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ملخص البحث
يتحــدث هــذا البحــث عــن قيمــة عظيمــة هــي قيمــة (اإلنصــاف بــن الضرائــر) أي إنصــاف
بعضهــن البعــض ،واخــرت الضرائــر؛ ألن الغــرة والتنافــس تغلــب علــى عالقتهــن فيكــون ذلــك
أدعــي التبــاع اهلــوى والتعصــب للــذات.
ومت يف هــذا البحــث تعريــف مفهومــي اإلنصــاف والضرائــر ،مث اســتعراض أمنــوذج واقعــي
يثبــت هــذه القيمــة العظيمــة وهــو إنصــاف أم املؤمنــن عائشــة لضرائرهــا مــن زوجــات النــي صلــى
هللا عليــه وســلم ،حيــث ســامهت يف نقــل مناقبهــن وفضائلهــن فكانــت منصفــة هلــن؛ فلــم تغمــط
ألحــد منهــن فضــا ،ومل تكتــم ألحــد منهــن منقبــة ،حــى وإن كانــت تغــار منهــا أشــد الغــرة ،أو
كانــت تســاميها مكانــة يف قلــب النــي صلــى هللا عليــه وســلم ،مث بيــان ثباهتــا رضــي هللا عنــه علــى
هــذه الصفــة العظيمــة حــى مــع مــن اختلفــت معهــم مــن غــر ضرائرهــا.
وقــد مت عــرض األحاديــث الدالــة علــى ذلــك حتــت مباحــث ومطالــب ،مث التعليــق عليهــا
وتوظيــف أقـوال أهــل العلــم لشــرح الشــاهد منهــا.
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Abstract
This research deals with a great value which is called
(fairness between Fellow Wives). It means the fairness
between each other. I choose Fellow Wives because jealousy
and competition overcome their relationship which is more
likely lead to follow passion and self-intolerance.
In this research, the concepts of fairness and fellow
wives were defined; then, a realistic model was presented
to prove this great value, namely, the fairness of the mother
of the believers «Aisha» to her fellow wives from the wives
of the Prophet’s (peace and blessings of Allah be upon him)
as she contributed in the transmission of their virtues and
excellences. She neither concealed any of their virtues nor
she hided their commendable characteristics, even if she was
strongly jealous of one of them or she was of the same status
in the heart of the Prophet (peace be upon him), and then
the statement of her steadfastness- may Allah be pleased with
her- on this great status even with those who differed with her
other than her fellow wives.
The hadiths in this regard had been presented in
subjects and topics; then, there were a comment on the same
and employment the opinions of the scholars to explain the
quotation of it.
Muneera Hashbal AL Qhtani
King Faisal University
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املقدمة
َّ
إن احلمــد هلل ،حنمــده ونســتعني بــه ،ونســتهديه ونســتغفره ،ونعــوذ ابهلل مــن شــرور أنفســنا
ومــن ســيئات أعمالنــا ،مــن يهــده هللا فــا مضـ َّـل لــه ،ومــن يُضلــل هللا فــا هــادي لــه ،وأشــهد أن
ال إلــه إال هللا وأن حممــدا رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم.
ّأمــا بعــد؛ فــإن اإلســام ديــن يقــوم علــى اإلنصــاف والعــدل وأعظــم اإلنصــاف هــو توحيــد
هللا ابلعبــادة ،وهــو أعظــم جمــاالت اإلنصــاف حيــث أهنــا تتعــدد وتتشــعب وأعظــم اجملــاالت الــي
البد من اإلنصاف فيها هي العالقات اإلنســانية فعزز اإلســام كل أمر يســهم يف بنائها وهنى
عــن أي أمــر قــد يســهم يف هدمهــا ومــن األمــور الــي تســهم يف بنــاء هــذه العالقــات اإلنســانية
هــو اإلنصــاف والبعــد مــن التطــرف والغلــو والتعصــب للــذات أو املــكان أو حــى للديــن.
فنحــن كمســلمني مأموريــن ابلعــدل واإلنصــاف مــع األعــداء ،فكيــف مــع مــن تربطنــا هبــم
رابطــة اإلميــان واإلســام والديــن ،وجتمعنــا هبــم أســرة واحــدة كحــال الضرائــر مــع بعضهــن فهــن
شــركاء يف بنــاء أســرة واحــدة ،وتربيــة أبنــاء جيمعهــم أب واحــد هــو الــزوج ،وحتــدث بينهــن الكثــر
مــن اخلالفــات الــي ســببها الغــرة والتنافــس علــى الــزوج ،وملــا كانــت الغــرة تعــد مرتعــا خصبــا
للتعصــب للــذات واجلــور والظلــم ،واتبــاع اهلــوى ،اخــرت لتوضيــح قيمــة اإلنصــاف العظيمــة مــع
املخالــف ،إنصــاف الضــرة لضرهتــا واختــذت إنصــاف أم املؤمنــن عائشــة رضــي هللا عنهــا ضرائرهــا
مــن نســاء النــي صلــى هللا عليــه وســلم أمنوذجــا واقعيــا يــدل علــى املوضوعيــة وعلــى اإلنصــاف
واالبتعــاد عــن اتبــاع اهلــوى والتعصــب للــذات بــل مراعــاة احلــق وتقــوى هللا يف الســر والعلــن،
وســأقوم ابســتعراض بعــض األحاديــث الدالــة علــى ذلــك.
ومــا ذلــك كلــه إال إب ـرازا وأتكيــدا ملبــدأ اإلنصــاف مــع املخالــف ألنــه ال يتبــن عظــم
إنصــاف الشــخص وعدلــه إال مــع منافســه أو خمالفــه س ـواء خالفــه يف ال ـرأي أو املذهــب أو
الفكــر أو الديــن ،ولقــد اعتمــدت يف إثبــات إنصافهــا لضرائرهــا علــى مــا صــح مــن األحاديــث
يف هــذ البــاب.
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منهج البحث:
يعتمــد البحــث علــى املنهــج االســتقرائي يف كتــب الســنة ،وقــد انتهجــت فيــه منهــج
احلديــث املوضوعــي يف حصــر األحاديــث ذات العالقــة املباشــرة مبوضــوع البحــث واختيــار
الثابــت منهــا خاصــة يف مبحــث إنصــاف أم املؤمنــن عائشــة لضرائرهــا مــن أمهــات املؤمنــن
وهــو صلــب املوضــوع ،وجعلــت األحاديــث املتعلقــة بــكل مبحــث علــى حــدة مث وظفــت أقـوال
أهــل العلــم الشــارحة واملبينــة للشــاهد مــن احلديــث.

خطة البحث:
قسمت البحث إىل مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث:
التمهيــد :فيــه شــرح معــى اإلنصــاف ،ومعــى الضرائــر ،ونبــذة موجــزة عــن فضــل أم
املؤمنــن عائشــة رضــي هللا عنهــا.
املبحث األول :أصل اإلنصاف يف الشريعة اإلسالمية.
املطلب األول :اإلنصاف يف القرآن الكرمي.
املطلب الثاين :اإلنصاف يف السنة النبوية.
املطلب الثالث :أقوال أهل العلم يف أمهية اإلنصاف.
املبحث الثاين :إنصاف أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها مع ضرائرها.
املطلب األول :إنصافها ألم املؤمنني خدجية بنت خويلد رضي هللا عنها.
املطلب الثاين :إنصافها ألم املؤمنني سودة بنت زمعة رضي هللا عنها.
املطلب الثالث :إنصافها ألم املؤمنني زينب بنت جحش رضي هللا عنها.
املطلب الرابع :إنصافها ألم املؤمنني جويرية بنت احلارث رضي هللا عنها.
املطلب اخلامس :إنصافها ألم املؤمنني ميمونة بنت احلارث رضي هللا عنها.
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املبحث الثالث :قيمة اإلنصاف يف حياة أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها.
املطلب األول :إدراكها وإمياهنا العميق هبذه القيمة العظيمة.
املطلب الثاين :مالزمة أم املؤمنني هلذا اخللق العظيم مع سائر الناس ممن خالفها.
املبحث الرابع :أثر إنصاف الضرائر بعضهن البعض على األسرة واجملتمع.
اخلامتة :وفيها أهم النتائج
وال أســتطيع القــول أين اعطيــت هــذه القيمــة العظيمــة وهــي قيمــة اإلنصــاف بــن الضرائــر
حقهــا مــن البحــث ،لكــي اجتهــدت وأرجــو مــن هللا تعــاىل األجــر والثــواب ،وأن جيعــل عملــي
صاحلــا ولوجهــه خالصــا ،وأن يعفــو عــن خطئــي وتقصــري ،فاللهــم انفعنــا مبــا علمتنــا ،وعلمنــا
مــا ينفعنــا ،وزدان علم ـاً ،وصــل وســلم علــى معلمنــا اخلــر ومنــذران مــن كل شــر رســولنا
وحبيبنــا املصطفــى وعلــى آلــه وصحبــه أمجعــن.
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تعريف اإلنصاف:

متهيد

اإلنصاف لغة:
اإلنصــاف :أنصــف ينصــف ،و أنصفــه مــن نفســه ،وانتصفــت أان منــه ،و تناصــف القــوم،
أي أنصــف بعضهــم بعض ـاً ،وأنصفــت إنصاف ـاً ،أي عاملــت ابلعــدل و القســط ،والعــدل مــن
أمســاء هللا احلســى .وقيــل أيضــا عــن اإلنصــاف :مصــدر أنصــف ينصــف ،وهــو مأخــوذ مــن
مــادة( :ن ،ص ،ف)( ،وهــى تــدل علــى معنيــن :أحدمهــا :شــطر الشــيء ،واآلخــر علــى جنــس
()١
من اخلدمة واالستعمال) .

اإلنصاف اصطالحاً:
قــال املنــاوي :اإلنصــاف :هــو العــدل يف املعاملــة أبن ال أيخــذ مــن صاحبــه مــن املنافــع إال
()٢
مــا يعطيــه ،وال ينيلــه مــن املضــار إال كمــا ينيلــه  .وأضــاف الراغــب إىل ذلــك :اإلنصــاف يف
اخلدمــة وهــو أن يعطــي صاحبــه مــا عليــه إبزاء مــا أيخــذ مــن النفــع(.)٣
وقــال أيضــا :اإلنصــاف والعــدل توأمــان نتيجتهمــا علــو اهلمــة وب ـراءة الذمــة ابكتســاب
()٤
الفضائــل وجتنــب الرذائــل .

معىن الضرائر:

ٍ
ضـ َّـرة لصاحبتهــا
ضـ َّـرةُ امل ـرأة :ام ـرأَةٌ َزوجهــا .و َّ
الرجــلُّ ،
كل واحــدة منهمــا َ
َ
الضـ َّـراتن ام ـرأات ُ
َ
ِ
ٍ
ضـّـر أو علــى
وهــن الضرائــر ،ومنــه ْ
ضـَّـرة وي()٥قــال :نكحــت فالنــة علــى ُ
اإلضـر ُار وهــو التزويــج علــى َ
ِضـ ٍـر –ابلكســر والضــم -أي علــى امـرأة كانــت قبلهــا .
ّ
ضار صاحبتها ،ويفضل قول :جارة من اجملاورة
وســبب التســمية ألن كل و()٦احدة منهما تُ ُّ
ضـَّـرة مــن املضــارة .
علــى أن يقــال َ
ٌ
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فضل أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر رضي هللا عنها:

ِ
الص ِّديق بن أيب قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن ســعد
هي عائشــة بنت أيب بكر ّ
بــن تيــم بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي ،القرشــية التيميــة ،املكيَّــة ،أم املؤمنــن ،زوجــة النــي -صلَّــى
األمــة علــى اإلطــاق ،و ُّأمهــا ُّأم رومــان بنــت عمــر بــن عامــر بــن
هللا عليــه وسـلَّم -أفقــه نســاء َّ
()٧
دمهــان بــن احلــارث بــن غنــم بــن مالــك ،بــن كنانــة .
اختارهــا هللا تعــاىل زوجــة لنبيــه فجــاء عنهــا أهنــا قالــت« :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه
()٨
وســلم :أُِريتُـ ِ
ـاث ليـ ٍ
ـك يف َسـ َـرقٍَة مــن حريــر ،فيقــول :هــذه
ـك يف املنــام ثـ َ
ـال؛ جــاءين بــك امللَـ ُ
ِ ِ ()٩
ِ
ـف عــن وج ِهـ ِ
ـك هــذا ِمــن عنــد هللاُ ،يضــه» .
ـك ،فــإذا أنــت هـ َـي ،فأقـ ُ
ـول :إن يـ ُ
امرأتــك ،فأكشـ ُ َ ْ
َ
()١٠

وهــي زوجتــه يف اجلنــة فعــن أيب وائــل  ،قــال« :ملــا َبعــث علـ ٌّـي عمـ ًـارا واحلسـ َـن إىل الكوفــة
ـار فقــال :إين ألعلَــم أهنــا زوج ـةُ نبيكــم يف الدنيــا واآلخــرة ،ولكــن هللا
ـتنفرهم خطــب عمـ ٌ
ليسـ َ
()١١
ابتالكــم لتتَّبعــوه أو َّإيهــا» .

ـوم
نــزل الوحــي اإلهلــي يف فراشــها :قالــت رضــي هللا عنهــا :كان النــاس يتَحـَّـرون هبداايهــم يـ َ
فاجتمعــن صواحــي إىل أم ســلمة ،ف ُقلــن هلــا :إن النــاس يتَحـَّـرون هبداايهــم يــوم
عائشــة ،قالــتَ :
عائشــة ،وإان نريــد اخلــر كمــا تريــده عائشـةُ ،فقــويل لرســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أيمــر النــاس
ـرد عليهــا ،فعــادت الثانيـةَ،
أن يُهــدوا لــه أينَمــا كان ،فذكـَـرت ُّأم ســلمة لــه ذلــك ،فسـ َكت فلــم يـ َّ
ـرد عليهــا ،فلمــا كانــت الثالثــة قــال« :اي َّأم ســلمة ،ال تؤذيــي يف عائشــة؛ فإنــه وهللا مــا نـَـزل
فلــم يـ َّ
()١٢
علـ َّـي الوحــي وأان يف حلــاف امـرأة منكـ َّـن غريهــا» .
ُ
يومــا:
وســلم عليهــا جربيــل عليــه الســام عليهــا فقــد قــال هلــا النــي صلــى هللا عليــه وســلم ً
ـش ،هــذا جربيــل يُقرئــك الســام» ،قالــت :وعليــه الســام ورمحــة هللا وبركاتــه ،تَــرى مــا
«اي عائـ ُ
ال أرى(.)١٣

ـديدا جياهــر بــه أمــام النــاس ،فعــن عم ـ ِرو بــن
كان صلــى هللا عليــه وســلم حيبهــا حبًّــا شـ ً
ـب إليــك؟ قــال:
ـي صلــى هللا عليــه وســلمُّ :
«أي النــاس أحـ ُّ
العــاص رضــي هللا عنــه ،أنـَّـه ســأل النـ َّ
()١٤
عائشــة ،فقــالِ :مــن الرجــال؟ قــال :أبوهــا» .
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«قلت :اي رسول
بكرا غريها ،قالت رضي هللا عنهاُ :
مل يتزوج النيب صلى هللا عليه وسلم ً
ـدت شــجرة مل يـُـؤكل منهــا ،يف أيِّهــا
ادي فيــه شــجرةٌ قــد أُكل منهــا ،ووجـ َ
ـت إذا نزلـ َ
هللا ،أرأيـ َ
ـت و ً
ـرك؟ فيقــول :إىل الــي مل يــؤكل منهــا»؛ يعــي :أن النــي صلــى هللا عليــه وســلم مل
ـت تُرتــع بعـ
كنـ َ
َ ()١٥
ـزوج بكــرا غريهــا .
يتـ َّ ً
أثــى عليهــا النــي صلــى هللا عليــه وســلم وبــن فضلهــا فعــن أيب موســى األشــعري رضــي هللا
عنــه أنــه قــال« :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلمَ :ك ُمــل مــن الرجــال كثــر ،ومل يكمــل مــن
ضــل الثَّ ِريــد
ـرمي بنــت ع
()١٦مـران ،وآســيةُ امـرأة فرعــون ،وفضــل عائشـةَ علــى النســاء ك َف ْ
النســاء إال مـ ُ
علــى ســائر الطعــام» .
َ
والفضائــل واملــكارم الــي انلتهــا أم املؤمنــن عائشــة رضــي هللا عنهــا يطــول ذكرهــا فقــد
ذكــرت غيضــا مــن فيــض فضائلهــا ألن ضــرورة البحــث دعــت لالختصــار يف ذلــك.
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د .منيرة هشبل القحطاني

املبحث األول :أصل اإلنصاف يف الشريعة اإلسالمية.

املطلب األول :اإلنصاف يف القرآن الكرمي.

ذكر لنا القرآن الكرمي صورا عظيمة يف اإلنصاف نوجزها يف اآليت:
-1قولــه تبــارك وتعــاىل﴿ :ي أَيـُّهــا الَّ ِذيــن آَمنـوا ُكونـُوا قـ َّو ِامــن ِبلْ ِقسـ ِـط شــه َداء َِِّ
ل َولَـ ْـو َعلَــى
َ َُ
َ َ
َ َ ْ َُ َ
ِ
ِ
أَنـُْف ِس ُك ْم أو الْوالِ َديْ ِن و ْالَقـْربِ
اللُ أ َْوىل بِِما فَال تـَتَّبِعُوا ا ْلَوى ان تـَْع ِدلُوا
ف
ا
ري
ق
ف
َو
أ
ا
ي
ن
غ
ن
ك
ُ
ني ان يَ ْ َ ًّ ْ َ ً َ َّ
َ
َ
َ َ
()١٧
ِ
ضوا فَ َّ
اللَ كا َن ِبا تـَْع َملُو َن َخبِرياً ﴾ .
ر
ع
ان َّ
َوا ْن تـَْل ُووا أ َْو تـُْ ُ
يف اآليــة أمــر مــن هللا تعــاىل للمؤمنــن أن تكــون الشــهادة هلل تعــاىل وأن يقولـوا احلــق ولــو
كان ضــد مصاحلهــم الشــخصية أو ضــد مــن حيبونــه مــن آابئهــم وأقرابئهــم ،وعلــى أال حياب ـوا
غنيــا لغنــاه علــى مســكني ،وال فقـرا لفقــره ومســكنته علــى غــي ،وذلــك؛ كــي ال يقعـوا يف اجلــور
والظلــم ابتباعهــم هــوى أنفســهم.
ولتأكيــد هــذا املعــى وهــو القيــام ابلقســط والشــهادة ابلعــدل ذكــر أنــه حــى ولــو كان علــى
النفــس الــي ال يعدهلــا يف احليــاة شــيء ،مث ثــى ابلوالديــن حــى ال يظــن ظــان أن الشــهادة ابحلــق
ضــد الوالديــن ختالــف برمهــا وتنــزل مــن قدرمهــا ،مث ذكــر األقربــن الذيــن هــم مظنــة احملبــة والتعصــب
ليبــن أن الشــهادة علــى غريمهــا أحــرى وأكــد.
قــال القرطــي« :إن شــهادة الولــد علــى الوالديــن ماضيــة ،وال مينــع ذلــك مــن برمهــا ،بــل مــن
()١٨
برمهــا أن يشــهد عليهمــا وخيلصهمــا مــن الباطــل» .
 -2قولــه تعــاىل﴿ :ي أَيـُّهــا الَّ ِذيــن آَمن ـوا ُكونُـوا قـ َّو ِامــن َِِّ
ل ُشـ َـه َداءَ ِبلْ ِق ْسـ ِـط َوَل َْي ِرَمنَّ ُكـ ْـم
َ َُ
َ َ
َ َ
()١٩
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اللَ َخبريٌ بَا تـَْع َملُو َن﴾ .
اللَ إ َّن َّ
ب للتـَّْق َوى َواتـَُّقوا َّ
َشنَآَ ُن قـَْوم َعلَى أَلَّ تـَْعدلُوا ْاعدلُوا ُه َو أَقـَْر ُ
قال الطربي :يعين بذلك -جل ثناؤه -اي أيها الذين آمنوا ابهلل وبرسـوله حممد صلى هللا
عليــه وســلم ،ليكــن مــن أخالقكــم وصفاتكــم القيــام هلل شــهداء ابلعــدل يف أوليائكــم وأعدائكــم،
وال جتــوروا يف أحكامكــم وأفعالكــم فتجــاوزوا مــا حــددت لكــم يف أعدائكــم؛ لعدواهتــم لكــم ،وال
تقصــروا فيمــا حــددت لكــم مــن أحكامــي وحــدودي يف أوليائكــم؛ لواليتهــم لكــم ،ولكــن انتهـوا
يف مجيعهــم إىل حــدي ،واعملـوا فيــه أبمــري(.)٢٠
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 -3إنصــاف هللا عــز وجــل اليهــودي الــذي أهتــم ابطــا ابلســرقة ،وذم مــن شــهد ضــده
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـان َوإِْثـًـا
ابطــا بقولــه عــز
احتَ َمـ َـل بـُْهتَـ ً
ـب َخطيئَـةً أ َْو إِْثـًـا ُثَّ ي ـَْـرم بِــه بَِريئًــا فـََقــد ْ
وجل﴿:وَمــن يَكْسـ ْ
َ
()٢١
ُّمبِينًــا﴾ .
ففــي إنصــاف هللا تعــاىل هلــذا اليهــودي ضــد مســلم يف وقــت كان اليهــود ينشــرون
األكاذيــب عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ويشــككون يف دعوتــه ،ويؤلبــون النــاس
وينشــرون االشــاعات ألكــر دليــل علــى أمهيــة اإلنصــاف والعــدل يف حالــة البغضــاء واحلــب ويف
حالــة الصداقــة والعــداوة.
قــال ابــن تيميــة -رمحــه هللا -قــال :فنهــى أن حيمــل املؤمنــن بغضهــم للكفــار علــى أال
يعدلـوا ،فكيــف إذا كان البغــض لفاســق أو مبتــدع متــأول مــن أهــل اإلميــان؟ فهــو أوىل أن جيــب
عليــه أال حيملــه ذلــك علــى أال يعــدل علــى مؤمــن وإن كان ظاملــا لــه(.)٢٢
وزد علــى كالم ابــن تيميــة لــو كان املخالــف يف أمــر دنيــوي أو لتنافــس دنيــوي فعــدم
إنصافــه أعظــم وأدهــى.
 -4إن القــرآن أنصــف الــدايانت الســماوية األخــرى ألنــه أمــر املســلمني ابإلميــان أبنبيائهــا
ورســلها مجيعـاً عليهــم أفضــل الصــاة وأمت التســليم قــال تعــاىل﴿ :قُولُـواْ آمنَّــا ِب ِ
لل َوَمــا أُنـ ِزَل إِلَيـْنَــا
َ ّ
ُوت موســى و ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
يســى َوَمــا
ع
ـح َ
ـوب َو ْ
اق َويـَْع ُقـ َ
َوَمــا أُن ـ ِزَل إ َل إبـَْراهيـ َـم َوإ ْسَاعيـ َـل َوإ ْسـ َ
األســبَاط َوَمــا أ(َ َ َ ُ َ )٢٣
ِ ِ ِ ِِ
ـن أَحـ ٍـد ِمنـهــم وَْنــن لَــه مســلِمو َن﴾ .
أُوتَ النَّبيُّــو َن مــن َّرّبـ ْـم الَ نـَُفـِّـر ُق ب ـَ ْ َ َ ّ ْ ُ ْ َ ُ ُ ُ ْ ُ
 -5مــع شــدة العــداوة الــي يكنهــا بنــو إسـرائيل لإلســام واملســلمني إال أن القــرآن أنصــف
مــن أحســن وأهتــدى منهــم فقــال تعــاىلِ ِ :
وســى أ َُّمـةٌ يـَْهـ ُـدو َن ِب ْلـَ ِّـق َوبِـ ِـه يـَْع ِدلُــو َن﴾
﴿ومـ ْـن ق ـَ ْـوم ُم َ
َ
()٢٤
 ،ف ُكــره بــي إسـرائيل لإلســام ،وكوُنــم أشـ َّـد النــاس عــداوة لإلســام واملســلمني ،مل مينــع مــن
إنصافهــم ومــدح مــن أهتــدى منهــم.
﴿ولَتَ ِجـ َـد َّن أَقـَْربـَُهـ ْـم
 -6ثنــاء القــرآن الكــرمي علــى مؤمــي النصــارى وبيــان مــا أعــد هللا هلــم َ
ِ
ك ِب َّ ِ ِ ِ ِ
ان َوأَنـَُّه ْم َل يَ ْستَكِْبُو َن
ين آَ َمنُوا الَّ ِذ
َم َوَّد ًة لِلَّ ِذ
ني َوُرْهبَ ً
ص َارى َذل َ
َن منـْ ُه ْم ق ّسيس َ
ين قَالُوا إِنَّ نَ َ
َ
َ
ـول ت ــرى أ َْعيـنـهــم تَِفيـ ِ
وإِ َذا َِسعـوا مــا أُنْـ ِزَل إىل َّ ِ
الـَ ِّـق يـَُقولُــو َن َربـَّنَــا
َّمـ ِع ِمـَّـا َعَرفُـوا ِمـ َـن ْ
ـض مـ َـن الد ْ
ُ
ُ َ
الر ُسـ ََ َُُ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الـَ ِّـق َونَطْ َمـ ُـع أَ ْن يُ ْد ِخلَنَــا َربـُّنَــا
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ِ
ـات َتـ ِري ِمــن َتتِهــا ْالَنـهـ ِ ِ ِ
ـك
الصالِِـ
ـن فَأَ َثبـَُهـ ُـم َّ
َمـ َـع الْ َقـ ْـوِم َّ
اللُ ِبـَـا قَالُـوا َجنَّـ ٍ ْ
ـار َخالديـ َـن ف َيهــا َو َذلـ َ
َ
ْ ْ َ َْ ُ
()٢٦()٢٥
ِِ
.
ني﴾
َجَزاءُ الْ ُم ْحســن َ

املطلب الثاين :اإلنصاف يف السنة النبوية.

ـي -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال( :ال يـُْؤِمـ ُـن
 -١عــن أنــس بــن مالــك -رضــي هللا عنــه)٢٧(-أن النـ َّ
ب ِ
لنفســه) .
أح ُدكم َّ
ب ألخيه ما ُِي ُّ
حت ُِي َّ
ـي -صلــى هللا عليــه وســلم-
 -٢عــن عبــدهللا بــن عمــرو بــن العــاص -رضــي هللا عنهمــا -عــن النـ ِ
ّ
ؤمــن ِ
ِ
ـب أ ْن يـزحــزح ع ـ ِن النَّــا ِر وي ْدخــل اجلنَّـةَِ ،
ابهلل واليــوم
قـ
(فمـ ْـن أحـ َّ َُ ْ َ َِ
ـالَ :
( )٢٨فلتَأْتــه َمنيـَّتُــه وهــو يُ ُ
ُ ََ
ِ
ِ
َّ
ِ
اآلخـر ،ولْيَــأت إىل النَّـ ِ
ـب أ ْن يُؤتَــى إليــه) .
ـاس الــذي ُيـ ُّ
ـول هللا -صلــى هللا
ـري -رضــي هللا عنــه -قــال :قــال يل رسـ ُ
 -٣حديــث يزيـ َـد بــن أســد القسـ ِّ
()٢٩
ِ
ِ
ِ
عليــه وســلم« :-أ ُِ
ـك» .
ـب ألخيــك َمــا ُتـ ُّ
ـب اجلنَّـةَ؟» ،قلــت :نعــم ،قــال« :فَأَحـ َّ
َتـ ُّ
ـب لنفسـ َ
هــذا هــو منتهــى اإلنصــاف أن حتــب ألخيــك مــا حتــب لنفســك وهــو طريقــك للجنــة وهــو
مــن متــام اإلميــان.
ِ
ـف هللا مــن نـَْف ِسـ ِـه
 -٤عــن عبــدهللا بــن مســعود -رضــي هللا عنــه -قـ
()٣٠ـال« :مــن أحــب أن يـُْنصـ َ
فليـ ِ
ـب أن يـُْؤتَــى إليــه» .
ـأت إىل النَّــاس الــذي ُِيـ ُّ
َ
 -٥عــن ثــوابن رضــي هللا عنــه عــن النــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال« :يُقبــل اجلبــار تبــارك
وتعــاىل يــوم القيامــة ،فيثــي رجلــه علــى اجلســر ،فيقــول :وعــزيت وجــايل ال جيــاوزين ظلــم ظــامل
فينصــف اخللــق بعضهــم مــن بعــض ،حــى إنــه ينصــف الشــاة اجلمــاء مــن الشــاة العضبــاء بنطحــة
()٣١
تنطحهــا» .
 -٦عــن عمــار بــن ايســرقال« :ثــاث مــن مجعهــن فقــد مجــع اإلميــان :اإلنصــاف مــن نفســك،
()٣٢
وبــذل الســام للعــامل ،واإلنفــاق مــن اإلقـْتَــار» .
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املطلب الثالث :أقوال أهل العلم يف أمهية اإلنصاف.
قــال حممــد بــن سـرين -رمحــه هللا« :-ظلــم ألخيــك أن تذكــر منــه أسـوأ مــا رأيــت وتكتــم
()٣٣
خريه» .
قــال ســفيان الثوري-رمحــه هللا« :-عنــد ذكــر الصاحلــن تنــزل الرمحــة ،ومــن مل حيفــظ مــن
أخبارهــم إال مــا بــدر مــن بعضهــم يف بعــض علــى احلســد واهلفـوات والتعصــب والشــهوات دون
()٣٤
أن يعــي بفضائلهــم حــرم التوفيــق ودخــل يف الغيبــة وحــاد عــن الطريــق» .
قــال أبــو الـزاند بــن سـراج وغــره« :إن العبــد إذا اتصــف ابإلنصــاف مل يــرك ملــواله حقــا إال
أداه ،ومل يــرك شــيئا ممــا هنــاه عنــه إال اجتنبــه ،وهــذا جيمــع أركان اإلميــان»(.)٣٥
نفســه مــكان َخصمــه؛ فإنــه
قــال ابـ ُـن حــزم -رمحـ
ـافَّ ،
«مــن أراد اإلنصـ َ
()٣٦ـه هللاَ :-
فليتوهــم َ
تعســفه» .
يلُــوح لــه وجــهُ ُّ
ِ
ـال ملنا ِز ِعــك ابلصــاع الــذي تكتــال بــه
ـاف أن تكتـ َ
وقــال ابـ ُـن القيِّــم -رحــه هللا« :-واإلنصـ(ُ)٣٧
ُ
ِ
لنفســك؛ فـ َّ
ـإن يف كل شــيء وفــاءً وتطفي ًفــا» .
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املبحث الثاين :إنصاف أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها مع ضرائرها.
الغــرة والتنافــس بــن النســاء أمــر ُجبلــت عليــه املـرأة ،وهــي بــن الضرائــر أشــد ظهــورا وأقــوى
عاطفــة ،وقــد كان يعــري زوجــات النــي صلــى هللا عليــه وســلم مــا يعــري الضرائــر مــن الغــرة
والتنافــس ،لكــن حبكــم الرتبيــة اإلميانيــة وحبكــم مــا متتعــن بــه مــن أخــاق عاليــة وزهــد يف الدنيــا
وابتغــاء مــا عنــد هللا عــز وجــل مــن األجــر العظيــم فإهنــن جاهــدن هــذه املشــاعر ومل يستســلمن
هلــا فلــم تؤثــر يف مشــاعرهن وحمبتهــن بــل كــن منصفــات لبعضهــن فلــم يغمطــن لبعــض حقــا
ومل يكتمــن لبعــض فضــا فكــن خــر مثــال للتنافــس الش ـريف وللموضوعيــة واإلنصــاف عنــد
االختــاف.
ســأعرض يف هــذا املبحــث إنصــاف أم املؤمنــن عائشــة رضــي هللا عنهــا ضرائرهــا مــن نســاء
النــي صلــى هللا عليــه وســلم ابســتعراض بعــض األحاديــث الدالــة علــى ذلــك؛ ومــا ذلــك إال إبـرازا
وأتكيــدا ملبــدأ اإلنصــاف مــع املخالــف ألنــه ال يتبــن عظــم إنصــاف الشــخص وعدلــه إال مــع
منافســه أو خمالفــه.

املطلب األول :إنصافها مع أم املؤمنني خدجية بنت خويلد رضي هللا عنها.
انلــت أم املؤمنــن خدجيــة بنــت خويلــد منزلــة عظيمــة يف اإلســام ويف نفــس زوجهــا احملــب
فقــد ذكــرت لنــا كتــب الســنة الكثــر عــن فضائلهــا ومكارمهــا وكانــت ضرهتــا أم املؤمنــن عائشــة
مــن أكثــر مــن روى هــذه الفضائــل واملناقــب.
قــد يتعجــب القــارئ مــن ذلــك فأقــول لــه نعــم لــوال ضرهتــا عائشــة رضــي هللا عنهــا جلهلنــا
الكثــر عــن فضائلهــا وجهودهــا يف بدايــة الدعــوة وعــن حــب رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم
هلــا ،فقــد تفــردت بذكــر أكثــر فضائلهــا ،بــل أن مــا نقلــه غريهــا مــن الصحابــة عــن أم املؤمنــن
خدجيــة مــن فضائــل قــد شــاركتهم يف روايتهــا إال حديثـاً واحــداً.
وقــد يــزداد العجــب عندمــا يعــرف أبهنــا مل تغــر مــن امـرأة قــط كمــا غــارت مــن خدجيــة وهــذا
مــا ذكرتــه عــن نفســها يف أكثــر مــن روايــة هلــا .فمــع هــذه الغــرة الداعيــة للتعصــب واتبــاع اهلــوى
نــرى موضوعي ـةً وانصاف ـاً منقطعــا النظــر ال يصــدران إال مــن نفـ ٍ
ـس قويـ ٍـة مؤمنـ ٍـة منصفـ ٍـة تبتغــي
مــا عنــد هللا تعــاىل.
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األحاديــث الــي وردت يف فضائــل أم املؤمنــن خدجيــة رضــي هللا عنهــا الــي تفــردت
أم املؤمنــن عائشــة رضــي هللا عنهــا بروايتهــا:
فقــد روى البخــاري يف صحيحــه ســبعة أحاديــث يف فضائــل خدجيــة رضــي هلل عنهــا روت
منهــا عائشــة رضــي هللا عنهــا أربعــة أحاديــث ،وروى مســلم يف صحيحــه عــن فضلهــا عشــرة
أحاديــث روت منهــا عائشــة رضــي هللا عنهــا ســتة أحاديــث.
ئ
احلديــث األول :عــن أم املؤمنــن عائشــة رضــي هللا عنهــا أهنــا قالــتَ :كا َن أ ََّو ُل َمــا بـُ ِـد َ
ـول َِّ
الص ِادقَـةَ ِف الن ـَّ ْـوِم فَـ َكا َن َل ي ـََـرى ُرْؤَي
بِـ ِـه َر ُسـ ُ
صلَّــى َّ
اللُ َعلَْيـ ِـه َو َس ـلَّ َم ِمـ ْـن الْ َو ْح ـ ِي الـ ُّـرْؤَي َّ
الل َ
الصبـ ِـحُ ،ثَّ حبِـ ِ ِ
إَِّل جــاء ِ
الـ َـاء فَـ َكا َن َيْلُــو بِغَــا ِر ِحــر ٍاء يـتَحنَّـ ُ ِ ِ
وُهـ َـوَ َْ
ت مثْـ َـل فـَلَـ ِـق ُّ ْ
َ ََ
ـث فيــه َ
ُّ َ
ـب إلَْيــه َْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ـكُ ،ثَّ يـَْرجـ ُـع إ َل َخدجيَ ـةَ
ـال أ ُْوَلت الْ َعـ َـدد قـَْبـ َـل أَ ْن يـَْرجـ َـع إ َل أ َْهلــه َويـَت ـَ َـزَّوُد ل َذلـ َ
التـََّعبُّـ ُـد -الليَـ َ
ٍ
ـالَ :مــا أ ََن
فـَيـَت ـََـزَّوُد لِ ِمثْلِ َهــا َحـ َّـى فَ ِجئَــهُ ْ
ـال :اق ـْ َـرأْ ،قَـ َ
ـك فـََقـ َ
الـَ ُّـق َوُهـ َـو ِف َغــا ِر ِحـ َـراء فَ َجــاءَهُ الْ َملَـ ُ
ـتَ :مــا
َخـ َذِن فـَغَطَّـ ِـي َحـ َّـى بـَلَـ َـغ ِمـ ِّـي ْ
ـال :اق ـَْـرأْ ،قَـ َ
الَ ْهـ َـد ُثَّ أ َْر َسـلَِن ،فـََقـ َ
بَِقــا ِر ٍئ .قَـ َ
ـال :قـُْلـ ُ
ـال :فَأ َ
ـت:
َخـ َذِن فـَغَطَّـ ِـي الثَّانِيَـةَ َحـ َّـى بـَلَـ َـغ ِمـ ِّـي ْ
الَ ْهـ َـد ُثَّ أ َْر َسـلَِن ،فـََقـ َ
أ ََن بَِقــا ِر ٍئ ،قَـ َ
ـال :أَق ـَْـرأْ ،فـَُق ْلـ ُ
ـال :فَأ َ
ـك
َخـ َذِن فـَغَطَّـ ِـي الثَّالِثَـةَ َحـ َّـى بـَلَـ َـغ ِمـ ِّـي ْ
الَ ْهـ َـد ُثَّ أ َْر َسـلَِن فـََقـ َ
ـال{ :اق ـَْـرأْ ِب ْسـ ِم َربِـّ َ
َمــا أ ََن بَِقــا ِر ٍئ .فَأ َ
َّ ِ َّ ِ ِ َّ ِ
الَّـ ِـذي َخلَـ َـقَ .خ ِ
نســا َن
نســا َن ِمـ ْـن َعلَـ ٍـق .اق ـَْـرأْ َوَربـُّ َ
ـك ْالَ ْكـ َـرُم .الــذي َعلـ َـم بلْ َقلَـمَ .علـ َـم ْال َ
()٣٨لَـ َـق ْال َ
مــا َل يـعلَــم}  .فـرجــع ِبــا رسـ ُ ِ
الل صلَّــى َّ ِ
ـف ب ـََـو ِاد ُرهُ َحـ َّـى َد َخـ َـل َعلَــى
اللُ َعلَْيــه َو َسـلَّ َم تـَْر ُجـ ُ
ـول َّ َ
ََ َ َ َ َ ُ
َ ْ َْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخ ِدجيَـةَ ،فـََقـ َ
ـب َعْنــهُ الـ َّـرْوعُُ ،ثَّ قَـ َ
َي َخدجيَـةُ
ـال لَدجيَـةَ :أ ْ
ـالَ :زّملُــون َزّملُــون ،فـََزَّملُــوهُ َحـ َّـى َذ َهـ َ
ـال :لََق ـ ْد خ ِشــيت علَــى نـ ْف ِســي ،قَالَــت لَــه خ ِدجي ـةَُ :ك َّل أَب ِشــر ف ــو َِّ
الل
َخبـََرَهــا ْ
الَب ـََـر ،قَـ َ
َمــا ِل َوأ ْ
ْ ُ َ َ
َ ُ َ َ
ْ ْ ََ
الرِحــم ،وتَصـ ُـد ُق ْ ِ
الل أَبـ ًـدا ،و َِّ
ِ
الل إِنـَّ َ ِ
ِ
ـب
الَديـ َ
َل ُيْ ِزيـ َ
ـك لَتَصـ ُـل َّ َ َ ْ
ـك َُّ َ َ
ـثَ ،وَْتمـ ُـل الْ ـ َك َّلَ ،وتَكْسـ ُ
الـ ِـق .فَانْطَلَ َقـ ِ ِ
ِ
ـن َعلَــى نـَوائـِ ِ
ـت بِـ ِـه
ـت بِــه َخدجيَ ـةُ َحـ َّـى أَتَـ ْ
ْ
ومَ ،وتـَْق ـ ِري الضَّْيـ َ
ـفَ ،وتُعـ ُ
ـب َْ ّ
الْ َم ْعـ ُـد َ
َ
ورقَـةَ بــن نـوفَـ ِـل بـ ِن أَسـ ِـد بـ ِن عبـ ِـد الْعـَّـزى وهــو ابــن عـ ِـم خ ِدجيـةَ أ ِ
صـَـر ِف
َخــي أَبِ َيهــا َوَكا َن ْامـَـرأً تـَنَ َّ
َ َ ْ َ َْ ْ َ ْ َْ ُ َ ُ َ ْ ُ َ ّ َ َ
ِ
ِ
ْ ِِ ِ
ِ
ب ،ويَكْتُــب ِمـ ْـن ِْ
ِ
ـب،
ال ِْنيـ ِـل بلْ َعَربيَّــة َمــا َشــاءَ َّ
ـب الْكتَـ َ
اللُ أَ ْن يَكْتُـ َ
ـاب الْ َعـَـرِ َّ َ ُ
الَاهليَّــةَ ،وَكا َن يَكْتُـ ُ
ِ
اســع ِمــن اب ـ ِن أ ِ
ِ
ِ
ـال َوَرقَـةُ بْـ ُـن
ـك قَـ َ
َخيـ َ
ـرا قَـ ْد َعمـ َـي فـََقالَـ ْ
َي َعـ ِّـم َْ ْ ْ ْ
ـت لَــهُ َخدجيَـةُ :أ ْ
َوَكا َن َشـ ْـي ًخا َكبـ ً
ـول َِّ
ِ
ـال:
اللُ َعلَْيـ ِـه َو َسـلَّ َم َخب ـََـر َمــا َرآهُ فـََقـ َ
َخب ـََـرهُ َر ُسـ ُ
صلَّــى َّ
نـَْوفَـ ٍـلَ :ي ابْـ َـن أَخــي َمــا َذا ت ـََـرى؟ فَأ ْ
الل َ
ِ
اللُ َعلَْيـ ِـه َو َسـلَّ َم َي لَيـْتَـ ِـي فِ َيهــا َج َذ ًعــا َي
صلَّــى َّ
وســى َ
لَــهُ َوَرقَـةُ َهـ َذا الن ُ
ـوس الَّــذي أُنْـ ِزَل َعلَــى ُم َ
َّامـ ُ
ـول َِّ
ِ
اللُ َعلَْيـ ِـه َو َسـلَّ َم :أ ََو مُْ ِرِجـ َّـي ُهـ ْـم،
ـال َر ُسـ ُ
ـك قَـ َ
صلَّــى َّ
ـك قـَْوُمـ َ
ـن ُيْ ِر ُجـ َ
لَيـْتَـ ِـي أَ ُكــو ُن َحيًّــا حـ َ
الل َ
76

إنصاف الضرَّ ة ضرَّ تها أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها...

د .منيرة هشبل القحطاني

ـط ِبــا ِجْئـ ِ ِ ِ ِ
ـال ورقَـةُ :نـعــمَ ،ل يْ ِ
صـ ًـرا
ت َر ُجـ ٌـل قَـ ُّ َ
ي َوإِ ْن يُ ْد ِرْكـ ِـي يـَْوُمـ َ
صـ ْـرَك نَ ْ
َ
ـك أَنْ ُ
قَـ َ َ َ(َ ْ ْ ََ )٣٩
ـت بــه إَّل عُــود َ
مـ َـؤزَّرا .
ُ ً
مل يوثــق أحــد الــدور العظيــم الــذي قامــت بــه أم املؤمنــن خدجيــة يف بدايــة الدعــوة وأهنــا
كانــت أول مــن آمــن ابلنــي صلــى هللا عليــه وســلم إال أم املؤمنــن عائشــة رضــي هللا عنهــا يف
حديــث بــدء الوحــي ذلــك احلديــث الــذي وثــق الكلمــات اخلالــدة الــي قالتهــا للنــي صلــى هللا
عليهــا وســلم لتشــد مــن أزره ومــا فعلتــه لتثبــت ف ـؤاده.
يقــول اإلمــام الزهــري –أحــد رواة هــذا احلديــث« :-كانــت خدجيــة -رضــي هللا عنهــا-
()٤٠
أول مــن آمــن برســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم» .
كذلــك بينــت رضــي هللا عنهــا أن النــي صلــى هللا عليــه وســلم عنــد خوفــه وهلعــه مل يلجــأ
لقريــب وال لصديــق مــن عــم أو ابــن عــم ،بــل ذهــب لزوجــه احلنونــة الرشــيدة الســديدة ملــا عرفــه
عنهــا مــن شــفقة وحــب وألنــه عــرف أن هــذا األمــر اخلــارق لــن يصدقــه منــه إال حمــب صــادق
احلــب مؤمنــا بــه وبصدقــه وكمــال عقلــه وكان مــا توقعــه ،فقــد ذكــرت أم املؤمنــن عائشــة رضــي
ِ ِ
ـب َعْنــهُ الـ َّـرْوعُ» مث ذكــرت
هللا عنهــا ســرعة جتاوهبــا لــه بقوهلــا« :قــالَ :زّملُــون ،فـََزَّملُــوهُ َحـ َّـى َذ َهـ َ
صربهــا و حتملهــا وبقاءهــا جبانبــه حــى ذهــب عنــه الــورع.
مث ذكــرت ثقــة النــي صلــى هللا عليــه وســلم أبنــه أخربهــا اخلــر كامــا ،مث نقــل خوفــه مــن
هــذا األمــر علــى نفســه هلــا ،وكيــف طيبــت نفســه بكلمــات خلدهــا التاريــخ ازالــت هبــا خوفــه
واذهبــت هبــا مهــه ،مث كيــف حتملــت مشــقة الذهــاب بــه إىل مــن قــد يســاعدها يف تثبيــت فـؤاده
وشــرح هــذا األمــر اخلــارق لــه.
فــأي إنصــاف أعظــم مــن أن تســطر ضــرةٌ حديثــا يتناقلــه النــاس يف فضــل ضرهتــا؛ بــل تكــرر
امسهــا مـرارا وتكـرارا يف ثنــااي حديثهــا ،فقــد جــاء اســم (خدجيــة) علــى لســان أم املؤمنــن عائشــة
رضــي هللا عنهــا يف هــذا احلديــث مثــان مـرات ،وحنــن نعلــم أن املنافــس أو املخالــف ال يتحمــل
ذكــر اســم مــن ينافســه وهــذا إن دل فإنــه يــدل علــى مــا تكنــه أم املؤمنــن عائشــة ألم املؤمنــن
خدجيــة رضــي هللا عنهمــا مــن حــب وتقديــر واعـراف ابلفضــل وتعظيــم لدورهــا العظيــم يف بدايــة
الدعــوة وتثبيــت فـؤاد النــي صلــى هللا عليــه وســلم.
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ٍِ
ـت
«اســتَأْ َذنَ ْ
ـت ُخ َويْلــد أ ْ
ُخـ ُ
ت َهالَـةُ بِْنـ ُ
احلديــث الثــاين :عــن عائشــة رضــي هللا عنهــاْ :
ِ
ِ
ِ
ـول َِّ
ِ
خ ِدجي ـةَ َعلَــى رسـ ِ
ـال
ـك فـََقـ َ
صلَّــى َّ
اللُ َعلَْيـ ِـه َو َس ـلَّ َم فـََعـ َـر َ
اســتْئ َذا َن َخدجيَـةَ فَـ ْـارَت َح ل َذلـ َ
َ َ
ف ْ
الل َ
َُ
ٍ
ِ
ـش َحــر ِاء ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الشـ ْدقـَْيِ
ٍ
ِ
ٍ
ـت ُخ َويْلــد فَغـ ْـر ُ
ت فـَُق ْلـ ُ
اللَّ ُهـ َّـم َهالَـةُ بْنـ ُ
()٤١ـر مـ ْـن َع ُجــوز مـ ْـن َع َجائـز قـَُريْـ ْ َ
ـت َوَمــا تَ ْذ ُكـُ
اللُ َخي ـْ ًـرا ِمنـَْهــا» .
ـك َّ
َّه ـ ِر فَأَبْ َدلَـ َ
َهلَ َكـ ْ
ـت ِف الد ْ
ِِ
ـك» أي هــش جمليئهــا ،وســر هبــا لتذكــره هبــا خدجيــة
قــال النــووي :قولــه «فَـ ْـارَت َح ل َذلـ َ
وأايمهــا .ويف هــذا كلــه دليــل حلســن العهــد ،وحفــظ الــود ،ورعايــة حرمــة الصاحــب والعشــر يف
حياتــه ووفاتــه ،وإك ـرام أهــل ذلــك الصاحــب(.)٤٢
ـش َحــر ِاء ِ
الش ـ ْدقـَْ ِ
«ع ُجــوٍز ِمـ ْـن َع َجائِـ ِز قـَُريْـ ٍ
ي» معنــاه عجــوز كبــرة جــدا حــى أن
ّ
ْ
قولــه َ
َ
()٤٣
أســناهنا قــد ســقطت مــن الكــر فلــم يبــق يف شــدقها إال محــار لثتهــا .
وهــذه منقبــة عظيمــة ألم املؤمنــن خدجيــة بنــت خويلــد ســطرهتا لنــا أم املؤمنــن عائشــة
رضــي هللا عنهمــا أن النــي صلــى هللا عليــه وســلم كان يـراتح لســماع صــوت مــن يشــبه صوهتــا
وذلــك ملــا هلــا يف قلبــه مــن احملبــة واحلنــن.
احلديــث الثالــث :عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــت« :مــا ِغــرت( )٤٤علَــى أَحـ ٍـد ِمــن نِسـ ِ
ـاء
َ ُْ َ َ ْ َ
ِ
الل علَيــهِ
ِ
ِ
ـي صلَّــى َّ ِ
ت َعلَــى َخدجيَـةَ َوَمــا َرأَيـْتـَُهــا َولَكـ ْـن َكا َن النَّـِ ُّ
اللُ َعلَْيــه َو َسـلَّ َم َمــا غـ ْـر ُ
صلَّــى َُّ َ ْ
ـي(َ)٤٥
النَّـِ ِّ َ
ِ
ص َدائِـ ِـق َخ ِدجيَـةَ فـَُرَّبـَـا
َو َسـلَّ َم يُكْثِـُـر ِذ ْكَرَهــا َوُرَّبـَـا َذبـَ َـح َّ
الشــا َة ُثَّ يـَُقطّعُ َهــا أ َْع َ
ضــاءً ُثَّ يـَبـَْعثـَُهــا ِف َ
ـت لَــهُ َكأَنـَّـهُ َلْ يَ ُكـ ْـن ِف ُّ
ـت َوَكا َن ِل ِمنـَْهــا
الدنـْيَــا ْامـ َـرأَةٌ إَِّل َخ ِدجيَـةُ فـَيـَُقـ ُ
ـت َوَكانـَ ْ
ـول :إِنـََّهــا َكانَـ ْ
قـُْلـ ُ
ولَ ٌد»(.)٤٦
َ
قــال ابــن حجــر :يف هــذه األحاديــث املتقدمــة ثبــوت الغــرة وأنــه غــر مســتنكر وقوعهــا
مــن فاضــات النســاء فضـاً عمــن دوهنــن ،وأن عائشــة كانــت تغــار مــن نســاء النــي صلــى هللا
عليــه وســلم لكــن كانــت تغــار مــن خدجيــة أكثــر ،وقــد بينــت ذلــك وأنــه لكثــرة ذكــر النــي صلــى
هللا عليــه وســلم إايهــا ...وأصــل َغي ـَْـرِة املـرأة مــن ختيــل حمبــة غريهــا أكثــر منهــا ،وكثــرة الذكــر تــدل
()٤٧
علــى كثــرة احملبــة .
وســبب غــرة أم املؤمنــن عائشــة رضــي هللا عنهــا منهــا؛ هــي شــعورها ابســتمرار حــب النــي
صلــى هللا عليــه وســلم خلدجيــة رضــي هللا عنهــا حــى بعــد مماهتــا ،فإنــه ال يــرك فرصــة إال ويذكرهــا
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ويثــي عليهــا ويتعاهــد صوحيباهتــا ابهلديــة بــل يبــش ويفــرح بــكل مــن يذكــره هبــا ،فــدار يف خلدهــا
وهــي احملبوبــة واألثــرة عنــد زوجهــا إن زوجهــا حيــب زوجتــه خدجيــة أكثــر منهــا وأهنــا عجــزت
حببهــا لــه أن تنســيه ذلــك احلــب.
لكــن اتضــح هلــا أن حــب النــي صلــى هللا عليــه وســلم خلدجيــة وحســن عهــده هبــا كانــت
لــه أســبابه القويــة فقــد آمنــت بــه عنــد تكذيــب أقــرب النــاس بــه وآزرتــه مباهلــا عندمــا ختلــى عنــه
الناس وحتملت املشــقة واألذى يف ســبيل دعوته وأهنا أم أوالده وزوجته احلنونة العطوف احملبة.
فآمنــت واعرتفــت أم املؤمنــن عائشــة بفضــل أم املؤمنــن خدجيــة رضــي هللا عنهمــا
واســتحقاقها هلــذا احلــب وهــذا الوفــاء بروايتهــا هلــذه األحاديــث فنقلــت لنــا حــب النــي صلــى
هللا عليــه وســلم ألم املؤمنــن خدجيــة رضــي هللا عنهــا ففــي روايتهــا هلــذه األحاديــث إقـرار منهــا
بفضلهــا.
احلديــث الرابــع :عــن أم املؤمنــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــت« :مــا غــرت علــى نســاء
النــي صلــى هللا عليــه وســلم إال علــى خدجيــة وإين مل أدركهــا قالــت :وكان رســول هللا صلــى هللا
عليــه وســلم إذا ذبــح الشــاة فيقــول :أرســلوا هبــا إىل أصدقــاء خدجيــة ،قالــت :فَأَ ْغ
ضبـْتُــهُ يوم ـاً
(َ )٤٨
ـت حبـَّهــا» .
فقلــت :خدجيــة فقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم :إِِّن قَـ ْد ُرِزقْـ ُ ُ َ
ـت ُحبـََّهــا» فيــه إشــارة إىل أن حبهــا فضيلــة
وقــول()٤٩النــي صلــى هللا عليــه وســلم «إِِّن قَـ ْد ُرِزقْـ ُ
حصلــت  .يراجــع قــول النــووي
وقال ابن العريب عند ذكر فضائلها« :كان النيب صلى هللا عليه وســلم قد انتفع خبدجية
برأيهــا وماهلــا ونصرهــا؛ فرعاهــا حيــة وميتــة ،برهــا موجــودة ومعدومــة ،وأتــى بعــد موهتــا مــا يعلــم
()٥٠
أن يســرها لــو كان يف حياهتــا» .
واألحاديــث الســابقة والــي تليهــا تشــرح األســباب الــي اســتحقت هبــا أم املؤمنــن خدجيــة
رضــي هلل عنهــا هــذا الفضيلــة وهــي حــب نبيهــا وزوجهــا صلــى هللا عليــه وســلم هلــا.
ِ
اللُ َعلَْيـ ِـه
ت لِلنَّـِ ِ
صلَّــى َّ
«مــا غـ ْـر ُ
ـي َ
احلديــث اخلامــس :عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــتَ :
ّ
()٥١
ٍ ِ ِ ِِ ِ
ـط» .
ت َعلَــى َخ ِدجيَـةَ لِ َكث ـْـرِة ِذ ْكـ ِرِه إِ َّي َهــا َوَمــا َرأَيـْتـَُهــا قَـ ُّ
َو َسـلَّ َم َعلَــى ْامـَـرأَة مـ ْـن ن َســائه َمــا غـ ْـر ُ
َ
()٥٢

قــال ابــن حجــر :قــال القرطــي :ومرادهــا ابلذكــر هلــا مدحهــا والثنــاء عليهــا  .مث عقــب
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عليــه احلافــظ ابــن حجــر :أنــه وقــع يف روايــة النســائي «مــن كثــرة ذكــره إايهــا وثنائــه عليهــا»
فعطــف الثنــاء علــى الذكــر مــن عطــف اخلــاص علــى العــام وهــو يقتضــي محــل احلديــث علــى
()٥٣
أعــم ممــا قالــه القرطــي .
اللُ َعلَْيـ ِـه
احلديــث الســادس :عــن عائشـ
صلَّــى َّ
()٥٤ـة رضــي هللا عنهــا قالــتَ « :لْ يـَت ـََـزَّو ْج النَّـِ ُّ
ـي َ
ِ
ـت» .
َو َسـلَّ َم َعلَــى َخدجيَـةَ َحـ َّـى َماتَـ ْ

قــال احلافــظ ابــن حجــر« :وهــذا ممــا ال اختــاف فيــه بــن أهــل العلــم ابألخبــار ،وفيــه
دليــل علــى عظــم قدرهــا عنــده وعلــى مزيــد فضلهــا ألهنــا أغنتــه عــن غريهــا واختصــت بــه بقــدر
مــا اشــرك فيــه غريهــا مرتــن ،ألنــه صلــى هللا عليــه وســلم عــاش بعــد أن تزوجهــا مثانيــة وثالثــن
عامـاً ،انفــردت خدجيــة منهــا خبمســة وعشـرين عامـاً وهــي حنــو الثلثــن مــن اجملمــوع ،ومــع طــول
املــدة فصــان قلبهــا فيهــا مــن الغــرة ومــن نكــد الضرائــر الــذي رمبــا حصــل لــه هــو منــه مــا يشــوش
عليــه بذلــك .وهــي فضيلــة مل يشــاركها فيهــا غريهــا»(.)٥٥
احلديــث الســابع :عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــت« :كان النــي صلــى هللا عليــه وســلم
إِ َذا ذَ َكــر خ ِدجيـةَ أَث ــى علَيـهــا فَأَحســن الثـَّنَــاء قَالَـ ِ
َ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ َ َ ْ
ـت فَغـ ْـر ُ
ت يـَْومـاً فـَُق ْلـ ُ
ـت َمــا أَ ْكث ـََـر َمــا تَ ْذ ُك ُرَهــا َحْـَـراءَ
ِ
اللُ َعـ َّـز َو َجـ َّـل َخـ ْـراً منـَْهــا قَـ ْد
اللُ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ِبـَـا َخـ ْـراً ِمنـَْهــا قَـ َ
ـال َمــا أَبْ َدلَـ ِـي َّ
ـك َّ
ِّ
الشـ ْد ِق قَـ ْد أَبْ َدلَـ َ
ص َّدقـْتـ ِـي إِ ْذ َك َّذبـ ِـي النَّــاس وو ِ ِ ِ
آمنَـ ْ ِ
ـاس َوَرَزقَـ ِـي
َ
ـاس َو َ َ
َ(َ َ َ ُ )٥٦
اسـْت ِن بَالـَـا إ ْذ َحَرَمـ ِـي النَّـ ُ
ـت ِب إ ْذ َك َفـَـر ِب النَّـ ُ
اللُ َعـَّـز َو َجـ َّـل َولَ َد َهــا إِ ْذ َحَرَمـ ِـي أ َْوَل َد النِّ َســاء» .
َّ
الغــرة بــن األزواج أمــر ممــدوح يــدل علــى احملبــة واالهتمــام وكالمهــا معــذور يف غريتــه علــى
اآلخــر عنــد وجــود املثــر فالغــرة احملمــودة هــي أنفــة ومحيــة تعــري الزوجــة عندمــا تشــاهد مــا يثــر
غريهتــا علــى زوجهــا منشــأها حــب الــزوج ،وهلــا وقــع مجيــل يف نفــس الــزوج ألهنــا تــدل علــى حمبــة
زوجتــه لــه وأهنــا هتتــم ألمــره.
لكــن الغــرة املكروهــة هــي الــي تــؤدي إىل املكائــد وإىل اجلــور والظلــم واالنتقــاص وكتــم
الفضائــل وإىل البغــض والعــداوة وهــذه منشــؤها حــب الــذات وحــب التملــك واألاننيــة ،وهلــا وقــع
ســيئ يف نفــس الــزوج.
فعنــد قراءتنــا لألحاديــث الســابقة قــد تســتوقفنا غــرة عائشــة مــن خدجيــة رضــي هللا عنهمــا
بدايــة األمــر .لكــن لــو أتملناهــا بعــن املبصــر واملنصــف لــن نتوقــف عنــد غريهتــا -ألن هــذا أمــر
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طبيعــي ُجبلــت عليــه النســاء ال يقــدح فيهــن -لكــن ســنتوقف عنــد انصافهــا العظيــم لضــرة مل تغــر
علــى النــي صلــى هللا عليــه وســلم مــن ضرائرهــا مثــل مــا غــارت منهــا.
حيــث اعرتفــت بغريهتــا ومــا حصــل منهــا مــن كالم يف حــق ضرهتــا وكيــف غضــب النــي
صلــى هللا عليــه وســلم وامتعــض مــن كالمهــا فقــال كلمتــه اخلالــدة يف حــق أم املؤمنــن خدجيــة
ذاك ـرا فضائلهــا وكل فضيلــة أعظــم مــن األخــرى.
فغريهتــا الــي محلتهــا علــى هــذا القــول مل حتملهــا علــى كتــم مــا مسعتــه مــن فضائــل أم املؤمنــن
خدجيــة ألهنــا تعــرف أهنــا معــذورة يف غريهتــا علــى زوجهــا مــن أن حيــب غريهــا الســيما وهــي
احلبيبــة ،لكنهــا تعــرف أهنــا غــر معــذورة لــو غمطــت ألم املؤمنــن خدجيــة فضلهــا وكتمــت مــا
قيــل يف حقهــا؛ وخاصــة بعــد مــا صــدر منهــا مــن كالم.
نعــم أم املؤمنــن عائشــة ضعفــت واستســلمت لغريهتــا ومشــاعرها كزوجــة حمبــة حمبوبــة
فقالــت مــا قالــت ،لكــن هــذا االستســام مل يــدم إال حلظــات وزال ،وبقــي اإلميــان ومــا تربــت
عليــه مــن أخــاق عاليــة فظهــر خلــق اإلنصــاف جليــا يف حديثهــا عــن ضرهتــا.
إهنــا األنفــس القويــة الــي تظهــر احلــق وتشــهد بــه ولــو كان ظهــوره قــد يشــكل نقــدا هلــا عنــد
الذيــن يقفــون عنــد ظواهــر النصــوص دون الغــوص يف بواطنهــا ومعرفــة مغزاهــا والقيمــة احلقيقيــة
الكامنــة فيهــا.
ففــي روايتهــا هلــذه األحاديــث وتفصيلهــا لثنــاء النــي صلــى هللا عليــه وســلم علــى خدجيــة
رضــي هللا عنهــا أكــر دليــل علــى انصافهــا.
َن أ ََب الْ َعـ ِ
احلديــث الثامــن :عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــت« :أ َّ
الربِي ـ ِع َكا َن
ـاص بْـ َـن َّ
فِيمــن شـ ِه َد بـ ْدرا مــع الْم ْشـ ِركِني ،فَأَســره عبـ ُـد َِّ
ِ
ـث
صــا ِر ُّ
ي ،فـَلَ َّمــا بـََعـ َ
َ ْ َ َ ً َ َ ُ َ َ َُ َْ
الل بْـ ُـن ُجب ـَِْـر بْـ ِن النـُّْع َمــان األَنْ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َخــوهُ َع ْمـ ُـرو بْـ ُـن َّ
الربي ـ ِع َوبـََعثَـ ْ
ُسـ َـار ُاه ْم ،قُـ ّد َم ِف فـ َـداء أَِب الْ َعــاص أ ُ
ـت َم َعــهُ
أ َْهـ ُـل َم َّك ـةَ ِف فـ َـداء أ َ
ِ ِ
الل ،وِهــي يـومئِـ ٍـذ ِبَ َّكـةَ ،بِِقــاد ٍة َلــا َكانـَـت ِلَ ِدجيـةَ بِْنـ ِ
ـت ُخ َويْلِـ ٍـد ِمـ ْـن َجـ ْـزِع
ـب بِْنـ
ْ
(ُ )٥٧
َ َ
َ
ـت َر ُســول َّ َ َ َْ َ
َزيـْنَـ ُ
ظََفــا ٍر  ،وظََفــار جبــل ِبلْيمـ ِن ،وَكانـَـت خ ِدجيـةُ بِْنــت خويلِـ ٍـد أَدخلَتـهــا بِتِْلـ ِ
ـاد ِة َعلَــى أَِب
َ
ـك الْقـ َ
َ ٌ َ َ ٌ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ ْ َ َْ
ـول َِّ
ِ
ـاص بـ ِن َّ ِ
ِ
الل
ـ
س
ر
َى
أ
ر
ـا
ـ
م
ل
ـ
ف
،
ـاص
ـت ِبـَـا ِف فِـ َـداءَ َزْوِج َهــا أَِب الْ َعـ
ََ َّ َ َ ُ ُ
ـن ب ـَ َـى بـَـا ،فـَبـََعثَـ ْ
الربِيـ ِع حـ َ
الْ َعـ ِ ْ
ِ
صلَّى َّ ِ
ال :إِ ْن َرأَيـْتُ ْم أَ ْن
الدةَ َعَرفـََها َوَر َّق َلَاَ ،وذَ َكَر َخ ِدجيَةَ َوتـََر َّح َم َعلَيـَْهاَ ،وقَ َ
اللُ َعلَْيه َو َسـلَّ َم الْق َ
َ
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ِ
ـول َِّ
ِ
الل ،فَأَطْلَ ُقـوا أ ََب الْ َعـ ِ
ـاص
اع َهــا فـََع ْلتُـ ْـم ،قَالُـوا :نـََعـ ْـم َي َر ُسـ َ
ـرَهاَ ،وت ـَُـرُّدوا إِلَيـَْهــا َمتَ َ
تُطْل ُقـوا َلـَـا أَسـ َ
الربِيـ ِع ،ورُّدوا علَــى زيـنـ ِ
اللُ َعلَْيـ ِـه َو َسـلَّ َم َعلَــى أَِب الْ َعـ ِ
ـاص أَ ْن
َخـ
صلَّــى َّ
(َ)٥٨ذ النَّـِ ُّ
ـب ق َ
الدتـََهــاَ ،وأ َ
ـي َ
بْـ َـن َّ َ ُ َ َ َْ َ
ِ
ِ
ـك فـََف َعـ َـل» .
ُيَلّـ َـي َسـبِيلَ َها إِلَْيـ ِـه ،فـََو َعـ َـدهُ َذلـ َ
مــا زالــت أم املؤمنــن عائشــة رضــي هللا عنهــا ماضيــة يف تســطري وفــاء النــي صلــى هللا عليــه
وســلم وحبــه ألم املؤمنــن خدجيــة رضــي هللا عنهــا فتحكــي كيــف عــرف قالدهتــا ،وهــذه املعرفــة
لقالدهتــا دليــل علــى حمبتــه هلــا وارت ـواء عينــه مــن النظــر إليهــا فعــرف قالدهتــا ،ورق وبكــى عنــد
رؤيتهــا فقــد تذكــر األايم اخلـوايل مــع حبيبتــه ،ممــا محلــه علــى الرتحــم عليهــا و مل هتــن عليــه هــذه
القــادة أن تذهــب لغريــب ال يقــدر قيمتهــا املعنويــة كمــا هــي يف نفســه ويف نفــس ابنتــه زينــب
فقــال« :إن رأيتــم أن تطلقـوا هلــا أســرها وتــردوا إليهــا متاعهــا فعلتــم».
ت َع ُجـ ٌ ِ ِ
ـي صلــى
«جــاءَ ْ
احلديــث التاســع :عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــتَ :
ـوز إ َل ِالنَّـ ِّ
ـول َِّ
ـت:
ـالَ :لـَـا َر ُسـ ُ
هللا عليــه وســلم َوُهـ َـو ِعْنـ ِـدي ،فـََقـ َ
الل صلــى هللا عليــه وســلمَ :مـ ْـن أَنْــت؟ ،قَالَـ ْ
()٥٩
ِ
ِ
ـف ُكنـْتُـ ْـم
َّامـةُ الْ ُمَزنِيَّـةُ  ،فـََقـ َ
ـف َحالُ ُكـ ْـم؟ َكْيـ َ
ـف أَنـْتُـ ْـم؟ َكْيـ َ
ـال :بَـ ْـل أَنْــت َح َّســانَةُ الْ ُمَزنيَّـةَُ ،كْيـ َ
أ ََن َجث َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الل ،تـُْقبِـ ُـل
ـتَ :ي ر ُسـ َ
ـت َوأ ُّمــي َي ر ُسـ َ
ـول َّ
ـول َّ
بـَْعـ َـد َن؟ ،قَالَـ ْ
الل ،فـَلَ َّمــا َخر َجـ ْ
ـت :بَـ ٍْـر ِبَِب أَنْـ َ
ـت قـُْلـ ُ
ـال َ:إِنـَّهــا َكانَــت َتْتِينــا َزمــن خ ِدجي ـةَ ،وإَِ َّن حســن الْعهــدِ
َعلَــى َهـ ِـذ ِه الْ َع ُجــوِز َه ـ َذا ِْ
القـْبَـ َ
ْ َ ََ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ
ـال؟ فـََقـ َ َ
الميـَ ِ
ـان»(.)٦٠
ِمــن ِْ
َ
وممــا ســبق ذكــره تبــن لنــا تفــرد أم املؤمنــن عائشــة رضــي هللا عنهــا بذكــر الكثــر مــن فضائــل
أم املؤمنــن خدجيــة رضــي هللا عنهــا؛ ومــن هــذه الفضائــل:
أن خدجيــة أول مــن آمنــت ابهلل ورس ـوله ،وأول مــن صــدَّق حممــد صلــى هللا عليــه وس ـلَّم
فيمــا جــاء بــه عــن ربــه.
أهنا آزرته مباهلا ودعائها.
حتملت معه األذى ،والتكذيب ،والتضييق ،والتنكيل.
َّ

تصبه ،وختفف عنه ،وتواسيه ،وتثبِّته.
أهنا كانت ِّ
أنه كان يبش لسماع صوت من يذكرها به.
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أنه كان يذبح الذبيحة ويقسمها بني صوحيباهتا ومعارفها.
أنه كان يكثر من ذكرها بدرجة كبرية مل حيتملها قلب عائشة رضي هللا عنها.
أنه كان يثين عليها دائما ويعدد فضائلها.
أنه مل يتزوج عليها يف حياهتا صيانة لقلبها من الكدر.
أنه مل يرزق ابلولد إال منها ابستثناء ولده إبراهيم.
أنه يبكي عند رؤية ما يذكره هبا كحاله عندما رأى قالدهتا.
يكثر من الدعاء هلا والرتحم عليها.

أحاديــث شــاركت أم املؤمنــن عائشــة رضــي هلل عنهــا الصحابــة يف روايتهــا عــن
فضــل أم املؤمنــن خدجيــة رضــي هللا عنهــا:

ِ
اللُ َعلَْيـ ِـه َو َسـلَّ َم
صلَّــى َّ
احلديــث األول :رواه أبــو هريــرة رضــي هللا قــال« :أَتَــى ج ِْبيـ ُـل النَّـِ َّ
ـي َ
ِ
ول َِّ ِ ِ ِ
ِِ
ك
ال َي َر ُس َ
فـََق َ
اب فَِإ َذا ه َي أَتـَْت َ
الل َهذه َخدجيَةُ قَ ْد أَتـَْت َ
ك َم َع َها إِ َنءٌ فيه إِ َد ٌام أ َْو طَ َع ٌام أ َْو َشَر ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
صـ ٍ
ـب
السـ َـا َم مـ ْـن َرّبـَـا َعـ َّـز َو َجـ َّـل َومـ ِّـي َوبَ ّشـ ْـرَها بِبـَْيــت ِف ْ
فَاق ـْ َـرأْ َعلَيـَْهــا َّ
الَنَّــة مـ ْـن قَ َ
ـب َل َ
ص َخـ َ
()٦١
ِِ
ـب»  .وروي أيضــا عــن عبــدهللا بــن أيب أوىف أنــه ســئل« :أكان رســول هللا صلــى
فيــه َوَل نَ َ
صـ َ
هللا عليــه وســلم بشــر خدجيــة ببيــت يف اجلنــة؟ قــال :نعــم بشــرها ببيــت يف اجلنــة مــن قصــب ال
صخــب فيــه وال نصــب»(.)٦٢

فقــد شــاركت أم املؤمنــن عائشــة رضــي هللا عنهــا أاب هريــرة وابــن أيب أوىف رضــي
هللا عنهمــا يف روايتهمــا هلــذا احلديــث:

ٍ ِ
ِ
ت َعلَــى َخ ِدجيَـةَ ِمـ ْـن َكث ـَْـرِة ِذ ْكـ ِر
ت َعلَــى ْامـَـرأَة َمــا غـ ْـر ُ
«مــا غـ ْـر ُ
فقــد جــاء عنهــا أهنــا قالــتَ :
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الل صلَّــى َّ ِ
نيَ ،وأ ََمـَـرهُ َربـُّـهُ َعـَّـز
ـتَ :وتـََزَّو َجـ ِـي بـَْع َد َهــا بِثَـ َـاث
اللُ َعلَْيــه َو َسـلَّ َم إِ َّي َهــا ،قَالَـ ْ
()٦٣ســن َ
َر ُســول َّ َ
ـت ِف ْ ِ ِ
السـ َـام أَ ْن يـب ِّشــرها بِبـيـ ٍ
صـ ٍ
ـب» .
َو َجـ َّـل أ َْو ِج ِْبيـ ُـل َعلَْيـ ِـه َّ
َُ َ َ َْ
الَنَّــة مـ ْـن قَ َ
قــال النــووي :وقولــه( :ببيــت مــن قصــب) قــال مجهــور العلمــاء امل ـراد بــه قصــب اللؤلــؤ
اجملــوف كالقصــر املنيــف ،وقيــل قصــب مــن ذهــب منظــوم ابجلوهــر .قــال أهــل اللغــة :القصــب
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من اجلوهر ما استطال منه يف جتويف .قالوا :ويقال لكل جموف قصب وقد جاء يف احلديث
()٦٤
مفسـرا ببيــت مــن لؤلــؤة ،وفســروه مبجوفــة .قــال اخلطــايب وغــره :املـراد ابلبيــت هنــا القصــر .
قــال الســهيلي يف النكتــة يف قولــه (مــن قصــب) :مل يقــل مــن لؤلــؤ ألن يف لفــظ القصــب
مناســبة لكوهنــا أحــرزت قصــب الســبق مببادرهتــا إىل اإلميــان دون غريهــا(.)٦٥
وأمــا (الصخــب) -بفتــح الصــاد واخلــاء -هــو الصــوت املختلــط املرتفــع ،و(النصــب)
املشــقة والتعــب ،ويقــال فيــه( :نصــب) بضــم النــون وإســكان الصــاد وبفتحهمــا ،لغتــان ،حكامهــا
القاضــي وغــره كاحلــزن ،واحلــزن ،والفتــح أشــهر وأفصــح ،وبــه جــاء القــرآن(.)٦٦
ويف ذلــك منقبتــان عظيمتــان ألم املؤمنــن خدجيــة رضــي هللا عنهــا شــاركت أم املؤمنــن يف
ذكرهــا ومهــا:
األوىل :إرســال الــرب جــل وعــا ســامه عليهــا مــع جربيــل وإبــاغ النــي صلــى هللا عليــه
وســلم لذلــك.
الثانية :البشرى هلا ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه وال نصب.
احلديــث الثــاين :عــن علــي بــن أيب طالــب –رضــي هللا عنــه -حيــث قــالَِ :
ـول
ـت َر ُسـ َ
«س ْعـ ُ
ِ ِ ِ
َِّ
ـول :خي ــر نِســائِها مــرَي بِْنـ ِ
الل صلَّــى َّ ِ
ـت
ـت ع ْمـ َـرا َن َو َخي ـْ ُـر ن َســائ َها َخدجيَـةُ بِْنـ ُ
اللُ َعلَْيــه َو َسـلَّ َم يـَُقـ ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ
َ
ُخ َويْلِـ ٍـد»( .)٦٧ورواه أنــس بــن مالــك( )٦٨وابــن عبــاس( )٦٩رضــي هللا عنهــم
وقــد شــاركت أم املؤمنــن عائشــة رضــي هللا عنهــا علــي بــن أيب طالــب وأنــس وابــن عبــاس
رضــي هللا عنهــم يف روايتهــم هلــذا احلديــث:
فقــد جــاء عنهــا أهنــا قالــت لفاطمــة رضــي هللا عنهــا« :أال أُبَ ِّشــرك إين ِمسعــت رســول هللا
صلــى هللا عليــه وســلم يقــول :ســيدات نِ َســاء ْأهــل اجلَنَّــة أربــع :مــرمي بنــت عمـران ،وفاطمــة بنــت
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ،وخدجيــة بنــت خويلــدِ ،
وآســية»(.)٧٠
َُْ
والضمــر يف (نســائها) يعــود للســموات واألرض أي خــر نســاء الســموات واألرض مــرمي
بنــت عمـران وخدجيــة بنــت خويلــد رضــي هللا عنهــا.
قــال القاضــي :حيتمــل أن يريــد أن كل واحــدة خــر نســاء أهــل األرض يف وقتهــا ،أو أهنــا
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مــن خــر نســائها وأفضلهــن(.)٧١
وممــا ســبق يتضــح أن جممــوع األحاديــث الصحيحــة والثابتــة يف فضــل أم املؤمنــن خدجيــة
رضي هللا عنها –يف حدود حبثي– قد بلغت احدى عشــر حديثا ،تفردت أم املؤمنني عائشــة
رضــي هللا عنهــا بتســعة منهــا وشــاركت يف اثنــن منهــا عــدد مــن الصحابــة.

املطلب الثاين :إنصافها مع أم املؤمنني َس ْو َدة بنت َزْم َعة رضي هللا عنها.

هــي ســودة بنــت زمعــة بــن قيــس بــن عبــد مشــس بــن عبــدون بــن نصــر بــن مالــك بــن
حســل بــن عامــر بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر ،وأمهــا الشــموس بنــت قيــس بــن عمــرو بــن زيــد
األنصاريــة ،كانــت عنــد الســكران بــن عمــرو أخــو ســهيل بــن عمــرو فتــويف عنهــا ،وتزوجهــا النــي
صلــى هللا عليــه وســلم مبكــة وهــي أول امـرأة تزوجهــا بعــد خدجيــة رضــي هللا عنهــن وانفــردت بــه
صلــى هللا عليــه وســلم حنـواً مــن ثــاث ســنني أو أكثــر حــى دخــل بعائشــة وكانــت ســيدة جليلــة
نبيلــة ،وهــي الــي وهبــت يومهــا لعائشــة رعايــة لقلــب رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم.
وتــويف النــي صلــى هللا عليــه وســلم وهــي مــع ســائر مــن تــويف عنهــن مــن أزواجــه رضــي هللا
عنهــن وأرضاهــن وكانــت وفاهتــا رضــي هللا عنهــا يف آخــر زمــن عمــر بــن اخلطــاب ،وقيــل ســنة
()٧٢
أربــع ومخســن يف خالفــة معاويــة رضــي هللا عنهــم أمجعــن .
روت أم املؤمنني عائشة حديثني يف فضل أم املؤمنني سودة بنت زمعة:

ل أَ ْن أَ ُكو َن
َح َّ
ب إِ ََّ
«ما َرأَيْ ُ
ت ْامَرأَةً أ َ
احلديث األول :عن عائشــة رضي هللا عنها قالتَ :
ٍِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ـت فـَلَ َّمــا َكـ
ـت يـَْوَم َهــا مـ ْـن
ـر ْ
ِف م ْسـ َـاخ َها مـ ْـن َسـ ْـوَد َة بِْنــت َزْم َعـةَ مـ ْـن ْامـَـرأَة ف َيهــا حـ َّـدةٌ قَالَـ ْ
ت َج َعلَـ ْ
َ
ـول َِّ
ِ ِ
ِ ِ
الل صلَّــى َّ ِ
ـت يـَْوِمــي ِمْنـ
ـت َي َر ُسـ َ
ـك لِ َعائِ َشـةَ
(َ )٧٣
اللُ َعلَْيــه َو َسـلَّ َم ل َعائ َشـةَ قَالَـ ْ
الل قَـ ْد َج َع ْلـ ُ
َر ُســول َّ َ
ـول َِّ
الل َعلَْي ِه و َسـلَّم يـَْق ِســم لِ َعائِ َشـةَ يـَوَم ْ ِ
ي يـَْوَم َها َويـَْوَم َسـ ْـوَدةَ» .
فَ َكا َن َر ُسـ ُ
الل َ
ْ
صلَّى َُّ
َ َ ُ
(املسالخ) -بكسر امليم وابخلاء املعجمة -هو اجللد ،ومعناه :أن أكون أان هي.
()٧٤

قال ابن األثري« :كأهنا متنت أن تكون يف مثل هديها وطريقتها» .
قوهلــا (مــن امـرأة فيهــا حــدة) مل تــرد عائشــة عيــب ســودة بذلــك بــل وصفتهــا بقــوة النفــس
()٧٥
صــد يف اخلـَـر(.)٧٦
ضــاء يف ال ِّديــن و َّ
وجــودة القرحيــة واحلــد -بكســر احلــاء -هــو امل َ
الصالبــة وال َق ْ
َ
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نعــم هــذه إشــادة مــن أم املؤمنــن عائشــة لضرهتــا أم املؤمنــن ســودة رضــي هللا عنهمــا
والدليــل أهنــا متنــت أن تكــون مثلهــا وهــي مــا هــي عليــه مــن الفضــل.
احلديــث الثــاين :عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا أيض ـاً قالــت« :كان رســول هللا ،إذا أراد
ِ
ـكل ام ـر ٍأة منهــن
ســفراً أقــرع بــن نســائه ،فأيـَّتـُُهـ َّـن َخــر َج سـ ُ
ـهمها خــر َج هبــا معــه ،وكان يقســم لـ ِّ
يومهــا وليلتهــا ،غــر َّ
أن ســودة بنــت زمعــة وهبــت يومهــا وليلتهــا لعائشــة زوج النــي صلــى هللا
()٧٧
عليــه وســلم تبتغــي بذلــك رضــا رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم» .
قــال ابــن القيــم رمحــه هللا« :فلمــا توفاهــا هللا –يقصــد خدجيــة -تــزوج بعدهــا ســودة بنــت
زمعــة وكــرت عنــده وأراد طالقهــا ،فوهبــت يومهــا لعائشــة رضــي هللا عنهــا فأمســكها وهــذا مــن
خواصها أهنا آثرت بيومها حب النيب صلى هللا عليه وسلم تقرابً إىل رسول هللا صلى هللا عليه
وســلم وحب ـاً لــه ،وإيثــارا ملقامهــا معــه ،فــكان يقســم لنســائه وال يقســم هلــا وهــي راضيــة بذلــك
مؤثــرة لرضــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم رضــي هللا عنهــا»(.)٧٨
وقــول ابــن القيــم (أنــه أراد طالقهــا) مل تثبــت فيــه روايــة صحيحــة لكــن الثابــت أهنــا أي
ســودة خافــت أن يطلقهــا النــي صلــى هللا عليــه وســلم فوهبــت ليلتهــا لعائشــة ملعرفتهــا حبــب النــي
صلــى هللا عليــه وســلم هلــا؛ وذلــك تقـراب منهــا للنــي صلــى هللا عليــه وســلم لتبقــى يف زوجاتــه يف
الدنيــا واآلخــرة وهــذا أن دل فإنــه يــدل علــى كمــال عقلهــا ورجاحــة تفكريهــا وكــذا علــى حبهــا
وتقديرهــا للنــي صلــى هللا عليــه وســلم ابتغــاء مرضــاة هللا تعــاىل ويــدل علــى ذلــك مــا روي عــن
ابــن عبــاس أنــه قــال :خشــيت ســودة أن يطلقهــا رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم فقالــت :اي
()٧٩
رســول هللا ال تطلقــي ،واجعــل يومــي لعائشــة ،ففعــل .

املطلب الثالث :إنصافها مع أم املؤمنني زينب بنت جحش رضي هللا عنها.
هــي زينــب بنــت َج ْحــش األســدية .أمهــا أُميمــة بنــت عبــد املطّلــب بــن هاشــم عمــة رســول
صلَّــى هللا عليــه وســلم.
هللا َ
صلَّــى هللا عليــه وســلم يف سـ ِـنة مخــس مــن اهلجــرة ،وال خــاف أهنــا
تزوجهــا رسـ ُ
َّ
ـول هللا َ
كانــت قـَْبلــه حتــت زيــد بــن حارثــة ،وأهنــا الــي ذكــر هللا تعــاىل قصتهــا يف القــرآن بقولــه عــز وجــل:
﴿فـلَ َّمــا قَضــى زي ـ ٌد ِمنـهــا وطَــرا زَّوجنَا َكهــا﴾( ،)٨٠فلمــا طلَّقهــا زيــد وانقضــت ِ
َّ
تزوجهــا
ـا
ـ
ت
د
ع
ُ
َ ْ
َ َ ْ ّ َْ َ ً َ ْ َ
َ
ّ
َّ
وحلما.وكانــت تـَْف َخـ ُـر علــى نســاء النّــي
ا
ـز
ـ
ب
خ
ـا
ـ
ه
علي
ـم
ـ
ع
أط
و
ـلم،
ـ
س
و
ـه
ـ
ي
عل
هللا
ـى
ـ
ل
ص
هللا
ـول
رسـ
ُ
َ
ً ً
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صلَّــى هللا عليــه وســلم ،فتقــول :إ ّن آابءكــن أنكحوكــن ،وإن هللا أنكحــي إايه مــن فــوق ســبع
َ
مســاوات.
تُوفيت رضي هللا عنها ســنة عشـرين يف خالفة عمر بن اخلطّاب ،وقيل :بل ســنة إحدى
وعشرين(.)٨١
أثــى النــي صلــى هللا عليــه وســلم عليهــا بــن أزواجــه بذكــر إحــدى مآثرهــا بصيغــة يتحقــق
أتويلهــا مســتقبالً وهــي الصدقــة واإلنفــاق يف ســبيل هللا.

روت أم املؤمنــن عائشــة أربــع أحاديــث يف فضــل أم املؤمنــن زينــب بنــت جحــش حيــث
وصفتهــا بصفــات تــدل علــى مــكارم األخــاق مــن بــر وتقــوى و ورع.
وقــد كان أول حديــث ذكــره مســلم يف صحيحــه عنــد احلديــث عــن فضائــل أم املؤمنــن
زينــب بنــت جحــش مــن روايــة أم املؤمنــن عائشــة رضــي هللا عنهمــا.
احلديــث األول :عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــت« :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه
وســلم :أســرعكن حلاق ـاً يب أطولكــن يــداً ،قالــت :فكــن يتطاولــن أيتهــن أطــول يــداً قالــت:
()٨٢
فكانــت أطولنــا يــداً زينــب ألهنــا كانــت تعمــل بيدهــا وتصــدق» .
احلديــث الثــاين :عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــت« :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه:
ـت أَطْ َولَنَــا
ـت فَ َكانـَ ْ
ـت فَ ُكـ َّـن يـَتَطَ(َ)٨٣اولْـ َـن أَيـَّتـُُهـ َّـن أَطْـ َـو ُل يـَ ًـدا قَالَـ ْ
َسـَـرعُ ُك َّن َلَاقًــا ِب أَطْ َولُ ُكـ َّـن يـَ ًـدا ،قَالَـ ْ
أْ
ِ
ِ
اجتَ َم ْعنَــا
صــد ُ
ـب لَنـََّهــا َكانـَ ْ
َّق»  .ويف روايــة أهنــا قالــت« :فَ ُكنَّــا إِ َذا ْ
ـت تـَْع َمـ ُـل بِيَد َهــا َوتَ َ
يـَ ًـدا َزيـْنَـ ُ
ـول َِّ
ِ
ـاة رسـ ِ
ِ ِ
الِـ َـدا ِر
اللُ َعلَْيـ ِـه َوآلِـ ِـه َو َس ـلَّ َمَ -نـُ ُّـد أَيْ ِديـَنَــا ِف ْ
صلَّــى َّالل َ
ِف بـَْيــت إ ْحـ َـد َان بـَْعـ َـد َوفَـ َ ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
اللُ َعلَْيـ ِـه
صلَّــى َّـاو ُل ،فـَلَـ ْـم ن ـََـزْل نـَْف َعـ ُـل َذلـ َ
ـك َحـ َّـى تـُُوفّيَـ ْ
ـب بِْنـ ُ
ـي َ
نـَتَطَـ َ
ـت َزيـْنَـ ُ
ـت َج ْحــش َزْو ُج النَّـ ِّ
ِ
ِ
ِ ِ َّ
ـرةً َوَلْ تَ ُكـ ْـن أَطْ َولَنَــا ،فـََعَرفـْنَــا ِحينَئِـ ٍـذ أ َّ
اللُ َعلَْيـ ِـه
صلَّــى ََّن النَّـِ َّ
ـي َ
َوآلــه َو َس ـل َمَ -وَكانَــت ْامـ َـرأَةً قَصـ َ
ِ
وآلِـ ِـه وسـلَّم -إَِّنـَـا أَر َاد بِطـُ ِ
ـت تَ ْدبـُ ُـغ
الص َدقَـةَ ،قَ َ
ـول الْيَـ ِـد َّ
َّاعـةَ الْيَــد فَ َكانـَ ْ
:وَكانـَ ْ
صن َ
ـب ْامـَـرأَةٌ َ
َ
ـت َزيـْنَـ ُ
َ ََ َ
ال(َ)٨٤
َّق ِف سـبِ ِيل َِّ
عـ َّـز وجــل. »-الل
ـد
ـ
ص
َ
َوَتْـ ُـرُز َوتَ َ ُ َ
قال املهلب :اليد يف احلديث اإلنعام واإلفضال(.)٨٥
قــال النــووي« :معــى احلديــث أهنــن ظنــن أن املـراد بطــول اليــد طــول اليــد احلقيقيــة وهــي
صبــة فكانــت ســودة أطوهلــن جارحــة وكانــت زينــب أطوهلــن يــداً
اجلارحــة فكــن يذرعــن أيديهــن ب َق َ
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يف الصدقــة وفعــل اخلــر فماتــت زينــب أوهلــن فعلمـوا أن املـراد طــول اليــد يف الصدقــة واجلــود...
وفيــه معجــزة ابهــرة لرسـوله صلــى هللا عليــه وســلم ومنقبــة ظاهــرة لزينــب»(.)٨٦
ويف ذلــك يقــول اإلمــام الذهــي :ويــروى عــن عائشــة أهنــا قالــت« :يرحــم هللا زينــب لقــد
انلــت يف الدنيــا الشــرف الــذي ال يبلغــه شــرف ،إن هللا زوجهــا ،ونطــق بــه القــرآن ،وإن رســول
هللا قــال لنــا( :أســرعكن يب حلوقـاً أطولكــن ابعـاً) فبشــرها بســرعة حلوقهــا بــه ،وهــي زوجتــه يف
()٨٧
اجلنــة» .
احلديــث الثالــث :عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا -يف حديــث اإلفــك– قالــتَ « :كا َن
ول َِّ
ت َج ْح ٍ
بَ ،ماذا
ش َع ْن أ َْم ِري ،فـََق َ
َر ُس ُ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَ ْسأ َُل َزيـْنَ
ب بِْن َ
الل َ
الَ :
«ي َزيـْنَ ُ
َ
َحــي سعِــي وبصـ ِري ،و َِّ ِ
ِ
ِ ِ
ـول َِّ ِ
ـت إَِّل َخي ـًْـرا،
ـتَ :ي َر ُسـ َ
َعل ْمــت أو َرأَيْــت؟» ،فـََقالَـ ْ
الل َمــا َعل ْمـ ُ
الل ،أ ْ َْ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ص َم َهــا َّ
ـت عائ()٨٨شــةَ :وهـ َـي الَّـ ِـي َكانـَ ْ
قَالَـ ْ
صلَّــى هللاُ َعلَْيــه َو َسـلَّ َم ،فـََع َ
ـي َ
اللُ
ـت تُ َســامين مـ ْـن أ َْزَو ِاج النَّـ ِّ
ِبلــورِع» .
ََ
ِ
ِ
ِ
قوهلــا( :أ ِْ
ـت شــيئا مل
َي :أَحفــظ مسعــي وبصــري مـ ْـن أن أقــول َس ْعـ ُ
َحــي سَْعــي َوبَ َ
صـ ِري) أ ْ
ت شــيئا مل أبصــره.
صـ ْـر ُ
أمسعــهَ ،وأَبْ َ
هــذا احلديــث بينــت فيــه أم املؤمنــن عائشــة مــا تتصــف بــه ضرهتــا -أم املؤمنــن زينــب -مــن
الــورع وهــو اخلــوف ممــا قــد يضرهــا يــوم القيامــة ،فلــم تســتغل هــذه الفرصــة للنيــل مــن ضرهتــا الــي
تســاميها وتضاهيهــا يف اجلمــال ويف مكانتهــا يف نفــس زوجهــا صلــى هللا عليــه وســلم بــل قالــت:
مــا يـراتح بــه ضمريهــا فشــهدت ابحلــق الــذي تعلمــه عــن ضرهتــا أبهنــا مل تســمع ومل تــرى شــيئا ممــا
يقــال عنهــا وأهنــا مــا علمــت عنهــا إال خـراً.

احلديــث الرابــع :عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــت« :أ َْر َسـ َـل أ َْزَو ُ ِ
صلَّــى
ـي َ
اج ِالنَّـ ِّ
ـول َِّ
الل علَيـ ِـه وس ـلَّم فَ ِ
الل َعلَيـ ِـه وس ـلَّم إِ َل رسـ ِ
اطم ـةَ بِْنــت رسـ ِ
صلَّــى َّ
ـول َّ
الل َ
الل َ
صلَّـِـى َُّ ْ َ َ َ َِ ُ
َ َُ
اللُ
َ
َُّ َِ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـتَ :ي
ت َعلَْيــه َوُهـ َـو ُم ْ
ضطَجـ ٌـع َمعــي ف م ْرطــي ،فَـأَذ َن َلـَـا ،فـََقالَـ ْ
اســتَأْ َذنَ ْ
َعلَْيــه َو َس ـلَّ َم ،فَ ْ
ـول َِّ ِ
ك الْ َعـ ْد َل ِف ابـْنَـ ِـة أَِب قُ َحافَـةََ ،وأ ََن َســاكِتَةٌ،
َر ُسـ َ
ـك يَ ْسـأَلْنَ َ
ـك أ َْر َسـ ْلنَِن إِلَْيـ َ
اجـ َ
الل ،إ َّن أ َْزَو َ
ـول َِّ
ِ ِ
ـب،
اللُ َعلَْيـ ِـه َو َس ـلَّ َم :أ
ـال َلـَـا َر ُسـ ُ
ـت :فـََقـ َ
صلَّــى َّ
ـن َمــا أ ُِحـ ُّ
قَالَـ ْ
َي بـُنـَيَّـةُ أَلَ ْســت ُتبِّـ َ
الل َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك مــن رسـ ِ
ـول
ـت :بـَلَــى ،قَـ َ
فـََقالَـ ْ
ـن َس َعـ ْ
ـت :فـََق َامـ ْ
ـال :فَأَحـِّـي َهــذه ،قَالَـ ْ
ـت فَاط َمـةُ حـ َ
ـت َذلـ َ ْ َ ُ
ِ
ـي صلَّــى َّ ِ
الل صلَّــى َّ ِ
َخبـََرتـْ ُهـ َّـن
اللُ َعلَْيــه َو َس ـلَّ َم ،فـََر َج َعـ ْ
اللُ َعلَْيــه َو َس ـلَّ َم ،فَأ ْ
ـت إِ َل أ َْزَو ِاج النَّـ ِ ِّ َ
َّ َ
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ِ
ـول َِّ
اللُ َعلَْيـ ِـه َو َسـلَّ َم ،فـَُق ْلـ َـن َلـَـاَ :مــا ن ـَُـر ِاك
ـال َلـَـا َر ُسـ ُ
ـتَ :وِبلَّـ ِـذي قَـ َ
صلَّــى َّ
ِبلَّــذي ،قَالَـ ْ
الل َ
ـول َِّ
أَ ْغنـيـ ِ
ـت َعنَّــا ِمــن َشــي ٍء ،فَارِجعِــي إِ َل رسـ ِ
اللُ َعلَْيـ ِـه َو َس ـلَّ َم ،فـَُقـ ِـول لَــهُ :إِ َّن
صلَّــى َّ
َْ
الل َ
ْ ْ ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الل َل أُ َكلّ ُمــهُ ف َيهــا أَبـَ ًـدا،
ـت فَاط َمـةَُ :و َّ
ـك يـَْن ُشـ ْدنَ َ
اجـ َ
ك الْ َعـ ْد َل ف ابـْنَــة أَب قُ َحافَـةَ ،فـََقالَـ ْ
أ َْزَو َ
ِ
ِ
ـت َج ْحـ ٍ
ِ
ـي
اللُ َعلَْيــه َو َسـلَّ َم َزيـْنَـ
ـت َعائ َشـةُ :فَأ َْر َسـ َـل أ َْزَو
اج النَّـِ ِ
صلَّــى َّ
قَالَـ ْ
ـب بِْنـ َ
ـي َ
ُ
َ
ـش َزْوَِج النَّـ ِّ
ّ
ِ
صلَّــى َّ ِ
ـت تُسـ ِـام ِين ِمنـهـ َّـن ِف الْمْن ِزلَـ ِـة ِعْنـ َـد رسـ ِ
صلَّــى
ـول َّ
اللُ َعلَْيــه َو َسـلَّ َمَ ،وهـ َـي الَّـ ِـي َكانـَ ْ
الل َ
ُْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ـط خي ــرا ِف ال ِّديـ ِن ِمــن زيـنــب ،وأَتـ َقــى َِِّ
ِ
َّ
ُّ
َ
ـر
ـ
ام
َر
أ
ل
و
َصـ َـد َق َح ِديثًــا،
أ
و
ل
ـ
ق
ة
أ
،
م
ل
ـ
س
و
ـه
ـ
ي
ل
ع
الل
َ ْ
ْ َ َْ َ َ ْ
َُّ ََْ َِ َِ َ َ َْ َ ْ َ ً َ َ ًْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّق بِــهِ،
َّ
ِ
ِ
صــد ُ
ص َدقَـةًَ ،وأ َ
َشـ َّـد ابْت ـ َذ ًال لنـَْفسـ َـها ف الْ َع َمــل الــذي تَ َ
َوأ َْو َ
صـ َـل ل َّلرح ـ ِمَ ،وأ َْعظَـ َـم َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت:
ب بِه إِ َل َّ
ت ف َيها تُ ْسـ ِرعُ منـَْها الْ َفيـْئَةَ ،قَالَ ْ
الل تـََع َال َما َع َدا َسـ ْـوَرًة م ْن حدَّةَ ،كانَ ْ
َوتـََقَّر ُ
ـول َِّ
ـول َِّ
ت َعلَــى رسـ ِ
اللُ َعلَْيـ ِـه َو َس ـلَّ َم
اللُ َعلَْيـ ِـه َو َس ـلَّ َمَ ،وَر ُسـ ُ
صلَّــى َّ
صلَّــى َّ
اســتَأْ َذنَ ْ
فَ ْ
الل َ
الل َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـول
َمـ َـع َعائ َشـةَ ِف م ْرط َهــا َعلَــى ْ
ـت فَاط َمـةُ َعلَيـَْهــا َوُهـ َـو بـَـا ،فَـأَذ َن َلـَـا َر ُسـ ُ
الَالَــة الَّـ ِـي َد َخلَـ ْ
ِ
الل صلَّــى َّ ِ
ـول َِّ ِ
ك
ـتَ :ي َر ُسـ َ
ـك يَ ْسـأَلْنَ َ
ـك أ َْر َسـ ْلنَِن إِلَْيـ َ
اجـ َ
اللُ َعلَْيــه َو َسـلَّ َم ،فـََقالَـ ْ
َّ َ
الل ،إ َّن أ َْزَو َ
ـول َِّ
ِ
الل
ب َر ُسـ َ
اســتَطَالَ ْ
تُ :ثَّ َوقـََع ْ
الْ َع ْد َل ِف ابـْنَة أَِب قُ َحافَةَ ،قَالَ ْ
ت ِب ،فَ ْ
ت َعلَ َّيَ ،وأ ََن أ َْرقُ ُ
ِ
ـب َحـ َّـى
ـت :فـَلَـ ْـم تـَب ـَْـر ْح َزيـْنَـ
اللُ َعلَْيـ ِـه َو َسـلَّ َمَ ،وأ َْرقُـ
صلَّــى َّ
ـب طَْرفَــهَُ ،هـ ْـل َيْ َذ ُن ِل ف َيهــا؟ قَالَـ ْ
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
ـت ِبـَـا
ـ
ع
ـ
ق
و
ـا
ـ
م
ل
ـ
ف
:
ـت
ـ
ل
ا
ق
،
ـر
ـ
ص
ت
ـ
ن
أ
ن
أ
ه
ـر
ـ
ك
ي
ل
م
ل
ـ
س
و
ـه
ـ
ي
ل
ع
الل
ـى
ـ
ل
ص
الل
ـول
ـ
س
ر
َن
أ
ـت
ـ
ف
ر
ْ
َعَ ْ ُ َ ُ َ َّ َ َُّ َ َْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ ْ ََ َّ َ َْ ُ
ـول َِّ
اللُ َعلَْيـ ِـه َو َس ـلَّ َمَ :وتـَبَ َّسـ َـم
ـال َر ُسـ ُ
ـت :فـََقـ َ
صلَّــى َّ
ـت َعلَ
()٨٩يـَْهــا ،قَالَـ ْ
َلْ أَنْ َش ـبـَْها َحـ َّـى أ َْنَْيـ ُ
الل َ
إِنـَّهــا ابـْنَـةُ أَِب ب ْكـ ٍر. »...
َ
َ
ســبع خصــال عظيمــة ذكرهتــا أم املؤمنــن عائشــة واصفــة ضرهتــا الــي تســاميها وهــي حتكــي
موقفــا حصــل فيــه تنــازع بينهمــا ،ســبع فضائــل ســطرها التاريــخ ألم املؤمنــن زينــب بنــت جحــش
لــوال ضرهتــا عائشــة مــا عرفناهــا:
األوىل :أهنــا تقارهبــا منزلــة عنــد رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وهــي مــن ثبــت هلــا أهنــا
حــب رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم.
الثانيــة :وصفهــا ابخلرييــة يف الديــن وأهنــا مل تـ َـر خ ـرا منهــا يف الديــن وهــي الــي عاصــرت
خــر القــرون مــن النســاء.
الثالثة :من أتقى الناس هلل تعاىل.
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الرابعة :من أصدق الناس حديثا.
اخلامسة :من أوصل الناس رمحا.
السادسة :من أعظم الناس صدقة.
السابعة :من أشد الناس ابتذاال لنفسها يف العمل الذي تصدق به وتقرب به إىل هللا تعاىل.
و(أتقى ،وأصدق ،وأوصل وأعظم وأشد) كلها صيغ تفضيل تعين املبالغة يف الفعل.
والصفــة الوحيــدة الــي قــد يظــن الســامع أهنــا قــدح يف أم املؤمنــن زينــب وهــي قوهلــا (مــا عــدا
ســورة مــن حــدة كانــت فيهــا) فقــد اعقبتهــا بقوهلــا (تســرع منهــا الفيئــة) أي أهنــا سـريعة الرجــوع
عــن غضبهــا وسـريع الفيئــة يتصــف عــادة ابلعفــو والصفــح وعــدم احلقــد.
كمــا أن هــذه الصفــة قــد تكــون اعتــذارا مــن أم املؤمنــن عائشــة لتصــرف أم املؤمنــن زينــب
فكأهنــا تقــول :أن ابعــث زينــب بنــت جحــش يف ســبها كان ســرعة الغضــب فقــط ،ومل تكــن
تقصــد مــا قالتــه .بدليــل أن أم املؤمنــن عائشــة قــد جتــاوزت هــذا الســباب ومل تذكــر مــا ســبتها بــه
مــن ألفــاظ ومل يبــق يف ذهنهــا إال املوقــف العــام وهــو عُظــم مكانتهــا عنــد حبيبهــا وزوجهــا صلــى
هللا عليــه وســلم حيــث كان النــاس خيتــارون يومهــا هلداايهــم ملعرفتهــم حببــه هلــا.
يف هــذا احلديــث تتجلــى قيمــة اإلنصــاف وتظهــر ،فــا يشــتمل علــى إنصــاف ضــرة ضرهتــا
فقــط بــل فيــه إنصــاف للمخالــف واملنــازع؛ فقــد حصــل بينهمــا ن ـزاع وتالســن وهــذا الن ـزاع مل
يفــض حلقــد أو حســد قــد يــؤداين لظلــم أو غمــط احلــق ،تنازع ـوا حــول مســألة وعندمــا زالــت
عرفــت كل واحــدة فضــل األخــرى.
ويف هــذا درس عظيــم لــكل خمتلفــن أبن ال يتعــدى خالفهمــا حــول مســألة إىل النيــل مــن
ذوات األشــخاص املختلفــن معهــم ،ابســتعراض ماضيهــم أو رصــد حركاهتــم الســتخدامها يف
النيــل منهــم واالنتصــار عليهــم ،بــل عليهمــا الرتكيــز فقــط علــى مســألة اخلــاف أبن يدافــع كل
منهمــا عــن وجهــة نظــره أبســلوب مقنــع فــإن زال اخلــاف –وهــذا هــو األصــل بــن املؤمنــن-
ففضــل مــن هللا تعــاىل ،وإن بقــي اخلــاف حفــظ كل منهمــا مــا لآلخــر مــن احملامــد وحجــب
مســاوئ اآلخــر الــي ليســت حمــل اخلــاف ،فاالنتصــار الــذي يكــون ابلنيــل مــن ذوات اآلخريــن
وكشــف سـوأهتم ،وأتليــب العامــة عليهــم هــو انتصــار هــوى وليــس انتصــار حــق.
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إن املراد ابلعــدل الــذي طلبــه أزواج النــي صلــى هللا عليــه وســلم هــو أن أال خيــص النــاس
يــوم عائشــة ابإلهــداء للنــي صلــى هللا عليــه وســلم فيــه دون ابقــي أايم زوجاتــه.

املطلب الرابع :إنصافها مع أم املؤمنني جويرية بنت احلارث رضي هللا عنها.
هــي جويريــة أم املؤمنــن بنــت احلــارث بــن أيب ضـرار مــن بــي املصطلــق ســبيت يــوم غــزوة
املريســيع (غــزوة بــي املصطلــق) يف الســنة اخلامســة وكان امسهــا :بــرة ،فغــر .وكانــت مــن أمجــل
النســاء أتــت النــي تطلــب منــه إعانــة يف فــكاك نفســها ،فقــال :أو خــر مــن ذلــك؟ أتزوجــك
فأســلمت ،وتــزوج هبــا؛ وأطلــق هلــا األســارى مــن قومهــا.
كان أبوهــا ســيدا مطاعــا ،تزوجهــا النــي صلــى هللا عليــه وســلم وعمرهــا عشـرين ســنة وقــد
كانــت قبلــه حتــت ابــن عــم هلــا.
توفيــت أم املؤمنــن جويريــة يف ســنة مخســن للهجــرة .وقيــل :توفيــت ســنة ســت ومخســن
()٩٠
رضــي هللا عنهــا .
احلديــث :عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا قالــت :ملــا قســم رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم
ســبااي بــي املصطلــق وقعــت جويريــة بنــت احلــارث يف الســهم لثابــت بــن قيــس بــن الشــماس أو
البــن عــم لــه فكاتبتــه علــى نفســها وكانــت امـرأة حلــوة مالحــة ال يراهــا أحــد إال أخــذت بنفســه
فأتــت رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم تســتعينه يف كتابتهــا قالــت عائشــة :فــوهللا مــا هــو إال أن
رأيتهــا علــى ابب حجــريت فكرهتهــا وعرفــت أنــه ســرى منهــا رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم مــا
رأيــت فدخلــت عليــه فقالــت :اي رســول هللا أان جويريــة بنــت احلــارث بــن أيب ضـرار ســيد قومــه
وقــد أصابــي مــن البــاء مــا مل خيــف عليــك فوقعــت يف الســهم لثابــت بــن قيــس بــن الشــماس
أو البــن عــم لــه ،فكاتبتــه علــى نفســي فجئتــك أســتعينك علــى كتابــي قــال :فهــل لــك يف خــر
مــن ذلــك؟ قالــت :ومــا هــو اي رســول هللا؟ قــال :أقضــي عنــك كتابتــك وأتزوجــك قالــت :نعــم
اي رســول هللا قــد فعلــت قالــت :وخــرج اخلــر إىل النــاس أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم
تــزوج جويريــة ابنــة احلــارث بــن أيب ضـرار فقــال النــاس :أصهــار رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم،
وأرســلوا مــا أبيديهــم قالــت :فلقــد أعتــق بتزوجيــه إايهــا مائــة أهــل بيــت مــن بــي املصطلــق فمــا
أعلــم امـرأة كانــت أعظــم علــى قومهــا بركــة منهــا) (.)91
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ففــي هــذا احلديــث منقبــة ظاهــرة ألم املؤمنــن جويريــة بنــت احلــارث ذكرهتــا أم املؤمنــن
عائشــة رضــي هللا عنهمــا حيــث كان زواجهــا ابلنــي صلــى هللا عليــه وســلم خ ـراً هلــا ولقومهــا؛
فمــا أن علــم الصحابــة رضــي هللا عنهــم أمجعــن بزواجــه هبــا حــى أعتقـوا األســارى الذيــن كانـوا
يف أيديهــم مــن قومهــا إجــاالً وتعظيمـاً لنبيهــم صلــى هللا عليــه وســلم ،فكانــت هــذه املصاهــرة
خ ـرا عظيمــا لقومهــا.
كمــا أن يف أول احلديــث منقبــة أخــرى وهــي مــا اتصفــت بــه أم املؤمنــن جويريــة بنــت
احلــارث مــن مجــال أخــاذ وشــخصية جذابــة ،وهــذا يــدل علــى أن غــرة أم املؤمنــن عائشــة كانــت
غــرة متزنــة ال غــرة عميــاء حتجــب مناقــب املنافــس أو املخالــف هلــا؛ بــل غــرة طبيعيــة ال تنتهــي
ابلظلــم والبهتــان بــل هنايتهــا عــدل وإنصــاف.

املطلب اخلامس :إنصافها مع أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث رضي هللا عنها.
هــي أم املؤمنــن ،ميمونــة بنــت احلــارث بــن َحـ ْـزن اهلالليــة ،آخــر امـرأة تزوجهــا النــي -صلــى
هللا عليــه وســلم ،-أختهــا لبابــة الكــرى زوجــة العبــاس بــن عبــد املطلــب ،و لبابــة الصغــرى زوجــة
الوليــد بــن املغــرة ،فهــي إذاً خالــة عبــدهللا بــن عبــاس ،وخالــد بــن الوليــد رضــي هللا عنهــم.
وأخـوات ميمونــة ألمهــا أمســاء بنــت عميــس امـرأة جعفــر بــن أيب طالــب ،و ســلمى بنــت
عميــس اخلثعميــة زوجــة محــزة بــن عبــد املطلــب ،و ســامة بنــت عميــس زوجــة عبــد هللا بــن
كعــب بــن منبّــه اخلثعمــي ،ولذلــك كان النــي -صلــى هللا عليــه وســلم -يقــول« :األخ ـوات
وســلمى ام ـرأة محــزة ،وأمســاء بنــت
مؤمنــات :ميمونــة بنــت احلـ()92ـار ،وأم الفضــل بنــت احلــارثُ ،
عميــس أختهــن ألمهــن» .
تزوجهــا رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -بعــد فراغــه مــن عمــرة القضــاء يف ذي القعــدة
مــن الســنة الســابعة للهجــرة ،وكان امسهــا يف الســابق ب ـَ َّـرة ،فغـ ّـره رســول هللا -صلــى هللا عليــه
وســلم -إىل ميمونة ،شــأهنا يف ذلك شــأن أم املؤمنني جويرية رضي هللا عنها ،واليت كان امسها
(بــرة) ،فغـ ّـره عليــه الصــاة والســام إىل (جويريــة)(.)93
ّ
()94
وكانت رضي هللا عنها من سادات النساء ،مثالً عالياً للصالح ورسوخ اإلميان .
ت َعائِ َشةََ ،وِه َي ُم ْقبِلَةٌ ِم ْن َم َّكةَ ،أ ََن َوابْ ُن
َص ِّم ،قَ َ
ال( :تـَلَقَّْي ُ
احلديث :ما رواه يزيد بن ْال َ
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ِ
ِ
ٍِ ِ ِ
أ ِ
ـت
َصبـْنَــا ِمْنــهُ فـَبـَلَغَ َهــا َذلـ َ
ـك؛ فَأَقـْبـَلَـ ْ
ْ
ُخت َهــا َولَـ ٌد لطَْل َح ـةََ ،وقَـ ْد ُكنَّــا َوقـَْعنَــا ِف َحائــط ِبلْ َمدينَــة فَأ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـت أ َّ
ك َحـ َّـى
َن َّ
اللَ َســاقَ َ
ومــهُ؛ ُثَّ َو َعظَْتـ ِـي َم ْوعظَـةً بَليغَـةًُ ،ثَّ قَالَـ ْ
َعلَــى ابْـ ِن أ ْ
ـت :أ ََمــا َعل ْمـ َ
ُخت َهــا تـَلُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الل ميمونَـةُ ،ورمــي ِببلـ ِ
جعلَـ ِ
ـت مـ ْـن
ـت
ـك َعلَــى َغا ِربِـ َ
ـك! أ ََمــا إِنـََّهــا َكانَـ ْ
ـك ِف بـَْيــت نَبِيِّــه؛ َذ َهبَـ ْ
(َ )95و َّ َ ْ ُ َ ُ َ َْ
ََ
ـان َِِّ
َو
أ
و
صلِنَــا لِ َّلرِحـ ِم) .
،
ل
أَتـَْقـ َ َ ْ َ
مــا زالــت أم املؤمنــن عائشــة رضــي هللا عنهــا اثبتــة يف هــذا اخللــق العظيــم إال وهــو خلــق
اإلنصــاف حــى مــع آخــر ضرائرهــا فقــد وصفتهــا بصفــة عظيمــة هــي تقــوى هللا مث ابلصفــة الــي
تليهــا عظمــة وهــي صلــة الرحــم ،بــل ذكرهتمــا بصيغــة املبالغــة فقالــت( :أتقــاان) و (أوصلنــا) و لــو
أتملــت املضــاف إليــه هلاتــن الصفتــن لوجــدت أن املضــاف إليــه هــو أمهــات املؤمنــن وزوجــات
النــي صلــى هللا عليــه وســلم ،فوصفتهــا أبهنــا مــن أتقــى زوجــات النــي صلــى هللا عليــه وســلم ومــن
أوصلهــم للرحــم ،فــأي شــرف ينالــه مســلم أبن يقــال أنــت مــن أتقــى املتقــن هلل ومــن أوصــل
الواصلــن ألرحامهــم.
رحــم هللا أمهــات املؤمنــن كــن يتنافســن علــى حــب احلبيــب صلــى هللا عليــه وســلم تنافســا
شـريفا ال عــدوان فيــه وال ظلــم وال هبتــان ،وأن مــا حكــت لنــا كتــب الســنة مــن ثبــات غريهتــن مــن
بعــض ومــا حيــدث بينهــن مــن خصومــة هــي خصومــة وقتيــة تــزول بــزوال اخلــاف ويبقــى بينهــن
املعــروف فكــن يتعاشــرن ابملعــروف فيجتمعــن مــع بعضهــن البعــض ينتظــرن زوجهــم وحبيبهــم
ونبيهــم عليــه الصــاة والســام اجتماعــا تســوده احملبــة واأللفــة وتقــوى هللا يف الســر والعلــن وإال
()96
ملــا تكــرر هــذا االجتمــاع كل ليلــة فكــن جيتمعــن يف بيــت مــن كانــت الليلــة ليلتهــا  ،وقــد
اصطلحـوا علــى ذلــك األمــر؛ لئــا يطــول العهــد برســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم.

املبحث الثالث :قيمة اإلنصاف يف حياة أم املؤمنني عائشة
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املطلــب األول :إدراكهــا وإمياهنــا هبــذه القيمــة العظيمــة وتقديرهــا ملــن
يتصــف هبــا.
مل يكــن إنصــاف أم املؤمنــن لضرائرهــا والتحــدث عــن أفضاهلــن تصرفــا عفــواي بــل كان
تصرفــا مبنيــا علــى إميــان اتم أبمهيــة اإلنصــاف وخــر مثــال يــدل علــى ذلــك تقديرهــا وإجالهلــا
ملوقــف أم املؤمنــن زينــب بنــت جحــش يف حادثــة األفــك وهــي الــي كانــت تســاميها منزلــة
عنــد الرســول صلــى هللا عليــه وســلم وكيــف أكــرت منهــا هــذا التصــرف املبــي علــى اإلنصــاف
واملوضوعيــة حيــث مل تســتغل حادثــة األفــك لصاحلهــا وإســقاط ضرهتــا ،واإلض ـرار هبــا تقــول
ـت
ـب بِْنـ َ
أم املؤمنــن عائشــة رضــي ِهللا عنهــا :كان ِرســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم َس ـأََِل َزيـْنَـ َ
ِ
ِ
ِ
الل :أ ِْ
َج ْحـ ٍ
َحــي سَْعــي
ـت َي َر ُسـ َ
ـش َعـ ْـن أ َْمـ ِري فـََقـ َ
ـول َّ
ـبَ :مــا َذا َعل ْمــت أ َْو َرأَيْــت ،فـََقالَـ ْ
ـال لَزيـْنَـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـي
ـت َعائ
ص ـ ِري َو َّ
(َ )97ش ـةُ َوهـ َـي الَّـ ِـي َكانـَ ْ
ـت إَِّل َخي ـْ ًـرا ،قَالَـ ْ
الل َمــا َعل ْمـ ُ
َوبَ َ
ـت تُ َســامين مـ ْـن أ َْزَو ِاج النَّـ ِّ
صلَّــى َّ ِ
الل ِبلْــورِع .
اللُ َعلَْيــه َو َس ـلَّ َم فـََع َ
َ
ص َم َهــا َُّ َ َ
()98
وقــد كانــت محنــة بنــت جحــش أخــت أم املؤمنــن زينــب بنــت جحــش رضــي هللا
عنهمــا قــد ســقطت مــع مــن ســقطوا يف حادثــة اإلفــك فقــد اتبعــت هــوى نفســها ومحلهــا
التعصــب ألختهــا علــى ذلــك ،فوجدهتــا فرصــة إلســقاط ضــرة أختهــا لتحــل أختهــا مكانتهــا،
ولقــد كانــت ممــن اتب فتــاب هللا عليــه(.)99
وهذا كله يؤكد إنصاف أم املؤمنني زينب رضي هللا عنها فلم يعمها التعصب لنفسها وال
هــوى النفــس أن ال تنصــف منافســتها علــى قلــب زوجهــا وحبــه ،بــل محلهــا العــدل واإلنصــاف
واخلــوف مــن هللا تعــاىل علــى أن قالــت مــا قالــت.
يقول الشاعر:
إن الوفـ ـ ــاء علـ ـ ــى الك ـ ـ ــرمي فـ ـ ـ ـريضـ ـ ـ ــة واللـ ـ ــؤم مـ ـق ـ ـ ـ ــرون ب ـ ـ ـ ــذي اإلخ ـ ـ ـ ــالف
()100
وت ـ ــرى الكرمي ملـ ــن يعـ ــاشـ ــر منصـف ـ ــا وت ـ ـ ــرى الـلئي ـ ــم جمانـ ــب اإلنصاف

املطلب الثاين :مالزمة أم املؤمنني هلذا اخللق العظيم مع سائر الناس.
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إنصاف الضرَّ ة ضرَّ تها أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها...

د .منيرة هشبل القحطاني

مل يقتصــر إنصــاف أم املؤمنــن علــى ضرائرهــا بــل كان خلــق اثبتــا متأصــا يف نفســها انبعــا
مــن قناعتهــا التامــة أبهنــا جمزيــة بــكل قــول تقولــه وحماســبة عليــه فلــم تكتــم ألحــد فضــا حــى وأن
عاداهــا أو خالفهــا وخــر مــا يــدل علــى ذلــك ذكــر هذيــن املوقفــن العظيمــن هلــا مــع مــن خالفهــا.
ِ
احلديث األول :ما قاله عروة بن الزبري :أن َّ
حســان بن اثبت كان م َّْن َكثـََّر َعلَى َعائِ َشـةَ
ـول َِّ
ُخـ ِـي َد ْعــه؛ فَِإنـَّـه َكا َن يـنَافِــح َعــن رسـ ِ
الل صلــى
(يف حادثــة األفـ
ـك) فَ َسـبـَبـْتُهُ فـََقالَـ ْ
ـتَ :ي ابْـ َـن أ ْ
ُ ُ
ُ ُ ْ َُ
()101
هللا عليه وســلم .
أي خــاف أعظــم مــن هــذا اخلــاف ،أبن يتهــم شــخص ام ـرأة يف أعــز مــا متلــك وهــو
عرضهــا وعنــد مــن؟ عنــد أعظــم النــاس منزلــة وأقرهبــم لنفســها فلــم يكــن النــي صلــى هللا عليــه
وســلم زوجــا وحبيبــا فقــط بــل نــي هللا عــز وجــل ورس ـوله الــذي آمنــت بــه وصدقــت فكيــف
تعفــو وتصفــح وتنصــف عمــن ســبب هلــا أملــا نفســيا عاشــت فيــه أايمــا وليــايل مل جيــف هلــا دمــع
ومل تنــم هلــا عــن.
فإن حسان بن اثبت ممن قذف أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها حىت أنزل هللا براءهتا
آبايت تتلى إىل يوم القيامة مث اتب فتاب هللا عليه.
أي نفــس هــي تلــك النفــس الــي متلكهــا أم املؤمنــن عائشــة رضــي هللا عنهــا؟! وأي عــدل
وإنصــاف وعفــو حيملــه قلبهــا؟! فلــم تكتــف ابلعفــو عنــه بــل انصفتــه بقوهلــا (إنــه كان ينافــح عــن
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم) تقصــد بشــعره يف مــدح النــي صلــى هللا عليــه وســلم والــذب
عنــه أمــام الكفــار مــن أهــل قريــش فحفظــت لــه ذلــك يف نفســها وكان يف حمــل تقديــر يف قلبهــا
ومل ينســها مــا قالــه عنهــا يف حادثــة األفــك هــذا الفضــل لــه.
وكان ملوقفهــا العظيــم مــن حســان أثــر كبــر يف نفســه فقــال فيهــا قصيدتــه املشــهورة نذكــر
بعــض ابياهتــا:
حصـ ـ ـ ـ ــا ٌن رزا ٌن م ـ ــا تـُ ـ ـ ُّ
ـزن ب ـ ـ ـريبـ ـ ٍـة وتصب ــح غرث ــى من حلوم الغوافل
حليلةُ خري لناس دين ـ ـاً ومنصب ـاً نبـ ِّـي اهلدى واملكرمات الفواضـل
لؤي بن ٍ
جمده ــا غري زائل
غالب كرِام املساعـ ــي ُ
حي من ِّ
عقيلةُ ٍّ
()102
وطهرهـا من كل سـ ٍ
ـوء وبـاطــل
ـب هللا ِخيمها َّ
مهذبـ ـ ـةٌ ق ـ ــد طيَّـ ـ ـ َ
()103
ِ
ِ
َس ـأَ ُلَا َعـ ْـن
اس ـةَ  ،قَـ َ
احلديــث الثــاين :عــن َعْبـ ِـد َّ
ـال« :أَتـَْيـ ُ
ـت َعائ َش ـةَ أ ْ
الر ْحَـ ِن بْـ ِن شَ َ
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َشــي ٍء ،فـ َقالَــتِ :مـَّـن أَنْــت؟ فـ ُق ْلــت :رجــل ِمــن أَهـ ِـل ِمصــر ،فـ َقالَــتَ :كيــف َكا َن ص ِ
احبُ ُكـ ْـم لَ ُكـ ْـم
ْ َ ْ ْ َ َ ُ َ ُ ٌ ْ ْ َْ َ ْ ْ َ
َ
ـال :مــا نـ َقمنــا ِمْنــه شـيـئا ،إِ ْن َكا َن لَيمـ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـر،
ِف َغَزات ُكـ ْـم َهــذه؟ فـََقـ َ َ َ ْ َ ُ َ ًْ
َُ ُ
ـوت ل َّلر ُجـ ِـل منَّــا الْبَعــرُ فـَيـُْعطيــه الْبَعـ َ
ِِ
ِ
ِِ
ت :أ ََما إِنَّهُ َل يَْنـَعُ ِن الَّ ِذي فـََع َل
اج إِ َل النـََّف َقة ،فـَيـُْعطيه النـََّف َقةَ ،فـََقالَ ْ
َوالْ َعْب ُد فـَيـُْعطيه الْ َعْب َدَ ،وَْيتَ ُ
ِ ِ
ِف ُم َّمـ ِـد بـ ِن أَِب ب ْكـ ٍر أ ِ
َخــي أَ ْن أُخـِـر َك مــا َِسعـ ِ
ـول
صلَّــى هللاُ َعلَْيـ ِـه َو َسـلَّ َم ،يـَُقـ ُ
َْ َ ْ ُ
َ ْ
ـت مـ ْـن َر ُســول هللا َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل مـ ْـن
ل مـ ْـن أ َْمـر أ َُّم
ِف بـَْيـ ِـي َهـ َذاُ :
()104ــي َشـيـْئًا فَ َشـ َّـق َعلَْيهـ ْـم ،فَا ْشـ ُق ْق َعلَْيــهَ ،وَمـ ْـن َو َ
اللهـ َّـمَ ،مـ ْـن َو َ
أَمـ ِر أ َُّمـ ِـي َشـيـئًا فـرفَــق بِِــم ،فَارفُـ ْـق بِـ ِـه» .
ْ
ْ ََ َ ْ ْ
()105

املقصــود بصاحبهــم يف قوهلــا «كيــف كان صاحبكــم» هــو معاويــة بــن خديــج ويــدل
ـف َو َجـ ْد ُتُ ابْـ َـن ُح َديْـ ٍـج ِف
علــى ذلــك روايــة
البيهقــي فقــد ذُكــر امســه صرحيــا فيهــا بلفــظَ « :كْيـ َ
َغزاتِ ُكــم َهـ ِـذ ِه؟»(.)106
َ ْ
يف قوهلــا «أمــا إنــه ال مينعــي الــذي فعــل يف أخــي» إشــارة إىل أن رافــع بــن خديــج هــو مــن
قتــل أخاهــا حممــد بــن أيب بكــر.
واختلفـوا يف صفــة قتــل حممــد هــذا ،قيــل :يف املعركــة ،وقبــل بــل قُتــل أسـرا بعدهــا ،وقيــل:
وجــد بعدهــا يف َخ ِربــة يف جــوف ِحــار ميــت فَأَحرقُــوه(.)107
ْ
َ
َْ
قــال النــووي يف قوهلــا «أمــا إنــه ال مينعــي الــذي فعــل يف أخــي» :فيــه أنــه ينبغــي أن يُذكــر
فضــل أهــل الفضــل ،وال َيتنــع منــه لســبب عــداوة وحنوهــا(.)108
أن تنصــف الضــرة ضرهتــا هــذا خلــق عظيــم ،وأن تنصــف املتهمــة ابلفاحشــة ُمت ِه َمهــا
فهــذا خلــق أعظــم منــه ،لكــن أن تنصــف املكلومــة يف أخيهــا قاتلــه إنــه عــن اإلنصــاف الــذي
مــا بعــده إنصــاف.
ففــي مثــل هــذه املواقــف تتجلــى مــكارم األخــاق ويتبــن حقيقــة صدقهــا مــن ادعائهــا
فاألخــاق ليســت شــعارات ترفــع وال كلمــات تقــال ،لــو كانــت كذلــك لتســاوى أهــل الفضــل
مــع غريهــم مــن أدعيــاء الفضيلــة.
فمن هذه املواقف العظيمة نســتنتج أن اإلنصاف عند أم املؤمنني عائشــة رضي هللا عنها
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يقــوم علــى عــدة معايــر أبرزهــا :املعرفــة ،والتجــرد عــن اهلــوى ،وتــرك التعصــب األعمــى ،والنظــرة
الشــاملة لألمــور ،والتمــاس األعــذار ،وحفــظ املعــروف.
فبهذا اخللق العظيم وهو خلق اإلنصاف وغريه من املكارم اســتحقت أم املؤمنني عائشــة
أن تكــون أحــب زوجــات النــي صلــى هللا عليــه وســلم لنفســه فرضــي هللا عنهــا وارضاهــا فكانــت
ومــا زالــت القــدوة احلســنة واملعــن الــذي ال ينضــب نســتقي منــه التميــز واالعتــدال والعلــم.

املبحث الرابع :أثر إنصاف الضرائر بعضهن البعض على األسرة واجملتمع.
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من فوائد إنصاف الضرة لضرهتا:
اإلنصاف دليل على كمال اإلميان ابهلل واخلوف منه.
اإلنصاف عامل أساسي يف استقرار األسرة وشيوع احملبة بني أفرادها.
ابإلنصــاف تنتــزع صفــات احلقــد والكراهيــة واحلســد لتحــل حملهــا صفــات االحـرام واحلــب
والتنافــس يف اخلـرات.
إبنصاف الضرة لضرهتا تسلم األسرة من املكائد واملؤامرات.
بتناصــف الضرائــر يعــم التعــاون فيمــا بينهــم ممــا يعــود ابخلــر علــى األســرة وعلــى اجملتمــع
أبســره.
اإلنصــاف ُيكــن العقــل مــن التمييــز بــن الصـواب واخلطــأ ،ويســاعد علــى التقييــم الصحيــح
للمواقف واألشــخاص دون اتباع اهلوى أو الوقوع يف التعصب األعمى
إذا ســاد اإلنصــاف بــن الضرائــر ســاد األمــن بينهــم فأمنــت كل واحــدة علــى األخــرى
نفســها وماهلــا وعرضهــا.
يف إنصــاف الضرائــر لبعضهــن أثــره الكبــر يف تربيــة أبنــاء تســود بينهــم احملبــة والتعــاون
والتعاضــد.
إنصاف الضرة لضرهتا دليل على جتردها من األاننية ومن حب الذات.

اخلامتة
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احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلني ،وعلــى آلــه
الطيبــن الطاهريــن وعلــى صحابتــه الغــر امليامــن ،وبعــد؛ فإليكــم أهــم النتائــج والتوصيــات:

النتائج:
أوال :أمهيــة اإلنصــاف ألهــل العلــم والفضــل؛ ألنــه يــدل علــى كمــال إمياهنــم ،كمــا أنــه
أدعــى لقبــول قوهلــم ولثقــة النــاس هبــم.
اثنيا :أن إنصاف الضرة ضرهتا ال يتناىف مع ثبوت الغرية منها.
اثلثــا :إن معظــم األحاديــث املرويــة يف الصحيحــن يف فضــل أم املؤمنــن خدجيــة قــد
تفــردت بروايتهــا أم املؤمنــن عائشــة رضــي هللا عنهــا والبقيــة شــاركت يف روايتهــا؛ فمجمــوع مــا
روي يف الصحيحــن يف فضلهــا احــدى عشــر حديثــا ،تفــردت أم املؤمنــن عائشــة رضــي هللا
عنهــا بتســعة منهــا وشــاركت غريهــا مــن الصحابــة يف اثنــن منهــا.
رابعــا :أن اإلنصــاف عنــد أم املؤمنــن عائشــة رضــي هللا عنهــا يقــوم علــى عــدة معايــر
أبرزهــا :املعرفــة ،والتجــرد عــن اهلــوى ،وتــرك التعصــب األعمــى ،والنظــرة الشــاملة لألمــور،
والتمــاس األعــذار ،وحفــظ املعــروف ،والثبــات.
خامسـاً :مــا يرتتــب علــى إنصــاف الضرائــر بعضهــن البعــض مــن فوائــد عظيمــة وآاثر جليلــة
على األســرة بشــكل خاص و على اجملتمع بشــكل عام.

التوصيات:
أوال :علــى الباحثــن تســليط الضــوء علــى املعــاين الكامنــة يف النصــوص احلديثيــة الــي ال
تكــون ظاهــرة ،بــل حتتــاج ملزيــد مــن التأمــل والتفكــر ،واســقاطها علــى واقعنــا املعاصــر مــن مجيــع
النواحــي األسـرية والرتبويــة والسياســية والتعليميــة والصحيــة.
اثنيــا :االهتمــام ابألحاديــث الدالــة علــى حســن العشــرة وآداب التعامــل وحســن اخللــق
مــع املخالــف.
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اهلوامش والتعليقات

( )1مقاييس اللغة (.)5/431
( )2التوقيف على مهمات التعاريف (.)64
( )3املفردات للراغب االصبهاين (.)475
( )4التوقيف على مهمات التعاريف (.)64
( )5لسان العرب البن منظور (.)487 /5
( )6ينظر :هتذيب اللغة لألزهري (.)314 /11
( )7ينظر :الطبقات الكربى البن سعد ( ،)58/8االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب (.)1881 /4
السـَـرقَة هــي القطعــة اجليــدة مــن احلريــر ومجعهــا َسـَـر ٌق ،وهــي فارســية أصلهــا َسـَـره ،وهــو اجلَيِّــد .النهايــة يف
(َ )8
غريــب احلديــث واألثــر (.)362/2
( )9رواه البخــاري يف صحيحــه كتــاب النــكاح ،ابب :النظــر إىل املـرأة قبــل التزويــج رقــم ( ،)5125ومســلم
يف صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة ،ابب :يف فضــل عائشــة رضــي هللا عنهــا رقــم (.)2438
( )10أبــو وائــل شــقيق بــن ســلمة األســدي الكــويف اتبعــي خمضــرم ،وهــو صاحــب لعبــدهللا بــن مســعود ومســع
مــن عمــر وعثمــان ،قــال إبراهيــم النخعــي :مــا مــن قريــة إال وفيهــا مــن يدفــع عــن أهلهــا بــه وإين الرجـوا
أن يكــون أبــو وائــل منهــم .ينظــر إكمــال هتذيــب الكمــال (.)288/7
( )11رواه البخاري يف صحيحه كتاب فضائل الصحابة ،ابب :يف فضل عائشة رضي هللا عنها(.)3772
( )12رواه البخاري يف صحيحه كتاب فضائل الصحابة ،ابب :فضل عائشة رضي هللا عنها رقم (.)3775
( )13رواه البخاري يف صحيحه كتاب فضائل الصحابة ،ابب :فضل عائشة رضي هللا عنها رقم (.)3768
( )14رواه البخاري يف صحيحه كتاب فضائل الصحابة ،ابب :قول النيب صلى هللا عليه وسلم " لو كنت
متخــذا خليــا" رقــم ( ،)3662ومســلم يف صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة ،ابب :مــن فضائــل أيب
بكــر الصديــق رضــي هللا عنــه رقــم (.)2384
( )15رواه البخاري يف صحيحه كتاب النكاح ،ابب :نكاح األبكار رقم (.)5077
( )16رواه البخــاري كتــاب فضائــل الصحابــة ،ابب :فضــل عائشــة رضــي هللا عنهــا رقــم ( ،)3769ومســلم يف
صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة ،ابب :فضائــل خدجيــة أم املؤمنــن رضــي هللا عنهــا رقــم (.)2431
( )17سورة النساء آية .135
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( )18اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (.)410/6
( )19سورة املائدة آية .8
( )20جامع البيان يف تفسري القرآن للطربي ()95/10
( )21سورة النساء آية .112
( )22االستقامة البن تيمية (.)38/1
( )23سورة البقرة آية .136
( )24سورة األعراف آية .159
( )25سورة املائدة آية .86 -83
( )26قيــل يف ســبب نــزول هــذه اآليــة قــوالن :احدمهــا :أهنــا نزلــت يف النجاشــي ملــك احلبشــة وأصحابــه،
والثــاين :أهنــا نزلــت يف قــوم مــن أهــل الكتــاب كان ـوا علــى احلــق متمســكني بش ـريعتهم فلمــاء جــاء
اإلســام آمن ـوا بــه .ينظــر :كتــاب أســباب النــزول للواحــدي (.)204/2
( )27رواه البخــاري يف صحيحــه كتــاب اإلميــان ،ابب :مــن اإلميــان أن حيــب ألخيــه مــا حيــب لنفســه رقــم
( ،)13ومســلم يف صحيحــه كتــب اإلميــان ،ابب :لدليــل علــى أن مــن خصــال اإلميــان أن حيــب ألخيــه
املســلم مــا حيــب لنفســه مــن اخلــر رقــم (.)45
( )28رواه مسلم يف صحيحهكتاب اإلمارة ،ابب :األمر ابلوفاء ببيعة اخللفاء األول فاألول رقم ( )1844مطوال.
( )29رواه أمحد يف مسنده ( )216/28رقم ( )16655إبسناد ضعيف ،ورواه احلاكم يف مستدركه ()186/5
رقم ( )7313من طريق آخر وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .و وافقه الذهيب.
( )30رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( )108/7رقم ( )34563إبسناد صحيح.
( )31رواه الطرباين يف (املعجم الكبري) ( )95/2رقم ( ،)1321قال اهليثمي يف (جممع الزوائد) ( )353/10رواه
الطرباين وفيه يزيد بن ربيعة ،وقد ضعفه مجاعة ،وقال ابن عدي :أرجو أنه ال أبس به وبقية رجاله ثقات.
( )32هــذا األثــر علقــه البخــاري يف صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة ،ابب :فضــل عائشــة رضــي هللا عنهــا عــن
عمــار موقوفــا .قــال احلافــظ ابــن رجــب كمــا جــاء يف فتــح البــاري ( :)82/1هــذا األثــر معــروف مــن روايــة
أيب إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار ،رواه عنه الثوري وشعبة وإسرائيل وغريهم .ورواه البزار يف (البحر
الزخــار) ( )232/4عــن عبــد الــرزاق مرفوعــا .وجــاء عــن ابــن حجــر يف (تغليــق التعليــق) ( )40/2أن رفعــه
وهــم ،وذكــر أن مــن رفعــه روى عــن عبدالــرزاق آبخــره.
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( )33البداية والنهاية البن كثري (.)275/10
( )34جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب (.)162/2
( )35فتح الباري البن حجر (.)83/1
( )36رسائل ابن حزم (.)401/1
( )37حاشية ابن القيم على سنن أيب داود (.)188/1
( )38سورة العلق آية (.)5-1
( )39رواه البخاري يف صحيحه:كتاب بدء الوحي ،ابب بدء الوحي رقم ( ،)3ومسلم يف صحيحه:كتاب
اإلميان ،ابب الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رقم (.)231
( )40رواه احلاكــم يف مســتدركه ( )184/3رقــم ( ،)4872وعنــه البيهقــي يف (الســنن الكــرى) ()367/6
رقــم ( )13204إبســناد حســن.
( )41رواه البخــاري يف صحيحــه كتــاب مناقــب األنصــار ،ابب :تزويــج النــي صلــى هللا ليــه وســلم خدجيــة
وفضلهــا رضــي هللا عنهــا رقــم ( ،)3821ومســلم يف صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة ،ابب فضائــل
خدجيــة رضــي هللا عنهــا رقــم (.)2437
( )42شرح صحيح مسلم للنووي (.)311/15
( )43ينظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري (.)440/1
( )44الغَي ـَْـرة وهــي احلِ َّميــة واألنـََفــة ،يقــال رجــل غيــور وامـرأة غيــور؛ ألنــه فعــل يشــرك فيــه الذكــر واألنثــى .ينظــر
النهايــة يف غريــب احلديــث البــن األثــر (.)401/3
املخالَــة .ينظــر
( )45مجــع صديقــة ،والصديــق مأخــوذ مــن الصــدق ألنــه دائــم التصديــق لصحابــه ،واملصادقــة َ
الصحــاح للجوهــري (.)1506/5
( )46رواه البخــاري يف صحيحــه كتــاب مناقــب األنصــار ،ابب :تزويــج النــي صلــى هللا ليــه وســلم خدجيــة
وفضلهــا رضــي هللا عنهــا رقــم (.)3818
( )47فتح الباري البن حجر (.)136/7
( )48رواه مسلم يف صحيحه كتاب فضائل الصحابة ،ابب فضائل خدجية رضي هللا عنها رقم (.)2435
( )49شرح صحيح مسلم للنووي (.)311/15
( )50عارضة األحوذي شرح جامع الرتمذي (.)252/13
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( )51رواه مسلم يف صحيحه كتاب فضائل الصحابة ،ابب فضائل خدجية رضي هللا عنها رقم (.)2435
( )52فتح الباري البن حجر (.)136/7
( )53فتح الباري البن حجر (.)136/7
( )54رواه مسلم يف صحيحه كتاب فضائل الصحابة ،ابب فضائل خدجية رضي هللا عنها رقم (.)2436
( )55فتح الباري (.)137/7
( )56رواه أمحــد يف مســنده ( )356/42رقــم ( )24864قــال اهليثمــي يف (جممــع الزوائــد) (:)224/9
"رواه أمحــد وإســناده حســن".
( )57اجلـَـزع -بفتــح اجليــم وســكون ال ـزاي :-اخلــرز اليمــاين الــذي فيــه س ـواد وبيــاض ،و(أظفــار) -هبمــزة
مفتوحــة ومعجمــة ســاكنة وراء مكســورة -هــو :عــود طيــب الرائحــة يتبخــر بــه ،فجعــل كاخلــرز يتحلــى
بــه؛ حلســن لونــه أو طيــب رائحتــه .ينظــر النهايــة يف غريــب احلديــث (.)158/3
( )58رواه ابــن ســعد يف الطبقــات الكــرى ( )26/9واحلاكــم ( 366/4رقــم  )5409وقــال :علــى شــرط
(ر َّق َلـَـا
مســلم و وافقــه الذهــي ،ورواه الطحــاوي يف مشــكل اآلاثر ( 136/13رقــم  )4708وفيــه َ
ـت َعيـْنَــاهُ).
ِرقَّـةً َشـ ِـد َ
يدةًَ ،حـ َّـى َد َم َعـ ْ
( )59حســانة املزنية ،وقيل :املدنية كان امسها جثامة فقال هلا الرســول صلى هللا عليه وســلم بل أنت حســانة،
صديقة خدجية زوج النيب صلى هللا عليه وسلم .ينظر :االستيعاب ( ،)1810/4اإلصابة (.)84/8
( )60رواه احلاكم يف مســتدركه ( )62/2رقم ( )40وقال هذا حديث صحيح على شــرط الشــيخني وليس
لــه علــة .احلديــث إســناد احلديــث حســن فيــه صــاحل بــن رســتم صــدوق.
( )61رواه البخــاري يف صحيحــه كتــاب مناقــب األنصــار ،ابب :تزويــج النــي صلــى هللا ليــه وســلم خدجيــة
وفضلهــا رضــي هللا عنهــا رقــم ( ،)3820ومســلم يف صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة ،ابب فضائــل
خدجيــة رضــي هللا عنهــا رقــم (.)2432
( )62رواه البخــاري يف صحيحــه كتــاب مناقــب األنصــار ،ابب :تزويــج النــي صلــى هللا ليــه وســلم خدجيــة
وفضلهــا رضــي هللا عنهــا رقــم ( ،)3819ومســلم يف صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة ،ابب فضائــل
خدجيــة رضــي هللا عنهــا رقــم (.)2433
( )63رواه البخــاري يف صحيحــه كتــاب مناقــب األنصــار ،ابب :تزويــج النــي صلــى هللا ليــه وســلم خدجيــة
وفضلها رضي هللا عنها رقم ( ،)3817 ،3816ومســلم يف صحيحه كتاب فضائل الصحابة ،ابب
فضائــل خدجيــة رضــي هللا عنهــا رقــم (.)2435
( )64شرح النووي على مسلم (.)200/15
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( )65ينظر :الروض األنف للسهيلي (.)429/2
( )66شرح النووي على مسلم (.)200/15
( )67رواه البخــاري يف صحيحــه كتــاب مناقــب األنصــار ،ابب :تزويــج النــي صلــى هللا ليــه وســلم خدجيــة
وفضلهــا رضــي هللا عنهــا رقــم ( ،)3815ومســلم يف صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة ،ابب فضائــل
خدجية رضي هللا عنها رقم ( ،)2430ورواه الرتمذي يف سننه يف أبواب املناقب ،ابب :فضل خدجية
رضــي هللا عنهــا رقــم ( )3877وقــال عنــه :حســن صحيــح ويف البــاب عــن أنــس وابــن عبــاس وعائشــة.
( )68رواه الرتمــذي يف ســننه أبـواب املناقــب ،ابب :فضــل خدجيــة رضــي هللا عنهــا رقــم ( )3878وقــال :هــذا
حديــث صحيــح .و رواه ابــن حبــان يف صحيحــه ( )401/15رقــم ( ،)6951والضيــاء املقدســي يف
(األحاديــث املختــارة) ( )147 /5رقــم  ،)1769واحلاكــم يف مســتدركه ( )157 /3رقــم (.)4773
( )69رواه ابن حبان يف صحيحه ( )470/15رقم ( ،)7010والضياء املقدسي يف (األحاديث املختارة)
( )167/12رقــم ( )187واحلاكــم يف مســتدركه ( )497/2رقــم ( )3857وقــال :هــذا حديــث
صحيــح ومل خيرجــاه ،والط ـراين يف (املعجــم األوســط) ( )23/2رقــم (.)1107
( )70أخرجه احلاكم يف مستدركه ( )205/4رقم ( )4853وقال :على شرط البخاري ومسلم.
( )71إكمال املعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (.)440/7
( )72ينظر :االستيعاب البن عبد الرب  323/4والطبقات الكربى البن سعد (.)57/7
( )73رواه مسلم يف صحيحه كتاب الرضاع ،ابب :جواز هبتها نوبتها ضرهتا رقم (.)1463
( )74النهاية يف غريب احلديث البن األثري (.)389/2
( )75ينظر :شرح صحيح مسلم للنووي (.)302/10
( )76النهاية يف غريب احلديث البن األثري (.)353/1
( )77رواه البخــاري يف صحيحــه كتــاب اهلبــة وفضلهــا والتحريــض عليهــا ،ابب :هبــة امل ـرأة لغــر زوجهــا
وعتقهــا ،إذا كان هلــا زوج فهــو جائــز ....رقــم (.)2593
( )78جالء األفهام البن القيم (.)237
( )79رواه الرتمذي يف ســننه يف أبواب التفســر ،ابب :ومن ســورة النســاء رقم ( )3040وقال حديث حســن
صحيح غريب ،ورواه أبو داود الطيالســي يف مســنده ( )403/4رقم ( )2805إبســناد حســن.
( )80سورة األحزاب آية .37
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( )81ينظر :االستيعاب البن عبد الرب ( ،)1849/4اإلصابة البن حجر (.)153/8
( )82رواه مســلم يف صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة ،ابب :مــن فضائــل زينــب أم املؤمنــن رضــي هللا عنهــا
رقم (.)2452
( )83رواه البخــاري يف صحيحــه كتــاب الــزكاة ،ابب :فضــل صدقــة الشــحيح الصحيــح رقــم (،)1420
ومســلم يف صحيحــة كتــاب فضائــل الصحابــة رضــي هللا عنهــم ،ابب :مــن فضائــل زينــب أم املؤمنــن
رضــي هللا عنهــا رقــم (.)2452
( )84رواه احلاكــم يف املســتدرك )26/5( .رقــم ( )6776وقــال :هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط مســلم
ومل خيرجــاه و وافقــه الذهــي.
( )85ذكره ابن بطال يف شرح صحيح البخاري (.)419 /3
( )86شرح النووي على صحيح مسلم (.)8/16
( )87سري أعالم النبالء للذهيب (.)215/3
( )88أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب تفسري القرآن ،ابب( :لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون أبنفسهم
خ ـرا) النــور  12إىل قولــه (الكاذبــون) النحــل  105رقــم ( ،)4750ومســلم يف صحيحــه كتــاب
التوبــة ،ابب :يف حديــث اإلفــك وقبــول توبــة القــاذف رقــم (.)2770
( )89رواه مســلم يف صحيحــه كتــاب فضائــل الصحابــة رض ي هللا عنهــم ،ابب :يف فضــل عائشــة رضــي
هللا عنهــا رقــم (.)2442
( )90ينظر :االستيعاب البن عبد الرب ( ،)1804/4اإلصابة البن حجر (.)73/8
( )91رواه أمحــد ( 277/6رقــم  )26408إبســناد حســن فيــه حممــد بــن إســحاق بــن يســار صــدوق يدلــس
وقــد صــرح فيــه ابلســماع وابقــي رجالــه ثقــات ،ورواه احلاكــم يف مســتدركه ( ،)24/4والبيهقــي (/9
 74رقــم  )18535وقــال صحيــح اثبــت.
( )92رواه النسائي يف السنن الكربى) ( )404/7رقم ( )8328إبسناد حسن فيه عبد العزيز الدراوردي صدوق.
( )93ينظر :االستيعاب البن عبد الرب (.)1916 ،1805 /4
( )94ينظر :االستيعاب البن عبد الرب ( ،)1917/4اإلصابة البن حجر (.)322/8
( )95رواه ابــن ســعد يف الطبقــات الكــرى ( ،)109/9واحلاكــم يف مســتدركه ( 34/5رقــم  )6799قــال:
هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط مســلم ،ووافقــه الذهــي.
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( )96عــن أنــس رضــي هللا عنــه قــال :كان للنــي صلــى هللا عليــه وســلم تِســع نِســوة ،فــكان إذا قســم بينهــن
ال ينتهــي إىل امل ـرأة األوىل إال يف تســع ،فكــن جيتمعــن كل ليلــة يف بيــت الــي أيتيهــا" .رواه مســلم يف
صحيحــة كتــاب الرضــاع ،ابب :القســم بــن الزوجــات رقــم (.)1462
( )97رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب املغازي ،ابب :حديث األفك ح (.)3910
( )98محنــة بنــت جحــش األســدية ،بنــت عمــة النــي صلــى هللا عليــه وســلم فأمهــا أميمــة بنــت عبــد املطلــب،
وهــي أخــت أم املؤمنــن زينــب بنــت جحــش ،وكانــت زوج مصعــب بــن عمــر فقتــل عنهــا يــوم أحــد
فتزوجهــا طلحــة بــن عبيــد هللا فولــدت لــه حممــد وعم ـران ،كانــت مــن املبايعــات ،وشــهدت أحــدا
فكانــت تســقي العطشــى ،وحتمــل اجلرحــى ،وتداويهــم .ينظــر :االســتيعاب البــن عبــد الــر (.)88 /8
( )99وممــا يــدل علــى ذلــك مــا رواه مســلم يف صحيحــه كتــاب التوبــة ،ابب :يف حديــث األفــك وقبــول توبــة
القــاذف رقــم (.)2770
( )100ذكره املاوردي يف كتابه (أدب الدنيا والدين) (ص .)255
( )101رواه البخاري ( )299/3رقم  388ومسلم رقم .2487
ِ
اســة بــن ذؤيــب املهــري ،أبــو عبــدهللا املصــري ،اتبعــي ثقــة روى لــه اجلماعــة،
( )102هــو عبــد الرمحــن بــن شَ َ
مــات بعــد املائــة .ينظــر :هتذيــب الكمــال (.)173/17
( )103هــو معاويــة بــن حديــج بــن جفنــة الســكوين وقيــل :الكنــدي ،وفــد علــى النــي صلــى هللا عليــه وســلم
وشــهد فتــح مصــر ،غـزا افريقيــا ثــاث مـرات واصيبــت عينــه يف مــرة منهــا .ينظــر :االســتيعاب البــن عبــد
الــر ( ،)1414/3واإلصابــة البــن حجــر (.)116/6
( )104رواه مسلم يف صحيحه كتاب اإلمارة ،ابب :فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر ...رقم (.)3413
( )105ينظر :سري أعالم النبالء للذهيب (.)467/4
( )106الســنن الكــرى للبيهقــي ( 74/9رقــم  )17913إســناده ضعيــف لكــن أصــل احلديــث عنــد مســلم
كمــا ســبق وجــاء يف كتــب الشــروح أنــه معاويــة بــن حديــج .ينظــر :كشــف املشــكل مــن حديــث
الصحيحــن البــن اجلــوزي (.)417/4
( )107ذكره النووي يف شرح صحيح مسلم له (.)212/12
( )108شرح صحيح مسلم للنووي (.)212/12
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املصادر واملراجع

 اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان ،حممــد بــن حبــان البســي ،ترتيــب :علــي بــن بلبــان الفارســي،حتقيــق :شــعيب األرانؤوط ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،ط1408 ،1ه.
 أدب الدنيا والدين .علي بن حممد اخلطيب املشهور ابملاوردي ،دار مكتبة احلياة ،دط1986 ،م. أسباب نزول القرآن .علي بن أمحد الواحدي ،حتقيق :عصام احلميدان ،دار اإلصالح ،الدمام ،ط1412 ،2هـ. االســتقامة .أمحــد بــن عبــد احلليــم ابــن تيميــة ،حتقيــق :حممــد رشــاد ،جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســود ،املينــةاملنورة ،ط1403 ،1هـ.
 االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب .يوســف بــن عبــد الــر القرطــي ،حتقيــق :علــي حممــد البجــاوي ،داراجليــل ،ط١٤١٢ ،1هــ.
اإلصابــة يف متييــز الصحابــة .أمحــد بــن حجــر العســقالين ،حتقيــق عل ــي البج ــاوي ،دار اجلي ــل ،ب ــروت،ط١٤١٢ ،1هــ.
 إكمــال هتذيــب الكمــال .مغلطــاي بــن قليــج البكجــري ،حتقيــق :عــادل حممــد ،الفــاروق احلديثــة ،ط،11422هــ.
 إكمــال املعلــم بفوائــد مســلم .القاضــي عيــاض بــن موســى الســبيت ،حتقيــق :حيــى إمساعيــل ،دار الوفــاء،مصــر ،ط1419 ،1هــ.
 البداية والنهاية .إمساعيل بن عمر بن كثري ،دار الفكر ،دط1407 ،هـ.تغليــق التعليــق علــى صحيــح البخــاري .أمحــد بــن حجــر العســقالين ،املكتــب اإلســامي ،دار عمــار،ط١٤٠٥ ،1هــ.
 تفســر الطــري املســمى "جامــع البيــان يف أتويــل آي القــرآن .حممــد بــن جريــر الطــري ،دار الكتــبالعلميــة ،بــروت ،ط١٤٢٠ ،٣ه.
 هتذيب الكمال يف أمساء الرجال .يوســف بن عبد الرمحن املزي ،حتقيق :بشــار عواد ،مؤسســة الرســالة،بريوت ،ط1400 ،1هـ.
 هتذيــب اللغــة .منصــور حممــد بــن أمحــد األزهــري ،حتقيــق :حممــد عــوض مرعــب ،دار إحيــاء ال ـراثالعــريب ،بــروت ،لبنــان ،ط2001 ،1م.
 التوقيف على مهمات التعاريف .عبدالرؤوف املناوي ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط14010 ،1هـ.107
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 جامــع بيــان العلــم وفضلــه ..يوســف بــن عبــدهللا ابــن عبــد الــر القرطــي ،حتقيــق :أيب األشــبال الزهــري،دار ابــن اجلــوزي ،الـرايض ،ط1414 ،1هــ.
 جامع البيان يف أتويل القرآن .حممد بن جرير الطربي ،حتقيق :أمحد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ. اجلامع ألحكام القرآن .حممد بن أمحد القرطيب ،حتقيق :حممد الربدوين ،دار الشعب ،مصر ،ط ١٣٧٢ ،2هـ. جــاء األفهــام يف فضــل الصــاة علــى حممــد خــر األانم .حممــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة ،حتقيــق:شــعيب األرانؤوط ،دار العروبــة ،الكويــت ،ط1407 ،2هــ.
 مجهرة أشعار العرب :حممد بن اخلطاب القرشي ،دار صادر ،بريوت ،د ط ،د ت. حاشية ابن القيم .الصديقي العظيم آابدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1415 ،2ه. رســائل ابــن حــزم األندلســي .علــي بــن أمحــد ابــن حــزم األندلســي القرطــي ،املؤسســة العربيــة للدراســاتوالنشــر ،بــروت ،ط1981 ،1م.
 الــروض األنــف يف شــرح الســرة النبويــة .عبدالرمحــن بــن عبــدهللا الســهيلي ،دار إحيــاء ال ـراث العــريب،بــروت ،ط1412 ،1هــ.
 سنن الرتمذي .حممد بن عيسى الرتمذي ،حتقيق :أمحد شاكر ،مكتبة مصطفى البايب ،مصر ،ط1395 ،2ه. الســنن الكــرى .أمحــد بــن احلســن البيهقــي ،حتقيــق :حممــد عبــد القــادر ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت،ط1424 ،3هــ.
 ســر أعــام النبــاء :لإلمــام مشــس الديــن حممــد الذهــي :ت شــعيب األرانؤوط ،مؤسســة الرســالة،ب ــروت–ط١٤١٩–١١هـ.
 شــرح صحيــح البخــاري .أبــو احلســن علــي بــن خلــف ابــن بطــال ،حتقيــق :أبــو متيــم ايســر إبراهيــم ،مكتبــةالرشـد ،الرايض– ط١٤٢٠–١هـ.
 شرح صحيح مسلم (املنهاج) .حيىي بن شر.ف النووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط١٣٩٢ ،٢هـ. شــرح مشــكل اآلاثر .أمحــد بــن حممــد الطحــاوي ،حتقيــق :شــعيب األرانؤوط ،مؤسســة الرســالة ،بــروت،ط١415 ،١هـ.
 الصحــاح (اتج اللغــة وصحــاح العربيــة) .إمساعيــل بــن محــاد اجلوهري،حتقيــق :أمحــد عبــد الغفــور عطــار،دار العلــم للماليــن ،بــروت ،لبنــان ،ط1404 ،3هــ.
 صحيح البخاري .حممد بن إمساعيل البخاري ،حتقيق :حممد زهري ،دار طويق ،ط1422 ،1ه.108
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د .منيرة هشبل القحطاني

 صحيــح مســلم .مســلم بــن احلجــاج النيســابوري ،حتقيــق :حممــد ف ـؤاد عبدالباقــي ،دار إحيــاء ال ـراثالع ــريب ،بــروت ،د ط ،د ت.
 الطبقات الكربى ،حممد بن سعد ،دار صادر ،بريوت ،د ط ،د ت. عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي ،ابن العريب املالكي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،دط ،دت. فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري .أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين ،دار الســام ،الـرايض ،ط،11421ه.
 كشــف املشــكل مــن حديــث الصحيحــن ،عبدالرمحــن بــن علــي أبــو الفــرج اجلــوزي ،حتقيــق :علــيالب ـواب ،دار الوطــن ،ال ـرايض ،دط ،دت.
 لسان العرب .حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،دار صادر ،بريوت ،لبنان ،ط ،1دت. جممع الزوائد ومنبع الفوائد .نور الدين علي اهليثمي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،د ط١٤٠٨ ،هـ. املســتدرك علــى الصحيحــن .حممــد بــن عبــد اهللا احلاكــم النيســابوري ،حتقيــق :مصطفــى عبدالقــادر عطــا،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط١٤١١ ،١هـ.
 مسند أمحد .أمحد بن حنبل أبو عبد هللا الشيباين ،مؤسسة قرطبة ،مصر ،د ط ،د ت. مســند البـزار .أمحــد بــن عمــرو البـزار ،حتقيــق :حمفــوظ الرمحــن زيــن هللا ،مؤسســة علــوم القــرآن ،بــروت،ط١٤٠٩ ،1هــ.
 مسند أيب داود الطيالسي ،سليمان بن داود الطيالسي ،حتقيق :حممد الرتكي ،دار هجر ،مصر ،ط1419 ،1ه. املصنــف يف األحاديــث واآلاثر .أبــو بكــر عبــد هللا بــن أيب شــيبة ،حتقيــق :كمــال احلــوت ،مكتبــة الرشــد،الرايض ،ط1409 ،1ه.
 معجم مقاييس اللغة .أمحد بن فارس بن زكراي ،حتقيق :عبدالسالم هارون ،دار الفكر ،بريوت1399 ،هـ. املعجم الكبري .الطرباين ،حتقيق :محدي السلفي ،مكتبة العلوم واحلكم ،املوصل ،ط ١٤٠٤ ،٢هـ. املفــردات يف غريــب القــرآن .احلســن بــن حممــد الراغــب األصفهــاين ،حتقيــق :حممــد ســيد الكيــاين ،داراملعرفــة ،لبنــان ،د ط ،د ت.
 املنهاج شرح صحيح مسلم .حيىي بن شرف النووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1392 ،2ه. النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر .جمــد الديــن أيب الســعادات ابــن األثــر اجلــزري ،حتقيــق :طاهــر الـزاوي،وحممــود الطناجــي ،املكتبــة العلميــة ،بــروت ،ط ١٤١٨ ،١هــ.
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