصل األمر بنا إىل الس��نة؛ ملعرفة حقائ��ق الدين ومعارف 
الدين، ترفضون القبول بها، وح��ني يرتبط األمر بكم، بالعقائد واألركان 

واألصول والصحابة وغريها تستندون عليها؟
حنن نسألكم:

أين ورد أساسًا حبث عن اخللفاء الثالثة األول والثاني والثالث؟
مل يرد ش��يء يف القرآن الكريم، وكل ما تعتمدونه إمنا هو من السّنة، و 
هل ورد يف كتاب اهلل تعاىل أفضلية اخللفاء األربعة، أو الفضيلة هلم حبسب 
الرتتيب ال��ذي أنتم تعتقدون وهو أن اخلليف��ة األول أفضل من اخلليفة 
الثاني، واخلليفة الثاني أفضل من اخلليفة الثالث، واخلليفة الثالث أفضل 

من اخلليفة الرابع؟
أجتعلون الس��ّنة ِعضني تأخذون ببعض الس��ّنة وترفضون بعضًا آخر، 
تؤمنون ببعض السّنة وتكفرون ببعض. أو أنهم يؤمنون بالسّنة مادامت يف 
مصلحتهم، ويكفرون بها عندما ال تأتي يف مصلحتهم، أو تأتي يف مصلحة 

غريهم!

 احملور الثاني:
بعد أن يثبت يف احملور األول أننا حنتاج إىل السّنة يف فهم املعارف اليت أشار 

إليها القرآن الكريم واملعارف الدينية بشكل عام. يأتي السؤال التالي:
فما هو دور السّنة يف فهم تلك املعارف؟

وقد يقال: أليس القرآن هو تبيان لكل شيء؟ أليس القرآن هدًى للناس؟ 
إذن ما هو دور السنة؟ وهل الزم ذلك أن القرآن حيتاج إىل من يكمله حتى 



حنتاج إىل السّنة ودورها؟22
ثم إننا إذا أردنا أن نس��تدل بالسّنة، فهل هذا يعين أّن القرآن يوجد فيه 

نقص؟
إّن الق��رآن ال نقص فيه، وهذه حقيقة ثابتة ال ريب فيها. إّن القرآن غين 
عن كل شيء، ويف كلمة واحدة أقول: كما أّن اهلل سبحانه وتعاىل هو الغين، 
كتاب��ه أيضًا هو الغين؛ ألنه كالم اهلل، واهلل غين وكالمه أيضًا غين؛ ولذا ورد 

يف القرآن وصفه يف آيات عديدة، منها:
)َهَذا َبَياٌن ِللنَّاِس َوُهدًي...(.1
)...َوأْنَزْلَنا إَليُكْم ُنورًا ُمبِينًا(.2

)...َو َتْفصِيَل ُكّلِ َشْيٍء...(.3
َوُبْش��َري  َوَرْحَم��ًة  َوُه��دًي  َش��ْيٍء  ِل��ُكّل  ِتْبَيان��ًا  اْلِكَت��اَب  َعَلْي��َك  َنزَّْلَن��ا  َو   ...(

ِلْلُمْسِلمِيَن(.4

فهو بيان، وهدى، ونور، وتفصيل، وتبيان... .
ة، وثبت لنا دور السنة،  اآلن افرتضوا أنه ثبت أن هناك حاجة إىل الس��نّ
وأن��ه ليس  للتكميل، نع��وذ باهلل أن نقول كالم املعص��وم أو كالم النيب 
يكمل القرآن، ال، ليس األمر كذلك، وإمنا لنكتة تأتينا سأش��ري إليها، ومنها 
إن شاء اهلل سيتضح معنى حديث الثقلني: »... ما إن متسكتم بهما لن تضلوا 

بعدي أبدًا...«.

احملور الثالث:
ما هو الطريق إىل السّنة؟



23 مبا أننا مل نسمع من رس��ول اهلل9 مباشرة، فالبد أن نعرف طريقنا إىل 
السّنة النبوية.

وهنا اختلفت مدرسة الصحابة عن مدرسة أهل البيت والعرتة عليهم 
أفضل الصالة والس��الم، فإن الصحابة انتخبوا طريقًا للوصول إىل السّنة، 
تضمنته كتبهم ومصادرهم احلديثي��ة، وهلم رجاهلم اخلاصون بهم. كما هو 
أيضًا حال مدرس��ة أهل البيت:، وكل مدرسة ال تقبل يف األعم األغلب 

رجال املدرسة األخرى.
حتى أن كثريًا من رجال احلديث وهم من الشخصيات العلمية الكبرية، 
س��قطت عدالتهم، وسقطت وثاقتهم، وسقط االعتماد عليهم مبجرد أنهم 
يتش��يعون ألهل البيت عليه��م أفضل الصالة والس��الم، أو مبجرد أنهم 

روافض حبسب اصطالح أهل اجلرح والتعديل يف مدرسة الصحابة.
كما أنه وقع االختالف بني املدرستني يف قبول الرواية، ويف خر الواحد 
وش��روطه، ويف الدوائر اليت يقبل فيها اخلر الواحد، ويف التواتر وشروطه، 

ويف املستفيض...
ومن هنا البّد أن نتفق على املنهج العلمي الذي نتبعه، و أن الرواية إذا 
أردنا أن نستند إليها، البد أن تكون مقبولة عند املدرستني معًا حتى ينطبق 

قوله9: »ال جتتمع أميت على ضاللة«.

احملور الرابع:
ولعّله يعّد من أهم احملاور األساسية، وسنتوفر عليه بشكل دقيق وعميق 
ة؟  الحق��اً؛ وهو: ما هي اآللية وما هي األدوات اليت من خالهلا نفهم الس��نّ



وكيف نفسر السّنة؟ فلو افرتضنا أننا اتفقنا على هذه السّنة، وعلى الطريق 24
املوصل إليها، ولكن كيف نفسرها؟

فقد تعددت االجتاهات يف املدرستني، فعندما تأتي إىل مدرسة الصحابة 
أو مدرس��ة العرتة جتد أن هناك فالسفة، والفالس��فة هلم اجتاهات متعددة، 
وجت��د أن هناك عرفاء وصوفية.. وأن هناك صراعًا حادًا بني الس��لفية وبني 
املتصوفة، وكلهم يدعي وصاًل بليلى، كلهم يريد أن يفهم املعارف الدينية، 
أنا ال أس��تطيع أن أش��ك يف هؤالء أو يف هؤالء. هؤالء يريدون أن يفهموا 
الدين، ه��ؤالء هلم اجتهادهم، طبعًا عندما أقول هؤالء هلم اجتهادهم، ليس 
مرادي بعض هؤالء اجلهلة الذين يأتون على الفضائيات، وإمنا أتكلم عن 
العلم��اء، أتكلم عن احملققني، أتكلم عن األعالم، وهؤالء أيضًا هلم كتبهم 
ومصنفاته��م يف هذا اجملال، وهلم آراؤهم ونظرياتهم، وهي حمرتمة مجيعًا إذا 

كانت قائمة على أسس علمية منهجية دقيقة. 
إذن يوج��د عندنا فالس��فة، ويوج��د عندنا متصوف��ون، ويوجد عندنا 
متكلمون، وأنتم تعلمون الصراع القائم بني األشاعرة وبني املعتزلة مل ينته 

إىل يومنا هذا.
وعندما نأتي يف الفقه توجد هناك مدرسة الرأي، وهناك مدرسة القياس.

وعندما نأتي إىل مدرس��ة أهل البيت:، جند هن��اك األخباري وهناك 
األصولي، وهناك احملدث، وهناك احلكيم، وهناك العارف، وحنو ذلك.

أع��الم هذه املدارس كلهم هلم غاي��ة واحدة؛ وهي التعرف على أصول 
الدين ومعارفه، ولكن كل له منهجه اخلاص، وأدواته اخلاصة، وآليته اخلاصة، 
ومنهجه املعريف اخلاص به للوصول للغاية املذكورة، ومن هنا تعددت عندنا 



25 املدارس واالجتهادات والكلمات.
و كذلك يف تفس��ري القرآن الكريم تعددت عندنا التفاس��ري، فإذا كان 
»حسبنا كتاب اهلل« إذن يكون الفهم للقرآن الكريم واحدًا، مع أننا جند مئة 
ومخسني إىل مئيت تفسري لكتاب اهلل تعاىل. هذا منهجه فلسفي، وهذا منهجه 
روائي، وهذا منهجه لغوي، وهذا يعتمد القضايا االجتماعية..  وهذه مناهج 

متعددة يف فهم كتاب اهلل تعاىل.
وهلذا عندما نريد أن نستدل، ينبغي أن يكون استداللنا من كتب أعالم 
املدرسة، فال حيق لنا أن نذهب إىل هنا وهناك، إىل من يدعي العلم، إىل من 
يسمي نفسه عاملًا وهو من اجلهلة، ليس مقصودي هذا الطرف دون الطرف 

اآلخر، بل كالمي مع الكل. 

هناك اجتاهان:
مبا أن حديثنا منحصر يف السّنة النبوية، اليت هي حمل اإلمجاع بني املسلمني 
مبختلف اجتاهاتهم ومدارس��هم وأفكارهم.. فهناك اجتاهان أساس��يان على 
مس��توى التحليل النظري لدور هذه الس��نة؛ لفهم تلك املعارف القرآنية 

والدينية.

االجتاه األول:
وهو االجتاه العام السائد بني املسلمني مبختلف توجهاتهم من فالسفة 
ومتصوفة وعرفاء ومتكلمني وفقهاء ومعتزلة وأش��اعرة؛ أن للسّنة النبوية 
دورًا أساس��يًا يف فهم املعارف الدينية.  فتقريبًا هناك إمجاع عملي على هذا، 



ولع��ّل هذا يعّد الدليل األول عل��ى أن الدين ال ميكن أن يؤخذ كاماًل إال 26
بركة السّنة النبوية، وأنه ال يصّح فصل السّنة عن القرآن الكريم.

ومبا أن السّنة وقع فيها وضع، وفيها روايات ضعيفة، وروايات موضوعة، 
وهن��اك اختالفات يف النصوص الواردة؛ إذن البّد أن جنعل احملورية للقرآن، 
ولكن من غري أن ننس��ى دور الس��ّنة، وأثر الس��ّنة النبوية يف استكشاف 

املنظومة املعارفية للقرآن.
أما األدلة على ذلك، فيمكن أن نشري إىل دليلني أساسيني:

الدليل األول:
وهي اآليات القرآنية، وأمرُّ عليها مرورًا سريعاً:

1. قوله تعاىل: )... َوَما َآَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا...(.5
كل ما وردكم عن رسول اهلل9 )َفُخُذوُه( وهذا أمٌر، وكل ما نهاكم  عنه 
رس��ول اهلل9 )َفاْنَتُهوا( وهذا نهٌي، ولو س��أل سائل: ملاذا أن كل ما جاءنا 

سواء كان لفظًا أو تقريرًا أو فعاًل  لرسول اهلل9 نأخذه...؟
ألن ذل��ك كله يصدق عليه أنه )الس��ّنة(، وألّنه صريح القرآن الكريم: 

)َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوي٭ ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحي(.6
وال أري��د أن أدخل يف حبث هذه اآلية، هل ختتص بأقوال رس��ول اهلل أم 
تشمل فعله وتقريره أيضًا؟ هذا حديث آخر مرتبط بعصمة النيب األكرم9 

وأدلتها. وهو موكول إىل حمله.
2. قوله تعاىل: )ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهلَل َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهلُل(.7

اتبعون��ي يف كل ما يصدر عين من قول وفع��ل وتقرير؛ وهذه اآلية من 



27 اآليات األساس��ية يف الوصول إىل القرب اإلهلي س��بحانه وتعاىل، يعين أن 
اإلنس��ان إذا أحب اهلل ليس بالض��رورة أن اهلل يبادله احل��ب إال إذا اتبع 
الرس��ول9 وعجيبة هذه اآلية )َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهلُل( يعين أن اإلنس��ان 
ل��و أحب اهلل، وكان حبه صادقًا، كم��ا لعلك جتد ذلك يف النصرانية، أو يف 

اليهودية، أو يف الكنفوشوسية أو يف البوذية أو... أو يف أي ملة أو حنلة.. 
  فالرسول األعظم9 يقول: »إذا أردمت أن يبادلكم اهلل احلب � أي أّن اهلل 
حي��ب العبد، ال فقط العبد حيب اهلل )ُيِحبُُّه��مْ َوُيِحبُّوَنه(.8 � فال طريق لكم 
إال اتباعي، وهذا االتباع خطر جدًا؛ ألّنه إذا ضممنا هذه اآلية إىل آية: )َوَما 
َآَتاُكُم الرَُّس��وُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا...( وجئنا إىل حديث الثقلني: »إني 

تارك ما إن متس��كتم بهما لن تضلوا بعدي أب��دًا كتاب اهلل وعرتتي أهل 
بي��يت«. وقد آتانا منه حديث الثقلني، والطريق إىل اهلل ميّر من خالل اتباعه، 
وقد أمرنا باتباع الكتاب والعرتة »ما إن متسكتم بهما« إذن ال طريق للعبد 
حتى يكون حمبوبًا هلل إال بأن ميّر من خالل العرتة. ولكي نتبع الرسول البد 

أن نتبع العرتة حتى حيببنا اهلل سبحانه وتعاىل.
3. قوله تعاىل: )َيا أيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أِطيُعوا اهلَل َوأِطيُعوا الرَُّسوَل.(.9

لو كان الرس��ول ال يوجد عنده أمر ونهي، أي ال توجد س��ّنة، فال معنى 
ألن يق��ول اهلل تعاىل: )أِطيُع��وا اهلَل َوَأِطيُعوا الرَُّس��وَل( كيف نطيع من ال أمر 
عن��ده وال نهي؟ وبعبارة أخرى يقولون: إّن التك��رار إمنا يفيد التأكيد، إذا 
مل ميك��ن محله على التأس��يس. البد أن نعرف أن إطاع��ة اهلل فيها جمموعة 
م��ن األوامر والنواهي، وإطاعة الرس��ول أيضًا فيه��ا جمموعة من األوامر 
والنواهي، حتى يقول اهلل: أطيعوا اهلل وأطيعوا الرس��ول، ولذا يف آية أخرى 



28



29
قال تعاىل: )َمْن ُيِطِع الرَُّس��وَل َفَقْد أَطاَع اهلَل(.10 ألّنه: )َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوي ٭ ِإْن 

ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحي(.

إذن تكرار اإلطاعة، أو تكرار األمر باإلطاعة، يكش��ف لنا أن الرس��ول 
صدرت منه جمموعة من الس��نن، اليت نعر عنها بالسّنة النبوية. وطاعة اهلل 
تتجّلى بطاعة الرسول. وطاعة الرسول أيضًا هي طاعة هلل سبحانه وتعاىل.

الدليل الثاني؛ النقلي: 
إّن الدليل النقلي املتواتر املتفق عليه بني مجيع املسلمني، وال يوجد فيه 

خمالف واحد هو: حديث الثقلني.
ق��د يقال: حدي��ث الثقلني خمتلف فيه، بعض يق��ول: وعرتتي، وبعض 

يقول: وسنيت.
أقول: س��واء كان وعرتتي أو كان وسنيت، ُيثبت هذا احلديث بلفظيه أن 
النجاة من الضالل متّر لي��س فقط عرالكتاب، وإمنا عر الكتاب والعرتة 
أوالسّنة، فال إشكال إذن حديث الثقلني بكال اللفظني يثبت دورًا للسّنة.

فبن��صِّ حديث الثقلني أن الس��ّنة هل��ا أثر واض��ح، إال أن النجاة من 
الضاللة متوقف على التمسك بالثقلني؛ ألّنه9 قال: »ما إن متسكتم بهما 
ل��ن تضلوا بعدي أبدًا« بهم��ا ال بأحدهما، إذن كتاب اهلل وحده لن ينجي 
من الضاللة، الس��ّنة من دون كتاب اهلل أيض��ًا ال تنجي من الضاللة، من 
الذي ينجي اإلنس��ان من الضاللة؟ كتاب اهلل وسنيت، وإن كنت أعتقد أن 
وسنيت ال معنى له إال وعرتتي، وحبثه سيأتي، ولكن تنزاًل وقبواًل أفرتض أن 
احلديث وسنيت. إذن هذا معناه أن للسّنة دورًا أساسيًا ومركزيًا وحموريًا كما 



قال رسول اهلل: »ما إن متسكتم بهما«.30
وقد يعرض لنا سؤال: هل القرآن والسنة أحدهما يكمل اآلخر؟ اجلواب 
ال، هذا يف احملور الثاني إن شاء اهلل سنجيب عنه. وهو أن القرآن يف أي شيء 
حيتاج إىل السّنة. وأن السّنة يف أي شيء حتتاج إىل القرآن؟ وهل القرآن فعاًل 

حيتاج، وأن السّنة فعاًل حتتاج، أو حنن الذين حنتاج؟

الدليل الثالث ؛ اإلمجاع : 
 وه��و اإلمجاع العملي: فإذا مل يكن للس��ّنة دور، فلم��اذا هذه اجملاميع 
واملصادر احلديثية والعلوم؟ وهذا من أهم األدلة يف املقام. احلديث باملئات 
بل باآلالف، سواء على مس��توى مدرسة الصحابة: الصحاح، املسانيد. أو 
على مستوى مدرس��ة أهل البيت:: التهذيب، والكايف، ومن ال حيضره 
الفقيه، وإىل غري ذلك؛ هذا يكش��ف عن أن ه��ؤالء مجيعًا اتفقوا على أن 
للحديث وللسّنة دورًا يف هذا اجملال. هذا هو االجتاه األول خالصًة وإمجااًل.

االجتاه الثاني :
وهو االجتاه الذي يظهر من البعض أنه ال حاجة للسّنة »حسبنا كتاب اهلل« 
»كت��اب اهلل حس��بنا« كال اللفظني وردا، ال حنتاج إىل غريه. وهناك ش��واهد 
تارخيي��ة أثبتت عك��س ذلك، ومنها  النّص التال��ي، الذي ورد يف صحيح 

البخاري يف مواضع عديدة:
املوض��ع األول: احلدي��ث يف باب م��رض النيب ووفات��ه9 يف كتاب 
املغازي11، عن الزهري، عن عبيد اهلل بن عبداهلل بن عتبة، عن ابن عباس 



31 قال: »ملا حضر رسول اهلل ويف البيت رجال � حضر يعين حضره املوت � فقال 
النيب9 : »هلم أكتب لكم كتابًا ال تضلوا بعده«.

فعلينا أن نلتفت أّن رسول اهلل9 هو الطالب، هو الناطق، »هلم أكتب 
لك��م كتاباً...« وأّن طلبه ه��ذا يندرج حتت )َوَم��ا َآَتاُك��ُم ...( وأنه الذي قال 
فيه تع��اىل: )َوَما َيْنِطُق َع��ِن اْلَه��َوي ٭ ِإْن ُه��َو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَح��ي( ممن هو مرتبط 
بالش��ريعة؛ ليس مرتبطًا بأمور عادية، أو بأمور حياتية دنيوية. وفيه جناة أمته 

من الضاللة.
والعجيب أّن يف حديث الثقلني جاءت: »لن تضلوا« وهنا أيضًا »ال تضلوا 
بعده«. إذن  يوجد توافق بني احلديثني، وهو ش��اهد صدق هلذا احلديث، ألن 
حديث الثقلني متواتر، وهذا احلديث أخبار آحاد. و قد يقول قائل: هذا خر 

واحد ال يعتمد عليه. وجوابنا أّن فيه قرائن تدل على صدقه...
وأيضًا »فقال بعضهم: إّن رس��ول اهلل قد غلبه الوجع، قال: حسبنا، قال: 
فلقد غلبه الوجع، وعندكم القرآن حس��بنا كتاب اهلل، فاختلف أهل البيت 

واختصموا...«.
فهذا الن��صُّ ال يعنّي من هؤالء الرجال، ولك��ن املراد من أهل البيت 
هم يقينًا من أعيان الصحابة؛ ألّنه من يدخل على رس��ول اهلل وهو مريض، 

وحيضر عنده حال الوفاة، إال إذا كانوا من كبار الصحابة. 
وتتم��ة النص: »فمنهم م��ن يقول: قربوا يكتب لك��م كتابًا ال تضلوا 
بع��ده، ومنهم من يقول: غ��ري ذلك، فلما أكثروا اللغ��و واالختالف، قال 
رسول اهلل9 : »قوموا«. قال عبيد اهلل: فكان يقول ابن عباس: إّن الرزية كل 
الرزية ما حال بني رس��ول اهلل وبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب؛ الختالفهم 



ولغطهم«.32
املوضع الثاني: احلديث )114(، يف باب اسم من كذب على النيب، هناك 
الرواية عن عبيداهلل بن عباس عن عبداهلل، عن ابن عباس قال: »ملا اش��تد 
بالنيب وجعه، قال: إئتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا ال تضلوا بعده، قال عمر: 

إّن النيب غلبه الوجع«.
وم��ن الواضح املراد من عمر هنا ليس إنس��انًا نكرة، وإمنا هو اخلليفة 
الثاني عمر بن اخلطاب: »إّن النيب غلبه الوجع«،»كتاب اهلل حسبنا« أو»حسبنا 
كتاب اهلل« فاختلفوا إىل آخره، هذا املوضع األول الذي ورد فيه اسم اخلليفة 

الثاني.
املوضع الثالث: الرواية )5669( من الكتاب، باب كتاب املرضى، الباب 
الس��ابع عشر، باب قول املريض: قوموا عين، الرواية أيضًا بنفسها عن ابن 
عباس، قال: »ملا حضر رسول اهلل، ويف البيت رجال فيهم عمر بن اخلطاب«.
وجاء هذا النص أيضًا يف احلديث )7000( يف كتاب االعتصام باب )26( 
كراهية االختالف. والرواية أيضًا يف صحيح مس��لم يف احلديث )1637( يف 
كت��اب الوصية، الباب 5، باب ترك الوصية ملن ليس له ش��يء يوصي فيه: 

»ملا حضر، ويف البيت رجال فيهم عمر بن اخلطاب«.
ويف الرواي��ة: اخلليفة الثاني قال: »قد غلبه الوج��ع«، فهل كان اخلليفة 

الثاني أعرف حبال رسول اهلل من رسول اهلل؟!
فرسول اهلل9 هو يطلب الكتابة، وهو الذي يقول: إنه ينفع أو الينفع، 

الغريه.
وقد يقول قائل: إن هذا اجتهاد؛ نقول: جيد. ولكن اجتهاد يف قبال من؟ 



33 إنه اجتهاد ال يف قبال حديث رسول اهلل، بل هو اجتهاد يف قبال اهلل سبحانه 
وتعاىل؛ ألّن القرآن بنّي أن رس��وله إذا تكلم بأمر مرتبط بالشرع وبالدين 

فإنه: )َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوي ٭ ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحي(.
ولك��ن يأتي يف مقابل ذلك من يقول: »غلب عليه الوجع«، وبالتالي ال 

يأخذ منه.
ثم لو قال اخلليفة: حس��بنا كتاب اهلل، وما سبق من سّنة رسول اهلل، لكان 
فق��ط يقصد الوجع، ولكن هو يقصد أن الس��ّنة ال حاجة لنا بها، وأحرق 
األحاديث، وهذا خري ش��اهد علمي وتارخيي أنه مل يكن قصده هذا املوقع، 

وإمنا كان قصده كل السّنة النبوية.
فعبارة: »حس��بنا كتاب اهلل« دليل على أن السّنة هامشية وال أثر هلا. وال 
يستطيع أحد أن يعطيها تفسريًا آخر.. وسواء القائل به بعض الصحابة أو 
اخلليف��ة الثاني، فالنتيجة واحدة، فهم »كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم« إذا 

صّح احلديث.
وبالتالي فهذه الواقعة تنس��ف لنا نظرية عدالة الصحابة من األساس 
خصوصًا إذا قبلنا برواية البخاري، اليت هي الرواية )4431( باب )83( من 
كتاب املغازي، قال: »إئتوني أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدًا، فتنازعوا 

.. إىل أن قال: فقالوا: ما شأنه أَهَجر«.
إذن نس��بوا إليه اهلج��ران، وهذا معناه أن الذي نس��ب ذلك، كان من 
أع��الم الصحابة، من أهل احلل والعقد، هم الذين حضروا البيت، الذين 
يس��مح هلم أن يكونوا حول رسول اهلل9 وإال مل حيضر عموم الصحابة .. 
إّن هذه الرواية تنس��ف لنا نظرية الصحابة من أساسها؛ ألن هذا يؤدي إىل 



إشكال يف عقيدة هؤالء، يف إميان هؤالء، طبعًا يف إميان بعضهم. وحنن نعتقد 34
أن الصحابة ليسوا مجيعًا على درجة واحدة، فيهم الذي البد أن ُيقتدى به، 
وفيه��م الذي البد أن ُيؤخذ منه، ومنهم م��ن آمن، ومنهم من كفر، وفيهم 
املنافق��ون .. وهو صريح القرآن. وهذا وغ��ريه يدعونا إىل أن نضع عدالة 

الصحابة يف امليزان.

نظرية عدالة الصحابة:
لقد احتّلت هذه النظرية مس��احًة واسعًة يف الساحة العقدية والفكرية 
والتشريعية، بل مألت التاريخ أيضاً، كما أنها شغلت أقالم وأذهان الناس 
كث��ريًا، حتى باتت تعرف بني مجهور املس��لمني بنظري��ة عدالة الصحابة. 

وسنبحثها يف حماور:

من هم الصحابة؟ 

  ما الدليل على عدالتهم؟ 

   ما الدليل على أنهم كلّهم عدول؟

    ما امليزان الذي ميّيز به الصحابي عن غريه؟
فهن��ا حماور عديدة، ولكن يف البدء أين تكمن أهمية حبث نظرية عدالة 

الصحابة؟
يف مثل هذا الوقت، يعين ما األهمية اخلاصة؟

يف مدرس��ة الصحابة مبختلف اجتاهاتها الفكرية والعقدية والسياسية 



35 وغريها، تعين نظرية عدالة الصحابة أنهم مجيعًا عدول من غري أن يستثنى 
منهم أحد.

اما أهمي��ة هذا البحث، فإنها تتأتى من أّن ه��ذه النظرية وهي عدالة 
الصحابة، متثل املرجعية األساسية يف مدرسة الصحابة لفهم دين اهلل، سواء 
كان على مس��توى القرآن، أو على مستوى السّنة النبوية، ففهمهم للقرآن 
الكري��م ميّر من خالل فهم الصحابة، ومعرفتهم للس��نة هو اآلخر ميّر من 

خالل الصحابة، فهي تشكل عمقًا وركنًا أساسيًا يف هذه املدرسة.
فمن باب التنظري والتش��بيه، وحتى ُاقرب هذه املسألة إىل ذهن القارئ، 
أّن نظرية عدالة الصحابة يف مدرس��ة الصحابة مبختلف اجتاهاتها؛ ُبعُدها 
أثُرها، أهميُته��ا، ركنيُتها، كنظرية اإلمامة يف مدرس��ة أهل البيت )عليهم 
أفضل الصالة والس��الم( كيف حنن نعتقد بأّن فهم القرآن وفهم الس��ّنة، 
وبالتالي فهم الدين بش��كل عام، ال يكون إاّل من خالل األئمة املعصومني 
الذين نعتقد بعصمتهم.  فالصحابة عندهم بدل األئمة املعصومني عندنا. 
وال أق��ول: إنهم أعط��وا العصمة هلم؛ ألنهم يصرح��ون أنهم ال يقولون 
بعصمتهم. نعم، قالوا بعدالتهم، والعدالة هي أنزل من العصمة مبراتب.

فه��م من الناحية النظرية، يصرحون أّن مجي��ع الصحابة عدول، ولكنه 
أيضًا يعتقدون بأنهم قد خيطئون، قد يش��تبهون، قد ينس��ون، إىل غري ذلك. 
وهذا هو الفارق األساس��ي بني ما حنن نعتقده يف أئمة أهل البيت وبني ما 
يعتقدونه يف الصحابة، ولكنهم من الناحية الواقعية والعملية تعاملوا مع 
الصحاب��ة تعامل العصمة، تعامل املعصوم؛ ول��ذا وجدت عندهم نظرية 
تسمى مبذهب الصحابي، فمن الناحية األصولية أهل االختصاص عندهم 



مييزون بني سّنة الصحابي وبني مذهب الصحابي:36
مرادهم من سّنة الصحابي؛ ما ينقله عن الرسول9.

أما مرادهم م��ن مذهب الصحابي؛ فهو ما جيته��ده الصحابي ويقوله 
من غري أن يس��ند كالمه إىل الرس��ول األعظم9. وقد ذهب بعضهم إىل 
حجية س��ّنة الصحابي، بل ذهبوا حتى إىل حجية مذهب الصحابي، وهذا 
يكش��ف عن أنهم تعامل��وا معهم من الناحية العملي��ة والواقعية تعامل 
العصمة، وإن كانوا من الناحية النظرية يقولون: إنهم ال يعتقدون بعصمة 
أي صحاب��ي حتى لو كان هذا الصحابي علي��ًا أمرياملؤمنني )عليه أفضل 

الصالة والسالم(.
  أما حديث »أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم«

فه��م � وللصدق واإلنصاف � يعترونه م��ن الضعاف واليعتمدونه... 
وياليت أنه��م يتحّلون بالصدق واإلنصاف والتثب��ت عندما ينقلون عن 
مدرس��ة أهل البيت:، وليعرفوا أن كثريًا مما ينقلونه عن هذه املدرسة ال 

أساس له.
إذن فأهمية البحث تكمن يف هذا الركن األساسي يف مدرسة الصحابة، 
وهو املرجعية األساسية لفهم الدين، فإذا استطعنا أن نتبني عدم صحة هذه 
النظري��ة، فالبعد النظري يف هذه املدرس��ة وهو املرجعية األساس��ية لفهم 
الدين س��ينهار، وبانهيار ه��ذه النظرية تنهار كل مدرس��ة الصحابة؛ ألّن 
فهمه��م للدين قائم على أس��اس نظرية عدالة الصحابة مجيعاً، فتفس��ري 
القرآن والس��ّنة واحلالل واحلرام، وكل األمور عقدي��ة كانت أو إميانية أو 
تشريعية، البد أن تؤخذ من الكتاب والسّنة، وطريقهم إىل الكتاب والسّنة 



37 مي��رُّ من قناة الصحاب��ة يف األعم األغلب. علمًا ب��أن نظرية الصحابة ال 
تعتقد بالعقل وال تعتقد حبجيته، فإذا ثبت أن هذه النظرية ال أساس هلا ال 
قرآنيًا وال على مس��توى سّنة رسول اهلل9 عند ذلك ال حنتاج أن ندخل يف 
تفاصيل املناقشة يف مدرسة الصحابة، بل تنهار النظرية بطبيعتها بأساسها، 
كما لو انهارت عندنا حنن يف مدرس��ة أهل البيت مسألة اإلمامة، فإن كثريًا 
م��ن األمور العقدية واحلالل واحلرام أيضًا تنه��ار بانهيارها، فمثاًل احلالل 
واحلرام وما يبينه أئمة أهل البيت ليس من عند أنفس��هم، وإمنا هو رواية 
عن رسول اهلل9 وهناك روايات كثرية أكدت على هذه احلقيقة أن حديثي 
حديث أبي وحديث أبي حديث أبيه إىل أن يصل إىل رسول اهلل9 فحديثه 

حديث جرائيل، وحديث جرائيل حديث اهلل سبحانه وتعاىل.
إذن نفس هذه املوقعية واألهمية املوجودة لإلمامة يف مدرسة أهل البيت، 
جند نظريًا هلا يف مدرس��ة الصحابة. أعطي هذا املوق��ع هذا الدور؛ بعبارة 
أخرى أن مدرسة الصحابة ومدرسة اخللفاء الثالثة األول والثاني والثالث 
ومن جاء بعدهم من احلكم األموي والعباس��ي، كّلهم حاولوا مبا أوتوا من 
قوة أن جيدوا أساسًا نظريًا ألمر يكون بدياًل عن أهل البيت )عليهم أفضل 

الصالة والسالم( ولذا حاولوا:
أواًل: أن ُيقصوهم سياسيًا كما حصل بعد رسول اهلل9 .

وثانياً: أن يبعدوهم عن املرجعية الدينية مبختلف األساليب.
وثالثاً: أن يستبدلوا مرجعيتهم )عليهم أفضل الصالة والسالم( مبرجعية 

عدالة الصحابة مجيعاً.
إذن أنا أتصور من الناحية العلمية، ومن الناحية العقدية، ومن الناحية 



املعرفية أن نظرية عدالة الصحابة يف مدرس��ة الصحابة، ونظرية اإلمامة يف 38
مدرسة أهل البيت، تش��ّكالن عنصرين أساسيني يف هاتني املدرستني، فإن 
ثبت��ت تلك فاحلق معهم، وإن ثبتت هذه فاحلق معها، وتنهار األخرى. ومن 

هنا تأتي أهمية البحث يف نظرية عدالة الصحابة.

فمن هو الصحابي؟
يف املقدم��ة البد أن أقول يف كلمة واحدة وبش��كل واضح وصريح، بل 
وبعنوان التحدي العلمي: مل يرد عنوان الصحابي أو الصحابة أو الصحبة 
ال يف القرآن، وال يف حديث لرس��ول اهلل9 متفق عليه بني الفريقني.. نعم 
هناك عشرات املوارد اليت فيها أصحاب وفيها صاحب.. وسنتوفر على ذلك 
يف حمله: أن هذا اللفظ اس��تعمل قرآنياً، فه��ل أريد منه املعنى اللغوي، أو 

أريد منه املعنى االصطالحي، الذي تصطلح عليه مدرسة الصحابة؟
أما يف حديث رس��ول اهلل9، فقد ورد يف البخاري ومس��لم ومسانيد 

وجمامع أخرى: »أصحابي كالنجوم..«،»من آذى أصحابي فقد آذاني«.
إال أن هذه الروايات ليست حجة علينا؛ ألننا قلنا يف أول هذه األحباث: 
إنن��ا حناول أن نأتي بروايات متفق عليها بني علماء املس��لمني حتى تكون 

مصداقًا لقوله9: »ال جتتمع أميت على ضاللة« وهذا حبثه سيأتي.
من هنا سأبني أننا عندما نأتي إىل تعريف الصحابي حبسب االصطالح 
أو الصحب��ة أو األصح��اب، جند أن كل من ع��ّرف الصحابي والصحبة 
اصطالحاً، مل يستند فيه ال إىل آية قرآنية، وال إىل حديث من رسول اهلل9.

نعم هم أعطوا تعريفاً، أما هذا التعريف ما هو مستنده؟ ما هو أساسه؟ 



39 إىل أي شيء استندوا يف تعريفهم؟
نع��م يف القرآن الكريم، ورد املهاجرون، و ورد األنصار، و وردت األمة، 

ولكن هذه املفردات، ال عالقة هلا بالصحابي والصحبة واألصحاب.
ويف حديث رسول اهلل9 ورد أصحابي، افرتضوا كالنجوم، ولكنه مل يأت 

عن رسول اهلل9 حديث يعّرف به ما هو املقصود بالصحابي.
إذن كل هذه التعريفات، اليت سوف نقرأها هي اجتهادات من املتأخرين 

يف القرنني الرابع و اخلامس.
ففيما يتعلق بتعريف الصحابي حبس��ب االصط��الح املوجود عندهم، 

أشري إىل مصدرين أساسيني يف هذا اجملال:

املصدر األول:
أس��د الغابة يف معرفة الصحابة لعزالدين بن األثري أبي احلسن علي 
ب��ن حممد اجلزري )ت630( من اهلجرة،12 حتت عنوان فصل: نذكر فيه من 

يطلق عليه اسم الصحبة:
قال اإلمام أبوبكر أمحد بن علي احلافظ بإس��ناده عن سعيد بن املسيب 
أنه قال: الصحابة ال نعدهم، إال من أقام مع رسول اهلل سنة أو سنتني، وغزا 

معه غزوة أو غزوتني.
قال الواق��دي: ورأينا أهل العلم يقولون: كل من رأى رس��ول اهلل9 
وقد أدرك احللم فأس��لم، وعقل أمر الدين ورضيه، فهو عندنا ممن صحب 

رسول اهلل9 ولو ساعة من نهار.
وقال أمحد بن حنبل: أصحاب رس��ول اهلل9 كل من صحبه ش��هرًا أو 



يومًا أو ساعًة أو رآه.40
وقال حممد بن إمساعيل البخاري: من صحب رس��ول اهلل9 أو رآه من 

املسلمني فهو من أصحابه.
وقال القاضي أبوبكر حممد بن الطيب: ال خالف بني أهل اللغة يف أن 
الصحابي مش��تق من الصحبة، وأنه ليس مشتقًا على قدر خمصوص منها، 
ب��ل هو جار على كل من صحب قلياًل كان أو كثريًا، وكذلك مجيع األمساء 
املشتقة من األفعال؛ ولذلك يقال: صحبت فالنًا حواًل وشهرًا ويومًا وساعًة، 

فيوقع اسم الصحبة لقليل ما يقع عليه منها وكثريه.
وق��ال أبو حامد الغزالي: ال يطلق اس��م الصحبة إال على من صحبه، 
ثم يكفي يف االس��م من حيث الوضع الصحبة ولو ساعة، ولكن العرف 

خيصصه مبن كثرت صحبته.
إىل هنا اتضح أن كل هذه التعريفات، وتعريفات أخرى سأش��ري إليها، 
ال تذكر دلياًل ال من القرآن وال من الس��نة، فهي خالية من أي مستند، وال 

خترج عن كونها اجتهادات.

املصدر الثاني:
اإلصاب��ة يف معرف��ة الصحابة، لإلمام احلافظ أمح��د بن علي بن حجر 
العسقالني )ت852 من اهلجرة(؛13 حتت عنوان يف مقدمة املؤلف: الفصل 

األول يف تعريف الصحابة.
قال يف تعريف الصحابي: وأصح ما وقفت عليه من ذلك: أّن الصحابي 

من لقي النيب9 مؤمنًا به ومات على اإلسالم.



41 فيدخل »من لقيه، من طالت جمالس��ته له أو قصرت، ومن روى عنه أو 
مل ي��رو، ومن غزا معه أو مل يغز ِ، ومن رآه رؤيًة ولو مل جيالس��ه، ومن مل يره 
لعارض كالعمى«. أيضًا يعّد صحابياً، ثم يدخل يف بيان أنه هل يشمل هذا 

التعريف اجلن أو ال يشمل اجلن؟
فيصرحون بأّن اجلن أيضًا من أصحاب رسول اهلل9 ولذا ينقل � وهذا 
عجي��ب � عن ابن حزم يف كت��اب األقضية من احملّلى يق��ول: »من ادعى 
اإلمج��اع فقد كذب على األمة، فإن اهلل تعاىل ق��د أعلمنا أن نفرًا من اجلن 
آمنوا ومسعوا القرآن من النيب فهم صحابة فضالء، فمن أين للمدعي إمجاع 

أولئك ؟«.
فاإلمجاع البد أن يكون من أمة اجلن واإلنس، ومن يس��تطيع أن يتعرف 

على رأي اجلن؟!.
ثم يدخل يف حبث مفصل: هل املالئكة يدخلون أو ال يدخلون؟ ثم يذكر 
حبثًا آخر وهو: هل يش��مل من مات على اإلس��الم، من لقيه مؤمنًا به ثم 
ارتد ومات على رّدته؟ يقول: ال، هذا ليس صحابياً، أما من كان مسلمًا ثم 
صار كافرًا ثم عاد إىل اإلسالم ومل يره، يقول: أيضًا يكون من الصحابة، إىل 
أن يق��ول: وهذا التعريف مبين على األصح املختار عند احملققني كالبخاري 

وشيخه أمحد بن حنبل ومن تبعهما، ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة.
إذن القول املشهور واحملقق عند هؤالء األعالم مجيعاً، هو القول األخري: 
»أنه كل من لقي النيب9 مؤمنًا به ومات على اإلسالم« حتى ولو رآه وهو 
مي��ت. أي أّن النيب حتى وإن كان على فراش املوت مل يدفن بعد، فمن رآه 
صار صحابياً. فنفس هذه الرؤية جتعله من الصحابة. وبالتالي يتضح من هذا 



. فكل الذين آمنوا برس��ول اهلل9 وأسلموا 42 أن عدد الصحابة ليس له حدٌّ
على يده9 فهم صحابة، إال من مل يأت إىل املدينة، ومل يَر رس��ول اهلل9 . 
ولذا اجلزري يقول: »وأصحاب رس��ول اهلل على ما شرطوه كثريون، ال ميكن 
عّدهم. فإن رس��ول اهلل9 شهد حنينًا ومعه اثنا عش��ر ألفًا سوى األتباع 
والنساء« فقط الرجال كانوا اثين عشر ألفاً، فإذا حسبت النساء، يصلون إىل 

العشرين أو الثالثني أو األربعني ألفاً.
»وجاء إليه »هوازن« مس��لمني، فاستنقذوا حرميهم وأوالدهم، وترك مكة 
مملوءة ناس��اً، وكذل��ك املدينة أيضاً، وكل من اجتاز ب��ه من قبائل العرب 
كانوا مس��لمني، فهؤالء كلهم هلم  صحبة«. وقد شهد معه معركة تبوك من 
اخلل��ق الكثري ماال حيصيه ديوان، وكذل��ك حجة الوداع وكلهم له صحبة، 
ومل يذكروا إال هذا القدر وهو سبعة آالف وسبعمئة وثالثة من األصحاب 
رجااًل ونس��اًء وأطفااًل وش��يوخًا، هؤالء الذين أحصيناه��م هؤالء الذين 
وجدن��ا أمساءهم، ومل يذكروا إال هذا الق��در، إذن الصحابي: كل من رأى 
رس��ول اهلل9 ولو  كان الرس��ول9 على فراش املوت، ولو مل يغزو معه، 

ولو مل خيرج معه ولو ولو... .

اخلطورة!
فما هو األمر اخلطري املرتتب على ذلك؟

أقول: إذا كان كل همهم أن يثبتوا أن هذا الشخص صحابي، ال حمذور 
في��ه. حتى وإن مل يَر رس��ول اهلل9 حّيًا بل رآه مّيتاً، فال مش��كلة يف هذا، 
ولكّن املشكلة واخلطورة تكمن فيما ترتبه مدرسة الصحابة على الصحبة. 



43 اخلطورة تكمن يف أنه لو مل يَر رس��ول اهلل9 ومل يتعلم من رس��ول اهلل9 
ومل جيالسه ومل، ومل... ومبجرد أن رآه ولو على فراش املوت فهو من الصحابة 

العدول الثقات الذين يدخلون اجلنة...!

أقواهلم يف ذلك:
* قال ابن حجر العس��قالني: »اتفق أهل السّنة على أّن اجلميع عدول، 

ومل خيالف يف ذلك إال شذوذ من املبتدعة«.14
إذن القضي��ة إمجاعي��ة، ال خ��الف فيها يف مدرس��ة الصحابة مبختلف 
اجتاهاتها، مبجرد أن رأى رس��ول اهلل9 صار عداًل، وليس فقط صار عداًل، 
ب��ل ل��و فعل ما فعل، ال تس��قط عدالته أبدًا، ولو قتل ما قتل ال تس��قط 
عدالته، حتى لو قتل احلسني بن علي، فهو من الصحابة العدول، لو خرج 
على إمام زمانه كما خرج معاوية على اخلليفة الرابع على حدِّ اصطالحهم 
ال تس��قط عدالته، ه��و اجتهد فأخطأ. ولكن الغري��ب أنه من خيرج على 
اخلليفة األول يكون كافرًا ومرتدًا، وتس��مى حروب الردة، ولكنه من خيرج 

على اخلليفة الرابع علي، يسمى جمتهدًا..!!!
فهم قد فرقوا حتى بني اخللفاء، حتى فيمن جعلوه هم بأنفس��هم خليفة 
رابع��اً، وهم يقولون: حنن ال نفرق بينهم، كيف ال تفرقون؟! أِمَن اإلنصاف 
أن��ه من خيرج على اخلليفة األول يكون مرت��دًا وكافرًا وخارجًا عن الدين 
وُيقت��ل وُيذبح، أما من خيرج عل��ى اخلليفة الرابع، فيع��ّد جمتهدًا... وهذه 

عبارات ابن كثري وغريه:
* قال ابن كثري في مقدمة الكتاب )جامع املسانيد و السنن( 



عاش��رًا: رأيه يف علي ومعاوية، بعد أن يق��ول: »إن أصحاب علي أدنى 44
الطائفت��ني إىل احلق«.15 مراده أقرب الطائفتني، فاملعركة بني علي ومعاوية، 
كان عل��ي فيها أقرب للحق ومعاوية أبع��د. أي أن معاوية على حق أيضاً، 
وهذا هو مذهب أهل الس��ّنة واجلماعة، فالقضية ليس��ت قضية رأي ابن 
كثري، أن عليًا هو املصيب، وإن كان معاوية جمتهدًا، وهو مأجور إن شاء اهلل، 
ولكْن عليٌّ هو اإلمام فله أجران، كما ثبت يف صحيح البخاري من حديث 
عمرو بن العاص أّن رس��ول اهلل9 ق��ال: »إذا اجتهد احلاكم فأصاب، فله 

أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد«.
فلم��اذا ال تقولون ملن خرج على أبي بك��ر: إنه اجتهد أيضاً، وقد كان 
بعضه��م من الصحاب��ة، وبالتالي فهو صحابي اجته��د فأخطأ؟ ملاذا صار 
، فقد أصبح جمتهدًا  كافرًا؟ ملاذا صار مرت��دًا؟ أما معاوية يف موقفه ضد عليٍّ

وله أجر!
أقول قولي هذا للمنصفني، ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، 
وإال الذين على آذانهم وقٌر، هذا الكالم ال ينفع معهم، أولئك الذين هلم 
قل��وب ال يفقهون به��ا، أولئك يف الواقع كاألنعام ب��ل هم أضل، أولئك 
الذي��ن على قلوبه��م غطاء وعلى مسعهم ختم، وعلى أبصارهم غش��اوة، 

أأنذرتهم أم مل تنذرهم ال يؤمنون.
ث��م ملاذا عندما تأتون باس��م معاوية، تقول��ون: أمرياملؤمنني معاوية بن 
أبي س��فيان )رضي اهلل عن��ه( ولكن مل أمسع أحدًا منك��م عندما يأتي إىل 
اخلليفة عل��ي بن أبي طالب يقول: أمرياملؤمنني عل��ي بن أبي طالب؟ ما 
ال��ذي يف قلوبكم على علي ي��ن أبي طالب؟ أين املش��كلة؟ ملاذا عندما 



45 تذكرون اس��م علي ال تقولون أمرياملؤمنني؟ مل��اذا عندما تقولون: اخلليفة 
األول، واخلليفة أمرياملؤمنني فالن، ب��ل حتى عندما يصل األمر إىل معاوية 
تقولون: أمرياملؤمنني معاوية، بل حتى يصل األمر إىل من قتل احلس��ني ابن 
بنت رس��ول اهلل، تقولون أمرياملؤمنني يزيد، ولكنه عندما تصلون إىل علي، 
، ملاذا؟ أين أدبكم، الذي جيب أن يكون مع اجلميع؟ واحلديث  تقولون: عليٌّ

ذو شجون!

الضابط، وَمن آمن به:
نعود إىل معرفة الضابط، الذي على أساسه نعدُّ أن هذا اإلنسان صحابي 

أو ليس بصحابي:
والضابط هو: »من لقي النيب9 مؤمنًا به، ومات على اإلسالم«. فيدخل 
فيمن لقيه9، من طالت جمالس��ته أو قصرت، وم��ن روى عنه أو مل يرو ِ، 
ومن غزا معه أو مل يغز ِ، ومن رآه رؤية ولو مل جيالس��ه، ومن مل يره لعارض 

كالعمى...«.16
إذن ف��كل من لقي الن��يب9 ورآه وهو على اإلس��الم وآمن به، فهو 
صحابي، ولو كان للحظة واحدة فضاًل عن أن يكون معه لساعة أو لشهر 
أو لس��نة أو لسنني... بعبارة أخرى سواء الزمه أو مل يالزمه، نقل عنه حديثًا 
أو مل ينقل عنه حديثاً، غزا مع الرسول9 أو مل يغز ِ معه... ويف عبارة احلاكم 

النيسابوري أنه يشمل حتى الصبيان واألطفال الذين رأوه يف عام الفتح.
وعن هذا التعريف، يقول ابن حجر:

»وهذا التعريف مبينٌّ على األصح املختار عند احملققني كالبخاري وشيخه 



46



47 أمحد بن حنبل ومن تبعهما«.17
إذن هو يعتقد أّن الرأي التحقيقي هو هذا الرأي الذي يس��ع مجيع من 
رأى الن��يب9... وهذا يكش��ف على أنه يوجد قول آخر يف هذه املس��ألة، 
ولكن املختار عند ابن حجر هذا، وهو األصح عند احملققني كما يعر عنه، 
وهذا يعين أّن هناك قواًل صحيحاً؛ وهنا  أش��ري إىل بعض أمساء األعالم من 

الذين آمنوا بهذا الضابط:
البخ��اري )ت256 من اهلجرة( يف أحد قولي��ه، ويوجد له ضابط آخر، 

ولكن املشهور عنه هو هذا الضابط الذي أشرنا إليه.
أمحد بن حنبل )ت241 من اهلجرة( يف قول له.

 احلاكم النيسابوري، صاحب  املستدرك  على  الصحيحني.
اب��ن الصالح )ت643 من اهلجرة( يف مقدمة ابن الصالح، حتقيق: بنت 

الشاطئ. 
ابن احلاجب )ت646 من اهلجرة(.

اإلمام ابن كثري )ت774 من اهلجرة(.
ابن الوزير )ت842 من اهلجرة(.

احلافظ ابن حجر )ت852 من اهلجرة(.
الصنعاني )ت1187 من اهلجرة(.

     هذه خالصة ما أش��رنا إليه من النظرية، ويعدون النظريات األخرى 
يف ضابط الصحابي ومعرفة الصحابي من األقوال الش��اذة، كما يذكر يف 

اإلصابة »ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة«.
وال بّد لي من أن أش��ري إىل أن  هناك مجلًة من أعالم مدرسة الصحابة 



على اختالف يف الضوابط اليت ذكروها، ال يقبلون هذه الدائرة الواس��عة 48
ملعرفة الصحابي، وإمنا يضيقون الدائرة، فعلى س��بيل املثال، بعضهم يقول: 
ال يعدُّ صحابيًا إال من وصف بأحد أوصاف أربعة، وهي: من طالت جمالسته 
أو حفظت روايته، أو ضبط أنه غزا معه9 أو استشهد بني يديه. فأدخلوا 
بعض القيود وضيقوا من دائرة الصحابة، إالَّ أّن النظرية أو النتائج املرتتبة 

ال فرق فيها.
و أش��ري إىل بعض األع��الم حتى يتضح بأّن ما ذهب��وا إليه من أقوال، 

ليست أقوااًل شاذة، كما يقول يف اإلصابة، فمن هؤالء:
أن��س بن مالك )ت92 ه� (؛ جابر بن عبداهلل )ت87 ه� (؛ س��عيد بن 
املس��يب )ت94ه�(؛ معاوية بن قرة املزني )ت113ه�(؛ الواقدي )ت207ه� 
(؛ حيي��ى بن معني )ت233ه� (؛ أبوح��امت، العجلي )ت261ه� (؛ أبو زرعة؛ 
الباقالني؛ املاوردي؛ ابن عبد الر يف بعض أقواله؛ املازري؛ والبغوي؛ وابن 
اجل��وزي؛ وابن العباد احلنبلي؛ واللكنهوي؛ ومجلة من أعالم املس��لمني، ال 
يوافقون على الضابط الذي ذكر على س��عته الواسعة، نعم خيتلفون فيما 

بينهم يف القيود ويف الشروط اليت يضعونها للصحابي.
ول��ذا ق��ال ابن عب��د ال��ر يف مقدمة كت��اب االس��تيعاب يف معرفة 
األصح��اب، عندما يأتي إىل ضابط معرفة الصحابي، وحتت عنوان: من هو 
الصحاب��ي، يقول: الصحابي عند علماء األصول... والصحابي عند علماء 

احلديث... .18
وهذا يكش��ف عن أنه يوجد اختالف يف تعري��ف الصحابي، فمنهم 
من قال: هو من طالت جمالس��ته، ومنهم من ق��ال: هو من ظهرت صحبته 



49 لرس��ول اهلل9 وهو قول شيوخ املعتزلة، ومن قال : هو من أكثر جمالسته... 
ومنهم من قال كابن الصالح حكاية عن أبي املظفر الس��معاني أنه  قال: 
»أصحاب احلديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثًا أو 
كلمة، ويتوسعون حتى يعّد من رآه رؤية من الصحابة...«. أي مبجرد أن يراه 

يكون من الصحابة.19
هذا وإني مل اس��تقرئ مجيع علماء املس��لمني حتى أرى من يقبل القول 
األول أو الثاني، أو الضابط األول أو الثاني. املهم هاتان نظريتان يف ضابط 
معرفة الصحابي، وال خيتلفان إال يف السعة والضيق، فالضابط األول أوسع 
من الضابط الثاني.. ولكن ما نس��معه وما نشاهده أنهم يأخذون باألول، 
والذي هو رأي مجلة من احملققني، وخصوصًا يف مدرس��ة الس��لفية احلديثة 
وبالذات عند الشيخ ابن تيمية، ولعّل له رأي آخر، ولكن السلفية احلديثة 

تؤمن بهذا االجتاه الذي أشرنا إليه.
وأنا عندما أقول: السلفية احلديثة تؤمن بهذا االجتاه، ال يأتي قائل ويقول: 
إّن فالنًا اليقول بهذا القول..، فأنا أتكلم بشكل عام، وأتكلم عن األعالم، 

أتكلم عن املدرسة ال عن األفراد.

طبقاتهم أو مراتبهم:
أما مراتبهم، فنجدها يف كتاب معرفة علوم احلديث للحاكم النيسابوري 

� وللعلم أن هناك اختالفًا يف طبقات الصحابة � يذكرأّن
أوهلم: قوم أسلموا مبكة، كاخللفاء الراشدين.

الطبقة الثانية: أصحاب دارالندوة.



الطبقة الثالثة: املهاجرة إىل احلبشة.50
الطبقة الرابعة: الذين بايعوا النيب9 عند العقبة.

الطبقة اخلامسة: أصحاب العقبة الثانية.
الطبقة السادسة: أول املهاجرين، الذين وصلوا إىل رسول اهلل9 وهو بقباء.

الطبقة السابعة: أهل بدر.
الطبقة الثامنة: الذين هاجروا بني بدر واحلديبية.

الطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان.
الطبقة العاشرة: املهاجرة بني احلديبية والفتح كخالد بن الوليد وعمرو 

بن العاص.
الطبقة احلادية عشرة: هم الذين أسلموا يوم الفتح.

الطبقة الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول اهلل9 يوم الفتح، ويف 
حجة الوداع وغريها.20

ه��ؤالء هم طبقات الصحابة، وحتى الصبيان واألطفال الذين رأوه يوم 
الفتح أيضًا فهم مشمولون بطبقات الصحابة.

ويف كلمات ابن سعد وغريه أّن الصحابة مخس طبقات، وبعض يقول: 
سبع طبقات، وبعض آخر يقول: مخس عشرة طبقًة.
فيما اخلطيب البغدادي يقول: سبع عشرة طبقًة.

وكّل هذا ال يؤثر على حديثنا.

عدالتهم:
فعلى كلتا النظريت��ني األوىل أو الثانية يف تعريف الصحابي، من ثبت 



51 أنه رأى الن��يب فقط وبأي طريق ثبت هذا، تثبت له العدالة املصطلحة يف 
األحباث الفقهية، هذا على مستوى هذه الدنيا وهذه النشأة، ويثبت أنه من 
أهل اجلنة قطعًا وجزمًا على مستوى النشأة اآلخرة. وهذا هو املفصل الذي 
يفصل مدرسة أهل البيت: عن مدرس��ة الصحابة يف تقييم الصحابة، 
وهذه هي نقطة االفرتاق األساس��ية بني مدرس��ة الصحابة وبني مدرس��ة 
أهل البي��ت. فبمجرد أنه صحابي فهو عادل عدالة تامة أواًل، وهو من أهل 

اجلنة بال شك وال ريب ثانياً.
وإليك كلمات كبار علماء مدرسة الصحابة:

* ق��ال حممد بن عب��د الر القرطيب: »وهم صحابت��ه احلواريون الذين 
وعوها، وأدوها ناصحني حمس��نني، حتى كمل مبا نقلوه الدين، وثبتت بهم 
حجة اهلل تعاىل على املسلمني، فهم خري القرون، وخري أمة أخرجت للناس، 
وقد أثنىاهلل عّزوجّل عليهم، ورضي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنهم، 
ثبتت عدالة مجيعهم بثناء اهلل عّزوجّل عليهم، وثناء رس��وله عليه السالم، 
وال أعدل ممن ارتضاه اهلل لصحبة نبيه ونصرته، وال تزكية أفضل من ذلك، 
اُء َعَلي  ٌد َرُسوُل اهلِل َوالَِّذيَن َمَعُه َاِشدَّ وال تعديل أكمل منه؛ قال اهلل تعاىل: )ُمَحمَّ
دًا َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن اهلِل َوِرْضَوانًا ِس��يَماُهْم ِفي  عًا ُس��جَّ

َّ
اْلُكفَّ��اِر ُرَحَم��اُء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُرك

ُجوِد َذِلَك َمَثُلُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمَثُلُهْم ِفي اإِلْنِجيِل ...(.21 ُوُجوِهِهْم ِمْن َاَثِر السُّ

اُء َعَلي اْلُكفَّ��اِر...( فأين هذه اآلية  فق��ط يف هذه اآلية: )... َوالَِّذيَن َمَعُه َاِش��دَّ
اُء َعَلي  من الصحاب��ة؟ أين عنوان الصحابة من عنوان )... َوالَِّذيَن َمَعُه َاِش��دَّ
اْلُكفَّ��اِر...(؟ أين املعية؟ أنتم تقول��ون: ليس بالضرورة أنه غزا أو لو يغزو 

اُء َعَلي اْلُكفَّاِر  معه، جالسه أو مل جيالس��ه، فيما اآلية تقول: )...َوالَِّذيَن َمَعُه َاِشدَّ



دًا...(.52 عًا ُسجَّ
َّ
ُرَحَماُء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُرك

هذا مثل الذين معه أش��داء على الكفار، فهو ليس مثل الصحابة. ولو 
كانت اآلية تتكلم عن الصحابة لكان الكالم تاماً.

* ق��ال اخلطيب البغدادي يف الكفاي��ة، مبوبًا على عدالتهم: »ما جاء يف 
تعديل اهلل ورسوله للصحابة، وأنه ال حيتاج إىل سؤال عنهم، وإمنا جيب فيمن 
دونهم، كل حديث اتصل إسناده بني من رواه وبني النيب9، مل يلزم العمل 
به، إال بعد ثبوت عدالة رجاله، وجيب النظر يف أحواهلم س��وى الصحابي، 
الذي رفعه إىل رسول اهلل9 ألن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل اهلل 
هل��م، وإخباره عن طهارتهم، واختياره هلم يف نص القرآن، واألخبار يف هذا 
املعنى تتس��ع، وكلها مطابقة ملا ورد يف نص الق��رآن، ومجيع ذلك يقتضي 
طه��ارة الصحابة والقطع على تعديله��م ونزاهتهم، فال حيتاج أحد منهم 
م��ع تعديل اهلل تعاىل هلم، املّطل��ع على بواطنهم إىل تعديل أحد من اخللق 

هلم«.22
إذن فال حيق ألحد أن يسأل عن صحابي أنه جيد أو ال، بل ليس من حق 
أحد أن يسأل عن عدله وجرحه أبدًا؛ فالصحابة كلهم مطهرون، هذا الذي 
قلته: إنهم من الناحية العملية يتعاملون مع الصحابة تعامل معصوم، وإن 

كانوا من الناحية النظرية يقولون: ال.
نعم لك أن تسأل عمن هم دون الصحابة.

ه��ذه نظرية الصحابة. فهم يري��دون أن يرتبوا ه��ذه النتيجة اخلطرية 
العقائدية والعملية حتى على من جاء ووقف وراء رس��ول اهلل9، أو جاء 
ورآه يف املس��جد فصلى خلفه من بعيد، صار عداًل، صار طاهرًا، مئة عنوان 



53 وعن��وان يثبتونه هلؤالء! والغري��ب حنن عندما ندعي ه��ذه العناوين من 
:، يقولون  7 وأوالد عليٍّ الطهارة والنزاهة والصدق وغريه��ا يف عليٍّ
م��ن أين ذلك؟ أيف الق��رآن؟ هذه مغاالة! مع أن��ه ورد يف علي7 وأهل 
بيته: ما مل يرد يف أحد من العاملني. وأمامكم حديث الثقلني املتواتر بني 
علماء املس��لمني، وهو ميدح عليًا7، أيوجد عندهم حديث واحد متواتر 
بني علماء املسلمني ميدح صحابيًا غري علي )عليه أفضل الصالة والسالم( 
أحتدي، وهنا موضع التحدي العلمي؟ وعندما ال ندخل يف سجال معهم، ال 
ألننا ال نستطيع أن جنيب، بل ألننا نريد أن نبقي هذا الدفني على مدفونيته 

وال خنرجه، ولكن عندما يضطروننا لذلك، نظهره هلم.
* ق��ال اب��ن األثري: »وألن الس��نن اليت عليها م��دار تفصيل األحكام 
ومعرفة احلالل واحلرام إىل غري ذلك من أمور الدين، إمنا ثبتت بعد معرفة 
رجال أس��انيدها ورواتها، وأوهلم واملقدم عليهم أصحاب رس��ول اهلل، فإذا 
جهلهم اإلنسان، كان بغريهم أشد جهاًل وأعظم إنكارًا، فينبغي أن يعرفوا 
بأنس��ابهم وأحواهلم، هم وغريهم من الرواة حت��ى يصح العمل مبا رواه 
الثقات منهم، وتقوم به احلجة؛ والصحابة يش��اركون سائر الرواة يف مجيع 
ذل��ك، إال يف اجلرح والتعديل، فإنه��م كلهم عدول ال يتطرق إليهم اجلرح 

والتعديل...«.23
إذن فال حيق ألحد أن جيرح صحابياً، وليس له أن يسأل عن دليل عدالته؛ 
فهن��اك مالزمة بني كونه صحابيًا وبني كون��ه عاداًل، فإنهم كلهم عدول ال 
يتطرق إليه��م اجلرح؛ ألن اهلل عّزوجّل زكاهم وعدهلم وأيضًا رس��وُله9 
فم��ن الناحية العملية يتعاملون مع الصحابة تعاملهم مع املعصوم، وذلك 



مش��هور عندهم وعبارتهم واضحة يف هذا اخلصوص: »اتفق أهل الس��ّنة 54
على أن اجلميع عدول، ومل خيالف يف ذلك إال شذوذ من املبتدعة«.

إذن مبجرد أن تسأل عن عدالة صحابي، فأنت من املبتدعة، ومن شذوذ 
املبتدعة، ثم يس��تدل بكالم اخلطيب يف الكفاي��ة يقول: »وقد ذكر اخلطيب 
يف الكفاي��ة فصاًل نفيس��ًا يف ذلك، فقال:  عدالة الصحاب��ة ثابتة معلومة 

بتعديل اهلل هلم وإخباره عن طهارتهم«.
فليسوا فقط هم عدول وإمنا مطهرون. واستدالالت اخلطيب يف الكفاية 

هي:
ٍة ُاْخِرَجْت ِللنَّاِس(. قوله تعاىل: )ُكْنُتْم َخْيَر ُامَّ

عجي��ب، وهل هناك ترادف ب��ني األمة والصحابة؟! أن��ا ال أعلم من 
أين جاء هذا التفس��ري املعوج والس��قيم؛ أّن األم��ة املذكورة يف اآلية تعين 
الصحاب��ة. اآلية تتكلم ع��ن أمة حممد9 فلماذا تقول��ون: إّن  املراد بها 
صحابة رسول اهلل9؟ وهل انتهت األمة وتوقفت عند ذلك العصر، وعند 

الصحابة؟ فعنوان األمة أعّم من الصحابة.
ًة َوَسًطا(. قوله تعاىل: )َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُامَّ

ًة َوَسًطا( إن شاء اهلل تعاىل، ولكن ما عالقتها بالصحابة؟ طبيعي )ُامَّ
لقد ذكرت بش��كل واضح وصري��ح، وأعيد أني أحتدى كل مدرس��ة 
الصحاب��ة أن يأتوا بآية من القرآن الكري��م تتكلم عن الصحابة باملعنى 
املصطل��ح عليه يف كلمات علمائهم، نعم وردت الصحبة باملعنى اللغوي، 

أما الصحبة مبعنى صحابة رسول اهلل9 فلم ترد.
وقد يقول قائل: إذن ماذا تقول يف املهاجرين؟



55 نقول: نعم حنن أيضًا نقبل املهاجرين واألنصار والتابعني هلم بإحسان، 
ولك��ن الكالم عن عنوان الصحابة املصطل��ح، هذا العنوان مل يرد، وحنن 
الب��د أن ندور يف القرآن مدار اهلجرة، مدار النصرة، مدار التابعية، ال مدار 

الصحبة والصحابة بهذا املعنى: »ومن رآه فقط«.
وق��د يقول لنا قائل: إذن ماذا تقول يف قول��ه تعاىل: )ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه اَل 

َتْحَزْن(؟

نق��ول: إّن املراد م��ن صاحبه هنا، هل هو املعن��ى املصطلح للصحابي 
أو املعنى اللغوي؟ فقد اس��تعمل القرآن هذه املفردة يف أكثر من تس��عني 
موردًا، لكنه مل يتعرض للمعنى االصطالحي الذي يقوله هؤالء األعالم من 

مدرسة الصحابة.
وقد يقول لنا قائل: ماذا تقولون عن هذه اآليات:

َجَرِة(؟  اهلُل َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ ُيَباِيُعوَنَك َتْحَت الشَّ
َ
)َلَقْد َرِضي

نقول: هذه اآلية تتحدث عن املؤمنني الذين يبايعون حتت الشجرة، فما 
عالقتها بالصحابة؟

ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواألْنَصاِر َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم ِبِإْحَس��ان ٍ  ��اِبُقوَن األوَّ وعن: )َوالسَّ
 اهلُل َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه(؟  

َ
َرِضي

نقول: هذه اآلية أيضًا تتكلم عن املهاجرين واألنصار والتابعني، ال عن 
عنوان الصحابة؛ وال يوجد ترادف بني عنوان الصحابة وعنوان املهاجرين 
واألنصار والذين اتبعوهم بإحس��ان، فعنوان الصحابة أعم من املهاجرين 

واألنصار والتابعني هلم بإحسان.
وعن: )َيا َايَُّها النَِّبيُّ َحْسُبَك اهلُل َوَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن(؟



نقول: نعم التابعية لرس��ول اهلل9 )ُقْل ِإْن ُكْنُت��ْم حتِبُّوَن اهلَل َفاتَِّبُعوِنى 56
حيِْبْبُكُم اهلُل(.

وهكذا عشرات اآليات اليت وقفوا عندها، وال داللة فيها على الصحابة 
باملعنى املصطلح، وسيأتي حبثها إن شاء اهلل تعاىل. هذا هو األمر األول.

أما األمر الثاني: فهو أنهم ذهبوا إىل أّن من كان صحابياً، فهو من أهل 
اجلنة يف اآلخرة بالريب وال ش��ك، فالصحاب��ة كلهم من أهل اجلنة قطعاً. 
ال أّن مآهلم إىل اجلنة، بل أساس��اً اليدخل أي واحد منهم إىل النار، فعل ما 
فعل، فأمره إىل اجلنة حتى لو قتل خليفة من اخللفاء األربعة، حتى لو حارب 

املسلمني، حتى لو قتل احلسن واحلسني.
فم��اذا يفعلون بالفئ��ة الباغية اليت خرجت عل��ى علي7 يف صفني، 
واحلديث النب��وي: »يا عمار تقتلك الفئة الباغية« وكان عمار مع علي7، 
وهم يصرحون أّن هذا احلديث ال جمال لإلنكار والشك فيه؟ أيكون الباغي 

من أهل اجلنة؟ ولكنهم يقولون: اجتهد فأخطأ.
إذن تب��ني أّن الصحابي له أن يفعل ما يش��اء، وإن كان باغياً، وإن كان 
فاسقاً، وإن كان ش��اربًا للخمر، وإن كان قاتاًل، وإن وإن وإن عّر ما تشاء، 

فهو من أهل اجلنة.
ول��ذا انظروا اإلصابة يف متييز الصحاب��ة؛24: يقول أبو حممد بن حزم: 
»الصحاب��ة كلهم من أهل اجلن��ة قطعاً، قال اهلل تعاىل: )اَل َيْس��َتو ِي ِمْنُكْم َمْن 
َاْنَف��َق ِمْن َقْبل ِ اْلَفْتح ِ َوَقاَتَل ُاوَلِئَك َاْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن َاْنَفُقوا ِمْن َبْعُد َوَقاَتُلوا َوُكالًّ 

َوَعَد اهلُل اْلُحْسَني(«.25

أقول: إنه وعد للمنفقني، ال وعد لكل الصحابة.
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 ُاوَلِئ��َك َعْنَها 

َ
ثم يقول: »وقال تع��اىل: )إنَّ الَّذِيَن َس��َبَقْت َلُه��ْم ِمنَّا اْلُحْس��ني

ُمْبَع��ُدوَن(.26 فثب��ت أّن اجلميع من أهل اجلنة، وأن��ه ال يدخل أحد منهم 

النار...«.
من هؤالء؟ هم الصحاب��ة. فالصحابي اليدخل النار، وبعد ذلك خيرج 
منها مثاًل بش��فاعة، وال أّن مآل��ه إىل اجلنة، بل أساس��ًا ال يصل إىل النار، 
ويدخل اجلنة؛ ألّن رؤية رس��ول اهلل9 عصمته من النار، هذا منطق مدرسة 
الصحاب��ة. وكل ما أريده قليل من التدبر يف هذه النظرية؛ ليحكم القارئ 
هل رؤية رسول اهلل9 مبا هي رؤية تعصم اإلنسان من كل خطأ، وتضمن 

له اجلنة؟!
وقد يقول قائل منهم: إننا ال نقول بعصمة الصحابة، نقول: نعم، ولكنكم 
تقول��ون بعدالتهم، أي أنهم ال يفعلون فع��اًل بعمد، نعم قد يصدر منهم 
فع��ل خطًأ، ولكنه يف درجة من الدرجات أعطيتم هلم العاصمية والعصمة، 
أنه��م ال يكذبون، ال يقتلون، ال يزنون، ال يش��ربون اخلمر، اليس��بون، ال 
يلعن��ون، إىل غري ذلك عمدًا، وه��ذه درجة من درجات العاصمية، بل أكثر 
م��ن ذلك، أّن اجلميع من أهل اجلنة، وأنه ال يدخل أحد منهم النار؛ ألنهم 
 
َ
املخاطبون كما قلتم: »فثبت  باآلية السابقة: )إنَّ الَّذِيَن َسَبَقْت َلُهْم ِمنَّا اْلُحْسني

ُاوَلِئَك َعْنَها ُمْبَعُدوَن(.

مع أّن هذه اآلية واليت س��بقتها العالقة هلا بالصحابة، ال من قريب وال 
من بعيد، وإذا كانت تش��مل، فهي تشمل مجاعة معينني من الصحابة، قبل 
الفتح وبعد الفتح، فاآليات ليس��ت بصدد بي��ان عنوان الصحابة باملعنى 

الذي أشار إليه أعالم مدرسة الصحابة.
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)َفَم��ْن َنَك��َث َفِإنََّم��ا َيْنُك��ُث َعَل��ي 

َنْفِسِه( من أهل البيعة أنفسهم.

وكل ه��ذه اآليات س��نتعرض 
هل��ا واحدة واح��دة، ونقرأ اآليات 
اليت س��بقتها واآليات اليت حلقتها، 

ونتدبر يف نفس اآليات القرآنية.

إذن فما هو مرادهم من العدالة؟  
وهي مسألة مهمة، وأحيل املتابع 
إىل كت��اب )الصحب��ة والصحابة 
بني اإلطالق اللغوي والتخصيص 
الدراس��ات  مرك��ز  الش��رعي( 
التارخيي��ة يف اململك��ة األردني��ة، 
تأليف حس��ن بن فرحان املالكي، 
وهو من املعاصرين، ورجل فاضل 
وحمقق باحث، وله كتابات متعددة 

يف هذا اجملال.
يف كتابه هذا يوجد عنوان مهم: 
مفهوم عدالة الصحابة. يبني املراد 
من العدالة لغ��ًة  واصطالحًا يف 
مدرسة الصحابة، ال العدالة عندنا 



59 يف مدرسة أهل البيت:.
وهو يذكر اثين عشر تعريفًا ألعالم مدرسة الصحابة:

تعري��ف ابن احلاجب، وتعريف س��عيد بن املس��يب، وتعريف اإلمام 
إبراهيم النخعي، وتعريف ابن املبارك، وتعريف الش��افعي، وتعريف أبي 
بكر الباقالني، وتعريف اخلطيب البغدادي، وتعريف ابن اهلمام، وتعريف 
القرايف، وتعريف اإلمام أبي حامد الغزالي، وتعريف الس��بكي، وتعريف 

السيوطي، هذه هي تعاريف العدالة.
وأنا أقف عند تعريفني منها:

التعريف األول:
يف صفح��ة )209( م��ن هذا الكت��اب، وهو تعري��ف األصولي األول 
اب��ن احلاجب، وهو من أش��هر التعريفات كما يق��ول وهو كذلك؛ وهذا 
التعريف قريب من التعريف الذي يذكره مجلة من علماء وأعالم مدرس��ة 

أهل البيت:.
فقد ع��ّرف العدالة بقوله: »هي حمافظة دينية حتمل على مالزمة التقوى 
واملروءة ليس معها بدعة، وتتحق��ق باجتناب الكبائر وترك اإلصرار على 
الصغائ��ر وبعض املباح كاللعب باحلم��ام واالجتماع مع األراذل واحلرف 

الدنية مما ال يليق به وال ضرورة«. 
وهذا يعين أّن اإلنس��ان اليك��ون عاداًل إال إذا اجتن��ب الكبائر، وترك 
اإلص��رار على الصغائر،  بل أوس��ع من ذلك يقول ابن احلاجب: وبعض 
املب��اح أيض��اً، ال فقط أنه إذا قام بذن��ب كبري فإنه خي��ل بعدالته، بل إذا 



أص��ّر على الصغرية خيل بعدالته، وإذا فعل بعض املباحات أيضًا خيل هذا  60
بعدالته.

وأن��ا ال أقول هذه هي العصمة املصطلحة عندنا، ولكن هذه درجة من 
درجات العصمة، وإن كانت دائرة ضيقة. وكيف يكون عاداًل من كان باغيًا 

وخارجًا على إمام زمانه؟!
شيء غريب هذا املنطق، خيرج على اخلليفة املبايع له، وهو علي بن أبي 
طالب وحياربه، ورس��ول اهلل9 يعّر عنه بالفئة الباغية، ومع ذلك يقولون 

إنه جيتنب الكبائر واملباحات؛ كيف يكون هذا؟

التعريف الثاني:
وهو تعريف الباقالني، يقول: العدالة املطلوبة يف صفة الشاهد واملخر 
هي العدالة الراجعة إىل استقامة دينه، وسالمة مذهبه، وسالمته من الفسق، 
وم��ا جيري جمراه؛ مما اتف��ق � يعين بني أهل العلم � على أنه مبطل للعدالة 

من أفعال اجلوارح والقلوب املنهي عنها.
عجيب، فليس فقط أفعال اجلوارح، بل أفعال اجلوانح؛ األفعال القلبية، 
أي بعض الذمائم، أو بعض األمور املذمومة أخالقيًا أيضاً، لو ارتكبها فهي 

تؤدي إىل سقوط عدالته.
إذن هذه ه��ي العدالة اليت يقولونها يف الصحابة، ويتصفون بها مبجرد 
رؤيتهم لرس��ول اهلل9. وأيضًا حيظون بالرتضي عليهم، فالرتضي يشمل 
عندهم ال املنافقني فقط، بل يشمل كل من ارتكب ذنبًا وإمثاً، وشرب مخرًا، 
وأقيم عليه احلد يف زمن رس��ول اهلل9 أو بعده، ويش��مل كل من لعنهم 



61 رسول اهلل9 ويشمل كل من أمر رسول اهلل9 بقتلهم، جاء هذا بالنصوص 
الصحيحة يف روايات مدرسة الصحابة، اليت قالت: إّن رسول اهلل9 لعن 

ثالثاً، لعن مخساً، لعن ستاً، وطردهم رسول اهلل9 من املدينة.
وعندما نقلنا طبقات الصحابة من كتاب معرفة علوم احلديث للحاكم 
النيس��ابوري قال: يشمل الطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة كأبي سفيان 
ومعاوية، معاوية الذي هو الفئة الباغية بنص حديث رسول اهلل9 املقبول 
عند املدرس��تني، ويشمل أبا سفيان وأوالد أبي سفيان ومجيع املروانيني مبن 

فيهم من طردهم رسول اهلل9 وأوالده، وعمرو بن العاص وولده.
ف��كل الصحاب��ة عدول، حت��ى ولو كان��ت رواياته��م يف جرح علي 
وأهل البيت:، كأولئك الذين سّبوا علّياً، وطعنوا علّياً، وطعنوا يف علّي، 

وقاتلوا علّيًا7.
يقول ابن تيمية: »وقد ُعلم قدح كثري من الصحابة يف علي«.27

إذن يعتره��م صحابة وهم يقدحون يف علي. أم��ا ماهو التوجيه هلذا؟ 
التوجيه مجلة واحدة: اجتهد فأخطأ. فعليٌّ ُيعطى أجرين، والصحابي يعطى 

أجرًا، واجملتهد املخطئ له أجر واحد.
هذا نص، وهناك نص آخر من منهاج السّنة:

يقول: »إّن اهلل قد أخر أنه سيجعل للذين آمنوا وعملوا الصاحلات وّدًا �  
كما يف اآلية )96( من سورة مريم � وهذا وعد منه صادق، ومعلوم أّن اهلل قد 
جعل للصحابة مودة يف قلب كل مسلم، ال سيما اخللفاء رضي اهلل عنهم، ال 
سيما أبوبكر وعمر، فإّن عامة الصحابة والتابعني كانوا يوّدونهما، وكانوا 
؛ فإّن كثريًا من الصحابة والتابعني كانوا  خري القرون، ومل يكن كذلك عليٌّ



يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه«.6228
أن��ا ال أعلم من أين معلوم أّن اهلل ق��د جعل...؟ ولكن ابن تيمية كثري 
عنده من هذه املرس��الت اليت يرس��لها بال دليل وال استدالل. فقد جعلها 
أواًل عام��ة يف الصحابة ثم خصصها باخللفاء، م��راده اخللفاء األربعة، ثم 

خصصها بأبي بكر وعمر.
ال يقول لنا قائل: صحيح مسلم وصحيح البخاري.

نق��ول: هما حجة عليكم ال حجة علينا، الب��د أن تأتوا بروايات جممع 
عليها بني املدرستني.

يق��ول: »فإّن كثريًا م��ن الصحابة والتابعني كانوا يبغضونه ويس��بونه 
ويقاتلونه«. شيء غريب يا أخي قد اختلف معك، ملاذا أسبك؟ ملاذا أقاتلك؟ 

ملاذا أبغضك؟!
ثم م��ا حكم هؤالء الصحاب��ة والتابعني الذين كان��وا يبغضون علّيًا 
ويس��بونه ويقاتلونه« يف ضوء حديث: »ال حيبك إال مؤمن، وال يبغضك إال 

منافق«و»من سبَّ علّيًا فقد سبين«؟
أليس »من سب أصحابي فليس مين«؟ أمل يكن عليٌّ صحابيًا؟

ألس��تم تقولون: من انتقد صحابيًا فه��و زنديق ومبتدع؟ أمل يكن عليٌّ 
صحابيًا؟

وإذا كان األمر كذلك أنتم على من ترتمحون وترتضون؟! وملاذا تطالبون 
الشيعة بأّن يرتضوا عنهم ماداموا سبابني وقاتلني؟!

أنتم الس��ّبابون، وإال حنن واقعًا ال نسب، فأمرينا أمرياملؤمنني علي7 
قال: »ال تكونوا س��ّبابني« وال يقول لنا قائ��ل بأنكم ملاذا تلعنون ال، ال، ال، 
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اللعن أمر قرآن��ي:  )ُاوَلِئَك َيْلَعُنُه��ُم اهلُل َوَيْلَعُنُه��ُم الالَِّعُنوَن(،)َفَلْعَنُة اهلِل َعَلي 
اْلَكاِفِريَن( والسبُّ أمر غري أخالقي، وإال إذا كان اللعن سّبًا فأول من يسبُّ 

هو اهلل تعاىل، فهذا منطق من مل يتدبر القرآن الكريم.
املهم، من هذا كله انتهينا من نقطتني أساسيتني:

النقطة األوىل:
م��ا هو تعريف الصحابي؟ وتبني أن هناك نظريتني أو أن هناك تعريفني 

ملفهوم الصحابي والصحبة يف مدرسة الصحابة:
النظرية األوىل: ال��يت تعتقد أن كل من ألتقى النيب9 حتى لو مل يكن 
ق��د بلغ احللم فهو صحابي. والكلمات الواردة يف هذا اجملال كثرية، أش��ري 

إىل بعضها:
قال الس��يوطي يف تدريب الراوي: »وال يشرتط البلوغ على الصحيح، 

وإال خلرج من أمجع على عده من الصحابة...«.
إذن كل من رأى النيب9 وإن مل يبلغ احللم فهو صحابي.

النظرية الثانية: كانت تضيق الدائرة بش��روط وضعتها: بشرط أنه غزا 
معه، بش��رط أنه جالسه، بشرط أن يكون كذا وكذا، فهي تذكر جمموعة من 

القيود.

النقطة الثانية: العدالة
وسواء كانت النظرية األوسع أو النظرية األضيق، فالنتيجة واحدة؛ وهي 
أنهم يعتقدون بعدالة الصحابة مجيعاً، س��واء على مستوى التعريف األول 



للنظرية، أو على مستوى التعريف الثاني هلا.64
هاتان هما النقطتان أو الركنان األساسيان يف نظرية مدرسة الصحابة:
� الصحابي هو: كل من رأى النيب9 أو من غزا مع النيب9 ال فرق.

� الصحاب��ة كلهم عدول، وجت��ب هلم اجلنة، وال يدخل��ون النار على 
اإلط��الق، يعين أن جمرد رؤية النيب9 أو جمرد أنه عاش مع النيب9 س��نة 
واحدة، أو جمرد أنه غزا مع النيب9 غزوة فهو عادل يف الدنيا، وقوله مقبول، 
وص��ادق، وال يكذب فعل ما فعل فإن��ه يبقى عاداًل، وكل ما صدر منه البد 
أن جن��د له تأوياًل، البد أن جند له توجيهاً، البد أن نقول: إنه اجتهد فأخطأ، 
وحن��و ذلك من اآلث��ار اليت رتبوها على هذه النظرية، ه��ذا مضافًا إىل أنه 
فعل ما فعل فإنه س��وف يكون مثابًا يف اآلخرة، ويدخل اجلنة حتى ولو قتل 
صحابياً، بل حتى ولو قتل خليفة من خلفاء املس��لمني، كما أنهم يعتقدون 
أّن عمرو بن احلمق اخلزاعي كما يذكر ابن سعد يف الطبقات أنه هو الذي 
قتل عثمان بن عفان، فبناًء على نظريتهم البد أن يقبلوا أنه اجتهد فأخطأ، 
وال ميكن أن حياس��ب... طبعًا نتائج خطرية ونتائج عجيبة ترتتب على هذه 
النظرية، لعّلنا نوفق إن شاء اهلل تعاىل فنبني النتائج اليت ترتتب على نظرية 

عدالة الصحابة مجيعاً.

نظرية ابن تيمية:
وأما نظرية الشيخ ابن تيمية حول عدالة الصحابة، و من هو الصحابي؟ 
وح��ول من انتقد الصحابي وحنو ذلك، وتعريفه للصحبة والصحابة يتفق 
مع النظرية األوسع للصحبة، فنجدها يف  كتابه املعروف؛ الصارم املسلول 



65 على شامت الرسول؛29 وبعد أن ينقل رواية للرقاني يف صحيحه: »ال تسّبوا 
أصحاب��ي، دعوا لي أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد ذهباً، 

ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه«.
يق��ول: واألصحاب مجع صاح��ب، والصاحب اس��م فاعل من صحبه 
يصحب��ه، وذلك يقع على قليل الصحاب��ة وكثريها � يعين صحبه قلياًل أو 

صحبه كثريًا � .
ألن��ه يقال: صحبته س��اعة � إذن من صحب النيب9 ولو س��اعة فهو 
صحاب��ي، وهذا يعصم��ه يف الدنيا واآلخرة، مبج��رد أنه صحب النيب9 
لس��اعة واحدة، هذا عاصم له، فهو صادق ال يك��ذب أبدًا، وإذا قتل أيضًا 
يذهب إىل اجلنة، ويف اآلخرة النار حمرمة عليه، هذه نظرية هؤالء القوم � قال: 
اِحِب  صحبته ساعة، وصحبته ش��هرًا، وصحبته سنًة، قال اهلل تعاىل: )َوالصَّ
ِباجْلَْنِب(.30 قد قيل: هو الرفيق يف الس��فر، وقيل: هو الزوجة. ومعلوم أّن 
صحبة الرفيق وصحبة الزوجة قد تكون ساعة فما فوقها، وقد أوصى اهلل به 
إحس��انًا مادام صاحباً، ويف احلديث ع��ن النيب9: »خري األصحاب عنداهلل 

خريهم لصاحبه...«.
إذن الشيخ ابن تيمية من أولئك الذين يعتقدون أّن مصاحبة الشخص 
لرسول اهلل9 ساعة، تكفي يف أن جيعله عاداًل يف الدنيا، معصومًا ال يكذب 

عمدًا.
نعم، هم يعتقدون أنه عادل، والعادل قد خيطئ، ولكن خيطئ سهوًا، خيطئ 
نس��ياناً، ال أنه خيطئ عمدًا، وإال إذا أخطأ، أو س��ّب، أو أبغض، أو فعل ما 
فعل عمدًا، يسقط عن العدالة، والصحابي عندهم ال تسقط عنه العدالة 



أبدًا، ليس أنه تارة يكون عاداًل، وأخرى يكون فاس��قاً، ال أبدًا، هم يرون أّن 66
الصحاب��ي عادل يف الدنيا دائمًا وأبدًا، حتى لو قتل خليفة املس��لمني فهو 

جمتهد أخطأ، وهذا ما صرحوا به ونقلنا كلمات ابن كثري.
و معاوية مع أّن النيب9 مّس��اه الفئة الباغية، وقال9: »يا عمار تقتلك 
الفئة الباغية«. قال��وا: نعم، هو كان باغياً، ولكنه مع ذلك فهو جمتهد أخطأ 
له أج��ر، واجملتهد املصيب له أج��ران، وهكذا حتى بالنس��بة لقتل اإلمام 
احلس��ني7 يف كربالء، فابن كثري يقول: تأول مجاعة، فتصوروا أّن احلسني 
يريد أن يفرق وحدة املس��لمني، ففعلوا ما فعلوا، ويزيد مل يكن راضيًا عن 

هذا العمل إىل آخره، هذا حبثه سيأتي.
فخالصة نظرية مدرسة الصحابة بشكل عام وباخلصوص نظرية الشيخ 
ابن تيمية: أّن جمرد صحبة ساعة لشخص مع النيب9 جيعله عاداًل مادام يف 
الدنيا، وناجيًا من النار يف اآلخرة، ومن أهل اجلنة جزماً، وقد قرأنا عبارات 
األع��الم يف هذا اجملال، ومنها ما جاء يف كت��اب اإلصابة، وقال أبوحممد بن 

حزم: »الصحابة كلهم من أهل اجلنة قطعًا«.31
ول��و قتلوا علي بن أب��ي طالب، ولو قتلوا عم��ارًا، ولو قتلوا اخلليفة 
الثالث عثمان بن عفان، ولو قتلوا احلس��ني بن علي يف كربالء، واحلس��ن 
واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة، وإمامان إن قاما وإن قعدا، حتى من قتلهما 
يدخ��ل اجلنة. فهما يف اجلنة وقاتلهما معهما يف اجلنة! أي منطق هذا؟! وأي 

دين هذا؟!
وأنا ال أقول: إّن مجيع مدرسة الصحابة هذا منطقهم، ولكنه منطق هذه 
النظري��ة، اليت تعتقد بعدالة الصحابة كله��م، وأنهم من أهل اجلنة قطعاً. 



67 وليس مجيع علماء مدرس��ة الصحابة يؤمنون بهذه النظرية فهناك مجلة من 
أعالم مدرسة الصحابة تضيق دائرة الصحبة.

هذه النظرية يف زماننا يدعون هلا ويتبنونها، حياولون أّن يوهموا املسلمني 
أنها مسألة إمجاعية، وهي يف الواقع ليست كذلك، فهي نظرية جمموعة من 
علماء املسلمني منهم الشيخ ابن تيمية، واآلن هذه النظرية تتبناها السلفية 
احلديثة، وحنن نعلم مجيعًا أنهم الميثلون عددًا كبريًا، وليس��ت هلم نس��بة 
كبرية بني املس��لمني، وأيضًا هي موضع خالف بني أتباع مدرسة الصحابة، 
وليس كل علماء مدرسة الصحابة يعتقدون بهذه السعة لتعريف الصحبة 

والصحابة.

االنتقاص:
وهنا نتعرض إىل حكم من انتقص صحابياً، وهو من أهم اآلثار املرتتبة 
على نظرية عدالة الصحابة يف مدرس��ة الصحابة، فبعد أن آمنوا بأّن مجيع 
الصحابة عدول، وأنهم مجيعًا من أهل اجلنة، وأنهم ال يدخلون النار فعلوا 

ما فعلوا..، فما هي النتيجة الطبيعية املرتتبة على ذلك؟
قالوا وبشكل صريح: إّن من انتقص صحابيًا فهو زنديق.

وأنتم تعلمون أّن الزنديق هو الذي ال دين له، يعين ال يؤمن ال باملعاد، 
وال بشيء...

وكلماتهم خمتلفة يف ذلك:
بعضهم يقول: إّن من س��ّب صحابياً؛ وبعضهم قال: من انتقد صحابياً؛ 
يع��ين من ذكر عيبًا يف صحاب��ي، فهو زنديق، وآخ��رون قالوا: من أبغض 



صحابياً، فهو كافر وزنديق ويقتل و... إىل غري ذلك.68
فبس��ر بن أبي أرط��أة أو احلكم بن العاص أو عب��د امللك، وبعضهم 
لعنهم رس��ول اهلل9، هذه النظرية تعتقد أّن من أبغض واحدًا منهم فهو 

زنديق.
وهذا م��ن الغرائب واقعًا أّن ش��خصًا لعنه رس��ول اهلل9 بروايات 
صحيحة وصرحية، ومع ذلك من انتقده فهو زنديق، من أبغضه فهو زنديق، 
م��ن قاتله فهو كافر يس��تحق اخللود يف النار.  هذه م��ن أهم نتائج نظرية 

عدالة الصحابة.
وقد يقول القائل: ملاذا تنسب إليهم ما ال يقولون؟

واجلواب:
أنظ��ر »اإلصابة يف متييز الصحابة« العبارة واضحة وصرحية: »اتفق أهل 
الس��ّنة على أّن اجلميع ع��دول...« وقد ذكر اخلطي��ب يف )الكفاية( فصاًل 
نفيس��ًا يف ذلك، فقال: »عدالة الصحابة ثابت��ة معلومة بتعديل اهلل هلم...«. 
ويف الصفحة نفسها يقول: ثم روى بسنده � يعين اخلطيب � إىل أبي زرعة 
الرازي، قال: »إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول اهلل، فاعلم 

أنه زنديق«.32
ال يسّب، ال يبغض، ال يقاتل، بل فقط يذكر نقصاً، يذكر عيبًا فيه.

كيف عندنا الروايات، اليت إن ش��اء اهلل بعد ذلك سنقرأها، »من أبغض 
، وهذا باتفاق علماء  علي��ًا فهو منافق«،  فمن عالمات النفاق بغ��ض عليِّ
املس��لمني، باتفاق كل كلماتهم، حتى ابن تيمي��ة يعتقد بأّن هذا احلديث 

صحيح: »ال حيبه إاّل مؤمن، وال يبغضه إاّل منافق«.



69 نع��ود إىل كالمه: 
»... فاعلم أنه زنديق، 
الرس��ول  أّن  وذلك 
حق،  والق��رآن  حق، 
وما جاء به حق، وإمنا 
أدى إلين��ا ذلك كله 
وهؤالء  الصحاب��ة، 
أن جيرحوا  يري��دون 
ليبطل��وا  ش��هودنا؛ 
والس��نة،  الكت��اب 
أوىل،  به��م  واجلرح 

وهو زنادقة«.
انتقدن��ا  ف��إذا 
صحابياً، فكأمنا انتقدنا 

رسول اهلل9.
أنا ال أعرف كيف 
جيمعون ب��ني قوهلم: 
حتى لو مل يرو رواية، 
وبني إذا انتقدناه فقد 
انتقدنا راوي السّنة؟ 
لو روى لنا رواية عن 



رس��ول اهلل، نقول: لو انتقدناه فقد انتقدنا رس��ول اهلل، لكن أنتم قبلتم أّن 70
الصحابي أوس��ع من هذا، حتى من رآه ومل ينقل عنه رواية، ش��يء غريب 

تناقضات واقعًا بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض.
»وهؤالء يريدون أن جيرحوا ش��هودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسّنة، واجلرح 
بهم أوىل وهم زنادقة«. ففي املرة األوىل: فاعلم أنه زنديق، ويف املرة الثانية: 

وهم زنادقة.
كتاب الكبائر، لإلمام احلافظ مشس الدين أبي عبداهلل حممد بن أمحد بن 

عثمان الذهيب، وهو يشري إىل كبائر الذنوب:
الكبرية السبعون: سّب أحد من الصحابة رضوان اهلل عليهم.

يقول: »ثبت يف الصحيحني أّن رسول اهلل قال: يقول اهلل تعاىل: من عادى 
لي ولّياً، فقد آذنته باحلرب، وقال: ال تس��بوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده 

33.»...
ففي هذا احلديث وأمثاله بيان حالة من جعلهم غرضًا بعد رس��ول اهلل، 
وس��بهم وافرتى عليهم وعابهم، وكفرهم واجرتأ عليهم... إىل أن يأتي يف 
)صفحة252( فيقول: »فح��ّب أصحاب النيب عنوان حمبته، وبغضهم عنوان 
بغضه كما جاء يف احلدي��ث الصحيح: حّب األنصار من اإلميان وبغضهم 

من النفاق، وما ذلك إال لسابقتهم وجماهدتهم...«.
طبعًا هذه األحاديث واليت تأتي أيضًا خمتصة بهم؛ كما ذكرنا على املنهج 

ليست حجة علينا وإمنا حجة عليهم.
ففي املنهج أن تكون هناك رواية متفقة بني املدرس��تني، أما أنهم يأتون 
برواية يف كتبهم اليعلم أين س��ندها، بل حتى لو علم سندها، بل حتى لو 



71 ذكرت يف صحيح البخاري، فهي ليس��ت حجة علين��ا، كما أّن أحاديثنا يف 
الكايف والبحار ليست حجة عليهم.

حمل الشاهد: »فمن طعن فيهم أو سبهم، فقد خرج من الدين ومرق من 
ملة املسلمني؛ ألّن الطعن ال يكون إاّل عن اعتقاد مساويهم وإضمار احلقد 
فيهم، وإنكار ما ذكره اهلل يف كتابه من ثنائه عليهم، وما لرسول اهلل من ثنائه 

عليهم وبيان فضائلهم...«.
أنا ال أعلم أين أثنى اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن على مجيع الصحابة؟ 
نعم القرآن أثنى على املهاجرين واألنصار والتابعني هلم بإحسان، وما من 

عام إال وقد خّص وسيأتي حبثه.
ثم يق��ول: »وألنه��م أرضى الوس��ائل م��ن املأثور، والوس��ائط من 
املنقول، والطعن يف الوس��ائط، طعن يف األص��ل، واالزدراء بالناقل ازدراء 

باملنقول...«.
من طع��ن يف صحابي يف خر، يعين ليس من حقنا أن نقول: هذا ليس 
بثق��ة، مبجرد أن نقول: ليس بثقة، ليس بعادل، فقد طعنا يف صحابي، يقول: 
»والطعن يف الوسائط طعن يف األصل« يعين طعن يف رسول اهلل؛ أنظروا هذا 

الذي أنا ذكرته مرارًا أّن هؤالء يعطون حكم العصمة عمليًا للصحابة.
ثم يقول: »هذا ظاهر ملن تدبره، وسلم من النفاق، ومن الزندقة واإلحلاد 
يف عقيدته«. فإذا وجدمت أحدًا ينتقد أو يش��ك، فهو ال خيلو من النفاق، وال 

خيلو من الزندقة، وال خيلو من اإلحلاد يف عقيدته.
أما ما يقوله ابن تيمية يف كتابه الصارم املس��لول على ش��امت الرسول. 
الكتاب مرتبط مبن يشتم الرسول وأحكامه، ويف آخر الكتاب فصل مرتبط 



بش��تم الصحابة. ففي صفحة )567( يقول: فصل: »فأما من سّب أحدًا من 72
أصحاب رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )حبسب نص الكتاب( من أهل 
بيته وغريه��م، فقد أطلق اإلمام أمحد أنه يضرب ضربًا نكااًل، وتوقف عن 

كفره وقتله«.
يقول: قال عبداهلل: س��ألت أبي عّمن شتم أصحاب النيب، قال: أرى أن 
ا؟ فلم يقف على احلّد، إال أنه قال: ُيضرب، وقال: ما  يض��رب، قلت له: حدًّ

أراه على اإلسالم.
بعد ذلك يأتي الش��يخ ابن تيمية يف صفحة )567( ويبدأ ينقل األقوال 
« أو قال: »َيكُفر«  األخرى يف هذا اجملال، فيقول: وأما من قال: »ُيقتل الس��ابُّ

فلهم دالالت احتجوا بها:
ثم يشري إىل جمموعة من األدلة، منها:

اُء َعَلي اْلُكفَّاِر...(. ٌد َرُسوُل اهلِل َوالَِّذيَن َمَعُه َاِشدَّ )ُمَحمَّ
إىل أن يأت��ي يف صفحة )579( فيقول: قال عبداهلل بن إدريس األودي: ما 
أمن أن يكونوا قد ضارعوا الكفار � يعين الرافضة � أي هم يوازون الكفار؛ 
ألّن اهلل يق��ول: )ِلَيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّاَر( وهذا معنى قول اإلمام أمحد: »ما أراه 

على اإلسالم«.
وبعد أن يستدل على ذلك باآليات، يقول: ويف السّنة من وجوه صحيحة 
ع��ن حييى بن عقيل: حدثنا كث��ري... ورواه أيضًا من حديث أبي ش��هاب 
عبد ربه بن نافع اخلياط، عن كثري النواء، عن إبراهيم بن احلس��ن عن أبيه 
عن جده يرفعه قال: جييء قوم قبل قيام الس��اعة يسّمون الرافضة براٌء من 

اإلسالم.



73 ثم يقول بأّن هناك ش��واهد كثرية على صح��ة هذه املعاني، منها إىل أن 
ينقل يف الضمن يأتي إىل هذه النتيجة، أنا ال أريد أن أعلق الرواية ينقلها، 
قال: قال علي، قال رس��ول اهلل، الرواية اليت ينقلها عن علي عن رسول اهلل 
صلى اهلل عليه )وآله( وسلم � وإمنا أضيف )وآله( حتى ال أبتلي مبخالفة »ال 
تصّلوا علّي الصالة البرتاء« وعن هذه الصالة البرتاء س��أبينها إن شاء اهلل 
يف الوقت املناس��ب � قال رسول اهلل9 لعلي7: »أال أدلك على عمل إذا 
عملت��ه، كنت من أهل اجلنة؟ وإنك م��ن أهل اجلنة...«. فهذه مجلة معرتضة 
يريد الرسول أن يقول لعلي: أدلك على عمل إن عملته، يوصلك إىل اجلنة. 
وليس بالضرورة أن يعمله عليٌّ حتى يدخل اجلنة؛  ألّن علّيًأ من أهل اجلنة. 

فما هو ذلك العمل الذي يوصل اإلنسان إىل اجلنة؟
وهذه تتمة الرواية: »إنه س��يكون بعدنا قوٌم هلم َنبٌز يقال هلم الرافضة، 
فإن أدركتموهم فاقتلوهم، فإنهم مش��ركون، قال: وقال علي رضي اهلل عنه: 
س��يكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا، يكذب��ون علينا، مارقة، آية ذلك أنهم 

يسبون أبابكر وعمر رضي اهلل عنهما«. 
ويذك��ر رواية أخرى، عن علي رضي اهلل عنه: »خيرج يف آخر الزمان قوٌم 
هل��م َنبٌز، يقال هلم الرافضة، ُيعرفون به، وينتحلون ش��يعتنا، وليس��وا من 
شيعتنا، وآية ذلك أنهم يشتمون أبابكر وعمر، أينما أدركتموهم فاقتلوهم، 

فإنهم مشركون«.
فهذه النظرية تبنّي أّن الشيعة وأّن أتباع مدرسة أهل البيت: مشركون، 
وأنه جيب قتلهم، وأنها هي الطريق إىل اجلنة، ويتقربون إىل اهلل بقتل شيعة 
علي وأهل بيته. وأساسها النظري موجود عند ابن تيمية، فإذا وجدمت أئمة 



أو إمام اجلماعة يف املس��جد احلرام يدعو إىل قتلهم، وتطهري األرض منهم، 74
ف��إّن هؤالء األئمة أتباع هذا املنهج، وهم عل��ى هذه القاعدة، وهذا الذي 
عرنا عنه بالسلفية احلديثة. وتطبيقات هذا األساس النظري ما جتدونه يف 
الع��راق من إراقة دماء مئات اآلالف من ش��يعة أهل البيت عليهم أفضل 
الصالة والس��الم بعناوين خمتلفة، سواء كان يف كربالء أو يف الكاظمية، يف 
مناسباتهم و يف زياراتهم، كل هذا أساسه النظري عند الشيخ ابن تيمية.

فالذين خيرجون على الفضائيات مع األسف الشديد، ومن باب احلمل 
عل��ى الصحة أقول: إّن هؤالء جاهلون برتاثهم حني يقولون: أين نش��تم؟ 

أين نكّفر؟ أين نسّب؟ أين نقتل؟ أين نأمر بالقتل؟
يظهر أنهم مل يقرأوا هذا الرتاث، وإذا قالوا: إننا قرأنا هذا الرتاث، إذن 

بدأوا يستغفلون الناس، يستغفلون املسلمني.
هذه نظريات الش��يخ ابن تيمية، وهناك كلمات أخرى له فهو صاحب 
نظري��ة أينما وجدمت الرافضة فاقتلوه��م، إذا أردمت الدخول إىل اجلنة. ولذا 

يتقربون إىل اهلل بقتل شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصالة والسالم.
امله��م أّن هذه هي نظرية الس��لفية قدميًا والس��لفية حديثاً، ولكنهم ال 
ميثلون إال عددًا قلياًل من املس��لمني، وإال عموم املس��لمني ليس تعاملهم 
مع أتباع مدرسة أهل البيت وفقًا للنظرية املذكورة، أنظروا إىل كبار علماء 
األزهر، الذين قالوا بصحة التعبد مبذهب أهل البيت عليهم أفضل الصالة 
والس��الم، وهذا يكشف عن أنهم آمنوا بأنهم مسلمون، نعم اختلفنا، وال 
مشكلة يف االختالف، أال يوجد االختالف بني املسلمني من أتباع الصحابة 
أنفس��هم؟ نعم، يوجد، ولكن مع األسف الش��ديد نظرية التكفري، نظرية 



75 القتل، نظرية أنهم مشركون، نظرية تقربوا إىل اهلل بقتلهم، هذه نظرية ابن 
تيمية ومن تبعه.

ثم إّن الشرك باهلل أمر واضح، فما عالقة السّب بالشرك؟ هذا أسلوبهم، 
فنحن يف حبث األطروحة املهدوية عندما ذكرنا كلمات الش��يخ األكر حمي 
الدين بن عربي، خيرجون على الفضائية مباشرة يقولون: إّن السّنة واجلماعة 
يعترون��ه كافرًا زنديقاً، وه��ذه طبيعتهم فبمجرد أن ال يتفق أحد معهم يف 
األس��س العقائدية اليت يؤمنون بها، ويف األسس النظرية اليت يؤمنون بها، 
جند أنهم يبدأون بنظرية التكفري، وأنهم مشركون إىل غري ذلك. وأنا الأريد 

أن أدخل يف التفاصيل، لكن أريد أن أقول: عموم النظرية هذا منشؤها.
هذا، وبعد أن يش��ري ابن تيمية إىل جمموعة من الروايات يف هذا اجملال، 
ومن غري أن يرد هذا القول الثاني، ينتهي إىل هذه النتيجة يف صفحة )586( 
من هذا الكت��اب: »فإذا كان اخلليفتان الراش��دان عمر وعلي جيلدان حدَّ 
املفرتي ملن يفّضل عليًا على أبي بكر وعمر، أو من يفضل عمر على أبي 
بكر، مع أّن جمرد التفضيل ليس فيه سب وال عيب، علم أّن عقوبة السّب 

عندهما فوق هذا بكثري«.
إذا كان التفضي��ل جيلدون عليه، فماذا يفعلون مبن يس��ّب؟ ال يصرح 

بأنهم يكّفرونهم وحيكمون بقتلهم.
وإذا هم يتكلمون عن روايات، فالروايات قالت: »ال يقاس بآل حممد من 

هذه األمة أحد«. ذلك ليس حديثي اآلن.
إىل أن يقول يف الصفحة نفس��ها: »وأما من س��بهم س��ّباً، ال يقدح يف 
عدالته��م وال يف دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو اجلنب أو قلة العلم 



أو ع��دم الزهد وحنو ذلك، فهذا هو الذي يس��تحق التأديب والتعزير، وال 76
حيكم بكفره مبجرد ذلك،...«.

منط��ق غريب، إذا قلت ه��ذا ليس زاهدًا، تعّزر، م��ع أّن الزهد ليس 
بواج��ب. أو قلت: إن هذا الصحابي خبيل، تع��ّزر، مع أّن القرآن خاطبهم 
بقول��ه: )َفِمْنُكْم َم��ْن َيْبَخُل(.34 أو تقول: هذا قليل العلم، فإنك تس��تحق 
التأديب والتعزير، علمًا بأّن بعض الصحابة مل يعيش��وا مع رسول اهلل إال 

يومًا أو ساعة من نهار.
نعم، أصحاب هذه النظرية الس��قيمة يرتفقون حبالنا: »وال حيكم بكفره 

مبجرد ذلك«. مينون علينا حني ال حيكمون بكفر من قال ذلك.
فهذا اإلرهاب الفكري ال أدري من أين جاء؟!

أي عاقل يقبل مثل هذا املنطق؟ أيوجد إنسان حيرتم نفسه يقبل مثل هذا 
املنطق السقيم العليل املشلول؟

ما أدري ماذا أقول؟ و )َما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن(؟!
ث��م أنتم تقولون: يوجد فاضل ويوجد من هو أفضل، ألس��تم تقولون: 
إّن اخلليف��ة األول  والثاني أفضل من عثمان وعلي، وتعتقدون أنهما أكثر 

علماً، فلماذا أعّزر إذا أنا قلت: إّن فالنًا أكثر علماً، وفالنًا أقل علمًا؟!
ثم يقول: »وعلى هذا حيمل كالم من مل يكّفرهم من العلماء«.

أي إذا وج��د من أهل العلم من مل يكّفر س��اّب الصحابة، حيمل على 
هذا، وإال من يس��ب الصحابة، من يبغض الصحابة، من يلعن الصحابة، 

فهو كافر.
ليس فقط يكون كافرًا، فهو يقول: »وأما من جاوز ذلك إىل أن زعم أنهم 



77 ارتدوا بعد رسول اهلل9 ... فهذا ال ريب يف كفره...«.
يش��ري إىل بعض الذي��ن قالوا بأّن مجل��ة من الصحاب��ة ارتدوا بعد 
رس��ول اهلل9 وهي روايات صحيحة يف صحيح البخاري. نعم اختلفنا يف 
العدد، بعضهم قال: سبعة عشر نفرًا، وبعضهم قال: تسعة عشر، وبعضهم 
ق��ال: مئة أو ألف نفر... ليس هذا مهماً، بل املهم نظرية االرتداد، ليس��ت 
خمتصة مبدرس��ة أهل البيت، فهي موجودة عند الصحابة أيضاً؛ يقول: »فهذا 
ال ري��ب يف كفره؛  فإنه مكذب ملا نصه الق��رآن يف غري موضع من الرضا 

عنهم والثناء عليهم )يعين الصحابة(«.
ثم يقول: »بل من يشك يف كفر مثل هذا فإّن كفره متعني«.

فأنت أيها املسلم إذا شككت يف أّن شيعة أهل البيت كفار، فنظرية ابن 
تيمية هذه تقول لك: فأنت كافر.

هذا هو منطقهم معنا، ولكن ليس هذا منطقنا حتى مع الس��لفية، حنن 
نعتقد أّن السلفية وعموم السلفية، بال استثناء، بيننا وبني اهلل، هم إخواننا، 
نعتقد بإس��المهم، نعتقد بإميانهم، ال يوجد عندنا أي مشكل. نعم خنتلف 
معه��م، وما احملذور يف ذلك؟ نعم، البد أن يكون االختالف على أس��اس 
علمي ومنهجي، بال أن أكذبك، بال أن أتهمك، بال أن أرجعك إىل اجملوس 
والنصارى،  بال أن أقول: أنت عميل وبال أن تكفرني، وبال أن تقول: أنت 
مشرك وبال وبال، يا أخي أنت أعرض نظريتك يف فضائياتك كما تعرضها، 
وأن��ا أعرض نظرياتي أيضًا فيما أعتقد، والناس أحرار يف أن يتخذوا هذا 

القرار أو ذاك.
وهنا أس��أل الشيخ ابن تيمية بل كل من يتبعونه: إذا كان كل من سّب 



صحابياً، فال أقل الب��د أن يضرب، والبد أن ينكل به، بل يقتل بل يكّفر، 78
، فإّن كثريًا  فماذا تقولون فيما جاء يف منهاج الس��ّنة: »ومل يكن كذلك عليٌّ

من الصحابة والتابعني كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه...«؟35
فهل ينطبق عليهم »كل من سب صحابياً...«  أو ال ينطبق عليهم؟

ليس فقط يسبون علياً، بل يقاتلون عليًا إذن على مبنى الشيخ ابن تيمية 
يف كتابه الصارم املس��لول، هؤالء كلهم وهم من الصحابة والتابعني كفار 

جيب قتلهم. وهم رافضة. وهم زنادقة. وهم وهم وهم إىل آخره.
إال أن يقول الشيخ ابن تيمية ومن حقه هذا: ال، حنن نصنف الصحابة: 

صحابة درجة أوىل، وصحابة درجة ثانية. أو أّن عليًا ليس من الصحابة.
نع��م، هو يعتقد ب��أّن عليًا صحابي، ولكن من الدرج��ة الثانية، »فمن 
يس��ب اخلليفة األول والثاني والثالث، تنطبق عليه أحكام اإلمام أمحد بن 

حنبل، الذي يقول بأنه يضرب وينتهي إىل الكفر، وال أراه على اإلسالم«.
وأيض��ًا م��ن قتل عم��ارًا، الذي ال ش��ك يف أن��ه من كب��ار صحابة 

رسول اهلل9؟!
معاوية هو الذي قتله، ولكن معاوية يدخل اجلنة؛ ألنه وحسب ما يذهبون 
إليه اجتهد فأخطأ، أما حني تصل النوبة إىل أبي بكر وعمر وعثمان. فاألمر 

خمتلف!
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علي عندليب

من أهم املس��ائل اليت تواجه األمة اإلس��المية يف موس��م احلج، مسألة 
الطواف بالبيت؛  لكثرة احلجاج وضيق املطاف، وعالج هذه املش��كلة إّما 
دس��توري بأن يؤمر بتس��ليم صاحب النافلة الطواف لصاحب الفريضة، 

حكم بناء الطوابق للمطاف والطواف فيها



كما وردت يف أحاديثنا: »أّن أّول ما 82
يظهر القائم م��ن العدل أن ينادى 
مناديه أن يس��لم صاح��ب النافلة 
لصاحب الفريضة احلجر األسود و 
الط��واف«؛1 وإما عملي بأن ت�بنى 
والفوقاني�ة  التحتاني���ة  الطوابق 
العدي���دة للمط��اف؛ والرس��الة 
متكفلة للمعاجلة الثاني�ة من حي�ث 
احلك��م التكلي�ف��ي والوضع��ي، 

والكالم يف مقامي�ن.
وقبل تبي�ي�ن املسألة، البد من 
بناء  الواقعة يف  التط��ورات  بي�ان 
الكعبة م��ن بدوها إىل زماننا هذا؛ 
وحكم ازدي�اد ارتفاع الكعبة برفع 

مسكها:

1. بناءالكعبة يف زمان آدم7:
حممد بن ي�عقوب، عن عدة من 
أصحابنا، عن سهل بن زي�اد وأمحد 
بن حممد مجي�ع��اً عن ابن حمبوب، 
ع��ن حممد بن إس��حاق، عن أبي 

جعفر عن آبائه:: »أّن اهلل تبارك 
و تعاىل أوحى إىل جرئي�ل7: أنا 
الرمحن الرحي���م، وإني قد رمحت 
آدم و حواء؛ ملا شكي�ا إىل ما شكي�ا، 
فأهبط علي�هم��ا خبي�مة من خي�م 
اجلنة، وعزهما ع��ين بفراق اجلنة، 
وأمجع بي�نهما يف اخلي�مة، فإني قد 
يف  ووحشتهما  لبكائهما  رمحتهما؛ 
وحدتهم��ا، وأنصب اخلي�مة على 
الرتعة اليت بي�ن جبال مكة � قال: 
والرتع��ة مكان البي���ت وقواعده 
ال��يت رفعتها املالئكة قب��ل آدم � 
فهبط جرئيل7 على آدم باخليمة 
على مقدار أركان البيت وقواعده 
فنصبها؛ قال: وأنزل جرئيل آدم من 
الصفا وأنزل حواء من املروة، ومجع 
بينهما يف اخليمة... قال: وأوحى اهلل 
عّزوج��ّل إىل جرئي��ل7 إهبط 
عل��ى اخليمة بس��بعني ألف ملك 
الش��ياطني،  مردة  من  حيرس��ونها 
و يؤنس��ون آدم، ويطوف��ون حول 



83 واخليمة؛  للبيت  تعظيم��ًا  اخليمة، 
قال: فهبط باملالئكة، فكانوا حبضرة 
اخليمة حيرسونها من مردة الشياطني 
العتاة، ويطوفون حول أركان البيت 
وليلة، كما كانوا  يوم  واخليمة كل 
البيت  الس��ماء حول  يطوفون يف 
املعم��ور؛ ق��ال: و أركان البي��ت 
احل��رام يف األرض حي��ال البيت 
املعمور الذي يف الس��ماء؛ ثم قال: 
إّن اهلل عّزوجل أوحى إىل جرئيل 
بع��د ذلك أن اهبط إىل آدم وحّواء 
فنّحهما ع��ن مواضع قواعد بيتي، 
وارفع قواعد بيتي ملالئكيت ثم ولد 
آدم، فهبط جرئيل على آدم وحّواء، 
فأخرجهما من اخليمة وحّناهما عن 
ترع��ة البيت، وحن��ى اخليمة عن 
موض��ع الرتعة ق��ال: و وضع آدم 
عل��ى الصفا وحّواء عل��ى املروة، 
فقال آدم: يا جرئيل أبس��خط من 
اهلل عّزوج��ل حّولتنا وفّرقت بيننا، 
أم برض��ى وتقدير علين��ا؟ فقال 

هلما: مل يكن ذلك بس��خط من اهلل 
عليكما، ولكّن اهلل ال يس��أل عما 
يفعل، ي��ا آدم إّن الس��بعني ألف 
ملك الذين أنزهلم اهلل إىل األرض 
ليؤنسونك، و يطوفوا حول أركان 
البي��ت واخليم��ة، س��ألوا اهلل أن 
يبين هل��م مكان اخليم��ة بيتًا على 
موضع الرتعة املباركة حيال البيت 
املعمور، فيطوفون حوله، كما كانوا 
البيت  الس��ماء حول  يطوفون يف 
املعمور، فأوح��ى اهلل عّزوجّل إلّي 
أن أحنيك وأرفع اخليمة، فقال آدم: 
قد رضينا بتقدي��ر اهلل ونافذ أمره 
فين��ا، فرفع قواع��د البيت احلرام 
حبجر من الصفا وحجر من املروة، 
وحجر من طور سيناء، وحجر من 
جبل الس��الم وهو ظه��ر الكوفة؛ 
وأوحى اهلل عّزوجّل إىل جرئيل أن 
ابنه وأمته؛ فاقتلع جرئيل األحجار 
األربع��ة بأم��ر اهلل عّزوج��ّل من 
حيث  جبناحه، فوضعها  مواضعهن 
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عل��ى قواع��ده اليت قدره��ا اجلبار، 
ث��م أوحى اهلل  ونص��ب أعالمها، 
عّزوجّل إىل جرئي��ل أن ابنه وأمته 
حبجارة من أبي قبي��س، واجعل له 
بابني: بابًا ش��رقيًا وبابًا غربياً؛ قال: 
فأمته جرئي��ل؛ فلما أن فرغ، طافت 
حوله املالئكة، فلما نظر آدم و حّواء 
إىل املالئكة يطوف��ون حول البيت، 
انطلقا فطافا سبعة أشواط، ثم خرجا 

يطلبان ما يأكالن«.2
ورواه الص��دوق، عن حممد بن 
موس��ى بن املتوكل، عن عبداهلل بن 
جعفر احلم��ريي، عن أمحد بن حممد 
بن عيس��ى، عن احلسن بن حمبوب، 

عن حممد بن إسحاق حنوه.3
وحممد بن علي بن احلسني بإسناده 
عن أبي بص��ري، عن أبي عبداهلل7 
ق��ال: »إّن آدم7 هوالذي بنى هذا 

البيت ووضع أساسه...«.4

ــان  زم يف  ــة  الكعب ــاء  بن  .  2
إبراهيم7:

حممد بن يعق��وب، عن عّدة من 
أصحابنا، عن أمح��د بن حممد، عن 

ابن فضال، عن عبداهلل ابن س��نان، 
ع��ن أبي عب��داهلل7 ق��ال: »ملّا أمر 
إبراهيم وإمساعي��ل ببناء البيت ومّت 
بن��اؤه، قعد إبراهي��م على ركن ثم 

نادى هلّم احلج...«.5
وحممد ب��ن يعقوب، ع��ن عّدة 
م��ن أصحابنا، عن أمح��د بن حممد، 
عن س��عيد بن جناح، عن عّدة من 
قال:  أبي عبداهلل7  ع��ن  أصحابنا، 
»كانت الكعبة على عهد إبراهيم7 

تسعة أذرع وكان له بابان...«.6



85 3 . بناء الكعبة يف اجلاهلية:
حممد ب��ن يعقوب، عن حممد بن 
حييى، عن أمح��د بن حممد، عن علي 
بن النعمان، عن سعيد ابن عبداهلل 
األعرج، عن أبي عبداهلل7 قال: »إّن 

قريش��ًا يف اجلاهلية هدم��وا البيت، 
فلم��ا أرادوا بناءه حيل بينهم وبينه، 
وألق��ى يف روعهم الرع��ب، حتى 
ق��ال قائ��ل منهم: ليأت��ي كل رجل 
منك��م بأطيب مال��ه، و التأتوا مبال 
اكتسبتموه من قطيعة رحم أو حرام، 
ففعلوا، فخلّي بينه��م و بني بنائه، 
فبن��وه حتى انتهوا إىل موضع احلجر 

أّيهم يضع  فيه  األسود، فتش��اجروا 
احلجر األس��ود يف موضعه، حتى كاد 
أن يكون بينهم ش��ّر، فحكموا أول 
من يدخل من باب املس��جد، فدخل 
رسول اهلل9 فلما أتاهم أمر بثوب 
فبس��ط، ثم وضع احلجر يف وسطه، 
ثم أخ��ذت القبائل جبوانب الثوب 
فرفع��وه، ثم تناول��ه9 فوضعه يف 

موضعه فخّصه اهلل به«.7
وحممد ب��ن يعق��وب، عن علي 
بن إبراهي��م، عن أبي��ه، عن أمحد 
ب��ن حممد بن أبي نص��ر، عن داود 
أبي عبداهلل7  ع��ن  بن س��رحان، 
»إّن رسول اهلل9 ساهم قريشًا  قال: 
يف بناء البيت، فصار لرسول اهلل9 
من باب الكعبة إىل النصف ما بني 
الركن اليمانى إىل احلجر األسود«.8

ــة يف زمان علي بن  ــاء الكعب 4 . بن
احلسني8:

حمم��د بن يعق��وب، ع��ن عّدة 



م��ن أصحابنا، عن أمح��د بن حممد، 86
عن س��عيد بن جناح، عن عّدة من 
قال:  أبي عبداهلل7  ع��ن  أصحابنا، 
»كانت الكعبة على عهد إبراهيم7 
تس��عة أذرع، وكان هلا بابان، فبناها 
عبداهلل بن الزبري فرفعها مثانية عشر 
ذراعاً، فهدمها احلجاج فبناها س��بعة 

وعشرين ذراعًا«.9

وحممد ب��ن يعقوب، ع��ن عّدة 
م��ن أصحابنا، عن أمح��د بن حممد، 
عن ابن أبي عم��ري، عن أبي علي 
صاحب  األمن��اط، ع��ن أب��ان ب��ن 
تغلب قال: مل��ا هدم احلجاج الكعبة 

فّرق الن��اس ترابها، فلما صاروا إىل 
يبنوها، خرجت  أن  ف��أرادوا  بنائها، 
البناء  الناس  عليهم حّية، فمنع��ت 
حتى هرب��وا، فأتوا احلجاج فأخروه، 
فخاف أن يكون قد منع بناءها فصعد 
املنر، ثم نش��د الناس، وقال: أنشد 
اهلل عبدًا عنده مم��ا ابتلينا به علم ملا 
أخرنا به. قال: فقام إليه شيخ، فقال: 
إن مل يكن عند أحد علم، فعند رجل 
رأيته جاء إىل الكعبة، فأخذ مقدارها، 
ثم مضى، فق��ال: من هو؟ قال: علي 
بن احلس��ني8 فقال: معدن ذلك، 
فبعث إىل علي بن احلسني صلوات 
اهلل عليهم��ا، فأتاه فأخره ما كان من 
من��ع اهلل إياه البناء؛ فقال له علي بن 
احلس��ني8: »يا حجاج عمدت إىل 
بناء إبراهيم وإمساعي��ل، فألقيته يف 
الطري��ق وانتهبته كأن��ك ترى أنه 
املنر، وأنش��د  تراث ل��ك، إصعد 
الناس أن ال يبق��ى أحد منهم أخذ 
منه شيئًا إال رّده«؛ قال: ففعل، فأنشد 



87 الناس أن ال يبق��ى منهم أحد عنده 
ش��يء إال رّده؛ قال: فردوه؛ فلّما رأى 
مجع الرتاب، أتى علي بن احلس��ني 
صلوات اهلل عليهما، فوضع األساس، 
وأمره��م أن حيفروا؛ ق��ال: فتغيبت 
عنه��م احلية؛ وحف��روا حتى انتهوا 
إىل موض��ع القواعد؛ ق��ال هلم علي 
بن احلس��ني8: »تنح��وا؛ فتنحوا؛ 
فدن��ى منها، فغّطاها بثوبه، ثم بكى، 
ث��م غّطاها بالرتاب بيد نفس��ه، ثم 
دع��ا الفعلة، فقال: ضع��وا بناءكم«؛ 
ارتفعت  فلم��ا  البن��اء،  فوضع��وا 
حيطانها أمر بالرتاب، فقلب فألقى 
يف جوفه، فلذلك صار البيت مرتفعًا 

يصعد إليه بالدرج.10

5 . مساحة الكعبة ومسكها:
إّن املستفاد من األحاديث الواردة 
يف بناء الكعب��ة هو أّن طول الكعبة 
وعرضها كان��ا على ما بنى يف زمان 
آدم7 واملس��احة مل تتغ��ري يف طول 

التاري��خ، والط��ول ثالث��ون ذراعًا 
والعرض إثنان وعشرون ذراعاً؛ وأما 
السمك فقد تغرّي يف األدوار املختلفة، 
فإنه كان يف زمان إبراهيم7 تسعة 
أذرع، ويف اجلاهلية مثانية عشر ذراعاً،  
وكان يف زمان علي بن احلس��ني8 
وإليك  ذراع��اً؛  س��بعة وعش��رين 

األحاديث الواردة يف هذا الباب:
حممد بن يعق��وب، عن عّدة من 
أصحابن��ا ، ع��ن أمحد ب��ن حممد ، 
عن س��عيد بن جناح ، عن عّدة من 
أصحابنا ، ع��ن أبي عبداهلل7 قال: 
»كانت الكعبة على عهد إبراهيم7 
تس��عة أذرع، وكان هلا بابان، فبناها 
عبداهلل ب��ن الزبري، فرفعه��ا مثانية 
عشر ذراعاً، فهدمها احلجاج، وبناها 

سبعة وعشرين ذراعًا« .11
وحممد بن يعقوب مرس��ال عن 
ابن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، 
عن أبي عب��داهلل7 قال: »كان طول 
الكعبة يومئذ تس��عة أذرع ومل يكن 
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ذراعاً، فلم تزل، ثم كس��رها احلجاج 
على اب��ن الزبري، وجعلها س��بعة 

وعشرين ذراعًا«.12
وحممد بن يعقوب، عن علي بن 
إبراهيم وغريه بأسانيد خمتلفة رفعوه 
قال: »إمنا هدمت قريش الكعبة الّن 
الس��يل كان يأتيهم من أعلى مّكة 
فيدخلها، فانصدعت، وس��رق من 
الكعبة غزال من ذهب رجاله من 
جوهر، وكان حائطها قصريًا، وكان 
ذلك قب��ل مبعث النيب9 بثالثني 
س��نة، فأرادت قري��ش أن يهدموا 
الكعبة ويبنوها و يزيدوا يف عرضها 
)عرصتها( ثم اش��فقوا من ذلك 
وخافوا إن وضعوا فيها املعاول أن 
تنزل عليهم عقوب��ة؛ فقال الوليد 
ابن املغرية: دعون��ي أبدء فإن كان 
هلل رضى مل يصبين ش��يء، وإن كان 
ش��يء كففنا، فصعد على الكعبة 
وحرك منه��ا حجرًا فخرجت عليه 

حّية وانكس��فت الش��مس، فلّما 
رأوا ذلك بكوا وتضّرعوا وقالوا: 
ألله��م إنا ال نري��د إال اإلصالح، 
فغابت عنه��م احلّية، فهدموه وحنوا 
حجارته حوله حتى بلغوا القواعد 
إبراهي��م7، فلّما  اليت وضعه��ا 
أرادوا أن يزيدوا يف عرصته وحركوا 
القواع��د اليت وضعها إبراهيم7 
أصابته��م زلزلة ش��ديدة وظلمة، 
فكف��وا عنه، وكان بني��ان إبراهيم 
الط��ول ثالثون ذراع��اً، والعرض 
إثنان وعش��رون ذراعًا والس��مك 
تسعة أذرع، فقالت قريش: نزيد يف 

مسكها، فبنوها...«.13
فاملتحصل من ذلك كله أّن طول 
الكعب��ة كان ثالثني ذراعاً، وعرضها 
كان اثنني وعش��رين ذراعًا من لدن 
آدم7 إىل زمان علي بن احلسني8، 
وأما ارتفاعها فكان متغريًا يف األدوار 
املختلف��ة، فإنه كان تس��عة أذرع يف 
زمان إبراهيم7 ومثانية عشر ذراعًا 
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يف عهد علي بن احلس��ني8 وأما 

عهد آدم7 فلم يعلم مقداره.
ويف قبال تل��ك الروايات رواية 
كلثوم الدال��ة على أّن مسك الكعبة 
يف عهد إبراهيم7 كان اثين عش��ر 

ذراعاً:
يعقوب، ع��ن حممد  ب��ن  حممد 
بن حيي��ى، وأمحد ب��ن إدريس، عن 
عيس��ى ب��ن حممد بن أي��وب، عن 
علي بن مهزي��ار، عن احلس��ني بن 
س��عيد، عن علي ب��ن منصور، عن 
كلث��وم بن عبد املؤمن احلراني، عن 
أبي عبداهلل7 قال: »أمراهلل عزوجل 
إبراهيم7 أن حي��ج وحيج إمساعيل 
معه، ويس��كنه احل��رم، فحجا على 
مج��ل أمحر... فلما قضيا مناس��كهما 
أم��ر اهلل إبراهي��م7 باالنصراف، 
وأق��ام إمساعيل وحده م��ا معه أحد 
غ��ري أّمه، فلما كان من قابل أذن اهلل 
الكعبة،  إلبراهيم7 يف احلج وبناء 

وكانت العرب حت��ج إليه، وإمنا كان 
ردم��ًا إاّل أّن قواع��ده معروفة، فلما 
صدر الناس، مج��ع إمساعيل احلجارة 
وطرحه��ا يف جوف الكعب��ة، فلما 
أذن اهلل له يف البناء، قدم إبراهيم7 
فق��ال: ي��ا ُبيّن ق��د أمرن��ا اهلل ببناء 
الكعبة، وكشفا عنها، فاذا هو حجر 
واحد أمحر، فأوحى اهلل عزوجل إليه: 
ضع بناءها عليه، وأنزل اهلل عزوجل 
أربعة أمالك جيمع��ون إليه احلجارة، 
فكان إبراهيم وإمساعيل8 يضعان 
احلج��ارة، واملالئك��ة تناوهلما حتى 
مت��ت اثنى عش��ر ذراع��اً، وهيئا له 
باب��ني: بابًا يدخل من��ه، وبابًا خيرج 
منه، ووضعا عليه عتبًا وش��رجًا من 
حديد على أبواب��ه، وكانت الكعبة 
عريانة، فصدر إبراهيم وقد س��ّوى 
البيت، وأقام إمساعيل، فلما ورد عليه 
الناس، نظر إىل امرأة من محري أعجبه 
مجاهلا، فسأل اهلل عزوجل أن يزّوجها 
إي��اه، وكان هلا بعل، فقضى اهلل على 
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على بعلها، فأس��لى اهلل ذلك عنها، 

وزّوجها إمساعيل...«.14
الرواية مش��تملة على  ولك��ن 
أمر يوه��ن الوث��وق إىل صدورها، 
وهو نظ��ر إمساعيل7 إىل امرأة من 
محري أعجب��ه مجاهلا! كم��ا أّن صدر 
الرواية أيضًا خمالف ملا هو املش��هور 
واملعروف، من كون إمساعيل وأمه يف 
مكة من حني طفولية إمساعيل، ويدّل 
علي��ه أيضًا الرواي��ات الواردة عن 

املعصومني:.15
فقوله: »أمر اهلل عزوجل إبراهيم 
أن حيج وحيج إمساعيل معه ويس��كنه 
احل��رم...« الميك��ن االعتم��اد عليه، 
فالرواي��ة موهونة مضافًا إىل ضعف 
الس��ند، جلهال��ة علي ب��ن منصور 

وكلثوم بن عبد املؤمن.
وكيف كان، فال إش��كال يف أّن 
ارتفاع البيت يف عهد إبراهيم7 
كان أق��ّل م��ن ارتفاعه��ا يف عهد 

سيد الس��اجدين7، س��واء كان 
تس��عة أذرع أو اثين عش��ر ذراعاً، 
فإّن ارتفاعها يف العهد األخري كان 

سبعة وعشرين ذراعاً.
وأما ما قيل من كون الشاذروان 
من البيت، فكان عرض الكعبة أقل 
من عرضها يف عهد آدم وإبراهيم7 
فال دليل عليه، بل الروايات املتقدمة 

تدّل على خالف ذلك.

6 . حكم رفع مسك الكعبة:
من األمور اليت هلا صلة مبس��ألتنا 
هو أنه هل جيوز رف��ع جدار البيت 
بأن يزي��د فيه عم��ا كان أم ال؟ فيه 

وجهان؛ والظاهر جوازه:

وميكن أن يستدّل عليه بأمور:
1. األخبار ال��واردة يف تطورات 

بناء الكعبة:
قد يقال: إّن املستفاد من الروايات 
املتقدمة يف تطورات بناء الكعبة هو 
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ارتفاعها تس��عة  فتارة كان  التغيري، 
أذرع، وأخ��رى مثانية عش��ر ذراعاً، 
وثالثة كان سبعة وعش��رين ذراعاً، 
والكل كانت يف مرأى املعصوم7 
أو بفعل��ه، ف��إّن األول كان ببن��اء 
كان  والثاني  مباشرة؛16  إبراهيم7 
يف مرأى رس��ول اهلل9 وبفعله قبل 
البعثة؛17 والثالث كان مبرأى س��يد 

الساجدين7 وحبضرته.18
فالظاهر أنه ال خصوصّية حلد من 
احلدود يف ارتف��اع الكعبة، بل جيوز 

رفعه بالحد حمدود؛ فتأّمل.
2. األخب��ار الواردة يف أن الكعبة 
ممت��دة من موضعها إىل الس��ماء؛19 
فرفع جدارها ليس بأمر خارج عنها؛ 

فتأّمل.20
إّن مقتض��ى أصل  3. األص��ل: 
الراءة ه��و جواز زيادة مسك الكعبة 
عّم��ا كان عليه؛ ألنه لو ش��ككنا يف 
ج��وازه ومل يت��ّم الدلي��ل، كان من 

الشبهة التحرميية البدوّية، ومقتضى 
أصال��ة الراءة ج��وازه؛ فيجوز رفع 

اجلدار بأّي مقدار كان.

ــاء الطوابق  ــام األول: حكم بن املق
للمطاف:

ــق  الطواب ــاء  بن ــم  حك ــف:  أل
الفوقانّية:

ميك��ن تصوي��ر بن��اء الطوابق 
الفوقانّية للمطاف على صور:

1. بناء الطوابق للمطاف متصلة 
بالكعبة مع رفع جدارها.

2. بناء الطوابق للمطاف منفصلة 
عن الكعبة مع رفع جدارها.

3. بناء الطوابق للمطاف متصلة 
بالكعبة بال رفع جدارها.

4. بناء الطوابق للمطاف منفصلة 
عن الكعبة بال رفع جدارها.

أم��ا الصورتان األوليان، فبعد ما 
تق��دم من جواز رفع ج��دار البيت، 
فال دليل على حرم��ة بناء الطوابق 
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األصل جوازه.

وأما الصورتان األخريتان، فيمكن 
أن يقال بالتفصيل بني الطوابق اليت 
حتاذي جدار الكعب��ة، فيجوز؛ وبني 
الطوابق اليت تكون فوقها فال جيوز.

والدليل على ذلك هو أّن األصل 
جوازه، يف الصورة اليت حتاذي اجلدار، 
بع��د ما مل يكن دلي��ل على حرمته؛ 
ودالل��ة ما ورد يف من��ع رفع األبنية 
فوق الكعبة على حرمته يف الصورة 
ال��يت تعلو عليها؛ وهو ما رواه حممد 
بن يعق��وب، عن حمم��د بن حييى، 
عن حممد بن احلسني، عن علي بن 
احلك��م وصفوان، ع��ن العالء، عن 
حممد بن مس��لم، عن أبي جعفر7 
قال: »ال ينبغي للرجل أن يقيم مبكة 
سنة قلت: كيف يصنع؟ قال: يتحّول 
عنها؛21 وال ينبغي ألحد أن يرفع بناء 

فوق الكعبة«.22

و رواه الص��دوق بإس��ناده عن 
العالء مثله.23 

و رواه أيض��ًا عن أبيه، عن علي 
بن س��ليمان الرازي، عن حممد بن 

خالد اخلزاز، عن العالء، مثله.24
و رواه الشيخ بإسناده عن احلسني 
بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن 

العالء بن رزين، مثله.25
و رواه أيض��ًا بإس��ناده عن علي 
بن مهزيار، عن فضالة، عن العالء، 

مثله.26
و رواه أيضًا بإس��ناده عن موسى 
بن القاسم، عن صفوان، عن العالء 
بن رزين، مثل��ه؛27 إاّل أنه ليس فيه 

صدر احلديث.
بتقريب أّن قول��ه7: »الينبغي« 
ظاهر يف احلرمة؛28 فيحرم رفع البناء 
ف��وق الكعبة، وحي��ث إّن قوله7: 
»بن��اء« مطلق س��واء كان بناء الدور 
يف مكة، أو بناء املس��اجد حتى بناء 
املس��جد احل��رام، فيحرم رف��ع بناء 
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بن��اء الطوابق الفوقاني��ة للمطاف، 
حبيث تفوق على الكعبة؛ وحيث إّن 

الرواية صحيحة، فيتّم املطلوب.
ولك��ن ميكن النق��اش فيه بأنه 
وإن كانت كلمة »الينبغي« دالة على 
احلرم��ة، إال أنه��ا يف الرواية مبعنى 
إّن  الكراهة بقرينة الس��ياق، حيث 
قوله7: »الينبغي للرجل أن يقيم...« 
مبعن��ى الكراه��ة، إذ اإلقامة يف مكة 
سنة ليست حبرام، بل هي مكروهة، 
ألله��م إال أن يق��ال: إّن القرين��ة 
اخلارجية املوجبة إلرادة الكراهة من 
الصدر، التوج��ب محل الذيل أيضًا 
عل��ى الكراهة، وحي��ث إّن الصدر 
ظاهر يف نفس��ه يف احلرمة، وإمنا محل 
على الكراهة مجع��ًا بني األدلة، فال 

سياق؛ فتأمل.
ه��ذا مضافًا إىل التأمل يف جريان 
مقدمات احلكم��ة، ومتامية اإلطالق 
يف كلمة »بن��اء« حبيث كان دااًل على 

حرمة رفع الطوابق اليت من املسجد 
احلرام فوق الكعبة.

فرعان:
ــم بناء الطوابق  الفرع األول: حك
الفوقانية مع عدم جواز رفع جدار 

البيت:
إّن قلن��ا بعدم ج��واز رفع البناء 
فوق الكعبة حتى بناء املسجد احلرام، 
وقلن��ا بعدم جواز رفع جدار البيت، 
ولكن رفع ج��دار البيت على وجه 
غري مشروع، فهل جيوز بناء الطوابق 
الفوقانية حماذاة اجلدار املرفوع أم ال؟ 

فيه وجهان:
األول: عدم ج��وازه؛ ألّن  الوجه 
اجل��دار املرف��وع حي��ث كان غري 
مشروع فهو كالعدم، فالطوابق اليت 
حتاذيه رفعت فوق الكعبة اليت كانت 
يف صدر اإلسالم، فتدل على حرمته 

صحيحة حممد بن مسلم املتقدمة.
الثاني: ج��وازه؛ ألّن رفع  الوجه 



اجل��دار وإن كان حراماً، إال أنه بعد 94
رفعه يصدق عليه الكعبة، فالطوابق 
اليت حتاذي��ه مل تكن ف��وق الكعبة، 
وص��دق الكعبة أمر عريف، وال ريب 
يف أّن الع��رف يرى اجملم��وع كعبة؛ 

فاحلرمة التنايف صدق الكعبة.
    ب��ل ق��د يقال: إنه إن ش��ك 
يف صدق الكعب��ة على اجملموع من 
املوجود،  واجل��دار  املرف��وع  اجلدار 
فالميكن التمس��ك بأدلة حرمة رفع 
البناء فوق الكعب��ة على حرمة بناء 
الطواب��ق، ألن��ه متس��ك بالعام يف 
الشهبة املصداقية له، فريجع فيه إىل 

أصالة الراءة.

ــع جدار  ــي: حكم رف ــرع الثان الف
ــاء الطوابق  ــر إمساعيل مع بن حج

الفوقانية:
بعد القول جب��واز بناء الطوابق 
الفوقانية املتصلة بالكعبة، فهل جيب 
رفع جدار حجر إمساعيل7 مبحاذاة 

الطوابق أم ال؟ فيه وجهان:

الوجه األول:
وج��وب رفع ج��دار احلجر؛ ألّن 
األخب��ار الواردة يف تأس��يس حجر 
إمساعيل7 متكّفل��ة للحكمة اليت 
بعينها موجودة يف الطوابق الفوقانية؛ 

وإليك نّص الروايات:
حممد ب��ن يعقوب، عن حممد بن 
حييى، عن أمحد بن حممد، عن احلسني 
بن س��عيد، عن فضال��ة بن أيوب، 
ع��ن معاوية بن عمار قال: س��ألت 
أباعبداهلل7 عن احلجر أمن البيت 
هو أو فيه ش��يء من البيت؟ فقال: 
»ال، وال قالم��ة ظفر، ولكن إمساعيل 
دفن فيه أّمه فك��ره أن يوطأ، فجعل 

عليه حجرًا وفيه قبور األنبياء«.29
وحمم��د بن يعق��وب، عن حممد 
ب��ن حييى، عن أمحد ب��ن حممد، عن 
علي ب��ن النعمان، عن س��يف بن 
عمرية، عن أبي بكر احلضرمي، عن 
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أم��ه يف احلجر وحج��ر عليها؛  لئال 

يوطأ قر أّم إمساعيل يف احلجر«.30
    وحمم��د ب��ن إدري��س نقاًل 
من ن��وادر أمحد بن حمم��د بن أبي 
نص��ر البزنط��ي، ع��ن احلليب، عن 
أبي عب��داهلل7 ق��ال: س��ألته عن 
احلجر فقال: »إنكم تسمونه احلطيم، 
وإمنا كان لغن��م إمساعيل، وإمنا دفن 
في��ه أمه، وكره أن يوطأ قرها فحجر 

عليه، وفيه قبور أنبياء«.31
الطواب��ق  بن��اء  أّن  بتقري��ب 
الفوقانية م��ن دون حجر معّد لوطإ 
ق��ر أم إمساعيل7 إذ الفرق يف وطإ 
القر بني الطواف يف املطاف املوجود 

و بينه يف الطوابق الفوقانية.
ولكنه يناقش فيه:

 أواًل: بأّن حرمة الطواف تكليفًا 
البناء  من احلجر، التوج��ب حرمة 
ف��وق احلج��ر؛ ألّن مقدم��ة احلرام 
ليس��ت حبرام؛ م��ع أّن حرمة البناء 

فوقه غري وجوب رفع جدار احلجر 
يف الطوابق الفوقانية.

وثاني��اً: بأّن املش��ي يف الطوابق 
الفوقانية للحج��ر، اليعّد عرفًا وطأ 
الق��ر حتى يقال ب��أّن حكمة جعل 
أيضاً،  الطوابق  احلجر موج��ودة يف 

والأقّل من الشك يف ذلك.
وثالثاً: بأّن وط��أ قر أّم إمساعيل 
مل يكن حمرماً، بل الطواف يف احلجر 
باط��ل؛ و ل��ذا جيوز بل يس��تحّب 
الوقوف للدع��اء والصالة فيه، فلو 
كان وطأ قرها حراماً، مل يس��تحب 

الصالة وال الدعاء فيه.

الوجه الثانى:
عدم وجوب رفع ج��دار احلجر 
وج��واز البن��اء فوق احلج��ر؛ لعدم 
الدليل على وجوب رفع اجلدار وال 

حرمة البناء، واألصل عدمهما.
وأما الط��واف ف��وق احلجر يف 
الطواب��ق الفوقانية، فه��و أمر آخر 
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ب: حكم بناء الطوابق التحتانية.
الظاه��ر أنه ال إش��كال يف بناء 
الطوابق التحتانية للمطاف س��واء 
كان��ت متصل��ة بالكعب��ة أم ال، إذ 

الدليل على حرمته، فاألصل جوازه.
وأم��ا بن��اء حج��ر إمساعيل يف 
احلجر  مبحاذاة  التحتاني��ة  الطوابق 
املوجود، فال وجه له بعد عدم جريان 
احلجر  لتأس��يس  املوجبة  احلكم��ة 
يف الطوابق التحتاني��ة، فيجوز بناء 
الطواب��ق التحتانية م��ن دون بناء 

احلجر فيها.

ــم الطواف يف  ــى: حك ــام الثان املق
الطوابق:

ــواف يف الطوابق  ــف: حكم الط أل
الفوقانية:

1. الطواف يف الطوابق الفوقانية 
املتصل��ة باجل��دار املوج��ود، وكون 

املطاف أسفل منه:
الظاه��ر أن��ه الري��ب يف صحة 
الط��واف املذك��ور؛ ألن��ه ط��واف 
بالبيت بال إشكال، واألخبار الدالة 
على وجوب الطواف أو اس��تحبابه 
مطلقة، ال اختص��اص هلا بالطواف 
يف املطاف املوج��ود، إال أن يقال: إّن 
تلك األخبار ليس��ت يف مقام البيان 
من تل��ك اجلهة، ولكن األصل يدل 

على الصحة.
2. الطواف يف الطوابق الفوقانية 
املتصلة باجلدار املزيد فيه بعد رفعه، 

وكون املطاف أسفل منه:
الظاه��ر أيضًا يف ه��ذه الصورة 
هو صحة الطواف؛ سواء قلنا جبواز 
رفع اجلدار أم ال، إذ بعد رفع اجلدار 
يكون الط��واف حوله طوافًا بالبيت 
عرفاً، فال إش��كال في��ه، إال ما تقدم 
من عدم كون األخبار يف مقام البيان 
من تلك اجلهة، ولكن أصالة الراءة 

تكفي يف صحته.
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أيضًا باألخبار اليت يستدل بها على 
صح��ة الطواف ف��وق الكعبة، كما 

تأتي يف الصورة الثالثة.
3. الطواف يف الطوابق املرفوعة 
على الكعبة ؛ س��واء كانت متصلة 

بها أم ال، فيه وجهان: 

الوجه األول: صحة الطواف:
و قد يستدل على ذلك بأمور:

ــة قبلة من  ــا ورد يف أّن الكعب 1. م
موضعها إىل السماء:

حممد بن احلس��ن بإس��ناده عن 
الطاطري، عن حممد بن أبي محزة، عن 
عبداهلل بن سنان، عن أبي عبداهلل7 
قال: »س��أله رجل، قال: صليت فوق 
أب��ى قبيس العصر، فهل جيزي ذلك 
والكعبة حتيت؟ ق��ال: نعم، إنها قبلة 

من موضعها إىل السماء«.32
بتقريب أن قوله7: »إنها قبلة...« 

ظاهر يف أن الكعبة ممتدة من موضعها 
إىل الس��ماء، حيث إّن ضمري )إنها( 
ترجع إىل الكعبة يعين أّن الكعبة من 
موضعها إىل الس��ماء قبلة، الظاهر 
عرف��ًا يف أّن كلها كعبة، فالطواف يف 
الطوابق املذكورة ط��واف بالكعبة، 
كما أّن الصالة يف الطوابق املذكورة 

صالة إىل الكعبة.
وقد يناقش فيه:

 أواًل: بأنه ميكن أن يكون املراد أّن 
القبلة من موضع الكعبة إىل السماء، 
ال أّن الكعب��ة ممت��دة إىل الس��ماء؛ 
و يؤي��ده كالم الس��ائل حيث قال: 
»والكعبة حتيت«، ومل يردعه اإلمام7 
ومل يقل: إنها كعبة من موضعها إىل 

السماء، بل قال: »إنها قبلة...«.
وثانياً: بأنه ولو سلم أّن الرواية 
ت��دل عل��ى أّن الكعبة ممت��دة إىل 
الس��ماء، ولكنها ال تدّل على صحة 
الطواف يف الطوابق اليت تكون فوق 
الكعبة، بل تدّل على جواز الصالة 
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ولو باإلط��الق على صحة الطواف 
املذكور، فبضّم هذا الدليل إىل تلك 
املذكور،  الط��واف  يصّحح  الرواية 
فعل��ى هذا إن مل حي��رز اإلطالق يف 
أدلة الطواف، ال ميكن احلكم بصحة 

الطواف املذكور.
الرواي��ة ضعيفة  ب��أّن  وثالث��اً: 
من حيث الس��ند؛ الش��تمال طريق 
الش��يخ؛33 إىل الطاطري على علي 
بن حممد بن الزبري الذي يف وثاقته 
تأمٌل، وإن اليبعد وثاقته على ما هو 

املقرر يف حمله.
بأنها معارضة بصحيحة  ورابعاً: 
حممد بن مس��لم عن أبي جعفر7 
ق��ال: »...ال ينبغي ألحد أن يرفع بناء 
فوق الكعبة«. بتقري��ب أنه لو كان 
البيت ممتدًا من األرض إىل السماء،  
فال موضوع لرفع البناء فوق الكعبة 
مع أّن اإلمام7 من��ع منه، فالرواية 
ت��دل عل��ى أّن فوق ج��دار البيت 

فليس��ت  الكعبة،  ال يص��دق عليه 
الكعبة ممتدة إىل الس��ماء، فتعارض 

رواية االمتداد لو متت داللتها.
ومبا رواه الصدوق، عن أبيه، عن 
سعد بن عبداهلل، عن أمحد بن حممد، 
عن علي بن احلس��ن الطويل، عن 
عبداهلل ب��ن املغرية، ع��ن ذريح بن 
يزي��د احملاربي، ع��ن أبي عبداهلل7 
ق��ال: »إّن اهلل عزوجل أغرق األرض 
كلها يوم نوح إال البيت، فيومئذ مسي 
العتيق؛ ألنه اعتق يومئذ من الغرق، 
فقلت له: أصعد إىل السماء؟ فقال: 

ال، مل يصل إليه املاء، و رفع عنه«.34
بتقري��ب أّن رفع املاء عن البيت 
كاش��ف عن كون البيت هو البناء 
املوجود، فم��ا فوقه ليس من البيت، 
و إال مل يكن وجه لقوله7: »و رفع 
عنه«، أللهم إال أن يقال: إّن رفع املاء 
عن البيت مبعنى عدم وصوله إليه ال 

رفعه فوقه، فيكون عطفًا تفسريياً.
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األرض إىل السماء:

حممد بن علي بن احلس��ني قال: 
قال الصادق7: »أساس البيت من 
األرض السابعة السفلى إىل األرض 

السابعة العليا«.35
بتقري��ب أن امل��راد من األرض 
السابعة العليا هي السماء السابعة، 
والتعبري عنها باألرض كأنه من جهة 
ع��ّد كل مساء أرض��ًا باإلضافة إىل ما 
فوقه��ا؛36 فعلى هذا يكون الطواف 

يف الطوابق املذكورة طوافًا بالبيت.
وقد يناقش فيه أواًل:

بأّن التعبري عن السماء السابعة 
باألرض الس��ابعة غري صحيح، ولو 
كان م��ن جه��ة عّد كل مس��اء أرضًا 
باإلضافة إىل ما فوقها؛ ألّن الس��ماء 
الس��ابعة ال يكون هلا مساء حتى يقال 
بأنها أرض باإلضاف��ة إليها، مع أنه 
عّر يف الرواية عن اجلميع باألرض.
وثاني��اً: بأّن مح��ل األرض على 

السماء يف الرواية ال دليل عليه، بل 
الظاهر منها أّن البيت أساس��ه ممتدة 
يف األرضني السبعة قبال السموات 
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الس��ماء، ب��ل يكون  امت��داده إىل 
ونفس  السبعة،  األرضني  أساسه يف 
البي��ت يف األرض الس��ابعة العليا 

كما هو املوجود يف مكة.
أّن  الرواي��ات  م��ن  والظاه��ر 
األرضني السبعة متصلة، ولعل املراد 
منها األرض اليت يس��كن فيها ابن 
آدم ظاهره��ا وباطنها؛ وإليك بعض 

النصوص الواردة يف هذا املقام:
منها ما رواه حممد بن يعقوب، عن 
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن 
فضال، ع��ن داود ابن فرقد، عن أبي 
يزيد احلمار، عن أبي عبداهلل7 قال: 
»إّن اهلل بع��ث أربعة أمالك يف إهالك 
قوم لوط... فقال له جرئيل: إنا بعثنا 
يف إهالكهم، فقال: يا جرئيل عجل، 
فق��ال: إّن موعده��م الصبح، أليس 
الصب��ح بقريب؛ فأم��ره أن يتحمل 
هو ومن مع��ه إال امرأته، ثم اقتلعها 
� يعين املدينة � جرئي��ل جبناحه من 

سبعة أرضني، ثم رفعها حتى مسع أهل 
السماء الدنيا يناح الكالب...«.37

ف��إّن الظاهر م��ن قوله7: »ثم 
اقتلعه��ا... من س��بعة أرضني« هو 
كون أس��اس مدينة ق��وم لوط من 
األرض السابعة السفلى إىل األرض 
الس��ابعة العليا، وهي ما يسكن فيه 
ابن آدم يف قبال الس��موات السبع 

اليت منها مساء الدنيا.
ومنه��ا ما رواه حممد بن يعقوب، 
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن 
علي بن معبد، عن عبيد اهلل الدهقان، 
عن درس��ت بن أب��ي منصور، عن 
عطية أخي أبي العرام؛38 قال: ذكرت 
ألبي عبداهلل7 املنكوح من الرجال 
فقال: »... وهم بقية س��دوم، أما إني 
لس��ت أعين بهم أنهم بقيتهم أنهم 
ولدهم، ولكنهم م��ن طينتهم، قال: 
قلت: س��دوم اليت قلبت؟ قال: هي 
أربع مدائن: س��دوم وصريم والدما 
وعمريا ق��ال: أتا ه��ّن جرئيل7 



101 وهّن مقلوع��ات إىل ختوم األرضني 
السابعة، فوضع جناحه حتت السفلى 
منهن، ورفعهن حتى مسع أهل السماء 

يناح كالبهم ثم قلبها«.39
ورواه الص��دوق ع��ن أبيه، عن 
حممد ب��ن حييى العط��ار، عن حممد 
ب��ن أمحد، عن موس��ى ب��ن جعفر 
الس��عدآبادى، عن عل��ي بن معبد، 

عن عبيد اهلل الدهقان مثله.40
وه��ذه الرواي��ة يف الداللة على 
فإّن  الس��ابقة،  كالرواي��ة  املدع��ى 
املدائن املذك��ورة كانت يف األرض 
اليت يس��كنها اب��ن آدم، مع أنه جاء 
يف الرواية أنه��ا قلعت من األرض 

السفلى من األرضني السبعة.
وثالث��اً: بأّن الرواية مرس��لة فال 
اعتب��ار هلا، ول��و كان املرس��ل هو 

الصدوق واملرسلة يف الفقيه.
ورابع��اً: ب��أن ص��دق الطواف 
اليكفي يف صحته، بل البد من قيام 

دليل ولو باإلطالق على صحته.

وخامس��اً: بأنها معارضة مبا تقدم 
يف صحيحة حممد بن مسلم.

ــواف  ط يف  ــواردة  ال ــار  األخب  .3
نوح7 :

حممد بن يعق��وب، عن علي بن 
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن 
احلسن بن صاحل، عن أبي عبداهلل7 
قال: »مسعت أباجعفر7 حيدث عطاء 
ق��ال: كان طول س��فينة ن��وح ألف 
ذراع ومأت��ي ذراع، وعرضه��ا مثامنأة 
ذراع، وطوهلا يف السماء مأتي ذراع، 
وطافت بالبيت، وسعت بني الصفا 
واملروة س��بعة أش��واط، ثم استوت 

على اجلودّي«.41
وحممد بن علي بن احلس��ني، عن 
أبيه، عن س��عد بن عبداهلل، عن أمحد 
بن حممد، عن علي بن احلسن الطويل، 
عن عبداهلل بن املغرية، عن ذريح بن 
يزي��د احملاربي، ع��ن أبي عبداهلل7 
ق��ال: »إّن اهلل عزوجل أغرق األرض 
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العتي��ق؛ ألنه أعتق يومئذ من الغرق، 
فقلت له: أصعد إىل الس��ماء؟ فقال: 

ال، مل يصل إليه املاء، ورفع عنه«.42
بتقريب أّن الرواية األوىل أطلقت 
الط��واف بالبي��ت بطواف س��فينة 
ن��وح7 اليت كان طوهلا يف الس��ماء 
مأتي ذراع، وكانت السفينة على املاء 
الذي رفع عن البيت كما يف الرواية 
الثانية، فيستكشف من الرواية األوىل 
بضميمة الرواية الثانية صدق الطواف 
بالبيت فوق ج��دار البيت، فالطواف 
يف الطوابق، التى تكون فوق الكعبة 

صحيح، كما طاف نوح7. 43
وقد يناقش فيه :

أواًل: بأّن غاية ما يس��تفاد منهما 
صدق الط��واف بالبيت يف الطوابق 
الفوقاني��ة، وأم��ا صحت��ه وإجزاؤه 
يف احلج والعمرة، ف��ال داللة فيهما 
عليها، بل البد م��ن التماس دليل 

آخر عليها.

وثاني��اً: بأّن رواية احلس��ن بن 
صاحل ضعيفة؛ لع��دم وثاقته؛44 نعم 
ال��واردة يف عدم وصول  الروايات 
املاء إىل البيت، وأنه مسي عتيقًا ألجل 

ذلك مستفيضة؛45 فال بأس بها.

ــة  صح ــدم  ع ــى:  الثان ــه  الوج
الطواف:

قد يقال: إّن الطواف يف الطوابق، 
ال��يت تكون فوق الكعب��ة ال يصح، 

وذلك لوجهني:

1. عدم صدق الطواف:
ميكن أن يقال: إّن الطواف عرفًا 
البيت، وحيث كانت  املش��ي حول 
فال يصدق  الكعب��ة،  فوق  الطوابق 
على املشي فيها املشي حول البيت، 
بل هو مشي فوق البيت، فال يصدق 
عليه الطواف؛ وال أقّل من الش��ك 
يف ذلك، ف��ال جيزي، ب��ل البد من 
االحتياط؛ ألنه شك يف مقام االمتثال 
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واجلواب عنه هو عدم الشك يف 
صدق الطواف علي��ه عرفاً، ويؤيده 
بل يشهد عليه إطالق الطواف على 
طواف سفينة نوح7 وإن كان سند 
الرواي��ة ضعيفاً؛ ألنه يكش��ف عن 
إطالقه عند ال��راوي الذي كان من 

أهل اللسان.

2. عدم الدليل على صحته:
ق��د يقال: إّن الطواف املذكور وإن 
كان طوافًا عند العرف، ولكن ال دليل 
على صحته وإجزائه، إذ ميكن أن يكون 
الطواف مقيدًا بكونه حول اجلدار ال 
فوقه، كما أنه مقيد بابتدائه من احلجر 
األسود، وعدم كونه من حجر إمساعيل، 
وكونه بني املق��ام والبيت على قول، 
وحيث ال دليل على صحته، فالبد من 

االحتياط يف مقام االمتثال.
ويناق��ش فيه، بأن��ه وإن مل يكن 
دليل لفظي من اآليات واألخبار على 

صحته، إذ ليست اآليات واألخبار يف 
مقام البيان م��ن تلك اجلهة، ولكن 
الشك يف اش��رتاط الطواف بكونه 
حول اجل��دار املوج��ود يكون جمرى 
الراءة، فاألصل عدم اشرتاطه، كما 
يف األقل واألكثر، فيصّح الطواف يف 
الطوابق الفوقانية، وإن كان خالف 

االحتياط.

ــواف يف الطوابق  ــم الط فرع: حك
الفوقانية فوق حجر إمساعيل:

بعد الفراغ عن صحة الطواف يف 
الطوابق الفوقانية املتصلة بالكعبة، 
الب��د من ال��كالم يف أنه هل يصح 
الطواف فوق حجر إمساعيل يف تلك 

الطوابق أم ال؟  فيه وجهان:

الوجه األول: صحة الطواف
قد يقال: إّن الطواف يف الطوابق 
الفوقاني��ة يف جانب حجر إمساعيل، 
يصّح مطلقًا ول��و كان فوق احلجر؛ 
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يصدق على املشي يف سقف احلجر 
الطواف  ب��ل  الط��واف يف احلجر 
ف��وق احلجر، وال دليل على بطالنه، 

واألصل يقتضي صحته.

الوجه الثاني: بطالن الطواف
ميكن أن يقال: إنه وإن ال يصدق 
عليه الطواف يف احلجر، إال أّن حكمة 
منع الط��واف فيه جارية يف الطواف 
يف س��قفه أيضاً، وهي حرمة قر أّم 
إمساعي��ل7 كما تق��دم؛ حيث إّن 
الطواف يف احلجر يوجب وطأ قرها 
مع أّن الق��ر كان يف باطن األرض، 
فكذلك الطواف يف الس��قف: فإنه 

طواف فوق القر.
ويناق��ش في��ه ب��أّن الطواف يف 
الس��قف اليكون وط��أ القر الذي 
كان يف احلجر عرفاً، خبالف الطواف 
يف احلج��ر، فإنه وطأ القر، وإن كان 
الق��ر يف باطن األرض ويف عمقها، 

فاحلكمة غري جارية فيه.
نعم، إن ش��ك يف ص��دق الوطإ 
وهت��ك احلرم��ة، فاألص��ل يقتضي 
االحتياط؛ للشك يف االمتثال، خبالف 
الش��ك يف اش��رتاط الطواف بعدم 
كون��ه فوق احلجر بع��د إحراز عدم 
صدق الوط��إ، فإنه جمرى الراءة من 

باب األقّل واألكثر.

4. الطواف يف الطوابق الفوقانية 
املنفصلة عن البيت:

ال��كالم يف ه��ذه الص��ورة هو 
الكالم يف الصور املتقدمة، وال زيادة 

فيها إال من جهتني:
األوىل: خ��روج الط��واف ع��ن 
املط��اف، ل��وكان االنفص��ال حبيث 
كان��ت الطواب��ق بعيدة ع��ن مقام 
إبراهيم7 على القول باعتبار كون 

الطواف بني املقام والبيت.
الثانية: الشك يف صدق الطواف 
عرفاً، إذا كان االنفصال حبيث كانت 
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يقتضي االحتياط.

ــى الطوابق  ــواف ف ــم الط ب: حك
التحتانية:

1. الطواف يف الطوابق التحتانية 
املتصلة بقواعد البيت:

قد يق��ال: إّن الط��واف يف تلك 
الطوابق صحيح، وذلك لوجوه:

األول: صدق الطواف عليه عرفاً، 
فيدّل عل��ى صحته األدلة الواردة يف 

أبواب الطواف.
وقد يناقش فيه:

أواًل: بعدم صدق الطواف بالبيت 
يف الطوابق التحتانية سّيما الطوابق 

السفلى.
وثانياً: بأّن أدلة الطواف ليس��ت 
يف مقام البي��ان من تلك اجلهة، فال 

ميكن االستدالل بها على صحته.
الثان��ى: م��ا تقدم من مرس��لة 
الصدوق عن الص��ادق7 أنه قال: 

»أساس البيت من األرض السابعة 
السفلى إىل األرض السابعة العليا«؛ 
فالطواف يف تل��ك الطوابق يكون 

طوافًا بالبيت، فال إشكال.
ويناقش فيه:

 أواًل: بع��دم اعتب��ار الرواي��ة 
لإلرسال.

بالبيت غري  الطواف  بأّن  وثانياً: 
الطواف بأساس البيت.

وثالث��اً: بأّن املراد من الرواية هو 
أّن البيت من األرض إىل الس��ماء 
السابعة على ما قيل. وإن ناقشنا فيه 

كما تقدم.
الثالث: كون الش��ك يف صحته 
من الشك يف األقّل واألكثر، واألصل 

يقتضي صحته.
واجلواب عنه : أّن الش��ك يف صدق 
الطواف عليه، ال يف اعتبار أمر زائد على 
الطواف، من كونه يف الطوابق الفوقانية، 
أو ع��دم كونه يف الطواب��ق التحتانية، 

فاملرجع قاعدة االشتغال ال الراءة.
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عرفاً، فيمكن احلكم بصحته مبقتضى 

أصالة الراءة.

ــت حجر  ــم الطواف حت ــرع: حك ف
إمساعيل7:

إن قلنا بصحة الطواف يف الطوابق 
التحتاني��ة املتصلة بقواع��د البيت، 
فال إش��كال يف عدم جري��ان حكمة 
من��ع الطواف يف حج��ر إمساعيل7 
يف الط��واف حتت احلج��ر، إذ ال وطأ 
للقر، بل يكون القر فوق الطائف؛ 
وعلى هذا لو كان دليل ولو باإلطالق 
على صحت��ه فال كالم؛ وإال البّد من 
الرجوع إىل األصل، واألصل يقتضي 
صحته؛ ألنه شك يف اعتبار أمر زائد، 
واألصل عدمه كما يف األقّل واألكثر.

2. الطواف يف الطوابق التحتانية 
املنفصلة عن قواعد البيت:

قد يقال: إّن صح��ة الطواف يف 

هذه الصورة مشكلة من جهتني:
األوىل: م��ن حي��ث اخلروج عن 
املط��اف؛ فيم��ا كان��ت الطواب��ق 
التحتاني��ة بعيدة عن حم��اذاة املقام، 
على القول بكون الطواف بني املقام 

والكعبة.
الثاني��ة: ع��دم ص��دق الطواف 
بالبي��ت يف هذه الص��ورة، ولو قلنا 
بصدق��ه يف ص��ورة االتص��ال؛ ألّن 
الط��واف يف الطواب��ق املنفصل��ة 
يكون طوافًا باملسجد ال بالبيت، وال 
أقّل من الش��ك، فاملرجع هو قاعدة 

االشتغال.
الق��ول بصدق  هذا كّل��ه على 
املس��جد احل��رام عل��ى الطواب��ق 

الفوقانية والتحتانية.
وأّم��ا إن قلن��ا بع��دم ص��دق 
املس��جداحلرام عليه��ا، فهل يصّح 
الطواف يف تلك الطوابق، أو يشرتط 
يف صحة الطواف كونه يف املس��جد 

احلرام؟ فالكالم يقع يف أمرين:
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عليها.

2. ش�رطية ك�ون الط�واف في 
المسجد الحرام.

ــجد  املس ــدق  ص يف  األول  ــر  األم
ــق الفوقانية  ــرام على الطواب احل

والتحتانية:
قد يقال: إّن املسجد احلرام مكان 
وإمساعيل8  إبراهيم  جعله  خاص 
مسجدًا، فاملسجد احلرام اسم للمكان 
املشخص، وهو سطح األرض املعني 
يف مّك��ة املكرمة، وأم��ا فضاء ذلك 
املكان أو باطنه فليس مبسجد، فبناء 
األبنية فيهما بقصد املسجدية، وإن 
كان يوجب صريورتها مس��جدًا، إال 
أّن اتصافه بوصف خاص، وهو كونه 

املسجد احلرام فال يثبت.
ويؤيده عدم جريان أحكام املسجد 

احلرام على فضائه وباطنه؛ فتأمل.
وقد يناقش فيه بأنه ما الفرق بني 

توسعة املس��جد احلرام يف العرض 
والطول وبني توسعته عمقًا وارتفاعًا؟ 
فكم��ا يصدق املس��جد احلرام على 
املق��دار الزائد يف العرض والطول، 
فكذلك يطلق املس��جداحلرام على 

املقدار الزائد عمقًا أو ارتفاعًا؟
ولكنه جي��اب عنها ب��أّن الفرق 
بينهم��ا بالدلي��ل؛ ألّن الرواي��ات 
ال��واردة عن املعصوم��ني: تدّل 
على أّن أصل املسجد احلرام أوسع 
من املس��جد احلرام املوج��ود فعاًل؛ 

وإليك نّص الروايات:
حممد ب��ن يعقوب، ع��ن علي بن 
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمري، 
ع��ن مجيل بن دراج قال: قال له الطيار 
وأنا حاض��ر: هذا ال��ذي زيد هو من 
املس��جد؟ فقال: نعم، إنه��م مل يبلغوا 
بعد مسجد إبراهيم وإمساعيل8. 46

وحممد بن يعقوب، عن احلس��ني 
ب��ن حممد، ع��ن معلى ب��ن حممد، 
عن الوش��اء ، عن مح��اد بن عثمان، 



ع��ن احلس��ني ب��ن النعم��ان قال: 108
س��ألت أبا عبداهلل7 عما زادوا يف 
املس��جد احلرام فق��ال: »إّن إبراهيم 
ما  املسجداحلرام  حّدا  وإمساعيل8 

بني الصفا واملروة«.47
وحممد ب��ن يعقوب، ع��ن عّدة 
م��ن أصحابنا، عن أمح��د بن حممد، 
عن احلسني بن س��عيد، عن فضالة 
بن أي��وب، عن عبداهلل بن س��نان، 
عن أبي عبداهلل7 ق��ال: »كان خّط 
إبراهي��م مبكة ما بني احل��زورة إىل 
املس��عى، ف��ذاك ال��ذي كان خ��ّط 

إبراهيم7 يعين املسجد«.
ورواه الشيخ بإسناده عن احلسني 

بن سعيد مثله.48
وحممد بن احلس��ن بإسناده عن 
حمم��د بن عل��ي بن حمب��وب، عن 
العباس بن مع��روف، عن أمحد بن 
حممد ب��ن أبي نصر، ع��ن مّحاد بن 
عثمان، عن احلس��ني بن نعيم قال: 
س��ألت أبا عبداهلل7 عم��ا زادوا 

يف املس��جد احلرام عن الصالة فيه، 
فق��ال: »إّن إبراهي��م وإمساعيل8 
حّدا املس��جد ما بني الصفا واملروة، 
فكان الناس حيجون من املسجد إىل 

الصفا«.49
الروايات  تل��ك  من  فاملتحصل 
أّن ما زيد يف املسجد احلرام فهو من 
املسجد، إذ أصل املسجداحلرام الذي 
كان  إبراهيم وإمساعي��ل8  ح��ّده 

أوسع من املسجد احلرام الفعلي.
نعم، ميك��ن أن خيت��ص بعض 
األحكام باملس��جداحلرام الذي كان 
عل��ى عهد رس��ول اهلل9 ال جيري 
فيما زيد في��ه، وإن كان يطلق عليه 
املس��جداحلرام، مث��ل كراهية النوم 

فيه:
حممد ب��ن يعقوب، عن علي بن 
إبراهي��م، عن أبيه، ع��ن محاد، عن 
حري��ز، ع��ن زرارة بن أع��ني قال: 
قل��ت ألبي جعفر7: م��ا تقول يف 
النوم يف املس��اجد؟ فقال: ال بأس به 



109 إال يف املس��جدين: مسجد النيب9 
واملس��جداحلرام؛ ق��ال: وكان يأخذ 
بيدي يف بعض الليل، فيتنحى ناحية 
ثم جيلس، فيتحدث يف املسجداحلرام 
فرمبا ن��ام هو ومن��ت، فقلت له يف 
ذل��ك، فق��ال: إمنا يك��ره أن ينام يف 
املس��جداحلرام الذي كان على عهد 
رس��ول اهلل9؛ فأّما الن��وم يف هذا 

املوضع فليس به بأس.50
ولكن��ه مع ذلك كل��ه ميكن أن 
يق��ّرب القول بك��ون الطوابق من 

املسجداحلرام لوجهني:
األول: صدق املسجداحلرام عليها 
عرفاً، كما هو املشاهد من الزائرين 
لبيت اهلل احلرام، فإنه اليش��ك أحد 
منهم يف كون الدور الثاني والثالث 
من املس��جداحلرام، كما ال يشك يف 
صدقه على الطابق التحتاني، إال أن 
يقال: إّن صدق املسجداحلرام يف نظر 
الع��رف ال يكون ميزانًا يف كونه من 
املسجداحلرام شرعًا بعد كون أصل 

تأسيسه من قبل إبراهيم7.
الثان��ي: أنه ال ري��ب يف صدق 
املس��جداحلرام فيما حفر من أرض 
املس��جداحلرام، حبيث صارت حفرية 
عميق��ة مكش��وفة، فكذلك يصدق 
صارت  إذا  املس��جداحلرام  عليه��ا 

مسقفة؛ هذا يف الطوابق التحتانية.
ري��ب يف ص��دق  ال  وكذل��ك 
املس��جداحلرام إذا ألق��ي يف أرض 
املس��جداحلرام ال��رتاب فص��ارت 
مرتفع��ة؛ ومثله الطابق الفوقاني، إذ 
املعلوم أنه ال خصوصية يف الس��طح 
اخلاص من أرض املسجداحلرام، فال 
فرق بني السطح املوجود، والطوابق 

التحتانية والفوقانية.
ولكن��ه يناق��ش فيه بأن��ه فرق 
واضح بينهما، إذ احلفرية املكش��وفة 
أو األرض املرتفع��ة ه��ي بعينه��ا 
املس��جداحلرام عند العرف، خبالف 
بن��اء الطوابق األخر غري الس��طح 
املوجود فعاًل، فإنه غريها، وإن أطلق 



عليها املسجداحلرام عرفاً.110

ــة  صّح ــراط  اش ــي:  الثان ــر  األم
الطواف بكونه يف املسجداحلرام

ال ري��ب يف ص��دق الط��واف 
بالبي��ت، وإن كان الطائ��ف خارج 
املسجداحلرام، فليس الطواف متقومًا 
بكونه يف املس��جد؛ وإمنا الكالم يف 

صحته خارج املسجداحلرام.
ق��د يق��ال: إّن الط��واف خارج 

املسجد صحيح، وذلك من وجوه:

1. إطالق األخبار
وقد يقّرب صحة الطواف خارج 
اآلمرة  الروايات  بإطالق  املس��جد، 
بالط��واف حيث مل يقي��د الطواف 
بكونه يف املس��جداحلرام، فالطواف 
صحيح س��واء كان يف املسجداحلرام 

أو خارجه.
ولكنه يناق��ش فيه بأّن الروايات 
الواردة مل تكن يف مق��ام البيان من 

تل��ك اجله��ة، ب��ل وردت يف مقام 
التشريع.

واجل��واب عنها، ب��أّن الروايات 
الواردة مل تكن على سياق واحد، بل 
بعضها يف مقام بيان حكم الطواف 
وشرائطه، وحيث مل يذكر فيه تقيده 
بكونه يف املس��جد، ف��ال حمالة يدل 

على صحته مطلقاً:
س��عد بن عب��داهلل )يف بصائر 
الدرجات( عن القاس��م بن الربيع، 
وحممد بن احلسني بن أبي اخلطاب، 
وحممد بن س��نان مجيع��ًا عن مياح 
املدائ��ين، ع��ن املفضل ب��ن عمر، 
ع��ن أبي عب��داهلل7 يف كتابه إليه: 
»ف��إذا أردت املتع��ة يف احلج، فأحرم 
متعة، فمتى  العقيق، واجعله��ا  من 
م��ا قدمت مك��ة، طف��ت بالبيت، 
فتحت  األسود،  احلجر  واس��تلمت 
به، وختمت سبعة أشواط، ثم تصلي 
ركعتني عند مقام إبراهيم، ثم اخرج 
من املسجد، فاسع بني الصفا واملروة، 



111 تفتتح بالصفا، وختتتم باملروة...«.51
وقد يستشكل فيه:

أواًل: ب��أّن ذيل احلديث مانع عن 
انعقاد اإلطالق فيه، إذ قوله7: »ثم 
اخرج من املس��جد...« يكشف عن 
فرض الطواف والصالة يف املسجد.
وثانياً: ب��أّن الرواية ضعيفة من 
حيث السند؛ ألجل عدم اعتبار طريق 
صاحب الوسائل إىل كتب املتقدمني، 
لعدم كونه طريقًا واقعيًا إىل النسخ؛ 

وضعف مياح املدائين.52

2. اإلطالق املقامي
قد يقال: إّن األخب��ار الواردة يف 
أبواب الطواف، وإن مل تكن يف مقام 
البيان حبيث يستكشف منها اإلطالق 
اللفظ��ي، ولكنه حي��ث مل يذكر يف 
رواية اشرتاط صحة الطواف بكونه 
يف املس��جداحلرام، فاإلطالق املقامي 
ي��دّل على عدم االش��رتاط، فيصّح 

الطواف خارج املسجد.

املقامي ال  أّن اإلط��الق  ودعوى 
ينعقد؛ ألّن الطواف كان يف املسجد، 
ومل يكن طواف خارج املس��جد، بل 
ومل ميكن الطواف فيه، فعدم ذكر هذا 
الش��رط ال يوجب نقض الغرض، 
فال إطالق؛ ممنوعة، ألّن أحكام احلج 
والطواف مل تك��ن خمتصة مبن كان 
يف زمن املعصوم��ني: بل كانت 
جمعول��ة بنح��و القضي��ة احلقيقية؛ 
فعلى هذا، لو كان الطواف مشروطًا 
بكونه يف املس��جد فالبد من ذكره، 
وحيث مل يذكر فاإلطالق املقامي يدل 
على صحت��ه يف الزمان الذي ميكن 

الطواف خارج املسجد.

3. األصل
إذا ش��ك يف اش��رتاط صح��ة 
املس��جداحلرام،  يف  بكونه  الطواف 
ومل يك��ن دليل على هذا الش��رط 
نفيًا أوإثبات��اً، فاألصل يقتضي عدم 
اعتباره؛ ألنه من باب األقّل واألكثر.
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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
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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!



159

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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د لكن مدحت مقالتي مبحمَّ داً مبقالتي   ما إن مدحت محمَّ

قال الش��يخ حممدرضا النحوي رمحه اهلل، خممس��اً قصيدة »الردة« املشهورة 
للبوصريي، وكان ختميس��ها باقرتاح حبرالعلوم الطباطبائي، وصدر ختميس��ها 

بهذه املقدمة:

»قصيدة البردة«
)1(

مدح سيدنا ونبينا 
محمد المصطفى9



بسم اهلل الرمحن الرحيم168
أحلمد هلل املمدوح بكل لس��ان، الغين بظاهر حمامده عن االيضاح والبيان، 
بديع الس��ماوات واألرض، باس��ط الفضل يف الط��ول والعرض، والصالة 
والس��الم على سيدنا ونبينا حممد املبعوث حلفظ النظام، املنعوت مبا هو أهله 
م��ن اإلجالل واإلعظام، وعل��ى غّر آله القماقمة األكري��ن، وعلى أصحابه 

اخلضارمة األجنبني.
أم��ا بعد، فيقول أفقر العب��اد إىل رمحة ربه الغين، حممد امللقب بالرضا ابن 

الشيخ أمحد النحوي، بصره اهلل بعيوب نفسه، وجعل يومه خريًا من أمسه:
إني ملا وقفت على القصيدة البديع��ة الغراء، والفريدة اليتيمة العصماء، 
للش��يخ العامل العامل، األديب الكامل، شيخ اإلس��الم واملسلمني، إمام امللة 
والدين، الش��يخ أبي عبداهلل حممد بن س��عيد الدالصي املصري البوصريي، 
تغمده اهلل برمحته ورضوانه، وأفاض عليه ش��آبيب عفوه وغفرانه، وقد سارت 
به��ا على تقادم عهدها الركب��ان، وأذعن هلا بالفض��ل كل قاص ودان، وقد 
تداولته��ا الرواة، وتغنت بها احلداة، وتلقتها مجيع الفضالء واألدباء بالقبول، 
وهبت عليها من قدس اجلالل نس��مات القبول، والناس بني شارح لغامض 
أسرارها، وكاشف لنقاب أستارها، وبني من انرى ملباراتها، وجرى على النسق 
جملاراتها، وبني متعرض هلا بالتخميس، وآخر جانح إليها بالتسديس، وبني من 
سّبع ومّثن ونّقح ما اشتملت عليه من احملاسن، وكل أفرغ يف ذلك جهده، وما 
قّصر من بذل مجيع ما عنده، وما ذاك إال ملا انطوت عليه من احملاس��ن الفائقة، 
واحتوت عليه من املعاني الرائقة، مضافًا إىل ش��رف ممدوحها الذي جادت مبا 
اش��تملت عليه من ذكره تراكيبها، وحسنت مبا تضمنته من وصفه أساليبها، 



169 فشرفت لذلك معانيها، ولطفت ملا هنالك مبانيها:
وهبت هبوب الريح في البر والبحر فسارت مسير الشمس في كل بلدة 

أحببت أن انتظم معهم يف ذلك الس��لك، وأس��توي معهم حبمد اهلل على 
ذلك الفلك، وأن مل أكن من فرس��ان هذا املي��دان، وال ممن ينبغي له أن يثين 
حنو هذه املضائق منه العنان، فقد جتمع احللبة بني الس��كيت واجمللي، واللطيم 
واملصّل��ي، وقد يتزّيى باهلوى غري أهله، وتنزع نفس املرء به للس��مو إىل غري 
حمل��ه، فجنحت يف هذا إىل التس��ميط، راجيًا م��ن اهلل العصمة من اإلفراط 

والتفريط.
لكن مدحت مقالتي مبحمد ما  إن  مدحت  محمداً  مبقالتي 

وأسأل اهلل تعاىل أن جيعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يهديين بها الصراط 
املستقيم، وأرجو ممن وقف منها على ما زلت به القدم، أو طغى به حال جريانه 
القل��م أن يقابل ذل��ك بالعفو والصفح، ويتنكب جادة االعتس��اف باإلزراء 

والقدح، فإّن اإلنسان حمل اخلطأ والنسيان، .. وإّن أوَل ناس أوُل الناس.
وكان الفراغ من ذلك يف يوم الثالثاء الرابع والعش��رين من رجب س��نة 

1201ه� قال:
ما لي أراك حليَف الوجد واأللم * أودى بجسمك ما أودى من السقم

ذا مدمع بالدم املنهل منسجم * أمن تذكر جيران بذي سلم؟!

مزجَت دمعاً جرى من مقلة بدم

أصبحت ذا حسرة في القلب دائمة   ومهجة إثرهم في البيد هائمة

شجاك في الدوح تغريد حلائمة   أم هّبت الريح من تلقاء كاظمة

وأومض البرق في الظلماء من إضم
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نضا لك البني عضباً منه منصلتا   فلست من قيده ما عشت منفلتا

إن كنت تنكر ما بالوجد عنك أتى                       فما لعينيك إن قلت أكففا همتا؟!

وما لقلبك إن قلت استفق يهم؟!

واهاً لصب يراه في الهوى سقم   يُخفى هواه ودمع العني منه دم

فكيف يخفى ومنه القلب محتدم؟!   أيحسب الصب أن احلب منكتم

ما بني منسجم منه ومضطرم؟!

تخفي الهوى وتبيَت الليل في وجل   حيران طرف بعد النجم مشتغل

تبكي بدمع على االطالل منهمل   لوال الهوى لم ترق دمعاً على طلل

وال أرقَت لذكر البان والعلم

منت بسرك عني في الدجى سهدت   وأدمع في مجارى خدك اطردت

وبينات الضنى في اجلسم منك بدت   فكيف تنكر ُحّباً بعد ما شهدت

به عليك عدول الدمع والسقم؟!

قد سار سرك في أهل الهوى علنا   وأنت تخفي الذي أضناك منه عنا

وكم نفى عنك عذري الهوى وسنا   وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا

مثل البهار على خديك والعنم

ــاء على فنن؟! ــاً كل ورق فكم تنوح على األطالل والدمن   مجاوب

هل طيف مّية ولى عنك بالوسن   نعم سرى طيف من أهوى فأرقني

واحلب يعترض اللذات باأللم

ــيٍّ  وال للصبر مؤثرة فدع مالمي فليس النفس مقصرة   عن حّب م

لم يُبق لي الشوق للسلوان مقدرة   يا الئمي في الهوى العذري معذرة

منى إليك ولو أنصفَت لم تلم
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ــم ومن ِفَكر ــاة أداريه سلمَت من دنف عندي ومن سهر   ومن وش

ــتتر ــري مبس شتان ما بني حالينا لذي بصر    َعدتك حالي ال س

عن الوشاة وال دائي مبُنحسم

عذلَت َمن صمَّ عند العذل مسمعه   فخلِّ عنه فليس العذل ينفعه

قد ُقدتني للهدى لو كنُت أتبعه                             محضَتني النصح لكن لست أسمعه

إّن احملب عن العذال في صمم

ــن أملي ــرت م ــا أقص ــودي فم ــدت بف فكم طالئع إنذار وكم رسل   ب

فكيف تطمع في رشدي بعذلك لي؟!   إني اّتهمُت نصيح الشيب في عذلي

والشيب أبعد في نصح عن التهم

أيقظَت نفسي ألخراها فما يقظت   وواعظ املوت وافاها فما ُوِعظت

ــوء ما اتعظت فدع زواجر لوم منك قد غلظت   فإّن أّمارتي بالس

من جهلها بنذير الشيب والهرم

ــا أمرا ــت ملوالها مب ــا أصاخ واهاً لها بالتصابي قّضت العمرا   وم

وال استعدت لزاد إذ نوت سفرا    وال أعدت من الفعل اجلميل ِقرى

ضيف ألَمَّ برأسي غير محتشم

يُبشر املرء لو أصغى وينذره    فيما يُرجيه في العقبى ويحذره

ــا أوقره ــم أني م ــو كنت أعل فساء عندي لسوء الفعل منظره   ل

كتمت سراً بدا لي منه بالكتم

فيا لنفس متادت في عمايتها    واستبدلت بضالل من هدايتها

ــاح من غوايتها فما احتيالي وقد ندت لغايتها؟!   من لي برد جم

كما يرد جماح اخليل باللجم؟!



172
نبت فضيعت الدنيا بنبوتها    ومذ كبت ضاعت األخرى بكبوتها

فإن ترد رّدها عن غيِّ صبوتها    فال تَرم باملعاصي كسر شهوتها

إن الطعام يُقّوي شهوة النهم

ــس قّربت أجال ــهوة نف وال تذرها على ما تشتهي همال   فرب ش

فالنفس طوع الفتى إن جار أو عدال                     والنفس كالطفل إن تهمله شب على

حّب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

ــح وقبيح رحت مدنيه أسخطَت ربك فيما كنت مقصيه   من صال

ــرف هواها وحاذر أن تواليه فإن ترد أن يراك الل مرضيه    فاص

إّن الهوى ما تولى يُصم أو يَصم

ــواء سائمة ال تغترر بهداها فهي رائمة    للغي طبعاً ولألس

فافطن لها وهي بالطاعات قائمة   وراعها وهي في االعمال سائمة

وإن هي استحلت املرعى فال تسم

كم خاتلتك وما زالت مخاتلة؟!   توليك قطعاً تراها فيه فاضلة

ــذة للمرء قاتلة ــنت ل كم زينب عزة بالذل شاملة؟!    كم حس

من حيث لم يدر أّن السم في الدسم؟!

ــن ذي مخبر شنع ال خير في طمع يفضي إلى طبع   ومنظر حس

فساو حاليك في يأس وفي طمع                   واخش الدسائس من جوع ومن شبع

فرب مخمصة شر من التخم

ــفاء قط مذ برئت برتك نفس من األدواء ما برئت    وال انبرت لش

فانهض إلى برئها لو أنها برئت             واستفرغ الدمع من عني قد امتألت

من احملارم والزم حمية الندم
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رمتك منك ُعداة أقصدتك فما   أبقت بقلبك بعد اليوم غير ذما

فكن بطاعة من أنشاك معتصما                 وخالف النفس والشيطان واعصهما

وإن هما محضاك النصح فاتهم

ــا من أخي علم به علما فكم أبادا بكيد منهما أمما    ونكس

فال تكن لهما في حالة سلما    وال تطع منهما خصماً وال حكما

فأنت تعرف كيد اخلصم واحلكم

ــر منعذل ــن هواه غي ــاذل ع فأعجب آلمر قوم غير ممتثل    وع

كم قد نصحت وكم في القلب من دغل               استغفر الل من قول بال عمل

لقد نسبت به نسالً لذي عقم

ــن تأدبه ــاه ع ــؤدب الناس س فيا لقلب متادى في تقلبه    ي

أوجبت أمراً ولم أعمل مبوجبه    أمرتك اخلير لكن ما ائتمرت به

وما استقمت فما قولي لك استقم

ــاء عادلة أفنيت أيام عمري الغض كاملة   وال أرى النفس عما س

ــة ــوت نافل ــل امل ــزودت قب لم أثن نفساً إلى اآلثام مائلة    وال ت

ولم أصّل سوى فرضي ولم أصم

فكم سهرت الدياجي في العكوف على   ما ليس ينفع ال علماً وال عمال؟!

أبيت ليلي مبا لم يغن مشتغال   ظلمت سنة من أحيى الظالم إلى

إن اشتكت قدماه الضر من ورم

كم قد تعرضت الدنيا له فلوى   عنها العنان وما ألوى لها ولوى؟!

وكم طوى كشحه من لذة وطوى   وشد من سغب أحشائه وطوى؟!

حتت احلجارة كشحاً مترف األدم
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ــب ــكل ما في كنوز األرض من نش تطلبته وحاشاه بال طلب         ب

ــب ــن ذه ــم م ــال الش ــه اجلب فصد عما بها من زبرج كذب       وراودت

عن نفسه فأراها أميا شمم

جفته للزهد في الدنيا عشيرته   فما عدت خيرة الرحمن خيرته

ــه ــا ضرورت ــده فيه ــدت زه قد بصرته مبا فيها بصيرته                وأك

إّن الضرورة ال تعدو على العصم

كم صد عن زهرة في روضة وفنن           علماً بتلك الرياض اخلضر خضر دمن؟!

لم يدعه نحوها ضر وطول شجن   وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من

لواله لم تخرج الدنيا من العدم؟!

لوت مبنسبه األنساب آل لؤي           واستقصت املد والعلياء آل قصي

وكم محا عن ضريح احلق شبهة غي    محمد سيد الكونني والَثَقلي

من الفريقني من عرب ومن عجم؟!

كم في »نعم« قد أفيضت من يديه يد             وكم تنزه في »ال« واحد أحد؟!

ــال أحد ــي ف ــر الناه ــا اآلم أتى بأمرين كل منهما رشد    نبين

أبر في قول »ال« منه وال »نعم«

هو الشفيع ملن قّلت بضاعته    في الصاحلات ومن طالت إضاعته

فأعدده للهول إن هالت فظاعته   هو احلبيب الذي ترجى شفاعته

لكل هول من األهوال مقتحم1
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دعا فجّلى العمى عن وجه مذهبه   كما جال البدر ليالً جنح غيهبه

دعا ففاز ملبيه مبطلبه    دعا إلى الل فاملستمسكون به

مستمسكون بحبل غير منفصم

كم من نبّي مع اخملتار متفق            في النعت مختلف في الفضل مفترق؟!

ــاق النبيني في َخلق وفي ُخلق فيا نبياً بفضل فيه متسق    ف

ولم يدانوه في علم وفي كرم

ــق واملاء منبجس به أضاء ملوسى في الدجى قبس   فالبحر منفل

والكل من نوره للنور مقتبس    وكلهم من رسول الل ملتمس

غرفاً من البحر أو رشفاً من الدمي



176
هو املثابة إن طافوا أو التزموا              فالبعض ملتمس والبعض مستلم

ــم ــد حده ــه عن ــون لدي فهم قيام مبا يقضي ويحتكم    وواقف

من نقطة العلم أو من شكله احلكم

ــيرة الل فيما شاء سيرته أعالنه وفق ما تخفي سريرته    وس

ــاه وصورته ــذي متَّ معن ــو ال فهو الصفّي لباريه وخيرته    وه

ثم اصطفاه حبيباً بارئ النسم

إن قال فالدّر يزهو في معادنه    أو جال فالليث يسطو في براثنه

ــريك في محاسنه مبرَّءاً في عاله عن موازنه    منّزه عن ش

فجوهر احلسن فيه غير منقسم

كم حار في كنه معنى ذاته أمم                   فالبعض فيه هدوا والبعض فيه عموا؟!

فدع مقالة من زلت به القدم    دع ما ادعته النصارى في نبيهم

واحكم مبا شئت مدحاً فيه واحتكم

فكم نوابغ آيات وكم صحف    تروى له خلفاً في املد عن سلف؟!

فانسج ألمداحه ما شئت من حتف   وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف

وانسب إلى قدره ما شئت من عظم

كفاه ما من مزيد الفضل خوَّله   من للورى بالهدی واحلق أرسله

ــول الل ليس له فما مقال امرئ باملدح بّجله    فإّن فضل رس

حّد فيعرب عنه ناطق بفم؟!

قد جّل عن قدرها قدراً وجّل ُسما؟! كم آية نّكست من جاحد علما  

ــدره آياتُه عظما ــبت ق كي ال تضل به لو ناسبت أمما    لو ناس

أحيى اسمه يدعى دارس الرمم
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ــوى مكذبه ــرّد في صدقه دع وافى بأعجب برهان وأغربه    يَ

ــم ميتحنا مبا تعيى العقول به ومذ دعانا إلى إفصاح مذهبه    ل

حرصاً علينا فلم نرتب ولم نَهم

ــرؤ ودرى ــاط مبعناه ام ــا أح دنا فشط فأعيا كنهه البشرا    فم

وكلما امتحنوا في ذاته نظرا    أعيا الورى فهم معناه فلست ترى

للقرب والبعد فيه غير منفحم

داني التواضع سامي املد ذو حيد   فالنفس في صبب واملد في صعد

فأعجب ملقترب للعني مبتعد                 كالشمس تظهر للعينني من بعد

صغيرة وتكل الطرف من أمم

ــه خليفت ــاه  ملعن ــه  ينب ــم  ول قد هذب الل إعظاماً خليقته    

فكيف يبلغ ذو جهد طريقته    وكيف يدرك في الدنيا حقيقته

قوم نيام تسلوا عنه باحللم؟!2

لها تتمة في العدد القادم.
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1 . ه��و احلبيب الذي ترجى ش��فاعته * 
لكل هول من األهوال مقتحم؛ كتب 
هذا الش��عر على ب��اب بيت فاطمة 
الزه��راء3 يف املس��جد النب��وي 

الشريف.
2 . أعيان الشيعة، السيد حمسن األمني9 : 
303 � 310 ؛ جملة تراثنا � مؤسس��ة آل 

البيت: 60 : 326 � 331.



آية اهلل الشيخ حممدعلي التسخريي

األمني العام للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية

إّن )الوحدة اإلس��المية( ه��ي إحدى خصائص األمة اإلس��المية املهمة، 

مقالة وحوار: 

1ـ احلج جّو منوذجي للتقريب و الوحدة  

:



وال ميكن أن نتصور أمة إس��المية 180
متكاملة الشخصية دومنا تصور هلذه 
األمة  تكون  وبدونه��ا  اخلصيصة، 
قد فقدت الكث��ري من خصائصها 
األخ��رى؛ ورمبا تك��ون قد فقدت 
خاصية اإلميان الصادق باهلل العظيم، 

وبطريقها اإلسالمي الواحد.
وال تع��ين الوحدة اإلس��المية 
قولب��ة كل األف��كار، ووحدة كل 
األمناط الفكري��ة والذوقية، وأمثال 
ذلك، فإّن ذلك من املستحيل؛ وإمنا 
تعين االستجابة للرنامج اإلسالمي 
املخطط، وتكوين أمة تقيم التوازن 

بني خطني اساسيني:
االخت��الف  ه��ذا  أحدهم��ا: 
واالمكانات  األذواق  بني  الطبيعي 
وزواي��ا  العلمي��ة،  واملس��تويات 
النظ��ر، والثقافات واألدلة، وكيفية 
االس��تنباط، والقناعات التحقيقية، 
وأمثال ذلك، من األسباب الطبيعية 
ال��يت تنتج االخت��الف، وقد حبثها 

علماؤن��ا األج��الء من��ذ القرون 
العديدة.

وثانيهم��ا: لزوم املوقف املوحد 
يف جماالت عديدة أهمها:

اإلس��المية،  األص��ول   � أ 
األوىل اليت تق��ع موقع البديهيات 
اإلس��المية، فيج��ب أن تش��كل 

املساحات الفكرية املشرتكة.
ب � األخالقي��ة العام��ة ال��يت 
تشكل اخلصيصة املشرتكة األخرى، 
بل يتعدى األمر هذه املس��احة إىل 
حيث يشغل كل اخلصائص العامة 
لألمة اإلسالمية ؛ فيجب أن يعمل 
كل املس��لمني على التحلي بهذه 
اخلصائ��ص، أو عل��ى أن تتحلى 

أمتهم بها.
ج � تطبيق الشريعة اإلسالمية 
على كل جوانب احلياة، وميكن أن 
يعد هذا م��ن البديهيات الفقهية 
لإلس��الم، باعتباره أطروحة حياتية 
جاء األنبياء مجيعًا ليعدوا البش��رية 
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:

لتقبلها وتطبيقها.
د � املوقف السياسي املوحد من 
القضايا العاملية، وخصوصًا يف قبال 
أعداء القضية كلها، وهم املشركون 
واملنافقون واملس��تكرون، والعمل 

على الدفاع عن بيضة اإلسالم.
هذه � إمجااًل � هي اجملاالت اليت 

جيب أن تتوحد فيها األمة.
ف��إذا مت هذا عدن��ا إىل ما قلناه 
م��ن أّن األمة اإلس��المية جيب أن 
حتقق ه��ذا التوازن ب��ني اخلطني، 
فتضم��ن من جهة تدف��ق األفكار 
املفيدة،  االجتهادات  اجلادة، ونشاط 
يف نف��س الوقت الذي تضمن فيه 

املوقف املوحد يف اجملاالت اآلنفة.
وهناك برنامج إس��المي واسع 
لتحقيق هذا التعادل، وال نستطيع 
أن نتن��اول كل أطراف��ه هنا، فهو 

واسع األبعاد.
واحلقيق��ة أّن م��ن يلحظ األمور 
التالية يدرك عمق التخطيط اإلسالمي 

لتحقيق الوحدة اإلسالمية وهي:
أواًل: إّن الوحدة اليت يسعى هلا 
اإلسالم تقوم على أساس العقيدة 
والعاطفة معاً، وال��يت يتم التعبري 

عنها بوحدة القلوب.
العقيدة اإلس��المية يف  وجممل 
العاطفي  الش��د  وبرنامج  أصوهلا، 
اإلسالمي يتكفالن مبا ال مزيد عليه 

بتحقيق ذلك بأروع صورة.
ثانياً: إّن النظام اإلسالمي يوقف 
املسلمني مجيعًا دومنا أي متييز أمامه 
على حد س��واء، ويشعرهم بلزوم 
جتاهه  املشرتكة  مسؤولياتهم  حتمل 
دومنا أي تقص��ري، وإال وجه اللوم 

للجميع على حد سواء.
ثالثاً: حذف اإلسالم كل مقاييس 
التفاض��ل، وأبقى عل��ى املقاييس 
املعنوي��ة فق��ط، وه��ي: )التقوى، 
والعلم، واجلهاد، والعمل( ال غري؛ 

ووفر بذلك أروع أرضية للوحدة.
رابعاً: هناك مساحات فعلية تشعر 
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الشريعة من ملكية عامة ألفراد األمة 

يف )األراضي املفتوحة بالقوة(.
خامساً: ويقف نظام العبادات يف 
طليعة النظم اليت تؤدي إىل تعميق 
والتقريب،  والت��وازن،  العقالنية، 
يقف  حيث  اإلس��المية،  والوحدة 
املس��لمون يف كل بقاع األرض يف 
وقت واح��د � عرفًا � متجهني إىل 
مكان واحد، ومرددين ذكرًا واحدًا، 
ومؤدي��ن لعمل واح��د، وملتزمني 

بشروط واحدة.
وح��ني تدخل األمة اإلس��المية 
كله��ا يف عملية تربوية كرى يف كل 
سنة شهرًا واحدًا وذلك مبلء إرادتها، 
فهي تتدرب على اسرتجاع إنسانيتها، 

وتعميق جذورها يف النفوس.

احلج عملية تربوية رائعة
وهكذا نصل إىل احلج كعملية 
تربوي��ة رائعة، جيتم��ع فيها ممثلو 

اإلنسانية املس��لمة، من كل حدب 
وصوب، ليتدرب��وا فيها على أمور 
منافع كرى  كثرية جدًا، وليحققوا 
هل��م يف حياتهم املعنوي��ة واملادية، 
فتنغرس يف نفوس��هم معاني األمة 
حول  الطائفة  العاب��دة  الواح��دة 
التوحيد، والرافضة للنظم الوضعية 
واألخ��الق الصنمي��ة، وامللتزم��ة 
حبدود اهلل وحرماته، والنازعة لكل 
العناصر املفرقة ماديًا بني البش��ر، 
واحملاسبة  املش��ركني،  من  واملترئة 
نفس��ها وحكامها على ما اكتسبوا، 

وغري ذلك من الفوائد اجلمة.
ولكي يضمن اإلس��الم للحج 
أن ي��ؤدي دوره الوحدوي العظيم 
يف حياة األمة، فقد ق��رن به أمورًا، 
وخص��ه خبصائ��ص كله��ا تعمل 

بتناسق على حتقيق أهدافه.
فهناك الظ��روف املكانية حيث 
بي��ت التوحي��د ال��ذي خصه اهلل 
خبصائصه يوم خلق األرض، والذي 
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بناه أبو التوحيد إبراهيم7 والذي 
حيم��ل يف كل جنبات��ه بصم��ات 
طليعته��ا بصمات  األنبي��اء، ويف 
الرسالة اإلسالمية وقادتها العظام.

الزمانية حيث  الظروف  وهناك 
الشهر احلرام، وحيث األيام العشر 
ال��يت يهبه��ا اهلل للبش��رية، لكي 
تستكمل استعدادها لقبول الرسالة 

اإلهلية، ويتبع هذه الظروف.
العودة  ي��وم  العي��د،  وهن��اك 
اإلنسانية إىل ربها، والعودة اإلهلية 

بالرمحة للعبيد.
املعنى،  الرائعة  املناسك  وهناك 
وكل منه��ا يرمز إىل عط��اء كبري، 
كاإلح��رام،  س��خي،  ومضم��ون 
والنحر،  والوق��وف،  والط��واف، 
واحلل��ق، والرم��ي، وغريه��ا من 

املناسك اجلمة التعبري.
وهن��اك األذكار واألدعي��ة اليت 
تتناغ��م م��ع تلك املناس��ك غاية 

التناغم، وحتقق اهلدف املنشود.

ولكي تتم الش��ريعة اإلسالمية 
اجلو املنشود للتأثري، طرحت فكرة 
القدسية واألمان، هلذا املكان وهذه 

الفرتة، فأكملت بذلك العطاء.
وهاتان الصفتان متلكان مضامني 

اجتماعية كرى نلخصها مبا يلي:
أواًل: اإلشعار بأّن البيت احلرام 
وهذه البقعة املقدسة اليت حتيط به، 
هي مدار حركة األرض، وأّن على 
البش��رية إذا أرادت لنفسها األمان 
م��ن األه��واء، واآلهل��ة الوهمية، 
والضي��اع يف متاهات الضالل، أن 
تطوف حول ه��ذا البيت، وتعمل 
بالش��ريعة اليت تبشر بها، وتتأصل 
يف وجوده��ا معان��ي التوحيد اليت 
يرم��ز إليها، فاألم��ان احلقيقي هو 
أمان ه��ذا البيت، واألمان احلقيقي 
هو األم��ان الذي ينبع من االعتقاد 
باهلل العظيم، وااللتجاء إليه تعاىل، 
وهو القادر املطلق، واألمان املطلق 
للخائفني، والرحيم الودود بعباده، 
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حزن على املاضي.

إن��ه أم��ان اللج��وء إىل نظام 
اهلل، والتخل��ص من ضالل النظم 

الوضعية.
وإنه أمان اللجوء إىل رضا اهلل، 
كمقياس موحد للبشرية، والتخلص 

من املقاييس املادية املمزقة.
وإنه أمان التالحم بني القلوب 
املخلص��ة ال��يت تعم��ل لتحقيق 

خصائص األمة اإلسالمية.
وإن��ه أمان األجيال اإلنس��انية 
املتتابعة على خط واحد، ترتس��م 
سبيل األنبياء، وتنفذ أوامر اهلل تعاىل 

كاملالئكة املطيفني بعرش اهلل.
أمان احلامل��ني لعلم اهلل،  وإنه 

ولواء اإلسالم احلنيف.
كل ه��ذه املعان��ي يبعثه��ا يف 

النفوس هذا احلكم اإلهلي املهم.
أمرياملؤمن��ني  اإلم��ام  يق��ول 

علي7:

بيته  »وف��رض عليك��م ح��ج 
احل��رام، الذي جعله قبل��ة لألنام، 
يردون��ه ورود األنعام، ويأهلون إليه 
ولوه احلمام، وجعله سبحانه عالمة 
وإذعانهم  لعظمت��ه،  لتواضعه��م 
لعزت��ه، واخت��ار من خلق��ه مساعًا 
أجابوا إليه دعوته، وصدقوا كلمته، 
ووقفوا مواقف أنبيائه، وتش��بهوا 
مبالئكته املطيفني بعرش��ه، حيرزون 
األرباح يف متجر عبادته، ويتبادرون 
عند موعد مغفرته، جعله س��بحانه 
وللعائذين  علماً،  لإلسالم  وتعاىل 
حرماً، ف��رض حقه، وأوجب حجه، 

وكتب عليكم وفادته«.1
وحن��ن نالحظ يف ه��ذا النص 

الشريف التأكيد على:
أ � االرتباط العاطفي لألنام بهذا 

البيت احلرام، تواضعًا لعظمة اهلل.
ب � االختي��ار والتوفيق اإلهلي 
جملموعة من كل منطقة ليمثلوا كّل 
األرض يف هذه ال��دورة التدريبية 
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السماوية الرائعة.
ج � إّن هؤالء يش��عرون بأنهم 
بهذا جييبون دع��وة اهلل، ويصدقون 
بكلم��ة اهلل، وميش��ون عل��ى خط 
بعد تصور حج  أنبيائه؛ )خصوصًا 

األنبياء مجيعًا هلذا البيت(.
ويتشبهون مبالئكة اهلل الطائفني 
ح��ول العرش )من حي��ث تنفيذ 
أوام��ر اهلل، وج��ذب الك��ون كله 
ه��ذا  ويس��تغلون  اهلل(،  لطاع��ة 
املوس��م إلمناء التكامل العبودي يف 
وجودهم، واحلص��ول على املغفرة 

اإلهلية املنشودة.
ثانياً: اإلشعار بضرورة أن يكون 
للناس مركز يقول فيه كل مس��لم 
كلمته بكل حرية، ويتبادل املؤمنون 
فيه األفكار، دومنا س��لطة من جبار 
أو حاكم مهم��ا كان لونه ومنزلته، 
فيتحول احلج م��ن خالل ذلك إىل 
مؤمتر عاملي، يتجمع فيه ممثلو األمم، 
ويتدارس��ون أحواهل��م، وما حييط 

مبجتمعاتهم من خماطر ومش��اكل، 
وما ينبغ��ي أن يطرحوه من حلول، 
ويتعرفون على الوسائل اليت ينفذ 
فيه��ا كل ف��رد مس��لم واجبه جتاه 
الدس��ائس  ويالحظون  اآلخرين، 
املعادية  االس��تكبارية  واملخططات 
ملس��ريتهم التوحيدي��ة اخلالص��ة، 
وين��ددون به��ا، ويتعرف��ون على 

أساليب الوقوف املوحد بوجهها.
ورمبا اس��تطعنا أن نستفيد هذه 
املعاني م��ن التقارن اآلتي يف اآلية 
الكرمي��ة: )َو إْذ َجَعْلَن��ا اْلَبْي��َت َمَثاَبًة 
ِللنَّ��اِس َوأْمنًا( وهذه حقيقة أش��ار 

إليه��ا الكث��ري ممن درس��وا هذه 
الش��عرية اإلس��المية املهمة، حتى 
مسي احل��ج باملؤمتر احلّر الس��نوي 

العام للمسلمني.
هذا، وق��د كان احلرم كما رأينا 
موضعًا مقدس��ًا يق��ول فيه الناس 
آراءه��م ب��كل حري��ة، حت��ى يف 
اجلاهلية، األمر الذي كان يس��تفيد 
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املباركة بكل حرية متامًا كما استفاد 
من انتس��اب البيت إلبراهيم7 
إلحي��اء نداء إبراهي��م التوحيدي، 

ونفي شبهات اليهود والنصارى.
ثالث��اً: اإلش��عار بالتالحم بني 
القدس��ية واألمان، يف ظل احلكم 
اإلهل��ي األصي��ل.. وإن��ه إذا كان 
احلرم هلل � ول��ذا صار حماًل لألمن 
والق��دس � ف��إّن كل الوجود هلل، 
وإّن إش��عاعات هذه احلقيقة لتمتد 
إىل كل الوج��ود، ول��ذا فال جمال 
ألي طغي��ان، أو ختويف، أو إرعاب 
املؤمنني باهلل، ف��إذا مل تتحقق هذه 
احلقيق��ة يف كل األرض، فإّن على 
املؤمن��ني أن يعملوا على توس��عة 
هذه الدائرة املقدسة اآلمنة، لتصل 

إىل مرحلتها الشاملة.
رابعاً: كم��ا قد تك��ون هاتان 
واألمان(  )القدس��ية  اخلصيصتان 
سرًا من أس��رار اجنذاب القلوب 

إىل هذه البقع��ة الطاهرة، والتنعم 
بعطائها الكبري، وهو ما الحظناه يف 
النص السابق عن اإلمام علي7	
حينم��ا ق��ال: »ويأهلون إلي��ه ولوه 
احلمام«. إّن القلوب ترد هذه األماكن 
الطاهرة بكل عشق وولوه، وتتطهر 
يف أجوائه��ا املضمخ��ة بالطه��ر 
اإلهل��ي النقي، وترج��ع إىل حياتها 
االجتماعية، بعيدة عن أوضار املادة، 
سليمة طاهرة، تتلقى العطاء اإلهلي 
بكل صف��اء، وتنش��ر الرمحة الود 
والعطف يف أرج��اء اجملتمع، موفرة 
اجل��ّو العاطفي املطلوب يف اجملتمع 

اإلسالمي.
ه��ذا باالضاف��ة إىل أّن اجل��ّو 
العاطفي امللتهب حبًا يدع القلوب 
أكثر استعدادًا وإقبااًل على العبادة، 
واستماع الوحي، والتعلق باملضامني 
اليت ترمز إليها عملية احلج، وما هي 
يف الواقع إال تربية عبادية سياسية، 

على إقامة اجملتمع املسلم هلل.
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خامساً: ثم إّن هذا األمان املعطى 
واألعشاب،  واحليوان،  لإلنس��ان، 
واألرض، يف هذه البقعة املقدس��ة، 
ليعر ع��ن تالحم طبيع��ي رائع 
بني عناصر الكون، لتحقيق هدف 

اإلنسان الكبري.
وق��د ج��اءت رواي��ات تؤكد 
اإلنس��ان  بني  الطبيعي  التواف��ق 
والطبيعة يف عملي��ة احلج، بل يف 

كل املسرية احلياتية.
وق��د ج��اءت الرواي��ة ع��ن 
الرس��ول9 إنه عندم��ا رجع من 
املدينة  تبوك وأش��رف على  غزوة 
ق��ال: »هذه طابة وه��ذا جبل أحد 

حيبنا وحنبه«. 2
وقد روى املرحوم الكليين بإسناده 
ع��ن جابر، عن أبي جعفر7 قال: 
»أحرم موس��ى من رملة مصر قال: 
ومر بصفائ��ح الروحاء حمرمًا يقود 
ناقة خبطام م��ن ليف عليه عباءتان 

قطوانيتان، يليب وجتيبه اجلبال«.

وروي ع��ن اإلم��ام الباقر7 
قال: »ق��ال أمرياملؤمنني7: ما من 
مهل يهل بالتلبية إال أهل من عن 
ميينه من ش��يء إىل مقطع الرتاب، 
ومن عن يساره إىل مقطع الرتاب، 
وقال له امللكان أبشر يا عبداهلل وما 

يبشراهلل عبدًا إال باجلنة«.3
إّن ه��ذه املعاني لترتك أثرها يف 
نظرة اإلنس��ان إىل الكون واحلياة، 
وتذكره بأّن الكون معه إن سار يف 
خط األنبياء، وراح حيقق مقتضيات 
اخلالف��ة اإلهلي��ة يف األرض، ويبين 

اجملتمع العابد املسلم.
وهكذا جند أّن احلج يشكل اجلّو 
النموذج��ي الذي يت��م فيه تقارب 
الوحدة  لتحقيق  املمه��د،  األفكار 
يف املواق��ف العملي��ة، والتوازن، 
املطلوبة؛  والعقالنية  والوس��طية، 
كل ذلك يف إطار رائع من العبودية 
اخلالص��ة، والتق��دس العرفان��ي 

اجلميل.
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لقد أمر اهلل املسلمني بالوحدة، ونبذ الفرقة؛ حيث قال:
)َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهلِل َجميعًا َو ال َتَفرَُّقوا (

ومن ه��ذا املنطلق أصبحت وحدة األمة اإلس��المية أمرًا ضرورياً، 
وبها تقّوي األمة، وتس��تعيد جمدهاً، وتبلغ عظمتها، وحيصل املسلمون 

بها على الصالح والفالح.
وتقيض الوحدة وبركاتها هناك الفرقة والش��تات اللتان تضعفان 

األمة، وجتلبان هلا الفشل والذل.
وكأّن أعداء اإلسالم بعد أن يئسوا من مواجهة املسلمني؛ عمدوا إىل 
بث الفرقة واخلالف بني أبناء األمة، س��عيًا منهم للوصول إىل مآربهم 

ومطامعهم، من خالل الشعار التقليدي للمستعمرين: »َفرِّق َتُسد«.
وما أش��به الي��وم بالبارحة؛ فقد عمد أعداء األمة اإلس��المية لبّث 
الفرقة بني أتباع املذاهب اإلس��المية؛ بل وتفّننوا يف ذلك حتى أصبح 
األمر أكثر تعقيدًا؛ فعلى العلماء وأتباع املذاهب اإلسالمية واحلكومات 
والدول اإلس��المية، أن تعي هذه الفتنة، وتكون على أهبة االستعداد 

ملواجهة هذه املؤامرة الكرى اليت خطط هلا أعداء اإلسالم.
وقد أجري هذا احل��وار مع األمني العام للمجمع العاملي للتقريب 
بني املذاهب اإلس��المية مساحة آية اهلل الش��يخ حممدعلي التسخريي؛ 

حول ذلك املوضوع:

اسباب تشتت األمة اإلسالمية
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ــدة؛ وأكدتها  ــلمني بالوح ــن أن القرآن الكريم أمر املس  بالرغم م
ــريفة والعقل؛ لكّننا مل نر حتققها على أرض الواقع  األحاديث الش

بني أبناء األّمة اإلسالمية ؛ ملاذا؟
آية اهلل التسخريي: بسم اهلل الرمحن الرحيم، كما تفضلتم وبالرغم 
من أن القرآن الكريم أمر املسلمني باإللتزام بالوحدة، وأكد ضرورتها 
من خالل تبيني أدلة حمكمة؛ لكننا نعيش يف وضع وهن وهش. وأحاطت 
بنا الفنت واخلالفات؛ وراح البعض يقسم األمة على أساس اللغة؛ فيما 
ذهب اآلخرون لتصنيفها على أساس املذهب؛ وجلأ اآلخرون للظروف 

اجلغرافية وهكذا دواليك... حتى متزقت األمة!... 
لكن أعتقد أن أهّم أس��باب متزيق األمة اإلس��المية هي األسباب 
اخلارجية؛ أي أعداء اإلس��الم واملس��لمني. فعلى م��دى التاريخ حاول 
األعداء؛ متزيق هذه األمة وتشتيتها؛ ومنذ الصدر األول لإلسالم، ومنذ 
ازدياد توغل الغرب يف البالد اإلس��المية، وجدناه يضاعف من جهوده 

ملنع حتقيق أي نوع من أنواع الوحدة بني املسلمني.
وأعتقد أن عوامل أخرى مثل عمالة بعض احلكام، وأصحاب املصاحل 
املادية، الذين حياولون احلصول عليها كانت وراء ذلك، حتى أن بعض 

زعماء املذاهب راح يفكر مبصاحله أكثر من مصاحل األمة اإلسالمية.
كم��ا أن اجملموعات التكفريية واملتطرفة اليت تعتر نفس��ها احلقيقة 
املطلق��ة، وترم��ي اآلخرين بالكف��ر والضالل؛ س��اعدت على تبديد 

وتشتيت مشل األمة.



ــة الثالثة 190 ــى ماذكرمتوه؛ إذاً جيب إزالة العوامل الرئيس  بناءاً عل
اليت أدت إىل متزيق وتفريق األمة؛ وهنا نتساءل ما هي اخلطوات 

اجلادة إلزالة هذه العوامل؟
آية اهلل التس��خريي: حن��ن نعتقد؛ لتخليص ه��ذه األمة وللوصول 
للوحدة، جيب إزالة ه��ذه العوامل؛ جيب تقليل نفوذ وتوغل األجانب 
واحلكام املفس��دين يف البالد اإلسالمية كما جيب السيطرة على األمور 

املثرية للفنت.
وملثل هذا العمل جيب رفع مس��توى وعي املس��لمني، ونشر ثقافة 

اإلميان باملعنويات والغيبيات.

ــاب املصاحل،  ــرون بالدين، وأصح ــتعمار، واملتاج ــتكبار واالس  اإلس
والسلطويون، عارضوا اإلسالم منذ الصدر األول، وحاولوا كثرياً يف 

بّث الفرقة بني أبناء األمة اإلسالمية.
ويف القرون املاضية األخرية، استخدمت الدول اإلستكبارية األساليب 
نفسها، ولكن بطرق أكثر فنيةـ  علماً أننا ال نتوقع من أعداء اإلسالم 
ــفـ   ــالميةـ  ومع كل األس ــكـ  لكن بعض حكام الدول اإلس ــري ذل غ
ــالم؛ لكن يف باطن أنظمتهم ال يعتقدون  يتظاهرون بإنتمائهم لإلس
بذلك، بل وال يسمحون بتحقيق الوحدة اليت يطرحها القرآن؛ على 
ــد اجملموعات التكفريية الضلع الثالث هلذا املثلث  صعيد آخر جتس

املشؤوم؛ كيف تنظرون إىل ذلك من الناحية التارخيية؟
آيةاهلل التس��خريي: عندما ظهر اإلسالم؛ جاء بتوس��يع العقالنية؛ 



191

:

وكلما توسعت العقالنية نرى اجملتمع يسري باجتاه الوحدة.
ففي بداية تش��كيل املذاهب ورغم وجود االختالفات النظرية بني  
أئمة املذاهب أنفسهم، إاّل أّنهم كانوا حيرتمون الطرف اآلخر باعتباره 
مس��لماً، وحيتفظون بعالقاتهم العقالنية. فكان اإلختالف يف اإلجتهاد، 
وكانت احملبة واألخ��وة موجودتني أيضاً، ومل يكّف��ر أّي طرف الطرف 
اآلخر؛ لكن بعد عدة قرون؛ وجدنا القضية املذهبية انقلبت إىل قضية 
طائفي��ة، وأصبح أتباع كل مذهب يتصورون بأنهم هم أصحاب احلق؛ 
واحلقيقة لديهم فقط؛ وأّن اآلخرين خارجون عن األمة وليسوا منها!...

 هل أن نقل مرحلة االختالف من اخلطأ والصواب  إىل مرحلة الكفر 
واإلميان، يعين بداية مرحلة التفريق بني أبناء األمة اإلسالمية؟

آيةاهلل التسخريي: بالتأكيد؛ فاملتعصبون وأصحاب املصاحل بدأوا من 
هذه النقطة. فعندما بدأت خطوة التكفري والتفسيق؛ صّعد السفهاء من 
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وللحد من هذه الظاهرة علينا س��وق أتب��اع املذاهب للتعقل، ونقل 

االختالف من مرحلة الكفر واإلميان إىل مرحلة اخلطأ والصواب.

ــوا من مرحلة  ــرق وأتباعهم انتقل ــول أن زعماء الف ــاك من يق  هن
املعنوية والعقالنية إىل األنانية، هل هذا صحيح؟

آي��ةاهلل التس��خريي: يف احلقيقة كان األمر كذل��ك؛ فكلما ابتعدوا 
عن القراءة الصحيحة لإلس��الم؛ اقرتبوا من ه��وى النفس واملصاحل 
املادية؛ وابتلوا بالطائفية، والفنت املذهبية، والتكفري، وما إىل ذلك؛ حتى 
بلغ بهم األمر؛ لينزلوا ذات يوم إىل الش��ارع، ويذحبوا الشيعة ويريقوا 
دماءهم؛ ويف اليوم التالي يفعلون نفس األمر بالسنة، وينسبوه للشيعة، 

وقد تكررت احلالة عدة مرات!...

ــيعة، وال من أهل  ــذه اجملازر ليس من الش ــع كون أن من يقوم به  م
ــعل  ــيد خالد مش ــو التدخل األجنيب؟ كما قال الس ــنة؛ فهل ه الس
ــة للتدخل  ــطيين كان نتيج ــال الداخلي الفلس ــراً: إن اإلقتت مؤخ

األمريكي ـ اإلسرائيلي!
آيةاهلل التس��خريي: نعم؛ ف��إّن الكثري من األخط��اء مصدرها اجلهل 
والعصبي��ة، واملصاحل القصرية األمد، وإث��ارات األعداء؛ وما نراه من إثارة 
الفنت املضرة بوحدة املسلمني � كما يقول قائد الثورة اإلسالمية � هي من 
افتعال أعداء األمة اإلسالمية، ألنهم يرون مصاحلهم يف تشتيت املسلمني.
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أعتق��د أّن األعداء هم العامل الرئيس يف ذلك؛ خاصة بعد فش��ل 
خططه��م اهلجومية يف املنطقة وإيران، وأفغانس��تان، والعراق، وأخريًا 
يف لبنان؛ األم��ر الذي اضطرهم للجوء إىل النفاق والتزوير؛ أي عندما 

مل حيققوا أهدافهم بالقوة؛ جلأواإىل املكر واحليلة.
لقد متكن االس��تكبار من افتعال أجواء صعبة يف العامل اإلسالمي؛ 
فمن جهة يرّوج االس��تكبار بني أهل الس��نة أن عدّوهم الرئيس هم 
الش��يعة؛ ويف نفس الوقت حياول إقناع الشيعة بأن مشكلتهم الرئيس 
مع أهل الس��نة؛ كم��ا حياول إقناع العامل اإلس��المي أن عدوه الرئيس 
هي إيران � ومع بالغ األس��ف � فإن بعض العوام وحتى بعض زعماء 

الدول و الفرق اإلسالمية وقعوا يف هذه الفنت. 

 يف مثل هذه األجواء ماهي األجندة والنماذج اليت يعتمدها أعداء 
اإلسالم للتفرقة بني أبناء األمة اإلسالمية؟

آية اهلل التسخريي: إحدى أهم هذه األجندة هي النزاعات السياسية 
اليت افتعلوها يف البلدان اإلس��المية؛ وحياولون إسباغ الطابع املذهيب 
عليها ويقولون إّن النزاعات السياس��ية باعتباره��ا نزاعات مذهبية!.. 
وبالرغم من أن الش��يعة والس��نة مل تكن هلم أي مش��كلة يف العراق 
ولبنان وأفغانستان وإيران؛ إاّل أنهم حياولون تسمية النزاعات السياسية 

فيها بأنها نزاعات مذهبية. 
والطريقة األخرى هي ختويف احل��كام واحلكومات الضعيفة وغري 
الشعبية من احلكومة اإليرانية القائمة على الدين والشعب، وحياولون 
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باقي البلدان اإلس��المية؛ وبالتالي تقديم الص��راع الرئيس يف العامل 
و الذي يدور بني االس��تكبار العاملي والصحوة اإلسالمية؛ بأنه صراع 
بني الفرق واملذاهب اإلسالمية، ويكرسوا بآلياتهم النزاعات يف العامل 

اإلسالمي، كي يضعف أكثر فأكثر.
وبالتالي يريدون إقناع الشيعي بأّن السين عدّوه؛ وإقناع السين بأّن 
الفرق��ة الفالنية عدوه؛ فيما حياولون إقن��اع اجلميع بأن إيران عدوهم 
الرئيس؛ وبذلك خيتلقون أعداء وهميني للفرق واملذاهب اإلس��المية 

لتتناحر فيما بينها.

 برأيكم أي الفرق ختدم مصاحل األعداء يف الوقت الراهن؟
آية اهلل التس��خريي: املتطرفون من الش��يعة والسنة وكل املذاهب 
والف��رق اليت ابتعدت عن النهج احملمدي األصيل. هناك فرق تس��اعد 
على توس��يع رقع��ة النزاعات وختون األهداف اإلس��المية. فمن بني 
الفرق السنية؛ الس��لفيون التكفرييون يعترون أنفسهم هم أصحاب 
احل��ق، ويكفرون باق��ي املذاهب، حتى أّن مؤخ��رًا تناقلت األخبار نبأ 

استباحة دم باقي الفرق اإلسالمية من قبل هؤالء التكفرييني.
ولو امعنتم النظر؛ لوج��دمت أّن العمليات االنتحارية والتفجريات 

اإلرهابية تأتي نتيجة هذه األفكار احلمقاء.
ومع األسف هناك بعض الشيعة ال حيرتمون مقدسات الطرف اآلخر؛ وال 

يعلمون أّن عملهم هذا يبعث على القيام بفعل مشابه ضد مقدساتهم.
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يف حني أّن القرآن الكريم يقول: )َو ال َتُسبُّوا الَّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهلِل 
َ َعْدوًا ِبَغْيِر ِعْلٍم....( أي كي ال يستهني املشرك باهلل عّزوجّل. ومثل 

َّ
َفَيُسبُّوا اهلل

هذه األعمال ال يرضاها وال ترضاها األحاديث الشريفة.

 برأيكم ما هو واجب عقالء القوم من الشيعة والسنة حيال املغالني 
والتكفرييني؟

آية اهلل التسخريي: أعتقد على عقالء كل مذهب أن يرشدوا سفهاء 
مذهبه��م ويراقبوا أعماهلم ويواظبوا عل��ى نصحهم؛ كي ال ينحرفوا؛ 
وإذا ما احنرفوا يرجعونهم إىل الطريق الصواب ويوخبونهم إذا اقتضى 
األم��ر. وهذا عم��ل إذا مّت تطبيقه، فإنه ميهد للتقري��ب بني املذاهب، 

وتوحيد األمة، و مينع الفرقة والتشتت.

ــالمية؛   أنتم األمني العام للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلس
ما هو املطلوب ألجل التقريب بني املذاهب اإلسالمية؛ وماهي العالقة 

بني التقريب والوحدة؟
آية اهلل التسخريي: االختالف يف الفكر واالجتهاد يعتر أمرًا طبيعيًا 
والتقريب يعين العثور على األرضية املشرتكة بني األفكار؛ وتنمية هذه 
األرضية تساعد على حل اخلالفات وقبول عذر الطرف اآلخر وتتحمله 

يف كثري من األحيان.
حنن يف مواقفنا العملية نعتقد بالوحدة. وعلى كل الفرق واملذاهب 
اإلسالمية أن تتخذ مواقف مشرتكة حيال التحديات العاملية؛ كما أنها 
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والسنة النبوية الشريفة.

ــاك من يرى يف  ــع الوحدة؛ هن ــث عن إزالة موان ــود إىل احلدي  نع
ــن كل مذهب، ودعوتهم للتأمل  ــيطرة على الغالة واملتطرفني م الس
ــاعر املعنوية بني املسلمني، هل كل  والتعقل االسالمي، وإشاعة املش

ذلك يساهم يف توحيد األمة اإلسالمية؟
آية اهلل التس��خريي: نعم، على العلماء أن ُيفهموا اآلخرين إننا أمة 
واح��دة. على اجلميع أن يعتقدوا بذلك. وجيب اإلعالن للجميع بأن � 

من آمن باألصول اإلسالمية � فهو من األمة.
ومن حس��ن احلظ أن أّيا من املذاهب اإلس��المية ال ينكر األصول؛ 
إنهم أبناء هذه األمة اإلسالمية؛ وعلى عقالء القوم أن يقنعوا اآلخرين 
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� بأن من آمن بالتوحيد والنبوة واملعاد � فهو مس��لم ودمه وماله مصان 
وال جيوز التعرض له.

حنن لدينا الكثري من القواس��م املش��رتكة؛ لدينا 90% مشرتكات يف 
الش��ريعة والعقيدة؛ و10% الباقية اجتهادية، وهذا طبيعي جدًا ومقبول 
عقلياً. وال يصح أن نرتك املش��رتكات ال��يت تصل إىل 90% لنركز على 

اخلالفات اليت ال تزيد عن 10% فقط.

 هناك من يرى أن العدو جلأ إىل شتى أنواع املكر واحليلة والتزوير؛ 
والتخويف والتهويل حتى أنه متكن من إغفال الكثري من البسطاء 
ــيطة؛ ـ هذا ما  واملغالني والتكفرييني، لريّكز على االختالفات البس

سبب التشرذم بني أبناء األمة اإلسالمية ـ فما هو رأيكم؟
آية اهلل التسخريي: هو كذلك، فيما خيص الشؤون املختلف عليها، 

وحياول العدو استغالهلا؛ علينا أن نتحمل الطرف اآلخر.
يف احلقيقة جيب أن نتحمل أعذار اآلخرين، ونس��مح هلم بقبول ما 
يستحس��نوه؛ وأن حنذر من إهانة الطرف اآلخر كي ال نسمع أي إهانة؛ 
ويف البداي��ة هذا واجب العلماء، وعليهم أن يش��يعوا هذه احلالة ثم 
ينتقلوا إىل األساليب املقبولة من أبناء األمة. وعلى كل مسلم أن حيرتم 

أخاه مهما كان مذهبه؛ جيب أن تكون نظرتنا نظرة أخوية.

ــن مبكافحة  ــالمية ره ــول، إّن حتقيق الوحدة اإلس ــن الق  إذاً ميك
ــدي للمغالني  ــاء املذاهب؛ والتص ــن؛ وتالؤم قلوب علم مثريي الف



ــاء املذاهب هلم 198 ــن كل مذهب؛ ألن علم ــني واملتطرفني م والتكفريي
ــن الفرقة، ويصد املتطرفني،  ــام يف هذا اجملال، ألنه حيد م دور ه
ــو الطريق ملوائمة  ــدي ملؤامرة األعداء؛ فما ه ــد اهلمم للتص ويوح

قلوب علماء املذاهب؟
آية اهلل التس��خريي: هذا هو منطق الق��رآن الكريم. أعداؤنا رغم 
كل خالفاتهم هم متحدون ضدنا فإذًا مل ال نتوحد؟ س��نغرق يف الفنت 
والفس��اد، ومع بالغ األسف، مازال بعض علماء املسلمني جيهلون هذه 

األمور.
وأعتقد قبل كل شيء، جيب أن نوضح أهمية وضرورة األمر لعلماء 
املس��لمني، كي يع��وا ويعتقدوا أن حركة التقري��ب تنفعهم يف الدنيا 

واآلخرة.

ــالمية، كيف وجدمت ردود  ــم مع علماء املذاهب اإلس  يف اجتماعاتك
فعلهم أمام الدعوة للحوار والتفاهم؟

آية اهلل التس��خريي: غالبيتهم يرحبون بذلك؛ بالرغم من أن بعض 
العلماء الس��لفيني و التكفرييني ال يهتم��ون بذلك؛ وعندما تتحدث 
إليه��م جتد أنه��م ال منطق هلم؛ وأعتقد أّن حرك��ة التقريب أصبحت 
اليوم ناشطة على مستوى العامل واملذاهب اإلسالمية؛ وغالبية العلماء 

يعترونها الطريق الوحيد إلنقاذ املسلمني.
وقد عقدت عدة مؤمت��رات يف األردن وس��وريا واجلزائر واملغرب 
والبحرين وأندونيسيا ومصر و... يف هذا اجملال؛ باإلضافة إىل أّن منظمة 
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اآليسس��كو جعلت التقريب هدفًا هلا، واجملم��ع العاملي للتقريب بني 
املذاهب اإلسالمية � الذي يضم كل علماء املذاهب اإلسالمية � يصّر 

على التقريب، وقد حظي بإستقبال جيد حتى اآلن.
واخللل املوجود حاليًا هو � مع األسف � أّن الوضع العام للمجتمعات 
اإلس��المية متأثر ببعض املؤامرات والثقاف��ات األجنبية، والتوترات 

املوجودة فيها هي نتيجة تلك املؤامرات والثقافات الدخيلة.

ماهي اخلطوة واآللية املثلى اليت ميكن املسلمون عربها التعبري عن 
آرائهم وأعماهلم بعيداً عن القيود اللغوية والقومية واجلغرافية؟

آية اهلل التس��خريي: األئمة املعصومون: كان��وا يهتمون بالعامل 
اإلسالمي بأسره؛ وهذا ما يتفق عليه اجلميع.

لقد كانوا يهتمون بوحدة ومصلحة األمة اإلسالمية بأسرها. وعلى 
الذين يدعون الس��ري على خطاهم ويعترون أنفس��هم من حميب أهل 

البيت:؛ أن يتأسوا بهم.

صعد أعداء األمة اإلسالمية يف السنني األخرية من مؤامراتهم وسبل 
إشاعة الفرقة بني األمة اإلسالمية؛ فهل من الصحيح أن نصعد حنن 
من مواجهتنا ملؤامرات العدو اهلجومية، ونزيد من دفاعنا، ونتقدم 
ــن، ليجتمع علماء  ــة ودقيقة على الصعيدي بربامج وخطى مدروس
ــالم لتتواءم أفكارهم، وآراؤهم أواًل؛ وليتصدوا لكل احلركات  اإلس

اليت تصدر من السفهاء، وتشنج املواقف ثانياً؟
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أعمالنا كل يوم، ونزيد من نش��اطاتنا يف التصدي ملن يبث الفرقة بني 

الشيعة و السنة، ونبتعد عنهم.
فاإلم��ام اخلميين � رضوان اهلل تعاىل عليه � كان يقول: أولئك الذين 

يفرقون بني السنة والشيعة؛ الهم من السنة والهم من الشيعة.
وعلى احلكومة أن تتص��دى للغالة؛ ألن كل من يقوم خبطوة مثرية، 
أو يكون أنانيا، فإنه يرتكب جرمية كرى ضّد األمة اإلسالمية؛ والذين 
يرتكبون مثل هذه األعمال عليهم أن يعلموا أنهم يتحملون عبء دماء 

أبناء مذهبهم أيضاً.
وليس من العقل واإلميان أن نقوم بعمل؛ أو ننطق بكالم أو خطوة 
تس��بب الفرقة وإضعاف األمة اإلس��المية؛ وبالتال��ي يكون مردودها 

علينا.
بل علينا أن نعتر أنفس��نا أحد أعضاء األمة اإلس��المية؛ ونسعى 
إلع��الء كلمتها واقتداره��ا، ونعتز ونتباهى مبفاخره��ا ومفاخر العامل 

اإلسالمي ونقدم ما بوسعنا هلا.

اهلوامش:
. نهج البالغة :45.  1

. سفينة البحار1 : 12.   2
. وسائل الشيعة9 : 3.   3



حممد سليمان

    ما زلنا يف حديث عن مدرس��ة الصحبة املباركة، وعن بعض من وفقوا 
هلا، ونالوا حظ��ًا وفريًا من آدابها وقيمها وأحكامها ومثراتها اليانعة يف الدنيا 

واآلخرة، وظلوا متمسكني بها أميا متسك حتى ارحتلوا إىل بارئهم...

شخصيات من احلرمني 
الشريفني )31(

ابن أّم مكتوم
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واحد م��ن رموزه��ا، مل مينعه كونه 
ضري��رًا عن التأث��ر بتلك الصحبة 
واالس��تفادة منها، وأداء ما عليه من 

التزامات حنوها.
اختلف يف امسه؛ فكان أهل املدينة 
املنورة يقولون: عبداهلل بن قيس بن 
زائدة بن األصم بن هرم بن رواحة 
ب��ن حجر بن عبد ب��ن معيص بن 
عامر ب��ن لؤي القرش��ي العامري، 
املعروف باب��ن أم مكتوم؛ فيما أهل 
الع��راق، مّسوه عم��رًا، وامسه َعْمرو، 
وهو األكث��ر كما يف أس��د الغابة، 
وهو الذي اعتم��ده يف اإِلصابة، أو 
هو عبداهلل بن ش��ريح بن مالك بن 
ربيعة الفهري من بين عامر بن لؤي   
وهو ابن خال أمِّ املؤمنني خدجية3.
وأمه: هي عاتكة بنت عبداهلل بن 
عنكثة ب��ن عامر بن خمزوم بن يقظة 
املخزومية. ولدته أّمه  ضرير البصر. 
يقول ابن عاشور: وكنّيت أمَّ مكتوم؛ 

ألن ابنها عبداهلل ولد أعمى، واألعمى 
يكن��ى عنه مبكتوم. ونس��ب إىل أمه؛ 
ألنها أش��رف بيتًا من بيت أبيه، ألّن 
ب��ين خمزوم من أه��ل بيوتات قريش 
ف��وق بين عامر بن ل��ؤي. وهذا كما 
نس��ب َعْمرو بن املنذر ملُك احِلرية 
إىل أمه هن��د بنت احلارث بن عمرو 
بن ُحجر آِكل امُلرار زيادة يف تشريفه 
بوراثة امللك من قبل أبيه وأمه. ووقع 
يف »الكش��اف«: أّن أّم مكتوم هي أّم 

أبيه. وقال الطييب: إنه وَهم.
وما ذكره الزخمش��ري هو التالي: 
ابن أّم مكت��وم، وأّم مكتوم أّم أبيه، 
وامسه عبداهلل بن ش��ريح بن مالك 
ابن ربيعة الفهري من بين عامر بن 

لؤي.1

إسالمه وهجرته:
أسلم مبكة قدمياً، هاجر إىل املدينة 
املنورة بع��د مصعب بن عمري، قبل 
إليها وقبل  الرس��ول9  يهاجر  أن 



203 بدر قال ال��راء: أّول من قدم علينا 
ُمصعب  رسول اهلل9  أصحاب  من 
بن عمري واب��ن أّم مكتوم، فجعال 
ُيْقر ِئان الّناس القرآن. وكذا عن أبي 
إس��حاق. وهناك قوٌل إنه هاجر بعد 
وقعة بدر، كما جاء يف حلية األولياء: 
ق��دم املدينة بعد بدر بيس��ري، فنزل 
الصفة مع أهلها، فأنزله النيب9 دار 

الغذاء وهي دار خمرمة بن نوفل.
ويبدو أّن هذا كان اش��تباهاً، فقد 
رس��ول اهلل9  أّن  األخب��ار  وردت 
استخلف ابن أّم مكتوم على املدينة 
يف غ��زوة بدر. وأيض��ًا حديث أبي 
إسحاق عن الراء قال: أول من قدم 
علين��ا مصعب بن عم��ري، ثم أتانا 
بعده عمرو بن أم مكتوم، فقالوا له: 
ما فعل م��ن وراءك؟ قال: هم أوالء 

على أثري.2

شيٌء عن أهل الصفة:
كان اب��ن أمِّ مكت��وم واحدًا من 

أهل الصف��ة، فق��د »كان الراتبون 
بالصف��ة حنو أربعمائ��ة رجل منهم 
أبو هريرة وابن أّم مكتوم وصهيب 
وسلمان وخباب وبالل واملؤمنون به 
)عليه السالم( منهم من قام باجلهاد، 
ومنهم من قام بالزراعة، ومنهم من 
قام بتقييد العلم، ومنهم قام بالقراءة، 
ومنهم من ركن للعبادة«. وقد جعل 
رس��ول اهلل9 مجعًا م��ن الصحابة 
كاتب��ًا للوحي، وكلما نزلت س��ورة 
أو آية أمر الكاتب فيكتبها، وكذلك 
أمر الصحابة بكتابة السنة، ورغبهم 
وش��وقهم إىل ذلك، فكانوا جيلسون 
حول��ه9 ويكتبون األحاديث، حتى 
أّن مجعًا من أصح��اب الصفة قاموا 
بذل��ك ولي��س هلم ش��غل وعمل 

سواه.3

استخالفه:
اتفق��وا يف اس��تخالفه من قبل 
رس��ول اهلل9 على املدينة املنورة يف 



غزواته، واختلفوا يف عددها:204
فابن عاش��ور قال: وقد استخلفه 
على املدينة يف خروجه إىل الغزوات 

ثالث عشرة مرة.4
الش��يخ الطرس��ي: واستخلفه 

على املدينة مرتني يف غزوتني.5
فيما قال ابن عبد الر: روى مجاعة 
من أهل العلم بالنسب والسري أّن 
النيب9 اس��تخلف ابن أّم مكتوم 
ثالث عش��رة مرة يف األبواء وبواط 
وذي العشرية، وغزوته يف طلب كرز 
بن جابر، وغزوة السويق، وغطفان، 
ويف غ��زوة أح��د، ومحراء األس��د، 
وجن��ران، وذات الرقاع، ويف خروجه 
من حجة ال��وداع، ويف خروجه إىل 
بدر، ثم اس��تخلف أب��ا لبابة ملا رده 
من الطريق. وذكر قتادة أّن النيب9 
استخلفه يف املدينة على الصالة يف 

غزوتني من غزواته.
وأم��ا الواق��دي فق��ال: حدثين 
عبي��داهلل ب��ن نوح، ع��ن حممد بن 

سهل بن أبي حثمة، قال: استخلف 
رس��ول اهلل9 اب��ن أّم مكتوم على 
املدينة، فكان جيمع بهم وخيطب إىل 

جنب املنر جيعله على يساره.
ففي معركة ب��در الكرى: خرج 
رس��ول اهلل9 من املدين��ة يف ليال 
مضت من شهر رمضان يف أصحابه، 
قال ابن هش��ام: خرج ي��وم االثنني 
لثمان ليال خلون من شهر رمضان، 
واس��تعمل عم��رو ب��ن أّم مكتوم 
ويق��ال: امسه عبداهلل ب��ن أم مكتوم 
أخ��ا بين عامر بن لؤي على الصالة 
بالناس، ثم ردَّ أبا لبابة من الروحاء 
واس��تعمله على املدينة.6  ويف خر 
أن��ه9 لث��الث خلون من ش��هر 
رمض��ان ووقع القتال ي��وم اجلمعة 
السابع عش��ر منه، واستخلف ابن 
أّم مكت��وم الضرير على املدينة  مدة 
غيابه9 وقد دامت هذه املدة تسعة 

عشر يوماً.
يف غ��زوة قرقرة الك��در، ناحية 



205 معدن بين سليم مما يلي حارة العراق 
إىل مكة و ه��ي على بعد مثانية أيام 
من املدينة: اس��تخلفه، و س��ار9 
للنصف م��ن احملرم يريد س��ليم و 
غطف��ان � قبيلتني من قيس عيالن � 
فاجنفلوا، و غنم من أمواهلم، و رجع 

و مل يلق كيدًا.7
يف غزوة بفران معدن بين س��ليم 
بناحي��ة الفرع من اجملاز، اس��تخلفه 
وقت غيابه9 عن املدينة عشرة أيام 
من مج��ادى اآلخرة، فتفرقوا و مل يلق 

كيدًا.8
استخلف ابن أّم مكتوم يف غزوة 

أحد، و قاتل املشركني يف سفح.
استخلفه يف غزوة اخلندق، و هو 
يقات��ل األح��زاب دون اخلندق من 
داخل املدينة يف ش��هر شوال أو ذي 

القعدة.
يف غ��زوة مح��راء األس��د، وهي 
على بعد عش��رة أمي��ال من املدينة، 
اس��تخلفه على املدينة ملا سار9 يف 

طلب أبي سفيان، حني بلغه أنه يريد 
الكر على املدينة، ففاته أبوسفيان و 
من معه فأقام فيها ثالثة أيام، ثم عاد 

إىل املدينة.
اس��تخلفه على املدينة يف غزوة 
الغرس، وكانت  بناحية  النضري  بين 
منازل بين النضري م��ن اليهود ببئر 
غرس بقبا و ما وااله��ا، و قبا قرية 
على ميلني من املدينة، و أصله اسم 
بئر هناك عرفت القرية به، حصرهم 

مخسة عشر يوماً، ثم أجالهم عنها.9
اجلندل،  دومة  استخلفه يف غزوة 
حني س��ار إىل أكيدر ب��ن عبدامللك 
النصران��ي � وكان يعرتض س��فر 
املدين��ة و جتارته��م � فهرب وتفرق 
أهلها، فل��م جيد بها أحدًا، فأقام أيام 
وعاد إىل املدينة وهي أول غزواته إىل 
الروم. كانت دومة اجلندل حصنًا مبنيًا 
باجلندل يف متس��ع من األرض مخسة 
فراسخ، و هي على سبع مراحل من 
دمشق، بينها وبني مدينة الرسول9 



مخس عشرة ليلة.20610
استخلفه مخس ليال على املدينة 
يف غزوة ذي ق��رد وهي على ليلتني 
م��ن املدين��ة، وموق��ع  ذي قرد من 
طريق خي��ر، وكان عيينة بن حصن 
الف��زاري أغ��ار عل��ى لقاحه وهو 
بالغابة وهي على بريد من املدينة أو 
أكثر. فخرج9 يوم األربعاء لثالث 
أو ألربع خلون من شهر ربيع األول، 

فاستنقذ بعضها وعاد إىل املدينة.
اس��تخلفه على املدينة يف غزوة 
احلديبية، حني خرج الرسول9 يوم 
االثن��ني هالل ذي احلج��ة للعمرة، 
فصده املش��ركون ع��ن دخول مكة، 
فأقام باحلديبية على تسعة أميال من 
مكة، ثم وقع الصلح بني الرس��ول 
وقري��ش على أن يعتمر يف الس��نة 

القادمة.11

مؤذن النيب9 :
عرف كل من الصحابيني اجلليلني 

بالل بن رباح وابن أّم مكتوم بأنهما 
مؤذن��ا رس��ول اهلل9 لصدقهم��ا 
القوية...  وجلمال صوتهما ونرتهما 
فإن أذن بالل للصالة، أقام هلا ابن أّم 
مكتوم، وإن أذن ابن أّم مكتوم، أقام 
بالل للص��الة، وهكذا كانا يتبادالن 
ه��ذه الوظيفة املبارك��ة، وهي منزلة 
عظيمة وّفق��ا هلا أميا توفيق، وما زال 

املسلمون يذكرونهما بذلك.
ونسب إىل رسول اهلل9 أنه قال: 
إّن بالاًل ينادي بليل فكلوا واشربوا 
حتى ينادي اب��ن أّم مكتوم... وألنه 
كان أعمى ف��ال ينادي حتى يقال له: 

أصبحت، أصبحت.
وقد ذكر يف الفقه أّن مما يستحب 
يف املؤذن أن يكون مبصرًا؛ ليتمكن 
من معرفة األوقات، لكنهم مع هذا 
أج��ازوا أذان األعمى، وأنه يعتُد به؛ 
مل��ا ورد يف أذان ابن أّم مكتوم وكان 

أعمى.
وكان  الفقي��ه:  يف  ورد  فق��د 



207 لرسول اهلل9 مؤذنان، أحدهما بالل 
واآلخر ابن أّم مكتوم، وكان ابن أّم 
مكتوم أعمى، وكان يؤذن قبل الصبح. 
ويف رواي��ة ثانية عنه9: »إّن ابن أّم 
مكتوم يؤذن بالليل، فإذا مسعتم أذانه، 
فكلوا واش��ربوا حتى تسمعوا أذان 
ت العامة هذا احلديث  بالل«. فغ��ريّ
عن جهته، وقالوا: إنه عليه الس��الم 
قال: »إّن بالاًل يؤذن بليل، فإذا مسعتم 
أذانه، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا 

أذان ابن أمِّ مكتوم«.12

ما أعظمها من منازل!  
وقد ورد العديد يف منزلة املؤذنني 
وفضيلته��م وأجورهم وما ينتظرهم 

من ثواب جزيل، منها:
ما رواه ب��الل يف كالم طويل له 
ينقل فيه ما مسعه من رس��ول اهلل9 
من فضائ��ل يف املؤذنني، وما يرتتب 
هلم م��ن أج��ور عظيم��ة، وغفران 
مسع��ت  ج��اء:  ومم��ا  للذن��وب... 
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املؤمنني عل��ى صلواتهم وصومهم 
وحلومهم ودمائهم، ال يس��ألون اهلل 
عّزوجّل إال أعطاهم، وال يش��فعون 

يف شيء إال شفعوا...«.
وعن الصادق7: »أنهم األمناء«.13
ذلك هو أداؤهم، وتلك إذن هي 
منزلته��م، فما أجلَّه من عمل صاحل، 
وما أعظمه��ا من منزلة  رفيعة! وقد 
حظ��ي بها ابن أّم مكت��وم وإخوانه 
املؤذنون م��ن: )الذين آمن��وا وعملوا 

الصالحات طوبي لهم وحسن مآب(.14

مما رواه:
ق��ال: خرج علينا رس��ول اهلل9 
بعد ما ارتفعت الشمس، وناس عند 
احلجرات، فق��ال: »يا أهل احلجرات 
س��عرت النار، وجاءت الفنت كقطع 
الليل، لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم 

قلياًل ولبكيتم كثريًا«.15

آيات قرآنية:
مقط��ع قرآني مؤلف من عش��ر 
آيات، من اآلية: 1 حتى اآلية 10 من 

سورة عبس:
)َعَب��َس َوَتَولَّ��ٰي   ٭   أن َجآَءُه ٱأَلْعَمٰي   
ُر 

َّ
ك ��ٰي   ٭   أْو َيذَّ

َّ
٭   َوَم��ا ُيْدِري��َك َلَعلَُّه َيزَّك

ا َمِن ٱْس��َتْغَنٰي   ٭    ْك��َرٰي   ٭   أمَّ َفَتنَفَع��ُه ٱلذِّ

ٰي   
َّ
ٰي   ٭  َوَم��ا َعَلْيَك أالَّ َيزَّك َفأن��َت َلُه َتَصدَّ

ا َمن َجآَءَك َيْس��َعٰي   ٭   َوُهَو َيْخَش��ٰي    ٭   َوأمَّ

٭   َفأنَت َعْنُه َتَلهَّٰي(.

يف اللغة:
َعَبَس: لغًة من َعَبَس فالٌن يعبس 
َعبس��ًا وُعُبوس��اً: مجع، جلَد ما بني 
عينيه وجلد جبهت��ه وجتهَّم. وعبس 
اليوُم: اش��تدَّ فهو عاب��ٌس وعبَّاٌس 
وَعُبوٌس.16 وقد جاءت ثالث مرات 

يف اآليات:
املدث��ر: )ثمَّ عبس وبس��ر ٭ ث��م أدبر 
املغرية،  الوليد بن  واس��تكبر(.17 يف 

عبس: قّطب وجهه.
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اإلنس��ان: )إنا نخاف من ربنا يومًا 
عبوس��ًا قمطريرًا(.18 تكلح فيه الوجوه 

هلوله.
ومرة يف س��ورة عب��س. وقرىء 

عبس بالتشديد للمبالغة.
توىّل: توىّل الشُئ: أدبر، ويقال توىّل 
عنه: أعرض وتركه... أعرض بوجهه.
َتَص��دَّى: تتص��ّدى وتتعّرض له 

وتقبل عليه.
تتلّهى وتتش��اغل عنه،  تلّه��ى: 

باحلديث مع غريه.
وقد مسيت السورة بسورة السفرة 
)اآلية:15( وسورة األعمى لذكرهما 
فيها، لكنها اش��تهرت بهذا الفعل 
)عبس( ولعل ذلك - واهلل أعلم -  
ملا حيمله من شيء ذي أهمية خصوصًا 
وقد عطف عليه الفعل توىّل وأحلقه 
بعد آي��ات بفع��ل )َتَلهَّٰي(،)َعَبَس 

َوَتَولَّٰي... َفأنَت َعْنُه َتَلهَّٰي(.

وع��ن بداي��ة الس��ورة بهذين 
الفعلني: )َعَب��َس َوَتَولَّٰي( يقول ابن 

عاش��ور: افتتاح هذه السورة بفعلني 
متحمل��ني لضمري ال مع��اد له، يف 
الكالم تشويق ملا س��يورد بعدهما، 
والفعالن يشعران بأن احملكي حادث 
عظيم، فأم��ا الضمائر فيبني إبهامها 
قوُله: )فأنت له تصدي(. وأما احلادث 
فيتبني من ذكر األعمى وَمن استغنى. 
وهذا احلادث سبب نزول هذه اآليات 

من أوهلا إىل قوله: )َبَرَرة(.19
يتوىل هذا املقطع من هذه السورة 
معاجل��ة حادث مع��ني، وقع يف مكة 
املكرم��ة، راح التنزي��ل العزيز يبني 
واآلخر  )ٱألْعَم��ٰي(  أحدهما  طرفيه: 
)َم��ن ِ ٱْس��َتْغَنٰي( والط��رف الرئيس 
يف هذا احلادث ه��و من بينت دوره 
ٰي...  هذه األفعال: )َعَبَس َوَتَولَّٰي... َتَصدَّ

َتَلهَّٰي( دون ذكر صريح يبنّي هويته.

َتـغحْـَنى( )َمن ِ اسحْ
 وهم كب��ار قري��ش ووجوهها: 
عتَب��ة ب��ن ربيع��ة، وأبوجهل بن 
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وأبّي وأمية ابنا خلف، وش��يبة بن 
ربيعة، والوليد بن املغرية. كلهم أو 
بعضهم، أو غريهم على اختالف يف 

األخبار، ويأتينا بعضها.

َمى( )اأَلعحْ
فإن اختلفوا فيمن )َعَبَس( ويف 
)َمن ِ ٱْسَتْغَنٰي( فقد أمجع أهل التفسري 
عل��ى أّن األعمى هو ابن أمِّ مكتوم 
ليس غريه، وبالتالي فهو سبب نزول 

هذا املقطع.
فالقرآن الكري��م مل يذكره بامسه 
عبداهلل ب��ن أّم مكت��وم، وإمنا ذكره 
بصفته الظاهرة في��ه، وهي العمى، 
وال��يت صارت لقبًا ل��ه عرف به يف 
أوس��اط س��احته، )أْن َجاَءُه األْعَمي( 
فلع��ل هذا � واهلل أعل��م � ترقيقًا 
للقل��وب واس��تعطافها عليه؛ وأنه 
أج��در أن يرأف به وأن ُيرحم، يقول 
ابن عاشور: عر عن ابن أّم مكتوم 

ب��� : )األعم��ي(... ليك��ون العتاب 
ملحوظ��ًا في��ه أنه مل��ا كان صاحب 
َض��رارة فهو أج��در بالعناية به، ألّن 
مثله يكون سريعًا إىل انكسار خاطره.

 

أو أن��ه ذكره به��ذا اللقب � لقب 
العم��ى � ؛ ليبني عذر عبداهلل بن أّم 
مكت��وم ملا قدم عل��ى النيب9 وهو 
يتحدث مع رؤس��اء قري��ش، فكأنه 
يق��ول: إّن عب��داهلل ب��ن أّم مكتوم 
قطع ه��ذا احلديث؛ لكونه أعمى ال 
ي��رى. أو ألّن الكفار الذين كان9 
يدعوهم لإلس��الم كانوا مبصرين؛ 
ليبني تع��اىل أّن العم��ى هو عمى 
القلوب، فهذا رجل أعمى يف بصره، 
ولكن��ه مبصر ببصريت��ه، وأولئك 
ولكنه��م  بأبصاره��م،  مبص��رون 
أعم��ون بقلوبه��م، فيكون يف ذلك 
عرة للناس إىل يوم القيامة؛ كما قال 
اهلل س��بحانه: )َفِإنََّها اَل َتْعَم��ي األْبَصاُر 
ُدور ِ(. َوَلِكْن َتْعَمي اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُّ

ويق��ول الس��يد العالم��ة: ويف 
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توبيخ ملا أّن احملتاج الساعي يف حاجته 
إذا كان أعم��ى فاقدًا للبصر وكانت 
حاجته يف دينه دعته إىل السعي فيها 
خش��ية اهلل كان من احلري أن يرحم 
وخيص مبزي��د اإِلقبال والتعطف، ال 

أن ينقبض ويعرض عنه.20
وبالتالي فليس يف ذلك ذمٌّ له أو 
إنقاص من��ه، أو يدخل حتت عنوان 
التنابز باأللق��اب... وقد جاءت هذه 
الصفة يف اآلية: 61 من سورة النور: 
)لي��س عل��ي األعم��ي ح��رج وال عل��ي 
األع��رج حرج وال عل��ي المريض حرج وال 

عل��ي أنفس��كم أن تأكلوا م��ن بيوتكم...( 

لرفع اإلثم عنهم.
ويف اآلية األخرى: 17 من س��ورة 
الفتح: )ليس علي األعمي حرج وال علي 
األعرج ح��رج وال علي المري��ض حرج...( 

ح��رج: إثم مؤاخذة يف التخلف عن 
اجلهاد.

اآليت��ان صنفني  ذك��رت  فق��د 

ومستهما بصفتيهما الظاهرتني فيهما 
وهما: )األعمي.. واألعرج(.

الش��نقيطي يف  الش��يخ  ويقول 
قوله تعاىل: )أْن َج��اَءُه األْعَمي(: عر 
اهلل تعاىل عن هذا الصحابي اجلليل 
ال��ذي هو عب��داهلل ب��ن أّم مكتوم 
بلق��ب يكرهه الناس م��ع أنه قال: 
)َوال َتَناَب��ُزوا ِباألْلَقاب(. واجلواب هو 
ما نبه عليه بع��ض العلماء من أّن 
الس��ر يف التعبري عنه بلفظ األعمى 
لإلشعار بعذره يف اإلقدام على قطع 
كالم الرسول صلى اهلل عليه وسلم؛ 
ألنه لو كان يرى ما هو مشتغل به مع 

صناديد الكفار ملا قطع كالمه.21

َمن العابس؟
ونظرًا ملا ح��كاه هذا املقطع من 
حادث كبري وقع ملؤمن ضرير صاحل، 
وملا محلته اآليات  من أمور كالعبوس 
والتوّلي والتلّهي، فقد ترك س��جااًل 
بني علماء ومفسري العامة واخلاصة، 
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أن األعم��ى هو ابن أمِّ مكتوم ليس 
غريه، وبالتالي فهو سبب نزول هذا 
املقطع، لكنهم اختلفوا فيمن )عبس 

وتوّلي... وتلّهي(. 

 ولئ��ن اتفق مفس��رو العامة يف 
أمهات كتبه��م ويف غريها على أنَّ 
من عبس وتوىل... هو رسول اهلل9 
ومل أجد فيما تيس��ر لي منهم خمالفاً. 

وهلم رواياتهم واليت منها:
عن اب��ن عباس قول��ه: )َعَبَس 
ل��ي أْن ج��اَءُه األْعَم��ي( ق��ال: بينا  َوَتوَّ

رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم 
يناج��ي ُعتبة بن ربيع��ة وأبا جهل 
بن هشام والعباس بن عبداملطلب، 
وكان يتصّدى هلم كث��ريًا، وَيعرِ ض 
عليهم أن يؤمن��وا، فأقبل إليه رجل 
أعمى، يقال له عبداهلل بن أّم مكتوم، 
ميش��ي وهو يناجيهم، فجعل عبداهلل 
يستقرئ النيّب صلى اهلل عليه وسلم 
آية من القرآن، وقال: يا رس��ول اهلل، 

َعلِّمين مم��ا علَّمك اهلل، فأعرض عنه 
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم، 
وَعَبس يف وجهه وتّوىل، وكر ِه كالمه، 
وأقب��ل على اآلخري��ن فلما قضى 
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم، 
وأخذ ينقلب إىل أهله، أمس��ك اهلل 
بع��ض بصره، ثم َخَفق برأس��ه، ثم 
أن��زل اهلل: )َعَب��َس َوَتولَّ��ي أْن ج��اَءُه 
ُر 

َّ
ك ي أْو َيذَّ

َّ
األْعَم��ي َوما ُيْدر ِيَك َلَعلَّ��ُه َيزَّك

َفَتْنَفَعُه الّذْكَري(، فلما نزل فيه أكرمه 

رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم 
وكلَّم��ه، وقال له: »م��ا حاَجُتك، َهْل 
ُتر ِيُد ِمْن َشْيٍء؟« وإذا ذهب من عنده 
ق��ال له: »َهْل َلَك حاَجٌة يِف َش��ْيٍء؟« 
ْغَني  ا َمن ِ اْس��تَ وذل��ك ملا أنزل اهلل: )أمَّ

ي(.
َّ
ي َوما َعَلْيَك أالَّ َيزَّك فأْنَت َلُه َتَصدَّ

وأنَّ ابن أّم مكتوم أقبل والنيّب9 
مشتغل مبن حضره من وجوه قريش 
يدعوهم إىل اهلل تعاىل، وقد قوي طمعه 
يف إسالمهم وكان يف إسالمهم إسالم 
من وراءهم من قومهم، فجاء ابن أّم 
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علمين مم��ا علمك اهلل، وجعل يناديه 
ويكثر النداء، واليدري أنه مش��تغل 
بغريه، حتى ظهرت الكراهة يف وجه 
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم 
لقطعه كالمه، وقال يف نفس��ه :  يقول 
هؤالء :  إمنا أتباعه العميان والس��فلة 
والعبي��د؛ فعب��س وأع��رض عنه، 
فنزلت اآلية .  قال الثوري :  فكان النيب 
صلى اهلل عليه وس��لم بعد ذلك إذا 
رأى ابن أّم مكتوم يبس��ط له رداءه 
ويقول :   ) مرحبًا مبن عاتبين فيه ربي (  .  
فيكرمه  ويقول :   ) هل من حاج��ة (  ؟  
حتى يس��تحي ابن مكتوم من كثرة 

إكرامه له.22
ولئ��ن اتفقوا كم��ا ذكرنا، فقد 
اخلاصة  وعلم��اء  مفس��رو  اختلف 
وهم اإلمامية بني َم��ن قال  بنزوهلا 
فيه9 وبني من قد ُيفهم من كالمه 
ترج��ح لذلك، مع تأكيدهم على أّن 
هذا ال خي��دش أو يق��دح يف خلقه 

وعصمت��ه9 وأنه لي��س إال عتابًا 
من قبل الس��ماء، وم��ن قبله9 ال 
يعدو كونه إال ت��ركًا لألوىل؛ وبعد 
أن يذكر الش��يخ الطرس��ي أّن اهلل 
عاتب رس��وله9 على ذلك، يذكر 
أنه روي عن الص��ادق7 أنه قال: 
»كان رس��ول اهلل9 إذا رأى عبداهلل 
ب��ن أّم مكتوم، قال: مرحباً، مرحبًا ال 
واهلل ال يعاتب��ين اهلل فيك أبدًا، وكان 
يصنع به من اللطف حتى كان يكّف 

عن النيب9 مما يفعل به«.23
وبني م��ن رفض بقوة ذلك؛ ألنه 
خمال��ف خللقه9. وبع��د أن ذهب 
هذا الفريق من اإلمامية إىل أنه ليس 
رسول اهلل9 هو املقصود يف مقطع 

)عبس وتولي...( وإمنا املعين بها:
* إما غريه، وه��و قول املرتضى 
علم اهلدى: أما ظاهر اآلية فغري دال 
على توجهها إىل النيب9 وال فيها ما 
يدل على أنه خطاب له، بل هي خر 

حمض مل يصرح باملخر عنه.
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أّن املع��ين به��ا غري الن��يب9 ألنه 
وصف��ه بالعبوس، ولي��س هذا من 
صفات النيب9 يف قرآن وال خر مع 
األعداء املنابذين، فضاًل عن املؤمنني 
املسرتشدين. ثم وصفه بأنه يتصدى 
لألغنياء ويتلهى عن الفقراء، وهذا 
مما ال يوصف به نبينا عليه الس��الم 
من يعرف��ه، فليس هذا مش��بهًا مع 
أخالقه الواس��عة، وحتننه على قومه 
وتعطفه، وكيف يقول له وما عليك 
أاّل يّزّكى وه��و صلى اهلل عليه وآله 
مبعوث للدع��اء والتنبيه، وكيف ال 
يكون ذلك علي��ه. وكان هذا القول 
اغراء برتك احلرص على إميان قومه.

ثم يواصل الس��يد كالمه قائاًل: 
وقد قيل إّن هذه الس��ورة نزلت يف 
رج��ل من أصحاب رس��ول اهلل9 
كان منه هذا الفع��ل املنعوت فيها، 
وحنن وإن شككنا يف عني من نزلت 
في��ه، فال ينبغي أن نش��ك إىل أنها 

مل يعن بها النيب، وأّي تنفري أبلغ من 
العبوس يف وجوه املؤمنني، والتلهي 
عنه��م، واالقب��ال عل��ى األغني��اء 
الكافرين، والتص��دي هلم، وقد نزه 
اهلل تعاىل النيب9 عما هو دون هذا 

يف التنفري بكثري.24
ث��م إّن الوصف بأن��ه يتصدى 
لألغني��اء ويتلهى ع��ن الفقراء ال 
يش��به أخالقه الكرمي��ة، ويؤيد هذا 
القول قوله س��بحانه يف وصفه9: 
)وإنك لعل��ي خلق عظي��م(.25 وقوله: 
)ول��و كنت فظًا غليظ القلب النفضوا من 
حولك(.26 فالظاهر أّن قوله: )عبس 

وتولي( املراد به غريه.

الس��يد العاّلمة: وق��د عّظم اهلل 
خلق��ه9 إذ قال � وه��و قبل نزول 
هذه الس��ورة � : )وإن��ك لعلي خلق 
عظي��م( واآلية واقعة يف س��ورة »ن« 

اليت اتفقت الروايات املبينة لرتتيب 
نزول الس��ور على أنها نزلت بعد 
سورة إقرأ باسم ربك، فكيف يعقل 
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ويطل��ق القول يف ذل��ك، ثم يعود 
فيعاتب��ه عل��ى بعض م��ا ظهر من 
أعماله اخللقية، ويذمه مبثل التصدي 
لألغني��اء، وإن كفروا، والتلهي عن 

الفقراء، وإن آمنوا واسرتشدوا.
وقال تعاىل أيضاً:

)وأنذر عشيرتك األقربين ٭ واخفض 
جناحك لمن اتبعك م��ن المؤمنين(.27 

فأم��ره خبف��ض اجلن��اح للمؤمنني 
والسورة من السور املكية واآلية يف 
سياق قوله: )وأنذر عشيرتك األقربين( 

النازل يف أوائل الدعوة.
وكذا قوله: )ال تم��ّدّن عينيك إلي 
ما مّتعنا به أزواجًا منهم وال تحزن عليهم 

واخف��ض جناحك للمؤمني��ن(.28 ويف 

س��ياق اآلية قوله: )فاصدع بم��ا تؤمر 
وأع��رض عن المش��ركين(.29 النازل يف 

أول الدع��وة العلنية، فكيف يتصور 
من��ه9 العب��وس واإِلعراض عن 
املؤمن��ني، وقد أمر باح��رتام إميانهم 

وخفض اجلناح، وأن ال ميّد عينيه إىل 
دنيا أهل الدنيا.

على أّن قب��ح ترجيح غنى الغين 
� وليس مالكًا لش��يء من الفضل � 
على كمال الفقري وصالحه بالعبوس 
واإِلعراض عن الفقري واإِلقبال على 
الغين لغناه، قبح عقلي مناف لكريم 
اخللق اإِلنس��اني، ال حيتاج يف لزوم 

التجنب عنه إىل نهي لفظي.30
* وإما هو من بين أمية، كما عليه 
الرواية التالية، اليت ذكرها الش��يخ 
الطرسي يف تفسريه عن الصادق7 
أنها نزلت يف رجل من بين أمية، كان 
عند النيب9 فج��اء ابن أّم مكتوم، 
فلم��ا رآه تق��ذر منه، ومجع نفس��ه، 
وعبس وأعرض بوجهه عنه، فحكى 

اهلل سبحانه ذلك وأنكره عليه.
* أو ه��و عثم��ان؛ كما صرحت 
به رواية علي ب��ن إبراهيم القمي: 
ق��ال: نزل��ت يف عثمان واب��ن أّم 
مكتوم، وكان اب��ن أّم مكتوم مؤذنًا 
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رسول اهلل9 وعنده أصحابه وعثمان 
على  رس��ول اهلل9  فقدمه  عن��ده، 
عثمان، فعب��س عثمان وجهه وتوىل 
عنه، فأن��زل اهلل: )َعَب��َس َوَتَولَّي٭ أْن 
ي( 

َّ
َجاءُه األْعَمي ٭ َوَم��ا ُيْدِريَك َلَعلَُّه َيزَّك

أي يكون طاهرًا زكياً، أو يّذكر، قال: 
يذكره رسول اهلل9 فتنفعه الذكرى. 
��ا َمن ِ  ث��م خاطب عثم��ان فقال: )أمَّ
ي( قال: أنت  اْس��َتْغَني ٭ َفأْنَت َل��ُه َتَصدَّ

إذا ج��اءك غين تتص��دى له وترفعه 
وم��ا عليك أاّل يّزّك��ى، أي ال تبالي 
زكي��ًا كان أو غري زكّي إذا كان غنياً، 
وأما من جاءك يس��عى، يعنى ابن أّم 
مكتوم، )َفأنَت َعْن��ُه َتَلهَّٰي(. أي تلهو 

وال تلتفت إليه.31
وأكتفي مب��ا أتفقت عليه وأثبتته 
مصادُر الفريقني من أّن ابن أمِّ مكتوم 
هو األعمى، الذي  تدور حوله هذه 
اآليات بكل ما حتمله، وليس غريه، أما 
ما اختلفت فيه، وكثرت فيه األقوال 

وتش��عبت، واملتمثل مَب��ن العابس، 
فليست هذه املقالة خمصصة له، وقد 
أوج��زت الكالم فيه أو أش��رت ملا 
عليه أقواهل��م، وقد كتب فيه الكثري 
يف مصادر التفسري ويف غريها. فمن 

أراد زيادًة فعليه بها.
)اَل َيْس��َتِوي ٱْلَقاِعُدوَن ِمَن ٱْلُمْؤِمِنيَن 
ِف��ي  َوٱْلُمَجاِه��ُدوَن  ��َرِر  ٱلضَّ أْوِل��ي  َغْي��ُر 

��َل  َفضَّ َوأْنُفِس��ِهْم  ِبأْمَواِلِه��ْم  ٱهلِل  َس��ِبيِل 

ٱهلُل ٱْلُمَجاِهِدي��نَ ِبأْمٰوِلِهْم َوأْنُفِس��ِهْم َعَلي 

ٱْلَقاِعِديَن َدَرَجًة َوُك�الًّ َوَعَد ٱهلُل ٱْلُحْسَنٰي 

��َل ٱهلُل ٱْلُمَجاِهِديَن َعَل��ي ٱْلَقاِعِديَن  َوَفضَّ

ْنُه َوَمْغِفَرًة َوَرْحَمًة  أْجرًا َعِظيمًا ٭ َدَرَجاٍت مِّ

ِحيمًا(.32 َوَكاَن ٱهلُل َغُفورًا رَّ

نزلت اآلي��ة يف كعب بن مالك 
من بين س��لمة، ومرارة بن ربيع من 
بين عمرو بن عوف، وهالل بن أمية 
من بين واقف، ختلَّفوا عن رسول اهلل 
يوم تبوك، وع��ذر اهلل أولي الضرر 
وهو عب��داهلل بن أّم مكت��وم، رواه 
أبومح��زة الثمالي يف تفس��ريه. وقال 
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نزلت عليه )ال يس��توي القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون في سبيل اهلل( 

ومل يذك��ر ُاولي الضرر فقال ابن أّم 
مكت��وم: فكيف وأنا أعمى ال أبصر 
فتغش��ى النيب الوحي ثم سري عنه 
فقال: اكتب: )ال يس��توي القاعدون من 

المؤمنين غير أولي الضرر( فكتبتها«.

ويف البخ��اري عن ال��راء قال: 
مل��ا نزلت: )ال يس��توي القاع��دون من 

المؤمنين(.

دعا رس��ول اهلل9 زيدًا فكتبها، 
فجاء ابن أّم مكتوم فش��كا ضرارته، 
فأن��زل اهلل عّزوج��ّل: )غي��ر أول��ي 

الضرر(.

عن ابن عباس قال: ال يس��توي 
القاع��دون من املؤمن��ني غري أولي 
الضرر عن بدر، واخلارجون إىل بدر، 
ملا نزلت غ��زوة بدر قال عبداهلل بن 
جحش واب��ن أّم مكتوم: إنا أعميان 
يا رس��ول اهلل فه��ل لن��ا رخص��ة؟ 

فنزل��ت: )ال يس��توي القاع��دون م��ن 
المؤمنين غير أولي الض��رر... وفضل اهلل 

المجاهدي��ن عل��ي القاعدي��ن درج��ة( 

الضرر  أولي  القاعدون غري  فهؤالء 
)وفضل اهلل المجاهدين علي القاعدين 

أجرًا عظيمًا درجات منه(.

آي��ة بل آيت��ان قرآنيت��ان راحتا 
تعاجل��ان موضوع��ًا خاص��ًا ألناس 
مؤمنني؛ ملئت قلوبه��م حّبًا ملرافقة 
إخوانهم، وهم يعدون العدة للجهاد، 
وما منعهم عن ذلك إال أنهم ابتلوا 
مبا مينعه��م ويعيقهم  عن اجلهاد يف 
سبيل اهلل، إنهم أولوا الضرر، هكذا 
مّساهم القرآن الكريم، حني استدرك 
وه��و يتحدث ع��ن »قاع��دة عدم 
االستواء بني القاعدين من املؤمنني 
عن اجلهاد باألموال واألنفس � غري 
أولي الضرر الذين يقعدهم العجز 
عن اجلهاد بالنفس، أو يقعدهم الفقر 
والعجز عن اجلهاد بالنفس واملال � 
عدم االس��تواء بني هؤالء القاعدين 
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وأنفسهم..«.

وواحد منهم عبداهلل بن أمّ مكتوم، 
الذي جاء فقال: يا رس��ول اهلل، إني 
أح��ب اجلهاد يف س��بيل اهلل، ولكن 
بي من الزمانة ما قد ترى، قد ذهب 
بص��ري، ويف رواية هو وعبداهلل بن 
جحش أتيا رسول اهلل قبيل غزوة بدر 
وقاال: إنا أعميان يا رسول اهلل،... فنزل 
��َرِر...(«  قوله تع��اىل: )...َغْي��ُر ُاْوِلي ٱلضَّ
فص��ار ذلك خمرجًا ل��ذوي األعذار 
العمى  املبيحة ل��رتك اجلهاد؛ م��ن 
والعرج واملرض، وبنّي مس��اواتهم 
للمجاهدين يف س��بيل اهلل بأمواهلم 
وأنفسهم. وهو يتحدث عن فضيلة 
اجملاهدين على القاعدين مستثنيًا من 
هؤالء أقواماً، وهم أصحاب األعذار، 
فعن أنس: أّن رسول اهلل9 قال: »إّن 
باملدينة أقوامًا ما سرمت من مسري، وال 
قطعتم من واد، إاّل وهم معكم فيه« 
قالوا: وهم باملدينة يا رسول اهلل؟ قال: 

»نعم حبسهم العذر« وعن النيب9 
أنه قال: »لقد تركت��م باملدينة أقوامًا 
ما سرمت من مس��ري، وال أنفقتم من 
نفقة، وال قطعت��م من واد، إاّل وهم 
معكم فيه«، قال��وا: وكيف يكونون 
معنا فيه يا رس��ول اهلل؟ ق��ال: »نعم، 
حبس��هم العذر« ويف هذا املعنى قال 

الشاعر:
ــِت الَعتيق ِ لََقْد ــا راِحلنِْيَ إلى البي ي

ــرْنا نحن أرْواحا ــرمُْتْ ُجسوماً وِس ِس

ٍ ــَدر  ــْن َق ــْذر ٍ وَع ــى ُع ــا عل ــا أقْمن إنَّ

ــْذر ٍ َفَقْد راحا«.33 ــْن أقاَم على ُع وَم

منزلته :
حظي ه��ذا الصحاب��ي اجلليل 
رائع��ة، ومكان��ة عالية عند  مبنزلة 
رس��ول اهلل9 فإضافًة إىل ما نسب 
إىل رسول اهلل9 من مواقف وأقوال 
حبق��ه واليت منه��ا: كان النيب9 إذا 
رأى ابن أّم مكتوم يبس��ط له رداءه 
ويقول: »مرحبًا مبن عاتبين فيه ربي«. 
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وذكرنا ما قاله الشيخ الطرسي يف 
تفسريه: روي أيضا عن الصادق7 
أن��ه  ق��ال: »كان رس��ول اهلل9 إذا 

رأى عب��داهلل بن أّم 
مكتوم ق��ال: مرحبًا 
ال  ]واهلل [  مرحب��اً، 
يعاتب��ين اهلل في��ك 
يصنع  وكان  أب��دًا، 
اللطف،  م��ن  ب��ه 
حتى كان يكف عن 
النيب9 مم��ا يفعل 
]ب��ه [«. فزيادًة على 
كان ال  لعل��ه  هذا؛ 
رسول اهلل9  يفارق 
طوياًل، والذي يبدو 
من بعض الروايات 

أنه كان يرتدد على النيب9 وهو يف 
بيوته أو حجره:

فعن حممد بن يعقوب، عن عدة 
من أصحابنا، عن أمحد بن أبي عبداهلل 

قال: اس��تأذن اب��ن أّم مكتوم على 
عائش��ة وحفصة  وعنده  الن��يب9 
فقال هلما: قوما فادخال البيت، فقالتا: 
إن��ه أعمى فقال: إن مل يركما فإنكما 

تريانه.
وع��ن أّم س��لمة قال��ت: كنت 
ميمونة،  وعنده  رس��ول اهلل9  عند 
فأقبل اب��ن أّم مكتوم وذلك بعد أن 
أمر باحلج��اب، فقال: احتجبا، فقلنا: 
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أنتما؟ ألس��تما  ق��ال: أفعمي��اوان 

تبصرانه؟ 34
وق��د جاءا به تأييدًا ملا اس��تفاداه 
من اآلية:)وق��ل للمؤمنات يغضضن من 
أبصاره��ن ويحفظ��ن فروجه��ن...(.35 أّن 

حكم النساء حكم الرجال يف وجوب 
غضِّ الطرف وحفظ الفرج، أو نهي 

النساء عن النظر إىل األجانب.
قال احملق��ق البهب��ودي يف زبدة 
البيان: قد اشتبه املراد من آية احلجاب 
على بع��ض كاملؤل��ف رضوان اهلل 
عليه، فتوه��م أّن املراد بآية احلجاب 
يف هذا احلدي��ث آية النور املبحوث 
عنه��ا وليس كذلك، ب��ل املراد آية 
األح��زاب53: )وإذا س��ألتموهن متاعًا 
فاس��ألوهن م��ن وراء حج��اب ذل��ك أطهر 

أن ال  فف��رض  لقلوبك��م وقلوبه��ن( 

يتكلموا إاّل وبينهم وبينهن حجاب 
من س��رت، وهذا احلكم من خمتصات 
أمهات املؤمنني. وقوله9: »احتجبا« 

يعين ادخال وراء الس��رت، فقاال: إنه 
أعم��ى، يعن��ون أّن عماه كالغش��اء 
فقال9: هذا  بينه وبينهن،  والسرت 
س��رت يس��رتكن من عينه وال يسرته 
ع��ن عيونكن، وق��د كان الواجب 

حجاب يسرت على اجلانبني.36

أقول:
وكالمه هذا يص��ّح لو أّن احملقق 
استفاد مسألة احلجاب، ولكنه استفاد 
من اآلية كما من تأييد احلديث حرمة 
النظر إىل األجن��يب، ووجوب غّض 
البص��ر. وقد احتج به��ذا احلديث 
عدد ممن تيّسر لي من املفسرين من 
الفريقني ويف تفسريهم هلذه اآلية:31 

النور.
فليس هن��اك توهم م��ن احملقق 
األردبيلي ومن قبله الشيخ السيوري 

يف كنز العرفان.
وه��ذا القرطيب، بع��د أن يذكر 

التالي:
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البص��ر رائد للقلب، كما أّن احلمى 
رائد املوت، وأخذ هذا املعنى بعض 

الشعراء فقال:
َأمل ت��ر أّن الع��ني للقلب رائد 

ماتألف العينان فالقلب آلف
ويف اخلر: »النظر سهم من سهام 
إبليس مس��موم، فمن غّض بصره 

أورثه اهلل احلالوة يف قلبه«.
ينقل احلديث عن الرتمذي:

عن نبه��ان موىل أم س��لمة، أّن 
النيب9 قال هلا ومليمونة، وقد دخل 
عليه��ا اب��ن أّم مكت��وم: »احتجبا« 
فقالت��ا: إنه أعمى؛ ق��ال: أفعمياوان 

أنتما ألستما ُتبصرانه؟
ثمَّ قال: فإن قيل: هذا احلديث ال 
يصّح عند أهل النقل؛ ألّن راويه عن 
أّم س��لمة نبهان موالها، وهو ممن ال 
حيتج حبديثه. وعلى تقدير صحته فإّن 
ذلك منه عليه الس��الم تغليظ على 
أزواجه حلرمتهن، كما غلظ عليهن 

أمر احلجاب؛ كما أشار إليه أبوداود 
وغريه من األئمة.

ويبقى معن��ى احلديث الصحيح 
الثابت وهو: أّن النيّب صلى اهلل عليه 
وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتّد 
يف بيت أّم َشريك؛ ثم قال: »تلك امرأة 
يغش��اها أصحابي اعتدي عند ابن 
أّم َمْكُت��وم فإنه رجل أعمى تضعني 
ثياب��ك وال يراك« قلنا: قد اس��تدّل 
بعض العلماء به��ذا احلديث على 
أّن املرأة جيوز هلا أن تطلع من الرجل 
على ما ال جيوز للرجل أن يطلع من 
املرأة كالرأس ومعّل��ق الُقْرط؛ وأما 
العورة فال. فعلى هذا يكون خمصصًا 
لعموم قوله تعاىل: )َوُق��ل لِّْلُمْؤِمَناِت 
(، وتكون »من«  َيْغُضْضَن ِم��ْن َأْبَصاِرِهنَّ

للتبعيض كما هي يف اآلية قبلها.
قال اب��ن العربي: وإمن��ا أمرها 
باالنتق��ال من بيت أّم َش��ريك إىل 
بيت اب��ن أّم مكتوم؛ ألّن ذلك أْوىل 
بها من بقائها يف بيت أّم ش��ريك؛ 
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الداخل إليها، فيكثر الرائي هلا، ويف 
بيت ابن أّم مكت��وم ال يراها أحد؛ 
فكان إمس��اك بصرها عنه أقرب من 
ذل��ك وأْوىل، فرخص هل��ا يف ذلك، 

واهلل أعلم.37
وهل��م ردُّ آخ��ر هل��ذا احلديث، 
وخالص��ة ما جاء يف رّده��م له، أنه 
حديث ضعيف؛ لش��ذوذه، وخمالفته 
وه��ذا  الصحيح��ة،  لألحادي��ث 
احلدي��ث وإن حّس��نه الرتمذي أو 
صححه، فالقاعدة اليت قررها علماء 
األصول وعلماء مصطلح احلديث � 
والكالم هلم � أن��ه إذا كان صحيح 
الس��ند وخالف ما ه��و أصح منه، 
فإنه يعتر ش��اذًا ضعيفًا ال يعمل به؛ 
ألّن من ش��رط احلدي��ث الصحيح 
أال يكون ش��اذًا، فحديث نبهان هذا 
ش��اذ على فرض صحت��ه، وله علة 
أخرى توجب ضعفه وهي: أّن نبهان 
املذك��ور مل يوثقه م��ن يعتمد عليه 

وهو قلي��ل الرواية، فال يعتمد عليه 
يف مثل هذا احلديث، وحتى إن محله 
بعضه��م على أنه خ��اص بأمهات 
املؤمنني دون غريه��ن، فهو ال وجه 
له � كما يقولون � ألن التخصيص 
حيتاج إىل دلي��ل عليه، وليس لديهم 

دليل على التخصيص.
وه��ذا الفري��ق أفتى جب��واز أن 
تكش��ف املرأة عن وجهها يف حالة 
وجود رج��ل كفيف أجنيب عنها، بل 
ال حرج على املرأة يف الس��فور عند 
الرجل الكفيف؛ ملا ثبت يف صحيح 
مس��لم عن فاطمة بن��ت قيس أّن 
النيب صلى اهلل عليه وسلم قال هلا ملا 
طلق��ت: اعتدي عند ابن أّم مكتوم، 
فإنه رجل أعمى تضعني ثيابك فال 
ي��راك، ويف الصحيحني من حديث 
سهل بن س��عد أّن النيب صلى اهلل 
عليه وسلم قال: »إمنا جعل االستئذان 

من أجل النظر«.
وظهر من رواية مثلها يف صحيح 



223 مس��لم، كتاب الط��الق: أّن ابن أمِّ 
مكت��وم كان ابن عّمها، وهذا نّصها: 
أّن فاطمة بنت قيس ملا طلقت، أمرها 
الرس��ول أن تعتّد يف بيت ابن عّمها 
ابن أمِّ مكت��وم؛ لكونه أعمى ضرير 
البصر، وإذا وضعت مخارها ال يراها.

والغ��ّض: صرف املرء بصره عن 
التحديق وتثبيت النظر. ويكون من 

احلياء كما قال عنرتة:
وأغض ط��ريف حني تبدو جارتي         

حتى يواري جارتي مأواها .38
هذا وأّن يف غ��ضِّ البصر، كما 
يؤكد عليه العلماء، طهارًة للقلوب، 
وحفظ��ًا للنفوس م��ن أن تتلوث، 
وس��المًة للدين والدنيا، وزيادًة يف 

األجر والثواب.

شهيد أهل اجلنة األعمى!
مل يه��دأ ل��ه ب��ال بع��د وف��اة 
يس��تعجل  وكأن��ه  رس��ول اهلل9 
اللحاق ب��ه، فلم يرك��ن للبقاء يف 

املدينة، وراح  يش��ارك يف الغزوات 
حت��ى كان��ت معرك��ة القادس��ية، 
س��نة 14ه� يف عه��د اخلليفة الثاني  
عمربن اخلطاب، وبقيادة س��عد بن 
أبي وقاص، وكان عدد املسلمني فيها 
أزيد من سبعة آالف، فيما كان عدد 
العدو أربعني ألفاً، وقيل: ستني ألفًا 
ومعهم س��بعون فياًل، وعن املدائين 
أنهم اقتتلوا ثالثة أيام يف آخر شوال 
سنة مخس عش��رة، فقتل رستم قائد 
جيشهم وانهزموا يف  تلك الواقعة، 

اليت عرفت بشراستها وقوتها.
فما كان من ابن أّم مكتوم إاّل أن 
يسرع متكئًا على ذراع أحد إخوانه 
من املسلمني، ليقف فوق مكان عال 

مناديًا بأعلى صوته:
ادفعوا إلَي الل��واء... إني أعمى 
ال أس��تطيع الفرار... وأقيموني بني 

الصفني. 
يثن��وه  أن  املس��لمون  وحي��اول 
عن عزم��ه، وقال أنس ب��ن مالك: 



رأيت يوم القادس��ية عب��داهلل ابن 224
أّم مكتوم األعم��ى، وعليه درع جيرُّ 
أطرافه��ا، وبيده راية س��وداء؛ فقيل 
ل��ه: َأليس قد أنزل اهلل عذرك؟! قال: 
بلى! ولكين ُأكثر س��واد املس��لمني 
بنفس��ي. وروي عنه أنه قال: فكيف 
بس��وادي يف سبيل اهلل! وراح يصيح 
ويطال��ب باللواء، وفع��اًل دفع إليه 
لواء املس��لمني، فحمله وظّل يقاتل 
بصريته،  بنور  ومستضيئًا  مسرتشدًا 
حتى سقط على أرض املعركة فيمن 

سقط من الشهداء وهم كثر.
فاستش��هد رض��وان اهلل عليه يف 
هذه املعركة على ق��ول، وعلى آخر 
للواقدي: ش��هد القادسية، ثم رجع 
إىل املدينة، فمات بها، ومل نس��مع له 

بذكر بعد عمر.
وعن اب��ن أّم مكتوم أنه قال: إّن 
جريل أتى رسول اهلل9 وعنده ابن 
أّم مكتوم، فقال: متى ذهب بصرك؟ 
ق��ال: وأنا غالم، فقال: قال اهلل تعاىل: 

إذا أخ��ذت كرمية عب��دي مل أجد له 
جزاء إال اجلنة، وه��ا هي اجلنة، وها 
ه��و ابن أّم مكت��وم قد حصل على 
ما يدخله اجلنة، إنها الش��هادة  اليت 
طاملا متناها، وما منع��ه عنها زمنًا إاّل 
ضرارته، فهنيئًا لك يا ابن أّم مكتوم. 
هنيئًا لك صحبتك لرس��ول اهلل9 
وهنيئ��ًا لك بش��ارة جريل بأّن لك 

اجلنة!
وختم��ت حيات��ه خبري، فس��الم 
علي��ه يف اخلالدين: )...الذين أنعم اهلل 
عليهم من النبيين والصديقين  والش��هداء 

والصالحين وحسن أولئك رفيقًا(.39



225 اهلوامش:
1 . أنظ��ر أس��دالغابة يف معرف��ة الصحابة؛ 
واإلصابة؛ وتفسري التحرير والتنوير، البن 
عاش��ور؛ وتفسري الكش��اف للزخمشري: 
س��ورة عبس؛ والت��اج اجلام��ع لألصول 
الشيخ  تأليف  الرس��ول9  أحاديث  يف 
منصور علي ناصف؛ م��ن علماء األزهر؛ 

وتفسري لطائف اإلشارات، القشريي.
2 . حلي��ة األولياء، ألبي نعيم األصفهاني2 : 4 
رق��م 88. كت��اب األوائ��ل، ألب��ن أبي 
عاصم: 43، تفسري التحرير والتنوير، البن 

عاشور: سورة عبس.
3. أنظر مكاتيب الرس��ول، األمحدي املياجني 
1 : 399. وما نقله ع��ن الرتاتيب اإلدارية 

 .447 : 1
4 . تفسري التحرير والتنوير، سورة عبس.

5 . جممع البيان: سورة عبس.
6 . الس��رية النبوية، البن هشام، معركة بدر 

الكرى2 : 612.
7 . معجم البلدان، مادة: قرقرة.

8 . معجم البلدان، مادة: بفران. 
9 . معجم البلدان: مادة: غرس و قبا.

10 . معجم البلدان، مادة: )دومة(.
11 .  أنظر التنبيه واإلش��راف، للمس��عودي؛  
مرتض��ى  للس��يد  املدرس��تني،  ومع��امل 
إس��تخالفات   ،206  : العس��كري1 

الرسول9.
12 . أنظر كتاب األم، لإلمام الشاطيب6 : 217؛ 

جام��ع املقاصد، للمحق��ق الثاني2 : 176. 
األذان واإلقام��ة. م��ن ال حيض��ره الفقيه، 
للش��يخ الص��دوق1 :209، احلديث 905، 

.906
. أنظ��ر من ال حيض��ره الفقيه1 :204�209،   13

احلديث906.
. الرعد : 29.   14

. حلي��ة األولياء، ألبي نعيم األصفهاني2 :   15
4 رقم 88.

عب��س،1057  الوس��يط:580،  املعج��م   .  16
؛ وتفس��ري مف��ردات الق��رآن، للدكتور 

احلمصي.
. املدثر : 22.   17

. االنسان : 10.   18
. عبس: 16؛ التحرير والتنوير.  19

. امليزان يف تفسري القرآن، اآلية.  20
. دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب،   21
للش��يخ حممد األمني الش��نقيطي: سورة 
عبس وأيضًا يف تفس��ريه أضواء البيان يف 
تفس��ري القرآن، ذكر التالي حتت )تنبيه( : 
مما اتفق عليه احملدثون  جواز ذكر مثل هذه 
األوصاف إذا كانت للتعريف ال للتنقيص، 
فقال��وا: األعمى واألع��ور واألعرج. ويف 
احلرف قالوا: اخلراز، واخلرقى، وحنو  ذلك، 
وه��ذا ما فيه مصلحة لرتمج��ة الرجال يف 
الس��ند. ومثله: ليس تناب��زًا باأللقاب يف 
هذا الفن. واهلل تعاىل أعلم. ومثله: إذا كان 



للتعريف يف غرض سليم دون تنقص كما 226
قدمنا. 

. أنظر التفس��ري الكبري، لإلمام الطراني   22
)ت360 ه���( ؛ والكش��اف للزخمش��ري؛ 
تفس��ري الطري؛ وال��در املنث��ور8: 416؛ 
أسباب النزول، للواحدي: 471 الباب 446؛ 
واجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب؛ وتفسري 

ابن كثري. 
. أنظ��ر جام��ع اجلوامع؛ وجمم��ع البيان،   23
للشيخ الطرسي؛ واألمثل، للشيخ مكارم 
الش��ريازي؛ من وح��ي القرآن، للس��يد 

فضل اهلل.
. تنزيه األنبياء: تنزيه سيدنا حممد9 عن   24

املعاتبة يف أمر األعمى.
. القلم :  4.   25

. آل عمران : 159.   26
. الشعراء : 214 � 215.   27

. احلجر : 88.   28
. احلجر : 94.   29

. تفسري امليزان: سورة عبس.   30
. أنظر تنزيه األنبياء، للش��ريف املرتضى؛   31
واملي��زان، للطباطبائي؛ وتفس��ري القمي2 
:430؛ ونورالثقل��ني5 : 508؛ والره��ان4: 

427؛ وكنز الدقائق14: 132 كل ذلك عنه.

. النساء : 95 � 96.   32
. أنظر جممع البيان، للش��يخ الطرس��ي؛   33
وتفسري ابن كثري وغريهما من التفاسري؛ 
وأس��باب النزول، للواح��دي؛ وأيضًا يف 

ظالل القرآن، لسيد قطب؛ وتفسري القرآن 
الكريم، البن كثري: اآلية، بتصرف.

34 . وسائل  الشيعة � كتاب النكاح � الباب 
129 م��ن أبواب مقدم��ات النكاح، باب 
حتري��م رؤية امل��رأة الرج��ل األجنيب وإن 
كان أعم��ى، احلديث1 و4 ؛ وكنز العرفان، 
للس��يوري2: 222 ويف هامش��ها: أخرجه 
والنس��ائي  والرتمذي وصححه،  أبوداود 
والبيهقي يف س��ننه عن أم سلمة كما يف 
ال��در املنثور5 : 42. و تبعه يف هذا اهلامش 
األردبيلي صاحب زب��دة البيان يف أحكام 

القرآن:543.
. النور : 31.  35

. زب��دة البي��ان: هامش الصفح��ة: 543 ؛   36
املكتبة املرتضوية إلحي��اء الرتاث، تهران 

ناصر خسرو. 
. اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، س��ورة   37

النور:31.
. تفس��ري التحرير والتنوير، البن عاشور:   38

النور:31.
. النساء: 69.   39



حممدعلي املقدادي

متهيد:
احتّل احلرمان الشريفان فضيلة وقداسة وتكرميًا وتعظيماً، مساحة واسعة يف 
الرتاث اإلسالمي، وعند مجيع الفرق واملذاهب اإلسالمية، وبالذات فيما وصل 

فضائل احلرمني الشريفني

يف تراث أهل البيت:



أهل البيت:، 228 أحادي��ث  من  إلينا 
واليت تتمّيز بأنها األفضل واألصّح؛ 
ألنه��ا تصدر ع��ن الثق��ل الثاني 
بع��د التنزيل العزي��ز، اللذين هما 
مصدرا العقيدة والتش��ريع، وفقًا ملا 
جاء ب��ه احلديث النب��وّي، املعروف 
حبديث الثقلني، الذي رواه أصحاب 
الصح��اح واملس��انيد ع��ن الن��يّب 
األك��رم9 بألف��اظ عدي��دة لكنها 

متقاربة، منها:
»ي��ا أيها الناس إني تركت فيكم 
ما إن أخذمت به لن تضلوا، كتاب اهلل؛ 

وعرتتي أهل بييت«.1
»إني تركت فيكم ما إن متسكتم 
به لن تضلوا، كتاب اهلل، حبل ممدود 
م��ن الس��ماء إىل األرض، وعرتتي 
أهل بييت، ولن يفرتقا حتى يردا علّي 
احل��وض، فانظروا كي��ف ختلفوني 

فيهما«.2
تتوفر للحرم��ني  ال  وكي��ف 
تلك املساحة الالئقة، وهما يشكالن 

وجودين مباركني يف حياة املس��لمني 
يف دينهم ودنياهم؛ ملا يتمتعان به من 
خصائ��ص نفتقدها يف غريهما، وملا 
أسند إليهما من دور يف بناء اإلنسان 
املسلم روحّيًا وأخالقّيًا واجتماعّياً..، 
وملا س��ّن هلما وخاصة للحرم املكي 
مبواقيته املتعّددة من شرائع ومناسك 
وآداب، ب��ني ما جيب على املس��لم 
أداؤه، وما ينبغي ويستحب له ذلك، 
ح��ني تواجده فيهم��ا يف فريضة أو 
لفريضة  وأيض��ًا  يؤديه،  مس��تحب 
احلج، وهي السبب األهم، حني أّذن 
هلا نيّب اهلل إبراهيم7، بأمر من اهلل 
سبحانه وتعاىل، فأحيا به هذه البالد 
يوم أن بّث فيها اخلري والعطاء، وغدا 
الناس يأتونها من كل مكان يف عاملنا 
قدمي��ًا وحديثاً، ومن��ذ ذلك الوقت 
الذي شرع فيه منسك احلج املبارك، 
وصار يؤديه أنبي��اء وصاحلون..، وما 
زال وس��يبقى هذا املنس��ك يتوجه 
حنوه املسلمون واملؤمنون ألدائه، حتى 



229 ي��أذن اهلل تعاىل بنهاية الدار االبتالء 
والتكالي��ف، فينتقل اجلميع إىل دار 

اجلزاء واألجر والثواب.
»مكة  الشريفني  فقداسة احلرمني 
املكرم��ة و املدينة املن��ورة« وما هلما 
من وظائف جليل��ة، أمر أمجع عليه 
أه��ل التوحي��د، مما جعلهم��ا حمّل 
اهتم��ام أحادي��ث كث��رية ومواقف 
جليلة ألهل البيت:، وهم األدرى 
بفضائل هذين احلرمني، وما هلما من 
دور كبري ومبارك يف حياة املس��لمني 
يف البن��اء اإلمياني هل��م، أو الروحي 
واألخالقي، فضاًل عما ترتكه مناسك 
احلج واجتماعه السنوّي احلاشد من 
آث��ار يف ثقافتهم، وتوحيد صفوفهم، 
وما يتمخض من منافع جليلة.. وقد 
واألقوال  األحاديث  تلك  ش��كلت 
واملواقف تراثًا كبريًا، صار مورد عناية 
ودراسة من قبل املسلمني، وبالذات 
أتباع مدرس��ة أهل البيت:، على 
املستوى الفقهي والروحي واخللقي..، 

وحنن هنا نقتبس ما يتيس��ر لنا منه، 
ومبا يتعل��ق بفضائل هذين احلرمني 
املباركني مكة واملدينة، وننش��ره إن 
شاء اهلل تعاىل على شكل حلقات يف 

هذه اجمللة.
*   *   *

ــة يف مكة  ــن املقدس ا ألول: ا ألماك
املكرمة

1ـ الكعبة الشريفة
عّدة من أصحابن��ا عن أمحد بن  
حمّمد عن  احلس��ني  بن  س��عيد عن 
فضال��ة بن  أّيوب عن أب��ي املغراء 
عن أب��ي بصري  عن أبي عبداهلل7 
قال: »ال ي��زال الّدين قائمًا ما قامت 

الكعبة«.3
... ع��ن معاوية ب��ن عمار، عن 
احلس��ن بن عبداهلل، ع��ن أبيه، عن 
ج��ده احلس��ن ب��ن علي ب��ن أبي 
طالب7، قال: »جاء نفر من اليهود 
إىل رس��ول اهلل9 ... قال: ألي شيء 



مسي��ت الكعبة؟ قال النيب9: مسيت 230
الكعبة كعبة، ألنها وسط الدنيا«.4

قال أبوعب��داهلل الصادق7: »...
ب��ه خلقه،  وهذا بيت اس��تعبداهلل 
إتيانه، فحثهم  ليختر طاعته��م يف 
على تعظيم��ه وزيارته، وجعله حمل 

أنبيائه، وقبلة للمصّلني إليه...«.5
رو ي عن بكري  بن  أعني عن أخيه 
زرارة ق��ال: قلت ألب��ي عبداهلل7 
جعل��ين اهلل فداك أس��ئلك يف احلّج 
من��ذ أربعني عامًا فتفتي��ين فقال: »يا 
زرارة بيت حيّج قب��ل آدم7 بألفي 
عام  تر يد أن تفتى ]تفنى[ مسائله يف 

أربعني عامًا«.6
ع��ن أبي عب��داهلل7 ق��ال: »هلل 
عّزوج��ّل يف ب��الده مخ��س ح��رم، 
وحرم��ة  رس��ول اهلل9،  حرم��ة 
آل رس�ول اهلل:، وحرمة كتاب اهلل 
عّزوجّل، وحرمة كعب��ة اهلل، وحرمة 

املؤمن«.7
علّي بن إبراهي��م عن أبيه عن  



231 اب��ن  أبي عمري  عن  اب��ن  أذينة عن  
الفضي��ل  عن أبي جعف��ر 7 قال: 
»نظ��ر إىل الّن��اس  يطوف��ون حول 
الكعبة فقال: هك��ذا كانوا يطوفون 
يف اجلاهلّية إمنا أمروا أن يطوفوا بها 
ثّم ينفروا إلينا فيعلمونا واليتهم و 
موّدتهم و يعر ض��وا علينا نصرتهم 
ثّم قرأ ه��ذه اآلية: )فاجعل أفئدة من 

الّناس  تهو ی إليهم(.« .8

عن  احلس��ن  بن  حمبوب  عن أبي 
الّصب��اح  الكنانّي ق��ال: قلت ألبي 
»أّيهما أفضل اإلميان أو   عبداهلل7: 
اإلس��الم؟ فإّن من قبلنا يقولون إّن 
اإلس��الم أفضل من اإلميان ؟ فقال: 
أرف��ع من اإلس��الم ؛ قلت:  أإلميان 
فأوجدني ذلك ق��ال: ما تقول فيمن 
أحدث يف املس��جد احلرام  متعّمدًا؟ 
قال قلت: يضرب ضربًا شديدًا. قال: 
أصبت؛ قال: فما تقول فيمن أحدث 
يف الكعبة متعّمدًا؟ قلت: يقتل؛ قال: 
أصبت أال ترى أّن الكعبة أفضل من 

املس��جد وأّن الكعبة تشرك املسجد 
واملس��جد ال يشرك الكعبة وكذلك 
اإلميان يش��رك اإلس��الم واإلسالم 

اليشرك اإلميان«.9
حمّمد بن عقيل  عن  احلس��ن  بن  
احلس��ني  عن علّي بن  عيس��ى عن 
علّي بن  احلس��ن  عن حمّمد بن  يز يد 
الّرفاع��ّي رفع��ه أّن أمرياملؤمنني7 
سئل عن  الوقوف باجلبل  مل مل يكن يف 
احلرم؟  فقال: »ألّن الكعبة بيته واحلرم 
باب��ه فلّما قص��دوه وافدين وقفهم 
بالباب  يتضّرعون. قيل له: فاملش��عر 
احلرام مل صار يف احلرم ؟ قال: ألنه ملّا 
أذن هل��م بالّدخول  وقفهم باحلجاب  
الّثاني فلّم��ا طال تضّرعهم بها أذن 
هل��م لتقريب  قربانه��م فلّما قضوا 
تفثهم تطّهروا بها من الّذنوب  اّليت 
كانت حجاب��ًا بينهم و بينه أذن هلم 
بالزيارة عل��ى الّطهارة. قيل له: فلم 
حّرم الّصيام أّيام الّتشريق ؟ قال: ألّن 
الق��وم زّوار اهلل وهم يف ضيافته وال 
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له: فالّتعّلق بأستار  الكعبة ألّي معنى 
هو؟ قال: مثل رجل  له عند آخر جناية 
و ذنب فهو يتعّلق بثوبه يتضّرع إليه 

وخيضع له أن يتجافى عن ذنبه«.10
حمّمد بن حييى عن أمحد بن  حمّمد 
عن عل��ّي بن  الّنعمان  عن س��عيد 
األعرج  عن أبي عبد اهلل7 قال: »إّن 
قريش��ًا ملّا هدموا الكعبة وجدوا يف 
قواعده حجرًا فيه كتاب مل حيس��نوا 
قراءته حّتى دعوا رجاًل فقرأه فإذا فيه 
أنا اهلل ذو بّك��ة حّرمتها يوم خلقت 
بني  ووضعتها  واألرض  الّسماوات 
هذين  اجلبلني  وحففتها بسبعة أمالك 

حّفًا«.11
 علّي بن إبراهيم عن أبيه وحمّمد 
بن إمساعيل عن  الفضل  بن  ش��اذان 
مجيعًا عن  ابن  أبي عمري  عن معاوية 
بن  عّمار  قال: أت��ي أبوعبد اهلل7 
يف املس��جد فقيل له: إّن س��بعًا من 
سباع  الّطري  على الكعبة ليس ميّر به 

شي ء من محام  احلرم  إاّل ضربه؛ فقال: 
»انصبوا له واقتلوه فإنه قد أحلد«.12

 عّدة م��ن أصحابنا عن أمحد بن  
حمّمد بن  خالد ع��ن حمّمد بن  علّي 
عن عبد اهلل بن  جبلة عن عبدامللك 
بن  عتبة قال: س��ألت أباعبد اهلل7 
عّما يصل إلينا من ثياب  الكعبة هل 
يصلح لنا أن نلبس شيئًا منها؟ قال: 
»يصلح للّصبيان  واملصاحف واملخّدة 

تبتغي بذلك الركة إن شاء اهلل«.13
 وروى أصحابنا:»أّن أول ش��يء 
خلق اهلل من األرض موضع الكعبة، 

ثم دحيت األرض من حتتها«.14
 وجيوز أن يقال: املسيح روح اهلل، 
ألن األرواح كله��ا مل��ك هلل؛ وإمنا 
له  بالذكر تش��ريفًا  املس��يح  خص 
بهذا الذكر، كما خّص الكعبة بأنها 
بيت اهلل، وإن كانت األرض كلها هلل 

تعاىل.15
 ومسي��ت أّم الق��رى، ألنه روي: 
»أّن اهلل تع��اىل دحا األرض من حتت 
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)والبيت المعمور(  تعاىل:  وقوله   
قي��ل: هو بيت يف الس��ماء الرابعة 
حبي��ال الكعبة، تعم��ره املالئكة مبا 
يك��ون منها فيه م��ن العبادة. وروي 
ذل��ك ع��ن علي7 واب��ن عباس 

وجماهد. 17
 ق��ال علي7: »يدخ��ل ]البيت 
املعمور[ كل يوم سبعون ألف ملك 

ثم ال يعودون فيه«.18
حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، 
عن علي بن النعمان، عن سعيد بن 
عبداهلل األعرج، عن أبي عبداهلل7 
قال: »إّن قريش��ًا يف اجلاهلية هدموا 
البيت، فلما أرادوا بناءه حيل بينهم 
وبين��ه، وألقي يف روعه��م الرعب 
حت��ى قال قائ��ل منه��م: ليأتى كل 
رج��ل منكم بأطيب مال��ه والتأتوا 
مبا اكتس��بتموه م��ن قطيعة رحم أو 
ح��رام ففعلوا، فخل��ى بينهم وبني 
بنائه، فبنوه حت��ى انتهوا إىل موضع 

احلجر األس��ود، فتشاجروا فيه أيهم 
يضع احلجر األسود يف موضعه، حتى 
كاد أن يكون بينهم ش��ّر. فحكموا 
أول من يدخل باب املسجد، فدخل 
رسول اهلل9 فلما أتاهم أمر بثوب 
فبس��ط ثم وضع احلجر يف وسطه، 
ثم أخذت القباي��ل جبوانب الثوب 
فرفعوه ث��م تناول��ه9 فوضعه يف 

موضعه فخصه اهلل به«.19
 عدة من أصحابنا عن سهل بن 
زياد وحممد ب��ن حييى، عن أمحد بن 
حمم��د، مجيعًا عن اب��ن حمبوب، عن 
علي بن رئاب، عن محران بن أعني، 
عن أبي جعفر7 قال: مسعته يقول: 
واإلميان  اإلميان،  اليشرك  »...اإلسالم 
القول  يش��رك اإلس��الم، وهما يف 
والفعل جيتمعان، كما صارت الكعبة 
يف املسجد، واملسجد ليس يف الكعبة، 
وكذل��ك اإلميان يش��رك اإلس��الم 
واإلسالم اليش��رك اإلميان، وقد قال 
اهلل عّزوجّل: )قال��ت األعراب آمّنا قل 
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اإليمان في قلوبكم( فقول اهلل عزوجل 

أصدق القول...«.20
ع��ن  اخلص��ال  كت��اب  يف 
»ق��ال  ق��ال:  أبي عب��داهلل7 
رس��ول اهلل9: لن يعم��ل ابن آدم 
عماًل أعظم عنداهلل تبارك وتعاىل من 
رجل قتل نبيًا أو إمامًا أو هدم الكعبة 
اليت جعلها اهلل تعاىل قبلة لعباده، أو 

أفرغ ماءه يف امراة حرامًا«.21
 وبإس��ناده إىل عبداهلل بن سنان 
قال: س��ألت أبا عبداهلل7 مل مسيت 
الكعبة بكة؟ فقال7: »لبكاء الناس 

حوهلا وفيها«.22
احلسني بن سعيد، عن فضالة بن 
أيوب وصفوان بن حييى، عن معاوية 
بن عمار، ع��ن أبي عبداهلل7 قال: 
»إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل 
أن يدخلها والتدخلها حبذاء وتقول 
إذا دخلت: »أللهم إنك قلت: )ومن 
دخل��ه كان آمن��ًا( فآمين من عذابك 

عذاب النار...«.23

يف ال��كايف حممد ب��ن حييى، عن 
أمحد بن حمم��د، عن أمحد بن هالل، 
عن عيس��ى بن عبداهلل اهلامشي، عن 
أبيه، عن أبي عب��داهلل7 قال: »كان 
موض��ع الكعبة ربوة م��ن األرض 
بيض��اء تض��يء كضوء الش��مس 
والقمر حتى قت��ل ابنا آدم أحدهما 

صاحبه اسودت...«.24
ع��ن أبان بن تغل��ب قال: قلت 
الكعبة  اهلل  )جع��ل  ألبي عبداهلل7 
ق��ال:  للّن��اس(  قيام��ًا  البيت الح��رام 

»جعلها اهلل لدينهم ومعايشهم...«.25
 وروي عن الصادق7: أنه سئل 
مل مسيت الكعبة كعب��ة؟ قال: »ألنها 
مربع��ة، فقيل له: ومل صارت مربعة؟ 
قال: ألنها حبذاء البيت املعمور وهو 
مربع؛ فقيل ل��ه: ومل صارت البيت 
ق��ال: ألنها حبذاء  املعمور مربع��ًا؟ 
العرش وهو مربع؛ فقيل له: ومل صار 
العرش مربع��ًا؟ قال: ألن الكلمات 
اليت بين عليها أربع، وهى س��بحان 
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أكر«.26

علّي ب��ن إبراهيم، عن أبيه، عن 
مّحاد بن  عيس��ى، عن حر يز،  عن أبي 
عبداهلل7 ق��ال: »الّنظر إىل الكعبة 
عبادة و الّنظر إىل الوالدين  عبادة و 
الّنظر إىل اإلمام  عبادة و قال: من نظر 
إىل الكعبة كتبت له حس��نة و حميت 

عنه عشر سّيئات«.27
عّدة من أصحابن��ا عن أمحد بن  
حمّم��د عن علّي بن  احلكم  عن داود 
بن  الّنعمان  عن أب��ي أّيوب اخلّزاز  
عن حمّمد بن  مس��لم  قال: مسعت أبا 
عبداهلل7 يقول: »ال ينبغي ألحد أن 
يأخ��ذ من تربة ما حول الكعبة و إن 

أخذ من ذلك شيئًا رّده«.28
أمح��د بن مه��ران عّم��ن حّدثه 
عن حمّمد بن  س��نان  عن حذيفة بن  
منصور  ق��ال: قلت ألبي عبداهلل7: 
إّن عّم��ي كنس الكعب��ة و أخذ من 
ترابها فنحن نتداوى ب�ه؟ فقال: »رّده 

إليها«.29 
عن جعفر، عن أبيه، عن النيب9، 
قال: »النظر إىل الكعبة حبًا هلا يهدم 

اخلطايا هدمًا«.30
 ق��ال أبوعب��داهلل7: »من أتى 
الكعب��ة فعرف من حقنا وحرمتنا ما 
عرف من حقها وحرمتها، مل خيرج من 
مكة إاّل وقد غفر له ذنوبه، وكفاه اهلل 

ما أهّمه من أمر دنياه وآخرته«.31
عن أبي عبداهلل7 قال: »حّرم اهلل 
املس��جد لعلة الكعبة، وحّرم احلرم 
لعلة املسجد، ووجب اإلحرام لعلة 

احلرم«.32
عن أبي عبداهلل7 قال: »تفجرت 

العيون من حتت الكعبة«.33
وخرج أبوعبداهلل7 من الكعبة 
وه��و يق��ول: »اهلل أك��ر، اهلل أكر، 
اهلل أك��ر، ألله��م ال جته��د بالءنا، 
والتش��مت بن��ا أعداءن��ا، فإن��ك 
أن��ت الضار الناف��ع«؛ ثم هبط من 
الدرجة، فصل��ى إىل جانبها مما يلي 
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وب��ني الكعبة من أحد. ثم خرج إىل 

منزله.34
 ع��ن مس��عدة ب��ن زي��اد قال: 
وحدث��ين جعفر7، ع��ن آبائه: 
: أّن رس��ول اهلل9 ق��ال: »تارك��وا 
احلبش��ة ما تاركوكم؛ فوالذي نفسي 
بيده اليس��تخرج كنز الكعبة إال ذو 

السويقتني«.35
 عن حممد بن مسلم قال: سألت 
أبا جعف��ر7 عما ي��روون أّن اهلل 
خلق آدم على صورت��ه، فقال: »هي 
صورة، حمدث��ة، خملوق��ة واصطفاها 
اهلل واختاره��ا على س��ائر الصور 
املختلف��ة، فأضافها إىل نفس��ه، كما 
أضاف الكعبة إىل نفسه، والروح إىل 
نفسه، فقال:)بيتي(،)ونفخت فيه من 

روحي(.36

 حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد 
بن عيس��ى، عن احلسن بن حمبوب، 
عن علي اب��ن رئاب، ع��ن محران 

بن أعني، قال: مسع��ت أباجعفر7 
اإلمي��ان  فض��ل  اهلل  »إّن  يق��ول: 
على اإلس��الم بدرج��ة كما فضل 

الكعبة على  املسجد احلرام«.37
 ع��ن أبي عبداهلل7 ق��ال: »كان 
موض��ع الكعبة ربوة م��ن األرض 
بيض��اء تضي��ئ كضوء الش��مس 
والقمر حتى قت��ل ابنا آدم أحدهما 
صاحبه فاس��ودت، فلما نزل آدم رفع 
اهلل ل��ه األرض كلها، حتى رآها، ثم 
ق��ال: هذه لك كلها؛ ق��ال: يا رب ما 
هذه األرض البيضاء املنرية؟ قال: هي 
أرضي وقد جعلت عليك أن تطوف 

بها كل يوم سبعمائة طواف«.38
 ع��ن أبي عبداهلل7 قال: »إّن اهلل 
قبلة  الكعب��ة  تبارك وتع��اىل جعل 
ألهل املس��جد، وجعل املسجد قبلة 
ألهل احلرم، وجعل احلرم قبلة ألهل 

الدنيا«.39
ع��ن  اب��ن  أب��ي عم��ري  ع��ن 
أب��ي  ب��ن  عّم��ار  ع��ن  معاو ي��ة 



237



عب��د اهلل7 ق��ال: »إّن هلل تب��ارك 238
وتعاىل حول الكعبة عشر ين و مائة 
رمحة، منها سّتون للّطائفني، وأربعون 

للمصّلني، وعشرون للّناظرين«.40
 أمالي الطوسي1 عن الرضا7 
ق��ال: »دخل رس��ول اهلل9 يوم فتح 
مكة واألصنام حول الكعبة، وكانت 
ثالث مائة وس��تني صنم��اً، فجعل 
يطعنه��ا مبخصرة يف يده ويقول: جاء 
احلق وزه��ق الباطل إّن الباطل كان 
زهوقًا وما يب��دئ الباطل وما يعيد؛ 

فجعلت تنكب لوجوهها«.41
 عن أبي بصري ق��ال: مسعت أبا 
عبداهلل7 يقول: »آمن برسول اهلل9 
إال أربع��ة، عكرمة ب��ن أبي جهل، 
وعب��داهلل ب��ن أب��ي س��رح، وأبي 
مقي��س، وأبي صبابة )ابن خس��امة 
خ د( والقنيتني س��ارة وفرسا وقال 
رس��ول اهلل9 ذل��ك ي��وم الفتح: 
متعلقني  وجدمتوهم  وإن  أقتلوه��م 

)معلقني خ د( بأستار الكعبة«.42

 كان علي بن احلسني8 يقول: 
»... وإذا صل��ى الرجل يف املس��جد 
احلرام كان أفضل خش��وعه أن ينظر 
إىل الكعبة، وإذا صلى يف غري املسجد 
احلرام كان أفضل خش��وعه أن ينظر 
إىل موضع س��جوده وإذا كان مقابل 
الكعبة مل جيزل��ه أن حيتيب وهو ناظر 

إليها«.43
 ع��ن  عبداهلل بن ميمون القداح، 
عن جعفر بن حممد7، عن أبيه7: 
»أنه رأى علي بن احلسني7 يصلي 

يف الكعبة ركعتني«.44
أبوعل��ي األش��عري، عن بعض 
أصحابن��ا، ع��ن ابن فض��ال، عن 
م��روان، عن عبدامللك قال: س��ألت 
أبا احلسن7 عن رجل اشرتى من 
كسوة الكعبة ش��يئًا فقضى ببعضه 
حاجته وبقي بعضه يف يده هل   يصلح 
بيع��ه؟ قال: »يبيع ما أراد ويهب ما مل 
يرد، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: 

أيكفن به امليت؟ قال: ال«.45
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ع��ن احلس��ني ب��ن س��عيد، ع��ن 
فضالة بن أي��وب، عن العالء، عن 
أحدهما8  عن  حممد بن مس��لم، 
قال: »ال تصلي املكتوبة يف الكعبة«. 
وروي يف حديث آخر: »يصلي يف أربع 

جوانبها إذا اضطر إىل ذلك«.46
 عن حممد ب��ن عبداهلل الصيقل 
قال: خ��رج علينا أبو احلس��ن يعين 
الرضا7 يف يوم مخس��ة وعش��رين 
من ذي القع��دة فقال: »صوموا فإني 
أصبحت صائم��ا، قلنا: جعلنا فداك 
أي يوم هو؟ فقال: يوم نش��رت فيه 
الرمحة، ودحيت فيه األرض، ونصبت 

فيه الكعبة، وهبط فيه آدم7«.47
 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن 
بعض أصحابنا، ع��ن أبي الصباح 
الكناني، عن أبي عبداهلل7 قال: »من 

أحدث يف الكعبة حدثا قتل«.48
 أمح��د ب��ن حممد، عن احلس��ني 
بن س��عيد، عن فضال��ة بن أيوب، 

ع��ن معاوية بن عمار ق��ال: »رأيت 
العبد الصاحل7 دخل الكعبة فصلى 
ركعتني على الرخامة احلمراء، ثم قام 
فاستقبل احلائط بني الركن اليماني 
والغربي، فوقع ي��ده عليه ولزق به 
و دعا، ثم حت��ول إىل الركن اليماني 
فلص��ق به ودع��ا، ثم أت��ى الركن 

الغربي ثم خرج«.49
أبي رمحه اهلل، قال: حدثنا علي بن 
سليمان الرازي، قال: حدثنا حممد بن 
خالد اخلزاز، عن العالء ، عن حممد 
بن مس��لم، عن أبي جعفر7 قال: 
»... وال ينبغ��ي ألح��د أن يرفع بناءه 

فوق الكعبة«.50
 وروي ع��ن زيد ب��ن علي بن 
احلس��ني8 أنه قال: س��ألت أبي 
س��يد العابدين7 فقلت له: يا أبة 
أخرن��ي... فق��ال: »... ومعنى قوله 
عّزوج��ل: )فف��ّروا إل��ي اهلل( يع��ين 
حجوا إىل بيت اهلل، يا بين إّن الكعبة 
بيت اهلل، فمن حّج بيت اهلل فقد قصد 
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سعى إليها فقد سعى إىل اهلل وقصد 
إليه، واملصلي ما دام يف صالته، فهو 

واقف بني يدي اهلل عزوجل...«.51
 وس��أل املفض��ل ب��ن عم��ر 
»... وم��ن كان يف  أبا عب��د اهلل7 
املسجد احلرام صلى إىل الكعبة إىل 
أي جوانبها شاء، ومصلي يف الكعبة 
صلى إىل أي جوانبها ش��اء، وأفضل 
ذلك أن يقف ب��ني العمودين على 
الركن  البالطة احلمراء، ويس��تقبل 

الذي فيه احلجر األسود...«.52
 وروي: »أّن يف تس��ع وعشرين 
م��ن ذي القعدة أن��زل اهلل عّزوجل 
الكعبة، وهي أول رمحة نزلت، فمن 
صام ذلك اليوم كان كفارة س��بعني 

سنة«.53
 قال أم��ري املؤمنني7 : »... ومن 
نظر إىل الكعبة عارفًا حبقها غفر اهلل 

له ذنوبه وكفى ما أهمه«.54
 قال أبو جعف��ر7: »ملا أراد اهلل 

عز وجل أن خيلق األرض أمر الرياح 
األربع فضربن م��نت املاء حتى صار 
موجاً، ثم أزبد فص��ار زبدًا واحدًا، 
فجمع��ه يف موضع البيت، ثم جعله 
جباًل من زبد، ث��م دحا األرض من 
حتته، وهو قول اهلل عّزوجل: )إّن أّول 
بيت وضع للّناس لّل��ذي ببّكة مباركًا( 

ف��أول بقع��ة خلقت م��ن األرض 
الكعبة، ثم مدت األرض منها«.55

 احلس��ني بن سعيد، عن احلسن 
بن علي ب��ن فضال، عن يونس بن 
يعقوب، قال: »قلت ألبي عبد اهلل7 
حض��رت الصالة املكتوب��ة وأنا يف 

الكعبة أفأصلي فيها؟ قال: صّل«.56
 روى الصدوق، ع��ن أبيه، عن 
سعد بن عبداهلل، عن أمحد بن حممد، 
عن علي بن احلس��ن الطويل، عن 
عبداهلل ب��ن املغرية، ع��ن ذريح بن 
يزي��د احملاربي، ع��ن أبي عبداهلل7 
ق��ال: »إّن اهلل عّزوجّل أغرق األرض 
كلها يوم نوح إاّل البيت، فيومئذ مسي 



241 العتيق؛ ألنه أعتق يومئذ من الغرق، 
فقلت له: أصعد إىل السماء؟ فقال: 

ال، مل يصل إليه املاء، و رفع عنه«.57
 قال الصادق7: »أساس البيت 
من األرض الس��ابعة الس��فلى إىل 

األرض السابعة العليا«.58
 أبان بن عثمان، عمن أخره عن 
أبي جعفر7: قلت له: مل مسي البيت 
العتيق؟ قال: »هو بيت حر عتيق من 

الناس، مل ميلكه أحد«.59
 أبومح��زة الثمال��ي: قلت ألبي 
جعف��ر7 يف املس��جد احلرام: ألي 
ش��يء مساه اهلل العتيق؟ فق��ال: »إنه 
ليس من بيت وضعه اهلل على وجه 
األرض إاّل له رب وسكان يسكنونه، 
غري هذا البيت، فإنه الرّب له إاّل اهلل 

عّزوجّل، وهو احلّر«.60
اهلل  »إّن  الص��ادق7:  اإلم��ام   
عّزوجّل أغرق األرض كلها يوم نوح 
إاّل البي��ت، فيومئذ مسي العتيق؛ ألنه 

أعتق يومئذ من الغرق«.61

 عن��ه7 � ح��ني س��ئل: مل مسي 
البي��ت العتي��ق؟ � : »ألّن اهلل تعاىل 

عتقه من الطوفان«.62
 اإلمام عل��ي7 يف قوله تعاىل: 
)إّن أّول بي��ت وضع للّناس لّلذي ببّكة 
مباركًا(: »كانت البيوت قبلة، ولكن 

كان أول بيت وضع لعبادة اهلل«.63
 خالد ب��ن عرعرة: س��أل رجل 
)أّول بيت وضع للّناس  عليا7 عن: 
لّل��ذي ببّك��ة مب��اركًا( أهو أول بيت 

بين يف األرض؟ قال: »ال، ولكنه أول 
بيت وضع فيه الركة واهلدى ومقام 

إبراهيم، ومن دخله كان آمنًا«.64
 اإلمام الباق��ر7: )إّن أّول بيت 
وضع للّناس لّلذي ببّكة مباركًا( »فأول 

بقعة خلقت من األرض الكعبة، ثم 
مدت األرض منها«.65

 زرارة، عن أب��ي جعفر7: »ما 
خلق اهلل عّزوج��لّ بقعة يف األرض 
أحب إليه منه��ا � ثم أومأ بيده حنو 
الكعبة � وال أكرم على اهلل عّزوجّل 
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كتابه يوم خلق السماوات واألرض، 
ثالث��ة متوالية للحج: ش��وال وذو 
القع��دة وذو احلجة، وش��هر مفرد 

للعمرة )وهو( رجب«.66
اهلل  »إّن  الص��ادق7:  اإلم��ام   
عّزوجّل اختار من كل ش��يء شيئاً، 
)و( اخت��ار م��ن األرض موض��ع 

الكعبة«.67
 عنه ع��ن آبائه: � يف وصف 
الكعبة � : »البيت حجة اهلل يف أرضه 

على خلقه«.68
 يونس: قلت ألبي عبداهلل7: إذا 
دخلت الكعبة كيف أصنع؟ قال: »خذ 
حبلقيت الب��اب إذا دخلت، ثم امض 
حت��ى تأتي العمودي��ن، فصل على 
الرخامة احلمراء، ثم إذا خرجت من 
البيت فنزلت من الدرجة فصل عن 

ميينك ركعتني«.69
 اإلمام الباق��ر7: »أما بدء هذا 
البيت ف��إّن اهلل تب��ارك وتعاىل قال 

للمالئك��ة: )إن��ي جاعل ف��ي األرض 
خليف��ة( فردت املالئك��ة على اهلل 

فيها من  )أتجع��ل  فقال��ت:  عّزوجّل 
يفسد فيها ويسفك الدماء(؟!70 فأعرض 

عنه��ا، فرأت أّن ذلك من س��خطه 
فالذت بعرش��ه، فأم��ر اهلل ملكًا من 
املالئكة أن جيعل له بيتًا يف الس��ماء 
بإزاء  الضراح،71  يس��مى  السادسة 
عرشه، فصريه ألهل السماء، يطوف 
به س��بعون ألف مل��ك يف كل يوم 
اليع��ودون، ويس��تغفرون. فلما أن 
هب��ط آدم إىل الس��ماء الدنيا أمره 
مبرمة ه��ذا البيت � وهو بإزاء ذلك 
� فصريه آلدم وذريته كما صري ذلك 

ألهل السماء«.72
 عن أبي جعفر حممد بن علي8: 
»أمر اهلل املالئكة أن تبين يف األرض 
بيتًا ليطوف ب��ه من أصاب ذنبًا من 
ول��د آدم7 كما طاف��ت املالئكة 
بعرش��ه؛ فريضى عنه��م كما رضي 
عن املالئكة، فبنوا مكان البيت بيتًا 



243 رفع زمان الطوفان، فهو يف الس��ماء 
الرابع��ة، يلج��ه كل يوم س��بعون 
أل��ف ملك اليع��ودون إلي��ه أبدًا، 
وعلى أساس��ه وض��ع إبراهيم7 

البيت...«.73
 أبوخدجية عن اإلمام الصادق7: 
قلت له: مل مسي البيت العتيق؟ قال: 
»إّن اهلل عّزوجّل أنزل احلجر األسود 
آلدم م��ن اجلن��ة، وكان البي��ت درة 
بيضاء، فرفعه اهلل إىل الس��ماء وبقي 
أس��ه، فهو حبيال هذا البيت يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملك اليرجعون 
إليه أبدًا، فأمر اهلل إبراهيم وإمساعيل 

يبنيان البيت على القواعد«.74
 عوالي الآللي: ويف احلديث: »أّن 
إبراهي��م7 ملا فرغ من بناء البيت، 
جاء جرئيل فأمره أن يؤذن يف الناس 
باحلج، فق��ال إبراهيم: ي��ا رب وما 
عس��ى أن يبلغ صوتي؟ فقال تعاىل: 
أّذن وعلّي البالغ، فعال إبراهيم املقام 
فارتفع حتى صار كأعلى طود يكون 

من اجلبال، وأقبل بوجهه ميينًا ومشااًل 
وش��رقًا وغرباً، ونادى: أيها الناس، 
كتب عليكم احلج إىل البيت العتيق 
فأجيبوا، فأجابه من كان يف أصالب 
الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم 

لبيك«.75
 عن حممد بن حييى، عن أمحد بن 
حمم��د، عن حممد ب��ن إمساعيل، عن 
حممد بن الفضيل، عن أبي الصباح 
الكنان��ي، عن أبي عب��داهلل7 إنه 
سئل عن استالم الكعبة؟ فقال: »من 

دبرها«.76
 عن صف��وان ع��ن اجملاهد عن 
ذريح قال: مسع��ت أبا عبداهلل7 يف 

الكعبة وهو ساجد وهو يقول:
»ال يرد غضب��ك إاّل حلمك، وال 
جيري من عذابك إاّل رمحتك، وال جناء 
منك إاّل بالتض��رع إليك، فهب لي 
يا إهلي فرج��ًا بالقدرة اليت بها حتيي 
أم��وات العب��اد، وبها تنش��ر ميت 
الب��الد، وال تهلك��ين يا إهل��ي غمًا 



دعائي، وتعرفين 244 حتى تستجيب لي 
اإلجاب��ة، أللهم ارزق��ين العافية إىل 
منتهى أجلي، وال تشمت بي عدوي 
وال متكن��ه من عنقي، م��ن ذا الذي 
يرفعين إن وضعت��ين، ومن ذا الذي 
يضع��ين إن رفعت��ين، وإن أهلكتين 
فمن ذا الذي يعرض لك يف عبدك، 
أو يس��ألك عن أمرك، فقد علمت 
يا إهلي أنه لي��س يف حكمك ظلم، 
وال يف نقمتك عجل��ة، وإمنا يعجل 
من خياف الفوت، وحيتاج إىل الظلم 
الضعي��ف، وقد تعاليت يا إهلي عن 
ذلك، إهلي فال تعجلين للبالء غرضاً، 
وال لنقمتك نصباً، ومهلين ونفسي، 
وأقلين عثرتي، وال ترد يدي يف حنري، 
وال تتبع��ين بب��الء على اث��ر بالء، 
فقد ترى ضعف��ي وتضرعي إليك، 
ووحش��يت من الناس، وأنسي بك، 
أعوذ بك اليوم فأعذني، وأس��تجري 
ب��ك فأجرني، وأس��تعني بك على 
الضراء فأعين، واستنصرك فانصرني، 

وأت��وكل علي��ك فاكف��ين، وأؤمن 
فاهدني،  وأس��تهديك  فآم��ين،  بك 
وأس��رتمحك فارمحين، وأستغفرك مما 
تعل��م فاغفر لي، وأس��رتزقك من 
فضلك الواس��ع فارزقين، وال حول 

وال قوة إال باهلل العلي العظيم«.77
 عن إبراهيم بن أبي حممود قال : 
رأي��ت أبا احلس��ن7 وّدع البيت، 
فلما أراد أن خيرج من باب املس��جد 
خّر ساجدًا، ثم قام فاستقبل الكعبة 
فقال: »أللهم إني أنقلب على أن ال 

إله إاّل أنت«.78
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مقدمة:
ت��رك البناء الذي بناه إبراهيم7 � بواد غري ذي زرع وأس��كن فيه ذّريته، 
وأذَّن يف الناس؛ لكي يأتوا إليه حجاجاً، وعلى كل ضامر، ومن كل فج عميق 

األخسف بئر الكعبة 
وخزينتها 

دراسة يف أدواره التارخيية
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الناس منذ ذلك العصر الس��حيق، 
وإىل يومن��ا احلاضر ، وال س��يما أّن 
احلج هلذا البيت عّد الركن اخلامس 
ألركان اإلسالم، الدين اخلامت لألديان 

السماوية.
كّل ذلك قد حدث يف وقت شاء 
اهلل أن يعيد إىل الوجود بيته وكعبته، 
الذي اندرس��ت معامل��ه منذ طوفان 
نوح، ليكون إحياؤه على يدي خليله 
إبراهيم وابن��ه البكر إمساعيل8، 
وهذه املش��يئة اليت جتس��دت بهذا 
العمل الذي قام به ه��ذان النبّيان، 
قد أكس��به صبغة ختتل��ف عن اليت 
املقدس��ة  األبنية  به��ا  اصطبغ��ت 
اأُلخرى عند باقي امللل من البش��ر، 
إذ ش��كل كل معلم وش��اخص من 
ه��ذا البن��اء داللة ورمزي��ة ختتلف 
مبضمونها وجزئياتها عن باقي معامل 
البيت األخرى من احلجر األسود إىل 
حجر إمساعيل )احلطيم( إىل األركان 

األربعة إىل الشاذروان، واملقام الذي 
وق��ف عليه إبراهي��م واختذ مصلى 
إىل بئر زم��زم والبئر اليت يف جوف 
الكعبة )األخس��ف( الذي هو حمل 
البحث؛ كل ه��ذه املعامل اليت وضع 
كانت  ق��د  إبراهي��م7  ملس��اتها 
واملؤرخني  الش��عراء  اهتم��ام  حمل 
واإلخباري��ني والرواة، الذين فاحت 
رواياتهم وأحاديثهم على كل واحد 

من هذه املعامل..
ألجل م��ا تقدم، فق��د الحظت 
املتواضع على  من خالل اطالع��ي 
البحوث و الدراس��ات، اليت كتبت 
عن معامل البيت تل��ك، مل أجد ممن 
رك��ز يف البحث على بئر الكعبة أو 
جّب الكعبة، وكما اصطلحوا على 
تس��ميته باألخس��ف أو األخشف؛ 
إذ وج��دت أّن ه��ذه البئر قد مرت 
عليه��ا أدوار تارخيية متعددة جعلتها 
رمزًا من رموز البيت العتيق، وحمّط 
أنظ��ار كّل من تعاقب عليها، وذلك 
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حفر يف جوف الكعبة.

اليت  النص��وص،  وف��رة  دفعتين 
حفل��ت به��ا املص��ادر املتقدمة يف 
احلديث عن هذا اجلّب، إىل اخلوض 
يف حبث��ه من خالل تس��ليط الضوء 
عل��ى األدوار التارخيي��ة املتعاقبة له 
خالل القرون، اليت سبقت اإلسالم 
وال��يت تلت��ه إىل أن عفي��ت آثاره، 
وسويت جنباته بأرضية الكعبة، بعد 
أن انتفى الغرض الذي من أجله قد 
حفر؛ ليكون خزين��ة ووعاء للهدايا 
واهلب��ات، اليت يقدمه��ا الناس هلذا 

البيت.
ابتدأت حبثي هذا بالوجه اللغوي 
لتس��مية هذه البئر باألخس��ف أو 
األخشف، ثمَّ أردفت ذلك بالوقوف 
على اإلش��ارات ال��يت تفرقت هنا 
وهن��اك يف جنب��ات املص��ادر، اليت 
تطرق��ت باحلديث عن ه��ذه البئر، 
وال س��يما تلك ال��يت حتدثت عن 

حف��ر إبراهيم هلا ومق��دار العمق 
الذي انتهى إليه، ثمَّ التضاؤل الذي 
حص��ل يف عمقها نتيج��ة الرتاكم 
واهلدم، الذي انتاب جدرانها نتيجة 

تقادم الزمن وتعاقب العصور.
أردف��ت كالم��ي آن��ف الذكر 
بالتط��رق إىل املوروث الش��فاهي، 
ال��ذي وص��ل إلينا ع��ن احلوادث 
الغاب��رة، اليت مرت على بئر الكعبة 
قبل اإلس��الم، واهلداي��ا اليت رميت 
فيها، واأليادي اليت امتدت لسرقتها، 
وموق��ف كل من جره��م، وخزاعة، 
وقريش، )القبائل اليت توّلت رعاية 
احلرم( من الكنوز واألموال املوجودة 

فيها.
أعقبت ذل��ك مب��ا كان من أثر 
املتكررة  البن��اء  وحاالت  الس��يول 
للبيت احلرام على البئر والتصرف 
باألم��وال املوجودة فيه��ا، وما كان 
م��ن حادثة بناء قري��ش الكعبة أيام 
شباب الرسول9 ومشاركته يف هذا 
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اختذه��ا9 بعد فتحه ملكة، وحماولته 
التص��رف باألموال ال��يت كانت يف 

هذه البئر.
ث��مَّ عطفت بع��د ذلك بعرض 
األحداث، ال��يت رافقت هذا البيت 
املعظم من اجلاهلية واإلس��الم، من 
خالل ما جرى يف العصر الراش��دي 
من حوادث، ورغبة بعض خلفائه يف 
التص��رف باألموال املوجودة يف هذه 
البئ��ر، أو خزانة الكعب��ة وإنفاقها 
يف أم��ور املس��لمني، وموقف أعيان 
الصحابة وكبارهم من هذا املستجد، 

الذي مل يألفوه يف السابق.
ث��مَّ احلديث ع��ن اجملريات اليت 
حدث��ت يف العص��ر األم��وي، من 
باملنجنيق، وحرقها،  الكعب��ة  ضرب 
وتهدميها أيام ابن الزبري، وبنائها مرة 
أخرى، وما طرأ من احملدثات يف تلك 
احلوادث املتس��ارعة، واليت مل حتدث 
أيام اجلاهلية من تدنيس حرمة بيت 

اهلل والتعدي عليه بهذا الشكل.
أردفت ذلك األمر بالتعريج على 
العصر  اليت ج��رت يف  احل��وادث، 
العباسي من التعدي على هذا املال، 
وأخ��ذه حتى كان��ت حادثة الطاليب 
مبكة هي حلظة التوقف هلذا البحث، 
إذ انتهى فيه وج��ود البئر كضرورة 
خلزن مال الكعبة بعد أن أفرغت يف 

الثورة اليت حصلت أيام املأمون.
أعتم��د البح��ث عل��ى مصادر 
متنوع��ة، كان لكتب التواريخ احمللية 
املتخصص��ة يف تاري��خ مكة القدح 
املعل��ى يف إرداف البحث بنصوص 
قيمة، قلم��ا جتدها يف مصادر غريها، 
يق��ف يف طليعة تلك الكتب كتاب 
أخبار مكة وم��ا جاء فيها من اآلثار، 
ألب��ي الوليد حممد ب��ن عبداهلل بن 
أمحد األزرقي )ت244ه� (، حيث قدم 
للبحث فائدة مثلى، وذلك إلحتوائه 
على نص��وص مهمة ومتنوعة حول 
تاريخ مك��ة، والقبائل اليت تعاقبت 
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اليت رافقت كل منها.

ثم يأتي ال��دور لكتب التواريخ 
العامة، فقد كان هلا هي األخرى الدور 
الب��ارز يف إرف��اد البحث بنصوص 
فريدة، طورت م��ن حركية البحث، 
ودعمت الفرضيات اليت بين عليها، 
حي��ث كان كت��اب تاريخ الرس��ل 
وامللوك حملم��د بن جري��ر الطري 
)ت310ه� ( يف طليعة تلك الكتب، 
ثم جتيء كتب الس��رية النبوية على 
صاحبها أشرف سالم وحتية، والسيما 
الس��رية اليت كتبها حممد بن إسحاق 
)ت151ه���� ( وهذبه��ا عبدامللك 
بن هش��ام )214ه���(، وغريها من 
الكتب األخرى، أمثال كتب احلديث 
واملعارف العام��ة، واليت أثبتناها يف 

أواخر البحث.
تلك هي مالمح البحث وحمدداته، 
وأه��م املصادر اليت اعتم��د عليها، 
نس��أل اهلل أن جيعله خالصًا لوجهه 

الكريم، وهدي��ة نقدمها إىل أعتاب 
بيته احلرام، عس��ى أن تنفعنا يف يوم 
الينفع فيه مال وال بنون إاّل من أتى 

اهلل بقلب سليم.

األخسف: لغة واصطالحاً:
األخس��ف ومصدرها )خس��ف 
الدنو واالحنطاط،  أو تعين  وختسف، 
وبئر خسيف وتعين عني غائرة، وبئر 
حمف��ورة يف صخر الينقط��ع ماؤها 
لكثرته، وهي مجع خسف وأخسفة(، 
)ت182ه�(  الفراهي��دي  ويعط��ي 
توضيحًا أمشل ملعنى النص املختلف 
على دالالته إذ يقول: )اخلسف سؤوخ 
األرض مبا  عليها من األشياء، وبئر 
خسيف خمسوفة، أي نقب جبلها عن 

عيلم املاء فال تنزف أبدًا(.1
ويتوافق ابن فارس )ت321 ه�( 
مع ما ذكره س��ابقه من أن مصطلح 
)خسف( هو من الغموض والغور، 
وبئر خسيف إذا كسر جبلها فانهار 



ومل  ينشرخ ماؤها.2542
ويف مورد آخر أخس��فت األرض 
خس��فًا وخس��وفًا غارت مبا عليها، 
وأخسفت العني عميت، ويقال حفر 

فأخسف، وجد بئره غائرة.3
وألجل ذل��ك أطلق الناس على 
البئر املوجودة يف الكعبة باألخسف، 
نتيجة لغوار مائها واندثارها، فضاًل 
ع��ن أّن ه��ذه البئر مل تك��ن يومًا 
لغرض استنباط املاء والشرب منها، 
فلم تتحدث املصادر عن استعماهلا 
للسقي مع وجود بئر زمزم القريب 
منها، بل كانت حلفظ األموال واهلدايا 

املقدمة للكعبة.
يتحدث األزرقي )ت244ه�( عن 
رواية أخ��رى وترجيح مغاير لذلك 
من أّن تس��مية األخسف جاءت من 
اخنس��اف هذه البئر بالسارق، الذي 
أراد تدنيس الكعبة وس��رقة كنوزها 
وماهلا، » فأرس��ل اهلل عّزوجّل حجرًا 
من البئر فحبس��ه، حتى راح الناس، 

فوجدوه، فأخرجوه، وأعادوا ما وجدوا 
يف ثوبه يف البئر، فسميت تلك البري 

األخسف«.4
يف  األخس��ف  تس��مية  وردت 
املصادر القدمية منحصرة بالبئر، اليت  
يف ج��وف الكعبة على ميني الداخل 
إليها، ولكن هنالك تسميات عديدة 
أطلقت عليها عند العرب أمثال بئر 
الكعبة، أو جّب الكعبة، والفرق بني 
اجلّب والبئر أّن األول هو أعمق من 
الثاني، فكل ج��ّب هو بئر، و ليس 

كل بئر هي جّب.

ــة  ــر الكعب ــي لبئ ــدم التارخي الق
)األخسف(

 يتح��دث اإلخباريون العرب أّن 
باألخس��ف،  واملعروف  الكعبة  بئر 
ترج��ع بقدمها إىل وق��ت رفع النيب 
إبراهي��م7 لقواعد البيت العتيق، 
حيث حتدثت الروايات عن حفره7 
هذه البئر؛ لتكون مبثابة خزينة حلفظ 
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أو فضة أو طيب أو غري ذلك.5

وذهبت بعض األق��وال إىل  أّن 
بئ��ر الكعبة هي احلطي��م،6 ولكن 
هذا الرأي ال يعتّد به، فاملشهور عند 
معظم علماء املس��لمني يف ذلك أّن 
احلطي��م هو املكان ال��ذي بني باب 

الكعبة واحلجر األسود.7
ولكن مع هذا التعارض والغرابة 
يف ذهاب البعض إىل عّد احلطيم هو 
بئر الكعبة، نستطيع أن نستصحب 
قرين��ة وجود بئ��ر الكعبة على ميني 
الداخ��ل إىل جوف الكعبة حبس��ب 
رواي��ة األزرق��ي،8 وب��ني التحديد 
املكاني للحطيم الذي يقع حبس��ب 
هذه القرين��ة خلف اجلدار املالصق 
للبئر على اعتب��ار أن مقام إبراهيم 
واحلجر يقعان إىل ميني باب الكعبة، 
وكما ه��و مالحظ للعي��ان يف هذه 

األزمنة.
وم��ن ثمَّ فإّن وظيف��ة هذه البئر 

لتكون  األس��اس  بالدرجة  كان��ت 
خزينة للكعبة، إذ مل تتحدث املصادر 
املتقدم��ة عن رواية أخ��رى ختالف 
ذل��ك أو تعارضه، وه��ذا األمر هو 
أقرب للواق��ع؛ ألّن ه��ذه البئر قد 
وج��دت يف جوف الكعب��ة قبل أن 
يكون هل��ا حجبة حيجبون الناس من 
الدخول إليها، فضاًل عن ذلك، فلم 
يكن يف تلك العصور السحيقة يف 
األموال  أبنية ومواضع حلفظ  القدم 
واهلدايا، يدل على ذلك ما وصل إىل 
املنورة( من  عاصمة اخلالفة )املدينة 
أمخاس الفتوحات وصدقات األقاليم 
من األموال واحللي، أّنها قد طرحت 
على باحة املس��جد، وقال عند ذلك 
اخلليفة عمر بن اخلطاب بعد ما رأى 
كثرة األموال املطروحة على األرض 
»إنه قد ق��دم علينا م��ال كثري، فإن 
ش��ئتم أن نعّد لكم عدًا، وإن شئتم 

أن نكيله لكم كياًل«.9
فعند ذل��ك مل يكن لدى املتولني 
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هذه البئر اليت حفرت  هلذا الغرض، 
فضاًل ع��ن أّن وجوده��ا يف جوف 
الكعبة مل يكن لغرض ش��رب املاء 
منه مع وجود بئر زمزم بالقرب منها، 
ومقدار عمق هذه البئر الذي حدده 
الواصفون له بقرابة املرت والنصف 
)ثالثة أذرع( وعرض��ه ما يدور فيه 

الرجل حول نفسه.10
مرت عل��ى هذه البئ��ر أحداث 
وعصور متع��ددة، ونتيجة لوجودها 
يف م��كان مق��دس، مل يفكر أّي أحد 
مبّد يده إليه��ا، ووضعت فيها أنفس 
األش��ياء وأمثنها من مقتنيات البشر 
ولوازمه��م من الذي��ن حيجون هلذا 
البيت، بل وحت��ى العهود واملواثيق 
واملكاتب��ات، إذ يتح��دث املؤرخون 
عن عثور قريش عند نقضها للبيت 
وبنيانه قبيل اإلسالم، أّنهم قد وجدوا 
يف بئر الكعبة كتابني ق��د ُرميا فيها 
من صفر مثل بيض النعام مكتوبًا يف 

أوهلا: »ه��ذا بيت اهلل احلرام رزق اهلل 
أهله العب��ادة، ال حيله أول من أهله« 
واآلخر: »براءة لب��ين فالن  حي من 

العرب  من حجة هلل حجوها«.11
بقيت الكعبة وه��ذه البئر على 
حاهلا ال��ذي بنيت في��ه لدرجة أن 
مل يك��ن يظلل هذا البيت س��قف، 
وحتى البنيان الذي بنيت به الكعبة 
مل يعِط هلذا البيت منعة من األطماع 
سوى القداسة والرهبة،  اليت كانت 
يف نفوس الناس حنوه، ومل يدنسه أي 
صنم أو وث��ن، ولكن تقادم الزمن، 
وتبلب��ل عقول الن��اس، واحنرافهم 
عن الش��رائع والس��نن، اليت جاء 
بها األنبياء؛ لتس��ري عبادة األصنام 
تدرجيي��ًا يف أرض الع��رب املتبع��ة 
حلنيفية إبراهيم7 س��ريان النار يف 
اهلش��يم، فقام زعيم مك��ة يف وقته 
)عمرو بن حلي( جبلب صنم يدعى 
هبل إىل أرض العرب، وأدخله جوف 
الكعبة، ووضعه فوق بئر األخسف، 
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قدم من س��فر بدأ به على أهله بعد 

طوافه بالبيت وحلق رأسه عنده.12
إّن وجود األصنام يف هذا البيت 
مع اعتقاد كل قبيلة بصنم تعبده، قد 
زاد من الن��ذور واهلدايا املقدمة إىل 
الكعبة، وال سيما تلك اليت وضعت 
يف البئر األخس��ف، حت��ى عند فتح 
الرسول9 ملكة سنة 8 ه� وتطهريه 
الكعبة من أرجاس اجلاهلية وأوثانها، 
وج��د يف  تلك البئر قرابة س��بعني 
ألف أوقية من ذهب كان يهدى إىل 

البيت واألصنام اليت يف جوفه.13
بقي��ت هذه البئ��ر على وضعها 
األول أيام جره��م إىل أيام النيب9 
إذ حتدثت كتب الس��رية عن بنيان 
قري��ش للبيت قب��ل البعثة خبمس 
سنني، وهذا البنيان قد أتى على هذه 

البئر وعفاها، وأعيدت من جديد.
وصف  عن  األزرق��ي  ويتحدث 
ذلك يف رواي��ة طويلة ع��ن كيفية 

إعادة بناء البيت بعد هدمه، وإخراج 
الكنوز واألم��وال املوجودة يف تلك 

البئر حمل الشاهد منها:
»أخرجوا ما كان يف البيت من حلية 
ومال وقرني الكبش ]الذي فدي به 
إمساعيل[ وجعل��وه عند أبي طلحة 
عبداهلل بن عبد العزى بن عثمان بن 
عبدالدار بن قصي، وأخرجوا هبل، 
وكان عل��ى اجلّب ال��ذي فيه نصبه 
عمرو بن حلي هنالك، ونصب عند 
املق��ام حتى فرغوا م��ن بناء البيت، 
فردوا ذلك امل��ال يف اجلّب، وعلقوا 
في��ه احللية وقرني الكب��ش، وردوا 
اجل��ب يف مكان��ه فيما يلي الش��ق 
الش��امي، ونصبوا هبل على اجلّب، 
كما كان قبل ذلك، وجعلوا له سلمًا 

يصعد عليه إىل بطنها...«.14

ــرقات والتعدي اليت تعرضت  الس
هلا بئر الكعبة وخزينتها:

كانت األم��وال اجلزيلة واهلدايا 
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وعلق��ت على جدرانه��ا الداخلية 
مدعاة ألن تشرئب هلا أعني الطامعني 
والرعاع من الذين ال يتورعون عن 
فع��ل أي منكر مهم��ا كانت درجة 
قبحه وشناعته، وهو ما دفع البعض 
للس��طو على ذلك البئر وس��لب 
املصادر  تتح��دث  حمتويات��ه، حيث 
م��ن أّن حرمة الكعب��ة قد انتهكت 
م��رات عدي��دة، وذلك م��ن خالل 
التعدي عليها وأكل ماهلا وس��رقته، 
إذ تتحدث املصادر عن قيام جمموعة 
من اللصوص مبحاولة سرقة اهلدايا 
الناس للكعبة،  واحللي اليت أهداها 
واليت وضعت يف بئرها األخس��ف، 
وذل��ك يف أيام جره��م اليت وصفها 
املؤرخ��ون بأّنه��ا ق��د وصلت من 
البغي والتع��دي على حرمات بيت 
اهلل أن استحلوا حرمتها، وأكلوا مال 
الكعبة الذي يهدى هلا، وظلموا من 
دخل مك��ة، ثمَّ مل يتناهوا حتى جعل 

الرجل منه��م إذا مل جيد مكانًا يزني 
فيه يدخل الكعبة فيزني.15

ولشدة بغي هذه القبيلة أن وصل 
األمر باس��تهتارها أن قام مخسة من 
رجاالتها مبحاولة س��رقة املال الذي 
يف جّب الكعبة، ال سيما أّن الكعبة 
يف أيامهم مل يكن هلا س��قف، حيث 
يصف األزرقي هذه احلادثة بالقول: 
»وكان للبي��ت خزان��ة بئر يف بطنه، 
يلقى فيها احللي واملتاع الذي يهدى 
له، وهو يومئذ ال س��قف له، فتواعد 
له مخس��ة نفر من جرهم أن يسرقوا 
م��ا فيه، فق��ام عل��ى كل زاوية من 
البيت رجل منهم واقتحم اخلامس، 
فجع��ل اهلل عّزوجّل أعاله أس��فله، 
وسقط منكس��ًا فهلك، وفّر األربعة 
اآلخ��رون، فعند ذلك مس��حت أو 

مسخت األركان األربعة«.16
تكررت حادثة الس��رقة يف تلك 
احلقبة اليت سبقت اإلسالم، إذ ينقل 
الس��هيلي )ت581 ه���( رواية عن 
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البئر أيام جره��م، لدرجة أّنه دخل 
رج��ل تلك البئر، ال��يت فيها كنزها، 
فسقط عليه حجر فحبسه فيها، حتى 

أخرج منها وانتزع املال منه.17
أعطى األزرقي توضيحًا وتفصياًل 
هلذه احلادثة، إذ أعتر أّن السارق هلذا 
الكن��ز هو الش��خص الذي وضع 
حلراس��ته، ورمبا كانت حادثة أخرى، 
ولكن وقائعها تشبه سابقتها إذ قال: 
»وكان��ت الكعبة ليس هلا س��قف، 
فس��رق منها على عه��د جرهم مال 
مرة بعد مرة، وكانت جرهم ترتضي 
لذلك رجاًل يكون عليه حيرسه، فبينا 
رجل ممن ارتضوه عندها إذ س��ولت 
له نفس��ه فانتظر حتى إذا انتصف 
النه��ار، وقلصت الظ��الل، وقامت 
ومكة  الطرق،  وانقطع��ت  اجملالس، 
إذ ذاك ش��ديدة احلر، بسط رداءه، ثمَّ 
نزل يف البئر، فأخرج ما فيها، فجعله 
يف ثوبه، فأرس��ل اهلل عزوجل حجرًا 

من البئر فحبس��ه حتى راح الناس 
فوجدوه فأخرجوه، وأعادوا ما وجدوا 
يف ثوبه يف البئر، فسميت تلك البري 

األخسف«.18
القدمية  العربية  املصادر  تتحدث 
ورواة أخباره��ا الس��ابقة أّن اهلل قد 
قي��ض ثعبان��ًا ضخمًا حي��رس هذا 
اجلب، بعد ما رأى عجز البشر عن 
الصمود على إغراء املال املوجود فيه 
حت��ى أّنهم قالوا عن ه��ذا الثعبان 
املبالغة،  أقوااًل ع��دة وصلت ح��دَّ 
لدرجة أن جعل��وا عمرها أكثر من 
مخس��مائة عام، فال يدخله  أحد إاّل 
رفع رأس��ه وفتح فاه، ف��ال يراه أحد 
إاّل ذعر منه، وكان رمبا يش��رف على 
جدار الكعب��ة، فأقام كذلك يف زمن 
جرهم، وزمن خزاع��ة، وصدرًا من 

عصر قريش.19
ولكن هذا العم��ر الطويل هلذا 
الثعبان مل جن��ده يف مصنفات أخرى، 
بل اكتفت باحلديث عن وجود حية 
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إليها اليت اختطفه��ا طائر من على 
جدار الكعبة ورماها باحلجون خارج 

مكة.20
أّنه  بينما ذكرت مص��ادر أخرى 
ج��اء  عقاب فاختطفه ثم طار به حنو 

أجياد الصغري.21
إّن ه��ذه األفعي اليت كانت على 
بئر األخس��ف، قد أعطاها السهيلي 
بعدًا وذلك من خ��الل إيراد رواية 
أكثر غرابة قد ش��كك فيها نفس��ه 
من جع��ل ذل��ك الثعب��ان الدابة 
اليت تكلم الناس قب��ل يوم القيامة 
وذل��ك أّن الطائر أو العقاب، الذي 
اختطف احلية قد طرحها يف احلجون 

والتقمتها األرض.22
ولك��ن ه��ذا ال��كالم تدحضه 
األح��وال الطبيعية لعم��ر األفعي، 
واليت حددت وف��ق حتديدات ذلك 
العصر بعمر النس��ر حبسب حتديد 
كت��اب  يف  )ت255ه���(  اجلاح��ظ 

احلي��وان، والدمريي )ت837ه� ( يف 
حياة احليوان.

مع كل ما ذكر، ف��إّن ذهاب هذه 
األفعي املخيفة من على بئر الكعبة 
وجوفه��ا، قد ش��جع قريش��ًا على 
الش��روع بإعادة بن��اء الكعبة، بعد 
أن ذهب احل��ارس الفعل��ي للبئر، 
فيها  املودع��ة  األم��وال  وأصبحت 
عرضة للس��رقة؛ ألّن م�كوث ذلك 
الثعبان يف ج��وف البئر تلك الفرتة 
الطويلة ق��د ح��ال دون وصول يد 
السراق إليها، فضاًل عن أّن الكعبة 
ليست باحملصنة من الداخل مما متنع 
الطامعني بالتعدي على أمواهلا، فقد 
كانت غري مس��قفة، وق��د حّفز هذا 
قريشًا على الشروع بهذا األمر الذي 
أرادوا من��ه القربة إىل اهلل، حتى عّد 
البعض منهم اختطاف الطري لثعبان 
البئر إش��ارة من السماء على قبول 
مسعاهم هذا، إذ كان وجود الثعبان 

حييل بينهم وبني هذا املسعى.
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قناعة  حاله، ووصلت ل��دى قريش 
م��ن أّن هل��ذا البي��ت رّب��ًا حيميه، 
ويقي��ض له م��ن حيمي��ه، وإّن املال 
املوجود فيه، ليس ألحد أن يتصرف 
فيه أو ميتلكه؛ ألن��ه مال البيت، بل 
وحتى إّن قريشًا حينما بنت الكعبة 
مل تتحدث املصادر عن توظيف ذلك 
املال يف بنائها، بل قلصت من حجم 
البيت؛ لع��دم كفاية  النقود احلالل، 
اليت اس��تحصلوها من ماهلم، الذي 
اشرتطوا أن ال يكون من رباً، أو مهر 

بغي، أو مظلمة ألحد.23
ألجل ذل��ك كان حجبة الكعبة 
من آل ش��يبة من بين عب��د العزى 
ينصح��ون أبناءهم بعدم مّد أيديهم 
إىل م��ال الكعبة، وأّنه��م لن يزالوا 
خبري م��ا دامت أيديه��م عفيفة عنه، 
وإن كان الرجل ليصيب منه الشيء 
فيضعه عن��د الناس، بل وحتى جمرد 
التفكري باالقرتاض واالستدانة منه؛ 

ألّنه��م وجدوا من خ��الل األجيال 
املتعاقبة منهم عل��ى حجابة البيت 
أّن ه��ذا املال ما خال��ط مااًل قّط إاّل 
حمق��ه، ومل يرزأ أحد منه قط.. إاّل بان 
النقص يف مال��ه، وأدنى ما يصيب 

صاحبه أن يشدد عليه املوت.24
احل��وادث  النص  يؤك��د ه��ذا 
التارخيية، اليت مرت على هذا البيت، 
والذين أرادوا سرقة هذا املال، حتى 
كانت أشهر س��رقة تعرض هلا مال 
الكعبة وكنزها قبل اإلس��الم بعشر 
س��نني، وكان ممن اتهم بها  احلارث 
بن عامر بن نوف��ل وأبو إهاب بن 
عزي��ز..، وأبوهلب ب��ن عبداملطلب، 
ال��ذي نصبه  الغزال  حيث س��رق 
الكعبة، وهو  باب  عبداملطلب على 
مما وجده يف أثن��اء حفر بئر زمزم مما 

دفنته جرهم فيها.25
فما كان من قريش إال أن قطعت 
أيدي السراق، وحكموا بطرد الباقني 
من مكة عشر س��نني وإرجاع قيمة 
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اإلسالم.26

دفعت هذه األم��ور املتعاقبة من 
اس��تحالل مال الكعب��ة، والتعدي 
على خزينته��ا إىل التفكري يف إعادة 
بنائها، وتسقيفها، ورفعها، وفعاًل متَّ 
بناؤها ورفعها وتس��قيفها من قبل 
قريش، قبي��ل البعثة النبوية خبمس 

سنني.27
وحينما قامت قريش بهذا األمر 
حفظت عن��د ذاك خزينته��ا، واملال 
املوج��ود يف بئر األخس��ف، إىل أن 
جاء اإلس��الم، و دخل رسول اهلل9 
مكة، بعد أن فتحت س��نة 8 ه�، أي 
بعد ستة وعشرين عامًا تقريبًا على 
بنائها، ومل يغرّي من جمرياتها شيئاً، بل 
مل يأخذ من ماهلا، الذي قدر بسبعني 
ألف أوقي��ة من ذهب.. أي ما يعادل 
)ألف ألف وتسعمائة ألف وستون 

دينارًا ذهبًا(.28
دلل��ت النصوص آنف��ة الذكر 

عل��ى األدوار التارخيي��ة اليت كانت 
لبئ��ر الكعب��ة منذ تأسيس��ها وإىل 
ظهور اإلسالم، واليت أظهرت حجم 
احلوادث اليت مرت على هذه البئر، 
ولكن مبجيء اإلسالم تغريت احلالة؛ 
لتح��دث هنالك مواقف أكثر تنوعًا 
بني الرعية يف توظيف املال املوجود 
يف ه��ذه البئ��ر، وبني ترك��ه ينفق 
يف مص��احل البيت احل��رام، وهذا ما 

ستوضحه الصفحات الالحقة.

ــور  العص ــه يف  وأحوال ــف  األخس
اإلسالمية:

كانت مدينة مكة من أشد املدن، 
ال��يت عارضت الن��يبَّ حممدًا 9 يف 
بداية الدعوة اإلسالمية، إذ مل تنشرح 
قل��وب أهلها إاّل الن��زر القليل إىل 
هذا الدين اجلدي��د؛ فلذلك بقيت 
مكة خارج حدود اإلسالم مدة واحد 
وعشرين عامًا إىل أن فتحها النيب9 

سنة 8 ه�.
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مل تكن جمريات األمور كسابقتها يف 
العقود السالفة، فأحوال الناس بدأت 
بالتحسن، وال سيما يف العقود اليت 
سبقت اإلسالم بعد نشاط التجارة، 
وتغري ط��رق النقل الدولية وقوافل 
البضائع إىل طريقي اليمن والشام، 
بعد احلروب املستعرة واملستمرة بني 

الدولتني الساسانية والبيزنطية.29
فالكعب��ة كان يه��دى هلا املال يف 
اجلاهلي��ة تعظيمًا هلا؛ لذلك جتمعت 
يف خزينتها على مدى األيام كميات 
كبرية من األم��وال واحللي واهلدايا، 
حددتها بعض املصادر بسبعني ألف 
أوقية م��ن الذهب، وذلك حني فتح 

الرسول9  مكة سنة 8 ه�.30
مل يقدم الرس��ول حممد9 على 
التصرف بهذا امل��ال، رغم ما أبداه 
من رغب��ة بذل��ك؛ خدم��ة ملصاحل 
املسلمني الذين كانوا يف حاجة إليه، 
ولك��ن الذي منعه من ذلك ما تردد 

على لس��انه وأخر ب��ه9 زوجته 
عائشة قائاًل: »لوال أّن قومك حديثو 
عه��د بكفر؛ ألنفقت كنز الكعبة يف 

سبيل اهلل..«.31
إّن ه��ذه الرغبة ال��يت كانت من 
اإلمام  مقولة  حفزتها  الرس��ول9 
علي بن أبي طالب7 إليه يوم فتح 
مكة بعد ما شاهد الكميات الضخمة 
من األموال اليت حواها هذه البئر: يا 
رس��ول اهلل لو اس��تعنت بهذا املال 

على حربك. فلم حيركه.32
يبني لنا هذا النص حراجة اخلطوة، 
اليت لو قيض للرسول9 اتباعها يف 
وض��ع اليد على األم��وال واحللي، 
ال��يت حوتها بئ��ر الكعب��ة، وذلك 
ألّنه قد وج��د يف كنز تلك األموال 
تعطياًل ملوارد ضخمة، لو قس��مت 
بني الن��اس، وأنفقت يف مصاحلهم؛ 
ألع��ادت عليهم باخل��ري ف�نجد أّن 
ال��ذي حال بني الرس��ول9 وهذا 
املسلك هو خشيته من تأويل قليلي 
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املال املق��دس يف نظرهم، وهم بعد 
ملا يدخل اإلميان يف قلوبهم، وهذا ما 
أوضحته عبارته الش��ريفة: »لوال أّن 
قومك حديثو عه��د بكفر«. ورغب 
)13�23ه�(   عم��ر  الثاني  اخلليف��ة 
بتوزي��ع كنز الكعب��ة، إال أنه مل يقم 
بذلك، بعد ما وجد س��ابقه اخلليفة 
أبابكر)11�13ه�(، مل خيالف ما أراده 
الرسول9 ومل يقم مبثل هذه اخلطوة 

احلساسة.33
لقد أشارت النصوص إىل رغبة 
عم��ر احلقيقي��ة يف االس��تفادة من 
األم��وال املودعة يف بئر الكعبة على 
اعتبار أّن الرسول9 قال ذلك وهو 
بعد يف ق��وم قد تألفت قلوبهم توًا، 
وملا يدخل اإلميان يف قلوبهم، ولكنه 
الي��وم يف قوة ومنع��ة، تدفعة لطرح 
ذلك التوجس ال��ذي كان يف نفس 
البن��اء عليه،  رس��ول اهلل9 وعدم 
ولكنه جوبه مبواقف معارضة وعنيفة 

م��ن قبل كب��ار الصحاب��ة، إذ نقل 
األزرقي تلك املواق��ف، فقد  روى 
أبي بن كعب  نصيحة الصحاب��ي 
لعم��ر بعدما أفصح ل��ه عن رغبته 
بع��دم ت��رك أي بيض��اء أو صفراء 
يف جّب الكعبة، إاّل ويقس��مها بني 
الناس، فم��ا كان من أبي بن كعب 
إاّل أن قال له: واهلل ما ذلك لك، قال: 
ومل؟ ق��ال: ق��رر اهلل  موضع كل مال 

وأقره رسول اهلل، قال: صدقت.34
أما اإلم��ام علي7 فقد كان من 
أكثر وأش��د املعرتض��ني على هذا 
املس��لك، بعدم��ا رأى أكثر من مرة 
إحلاح عمر عليه، وهمته يف الشروع 
بتقسيم مال الكعبة، فرد عليه قائاًل: 
»ليس ذلك إليك، فقال عمر: صدقت. 
أو قال له: أجتعله فيئًا وأحرى صاحبه، 
رجل يأتي يف آخر الزمان ضرب أدم 

طويل«.35     
ويف رواية أخرى ينقلها ابن أبي 
احلديد املعتزلي )656ه� ( ختتلف يف 
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من أّن بع��ض املقربني من عمر قد 
زين له إنف��اق مال الكعبة يف جتهيز 
جيوش املسلمني، وهذا أعظم أجرًا 
من ترك هذا املال دون استفادة األمة 
منه، فاستحسن عمر ذلك، وسأل عنه 
اإلمام عليًا 7 فرد عليه قائاًل: »إن هذا 
القرآن أنزل على حممد9 واألموال 
أربعة أموال املس��لمني فقسمها بني 
الورثة يف الفرائض، والفيء فقسمه 
على مستحقيه، واخلمس فوضعه اهلل 
حيث وضع��ه، والصدقات فجعلها 
اهلل حيث جعلها، وكان حلي الكعبة 
فيه��ا يومئذ، فرتك��ه اهلل على حاله، 
ومل يرتكه نسياناً، ومل خيف عنه مكاناً، 
فأقره حيث أقره اهلل ورس��وله، فقال 

عمر: لوالك الفتضحنا...«.36
وألج��ل تل��ك املواق��ف ظلت 
الكعبة حمتفظة بذلك املال يف بئرها 
األخسف عهودًا  طويلة، حيث ذكر 
األزرقي أّن ذلك املال بقي على حاله 

إىل سنة مثان ومثانني ومائة، وليس له 
علم، ماذا ح��ل بهذا املال بعد ذلك 
التاريخ، وفق ما أخره بعض حجبة 

الكعبة من آل شيبة.37
يض��اف إىل م��ا تق��دم، فق��د 
الكعب��ة، واليت  اس��تعملت خزينة 
يف جوفه��ا كمكان حلف��ظ األمانات 
والودائع من األم��وال اخلاصة دون 
خلطها مع أموال الكعبة، بل كانت 
توضع يف صرر وبدر خاصة، إذ ذكر 
املؤرخ��ون إىل أّن عمر بن اخلطاب 
حينما أراد توس��عة املسجد احلرام، 
قام بش��راء الدور املالصقة له، ومن 
اجلهة اليت يراد التوس��عة منها، ومن 
مل يقب��ل البيع، هدم داره، وترك مثنها 
ألربابه��ا يف خزان��ة الكعب��ة حتى 

أخذوها بعد ذلك.38
وسع عثمان يف أيامه )23��35ه�( 
توس��عة أخرى يف احلرم، إذ س��لك 
فيها مس��لك عمر يف ه��دم دار من 
ميتنع عن البيع، وترك مثنها يف خزينة 
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مبوقف متعنت وص��ل حد الصياح 
والتأليب عليه من قبل أرباب تلك 
ال��دور حتى دعاهم وق��ال هلم: »إمنا 
جرأكم عليَّ حلمي عنكم، فقد فعل 
بكم عمر ه��ذا، فلم يصح به أحد، 
فاحتذيت على مثال��ه فصحتم بي« 
ثم أمر به��م إىل احلبس حتى كلمه 
فيهم عب��داهلل بن خالد بن أس��يد  

فرتكهم.39
يدل��ل النّصان آنفا الذكر أّن كاًل 
من عمر وعثمان مل ميدا أيديهما على 
املال املطروح يف بئر الكعبة، بل وحتى 
يف اإلنفاق عليها وتوسعتها؛ ألّن عبارة 
)فوضعت أمثانه��ا يف خزانة الكعبة 
حتى أخذوها بعد( تظهر ختصيصهما 
أموااًل من بيت مال املسلمني؛ لغرض 

توسعة املسجد احلرام.
حول  التس��اؤل  يط��رح  وهن��ا 
مص��ري ذلك امل��ال، فه��ل تعرض 
للس��رقة والس��طو عليه، وكما يف 

األيام الغاب��رة، أم ذكرت النصوص 
ش��يئًا من بقايا ذلك املال يف العقود 
والقرون التالية؟ فهل سرقه احلجبة، 
وكما أش��ارت إىل ذلك العديد من 
النصوص، اليت نقلها املؤرخون من 
حاالت اعتداء تك��ررت على طول 
الق��رون، اليت انصرم��ت من قبل 

حجبة الكعبة على مال الكعبة؟40
إذ مل تك��ن تل��ك االعت��داءات 
وليدة العه��ود املتأخرة، بل حتدثت 
إمتع��اض اإلمام حممد  املصادر عن 
ب��ن عل��ي الباقر7 م��ن مواقف 
احلجبة يف أي��ام إمامته )94�114 ه�( 
الذين مل يتورعوا يف االستحواذ على 
اليت أهدي��ت ونذرت إىل  األموال، 
الكعبة، فقد قال7: »إّن من علمي 
أن لو وليت شيئًا من أمر املسلمني، 
لقطعت أيديهم ثم علقتها يف أستار 
الكعبة، ثم أقمته��م على املصطبة، 
ثم أم��رت مناديًا ينادي أال إّن هؤالء 

سراق اهلل فأعرفوهم«.41



267 أعط��ى ه��ذا النص إش��ارة إىل 
م��ا كان يكن��ه الناس من مش��اعر 
ووجهات نظ��ر إزاء أولئك احلجبة 
حت��ى إّن اإلمام الباق��ر7 مل حيبذ 
إعطاء األم��وال للكعبة على اعتبار 
أنه��ا ليس��ت يف حاج��ة إىل ه��ذه 
األم��وال، وإن الذين عليها ليس مما 
يؤمتن هلم وض��ع ذلك املال عندهم، 
حتى قال لسائل س��أله عن جدوى 
إعطاء املال للكعبة، فرّد عليه اإلمام 
الباقر7: »إّن الكعبة غنية عن هذا، 
أنظر إىل من أّم هذا البيت فقطع به، 
أو ذهبت نفقت��ه، أو ضلت راحلته، 
أو عج��ز أن يرجع إىل أهله، فادفعها 

إىل هؤالء الذين مسيت لك«.42
ويف ن��ّص آخر يع��ر عن تلك 
البيت  إزاء حجبة  املتشنجة  املشاعر 
وخزنت��ه م��ن آل ش��يبة م��ا أورده 
احملدث��ون يف رواية يس��ندونها إىل 
شقيق بن سلمة، حياور فيها شيبة بن 
عثمان حاج��ب البيت وخازنه قائاًل 

فيها: »بع��ث رجل مع��ي بدراهم، 
هدية إىل البيت. قال، فدخلت البيت 
وش��يبة جالس على كرسي. فناولته 
إياها. فق��ال له: ألك هذه؟ قلت: ال. 
ول��و كانت لي، مل آتك بها. قال: أما 
لئن قل��ت ذلك، لق��د جلس عمر 
بن اخلطاب جملس��ك الذي جلست 
فيه. فقال: ال أخرج حتى أقس��م مال 
الكعبة بني فقراء املس��لمني. قلت: 
ما أن��ت فاعل. ق��ال: ألفعلن. قال: 
ومل ذاك؟ قلت: ألّن النيب9 قد رأى 
مكان��ه. وأبوبكر. وهما أحوج منك 
إىل املال. فلم حي��ركاه. فقام كما هو، 

فخرج«.43
نظر الناس إىل هذا الكنز الذي 
يف بئ��ر الكعبة نظرة فيه��ا ارتباط 
ملحمي م��ن احل��وادث واجملريات، 
اليت ستجيء يف آخر الزمان، إذ نقل 
احملدث��ون حديثًا عن رس��ول اهلل9 
جاء فيه: »أتركوا احلبشة ما تركوكم، 
فإنه اليس��تخرج كنز الكعبة إال ذو 
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ويف رواية أخ��رى أكثر تفصياًل 
ينقلها احلاكم النيسابوري )ت452ه�( 
يف أخبار املهدي وأش��راط الس��اعة 
قائاًل: قال رسول اهلل9: »ليبايع بني 
الركن واملقام، ولن يس��تحل البيت 
إاّل أهله، فإن اس��تحلوه، فال تس��أل 
عن هلكة العرب، ثم جتيء احلبش��ة 
فتخرب��ه خرابًا ال يعم��ر بعده أبدًا، 

وهم الذين يستخرجون كنزه«.
تراءى ه��ذا احلديث أمام ناظري 
عب��داهلل بن الزبري حينم��ا أراد بناء 
الكعبة، بعد ضرب احلصني بن منري 
السكوني هلا، أيام حماصرته مكة أيام 
يزيد وتصدع البني��ان، إذ أرقى إىل 
سطحها عبيدًا من احلبشة يهدمونها، 
رجاء أن يكون فيهم صفة احلبش��ي، 

الذي وصفه رسول اهلل.45
ش��كل ه��دم الكعبة أي��ام ابن 
الزب��ري نقطة حت��ول مهمة يف تاريخ 
األخس��ف(  و)بئرها  بعامة  الكعبة 

خباصة، إذ ذكر الصاحلي )ت942ه��( 
رواية مهمة تظه��ر قيام عبداهلل بن 
الزب��ري بإخراج م��ا كان يف الكعبة 
م��ن احللي وأش��ياء مثين��ة، وأموال 
مودعة يف جوفه��ا، ونقله إىل خزانة 
الكعبة املس��تحدثة يف دار شيبة بن 

عثمان.46
بعد هذا النقل مل تشر النصوص، 
اليت أرخ��ت لتاريخ الكعبة أّن تلك 
األم��وال قد رجع��ت إىل مكانها يف 
البئر اليت رمب��ا قد أزيلت معاملها يف 
هدم ابن الزب��ري واحلجاج للكعبة، 
وق��د حتدثت املصادر عن ردم جوف 

الكعبة وأرضيتها باحلجارة.47
فضاًل عن ذلك أّن الرواة بدأوا 
يتحدثون عن خزانة جديدة للكعبة 
يف نهاية القرن األول اهلجري يف دار 
شيبة؛ وهذا ما ش��كل نقطة النهاية 
يف تاريخ بئر الكعبة العتيد، وأصبح 

أثرًا بعد عني.
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األطه��ار:	يف مق��رة البقي��ع يف 
املدينة املنورة، بعد تعريضها لإلهانة 
والتحق��ري بفت��وى م��ن وعاظهم، 
وبعد س��نة واحدة من هذا احلادث، 
الذي هّز مش��اعر املس��لمني وأساء 
هلم أميا إساءة، قام الشيخ عبدالرحيم 
احلائري صاحب كتاب الفصول، وهو 
من علماء طهران يومذاك، بزيارة إىل 

الديار املقدسة؛ ألداء فريضة احلج.
وكان له لقاء م��ع ممّثل امللك يف 
مكة املكرمة، وأج��رى معه حورات 
حول هالل شهر ذي احلجة، وختريب 
القب��ور يف املق��رة املذك��ورة مب��ا 
فيه��ا األضرح��ة املقدس��ة لألئمة 
األطه��ار:، وم��ا أحدث��ه ه��ذا 
الفع��ل من آثار مؤملة للمس��لمني، 
املمهورة مبهر   � الرسالة  جاءت هذه 
امللك عبدالعزيز � واملوجودة اآلن يف 
طهران، طبقًا ملا ذكره العالمة الشيخ 

رسول جعفريان.

نّص الرسالة:
من عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل فيص�ل إلي حض�رة الفاضل 
عبد الرحي�م  الش�يخ  المحت�رم 

صاحب الفصول.
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. 
فإننا نؤك��د لكم أّن القب��ة النبوية 
مل ميّسها أحد بس��وء، ومل خيطر ببالنا 
قط أن منّس��ها بس��وء وأّن للرسول 
صّلى اهلل عليه و سلم حرمة لدينا ال 

تدانيها حرمة.
أما مس��ائل القبور وم��ا يتعلق 
بها من البن��اء فنحن كما أخرناكم 
مّتبعون المبتدعون، وحنن مستعدون 
للنزول على حكم علماء املس��لمني 

من مجيع املذاهب.
وأما عدا ذلك فننظر فيه، فسنأمر 
بتنظيف القبور، وتس��وية ما مل يسّو 
منها التسوية الشرعية مع إقامة سور 
عليه��ا؛ حلفظها م��ن الدنس. وحنن 
نؤكد لكم أيضًا أّنا المننع أحدًا من 



273 زي��ارة القبور م��ادام الزائر يتبع يف 
واآلداب  الش��رعية  الطريقة  زيارته 
الدينية، وق��د أمرن��ا بتحرير هذا؛ 
لتنشروه على املإل. هذا ما لزم بيانه 

واهلل حيفظكم.. 
حمل مهر
از عبدالعزيز پس��ر عبدالرحمن 
آل فيصل بس��وي حضرت فاضل 
محترم الش��يخ عبدالرحيم صاحب 
الفصول. سالم بر شما و رحمت خدا 
و ب��ركات او. و بعد تأكيد مي كنيم 

براي شما كه قبه پيغمبري را احدي 
به بدي دست نخواهد زند و هرگز 
چني��ن چيزي به خاط��ر ما خطور 
نكرده است كه كسي به بدي به آن 
دست بزنند )يعني تخريب نخواهد 
ش��د(. و براي پيغمبر حرمتي قائل 
هس��تيم كه قاب��ل مقايس��ه با هيچ 
حرمتي نيست. اما مسائل قبور بقيع 
و آنچه از بنا متعلق به آن است، ما 
چنان چه به ش��ما خبر داديم، تابع 
شريعت اسالميم، نه اهل بدعت، ما 
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آماده ايم كه از نظر شخصي مذهبي 
خود ص��رف نظ��ر نم��وده، اوامر 
علم��اي مس��لمين را از هر مذهب 
كه باشد محترم بشماريم. اما راجع 
به مذاك��رات ديگر به زودي نظريه 
خود را براي ش��ما بي��ان مي كنيم. 
پ��س بزودي امر مي كني��م كه قبور 
بقيع را نظيف نموده و صاف كنند، 
مطابق آنچه در شرع جايز است، با 
كشيدن ديواري در اطراف آن كه از 
پليدي حفظ ش��ود و باز براي شما 
تأكي��د مي كنيم كه ما منع نمي كنيم 
هيچ ك��س را از زيارت قبور بقيع. 

ت��ا وقتي كه زائرين طريق ش��رعيه 
و آداب ديني��ه را در زيارت پيروي 
كنند. ما دستور داديم تا اين نوشته 
شده در ميان مردم انتشار يابد. اين 
چيزي اس��ت كه بيان آن الزم بود. 

خداوند شما را حفظ كند.

احلرمان الشريفان والتغيري
للحرم��ني  األب��واب  ...أمس��اء 
وال  تارخيية،  أصبح��ت  الش��ريفني 
ضرورة لتغيريها مبس��ميات جديدة، 
فس��يظل الن��اس يذك��رون أمساءها 
األمساء  يس��تخدموا  ول��ن  القدمية، 
اجلديدة، فهذه بعض ش��وارع مدننا 
جرى تغيري مس��مياتها، وظل الناس 
يس��تخدمون اإلس��م القديم، رغم 
وج��ود اللوحات ال��يت الحصر هلا 
تش��ري لإلس��م اجلدي��د، وإن كان 
م��ن اقرتاحات جدي��دة، فيجب أن 
جينب احلرمان الش��ريفان مثل هذه 
املقرتحات، من تغيري ألمساء األبواب، 



275 ولكل ما يتعل��ق بهما، ومبا هو من 
تارخيهم��ا الثاب��ت، ف��كل مافيهما 
ت��راث هلذه األمة، جيب احلفاظ عليه، 

من عمارة قدمية أو حديثة.
وأال حي��دث فيهم��ا تغي��ري إال 
عر دراس��ة مجاعية ديني��ة وتارخيية 
وهندسية، حتى ميكننا أن حنافظ على 
أغلى تراث ألمتنا يف هذين احلرمني 
الش��ريفني، وأال يقبل يف هذا الباب 
اقرتاح��ات األف��راد أو تصرفاتهم، 
خاصة إذا كانوا ممن مل يعلموا ش��يئًا 

ع��ن تارخيهم��ا، ومل يطلع��وا على 
م��ا كان فيهما من حلق��ات للعلم، 
اجلامعان  وهم��ا  الي��وم،  اختف��ت 
اجلامعت��ان، والل��ذان بث��ا العلوم 
العربية والدينية يف سائر أقطار عاملنا 
اإلسالمي، وحبذا لو أعيدت إليهما 
حلق��ات ال��درس املتنوع��ة، واليت 
ت��درس املذاهب األربعة، وس��ائر 
العل��وم العربية، ب��ل وحتى بعض 
العلوم األخ��رى، واليت هي فروض 
كفايات، كم��ا كان حيدث فيهما من 



قبل، فهما وجه هذه البالد، وحتى أن 276
يتاح للعلماء من ش��تى أقطار العامل 
اإلس��المي أن جياوروا مبكة واملدينة، 
فريتادوا حلق��ات الدروس وينهلوا 
منهم��ا العلم، وأيض��ا يفيدوا أهل 
العلم يف هذه البالد مباهلم من علم، 
كما كان العهد باحلرمني، حينما كان 
املسلمون ال يرون العامل قد اكتسب 
ما يؤهله لعقد حلقة يعلم فيها الناس 
إال إن ج��اور يف أحدهما أو كليهما 
م��دة، ونهل العلم م��ن حلقاتهما، 
الشريفني ال تعدهلا  فأهمية احلرمني 
أهمي��ة، وإن مل نلتف��ت إليهما، فال 
حي��دث فيهما تغيري أّيًا كان نوعه إال 
بعد دراسة مجاعية واعية، وأن يكون 
هذا التغيري ضروري��ًا البد منه، فإّن 
اآلثار حوهلما قد اختفت متاماً، فهل 
حنن ن��درك هذا؟ هو ما أرجوه، واهلل 

ولي التوفيق.
عبد اهلل فراج الشريف، جريدة 

البالد، 2012/01/07م. 

هؤالء حيتكرون فهم الدين
أغار بعض هؤالء يف اليوم الثاني 
من االفتت��اح على معرض الكتاب، 
وخلق��وا جوًا من الفوضى بس��وء 
أخالقهم وسلوكهم، وأشاعوا الفزع 
بني زواره كأنهم يف غارة حربية على 
مجهور ارتدوا عن اإلسالم، ترعاهم 

دولة كافرة!
كان ه��دف هؤالء البلطجية منع 
بيع وشراء بعض الكتب اليت يرون 
أنها تس��يء إىل الدين، وتعمل على 
حتويل من يقرأها من دين اإلس��الم 
القويم إىل الكفر به، واالشراك باهلل 

سبحانه وتعاىل.
وكان م��ن أهدافه��م يف تل��ك 
الغارة منع االختالط على اعتبار أنه 
للدين  السقيم  حمرم حسب فهمهم 
بينما هو قائم ومش��هود يف املطاف، 
واملس��عى، والصالة يف احلرم املكي، 
وموجود يف املش��ايف الصحية يف كل 

أحناء البالد.



277 وكان م��ن أهدافهم أيضًا فرض 
النق��اب على النس��اء يف املعرض، 
بينما هو م��ن األعراف القبلية اليت 
عرفها اإلنسان منذ فجر التاريخ، ومل 

يأمر به دين اإلسالم.
كان هؤالء يريدون فرض فهمهم 
للدين على اآلخرين مبا تيس��ر هلم 
من عنف لفظي مس��تهجن، وخلق 
نوع من اإلرهاب الفكري من أجل 
إرغام اآلخرين على اتباع مفاهيمهم 

الدينية احملنطة.
كان��وا حيتك��رون فه��م الدين، 
أنتم  يريدون أن يقولوا للمواطنني: 
ال تفهمون الدي��ن والتفقهون فيه 
شيئاً.. إنهم ال يؤمنون بالرأي اآلخر، 
وحيارب��ون التعددي��ة، وينكرون أن 
هناك ثالثة عش��ر مذهب��ًا يف تاريخ 

اإلسالم.. كل ذلك ظاهرياً.
إنه��م يف احلقيقة جنود الصحوة 
قاموا بهذه الغارة املاكرة الس��تغالل 
الظروف احمليطة خلل��ق فتنة تنطلق 

شرارتها من معرض الكتاب.
من املهم جدًا أن نفهم أهدافهم 
اخلفي��ة وأن حنبطه��ا يف مهده��ا.. 
واحلم��دهلل الذي أمخد تل��ك الفتنة 

وأطفأ شرارتها يوم ولدت.
يعق���وب حممد اس���حاق، جريدة البالد، 

2011/03/10م

توجيه كريم باإلبقاء على مسميي 
بابي الفتح والعمرة

علمت »ع��كاظ«  أّن جلنة مكلفة 
بدراس��ة موضوع إعادة تسمية بابي 
الفت��ح والعم��رة يف احل��رم املكي 
الش��ريف إىل ما كانا عليه س��ابقاً، 
إنفاذًا لتوجيهات كرمية باإلبقاء على 
مس��مييهما األصليني، عقدت أمس 
اجتماعًا برئاس��ة الدكتور صاحل بن 
عبدالرمحن احلص��ني الرئيس العام 
لش��ؤون املس��جد احلرام واملسجد 
النب��وي، حبض��ور أعض��اء اللجنة 
الدكت��ور حمم��د بن ناص��ر اخلزيم 
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نائب الرئيس العام لشؤون املسجد 
احلرام، واملستش��ار حممد القويفلي، 
بن محيد،  عبداحملس��ن  واملهن��دس 

لتنفيذ التوجيهات الكرمية.
كم��ا حبث��ت اللجنة ع��ددًا من 
املوضوعات املتعلقة بالتسمية والرتقيم 



279 ألبواب املسجد احلرام األخرى.
أمس  مس��اء  »ع��كاظ«  ووقفت 
على أعمال إعادة لوحيت التس��مية 
لبابي العم��رة والفتح على مدخلي 

البابني.
صحيفة عكاظ، مكة املكرمة، األربعاء: 

1433/1/26ه�/ 21ديسمرب2011م/ العدد:3839.

ــعة صحن  ــذ توس ــدء يف تنفي الب
الطواف بالبيت احلرام

يبدأ اليوم تنفيذ مشروع توسعة 
املطاف باحلرم املكي الش��ريف، بعد 

أن غادر حجاج بيت اهلل احلرام مكة 
الذي  املش��روع  ويهدف  املكرم��ة، 
وجه خادم احلرمني الش��ريفني امللك 
بتنفيذه إىل  عبداهلل بن عبدالعزي��ز 
زيادة الطاقة اإلس��تيعابية للطائفني 
عر توسعة الصحن، وتشييد أروقة 
جديدة من عدة أدوار لتستوعب 130 
ألف طائف يف الس��اعة، ويستغرق 
تنفيذ هذا املش��روع ثالث سنوات 
من اليوم ،إال أنه ميكن االستفادة منه 

من السنة األوىل بشكل جزئي.



ــة 280 ــط تنمي ــن خط ــدء يف  ضم الب
العاصمة املقدسة ..

ــوارع وانفاق  ــرات مع ش ربط اجلم
مكة املكرمة

البلدية  الش��ؤون  وزي��ر  يتفقد 
الثالثاء مش��روعات  والقروية غدا 
الوزارة يف املش��اعر املقدس��ة وهي 
مش��روع ربط الش��عبني واملعيصم 
بالدور الثالث من منش��أة اجلمرات 
احلديث��ة ع��ر األنفاق واجلس��ور، 
وربط منطقة العزيزية بالدورالثاني 
من منش��أة اجلم��رات احلديثة عن 
طريق ش��ارع وأنفاق وجسر يف كال 

االجتاهني.
كم��ا يتفقد مسوه مش��روع نقل 
وتطوير جمزرة األنعام من املش��اعر 
إىل املعيصم ومشروع إنشاء وتنفيذ 
000, 36 دورة مياه يف منطقة املشاعر 
طري��ق  وفت��ح  األوىل(،  )املرحل��ة 
من منطق��ة املعيصم إىل الش��رائع 
بطول 5 كيلو م��رتات خلدمة اجملازر 

واملخطط��ات اجمل��اورة، ومش��روع 
تطوير خدمات حمطات قطار املشاعر 

لتسهيل الوصول إىل احملطات.
من جهة ثاني��ة وّقع معالي أمني 
العاصمة املقدسة الدكتور أسامة بن 
فضل البار أمس ثالثة عقود جديدة 



281 م��ع عدد م��ن الش��ركات الوطنية 
املتخصصة مشلت مشروعات صيانة 
وس��فلتة العديد من ش��وارع مكة 
 )25,000,000( بلغت  بقيمة  املكرمة 

ريال.
وأوض��ح معالي أم��ني العاصمة 
املقدس��ة أن املش��روعات تأت��ي يف 
أمانة العاصمة املقدس��ة  إطار عمل 
عل��ى إجن��از املش��روعات املختلفة 
والعمل على تطوي��ر املرافق العامة 
والش��وارع وامليادين، وتقديم أفضل 
اخلدمات ألهالي وسكان مكة املكرمة 
وزّواره��ا، مؤكدًا حرص األمانة على 
إجناز املش��روعات اخلدمي��ة املختلفة 
اليت تغطي مجيع األحياء واملخططات 
السكنية وتطوير مرافقها مبا يتناسب 
مع التطور الذي تشهده مكة املكرمة.

وبني أّن العقد األول مشل عملية 
صيانة ش��وارع جنوب مكة املكرمة 
وبلغت قيمت��ه )11,747,795( ريااًل، 
فيما مشل العقد الثاني مشروع عملية 

صيانة ش��وارع ش��رق مكة املكرمة 
بقيمة بلغ��ت )11,747,795( ريااًل ، 
يف حني اش��تمل العقد الثالث على 
الصيانة  مشروع عملية اس��تكمال 
الفرعية مبكة  للش��وارع  الدوري��ة 
 )1,350,000( قيمته  وبلغت  املكرمة 

ريال. 
جريدة البالد ، يوم اإلثنني 21� 7� 1433ه� 

يف بيان جلنة املدينة:
ــز  رم ــة  الثقاف ــة  عاصم ــعار  ش

للمناسبة.. وال حيتمل التفسري
ملناس��بة  العليا  اللجنة  أصدرت 
املنورة عاصمة للثقافة  املدينة  اختيار 
اإلسالمية اليت يرأس��ها أمري منطقة 
املنورة أم��س بيانًا توضيحيًا  املدينة 
ح��ول ماتداولته بع��ض الصحف 
آراء  م��ن  اإللكرتوني��ة  واملواق��ع 
وتعليق��ات عل��ى موضوع ش��عار 
املناسبة وما مت التطرق له من السؤال 
عن عدم اشتمال الشعار على القبة 
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على املئذنة وخارطة العامل اإلسالمي 

فحسب.
وقد قال البيان:

اللجنة العليا ملناسبة اختيار املدينة 
املن��ورة عاصمة للثقافة اإلس��المية 
اطلع��ت على ما مت تناوله يف بعض 
الصح��ف واملواقع اإللكرتونية من 
آراء وتعليقات على موضوع »شعار 
املناسبة« وما مت التطرق له من السؤال 
عن عدم اشتمال الشعار على القبة 
اخلض��راء واقتص��اره عل��ى املئذنة 

وخارطة العامل اإلسالمي فقط.
وأوضحت اللجن��ة أن موضوع 
تصميم الشعار مت طرحه يف مسابقة 
عامة مفتوحة حتت إش��راف اللجنة 
العليا، مؤكدة أن الش��عار جمرد رمز 
للداللة على املناس��بة، وال جيب أن 
حيمل أكثر مم��ا حيتمل، أو تؤخذ من 
خالله توجهات حمددة، أو تفسريات 

بعيدة عن أهدافه املعلنة.

الش��يخ  اعتر معالي  من جانبه 
ش��ايف احلقباني عضو احملكمة العليا 
اح��داث أي تغي��ري يف م��ا ع��رف 
عليها  م��رت  ال��يت  ب�»الثواب��ت« 
س��نوات طويل��ة وعه��ود متتابعة 
»مدعاة« لكل من رغب يف التغيري.. 
حديث الشيخ احلقباني جاء ردًا على 
سؤال ل�»البالد« عن ما يرتدد مؤخرًا 
بوجود التوجه والنية لدى »البعض« 
يف إزالة »صورة« من الشعار املتعلق 
»بالقبة اخلض��راء« .. وقال احلقباني: 
إّن ه��ذا م��ن األمور اليت س��بقت 
ومبوافق��ة م��ن قبل والة س��ابقني.. 
كما أكد ل�»البالد« أحد املستشارين 
القضائي��ني بأّن القب��ة املوجودة يف 
مس��جد الرس��ول يف املدينة ال تعد 

معارضة »شرعية«.
جريدة البالد ، يوم اإلثنني 04� 6� 1433ه� 

قطار املشاعر يعمل يف رمضان
ت��درس اجلهات العليا تس��يري 



283 قطارات من املش��اعر املقدس��ة إىل 
املسجد احلرام، وأخرى للنقل داخل 
املش��اعر، وقال وكيل وزارة الشؤون 
البلدية والقروية واملشرف العام على 
اإلدارة املركزية للمش��اريع: إن قطار 
»الشمال« س��وف يبدأ من عرفات � 
مزدلفة � منى وإىل التوسعة اجلديدة 
خلادم احلرمني الش��ريفني للمسجد 
احلرام، وقطار الوسط سوف يبدأ من 
عرفات وإىل منى، وتس��هيل عملية 
النقل داخل منى، ونقل احلجاج أيام 

»منى«.
وعن تكلفة القطارات قال: إنها 
تقرتب من تكلفة القطار »اجلنوبي« 
الذي نفذ العام قبل املاضي، مضيفًا 
أن هناك دراس��ة اللتقاء القطار من 
حمط��ة املس��جد احلرام حملط��ة قطار 
»الشميس��ي«. نقطة   احلرمني وحتى 
ويف تطور خيدم ال��زوار واملعتمرين 
قال د. حبي��ب: إّن القط��ار القائم 
اآلن س��يتم اس��تغالله اعتبارًا من 
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من ج��دة إىل »دقم الوبر« والقادمني 
م��ن الري��اض أو الطائف إىل حمطة 
اجلمرات، ومن ث��م يتم نقلهم عر 
اجلماعي« تس��هياًل حلركة  »النق��ل 
النقل يف مكة املكرمة ومنطقة احلرم؛ 
وهي فرصة يوض��ح د. حبيب تهيئ 
لل��زوار واملعتمري��ن االطالع على 
 املشاعر ومش��روع جسر اجلمرات.
وختم د. حبيب أّن قطار املشاعر ينقل 
3500 راكب يف الرد الواحد، والعام 
املاضي نقل أكثر من أربعمائة ألف 
حاج يف مرحلة احلج من عرفات إىل 
منى، والطاقة االستيعابية له مخسمائة 

ألف يف اخلمس ساعات.
جريدة البالد ، يوم اإلثنني 28� 5� 1433ه� 

ــديس  إعفاء احلصني وتعيني الس
رئيساً عاماً لشؤون احلرمني

ص��در أمس أم��ر ملكي يقضي 
باملوافقة على طلب معالي الرئيس 

العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد 
النبوي الشيخ صاحل بن عبدالرمحن 
احلصني إعفاءه م��ن منصبه لظروفه 
الصحي��ة وتعي��ني فضيلة الش��يخ 
عبدالرمحن بن عبدالعزيز السديس 
رئيسًا عامًا لش��ؤون املسجد احلرام 
 واملس��جد النب��وي مبرتب��ة وزي��ر.
وفيما يلي نص األم��ر امللكي: . . . 
بعد االطالع على ما رفعه لنا معالي 
الشيخ صاحل بن عبدالرمحن احلصني 
الرئي��س العام لش��ؤون املس��جد 
النبوي عن طلبه  احلرام واملس��جد 
 إعفاءه من منصبه لظروفه الصحية.

أمرنا مبا هو آت:
أواًل: املوافق��ة على طلب معالي 
الش��يخ ص��احل ب��ن عبدالرمح��ن 
احلص��ني الرئي��س العام لش��ؤون 
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 إعفاءه من منصبه لظروفه الصحية.
ثانياً: يعني فضيلة الشيخ عبدالرمحن 
ب��ن عبدالعزيز الس��ديس رئيس��ًا 
احل��رام  املس��جد  عام��ًا لش��ؤون 
 واملس��جد النب��وي مبرتب��ة وزي��ر.
ثالث��اً: يبل��غ أمرنا ه��ذا للجهات 
وتنفي��ذه. العتم��اده   املختص��ة 

عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود
جريدة البالد ، يوم األربعاء 9 � 5 � 1433ه� 

السديس يزور املسجد النبوي 
زار معالي الرئيس العام لشؤون 
النبوي  املس��جد احلرام واملس��جد 
الش��يخ الدكت��ور عبدالرمح��ن بن 
عبدالعزيز الس��ديس أمس املسجد 
على  واطل��ع  الش��ريف  النب��وي 
اخلدمات املقدم��ة للزوار واملصلني، 
وذل��ك يف إطار اجل��والت التفقدية 
التسهيالت  وامليدانية لتحقيق أوفر 
وأرق��ى اخلدم��ات لزوار مس��جد 

رسول اهلل9 ورواده.
كم��ا زار معاليه وكالة الرئاس��ة 
العامة لشؤون املسجد النبوي والتقى 
العام لشؤون  الرئيس  نائب  معالي 
النبوي الش��يخ عبدالعزيز  املسجد 
بن عب��داهلل الف��احل، وفضيلة وكيل 
الرئيس العام لشؤون املسجد النبوي 
وأصحاب الفضيلة مديري اإلدارات 
التوجيهية واخلدمية واملكتبية بوكالة 
املسجد  لش��ؤون  العامة  الرئاس��ة 
النب��وي، حيث حثه��م على تقديم 

أفضل اخلدمات وأرقاها.
. . .كم��ا أوصاه��م بتق��وى اهلل 
واجلد واالجتهاد يف العمل والس��ري 
على خط��ط موضوع��ة واالهتمام 
برقي اإلنس��ان ليتناس��ب مع رقي 

املكان. . .
جريدة البالد ، يوم األربعاء 13� 6� 2012م

الشيخ السديس: مقر مكتبة احلرم 
جماور لتوسعة امللك عبداهلل
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النبوي  املس��جد احلرام واملس��جد 
الدكت��ور عبدالرمحن بن عبدالعزيز 
الس��ديس على العناي��ة واالهتمام 
بدور املكتبة، وأن يكون مقرَّها جبوار 
املسجد احلرام جماورًا لتوسعة امللك 
عبداهلل لتكون منارة ثقافية يس��تقي 
منها احلجاج والعم��ار والزوار زاد 

العلم واملعرفة.
جاء ذلك خالل جولة قام بها على 
مكتبة احلرم املكي الش��ريف مبقرها 
بالعزيزية اطلع خالهلا على أقس��ام 
املكتبة واستمع إىل شرح مفصل من 
مساعد مدير املكتبة األستاذ عبداهلل 
احلربي عن دور كل قس��م يف خدمة 

املطالعني.
وأثن��ى عل��ى جه��ود العاملني 
باملكتبة وحثهم على بذل املزيد من 
اجلهود يف س��بيل تطوي��ر اخلدمات 
املقدمة لرواد املكتبة. وعلى الصعيد 
ذاته ترأس الشيخ السديس اجتماعًا 

مبكتبه ضم عددًا من مديري اإلدارات 
العاملة مبقر الرئاسة.

ويف بداي��ة االجتماع رحب بهم 
معاليه وأكد على أهمية االجتماعات 

الدورية ملناقش��ة القضاي��ا واألمور 
املتعلق��ة بتطوير العم��ل كما أكد 
عل��ى أن مدير اإلدارة ه��و القدوة 
بإدارته مش��ددًا  العاملني  ملوظفي��ه 
على أن يكون العمل بروح الفريق 
الواحد وتفوي��ض الصالحيات مع 
املتابع��ة الدقيقة ورفع تقارير اإلجناز 

األسبوعية لكل إدارة.
مكة املكرمة � حامد القرشي

جريدة البالد ، يوم اخلميس 7 � 7 � 1433ه�



287 مكتبة عارف حكمت
علي حممد احلسون

تواصاًل ملا تناوله أمس الصديق 
الدكت��ور عاصم مح��دان يف الزميلة 
جريدة املدينة عن ض��رورة االعتناء 
باملكتب��ات الثقافية اليت كانت حتيط 

باملسجد النبوي الشريف.
أقول: تواصاًل لكل الذي تناوله، 
أود أن أضي��ف، وطامل��ا احلدي��ث 
ع��ن مكتبة ع��ارف حكمت واليت 
كانت يف مبناه��ا املتفرد معماريًا يف 
جنوب املس��جد النبوي الش��ريف، 

ومبا حتتويه من خمطوطات يف ش��تى 
املع��ارف والعلوم؛ أق��ول: ذات يوم 
قال ل��ي الصديق احلبيب األس��تاذ 
أسعد محزة شريه مدير إدارة األوقاف 
الس��ابق، واألوقاف كانت تش��رف 
عل��ى مكتب��ات املدينة املن��ورة بأن 
مكتبة عارف حكمت جيب أن تكون 
جبانب املسجد النبوي الشريف، ألن 
ش��رط الواقف يقول بذلك، وشرط 
الواقف كما هو معروف مقدم على 

أي إجراء آخر.
وأقول: إّن هذه املساحات الواسعة 
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مس��احة من األرض، وتق��ام عليها 
املكتب��ة، وب��ذات التوصيف الذي 
كانت علي��ه، وه��و توصيف مجيل 
يعطي للمكتبة خصوصيتها وهيبتها 
كم��كان يرتاده الباحثون عن املعرفة 

بشتى فنونها.
إّن اجي��اد مكتبة جبانب املس��جد 
النبوي الشريف أجدى من اجياد أي 
ش��يء آخر غري املكتبة. فكيف إذا ما 
كانت تل��ك املكتبة الرتاثية املتفردة 

يف الشكل واملضمون.
جريدة البالد ، 15 � 2 � 2012م

ــؤون  حديث إىل الرئيس العام لش
النبوي.. املسجد احلرام واملسجد 

اجلديد 
خالد حممد احلسيين 

»عهد« و»ف��رتة« جديدة بدأت مع 
صدور األم��ر امللكي باختيار معالي 
الشيخ د. عبدالرمحن بن عبدالعزيز 

املس��جد  إمام وخطيب  الس��ديس 
احلرام، رئيس��ًا عامًا لشؤون املسجد 
احلرام واملس��جد النبوي � األسبوع 
قب��ل املاضي انش��ئت الرئاس��ة يف 
1397ه��� وكان أول رئيس هلا معالي 
الشيخ ناصر الراشد وعلى مرور أكثر 
من ثالثة عقود أسندت مسؤوليتها 
لعدد م��ن أصح��اب الفضيلة كان 
آخرهم معالي الشيخ صاحل احلصني، 
الذي أمضى فيها أطول فرتة.. البالد 
تعرض على معال��ي الرئيس العام 
اجلديد الشيخ د. عبدالرمحن السديس 
أهم املالحظات يف احلرمني الشريفني 
بعيدًا عن معهد احلرم املكي ومكتبة 

احلرمني التابعني للرئاسة.
أئمة املدينة املنورة: بالنسبة لألئمة 
يف املدين��ة املنورة في��رتدد أن العدد 
»قلي��ل« وأّن القائمني اآلن باإلمامة 
»قضاة« يف حماك��م املدينة املنورة، وال 
جن��د أي مانع من اختي��ار أئمة من 
الذين تنطبق عليهم الشروط احملددة 
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عدد منهم، حتى ال يشكل التحديد 
لعدد قليل ضغطًا وإرهاقًا على اإلمام 
أ و غريه م��ن زمالئه، وهذا األمر يف 
املدينة املنورة، ألّن العدد املوجود يف 
مكة املكرمة يكفي، س��واء يف األيام 

العادية، أو رمضان واحلج.
زحام املواجهة: يا معالي الرئيس 
العام.. ه��ذه فكرة واق��رتاح ميكن 
أن تناقش م��ن قبل اجلهات صاحبة 
العالقة سواء يف الرئاسة أو غريها، 
وهي مل يتم منع الصالة يف املس��احة 
أمام املواجهة الشريفة، ويتم »تأخري« 
اإلمام إىل م��كان »املنر« اآلن، وختلو 
هذه »املنطقة« للزيارة فبقاء املس��لني 
سواء يف األيام العادية أو أثناء »صالة 

الرتاويح« يف رمضان.
ويف أيام العم��رة واحلج يف هذا 
املكان ال يتيح للراغبني يف الس��الم 
على الرس��ول9 ...  كما يس��اهم 
يف زيادة »الزحام« واس��تمرار الزيارة 

لوقت طويل لوجود الناس جلوس��ًا 
يف الطريق منذ بداية بوابة الدخول 

وحتى بوابة اخلروج.
لدى  مش��كلة  هناك  املؤذن��ون: 
»املؤذنني« س��واء يف مكة أو املدينة، 
وآراء من هنا وهناك سواء عن العدد 
أو املستحق لألذان أو »طريقة« األذان؛ 
وأرى أنه إكرامًا للمؤذنني القدامى، 
مل��اذا ال ميكن أف��راد األس��رة من 
األذان إذا كانت الش��روط الوظيفية 
والسلوكية وُحسن الصوت متوفرة، 
وأن يت��م وض��ع تنظي��م لذل��ك، 
فالعدد الي��وم يف مكة واملدينة قليل 
جدًا، وأصح��اب األصوات اجلميلة 
املتقدمون يف الس��ن خيش��ون طلب 
»اإلعف��اء« وال يتم تعي��ني أبنائهم 
أو إخوانهم ب��داًل عنهم، ومن حق 
الرئاس��ة أن تض��ع الش��روط اليت 
احملافظة  االختيار، لك��ن مع  تضبط 
وتقدير السنوات الطويلة لكثري من 
املؤذنني الذين بدأ األذان يف أسرهم 
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دروس احلرمني: أسئل عن »دروس 
احلرمني« واليت كانت مبثابة »جامعة« 
سواء يف مكة املكرمة أو املدينة املنورة، 
واستمرت سنوات طويلة جدًا حتى 
تقلصت ثم توقفت وحتديدًا يف أول 
»التس��عينات« اهلجرية ولو قال قائل 
إنها الزالت موج��ودة، فنقول بأنها 
»حم��دودة« وقليلة وتركز على »أمساء« 
حمددة والواج��ب أن تعطى الفرصة 
لكل قادر من العلماء وطلبة العلم 
بإش��راف الرئاسة، وأن جند حلقات 
»هنا وهناك« صباحًا بعد الفجر ويف 
العصر وبعد املغرب وبعد العشاء.. 
فالناس يف حاجة هل��ذه الدروس يف 
احلرم��ني، وهي من أول أدوارها منذ 
عهد الن��يب9 .. واألمل يف عودتها 

يف مكة واملدينة بالعدد الكايف.
إرشاد باحلس��نى: شكوى الناس 
مستمرة من »غالظة« القائمني على 
االرشاد س��واء يف املس��جد احلرام 

وج��وار الكعب��ة املش��رفة أو أمام 
املواجهة يف املدين��ة املنورة، ودفعهم 
للناس عن��د »التوقف« حتى لو كان 
لثواني للسالم وجتد الزّوار يسريون 
يف خط مس��تقيم حتى خروجهم من 
الباب م��ن جهة »البقي��ع« كما أّن 
السيدات يش��تكني من »املرشدات« 
خاصة يف املس��جد النبوي وارتفاع 
أصواتهن، واس��تعمال عبارات غري 
الئق��ة مثل »يا مره« مما يعكس صورة 
س��يئة عنا يف اخلارج، وم��ا املانع أن 
تس��تبدل العب��ارة لدى املرش��دين 
والدع��اة يف احلرم��ني إىل »يا أخي« 
و«يا أخ��يت« أو ابن��يت... وأن تعطى 
املخاطبة«  »أس��لوب  هلؤالء دورة يف 
ألنهم صورة ُتنقل من ماليني الزوار 

واملعتمرين واحلجاج.
الزيارة اخلاصة: أحتدث إىل معالي 
الرئي��س الع��ام اجلدي��د أن يؤكد 
»املس��اواة« يف املس��جد النبوي مبنع 
نش��اهدها  اليت  اخلاصة  »الزيارات« 
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خاصة عندما يتم وضع »سياج« جبوار 
الروضة يقال إنه لزيارة مس��ؤولني 
وأس��رهم، أو ش��يء من هذا، ألّن 
يت��اح  أن  جي��ب  املس��جد النبوي 
للجميع، وبنظام واحد، دون »استثناء« 

والواجب أن يكون كذلك.
كراسي املس��نني: معالي الرئيس 
.. من األم��ور الغريبة أن املس��نني 
والعجزة يف املسجد احلرام ال ُيسمح 
هلم باصطحاب كراس��ي للجلوس 
عليها أثن��اء الصالة، وال توجد هذه 
الكراس��ي داخ��ل احل��رم يف مكان 
خاص يؤخ��ذ من احملتاجني هلا وتعاد 
عند اخلروج، ويقال إّن هذه الكراسي 

متوفرة يف املسجد النبوي.
الرئاس��ة واإلع��الم: لعلي من 
أكثر اإلعالميني عالقة بالرئاسة منذ 
رئاسة الش��يخ ناصر الراشد وحتى 
اليوم، وخ��الل هذه امل��دة الطويلة 
تأكد لي عدم رغبة رجال »الرئاس��ة« 

يف التواصل اإلعالمي، كما جيب أن 
يك��ون ولي العديد م��ن التجارب 
يف ه��ذا األم��ر آخره��ا يف رمضان 
العام املاض��ي 1432ه� عندما مل أجد 
ردًا من »النائب« ل��إلذن بالتصوير 
أواخر شهر رمضان رغم حتدثي معه، 
وأش��رت لذلك يف مقال، وفوجئت 
ب��أّن العالقات العامة يف الرئاس��ة 
»خترج« ع��ن املوض��وع، وترد على 
العالقات  بأننا مل خناطب  الصحيفة 
برغبتنا بالتصوير، رغم أن املوضوع 
واض��ح؛ وهو اتصالي م��ع النائب، 
وليس العالقات كما أن أي مسؤول 
يف الرئاسة جملرد أي سؤال مهما كان 
حييلك للعالقات اليت تطلب خماطبة 
أو إجراءات يفقد العمل الصحفي 
أهميت��ه، وال أعرف ش��يئًا من أمور 
»احلرمني« ميك��ن أن يكون »س��رًا« 
ال ميكن الب��وح به، هذا األمر جعل 
أخبار احلرم��ني بعيدة عن »اإلعالم« 
لوج��ود حواجز أم��ام الصحفي أو 
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إدارة  تس��عى  أن  والواج��ب 
العالقات بالرئاسة بتزويد الصحفي 
بتقارير دائمة عن اجلديد، ومن ذلك 
»مش��روع توس��عة الطواف« وغريه 
وال يتحدث رجال الرئاس��ة إال عن 
التجهي��زات يف رمض��ان أو احلج 

فقط. 
جريدة البالد ، 21 � 05 � 2012م

ــاهدون على  مشاريع  ألف عامل ش
مكة العمالقة

ما ب��ني أفخم وأغلى املش��اريع 
االستثمارية املتامخة للمسجد احلرام 
يلتقي قرابة 15 ألف عامل على مدار 
الساعة حيث جيمعهم أداء الصلوات 
املفروضة يف الس��احة املهيبة ألطهر 

بيت ويف أقدس بقعة.
ه��ذا الكّم اهلائل م��ن العمالة 
سعوديتني،  ش��ركتني  لدى  يعملون 
األوىل تش��رف عل��ى أعم��ال بناء 

احلرم املكي اجلدي��د وجممع دورات 
املياه اجلديد؛ واألخرى تنفذ مشروعًا 
عمالقًا يضم فنادق وجممعات جتارية 
وتبلغ كلفة تلك املش��اريع أكثر من 
80 ملي��ار ريال متث��ل يف جمملها بناء 
أول واجهة حضارية للحرم املكي يف 

عهد خادم احلرمني الشريفني.
يتحول  اليومي  العمال��ة  ملتقى 
إىل س��اعات للراحة والوضوء وأداء 
الصلوات وتب��ادل األخبار واملنجز 

من املشاريع الكرى.
ميثل  للعمال��ة  اهلائ��ل  الع��دد 
شرائح متعددة من الفنيني واملهنيني 
واملهندس��ني لبناء جمم��ع جبل عمر 
التج��اري الس��كين ال��ذي حيتوي 
على فنادق ومراكز جتارية وأس��واق 
وخدم��ات عام��ة وتبل��غ الطاق��ة 
االستيعابية للمشروع حوالي مائتني 
ومخس��ني ألف نس��مة باإلضافة إىل 
طاق��ة اس��تيعاب للمصل��ني تبلغ 

حوالي أربعمائة ألف مصّل.



293 ويواصل العم��ال الليل بالنهار 
الذي  املش��روع الضخ��م  إلجن��از 
تبلغ مس��احته 230 أل��ف مرت مربع 
لتأمني الس��كن املناسب لعدد 34,5 
ألف شخص، واس��تحداث مناطق 
س��كنية وجتارية منوذجية وفق معايري 
التخطيط احلدي��ث مراعية لرتابط 
النس��يج العمران��ي وطبوغرافي��ة 
املوق��ع وتس��هيل حرك��ة امل��رور 
للحج��اج واملعتمري��ن وتوفري 12 
موقفًا للس��يارات، وإنشاء مصليات 
مغطاة تتسع حلوالي 80 ألف مصل 
مع دورات املياه باإلضافة للمصليات 
املكشوفة، ومواقع للخدمات العامة.

ويقول إيهاب إبراهيم فين تريد 
لتنفيذ مش��روع  إنه فخور بالعمل 
توسعة احلرم املكي يسجل له سريته 

الشخصية.
تنفيذ املش��اريع العمالقة مجعت 
آس��يوية  جنس��يات  مخس  عمال��ة 
املشاركة  وأفريقية يف حني أصبحت 

من قبل العم��ال والفنيني يف تلك 
املش��اريع أشبه بش��هادة يفتخر بها 
الكث��ريون أمام أهاليه��م وذويهم، 
ارتداء العمالة للزي املوحد وأحذية 
العمل جعلهم يفضلون أداء الصالة 
يف الساحات احمليطة بداًل من الدخول 

ألروقة احلرم املكي...
مكة املكرمة � هاني اللحيان 
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وإدارة  ــة  ــزور اهليئ ي ــديس  الس
التوجيه باملسجد النبوي

زار معالي الرئيس العام لشؤون 
النبوي  املس��جد احلرام واملس��جد 
الشيخ الدكتور عبدالرمحن السديس 
أم��س إدارة هيئة األم��ر باملعروف 
النهي عن املنكر باملس��جد النبوي 
الش��ريف حيث كان يف اس��تقبال 
معاليه مدير اهليئة الش��يخ إبراهيم 

الغامدي وبعض منسوبيها.
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عن ال��دور الكبري ألعض��اء اهليئة 
باملسجد النبوي وما جيب أن يتحلوا 
به، معربًا عن س��عادته بهذه الزيارة 
بإحياء هذه الشعرية  للذين يقومون 
والتواص��ل معهم والس��ماع منهم 
ومالمس��ة همومهم وآماهلم، مشريًا 
إىل أهمية الدور الذي يقوم به رجال 
اهليئة من الذين يعملون يف احلرمني 
الش��ريفني، ألنهم خيالطون أناًس��ا 
وألسنتهم  عقائدهم  ختتلف  كثريين 
أن  وحيتاجون  وبيئاته��م  وثقافاتهم 
يروا يف رجل اهليئة األمنوذج املشرق 
يف كون هذه الش��ريعة والش��عرية 
رمحة وبصرية وحكمة ورفق بالناس 
مستداًل بقوله تعاىل: )فبما رحمة من 
اهلل لنت لهم ول��و كنت فظًا غليظ القلب 

النفضوا من حولك( ...

ويف نهاية اللقاء شكر مدير اهليئة 
معالي الرئيس العام على توجيهاته 
الس��ديدة اليت تعد دلي��اًل واضحًا 

يس��ريون عليه يف حس��ن استقبال 
زائري املس��جد النبوي الش��ريف 

ولني التوجيه معهم.
كم��ا زار معالي��ه إدارة التوجيه 
التابعة  النبوي  باملس��جد  واإلرشاد 
لوكالة الرئاس��ة العام��ة، وكان يف 
اس��تقباله مدير عام اإلدارة الش��يخ 
س��ليمان العبي��د ووكيله��ا نايف 
القرايف حيث جتول مبكتبة املس��جد 
النبوي الشريف، واستمع إىل شرح 
واٍف م��ن مديرها عبيد العبيد على 
حمتوياته��ا املكتبة وما فيها من علوم 

عدة مقروءة ورقمية.
ورافق معالي��ه يف الزيارة معالي 
نائب الرئيس العام لشؤون املسجد 
النبوي الش��يخ عبدالعزي��ز الفاحل 
ومعالي نائب الرئيس العام لشؤون 
املسجد احلرام الدكتور حممد اخلزيم 
وفضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون 
املسجد النبوي الدكتور علي العبيد 
واملستش��ار املش��رف الع��ام على 



295 مكتب معالي الرئيس العام الشيخ 
حممد القويفلي ومدير عام العالقات 
العامة واإلعالم عبدالواحد احلطاب 
ومدير عام التنس��يق واملتابعة صاحل 

املزيين.
جريدة البالد، يوم السبت 26 � 7 � 1433ه�

ــع ألكثر من  ــجد النبوي يتس املس
مليون مصّل

 املدينة املن��ورة: أكد عبدالواحد 
حط��اب، مدي��ر العالق��ات العامة 
بوكال��ة الرئاس��ة العامة لش��ئون 
الطاق��ة  أن  النب��وي،  املس��جد 
االستيعابية للحرم النبوي الشريف 
بعد التوسعة اجلديدة للجهة الشرقية 
من املس��جد، ارتفعت إىل أكثر من 
مليون مصل، منهم 150 ألًفا تتس��ع 
ألف  املس��جد، و250  هلم جنب��ات 
مصل تتس��ع هلم املظالت اخلارجية، 
فيما تتسع الساحات األخرى لنحو 

700 ألف مصل.

وق��ال إن عدد أبواب املس��جد 
تضاعف��ت لتص��ل إىل 100 ب��اب، 
لتعطي اجملال النسيابية الدخول ألداء 
الصالة أم��ام أكثر من مليون مصل 
.. مش��رًيا إىل اكتمال االستعدادات 
يتوافدون  الذين  الزوار  الس��تقبال 
يف هذا التوقيت من كل عام، حيث 
مت تركي��ب 436 مروحة رذاذ للتريد 
على املصلني، وتركيب 250 مروحة، 
فضاًل عن تكييف مساحة تصل إىل 

100 ألف مرت مربع داخل املسجد.
وأضاف حطاب أن هناك أكثر من 
1300 موظ��ف وموظفة من الرمسيني 
واملؤقتني، يوف��رون اخلدمات لزوار 
املسجد النبوي الشريف على مدى 
24 س��اعة، تشمل االس��تقبال على 
مدار الس��اعة، بداية من الساحات 
نظافتها  ومالحظة  باملسجد،  اخلاصة 
باستمرار وتظليلها بفتح 250 مظلة 
وقاية للمشاة وكذلك املصلني أثناء 
املمرات  ببق��اء  وكذلك  الص��الة، 
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لألماك��ن اخلالي��ة داخل املس��جد 

النبوي.
وأوض��ح أّن املوظف��ني يعملون 
أيض��ًا على توفري مي��اه زمزم املردة 
وغري املردة يف مجيع نواحي املسجد 
النبوي والس��طح بواق��ع 13 ألف 
حافظة مع توفري األكواب البالستيكية 
النظيفة ذات االستخدام الواحد من 
املياه الباردة يف مجيع أحناء الس��احات 
احمليطة باملسجد النبوي، وفتح مكتبة 

املس��جد النبوي واملكتب��ة الصوتية 
الرقمي��ة وقاع��ة املخطوطات على 
مدار الفرتة الصباحية حتى التاسعة 

مساء.
وأشار املسئول السعودي إىل توفر 
اخلدمة النس��ائية ممثلة يف املراقبات 
يتابعن أعمال  الالتي  واملرش��دات 
هذه اخلدمات باستمرار وتهيئة ثالث 

زيارات للنساء للروضة الشريفة.
جريدة الوطن 10� 6 � 2012م




