هل نزلت آية من القرآن الکریم فی شأن عائشة و حفصة؟

السائل :سليمان اميري
الجواب:
اآليات النازلة فی شأن عائشة زوجة رسول هللا (ص)تنقسم الی عدة طوائف:
 .1اآليات التي نزلت بشکل خاص فی شخص عائشة؛
عدة من اهل السنة ی ّدعون ان آية «اإلفك»نزلت فی عائشة و هللا تعالی ابرئها من التهم التي اتهموها
الصحابة .و فی هذا المجال ینقلون عن عائشة رواية مزورة ان اآلیة الوحیدة النازلة فی اسرة عائشة هی آية االفك؛
کما ان محمد بن اسماعيل البخاري فی صحيحه نقال عن عائشة یقول:
ل هللا فِ ينَا شيئا من ْال ُقرْ آن إال َأ َّن َّ
الل َه َأ ْن َز َ
ما َأ ْن َز َ
ل ُع ْذ ِري.
ِ
البخاري الجعفي ،محمد بن إسماعيل ابوعبدهللا (المتوفی256هـ) ،صحيح البخاري ،ج ،4ص،1827
ُ ٍّ
ح ،4550كتاب التفسير ،بَاب «وَ َّالذِ ي قال لِوَ الِدَيْ هِ أف َل ُكمَ ا ،»...تحقيق د .مصطفي ديب البغا ،ناشر :دار ابن كثير،
اليمامة  -بيروت ،الطبعة :الثالثة.1987 - 1407 ،
البتة نحن ال نقبل هذا المطلب و اعتقادنا ان آية االفك نزلت فی احدی زوجات رسول هللا ص .قبل هذا فی
مقالة مفصلة اثبتنا هذا المطلب فعلی الطالب العزيز ان یراجع العنوان المذکور فی الذيل:
http://valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=1265

 . 2اآليات التي نزلت فی زوجات رسول هللا صلي هللا عليه وآله و تشمل عائشة ایضا؛ من جملتها اآلیة المشهورة
«امهات المومنين» التی نزلت فی ازواج رسول هللا صلي هللا عليه وآله .هللا تعالی فی سورة االحزاب یقول:
ال َّن ِبي َأوْ لي ِب ْ
واج ُه ُأمَّ ُ
ن َأ ْن ُف ِس ِهمْ وَ َأ ْز ُ
هات ُهمْ  .األحزاب.6/
نين مِ ْ
المُ ْؤمِ َ
ُّ
نحن ّالفنا فی هذه اآلیة و معني «ام المؤمنين» مقالة مستقلة لشدة اهميتها ،فعلی طالبها ان یراجع العنوان
المذکور فی الذیل:
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=8434
البتة توجد آيات اخر ایضا تبین االحكام الخاصة بازواج رسول هللا صلي هللا عليه وآله فعلینا ان ندرسها ان
شاء هللا فی وقت و مجال آخر.
 . 3اآليات التي نزلت فی عائشة و حفصة ازواج رسول هللا(ص)؛
المقالة التی بین ایدیکم موضوعها اآليات التي نزلت فی حفصة و عائشة ازواج رسول هللا (ص).
حسب قول المفسرین و العلماء من اهل السنة نزلت کم آية من القرآن الكريم فی شأن زوجتین الرسول
(ص) فنحن علی سبیل االختصار نشیر الی بعضها و نذکر اسانیدها:
ن َقوْ ٍم »...فی عائشة:
 .1نزول آية «ال ي ْ
َس َخرْ َقوْ مٌ مِ ْ
االستهزاء و سخریة اآلخرین ،خلق سیئ نهی عنه رب العالمین فی القرآن الکریم؛ کما تقول اآلیة:
َ
ن َخ ْي ً
ونوا َخ ْي ً
ِساء عَ سي َأ ْن ي ُ
ن َقوْ ٍم عَ سي َأ ْن يَ ُك ُ
را مِ ْن ُه ْم وَ ال ن ٌ
را
نن ٍ
ذين آمَ ُنوا ال ي ْ
َك َّ
ِساء مِ ْ
َس َخ ْر َقوْ مٌ مِ ْ
يا أيُّ َها َّال َ
ُ
َ
َْ
ِك ُه ُم َّ
ِس ُم ْال ُف ُس ُ
ب َفأولئ َ
الظالِمُ ون
وق بَعْ َد ْاإل
ن َل ْم ي َُت ْ
س اال ْ
قاب ِب ْئ َ
يمان وَ مَ ْ
مِ ْن ُه َّ
ن وَ ال َت ْلمِ ُزوا أ ْن ُف َس ُكمْ وَ ال َتناب َُزوا ِباأل ْل ِ
ِ
 .الحجرات.11/

معني السخریة:
کبار اهل السنة یقولون فی معني السخریة و االستهزا هکذا:
ومعني السخرية :االستهانة والتحقير والتنبيه علي العيوب والنقائص علي وجه يضحك منه وقد يكون ذلك
بالمحاكاة في الفعل والقول وقد يكون باإلشارة واإليماء وإذا كان بحضرة المستهزأ به لم يسم ذلك غيبة وفيه معني
الغيبة.
الغزالي ،محمد بن محمد ابوحامد (المتوفی505هـ) ،إحياء علوم الدين ،ج  ،3ص  ، 131ناشر :دار االمعرفة
 بيروت.حكم السخریة:
ابن كثير الدمشقي یقول فی معنی و حكم استهزاء اآلخرین هکذا:
ينهي تعالي عن السخرية بالناس ،وهو احتقارهم واالستهزاء بهم ،كما ثبت في الصحيح عن رسول هللا صلي
هللا عليه وسلم أنه قال" :الك ِْبر بطر الحق و َغمْ ص الناس" ويروي" :وغمط الناس" والمراد من ذلك :احتقارهم
واستصغارهم ،وهذا حرام ،فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند هللا وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له.
ابن كثير الدمشقي ،إسماعيل بن عمر ابوالفداء القرشي (المتوفی774هـ) ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،4
ص  ، 213ناشر :دار الفكر  -بيروت 1401 -هـ.
شأن نزول اآلية:
المفسرون من اهل السنة یقولون ان هذه اآلية نزلت فی عائشة حینما استهزءت بأم سلمة أو زينب بنت
خزيمة.
مقاتل بن سليمان ،المتوفی  ،150المفسر المشهور عند اهل السنة یقول هنا هکذا:

َ
ن َخ ْي ً
« وَ ال ن ٌ
ن» نزلت في عائشة بنت أبي بكر  ،رضي هللا عنهما  ،استهزأت
نن ٍ
را مِ ْن ُه َّ
ِساء عَ سي أ ْن َي ُك َّ
ِساء مِ ْ
من قصر أم سلمة بنت أبي أمية.
األزدي البلخي ،أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير (المتوفی150هـ)  ،تفسير مقاتل بن سليمان ،ج ،3
ص  ،262تحقيق  :أحمد فريد ،ناشر  :دار الكتب العلمية  -لبنان /بيروت  ،الطبعة  :األولي 1424 ،هـ 2003 -م .
القرطبي المتوفی سنة  671المفسر الشهیر عند اهل السنة یقول هنا هکذا:
قال المفسرون  :نزلت في امرأتين من أزواج النبي صلي هللا عليه وسلم سخرتا من أم سلمة وذلك أنها
ربطت خصريها بسبيبة وهو ثوب أبيض ومثلها السب وسدلت طرفيها خلفها فكانت تجرها فقالت عائشة لحفصة
رضي هللا عنهما  :انظري ما تجر خلفها كأنه لسان كلب فهذه كانت سخريتهما.
وقال أنس وبن زيد  :نزلت في نساء النبي صلي هللا عليه وسلم عيرن أم سلمة بالقصر وقيل  :نزلت في
عائشة أشارت بيدها إلي أم سلمة يا نبي هللا إنها لقصيرة.
األنصاري القرطبي ،ابوعبد هللا محمد بن أحمد (المتوفی671هـ) ،الجامع ألحكام القرآن ،ج  ،16ص ، 326
ناشر :دار الشعب  -القاهرة.
شهاب الدين اآللوسي المتوفی سنة  1270الثبات هذا المطلب ان السخریة من اآلخرین للنساء و الرجال
حرام ،استند الی هذه الروايات:
واآلية علي ما روي عن مقاتل نزلت في قوم من بني تميم سخروا من بالل وسلمان وعمار وخباب وصهيب
و ابن نهيرة وسالم مولي أبي حذيفة رضي هللا تعالي عنهم وال يضر فيه اشتمالها علي نهي النساء عن السخرية كما
ال يضراشتمالها علي نهي الرجال عنها فيما روي أن عائشة وحفصة رأتا أم سلمة ربطت حقويها بثوب أبيض وسدلت
طرفه خلفها فقالت عائشة لحفصة تشير إلي ما تجر خلفها  :كأنه لسان كلب فنزلت وما روي عن عائشة أنها كانت
تسخر من زينب بنت خزيمة الهاللية وكانت قصيرة .

اآللوسي البغدادي الحنفي ،أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود بن عبد هللا (المتوفی1270هـ) ،روح
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،ج  ،26ص  ، 152ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت.
و الزمخشري ،االديب و المفسر الشهیر عند اهل السنة فی ذيل هذه اآلية یقول:
وعن عائشة رضي هللا عنها أنها كانت تسخر من زينب بنت خزيمة الهاللية وكانت قصيرة  .وعن ابن عباس
بسبنية وسدلت طرفها خلفها وكانت تجرّ ه  ،فقالت عائشة لحفصة  :انظري ما تجرّ خلفها
أن أمّ سلمة ربطت حقويها
ّ
كأنه لسان كلب  .وعن أنس  :عيرت نساء رسول هللا صلي هللا عليه وسلم أمّ سلمة بالقصر .
الزمخشري الخوارزمي ،ابوالقاسم محمود بن عمر جار هللا ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في
وجوه التأويل ،ج  ،4ص  ، 373تحقيق :عبد الرزاق المهدي ،بيروت ،ناشر :دار إحياء التراث العربي.
کبار اهل السنة ایضا یؤیدون هذا المطلب فألجل االختصار نذكر عنوان الكتب فقط :
السمرقندي ،نصر بن محمد بن أحمد ابوالليث (المتوفی 367هـ) ،تفسير السمرقندي المسمي بحر
العلوم ،ج  ،3ص  ، 311تحقيق :د .محمود مطرجي ،ناشر :دار الفكر  -بيروت؛
الثعلبي النيسابوري ،ابوإسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم (المتوفی427هـ) الكشف والبيان ،ج  ،9ص
 ، 311تحقيق :اإلمام أبي محمد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق األستاذ نظير الساعدي ،ناشر :دار إحياء التراث العربي
 بيروت ،الطبعة :األولي1422 ،هـ2002-م؛ابن الجوزي الحنبلي ،جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (المتوفی  597هـ) ،زاد المسير
في علم التفسير ،ج  ،7ص  ، 466ناشر :المكتب اإلسالمي  -بيروت ،الطبعة :الثالثة1404 ،هـ.

أبي حيان األندلسي ،محمد بن يوسف (المتوفی745هـ) ،تفسير البحر المحيط ،ج  ،8ص  ،165تحقيق:
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  -الشيخ علي محمد معوض ،شارك في التحقيق  )1د.زكريا عبد المجيد النوقي
 )2د.أحمد النجولي الجمل ،ناشر :دار الكتب العلمية  -لبنان /بيروت ،الطبعة :األولي1422 ،هـ 2001-م؛
النسفي ،أبو البركات عبد هللا ابن أحمد بن محمود (المتوفی710هـ) ،تفسير النسفي ،ج  ،4ص  ، 165طبق
برنامه الجامع الكبير؛
النيسابوري ،نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين المعروف بالنظام األعرج (المتوفی  728هـ) ،تفسير
غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،ج  ،6ص  ، 165تحقيق :الشيخ زكريا عميران ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت /
لبنان ،الطبعة :األولي1416 ،هـ 1996 -م؛
الثعالبي  ،عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف (المتوفی875هـ)  ،الجواهر الحسان في تفسير القرآن  ،ج
 ،9ص  ، 165ناشر  :مؤسسة األعلمي للمطبوعات  -بيروت.
 .2نزول خمس آیات من بدایة سورة التحريم فی عائشة:
هللا تعالی یقول فی القرآن الكريم سورة التحريم هکذا:
ك َتبتَغِ ي مَ رْ َض َ َ
َّ
رَض َّ
ك وَ َّ
ل َّ
تح ِّرمُ مَ ا َأ َح َّ
يم َ .ق ْد َف َ
َيأَيها ال َّنبي ُّ لِمَ ُ
الل ُه َل ُ
الل ُه َغ ُفورٌ رَّ حِ ٌ
اج َ
تحل َة
كم ْ
الل ُه َل َ ْ
ات أ ْزوَ ِ
ِ
َ
ْ َ
ت ِبهِ وَ َأ ْظ َهرَ ُه َّ
ُ ْ
ُ
اجهِ َحدِ ي ًثا َف َلمَّ ا َن َّبأَ ْ
َّ ُ
َّ
ُ
ُ
َ ُ
َ يْ
الل ُه عَ َل ْيهِ
لي بَعْ ِض أ ْزوَ ِ
بي ُّ ِإ َ
أ مَ انِكمْ وَ الله مَ وْ لئكم ْ وَ هوَ العَ لِيم الحکِيم  .وَ ِإذ أ َسرَّ الن ِ
ِيم ْال َخ ِبيرُ  .إن َت ُتوبَا إلي َّ
َض عَ ن بَعْ ٍض َف َلمَّ ا َن َّبأَ َها ِبهِ َق َ
ن َأن َبأَكَ َه َ
اذا َق َ
عَ رَّ َف بَعْ َض ُه وَ َأعْ ر َ
ال َن َّبأَني َ ْالعَ ل ُ
اللهِ َف َق ْد
ال ْت مَ ْ
ِ
ِ َ
ِ
َص َغ ْت ُق ُلو ُب ُكمَ ا وَ إن َت َظا َه َرا عَ َل ْيهِ َفإ َّن َّ
ئك ُة بَعْ َد َذال َ َ
ِين وَ ْالمَ َل َ
ُ
الل َه ُهوَ مَ وْ َل ُ
سي رَ ب ُُّه
ئه وَ ِج
برئيل وَ َصال ُِح ْالمُ ْؤمِ ن َ
ِ
ِ
ِك ظ ِهيرٌ  .عَ َ
ات وَ َأب َ
اجا َخيرا ِّم ُ
ن َأن ُي ْبدِ َل ُه َأ ْزوَ ً
ات َس َ
ْكارً ا.
ات َثيِّ َب ٍ
ئح ٍ
ات عَ ا ِب َد ٍ
ات َتئ َب ٍ
َات َقا ِن َت ٍ
ات مُّ ْؤمِ ن ٍ
ن مُ ْسلِمَ ٍ
نك َّ
ِإن َط َّل َق ُك َّ
اتفقت الشيعة و السنة ان هذه اآليات نزلت فی عائشة و حفصة؛ کما یقول محمد بن اسماعيل البخاري فی
صحيحه هکذا:

اح حدثنا َح َّج ٌ
ج قال َزعَ مَ عَ َط ٌ
اء َأ َّن ُه سمع ُع َب ْي َد بن ُعمَ ْي ٍر
حدثني ْال َح َس ُ
ن بن مُ َحمَّ دِ بن َص َّب ٍ
اج عن بن ُج َريْ ٍ
يقول :سمعت عَ ائ َ
ِش َة رضي هللا عنها َأ َّن النبي صلي هللا عليه وسلم كان َيمْ ُك ُ
َب ِب ْن ِ
رَب عِ ْن َد َها
ش وَ يَ ْش ُ
ث عِ ْن َد َزيْ ن َ
ت َج ْح ٍ
اص ْي ُت أنا وَ َح ْف َص ُة َأ َّن َأيَّ َتنَا دخل عليها النبي صلي هللا عليه وسلم َف ْل َت ُق ْ
يح مَ َغافِ ي َر َأ َك ْل َ
ل إني َأ ِج ُد مِ ْن َ
ت
عَ َس ًال َف َتوَ َ
ك ِر َ
مَ َغافِ ي َر .
اهمَ ا فقالت له :ذلك .فقالَ :ال ب ْ
َف َد َخ َ
ل علي ِإ ْح َد ُ
َل َش ِرب ُ
َب ِب ْن ِ
ن َأ ُعو َد لهَ .فن ََز َل ْت
ْت عَ َس ًال عِ ْن َد َزيْ ن َ
ت َج ْح ٍ
ش وَ َل ْ
َ
َ
ل هللا لك» إلي «إن َت ُتوبَا إلي َّ
اللهِ » لِعَ ائ َ
«يا َأيُّ َها النبي لِمَ ُت َح ِّرمُ ما َأ َح َّ
اجهِ »
ِش َة وَ َح ْف َص َة «وَ ِإ ْذ أ َسرَّ النبي إلي بَعْ ِض أ ْزوَ ِ
لِ َقوْ لِهِ ب ْ
َل َش ِرب ُ
ْت عَ َس ًال.
البخاري الجعفي ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا (المتوفی256هـ) ،صحيح البخاري ،ج  ،5ص ،4964
حِ ،4966ك َتاب َّ
الط َال ِق ،بَاب «لِمَ ُت َح ِّرمُ ما َأ َح َّ
ل هللا لك» ،تحقيق د .مصطفي ديب البغا ،ناشر :دار ابن كثير ،اليمامة
 بيروت ،الطبعة :الثالثة 1407 ،هـ 1987 -م.معني المغافير:
ابو منصور االزهري یقول فی تهذيب اللغة هکذا:
بطيبة.
المغافير  :صمغ يسيل من شجر العرفط ُحلو  ،غير أن رائحته ليست ّ
األزهري ،ابومنصور محمد بن أحمد (المتوفی370 :هـ) ،تهذيب اللغة ،ج  ،3ص  ،222تحقيق :محمد عوض
مرعب ،ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت ،الطبعة :األولي2001 ،م.
و ابن حجر العسقالني فی شرح صحيح البخاري یقول فی معني المغافير هکذا:

والمغفور صمغ حلو له رائحة كريهة وذكر البخاري أن المغفور شبيه بالصمغ يكون في الرمث بكسر الراء
وسكون الميم بعدها مثلثة وهو من الشجر التي ترعاها اإلبل وهو من الحمض وفي الصمغ المذكور حالوة يقال اغفر
الرمث إذا ظهر ذلك فيه .
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (المتوفی 852هـ) ،فتح الباري شرح صحيح
البخاري ،ج  ،9ص  ،377تحقيق :محب الدين الخطيب ،ناشر :دار المعرفة  -بيروت.
البخاري فی رواية اخری نقال عن الخليفة الثانی یقول:
اس رضي
ن قال سمعت بن عَ َّب ٍ
ِي حدثنا ُس ْف َي ُ
ان حدثنا يحيي بن َسعِ يدٍ قال سمعت ُع َب ْي َد بن ُحن َْي ٍ
حدثنا عَ ل ٌّ
َ
الل َتان َت َظا َه َر َتا علي رسول َّ
ِين من ْالمَ رْ َأ َتان َّ
ت َأ ْن َأ ْسأَ َ
هللا عنهما يقول َأرَ ْد ُ
اللهِ صلي هللا
ل ُعمَ رَ فقلت يا أمِ ي َر ْالمُ ْؤمِ ن َ
ِ
ِ
عليه وسلم فما َأ ْتمَ مْ ُت َك َالمِ ي حتي قال عَ ائ َ
ِش ُة وَ َح ْف َص ُة.
البخاري الجعفي ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا (المتوفی256هـ) ،صحيح البخاري ،ج  ،4ص ،1868
َ
َ
اجهِ َحدِ ي ًثا ،تحقيق د .مصطفي ديب البغا ،ناشر :دار ابن
حِ ،4630ك َتاب التفسير  ،بَاب :وَ ِإ ْذ أ َسرَّ النبي إلي بَعْ ِض أ ْزوَ ِ
كثير ،اليمامة  -بيروت ،الطبعة :الثالثة 1407 ،هـ 1987 -م.
و فی موضع آخر یقول:
َ
ْن عَ َّباس رضي هللا عنهما ُي َح ِّد ُ
ال مَ َك ْث ُت َسن ًَة ُأ ِري ُد َأ ْن َأ ْسأَ َ
ث َأ َّن ُه َق َ
ْن
عَ ْ
ل ُعمَ َر ب َ
ْن ُحن َْين ،أ َّن ُه َسمِ عَ اب َ
ن ُع َب ْيدِ ب ِ
يع َأ ْن َأ ْسأَ َل ُه َه ْي َب ًة َل ُهَ .ح َّتي َخ َر َج َح ًّ َ
ََ
َّ
ُ
ن آ َيةَ ،فمَ ا َأ ْس َت ِط ُ
يق
اب عَ ْ
ْال َخ َّط ِ
اجا ف َخر َْج ُت مَ عَ ُه فلمَّ ا َر َجعْ ُت وَ ك َّنا ِب َبعْ ِض الط ِر ِ
َ
ل إ َلي َ
َّ
اجة َل ُه َق َ
الَ :فوَ َق ْف ُت َل ُه َح َّتي َفرَ َغ ِسرْ ُ
ان َت َظ َ
األ َراكِ ل َِح َ
اه َر َتا عَ َلي
ت مَ عَ ُه َف ُق ْل ُت يَ ا أمِ يرَ ْالمُ ْؤمِ ن َ
عَ َد َ ِ
ن الل َت ِ
ِين مَ ِ
ال َّنبي صلي هللا عليه وسلم مِ َ
ال َف ُق ْل ُت وَ َّ
ك َح ْف َص ُة وَ عَ ائ َ
ِش ُةَ .ق َ
اجهِ َف َق َ
اللهِ ِإ ْن ُك ْن ُت ُأل ِري ُد َأ ْن َأ ْسأَ َل َ
ال ت ِْل َ
ن َه َذا
ك عَ ْ
ْ
ن أ ْزوَ ِ
ِ ِّ
مُ ْن ُذ َسنَةَ ،فمَ ا َأ ْس َت ِط ُ
يع َه ْي َب ًة َل َ
ك.

البخاري الجعفي ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا (المتوفی256هـ) ،صحيح البخاري ،ج  ،4ص ،1866
َ
اج َ
ك ،تحقيق د .مصطفي ديب البغا ،ناشر :دار ابن كثير ،اليمامة -
ح ،4629كتاب التفسير ،بَاب َت ْبتَغِ ي مرضات أ ْزوَ ِ
بيروت ،الطبعة :الثالثة 1407 ،هـ 1987 -م.
و کذلک فی موضع آخر ینقل هکذا:
اس رضي
ن عن بن عَ َّب ٍ
حدثنا ُس َل ْيمَ ُ
ان بن َحرْ ٍب حدثنا َحمَّ ا ُد بن َزيْدٍ عن يحيي بن َسعِ يدٍ عن ُع َب ْيدِ بن ُحن َْي ٍ
ْ َ
َّ
هللا عنهما قال َل ِب ْث ُت َسن ًَة وأنا ُأ ِري ُد َأ ْن َأ ْسأَ َ
ن َت َظا َه َر َتا علي النبي صلي هللا عليه وسلم َف َجعَ ْل ُت
ن الل َت ْي ِ
ل ُعمَ َر عن المَ رْ أ َت ْي ِ
ل َْ
األ َراكَ فلما َخر ََج َسأَ ْل ُت ُه فقال عَ ائ َ
ل َيوْ مً ا مَ ْن ِز ًال َف َد َخ َ
َأ َها ُب ُه َف َن َز َ
ِش ُة وَ َح ْف َص ُة.
البخاري الجعفي ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا (المتوفی256هـ) ،صحيح البخاري ،ج  ،5ص ،2197
اس  ،بَاب ما كان النبي صلي هللا عليه وسلم َي َت َجوَّ ُز من ا ِّ
حِ ،5505ك َتاب ِّ
اس وَ ْال ُب ْس ِط ،تحقيق د .مصطفي ديب
لل َب ِ
الل َب ِ
البغا ،ناشر :دار ابن كثير ،اليمامة  -بيروت ،الطبعة :الثالثة 1407 ،هـ 1987 -م.
مسلم النيسابوري ایضا ینقل هذه الرواية فی صحيحه بشکل آخر هکذا :
َ
ان بن ُع َي ْين ََة عن يحيي بن
وحدثنا أبو ب َْك ِر بن أبي َش ْي َب َة وَ ُز َه ْيرُ بن َحرْ ٍب واللفظ ِأل ِبي ب َْك ٍر قاال حدثنا ُس ْف َي ُ
ْ َ
اس يقول كنت ُأ ِري ُد َأ ْن َأ ْسأَ َ
ن
ن وهو مولي ْالعَ َّب ِ
اس قال سمعت بن عَ َّب ٍ
ل ُعمَ رَ عن المَ رْ أ َت ْي ِ
َسعِ يدٍ سمع ُع َب ْي َد بن ُحن َْي ٍ
الل َت ْين َت َظا َه َر َتا علي عَ ْهدِ رسول َّ
َّ
اللهِ صلي هللا عليه وسلم َف َل ِب ْث ُت َسن ًَة ما َأ ِج ُد له مَ وْ ِضعً ا حتي َصحِ ْب ُت ُه إلي مَ َّك َة فلما
ِ
َّ
اج َت ُه فقال َأ ْد ِر ْكنِي ِب ِإ َداوَ ةٍ من مَ ٍاء َفأَ َت ْي ُت ُه بها فلما َق َضي َح َ
ب يقضي َح َ
ب
اج َت ُه وَ رَ َجعَ َذ َه ْب ُت َأ ُص ُّ
ان َذ َه َ
كان ِبمَ ِّر الظ ْه َر ِ
ْ َ
َ
ان فما َق َض ْي ُت َك َالمِ ي حتي قال عَ ائ َ
عليه وَ َذ َكرْ ُ
ِش ُة وَ َح ْف َص ُة.
ت فقلت له يا أمِ ي َر ْالمُ ْؤمِ ن َ
ِين من المَ رْ أ َت ِ
النيسابوري ،مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري (المتوفی261هـ) ،صحيح مسلم ،ج  ،2ص ،1110
ْ َ
َّ َ
ن وَ َقوْ لِهِ َتعَ َ
ال ال ِّن َس ِ
الي وَ ِإ ْن َت َظا َهرَا عليه ،تحقيق محمد فؤاد
اء وَ َت ْخ ِيي ِرهِ َّ
حِ ،1479ك َتاب الطال ِق ،بَاب في اإلِيال ِء وَ اعْ ِت َز ِ
عبد الباقي ،ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت.

الطبري فی تفسير هذه اآليات یقول:
َ
ل َّ
تحرمُ مَ ا َأ َح َّ
ِّ
َّ
ِيم الحك ُ
ك» إلي قوله « وَ ُهوَ ْالعَ ل ُ
الل ُه َل َ
ِيم» قال كانت
بي ُّ لِمَ
عن بن عباس قوله «يَأيها الن ِ
حفصة وعائشة متحابتين وكانتا زوجتي النبي صلي هللا عليه وسلم فذهبت حفصة إلي أبيها فتحدثت عنده فأرسل
النبي صلي هللا عليه وسلم إلي جاريته فظلت معه في بيت حفصة وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة فرجعت حفصة
فوجدتهما في بيتها فجعلت تنتظر خروجها وغارت غيرة شديدة فأخرج رسول هللا صلي هللا عليه وسلم جاريته
ودخلت حفصة فقالت قد رأيت من كان عندك وهللا لقد سؤتني فقال النبي صلي هللا عليه وسلم وهللا ألرضينك فإني
مسر إليك سرا فاحفظيه قالت ما هو قال إني أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضا لك.
وكانت حفصة وعائشة تظاهران علي نساء النبي صلي هللا عليه وسلم فانطلقت حفصة إلي عائشة فأسرت
إليها أن أبشري إن النبي صلي هللا عليه وسلم قد حرم عليه فتاته فلما أخبرت بسر النبي صلي هللا عليه وسلم أظهر
هللا عز وجل النبي صلي هللا عليه وسلم فأنزل هللا علي رسوله لما تظاهرتا عليه يا أيها النبي لم تحرم ماأحل هللا لك
ت
الطبري ،أبي جعفر محمد بن جرير (المتوفی 310هـ) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ج  ،28ص 2197
 ،ناشر :دار الفكر ،بيروت 1405 -هـ
القرطبي ،المفسر الشهیر عند اهل السنة فی تفسير هذه اآليات یقول:
قوله تعالي  « :إن َت ُتوبَا إلي َّ
اللهِ » يعني حفصة وعائشة حثهما علي التوبة علي ما كان منهما من الميل إلي
ِ
ِ َ
خالف محبة رسول هللا (ص) « َف َق ْد َص َغ ْت ُق ُلو ُب ُكمَ ا» أي زاغت ومالت عن الحق وهو أنهما أحبتا ما كره النبي ...
قوله تعالي « :وَ ِإ ْن َتظا َهرا عَ َل ْيهِ » أي تتظاهرا و تتعاونا علي النبي صلي هللا عليه و سلم بالمعصية و االيذاء.
األنصاري القرطبي ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد (المتوفی ،671الجامع ألحكام القرآن ،ج  ،18ص  ،189ذيل
آيه ،ناشر :دار الشعب  -القاهرة.

رسول هللا (ص) هجر عائشة و حفصة مدة شهر :
القرطبي فی موضع آخر یصرح هکذا:
وهذا الهجر غايته عند العلماء شهر كما فعل النبي صلي هللا عليه وسلم حين أسر إلي حفصة فأفشته إلي
عائشة و تظاهرتا عليه.
األنصاري القرطبي ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد (المتوفی ،671الجامع ألحكام القرآن ،ج  ،5ص  ،172ناشر:
دار الشعب  -القاهرة.
تشبيه عائشة و حفصة بإمرأة نوح و لوط
کثیر من المفسرین عند اهل السنة فی ذيل اآلیة ،یقیسون عائشة و حفصة مع إمرأة نوح و لوط فلنشیر
الی قول بعضهم.
السمرقندي من اشهر المفسرین عند اهل السنة فی تفسير بحر العلوم یقول:
ثم قال « وَ ِإ ْن َتظا َهرا عَ َل ْيهِ » يعني تعاونا علي أذاه ومعصيته فيكون مثلكما كمثل امرأة نوح وامرأة لوط
تعمالن عمال تؤذيان بذلك رسول هللا صلي هللا عليه وسلم.

السمرقندي ،نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث (المتوفی 367هـ) ،تفسير السمرقندي المسمي بحر
العلوم ،ج  ،3ص  ،446ذيل آيه ،تحقيق :د .محمود مطرجي ،ناشر :دار الفكر  -بيروت.
اذية رسول هللا ص بید عائشة و حفصة:
مسلم النيسابوري نقال عن عمر بن الخطاب یقول هکذا:
َ
ِش َة َف ُق ْل ُت يَ ا ب ْن َ َ
ول َّ
َف َد َخ ْل ُت عَ َلي عَ ائ َ
ِك َأ ْن ُت ْؤذِ ي رَ ُس َ
ن َش ْأن ِ
اللهِ صلي هللا عليه وسلم
ت أ ِبي ب َْكر أ َق ْد ب ََل َغ مِ ْ
ِ
َف َق َ
ِكَ .ق َ
ال َف َد َخ ْل ُت عَ َلي َح ْف َص َة ِب ْن ِ
ك ِبعَ ْي َبت َ
اب عَ َل ْي َ
ال ْت مَ ا لِي وَ مَ ا َل َ
ت ُعمَ َر َف ُق ْل ُت َل َها يَ ا َح ْف َص ُة َأ َق ْد بَلَ َغ
ك َيا اب َ
ْن ْال َخ َّط ِ

ول َّ
اللهِ صلي هللا عليه وسلم وَ َّ
ول َّ
ت َأ َّن َر ُس َ
ِك َأ ْن ُت ْؤذِ ي َر ُس َ
اللهِ صلي هللا عليه وسلم الَ ُيحِ ُّب ِ
اللهِ َل َق ْد عَ لِمْ ِ
ن َش ْأن ِ
ك.
مِ ْ
ول َّ
ك َر ُس ُ
وَ َلوْ الَ َأ َنا َل َط َّل َق ِ
اللهِ صلي هللا عليه وسلم.
النيسابوري ،مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري (المتوفی261هـ) ،صحيح مسلم ،ج  ،2ص ،1105
ن وَ َقوْ لِهِ َتعَ َ
َ
ال ال ِّن َس ِ
الي ( وَ ِإ ْن َت َظا َهرَ ا عَ َل ْيهِ ) ،تحقيق محمد
اء وَ َت ْخ ِيي ِرهِ َّ
ح ،1479كتاب الطالق ،باب فِ ي اإلِيال ِء وَ اعْ ِت َز ِ
فؤاد عبد الباقي ،ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت.
مع االلتفات الی الحرمة القطعية الذیة رسول هللا (ص) ،الحال سؤالنا من علماء اهل السنة هو انه ما هو
جوابکم عن هذه الروايات؟
هل هذه االذية عن عائشة و حفصة لم تکن مصداق لهذه اآلیة من القرآن الكريم حتی ان هللا یقول:
ول ُه َلعَ ن َُه ُم َّ
ون َّ
الل ُه فِ ي ال ُّد ْنيا وَ ْاآلخِ َرةِ وَ َأعَ َّد َل ُه ْم عَ ً
الل َه وَ رَ ُس َ
ذابا مُ هينا .األحزاب.57/
ذين ُي ْؤ ُذ َ
ِإ َّن َّال َ
نرجوا ان یکون لعلماء اهل السنة جواب صريح و مقنع عن هذه الروايات.
َب َّ
الل ُه مَ َثالً »...فی عائشة و حفصة:
 .3نزول آية « َضر َ
هللا تعالی یقول فی القرآن الكريم سورة التحريم هکذا:
رَب َّ
الل ُه مَ َثالً ل َِّل َ َ
ََ ُ
ن َفخا َن ُ
وط كا َنتا َت ْح َ
تاهما َف َل ْم
وح وَ امْ َر َأ َة ُل ٍ
َض َ
ن مِ ْ
ن عِ بادِ نا صال َِح ْي ِ
ت عَ ْبدَيْ ِ
ذين ك َفرُ وا امْ َرأة ن ٍ
ن َّ
اللهِ َش ْي ً
ئا وَ َ
لين .التحريم.10/
قيل ا ْد ُخالَ ال َّنا َر مَ عَ ال َّداخِ َ
ُي ْغنِيا عَ ْن ُهما مِ َ
کثیر من المفسرین عند اهل السنة صرحوا ان هذه اآلیة ایضا نزلت فی عائشة و حفصة.
القرطبي فی تفسير هذه اآلية یقول:
رَب َّ
ذين َك َفرُ وا» مثل ضربه هللا يحذر به عائشة وحفصة في المخالفة حين تظاهرتا علي
قوله « َض َ
الل ُه مَ َثالً ل َِّل َ
رسول هللا.

األنصاري القرطبي ،ابوعبد هللا محمد بن أحمد (المتوفی671هـ) ،الجامع ألحكام القرآن ،ج  ،18ص 202
 ،ناشر :دار الشعب  -القاهرة.
و ابن القيم الجوزية ،تلمیذ ابن تيمية و ناشر افكاره ،بعد نقل هذه الرواية یقول:
األمْ َثال من ْ َ
ُثمَّ في هذه ْ َ
السو َرةِ َفإ َّن َها ِسي َق ْت في ذِ ْك ِر َأ ْزوَ اج النبي صلي َّ
ب ِس َي َ
األ ْسرَ ا ِر ْال َبدِ يعَ ةِ ما ُين ِ
الل ُه
َاس ُ
اق ُّ
ِ
ِ
ِ
َ
ن َّ
الل َه وَ َر ُس َ
الت ْحذِ ي ِر من َت َظ ُ
عليه وسلم وَ َّ
ن
ن ِّات َص ُال ُه َّ
ول ُه وَ ُي ِر ْد َن ال َّدارَ ْاآلخِ َر َة لم يَ ْن َفعْ ُه َّ
ن ْ
ن عليه وَ أ َّن ُه َّ
اه ِرهِ َّ
إن لم ُي ِطعْ َ
َّ
َّ
َ ُ
السو َرةِ مَ َث َ
ل
وح وَ ُلوط ِّات َصالهمَ ا ِب ِهمَ ا وَ ل َِه َذا إ َّنمَ ا َضرْ ب في هذه ُّ
ول اللهِ صلي الل ُه عليه وسلم كما لم َي ْن َفعْ امْ رَأة ن ٍ
ِبرَ ُس ِ
ِّات َص َ
ون ْال َق َرابَةِ .
اح ُد َ
ال ال ِّن َك ِ
ل َْ
َب َّ
ِش َة وَ َح ْف َص َة ُث َّم َض َ َ
ل ُي َح ِّذرُ عَ ائ َ
ْ َ َ َّ
األوَّ َ
الل ُه ْالمَ َث َ
ِي ُي َح ِّر ُض ُهمَ ا علي
قال يحيي بن َس َّال ٍم َضر َ
رَب ل ُهمَ ا المَ ثل الثان َ
ك ِب َّ
ال َّتمَ ُّس ِ
الطاعَ ةِ .

الزرعي الدمشقي ،محمد بن أبي بكر أيوب (المعروف بابن قيم الجوزية) ،إعالم الموقعين عن رب
العالمين ،ج  ،1ص  ،189تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،ناشر :دار الجيل  -بيروت 1973 -؛
الزرعي الدمشقي ،محمد بن أبي بكر أيوب (المعروف بابن قيم الجوزية) ،األمثال في القرآن الكريم ،ج ،1
ص  ،57تحقيق :إبراهيم محمد ،ناشر :مكتبة الصحابة  -طنطا  -مصر  ،1406 -الطبعة :األولي.
العالمة محمد بن علي الشوكاني ایضا یقول:
وما أحسن من قال فإن ذكر امرأتي النبيين بعد ذكر قصتهما ومظاهرتهما علي رسول هللا صلي هللا عليه
وإله وسلم يرشد أقم إرشاد ويلوح أبلغ تلويح إلي ان المراد تخويفهما مع سائر أمهات المؤمنين وبيان أنهما وإن
كانتا تحت عصمة خير خلق هللا وخاتم رسله فإن ذلك ال يغني عنهما من هللا شيئا. ...

الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد (المتوفی1255هـ) ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من
علم التفسير ،ج  ،5ص  ،256ناشر :دار الفكر  -بيروت.
الفيروزآبادي ،المفسر ،االديب و اللغوی المشهور عند اهل السنة فی كتاب تفسير ابن عباس یقول هکذا:
َب َّ
الل ُه مَ َثالً . ...
َضر َ
ثم خوّ ف عائش ة وحفصة إليذائهما النبي صلي هللا عليه وسلم بامرأة نوح وامرأة لوط فقال « َض َر َب
َّ
الل ُه» بين هللا «مثال» صفة «ل َِّل َ َ
ََ ُ
وط» واعلة « كانَتا
وح» واهلة « وَ امْ ر ََأ َة ُل ٍ
ذين ك َفرُ وا» بالمرأتين الكافرتين « امْ رَأة ن ٍ
ن» مرسلين « َفخا َن ُ
َت ْح َ
تاهما». ...
ن مِ ْ
ن عِ بادِ نا صال َِح ْي ِ
ت عَ ْبدَيْ ِ
الفيروز آبادي  ،أبو طاهر الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر (المتوفی817
هـ) ،تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ،ج  ،1ص  ، 478ناشر :دار الكتب العلمية  -لبنان.
فخرالدين الرازي ،المفسر الشهير عند اهل السنة ،فی كتابه المحصول یقول هکذا:
الحكاية الثانية:
أن عثمان رضي هللا عنه أخر عن عائشة رضي هللا عنها بعض أرزاقها فغضبت ثم قالت يا عثمان أكلت أمانتك
وضيعت الرعية وسلطت عليهم األشرار من أهل بيتك وهللا لوال الصلوات الخمس لمشي إليك أقوام ذوو بصائر
يذبحونك كما يذبح الجمل
فقا ل عثمان رضي هللا عنه ضرب هللا مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط اآلية فكانت عائشة رضي هللا
عنها تحرض عليه جهدها وطاقتها وتقول أيها الناس هذا قميص رسول هللا صلي هللا عليه وسلم لم يبل وقد بليت
سنته اقتلوا نعثال قتل هللا نعثال.

الرازي الشافعي ،فخر الدين محمد بن عمر التميمي (المتوفی604هـ) ،المحصول في علم األصول  ،ج ،4
ص  ،492تحقيق  :طه جابر فياض العلواني  ،ناشر  :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -الرياض  ،الطبعة :
األولي 1400 ،هـ.
بقیة المفسرین من اهل السنة ایضا صرحوا ان هذه اآلیة نزلت فی عائشة و حفصة فلنشیر الیهم هکذا:
ابن الجوزي الحنبلي ،جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (المتوفی  597هـ) ،زاد المسير في
علم التفسير ،ج  ،8ص  ،314ناشر :المكتب اإلسالمي  -بيروت ،الطبعة :الثالثة1404 ،هـ؛
األزدي البلخي ،أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير (المتوفی150هـ)  ،تفسير مقاتل بن سليمان ،ج  ،3ص
 ، 379تحقيق  :أحمد فريد  ،ناشر  :دار الكتب العلمية  -لبنان /بيروت  ،الطبعة  :األولي 1424 ،هـ 2003 -م؛
ابن عادل الدمشقي الحنبلي ،ابوحفص عمر بن علي (المتوفی بعد  880هـ) ،اللباب في علوم الكتاب ،ج ،19
ص  ، 351تحقيق :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت /
لبنان ،الطبعة :األولي 1419 ،هـ ـ 1998م؛
الثعالبي  ،عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف (المتوفی875هـ)  ،الجواهر الحسان في تفسير القرآن  ،ج ،9
ص  ، 351ناشر  :مؤسسة األعلمي للمطبوعات  -بيروت؛
الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد (المتوفی1255هـ) ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم
التفسير ،ج  ،5ص  ، 255ناشر :دار الفكر  -بيروت؛
القنوجي البخاري ،أبو الطيب السيد محمد صديق خان بن السيد حسن خان (المتوفی1307هـ) ،حسن األسوة
بما ثبت من هللا ورسوله في النسوة ،ج  ،1ص  ، 242تحقيق :الدكتور -مصطفي الخن /ومحي الدين ستو ناشر :مؤسسة
الرسالة  -بيروت ،الطبعة :الخامسة1406 ،هـ1985 /م.

و من هللا التوفیق
فریق اإلجابة عن الشبهات
مؤسسة اإلمام ولي العصر (عج) للدراسات العلمیة

