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اإلهداء
إىل عالمة الشهباء احملدث املفسر الفقيه العارف الرابين فضيلة أستاذان الشيخ
()1
عبد هللا سراج الدين رمحه هللا تعاىل
()2
وإىل العابد الزاهد العارف املريب األستاذ الوالد رمحه هللا تعاىل
الذي وجهين إىل دراسة احلديث النبوي الشريف

( )1انتقل إىل رمحة هللا ليلة الثالاثء  / 12من ذي احلجة 2211هـ /وراثه شقيقي الدكنور عبد
احليكي األني بقييد منها هذه األبيا:
ساق القلوب حلضرة الرمحن
فقدت به الشهباء أنصح عا مل
أعالم

تذكار
من كان

اهلداة

نبيه
أهنا

كتبت حبب الصدق واإلتقان

أودعت فيها ما حباك هللا من

النب وحكمة القرآن
هدي
ي

الزهراء

خطو

وبوجهه
فعل

آاثرك

خيطو

إ ثر

بسمته

املتوقد

تشهد

احملب

الواله

النوراين
املتفاين

( )2انتقل إىل رمحة هللا ليلة األحد  / 2 /من ذي احلجة 2221هـ /وقلت فيه قييد منها هذه
األبيا:
منك اجلبي بنورها و ي
ضاء
اي عاب ًدا ألف التهجد والتقى
م
تبتل

وهللا يعطي الفضل كيف يشاء

اي خي من عاش الزمان لغيه

ضياء

ذكر،
أنت

وقرآن،
الذي

أعطى

وطول
األبوة

حقها

وسراجه

للسائرين

لكم النفوس على الدوام فداء
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شكر وتقدير
امتثالا لقول نبينا « من ال يشكر الناس ال يشكر هللا».

لبــد مــن الشــيكر ا زيــل ،والــدعاء الــالس لذســاتذ األجــالء الــذين قــرؤوا بعـ
مباحــث هــذا اليكتــا  ،وأيــدوا مالحتــاه القيةــة فج ـزاه هللا عــين جلــء ا ـزاء،
وه
 -1العالمة احملقق احملدث األستاذ الشيخ شعيب األرنؤوط(.)1
 -2والعالمة احملقق احملدث األستاذ الدكتور نور الدين عر(.)2
 -3وفضيلة األستاذ الدكتور عويد املطريف امليكي(.)3

( )1قرأ حبث «حادثة التخيء ،»...الذي نشر يف جملة األمحدية العدد ( ،2213 ،)21اليادر عن
دار البحوث للدراسا :اإلسالمية وإحياء الراث  -ديب ،وهو املبحث العاشر من مباحث القس
الثاين من اليكتا بعد هذيبه مبا يتالئ مع هذا اليكتا .
( )2أستاذ التفسء واحلديث يف كلية الشريعة -جامعة دمشق.
قراء حبث «حادثة التحرمي« ...الذي نشر يف جملة األمحدية ،العدد ( ،2213/)21وهو املبحث
التاسع من مباحث القس الثاين من اليكتا بعد هذيبه مبا يتالءم مع هذا اليكتا .
وقال عنه «إن حبث (حادثة التحرمي )...أصيل ،وفيه جهد ،وتتبع للروااي ،:ومناقشة لآلراء ،وفيه
اإلعتناء ابلعزو للةراجع بدقة.»...
( )3األستاذ يف جامعة أم القرى يف ميكة امليكرمة.
أيضا ،وقال عنه «هذا البحث قي يف موضوعه ،وهو ممتاز يف تناوله،
قرأ حبث «حادثة التحرمي »...ا
وأسلوبه ،كةا أنه منطقي يف تبويبه وترتيبه الفيكري /وتقسيةه.
وأشيكر هذا الباحث على حسن أدبه ،ومجيل تعبءه فيةا يتعلق برسول هللا  من أمر حبثه هذا،
وليكيف خترحياته ملعاين األحداث اليت ختللت هذه احلادثة يف هذا البيت اليكرمي.
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 -4وفضيلة األستاذ املفسر الدكتور الشيخ عياد اليكبيسي(.)1
 -5وشقيقي العالمة الباحثة املتقن الدكتور الشيخ عبد احليكي األني
***

(.)2

قس أصول الدين يف كلية الدراسا :اإلسالمية والعربية  -ديب ،وقد قرأ حبث «حادثة

( )1رئي
التخيء.»..
( )2ابحث أول يف دار البحوث للدراسا :اإلسالمية وإحياء الراث -ديب ،وقد قرأ مجيع مباحث
هذا اليكتا .

األساليب النبوية

7

بسم هللا الرمحن الرحيم
املقدمة
احلةد هلل ر العاملني ،وأفضل اليال وأمت التسلي على سيدان حمةد ،وعلـى للـه
وصحبه أمجعني.
وبعد فإن القرلن اليكـرمي قـد حيـر موضـوا املرجعيـة يف شـخس النـ  عنـدما

اَّلل أسووة حسونة لمون كوان يورجوو ي
قـال {لقد كان لكم ِف رسول ي
اَّلل واليوووم
اْلخر وذكر ي
يا} [األحزا
اَّلل كث ً

.]21

فهو القدو واألسو يف كل ما يه اإلنسان يف حياته وشؤونه ،...لـذل كـان
 هو النةوذج األوحد يف اليكةال اإلنساين والرقي احلضاري ،وتعاليةـه  هـي
البوصلة اهلادية إىل الطريق املستقي  ،وهبا يت التوازن املنشود للحيا واألحياء.
أووذجـا نتعـرف مـن جلاللـه علـى مـنهيب النـ 
ويف هذا البحث أرد :أن أقـدم
ا
يف حياته الزوجيـة ،وتعاملـه  مـع أهلـه داجلـل منزلـه وجلارجـه ،كةـا نتعـرف علـى
أساليبه  يف معا ة املشيكال :الزوجية يف بيته اليكرمي.
وأييت حبث هذا املوضوا يف إطار احلديث عن فقه األسر املسلةة ،والبحث عن
مزيد من احللول للحفاظ على جليائيها ميزاها ،ولبد من اإلشار إىل َّ
أن نتام
األسر يف اإلسالم ما زال حمتفتاا خبيائيه ومزايه ،ومل يتيدا رغ كل حماول:
املسخ والتشويه اليت تريد لعقد هذا النتام أن ينفرط ،وأن خترج األسر من النتام
نتاما مستقرا لمناا  -يقوم
الذي أراده هللا ا
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بواجب ــه يف تنشـ ـ ة األجي ــال املؤمن ــة لتحقي ــق األه ــداف وال ــااي - :إىل التش ــتت
والفوض ــى والض ــياا ،وم ــن الني ــياا اليكام ــل ملخطط ــا :الش ــيطان ،وحتقي ــق
أهداف ــه للني ــل م ــن كرام ــة اإلنس ــان ،وتفتي ــت اعتة ــع املس ــل  ...واس ــتقرار األس ــر
يسـ ــتحق منـ ــا كـ ــل اهتةـ ــام؛ وذل ـ ـ أللـ ــا قثـ ــل لجلـ ــر حلقـ ــة مـ ــن احللقـ ــا :الـ ــيت
يســتهدفها التــامر ال ــريب يف صـراعه مــع اإلســالم عقيــد وشـريعة وأجلالقاــا ..وهلــذا
ك ــان م ــن الض ــروري أن تق ـ َّـدم احلي ــا الزوجي ــة للنـ ـ  بي ــورا معاص ــرا ،وبل ـ اـة
معاصــرا ،لتعــيا األســر املســلةة يف هــذا العيــر قريباــا مــن اوــوذج األســر النبويــة،
ـدل عــن تشــيكيلها مــن جلــالل
ويــت مــن جلالهلــا إعــاد تشــيكيل األســر املســلةة ،بـ ا
العادا :البائد أو األفيكار الوافد .
أمــا عــن منهجــي يف البحــث فقــد اتبعــت فيــه املنهجيــة القائةــة علــى الســتقراء
والتحليل والنقد والسـتنتاج ،وقـد قةـت بعـرأل األراء املختلفـة يف كـل مـا ذكرتـه،
اجحا حسـب مـا يقتضـيه النتـر
وانقشت الدلة املتوفر عنها ،ورجحت ما رأايه ر ا
العلين مع الرجـوا إىل املراجـع األصـلية وترثيـق النيـو  -ول سـيةا النبويـة منهـا
 حسب الطريقة العلةية يف ذل .وكان ــت ط ـريقيت يف ع ــزو احل ــديث أين إذا ع ــزو :إىل البخ ــاري ومس ــل مطلق ــني
فأعين اليحيحني وإل قيد.:
وإذا عــزو :إىل أيب داود والرمــذي والنســائي وابــن ماجــه ،فــأعين الســنن األربعــة
مثال أقول رواه النسائي يف "السنن اليكربى".
وإل قيد ،:ا
وإذا قلت رواه أمحد ،فأعين يف "مسنده".
وإذا قلت رواه ابن جلزمية وابن حبان ،فأعين "صحيحهةا".
وإذا قلت رواه احلاك  ،فأعين يف "مستدركه".
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وإذا قلت رواه البيهقي ،فأعين يف "السنن اليكربى".
ومما جتدر اإلشار إليه هنا هو أنين نقلت بع الروااي :مـن طبقـا :ابـن سـعد،
ويف ســندها الواقــدي ،وهــو معــروف بضــعفه ،ليكــن يشــفع ين أنــين مل أعتةــد علــى
أي شـ ـ م ــن رواايت ــه فية ــا يسـ ـتنبط من ــه حيكـ ـ ش ــرعي ،وإو ــا يف بعـ ـ األم ــور
التارخييــة ،ومــع ذل ـ فــإنين ســأورد جلالصــة مــا قيــل يف الواقــدي ،لالســتفاد مــن
ذل عند معا ة مثل هذه املواضيع
قـ ــال الـ ــذه يف «سـ ــء أعـ ــالم النـ ــبالء» ( ) 469/9وقـ ــد تقـ ــرر أن الواقـ ــدي
ضعيف ،حيتاج إليه يف ال زوا :والتاريخ.
ونورد لاثره من غء احتجاج ،أمـا يف الفـرائ  ،فـال ينب ـي أن يـذكر ،مـع أن وزنـه
عنــدي أنــه مـع ضــعفه ييكتــب حديثــه ويــروى؛ ألين ل أهةـه ابلوضــع ،كةــا أنــه ل
عرب بتوثيق من وثقه كيزيد ،وأيب عبيد ،واليـاغاين ،واحلـريب ،ومعـن ،وقـام عشـر
حمدثني؛ إذ قد انقعد اإلمجاا على أنه لـي حبجـة ،وأن حديثـه يف عـداد الـواهي،
ليكنـ ــه قـ ــال يف ميكـ ــان لجلـ ــر (« )464/9ومـ ــا ذل ـ ـ إل لـ ــوهن الواقـ ــدي عنـ ــد
العلةاء ،ويقولون إن ما رواه عنه كاتبه هو أمثل قليالا من رواية ال ء عنه».
وق ــال عن ــه تلةي ــذه اب ــن س ــعد يف «الطبق ــا )77/7( »:وك ــان عاملـ ـا ابمل ــازي
ا
واجلتالف الناس وأحاديثه .
وقال عنه احلافظ ابن حجر يف «التلخيس احلبء» ()291/2
«والواقدي إذا مل خيالف األجلبار اليحيحة ول غءه من أهل امل ازي فهو مقبـول
عند أصحابنا» (.)1
( )1ولتحقيق القول فيه ينتر كتا
أجاد وأفاد.

"السء النبوية اليحيحة" للدكتور أكرم العةري  ،62/2فقد
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ولبـد مـن اإلشـار إىل أين مل أطَّلـع علــى حبـث مسـتقل يف املوضـوا الـذي أكتــب
فيــه ،وإوــا هنــاا دراســا :جزئيــة متفرقــة يف ثنــااي كتــب التفســء وشــرود احلــديث،
وقد قةت مبراجعتها والعتةاد على ما صح منها.
وأما جلطة اليكتا فقد اشتةلت على مقدمة وقسةني وجلاقة
أما القس األول ،فهو الرسول  ومنهجه يف حياته الزوجية
ويشتةل على قهيد ومخسة مباحث
املبحث األول تعامل الن  مع زوجاته يف ا انب القتيادي.
املبحث الثاين تعامل الن  مع زوجاته يف ا انب اإلنساين.
املبحث الثالث تعامل الن  مع زوجاته يف ا انب التعاوين.
املبحث الرابع تعامل الن  مع زوجاته يف ا انب ا ةاين.
املبحث الام تعامل الن  مع زوجاته يف ا انب الرفيهي.
وممــا ــب التنبيــه إليــه هنــا أين تيكلةــت يف هــذا القس ـ عــن تعامــل الن ـ  مــع
زوجات ــه يف ا وان ــب القتي ــادية ،واإلنس ــانية ،والتعاوني ــة ،وا ةالي ــة ،والرفيهي ــة،
وهي يف احلقيقة معا ا :غـء مباشـر ملـا قـد يطـرأ مـن جلـالف بـني الـزوجني ،ول
سـ ــيةا إذا علةنـ ــا إن أكثـ ــر الالفـ ــا :قـ ــد تنشـ ــأ مـ ــن إغف ـ ـال جانـ ــب مـ ــن هـ ــذه
ا وانب ،أو التقيء فيه ،ومن َّ فالتأكيد على هذه ا وانب هـو جـزء مـن حـل
املشاكل ابلقضاء على أسباهبا.
وهــذا هــو مــنهيب وقــائي ،وهــو حبــد ذاتــه مــنهيب نبــوي نســتطيع أن نتلةســه يف كثــء
م ــن املعا ــا :النبوي ــة للةش ــاكل الطارئ ــة ،زوجي ــة كان ــت أو غءه ــا ،ولش ـ أن
تطبيقه يقضي على كثء من الالفا :قبل وقوعها.
وأما القس الثاين ،فهو أساليبه  يف معا ة املشيكال :الزوجية
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ويشتةل على أحد عشر مبحثاا كاآليت
املبحث األول أسلو البتسامة والدعابة.
املبحث الثاين أسلو الت اضي.
املبحث الثالث أسلو احلوار واإلقناا.
املبحث الرابع أسلو العتة والتذكء.
املبحث الام أسلو العتا .
املبحث السادس أسلو
املبحث السابع أسلو
املبحث الثامن أسلو
املبحث التاسع أسلو
املبحث العاشر أسلو

الروي ،والتثبت والتحقيق قبل إصدار األحيكام.
القضاء العادل.
التأديب ابلدفع.
اهلجر.
التخيء والتشاور.

املبحث احلادي عشر أسلو الطالق.
ول شـ ـ أن ه ــذه األس ــاليب ال ــيت اتبعه ــا النـ ـ  يف معا ــة املش ــيكال :ال ــيت
عرضــت يف بيتــه اليكــرمي هــي مبثابــة احللــول ليكثــء مــن املشــاكل الــيت تعــرأل احليــا
الزوجيــة ،ويســتطيع الــزوج احليكــي بعــد دراســتها أن يســتفيد منهــا يف معا ــة أيــة
مش ــيكلة تعرض ــه ،وذل ـ ـ ابلقي ــاس عليه ــا واإلس ــتهداء هب ــا ،وم ــن اإلطة ن ــان
اليكامـل بيــحة نتائجهــا ،ابعتبارهـا صــادر عــن أكةـل األزواج ســيدان حمةــد عليــه
الي ــال والسـ ــالم ،بـ ــل يسـ ــتطيع املسـ ــل أن يسـ ــتفيد منهـ ــا يف معا ـ ــة كثـ ــء مـ ــن
املشيكال :اليومية اليت تعرضه يف حياته الاصة والعامة.
فةن الذي يست ين عن مبدأ الروي وعدم التعجل ،والتثبت يف األمور.
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وعن مبدأ الشورى الذي طبقه الن  يف كثء من أموره بينةا غا عـن حياتنـا
األسرية ،والجتةاعية ،والسياسية ،بل والعلةية؟
ومن يست ين عن أسلو احلوار ،وعدم فرأل اآلراء واحللول علـى اآلجلـرين؟ ومـن
يســت ين عــن أســلو اإلقنــاا وهــو متهــر مــن متــاهر العقــل ،وعــدم اللجــوء إىل
العنف والقو يف حتييل حق ضائع ،أو الدفاا عن حق ميكتسب؟
وك ـ بنــا حاجــة إىل إحيــاء مبــدأ الفضــاء العــادل ،هــذا املبــدأ العتــي الــذي يعل ـ
املسل احملافتة على حقوقه ،وعدم إضاعتها أو التساهل يف حتييلها.
ومـن يسـت ين عــن أسـلو البتســامة ،وهــي مــن متـاهر جللــق املســل  ،والبتسـامة
ـءا مــن املشــيكال :أمل يقــل
هــي الســحر احلــالل يســتطيع املســل هبــا أن يتجــاوز كثـ ا

عليه اليال والسالم «تبسمك ِف وجه أخيك صدقة» (.)1

ومــن يســت ين عــن أســلو العتــا ا ةيــل للوقــوف أمــام ب ـوادر الــالف قب ـل أن
يشتد ،واحلد من تفاق املشيكال ،:وتزايد األزما.:
فيك من عتا مجيل أوقف مشيكلة ،وأشعر املخط بسوء صنيعه..
يومـ ـا عتي اةـ ـا
وك ـ بن ــا حاج ــة إىل املوهت ــة احلس ــنة ،والت ــذكء حبق ــار ال ــدنيا ،وأن ا
ينتت ـران نســأل فيــه عــن كــل ش ـيء ،وُناســب فيــه علــى هفواتنــا وتقيــءان وســوء
أعةالنا.
حقا إلا أساليب رائعة صـدر :مـن مشـيكا النبـو نسـأله سـبحانه أن ينفعنـا هبـا،
إنه جلء مسؤول ،ول بد من اإلشار إىل إن األساليب النبوية اليت تناولتها يف

( )1رواه الرمذي ( ،)2156وابن حبان (.)511 ،272
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هــذا اليكتــا هــي األســاليب الــيت عــا الن ـ  هبــا الالفــا :واملشــيكال :الــيت
عرضــت يف بيتــه اليكــرمي ،أمــا املشــيكال :الــيت عرضــت ألف ـراد اليــحابة وعا هــا
الن  ،فل أتعرأل هلا يف هذا اليكتا  ،وهي مبثوثة يف كتب احلديث النبـوي،
وهلــا تفيــيالها يف كتــب شــرود احلــديث وكتــب الفقــه اإلســالمي ،ولعلــي أتناوهلــا
ابلدرس والتحليل فيةا بعد إن شاء هللا تعاىل.
جهدا أحتسبه عند هللا ،وحس أين عشت زمناا مـن
ويف التام أقول لقد بذلت ا

عةري قريباا من بيت النبو علـى صـاحبها أفضـل اليـال والتسـلي  ،هـو جلـء أايم
العةر وأمجلها ،وحس أين اجتهد ،:فةا كان مـن صـوا فةـن هللا ،واحلةـد هلل
إين
الذي هداين إليه ،وما كان غء ذلـ فأسـت فر هللا منـه ،ورحـ هللا مـن أهـدى َّ
عيويب ،وصلى هللا على سيدي ومولي رسول هللا وعلى لله وصحبه أمجعني.
د .عبد السةيع حمةد األني
أستاذ احلديث النبوي وعلومه املساعد
يف كلية الشريعة والقانون  -مسقط
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القسم األول
الرسول الزوج  ومنهجه
ِف حياته الزوجية
املبحث األول تعامل الن
املبحث الثاين تعامل الن
املبحث الثالث تعامل الن
املبحث الرابع تعامل الن
املبحث الام

 مع زوجاته يف ا انب القتيادي.
 مع زوجاته يف ا انب اإلنساين.
 مع زوجاته يف ا انب التعاوين.
 مع زوجاته يف ا انب ا ةاين.

تعامل الن  مع زوجاته يف ا انب الرفيهي.
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متهيد:
إن الباحث يف احليا الزوجية عند الن  د ألا تطبيق عةلي دقيق لقوله
تعاىل {وعاشروه ين ِبلمعروف} [النساء .]19
أجل إن كل املفاصل يف حيا رسول هللا  الزوج ،وكل املفردا :يف شؤونه
كافة إوا تنطلق من هذه اآلية ،اليت تعد املقياس الذي يرجع إليه يف شؤون
األسر وشجولا.
بــل إن الن ـ عليــه اليــال والســالم ذهــب إىل أبعــد مــن ذل ـ عنــدما جعــل هــذا
املقيــاس عالمــة الءيــة املطلقــة يف اعتةــع ،فــأي مــؤمن يف اعتةــع اإلســالمي ل
ييكتســب صــفة األفضــلية ،ول ينــال شــرف الءيــة بــني املســلةني إل بعــد أن يــتقن
التعامــل ا يــد مــع أهلــه؛ ذل ـ أللــا اللبنــة األوىل يف اعتةــع ،فــإذا أحســن الفــرد
املســل التعامــل معهــا كــان ذلـ مبثابــة الشــهاد لــه ننــه مؤهــل ألن ييــبح عضـ اـوا
انفعا يف اعتةع اإلسالمي.
ا
ويف هذا يقول عليه اليال والسالم «خيكم خيكم ألهله وأان خيكم

ألهلي»(.)1

وإذا كان األمر كذل  ،فال بد لنا من الرجوا إىل النةوذج الذي مثَّل قةة الءية

يف التعامل األفضل مع أهله إنه الرسول الزوج .

( )1أجلرجه الرمذي ( ،)3815وقال هذا حديث حسن صحيح ،وابن حبان ( )2277عن
عائشة ،ورواه ابن ماجه ( )2177عن ابن عباس.
ورواه أمحد ( ،)21216والرمذي ( )2261عن أيب هرير ولفته «وجليارك جليارك لنسائه » ،وقال
الرمذي حديث حسن صحيح.
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ول بد أن نقف على املفردا :السلوكية اليت انتت منها عقد احليا اليكرمية هلذه
األسر النبوية على صاحبها أفضل اليال والسالم.
إن األسر النبوية هي النةوذج األوحد للةسل  ،وهي مثال األسر السعيد ليكل
من يريد أن تيكون حياته الزوجية سعيد ا.
وإذا كان األمر كذل  ،فال بد لنا من اإلطالا على مفردا :هذه الءية يف
حياته  مع أهله ،وذل من جلالل تعامله  مع زوجاته يف ا وانب اليت
سيأيت ذكرها.
*****
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املبحث األول
تعامل النب  مع زوجاته ِف اجلانب االقتصادي
من متاهر الءية عند الرسول  حسن تعامله مع أهله يف ا وانب
القتيادية ،ويتضح ذل من جلالل األمثلة اآلتية
أوالً :من حيث السكن:
لقد أسيكن رسول هللا  أزواجه يف احلجرا :وكان ليكل زوجة حجر جلاصة

هبا ،وقد جاء ذكر احلجرا :يف القرلن ،قال تعاىل {إ ين اليذين يونادونك من
وراء احلجرات أكثورهم ال يوعقلون} [احلجرا.]4 :
كةا جاء ذكرها يف السنة النبوية
فزعا يقول
عن أم سلةة زوج الن  قالت استيقظ رسول هللا  ليلة ا
«سبحان هللا! ماذا أنزل من اخلزائن؟ وماذا أنزل من الفنت؟ من يوقظ
ب كاسية ِف
صوحب احلجرات؟  -يقصد بذلك أزواجه لكي يصلي  -ر ي
الدنيا ،عارية يوم القيامة»(.)1
اثنيًا :من حيث اإلحسان ِف النفقة:

ومن متاهر الءية يف احليا الزوجية للن  أنه كان  كرمياا يف إنفاقه على
أبدا ،ل سيةا إذا علةنا من مشائله
أهله ،وهذا أمر غء مست ر ا

( )1رواه البخاري ( )7161كتا الفنت.
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عليه اليال والسالم أنه كان أجود الناس(.)1
فهل يعقل أن ييكون أجود الناس جلارج بيته ،ول ييكون أجود الناس داجلل بيته؟
واألدلة على ذل كثء  ،منها ما جاء عن لقيط بن صرب قال «كنت وافد بين
املنتفق إىل رسول هللا  ...وفيه
فبينةا ُنن مع رسول هللا  جلوس؛ إذ دفع الراعي غنةه إىل املراد  -مأوى
ال ن واإلبل ليالا  -ومعه سخلة تـيعر  -هو صو :الشا  -فقال ما ولد :اي
فالن؟ قال بـهةةا  -وهي ولد الشا أول ما يولد  -قال فاذبح لنا ميكالا
شا .
قــال ل حتســأ َّأان مــن أجلـ ذحبناهــا ،لنــا غــن مائــة ،ل نريــد أن تزيــد ،فــإذا
ولَّد الراعي بـهةة ذحبنا ميكالا شا »(.)2
إن رس ــول هللا  ك ــان غنيـ ـا ب ــدليل قول ــه تع ــاىل {ووج وودك ع ووائ ًال فو و

}

[الض ــحى  ،]8وك ــان يس ــأل رب ــه ال ــى ،فيق ــول «الله ووم إين أسو و لك اهل وود
والتقو والعفاف والغ »(.)3

وكان يستعيذ ابهلل من الفقر ،فيقول «اللهم إين أعوذ بك من الكفر

والفقر»(.)4قال ابن حزم «وكان ينفق على نسائه كل سنة عشرين وس اقا من

شعء ،ومثانني وس اقا من قر ،هيكذا رويناه من طريق يف غاية اليحة ،وروينا من
( )1رواه البخاري (.)1617
( )2أجلرجه أبو داود (.)223
( )3رواه مسل ( ،)1712والرمذي ( )3281عن عبد هللا بن مسعود.
( )4انتر احلديث بيكامله يف سنن أيب داود ( )5111وغءه.
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طريق فيه ضعف أن هذا العدد ليكل واحد منهن يف العام ،فاهلل أعل  ،فقد كان
ليكل واحد منهن اإلماء والعبيد والعتقاء يف حياته .)1(»
ليكن قال الشوكاين يف «نيل األوطار» «ويدل على ذل ما ثبت أن الن 
كان يعطي كل واحد من زوجاته مائة وسق من جليرب»(.)2
وقد كان له ميادر متعدد ينفق منها على أهله( ،)3وهي
 -1الفيء وهو ما أفاء هللا عليه من املشركني من غء قتال ،ومثال ذل
األموال اليت كانت أتتيه من خنيل بين النضء وفدا.
وقد جاء عن عةر بن الطا  أنه قال «كانت أموال بين النضء مما أفاء
هللا على رسوله ،فيكانت لرسول هللا جلاصة ،وكان ينفق منها على أهله نفقة
سنته ،وما بقي جعله يف اليكراا والسالد ع َّد ا يف سبيل هللا»(.)4
ويف راية أن الن  كان يبيع خنيل بين النضء وحيب ألهله قـو :سـنته (،)5
اباب هلذه الرواية بقوله اب حب الرجل قو:
وعنـون البخاري رمحه هللا ا

صاعا والياا يف املوازين املعاصر ثالثة
 ،32والوسق ستون ا

(« )1جوامع السء النبوية »
للف غرام على جهة التقريب.
(.112/5 )2
( )3احلديث عن ميادر إنفاقه هنا يف العهد املدين فقط ،أما العهد امليكي فةعلوم أنه  كان يرعى
ال ن يف بدا ية أمره ،عةل ابلتجار  ،وكانت زوجته جلد ة من أهل التجار والثراء يف ميكة.
( )4رواه البخاري ( ،)2133ومسل ( .)2757واليكراا اس ةيع اليل«.النهاية» ماد كرا.
( )5رواه البخاري ( ،)5357ومسل (.)51( )2757
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سنة على أهله ،وكيف نفقا :العيال.
ويســتنبط مــن هــذا احلــديث جـواز الدجلــار ،قــال اإلمــام النــووي رمحــه
هللا «ويف احلـديث جـواز ادجلــار قــو :ســنة وجـواز الدجلــار للعيــال،
وأن هذا ل يقدد يف التوكل ،وأمجع العلةاء على جواز الدجلار فيةا
يست له اإلنسان من قريته»(.)1
وإذا علةنا أن غزو بين النضء وقعت يف السنة الرابعة من اهلجر
حسب

( )1شرد صحيح مسل (.)112/22وليكن قد يقال أل يعارأل ما تقدم من جواز اإلدجلار حديث
أن « كان رسول هللا  ل يدجلر شياا ل د» رواه الرمذي ( ،)1361وقال هذا حديث
غريب ،وقد روي عن اثبت عن الن  مرسالا .أقول احلديث مل ييححه سوى ابن حبان
( ،)6356وعند دراسة سنده تبني ين أنه قد تفرد به جعفر بن سليةان ،وهو وإن وثقه عدد من
احملدثني فقد قال فيه علي بن املديين أكثر عن اثبت  ،وكتب مراسيل ،وفيها أحاديث مناكء عن
الن .
فأجلشى أن ييكون هذا احلديث من هذه املناكء ،وهوقد مجع الرقائق ،وجال زهاد البير فحفظ
عنه اليكالم الرقيق يف الزهد ،وللتوسع يف ترمجته ينتر «هذيب اليكةال » للةزي( ،)23/5وفروعه.
وعلى فرأل صحته فقد مجع العلةاء بني احلديثني من عد وجوه منها ما ذكره ابن دقيق العيد.
كةا يف « فتح الباري » لبن حجر( )222 /22من أنه حيةل حديث أن على اإلدجلار لنفسه،وحديث عةر على اإلدجلار ل ءه .بينةا يرى احلافظ بن كثء  -كةا يف الشةائل  18أنه  مما
يسرا إليه الفساد كاألطعةة وغءها ،»..وهو وجيه.
قلت ومييكن أن حيةل على اجلتالف األحوال والتروف ،فعند نزول الشدائد ،وحيول األزما :كان
ل يدجلر شياا ل د ،وعند السعة كان يدجلر.
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قول ابن إسحاق -وعلى رأي غءه ألا كانت يف السنة الثالثة بعد
غزو بدر كةا نقل ذل البيهقي عن عرو  -علةنا أن الدجلار
فضال عن ال نائ اليت
املطلو كان يف بداية املرحلة املدنية(.)1هذا ا
كان ي نةها املسلةون من جراء املعارا اليت كانت تقع بينه وبني
أعدائه وهي كثء ومن املعلوم أن لرسول هللا  منها مخ
الة  ،مثال ذل غزو بدر.
قال اإلمام الطربي رمحه هللا «وفيها  -أي غزو بدر  -كان أول مخ مخَّسه

رسول هللا  يف اإلسالم ،فأجلذ رسول هللا  صفيه والة وسهةه ،وفضل
أربعة أمخاس على أصحابه ،فيكان أول مخ قبضه رسول هللا  .)2(»وفيها
نزل قول احلق {واعلموا أ يَّنا نمتم من شي مء ف ين يَّلل ُخسه ولل يرسول
سبيل إن كنوتم آمنوتم ِب يَّلل وما أنوزلنا
ولذي القرَب واليوتامى والمساكي وابن ال ي

على عبدان يووم الفرقان يووم التوقى اجلمعان و ي
اَّلل على كل شي مء قدير}

[األنفال .]41قال احلافظ ابن كثء «كان سه الن  الذي أصا مع
املسلةني مما قس خبيرب ،وفدا بيكةاهلا ،وهي طائفة كبء من أرأل جليرب،...
وأموال بين النضء مما مل يوجف املسلةون عليه خبيل ول ركا  ،فيكانت هذه
األموال لرسول هللا  جلالية وكان يعزل منها نفقة أهله سنة ،عل

( )1انتر « السء النبيوية اليحيحة » د.أكرم العةري (.)312/2
( )2تفسء الطربي(.)151/6
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ما بقي جمعل مال هللا ييرفه يف اليكراا ،والسالد ،ومياحل املسلةني»(.)1
ويف «الس ــء النبوي ــة» لب ــن هش ــام «وكان ــت حي ــة أزواج النـ ـ  ي ــوم جلي ــرب
سبعةائة وسق من الطعام ،وهي من قةح وشعء وقر ونوى وغء ذل .)2(»..
فهــذه أمثلــة علــى نفقــة رســول هللا  علــى أهلــه ،واملتتبــع يف كتــب الســء ــد
واذج كثء من إنفاقه  على أهله.
 -3ومنهــا اليــفي وهــو مــا كــان رســول هللا  ييــطفيه مــن كــل غنيةـة ي نةهــا
املسلةون قبل أن يقس املال(.)3
 -4ومنهــا اهلــدااي الــيت كانــت هــدى إليــه مــن املســلةني وغــءه  ،فةــن املعلــوم أن
رسول هللا كان يقبل اهلدية ول أيكل اليدقة(« ،)4وكان إذا أيت بطعام سـأل عنـه
أهدية أم صدقة؟ فإن قيـل صـدقة قـال ألصـحابه كلـوا ،ومل أيكـل ،وإن قيـل هديـة
ض ــر بي ــده  فأك ــل معهـ ـ »(« .)5وك ــان الن ــاس يتح ــرون ي ــوم عائش ــة يبت ــون
ب ـ ــذل مرض ـ ــا رس ـ ــول هللا )6(»؛ ألل ـ ـ ـ «ق ـ ــد علة ـ ـ ـوا ح ـ ــب رسـ ـ ــول هللا 
عائشة»(.)7

(« )1السء النبيوية» (.)382/3
(.)351/1( )2
( )3انتر األموال أليب عبيد .22
( )4رواه أبو داود (.)272/2
( )5رواه البخاري (.)1576
( )6رواه البخاري(.)1572
( )7رواه البخاري (.)1582
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والن  إذ يقبـل اهلديـة فإنـه كـان يثيـب عليهـا؛ تقـول السـيد عائشـة رضـي
هللا عنه ــا ك ــان رس ــل هللا  يقب ــل اهلدي ــة ويثي ــب عليه ــا( ،)1وكان ــت تي ــله
اهلدااي من ملوا األرأل ،ومن األمثلة على ذل
مــا أجلرجــه البخــاري يف صــحيحه وقــال أبــو محيــد «أهــدى ملـ أيلــة للنـ
ـردا ،)2(»...واألمثل ـ ــة كث ـ ــء يف كت ـ ــب احل ـ ــديث
 ب ل ـ ـة بيض ـ ــاء ،وكس ـ ــاه ب ـ ـ ا
والسء .
وليكن قد يقال كيف توفق بني ما ذكرته لن افا وبني ما جاء عن عائشة رضي هللا
عنها ألا قالت «إن كنا لننتر إىل اهلالل ،اهلالل ثالثة أهلـة يف شـهرين ،ومـا
أوقد :يف أبيا :رسول هللا  انر ،فقلت  -والقائل عرو  -اي جلالة ،ما كان
يعيشــيك ؟ قالــت األســودان؛ التةــر واملــاء ،إل أنــه قــد كــان لرســول هللا  جـءان
م ـ ــن األني ـ ــار كان ـ ــت هلـ ـ ـ من ـ ــائح ،وك ـ ــانوا مينح ـ ــون رس ـ ــول هللا  م ـ ــن ألب ـ ــال
فيســقينا»( ،)3وغــء ذل ـ مــن األمثلــة .قلــت هــذا صــحيح ،وليكنــه ل ينــايف مــا
تقــدم؛ ذاا ألن رســول هللا ، كــان أجــود النــاس»« ،ومــا س ـ ل عــن ش ـ قــط
فقــال ل»( ،)4وكــان يعطــي عطــاء مــن ل خيشــى الفقــر ،فلــي مــن جللقــه  أن
ــد أقو اام ـا فــيه حاجــة وميتنــع عــن عطــائه ولــو علــى حســا بيتــه وأهلــه.وكان
بع أصحابه  يف غاية ال ى والسعة فةن املستبعد جدا أن

( )1رواه البخاري (.)1581
(« )2فتح الباري» (.)131/5
( )3رواه البخاري (.)1567
( )4رواه البخاري (.)6135

األساليب النبوية

16

يركوا أهل رسول هللا  جائعني ،وه يتقلبون ابألموال والنعي .
يدل هذا التفسء لجلر احلديث املـذكور لن افـا إل أنـه قـد كـان لرسـول هللا 
جءان من األنيار كانت هل منائح.»...
توجيهـا لجلــر لكشــيكال املــذكور ذكــره احلــافظ ابــن
بعــد هــذا التوجيــه رأيــت ا
حجر عندما قال «ويف هـذا احلـديث مـا كـان فيـه اليـحابة مـن التقلـل مـن
الــدنيا يف أول األمــر ،وفيــه ج ـواز ذكــر املــرء مــا كــان فيــه مــن الضــيق بعــد أن
تذكءا بنعةه ،وليتأسى به غء»(.)1
يوسع هللا عليه ا
وهذا توجيـه سـديد يـدل علـى مـا جـاء عـن أنـ  أنـه قـال «كـان الرجـل
عــل للن ـ  الــنخال :ح ـىت افتــتح قريتــة والنضــء ،فيكــان بعــد ذل ـ يــرد
عليه »(.)2
إذن كان الضيق املذكور يف بداية األمر ،وسع هللا عليه بعـد ذلـ  ،وقـد
أشــار القــرلن إىل هــذه الســعة بيــور عامــة ،وأن ذلـ قــد حــدث بعــد معركــة
بدر اليت وقعت يف السنة الثانية من اهلجر  ،فقال تعاىل {واذكروا إذ أنوتم

قليل مستضعفون ِف األرض َتافون أن يوتخطيفكم النيواس فوَواكم وأيودكم

بنصره ورزقكم من الطييبات لعليكم تشكرون} [األنفال .]26

وواضــح أن هــذه اآليــة قــد جــاء :يف معــرأل التــذكء بــنع هللا ،وكيــف أنــه
تعاىل نقله من الوف إىل األمن ومن الضيق إىل سعة الرزق.
( )1فتح الباري (.)221 /5
( )2رواه البخاري (.)3218
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رأيــت حتقي اق ـا رائعــا للعالمــة أمحــد بــن نيــر الــداودي حــول هــذا املوضــوا،
نقلــه عنــه العالمــة ابــن بطــال ،وذلـ عنــدما تعــرأل لشــرد اب فضــل الفقــر
من كتا الرقاق من صحيح البخاري ،فقال «ومل أي :يف احلديث  -فيةـا
علةنــا  -أن الن ـ  كــان يــدعو علــى نفســه ابلفقــر ول يــدعو بــذل علــى
أحــد يريــد الــء ،بــل كــان يــدعو ابليكفــاف( ،)1ويســتعيذ ابهلل مــن شــر فتنــة
الفقر ،وفتنة ال ى( ،)2ومل ييكن يدعو ابل ى إل بشريطة يـذكرها يف دعائـه(،)3
فأمــا مــا روي عنــه أنــه كــان يقــول «اللهووم أحي وين مسووكينًا وأمت وين مسووكينًا
واحشوورين ِف زموورة املسوواكي»» ( ،)4فــإن ثبــت يف النقــل فةعنــاه أل ــاوز
اليكفاف ،أو يريـد بـه السـتيكانة إىل هللا ،ويـدل علـى صـحة هـذا التأويـل أن
تــرا أمـوال بــين النضــء ،وســهةه مــن فــدا وجليــرب ،ف ــء جــائز أن يتــن بــه أن
يدعو إىل هللا أل ييكون بيده شيء ،وهو يقدر على إزالته من يده ابإلنفاق.

أيضـ ـ ـا وق ـ ــال علي ـ ــه الس ـ ــالم أليب لباب ـ ــة «أمسو و ووك عليو و ووك بع و و و
وق ـ ــال ا
مالك»(.)5

( )1إشار إىل ما رواه مسل ( )21( )2155عن أيب هرير عن رسول هللا  قال « الله اجعل
رزق لل حمةد كفافاا».
( )2أجلرجه مسل ( ،)581وهو يف مسند أمحد (.)12312
( )3يعين ال ى الذي ل يط ي.
( )4رواه الرمذي ( ،)1351وقال هذا حديث غريب.
قلت ويف إسناده احلارث بن النعةان الليثي ،قال عنه ابن حجر يف التقريب رق ( )2151ضعيف.
( )5وذل حني قال اي رسـول هللا أريد أن أخنلع من ماين صدقة إىل هللا ورسوله.
وقوله « أمسك عليك بع

مالك فهو خي لك» ،قاله ليكعب بن مال ولي

=
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وقـال لســعد «إنووك إن توودث ورثتووك أ نيوواء خووي لووك موون أن توودعهم عالووة
يتكففون الناس»(.)1

وق ــال لعة ــرو ب ــن الع ــا

«هووول لو ووك أن أبعثوووك ِف جو ووي

يسو وولمك هللا

ويغنمك ،وأر ب لك ر بة من املال؟ قال :ما للموال كانوت هجوري ،إَّنوا
كانت هلل ولرسوله فقال :نعم املال الصاحل للرجل الصاحل»( ،)2أضاف
قائال
الداودي ا
وسعدا أن يبقيا مـا ذكـر مـن املـال ويقـول إنـه
كيف يذم معاوية ،وأيمر أاب لبابة ا

جلــء ،خيــالف ذلـ وقــد ثبــت أنــه دعــا ألنـ بــن مالـ  ،وقــال «اللهووم أكثوور

ماله وولده وِبرك له فيما أعطيته»(.)3

فل يدا له بيكثر املال إل وقرن ذل بقوله «وِبرك له فيما أعطيته»(«.)4وقال

اإلمام الطربي لش أن حمنة اليابر أشد من حمنة الشاكر غء

=

أليب لبابة ،واحلديث أجلرجه البخاري ( ،)1757ومسل ( )1761ضةن حديث توبة كعب ،أما
حديث أيب لبابة ،فأجلرجه أبو داود ( ،)3311( ،)3321وهو يف املسند ( .)25751ولفته أن
أاب لبابة ملا ات هللا عليه ،قال اي رسول هللا ،إن من توبيت أن أهجر دار قومي ،وأساكن  ،وأن أخنلع
من ماين صدقة هلل ورسوله ،فقال رسول هللا « يز عنك الثلث».

( )1رواه أمحد ( ،)2512والبخاري ( ،)3136ومسل (.)5( )2618
( )2يعين عندما س ل عنه وقد جلطب امرأ فقال إنه صعلوا ل مال له ،واحلديث أجلرجه أمحد
(.)27763
( )3احلديث رواه البخاري ( )6371 ،6378يف الدعوا ،:اب الدعاء بيكثر املال والولد والربكة،
ومسل ( ،)1281والرمذي (.)3811
( )4انتر «شرد صحيح البخاري» لبن بطال (.)272-271-268/21
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إين مـن أبتلـى
أين أقول كةا قـال مطـرف بـن عبـد هللا ألن أعـا فأشـيكر أحـب َّ
فأصرب»(.)1
وقـال احلــافظ ابـن حجــر يف معـرأل رده علــى مــن قـال فاألفضــل مـا اجلتــاره النـ
 ومجهور أصحابه من التقلل يف الدنيا والبعد عن زهراها «ودعـوى أن مجهـور
اليحابة كـانوا علـى التقلـل والزهـد ممنوعـة ابملشـهور مـن أحـواهل ...ومن تبحـر يف
سء السلف عل صحة ذل »(.)2
ـؤثرا
نع إن رسول هللا  كان غنيا ،ومل ييكـن فق ا
ـءا ،وليكنـه كـان منف اقـا ،جـو اادا ،م ا
غــءه علــى نفســه ،زاهـ اـدا ،وكــان زهــده  عــن اجلتيــار ورضــا يــدل علــى ذلـ مــا
جــاء يف احلــديث عــن أيب أمامــة  قــال «عوورض علو يوي ريب ليجعوول ب بطحوواء

يومووا ،فوواذا جع وت
يومووا وأجوووث ً
مكووة ذهبً وا فقلووت :ال ،اي رب ،ولكوون أشووبع ً
تض وورعت إلي ووك وذكرت ووك ،وإذا ش ووبعت ش ووكرتك ومح وودتك»( ،)3فيك ــان 

بذل قدو للشاكرين وقدو لليابرين.

( )1انتر «فتح الباري» (.) 213 - 211/22
( )2امليدر السابق (.)213 / 22
( )3أجلرجه الرمذي ( ،)1327وقال هذا حديث حسن.
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املبحث الثاين
تعامل النب  مع زوجاته ِف اجلانب اإلنساين
مــن متــاهر الءيــة عنــد رســول هللا  حســن تعاملــه  مــع زوجاتــه يف جانبــه
اإلنساين ويتضح ذل من جلالل األمثلة اآلتية
أوال :دخوله عليهن ومؤانسته هلن:
ً
مجيعـا وكـان يطـوف علـيهن
وكان له  نتام يف الدجلول والروج عليهن يعرفنـه ا
كل صباد فيسل عليهن ويدعو هلن.
عن ابن عباس قال «وكان رسول هللا  إذا صلى اليبح جل يف مياله،
وجل الناس حوله حىت تطلع الشة  ،يدجلل على نسائه امرا امرأ يسل
عليهن  ،ويدعو هلن  ،فإذا كان يوم إحداهن كان عندها»(.)1
أيضــا ،عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا
وكــان إذا إنيــرف مــن العيــر دجلــل علــيهن ا
قالـ ـ ــت «وكـ ـ ــان إذا انيـ ـ ــرف مـ ـ ــن العيـ ـ ــر دجلـ ـ ــل علـ ـ ــى نسـ ـ ــائه ،فيـ ـ ــدنو م ـ ـ ــن
إحداهن.)2(»...
قــال احلــافظ ابــن حجــر يف «فــتح البــاري» «ومييكــن ا ةــع نن ال ـذي كــان يقــع
حمض ـ ـ ـا والـ ـ ــذي يف لجل ـ ــره معـ ـ ــه جلـ ـ ــوس واسـ ـ ــت ناس
ـالما ودعـ ـ ــاءا ا
أول النهـ ـ ــار سـ ـ ـ ا
وحمادثة»(.)3
( )1أجلرجه ابن مردويه كةا يف «فتح الباري» .53/12
(.)5268( )2
(.)53/12( )3
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يلقاهن جمتةعا :كل ليلة فيؤنسهن
عن أن  قال كان للن  تسع نسو  ،فيكان إذا قس بينهن ل ينتهي إىل
املرأ األوىل إل يف تسع ،هيكن تةعن كل ليلة يف بيت اليت أيتيها.)1(»...
ويش ــار هن ــا إىل أن ه ــذا النت ــام ال ــذي س ــار علي ــه رس ــول هللا  مل يرك ــه ،وك ــان
يطبــق حــىت أايم زواجــه عــن أن ـ  قــال بــين علــى الن ـ بزينــب ابنــة جحــا
خبب ـ ــز وحل ...وفي ـ ــه فخ ـ ــرج النـ ـ ـ  ف ـ ــانطلق  إىل حج ـ ــر عائش ـ ــة ،فق ـ ــال
«السووالم علوويكم آل البيووت ورمحووة هللا» ،فقالــت وعلي ـ الس ـالم ورمحــة هللا،
كيـف وجـد :أهلـ ؟ ابرا هللا لـ  ،فتق َّـرى  -أي تتبــع  -حجـر نسـائه كلهــن،
يقول هلن كةا يقول لعائشة ،ويقلن له كةا قالت عائشة(.)2
وقـد كـان عليــه اليـال والســالم يعـدل بـني نســائه ،ومل ييكـن يفضــل واحـد مــنهن
على غءها فيةا ميل العدل فيه ومن ذل
 -1القسم العادل ِف البيت:
عن عائشة رضي هللا عنهـا قالـت لعـرو اي ابـن أجلـيت ،كـان رسـول هللا  ل
فض ــل بعض ــنا عل ــى بعـ ـ يف القسـ ـ م ــن ميكث ــه عن ــدان ،وك ــان ق ـ َّـل ي ــوم إل
ي َّ
مجيعا ،فيـدنو مـن كـل امـرأ مـن غـء مسـي  ،حـىت يبلـإ إىل
وهويطوف علينا ا
اليت

( )1رواه مسل ( ،)27()2263كتا النيكاد ،اب القس بني الزوجا.:
( )2رواه البخاري ( ،)2713كتا
لكم إَل طع مام}[ .األحزا

]53

التفسء ،اب

قوله {ال تدخلوا بويوت النيب إ يال أن يوؤذن
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هو يومها فيبيت عندها(.)1
سفرا:
 -2القرعة بينهن إذا أراد ً

سفرا أقرا بني
عن عائشة رضي هللا عنها قالت كان رسول هللا  إذا أراد ا
نسائه فأيتهن جلرج سهةها جلرج هبا معه ،وكان يقس ليكل امرأ منهن
يومها وليلتها ،غء أن سود ينت زمعة وهبت يومها لعائشة(.)2
وأجلت هذه الفقر بشهاد إحدى زوجاته  -وهي السيد عائشة  -له
حبسن تعامله معهن ،ورفقه هبن ،وضحيكه وتبسةه هلن.
س لت عائشة رضي هللا عنها عن جللق رسول هللا  إذا جلال بنسائه،
فقالت كان كالرجل من رجاليك  ،إل أنه أكرم الناس ،وأحسن الناس
بساما(.)3
جلل اقا ،وألني الناس يف قومه ،وأكرمه َّ ،
ضحا اكا ا

اثنيًا :تصرحيه حبب أهله:

ومن متاهر الءية يف احليا الزوجية للن  يف جانبها اإلنساين أنه كان
حيب أهله وييرد بذل

النيكاد اب

القس بني النساء ،واحلاك (،)286 /1

( )1أجلرجه أبو داود ( )3235كتا
وصححه.
( )2أجلرجه البخاري ( )1513ومسل (.)56( )1771
( )3أجلرجه ابن سعد يف «الطبقا ،)365 /2( »:وإسحاق بن راهويه يف «مسنده» (/2112
 ،)2751وهناد بن السري يف «الزهد» برق ( ،)2161وأبو الشيخ يف «أجلالق الن ،»
والرائطي يف «ميكارم األجلالق» رق (.)22
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وقبل أن أبدأ ابحلديث عن هذه اليفة أود أن أشء إىل لية كرمية يف كتا
هللا تتحدث عن العالقة اليت ب أن تسود بني الزوجني ،قال تعاىل

اجا لتسكنوا إليوها وجعل
{ومن آايته أن خلق لكم من أنوفسكم أزو ً
بويونكم مو يد ًة ورمحةً إ ين ِف ذلك ْلاي م
ت لقومم يوتوف يكرون} [الروم .]21
إذن فلي ب ريب على رسول هللا  أن يتحدث عن هذه املود  ،وهناا
شواهد متعدد تدل على ما ُنن فيه بيدد احلديث عنه
عن عائشة رضي هللا عنها قالت( )1ما غر :على أحد من نساء الن  ما
()2
غر :على جلدجبة وما رأيتها ،وليكن كان الن  ييكثر ذكرها  -ويف رواية
ليكثر ذكره إايها ،وثنائه عليها  -ورمبا ذبح الشا يقطعها أعضاءا ،يبعثها
يف صدائق( )3جلد ة ،فرمبا قلت له كأنه مل ييكن يف الدنيا امرأ إل جلد ة!
فيقول «إهنا كانت ،وكانت ،وكان ب منها ولد».

وعن عائشة رضي هللا عنها ،قالت استأذنت هالة بنت جلويلد ،أجلت جلد ة،
على رسول هللا  ،فعرف است ذان جلد ة فاراتا لذل  ،فقال «اللهم

هالة» .قالت ف ر ،:فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريا ،محراء
()4
جلءا منها» (.)5
هللا
أبدل
قد
،
الدهر
يف
هليكت
،
الشدقني
ا

( )1رواه البخاري ( ،)3828ومسل (.)76( )1235
( )2رواه البخاري (.)5118
( )3صدائق أي صديقا.:
( )4محراء الشدقني نسيتها إىل كرب السن؛ ألن من دجلل يف سن الشيخوجلة مع قو بدنه ي لب على
لونه غالباا احلةر املائلة إىل السةر  .كذا قال القرط  ،كةا يف «فتح الباري» (.)221 / 7
( )5رواه البخاري ( ،)3812ومسل ( .)78( )1237ولفظ مسل فاراتد ،ولي فاراتا.
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خيا منها ،قد آمنت يب إذ كفر يب
ويف رواية أمحد «ما أبدلين هللا عز وجل ً
الناس ،وصدقتين إذ كذبين الناس ،وواستين مباهلا إذ حرمين الناس ،ورزقين

هللا أوالدها إذ حرمين أوالد النساء» (.)1
ومل مينعه حبه لعائشة أن ييرد فضل جلد ة ،وميكالا يف قلبه ،ولو يف ذل
املوقف الذي ظهر :فيه غءها ،بل مل ييكت حبه هلا ،وقد مضى على وفاها
أكثر من مخ

سنني! فقال لعائشة «إين قد رزقت حبيها»( .)2فةا أعت

وفاءه ،وما أرحب قلبه ،وما أصدق لسانه ،وما أصرد وأفيح تعبءه .
معربا
إن رسول هللا  ل د غضاضة يف أن حيب زوجه ،وأن ييارحها بذل
ا
عن عاطفة جلء  ،وييكت كثءون سواه عواطفه جتاه أزواجه ل ال خيدش
كربايؤه  ،أو يقل احرامه فيةا حيسبون وه خمط ون( ،)3فقد جاء يف اليحيح
عن عةرو بن العا أنه قال لرسول هللا  أي الناس أحب إلي ؟ قال
«عائشة» (.)4
وقد يتبادر إىل الذهن سؤال وهو ما السر يف اجلتيا عائشة رضي هللا عنها
هبذا احلب اليكبء؟ وا وا أن ظهور النبو يف األرأل أمر اندر ،ل سيةا

( )1رواه أمحد ( .)12862وقال ابن كثء يف «البداية والنهاية» ( )218 / 2تفرد به أمحد،
وإسناده ل نس به.
( )2رواه البخاري ( ،)3828ومسل ( ،)1235كتا فضائل اليحابة ،اب فضائل جلد ة أم
املؤمنني.
(« )3السء النبوية اليحيحة» للدكتور أكرم العةري (.)627 / 1
( )4رواه البخاري ( ،)3661ومسل (.)1382
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وأن الن عليه اليال والسالم هو جلامت األنبياء ،ومن َّ فقد رأى الن عليه
اليال والسالم يف السيد عائشة مزااي كثء تؤهلها للقياد العلةية يف أمور
النساء وشؤولن ،وأن حتةل عنه ما يتعلق بذل من أحيكام ،وهلذا فقد أحبها
ذل احلب ،وجليها هبذا الجلتيا  ،وفضلها على سائر نسائه.
*****
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اثلثًا :وفاؤه حبقوق املعاشرة الزوجية اخلاصة:

ومن متاهر الءية يف احليا الزوجية للنـ  يف جانبهـا اإلنسـاين وفـاؤه 
حبقوق املعاشر الزوجية الاصة.
وابدئ ذي بدء ل بد أن أقرر نن اإلسالم شـرا املباشـر الزوجيـة لالسـتةتاا
الطيــب ،وأابد ممارســتها يف عامــة التــروف واألحـوال ،وجعــل جمــال :احلتــر
حمدود لل اية ،وذل يف فر احليب عندما كل من الزوجني يف حالـة اإلحـرام،
صائةا.
وفيةا إذا كان كل من الزوجني ،أو أحدمها ا
وفيةـا إذا كانــت املـرأ يف حــاليت احلـي والــنف  ،وأعـين املباشــر احملتـور هنــا
ا ةــاا ،بــل إن احلــق تبــارا وتعــاىل قــد قــرر نن حــب الشــهوا :مــن النســاء
وب ال ي
ش ووهوات م وون النس وواء والبن ووي
مت ــع احلي ــا فق ــال {زي وون للني وواس ح و ا
والقنو وواطي المقنطو وورة مو وون ال و و يذهب والف ي
ضو ووة واخليو وول المسو و يوومة واألنوعو ووام

واحلرث ذلك متاث احلياة ال ادنويا و ي
اَّلل عنده حسن الموَب} [لل عةـران

.]14وقـد أكـد النـ  هـذا املعـى عنـدما قـال «الودنيا متواث ،وخوي متوواث
الدنيا املرأة الصاحلة» (.)1
وإذا كانــت املـرأ مــن أفضــل متــع احليــا فــال غرابــة أن يتــدها مــن األمــور الــيت
حبب ــت إىل النـ ـ  ،وه ــو أم ــر يتف ــق م ــع الفط ــر الس ــليةة ،ويتج ــاو م ــع
اإلنسانية اليكاملة اليت مثلها رسول هللا .

ب من دنياكم :النساء
عن أن  قال قال رسول هللا « حبب إ ي
( )1رواه مسل (.)2267
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والطيب ،وجعلت قرة عيين ِف الصالة» (.)1
إن الن عليه اليـال والسـالم يريـد هبـذا التوجيـه أن ييـرف أمتـه عـن الرهبنـة
الـ ــيت ش ـ ــاعت يف أوس ـ ــاط املت ـ ــدينني يف ال ـ ــدايان :األجل ـ ــرى ،وع ـ ــن الع ـ ــادا:
واألفيك ــار ال ــيت ألفوه ــا وه ــي بعي ــد ك ــل البع ــد ع ــن املنط ــق الس ــلي  ،والفط ــر
املستقيةة.
ولق ــد أراد الي ــحايب ا لي ــل عثة ــان ب ــن متع ــون أن يتبت ــل فنه ــاه رس ــول هللا

 .)2(وقال له «إن هللا قد أبدلنا ِبلرهبانية احلنيفية السمحة» (.)3
وهل ــذا ف ــالزواج م ــن س ــنته  وق ــد نع ـى عل ــى بع ـ

أص ــحابه عن ــدما أراد أل

يتــزوج النســاء ،فقــال « ...أمووا وهللا إين ألخشوواكم هلل وأتقوواكم لووه ،لكووين
أصوووم وأفطوور ،وأصوولي وأرقوود ،وأتووزوج النسوواء ،فموون ر ووب عوون سوون
فليس مين» (.)4
ويف ه ـ ــذا اإلط ـ ــار نفهـ ـ ـ قول ـ ــه  عن ـ ــدما أراد ق ـ ــال «وِف بض و ووع أح و وودكم
صدقة» ،قالوا اي رسول هللا ،أأييت أحدان شهوته وييكون له فيها أجر؟ قال
«أرأيتم لو وضعها ِف حرام أكان عليه فيهوا وزر؟ فكوذلك إذا وضوعها ِف
احلالل كان له أجر» (.)5
( )1رواه أمحد ( ،)21112( ،)21113والنسائي ( ،)61 -62 /7واحلاك (،)261 / 1
وصححه ،والضياء يف «املختار » ( ،)2737وصححه ،وقواه الذه يف «امليزان» (،)277 /1
وحسنه ابن حجر يف التلخيس (.)226/3
( )2رواه مسل (.)2211
( )3رواه الطرباين من طريق سعيد بن العا كةا يف فتح الباري (.)362 /22
( )4رواه البخاري ( ،)5163ومسل (.)2212
( )5رواه مسل (.)2116
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فقــد عـ َّـد الن ـ  ا ةــاا عبــاد مــن العبــادا :الــيت ي ـؤجر فاعلهــا ،و َّ
أن مــن
قير يف أداء احلقـوق املرتبـة عليـه ،يـدل علـى ذلـ قولـه 
قير فيها فقد َّ
َّ
«وإن لزوجك عليك حقا.)1( » ...

ومل ييكتف الن  بتقريره حقا ،بل ذهب إىل أبعد من ذل عندما َّ
عد
املرأ الياحلة من السعاد  ،وبذل أصبح مفهوم السعاد عند الن  لي
حميورا يف اللذا :املعنوية كةا هو مذهب الفالسفة ،وإوا يشةل اللذائذ
ا
احلسية ،واملعنوية مع ا ،يقول عليه اليال والسالم «أربع من السعادة:
املرأة الصاحلة ،واملسكن الواسع ،واجلار الصاحل ،واملركب
اهلينء.)2(» ....
ول نس أن أذكر واذج مـن احليـا الزوجيـة الاصـة عنـد النـ رسـول هللا 
وهي مبثابة ا انب التطبيقي ملا قررته لن افا من مفاهي حول املعاشر الزوجيـة،
وه ــي حب ــد ذاه ــا كافي ــة ليطَّل ــع املس ــل عل ــى هدي ــه  يف مث ــل ه ــذا املوض ــوا
احلســاس ،ومــن َّ يتــابع الطريــق مبفــرده ضــةن اإلطــار الــذي ريــه الن ـ عليــه
اليال والسالم له.
 -1وفاؤه  حبق املرأة من املباشرة:

«أن نـ هللا  كـان يطـوف

يدل علـى ذلـ مـا جـاء عـن أنـ بـن مالـ
على نسائه يف الليلة الواحد  ،وله يوم اذ تسع نسو »(.)3

( )1رواه البخاري (.)2175
( )2رواه أمحد ( ،)2225وابن حبان ( ،)2131واللفظ له ،واحلاك (.)261 / 1
( )3رواه البخاري ( ،)182ومسل (.)311
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ق ــال احل ــافظ اب ــن حج ــر رمح ــه هللا «ك ــان  م ــع كون ــه أجلش ــى الن ــاس هلل
وأعلةه ـ ـ بـ ــه ييكثـ ــر الت ــزوييب مليـ ــلحة تبليـ ــإ األحيكـ ــام ال ــيت ل يطلـ ــع عليهـ ــا
الرجال ،وإلظهار املعجز البال ة يف جلرق العاد  ،ليكونه كان ل د ما يشبع
ـءا  ،ويواصــل،
بــه مــن القــو :غالباـا ،وإن وجــد كــان يــؤثر نكثــره  ،وييــوم كثـ ا
ومع ذل فيكان يطوف على نسائه يف الليلة الواحد .
ووق ـ ــع يف الش ـ ــفاء أن الع ـ ــر كان ـ ــت ق ـ ــدد بيكث ـ ــر النيك ـ ــاد لدللت ـ ــه عل ـ ــى
الرجولية.
قائال ومل تش له كثرهن عن عباد ربه» (.)1
أضاف ا
 -2وعلى الزوجة الصاحلة أن هتيئ نفسها لزوجها ،وتستعد له:

وقــد كانــت أمهــا :املــؤمنني ل يقضــني مــا علــيهن مــن صــيام رمضــان إل يف
شعبان وما مينعهن سوى الش ل ابلن .
يــدل علــى ذل ـ مــا جــاء عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا ألــا قالــت إن كانــت
إحــداان لتفطــر يف زمــان رســول هللا  ،فةــا تقــدر علــى أن تقضــيه مــع رســول
هللا  حىت أييت شعبان (.)2
قال الراوي الش ل برسول هللا  أي ما مينعهن من ذلـ سـوى النشـعال
برسول هللا .
ق ـال الن ــووي رمح ــه هللا إن ك ــل واح ــده م ــن نس ــائه  كان ــت مهي ــه نفس ــها
لرسول هللا  لستةتاعه يف مجيع أوقاها إن أراد ذل  ...وهذا من األد .

(« )1فتح الباري» ()356 /22
( )2رواه مسل (.) 251() 2226
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وإوا كانت تيومه يف شعبان؛ ألنه  كان بيوم معت شعبان ،فال حاجـة
له فيهن حين اذ من النهار(.)1
 -3ويدخل ِف ِبب االستعداد :تزيي املرأة وجتملها:
يدل على ذل ما جاء يف حديث جابر قال قفلنا مع الن  من غزو فلةا

ليال  -أي عشاء  -لكي متتشط
ذهبنا لندجلل قال «أمهلوا حىت تدخلوا ً
الشعثة وتستحد املغيبة»(.)2
ليال ،فال أيتي أهله طروقًا ،حىت تستحد املغيبة،
ويف رواية «إذا قدم أحدكم ً
ومتتشط الشعثة»(.)3

ومع الشعثة :أي املرأ اليت اغرب وتلبد شعر رأسها حىت تيلح من شألا.
ومع تستحد املغيبوة أي تسـتعةل املـرأ الـيت غـا عنهـا زوجهـا احلديـد وهـي
املوسى وذل يف حلق العانة.
فعلــى املســل أن يعلـ أهلــه مبجي ــه حــىت تســتعد وتتـزين وتتجةــل قبــل قدومــه ،ول
يفاج ها ابلدجلول عليها ،وهي يف حالة ل حيب أن يراها عليها.
فالرسول عليه اليال والسـالم يف هـذا التوجيـه احليكـي أيمـر األزواج ابلتةهـل يف
دجلول املدينة حىت تتهيأ الزوجا :لالستقباهل .
قال احلافظ ابن حجر ألنه د أهله على غء أهبة من التنتف والتزين

( )1شرد صحيح مسل (.)11 / 8
( )2رواه البخاري ( ،)5171ومسل (.)2118
( )3رواه مسل (.)281( )2118
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املطلو يف املرأ فييكون سبب النفر بينهةا(.)1
 -4وال أبس من تكرار اجلماث ِف الليلة الواحدة:
يدل على ذل ما جاء عن الن  أنه قال «إذا أتى أحدكم أهله مث أراد أن
يفعل فليتوض » (.)2

ويف رواية ابن جلزمية «فانه أنشط للعود» .قال احلافظ ابن حجر استدل ابن

جلزمية على أن األمر ابلوضوء للند ل للوجو مبا رواه من الزايد فإنه أمشط
أيضا على أنه ل ء
للعود ،فإلا تدل على أن األمر لكرشاد أو للند  ،ويدل ا
الواجب ما رواه الطحاوي من أن الن  كان امع يعود ول يتوضأ(.)3
ويف كل ما تقدم ما يدل على أن ا ةاا حق من حقوق الزوجة ،و ب الوفاء
به ،وأن التقيء بذل يعرأل احليا الزوجية ليكثء من املخاطر ،وقد ييكون سبباا
من أسبا املشيكال :الزوجية.
بـيد أن الشريعة مل حتدد يف ذل حدا ،بل أن ذل داجلل يف عةوم قوله تعاىل
{وعاشروه ين ِبلمعروف} [النساء .]19
وقد س ل الشيخ ابن تيةية عن الرجل إذا صرب على زوجته الشهر والشهرين ل
يطؤها ،فهل عليه إ أم ل؟ وهل يطالب الزوج بذل ؟

ف جاب :ب على الرجل أن يطأ زوجته ابملعروف ،وهو من أوكد حقها

(« )1فتح الباري» (.)151/1
( )2رواه مسل (.)613
(« )3فتح الباري» (.)33/1
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عليه ،أعت من إطعامها.
والوطء الواجب ،قيل أنه يف كل أربعة أشهر مر .
وقيل بقدر حاجتها وقدرته ،كةا يطعةها بقدر حاجتها وقدرته ،وهذا أصح
القولني(.)1
بينةا قال ابن حزم وفرأل على الرجل أن امع امرأته اليت هي زوجته.
وأدىن ذل مر يف كل طهر إن قدر على ذل  ،وإل فهو عا ا هلل تعاىل،
برهان ذل

قوله تعاىل {فاذا تط يهرن ف توه ين من حيث أمركم} [البقر

.)2(]222
 -5ومن األمور ال كان رسول هللا  يؤكد عليها ِف احلياة الزوجية
اخلاصة :املالعبة واملضاحكة بي الزوجي:
يدل على ذل ما جاء يف حديث جابر  أنه قال قال ين رسول هللا 

«تزوجت اي جابر».
فقلت نع .

فقال «أبكراً أم ثيباً؟».

قلت بل ثيباا.
قال «فهالي جارية تالعبها وتالعبك ،وتضاحكها وتضاحكك؟» (.)3
(« )1جمةوا فتاوى ابن تيةية» (.)172/31
(« )2احمللى» (.)272 /1
( )3رواه البخاري ( ،)5171ومسل (.)2118
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 -6ومن األمور ال كان يفعلها رسول هللا ِ ف حياته الزوجية اخلاصة
التقبيل:

يدل على ذل
اليال .)1( »...

ما جاء عن عائشة «أن الن  قبَّل بع

وكان يقبل ويباشر حىت وهو صائ  ،يدل على ذل

نسائه جلرج إىل

ما جاء عن عائشة رضي

هللا عنها قالت «كان الن  يقبل ويباشر وهو صائ  ،وكان أمليكيك

إلربه»()2؛ أي حاجته.

وفد أشار :السيد عائشة بقوهلا «وكان أمليكيك إلربه» إىل أن اإلابحة ملن
ييكون مال ايكا لنفسه دون من ل أيمن من الوقوا فيةا حيرم؛ وهو هنا ا ةاا.
ومن هنا اجلتلف الفقهاء يف حيك القبلة واملباشر دون ا ةاا للةسل اليائ
فةنه من قال ابلتفريق املذكور لنفا  ،ومنه من أابحها مطلقا ،ومنه من فرق
بني الشا والشيخ ،فيكرهها للشا جلشية الوقوا يف احملذور وأابحها للشيخ،
ومنه من كرهها مطل اقا وه املاليكية(.)3
وإذا كان التقبيل املذكور كان يقع منه  يف العباد  ،أو قبل الروج للعباد ،
فةا ابل يف استعةال ذل يف غء أوقا :العباد .

( )1رواه الرمذي ( ،)75وأبوداود ( ،)278والنسائي ( ،)271وابن ماجه (.)511
( )2رواه البخاري ( ،)2117ومسل (.)2216
( )3انتر «فتح الباري» ( ،)622/5ولالطالا على أدلة هذه األقوال ومناقشتها ينتر كتب الفقه
اإلسالمي.
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 -7ومن األمور ال كان يفعلها رسول هللا ِ ف حياته الزوجية ،املالطفة
ِف الطعام والشراب:

أانوله
يدل على ذل ما جاء عن عائشة ألا قالت كنت أشر وأان حائ
أتعرق العرق  -أي لجلذ اللح
يف ،فيشر  ،و َّ
الن  فيضع فاه على موضع َّ
من العرق أي العت الذي أجلذ منه معت اللح وبقيت عليه بقية  -وأان
يف(.)1
حائ  ،أانوله الن  فيضع فاه على موضع َّ
ومالطفة الن  لعائشة يف الطعام والشرا يف حالة احلي كان له من الن
شائعا عند اليهود من أن املرأ إذا
 مقيد لجلر ا
أيضا ،وهو الرد على ما كان ا
حاضت مل يؤاكلوها ،ومل امعوها يف البيو .:وعندما سأل أصحا الن 
عن ذل

نزل قول هللا تعاىل {ويس لونك عن المحي

فاعتزلوا النساء ِف المحي

قل هو أ ًذ

وال توقربوه ين ح يىت يطهرن فاذا تط يهرن ف توه ين

اَّلل إ ين ي
من حيث أمركم ي
ب المتطهرين} [البقر
يوابي وحي ا
ب التو ي
اَّلل حي ا
 .]222فقال رسول هللا « اصنعوا كل شيء إال النكاح»(.)2

وهلذا عندما سأل رجل رسول هللا  ما حيل ين من امرأيت وهي حائ ؟ قال

«لك ما فوق اإلزار»( .)3بل إن الن عليه اليال والسالم حي
رفع اللقةة إىل ف
( )1رواه مسل (.)22( )311
( )2رواه مسل (.)311
( )3رواه أبو داود (.)217

الزوج على
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الزوجة ويعد ذل عباد من العبادا :اليت يؤجر فاعلها.
يــدل علـى ذلـ مــا جــاء عــن ســعد بــن أيب وقــا أنــه قــال قــال رســول هللا
« وإنك مهما أنفقت من نفقة ،فاهنا صودقة ،حوىت اللقموة الو ترفعهوا
ِف امرأتك» (.)1
إَل ي

قال احلافظ ابن حجر «ويف احلديث اإلنفاق يف وجوه الـء؛ ألن املبـاد إذا
قيــد بــه وجــه هللا صــار طاعــة ،وقــد نبــه علــى ذل ـ نقــل احلتــوظ الدنيويــة
العادي ــة وه ــو رف ــع اللقة ــة يف ف ـ الزوج ــة  ،إذ ل ييك ــون ذل ـ غالب ـا إل عن ــد
ـحيحا،
املالعبــة واملةازحــة ،ومــع ذل ـ فيــؤجر فاعلــه إذا قيــد بــه قيـ اـدا صـ ا
فيكيف مبا هو فوق ذل » (.)2

 -8ومن األمور ال كان يفعلها رسول هللا ِ ف حياته الزوجية ،القرب
من زوجته:
يدل على ذل ما جاء عن عائشة رضي هللا عنهـا قالـت جلرجنـا مـع رسـول
اضعا رأسه على
هللا  يف بع أسفاره .،..فجاء أبو بيكر ورسول هللا  و ا
فخذي قد انم.
فقــال حبســت رســول هللا  والنــاس  ،ليس ـوا علــى مــاء! وجعــل يطعنــين يف
جلاصريت ،فال مينعين من التحرا إل ميكان رسول هللا  على فخذي(.)3

( )1رواه البخاري ( ،)1721ومسل (.)2618
( )2فتح الباري (.)272 / 7
( )3رواه البخاري ( ،)332ومسل (.)367
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 -9ومن األمور ال كان يفعلها رسول هللا ِ ف حياته الزوجيوة اخلاصوة
ا تساله  مع زوجاته:

يدل على ذل ما جاء عن عائشة رضي هللا عنها قالت «كنت أ تسل أان

ورسول  من إانء واحد ،وحنن جنبان»(.)1
ويف رواية فيبادرين حىت أقول دا ين ،دا ين.

وعن ميةونة ألا كانت ت تسل هي والن  يف إانء واحد(.)2
وعن أم سلةة ألا كانت هي ورسول هللا  ي تسالن يف اإلانء الواحد من
ا نابة(.)3
وأجلت هذه الفقر بنيو نفيسة يف هذا املوضوا سجلها لنا الشيخ ابن القي
يف كتابه النافع «زاد املعاد» فقال رمحه هللا

«وأما ا ةاا والباه ،فيكان هديه  فيه أكةل هدي ،حيفظ به اليحة وتت به
اللذ وسرور النف  ،وحييل به مقاصده اليت وضع ألجلها؛ فإن ا ةاا وضع
يف األصل لثالثة أمور هي مقاصده األصلية
أحدها حفظ النسل.
الثاين إجلواج املاء الذي يضر احتباسه واحتقانه جبةلة البلدن.
الثالث قضاء الوطر ،ونيل اللذ  ،والتةتع ابلنعةة ،وهذه وحدها هي الفائد
اليت يف ا نة ،إذ ل تناسل هناا ،ول احتقان يستفرغه اإلنزال.
( )1رواه مسل (.)312
( )2رواه مسل (.)311
( )3رواه مسل (.)312

األساليب النبوية

27

وفضالء األطباء يرون أن ا ةاا من أحد أسبا حفظ اليحة.
ب مو وون دنيو وواكم النسو وواء
ول ــذل ك ــان  يتعاه ــده وحيب ــه  ,ويق ــول «حبو ووب إ ي
والطيب.)1( »..

وقال أيض ا «ومما ينب ي تقدميه على ا ةاا مداعبة املرأ  ،وتقبيلها ،ومس
لسالا ،وكان رسول هللا  يالعب أهله ،ويقبلها.
وروى أبو داود يف سننه أنه  كان يقبل عائشة وميس لسالا» (.)2
مستفرش ـ ـا هلـ ــا بع ــد املالعب ــة
«وأحس ــن أش ــيكال ا ةـ ــاا أن يعل ــو الرج ــل امل ـ ـرأ ،
ا
اشا ،كةا قال رسول هللا « الولد للفراش» ،وقد
والقبلة ،وهبذا ييت املرا فر ا

قال تعاىل {ه ين لباس لكم وأنوتم لباس هل ين} [البقر .]187

وأكةل اللباس وأسب ه على هذا احلال.
وشرعا ،فإنه مضر جدا ،واألطباء قاطبة حتذر
طبعا ا
ومجاا احلائ حرام ا
منه» (.)3

( ،118/2 )1وقد تقدم خترييب احلديث.
( ،132/2 )2واحلديث أجلرحه أمحد ( ،)12126وأبو داود ( ،)1386وابن جلزمية (،)1113
ليكنه قال اب الرجلية يف مس لسان املرأ ..
إن جاز الحتجاج مبيدا أيب حيىي  -أحد روا احلديث عن عائشة  -فإين ل أعرفه بعدالة ول جرد.
وضعف الشيخ شعيب األرنؤوط لفتة «وميص لساهنا» ،وقال عن إسناد هذا احلديث فاإلسناد
مسلسل مبن ل حيتيب مبا انفرد به ،وقد انفردوا بلفتو وميس لسالا.
( ،132/2 )3وحديث الولد للفراش ،رواه البخاري ( ،)1128ومسل (.)2257
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«وأما الدبر ،فل يبح على لسان ن من األنبياء ،وقد قال رسول هللا 
«ملعون من أتى املرأة ِف دبرها» (.)1

***

( ،135/2 )1وحديث «ملعون من أتى املراة » ..رواه أمحد ( )1733و( ،)21116وأبو داود
( ،)1261وصحح البوصءي إسناده.
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املبحث الثالث
تعامل النب  مع زوجاته ِف اجلانب التعاوين
من متاهر الءية عند رسول هللا  يف تعامله مع زوجاته يف جانبه التعاوين
أولا أنه كان يعاون أهله يف املنزل ،وهـذا يـدل علـى مشـاركته  أهلـه يف تـدبء

شؤون املنزل ،مع كثر األعباء امللقا على عاتقه
عـن األسـود قــال ســألت عاشــة مــا كــان النـ  ييــنع يف بيتــه؟ قالــت كــان
ييك ــون يف مهنـ ـة أهل ــه  -تع ــين جلدم ــة أهل ــه  -ف ــإذا حض ــر :الي ــال جل ــرج إىل
اليال (.)1
ويف رواي ــة قال ــت ك ــان بش ـ اـرا م ــن البش ــر ،يفل ــي ثوب ــه ،وحيل ـ ـب ش ــاته ،وخيـ ــدم
نفسه(.)2
ويف روايــة قالــت كــان خيـيط ثوبــه ،وخييــف نعلــه ،ويعةــل مــا يعةــل الرجــال يف
بيوه (.)3

ق ـال احلــافظ ابــن حجــر قولــه يف «يف مهنــة أهلــه» بفــتح املــي وكســرها وســيكون
اهلــاء ،وقــد فســرها يف احلــديث ابلدمــة ،وهــي مــن تفســء لدم بــن أيب إايس شــيخ
( )1رواه البخاري ( ،)676كتا
فخرج.
( )2رواه البخاري يف «األد

أبوا

األذان ،اب

من كان يف حاجة أهله فأقيةت اليال

املفرد» ( ،)522وابن حبان ( )5675يف اب

للةرء أن ل أينف من العةل املستحقر يف بيته بنفسه وإن كان عتية ا يف أعني البشر.
( )3رواه أمحد ( ،)212/6وابن حبان (.)5677

ذكر ما يستحب
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امليــنف ...ويف اليــحاد املهنــة ابلفــتح الدمــة  ,وهــذا موافــق ملــا قالــه ،ليكــن
فسرها صاحب احمليك نجلس من ذل فقال املهنة احلذق ابلدمة والعةل.
قائال
أضاف ا
ويف احلديث الرغيب يف التواضع ،وترا التيكرب ،وجلدمة الرجل أهله (.)1
وقــد كــان عليــه اليــال والســالم يقــول بــذل مــن اب حســن املعاشــر مــع أهلــه،
وإل فالــدارس حليــا الن ـ  ــد أن كتــب الســء ذكــر :أيــاء أكثــر مــن عشــر
فضال عن الدم واملواين(.)2
جلادما :يف بيته اليكرمي  ،هذا ا
***

(«)1فتح الباري» (.)263/1
( )2انتر كتا «أسد ال ابة يف أياء اليحابة» لبن األثء ،وقد كان عةر بن عبد العزيز رمحه هللا
شديد العتناء مبواين رسول هللا  حيب أن يعرفه  ،وحيسن إليه .
وكتب أايم جلالفته إىل أيب بيكر بن حزم أن يفيح له عن مواين رسول هللا  الرجال والنساء
وجلدامه.
وانتر «الطبقا :اليكربى» لبن سعد ( ،)217/2و«البداية والنهاية» لبن كثء (.)325/5

وقد كتب السخاوي كتاابا حافالا هبذا املوضوا ياه «الفخر املتواين فيةن انتسب إىل الن  من
الدم واملواين» فارجع إليه.
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ومن األمثلة على هذا ا انب.
اثنيًا :التعاون على اخلي

ل بد وُنن نتحدث عـن تعامـل النـ  مـع زوجاتـه يف جانبـه التعـاوين أن نشـء
إىل أمر غاية يف األمهية أل وهو التعاون على الء فيةـا يرضـي هللا ميـداقاا لقولـه

تعـاىل {وتوعواونوا علووى الوب والتويقوو } [املائــد  .]2وأي تعـاون أعتـ مــن
تعاون الزوجني على أمر من أمور اآلجلر  ،وهذا ما يعلةنا إايه رسول هللا .
يدل على ذل ما جاء عن ثوابن قال قال رسول هللا « ليتخذ أحدكم

واان ذاكو ًورا ،وزوجووة تعينووه علووى أموور اْلخوورة» (.)1ومــا جــاء
واكرا ،ولسو ً
قلبًوا شو ً

عــن أيب هري ــر قــال ق ــال رســول هللا « رح ووم هللا رج و ًوال ق ووام م وون اللي وول
فصلى ،وأيقظ أمرأته فصلت ،فان أبت نضح ِف وجهها املواء ،ورحوم هللا
امو ورأة قاموووت مو وون الليو وول فصو وولت وأيقظو ووت زوجهو ووا فص وولى ،فو ووان أَب

نضووحت ِف وجهووه املوواء» (.)2ومــا جــاء عــن أيب ســعيد قــال قــال رســول هللا
« إذا استيقظ الرجل من الليل ،وأيقظ أهله ،فصوليا ركعتوي كتبوا مون
كثيا والذاكرات» (.)3
الذاكرين هللا ً

بل إن الن عليه اليال والسالم كان يطبق ذل عةليا ،ويضر لنا

( )1رواه أمحد ( ،)11237وابن ماجه (.)2856
( )2رواه أمحد ( ،)7221وأبو داود ( )2318وابن ماجه (.)2336
( )3رواه أبو داود ( )2311وابن ماجه ( ،)2335واللفظ له ،وابن حبان (.)1561
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أروا األمثلــة يف تعــاون الــزوجني علــى ال ـء ،يــدل علــى ذل ـ مــا جــاء ع ــن
عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــت «كــان النـ  إذا دجلــل العشــر شــد م ــزره،
وأحيا ليله ،وأيقظ أهله» (.)1
وحتدثنا أم سلةة رضي هللا عنها زوج الن  عن موقـف مـن هـذه املواقـف

فزعـا ،يقــول «سووبحان هللا! موواذا أنووزل
فتقــول اســتيقظ رســول هللا  ليلــة ا
هللا من اخلزائن؟ ،وماذا أنزل من الفونت؟ ،مون يووقظ صوواحب احلجورات؟
رب كاسو ووية ِف الو وودنيا عاريو ووة ِف
 -يريو وود أزواجو ووه  -لكو ووي يصو وولي  -ي

اْلخرة»(.)2

وحتدثنا أم املؤمنني جويرية عـن موقـف لجلـر مـن مواقـف النـ  مـع زوجاتـه
يف جانــب مــن جوانــب التعــاون علــى الــرب والتقــوى ،وكيــف كــان يعلةهــن مــا
يرفع منزلتهن عند هللا نيسر سبيل ،وأسهل طريق
فقد جلـرج النـ  مـن عنـدها بيكـر حـني صـلى اليـبح ،وهـي يف مسـجدها
رجع بعد أن أضحى ،وهي جالسة.

فقال «ما زلت على احلال ال فارقتك عليها؟».
قالت نع .

قال الن « لقد قلت بعدك أربع كلمات ثالث مرات ،لوو وزنوت مبوا

قلت منوذ اليووم لووزنتهن :سوبحان هللا وحبموده عودد خلقوه ،ورضوا نفسوه،
وزنة عرشه ،ومداد كلماته» (.)3
( )1رواه البخاري ( ،)1112ومسل (.)2272
( )2رواه البخاري (.)7161
( )3رواه مسل (.)1716
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ومن األمثلة على التعاون
اثلثًا :التشاور بي الزوجي

أيض ــا التش ــاور ب ــني ال ــزوجني يف القض ــااي ال ــيت هـ ـ
وي ــدجلل يف اب التع ــاون ا
األس ــر  ،أو هـ ـ اعتة ــع؛ ذل ـ ألن األم ـر ابلش ــورى أم ــر ع ــام يش ــةل مجي ــع
اعــال :داجلــل األســر وجلارجهــا ،ويف األمــور الاصــة والعامــة امتثـ اـال لقولــه
تعـاىل {وأمرهم شور بويونوهم} [الشـورى  ،]38وحسـبنا يف ذلـ تلـ

املشور اليت قدمتها أم سلةة لرسول هللا  يوم احلديبية
عن املسور بن خمرمة ومروان بـن احليكـ قـال « ..فلةـا فـر  -أي رسـول هللا
 - مــن قضــية اليكتــا  -أي كتــا صــلح احلديبيــة  -قــال رســول هللا 
ألصحابه «قوموا فاحنروا مث احلقوا».
قال فوهللا ما قام منه رجل حىت قال ذل ثالث مرا ،:فلةـا مل يقـ مـنه
أحد دجلل على أم سلةة فذكر هلا ما لقي من الناس.
أحدا منه كلةة،
فقالت أم سلةة اي ن هللا أحتب ذل  ،أجلرج ل تيكل ا
حــىت تنحــر بــدن  ،وتــدعو حالقـ فيحلقـ  ،فخــرج فل ـ ييكلـ أحـ اـدا مــنه
حىت فعل ذل ُ ،نر بدنه ،ودعا حالقه فحلقه ،فلةا رأوا ذل قاموا فنحروا،
بعضا.)1( » ..
وجعل بعضه حيلق ا
ويتأك ــد مث ــل ه ــذا التش ــاور يف القضـ ـااي ال ــيت هلـ ـا أث ــر كب ــء يف حي ــا األبن ــاء
والبنا :ومستقبله  ،يـدل علـى ذلـ مـا جـاء عـن أنـ قـال جلطـب رسـول
هللا  على جليبيب امرأ ا من األنيار إىل أبيها.
( )1رواه البخاري (.)1731
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قال حىت أستامر أمها  -أى حىت أستشء أمها .-
قال «فنعم إذًا».

قال فانطلق الرجل إىل امرأته فذكر ذل هلا.)1( » ..
ويف رواية أجلرى

قال قال رسول هللا  لرجل من األنيار «زوجين ابنتك».
فقــال نع ـ وكرامــة اي رســول هللا ،ونـع ـ عيــين  -أي نيكرم ـ  ،ونســر عين ـ
هبا.-

قال «إين لست أريدها لنفسي».
قال فلةن اي رسول هللا؟
قال «جلليبيب».

قال فقال اي رسول هللا أشاور أمها.
فأتى أمها ،فقال رسول هللا  خيطب ابنت .
فقالت ونعةت عيين ،زوج رسول هللا .
فقال أنه لي خيطبها لنفسه ،إوا خيطبها ليبيب.
قالت حلقى أجليبيب...؟
ل ،لعةر هللا ،ل أزوج جليبياا.
فلةا قام أبوها ليأيت الن  قالت الفتا من جلدرها ألمها
من جلطبين إلييكةا؟ قال رسول هللا .

( )1رواه أمحد ( ،)21313وابن حبان (.)2153
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قالــت أتــردون علــى رســول هللا  أمــره ،ادفعــوين إىل رســول هللا  فإنــه لــن
فزوجه ـ ـ ـ ــا
يض ـ ـ ـ ــيعين ف ـ ـ ـ ــذهب أبوه ـ ـ ـ ــا إىل النـ ـ ـ ـ ـ  فق ـ ـ ـ ــال شـ ـ ـ ـ ـأن هب ـ ـ ـ ــاَّ ،
جليبيباا.)1(» ...

وقد جاء يف هذا املعى حديث لجلـر يقـول فيـه النـ « آموروا النسواء ِف

بناهتن» (.)2
***

( )1رواه أمحد ( .)21821وقوهلا «حلقى» تقال يف األمر يعجب منه ،وانتر «النهاية» ماد
حلق.
( )2رواه أبو داود (.)1188
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املبحث الرابع
تعامل النب ِ ف اجلانب اجلماب
متهيد:
كــان رســول هللا  أمجــل النــاس ،وكــان مــع هــذا ا ةــال أني اق ـا ،ل يطيــق مــا

ـتجةال وقــد ظهــر جتةلــه  يف شــؤونه
يتنــا مــع هــذه األانقــة ،وكــان  مـ ا
كافة ،وهلذا كان لبـد لنـا مـن الوقـوف علـى مفـردا :التجةـل يف حياتـه ،
ليقتدي هبا املسل يف حياته الزوجية.
ابرزا يف حيا الن  بيور عامة إل أننا نستطيع
والتجةل وإن كان عنو ااان ا
أن نســتفيد منــه يف حياتــه الزوجيــة بيــور جلاصــة ،ذاا ألن احليــا الزوجييــة
هي اللبنة األوىل يف اعتةع ،ويتاد اإلنسان فيها عنوان على يتاحه يف حياته
الجتةاعية بيور عامة.
ونســتطيع أن نتعــرف علــى مفــردا :التجةــل يف حيــا الن ـ  مــن جــانبني،
مها

-1

تنظفه.

-2

اهتمامه مبظهره اخلارجي.

أوال :تنظفه :
ً
رعايت ــه  ةي ــع وس ــائل التنتي ــف يف س ــائر أعض ــاء جس ــده أم ــر واض ــح غاي ــة
الوضود يف سءته  بل إن الن عليه اليال والسالم رعى هذا ا انب
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رعاية جلاصة عندما عـده مـن جليـال الفطـر الـيت كـان أيمـر هبـا .ومعـى الفطـر
أي السنة القدمية اليت اجلتارها األنبياء ،واتفقت عليها الشرائع ،وكألـا أمـر جبلـي
فطروا عليه ،لييكونوا على أكةل اليفا :وأشرفها صور (.)1
وجليال الفطر كثء منها ما جاء عن عائشة أن الرسول  قال

«عشر من الفطورة :قوص الشوارب ،وقوص األاوافر ،و سول الوباجم -

وهو ووي عقو وود األصو ووابع ال و و ِف اهو وور الكو ووف -وإعفو وواء اللحيو ووة ،والسو ووواك،
واإلستنشاق ،ونتف اإلبط ،وحلق العانة ،وانتقوا

املواء  -أي االسوتنجاء-

 ،ق ـ ـ ـ ــال مي ـ ـ ـ ــعب-أح ـ ـ ـ ــد روا احل ـ ـ ـ ــديث -ونس ـ ـ ـ ــيت العاش ـ ـ ـ ــر إل أن تيك ـ ـ ـ ــون
املضمضة»(.)2
ومــن وســائل التنتيــف الوضــوء مخ ـ م ـرا :يف اليــوم والليلــة ،لقولــه تعــاىل {اي

ص ووالة فا س وولوا وج وووهكم وأي ووديكم إَل
أياوه ووا الي ووذين آمن وووا إذا قم ووتم إَل ال ي

المرافووق} [املائــد . ]6وإىل مشــروعية الوضــوء مــع كــل صــال ذهــب مجهــور
الفقهـاء إل ألـ اجلتلفـوا يف وصــف هـذه املشـروعية علـى قـولني؛ مـنه مـن ذهــب
إىل الوجو  ،وا ةهور على أنه مندو  ،يف حالة كونه على وضوء.
ومنها احملافتة على غسـل ا ةعـة لقولـه « إذا أراد أحودكم أن أيي اجلمعوة
فليغتسل» (.)3
ومنها احملافتة على نتافة األسنان ،فقد كان  شديد العناية هبا،
( )1انتر ما قيل عن الفطر «فتح الباري» ( ،)336/23وقد أجلر :أمجع ما قيل فيها
( )2رواه النسائي (217/8ـ .)218
( )3رواه مسل (.)822
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يدل على ذل ما جاء عن عائشة رضي هللا عنها قالت «كنا نعد لرسول هللا
 سواكه وطهوره فيبعثه هللا ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوا ،ويتوضأ،
ييلي"(.)1
وكان يقول «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» (.)2

وصائةا ،وعند النتباه من النوم ،وعند
مفطرا
ا
والثابت عنه  أنه كان يستاا ا
الوضوء ،وعند اليال  ،وعند دجلول البيت ،وغء ذل .

اثنيًا :اهتمامه  مبظهره اخلارجي:

ك ــان رس ــول هللا  ميت ــاز ببه ــاء طلعت ــه ،ومج ــال هي ت ــه ،وأانق ــة ملبس ــه ،وطي ــب
رائحتــه ،وترجيــل شــعره ،وســأتناول احلــديث عــن هــذا ا انــب مــن حيــا الرســول
الزوج  من عد زوااي
الزاوية األوَل :عنايته  أبانقة ملبسه:
يتحرى فيهـا صـفة ا ةـال ،يـدل علـى ذلـ
القاعد العامة يف لباسه  أنه كان َّ

ما جاء عنه  أنه قال «اليدخل اجلنة من كان ِف قلبه مثقوال ذرة مون كوب،

فقوال رجوول :إن الرجول حيووب أن يكوون ثوبووه حسونًا ،ونعلووه حسونة ،فقووال :إن
هللا لييل حيب اجلمال.)3( » ...

فيكـان  يتحــرى ا ةــال يف ملبسـه ،واإلانقــة مبتهــره الـارجي ،وعلــى املســل أن
يقتدي برسول هللا  يف ذل  ،وليكن ضةن الضوابط اآلتية
( )1رواه مسل (.)2736
( )2رواه النسائي (.)5
( )3رواه مسل ( ،)12وأبة داود ( ،)2112وغءمها.
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ضوابط اللبس ِف ضوء السنة النبوية
 -1أل ييكــون لباســه مــن احلريــر ،والــديباج ،واإلســتربق ،إبســتثناء الش ـ
القليل من ذل  ،فإنه رجلس فيه.
 -2وأل ينوي به اليالء ول الشهر .

قـال « من لبس ثوب شهرة ألبسه هللا يوم القيامة ثوب مذلوة،
مث تلهب فيه النار» (.)1

وقد كان السلف ييكرهون الشهرتني من الثيا العاين واملنخف .
ـوان ابألل ـوان الاص ــة ابلنس ــاء ،كلب ــاس األمح ــر الق ــاين،
 -3وأل ييك ــون مل ـ ا
ب ــدليل م ــا ج ــاء ع ــن عب ــد هللا ب ــن عة ــرو ق ــال «رلين رس ــول هللا 

ورد ،ق ـ ــال م ـ ــا ه ـ ــذا؟ فانطلق ـ ــت
وعل ـ ـ َّـي ث ـ ــو مي ـ ــبو بعي ـ ــفر مـ ـ ـ َّ
فأحرقتــه ،...فقــال النـ  « أفووال كسوووته بعو أهلووك ،فانووه ال
أبس به للنساء» (.)2
 -4وألييكون مما ل خيتس به اليكفار.

قال عليه اليـال والسـالم «إن هوذه مون لبواس الكفوار فوال تلبسوها».
قال ذل لعبد هللا بن عةرو وقد رأى عليه ثوبني معيفرين» (.)3
 -5وأن يتـذكر عنـد لباسـه نعةـة هللا عليــه لـءبط النعةـة ابملـنع  ،قــال 

ثوِب جدي ًدا فقال :احلمد هلل الذي كساين هذا ورزقنيوه مون
«من لبس ً

ي حول مين وال قوة :فر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر» (.)1

( )1رواه أبو داود (.)2111
( )2رواه أبو داود (.)2165 ،2163
( )3رواه مسل (.)1177
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األلبسة ال كان يلبسها 
ول نس أن نستعرأل  -ولو بشيكل موجز  -أنواا األلبسة اليت كان
عليه اليال والسـالم يلبسـها «كـان أحـب الثيـا إىل النـ  أن
يلبسها احلبـر » (.)2
واحلبـر كةا قـال ابـن بطـال ،وهـي مـن بـرود الـيةن تيـنع مـن قطـن،
وكانت أشرف الثيا عنده .
وييت هبذا الس كةا قال القـرط أللـا حت َّـرب أي تـزين ،والتحبـء
التزين والتحسني(.)3
وح ــىت عن ــد وفات ــه مل يفارقـ ـه ه ــذا الن ــوا م ــن الثي ــا  ،تق ــول الس ــيد
عائش ـ ــة رض ـ ــي هللا عنه ـ ــا «إن النـ ـ ـ  ح ـ ــني ت ـ ــويف س ـ ــجي ب ـ ــربد
حرب » (.)4
ول ووبس حل ووة محو وراء :يــدل علــى ذل ـ مــا جــاء عــن ال ـرباء بــن عــاز  ق ــال
مرجال  -والرجيل تسريح شـعر الـرأس واحليـة
«رأيت الن  وعليه حلة محراء ا
ودهن ــه -مل أر قبل ــه ول بع ــده مثل ــه» (.)5ويف رواي ــة م ــا رأي ــت «م ــا رأي ــت ش ــياا
()6
معا».
أحسن منه» «.واحللة إزار ورداء ،ول تيكون احللة إل اياا للثوبني ا

( )1رواه أبو داود (.)2121
( )2رواه البخاري(.)5823

=

(« )3فتح الباري» (.)133/23
( )4رواه البخاري( ،)5822ومسل (.)123
( )5رواه النسائي(.)5322
( )6رواه البخاري(.)5828
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واحللــة احلة ـراء بــردان ميانيــان منســوجان خبطــوط محــر مــع األســود كســائر الــربود
اليةني ــة ،وه ــي معروف ــة هب ــذا السـ ـ ابعتب ــار م ــا فيه ــا م ــن الط ــوط احلة ــر ،وإل
فاألمحر البحت منهي عنه أشد النهي» (.)1

ويبــدو لــو أن احللــة احلة ـراء املــذكور هلــا مواصــفا :جلاصــة ،وهــي قتــاز نلــا مــن
ـبعا ابحلة ــر  ،ب ــل ه ــو م ــن األلـ ـوان
ذوا :األلـ ـوان اهلادئ ــة؛ إذ إن لول ــا ل ــي مش ـ ا
احلةراء الفيفـة اليـبإ ،وهـي مل تيـبإ كلهـا ،وإوـا فيهـا لـون لجلـر مـن البيـاأل أو
سواد ،ولولا اثبت ل يت ء ،وييبإ غزهلا قبل نسجه.
ولبس  بردين أخضرين:
يــدل علــى ذل ـ مــا جــاء عــن أيب رمثــة قــال رأيــت رســول هللا  خيطــب وعليــه
بردان أجلضران(.)2
والــربد األجلضــر هــو الــذي فيــه جلطــوط جلضــر ،وهــو كاحللــة احلةـراء سـواء ،فةــن
فه ـ مــن احللــة احلة ـراء األمحــر البحــت فينب ــي أن يقــول إن الــربد األجلضــر كــان
أجلضر حبتاا ،وهذا ل يقوله أحد(.)3
ولبس القميص :وهو من أحب الثيا إليه
يدل على ذل ما جاء عن أم سلةة قالـت «كـان أحـب الثيـا إىل رسـول هللا
 القةيس» (.)4
(«)1زاد املعاد»لبن قي ا وزية (.)231/2
( )2رواه النسائي ( ،)5332وأبو داود ( ،)2116وغءمها.
( )3زاد املعاد (.)231/2
( )4رواه أبو داود (.)2112
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وك ـ ــان قةيي ـ ــه م ـ ــن قط ـ ــن ،وك ـ ــان قي ـ ــء الط ـ ــول ،قي ـ ــء اليكة ـ ــني( - )1أي إىل
الرسإ (.-)2
وأجلت هذه الفقر مبا جاء عن ابن عباس رضي هللا عنهةا قال «لقد رأيت على
رسول هللا  أحسن ما ييكون من احللل» (.)3

هــذه أمثلــة علــى األلبســة الــيت كــان يلبســها رســول هللا  ،وعنيــر ا ةــال فيهــا
واضح كةا رأيت ،وهذا هو حمل الشاهد الذي أرد :التدليل عليه.
وإل فهناا أنواا أجلرى من األلبسة اليت كان رسـول هللا  يلبسـها ومـن أمههـا،
أنه « لب ا بة الشـامية ،وكانـت ضـيقة اليكةـني ،وجبـة طيالسـة كسـروانية هلـا
لبـن ـة ديبــاج ،واشــري س ـراويل ،والتــاهر أنــه اش ـراها ليلبســها ،وقــد روي يف غــء
حديث أنه لب السراويل ،ولب اإلزار والرداء ،وإلزاره من نسيب عةان.)4( »..
قال ابن القيم:
«وكان غالـب مـا يلـب هـو وأصـحابه مـا نسـيب مـن القطـن ،ورمبـا لبسـوا مـا نسـيب
من اليوف واليكتان ،قال ابن سءين «وقد حدثين مـن ل أهـ أن النـ  قـد
لب اليكتان ،واليوف والقطن ،وسنة نبينا أحق أن تـتَّبع».

دائةـا أفضـل مـن غـءه
ومقيود ابن سءين هبذا أن أقوامـا يـرون أن لـب اليـوف ا
فيتحرون ـ ـ ــه ،ومينع ـ ـ ــون أنفس ـ ـ ــه م ـ ـ ــن غ ـ ـ ــءه ،وك ـ ـ ــذل يتح ـ ـ ــرون زاي واح ـ ـ ـ اـدا م ـ ـ ــن
( )1زاد املعاد(.)235/2
( )2رواه أبو داود (.)2113
( )3رواه أبو داود ( ،)2137وغءمها.
( )4انتر زاد املعاد (.)235-213/2

األساليب النبوية

63

ـاعا وهي ــا :يــرون أن الــروج عنهــا منيكـ اـرا ،ولــي
ـوما وأوضـ ا
املالبـ ويتحــرون رسـ ا
املنيكر إل التقيد هبا ،واحملافتة عليها وترا الروج عنها.
والي ـوا أن أفضــل الطــرق طريــق رســول هللا  الــيت س ـنَّها ،وأمــر هبــا ،ورغــب
فيها ،وداوم عليها ،وهي
أن هديه يف اللباس أن يلب ما تيسر من اللباس.)1( »...

ب ــل إن النـ ـ  ك ــان أيم ــر ابلتجة ــل ،وحس ــن املته ــر وعن ــدما رأى رج ـ اـال رث

ماال فلي أثره عليك» (.)2
الثيا قال له «إذا أاتك هللا ً

وعد إظهار النعةـة مـن األعةـال احملبوبـة عنـد هللا فقـال «إن هللا حيوب أن يور

أثر نعمته على عبده» (.)3

الزاويووة الثانيووة :عنايتووه بشووعره :كــان النـ  يعتةــي بشــعره جلــء عنايــة«،وكــان

مــن هديــه يف حلــق ال ـرأس تركــه كلــه ،أو أجلــذه كلــه ،ومل حيفــظ عنــه حلقــه إل يف
نس » ()4؛ إذ كان ال الب عليـه تـرا حلقـه ،يـدل علـى ذلـ مـا جـاء عـن أنـ
 قال «كان شعر الن  إىل نيف أذنيه» (.)5وكـان يرجـل نفسـه اتر ،يـدل
على ذل ما جاء عائشة رضي هللا

( )1امليدر السابق (.)238 ،237/2
( )2رواه النسائي(.)5112
( )3أجلرجه الرمذي( ،)1821عن عبد هللا بن عةرو.
( )4زاد املعاد(.)267/2
( )5رواه النسائي(.)5132
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عنها ،عن الن « ،أنه كان يعجبه التيةن ما استطاا يف ترجله ووضوئه» (.)1
وترجله السيد عائشة اتر أجلـرى ( ،)2ليكنـه كـان ل يبـالإ يف ذلـ  ،وينهـى عـن
املبال ة(.)3
قال ابن بطال:

والرجي ــل تس ـريح ش ــعر ال ـرأس واللحي ــة ،ودهن ــه ،وه ــو م ــن النتاف ــة ،وق ــد ن ــد

الشارا إليها ،وقال تعاىل {خذوا زينوتكم عند كل مسج مد} ([ )4األعـراف

.]31

اباب مــن أبـوا تيكرميــه ،وكــان يقــول «موون كووان لووه
وكــان  يعــد العنايــة ابلشــعر ا
شو و ووعر فليكرمو و ووه» ( ,)5ويف ه ـ ــذا احل ـ ــديث دعـ ـ ــو ص ـ ــرحية إىل العناي ـ ــة ابلشـ ـ ــعر

وإصالحه ،ورعايته على الدوام.

«ورأى ررجـ اـال ش ـعثاا قــد تفــرق شــعره فقــال أمووا كووان هووذا يوود مووا يسووكن بووه
شعره» (.)6

( )1أجلرجه البخاري (.)5116
( )2انتر احلديث يف صحيح البخاري (.)5115
( )3عن عبد هللا بن امل فَّل أن الن  كان ينهى عن الرجل إل غبا ،رواه أمحد ( ،)26713وأبو
داود( ،)2251والرمذي ( ،)2756وقال حسن صحيح.
(«)4فتح الباري» (.)381/23

( )5رواه أبو داود ( ,)2151وقال احلافظ ابن حجر يف «الفتح» ( ,)381 /23وسنده حسن.
( )6واحلديث رواه أبو داود ( , )2151عن جابر بن عبد هللا وفيه ورأى رجالا لجلر عليه ثيا
وسخة فقال «أما كان هذا يد ما يغسل به ثوبه».
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ومن متاهر عنايته بشعره أنه  كان يسدل شعره فرقه(.)1
والفرق أن عل شعره فرقتني ،كل فرقة ذؤابة ،وييكشفه عن جبينه(.)2
والسدل أن يسدله من ورائه ،ول عله فرقتني(.)3
الزاوية الثالثة :تطيبه :
كان رسـول هللا  حيـب الطيـب ،وكـان ييكثـر مـن التطيـب ،وكـان أحـب الطيـب
إليه املس  ،وكان ل يرده ( ،)4ويقول «من عرض عليوه رحيوان فوال يورده ،فانوه
خفيف احململ ،طيب الريح» (.)5
الزاويوة الرابعووة :وموون مظوواهر العنايووة مبظهووره اخلووارجي :ذوقووه الرفيووع ِف تعاملووه
مع العطاس والتثاؤب:
من ذل أنه  كان إذا عط غطى وجهه بيده أو ثوبه ،وغ َّ هبا صوته(.)6
وكان ينهى عن التثاؤ  ,وأيمر من غلبه التثاؤ أن ميس بيده علـى فةـه قـال
« إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فان الشيطان يدخل» (.)7

( )1أجلرجه أبو داود ( ،)2285والنسائي (.)5138
(«)2فتح الباري» (.)371/23
( )3زاد املعاد (.)268/2
( )4أجلرجه البخاري( ،)5111والنسائي(.)5158
( )5أجلرجه مسل ( ،)1153والنسائي (.)5151
( )6أجلرجه الرمذي (.)1725
( )7رواه مسل (.)1115
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وأجلت هـذا املبحـث  -تعامـل النـ  مـع زوجاتـه يف ا انـب ا ةـاين  -بيكلةـة
نفيسة سـجلها احلـافظ ابـن حجـر عـن مقاصـد الشـريعة مـن هـذا التجةـل ،فقـال

«ويتعل ــق هب ــذه الي ــال  -أي جلي ــال الفط ــر  -مي ــاحل ديني ــة ودنيوي ــة ت ــدرا
ابلتتب ـ ــع ،منه ـ ــا حتس ـ ــني اهلي ـ ــة ،وتنتي ـ ــف البـ ـ ــدن مجلـ ـ ــة وتفيـ ـ ــيالا ،والحتي ـ ــاط
للطهــارتني ,واإلحســان إىل املخــالط واملقــارن ( ،)1بيكــف مــا يتــأذى بــه مــن رائحــة
كريه ــة ،وخمالف ــة ش ــعار اليكف ــار م ــن اع ــوس واليه ــود والني ــارى وعب ــاد األواثن،
وامتث ــال أم ــر الش ــارا ،واحملافت ــة عل ــى م ــا أش ــار إلي ــه قول ــه تع ــاىل {وص و يووركم
ف حسن صوركم} [غافر  .]64ملا يف احملافتة على هذه اليـال مـن مناسـبة
حسنت صورك فال تشوهوها مبا يقبحهـا ،أو حـافتوا علـى
ذل  ،وكأنه قيل قد َّ
مــا يســتةر بــه حســنها ،ويف احملافتــة عليهــا حمافتــة علــى املــروء  ،وعلــى التــالف
املطلو ؛ ألن اإلنسان إذا بدا يف اهلي ة ا ةيلـة كـان أدعـى إلنبسـاط الـنف إليـه
فيقبل قوله ،وحيةد رأيه ،والعيك ابلعيك » (.)2
وكا قاله احلافظ ابن حجر رمحـه هللا ينطبـق قـام النطبـاق علـى العالقـة بـني الـزوج
والزوج ـ ـ ــة ،ف ـ ـ ــال شـ ـ ـ ـ أن التجة ـ ـ ــل اب م ـ ـ ــن أهـ ـ ـ ـ أبـ ـ ـ ـوا حس ـ ـ ــن املعاش ـ ـ ــر
للزوجة،وص ــدق هللا عن ــدما ق ــال {وعاش ووروه ين ِبلمع ووروف} .كة ــا أن ت ــرا
التجةل اب من أبوا سوء املعاشر (.)3
( )1وهل يوجد خمالط أو مقارن للرجل أكثر من زوجته.
(" )2فتح الباري" (.)335/23

( )3وقد جاء يف هذا املعى حديث عن الن  وهو قوله «ا سلوا ثيابكم وخذوا من

=
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وقــد أطلــت يف هــذا املبحــث ألب ـني هــدي الن ـ  يف التجةــل لســيةا للــزوج؛
وذل ألننا اعتدان أن نرشد الزوجة إىل التزين والتجةـل لزوجهـا ،ول نرشـد الـزوج
لذل .
***

=

شعوركم ،واستاكوا وتزينوا ،وتنظفوا فان بين إسرائيل ل يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم».

وهو حديث ضعيف.ذكره الذه يف «تذكر احلافظ» ( ،)2258/3ويف سنده عبد هللا بن ميةون
القداد ،قال عنه البخاري ذاهب احلديث ،وقال عنه ابن حبان ل وز أن حيتيب مبا انفرد به.

وأورده السيوطي يف «مجع ا وامع» ،ونسبه إىل ابن عساكر عن علي  ، كةا يف «جامع

األحاديث» برق ( )3856برتيب أمحد عبد ا واد.
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املبحث اخلامس
تعامل النب  مع زوجاته ِف اجلانب الرتفيهي
ومن متاهر الءية عند رسول هللا  يف تعامله مع زوجاته يف جانبه الرفيهي
أنه كان أيذن هلن ابللهو املباد ،ويتضح ذل من جلالل الفقرا :اآلتية
 .1إقراره النتر إىل اللهو املباد.
 .2إقراره ياا ال ناء املباد من ا ارية.
 .3ياحه هلن ميياحبة النساء.
 .4ممارسة الرايضة البدنية.
 .5وكان ييحبهن يف سفره ،ويتبادلن أطراف احلديث.
 .6إقراره الدعابة واملزاد ،وتبسةه هلةا.
 .7ياعه طرف األجلبار الجتةاعية منهن.
أحياان ،ول خيتس بطعام طيب
 .8وكان ييحبهن معه يف الولئ
ا
دولن.
***
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أوال :إقراره النظر إَل اللهو املباح:
ً
ويتضح ذل من جلالل املثالني اآلتيني
أ -إقراره  أهله النظر إَل اللهو املباح يوم العيد:
يــدل علــى ذلـ مــا جــاء عــن عاشــة رضــي هللا عنهــا قالــت «...وكــان يــوم عيــد

يلعـ ــب فيـ ــه السـ ــودان ابلـ ــدَّرق()1واحل ـ ـرا  ،فإمـ ــا س ـ ـألت الن ـ ـ  ،وإمـ ــا قـ ــال
«تشتهي تنظرين؟» (.)2

قلــت نع ـ  ،فأقــامين وراءه ،جلــدي علــى جلــده ،وهــو يقــول «دونكووم( )3اي بووين
أرفدة» ( )4حىت إذا مللت قال «حسبك» قلت نع  .قال «فاذهب» (.)5

قال احلافظ ابن حجر «ويف احلديث جواز النتر إىل اللهـو املبـاد ،وفيـه حسـن
جللقه  مع أهله ،وكرم معاشرته» (.)6

( )1الدرق مجع درقة ،وهي ترس مينوا من جلد.

( )2جاء يف رواية النسائي يف «سننه اليكربى» فقال ين الن « اي محياء ،أحتبي أن تنظري
إليهن؟» قلت نع  .قال ابن حجر يف «فتح الباري» ( )511/3إسناده صحيح ،ومل أر يف حديث
صحيح ذكر احلةءاء إل يف هذا.
( )3دونيك ابلنيب على الترفية مبعى اإلغراء ،وفيه إذن وتنهي هل  ،وتنشيط.
( )4بين أرفد قيل هو لقب للحبشة ،وقيل املعى اي بين اإلماء ،وجاء يف رواية فإل بنو أرفد
كأنه يعين أن هذا شأل وطريقته  ،وهو من األمور املباحة فال إنيكار عليه .
( )5أجلرجه البخاري ( ،)1117ومسل ( ،)26( ،)811وغءمها.
(«)6فتح الباري» ( ،)322/1شرد حديث رق (.)252
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ب -ومن َّناذج اللهو املباح :إقراره  أهله على النظر إَل اللهو املباح ِف
ي يوم العيد:

يدل على ذل ما جاء عن عائشة رضي هللا عنها ألا قالت

«وملا قدم وفد احلبشة على رسول هللا  قـاموا يلعبـون يف املسـجد فرأيـت رسـول
هللا  يسرين بردائه ،وأان أنتر إلـيه  ,وهـ يلعبـون يف املسـجد ،حـىت أكـون أان

الذي أسأم ،فاقدروا قدر ا ارية احلديثة السن ،احلريية على اللهو» (.)1

يوم ـا عل ــى اب حج ــريت،
ويف رواي ــة أجل ــرى قال ــت «لق ــد رأي ــت رس ــول هللا  ا
واحلبشة يلعبون حبراهب يف مسجد رسول هللا .)2( »

جالس ـا ،فســةعنا ل طاـا وصــو :صــبيان،
ويف روايــة قالــت «كــان رســول هللا  ا

فقام رسول هللا  فإذا حبشية تزفن  ,واليبيان حوهلا فقال «اي عائشة ،تعواب
ف وانظري ،فجئووت فوضووعت حلي و يي علووى منكووب رسووول هللا  فجعلووت أنظ ور

إليها ما بي املنكوب إَل رأسوه ،فقوال ب« :أموا شوبعت ،أموا شوبعت؟» ،قالـت

فجعلت أقول ل؛ ألنتر منزليت عنده ،إذ طلع عةر ،قال فارف َّ النـاس عنهـا،
قالــت ،فقــال رســول هللا « إين ألر شووياطي األنووس واجلوون قوود فووروا موون
عمر» ،قالت فرجعت» (.)3

ويف رواية أن الن  قال يوم اذ «لتعلم اليهود أن ِف ديننا فسحة ،إين

( )1أجلرجه ابن حبان (.)5826
( )2أجلرجه البخاري ( ،)252ومسل (.)28( ،)811
( )3أجلرجه الرمذي ( ،)3612عن عائشة.ومعى فارف أي تفرق.
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أرسلت حبنيفية مسحة»(.)1
وقد ورد حديث لجلر يبـني لنـا بعـ مـا كانـت احلبشـة تقـول يف لعـبه ذلـ ،
وهــو مــا جــاء عــن أنـ  أن احلبشــة كــانوا يزفنــون بــني يــدي رســول هللا ،
ويتيكلةون بيكالم ل يفهةه ،فقال رسـول هللا « ما يقولوون؟» قـالوا يقولـون

حمةد عبد صاحل(.)2
وقــد اســتنبط احلــافظ ابــن حجــر( )3مــن روايــة «وملــا قــدم وفــد احلبشــة علــى
رسـول هللا  »أن احلادثـة املـذكور وقعـت بعـد فـتح جليـرب ،وقـدوم جعفـر بـن أيب
طالــب إىل املدينــة ،ومــن املعلــوم أن فــتح جليــرب كــان يف شــهر حمــرم ،ســنة ســبع مــن
اهلجر .
وعلى احلديث املذكور اعتةد :يف قوين إقراره  أهله على النتر إىل اللهو
املباد يف غء يوم العيد.
ويشار هنا إىل أنه قد تقدم معنا يف النةوذج األول أن السيد عائشة نتر:
( )1رواه أمحد ( ،)24855وقال الشيخ شعيب إسناده قوي.
( )2أجلرجه ابن حبان ( ،)5845ويف رواية النسائي يف اليكربى ومن قوهل يوم ذ أاب القاس طيباا.
ومعى يزفنون أي يرقيون.
(« )3فتح الباري» (.)697/11
قال رمحه هللا وظاهر الرمجة أن املينف كان يذهب إىل جواز نتر املرأ إىل األجن خبالف عيكسه،
وهي مسألة شهء  ،واجلتلف الرجيح فيها عند الشافعية ،وحديث البا يساعد من أجاز ،وليكن
النووي أجا عن ذل نن عائشة كانت ص ء دون البلو  ،أو كان ذل قبل احلجا  ،وقواه بقوله
يف هذه الرواية« .اقدروا قدر اجلارية احلديثة السن» .ليكن يعيكر عليه أن يف بع
كان بعد قدوم وفد احلبشة ولعائشة يوم اذ ست عشر سنة ،فيكانت ابل ة ،وكان ذل
احلجا .»...

طرقه «أن ذل
بعد
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إىل لعب السودان ،وكان ذل يوم عيد ويف هذا احلديث  -النةوذج الثاين  -ما
أيضــا نتــر :إىل احلبشــة ،وهـ يلعبــون حبـراهب ولــي فيــه
يفيــد أن الســيد عائشــة ا
إشــار إىل أن ذل ـ وقــع يــوم العيــد ،فهــل اي تــرى مهــا قيــة واحــد ؟ هــذا حمتةــل
وليكنين رجحت ألةا قيتان ،وأن اللعب املذكور قد وقع مرتني مـر يـوم العيـد،
وقــد قــام بــه الســودان ومــر اثنيــة عنــد قــدوم جعفــر بعــد فــتح جليــرب ،اعتةــادا علــى
رواية ابن حبان ملا قدم وفـد احلبشـة» ويبـدو ين أنـه قـام بـه الوفـد الـذي وفـد مـن
احلبشة مع جعفر بن أيب طالب  بدليل قوله «قاموا يلعبون» .ويؤيـده روايـة
أن ـ أن احلبشــة كــانوا يزفنــون ،ويتيكلةــون بيكــالم ل يفهةــه »...ممــا يــدل علــى
أل قوم طارئون على املدينة وليسوا من أهلها.
***
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اثنيًووا :وموون األمثلووة علووى اجلانووب الرتفيهووي ،إقوراره  أهلووه علووى مسوواث الغنوواء
املباح من اجلارية يوم العيد:

علي رسول
يدل على ذل ما جاء عن عائشة رضي هللا عنها قالت «دجلل َّ
هللا [ يف يـ ـ ــوم فطـ ـ ــر  -أو أضـ ـ ــحى )1(] -وعنـ ـ ــدي جاريتـ ـ ــان [مـ ـ ــن ج ـ ـ ـواري
األنيار]( )2ت نيان ب ناء بعاث([ ،)3قالت وليستا مب نيتني]( ،)4فاضـطجع علـى
الف ـراش ،وحـ َّـول وجهــه ،ودجلــل أبــو بيكــر فــانتهرين ،وقــال مزمــار الشــيطان عنــد
النـ

 ،)5( !فأقبــل عليــه رســول هللا عليــه الســالم( )6فقــال «دعهمووا اي أِب

بكر ،إن لكل قوم عي ًدا ،وهذا عيدان]( .)7فلةا غفل غةزهةا فخرجتا»(.)8

( )1من رواية البخاري (.)3931
( )2من رواية البخاري (.)952
( )3ويف رواية البخاري ( )952ت نيان مبا تقاولت األنيار يوم بعاث.
ويف رواية أجلرى ( )987جاريتان تدففان وتضرابن.
ويف رواية أجلرى ( )3931وعندها فينتان ت نيان مبا تعازفت األنيار يوم بعاث .ويوم بعاث يوم
مشهور من أايم العر  ،كانت فيه مقتلة عتيةة انتير فيها األوس على الزرج ،وكان قبل اهلجر
بثالث سنني.
( )4من رواية البخاري (.)952
( )5يف رواية أجلرى ( )952أمزامء الشيطان يف بيت رسول هللا  !وذل يف يوم عيد.
ويف رواية أجلرى ( )3931مزمار الشيطان مرتني!
( )6يف رواية البخاري ( ،)987فيكشف الن  عن وجهه.
( )7من رواية البخاري (.)952
مقوسا فهو من زايديت على هذه الرواية ،وليكن مجيع هذه
( )8أجلرجه البخاري ( ،)949وما كان ا
األلفاظ من صحيح البخاري.
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قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا «ويف هذا احلديث من الفوائـد الرفـق ابملـرأ ،
واستجال مودها ،وفيـه أن إظهـار السـرور يف األعيـاد مـن شـعار الـدين ،وفيـه
مشروعية التوسعة على العيال يف أايم األعياد ننواا ما حييل هل ببسط الـنف ،
وترويح البدن من كلف العباد .
واستدل به على جواز ياا صو :ا ارية ابل ناء ولو مل تيكن مملوكة؛ ألنه 
مل ينيكــر علــى أيب بيكــر ياعــه بــل أنيكــر إنيكــاره ،واســتةرات إىل أن أشــار :إليهةــا
عائشة ابلروج ،ول خيفى أن حمل ا واز ما إذا أمنت الفتنة بذل »(.)1
ومع ــى قول ــه «ليس ــتا مب نيت ــني»؛ أي ليس ــتا مم ــن يع ــرف ال ن ــاء كة ــا يعرف ــه
امل نيا :املعروفا :بذل  ،وهذا منهـا حتـرز عـن ال نـاء املعتـاد عنـد املشـتهرين بـه،
وهــو الــذي حيــرا الســاكن ،ويبعــث اليك ــامن ،وهــذا النــوا إذا كــان يف شــعر في ــه
وصف حماسن النساء والةر ،وغءمها من األمور احملرمة ل خيتلف يف حترميه(.)2
قال اإلمام املهلب بن أمحد بن أيب صفر (435 :هـ)
«وكان أهل املدينة على سء من أمر ال ناء واللهـو ،وكـان النـ  وأبـو بيكـر
على جلالف ذل  ،ولذل أنيكر أبو بيكر امل نيتـني يف بيـت عائشـة؛ ألنـه مل يرمهـا
قب ـ ـ ــل ذل ـ ـ ـ حبض ـ ـ ــر الن ـ ـ ـ  ،ف ـ ـ ــرجلس يف ذل ـ ـ ـ للعي ـ ـ ــد ،ويف ولئ ـ ـ ـ إع ـ ـ ــالن
النيكاد»(.)3
****
(« )1فتح الباري» (.)499/3
( )2هذا التفسء من كالم اإلمام القرط رمحه هللا كةا يف «فتح الباري» (.)498/3
( )3انتر شرد صحيح البخاري لكمام علي بن جللف بن بطال (.)549/2
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اثلثًا :مساحة هل ين مبصاحبة النساء ،واللهو معهن:

ومن واذج ذل ما جاء عن عائشة رضي هللا عنها قالت «كنت ألعب
ابلبنا )1(:عند الن  ،وكان ين صواحب يلعأ معي ،فيكان رسول هللا 
()3
()2
إين فيلعأ معي»(.)4
إذا دجلل يت َّ
قةعن منه [فيسر َّ
هبن] َّ
قال احلافظ ابن حجر:

«واستدل هبذا احلديث على جواز اختاذ صور البنا :واللعب ،من أجل لعب
البنا :هبن ،وجلس ذل من عةوم النهي عن اختاذ اليور ،وبه جزم عياأل
ونقله عن ا ةهور.)5(»...
ويشار هنا إىل أن اإلمام البخاري رمحه هللا عنون للبا الذي أجلرج فيه هذا
احلديث بقوله «اب النبساط إىل الناس».
وقال ابن مسعود «جلالط الناس ،ودين ل تيكلةنه» ،قال والدعابة مع
األهل.
وهو استنباط دقيق من احلديث ،وهو يريد أن يقول يدل هذا احلديث على
مشروعية الدعابة مع األهل ،والدعابة هي املالطفة يف القول ابملزاد وغءه.

( )1البنا :أي لعب على صور البنا.:
يتقةعن أي يت يأ منه ،ويدجللن من وراء السر حياءا وهيبةا منه .
(َّ )2
( )3فيسرهبن يرسلهن.
( )4أجلرجه البخاري ( ،)6135ومسل (.)81( ،)2445
(« )5فتح الباري» (.)648/13
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أيضا إىل أن السيد عائشة رضي هللا عنهـا كانـت تلعـب ابلبنـا،:
ويشار هنا ا
وتيـور منهــا األشــيكال ال ريبــة ،وكـان رســول هللا  ميازحهــا يف ذلـ ويضــح ،
يدل على ذل ما جاء عن عائشة قالت قـدم رسـول هللا  مـن غـزو تبـوا أو
جليــرب ويف ســهوها ســر ،فهبَّ ـت ريــح فيكشــفت انحيــة الســر عــن بنــا :لعائشــة
لع ا
فرسا له جناحان
ب ،فقال «ما هذا اي عائشة؟» ،قالت بنايت ،وأرى بينهن ا

من رقاا ،فقال «ما هذا الذي أر وسطهن؟» قالت فرس ،قال «وموا هوذا
الذي عليه؟» قالت جناحـان! قـال «فورس لوه جناحوان؟» قالـت أمـا يعـت

أن لسليةان جليالا هلا أجنحة؟! قالت فضح حىت رأيت نواجذه(.)1
****

( )1أجلرجه أبو داود ( ،)4764وقوله ويف «سهوها» ،السهو شيء شبيه ابلرف والطاق يوضع فيه
الشيء .وقوله من «رقاا» ،الرقاا قطع من نسييب.
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ابعا :ممارسة الرايضة البدنية:
رً

ومن متاهر الءية عند رسول هللا  يف تعامله مـع أهلـه يف جانبـه الرفيهـي،
ممارسة الرايضة البدنية معهن ،ومثال ذل  ،سباق ا ري
يدل على ذل مـا جـاء عـن عائشـة رضـي هللا عنهـا ألـا كانـت مـع رسـول هللا
 يف س ــفر ،وه ــي جاري ــة قال ــت مل أمح ــل اللحـ ـ ومل أبـ ـدن ،فق ــال ألص ــحابه
«تقدموا» فتقدموا.

قال ين «تعاب حىت أسابقك» ،فسابقته [فسبقته] على رجلي ،فلةا كان

بعــد ،جلرجــت معــه يف ســفر ،فقــال ألصــحابه «تقوودموا» قــال «تعوواب حووىت
أسووابقك» ،ونســيت الــذي كــان ،وقــد محلــت اللح ـ  ،فقلــت كيــف أســابق اي
رســول هللا ،وأان علــى هــذه احلــال؟! فقــال «تفعلووي» فســابقته فســبقين ،فجعــل
يضح  ،وقال «هذه بتلك السبقة»(.)1
يدل هذا احلديث على حسـن تعامـل امليـطفى  مـع أهلـه ،وانبسـاطه هلـن،
كةــا أنــه يــدل علــى مشــروعية الرايضــة البدنيــة للزوجــة إذا كانــت هــذه األعةــال
الرايضــية منض ــبطة ابلض ـوابط الش ــرعية؛ أللــا تنش ــط األعض ــاء ،وت ـريح النف ــوس،
وتبعث على النشاط ،وتذهب عن النف السامة وامللل.
****

( )1أجلرجه أمحد ( ،)26277وأبو داود ( ،)2578والنسائي يف «اليكربى» ( ،)8942وابن حبان
( )4691وغءه .
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خامسا :وكان  يصحبهن ِف سفره ،ويتبادالن أطراف احلديث:
ً

وم ــن أمثل ــة ا ان ــب الرفيه ــي أن ــه  ك ــان يي ــحب أهل ــه يف س ــفره ،ويس ــء
معهن يف الليل ويتجاذابن أطراف احلديث.
يــدل علــى ذلـ مــا جــاء عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا «أن النـ  كــان إذا
ـفرا أقــرا بــني نســائه ،فطــار :القرعــة لعائشــة وحفيــة ،وكــان الن ـ  إذا
أراد سـ ا
كــان ابلليــل ســار مــع عائشــة يتحــدث ،فقالــت حفيــة أل تــركبني الليلـة بعــءي،
وأرك ــب بع ــءا تنتـ ـرين وأنت ــر ،فقال ــت بل ــى ،فركب ــت فج ــاء النـ ـ  إىل مج ــل
عائشة وعليه حفية ،فسل عليها حىت نزلوا ،وافتقدته عائشة.)1(»...
يستفاد مـن هـذا احلـديث أن ييـحب الرجـل زوجـه يف سـفره ،وأن يهيـ مـن
التروف ما يسهل عليه أمر سفرها معه ،وقد غا هـذا األد النبـوي عـن كثـء
مــن األزواج يف اعتةــع اإلســالمي ،وأصــبح الرجــل يعــيا حياتــه يف ســفره وحضــره
ـردا ،وأصــبحت املـرأ تعــيا حياهــا منفيــلة عــن الــزوج يف كثــء مــن األحيــان،
منفـ ا
وهذا أمر له لاثره السلبية على األسر املسلةة مما يؤدي إىل انفيام

( )1أجلرجه البخاري ( ،)5211ومسل (.)88( )2445
وقال احلافظ ابن حجر يف شرحه للحديث (« )221/11كأن عائشة أجابت إىل ذل ملا شوقتها
إليه من النتر إىل ما مل تيكن هي تنتر ،وهذا مشعر نلةا مل ييكوان حال السء متقاربتني بل كانت كل
معا مل ختتس إحدامها بنتر
واحد منهةا من جهة كةا جر العاد من السء قطارين ،وإل فلو كانتا ا
ما مل تنتره األجلرى».
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العالقة بينهةا ،وقد يؤدي ذل إىل الفراق.
وعل ــى املس ــل أن يهت ــدي ابهل ــدى النب ــوي يف ذلـ ـ  ،ف ـ َّ
ـإن ص ــحبته ألهل ــه يف
ـيال ،وجتاذبــه معهــا أط ـراف احل ــديث لــه أثــر كب ــء يف زايد
ســفره ،وســءه معهــا ل ـ ا
األلفة واملود والتفاه بينهةا.
ومن األحكام الفقهية املستنبطة من هذا احلديث:
مشـ ــروعية القرعـ ــة يف القسـ ــةة بـ ــني الشـ ــركاء وغـ ــء ذل ـ ـ  ،وإىل ذل ـ ـ ذهـ ــب
ا ةهــور وجلــالف املاليكيــة ،وهل ـ اجتهــاد يف تفســء احلــديث ،قــال القــرط رمحــه
هللا
ينب ي أن خيتلف ذل ابجلـتالف أحـوال النسـاء ،وختـتس مشـروعية القرعـة مبـا
ترجيحا ب ء مرجح.
إذا اتفقت أحواهلن ل ال خترج واحد معه فييكون
ا
وعللوا ذل بقوهل إن بع النسو قد تيكون أنفـع يف السـفر مـن غءهـا فلـو
جلرجت القرعـة للـيت ل نفـع هبـا يف السـفر ألضـر حبـال الرجـل ،وكـذا ابلعيكـ قـد
ييكون بع النساء أقوم ببيت الرجل من األجلرى(.)1
متزوجـا أكثـر مـن اثنتـني ،كـأن
قلت هذا الالف إوا يقوى يف حـق مـن كـان ا
ييكــون أجلــذ حقــه كلــه يف التعــدد ،أمــا املتــزوج مــن اثنتــني فــيةيكن لــه أن ييــحب
معــه يف كــل ســفر واحــد مــنهن ،وأمــا املتــزوج واحــد فــال ــري هــذا الــالف يف
أصال.
حقه ا
ومما ينب ي ذكره هنا أن الن  كان يف غاية الشفقة على أهله يف

( )1انتر «فتح الباري» لبن حجر (.)221/11
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السفر ،ومن متاهر شفقته ،ورمحته ،وعنايته أنه كـان ميهـد لزوجـه موض اـعا لينـا
لركوهبــا ،ويضــع ركبتيــه لتيــعد عليهةــا ،يــدل علــى ذل ـ مــا جــاء عــن أن ـ 
قال « ..جلرجنا إىل املدينة  -راجعني من جليـرب  -فرأيـت النـ  حيـوي هلـا
وراءه بعبــاء  ،لـ عنــد بعــءه فيضــع ركبتيــه وتضــع صــفية رجلهــا علــى ركبتيــه
حىت تركب.)1(»...
ومن متاهر شفقته على أهله يف السفر أنه  كان يوصي احلادي أن خيفف
رف اقا هبن ،يدل على ذل ما جاء عن أن 
أن الن ـ  ك ــان يف س ــفر ،وكــان غ ـالم حي ــدو هب ــن يقــال ل ــه أيتش ــة[ ،وك ــان
حسن اليو ،]:فقال الن « رويدك اي أنشة سوقك ِبلقوارير»(.)2

رويدا أي ارفق ،القوارير كى عن النساء ابلقوارير.
قال الطايب رمحه هللا
كــان أيتشــة أســود ،وكــان يف ســوقه عنــف ،فــأمره أن يرفــق ابملطــااي وقيــل كــان
حسن اليو :ابحلداء ،فيكره أن تسةع النساء احلداء ،فإن حسن اليو :حيرا
مــن النفــوس ،فشــبه ضــعف ع ـزائةهن ،وســرعة أتثــء اليــو :فــيهن ابلق ـوارير يف
ســرعة اليكســر إليهــا ،وقــد جــزم اب ــن بطــال ابملعــى األول ،بينةــا جــزم أبــو عبي ــد
اهلــروي والقاضــي عيــاأل ابملعــى الثــاين ،وجــوز القــرط األم ـرين ،فقــال شــبههن
ابلقوارير لسرعة أتثرهن ،وعدم جتلدهن ،فخاف عليهن من
( )1رواه البخاري ( ،)4211ومعى حيوي أي عل هلا حوية تركب عليها وهي كساء حمشو تدار
حول الركب ،ويف رواية أجلرى ( )4213فلةا ارحتل وطأ هلا جللفه.
( )2رواه البخاري (.)6215
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حـث الســء بســرعة الســقوط ،أو التــأمل مــن كثــر احلركــة ،والضــطرا الناشـ
عن السرعة ،أو جلاف عليهن الفتنة من ياا النشيد»(.)1
وهذا ا ةع جيد معقول.
****

( )1انتر «فتح الباري» (.)679 - 675/13
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سادسا :إقراره املزاح والدعابة وتبسمه هلما:
ً

ومن أمثلة ا انب الرفيهي ،إقراره  املزاد وتبسةه هلةا
يوما،
يدل على ذل ما جاء عن عائشة رضي هللا عنها قالت «زارتنا سود ا
فجل ـ ـ رسـ ــول هللا  بيـ ــين وبينهـ ــا ،إحـ ــدى رجليـ ــه يف حج ـ ـري ،واألجلـ ــرى يف
حجرها ،فعةلت له حرير  ...فقلت كلي ،فأبت.
فقلـ ــت لتـ ــأكلي أو أللطخـ ــن وجه ـ ـ فأبـ ــت ،فأجلـ ــذ :مـ ــن القيـ ــعة شـ ــياا
فلطخت به وجهها ،فرفع رسول هللا  رجله من حجرها تستقيد مين ،فأجلذ:
من القيعة شياا فلطخت به وجهي ،ورسول هللا  يضح .)1(»...
أول مــن
مــن املعلــوم أن ســود تربطهــا عالقــة جيــد مــع الســيد عائشــة ،فهــي ا
حزهبا ،يدل علـى ذلـ مـا جـاء عـن عائشـة رضـي هللا عنهـا أن نسـاء رسـول هللا
 كن حزبني فحز فيه عائشة وحفية ،وصفية ،وسود  ،واحلـز اآلجلـر أم
سلةة ،وسائر نساء رسول هللا  ،)2(وهـي الـيت وهبـت يومهـا مـن رسـول هللا 
لعائشة( )3ف ء مست ر هذا املزاد بينهةا يف حضر الن

( )1أجلرجه النسائي يف «السنن اليكربى» ( ،)8868وأبو يعلي يف «مسنده» ( ،)4476/7وقال
اهليثةي يف «جمةع الزوائد» ( ) 15/4ورجاله رجال اليحيح جلال حمةد بن عةرو بن علقةة وحديثه
حسن .و«احلرير » هي احلساء املطبوخ من الدقيق والدس واملاء كةا يف «النهاية» ماد حسا.
( )2رواه البخاري (.)2581
( )3انتر يف ذل احلديث الذي رواه البخاري (.)5212
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 ،وهو  يضح من ذل .
ومن األمثلـة علـى الدعابـة اللطيفـة وتبسـةه هل َّـن مـا جـاء عـن عائشـة رضـي هللا
ـداعا يف
عنها قالت رجع رسول هللا  من جناز ابلبقيع ،فوجدين وأان أجـد ص ا

رأسي ،وأان أقول وارأساه ،فقال بـل أان اي عائشـة! وارأسـاه قـال «موا ضورك
لو ووو مو ووت قبلو ووي ،فقمو ووت عليو ووك ،فغسو وولتك ،وكفنتو ووك ،وصو ووليت عليو ووك،
ودفنتك؟»
فقالت ليكأين ب  -وهللا  -لو فعلت ذل  ،لرجعت إىل بييت ،فعرسـت فيـه
بـ ــبع نسـ ــائ  .قالـ ــت فتبس ـ ـ رسـ ــول هللا  ،بـ ــدئ بوجعـ ــه الـ ــذي مـ ــا:
فيه.)1(»...
ول ش ـ ـ أن امل ـ ـزاد اللطيـ ــف ،والدعابـ ــة احلل ــو تـ ــؤدي إىل تطيي ــب ال ـ ـواطر،
والرويح عن النفوس وغرس بذور احملبة اليادقة بني الزوجني.
***

( )1رواه أمحد ( ،)25958وابن ماجه ( ،)1465والنسائي يف اليكربى ( ،)7579وابن حبان
(.)6586
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سابعا :مساعه  الطرف واألخبار االجتماعية منهن:
ً

وم ــن مت ــاهر الءي ــة عن ــد رس ــول هللا  يف تعامل ــه م ــع أزواج ــه يف ا ان ــب
الرفيهي ياعه  من زوجه طرف األجلبار
يــدل علــى ذلـ مــا جــاء عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــت «اجتةــع إحــدى
عشــر امـرأ فتعاقــدن ،وتعاهــدن أن ينعــنت أزواجهــن وييــدقن .فقالــت إحــداهن
زوجي عياايء ،طباقاء ،كل ا
شج أو فلَّ أو مجع كال ل (.)1
داء له داءَّ ،
قالــت األجلــرى زوجــي حل ـ مجـ اـل غ ـ ا
ث جببــل ،ل ســهل فءتق ـى إليــه ول يــني
فينتـقل(.)2

( )1قوهلا «زوجي عياايء» العياايء العنني العاجز عن مباضعة النساء.
«طباقاء»  ،املعج الذي انطبق عليه اليكالم ،وقيل األمحق الذي انطبقت عليه األمور فال يهتدي إىل
الروج منها.
قوهلا «كل داء له داء» أي كل شيء من أدواء الناس فهو فيه ،معناه كل العيو املتفرقة يف الناس
جمتةعة فيه.
وقوهلا «شج أو فل » الشيب يف الرأس جلاصة ،وهو أن يعلو الرأس ابلعيا ،والفل اليكسر يف سائر
البدن.
عضوا من أعضائي ،أو
تقول إن زوجها إذا غضب مل ميل نفسه ،فإما أن يشيب رأسي أو ييكسر ا
علي.
ةعهةا َّ
( )2قوهلا «زوجي حل مجل غث» أي مهزول ،على رأس جبل تيف قلة جلءه ،وبعده مع القلة،
كالشيء يف قـلَّة ا بل اليعب ،ل ينال إل ابملشقة ،فيكذل هذا ل يوصل إىل جلءه إل مبوته لبخله.
وقوهلا «ول يني فينتقل» أي ينقله الناس إىل منازهل لذكل.
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وقالت األجلرى زوجي العشنَّق ،إن أسيكت أعلَّق ،وإن أنطق أطلَّق(.)1
ـتف ،وإذا رقــد التـف ،ول يــدجلل اليكــف،
وقـال األجلــرى زوجـي إذا شــر اش َّ
البث(.)2
فيعل َّ
وقال ــت األجل ــرى زوج ــي ل أب ــث جل ــربه ،أجلش ــى أن ل أذره([ ،)3إن أذ ك ــره
أذكر عجره وجبره].
فقال عرو هؤلء مخسة يشيكون.
وقالت األجلرى زوجي ليل هامة ،ل حر ول برد ول خمافة(.)4
وقال ــت األجل ــرى زوج ــي إذا دجل ــل فهـ ـد ،وإذا جل ــرج أسـ ـد ،ول يس ــأل عة ــا
عهد(.)5

( )1قوهلا «زوجي العشنق» أي الطويل ،تريد أنه منتر ل جلء فيه ،إن ذكر :ما فيه طلقين ،وإن
سيكت تركين معلقة ل أميا ول ذا :بعل.
( )2قوهلا «إذا شر اشتف» أي شر ما يف اإلانء كله فل يبق شياا.
«وإذا رقد التف» أي انم يف انحية ومل يضاجعين.
وقوهلا «ول يدجلل اليكف فيعل البث» تريد ل يضجع معي ليعل حزين على بعده وما عندي من
احملبة له ،وقيل غء ذل .
( )3قوهلا «ل أبث جلربه» أي ل أنشره لقبح لاثره.
«إين أجلاف أن ل أذره» أي ل أبلإ صفاته من طوهلا ،وقيل ل أقدر على فراقه لذولد واألسبا
اليت بيين وبينه ،وقوهلا عجره ،وحبره أراد :عيوبه التاهر  ،وأسراره اليكامنة ،ولعله كان مستور التاهر
رديء الباطن.
( )4قوهلا «زوجي ليل هامة ل حر ول برد» تريد حسن جللقه ،وسهولة أموره أي ل ذو حر ول ذو
برد ،ألن يف كل واحد منهةا أذى ،ولي عنده أذى ول ميكروه «ول خمافة» أي ل أجلاف شره.
( )5قوهلا إذا دجلل فهد ،أي انم وغفل عن معايب البيت اليت يلزمين إصالحها  ،والفهد

=
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ـب ،وامل ـ م ـ أرنـ ا
وقال ـت األجلــرى زوجــي ال ـريح ريــح زرنـ ا
ـب ،أغلبــه والنــاس
ي لب(.)1
وقالــت األجلــرى زوجــي أبــو مالـ  ،ومــا أبــو مال ـ ذو إبــل كثــء املســال ،
أيقن ألن هوال (.)2
قليلة املبارا ،إذا يعن صو :املزهر َّ
وقال ــت األجل ــرى زوج ــي طوي ــل النج ــاد ،رفي ــع العة ــاد ،عت ــي الرم ــاد ،قري ــب
البيت من الناد(.)3
قالت أم زرا زوجي أبو زرا وما أبو زرا؟ أانس من حل اي أذينَّ( ،)4ومن

=

كثء النوم.
وقوهلا إذا جلرج أسد ،تقول إذا جلرج إىل لقاء العدو جلافه كل شجاا ،وكان كاألسد الذي خيافه كل
سبع.
وقوهلا «ول يسأل عةا عهد ،أي عةا رأى يف البيت من طعام ومأكول لسخائه ،وسعة قلبه» .تيفه
ابليكرم ،والشجاعة ،وحسن اللق.
( ) 1الزرنب نوا من الطيب .تريد زوجي لني العرييكة ،شبهته ابألرنب يف لني مسه أغلبه ،والناس
ي لب فوصفته مع مجيل عشرته هلا ،وصربه عليها ابلشجاعة.
( )2قوهلا املزهر ،العود وهو املعزف ،أراد :أن اإلبل إذا يعت صو :املعازف ،علةت بنزول
الضيف ،وأيقنت ألا منحور هل  .وصفته ابليكرم ،وكثر القرى ،والستعداد له مع الثرو الواسعة.
(« )3النجاد» محالة السيف ،وهو ما يتلقد به ،كنت به عن امتداد قامته ،وحسن منتره.
«رفيع العةاد» العةاد عود الباء ،كنت ابرتفاعه عن شرفه ،وارتفاا بيته.
«النادي» جمل القوم وجمتةعه  ،واليكرمي يقر بيته من النادي ليتهر فيعرف في شى.
( )4وقوهلا أانس ،من النوس وهو احلركة ،وكل شيء حترا متدلياا ،تقول حالين ابلقرطة والشنوف حىت
تنوس نذنيها ،أي حتركهةا.
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دي( )1وجبــح بنفســي فبجحــت( ،)2ابــن أيب زرا ومــا ابــن أيب زرا؟
شــح عض ـ َّ
مضجعه كةسل الشطبة( ،)3وتيكفيه ذراا ا فر (.)4
بنت أيب زرا وما بنـت أيب زرا؟ مـلء كسـائها ،وصـفر ردائهـا ،وجلـء نسـائها،
وغيظ جاراها ،وطوا أبيها وطوا أمها( ،)5جلادم أيب زرا ومـا جلـادم أيب زرا؟ ل
تعشيشـ ــا( ،)6أاتين أبـ ــو زرا ،وأان يف شـ ــق
تبـ ــث حـ ــديثنا تبثيثاـ ــا ،ول تعـ ــا بيتنـ ــا
ا
فنيكحين ،فانطلق يب إىل أهل صهيل وأطيط ودائ  ،ومنق ،فأان عنده

( )1ومذ من شح عضدي تريد أحسن إينَّ حىت ينت ،ومل ترد به العضد جلاصة ،بل أراد:
ا سد كله.
( )2وجبح بنفسي فبجحت « أي فرحين ففرحت ،وعتةت عند نفسي ،وقال ابن األنباري أي
عتةين فعتةت عند نفسي».
( )3وقوهلا «مضجعه كةسل الشطبة» تشبهه يف الدقة مبا شطب من جريد النخل وهو سعفه ،وذل
أنه يشقق منه قضبان دقاق ينسيب منها احل ير ،أراد :أنه جلفيف اللح  ،دقيق الير ،وقال ابن
األعرايب أراد :مبسل الشبطة سي افا يسل من غةده ،شبهته به.
( )4وقوهلا «تيكفيه ذراا ا فر » تيفه بقلة األكل ،وا فر أتنيث ا فر وهو من ولد املعز الذي أتى
عليه أربعة أشهر وفيل عن أمه ،وأجلذ يف الرعي
( )5وقوهلا «ملء كسائها» تريد عتيةة العجز والفخذين ،أي هي ذا :حل قذ كساءها ،وصفر
ردائها اليفر أي الشيء الفار  ،أراد أن امتالء منيكبيها ،وقيام لديها يرفعان الرداء عن أعلى
جسدها فهو ل ميسه فييء كالفار منها ،خبالف أسفلها وغيظ جاراها أي حتسدها ةاهلا وكةاهلا.
تعشيشا أراد :ألا ل ختوننا
( )6وقوهلا «ل تبث حديثنا» أي ل تشيعه ول تن  .وقوهلا ل قذ بيتنا
ا
يف الطعام فتخب يف كل زاوية شياا كالطء تعشا يف مواضع شىت ،وقيل إلا ميلحة للبيت مهتةة
بتنتيفه ،وإلقاء كناسته ،وإبعادها منه .وألا ل تيكتفي بق كناسته وتركها يف جوانبه كألا األعشاش.
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تقةح( ،)1وأرقد فأتيبَّح ،وأقول فال أقـبَّح ،جلرج مـن عنـدي أبـو زرا
أشر فأ َّ
واألوطـ ــا قخ ـ ـ ( ،)2فأبيـ ــر ام ـ ـرأ هلـ ــا ابنـ ــان كالفهـ ــدين ،يلعبـ ــان مـ ــن حتتهـ ــا
فرس ــا
برم ــانتني ،فنيكحه ــا أب ــو زرا وطلق ــين ،فنيكح ــت بع ــده ش ـ ا
ـااب سـ ـرااي ،فرك ــب ا
()3
زوجا،
نعةا ثراي وأاتين من كل سائةة ا
شراي ،وأجلذ رحماا جلطيا ،وأراد على بييت ا
( )1قوله «بشق» أي مبشقة ،صهيل وأطيط أي أهل جلء وإبل ،واليهيل صو :اليل ،واألطيط
صو :اإلبل ،ودائ الذي يدوس الطعام ،داسه يدوسه ،ودرسه يدرسه تريد أل أصحا زرا
وكدس يدوسونه وينقونه ،واملنقي ال رابل .وقوهلا «أشرف فأتقةح» أي تشر حىت تروى ،وأرقد
فأتيبح أي أانم اليبحة ،واليبحة النوم أول النهار ،وأقول فال أقبح ،أي ل يرد علي قوين ليكراميت
عليه.
(« )2واألوطا قخ » األوطا أسقيه اللأ ،واحدها وطب .كناية عن كثر اللأ ،وأن عنده
ما ييكفيه ويفضل حىت ميخضوه ،ويستخرجوا زبده.
( )3قوهلا «يلعبان من حتتها برمانتني» قال أبو عبيد معناه ألا ذا :كفل عتي إذا استلقت نتأ
اليكفل هبا من األرأل حىت ييء حتتها فجو ري فيها الرمان .وقيل أراد :ابلرمانتني الثديني.
شااب سرااي» أي من سرا الناس ،وه كرباؤه يف حسن اليور واهلي ة.
وقوهلا « ا
فرسا شرااي» أي يستشري يف سءه ،أي يليب ويتةادى ،وقوهلا «جلطياا» تعين الرمح يي
وقوهلا « ا
جلطياا ألنه حيةل من بلد بناحية البحرين يقال له الط فنسب إليه.
كثءا يقال أثرى بنو فالن إذا كثر :أمواهل  .قوهلا «مءي أهل » أي صليه
وقوهلا « ا
نعةا ثراي» أي ا
وأوسعي عليه  .واحلاصل ألا وصفته ابلسؤدد يف ذاته ،والشجاعة ،والفضل ،وا ود بيكونه أابد هلا
أن أتكل ما شاء :من ماله ،وهدي منه ما شاء :ألهلها مبال ة يف إكرامها ،ومع ذل فيكانت
أحواله عندها حمتقر ابلنسبة أليب زرا ،وسبب ذل أن أاب زرا كان أول أزواجها ،فسيكنت حمبته يف
قلبها كةا قيل ما احلب إل للحبيب األول.
اعتةد :يف شرد مفردا :احلديث على

=
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فقال كلي ومءي أهل فلو مجعت كل شيء أصبته منه فجعلته يف أص ر وعاء
من أوعية أيب زرا ما مذه.
قالت عائشة فقال ين رسول هللا «كنت لك ك يب زرث ألم زرث» (.)1
ويف رواية «ِف األلفة والوفاء ال ِف الفرقة واجلالء».
ويف رواية أجلرى «إال أنه طلقها وإين ال أطلقك».
قالت عائشة اي رسول هللا بل أنت جلء من أيب زرا ألم زرا».
قال احلافظ ابن حجر
ودفعا إليهام عةوم
وكأنه قال ذل تطييباا هلا ،وطةأنينة لقلبها ،ا

=

« -1فتح الباري» لبن حجر 653. - 572/11
 -2و«اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان» بتحقيق األستاذ شعيب األرنؤوط ( )25/16فةا
بعدها.
( )1أجلرجه البخاري ( ) 5189يف كتا النيكاد ،اب حسن املعاشر مع األهل ( ،)5189ومسل
( ) 92( )2448من طريق عيسى بن يون عن هشام بن عرو عن عبد هللا بن عرو  ،عن عرو عن
عائشة .ليكنين اجلر :إجلراجه هنا من رواية سعيد بن سلةة عن هشام بن عرو به.
علةا نن هذه الرواية أشار إليها كل من البخاري ومسل  ،ومل خيرجاها ،وإوا أجلرجها احلافظ الطيب
ا
الب دادي يف كتابه «الفيل للوصل املدرج يف النقل» ( ،)275/1واجلر :إجلراجها منه حلسن ترتيبها،
إذ قد مت فيها ترتيب الةسة الاليت مدحن أزواجهن على حد  ،بعد أن قةت بتيحيح ما وقع فيها
من إدراج ووه  ،قال احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري» (« )576/11وقد اجلتلف كثء من روا
احلديث يف ترتيبهن ،ول ضء يف ذل  ،ول أثر للتقدمي والتأجلء فيه ،إذ مل يقع تسةيتهن ،نع يف رواية
سعيد بن سلةة مناسبة ،وهي سياق الةسة الاليت ذممن أزواجهن على حد  ،والةسة الاليت مدحن
أزواجهن على حد .»...
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التشبيه جبةلة أحوال أيب زرا؛ إذ مل ييكن فيه ما تذمه النساء سوى ذل .
وأجابت هي عن ذل جوا مثلها يف فضلها وعةلها(.)1

وِف هذا احلديث من الفوائد:

 -1حســن عشــر املــرء أهلــه ابلتــأني واحملادثــة ابألمــور املباحــة ،مــا مل يـف ـ
شرعا.
ذل إىل ما مينع؛ أي ا
ـاان ،وبس ــط ال ــنف ب ــه ،ومداعب ــة الرج ــل أهل ــه ،وإعالم ــه
 -2وفي ــه امل ــزد أحي ـ ا
مبحبتــه هلــا ،مــا مل يــؤد إىل مفســد ترتــب علــى ذلـ مــن جنيهــا عليــه ،وإعراضــها
عنه.
 -3وفيــه إجلبــار الرجــل أهلــه بيــور حالــه معهـ  ،وتــذكءه بــذل ل ســيةا
عند وجود ما طبعن عليه من كفر اإلحسان.
 -4وفيه ذكر املرأ إحسان زوجها.
اعتبارا.
 -5وفيه احلديث عن األم الالية وضر األمثال هب
ا
 -6وفيه جواز النبساط بذكر طرف األجلبـار ،ومسـتطااب :النـوادر تنشـيطاا
للنفوس.
 -7وفيه ح النساء على الوفاء لبعولتهن ،وقير الطرف علـيه  ،والشـيكر
ةيله .
 -8وفيه جواز وصف النساء وحماسنهن للرجل ،ليكن حمله إذا كن

(« )1فتح الباري» (.)651/11
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جمهول.:
 -9وفيــه جـواز التأســي نهــل الفيــل مــن كــل أمــة؛ ألن أم زرا أجلــرب :عــن
أيب زرا جبةيل عشرته ،فامتثله الن .
 -15وفي ــه «م ــا كان ــت النس ــاء علي ــه م ــن في ــاحة وبالغ ــة ،ق ــال القاض ــي
عياأل يف كالم هؤلء النسو من فياحة األلفاظ ،وبالغة العبار والبديع مـا ل
مزيد عليه.)1(»..
 -11وفيه فضيلة للسيد عائشـة ،ومـا كنـت تتةتـع بـه مـن حسـن احلـديث،
ولطيف اعالسة ،وحفظ نوادر األجلبار ،والطالا على ما يدور بـني النسـاء مـن
أجلبار وأسرار.
 -12ولبــد مــن اإلشــار إىل حرمــة أن تيــف الزوجــة زوجهــا مبــا ييكرهــه؛ ألن
ذل من ال يبة احملرمة على من يقوله ،ومن يسةعه.
وهؤلء األزواج الذين وصفته نساؤه مبا ييكرهون كـانوا غـء معـروفني ،وذكـر
املــرء مبــا فيــه مــن العيــب جــائز إذا قيــد التنفــء مــن ذلـ الفعــل شـريطة أن ييكــون
جمهول غء معروف.
ا
***

(« )1فتح الباري» (.)653 ،652/11
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اثمنًا :وكان  يصحبهن ِف الوالئم معه ،وال خيتص م
بطعام م
طيب دوهنم:

مــن متــاهر الءيــة يف حيــا الن ـ  الزوجيــة أنــه كــان  ييــحب زوجتــه
معه يف الولئ لتأكل معه ،لسيةا إذا كان الطعام موصوفاا اب ود .
ـارا لرسـول هللا  فارسـيا كـان طيـب
يدل على ذل ما جاء عن أنـ أن ج ا
[طعام ــا]،
امل ــرق[ ،وكان ــت مرقت ــه أطي ــب ش ــيء رحياــا] ،في ــنع لرس ــول هللا 
ا
جاءه يدعوه.
فقال «وهذه؟» لعائشة.
فقال ل.
فقال رسول هللا « ال».
عاد يدعوه ،فقال رسول هللا « وهذه؟».

قال نع يف الثالثة.
فقاما يتدافعان حىت أتيا منزله»(.)1

( )1رواه أمحد ( ،)12243ومسل ( ،)2537والنسائي ( ،)158/6وابن حبان (،)5351
وغءه  ،وما بني القوسني زايد من رواية ابن حبان .ومعى قوله يتدافعان أي ميشي كل واحد منهةا
يف أثر صاحبه.
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قال اإلمام النووي رمحه هللا
فيك ـ ـره  الجلتي ــا ابلطع ــام دول ــا ،وه ــذا م ــن مجي ــل املعاش ــر  ،وحق ــوق
املياحبة ،ولدا اعال املؤكد »(.)1
ويستفاد من هذا احلديث جواز اختاذ األمراق الطيبة ،وألوان الطعـام احلسـنة،
واستعةال ما أجلرج هللا سبحانه لعباده من طيبا :الرزق ،قال تعاىل {قل مون

ح يرم زينة ي
اَّلل الي أخرج لعباده والطييبات من الرزق} [األعراف .]32
إن يف هذا احلديث «اليور البارز احلية ةيـل جللقـه  مـع أهلـه ،وعتـي
رمحت ــه وعاطفت ــه جتاهه ــا ،...أفي ــرا رس ــول هللا  أهل ــه ل ــيجل م ــن ورائه ــا إىل
مائــد شــهية عــامر عنــد جــاره الفارســي؟! ،مــا كــان جللــق رســول هللا  لءضــى
بذل !
وأمــا أن ييكــون يف ذل ـ مــا يــدل علــى أن عائشــة رضــي هللا عنهــا ذهبــت مــع
رســول هللا متربجــة ،وجلســت أمــام الفارســي ســافر  ،واجلتلطــت (العــائال ):علــى
ُنو ما يت اليوم يف األسر اإلسالمية الـيت ل سـلطان لـدين هللا علـى حياهـا ،فهـو
شيء ل سبيل يف احلديث ألي دللة عليه.)2(»...
****

( )1شرد صحيح مسل ( ،)258/13وانتر «فتح الباري» ( )332/12عند شرد حديث رق
(.)5434
(« )2إىل كل فتا تؤمن ابهلل» للدكتور حمةد سعيد البوطي .55
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القسم الثاين
أساليبه ِ ف معاجلة املشكالت الزوجية
ويشتةل على قهيد ،وأحد عشر مبحثاا؛ وهي

املبحث األول :أسلو البتسامة والدعابة.

املبحث الثاين :أسلو الت اضي.

املبحث الثالث :أسلو احلوار واإلقناا.
املبحث الرابع :أسلو العتة والتذكء.
املبحث اخلامس :أسلو العتا .
املبحث السادس :أسلو الروي ،والتثبت ،والتحقيق قبل إصدار
األحيكام.

املبحث السابع :أسلو القضاء العادل.

املبحث الثامن :أسلو التأديب ابلدفع.
املبحث التاسع :أسلو اهلجر.
املبحث العاشر :أسلو التخيء والتشاور.
املبحث احلادي عشر :أسلو الطالق.
****
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متهيد :
لقــد عــاش رســول هللا  مــع زوجاتــه الطــاهرا :حيــا ســعيد طيبــة؛ إذ إلــا
كانت تطبي اقا عةليا دقي اقا لقوله تعاىل {وعاشروه ين ِبلمعروف}.
ف ــال عج ــب بع ــد ذل ـ أن ن ــرى رس ــول هللا  يتح ــدث ع ــن حيات ــه الزوجي ــة

بقوله «وأان خيكم ألهلي».

وقـ ــد سـ ــبق احلـ ــديث عـ ــن هـ ــذه الءي ـ ــة يف ا وانـ ــب القتيـ ــادية واإلنس ـ ــانية
والتعاونية ،وا ةالية والرفيهية يف حياته الزوجية .
وليكن لبد أن تثور بع املشـيكال :يف هـذا البيـت اليكـرمي «وهـي مـن النـدر
حبي ــث ل ت ــذكر ل ــول م ــا تع ـ َّـود املس ــلةون م ــن ذك ــر ك ــل كب ــء وص ـ ء يف حيات ــه
الاصــة والعامــة علــى الس ـواء ،وهــذا مــع طــول العشــر  ،وتعــدد الزوجــا ،:وكثــر
احلوادث ا سام ،وقلة النسل الذي ييل املقطوا ،ويرأ امليدوا»(.)1
وليكــن رســول هللا  كــان يف كــل مــر يعــا هــذه املشــيكال ،:ويقضــي عليهــا
مبــا عــرف عنــه مــن احليكةــة والعقــل والرمحــة واإلنيــاف ،ولقــد اتبــع عليــه اليــال
والسـ ــالم يف معا ـ ــة هـ ــذه املشـ ــيكال :أسـ ــاليب متعـ ــدد  ،حاولـ ــت استقيـ ــاءها
ودراستها مـا اسـتطعت إىل ذلـ مـن سـبيل ،وقـد بـذلت يف ذلـ جه اـدا أحتسـبه
ـاان م ــين بض ــرور مث ــل ه ــذه الدراس ــا :يف ارتق ــاء األس ــر املس ــلةة إىل
عن ــد هللا إمي ـ ا
حملها األيى ،واحملافتة على دورها يف تنش ة األجيـال املؤمنـة ،لتحقيـق األهـداف
العليا يف جمتةعنا اإلسالمي.
****
(« )1عبقرية حمةد» لذستاذ عباس حمةود العقاد
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املبحث األول
أسلوب االبتسامة والدعابة
م ــن األس ــاليب ال ــيت اس ــتعةلها رس ــول هللا  يف معا ــة الالف ــا :الزوجي ــة
أســلو البتســامة والدعابــة فقــد يــرى عليــه اليــال والســالم أن موق افــا معيناــا ل
فضال عن أن ينفع فيه العنف ،ولذل فةا أكثر املواقـف الـيت
دي فيه ال ضب ا
كـان يقابلهـا  ابلتبسـ املشــفق ،أو الدعابـة احللـو الـيت ت ــء وجـه املوقـف كلــه،
فيك من مشيكلة لي هلا من حل سوى البتسامة أو الدعابة احللـو الـيت تضـفي
ـاان،
عليها طابع املرد ،وتبعدها عن دائر ا ـد الـذي يزيـد مـن تفـاق املشـيكلة أحي ا
وييعب معه حلها.
وق ــد ج ــاء :يف الس ــنة املطه ــر و ــاذج كث ــء يف تبس ــةه  وق ــت ال ــالف،
وسأقتير هنا على ووذج واحد لبيان هذا األسلو
اداي
عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــت قلــت اي رســول هللا أرأيــت لــو نزلــت و ا
ـجرا مل يؤك ــل منه ــا يف أيه ــا كن ــت ترت ــع
وفي ــه ش ــجر ق ــد أك ــل منه ــا ،ووج ــد :ش ـ ا
بعءا؟
قـال «ِف الو ل يرتوع منهوا» ،زاد يف روايــة أيب نعـي قالـت فـأان هيـه؛ يعــين

بيكرا غءها(.)1
أن رسول هللا  مل يتزوج ا
ويف رواية أجلرى
( )1رواه البخاري ( .)5577قال احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري» ( )366/9ويف هذا احلديث
بالغة عائشة ،وحسن أتتيها يف األمور.
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يومــا رســول هللا  ،فقلــت أيــن كنــت منــذ اليــوم؟ قــال
قالــت دجلــل علـ َّـي ا

«اي محياء كنت عند أم سلمة».

فقلت ما تشبع من أم سلةة؟ قالت فتبس .
قلــت اي رســول هللا ،أل ختــربين عن ـ لــو أن ـ نزلــت بعــدوتني إحــدامها مل
ترا ،واألجلرى قد رعيت أيهةا كنت ترعى؟
قال «ال ل ترث».

قلت فأان لست كأحد مـن نسـائ  ،كـل امـرأ مـن نسـائ كانـت عنـد رجـل
غءي.
قالت فتبس رسول هللا .)1(
إنــه تســاؤل مشــروا انبــع مــن حــر الزوجــة علــى زوجهــا ،ومــن غءهــا عليــه،
ـاان يــرى أن هــذا الس ـؤال تــدجلل يف شــؤونه ،وحــر مــن الزوجــة
ليكــن الــزوج أحيـ ا
مبــالإ فيــه فيجادهلــا ،وجتادلــه ،وخياصــةها ،وختاصــةه ،وتيكــرب املشــيكلة ،وتتفــاق ،
وتــزداد الشــيكوا ،لتحــل حمــل الثقــة املتبادلــة ممــا قــد يــؤدي يف لايــة املطــاف إىل
اهلج ـران أو الطــالق ،ولــي مثــل أســلو البتســامة احللــو  ،والدعابــة املرح ـة يف
مثل هذه املواقف اليت تقفها الزوجة من حل ،ولو أمطرته بعشرا :األسـ لة ،وهـو
يعاين التعب واإلرهاق.
****

(« )1الطبقا :اليكربى» لبن سعد (.)55/8
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املبحث الثاين
أسلوب التغاضي
وم ـ ــن األس ـ ــاليب ال ـ ــيت ك ـ ــان يس ـ ــتعةلها رس ـ ــول هللا  يف معا ـ ــة الالف ـ ــا:
ـءا م ــن الالف ــا :الزوجي ــة ل حت ــل
الزوجي ــة أس ــلو الت اض ــي؛ وذل ـ ـ ألن كث ـ ا
نس ــلو الي ــومة ،ول ينف ــع معه ــا ا ــدل ،وك ـ رأين ــا م ــن جلالف ــا :م ــا زاده ــا
تعقيدا ،بل زاد من صعوبة حلها.
ا دل إل ا
وك ـ رأينــا مــن جلالفــا :قضــي عليهــا يف مهــدها بســبب ت ــاظي الــزوج عنهــا،
والبتعاد عن إاثرها ،والنيراف عنها إىل عباد أو عةل انفع مفيد.
ومن األمثلة على هـذا األسـلو النبـوي مـا جـاء عـن أنـ  أنـه قـال كـان
للنـ ـ  تس ــع نس ــو  ،فيك ــان إذا قسـ ـ بي ــنهن ل ينته ــي إىل املـ ـرأ األوىل إل يف
تسع ،فيكن تةع كل ليلة يف بيت الـيت أيتيهـا .فيكـان يف بيـت عائشـة ،فجـاء:
زينب َّ
فةد يده إليها.
فقالت هذه زينب ،فيكف الن  يده .فتقاولنـا حـىت اسـتخبـتا( ،)1وأقيةـت
اليال .
فةر أبو بيكر على ذل  ،فسةع أصواهةا.
فق ــال اجل ــرج اي رس ــول هللا إىل الي ــال  ،واح ــث يف أفـ ـواههن ال ـرا  .فخ ــرج
الن .
( )1قوله استخبتا من السخب ،وهو اجلتالط األصوا :وارتفاعها .كةا يف «شرد صحيح مسل »
للنووي (.)47/15
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فقال ــت عائش ــة اآلن يقض ــي النـ ـ  ص ــالته فيج ــيء أب ــو بيك ــر فيفع ــل يب
ويفعل.
شديدا.
فلةا قضى الن  صالته أاتها أبو بيكر ،فقال هلا ا
قول ا
وقال «أتصنعي هذا؟»(.)1

وواضــح مــن هــذا احلــديث أن النـ  مل يباشــر معا ــة املوقــف يف قةــة ثورتــه
بــل ت اضــى عنــه ،وانيــرف إىل اليــال  .واإلغضــاء الــرحي هــو أفضــل حــل هلــذه
املشيكلة «لسيةا وأن الدافع ليكل واحد من املتخاصـةتني هنـا هـو حـب رسـول
هللا  ،ول وز أن ييكون احلب سبباا إلساء حمبوهبا إليها ،فال زى اإلحسـان
ابإلساء عند سيد األنبياء عليه اليال والسالم»(.)2
وقد عا ها أبو بيكر  جلء معا ة ،إذ زجر عائشة على ما بدر منها.
ومل ييكــن رســول هللا  ييكتفــي هبــذا األســلو فقــط ،بــل كــان عليــه اليــال
والسالم حيول بني هـذا الطـرف الثالـث  -حـىت ولـو كـان اأاب  -وبـني اإلسـاء إىل
الزوجة ،وبذل تشعر هذه الزوجة أن زوجها أرأف هبا من أبيها.
يدل على ذل ما جاء
عــن النعةــان بــن بشــء قــال أســتأذن أبــو بيكــر علــى النـ  ،فســةع صــو:
عائشة عالياا ،وهي تقول وهللا لقد علةت أن عليا أحب إلي من أيب.
فأهوى إليها أبـو بيكـر ليلطةهـا ،وقـال اي ابنـة أم رومـان ،أراا تـرفعني صـوت
على رسول هللا  فأمسيكه رسول هللا  ،وجلرج أبو بيكر م ضباا ،فقال
( )1رواه مسل (.)47( )1463
( )2انتر كتا دراسة حتليلية لشخيية الرسول  ،د /حمةد رواس قلعجي
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رسول هللا « اي عائشة ،كيف رأيتين ،أنقذتك من الرجل».
 -يف روايــة مســند أمحــد فلةــا جلــرج أبــو بيكــر جعــل الن ـ  يرضــاها يقــول

هلا «أال ترين أين قد حلت بي الرجل وبينك».

استأذن أبو بيكر بعد ذل  ،وقد اصطلح رسول هللا  وعائشة.
 ويف رواية مسند أمحد فوجده يضاحيكها.فقال أبو بيكر أدجلالين يف السل كةا أدجللتةاين يف احلر .

فقال رسول هللا « قد فعلنا»(.)1

ومييكننـ ـ ــا أن نسـ ـ ــتنبط مـ ـ ــن قـ ـ ــول أيب بيكـ ـ ــر  أدجلـ ـ ــالين يف السـ ـ ــل كةـ ـ ــا
ديدا يف معا ة الالفـا :الزوجيـة ،أل وهـو
أدجللتةاين يف احلر أسلواب نبواي ج ا
أســلو التحيكــي ؛ إذ إن قولــه «أدجلــالين يف الســل » ،يــدل علــى أن الن ـ 
وزوجه عائشة رضي هللا عنها طلبا منه التدجلل حلل هذا النـزاا ،وألةـا رضـياه أن
حيكةـ ــا بينهةـ ــا ،وإن كـ ــان مطلـ ــع احلـ ــديث ل يفيـ ــد هـ ــذا املعـ ــى بيـ ــور
ييكـ ــون ا
واضحة ،وكأنه يوحي أن أاب بيكر دجلل من غء طلب ،وأنه تدجلل كطرف اثلث
حلل هذا الالف القائ  ،والا نحب الرجلني إىل الن .
وملزيد من البيـان عـن أسـلو الت اضـي انتـر الـدرس الرابـع عشـر مـن الـدروس
املستفاد من قية التحرمي يف املبحث التاسع من هذا اليكتا .
( )1أجلرجه أمحد ( ،)18421 ،18394/35وأبو داود ( ،)4999والنسائي يف «السنن اليكربى»
( ،)9115واللفظ له ،والطحاوي يف «شرد مشيكل اآلاثر» (.)5359
وقد ثبت من حديث عةرو بن العا عند البخاري ( ،)3662أنه سأل الن  أي الناس أحب
إلي ؟ قال «عائشة» ،فقلت من الرجال؟ قال «أبوها» ،قلت

رجال.
اخلطاب» ،فعد ا

من؟ قال «عمر بن
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املبحث الثالث
أسلوب احلوار واإلقناث
ومن األساليب اليت استعةلها الن  يف معا ة املشيكال :الزوجيـة أسـلو
احل ـوار اهل ــادف إلقن ــاا الزوج ــة ابلع ــدول ع ــن جلط ــأ وقع ــت ب ــه ،أو فيك ــر مس ــبقة
محلتها وهي غء صحيحة.
ول ش ـ ـ أن إتبـ ــاا مثـ ــل هـ ــذا األسـ ــلو داجلـ ــل األسـ ــر لـ ــه أثـ ــره اليكبـ ــء يف
استقرارها ،وضةان مستقبلها ،إذ عل األسر تتنسـ نسـائ احلريـة ،وهـي تتبـادل
اآلراء فيةا بينها ،وتتحاور يف كل مشيكلة تعرأل ليكي تتجاوزها.
والســتبداد مــن األمـراأل الطــء الــيت تعيـف ابألســر فتــدمرها وتقضــي علــى
حاض ـ ــرها ومس ـ ــتقبلها .وم ـ ــن َّ تعي ـ ــف ابألمـ ـ ـ واعتةع ـ ــا :فتقت ـ ــل فيه ـ ــا رود
اإلبــداا ،وتقضــي علــى املواهــب ،وإذا أردان أن ُنةــي األمــة مــن الســتبداد فالبــد
أول لنشــيع فيهــا جــوا مــن احلريــة ،وأن يــتقن أفرادهــا فــن
مــن الرجــوا إىل األســر ا
احلوار ،وأسلو اإلقناا حىت ييكون هل ذل عاد وسجية.
ولنــا يف رســول هللا  أســو وقــدو  ،فهــو الــذي علةنــا فــن احلـوار ،وهــو الــذي
استعةل أسلو اإلقناا ملعا ة ما يعرضه من مشيكال.:
ولبيان ذلـ سـأعرأل ثالثـة وـاذج أوضـح مـن جلالهلـا أسـلو احلـوار واإلقنـاا
عند الرسول الزوج عليه اليال والسالم.
***
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النموذج األول :اتباعه  أسلوب اإلقناث عن طريق احلوار ِف تعامله مع
زوجه الطاهرة صفية بنت حيي بن أخطب النضرية رضي هللا عنها:

عــن ابــن عةــر رضــي هللا عنهةــا قــال «قالــت  -يعــين صــفية  -وكــان رســول
إين،
إين ،قت ــل زوج ــي وأيب ،وقـ ــومي فة ــا زال يعتـ ــذر َّ
هللا  مـ ــن أب ـ ـ النـ ــاس َّ
علي العر  ،وفعـل ،وفعـل ،حـىت ذهـب ذلـ مـن
ويقول اي صفية إن أابا ألب َّ
نفسي»(.)1
ويف روايــة «أمووا إين أعتووذر إليووك ممووا صوونعت بقومووك ،إهنووم قووالوا ب كووذا

إين
وكذا ،وقالوا ي
ِف كذا وكذا» ،فةا قةت من مقعدي ،ومن الناس أحد أحب َّ
منه .)2(»
ائعا من واذج اإلقناا عن طريق احلوار.
ووذجا ر ا
يف هذا احلديث نشهد ا
هــذا النةــوذج هــو تعاملــه  مــع زوجتــه الطــاهر أم املــؤمنني صــفية بنــت حيــي
بن أجلطب النضرية رضي هللا عنها.
فقد كانت هذه املـرأ مـن اليهـود ،هـؤلء القـوم الـذين لقـي النـ  مـنه كـل
عددا.
شر وبالء ،فقد اشتد :عداوه له ،وامتد :حرهب معه سنني ا
وهو الذي سامله عندما قدم املدينة ،وصان حقوقه الدينية واملدنية.
خمتيرا.
( )1أجلرجه أبو الشيخ يف «أجلالق الن  ،66 »من طريق عفان
ا
وأجلرجه البيهقي ( ،) 138/9من طريق عبد الواحد بن غياث كالمها (عفان وعبد الواحد) ،عن محاد
بن سلةة ،عن عبيد هللا بن عةر ،عن انفع ،به ،وقال احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري» ()558/9
أجلرجه البيهقي إبسناد رجاله ثقا.:
(« )2السء احللبية» (.)749/2
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وصاحله على أن ييكونوا معه ل عليه ،وليكن أبـوا إل نقـ العهـود ،وجـاهروا
ابلعداو والب ضاء ،وحتالفوا مع أعدائه عليه ،مما اضطر الن  أن خيوأل معه
معارا حربية ك زو بين النضء ،وغزو بين قريتة ،وغزو جليرب ،وغءها.
وقد أسفر :هذه املعارا عن مقتل حيي بن أجلطب والد صفية يف معركة بين
قريتــة ،ومقتــل زوجهــا كنانــة بــن الربيــع بــن أيب احلقيــق يف معركــة جليــرب( ،)1كةــا
أسـفر :هــذه املعــارا عـن مقتــل عــدد كبـء مــن قومهــا ،وهلـذا كــان  مــن أب ـ
الناس إليها.
ليكـن األمـر سـرعان مـا ت ـء فـإذا ابلنـ  الـذي كـان مـن أب ـ النـاس إليهـا
ييبح من أحب الناس إليها.
والس ـؤال الــذي يطــرد نفســه هنــا كيــف اســتطاا الن ـ  أن ينقــل صــفية مــن
اليكف ــر إىل اإلميـ ــان؟ وم ــن اليهوديـ ــة  -ومعـ ــروف تعي ــب اليهـ ــود لـ ــدينه  -إىل
اإلسالم؟ ومن امـرأ كارهـة لـه ،وشـديد الـب لشخيـه ،إىل امـرأ ييـبح النـ
 أحب إليها من أبيها وزوجها ،والناس أمجعني.
بــل أصــبح أحــب إليهــا مــن نفســها ،وتفديــه بيكــل مــا قلـ  ،وإذا أملَّ بــه مــرأل
سليةا معا ا .
قنت أن ييكون فيها ،وأن ييكون رسول هللا  ا
اجتةــع نســاء الن ـ  يف مرضــه الــذي تــويف فيــه ،فقالــت صــفية إين وهللا اي
ن هللا لودد :أن الذي ب يب ،ف ةز هبا أزواجه ،فأبيرهن رسول هللا .

( ) 1وقد قتل يف غزو جلبء ألنه قتل اليحايب ا ليل حمةود بن مسلةة ،وانتر «امل ازي» للواقدي
(.)673/2
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فقال «مضمضن».
فقلن من أي شيء؟

فقال «من تغامزكن هبا ،وهللا إهنا لصادقة»(.)1
وا ـوا علــى هـذا التســاؤل أن النـ  ســل يف تعاملـه مــع زوجـه الطــاهر
صــفية مســليكني ،اســتطاا هبةــا أن ينقلهــا مــن زوجــة شــديد اليكــره والب ضــاء لــه،
إىل زوجة تفديه بنفسها وأهلها والناس أمجعني

املسوولك األول :أنــه  اســتعةل معهــا أســلو احل ـوار واإلقنــاا ،يــدل علــى

إين ،ويقول «اي صفية ،إن أِبك ألب عل يي العرب
ذل قوهلا «فةا زال يعتذر َّ
وفعل ،وفعل» حىت ذهب ذل من نفسي».
إن أسلويب احلوار واإلقناا هلةا األثـر الفعـال يف ت يـء املفـاهي  ،وإعـاد صـياغة
العقول ،واستةالة النفوس ،وتطييب القلو .
لقد أوضح هلا الن  موقفه من أبيها وقومها ،وعـرأل هلـا مـا قـام بـه والـدها
من جرائ  ،وما اقرف من لاثر يف حقه  ،وحق املسلةني ومل يـروا منـه  منـذ
مقدمــه املدينــة إل كــل جلــء ألــي قــد صــان حقــوقه الدينيــة واملدنيــة؟ ألــي قــد
أقام معهـ العهـود واملواثيـق وسـامله ومل حيـارهب  ،أراد  مـنه أن يعيشـوا معـه -
وه ـ أهــل كتــا  -لييكون ـوا يـ اـدا واحــد علــى أهــل الشــرا وعبــد األصــنام ،وأن
يقيةوا على معاقله األوىل الـيت بـني األوس والـزرج ،وأن ينيـروه ،إذا مـا تعـرأل
للخطر.
( )1أجلرجه ابن سعد يف «الطبقا :اليكربى» وقال احلافظ ابن حجر يف «اإلصابة» ()339/4
وسنده حسن.
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فلةاذا جلانوا العهود؟ وملاذا نقضوا املواثيق؟
لقد قام والدها حيي بن أجلطب بيكثء من ا رائ .

ومنها على سبيل املثال:

 -1حماولتــه اغتيــال الن ـ  ،وذل ـ عنــدما ذهــب الن ـ  إىل بــين النضــء
ليســتعني هب ـ علــى ديــة رجلــني مــن بــين عــامر قتلهةــا اليــحايب ا ليــل عةــرو بــن
وعهدا من الن .
أمية ،ومل ييكن يعل أن هلةا ا
أماان ا
فق ــال حي ــي ب ــن أجلط ــب اي معش ــر اليه ــود ،ق ــد ج ــاءك حمة ــد يف نف ــء م ــن
أصحابه ل يبل ـون عشـر  ،فـاطرحوا عليـه حجـار مـن فـوق هـذا البيـت الـذي هـو
حتته فاقتلوه ،فلن جتدوا أجللى منه الساعة.
وليكــن رســول هللا  جــاءه الــرب مــن الســةاء مبــا مهـوا بــه ،فــنه سـر ايعا كأنــه
يريد حاجة ،وتوجه إىل املدينة»(.)1
وكانــت هــذه اليانــة ســبباا مــن أســبا إجالئهـ مــن املدينــة إىل جليــرب يف غــزو
عرفت بـ(غزو بين النضء).
 -2جرميته النكراء ِف زوة األحزاب:
وقــد كــان ممــن حــز األحـزا  ،وألــب العــر مــن قـريا وغطفــان وبــين ســلي
يف تل ال زو ( ،)2اليت كانت اثنية ال زوا :اإلسالمية يف شد

( )1انتر «السء النبوية» لبن هشام ( ،)195/2و«امل ازي» للواقدي ( ،)363/1و«الطبقا:
اليكربى» لبن سعد ( ،)57/2و«جوامع السء » لبن حزم  ،145و«فتح الباري» لبن حجر
( ،)331/7و«السء النبوية اليحيحة» للدكتور أكرم العةري (.)357/1
( )2انتر «امل ازي» للواقدي ( ،)441/2و«السء النبوية» لبن هشام (.)214/2
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األزما ،:ونزول البالء ،وزلزلة األقدام بعد غزو أحد.
 -3جرميته ِف زوة بين قريظة:
وهـو الـذي أغــرى قائـد بـين قريتــة كعـب بــن أسـد بـنق العهــد مـع رســول هللا
 والتعــاون اليكامــل مــع األحـزا الــيت احتشــد :مــن أُنــاء ا زيــر حلــر حمةــد
 والقضاء على املسلةني.
فيكان ــت ه ــذه اليان ــة س ــبباا يف مقت ــل ع ــدد كب ــء م ــن يه ــود وم ــنه حي ــي ب ــن
أجلطب نفسه(.)1
وأمو ووا املسو وولك الثو وواين :فهـ ــو حس ــن تعامـ ــل الن ـ ـ  مـ ــع صـ ــفية ،ولطيـ ــف

معاشرته هلا.
كان هلذا املسل عد متاهر أمجلها فيةا أييت
 -1أحسن إليها ليكولا بنت رجل له منزلته يف قومه.
فوالدها حيي بن أجلطب كان سيد بين النضء مـن ذريـة نـ هللا هـارون عليـه
الســالم ،ووصــف ننــه ســيد احلاضــر والبــادي ،وســيد احليــني كليهةــا  -أي بــين
النضء ،وبين قريتة  -حيةه يف احلر  ،ويطعةه يف احملل(.)2
ـرورا ،فــأورد
لقــد كــان والــدها قائـ اـدا مــن قــاد بــين النضــء ،وليكنــه كــان قائـ اـدا م ـ ا
حربا من أحبار اليهود ،يعل عل اليقني أن
قومه موارد اهلالا ،وكان ا
( )1انتر «السء النبوية» لبن هشام ( ،)225/3و«امل ازي» للواقدي ( ،)454/2و«أنسا
األشراف» ( )343/1للبالذري.
(« )2امل ازي» للواقدي ( ،)519/2وممن وصفه هبذا الوصف أحد رجال يهود املسةى بـ «الزبء بن
ابطا».
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ـودا ،وقــد منعــه حســده الشــنيع
حمةـ اـدا ســول هللا  ،وليكنــه كــان حاسـ اـدا حقـ ا
وعدم إنيافه عن طلب السعاد لقومه ،وهو يعرف طريقها.
 -2مل ييكرهه ــا عل ــى اإلس ــالم فق ــد ع ــرأل عليه ــا رس ــول هللا  اإلس ــالم،

فقــال «إن تكوووين علووى دينووك ل نكرهووك ،فووان اخوورتت هللا ورسوووله اَتووذتك
لنفسي» ،قالت بل أجلتار هللا ورسوله(.)1
 -3أعتقها من العبودية
 -4ورضــيها أن تيكــون زوجتــه ،وهــذا شــرف مــا بعــده شــرف؛ إذ انلــت هبــذا
الجلتيار لقب أم املؤمنني ،وأصبحت زوجة سيد املرسلني
عن أن بن مال قال سىب رسول هللا  صفية فأعتقها ،وتزوجها(.)2
 -5أكرمها بوليةة بعد أن تزوجها
يدل على ذل ما جاء عن أن  قال «أقـام النـ  بـني جلبـء واملدينـة
ثالث ا
ليال ،ويبى عليه بيـفية ،فـدعو :املسـلةني إىل وليةـة ،ومـا كـان فيهـا مـن
جلبز وحل  ،وما كان فيها إل أن أمـر بـالال ابألنطـاا فبسـطت فـألقي عليهـا التةـر
واألقط والسةن»(.)3
 -6حسن معاملته هلا ،ورفقه هبا
عن أن  قال «فرأيت رسول هللا  حيوي ليفية بنت حيي

(« )1امل ازي» للواقدي (.)757/2
( )2رواه البخاري (.)4251
( )3رواه البخاري (.)4213
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ل عند بعءه فيضع ركبته ،وتضع صفية رجلها علـى ركبتـه

وراءه بعباء ،
حىت تركب»(.)1
وحتدثنا صفية رضي هللا عنها عن جللق رسول هللا  ،فتقول
مــا رأيــت أحـ اـدا قــط أحســن جلل اقــا مــن رســول هللا  ،لقــد رأيتــه ركــب يب يف
ـيال ،فجعلــت أنع ـ فتضــر رأســي مــؤجلر الرحــل
جليــرب ،وأان علــى عجــز انقتــه لـ ا
مهال»(.)2
فيةسين بيده ،ويقول «اي هذه ً

 -7دفاعه  عنهـا ،وتفخـي شـألا ،ليكولـا ذا :شـرف ونسـب ،وزجـر مـن
يؤذيها
يدل على ذل ما رواه أن  قال
بلـإ صــفية أن حفيــة قالـت بنــت يهــودي ،فبيكـت ،فــدجلل عليهــا النـ ،
وهي تبيكي.
فقال «ما يبكيك؟».
فقالت قال ين حفية إين بنت يهودي.
فقال الن « إنك البنة نب ،وإن عمك لنب ،وإنك لتحوت نوب ،ففويم

تفتخر عليك؟»

قال «اتقي هللا اي حفصة»(.)3

( )1رواه البخاري (.)4211
(« )2السء احللبية» (.)755/2
( )3أجلرجه عبد الرزاق يف مينفه ( ،)25921ومن طريقه أمحد بن حنبل ( ،)12392والرمذي
( ،)3894وقال حسن صحيح ،وابن حبان ( ،)7211واحلاك ( ،)29/4والضياء يف املختار
( ،)1793وما بعده.
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علي رسول هللا ،وقد بل ـين عـن
ويف رواية عن صفية بنت حيي ،قالت دجلل َّ
حفية وعائشة كالم ،فذكر :ذل له.
ويا موين ،وزوجوي ممود ،وأيب هوارون،
فقال «أال قلوت :فكيوف تكووانن خ ً

وعمي موسى».

وكأن الذي بل ها أل قالوا ُنن أكـرم علـى رسـول هللا  منهـا ،وقـالوا ُنـن
أزواج الن  وبنا :عةه(.)1
****

( )1رواه الرمذي ( ،) 3892قال ويف البا عن أن  ،وهذا حديث غريب ل نعرفه من حديث
صفية إل من رواية هاش اليكويف ،ولي إسناده بذاا ،وأجلرجه احلاك (.)29/4
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حكمة زواجه  من صفية بنت حيي:
ولقــد كــان يف هــذا الــزواج حيك ـ كثــء  ،وأحيكــام تش ـريعية وفــء  ،ول ش ـ أن
لــكراد اإلهليــة حيكةــة يف هــذا الــزواج املبــارا ،وقــد ظهــر ذل ـ مــن جلــالل رؤاي
رأها ،كانت مبثابة التةهيد هلذا الزواج ،والتحضء له
عن ابن عةر رضـي هللا عنهةـا قـال ورأى رسـول هللا  بعـني صـفية جلضـر ،
فقال اي صفية ما هذه الضر ؟
فقالت كان رأسي يف حجر ابن حقيق ،وأان انئةة ،فرأيـت كـأن قة اـرا وقـع يف
حجري ،فأجلربته بذل فلطةين ،وقال «متني ملك يثرب!»(.)1

ـءا
ولعل من أعتـ حيكـ هـذا الـزواج ،أن السـيد صـفية نقلـت لنـا اعرافاـا جلط ا
ع ــن ح ــربين م ــن أحب ــار يه ــود ،وقائ ــدين م ــن أعت ـ ق ــاده ؛ ومه ــا أبوه ــا حي ــي،
وعةها أبو ايسر ،هذا العراف يؤكد صدق نبو الن 
وإليك نص هذا االعرتاف اخلطي:

ع ــن ص ــفية أل ــا قال ــت كن ــت أح ــب ول ــد أيب إلي ــه ،وإىل عة ــي أيب ايس ــر ،مل
ألقهةا قط مع ولد هلةا إل أجلذاين دونه.
قالت فلةا قدم رسول هللا  املدينة ،ونزل قباء يف بين عةرو بن عـوف غـدا
عليه أيب حيي ،وعةي أبو ايسر بن أجلطب مفلسني.
قالت فل يرجعا حىت كاان مع غرو الشة .

( )1أجلرجه البيهقي ( )138/9بسند صحيح.
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قالت فأتيا كالَّني كسالنني ساقطني ميشيان اهلويين.
إين واحــد منهةــا
قالــت فهششــت إليهةــا كةــا كنــت أصــنع ،فــوهللا مــا التفــت َّ
مع ما هبةا من ال .
قالت ويعت عةي أاب ايسر وهو يقول أليب أهو هو؟
قال نع وهللا.
قال أتعرفه وتثبته؟
قال نع .
قال فةا يف نفس منه؟
قال عداوته وهللا ما بقيت»(.)1

(« )1السء النبوية» لبن هشام (.)518/1

***
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النموذج الثاين :أتباعه  أسلوب احلوار واإلقناث مع السيدة عائشة رضي
هللا عنها:

ـفرا  -وكـان متـاعي فيـه جلـف ،وكـان
عن عائشة ألا قالت  -وهي تيـف س ا
على مجل انج( ،)1وكان متاا صفية فيه ثقل ،وكان على مجـل ثفـال بطـيء يتبطـأ
ابلركب(.)2
فقال رسول هللا  حولوا متاا عائشة على مجل صـفية ،وحولـوا متـاا صـفية
على مجل عائشة حىت ميضي الركب.
قالت عائشة فلةا رأيت ذل قلـت اي لعبـاد هللا ،غلبتنـا هـذه اليهوديـة علـى
رسول هللا.
قالــت فقــال رســول هللا « اي أم عبوود هللا ،إن متاعووك كووان فيووه خووف،

وكان متاث صفية فيه ثقل ،ف بط ِبلركب ،فحولنا متاعها على بعيك ،وحولنوا
متاعك على بعيها».
فقالت ألست تزع أن رسول هللا؟
قالت فتبس .

قال «أو ِف شك أنت اي أم عبد هللا؟»
قالت قلت ألست تزع أن رسول هللا أفهال عدلت؟
وسعين أبو بيكر ،وكان فيه غر  -أي َّ
حد  -فأقبل علي ،فلط وجهي.
مهال اي أِب بكر».
فقال رسول هللا ً « 

( )1انج أي مسرا.
كرها.
( )2ثفال أي بطيء ثقيل ل ينبعث إل ا

األساليب النبوية

225

فقال اي رسول هللا أما يعت ما قالت؟
فقال رسول هللا « إن الغي ال تبصر أسفل الوادي من أعاله»(.)1
وواضــح مــن هــذا احلــديث كيــف أن الن ـ  عــا هــذه املشــيكلة عــن طريــق
احلوار ،وبني هلا السبب الذي دعاه إىل أن يتخذ القرار املذكور.
****

( )1رواه أبو يعلي يف «مسنده» ( ،)4675/8وقال اهليثةي يف «جمةع الزوائد» ( )322/4رواه أبو
يعلي ،وفيه حمةد بن إسحاق وهو مدل  ،وسلةة بن الفضل ،وقد وثقه مجاعة ابن معني وابن حبان،
وأبو حامت ،وضعفه مجاعة ،وبقية رجاله رجال اليحيح .وقد رواه أبو الشيخ بن حيان يف كتا
األمثال ،ولي فيه غء أسامة بن زيد الليثي وهو من رجال اليحيح ،وفيه ضعف ،وبقية رجاله ثقا،:
وقال احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري» ( )456 /9وسنده ل نس به».
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النموذج الثالث :أتباعه  أسلوب احلوار واإلقناث مع السيدة عائشة رضي
ضا:
هللا عنها أي ً

ليال.
عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا  جلرج من عندها ا
قالت ف ر :عليه .فجاء فرأى ما أصنع.
فقال «مالك اي عائشة أ رت؟».

فقلت وماين ل ي ار مثلي على مثل ؟

فقال اي رسول هللا « أقد جاءك شيطانك؟»

قالت اي رسول هللا ،أو معي شيطان؟

قال «نعم».

قلت ومع كل إنسان؟

قال «نعم».

قالت ومع اي رسول هللا؟

قال «نعم ،ولكن ريب أعانين عليه حىت أسلم»(.)1
ويف رواية ابـن حبـان قالـت فقـد :رسـول هللا  ،وكـان معـي علـى فراشـي،
مستقبال نطراف أصابعه
ساجدا ،راصا عقبيه،
فوجدته
ا
ا

خمتيرا يف «الي رى»
( )1أجلرجه أمحد ( ،)24845ومسل ( ،)75( )2815واللفظ له ،والنسائي
ا
( ،)72/7ويف «السنن اليكربى» (.)8858
مطول ابن جلزمية ( ،)654والطحاوي يف «شرد مشيكل اآلاثر» ( ،)111واحلاك
وأجلرجه ا
( ،)228/1وغءه .
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للقبلة.)1(»..
«فســةعته يقــول «اللهووم ،إين أعوووذ برضوواك موون سووخطك ،ومبعافاتووك موون

واء عليووك أنووت كمووا أثنيووت علووى
عقوبتووك ،وأعوووذ بووك منووك ،ال أحصووي ثنو ً

نفسك»(.)2

***

املبحث الرابع
أسلوب العظة والتذكي
ومـن األسـاليب الـيت اسـتعةلها النـ  يف معا ـة الالفـا :الزوجيـة أســلو
( )1رواه ابن حبان (.)1933
( )2رواه ابن حبان (.)1932
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العتة والتذكء.
ويســتعةل هــذا األســلو يف حــال تقيــء املـرأ يف أداء حــق هللا عليهــا ،أو يف
أداء حقوق الزوج اليت أوجبها الشرا له عليها.
وحق هللا عليها هو فعـل مـا أمرهـا بـه ،وتـرا مـا لاهـا عنـه ،وقـد أمـر هللا تعـاىل
قطعـا الزوجـة؛ ألن زوجتـه مـن
املسل بوقاية أهله من النار ،ويدجلل يف هذا األمـر ا

أهلــه ،وإوــا تيكــون الوقايــة حبةلهــا علــى طاعــة هللا تعــاىل ،واجتنــا مــا لــى عنــه
ابلعت ــة والني ــيحة والت ــذكء والتخوي ــف والرغي ــب والرهي ــب ،وإل ف ـ ـ«بوس ــائل»
مثال.
التأديب األجلرى املشروعة؛ كاهلجر ا
قال تعاىل {اي أياوها اليذين آمنووا قووا أنوفسوكم وأهلويكم ان ًرا} [التحـرمي

.]6

وقــال عليــه اليــال والســالم «كلكووم ر ماث ،وكلكووم مسووؤول عوون رعيتووه،...

والرجل ر ماث ِف أهله ،وهو مسؤول عن رعيته.)1(»...
ومن واذج وعتـه  ألهلـه مـا جـاء عـن عائشـة رضـي هللا عنهـا قالـت قلـت
للن  حسب من صفية كذا وكذا؛ تعين قيء .
فقال «لقد قلت كلمة لو مزجت مباء البحر ملزجته».

اان  -أي نن أفعل مثل فعله ،أو أقول مثل قولـه علـى
قالت وحيكيت له إنس ا
وجه التنقيس.

( )1رواه البخاري (.)893
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إنساان ،وأن ب كذا وكذا»(.)1
فقال «ما أحب أين حكيت ً

إن اليكلةة كائن حي عند اإلنسـان الـواعي الـذي فقـد وجـوده يف هـذه احليـا ،
وفه أبعاد عالقته مع جلالقه ونفسه وجمتةعه.
هتةامــا ابل اــا ،فهــو ل يفت ــأ يــذكر األم ــة
ولــذل فق ــد أوىل الن ـ  اليكلة ــة ا ا
آباثرها ،وينبه العقول إىل أبعادها.
لقد قالت السيد عائشة رضـي هللا عنهـا للنـ « حسـب مـن صـفية كـذا
وك ــذا» ،وه ــي حتس ــب أل ــا قال ــت كلة ــة ل ــي هل ــا ذلـ ـ األث ــر اليكب ــء يف ميـ ـزان
األعةال عند هللا.
فوعتهــا الن ـ َّ 
وذكرهــا وجلوفهــا مــن عواقــب هــذه اليكلةــة الــيت نطقــت هبــا
بقولـه «لقد قلوت كلموة لوو مزجوت مبواء البحور ملزجتوه»؛ أي جلالطتـه خمالطـة

يت ء هبا طعةه أو رحيه لشد نتنها وقبحها.
ـديدا ليكــل م ـن تســول لــه نفســه فيلق ـي ابليكلةــة
إن يف هــذا احلــديث ترهيباــا شـ ا
وهي خمالفة ملنهيب هللا غء عاب هبا ،ول متفيكر مبسؤوليته جتاهها.
ـااب فلـ تنطقهـا
ولو أن الزوجة ألقت ليكل كلةـة تقوهلـا ا
ابل ،وحسـبت هلـا حس ا
إل بعــد تفيكــء عةيــق ملــا حتــدد مــن مواقــف ،وتيكشــف عــن مس ـ وليا :لتجنبتهــا
أشد الجتنا .

( )1أجلرجه أمحد ( ،)25565( ،)24964وأبو داود ( ،)4875والرمذي ( ،)2552وقال
حديث حسن صحيح.
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َّ
إن الزوجـ ــة املسـ ــلةة مطالبـ ــة ابألجلـ ــذ هبـ ــذا التوجيـ ــه النبـ ــوي ،والهتةـ ــام كـ ــل
الهتةام ابحملافتة على لسالا؛ أللا مسؤولة عـن كـل كلةـة تنطـق هبـا ،ألـي قـد

قال عليه اليال والسالم «إن العبد ليتكلم ِبلكلمة من رضوان هللا موا يلقوي
ِبال ،يرفعوه هللا هبوا درجوات ،وإن العبود ليوتكلم ِبلكلموة مون سوخط هللا ال
هلا ً
ِبال ،يهوي هبا ِف جهنم»(.)1
يلقي هلا ً

ومــن وــاذج أســلو العتــة والت ـذكء يف املــنهيب النبــوي عنــد وقــوا الــالف مــا
كــان يفعلــه  مــع زوجــه اليــديقة عائشــة رضــي هللا عنهــا ،نن يضــع يــده علــى
أنفه ـ ــا ويعلةه ـ ــا أن تلج ـ ــأ إىل هللا ابل ـ ــدعاء لي ـ ــذهب غ ـ ــيظ قلبه ـ ــا ،و ءه ـ ــا م ـ ــن
الشيطان ،ويعيذها من مضال :الفنت.
ول ش ـ أن اللتجــاء إىل هللا لــه أثــر كبــء يف طةأنينــة القلــب ،وهــدوء البــال،
وإلي ـ نــس احلــديث عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــت دجلــل رســول هللا ،
وأان غض  ،فأجلذ بطرف املفيل من أنفي ،فعركه ،قال
«اي عوي  ،قووب :اللهوم ا فور ب ذنوب ،وأذهوب ويظ قلوب ،وأجورين مون

الشيطان»(.)2
ويف روايــة كانــت عائشــة رضــي هللا عنهــا إذا غضــبت عــرا النـ  ننفهــا

يقول «اي عوي  ،قوب :اللهم رب ممد ا فر ب ذنب ،وأذهب

( )1رواه البخاري (.)6478
( )2أجلرجه ابن السين يف «عةل اليوم والليلة» برق (.)623
وقال احلافظ العراقي يف «خترييب إحياء علوم الدين» ( )386/1سنده ضعيف.
قلت ألن فيه مسلةة بن علي الشين وهو ضعيف .انتر ترمجته يف هذيب اليكةال (.)67/27
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يظ قلب ،وأجرين من مضالت الفنت»(.)1
ويف روايـ ــة كـ ــان رسـ ــول هللا  إذا غضـ ــب عل ـ ــى عائشـ ــة وضـ ــع يـ ــده عل ـ ــى
منيكبهــا ،فقــال «اللهووم ا فوور هلووا ذنبهووا ،وأذهووب وويظ قلبهووا ،وأعووذها موون
مضالت الفنت»(.)2
ومــن املعلــوم أن الــوعظ مــن األســاليب القرلنيــة الــيت أرشــد احلــق تبــارا وتعــاىل
الزوج إىل تطبيقه عند الوف من نشوز الزوجة وعييالا ،فـال نس أن أسـتعرأل
مــا قالــه العلةــاء عــن هــذا األســلو الربــوي يف معا ــة املشــيكال ،:وســأذكر هنــا
ما كتبه العلةاء عن الوعظ الوارد يف قوله تعاىل {فعظوه ين}.

قال اإلمام القرط «أي فعتوهن بيكتا هللا تعاىل أي ذكـروهن مـا أوجـب
هللا عليهن مـن حسـن اليـحبة ،ومجيـل العشـر للـزوج والعـراف ابلدرجـة الـيت لـه
أيض ــا بق ــول النـ ـ « ل ووو أم وورت أحو و ًدا أن يس ووجد ألح و مود
عليه ــا ،وي ــذكرها ا
ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها»(.)3
( )1أجلرجه ابن السين يف «عةل اليوم والليلة» برق ( ،)456عن القاس بن حمةد بن أيب بيكر
مرسال.
ا
( )2أجلرجه ابن عساكر يف كتا «األربعني يف مناقب أمها :املؤمنني»  ،143ويف بقية بن
الوليد وصف التدلي وقد عنعن.
قلت ليكن احلديث هبذه املتابعا :يتقوى ،واملرفوا منه له شاهد من حديث أم سلةة أجلرجه أمحد
( )26576ونيه
« قلت قلت اي رسول هللا ،أل تعلةين دعو أدعو هبا لنفسي؟ قال «بلى ،قوب :اللهم رب النب
ممد ،ا فر ب ذنب ،وأذهب يظ قلب ،وأجرين من مضالت الفنت ما أحييتنا»» ،وقال اهلثيةي يف

«جمةع الزوائد» إسناده حسن.
( )3ا امع ألحيكام القرلن (.)171/5
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وق ـ ــال اإلمـ ـ ــام ا َّ
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يف مع ـ ــى {فعظو و وووه ين} يع ـ ــين جلوفـ ـ ــوهن ابهلل

وعقابه»(.)1وقال اإلمام الرازي «قال الشافعي أمـا الـوعظ فإنـه يقـول هلـا اتقـي
هللا ،ف ــإن ين علي ـ حق ـا ،وارجع ــي عة ــا أن ــت علي ــه ،واعلة ــي أن ط ــاعيت ف ــرأل
علي وُنو ذل »(.)2
 -ويف «تفسء اآللوسي» {فعظوه ين} أي فانيحوهن وقولوا هلن اتقني

هللا وارجعن عةا أننت عليـه ،وظـاهر اآليـة ترتـب هـذا علـى جلـوف النشـوز ،وإن مل
يقع وإل لقيل نشزن»(.)3
 -ويف «تفسء املنار» يف «معين {فعظوه ين} إذا لن الزوج من زوجتـه

أول أن يبــدأ
مــا خيشــى أن يــؤول إىل الرفــع وعــدم القيــام حبقــوق الزوجيــة ،فعلي ـه ا
ابلــوعظ الــذي يــرى أنــه يــؤثر يف نفســها .والــوعظ خيتلــف ابجلــتالف حــال امل ـرأ ،
فةنهن من يؤثر يف نفسها التخويف من هللا  -عز وجل  -وعقابه على النشـوز،
ومنهن من يؤثر يف نفسها التهديد والتحذير مـن سـوء العاقبـة يف الـدنيا ،كشـةاتة
األعــداء ،واملنــع مــن بع ـ الرغائ ـب كالثيــا احلســنة واحللــي ،والرجــل العاقــل ل
خيفى عليه الوعظ الذي يؤثر يف قلب امرأته»(.)4
وق ــال اب ــن قدام ــة احلنبل ــي «فة ــىت ظه ــر :منه ــا  -م ــن الزوج ــة  -أم ــارا:
النش ــوز ،فإن ــه يعته ــا فيخوفه ــا هللا س ــبحانه وتع ــاىل ،وي ــذكرها م ــا أوج ــب هللا ل ــه
( )1أحيكام القرلن (.)189/2
( )2تفسء الرازي (.)95/15
(.24/5 )3
(.72/5 )4

األساليب النبوية

213

عليهــا مــن احلــق والطاعــة ،ومــا يلحقهــا مــن اإل ابملخالفــة واملعيــية ،ومــا يســقط
بذل من حقوقها من النفقة واليكسو  ،وما يباد له من ضرهبا وهجرها»(.)1
القول الراجح ِف وعظ الزوج زوجته(:)2
«والواقع أن الـوعظ ـب أن ييكـون ابملوعتـة احلسـنة ،قـال تعـاىل {ادث إَل
سوبيل ربوك ِبحلكموة والموعظووة احلسونة} [النحـل  ،]125واملوعتـة احلســنة
هي اليت ل خيفى على من تعته نن تناصحه هبا وتقيد ما ينفعه فيها.
وعلى هذا ب على الزوج أن يشعر زوجته يف وعته إايها أنه يريد الء هلا،
ويقيها الضرر والشر بسبب تقيءها فيةا أوجبه هللا له عليها من حقوق.
فيذكرها مبعاين اإلميان اليت تستلزم طاعة ابمتثال أوامره واجتنـا مـا لـى عنـه،
ومــن ذل ـ مــا أوجبــه هللا عليهــا مــن حقــوق لزوجهــا ،فــال ــوز التف ـريط فيهــا ،ملــا
يرتب على ذل مما يسؤوها يف الدنيا واآلجلر  .كةا أن املوعتة احلسـنة ـب أن
تثء عواطفها وأحاسيسها ُنو زوجهـا شـري حياهـا ،وأنـه ل يليـق هبـا أن ييـدر
منهــا مــا يزعجــه ول يس ـره ،وأن العشــر ابملعــروف هــي شــأن الزوجــا :القانت ـا:
كثءا عليها أن تيكون واحد منهن.
احلافتا :لل يب ،ولي
ا
ينب ــي أن ييكــون وعــظ الــزوج زوجتــه ســرا فيةــا بينــه وبينهــا ل حبضــور أهلهــا
ول حبضور أهله ،حىت ل حييل تدجلل من ال ء فيةا خييهةا ،فينتير هذا

(« )1امل ين» .46/7
( « )2املفيل يف أحيكام املرأ والبيت املسل » للدكتور عبد اليكرمي زيدان .314 - 313/7
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ال ء ألحـدمها دون اآلجلـر ،واألمـر مل يبلـإ بعـد إىل حـد بعـث احليكةـني لفـ
النزاا والشقاق.
ــب أن ييك ــون وع ــظ ال ــزوج هيناــا ليناــا رقي اق ــا جلالياــا م ــن التعني ــف وال لت ــة
مفعة ــا ابحل ــب وإراد ال ــء هل ــا ،وإع ــاد األم ــور إىل
والش ــد ورود الس ــتعالء ،ا
جماريها الطبيعية السليةة اليت ترضي هللا.
كةا علـى الـزوج أن يـذكر حبـق األولد  -إن كـان هلـ أو ل – نن ل يتهـروا
أمامه مبتهر املختلفني املتنازعني.
كةا عليه أن يذكرها نن نشوزها وما يتبـع ذلـ مـن نفـر وجلـالف سـيفرد لـه
األعداء واليكارهون هلا ،فلتفو :عليه مقيده وما يريدون.
وعلى كل حال فالوعظ املؤثر مـروا لفطنـة الـزوج وحسـن سياسـته مـع زوجتـه
وعدم جرد شعورها إبظهار العنف والتسلط عليها.

وعلــى هــذا ،فةــا ذكــره املفســرون والفقهــاء يف امل ـراد مــن {فعظوووه ين} م ـراد

كلــه مــن الــوعظ املطلــو  ،وإن قــال كــل واحــد مــنه  ,مــا رله كافياــا للتنبي ـه إىل
املعاين األجلرى املراد من الوعظ».
***
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املبحث اخلامس
أسلوب العتاب الشديد عند الغضب
وم ــن األس ــاليب ال ــيت اس ــتعةلها رس ــول هللا  يف معا ــة الالف ــا :الزوجي ــة
أسلو العتا يف موقف ل ينب ي أن مير دووا حسا .
لقد أراد الن  من وراء ذل أن يضع حدا ملشـيكلة طاملـا كـرر ،:واحليلولـة
دون وقوعها مر اثنية يف بيته اليكرمي ،وإلي بيان ذل
قال ــت عائش ــة رض ــي هللا عنه ــا ك ــان رس ــول هللا  إذا ذك ــر جلد ــة مل ييك ــد
يومــا ،فحةلتـين ال ـء  ،فقلـت لقــد
يسـأم مـن ثنـاء عليهــا ،واسـت فار هلـا ،فـذكرها ا
عوض هللا من كبء السن!
ـديدا ،أسـقطت يف جللــدي ،وقلــت يف نفســي
قالــت فرأيتــه غضــب غضــباا شـ ا
الله إن أذهبت غضب رسول عين مل أعد أذكرها بسوء ما بقيت.
فلة ـا رأى الن ـ  مــا لقيــت ،قــال «كيووف قلووت؟ وهللا لقوود آمنووت يب إذ

كووذبين النوواس ،وآوتووين إذ رفضووين النوواس ،ورزقووت مووين الول ود إذ حرمتموووه
مين».
هرا»(.)1
قالت ف دا وراد َّ
علي هبا ش ا
( )1حديث حسن.
أجلرجه الطرباين يف «املعج اليكبء»  . 21/23ورجاله ثقا :سوى عبد هللا البهي فقد قال عنه ابن
سعد يف «الطبقا 299/6 »:كان ثقة معروفاا قليل احلديث ،ووثقه ابن حبان ،بينةا قال عنه أبو
حامت ل حيتيب ابلبهي ،وهو مضطر احلديث .وانتر «هذيب

=
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ـديدا مــن زوجــه الســيد
يف هــذا احلــديث يتــد أن الن ـ  غضــب غضــباا شـ ا
عائشــة أللــا تعرضــت لمـرأ هلــا منزلتهــا يف اإلســالم ،وهلــا قــدرها عنــد النـ عليــه
اليال والسالم.
إلــا الســيد جلد ــة ســيد نســاء العــاملني يف زمالــا ،وهــي أول مــن لمــن بــه،
وصدقه قبل كل أحد ،وثبتت جأشه.
قال ابن األثء جلد ة أول جللق هللا أسـل إبمجـاا املسـلةني( )1ليكـن النـ 
مل ييكتف مبوقفه ال اضب ،بل شرا يبني هلـا أسـبا حبـه للسـيد جلد ـة ،وثنائـه

عليها ،فقال «وهللا لقد آمنت يب إذ كذبين الناس ،وآوتين إذ رفضين الناس،
ورزقت مين الولد إذ حرمتموه مين».

وهي صفا :عتيةة اتيفت هبا هذه السيد ا ليلة.
وهلذا كان الن  شديد احلب هلا ،عتي الوفاء معها حىت بعد وفاها ،ومـن

متاهر هذا الوفاء أنه «كان  إذا ذبح الشا يقول «أرسلوا هبوا إَل أصودقاء

خدية.)2(»..

=

اليكةال» للةزي  342/16وقد حسن هذا احلديث اهليثةي يف «جمةع الزوائد»  ،224/9والشامي
يف «سبل اهلدى والرشاد»  ،158/11والشيخ شعيب األرنؤوط يف تعليقه على «سء أعالم النبالء»
 ،112/2وقال ويف «املسند» ( ) 24864من طريق جمالد ،عن الشع  ،عن مسروق ،عن عائشة
جلرب قريب من هذا .وحسنه كذل يف تعليقه على «املسند».
أصل احلديث مروي يف صحيحي البخاري ومسل  ،وقد تقدم ختر ه يف «املبحث الثاين من القس
األول» تعامل الن  مع زوجاته يف ا انب اإلنساين».
(« )1أسد ال ابة» (.)78/7
( )2رواه مسل (.)2435
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وهــو  مل ييكتــف هبــذا املوقــف ال اضــب مــع بيــان أســبابه ،بــل اختــذ أســلو
ـامال «ف ــدا وراد
ـهرا كـ ا
العتــا املتيكــرر ،فقــد ظــل يعاتبهــا علــى مــا بــدر منهــا شـ ا
شهرا».
َّ
علي هبا ا
جيدا نن ما بدر منها ما ينب ي أن مير دووا حسا ول عتا .
حىت تعل ا
ول ش ـ ـ أن الن ـ ـ  أراد نسـ ــلوبه املـ ــذكور أن يضـ ــع حـ ــدا ملشـ ــيكلة طاملـ ــا
كرر ،:حىت ل تيكرره مر اثنية يف بيته اليكرمي.
وقد حقق هذا األسلو أهدافه ،يدل على ذل قول السـيد عائشـة وقلـت
والذي بعث ابحلق ل أذكرها بعد هذا إل خبء»(.)1
قال الشاعر(:)2

ويبق ووى ال ووو اد م ووا بق ووي العت وواب

إذا ذه و ووب العت و وواب فل و وويس ودٌّ
****

( )1حديث حسن ،فقد رواه الطرباين يف «املعج اليكبء»  33/23من طريق عبد هللا بن أيب يتيح
عن عائشة .ورجاله ثقا ،:وابن أيب يتيح مل يسةع من عائشة .ليكن له متابعا :يتقوى هبا احلديث،
منها ما رواه الطرباين يف «املعج اليكبء»  14/23من طريق مبارا بن فضالة عن هشام بن عرو عن
أبيه عن عائشة وفيه «قلت اي رسول هللا اعف عين عفا هللا عن  ,وهللا ل تسةعين أذكر جلد ة
بعد هذا اليوم بشيء تيكرهه»  .ومنها رواية جمالد ،عن الشع  ،عن مسروق ،عن عائشة وفيها
قلت وهللا ل أعاتب فيها بعد اليوم» ،كةا يف «سء أعالم النبالء» .117/2
( )2ينسب هذا البيت أليب قام ،ومل أجده يف ديوانه املطبوا.
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املبحث السادس
أسلوب الرتوي والتثبت والتحقيق قبل إصدار األحكام
ومــن األســاليب الــيت اســتعةلها رســول هللا  يف معا ــة املشــيكال :الزوجيــة
أســلو الــروي والتثبــت ،والتحقيــق يف املشــيكلة ،والتحقــق منهــا قبــل إصــدار أي
حيك فيها.
انفعا يف كل الالفـا :الـيت تعـرأل ،واملشـيكال :الـيت
وإذا كان هذا األسلو
ا
تقع ضةن إطار األسر  ،فإنه ل ش ييكـون أنفـع وأهـ يف تلـ املشـيكال :الـيت
هلا مساس ابألعراأل.
وهل ــذا فق ــد تناول ــت يف ه ــذا املبح ــث ابل ــدرس والتحلي ــل حادث ــة م ــن أجلط ــر
احلوادث اليت تعرأل هلا بيت النبو  ،وكانت ق احليا الاصة للن  من قبـل
املنافقني.
وهــي حادث ووة اإلف ووك :تل ـ احملنــة  -حمنــة اإلف ـ والبهتــان  -الــيت عرضــت

للسيد الطاهر عائشة رضي هللا عنها.
وســلطت الضــوء علــى أســلوبه  يف معا ــة هــذه املشــيكلة ،فقــد عا هــا 
نسلو الروي والتثبت والتحقيق اهلادئ فيها.
وتوضيح هذا ا انب غاية يف األمهيـة إذ إنـه يعـا األجلطـاء الشـائعة يف بعـ
األوساط اإلسالمية يف تعامله مع هذا املوضوا احلساس يف حياه الزوجية.
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َّنوذجا
حادثة اإلفكً :
متهيد:
قبــل اليكــالم عــن هــذه احلادثــة لبــد ين مــن بيــان أســبا هــذا اإلف ـ املفــرى
على السيد اليديقة عائشة رضي هللا عنها مـن قبـل املنـافقني ،وبعـ مـن غفـل
من املسلةني.
ولعــل الــدارس هلــذه احلادثــة األليةــة ل ــد هل ـا مــن ســبب ســوى احلقــد علــى
اإلســالم ،ولــي هلــا مــن غايــة ســوى النيــل مــن رســول هللا  وتفريــق النــاس عنــه
وبيان ذل
أن الن ـ  جلــرج مــن معركــة األح ـزا منتيـ اـرا ،وكــان ذل ـ يف لايــة الســنة
الامسـة مـن اهلجـر  ،وانتقـل بـذل مـن حالـة الـدفاا إىل حالـة اهلجـوم يـدل علـى
ذل ـ ـ ـ قول ـ ــه  بع ـ ــد ه ـ ــذه املعرك ـ ــة «اآلن ن ـ ــزوه  ،ول ي زونن ـ ــاُ ،ن ـ ــن نس ـ ــء
إليه »(.)1
وواضــح مــن هــذه اليكلة ــا :أن الن ـ  اختــذ جلط ـةا جديــد يف معركتــه م ــع
أعدائه.
قــال علةــاء الســء بعــد قريتــة تفــر رســول هللا  ملعاقبــة مــن أبــدى حربــه،
واعتدى على املسلةني.
منتيرا «غزو
وكان من هذه املعارا اليت جلاضها الن  ،وجلرج منها
ا

( )1رواه البخاري (.)4115
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امليــطلق» الــيت كانــت ردا علــى العتــداء الــذي وقــع مــنه يــوم أحــد؛ حيــث
ساندوا جيا مشركي قريا لنذاا.
فةــا إن رأى املنــافقون هــذا النتيــار اليكبــء  -وقــد جلــرج يف هــذه ال ــزو مجــع
كبـ ــء مـ ــنه ( - )1إل وبـ ــدأوا خيططـ ــون ،وييكيـ ــدون لينـ ــالوا مـ ــن هـ ــذا النتيـ ــار،
وينتقةوا من صاحبه عليه أفضل اليال والسالم.
فيك ــان م ــن ميكاي ــده ذلـ ـ اإلف ـ ال ــذي رمـ ـوا ب ــه الس ــيد عائش ــة يف طري ــق
عوده من تل ال زو هلالل رمضان من سنة ست للهجر .
وإذا كانــت املع ــارا احلربي ــة هل ــا أثره ــا الواض ــح يف حي ــا األم ـ والش ــعو وهل ــا
جلطره ــا عل ــى حاض ــره ومس ــتقبله  ،ف ــإن املع ــارا اإلعالمي ــة والنفس ــية ل تق ــل
جلط ــور عنه ــا« ..ولع ــل حادث ــة اإلفـ ـ كان ــت معرك ــة م ــن أض ــخ املع ــارا ال ــيت
منتيرا ،ولعل اآللم اليت سببتها له تلـ
جلاضها رسول هللا  وليكنه جلرج منها
ا
احملنة كانـت مـن أعتـ اآللم الـيت مـر :بـه ،ولعـل الطـر علـى اإلسـالم مـن تلـ
الفريــة كــان مــن أشــد األجلطــار الــيت تعــرأل هلــا يف اترخيــه»( ،)2وليكــن حبســب مــا
كــان فيهــا مــن للم وخمــاطر وجــرود وشــرور ,كــان فيهــا جلــء «كثــء» للةســلةني
يف حاضــره ومســتقبله  ،وصــدق هللا عنــدما قــال {إ ين اليووذين جوواءوا ِبإلفووك

عصووبة موونكم ال حتسووبوه شوورا لكووم بوول هووو خي وور}.وقــد كشــف البحــث عــن
درسا مت استنباطها
بع وجوه الءية يف هذه احلادثة ،وذل من جلالل عشرين ا
من ثنااي هذا احلدث ا لل.
(« )1امل ازي» للواقدي .455/1
(« )2يف ظالل القرلن»  2551/4بتيرف.
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وهلذا سوف أتناول هذه احلادثة بشيء من التفييل ،وسـأجعل ذلـ يف أربـع
فقرا ،:وهي
أولا اآلاي :الوارد يف حادثة اإلف مع تفسءها.
اثنياا حادثة اإلف يف احلديث النبوي الشريف ،مع التخرييب والتحليل.
اثلثاا حتديد زمن وقوعها.
ابعا الدروس املستفاد من حادثة اإلف .
را
***
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أولا اآلاي :الوارد يف حادثة اإلف  ،مع تفسء إمجاين هلا
بس هللا الرمحن الرحي
{إ ين اليذين جاؤوا ِبإلفك عصبة منكم ال حتسبوه شرا لكم بل هو خيور لكوم
لكل امر م منوهم ما اكتسب من اإلمث واليذي توو يَل كبوره مونوهم لوه عوذاب عظويم *

لوال إذ مسعتموه ا ين المؤمنون والمؤمنات أبنوفسهم خيو ًرا وقالوا هذا إفك مبوي *
ل وووال ج وواءوا علي ووه أبربوع ووة ش ووهداء ف وواذ ل أيت وووا ِبل ا
ش ووهداء ف ولئ ووك عن وود ي
اَّلل ه ووم
الك وواذبون * ول وووال فض وول ي
س ووكم ِف م ووا
اَّلل عل وويكم ورمحت ووه ِف الو و ادنويا واْلخ وورة لم ي
أفضتم فيه عذاب عظيم * إذ تول يقونه أبلسنتكم وتوقولوون أبفووواهكم موا لويس لكوم

به علم وحتسبونه هينًا وهو عند ي
اَّلل عظيم * ولوال إذ مسعتمووه قولوتم موا يكوون لنوا
أن نوتكليم هبذا سبحانك هذا بوهتان عظيم * يعظكم ي
اَّلل أن توعودوا لمثله أبو ًدا إن

كن ووتم مووؤمني * ويوب ووي ي
اَّلل لكووم اْلايت و ي
اَّلل علوويم حكوويم * إ ين اليووذين حيباووون أن
تشيع الفاحشة ِف اليذين آمنوا هلم عذاب أليم ِف ال ادنويا واْلخرة و ي
اَّلل يوعلم وأنووتم
اَّلل عليكم ورمحته وأ ين ي
ال توعلمون * ولوال فضل ي
اَّلل رءوف رحيم * اي أياوها اليوذين
شو وويطان ومو وون يوتيبو ووع خطو وووات ال ي
آمنو وووا ال توتيبعو وووا خطو وووات ال ي
شو وويطان فانيو ووه أيمو وور
ِبلفحشوواء والمنكوور ولوووال فضوول ي
اَّلل علوويكم ورمحتووه مووا زكووا موونكم موون أحو مود أب و ًدا
اَّلل يوزكي من يشاء و ي
ولك ين ي
سوعة
اَّلل مسيع علويم * وال أيتول أولوو الفضول مونكم وال ي

أن يوؤتوا أوب القرَب والمساكي والمهواجرين ِف سوبيل ي
اَّلل وليوعفووا وليصوفحوا أال
اَّلل لكو ووم و ي
حتباو ووون أن يوغفو وور ي
اَّلل فو ووور رحو وويم * إ ين اليو ووذين يورمو ووون المحصو وونات

الغووافالت المؤمنووات لعنوووا ِف ال و ادنويا واْلخوورة وهلووم عووذاب عظوويم * ي وووم تشووهد

عليهم ألسنوتوهم وأيديهم
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وأرجلهووم مبووا كووانوا يوعملووون * يوومئو موذ ي ووفيهم ي
اَّلل ديونوهم احلو يق ويوعلمووون أ ين
ي
اَّلل هووو احلو و اق المبووي * اخلبيث ووات للخبيثووي واخلبيث ووون للخبيثووات والطييب ووات

للطييب ووي والطييب ووون للطييب ووات أولئ ووك مب و و يرءون مميووا يوقول ووون هل ووم مغف وورة ورزق

كري}(.)1

التفسي اإللياب هلا:
 -1إن الووذين جوواءوا ِبإلفووك «أي نبلــإ مــا ييكــون مــن اليكــذ والفـراء،
وقي ــل ه ــو البهت ــان ل تش ــعر ب ــه ح ــىت يفاجـ ـأا»( ،)2واإلفـ ـ
املنافقون ،وراج عند املنافقني ،ونف ار من املسلةني.
 عصووبة :مجاعــة« ،وأصــل العيــبة الفرقــة املتعيــبة قـلَّ ـت أو كثــر ،:وكثــرح ــديث اجلتلق ــه

إطالقها على العشر فةا فوقها إىل األربعني.
 موونكم :مــن أهــل ملَّـتيك  ،وممــن ينتةــون إىل اإلســالم س ـواء كــان كــذل يفنف األمر أم ل.

( )1سور النور اآلاي ) 26 - 11( :ورد يف حادثة اإلف ست عشر لية ،وهو املثبت يف امليحف
الشريف.
وجاء عن احليك بن عتيبة ألا مخ عشر لية ،وعن سعيد بن جبء ألا مثاين عشر لية.
قال اآللوسي رمحه هللا يف «رود املعاين» ( )175/25وكأن الالف مبين على الالف يف رءوس
اآلي.
( )2اعتةد :يف تفسء هذه اآلاي :على كتا «إرشاد العقل السلي إىل مزااي القرلن اليكرمي» أليب
السعود العةادي ( ،) 165/6فةا قوسته فهو مأجلوذ منه ،وما أجلذته من غءه أوضحت ميدري فيه.
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ـافرا يف
ـاهرا وإن ك ــان ك ـ ا
فيش ــةل عب ــد هللا ب ــن أيب مم ــن ينتة ــون إىل اإلس ــالم ظ ـ ا
نف األمر لنفاقه»(.)1
 -بول هووو خووي لكووم« :بــل هـو جلــء عتـي ليكـ لنــيليك ابليـرب عليــه الثـوا

العتي  ،وظهور كرامتيك على هللا عز وجل بتنزيل ما فيه تعتي شأنيك  ،وتشديد
الوعيد فيةن تيكل مبا أحزنيك ».
 -لكوول اموور موونهم مووا اكتسووب موون اإلمث :أي جـزاء مــا اكتســب« ،وذلـ

بقدر ما جلاأل فيه».

 -والووذي توووَل كووبه موونهم« :أي قــام بعتةــه وإشــاعته بعــد ابتدائــه ابلــوأل

فيه ،وهو رأس املنافقني عبـد هللا بـن أيب إلمعانـه يف عـداو رسـول هللا  وانتهـازه
سبيال إىل ال ةيز »(.)2
الفر  ،وطلبه ا
 -له عذاب عظيم :وعذابه يف اآلجلر بعد جعله يف الدرا األسفل من النـار

ل يقدر قدره إل هللا عـز وجـل ،وأمـا يف الـدنيا فويـه مبيسـ الـذل وإظهـار نفاقـه
على رؤوس األشهاد.
{ -2لوال إذ مسعتموه ا ين المؤمنون والمؤمنات أبنوفسهم خيو ًرا}.

 -لوال :مبعى هال« ،ومعـى اآليـة أي كـان الواجـب علـى املـؤمنني واملؤمنـا:

أن يتنوا  -أول ما يعوا ذل اإلفـ ممـن اجلرعـه ابلـذا :أو ابلواسـطة مـن غـء
جلءا»(.)3
تلعث وتردد  -نهل ملته من لحاد املؤمنني واملؤمنا :ا
(« )1رود املعاين» .175 ،169 ،168/15
(« )2اليكشاف» للزخمشري .221/3
(« )3رود املعاين» .174/15
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« -وق ووالوا ه ووذا إف ووك مب ووي :أي ظــاهر ميكشــوف كونــه إف ايكــا ،فيكيــف نم

املــؤمنني عائشــة رضــي هللا عنهــا -.ويف هــذه اآليــة تلــوين للخطــا  ،وصــرف لــه
ع ــن رس ــول هللا  وذوي ــه إىل الائض ــني بطري ــق اللتف ــا ،:لتش ــديد م ــا يف ل ــول
التحضيضـ ــية مـ ــن التـ ــوبيخ الع ـ ــدول عنـ ــه إىل ال يبـ ــة يف قولـ ــه تع ـ ــاىل {او و و ين

المؤمنون والمؤمنات أبنوفسهم خيو ًرا} ،لتأكيد التوبيخ والتشنيع.»..

{ -3ل وووال ج وواؤوا علي ووه أبربوع ووة ش ووهداء}؛ أي «ه ــال ج ــاء الائض ــون

نربعة شهداء يشهدون على ثبو :ما قالوا».
{ -4ولوووال فضوول ي
سووكم ِف مووا
اَّلل علوويكم ورمحتووه ِف ال و ادنويا واْلخوورة لم ي
أفضتم فيه عذاب عظيم}.
 ِف الدنيا« :أي بفنون النع اليت من مجلتها اإلمهـال للتوبـة» -.واْلخورة:«بضرو اآللء اليت من مجلتها العفـو وامل فـر ».
فيما أفضتم فيه« :أي بسبب ما جلضت فيه من حديث اإلف ».

 -ملسوكم

ملس ـيك ذل ـ العــذا العتــي وقــت
{ -5إذ تول يقونووه أبلسوونتكم}؛ «أي َّ
تلقييك ما جلضت فيه من اإلف  ،وأجلذ بعضيك إايه من بع  ،والسؤال عنه.
 -والتلقـ ـ ــي ،والتلقـ ـ ــف ،وال ـ ـ ــتلقن متقاربـ ـ ــة املع ـ ـ ــاين إل أن يف التلقـ ـ ــي مع ـ ـ ــى

ـول
الستقبال»( -.)1وتقولون أبفواهكم ما ليس لكم به علوم« :أي تقولـون ق ا
خمتيا ابألفواه من غء أن ييكون له ميداق ومنشأ يف القلو » ،وقيل وز أن
ا
(« )1رود املعاين» .176/15
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أتقـول ذلـ مبـلء

في (.!)1

سهال ل تبعة فيه.
 -وحتسبوه هينًا :أي ا

{ -6ولوال إذ مسعتموه قولتم ما يكون لنا أن نووتكليم هبوذا سوبحانك هوذا
بوهتان عظويم} - .هبتوان :أي كـذ يبهـت وحيـء سـامعه لفتاعتـه ،عتـي ل
يقــدر قــدره لعتةــة املبهــو :عليــه ،والتــاهر أن التــوبيخ املــذكور يف هــذه اآليــة هــو
للســامعني الائضــني ل للســامعني مطل اقــا(.)2وهــذه اآليــة ســيقت للتــوبيخ عل ــى
تنـاقله الـرب اليكـاذ  ،وكـان الشـأن أن يقــول القائـل يف نفسـه مـا ييكـون لنــا أن
نتيكل هبذا ،ويقول ذل ملن السه ويسةعه منه(.)3
{ -7يعظكووم ي
اَّلل أن توعووودوا لمثلووه أب و ًدا إن كن ووتم مووؤمني}؛ يعتيك ـ

«ينيحيك ».

اَّلل لكم اْلايت و ي
{ -8ويوبوي ي
اَّلل عليم حكيم} «يبني هللا ليك اآلاي:

الدالــة علــى الشـرائع ،وحماســن اآلدا دللــة واضــحة لتتعتـوا وتتــأدبوا هبــا»-9 .
{إ ين اليذين حيباون أن تشيع الفاحشة ِف اليذين آمنوا هلم عذاب أليم

( )1انتر «حماسن التأويل» للقايي .4463/12
(« )2رود املعاين» لذلوسي .178/15
(« )3التحرير والتنوير» حملةد الطاهر بن عاشور .185/9
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ِف ال ادنويا واْلخرة و ي
اَّلل يوعلم وأنوتم ال توعلمون}
 حيبون« :أي يريدون ويقيدون. -أن تش وويع الفاحش ووة :أي تنتش ــر الي ــلة املفرط ــة يف الق ــبح ،وه ــي الفري ــة

والرم ــي ابل ـ ـزان ،أو ال ـ ـزان نفس ــه -.فو وواملراد بشو وويوعها :ش ــيوا جلربهـ ــا أي حيبـ ــون
شــيوعها .هــذا علــى تفســء أن ي ـراد ابحملبــة نفســها مــن غــء أن يقارلــا التيــدي
تنبيها
لكشاعة ،وهو األنسب بسياق النت اليكرمي ،فييكون ترتيب العذا عليها ا
على أن عذا من يباشر اإلشاعة ،ويتولها أشد وأعت ».

اَّلل علوويكم ورمحتووه وأ ين ي
{ -15ولوووال فضوول ي
اَّلل رؤوف رحوويم}« ،ويف

هذه اآلية تيكرير للةنة برا املعا ة ابلعقا  ،للدللة على عت ا رمية ،وحذف
ا ـوا وه ــو مس ــت ى عن ــه ب ــذكره م ــر وه ــو «ملس ــيك »(«.)1ذل ـ ألن احل ــدث
لعتي  ،وإن الطأ سي  ،وليكن فضل هللا ورمحته ،ورأفته ورعايته ذل ما وقـاه
الســوء ،ومــن يــذكر بــه املــر بعــد املــر  ،وهــو يـربيه هبــذه التجربــة الضــخةة الــيت
مشلت حيا املسلةني»(.)2
{ -11اي أياوه ووا الي ووذين آمن وووا ال توتيبع وووا خط وووات ال ي
ش وويطان وم وون يوتيب ووع

خطوات ال ي
شيطان فانيه أيمر ِبلفحشاء والمنكر}
 ال تتبعوا خطوات الشويطان« :أي ل تسـليكوا مسـاليكه يف كـل مـا أتتـون،وما تذرون من األفاعيل اليت من مجلتها إشاعة الفاحشة وحبها.
(« )1حماسن التأويل» (.)149/12
(« )2التالل» ( )2554/4بتيرف.
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 والفحشاء ما أفرط قبحه كالفاحشة. -واملنكر :ما ينيكره الشرا».

«وص ــور هل ـ عةله ـ نن ــه اتب ــاا لط ـوا :الش ــيطان ،وم ــا ك ــان هل ـ أن يتبع ـوا
جلطوا :عدوه وعدو أبيه من قدمي ،وإلا ليور مسـتنيكر أن خيطـو الشـيطان
فيتبــع املؤمنــون جلطــاه ،وهـ أجــدر النــاس أن ينفــروا منــه ،وأن يســليكوا طري اقــا غــء
طريقة املشؤوم ،ورسـ هـذه اليـور ومواجهـة املـؤمنني هبـا يثـء يف نفوسـه اليقتـة
واحلذر واحلساسية ،ومـا حـديث اإلفـ إل وـوذج مـن هـذا املنيكـر الـذي قـاد إليـه
املؤمنني الذين جلاضوا فيه ،وهو ووذج منفر شنيع»(.)1
{ولوال فضل ي
اَّلل عليكم ورمحته ما زكا منكم من أح مد أب ًدا}
 ما زكا« :أي ما طهر».«إن اإلنســان لضـعيف ،معــرأل للنزعــا ،:عرضــة للتلــوث إل أن يدركــه فضــل
هللا ورمحتــه حــني يتجــه إليــه ،ويســء علــى لجــه ولــول فضــل هللا ورمحتــه مل يــزا مــن
أحــد ومل يتطهــر ،وهللا يســةع ويعلـ فيزكــي مــن يســتحق التزكيــة ،ويطهــر مــن يعلـ

فيه الء والستعداد {و ي
اَّلل مسيع عليم}»(.)2

سعة أن يوؤتوا أوب القرَب}
{ -12وال أيتل أولو الفضل منكم وال ي
 -وال أيتل« :أي ل حيلف .أولو الفضل منيك يف الدين ،وكفى هبذا

( )1امليدر السابق ( )2554/4بتيرف.
( )2امليدر السابق ( )2455/4بتيرف.
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دليال على فضل اليديق .» 
اللفظ ا
نزلت هذه اآلية يف أيب بيكر  بعد نزول القرلن برباء اليـديقة ،وقـد عـرف
أن مسطح بن أاثثة كان ممن جلاأل فيه ،وهو قريبة ،ومن فقـراء املهـاجرين ،وكـان
أبو بيكر ينفق عليه فاىل على نفسه أل ينفق عليه حىت بعد توبته.
فلةــا ق ـرأ الرســول  هــذه اآليــة قــال أبــو بيكــر بلــى أحــب أن ي فــر هللا ين،
ورجع إىل مسطح وأهله ما كان ينفق عليه (.)1
«ويف هـذا املوقـف نطلـع علـى أف اـق عـ ا
ـال مـن لفـاق النفـوس الزكيـة الـيت تطهــر:

بنــور هللا فــإن أاب بيكــر اليــديق  الــذي مســه اإلفـ يف أعةــاق قلبــه ،واحتةــل
مرار الهام لبيته وعرضه فةا أن يسةع دعو ربه إىل العفو إل يلـ داعـي هللا يف
طةأنينة وصدق.)2(»..
{ -13إ ين اليو ووذين يورمو ووون المحصو وونات الغو ووافالت المؤمنو ووات لعنو وووا ِف

ال ادنويا واْلخرة وهلم عذاب عظيم}.
{ -14ي و وووم تش و ووهد عل و وويهم ألسو و ونوتوهم وأي و ووديهم وأرجله و ووم مب و ووا ك و ووانوا
يوعملون} -.احملصنات« :أي العفائف مما رمني به ،الغوافالت :عـن الفاحشـة
أصال.
حبيث مل خيطر بباهلن شيء منها ،ول من مقدماها ا

 -املؤمنات :أي املتيفا :ابإلميان بيكل ما ب أن يؤمن به مـن الواجبـا:

إمياان حقيقيا تفييليا».
واحملتورا :وغءها ا
( )1سيأيت ختر ه عند اليكالم عن حديث عائشة.
(« )2التالل» ( )1555/4بتيرف.
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«إن ال فران الذي ذكر هللا به املؤمنني يف اآلية السابقة إوا هو ملن ات  ،فأما
الـذين يرمـون احمليـنا :عـن جلبـث وإصـرار كأمثـال ابـن أيب فـال ياحـة ول عفــو،
ولو أفلتوا من احلد يف الدنيا؛ ألن الشهود مل يشهدوا ،فإن عذا هللا ينتتره يف
اآلجلــر  ،ويومــذاا لــن حيتــاج األمــر إىل شــهود ،إذ تشــهد علــيه ألســنته وأيــديه
وأرجلهـ مبــا كــانوا يعةلــون.)1(»...قــال األلوســي رمحــه هللا «إن احليكـ عــام؛ أي
يف هذه اآلية فيةن يرمي املوصوفا :ابليفا :املذكور من نسـاء األمـة ،ورمـيهن
إن كان مع استحالل فهو كفر فيستحق الوعيد املـذكور إن مل يتـب علـى مـا علـ
م ــن القواع ــد ،وإن ك ــان ب ــدون اس ــتحالل فه ــو كب ــء ول ــي بيكف ــر ،أم ـا ابلنس ــبة
ألمها :املؤمنني فالذي ينب ي أن يعول احليك عليه بيكفر من رمى إحداهن بعـد
نــزول اآلاي ،:وتبــني ألــن طيبــا« .)2(»...:وختيــيس هــذه األعضــاء ابلــذكر؛
ألن هل ــذه األعض ــاء عة ـ اـال يف رم ــي احملي ــنا :فه ـ ينطق ــون ابلق ــذف ،ويش ــءون
ابأليـ ـ ـ ــدي إىل املقـ ـ ـ ــذوفا ،:ويسـ ـ ـ ــعون نرجله ـ ـ ـ ـ إىل جمـ ـ ـ ــال النـ ـ ـ ــاس إلب ـ ـ ـ ــال

اَّلل ديونوهم احلو يق ويوعلمووون أ ين ي
القــذف»({-15 .)3يوومئو موذ ي وووفيهم ي
اَّلل هووو احلو اق

المبو ووي} «أي ي ــوم إذ تش ــهد ج ـ ـوارحه نعة ــاهل القبيح ــة يعط ــيه هللا تع ــاىل
ـامال.»..
ج ـزاءه الثابــت الــذي حيقــق أن يثبــت هل ـ ل حمالــة وافياــا كـ ا

-

ويعلمون«:عند معـاينته األهـوال والطـو حسـبةا نطـق بـه القـرلن» -.أن هللا

هو احلق«:الثابت الذي حيق أن يثبت ل حمالة يف ذاته وصفاته،
( )1امليدر السابق ( )2555/4بتيرف.
(« )2رود املعاين» .188/15
(« )3التحرير والتنوير» (.)191/19
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وأفعالــه الــيت مــن مجلتهــا كلةاتــه التامــا :املنب ــة عــن الشــؤون الــيت يشــاهدولا
منطبقة عليها» -.املبي« :املتهر لذشياء كةا هي يف أنفسها».

{ -16اخلبيثو ووات للخبيثو ووي واخلبيثو ووون للخبيثو ووات والطييبو ووات للطييبو ووي

والطييبووون للطييبووات}«.بعــد أن ب ـرأ هللا عائشــة رضــي هللا عنهــا ممــا قــال عيــبة
اإلفـ ففضـحه نلـ مـا جــاؤوا إل بسـي التـن ،واجلـتالف القـذف ،وتوعــده
وهدده  ،ات على الذين اتبوا ،أُنى عليه اثنية برباء رسول هللا  من أن
تيكــون لــه أزواج جلبيثــا:؛ ألن عيــةته وكرامتــه علــى هللا أيه هللا معهــا أن تيكــون
أزواج ــه غ ــء طيب ــا ،:فةيكان ــة الرس ــول  كافي ــة يف الدلل ــة عل ــى بـ ـراء زوج ــه
وطهار أزواجه كلهن»(« -.)1ويف هذه اآلية إشار إىل ما يؤكد التربئة من شاهد
العــرف والعــاد  ،يف أنــه ل يضـ الشــيكل إل إىل شــيكله ،ول يســاق األهــل إل إىل
أهله»(« ،)2وهذا من عدل هللا يف اجلتياره الذي ركبـه يف الفطـر  ،وحققـه يف واقـع
الن ــاس»(.)3ق ــال أب ــو الس ــعود العة ــادي رمح ــه هللا «وحي ــث ك ــان رس ــول هللا 
أطيب األطيبني ،وجلء األولني واآلجلرين تبـني كـون اليـديقة رضـي هللا عنهـا مـن
أطيب الطيبا :ابلضرور  ،واتضح بطالن ما قيل يف حقها مـن الرافـا :حسـبةا
نط ـ ــق ب ـ ــه قول ـ ــه تع ـ ــاىل {أولئ و ووك مب و و و يرءون مميو ووا يوقول و ووون هل و ووم مغف و وورة ورزق

كري}»(.)4
(« )1التحرير والتنوير» (.)194/19
(« )2حماسن التأويل» (.)151/12
(« )3التالل» (.)2555/4
(« )4إرشاد العقل السلي » (.)167/6
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اثنيًا :حادثة اإلفك ِف احلديث النبوي الشريف مع التخريج والتحليل:

ورد :حادث ــة اإلفـ ـ يف ع ــدد كب ــء م ــن كت ــب الس ــنة النبوي ــة يف املي ــنفا:
واملسانيد ،وا وامع واليحاد ،واملعاج  ،والسنن ،وكتب التفاسء ،وكتب السـء
متبعــا يف ذلـ طرائــق احملــدثني يف
النبويــة ،وقــد قةــت بتخر هــا مــن هــذه اليكتــب ا
ختر ه للحديث ،وسأذكر بعد إيـراد احلـديث طرقـه ومواضـعه مـن هـذه اليكتـب.
وكانــت طـريقيت يف إيـراد احلــديث أنــين اعتةــد :روايــة «مســند» اإلمــام أمحــد ابــن
حنبـ ــل والبخ ـ ــاري ومس ـ ــل  ،وم ـ ــا كـ ــان م ـ ــن زايدا :يف املت ـ ــون قة ـ ــت إبثباه ـ ــا يف
احلاشية ،مع ذكر خترييب هذه الـزايد  ،ومل أثبـت مـن هـذه الـزايدا :إل مـا كـان لـه
فائد يف كشف مالمح هذه احلادثة.
وم ــا ك ــان م ــن تع ــارأل ب ــني ه ــذه ال ــروااي :حاول ــت ا ة ــع م ــا أميك ــن ،وإل
فالرجيح حسب طرائق العلةاء يف ذل  ،كةا فسر :املفـردا :ال ريبـة الـوارد يف
املــنت ،معتةـ اـدا يف ذل ـ علــى شــرود كتــب احلــديث ،ومــن أمههــا يف ذل ـ كتــا
«فتح الباري» للحافظ ابن حجر رمحه هللا.
وهذا نص احلديث:

ـفرا،
عــن عائشــة زوج النـ  قالــت كــان رســول هللا  إذا أراد أن خيــرج سـ ا
أق ــرا ب ــني نس ــائه ،ف ــأيتهن جل ــرج س ــهةها جل ــرج هب ــا رس ــول هللا  مع ــه ،قال ــت
عائشة فأقرا بيننا يف غزوا غزاها فخرج فيها سهةي ،فخرجت مع

األساليب النبوية

223

رسول هللا  ،)1(وذلـ بعـد مـا أنـزل احلجـا  ،فـأان أمحـل يف هـودجي وأنـزل
فيـه مســءان ،حــىت إذا فـر رســول هللا  مــن غــزوه ،وقفـل( ،)2ودنــوان مــن املدينــة،
لذن ليلــة ابلرحيــل ،فقةــت حــني لذن ـوا ابلرحيــل فةشــيت حــىت جــاوز :ا ــيا،
فلةــا قض ــيت ش ــأين ،أقبل ــت إىل الرح ــل فلةس ــت ص ــدري ،ف ــإذا عق ــد م ــن ج ــزا
ظفار( ،)3قد انقطع ،فرجعت فالتةسـت عقـدي فاحتبسـين ابت ـاؤه ،وأقبـل الـرهط
الــذين كــانوا يرحلــون يب( ،)4فحةلـوا هــودجي ،فرحلــوه علـى بعــءي الــذي أركــب،
وهـ حيســبون أين فيــه .قالــت وكانــت النســاء؛ إذ ذاا جلفافاــا ،مل يـه ـبله َّن( ،)5ومل
يـ شه َّن اللح  ،إوا أيكلن العلقة  -أي القليل  -من الطعام ،فل يسـتنيكر القـوم
ثقل( )6اهلودج حني رحلوه ورفعوه ،وكنت
( )1يف رواية عباد بن عبد هللا بن الزبء عند الواقدي ( )427/2فخرجنا ف نةه هللا أمواهل وأنفسه
انيرفنا راجعني».
( )2أي رجع من غزوته.
( )3ظفار كذا يف رواية معةر عند مسل ( ،)2775والطربي يف التفسء ( ،)119/15والطرباين يف
«معج اليكبء» ( ،)133/23وهي كذل يف رواية صاحل بن كيسان عن الزهري عند البخاري يف
اليحيح رق ( ،)4141ويف رواية الواقدي فيكان يف عنقي عقد من جزا ظفار كانت أمي أدجللتين
به على رسول هللا  ،وظفار مدينة كبء تقع يف سلطنة عةان.
( )4ويف رواية ابن إسحاق فرجعت عودي على بدئي إىل امليكان الذي ذهبت إليه.
بعضا .وجاء يف رواية مل يهبلن,
( )5أي مل يثقلهن اللح  ،من هبله اللح إذا كنز عليه ،وركب بعضه ا
املهبل اليكثء اللح  ،الثقيل احلركة للسةن.
( ) 6كذا يف األصول ثقل اهلودج ،وهي رواية معةر ،ورواية البخاري عن يون  ،عن الزهري جلفة
اهلودج ،وهي أوضح ،قال احلافظ أل ن مرادها إقامة عذره يف حتةيل هودجها ،وهي ليست فيه،
فيكألا تقول كألا لفة جسةها حبيث إن الذين

=
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جاريـة حديثـة السـن( ،)1فبعثـوا ا ةـل وسـاروا ،فوجــد :عقـدي بعـدما اســتةر
ا ــيا ،فج ــت منــازهل ولــي هبــا داا ول جميــب( ،)2فيةةــت منــزين الــذي كنــت
فيه ،وظننت أن القوم سيفقدوين فءجعوا( )3إين ،فبينا أان جالسة يف منزين غلبتـين
عيين فنةت ،وكان صفوان بن املعطَّل السـلةي  -الـذكواين( )4قـد عـَّرس( )5مـن
فاد ( ،)6فأصبح عنـد منـزين ،فـرأى سـواد إنسـان انئـ  ،فـأاتين فعـرفين
وراء ا يا َّ
حني رلين وقد كان يراين قبل أن

=

حيةلون هودجها ل فرق عنده بني وجودها فيه وعدمها ...وانتر توجيه الرواية األوىل يف «الفتح»
(.)466/15
واهلودج حمةل له قبة تسر ابلثيا وُنوه ،يوضع على ظهر البعء ،يركب عليه النساء لييكون أسر هلن
كةا يف «فتح الباري» (.)463/15
( )1أي مل تيكةل مخ عشر سنة أللا أدجللت على الن  بعد اهلجر يف شوال ،وهلا تسع سنني،
ووقعت غزو بين امليطلق يف شعبان سنة ست من اهلجر كةا هو الراجح مما سيأيت بيانه.
( )2أي لي هبا أحد ،ل من يدعو ،ول من يرد جو اااب.
( )3كذا األصل حبذف النون والوجه إثباها ،وقد قال احلافظ يف «الفتح» ( )468/15تعلي اقا على
رواية البخاري فءجعون إينَّ وقع يف رواية معةر فءجعوا ،ب ء النون ،وكأنه على ل ة من حيذفها مطل اقا.
فاضال قتل
( )4من أصحا الرسول  األجالء ،شهد الندق واملشاهد بعدها ،وكان
جلءا ا
ا
شجاعا ا
شهيدا يف غزو أرمينية سنة تسع عشر من اهلجر  ،وانتر «أسد ال ابة» لبن األثء (.)412/2
ا
( )5قد عرس ،من التعري  ،أي نزل لجلر الليل.
( )6فا َّد أي مشى لجلر الليل بعد أن نزل ،ووقع يف حديث أيب هرير عند البزار كةا يف «الدر
املنثور» ( )146/6وكان صفوان يتخلف عن الناس فيييب القدد وا را واإلداو » .ويف رواية
فيحةله فيقدم به فيعرفه يف أصحابه.
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يضر علي احلجا  ،فاستيقتت ابسرجاعه حني عرفين ،فخ َّةر :وجهي
جبلبــايب فــوهللا مــا كلةــين كلةــة ،ول يعــت منــه كلةــة غــء اســرجاعه ،حــىت أانخ
راحلتــه ،فــوط علــى يــدها فركبتهــا ،فــانطلق يقــود يب الراحلــة ،حــىت أتينــا ا ــيا
بعــدما نزلـوا مــوغرين( )1يف ُن ـر التهــء  ،فهلـ مــن هل ـ يف شــأين ،وكــان الــذي
توىل كربه عبد هللا بن أيب ابن سلول(.)2
( )1وقع يف رواية مسل ( )57( )2775قال عبد بن محيد قلت لعبد الرزاق ما قوله موغرين؟
قال الوغر شد احلر.
( )2زاد يف رواية صاحل بن كيسان عن الزهري يف صحيح البخاري (« )4141قال عرو أجلرب :أنه
كان يشاا ويتحدث به عنده ،فيقره ويستةعه ويستوشيه ،ومعى يستوشيه؛ أي يستخرجه ابلبحث
أيضا مل يس من أهل اإلف إل حسان بن اثبت ،ومسطح بن أاثثة ،ومحنة
عنه والتفتيا  -قال عرو ا
بنت جحا يف ان س لجلرين ل عل ين هب غء أل عيبة ،كةا قال هللا تعاىل ،وإن كرب ذل يقال
عبد هللا بن أيب ابن سلول ،قال عرو كانت عائشة تيكره أن يسب عندها حسان ،وتقول إنه الذي
قال
فان

أيب

وعرضي

ووالده

لعرض

ممد

منهم

وقاء

أما ما جاء يف رواية أجلرى أجلرجها البخاري ( )4756ونيها عن مسروق قال دجلل حسان بن
شعرا  -وقال
اثبت على عائشة فشبب  -أي أنشد ا

حصان

رزان

ما

تزن

بريبة

وتصبح

رثي من حلوم النوافل

قالت لست كذل  ،قلت تدعني مثل هذا يدجلل علي وقد أنزل هللا «والذي توىل كربه منه »
فقالت وأي عذا أشد من العةى ،وقالت وقد كان يرد عن رسول هللا .
فقد قال احلافظ ابن حجر عن هذه الرواية يف «الفتح» ( )555/15وهذا مشيكل ،ألن ظاهره أن
املراد بقوله «والذي توىل كربه منه » هو حسان بن اثبت ،وقد تقدم قبل هذا  -يعين احلديث الذي
رواه البخاري رق ( - )4755أنه عبد هللا بن أيب ،وهو املعتةد.
شرد البيت حيان من التحيني يراد به المتناا على الرجال ،ومن نتره إليها،

=
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ـهرا ،والنــاس يفيضــون يف قــول أهــل
فقــدمت املدينــة ،فاشــتيكيت حــني قــدمنا شـ ا
اإلف ـ ول أشــعر بشــيء مــن ذل ـ ( ،)1وهــو ي ـريبين يف وجعــي أين ل أعــرف مــن
رسـول هللا  اللطـف الـذي كنــت أرى منـه حـني أشــتيكي ،إوـا يـدجلل رســول هللا

 يق ــول «كي ووف ت وويكم؟» ،ف ــذاا ي ـريبين ،ول أش ــعر ابلش ــر ح ــىت جلرج ــت
بعــدما نـقهـت( ،)2وجلرجــت معــي أم مسـطح قبـل املناصــع( ،)3وهــو متــربزان(،)4ول
ليال إىل ليل ،وذل قبل أن نتخذ اليكنف( )5قريباا من بيوتنا ،وأمـران أمـر
خنرج إل ا
العـر األول يف التنـزه( ،)6وكنــا نتـأذى ابليكنـف أن نتخــذها عنـد بيوتنا.وانطلقــت
أان وأم مس ـطح  -وهــي بنــت أيب ره ـ بــن املطلــب بــن عبــد منــاف ،وأمهــا بنــت
صــخر بــن عــامر ،جلالــة أيب بيكــر اليــديق ،وابنهــا مســطح بــن أاثثـة بــن عبَّـاد بــن
املطلــب وأقبلــت أان وبنــت أيب رهـ قبـل بيــيت حــني فرغنــا مــن شــأننا( ،)7فعثــر :أم

=

رزان من الرزانة وهي قلة احلركة ،ما تزن أي ما ترمى ،غرثي أي مخيية البطن ويعين هنا ألا ل
أحدا من ال افال :العفيفا.:
ت تا
ا
( )1ويف رواية ابن إسحاق وقد انتهى احلديث إىل رسول هللا  وإىل أبوي ول يذكرون ين شياا من
ذل .
( )2الناقه هو من أفاق من مرضه ،ومل تتيكامل صحته.
( )3قبل املناصع ،وهي مواضع خيلى فيها لقضاء احلاجة جلارج املدينة.
( ) 4أي موضع التربز ،وهو الروج إىل الرباز ،وهو القضاء ،وكله كناية عن الروج إىل قضاء احلاجة.
( )5اليكنف مجع كنيف ،وهو الساتر .واملراد به هنا امليكان املتخذ لقضاء احلاجة.
( )6يف التنزه عن الروائح اليكريهة.
( ) 7ظاهر هذه العبار تفيد أن عائشة قضت حاجتها أجلربها الرب بعد ذل  ،وهي عندي أرجح
من رواية هشام بن عرو من ألا عثر :قبل أن تقضي عائشة حاجتها ،وألا ملا

=
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مســطح يف مرطهــا ،فقالــت تع ـ مســطح .فقلــت هلــا ب ـ مــا قلــت ،تســبني
ـدرا! قالــت أي هنتــاه( ،)1أو مل تســعي مــا قــال؟ قلــت ومــاذا
رجـ اـال قــد شــهد بـ ا
()2
مرضـا إىل مرضـي( ،)3فلةـا رجعـت
قال؟ فأجلربتين بقول أهـل اإلفـ  ،فـازدد :ا
إىل بيــيت ،فــدجلل علـ َّـي رســول هللا  قــال «كيووف توويكم؟» قلــت أأتذن ين
أن ليت أبوي؟ قالت وأان حين اذ أريـد أن أتـيقن الـرب مـن قبلهةـا فـأذن ين رسـول
ـوي ،فقلــت ألمــي اي أمتــاه ،مــا يتحــدث النــاس؟ فقالــت أي
هللا  فج ــت أبـ َّ
بني ـة ،هــوين علي ـ  ،فــوهللا لقلةــا كانــت ام ـرأ قــط وضــي ة عنــد رجــل حيبهــا ،وهلــا
ضرائر إل كثَّـرن عليها.
قالت قلت سبحان هللا ،أوقد حتدث الناس هبذا؟!( ،)4قالت فبيكيت

=

كثءا.
أجلربها الرب رجعت كأن الذي جلرجت له مل جتد منه ل ا
قليال ول ا
( ) 1معى أي هنتاه أي هذه ،وقيل أي امرأ  ،كألا نسبتها إىل قلة املعرفة مبيكايد الناس.
وفالان تةعون يف بيت عبد هللا بن أيب يتحدثون عن ،
( )2يف رواية أيب أوي أن
وفالان ا
مسطحا ا
ا
وعن صفوان يرمون به .ويف رواية هشام بن عرو «فنقر :ين احلديث»؛ أي شرحته.
( )3وعند الطرباين إبسناد صحيح ألا قالت «ملا بل ين ما تيكلةوا به مهةت أن ليت قليباا فأطرد
نفسي به» .انتر «فتح الباري» لبن حجر ( ،)477/15و«الدر املنثور» للسيوطي (.)155/6
( )4يف رواية الطربي وبلإ رسول هللا  ؟ قالت نع  ،وزاد يف رواية ابن إسحاق  -كةا يف «السء
النبوية» لبن هشام ( - )165/3وقلت ألمي ي فر هللا ل  ،حتدث الناس مبا حتدثوا به ،ول تذكرين
ين من ذل شياا وزاد يف رواية ابن حاطب عن علقةة عند الطربي يف التفسء ( )126/15فقلت
أما اتقيتةا هللا يف ،وما وصلتةا رمحي؟
ويف رواية هشام بن عرو عن أبيه عند أمحد ( ،)24317وغءه فاستعرب :فبيكيت ،فسةع أبو بيكر
صويت وهو فوق البيت يقرأ ،فقال ألمي ما شألا؟ فقالت بل ها الذي

=
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تلـ الليلــة ،حــىت أصــبحت ل يرقــأ ين دمــع( )1ول أكتحــل بنــوم أصــبحت
أبيكي.
ودعـ ــا رسـ ــول هللا  علـ ــي بـ ــن أيب طالـ ــب وأسـ ــامة بـ ــن زيـ ــد حـ ــني اسـ ــتلبث
الــوحي( )2يستشــءمها يف ف ـراق أهلــه ،قالــت فأمــا أســامة بــن زيــد ،فأشــار علــى
رســول هللا  ابلــذي يعلـ مــن بـراء أهلــه ،وابلــذي يعلـ يف نفســه هلـ مــن الــود،
ـءا ،وأم ــا عل ــي ب ــن أيب طال ــب،
فق ــال اي رس ــول هللا ،ه ـ أهل ـ ول نعل ـ إل جل ـ ا
فقــال مل يضــيق هللا عــز وجــل علي ـ  ،والنســاء س ـواها كثــء ،وإن تســأل ا اريــة
تيــدق  ،قالــت فــدعا رســول هللا  بريــر  ،قــال «أي بريوورة ،هوول رأيووت موون
شيء يريبك من عائشوة؟» قالـت لـه بريـر والـذي بعثـ ابحلـق إن رأيـت عليهـا

أمرا قط أغةيه عليها أكثر من ألا جارية حديثة السن ،تنام عن عجني أهلهـا،
ا
()3
فتأيت الداجن فتأكله  ،فقام رسول هللا 

=

ذكر من شألا ففاضت عيناه .فقال أقسةت علي اي بنية إل رجعت إىل بيت  ،فرجعت.
ليكن الراجح ألا مل ترجع كةا تدل على ذل الروااي :اليكثء .
( )1ول يرفأ أي ل ينقطع .وجاء يف رواية أم رومان عند البخاري (« )4143فخر :م شيا عليها،
فةا استفاقت إل وعليها محى بناف  ،فطرحت عليها ثياهبا ف طيتها».
( )2استلبث الوحي أي استبطأ الن  نزوله ،واستلبث الوحي أي طال لبث نزوله.
( ) 3الداجن أي الشا اليت أتلف البيت ،ول خترج إىل املرعى ،ويف رواية أيب أوي أن الن  قال
لعلي «ش نك ِبجلارية»  ،فسأهلا علي وتوعدها فل ختربه إل خبء،
علةت على عائشة سوءا.
ويف رواية ابن إسحاق فقام إليها علي فضرهبا ضرااب شديدا يقول اصدقي رسول هللا .»
وقع يف هاتني الروايتني أن عليا ضرهبا ،وهذا عندي مرجود؛ إذ إن الروااي :اليكثء يف حديث اإلف
مل تذكر ذل  ،ولعله انتهرها ففسر ذل بع الروا ابلضر  ،فقد جاء

ضرهبا وسأهلا فقالت وهللا ما

=
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()1
يب ابـن سـلول ،فقالـت قـال رسـول هللا  وهـو
فاستعذر مـن عبـد هللا بـن أ َّ

على املنرب «اي معشر املسلمي من يعذرين( )2من رجل قد بلغين أذاه ِف أهول
رجال ما علمت عليوه
خيا ،ولقد ذكروا ً
بي  ،فوهللا ما علمت على أهلي إال ً
خيا ،وما كان يدخل على أهلي إال معي».
إال ً
فقام سعد بن معاذ األنياري( ،)3فقال أعذرا( )4منه اي رسول هللا ،إن كان

من األوس ،ضربنا عنقه ،وإن كان من إجلواننا من الزرج ،أمرتنا ،ففعلنا أمرا.

=

يف رواية هشام بن عرو فانتهرها بع أصحابه ،فقال اصدقي رسول هللا .
أما عن جوا ا ارية ،فقد جاء يف رواية هشام بن عرو  ،قوهلا «ما علةت منها إل ما يعل اليائإ
على الذهب األمحر» ,رواها أمحد (.)24317
ويف رواية ابن حاطب عن علقةة عند الطربي يف التفسء ( )126/15فقالت ا ارية احلبشية وهللا
لعائشة أطيب من الذهب ،وألن كانت صنعت ما قال الناس ليخربن هللا.
قالت  -أي عائشة  -فعجب الناس من فقهها».
( )1فاستعذر من عبد هللا أي طلب العذر من عقوبته؛ أي َّبني أنه إن عاقبه فهو معذور.
( )2من يعذرين من رجال أي من ينيرين عليه ،والعذير الناصر.
( ) 3كذا هنا ويف رواية أكثر أصحا الزهري من أن املتيكل هو سعد بن معاذ ،ليكن ذهب عدد من
احملققني إىل أن هذا وه ؛ ألن سعد بن معاذ قد ما :بعد غزو الندق من رمية رميها .وممن قال
بذل ابن عبد الرب ،وابن حزم ،والقاضي عياأل ،وابن العريب ،والقرط وغءه  ،كةا يف «فتح الباري»
()484/15
وأن املتيكل هنا هو أسيد بن حضء ،يدل على ذل رواية ابن إسحاق كةا يف تفسء الطربي
( ،)126/18فقد جعل ابن إسحاق املراجعة أولا واثنياا بني أسيد بن حضء وبني سعد بن عباد .
وقد فيلت ذل يف حبثي املرسوم بـ «اتريخ بين امليطلق عند احملدثني وأهل السء»؛ يسر هللا نشره.
( )4يف رواية البخاري أان أعذرا.
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قالــت فقــام ســعد بــن عبــاد وهــو ســيد الــزرج ،وكــان رجـ اـال صــاحلاا ،وليكــن
اجتهلت ــه احلةي ــة( ،)1وق ــال لس ــعد ب ــن مع ــاذ لعة ــر هللا ل تقتل ــه ول تق ــدر عل ــى
قتله(.)2
فقـام أسـيد بــن جلضـء ،وهــو ابـن عـ سـعد بـن معــاذ ،فقـال لســعد بـن عبــاد
كذبت ،لعةر هللا لنقتلنه ،فإن منافق جتادل عـن املنـافقني ،فثـار احليَّـان األوس

والزرج ،حىت مهوا أن يقتتلوا ،ورسول هللا  قائ على املنرب ،فل يـزل رسـول هللا
 خيفضه حىت سيكتوا( )3وسيكت.
قالت وبيكيت يـومي ذاا ل يرقـأ ين دمـع ،ول أكتحـل بنـوم ،بيكيـت ليلـيت
املقبلـ ــة ل يرقـ ــأ ين دمـ ــع ،ول أكتحـ ــل بنـ ــوم( ،)4وأب ـ ـواي يتنـ ــان أن البيكـ ــاء فـ ــالق
كبدي.
قال ــت فبينة ــا مه ــا جالس ــان عن ــدي وأان أبيك ــي ،اس ــتأذنت عل ــي ام ـ ـرأ م ــن
األنيــار ،فأذنــت هلــا ،فجلســت تبيكــي معــي ،فبينــا ُنــن علــى ذلـ  ،دجلــل علينــا
رســول هللا  فســل  ،جل ـ  .قالــت ومل ل ـ عنــدي منــذ قيــل ين مــا قيــل،
شهرا ل يوحى إليه يف شأين شيء.
وقد لبث ا
( )1اجتلتهه احلةية أي محلته على ا هلَّ ،أما رواية البخاري ( )4141وليكن احتةلته احلةية أي
أغضبته.
( )2ويف رواية البخاري ( )4141ولو كان من رهط ما أحببت أن يقتل .ويف رواية ابن حاطب
فقال سعد بن عباد «اي ابن معاذ ،وهللا ما ب نير رسول هللا  ،وليكنها قد كانت بيننا ض ائن
يف ا اهلية وإحن مل حتلل لنا من صدورك ».
( ) 3زاد يف رواية حمةد بن ثور عن معةر عند الطربي يف التفسء ( « )122/18أاتين رسول هللا
 وأان يف بيت أبوي».
يوما.
( )4ويف رواية البخاري ( )1414وأصبح أبواي عندي وقد بيكيت ليلتني و ا
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فتشهد رسـول هللا  حـني جلـ  ،قـال «أموا بعود ،اي عائشوة،

فانووه بلغووين عنووك كووذا وكووذا ،فووان كنووت بريئووة ،فسوويبئك هللا عووز وجوول ،وإن
كنووت أملمووت بووذنب ،فاسووتغفري هللا ،مث تووويب إليووه ،فووان العبوود إذا اعوورتف
بذنب مث اتب ،اتب هللا عليه» ،قالت فلةا قضى رسول هللا  مقالته ،قلـس
دمعــي( )2حــىت مــا أحـ منــه قطــر  ،فقلــت أليب أجــب عــين رســول هللا  فيةــا
قــال ،فقــال مــا أدري وهللا مــا أقــول لرســول هللا  ،)3(فقلــت ألمــي أجيـ عــين
رســول هللا  ،فقالــت وهللا مــا أدري مــا أقــول لرســول هللا  ،قالــت فقلــت
ـءا مــن القــرلن إين وهللا قــد عرفــت أنيك ـ قــد
وأان جاريــة حديثــة الســن ل أق ـرأ كثـ ا
يعــت هبــذا حــىت اســتقر يف أنفســيك  ،وصـ َّـدقت بــه( ،)4ول ـ ن قلــت ليك ـ إين بري ــة
وهللا عـز وجــل يعلـ أين بري ــة ل تيـدقوين بــذل  ،ولـ ن اعرفــت ليكـ نمــر ،وهللا
مثال إل كةا قـال
عز وجل يعل أين بري ة ،تيدقوين ،وإين وهللا ما أجد ين وليك ا
أبو يوسف {فصبور لييل و ي
اَّلل المستوعان على ما تصفون}.

( )1ويف رواية هشام بن عرو قام فينا جلطيباا فتشهد ،ومحد هللا وأثى عليه مبا هو أهله ،قال «أما
بعد» ،وزاد عطاء الراساين عن الزهري هنا قبل قوله فقام «وكانت أم أيو األنيارية قالت أليب

أيو أما يعت ما يتحدث الناس؟ فحدثته بقول أهل اإلف  ،فقال ما ييكون لنا أن نتيكل هبذا،
سبحان هذا هبتان عتي » كةا يف «فتح الباري» (.)»482/15
( )2قلس دمعي؛ أي استةس نزوله فانقطع ،قيل هذه عالمة بلو احلزن غايته.
( )3ويف رواية أيب أوي فقلت أليب أجب ،فقال ل أفعل هو رسول هللا والوحي أيتيه.
( )4ويف رواية حمةد بن ثور عن معةر عند الطربي يف التفسء ( )126/18حىت كدمت أن تيدقوا
به.
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قالت حتولت فاضـطجعت علـى فراشـي ،قالـت وأان وهللا حين اـذ أعلـ أين
بري ــة ،وأن هللا عــز وجــل مربئ ــي ب ـرباءيت ،وليكــن وهللا م ــا كنــت أظــن أن ين ــزل يف
شــأين وحــي يتلــى ،ولشــأين كــان أحقــر يف نفســي مــن أن يــتيكل هللا عــز وجــل يف
نمــر يتلــى( ،)1وليكــن كنــت أرجــو أن يــرى رســول هللا  يف النــوم رؤاي يربئــين هللا
عــز وجــل هبــا ،قالــت فــوهللا مــا رام رســول هللا  جملســه( )2ول جلــرج مــن أهــل
البي ــت أح ــد ،ح ــىت أن ــزل هللا ع ــز وج ــل عل ــى نبي ــه ،فأجل ــذه م ــا ك ــان أيجل ــذه م ــن
البـرحاء( )3عند الوحي ،حىت إنـه ليتحـدر منـه مثـل ا ةـان( )4مـن العـراق يف اليـوم
الشايت من ثقل القول الـذي أنـزل عليـه( ،)5قالـت فلةـا سـري عـن رسـول هللا 
وهو يضح (.)6
فيكــان أول كلةــة تيكلـ هبــا أن قــال «أبشووري اي عائشووة ،أمووا هللا عووز وجوول،

فقد برأك» ( ،)7فقالت ين أمي قومي إليه فقلت وهللا ل أقوم إليه ول أمحد إل
هللا
( )1يف رواية ابن إسحاق يقرأ به يف املساجد ،وييلى به.
( )2يف رواية من جملسه ،ومعى ما رام ما فارق.
( )3قوله الربحاء أي شد اليكر .
( ) 4مثل ا ةان ،هو اللؤلؤ الي ار ،واملراد تشبيه ما يسقط من قطرا :العرق به.
( )5زاد ابن جرييب يف روايته «قال أبو بيكر فجعلت انتر إىل رسول هللا  أجلشى أن ينزل من
السةاء ما ل مرد له ،وانتر إىل وجه عائشة فإذا هو منبق فيطةعين ذل فيها».
( )6ويف رواية هشام «فرفع عنه ،وإين ألتبني السرور يف وجهه ميسح جبينه» ،ويف رواية ابن حاطب
سرورا مسح وجهه.
فوالذي أكرمه ،وأنزل عليه اليكتا ما زال يضح حىت إين لنتر إىل نواجذه ا
( )7أي مبا أنزل من القرلن .ويف رواية فليح اي عائشة ،امحدي هللا فقد برأا ،ويف رواية أيب أوي
«ُنةد هللا ول ُنةدك ».

األساليب النبوية

253

عز وجل ،هو الذي أنزل براءيت( ،)1فأنزل هللا عـز وجـل {إ ين اليوذين جواءوا
ِبإلفو ووك عصو ووبة مو وونكم} عشـ ــر لاي ،:ف ــأنزل هللا ع ــز وج ــل هـ ــذه اآلاي :يف
براءيت(.)2قالت فقال أبو بيكر ،وكان ينفق علـى مسـطح لقرابتـه منـه وفقـره وهللا

أبدا بعد الذي قال لعائشة؛ فـأنزل هللا عـز وجـل {وال أيتول
ل أنفق عليه شياا ا

س ووعة} إىل قول ــه {أال حتبا ووون أن يوغف وور ي
اَّلل لك ووم}
أول ووو الفض وول م وونكم وال ي

()3

[النور  ،]22فقال أبو بيكر وهللا إين ألحب أن ي فر ين ،فرجـع إىل مسـطح النفقـة
اليت كان ينفق عليـه( ،)4وقـال ل أنزعهـا منـه أب اـدا.قالت عائشـة وكـان رسـول هللا 
ســأل زينــب بنــت جحــا ،زوج الن ـ  عــن أمــري مــا علةــت أو مــا رأيــت أو مــا
ـءا .قالــت
بل ـ ؟ قالــت اي رســول هللا أمحــي يعــي وبيــري ،وهللا مــا علةــت إل جلـ ا
عائشة وهي اليت كانت تساميين( )5من أزوج الن  فعيةها هللا عز وجل ابلـورا،
وطفقت
( )1زاد يف رواية األسود عن عائشة «وأجلذ رسول هللا  بيدي فانتزعت يدي منه ،فنهرين أبو
بيكر».
( )2يف رواية محيد األعرج عن الزهري جل رسول هللا  وكشف الثو عن وجهه قال «أعوذ
ِبهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم» {إ ين اليذين جاءوا ِبإلفك عصبة منكم}.
أيضا قالت عائشة ملا نزل
ويف رواية ابن إسحاق « جلرج إىل الناس فخطبه وتال عليه » وفيها ا
عذري قام رسول هللا  إىل املنرب وتال القرلن ،فلةا نزل أمر برجلني وامرأ فضربوا حده » ويشهد له
حديث أبو هرير  ،وسيأيت ختر ه.
( )3قال عبد هللا بن املبارا هذه ،أرجى لية يف كتا هللا.
( )4ووقع عند الطربي أنه صار يعطيه ضعف ما كان يعطيه قبل ذل .
( ) 5أي تعاليين ،من السةو وهو العلو الرتفاا ،أي تطلب من العلو والرفعة واحلتو عند الن  ما
أطلب.
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أجلتها محنة بنت جحا حتار هلا ،فهليكت فيةن هل .

قال ابن شها

فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلء الرهط(.)1

َتريج احلديث:

ه ــذا احل ــديث أجلرج ــه عب ــد ال ــرزاق الي ــنعاين يف «مي ــنفه»( ،)2وم ــن طريق ــه
أمحد ،واللفظ له( ،)3ومسل ( ،)4وابن حبان( ،)5والطربي يف تفسءه( )6من طريق
 -1معةر بن راشد
وأجلرجه البخاري( )7من طريق  -2صاحل بن كيسان
والبخاري ومسل ( )8من طريق -3يون بن يزيد -4 .وفليح بن سليةان
وابن هشام يف «السء »( ،)9والطربي( )10من طريق  -5حمةد بن

( )1ويف رواية صاحل بن كيسان عن الزهري عن عرو قالت عائشة وهللا إن الرجل الذي قيل له ما
قيل ليقول «سبحان هللا والذي نفسي بيده ما كشفت كنف أنثى قط ،قتل بعد ذل يف سبيل
هللا».
(.)9748( )2
(.)25623( )3
(.)56( ،)2775( )4
(.)4212( )5
(.)126/18( )6
(.)4141( )7
( )8البخاري ( ،)2661( ،)4755ومسل (.)56( ،)2775
(.)158/3( )9
(.)126/18( )10
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إسحاق
والط ـرباين يف «املعج ـ اليكبــء»( )1مــن طريــق  -6ابــن ج ـرييب -7 .وابــن أيب
عتي ــق -8 .وعط ــاء ب ــن أيب مس ــل  -9.وإس ــحاق ب ــن راش ــد -15 .وحي ــىي ب ــن
سعيد -11 .وعبيد هللا بن عةـر العةـري -12.وعقيـل بـن جلالـد -13 .وأفلـح
بن عبد هللا -14 .وإياعيل بن رافع -15 .وصاحل بن أيب األجلضر.
 -16ويعقــو ابــن عطــاء -17 .وزايد بــن ســعد.وأجلرجه أبــو عوانــة  -كةــا
يف فــتح البــاري( - )2مــن طريــق  -18بيكــر بــن وائــل -19 .ومعاويــة بــن حيــىي.
 -25ومحيد األعرج
اواي  -عن الزهري قال
مجيعه  -وعده عشرون ر ا
أجل ــربين  -1ع ــرو ب ــن الـ ـزبء -2 ،وس ــعيد ب ــن املس ــيب -3 ،وعلقة ــة ب ــن
وقا  -4 ،وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة.
وأجلرجه الواقدي( ،)3والطرباين( )4من طريق
 -5عباد بن عبد هللا بن الزبء
وأجلرجـ ــه الط ـ ـرباين( )5مـ ــن طريـ ــق -6 ،األسـ ــود -7 ،ومقس ـ ـ  -8 ،وعة ـ ــر ،
 -9والقاس بن حمةد -15 ،وأيب سلةة بن عبد الرمحن مجيعه وعده عشر
أنف عن عائشة رضي هللا عنها.
(.)147 ،145 ،144 ،142 ،141 ،145 ،139 ،138/23( )1
(.)465 /15( )2
(.)427/2( )3
(.)165 ،159/23( )4
(« )5املعج اليكبء» (.)155 ،153 ،152 ،151 ،149/13
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وأجلرجه أمحد( ،)1والبخاري( )2معل اقا ،ومسل ( ،)3والرمذي( )4من طريـق محـاد
بن سلةة.
()5
أيضا من طريق حيىي بن أيب زكراي ال ساين
وأجلرجه البخاري
ا
والطرباين يف «املعج اليكبء»( )6مـن طريـق أيب أويـ  ،ثالثـته عـن هشـام بـن
عرو عن أبيه عرو عن عائشة ،به.
وقــال الرمــذي هــذا حــديث حســن صــحيح غريــب مــن حــديث هشــام بــن
عرو .
وأما شواهده:

 -1فقد أجلرجه البخاري( )7وغءه عن أم رومان.
 -2وأجلرجــه الب ـزار يف «مســنده» عــن أيب هريــر  ،وقــال الســيوطي يف «ال ــدر
املنثور»( )8بسند حسن.
وق ــال اهليثةـ ــي يف «جمةـ ــع الزوائ ــد»( )9وفيـ ــه حمةـ ــد بـ ــن عةـ ــرو وهـ ــو حسـ ــن
احلديث ،وبقية رجاله ثقا.:
(.)24317( )1
(.)4757( )2
(.)58( ،)2775( )3
(.)3185( )4
(.)7375( )5
(.)151/23( )6
(.)4143( )7
(.)146/6( )8
(.)235/9( )9
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 -3وأجلرجه الطرباين( )1من طريق احلسن بن العـريب عـن ابـن عبـاس  ليكـن
يف سنده إياعيل بن حيىي بن سلةة بن كهيل وهو مـروا كةـا قـال اهليثةـي(،)2
وابن حجر(.)3
()4
خمتيرا ،ويف
 -4وأجلرجه الطرباين عن ابن عةر ،وعن أيب اليسر األنياري
ا
سند احلديثني إياعيل بن حيىي التةيةي ،قال عنه اهليثةي( )5كذا .
***

(« )1املعج اليكبء» (.)162/23
(.)237/9( )2
(« )3التقريب» رق الرمجة (.)493
(.)163/23( )4
(« )5جمةع الزوائد» (.)245/9 ،285/6
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اثلثًا :حتديد زمن وقوث حادثة اإلفك:

يف أي غزو وقعت حادثة اإلف ؟ ومىت كان ذل ؟
 وقعت حادثة اإلف يف غزو بين امليطلق وقد جاء التنييس على ذليف حديث عائشة رضي هللا عنها من رواية كل من
 -1النعةان بن راشد ،ومعةر بن راشد ،وأفلح بن عبد هللا عن الزهـري ،قـال
البخ ــاري يف ص ــحيحه( )1وق ــال النعة ــان ب ــن راش ــد ع ــن الزه ــري ك ــان ح ــديث
اإلف يف غزو املريسيع.
 -2وروايـة عبــاد بــن عبـد هللا بــن الـزبء عـن عائشــة عنــد كـل مــن ابــن إســحاق
والواقدي(.)2
 -3ورواية أيب أوي عن هشام بن عرو عن أبيه عن عائشة(.)3
( )1كتا «امل ازي» اب غزو بين امليطلق من جلزاعة ،وهي غزو املريسيع ،وقد وصله البيهقي يف
«دلئل النبو » ( ،)63/4من طريق محاد بن سلةة عن النعةان بن راشد ومعةر ،وأشار إىل ذل
احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري» ( ،)422/9وأما رواية أفلح بن عبد هللا ،فقد أجلرجها الطرباين يف
«املعج اليكبء» ( ،)145/23وهي ضعيفة؛ ألن يف سندها  -يتيح املدين -وهو ضعيف.
( )2قال ابن إسحاق كةا يف «السء النبوية» لبن هشام ( )158وحدثين حيىي بن عباد بن عبد هللا
ابن الزبء عن أبيه عن عائشة .وعبد هللا بن أيب بيكر ،عن عةر بنت عبد الرمحن عن عائشة .وقال
الواقدي يف «امل ازي» ( ،) 427/2من طريق عيسى بن معةر عن عباد بن عبد هللا بن الزبء قال
قلت لعائشة رضي هللا عنها «حديثنا اي أمة حديث يف غزو املريسيع.»...
( )3أجلرجه الطرباين يف «معجةه اليكبء» ( ،)151/23وقال اهليثةي يف «جمةع

=
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أيضا يف حديث أيب هرير .)1(
 -4كةا جاء التنييس على ذل
ا
 أما مىت وقعت حادثة اإلف ؟فقد ذهب مجهور علةاء السء إىل أن حادثة اإلفـ قـد وقعـت بعـد النتهـاء
من غزو بين امليطلق كةا تقدم ذل  ،فةىت اي ترى حدثت هذه ال زو ؟
الناظر يف اتريخ هذه ال زو ـد أن للعلةـاء يف سـنة حـدوثها أقـو اال ،سأقتيـر
على ذكر قولني؛ منها
القووول األول :ألــا وقعــت يف بدايــة شــهر شــعبان مــن ســنة مخ ـ مــن اهلجــر
قبل غزو األحزا
وممــن قــال بــذل الواقــدي واتبعــه علــى ذل ـ ابــن ســعد ،وابــن قتيبــة ،وابــن
حبان ،والذه  ،وابن قي ا وزية ،وعدد من الباحثني املعاصرين(.)2
القول الثاين :ألا وقعت يف بداية شهر شعبان من سنة ست من اهلجـر بعـد

غزو األحزا .
وممــن قــال بــذل ابــن إســحاق ،واتبعــه علــى ذلـ الطــربي ،وابــن حــزم ،وابــن
عبد الرب ،والقاضي عياأل ،وابن األثء ،والقرط  ،وابن كثء وعدد من

=

الزوائد» ( )236/9رواه الطرباين ورجاله رجال اليحيح.
( )1تقدم ختر ه عند اليكالم على خترييب حديث عائشة وهو حديث حسن.
( )2انتر «امل ازي» للواقدي (« ،)454/1والطبقا :اليكربى» لبن سعد (« ،)63/2واملعارف»
 ،162و«اتريخ اإلسالم» للذه قس
 ،85و«السء النبوية» لبن حبان
لبن قتيبة
«امل ازي»  ،349و«زاد املعاد» لبن القي ( ،)233/3و«فقه السء » للبوطي .252
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الباحثني املعاصرين( ،)1وهـو الـراجح كةـا بينـت ذلـ مـع أدلتـه يف حبثـي املوسـوم
«اتريخ غزو بين امليطلق عند احملدثني وأهل السء».
ومن األدلة على ذلك:

 -1ما جاء من نيو عدد من أئةة السلف املختيني بتـاريخ امل ـازي مـن
ألا حدثت بعد غزو األحزا .
 -2ما ذكره البخاري والواقدي وابن سعد وغءه يف قية اإلف من أنه 
س ــأل زين ــب بن ــت جح ــا ع ــن عائش ــة ،فقال ــت «اي رس ــول هللا ،أمح ــي يع ــي،
جلءا»(.)2
وبيري وهللا ما علةت إل ا
ومــن املعلــوم أن زواجــه  مــن زينــب ك ـان بعــد غــزويت األح ـزا وبــين قريتــة،
فتنــاق الواقــدي يف ذل ـ  ،إذ إنــه يــرى أن غــزو بــين امليــطلق وقعــت قبــل غــزو
األحزا  ،وممن نس على هذا التناق احلافظ ابن حجر رمحه هللا(.)3
 -3ما جاء يف حديث اإلف «وكـان يـراين قبـل احلجـا » ،ول جلـالف أن
ليــة احلجــا نزلــت حــني دجلولــه  بزينــب ،فثبــت أن احلجــا كــان قبــل قيــة
اإلف كةا قال احلافظ ابن حجر(.)4
***
( )1انتر «السء النبوية» لبن هشام ( ،)227/3واتريخ الطربي ( ،)614/2و«جوامع السء
 ،225و«اليكامل يف
 ،185و«الدرر يف اجلتيار «امل ازي والسء»
النبوية» لبن حزم
التاريخ» لبن األثء ( ،)192/1و«البداية والنهاية» لبن كثء ( ،)156/4و«فتح الباري»
( ،)428/7و«الرحيق املختوم» للةباركفوري .435/2
( )2انتر صحيح البخاري ()4141و«امل ازي» للواقدي(.)435/2
( )3انتر «فتح الباري» (.)475/15
( )4امليدر السابق (.)471/15
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ابعا :الدروس املستفادة من حادثة اإلفك:
رً

الو وودرس األول :يف حادث ــة اإلف ـ ـ نطل ــع عل ــى أس ــلو م ــن أس ــاليبه  يف
معا ــة الالفــا :الزوجيــة ،واملشــيكال :األس ـرية ،لســيةا تل ـ الــيت هلــا مســاس
ابألعراأل.
وهيكذا من جلالل مـا تقـدم رأينـا حيكةـة النـ  يف معا ـة مشـيكلة لـي هلـا
من سبب سوى احلقد على اإلسالم ،ولي هلـا مـن غايـة سـوى النيـل مـن رسـول
هللا  ،وتفريق الناس عنه.
وقــد اتبــع عليــه اليــال والســالم يف معا تهــا أســلو الــروي ،وعــدم التعجــل،
دل ،مــع احملافتــة التامــة علــى كرامــة
والتحقيــق اهلــادئ لييكــون ق ـراره يف ذل ـ ع ـا ا
زوجتــه مــن أن ختدش،وكرامــة أهلهــا مــن أن قـ  ,وتلـ حيكةــة ابل ــة مــن النـ
 يف تعامله مع مثل هذه األمور.
درســا تربــواي يف الطريقــة املثلــى الــيت
الوودرس الثوواين :ون ـتعل مــن حادثــة اإلف ـ
ا

ب إتباعها يف التعامل مع املشيكال :الزوجية اليت هلا مساس ابألعراأل.
فيكيف تعامل الن  مع هذا احلدث ا لل تربواي؟
غء من أسلوبه يف تعاملـه مـع
الدارس لوقائع هذه احلادثة د أن الن  قد َّ
زوجــه عائشــة ممــا أشــعرها نن شــياا مــا قــد حــدث ،ليكنهــا ل تــدري مــا هــو؟ فلـ
يعد لـ عنـدها ،ومل تعـد تـرى منـه ذلـ اللطـف الـذي كانـت تـراه منـه لسـيةا
يف حالة املرأل.
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ـهرا ،والنـاس
تقول رضي هللا عنها «فقـدمت املدينـة فاشـتيكيت حـني قـدمنا ش ا
يفيضــون يف قــول أهــل اإلفـ  ،ومل أشــعر بشــيء مــن ذلـ  ،وهــو يـريبين يف وجعــي
أين ل أعرف مـن رسـول هللا  اللطـف الـذي كنـت أرى منـه حـني أشـتيكي ،إوـا
يــدجلل رســول هللا  فيســل  ،يقــول «كيووف توويكم؟» فــذاا يـريبين ول أشــعر

ابلشر.»...
ـامال ومل ت ــدر م ــا ح ــدث إل يف األايم
ـهرا ك ـ ا
وق ــد بقي ــت عل ــى ه ــذا احل ــال ش ـ ا
األجلـء  ،وقـد أجلربهـا بــذل أم مسـطح عنـدما جلرجـت معهــا قبـل املناصـع ،فلةــا
رجعــت إىل بيتهــا قالــت للنـ  أأتذن ين أن ليت أبــوي؟ فــأذن هلــا فــذهبت إىل
أهلهــا لتســتيقن مــن الــرب ،وختفــف عــن نفســها شــياا مــن عتــي مــا أملَّ هبــا ،ووقــع
عليها ،وليكن مىت حدث هذا الذها ؟
أكث ــر ال ــروااي :عل ــى أن ذل ـ ح ــدث يف األايم األجل ــء ( ،)1ب ــل ج ــاء حتدي ــد
ذل بيومني وليلتني ،وأن ذل حدث يف بيت أهلها( ،)2قالت السيد عائشة

( )1وجلالف ابن إسحاق يف روايته عن الزهري كةا يف «السء النبوية» لبن هشام (،)158/3
ف جعل انتقاهلا إىل بيت أهلها يف فر مبيكر من مرضها ،وهذا نيها تقول السيد عائشة رضي هللا
عنها «إل أنين أنيكر :من رسول هللا  بع لطفه ين ..حىت وجد :يف نفسي ،فقلت اي رسول
هللا  -حني رأيت ما رأيت من جفائه ين  -لو أذنت ين فانتقلت إىل أمي فةرضتين؟ قال ل علي .
فانتقلت إىل أمي ول عل ين بشيء مما كان حىت نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة »...ليكن
الروااي :اليحيحة ختالف ذل ول حيتةل تفرد ابن إسحاق يف مثل هذا األمر.
( )2وجلالف هشام يف روايته عن عرو كةا يف مسند أمحد ( ،)24317والبخاري ( ،)4757ومسل
( ،)58( ،)2775والرمذي ( ،)3185وغءه  .حيث جاء فيها قول أيب بيكر  لعائشة
أقسةت علي أي بنية إل رجعت إىل بيت  ،فرجعت.
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 وهــي تيــف مــا حــدث بع ـد أن أتكــد :مــن الــرب مــن والــدها « -وقــدويومــا ل يرقــأ ين دمــع ول أكتحــل بنــوم حــىت إين ألظــن أن البيكــاء
بيكيــت ليلتــني ا
فالق كبدي».
وأما اليوم األجلـء مـن البيكـاء ،فهـو يـوم الـرباء  ،تقـول السـيد عائشـة وأصـبح
أبواي عندي ،فبينةا أبواي جالسان عندي ،وأان أبيكي فاستأذنت علي امرأ من
األنيــار فأذنــت هلــا فجلســت تبيكــي معــي قالــت فبينةــا ُنــن علــى ذل ـ دجلــل
رسول هللا  علينا فسل فجل  ،فقالت ومل ل عندي منذ قيل ين ما قيل،
شهرا ل يوحى إليه يف شأين بشيء.»..
وقد لبث ا
ومما يؤكد أن ذل كان يف بيت أهلها ما جاء يف وراية معةر عند الطـربي
أاتين رسول هللا  وأان يف بيت أبوي.»...
وه ــذا املوق ــف م ــن النـ ـ  ي ــدل عل ــى حيكةت ــه البلي ــة يف تعامل ــه م ــع ه ــذا
احلــادث ا لــل فهــو  مل يعتزهلــا اعتـز اال كليـا؛ ألن العتـزال عقوبــة علــى خمالفــة،
ومل تثبــت أيــة خمالفــة تســتحق عليهــا العت ـزال ،واهلج ـران ،...وهــو  مل يعاملهــا
ابلطريقة الـيت كـان يعاملهـا هبـا قبـل شـيوا حـادث اإلفـ  ،وقالـة السـوء ،ليشـعرها
نن شياا ما قد حدث ،وحيتاج إىل حتقيق فيه لليكشف عن احلقيقة.
وه ـ ــذا املوق ـ ــف  -حب ـ ــد ذات ـ ــه  -درس ترب ـ ــوي ن ـ ــتعل من ـ ــه كي ـ ــف نتعام ـ ــل م ـ ــع
األش ــخا ال ــذين يش ــاا ع ــنه ش ــائعا :الفـ ـراء ،وي ــذاا ع ــنه كلة ــا :ال ــزور
والبهتان ،...فالبد من احلذر الشديد ،وعدم التسرا يف إطالق األحيكام ،واختاذ
املواقف املعادية من غء ما ا
حجة واضحة أو دليل صحيح.
قال احلافظ ابن حجر «وفيه  -أي يف حديث اإلف  -من الفوائد
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مالطفة الزوجة ،وحسن معاشرها ،والتقيء من ذل عنـد إشـاعة مـا يقتضـي
وإن مل يتحقق.
وفائد ذل أن تتفطن لت يء احلال فتعتذر أو تعرف.
وفي ــه  -أي يف ح ــديث اإلفـ ـ  -م ــن الفوائ ــد إش ــار إىل مرات ــب اهلجـ ـران
ابليكالم واملالطفة ،فإذا كان السبب  -أي سـبب اهلجـران  -حمق اقـا فيـرا  -أي

ـتةال،
ـوان فيخفــف ،وإن كــان مشــيكواكا فيــه أو حمـ ا
اليكــالم  -أصـ اـال ،وإن كــان متنـ ا
فيحسن التقليل منه ل للعةل مبا قيل بل ل ال يتـن بيـاحبه عـدم املبـال مبـا قيـل
يف حقه؛ ألن ذل من جلوارم املروء »(.)1
درســا يف التحقيــق القضــائي ،ففــي
الوودرس الثالووث :ونــتعل مــن حادثــة اإلفـ
ا

تعامال دقي اقـا ،واختـذ جلطـوا :مدروسـة
هذه احلادثة يتد أن الن  تعامل معها ا
يف ســبيل اليكشــف عــن احلقيقــة فيةــا يشــاا ويــذاا يف أجلطــر قضــية يتعــرأل هلــا
البيــت النبوي.قــال احلــافظ ابــن حجــر «ويف هــذا احلــديث مــن الفوائــد البحــث
عن األمر القبيح إذا أشـيع ،وتعـرف صـحته ابلتنقيـب علـى مـا قيـل فيـه ،هـل وقـع
منه قبل ذل ما يشبهه أو يقر منه.
واستيحا حال من اه بسوء إذا كان قبل ذل معروفاا ابلء إذا مل يتهـر
عنه ابلبحث ما خيالف ذل »(.)2
فقــد أجلــذ رســول هللا  يتحــرى عــن حقيقــة هــذه اإلشــاعة ،ويســأل يف سـرية
اتم ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن أجل ـ ـ ــالق عائش ـ ـ ــة وس ـ ـ ــلوكها ،وه ـ ـ ــي رئ ـ ـ ــي عليه ـ ـ ــا ش ـ ـ ــيء؟ فيكان ـ ـ ــت
(« )1فتح الباري» (.)496/15
(.)497/15( )2
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شهادا :ا ةيع هلا ابلستقامة واللق والتقوى.
وسأذكر نيو التحقيق الذي أجـراه النـ  مـع رجلـني مـن أقـر املقـربني
إليه من أصحابه وثالثة من النساء ممن هلن صلة بعائشة.
أمــا الــرجالن؛ فهة ــا اإلمــام عل ــي بــن أيب طال ــب وأســامة ب ــن زيــد رض ــي هللا
عنهةا.
جاء يف حديث عائشة «ودعا رسول هللا  علي بن أيب طالب وأسامة ابن
زيد حني استلبث الوحي يستشءمها يف فراق أهله ،قالت «فأما أسـامة بـن زيـد،
فأشار هل على رسول هللا  ابلـذي يعلـ مـن بـراء أهلـه وابلـذي يعلـ يف نفسـه
جلءا.
هل من الود ،فقال اي رسول هللا ،ه أهل ول نعل إل ا
وأما علي بن أيب طالب ،فقال مل يضيق هللا عز وجل عليـ  ،والنسـاء سـواها
كث ــء» ،وليكن ــه ك ــان منيـ ـ افا عن ــدما ح ــول القض ــية إىل ا اري ــة لعلة ــه مبالزمته ــا
لعائشة واطالعها على شؤولا وأحواهلا ،فقال لـه «وإن تسـأل ا اريـة تيـدق ؛
يعين برير ».
قال ابن القي رمحه هللا « استشار أصحابه يف فراقها فأشـار عليـه علـي 
أن يفارقها ،وأيجلذ غءها تلوحياا ل تيرحياا ،وأشار عليه أسامة وغـءه إبمسـاكها،
وأل يلتفت إىل كالم األعداء.

فعلــي ملــا رأى أن مــا قيــل مشــيكوا فيــه ،أشــار بــرا الش ـ والريبــة إىل اليقــني
ليتخلس رسول هللا  من اهل وال الـذي حلقـه مـن كـالم النـاس ،فأشـار حبسـ
الداء.
وأســامة ملــا عل ـ حــب رســول هللا  هل ـا وألبيهــا ،وعل ـ مــن عفتهــا وبراءهــا،
وحيـ ـ ـ ــانتها وداينتهـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــوق ذل ـ ـ ـ ـ  ،وأعت ـ ـ ـ ـ منـ ـ ـ ــه ،وعـ ـ ـ ــرف مـ ـ ـ ــن
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كرامــة رســول هللا  علــى ربــه ومنزلتــه عنــده ،ودفاعــه عنــه ،أنــه ل عـل ربــة بيتــه
وحبيبته من النساء وبنت صديقه ابملنزلـة الـيت أنزهلـا بـه أراب اإلفـ  ،وأن رسـول
هللا  أكرم على ربه ،وأعز عليه من أن عل حتته امرأ ب يا ،وعل أن اليديقة
حبيب ــة رسـ ــول هللا  أك ــرم عل ــى رهب ــا م ــن أن يبتليه ــا ابلفاحشـ ــة ،وه ــي حتـ ــت
رسوله»(.)1
وقــال الشــيخ أبــو حمةــد بــن أيب مجــر «مل ــزم علــي ابإلشــار بفراقهــا؛ ألن ـه
عقب ذل بقوله «وسل ا ارية تيدق » ففوأل األمر يف ذل إىل نتر النـ
 ،فيكأن ـه ق ــال إن أرد :تعجي ــل الراح ــة ففارقه ــا ،وإن أرد :جل ــالف ذلـ ـ ،
فاحبــث عــن حقيقــة األمــر إىل أن تطلــع علــى براءهــا؛ ألنــه كــان يعل ـ أن بريــر ل
ختربه إل مبا علةته ،وهي مل تعل من عائشة إل الرباء احملضة»(.)2
وهــذا الــذي قالــه الشــيخ ابــن أيب مجــر هــو التفســء الســلي ملوقــف ســيدان علــي
 من هذه احلادثـة؛ إذ كـان  مسـل اةا يف شـألا ألمـر رسـول هللا  ،وموقفـه
هــذا ل خيتلــف عــن موقــف اليــديق والــد الســيد عائشــة كةــا ســيأيت بيانــه ،يــدل
على ذل ما رواه البخاري يف صحيحه( )3أن
(« )1زاد املعاد» (.)233/3
(« )2فتح الباري» (.)485/15
( ،)4142( )3ليكن وقع يف بع روااي :هذا احلديث بلفظ كان علي مسياا يف شألا» نسبته
لكساء يف حقها؛ ألنه قال للن  مل يضيق هللا علي  ،والنساء سواها كثء».
قال احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري» ( )432/9بل هو األقوى من حيث نقل الرواية» .ليكن
احلافظ نفسه رمحه هللا كان قد قال عن لفتة «مسل اةا» كذا يف نسخ البخاري ،ومن يدقق يف موقف
سيدان علي ،وما ذكره شراد احلديث يف تفسء موقفه  زم بيحة رواية «مسل اةا يف شألا».
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الزهري قـال قـال ين الوليـد بـن عبـد امللـ أبل ـ أن عليـا كـان فـيةن قـذف
عائشة؟ قلت ل ،وليكن أجلربين رجالن من قوم  -أبو سلةة بن عبد الرمحن،
وأبــو بيكــر بــن عبــد الــرمحن بــن احلــارث  -أن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــت كــان
مسلةا يف شأين».
علي ا
وأما النساء الاليت سأهلن رسول هللا  عن أمر عائشة ،فهن
األوَل :أم املؤمني زينب بنت جح

رضي هللا عنها:

قالــت عائشــة وكــان رســول هللا  ســأل زينــب بنــت جحــا ،زوج الن ـ 
عن أمري ما علةت أو ما رأيت أو ما بل ؟ قلت اي رسول هللا؟ أمحي يعي
جلءا.
وبيري ،وهللا ما علةت إل ا
قالـت عائشــة وهــي الـيت كانــت تســاميين مـن أزواج النـ  فعيــةها هللا عــز
وجــل ابلــورا» ،ومعــى تســاميين أي تطلــب مــن العلــو والرفعــة واحلتــو عنــد النـ
 ما أطلب ،أو تعتقد الذي هلا عنده مثل الذي ين عنده.
وهي شهاد نفسية قيةة ليكولا صدر :من امرأ تعد من أشد املنافسا :هلـا
عند الن .
الثانية :أم أمين رضي هللا عنها:
قالت عائشة سأل رسول هللا  أم أميـن ،فقالـت حاشـى يعـي وبيـري
جلءا»(.)1
أن أكون علةت أو ظننت هبا قط إل ا

( )1من رواية الواقدي يف «امل ازي» (.)431
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وأم أميــن هــذه هــي مــول رســول هللا  وحاضــنته ،وايهــا بركــة بنــت ثعلبــة،
وهــي حبشــية فأعتقهــا عبــد هللا أبــو رســول هللا  ،وأسـلةت قــدمياا أول اإلســالم،
وه ــاجر :إىل احلبش ــة ،وإىل املدين ــة ،وابيع ــت رس ــول هللا  ،وتزوجه ــا زي ــد ب ــن
حارثة احلبشـي فولـد :لـه أسـامة ،وكـان  يقـول أم أميـن أمـي بعـد أمـي ،وكـان
يزورها يف بيتها ،وكان أبو بيكر وعةر يزورالا يف منزهلا(.)1
الثالثة :اخلادمة بريرة:
قالت السيد عائشة فدعا رسـول هللا  بريـر قـال «أي بريورة ،هول رأيوت

موون شوويء موون عائشووة يريبووك؟» قالــت لــه بريــر والــذي بعثـ ابحلــق إن رأيــت
أمرا قط أغةيه  -أي أعيبـه  -عليهـا أكثـر مـن ألـا جاريـة حديثـة السـن،
عليها ا
تنــام عــن عجينهــا ،فتــأيت الــداجن  -أي الشــا  -فتأكلــه .ويف روايــة( )2قــال هلــا
«أتشووهدين أين رسووول هللا؟» ،قالــت نعـ  ،قــال «فوواين س سو لك عوون شوويء،
فال تكتميه» ،قالت نع  ،قـال «هل رأيت من عائشوة موا تكرهينوه؟» قالـت
ل.

ويف روايــة( )3فقالــت ل وهللا مــا علةــت عليهــا عيباــا إل ألــا كانــت ترقــد حــىت
تدجلل الشا فتأكل عجينها ،وانتهرها بعـ اليـحابة فقـال اصـدقي رسـول هللا
 ح ـ ــىت أس ـ ــقطوا هل ـ ــا ب ـ ــه  -أي ص ـ ــرحوا هل ـ ــا ابألمـ ـ ــر  -ق ـ ــال ع ـ ــرو فعي ـ ــب

( )1انتر «أسد ال ابة» لبن األثء « 353/6واإلصابة» لبن حجر (.)357/4
( )2من رواية مقس عن عائشة كةا يف «معج الطرباين اليكبء» (.)152/23
( ) 3من رواية هشام بن عرو عن أبيه عرو عن عائشة كةا يف صحيح البخاري (.)4757
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ذلـ علــى مــن قالــه( .)1فقالــت ســبحان هللا! وهللا مــا علةــت عليهــا إل مــا يعلـ
اليائإ على ترب الذهب األمحر».
ويف روايــة( )2وهللا لعائشــة أطيــب مــن الــذهب ،ول ـ ن كانــت ص ـنعت مــا قــال
الناس ليخربن هللا به ،قالت فعجب الناس من فقهها.
أيض ـ ــا ش ـ ــهاد قية ـ ــة م ـ ــن ام ـ ـرأ وثيق ـ ــة الي ـ ــلة بعائش ـ ــة؛ ألل ـ ــا كان ـ ــت
وه ـ ــي ا
ختدمها(.)3
وقــد أجــاد :كــل اإلجــاد يف نفــي العيــب عــن الســيد عائشــة لســيةا عنــدما
قالــت «ل وهللا مــا عةلــت عليهــا عيباــا إل ألــا كانــت ترقــد حــىت ت ـدجلل الشــا
فتأكل عجينها».
قــال ابــن املنــء «وهــذا مــن الســتثناء البــديع الــذي ي ـراد بــه املبال ــة يف نف ــي
العيــب ،ف فلتهــا عــن عجينهــا أبعــد هلــا مــن مثــل الــذي رميــت بــه وأقــر إىل أن
تيكون من ال افال :املؤمنا.)4(»:
وقد ظهر كةال فقهها عندما أحالت املوضوا إىل الوحي بعد أن شهد :هلـا
ابلرباء  ،وهلذا عجب الناس من فقهها.
أما ما وقع يف رواية ابن إسحاق من أن عليا  ضرهبا فهي

( )1كةا يف «فتح الباري» (.)482/15
( )2من رواية ابن حاطب عن علقةة كةا يف تفسء الطربي (.)126/18
( )3قال احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري» ( ...« )481/15كانت ختدم عائشة ابألجر  ،وهي
يف رق مواليها قبل وقوا قيتها يف امليكاتبة وهذا أوىل من دعوى اإلدراج ،وت ليط احلفاظ» .وقية
ميكاتبتها كانت بعد فتح ميكة.
( )4انتر «فتح الباري» (.)482/15
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رواية مرجوحة؛ إذ إن الروااي :اليكثء يف حديث اإلف مل تذكر ذل  ،ولعلـه
انتهرهــا ففســر ذل ـ بع ـ الــروا ابلضــر  ،يــدل علــى ذل ـ مــا جــاء يف روايــة
هشام بن عرو «فانتهرها بع أصحابه.»..
أيضا ،وذل عندما قال
رأيت اإلمام السهيلي رمحه هللا قد استبعد الضر
ا
«وأم ــا ض ــر عل ــي للجاري ــة  ,وه ــي ح ــر  ,ومل تس ــتوجب ض ـرابا ,ول اس ــتأذن
رس ـ ـ ــول هللا  يف ض ـ ـ ـرهبا ف ـ ـ ــأرى معن ـ ـ ــاه أن ـ ـ ــه أغل ـ ـ ـظ هل ـ ـ ــا ابلق ـ ـ ــول ،وتوع ـ ـ ــدها
()1
ـادم مـ ــع مخسـ ــة مـ ــن
ابلضـ ــر  . »...هيكـ ــذا أج ـ ـرى رسـ ــول هللا  حتقي اقـ ــا هـ ـ ا
أصحابه فقد اجلتار عليه اليال والسالم رجلني مـن أصـحابه الشـبا  ،واجلتيـاره
 هلــذين الشــابني ليكــون األول قريباــا لــه ،وكــون الثــاين مق ـرااب مــن األســر النبويــة
حفاظاا على السرية التامة وهو اجلتيار دقيق.
قال احلافظ ابن حجر «والعلة يف اجلتيا علي وأسامة ابملشاور أن عليـا
كــان عنــده كالولــد؛ ألن ـه رابه مــن ص ـ ره مل يفارقــه ،بــل وازداد اتيــاله بتــزوييب
خميوصــا ابملشــاور فيةــا يتعلــق نهلــه ملزيــد إطالعــه علــى
فاطةــة ،فلــذل كــان
ا
أحواله أكثر من غءه.
وأمــا أســامة ،فهــو كعلــي يف طــول املالزمــة ومزيــد الجلتيــا واحملبــة ،ولــذل
كــانوا يطلقــون عليــه أنــه ح ـب رســول هللا  وجليــه دون أبيــه وأمــه ليكونــه كــان
شــااب ،وإن كــان علــي أســن منــه؛ وذل ـ أن للشــا مــن صــفاء الــذهن مــا لــي
ل ــءه ،وألنــه أكثــر جـراء علــى ا ـوا مبــا يتهــر لــه مــن املســن؛ ألن املســن غالباــا
حيس ــب العاقب ــة فرمب ــا أجلف ــى بعـ ـ م ــا يته ــر ل ــه رعاي ــة للقائ ــل م ــر  ،واملس ــؤول

(« )1الروأل األنف» (.)25/4
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عنه أجلرى»(.)1
وكذا اجلتار من النساء امرأتني األوىل من داجلل األسـر النبويـة وهـي السـيد
زينـب بنــت جحـا أم املــؤمنني ،والثانيـة مــن جلـارج األســر النبويـة ،ليكنهــا مقربــة
منها جدا ،وهي أم أمين رضي هللا عنها.
واجلتياره للجارية ليكولا قريبة منها ،ومطَّلعة على أمورها وشؤولا.
ول شـ ـ أن ه ــذا الجلتي ــار ي ــدل عل ــى حيكة ــة النـ ـ  ،وكة ــال فطنت ــه يف
تعامله مع القضااي اليت هلا مساس ابألعراأل.
وبع ــد إجـ ـراء ه ــذا التحقي ــق الس ــري اهل ــادئ أش ــار النـ ـ  إىل النت ــائيب ،وأن
ـدبرا يقــف وراءه املنــافقون ويف مقــدمته رأس النفــاق عبــد
الهــام ل يعــدو أمـ اـرا مـ ا
هللا بن أيب ،وبع من غفل من املسلةني.
وها هو رسول هللا  ييعد املنرب ويقول «اي معشر املسولمي ،مون يعوذرين

ويا،
مون رجول قوود بلغوين أذاه ِف أهوول بيو فووهللا مووا علموت علووى أهلوي إال خو ً

ويا ،ومووا كووان يوودخل علووى أهلووي إال
ولقوود ذكووروا رجو ًوال مووا علمووت عليووه إال خو ً

معي».

وليك ـ ــن رس ـ ــول هللا  مل يي ـ ــرد ابسـ ـ ـ امل ـ ــته حفاظاـ ــا عل ـ ــى وح ـ ــد اعتة ـ ــع
اإلسالمي من التةزق ،يدل على ذل اجلتالف األوس والزرج حول معاقبة مـن
قام هبذه اإلشاعة.
بـدليل مـا جـاء يف احلـديث فثــار احليـان األوس والـزرج ،حـىت مهـوا أن يقتتلـوا
ورسول هللا  قائ على املنرب ،فل يزل رسول هللا  خيفضه
(« )1فتح الباري» (.)485/15

271

األساليب النبوية

حىت سيكتوا وسيكت.
ومما يلفت النتر هنا أن الن  رغـ توصـله إىل بـراء السـيد عائشـة إل أنـه
قاطعا وما ذلـ إل ألن هـذا األمـر يتعلـق بـه
ظل ينتتر نزول الوحي لييكون قراره ا
.
قال الشيخ ابـن أيب مجـر رمحـه هللا وفيـه  -أي يف حـديث اإلفـ مـن الفوائـد
 أن الن ـ  ك ـان ل حييك ـ لنفســه إل بعــد نــزول الــوحي؛ ألنــه  مل ــزم يفالقية بشيء قبل نزول الوحي(.)1
ـهرا ل
ومع ذل فقد أتجلر نزول الوحي ،تقول السيد عائشـة «وقـد لبـث ش ا
يوحى إليه يف شأين شيء» ،فةا السر يف أتجلر نزول الوحي؟ هذا ما سـنعلةه يف
الدرس اآليت.
ال وودرس الراب ووع :ويف أتجل ــر ن ــزول ال ــوحي حيك ـ ابل ــة لع ــل م ــن أمهه ــا أن هللا
ســبحانه وتعــاىل أراد أن يعل ـ األمــة مــن جلــالل هــذه احلادثــة كيــف يتعــاملون مــع
مثل هذه احلوادث احلساسة ،حفاظاا على األسر املسلةة مـن التيـدا والليـار،
ومــن َّ حفاظاــا علــى اعتةــع اإلســالمي مــن أن تفت ـ بــه مثــل هــذه اإلشــاعا:
امل رضة لسيةا إذا تعلقت ابألعراأل.
قــال الشــيخ ابــن القــي رمحــه هللا «واقتضــى قــام المتحــان والبــتالء أن حــب
ـهرا يف شــألا ،ومــا ذاا إل ألن هللا ســبحانه وتعــاىل
عــن رســول هللا  الــوحي شـ ا
أحــب أن يتهــر منزلــة رسـوله وأهــل بيتــه عنــده ،وكـرامته عليــه ،وأن خيــرج رسـوله
ع ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذه القض ـ ـ ـ ــية ويت ـ ـ ـ ــوىل ه ـ ـ ـ ــو بنفس ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ــدفاا واملنافح ـ ـ ـ ــة عن ـ ـ ـ ــه ،وال ـ ـ ـ ــرد
(« )1فتح الباري» (.)497/15
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علــى أعدائــه ،وذمه ـ وعيــبه نمــر ل ييكــون لــه فيــه عةــل ول ينســب إليــه ،بــل
ييكون هو وحده املتوين لذل الثائر لرسوله وأهل بيته»(.)1
وهيكــذا بعــد التحقيــق الســري اهلــادئ ،وبعــد توصــله  إىل أن هــذا الهــام ل
يعــدو أن ييكــون مــن الشــائعا :امل رضــة ،أتــى رســول هللا  أهلــه.تقول الســيد
عائش ــة « أاتين رس ــول هللا  وأان يف بي ــت أب ــوي»(« .)2فينة ــا مه ــا جالس ــان
عندي وأان أبيكي ،استأذنت علي امرأ من األنيار فأذنـت هلـا ،فجلسـت تبيكـي
معي ،فبينةا ُنن على ذلـ  ،دجلـل علينـا رسـول هللا  فسـل
فتشهد رسول هللا  حني جل

جلـ  ،قالـت

قال «أما بعد ،اي عائشة فانه بلغين عنك

كذا وكوذا فوان كنوت بريئوة فسويبئك هللا عوز وجول ،وإن كنوت أملموت بوذنب
فاستغفري هللا مث توويب إليوه ،فوان العبود إذا اعورتف بوذنب مث اتب هللا عليوه».
قاطعــا فيةــا اهةـت بــه؛
إن رســول هللا  يف هــذا املوقــف يريــد مــن عائشــة جـو اااب ا
فةاذا كان جواهبا؟
قالــت إين وهللا ،قــد عرفــت أنيك ـ قــد يعــت هبــذا حــىت اســتقر يف أنفســيك ،
حىت كدمت أن تيدقوا به ،ول ن قلت إين بري ة  -وهللا عز وجـل يعلـ أين بري ـة -
ل تيــدقوين بــذل  ،ولـ ن اعرفــت ليكـ نمــر  -وهللا عــز وجــل يعلـ أين بري ــة -
ـثال إل كةـا قـال أبـو يوسـف {فصوبور
تيدقوين ،وإين وهللا ما أجد ين وليكـ م ا
لييل و ي
اَّلل المستوعان على ما تصفون} [يوسف .]18
إن ه ــذا ا ـ ـوا يـ ــدل علـ ــى مـ ــدى فه ـ ـ السـ ــيد عائشـ ــة ،ومـ ــدى صـ ــدقها،
(« )1زاد املعاد» (.)235/3
( )2كةا يف رواية الطربي يف تفسءه (.)119/25
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ومدى إحساسها ابملسؤولية امللقا عليها يف مثل هذا األمر ا لل.
تقول السيد عائشة «فوهللا ،مـا رام رسـول هللا  جملسـه ول جلـرج مـن أهـل
البيت أحد حىت أنزل هللا عز وجل على نبيه.»...
فلةــا ســري عــن رســول هللا  وهــو يضــح فيكــان أول كلةــة تيكل ـ هبــا أن

قال «أبشري اي عائشة ،أما هللا عز وجل قد برأك».

وليكن كيف استقبلت السيد عائشة هذا الرب؟
لقــد قالــت هلــا أمهــا قــومي إليــه ،فقالــت وهللا ل أقــوم إليــه ،ول أمحــد إل هللا
عز وجل ،هو الذي أنزل براءيت».
وهيكــذا تفعــل الشــدائد نهلهــا ،إن محــد رســول هللا  مــن محــد هللا ،وليكــن
عائشــة مــن فرحه ــا هبــذه النعة ــة أبــت أن حتةــد إل هللا فق ــط .إن حبهــا ل ــه ،
وعلةهــا حببــه هلــا دفعهــا أل تتوقــع مثــل هــذا اإلجـراء الــذي قــام بــه رســول هللا ،
وليكن هنا يثار التساؤل اآليت ملاذا مل زم رسول هللا  برباءها ،وملا أجرى مثـل
هذا التحقيق؟ هذا ما سنعلةه يف الدرس اآليت
ال وودرس اخل ووامس :إن رس ــول هللا  كــان حيبه ــا ،ومــن حب ــه هلــا أج ــرى ه ــذا

التحقيق ،وذلـ مـن أجـل محايتهـا مـن الشـائعا :الـيت كانـت تسـتهدف شـخس
متةثال نهله ،وتستهدف دعو الن  وهذا الدين الذي جـاء بـه عـن
الن  ا
طريق استهداف أسرته ،فالدفاا إذن عنها دفاا عن اإلسالم ودفـاا عـن شـخس
الن عليه اليال والسالم.
لقـد أراد النـ  أن يتهـر بـراء اليـديقة رضــي هللا عنهـا ظهــور الشــة يف
رابع ــة النه ــار ،وحيس ـ القي ــل والق ــال ،حبي ــث ل يبق ــى في ــه جلف ــاء عن ــد أح ــد م ــن
أصحابه اليكرام رضوان هللا عليه .
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وحسن التن هنا ل حيس ما أشـاعه املبطلـون ،وجلـاأل فيـه الائضـون ،فتتبعـه
 هلــذا األمــر ،وحتقيقــه فيــه ،وحتققــه منــه هلــو غايــة العــدل واإلنيــاف ،وهــو دال
على مزيد العل ولاية احلزم.
ومــن هنــا نفه ـ ســبب توقــف رســول هللا  يف هــذه القضــية ،وس ـؤاله عنهــا،
وحبثه واستشارته أصحابه بعد أن أشاعها املنافقون ،وتيكل هبا املرجفون.
وقد أملح إىل ما قلته ابن القي رمحه هللا عنـدما قـال «فـإن رسـول هللا  كـان
هو املقيود ابألذى ،واليت رميت زوجته ،فل ييكن يليق به أن يشهد برباءهـا مـع
علة ــه أو ظن ــه الت ــن املق ــار للعلـ ـ برباءه ــا ،ومل يت ــن هب ــا س ــوءا ق ــط ،وحاش ــاه
وحاشــاها» ،ولــذل ملــا اســتعذر مــن أهــل اإلف ـ  ،قــال «موون يعووذرين ِف رجوول

ويا ،ولقود ذكوروا رج ًوال
بلغين أذاه ِف أهلي؟ وهللا ما علمت علوى أهلوي وال خ ً
خيا ،وما كان يدخل على أهلي إال معي».
ما علمت عليه إال ً

فيكــان عنــده مــن الق ـرائن الــيت تشــهد ب ـرباء اليــديقة أكثــر ممــا عنــد املــؤمنني،
وليكــن ليكةــال صــربه ،وثباتــه ،ورفقــه وحســن ظنــه بربــه ،وثقتــه بــه ويف مقــام اليــرب
والثبا :وحسن التن ابهلل حقه ،حىت جاءه الوحي مبا أقر عينه وسـر قلبـه وعتـ
قدره ،وظهر ألمته احتفال ربه به واعتناؤه بشأنه»(.)1
درســا تربــواي يســتفاد مــن
الوودرس السووادس :وممــا ينب ــي تســجيله هنــا ابعتبــاره ا

حادثة اإلف  ،هو موقف سيدان أيب بيكر اليديق  ممـا حـدث لبنتـه الطـاهر
السيد عائشة رضي هللا عنها ،ويتةثل يف عد متاهر

(« )1زاد املعاد» (.)235/3
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أوالً:مل خيربها مبا حدث ،تقول السيد عائشة رضي هللا عنهـا « قـدمنا فلـ

أنشــب أن اشــتيكيت شــيكوى شــديد  ،ول يبل ــين مــن ذل ـ شــيء ،وقــد انتهــى
ذل إىل أبوي ،وأبواي ل يذكران ين من ذل شياا.)1(»...
اثنيً ووا :أتث ــره الش ــديد وبيك ــاؤه م ــع ابنت ــه مم ــا ي ــدل عل ــى تعاطف ــه معه ــا ،وع ــدم

إيذائها
تقــول الســيد عائشــة ألمهــا  -أم رومــان  -بعــد أن أكــد :هلــا جلــرب اإلف ـ
وق ــد عل ـ ب ــه أيب؟ قال ــت نع ـ  ،قل ــت ورس ــول هللا ؟ قال ــت ورس ــول هللا 
فاستعرب ،:فبيكيت ،فسةع أبـو بيكـر صـويت ،وهـو فـوق البيـت يقـرأ ،فنـزل ،فقـال
ألمي ما شألا؟ قالت بل ها الذي ذكر من أمرها ،ففاضت عيناه(.)2
اثلثًووا :اهتةام ــه هبــا ،وجلوس ــه عن ــدها لس ــيةا عنــد اش ــتداد األزم ــة يف أايمه ــا

ويومـا ل
األجلء تقول رضي هللا عنها وأصبح أبواي عندي ،وقد بيكيت ليلتني ا
يرقأ ين دمع ،ول أكتحل بنوم حىت إين ألظن أن البيكاء فالق كبدي(.)3
ويف رواية أجلرى وأبواي يتنان أن البيكاء فالق كبدي(.)4
ابعا :تسليةه املطلق لرسول هللا  وإميانه العةيق ابلوحي فعندما دجلل النـ
رً

 علـى عائشــة وقـال هلــا «أموا بعوود :اي عائشووة ،فانووه بلغوين عنووك كووذا وكووذا
فان كنت بريئة فسيبئك هللا عز وجل ،وإن كنت أملمت بذنب

(« )1امل ازي» للواقدي (.)426/2
( )2أجلرجه أمحد ( ،)24317وغءه.
( )3أجلرجه البخاري ( ،)4141وغءه.
( )4من رواية أمحد (.)24317
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فاستغفري.
قالت السيد عائشة ألبيها أجب عين رسول هللا  فيةا قال.
فقــال مــا أدري وهللا مــا أقــول لرســول هللا  .)1(ويف روايــة قــال ل أفعــل هــو
رسول هللا  والوحي أيتيه.
مقتنعــا بـرباء ابنتـه ،يــدل علـى ذلـ تعبـءه عـن حزنــه البـالإ ملــا
ولقـد كـان  ا
حدث لبنته من اهام ،ودفاعه عنها بقوله فةا أعل أهل بيت من العر دجلـل
علــيه مــا دجلــل علــى لل أيب بيكــر ،وهللا مــا قيــل لنــا هــذا يف ا اهليــة حيــث ل
()2
ـلةا
نعبــد هللا ،ول نــدا لــه شــياا ،فيقــال لنــا يف اإلســالم»  ،ومــع ذلـ كــان مسـ ا
لرسول هللا  ل يبه بشيء.
قال احلافظ ابن حجر «وإوا أجاهبا أبـو بيكـر بقولـه ل أدري ألنـه كـان كثـء
التب ـ ــاا لرس ـ ــول هللا  ،وألن ـ ــه وإن ك ـ ــان يتحق ـ ــق براءه ـ ــا ليكن ـ ــه ك ـ ــره أن يزك ـ ــي
ولده»(.)3
خامسا :تثبته يف األمـور؛ إذ إنـه مل ينقـل عنـه يف هـذه القيـة مـع قـادي احلـال
ً
()4
شهرا كلةة فةا فوقها كةا قال ابن حجر .
فيها ا
الدرس السابع :موقف أم رومان مما حدث لبنتها السيد عائشة

وأمـا موقـف اليــحابية ا ليلـة أم رومــان والـد الســيد عائشـة فقــد كـان موق افــا
ائعــا غــء متعجــل ول متســرا ،بــل حيةــي يف طياتــه موقــف األم الــيت عرفــت منزلــة
را
( )1من رواية أمحد (.)24317
( )2انفرد الواقدي هبذه الزايد  .انتر «امل ازي» له (.)433/2
(« )3فتح الباري» (.)495/15
( )4امليدر السابق (.)498/15
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اليديقة وبراءها ،وطهارها فقالت هلـا بلهجـة ملؤهـا الطة نـان والثقـة أي بنيـة،
هوين علي  ،فوهللا لقلةا كانت امرأ قط وضي ة عند رجل حيبها ،وهلا ضـرائر إل
كثرن عليها.»..
قــال احلــافظ ابــن حجــر «ويف هــذا اليكــالم مــن فطنــة أمهــا ،وحســن أتتيهــا يف
تربيتها ما ل مزيـد عليـه ،فإلـا علةـت أن ذلـ يعتـ عليهـا فهونـت عليهـا األمـر
إبعالمهــا نلــا مل تنفــرد بــذل ؛ ألن املــرء يتأســى ب ــءه فيةــا يقــع لــه ،وأدجمــت يف
ذل ما تطيب به جلاطرها من ألـا فائقـة يف ا ةـال واحلتـو  ،وذلـ ممـا يعجـب
املرأ أن توصف به.)1(»...
ويف موقــف الوال ــدين اليك ـرميني مم ــا حــدث لبنتهة ــا الســيد عائش ــة رض ــي هللا
عنهــا درس تربــوي ابلــإ األمهيــة يف كيفيــة التعامــل مــع قالــة الســوء وإشــاعة الــزور
والبهتــان ،فقــد كــان موق افــا يتسـ ابحليكةــة ،ومل يتســرعا يف إصــدار أي حيكـ قبــل
ظه ــور احلج ــة ،واس ــتيكةال التحقي ــق ،ومه ــا يف ذل ـ يقت ــداين برس ــول هللا  يف
تعامله مع هذه احلادثة ،وطريقته يف معا تها.
وليكـن قــد يقــال هنــا وملــاذا مل يقولـوا ســبحان ! هــذا هبتــان عتــي  ،كةــا فعــل
أبــو أيــو األنيــاري ،فقــد جــاء يف احلــديث وكانــت أم أيــو األنيــارية قالــت
أليب أيو أما يعـت مـا يتحـدث النـاس؟ فحدثتـه بقـول أهـل اإلفـ فقـال مـا
ييكون لنا أن نتيكل هبذا ،سبحان !! هذا هبتان عتي »(.)2
وإو ــا مل يقولـ ـوا «س ــبحان ه ــذا هبت ــان عت ــي » ،كة ــا ق ــال أب ــو أي ــو رغـ ـ
(« )1فتح الباري.)477/15( ،
( )2كةا يف رواية عطاء بن أيب مسل الرساين عن الزهري ،وانتر «املعج اليكبء» (.)145/23
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قناعته التامة برباء السيد عائشة رضي هللا عنها؛ ألن األمـر يتعلـق هبـ  ،فالبـد
ـحا
من التحقيق العلين لـرد التهةـة الـيت أاثرهـا املنـافقون يف املدينـة ،جتـد ذلـ واض ا
يف تعامله مع هذا احلـدث ا لـل وصـربه ا ةيـل رغـ جتـرعه مرارتـه ،وحتةلهـ
هليب نءانه.
الو وودرس الثو ووامن :ونشـ ــهد يف حادثـ ــة اإلف ـ ـ متـ ــاهر عنايـ ــة هللا برس ـ ـوله 

وانتيــاره لــه ،وإظهــار علــو منزلتــه عنــده ،والتنبيــه علــى إانفــة حمــل ســيد ولــد لدم،
وجلء األولني واآلجلرين.
قال الزخمشري  -رمحه هللا  -يف صدد حديثه عن حادثة اإلفـ «ولـو فليـت
القــرلن كلــه ،وفتشــت عةــا أوعــد بــه العيــا  ،مل تــر هللا تعــاىل قــد غلــظ يف شــيء
ت ليت ـ ــه يف إفـ ـ ـ عائش ـ ــة رضـ ـ ـوان هللا عليه ـ ــا ،ول أن ـ ــزل  -م ـ ــن اآلاي :القـ ـ ـوارا
املشــحونة ابلوعيــد الشــديد ،والعتــا البليــإ والزجــر العنيــف ،واســتعتام مــا ركــب
مــن ذل ـ واســتفتاا مــا أقــدم عليــه  -مــا أنــزل فيــه علــى طــرق خمتلفــة ،وأســاليب
مفتنة ،كل واحد منها كا ا
ف يف اببه.
ول ــو مل ين ــزل إل ه ــذه ال ــثالث ليكف ــى هب ــا؛ حي ــث جع ــل القذفـ ـة معل ــونني يف
مجيع ــا ،وتوع ــده ابلع ــذا العت ــي يف اآلجل ــر  ،ونن ألس ــنته وأي ــديه
ال ــدارين ا
وأرجله تشهد عليه مبا أفيكوا وهبتوا ،وأنـه يـوفيه جـزاءه احلـق الواجـب الـذين
ه أهله حىت يعلةوا عند ذل «أن هللا تعاىل هو احلق املبني».
فـأوجز يف ذلـ وأشــبع وفيـل وأمجــل ،وأكـد وكــرر ،وجـاء مبــا مل يقـع يف وعيــد
املشركني عبد األواثن إل ما هو دونه يف الفتاعة وما ذاا إل ألمر..؟
 فةا هذا األمر؟قـ ــال ومـ ــا ذاا إل إلظهـ ــار علـ ــو منزلـ ــة رس ـ ـول هللا  ،والتنبيـ ــه علـ ــى إانفـ ــة
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حمــل ســيد ولــد لدم ،وجلــء األولــني واآلجلـرين ،وحجــة هللا علــى العــاملني ،ومــن أراد
أن حيقــق عتةــة شــأنه  وتقــدم قدمــه وإح ـرازه قيــب الســبق دون كــل ســابق
فليتلق ذل مـن لاي :اإلفـ  ،وليتأمـل كيـف غضـب هللا يف حرمتـه ،وكيـف ابلـإ
يف نفي التهةة عن حجابه»(.)1
وقال اإلمام املفسر أبو السعود العةادي رمحـه هللا «ولـو تتبعـت مـا يف القـرلن
اعيد من لاي :الوعيد ،الوارد يف حق كل ك َّفار مريد ،وجبار عنيـد ل جتـد شـياا
منه ــا فـ ــوق هاتي ـ ـ الق ـ ـوارا املش ــحونة بفنـ ــون التهدي ــد والتشـ ــديد ،ومـ ــا ذاا إل
إلظهــار منزلــة الن ـ  يف علــو الشــأن والنباهــة ،وإب ـراز رتبــة اليــديقة رضــي هللا
عنها يف العفة والنزاهة»(.)2
الوودرس التاسووع :ونشــهد يف حادثــة اإلف ـ فض ـل أم املــؤمنني الســيد عائشــة

رضــي هللا عنهــا زوجــة ســيد اللــق وأحــب النــاس إليــه؛ «حيــث أنــزل وحيــه علــى
رس ـوله األمــني مبــا مل ييكــن ألحــد يف احلســبان ،ول وقــع مثلــه قــط يف حادثــة مــن
احلوادث اليت تراها النتر العابر على ألا حادثـة فرديـة كـان ييكفـي يف إبطاهلـا أن
يــرى رســول هللا  رؤاي مناميــة يف تربئــة أطهــر الطــاهرا :أم املــؤمنني ،وليكــن هللا
ســبحانه وتعــاىل أراد أن عــل مــن هــذه احلادثــة جليييــة ،لءفــع مــن شــأن أطهــر
ـارا لش ـرفها
الطــاهرا :الي ــديقة بن ــت الي ــديق زوج أح ـب جلل ــق هللا إىل هللا إظه ـ ا
وفضال وشـرفاا ،وثق اـال يف
طهرا ا
الذايت والجتةاعي ،وإانفة مليكانتها يف أهل البيت ا
ميزان الفضائل اإلنسانية واإلميانية مليكالا من قلب رسول هللا .)3(»

(« )1اليكشاف» (.)228/3
(« )2إرشاد العقل السلي إىل مزااي القرلن اليكرمي» (.)167/6
(« )3حمةد رسول هللا  »حملةد اليادق عرجون ( )224/4بتيرف.
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وعليــه فةــن تشــيك يف براءهــا بعــد ذل ـ  ،أو رماهــا مبــا رماهــا بــه بعــد نــزول
كافرا مرتدا إبمجاا املسـلةني ،وقـد نقـل اإلمجـاا علـى هـذا
اآلاي :يف براءها صار ا
احليك غء واحد من األئةة؛ منه السهيلي والنووي وابن تيةية وابن القـي وابـن
كثء ،والزركشي ،والسيوطي(.)1
الوودرس العاشوور :وقــد كشــفت هــذه احلادثــة يف وقــت مبيكــر مــن حيــا هــذه

السيد عن عل غزير ،وفه دقيق ،واستشهاد ابآلاي :يف موقع الستشهاد.
تقــول رضــي هللا عنهــا «فقلــت وأان جاريــة حديثــة الســن ،ل أق ـرأ مــن القــرلن
ـءا إين وهللا قــد عرفــت أنيك ـ قــد يعــت هبــذا حــىت اســتقر يف أنفســيك  ،حــىت
كثـ ا
كدمت أن تيدقوا بـه ،ولـ ن قلـت ليكـ إين بري ـة ،وهللا عـز وجـل يعلـ أين بري ـة -
ل تي ــدقوين ب ــذل  ،ولـ ـ ن اعرف ــت ليكـ ـ نم ــر  -وهللا ع ــز ج ــل يعلـ ـ أين بري ــة
ـثال إل كةـا قـال أبـو يوسـف {فصوبور
تيدقوين ،وإين وهللا ما أجد ين وليكـ م ا
لييل و ي
اَّلل المستوعان على ما تصفون}.
وعذر زوجها امليطفى  أنه كان ينتتر الوحي ليبت يف هـذا احلـدث ا لـل
كونــه يتعلــق بــه ،وع ـذر أبويهــا تســليةه املطلــق لرســول هللا  كةــا تقــدم بيــان
ذل ـ  ،يــدل علــى هــذا مــا جــاء يف بع ـ روااي :احلــديث ،فقلــت أليب أجــب
فقال ل أفعل ،هو رسول هللا  ،والوحي أيتيه(.)2
( )1انتر «الروأل األنف» للسهيلي ( ،)24/4وشرد صحيح مسل للنووي (« ،)643/5واليارم
املسلول على شامت الرسول» لبن تيةية  ،567 - 565و«زاد املعاد» ( ،)153/1وتفسء ابن
كثء ( ،)276/3و«اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على اليحابة» للزركشي  ،52و«اإلكليل
يف استنباط التنزيل» .165
( )2رواية أيب أوي عن هشام بن عرو أجلرجها الطرباين يف «معجةه اليكبء» (.)351/23

281

األساليب النبوية

قال احلافظ ابن حجر «ويف هذا احلديث من الفوائد
جواز الستشهاد آبي القرلن يف النوازل ،والتأسي مبا وقع لذكابر من األنبياء
وغءه .
وفيه فضائل مجة لعائشة وألبويها رضي هللا عنه »(.)1
الوودرس احلووادي عشوور :ونشــهد يف حادثــة اإلفـ جانباــا مــن جوانــب حيكةــة

النـ  يف تعاملــه مــع األمــور وتدرجــه يف إييــال املعلومــا :وذلـ مــن جلــالل
إبال عائشة جلرب براءها ،وتدرجه يف ذل .
قال احلافظ ابن حجر «وفيه  -أي يف حديث اإلف من الفوائد  -تدرييب
م ــن وق ــع يف مي ــيبة فزال ــت عن ــه ،لـ ـ ال يهجـ ـ عل ــى قلب ــه الف ــرد م ــن أول وهل ــة
فيهليكــه ،يؤجلــذ ذل ـ مــن ابتــداء الن ـ  - بعــد نــزول الــوحي ب ـرباء عائشــة -
تبشءها ،إعالمها برباءها جمةلة ،تالوتـه اآلاي :علـى وجههـا،
ابلضح
وقد نس احليكةـاء علـى أن مـن اشـتد عليـه العطـا ل مي َّيكـن مـن املبال ـة يف الـري
قليال»(.)2
قليال ا
يف املاء ل ال يفضي به إىل اهلليكة بل را ا
ومنهجــا يف
درسـا تربــواي بلي اــا،
ا
الوودرس الثوواين عشوور :ونـتعل مــن هــذه احلادثــة ا

مواجهــة مثــل هــذه األمــور ،وهــذا املــنهيب الــذي يفرضــه القــرلن يتةثــل يف ثــالث
جلطوا:
«اخلطوووة األوَل :جلطــو الــدليل البــاطين الوجــداين وذل ـ بعــرأل األمــر علــى

القلب واستفتاء الضةء
(« )1فتح الباري» (.)498/15
(« )2فتح الباري» (.)498/15
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يدل علـى ذلـ قولـه تعـاىل {لووال إذ مسعتمووه او ين المؤمنوون والمؤمنوات
أبنوفسووهم خي و ًورا وقووالوا هووذا إفووك مبووي}.واخلطوووة الثانيووة :هــي طلــب الــدليل

الارجي والربهان الواقعي قال تعاىل {لوال جاؤوا عليه أبربوعة شهداء فواذ ل

أيتو وووا ِبل ا
شو ووهداء ف ولئو ووك عنو وود ي
اَّلل هو ووم الكو وواذبون}.ذل ـ ـ ألن مث ــل هـ ــذه
الفـراءا :مــا ينب ــي أن قــر هيكــذا ســهلة هينــة ،وأن تشــيع هيكــذا دون تثبــت ول
بينة ،وأن تتقاذفها األلسنة ،وتلوكها األفواه دون شاهد ول دليل»(.)1
اخلطوة الثالثة :اليدا ابحلق ،وا هر به ،وعدم السـيكو :علـى املنيكـر ،يـدل
على ذل قوله تعاىل {ولوال إذ مسعتموه قولوتم موا يكوون لنوا أن نووتكليم هبوذا
سووبحانك هووذا بوهتووان عظوويم} .هــذه الطـوا :الــثالث هــي الــيت ــب اتباعهــا
يف التعام ــل م ــع مث ــل ه ــذه األم ــور ال ــيت تع ــرأل للف ــرد املس ــل  ،واألس ــر املس ــلةة،
واعتةع اإلسالمي.

الدرس الثالث عشر :ويف حادثة اإلف نشهد تطبي اقا عةليا حلـد مـن حـدود

هللا أل وهو حد القذف؛ إذ فيه نزل قوله تعاىل يف مطلع سور النـور {واليوذين
يورم ووون المحص وونات مثي ل أيت وووا أبربوع ووة ش ووهداء فاجل وودوهم و وواني جل وود ًة وال
توقبولوا هلم شهاد ًة أب ًدا وأولئك هم الفاسقون * إ يال اليذين اتبوا من بوعود ذلوك

وأصولحوا فوا ين ي
اَّلل فووور رحويم}.يـدل علــى ذلـ مـا جــاء عـن عائشـة قالــت
«ملا نزل عذري قام رسول هللا
(« )1التالل» ( )2552/4بتيرف وزايد .
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 على املنرب فذكر ذل  ،وتـال القـرلن ،فلةـا نـزل أمـر بـرجلني وامـرأ فضـربوا
َّ
حده »(.)1
وحديث أيب هرير وفيه َّ
مسطحا ومحنة وحسان»(.)2
فحد رسول هللا 
ا
فهــذان احلــديثان صــرحيان يف إقامــة احلــد علــى هــؤلء املــذكورين تطهـ اـرا ملــا علــق
هب ـ م ــن درن مقال ــة أه ــل اإلف ـ  ،ومم ــن ق ــال ب ــذل اب ــن إس ــحاق ورجح ــه اب ــن
القي ( ،)3وقال احلافظ ابن حجر هو اليحيح املعتةد(.)4

( )1أجلرجه عبد الرزاق يف «مينفه» ( ،)9749من طريق حمةد بن أيب حيىي األسلةي .وأمحد
( ،)24566وأبو داود ( ،)4455والرمذي ( ،)3181والنسائي يف «اليكربى» ( ،)7311وابن
ماجه ( ،)2567والطرباين يف «املعج اليكبء» ( ،)263/23و«السء النبوية» لبن هشام
( ،) 158/2من طريق حمةد بن إسحاق كالمها عن عبد هللا بن أيب بيكر عن عةر بنت عبد الرمحن
عن عائشة.
ويف عنعنة ابن إسحاق ،وليكن قد جاء التيريح ابلسةاا يف رواية البيهقي ( )255/8فزالت شبهة
تدليسه.
وقال الرمذي هذا حديث حسن غريب ل نعرفه إل من حديث حمةد بن إسحاق.
قلت بل قد جاء من طريق حمةد بن أيب حيىي األسلةي يف مينف عبد الرزاق ،وقد تقدم ذكره.
أيضا الواقدي يف «امل ازي» ( ،)434/2من طريق عباد بن عبد هللا ابن الزبء عن عائشة.
وأجلرجه ا
ويشهد له حديث أيب هرير .
( )2قال السيوطي يف «الدر املنثور» ( )146/6بسند حسن.
(« )3زاد املعاد» (.)236/3
(« )4فتح الباري» ( )495/15وجلالف يف ذل الواقدي قال «ويقال إن رسول هللا  مل
يضرهب  ،وهذا أثبت عندان» كةا يف «امل ازي» ( ،)434/1واتبعه من املعاصرين حمةد الطاهر بن
عاشور يف تفسءه «التحرير والتنوير» ( ،)177/18وقال وهو األصح من الروااي .»:واألستاذ حمةد
اليادق عرجون يف كتابه «حمةد رسول هللا»

=
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وقد عد اإلسالم قذف احملينا :من اليكبائر املوجبة لسخط هللا وعذابه أللا
عفيفة شر ا
تولد أجلطارا جسيةة يف اعتةع ،فيك من فتا ا ا
يفة لقت حتفها ليكلةة
ا
قاهلا فاسق ،فيدقها فاجر ولكتها األلسنة يف اعتةع.
لـذل وصــيانة لذعـراأل ،ومحايــة ألصــحاهبا مـن إهــدار اليكرامـة قطــع اإلســالم
ألسنة السوء نن شدد يف عقوبة القذف فجعلها قريبة من عقوبة الزان
مثانني جلد  ،وهي عقوبة جسدية.

مع إسقاط الشهاد  ،وهي عقوبة معنوية هدر كرامة القاذف.
وتسقط اعتباره ،مع وصفه ابلفاسق ،وهي عقوبة دينية.
وغرأل اإلسالم من هـذه العقوبـة صـيانة األعـراأل وحفـظ كرامـة أفـراد األمـة،
وتطهــء اعتةــع مــع مقالــة الســوء لتتــل األســر املســلةة موفــور اليكرامــة ،ميــونة
ا نا  ،بعيد عن ألسنة السفهاء ،وهبتان امل رضني(.)1
وهل أقي احلد على زعي املنافقني ابن أيب؟
األحاديث اليحيحة مل تتعرأل لذكره فيةن أقي عليه احلد ،وقد جزم

=

أحدا من جللس املؤمنني صرد ابإلف تيرحياا يوجب
( .)235/4قال رمحه هللا «مل يثبت عندان أن ا
حد القذف ،وإوا الذي كان إوا هو إرجاف من املنافقني ومرضى القلو أفيحوا يف إرجافه عن
الفراء والبه تان واإلف ليحزنوا الذين لمنوا ،ويدجللوا عليه من الفتنة والش ما يش له عن نشر
دعوه وتبليإ رسالته وليسي وا إىل رسول هللا  يف أحب الناس إليه ،نألم ما عرف من لؤم الطبائع
البشرية ،وأجلبث ما تلوث به سء أطهر الطاهرا ،:وأفضل الفضليا.»:
( )1انتر يف ذل «روائع البيان يف تفسء لاي :األحيكام» للشيخ حمةد علي اليابوين (.)76/2
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عدد من العلةاء ننه مل يق عليه احلد ،ومنه القرط وابن القي وحجته يف
ذل ـ أن احلــد ل يثبــت إل ببينــة أو إق ـرار ،وهــو مل يقــر ابليكــذ  ،ول شــهد بــه
عليــه أحــد ،بــل كــان يستوشــي احلــديث و ةعــه وحييكيــه وخيرجــه يف قوالــب مــن ل
ينســب إليــه( ،)1وقيــل أقــي عليــه احلــد ،ومســتند هــذا القــول روااي :ضــعيفة ل
ختلو كل منها من مقال(.)2
الوودرس الرابووع عشوور :ونشــهد يف حادثــة اإلف ـ أثــر النفــاق الســي يف حيــا
املسلةني ،ودور املنافقني يف زعزعة اعتةـع اإلسـالمي عـن طريـق بـث األراجيـف،
وإشاعة األكاذيب واهام الربلء وزرا الشيكوا.
إن معــارا النفــاق النفســية واإلعالميــة ل تقــل جلطــور عــن املعــارا العســيكرية،
أحياان يف أثرها وجلطرها.
بل تفوقها ا
«ولعل حادثة اإلف كانت معركة مـن أضـخ املعـارا الـيت جلاضـها رسـول هللا
كاظةا آللمه اليكبـار ،حمتفتاـا بوقـار نفسـه ،وعتةـة
 ليكنه جلرج منها
منتيرا ،ا
ا
قلبــه ومجيــل صــربه فل ـ تــؤثر عنــه كلةــة واحــد تــدل علــى نفــاد صــربه ،وضــعف
احتةالــه ،واآللم ال ــيت تناوش ــه لعله ــا م ــن أعت ـ اآللم ال ــيت م ــر :ب ــه يف حيات ــه،
والط ــر عل ــى اإلس ــالم م ــن تلـ ـ الفري ــة م ــن أش ــد األجلط ــار ال ــيت تـعـ ـرأل ل ــه يف
اترخيه.)3(»..
«وليك ــن هللا تع ــاىل أراد أن ع ــل منه ــا نيك ـ اـال للنف ــاق واملن ــافقني ،ولل ــذين يف
قل ــوهب م ــرأل ل يش ــفيه إل اإلرج ــاف ابلس ــوء وإش ــاعة األكاذي ــب والبهت ــان يف
( )1انتر «ا امع ألحيكام القرلن»  ،251/12و«زاد املعاد» لبن القي (.)236/3
.243 - 242
( )2انترها يف كتا «مرواي :غزو بين امليطلق» إلبراهي قري
( )3انتر «التالل» ( )2551/4بتيرف.
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جمتةع املؤمنني»(.)1
درسـا أجلالقيـا بلي اـا يف
الدرس اخلامس عشور :كةـا نـتعل مـن حادثـة اإلفـ
ا

أد اللسان وصونه من أن يتيكل مبا ل يعينه أو أن خيوأل فيةا ل يعلةه.

يدل على ذل قولـه تعـاىل {إذ تول يقونوه أبلسونتكم وتوقولوون أبفووواهكم موا

ليس لكم به علم وحتسبونه هينًا وهو عند ي
اَّلل عظيم}.

قــال الشــيخ حمةــد الطــاهر ابــن عاشــور «ويف هــذا مــن األد األجلالقــي أن
املــرء ل يقــول بلســانه إل مــا يعلةــه ويتحققــه ،وإل فهــو أحــد رجلــني أفــن ال ـرأي
يقــول الشــيء قبــل أن يتبــني لــه األمــر فيوش ـ أن يقــول اليكــذ فيحســبه النــاس

كذااب ...أو رجل مموه مراء يقول ما يعتقد جلالفـه ،وقـد قـال هللا تعـاىل {كبوور
ا
مقتًا عند ي
اَّلل أن توقولوا ما ال توفعلون}»(.)2

درسـا عةليـا يف اإلميـان
الدرس السادس عشر :كةا نتعل من حادثة اإلفـ
ا

واليقني ،وذل من جلالل موقفني من مواقف السيد عائشة.

ـثال
املوقف األول :قبل نزول براءهـا عنـدما قالـت «وهللا مـا أجـد ين وليكـ م ا

إل كةا قال أبو يوسـف {فصبور لييل و ي
اَّلل المستوعان علوى موا تصوفون}،
وذل بعد أن فاحتها رسول هللا  ابألمر ،وأمرها ابلعراف ،وأجابته مبا أجابته
به استشهد :هبذه اآلية اليت تدل على عةق إميالا ابهلل واستعانتها به.
واملوقووف الثوواين :بعــد نــزول براءهــا وقــول النـ  أبشــري اي عائشــة أمــا هللا
(« )1حمةد رسول هللا .)224/4( »
(« )2التحرير والتنوير» (.)178/19
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عز وجل فقد برأا ،تقول ،قالت أمي قومي إليه ،فقالـت وهللا ل أقـوم إليـه ول
أمحد إل هللا.
إن محد رسول هللا  من محد هللا ،وليكن عائشة مـن فـرط تعلقهـا ابهلل ،ومـن
فرحها هبذه النعةة اليت أنع هللا هبا عليها أبت أن حتةد إل هللا.
قال ابن القي «ومن أتمل قول اليديقة «ول أمحد إل هللا» ،علـ معرفتهـا،
وق ــو إميالـ ــا وتوليته ــا النعة ــة لرهبـ ــا ،وإف ـ ـراده ابحلةـ ــد يف ذل ـ ـ املق ــام ،وجتريـ ــدها
التوحيـد ،وقـو جأشـها ،وإدلهلـا بـرباء سـاحتها ،وألـا مل تفعـل مـا يوجـب قيامهــا
يف مقام الراغب يف اليلح الطالب لـه ،وثقتهـا مبحبـة رسـول هللا  هلـا قالـت مـا
إدلل للحبيب على حبيبه ،ولسيةا يف مثل هذا املقام الذي هـو أحسـن
قالت ،ا
مقاما :اإلدلل فوضعته موضعه.)1(»..
وقــال احلــافظ ابــن حجــر «وفيــه  -أي يف احلــديث اإلف ـ مــن الفوائــد  -أن
الشد إذا اشتد :أعقبها الفرج.
وفضل من يفوأل األمر لربه ،وأن مـن قـوي علـى ذلـ جلـف عنـه اهلـ وال ـ ،
كةــا وقــع يف حــاليت عائشــة قبــل استفســارها عــن حاهلــا وبعــد جواهبــا بقوهلــا وهللا
املستعان»(.)2
وقال اآللوسي رمحه هللا « إن الـذي أراه أن إنـزال هـذه اآلاي :يف أمرهـا ملزيـد
انقطاعها رضي هللا عنها إىل هللا عز وجل مع فضلها وطهارها يف نفسها»(.)3
(« )1زاد املعاد» (.)236/3
(« )2فتح الباري» (.)498/15
(« )3رود املعاين» (.)195/15
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درسا يف الورا والتقوى ،هـذا الـدرس
الدرس الرابع :ونتعل من حادثة اإلف
ا

سطرته أم املؤمنني زينب بنت جحا رضي هللا عنها.
فعندما سأهلا رسول هللا  عن أمـر عائشـة أجابتـه جبـوا ملـؤه الطهـر والـورا
والعفــة والنزاهــة ،قالــت اي رســول هللا ،أمحــي يعــي وبيــري ،وهللا مــا علةــت إل
ـءا ،رغ ـ مــا بينهةــا مــن منافس ـة يف طلــب احلتــو عنــد رســول هللا  ،تقــول
جلـ ا
الســيد عائشــة فعيــةها هللا عــز وجــل ابلــورا« ،والــورا يف األصــل اليكــف عــن
احل ـرام ،والتح ــرج من ــه ،اس ــتعء لليك ــف ع ــن املب ــاد واحل ــالل ،وق ــد قي ــل م ـالا
الدين الورا»(.)1
وك كـان هلـذا املوقـف النبيـل مـن أثـر طيـب يف نفـ السـيد عائشـة ممـا جعلهـا
تثين عليها الثناء العطر يف حياها وبعد مماها.
ـءا يف الـدين مـن زينـب وأتقـى هلل ،وأصـدق
ومن ذل قوهلا «ما رأيت قـط جل ا
حديثاا ،وأوصـل للـرح وأعتـ أمانـة وصـدقاا»( .)2ول شـ أن ذلـ كلـه أثـر مـن
لاثر ال ــورا والتق ــوى يف حي ــا اإلنس ــان ،وتي ــور ل ــو أل ــا مل تق ــف ه ــذا املوق ــف،
ووقفت موقف أجلتها محنة اليت هليكت فيةن هل يف حادثة اإلف ؟
ل ش ألا كانـت سـتهل مثـل أجلتهـا وسـيناهلا العتـا والعقـا  ،ومـا عيـةها
من ذل كله إل الورا والتقوى..
وك ـ بنــا مــن حاجــة إىل تل ـي هــذا الــدرس مــن أم املــؤمنني وتطبيقــه عةليــا يف
حياتنا وسلوكنا فنيكف عن احلرام ونتحرج عن فعله ،ونسعى لنيكف عن كثء مـن
املباحا :اليت تفضي بنا إىل أبوا احلرام.
(« )1النهاية» ماد ورا.
(« )2أسد ال ابة» لبن األثء (.)126/6
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الدرس الثوامن عشور :كةـا يسـتفاد مـن حادثـة اإلفـ مشـروعية التوبـة ،وألـا
تقبل من املعرف املقلع املخلس.
ففي هذه احلادثة رغ جلطورها وبشاعتها يتد أن هللا سـبحانه وتعـاىل قـد فـتح
اب التوبـ ــة أمـ ــام م ـ ـن بـ ــدر منـ ــه شـ ــيء مـ ــن معيـ ــية هللا ،وذل ـ ـ عنـ ــدما قـ ــال

{واليووذين يورم ووون المحصوونات مثي ل أيت وووا أبربوعووة ش ووهداء فاجلوودوهم و وواني

جلدةً وال توقبولوا هلم شهادةً أب ًدا وأولئك هم الفاسقون * إ يال اليوذين اتبووا مون

بوعد ذلك وأصلحوا فا ين ي
اَّلل فور رحيم}.

قائال «أما بعد
ويف حديث اإلف يتد رسول هللا  خياطب السيد عائشة ا
اي عائشة ،فانه قد بلغين عنك كذا وكذا ،فان كنت بريئوة فسويبئك هللا ،وإن
كنت أملمت بذنب فاستغفري هللا وتويب ،فان العبد إذا اعرتف بذنبه مث اتب
إَل هللا اتب هللا عليه».قال القاضـي عيـاأل «إوـا أمرهـا أن تسـت فر هللا وتتـو
إليــه أي فيةــا بينهــا وبــني رهبــا فلــي صــرحياا يف األمــر هلــا نن تعــرف عنــد النــاس
بذل »( .)1وقال احلافظ ابن حجر «وفيه أي يف هذا احلديث من الفوائد أن
العراف مبـا مل يقـع ل ـوز ،ولـو عـرف أنـه ييـدق يف ذلـ ول يؤاجلـذ علـى مـا
يرت ــب عل ــى اعراف ــه ،ب ــل علي ــه أن يق ــول احل ــق ،أو يس ــيكت ،وأن الي ــرب حتة ــد
عاقبته ،وي بط صاحبه»(.)2
وهــا هــو أبــو بيكــر اليــديق  كــان ينفــق علــى مســطح بــن أاثثــة لقرابتــه منــه
وفق ـ ـ ـ ــره ،فلة ـ ـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ــارا يف اإلفـ ـ ـ ـ ـ ق ـ ـ ـ ــال أب ـ ـ ـ ــو بيك ـ ـ ـ ــر «وهللا ل أنف ـ ـ ـ ــق عل ـ ـ ـ ــى
(« )1فتح الباري» (.)495/15
( )2امليدر السابق (.)498/15
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مســطح شــياا أبـ اـدا بعــد الــذي قــال لعائشــة مــا قــال ،فــأنزل هللا {وال أيتوول أولووو
سعة أن يوؤتووا أوب القورَب والمسواكي والمهواجرين ِف سوبيل
الفضل منكم وال ي

اَّلل لكم و ي
اَّلل وليوعفوا وليصفحوا أال حتباون أن يوغفر ي
ي
اَّلل فور رحيم}.

قـ ــال أبـ ــو بيكـ ــر بلـ ــى وهللا ،إين أحـ ــب هللا ي فـ ــر هللا ين ،ورجـ ــع إىل مسـ ــطح
النفقة ،وعفا عنه وصفح بعد توبته ،وإقالعه وندمه على ما بدر منه.
الوودرس التاسووع عشوور :كةــا نــتعل مــن حادثــة اإلف ـ عــد أحيكــام شــرعية

تتعلق ابملرأ املسلةة ،وهي حبد ذاها قثل جانباـا تطبيقيـا ملـا كانـت عليـه املـرأ مـن
كرامة يف عهد الرسالة.
عرضـا لرسـ لنـا صـور واضـحة ودقيقـة
وا ةيل يف هذه األحيكام ألـا جـاء :ا
عن هذه األحيكام اليت تعد مبثابة التطبيق العةلي للقرلن.
وهــي مــن األمهيــة مبيكــان أللــا صــدر :عــن ســيد مــن ســيدا :بيــت النبــو ،
وحتت نتر امليطفى عليه من ربه أفضل اليال والسالم.
وهذه األحكام هي:

 -1مشــروعية القرعــة بــني النســاء( ،)1يــدل علــى ذل ـ قــول الســيد عائشــة
ـفرا أقـ ــرا بـ ــني نسـ ــائه ،فـ ــأيتهن جلـ ــرج
«كـ ــان رسـ ــول هللا  إذا أراد أن خيـ ــرج سـ ـ ا
سهةها جلرج هبا رسول هللا  معه»...
 -2مشــروعية الســفر ابلنســاء حــىت يف ال ــزو ،يــدل علــى ذل ـ قوهلــا فــأقرا
بيننـا يف غــزو غزاهـا فخــرج هبــا سـهةي ،فخرجــت مــع رسـول هللا  ،وذلـ بعــد

( ) 1ملزيد من البيان راجع الفقر الامسة من املبحث الام
الرفيهي.

تعامل الن  مع زوجاته يف ا انب
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اعوا فاسو لوه ين مون
ما أنزل احلجا  »..تعين قوله تعـاىل {وإذا سو لتموه ين مت ً
وراء حج م
اب ذلكم أطهر لقلوبكم وقولوهب ين} [األحزا

.]53

وقــول الســيد عائشــة وذل ـ بعــدما أنــزل احلجــا إىل إشــار إىل أن الســفر
ابلنساء مشروا حىت ل يتن ظان نن لية احلجا نسخت حيك السفر هبن.
وامل ـ ـراد ابحلجـ ــا حجـ ــا النسـ ــاء ع ــن رؤي ــة الرج ــال هلـ ــن ،وه ــل املقي ـ ـود
حبجاهبن يف هذه اآلية أشخاصهن أم أبدالن؟
ذهب القاضي عياأل إىل أن املقيود ابحلجا أشخاصهن.
ليكــن احلــافظ اب ــن حجــر جلالف ــه يف ذل ـ وذه ــب إىل أن املقيــود ابحلج ــا
أبـ ــدالن ،قـ ــال رمحـ ــه هللا «وقـ ــد كـ ــن بعـ ــد الن ـ ـ  حيججـ ــن ،ويطفـ ــن ،وكـ ــان
الي ــحابة  ,وم ــن بع ــده يس ــةعون م ــنهن احل ــديث ،وه ــن مس ــترا :األب ــدان ل
األشخا  ،وقد قال ابن جرييب لعطاء ملا ذكر لـه طـواف عائشـة أقبـل احلجـا
أو بعده؟ قال قد أدركت ذل بعد احلجا »(.)1
مشــروعية جلدمــة األجانــب للة ـرأ مــن وراء احلجــا  ،يــدل علــى ذل ـ قوهلــا
«وأقبــل الــرهط الــذين كــانوا يرحلــون يب ،فحةل ـوا هــودجي ،فرحلــوه علــى بعــءي
الـذي كنـت أركـب ،وهـ حيسـبون نين فيــه ،»...ومـن هـؤلء الـذين خيـدمون بعــء
عائشة اليحايب ا ليل أبو مويهبة موىل رسول هللا  ،قال

ال ــبالذري ش ــهد أب ــو مويهب ــة غ ــزو املريس ــيع ،وك ــان خي ــدم بع ــء عائش ــة ي ــاه
(« )1فتح الباري» (.)573/15
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الواقدي أبو موهوبة.
قــال احلــافظ ابــن حجــر وكأنــه يف األصــل أبــو موهوبــة ،وييـ ر فيقــال أبــو
مويهبة(.)1
 -4جواز تسر املرأ ابلشيء املنفيل عن البدن بدليل ركوهبا يف اهلودج.
 -5توجــه امل ـرأ لقضــاء حاجتهــا وحــدها ،وب ــء ا
إذن جلــا مــن زوجهــا بــل
ـادا علــى اإلذن األع ـ املســتند إىل العــرف العــام ،بــدليل قوهلــا فقةــت حــني
اعتةـ ا
لذن ـوا ابلرحيــل ،ومشــيت حــىت جــاوز :ا ــيا ،فلةــا قضــيت شــأين ،أقبلــت إىل

الرحل ،»...ويدل على ذل قول رسـول هللا « إنه قد أذن لكن أن َترجن
حلاجتكن»(.)2
 -6جـ ـواز حتل ــي املـ ـرأ يف الس ــفر ابلق ــالد وُنوه ــا ،ي ــدل عل ــى ذلـ ـ قوهل ــا
«فلةست صدري ،فإذا عقد من جزا ظفار قد انقطع».
 -7كةــا يؤجلــذ مــن احلــديث صــيانة املــال ولــو قــل ،للنهــي عــن إضــاعة املــال،
فــإن عقــد عائشــة مل ييكــن مــن ذهــب ول جــوهر ،ومــع ذل ـ رجعــت إىل امليكــان
أول ،وقــد حبســها ابت ــاؤه فتــأجلر :عــن ا ــيا وحيــل هلــا مــا
الــذي كانــت فيــه ا
حيل.
وليكــن مــع مالحتــة أل تــؤدي هــذه اليــيانة إىل احلــر الشــديد علــى املــال،
فإن لذل لفا.:
قال احلافظ ابن حجر «وفيه  -أي يف احلديث من الفوائد  -شـؤم احلـر
عل ــى امل ــال؛ ألل ـا ل ــو مل تط ــل يف التفت ــيا لرجع ــت بس ــرعة ،فلة ــا زاد عل ــى ق ــدر
(« )1فتح الباري» (.)465/15
( )2رواه البخاري ( ،)4795ومسل (.)2175
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احلاجــة أثــر مــا جــرى»(.)1وع ـذر الســيد عائشــة يف التــأجلء حرصــها علــى عقــد
كانــت أمهــا قــد أدجللتهــا بــه علــى رســول هللا  ولــذل أتجلـر :بســبب البحــث
عن ــه؛ ألل ــا تعت ــز ب ــه ،تق ــول «فوج ــد :عق ــدي بع ــدما اس ــتةر ا ــيا ،فج ــت
منازهل ولي هبا داا ول جميب».
 -8مشــروعية ت طيــة املـرأ وجههــا عــن نتــر األجنـ  ،يــدل علــى ذلـ قوهلــا
«فخةــر :وجهــي جبلبــايب»؛ أي غطيــت وجهــي جبلبــايب عــن نتــر األجنـ وهــو
هنا اليحايب ا ليـل صـفوان بـن املعطَّـل ،وموقـف السـيد عائشـة هنـا هـو تفسـء
وب قوول ألزواجووك وبوناتووك
عةلــي ،وتطبيــق واقعــي لقولــه تعــاىل {اي أياوهووا النيو ا
ونس وواء الم ووؤمني ي وودني عل وويه ين م وون جالبي ووبه ين ذل ووك أد أن يوع وورفن ف ووال

يوؤذين} [األحـزا

.]59ويـدجلل يف مسـةى إدانء ا البيـب ت طيـة الوجـوه،

وممـن فسـره بــذل اليـحايب ا ليــل عبـد هللا بـن مســعود وعائشـة ،وهــو روايـة عــن
ابـ ــن عبـ ــاس ،وممـ ــن قـ ــال بـ ــذل مـ ــن املفس ـ ـرين الطـ ــربي( ،)2والب ـ ــوي( ،)3وابـ ــن
ا وزي( ،)4والرازي(،)5والقرط ( ،)6والشوكاين( ،)7وغءه  ،وعن احلسن البيري
ت طي نيف وجهها.
(« )1فتح الباري» (.)496/15
(« )2جامع البيان» (.)46/22
(« )3معامل التنزيل» (.)376/6
(« )4زاد املسء» (.)422 /6
(« )5التفسء اليكبء» (.)231/25
(« )6ا امع ألحيكام القرلن» (.)243/14
(« )7فتح القدير» (.)354/4
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«وإذا ك ــان وج ــوه نس ــاء الن ـ  ع ــور ابلنس ــبة لذجان ــب م ــن الرج ــال وم ــن
أيضا  -من اب أوىل»(.)1
أمهاه  ،فذن ييكون ذل من بقية النساء عور  -ا
وقــال احلــافظ ابــن حجــر «وقــد قالــت عائشــة ملــا نزلــت «وليض ـربن خبةــرهن
على جيوهبن» ،أجلذن أزرهن من قبل احلواشي فشققنهن فاجلتةرن هبا.
ومل تزل عاد النساء قدمياا وحديثاا يسرن وجوههن عن األجانب ،والذي ذكر
عيــاأل أن الــذي اجلــتس بــه أمهــا :املــؤمنني ســر شخوصــهن زايد علــى ســر
أجسامهن»(.)2
جليوص ــا النس ــاء،
 .9ويؤجل ــذ م ــن احل ــديث حس ــن األد م ــع األجان ــب
ا
واملشـي أمــام املـرأ ليسـتقر جلاطرهــا ،وأتمــن ممـا يتــوه مــن نتـره ملــا عســاه
ينيكشف منها يف حركة املشي يدل على ذل قول السيد عائشة وهـي
تتح ــدث ع ــن الي ــحايب ا لي ــل ص ــفوان «ف ــوهللا م ــا كلة ــين كلة ــة ،ول
يعت منـه كلةـة غـء اسـرجاعه ،حـىت أانخ راحلتـه فـوط علـى يـدها -
ـهال لركوهب ــا ،ول حيت ــاج إىل مس ــها عن ــد ركوهب ــا  -فركبته ــا
أي لييك ــون س ـ ا
فانطلق يقود يب الراحلة.

ويف حديث أيب هرير ف طى وجهه عنها أدىن بعءه منها.
( )1انتر كتا «إىل كل فتا تؤمن ابهلل» للدكتور حمةد سعيد رمضان البوطي  ،46بتيرف،
وانتر يف تفييل ذل كتا «لباس التقوى والتحداي :املعاصر للةرأ املسلةة» للدكتور عياد أيو
اليكبيسي.
(« )2فتح الباري» ()471/15
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قال شراد احلديث «استعةل معها اليـةت اكتفـاءا بقـرائن احلـال مبال ـة منـه
وإجالل»(.)1
وإعتاما هلا
يف األد ،
ا
ا
 -15ويؤجل ـ ــذ م ـ ــن احل ـ ــديث أن املـ ـ ـرأ إذا جلرج ـ ــت حلاج ـ ــة ،فاألفض ـ ــل أن
تستيحب من يؤنسها أو خيدمها ممن يؤمن عليها.
يـدل علـى ذلـ قوهلـا حـىت جلرجــت بعـدما نقهـت  -أي أفقـت مـن مرضــي،
ومل تتيكامل صحيت  -وجلرجت معي أم مسطح ،»...وأم مسـطح هـي ابنـة جلـال
أبيها.
قال احلافظ ابن حجر «فإن قيل مل مل تستيحب عائشة معها غءها  -أي
يف حادثــة اإلف ـ  -فيكــان أدعــى ألمنهــا ممــا يقــع للةنفــرد ،وليكانــت ملــا أتجلــر:
للبحث عن العقد ترسل من رافقها لينتتروها إن أرادوا الرحيل؟
وا وا إن هذا من مجلة ما يسـتفاد مـن قوهلـا وكنـت جاريـة حديثـة السـن؛
أللا مل يقع هلا جتربة مثل ذل »(.)2
ويف حادثة اإلف ما جرى للسيد عائشـة درس أميـا درس للزوجـة املسـلةة يف
هذا العير.
 -11ويؤجلــذ مــن احلــديث توقــف جلــروج املـرأ مــن بيتهــا علــى إذن زوجهــا،
ولو كان الروج إىل بيت أبيها ،يدل على ذل قوهلا فلةا رجعت إىل
بيـيت ،فـدجلل علـي رسـول هللا  قـال «كيوف تويكم؟» ،قلـت أأتذن ين
(« )1فتح الباري» (.)471/15
( )2امليدر السابق (.)467/15
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أن ليت أبوي؟ فأذن ين رسول هللا .
ويف رواية «قلت أرسلين إىل بيت أيب؟ فأرسل معي ال الم»(.)1
قــال اإلمــام ابــن ا ــوزي رمحــه هللا ينب ــي للة ـرأ أن حتــذر مــن الــروج مهةــا
أميكنه ــا ،فإل ــا إن س ــلةت يف نفس ــها مل يس ــل الن ــاس منه ــا ،ف ــإذا اض ــطر :إىل
الروج إبذن زوجها.)2(»..
 -12ومــن فوائــد احلــديث فضــيلة القتيــار يف األكــل وعــدم اإلس ـراف فيــه
للنســاء وغــءهن ،وأن ل ييكثــر منــه حبيــث يهبلــه اللحـ ؛ ألن هــذا كــان حــاهلن يف
زمن الن  ،وما كان يف زمانه  فهو الفاضل(.)3
درســا تطبيقي ـا يف معــى اإلميــان
الوودرس العشوورون :ونــتعل مــن حادثــة اإلف ـ
ا

ابلقــدر جلــءه وشــره ،وأن مــا أصــا اإلنســان مل ييكــن ليخط ــه وأن مــا أجلطــأه مل
ييكــن لييــيبه ،وأن لايــة مــا مييكــن الوصــول إليــه يف أمــر القــدر ،ومطةــح أنتــار
العلةــاء الراســخني يف شــأنه قــد توقــف عنــد قولــه تعــاىل {وعسووى أن تكرهوووا

شيوئًا وهو خيور لكم وعسى أن حتباوا شيوئًا وهو ش ٌّر لكوم و ي
اَّلل يوعلوم وأنووتم ال

ذجـا تطبيقيـا هلـذا املبـدأ
توعلمون} [البقر .]216وقـد جـاء :هـذه احلادثـة وو ا

امله ـ مــن أمــر القــدر؛ ذل ـ ألن هللا تعــاىل قــد حــدثنا عــن هــذه احلادثــة فقــال
{إ ين اليذين جاءوا ِبإلفك عصبة

منكم ال حتسبوه شرا لكم بل هو خيوور} أجـل ،إن مـن يطلـع علـى مبـادي
( )1كةا يف رواية هشام بن عرو .
(« )2أحيكام النساء» .225 - 259
( )3شرد صحيح مسل للنووي (.)117/17
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هــذه احلادثــة حيســبها شـ اـرا ،وذل ـ «ملــا يــرى يف هــذا احلــادث الطــء مــن شــد
ال ــبالء لرس ــول هللا  وألم امل ــؤمنني عائش ــة ،وألبويه ــا وأمه ــا ،وجلاص ــة املس ــلةني
وعامته ما أق َّ مضاجعه حىت كشف هللا ال ةة وفرج اليكربة.)1(»...
ليكــن مــن يطلــع علــى مــا انتهــت إليــه هــذه احلادثــة ،ويــرى نم عينيــه مــا غيبتــه
األقدار يف طيا :هذا البالء من حيك وأحيكام رابنية قثل جوانب منهيب الرسالة
جلءا لنـا مـا بقـي
كثءا منها يف هذا البحث  -لعل حقا نلا كانت ا
 وقد ذكران ايف احليا من يتلو لاي :هللا اليت أنزلت يف هذا احلدث الطء(.)2
ولعلةاء التفسء كالم حول هذه الءية ل نس من ذكره
قال الزخمشري
جلءا هل أل اكتسبوا فيه الثوا العتي ؛ ألنه كـان بـالءا مبيناـا،
«ومعى كونه ا

وحمنــة ظــاهر  ،وأنــه نزلــت فيــه مثــاين عشــر ليــة ،كــل واحــد منهــا مســتقلة مبــا هــو
تعت ــي لش ــأن رس ــول هللا  وتس ــلية ل ــه ،وتنزي ــه ألم امل ــؤمنني رض ـوان هللا عليه ــا،
وتطهء ألهل البيت ،وهويل ملن تيكل يف ذل أو يع به فل قجه أذانه ،وعـد
ألطاف للسامعني والتالني إىل يوم القيامة ،وفوائـد دينيـة وأحيكـام ولدا ل ختفـى
على متأمليها.)3(»...
وقال أبو بيكر بن العريب

( )1انتر «حمةد رسول هللا  )224/4( »بتيرف.
( )2راجع امليدر السابق (.)224/4
( )3اليكشاف (.)222/3
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«حقيقــة الــء مــا زاد نفعــه علــى ضــره ،وحقيقــة الشــر مــا زاد ضــره علــى نفعــه،
ـءا ل شــر فيــه هــو ا نــة ،وشـ اـرا ل جلــء فيــه هــو جهــن  .وهلــذا صــار الــبالء
وأن جلـ ا
ـءا ألن ض ــرره م ــن األمل قلي ــل يف ال ــدنيا ،وجل ــءه  -وه ــو
الن ــازل عل ــى األولي ــاء جل ـ ا
الث ـوا  -كثــء يف اآلجلــر  ،فنبــه هللا عائشــة ومــن ماثلهــا ممــن انلــه ه ـ مــن هــذا
احلديث أنه ما أصاهب منه شر بل هو جلء علـى مـا وضـع هللا الـء والشـر عليـه
يف ه ــذه ال ــدنيا م ــن املقابل ــة ب ــني الض ــر والنف ــع ورجح ــان النف ــع يف جان ــب ال ــء
ورجحان الضر يف جانب الشر»(.)1
«وبعــد إزالــة جلــاطر أن ييكــون ذل ـ شــرا للةــؤمنني أثبــت أنــه جلــء هل ـ فــأتى
ابإلضرا إلبطال أن حيسبوه شرا ،وإثبا :أنـه جلـء هلـ ألن فيـه منـافع كثـء  ,إذ
مييز به املؤمنون اللس من املنافقني ،وتشرا هل بسـببه أحيكـام تـردا أهـل الفسـق
ع ــن فس ــقه  ،وتتب ــني من ــه بـ ـراء فض ــالئه  ،وي ــزداد املن ــافقون غيتاــا ،ويي ــبحون
حمقرين مذمومني ،ول يفرحـون بتـنه حـزن املسـلةني فـإل ملـا اجلتلقـوا هـذا الـرب
م ــا أرادوا إل أذى املس ــلةني ،وجت ــيء من ــه معج ـزا :بن ــزول ه ــذه اآلاي :ابإلنب ــاء
ابل يب»(.)2
****

(« )1أحيكام القرلن» (.)363/3
(« )2التحرير والتنوير» (.)172/18
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املبحث السابع
أسلوب القضاء العادل
َّنوذجا
حادثة كسر اإلانء ً

وم ــن األسـ ــاليب ال ــيت ك ــان يس ــتعةلها رسـ ــول هللا  يف معا ـ ــة املشـ ــيكال:
الزوجية أسلو القضاء العادل ،وذلـ بقولـه للسـيد عائشـة عنـدما كسـر :إانء

أم سـلةة «إانء كوواانء ،وطعووام كطعووام» ،مـا دام أن هــذه املشــيكلة هلـا تعلــق حبــق
ال ء ،وإلي بيان ذل
نص احلديث:

عن أن بن مال قال كان الن  عند إحدى أمها :املؤمنني ،فأرسلت
أجلرى بقيعة فيها طعام ،فضربت يد الرسول  -أي الادم  -فسـقطت القيـعة
فانيكســر ،:فأجلــذ النـ  اليكسـرتني فضـ إحــدامها إىل األجلــرى ،فجعــل ةــع
فيه ــا الطع ــام ،ويق ــول « ووارت أمك ووم ،كل وووا» ،ف ــأكلوا فأمس ـ ح ــىت ج ــاء:
بقيـعتها الـيت يف بيتهــا ،فـدفعت القيــعة اليـحيحة إىل الرســول ،وتـرا امليكســور
يف بيت اليت كسرها»(.)1
( )1أجلرجه أمحد ( ،)13772( )12527والدارمي يف املسند ا امع ( ،)2761كتا البيوا،
اب من كسر شياا فعليه مثله ،والبخاري ( ،)5225 ،2481كتا النيكاد ،اب ال ء  ،وابن أيب
شيبة «املينف» ( )215/14برق ( ،)18131وأجلرجه أبو داود ( )3567يف كتا البيوا
واإلجارا ،:اب فيةن أجلذ شياا ي رم مثله،

=
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ويف رواية الرمذي فقال الن « طعام بطعام ،وإانء إبانء»(.)1

ويف روايــة عــن عائشــة اي رســول هللا ،مــا كفارتــه؟ قــال« :إانء كوواانء ،وطعووام

كطعام»(.)2
أوال :حتديد اسم صاحبة القضية:
ً
جاء يف رواية احلديث قوله (عند إحدى أمها :املؤمنني) ،فةن هي؟
هي عائشة كةا يف رواية الرمذي ،وأمحـد بـن حنبـل ،قـال الطيـ إوـا أهبةـت
تفخيةــا لشــألا ،وأنــه ممــا ل خيفــى ول يلتــب ألــا هــي؛ ألن اهلــدااي إوــا
عائشــة
ا
كانت هدى إىل الن  يف بيتها(.)3
اثنيًا :حتديد اسم مرسلة الطعام:

قولـ ــه (فأرسـ ــلت أجلـ ــرى) ،ويف روايـ ــة البخـ ــاري (فأرسـ ــلت إحـ ــدى أمهـ ــا:
املؤمنني) ،فةن هي املرسلة؟
هي أم سلةة بـدليل مـا جـاء يف سـنن النسـائي عـن أم سـلةة ألـا يعـين أتـت
بطعــام يف قيــعة هلــا إىل رســول هللا  وأصــحابه ،فجــاء :عائشــة متـزر بيكســاء
ومعهــا فهــر ،فقلقــت بــه القيــعة فجةــع الن ـ  بــني فلقــيت القيــعة ،ويقــول

«كلوا ،ارت أمكم» مرتني ،أجلذ رسول هللا  قيعة عائشة

=

والنسائي ( ) 3955يف كتا عشر النساء ،اب ال ء  ،واللفظ له ،وابن ماجه ( )2334يف كتا
األحيكام ،اب احليك فيةن كسر شياا.
( ،)1359( )1وقال حديث حسن صحيح.
( )2أبو داود ( ،)3563والنسائي (.)3957
(« )3فتح الباري» (.)652/6
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فبعث هبا إىل أم سلةة ،وأعطى قيعة أم سلةة عائشة(.)1
ويف رواية فيار :قضية من كسر شياا فهو له ،وعليه مثله(.)2
وهناا أقوال أجلرى يف تبيني اس املرسلة ل نس من ذكرها ،ومناقشتها
 -1قيــل هــي زينــب بنــت جحــا( ،)3وذلـ ملــا رواه ابـن حــزم يف احمللــى مــن
حــديث الليــث بــن ســعد ،عــن جريــر بــن حــازم عــن محيــد قــال يعــت أن ـ بــن
مال ـ يقــول إن زينــب بنــت جحــا أهــد :إىل الن ـ  وهــو يف بيــت عائشــة
ويومها جفنة.»...
وهذا ضعيف من وجهني
الوجه األول :انفرد جرير بن حازم من بني مجع مـن الثقـا :يف حـديث أنـ

علةـا ننــه قــد جــاء يف حــديث صــحيح عــن أم ســلةة ألــا هــي الــيت
بــذكر زينــب ا
أهد ،..:وصاحب القية أضبط هلا من غءه ،لسيةا وأن هـذه احلادثـة وقعـت
يف بيـت النـ  ،فهــو شــأن داجللــي ،فيؤجلــذ بقـول مــن وقعــت لــه ،ل بقــول مــن
يعهــا ،ويزيــد هــذا أتكيـ اـدا أن أكثــر الــروا يف حــديث أن ـ مل يــذكروا زينــب ،بــل
مبهةا فيه.
جاء الس
ا
الوجه الثاين :جاء يف بع

روااي :احلديث ،حتديد زمن وقوا هـذه احلادثـة،

ق ــال (وذل ـ ـ قب ــل أن حيتج ــأ)؛ كة ــا يف س ــنن ال ــدارقطين()4؛ أي قب ــل ن ــزول
احلجــا  ،ومــن املعلــوم يف أحــداث الســء النبويــة أن احلجــا قــد ف ـرأل يف يــوم
( )1رواه النسائي ( ،)3956كتا عشر النساء ،اب ال ء .
( )2سنن الدارقطين (.)153/4
( )3انتر «فتح الباري» (.)652/6
(.)153/4( )4
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زواجه  بزينب بنت جحا ،قال ابن كثء يف البداية والنهاية( )1وهو األشـهر
وهــو الــذي ســليكه ابــن جريــر وغــء واحــد مــن أهــل التــاريخ ،وعليــه فهــذه احلادثــة
أصال.
وقعت يف بيت رسول هللا  ومل ييكن قد تزوج بزينب ا
 -2وقيل هي صفية بنت حيي
بدليل ما جاء عن جسر بنت دجاجة ،قالـت عائشـة مـا رأيـت صـانع طعـام
طعامــا فبعثــت بــه ،فأجلــذين أفيكــل فيكســر:
مثــل صــفية ،صــنعت لرســول هللا  ا

اإلانء ،فقلت اي رسول هللا ما كفـار مـا صـنعت؟ قـال «إانء مثول إانء ،وطعوام
مثل طعام» رواه أبو داود( ،)2والنسائي(.)3
أيضا
و ا عن هذا جبوابني ا

اجلوواب األول :يف ســند هـذا احلــديث جسـر بنــت دجاجـة ،جــاء يف هـذيب

اليكةال للةزي عن العجلي قوله  -هي  -اتبعية ثقة.
وقال احلافظ ابن حجر يف التقريب مقبولة.
ليكـ ــن عنـ ــدها عجائـ ــب كةـ ــا ذكـ ــر ذل ـ ـ البخـ ــاري يف (التـ ــاريخ اليكبـ ــء)(،)4
فأجلشى أن ييكون ذكر صفية يف هذا احلديث من عجائبها.

عةومــا تفيــد أن ذل ـ كــان
اجلووواب الثوواين :ســياق الــروااي :يف هــذه احلادثــة ا

قبل احلجا  ،بل قد جاء التيريح بذل يف أحدها كةا تقـدم ،وزواجـه  مـن
ص ــفية ك ــان بع ــد غ ــزو جلي ــرب يف الس ــنة الس ــابعة م ــن اهلج ــر  ،وذلـ ـ بع ــد ن ــزول
(.)154/4( )1
(.)3563( )2
( .)3957( )3ومعى «أفيكل» ،أي رعد كةا يف «النهاية» ماد أفيكل.
(.)67/2( )4
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قطعا.
احلجا
ا
ويبـدو ين أنـه هلـذا السـبب قـال احلـافظ ابــن حجـر عـن هـذه الروايـة إلـا قيــة
أجلــرى ،وهــو احتةــال وارد ،ليكنــين ل أرجحــه؛ ألن ـه قــد جــاء يف إحــدى روااي:
ح ـ ــديث أنـ ـ ـ يف ج ـ ــامع الرم ـ ــذي( )1أن عائش ـ ــة س ـ ــألت رس ـ ــول هللا  ع ـ ــن
اليكفار  ،وقد أجاهبا الن  اب وا نفسه ،مما يدل على أن احلادثة واحد .
كيف يتن ابلسيد عائشة  -وهي العاملة الذكية اليت ل تعدل برضا رسـول
هللا  أي أمر يف هذه احليا  -أن تقع يف هذه املخالفة مر أجلرى.
اثلثًا :حتديد زمن وقوث احلادثة:

وإذا ثبت ما رجحناه من أن صاحبة الطعام هي أم سلةة ،فإننا نيكـون بـذل
قــد حــددان زمــن وقــوا هــذه احلادثــة ،وهــي مــا بــني الســنة الرابعــة والامســة مــن
اهلجر  .ذل ألن زواجه من أم سلةة كان يف شوال من السنة الرابعة ،وقبل هـذا
التاريخ مل تيكن أم سلةة يف بيت الن .
ومل تقـ ــع بعـ ــد السـ ــنة الامسـ ــة؛ ألنـ ــه قـ ــد جـ ــاء يف إحـ ــدى روااي :احلـ ــديث
(وذل قبل أن حيتجأ) وقد فرأل احلجا يف يـوم زواجـه  مـن زينـب ،وكـان
ذل بعد غـزويت األحـزا وقريتـة يف شـهر شـوال مـن السـنة الامسـة مـن اهلجـر
على القول الراجح عند العلةاء.

(.)1359( )1
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ابعا :حتديد نوث اإلانء ،ونوث الطعام:
رً

أم ــا ع ــن ن ــوا اإلانء ،فق ــد ج ــاء حتدي ــد ذلـ ـ بقول ــه (بقي ــعة فيه ــا طع ــام)
والقيــعة بفــتح القــاف إانء مــن جلشــب وجــاء يف روايــة أجلــرى صــحفة ،وهــي
قيــعة مبســوطة ،وتيكــون مــن غــء الشــب( ،)1وهــذا هــو ال ـراجح عنــدي بــدليل
انيكسارها.
وأما نوا الطعام فقد جاء التيريح به يف رواية الدارمي( )2أنه الثريد.
بل جاء تعيينه يف رواية الطرباين ننـه جلبـز وحلـ ( ،)3وجـاء يف روايـة جريـر ابـن
حازم عن محيد عن أن أهد :إىل الن  جفنة من حي (.)4
خامسا :حتديد صورة احلادثة:
ً

قوله «فضربت يد الرسول فسقطت القيعة وانيكسر.»:
وقوهلا الرسول؛ أي الادم؛ كةا يف رواية البخاري(.)5

(« )1فتح الباري» (.)653/6
( )2يف «املسند ا امع» برق ()2768
( )3يف «املعج األوسط» من طريق عبيد هللا العةري عن اثبت عن أن كةا يف «فتح الباري»
( ،)652/6وعبيد هللا العةري ثقة ثبت كةا يف «التقريب» (.)4324
(« )4فتح الباري» ( .)256/6واحلي هو قر ينزا نواه ،ويدق مع أقط - .وهو لأ جمفف ايب
مستحجر ،يطبخ به  -ويعجنان ابلسةن ،يدل ابليد حىت يبقى كالثريد ،ورمبا جعل من سويق.
انتر «النهاية» ماد حسا ،وأقط.
(.)5225( )5
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()1
أيضا.
ويف رواية فضربت بيدها ،كةا يف رواية البخاري
ا
ويف رواية فجاء :عائشة ومعها فهر ففلقت به القيعة وهي روايـة أم سـلةة
عند أيب داود والنسائي.
فتحيل صوراتن لفعل السيد عائشة

الصووورة األوَل :ألــا ض ـربت يــد الرســول  -أي الــادم  -فســقطت القيــعة

فانيكسر.:
والصورة الثانيوة :ألـا ضـربت بيـدها اليـحفة وكانـت حتةـل حج اـرا فانشـقت،
سقطت فانيكسر :نيفني.
وه ــذا ه ــو الـ ـراجح إذ ل ــي م ــن املعق ــول أن تض ــر ي ــد ال ــادم ،ول ــو فعل ــت
لقتس رسول هللا منها ،ومل يرد يف روااي :احلديث شيء من ذل .
سادسا :األحكام املستنبطة من هذا احلديث:
ً
 -1اجلانب الرتبوي:
ائعا من أساليبه  يف معا ة الالفا:
نشهد يف هذا احلديث أسلواب تربواي ر ا
الزوجية.
ف ــالن  مل يعاقبه ــا ابدئ ذي ب ــدء ،ومل يعنفه ــا بيكلة ــة جارح ــة ،ب ــل ذه ــب
ليعتذر هلا ،ويبني أن الـذي محلهـا علـى مـا قامـت بـه هـو غءهـا ،فقـال « وارت

أمكم.»...

منهج ــا يف التعام ــل م ــع
إل ــا كلة ــة رائع ــة يعلةن ــا رس ــول هللا  م ــن جلالهل ــا ا
(.)2481( )1
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األحداث ،وذل يف البحث عـن الـدوافع واألسـبا  ،فـإن الـدافع لـه أثـر كبـء يف
تفسء الفعل.
والدافع هنا ليكال املتخاصـةتني ،هـو حـب سـول هللا  ول ينب ـي أن ييكـون
احلب سبباا لكساء إىل احملبو ول زى اإلحسان ابلسي ة.
قــال احلــافظ ابــن حجــر قولــه « ووارت أمكووم »...اعتــذار منــه  لـ ال حيةــل

صــنيعها علــى مــا يــذم ،بــل ــري علــى عــاد الض ـرائر مــن ال ــء  ،فإلــا مركبــة يف
النف حبيث ل يقدر على دفعها(.)1
أيضا فيـه إشـار إىل عـدم مؤاجلـذ ال ـءاء مبـا ييـدر منهـا أللـا يف تلـ
وقال ا
حمجواب بشد ال ضب الذي أاثرته ال ء (.)2
احلالة ييكون عقلها
ا
ويف ه ــذا احل ــديث بي ــان حلس ــن جللق ــه ،وإني ــافه وحلة ــه  وه ــو و ــوذج م ــن
النة ــاذج التطبيقي ــة لءي ــة رس ــول هللا  يف تعامل ــه م ــع أهل ــه ،أل ــي ق ــد ق ــال

«خ وويكم خ وويكم ألهل ووه ،وأان خ وويكم ألهل ووي»( ،)3فل ـ يســتعةل رس ــول هللا 

أسلو الضر  ،ومل يزجر ومل يعنف.
إن أس ـ ــلوبه  يف معا ـ ــة ه ـ ــذا ال ـ ــالف املتةث ـ ــل ابهل ـ ــدوء وال ـ ــتفه لطبيع ـ ــة
املشيكلة ،بل وتربير موقفها هو الـذي دفـع عائشـة رضـي هللا عنهـا للراجـع والنـدم
على ما بدر منها بعد شعورها ابلذنب..
بعــد ذل ـ ابدر :ابلس ـؤال عةــا ييكفــر ذنبهــا ،ويرضــي عنهــا رســول هللا 
قام الرضا.
(« )1فتح الباري» (.)654/6
( )2امليدر السابق (.)678/11
( )3أجلرجه الرمذي ( ،)3895عن عائشة ،وقال حديث حسن صحيح.
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ليكن ما دام أن هذه املشيكلة هلـا تعلـق حبـق ال ـء  -وهـو هنـا إتالفهـا إلانء أم
سلةة  -فقد قضى هلا ابلتعوي إبانء مماثل من بيت عائشة.
وقــد شــاء :إراد هللا أن تيــبح هــذه احلادثــة موضــع عنايــة القضــا والفقهــاء
واحملــدثني ،فتناولوهــا ابلبحــث والدراســة واســتنباط األحيكــام بــل وأصــبحت أصـ اـال
مــن األصــول يف اب ضــةان املتلفــا ،:ول نس أن نــدرس هــذه القضــية بشــيء
من التفييل
 -2القضاء النبوي:
ج ــاء يف ه ــذا احل ــديث أن ــه  ق ــال لعائش ــة عن ــدما س ــألت ع ــن كف ــار م ــا
صنعت إانء كإانء ،وطعام كطعام.
وهو حيك قضائي صدر من النـ  يف قضـية ماليـة تتعلـق بضـةان املتلفـا:
يدل على ذل ما جاء يف رواية الدارقطين
فيار :قضية مـن كسـر شـياا فهـو لـه وعليـه مثلـه( ،)1وهلـذا أجلرجـه البخـاري
يف كتا املتامل وال ضب ،بل أجلرجه الرمذي وابن ماجه يف كتا األحيكام.
وإذا كان منهيب احملدثني أن يستنبطوا األحيكام الفقهيـة مـن احلـديث ويـذكروها
يف األبوا فإننا نالحـظ هنـا يف هـذا احلـديث أن أغلـب احملـدثني ممـن أجلرجـه قـد
عنــون البــا مبــا يفيــد ذلـ  ،ومــن األمثلــة مــا قالــه الــدارمي اب مــن كســر شــياا
فعليــه مثلــه ،قــال نقــول هبــذا .وقــال البخــاري اب إذا كســر قيــعة أو شــياا،
قال احلافظ ابن حجر أي هل يضةن املثل أو القيةة؟
( )1سنن الدارقطين (.)153/4
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وقال أبو داود اب من أفسد شياا يضةن مثله.
وقال ابن ماجه اب احليك فيةن كسر شياا.
وعليــه فــإن احليكـ القضــائي هــو أن مــن كســر قيــعة أو شــياا ل ــءه ضــةن مــا
أتلفـه ،وهـذا حمـل اتفـاق بـني الفقهـاء بدللـة ظـاهر احلـديث ،وليكـن وقـع الـالف
بينه يف طبيعة هذا الضةان هل هو ابملثل أو ابلقيةة؟
ذهــب ا ةهــور( )1إىل أنــه يقضــى بــدفع املثــل ،ول يقضــى ابلقيةــة إل عنــد
عدم املثل ،ودليله عةوم احلديث ليكل من وقع له ذل .
وذهب مال إىل أنه يقضى بدفع القيةة مطل اقا.
واعتــذر بع ـ املاليكيــة عــن األجلــذ بســبب ورود احلــديث ننــه واقعــة عــني ل
عةوم فيها ،وليكن مما ينب ي ذكـره هنـا أن اإلمـام مالـ مل يـرا العةـل ابحلـديث
مطل اقا ،وإوا أوله ،بينةا محله ا ةهور على حقيقته ومل أيولوه.
قال ابن بطال «وقيةة العدل يف احلقيقة مثل»(.)2

دليل هذا التأويل حديث ابن عةر أن رسول هللا  قال «من أعتوق شورًكا

له ِف عبد ،فكان له مال يبلغ ون العبد ،قووم العبود عليوه قيموة عودل»...

()3

ق ــال القاض ــي عب ــدالوها امل ــاليكي «فألزم ــه القية ــة دون املث ــل .وهل ــذا ق ــالوا إن
حيك ـ الن ـ يف ذل ـ هــو مــن اب املعونــة واإلصــالد دون بــت احليك ـ بوجــو
املثل فيه؛ ألن لي

( )1انتر «فتح الباري» (.)654/6
( )2شرد صحيح البخاري لبن بطال (.)659/6
( )3أجلرجه البخاري ( ،)2524ومسل (.)1551
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له مثل معلوم»(.)1
وليكن ا نن القيـعتني كانتـا متةـاثلتني يف القيةـة حبيـث كـان كـل منهةـا
بدل لذجلرى»(.)2
صاحلة أن تيكون ا
قلت والراجح عندي هو قول ا ةهور؛ ألنه موافق ملنطق العدالة ،إضافة إىل
أن ةــع بــني القـولني .هــذا كلــه إذا أفســد امليكســور ،ومل مييكــن إصــالحه ،أمــا إذا
كان اليكسر جلفي افا مييكن إصالحه فعلى ا اين أرشه  -أي التعوي .-
«وقد اتفق مال واليكوفيون والشـافعي وأبـو ثـور فـيةن اسـتهل ذهباـا أو ورقاـا
موزوان أن عليـه مثـل مـا اسـتهل يف صـفته ووزنـه وكيلـه ،قـال
طعاما ا
ميكيال أو ا
أو ا
مالـ ـ وف ــرق ب ــني ال ــذهب والفض ــة والطع ــام ،وب ــني احليـ ـوان والع ــروأل ،العة ــل
املعةول به ،قال ابن املنذر ول أعل يف هذه جلالفاا»(.)3
أما من الناحية القانونية:
فقد جاء يف القـانون املـدين األردين مـاد رقـ ( )256كـل إضـرار ابل ـء يلـزم
فاعله ولو غء مميز بضةان الضرر.
ويف املاد رق ( )355من القانون املذكور
 -1رب املـدين بعـد إعـذاره علـى تنفيـذ مـا التزمـه تنفيـ اذا عينيـا مـىت كـان ذلـ
مميكناا.
(« )1اإلشراف على مسائل الالف» ضةن «الحتاف بتخرييب أحاديث اإلشراف» للدكتور /بدوي
عبد اليةد الطاهر (.)1244/3
( )2حاشية السندي على شرد السيوطي لسنن النسائي .75/7
( )3شرد صحيح البخاري لبن بطال (.)615/6
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 -2علــى إنــه إذا كــان يف التنفيــذ العيــين إرهــاق للةــدين جــاز للةحيكةــة بنــاءا
على طلب املدين أن تقير حق الدائن على اقتضاء عوأل نقدي إذا كان ذلـ
سيةا.
ل يلحق به ا
ضررا ج ا
***
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املبحث الثامن
أسلوب الت ديب ِبلدافع
وم ــن األس ــاليب ال ــيت اس ــتعةلها رس ــول هللا  يف معا ــة الالف ــا :الزوجي ــة
أسلو التأديب ابلدفع ،يدل على ذل ماجاء
عن عائشة رضي هللا عنها ألا قالت أل أحدثيك عن رسول هللا  وعين؟
قلنا بلى.
قالــت ملــا كانــت ليلــيت الــيت كــان النـ  فيهــا عنــدي ،انقلــب ،فوضــع نعليــه
عنــد رجليــه ،ووضــع رداءه ،وبســط طــرف إزاره علــى فراشــه ،فل ـ يلبــث إل ريثةــا
ظن أين قد رقد.:
()1
انتقــل رويـ اـدا ،وأجلــذ رداءه رويـ اـدا ،فــتح البــا رويـ اـدا ،وجلــرج فأجافــه
رويدا.
ا
قالــت وجعلــت درعــي يف رأســي ،واجلتةــر ،:وتقنَّعــت إزاري ،وانطلقــت يف
أثره.
فج ــاء  -  -البقي ــع ،فرف ــع يدي ــه ث ــالث مـ ـرا ،:وأط ــال القي ــام اُن ــرف،
فاُنرفــت ،فأســرعت ،وهــرول ،فهرولــت ،فأحضــر ،فأحضــر ،:وســبقته فــدجللت،
فلي إل أن اضطجعت فدجلل

( )1فأجافه أي فأغلقه.
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فقال «مالك اي عائشة ،حشيا رابية؟»(.)1
قلت ل شيء اي رسول هللا.
قال «لتخبيين ،أو ليخبين اللطيف اخلبي».
قلت اي رسول هللا ،نيب أنت وأمي ،فأجلربته الرب.

قال «ف نت السواد الذي رأيت أمامي؟».
قلت نع .
قالت فلهدين هلد يف صدري أوجعتين(.)2

قال «أاننت أن حييف هللا عليك ورسوله؟!»(.)3

قالت مهةا ييكت الناس ،فقد علةه هللا.

قــال «نعووم ،فووان جبيوول أاتين حووي رأيووت ،ول يكوون يوودخل عليووك ،وقوود
وضووعت ثيابووك ،فنوواداين فو خفى منووك ،ف جبتووه ،ف خفيووت منووك ،واننووت أن
قوود رقوودت ،فكرهووت أن أوقظووك ،وخشوويت أن تستوحشووي .فقووال :إن ربووك
أيمرك

( )1قوله حشيا بوزن فعلى؛ أي مال قد وقع علي احلشا وهو الربو والتهييب الذي يعرأل
للةسرا يف مشيه ،وللةحتد يف كالمه .من ارتفاا النف  ،وتواتره»؛ «النهاية» ،ماد حشا.
( )2قوهلا هلدين اللهد هو الدفع الشديد يف اليدر كةا يف «النهاية» ماد هلد ،وجاء يف رواية
«مسند» أمحد ( )25855فلهزين يف صدري هلزا أوجعتين» واللهز هو الضر جبةع اليكف يف
اليدر ،كةا يف «النهاية» ماد هلز .وقيل اللهز الدفع والضر وانتر «لسان العر » لبن منتور،
ماد هلد وهلز.
( ) 3قال السندي أن حييف من احليف ،مبعى ا ور ،أي أن يدجلل الرسول يف نوبت على غءا.
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أن أتي أهل البقيع فتستغفر هلم.)1(»...
والش ــاهد يف ه ــذا احل ــديث ق ــول الس ــيد عائش ــة «فله ــدين هل ــد يف ص ــدري
أوجعتين».
واللهد كةا قال علةاء الل ة هو الدفع الشديد يف اليدر.
قال العالمة السندي رمحه هللا وهذا كان أتديباا هلا من سوء التن(.)2
وهــذا األســلو يقيــد منــه التعبــء عــن ال ضــب الشــديد ،وعــدم الرضــا عــن
تيرف سـيء بـدر مـن الزوجـة ،فهـو نـوا مـن ا ديـة يف معا ـة موقـف ينب ـي أل
يتيكرر.
إن ه ــذه احلرك ــة تعب ــء م ــادي حمس ــوس ينب ــه الزوج ــة إىل جلط ــأ تي ــرفها ،وه ــو
عيك امل ابليد الذي يعين عاد التعبء عن احملبة والرضا.
إن احليــا الزوجيــة ينب ــي أن تقــوم علــى الثقــة املتبادلــة ،وأمــا ســوء التــن ف ــال
ينب ــي أن ييكــون لــه موقــع حمــرم يف حيــا الــزوجني ،وإل تعرضــت احليــا الزوجيــة
للتيدا والليار.
ومــا هــذا الــدفع يف صــدر الزوجــة إل لتنبيههــا علــى جلطــور تيــرفها الــذي قــد
يؤدي إىل نتائيب ل حتةد عقباها.
ويبدو ين أن هذا األسلو هو البيان النبـوي ملعـى الضـر يف القـرلن اليكـرمي،
ويف ه ـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ــار نفه ـ ـ ـ ـ ق ـ ـ ــول هللا تع ـ ـ ــاىل {والو و و و يوالي َتو و و ووافون نشو و و وووزه ين
( )1أجلرجه أمحد ( ،)25885ومسل ( ،)153( )974والنسائي يف اعت (،)73/7( ،)91/4
ويف اليكربى ( ،)8861( ،)2175وابن حبان (.)7115
( )2انتر حاشية «مسند» أمحد (.)47/43
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فعظوه ين واهجروه ين ِف المضاجع واضربوه ين} [النساء .)1(]34
«فلــي امل ـراد مــن «الضــر » اإليــالم واألذى ا ســدي واإلهانــة ليكــي ختضــع
املرأ للرجل ،وتنقاد على كره منها لرغباته».
وهل مثـل هـذا القهـر واإلجلضـاا بوسـائل األمل واملهانـة يعـني نفسـيا علـى توليـد
مشاعر احملبة والرمحة بني األزواج ،وحييك صال :الولء والنتةاء بينهةـا ،ويقـوي
دوافع العفة وحفظ ال يب ,وحيةي كيان األسر من الليار والتفيك ؟!
وإذا كان اإلسالم قد أعطى للةرأ حق «اللع» ،فـال شـ أن الضـر مبعـى
األذى ا سدي ل جمال له يف احليا الزوجية»(.)2

( )1وللتوسع يف الطالا على موضوا «الضر » كوسيلة من وسائل التأديب يرجع إىل كتا
«املفيل يف أحيكام املرأ واألسر يف الشريعة اإلسالمية» للدكتور عبد اليكرمي زيدان ( ،)315/7فةا
بعدها.
( )2انتر حبث «ضر املرأ كوسيلة حلل الالفا :الزوجية» للدكتور عبد احلةيد أبو سليةان املنشور
يف جملة املسار اليادر عن مركز الراث والبحوث اليةين ،العدد الرابع سنة  ،2551وهو معى جيد.
ظالل ،وإشارا :وتعلال :وث را :يحت يف املاضي  -ولن يتورا كثء
ليكنه مل يرتضه حبجة أنه يرا ا
مستقبال كةا يف املاضي  -من است الهلا وإساء فهةها ،واختاذها ذريعة إىل األذى والضرر
من الناس
ا
مستدل على قوله هذا نن معاين الضر يف السياق القرلين هي مبعى العزل واملفارقة واإلبعاد والدفع؛
أي ابملعى اعازي.
وهو أتويل بعيد جدا ،ل نوافقه عليه؛ إذ العدول عن احلقيقة إىل اعاز حيتاج إىل قرائن تؤيده ،ومل أيتنا
بقرينة تؤيد دعواه بيرف اآلية عن معناها احلقيقي إىل اعاز الذي ذهب إليه.
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ومــن هنــا نفهـ أتويــل ابــن عبــاس رضــي هللا عنهةــا عنــدما فســر الضــر مبعــين
امل ابلسواا( ،)1فهذا املعى لي من اب الضر مبعى األذى ا سدي ،وإوـا
تعبء مادي ابحلركة كناية عن ا دية وعدم الرضا.
***

( )1قال السيوطي يف «الدر املنثور» ( )523/2وأجلرج ابن جرير  -أي الطربي  -عن عطاء قال
قلت لبن عباس ما الضر غء املربد؟ قال ابلسواا وُنوه.
وقد جاء تقييد «الضر » بيكونه غء مربد يف احلديث الذي رواه الرمذي وصححه (.)3587
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املبحث التاسع
َّنوذجا
قصة التحري ً
أسلوب اهلجر
مــن األســاليب الــيت اســتعةلها رســول هللا  يف حــل املشــيكال :الزوجيــة بعــد
العتة والعتا ا ةيل «أسلو اهلجر».
«واهلج ــر  -ولس ــيةا اهلج ــر يف املض ــاجع  -عقوب ــة نفسـ ــية ابل ــة ،وليسـ ــت
أايمـا
عقوبة حسية تؤمل املرأ ملا يفوها من سرور ومتعة ،فإن فـوا :السـرور واملتعـة ا
ل ي ـؤمل امل ـرأ هــذا اإليــالم الــذي عــل اهلجــر يف املضــاجع مــن أصــعب العقــواب:
دون الطالق.
فأبلإ العقواب :ول ريب هـي العقوبـة الـيت قـ اإلنسـان يف غـروره ،وتشـيكيكه
يف صةي كيانه يف املزية اليت يعتز هبا ،وحيسبها مناط وجوده وتيكوينه.
واملرأ تعل ألا ضعيفة إىل جانـب الرجـل ،وليكنهـا ل أتسـى لـذل مـا علةـت
ألــا فاتنــة لــه ،وألــا غالبتــه بفتنتهــا ،وقــادر علــى تعــوي ضــعفها مبــا تبثـه فيــه مــن
شوق إليها ،ورغبته فيها.
فلييكن له ما شاء من قو  ،فلها ما تشاء من سحر وفتنة ،وعزاؤها األكرب عـن
ـديال يف القــو والضــالعة يف
ضــعفها أن فتنتهــا ل تقــاوم ،وحســبها ألــا ل تقــاوم بـ ا
األجساد والعقول.
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ف ــإذا قارب ــت الرج ــل مض ــاجعةا ل ــه ،وه ــي يف أش ــد حاله ــا إغ ـراء ابلفتن ــة مل
يباهلا ،ومل يؤجلذ بسحرها فةا الـذي يقـع يف وقرهـا وهـي هجـ مبـا هجـ بـه يف
صدرها؟
يقــع يف وقرهــا أن تش ـ يف صــةي أنوثتهــا ،وأن تــرى الرجــل يف أقــدر حالتــه
ـديرا هبيبتهـ ــا وإذعالـ ــا ،وأن تشـ ــعر ابلض ــعف ل تتعـ ــزى ابلفتنـ ــة ،ول ب لبـ ــة
جـ ـ ا

الرغبة.
فهــو مالـ أمــره إىل جانبهــا ،وهــي إىل جانبــه ل قلـ شــياا إل أن تثــو إىل
التسلي  ،وتفر من هوان سحرها يف نترها ،قبـل فرارهـا مـن هـوان سـحرها يف نتـر
مضاجعها.
فهــذا أتديــب نفـ  ،ولــي بتأديــب جســد ،بــل هــذا هــو اليـراا الــذي تتجــرد
فيــه األنثــى مــن كــل ســالد؛ أللـا جربــت أمضــى ســالد يف يــديها فارتــد :بعــده
إىل اهلزمية اليت ل تيكابر نفسها فيها.
فإوا تيكابر ضعفها حني تلوذ بفتنتها فإذا لذ :هبا فخذلتها فلن يبقى هلا ما
تلوذ به بعد ذاا.
وهن ــا حيكة ــة العقوب ــة البال ــة ال ــيت ل تق ــاس بف ـوا :متع ــة ،ول ابغتن ــام فرص ــة
للحديث واملعاتبة ،إوـا العقوبـة إبطـال العيـيان ،ولـن يبطـل العيـيان بشـيء كةـا
يبطل إبحساس العاصي غاية ضعفه ،وغاية قو من يعييه.
واهلجر يف املضاجع هو مثابة الرجوا إىل هذا اإلحساس»(.)1
واهلجــر إمــا أن ييكــون يف املضــاجع وهــو أشــد ،وإمــا أن ييكــون جلــارج البيــت
(« )1عبقرية حمةد»  لذستاذ عباس حمةود العقاد
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وهــو أجلــف ،ومــن رمحــة النـ  نزواجــه أنــه هجــرهن جلــارج البيــت ،وقــد عنــون
البخــاري رمحــه هللا لــبع األحاديــث الـوارد يف قيــة اهلجــر بقولــه «اب هجــر
الن  نساءه يف غء بيوهن».
قــال املهلــب  -أحــد ش ـراد احلــديث  -هــذا الــذي أشــار إليــه البخــاري كأنــه
أراد أن يس ـ َّنت النــاس مبــا فعلــه الن ـ  مــن اهلجــر يف غــء البيــو :رف اقــا ابلنســاء؛
ألن هجرالن مع اإلقامة معهن يف البيو :لمل ألنفسـهن ،وأوجـع لقلـوهبن مبـا يقـع
من األعراأل يف تل احلال ،وملا يف ال يبة عن األعني من التسلية عن الرجال».
ليكــن احلــافظ ابــن حجــر لــه رأي لجلــر يف املوضــوا ،قــال رمحــه هللا «واحلــق أن
ذلـ  -أي اهلجــر  -خيتلــف ابجلــتالف األحـوال ،فرمبــا كــان اهلجـران يف البيــو:
أشد من اهلجران يف غءها ،وابلعيك .
وجليوصــا النســاء لضــعف
بــل ال الــب أن اهلجـران يف غــء البيــو :لمل للنفــوس
ا
نفوسهن»(.)1
ما املراد من اهلجران
ق ــال اب ــن حج ــر رمحـ ــه هللا «اجلتل ــف أه ــل التفس ــء يف امل ـ ـراد مـ ــن اهلج ـ ـران،
فا ةهور على أنه ترا الدجلول عليهن ،واإلقامة عندهن على ظاهر اآلية ،وهو

( )1انتر «فتح الباري» ( .) 212/9وأما ما ذهب إليه الدكتور عبد احلةيد أبو سليةان من تفسء
«الضر » مبعى املفارقة والرا والعتزال فرأي مل يقل به أحد من علةاء األمة ،مع خمالفته لقواعد
شهرا!!.
الل ة ،وضوابط التفسء .وال ريب أنه استدل على رأيه املذكور هبجر الن  نساءه ا
انتر حبثه «ضر املرأ كوسيلة حلل الالفا :الزوجية» املنشور يف جملة «املسار» اليادر عن مركز
الراث والبحوث اليةين ،العدد الرابع سنة 2551م.
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من اهلجران ،وهو البعد.
وظــاهره أنــه ل يضــاجعها ،وقيــل املعــى يضــاجعها ويوليهــا ظهــره ،»...وقــد
اس ــتعةل الن ـ  أس ــلو اهلج ــر يف قي ــة التح ــرمي ،وهل ــذا لب ــد م ــن ذك ــر ه ــذه
القية كنةوذج على هذا األسلو  ،وسءى القارئ اليكـرمي أين توسـعت يف حبـث
هذه القية؛ وذل أللا من أه املشيكال :اليت أثء :يف البيت النبوي.
وقد اختذ الن  هذا القرار بعد جلالفا :متعدد سـببتها ال ـء  ،وكـان لجلـر
هذه الالفا :إفشاء سره من قبل حفيـة رضـي هللا عنهـا ،ممـا أغضـب النـ 
من هـذا التيـرف الطـء الـذي يـؤدي إىل تـدمء األسـر عـن طريـق اليكشـف عـن
أسرارها ،وإظهار جليوصياها ،فالبد من التأديب إ اذا.
***
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َّنوذجا
قصة التحري ً
التمهيد:
قيــة التحــرمي مــن أهـ احلـوادث الــيت حــدثت يف بيــت النبــو  ،وتــربز أمهيتهــا يف
كولا تبـني جبـالء حيكةـة النـ  يف إدار األزمـا ،:وحـل املشـيكال :الزوجيـة،
ـويال حمللـني ودارسـني لنسـتفيد
وهلذا كان مـن الضـروري مبيكـان أن نقـف عنـدها ط ا
منها يف معا ة مشيكالتنا الزوجية ،وجلالفاتنا األسرية.
ولبـد ين قبـل أن أبـدأ ابحلـديث عـن هـذه القيـة مـن قهيـد أبـني فيـه التـروف
احمليطة ابملدينة قبيل وقوا هذه احلادثة ،أتناول احلديث عن أوضاا بيت النبو
م ــن ال ــداجلل ،وأص ــف األجـ ـواء ال ــيت س ــاد :ذل ـ البي ــت اليك ــرمي يف الف ــر ال ــيت
سبقت قية التحرمي.
أوال :الظروف احمليطة ِبملدينة قبيل حادثة التحري:
ً
يف أواجلر سـنة مثـان مـن اهلجـر عـاد رسـول هللا  إىل املدينـة بعـد أن فـتح هللا
عليه ميكة ،وبعد انتياره يف حنـني ،وحيـاره الطـائف ،عـاد إىل املدينـة واألنيـار
واملهاجرون معه ليطة نوا إىل شيء من الراحـة بعـد صـراا مريـر مـع مشـركي قـريا
عاما.
دام أكثر من عشرين ا
وقــد صــور لنــا ســيدان عةــر  يف حديثــه عــن قيــة التحــرمي هــذا الوضــع أمت
تيوير عندما قال
«وكــان مــن حــول رســول هللا  قــد اســتقام لــه إل مل ـ غســان ابلشــام كنــا
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خناف أن أيتينا»(.)1
وليكن مـا إن عـاد رسـول هللا  إىل املدينـة إل وبـدأ اليـراا ا ديـد يشـتد مـع
النيرانية متةثلة ابلروم ،والقبائل العربية املوالية هلا ك سان.
وكانت أول مواجهة مع الروم قد وقعـت يف منتيـف السـنة الثامنـة مـن اهلجـر
واليــت ييــت ب ــزو مؤتــة ،ليكنهــا كانــت مواجهــة حمــدود أراد الن ـ  منهــا أن
يفه الروم وقبيلة غسان املوالية هلا عدم رضاه عن تيـرفه األمحـق عنـدما أقـدموا
على قتل أحد سفرائه إليه أل وهـو اليـحايب ا ليـل احلـارث بـن عةـء األزدي،
ولي له من سبب سوى ال رور الذي أصاهب بعد انتياره على دولة فارس.
وليكــن هــل ســتقف دولــة الــروم وعةالؤهــا ميكتــويف األيــدي أمــام هــذا التهديــد
القادم من املدينة؟ ولذل بدأ :تعد العد للهجوم على املدينة.
إ اذا كانــت املدينــة يف تل ـ الفــر تعــيا هــذه األج ـواء ،وتســود يف حالــة مــن
الرقب واحلذر الشديدين.
وقد صور لنا هذا الوضـع أمت تيـوير سـيدان عةـر يف حديثـه عـن قيـة التحـرمي
عن ــدما ق ــال «وكن ــا ق ــد حت ــدثنا أن غس ــان تنع ــل الي ــل لت ــزوان ،فن ــزل ص ــاح
ـديدا ،ففزعــت،
األنيــاري يــوم نوبتــه ،فرجــع إلينــا عشــاء ،فضــر ابيب ض ـرااب شـ ا
فخرجت إليه ،فقال قد حدث اليوم أمر عتي !
قلت ما هو؟ أجاء غسان؟

( )1رواه البخاري (.)5843
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قال ل ،بل أعت من ذل وأهول؛ اعتزل الن  أزواجه.»..
ويف رواية «وُنن نتخوف مل ايكا من ملوا غسان ،ذكـر لنـا أنـه يريـد أن يسـء
إلينا ،فقد امتذ :صدوران منه»(.)1
وإذا كــان هجــوم غســان  -وهــي الدولــة العربيــة املواليــة للــروم يف الشــام علــى
ـءا  -فــإن اضــطرا بيــت رســول هللا  أشــد جلطـ اـرا،
حافــة ا زيــر  -أمـ اـرا جلطـ ا
هول يف نتر أصحا رسول هللا .
وأكرب ا

ممــا يــوحي نمهيــة اســتقرار األســر بشــيكل عــام ،حبيــث ل تقــل عــن أمهيــة اســتقرار
الدول.
اثنيًا :قضية «الغية» وآاثرها ِف بيت رسول هللا  قبيل قصة التحري:

ولبد لنا وُنن نتحـدث عـن بيـت النبـو أن نشـء إىل أمـر كـان لـه األثـر البـالإ
يف كثء من الالفا :اليت حدثت يف هذا البيت اليكرمي..
أل وهو أمر ال ء الذي ظهر يف صور حزبني ييكيد كل حز لآلجلر ،ولي
حبهن هلذا الن عليه من ربه أفضل اليال والتسلي .
هلن من دافع سوى َّ
وكيــف ل ي ــرن علــى زوج مثــل رســول هللا  ،هــاهي الســيد عائشــة حتــدثنا
ـيال  -قالــت ف ــر ،:فجــاء
عــن ذل ـ  -وقــد جلــرج رســول هللا  مــن عنــدها لـ ا
فرأى ما أصنع.
فقال «اي عائشة :أ رت؟».

( )1جزء من حديث رواه البخاري (.)4913
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فقلت وما ين ل ي ار مثلي على مثل ؟!»(.)1
إنه زوج كرمي مل دن فيه سوى احلب والعطف ،والرمحة واحلنان.
ولقد كان يعيا يف بيت النبو تسع زوجا :تزوجهن بعد وفـا جلد ـة رضـي
هللا عنها ،وهن
سود بنت زمعة القرشية السيد النبيلة.
عائشة بنت أيب بيكر أحب نسائه إليه ،وأفقه نساء األمة علـى اإلطـالق
حفية بنت عةر الذي أعز هللا به اإلسالم.
أم سلةة بنت أيب أمية زاد الركب السيد احملجبة الطاهر .
زينب بنت جحا ابنة عةة رسول هللا .
جويرية بنت احلارث امليطلقية وكانت من العابدا.:
أم حبيب بنت أيب سفيان السيد احملجبة بنت عـ رسـول هللا  صـفية
بنت حيي بن أجلطب الشريفة العاقلة ذا :حسب ومجال ودين.
ميةونة بنت احلارث اهلاللية ،وكانت من سادا :النساء.
ومن سرارية مارية القبطية أم إبراهي عليه السالم(.)2
إن بيت النبو هـو جلـء البيـو ،:وأطهرهـا ،وأفضـلها وإن أمهـا :املـؤمنني هـن
جلء النساء ،ليكـن قـد يقـع إلحـداهن مـا يقـع لسـائر البشـر ،وقـد يعـري إحـداهن

مـا يعــري النســاء مــن غــء  ،ألــي قــد قــال رســول هللا « إن هللا كتووب الغووية
( )1رواه مسل (.)2815
( )2انتر ترامجهن يف «أسد ال ابة» (،169 ،116 ،56 ،126 ،345 ،192 ،158/6
 ،)261وا زء الثاين من «سء أعالم النبالء» ،و«اإلصابة» لبن حجر رمحه هللا.
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على النساء»(.)1
وخيط من ردهن من بشريتهن ،ومن يدقق يف حيـاهن ممـا جـاء يف ميـادران
ـرواب مــن امل اضــبة واملنافســة ،وأل ـو ااان مــن ال ــء الــيت حتتــدم حــىت
املعتةــد ــد ضـ ا
جتاوز املدى ،وجتةع هبن حىت تيكلفه  من أمرهن شططاا(.)2
ونعــود إىل قيــة التحــز كيــف تشــيكلت؟ ومــا هــي لاثره يف بيــت النبــو عليــه
اليال والسالم.
عــن عائشــة أن نســاء رســول هللا  كــن ح ـزبني فحــز فيــه عائشــة وحفيــة
وص ــفية وس ــود  ،واحل ــز اآلجل ــر أم س ــلةة وس ــائر نس ــاء رس ــول هللا  ،وك ــان
املســلةون قــد علةـوا حــب رســول هللا  عائشــة فــإذا كانــت عنــد أحــده هديــة،
يريــد أن يهــديها إىل رســول هللا  أجلرهــا حــىت إذا كــان رســول هللا  يف بيــت
عائشة ،بعث صاحب اهلدية إىل رسـول هللا  يف بيـت عائشـة؛ فيكلـ حـز َّأم
سلةة فقلن هلا كلةي رسول هللا  ييكلـ النـاس فيقـول مـن أراد أن يهـدي إىل
رسـول هللا  هديــة فليهـده إليــه حيــث كـان مــن بيــو :نسـائه؛ فيكلةتــه أم ســلةة
مبــا قلــن ،فلـ يقــل هلــا شــياا ،فســألنها فقالــت مــا قــال ين شــياا ،فقلــن هلــا كلةيــه
ح ــىت ييكلةـ ـ  ،ف ــدار إليه ــا فيكلةت ــه ،فق ــال هل ــا «ال ت ووؤذيين ِف عائش ووة ،ف ووان
الوووحي ل أيتووين وأان ِف ثوووب ام ورأةم إال عائشووة» قالــت فقالــت أتــو إىل هللا

من أذاا اي رسول هللا.

( )1قال احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري» ( )679/11أجلرجه البزار وأشار إىل صحته ،ورجاله
ثقا.:
( )2انتر «سيدا :بيت النبو »  455د .عائشة عبد الرمحن.
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إلن دعون فاطةة بنت رسول هللا  فأرسلت إىل رسول هللا  تقول

إن نســاءا ينشـدن هللا العــدل يف بنــت أيب بيكــر ،فيكلةتــه ،فقــال «اي بنيوة،

ب؟» قالت بلى.
أال حتبي ما أح ا

فأجلربهن .فقلن ارجعي إليه ،فأبت أن ترجع.
إليهن
َّ
فرجعت َّ
أرسلن زينـب بنـت جحـا ،فأتتـه فأغلتـت ،وقالـت إن نسـاءا ينشـدن
هللا الع ــدل يف بن ــت اب ــن أيب قحاف ــة ،فرفع ــت ص ــوها ح ــىت تناول ــت عائش ــة وه ــي
قاعـ ــد فسـ ــبتها ،حـ ــىت إن رسـ ــول هللا  لينتـ ــر إىل عائشـ ــة هـ ــل تيكل ـ ـ  ،قـ ــال
فتيكلة ــت عائش ــة ت ــرد عل ــى زين ــب ح ــىت أس ــيكتتها ،قال ــت فنت ــر النـ ـ  إىل
عائشــة ،وقــال «إهنووا بنووت أيب بك و مر»( ،)1ويف روايــة مســل فقــال رســول هللا 
وتبس ـ «إهنووا ابنووة أيب بكوور» ،ويف روايــة أمحــد قالــت فرأيــت الن ـ  يتهلــل

وجهه»(.)2
ول حتســأ أن هــذا الــالف بــني الســيدتني عائشــة وزينــب ســوف يــؤثر علــى
عالقتهةا سلباا ،وإن أرد :الدليل على ذل فاستةع إىل شـهاد السـيد عائشـة
جلءا يف الدين من زينب ،وأتقـى هلل،
يف زينب ،وماذا تقول فيها ومل أر امرأ قط ا
ابتذال لنفسها يف
وأصدق حديثاا ،وأوصل للرح  ،وأعت صدقة ،وأشد ا

اهلبة ،اب

من أهدى إىل صاحبه ،وحترى بع

نسائي دون

( )1رواه البخاري ( ،) 2581كتا
بع .
وبرق ( ،)3775كتا املناقب ،اب فضل عائشة رضي هللا عنها.
( )2رواه أمحد ( ،)24625وابن ماجه ( ،)1981والنسائي يف السنن اليكربى ( ،)8865وحسن
احلافظ ابن حجر إسناده كةا يف «فتح الباري» (.)99/5
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تيدق به ،وتـ َّقر به إىل هللا تعاىل ماعدا سورا من ا
حد كانـت
العةل ،الذي َّ
فيها ،تسرا منها الفي ة(.)1
منزلة عائشة عند رسول هللا 

من هذا النس يتبني لنا منزلة عائشة ،وألا حائز فضل السـبق عنـد النـ ،
وهلا املنزلة الرفيعة يف قلبه ،وهلا احلتو التامة عنـده ملواصـفا :عاليـة اتيـفت هبـا،
وجليال رفيعة حتلت هبا.
وهــو أمــر عرفــه أصــحا النـ « وهلــذا كــانوا يتحــرون هبــداايه يــوم عائشــة
يبت ون بذل مرضا رسول هللا .)2(»
وكان احلز اآلجلر يرقب الوضع ابهتةام ،ويرى ما لعائشة من منزلـة يف قلـب
رسول هللا  ،أما أن تستأثر بتل اهلدااي دول فهو أمر لبد من ت يءه ،وليكـن
أىن هل ــن أن ي ــءوه وه ــو جل ــارج ع ــن إراد عائش ــة ،وع ــن إراد النـ ـ  ،وليك ــن
بذل حماول :جاد يف ت يء ذل وليكنها مل تيكن انجحة.
وإذا كانــت عائشــة هــي الزوجــة املفضــلة أحتــاهن عنــد رســول هللا  ،فإلــا
ونضال يف سبيل الست ثار حببه.
كانت من بينهن أشدهن غء عليه،
ا
واختذ :من حفس بنـت عةـر موضـع سـرها ،وحمـل ثقتهـا متخـذ مـن تقـار
ـبيال إىل هــذا التــودد ،ومــن يومهــا بــدأ :مالمــح تشــيكيل ذلـ احلــز
أبويهةــا سـ ا
املذكور.

( )1رواه مسل (.)2441
( )2رواه البخاري (.)2574
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ول نس أن أذكر أمثلة على ذل
موقف عائشة وحفصة من أم سلمة رضي هللا عنهن:
عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــت ملــا تــزوج النـ  أم ســلةة ،حزنــت حـزاان
ـديدا ،مل ــا ذك ــروا لن ــا م ــن مجاهل ــا ،فتلطف ــت ح ــىت رأيته ــا ،فرأيته ــا أض ــعاف م ــا
شـ ا
وصفت ين يف احلسن ،فذكر :ذل حلفية.
يدا واحد  -فقالت ل وهللا ،إن هذه إل ال ء  ،ما هي كةـا تقـولني،
وكانتا ا
وإلا ةيلة ،فرأيتها بعد ،فيكانت كةا قالت حفية ،وليكين كنت غيـرى»(.)1
موقفهما من زينب بنت جح

رضي هللا عنهن:

ومن القيس اليت ظهر :فيها لاثر ال ء قية شر العسل.
فةا هي اي ترى أجلبار هذه القية؟
جــاء يف احل ــديث ال ــذي رواه البخــاري يف «ص ــحيحه» ،م ــن طريــق عبي ــد ب ــن
عةــء عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــت كــان رســول هللا  يشــر عسـ اـال عنــد
زينــب ابنــة جحــا ،ومييكــث عنــدها ،فواطيــت أان وحفيــة عــن أيتنــا دجلــل عليهــا
فلتقل له
أكلت م افء؟ وامل افء مثر حلو كريـه الرائحـة ،وكـان عليـه اليـال والسـالم ل
يطيق الرائحة اليكريهة.

(« )1الطبقا :اليكربى» لبن سعد ( ،)94/8وانتر «سء أعالم النبالء» (.)259/2
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إين أجد من ريح م افء.
عسال عند زينوب ابنوة جحو
قال «ال ،ولكنين كنت أشرب ً

وقد حلفت ،ال َتبي بذلك أح ًدا»(.)1

فلون أعوود،

وقد جاء :هذه القية بيور أوضح يف رواية اثنية من طريق عـرو بـن الـزبء
عــن جلالتــه عائشــة رضــي هللا عنهــا ألــا قالــت كــان رســول هللا  حيــب العســل
واحللـواء ،وكــان إذا انيــرف مــن العيــر دجلــل علــى نســائه ،فيــدنو مــن إحــداهن،
فــدجلل علــى حفيــة بنــت عةــر ،فــاحتب أكثــر مــا كــان حيتــب ف ـر ،:فســألت
عــن ذلـ  ،فقيــل ين أهــد :هلــا امـرأ مــن قومهــا عيكــة مــن عســل ،فســقت النـ
 ،منــه شـربة ،فقلــت أمــا وهللا ،لنحتــالن لــه( ،)2فقلــت لســود بنــت زمعــة إنــه
سيدنو من  ،فإذا دان منـ فقـوين أكلـت م ـافء؟ فإنـه سـيقول لـ ل ،فقـوين
لــه مــا هــذه ال ـريح الــيت أجــد منـ ؟ [وكــان رســول هللا يشــتد عليــه أن يوجــد منــه
الـريح] ،فإنــه ســيقول لـ ســقتين حفيــة شـربة عســل ،فقــوين لــه جرســت ُنلــه
العرفط( ،)3وسأقول ذل  ،وقوين أنت اي صفية ذاا.
( )1أجلرج البخاري ( ،) 4912من طريق هشام بن يوسف عن ابن جرييب عن عطاء عن عبيد ابن
عةء عن عائشة ،ولي فيه ذكر لسبب النزول.
بينةا انفرد أحد الروا  -وهو حجاج بن حمةد  -بذكر سبب النزول
كةا يف رواية البخاري ( ،) 6691عن حجاج بن حمةد قال قال ابن جرييب زع عطاء أنه يع عبيد
بن عةء خيرب عن عائشة رضي هللا عنها احلديث.»...
يب ل حترم ما أح يل ي
اَّلل لك} لعائشة وحفية.
ويف لجلره فنزلت {اي أياوها الن ا

( )2أي لنطلأ له احليلة ،وهي احلذق يف تدبء األمور ،وتقلب الفيكر حىت يهتدي إىل املطلو .
( ) 3جرست أي أكلت ،والعرفط هو شجر ينضح اليةإ املعروف ابمل افء ،واملعى

=
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قالت تقول سود فوهللا ما هو إل أن قام على البا  ،فأرد :أن أابديه مبا
أمرتين به فرقاا من  .فلةا دان منها قالت له سود اي رسول هللا ،أكلـت م ـافء؟

قــال ل ،قالــت فةــا هــذه الـريح الــيت أجــد منـ ؟ قــال «سووقتين حفصووة ش وربة
عسل» فقالت جرست ُنله العرفط.
فلةا دار إين قلت له ُنو ذل  ،فلةا دار إىل صفية قالت له مثل ذل  ،فلةـا

دار إىل حفيـ ــة قالـ ــت اي رسـ ــول هللا ،أل أسـ ــقي منـ ــه؟ قـ ــال «ال حاجو ووة ب
فيه».قالت تقول سود وهللا لقد حرمناه ،قلت هلا اسيكيت(.)1

هــذه هــي إذن قيــة حترميــه  شــر العســل ،وقــد اشــرا يف تــدبءها الســيد
عائشــة وحزهبــا ،وأن ســاقية العســل هــي زينــب بنــت جحــا رضــي هللا عنهــا(،)2
فإلــا كانــت معروفــة ابليس ــار وال ــى؛ أللــا كانــت تعة ــل ،وغــار :منهــا عائش ــة
ليكولــا مــن غــء حزهبــا فيكيــف تســتأثر جبلــوس النـ  عنــدها .وهــي الــيت كانــت
تساميها يف املنزلة عند رسول هللا .

=
رعت ُنل هذا العسل الذي شربته من ذل الشجر ،وأجلذ :منه ،فحيلت هذه الرائحة اليكريهة،
وانتر شرد صحيح مسل (.)65/15
( )1أجلرجه أمحد ( ،)34316والبخاري ( )5268اب الطالق ،اب «مل حترم ما أحل هللا ل »،
ومسل ( ) 1474اب الطالق ،اب وجو اليكفار على من حرم امرأته ،ومل ينو الطالق ،من طريق
علي بن مسهر عن هشام بن عرو عنه ،به.
أيضا ( ،) 6972يف كتا احليل ،اب ما ييكره من احتيال املرأ مع الزوج والضرائر،
ورواه البخاري ا
وما نزل على الن  يف ذل  ،ومسل (.)1471
( )2وممن ذهب إىل ذل ابن العريب يف «أحيكام القرلن» ( ،)293/4واتبعه القرط يف «تفسءه»،
واحلافظ ابن حجر يف «فتح الباري» (.)289/9
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ولبــد مــن اإلشــار إىل أن الجلــتالف بــني الــروايتني املــذكورتني يف األيــاء قــد
إشيكال مما دفع بع العلةاء إىل القول نلةا قيتان(.)1
سبب
ا
فهــو يــرى أن قيــة حفيــة ســابقة ،وأنــه  ملــا شــر العســل يف بيــت زينــب
تتــاهر :عائشــة وحفيــة ،فحــرم  حين ــذ شــر العســل عنــدها بقولــه «فلــن

أعود» ،وقد حلفت ،»...ونزلت اْلايت اخلمس من مطلع سورة التحري.

والــذي أراه أن القيــة واحــد ؛ إذ غــء لئــق بزوجــا :النـ  الطــاهرا :أن
ييكررن احليلة مرتني.
كةا أته فطنة الن  أن تيكرر احليلة مر اثنية من نسائه ول يشعر بذل .
ولقد قال أهل العل إن الشتباه ابلس ل يضر بعد ثبو :أصل القية».
وه ــذا ه ــو جـ ـوا وجي ــه لس ــيةا وأن ــه يتعل ــق بنس ــاء النـ ـ  ،وه ــو ح ــدث
داجللي قد ييعب احليول على املعلوما :الدقيقة فيه.
وليكــن هــل حق ـا أن مطلــع ســور التحــرمي نــزل بســبب حتــرمي العســل أم بســبب
حترميه  مارية؟ جلالف بني العلةاء.
وسيأيت أن الراجح هو حترميه  مارية عنـد حبـث قيـة التحـرمي ،ليكـن ل نس
من إطالا القارئ اليكرمي هنا على جلالصة موجز عن السبب األول

( )1ممن ذهب إىل ذل اإلمام القرط  ،وانتر «فتح الباري» (.)289/9
وقال احلافظ ابن كثء يف «تفسءه» ( ) 458/4وقد يقال إلةا واقعتان ،ول بعد يف ذل إل أن
كولةا سبباا لنزول اآلية فيه نتر».
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هوول سووبب نووزول اْلايت األوَل موون سووورة التحووري هووو حترميووه  شوورب

العسل؟

ذهب مجاعة من العلةاء إىل أن سبب نزول لية التحرمي هو حترميـه  شـر
العسل ،ولذا سأتناول حبث هذه القضية من جلالل املسائل اآلتية
املس لة األوَل :ذكر من قال به من العلماء:
وقد قال هبذا القول عدد من العلةاء وهـ عبـد هللا بـن شـداد بـن اهلـاد ،وابـن
وجوزه الطربي ،ورجحه عدد من املفسرين مـنه اإلمـام أبـو بيكـر بـن
أيب ملييكةَّ ،
العـريب( ،)1واتبعـه القـرط ( ،)2واحلـافظ ابــن كثـء( ،)3والقاضـي عيـاأل ،ونقلـه عــن
النووي مقرا له( ،)4والشوكاين وقد رجح أن السببني صحيحان(.)5

(« )1أحيكام القرلن» ( ،)294/4وقال «وأما من روى أنه حرم مارية ،فهو أمثل يف السند وأقر
مرسال...إوا اليحيح أنه كان يف
إىل املعى ،ليكنه مل يدون يف اليحيح ول عدل انقله ،أما إنه روي ا
العسل وأنه شربه عند زينب ،وتتاهر :عليه عائشة وحفية ،وجرى ما جرى فحلف أل يشربه ،وأسر
ذل  ،ونزلت اآلية يف ا ةيع».
( )2يف «أحيكام القرلن» (.)118/9
(« )3ا امعة ألحيكام القرلن» ( ،)458/4وقال واليحيح أن ذل كان يف حترميه العسل ،كةا قال
البخاري عند هذه اآلية.
( )4انتر شرد صحيح مسل له (.)66/15
(« )5فتح القدير» ( ،) 217 - 213/8فقد روي حديث شر العسل عن السيد عائشة،
وحديثها يف البخاري كةا تقدم.
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املس لة الثانية :دليلهم مع مناقشته:
وقــد اســتدلوا علــى قــوهل نن ســبب التحــرمي كــان ش ـربه  العســل ،إبحــدى
روااي :حديث عائشة ،وهي رواية حجاج بن حمةد وقد تقدم ذكرها.
وعليه فإن حادثة شر العسل قد جاء :من طريقني عن عائشة؛ ومها
أ -طريق حجاج بن حمةد عـن ابـن جـرييب قـال زعـ عطـاء أنـه يـع عبيـد بـن
عةء يقول يعت عائشة.
بينةـا روايــة هشــام بــن يوســف عــن ابــن جـرييب نفســه عــن عطــاء عــن عبيــد بــن
عةء عن عائشة لي فيها ذكر سبب النزول.
 وطريق علي بن مسهر ،ومحاد بن أسامة ،عن هشام بـن عـرو عـن عـروأيضا.
بن الزبء عن جلالته عائشة ،ولي فيه ذكر سبب النزول ا
وعنـد الرجـيح يـرجح مـا رواه عـرو بـن الـزبء علـى مـا رواه غـءه ،ليكونـه يــوري
عن جلالته ،وصاحب البيت أدرى مبا فيه.
قال ابن القي «وعرو أجلس بعائشة وألزم هلا من عبيد بن عةء»(.)1
وه ــو  -أدي ع ــرو  -مل ي ــذكر أص ـ اـال أن ن ــزول اآلاي :ك ــان بس ــبب احلادث ــة
اجحا أن بع الروا يف طريق عبيد بن عةء عندما
املذكور  ،وعليه فالذي أراه ر ا
روى حــديث شــر العســل أراد أن يســتدل عليــه آبيــة قرلنيــة ،فاســتدل آبيــة مــن
ســور التحــرمي ،فتــن الســامع ألــا ســبب نــزول اآلاي :فعــرب بقولــه فنزلــت {اي
يب ل حترم} ،واملقام مقام استدلل وتفسء ،ولي حديثاا عن أسبا
أياوها الن ا

النــزول ،وهــذا هــو الــذي ذكرتــه لــه أمثلــة كثــء يف كتــب أســبا النــزول ،وهــو

(« )1زاد املعاد» ( ،) 437/1قال ذل يف معرأل كالمه عن حديث صال اليكسوف.
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أسلو معروف عند املتقدمني.
قال الشيخ ابن تيةية رمحه هللا
«وقوهل نزلت هذه اآلية يف كذا يراد به اتر أنه سبب النزول ،ويـراد بـه اتر
أن ذلـ ـ داجل ــل يف اآلي ــة ،وإن مل ييك ــن الس ــبب ،كة ــا تق ــول عـ ـين هب ـ ـذه اآلي ــة
كذا»(.)1
وقال الزركشي «قـد عـرف مـن عـاد اليـحابة والتـابعني أن أحـده إذا قـال
نزلت هذه اآليـة يف كـذا ،فإنـه يريـد بـذل أن هـذه اآليـة تتضـةن هـذا احليكـ  ،ل
أن ه ـ ــذا ك ـ ــان الس ـ ــبب يف نزوهل ـ ــا ،ومجاع ـ ــة م ـ ــن احمل ـ ــدثني عل ـ ــون ه ـ ــذا املرف ـ ــوا
املسند.)2(»..
لــذل فــالراجح يف ســبب نـزول لاي :التحــرمي هــو قيــة ماريــة وقــد ذهــب إىل
ذل احلافظ ابن حجر رمحه هللا( ،)3وسيأيت حبث هذا املوضوا لح اقا.
وليكن مـع كـل مـا تقـدم فـإين أرى أنـه ل مينـع مـن وقـوا حادثـة شـر العسـل
قبــل قيــة حتــرمي ماريــة مبــد قيــء  ،وليكــن جــاء :قيــة حتــرمي ماريــة لتيكــون ســبباا
مباشرا للنزول ابعتبارها أكرب املشيكال :اليت حتتاج إىل حل حاس مـن قبـل النـ
ا
شهرا ،لييكون ذل
 ،ويؤيد ذل أن الن  اعتزهلن مجيعهن ا

(« )1جمةوا الفتاوى» (.)339/13
()2انتر كتابه « 31/1الربهان» وينتر يف حتقيق هذه القضية ما كتبه شقيقي الدكتور عبد احليكي
يف مقدمة حتقيقه كتا «العجا يف بيان األسبا » لبن حجر حتت عنوان قواعد عل أسبا
النزول (.)153 - 93/1
(«)3فتح الباري» (.)251/9
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العتزال أتديباا ليكل الزوجـا :علـى مـا وقـع مـنهن قبـل هـذه احلادثـة( ،)1وهـو
الذي سر :عليه يف تسلسل احلوادث عند كتابة هذا املبحث.
ودليل ذل ما جاء عن أن  قال قـال عةـر « اجتةـع نسـاء النـ
ـءا
 يف ال ــء علي ــه ،فقل ــت هل ــن عس ــى رب ــه إن طلقيك ــن أن يبدل ــه أزو ا
اج ــا جل ـ ا
منيكن ،فنزلت هذه اآلية»(.)2
دخول مارية بيت رسول هللا :
وبداية تفاقم املشكلة بسبب الغية:
ليكــن حــديثاا غــء متوقــع طـرأ يف بيــت النـ  ممــا جعــل مجيــع نســائه ينشـ لن
به ،ويتابعن أجلباره ،ذاا هو دجلول ماريـة تلـ الفتـا امليـرية ا ةيلـة بيـت النـ

فةن هي مارية؟ وما هي قيتها؟
كان لرسول هللا  أمة ،هي مارية القبطية ،أم ولده إبراهي  ،ومارية هذه كان
قد أهداها للن  املقوق صاحب اإلسيكندرية مبير ،يف سنة

( ) 1وكان احلافظ ابن حجر قد تساءل بقوله إذا كانت عائشة وحفية مها السبب يف هذه احلادثة؛
فلةاذا اعتزهلن مجيعهن؟
وكانت إجابته قريبة مما ذكرته لن افا ،ليكنه مل زم ،قال رمحه هللا كةا يف «فتح الباري» ()251/9
« وحيتةل أن تيكون األسبا مجيعها اجتةعت فأشء إىل أمهها ،ويؤيده مشول احللف للجةيع».
( )2رواه البخاري (.)4916
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ســبع للهجــر ( ،)1وأرســلها مــع هــدااي أجلــرى بواســطة ســفءه اليــحايب ا ليــل
حاطب بن أيب بلتعة(.)2
وقد أسلةت عندما عرأل عليها حاطب اإلسالم ،ورغبها فيه.
وك ــان رس ــول هللا  ق ــد أرس ــل س ــفءه امل ــذكور إىل املق ــوق يف جلط ــة عام ــة،
ابتــدأها الن ـ  بعــد صــلح احلديبيــة ،وكــان يهــدف مــن ورائهــا التي ـال مبلــوا
وأمراء عيره ،ودعوه إىل اإلسالم.
وكانت ماري امرأ مجيلة ،تقـول السـيد عائشـة مـا غـر :علـى امـرأ إل دون
ما غر :على مارية ،وذل ألا كانت مجيلة جعد  ،فأعجب هبا رسـول هللا ،
وكان أنزهلا َّ
أول ما قدم هبا يف بيت حلارثة بن النعةان( ،)3فيكانـت جارتنـا ،فيكـان
عامة الليل والنهار عندها ،حىت فزعنا هلا( ،)4فجزعت ،فحوهلا

( )1انتر طبقا :ابن سعد ( ،)212/8و«اإلصابة يف قييز اليحابة» لبن حجر (.)455/4
بدرا واملشاهد ،وكان رسول الن  إىل املقوق صاحب
( )2هو من مشاهء املهاجرين ،شهد ا
مير ،ما :سنة ثالثني من اهلجر  ،انتر «سء أعالم النبالء.)45/2( ،
جلءا ،وبرا نمه ،وكانت له منازل
( )3من أصحا رسول هللا األجالء ،شهد ا
بدرا واملشاهد ،وكان ديناا ا
أهال حتول له حارثة عن منزل ،حىت قال
قر منازل الن اليكرمي  ،فيكان كلةا أحدث رسول هللا ا
لقد استحييت من حارثة ،مما يتحول لنا عن منازله .انتر طبقا :ابن سعد ( ،)488 /3و«سء
أعالم النبالء» (.)385/2
( )4يبدو ين أن ميكثه  عند مارية  -املعرب عنه بقول عائشة رضي هللا عنها فيكان عامة الليل
والنهار عندها هو بداية تسرية مبارية  -ضةن السنة ،كةا جاء عن أن «أنه إذا تزوج البيكر على
سبعا ،وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثال ااث ،قس » رواه البخاري ( .)5214واألمة
الثيب أقام عندها ا
واحلر يف هذا سواء .انتر «امل ين» لبن قدامة ( )36/7فةا بعدها ،و«فتح الباري» (.)316/9
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إىل العالية( ،)1فيكان ذل أشد علينا.
ويبدو من هذا النس َّ
ـدبءا مـن قبـل أزواج النـ  قـد حيـل جتـاه
أن هنـاا ت ا
ه ــذه األم ــة ال ــيت دجلل ــت بي ــت الن ـ  ح ــديثاا ،ي ــدل عل ــى ذل ـ ق ــول الس ــيد
عائشة «حىت فزعنا هلا»( )2ول ش أن ذلـ كـان بـدافع ال ـء علـى رسـول هللا
 وحبهن له.
«وليكــن ماريــة مل تيكــد تلبــث فــر ليســت ابليكثــء مــن الــزمن يف بيــت النـ 
إل وأحست بوادر محل ،وسـرعان مـا سـر :البشـر يف أُنـاء املدينـة أن امليـطفى
لودا من مارية.
 ينتتر مو ا
وما بقارئ حاجة إىل أن نيور له وقعها األلي على نساء الن .
أحتةــل هــذه األمــة الطارئــة ،وإن مــنهن مــن أمضــت معــه  عــد أع ـوام بــال
مح ــل؟ أيؤثره ــا هللا هب ــذه النعة ــة اليك ــربى ،وأمه ــا :امل ــؤمنني وف ــيهن بنت ــا أيب بيك ــر
وعةر ،وبنت زاد الركب ،وحفيد أيب طالب حمروما :ل يلدن؟!
وحانت الساعة الوضع ذا :ليلـة مـن شـهر ذي احلجـة سـنة مثـان مـن اهلجـر ،
ودعا رسول هللا  قابلتها سلةى زوج أيب رافع»(.)3
فلةا جاءته أم رافع ابلبشرى أكرمها كل اإلكرام ،محل وليده بني

( )1انتر طبقا :ابن سعد ( ،)212/8من طريق عةر عن عائشة و«اإلصابة» لبن حجر
(.)455/4
( )2يف «املعج الوسيط» فزا فالن تقب ونفر من شيء خميف .وفزا جلاف وذعر ،وفزا إليه
أ واست اث .وعليه فةعى قوهلا «حىت فزعنا هلا» أي أ بعضنا إىل بع  ،واست اث جلائفا :من
هذا األمر املخيف الذي نزل بنا.
( )3انتر كتا «سيدا :بيت النبو » د /عائشة عبد الرمحن .454
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يديه ،وياه إبراهي تيةناا ابس جد األنبياء.
«لقد رزق بـ«إبراهي » وهو  يف الستني من العةر ،ففاضـت نفسـه ابملسـر ،
أنسا وغبطة».
وامتذ قلبه ا
وارتفعــت ماريــة هبــذا املــيالد يف عينــه إىل ميكانــة يــت هبــا عــن مقــام مواليــه إىل
مقام أزواجه ،وزادها إىل ذل عند حتو  ،ومنه قرااب.

كان طبيعيا أن حيدث ذل يف نفوس سائر أزواجه غء تزايد :أضعافاا نلـا
مجيعا ل ولد هلن.
أم إبراهي  ،ونلن ا
ومل تيكـ ــن نتـ ــر الن ـ ـ  إىل هـ ــذا الطفـ ــل إل تزيـ ــد هـ ــذه ال ـ ــء كـ ــل يـ ــوم يف
اشتعال.
نفوسهن
ا
فو أكرم القابلة أميا إكـرام ،وهـو قـد تيـدق يـوم ولـدن بـوزن شـعره ورقاـا  -أي

فضة  -علـى مسـاكني املدينـة ،وهـو قـد دفعـه لرضـعه أم سـيف بعـد أن تنافسـت
األنيــار فــيةن يرضــعه ،وأحب ـوا أن يفرغ ـوا ماري ـة للن ـ  ملــا يعلةــون مــن ه ـواه
فيها.
فاجلتار مرضع ولده ،وجعل يف حيازها من الشياه ما ييكفي إلرضاعه.
أنسا اببتسامة الطفل الربي ة الطاهر ..
وهو كان مير كل يوم لءاه ،وليزداد ا
أي شيء أشد من هذا كله إاثر لل ء يف نفوس أزواج مل يلدن؟
وإىل أي حد تدفع ال ء أول األزواج؟
 قال عبـد هللا بـن أيب صعيـعة «وغـار نسـاء رسـول هللا  ،واشـتد علـيهنحني رزق منها الولد»(.)1
(« )1الطبقا :اليكربى» لبن سعد (.)134/1
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وكــذل كــان مولــد إبـراهي ســبباا أاثر يف زوجــا :النـ  غــء مل تقــف أثرهــا
عند هذه اإلجااب :ا افية بـل تعـداها إىل أكثـر منهـا ،وتـرا يف اتريـخ النـ ،
ويف اتريخ اإلسالم من األثر ما نزل به لاي :تتلى على مر الدهور(.)1
تلـ ـ ه ــي اآلاي :الة ـ ـ م ــن س ــور التح ــرمي ،وع ــرف ه ــذا احل ــدث ا ل ــل
بـ«قية التحرمي».
قصة التحري والدروس املستفادة منها
بعــد هــذا العــرأل الــذي بينــت فيــه التــروف احمليطــة بقيــة التحــرمي واألســبا
األجلــرى الــيت ســبقتها يف البيــت النبــوي لبــد ين مــن ســرد أحــداث قيــة التحــرمي،
وسوف أتناوهلا بشيء من التفيـيل ألمهيتهـا يف بيـان مالمـح احليـا الزوجيـة للنـ
 ،وأسـ ــلوبه يف إدار األزمـ ــا ،:وح ـ ــل املشـ ــيكال ،:وس ـ ــييكون ذل ـ ـ يف س ـ ــبع
فقرا:؛ وهي
أوال :اآلاي :الوارد يف قية التحرمي مع تفسءها على جهة اإلمجال.
ً

اثنيًا :سبب قية التحرمي.

اثلثًا :من قال بذل من العلةاء.

( )1انتر يف كل ما تقدم كتا «حيا حمةد»  لذستاذ حسني هييكل  ،446بتيرف وزايد ،
مثال
كثءا ما يستشهد ابألجلبار الواهية من غء بيان هلا ،ومنها ا
مع اإلشار إىل أن املؤلف رمحه هللا ا
شبها» وذل عندما سأهلا رسول هللا
استشهاده مبا جاء عن عائشة ألا قالت «ما أرى بين وبينه ا
 عن وجه الشبه بينه وبني ولده احلبيب إبراهي وهي قية منيكر  ،رواها احلاك يف «مستدركه»
 ،39/4ويف سندها سليةان بن أرق قال عنه البخاري تركوه ،وانتر يف بيان حاله «هذيب
اليكةال» للةزي .353/11
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ابعا :األحاديث النبوية الوارد يف قية التحرمي.
رً

خامسا نتائيب دراسة حديث ابن عباس عن عةر ،وإثبا :أن اعتزاله نساءه
ً
كان بعد قية التحرمي.
سادسا :الراجح يف سبب نزول لاي :التحرمي ،هو حترميه مارية.
ً
سابعا :الدروس املستفاد من قية التحرمي.
ً
***
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أوال :اْلايت الواردة ِف قصة التحري:
ً
يب ل حترم ما أح يل ي
اَّلل لك توبوتغوي مرضواة
بس هللا الرمحن الـرحي {اي أياوها الن ا

اَّلل لكووم حتليووة أميووانكم و ي
اَّلل فووور رحوويم * قوود ف وورض ي
أزواجووك و ي
اَّلل موووالكم وهووو

أزواجه حديثًا فول يما نوبي ت به وأاهره ي
اَّلل

يب إَل بوع
العليم احلكيم * وإذ أس ير الن ا
عليووه عو يرف بوعضووه وأعوورض عوون بوعو م فول يمووا نوبي هووا بووه قالووت موون أنوبو ك هووذا قووال
نوبي ين العليم اخلبي * إن توتوِب إَل ي
اَّلل فوقد صوغت قولوبكموا وإن تظواهرا عليوه فوا ين
ي
اَّلل هوو مووواله وجبيول وصووالح المووؤمني والمالئكوة بوعوود ذلووك اهوي * عسووى رباووه
وات اتئب و م
وات قانت و م
ات مؤمن و م
إن طليقكو و ين أن يوبدل ووه أزواج ووا خيو وورا م وونك ين مس وولم م
وات
ً
ً
ات ثويب م
ات سائح م
عابد م
ات وأبك ًارا} [التحرمي].

وب ل حتورم موا أحو يل ي
اَّلل لوك}:
 -التفسي اإللياب هلا{ -1 :اي أياوهوا الني ا

اجلتلــف يف ســبب التحــرمي هــل هــو حترميــه  ماريــة كةــا ذهــب إىل ذل ـ أكثــر
املفسرين ورجحه احلافظ ابن حجر ،أم هو حترميه شر العسل على جلـالف بـني
العلةاء يف ذل  ،والراجح عندي هو حترميه مارية كةا سيأيت بيانـه ومعـى التحـرمي

هنا المتناا{ -2.قد فورض ي
اَّلل لكم حتليوة أميوانكم} :أي شـرا ليكـ حتليـل
أميانيك  ،وقد بني ليك ذل يف سور املائد  ،وحتلة أصلها حتللـة فأدغةـت الـالم
يف الــالم .فيكــأن اليةــني عقــد ،واليكفــار حــل؛ أللـا حتــل للحــالف مــا حرمــه علــى
نفسه.
يب إَل بوع
{ -3وإذ أس ير الن ا

أزواجه حديثًا} :قال أكثر املفسرين هي

حفية ،واحلديث هو حترمي مارية وهو الراجح ،أو شر العسل.
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 {فول يما نوبي ها به} :أي أجلرب :به غءها. {وأاه ووره ياَّلل علي ووه} أي أطل ــع هللا نبي ــه عل ــى ذل ـ الواق ــع منه ــا م ــن
اإلجلبار ل ءها.

{ -4إن توت وووِب إَل ي
اَّلل} :الط ــا لعائش ــة وحفي ــة{ -.فوق وود ص ووغت

قولوبكما}« :ص ت» ،مبعى عدلت ومالت عن احلق ،وهو ألةا أحبتا ما كره
رسـ ــول هللا  وهـ ــو إفشـ ــاء السـ ــر ،وقيـ ــل املعـ ــى إن تتـ ــواب إىل هللا فقـ ــد مال ـ ــت

قلوبيكةـا إىل التوبـة{ -.وإن تظواهرا عليوه} :أي تتتـاهرا ،واملـراد ابلتتـاهر

التعاضد والتعاون.
واملعى فإن تتعاوان عليـه صـلى هللا عليـه وللـه وسـل مبـا يسـوؤه مـن اإلفـراط يف
ال ــء وإفشــاء ســره ،فــإن هللا هــو مــوله وجربيــل وصــاحل املــؤمنني ،واملالئيكــة بعــد
ذل ظهء.
{ -5عسووى رباووه إن طليقك و ين} عســى يف كالمــه تعــاىل للوجــو  ،ليكــن

الوجو هنا إوا هو بعد حتقق الشرط ،وتقدير ذلـ إن طلقيكـن فعسـى ربـه أن
جلءا منيكن ،وقد عل هللا سـبحانه أنـه ل يطلقهـن ،وليكـن أجلـرب عـن
يبدله أزو ا
اجا ا
جلءا منهن ختوي افا هلن(.)1
قدرته على أنه إن وقع منه الطالق أبدله ا
(« )1فتح القدير» للشوكاين ( .)249/5و«رود املعاين» لآللوسي ( .)157/28وما ذكرته تفسء
إمجاين هلذه اآلاي ،:وأما التفييل فإن البحث قد تيكفل بذل  ،لسيةا الدروس املستفاد من قية
التحرمي.
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اثنيًا :سبب قصة التحري:

يومــا إىل بيــت أبيهــا ،فأرســل النـ  إىل جاريتــه،
حــدث أن ذهبــت حفيــة ا
فتلت معه يف بيت حفية ،فلةا رجعت ووجد :عنده ماريـة قالـت اي نـ هللا
إين شــياا إىل أحــد مــن أزواجـ مبثلــه يف يــومي( ،)1ويف دوري ،وعلــى
لقــد ج ــت َّ
فراشــي ،قــال أل ترضــني أن أحرمهــا فــال أقرهبــا؟ قالــت بلــى فحرمهــا وقــال ل
تذكري ذلـ ألحـد .فذكرتـه لعائشـة ،)2(»...وكانـت عائشـة وحفيـة متتـاهرتني
على نساء النـ  ،فانطلقـت حفيـة إىل عائشـة ،فقالـت هلـا أبشـري إن النـ
وب ل حتوورم مووا
 حــرم عليــه وليدتــه ،فــأظهره هللا عليــه ،وأنــزل هللا {اي أياوهووا النيو ا
أح يل ي
اَّلل لك}(.)3

«فــاعتزل رســول هللا  نســاءه مــن أجــل ذلـ احلــديث ،حــني أفشــته حفيــة
شهرا ،من
إىل عائشة ،ا
تسعا وعشرين ليلة ،وكان قد قال «ما أان بداجلل عليهن ا
شد موجدته عليهن حني عاتبه هللا.»...
( )1أي يوم حفية ،وهي هيكذا يف الروااي :اليت جاء :عن عرو بن الزبء ،وحمةد بن جبء بن
مطع  ،والقاس بن حمةد ،كةا يف طبقا :ابن سعد (.)187/8
أيضا ،وهي رواية
وجاء يف رواية شعبة عن ابن عباس ألا جاءها يف يوم عائشة ،كةا يف الطبقا :ا
ضعيفة لضعف شعبة موىل ابن عباس ،كةا يف «حترير التقريب» ( ،)115/2واعتةدها ابن ا وزي يف
تفسءه «زاد املسء» (.)353/8
( )2أجلرجه الطربي يف «تفسءه» ( ،)149/12من رواية حمةد ابن إسحاق عن الزهري عن عبيدهللا
بن عبد هللا عن ابن عباس عن عةر.
( )3أجلرجه ابن سعد يف «الطبقا :اليكربى» ( ،)187/8عن عرو بن الزبء ،وستأيت الروااي:
اليحيحة اليت تؤيد ذل .
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ـهرا مـن شـد موجدتـه
ويف رواية أجلرى «وكـان أقسـ أن ل يـدجللن علـيهن ش ا
علــيهن حــىت عاتبــه هللا عــز وجــل» فهــل اي تــرى كــان اعت ـزال رســول هللا صــلى هللا
عليه ولله وسل قبل نزول لاي :العتا يف سور التحرمي أم بعده؟
يفه ـ مــن قولــه « ...حــني عاتبــه هللا»( ،)1يف الروايــة األوىل أن اعتزالــه كــان
بعد نزول لاي :العتا .
ويفهـ ـ م ــن قول ــه « ..ح ــىت عاتب ــه هللا ع ــز وج ــل»( ،)2يف الرواي ــة الثاني ــة أن
اعتزاله كان قبل نزول لاي :العتا .
والراجح عنـدي أن اعتزالـه صـلى هللا عليـه وللـه وسـل كـان بعـد أن أطلعـه هللا
على إفشـاء احلـديث مـن حفيـة ،وأن نـزول اآلاي :كـان بعـد اعتزالـه  ،تعلي اقـا
علــى احلادثــة كلهــا ،يــدل علــى ذلـ اآلاي :الــيت ورد :يف ســور التحــرمي ،ومنهــا
يب إَل بوع
قوله تعـاىل {وإذ أس ير الن ا

أزواجه حوديثًا فول يموا نوبيو ت بوه وأاهوره

ي
اَّلل عليووه} فاآليــة حتيكــي قيــة إطــالا هللا لــه علــى احلــديث ،فالبــد أن ييكــون

متأجلرا.
نزوهلا ا
وقــد يقــال هنــا هــل جلــرج الن ـ  يف تيــرفه املــذكور مــع جاريتــه ماريــة عــن
العــدل يف القسـ بــني أزواجــه ،حــىت اضــطر إىل حتــرمي ماريــة إرضــاءا لزوجــه اليكرميــة
حفية بنت عةر  ؟
وا ـوا أن الن ـ صــلى هللا عليــه وللــه وســل يف تيــرفه املــذكور مل خيــرج عــن
الع ــدل يف القس ـ ب ــني أزواج ــه ،ودجلول ــه عل ــى نس ــائه ،وطواف ــه عل ــيهن يف النه ــار

( )1أجلرجه البخاري (.)5191
( )2رواه أمحد ( ،)222ومسل من طريق معةر (.)34( )1479
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أمر معروف مـن سـءته يف حياتـه الزوجيـة ،يـدل عليـه مـا جـاء عـن عائشـة قالـت
«ك ــان رس ــول هللا ص ــلى هللا علي ــه ولل ــه وس ــل ل يفض ــل بعض ــنا عل ــى بعـ ـ يف
مجيعا ،فيدنو من كل
القس من ميكثه عندان ،وكان قل يوم إل وهو يطوف عليناا ا
امرأ من غء مسـي  ،حـىت يبلـإ إىل الـيت هـو يومهـا فيبيـت عنـدها ،)1(»...وإوـا
تيرفه املذكور من كرمي أجلالقه يف تعامله مع زوجاته ،أما فيةا يتعلـق ابألمـة فإنـه
ل قس على الرجـل يف ملـ ميينـه ،فةـن كـان لـه نسـاء وإمـاء ،فلـه الـدجلول علـى
اإلمــاء كيــف يشــاء ،والســتةتاا هبــن إن شــاء كالنســاء ،وإن شــاء أقــل ،وإن شــاء
أكثــر .قــال ابــن قدامـة رمحــه هللا «وقــد كــان للنـ  ماريــة القبطيــة ،ورحيانــة فلـ
ييكن يقس هلةا»(.)2

***

( )1رواه أبو داود ( ،)2135كتا النيكاد ،اب القس بني النساء.
( )2انتر «امل ين» ( )36/7فةا بعدها.
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اثلثًا :من قال بذلك من العلماء:

وممــن قــال هبــذا القــول بيــور عامــة مــن العلةــاء عائشــة ،وأم ســلةة ،وعةــر،
وابــن عةــر ،وابــن عبــاس ،وأنـ  ،وأبــو هريــر  ،وزيــد بــن أســل  ،وقتــاد  ،والشــع ،
واحلسن البيري ،وعبـد الـرمحن بـن زيـد بـن أسـل  ،والضـحاا بـن مـزاح  ،وسـعيد
ابــن جبــء ،وجماهــد ،وعطــاء ،ومســروق ،ومقاتــل ،وحمةــد ابــن جبــء بــن مطع ـ ،
واألكثرون ،وذكره عامة املفسرين ،وهو قول أكثره (.)1
( )1انتر «الطبقا :اليكربى» لبن سعد ( ،)188 - 182/8ومل يذكر غءه ،وتفسء الطربي
( ،)155 - 147/12وهو وإن جوز أن ييكون كل من حترميه  مارية ،وشربه العسل سبباا للنزول،
ليكن توسعه يف إيراد الروااي :اليكثء عن اليحابة والتابعني مشعر ننه يرجح هذا القول.
مجيعا
و«أحيكام القرلن» أليب بيكر أمحد الرازي ا يا ( ،)694/3وقال وجائز أن ييكون األمران ا
قد كاان من حترمي مارية ،وحترمي العسل ،إل أن األظهر أنه حرم مارية ،وأن اآلية فيها نزلت ،ألنه قال
تبت ي مرضا :أزواج  ،ولي يف ترا شر العسل رضا أزواجه ،ويف ترا قر مارية رضاهن.
و«معامل التنزيل» للب وي ( ،)362/4وفيه ،وقال املفسرون .»...و«احملرر الوجيز» لبن عطية
األندلسي ( ،)513/4وقال والقول األول  -أن اآلية نزلت بسبب مارية  -أصح وأوضح ،وعليه
تفقه الناس يف اآلية.
و«أحيكام القرلن» لبن العريب ( ،) 293/4وقال وأما من روى أنه حرم مارية فهو أمثل يف السند،
مرسال ،ورجح شر العسل.
وأقر إىل املعى ،ليكنه مل يدون يف صحيح ،ول عدل انقله ،أما إنه روي ا
ميرحا بنقله ،وليكنه قال
انقال قوله  -اإلمام القرط يف تفسءه ()118/9
واتبعه على ذل  -ا
ا
أيضا قلت أكثر املفسرين على أن اآلية نزلت يف حفية ملا جلال الن  يف بيتها جباريته.
ا

=
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ورجحه من احملدثني احلافظ ابن حجر(.)1
***

=

و«زاد املسء» لبن ا وزي ( ،)253/8وقال وإىل هذا املعى ذهب سعيد بن جبء وجماهد وعطاء
والشع .
و«التفسء اليكبء» لفخر الدين الرازي ( ،)41/15وقد ذكره من غء ترجيح ،وليكن توسعه يف نقل
األقوال ،وذكر األحيكام املستنبطة منه مشعر برجيحه.
وابن كثء يف تفسءه ( ،)455/4ورجح القول الثاين على الرغ من أنه توسع يف الستدلل للقول
األول.
و«الدر املنثور» للسيوطي وقد ذكر مجيع األحاديث واآلاثر الوارد يف كل األقوال.
و«فتح القدير» للشوكاين ( ) 355/5ورجح القولني قال فهذان سببان صحيحان لنزول اآلية.
و«رود املعاين» لآللوسي ( ،)146/28وقال «املشهور ألا مارية »....قال «إن تفسء اآلية
على هذه األجلبار أظهر من تفسءها على حديث العسل ،ليكن حديثه أصح ،وا ةع بني األجلبار مما
ل ييكاد يتأتى ،»...و«التالل» لسيد قطب ( ،)3614/6وقال «وكال الروايتني مييكن أن ييكون،
ورمبا كانت هذه الثانية  -أي حترمي مارية  -أقر إىل جو النيو .»...
( )1كةا يف «فتح الباري» ( ،)251/9وقال «الراجح من األقوال كلها قية مارية لجلتيا
عائشة وحفية هبا ،خبالف العسل فإنه اجتةع يف مجاعة منهن.»...
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ابعا :األحاديث النبوية الواردة ِف قصة التحري:
رً

 -1حديث عائشة قالت لىل رسـول هللا  مـن نسـائه وحـرم ،فجعـل احلـرام
حالل وجعل يف اليةني كفار »( -2.)1حديث أن أن الن  كانت له أمة
ا
يطؤهــا ،فل ـ تــزل بــه عائشــة وحفيــة حــىت جعلهــا علــى نفســه حر اامــا ،فــأنزل هللا

يب ل حترم ما أح يل ي
اَّلل لك} إىل لجلر اآلية(.)2
هذه اآلية {اي أياوها الن ا

 -3حــديث ابــن عةــر ،عــن عةــر قــال قــال الن ـ  حلفيــة «ال َت ووبي

أح ًدا ،وإن أم إبراهيم علي حرام» فقالت أحتـرم مـا أحـل هللا لـ ؟ قـال فـوهللا

ل أقرهب ـ ــا ،ق ـ ــال فل ـ ـ يقرهب ـ ــا ح ـ ــىت أجل ـ ــرب :عائش ـ ــة ،ق ـ ــال ف ـ ــأنزل هللا {ق و وود

مرسال ،وقال عن الرواية
متيال ا
( )1أجلرجه الرمذي ( )1251الطالق ،اب ما جاء يف اإليالء ا
املرسلة أصح .وابن ماجه ( )2572يف الطالق ،اب احلرام ،واللفظ هلةا.
والطربي يف تفسءه ( ،)148/12ولفته لىل رسول هللا  وحرم ،فأمر ابإليالء بيكفار  ،وقيل له يف
التحرمي «مل حترم ما أحل هللا ل » .ورجاله ثقا ،:كةا قال احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري»
(.)285/9
( )2أجلرجه النسائي ( ،)3959واحلاك ( ،)493/2وصححه ووافقه الذه  .وابن مردويه وانتر
تفسء ابن كثء ( ،)455/4و«الدر املنثور» للسيوطي ( .)214/8وصحح احلافظ ابن حجر إسناده
يف «فتح الباري» ( )288/9قال «وهذا أصح طرق هذا السبب ،وله شاهد مرسل أجلرجه الطربي
 ( - )147/12بسند صحيح ،عن زيد بن أسل التابعي الشهء ،قال أصا رسول هللا  أمإبراهي يف بيت بع نسائه.
يب ل
فقالت اي رسول هللا يف بييت ،وعلى فراشي! فجعلها عليه حر ااما ،فأنزل هللا اآلية {اي أيواها الن ا

حترم ما أح يل ي
اَّلل لك}».
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فورض ي
اَّلل لكم حتلية ميانكم}(.)1
يب ل حترم} اآلية يف
 -4حديث ابن عباس  قال نزلت {اي أياوها الن ا

سريته(.)2
()3
 -5حديث أيب هرير
ونيــه طويــل ،وفيــه تي ـريح نن ســبب النــزول يف ليــة التحــرمي هــو حترميــه 
مارية.
بعضا(.)4
قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا وهذه طرق يقوي بعضها ا
()5
 -6حديث ابن عباس عن عةر

( )1أجلرج ه اهليث بن كليب يف مسنده قال حدثنا أبو قالبة عبد املل الرقاشي ،حدثنا مسل بن
إبراهي  ،حدثنا جرير بن حازم ،عن أيو عن انفع عن ابن عةر عن عةر »...قال احلافظ ابن كثء يف
تفسءه ( ) 456/4وهذا إسناد صحيح ،ومل خيرجه أحد من أصحا اليكتب الستة ،وقد اجلتاره
أيضا السيوطي يف «الدر املنثور» (.)216/8
احلافظ الضياء املقدسي يف كتابه املستخرج ،وذكر ا
( )2قال السيوطي يف «الدر املنثور» ( )214/8أجلرجه الرمذي والطرباين بسند حسن صحيح.
( )3أجلرجه الطرباين يف «معجةه األوسط» برق ( )13/3( )2316وذكره السيوطي يف «الدر
املنثور» ( ،)216/8ويف «لبا النقول يف أسبا النزول»  ،199وقال سنده ضعيف.
(« )4فتح الباري» ( )54/11عند شرد احلديث رق (.)4912
( )5أجلرجه أمحد ( ،)222ومسل ( ،)34( )1479والرمذي ( ،)2318وقال حديث حسن
صحيح ،وقد روي عن غء وجه عن ابن عباس .وابن حبان ( ،)4268والبيهقي يف سننه ()35/7
من طريق معةر بن راشد.
وأجلرجه البخاري ( ،)2468يف كتا املتامل ،اب ال رفة والعلية املشرفة من طريق

=
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ع قيل بن جلالد ،وشعيب بن أيب محز  ،وحمةد بن إسحاق) عن الزهري عن عبيد هللا ابن عبد هللا بن

أيب ثور مع مالحتة أن رواية حمةد ابن إسحاق صرحت نن سبب التحرمي ،هو حترميه  مارية.
وأجلرجه البخاري ( ،) 4913يف تفسء اب تبت ي مرضا أزواج  ،ومسل ( )31( )1479يف
خمتيرا إىل
الطالق ،اب يف اإليالء واعتزال النساء وختيءهن من طريق سليةان بن بالل،ليكنه جاء
ا
شهرا ،ول
قوله «أما ترضى أن تيكون هل الدنيا ولنا اآلجلر » ومل تذكر فيه قية اعتزاله  نساءه ا
حادثة التخيء عن عائشة.
أيضا ( ،)4915( ،)4914يف التفسء ،اب «وإذ أسر الن » واب «قوله إن
وأجلرجه البخاري ا
تتواب.»...
خمتيرا جدا إىل قوله مها
ومسل ( )33( )1479يف الطالق من طريق سفيان بن عيينة ليكنه جاء
ا
عائشة وحفية.
ومسل ( )32( )1479من طريق محاد بن سلةة
وأجلرجه البخاري ( ) 5843يف اللباس من طريق محاد بن زيد ليكنه خمتير على حمل الشاهد منه،
تسعا وعشرين ليلة نزل.
وزاد فيه فلبث ا
أربعته (سليةان بن بالل ،وسفيان بن عيينة ،محاد بن سلةة ،ومحاد بن زيد) عن عبيد ابن حني.

وأجلرجه مسل ( ،)35( )1479يف كتا الطالق ،اب يف اإليالء واعتزال النساء وختيءهن،
خمتيرا ،وأبو يعلى يف مسنده ( )149/1برق
والطربي يف تفسءه سور التحرمي ()152/12
ا
مطول من طريق مساك بن الوليد:
( ،)164ا
وأجلرجه الطرباين يف «معجةه األوسط» ( )8764من طريق مطلب بن شعيب قال ثنا عبد هللا بن
صاحل ،حدثنا الليث ،حدثين جلالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن يزيد :وقال الطرباين مل يرو

هذا احلديث عن يزيد بن رومان إل سعيد بن أيب هالل ،ول عن سعيد إل جلالد بن يزيد ،تفرد به
الليث.
وقال السيوطي يف «لبا النقول» « 255وسنده صحيح وله شاهد يف اليحيحني».

=
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وهــو حــديث طويــل ،وفيــه تفيــيال :مهةــة عــن حادثــة التحــرمي ،وقــد قةــت
ـول اتر  ،وخمتي ـ اـرا اتر
بتخر ــه م ــن كت ــب احل ــديث النب ــوي ،إذ ق ــد ورد فيه ــا مط ـ ا
أجلــرى ،ونتـ اـرا للتشــابه اليكبــء بــني رواايتــه فقــد اجلــر :منهــا بعـ الــروااي :الــيت
تيــور حادثــة التحــرمي أمت تيــوير ،مــع التأكيــد علــى الــروااي :الــيت فيهــا تي ـريح
بســبب نــزول ليــة التحــرمي وهــو حترميــه صــلى هللا عليــه وللــه وســل جاريتــه ماريــة،
وأما ابقي الروااي :فستجد احلديث عن مواضعها يف احلاشية
أ -رواية أمحد والبخاري ومسلم:
ييــا علــى أن أســأل عةــر بــن الطــا عــن
عــن ابــن عبــاس ،قــال مل أزل حر ا

املرأتني من أزواج الن  اللتني قال هللا تعاىل {إن توتوِب إَل ي
اَّلل فوقود صوغت
قولوبكمووا} [التحــرمي  ،]4حــىت حــيب عةــر وحججــت معــه ،فلةــا كنــا بــبع

فتربز أاتين ،فسيكبت على يديه
الطريق عدل عةر وعدلت معه ابإلداو َّ ،
فتوضــأ ،فقلــت اي أمــء املــؤمنني ،مــن املـرأاتن مــن أزواج النـ  اللتــان ،قــال

=

ويالحظ على هذه الرواية ألا مجعت يف سياق واحد بني ثالث حوادث ،أعين قية حترمية شر
العسل ،وقية حترميه  مارية ،وقية التخيء ،ولي فيها تيريح نن سور التحرمي نزلت بسبب
شر العسل ،كل ما يف األمر أنه بعد أن ذكر فيها قية حترميه شر العسل ابتدأ احلديث عن قية
حترمي مارية بقوله « ...حىت إذا كان يوم حفية قالت اي رسول هللا إن ين حاجة إىل أيب »...إىل
لجلر ما ورد من قية حترميه مارية ،مع التيريح نلا كانت سبب النزول.
تيرا من طريق علي بن
وأجلرجه الدارقطين يف «سننه» ( )45/4والطربي يف تفسءه ( )162/14خم ا
احلسي مخسته (عبيد هللا بن عبد هللا بن أيب ثور ،وعبيد بن حنني ،وياا بن الوليد احلنفي ،ويزيد
بن رومان ،وعلي بن احلسني) عن ابن عباس عن عةر رضي هللا عنه  .مع مالحتة أن رواييت يزيد
بن رومان وعلي بن احلسني فيهةا تيريح بسبب النزول ،وأنه حترمي مارية.
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هللا تعــاىل {إن توتوووِب إَل ي
اَّلل فوقوود صووغت قولوبكمووا}؟ فقــال عةــر واعجباـا

ل اي ابن عباس!  -قال الزهري كره وهللا ما سأله عنـه ومل ييكتةـه عنـه  -قـال
هي حفية وعائشة.
قوما ن لب النساء ،فلةا
قال أجلذ يسوق احلديث ،قال كنا معشر قريا ا
قومــا ت لــبه نســاؤه  ،فطف ـق نســاؤان يــتعلةن مــن نســائه ،
قــدمنا املدينــة وجــدان ا

يومــا علــى امـرأيت
قـال وكــان منــزين يف بــين أميــة بــن زيــد ابلعـواين ،قــال فت ضــبت ا
فإذا هي تراجعين ،فأنيكر :أن تراجعين ،فقالت ما تنيكر أن أراجع  ،فـوهللا إن
أزواج الن ـ ـ  لءاجعنـ ــه ،وهج ــره إح ــداهن اليـ ــوم إىل اللي ــل .ق ــال فانطلق ــت،
ف ــدجللت عل ــى حفي ــة ،فقل ــت أتـ ـراجعني رس ــول هللا ؟ قال ــت نعـ ـ  ،قل ــت
وهجــره إحــداكن اليــوم إىل الليــل؟ قالــت نع ـ  .قلــت قــد جلــا مــن فعــل ذل ـ
مــنيكن وجلســر ،أفتــأمن إحــداكن أن ي ضــب هللا عليهــا ل ضــب رسـوله ،فــإذا هــي
قد هليكت؟ ل تراجعي رسول هللا  ،ول تسأليه شياا ،وسليين ما بدا لـ  ،ول
ـب إىل رسـ ــول هللا  من ـ ـ ؛ يريـ ــد
ي رن ـ ـ أن كانـ ــت جارت ـ ـ هـ ــي أوس ـ ـ وأحـ ـ َّ
عائشة .قال وكان ين جـار مـن األنيـار ،وكنـا نتنـاو النـزول إىل رسـول هللا 
يومــا فيــأتيين خبــرب الــوحي وغــءه ،ولتيــه مبثــل ذل ـ  ،قــال وكنــا
يومــا ،وأنــزل ا
فينــزل ا

نتح ــدث أن غس ــان تـنع ـ ـل الي ــل لت ــزوان ،فن ــزل ص ــاح ا
يوم ــا ،أاتين عش ــاءا
فضــر ابيب ،انداين فخرجــت إليــه ،فقــال حــدث أمــر عتــي  .فقلــت ومــاذا،
أجـ ــاء :غسـ ــان؟ قـ ــال ل ،ب ـ ــل أعت ـ ـ مـ ــن ذل ـ ـ  ،وأطـ ــول( ،)1طلـ ــق الرس ـ ــول
نساءه ،فقلت قد جلابت حفية وجلسر ،:قد كنت أظن هذا كائناا.

( )1يف رواية البخاري ( )5191وأهول.
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حــىت إذا صــليت اليــبح شــدد :علــي ثيــايب ،نزلــت فــدجللت علــى حفيــة
وهـي تبيكـي ،فقلـت أطلقيكـن رســول هللا ؟ فقالـت ل أدري ،هـو هـذا معتــزل
غالمـا لـه أســود فقلـت اسـتأذن لعةـر ،فـدجلل ال ــالم
يف هـذه املشـربة ،فأتيـت ا
جلرج إين ،فقال قد ذكرت له فيـةت ،فانطلقـت حـىت أتيـت املنـرب ،فـإذا عنـده
ـيال غلبــين مــا أجــد ،فأتيــت ال ــالم
ره ـط جلــوس يبيكــي بعضــه  ،فجلســت قلـ ا
فقلت استأذن لعةر.
فدجلل جلرج علي ،فقال قد ذكرت له فيةت.
فخرجت فجلست إىل املنرب غلبين ما أجد ،فأتيت ال الم ،فقلت اسـتأذن
لعةر.
ـدبرا ،فـإذا ال ـالم
فدجلل جلرج إين ،فقال قد ذكرت له فيةت ،فوليـت م ا
يدعوين فقال ادجلل ،فقد أذن ل  .فدجللت فسلةت على رسول هللا  ،فـإذا
هــو متيك ـ علــى رمــل حيــء  -وحــدثناه يعقــو يف حــديث صــاحل قــال رم ـال
حيــء( - )1قــد أثـَّر يف جنبــه ،فقلــت أطلقــت اي رســول الــه نســاءا؟ فرفــع رأســه

قومـا
إين وقال «ال» فقلت هللا أكرب ،لو رأيتنا اي رسول هللا ،وكنا معشـر قـريا ا

قومــا ت لــبه نســاؤه  ،فطفــق نســاؤان
ن لــب النســاء ،فلةــا قــدمنا املدينــة وجــدان ا
يومــا فــإذا هــي تـراجعين ،فــأنيكر :أن
يــتعلةن مــن نســائه  ،فت ضــبت علــى امـرأيت ا
تراجعين ،فقالت ما تنيكر أن أراجعـ ؟ فـوهللا إن أزواج رسـول هللا  لءاجعنـه،
وهجره إحداهن اليوم إىل الليل.
فقلــت قــد جلــا مــن فعــل ذلـ مــنهن وجلســر ،أفتــأمن إحــداهن أن ي ضــب

( )1الرمال مجع رمل ،واملراد منه السرير الذي نسيب وجهه ابلسعف ،ومل ييكن على السرير وطاءا
سوى احليء .وانتر «النهاية» لبن األثء ماد «رمل».
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فتبس ـ رس ــول هللا 
هللا عليهــا ل ض ــب رس ــول هللا  ،ف ــإذا ه ــي ق ــد هليك ــت؟ َّ
فقلت اي رسول هللا ،فدجللت علـى حفيـة ،فقلـت ل ي ـرا أن كانـت جارتـ
فتبس ـ أجلــرى ،فقلــت أســتأن اي
هــي أوس ـ وأحــب إىل رســول هللا  من ـ َّ .

رسول هللا؟ قال «نعم» ،فجلست ،فرفعت رأسي يف البيت ،فوهللا ما رأيـت فيـه

شياا يرد البير إل أهبة( )1ثالثة.
يوسع على أمت  ،فقد وسـع علـى فـارس والـروم،
فقلت ادا اي رسول هللا أن َّ

جالسا ،قـال «أِف شك أنت اي ابون اخلطواب؟
وه ل يعبدون هللا ،فاستوى ا
أولئك قوم عجلت هلم طيباهتم ِف احلياة الودنيا» ،فقلـت اسـت فر ين اي رسـول

هللا.
ـهرا مـن شـد موجدتـه علـيهن ،حـىت عاتبـه
وكـان أقسـ أن ل يـدجلل علـيهن ش ا
هللا عز وجل(.)2
يف رواي ــة البخ ــاري ف ــاعتزل النـ ـ  م ــن أج ــل ذلـ ـ احل ــديث ح ــني أفش ــته

وهرا» ،مــن شــد
حفيــة إىل عائشــة ،وكــان قــد قــال «مووا أان بووداخل علوويهن شو ً
موجدته عليهن حني عاتبه هللا(.)3
أيضــا مســل ( ،)4والرمــذي( ،)1وابــن حبــان( ،)2والبيقهــي( ،)3ليكــنه
وأجلرجــه ا

( )1واألهبة ا لود قبل الداب « .النهاية» ماد أهب.
وقال احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري»  625/11من طبعة دار أيب حيان «والذي يتهر أن املراد
به هنا جلد شرا يف دب ه ،ومل ييكةل لقوله يف رواية ياا بن الوليد  -يف صحيح مسل « -فإذا أفيق
معلق» واألفيق بوزن عتي  ،ا لد الذي مل يت دابغه».
( )2أجلرجه أمحد (.)222
( )3أجلرجه البخاري (.)2468
(.)34( )1479( )4
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زادوا على رواية أمحد املتقدمة اآليت
فلةـا مضــى تســع وعشــرون،
قــال الزهــري فــأجلربين عــرو عــن عائشــة ،قالــت َّ
دجل ــل عل ــي رس ــول هللا  ب ــدأ يب ،فقل ــت اي رس ــول هللا إن ـ ـ أقس ــةت أن ل
ـهرا ،وإنـ ـ دجلل ــت تس ـ اـعا وعشـ ـرين ،أع ــدهن ،فق ــال « إن
ت ــدجلل علين ــا ش ـ ا
الشهر تسع وعشرون»(.)4

=

( )2318( )1وقال حديث حسن صحيح.
(.)4268( )2
(.)35/7( )3
أمرا فال علي
( )4وفيه ا
أيضا قية التخيء ،وجاء التعبء عنها بقوله « قال اي عائشة إين ذاكر ل ا
يب قل ألزواجك} حىت بلإ
أن ل تعجلي فيه حىت تستأمري أبوي  ،قرأ علي اآلية {اي أيواها الن ا

يما} [األحزا
{أج ًرا عظ ً
بفراقه .قالت فقلت أو يف هذا أستأمر أبوي؟ فإين أريد هللا ورسوله والدار اآلجلر » ،وفيه إهبام نن
قية التخيء وقعت بعد قية التحرمي مباشر  .وا وا على ذل نن التخيء مل ييكن بعد حادثة
التحرمي ،وإوا كان بعد حادثة طلب النفقة ،وقد نزلت لاي :من سور األحزا تفيل ذل  ،وهي
 ]29 - 28قالت عائشة قد عل وهللا أن أبوي مل ييكوان ليأمراين

نت تردن احلياة ال ادنويا وزينوتوها فوتوعالي أمتعك ين وأسرحك ين
يب قل ألزواجك إن كنو ي
{اي أيواها الن ا
اَّلل ورسوله والديار اْلخرة فا ين ي
نت تردن ي
اَّلل أع يد للمحسنات منك ين أج ًرا
احا لي ًيال * وإن كنو ي
سر ً
يما}  ،وسبب ذل
عظ ً
ذل

إدراج حديث عائشة عن التخيء يف حديث ابن عباس عن عةر ،ومما يؤكد

مطول ،وقد انفرد بع
أن أربعة من روا احلديث قد رووه ا

الروا يف رواية عبيد هللا بن عبد هللا

بن أيب ثور فأحلق حديث التخيء اليت روته السيد عائشة يف لجلر حديث ابن عباس عن
عةر .وسيأيت يف رواية ياا بن الوليد عن ابن عباس يف صحيح مسل أن لية التخيء هي

{عسى رباه إن طليقك ين أن يوبدله} وليست اآليتني من سور األحزا  ،ويؤيد ذل أن لية التخيء
يف سور التحرمي لية واحد  ،فييح قول عائشة وأنزل هللا لية التخيء عليها ،بينةا التخيء يف سور
األحزا ليتان ،وليست لية واحد .

=
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ب -رواية مسلم ِف صحيحه:
وهذا نيها قال ياا حدثين عبد هللا بن عباس ،حدثين عةـر بـن الطـا
ق ــال مل ــا اعت ــز نـ ـ هللا  نس ــاءه ق ــال دجلل ــت املس ــجد ،ف ــإذا الن ــاس ينيكت ــون
ابحلي ـ ـ ــى ،ويقول ـ ـ ــون طل ـ ـ ــق رس ـ ـ ــول هللا  نس ـ ـ ــاءه ،وذلـ ـ ـ ـ قب ـ ـ ــل أن ي ـ ـ ــؤمرن
ابحلج ــا ( ،)1فق ــال عة ــر فقل ــت ألعلة ــن ذلـ ـ الي ــوم .ق ــال ف ــدجللت عل ــى
عائش ــة فقل ــت اي بن ــت أيب بيك ــر ،ق ــد بل ــإ م ــن ش ــأن أن ت ــؤذي رس ــول هللا؟
فقالت ما ين وما ل اي ابن الطا ؟ علي بعيبت ( ،)2قال فدجللت على

حفي ــة بن ــت عة ــر ،فقل ــت هل ــا اي حفي ــة ،أق ــد بل ــإ م ــن ش ــأن أن ت ــؤذي
رسول هللا ؟

=

ويبدو ين أن الذي وقع منه ذل هو اإلمام الزهري ،ولعله يرى أن حادثة التخيء وقعت بعد حادثة
التحرمي ،وعليه ييكون سبب حادثة التخيء هو سبب حادثة التحرمي نفسه ،ليكن فيه إشيكال ،إذ إن
سبب حادثة التخيء معروف ،وهو طلب النفقة ،واآلاي :واألحاديث الوارد فيه تدل على ذل .
أيضا معروف عند العلةاء ،وهو حترمي مارية أو حترمي العسل .وللخروج
كةا أن سبب حادثة التحرمي ا
معا ،لتشابه
من هذا اإلشيكال لبد من القول نن اإلمام الزهري ،رمحه هللا مجع يف روايته بني احلادثتني ا
موضعيهةا ،ومل يقيد أن حادثة التخيء وقعت بعد حادثة التحرمي مباشر  ،وهذا أسل التفاسء ،وين
يف «حادثة التخيء» حبث قد نشر يف جملة األمحدية ،العدد ( )12سنة 1423هـ.
( )1قال احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري» (« )196/9وهو غلط بني ،فإن نزول احلجا كان يف
أول أزواج الن  زينب بنت جحا .»....قلت وقية التحرمي حدثت بعد ذل .
( )2أي علي بوعظ بنت حفية.

األساليب النبوية

157

وهللا لقـد علةــت أن رســول هللا  ل حيبـ  ،ولــول أان لطلقـ رســول هللا 
فبيكت أشد البيكاء ،فقلت هلا أين رسول هللا؟ قالت هو يف جلزانته يف املشربة.
فدجللت فإان أان برابد ،غـالم رسـول هللا  قاع اـدا علـى أسـيكفة املشـربة مـد ال
رجليــه علــى نقــء( )1مــن جلشــب وهــو جــذا يرقــى عليــه رســول هللا  وينحــدر،
فناديــت ،اي رابد اســتأذن ين عنــدا علــى رســول هللا  فنتــر رابد إىل ال رفــة
نتر إين فل يقل شياا .رفعت صويت فقلـت اي رابد ،اسـتأذن ين عنـدا علـى

رســول هللا  ،فــإين أظــن أن رســول هللا ظــن أين ج ــت مــن أجــل حفيــة ،وهللا
ل ن أمرين رسول هللا بضر عنقها ألضربن عنقها ،ورفعت صويت ،فأومـأ إين أن
ارقه ،فدجللت على رسول هللا  ، وهو مضطجع على حيء ،فجلست فـأدىن
عليــه إزاره ،ولــي عليــه غــءه ،وإذا احليــء قــد أثــر يف جنبــه ،فنتــر :ببيــري يف
جلزانــة رســول هللا  فــإذا أان بقبضــة مــن شــعء ُنــو اليــاا ،ومثلهــا قـرظاــا( )2يف
انحية ال رفة ،وإذا أفيق( )3معلق.

قال فابتدر :عيناي ،قال «ما يبكيك اي ابن اخلطاب؟».
قلت اي ن هللا وما ين ل أبيكي؟ وهذا احليء قد أثَّر يف جنب  ،وهذه

جلزانتـ ـ ل أرى فيه ــا إل م ــا أرى ،وذاا قيي ــر وكس ــرى يف الثة ــار واألل ــار،
وأنــت رســول هللا وصــفوته ،وهــذه جلزانتـ ! فقــال «اي ابوون اخلطوواب أال ترضووى
( )1وذكر القاضي أنه «فقء» مبعى مفقور ،مأجلوذ من فقار التهر ،وهو جذا فيه درج.
السل يت به دبإ ا لود .انتر «النهاية» ماد قرظ.
( )2القرظ هو ورق َّ
( )3وهو ا لد الذي مل يت دابغه ،وقيل ما دبإ ب ء القرظ« .النهاية» ماد أفق.
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أن تك ووون لن ووا اْلخ وورة وهل ووم ال وودنيا؟» قل ــت بل ــى ،ق ــال ودجلل ــت علي ــه ح ــني
دجللــت وأان أرى ال ضــب يف وجهــه ،فقلــت اي رســول هللا مــا يشــق علي ـ مــن
ش ــأن النس ــاء؟ ف ــإن كن ــت طلق ــتهن ،ف ــإن هللا تع ــاىل مع ـ ـ ومالئيكت ــه ،وجربي ــل
ومييكائيل ،وأان وأبو بيكر واملؤمنون مع  ،وقلةـا تيكلةـت  -وأمحـد هللا  -بيكـالم
إل رج ــو :أن ييكـ ــون هللا يي ــدق قـ ــوين ال ــذي أق ــول ،ونزلـ ــت ه ــذه اآليـ ــة ،لي ــة
التخيء
اجوا خيو ًورا مونك ين}{ ،وإن تظواهرا
{عسى رباه إن طليقك ين أن يوبدله أزو ً
علي ووه ف ووا ين ي
اَّلل ه ووو م ووواله وجبي وول وص ووالح الم ووؤمني والمالئك ووة بوع وود ذل ووك

اهي}.وكانت عائشة بنـت أيب بيكـر ،وحفيـة تتـاهران علـى سـائر نسـاء النـ

 ،فقلت اي رسول هللا ،أطلقتهن؟ قال «ال» قلت اي رسـول هللا إين دجللـت
املسجد واملسلةون ينيكتون ابحليى ،يقولون طلَّق رسـول هللا  نسـاءه ،أفـأنزل
فــأجلربه أن ـ مل تطلقهــن؟ قــال «نعووم إن شووئت» فل ـ أزل أحدثــه حــىت حتســر
ال ضب عن وجهه ،وحىت كشر فضح  ،وكان من أحسن الناس ث ارا.
نــزل نـ هللا  ونزلــت ،ونزلــت أتشــبث اب ــذا ،ونــزل رســول هللا  كأوــا
ميشي على األرأل ما ميسه بيده ،فقلت اي رسـول هللا إوـا كنـت يف ال رفـة تسـعة
وعشرين ،قـال «إن الشوهر يكوون تس ًوعا وعشورين» فقةـت علـى اب املسـجد
فناديــت نعلــى صــويت مل يطلــق رســول هللا نســاءه ،ونزلــت هــذه اآليــة{ :وإذا

جوواءهم أموور موون األموون أو اخلوووف أذاعوووا بووه ولووو رداوه إَل ال يرسووول وإَل أوب
األمو و و و و وور م و و و و و ونوهم لعلمو و و و و ووه اليو و و و و ووذين يس و و و و و وتونبطونه م و و و و و ونوهم} فيكن ـ ـ ـ ـ ــت أان
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استنبطت ذل األمر ،وأنزل هللا عز وجل لية التخيء(.)1
جو -رواية الطبي ِف تفسيه(:)2

( )1وقد رواها مسل ( ) 35( )1479كتا الطالق ،اب يف اإليالء واعتزال النساء وختيءهن ،وقوله
خمتيرا .قال احلافظ
تعاىل {وإن تظاهرا عليه} ،والطربي يف تفسء سور التحرمي ()152/12
ا
ابن حجر يف «فتح الباري» (« )196/9وقد وقع يف هذه الرواية  -أي رواية عيكرمة بن عةار -
موضع لجلر مشيكل ،وهو قوله يف لجلر احلديث «فنزل رسول هللا ونزلت »...فإن ظاهره أن الن 
يوما ،وسياق
نزل عقب ما جلاطبه عةر ،فيلزم منه أن ييكون عةر ،أتجلر كالمه معه تسعة وعشرين ا
يوما ل يتيكل يف ذل
غءه ظاهر يف أنه تيكل معه يف ذل اليوم ،وكيف ميهل عةر تسعة وعشرين ا
وهو ميرد ننه مل ييرب ساعة يف املسجد حىت يقوم ويرجع إىل ال رفة ويستأذن».
أتويال هلذا اإلشيكال فقال «وليكن أتويل هذا
وليكن رغ أنه استشيكل هذا املوضع إل أنه ذهب ليجد ا
سهل ،وهو أن حيةل قوله «فنزل» أي بعد أن مضت املد  ،ويستفاد منه أنه كان يردد إىل  -الن
 يف تل املد اليت حلف عليها ،فاتفق أنه كان عنده حني إرادته النزول فنزل معه ،جلشي أن
ييكون نسي فذكره كةا ذكرته السيد عائشة».
( ) 149/12( )2قال رمحه هللا حدثنا سعيد بن حيىي ،قال حدثنا أيب ،قال حدثنا حمةد بن
إسحاق عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن أيب ثور ،به.
قلت رجاله ثقا ،:رجال اليحيحني ،سعيد بن حيىي هو األموي ،وأبوه حيىي بن سعيد ،سوى
حمةد بن إسحاق ،فقد قال عنه احلافظ الذه يف «ميزان العتدال» ( ...« )469/3فالذي يتهر
ين أن ابن إسحاق حسن احلديث ،صاحل احلال ،صدوق ،وما انفرد به ففيه نيكار .»...
وقال عنه احلافظ ابن حجر يف «التقريب» « 546إمام امل ازي ،صدوق يدل .»...
قلت ففي هذه الرواية عنعنة ابن إسحاق ،وهو مدل .
ليكن مع وجود املتابعا :والشواهد يرتقي احلديث إىل درجة اليحيح فال تضر العنعنة إن شاء هللا،
وهو مل ينفرد هبذه الرواية ،وكذل تنتفي علة اإلدراج اليت أشار إليها احلافظ

=
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ابن حجر رمحه هللا.
أما الشواهد فقد تقدمت عن كل من عائشة وأن  ،وابن عةر عن عةر ،وأيب هرير  .وأما املتابعا:؛
فهي
 -1ما أجلرجه الطرباين يف «معجةه األوسط» برق ( )8764من طريق يزيد بن رومان عن ابن عباس
عن عةر مبثل هذه الرواية.
 255وسنده صحيح ،وله شاهد يف
قال السيوطي يف «لبا النقول يف أسبا النزول»
اليحيحني .وأقره الشوكاين يف «فتح القدير» (.)251/5
قلت لعله يعين صحيح ل ءه ،وإل فهو ل يرتقي إىل درجة اليحيح ،ألن رجاله ثقا ،:سوى عبد
هللا بن صاحل امليري كاتب الليث فقد وثقه مجاعة ،وضعفه لجلرون ،وقال عنه احلافظ ابن حجر يف
التقريب «صدوق ،كثء ال لط.»....
وعليه فحديثه حسن يف املتابعا ،:وانتر «حترير التقريب» (.)222/2
 -2ما أجلرجه الدارقطين يف «سننه» ( ) 45/4من طريق إسحاق بن حمةد الفروي قال أجلربان عبد
هللا ابن عةر  -وهو العةري  -حدثين أبو النضر موىل عةر بن عبيد هللا ،عن علي بن احلسني عن ابن
شهرا،
عباس عن عةر ،مبثل رواية ابن إسحاق ،وفيه زايد  ،وهي «....فاىل ل يدجلل على نسائه ا
يب ل حترم ما أح يل ي
اَّلل لك} اآلية».
تسعا وعشرين ليلة ،فأنزل هللا {اي أيواها الن ا
فاعتزهلن ا

قال واحلديث بطوله طويل.
ويف سنده عبد هللا بن عةر العةري هو ضعيف كةا قال احلافظ ابن حجر يف «التقريب»
 . 372ليكن يعترب به يف املتابعا :والشواهد ،فقد وثقه يعقو بن شيبة ،وأمحد بن يون  ،والليلي،
وقال العجلي ل نس به ،وقال ابن عدي ل نس به يف رواايته ،صدوق ،واجلتلف فيه قول ابن
معني.
وضعفه غء واحد ،منه البخاري ،وابن املديين ،وحيىي القطان ،والنسائي ،وابن سعد ،والرمذي ،وابن
حبان ،والدارقطين .انتر «حترير التقريب» (.)242/2
أيضا يف سننه ( )42/4من طريق أمحد بن حمةد بن عبد العزيز
 -3ما أجلرجه الدارقطين ا

=
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وهذا نيها
«عــن ابــن عبــاس قــال قلــت لعةــر بــن الطــا  مــن امل ـرأاتن ؟ قــال
ع شــة وحفيــة  ,وكــان بــدء احلــديث يف شــأن أم إب ـراهي القبطيــة  ,أصــاهبا الن ـ
 يف بيــت حفيــة يف يومهــا ،فوجــد :حفيــة ،فقالــت اي نـ هللا لقــد ج ــت
إين ش ــياا م ــا ج ــت إىل أح ــد م ــن أزواجـ ـ مبثل ــه ،يف ي ــومي ،ويف دوري ،وعل ــى
فراش ــي ،ق ــال «أال ترض ووي أن أحرمه ووا ف ووال أقرهب ووا؟» ،قال ــت بل ــى فحرمه ــا،

وقال ل تذكري ذل ألحد ،فذكرته لعائشـة ،فـأظهره هللا عـز وجـل عليـه ،فـأنزل
يب ل حترم ما أح يل ي
اَّلل لك} اآلاي :كلها ،فبل نـا أن نـ هللا
هللا {اي أياوها الن ا

 كفر ميينه ،وأصا جاريته.
ملحواات:

 -1نيــو الــروا األربعــة عــن ابــن عبــاس كانــت عــن حادثــة التحــرمي ،وأن
شهرا كان بعد هذه احلادثة.
اعتزال الن  نساءه ا
 -2روايــة حمةــد بــن إســحاق عــن الزهــري نيــت علــى أن ســبب التحــرمي هــو
حترميــه  ماريــة .وقــد صــحح الباحــث هــذه الروايــة ابملتابعــا :والشـواهد ،فــانتفى
القول إبدراجها( )1ما دام ألا وصلت يف هذه املتابعا :والشواهد.
 -3انفرد بع الروا عن الزهري فأورد حادثة التخيء اليت جاء احلديث

=

قال وجد :يف كتا أيب ،عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن ابن عباس به .مبثل رواية ابن
إسحاق.
( )1أشار إىل اإلدراج احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري» ( )56/11عند شرد احلديث رق
(.)4912
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عنهـا يف لاي :مــن ســور األحـزا عقــب روايـة حادثــة التحــرمي ممــا أشــعر نلــا
وقعت بعدها مباشر  ،وهو جلالف التحقيق.
 -4وضحت رواية ياا بن الوليد عن ابن عباس يف صحيح مسل  ،ونيـت
على أن التخيء املقيود يف حادثـة التحـرمي هـو اآليـة الـيت نزلـت يف سـور التحـرمي

اجا خيو ًرا منك ين}.
ونيها {عسى رباه إن طليقك ين أن يوبدله أزو ً

خامسووا :نتووائج دراسووة حووديث ابوون عبوواس عوون عموور ،وإثبووات أن اعتزالووه 
ً
شهرا كان بعد حادثة التحري:
نساءه ً

 -1الــدارس حلــديث ابــن عبــاس عــن عةــر ــد أنــه قــد ذكــر تفيــيال :مهةــة
ـادل للشـ نن املتتـاهرتني مهـا عائشـة
عن حادثة التحرمي ،وحدد مبـا ل يـدا جم ا
وحفية.
 -2ثب ــت ابحل ــديث الي ــحيح أن س ــبب ن ــزول لي ــة التح ــرمي ،ه ــو حترمي ــه 
مارية.
 -3إن حادثة التخيء حادثة منفيلة عـن حادثـة التحـرمي ،وختتلـف عنهـا مـن
حيث السبب والزمان وامليكان واألسلو وطريقة التعامل يف معا ة الالف ،ممـا
دعا إىل إفراد ذل ببحث جلا .
شهرا كان بعد حادثة التحرمي ،يدل علـى
 -4إن اعتزال رسول هللا  نساءه ا
ذل رواية البخاري «فاعتزل النـ  حـني أفشـته حفيـة إىل عائشـة ،وكـان قـد
ـهرا ،مــن شــد موجدتــه علــيهن حــني عاتبــه هللا»،
قــال مــا أان بــداجلل علــيهن شـ ا
وقــد جــاء الــنس علــى ذلـ يف كــل روااي :حــديث ابــن عبــاس عــن عةــر ،ويؤيــد
ذل
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أ -حديث ابن عباس عن تل احلادثة ،وهذا نيه
يومــا ونســاء الن ـ  يبيكــني ،عنــد كــل ام ـرأ مــنهن أهلهــا،
قــال «أصــبحنا ا
فخرجت إىل املسجد ،فإذا هو مآلن من الناس ،فجاء عةر بن الطا  ،فيعد
إىل النـ  وهــو يف غرفــة لــه ،فســل فل ـ بــه أحــد ،ســل فل ـ بــه أحــد،
ســل فل ـ بــه أحــد ،فنــاداه ،فــدجلل علــى الن ـ فقــال أطلقــت نســاءا؟ فقــال

وهرا» فةيك ـ ــث تس ـ ــعة وعش ـ ـرين دجل ـ ــل عل ـ ــى
«ال ،ولك و وون آلي و ووت م و وونهن ش و و ً

نسائه»(.)1
 وحــديث أيب هريــر قــال هجــر الن ـ عليــه اليــال والســالم نســاءه -ـهرا  -فــأاته عةــر بــن الطــا  ،وهــو يف غرفــة علــى
قــال شــعبة وأحســبه قــال شـ ا
حيـء ،وقـد أثـر احليــء بتهـره ،فقـال اي رســول هللا كسـرى يشـربون يف الــذهب
والفضــة ،وأنــت هيكــذا!! فقــال الن ـ « إهنووم عجلووت هلووم طيبوواهتم ِف احليوواة
الدنيا» ،قال الن « الشهر تسعة وعشورون ،هكوذا وهكوذا ،وكسور ِف
الثالثة اإلهبام»(.)2
أيضــا ليكــنه مل
هــذا وقــد جــاء جلــرب اعتزالــه  نســاءه عــن عــدد مــن اليــحابة ا
حيددوا سبب العتزال ،فإذا أضيف إىل ما سبق من أحاديث فإنه يرجح أن
( )1أجلرجه البخاري ( )5253يف كتا النيكاد اب هجر الن  نساءه يف غء بيوهن .وقوله
«فخرجت إىل املسجد فإذا هو مآلن من الناس» ،دليل على أن ابن عباس حضر هذه القية .قال
احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري» ( )213/9هذا ظاهر يف حضور ابن عباس هذه القية ،وحديثه
الطويل  -أي الذي رواه عن عةر  -يشعر ننه ما عرف القية إل من عةر ،ليكن حيتةل أن ييكون
عرفها جمةلة ففيلها عةر له ملا سأله عن املتتاهرتني.
( )2أجلرجه أمحد ( ،)7963وأجلرجه البزار ( )3676كةا يف كشف األستار.
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العتزال املذكور كان بعد حادثة التحرمي ،وهي
 -1حديث عائشة رضي هللا عنها:
أجلــرج اإلمــام مســل يف صــحيحه( )1مــن طريــق عبــد الــرزاق قــال أجلــربان معةــر
ـهرا .ق ــال الزه ــري
ع ــن الزه ــري أن النـ ـ  أقسـ ـ أل ي ــدجلل عل ــى أزواج ــه ش ـ ا
فــأجلربين عــرو عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قــال ملــا مضــت تســع وعشــرون ليلــة
أعــدهن ،دجلــل علـ َّـي رســول هللا  قالــت بــدأ يب ،فقلــت اي رســول هللا ،إن ـ
ـهرا ،وإن ـ دجلل ــت م ــن تس ــع وعش ـرين ،أع ــدهن.
أقس ــةت أل ت ــدجلل علين ــا ش ـ ا
فقال «إن الشهر تسع وعشرون».

 -2حديث جابر بن عبد هللا : 
ـهرا ،فخـ ــرج إلينـ ــا يف تس ـ ــع
أنـ ــه قـ ــال كـ ــان رسـ ــول هللا  اعت ـ ــزل نسـ ــاءه شـ ـ ا

أصبعا واحـد
وعشرين ،فقال «إَّنا الشهر» وصفق بيديه ثالث مرا ،:وحب
ا

يف اآلجلر (.)2

ـهرا،
 -3حديث أنس بن مالك  أنه قال لىل رسـول هللا  مـن نسـائه ش ا
وكانت انفيكت قدمه فجل يف علية له ،فجاء عةر فقال أطلقت نساءا؟

تسعا وعشرين ،والنسائي ( )2131من
( )1برق ( ،)22( )1583يف الييام اب الشهر ييكون ا
طريق عبد األعلى قال حدثنا معةر عن الزهري عن عرو عن عائشة قالت «أقس رسول هللا  أن
شهرا »....وجعل قوله «أقس رسول هللا  »من كالم عائشة ل من كالم
ل يدجلل على نسائه ا
الزهري.
تسعا وعشرين.
( )2أجلرجه مسل ( )23( )1584الييام اب الشهر ييكون ا
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شهرا»(.)1
قال «ال ،ولكين آليت منهن ً
( )1أجلرجه البخاري ( )2469يف املتامل اب ال رفة والعلية املشرفة وغء املشرفة يف السطود وغءها.
وقد رواه يف مواضع متعدد يف صحيحه من طرق ،عن محيد الطويل عن أن .
ومن هذه املواضع ( ) 378يف كتا اليال اب اليال يف السطود واملنرب والشب ،وزاد فيه أن
رسول هللا  سقط عن فرسه ،فجحشت ساقه أو كتفه ،فجل يف مشربة له ،درجتها من جذوا،
جالسا وه قيام ،فلةا سل قال «إَّنا جعل اإلمام ليؤمت به.»...
فأاته أصحابه يعودونه فيلى هب
ا
شهرا؟ فقال «إن الشهر تسع وعشرون».
ونزل لتسع وعشرين فقالوا اي رسول هللا إن لليت ا
وكذل رواه برق ( ،)1911يف اليوم اب قول الن « إذا رأيتم اهلالل فصوموا».

وبرق ( )5289يف الطالق اب قول هللا تعاىل {لليذين يوؤلون من نسائهم}.

وبرق ( )6684يف اب األميان والنذور.
وكل الروااي :اليت رواها البخاري يف صحيحه من طريق محيد الطويل عن أن مجعت بني حلفه 
شهرا ،وبني حادثة سقوطه عن الفرس على شقه األمين ،أو ألا ذكر :قية العتزال فقط.
أن يعتزل ا
أو حادثة السقوط عن الفرس فقط .بينةا كل الروااي :اليت رواها البخاري ومسل يف صحيحيهةا من
طريق الزهري عن أن ذكر :حادثة سقوطه  عن الفرس فقط .ومل تذكر قية العتزال ،وقد رواها
عن الزهري كل من
 -1مال وحديثه يف البخاري ( ،)689ومسل (.)85( )411
 -2وشعيب وحديثه يف البخاري (.)732
 -3والليث وحديثه يف البخاري ( )733ومسل (.)78( )411
 -4سفيان بن عيينة وحديثه يف البخاري ( ،)1114( ،)855ومسل (.)77( )411
 -5يون ومعةر وروايتهةا يف صحيح مسل (.)81( )79( )411
ومن شواهد رواية الزهري عن أن حديث عائشة عند مسل ( ،)82( )412وغءه

=
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 -4حديث أم سلمة:
يومـا
شهرا ،فلةـا مضـى تسـعة وعشـرون ا
عن أم سلةة أن الن لىل من نسائه ا
ـهرا ،فقـال «إن الشـهر ييكـون
غدا أو راد فقيل له إن حلفت أن ل تدجلل ش ا
تسعة وعشرين»(.)1
***

=

وفيه «اشتيكى رسول هللا  فدجلل عليه انس من أصحابه يعودونه .»...وحديث جابر عند مسل
أيضا برق ( ،)84( )412وغءه .وفيه «اشتيكى رسول هللا  فيلينا وراءه وهو قاعد.»...
ا
محيدا الطويل مجع بني حادثتني منفردتني يف حديثه هذا.
ويبدو ين أن ا

( )1أجلرجه البخاري ( )1915يف اليوم اب

قول الن « إذا رأيتم اهلالل فصوموا ،وإذا

أيضا ( ،)5252يف كتا النيكاد اب هجر الن  نساءه يف غء
رأيتموه ف فطروا» .وأجلرجه ا

تسعا وعشرين ونيه
بيوهن ،ومسل ( )25( )1585يف الييام اب شهر ييكون ا
شهرا.
أن الن  حلف أل يدجلل على بع أهله ا
وفيه إشيكال ،حيث إنه  حلف أل يدجلل على بع أهله ،أي بع أزواجه ولي كلهن والعتزال
مشل كل الزوجا.:
قال احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري» (« )213/9وهو يشعر نن الاليت أقس أن ل يدجلل
عليهن هن من وقع من ه ما وقع من سبب القس ل مجيع النسو  ،ليكن اتفق أنه يف تل احلالة
مقيةا يف املشربة ذل الشهر كله ،وهو يؤيد أن سبب
انفيكت رجله كةا يف حديث أن  ...فاستةر ا
القس ما تقدم يف مارية ،فإلا تقتضي اجلتيا بع النسو دون بع  ،خبالف قية العسل ،فإلن
اشركن فيها إل صا حبة العسل ،وإن كانت إحداهن بدأ :بذل  ،وكذل قية طلب النفقة وال ء
فإلن اجتةعن فيها».
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وعليه ،ومن جلالل ما تقدم يتبني لنا بوضود أن سبب نزول لاي :التحرمي
هو حترميه  مارية وأن حادثة شر العسل ليست سبباا للنزول ،وإوا ذكر:
فيها لية التحرمي على سبيل الستشهاد كةا تقدم بيان ذل  ،ول مانع من أن
تيكون قد وقعت قبل حادثة التحرمي مبد قيء  ،لذسبا اآلتية
 -1إن األحاديث الوارد يف حترميه  مارية ،وكولا سبباا لنزول اآلاي:
صحيحة ،وقد اعرف بذل عدد من احملدثني ،منه احلافظ ابن حجر ،واإلمام
السيوطي ،واإلمام ابن كثء وهو ممن يرجح شر العسل سبباا لنزول اآلاي،:
والشوكاين ،وهو ممن يرى أن احلادثتني صحيحتان ،وأن كلتيهةا سبب يف نزول
اآلاي.:
ويؤكد ذل اآلاثر الوارد عن أئةة التابعني ،واألحيكام الفقهية املستنبطة من
هذه احلادثة.
اعتةادا على رواية من
مرسال،
وعليه فال ييح قول من قال إنه روي ا
ا
روااي :احلديث املرسلة ،وهي ما جاء عن زيد بن أسل .
وكونه مل يدون يف اليحيح لي حجة ،فيكثء من األحاديث مل تدون يف
اليحيح ،وأصحا اليحاد مل يشرطوا الستيعا بل نيوا على أن ما مل
خيرجوه يف كتبه من اليحيح أكثر.
 -3صنيع مجيع املفسرين عند تفسءه لآلاي :األوىل من سور التحرمي
مشعر برجيحه له ،فقد توسعوا أميا توسع يف ذكر األحاديث واآلاثر
الوارد يف ذل  ،واألحيكام الفقهية املستنبطة منها .بل قد اعرف عدد
ممن مل يرجحه
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ننه أقر إىل املعى ،ومنه  ،ابن العريب ،والقرط  ،واأللوسي.
قال احلافظ ابن حجر والراجح من األقوال كلها قية مارية ،لجلتيا
عائشة وحفية هبا ،خبالف العسل فإنه اجتةع فيه مجاعة منهن.
 -3القرائن:
ومن القرائن اليت تؤيد الرجيح
أ -ورود سور التحرمي بعد سور الطالق مشعر مبناسبة بينهةا
قال اإلمام السيوطي رمحه هللا ،وهو يتحدث عن سور التحرمي «وهي
متواجلية مع اليت قبلها يف الفتتاد خبطا الن  ،وتل مشتةلة على طالق
النساء ،وهذه على حترمي اإلماء ،وبينهةا من املالبسة ما ل خيفى ،وملا كانت
تل يف جليام نساء األمة ،ذكر يف هذه جليومة نساء امليطفى .)1(»...
 وقال البخاري يف صحيحه وقال أهل العل إذا طلق ثال ااث فقدحرمت عليه ،فسةوه حر ااما ابلطالق والفراق ،ولي هذا كالذي حيرم الطعام؛
ألنه ل يقال للطعام احلل حرام ،ويقال للةطلقة حرام(.)2
جيدا للعالمة للشيخ حمةد مجال الدين
جـ -وبعد كتابة ما تقدم رأيت حتقي اقا ا
القايي حيث قال «والذي يتهر ين ،هو ترجيح روااي :حترمي ا ارية يف سبب
نزوهلا ،وذل لوجوه

( )1انتر «رود املعاين» لذلوسي (.)146/28
(« )2فتح الباري» (.)285/9
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منها أن مثله يبت ى به مرضا األزواج ،ويهت به هلن.
ومنها أن روااي :شر العسل ل تدل على أنه حرمه ابت اء مرضاهن ،بل
فيه أنه حلف ل يشربه أنفة من رحيه.
ومنها أن الهتةام إبنزال سور على حد لتقريع أزواجه  ،وأتديبهن يف
املتاهر عليه ،وإيعادهن على اإلصرار على ذل  ،ابلستبدال هبن ،وإعالمهن
برفعه مقامه ،وأن ظهراءه موله وجربيل واملالئيكة واملؤمنون كل ذل يدل على
عتيةا دفعهن إىل حترميه ما حرم ،وما هو إل ال ء من مثل ما روي يف
أمرا ا
أن ا
شأن ا ارية ،فإن األزواج حيرصن أشد احلر على ما يقطع وصلة الضر
الضعيفة ويبرها من عضو الزوجية».
قائال
أضاف ا
«وأما خترييب رواية العسل يف هذه اآلية ،وقول بع السلف نزلت فيه ،فاملراد
منه أن اآلية تشةل قيته بعةومها على ما عرف من عاد السلف يف قوهل
نزلت يف كذا.)1(»...
***

(« )1حماسن التأويل» (.)215/16

األساليب النبوية

171

سابعا :الدروس املستفادة من قصة التحري:
ً

ائع ــا يف فقــه األس ــر
درس ــا تربــواي ر ا
ال وودرس األول :نســتفيد مــن ه ــذه احلادثــة ا

املسلةة ،وهو كتةان األسرار يف احليا الزوجية ،وعـدم إفشـائها مهةـا كـان حجـ
السر ،ومهةا كان نوعه.
وب إَل بوعو و
قــال تعــاىل {وإذ أسو و ير النيو ا

أزواج ووه ح ووديثًا فول يم ووا نوبيو و ت ب ووه

وأاهووره ي
اَّلل عليووه عو يرف بوعضووه وأعوورض عوون بوعو م فول يمووا نوبي هووا بووه قالووت موون

أنوب ك هذا قال نوبي ين العليم اخلبي}.

لقــد علةــت الزوجــة ألــا وقعــت يف أمــر ل ــوز الوقــوا فيــه ،بعــد أن اســتأمنها
رســول هللا  ،وطلــب منهــا عــدم إفشــائه ،وهلــذا كــان موقفهــا موقــف الضــعيف
املدافع عن تيرف جلاط  ،وهي اآلن تريد أن تلقي التبعة على من أفشـت إليهـا
سرها ظنا منها ألا هي اليت أابحت ابلسر.
قالت من أنبأا هذا؟
وليكــن الن ـ  ذهــب لينفــي هــذا التــن ،ويؤكــد جلطــأ التيــرف الــذي صــدر
عتيةا مثل هـذا  -قـد يهـدد احليـا
أمرا ا
منها ،ليتخذ القرار احلازم يف ا زاء ،فإن ا
الزوجية برمتها ،ويقضي على استقرارها  -ل ينب ي أن مير ب ء جزاء.
فة ــا ه ــو األس ــلو ال ــذي اس ــتعةله رس ــول هللا  أم ــام ه ـذا الط ــر العت ــي ،
واملوقف ا لل؟
ه ـ ـ ــل ض ـ ـ ــر ؟ ل ،إن رس ـ ـ ــول هللا  مل يس ـ ـ ــتعةل أس ـ ـ ــلو الض ـ ـ ــر حل ـ ـ ــل
املشيكال :الزوجية.
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وليكنه هنا استعةل أسلو اهلجر ،وهو أسلو تربوي هادف يعرب عـن حالـة
وقعا عليها.
إيالما يف النف وأشد ا
ال ضب وعدم الرضا أمت تعبء ،وهو أكثر ا
إنه أسـلو قـرلين ،وليكـن النـ  هنـا يعلةنـا كيـف نطبقـه ومـىت نطبقـه ,قـال

تع ــاىل {وال و يوالي َت ووافون نش وووزه ين فعظ وووه ين واهج ووروه ين ِف المض وواجع}

[النساء  ،]34ويف حادثة التحرمي «وأقس رسـول هللا  أن ل يـدجلل علـيهن
شهرا من شد موجدته عليهن» .ويف رواية أجلرى «فاعتزل الن  نسـاءه مـن
ا
()1
تسعا وعشرين ليلة» .
أجل ذل احلديث حني أفشته حفية إىل عائشة ا
ق ــال احل ــافظ اب ــن حج ــر رمح ــه هللا وفي ــه أي يف ح ــديث عة ــر م ــن الفوائ ــد -
املعاقبة على إفشاء السر مبا يليق مبن أفشاه»(.)2
الدرس الثاين :يستفاد من قية التحرمي درس عةلي ،ومـنهيب يتبعـه املسـل يف

تعامله مع األشياء اليت أحلها هللا له يف هذه احليا  ،قال تعاىل {قول مون حو يرم
زينة ي
اَّلل الي أخرج لعباده والطييبات من الرزق} [األعراف .]32
وإذا كــان هللا عــز وجــل كـَّـرم اإلنســان بشــىت متــاهر التيكــرمي ،وفضــله علــى كثــء

ـيال فلــي مــن مــنهيب هللا يف شــيء أن حي ـرم اإلنســان علــى نفســه
مم ـن جللــق تفضـ ا
بعضـا مــن هـذا التيكــرمي ني وسـيلة مــن وسـائل التحــرمي ،ولـو ابلمتنــاا عةـا أحلــه
ا
هللا عــن طريــق حلــف األميــان ،وهلــذا كــان ل منــا يف املــنهيب الـرابين مــن الراجــع

ع ــن مث ــل ه ــذا المتن ــاا ،إذا م ــا وق ــع اإلنس ــان في ــه ،ق ــال تع ــاىل {ق وود فو وورض
( )1من حديث ابن عباس عن عةر ،وقد تقدم ختر ه.
(« )2فتح الباري» (.)254/9
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ي
اَّلل لكم حتلية أميانكم}.
أكــد الن ـ  هــذا املفهــوم ،وحثنــا علــى الراجــع مــن غــء مــا تــردد عنــدما

ويا منهووا ،فكفوور عوون ميينووك
قــال «وإذا حلفووت علووى ميووي ،فرأيووت يهووا خو ً
وأت الووذي هووو خووي»( .)1واألمــر يف قيــة التحــرمي ل خيــرج عــن هــذا اإلطــار

تقول السيد عائشة رضـي هللا عنهـا «أىل رسـول هللا  وحـرم ،فـأمر يف اإليـالء

بيكفــار  ،وقيــل لــه يف التحــرمي {ل حتوورم مووا أح و يل ي
اَّلل لووك}(.)2إن النـ  مل

حيرم احلـالل ،وكـل مـا يف األمـر أنـه لىل أي حلـف ،وحـرم  -أي امتنـع  -وليكنـه
حالل وكفر عن ميينه.
عاد عن حترميه فجعل احلرام ا
إنه أراد أن يعا مشيكلة طارئة قد عرضت يف بيته اليكرمي  ,انطالقاا من جللقه
العتــي يف تعاملــه مــع زوجاتــه الطــاهرا ،:ريثةــا هــدأ النفــوس وتســتقر األوضــاا،
وليكــن هللا تبــارا وتعــاىل أراد أن يعل ـ األمــة مــن وراء هــذه احلادثــة أنــه ل ينب ــي
حالل ولـو ابلمتنـاا عنـه ،فض اـال عـن غـءه؛ إذ ل ميلـ أحـد مثـل
ألحد أن حيرم ا
هذا القرار إل هللا تبارا وتعاىل.
إن هذا المتناا نوا مـن أنـواا اإلعـراأل غـء املقيـود عـن إكـرام هللا وإنعامـه،
واليكرمي يعاتـب امليك َّـرم إذا أعـرأل عـن كرمـه وإنعامـه ،وليكـن معاتبـة احملـب حملبوبـه،
ل معاتبة ال ضب والنتقام ،وهللا غفور رحي .
قال األلوسي «{و ي
اَّلل فور رحيم} فيه تعتي شأنه  نن ت ـرا األوىل

( )1رواه البخاري ( )6622ومسل (.)1653
( )2أجلرجه الطربي يف تفسءه ( ،)155/12ورجاله ثقا :كةا قال احلافظ ابن حجر يف «فتح
الباري» (.)285/9
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ابلنســبة إىل مقامــه الســامي اليكــرمي يعــد كالــذنب ،وإن مل ييكــن يف نفســه كــذل ،
وأن عتابــه لــي إل ملزيــد العتنــاء بــه ،وقــد زل الزخمشــري ههنــا وزعـ كعادتــه َّ
أن
ما وقع من حترمي احلالل احملتور ،ليكنه غفر له عليه اليال السالم»(.)1
ورد عليه ابن املنء بقوله «إن ما أطلقه يف حقه  تـقـول وافـراء ،والنـ منـه
براء ،وذل أن حترمي احلالل منه على وجهني
األول :اعتقــاد ثبــو :حيك ـ التحــرمي ،وهــو حمتــور يوجــب اليكفــر ،فــال مييكــن

أصال.
صدوره من املعيوم ا

والثواين :المتنـاا مـن احلـالل مطل اقـا أو مؤكـ اـدا ابليةـني مـع اعتقـاد حلـه ،وهــذا
وتنويه ــا
مبــاد ،ومــا وقــع من ــه  مــن هــذا الن ــوا وإوــا عاتبــه هللا عليه ــا رف اقــا بــه ا
ـالل ملنيــبه عليــه اليــال والســالم أن يراعــي مرضــا أزواجــه مبــا يشــق
بقــدره ،وإجـ ا
عليه جرااي على ما ألف من لطف هللا به»(.)2
الدرس الثالث :يف بيان اللفظ الذي استعةله رسول هللا  يف هذه احلادثة

اجلتلــف العلةــاء يف اللفــظ الــذي اســتعةله رســول هللا  يف حترميــه ماريــة علــى
قولني
 -1حرمها مع اليمي:
وممن قال بذل

عائشة ،وزيد بن أسل  ،ومسروق ،وقتاد وعامر

الشــع  ،والضــح  ،ورجحــه الطــربي وقــال  -كةــا يف تفســءه( - )3ل يعقــل
(« )1رود املعاين» .147/18
( )2يف كتابه «النتياف فيةا تضةنه اليكشاف من العتزال» املطبوا حباشية اليكشاف (.)113/4
(.)155/12( )3
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يف ل ة عربيـة ول عجةيـة أن قـول القائـل اريتـه ،أو لطعـام أو شـرا هـذا عل َّـي
ح ـرام مي ــني ف ــإذا ك ــان ذل ـ غ ــء معق ــول ،فةعل ــوم أن الية ــني غ ــء ق ــول القائ ــل
علي حرام.
للشيء احلالل له هو َّ
قالوا حرمها عليه وحلف أن ل يقرهبا ،فعوقب يف التحرمي ،وجاء :اليكفار
يف اليةني.
ودليله يف ذل حديث عائشة رضي هللا عنها املذكور لن افا.
 -2حرمها فقط ،فجعل هللا عز وجل حترميه إايها مبنزلة اليةني ،وأوجـب فيهـا
اليكفار .
وهــو قــول ابــن عبــاس رضــي هللا عنهةــا وروايــة عــن قتــاد  ،ورجحــه الشــيخ ابــن
تيةيــة وتلةيــذه ابــن القــي  ،ودلــيله حــديث ابــن عبــاس رضــي هللا عنهةــا قــال
قلــت لعةــر مــن املـرأاتن؟ قــال عائشــة وحفيــة ،وكــان بــدء احلــديث يف شــأن أم
إب ـراهي القبطي ــة ،وفي ــه «ق ــال أل ترض ــني أن أحرمه ــا ف ــال أقرهب ــا؟ قل ــت بل ــى،
فحرمها.»...
الدرس الرابع :يف بيان األحيكام الفقهية املتعلقة ابلتحرمي

هذا ،وقد اجلتلف العلةاء فيةن حرم على نفسه شياا ،فقـال مجهـور الفقهـاء
إن حرم زوجته أو أمته ،ومل يقيد الطالق ول التهار ،ول العتق يف األمة فعليـه
علي حرام» أي اجتناهبا وترا وط ها.
كفار ميني ،ويعين بقوله « َّ
وق ــال مال ـ يف احل ـرام ث ــالث تطليق ــا ،:ول يس ــأل ع ــن نيت ــه ،أم ــا إذا ق ــال
ألمته أنت عل َّـي حـرام ،ومل يقـرن ذلـ ابحللـف ،فهـو ل ـو عنـده ول يرتـب عليـه
شيء.
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طعامـا أو شـر اااب أو غـء ذلـ مـن املباحـا ،:فل ـو  -أي لـي عليـه
وإن حرم ا
كفـار ميـني  -وهـذا عنـد الشـافعية واملاليكيـة ،أمـا عنـد احلنفيـة واحلنابلـة ،فعليـه يف
ا ةيع كفار ميني(.)1

الدرس اخلامس :كةـا نسـتفيد مـن هـذه احلادثـة أن ينـأى املسـل بزوجـه عـن

مثل هـذه النزاعـا ،:حـىت ل تيكـون ضـحية ألمـر قـد ل تيكـون سـبباا لـه ،ول طرفاـا
فيــه  -ولــو كانــت أمــة ل يعبــأ بشــألا ول يهــت ألمرهــا  -وذل ـ صــيانة لذســر
وضةاان ملستقبلها.
املسلةة من عوامل التةزق والليار ،وحفتاا لستقرارها
ا
ويهــدف هــذا التشـريع إىل أتمــني كــل مــا يبعــث علــى إضــفاء األمــن والطةأنينــة
والس ــيكينة يف نفـ ـ الزوج ــة ،ليك ــي ت ــتةيكن م ــن القي ــام نداء وظائفه ــا يف داجل ــل
األسر على أحسن وجه وأمت نتام.
وال ريــب يف األمــر أن يتــد يف األمــة مــن مل يــتقن هــذا الــدرس ،ومل يــتعل مــن
هذه احلادثة فأسرف يف استعةال ألفاظ التحرمي ،أو ميطلحا :األميان
امل لتــة وغــء امل لتــة لالمتنــاا عــن كثــء مــن األمــور يف عــدد مــن مفــردا :احليــا
اليومية ،وما سبب ذل إل ا هـل نحيكـام الشـرا ،هـذه الجلتالفـا :الطويلـة
الــيت تراكةــت حــول الــنس القــرلين ،وعلــى الــرغ مــن فائــدها يف اســتنطاق الــنس
( )1للتوسع يف حبث هذه املسألة فقهياا يراجع
«امل ين» لبن قدامة ( ،)343 ،232 ،156 ،155 ،154/7و«روضة الطالبني» للنووي (28/8
  ،)35و«فتح الباري» ( ،)285/9وشرد صحيح مسل للنووي ( ،)64/15وينتر «املوسوعةالفقهية» ماد حترمي .وقد تعرأل لبحث هذه املسألة من الناحية الفقهية كثء من املفسرين ومن
هؤلء ا يا يف «أحيكام القرلن» ( ،)695/3وابن العريب يف «أحيكام القرلن» (،)293/4
والقرط يف تفسءه ( ،)119/9وغءه .
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ـاان عـن اهلـدف األيـى ،وتبعـده
واستنباط األحيكـام إل ألـا قـد تشـ ل املسـل أحي ا
عن األجلذ من القرلن والتلقي املباشر عنه ،سواء يف تشيكيل عقلـه ،أو السـتفاد
منه يف معا ة ما يعرضه من مشيكال :يف حياته.

ائعـا يف ياحـة اإلسـالم
درسـا ر ا
الدرس السوادس :كةـا نسـتفيد مـن هـذه احلادثـة ا

ويســر تعاليةــه ورفــع احلــرج عــن أتباعــه ويتةث ـل هــذا الــدرس يف أن هللا تعــاىل قــد

شرا لنا حتلـة اإلميـان ،قـال تعـاىل {قود فوورض ي
اَّلل لكوم حتليوة أميوانكم} ،قـال
املهلــب( )1مــن نعـ هللا علــى هــذه األمــة فيةــا جلفــف عــنه أن مــن قــبله كــانوا
إذا حرم ــوا عل ــى أنفس ــه ش ــياا حـ ـرم عل ــيه  ،كة ــا وق ــع ليعق ــو علي ــه الس ــالم،
فخفـف هللا ذلـ عـن هـذه األمـة ،ولـاه أن حيرمـوا علـى أنفسـه شـياا ممـا أحــل
هلـ ـ  ،فق ــال تع ــاىل {اي أياوه ووا الي ووذين آمن وووا ال حترم وووا طيبو وات م ووا أحو و يل ي
اَّلل

لكم}(.)2
( )1هو ابن أيب صفر األسدي األندلسي ،مينف «شرد صحيح البخاري» ،قال عنه الذه يف
«سء أعالم النبالء» ( ) 579/17كان أحد األئةة الفيحاء ،املوصوفني ابلذكاء ،تويف سنة
435هـ.
( )2ويؤيد هذا ما جاء عن ابن عباس  -وقد جاءه أعرايب يسأله بقوله إين جعلت امرأيت حر ااما -
قال ليست علي حبرام ،قال أرأيت قول هللا تعاىل {ك ال الطيعام كان حال لبين إسرائيل إ يال ما

ح يرم إسرائيل على نوفسه} فقال ابن عباس « إن إسرائيل كان به عرق النسا ،فجعل على نفسه إن
شفاه هللا أن ل أيكل العروق من كل شيء .وليست حبرام» يعين على هذه األمة .قال احلافظ ابن
حجر يف «فتح الباري» ( )285/9أجلرجه يزيد ابن هارون يف كتا النيكاد ،ومن طريقه البيهقي
بسند صحيح.
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أداب بلي اـ ــا يف التعامـ ــل مـ ــع
الو وودرس السو ووابع :كةـ ــا نشـ ــهد يف هـ ــذه احلادثـ ــة ا

الالفــا :الزوجيــة الاصــة ،وذل ـ ابلســيكو :عــن أســباهبا وعــدم التي ـريح هبــا،
لســيةا إذا كنــت تتعلــق خبيوصــيا :الــزوج والزوجــة ،واليكنايــة عنهــا بلفــظ عــام

وب ل حتورم
دون الدجلول يف التفاصيل ،يدل على ذل قوله تعـاىل {اي أياوهوا الني ا

ما أح يل ي
اَّلل لك}.

فاآلية تتحدث عن شيء معني حرمه رسـول هللا  ،ومل حتـدد أي شـيء كـان

يب إَل بوع
ذل
َّ
احملرم .وقوله تعاىل {وإذ أس ير الن ا

أزواجه حديثًا}.

فقوله تعاىل {حديثًا} هيكذا بيي ة التنيكء ،ومل حيدد نوا احلـديث الـذي

أسره الن  إىل بع أزواجه .ولقد أتد اليحابة هبـذا األد اليكـرمي ،فهـذا
َّ
سيدان ابن عباس  يقول
«ميكثــت ســنة وأان أريــد أن أســأل عةــر بــن الطــا عــن ليــة ،فةــا أســتطيع
هيبــة لــه.»...ومــا منعــه مــن الس ـؤال إل أنــه يعل ـ أن املشــيكلة هــي أمــر جلــا ل
ينب ي التعةق يف البحث عن أسبابه ،وكشف أسراره ،وامله هو أجلذ العرب منه.
ولــول أن هــذا األمــر يتعلــق بســء رســول هللا  ملــا دفعــه ذل ـ إىل التحقيــق
والبحث والسؤال عن كل ما يتعلق به من أحيكام وأحوال.
قــال احلــافظ ابــن حجــر وفيــه  -أي يف حــديث عةــر مــن الفوائــد  -حــر
اليحابة على العل والضبط نحوال رسول هللا .)1(»

(« )1فتح الباري» (.)252/9
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وهــذا الــدافع هــو الــذي جعــل عةــر حيدثــه بــذل  ،ول ييكتةــه عنــه مــع كراهيتــه
للسؤال ،فعندما سأله ابن عباس ،قال له عةر واعجباا ل اي ابن عبـاس« ،قـال
الزهري كره  -وهللا  -ما سأله عنه ومل ييكتةه عنه؟».
ول عج ــب بع ــد ذلـ ـ أن يت ــد ه ــذا ال ــالف اليكب ــء ب ــني العلة ــاء يف حتدي ــد
السبب احلقيقي حلادثة التحرمي.
درسـا عةليـا يف احليـا الزوجيـة،
الدرس الثامن :كةا نستفيد من هذه احلادثة ا

وهو مبدأ اليراحة يف التعامل ،وأل يدفعه عن هذا املبدأ أي دافع ،ولو كـان هـو

م ـ ــدارا الزوج ـ ــة وك ـ ــرمي عش ـ ـرته معه ـ ــا ،انطالقاـ ــا م ـ ــن قول ـ ــه تع ـ ــاىل {فامس و وواك

مبعوور م
وف} .ويف هــذا التحــرمي اســتعةل الن ـ  املــدار حــال مؤقتاــا للةشــيكلة

الطارئة يف بيته ،وقد جاء الطا الرابين لييحح املسار يف هذه احلادثـة ،ويعلـ
األم ــة م ــن وراء ذل ـ ـ أس ــلو الي ـ ـراحة يف التعام ــل ،وه ــو م ــنهيب يبع ــث علـ ــى
الطة نان ويؤدي إىل الراحة والرتياد عند كال الطرفني يف حياه الزوجية.
ـهرا أنــزل هللا الــوحي ليضــع
الوودرس التاسووع :بعــد هــذا اهلجــر الــذي دام شـ ا

حدا هلذه املشيكلة عن طريق التوبة الاليـة« .وهنـا يتـد أن السـياق قـد ت ـء مـن
احليكايــة عــن حــادث وقــع ،إىل مواجهــة وجلطــا للة ـرأتني ،كــأن األمــر حاضــر

{إن توتوِب إَل ي
اَّلل فوقد صغت قولوبكموا} ،ويف هـذا إميـاء إىل أن فيةـا فعلتـاه
اُنرافاا عن أد املعاشر الذي أمر هللا به ،وأن عليهةـا أن تتـواب ممـا صـنعتاه ليقـع
بذل صالد ما فسد من قلوهبةا»(.)1
(« )1التحرير والتنوير» حملةد الطاهر بن عاشور (.)356/13
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وهو درس نتعلةه من حادثة التحرمي ،نن على كل زوجة إذا ما أجللت ند
املعاشر مع زوجها أن تتو إىل هللا مـن فعلهـا ،لتفـتح بـذل صـفحة جديـد يف
حياها الزوجية قوامها الطاعة والحرام.

الوودرس العاشوور :ويف ســور التحــرمي «يتــد محلــة ضــخةة هائلــة ،وهديـ اـدا رعيباــا
خمي افــا» قــال تعــاىل {وإن تظوواهرا عليووه فووا ين ي
اَّلل هووو مووواله وجبيوول وصووالح

المؤمني والمالئكة بوعد ذلك اهي} ويف هذا إشار إىل أن خمالفة رسـول هللا
 أمر عتي ل ينب ي للةسل أن يقـع فيـه« ،ومـن هـذه احلةلـة الضـخةة اهلائلـة
ندرا عةق احلـادث وأثـره يف قلـب رسـول هللا  ،حـىت احتـاج إىل إعـالن مـوال
هللا وجربيــل وصــاحل املــؤمنني .واملالئيكــة بعــد ذلـ ظهــء ،ليطيــب جلــاطر الرســول
 ،وحي ابلطةأنينة والراحة من ذل األمر الطء.
ولبد أن املوقف يف ح رسول هللا  ويف حميطه كان من الضخامة والعةـق
والتــأثء إىل احلــد الــذي يتناســب مــع هــذه احلةلــة .ولعلنــا نــدرا حقيقتــه مــن هــذا
الـنس وممـا جـاء يف الروايـة علـى لسـان األنيـاري صـاحب عةـر رضـي هللا عنهةـا
وهو يسأله جاء :غسان؟ فيقول ل ،بل أعت من ذل وأهول .وغسان هـي
الدولــة العربيــة املواليــة للــروم يف الشــام علــى حافــة ا زيــر  ،وهجومهــا إذ ذاا أمــر
جلطء ،وهجومها إذ ذاا أمر جلطء ،وليكن األمر اآلجلر يف نفوس املسلةني كان
أعت وأهول ،فقد كانوا يرون أن استقرار هذا القلـب اليكبـء ،وسـالم هـذا البيـت
اليكرمي أكرب من كل شأن ،وأن اضطرابه وقلقه أجلطر علـى ا ةاعـة املسـلةة مـن
هجوم غسان عةالء الروم ،وهو تقدير يـوحي بشـىت الـدلل :علـى نتـر أول ـ
النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس لذمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ،وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو تقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير يلتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةاء
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لذمر ،فهو إ اذا صحيح قومي عةيق»(.)1
قــال احلــافظ ابــن حجــر وفيــه  -أي يف حــديث عةــر مــن الفوائــد  -اهتةــام
اليــحابة مبــا يهــت لــه ،إلطــالق األنيــاري اعتزالــه نســاءه الــذي أشــهر عنــده ننــه
طلقهــن ،املقتض ـي وقــوا غةــه  بــذل أعت ـ مــن طــروق مل ـ الشــام ال ســاين
جبيوشه املدينة ل ـزو مـن هبـا ،وكـانوا يف الطـرف األقيـى مـن رعايـة جلـاطره  أن
حييل له تشويا ،ولو قل ،والقلق ملا يقلقه ،وال ضب ملا ي ضبه ،واهل ملا يهةـه
رضي هللا عنه .)2(»...
درســا تربــواي لجلــر،
الوودرس احلووادي عشوور :كةــا نســتفيد مــن هــذه احلادثــة ا

مباشرا ،وهو استثةار هذه احلادثة عن طريق دعـو
وليكنه عن طريق اإلمياء ولي
ا
الزوجــة إىل األجلــالق الــيت ــب أن تتحلــى هبــا ،واليــفا :الــيت ــب أن تتيــف

اج ووا خيو و ًورا م وونك ين
هب ــا .ق ــال تع ــاىل {عس ووى ربا ووه إن طليقكو و ين أن يوبدل ووه أزو ً

م
م
م
م
م
م
م
ارا}؟
مسلمات مؤمنات قانتات اتئبات عابدات سائحات ثويبات وأبك ً

«وهي اليفا :اليت يـدعوهن إليهـا عـن طريـق اإلحيـاء والتلةـيح .اإلسـالم الـذي
تدل عليه الطاعة والقيام نوامر الدين واإلميان الـذي يعةـر القلـب ،وعنـه ينبثـق
اإلسالم حني ييح ويتيكامل .والقنو :وهو الطاعة القلبية .والتوبة وهي النـدم
على ما وقع من معيية والجتاه إىل الطاعة.
والعبــاد وهــي أدا التيــال ابهلل والتعبــء عــن العبوديــة لــه ،والســياحة وهــي
التأمل والتدبر والتفيكر يف إبداا هللا والسياحة يف القلـب يف مليكوتـه ،وهـن  -مـع
(« )1يف ظالل القرلن» ( )3616/6بتيرف.
(« )2فتح الباري» (.)254/9
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هذه اليفا - :من الثيبا :ومن األبيكار ،كةا أن نساءه احلاضـرا :كـان فـيهن
الثيب وفيهن البيكر.
وهو هديد هلن ل بد كان لـه مـا يقتضـيه مـن أتثـء ميكايـداهن يف قلـب رسـول
هللا  وما كان لي ضب من قليل.
وقــد رضــيت نفـ الن ـ  بعــد نــزول هــذه اآلاي ،:وجلطــا ربـه لــه وألهــل
بيتــه واطةــأن هــذا البيــت اليكــرمي بعــد هــذه الزلزلــة ،وعــاد إىل هدوئــه بتوجيــه هللا
سبحانه وتعاىل ،وهو تيكرمي هلذا البيت ،ورعاية تناسـب دوره يف إنشـاء مـنهيب هللا
يف األرأل وتثبيت أركانه»(.)1
درســا يف أمهيــة دراســة حيــا
الوودرس الثوواين عشوور :ونســتفيد مــن هــذه احلادثــة ا

الن ـ ـ  والط ـ ــالا علـ ــى جوانبه ـ ــا كافـ ــة( )2اإلنس ـ ــانية والتش ـ ـريعية والسياس ـ ــية
العســيكرية والعباديــة والربويــة ،وعــدم النســياق وراء الــدعوا :اهلدامــة الــيت حتــاول
الفيــل بــني حياتــه اإلنســانية وحياتــه التشـريعية ،بــدعوى أن حياتــه اإلنســانية هــي
مطلواب من املسل التأسي هبـا ،وبنـاء حياتـه مـن جلالهلـا نت اـرا
حيا جلاصة ،ولي
ا
لتطـور احليــا وت ــء أسـاليبها ،...وهــي نتــر م رضــة؛ إذ املسـل مييــز بــني الوســائل
الدنيوية اليت تت ء بت ء التروف واألحوال والزمان وامليكان وبـني األهـداف واملثـل
والقي اليت ل تت ء بت ء الزمان وامليكان..
الوودرس الثالووث عشوور :ويف حادث ـة التحــرمي نشــهد «صــور مــن حيــا إنســان

(« )1يف ظالل القرلن» (.)3617 - 3616/6
( )2قال احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري» (« )254/9ويف احلديث  -أي حادثة التحرمي  -ما
كان اليحابة عليه من حمبة الطالا على أحوال رسول هللا  جلت أو قلت ،واهتةامه مبا يهت
له.»...
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كرمي رفيع جليل عتي  ،يزاول إنسانيته يف الوقت الـذي يبلـإ فيـه أحيكـام الـوحي،
ـول حينةـا جــرى
فـال يفـرق هــذا عـن تلـ ؛ ألن القـدر جـرى نن ييكــون بش اـرا رسـ ا
نن حيةله الرسالة األجلء للبشر أو منهيب احليا األجلء.
إلــا الرســالة اليكاملــة حيةله ـا الرســول اليكامــل ،ومــن كةاهلــا أن يتــل اإلنســان هبــا
ـتعدادا مــن اســتعداداته
إنسـ ا
ـاان ،فــال تيكبــت طاقــة مــن طاقتــه البانيــة ،ول تعطــل اسـ ا

النافعة ،ويف الوقت ذاته هذبه وتربيه وترتفع به إىل غاية مراقيه.
نسخا حية منه.
وكذل فعل اإلسالم مبن فقهوه وتيكيفوا به ،حىت استحالوا ا
وكانت سء نبيه وحياته الواقعية ،كةا يبدو يف سء أهلـه وأقـر النـاس إليـه
ه ــي النة ــوذج العةل ــي للةحاول ــة الناجح ــة ،يراه ــا ويت ــأثر هب ــا م ــن يري ــد الق ــدو
امليسر العةلية الواقعية ،اليت ل تعيا يف هال :ول جليال.:
وحتقق ــت حيكة ــة الق ــدر يف تنزي ــل الرس ــالة األجل ــء للبش ــر بي ــورها اليكامل ــة
الش ــاملة املتيكامل ــة ،ويف اجلتي ــار الرس ــول ال ــذي يطي ــق تلقيه ــا وترمجته ــا يف ص ــور
مفتوحـا يقـرأه ا ةيـع ،وتراجعـه األجيـال
ـااب ا
حية ،ويف جعل حيـا هـذا الرسـول كت ا
بعد األجيال»(.)1
درسـا مهةـا مـن لدا احليـا
الدرس الرابع عشر :ونستفيد من قية التحرمي ا

الزوجي ــة ،وذلـ ـ نن ل يستقي ــي ال ــزوج عي ــو زوجت ــه ،وأل يرص ــد أجلطاءه ــا
وم ـواطن الضــعف عنــدها ،فــإن ذل ـ يبعــث علــى الســامة وامللــل يف نفســها ،ممــا
يؤدي إىل فساد احليا الزوجية ،قال تعاىل وهو يتحدث عن موقف الن 

(« )1يف ظالل القرلن» ( )3617/6بتيرف يسء.
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من إفشاء بع
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نسائه السر {ع يرف بوعضه وأعرض عن بوع م }.

وقدمياا قال اإلمام علي « مـا استقيـى كـرمي قـط» ،وقـال سـفيان الثـوري
«ما زال الت افل من فعل اليكرام»(.)1
وقال الشاعر العريب(:)2
وب بسو و و م
ويد ِف قومو و ووه
لو و وويس الغو و و ا

لكو و و و ين س و و وويد قوم و و ووه املتغ و و ووايب

وليكـن حـذار مــن أن يتقلـب الت افـل إىل ال فلــة ،فـال يـدري الــزوج مـا ــري يف
بيته من أمور ،قد تيكون هلا عواقب وجليةـة علـى أمـن األسـر وضـةان اسـتقرارها،
وشتان ما بني ال فلة والت افل ،وما بني اإلمهال والتيقظ.
ـوان جديـ اـدا مــن أل ـوان تيكــرمي
الوودرس اخلووامس عشوور :ويف هــذه احلادثــة يتــد لـ ا

ودرسا تطبيقيـا يف ت يـء النتـر السـائد لنـذاا حوهلـا ،واسـتةع
املرأ يف اإلسالم ،ا
إىل س ــيدان عة ــر حي ــدثنا ع ــن ذلـ ـ فيق ــول «وهللا ،إن كن ــا يف ا اهلي ــة ل نع ــد
النسـاء شــياا ،فلةــا جــاء اإلسـالم ،وأنــزل هللا فــيهن مــا أنـزل ،وقسـ هلــن مــا قسـ
رأينا هلن بذل علينا حقا ،من غء أن ندجللهن يف شيء من أموران.)3(»...
درسـا جدي اـدا يف
الدرس السوادس عشور :كةـا أننـا نـتعل مـن حادثـة التحـرمي ا

كيفية التعامل مع عادا :األم والشعو  ،ول نرفضها عرد كولا مستورد

( )1انتر «رود املعاين» لذلوسي (.)145/28
( )2هو الشاعر املعروف أبو قام ح بيب بن أوس الطائي ،وهذا البيت من قييد له ميدد هبا واين
ا زير مال بن طوق الت ل ؛ انتر ديوانه .34
( )3هو جزء من حديث ابن عباس عن عةر ،وقد أجلرجه البخاري ( )4913و ( ،)5843والنس
املذكور جمةوا من هذين املوضعني.
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إلينا إذا كانت انفعـة ،وتتفـق مـع قواعـد ديننـا ،إنـه منطـق العدالـة الـيت جـاء هبـا
هذا الـدين ،فـاحلق أحـق أن يتبـع ،قـال تعـاىل {وال يورمنيكم شونَن قووومم علوى
أ يال توعدلوا اعدلوا هو أقورب للتويقو }.
يدل على ذل قول عةر يف احلديث « ...كنا معشر قريا ن لـب النسـاء،
فلةــا قــدمنا علــى األنيــار إذا قــوم ت لــبه نســاؤه  ،فطف ـق نســاؤان أيجلــذن مــن
أد نس ــاء األني ــار ،فبينة ــا أان يف أم ــر أأتم ــره  -أي أتفيك ــر في ــه وأراجع ــه  -إذ
قالت امرأيت لو صنعت كذا وكذا ،فقلت مال وملا ههنا فيةا تيكلف  -أي
تعرض  -ألمر أريده .وأنيكر :أن تراجعين»...
ـهرا،
وعنــدما ذهــب إىل رســول هللا  هــو جــال يف مشـربته معتـ اـزل نســاءه شـ ا
وحدثه هبذا احلديث تبس رسول هللا  ،وابتسامته  تن عن الرضا ،وكيف ل
يرضــى رســول هللا  بــذل  ،وهــو يعلـ أن هــذه املراجعــة نــوا مــن أنـواا مشــاركة
املرأ يف مسؤولية األسر  ،والقيام مع الرجل نعبائها.
وه ــو تطبي ــق عةل ــي لقول ــه تع ــاىل {وأم وورهم ش ووور بوي و ونوهم} [الش ــورى

 ،]38وليكن شريطة أن تت هذه املشاركة يف حدود الوظيفة اليت أانطها هللا بيكل
من الرجل واملرأ وعدم جتاوز أي منهةا على حق اآلجلر.قال احلافظ ابـن حجـر
«وفيه أي يف حديث عةر من الفوائد  -أن شد الوطـأ علـى النسـاء مـذموم؛
ألن الن  أجلذ بسء األنيار يف نسائه  ،وترا سء قومه»(.)1

الوودرس السووابع عشوور :ونشــهد يف حادثــة التحــرمي متــاهر عنايــة هللا برس ـوله

(« )1فتح الباري» (.)253/9
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 ،وانتيــاره لــه يف إشــارا :متعــدد  ،وحملــا :دالــة يف عــد مواضــع مــن لاي:
سور التحرمي فةن ذل

قوله تعـاىل {فول يموا نوبيو ت بوه وأاهوره ي
اَّلل عليوه}؛

أي أظهــره هللا علــى إفشــائه؛ إذ إن إطالعــه  علــى مــا ل علـ لــه بــه مــا يهةـه
عناية ونيح له.

ومنها قوله تعاىل {وإن تظاهرا عليه فا ين ي
اَّلل هوو موواله وجبيول وصوالح

المووؤمني} ،فضــةء الفيــل يف قولــه تعــاىل {هووو مووواله} يفيــد القيــر يف
هـذه النيـر  .أي إن هللا هـو انصـره ،ويف هـذا تعريـف نن هللا تعـاىل انصـر رسـوله
 ،ل ال يقع أحد من بعد يف حماولة التقيء عن نيره.
ومنهــا قولــه تع ــاىل {والمالئك ووة بوع وود ذل ووك اه ووي} وفيه ــا تعتــي ه ــذا

وتنويهــا مبحبــة أهــل الســةاء للنـ  وحســن ذكــره بيــنه
النيــر بــوفر الناصـرين ،ا
ـأان( .)1ولعــل امل ـراد مــن إعتــام هللا عــز وجــل
فــإن ذل ـ ممــا يزيــد نيــر هللا إايه شـ ا
ش ــأن الني ــر لنبي ــه « املبال ــة يف ت ــوهني أم ــر تتاهرمه ــا ،ودف ــع م ــا عس ــى أن
يتومهــه املنــافقون مــن ضــرره يف أمــر النبــو والتبليــإ وقهــر أعــداء الــدين ملــا أن العــاد
قاضية ابشت ال ابل الرجل بسبب تتاهر أزواجه عليه...
أيضــا مزيــد إغاظــة للةنــافقني ،وحس ـ ا ألطةــاعه الفارغــة ،فيكأنــه قيــل
وفيــه ا
ـاهرا عليــه ل يضــر ذلـ يف أمــره ،فــإن هللا هــو مــوله وانصــره يف أمــر دينــه
فــإن تتـ ا
وسائر شؤونه على كل من يتيدى ملا ييكرهه»(.)2
( )1استفد :هذه املعاين من «التحرير والتنوير» للعالمة حمةد الطاهر بن عاشور (،353/13
.)358
(« )2رود املعاين» لذلوسي (.)154/28
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الوودرس الثووامن عشوور :ونســتفيد مــن هــذه احلادثــة جتنــب إذاعــة األجلبــار قبــل
التحقــق مــن ثبوهــا ،وقبــل الطــالا الـوايف عليهــا مــن ميــادرها ،فــإن اإلشــاعة هلــا
أثر ضـار يف األسـر املسـلةة ويف اعتةـع املسـل  ،لسـيةا فيةـا يتعلـق ابحليـا الزوجيـة.
فعندما اعتزل رسول هللا  نساءه يف حادثة التحرمي شاا يف املدينـة أن النـ 
قــد طل ـق نســاءه ،فةــا كــان مــن عةــر  إل أن ذهــب لتحــري الــرب رغ ـ كثــر
انقليــه ،وشــيوعه بــني النــاس  -مــن ميــدره ،يقــول عةــر ودجللــت علــى حفيــة
وهــي تبيكــي ،فقــال هلــا أطلقيكــن رســول هللا ؟ قالــت ل أدري ،هــا هــو ذا معتــزل
يف املشـربة .فاســتأذن علــى رســول هللا  ثــالث مـرا ،:فلةــا أذن لــه دجلــل عليــه
إين بيـره ،فقـال
يقول قلت له وأان قـائ اي رسـول هللا ،أطلقـت نسـاءا؟ فرفـع َّ
«ال» ،فقلت هللا أكرب.قـال أفـأنزل فـأجلربهن أنـ مل تطلقهـن؟ قـال« :نعوم ،إن

شوئت»( .)1قـال احلـافظ ابــن حجـر «يسـتفاد منــه  -أي مـن حـديث التحــرمي  -أن
األجلب ــار ال ــيت تش ــاا ول ــو كث ــر انقلوه ــا ،إن مل ييك ــن مرجعه ــا إىل أم ــر حس ــي م ــن
مشــاهد أو يــاا ل تســتلزم اليــدق ،فــإن جــزم األنيــاري يف روايــة بوقــوا التطليــق
وكذا جزم الناس الذين رله عةـر عنـد املنـرب بـذل حمةـول علـى ألـ شـاا بيـنه
ذل من شخس بناءا على التوه الـذي تومهـه مـن اعتـزال النـ  نسـاءه ،فتـن
 ليكونه مل جتر عادته بذل  -أنه طلقهن ،فأشاا ذل فتحدث الناس بـه»(.)2ويفهــذه القض ـية نــزل الــوحي ليعــا مثــل هــذه املشــيكال ،:ويــؤد األمــة أن تلتــزم
امل ـ ــنهيب ال ـ ـرابين ال ـ ــذي ري ـ ــه هللا هل ـ ــا ،ق ـ ــال تع ـ ــاىل {وإذا ج و وواءهم أم و وور م و وون

( )1هو مقطع من حديث ابن عباس عن عةر ،وقد تقدم ختر ه.
(« )2فتح الباري» .254 - 253/9
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األموون أو اخلوووف أذاعوووا بووه ولووو رداوه إَل ال يرسووول وإَل أوب األموور م ونوهم لعلم وه
اَّلل عل وويكم ورمحت ووه التيوبوع ووتم ال ي
اليووذين يسو وتونبطونه مو ونوهم ول وووال فض وول ي
ش وويطان إ يال

قل ًيال} [النساء].الدرس التاسع عشر« :ويف ظالل هذا احلادث( )1الذي كان
وقعــه عةي اقــا يف نفــوس املســلةني يهيــب القــرلن ابلــذين لمن ـوا ليــؤدوا واجــبه يف
بيوه من الربيـة والتوجيـه والتـذكء ،فيقـوا أنفسـه وأهلـيه مـن النـار ،ويرسـ هلـ

مشهدا من مشـاهدها ،وحـال اليكفـار عنـدها ،فيقـول عـز شـأنه {اي أياوهوا اليوذين
ا
آمنوووا قوووا أنوفسووكم وأهلوويكم ان ًرا وقودهووا النيوواس واحلجووارة عليوهووا مالئكووة ووال

شداد ال يوعصون ي
اَّلل ما أمرهم ويوفعلون ما يوؤمرون}.الدرس العشرون :وبعد ,

فإن هذه الدروس املستنبطة من حادثة التحرمي ،وهي دروس تربويـة هلـا أمهيتهـا يف
نتــام األســر واســتقرارها تثبــت حيكةــة هللا تعــاىل يف إن ـزال ســور كاملــة تتحــدث
عنها ،وعليه فـال يلتفـت إىل مـا أاثره بعـ املستشـرقني حـول مـا نـزل مـن اآلاي:
مجيعـا مل تشـر إىل مثـل
اعةـا أن كتـب الشـرق املقدسـة ا
يف مستهل سور التحـرمي ،ز ا
هذا احلادث املنزين على هذه اليـور .وما أحسـبنا يف حاجـة إىل أن نـذكر مـا ورد

مجيعــا ،مــن قيــس الرســل وســءه  ،ومــا صــنعوا ومــا أصــاهب  ،عــرب
ابليكتــب املقدســة ا
للناس مما صح ومما مل ييح ،وقد جاء يف القرلن كثء من ذل  ،قس هللا على رسـوله
أحسن القيس ،والقرلن مل ينزل حملةد  وحده وإوا نزل للناس كافة ،فإذا قس من
أجلباره  ،وتناول من سءته لييكون للةسلةني فيه أسو حسنة ،فال شيء من ذلـ

خيرج عةا أوردته سائر اليكتب املقدسة ،وما أورد القرلن من سء األنبياء(.)2
(« )1يف ظالل القرلن» ( )3617/6بتيرف.
( )2انتر كتا «حيا حمةد  »حملةد حسني هييكل
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املبحث العاشر
أسلوب التخيي والتشاور
َّنوذجا
قصة التخيي ً
متهيد:
ـلواب مــن األسـاليب النبويــة يف معا ــة الالفــا :الزوجيــة
يقـدم هــذا املبحــث أسـ ا
مــن جلــالل قيــة التخيــء ،وهــي قيــة كشــفت عــن تعامــل الن ـ  احليكــي مــع
املشيكال :القتيادية اليت تنشأ داجلل األسر بسبب املطالبة بـزايد النفقـا...:
وق ــد اس ــتعةل الن ـ  يف ح ــل ه ــذه املش ــيكلة (أس ــلو التخي ــء) ،وه ــي ص ــور
مشرقة من صور مبدأ الشورى ،وكيف مييكن الستفاد منه يف نتام األسر .
واســتقرار األســر يســتحق منــا كــل اهتةــام ,ذل ـ أللــا قثــل لجلــر حلقــة مــن
احللق ــا :ال ــيت يس ــتهدفها الت ــامر ال ــريب يف ص ـراعه م ــع اإلس ــالم عقي ــد وش ـريعة
وأجلالقاا.
واستقرار األسر أمر مه حىت تتةيكن من القيـام مبسـؤولياها يف تربيـة األجيـال
وتنش ته تنش ة صاحلة ،وعدم استقرارها يعطل هذا الدور املنوط هبا.
واليوم تعاين األسرة من مشكالت كثية لعل من أمهها:
هــذه املبال ــة يف أوــاط الســتهالا ،واإلسـراف يف النفقــا ،:ممــا يــدفع ابألســر
أن تســل ســلواكا غــء رشــيد ول محيــد؛ إذ جرهــا إىل أن ـواا مــن التعامــل اآل يف
يومــا بعــد يــوم ،وقــد ظهــر يف
ســبيل احليــول علــى مــورد تســد بــه نفقاهــا املتزايــد ا
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اعتةع نتيجة ذل
التعامل ابلراب ،وأجلـذ الرشـو  ،وال ـا يف املبيعـا ،:وعـدم إتقـان األعةـال ،إىل
غــء ذل ـ مــن املنهيــا :الــيت حــذران منهــا اإلســالم ،ومــن هنــا فــإن احلــق تبــارا
وتعاىل حذران من م بة ذل عندما قال {مسج مد وكلووا واشوربوا وال تسورفوا

ب المس وورفي} [األع ـراف  .]31ولش ـ أن األســر املســرفة هــي
إنيووه ال حيو و ا
أسر ل حيبها هللا ،ولي هلا شأن يذكر يف املذ األعلى.
درس لجلـر أراد النـ  منـا أن نتعلةـه مــن قيـة التخيـء ،وهـو أن نبتعـد عــن
املبال ــة يف اإلنفــاق العــام حــىت ل تيكــرب الــديون ،ول ش ـ أن الفــرد أو األســر أو
األم ــة عن ــدما تب ــالإ يف الس ــتهالا سيض ــطرها ذل ـ إىل الس ــتدانة لت طي ــة ه ــذه
النفقا.:
ومشيكلة الـديون مشـيكلة قائةـة يف عاملنـا اإلسـالمي ،وهلـا لاثرهـا الطـء علـى
حاضر األمة ومستقبلها.
وقد استعاذ النـ  يف مجلـة مـا اسـتعاذ مـن غلبـة الـدين وقرنـه بقهـر الرجـال،
عنــدما قــال «الله ـ إين أعــوذ ب ـ مــن اهل ـ واحلــزن ،»...قــال «ومــن غلبــة
الـ َّـدين وقهــر الرجــال» ،فيكــأن الن ـ  أراد أن يقــول لنــا إن غلبــة الــدين صــنوا
لقهر الرجال وقرين له...ويف هذا األسلو الرائع حتذير من الدين أميا حتذير.
كةــا أن النـ  أراد أن يعلـ األمــة مــن جلــالل حادثــة التخيــء كيــف حتــافظ
على املال إذا فتحت عليها الدنيا.
أراد أن يعلـ املســؤول مــن األمــة  -ر األســر اليكبــء  ،ور األســر اليـ ء
 كيــف يقــف املوقــف احلــازم أمــام هــذه األوــاط مــن الســتهالا املبــالإ فيــه ،ولــوكـ ـ ــان هـ ـ ــذا السـ ـ ــتهالا يف املباحـ ـ ــا :فضـ ـ ـ اـال عـ ـ ــن احملرمـ ـ ــا ،:ومـ ـ ــا ذل ـ ـ ـ إل
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لضةان مستقبلها ،واحلفاظ على قوها وحفتها من الروج عن منهيب هللا.
وقــد ســجل لنــا القــرلن حقــائق مهةــة عــن أق ـوام أصــيبوا ابلــرف ،وأســرفوا يف
اإلنفاق ،فيكان عاقبته الدمار.
قال تعاىل {وإذا أردان أن نوهلك قوريةً أمران متورفيهوا فوفسوقوا فيهوا فحو يق

يا} [اإلسراء .]16
عليوها القول فد يمرانها تدم ً

واإلسراف من ا رائ الـيت اقرفهـا فرعـون فاسـتحق العقوبـة الـيت نزلـت بـه ،ومـا
يتا منها قومه.
قال تعـاىل {وإ ين فرعون لع م
ال ِف األرض وإنيه لمون المسورفي} ،فحـري

بنا أن نتابع الن  يف سلوكه مع أسرته ،وأن ننأى جانباا عن كل سـلوا علنـا
يف زمر فرعون وزمر املرفني.
أما جلطيت يف تفاصيل قية التخيء ،فسوف ييكون يف سبع فقرا:؛ وهي
أوال :اآلاي :الوارد يف قية التخيء مع تفسء إمجاين هلا.
ً

اثنيًا :سبب التخيء مع بيان أن الراجح هو طلب زايد النفقة.

اثلثًا :كيفية التخيء.

ابعا :األحاديث الوارد يف قية التخيء.
رً

خامسا :مناقشة قضية العتزال يف حديث التخيء.
ً

سادسا :زمن وقوا هذه احلادثة.
ً

سابعا :الدروس املستفاد من قية التخيء.
ً
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أوال :اْلايت الواردة ِف قصة التخيي:
ً
ونت تووردن احليوواة ال و ادنويا
وب قوول ألزواجووك إن كن و ي
قــال تعــاىل {اي أياوهووا النيو ا

ونت ت ووردن ي
اَّلل
ويال * وإن كنو و ي
احا لي و ً
وزينوتوه ووا فوتوع ووالي أم ووتعك ين وأس وورحك ين س وور ً

ورسوله وال يدار اْلخرة فا ين ي
يما} [سـور
اَّلل أع يد للمحسنات منك ين أج ًرا عظ ً

األحزا

.]29 -28

التفسي اإللياب(:)1

نت تردن احلياة ال ادنويا} سعتها ونضارها ورفاهيتها والتنع فيها.
{ إ ن كن و ي
{وزينوتوها} أي زجلارفها.
{أمتعك ين} أي أعطيكن املتعة ،وأطلقيكن .واملتعة ما يعطى للةرأ املطلقـة
وجواب.
على حسب السعة والقتدار من ثيا أو دراه أو أاثث ،ا
تطوعا ل ا
احا لي ًيال} أي طالقاا من غء ضرار ول بدعة.
{س ر ً

قــال املفســرون إن أزواج النـ  ســألنه شــياا مــن عــرأل الــدنيا ،وطلــأ منــه
الزايد يف النفقة ،فنزلت اآلية ،وملـا نزلـت بـدأ  بعائشـة رضـي هللا عنهـا وكانـت
أحبهن إليه فخءها فاجلتار :هللا ورسوله والدار اآلجلر  ،اجلتار

(« )1تفسء الطربي» (« ،)295/15فتح القدير» للشوكاين (« ،)275/4حماسن التأويل» للقايي
( ،) 246/13وقد ذكر :هنا تفسء اآليتني بيور جمةلة ،وأما التفييل فقد تيكفل البحث به
ولسيةا الدروس املستفاد من قية التخيء.
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ا
تسعا عائشة ،وحفية ،وأم حبيبة ،وأم سلةة،
مجيعهن اجلتيارها ،وكن يوم ذ ا
وس ــود  ،وه ــؤلء م ــن نس ــاء قـ ـريا ،وص ــفية ،وميةون ــة ،وزين ــب بن ــت جح ــا،
وجويري ــة بن ــت احل ــارث ،وقي ــل يف س ــبب التخي ــء غ ــء م ــا ذك ــر هن ــا ،مم ــا س ــيأيت
مناقشته يف هذا البحث.
اثنيًا :سبب التخيي:

ذكر العلةاء يف قية التخيء أربعة قوال؛ وهي
 -1طلب زايد النفقة وقد ذكره مجيع املفسرين(.)1
ـهرا ،أمـر نن
 -2ال ــء وذلـ ألــن ت ــايرن عليــه ،فحلــف أل ييكلةهــن شـ ا
خيءهن.
َّ
وقـد ذكـره عــدد مـن املفسـرين( ،)2وضـعفه الطــربي؛ إذ أورده بيـي ة التةـري ،
فقال وقيل كان سبب ذل غءا كانت عائشة قد غارها.
 -3أنه  ملا جلء بـني ملـ الـدنيا ونعـي اآلجلـر فاجلتـار اآلجلـر أمـر بتخيـء
( )1انتر على سبيل املثال «تفسء الطربي» (« ،)295 - 289/15حماسن التأويل» للقايي
(« ،)246/13معامل التنزيل» للب وي (« ،)525/3زاد املسء» لبن ا وزي ( ،)377/6وقال عن
القولني األولني والقولن مشهوران يف التفسء ،تفسء القرط (« ،)162/14أحيكام القرلن» لبن
العريب ( ،)551/3تفسء ابن كثء ( ،)462/3ومل يذكر سوى القول األول ،وذكره احلافظ ابن حجر
يف «التلخيس احلبء» (.)122/3
(« )2جامع البيان» للطربي (« ،)295/15زاد املسء» لبن ا وزي ( ،)377/6تفسء القرط
(« ،)162/14أحيكام القرلن» لبن العريب ( ،)551/3وقال عنه وهو اليحيح الذي يعول عليه
ول يلتفت إىل سواه ،وقال احلافظ ابن حجر يف «التلخيس احلبء» ( )122/3وحيكاه ال زاين.
و«فتح القدير» للشوكاين (.)276/4
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نسائه لييك َّن على مثل حاله(.)1
أيضــا اب ــن الع ــريب
وقــد حيك ــاه ابــن ا ــوزي ع ــن أيب القاس ـ الي ــيةري وذك ــره ا
والقرط وغءه (.)2
َّ -4
أن سبب نزوهلا قية مارية يف بيت حفيـة ،أو قيـة العسـل الـذي شـربه
يف بيت زينب بنت جحا.
قال احلافظ ابن حجر وهذا يقر من الثاين(.)3
وقد جعله ابن العريب القول الثاين نفسه.
القول الراجح:
وبعــد اســتعراأل األدلــة يــرجح عنــدي يف ســبب حادثــة التخيــء طل ــب زايد
النفقة ،لقو األدلة اليت استدل هبا أصحا هذا القول ،ولذسبا اآلتية

( )1احلديث الوارد يف ذل هو ما رواه اإلمام أمحد ( )7165عن أيب هرير قال «جل الن 
فنتر إىل السةاء فإذا مل ينزل فقال جربيل إن هذا املل ما نزل يوم جللق قبل الساعة .فلةا نزل
رسول؟ قال جربيل تواضع لرب اي
عبدا ا
قال اي حمةد أرسلين إلي رب  ،أفةل ايكا نبيا عل  ،أو ا
رسول» .قال الشيخ شعيب األرانؤوط يف حتقيقه للةسند إسناده صحيح على
عبدا ا
حمةد .قال بل ا
شرط الشيخني ،ويف البا عن ابن عباس رواه النسائي يف السنن اليكربى ( ،)6743ويف إسناده يتيح
بن عبد الرمحن وهو ضعيف ،وعن عةر عند الطرباين يف اليكبء ( ،)13359قال اهليثةي وفيه حيىي
بن عبد هللا البابلي ،وهو ضعيف.
( )2انتر امليادر السابقة.
(« )3التلخيس احلبء» (.)122/3
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ونت توردن احليواة
يب قول ألزواجوك إن كنو ي
 -1ظاهر قوله تعـاىل {اي أياوها الن ا

ـوعا يتعلـق ابملطالبـة نمـر مـن
ال ادنويا وزينوتوها} ،يدل على ألا نزلت لتعا موض ا

أمور احليا وزينتها.
 -2أدلته من احلديث النبوي اليحيح واضحة ،ومن أصـرحها حـديث جـابر
بن عبدهللا ،وهو نس صريح نن حادثة التخيء وقعت بعد طلـبهن زايد النفقـة،
وقد ذكره مجهور املفسرين عند تفسء اآلية.
ـيال نت ـ اـرا
 -3األدلــة الــيت اســتدل هب ــا أصــحا القــول الث ــاين( )1ل تــنه دلـ ا
لالعراضا :اليت أثء :حوهلا؛ أللا تتعلق حبادثة التحرمي ،وهي حادثة أجلرى له
أدلتها وظروفها وأسباهبا الاصة هبا.
 -4وأما أصحا القول الثالث ،فقد استدلوا على قوهل حبديث ختيـءه بـني
مل الدنيا ونعي اآلجلر  ،والواقع أنه ل يوجد دليل من النقل يدل على أن اآليـة
نزلت بسبب هذا احلديث ،بل األحاديث اليحيح تدل على جلالف ذل .
وق ــال احل ــافظ ابـ ــن حج ــر «وه ــذا يعيكـ ــر علي ــه أن األكث ــر مـ ــن أه ــل العل ـ ـ
ابمل ازي أن إيالءه من نسائه كان سنة تسع ،وأن ختيـءهن وقـع بعـد ذلـ  ،وقـد
كــان  يف لجلــر عةــره قــد وســع لــه مــن العــيا ابلنســبة ملــا كــان فيــه قبــل ذلـ ،
قالت عائشة ما شبعنا من التةر حىت فتحت جليرب» (.)2
( )1لالطالا على أدلته ومناقشتها يرجع إىل حبثي املرسوم بـ «حادثة التخيء يف إطار املعا ة النبوية
ملشيكال :احليا الزوجية» ،املنشور يف جملة األمحدية اليادر عن دار البحوث  -ديب العدد ()12
سنة 1423هـ.
(« )2التلخيس احلبء» (.)122/3
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 -5وأمــا أصــحا القــول الرابــع فييكفــي يف رد قــوهل أن قيــة التحــرمي هــي
حادثة أجلـرى ختتلـف قـام الجلـتالف عـن هـذه احلادثـة مـن عـد وجـوه( ،)1ورحـ
هللا احلافظ ابن حجر عندما قال عن هذا القول وهذا يقر من الثاين.
اثلثًا :كيفية التخيي:

وقد اجلتلف العلةاء يف كيفية ختيء الن  أزواجه على قولني

القول األول :أنه جلءهن إبذن هللا يف البقاء على الزوجيـة أو الطـالق فـاجلرن
البقاء .،وهبذا قالت عائشة وجماهد وعيكرمة والشع والزهري وربيعة.

القول الثواين :أنـه إوـا جلـءهن بـني الـدنيا فيفـارقهن ،وبـني اآلجلـر فيةسـيكهن،

ومل خيـءهن يف الطــالق .وهبــذا قــال علــي واحلســن وقتــاد  ،وقــال الشــوكاين  -رمحــه
هللا  -والراجح األول(.)2
ابعا :األحاديث النبوية الواردة ِف قصة التخيي:
رً

ورد يف قية التخيء حديثان ،ومها

 -1م ــا ج ــاء ع ــن عائش ــة رض ــي هللا عنه ــا قال ــت مل ــا أم ــر رس ــول هللا 
بتخيــء أزواجــه بــدأ يب فقــال« :إين ذاكوور لووك أمو ًورا ،فووال عليووك أال

تعجلي حىت

( )1انتر حبثي املرسوم بـ «حادثة التحرمي يف إطار املعا ة النبوية ملشاكل احليا الزوجية» املنشور يف
جملة األمحدية .العدد ( )15سنة 1423هـ.
(« )2فتح القدير» (.)274/4
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تست مري أبويك» قالت وقد عل َّ
أبوي مل ييكوان ليأمراين بفراقه».
أن َّ
قالت

وب قول ألزواجوك إن
قـال «إن هللا عوز وجول قوال{ :اي أياوهوا الني ا

ويال *
كن و ي
احا لي ً
نت تردن احلياة ال ادنويا وزينوتوها فوتوعوالي أموتعك ين وأسورحك ين سور ً
اَّلل ورسوووله والو يدار اْلخوورة فووا ين ي
ونت تووردن ي
اَّلل أعو يد للمحسوونات موونك ين
وإن كن و ي

يما} [سور األحزا ].
أج ًرا عظ ً

فقال ــت فقل ــت يف أي ش ــيء أس ــتأمر أب ــوي؟ ف ــإين أري ــد هللا ورسـ ـوله وال ــدار
اآلجلــر  ،قالــت فعــل أزواج الن ـ  مثــل مــا فعلــت ،زاد مســل قــال معةــر
فأجلربين أيو أن عائشة قالت ل خترب نساءا أين اجلرت  ،فقال هلا النـ 
إن هللا أرسلين مبل اا ومل يرسلين متعنتاا»(.)1
وجووه الداللووة :أن هللا ســبحانه وتعــاىل أمــر نبيــه أن خيــرب نســاءه ،ذاكـ اـرا ســبب

ذل من جلالل التخيء بني احليا الدنيا وزينتها وبني أن يردن هللا ورسوله والـدار
اآلجلــر  ،ممــا يــوحي نن ســبب ذلـ هــو طلــبهن احليــا الــدنيا وزينتهــا وذلـ عنــد
طلبهن زايد النفقة ،جاء حديث جـابر ليوضـح ذلـ بيـور صـرحية ،كةـا أن
هــذا الــنس بــني لنــا كيــف طبــق النـ  أمــر التخيــء الــذي أمــر بــه مــن هللا تبــارا
وتع ــاىل ،م ــع مالحت ــة أن اإلم ــام البخ ــاري رمح ــه هللا مل خي ــرج عن ــد تفس ــء ه ــاتني
( )1أجلرجه البخاري ( ،)4786يف تفسء اب «وإن كننت تردن هللا ورسوله ،»...ومسل ()1475
( )27يف الطالق اب بيان أن ختيء امرأته ل ييكون طالقاا إل ابلنية من طريق الزهري قال أجلربين أبو
سلةة بن عبد الرمحن به ،وأجلرجه أمحد ( )24487و ( )25299و ( )25351و (،)26158
والنسائي ( ) 3445من طريق معةر عن الزهري عن عرو عن عائشة ،ويف بع الروااي :ملا نزلت
«وإن كننت تردن »...دجلل علي رسول هللا .»...
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اآليتني يف صحيحه سوى هذا احلديث.
 -2حديث جابر بن عبد هللا  وهذا نيه
قال أقبل أبو بيكر يستأذن على رسول هللا  والناس ببابه جلوس فل يـؤذن
لــه ،أقبــل عةــر فاســتأذن فلـ يــؤذن لــه ،أذن أليب بيكــر وعةــر فــدجلال والنـ
 جال وحوله نساؤه ،وهو ساكت(.)1
فقال عةر ألكةلن الن  لعله يضح .
فقال عةر اي رسول هللا ،لو رأيت بنت زيد( - )2امرأ عةر  -سألتين النفقـة
لن افا فوجأ :عنقها(.)3
فضح الن  حىت بدا انجذه( ،)4وقال «هن حوب كموا تور يسو لنين

النفقة»(.)5

وأطرق وسيكت عن

( )1يف رواية مسل وامجاا ساكتاا ،ومعى وج سيكت على غيظ ،أو عب
اليكالم من شد احلزن .املعج الوسيط ،ماد وج .
( ) 2يف رواية مسل بنت جلارجة ،وايها مجيلة بنت اثبت بن أيب األقلح ،وهي من املبايعا :الاليت
ابيعن رسول هللا  ،وهيكذا جاء ايها يف طبقا :ابن سعد ( ،)345 ،252/8و«اإلصابة» لبن
حجر (.)755/7
( )3قوله «فوجأ :عنقها» أي ضربته.
( ) 4الناجذ لجلر األضراس ،وهو الذي يقال له ضرس العقل .ويف رواية ابن هليعة «حىت بد:
نواجذه» ولكنسان أربعة نواجذ ،وهذا اللفظ كناية عن شد الضح وبلوغه فيه ال اية.
( )5يف رواية ابن هليعة عند أمحد «سألنه النفقة فل يوافق عنده شيء حىت أحجزنه» ووقع يف رواية
السندي «حىت أحجرنه» وقال هيكذا يف كثء من النسخ ،ولعله ل ة يف حجزنه ،أي منعنه من الروج،
وقيل لعل أحرجنه من احلرج.
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فقــام أبــو بيكــر إىل عائشــة ليض ـرهبا ،وقــام عةــر إىل حفيــة كالمهــا يقــولن
تســألن رســول هللا  مــا لــي عنــده ،فنهامهــا رســول هللا  ،)1(فقلــن نســاؤه
وهللا ل نسأل رسول هللا  بعد هذا اع ما لي عنده( ،)2قال وأنزل هللا عز

وجــل اليــار( .)3فبــدأ بعائشــة فقــال «إين ذاكوور لووك أمو ًورا مووا أحووب أن تعجلووي

وب
فيه حىت تسوت مري أبويوك» قالـت مـا هـو؟ قـال فـتال عليهـا {اي أياوهوا الني ا

ق ول ألزواجووك} اآليــة ،قالــت عائشــة أفي ـ أســتأمر( )4أبــوي؟ بــل أجلتــار هللا
ورسوله ،وأسأل أن ل تذكر لمرأ من نسـائ مـا اجلـر .:فقـال «ال تسو لين

امرأة منهن عما اخرتت إال أخبهتا ،إن هللا ل يبعثوين متعنتًوا أو مفتنًوا( ،)5لكون
ميسرا»(.)6
بعثين ً
معلما ً

( )1هذا النهي الوارد يف هذه ا ةلة غء مذكور يف رواية مسل .
تسعا وعشرين» ،ول وجود هلذه الزايد يف
شهرا أو ا
( )2انفرد مسل بزايد هنا وهي « اعتزهلن ا
مسند أمحد ول يف سنن النسائي مع أن السند واحد.
( )3يف رواية مسل

يب قل ألزواجك} حىت بلإ
نزلت عليه هذه اآلية {اي أيواها الن ا

يما} [األحزا
{للمحسنات منك ين أج ًرا عظ ً

.]29 ،28

( )4يف رواية مسل « أفي اي رسول هللا أستشء أبوي؟ بل أجلتار هللا ورسوله والدار اآلجلر ».
( )5ويف رواية عند أمحد «معن افا» وعند مسل «مل يبعثين معنتاا ول متعنتاا».
( )6أجلرجه أمحد ( ،)14516( ،)14515ومسل ( ،)29( ،)1478يف الطالق ،اب بيان أن
ختيء امرأته ل ييكون طالقاا إل ابلنية ،ومن طريقه أجلرجه البيهقي ( ،)38/7والنسائي يف «السنن
اليكربى» ( ،) 9258من طريق ابن هليعة كالمها (زكراي بن إسحاق وعبد هللا بن هليعة) عن أيب الزبء
امليكي .وأجلرجه ابن سعد يف طبقاته ( ،)185/8من طريق أيب سلةة احلضرمي ،كالمها (أبو الزبء وأبو
شهرا .وانتر تفسء ابن
سلةة) عن جابر بن عبد هللا ،ولي يف حديث أيب سلةة ذكر لعتزاله  ا
كثء ( ،)523/3و«الدر املنثور» للسيوطي (.)594/6
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وجه الداللة:

أن قولـه « هن حوب كما تر يسو لين النفقوة» يـدل دللـة واضـحة علـى
أن سبب تزول اآليتني من سور األحزا هو طلب النفقة.
خامسا :مناقشة قضية االعتزال ِف قضية التخيي
ً

شهرا ِف قصة التخيي؟
هل اعتزل رسول هللا  نساءه ً

قد ورد يف حديث جابر بن عبد هللا الذي أجلرجه مسل ( )1قوله « اعتـزهلن
شهرا بعد مطالبتهن بزايد
شهرا أو ا
تسعا وعشرين» مما يفيد أن الن  اعتزهلن ا
ا
النفقــة .وقــد ذهــب إىل ذل ـ عــدد مــن املفس ـرين ،مــنه اإلمــام الطــربي والب ــوي
وابن ا وزي وغءه (.)2
قــال اإلمــام الطــربي رمحــه هللا «ذكــر أن هــذه اآليــة نزلــت علــى رســول هللا 
من أجل أن عائشة سألت رسول هللا  شياا من الدنيا ،إما زايد يف

مسلةا انفرد
( )1أجلرجه مسل ( ،)29( )1478وقد تقدم ختر ه .ليكن يشار هنا إىل أن اإلمام ا
بتخرييب ذكر ا لعتزال ،ول وجود هلذه الزايد يف مسند أمحد ،وهو متقدم عليه ،كةا أنه ل وجود هلا يف
علةا نن السند واحد ،وا ةيع يروي احلديث من طريق أيب الزبء
سنن النسائي وهو متأجلر عليه ا
أيضا ابن سعد يف «الطبقا :اليكربى» ( ،)185/8من طريق أيب سلةة عن
امليكي عن جابر..وأجلرجه ا
شهرا.
جابر ا
أيضا ولي فيه ذكر لعتزاله  ا
( )2تفسء الطربي ( ،)288/15وتفسء الب وي ( ،)525/3و«زاد املسء» لبن ا وزي
(.)376/6
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النفقــة أو غــء ذل ـ  ،فــاعتزل رســول هللا  نســاءه فيةــا ذكــر أمــره هللا عــز
وجل أن خيربهن»(.)1
ولكن يعارض ذلك أنه:

قــد جــاء يف حــديث ابــن عبــاس عــن عةــر الــذي أجلرجــه البخــاري ومســل مــا
ـهرا كـان بعـد حادثـة التحـرمي ،ونيـه « ..فـاعتزل النـ نسـاءه
يفيد اعتزاله  ش ا
تسعا وعشرين ليلـة .وكـان
من أجل ذل احلديث حني أفشته حفية إىل عائشة ا

وهرا» م ــن ش ــد موجدت ــه عل ــيهن ح ــني عاتب ــه
ق ــال «م ووا أان ب ووداخل عل وويهن ش و ً
هللا.)2(»...
فه ــل العت ـزال ك ــان بع ــد التح ــرمي أم ك ــان بع ــد طل ــب زايد النفق ــة يف حادث ــة
التخيء؟
( )1أورد عن أيب الزبء أن رسول هللا  مل خيرج صلوا ،:فقالوا ما شأنه.»...
وهي مثل رواية أيب الزبء عن جابر اليت رواها مسل مع اجلتالف يف بع السياق ،والذي يهةنا هنا
شهرا بل جاء فيها «مل خيرج صلوا ،»...:مما ينفي
أنه مل ترد يف هذه الرواية قية اعتزاله  نساءه ا
شهرا بعد طلب النفقة.
أنه اعتزهلن ا
وقد ورد :رواية عن ابن زيد  -وهو عبد الرمحن بن زيد بن أسل  -وفيها «كان أزواجه قد ت ايرن
يب قل ألزواجك} فقرأ
شهرا ،فنزل التخيء من هللا له فيهن {اي أيواها الن ا
على الن  فهجرهن ا
حىت بلإ {وال توبو يرجن توبو ارج اجلاهلية األوَل} ،فخءهن بني أن خيرن أن خيلي سبيلهن ويسرحهن،

أبدا».
وبني أن يقةن إن أردن هللا ورسوله على ألن أمها :املؤمنني ول ينيكحن ا
ليكنها رواية ضعيفة أللا جاء :عن عبد الرمحن بن زيد بن أسل املتويف سنة (182هـ) غء مسند ،
أضف إىل ذل أن عبد الرمحن املذكور ضعيف عند أهل احلديث .انتر «التقريب» .455
( )2تقدم ختر ه يف املبحث التاسع ،الفقر الرابعة األحاديث الوارد يف قية التحرمي .وقد حبثت هذه
املسألة بتوسع يف حبثي املوسوم بـ «حادثة التحرمي يف إطار املعا ة النبوية.»....
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ـهرا ك ــان بع ــد حادث ــة
عن ــد دراس ــة احل ــادثتني ي ــرجح أن اعتزال ــه  نس ــاءه ش ـ ا
التحــرمي بــدليل حــديث ابــن عبــاس عــن عةــر يف اليــحيحني ،وهــو نــس يف حمــل
النـزاا ،وعنــد التعــارأل يقــدم مــا رواه البخــاري ومســل علــى مــا رواه مســل ويؤيــد
ذل أن حديث جابر بن عبد هللا نفسه قد رواه أمحد يف مسـنده ،والنسـائي يف
علةا نن السند واحد كةا تقدم قريباا.
سننه ،ومل يذكرا العتزال املذكور ا
بقى أن يقال:

مــا املــانع مــن أن ييكــون ســبب العت ـزال وهــو وقــوا احلــادثتني جــاء التخيــء
بعد العتزال؟
قلــت هــذا ج ـوا وجيــه ،ويؤيــد ذل ـ أن احلــادثتني وقعتــا يف زمــن متقــار ،
فقد وقعت حادثة التحـرمي يف أواجلـر سـنة مثـان مـن اهلجـر ( )1بينةـا وقعـت حادثـة
التخيء يف بداية سنة تسع من اهلجر كةا سيأيت.
فيكــأن العتـزال املــذكور جــاء أتديباــا ليكــل الزوجــا :علــى مــا صــدر مــنهن وقــد
احتةل ذل احلافظ ابن حجر ،قال رمحه هللا
« ..وقد اجلتلف يف الذي حرم على نفسه ،وعوتب على حترميه ،كةا اجلتلف
يف س ــبب حلف ــه أن ل ي ــدجلل عل ــى نس ــائه ،عل ــى أقـ ـوال» وذك ــر منه ــا التح ــرمي،
وطلب زايد النفقة قال «والراجح من األقوال كلها قية مارية».
ـائال «وحيتةــل أن تيكــون األســبا مجيعهــا اجتةعــت فأشــء إىل
أضــاف قـ ا
مثال يف قيـة ماريـة فقـط لجلـتس
أمهها ،ويؤيده مشول احللف للجةيع ،ولو كان ا
حبفية وعائشة ...وهذا هو الالئق مبيكارم أجلالقه  وسعة
( )1انتر أدلة ذل يف حبثي «حادثة التحرمي يف إطار املعا ة النبوية.»....
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ص ــدره ،وكث ــر ص ــفحه ،وأن ذل ـ مل يق ــع من ــه ح ــىت تيك ــرر موجب ــه م ــنهن 
ورضي عنهن»(.)1
أيضــا بســبب احلــادثتني
قلــت ليكــن يلــزم مــن هــذا ا ةــع أن التخيــء قــد وقــع ا
حادثــة التحــرمي ،وحادثــة طلــب زايد النفقــة ،وأن العتـزال وقــع بســبب احلــادثتني
أيضا.
ا
وقد يقال :وما املانع من ذلك؟

قلــت املــانع مــن ذل ـ النيــو ال ـوارد يف كــال القيــتني ،وبيــان ذل ـ أن
التخيــء يف ليــيت ســور األح ـزا قــد نــزل بســبب طلــب زايد النفقــة ،يــدل علــى
ذل حديث جابر بن عبد هللا وهو نس يف حمل النزاا ،وظاهر اآلية يؤيد ذل ،
كةــا أن ســبب التحــرمي ماريــة أو شــر العســل علــى جلــالف بــني العلةــاء ،فهةــا
حادثتان منفيلتان.

(« )1فتح الباري» ( ،)251/9وقال ال زاين يف «الوسيط» (« )9/5إوا اجلتس يف أمر النيكاد
بوجو التخيء لنسائي بني التسريح واإلمساا ،ولعل سره فيه أن ا ةع بني عدد منهن يوغر
صدورهن ابل ء اليت هي أعت اآللم ،وهو إيذاء ييكاد ينفر القلب ،ويوهن العتقاد ،وكذل إلزامهن
اليرب على الضرر والفقر يؤذيهن ،ومهةا ألقى زمام األمر إليهن جلرج عن أن ييكون بيدد التأذي
يب قل ألزواجك} ونزل ذل
واإليذاء ،فنزه عن ذل منيبه العلي ،وقيل له {اي أيواها الن ا
حني ضاق صدره  من كثر جليامهن ،واقراحهن زينة الدنيا حىت لىل عنهن ،وميكث يف غرفته
عليه

أمرا ،فال تبادريين ِبجلواب حىت
شهرا ،فابتدأ بتخيء عائشة رضي هللا عنها وقال «إين ملق إليك ً
ا
تؤامري أبويك  ،وتال اآلية ،فقالت أفي أوامر أبوي؟ اجلر :هللا ورسوله والدار اآلجلر » .قالت
ل خترب زوجات ابجلتياري إايا ،وأراد :أن خيتار سائر زوجاته الفراق ،فطاف على نسائه ،وكان
خيربهن ابجلتيار عائشة إايه فاجلرن هللا ورسوله نمجعهن».
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ممــا يــدل عــل أن حــديث عائشــة يف التخيــء قــد أحلــق حبــديث ابــن عبــاس عــن
عةر الذي ورد يف التحرمي ،وأن أحد الـروا قـد مجـع بينهةـا لتشـابه موضـوعيهةا،
ولقر وقوعهةا وقد تقدم بيان ذل يف قية التحرمي.
إل أن يقــال ننــه قــد وقعــت قيــة التحــرمي حادثــة طلــب زايد النفقــة،
شهرا أتديباا هلن ،نزل التخيء بسـبب طلـب زايد النفقـة ،وفيـه
جاء اعتزاله  ا
تيكلف ظاهر.
ورحـ هللا احلــافظ ابــن حجــر مــا أدق عبارتـه عنــدما قــال «وحيتةــل أن تيكــون
األســبا مجيعهــا اجتةعــت فأشــء إىل أمههــا»...ومل يــرجح ذل ـ  ،بــل رجــح يف
قية التحرمي ألا كانت بسب مارية ،مما يدل على أن احلادثتني منفيلتان.
سادسا :زمن وقوعها
ً

من املفيد يف معرفة املزيـد عـن تفاصـيل قيـة التخيـء معرفـة زمـن وقوعهـا إذ بـه
تنيكشف لنـا كثـء مـن احلقـائق املتعلقـة هبـا ،وعنيـر الـزمن مهـ يف الطـالا علـى
التـ ــروف واملالبسـ ــا :الـ ــيت رافقـ ــت هـ ــذه احلادثـ ــة ،فةـ ــىت اي تـ ــرى وقعـ ــت هـ ــذه
احلادثة؟!
للعلةاء يف ذل ثالثة أقوال ،وهي
 -1أل ــا وقع ــت س ــنة تس ــع للهج ــر  ،ومم ــن ج ــزم ب ــذل احل ــافظ ال ــدمياطي
وأتباعه،وقال احلافظ ابن حجر بعد أن نقل ذل هو املعتةد(.)1

(« )1فتح الباري» ( ،) 197/9وقد ذكر أدلته على ذل  .وملزيد من التفييل ينتر حبثي «حادثة
التحرمي يف إطار املعا ة النبوية.»....
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 -2ألــا وقعــت بعــد غــزو جليــرب ،وممــن ذهــب إىل ذل ـ املــوىل حمســن امللقــب
ابلفي اليكاشاين (1159 :هـ)(.)1
 -3وقعــت بعــد غــزو بــين قريتــة ،وهــذا يعــين أن التخيــء وقــع يف أواجلــر ســنة
مخســة مــن اهلجــر  ،ذل ـ ألن غــزو بــين قريتــة وقعــت بعــد غــزو األح ـزا  ،وقــد
نــس علةــاء الســء علــى ألــا وقعــت ســنة مخ ـ علــى جلــالف بيــنه يف الشــهر،
فــذهب مجهــوره إىل ألــا وقعــت يف شـوال( ،)2وذهــب الــبع إىل ألــا وقعــت يف
ذي القعد ( ،)3وممن قال هبذا القول أبو حيان حمةد بن يوسـف األندلسـي (:
745هـ)( ،)4ونقله عن األلوسي (1275هـ)(.)5
( )1تفسء اليايف ( ،) 185 /4وقد نقل عن القةي سبب النزول وهو أنه ملا رجع رسول هللا  من
غزو جليرب ،وأصا كنز لل أيب احلقيق قلن أزواجه أعطنا ما أصبت؟ فقال هلن رسول هللا 
«قسمته بي املسلمي على ما أمر هللا .ف ضأ من ذل  ،وفيه فاعتزهلن رسول هللا  يف مشربه أم
يوما ،أنزل هللا هذه اآلاي .:واتبعه على ذل حمةد حسني الطباطبائي يف
إبراهي تسعة وعشرين ا
«امليزان يف تفسء القرلن» ( .)315/16وفاهةا أن الن  مل ييكن يف تل الفر  -وهي شهر حمرم
من السنة السابعة ،وهي زمن وقوا غزو جليرب  -قد تسري مبارية حىت يعتزل يف مشربتها!!.
( )2انتر «السء النبوية» لبن هشام ( ،)165/3و«اليكامل» لبن األثء ( ،)75/2و«البداية
والنهاية» لبن كثء ( ،)93/4وقال «نس على ذل ابن إسحاق ،وعرو بن الزبء ،وقتاد ،
والبيهقي ،وغء واحد من العلةاء سل افا وجلل افا.»....
( )3انتر «امل ازي» للواقدي ( ،)445/2و«الطبقا :اليكربى» لبن سعد (.)65/3
( )4انتر تفسءيه «البحر احمليط» ( ،)219/7و«النهر املاد من البحر احمليط» (.)724/2/2
ميرحا بنقله ،ومستحسناا له بقوله «وما أحسن موقع هذه
( )5انتر «رود املعاين» (،)182/11
ا
اآلاي :على هذا بعد انتهاء قية األحزا وبين قريتة كةا ل خيفى».
وممن ذهب إىل هذا القول عدد من املفسرين املعاصرين ،وه حمةد بن يوسف

=
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ونــس أيب حيــان «ملــا نيــر هللا نبيــه ،وفــرق عنــه األحـزا  ،وفــتح عليــه قريتــة
والنضء ،ظن أزواجه أنه اجلتس بنفائ اليهـود ،وذجلـائرهن ،فقعـدن حولـه وقلـن
اي رسول هللا بنا :كسرى وقيير يف احللـي واحللـل واإلمـاء والـول  -أي الـدم
 وُنن على ما تراه من الفاقة والضـيق ،ولملـن قبلـه مبطـالبتهن بتوسـعة احلـال وأنيعـاملهن مبـا يعامــل بـه امللــوا واألكـابر أزواجهـ فــأمره هللا أن يتلـو علــيهن مـا نــزل
يف أمرهن ،وأزواج الن إذ ذاا تسع» عددهن.
ويب ــدو ين أن مس ــتند أيب حي ــان وم ــن اتبع ــه يف ه ــذا الق ــول ه ــو ورود لاي:
حادثــة التخيــء ب ــد اآلاي :الــيت حتــدثت عــن غــزويت األحـزا وقريتــة ،وفــاه أن
التخيء املذكور كان ةيع أزواج الن  ،يدل على ذل
يب قل ألزواجك} واألصل أن يشةل لفظ
ظاهر قوله تعاىل {اي أياوها الن ا

«األزواج» ا ةيع.

اثنياــا نــس عــدد مــن أئةــة التــابعني مــن أهــل التفســء مــنه احلســن البيــري
وقتاد وعيكرمة علـى أن التخيـء وقـع مـن النـ  وكـان حتتـه يوم ـذ تسـع نسـو ،
فخةـ مــن قـريا عائشــة وحفيــة وأم حبيبــة ،وســود بنــت زمعــة ،وأم ســلةة،
وكان حتته صفية وميةونة بنت احلارث ،وزينب بنت جحا وجويرية

=

أطفيا اإلابضي يف «تيسء التفسء للقرلن اليكرمي» ( ،)346/15واألستاذ أمحد ميطفى املراغي يف
تفسءه ( ،)155/7والعالمة حمةد الطاهر بن عاشور يف «التحرير والتنوير» ( ،)314/15وسيد
قطب «يف ظالل القرلن» ( ،)2825/5وحمةد علي اليابوين يف «صفو التفاسء» (،)33/2
والدكتور وهبة الزحيلي يف «التفسء املنء يف العقيد والشريعة واملنهيب» ( - ،)279/21وقد نقل نس
أيب حيان ،ومل ييرد مبيدره  ،-وعبد اليكرمي الطيب يف «التفسء القرلن للقرلن» (.)697/6
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بنت احلارث .وبدأ بعائشة فلةا اجلتار :هللا ورسوله والدار اآلجلر رؤي الفرد
يف وجـ ــه رسـ ــول هللا  فتت ــابعن كله ــن عل ــى ذل ـ ـ واجل ــرن هللا ورس ـ ـوله والـ ــدار
اآلجلر .
وقد نقـل املفسـرون هـذا القـول مـن غـء إنيكـار( .)1وال ريـب أن القـائلني بوقـوا
حادثة التخيء بعد غزو بين قريتة قد ذكروا ذل  ،وفاه أن النـ  ،ومل ييكـن
ـددا مـن نسـائه بعـد غـزو بـين قريتـة،
قد تزوج هذا العدد من النسـاء فإنـه تـزوج ع ا
ومن هؤلء
 -1زينب بنت جحا وقد تزوجها بعد غزو بين قريتة يف شهر ذي القعـد
مــن الســنة الامســة اهلجريــة( .)2فةــن املســتبعد أن تطالبــه بــذل يف بدايــة زواجهــا
منه ،لسيةا وهي معروفة ابل ى واليسار.
 -2أم حبيبــة  -رملــة بنــت أيب ســفيان بــن حــر  -وكــان ذل ـ ســنة ســبع
للهجر (.)3
 -3صــفية بنــت حيــي وذلـ بعــد غــزو جليــرب ،وكانــت غــزو جليــرب يف شــهر حمــرم
من السنة السابعة للهجر (.)4
( )1ينتر على سبيل املثال تفسء الطربي ( ،)289/15والب وي ( ،)525/3وزاد املسء
( ،)377/6وتفسء الطربي ( ،)164/13وابن كثء ( ،)523/3و«البحر احمليط» (،)219/7
و«الدر املنثور» ( ،)597/6و«رود املعاين» (.)182/11
( )2انتر «طبقا :ابن سعد» (.)114/8
( )3انتر «السء النبوية يف ضوء امليادر األصلية» للدكتور مهدي رزق هللا .756
( )4وممن قال بذل ابن إسحاق كةا يف «السء النبوية» لبن هشام ( ،)455/2ورجحه ابن حجر
يف الفتح (.)41/16
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 -4ميةونــة بنــت احلــارث اهلالليــة ،وقــد تزوجهــا رســول هللا  بعــد أن حتلــل
من إحرامه يف عةر القضاء ،وكانت عةر القضاء يف لايـة العـام السـابع اهلجـري
تقريباا(.)1
 -5جويرية بنت احلارث ،وقد تزوجها بعد غزو بين امليطلق(.)2
وعليه كان ينب ي أن يقال كان حتته يوم ذ أربع نسو !!
مستندا مـن
وأما القول الثاين :وهو أن التخء قع بعد غزو جليرب فال أعل له
ا

األثــر ،مــا قيــل عــن القــول الثالــث مييكــن أن يقــال فيــه إذ مل ييكــن عنــده يوم ــذ
تســع نســو ألن صــفية قــد تزوجهــا بعــد ال ــزو مباشــر  ،وميةونــة قــد تزوجهــا يف
لاية سنة سبع من اهلجر .
الراجح:

وعليــه فالــذي أرجحــه هــو القــول األول ،وأن التخيــء وقــع يف ســنة تســع مــن
اهلجر  .قال احلافظ ابن حجر ولية التخيء نزلت سنة تسع اتفاقاا»(.)3
ويؤيده ما أييت
 -1س ــياق اآلاي :يؤي ــد أل ــا نزل ــت يف تنت ــي بي ــت النب ــو وتش ـريع األحيك ــام
جلء رسول هللا أزواجه فاجلرن
الاصة به ،وهلذا جاء عن عيكرمة أنه قال « َّ

( )1انتر «السء النبوية» للدكتور مهدي رزق هللا .135
( ) 2وهي قد وقعت سنة ست من اهلجر عند ابن إسحاق ،وسنة مخ عند الواقدي ،وكالمها قال
يف شهر شعبان .انتر «السء النبوية» لبن هشام ( ،)227/3و«امل ازي» للواقدي (.)454/1
(« )3فتح الباري» (.)438/7
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هللا ورسوله فـانزل هللا {ال حي ال لك النساء من بوعد وال أن توبو يدل هبو ين مون
اج}(.)1
أزو م
وقــال قتــاد واحلســن ملــا اجلــرن هللا ورسـوله شــيكرهن هللا علــى ذلـ فقــال ل
حيــل ل ـ النســاء مــن بعــد ول أن تب ـدل هبــن مــن أزواج فقيــره هللا علــيهن ،وهــن
التسع الاليت اجلرن هللا ورسوله(.)2
 -2من املعلوم أن غزو حنـني الـيت وقعـت بعـد فـتح ميكـة يف أواجلـر سـنة مثـان
جدا من األموال واإلبل والشـياه،
من اهلجر قد غن املسلةون فيها غنائ عتيةة ا
وأن رس ــول هللا  ق ــد وزعه ــا عل ــى امله ــاجرين والطلق ــاء وبع ـ ـ زعة ــاء ق ـ ـريا
وغطفان وقي يتألفه يف ذل ومل يعط األنيار شياا(.)3
حيدثنا اليحايب ا ليـل جبـء بـن مطعـ عـن مشـهد مـن مشـاهد توزيـع ال نـائ
وقد ازدح على رسول هللا  األعـرا ممـا اضـطروه إىل غيـن شـجر حـىت علـق

رداؤه بــه ،فوقــف رســول هللا  وقــال «أعطوووين ردائووي فلووو كووان عوودد هووذه
ويال وال
نعمووا لقسوومته بيوونكم ،مث ال جتوودوين ًلو ً
العضوواه  -أي شووجر الشوووك ً -

جباان»(.)4
كذوِب وال ً
ً

وكــان هــذا املوقــف جتــاه املؤلفــة قلــوهب قــد أغضــب األنيــار ممــا جعــل بع ـ
يشا ويركنا وسيوفنا
أحداثه يقول «ي فر هللا لرسول هللا يعطي قر ا
 451حباشية تفسء ا اللني.

(« )1أسبا النزول» للسيوطي
( )2تفسء الطربي (.)295/15
( )3انتر تفاصيل ذل يف «السء النبوية» للدكتور مهدي رزق هللا
( )4رواه البخاري (.)3148

 593فةا بعدها.
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تقطر من دمائه »(.)1
مم ــا جع ــل رس ــول هللا ةعهـ ـ ليق ــول هلـ ـ «أال ترض ووون أن ي ووذهب الن وواس

ِبلشوواء واإلبوول وتووذهبون برسووول هللا  إَل رحووالكم»( )2ويف روايــة «أوجوودمت
قوموا ليسولموا
ِف أنفسكم اي معشور األنصوار ِف لعاعوة مون الودنيا ،أتلفوت هبوا ً

ووكلتكم إَل إسالمكم.)3(»...

ويبــدو أن هــذا املوقــف أغضــب اليكثــء ،فقــد حــدثنا عبــد هللا بــن مســعود عــن
موقــف مــن مواقــف ال ضــب الــذي أوذي فيــه رســول هللا  فيقــول ملــا كــان يــوم
أانسا يف القسةة فأعطى األقرا بن حاب  -مـن زعةـاء قـي
حنني لثر الن  ا
 مائــة مــن اإلبــل ،وأعطــى عيينــة ،وهــو ابــن حيــن مــن زعةــاء غطفــان  -مثــلأانسا من أشراف العـر فـاثره يوم ـذ ابلقسـةة ،قـال رجـل وهللا
ذل  ،وأعطى ا
إن هذه القسةة ما عدل فيها وما أريد هبا وجه هللا!!
فلةــا أجلــرب هبــا رســول هللا  قــال «فموون يعوودل إذا ل يعوودل هللا ورسوووله،

رحم هللا موسى قد أوذي أبكثر من هذا فصب»(.)4
ومــن هــذه املواقــف مــا حــدثنا بــه جــابر بــن عبــد هللا «أن رجـ اـال أتــى رســول هللا
 ويف ثو بالل فضة ورسول هللا  يقب منها يعطي الناس فقال اي حمةـد
اعدل .قال ويلك! ومن يعدل إذا ل أكن أعودل؟ لقود خبوت وخسورت إن ل
أكن أعدل .فقال عةر دعين فأقتل هذا املنافق .فقال معاذ هللا! أن
( )1رواه البخاري (.)3147
( )2رواه مسل (.)1561
( )3رواه أمحد (.)11735
( )4رواه البخاري (.)3155
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يتحدث الناس أين أقتل أصحايب.)1(»...

وجه الداللة:

ـءا مــن النــاس مبــا فــيه األنيــار وه ـ
فــإذا كــان توزيــع ال نــائ قــد أغضــب كثـ ا
معرفــون بســابقته ونيــره رســول هللا  ودعوتــه فــال يســتبعد أن ييكــون لــه أثــر
على أزواج رسـول هللا  إثـر رجوعـه إىل املدينـة املنـور ( ،)2وأن يـدفعه ذلـ إىل
املطالب ــة ب ـزايد النفق ــة بع ــد أن رأوا ه ــذه ال ن ــائ العتية ــة ت ـوزا عل ــى الن ــاس ،ول
ييكون هلن فيها نييب.
ـددا مــن املفس ـرين قــد ذكــروا أن طلــبهن كــان هــو زايد
 -3ويؤيــد ذل ـ أن عـ ا

ونت تووردن
النفقــة ،ولــي طلــب النفقــة( ،)3يــدل علــى ذل ـ نــس اآليــة {إن كن و ي
احلياة ال ادنويا وزينوتوها}.
وب
وزينة احليا هي األمر الزائد على الضروراي :قال تعاىل {زين للنياس ح ا
ال ي
شهوات من النساء والبني والقناطي المقنطرة مون الو يذهب والف ي
ضوة واخليول
المسو و يوومة واألنوعو ووام واحلو وورث ذلو ووك متو وواث احليو وواة ال و و ادنويا و ي
اَّلل عنو ووده حسو وون

المَب} [لل عةران].

( )1رواه مسل ( ،)1563وابن إسحاق كةا يف «السء النبوية» لبن هشام ( ،)496/2واس
الرجل عنده ذو الويير التةيةي.
( )2قال احلافظ ابن حجر «ألنه  قد دجلل املدينة من رجوعه من الطائف يف ذي احلجة» أي يف
لاية السنة الثامنة للهجر .
( )3انتر تفسء الطربي ( ،)288/15و«زاد املسء» لبن ا وزي ( ،)376/6وتفسء الب وي
( ،)525/3وغءها.
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وأما النفقة فيكان رسول هللا  ينفق على أهله ،وحاشاه أن يقير يف ذل .
ألي هو القائل «خيكم خيكم ألهله ،وأان خيكم ألهلي»(.)1
وقد تقدم بيان ذل عند احلديث عن تعامل النـ  مـع زوجاتـه يف ا انـب
القتيادي.
سابعا :الدروس املستفادة من قصة التخيي
ً

ابدئ ذي بدء لبد من اإلشار إىل أنه من أه األحيكـام املسـتنبطة مـن قيـة
التخيء هو مشروعية التخيء( ،)2فقد أجاز :الشريعة اإلسالمية للةسل أن

( )1رواه الرمذي ( ،)3895وابن ماجه (.)1978
( )2يشار هنا إىل أن هذا احليك أجلذ مساحة واسعة يف كتب الفقهاء على خمتلف مذاهبه  ،وقد ذكر
السيوطي يف «اليائس اليكربى» ( )455/2أن وجو التخيء من جليائيه  وأما ابلنسبة ل ءه
 فهو مشروا ،جلالفاا لبن حزم التاهري وله أحيكام أشء إىل أمهها
حيك التخيء ذهب مجهور الفقهاء إىل أن الزوج إذا جلء زوجته فاجلتارته ل يقع عليها شيء ،وإن
اجلتار :نفسها ففيه جلالف
 -1تقع طلقة ابئنة إذا أراد الزوج الطالق وممن قال بذل أبو حنيفة وأصحابه ،ومعى قوهل إذا أراد
الزوج الطالق أي إذا نوى الزوج بلفظ التخيء الطالق ،ول حيتاج إىل نيتها.
ولفظ التخيء عنده لي من ألفاظ ا لطالق ل صريح ول كناية ،وإوا يقع الطالق به إذا نوى
استحساان للحديث الوارد عن عائشة أن الن  جلء نساءه فاجلرنه فل ييكن ذل طالقاا ،ويف
ا
القياس ل يقع ،ألنه وعد ،والفتوى على الستحسان.

=
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خيء زوجته بني البقاء أو مفارقته إذا طالبته نمـور ل يسـتطيع الوفـاء هبـا ،وهـو
اب من أبوا تفوي الطالق للزوجة.
قــال الطــي الش ـربيين «ج ـواز تفــوي الطــالق للزوجــة هــو جــائز ابإلمجــاا،
أيضا ننـه  جلـء نسـاءه بـني املقـام معـه ،وبـني مفارقتـه ملـا نـزل قـول
واحتجوا له ا
يب قل ألزواجك}(.)1
هللا تعاىل {اي أياوها الن ا

وبعــد الــذي تقــدم مــن دراســة هــذه احلادثــة والطــالا علــى تفاصــيلها ،ومعرفــة
سببها ،والتعرف اليكامل على النيو الوارد فيها ،وزمن وقوعها ،لبـد لنـا مـن
ـداي ابحليـا الزوجيـة
استنباط الدروس والعرب اليت تنفع املسل يف حياته الزوجية مقت ا
للن .
ائعــا ملبــدأ الشــورى يف نتــام
الوودرس األول :نشــهد يف حادثــة التخيــء تطبي اقــا ر ا

األسر لقوله تعاىل {وأمرهم شور بويونوهم} [الشورى .]38

=

 -2تقع طلقة ميل هبا الرجعة وممن قال بذل عةر ،وابن مسعود ،وابن عباس ،وعةر بن عبد
العزيز ،وإسحاق ،وأبو عبيد  ،وأمحد ،والشافعني ،وقد ذهبا إىل أن لفظ التخيء من ألفاظ اليكنااي:
الفية فيحتاج إىل نية الزوج والزوجة.
 -3تقع ثال ااث وبه قال احلسن ومال  ،وقيده ابلتخيء املطلق ،وأما املقيد لفتاا بطلقة أو اثنتني فإنه
يتقيد بذل  .وقد عد اإلمام مال لفظ التخيء من ألفاظ اليكنااي :التاهر فال حتتاج إىل نية.
وللتوسع يف حبث هذه املسألة من الناحية الفقهية يراجع «روضة الطالبني» للنووي (،)49/8
«امل ين» لبن قدامة (« ،)383/15رد احملتار على الدر املختار» لبن عابدين (،)559/4
و«الرشي على خمتير سيدي جلليل» ( ،)73/4وتفسء الب وي ( ،)525/3وتفسء القرط
( ،)171/14وشرد صحيح مسل للنووي ( ،)68/15و«أحيكام القرلن» أليب بيكر الرازي ا يا
( ،)527/3و«أحيكام القرلن» لبن العريب (.)526/3
(« )1م ين احملتاج» (.)465/4
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وفيها تعلي لذمة نن مبدأ الشورى مبدأ عام مييكن تطبيقه يف كثء من قضـااي
األسر وشؤولا وحل جلالفاها.
ـوان م ــن أل ـ ـوان تيك ــرمي امل ـ ـرأ
الو وودرس الثو وواين :كة ــا نش ــهد يف ه ــذه احلادث ــة ل ـ ا

ابستش ــارها وختيءه ــا يف أن أتجل ــذ الق ـرار ال ــذي تري ــده سـ ـواء يف البق ــاء ابعتباره ــا
فاعال يف هـذه األسـر والعـيا مـع الـزوج يف ضـوء إميكانياتـه ،وعلـى املـنهيب
عضوا ا
ا
الــذي ريــه حلياتــه ،شـريطة عــدم اإلضـرار هبــا أو التقيــء يف حقهــا ،أو أن ختتــار
احليا اليت ترضاها وجتد فيها ما تسريح له.
أداب كرمياا مـن لدا حـل املشـيكال:
الدرس الثالث :ونشهد يف هذه احلادثة ا
الزوجيـ ــة وهـ ــو الـ ــروي واهلـ ــدوء وعـ ــدم السـ ــتعجال ابختـ ــاذ الق ـ ـرار عنـ ــد نشـ ــو
الــالف ،فــإن يف العجلــة الندامــة يــدل علــى ذل ـ قولــه .لعائشــة «إين ذاكوور
أمرا ما أحب أن تعجلي فيه.»...
لك ً

ائعـا يف ختفيـف اآلاثر الناشـ ة
الدرس الرابع :ونشهد يف هذه احلادثة أسـلواب ر ا

يلجـا إىل السـيكو ،:وعـدم اإلكثـار مـن
عن املشيكال :بني الزوجني ،وذلـ نن ا
اليكالم حالة تفاق املشيكلة ،فإن بعـ اليكـالم عنـد ثـور اليـام كـالم ،ويفضـي
إىل العداو  ،ويبعـد عـن الـومم ،يـدل علـى ذلـ «فـدجلال  -أي أبـو بيكـر وعةـر
 والن  جال  ،وحوله نساؤه ،وهو ساكت واج »الودرس اخلووامس :كةـا نشــهد يف هـذه احلادثــة طلـب الــزوج مـن زوجتــه الســتعانة
مبشور األبوين إذا كاان صاحلني عاقلني أو من يقوم مقامهةا يف حال غياهبةـا يف

اخت ـ ــاذ الق ـ ـرار يف ح ـ ــال نش ـ ــو ال ـ ــالف ،ي ـ ــدل عل ـ ــى ذل ـ ـ قول ـ ــه « ح و ووىت
تستشو وويي أبويو ووك »...قال ــت عائش ــة «وق ــد علـ ـ أن أب ــوي مل ييك ــوان أيمـ ـراين
بفراقه» وأؤكد على مشور األبوين الياحلني؛ ألن صالحهةا يدفعهةا إىل
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اإلص ــالد ...أم ــا إذا ع ــدم الي ــالد والعق ــل ف ــإن املش ــور س ــتزيد م ــن تف ــاق
املشيكلة ،وسييكون هلا نتائيب سي ة على مستقبل األسر وضةان استقرارها.

ال و و وودرس الس و و ووادس :ونش ـ ـ ــهد يف ه ـ ـ ــذه احلادث ـ ـ ــة مب ـ ـ ــادر اآلابء إىل معا ـ ـ ــة

املشــيكال :الزوجيــة الــيت تنشــأ بــني الــزوج وزوجتــه ،وأن ييكــون اآلابء عــوانا للــزوج
لســيةا إذا تعســفت امل ـرأ يف اســتعةال حقهــا ،وذل ـ عــن طريــق إرهــاق الــزوج
ابملطالبة بزايد النفقا :واإلحلاد الزائد عليها.
يــدل علــى ذلـ مبــادر أيب بيكــر وعةــر واســت ذالةا للــدجلول علــى رســول هللا
 ،ملعا ة موضوا طلب زايد النفقة من ابنتيهةا.
الدرس السابع :كةا نشـهد يف هـذه احلادثـة ضـرور إدجلـال أسـلو املـرد يف

جمال اليلح اليت تعقد حلل املشيكال :الزوجية فإنه أسـلو انفـع جـدا يف مثـل
هذه األوقـا :العيـيبة ،ولـه أثـر ابلـإ يف هدئـة النفـوس ،وختفيـف حـد ال ضـب،
وتلطي ــف األجـ ـواء املت ــوتر  ،كة ــا أن ــه يس ــاعد عل ــى اخت ــاذ الق ـ ـرار الس ــلي لي ــاحل
الزوجني ،يدل على ذل قول عةر «ألكلةـن النـ  لعلـه يضـح  »...وقـد
مت له ذل .
الوودرس الثووامن :ونشــهد يف هــذه احلادثــة أثــر التقــوى يف انيــياا أزواج الن ـ

الطـاهرا :إىل احلـق ،والتعهـد ابلسـء عليـه وعـدم اإلصـرار علـى املطالبـة مبـا يـؤدي
إىل إحراج الزوج ،يدل على ذل قوهلةا «وهللا ل نسأل رسول هللا  بعد هذا
اعل ما لي عنده»
واملطالبــة ب ـزايد النفقــا :واإلكثــار مــن الطلبــا :أمــر حمــرج للــزوج لســيةا إذا
كــان ميــر بتــروف عيــيبة قنعــه مــن املبــادر واإلجابــة الس ـريعة ،وقــد تــدفع الــزوج
الذي ل ميل خمافة هللا إىل الطرق احملرمة يف اليكسب فيضر بنفسه وأسرته.
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فيك رأينا من أسر انفـرط عقـدها وتفـرق مشلهـا عنـدما اضـطر الـزوج فةـد يـده
إىل رشو حمرمة ،أو سرقة ظاملة ،أو متاجر نمر حرمـه هللا فدفعـه ذلـ إىل احلـرام
دفعا .وقد أدبنا القرلن ند العتدال عندما قال {ليونفوق ذو سوع مة مون
اآل ا
اَّلل ال يكلووف ي
سووعته وموون قوودر عليووه رزقووه فوليونف وق مميووا آاته ي
سووا إ يال مووا
اَّلل نوف ً

آاتها سيجعل ي
اَّلل بوعد عس مر يس ًرا} [الطالق].

الدرس التاسع :كةا نشهد يف هذه احلادثة صور رائعة من صـور املبـادر إىل

الــء ،وإيثــار أمــور اآلجلــر علــى الــدنيا ،ومــا أشــد حاجتنــا إىل التأســي والقتــداء
هبذا املوقف النبيل من أم املؤمنني عائشـة  -ومعهـا أمهـا :املـؤمنني الطـاهرا- :
عندما جلءها رسول هللا  فقالت «بل أجلتار هللا ورسوله والدار اآلجلر ».
الوودرس العاشوور :ونشــهد يف هــذه احلادثــة أســلو الي ـراحة يف التعامــل مــع
الزوجة فعندما دفعت املشـاعر األنثويـة عائشـة لتطلـب مـن زوجهـا اليكـرمي أل خيـرب
أزواج ــه األجل ـ ـراي :أل ــا اجلتارت ــه يي ــر الرس ــول  عل ــى الي ـ ـراحة والي ــدق يف
التعامــل .وهــو أســلو لــه أمهيــة كبــء يف اســتقرار األســر ويزيــد مــن الثقــة املتبادلــة
بني الزوجني ،وك رأينـا مـن أسـر أشـرفت علـى الليـار نتيجـة عـدم اليـراحة مـن
الزوج ،ومراوغته يف التعامل وفقدانه اليدق يف تيرفاته وأفعاله ومواعيده.
الوودرس احلووادي عشوور :كةــا نشــهد يف هــذه احلادثــة أســلواب كرميـاـا يف التعامــل
مــع الزوجــة حــال الــالف ،وذل ـ نن ل نلجــأ إىل إهانتهــا ابلضــر س ـواء مــن
أبيها أو زوجهـا ،يـدل علـى ذلـ مـا جـاء يف حـديث جـابر «فقـام أبـو بيكـر إىل
عائش ــة ليض ـرهبا وق ــام عة ــر إىل حفي ــة »...فنهامه ــا رس ــول هللا  . وعلين ــا يف
حالة نشوء املشيكلة اللجوء إىل أسلو احلوار ،وحل الالف ابليت هي أحسن
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عن طريق اإلقناا.

الدرس الثاين عشر :ونشهد يف هذه احلادثة صور من صور العاطفـة البشـرية

احللــو يف قلــب رســول هللا  لزوجــه اليكرميــة عائشــة ،وليكــن حبــه هلــا مل مينعــه مــن
أن يتخذ الوسيلة احلازمة معها كي ترتفع معه إىل مستوى القي اليت يريدها هللا له
وأله ــل بيت ــه ،وه ــو درس بلي ــإ مل ــن حي ــب زوجت ــه أن ل يدفع ــه ذل ـ ـ احل ــب إىل
التقيــء يف مســؤوليته جتاههــا ،أو ســيكوته عة ــا يعيقهــا عــن الرتقــاء إىل م ــدارج
اليكةال وأعاين الدرجا :ومنازل التقوى.
ـلواب مـن أسـاليب الرتقـاء
الدرس الثالث عشور :ونشـهد يف هـذه احلادثـة أس ا

ابحليــا الزوجيــة عــن طريــق تقــدمي املعونــة للزوجــة نن ل حيجــب عنهــا كــل مــا قــد
يعينهــا علــى الــء ،ول ميتحنهــا امتحــان التعةيــة والتعســء ،وأن يعاملهــا معاملــة
املعلـ ـ الرفي ــق ل معامل ــة املعلـ ـ املتعن ــت ك ــي ترتف ــع عل ــى نفس ــها وت ــتخلس م ــن
جواذ األرأل وم راي :املتاا(.)1
ميسرا»
قال« .إن هللا ل يبعثين معنتًا وال متعنتًا ،ولكن بعثين ً
معلما ً

واملعنت الذي يوقـع غـءه يف العنـت ،والعنـت لـه معـان كثـء  ،واملناسـب منهـا
هنا املشقة ,واألذى.
واملتعنت هو الذي يطلب زلة اآلجلر وأذاه.
قال اإلمام ال زاين رمحه هللا
«ويف إهبامــه  ،وعــدم ميــارحته ومواجهتــه لعائشــة ابلزجــر ،إشــعار نن مــن
دقائق صناعة التعلي أن يزجر املعل املتعل عن سوء األجلالق ابللطف
(« )1يف ظالل القرلن» ( )2854/5بتيرف.
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والتعري ما أميكن من غء تيريح.
وبطريــق الرمحــة مــن غــء تــوبيخ ،فــإن التي ـريح يهت ـ حجــا اهليبــة ،ويــورث
ا رأ على اهلجوم ابلالف ،ويهييب احلر على اإلصرار»(.)1
الدرس الرابع عشر :كةـا نشـهد يف هـذه احلادثـة «حقيقـة حيـا الرسـول 

والـذين عاشـوا معـه واتيــلوا بـه ،وأمجــل مــا يف هـذه احلقيقــة أن تلـ احليــا كانــت
حيــا إنســان ،وحيــا انس مــن البشــر مل يتجــردوا مــن بشـريته ومشــاعره ويــاه
اإلنسانية مع كل تلـ العتةـة الفريـد الـيت ارتفعـوا إليهـا ،ومـع كـل هـذا اللـو
هلل والتجــرد عةــا عــداه ...فاملشــاعر اإلنســانية والعواطــف البشـرية مل قــت يف تلـ
النفوس ،وليكنها ارتفعت وصفت من األوشا .
بقيــت هلــا طبيعتهــا البشـرية احللــو  ،ومل تعــوق هــذه النفــوس عــن الرتفــاا إىل
ـءا مــا خنطـ حينةــا نتيــور للنـ
أقيــى درجــا :اليكةــال املقــدر لكنســان ...وكثـ ا
 وليــحابته صــور غــء حقيقيــة أو غــء كاملــة ،جتــرده فيهــا مــن كــل املشــاعر
نقيــا وضــع افا.
والعواطــف البش ـرية ،حاســبني أننــا نـرفعه هبــا وننــزهه عةــا نعــده ا
وهذا الطأ يرس هل صور غء واقعية ،صور ملفعة هبال :غامضة ل نتبني من
جلالهلا مالحمهـ اإلنسـانية األصـيلة ومـن تنقطـع اليـلة البشـرية بيننـا وبيـنه ...
فال نعود نتأسى هب أو نتأثر.)2(»...
درســا بلي اـا يف حيــا
ـءا نشــهد يف هــذه احلادثــة ا
الوودرس اخلووامس عشوور :وأجلـ ا

هذا الن القائد  يف ترفعه وعزوفه عن زجلرف احليا وزينتها ،وقد وقع منه هذا
التدبء يف بي ة يستأثر القائد فيها بيكل نفي غال من امل امن جرااي على ما
(« )1في القدير» للةناوي (.)573/2
(« )2يف ظالل القرلن» ( )2855/5بتيرف.

األساليب النبوية

328

اعتاد العر يف غاراه على أعدائه .
وقد وقعت هذه احلادثة بعـد غـزو حنـني تلـ ال ـزو الـيت غـن فيهـا املسـلةون
ال نائ العتيةة فل تطةح إليهـا نفسـه ،ومل قتـد إليهـا يـده ،ومل يوزعهـا علـى أهلـه
بل وزعها على املسلةني لسيةا ممن ضعفت نفسه ،يتألفـه علـى اإلسـالم لينقـذه
من النار ،ويـدفع بـه إىل حتـء اإلميـان ،و نـده ليـاحل الـدعو لينضـ إىل القافلـة
ويعلي به بناء اإلسالم.
في ـلى هللا علي ـ اي رس ــول هللا وأنــت تع ــيا يف الــدعو ولل ــدعو ومــن أج ــل

الدعو  ...وصدق هللا عندما قال {لقد كان لكم ِف رسول ي
اَّلل أسووة حسونة
اَّلل واليووم اْلخر وذكر ي
لمن كان يورجو ي
يا} [األحزا ].
اَّلل كث ً
***
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املبحث احلادي عشر
أسلوب الطالق
ومــن األســاليب الــيت اســتعةلها رســول هللا  يف معا ــة املشــيكال :الزوجيــة
أس ــلو الط ــالق ،وق ــد تب ــني ين م ــن جل ــالل دراس ــة ه ــذا املوض ــوا أن النـ ـ 
اســتعةل أســلو الطــالق مـرتني مــر مــع زوجــه اليكرميــة حفيــة بنــت عةــر رضــي
هللا عنهةا ،وليكنه  راجعها ،ويبدو ين أن هـذا الطـالق الرجعـي قـد يضـع حـدا
ملشيكال :رمبا ل تنتهي لول اتباا هذا األسـلو  ،إذ إن الزوجـة تـدرا أن حياهـا
مع زوجهـا ابتـت مهـدد فالبـد هلـا مـن اسـتدراا األمـر قبـل فـوا :األوان فتسـارا
إىل إصالد ما اعوج من أمرها.
واســتعةله  مــر اثنيــة مــع أميةــة بنــت النعةــان ا ونيــة اليكنديــة فقــد طلقهــا
قبــل الــدجلول هبــا ،ومل يراجعهــا وذل ـ ألن ابنــة ا ــون هــذه كــان هبــا غــرور وكــرب
وترف ـع وتــرى ألــا بنــت زعــي مــن زعةــاء العــر وه ـ صــفا :ل تيــلح معهــا أن
تيكون إحدى نساء الن .
وهــو درس غايــة يف األمهيــة علــى األزواج أن يســتفيدوا منــه ،وأن يســارعوا إىل
الط ــالق قب ــل ال ــدجلول ،إذا م ــا علةـ ـوا أن حي ــاه م ــع ه ــذه الزوج ــة ل تس ــتقي ،
لجلتالف يف الطباا ،أو تباين يف السلوا ،أو سوء يف األجلالق.
وأن ينســحبوا مســرعني مــن مشــروا حيةــل بــذور اإلجلفــاق فيــه ،وأن خيتيــروا
الطريـق علـى أنفسـه قبـل قيـام األسـر ووجـود األطفـال ،فتيكـرب املشـيكلة وتتفــاق ،
وييعب عالجها.
وإلي بيان ذل
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متهيد:
أييت أسلو الطالق يف لاية الطـوا :الـيت تتخـذ ملعا ـة الالفـا :الزوجيـة،
وذل ـ بعــد أن يســتنفذ الزوجــان كــل األســاليب املةيكنــة يف معا ــة مــا ط ـرأ مــن
جلالف.
وبعــد أن ــراب احللــول كافــة الــيت قــد تســاعد علــى أن تعــود احليــا الزوجيــة إىل
طبيعتها من الستقرار واهلدوء والطة نان.
ليكــن مــا العةــل إذا مل تــنجح ا هــود كافــة يف حماولــة رأ اليــدا ،وإصــالد
األمــور؟ فــال ســبيل عندئــذ للخــال ســوى الطــالق ،ذلـ القـرار الب ــي  ،يقــول

عليه اليال والسالم «أبغ

احلالل إَل هللا الطالق»(.)1

يضـا إىل هللا مـع وصـفه ننـه حـالل؟ وذلـ ألن
وليكن كيف ييكـون الطـالق ب ا
الب ي ما رجح تركه على فعله ،واحلالل فيه املساوا بني الفعل والرا.
وقـ ــد أجـ ــا العلةـ ــاء عـ ــن هـ ــذا اإلشـ ــيكال بقـ ــوهل الطـ ــالق حـ ــالل لذاتـ ــه،
واألب ضــية ملــا يرتــب عليــه مــن ايت ـراره إىل املعيــية .لــذل قــالوا أبــيح الطــالق
للحاجــة ،واحلاجــة عنــد تبــاين األجلــالق ،وعــروأل الب ضــاء املوجبــة عــدم إقامــة
حدود هللا ،فشرعه رمحة منه سبحانه( ،)2قال تعاىل {وإن يوتوف يرقا يوغن ي
اَّلل كال

من سعته وكان ي
يما} [النساء].
اَّلل واس ًعا حك ً
إنه حقا قرار ب ي

ملا له من لاثر ،وما يرتب عنه من نتائيب سلبية تتجاوز

( )1رواه أبو داود ( ،)2187وغءه.
( )2انتر قام البحث يف «مرقا املفاتيح شرد مشيكا امليابيح» للشيخ علي القاري (.)284/6
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حدود الزوجني يف نطاق األسر لتشةل اعتةع..
ليكن قد يضطر اإلنسان إليه اضطر اارا ،ويلجأ إليه عند تعذر احللول.
ومــن هنــا فقــد أابحتــه شــرعة اإلســالم ،وشــرعت لــه مــن الضـوابط واحلــدود مــا
جعلته حيقق أهدافه يف معا ـة املشـيكال ،:وحـل األزمـا ،:وصـانته بسـياج منيـع
كــيال يســاء اســتعةاله ،وحــىت ل يتخــذ ذريعــة لتل ـ م ـن قب ـل متعسـ ا
ـف يــرى فيــه
استعةال حلق مشروا.
ا
فــالطالق حــل ملشــيكلة متفاقةــة ،أو مشــيكلة قائةــة مــن قبــل أن تتفــاق  ،وإلــاء
لعالقة لي فيها أمارا :النجاد ،ول عالما :التقدم.
ول أري ــد أن أحت ــدث هن ــا ع ــن ه ــذه الضـ ـوابط واحل ــدود ال ــيت ــب أن ييك ــون
الطالق يف إطارهـا ،إذ قـد تيكفلـت كتـب الفقـه ببيالـا ،وحسـ هنـا أن أعـود إىل
حيا الن  لنرى هل استعةل الن  هذا األسلو يف حياتـه الزوجيـة؟ وإذا

ودروسا مييكـن أن
حيكةا
ا
كان يف زواج الن  حيك ودروس فإن يف طالقه  ا
يستنبطها املسل  ،وأن يستفيد منها إذا ما وقع يف ظروف شبيهة بتل التروف.
من جلالل دراسيت ليكتب السنة والسء تبني ين أن الن  اسـتعةل الطـالق
مرتني
األوَل :مع حفية بنت عةر بن الطا رضي هللا عنهةا.

ليكنه راجعها.
والثانية :مع أميةة بنت النعةان ا ونية اليكندية فقد طلقها قبل الدجلول هبا،
ومل يراجعهــا ،بــل أمــر هلــا مبتعــة الطــالق ،وأحلقهــا نهلهــا ،وفيةــا أييت تفيــيل هلــذا
املوضوا
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أوال :قصة طالقه  حلفصة بنت عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما.
ً
عن عةر  أن الن  طلق حفية راجعها(.)1
وعــن ابــن عةــر رضــي هللا عنهةــا قــال «دجلــل عةــر علــى حفيــة وهــي تبيكــي
فقال لعل رسول هللا قد طلق  ،إنه كان قـد طلقـ مـر راجعـ مـن أجلـي،
أبدا»(.)2
فإن كان طلق مر أجلرى ل أكلة ا
وعــن عقبــة بــن عــامر ا هــين قــال طلــق رســول هللا  حفيــة ،فبلــإ ذل ـ
عةر ،فحثا على رأسه الرا  ،وقال ما يعبأ هللا بعةر وابنته.
فنــزل جربيــل مــن ال ــد ،وقــال للنـ  إن هللا أيمــرا أن تراجــع حفيــة رمحــة
لعةر(.)3
وعن قي بن زيد أن الن  طلـق حفيـة ،فـدجلل عليهـا جلالهلـا قدامـة،
وعثةان ،فبيكت ،وقالت وهللا ما طلقـين عـن شـبع وجـاء النـ  فقـال« :قوال

ب جبيل :راجع حفصة فاهنا صوامة ،قوامة ،وإهنا زوجتك ِف اجلنة»(.)4
( )1أجلرجه الدارمي ( ،)2181وأبو داود ( ،)2283وابن ماجه ( ،)2516وأبو يعلى (،)165/1
برق ( .)173وإسناده صحيح.
وأجلرجه النسائي ( )3565عن ابن عةر وإسناده صحيح .وأجلرجه أمحد ( )15867عن عاص ابن
مرسال.
عةر ا
( )2أجلرجه أبو يعلى يف مسنده ( )165/1برق (.)172
( )3أجلرجه الطرباين يف «اليكبء» ،وقال الذه يف «سء أعالم النبالء» ( )229/2إسناده صاحل.
( )4أجلرجه ابن سعد ( ،)84/8واحلاك ( ،)15/4والطرباين كةا يف «اعةع» (،)245/9

=
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قــال الســندي رمحــه هللا «فيــه  -أي يف هــذا احلــديث مــن الفوائــد  -ج ـواز
التطليق ،وأنه ل ينايف اليكةال إذا كان مليلحة»(.)1
ويبدو ين أن سبب طالقها هو ما كان يف طبعها من حد وشد  ،ولعلهـا قـد
ورثت ذل عن أبيها الفاروق ،زادته عوامـل التـأمي عـن الـزوج فأضـحت سـريعة
ال ضب والنفعال.
ضةاان حلسن معاشرها للن  يـع
وهلذا كان عةر  دائ النيح لبنته
ا
يومــا مــن زوجتــه أن ابنتــه تراجــع الرســول  حــىت يتــل يومــه غضــبان فةضــى مــن
ا
فوره حىت دجلل عليها فسأهلا إن كان ما يعه حقا؟
فقال هلا أي حفية أت اضب إحداكن رسول هللا  اليوم حىت الليل؟
فقالت نع .
فقلت جلبت وجلسر ،:أفتأمنني أن ي ضب هللا ل ضب رسوله  فتهليكي؟

=

وفيه قي بن زيد اتبعي ص ء جمهول ،وابقي رجاله ثقا.:
ووقع يف املنت ذكر عثةان بن متعون ،وه وه  ،ألن عثةان ما :قبل أحد ،وتزوجها الن  بعد
أحد .نبه على ذل الشيخ شعيب األرانؤوط يف تعليقه على سء أعالم النبالء.
يب إذا
وأجلرجه الطربي يف تفسءه ( )85/12عن قتاد
ا
مرسال .وفيه فأنزلت هذه اآلية {اي أيواها الن ا

طليقتم النساء فطلقوه ين لعديهت ين}  .ليكن رفعه ابن أيب حامت عن أن كةا يف تفسء ابن كثء

(.)398/4
ويف البا عن أن عند احلاك ( ،) 15/4ويف سنده احلسن بن أيب جعفر وهو ضعيف ،وابقي رجاله
ثقا.:
وعن عةار بن ايسر عند البزار والطرباين كةا يف «اعةع» (.)244/9
( )1كةا يف حاشيته على سنن ابن ماجه رق احلديث (.)2516
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ل تستيكثري على رسول هللا  ،ول تراجعيه يف شيء ،ول هجريـه ،واسـأليين
ما بدا ل .
ول ي رن أن كانت جارت أوضأ من وأحب إىل الن .)1(»
ويف رواية «اي حفية أقد بلإ من شأن أن تؤذي رسول هللا ؟
وهللا لقد علةت أن رسول هللا  ل حيب ولول أان لطلق »(.)2
***

( )1أجلرجه البخاري (.)5191
( )2أجلرجه مسل (.)35( )1479
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اثنيًا :قصة طالقه  ألميمة بنت النعمان اجلونية الكندية

وأما املرأ الثانية فقد طلقها قبل الدجلول هبا ومل يراجعها(.)1
فة ـن ه ــي ه ــذه امل ـرأ ال ــيت طلقه ــا ومل يراجعه ــا مم ــا ف ــو :عليه ــا ه ــذا الش ــرف
العتي  ،شرف اقرالا برسول هللا  ،وحرمالا من لقب «أم املؤمنني» ,وما هي
أسبا هذا الطالق؟
أمــا امل ـرأ فهــي ابنــة النعةــان ا ونيــة اليكنديــة .علــى جلــالف بــني العلةــاء يف
ايها ،فةنه من ياها أياء( ،)2ومنه من ياها أميةة( )3بعد أن اتفقوا
اعتةادا على سياق الروااي :اليت جاء :يف هذه
( )1رجحت يف قية أميةة طالقها من الن 
ا
القية ومنها رواية السيد عائشة أن ابنة ا ون ملا أدجللت على رسول هللا  ودان منها »...وهي
ألفاظ دالة على أن الن  عقد عليها،

فارقها بقوله «احلقي أبهلك» وهي رواية يف صحيح

البخاري كةا سيأيت .وكذل رواية أيب أسيد «هب ب نفسك».

والسيد عائشة وأبو أسيد أعرف هبذه القية من سهل بن سعد الذي رواها بلفظ «هذا رسول هللا
 جاءا ليخطب ».
ليكون السيد عائشة من داجلل بيت النبو  ،وأبو أسيد هو الذي أمره رسول هللا  أن يرسل إليها.
بينةا ذهب ابن حزم إىل أن الن  أرسل إليها ليخطبها ،ومل يعقد عليها .وانتر «جوامع السء
النبوية» .32
( ) 2ياها بذل علةاء السء ومنه هشام بن اليكل  ،وحمةد بن إسحاق ،وحمةد بن حبيب
وغءه  ،وكذل جاء ذكرها يف عد روااي :عند ابن سعد يف «الطبقا،144 ،143/8( »:
 ،)145و«املستدرا» للحاك (.)37 ،36/4
وتردد احلافظ ابن حجر فقال يف «الفتح» (« )271/9فلعل ايها أياء ،ولقبها أميةة» .وقال غء
ذل يف ميكان لجلر.
( ) 3ياها بذل اإلمام البخاري يف صحيحه ،وقال احلافظ ابن حجر يف «الفتح» ()269/9
«واليحيح أن ايها أميةة بنت النعةان».
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على ألا ا ونية ،قال ابن عبد الرب
«أمجعوا على أن الن  تزوج ا ونية»(.)1
وأما أبوها فهو النعةان بن أيب ا ون بن األسود بن احلارث بن شراحيل ابـن
ا ون بن لكل املرار اليكندي ،قال ابن سعد
ـلةا ،وقــال أزوج ـ أمجــل أمي يف العــر كانــت
قــدم علــى رســول هللا  مسـ ا

حتت ابن ع هلا فتويف عنها فتأميت ،وقد رغبـت فيـ  ،وجلطبـت إليـ  ،فتزوجهـا
رسول هللا  على اثنيت عشر أوقيَّة ون ا
ا( )2فقال اي رسول هللا ل تقير هبـا يف
املهر.
فقــال رســول هللا «مووا أصوودقت أح و ًدا موون نسووائي فوووق هووذا ،وال أصوودق

أحد من بناي فوق هذا».

فقــال النعةــان بــن أيب ا ــون ففي ـ األســى ،فقــال فابعــث اي رســول هللا إىل
أهل من حيةله إلي  ،فإين جلارج مع رسول  ،فةرسل أهل معه.
فبع ــث رس ــول هللا  أاب أس ــيد الس ــاعدي ،فلة ــا ق ــدما عليه ـ ـا ،جلس ــت يف
بيتهــا ،وأذنــت لــه أن يــدجلل ،فقــال أبــو أســيد إن نســاء النـ  ل يـراهن أحــد
من الرجال  -وكان قد نزل احلجا  -فقالت أرشـدين ،قـال ل تيكلةـي أح اـدا
من الرجال إل ذا حمرم من .)3(»...
(« )1الستيعا » ( .)349/4وقد استوعب األقوال.
( )2النا نيف أوقية ،وهذا يعين أن صداقه  كان اثنيت عشر أوقية ونيف األوقية ،وهو يساوي
مخ مائة دره  ،كةا جاء يف احلديث اليحيح الذي رواه أمحد ( ،)24626وغءه.
( )3رواه ابن سعد يف «الطبقا ،)152/8( »:واحلاك ( )36/4من طريق الواقدي،

=
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ليكن ما أسبا هذا الطالق؟
هناا اتفاق بني العلةاء على أن سبب طالقها هو قوهلا للن  أعوذ ابهلل
من .
يدل على ذل ما رواه البخاري يف «صحيحه» من طريق األوزاعي قال
سألت الزهري أي أزواج الن  استعاذ :منه؟
قال أجلربين عرو عن عائشة رضي هللا عنها أن ابنة ا ون ملا أدجللت على
رسول هللا  ودان منها قالت أعوذ ابهلل من .

فقال هلا «لقد عذت بعظيم احلقي أبهلك»(.)1

وليكن ما هو الدافع الذي دفعها أن تتلفظ هبذه األلفاظ؟ وما سبب هذا
التيرف املشني؟
هناا روايتان حتددان بشيكل واضح سبب تيرفها ذاا ،وتلفتها ابلتعوذ
املذكور ،وأان هنا سأذكر هاتني الروايتني ،أحاول مناقشتهةا للوصول إىل
السبب الوجيه الذي دفع الن  أن يطلقها ،وهي
ما جاء يف صحيح البخاري عن أيب أسيد  قال جلرجنا مع الن  حىت
انطلقنا إىل حائط يقال له الشوط( ،)2حىت انتهينا إىل حائطني ،فجل بينهةا،

فقال الن « اجلسوا ههنا»

=

وأجلرجه الطربي كةا يف «اإلصابة» لبن حجر (.)565/3
(.)5254( )1
( )2هو بستان يف املدينة معروف ،ويف رواية ابن سعد فأنزلتها ابلشوط من وراء ذاب يف أط .»...
وذاب جبل معروف ابملدينة ،واألط هو بناء يشبه القير ،وهو من حيون املدينة.
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ودجلل ،وقد أيت اب ونية ،فأنزلت يف بيت يف خنل يف بيت
النعةان بن شراحيل ،ومعها دايتها حاضنة هلا.

أميةة بنت

فلةا دجلل عليها الن  قال «هب نفسك ب».

قالت وهل هب املليكة نفسها للسوقة؟
قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسيكن ،فقالت أعوذ ابهلل من .
فقال «لقد عذت مبعاذ».

جلرج علينا فقال اي أاب أسيد اكسها رازقيتني( ،)2وأحلقها نهلها»(.)3
وواضح يف هذه الرواية أن ابنة ا ون هذه كان هبا غرور وكرب وترفع ألا بنت
زعي من زعةاء العر  ،ورئي من رؤساء القبائل ،وهي صفا :ل تيلح معها
أن تيكون إحدى نساء الن  ،ول تؤهلها أن تفوز بلقب «أم املؤمنني» يدل
على ذل قوهلا وهل هب املليكة نفسها للسوقة!
جو اااب على كلةة قاهلا الن  على سبيل التودد واملؤانسة «هب نفسك
ب» .

قال ابن املنء
«هذا من بقية ما كان فيها من ا اهلية ،والسوقة عنده من لي
كائناا ما كان ،فيكألا استبعد :أن يتزوج املليكة من لي مبل .

مبل

( ) 1هيكذا بتيكرار لفظ يف بيت ،وقد رواه أبو بيكر بن أيب شيبة يف مسنده عن أيب نعي شيخ البخاري
فقال يف بيت يف النخل أميةة».
( )2والرازقية ثيا من كتان بي طوال قاله أبو عبيد  ،وقال غءه ييكون يف داجلل بياضها زرقة،
والرازقي اليفيق.
( )3رواه البخاري (.)5255

األساليب النبوية

311

اضعا منه
وكان  قد جلء أن ييكون مل ايكا نبيا فاجلتار أن ييكون ا
عبدا نبيا تو ا
 لربه»(.)1
ميحواب حبالة من ال ضب الشديد مما يؤكد
ويبدو ين أن جواهبا املذكور كان
ا
أن صفة الرفع كانت متأصلة يف نفسها ل يرجى هلا معها صالد ،وألا ليست
حالة عارضة يرجى زواهلا.
وهلذا اختذ  قراره بطالقها؛ ألنه  رأى أن هذه املرأ هبذه اليفا :غء
مؤهلة ألن تعيا يف البيت النبوي اليكرمي.
ومع ذل فقد كان  يف فراقه هلا حمسناا ،ألي
{فامساك مبعر م
وف أو تسريح إبحس م
ان}.

قد قال هللا تعاىل

فقد أمر هلا مبتعة الطالق ،وهي عبار عن ثوبني من أنف الثيا لنذاا،
أحلقها نهلها بيكل تيكرمي.
()2
أيضا ،عن سهل بن
وأما الرواية الثانية :فهي ما جاء يف صحيح البخاري
ا

سعد  قال ذكر للن  امرأ من العر فأمر أاب أسيد الساعدي أن يرسل
إليها ،فأرسل إليها فقدمت فنزلت يف أج بين ساعد  ،فخرج الن  حىت
جاءها ،فدجلل عليها ،فإذا امرأ منيكسة رأسها ،فلةا كلةها الن  قالت

أعوذ ابهلل من  ،فقال «قد أعذتك مين».
فقالوا هلا أتدرين من هذا؟ قالت ل.
قالوا هذا رسول هللا  جاء ليخطب .
(« )1فتح الباري» (.)271/9
( ،)5637( )2ورواها مسل (.)2557
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قالت كنت أان أشقى من ذل .
فأقبل الن  يوم ذ حىت جل يف سقيفة بين ساعد هو وأصحابه قال
اسقنا اي سهل.»...
وواضح من هذه الرواية الثانية أن التيرف الذي صدر من ابنة ا ون إوا
كان بسبب عدم معرفتها ابلن  فتلفتت مبا تلفتت به ،وصدر منها ما
صدر.
وإذا كان األمر كذل فهنا يثار تساؤل مه مفاده هل مييكن للن  أن
يعاقب امرأ حبرمالا من القران به ،والفوز بشرف انتساهبا إليه ،بسبب جهلها
رجال
بشخييته ،وهو جلطأ غء مقيود وقعت فيه إذ هي تتن كل التن أن ا
من الرجال دجلل عليها ،ولي هو زوجها املوعود به.
واجلواب:
أنين أستبعد كل الستبعاد أن يعاقب الن  امرأ على ما صدر منها
بسبب جلطأ غء مقيود وقعت فيه امرأ هي زوجته.
فإن رمحة الن  ،وفطنته ،وحيكةته أته ذل  ،كةا أن عدله .أيه
ذل .
قال احلافظ ابن حجر  -يف معرأل رده على من قال حيتةل ألا مل تعرفه
« -وسياق القية من جمةوا طرقها أيه هذا

 فخاطبته بذل
الحتةال»(.)1
قائةا فالبد من تفسء وجيه هلذه الرواية لتتفق مع
إذن ما زال اإلشيكال ا
(« )1فتح الباري» (.)271/9
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الرواية األوىل ول تشذ عنها أو ختالفها لسيةا وهي رواية صحيحة إذ لو
كانت ضعيفة ليكفاان ضعفها عن مؤنة توجيهها.
ويبدو ين أن هذا اإلشيكال هو الذي دفع احلافظ ابن حجر أن يذهب إىل
تعدد القية ،وأن ذل وقع مرتني يف حادثتني منفيلتني ،قال رمحه هللا
«فيقوى التعدد ،ويقوى أن اليت يف حديث أيب أسيد
 أي الرواية األوىل  -ايها أميةة.واليت يف حديث سهل  -أي الرواية الثانية  -ايها أياء ،وهللا أعل ،
وأميةة كان قد عليها فارقها ،وهذه مل يعقد عليها بل جاء ليخطبها»(.)1
ليكن يعيكر على هذا الحتةال الذي ذكره احلافظ رمحه هللا ما روى ابن سعد
عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى أنه قال عن أياء بنت النعةان ا ونية مل
تستعذ منه امرأ غءها.
وال ريب أن احلافظ ابن حجر نفسه أيد ذل عندما قال «وهو الذي ي لب
على التن؛ ألن ذل إوا وقع للةستعيذ ابلديعة املذكور فيبعد أن ختدا
أجلرى بعدها مبثل ما جلدعت به بعد شيوا الرب بذل »(.)2
وقال ابن القي
«فالقية واحد دار :على عائشة رضي هللا عنها ،وأيب أسيد ،وسهل ،وكل
منه رواها ،وألفاظه فيها متقاربة ،ويبقى التعارأل بني قوله جاء

(« )1فتح الباري» (.)272/9
( )2امليدر السابق (.)275/9
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ليخطب  ،وبني قوله فلةا دجلل عليها ،ودان منها.)1(»...
وإذا كان األمر كذل فةا هو ا وا عن اإلشيكال؟
الذي يبدو ين أن اعتذارها بيكولا ل تدري أن الداجلل عليها هو رسول هللا
 الوارد يف رواية سهل بن سعد اعتذار غء مقبول ،إذ يستبعد أن يدجلل
عليها رسول هللا  بعد هذه املقدما :اليت سبقت جمي ها ل تعرفه...
وإذا سلةنا نلا كانت صادقة يف هذا العتذار فإن تيرفها املذكور يدل
على تسرعها يف ا وا  ،وعدم تثبتها يف األمور ،وهي صفا :ل تيلح معها
أن تيكون إحدى نسائه  يف بيته اليكرمي.
وهناا تفسء لجلر ،وهو أن يقال
جمهول عندها ،فهذا
لعلها كانت ل تعين أن رسول هللا  بشخيه كان ا

مستبعد؛ ألنه لي من املعقول أن ل خترب بدجلوله  عليها ،كةا جر :العاد
يف مثل هذه املناسبا...:
وإوا كانت تعين استنيكار دجلوله املتواضع عليها ،لقد ظنت  -وهي تعيا
يف بيت الزعامة  -أن يدجلل عليها رسول هللا  نهبة امللوا ،وعاداه
ورسومه يف الزواج ،فلةا دجلل عليها ابهلي ة املتواضعة ،اليت دجلل فيها،
استنيكفت ذل  ،ونيكست رأسها ،وعاملت الن  هذه املعاملة ا افة اليت ل
تليق ابلن  وهذا ما يؤكد ما قلته يف توضيح الرواية األوىل من أن صفة الرفع
وال رور إوا هي جليال كانت متأصلة يف طبيعة ابنة ا ون ،ومن هنا اختذ الن
 قراره احلاس يف فراقها...
(« )1زاد املعاد» (.)295/5
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الروااي :الضعيفة من أن سبب

ولبد هنا من اإلشار إىل ما جاء يف بع
تعوذها هو ميكيد من بع النساء.
ويف رواية ميكيد من عائشة أو حفية إلبعادها عن بيت النبو .
فهي روااي :واهية ل يلتفت إليها ،وأذكر نيوصها للتحذير منها
وهي

هن من مجاهلا ،وكانت من
ً
أوال ...« :فدجلل عليها داجلل من النساء ملا بل َّ

أمجل النساء ،فقيل هلا إن من امللوا ،فإن كنت تريدين أن حتتي عند رسول
هللا  فقوين أعوذ ابهلل من فإنه يرغب في »(.)1
وأمووا الروايووة الثانيووة :وفيهــا أن امليكيــد كانــت مــن عائشــة أو حفيــة فهــي

« ...قالت هلا إحدامها  -أي عائشة أو حفية ...إنه يعجبه أن تقول املرأ
أعوذ ابهلل من .

وأنـ ـ ــه مل ـ ـ ــا ذك ـ ـ ــر ذل ـ ـ ـ لرس ـ ـ ــول هللا  ق ـ ـ ــال «إهن و و وون ص و و ووواحب يوس و و ووف

وكيدهن»(.)2
وهــي روايــة منيكــر جــدا؛ ألن يف إســنادها هشــام بــن حمةــد اليكل ـ  ،قــال عنــه
الدارقطين وغءه مروا ،وقال ابن عساكر رافضي لي بثقة(.)3
( )1ذكرها ابن سعد يف «الطبقا :اليكربى» ( ،)145/8واحلاك ( ،)36/4من رواية الواقدي ،وهو
ضعيف لسيةا وقد جلالف بروايته هذه الروااي :اليحيحة عن الثقا :وقد ذكروا يف تعوذها املذكور
سبباا غء هذا وقد تقدم ذكره.
( )2أجلرجها احلاك ( ،)37/4وقال الذه يف تلخييه سنده واها .وهو كةا قال؛ ألن يف إسناده
هشام بن حمةد اليكل .
( )3انتر «لسان امليزان» لبن حجر (.)196/6

332

األساليب النبوية

وال ريب أن هذه الرواية املنيكر قد راجت على عدد من أهل العل .
منه الشيخ حمةد متوين الشعراوي كةا يف تفسءه( ،)1ود /عائشة عبد الرمحن
يف كتاهبا «تراج سيدا :بيت النبو رضي هللا عنهن».
ود /حمةد األمحدي أبو النور يف كتابه «منهيب السنة يف الزواج»(.)2
وقد سبقه احلافظ ابن حجر فذكرها يف فتح الباري ومل ينبه علـى نيكارهـا(،)3
وحاشــا ألمهــا :املــؤمنني أن ييكــذبن علــى رســول هللا  ،كيــف وهــي خمالفــة ملــا
ذكر يف الروااي :اليحيحة وقد تقدم بيالا.
***

(.)6958/11( )1
(.392 )2
( )24/12( )3من طبعة أيب حيان  -القاهر .
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اخلامتة
ِف النتائج والتوصيات
أول إن الن  مثل قةة الءية يف التعامل األفضل مع أهله ،وقد ظهر
ا
ذل من جلالل تعامله مع زوجاته يف مجيع املفردا :السلوكية اليت انتت منها
عقد احليا الزوجية هلذه األسر النبوية على صاحبها أفضل اليال والسالم.
ومنها على سبيل املثال
ا انب القتيادي ،واإلنساين ،والتعاوين ،وا ةاين والرفيهي.
وهذه ا وانب تعد أساليب وقائية ملعا ة املشيكال :الزوجية ،ذل ألن
أكثر الالفا :قد تنشأ عن إغفال جانب من هذه ا وانب ،أو التقيء فيه،
ومن َّ فالتأكيد على هذه ا وانب هو جزء من حل املشيكال :ابلقضاء على
أسباهبا.
اثنيًا :كةا استعةل الن  أساليب عالجية مع املشيكال :اليت عرضت يف

جدا ،وهي من الندر حبيث ل تذكر
بيته اليكرمي ،وهي مشيكال :كانت قليلة ا
تعود املسلةون من ذكر كل كبء وص ء يف حياته الاصة والعامة على
لول ما َّ
السواء ،وهذا مع طول العشر  ،وتعدد الزوجا ،:وكثر احلوادث ا سام.
عددا منها كان بسبب ميكائد املنافقني لينالوا من الن
مع اإلشار إىل أن ا
 ،وينتقةوا من دعوته.
بينةا كان سبب أكثر هذه املشيكال :هو ال ء  ،وكيف ل ي رن على زوج
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مثل رسول هللا .
حبهن هلذا الن عليه من ربه أفضل اليال
ولي هلن من دافع سوى
َّ
والسالم.
ومع ذل فقد استعةل  أساليب متعدد ملعا ة هذه الالفا :لييكون
بذل قدو للةسلةني يف تعامله مع زوجاه  ،ومعا ته للةشيكال :اليت
تنشأ بينه  ،وبني زوجاه .
ومن هذه األساليب ال استعملها :
 -1أسلوب االبتسامة والدعابة ذل ألن بع

املشيكال :لي

هلا من

حل سوى البتسامة اليت تضفي عليها طابع املرد ،وتبعدها عن دائر ا د.

 -2أسلوب التغاضي ،وذل نن ل يستقيي الزوج عيو زوجته ،وأن ل

يرصد أجلطاءها ،فإن ذل يبعث على السامة وامللل يف نفسها مما يؤدي إىل
فساد احليا الزوجية وفرق البحث بني الت اضي الذي هو من قبيل الت افل -
ومازال الت افل من فعل اليكرام  -وبني ال فلة اليت هلا عواقب وجليةة على أمن
األسر  ،وضةان استقرارها.
 -3أسلوب احلوار اهلادف إلقناا الزوجة ابلعدول عن جلطأ وقعت فيه أو

فيكر مسبقة محلتها ،وهي غء صحيحة .وحذر من الستبداد الذي يعد من
األمراأل الطء اليت تعيف ابألسر فتقضي على حاضرها ومستقبلها.
وقد استعةل الن  هذا األسلو يف كثء من الالفا :مع زوجاته
وذكر :أمثلة لذل منها تعامله مع صفية ،وعائشة يف املبحث الثالث من
القس الثاين.
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أيضا يف املبحث التاسع عند حديثي عن الدرس
وعرضت هلذا األمر ا
السادس عشر من الدروس املستفاد من قية التحرمي.

 -4أسلوب العظة :ويستعةل هذا األسلو يف حال تقيء املرأ يف أداء

حق هللا عليها ،أو يف أداء حقوق الزوج اليت أوجبها الشرا له عليها.

 -5أسلوب العتاب :ويستعةل هذا األسلو يف موقف ل ينب ي أن مير

حدا ملشيكلة طاملا كرر :للحيلولة دون وقوعها مر اثنية.
دووا حسا  ،ويضع ا

 -6أسلوب الرتوي والتثبت والتحقيق قبل إصدار األحيكام وهذا

األسلو انفع يف كل الالفا :اليت تقع يف األسر لسيةا تل اليت هلا مساس
ابألعراأل.
وقد استعةل الن  هذا األسلو يف معا ة مشيكلة حادثة اإلف اليت
عرضت للسيد عائشة من قبل املنافقني.
وقد كشف البحث عن بع وجوه الءية يف هذه احلادثة ،وذل من جلالل
درسا مت استنباطها من ثنااي هذا احلدث ا لل ويعد أكثرها نتائيب مهةة
عشرين ا
يف حبث هذه احلادثة.
وقد رجح الباحث أن هذه احلادثة وقعت بعد النتهاء من غزو بين
امليطلق يف سنة ست من اهلجر .
 -7أسلوب القضاء العادل ،وقد استعةل الن  هذا األسلو

مع

السيد عائشة عندما كسر :إانء أم سلةة بسبب ال ء وقال هلا الن 

«إانء كاانء ،وطعام كطعام».

وقد عرأل الباحث روااي :هذه احلادثة ،وحدد اس صاحبة القضية،
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واس مرسلة الطعام ،وألا وقعت ما بني السنة الرابعة والامسة من اهلجر ،
كةا حدد نوا اإلانء ،ونوا الطعام ،وصور احلادثة ،وا انب الربوي الذي
يستنبط من هذه احلادثة ،حلل القضاء النبوي الذي صدر عن الن  يف
قضية مالية تتعلق بضةان املتلفا ،:وموقف الفقهاء من هذه القضية ،وكذل
موقف بع القوانني املدنية يف معا ة مثل هذا املوضوا.
 -8أسلوب الت ديب ِبلدفع ،وقد استعةل الن  هذا األسلو مع
السيد عائشة.
ومال إىل أن هذا األسلو هو البيان النبوي ملعى الضر يف القرلن اليكرمي.
ورجح أن الضر لي معناه األذى ا سدي واإلهانة ليكي ختضع املرأ
للرجل ،وتنقاد على كره منها لرغباته.

ووذجا هلذا األسلو .
 -9أسلوب اهلجر ،وقد عرأل البحث قية التحرمي ا

درسا منها،
وقد كشف البحث عن أمهية هذه احلادثة إذ مت استنباط عشرين ا
وهي دروس انفعة يف فقه األسر .
وقد انتهى البحث إَل عدد من النتائج املهمة ،منها:
أ -الراجح يف سبب نزول سور التحرمي هو حترميه  أمته مارية ،وأن هذه
احلادثة وقعت يف أواجلر سنة مثان من اهلجر .
وأن حادثة شر العسل هي واقعة واحد حدثت قبل حادثة حترميه 
مارية ،وليست سبباا لنزول السور  ،وأن ساقية العسل هي زينب بنت جحا.
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 استعةل الن  يف بداية املشيكلة مع زوجه حفية بنت عةر أسلوحرم على نفسه مارية ،وهو حل مؤقت ،وأوصاها بيكتةان ذل ،
التهدئة نن َّ
ليكن الطا الرابين عاتبه على ذل  ،وفيه إشار إىل أسلو اليراحة يف
التعامل مع املشيكال :الزوجية.
شهرا ،وهو حل
جـ -استعةل  أسلو اهلجر ،فقد اعتزل أزواجه ا
حاس يف مواجهة املشيكال :اليت كان لجلرها إفشاء سره من قبل حفية رضي
هللا عنها.

ووذجا.
 -11أسلوب التخيي والتشاور ،وقد عرأل البحث قية التخيء ا

وهي قية كشف عن تعامل الن  احليكي مع املشيكال :القتيادية اليت
تنشأ داجلل األسر بسبب املطالبة بزايد النفقا.:
وقد كشف البحث عن مزيد من الدروس اهلادفة يف فقه األسر املسلةة مت
درسا ،وأكثر هذه
استخالصها من قية التخيء وصلت إىل مخسة عشر ا
الدروس هي نتائيب هلذا املبحث.
وأهم هذه النتائج:

أ -إن أسلو التخيء الذي استعةله الن  يف معا ة املشيكلة القتيادية
هو صور مشرقة من صور مبدأ الشورى ،وكيف مييكن الستفاد منه يف نتام
األسر .
 الراجح يف سبب التخيء هو طلب زايد النفقة من قبل أزواج الن الطاهرا ،:وأن ذل حدث يف سنة تسع من اهلجر .
جـ -أثبت البحث أن الن  استعةل يف معا ة هذه املشيكلة أسلو
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السيكو :مع اإلطراق ابتداء ،استعةل أسلو التخيء والتشاور انتهاء.

 -11أسلوب الطالق ،وقد استعةل الن  هذا األسلو مرتني مر مع

زوجه اليكرمية حفية بنت عةر رضي هللا عنهةا ،ليكنه راجعها.
ومر اثنية مع أميةة بنت النعةان اليكندية فقد طلقها قبل الدجلول هبا ،ومل
يراجعها.
اعتةادا على سياق
ورجح الباحث يف قية أميةة طالقها من الن 
ا
الروااي :اليت جاء :يف هذه القية ومل يرجح ما ذهب إليه بع العلةاء من
أن الن  جلطبها ومل يعقد عليها.
وسواء قلنا هذا أو ذاا فإن الذي يهةنا يف معا ة املشيكال :الزوجية أن
الن  ....اختذ قراره احلاس مع أميةة بنت النعةان بسبب ما كان تتيف به من
غرور وكرب وترفع.
وهو درس غاية يف األمهية على األزواج أن يستفيدوا منه ،وأن يسارعوا إىل
ف الرتباط قبل الدجلول إذا ما علةوا أن حياه مع هذه املرأ ل تستقي
لجلتالف يف الطباا ،أو تباين يف السلوا ،أو سوء يف األجلالق.
وأن ينسحبوا مسرعني من مشروا حيةل بذور اإلجلفاق فيه ،وأن خيتيروا
الطريق على أنفسه قبل قيام األسر  ،ووجود األطفال ،فتيكرب املشيكلة،
وييعب حلها.
حدا ملشيكال :رمبا ل تنتهي لول إتباا هذا
إن أسلو الطالق قد يضع ا
األسلو .
وهو معا ة ملشيكلة متفاقةة ،وإلاء لعالقة لي فيها أمارا :النجاد ،ول
عالما :التقدم.
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وقد توصل البحث إَل النتائج اْلتية:
أ -مشروعية الطالق ابعتبار أن الن  استعةله عند احلاجة إليه.
 إن املرأ اليت طلقها الن  ومل يدجلل هبا هي أميةة بنت النعةانا ونية اليكندية.
وألا واقعة واحد  ،وليست واقعتني ،وأن سبب ذل ما اتيفت به أميةة
من كرب وترفع وغررو بدليل قوهلا للن « وهل هب املليكة نفسها للسوقة»

جو اااب على قول الن  هلا «هب نفسك ب».

وقوهلا «أعوذ ابهلل من ».
ونبه على نيكار ما جاء يف بع الروااي :من أن سبب تيرف أميةة مع
الن  هو ميكيد من عائشة أو حفية إلبعادها عن بيت الن  ،وقد
تورط بذكرها من غء بيان نيكارها عدد من العلةاء.

اثلثًا :أثبتت الدراسة أن الن  مل يستعةل أسلو الضر يف معا ة
املشيكال :الزوجية.
جلادما له
وقد جاء عن عائشة رضي هللا عنها قالت ما ضر رسول هللا  ا
قط ،ول امرأ له قط ،ول ضر بيده إل أن اهد يف سبيل.)1(»...
ابعا :يوصي الباحث مبتابعة دراسة احليا الزوجية للن  واليكشف عن
رً
كافة جوانبها ،واستقراء بقية األساليب اليت استعةلها الن  يف معا ة
املشيكال :الزوجية يف بيته اليكرمي.

( )1رواه أمحد ( ،)24534ومسل (.)2328
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خامسا :كةا يوصي الباحث بيكتابة منهيب الن  يف معا ة املشيكال:
ً
الزوجية جلارج بيته اليكرمي ،تل املشيكال :اليت عرضت لذسر اليكرمية يف عيره
.
سادسا :يدعو الباحث العلةاء املختيني يف عل النف  ،وعل الجتةاا،
ً
وعل الربية ،وعل القتياد ،وعل اإلدار  ،أن يستفيدوا من املعا ا :النبوية يف
تطوير حبوثه  ،عن طريق دراسة هذه املعا ا :النبوية ،وحتليلها.
وصلى هللا على سيدي وموالي ممد وعلى آله وصحبه وسلم.
***

األساليب النبوية

323

املصادر

()1

 -1اإلجابة ملا استدركته السيد عائشة على اليحابة ،للزركشي ،امليكتب
اإلسالمي  -دمشق.
 -2األحاديث املختار  ،للضياء املقدسي : ،عبد املل بن دهيا،
ميكتبة النهضة احلديثة ،ميكة امليكرمة1995. ،
 -3اإلحسان برتيب صحيح ،لبن حبان ابن بلبان الفارسي ،بتحقيق
الشيخ شعيب األرانؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بءو.:
 -4أحيكام القرلن ،أليب بيكر حمةد بن عبد هللا املعروف اببن العريب ،دار
اليكتب العلةية ،بءو.:
 -5أحيكام القرلن ،أليب بيكر الرازي ا يا  ،دار الفيكر ،بءو.:
 -6أحيكام النساء ،أليب الفرج ابن ا وزي ،دار اليكتب العلةية ،بءو.:
 -7أجلالق الن  ،أليب الشيخ ،النهضة امليرية ،القاهر .
 -8األد املفرد ،حملةد بن إياعيل البخاري ،املطبعة السلفية ،القاهر .
 -9إرشاد العقل السلي إىل مزااي القرلن اليكرمي ،أليب السعود العةادي ،دار
إحياء الراث العريب  -بءو.:
 -15األربعني يف مناقب أمها :املؤمنني ،لبن عساكر ،ميكتبة الراث
اإلسالمي ،القاهر .1995 ،
() 1عةلت يف أتليف هذا اليكتا يف أكثر من بلد حبسب ارتباطي العلةي ،ومن هنا تعدد:
الطبعا :لبع امليادر اليت اعتةدها ،وقد حاولت توحيد اإلحال :قدر اإلميكان ،إل ما شذ عين
فأرجو معذر القارئ.
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 -11أسبا النزول ،للسيوطي ،املطبوا حباشية تفسء القرلن اليكرمي ،تفسء
وبيان للدكتور حمةد حسن احلةيي ،دار الرشيد  -دما  -بءو.:
 -12أسد ال ابة يف معرفة اليحابة ،لبن األثء ،دار الفيكر ،بءو.:
 -13اإلشراف على مسائل الالف ،للقاضي عبد الوها الب دادي
املاليكي ،ضةن «اإلحتاف بتخرييب أحاديث اإلشراف»للدكتور بدوي عبد
اليةد الطاهر ،دار البحوث ،ديب.
 -14اإلصابة يف قييز اليحابة ،لبن حجر العسقالين ،دار ا يل ،بءو:
1992م .وطبعة دار اليكتا العريب.
 -15األعالم ،لء الدين الزركلي ،دار العل للةاليني ،بءو.:
 -16اإلكليل يف استنباط التنزيل ،للسيوطي ،طبع أسعد الدرابزوين.
 -17األموال ،أليب عبيد القاس بن سالم ،دار اليكتب العلةية ،بءو.:
 -18إىل كل فتا تؤمن ابهلل ،للدكتور حمةد سعيد البوطي ،مؤسسة الرسالة،
بءو.:
 -19األمثال يف احلديث النبوي أليب الشيخ : ،عبد العلي األعتةي،
الدار السلفية ،اهلند1452 ،هـ.
 -25النتياف فيةا تضةنه اليكشاف من العتزال ،لبن املنء ،املطبوا مع
اليكشاف ،دار إحياء الراث العريب ،بءو.:
 -21البحر احمليط ،أليب حيان األندلسي ،دار اليكتب العلةية ،بءو.:
 -22البداية والنهاية ،لبن كثء ميكتبة املعارف ،بءو ،:وطبعة دار املعرفة
 بءو.: -23الربهان يف علوم القرلن للزركشي : ،حمةد أبو الفضل ،دار الفيكر،
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بءو :ط 1985. ،3
 -24هبجة احملافل وب ية األمائل يف تلخيس املعجزا :والسء والشةائل،
للعامري ،دار صادر ،بءو.:
 -25اتريخ الةي يف أحوال أنف نفي  ،حلسني الداير البيكري ،دار
صادر ،بءو.:
 -26التاريخ اليكبء ،للبخاري ،دار اليكتب العلةية  -بءو.:
 -27اتريخ الطربي ،دار اليكتب العلةية  -بءو.:
 -28حترير تقريب التهذيب لبن حجر ،للدكتور بشار عواد معروف،
والشيخ شعيب األرانؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1997 ،م.
 -29خترييب إحياء علوم الدين ،للعراقي ،طبعة دار اليكتب العلةية ،بءو.:
 -35تذكر احلفاظ ،للذه  ،دار إحياء الراث العريب  -بءو.:
 -31تراج سيدا :بيت النبو  ،د .عائشة عبد الرمحن ،دار اليكتا
العريب ،بءو.:
 -32التفسء اليكبء ،للفخر الرازي ،دار إحياء الراث العريب  -بءو،:
وطبعة دار الفيكر.
 -33تفسء املراغي ،للشيخ أمحد ميطفى املراغي ،دار الفيكر ،بءو.:
 -34التفسء القرلين للقرلن ،لعبد اليكرمي الطيب ،دار الفيكر العريب،
القاهر .
 -35التفسء املنء يف العقيد والشريعة واملنهيب ،للدكتور وهبة الزحيلي ،دار
الفيكر املعاصر ،بءو.:
 -36تفسء الشعراوي ،طبعة دار أجلبار اليوم ،القاهر .
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 -37تفسء القرلن العتي  ،لبن كثء ،دار احلديث ،القاهر  ،الطبعة األوىل
1988م.
 -38تفسء التحرير والتنوير ،للشيخ حمةد الطاهر ابن عاشور ،دار سحنون
للنشر ،تون .
 -39تفسء اليايف ،للةوىل حمسن اليكاشاين ،مؤسسة األعلةي  -بءو.:
 -45التقريب ،لبن حجر ،حتـ حمةد عوامة ،دار ابن حزم ،بءو1999 :م.
 -41التلخيس احلبء يف خترييب أحاديث الرافعي اليكبء ،لبن حجر ،املدينة
املنور 1964 ،م
 -42هذيب اليكةال يف أياء الرجال ،للةزي ،مؤسسة الرسالة ،بءو :ط،1
1992م.
 -43تيسء التفسء للقرلن اليكرمي ،حملةد بن يوسف اطفيا اإلابضي،
طبعة وزار الراث القومي ،سلطنة عةان1987 ،م.
 -44جامع األحاديث ،للسيوطي ،ترتيب أمحد عبد ا واد ،طبعة اليكت ،
القاهر 1992.
 -45جامع البيان عن أتويل لي القرلن ،للطربي ،دار الفيكر ،بءو:
1988م.
 -46ا امع ألحيكام القرلن ،للقرط  ،دار اليكتب العلةية ،بءو.:
 -47ا امع املسند اليحيح املختير من أمور رسول هللا  وسننه وأايمه،
ملةد ابن إياعيل البخاري ،دار األرق  ،بءو.:
 -48جامع العلوم واحليك يف شرد مخسني حديثاا من جوامع اليكل  ،لبن
رجب احلنبلي ،مؤسسة الرسالة ط 2551. ،7
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 -49ا امع ،لكمام حمةد بن عيسى الرمذي ،دار احلديث ،القاهر .
 -55ا رد والتعديل ،لبن أيب حامت ،دار اليكتب العلةية ،بءو.:
 -51جوامع السء  ،لبن حزم ،دار ابن كثء ،دمشق ،ط1986. ،2
 -52حيا حمةد  ،حسني هييكل ،دار املعارف ،القاهر  ،ط 25.
 -53حاشية السندي على شرد السيوطي لسنن النسائي = سنن النسائي.
 -54حلية األولياء ،أليب نعي األصفهاين ،دار اليكتا العريب ،بءو.:
 -55اليائس اليكربى ،للسيوطي ،دار اليكتب العلةية ،بءو.:
 -56الدرر يف اجلتيار امل ازي والسء ،لبن عبد الرب حتـ شوقي ضيف،
القاهر ..
 -57الدر املنثور يف التفسء ابملأثور ،للسيوطي ،دار الفيكر ،بءو.:
 -58دراسة حتليلية لشخيية الرسول  ،للدكتور حمةد رواس قلعجي ،دار
النفائ .
 -59دلئل النبو  ،للبيهقي ،دار الراين للراث ،القاهر .
 -65ديوان أيب قام ،حتـ إيليا احلاوي ،دار اليكتا اللبناين ،بءو :ط،1
1981م.
 -61الرحيق املختوم ،للةبار كفوري ،دار اليكتا والسنة ،ابكستان.
 -62رد احملتار على الدر املختار ،حملةد أمني الشهء اببن عابدين ،دار
اليكتب العلةية ،بءو.:
 -63رود املعاين يف تفسء القرلن العتي والسبع املثاين ،لآللوسي ،دار
الفيكر ،بءو ،:وطبعة دار إحياء الراث العريب.
 -64روضة الطالبني ،للنووي ،امليكتب اإلسالمي ،بءو.:
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 -65روائع البيان يف تفسء لاي :األحيكام ،لليابوين ،دار البيان العريب.
 -66زاد املسء يف عل التفسء ،لعبد الرمحن بن علي املعروف اببن ا وزي،
امليكتب اإلسالمي ،بءو.:
 -67زاد املعاد يف هدي جلء العباد ،لبن قي ا وزية ،مؤسسة الرسالة -
بءو.:
 -68الزهد ،هلناد بن السري ،دار اللفاء لليكتا اإلسالمي  -اليكويت.
 -69سبل اهلدى والرشاد يف سء جلء العباد ،حملةد بن يوسف الياحلي
الشامي ،طبعة دار اليكتب العلةية  -بءو.:
 -75سفراء الن  ،حملةود شيت جلطا  ،مؤسسة الراين ،بءو :ط،1
1996م.
 -71السلسلة اليحيحة ،لذلباين ،ميكتبة املعارف ،الرايأل1995. ،
 -72السنن ،أليب داود ،سليةان بن األشعث ،طبعة دار األرق  -بءو.:
 -73السنن اليكربى ،ألمحد بن احلسني البيهقي ،دار الفيكر ،بءو.:
 -74السنن ،حملةد بن يزيد ابن ماجه ،امليكتبة العلةية ،بءو.:
 -75السنن ،للدارقطين ،دار احملاسن ،القاهر .
 -76سنن النسائي «اعتىب»ألمحد بن شعيب النسائي ،دار البشائر
اإلسالمية ،بءو.:
 -77سنن النسائي اليكربى ،ألمحد بن شعيب النسائي ،دار اليكتب
العلةية ،بءو ،:وطبعة مؤسسة الرسالة.
 -78السء النبوية يف ضوء امليادر األصلية ،للدكتور مهدي رزق هللا،
مركز املل فييل للبحوث والدراسا :اإلسالمية ،الرايأل ،الطبعة األوىل
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1992م.
 -79السء احللبية ،للحل  ،طبعة دار املعرفة ،بءو.:
 -85السء النبوية ،لبن هشام ،در الء ،بءو ،:وطبعة دار البيان
العريب ،القاهر .
 -81السء النبوية اليحيحة ،للدكتور أكرم العةري ،ميكتبة العبييكان،
الرايأل.
 -82سء أعالم النبالء ،للذه  ،مؤسسة الرسالة ،بءو.:
 -83شرد مشيكل اآلاثر ،للطحاوي ،حتـ شعيب األرنؤوط ،مؤسسة
الرسالة1994. ،
 -84شرد صحيح البخاري ،لبن بطال ،ميكتبة الرشد ،الرايأل.
 -85شرد صحيح مسل  ،لكمام حيىي بن شرف النووي ،دار اليكتب
العلةية بءو ،:وطبعة مطبعة الشعب ،القاهر .
 -86الشةائل ،لبن كثء ،حتـ ميطفى عبد الواحد ،ط دار املعرفة،
بءو.:
 -87اليارم املسلول على شامت الرسول  ،لبن تيةية ،مطبعة السعاد ،
القاهر .
 -88صحيح ابن جلزمية ،حتـ حمةد ميطفى األعتةي ،امليكتب اإلسالمي،
بءو ،:ط 1971. ،1
 -89صفو التفاسء ،حملةد علي اليابوين ،زاهد القدسي ،الطبعة التاسعة،
بءو.:
 -95الطبقا :اليكربى ،لبن سعد ،دار صادر ،بءو.:
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 -91عبقرية حمةد ،لعباس حمةود العقاد ،دار اليكتا اللبناين ،بءو.:
 -92العجا يف بيان األسبا  ،لبن حجر حتـ د /عبد احليكي األني ،
دار ابن ا وزي  -السعودية ط1418 1هـ.
 -93عةل اليوم والليلة ،لبن السين ،دار ابن زيدون ،بءو.:
 -94فتح الباري بشرد البخاري ،لبن حجر العسقالين ،دار ا يل ،بءو:
1992م .وأما القس األول من اليكتا  ،واملبحث السادس منه فقد رجعت
إىل طبعة دار أيب حيان  -القاهر .
 -95فتح القدير ا امع بني فين الرواية والدراية يف عل التفسء ،للشوكاين،
طبعة دار إحياء الراث العريب ،بءو ،:وأما املبحث التاسع من اليكتا فقد
رجعت إىل طبعة دار ابن كثء ،دمشق.
 -96الفخر املتواين فيةن انتسب إىل الن  من املواين ،للسخاوي ،حتـ
مشهور حني ط  ،2552 ،1دار غراس  -اليكويت.
 -97الفيل للوصل املدرج يف النقل ،للخطيب الب دادي حتـ د .عبد
السةيع األني  ،دار ابن ا وزي ،السعودي1997. ،
 -98فقه السء  ،د /حمةد سعيد البوطي ،دار الفيكر ،دمشق.
 -99في القدير بشرد ا امع الي ء ،للةناوي ،ط ميطفى حمةد،
القاهر 1356. ،
 -155يف ظالل القرلن ،لسيد قطب ،دار الشروق ،بءو.:
 -151اليكامل يف التاريخ ،لبن األثء ،دار صادر ،بءو.:
 -152اليكشاف ،للزخمشري ،دار إحياء الراث العريب ،بءو.:
 -153كشف األستار عن زوائد البزار ،للهيثةي حتـ األعتةي ،مؤسسة
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الرسالة1979 ،م.
 -154لباس التقوى ،للدكتور عياد أيو اليكبسي ،دار البحوث ،ديب.
 -155لسان امليزان ،لبن حجر ،مؤسسة األعلةي ،بءو.:
 -156جمةوا الفتاوى ،لبن تيةية ،مجيع عبد الرمحن النجدي ،ميور
ميكتبة ابن تيةية ،القاهر .
 -157جمةوعة الواثئق السياسية للعهد النبوي والالفة الراشد  ،للدكتور
حمةد محيد هللا ،دار النفائ  ،بءو :الطبعة السادسة 1987م.
 -158جمةع الزوائد ومنبع الفوائد ،للهيثةي ،دار اليكتا العريب ،بءو.:
 -159حمةد رسول هللا  ،حمةد اليادق عرجون ،دار القل  ،دمشق.
 -115حماسن التأويل ،للشيخ حمةد مجال الدين القايي ،دار الفيكر،
بءو.:
 -111احملرر الوجيز يف تفسء اليكتا العزيز ،لبن عطية ،نشر رمسة
احملاك الشرعية بدولة قطر.
 -112مرواي :غزو بين امليطلق ،إلبراهي قري  ،مؤسسة اليكتب الثقافية،
بءو ،:ط 1993. ،1
 -113مرقا املفاتيح شرد مشيكا امليابيح ،لعلي القاري ،ميور دار
اليكتا اإلسالمي ،القاهر .
 -114احمللى ،لبن حزم ،دار اليكتب العلةية ،بءو.:
 -115املستدرا على اليحيحني ،للحاك النيسابوري ،دار املعرفة،
بءو.:
 -116املسند ،أليب يعلى املوصلي ،بتحقيق حسني سلي أسد ،دار املأمون
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للراث ،ط1454 ،1هـ.
 -117املسند اليحيح املختير من السنن بنقل العدل عن العدل عن
رسول هللا  ،ملسل بن احلجاج ،دار األرق  ،بءو.:
 -118مسند أمحد بن حنبل ،بتحقيق الشيخ شعيب األرانؤوط ولجلرين،
مؤسسة الرسالة ،بءو.:
 -119مسند الشها  ،حملةد بن سالمة القضاعي ،مؤسسة الرسالة ،ط
1986. ،2
 -125مسند إسحاق بن راهوية ،ميكتبة اإلميان ،املدينة املنور .
 -121املينف ،لبن أيب شبيه ،ط الدار السلفية ،اهلند1985. ،
 -122املينف ،عبد الرزاق الينعاين حتـ األعتةي ،امليكتب اإلسالمي.
 -123معامل التنزيل ،للحسني بن مسعود الب وي ،دار املعرفة ،بءو ،:وأما
املبحث السادس فقد رجعت إىل طبعة دار طيبة للنشر  -الرايأل.
 -124املعارف ،لبن قتيبة الدينوري ،دار إحياء الراث العريب ،بءو.:
 -125املعج الوسيط ،لنخبة من األساتذ يف جمةع الل ة العربية ،القاهر ،
دار الدعو  ،تركيا .الطبعة الثانية 1972م.
 -126املعج األوسط ،للطرباين ،حتـ طارق بن عوأل هللا ،دار احلرمني،
القاهر 1415هـ.
 -127املعج اليكبء ،للطرباين ،ط  ،2دار إحياء الراث العريب.
 -128امل ازي ،للواقدي ،طبعة مؤسسة األعلةي للةطبوعا ،:بءو:
ط1989 ،2م.
 -129امل ين ،لبن قدامة ،ميكتبة هجر ،القاهر  .وأما املبحث التاسع فقد
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رجعت فيه إىل طبعة ميكتبة الرايأل احلديثة  -السعودية.
 -135م ين احملتاج بشر املنهاج ،للخطيب الشربيين ,دار اليكتب العلةية،
بءو.:
 -131املفيل يف أحيكام املرأ واألسر املسلةة يف الشريعة اإلسالمية ،د.
عبد اليكرمي زيدان ،مؤسسة الرسالة ،بءو ،:ط 1997. ،2
 -132ميكار األجلالق ،للخرائطي ،املطبع السلفية ،القاهر .
 -133منهيب السنة يف الزواج ،د .األمحدي أبو النور ،دار السالم ،القاهر
ط 1996. ،5
 -134املوسوعة الفقهية ،عةوعة من الباحثني ،إصدار وزار األوقاف
والش ون اإلسالمية ،اليكويت.
 -135امليزان يف تفسء القرلن ،حملةد حسني الطباطبائي ،طبعة مجاعة
املدرسني يف احلوز العلةية ،ق  ،إيران.
 -136ميزان العتدال يف نقد الرجال ،للذه  ،دار الفيكر ،بءو.:
 -137النهر املاد من البحر احمليط ،أليب حيان األندلسي ،مؤسسة اليكتب
الثقافية  -بءو.:
 -138النهاية ،لبن األثء ،دار ابن ا وزي ،السعودية.
 -139نيل األوطار شرد منتقى األجلبار ،للشوكاين ،ميكتبة دار الراث،
القاهر .
 -145الوسيط ،لل زاين ،حتـ أمحد حمةود إبراهي  ،وحمةد حمةد اتمر ،دار
السالم ،القاهر  ،ط 1417 ،1هـ.
 -141الوفا نحوال امليطفى ،لبن ا وزي ،دار اليكتب العلةية ،بءو.:
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البحوث العلمية:
 ضر املرأ كوسيلة حلل الالفا :الزوجية« ،حبث»للدكتور عبد احلةيدأبو سليةان ،منشور يف جملة املسار ،اليادر عن مركز الراث والبحوث اليةين،
العدد الرابع ،سنة 2551م.
****
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الفهارس العامة
فهرس اْلايت القرآنية
فهرس األحاديث
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فهرس اْلايت القرآنية
رقمها

اْلية

الصفحة

سورة البقرة

{ه ين لباس لكم وأنوتم لباس هل ين}...

187

47

{وعسى أن تكرهوا شويوئًا وهوو خيوور لكوم

216

197

وعسووى أن حتباوووا ش ويوئًا وهووو شو ٌّور لكووم و ي
اَّلل

يوعلم وأنوتم ال توعلمون}

{ويس و لونك عوون المحووي

قوول هووو أ ًذ

فوواعتزلوا النسوواء ِف المحووي وال توقربوووه ين
ح يىت يطهرن فاذا تط يهرن ف توه ين مون حيوث
اَّلل إ ين ي
أم و ووركم ي
وب
وب التيو و و يووابي وحي و و ا
اَّلل حي و و ا

222

44

222

42

المتطهرين}

{فوواذا تط يهوورن ف و توه ين موون حيووث أمووركم
ي
اَّلل}...
{فامساك مبعر م
وف}....

229

329 ،278

سورة آل عمران

وب ال ي
شووهوات موون النسوواء
{زيوون للنيوواس حو ا

14

315 ،36
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والبنو ووي والقنو وواطي المقنطو وورة مو وون ال و و يذهب

والف ي
ضووة واخليوول المسو يوومة واألنوعووام واحلوورث

ذلك متاث احلياة ال ادنويا}...

سورة النساء
{وال و و و يوالي َت و و ووافون نش و و وووزه ين فعظ و و وووه ين

34

،215 -214
271

{فعظوه ين}...

34

{وعاشروه ين ِبلمعروف}...

19

،122 ،121
124
66

{وإذا جوواءهم أموور موون األموون أو اخلوووف

83

- 286 ،258
،287

واهجروه ين ِف المضاجع واضربوه ين}...

أذاعوووا بووه ولووو رداوه إَل ال يرسووول وإَل أوب

األمر منوهم}...

{وإن يوتوف يرقا يوغن ي
اَّلل كال من سوعته وكوان
ي
يما}
اَّلل واس ًعا حك ً

سورة املائدة

{وال يرمنيكم شنَن قووومم علوى أ يال توعودلوا
اعدلوا هو أقورب للتويقو }...

135

325

8

284
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351

{اي أياوها اليذين آمنووا ال حترمووا طيبوات موا

87

276

أح يل ي
اَّلل لكم}...
سورة األعراف
وب
{وكلوووا واشووربوا وال تسوورفوا إنيووه ال حيو ا

31

289

المسرفي}
{قل مون حو يرم زينوة ي
اَّلل اليو أخورج لعبواده

32

271

والطييبات من الرزق}...
سورة األنفال
{واذك ووروا إذ أنو ووتم قلي وول مستض ووعفون ِف

26

26

األرض َتافون أن يوتخطيفكم النياس فَواكم
وأيدكم بنصره ورزقكم من الطييبوات لعليكوم

تشكرون}

{واعلموووا أ يَّن ووا نمووتم م وون شووي مء فو و ين يَّلل
ُخسو ووه ولل يرسو ووول ولو ووذي القو وورَب واليوتو ووامى

س ووبيل إن كنو ووتم آمنو ووتم
والمس وواكي واب وون ال ي

ِب يَّلل وما أنوزلنا على عبدان يوووم الفرقوان يوووم

التوقى اجلمعان و ي
اَّلل على كل شي مء قدير}

41

23
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361

سورة يونس

{وإ ين فرع ووون لع و م
وال ِف األرض وإنيووه لم وون

83

295

المسرفي}
سورة يوسف
{فصو وبور ليي وول و ي
اَّلل المسو وتوعان عل ووى م ووا

18

تصفون}

،181 ،151
187

سورة النحل

{ادث إَل سووبيل ربووك ِبحلكمووة والموعظووة

125

123

احلسنة}...
سورة اإلسراء
{وإذا أردان أن نوهلووك قوريوةً أمووران متورفيهووا

16

295

فوفسووقوا فيهووا فحو يق عليوهووا القووول فوود يمرانها

يا}
تدم ً

سورة النور

{والي ووذين يورم ووون المحص وونات مثي ل أيت وووا
أبربوعووة شووهداء فاجلوودوهم ووواني جلوودةً وال

توقبول و وووا هل و ووم ش و ووهاد ًة أبو و و ًدا وأولئ و ووك ه و ووم

5 ،4

191 ،183
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362

الفاسووقون * إ يال اليووذين اتبوووا موون بوعوود ذلووك

وأصلحوا فا ين ي
اَّلل فور رحيم}

{إ ين اليذين جاءوا ِبإلفك عصبة مونكم ال

11

197 ،135

حتسبوه شرا لكم بل هو خيور لكم}...
{إ ين اليذين جاءوا ِبإلفك عصبة مونكم ال 26 - 11
حتسبوه شورا لكوم بول هوو خيوور لكوم ...هلوم
مغفرة ورزق كري}

،141 ،132
،187 ،153
191

سورة األحزاب
{لقد كان لكم ِف رسول ي
اَّلل أسوة حسونة

21

318 ،7

اَّلل واليووم اْلخر وذكور ي
لمن كان يورجو ي
اَّلل
يا}
كث ً

نت 29 ،28
وب قو وول ألزواجو ووك إن كنو و و ي
{اي أياوهو ووا النيو و ا
تردن احلياة ال ادنويا وزينوتوها فوتوعوالي أموتعك ين
ونت تووردن
ويال * وإن كن و ي
احا ليو ً
وأسورحك ين سوور ً
اَّلل ورس وووله والو و يدار اْلخ وورة ف ووا ين ي
ي
اَّلل أعو و يد

يما}
للمحسنات منك ين أج ًرا عظ ً

{ال حي و ال لووك النسوواء موون بوعوود وال أن توب و يدل

53

(255هـ)،
،294 ،291
،298 ،296
،315 ،355
312
358
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361
اج}...
هب ين من أزو م
اعووا فاس و لوه ين موون وراء
{وإذا س و لتموه ين مت ً

53

192

حج م
اب ذلكم أطهر لقلوبكم وقولوهب ين}...

وب قول ألزواجوك وبوناتوك ونسواء
{اي أياوها الني ا

59

194

المووؤمني يوودني علوويه ين موون جالبيووبه ين ذلووك

أد أن يوعرفن فال يوؤذين}...

سورة الروم

{ومو وون آايتو ووه أن خلو ووق لكو ووم م و ون أنوفسو ووكم

21

33

اج ووا لتس ووكنوا إليوه ووا وجع وول بويو وونكم م ووو يد ًة
أزو ً
ورمحةً}...

{وص يوركم ف حسن صوركم}...

{وأمرهم شور بويونوهم}...

سورة افر

سورة الشور
سورة احلجرات

{إ ين اليو ووذين يونادون و ووك م و وون وراء احلج و وورات
أكثورهم ال يوعقلون}...

64

38
4

66

312 ،284
19
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363
سورة الصف

{كبو و و وور مقتًو و ووا عن و و وود ي
اَّلل أن توقول و و وووا م و و ووا ال

3

187

توفعلون}

سورة الطالق

{ليونفووق ذو سووع مة موون سووعته وموون قوودر عليووه

7

315

اَّلل ال يكلووف ي
رزقووه فوليونفووق مميووا آاته ي
سووا
اَّلل نوف ً
إ يال ما آاتها سيجعل ي
اَّلل بوعد عس مر يس ًرا}

سورة التحري
اَّلل لووك5 -1 ...
وب ل حتوورم مووا أح و يل ي
{اي أياوهووا النيو ا
ات ثويب م
سائح م
ات وأبك ًارا}

{اي أياوها اليذين آمنووا قووا أنوفسوكم وأهلويكم
ان ًرا}...

{ ووجدك عائ ًال ف

}

6

8

(229هـ)،241 ،233 ،
،248 ،244 ،243
،252 ،251 ،249
(256هـ)،265 ،258 ،
،275 ،262 ،261
،276 ،272 ،271
،279 ،278 ،277
285 ،285
287 ،118

25
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362

فهرس األحاديث واْلاثر
أ-«أب احلالل إىل هللا الطالق»
«اجتة ـ ــع إح ـ ــدى عش ـ ــر ام ـ ـرأ فتعاق ـ ــدن وتعاه ـ ــدن أن ينع ـ ــنت
أزواجهن وييدقن»
«اجتةاا نساء الن  يف ال ء عليه فقلت هلن عسى ربه»
«اجتة ــاا نس ــاء النـ ـ  يف مرض ــه ال ــذي ت ــويف في ــه فقال ــت
صفية»
مال فلء أثر نعةته علي »
«إذا لاتا هللا ا
«إذا أتى أحدك أهله أراد أن يعود فليتوضأ»
«إذا أراد أحدك أن أييت ا ةعة»
«إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله»
«إذا تثاء أحدك فليةس بيده على فيه»
ليال فال أيتني أهله طروقاا»
«إذا قدم أحدك ا
«أربع من السعاد املرأ الياحلة»،
«استأذن أبو بيكر على الن  فسةع صو :عائشة عالياا»
«استأذنت هالة بنت جلويلد على رسول هللا »
«اصنعوا كل شيء إل النيكاد»
نعة ــا لقس ــةته
«أعط ــوين ردائ ــي فل ــو ك ــان ع ــدد ه ــذه العض ــاه ا
بينيك »

325
84
235
155
63
41
57
51
65
45
38
151
33
44
358
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«اغسلوا ثيابيك وجلذوا من شعورك »
«أفال كسوته بع أهل  ،فإنه ل نس به للنساء»
«أيف شـ ـ ـ أن ـ ــت ايب ـ ــن الط ـ ــا ؟ أول ـ ـ ـ ق ـ ــوم عجل ـ ــت هلـ ـ ـ
طيباه »
«أقـ ــام الن ـ ـ  بـ ــني جليـ ــرب واملدينـ ــة ثـ ــالث ليـ ــال ويبـ ــى عليـ ــه
بيفية»
«أقبـ ــل أبـ ــو بيكـ ــر يسـ ــتأذن علـ ــى رسـ ــول هللا  والنـ ــاس ببابـ ــه
جلوس»
شهرا»
«أقس  أن ل يدجلل على أزواجه ا
«أل ترضــون أن يــذهب النــاس ابلشــاء واإلبــل وتــذهبون برســول
هللا»
«أل ترين أين قد حلت بني الرجل وبين »
ـءا م ــين ،وزوج ــي حمة ــد ،وأيب
«أل قل ــت فيكي ــف تيك ــوانن جلـ ـ ا
هارون»
شهرا ،وكانت انفيكت قدمه»
«لىل  من نسائه ا
«لىل  وحرم فأمر يف اإليالء بيكفار »
حالل»
«لىل رسول هللا  من نسائه وحرم فجعل احلرام ا
«أم ــا إين أعت ــذر إلي ـ مم ــا ص ــنعت بقوم ـ إل ـ ق ــالوا ين ك ــذا
وكذا»
«أما كان د هذا ما يسيكن به شعره»
«أما وهللا إين ألجلشاك هلل وأتقاك له»

365

67 - 66
59
254
159
297
264
359
152
111
264
272
248
154
64
37

366

«لمروا النساء يف بناهن»
«أمس علي بع مال »
ليال»
«أمهلوا حىت تدجللوا ا
«أن احلبشة كانوا يزفنون بني يدي رسول هللا »
«إن الشهر تسع وعشرون»
«إن الشهر ييكون تسعة وعشرين»
ابل»
«إن العبد ليتيكل ابليكلةة من رضوان هللا ما يلقي هلا ا
«إن ال ءي ل تبير أسفل الوادي من أعاله»
«إن هللا قد أبدلنا ابلرهبانية احلنيفية السةحة»
«إن هللا كتب ال ء على النساء»
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55
27
45
71
255
266
125
115
37
- 224
225
63
322
322

«إن هللا حيب أن يرى أثر نعةته على عبده»
«أن الن  طلق حفية راجعها»
«أن الن  طلق حفية فدجلل عليها جلالها قدامة وعثةان
فبيكت»
159
«إن تيكوين على دين مل نيكره »
92
جارا لرسول هللا  فارسياا كان طيب املرق»
«أن ا
359
رجال أتى رسول هللا  ويف ثو بالل فضة»
«أن ا
39
«إن كانت إحداان لتفطر يف زمان رسول هللا »
25
«إن كنا لننتر إىل اهلالل اهلالل ثالثة أهلة يف شهرين»
225 ،82
«أن نساء الن  كن حزبني فحز فيه عائشة»
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367

«اآلن ن زوه ول ي زوننا»
«إن هذه من لباس اليكفار فال تلبسها»
«إانء إبانء وطعام بطعام»
«إانء مثل إانء وطعام مثل طعام»
«إن إن تدا ورثت أغنياء جلء ل »
«إن لبنة ن وإن عة لن وإن لتحت ن »

129
59
251
253
28
115

«إنه قد أذن ليكن أن خترجن حلاجتيكن»
«إلا ابنة أيب بيكر»
«إلن صواحب يوسف وكيدهن»
أمرا فال علي أن ل تعجلي حىت»
«إين ذاكر ل ا
«إين رزقت حبها»

193
226
333
295
34

«إين ألنتر إىل شياطني اإلن وا ن قد فروا من عةر»
«أهدي مل أيلة للن  ب لة بيضاء»
«أي الناس أحب إلي ؟ قال عائشة»

75
25
34

«بلإ صفية أن حفية قالت بنت يهودي فبيكت»
«بين على الن  بزينب ابنة جحا»

115
31

-ب-

«تبسة يف وجه أجلي صدقة»
«تزوجت اي جابر؟»
«تشتهني تنترين»

-ت-

12
42
69
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368

77

«تعاين حىت أسابق »
ث-تسعا وعشرين»
شهرا أو ا
« اعتزهلن ا
« جلرجنا إىل املدينة راجعـني مـن جليـرب فرأيـت النـ  حيـوي
هلا»

299
85

ح-«حاشى يعي وبيري أن أكون علةـت أو ظننـت هبـا قـط إل
جلءا»
ا
«حبب إين من دنياك النساء والطيب»
«حبب إين من دنياك النساء والطيب»
«حولوا متاا عائشة على مجل صفية»
«حني تويف  سجي بربد حرب »

47
36
114
65

ليال قالت ف ر :عليه»
«جلرج  من عندها ا
«جلرجنا مع الن  حىت انطلقنا إىل حائط يقال له الشوط»
«جلرجنا مع رسول هللا  يف بع أسفاره»
«جلطب  على جليبيب امرأ من األنيار»
«جلءك جلءك ألهله وأان جلءك ألهلي»
«جلءك جلءك ألهله»

116
327
45
53
311
17

-خ-

-د-

167
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361

«دجلل علي  يف يوم فطر أو أضحى وعندي جاريتان»
«دجلل علي  وقد بل ين عن حفية وعائشة كالم»
يوما  فقلت أين كنت منذ اليوم؟»
«دجلل علي ا
«دجلل عةر على حفية وهي تبيكي فقال لعـل رسـول هللا قـد
طلق »
عيدا»
«دعهةا اي أاب بيكر إن ليكل قوم ا
«دونيك اي بين أرفد »

-ذ-

«ذكــر للن ـ  ام ـرأ مــن العــر فــأمر أاب أســيد الســاعدي أن
يرسل إليها»

73
111
99
322
73
69
329

-ر-

«رلين  وعلي ثو ميبو بعيفر مورد»
مرجال»
«رأيت الن  وعليه حلة محراء ا
«رأي رسول هللا  خيطب وعليه بردان أجلضران»
صداعا»
«رجع  من جناز ابلبقيع فوجدين وأان أجد
ا
رجال قام من الليل فيلى وأيقظ امرأته»
«رح هللا ا
«رويدا اي أيتشة سوق ابلقوارير»

59
65
61
83
51
85

يوما فجل رسول هللا  بيين وبينها»
«زارتنا سود ا
-س-

82

«سبحان هللا! ماذا أنزل هللا من الزائن»

52

-ز-
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371

«سبحان هللا! ماذا أنزل هللا من الزائن»
«سىب رسول هللا  صفية فأعتقها وتزوجها»

19
159

«طعام بطعام وإانء إبانء»
«طلق رسول هللا  حفية فبلإ ذل عةر»

251
322

«عرأل علي ريب ليجعل ين بطحاء ميكة ذهباا»
«عشر من الفطر قس الشار  ،وقس األظافر»

29
57

-ط-

-ث-

غ-«غار :أميك »

-ف-

«فاعتزل  نساءه من أجل ذل احلديث حني أفشته»
مسطحا ومحنة وحسان»
«فحد رسول هللا 
ا
«فرأيت رسول هللا  حيوي ليفية بنت حيي»
«فق ـ ــد :رس ـ ــول هللا  وك ـ ــان مع ـ ــي عل ـ ــى فراش ـ ــي فوجدت ـ ــه
ساجدا»
ا
«فلةا مضى تسع وعشرون دجلل علي رسول هللا »
«فهال جارية تالعبها وتالعب »
«يف اليت مل ترتع منها»
-ق-

«قال ين جربيل راجع حفية فإلا صوامة قوامة»

255
271
185
159
116
255
42
98
322

األساليب النبوية

372

«قبل  بع نسائه جلرج إىل اليال »
«قدم  من غزو تبوا أو جليرب ويف سهوها سر»
«قلـ ــت لعةـ ــر بـ ــن الطـ ــا  مـ ــن امل ـ ـرأاتن؟ قـ ــال عائشـ ــة
وحفية»
«قلت للن  حسب من صفية كذا وكذا»
اداي فيــه شــجر قــد أكــل
«قلــت اي رســول هللا أرأيـ لــو نزلــت و ا
منها»
«قوموا فاُنروا احلقوا»

-ك-

«كان  أجود الناس»
«كان  إذا عط غطى وجهه بيده أو ثوبه»
«كان  إذا أيت بطعام سأل عنه ،أهدية أم صدقة»
سفرا أقرا بني نسائه»
«كان إذا أراد أن خيرج ا
سفرا أقرا بني نسائه»
«كان  إذا أراد ا
«كان  إذا انيرف من العير دجلل على نسائي»
«ك ـ ــان  إذا ذب ـ ــح الش ـ ــا يق ـ ــول أرس ـ ــلوا هب ـ ــا إذا أص ـ ــدقاء
جلد ة»
«كان  إذا ذكر خبد ة مل ييكد يسأم من ثناء عليها»
«كان  إذا صلى اليبح جل يف مياله»
«كان  إذا غضب على عائشة وضع يده على منيكبها»
بشرا من البشر يفلي ثوبه»
«كان  إذا ا

43
76
265
118
98
53
25
65
24
142
78 ،32
35
126
125
35
121
49
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جالسا فسةعنا ل طاا وصو :صبيان»
«كان  ا
«كان  ل يفضل بعضنا على بع يف القس »
«كان  يبيع خنل بين النضء وحيب ألهله قو :سنته »
«كان  امع يعود ول يتوضأ»
«كان  حيب العسل واحللواء ،وكان إذا انيرف»

75
31
21
41
229

«كان  خييط ثوبه ،وخييف نعله»
«كـ ــان  يشـ ــر عسـ ـ اـال عنـ ــد زينـ ــب ابنـ ــة جحـ ــا ومييكـ ــث
عندها»
«كان  يطوف على نسائه يف الليلة الواحد »
«كان  يعجبه التيةن ما استطاا يف ترجله ووضوئه»

49
228

«كان  يعطي كل واحد من زوجاته م ة وسق»
«كان  يقبل اهلدية ول أيكل اليدقة»
«كان  يقبل اهلدية ويثيب عليها»
«كان  يقبل عائشة وميس لسالا»
«كان  يقبل ويباشر هو صائ »
«كان  ييكون يف مهنة أهله»
«كان  ينهي عن التثاؤ »
«كان  ينهى عن الرجل إل غباا»
«كان أحب الثيا إىل الن  أن يلبسها احلرب »
«كان أحب الثيا إىل رسول هللا  القةيس»
«كان الرجل عل للن  النخال»:

38
64
21
24
25
47
43
49
65
(64هـ)
65
61
26
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«كان الناس يتحرون هبدامي يوم عائشة»
«كان شعر الن  إىل نيف أذنيه»
«كان كالرجل من رجاليك إل أنه أكرم الناس»
«كان لرسول هللا  أمة هي مارية القبطية»
«كان للن  تسع نسو فيكان إذا قس بينهن»
«كان للن  تسع نسو »

24
63
32
235
155
31

«كان من حول رسول هللا  قد استقام له إل مل غسان»
«كان يسدل شعره فرقه»
«كانت أموال بين النضء مما أفاء هللا على رسوله»
«كانت ت تسل هي والن  يف إانء واحد»
«كانت حية أزواج الن  يوم جليرب»

221
65
21
46
24

«كان ــت عائشـ ــة رضـ ــي هللا عنهـ ــا إذا غضـ ــبت عـ ــرا الن ـ ـ 
ننفها»
«كان ــت ل ــه أم ــة يطؤه ــا فل ـ ـ تن ــزل ب ــه عائش ــة وحفي ــة ح ــىت
جعلها»
«كانت هي ورسول هللا  ي تسالن يف اإلانء الواحد»

125

46

«كليك ر ااا وكليك مس ول عن رعيته»
«كنا معشر قريا ن لب النساء»
«كنا نعد لرسول هللا  سواكه وطهوره»
«كنت أحب ولد أيب إليه وإىل عةي أيب ايسر»
أانولــه للنـ  فيضــع فـاه علــى
«كنــت أشــر وأان حــائ

118
284
58
112
44

248
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موضع يف»
«كنت أغتسل أان ورسول هللا  يف إانء واحد»
«كنت ألعب ابلبنا :عند الن  وكان ين صواحب»
«كنت ل كأيب زرا ألم زرا»
«كنت وافد بين املنتفق»

46
75
89
25

«كيف قلت؟ وهللا لقد لمنت يب إذ كذبين الناس»

125

«ل تؤذيين يف عائشة فإن الوحي مل أيتين وأان يف ثـو امـرأ إل
عائشة»
أحدا وإن أم إبراهي علي حرام»
«ل ختربي ا
«ل تسألين امرأ منهن عةا اجلر :إل أجلربها»
«ل يدجلل ا نة من كان يف قلبه مثقال ذر من كرب»
«لتعل اليهود أن يف ديننا فسحة»
يوم ــا عل ــى اب حج ــريت واحلبش ــة
«لق ــد رأي ــت رس ــول هللا  ا
يلعبون»
«لقد رأيت على رسول هللا  أحسن ما ييكون من احللل»

225

62

«لقد عذ :بعتي احلقي نهل »
«لقد قلت بعدم أربع كلةا :ثالث مرا»:
«لقد قلت كلةةا لو مزجت مباء البحر ملزجته»
«ل ما فوق اإلزار»
ييــا علــى أن أســأل عةــر بــن الطــا عــن امل ـرأتني
«مل أزل حر ا

327
52
118
44
251

-ل-

248
298
58
75
75
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من أزواج»
«مل ــا اعتـ ـزال  نس ــاءه دجلل ــت املس ــجد ف ــإذا الن ــاس ينيكت ــون
ابحليى»
«ملا أمر رسول هللا  بتخيء أزواجه بدأ يب»
شديدا»
«ملا تزوج الن  أم سلةة حزنت حزاان ا
«ملـ ــا قـ ــدم وفـ ــد احلبشـ ــة علـ ــى رسـ ــول هللا  قـ ــاموا يلعبـ ــون يف
املسجد»
«ملا كانت ليليت اليت كان الن  فيها عندي انقلب»
«ملــا مضــت تســع وعشــرون ليلــة أعــدهن دجلــل علــي رســول هللا
»
«ملا نزل عذري قام  على املنرب فذكر ذل وتال القرلن»
«الله
«الله
«الله
«الله

اجعل رزق لل حمةد كفافاا»
أحيين مسيكيناا وأمتين مسيكيناا»
أكثر ماله وولده وابرا له فيةا أعطيته»
إين أسأل اهلدى والتقى»

«الله إين أعوذ برضاا من سخط »
«الله إين أعوذ ب من اليكفر والفقر»
«الله إين أعوذ ب من اهل واحلزن»
«ل ـ ــو أم ـ ــر :أح ـ ـ اـدا أن يس ـ ــجد ألح ـ ــد ألم ـ ــر امل ـ ـرأ أن تس ـ ــجد
لزوجها»
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256
295
228
75
212
264
- 184
185
(27هـ)
27
28
25
117
25
289
121
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ذاكرا»
شاكرا ،و ا
لساان ا
«ليتخذ أحدك قلباا ا

-م-

51
119
283
115
253

إنساان وأن ين كذا وكذا»
«ما أحب أين حيكيت ا
«ما استقيى كرمي قط»
أحدا قط أحسن جلل اقا من رسول هللا »
«ما رأيت ا
«م ــا رأي ــت ص ــانع طع ــام مث ــل ص ــفية ص ــنعت لرس ــول هللا 
طعاما»
ا
«ما زلت على احلال الذي فارقت عليها»
«ما س ل عن شيء قط فقال ل»
«ما ضرا لو مت قبلي فقةت علي ف سلت »
«ما غر :على أحد من نساء الن  ما غر :على جلد ة»
«ما يبيكي اي بن الطا »
«ما زال الت افل من فعل اليكرام»
«مال اي عائشة أغر:؟»
«ميكثت سنة وأان أريد أن أسأل عةر بن الطا »
«ملعون من أتى املرأ يف دبرها»

52
25
83
33
257
283
116
277
48

«من أعتق شراكا له يف عبد فيكان له مال يبلإ مثن العبد»
«من عرأل عليه رحيان فال يرده فإنه جلفيف احملةل»
«من كان له شعر فلييكرمه»
«من ل يشيكر الناس ل يشيكر هللا»
«من لب ثو شهر ألبسه هللا يوم القيامة»

259
65
64
5
59
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جديدا فقال احلةد هلل الذي كساين»
«من لب
ثواب ا
ا
ن-يب ل حترم} اآلية يف سيته»
«نزلت {اي أياوها الن ا

59
249

-هو-

«ه نفس ين»
«هل ل أن أبعث يف جيا يسلة هللا وي نة »
«هن حوين كةا ترى يسألنين النفقة»

328
28
297

ـءا منه ــا فيكف ــر ع ــن
«وإذا حلف ــت عل ــى مي ــني فرأي ــت غءه ــا جل ـ ا
ميين »

272

«وهللا إن كنا يف ا اهلية ل نعد النساء شياا»
«وإن لزوج علي ح اقا»
«وإن مهةا أنفقت من نفقة فإلا صدقة»
«وغار نساء رسول هللا  واشتد عليهن حني رزق لا الولد»
«ويف بضع أحدك صدقة»
شهرا من شد موجدته»
«وكان أقس أن ل يدجلل عليهن ا
«وكــان متــاعي فيــه جلــف ،وكــان علــى مجــل انج ،وكــان متــابع
صفية»
«وكنا نتحدث أن غسان تنعل اليل لت زوان»
«ويل ومن يعدل إذا مل أعدل»

283
38
45
238
37
244
114

-و-

-ي-

222
359

378
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«اي محءاء أحتبني أن تنتري»
«اي صفية ما هذه الضر »
«اي عائشة أغر:؟»
«اي عائشة تعاين فانتري»
«اي عويا قوين الله اغفر ين ذن وأذهب غيظ قل »

69
112
223
75
125

«ايبن الطا أما ترضى أن تيكون لنا اآلجلر وهل الدنيا؟»
« زئ عن الثلث»
****

258
28
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ابعا األحاديث النبوية الوارد يف قية التحرمي 248........................
را
أ -رواية أمحد والبخاري ومسل 251....................................
 رواية مسل يف صحيحه 256......................................جلامسا نتائيب دراسة حديث ابن عباس عن عةر ،وإثبا :أن اعتزاله  نساءه
ا
شهرا كان بعد حادثة التحرمي 262.......................................
ا
 -1حديث عائشة رضي هللا عنها 264..................................
 -2حديث جابر بن عبد هللا 264.................................. 
 -3حديث أن بن مال  أنه قال 264.............................
 -4حديث أم سلةة 266.............................................
سادسا الراجح يف سبب نزول لاي :التحرمي هو قية مارية 267............
ا

 -3القرائن 268......................................................
سابعا الدروس املستفاد من قية التحرمي 275...........................
ا
 -1حرمها مع اليةني 273.............................................
املبحث العاشر 288....................................................
أسلو التخيء والتشاور 288...........................................
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ووذجا288................................................
قية التخيء ا
قهيد 288............................................................
واليوم تعاين األسر من مشيكال :كثء لعل من أمهها 288.................
أول اآلاي :الوارد يف قية التخيء 291................................
ا
اثنياا سبب التخيء 292................................................
القول الراجح 293....................................................
اثلثاا كيفية التخيء 295................................................
ابعا األحاديث النبوية الوارد يف قية التخيء 295........................
را
جلامسا مناقشة قضية العتزال يف قضية التخيء299.......................
ا
سادسا زمن وقوعها 353...............................................
ا

سابعا الدروس املستفاد من قية التخيء 311............................
ا
املبحث احلادي عشر 319..............................................
أسلو الطالق 319...................................................
قهيد 325............................................................
أول قية طالقه  حلفية بنت عةر بن الطا رضي هللا عنهةا322.... .
ا
اثنياا قية طالقه  ألميةة بنت النعةان ا ونية اليكندية 325..............
الاقة 335............................................................
يف النتائيب والتوصيا335.............................................. :
ومن هذه األساليب اليت استعةلها 336.............................. 
وقد انتهى البحث إىل عدد من النتائيب املهةة ،منها 338...................
الفهارس العامة 355....................................................
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