


 

 ( 48)  جملة حبوث املدينة املنورة ودراساتها
 حمكمة تصدر عن مركز حبو ث ودراسات املدينة املنورةجملة علمية 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

11 

                         ةائاااااااااااإملاعااااااااااا     
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 إملاعا     ئة عة الش ة ا   ي ة
 د. حبيب الرمحن عبدالوهاب حنيف

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله 

 وصحبه أمجعني وبعد:

أسوة يقتدى به، وقد بنى بعد  -ملسو هيلع هللا ىلص-بعث حممدًا فإن اهلل تعاىل قد 

هجرته إىل املدينة بيوته بجانب مسجده، وسكن فيها إىل أن تويف يف حجرة 

    -ملسو هيلع هللا ىلص-ودفن هبا، فاحلجرة الرشيفة كانت مسكن النبي  --عائشة 

يف حياته ومرقده بعد وفاته، فمعرفتها تبعث الزهد يف قلب املؤمن وحتثه 

بعد  -رمحه اهلل–عىل التقلل من الدنيا الفانية، وقد قال سعيد بن املسيب 

 ناشئ ينشأ ،حاهلا عىل تركوها أهنم لوددت واهلل "أن هدمت احلجرات: 

     -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل ولرس به اكتفى ما فريى األفق من القادم ويقدم املدينة أهل من

 .(1)"والتفاخر التكاثر يف الناس يزهد مما ذلك فيكون حياته يف

فجمعت املرويات  وقد وددت معرفة وصف حجرة عائشة 

احلديثية والتارخيية التي تصفها أو تشري إىل بعض أوصافها، فاجتمع لدي 

جمموعة طيبة من هذه املرويات، فأمعنت النظر فيها فرمقت إملاعات تربق 

هنا وهناك مضيئة واضحة منيفة نافعة، تكشف كثريا من احلقائق املتعلقة 

ئق التي غابت عن أذهان هبا،  فأحببت أن أحتدث عن مخس من هذه احلقا

                                                   
( من طريق الواقدي عن معاذ بن حممد األنصاري 1/99أخرجه ابن سعد يف طبقاته ) (1)

 عن عطاء اخلراساين عنه به.
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كثري من الناس مما نشأ عنه تصور خاطئ عن واقع احلجرة أدى ذلك إىل 

 بعض الشبه العقدية املتعلقة هبا، فخصصت هذا البحث لبياهنا وأسميته

 ."إملاعات مضيئة عن احلجرة الرشيفة يف املرويات احلديثية والتارخيية "بـ

 أهداف البحث: 

 هيدف البحث إىل:

o بعض احلقائق املتعلقة  من املرويات التي تكشف مجع عدد

 باحلجرة الرشيفة.

o   دراسة تلك املرويات عىل طريقة املحدثني،مع اعتبار طريقتهم يف

 التسامح عند التعامل مع الروايات التارخيية.

o .إبراز تلك احلقائق وإظهارها، وكشف الشبه املتعقلة هبا 

o روايات الواردة.الوصول إىل صفة احلجرة الرشيفة يف ضوء ال 

 خطة البحث:

سطَّرت يف هذا البحث بعد املقدمة والتمهيد مخس إملاعات حسبتها 

حسب  منيفة ومفيدة تكشف بعض احلقائق املتعلقة بحجرة عائشة

 اآليت:

 وقت بناء احلجرة الرشيفة. اإلملاعة األوىل:

 موضع احلجرة الرشيفة. اإلملاعة الثانية:و
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 إملاعا     ئة عة الش ة ا   ي ة
 د. حبيب الرمحن عبدالوهاب حنيف

 احلجرة الرشيفة. مرافق واإلملاعة الثالثة:

 -ملسو هيلع هللا ىلص-بعد دفن النبي  --مسكن عائشة اإلملاعة الرابعة:و

 يف بيتها. وصاحبيه 

 أبواب احلجرة الرشيفة. اإلملاعة اخلامسة:و

 وختمته باخلامتة، تليها الفهارس.

 منهج البحث: 

بام أن مجع الروايات ركيزة البحوث التارخيية، ونقدها رس 

املتعلقة باجلزئيات املبحوثة يف البحث من أصالتها؛ قمت بجمع املرويات 

والتاريخ، ونقدها وخترجيها خترجيا علميًا عىل طريقة  كتب احلديث

           .(1)مع اعتبار تساحمهم يف التعامل مع الروايات التارخيية املحدثني

                                                   
التاريخ علم مهم، واحلفاظ عليه ميزة هذه األمة، وكثري ممن ألف يف التاريخ حمدثون،  (1)

إال أهنم استخدموا أعىل معايري الفحص والتنقية يف اجلانب احلديثي، أما اجلانب اآلخر 

بالسري واملغازي، ووصف البقاع واملشاهد، وتواريخ األمم واألمصار فإهنم  املتصل

يتساحمون يف اجلانب احلديثي، فيحشدون الوقائع ويرسدون ما ال  يتساحمون فيه

األحداث دون تعرض كبري لناقليها، وال يلزم من ذلك أهنم ال يزنون لفحصها وتنقيتها 

قيمة، بل أقىص ما فيه أهنم يرون أن األخبار احلديثية أوىل وأحرى بالفحص والتدقيق 

ال فام معنى التزام أكثرهم بذكر من هذه األخبار لكوهنا مصدرا للعقيدة والرشيعة، وإ

يف ذلك أهنم أسندوا، ومن أسند فقد   األسانيد هلذه األخبار التارخيية؟!. وعذرهم

أحال، ومنهجهم التعامل مع الروايات التارخيية يتسم بالتسامح واملرونة رغم حكمهم 

= 
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= 

هتم عىل ناقليها بالضعف وأحيانا بالضعف الشديد يف اجلانب احلديثي، وتركهم روايا

احلديثية، فالواقدي وابن زبالة مثال قد نقال إلينا كثريا من األحداث التارخيية املتعلقة 

بالسرية واملغازي ووصف املدينة وبيوهتا، والغزوات ومواقعها، واعتمدها مجلة من 

  املحدثني فنقلوها يف كتبهم، كابن جرير يف تارخيه، وابن كثري يف البداية والنهاية والذهبي

سري وابن حجر يف الفتح، ألن إمهال كل املعلومات التارخيية التي ذكروها بحجة يف ال

ضعف نقلتها يف اجلانب احلديثي خسارة كبرية؛ لغزارهتا وقيمتها التارخيية الكبرية، بل 

هو سبب إلحداث هوة سحيقة بينا وبني ماضينا مما يورث احلرية والضياع واالنقطاع، 

يل تواريخ األمم األخرى لبان فضلهم وعال شأهنم، فهم أوسع ولو قارهنام وأمثاهلام بناق

منهم علام وأصدق منهم قوال؛ فلذا نجد املحدثني أنفسهم يكيلون هلم عبارات الثناء 

يف املجال الذي برزوا فيه فوصفوا الواقدي مثال بأنه: إمام يف املغازي، وبحر يف العلم، 

باملغازي، وصاحب جاللة ورئاسة وصورة واحلافظ البحر، واملتسع يف العلم، والبصري 

عظيمة وأنه له يف عرصه جاللة عجيبة، ورفعة يف النفوس... وغري ذلك من عبارات 

الثناء، بل إن بعضهم كان إذا سئل عن الواقدي يقول: تسألني عن الواقدي؟ سل 

يستدعي الواقدي عند قدومه إىل  الواقدي عني، بل كان خليفة عرصه هارون الرشيد

ينة ويعتمد عليه يف وصف املدينة وأماكن الغزوات، فهل حيق ألحد منا بعد ميض املد

هذه القرون املتالحقة أن يرتك هذه املنهجية، وهل نحن أحرص عىل تاريخ األمة من 

( وسري 3/212) ، وتاريخ بغداد5/425هؤالء اجلهابذة؟!. انظر: طبقات ابن سعد 

املنتخب من كتاب "أكرم ضياء العمري عىل (، ومقدمة الدكتور 9/454أعالم النبالء )

 "أخبار املدينة النبوية يف تاريخ ابن زبالة"البن زبالة، ومقدمة رسالة  "ملسو هيلع هللا ىلص أزواج النبي

 لصالح عبد العزيز سالمة.

فاملنهج الذي ينبغي اتباعه عند دراسة املوضوعات التارخيية هو: مجع الروايات التارخيية 

 بينها، ودراستها عىل طريقة املحدثني مع اعتبار تساحمهم يف املوضوع الواحد، واملقارنة

= 
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 إملاعا     ئة عة الش ة ا   ي ة
 د. حبيب الرمحن عبدالوهاب حنيف

ثم رقمتها ترقيام تسلسليا، ورشحت ما فيها من الغريب، واستنتجت 

باحلجرة، وحاولت تصحيح بعض املفاهيم اخلاطئة  منها احلقائق املتعلقة

 املتعلقة هبا، وهبذا مجعت بني االستقراء والنقد واالستنتاج والتحليل.

هذا وقد اعتمد فضيلة الشيخ عبد الرمحن بن سعد الشثري عىل 

تارخيها  ملسو هيلع هللا ىلصحجرة النبي "بحثى هذا  قبل تقديمه للنرش يف إعداده لكتابه 

هـ، وأشار  1435ر الفضيلة يف الرياض عام الذي طبع يف دا "وأحكامها

 (.41إىل ذلك يف هامش ص )

أسال اهلل عزوجل أن جيعل عميل هذا خالصا لوجهه الكريم 

 وينفع به، إنه خري مسؤول وأكرم مأمول.

 

 

 

                                                   
= 

املذكور يف التعامل معها، واالستيناس بأخبار ناقليها ما مل يأتوا بام خيالف األصول 

االعتقادية والرشعية أو الروايات الصحيحة، إذن ليس هناك منهج لتمييز الروايات 

الروايات الباطلة التي جيب ردها إىل التي يعتمد عليها والروايات التي يستأنس هبا، من 

 منهج املحدثني.
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 تعريف احلجرة وحتديد مفهومها:

  احلجرة يف اللغة: 

هي الرقعة من األرض املحجورة بحائط، مأخوذة من احلَْجر، 

 -ملسو هيلع هللا ىلص- النَّبِيَّ  َأنَّ  ». ومنه حديث: (1)وهو املنع، وجتمع عىل ُحجر وُحُجَرات

َذَ   .(2)«َحِصرٍي... ِمنْ  اْلـَمْسِجدِ  يِف  ُحْجَرةً  اختَّ

  ويف االصطالح:

 تطلق احلجرة ويراد هبا:

ر بحائط بجانب البيت، فيكون مرادفا للفناء  أوال: املكان املحجَّ

يف ُعرفنا، وقد ورد هذا اإلطالق يف كثري من األحاديث واآلثار،  واحلوش

صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف حجرهتا، »منها حديث: 

وحديث وصف امرأة  (3)«وصالهتا يف خمدعها أفضل من صالهتا يف بيتها

كان إذا توضأ صىل صالة، وإذا »رواحة لصالته حيث قالت: عبد اهلل بن 

                                                   
 (.1/896انظر: لسان العرب ) (1)

( من 2-781ح1/540( ومسلم )7290ح9/95متفق عليه، أخرجه البخاري ) (2)

 .--حديث زيد ابن ثابت

 بسند صحيح. ( من حديث ابن مسعود 570ح1/156أخرجه أبو داود يف سننه ) (3)
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 إملاعا     ئة عة الش ة ا   ي ة
 د. حبيب الرمحن عبدالوهاب حنيف

      دخل بيته صىل، وإذا خرج من بيته إىل حجرته صىل، وإذا رجع صىل 

 .(1)«يف احلجرة، وإذا دخل بيته صىل يف بيته

 جغ  مع جع ُّٱ البيت بجميع مرافقه، ومنه قوله تعاىل: ثانيا:

قال ابن كثري: [ 4]احلجرات: َّ  مق حق مف خف حف جف مغ

 . (2)"... احلجرات: وهي بيوت نسائه"

 الغرفة يف ُعرفنا، ولعل هذا االصطالح هو السائد اليوم. ثالثا:

وجتنبًا للبس فإنني أطلق )احلجرة( يف هذا البحث عىل املعنى 

ح إن أردت غري  --الثاين وأقصد منها بيت عائشة  بمرافقها، وأوضِّ

 ذلك.

وبام أن احلجرة الرشيفة ينحرص إطالقها بعد هدم بقية  

فإنني أكتفي بذكر حقائق عنها دون   --احلجرات يف حجرة عائشة 

غريها من احلجرات، وقد وصفت هذه احلقائق باإلملاعات املضيئة 

 لوضوحها وورودها يف الروايات التي ذكرهتا يف هذا البحث املخترص.

 ولنبدأ بذكر اإلملاعات:

 

                                                   
 ( بسند حسن.424ح449أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتاب التهجد وقيام الليل ص) (1)

 (.4/263تفسري القرآن العظيم، البن كثري ) (2)
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عند َمْقدِمه إىل املدينة  حجرة عائشة  -ملسو هيلع هللا ىلص-بنى رسول اهلل 

 مع بناء مسجده، ويدل عىل ذلك األحاديث اآلتية:

 فناخلَّ  -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل رسول هاجر ملا: قالت -–عائشة عن [1] 

 ثم وفيه: ...احلديثحارثة بن زيد بعث باملدينة استقرَّ  فلام بناته فوخلَّ 

 ورسول -ملسو هيلع هللا ىلص- النبي إيل ونزل بكر أيب عيال مع فنزلُت  املدينة قدمنا ناإ

 أهله فيها فأنزل املسجد حول وأبياتا املسجد يبني يومئذ -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل

 فيه أنا الذي هذا بيتي يف -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل رسول يِب  ىنَ وبَ  ... أياما فيها فمكثنا

 زمعة بنت سودة -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل رسول وأدخل فيه ودفن فيه تويف الذي وهو

 ."... البيوت تلك أحد معه

 عبد بن عيل من طريق (1)أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 

 عبد عن املخزومي زبالة بن احلسن بن حممد عن بكار بن الزبريعن  العزيز

 عنها به. أبيه عن عروة بن هشام عن الزناد أيب بنا الرمحن

يف احلديث، إال أنه إمام ويف سنده ابن َزبالة وهو وإن كان مرتوكا 

يف األخبار له اعتناء خاص بتاريخ املدينة، فيكون لروايته ميزة، ويعترب 

 .(2)برواياته يف التاريخ ما مل خيالف األخبار الصحيحة

                                                   
(1) (23/24.) 

وحممد بن احلسن هذا صاحب أخبار وهو مضعف عند "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:  (2)

= 



 

 

21 
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       حممد بن موسىمن طريق الواقدي عن  (1)وأخرجه احلاكم

ه. وفيه: وجعل نحو عائشة عن عمرة عن ريطة عن الرمحن عبد بنا

والواقدي لنفسه بابا يف املسجد ِوَجاَه باب عائشة.  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل 

 .(2)مرتوك يف احلديث، ولكنه إمام يف التاريخ واملغازي

                                                   
= 

. اقتضاء الرصاط "أهل احلديث كالواقدي ونحوه لكن يستأنس بام يرويه ويعترب به

 (.9/115(، وانظر هتذيب التهذيب )1/371املستقيم )

 (.4/5يف املستدرك ) (1)

، لكنه مع ذلك إمام يف "مع سعة علمهمرتوك "(: 882قال ابن حجر يف التقريب)ص (2)

املغازي، فيستأنس بام يروي، يف املغازي والتاريخ والسري. وقال عنه تلميذه ابن سعد: 

وكان عاملا باملغازي والسرية والفتوح ... وقد فرس ذلك يف كتب استخرجها ووضعها "

و عبد اهلل، صاحب التصانيف واملغازي، العالمة اإلمام أب". وقال الذهبي: "وحدث هبا

أحد أوعية العلم عىل ضعفه املتفق عليه... مجع، فأوعى، وخلط الغث بالسمني، واخلرز 

بالدر الثمني، فاطرحوه لذلك، ومع هذا فال يستغنى عنه يف املغازي، وأيام الصحابة 

. وقد كان اإلمام أمحد بن حنبل يوجه يف كل مجعة حنبل بن إسحاق إىل "وأخبارهم

الواقدي فيأخذ له جزءين جزءين من حديث الواقدي فينظر فيها  حممد بن سعد كاتب

 ثم يردها ويأخذ غريها.

(، سري أعالم النبالء 3/15(، تاريخ بغداد )5/425انظر: الطبقات الكربى)

( واملتأمل يف ترمجة كل من الواقدي وابن زبالة جيد أن الواقدي أحسن حاال 9/454)

منهام مرتوكني يف احلديث. وانظر التهذيب  وأرفع درجة من ابن زبالة وإن كان كل

(9/323.) 
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 -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل رسول بنى ": قال ثابت بن زيد بن خارجة عن [2]

 بيتني وبنى ... احلديث، وفيه: يزيد، أو ذراعا ستني يف سبعني مسجده

 ." لزوجتيه

 عن عمر، بن العزيز عبد طريق من(1)احلسن بن حييى أخرجه 

 السائب عنه به. ابن يزيد

 وهو مرسل وسنده إىل خارجة ال ينزل عن درجة احلسن.

أن ينتقل  ملسو هيلع هللا ىلصملا أراد رسول اهلل [ عن رشحبيل بن سعد قال: 3]

من قباء اعرتضت له بنو سامل، فقالوا: يا رسول اهلل وأخذوا بخطام 

خلوا سبيلها فإهنا »راحلته هلم إىل العدد والعدة والسالح واملنعة، فقال: 

من منزل أيب أيوب،  ملسو هيلع هللا ىلصحتى حتول رسول اهلل ... احلديث وفيه: «مأمورة

 .وكان مقامه فيه سبعة أشهر

حييى بن حممد اجلاري، عن جممع من طريق  (2)أخرجه ابن سعد

 بن يعقوب عن رشحبيل به.ا

                                                   
(، وحييى هذا هو حييى بن احلسن 189كام نقله عنه السمهودي يف خالصة الوفاء )ص (1)

(هـ ، وهو مؤرخ نّسابة ومن 277العقيقي، ت ) العبيديلبن عبيد اهلل األعرج أبو احلسني 

(، معجم 6/297توضيح املشتبه )انظر  "أخبار املدينة "رجال املستدرك، له كتاب 

 ."وفاء الوفاء"(. وقد استفاد منه السمهودي كثريا يف كتابه 13/190املؤلفني )

 (.1/237الطبقات الكربى ) (2)
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واحلديث مرسل، ألن رشحبيل بن سعد أبو سعد املدين موىل 

األنصار، تابعي، وهو صدوق اختلط بأخرة، مات سنة مائة وثالث 

. إال أنه كان خبري بالبدريني واملغازي، قال (1)وعرشين وقد قارب املائة

 .(2)باملدينة أعلم باملغازي والبدريني منهابن عيينة: ومل يكن أحد 

يف منزل أيب أيوب  ملسو هيلع هللا ىلصأن مقام النبي  وقد ذكر مجع من املؤرخني

 .(3)سبعة أشهر، وأنه حتول منه إىل حجراته 

مع  قد بدأ ببناء حجريت سودة وعائشة  ملسو هيلع هللا ىلصفعلم مما تقدم أنه 

هر، بناء مسجده بداية قدومه إىل املدينة، وانتهى منهام خالل سبعة أش

 وأقام هذه املدة يف بيت أيب أيوب، ثم حتول إىل هذه احلجرات.

 

 

 

 

 

                                                   
 (.265(، تقريب التهذيب ص)4/321هتذيب التهذيب ) (1)

 (.4/339اجلرح والتعديل ) (2)

 (.1/225(، وعيون األثر)1/70انظر مثال: إمتاع األسامع ) (3)
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تقع احلجرة الرشيفة مالصقة للمسجد من اجلهة الرشقية، حيث 

يمكن إخراج رأس َمن باملسجد إىل احلجرة، وخماطبة َمن باحلجرة ِمن 

احلجرة، ورؤية املصىل وشعور اإلمام بام املسجد، وَمن باملسجد ِمن 

حيدث بباب احلجرة، ورؤية من بباب احلجرة ما حيدث يف املسجد، ويدل 

 عىل ذلك الروايات اآلتية:

َا --عن عائشة  [4] ُل  َكاَنْت  َأهنَّ  َوِهَي  -ملسو هيلع هللا ىلص- النَّبِيَّ  ُتَرجِّ

. متفق َرْأَسهُ  ُينَاِوهُلَا ُحْجَرهِتَا يِف  َوِهَي  املَْْسِجدِ  يِف  ُمْعَتكِف   َوُهوَ  َحاِئض  

: (2)من طريق عروة عن عائشة به. ويف رواية ألمحد(1)عليه، أخرجاه

 باب عائشة. فيتكىء عىل أسكفة

 َيْوًما -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل َرُسوَل  َرَأْيُت  َلَقدْ  :َقاَلْت  --عن عائشة  [5] 

يِن  -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل َوَرُسوُل  املَْْسِجدِ  يِف  َيْلَعُبونَ  َواحْلََبَشةُ  ُحْجَريِت  َباِب  َعىَل   َيْسرُتُ

من طريق الزهري عن  (3). متفق عليه، أخرجاهَلِعبِِهمْ  إىَِل  َأْنُظرُ  بِِرَداِئهِ 

 عروة عنها به.

                                                   
 (.297ح2/144( ، ومسلم يف صحيحه )2046ح2/52البخاري يف صحيحه ) (1)

 (.26336ح 43/355يف مسند أمحد ) (2)

 (. 892ح2/609( ، ومسلم يف صحيحه )454ح1/98البخاري يف صحيحه ) (3)
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 َكانَ -- َبْكرٍ  َأَبا َأنَّ  --األَْنَصاِرّي  َمالٍِك  ْبن َأَنسعن  [6] 

َ  الَِّذي -ملسو هيلع هللا ىلص- النَّبِيِّ  َوَجعِ  يِف  هَلُمْ  ُيَصيلِّ   االْثننَْيِ  َيْومُ  َكانَ  إَِذا َحتَّى فِيهِ  ُتُويفِّ

الةِ  يِف  ُصُفوف   َوُهمْ   َوُهوَ  إَِلْينَا َينُْظرُ  احْلُْجَرةِ  ِسرْتَ  -ملسو هيلع هللا ىلص- النَّبِي   َفَكَشَف  الصَّ

مَ  ُثمَّ  ُمْصَحٍف  َوَرَقةُ  َوْجَههُ  َكَأنَّ  َقاِئم               َنْفَتتِنَ  َأنْ  َفَهَمْمنَا َيْضَحُك  َتَبسَّ

فَّ  لَِيِصَل  َعِقبَيْهِ  َعىَل  َبْكرٍ  َأُبو َفنََكَص  -ملسو هيلع هللا ىلص- النَّبِيِّ  بُِرْؤَيةِ  َفَرِح الْ  ِمنْ   الصَّ

الةِ  إىَِل  َخاِرج   -ملسو هيلع هللا ىلص- النَّبِيَّ  َأنَّ  َوَظنَّ   َأمِت وا َأنْ  -ملسو هيلع هللا ىلص- النَّبِي   إَِلْينَا َفَأَشارَ  الصَّ

رْتَ  َوَأْرَخى َصالَتُكمْ  َ  السِّ  . َيْوِمهِ  ِمنْ  َفُتُويفِّ

 من طريق الزهري عنه به. (1)متفق عليه أخرجاه

 إىَِل  َفَجَلَس  َجاءَ  (2)ُفالنٍ  َأُبو ُيْعِجبَُك  َأال :َقاَلْت  َعائَِشةَ  َعنْ  [7]

ُث  ُحْجَريِت  َجانِِب   ُأَسبُِّح  َوُكنُْت  َذلَِك  ُيْسِمُعنِي -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل َرُسولِ  َعنْ  حُيَدِّ

 -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل َرُسوَل  إِنَّ  ،َعَليْهِ  َلَرَدْدُت  َأْدَرْكتُهُ  َوَلوْ  ،ُسبَْحتِي َأْقيِضَ  َأنْ  َقبَْل  َفَقامَ 

دُ  َيُكنْ  مَلْ  ِدُكمْ  احْلَِديَث  َيرْسُ   .َكرَسْ

     (4)معلقًا من طريق الليث، وأخرجه مسلم (3)أخرجه البخاري

 من طريق ابن وهب كالمها عن يونس عن الزهري عن عروة عنها به.

                                                   
 (. 419ح 1/315(، ومسلم يف صحيحه )680ح1/137البخاري يف صحيحه ) (1)

 تعني أبا هريرة كام وقع مرصحا عند مسلم يف صحيحه. (2)

( وقد وصله الذهيل يف الزهريات عن أيب صالح عن 3568ح4/190يف صحيحه ) (3)

 (.6/578الليث. فتح الباري )

 (.2493ح4/1940يف صحيحه ) (4)
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وبينهام ممر ضيق،  وتقع حجرة حفصة جنوَب حجرة عائشة 

، وقد ُرِوي يف (1)يقع شامهلا، وبينهام خوخة وبيت فاطمة الزهراء 

 ذلك ما سيأيت:

 جاءه ملا عمر نعن ابن زبالة عن غري واحد من أهل العلم: أ [8]

 إيلّ  كتب املؤمنني أمري إن :فقال ،عمر آل من رجال إىل بعث الوليد كتاب

      عمر آل خوخة أي اخلوخة يمني عن وكان ، حفصة بيت أبتاع أن

 وكانتا طريق -ملسو هيلع هللا ىلص- النبي قرب فيه الذي  عائشة منزل وبني بينه وكان-

 بيشء نبيعه ما :فقالوا -بينهام ما قرب من منزهلام يف ومها الكالم يتهاديان

 نقطعها ال فإنا طريقنا فأما ،وذاك أنت :قالوا ،املسجد يف أدخله نإذ :قال

 األسطوانة إىل هبا انتهى حتى هلم ووسعها الطريق وأعطاهم البيت فهدم

 .منحرفا الرجل يمرّ  ما قدر ضيقة ذلك قبل وكانت

عن ابن زبالة وقد تقدم حاله، وقد روى عن  (2)ذكره السمهودي

 أناس مبهمني، فسنده ضعيف.

             -- فاطمة بيت أن عن عيسى بن عبد اهلل عن أبيه: [9]

 عائشة منزل أي -ملسو هيلع هللا ىلص- النبي بيت وبني بينه القرب يف الذي الزور يف

  .كّوة أي ،خوخة

                                                   
 (، 221انظر: خالصة الوفا ) (1)

 (.241يف خالصة الوفاء ) (2)
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عن عيسى بن عبد اهلل به. وسنده منكر، ألن  (1)أخرجه حييى

يقال له  -هو ابن حممد بن عمر بن عيل بن أيب طالب -عيسى ابن عبد اهلل

 .(2) مبارك، هو مرتوك، يروي عن أسالفه أشياء موضوعة

 

 

                                                   
 (.221كام نسبه إليه السمهودي يف خالصة الوفاء ) (1)

 (.4/339(، لسان امليزان )5/244(، الكامل )2/121انظر: املجروحني ) (2)
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إن من املفاهيم الشائعة اخلاطئة التي ختالف احلقائق الثابتة ما 

 عبارة عن غرفة ضيقة ال منافع فيها. --يقال: إن بيت عائشة 

وهذا املفهوم اخلاطئ أوجد لبسًا عند بعض الناس، وهو أن 

               كانت تعيش يف حجرهتا الضيقة بعد أن دفن فيها  --عائشة 

وصاحباه، فكيف كانت تصيل فيها والقبور هبا، وهي التي  -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي 

 روت أحاديث املنع من الصالة عىل القرب؟! 

ة يوردها بعض املخالفني عىل أهل السنة، ويزعمون ههذه الشب

   وقد أخطأ بعض اإلخوان يف رّد هذه الشبهة،  فمنهم  ،(1)أهنا مفحمة هلم

    من ذهب إىل أن جواز الصالة عند القبور خاص بعائشة كام أن الدفن 

فعلها عىل قاعدة  يف البيت خاص ببيتها، أو أهنا حمظورة أبيح لعائشة 

، ومنهم من قال: إن من حسن الظن (2)"الرضورات تبيح املحظورات"

 بعض األفاضل إهنا كانت خترج من بيتها لكل صالة، واعتربهبا أن نقول: 

به املحكمة الواردة  التي ال بد من ردها إىل النصوص هذه املسألة من الش 

                                                   
ما كانت تصىل إال عىل القبور، وحتدى كبار  فقد ذكر بعض املعارصين بأن عائشة  (1)

 علامء السنة للمناظرة معه يف هذه املسألة.

توصل فيه  "القول املبني يف الرد عىل قول القبوريني"بعنوان:  حيث كتب أحدهم مقاال (2)

 ني النتيجتني.اتإىل ه
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يف املنع عن الصالة عىل القبور... وما إىل ذلك من النتائج التي بنيت عىل 

ي هذا املفهوم اخلاطئ عن هذه احلجرة.  وال شك أن هذا املفهوم وما ُبن

 عليه غري صحيح. 

عىل حقيقتها بمرافقها يف ضوء ما ورد  ومعرفة حجرة عائشة 

فيها من الروايات تيرس الوصول إىل املفهوم الصحيح وتنفي املفاهيم 

املؤمن، املباركة، كام تبعث الزهد يف قلب اخلاطئة املتعلقة هبذه احلجرة 

 وحتثه عىل التقلل من الدنيا الدنيئة الفانية. 

فيها منافع  تجمرد غرفة ضيقة، بل كان --دار عائشة مل تكن

 متعددة، منها: 

o .البيت )الغرفة( التي بداخلها السهوة 

o .)واحلجرة )احلوش أو الفناء 

o  والرشفة )الغرفة العالية( التي كانت خزانة البيت

 )املستودع(.

o  .والكنيف الذي اختذ مؤخرا 

 وإليك ما ورد فيها من األخبار:
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  فمن  األخبار الواردة فيهام: -أي الغرفة والفناء- واحلجرة:البيت 

 النخل جريد من احلجرات رأيت: قال قيس بن داود عن [10]

 احلجرة باب من (1)البيت عرض وأظن ،الشعر بمسوح خارج من مغشاة

 الداخل البيت (2)وأحزر ،أذرع ةسبع أو ةست من نحوا البيت باب إىل

 عند ووقفت ،ذلك نحو ةوالسبع يةالثامن بني (3)سمكه وأظن ،أذرع عرش

 .املغرب مستقبل هو فإذا عائشة باب

فقال: وبالسند  -واللفظ له– (4)أخرجه البخاري يف األدب املفرد

                                                   
 يب الدنيا )احلجرة( مكان )البيت(، وهو أظهر.أعند البيهقي وابن  (1)

من احلْزر، وهو عد اليشء باحلدس، فهو بمعنى التخمني والتقدير. هتذيب اللغة  (2)

 (.4/185(، لسان العرب )2/52)

(، 4/278(،الصحاح )5/317األصل يف سمك البيت: سقفه، وارتفاعه. العني ) (3)

           (، وال أعتقد أن يكون ارتفاع بيت النبوة من سبعة أذرع 3/334هتذيب اللغة )

تناول باأليدي كام ورد يف أثر احلسن البرصي، فيحتمل يكان  إىل ثامنية أذرع، ألن سقفه

ر ارتفاع البيت مع املرشبة، ولو وجدت إطالق السمك أن يكون مراده بالسمك املذكو

 عىل طول البيت حلملت عليه، ألن ذكر طول البيت أنسب بعد ذكر عرضه.

( باب التطاول يف البنيان. قال البخاري: وبالسند عن عبداهلل، قال أخربنا 160)ص (4)

 به  ورد مرصحاداود بن قيس... احلديث، وعبداهلل هنا يف هذا السند هو ابن املبارك كام

عند أيب داود وابن أيب الدنيا والبيهقي، وسند احلديث الذي قبله: حدثنا )ويف بعض 

حدثنا احلريث بن السائب قال سمعت احلسن يقول...  :النسخ أخربنا( عبداهلل قال

إلخ، وعبداهلل يف تالمذة حريث بن السائب هو ابن املبارك، واحلديث الذي قبل هذين 

عبداهلل فيه ذكر. وأما احلديث الذي بعد هذا احلديث فقد قال فيه أيضا: احلديثني ليس ل

 وبالسند عن عبداهلل قال أخربنا عيل بن مسعد... احلديث.

= 
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ان بن الفضل، وابن  (1)داود يف املراسيل عن عبداهلل، وأيب من طريق غسَّ

عن حممد  (4)من طريق أيب إسحاق بن احلارث (3)والبيهقي (2)أيب الدنيا

عن  -وهو ابن املبارك - اهلل كالمها )غسان وحممد( عن عبد (5)بن مقاتلا

 داود ابن قيس به.

                                                   
= 

يف األدب املفرد إال  -وهي اإلحالة عىل إسناد سابق–ومل يستعمل البخاري هذه الطريقة 

( قال فيه: 433برقم )يف ثالثة أحاديث، حديثني ههنا يف هذا املوضع، وحديث ثالث 

وبالسند عن أيب ذر، ولكنه ذكره بعد حديث أسنده إىل أيب ذر فلم يشكل، ولكن 

 اإلشكال يف هذا املوضع.

واحتامل وجود سقط يف هذا املوضع وارد، وقد راجعت للتأكد من ذلك أكثر النسخ 

                املطبوعة وبعض النسخ املخطوطة فلم يظهر يل فيه سقط، فالغالب أن السقط 

        يف األصل، ولعله سقط من إسناد احلديث الذي قبله شيخ البخاري، ولعله حممد 

      بن مقاتل، ألنه شيخ للبخاري وتلميذ البن املبارك، وهو الذي روى احلديثني عنا

 ابن املبارك يف املصادر األخرى. واهلل أعلم.

 (.492ح513)ص (1)

 (.244ح162يف قرص األمل )ص (2)

 (. 10250ح13/235يف شعب اإليامن ) (3)

 كام ورد يف سنن البيهقي، ومل أقف عىل ترمجته. وهو إسحاق بن إسامعيل بن أيب احلارث (4)

بن مقاتل املروزي أبو احلسن حممد بن مقاتل اثنان يرويان عن ابن املبارك األول: حممد  (5)

، وهو صدوق. ومل ، وهو ثقة. والثاين: حممد بن مقاتل أبو جعفر الصالح العباداينالكسائي

 (.415، 9/414هام يف السند. انظر: هتذيب التهذيب )أخلص إىل معرفة املقصود من
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 سمكه وأظن أذرع مخسة الداخل البيت وأحرزولفظ البيهقي: 

 .ذلك نحوو ةوالتسع يةالثامن بني

بني الثامن  ولفظ ابن أيب الدنيا مثله إال أن فيه: وأظن سمكه

 . ةوالسبع

وسند البخاري حسن، إذا كان الواسطة بينه وبني ابن املبارك 

 . (1)حممَد ابن مقاتل، وقد حكم عليه األلباين بأنه صحيح

وهو أبو عمرو  -وأما إسناد أيب داود ففيه غسان بن الفضل

، ولكن قد روى عنه أئمة كبار، (2)قال فيه ابن حجر: مقبول -السجستاين

ومل أقف فيه عىل جرح  (3) منهم: أبو داود وأبو بكر األثرم، وأبو زرعة،

وقد ذكره  (4)وال تعديل، إال ما ذكره ابن أيب حاتم: أن أبا زرعة كتب عنه،

وقد توبع يف هذه ، فهو إىل الصدق أقرب ال سيام (5)ابن حبان يف الثقات

 الرواية.

                                                   
 (.174يف صحيح األدب املفرد )ص  (1)

 (.776التقريب )ص (2)

 (.8/222انظر هتذيب التهذيب ) (3)

 (.7/51اجلرح والتعديل ) (4)

(5) (9/2.) 
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وأما سند ابن أيب الدنيا والبيهقي فلم أقف عىل ترمجة شيخ ابن 

أيب الدنيا وهو إسحاق بن إسامعيل بن أيب احلارث. واحلديث هبذه 

 األسانيد   ال ينزل عن رتبة احلسن.

ورواية البخاري وأيب داود أقوى من رواية ابن أيب الدنيا  

؛ وعىل هذا يرتجح كون مساحة البيت الداخل والبيهقي من ناحية السند

أذرع الوارد عند البخاري و أيب داود عىل مساحته بخمسة أذرع  ةعرش

 الوارد عند ابن أيب الدنيا والبيهقي.

أم بني  يةوالثامن ةأما االختالف يف سمكه هل كان بني السبع

ف عند ة، فاألول هو األقوى، وكأن )السبعيةوالثامن ةالتسع ( تصحَّ

(، ويؤيد ذلك: أن البيهقي رواه من طريق ابن أيب ةإىل )التسع البيهقي

(. وتابع البخاري ابن أيب الدنيا يف ذكر ةالدنيا، وابن أيب الدنيا ذكر )السبع

(. ة(، وتابع غساُن بن الفضل  حممَد بن مقاتل يف ذكر )السبعة)السبع

اهتامم  ( وعدمة( و)التسعةيف صورة الكلمتني )السبع ولعل التقارب

 املتقدمني بالنقط أدى إىل هذا التصحيف. واهلل أعلم.

     كنُت أدخل بيوت أزواج :قال البرصي احلسن عن [11] 

 .بيِدي ُسُقَفها تناولأف ،يف خالفة عثامن بن عفان -ملسو هيلع هللا ىلص- النبي
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 (2)وأبو داود يف املراسيل (1)األدب املفرد يف أخرجه البخاري

ومن  (4)، وابن أيب الدنيا يف قرص األمل(3) وابن سعد يف الطبقات الكربى

وهو -من طريق حممد بن مقاتل  (5)طريقه البيهقي يف شعب اإليامن

من طريق حممد بن مسلم كالمها  (6)، وابن سعد يف الطبقات-املروزي

 عن احلسن به. (7)عن عبداهلل بن املبارك عن احلريث بن السائب

 .(8) وسنده حسن، وقد صححه األلباين

صىل العرص  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول اهلل  --عن عائشة  [12]

 .(9)من حجرهتا ءُ ْي مل يظهر الفَ  والشمس يف حجرهتا

                                                   
(. قال فيه: أخربنا عبداهلل. وعبداهلل هو ابن املبارك كام يف مصادر 450ح160)ص (1)

احلديث األخرى، ومل يدركه البخاري، ولعله سقط بينهام حممد بن مقاتل، وحممد بن 

 (.9/414مقاتل شيخ للبخاري وتلميذ البن املبارك. انظر هتذيب التهذيب )

 (.493ح514) (2)

(3) (1/500) 

 (.163)ص/ (4)

 (.10249ح13/234) (5)

(6) (7/161.) 

 (.230صدوق خيطئ. التقريب ) حريث بن السائب التميمي اهلاليل البرصي املؤذن (7)

 (.187يف صحيح األدب املفرد )ص (8)

حجرهتا. انظر غريب احلديث للخطايب رتفع الظل إىل أعايل اجلداران من يأي: مل  (9)

 (.2/25(، فتح الباري )1/191)
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من طريق الزهري عن عروة عن  (2)ومسلم (1)أخرجه البخاري

هذا احلديث أيضا من طريق أيب أسامة  (3)به. وعلق البخاري عائشة 

 عن هشام بلفظ: يف قعر حجرهتا.

      أزواج بيوت رأيت :قال اهلذيل زيدي بن اهلل عبدعن  [13]

 حجر وهلا باللبن بيوتا كانت العزيز عبد بن عمر هدمها حني -ملسو هيلع هللا ىلص- النبي

 .بحجرها أبيات تسعة عددت بالطني (4)مطرورة جريد من

من طريق الواقدي عن  (6)وحييى بن احلسن (5)أخرجه ابن سعد

 عبد اهلل بن يزيد به.

 ويف سنده الواقدي، وحاله ما تقدم.

                                                   
 ( كتاب مواقيت الصالة، باب وقت العرص.545ح1/114يف صحيحه ) (1)

( كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب أوقات الصلوات 611ح1/426يف صحيحه ) (2)

 اخلمس.

 (.1/114يف صحيحه ) (3)

طرت احلائط طرًا، إذا مسحته بالطني. املحيط يف اللغة من طرَّ البنيان، إذا جّدده، وطر (4)

(2/312.) 

 (.1/499يف الطبقات ) (5)

(،وصاحب سبل اهلدى والرشاد 219كام نسب إليه السمهودي يف خالصة الوفاء) (6)

(12/50.) 
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فنطس، وثقه أمحد وفيه أيضا عبد اهلل بن يزيد اهلذيل، يقال له ابن 

وابن معني وأبو حاتم، وذكره ابن حبان يف الثقات، ونقل البخاري عن 

 .(1)أيب بكر بن أيب أويس بأنه كان يتهم بالزندقة. وقال النسائي: ليس بثقة

 يِف  ُيَصيلِّ  -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل َرُسوُل  َكانَ  َقاَلْت   َعاِئَشةَ  َعنْ  [14]

ْفعِ  َبنْيَ  َفَيْفِصُل  اْلَبْيِت  يِف  َوَأَنا احْلُْجَرةِ   .ُيْسِمُعنَاهُ  بَِتْسلِيمٍ  َواْلَوْترِ  الشَّ

وهو عبد -ُمِغرَيةِ ـالْ  َأيبمن طريق  (3)وابن املنذر (2)أخرجه أمحد

 عن -وهو الليثي-َزْيدٍ  ْبنِ  ُأَساَمةَ  عن األَْوَزاِعيِّ  عن -القدوس اخلوالين

 به. عن عائشة  اْلَعِزيزِ  َعبْدِ  ْبنِ  ُعَمرَ  -أخيه-عناْلَعِزيزِ  َعْبدِ  ْبنِ  َزبَّانِ 

 .وسنده منقطع، فإن عمر بن عبد العزيز مل يلق عائشة 

وقد حكم عليه باالنقطاع كل من: ابن عبد اهلادي، وابن  

 .(4) اجلوزي، والذهبي، واهليثمي

                                                   
(، العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد 3/210انظر تاريخ ابن معني رواية الدوري ) (1)

(، الضعفاء واملرتوكني 5/227(، التاريخ الكبري)92لدم )ص(، بحر ا1/248)

 (.3/377(، لسان امليزان)5/58(، الثقات )102للنسائي)ص

 (.24539ح41/86يف مسنده ) (2)

 (.5/188يف األوسط ) (3)

(، 1/210(،تنقيح حتقيق أحاديث التعليق)1/456انظر التحقيق يف أحاديث اخلالف) (4)

 (.2/505جممع الزوائد)
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كان هلا بيت له  فُعِرف بام ُذكر من الروايات: بأن عائشة 

ف ومبني بالطني، وهو أشبه  حجرة، وأن البيت غري احلجرة، فالبيت مسقَّ

بالغرفة يف عرصنا، واحلجرة غري مسقفة، تدخل الشمس يف قعرها، وهي 

مبنية  باجلريد ومطرورة  بالطني، وهي بمنزلة احلوش أو الفناء، وأن 

د، وأن عرض احلجرة كانت مالصقة للمسجد، وهلا باب شارع يف املسج

احلجرة فيام بني باب املسجد، وباب البيت نحوا من ستة أو سبعة أذرع، 

والبيت الداخل )الغرفة( نحو من عرشة أذرع، ولعل مساحة طول البيت 

 كان و ثامنية أذرع، فتبني هبذا أن بيت عائشة أكانت نحوا من سبعة 

 ، وكان داخل هذا البيت سهوة، وهي اآليت:اواسعً 

 :التي كانت داخل البيت )الغرفة(: ومما ورد فيها: السهوة 

َا -- َعاِئَشةَ  َعنْ  [15] ََذْت  َكاَنْت  َأهنَّ ا هَلَا (1)َسْهَوةٍ  َعىَل  اختَّ  ِسرْتً

                                                   
ة من جانب البيت، وقيل:  -بفتح املهملة وسكون اهلاء-سهوة: "قال احلافظ:  (1) هي ُصفَّ

وقيل: أربعة أعواد أو ثالثة يعارض بعضها ببعض يوضع عليها  .الكوة وقيل: الرف

من حائط البيت حائط صغري وجيعل السقف عىل  ىيشء من األمتعة، وقيل: أن يبن

وما كان داخله فهو املخدع، وقيل: َدْخلة يف اجلميع فام كان وسط البيت فهو السهوة 

ناحية البيت، وقيل: بيت صغري يشبه املخدع وقيل: بيت صغري منحدر يف األرض 

وسمكه مرتفع من األرض كاخلزانة الصغرية يكون فيها املتاع، ورجح هذا األخري أبو 

يف ثاين  عبيد وال خمالفة بينه وبني الذي قبله، قلت: وقد وقع يف حديث عائشة أيضا

حديثي الباب أهنا علقته عىل باهبا وكذا يف رواية زيد بن خالد اجلهني عن عائشة عند 

  (.1/135. فتح الباري)"مسلم فتعني أن السهوة بيت صغري علقت السرت عىل بابه



 

 

 ( 48)  جملة حبوث املدينة املنورة ودراساتها
 املنورة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبو ث ودراسات املدينةجملة 

 

38 

ََذْت  -ملسو هيلع هللا ىلص- النَّبِي   َفَهَتَكهُ  مَتَاثِيُل  فِيهِ   اْلَبيِْت  يِف  َفَكاَنَتا (1)ُنْمُرَقَتنْيِ  ِمنْهُ  َفاختَّ

 .َعَلْيِهاَم  جَيْلُِس 

 َعبْدِ  من طريق (3)ومسلم -واللفظ له- (2)أخرجه البخاري

مْحَنِ  أنه  »به.  ولفظ مسلم:   َعاِئَشةَ  َعنْ  اْلَقاِسمِ  َأبِيهِ  َعنْ  اْلَقاِسمِ  ْبنِ ا الرَّ

... يصيل إليه ملسو هيلع هللا ىلصكان هلا ثوب فيه تصاوير، ممدود إىل سهوة، فكان النبي 

 .«احلديث

من طريق مالك عن نافع عن القاسم بن حممد  (4)وأخرجاه أيضا 

َاعن عائشة بلفظ:  ْت  َأهنَّ          اهلل َرُسوُل  َرآَها َفَلامَّ  َتَصاِويرُ  فِيَها ُنْمُرَقةً  اْشرَتَ

 .َيْدُخْلهُ  َفَلمْ  اْلَباِب  َعىَل  َقامَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-

من طريق عن زيد بن خالد عن عائشة بلفظ:  (5)وأخرجه مسلم

 فسرتته عىل الباب. (6)فأخذت نمطاً 

                                                   
نمرقتني: واجلمع نامرق والواحد نمرقة، وهي الوسادة الصغرية التي جيلس عليها،  (1)

(، فتح الباري 10/361التي فوق الرحل نمرقة. لسان العرب ) وربام سموا الطنفسة

(10/389.) 

 ( .5954ح7/168يف صحيحه ) (2)

 (.93-2107ح3/1668يف صحيحه ) (3)

 (96-2107ح3/1669(. ومسلم يف صحيحه )2105ح3/63أي البخاري يف صحيحه) (4)

 (87-2107ح3/1668يف صحيحه ) (5)

ني وال َجْيب،  ،النَّمط: ظهارة فراش ما (6) ه املرأُة وُتْلقيه يف ُعنُقها من غري ُكمَّ أو َثْوب تُشق 

 (.1/199(، فتح الباري )9/195)ة املحكم البن سيد
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من طريق سعد بن هشام عن عائشة بلفظ: كان  (1)وأخرجه أيضا

 لنا سرت فيه متثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله.

وهو صحيح  -ملسو هيلع هللا ىلص-كان رسول اهلل  :قالت عائشةعن  [16] 

 فلام ،خيري أو حييا ثم اجلنة يف مقعده يرى حتى إنه مل يقبض نبي قط :يقول

 أفاق فلام عليه غيش  عائشة فخذ عىل ورأسه القبض وحرضه اشتكى

. األعىل الرفيق يف اللهم :قال ثم البيت سقف نحو (2)شخص برصه

 .صحيح وهو حيدثنا كان الذي حديثه أنه فعرفت جياورنا ال إذا فقلت

 بن عروة عن الزهريمن طريق (4)ومسلم (3)أخرجه البخاري

 عنها به. الزبري

 حممد بن بكر أيب بن اهلل وعبد ،األنصاري سعيد بن حييىعن  [-]

 -ملسو هيلع هللا ىلص- النبي قرب لنا -يعنيان عمرة- ووصفت :قاال حزم، بن عمرو بنا

 .(5)عائشة بيت سهوة يف القبور وهذه ،عمر وقرب ،بكر أيب وقرب

                                                   
 (88-2107ح3/1668يف صحيحه ) (1)

وأحد النظر وانزعج ومل يطرف ويرتد.  ت،أجفانه وامتد ت: أي ارتفعشخص برصه (2)

(، 45/ 7(، لسان العرب )18/7(، تاج العروس )1/848النهاية يف غريب احلديث )

 (.26/353عمدة القاري )

 ووفاته.  -ملسو هيلع هللا ىلص-( كتاب املغازي، باب مرض النبي4437ح6/10يف صحيحه ) (3)

 .-–( كتاب فضل الصحابة، باب يف فضل عائشة 2444ح4/1894يف صحيحه ) (4)
 (.26سيأيت خترجيه برقم ) (5)
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أخربين الثقات من أصحابنا أن ": (1)قال الشافعي يف األم[ 17] 

عىل يمني الداخل من الباب الصق باجلدار واجلدار  -ملسو هيلع هللا ىلص-قرب النبي 

أي إذا دخل من «. الذي اللحد جلنبه قبلة البيت وأن حلده حتت اجلدار...

 الباب الغريب.

صغري)خمدع( داخل البيت )الغرفة(، تبني هبذا: أن السهوة بيت 

جهة القبلة، وله باب مستقل، يستقبله املصىل، كام يستقبله الداخل            

وهذا هو الباب الذي علقت عليه  -أي من الباب الشامي-إىل البيت 

 ملسو هيلع هللا ىلصالنمرقة التي فيها التصاوير، وهذه السهوة خمدع النبي  --عائشة 

 قربه وقرب صاحبيه. وفيها  (2)الذي كان ينام فيه،

ويفهم من بعض الروايات أن هذه السهوة مل تكن واسعة 

 كالبيت، فمام يدل عىل ضيقها حديث عائشة اآليت:

                                                   
(1)  (1/273.) 

ويبدو أن اختاذ املخادع داخل البيوت من أجل النوم كانت عادة الناس يومئذ، ومما يدل  (2)

بوة حديث ابن مسعود املتقدم يف وجود املخادع داخل بيوت الناس يف عهد الن عىل

( بسند حسن عن 8/304( والبزار )17982ح29/502(، وما رواه أمحد )3)ص

إن أدركت »عبد اهلل ابن أيب أوىف قال: أوصاين خلييل أبو القاسم صىل اهلل عليه وسلم: 

فإن »قال: «. شيئا من هذه الفتن، فاعمد إىل أحد، فاكرس به حد سيفك، ثم اقعد يف بيتك

ملخدع، فإن دخل عليك املخدع فاجث عىل دخل عليك أحد إىل البيت، فقم إىل ا

فقد « ركبتيك، وقل بؤ بإثمي وإثمك، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظاملني

 كرست حد سيفي، وقعدت يف بيتي.

 وقد حدثني بعض أهل املدينة أنه ظل عادة لبعضهم إىل عهد قريب. 
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كنت أنام بني »، أهنا قالت: ملسو هيلع هللا ىلصزوج النبي  عن عائشة  [18]

ورجالي، يف قبلته فإذا سجد غمزين، فقبضت رجيل،  ملسو هيلع هللا ىلصيدي رسول اهلل 

 . والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، قالت: «فإذا قام بسطتهام

  .(1)متفق عليه

 بة يَّة, (2)املَْشر  -- وقد نسبت يف غري ما حديث إىل عائشة : وهي الِعلِّ

 مما يدل عىل أهنا من مرافق بيتها، ومما ورد فيها األحاديث اآلتية:

 َفَرًسا -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل َرُسوُل  َركَِب  :َقاَل  --َجابِرٍ  َعنْ  [19]

َعهُ  َمِدينَةِ ـبِالْ  ْت  َنْخَلةٍ  ِجْذمِ  َعىَل  َفرَصَ  ىِف  َفَوَجْدَناهُ  َنُعوُدهُ  َفَأَتْينَاهُ  َقَدُمهُ  َفاْنَفكَّ

َبةٍ   .«... احلديثَجالًِسا ُيَسبُِّح  لَِعاِئَشةَ  َمرْشَ

 من طريق الليث عن أيب الزبري عنه بنحوه، (3)أخرجه مسلم

 أيب عن األعمش من طريق (5)وأمحد -واللفظ له-(4)وأخرجه أبو داود

 عنه به. سفيان

                                                   
 (.272ح1/367( ومسلم )382ح1/86أخرجه البخاري ) (1)

فتح الراء وضمها مجعها مشارب، وهي الغرفة، املرتفعة عن وجه وبة: بفتح امليم املرَْش  (2)

ن فيها الطعام. انظر: التمهيد ) (، رشح النووي عىل مسلم 14/207األرض، والتي خيزَّ

 (1/510(، املخصص)6/257(، العني )2/458(، فتح الباري البن رجب)12/29)

 (.413ح1/309يف صحيحه ) (3)

 (.602ح 1/234يف سننه ) (4)

 (.14205ح22/116يف مسنده ) (5)
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 َأْسَأَل  َأنْ  ُأِريدُ  َسنَةً  َمَكْثُت  :َقاَل  -- َعبَّاسٍ  اْبنَ عن  [20] 

 َخَرَج  َحتَّى َلهُ  َهْيبَةً  َأْسَأَلهُ  َأنْ  َأْسَتطِيعُ  َفاَم  آَيةٍ  َعنْ  --اخْلَطَّاِب  ْبنَ ا ُعَمرَ 

ا  َحتَّى َفَأْخُرُج قال:  --... احلديث، وفيه أن عمر َمَعهُ  َفَخَرْجُت  َحاجًّ

َبةٍ  يِف  -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل َرُسوُل  َفإَِذا ِجْئُت   َوُغالم   (1)بَِعَجَلةٍ  َعَلْيَها َيْرَقى َلهُ  َمرْشُ

َرَجةِ  َرْأسِ  َعىَل  َأْسَودُ  -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل لَِرُسولِ   .... احلديث.الدَّ

 حَيْيَى َعنْ  باِللٍ  ْبنِ  ُسَلياَْمنَ  من طريق (3)ومسلم (2)أخرجه البخاري

عن  --عن ابن عباس  ُحننَْيٍ  ْبنِ  ُعبَيْدِ  َعنْ  -وهو ابن سعيد األنصاري-

 به. --عمر

من طريق عكرمة بن عامر عن سامك أيب  (4)وأخرجه مسلم

 :--قال حلفصة --زميل عن ابن عباس عنه به وفيه: أن عمر 
 أنا فإذا فدخلت املرشبة يف خزانته يف هو :قالت -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل رسول أين

 عىل رجليه مدل املرشبة أسكفة عىل قاعدا -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل رسول غالم برباح

 وينحدر -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل رسول عليه يرقى جذع وهو (5)خشب من نقري

                                                   
السلم من اخلشب وقيده بعضهم بخشب النخل،  -بفتح املهملة واجليم-والعجلة  (1)

وأصل العجلة خشبة معرتضة عىل البئر، والَغْرب معلق هبا. غريب احلديث البن قتيبة 

 (.7/344(، فتح الباري )2/165(، النهاية يف غريب احلديث )2/217)

 (.4913ح6/156يف صحيحه ) (2)

 (.31-1479ح2/1109يف صحيحه ) (3)

 (.30-1479ح2/1106يف صحيحه )  (4)

َنِقرٍي من َخَشب: وهو ِجذع  ُينَْقر وجُيْعل فيه ِشْبُه املَراِقي ُيْصَعد عليه إىل الُغَرف. النهاية  (5)

= 
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جلست، فأدنى عليه : ف... احلديث وفيه قول عمر رباح يا فناديت

        إزاره وليس عليه غريه، وإذا احلصري قد أثر يف جنبه، فنظرت ببرصي 

، فإذا أنا بقبضة من شعري نحو الصاع، ومثلها قرظا ملسو هيلع هللا ىلصيف خزانة رسول اهلل 

  ما يبكيك »يف ناحية  الغرفة، وإذا أفيق معلق، قال: فابتدرت عيناي، قال: 

             قلت: يا نبي اهلل، وما يل ال أبكي وهذا احلصري قد أثر « ؟!يا ابن اخلطاب

      ما أرى، وذاك قيرص وكرسى يف جنبك، وهذه خزانتك ال أرى فيها إال

... ، وصفوته، وهذه خزانتكملسو هيلع هللا ىلصيف الثامر واألهنار، وأنت رسول اهلل 

ونزلت، فنزلت أتشبث باجلذع،  -ملسو هيلع هللا ىلص-احلديث وفيه: ثم نزل نبي اهلل 

 ... احلديث.كأنام يميش عىل األرض ما يمسه بيده -ملسو هيلع هللا ىلص-ونزل رسول اهلل 

 َفَسَأْلنَاهُ  -ملسو هيلع هللا ىلص- النَّبِىَّ  َأَتْينَا َقاَل  ُمَزنِىِّ ـالْ  َسِعيدٍ  ْبنِ  ُدَكنْيِ  َعنْ [ 21]

 إىَِل  بِنَا َفاْرَتَقى. -أي املزنيني- «َفَأْعطِِهمْ  اْذَهْب  ُعَمرُ  َيا»: َفَقاَل  الطََّعامَ 

يَّةٍ  ِعلِّ
 .َفَفَتَح  (2)ُحْجَزتِهِ  ِمنْ  املِْْفَتاَح  َفَأَخذَ  (1)

من طريق إسامعيل       (4)وأمحد -واللفظ له-(3)أخرجه أبو داود

                                                   
= 

 (.2/786يف غريب احلديث )

 (.6/287اجلمع العالىل. انظر الصحاح )العلية: هي الغرفة العالية، و (1)

احلجزة: ومجعه ُحَجز كُغَرف وهي موضع َشدِّ اإلزار ُثم قيل لإلزار ُحْجَزة للُمجاَورة .  (2)

 (.1/337النهاية )

 (، كتاب األدب، باب يف اختاذ الغرف.5240ح4/530يف سننه ) (3)

 (.17576ح29/117يف مسنده ) (4)
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عنه به. وسنده  -وهو ابن أيب حازم-عن قيس  -وهو ابن أيب خالد-

 صحيح. 

فقد ُعلم مما تقدم من الروايات أن من مرافق بيت عائشة: 

صعد إليها بدرج منقور من جذع، وهذه املرشبة املرشبة أو الِعلِّية التي يُ 

 رأى خزانة بيت اّم ـومستودع بيته، لذا بكى عمر متأثرا ل ملسو هيلع هللا ىلص هي: خزانته

النبوة ليس فيه إال اليشء القليل، وعندما قدم وفد املزنيني إىل املدينة 

إىل هذه الِعلِّية ليعطهم  عمر  ملسو هيلع هللا ىلصوسألوا الطعام أرسل رسول اهلل 

الطعام، وكان هلا باب يفتح بمفتاح، ومل تكن هذه املرشبة جمرد مستودع 

يسكنها ويسرتيح فيها، فقد مكث فيها عندما آىل  ملسو هيلع هللا ىلصن النبي بل كا

أزواجه شهرا، كام اسرتاح فيها حينام رصعه فرس وانفكت قدمه، فكان 

 الصحابة يعودونه يف هذه املرشبة.

 :ِذ مؤخرا، ويدل عليه الرواية اآلتية: الكنيف  وقد اخت 

يف حديث -قالت:  -ملسو هيلع هللا ىلص- النبي زوج -- عائشة عن [22]

 نخرج ال متربزنا (1)املناصع لبَ قِ  مسطح وأم أنا فخرجت -الطويلاإلفك 

 .بيوتنا من قريبا (2)الكنف نتخذ أن قبل وذلك ،ليل إىل ليال إال

                                                   
املناصع: هي صعيد أفيح من ناحية البقيع كانوا يتربزون فيها، سميت بذلك ألن  (1)

(، النهاية يف غريب احلديث 8/355اإلنسان يربز إليها ويظهر. انظر لسان العرب )

 (.1/249(، فتح الباري )2/750)

وت. الكنف: وواحده الكنيف، وهو السرت واجلانب والناحية، واملراد به هنا مراحيض البي (2)

= 
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 -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي خمرج أنعن عمر بن عيل بن عمر بن احلسني: [ 23]

 فعلم  فاطمة إىل الكّوة من طلعا املخرج إىل قام إذا فكان هناك كان

  .خربهم

عن عمر به، وسنده ال خيلو عن ضعف، وإن          (1)حييىأخرجه 

 مل أقف عىل ترمجة عمر بن عيل، ألن عمر هذا قد أرسله وهو متأخر.

           بأن املخرج موضع الكنيف، فيكون  (2)وذكر السمهودي

يف اجلهة الشاملية من حجرة عائشة، وكأن الكنيف قد اختذ عند املخرج 

 الشاميل للحجرة.

بام ذكرنا بأن الشبهة املذكورة غري واردة أصال، وبيت عائشة  تبني

حيث  غري حمصور يف موضع القرب، بل هلا عدد من املرافق، فلها أن تصيل

شاءت من مرافق بيتها، وال يلزم من صالهتا يف بيتها صالهتا عىل القرب،  

 من بيتها. تية مزيد بيان عن موضع سكن عائشة ويف اإلملاعة اآل

 

                                                   
= 

 (.17/106( املنهاج رشح صحيح مسلم احلجاج )9/308انظر لسان العرب )

 (.1/466كام نسبه إليه السمهودي يف وفاء الوفاء ) (1)

 .( 221يف خالصة الوفاء )ص (2)



 

 

 ( 48)  جملة حبوث املدينة املنورة ودراساتها
 املنورة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبو ث ودراسات املدينةجملة 

 

46 


ملسو هيلع هللا ىلص

سبق أن البيت )الغرفة( كانت بداخلها سهوة )خمدع(، وأن 

يستقبله الداخل يف البيت، وهذه  ة كانت جهة القبلة، وكان هلا بابالسهو

اإلملاعة تؤكد عىل أن بيت عائشة كان مقسام إىل قسمني، قسم تسكن فيه 

وقسم فيه القبور، ومل تكن القبور ظاهرة ملن يدخل عليها بل كان بينهام 

ساتر، وكانت عائشة تتفضل يف ثياهبا إذا أرادت الدخول يف القسم الذي 

دخل فيه إال وهي مشدودة الثياب حياء من فلام دفن عمر مل ت ،فيه القرب

عمر، ثم وضع جدار يفصل بني القسمني، ويدل عىل ذلك الروايات 

 اآلتية:

 عائشة بيت مسِّ قُ  أنه قال: --أنس بن مالكعن  [24]

 ،حائط وبينها عائشة فيه تكون كان وقسم القرب فيه كان قسم :باثنني

              -- عمر دفن فلام القرب حيث دخلت ربام  عائشة وكانت

 . ثياهبا اعليه جامعة وهي إال تدخله مل

عن موسى بن داود عن  (2)وأبو ذر اهلروي (1)أخرجه ابن سعد

 مالك به. وسنده حسن إىل مالك.

                                                   
 (.2/294يف الطبقات ) (1)

 (.116يف فوائده )ص  (2)



 

 

47 

 إملاعا     ئة عة الش ة ا   ي ة
 د. حبيب الرمحن عبدالوهاب حنيف

ِذي َبْيتِي َأْدُخُل  ُكنُْت  :َقاَلْت  َعاِئَشةَ  َعنْ  [25]  َرُسوُل  فِيهِ  ُدفِنَ  الَّ

 ُعَمرُ  ُدفِنَ  َفَلامَّ  َوَأيِب  َزْوِجي ُهوَ  إِنَّاَم  :َفَأُقوُل  ،َثْويِب  َفَأَضعُ  ،َوَأيِب  -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل

 .ُعَمرَ  ِمنْ  َحَياءً  ثَِيايِب  َعيَلَّ  َمْشُدوَدة   َوَأَنا إاِل َدَخْلُت  َما َفَواهلل َمَعُهمْ 

َنا قال ُأَساَمةَ  ْبنِ  مَحَّادِ من طريق  (1)أخرجه أمحد  َعنْ  ِهَشام   َأْخرَبَ

 .(2)عنها به. وسنده صحيح َأبِيهِ 

 أيب بن اهلل وعبد ،-وهو األنصاري -سعيد بن حييىعن [ 26]

األنصارية  الرمحن عبد بنت عمرة عن حزم، بن عمرو بن حممد بنا بكر

 حتى بيتي يف (3)ثيايب يف وأتفضل مخاري أضع زلت ما: قال عائشة عن

 وبني بيني بنيت حتى ثيايب يف متحفظة أزل فلم ،فيه اخلطاب بن عمر دفن

 أيب وقرب ،-ملسو هيلع هللا ىلص- النبي قرب لنا ووصفت :قاال .بعد فتفضلت جدارا القبور

 .عائشة بيت سهوة يف القبور وهذه ، عمر وقرب بكر

 أويس أيب بن اهلل عبد بن إسامعيلمن طريق  (4)أخرجه ابن سعد

 عن أبيه، عنهام به، وسنده حسن. ،املدين

                                                   
 (.25660ح441-42/440يف مسنده ) (1)

وصححه. وصححه اهليثمي أيضا يف جممع  (3/61وقد أخرجه احلاكم يف املستدرك ) (2)

 (.8/57الزوائد )

أي ألبس الَفْضلة أو الِفَضال وهو: الثوب املبتذل يلبسه الرجل واملرأة يف بيته للخدمة  (3)

 (2/693والنوم. املعجم الوسيط )

 (.3/364يف الطبقات ) (4)
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من أعرف الناس هبذا وعمرة بنت عبد الرمحن األنصارية هي 

 .(1)الشأن ألهنا تربت يف ِحجر عائشة وُحجرهتا

هْ  َيا :َفُقْلُت  َعاِئَشةَ  َعىَل  َدَخْلُت  :َقاَل  اْلَقاِسمِ  َعنِ  [27]   اْكِشِفى ُأمَّ

              ُقُبورٍ  َثاَلَثةِ  َعنْ  ىِل  َفَكَشَفْت  -- َوَصاِحَبْيهِ  -ملسو هيلع هللا ىلص- النَّبِىِّ  َقرْبِ  َعنْ  ىِل 

َفةٍ  الَ    َمْبُطوَحةٍ  (2)الَطَِئةٍ  َوالَ  ُمرْشِ
ِ
  اْلَعْرَصةِ  بَِبْطَحاء

ِ
 .(3)احْلَْمَراء

 ْبنِ  َأمْحَد من طريق (6)واحلاكم (5)وأبو يعىل (4)أخرجه أبو داود

دِ  عن َصالٍِح   ْبنِ  ُعْثاَمنَ  ْبن َعْمرو عن ُفَدْيٍك  َأبِى اْبن إِْساَمِعيَل  ْبنِ  حُمَمَّ

 عن القاسم به. َهانٍِئ 

واحلديث يف سنده عمرو بن عثامن بن هاين، قال عنه ابن حجر: 

 .(8). واعتمد عىل كالمه األلباين فضعف احلديث من أجله(7)"مستور"
                                                   

 (.12/389انظر هتذيب التهذيب ) (1)

 (.1/153(، لسان العرب )1/422الطئة، أي: الزقة باألرض. تاج العروس ) (2)

وهو احلىص  "ببطحاء العرصة احلمراء "أي: ُمسواة  "مبطوحة"قال العيني: قوله:  (3)

بفتح العني  "الصغار، وبطحاء الوادي وأبطحه: حصاه اللني يف بطن املسيل، والعرصة

ملة، وسكون الراء، وفتح الصاد املهملة: كل موضع واسع ال بناء فيه. رشح سنن امله

 (.6/177أيب داود )

 (.3222ح3/208يف سننه ) (4)

 (.4571ح8/53يف مسنده ) (5)

 (.1/369يف املستدرك ) (6)

 (.424التقريب ) (7)

 (.196يف أحكام اجلنائز )ص (8)
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، وذكره ابن حبان             (1)ولكن عْمرًا هذا روى عنه غري واحد

، فسنده           (3)، وقد صحح حديثه هذا مجع من أهل العلم(2)يف الثقات

 زل عىل أقل األحوال عن درجة احلسن.ال ين

ي ذتنام يف القسم ال فهل يمكن بعد ما ذكرنا أن تكون عائشة 

 فيه القبور فضال عن أن تصىل فيه؟!

 

                                                   
 (. 8/69انظر هتذيب التهذيب ) (1)

(2) (8/478.) 

فقد قال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي. املستدرك  (3)

وأخرجه أبو داود وغريه "(: 2/1024(. وقال النووي يف خالصة األحكام )1/370)

التلخيص احلبري  "وحديث القاسم أوىل وأصح". وقال ابن حجر: "بأسانيد صحيحة

 (.5/319 )(. وصححه ابن امللقن يف البدر املنري2/305)
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عدة أبواب، منها: باب من احلجرة  --كان لبيت عائشة 

)الفناء( إىل املسجد، وباب يوازيه للبيت، وباب آخر للبيت من جهة 

الشام، وباب للسهوة يستقبله الداخل إىل البيت، وباب املرشبة، وباب 

للحجرة من جهة الشام هذه األبواب التي ورد ذكرها يف الروايات التي 

 ام يأيت:فيوقفت عليها، وتفصليها 

 اب احلـُجرة الشارع إىل املسجد:ب  

لنفسه يف املسجد ِوَجاه باب  -ملسو هيلع هللا ىلص-هو الباب الذي جعله النبي

له  -ملسو هيلع هللا ىلص-عائشة، وهو الذي كان خُيِْرج منه رسول اهلل  رأسه يف اعتكافه لرتجِّ

ونظرت عائشة من خلفه إىل احلبشة  -ملسو هيلع هللا ىلص- عائشة، وهو الذي جلس عليه

آخر يوم من حياته وتبسم يلعبون باملسجد، وهو الذي كشف سجفه يف 

فكان وجهه كورقة مصحف، وهو باب احلجرة املذكور يف أثر داود ابن 

 (.10، 6، 5، 4، 1قيس. وقد تقدمت الروايات الواردة يف ذلك برقم )

 :باب البيت الذي يقابل باب احلجرة املذكور  

والذي يواجه باب املسجد،  ،هو باب عائشة املذكور يف حديثها

والذي يستقبل املغرب،  ،ت املذكور يف أثر داود بن قيسوهو باب البي

وهو الباب الذي ذكره الشافعي أن القرب بيمني الداخل منه وقد تقدم 

(. وهو الباب الذي كانوا 17، 10، 1بعض الروايات املتعلقة به برقم )
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 ويدل عليه الرواية اآلتية: ،يوم وفاته -ملسو هيلع هللا ىلص-يدخلون منه للصالة عىل النبي

الةَ  َشِهدَ  إِنَّهُ  :َقاَل  -- َعِسيٍب  َأيِب  َعنْ  [28]  َرُسولِ  َعىَل  الصَّ

 :َقاَل  (1)،َأْرَساالً  َأْرَساالً  اْدخُلوا :َقاَل  َعَليْهِ  ُنَصيلِّ  َكيَْف  :َقاُلوا -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل

 .اآلَخرِ  اْلبَاِب  ِمنْ  خَيُْرُجونَ  ُثمَّ  َعَليْهِ  َفُيَصل ونَ  اْلبَاِب  َهَذا ِمنْ  َيْدُخُلونَ  َفَكاُنوا

 اجْلَْويِنِّ  ِعْمَرانَ  َأيِب  َعنْ  َسَلَمةَ  ْبنِ  مَحَّادِ  من طريق (2)أخرجه أمحد

 وسنده صحيح.عنه به. 

 :باب البيت الذي يف جهة الشام 

            الصالة عىل رسول هو الباب الذي كانوا خيرجون منه بعد

من  كام تقدم آنفا يف أثر أيب عسيب، وهو الباب املصنوع -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل

 أو الساج ذو املرصاع الواحد املذكور يف الرواية اآلتية: العرعر

       -ملسو هيلع هللا ىلص- النبي أزواج حجر رأى أنه :هالل بن حممد عن[ 29]

 :فقال --عائشة بيت عن فسألته الشعر (3)بمسوح مستورة جريد من

 بابا كان :قال مرصاعني أو كان مرصاعا :فقلت الشام وجهة من بابه كان

                                                   
أي: أفواجا وفرقا متقطعة، يتبع بعضهم بعضا، واحدهم َرَسل بفتح الراء أرساال،  (1)

 (.2/222والسني. النهاية يف غريب احلديث )

 ( 20776ح34/365يف مسنده ) (2)

املسوح: واحده املِسح مثل مِحل ومحول، وهو البالس، أي: الكساء الغليظ من الشعر.  (3)

 (2/593لسان العرب )
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 .(2)ساج أو (1)عرعر من :قال كان يشء أي من :قلت واحدا

       (4)وأبو داود يف املراسيل (3)أخرجه البخاري يف األدب املفرد

 .(5)عنه به. وسنده حسن فديك أيب بن حممد من طريق

 :باب السهوة  

هو الباب الذي علقت عائشة التصاوير عليه، والذي كان يواجه 

 (.15تقدم ذكره برقم ) وقد -أي من باب البيت الشامي–الداخل 

 :باب املْشبة  

 جالسا عىل أسكفته، وهو الذي  --هو الباب الذي كان رباح  

ليعطي املزنيني ما أمر به  بمفتاح أخذه من حجزته --فتحه عمر

 (.21،  20، وقد تقدمت الروايات املتعلقة به برقم )-ملسو هيلع هللا ىلص-النبي

                                                   
العرعر: جنس أشجار وجنبات من الصنوبريات فيه أنواع تصلح لألحراج والتزين،  (1)

وأنواعه كثرية، ويقال لشجرة العرعر: الساسم، والشيزي، ويقال: هو شجر يعمل منه 

 (.5/595(،معجم الوسيط )1/18القطران. انظر: هتذيب اللغة )

الساج مجعه السيجان، وهو الطليسان األخرض الضخم الغليظ، وهو نوع من الشجر (2)

يعظم جدا، ويذهب طوال وعرضا وله ورق كبري.، والساجة: اخلشبة الواحدة املرشجعة 

شق من الباب تاملربعة، كانت جتلب من اهلند، ولونه أسود، ويقال للساجة التي 

 .(7/519السليجة. املحكم واملحيط األعظم )

 (776ح272)ص (3)

 ( خمترصًا.494ح515-514)ص  (4)

 (.290وقد صحح إسناده األلباين يف صحيح األدب املفرد ) ص (5)
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  :باب احلجرة من جهة الشام 

اآليت أن احلجرة )الفناء( كان له باب يمكن أن نفهم من األثر 

 آخر يف اجلهة الشامية جتاه باب البيت الشامي:

 قرب فيه الذي البيت أن باملدينة يل أثبت قد عن مسلم قال: [30]

 البيت وأن ،الشام جتاه حجرته وباب بابه وأن ،عائشة بيت -ملسو هيلع هللا ىلص- النبي

 .حاله عىل سقفه هو كام

 األزرقي الوليد بن حممد بن أمحدمن طريق  (1)أخرجه ابن سعد

وهواملخزومي موالهم املكي املعروف -خالد بن مسلم عن املكي

 به، وسنده إىل مسلم حسن، ولكنه مل يسم الذين حدثهم به. -بالزنجي

هذا ما تيرس يل ذكره من اإلملاعات املتعلقة باحلجرة الرشيفة يف 

 هذا البحث املخترص. 

الصاحلات. وصىل اهلل عىل نبينا حممد واحلمد هلل الذي بنعمته تتم 

 وعىل آله وصحبه أمجعني.

 

 

                                                   
 (.2/307يف الطبقات ) (1)
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 وقد استخلصت من هذا البحث نتائج مهمة منها:

َمقدمه املدينة، عند ببناء بيته مع مسجده  -ملسو هيلع هللا ىلص-اهتامم النبي  -

ه وزخرفته له يرشد املسلم إىل التوسط يف احلياة توعدم توسع

 حتى يف شؤون املسكن.

احليس للبيت باملسجد قد يسبب يف قرب العبد املعنوي القرب  -

مكان بيته جنب مسجده ال خيلو  -ملسو هيلع هللا ىلص-لربه، واختيار رسول اهلل 

 عن حكمة.

مل عىل: الغرفة، وبداخلها تاحلجرة الرشيفة ذات منافع وهي تش -

 السهوة، واحلجرة )الفناء( واملرشبة )الغرفة العالية(، والكنيف.

يف سهوته القبور، وكان  تسكنه البيت الذي كانت عائشة  -

 مقسام قسمني، مفصوال بحائل، أبدل بجدار فيام بعد.

عدم التصور الصحيح لواقع احلجرة الرشيفة أوقع بعض الناس  -

 يف إشكاالت ختبطوا يف اخلالص عنها.

 أن احلجرة الرشيفة كانت هلا ستة أبواب. -

ي إىل التصور مجع املرويات املتعلقة باجلزئية التارخيية املبحوثة يؤد -

ل االستنتاج واملقارنة.  املتكامل لتلك اجلزئية ويسهِّ
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تطبيق منهج املحدثني عىل الروايات التارخيية لتصفيتها عن  -

ها ءاملوضوعات واملنكرات أمر مهم وممكن، وال يعني منه إلغا

كام يتومهه البعض، فاملحدثون يتساحمون يف تعاملهم مع 

 حمهم يف أحاديث الفضائل. الروايات التارخيية أكثر من تسا

دراسة األحداث التارخيية ومجع املرويات املتفرقة عنها يف بطون  -

الكتب ونقدها واالستنتاج منها رضورة مل تزل قائمة تتنظر 

 الباحثني املجدين.
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