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 َعاِئشَة H ِّاألَحاِديُث الَواِردُة يف َمَبة النبي

  موضوع البحث: 

.  - عائشة - Hاألحاديث الواردة يف حمبة النبي

  هدف البحث:

  .   عائشة  H  االطالع عىل ما ورد من األحاديث التي فيها حمبة النبي 

  مشكلة البحث:

ــي  ــة  ، والت ــي H  عائش ــة النب ــواردة يف حمب ــث ال ــر األحادي ــص يف ذك يتلخ

ــة، أو التــي أفــادت ذلــك كــا يوضحــه  تتفــرع إىل ذكــر األحاديــث التــي رصحــت بتفضيلهــا باملحب

ــث. ــيم البح تقس

  نتائج البحث:

حمبة النبي H- عائشة   - وظهورها يف قوله وفعله، وعدله مع أزواجه.

الة )املفتاحية(:    الكلامت الدَّ

النبــي  أزواج   -  H اهلل  رســول  حــب   -   وعائشــة   H النبــي 

 .H
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 َعاِئشَة H ِّاألَحاِديُث الَواِردُة يف َمَبة النبي

F

ــيِّئات  ــن س ــنا، وم ــن رشور أنفس ــاهلل م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه، ونس ــده،  ونس ــد هلل، نحم إنَّ احلم

أعالنــا، مــن هيــده اهلل؛ فــال ُمِضــلَّ لــه، ومــن يضلــل؛ فــال هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده 

ال رشيــك لــه، وأشــهد أن حممــدًا عبــده ورســوله.

ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ ژ ]آل عمران:102[.

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    

ــاء:1[. ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ژ ]النس

ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ژ  ]األحزاب :70[.

ــادة،  ــه؛ عب ــه وامتثال ــؤون حيات ــع ش ــي H يف مجي ــدي النب ــة ه ــإن معرف ــد: ف ــا بع أم

ــرة. ــا واآلخ ــاح يف الدني ــالح، ونج وف

ــىل  ــة ع ــب اهلل اهلداي ــور:54[، فرتَّ ــاىل: ژ ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  ژ ]الن ــال تع ق

الطاعــة فيــا أمــر واالجتنــاب عــا هنــى عنــه وزجــر، واالقتــداء بــه يف فعلــه كلــه ُيكمــل ذلــك، قــال 

ــزاب:21[. ــاىل: ژ وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی  ژ ]األح تع

ــتهر  ــا اش ــة  وم ــة عائش ــه وخاص ــع أزواج ــي H م ــال النب ــة ح ــت معرف وكان

ــي H وأمهــات  ــة كل حمــب للنب ــر مــن أزواجــه بغي ــي H هلــا أكث ــة النب مــن حمب

املؤمنــن ، وبــه تدفــع الظنــون والوســاوس فيــا يــرد يف النفــوس الضعيفــة، وأهــل البــدع، 

وبمعرفــة حالــه H مــع أزواجــه وخاصــة مــع مــن حيــب ومــا يلــزم مــن ذلــك؛ قــدوة ملــن 

د؛  ــدَّ ــات، أو ع ــدد الزوج ــد تع ــن يري ــر م ــي أن أكث ــوم حيك ــع الي ــة، وواق ــن زوج ــر م ــه أكث ــت ل كان

جيهــل جانــب املعاملــة والعــدل، وكيــف يكــون العــدل بــال علــم؟ وأســميت البحــث: )األحاديــث 
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.) ــة ــي H عائش ــة النب ــواردة يف حمب ال

ــر  ــم ذك ــث، ث ــج البح ــت نتائ ــة تضمنَّ ــني، وخامت ــة، وبحث ــث إىل: مقدم ــمت البح وقس

ــع: ــادر واملراج املص

أمــا املقدمــة فذكــرت فيهــا: تقســيم البحــث، وأســبابه، وحــدوده، والدراســات الســابقة، 

ومنهــج العمل.

  - وأســباب حبــه لعائشــة H وأمــا املبحثــان: فــاألول: عــدل النبــي
وفيــه مطلبــان: 

- .H األول: عدل النبي

-  .- - لعائشة H والثاين: أسباب حبه

وأمــا املبحــث الثــاين: ذكــر أحاديــث حمبــة النبــي H عائشــة ريض اهلل عنهــا، 
وفيــه أحــد عــر مطلبــًا:

املطلب األول: ترصيح النبي H بأّن عائشة -  - أحب نسائه إليه. -

الثاين: حمبة النبي H لعائشة -- يف طهرها، وحيضها سواء. -

- .H حمبة للنبي -- الثالث: حمبة عائشة

 الرابع: سري النبي H مع عائشة - ريض اهلل عنها- يف السفر. -

اخلامس: توسيع النبي H عىل عائشة -ريض اهلل عنها- يف اللهو املباح.   -

السادس: تقبيله H عائشة -- قبل خروجه للصالة. -

السابع: عدله H بني أزواجه. -
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 َعاِئشَة H ِّاألَحاِديُث الَواِردُة يف َمَبة النبي

الثامــن: ذكــر العالمــة  التــي  هبــا  كان  يعــرف  املصطفــى H رضــا عائشــة  مــن  -

. غضبها

التاسع: سباق النبي H عائشة -  - ومؤانستها. -

العارش: طلب النبّي H رفقة عائشة -  - عند دعوته إىل طعام. -

- .-- يف بيت عائشة H احلادي عرش: موت النبي

وأما الفهارس فهي: فهرس املصادرواملراجع.

 موضوع البحث )مشكلة البحث(: 
ــة النبــي H عائشــة - -، والتــي  ــواردة يف حمب يتلخــص يف ذكــر األحاديــث ال
ــة، أو التــي أفــادت ذلــك كــا يوضحــه  تتفــرع إىل ذكــر األحاديــث التــي رصحــت بتفضيلهــا باملحب

تقســيم البحــث أعــاله.

 أسباب البحث وأهدافه: 
1. معرفة هدي النبي H يف تعامله مع أزواجه. 

2. االقتداء به H ملن كانت له عدة زوجات.

3. االطــالع عــىل أســباب حمبــة النبــي H عائشــة - -، وتقديمهــا عــىل نســائه، 
وحمبــة مــا حيــب. 

4. الذب عن عرض عائشة - - والرد عىل من طعن فيها.

5. عدم وجود بحث - يف حد علمي- مجع شتات هذا املوضوع. 

6. معرفة حدود الواجب يف العدل بن الزوجات. 

7. املسامهة يف توجيه األزواج، ومن له أكثر من زوجة لتحسن العالقة األرسية.
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 حدود البحث: 

 H 1. يشــتمل هــذا البحــث عــىل األحاديــث التــي ورد فيهــا مــا يــدل عــىل حمبــة النبــي

عائشــة  خصوصــًا، ولربــا مل أســتوعب؛ لطلــب املجــالت عــدد خــاص مــن الكلــات. 

2. يعتمــد البحــث عــىل الكتــب التســعة )الصحيحــني، والســنن األربعــة، ومســند أمحــد، وموطــأ 

مالــك، وســنن الدارمــي( ومــا ســوى ذلــك ال يدخــل يف البحــث.

3. ال ُيعنى البحث يف فضائل وترمجة عائشة -  -، فإن فضائلها مجة وترمجتها مشهورة.

 الدراسات السابقة: 

ــر  ــل وذك ــب الفضائ ــث، إال أن كت ــة ببح ــادة العلمي ــذه امل ــراد ه ــد إف ــي مل أج ــب اطالع بحس

ــاًل حديــث: »َفْضــُل  فضائــل عائشــة -  - فيهــا هلــا عالقــة بذلــك، وقــد تفــرتق عنهــا، فمث

َعائَِشــَة َعــىَل النَِّســاِء، َكَفْضــِل الثَِّريــِد َعــىَل َســائِِر الطََّعــاِم« مل يدخــل يف األحاديــث التــي اشــرتط فيهــا 

ــُت  ــل: »ُكنْ ــث مث ــت أحادي ــة -  -،  وأدخل ــي H عائش ــة النب ــىل حمب ــدل ع ــا ي م

ُق  ُب، َوَأَتَعــرَّ ، َفَيــرْشَ ُب َوَأَنــا َحائِــٌض، ُثــمَّ ُأَناِوُلــُه النَّبِــيَّ H َفَيَضــُع َفــاُه َعــىَل َمْوِضــِع يِفَّ َأرْشَ

ــون  «)1(، واملصنف ــِع يِفَّ ــىَل َمْوِض ــاُه َع ــُع َف ــيَّ H َفَيَض ــُه النَّبِ ــمَّ ُأَناِوُل ــٌض، ُث ــا َحائِ ــْرَق َوَأَن اْلَع

ــل.    ــض ال الفضائ ــؤر احلائ ــكام س ــروه يف أح ذك

 منهج العمل:  

1. اتبعت يف هذا البحث املنهج االستقرائي/ االستنباطي.

.H 2. اقترصت عىل األحاديث املرفوعة إىل رسول اهلل

3.  بينت غريب احلديث وما حيتاج لذلك.

)1( تأيت دراسته يف املطلب الثاين.
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 َعاِئشَة H ِّاألَحاِديُث الَواِردُة يف َمَبة النبي

4. رشحت احلديث، ونقلت كالم الراح يف ذلك.

5. ذكرت ما يستفاد من احلديث ونقلت كالم أهل العلم يف ذلك.  

6. إذا ورد احلديث عن عدة من الصحابة وكل الروايات بمعنى واحد فسأكتفي بأحدها.

7. خرجــت األحاديــث وعزوهتــا ملصادرهــا مــع نقــل كالم أهــل العلــم يف احلكــم عىل أســانيدها، 

فــإن كانــت يف الصحيحــن أو أحدمهــا؛ أرشت إىل ذلــك واكتفيــت بــه، وإن كانــت يف الســنن األربعــة؛ 

قــد أكتفــي هبــا أو أزيــد يف التخريــج، مــع تقديمــي للســنن عــىل غريهــا.

8. وأما يف احلكم عىل الرواة نقلت قول احلافظ ابن حجر يف التقريب. 

لة. 9. نقلت األحاديث من مصادرها ُمَشكَّ

10. اإلحالــة يف اهلوامــش بذكــر اســم املرجــع ومؤلفــة واجلــزء والصفحــة، ورقــم احلديــث إن 

كان يف الكتــب الســتة.
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املبحث األول
 وأسباب حبه لعائشة H عدل النبّي

وفيه مطلبان:

H املطلب األول: عدل النبّي 
األنبيــاء صلــوات اهلل وســالمه عليهــم أكمــل النــاس يف الصفــات احلســنة، وأعــدل مــن ســاس 

ــاَل  ــال: َق ــرة  ق ــث أيب هري ــا يف حدي ــم، ك ــهم أنبيائه ــل تسوس ــو إرسائي ــة، وكان بن البري

ــُه  ، َوإِنَّ ــيٌّ ــُه َنبِ ــيٌّ َخَلَف ــَك  َنبِ ــاَم  َهَل ــاُء،  ُكلَّ ــُهُم األَْنبَِي ــَل َتُسوُس ائِي ــو إِْسَ ــْت َبنُ ــيِّ H: »َكاَن النَّبِ

ــد  ــا حمم ــاء: نبين ــري األنبي ــهم خ ــىل رأس ــم، وع ــم عــىل أممه ــم وأمانته ــك لعدهل ــيَّ َبْعِدي«)1(،وذل اَل َنبِ

H فهــو األمــن العــدل، الذي أمتثل أمــر ربــه D يف قولــه:  ژ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ ژ       ]النحــل: 90[، 

وكذلــك احلكــم بــن النــاس أساســه العــدل واهلل - D- أمــر نبيــه H أن حيكــم بالعــدل 

فيمــن حتــت حكمــه وواليتــه، وكذلــك حــكام املســلمن، قــال تعــاىل: ژ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  

ــدل  ــه أع ــه H أن ــن نفس ــرب ع ــاء: 58[، وأخ ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ    ژ ]النس

، آَثــَر  أهــل األرض؛ ألنــه رســول اهلل يوحــى إليــه، َعــْن َعْبــِد اهللَِّ   ، َقــاَل: »ملَّــا َكاَن َيــْوُم ُحنَــنْيٍ

ــَة  النَّبِــيُّ H ُأَناًســا يِف الِقْســَمِة، َفَأْعَطــى األَْقــَرَع ْبــَن َحابِــٍس ِماَئــًة ِمــَن اإِلبِــِل، َوَأْعَطــى ُعَيْينَ

اِف الَعــَرِب َفآَثَرُهــْم َيْوَمئـِـٍذ يِف الِقْســَمِة، َقــاَل َرُجــٌل: َواهللَِّ إِنَّ َهــِذِه  ِمْثــَل َذلـِـَك، َوَأْعَطــى ُأَناًســا ِمــْن َأرْشَ

نَّ النَّبـِـيَّ H ، َفَأَتْيُتــُه،  ــا َوْجــُه اهللَِّ، َفُقْلــُت: َواهللَِّ أَلُْخــِرَ الِقْســَمَة َمــا ُعــِدَل فِيَهــا، َوَمــا ُأِريــَد هِبَ

ــَر ِمــْن َهــَذا  ــْد ُأوِذَي بَِأْكَث ــُه، َفَقــاَل:  َفَمــْن  َيْعــِدُل إَِذا َلْ َيْعــِدِل اهللَُّ َوَرُســوُلُه، َرِحــَم اهللَُّ ُموَســى َق ُت َفَأْخَرْ

.)2( » َفَصــَرَ

)1( صحيح البخاري، )169/4( ح)3455(.
)2( صحيح  البخاري، )95/4( ح)3150(.
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 َعاِئشَة H ِّاألَحاِديُث الَواِردُة يف َمَبة النبي

وأمــا عدلــه H مــع نســائه وأهــل بيتــه، معلــوم مســتفيض عنــد أهــل العلــم، ولذلــك؛ 

ــدرة،  ــن الق ــف م ــا اتص ــه، ومل ــريه؛ خلصوصيت ــن غ ــر م ــاء أكث ــن النس ــه م ــاح اهلل - D- ل أب

ــه عــىل ذلــك، وأســاس تعــدد الزوجــات: القــدرة والعــدل، تقــول  والصفــات، واألخــالق مــا يعين

ــوُل اهللَِّ H  اَل  ــي َكاَن َرُس ــَن ُأْختِ ــا اْب ــري-  -: »َي ــن الزب ــروة ب ــة  لع عائش

ــا  ــوُف َعَلْينَ ــَو َيُط ــْوٌم إاِلَّ َوُه ــلَّ َي ــا، َوَكاَن َق ــِه ِعنَْدَن ــْن ُمْكثِ ــِم، ِم ــٍض يِف اْلَقْس ــىَل َبْع ــا  َع ــُل  َبْعَضنَ  ُيَفضِّ

ــا«  ــَت ِعنَْدَه ــا َفَيبِي ــَو َيْوُمَه ــي ُه ــَغ إىَِل الَّتِ ــى َيْبُل ــيٍس، َحتَّ ــرْيِ َمِس ــْن َغ ــَرَأٍة ِم ــْن ُكلِّ اْم ــو ِم ــا، َفَيْدُن َجِيًع

)1(، يطــوف عــىل نســائه يســلم عليهــن ويلتمــس حوائجهــن ويؤنســهن؛ ألنــه قــد تطــول األيــام عــىل 

ــوه.  ــاع أو نح ــيس: أي مج ــال مس ــا ب ــمهن، وقوهل ــوم قس ــأيت ي ــى ي ــن حت إحداه

وهذا الذي اشرتطه العلاء عىل من كان له نسوة أن يكون العدل يف النفقة واملبيت. 

قال ابن املنذر: "وقد أمجع أهل العلم عىل أن للزوجة نفقتها وكسوهتا باملعروف" )2( .

قــال ابــن القيــم: "وكان  يقســم  بينهــن  يف  املبيــت، واإليــواء، والنفقــة، وأمــا املحبــة فــكان يقــول: 

»اللهــم هــذا قســمي فيــام أملــك، فــال تلمنــي فيــام ال أملــك«)3( فقيــل: هــو احلــب واجلــاع، وال جتــب 

التســوية يف ذلــك؛ ألنــه ممــا ال يملــك")4(.

ــىل  ــك ع ــرص ذل ــه، ومل يقت ــن زوجات ــه م ــن تصاحب ــفره م ــى يف س ــدل حت وكان H يع

ــِت  َأَحــبَّ  َأْزَواِج  عائشــة  وإن كانــت حبــه H كــا قــال ابــن عبــاس : » ُكنْ

ــا«)5( بــل كان يقــرع بــن نســائه إذا أراد ســفرا  ــبُّ إاِلَّ َطيًِّب ــِه، َوَلْ َيُكــْن ُيِ َرُســوِل اهللِ H  إَِلْي

ــه عــن عائشــة  ــاد، عــن هشــام بــن عــروة، عــن أبي ــد الرمحــن ابــن أيب الزن )1( ســنن أيب داود، )470/3( ح)2135(. مــن طريــق عب
ــنَاده جيــد". ــد اهلــادي يف املحــرر)ص564( "َوإِْس ــن عب ــه. قــال اب  ب

)2(  اإلرشاف عىل مذاهب العلامء، البن املنذر، )157/5(.
)3( ســنن أيب داود، )469/3( ح)2134(، مــن طريــق محــاد، عــن أيــوب، عــن أيب قالبــة، عــن عبــد اهلل بــن يزيــد اخلطمــي عــن عائشــة 

-  - بــه. ورجــح إرســاله: البخــاري. العلــل الكبــري، للرتمــذي )ص 165(؛ وأبــو حاتــم، العلــل، )90/4(.
)4( زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن قيم اجلوزي، )145/1(.

ــن  ــة، ع ــن أيب مليك ــن اب ــق ع ــن طري ــتدرك، )9/4( م ــم يف املس ــل، )309/5( ح)3262(؛ واحلاك ــن حنب ــد ب ــام أمح ــند اإلم )5( مس
ذكــوان، مــوىل عائشــة: "أنــه اســتأذن البــن عبــاس عــىل عائشــة" فذكــره. وإســناده صحيــح. قــال احلاكــم: "هــذا حديــث صحيــح 
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ــَرَع  ــَفًرا  َأْق ــه عائشــة  قالــت: »َكاَن َرُســوُل اهللَِّ H إَِذا َأَراَد َس كــا حكــت ذلــك عن

ــا َمَعــُه، َوَكاَن َيْقِســُم لِــُكلِّ اْمــَرَأٍة ِمنُْهــنَّ َيْوَمَهــا َوَلْيَلَتَهــا،  ُتُهــنَّ َخــَرَج َســْهُمَها َخــَرَج هِبَ  َبــنْيَ  نَِســائِِه، َفَأيَّ

َغــرْيَ َأنَّ َســْوَدَة بِنْــَت َزْمَعــَة َوَهَبــْت َيْوَمَهــا َوَلْيَلَتَهــا لَِعائَِشــَة َزْوِج النَّبِــيِّ H ، َتْبَتِغــي بَِذلِــَك 

.)1(» H َِّــوِل اهلل ــا َرُس ِرَض

ومــن عدلــه H أنــه إذا أهــدي لــه يشء وكان باإلمــكان تقســيم ذلــك عــىل نســائه فــإن 

ــٍس  »َأنَّ  ُأمَّ  ــْن َأَن ــنده َع ــد يف مس ــام أمح ــرج اإلم ــا. أخ ــع فيه ــرك اجلمي ــك ي ــل ذل H يفع

ــا  ــُث هِبَ ــًة َفَيْبَع ــُض َقْبَض ــَل َيْقبِ ــٌب، َفَجَع ــِه ُرَط ــاٍع  َعَلْي ــوِل  اهللِ H  بِِقنَ ــُه  إىَِل  َرُس ــَلْيٍم  َبَعَثْت  ُس

ــا إىَِل َبْعــِض َأْزَواِجــِه، ُثــمَّ َجَلــَس َفــَأَكَل َبِقيََّتــُه َأْكَل  إىَِل َبْعــِض َأْزَواِجــِه، ُثــمَّ َيْقبـِـُض اْلَقْبَضــَة َفَيْبَعــُث هِبَ

ــُه َيْشــَتِهيِه« )2(. َرُجــٍل ُيْعَلــُم َأنَّ

ــى يف  ــه حت ــن زوجات ــه H ب ــث عدل ــذا احلدي ــن ه ــتفاد م ــاعايت: "يس ــا الس ــال البن ق

اهلديــة اخلاصــة بشــخصه، وأنــه H كان يؤثــر غــريه عــىل نفســه مــع أن نفســه كانــت تشــتهى 

ــأس،  ــه ب ــا كان علي ــم قســم الباقــي عليهــن مل ــا تشــتهيه نفســه ث ــه م ــه أكل من ــو أن هــذا الرطــب، فل

ولكنــه آثرهــن عــىل نفســه ومل يــأكل إال مــا فضــل بعــد القســمة" )3(.

اإلسناد ومل خيرجاه" وقال الذهبي: "صحيح". 
)1( صحيح البخاري، )159/3( ح)2593(.

)2( مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، )286/19( ح)12267( مــن طريــق مهــام، حدثنــا قتــادة، عــن أنــس، أن أم ســليم فذكرتــه. قــال 
الســاعايت: "احلديــث صحيــح ورجالــه مــن رجــال الصحيحــن وهــو مــن ثالثيــات اإلمــام أمحــد ومل أقــف عليــه لغــريه". الفتــح 

الربــاين لرتتيــب مســند اإلمــام أمحــد الشــيباين، للبنــا الســاعايت، )148/22(. 
)3( الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد الشيباين، للبنا الساعايت، )148/22(.
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 َعاِئشَة H ِّاألَحاِديُث الَواِردُة يف َمَبة النبي

  لعائشة H املطلب الثاين:أسباب حب النبّي 

ــي  ــول اهلل H وه ــن رس ــا م ــع لقرهب ــا اجلمي ــة -  - أحبه ــن عائش ُأم املؤمن

ديــق  ابنــة الصديــق ، وملــا اتصفــت بــه مــن صفــات اخلــري، وأهنــا أم املؤمنــن، وكان بيــت الصِّ

ــة أن  ــل الصحاب أيب بكــر ممــن ســبقوا يف اإلســالم وحســن إســالمهم، وســاق اإلمــام أمحــد يف فضائ

ديــق أول مــن أســلم مــن الرجــال)1(، ومل تعقــل عائشــة  إال وأباهــا وأمهــا قــد أســلا كــا  الصِّ

  H َِّأنَّ َعائَِشــَة َزْوَج النَّبِي« ،-  - َِبــرْي روى البخــاري يف صحيحــه عــن ُعــْرَوة ْبــن الزُّ

يــَن...«)2(. ــاِن  الدِّ ــا  َيِدينَ َقاَلــْت: َلْ َأْعِقــْل َأَبــَويَّ إاِلَّ َوُهَ

فــكان هــذا مــن األســباب التــي جعلــت شــخصية عائشــة  حمــل تقديــر وحمبــة، فــأراد 

بعضهــم أن تكــون عائشــة- - زوجــا لرســول H وذكــر ابــن ســعد أن خولــة بنــت 

حكيــم هــي التــي خطبتهــا لرســول H )3( وثبــت يف الصحيــح َعــْن َعاِئَشــَة ، َقاَلْت: 

َقــٍة ِمــْن  ِمُلــِك يِف َسَ ، َرَأْيــُت امَلَلــَك َيْ َتــنْيِ َجــِك َمرَّ َقــاَل َرُســوُل اهللَِّ H: »ُأِريُتــِك َقْبــَل َأْن َأَتَزوَّ

ــِد اللَِّ  ُيْمِضــِه،  ــْن ِعنْ ــُت: إِْن َيُكــْن َهــَذا ِم ــِت، َفُقْل ــإَِذا ِهــَي َأْن ــُه: اْكِشــْف، َفَكَشــَف َف ــُت َل َحِريــٍر، َفُقْل

َقــٍة ِمــْن َحِريــٍر، َفُقْلــُت: اْكِشــْف، َفَكَشــَف، َفــإَِذا ِهــَي َأْنــِت، َفُقْلــُت:إِْن َيــُك  ِمُلــِك يِف َسَ ُثــمَّ ُأِريُتــِك َيْ

َهــَذا ِمــْن ِعنْــِد اهللَِّ  ُيْمِضــِه« )4( فكانــت هــذه الرؤيــا مــن أســباب زواجــه وحمبتــه H لعائشــة 

)1( فضائــل الصحابــة، ألمحــد بــن حنبــل، )223/1(. قــال الرتمــذي: "وقــد اختلــف أهــل العلــم يف هــذا، فقــال بعضهــم: أول مــن 
 أســلم  أبــو  بكــر الصديــق وقــال بعضهــم: أول مــن أســلم عــي، وقــال بعــض أهــل العلــم: أول مــن أســلم مــن الرجــال أبــو بكــر، 

وأســلم عــي وهــو غــالم ابــن ثــان ســنن، وأول مــن أســلم مــن النســاء خدجيــة". الســنن، )91/6(.
)2( صحيح البخاري، )21/8( ح)6079(.

ــي  ــال "حّدثن ــد الطنافــي، ق ــن ُعبي ــق حممــد ب ــن ســعد، )57/10(: حيــث روى مــن طري ــن ســعد، ملحمــد ب )3( انظــر: طبقــات اب
حممــد بــن َعْمــرو، عــن َأبــى َســَلمة بــن عبــد الرمحــن وحيَيــى بــن عبــد الرمحــن بــن حاطــب قــال: » جــاءت  َخْوَلــة  بنــت  حكيــم 
بــن األوقــص الســلمّية امــرأة عثــامن بــن مظعــون إىل رســول اهلل، H ، فقالــت: يــا رســول اهلل كأين أراك قــد دخلتــك َخّلــة 
لفقــد خدجيــة. فقــال: أجــل، كانــت أّم العيــال ورّبــة البيــت. قالــت: أفــال أخطــب عليــك؟ قــال: بــىل فإّنكــّن معــرش النســاء أرفــق 
ــه عائشــة بنــت أبــى بكــر فتزّوجهــام، فبنــى  ــن لــؤّي وخطبــت علي ــة مــن بنــى عامــر ب ــْوَدة بنــت َزْمَع ــه َس بذلــك. فخطبــت علي
بســودة بمّكــة وعائشــة يومئــٍذ بنــت ســّت ســنني، حتــى َبنَــى هبــا بعــد ذلــك حــني قــدم املدينــة«. واحلديــث مرســل فــإن كل مــن 

أيب ســلمة بــن عبــد الرمحــن وحييــى بــن عبــد الرمحــن بــن حاطــب تابعيــان ومل يــدركا القصــة.
)4( صحيح البخاري، )36/9( ح)7012(، واللفظ له ومسلم يف صحيحه، )1889/4(  ح )2438(.
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الختيــار اهلل  D لــه أن تكــون زوجتــه يف الدنيــا واآلخــرة.

وذكــرت عائشــة    خصــاال اختصــت هبــا، ولعلهــا أو بعضهــا مــن أســباب حمبــة النبــي 

H هلــا وهــي: عــن َعْبــُد اهللَِّ ْبــُن َصْفــَواَن، َوآَخــُر َمَعــُه َأَتَيــا َعاِئَشــَة َفَقاَلــْت: »َيــا ُفــاَلُن، َهــْل 

ــا َعْبــُد اهللَِّ ْبــُن َصْفــَواَن: َوَمــا تِْلــَك؟  َســِمْعَت َحِديــَث َحْفَصــَة؟ َفَقــاَل: َنَعــْم َيــا ُأمَّ امْلُْؤِمنـِـنَي. َفَقــاَل َلَ

ــَة ِعْمــَراَن َواهللَِّ َمــا  َقاَلــْت:  ِخــاَلٌل  يِفَّ  َســْبٌع َلْ َتُكــْن يِف َأَحــٍد ِمــَن النَِّســاِء إاِلَّ َمــا َأَتــى اهللَُّ D َمْرَيــَم اْبنَ

َأُقــوُل َلــُه إيِنِّ َأْفَتِخــُر َعــىَل َأَحــٍد ِمــْن َصَواِحبـِـي، َفَقــاَل َعْبــُد اهللَِّ ْبــُن َصْفــَواَن: َوَمــا ِهــَي َيــا ُأمَّ امْلُْؤِمنـِـنَي؟ 

َجنـِـي النَّبـِـيُّ Hَ لَِســْبِع ِســننَِي َوُأْهِديــُت إَِلْيــِه لِتِْســِع ِســننَِي،  َقاَلــْت: َنــَزَل امْلََلــُك بُِعــْذِري، َوَتَزوَّ

ــٍد،  ــاٍف َواِح ــَو يِف حِلَ ــا َوُه ــُت َأَن ــُي َوُكنْ ــاُه اْلَوْح ــاِس، َوَأَت ــَن النَّ ــٌد ِم ــُه يِفَّ َأَح ْك ــًرا َلْ ُيرْشِ ــي بِْك َجنِ َوَتَزوَّ

ــُة لَِتْهَلــَك يِف َوَرَأْيــُت  ــُت ِمــْن َأَحــبِّ النَِّســاِء إَِلْيــِه، َوَنَزَلــْت يِفَّ آَيــاٌت ِمــَن اْلُقــْرآِن، َوإِْن َكاَدِت اأْلُمَّ َوُكنْ

ــالم  ــا  س ــة، ولرب ــل عائش ــات يف فضائ ــذه الصف ــائِِه«)1(، فه ــْن نَِس ــٌد ِم ــَرُه َأَح ــَل Sُ َوَلْ َي ي ِجْرِ

جربيــل S عليهــا، ونــزول الوحــي عــىل رســول اهلل H وهــو يف حلافهــا مــن أجلِّهــا، 

وهــو قرينــة عــىل رىض اهلل D، وبــه ردَّ رســول اهلل H عــىل ُأمِّ ســلمة  ملــا طلبــت 

اِف  ــُه َواهللَِّ َمــا َنَزَل َعــَيَّ الَوْحــُي َوَأَنــا يِف حِلَ منــه مــا طلبــت فقــال: »َيــا ُأمَّ َســَلَمَة  اَل  ُتْؤِذينـِـي  يِف  َعائَِشــَة، َفإِنَّ

َهــا«)2(، قــال الذهبــي: "وهــذا اجلــواب منــه دال عــىل أن فضــل عائشــة    عىل    اْمــَرَأٍة ِمنُْكــنَّ َغرْيِ

ســائر ُأمهــات املؤمنــن بأمــر إهلــي وراء حبــه هلــا، وأن ذلــك األمــر مــن أســباب حبــه  هلــا" )3(.

)1(  األحــاد واملثــاين، البــن أيب عاصــم أمحــد بــن عمــرو الضحــاك يف )402/5(، مــن طريــق إســاعيل بــن أيب خالــد، عــن عبــد الرمحــن 
بــن الضحــاك، عــن عبــد اهلل بــن زيــد بــن جدعــان قــال: نــا عبــد اهلل بــن صفــوان، عــن عائشــة بــه. وأخرجــه احلاكــم يف املســتدرك، 
)11/4( مــن طريــق إســاعيل بــن أيب خالــد، أنبــأ عبــد الرمحــن بــن الضحــاك، أن عبــد اهلل بــن صفــوان أتــى عائشــة بــه. وقــال: 
ــح".            ــال الصحي ــرباين رج ــانيد الط ــد أس ــال أح ــرباين، ورج ــي: "رواه الط ــال اهليثم ــي، وق ــه الذهب ــناد" ووافق ــح اإلس "صحي
جممــع الزوائــد، )241/9(.  وذكــره الشــيخ األلبــاين يف السلســلة الضعيفــة، )715/10( وذكــر علتــه: عبــد الرمحــن بــن الضحــاك 
وأنــه جمهــول. وقــال: "وإنــا أوردت احلديــث مــن أجــل ذكــر مريــم فيــه مــع هــذه اخللــة األخــرية "وقبــض يف بيتــي؛ ل يلــه أحــد 
ــا"؛ فــإين مل أجــد هلــا شــاهدًا يقوهيــا... وهــي ممــا مل يثبــت عنهــا كــا تبــن لــك مــن هــذا التخريــج، بخــالف  غــري امللــك إال أن

اخلــالل التــي قبلهــا، فكلهــا صحيحــة ثابتــة عنهــا يف الصحيحــن وغريمهــا".
)2( صحيح البخاري، )30/5( ح)3775(.
)3( سري أعالم النبالء، للذهبي، )143/2(.
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 َعاِئشَة H ِّاألَحاِديُث الَواِردُة يف َمَبة النبي

وكوهنــا البكــر الوحيــدة التــي تزوجهــا، ومل تعــارش رجــاًل غــريه، ومــن املعلــوم أن البكــر أشــد 

 .H حيــاء مــن الثيــب، وتعلقــًا بالــزوج فكيــف إذا كان رســول اهلل

وعائشــة   بــدى منهــا اإلجــالل والتعظيــم لرســول اهلل H عــىل صغــر ســنها، 

ــة -  ــىل عائش ــش    ع ــت جح ــب بن ــتطالت زين ــا اس ــي H ومل ــائر أزواج النب وكس

ــة -  ــث عائش ــا يف حدي ــول اهلل H ك ــا رس ــأذن هل ــل أن ي ــها قب ــرص لنفس  - مل تنت

ــُه، َهــْل  ــا َأْرُقــُب َرُســوَل اهللِ H ، َوَأْرُقــُب َطْرَف ، َوَأَن  -  قالــت: »َفاْســَتَطاَلْت َعــَيَّ

 ، ْح َزْينَــُب َحتَّــى َعَرْفــُت َأنَّ َرُســوَل اهللِ H اَل َيْكــَرُه َأْن َأْنَترِصَ َيــْأَذُن ِل فِيَهــا، َقاَلــْت: َفَلــْم َتــْرَ

 H ِــوُل اهلل ــاَل َرُس ــْت: َفَق ــا، َقاَل ــُت َعَلْيَه ــى َأْنَحْي ــْبَها َحتَّ ــا َلْ َأْنَش ــُت هِبَ ــامَّ َوَقْع ــْت: َفَل َقاَل

ــٍر« )1(.     ــُة َأيِب َبْك ــا اْبنَ َ ــَم: »إِنَّ َوَتَبسَّ

ــن  ــا م ــىل غريه ــا ع ــة فضله ــي H عائش ــب النب ــباب ح ــل أس ــن أج ــك أن م وال ش

ــِمْعُت  ــوُل: َس ــُه، َيُق ــٍك َرِضَ اهللَُّ َعنْ ــن َمالِ ــس ْب ــث َأَن ــرية منهــا: حدي النســاء ويف ذلــك أحاديــث كث

َرُســوَل اهللَِّ H َيُقــوُل: »َفْضــُل َعائَِشــَة َعــىَل النَِّســاِء، َكَفْضــِل الثَِّريــِد َعــىَل َســائِِر الطََّعــاِم« )2(. 

وقــال رســول اهلل H هــذا وعائشــة  مل يتجــاوز عمرهــا ثــان عــرة ســنة ألنــه مــات 

 H َّــي ــَة، »َأنَّ النَّبِ ــْن َعاِئَش ــلم َع ــح مس ــي صحي ــك. فف ــا كذل ــا وعمره H عنه

ــْت إَِلْيــِه َوِهــَي بِنْــُت تِْســِع ِســننَِي، َوُلَعُبَهــا َمَعَهــا،  َوَمــاَت  َعنَْهــا  َجَهــا َوِهــَي بِنْــُت َســْبِع ِســننَِي، َوُزفَّ َتَزوَّ
َة«.)3(  َوِهــَي  بِنْــُت َثــاَمَن َعــرْشَ

ومــن حمبتــه H هلــا فرحــه أن تكــون زوجتــه يف اجلنــة وأكرمهــا اهلل -  D- بذلــك 

.H حــب رســول

)1( صحيح البخاري، )156/3( ح)2581(.
)2( صحيح البخاري، )29/5( ح)3769(.
)3( صحيح مسلم، )1039/2( ح)1422(.
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ُن  ــوِّ ــُه َلُيَه ــاَل: »إِنَّ ــيِّ H َق  ويف مســند اإلمــام أمحــد)1( َعــْن َعاِئَشــَة   ، َعــِن النَّبِ

نَّــِة«، قــال ابــن كثــري: "وهــذا يف غايــة مــا يكــون مــن املحبــة  َعــَيَّ  َأينِّ  َرَأْيــُت  َبَيــاَض َكــفِّ َعائَِشــَة يِف اْلَ

العظيمــة أنــه يرتــاح ألنــه رأى بيــاض كفهــا أمامــه يف اجلنــة")2(.

)1( احلديــث روي مــن طريــق، إســاعيل بــن أيب خالــد، واختلــف عليــه؛ فــرواه وكيــع عنــه، كــا يف مســند اإلمــام أمحــد، )519/41(، 
عــن مصعــب بــن إســحاق بــن طلحــة، عــن عائشــة-  - عــن النبــي H موصــوالً.  

ورواه عنــه، يزيــد بــن هــارون، كــا عنــد ابــن ســعد يف الطبقــات، )65/10(؛ وإســاعيل، عنــد ابــن أيب شــيبة، )390/6(، كالمها، 
عــن  مصعــب  بــن  إســحاق  بــن  طلحــة قــال: ُأخــرت أّن رســول اهلل H ، مرســاًل، ومــدار احلديــث عــىل مصعــب بــن 

إســحاق بــن طلحــة، ومل يوثقــه غــري ابــن حبــان، )412/5(.
ــري،  ــرباين يف املعجــم الكب ــارك يف الزهــد، )ص 382(، والط ــن املب ــاين، )390/5(؛ واب ــن أيب عاصــم يف األحــاد واملث  وأخرجــه اب
)39/23(، كلهــم مــن طــرق عــن أيب حنيفــة، عــن محــاد، عــن إبراهيــم، عــن األســود، عــن عائشــة بــه. قــال الطــرباين: "مل يــرو 

هــذا احلديــث عــن محــاد إال أبــو حنيفــة ومســعر، تفــرد بــه أبــو معاويــة". املعجــم األوســط، )284/3(.
ورواه أبــو حنيفــة، عــن محــاد، عــن إبراهيــم النخعــي، عــن عائشــة -  - بــه. وإبراهيــم مل يــدرك عائشــة- - انظــر: 

جامــع التحصيــل، )ص 141(.
واخلالصة: أن رواية اإلرسال أرجح وهي ضعيفة أيضًا. وانظر: العلل، للدارقطني، )70/15(.

ٌر  ــاَّ ــَب َع ــَتنِْفَرُهْم، َخَط ــِة لَِيْس ــَن إىَِل اْلُكوَف ًرا َواحْلََس ــاَّ ــِيٌّ َع ــَث َع ــا َبَع ــاَل: "مَلَّ ــٍل َق ــث  َأيَب َواِئ ــه، حدي ــح، ويشــهد ل ــى صحي واملعن
اَهــا" )29/5(. وأرصح منــه مــا أخرجــه ابــن  ْنَيــا َواآْلِخــَرِة، َوَلِكــنَّ اهللَ اْبَتاَلُكــْم لَِتتَّبُِعــوُه َأْو إِيَّ ـَـا َزْوَجُتــُه يِف الدُّ َفَقــاَل: إيِنِّ أَلَْعَلــُم َأهنَّ
ْمــُت َأَنــا َفَقــاُل: » َأَمــا َتْرَضــنْيَ َأْن  حبــان يف صحيحــه، )7/16(، عــن َعاِئَشــَة َأنَّ َرُســوَل اهللَِّ H َذَكــَر َفاطَِمــَة َقاَلــْت: َفَتَكلَّ

ْنَيــا َواآْلِخــَرِة؟ ُقْلــُت: َبــىَل َواهللَِّ َقــاَل:» َفَأْنــِت  َزْوَجتِــي  يِف  الدنيــا واآلخــرة« وإســناده صحيــح. َتُكــويِن  َزْوَجتِــي  يِف  الدُّ
)2( البداية والنهاية، أليب الفداء إساعيل بن عمر بن كثري، )99/8(.
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 َعاِئشَة H ِّاألَحاِديُث الَواِردُة يف َمَبة النبي

املبحث الثاين: 
 عائشة H ذكر أحاديث يف حمبة النبي

وفيه أحد عر مطلبًا:

 املطلب األول: ترصيح النبي H بأّن عائشة  أحب نسائه إليه

اَلِســِل،  1- عــن َعْمــُرو ْبــن الَعــاِص ، »َأنَّ النَّبـِـيَّ H ، َبَعَثــُه َعىَل َجْيــِش َذاِت السَّ

َجــاِل؟ َفَقــاَل: َأُبوَهــا، ُقْلــُت:  َفَأَتْيُتــُه َفُقْلــُت: َأيُّ النَّــاِس َأَحــبُّ إَِلْيــَك؟ َقــاَل: َعائَِشــُة، َفُقْلــُت: ِمــَن الرِّ

ُثــمَّ َمــْن؟ َقــاَل: ُثــمَّ ُعَمــُر ْبــُن اخَلطَّــاِب، َفَعــدَّ ِرَجــااًل«.

التخريج: احلديث متفق عليه)1(. 

غريب احلديث: َبَعَثُه َعىَل َجْيِش: أي جعله أمريًا عليهم. 

َذات الّساَلِســِل: قــال ابــن األثــري: "هــو بضــم الســن األوىل وكــر الثانية: مــاء بأرض جــذام")2(، 

ونقــل كالمــه النــووي ورجــح أهنــا بفتــح الســن األوىل وكــر الثانيــة، وكانت هــذه الغــزوة يف مجادى 

األخــرى ســنة ثــان مــن اهلجــرة)3(، وبلد جــذام تقــع اآلن بن تبــوك، والبحــر)4(.

الــرشح: مــن هــدي النبــي H أن ينــوع وخيتــار يف توليــة املهــام ملــن كان أهــاًل لذلــك، 

ــار  ــم كب ــش، وفيه ــىل اجلي ــاص  ع ــن الع ــَرو ب ــر H َعْم ــزوة أّم ــذه الغ ــي ه فف

ــل.  ــالم وأفض ــبق يف اإلس ــو أس ــن ه ــة، وم الصحاب

)1( صحيح البخاري، )5/5( ح)3662(؛ صحيح مسلم، )1856/4( ح)2384(.
)2( النهاية يف غريب احلديث، البن األثري، )389/2(.

)3( املنهاج رشح صحيح مسلم، للنووي، )153/15(. 
)4( انظر: معجم املعال الغرافية يف السرية النبوية، لعاتق بن غيث البالدي، )ص 159(.
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وكان هــدي النبــي H يف املعاملــة والــكالم واللقــاء خــري هــدي، فيشــعر املقابــل بأنــه 

خــري النــاس عنــده؛ ولعــل ذلــك ســبب ســؤال َعْمــِرو بــن العــاص- - ظنــًا منــه أنــه ســيقدم 

مكانتــه عــىل غــريه. أشــار إىل هــذا املعنــى بعــض العلــاء، وورد روايــة عنــد ابــن عســاكر تبــن ســبب 

الســؤال؛ »قــال: ِلَ؟ قــال ألحــب مــن حتــب«)1(، فلــا عــدَّ H وبــن مــن هــم أحــب النــاس 

َعَلنـِـي  إليــه خــي أن يكــون آخرهــم كــا جــاء يف روايــة للبخــاري »َفَعــدَّ ِرَجــااًل، َفَســَكتُّ َمَاَفــَة َأْن جَيْ

يِف آِخِرِهــْم«)2(.

ويف جواب النبي H وضوح وصدق، وعدم جماملة عىل حساب العدل واحلق. 

وقــدم حبــه H لعائشــة  عــىل ســائر نســائه وأظهــر ذلــك رصاحــة مــع عدلــه 

ــة ال يملــك التــرصف هبــا كأعــال اجلــوارح فــال يــالم عــىل ذلــك،  معهــّن، وألن احلــب صفــة قلبي

ــي  ــة النب ــؤاله حمب ــاص -  - بس ــن الع ــرو ب ــوة، وأراد عم ــن النب ــيء م ــر ب ــق األم ــد يتعل وق

. ــنَّ ــا ب ــال ك H للرج

 فوائد احلديث: 

1. ترصيح بعظيم فضائل أيب بكر، وعمر، وعائشة M أمجعن. 

.)3(  M  2. فيه داللة بيِّنة ألهل السنة يف تفضيل أيب بكر، ثم عمر عىل مجيع الصحابة

3. تقديم املفضول عىل الفاضل فيا يظن اإلحسان يف ذلك.

4. أن حمبة ما حيب رسول اهلل H من اخلصال احلميدة. 

)1( تاريخ دمشق، البن عساكر، )145/46(.
)2( صحيح البخاري، )166/5( ح)4358(.

)3( املنهاج رشح صحيح مسلم، للنووي، )153/15(. 
22
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 املطلب الثاين: حمبة النبي H لعائشة  يف طهرها وحيضها سواء

 H َُّب َوَأَنــا َحائـِـٌض، ُثــمَّ ُأَناِوُلــُه النَّبـِـي 2-َعــْن َعاِئَشــَة-  - َقاَلــْت: »ُكنْــُت َأرْشَ

 Hَ َُّق اْلَعــْرَق َوَأَنــا َحائِــٌض، ُثــمَّ ُأَناِوُلــُه النَّبِــي ُب، َوَأَتَعــرَّ ، َفَيــرْشَ َفَيَضــُع َفــاُه َعــىَل َمْوِضــِع يِفَّ

.» َفَيَضــُع َفــاُه َعــىَل َمْوِضــِع يِفَّ

 H التخريــج: احلديــث أخرجــه مســلم، وأصحــاب الســنن)1( وزاد النســائي أن النبــي

ُق ِمنْــُه، ُثــمَّ َأَضُعــُه َفَيْأُخــُذُه  هــو الــذي يقدمهــا يف الــرب »َوَكاَن َيْأُخــُذ اْلَعــْرَق َفُيْقِســُم َعــَيَّ فِيــِه َفَأْعــرَتِ

اِب َفُيْقِســُم َعــَيَّ فِيــِه َقْبــَل  َ ُق ِمنْــُه َوَيَضــُع َفَمــُه َحْيــُث َوَضْعــُت َفِمــي ِمــَن اْلَعــْرِق، َوَيْدُعــو بِالــرشَّ َفَيْعــرَتِ

ُب ِمنْــُه، َوَيَضــُع َفَمــُه َحْيــُث َوَضْعــُت  ُب ِمنْــُه، ُثــمَّ َأَضُعــُه َفَيْأُخــُذُه َفَيــرْشَ َب ِمنْــُه، َفآُخــُذُه َفــَأرْشَ َأْن َيــرْشَ

َفِمــي ِمــَن اْلَقــَدِح« )2(. 

الغريــب: الَعــْرق، بالســكون: العظــم إذا أخــذ عنــه معظــم اللحــم وهــربه وبقــي عليهــا حلــوم 
رقيقــة طيبــة.)3(

ُق اْلَعْرَق: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك )4(. َوَأَتَعرَّ

: أي فمي.  يِفَّ

الــرشح: حتكــي عائشــة    حاهلــا يف أكلهــا مــع النبــي H وهــي حائــض وكيــف 

كان خــري اخللــق يعاملهــا معاملــة ال تفــرق عــن حاهلــا حــن طهرهــا. 

فمــن النــاس مــن يكــون تعاملــه مــع النســاء وزوجتــه خاصــة حــال حيضهــا خمتلفــًا، وهــذا حــال 

اليهــود كــا جــاء يف صحيــح مســلم َعــْن َأَنــٍس »َأنَّ اْلَيُهــوَد َكاُنــوا إَِذا َحاَضــِت امْلَــْرَأُة فِيِهــْم َلْ ُيَؤاكُِلوَها، 

ــننه، )410/1( ح)643(؛          ــه يف س ــن ماج ــننه، )186/1( ح)259(؛ واب ــو داود يف س ــلم، )245/1( ح)300(؛ وأب ــح مس )1( صحي
ومل خيرجــه الرتمــذي يف الســنن.

)2( سنن النسائي، )190/1( ح)379(.
)3( لسان العرب، البن منظور، )244/10(.

)4( إكامل املعلم بفوائد مسلم، للقاض عياض، )132/2(.
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َوَلْ جُيَاِمُعوُهــنَّ يِف اْلُبُيــوِت َفَســَأَل َأْصَحــاُب النَّبِــيِّ H النَّبِــيَّ H َفَأْنــَزَل اهللُ َتَعــاىَل:  

ژ ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ژ ]البقــرة: 222[ إىَِل آِخــِر 

ٍء إاِلَّ النِّــَكاَح، َفَبَلــَغ َذلـِـَك اْلَيُهــوَد، َفَقاُلــوا: َمــا  اآْلَيــِة، َفَقــاَل َرُســوُل اهللِ H: اْصنَُعــوا ُكلَّ َشْ

ــِه...« )1(. والواجــب التــأيس برســول اهلل  ــا  فِي ــا َشــْيًئا إاِلَّ َخاَلَفنَ ــْن َأْمِرَن ــَدَع ِم ُجــُل َأْن َي ــَذا الرَّ ــُد َه ُيِري

ــأن  H أكمــل اخللــق طبعــًا وذوقــًا، فــكان هــو H يبــادر عائشــة -  - ب

ــىل  ــف ع ــه الري ــع فم ــن وض ــه H م ــك بفعل ــىل ذل ــد ع ــم يزي ــرب ث ــاألكل وال ــدأ ب تب

موضــع فــم عائشــة -  - يف أكثــر مــن موضــع يف إنــاء الــرب، وموضــع األكل يؤانســها -يف 

 H حــال قــد حتتــاج املــرأة لذلــك- ويظهــر حمبتــه هلــا لكــي ال تــرتد باجللــوس واألكل معــه

حــال حيضهــا، ولربــا كان ذلــك بعــد مــي ســنن مــن زاوجــه هبــا.

من فوائد احلديث: 

1. أن احلائض ال ينجس منها يشء، وال جيتنب منها إال موضع األذى فحسب)2(.

ــم  ــع ف ــه H موض ــع فم ــث يض ــه؛ حي ــي H ألهل ــة النب ــن معامل 2. حس
.)3(

 عائشــة

)1( صحيح مسلم، )246/1( ح)302(.
)2( املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم، ألمحد بن عمر القرطبي، )559/1(.
)3( التعليق عىل صحيح مسلم، للشيخ حممد بن صالح العثيمن، )191/2(.
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 َعاِئشَة H ِّاألَحاِديُث الَواِردُة يف َمَبة النبي

H عنها حمبة للنبي  املطلب الثالث: حمبة عائشة 

H َِّقاَلــْت: »َأْرَســَل َأْزَواُج النَّبِــي ، H َِّزْوَج النَّبِــي ،-  - 3- عــنَّ َعاِئَشــَة

َفاطَِمــَة بِنْــَت َرُســوِل اهللِ H إىَِل َرُســوِل اهللِ H ، َفاْســَتْأَذَنْت َعَلْيــِه َوُهــَو ُمْضَطِجــٌع 

ــا، َفَقاَلــْت: َيــا َرُســوَل اهللِ إِنَّ َأْزَواَجــَك َأْرَســْلنَنِي إَِلْيــَك َيْســَأْلنََك اْلَعــْدَل يِف  ــَأِذَن َلَ َمِعــي يِف ِمْرطِــي، َف

ــا  ــنَي َم ــِت حُتِبِّ ــُة َأَلْس ــوُل اهللِ H: َأْي ُبنَيَّ ــا َرُس ــاَل َلَ ــْت َفَق ــاكَِتٌة، َقاَل ــا َس ــَة، َوَأَن ــِة َأيِب ُقَحاَف اْبنَ

؟ َفَقاَلــْت: َبــىَل، َقــاَل: َفَأِحبِّــي َهــِذِه، َقاَلــْت: َفَقاَمــْت َفاطَِمــُة ِحــنَي َســِمَعْت َذلِــَك ِمــْن َرُســوِل  ُأِحــبُّ

ــاَل  ــِذي َق ــْت، َوبِالَّ ــِذي َقاَل ــنَّ بِالَّ ْتُ ــي Hِّ ، َفَأْخَرَ ــْت إىَِل َأْزَواِج النَّبِ اهللِ H ، َفَرَجَع

ــوِل اهللِ  ــي إىَِل َرُس ٍء، َفاْرِجِع ــْن َشْ ــا ِم ــِت َعنَّ ــَراِك َأْغنَْي ــا ُن ــا: َم ــَن َلَ ــوُل اهللِ H ، َفُقْل ــا َرُس َلَ

ــُة: َواهللِ اَل  ــْت َفاطَِم ــَة َفَقاَل ــِة َأيِب ُقَحاَف ــْدَل يِف اْبنَ ــْدَنَك اْلَع ــَك َينُْش ــُه: إِنَّ َأْزَواَج ــوِل َل H َفُق

ُمــُه فِيَهــا َأَبــًدا، َقاَلــْت َعائَِشــُة، َفَأْرَســَل َأْزَواُج النَّبـِـيِّ H َزْينَــَب بِنْــَت َجْحــٍش، َزْوَج النَّبـِـيِّ  ُأَكلِّ

ــوِل اهللِ H  ، َوَلْ َأَر  ــَد َرُس ــِة ِعنْ ــنَّ يِف امْلَنِْزَل ــاِمينِي ِمنُْه ــْت ُتَس ــي َكاَن ــَي الَّتِ H  ، َوِه

ِحــِم، َوَأْعَظــَم َصَدَقــًة،  يــِن ِمــْن َزْينَــَب، َوَأْتَقــى هللَِِّ َوَأْصــَدَق َحِديًثــا، َوَأْوَصــَل لِلرَّ ا يِف الدِّ اْمــَرَأًة َقــطُّ َخــرْيً

ــْن  ــا َعــَدا َســْوَرًة ِم ــِه إىَِل اهللِ َتَعــاىَل، َم ُب بِ ــرَّ ــِه، َوَتَق ُق بِ ــِذي َتَصــدَّ ــَذااًل لِنَْفِســَها يِف اْلَعَمــِل الَّ َوَأَشــدَّ اْبتِ

ــوُل  ــوِل اهللِ H، َوَرُس ــىَل َرُس ــَتْأَذَنْت َع ــْت: َفاْس ــَة، َقاَل ــا اْلَفْيَئ ُع ِمنَْه ــْرِ ــا، ُت ــْت فِيَه ٍة َكاَن ــدَّ ِح

ــا  ــا، َفــَأِذَن َلَ اَلــِة الَّتِــي َدَخَلــْت َفاطَِمــُة َعَلْيَهــا َوُهــَو هِبَ اهللِ H َمــَع َعائَِشــَة يِف ِمْرطَِهــا، َعــىَل احْلَ

َرُســوُل اهللHِ ، َفَقاَلــْت: َيــا َرُســوَل اهللِ إِنَّ َأْزَواَجــَك َأْرَســْلنَنِي إَِلْيــَك َيْســَأْلنََك اْلَعــْدَل يِف اْبنَــِة 

ــا َأْرُقــُب َرُســوَل اهللِ H ، َوَأْرُقــُب  ، َوَأَن ــَة، َقاَلــْت: ُثــمَّ َوَقَعــْت يِب، َفاْســَتَطاَلْت َعــَيَّ َأيِب ُقَحاَف

ــوَل اهللِ H اَل  ــُت َأنَّ َرُس ــى َعَرْف ــُب َحتَّ ْح َزْينَ ــْرَ ــْم َت ــْت: َفَل ــا، َقاَل ــْأَذُن ِل فِيَه ــْل َي ــُه، َه َطْرَف

ــى َأْنَحْيــُت َعَلْيَهــا، َقاَلــْت: َفَقــاَل َرُســوُل اهللِ  ــا َلْ َأْنَشــْبَها َحتَّ ، َقاَلــْت: َفَلــامَّ َوَقْعــُت هِبَ َيْكــَرُه َأْن َأْنَتــرِصَ

ــٍر«. ــُة َأيِب َبْك ــا اْبنَ َ ــَم: إِنَّ H  َوَتَبسَّ
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التخريج: احلديث متفق عليه)1(، واللفظ ملسلم.

الغريب: املِرط: بالكر: واحد املروط، وهي أكسية من صوف أو خز كان يؤتزر  هبا )2(.

ُتَساِمينِي: أي تعاليني وتفاخرين، وهو مفاعلة من السمو: أي تطاولني يف احلظوة عنده )3(.

ٍة: والسورة والثورة واحد، يقال: سار يسور ومنه قيل: ساوره األسد )4(. َسْوَرًة ِمْن ِحدَّ

اْلَفْيَئة: أي حسن الرجوع.)5( قوهلا: َأْنَشْبَها َحتَّى َأْنَحْيُت: أي قصدهتا بالكالم مل أمهلها )6(.

الــرشح: علــم النــاس مــن الصحابــة M وأهــل املدينــة يف أي بيــت مــن أزواجــه 

H يكــون أكثــر راحــة ورسورا، وقــد اســتفاض حــب النبــي H لعائشــة عندهــم 

ــوا يتحــرون ذلــك اليــوم؛ لتقــع هداياهــم مــن رىض النبــي H فهــو مــن مرضــاة اهلل  وكان

D، فأحــب أزواجــه  M   املشــاركة يف ذلــك اخلــري وأن يكــن هلــم نصيــب يف ذلــك، ولعلــه؛ 

ــدل. ــن الع ــول اهلل H فطلب ــات رس ــد يف أبي ــة ذات الي لقل

 قــال عيــاض: "يســألنه العــدل فيهــا، عــىل طريــق الرغبــة يف احلــظ ألنفســهن، واحلــرص عــىل 

ــه والتظلــم منــه" )7(. ــز ل االســتكثار منــه، ال عــىل طريــق التحوي

ــوي  ــب، وكان H يس ــة القل ــن يف حمب ــوية بينه ــألنك التس ــاه يس ــووي: "معن ــال الن وق

ــع  ــن، وأمج ــر منه ــة أكث ــب عائش ــكان حي ــب ف ــة القل ــا حمب ــوه، وأم ــت ونح ــال واملبي ــن يف األفع بينه

ــا  ــد عليه ــدرة ألح ــه ال ق ــا ألن ــوية فيه ــه التس ــا وال يلزم ــف فيه ــن ال تكلي ــىل أن حمبته ــلمون ع املس

)1( صحيح البخاري، )156/3( ح)2581(؛ صحيح مسلم، )1891/4( ح)2442(. 
)2( الصحاح تاج اللغة، إلساعيل بن محاد اجلوهري، )1159/3(.

)3( النهاية يف غريب احلديث، البن األثري، )405/2(.
)4( غريب احلديث، البن قتيبة عبد اهلل بن مسلم، )356/2(.

)5( الصحاح تاج اللغة، إلساعيل بن محاد اجلوهري، )63/1(.
)6( مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار، للقاض عياض، )28/2(.

)7( إكامل املعلم برشح بفوائد مسلم، لعياض بن موسى اليحصبي، )449/7(.
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 َعاِئشَة H ِّاألَحاِديُث الَواِردُة يف َمَبة النبي

ــي: "لكــن صــدر ذلــك منهــن  ــال القرطب ــا يؤمــر بالعــدل يف األفعــال")1(، وق إال اهلل E وإن

بمقتــى الغــرية واحلــرص عــىل أن يكــون هلــن مثــل مــا كان لعائشــة ، مــن إهــداء النــاس لــه 

ــن" )2(. إذا كان يف بيوهت

فعمــدن إىل ابنتــه فاطمــة ؛ ملكانتهــا مــن أبيهــا رســول اهلل H فكلمتــه بــا أردن 

ــون يشء يف  ــه H وأال يك ــا حلب ــة تبع ــب عائش ــا H أن حت ــه، فأمره ــا إبالغ منه

نفســها بســبب طلــب أزواجــه العــدل يف ذلــك، وملــا مل حيصــل مــا أردن أعــادن الكــرة بإرســال زينــب 

 H ــول اهلل ــد رس ــة عن ــة يف املنزل ــام عائش ــن مق ــرب م ــا تق ــش ؛ لكوهن ــت جح بن

ــت  ــن حدث ــب وح ــوت زين ــد م ــدو كان بع ــا يب ــاء في ــذا الثن ــًا - وه ــاًء عظي ــا ثن ــت عليه ــد أثن وق

ــت  ــا كان ــا ولكنه ــول فيه ــت الق ــة  وأغلظ ــب يف عائش ــت زين ــم وقع ــث -، ث ــة احلدي عائش

رسيعــة الرجــوع وعــدم اإلرصار عــىل الغضــب واخلطــأ، ويف روايــة ابــن ماجــه: َقاَلــْت: »َيــا َرُســوَل 

ــاَل  ــى َق ــا َحتَّ ــُت َعنَْه ــَيَّ َفَأْعَرْض ــْت َع ــمَّ َأَقَبَل ــا، ُث ــٍر ُذَرْيَعيَه ــُة َأيِب َبْك ــك ُبنَيَّ ــْت ل ــُبَك إَِذا َقَلَب اهللَِّ، َأَحْس

ي، َفَأْقَبْلــُت َعَلْيَهــا َحتَّــى َرَأْيُتَهــا َوَقــْد َيبـِـَس ِريُقَهــا يِف فِيَهــا، َمــا  النَّبـِـيُّ H: ُدوَنــِك َفاْنَتــرِصِ

ــُل َوْجُهــُه«)3(. ــُت النَّبِــيَّ صــىل اهلل عليــه   وســلم َيَتَهلَّ ــُردُّ َعــَيَّ َشــْيًئا، َفَرَأْي َت

قــال النــووي: "ليــس فيــه دليــل عــىل أن النبــي H أذن لعائشــة -  - وال أشــار 

بعينــه وال غريهــا بــل ال حيــل اعتقــاد ذلــك فإنــه H حتــرم عليــه خائنــة األعــن وإنــا فيهأهنــا 

)1( رشح مسلم، للنووي، )205/15(.
)2( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ألمحد بن عمر القرطبي، )324/6(.

)3( ســنن ابــن ماجــه، )150/3( ح)1981(. مــن طريــق أيب بكــر بــن أيب شــيبة؛ وأمحــد يف مســنده )168/41(، مــن طريــق عبــد اهلل 
بــن حممــد، والنســائي يف الكــرى، )161/8(، طريــق عبــدة بــن عبــد اهلل الصفــار، كلهــم عــن حممــد بــن بــر، عــن زكريــا، عــن 
خالــد بــن ســلمة، عــن البهــي، عــن عــروة بــن الزبــري قــال: "قالــت عائشــة فذكرتــه"؛ وبــوب عليــه البخــاري يف األدب املفــرد، 

)ص191( بــاب: مــن انتــرص مــن ظلمــه. وإســناده حســن. 
قال البوصريي: "هذا إسناد صحيح عىل رشط مسلم". مصباح الزجاجة، )118/2(.
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انتــرصت لنفســها فلــم ينههــا")1()2(، وثنــاء النبــي H إهنــا ابنــة أيب بكــر فمعنــاه اإلشــارة إىل 

كــال فهمهــا وحســن نظرهــا. 

قــال عيــاض: "وهــذا يــدل عــىل أنــه وافقهــا ألهنــا ابتدأهتــا   ژ ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ــل لينتصــف منهــا فــال يبقــى عــىل زينــب -  - تباعــة، وال يف  ې    ژ ]الشــورى: 41[ وقيــل: ب

نفــس عائشــة -  - خيفــة بانتصافهــا، ثــم يرجعــان إىل حســن الصحبــة بعــده" )3(. 

من فوائد احلديث:

1. جــواز االطــالع عــىل نــوم الرجــل مــع زوجتــه؛ إذ ليــس فيــه كشــف عــورة مــن فعــل مســترت 
بــه عــن النــاس )4(. 

ــار  ــرء يف إيث ــىل امل ــرج ع ــه ال ح ــة-  - وأن ــرة لعائش ــة ظاه ــث منقب ــذا احلدي 2. ويف ه
ــة. ــت والنفق ــدل يف املبي ــالزم الع ــا ال ــف وإن ــائه بالتح ــض نس بع

3. جواز العمل با يفهم من القرائن )5(. 

ــي َهــِذِه« األمــر ال صــارف حلملــه عــىل الوجــوب، وحكمــه H عــىل  4. قولــه »َفَأِحبِّ
الواحــد حكمــه عــىل اجلاعــة، فيلــزم مــن هــذا وجــوب حمبتهــا عــىل كل أحــد )6(.  

)1( رشح مسلم، للنووي، )207/15(.
)2( كالم النــووي -  - بأنــه H مل يــأذن لعائشــة-  - هــو صحيــح ألنــه ال رصاحــة يف هــذه الروايــة، وتقــدم 
يف روايــة ابــن ماجــه وغــريه: أنــه أذن هلــا، رصاحــة، فــال أدري مل يســتحرضها النــووي؟ أو مل يطلــع عليهــا؟، أو أنــه يضعفهــا. ال 

أدري. 
)3( إكامل املعلم برح بفوائد مسلم، لعياض بن موسى اليحصبي، )451/7(.

)4( انظر: املصدر السابق، )449/7(.
)5( انظر: فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر، )207/5(. 

)6( انظر: إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري، للقسطالين، )143/6(.
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 َعاِئشَة H ِّاألَحاِديُث الَواِردُة يف َمَبة النبي

 املطلب الرابع: سري النبي H مع عائشة   يف السفر

4-َعــْن َعاِئَشــَة-  -، َقاَلــْت: »َكاَن َرُســوُل اهللِ H إَِذا َخــَرَج َأْقــَرَع َبــنْيَ نَِســائِِه 

َفَطــاَرِت اْلُقْرَعــُة َعــىَل َعائَِشــَة َوَحْفَصــَة َفَخَرَجَتــا َمَعــُه َجِيًعــا، َوَكاَن َرُســوُل اهللِ H ، إَِذا َكاَن 

ْيَلــَة َبِعــرِيي َوَأْرَكــُب  ُث َمَعَهــا، َفَقاَلــْت َحْفَصــُة لَِعائَِشــَة: َأاَل َتْرَكبـِـنَي اللَّ ْيــِل، َســاَر َمــَع َعائَِشــَة َيَتَحــدَّ بِاللَّ

ــْت َحْفَصــُة َعــىَل  ــُة َعــىَل َبِعــرِي َحْفَصــَة، َوَركَِب ــْت َعائَِش ــىَل، َفَركَِب ــْت: َب َبِعــرَيِك، َفَتنُْظِريــَن َوَأْنُظــُر؟ َقاَل

َم ُثــمَّ َســاَر َمَعَهــا،  ــِل َعائَِشــَة َوَعَلْيــِه َحْفَصــُة، َفَســلَّ َبِعــرِي َعائَِشــَة، َفَجــاَء َرُســوُل اهللِ H إىَِل َجَ

ــا  ــوُل َي ْذِخــِر َوَتُق ــنْيَ اإْلِ ــا َب ــُل ِرْجَلَه َع ــْت َتْ ــوا َجَعَل ــامَّ َنَزُل ــاَرْت، َفَل ــُة َفَغ ــُه َعائَِش ــوا، َفاْفَتَقَدْت ــى َنَزُل َحتَّ

ــًة َتْلَدُغنـِـي َرُســوُلَك َواَل َأْســَتطِيُع َأْن َأُقــوَل َلــُه َشــْيًئا«. ْط َعــَيَّ َعْقَرًبــا َأْو َحيَّ َربِّ َســلِّ

التخريج: احلديث متفق عليه واللفظ ملسلم)1(.

الغريــب: القرعــة: الســهمة، واملقارعــة: املســامهة، وأقرعــت بــن الــركاء يف يشء يقتســمونه. 

ويقــال: كانــت لــه القرعــة إذا قــرع أصحابــه، وقارعــه فقرعــه يقرعــه أي أصابتــه القرعــة دونــه )2(.

ْذِخِر: بكر اهلمزة: حشيشة طيبة الرائحة تسقف هبا البيوت فوق اخلشب )3(. اإْلِ

الــرشح: هــدي النبــي H أكمــل هــدي وهــو قــدوة ملــن كان لــه أكثــر مــن زوجــة، فهــو 

H حتــى يف الســفر ومــن ختــرج معــه مــن نســائه  يعمــل يف ذلــك قرعــة؛ كــي ال 

حيــزّن ويرضــن بــا قســم اهلل هلــن فمــن خــرج ســهمها خرجــت معــه، ويف هــذه الســفرة أقــرع وأخــذ 

اثنتــن مــن نســائه: عائشــة وحفصــة ، ولعــل مرافقتــه أكثــر مــن امــرأة يقلــص العــدد ويكــون 

فيــه شــمولية، ألنــه لــو اقتــرص عــىل واحــدة لربــا ال خيــرج ســهم بعضهــن لكثرهتــن. ويتكــرر منــه 

ــنْيَ  ــَرَع َب ــَرَج َأْق ــوُل اهللِ H إَِذا َخ ــة - -: »َكاَن َرُس ــول عائش ــذا H لق ه

)1( صحيح البخاري، )33/7( ح)5211(؛ صحيح مسلم، )1894/4( ح)2445(.
)2( لسان العرب، البن منظور ، )266/8(.

)3( النهاية يف غريب احلديث، أليب السعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري، )33/1(.
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ــك  ــل ذل ــي H ، يفع ــا كان النب ــفر، وإن ــرج إىل س ــي: إذا خ ــي: "تعن ــال القرطب ــائِِه« ق نَِس

مبالغــة يف تطييــب قلوهبــن إذ مل يكــن القســم عليــه واجبــا عــىل اخلــالف املتقــدم" )1(. 

ــا" ناقــل هــذا  ُث َمَعَه ــَة َيَتَحــدَّ ــَع َعاِئَش ــِل، َســاَر َم ْي "َوَكاَن َرُســوُل اهللِ H ، إَِذا َكاَن بِاللَّ

ــه H يف هــذا الســفر التــي هــي  ــه الــراوي عــن عائشــة، أو هــي حتكــي عــن نفســها أن كأن

معــه كان يف الليــل يســري ويتحــدث معهــا دون غريهــا. 

قــال ابــن امللقــن: "ظاهــر حديــث عائشــة -  - أنــه ال يقســم بينهــا يف الســري واحلديــث، 

                                                                                                                                               :-  -    وأن ذلــك كان مــع عائشــة دائــًا دون حفصــة")2(، وممــا يــدل عــىل ذلــك قــول حفصــة

ــت  ــا طلب ــاوب مل ــو كان التن ــُر؟«، ول ــَن َوَأْنُظ ــرَيِك، َفَتنُْظِري ــُب َبِع ــرِيي َوَأْرَك ــَة َبِع ْيَل ــنَي اللَّ    »َأاَل َتْرَكبِ

حفصــة أن تكــون مــكان عائشــة. 

وقــال القرطبــي فيــا فعلــت حفصــة: "وال درك عــىل حفصــة فيــا فعلــت مــن جهــة أهنــا أخــذت 

حقــًا هــو لعائشــة، ألن الســري واحلديــث، إن مل يدخــل يف القســم فهــي وعائشــة فيــه ســواء، فــأرادت 

حفصــة أن يكــون هلــا حــظ مــن احلديــث والســري معــه")3(.

ــا  ــارت منه ــه غ ــة      وفقدت ــي H بحفص ــراد النب ــة بانف ــت عائش ــا علم ومل

وفعلــت مــا نقلــت مــن دعائهــا عــىل نفســها بــأن يســلط عليهــا عقربــا أو حيــة، قــال النــووي: "هــذا 

الــذي فعلتــه وقالتــه محلهــا عليــه فــرط الغــرية عــىل رســول اهلل H وقــد ســبق أن أمــر الغرية 

معفــو عنــه" )4(.

)1( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، )329/6(.
)2( التوضيح رشح الامع الصحيح، )68/25(.

)3( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، )330/6(.
)4( املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، )210/15(.
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 َعاِئشَة H ِّاألَحاِديُث الَواِردُة يف َمَبة النبي

ــرف  ــي H مل يع ــره أن النب ــْيًئا« ظاه ــُه َش ــوَل َل ــَتطِيُع َأْن َأُق ــوُلَك َواَل َأْس ــا: »َرُس قوهل

ــا)1(. ــا عليه ــة حيلته ــت حلفص ــا متَّ ــة، وإنَّ القص

من فوائد احلديث: 

1. العمل بالقرعة يف املقاسات واالستهام وأن االستهام بن النساء من السنن وليس من الفرائض. 

2. أن دعاء اإلنسان عىل نفسه عند احلرج وما شاكله يعفو اهلل عنه يف أغلب احلال.

3. أن الغرية للنساء مسموح هلن فيها وغري منكر من أخالقهن، وال معاقب عليها وال عىل مثلها)2(.

 املطلب اخلامس: توسيع النبي H عىل عائشة  يف اللهو املباح

ــَرِت،  ــاِب ُحْج ــىَل َب ــوُم َع ــوَل اهللِ H َيُق ــُت َرُس ــْد َرَأْي ــُة: »َواهللِ َلَق ــْت َعاِئَش 5- َقاَل

ــَر إىَِل  ــْي َأْنُظ ــِه، لَِك يِن بِِرَدائِ ــرُتُ ــوِل اهللِ H ، َيْس ــِجِد َرُس ــْم، يِف َمْس ــوَن بِِحَراهِبِ ــُة َيْلَعُب َبَش َواحْلَ

 ، ــنِّ ِديَثــِة السِّ اِرَيــِة احْلَ ُف، َفاْقــِدُروا َقــْدَر اْلَ َلِعبِِهــْم، ُثــمَّ َيُقــوُم ِمــْن َأْجــِي، َحتَّــى َأُكــوَن َأَنــا الَّتـِـي َأْنــرَصِ

ــِو«. ــىَل اللْه َحِريَصــًة َع

التخريج: احلديث: متفق عليه واللفظ ملسلم )3(. 

الغريب: بِِحَراهِبِْم: احلربة دون الرمح واجلميع احلراب وهو من آالت احلرب)4(.

ــرع  ــواب ت ــاب أو أب ــا ب ــجده، وهل ــات ملس ــي H مالصق ــرات النب ــرشح: حج ال
ــه مصلحــة التمــرس عــىل الســالح  ــا ب ــه، وأذن H للحبشــة أن يلعبــوا يف مســجده لعب علي

)1( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، )331/6(.
)2( ما تقدم رشح صحيح البخاري، البن بطال، )333/7(.

)3( صحيح البخاري، )98/1( ح)454(؛ صحيح مسلم، )609/2( ح)892(.
)4( انظر: تذيب اللغة، لألزهري، )17/5(.
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الــذي حيمــل يف اجلهــاد يف ســبيل اهلل ، وليــس ملطلــق اللهــو فــإن املســاجد تصــان عــن ذلــك، وليتعلــم 

الشــباب والرجــال طرائــق اللعــب باحلــراب، وإتقــان اإلمســاك هبــا، وجــاء يف بعــض الروايــات أن 

النبــي H عــرض عــىل عائشــة -  - النظــر أو أهنــا طلبــت منــه ذلــك كــا يف روايــة 

ــا َســَأْلُت َرُســوَل  ــَراِب، َفإِمَّ َرِق َواحْلِ ــوَداُن بِالــدَّ ملســلم يف صحيحــه قالــت: »َوَكاَن َيــْوَم ِعيــٍد َيْلَعــُب السُّ

ــا َقــاَل: »َتْشــَتِهنَي َتنُْظِريــَن؟« َفُقْلــُت: َنَعــْم..«)1(، وهــذا من حســن خلقــه، وكرم  اهللِ H ، َوإِمَّ

 -  - طبعــه ومعرفتــه بزوجــه، وإعطــاء األمــور حقهــا، وبــا أن النظــر كان مــن بــاب عائشــة

املطــل عــىل املســجد ســرتها H وجعــل ردائــه عــىل رأســها ومــا ظهــر مــن جســدها وكأهنــا 

واقفــة خلفــه قــد أســندت وجههــا عــىل كتفــه، بــل جــاء ذلــك يف روايــة عنــد البخــاري يف صحيحــه: 

ــاَل:  ــُت، َق ــى إَِذا َملِْل ــَدَة« َحتَّ ــا َبنِــي َأْرفِ ــْم َي ــوُل: »ُدوَنُك ــَو َيُق ِه، َوُه ــىَل َخــدِّ ي َع »َفَأَقاَمنِــي َوَراَءُه، َخــدِّ

ــخاصهم  ــم ال ألش ــر إىل لعبه ــت  تنظ ــي«« )2(. وكان ــاَل: »َفاْذَهبِ ــْم، َق ــُت: َنَع ــُبِك؟« ُقْل »َحْس

وتدقيقــًا فيهــا، قــال القــاض عيــاض: "إنــا يكــره هلــنَّ مــن النظــر إىل الرجــال مــا يكــره للرجــال فيهن 

مــن حتديــق النظــر لتأمــل املحاســن، وااللتــذاذ بذلــك، والتمتــع بــه" )3(.

 وعلمــت  مكانتهــا عنــد رســول اهلل H فجعــل األمــر هلــا يف رغبــة االنرصاف؛ 

ألن الوقــوف كان ألجلهــا وحاجتهــا للنظــر لبعــض اللهــو، وهكــذا ينبغــي ملــن أدخــل اللهــو عــىل 

 : ــة ــول عائش ــك لق ــم يف ذل ــم حقه ــا أال ينقصه ــاد أو غريه ــم األعي ــه يف مواس ــه وأبنائ أهل

ــِو«، كــا يف حديــث البــاب.  ، َحِريَصــًة َعــىَل اللْه ــنِّ ــِة السِّ ِديَث ــِة احْلَ اِرَي ــْدَر اْلَ ــِدُروا َق »َفاْق

)1( صحيح مسلم، )609/2( ح)892(.
)2( صحيح البخاري، )16/2( ح)950(.
)3( إكامل املعلم بفوائد مسلم، )309/3(. 
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 من فوائد احلديث: 

1. جــواز نقــل األخبــار عــن حســن املعــارشة ورضب األمثــال هبــا، والتــأيس بأهــل اإلحســان 
ــة. مــن كل ُأمَّ

2. الصــرب عــىل أخــالق النســاء والصبيــان يف غــري املحــرم مــن اللهــو، وإن كان الصابــر كارًهــا 
ملــا حيبــه أهلــه)1(.

3. جواز نظر النساء إىل فعل الرجال، مثل هذا.

4. ما كان عليه - S - من حسن اخللق، وكرم العرة مع األزواج، ومجيع اخللق)2(.

5. جــواز اللعــب بالســالح ونحــوه مــن آالت احلــرب يف املســجد ويلتحــق بــه مــا يف معنــاه مــن 
األســباب املعينــة عــىل اجلهــاد وأنواع الــرب)3(.

 6. جواز تعلم الرمي ونحوه يف املساجد، ما مل خيشى األذى بذلك ملن يف املسجد)4(.

 املطلب السادس: تقبيله H عائشة  قبل خروجه للصالة

ــَرَج إىَِل  ــمَّ َخ ــائِِه، ُث ــَض نَِس ــَل َبْع ــوَل اهللِ H: َقبَّ ــَة ، »َأنَّ َرُس ــْن َعاِئَش 6- َع

ــْت«. ــاَل: َفَضِحَك ــِت؟ َق ــَي إاِلَّ َأْن ــْن ِه ــا: َم ــُت َلَ ــْرَوُة: ُقْل ــاَل ُع ــْأ، َق ــاَلِة، َوَلْ َيَتَوضَّ الصَّ

التخريج: احلديث أخرجه الرتمذي، وابن ماجه، وابن أيب شيبة، وأمحد )5(.  

)1( ما تقدم: رشح صحيح البخاري البن بطال، )298/7(.
)2( إكامل املعلم بفوائد مسلم، للقاض عياض، )309/3(.

)3( رشح مسلم، للنووي، )184/6(.
)4( فتح الباري، البن رجب، )340/3(.

)5( ســنن الرتمــذي، )128/1( ح)86(؛ وابــن ماجــه يف ســننه، )315/1( ح)502(؛ وابــن أيب شــيبة عبــد اهلل بــن حممــد يف مصنفــه، 
ــن أيب  ــب ب ــن حبي ــش، ع ــن األعم ــراح ع ــن اجل ــع ب ــن وكي ــرق ع ــن ط ــم م ــد، )497/42(. كله ــام أمح ــند اإلم )48/1(؛ ومس
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الغريب: »ل يتوضأ« املراد به الوضوء الرعي بقرينة »ثم خرج إىل الصالة«.

.H نسائه«: تعني زوجاته«

ــؤال يف  ــواب لس ــرض ج ــه كان يف مع ــكالم لعل ــذا ال ــة  هب ــول عائش ــداء ق ــرشح: ابت ال

شــأن قبلــة الرجــل أهلــه أو ملســهم ومتعلقــه بالطهــارة، وقــد يكــون الســائل عــروة  أو غــريه 

وهــو حــارض، فأجابــت هبــذا اجلــواب الــذي فيــه العمــوم وعــدم تعــن املــرأة التــي قبلهــا رســول اهلل 

ــأ.  ــالة ومل يتوض ــرج للص ــه H خ H وأن

ــا أن  ــيا إذا كان حيبه ــه الس ــان المرأت ــل اإلنس ــوم تقبي ــن املعل ــن: "وم ــن عثيم ــيخ اب ــال الش ق

ــهوة")1(. ــون لش يك

فلــا قــال هلــا عــروة - وهــي خالتــه وُأم املؤمنــن - مــن هــي إال أنــت؟ فتبســمت. أي: تبســمت 

ــرف  ــا ال ــة فله ــىل املحب ــل دال ع ــا؛ ألن التقبي ــي H إليه ــل النب ــند تقبي ــأن أس رسورًا ب

ثابت، عن عروة، عن عائشة به وجاء الترصيح يف مسند أمحد وسنن ابن ماجه أن عروة هو ابن الزبري.  
ــم،  ــو حات ــن وأب ــن مع ــى ب ــد، وحيي ــام أمح ــا اإلم ــا يثبته ــري، فل ــن الزب ــروة ب ــن ع ــت ع ــن أيب ثاب ــب ب ــاع حبي ــم يف س ــد ُتكل وق

ــيأيت. ــا س ــع ك ــه متاب ــن ل ــاع ولك ــه انقط ــناد في ــاال س ــه ف ــم. وعلي ــاري وغريه والبخ
ـــام  ـــه اإلم ـــم في ـــن تكل ـــدم فيم ـــر ال ـــذي، )ص50(؛ وبح ـــري، للرتم ـــل الكب ـــم، )ص28(؛ والعل ـــن أيب حات ـــيل، الب ـــر: املراس انظ
ـــار األســـدي  ـــن دين ـــد ب ـــال: هن ـــت قيـــس، ويق ـــن أيب ثاب ـــب ب ـــب التهذيـــب، )156/2(؛ وحبي أمحـــد بمـــدح أو ذم، )ص37(؛ تذي
ـــن  ـــال اب ـــب، )ص218(. وق ـــب التهذي ـــس. تقري ـــال والتدلي ـــري اإلرس ـــل وكان كث ـــه جلي ـــة فقي ـــويف، ثق ـــى الك ـــو حيي ـــم، أب مواله
ـــو  ـــا وه ـــدم موت ـــل وأق ـــروة وأج ـــن ع ـــرب م ـــو أك ـــن ه ـــه عم ـــروة لروايت ـــاؤه ع ـــر لق ـــت ال ينك ـــن أيب ثاب ـــب ب ـــرب: "وحبي ـــد ال عب

ـــتذكار، )257/1(. ـــة". االس ـــاء اجلل ـــة العل ـــن أئم ـــام م إم
وقـــال ابـــن ســـيد النـــاس بعـــد أن ذكـــر حديـــث عائشـــة وطرقـــه: "وهـــذه أســـانيد صحيحـــة رصحـــت بعـــروة وأنـــه ابـــن 

الزبـــري". النفـــح الشـــذي، )304/2(.
ـــروة  ـــه ع ـــن أبي ـــروة، ع ـــن ع ـــام ب ـــق هش ـــن طري ـــنده، )171/2(، م ـــه يف مس ـــن راهوي ـــحاق ب ـــد إس ـــا  عن ـــع ك ـــه متاب ـــه ل إال إن
ـــان  ـــه بي ـــري، وفي ـــن الزب ـــروة ب ـــن ع ـــت ع ـــن أيب ثاب ـــب ب ـــة حلبي ـــي متابع ـــح. فه ـــناده صحي ـــه. وإس ـــة ب ـــن عائش ـــري ع ـــن الزب ب

ـــح. ـــث صحي ـــري. واحلدي ـــن الزب ـــه اب ـــروة وأن ـــمية ع بتس

ــض  ــل بع ــي G قب ــة أن النب ــن عائش ــر ع ــن عم ــث اب ــر حدي ــا ذك ــزان، "مل ــان املي ــر يف لس ــن حج ــال اب ق
نســائه وهــو صائــم وقــال ال يتابــع عليــه عــن نافــع قــال: وقــد جــاء عــن عائشــة  بأســانيد صحــاح". )77/2(. وصححــه 
الشــيخ األلبــاين يف صحيــح ســنن أيب داود، )36/1(. وللتوســع يف التخريــج انظــر: اإلمــام يف معرفــة أحاديــث األحــكام، البــن 

دقيــق العيــد، )242/2(. 
)1( فتح ذي الالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، )254/1(.
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 H هلــا)1(، وإنــا قــال ذلــك عــروة لعلمــه أن رســول اهلل H الكامــل بمحبــة النبــي

كان حيبهــا.

فوائد احلديث:

1. أن تقبيل املرأة ومسها ال ينقض الوضوء ولو بشهوة، إال إذا خرج ناقض من السبيل.

.-  - لعائشة H 2. وضوح حمبة النبي

3. تبليغ العلم والسنة النبوية الريفة وإن كان مما يتعلق بأمر احلياء.           

 املطلب السابع: عدله H بني أزواجه

7- َعــْن َعاِئَشــَة َرِضَ اهللَُّ َعنَْهــا، َقاَلــْت: »َكاَن َرُســوُل اهللَِّ H إَِذا َأَراَد َســَفًرا َأْقــَرَع َبــنْيَ 

ــا َمَعــُه، َوَكاَن َيْقِســُم لِــُكلِّ اْمــَرَأٍة ِمنُْهــنَّ َيْوَمَهــا َوَلْيَلَتَهــا، َغــرْيَ  ُتُهــنَّ َخــَرَج َســْهُمَها َخــَرَج هِبَ نَِســائِِه، َفَأيَّ

َأنَّ َســْوَدَة بِنْــَت َزْمَعــَة َوَهَبــْت َيْوَمَهــا َوَلْيَلَتَهــا لَِعائَِشــَة َزْوِج النَّبِــيِّ H ، َتْبَتِغــي بَِذلِــَك ِرَضــا 

 .» H َِّــوِل اهلل َرُس

التخريج: احلديث متفق عليه، واللفظ ملسلم)2(.

الغريــب: أقــرع: القرعــة الســهمة، واملقارعــة املســامهة، وأقرعت بن الــركاء يف يشء يقتســمونه. 

ويقــال: كانــت لــه القرعــة إذا قــرع أصحابــه، وقارعه فقرعــه يقرعــه أي أصابتــه القرعة دونــه )3(.

الــرشح: تعامــل رســول اهلل H مــع أزواجــه بعــدل وإنصــاف بــل مــع النــاس مجيعــًا، 

)1( رشح سنن أيب داود، أليب العباس أمحد بن حسن بن عي بن رسالن، )208/2(.
)2( صحيح البخاري، )182/3( ح)2688(؛ صحيح مسلم، )1085/2( ح)1463(.

)3( لسان العرب، البن منظور، )266/8(.
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وكان مــن هديــه H إذا ســافر يكــون معــه بعــض نســائه وملــا كان االختيــار يصعــب مــع أي 

امــرأة تســافر معــه؟ فعــدل H إىل االقــرتاع. 

وذكــر ابــن حجــر يف صفتهــا: "أن يكتــب األســاء يف أشــياء وخيرجهــا أجنبــي فمــن خــرج اســمه 

 .)1 استحق")

ــق  ــي طري ــزاع، فه ــة والن ــك اخلصوم ــا ف ــل هب ــة حيص ــن: "وألن القرع ــن عثيم ــيخ اب ــال الش ق

ــة فريجــع إىل مــا اصطلحــا  ــه ليــس هلــا كيفيــة رشعي ــز؛ ألن ــه جائ ــه فإن رشعــي، وأي طريــق أقــرع ب

ــه")2(.  علي

ــب  ــفر ال حيس ــا يف الس ــرج هب ــي خت ــرأة الت ــىل أن امل ــم ع ــل العل ــر أه ــق أكث ــايب: "واتف ــال اخلط ق

ــة")3(. ــا بقرع ــة إذا كان خروجه ــام الغيب ــن يف أي ــا فاهت ــاص ب ــي وال تق ــدة للبواق ــك امل ــا بتل عليه

قــال ابــن بطــال يف ســبب االقــرتاع: "ليعــدل بينهــم، وتطمئــن قلوهبــم وترتفــع الظنــة عمــن تــوىل 

قســمتهم، وال يفضــل أحــد منهــم عــىل صاحبــه إذا كان املقســوم مــن جنــس واحــد اتباًعــا للكتــاب 

والســنة")4(.

. قسمه بن نسائه وكن تسع نسوة مات عنهن H ومن عدله

وورد ســبب وهــب ُأم املؤمنــن  ســودة بنــت زمعــة يومهــا لعائشــة  مــا أخرجــه 

ــْت أن ُيَفاِرَقهــا رســوُل  أبــو داود يف ســننه وفيــه: »لقــد قالــت ســوَدُة بنــُت زْمَعــَة حــني أســنَّْت َوفِرَق

اهلل H: يــا رســوَل اهلل، يومــي لِعائشــة، َفَقبِــَل ذلــك رســوُل اهلل H منهــا، قالــت: 

نقــوُل يف ذلــك أنــزَل اهللُ تعــاىل ويف أشــباهها، أراه قــال:  ژ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    ژ ]النســاء:128 [«)5(.

)1( فتح الباري، البن حجر، )172/1(.
)2( الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، للشيخ حممد بن صالح العثيمن، )55/2(.

)3( معال السنن رشح سنن أيب داود، للخطايب، )219/3(.
)4( انظر: رشح البخاري، البن بطال، )75/8(.

)5( سنن أيب داود، )470/3( ح)2135(.
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ــا  ــول اهلل H وملعرفته ــا رس ــي رض ــا تبتغ ــة عنه ــت عائش ــا حك ــك ك ــت ذل وفعل

ــول اهلل  ــد رس ــا عن ــي مكانته ــا يبق ــازل ليومه ــة، وأن التن ــب عائش ــول اهلل H حي أن رس

.H

من فوائد احلديث: 

1.  إثبات القرعة عند تساوي احلقوق املروعة.

2. أن القسم قد يكون بالنهار كا يكون بالليل.

3. أن اهلبة قد جتري يف حقوق عرة الزوجية كا جتري يف حقوق األموال)1(.

ــن  ــة، أو يرتكه ــن أو بقرع ــدة إال برضاه ــافر بواح ــال يس ــن، ف ــفر هب ــدل يف الس ــوب الع 4. وج

 H مجيًعــا، أو يذهــب هبــن مجيًعــا)2(، وهــذا يشــكل عليــه مســألة وجــوب العــدل عــىل النبــي

ــة:  ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ــر العلــاء عــىل أن هــذه اآلي بــن أزواجــه، قــال ابــن اجلــوزي: "وأكث

 H پ  پڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ژ ]األحــزاب: 51[ نزلــت مبيحــة لرســول اهلل

ي  مصاَحبــة نســائه كيــف شــاء مــن غــري إجِيــاب الِقْســمة عليــه والتســوية بينهــّن. غــري أنــه كان يســوِّ

بينهــّن")3(.

.H عند رسول اهلل  قدر عائشة H 5. معرفة أزواج النبي

)1( ما تقدم انظر: معال السنن رشح سنن أيب داود، للخطايب، )219/3(.
)2( احللل اإلبريزية من التعليقات البازية عىل صحيح البخاري، أليب حممد عبد اهلل بن مانع الروقي، )382/2(.

)3( زاد املسري، )476/2(.
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  املطلــب الثامــن: ذكــر العالمــة التــي كان يعــرف هبــا املصطفــى رضــا عائشــة 
مــن غضبها)1(

ــِت  ــُم إَِذا ُكنْ ــاَل ِل َرُســوُل اهللَِّ H: إيِنِّ أَلَْعَل ــْت: »َق ــا، َقاَل ــْن َعاِئَشــَة َرِضَ اهللَُّ َعنَْه 8-َع

ــا إَِذا ُكنْــِت  َعنِّــي َراِضَيــًة، َوإَِذا ُكنْــِت َعــَيَّ َغْضَبــى َقاَلــْت: َفُقْلــُت: ِمــْن َأْيــَن َتْعــِرُف َذلِــَك؟ َفَقــاَل، َأمَّ

ــٍد، َوإَِذا ُكنْــِت َعــَيَّ َغْضَبــى، ُقْلــِت: الَ َوَربِّ إِْبَراِهيــَم َقاَلْت:  ــِك َتُقولـِـنَي: الَ َوَربِّ حُمَمَّ َعنِّــي َراِضَيــًة، َفإِنَّ

ُقْلــُت: َأَجــْل َواهللَِّ َيــا َرُســوَل اهللَِّ، َمــا َأْهُجــُر إاِلَّ اْســَمَك«.

التخريج: احلديث متفق عليه )2(.

الغريــب: »غضَبــى« مقصــور كســكرى؛ ألن مــا يثبــت يف مذكــره النــون، فمؤنثــه مقصــور؛ ألن 

ــرأة  ــان وام ــل غضب ــب، ورج ــن الغض ــى م ــكران)3(، وغضَب ــكرى س ــان، وس ــى غضب ــر غضب مذك

ــى)4(.  غضب

»ُقْلُت: َأَجْل« معنى »أجل« هنا: نعم )5(.

الــرشح: معرفــة الرجــل حــال أهلــه وإصــالح ذلــك مــن ســنن النبــي H ويــدل عليــه 

ــاِت  َه ــَدى ُأمَّ ــَلْت إِْح ــائِِه، َفَأْرَس ــِض نَِس ــَد َبْع ــيَّ H َكاَن ِعنْ ــٍس : »َأنَّ النَّبِ ــث َأَن حدي

َهــا َوَجَعــَل فِيَهــا  ِت الَقْصَعــَة، َفَضمَّ َبــْت بَِيِدَهــا، َفَكــَرَ امُلْؤِمنـِـنَي َمــَع َخــاِدٍم بَِقْصَعــٍة فِيَهــا َطَعــاٌم، َفَضَ

ِحيَحــَة، َوَحَبَس  ُســوَل َوالَقْصَعــَة َحتَّى َفَرُغــوا، َفَدَفــَع الَقْصَعــَة الصَّ الطََّعــاَم، َوَقــاَل: »ُكُلــوا« َوَحَبــَس الرَّ

امَلْكُســوَرَة«)6(، فكيــف أصلــح H هــذا األمــر يف وقــت حــرج مــع وجــود األضيــاف يف بيتــه 

)1( هذا التبويب بوب به ابن حبان يف صحيحه، )49/16(.
)2( صحيح البخاري، )36/7( ح)5228(؛ صحيح مسلم، )1890/4( ح)2439(.

)3( التوضيح رشح الامع الصحيح، البن امللقن، )117/25(.
)4( الصحاح، للجوهري، )194/1(.

)5( إكامل املعلم، للقاض عياض اليحصبي، )446/7(.
)6( صحيح البخاري، )136/3( ح)2481(.
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H وقليــل مــن يتخلــق بذلــك، ويتــرصف بحكمــة يف مثــل هــذا.

 H ــربه ــوه وص ــق وعف ــه الدقي ــة وملحظ ــه H لعائش ــه وحمبت ــف خلق وكي

عنهــا، وأخربهــا بتلــك العالمــة التــي يعــرف هبــا رضاهــا مــن غضبهــا، مــا أعظــم خلقــه وصدقــه 

ــِه  ــْم ألَْهلِ ُك ــْم َخرْيُ ُك ــه وصــربه عــىل أزواجــه H ، وصــدق حــن قــال: »َخرْيُ وســالمة قلب

ُكــْم ألَْهــِي« )1(. وتلــك العالمــة التــي يميــز هبــا غضبهــا هــي هجــران اســمه يف القســم كــا  َوَأَنــا َخرْيُ

ــٍد«. مَّ »اَل َوَربِّ حُمَ قالــت »اَل َوَربِّ إِْبَراِهيــَم«؛ ألهنــا يف حــال رضاهــا تقســم بـــ

وســبب غضبهــا هــي الغــرية عليــه H ، وإال فــال يوجــد ســبب غــريه؛ إذ هــو كامــل 

األخــالق وخــري النــاس ألهلــه.

قــال عيــاض: "مغاضبــة عائشــة للنبــّي - O - هــو ممــا تقــدم للغــرية التــي عفــا عنهــا 

هلــا مــن أجلهــا، وعــن النســاء يف كثــري مــن األحــكام، حتــى قــد ذهــب مالــك وغــريه مــن علــاء أهــل 

املدينــة إىل إســقاط احلــد عنهــا إذا رمــت زوجهــا بالفاحشــة عــىل جهــة الغــرية")2(.

والــر يف القســم بإبراهيــم S دون غــريه مــن األنبيــاء، ذكــره ابــن حجــر حيــث قــال: "ويف 

اختيــار عائشــة ذكــر إبراهيــم O دون غــريه مــن األنبيــاء داللــة عــىل مزيــد فطنتهــا ألن 

ــه القــرآن فلــا مل يكــن هلــا بــد مــن هجــر االســم  النبــي H أوىل النــاس بــه كــا نــصَّ علي

الريــف أبدلتــه بمــن هــو منــه بســبيل حتــى ال ختــرج عــن دائــرة التعلــق يف اجلملــة")3(.

ــا  ــواب؛ ألهن ــف يف اجل ــن اللط ــرص م ــذا احل ــي: "ه ــال الطيب ــَمَك«: ق ــُر إاِلَّ اْس ــا َأْهُج ــا »َم قوهل

أخــربت أهنــا إذا كانــت يف غايــة مــن الغضــب الــذي يســلب العاقــل اختيــاره، ال يغريهــا عــن كــال 

)1( ســنن الرتمــذي، )6/ 188(، مــن طريــق ســفيان، عــن هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه، عــن عائشــة بــه، وقــال: "هــذا حديــث حســن 
ــاء علــوم الديــن، )ص483(. وانظــر:  صحيــح". وهــو كــا قــال الرتمــذي، ووافقــه العراقــي يف املغنــي يف ختريــج أحاديــث إحي

سلســلة األحاديــث الصحيحــة رقــم )285(.
)2( إكامل املعلم بفوائد مسلم، للقاض عياض، )446/7(.

)3( فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر، )326/9(.
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املحبــة املســتغرقة ظاهرهــا وباطنهــا املمتزجــة بروحهــا، وإنــا عــربت عــن الــرتك باهلجــران؛ لتــدل هبــا 

عــىل أهنــا تتــأمل مــن هــذا الــرتك الــذي ال اختيــار هلــا فيــه، وأنشــد: 

  إين ألمنحك الصدود وإنني                      قسا إليك مع الصدود ألميل")1(.

من فوائد احلديث:

1.  الصــرب عــىل النســاء وعــىل مــا يبــدو منهــن مــن اجلفــاء واحلــرج عنــد الغــرية؛ ملــا جبلــن عليــه 

منهــا، وأهنــن ال متلكنهــا، فعفــى عــن عقوبتهــن عــىل ذلــك وعذرهــن اهلل فيــه)2(.

2. اســتقراء الرجــل حــال املــرأة مــن فعلهــا وقوهلــا فيــا يتعلــق بامليــل إليــه وعدمــه واحلكــم بــا 

تقتضيــه القرائــن يف ذلك)3(.

ــم  ــرب إبراهي ــة عائشــة -  - وقــوة ذكائهــا حيــث أقســمت ب ــة عــىل فطن ــه دالل 3. وفي

ــاء)4(. وليــس بغــريه مــن األنبي

4. وفيه ما يدل عىل ما كانا عليه من صفاء املحبة وحسن العرة)5(.

 املطلب التاسع: سباق النبي H عائشة  ومؤانستها

ـَـا َكاَنــْت َمــَع النَّبـِـيِّ H يِف َســَفٍر َقاَلــْت: َفَســاَبْقُتُه َفَســَبْقُتُه  9- َعــْن َعاِئَشــَة ، »َأنَّ

ــْبَقِة«.  ْحــَم َســاَبْقُتُه َفَســَبَقنِي َفَقــاَل: َهــِذِه بِتِْلــَك السَّ ْلــُت اللَّ ، َفَلــامَّ مَحَ َعــىَل ِرْجــَيَّ

)1( رشح املشكاة، للحسن بن عبد اهلل الطيبي، )7/ 2328(.
)2( رشح البخاري، البن بطال، )352/7(.

)3( فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن حجر، )326/9(.
)4( عمدة القاري رشح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، )210/20(.  

)5( املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم، أليب العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، )323/6(.
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التخريــج: احلديــث أخرجــه أبــو داود)1(، وابــن ماجــه،)2(، وأمحــد)3(، وإســحاق بــن راهويــة )4(، 

والنســائي)5(، وابــن حبــان)6( والدارقطنــي)7(، وأخرجــه النســائي أيضــًا، وابــن أيب شــيبة)8(، وأخرجــه 

الطــرباين)9(. 

وأخرجه النسائي أيضًا، والبيهقي)10()11(.

ْحــُم«  ْحــَم«: أي فلــا ســمنت، هــو بمعنــى يف روايــة »َأْرَهَقنِــي اللَّ ــُت اللَّ ْل غريــب احلديــث: »مَحَ

عنــد ابــن حبــان يف صحيحــه.  

رشح احلديث: هذه املسابقة ال يعلم متى حصلت ويف أي سنة كانت؟ لكن علم أهنا يف سفر. 

)1( سنن أيب داود، )223/4( ح)2578(، من طريق أيب إسحاق الفزاري عن هشاِم بن ُعروَة، عن أبيه، وعن أيب سلمَة عن عائشة.
)2( سنن ابن ماجه، )149/3( ح)1979(.

)3( مسند اإلمام أمحد بن حنبل، )313/43(، من طريق عمر أيب حفص املعيطي.
)4( مسند إسحاق بن راهويه، )289/2(، من طريق جرير.
)5( سنن النسائي الكرى، )178/8(، من طريق الفزاري.

)6( صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، ملحمد بن حبان البستي، )545/10(، من طريق سفيان بن عيينة.
ــة، عمــر املعيطــي،  )7( علــل الدارقطنــي، أليب احلســن عــي بــن عمــر، )45/15(، مــن طريــق حييــى بــن ســعيد، كلهــم؛ )ابــن عيين

جريــر، الفــزاري، وحييــى بــن ســعيد األمــوي(، عــن هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه، عــن عائشــة.
)8( ســنن النســائي الكــرى، )178/8(، ومصنــف ابــن أيب شــيبة، أليب بكــر بــن أيب شــيبة، عبــد اهلل بــن حممــد، )531/6(، كالمهــا: 

مــن طريــق أيب ُأســامة، عــن هشــام يعنــي ابــن عــروة، عــن رجــل، عــن أيب ســلمة بــن عبــد الرمحــن، عــن عائشــة.
)9( املعجم الكبري، للطرباين، )47/23(، من طريق أيب ُأسامة.

)10( ســنن النســائي الكــرى ، )178/8(؛ والســنن الكــرى، للبيهقــي، )23/20(، مــن طريــق أيب إســحاق الفــزاري، كالمهــا )أبــو 
ُأســامة، وأبــو إســحاق(، عــن هشــام بــن عــروة، عــن أيب ســلمة، عــن عائشــة بــه.

)11( واخلالصــة أن احلديــث اختلــف فيــه عــىل هشــام بــن عــروة؛ فــرواه عــىل اجلــادة: هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن عائشــة، كل 
ــن  ــن حممــد ب ــم ب ــو إســحاق إبراهي ــي، والفــزاري أب ــد الضب ــد احلمي ــن عب ــر ب ــة وعمــر املعيطــي، وجري ــن عيين مــن: )ســفيان ب
ــان يف  ــن حب ــره اب ــه وذك ــأس ب ــي ال ب ــر املعيط ــظ، وعم ــة حاف ــة ثق ــن عيين ــفيان ب ــوي(. وس ــعيد األم ــن س ــى ب ــارث، وحيي احل
الثقــات، وجريــر بــن عبــد احلميــد، ثقــة، والفــزاري ثقــة حافــظ، وكذلــك حييــى بــن ســعيد األمــوي، انظــر: تقريــب التهذيــب،                            
)ص113، 196، 395،  1055(؛ وانظــر: تعجيــل املنفعــة، )39/2(. وهــذا الطريــق رجحــه ابــن امللقــن قــال: "وينبغــي أن يكــون 
ــه ومــن أيب  ــه ســمع احلديــث مــن أبي ــو زرعــة، وحيتمــل أن ــه ال كــا قــال أب ــرواة علي ــاع عــدة مــن ال هــذا هــو الصــواب؛ الجت

ــدر املنــري، )425/9(.  ســلمة". الب
ــلة  ــاء  سلس ــج األحي ــي يف  ختري ــه العراق ــد صحح ــيخن"؛ وق ــىل رشط الش ــح ع ــند صحي ــذا س ــت: وه ــاين: "قل ــال األلب وق

ــم. ــه، )545/10(، وغريه ــان يف صحيح ــن حب ــك اب ــة )255/1(. وكذل ــث الصحيح األحادي
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ــدر)1(،  ــة كانــت يف غــزوة ب ــذي املجــاز والثاني وذكــر الغــزايل أن املســابقة األوىل كانــت بمكــة ب

ــدر")2(، وإن  ــه أصــاًل ومل تكــن عائشــة-  - معــه يف غــزوة ب ــال: "مل أجــد ل لكــن العراقــي ق

  - ــة ــب عائش ــن طل ــت م ــرة األوىل كان ــن، وامل ــت مرت ــابقة وقع ــإن املس ــا ف ــم تارخيه مل يعل

ــاء، نســبة الفعــل إىل  ــاَبْقُتُه« بإســكان القــاف وضــم الت - لقوهلــا »ســابقته« قــال ابــن رســالن: "»َفَس

ــا  ــل م ــا وفع ــة عقله ــا إىل درج ــزل معه ــابقة ن ــت املس ــا طلب ــاح، فل ــو املب ــن الله ــه م ــة؛ لكون عائش

أرادتــه")3(، وأكــدت أن املســابقة كانــت عــىل األرجــل وليــس عــىل الــدواب، وكأن يف املســابقة الثانيــة 

كان الطلــب أيضــا مــن عائشــة ، لكــن ورد يف مســند اإلمــام أمحــد وغــريه أن املســابقة كانــت 

ــى  ــا َحتَّ ــَبْقُتُه، َفَلبِْثنَ ــيُّ H َفَس ــاَبَقنِي النَّبِ ــت: »َس ــول اهلل H قال ــن رس ــب م بطل

ْحــُم َســاَبَقنِي َفَســَبَقنِي، َفَقــاَل: َهــِذِه بِتِيــِك«)4(، وأرصح منــه روايــة أيب داود الطيالــي  إَِذا َرِهَقنِــي اللَّ

ــه  ــَبْقُتُه«)5(، وهبــذا يتبــنَّ رغبت ــَباِق َفَســاَبَقنِي َفَس ــايِن َرُســوُل اهللَِّ H إىَِل السِّ يف مســنده" »َدَع

ــا.  ــه هل ــار حمبت ــة وإظه ــة عائش H يف ممازح

 من فوائد احلديث:

1. مروعية املسابقة عىل األرجل، وبن الرجال والنساء املحارم. 

2. أن مثل ذلك ال ينايف الوقار، والرف، والعلم، والفضل، وعلو السن)6(.

3. بيان حسن خلقه صلوات اهلل عليه، وتلطفه بنسائه، ليقتدى به)7(.

4. ميل النبي H وحمبته لعائشة -  - واللهو معها.

)1( إحياء علوم الدين، للغزايل، )129/3(.
)2( املغني عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار، لعبد الرحيم بن احلسن العراقي، )ص 1020(.

)3( رشح سنن أيب داود، )272/11(.
)4( مسند اإلمام أمحد، )144/40(.

)5( مسند أيب داود الطياليس، )71/3(.
)6( انظر: نيل األوطار، للشوكاين، )105/8(.

)7( رشح مشكاة املصابيح، للحسن بن عبد اهلل الطيبي، )2332/7(.
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 املطلب العارش: طلب النبّي H رفقة عائشة  عند دعوته إىل طعام

10- َعــْن َأَنــٍس، »َأنَّ َجــاًرا لَِرُســوِل اهللِ H َفاِرِســيًّا َكاَن َطيِّــَب امْلَــَرِق، َفَصنَــَع 

لَِرُســوِل اهللِ H ، ُثــمَّ َجــاَء َيْدُعــوُه، َفَقــاَل: »َوَهــِذِه؟« لَِعائَِشــَة، َفَقــاَل: اَل، َفَقــاَل َرُســوُل اهللِ 

H: »اَل«، َفَعــاَد َيْدُعــوُه، َفَقــاَل َرُســوُل اهللِ H: »َوَهــِذِه؟«، َقــاَل: اَل، َقــاَل َرُســوُل 

اهللِ H: »اَل«، ُثــمَّ َعــاَد َيْدُعــوُه، َفَقــاَل َرُســوُل اهللِ H: »َوَهــِذِه؟«، َقــاَل: َنَعــْم يِف 

ــُه«. ــا َمنِْزَل ــى َأَتَي ــاِن َحتَّ ــا َيَتَداَفَع ــِة، َفَقاَم الثَّالَِث

التخريج: احلديث أخرجه مسلم)1(.

غريب احلديث: 

»فارســيًا«: نســبة إىل فــارس وهــو بلــد ذو جيــل، واجلمــع فــرس)2(، وقــال يف التنبيــه: "ال أعرفــه، 

وال أعــرف يف الصحابــة فارســيًا إال ســلان")3(.

»اْلـــَمَرق«: املــرق مــن الطعــام: املعــروف وهــو الــذي يؤتــدم بــه، واملــاء الــذي يطبــخ بــه اللحم، 

واحدته مرقــة)4(.

الــرشح: يقــص أنــس  أن جــارًا للنبــي H فارســيًا كان ماهــرًا يف صناعــة الطعام 

وخاصــة املــرق، وهــو مــا يؤتــدم بــه، وقــد يكــون مــاء اللحــم الــذي يطبــخ فيــه كــا يف احلديــث الذي 

أمــر فيــه النبــي H أبــا ذر بقولــه: »إَِذا َطَبْخــَت َمَرًقــا َفَأْكثـِـْر َمــاَءُه، ُثــمَّ اْنُظــْر َأْهــَل َبْيــٍت ِمــْن 

ــس: »إِنَّ  ــث أن ــا يف حدي ــرق كاإلدام ك ــون امل ــُروٍف«)5(، أو يك ــا بَِمْع ــْم ِمنَْه ــَك، َفَأِصْبُه ِجرَيانِ

ــوِل  ــَع َرُس ــُت َم ــٍك: َفَذَهْب ــُن َمالِ ــُس ْب ــاَل َأَن ــُه، َق ــاٍم َصنََع ــوَل اهللَِّ H لَِطَع ــا َرُس ــا َدَع َخيَّاًط

)1( صحيح مسلم، )1609/3( ح)2037(.
)2( انظر: لسان العرب، البن منظور، )163/6(.

)3( تنبيه املعلم بمبهامت صحيح مسلم، أليب ذر سبط بن العجمي، )ص 357(.  
)4( املصدر السابق، )340/10(.

)5( صحيح مسلم، )2025/4( ح)2625(.
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ــاٌء  ــِه ُدبَّ ــا، فِي ــًزا َوَمَرًق ــوِل اهللَِّ H ُخْب َب إىَِل َرُس ــرَّ ــاِم، َفَق ــَك الطََّع اهللَِّ H إىَِل َذلِ

ــاَء  بَّ ــاَء ِمــْن َحــَواَلِ الَقْصَعــِة، َقــاَل: َفَلــْم َأَزْل ُأِحــبُّ الدُّ بَّ َوَقِديــٌد، َفَرَأْيــُت النَّبـِـيَّ H َيَتَتبَّــُع الدُّ

ِمــْن َيْوِمئِــٍذ«)1(، وكأنــه ليــس بمســلم ولكنــه جــار للنبــي H واجلميــع يعلــم حســن جــوار 

النبــي H جلريانــه، فدعــاه إىل هــذا الطعــام ولعلــه علــم أن النبــي H حيــب مثــل 

ــره  ــل مع ــن مجي ــذا م ــه، وه ــه وتصحب ــون مع ــة أن تك ــي H لعائش ــتأذن النب ــذا، واس ه

 H وكــال إحســانه ألهلــه، فلــم يــأذن هلــا الفــاريس، ولعــل تكــرار دعــوة الفــاريس لنبــي

 - -ــة ــي H عائش ــة النب ــىل حمب ــدل ع ــه ي ــك فإن ــإن كان كذل ــة، ف ــات خمتلف يف أوق

وحمبــة مرافقتهــا.  

قــال القرطبــي: "وامتنــاع الفــاريس مــن اإلذن لعائشــة -  -: أوىل مــا قيــل فيــه: إنــه إنــا 

كان صنــع مــن الطعــام مــا يكفــي النبــي H وحــده؛ للــذي رأى عليــه مــن اجلــوع، فكأنــه 

.)2( H يف ذلــك جيحــف بالنبــي H رأى: أن مشــاركة النبــي

وامتنع النبي H عن إجابته لعدم إذنه لعائشة أن ترافقه.

من فوائد احلديث: 

1. جواز تطييب األطعمة، واالعتناء هبا، وال خالف يف جواز ذلك بن األئمة.  

2. إجابة دعوة اجلار والصديق. 

3. جواز الشفاعة يف مثل هذا )كمن يذهب مع املدعو لوليمة ومل يدع فيشفع له(.  

4.  وحتريم طعام الُطَفْيلّين، ومنع أن حيمل اإلنسان غريه إذا دعي إكرامه)3(.

)1( صحيح البخاري، )61/3( ح)2092(.
)2( ما تقدم انظر: املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم، ألمحد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، )304/5(.

)3( املصدر السابق، )508/6(.
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5. ال جيوز للمدعو أن يضم إليه غريه إال بإذن، فإن مل يأذن صاحب املنزل مل جيز.

 :H ِ6. الدعــوة لغــري وليمــة العــرس ال جتــب اإلجابــة هلــا، وهلــذا قــال لــه َرُســوُل اهلل

»َوَهــِذِه؟«، َقــاَل: اَل، َقــاَل َرُســوُل اهللِ H: »اَل«.

7. دليــل عــىل أن الكريــم النفــس إذا كان معــه صاحــب لــه، أو رفيــق جالــس فإنــه ال يســتحب 

لــه أن ينفــرد عنــه بطعــام طيــب دون أن يركــه فيــه. 

ــه  ــة؛ فإن ــوة اجلاهلي ــن نخ ــرب، وم ــن الك ــا م ــول اهلل H كان بريًئ ــىل أن رس ــل ع 8. دلي

ــة)1(.  ــه يف الثالث ــن أجاب ــل مرت ــد أن رده الرج بع

9. يستحب للداعي أن يدعو خواص املدعو معه)2(.  

 يف بيت عائشة H املطلب احلادي عرش: موت النبي  

ــِه:  ُر يِف َمَرِض ــذَّ ــوُل اهللَِّ H َلَيَتَع ــْت: »إِْن َكاَن َرُس ــَة -  -، َقاَل ــْن َعاِئَش 11-   َع

ــْحِري  ــنْيَ َس ــُه اهللَُّ َب ــي، َقَبَض ــامَّ َكاَن َيْوِم ــَة، َفَل ــْوِم َعائَِش ــتِْبَطاًء لَِي ــًدا« اْس ــا َغ ــَن َأَن ــْوَم، َأْي ــا الَي ــَن َأَن »َأْي

ــي«. ــَن يِف َبْيتِ ــِري َوُدفِ َوَنْح

التخريج: احلديث متفق عليه، واللفظ ملسلم)3(.

ــب  ــاين: "أي يطل ــال الكرم ــر)4(، وق ــع والتع ــرى التمن ــري جم ــذر جي ُر«: التع ــذَّ ــب: »َلَيَتَع الغري

العــذر فيــا حياولــه مــن االنتقــال إىل بيــت عائشــة -  - ويمكــن أن يكــون بمعنــى يتعــر أي 

ة بن حممد بن هبرية، )371/5(. )1( ما تقدم انظر: اإلفصاح عن معاين الصحاح، ليحيى بن ُهَبرْيَ
)2( التحبري إليضاح معاين التيسري، ملحمد بن إساعيل الصنعاين، )664/7(.

)3( صحيح البخاري، )102/2( ح)1389(؛ صحيح مسلم، )1893/4( ح)2443(. 
)4( أعالم احلديث، للخطايب، )724/1(. 
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يتعــر عليــه مــا كان عليــه مــن الصــرب")1(.

»َسْحِري«: الرئة يف البطن)2(، و»َنْحِري«: أعىل الصدر)3(.

ــه C يف اإلعــذار فــإن اهلل حيــب العــذر إىل  الــرشح: هــدي النبــي H كــا أمــره رب

ــَر َأَجَلــُه،  عبــاده ويف الصحيــح َعــْن َأيِب ُهَرْيــَرَة، َعــِن النَّبـِـيِّ H َقــاَل: »َأْعــَذَر اهللَُّ إىَِل اْمــِرٍئ َأخَّ

َغــُه ِســتِّنَي َســنًَة«)4( فــكأن النبــي H يف قولــه: »َأْيــَن َأَنــا الَيــْوَم، َأْيــَن َأَنــا َغــًدا« فيــه  ــى َبلَّ َحتَّ

طلــب االعتــذار مــن أجــل أن يكــون عنــد عائشــة ، ونحــو هــذا قــال العينــي: أي: "يطلــب 

العــذر، فيــا حياولــه مــن االنتقــال إىل بيــت عائشــة، رض اهلل تعــاىل عنهــا")5(. 

قــال القســطالين: "أي: يســأل عــن قــدر مــا بقــي إىل يومهــا، ليهــّون عليــه بعــض مــا جيــد، ألن 

املريــض جيــد عنــد بعــض أهلــه مــا ال جيــده عنــد بعــض مــن األنــس والســكون")6(. 

ــن  ــأل ع ــا، ويس ــون عنده ــرأة يك ــوم يف أي ام ــون الي ــن تك ــة مل ــن النوب ــأل H ع فيس

 H يــوم غــد أيــن يكــون، يســتبطأ يــوم عائشــة ثــم قــدر اهلل أن يكــون يــوم وفــاة رســول اهلل

حقيقــة يف يــوم عائشــة ونوبتهــا، فــات H وهــو يف حجرهــا يف حضنهــا متــكأ عليهــا بــن 

  آخــر جســد مــس جســده الريــف كــا جــاء يف روايــة عنها  بطنهــا وذقنهــا، وكانــت

ــنْيَ  ــَع اهللَُّ َب ــِري، َوَجَ ــْحِري َوَنْح ــنْيَ َس ــي، َوَب ــي، َويِف َنْوَبتِ ــيُّ H يِف َبْيتِ َ النَّبِ ــُويفِّ ــت: »ُت قال

ــُه،  ــُه، َفَأَخْذُت ــِن بِِســَواٍك، َفَضُعــَف النَّبِــيُّ H َعنْ مْحَ ــُد الرَّ ِريِقــي َوِريِقــِه«، َقاَلــْت: »َدَخــَل َعْب

َفَمَضْغُتــُه، ُثــمَّ َســنَنُْتُه بـِـِه«)7(، ودفــن H يف حجرهتــا يف املوضــع الــذي مــات فيــه، وكان قــد 

)1( الكواكب الدراري رشح صحيح البخاري، ملحمد بن يوسف شمس الدين الكرماين، )159/7(.
)2( كتاب العني، للخليل بن أمحد الفراهيدي، )136/3(.

)3( القاموس املحيط، للفريوز آبادي، )ص 479(.
)4( صحيح البخاري، )89/8(  ح)6419(.

)5( عمدة القاري رشح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، )223/8(.
)6( إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري، للقسطالين، )476/2(.

)7( صحيح البخاري، )81/4(  ح)3100(.
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خفــي عــىل الصحابــة M أيــن يدفــن حتــى أخربهــم الصديــق أبــو بكــر  فيــا أخرجــه 

ــِه،  ــوا يِف َدْفنِ ــوُل اهللِ H اْخَتَلُف ــَض َرُس ــا ُقبِ ــْت: »مَلَّ ــَة -  - َقاَل ــْن َعاِئَش الرتمــذي َع

ــا إاِلَّ  َفَقــاَل َأُبــو َبْكــٍر: َســِمْعُت ِمــْن َرُســوِل اهللِ H َشــْيًئا َمــا َنِســيُتُه، َقــاَل: َمــا َقَبــَض اهللَُّ َنبِيًّ

ــوُه يِف َمْوِضــِع فَِراِشــِه«)1(. ــِذي ُيِــبُّ َأْن ُيْدَفــَن فِيــِه، اْدفِنُ يِف امْلَْوِضــِع الَّ

من فوائد احلديث:

1. فيه دليل عىل فضلها وشدة حبه إياها)2(.

2. فيــه التــزام النبــي H العــدل بــن نســائه حتــى مماتــه وذلــك الســتئذانه أن يكــون يف 

.)3(
 بيــت عائشــة

3. قــال العينــي: "يف قولــه: »َوُدفِــَن يِف َبْيتِــي«؛ نســبة البيــت إليهــا كــا يف قولــه تعــاىل: ژ ڃ   ڃ  

.)4(" H ــوت كانــت لرســول اهلل ڃ  ژ ]األحــزاب: 33[ . ألن البي

  نتائج البحث:
1. أن عائشة  أحب نسائه H إليه.

)1(  ســنن الرتمــذي، )327/2( ح)1018(، وقــال: "هــذا حديــث غريــب، وعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر املليكــي يضعــف مــن قبــل 
 H حفظــه، وقــد روي هــذا احلديــث مــن غــري هــذا الوجــه، فــرواه ابــن عبــاس، عــن أيب بكــر الصديــق، عــن النبــي

أيضــا".
 وروى الرتمــذي يف الشــامئل، )ص 150(؛ والنســائي يف الكــرى، )398/6(، مــن طريــق ســامل بــن عبيــد األشــجعي الصحــايب 
، عــن أيب بكــر الصديــق أنــه قيــل لــه "فأيــن يدفــن رســول اهلل H قــال: يف املــكان الــذي قبــض اهلل فيــه روحــه 
فإنــه مل يقبــض روحــه إال يف مــكان طيــب". وإســناده صحيــح. وقــال ابــن حجــر: "إســناده صحيــح لكنــه موقــوف". فتــح البــاري، 

)529/1(، وصحــح احلديــث األلبــاين يف متــرص الشــامئل املحمديــة، )ص 195(.
)2( مشكل الصحيحني، البن اجلوزي، )314/4(.

)3( انظــر: إكــامل املعلــم، للقــاض عيــاض، )451/7(. وإن كان العــدل يف القســم ال جيــب عليــه، قــال ابــن اجلــوزي: "وأكثــر العلــاء 
عــىل أن هــذه اآليــة: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ژ ]األحــزاب: 51[ نزلــت مبيحــة 
ي  ــه كان يســوِّ ــه والتســوية بينهــّن. غــري أن ــة نســائه كيــف شــاء مــن غــري إجِيــاب الِقْســمة علي لرســول اهلل H مصاَحب

بينهــّن«. زاد املســري، )476/2(.
)4( عمدة القاري رشح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، )223/8(.
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 .H 2. ظهور ذلك احلب من فعله وقوله

3. إقرار نساء النبي H بحبه عائشة ، وإقرارهن بعدله.  

4. يعذر الرجل يف ميل قلبه إىل إحدى زوجاته.

5. نزول أحد الزوجن لآلخر الذي دونه للمصلحة أو الرتفه. 

6. الترصيح بحب الزوجة.

7. مراعاة حاجة النفس البرية إىل اللهو واللعب بانضباط. 

8. التجاوز عا حيصل بسبب الغرية مامل يتعلق باحلقوق.

 .H 9. حكمة إباحة أكثر من أربع زوجات للنبي

10. بقاء املعاملة احلسنة مع الزوجة يف حيضها كا يف طهرها. 

11. االقتداء بالنبي H ومعرفة هديه ملن عدد يف الزوجات. 

12. فضل عائشة -  -، وكال عقلها.

13. فضل أمهات املؤمنن -  -، وحسن ترصفهن.

14. أن تقبيل املرأة ومسها ال ينقض الوضوء - ما مل خيرج ناقض -.

15. مراقبة ومعرفة كال من الزوجن ما يصلح أمرمها. 

16. العدل يف تعدد الزوجات.

.H 17. حمبة ما حيبه رسول اهلل

.-  - لعائشة H 18. حسن عرة النبي
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1. إحياء علوم الدين، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت: 505هـ(، دار املعرفة – بريوت.

2. االســتذكار، أليب عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن عبــد الــرب القرطبــي )ت: 463هـــ(، حتقيــق: حممد 

عــي معــوض، دار الكتــب العلمية - بــريوت، ط1، 1421هـــ –2000م.

3. إرشــاد الســاري لــرشح صحيــح البخــاري، ألمحــد بــن حممــد القســطالين، أبــو العبــاس،                                  

)ت: 923هـــ(، املطبعــة الكــربى األمرييــة - مــرص، ط7، 1323 هـــ.

4. أعــالم احلديــث )رشح صحيــح البخــاري(، أليب ســليان محــد بــن حممــد اخلطــايب )ت: 388 هـــ(، 

حتقيــق: حممــد بــن ســعد آل ســعود، جامعــة أم القــرى، ط1، 1409 هـــ - 1988 م. 

5. إِكــاَمُل امُلْعلـِـِم بَفَوائـِـِد ُمْســلِم ، لعيــاض بــن موســى، أبــو الفضــل )ت: 544هـــ(، حتقيــق: الدكتــور 

حْيَيــى إِْســَاِعيل، دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع - مــرص، ط1، 1419 هـــ 

6. اإلفصــاح عــن معــاين الصحــاح، ليحيــى بــن حممد بــن هبــرية، أبــو املظفــر، )ت: 560هـــ(، حتقيق: 

فؤاد عبــد املنعــم، دار الوطــن، 1417هـ.

7. األُم، أليب عبــد اهلل حممــد بــن إدريــس الشــافعي املطلبــي القــريش املكــي )ت: 204هـــ(، دار املعرفة 

– بــريوت.

8. األوســط يف الســنن واإلجــاع واالختــالف، أليب بكــر حممــد بــن إبراهيــم بــن املنــذر النيســابوري 

)ت: 319هـــ(، حتقيــق: صغــري أمحــد، دار طيبــة - الريــاض، ط1، 1425هـــ - 2004م.

ــد اهلــادي  ــن عب ــن حســن اب ــه اإلمــام أمحــد بمــدح أو ذم، ليوســف ب ــم في ــدم فيمــن تكل 9. بحــر ال

د احلنبــي )ت: 909هـــ(، حتقيــق: الدكتــورة روحيــة الســويفي، دار الكتــب  الصاحلــي ابــن املِــرْبَ

العلميــة – لبنــان، ط1، 1413 هـــ. 
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ــد                         ــد احلفي ــن رش ــهري باب ــد الش ــن أمح ــد ب ــد حمم ــد، أليب الولي ــة املقتص ــد وناي ــة املجته 10. بداي

– القاهــرة، 1425هـــ - 2004 م. )ت: 595هـــ(، دار احلديــث 

11. بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الرشائــع، لعــالء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاين                                             

1986م.  - 1406هـــ  ط2،  العلميــة،  الكتــب  دار  587هـــ(،  )ت: 

بيــدي  12. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، ملحّمــد بــن حمّمــد بــن عبــد الــرّزاق احلســيني، الزَّ

)ت: 1205هـــ( املحقــق: جمموعــة مــن املحققــن، دار اهلدايــة.

13. التاريــخ الكبــري، ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم البخــاري، أبــو عبــد اهلل )ت: 256هـــ(، دائرة 

املعــارف العثانيــة - حيــدر آبــاد، الدكــن، طبــع حتــت مراقبــة: حممــد عبــد املعيــد خــان. 

بابــن عســاكر                                                      املعــروف  اهلل  بــن هبــة  بــن احلســن  القاســم عــي  تاريــخ دمشــق، أليب   .14

)ت: 571هـــ(، حتقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 

م.  1995  - هـــ   1415

15. التَّحبــري إليَضــاح َمَعــاين التَّيســري، ملحمــد بــن إســاعيل الصنعــاين )ت: 1182هـــ(، حققــه وعلق 

ــة  ــد ُصْبحــي بــن َحَســن َحــاّلق أبــو مصعــب، مكتب ــه وضبــط نصــه: حمَمَّ ــه وخــرج أحاديث علي

شــد - الريــاض، ط1، 1433 هـــ - 2012 م. الرُّ

16. تعجيــل املنفعــة بزوائــد رجــال األئمــة األربعــة، أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجر العســقالين 

)ت: 852هـــ(، حتقيــق: د. إكــرام اهلل إمداد احلق، دار البشــائر - بــريوت، ط1، 1996م.

ــن،  ــن عثيم ــيخ اب ــة الش ــن، مؤسس ــح العثيم ــن صال ــد ب ــلم، ملحم ــح مس ــىل صحي ــق ع 17. التعلي

شــد - الريــاض، ط1، 1435هـــ. ــة الرُّ مكتب

18. تقريــب التهذيــب، ألمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين، حتقيــق: أبــو األشــبال صغــري أمحــد 

شــاغف الباكســتاين، دار العاصمــة.
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19. التلخيــص احلبــري، أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ(، حتقيــق: 

أبــو عاصــم حســن بــن عبــاس، مؤسســة قرطبــة - مــرص، ط1، 1416هـــ -1995م. 

20. تذيــب التهذيــب، أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ(، مطبعــة 

دائــرة املعــارف النظاميــة – اهلنــد، ط1، 1326هـــ.

21. تذيــب اللغــة، ملحمــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي، )ت: 370هـــ(، حتقيــق: حممــد عــوض 

مرعــب، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط1، 2001م.

22. التوضيــح لــرشح الامــع الصحيــح، البــن امللقــن رساج الديــن عمــر بــن عــي املــرصي، حتقيــق: 

دار الفــالح للبحــث العلمــي - دمشــق، ط1، 1429 هـ. 

ــد                           ــور حمم ــق: الدكت ــتي )ت: 354هـــ(، حتقي ــم الُبس ــو حات ــاَن، أب ــن حب ــد ب ــات، ملحم 23. الثق

ـ   - 1973م.  عبــد املعيــد خــان، دائــرة املعــارف - اهلنــد، ط1، 1393 هـ

ــم                             ــن أيب حات ــرازي اب ــس، ال ــن إدري ــد ب ــن حمم ــن ب ــد الرمح ــد عب ــل، أليب حمم ــرح والتعدي 24. ال

ــريب -  ــرتاث الع ــاء ال ــد، دار إحي ــة -اهلن ــارف العثاني ــرة املع ــس دائ ــة جمل )ت: 327هـــ(، طبع

ــريوت، ط1، 1271 هـــ - 1952م.  ب

ــد اهلل  ــن عب ــز ب ــد العزي ــاري، لعب ــح البخ ــىل صحي ــة ع ــات البازي ــن التعليق ــة م ــل اإلبريزي 25. احلل

بــن بــاز، بقلــم: أيب حممــد عبــد اهلل بــن مانــع الروقــي، دار التدمريــة للنــر والتوزيــع - اململكــة 

العربيــة الســعودية، ط1، 1428 هـــ - 2007 م.

ــة  ــة )ت: 751هـــ(، مؤسس ــم اجلوزي ــن قي ــن اب ــمس الدي ــاد، لش ــري العب ــدي خ ــاد يف ه 26. زاد املع

ــت، ط27، 1415هـــ -1994م. ــالمية - الكوي ــار اإلس ــة املن ــريوت، مكتب ــالة - ب الرس

27. سلســلة األحاديــث الصحيحــة، ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين )ت: 1420هـــ(، مكتبــة املعــارف 

للنــر والتوزيــع - الريــاض، ط1. 
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28. ســنن ابــن ماجــة، أليب عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي )ت: 273هـــ( كتــب حواشــيه: حممود 

خليــل مكتبــة أيب املعاطــي. 

ِجْســتاين )ت: 275هـــ( حتقيــق: شــَعيب األرنــؤوط،  29. ســنن أيب داود، لســليان بــن األشــعث السِّ

دار الرســالة العامليــة، ط1، 1430 هـــ - 2009 م. 

30. ســنن الرتمــذي، ملحمــد بــن عيســى الرتمــذي، )ت: 279هـــ(، حتقيــق: بشــار عــواد معــروف،                    

ــريوت، 1998 م.  ــالمي - ب ــرب اإلس دار الغ

ــد                               ــق: حمم ــي )ت: 458هـــ(، حتقي ــر البيهق ــو بك ــن، أب ــن احلس ــد ب ــرى، ألمح ــنن الك 31. الس

عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط3، 1424 هـــ - 2003 م. 

ــد                             ــق: حمم ــي )ت: 458هـــ(، حتقي ــر البيهق ــو بك ــن، أب ــن احلس ــد ب ــرى، ألمح ــنن الك 32. الس

عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط3، 1424 هـــ - 2003 م. 

ــي              ــد اهلل الطيب ــن عب ــن ب ــن احلس ــرف الدي ــمى، ل ــح املس ــكاة املصابي ــىل مش ــي ع 33. رشح الطيب

)ت: 743هـــ(، حتقيــق: عبــد احلميــد هنــداوي، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - مكــة املكرمــة ، 

ط1، 1417 هـــ - 1997 م.

34. الــرشح املمتــع عــىل زاد املســتقنع، ملحمــد بــن صالــح العثيمــن )تــت 1421هـــ(، دار                                       

هـــ.  1428  -  1422 ط1،  اجلــوزي،  ابــن 

ــن  ــن آدم ب 35. رشح ســنن النســائي املســمى "ذخــرية العقبــى يف رشح املجتبــى"، ملحمــد بــن عــي ب

ــِوي، دار املعــراج الدوليــة للنــر، ط1، 1416 هـــ - 1996 م. موســى اإلثيــويب الَولَّ

ــق:               ــف )ت: 449هـــ(، حتقي ــن خل ــي ب ــن ع ــال، أليب احلس ــن بط ــاري الب ــح البخ 36. رشح صحي

ــد، ط2، 1423هـــ  -  2003م.  ــة الرش ــم، مكتب ــن إبراهي ــارس ب ــم ي ــو متي أب

ــاج اللغــة، أليب نــرص إســاعيل بــن محــاد اجلوهــري )ت: 393هـــ(، حتقيــق: أمحــد  37. الصحــاح ت

ــ  - 1987 م.  ــريوت، ط4، 1407 هـ ــن - ب ــم للمالي ــد الغفــور عطــار، دار العل عب
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38. صحيــح ابــن خزيمــة، أليب بكــر حممــد بــن إســحاق بــن خزيمــة )ت: 311هـــ( حتقيــق: حممــد 

مصطفــى األعظمــي، املكتــب اإلســالمي - بــريوت. 

39. صحيــح البخــاري، ملحمــد بــن إســاعيل البخــاري، املحقــق: حممــد زهــري النــارص، دار طــوق 

النجــاة.

40. صحيــح ســنن أيب داود، للشــيخ حممــد نــارص الديــن األلبــاين )ت: 1420 هـــ(، مؤسســة غــراس 

للنــر والتوزيــع - الكويــت، ط1، 1423 هـــ - 2002 م.

41. صحيــح مســلم، ملســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــريي النيســابوري )ت: 261هـــ(، حتقيــق: 

حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــرتاث  - بــريوت.   

ــد                ــق: حمم ــع )ت: 230هـــ(، حتقي ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــد اهلل حمم ــرى، أليب عب ــات الك 42. الطبق

ــريوت، ط1، 1410 هـــ -1990 م.  ــة - ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق عب

ــانيد(،  ــب املس ــانيد وترتي ــب األس ــب: تقري ــود بالتقري ــب )املقص ــب يف رشح التقري ــرح التثري 43. ط

أليب الفضــل زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن احلســن العراقــي )ت: 806هـــ( أكملــه ابنــه: أمحــد 

بــن عبــد الرحيــم بــن احلســن العراقــي، الطبعــة املرصيــة القديمــة. 

44. علــل الرتمــذي الكبــري، ملحمــد بــن عيســى، أبــو عيســى )ت: 279هـــ(، رتبه عــىل كتــب اجلامع: 

ــة –  ــة العربي ــة النهض ــب، مكتب ــامل الكت ــامرائي، ع ــي الس ــق: صبح ــاض، حتقي ــب الق ــو طال أب

ــريوت، ط1، 1409هـ. ب

45. العلــل الــواردة يف األحاديــث النبويــة، أليب احلســن عــي بــن عمــر الدارقطنــي )ت: 385هـــ(، 

املحقــق: حمفــوظ الرمحــن، دار طيبــة - الريــاض، ط1، 1405 هـــ. 

46. العلــل البــن أيب حاتــم، أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد ابــن أيب حاتــم )ت: 327هـــ(، حتقيق: 

ســعد احلميــد، مطابع احلميــي، ط1، 1427 هـــ - 2006 م.
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47. عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري، أليب حممــد حممــود بــن أمحــد  احلنفــي العينــي                           

– بــريوت. )ت: 855هـــ(، دار إحيــاء الــرتاث العــريب 

48. غريــب احلديــث، أليب ُعبيــد القاســم بــن ســاّلم )ت: 224هـــ(، حتقيــق: حممــد عبــد املعيــد خان، 

مطبعــة دائــرة املعــارف العثانيــة - حيدر آبــاد، الدكــن، ط1، 1384 هـــ - 1964 م. 

49. غريــب احلديــث، أليب حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت: 276هـــ(، عبــد اهلل 

اجلبــوري، مطبعــة العــاين - بغــداد، ط1، 1397هـــ.

ــن عــي بــن حجــر العســقالين، حتقيــق: حممــد  ــح البخــاري، ألمحــد ب ــاري رشح صحي ــح الب 50. فت

فــؤاد عبــد الباقــي، دار املعرفــة - بــريوت، 1379هـــ.

ــم  ــدادي ث ــب البغ ــن رج ــد ب ــن أمح ــن ب ــد الرمح ــاري، لعب ــح البخ ــاري رشح صحي ــح الب 51. فت

ــود. ــد املقص ــود عب ــق: حمم ــي )ت: 795 هـــ( حتقي ــقي، احلنب الدمش

52. فتــح ذي الــالل واإلكــرام بــرشح بلــوغ املــرام، ملحمــد بــن صالــح العثيمــن، حتقيــق : صبحــي 

بــن حممــد رمضــان، ، املكتبــة اإلســالمية للنــر والتوزيــع، ط1، 1427 هـــ - 2006 م.

53. القامــوس املحيــط، ملجــد الديــن أبــو طاهــر حممــد بــن يعقــوب الفريوزآبــادى )ت: 817هـــ(، 

ــع – بــريوت،   ــم العرقُســويس، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر والتوزي ــإرشاف: حممــد نعي ب

لبنــان، ط8، 1426 هـــ - 2005 م.

54. كشــف املشــكل مــن حديــث الصحيحــني، جلــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن اجلــوزي 

)ت: 597هـــ( حتقيــق: عــي البــواب، دار الوطــن - الريــاض.

55. الكواكــب الــدراري يف رشح صحيــح البخــاري، ملحمــد بــن يوســف  الكرمــاين )ت: 786هـــ(، 

دار إحيــاء الــرتاث العــريب –بريوت،لبنــان، 1401هـــ - 1981م.

56. لســان العــرب، البــن منظــور، حتقيــق: عبــد اهلل عــي الكبــري، وهاشــم حممــد الشــاذيل،                                      

القاهــرة.   - املعــارف  دار 
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57. املجتبــى مــن الســنن = الســنن الصغــرى للنســائي، أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب، النســائي 

)ت: 303هـــ( حتقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتــب املطبوعــات اإلســالمية - حلب. 

58. جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لنــور الديــن عــي بــن أيب بكــر اهليثمــي، دار الفكــر – بــريوت، 

1412 هـ. 

59. املجمــوع رشح املهــذب، أليب زكريــا حميــي الديــن حييــى بــن رشف النــووي  )ت: 676هـــ(، دار 

الفكــر.

60.  املدونة، ملالك بن أنس األصبحي املدين )ت: 179هـ(، دار الكتب العلمية، ط1،  1994م.

61. املراســيل، أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بن إدريــس، الــرازي ابــن أيب حاتــم )ت: 327هـ(، 

حتقيــق: شــكر اهلل قوجاين، مؤسســة الرســالة – بــريوت، ط1، 1397هـ.

62. املســتدرك عــىل الصحيحــني،أليب عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل النيســابوري )ت: 405هـ(، 

حتقيــق: مصطفــى عبــد القــادر، دار الكتــب العلمية - بــريوت، ط1، 1411هـــ – 1990م. 

63. مســند أيب داود الطيالــيس، أليب داود ســليان بــن داود  الطيالــي البــرصى )ت: 204هـــ(، حتقيق: 

الدكتــور حممــد بــن عبد املحســن الرتكــي، دار هجــر – مــرص، ط1، 1419 هـــ - 1999 م.

ــليم  ــن س ــق: حس ــي )ت: 307هـــ(، حتقي ــى املوص ــن املُثن ــي ب ــن ع ــد ب ــىل، ألمح ــند أيب يع 64. مس

ــق، ط1، 1404هـــ - 1984م.  ــرتاث - دمش ــون لل ــد، دار املأم أس

65. مســند إســحاق بــن راهويــه، )ت: 238 هـــ(، حتقيــق: عبــد الغفــور البلــويش، مكتبــة اإليــان - 

ــة املنــورة، ط1، 1991 م.  املدين

66. مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين )ت: 241هـ(، 

حتقيــق: شــعيب األرنــاؤوط، وآخرون، مؤسســة الرســالة، ط1، 1421 هـــ - 2001 م.
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67. مســند البــزار املنشــور باســم البحــر الزخــار، أليب بكــر أمحــد بــن عمــرو  بالبــزار )ت: 292هـــ(، 

حتقيــق: حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل، مكتبــة العلــوم واحلكــم - املدينــة املنــورة. 

68. مشــارق األنــوار عــىل صحــاح اآلثــار، لعيــاض بــن موســى اليحصبــي  أبــو الفضــل                                             

الــرتاث.  ودار  العتيقــة  املكتبــة  544هـــ(،  )ت: 

ــد )ت: 235هـــ(،  ــن حمم ــد اهلل ب ــيبة عب ــن أيب ش ــر ب ــار، أليب بك ــث واآلث ــف يف األحادي 69. املصن

ــاض، ط1، 1409هـــ. ــد – الري ــة الرش ــوت، مكتب ــف احل ــال يوس ــق: ك حتقي

70. املصنــف، أليب بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام الصنعــاين )ت: 211هـــ(، حتقيــق: حبيــب الرمحــن 

األعظمــي، املجلــس العلمــي - اهلنــد، ط2، 1403هـــ. 

71. معــال الســنن، وهــو رشح ســنن أيب داود، أليب ســليان محــد بــن حممــد اخلطــايب )ت: 388هـــ(، 

املطبعــة العلميــة – حلــب، ط1، 1351 هـــ - 1932 م.

72. املعجــم األوســط، لســليان بــن أمحــد بــن أيــوب أبــو القاســم الطــرباين )ت: 360هـــ(، حتقيــق: 

طــارق بــن عــوض اهلل، وعبــد املحســن بــن إبراهيــم احلســيني، دار احلرمــن - القاهــرة. 

73. املعجــم الكبــري، لســليان بــن أمحــد بــن أيــوب، أبــو القاســم الطــرباين )ت: 360هـــ(، حتقيــق: 

محــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي، مكتبــة ابــن تيميــة – القاهــرة، ط2. 

74. معجــم مــا اســتعجم مــن أســامء البــالد واملواضــع، أليب عبيــد عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز بــن حممــد 

األندلــي )ت: 487هـ(، عــامل الكتب - بــريوت، ط3، 1403 هـ.

75. املغنــي عــن محــل األســفار يف األســفار، يف ختريــج مــا يف اإلحيــاء مــن األخبــار )مطبــوع 

ــي                                      ــن  العراق ــن احلس ــم ب ــد الرحي ــن عب ــن الدي ــل زي ــن(، أليب الفض ــوم الدي ــاء عل ــش إحي هبام

ــان، ط1، 1426 هـــ - 2005 م. ــريوت، لبن ــزم – ب ــن ح )ت: 806هـــ(، دار اب

ــم  ــن إبراهي ــر ب ــن عم ــد ب ــاس أمح ــلم، أليب العب ــاب مس ــص كت ــن تلخي ــكل م ــا أش ــم مل 76. املفه

القرطبــي )578 - 656 هـــ(، حتقيــق: حميــي الديــن ميســتو، وأمحــد الســيد، وآخــرون...، دار ابــن 
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كثــري- دمشــق، بــريوت، ط1، 1417 هـــ - 1996 م.

ــا حميــي الديــن حييــى بــن رشف النــووي  77. املنهــاج رشح صحيــح مســلم بــن احلجــاج، أليب زكري

)ت: 676هـــ(، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط2، 1392هـــ.     

ــري                      ــن األث ــزري اب ــد اجل ــن حمم ــارك ب ــعادات املب ــر، أليب الس ــث واألث ــب احلدي ــة يف غري 78. النهاي

ــة - بــريوت، 1979م.  ــة العلمي )ت: 606هـــ(، حتقيــق: طاهــر  الــزاوى، وحممــود الطناحــي، املكتب

ــن  ــام الدي ــق: عص ــي )ت: 1250هـــ(، حتقي ــوكاين اليمن ــي الش ــن ع ــد ب ــار، ملحم ــل األوط 79. ني

الصبابطــي، دار احلديــث - مــرص، ط1، 1993م.
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