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الجواب:
من صفات عائشة بين ازواج رسول هللا صلي هللا عليه وآله ،الغيرة و الحسد اکثر من حدها بالنسبة المهات المؤمنين.
هذه الحسادة فی بعض الموارد ،اثارت غضب رسول هللا صلي هللا عليه وآله و سببت ان النبی الذی هو نبی الرحمة
و وصفه القرآن بعبارة «رحمة للعالمين» و «الخلق العظيم» ،یتشدد مع عائشة.
بعض االحیان وصل حد الحسادة الی ابناء رسول هللا من بقیة ازواجه ایضا؛ من جملة حسدها التی نقل فی كتب
التاريخ بشکل وسیع انه کان بالنسبة الی الصديقة الطاهرة سالم هللا عليها و ابراهيم ولد رسول هللا صلي هللا عليه
وآله.
هنا نشیر الی الموارد التي نقلوها علماء اهل السنة فی كتبهم المعتبرة:
حسد عائشة بالنسبة للسیدة خديجة سالم هللا عليها:
السیدة خديجة سالم هللا عليها هی اول و افضل ازواج رسول هللا صلي هللا عليه وآله و کان یحبها رسول هللا ص اکثر
من بقیة ازواجه و الی حینما کانت السیدة خديجة حیة ،لم یتزوج من إمرأة اخری؛ و کان یذکرها الی آخر عمره.
هذه المسألة سببت ان عائشة تحس الیها حسد شديد فی نفسها و فی بعض االحیان تفشیه.
البخاري فی صحيحه یقول:
ام بن ُعرْ وَ َة عن أبيه عن عَ ائ َ
ِش َة رضي هللا عنها قالت ما
حدثنا ُق َت ْي َب ُة بن َسعِ يدٍ حدثنا ُحمَ ْي ُد بن عبد الرحمن عن هِ َش ِ
يج َة من َك ْث َرةِ ذِ ْك ِر رسول َّ
ت علي امْ ر ََأةٍ ما غِ رْ ُ
غِ رْ ُ
ت علي َخدِ َ
اللهِ صلي هللا عليه وسلم ِإيَّ ا َها قالت وَ َت َزوَّ َجنِي بَعْ َد َها
َ
ْ
ِين وَ َأمَ َر ُه َرب ُُّه عز وجل أو ِج ْب ِر ُ
ِب َث َال ِ
ب.
الس َالم َأ ْن ُي َب ِّش َر َها ِب َب ْي ٍ
يل عليه َّ
ث ِسن َ
ت في ال َجنَّةِ من ق َص ٍ
البخاري الجعفي ،محمد بن إسماعيل ابوعبدهللا (المتوفی256هـ) ،صحيح البخاري،ج  3ص  ،1389ح ،3606كتاب
َ ْ
يج النبي (ص) َخدِ َ
يج َة وَ َف ْضل َِها رضي هللا عنها ،تحقيق د .مصطفي ديب البغا ،ناشر :دار
فضائل الصحابة ،بَاب تز ِو ِ
ابن كثير ،اليمامة – بيروت ،الطبعة :الثالثة.1987 – 14077 ،
نفس هذه الرواية نقلها البخاري فی مواضع اخر من صحيحه؛ من جملتها:

البخاري الجعفي ،محمد بن إسماعيل ابوعبدهللا (المتوفی256هـ) ،صحيح البخاري ،ج  3ص  ،1389ح ،3605كتاب
فضائل الصحابة ،بَاب َت ْز ِويج النبي (ص) َخدِ َ َ َ
اح ،بَاب
يجة وَ ف ْضل َِها رضي هللا عنها ؛ ج  5ص  ،2004حِ ،4931ك َتاب ال ِّن َك ِ
ِ
َ
َغ ْيرَ ةِ ال ِّن َس ِ
ان ،تحقيق د .مصطفي
ن ْالعَ ْهدِ من ْ ِ
ن ؛ ج  5ص  ،2237حِ ،5658ك َتاب ْاأل َد ِب ،بَاب ُح ْس ُ
اء وَ وَ ْجدِ هِ َّ
اليمَ ِ
ديب البغا ،ناشر :دار ابن كثير ،اليمامة – بيروت ،الطبعة :الثالثة.1987 – 1407 ،
مسلم النيسابوري ایضا ینقل هذه الرواية هکذا:
النيسابوري ،مسلم بن الحجاج ابوالحسين القشيري (المتوفی261هـ) ،صحيح مسلم ،ج  4ص  ،1888ح،2435
ُ
َ
َ
ِين رضي هللا َتعَ َ
ِل َخدِ َ
ِل َّ
الي عنها  ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،ناشر:
يج َة أ ِّم ْالمُ ْؤمِ ن َ
الص َحابَةِ  ،بَاب ف َضائ ِ
ِك َتاب ف َضائ ِ
دار إحياء التراث العربي – بيروت.
احمد بن حنبل فی مسنده یقول:
َّ
حدثنا عبد َّ
ن الشعبي عن مَ ْسرُ وق عن عَ ائ َ
اللهِ حدثني أبي ثنا علي بن ِإ ْس َح َ
ِش َة قالت
اق انا عبد اللهِ قال انا مُ َجالِ ٌد عَ ِ
ٍ
َ
كان النبي صلي هللا عليه وسلم إذا َذ َك َر َخدِ َ َ
ت َيوْ ً
ن َّ
َاء قالت َفغِ رْ ُ
ما فقلت ما َأ ْك َث َر ما َت ْذ ُكرُ َها
الثن َ
يج َة أ ْثنَي عليها َفأ ْح َس َ
َاء ِّ
را منها قال ما أبدلني هللا عز وجل َخ ْي ً
ك هللا عز وجل بها َخ ْي ً
را منها قد آمَ ن ْ
الش ْد ِق قد َأ ْب َد َل َ
َت بي ِإ ْذ َك َفرَ بي
َحمْ ر َ
الناس وصدقتني ِإ ْذ كذبني الناس وواستني بما لها إذا حرمني الناس ورزقني هللا عز وجل وَ َل َد َها ِإ ْذ حرمني َأوْ الَ َد
ال ِّن َس ِ
اء.
الشيباني ،أحمد بن حنبل ابوعبدهللا (المتوفی241هـ) ،مسند أحمد بن حنبل ،ج  6ص  ،117ح ،24908ناشر :مؤسسة
قرطبة – مصر.
ابن كثير الدمشقي بعد نقل هذه الرواية یقول:
تفرد به أحمد أيضا وإسناده ال بأس به .
ابن كثير الدمشقي ،إسماعيل بن عمر ابوالفداء القرشي (المتوفی774هـ) ،السيرة النبوية ،ج  2ص  ،135طبق
برنامج الجامع الكبير؛

ابن كثير الدمشقي ،إسماعيل بن عمر ابوالفداء القرشي (المتوفی774هـ) ،البداية والنهاية ،ج  3ص  ،128ناشر:
مكتبة المعارف – بيروت.
و الهيثمي ایضا یقول:
رواه أحمد وإسناده حسن.
الهيثمي ،ابوالحسن علي بن أبي بكر (المتوفی  807هـ) ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ج  9ص  ،224ناشر :دار
الريان للتراث /دار الكتاب العربي – القاهرة ،بيروت – 1407هـ.
مسلم النيسابوري ایضا ینقل هذه الرواية هکذا؛ لکن مع األسف حذف قول رسول هللا فی جواب عائشة:
ُ
اس َت ْأ َذ َن ْت َه َ
ام عن أبيه عن عَ ائ َ
ال ُة ِب ْن ُت ُخوَ يْ لِدٍ أ ْخ ُت
ِي بن مُ ْس ِه ٍر عن هِ َش ٍ
ِش َة قالت ْ
حدثنا ُسوَ يْ ُد بن َسعِ يدٍ حدثنا عَ ل ُّ
يج َة علي رسول َّ
ِك فقال اللهم َه َ
ال ُة ِب ْن ُت ُخوَ يْ لِدٍ َفغِ ُ
يج َة َفارْ َت َ
اح ل َِذل َ
ان َخدِ َ
َخدِ َ
رْت
اللهِ صلي هللا عليه وسلم َفعَ ر ََف ْ
اس ِت ْئ َذ َ
ش َحمْ ر ِ ِّ َ
ن َه َل َك ْت في ال َّد ْه ِر َفأَ ْب َد َل َ
ك هللا َخ ْي ًرا منها.
وز من عَ َجا ِئ ِز ُقرَيْ ٍ
فقلت وما َت ْذ ُكرُ من عَ ُج ٍ
َاء الش ْدق ْي ِ
النيسابوري ،مسلم بن الحجاج ابوالحسين القشيري (المتوفی261هـ) ،صحيح مسلم ،ج  4ص ،2437 ،1889
ُ
َ
َ
ِين رضي هللا َتعَ َ
ِل َخدِ َ
الي عنها  ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،ناشر:
يج َة أ ِّم ْالمُ ْؤمِ ن َ
ِل ال َّص َحابَةِ  ،بَاب ف َضائ ِ
ِك َتاب ف َضائ ِ
دار إحياء التراث العربي – بيروت.
غضب رسول هللا (ص) من قول عائشة:
َ
ب رسول َّ
ب مثله َق ُّط:
اللهِ (ص) َغ َض ًبا ما رَ أيْ ُت ُه َغ ِض َ
الطبراني فی معجم الكبير ینقل عن عائشة انها قالت َغ ِض َ
ك بن َف َض َ
حدثنا محمد بن ْال َف ْضل َّ َ
ام بن ُعرْ وَ َة عن أبيه عن عَ ائ َ
ان ثنا مُ َبا َر ُ
ِش َة
ال َة عن هِ َش ِ
ي ثنا َسعِ ي ُد بن ُس َل ْيمَ َ
ِ
السق ِط ُّ
يج َة وقد َأ ْخلَ َف َّ
اللهِ صلي َّ
ول َّ
يج َة فقلت ما َأ ْك َث َر ما ُت ْكثِرُ ذ ْ
الل ُه عليه وسلم كان ُي ْكثِرُ ْ
َأ ّن َر ُس َ
ِكرَ َخدِ َ
ذِك َر َخدِ َ
الل ُه لك
َ
اللهِ صلي َّ
ب رسول َّ
ِّ َ
يج َة عَ ُج ٌ
من َخدِ َ
ب
الل ُه عليه وسلم َغ َض ًبا ما َرأيْ ُت ُه َغ ِض َ
ن قد َه َل َك ْت في َد ْه ٍر َف َغ ِض َ
وز َحمْ َر ُاء الش ْدق ْي ِ
َ
ك وَ َّ
اللهِ أعف عَ ِّني عَ َفا َّ
ول َّ
مثله َق ُّط وقال إ َّن َّ
ن قلت يا رَ ُس َ
الل ُه عَ ْن َ
اللهِ ال َت ْسمَ ُعنِي
الل َه َر َز َق َها مِ ِّني ما لم َيرْ ُز ْق أ َح ًدا مِ ْن ُك َّ
ِ
ْ
َأ ْذ ُكرُ َخدِ َ َ
َ
ي ٍء َت ْكر ُ
َه ُه
يجة بَعْ َد هذا ال َيوْ ِم ِبش ْ

الطبراني ،سليمان بن أحمد بن أيوب ابوالقاسم (المتوفی360هـ) ،المعجم الكبير ،ج  23ص ،11تحقيق :حمدي بن
عبدالمجيد السلفي ،ناشر :مكتبة الزهراء  -الموصل ،الطبعة :الثانية1404 ،هـ 1983 -م.
تصحيح سند الرواية:
الهيثمي بعد نقل هذه الرواية یقول:
رواه الطبراني واسانيده حسنة.
الهيثمي ،ابوالحسن علي بن أبي بكر (المتوفی  807هـ) ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ج  9ص  ،224ناشر :دار
الريان للتراث /دار الكتاب العربي  -القاهرة ،بيروت 1407 -هـ.
و لو ان تصريح الهيثمي یكفي لکن من أجل الطمئنان األکثر ندرس تمام رواة السند ایضا.
محمد بن الفضل:
شمس الدين الذهبي یقول:
محمد بن الفضل بن جابر الثقفي البغدادي  .قال الدارقطني  :صدوق .
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان (المتوفی  748هـ) ،تاريخ السالم ووفيات
المشاهير واألعالم ،ج  21ص  ،306تحقيق د .عمر عبد السالم تدمري ،ناشر :دار الكتاب العربي  -لبنان /بيروت،
الطبعة :األولي1407 ،هـ 1987 -م.
دار القطني فی کتاب سؤاالت الحاكم یقول:
محمد بن الفضل بن جابر بن شاذان السقطي صدوق.
الدارقطني البغدادي ،ابوالحسن علي بن عمر (المتوفی 385هـ) ،سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني ،ج  1ص
 ،145رقم ،197 :تحقيق :د .موفق بن عبدهللا بن عبدالقادر ،ناشر :مكتبة المعارف  -الرياض  ،الطبعة  :األولي 1404 ،
 1984مالمقدسي الحنبلي یصحح السند الذي فی سلسلته محمد بن الفضل :

أنا الطبراني نا محمد بن الفضل السقطي نا سعيد بن سليمان (ح) إسناده صحيح.
المقدسي الحنبلي ،ابوعبد هللا محمد بن عبد الواحد بن أحمد (المتوفی643هـ) ،األحاديث المختارة ،ج  4ص ،306
تحقيق عبد الملك بن عبد هللا بن دهيش ،ناشر :مكتبة النهضة الحديثة  -مكة المكرمة ،الطبعة :األولي1410 ،هـ.
سعيد بن سليمان:
ابن حجر العسقالني یقول فیه هکذا :
سعيد بن سليمان الضبي أبو عثمان الواسطي نزيل بغداد البزاز لقبه سعدويه ثقة حافظ من كبار العاشرة.
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (المتوفی852هـ) ،تقريب التهذيب ،تحقيق :محمد عوامة ،ج
 1ص  ،237رقم  ،2329:ناشر :دار الرشيد  -سوريا ،الطبعة :األولي.1986 - 1406 ،
مبارك بن فضالة
شمس الدين الذهبي بعد نقل الرواية التي فی سندها مبارك بن فضالة یقول:
تفرد به مبارك بن فضالة عنه وهو صدوق .
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان (المتوفی  748هـ) ،سير أعالم النبالء ،ج 5
ص  ،122تحقيق :شعيب األرناؤوط ،محمد نعيم العرقسوسي ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة :التاسعة،
1413هـ.
و فی شرح حاله یقول:
مبارك بن فضالة د ت ق خت ابن أبي أمية الحافظ المحدث الصادق المام أبو فضالة القرشي العدوي مولي عمر
بن الخطاب من كبار علماء البصرة .
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان (المتوفی  748هـ) ،سير أعالم النبالء ،ج 7
ص  ،281تحقيق :شعيب األرنؤوط ،محمد نعيم العرقسوسي ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة :التاسعة،
1413هـ.

هشام بن عروة:
الذهبي یقول فیه هکذا:
هشام بن عروة أبو المنذر وقيل أبو عبد هللا القرشي أحد األعالم سمع عمه بن الزبير وأباه وعنه شعبة ومالك والقطان
توفي  146قال أبو حاتم ثقة إمام في الحديث.
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان (المتوفی  748هـ) ،الكاشف في معرفة من
له رواية في الكتب الستة ،ج  2ص  ،337رقم ،5972 :تحقيق محمد عوامة ،ناشر :دار القبلة للثقافة السالمية،
مؤسسة علو  -جدة ،الطبعة :األولي1413 ،هـ 1992 -م.
عروة بن زبير:
قال بن سعد كان فقيها عالما كثير الحديث ثبتا مأمونا قال هشام صام أبي الدهر ومات وهو صائم في موته أقوال
منها  93و  94ع.
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان (المتوفی  748هـ) ،الكاشف في معرفة من
له رواية في الكتب الستة ،ج  2ص  ،18رقم ، 3775 :تحقيق محمد عوامة ،ناشر :دار القبلة للثقافة السالمية،
مؤسسة علو  -جدة ،الطبعة :األولي1413 ،هـ 1992 -م.
بناء علی هذا لم یکن شک فی سند هذه الرواية و تثبت ان حسد عائشة بالنسبة للسیدة خديجة سبب غضب رسول
هللا صلي هللا عليه وآله.
اشت ّد غضب رسول هللا ص علی عائشة:
ابن عبد البر فی الستيعاب ،ابن الجوزي فی المنتظم  ،ابن اثير فی اسد الغابة و بقیة الکبار من اهل السنة نقلوا ان
رسول هللا صلي هللا عليه وآله غضب علی عائشة حتی اهتز مقدم شعره من الغضب:

عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول هللا (ص) ال يكاد يخرج من البيت حتي يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها
فذكرها يوما من األيام فأدركتني الغيرة فقلت هل كانت إال عجوزا فقد أبدلك هللا خيرا منها فغضب حتي اهتز مقدم
شعره من الغضب ثم قال ال وهللا ما أبدلني هللا خيرا منها آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس
وواستني في مالها إذ حرمني الناس ورزقني هللا منها أوالدا إذ حرمني أوالد النساء قالت عائشة فقلت في نفسي ال
أذكرها بسيئة أبدا.
النمري القرطبي المالكي ،ابوعمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر (المتوفی 463هـ) ،االستيعاب في معرفة األصحاب،
ج  4ص1823ـ ،1824تحقيق :علي محمد البجاوي ،ناشر :دار الجيل  -بيروت ،الطبعة :األولي1412 ،هـ؛
ابن الجوزي الحنبلي ،جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (المتوفی  597هـ) ،المنتظم في تاريخ
الملوك واألمم ،ج  3ص  ، 18ناشر :دار صادر  -بيروت ،الطبعة :األولي1358 ،؛
ابن الجوزي الحنبلي ،جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (المتوفی  597هـ) ،صفة الصفوة ،ج 2
ص  ،8تحقيق :محمود فاخوري  -د.محمد رواس قلعه جي ،ناشر :دار المعرفة  -بيروت ،الطبعة :الثانية1399 ،هـ
 1979م؛الجزري ،عز الدين بن األثير أبي الحسن علي بن محمد (المتوفی630هـ) ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ج  7ص
 ،95تحقيق عادل أحمد الرفاعي ،ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت  /لبنان ،الطبعة :األولي 1417 ،هـ 1996 -م؛
النويري ،شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (المتوفی733هـ) ،نهاية األرب في فنون األدب،ج  18ص  ،113تحقيق
مفيد قمحية وجماعة ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي1424 ،هـ 2004 -م؛
الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك (المتوفی764هـ) ،الوافي بالوفيات ،ج  13ص  ،182تحقيق أحمد األرناؤوط
وتركي مصطفي ،ناشر :دار إحياء التراث  -بيروت 1420 -هـ2000 -م.
توسیط أم عائشة و طلب العفو من رسول هللا(ص):
ابن اسحاق و الحلبي فی سيرته ینقال عن رسول هللا صلي هللا عليه وآله هکذا:

نا يونس عن عبد الواحد بن أيمن المخزومي قال نا أبو نجيح أبو عبد هللا بن أبي نجيح قال أهدي لرسول هللا صلي
هللا عليه وسلم جزور أو لحم فأخذ عظما منها فتناوله الرسول بيده فقال له اذهب به إلي فالنة فقالت له عائشة لم
غمرت يدك فقال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ان خديجة أوصتني بها فغارت عائشة وقالت لكأنه ليس في
األرض امرأة اال خديجة؟
فقام رسول هللا صلي هللا عليه وسلم مغضبا فلبث ما شاء هللا ثم رجع فاذا أم رومان فقالت يا رسول هللا ما لك
ولعائشة انها حدث وأنت أحق من تجاوز عنها فأخذ بشدق عائشة وقال ألست القائلة كأنما ليس علي األرض امرأة
اال خديجة وهللا لقد آمنت بي اذ كفر قومك ورزقت مني الولد وحرمتموه.
محمد بن إسحاق بن يسار (المتوفی151هـ)  ،سيرة ابن إسحاق (المبتدأ والمبعث والمغازي) ،ج  5ص ،228
ح ،332تحقيق  :محمد حميد هللا  ،ناشر  :معهد الدراسات واألبحاث للتعريف ؛
الحلبي ،علي بن برهان الدين (المتوفی1044هـ) ،السيرة الحلبية في سيرة األمين المأمون ،ج  3ص  ،401ناشر:
دار المعرفة  -بيروت .1400 -
حسد عائشة بالنسبة للسیدة خديجة سالم هللا عليها لم ینتهی فقط بهذه الموارد ،فألجل االختصار نمتنع من نقل
بقية الموارد.
تحليل حسد عائشة بالنسبة للسیدة خديجة:
حسب هذه الروايات التی صححوا صحة سند بعضها ،حسد عائشة بالنسبة للسیدة خديجة سالم هللا عليها ،اثار
الغضب الشديد من رسول هللا صلي هللا عليه وآله؛
الحال مع االلتفات الی هذه الروايات ،السؤال الذي البد ان یجیب عنه علماء اهل السنة هو انه ما حكم من أغضب
رسول هللا صلي هللا عليه و آله؟
هل غضب رسول هللا صلي هللا عليه وآله لم ّ
الجبار؟
یعقب غضب
ّ

من الجدیر للذکر ان عائشة تعتبر الذین اغضبوا رسول هللا ص ،مستحقون لنار جهنم .فی قضية تمرد الصحابة عن
اوامر رسول هللا فی حجة الوداع ،تقول عائشة هکذا :
ول َّ
َ
َ َ
ك يا رَ ُس َ
ان فقلت من َأ ْغ َض َب َ
اللهِ َأ ْد َخ َل ُه هللا ال َّنارَ .
ي و هو َغ ْض َب ُ
ف َد َخل عَ ل َّ
النيسابوري ،مسلم بن الحجاج ابوالحسين القشيري (المتوفی261هـ) ،صحيح مسلم ،ج  2ص  ،879حِ ،1211ك َتاب
ْ
رَام  ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت.
ان وُ ُجوهِ ْال ِْح ِ
ال َح ِّج  ،بَاب ب ََي ِ
و فی رواية اخری نقل هکذا:
ب ُثمَّ ا ْن َط َل َق حتي دخل علي عَ ائ َ
ان َفر ََأ ِ
ب في وَ ْج ِههِ فقالت من َأ ْغ َض َب َ
ك َأ ْغ َض َب ُه هللا.
ت ْال َغ َض َ
َف َغ ِض َ
ِش َة َغ ْض َب َ
الشيباني ،أحمد بن حنبل ابوعبدهللا (المتوفی241هـ) ،مسند أحمد بن حنبل ،ج  4ص  ،286ناشر :مؤسسة قرطبة
 مصر.الهیثمی بعد نقل هذه الرواية یقول:
رواه أبو يعلي و رجاله رجال الصحيح .
الهيثمي ،ابوالحسن علي بن أبي بكر (المتوفی  807هـ) ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ج  3ص  ،233ناشر :دار
الريان للتراث /دار الكتاب العربي  -القاهرة ،بيروت 1407 -هـ.
الحال لو سأل سائل هل دعوي عائشة تشمل نفسها ایضا أم ال ،ماذا یجیبوا علماء اهل السنة؟
کذلک هذه الرواية تثبت ان دعوي اهل السنة علی ان عائشة احب ازواج رسول هللا ص ،لم تجاوز حد االسطورة؛ بل
السیدة خديجة سالم هللا عليها أحب ازواج رسول هللا صلي هللا عليه وآله.
کذلک هذه الدعوي من بعض علماء اهل السنة تبطل بأن :عائشة افضل نساء النبی ص؛ ألنه حسب هذه الروايات
رسول هللا صلي هللا عليه و آله یصرح بأنه ما اعطاه هللا افضل منها.

حسد عائشة بالنسبة لمارية:
ام المؤمنين مارية احدي ازواج رسول هللا ص و الزوج الوحیدة التی اولدت بعد السیدة خديجة من رسول هللا صلي
هللا عليه وآله.
محمد بن سعد فی طبقاته و زبير بن بكار فی المنتخب من كتاب ازواج النبي نقال عن عائشة یقول:
عن عائشة قالت ما غرت علي امرأة إال دون ما غرت علي مارية وذلك أنها كانت جميلة من النساء  ...وأعجب بها
رسول هللا صلي هللا عليه وسلم وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيت لحارثة بن النعمان فكانت جارتنا فكان رسول
هللا عامة النهار والليل عندها حتي فرغنا لها فجزعت فحولها إلي العالية فكان يختلف إليها هناك فكان ذلك أشد
علينا ثم رزق هللا منها الولد وحرمنا منه.
الزهري ،محمد بن سعد بن منيع ابوعبدهللا البصري (المتوفی230هـ) ،الطبقات الكبري ،ج  8ص 212ـ ،213ناشر:
دار صادر  -بيروت؛
الزبيري ،أبو عبد هللا الزبير بن بكار بن عبد هللا بن مصعب (المتوفی256هـ)  ،المنتخب من كتاب أزواج النبي صلي
هللا عليه وسلم  ،ج  1ص  ،57تحقيق  :سكينة الشهابي  ،ناشر  :مؤسسة الرسالة  -بيروت  ،الطبعة  :األولي 1403 ،هـ
.
الحسد منها وصل الی حد حتی ان مارية ،عند ما اولدت ابراهيم ،فلم تتحمل عائشة و قالت خطابا لرسول هللا صلي
هللا عليه و آله انه لم یشبه النبی ص  .الحاكم النيسابوري فی المستدرك یقول:
حدثني علي بن حمشاد العدل ثنا أحمد بن علي األبار ثنا الحسن بن حماد سجادة حدثني يحيي بن سعيد األموي
ثنا أبو معاذ سليمان بن األرقم األنصاري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي هللا عنها قالت أهديت مارية إلي
رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ومعها بن عم لها قالت فوقع عليها وقعة فاستمرت حامال قالت فعزلها عند بن عمها
قالت فقال أهل الفك والزور من حاجته إلي الولد أدعي ولد غيره وكانت أمه قليلة اللبن فابتاعت له ضائنة لبون
فكان يغذي بلبنها فحسن عليه لحمه قالت عائشة رضي هللا عنها فدخل به علي النبي صلي هللا عليه وسلم ذات يوم

فقال كيف ترين فقلت من غذي بلحم الضأن يحسن لحمه قال وال الشبه؟ قالت فحملني ما يحمل النساء من
الغيرة أن قلت ما أري شبها قالت وبلغ رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ما يقول الناس فقال لعلي خذ هذا السيف
فانطلق فاضرب عنق بن عم ماري ة حيث وجدته قالت فانطلق فإذا هو في حائط علي نخلة يخترف رطبا قال فلما
نظر إلي علي ومعه السيف استقبلته رعدة قال فسقطت الخرقة فإذا هو لم يخلق هللا عز وجل له ما للرجال شيء
ممسوح.
الحاكم النيسابوري ،محمد بن عبدهللا ابوعبدهللا (المتوفی  405هـ) ،المستدرك علي الصحيحين،ج  4ص ،41
ح ،6821تحقيق :مصطفي عبد القادر عطا ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت الطبعة :األولي1411 ،هـ 1990 -م.
الحسد بالنسبة البراهيم ابن رسول هللا ص:
محمد بن سعد فی الطبقات الكبري و ابن الجوزي فی المنتظم یقوال هکذا:
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لما ولد إبراهيم جاء به رسول هللا صلي هللا عليه وسلم إلي فقال أنظري إلي
شبهه بي فقلت ما أري شبها فقال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم أال ترين إلي بياضة ولحمه فقلت إنه من قصر
عليه اللقاح أبيض وسمن.
الزهري ،محمد بن سعد بن منيع ابوعبدهللا البصري (المتوفی230هـ) ،الطبقات الكبري ،ج  1ص  ،137ناشر :دار
صادر  -بيروت؛
ابن الجوزي الحنبلي ،جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (المتوفی  597هـ) ،المنتظم في تاريخ
الملوك واألمم ،ج  3ص  ،346ناشر :دار صادر  -بيروت ،الطبعة :األولي.1358 ،
و البالذري فی انساب األشراف یقول:
ُ
وكان لرسول هللا صلي هللا عليه وسلم لقائح ،وقطعة غنم ،فكانت مارية تشرب من ألبانها وتسقي ولدها .قالوا :وأتي
ً
ً
شبها .فقال:
يوما بإبراهيم ،وهو عند عائشة ،فقال :انظري إلي شبهه .فقالت :ما أري
رسول هللا صلي هللا عليه وسلم
ّ
ُ
وأبيض.
ألبان الضأن ،سمن
اللقاح ،وسقي
أال ترين إلي بياضه ولحمه؟ فقالت :من قصرت عليه
َ

البالذري ،أحمد بن يحيي بن جابر (المتوفی279هـ) ،أنساب األشراف ،ج  1ص  ،198طبق برنامج الجامع الكبير.
الحسد بالنسبة ألم سلمة:
ام سلمة احدی أزواج رسول هللا صلي هللا عليه وآله التی لها جمال خاص؛ فمن اجل هذا السبب اثارت حسد عائشة
بالنسبة الیها.
محمد بن سعد فی طبقات الكبري ،البالذري فی انساب األشراف ،ابن الجوزي فی المنتظم ،الذهبي فی سير أعالم
النبالء و تاريخ السالم و ابن حجر العسقالني فی الصابة یقولون هکذا:
أخبرنا محمد بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما تزوج
رسول هللا صلي هللا عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنا شديدا لما ذكروا لنا من جمالها قالت فتلطفت لها حتي رأيتها
فرأيتها وهللا أضعاف ما وصفت لي في الحسن و الجمال قالت فذكرت ذلك لحفصة ـ وكانتا يدا واحدةـ فقالت ال
وهللا ـ إن هذه إ ال الغيرةـ ما هي كما يقولون فتلطفت لها حفصة حتي رأتها فقالت قد رأيتها وال وهللا ما هي كما
تقولين وال قريب وإنها لجميلة قالت فرأيتها بعد فكانت لعمري كما قالت حفصة ولكني كنت غيري.
الزهري ،محمد بن سعد بن منيع ابوعبدهللا البصري (المتوفی230هـ) ،الطبقات الكبري ،ج  8ص  ،94ناشر :دار
صادر  -بيروت؛
البالذري ،أحمد بن يحيي بن جابر (المتوفی279هـ) ،أنساب األشراف ،ج  1ص  ،190طبق برنامج الجامع الكبير؛
ابن الجوزي الحنبلي ،جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (المتوفی  597هـ) ،المنتظم في تاريخ
الملوك واألمم ،ج  3ص  ،208ناشر :دار صادر  -بيروت ،الطبعة :األولي1358 ،؛
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان (المتوفی  748هـ) ،سير أعالم النبالء ،ج 2
ص  ،209تحقيق :شعيب األرناؤوط ،محمد نعيم العرقسوسي ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة :التاسعة،
1413هـ؛

الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان (المتوفی  748هـ) ،تاريخ السالم ووفيات
المشاهير واألعالم ،ج  5ص  ،284تحقيق د .عمر عبد السالم تدمري ،ناشر :دار الكتاب العربي  -لبنان /بيروت،
الطبعة :األولي1407 ،هـ 1987 -م؛
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (المتوفی852هـ) ،الصابة في تمييز الصحابة ،ج  8ص ،151
تحقيق :علي محمد البجاوي ،ناشر :دار الجيل  -بيروت ،الطبعة :األولي1412 ،هـ 1992 -م؛
العاصمي المكي ،عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي (المتوفی1111هـ) ،سمط النجوم العوالي في أنباء
األوائل والتوالي ،ج  1ص ،456تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود -علي محمد معوض ،ناشر :دار الكتب العلمية.
و فی رواية اخری نقل ان عائشة تخاطب الرسول هکذا أما تشبع من أم سلمة؟
محمد بن سعد فی طبقات الكبري ،ابن طيفور فی بالغات النساء ،و أبوسعد اآلبي فی نثر الدرر یقولون هکذا:
أخبرنا محمد بن عمر حدثتني فاطمة بنت مسلم عن فاطمة الخزاعية قالت سمعت عائشة تقول يوما :دخل علي
يوما رسول هللا صلي هللا عليه وسلم فقلت أين كنت منذ اليوم قال يا حميراء كنت عند أم سلمة فقلت أما تشبع
من أم سلمة.
الزهري ،محمد بن سعد بن منيع ابوعبدهللا البصري (المتوفی230هـ) ،الطبقات الكبري ،ج  8ص  ،80ناشر :دار
صادر  -بيروت؛
أبي الفضل بن أبي طاهر المعروف بابن طيفور (المتوفی 380هـ ) بالغات النساء ،ج  1ص  ،73ناشر :منشورات
مكتبة بصيرتي ـ قم؛
اآلبي ،ابوسعد منصور بن الحسين (المتوفی421هـ) ،نثر الدر في المحاضرات ،ج  4ص  ،32تحقيق :خالد عبد الغني
محفوط ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت /لبنان ،الطبعة :األولي1424 ،هـ 2004 -م

لصفية:
الحسد بالنسبة
ّ
صفية ،احدی أزواج رسول هللا صلي هللا عليه وآله التی لها جمال خاص؛ فمن اجل هذا السبب اثارت حسد عائشة
بالنسبة الیها و سمتها «اليهودية».
محمد بن سعد فی الطبقات ،البالذري فی انساب األشراف و أبومنصور بن عساكر فی األربعين یقولون هکذا:
أخبرنا محمد بن عمر حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار قال لما قدم رسول هللا صلي هللا
عليه وسلم من خيبر ومعه صفية أنزلها في بيت من بيوت حارثة بن النعمان فسمع بها نساء األنصار وبجمالها فجئن
ينظرن إليها وجاءت عائشة متنقبة حتي دخلت عليها فعرفها فلما خرجت خرج رسول هللا علي أثرها فقال كيف
رأيتها يا عائشة قال رأيت يهودية قال ال تقولي هذا يا عائشة فإنها قد أسلمت فحسن إسالمها.
الزهري ،محمد بن سعد بن منيع ابوعبدهللا البصري (المتوفی230هـ) ،الطبقات الكبري ،ج  8ص  ،126ناشر :دار
صادر  -بيروت؛
البالذري ،أحمد بن يحيي بن جابر (المتوفی279هـ) ،أنساب األشراف ،ج  1ص  ،196طبق برنامج الجامع الكبير؛
ابن عساكر ،أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن هبة هللا (المتوفی620هـ)  ،األربعين في مناقب أمهات المؤمنين
رحمة هللا عليهن أجمعين  ،ج  1ص  ،100تحقيق  :محمد مطيع الحافظ  ,غزوة بدير  ،ناشر  :دار الفكر  -دمشق ،
الطبعة  :األولي 1406 ،هـ.
البتة استعمال كلمة «اليهودية» لم ینتهی فقط بهذا الموضع؛ بل استعملت عائشة هذه الكلمة لصفية فی موارد
عدیدة و فی موارد منها سبب الغضب الشديد من رسول هللا صلي هللا عليه وآله؛ من جملتها فی قضية حجة
الوداع التی مرّ ذکرها بشکل مفصل.
الحسد بالنسبة لجويرية:
الحلبي فی سيرته ینقل حسد عائشة بالنسبة ألم المؤمنين جويرية هکذا:

قال وعن عائشة رضي هللا تعالي عنها قالت كانت جويرية امرأة حلوة ال يكاد يراها أحد إال أخذت بنفسه فبينما النبي
صلي هللا عليه وسلم عدي ونحن علي الماء أي الذي هو المريسع إذ دخلت جويرية تسأله في كتابتها فوهللا ما هو
إال أن رأيتها فكرهت دخولها علي النبي صلي هللا عليه وسلم وعرفت أنه سيري منها مثل الذي رأيت فقالت يا رسول
هللا إني امرأة مسلمة الحديث آه وإنما كرهت ذلك لما جبلت عليه النساء من الغيرة .
ومن ثم جاء انه (ص ) خطب امرأة فأرسل عائشة رضي هللا تعالي عنها لتنظر إليها فلما رجعت إليه قالت ما رأيت
طائال فقال بلي رأيت خاال في خدها فاقشعرت منه كل شعرة في جسدك أي وفي لفظ آخر عن عائشة رضي هللا
تعالي عنها فما هو إال أن وقفت جويرية بباب الخباء لتستعين رسول هللا (ص) علي كتابتها فنظرت إليها فرايت
علي وجهها مالحة وحسنا فأيقنت أن رسول هللا (ص) إذا رآها أعجبته علما منها بموقع الجمال منه فما هو إالأن
كلمته (ص) فقال لها (ص) خير من ذلك أنا أؤدي كتابتك وأتزوجك فقضي عنها كتابتها وتزوجها.
الحلبي ،علي بن برهان الدين (المتوفی1044هـ) ،السيرة الحلبية في سيرة األمين المأمون ،ج  2ص 586ـ،587
ناشر :دار المعرفة  -بيروت .1400 -
الحسد بالنسبة لمليكة بنت كعب:
مليكة بنت كعب ،من ازواج رسول هللا صلي هللا عليه وآله التی ال نظیر لها فی الجمال و حسب السن کانت اقل سنا
من ازواج رسول هللا ص و السیما اشب من عائشة .عائشة باحتیال عجيب سببت ان رسول هللا صلي هللا عليه وآله
یطلقها و تخلصت من شریکتها التی هی اجمل و اشب منها.
ابن كثير الدمشقي یقول هکذا:
حدثني أبو معشر قال :تزوج رسول هللا مليكة بنت كعب ،وكانت تذكر بجمال بارع ،فدخلت عليها عائشة فقالت :أال
تستحين أن تنكحي قاتل أبيك؟ فاستعاذت منه فطلقها .فجاء قومها فقالوا يا رسول هللا إنها صغيرة وال رأي لها،
وإنها خدعت فارتجعها ،فأبي .فاستأذنوه أن يزوجوها بقريب لها من بني عذرة فأذن لهم.
قال :وكان أبوها قد قتله خالد بن الوليد يوم الفتح.

ابن كثير الدمشقي ،إسماعيل بن عمر ابوالفداء القرشي (المتوفی774هـ) ،السيرة النبوية ،ج  4ص  ،592طبق
برنامج الجامع الكبير؛
ابن كثير الدمشقي ،إسماعيل بن عمر ابوالفداء القرشي (المتوفی774هـ) ،البداية والنهاية ،ج  5ص  ،299ناشر:
مكتبة المعارف  -بيروت.
الماوردي الشافعي فی الحاوي الكبير یقول:
والسابعة  :مليكة بنت كعب الليثية كانت مذكورة بالجمال فدخلت عليها عائشة  ،فقالت  :أال تستحين أن تتزوجين
قاتل أبيك يوم الفتح فاستعيذي منه فإنه يعيذك  ،فدخل عليها رسول هللا فقالت  :أعوذ بالله منك  ،فأعرض عنها ،
وقال  :قد أعاذك هللا مني وطلقها .
الماوردي البصري الشافعي ،علي بن محمد بن حبيب (المتوفی450هـ) ،الحاوي الكبير في فقه مذهب المام
الشافعي وهو شرح مختصر المزني ،ج  9ص  ،28تحقيق الشيخ علي محمد معوض  -الشيخ عادل أحمد عبد
الموجود ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  -لبنان ،الطبعة :األولي 1419 ،هـ 1999-م.
حسد عائشة بالنسبة السماء بنت نعمان:
اللهِ صلي َّ
عن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه وكان بدريا قالَ :ت َزوَّ َج رسول َّ
اء ِب ْن َت
الل ُه عليه وسلم َأ ْسمَ َ
ِش َة َأو عَ ائ َ
ان ْال َجوْ ن َِّي َة َفأَرْ َس َلنِي َف ِج ْئت بها فقالت َح ْف َص ُة لِعَ ائ َ
ِشة ل َِح ْف َصة ْاخ ِض ِب َ
يها َأ ْن ِ
ت وأنا َأمْ ُش ُط َها َف َفعَ َل َتا ُثمَّ
النُّعْ مَ ِ
وذ ِب َا َّ
ول َأ ُع ُ
اهمَ ا أن ال َن ِبي صلي هللا عليه وسلم ُيعْ ِج ُب ُه من ْالمَ ْر َأةِ َ
إذا َد َخ َل ْت عليه َأ ْن َت ُق َ
إح َد ُ
قالت لها ْ
للهِ مِ ْنك فلما
َ
وذ ِب َا َّ
الس ْترَ مَ َّد يَ َد ُه َإل ْي َها فقالت َأ ُع ُ
اب وَ َأرْ َخي ِّ
اس َت َترَ ِبهِ وقال
َد َخ َل ْت عليه وَ أ ْغ َل َق ْال َب َ
للهِ مِ ْنك فقال ِب ُك ِّمهِ علي وَ ْج ِههِ َف ْ
َ ُ
َ
ُ
َ
ْ
ً ََ َ
ن (يعني
ي فقال يا أبَا أ َس ْيدٍ الحقها ِبأ ْهل َِها ومتعها ِبرَ ا ِزقِ َّي ْي ِ
ُعذت مَ عَ اذا ثالث مَ رَّ ات .قال أبو أسيد :ث َّم َخ َر َج عَ ل َّ
ول َد ُعونِي َّ
كرباستين) َف َكا َن ْت َت ُق ُ
الشقِ َّي َة.
الزهري ،محمد بن سعد بن منيع ابوعبدهللا البصري (المتوفی230هـ) ،الطبقات الكبري ،ج  8ص  ،146ناشر :دار
صادر  -بيروت؛

الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب (المتوفی ،)310المنتخب من ذيل المذيل  ،ج  1ص
 ،106طبق برنامج الجامع الكبير؛
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (المتوفی 852هـ) ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج 9
ص  ،359تحقيق :محب الدين الخطيب ،ناشر :دار المعرفة  -بيروت؛
العيني الغيتابي الحنفي ،بدر الدين ابومحمد محمود بن أحمد (المتوفی 855هـ) ،عمدة القاري شرح صحيح
البخاري ،ج  20ص  ،231ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت؛
البغدادي ،ابوجعفر محمد بن حبيب بن أمية (المتوفی245هـ) ،المحبر ،ج  1ص  ،95طبق برنامج الجامع الكبير؛
الحاكم النيسابوري ،محمد بن عبدهللا ابوعبدهللا (المتوفی  405هـ) ،المستدرك علي الصحيحين،ج  4ص ،39
تحقيق :مصطفي عبد القادر عطا ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت الطبعة :األولي1411 ،هـ 1990 -م؛
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (المتوفی852هـ) ،الصابة في تمييز الصحابة ،ج  7ص ،496
تحقيق :علي محمد البجاوي ،ناشر :دار الجيل  -بيروت ،الطبعة :األولي1412 ،هـ 1992 -م؛
السيوطي وآخرون  ،شرح سنن ابن ماجه ،ج  1ص  ،148طبق برنامج الجامع الكبير؛
الصنعاني األمير ،محمد بن إسماعيل (المتوفی 852هـ) ،سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام ،ج  3ص
 ،153تحقيق :محمد عبد العزيز الخولي ،ناشر:دار إحياء التراث العربي  -بيروت ،الطبعة :الرابعة1379 ،هـ.
النويري فی نهاية األرب یقول هکذا:
أسماء بنت النعمان  ...تزوج بها رسول هللا صلي هللا عليه وسلم في سنة تسع من الهجرة  ،زوجه إياها أبوها حين
ق دم  ،علي اثنتي عشرة أوقية ونش  ،وبعث معه أبا أسيد ؛ فحملها من نجد حتي نزل بها في أطم بني ساعدة ،
فقالت عائشة  :قد وضع يده في الغرائب يوشك أن يصرفن وجهه عنا  ،وكانت من أجمل النساء  ،فقالت حفصة
لعائشة  ،أو عائشة لحفصة  :اخضبيها أنت وأنا أمشطها  ،ففعلتا  ،ثم قالت لها إحداهما  :إنه يعجبه من المرأة إذا
دخلت عليه أن تقول  :أعوذ بالله منك ؛ فلما دخلت عليه وأغلق الباب  ،وأرخي الستر  ،م ّد يده إليها  ،فقالت  :أعوذ

بالله منك  ،فقال « :لقد عذت بمعاذ الحقي بأهلك» وأمر أبا أسيد أن يردها إلي أهلها ؛ وقال « :متعها برازقيتين»
يعني كرباسين  ،فكانت تقول  :ادعوني الشقية  ،وإنما خدعت ؛ لما رؤي من جمالها وهيئتها  ،وذكر لرسول هللا صلي
هللا عليه وسلم من حملها علي ماقالت  ،فقال « :إنهن صواحب يوسف وكيدهن عظيم».
النويري ،شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (المتوفی733هـ) ،نهاية األرب في فنون األدب،ج  18ص  ،127تحقيق
مفيد قمحية وجماعة ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي1424 ،هـ 2004 -م.
و ابن حجر العسقالني ایضا یقول هی من اجمل نساء زمانها و ازواج رسول هللا صلي هللا عليه وآله عند رؤیتها
یحسدنها و . ...
عن بن عباس تزوج رسول هللا صلي هللا عليه وسلم أسماء بنت النعمان وكانت من أجمل أهل زمانها وأشبهن فقالت
عائشة قد وضع يده في العراب يوشك أن يصرفن وجهه عنا وكان خطبها حين وفد أبوها عليه في وفد كندة فلما
رآها نساؤه حسدنها فقلن لها إن أردت أن تخظي عنده القصة.
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (المتوفی852هـ) ،الصابة في تمييز الصحابة ،ج  7ص ،497
تحقيق :علي محمد البجاوي ،ناشر :دار الجيل  -بيروت ،الطبعة :األولي1412 ،هـ 1992 -م.
و الحلبي فی سيرته یقول هکذا:
وفي كالم بعضهم أن نساء النبي صلي هللا عليه وسلم خفن أن تغلبن عليه لجمالها فقلن لها إنه صلي هللا عليه وسلم
يعجبه إذا دنا منك أن تقولي له أعوذ بالله منك فلما دنا منها قالت أعوذ بالله منك وفي رواية قلن لها إن أردت أن
تحظي عنده فتعوذي بالله منه فلما دخل عليها قالت له أعوذ بالله منك فصرف صلي هللا عليه وسلم وجهه عنها وقال
ما تقدم وطلقها وأمر أسامة رضي هللا تعالي عنه فمتعها بثالثة أثواب.
الحلبي ،علي بن برهان الدين (المتوفی1044هـ) ،السيرة الحلبية في سيرة األمين المأمون ،ج  3ص  ،418ناشر:
دار المعرفة  -بيروت .1400 -

لشر ُ
حسدها بالنسبة َ
َاف ُ
بنت َخلِي َف َة (شراف بنت خلیفة بن فروة الکلبیة ،أخت دحیة بن خلیفة ،تزوجها رسول هللا
ص):
محمد بن سعد یقول فی طبقات الكبري هکذا:
أخبرنا محمد بن عمر حدثني الثوري عن جابر عن عبد الرحمن بن سابط قال خطب رسول هللا امرأة من كلب فبعث
عائشة تنظر إليها فذهبت ثم رجعت فقال لها رسول هللا ما رأيت فقالت ما رأيت طائال فقال لها رسول هللا لقد رأيت
طائال لقد رأيت  ...اقشعرت كل شعرة منك فقالت يا رسول هللا ما دونك سر.
الزهري ،محمد بن سعد بن منيع ابوعبدهللا البصري (المتوفی230هـ) ،الطبقات الكبري ،ج  8ص  ،160ناشر :دار
صادر  -بيروت.
و ابن قتيبه الدينوري فی عيون األخبار یقول:
باب الحسن والجمال
الله عنها قالت :خطب رسول ّ
الله عنها عن عائشة رضي ّ
الله عليه وسلم وعائشة رضي ّ
بين الرسول صلي ّ
الله صلي
ّ
كلب ،فبعثني أنظر إليها؛ فقال لي :كيف رأيت؟ فقلت :ما رأيت طائالً؛ فقال :لقد رأيت ...
الله عليه وسلم امرأة من
ٍ
اقشعرّ كل شعرةٍ منك علي حدةٍ  .فقالت :ما دونك سرّ .
الدينوري ،ابومحمد عبد هللا بن مسلم ابن قتيبة (المتوفی276هـ) ،عيون األخبار ،ج  1ص  ،160طبق برنامج الجامع
الكبير.
کثیر من علماء اهل السنة ایضا ینقلون هذا المطلب فلنکتفی بذكر العناوین هکذا:
األصبهاني ،ابونعيم أحمد بن عبد هللا (المتوفی430هـ) ،تاريخ أصبهان  ،ج  2ص  ،158تحقيق  :سيد كسروي حسن
 ،ناشر  :دار الكتب العلمية  -بيروت  ،الطبعة  :األولي  1410 ،هـ1990-م؛
البغدادي ،ابوبكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (المتوفی463هـ) ،تاريخ بغداد ،ج  1ص  ،301ناشر :دار الكتب
العلمية  -بيروت؛

ابن عساكر الدمشقي الشافعي ،أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة هللا بن عبد هللا(،المتوفی571هـ) ،تاريخ مدينة
دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل ،ج  51ص  ،36تحقيق :محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة
العمري ،ناشر :دار الفكر  -بيروت 1995 -؛
ابن الجوزي الحنبلي ،جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (المتوفی  597هـ) ،الوفا بأحوال
المصطفي ،ج  1ص  ،318تحقيق :مصطفي عبد القادر عطا ،ناشر:دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي1408 ،هـ
ـ 1988م؛
النويري ،شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (المتوفی733هـ) ،نهاية األرب في فنون األدب،ج  18ص  ،131تحقيق
مفيد قمحية وجماعة ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي1424 ،هـ 2004 -م؛
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (المتوفی852هـ) ،الصابة في تمييز الصحابة ،ج  7ص
 ،726رقم ،11369 :تحقيق :علي محمد البجاوي ،ناشر :دار الجيل  -بيروت ،الطبعة :األولي1412 ،هـ 1992 -م؛
السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (المتوفی911هـ) ،الخصائص الكبري ،ج  2ص  ،181ناشر:دار الكتب
العلمية  -بيروت 1405 -هـ 1985 -م.
کسرت اناء ازواج رسول هللا ص من شدة الحسد:
حسد عائشة بالنسبة الزواج رسول هللا صلي هللا عليه وآله وصل الی حد حتی فی بعض موارده انجر الی رد الفعل
الشدید ،مقابل اعین رسول هللا ص؛ من جملتها کسرت اناء بعض ازواج رسول هللا ص.
کسرت اناء ام سلمة ،من شدة الحسد:
النسائي فی المجتبي ،الطحاوي فی مشكل اآلثار ،ابن أبي الدنيا فی مداراة الناس و  ...نقلوا بسند صحيح ان عائشة
کسرت اناء ام سلمة:

ُ
َ
أخبرنا الرَّ ِب ُ
ت عن أبي ْالمُ َتوَ ِّك ِل عن أ ِّم
وسي قال حدثنا َحمَّ ا ُد بن َس َلمَ َة عن َثا ِب ٍ
ان قال حدثنا أ َس ُد بن مُ َ
يع بن ُس َل ْيمَ َ
ام في َص ْح َفةٍ  1لها إلي رسول َّ
ت عَ ائ َ
اء ْ
َس َلمَ َة أنها يَعْ نِي َأ َت ْ
ِش ُة مُ َّت ِز َر ًة
اللهِ صلي هللا عليه وسلم وَ َأ ْص َحا ِبهِ َف َج َ
ت ِب َطعَ ٍ
ْ َ ةِ ُ ُ ُ ُ َ ْ ُ
ِس ٍاء وَ مَ عَ َها فِ ْهرٌ َف َف َل َق ْت ِبهِ َّ َ َ َ
َْ
ي َّ
ت أمُّ ُك ْم
الصحف وَ يَقول كلوا غارَ
ِبك َ
الص ْحفة ف َجمَ عَ النبي صلي هللا عليه وسلم بين فِ لق َت ْ
مَ رَّ َت ْين ُثمَّ َأ َخ َذ رسول َّ
ث بها إلي ُأ ِّم َس َلمَ َة وأعطي َص ْح َف َة ُأ ِّم َسلَمَ َة عَ ائ َ
اللهِ صلي هللا عليه وسلم َص ْح َف َة عَ ائ َ
ِش َة َف َبعَ َ
ِش َة.
ِ
النسائي ،أحمد بن شعيب ابوعبد الرحمن( ،المتوفی 303هـ) ،المجتبي من السنن ،ج  7ص  ، 70ح ، 3956تحقيق:
عبدالفتاح ابوغدة ،ناشر :مكتب المطبوعات السالمية  -حلب ،الطبعة :الثانية1986 - 1406 ،؛
إبن أبي الدنيا القرشي البغدادي ،ابوبكر عبد هللا بن محمد بن عبيد (المتوفی281هـ) ،مداراة الناس  ،ج  1ص 127
 ،تحقيق  :محمد خير رمضان يوسف  ،ناشر  :دار ابن حزم  -بيروت  -لبنان  ،الطبعة  :األولي 1418 ،هـ 1998 -م ؛
إبن أبي الدنيا القرشي البغدادي ،ابوبكر عبد هللا بن محمد بن عبيد (المتوفی281هـ) ،العيال ويقع في مجلدين ،
ج  2ص  ، 762تحقيق  :د نجم عبد الرحمن خلف  ،ناشر  :دار ابن القيم  -السعودية  -الدمام  ،الطبعة  :األولي ،
1410هـ 1990 -م ؛
الطحاوي ،ابوجعفر أحمد بن محمد بن سالمة (المتوفی321هـ) ،شرح مشكل اآلثار ،ج  8ص  ، 423تحقيق شعيب
األرنؤوط ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -لبنان /بيروت ،الطبعة :األولي1408 ،هـ 1987 -م.
محمد ناصر االلباني الوهابي یصحح هذه الرواية هکذا:
قلت :أخرجه النسائي بإسناد صحيح.
األلباني ،محمد ناصر (المتوفی1420هـ) ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،ج  ، 5ص  ، 359تحقيق:
إشراف :زهير الشاويش ،ناشر :المكتب السالمي  -بيروت  -لبنان ،الطبعة :الثانية 1985 - 1405 ،م.
محمد بن اسماعيل البخاري ینقل هذه القصة؛ لکن لم یسمی اسم عائشة من اجل الحفاظ علی حیثیتها :

 . 1إناء من آنية الطعام ( ج ) صحاف

َ
ِسائِهِ َفأَرْ َس َل ْ
ت ِإ ْح َدي ُأمَّ َه ِ
ات
ِي حدثنا بن ُع َل َّي َة عن ُحمَ ْيدٍ عن أ َن ٍ
س قال كان النبي (ص) عِ ْن َد بَعْ ِض ن َ
حدثنا عَ ل ٌّ
ِين ِب َص ْح َفةٍ فيها َطعَ امٌ َف َض َرب ْ
َت التي النبي (ص) في ب َْيت َِها َي َد ْال َخادِ ِم َف َس َق َط ْت َّ
الص ْح َف ُة َفا ْن َف َل َق ْت َف َجمَ عَ النبي
ْالمُ ْؤمِ ن َ
ُ ُ َ ْ ُ
ل َي ْجمَ ُع فيها َّ
الص ْح َفةِ ُثمَّ َجعَ َ
الطعَ امَ الذي كان في َّ
(ص) فِ َل َق َّ
س ْال َخادِ مَ حتي
الص ْح َفةِ وَ يَقول غا َر
ت أمُّ ُك ْم ُث َّم َح َب َ
يح َة إلي التي ُك ِسرَ ْ
ت َص ْح َف ُت َها وَ َأمْ َس َ
الصحِ َ
الص ْح َف َة َّ
أتي ِب َص ْح َفةٍ من عِ نْدِ التي هو في ب َْيت َِها َف َد َفعَ َّ
ك ْالمَ ْك ُسورَ َة في
ت التي َك َس َر ْ
ب َْي ِ
ت.
البخاري الجعفي ،محمد بن إسماعيل ابوعبدهللا (المتوفی256هـ) ،صحيح البخاري،ج  5ص  ،2003حِ ،4927ك َتاب
اح ،بَاب ْال َغ ْيرَةِ  ،تحقيق د .مصطفي ديب البغا ،ناشر :دار ابن كثير ،اليمامة  -بيروت ،الطبعة :الثالثة- 1407 ،
ال ِّن َك ِ
.1987
ابن حجر العسقالني نقال عن الطيبي یقول هکذا:
قال الطيبي إنما أبهمت عائشة تفخيما لشأنها وأنه مما ال يخفي وال يلتبس أنها هي ألن الهدايا إنما كانت تهدي إلي
النبي صلي هللا عليه وسلم في بيتها .
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (المتوفی 852هـ) ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج 5
ص  ،124تحقيق :محب الدين الخطيب ،ناشر :دار المعرفة  -بيروت.
و العيني فی عمدة القاري یقول هکذا:
قوله ( :عند بعض نسائه) هي عائشة رضي هللا تعالي عنها .
العيني الغيتابي الحنفي ،بدر الدين ابومحمد محمود بن أحمد (المتوفی 855هـ) ،عمدة القاري شرح صحيح
البخاري ،ج  20ص  ،209ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت.
و البتة هذه المسألة ان الهدايا تهدی دائما حینما کان ص فی بیت عائشة ،کالم لیس له دليل اال رواية عن عائشة،
التی فیها مطالب مخالفة للعقل و المنطق السليم!

بل هی وهن الی رسول هللا ص؛ ألنه تثبت أن النبی لم یراعی العدالة فی تقسيم االوقات بين ازواجه و کان اکثر
االوقات فی بیتها.
احمد بن حنبل ایضا ینقل هذه الرواية عن أنس؛ لکن هو یقول عن تردد ان المراد هی عائشة:
َ
ول َّ
حدثنا عبد َّ
س ان َر ُس َ
اللهِ (ص) كان
ون أنا ُحمَ ْي ٌد عن أنَ ٍ
اللهِ حدثني أبي ثنا بن أبي عدي عن ُحمَ ْيدٍ وَ َي ِزي ُد بن َهارُ َ
ِسائِهِ قال َأ ُظ ُّن َها عَ ائ َ
ِين مع َخادِ ٍم لها ِب َق ْصعَ ةٍ فيها َطعَ امٌ قال َف َضرَ ب ِ
ِش َة َفأَرْ َس َل ْت ِإ ْح َدي ُأمَّ َه ِ
َت
عِ ْن َد بَعْ ِض ن َ
ات ْالمُ ْؤمِ ن َ
ُ
ُ
ل رسول َّ
اللهِ (ص) يقول َغا َر ْ ُ ُ
َ َ ْ َ
ن قال َف َجعَ َ
األ ْخرَي ِب َيدِ ْال َخادِ ِم َف ُك ِسر ِ
ن
ت أمُّ ك ْم قال وَ أ َخذ الك ْس َر َت ْي ِ
َت ال َق ْصعَ ة ِبن ِْص َف ْي ِ
َ
اهمَ ا إلي ُ
ل فيها َّ
ول وَ ْال َق ْصعَ َة حتي َف ُ
س الرَّ ُس َ
األ ْخ َري َف َجعَ َ
َف َضمَّ ِإ ْح َد ُ
رَغوا َف َد َفعَ إلي
الطعَ امَ ُثمَّ قال ُك ُلوا َفأ َك ُلوا وَ َح َب َ
ُ
ول َق ْص َع ًة أ ْخ َري وَ َت َركَ ْالمَ ْك ُسو َر َة مَ َكا َن َها.
الرَّ ُس ِ
الشيباني ،أحمد بن حنبل ابوعبدهللا (المتوفی241هـ) ،مسند أحمد بن حنبل ،ج  3ص  ،105ح ،12046ناشر :مؤسسة
قرطبة  -مصر.
لکن بقیة الکبار من اهل السنة ،نقلوا القصة بشکل كامل و صرحوا ان عائشة هی التی کسرت االناء؛ لکن فی انها
کسرت اناء من؟ یذکرون اسماء منها ام سلمة ،زينب بنت جحش ،صفية و حفصة.
کسرت اناء زينب بنت جحش:
خطيب البغدادي ینقل فی تاريخه بسند صحيح ان عائشة کسرت اناء زينب بنت جحش:
وأما من قال  :هي زينب فأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران المعدل قال  :أخبرنا أبو الحسن
علي بن محمد بن أحمد المصري قال  :حدثنا روح بن الفرج قال  :حدثنا يحيي بن بكير قال  :حدثنا الليث بن سعد
َ
ش َأ ْه َد ْ
ت َإلي رسول
عن جرير بن حازم عن حميد الطويل قال  :سمعت أنس بن مالك يحدث أ َّن َزيْ ن َ
َب إ ْبن ََة َج ْح ٍ
َّ
س َف َقامَ ْت عَ ائ َ
ت عَ ائ َ
ِش ُة َفأَ َخ َذ ْ
ت ْال َق ْصعَ َة َف َضرَ ب ْ
اللهِ صلي هللا عليه وسلم وهو في ب َْي ِ
َت بها
ِش َة وَ يَ وْ مِ َها َج ْفن ًَة من َح ْي ٍ
وَ مَ ا فِ ي َها َ
ض َف َك َسر َْت َها َف َقامَ رسول َّ
اللهِ صلي هللا عليه وسلم َإلي َق ْصعَ ةٍ لها َف َد َفعَ َها َر ُسوْ ُ
األرْ َ
َب وقال:
ل هللاِ َإلي َزيْ ن َ
ْ
ان َص ْح َفت َِها» َ
ك التي َك َس ْ
ال لِعَ ائ َ
وق َ
ِش َةَ :ل ِ
رَتها.
«هذه لها مَ َك ُ

البغدادي ،ابوبكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (المتوفی463هـ) ،كتاب األسماء المبهمة في األنباء المحكمة ،
ج  8ص  ،519تحقيق  :د .عز الدين علي السيد  ،ناشر  :مكتبة الخانجي  -القاهرة  /مصر  ،الطبعة  :الثالثة 1417 ،
هـ 1997 -م.
دراسة سند الرواية:
أبو الحسن علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران المعدل :
الذهبي یقول فیه هکذا:
روي شيئا كثيرا علي سداد وصدق وصحة رواية كان عدال وقورا  .قال الخطيب كان تام المروءة ظاهر الديانة صدوقا
ثبتا.
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان (المتوفی  748هـ) ،سير أعالم النبالء ،ج 17
ص  ،312تحقيق :شعيب األرناؤوط ،محمد نعيم العرقسوسي ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة :التاسعة،
1413هـ.
أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري
الذهبي یقول فیه هکذا:
المصري  .المام المحدث الرحال أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن الحسن البغدادي الواعظ المشهور
بالمصري لقامته مدة بمصر .
قال أبو بكر الخطيب كان ثقة عارفا جمع حديث الليث وحديث ابن لهيعة وصنف في الزهد كتبا كثيرة وكان له
مجلس وعظ حدثني األزهري أنه يحضر مجلسه رجال ونساء فكان يجعل علي وجهه برقعا خوفا أن يفتتن به الناس
من حسن وجهه.

الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان (المتوفی  748هـ) ،سير أعالم النبالء ،ج 15
ص  ،381تحقيق :شعيب األرناؤوط ،محمد نعيم العرقسوسي ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة :التاسعة،
1413هـ.
أبو الزنباع روح بن الفرج:
ابن حجر العسقالني یقول فیه هکذا:
روح بن الفرج القطان أبو الزنباع بكسر الزاي وسكون النون بعدها موحدة المصري ثقة من الحادية عشرة مات سنة
اثنتين وثمانين وله أربع وثمانون تمييز.
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (المتوفی852هـ) ،تقريب التهذيب ،ج  1ص  ،211رقم:
 ،1967تحقيق :محمد عوامة ،ناشر :دار الرشيد  -سوريا ،الطبعة :األولي.1986 - 1406 ،
يحيي بن بكير :
من رواة البخاري ،مسلم و ابن ماجه ،ابن حجر یقول فیه هکذا:
يحيي بن عبد هللا بن بكير المخزومي موالهم المصري وقد ينسب إلي جده ثقة في الليث وتكلموا في سماعه من
مالك من كبار العاشرة مات سنة إحدي وثالثين وله سبع وسبعون خ م ق.
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (المتوفی852هـ) ،تقريب التهذيب ،ج  1ص ،529رقم:
 ،7580تحقيق :محمد عوامة ،ناشر :دار الرشيد  -سوريا ،الطبعة :األولي.1986 - 1406 ،
الليث بن سعد :
من رواة البخاري ،مسلم و بقية الصحاح الستة ،ابن حجر یقول فیه هکذا:
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من السابعة مات في شعبان
سنة خمس وسبعين ع .

العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (المتوفی852هـ) ،تقريب التهذيب ،ج  1ص  ،464رقم:
 ،5684تحقيق :محمد عوامة ،ناشر :دار الرشيد  -سوريا ،الطبعة :األولي.1986 - 1406 ،
جرير بن حازم
من رواة البخاري ،مسلم و بقية الصحاح الستة ،ابن حجر یقول فیه هکذا:
جرير بن حازم بن زيد بن عبد هللا األزدي أبو النضر البصري والد وهب ثقة....
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (المتوفی852هـ) ،تقريب التهذيب ،ج  1ص  ،138رقم:
 ،911تحقيق :محمد عوامة ،ناشر :دار الرشيد  -سوريا ،الطبعة :األولي.1986 - 1406 ،
حميد الطويل
من رواة البخاري ،مسلم و بقية الصحاح الستة ،ابن حجر یقول فیه هکذا:
حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري اختلف في اسم أبيه علي نحو عشرة أقوال ثقة مدلس.
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (المتوفی852هـ) ،تقريب التهذيب ،ج  1ص  ،181رقم:
 ،1544تحقيق :محمد عوامة ،ناشر :دار الرشيد  -سوريا ،الطبعة :األولي.1986 - 1406 ،
البتة تدليسه لم یضر بصحة الرواية؛ ألنه حسب نقل الذهبي تمام رواة اهل السنة غير شخصین کانوا من المدلسین:
وروي معاذ بن معاذ عن شعبة قال ما رأيت أحدا من أصحاب الحديث إال يدلس إال عمرو بن مرة وابن عون.
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان (المتوفی  748هـ) ،سير أعالم النبالء ،ج 5
ص  ،197تحقيق :شعيب األرناؤوط ،محمد نعيم العرقسوسي ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة :التاسعة،
1413هـ.
أنس بن مالك:
صحابي.

هذه الرواية منقولة عن ابن حزم االندلسي فی المحلي بسنده مباشرة عن ليث بن سعد و ابن حجر العسقالني فی
فتح الباري و بدر الدين العيني فی عمدة القاري نقلوها:
إبن حزم الظاهري ،ابومحمد علي بن أحمد بن سعيد (المتوفی456هـ) ،المحلي ،ج  8ص  ،141تحقيق :لجنة إحياء
التراث العربي ،ناشر :دار اآلفاق الجديدة  -بيروت؛
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (المتوفی 852هـ) ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج 5
ص  ،125تحقيق :محب الدين الخطيب ،ناشر :دار المعرفة  -بيروت؛
العيني الغيتابي الحنفي ،بدر الدين ابومحمد محمود بن أحمد (المتوفی 855هـ) ،عمدة القاري شرح صحيح
البخاري ،ج  13ص  ،36ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت.
کسر اناء حفصة من اجل الحسد:
بعض من کبار اهل السنة نقلوا ان الذی کسرت االناء هی عائشة .أبي يعلي فی مسنده یقول:
حدثنا العباس حدثنا عمران بن خالد الخزاعي حدثنا ثابت عن أنس قال كان النبي (ص) في بيت عائشة وبعض
أصحابه ينتظر طعاما قال فسبقتها قال عمران أكبر ظني أنها حفصة بصحفة فيها ثريد وقالت فوضعتها قالت فخرجت
عائشة فأخذت القصعة قال ذاك قبل أن يحتجبن قال فضربت بها فانكسرت فأخذها نبي هللا (ص) فضمها و قال
بكفه حكي عمران وضمها وقال كلوا غارت أمكم قال فلما فرغ أرسل بالصحفة إلي حفصة وأرسل بالمكسورة إلي
عائشة فصارت قضية من كسر شيئا فهو له وعليه مثلها.
أبو يعلي الموصلي التميمي ،أحمد بن علي بن المثني (المتوفی 307هـ) ،مسند أبي يعلي ،ج  6ص85ـ ،86
ح ،3339تحقيق :حسين سليم أسد ،ناشر :دار المأمون للتراث  -دمشق ،الطبعة :األولي 1404 ،هـ 1984 -م.
هذه القضية ینقلها الطحاوي الحنفي فی شرح مشكل اآلثار و الدارقطني فی سننه:
الطحاوي الحنفي  ،ابوجعفر أحمد بن محمد بن سالمة (المتوفی321هـ) ،شرح مشكل اآلثار ،ج  8ص  ،425تحقيق
شعيب األرنؤوط ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -لبنان /بيروت ،الطبعة :األولي1408 ،هـ 1987 -م؛

الدارقطني البغدادي ،ابوالحسن علي بن عمر (المتوفی 385هـ) ،سنن الدارقطني ج  4ص  ،153ح ،14تحقيق :
السيد عبد هللا هاشم يماني المدني  ،ناشر  :دار المعرفة  -بيروت 1966 - 1386 -م.
کسر اناء صفية من اجل الحسد:
بعض من کبار اهل السنة نقلوا ان عائشة هی التی کسرت اناء صفية زوجة رسول هللا ص:
ْ
َُ
اج َة قالت قالت عَ ائ َ
ي عن َج ْس َر َة ِب ْن ِ
ت َد َج َ
ِش ُة رضي هللا عنها
حدثنا مُ َس َّد ٌد ثنا يحيي عن ُس ْف َي َ
ان حدثني فل ْي ٌت العَ امِ ِر ُّ
ل َصفِ َّي َة َصنَعَ ْت لِرَ ُسول َّ
اللهِ (ص) َطعَ امً ا َف َبعَ َث ْت ِبهِ َفأَ َخ َذنِي َأ ْف َك ٌ
ما رأيت َصانِعً ا َطعَ امً ا مِ ْث َ
ل َف َك َسرْ ُ
اء فقلت يا
ت ِْ
ال َن َ
ِ
ول َّ
ل ِإ َن ٍاء وَ َطعَ امٌ مِ ْث ُ
اء مِ ْث ُ
رَ ُس َ
اللهِ ما َك َّفا َر ُة ما َصنَعْ ُت قال ِإ َن ٌ
ام.
ل َطعَ ٍ
السجستاني األزدي ،سليمان بن األشعث ابوداوود (المتوفی 275هـ) ،سنن أبي داوود ،ج  3ص  ،297ح،3568
تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،ناشر :دار الفكر؛
النمري القرطبي المالكي ،ابوعمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر (المتوفی 463هـ) ،االستذكار الجامع لمذاهب
فقهاء األمصار في شرح الموطأ ،ج  7ص 148ـ ،149تحقيق :سالم محمد عطا  -محمد علي معوض ،ناشر :دار الكتب
العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي2000 ،م؛
األنصاري القرطبي ،ابوعبد هللا محمد بن أحمد (المتوفی671هـ) ،الجامع ألحكام القرآن ،ج  2ص  ،357ناشر :دار
الشعب  -القاهرة.
و احمد بن حنبل ایضا نقال عن عائشة یقول هکذا:
َ
َ
َّ
ت بن َخ ِل َ
ان قال حدثنا عبد ْالوَ احِ دِ عن َأ ْف َل َ
ان يقول
يف َة قال أ ِبي ُس ْف َي ُ
حدثنا عبد اللهِ حدثني أ ِبي ثنا ُس َريْ ُج بن النُّعْ مَ ِ
ت َصفِ َّي ُة إلي رسول َّ
اج َة عن عَ ائ َ
ِش َة قالت بَعَ َث ْ
ت عن َج ْسر ََة ِب ْن ِ
ت َد َج َ
ام قد َصنَعَ ْت ُه
ُف َل ْي ٍ
اللهِ صلي هللا عليه وسلم ِب َطعَ ٍ
َ َ
َ
َ َ
ل َف َضرَ ب ُ ْ َ
اس َت َق َّلنِي َأ ْف َك ُ
ي
له وهو عندي فلما رأيت ْال َجا ِر َي َة أخذتني ِرعْ َد ٌة حتي ْ
ْت الق ْصعَ ة فرَمَ ْي ُت بها قالت فنَظ َر ِإل َّ
َسول َّ
رسول َّ
َ ُ
اللهِ َأ ْن َي ْلعَ َننِي ْال َيوْ مَ قالت قال َأوْ َلي
اللهِ صلي هللا عليه وسلم َفعَ ر َْف ُت ْال َغ َض َ
ب في وَ ْج ِههِ فقلت أ ُعوذ ِبر ُ ِ
ول َّ
قالت قلت وما َك َّفا َر ُت ُه يا َر ُس َ
اللهِ قال َطعَ امٌ َك َطعَ امِ َها وَ ِإ َن ٌ
اء َك ِإ َنائ َِها.

الشيباني ،أحمد بن حنبل ابوعبدهللا (المتوفی241هـ) ،مسند أحمد بن حنبل ،ج  6ص  ،277ح ،26409ناشر:
مؤسسة قرطبة  -مصر.
الهیثمی بعد نقل هذه الرواية یقول:
قلت رواه أبو داود وغيره باختصار ورواه أحمد ورجاله ثقات .
الهيثمي ،ابوالحسن علي بن أبي بكر (المتوفی  807هـ) ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ج  4ص  ،321ناشر :دار
الريان للتراث /دار الكتاب العربي  -القاهرة ،بيروت 1407 -هـ.
حسب هذه الرواية رسول هللا صلي هللا عليه وآله من اجل هذا العمل غضب علی عائشة بشدة؛ حتی ظنت عائشة
انه سیلعنها.
کما مرّ سالفا ،حسب نقل عائشة نفسها ،الذی یغضب علیه رسول هللا ص ،یستحق نار جهنم ،الحال لدینا سؤال من
علماء اهل السنة انه هل هذه القاعدة تشمل عائشة نفسها ایضا أم ال؟
و ابن أثير الجزري فی جامع األصول نقال عن عائشة ینقل هکذا:
َ
َ
ُ
ْ
لرسول هللا  -صلي
صنعت
صفية ،
صانعة طعام مثل
رأيت
 ( 6198د س ) عائشة  -رضي هللا عنها  : -قالت  ( :ما
ِ
وارتعدت مِ ن ِش َّدةِ َ
ُ
ُ
اء  ،ثم َندِ مْ ُت ،
الغ ْيرَةِ ،
هللا عليه وسلم  -طعاما  -وهو في بيتي  -فأخذني َأ ْف َكل ،
فكسرت الِن َ
رسول هللا  ،ما َك َّف ُ
ُ
َ
ُ
ُ
مثل طعام )  .أخرجه أبو داود  ،والنسائي .
صنعت ؟ فقال ِ :إناء مثل ِإناء  ،وطعام
ارة ما
فقلت :يا
الجزري ،المبارك بن محمد ابن األثير (المتوفی544هـ) ،معجم جامع األصول في أحاديث الرسول ،ج  8ص ،437
طبق برنامج الجامع الكبير.
کسرت اناء من؟
اختلف علماء اهل السنة اختالفا شدیدا فی ان عائشة کسرت اناء من و منشأه ایضا الروايات الصحيحة السند التي
وردت فی هذه الموارد األربعة .ابن حجر العسقالني فی فتح الباري یقول:

قال عمران أكثر ظني أنها حفصة بصحفة فيها ثريد فوضعتها فخرجت عائشة و ذلك قبل أن يحتجبن فضربت بها
فانكسرت الحديث و لم يصب عمران في ظنه أنها حفصة بل هي أم سلمة كما تقدم نعم وقعت القصة لحفصة أيضا
و ذلك فيما رواه بن أبي شيبة وبن ماجة من طريق رجل من بني سواءة غير مسمي عن عائشة قالت كان رسول
هللا صلي هللا عليه و سلم مع أصحابه فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما فسبقتني فقلت للجارية انطلقي
فأكفئي قصعتها فأكفأتها فانكسرت وانتشر الطعام فجمعه علي النطع فأكلوا ثم بعث بقصعتي إلي حفصة فقال خذوا
ظرفا مكان ظرفكم وبقية رجاله ثقات وهي قصة أخري بال ريب ألن في هذه القصة أن الجارية هي التي كسرت
الصحفة وفي الذي تقدم أن عائشة نفسها هي التي كسرتها .
وروي أبو داود والنسائي من طريق جسرة بفتح الجيم وسكون المهملة عن عائشة قالت ما رأيت صانعة طعاما مثل
صفية أهدت إلي النبي صلي هللا عليه وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أن كسرته فقلت يا رسول هللا ما كفارته
قال إناء كإناء وطعام كطعام إسناده حسن وألحمد وأبي داود عنها فلما رأيت الجارية أخذتني رعدة فهذه قصة أخري
أيضا وتحرر من ذلك أن المراد بمن أبهم في حديث الباب هي زينب لمجيء الحديث من مخرجه وهو حميد عن
أنس .
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (المتوفی 852هـ) ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج 5
ص  ،125تحقيق :محب الدين الخطيب ،ناشر :دار المعرفة  -بيروت.
و العيني فی عمدة القاري یقول:
قوله ( :عند بعض نسائه) هي عائشة رضي هللا تعالي عنها  .قوله  ( :إحدي أمهات المؤمنين ) هي زينب بنت جحش
 ،وقال الكرماني  :هي صفية  ،وقيل ؛ زينب  ،وقيل  :أم سلمة .
عمدة القاري ج  20ص .209
و ابن الجوزي فی تلقيح فهوم اهل األثر یقول:

أم المؤمنين التي كان النبي صلي هللا عليه وسلم في بيتها هي عائشة والتي أرسلت إلي النبي صلي هللا عليه وسلم
الصحفة اختلف فيها فقيل هي أم سلمة بنت أبي أمية وقيل هي زينب بنت جحش وقيل هي صفية بنت حيي.
ابن الجوزي الحنبلي ،جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (المتوفی  597هـ) ،تلقيح فهوم أهل
األثر في عيون التاريخ والسير  ،ج  1ص  ،513ناشر  :شركة دار األرقم بن أبي األرقم  -بيروت  ،الطبعة  :األولي،
1997م.
لکن مع االلتفات الی صحة سند تمام هذه الموارد ،یثبت ان کسر االناء وقع فی موارد عدیدة و لم ینحصر فی مورد
واحد فقط.
الحسد بالنسبة للنساء التی یهبن انفسهن لرسول هللا (ص):
احد اوصاف رسول هللا صلي هللا عليه وآله هی انه عندما النساء یهبن انفسهن له،فی صورة قبول النبی ص ،ال یحتاج
الی قراءة العقد و تعد المرأة زوجة رسول هللا صلي هللا عليه وآله.
هذه المسألة سببت اثارة حسد عائشة زوجة رسول هللا صلي هللا عليه وآله بشدة .البخاري یقول فی صحيحه هکذا:
الالتِي َهب َ
ِش َة رضي هللا عنها قالت :كنت َأ َغارُ علي َّ
ن لِرَ ُسول َّ
اللهِ صلي هللا عليه وسلم وَ َأ ُق ُ
عن عَ ائ َ
ب
ولَ :أ َت َه ُ
ن أ ْن ُف َس ُه َّ
وَ ْ َ
ِ
ل هللا َتعَ َ
ْالمَ رْ َأ ُة َن ْف َس َها؟ فلما َأ ْن َز َ
ك من َت َش ُ
الي «ترجي من َت َش ُ
ن عَ َز ْل َ
ن ا ْب َت َغ ْي َ
ن وَ ُت ْؤ ِوي ِإ َل ْي َ
ت فال
ت مِ مَّ ْ
اء وَ مَ ْ
اء مِ ْن ُه َّ
ُ
ُجن َ
ك» قلت :ما أ َري َرب َ
َاح عَ َل ْي َ
َّك إال ُي َسا ِر ُع في َهوَ اكَ .
صحيح البخاري ج  4ص  ،1797ح ، 4510كتاب التفسير ،بَاب َقوْ لِهِ ( :ترجي من َت َش ُ
ن.)...
اء مِ ْن ُه َّ
صحيح مسلم ج  2ص  ،1085حِ ،1464ك َتاب ِّ
اع ،بَاب َجوَ ا ِز هِ َبت َِها َنوْ َب َت َها ل ُِضرَّ ت َِها
الر َض ِ
قال القرطبي هذا قول ابرزه الدالل والغيرة وهو من نوع قولها ما أحمد كما وال أحمد اال هللا وإال فاضافة الهوي إلي
النبي صلي هللا عليه وسلم ال تحمل علي ظاهره ألنه ال ينطق عن الهوي وال يفعل بالهوي ولو قالت إلي مرضاتك لكان
أليق ولكن الغيرة يغتفر الجلها إطالق مثل ذلك.

العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (المتوفی 852هـ) ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج 9
ص  ،165تحقيق :محب الدين الخطيب ،ناشر :دار المعرفة  -بيروت؛
العيني الغيتابي الحنفي ،بدر الدين ابومحمد محمود بن أحمد (المتوفی 855هـ) ،عمدة القاري شرح صحيح
البخاري ،ج  20ص  ،109ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت.
يعني حسب اقرار القرطبي ،عائشة کذبت هذه اآلیة «وما ينطق عن الهوي» بصورة عملیة!
و مسلم فی االدامة ینقل هذه الرواية هکذا:
ِش َة أنها كانت َت ُق ُ
عن عَ ائ َ
ب َن ْف َس َها لِ َر ُج ٍل حتي َأ ْن َز َ
ل هللا عز وجل « ُت ْر ِجي من َت َش ُ
ن
ولَ :أمَ ا َت ْس َت ْح ِيي امْ َر َأ ٌة َت َه ُ
اء مِ ْن ُه َّ
ك من َت َش ُ
اء» فقلت :ان َرب َ
وَ ُت ْؤ ِوي ِإ َل ْي َ
َّك َل ُي َسا ِر ُع لك في َهوَ اكَ .
النيسابوري ،مسلم بن الحجاج ابوالحسين القشيري (المتوفی261هـ) ،صحيح مسلم ،ج  2ص ،1464 ،1085
تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت.
البتة روايات اخری ایضا توجد فی هذا المجال فی البخاري و مسلم فمن أجل االختصار نمنع من نقلها.
تفسیر الرواية:
احد اوصاف رسول هللا صلي هللا عليه وآله هی انه لو وهبت نفسها له و لم تطلب مهرا ،یستطیع ان یتزوجها؛ کما ان
هللا تعالی یقول هکذا:
َ
َ
َ
ً
ت ُأ ُج ُ
ك الالَّتي َآت ْي َ
واج َ
ك َأ ْز َ
ي ِإ َّنا َأ ْح َل ْلنا َل َ
ي َأ ْن
ورَه َّ
ن  ...وَ امْ َرأ ًة مُ ْؤمِ نَة ِإ ْن وَ َه َب ْت َن ْف َسها لِل َّن ِب ِّ
ي ِإ ْن أرا َد ال َّن ِب ُّ
يا أيُّ َها ال َّن ِب ُّ
َس َت ْنك َِحها خال َِص ًة َل َ
ك. ...
ي ْ
هذه المسألة اثاقلت علی عائشة و لم تستطیع قبول ان النساء یهبن انفسهن لرسول هللا ص و رسول هللا ص یجیب
طلبهن و فی النتيجة یزداد علی من ینافسها فی الزواج.

من اجل هذا ثار نار الحسد الی حد انها بحالة التمسخر و االعتراض قالت هذه الجملة الشنیعة ان رَ ب َ
َّك َل ُي َسا ِر ُع لك
في َهوَ اكَ  .هذه الجملة فی الحقيقة اعتراض علی هللا؛ ألنه یستفاد من جملة «ما أرَ ي َرب َ
َّك» انها لم ترض بهذا
الحكم من هللا تعالی.
تبین هذه الجملة بشکل کأن ربها غیر رب رسول هللا ص و رب رسول هللا ص یسارع له فی هواه؛ لکن رب عائشة
لم یسارع لها فی هواها و اطفاء شعلة الحسد.
کذلک تنسب الی رسول هللا ص نسبة الهوي! التی نفاها القرآن بصراحة عبر هذه اآلیة القرآنیة!
(و ما ینطق عن الهوی ان هو اال وحی یوحی)
مطاردة رسول هللا (ص) من شدة الحسد:
حسد عائشة بالنسبة الزواج رسول هللا صلي هللا عليه وآله وصل الی حد في بعض الموارد تقوم بمطاردة رسول هللا
ص .مسلم النيسابوري فی صحيحه یقول:
نقل عن عائشة هکذا:
ب َفوَ َضعَ ِر َد َاء ُه وَ َخ َلعَ َنعْ َل ْيهِ َفوَ َضعَ ُهمَ ا عِ ْن َد
قالت َلمَّ ا كانت َل ْي َلتِي التي كان النبي صلي هللا عليه وسلم فيها عِ نْدِ ي ا ْن َق َل َ
اشهِ َف ْ
ت َفأَ َخ َذ ِر َد َاء ُه رُ وَ يْ ًدا وَ ا ْنتَعَ َ
ن َأ ْن قد َر َق ْد ُ
اض َط َجعَ فلم َي ْل َب ْ
ِر ْج َل ْيهِ وَ َب َس َط َطر ََف ِإ َزا ِرهِ علي فِ َر ِ
ل رُ وَ يْ ًدا
ث إال َريْ َثمَ ا َظ َّ
اب َف َخرَ َج ُثمَّ َأ َج َ
اف ُه رُ وَ يْ ًدا َف َجعَ ْل ُت دِ رْ عِ ي في َر ْأ ِسي وَ ْاخ َتمَ رْ ُ
ت وَ َت َق َّنعْ ُت ِإ َزا ِري ُث َّم ا ْن َط َل ْق ُت علي ِإ ْث ِرهِ حتي
وَ َف َت َح ْال َب َ
ال ْالقِ َيامَ ُث َّم َ
رَفعَ َيدَيْ هِ َث َال َ
ات ُثمَّ ا ْن َحر ََف َفا ْن َحر َْف ُت َف َأ ْس َ
رَع َفأَ ْس َرعْ ُت َف َهرْ وَ َ
جاء ْال َبقِ يعَ َف َقامَ َفأَ َط َ
ل َف َهرْ وَ ْل ُت
ث مَ رَّ ٍ
ل فقال مالك يا عَ ائ ُ
س إال َأ ْن ْ
اض َط َجعْ ُت َف َد َخ َ
َفأَ ْح َضرَ َفأَ ْح َضرْ ُ
ِش َح ْش َيا رَ ا ِب َي ًة قالت قلت َال
ت َف َس َب ْق ُت ُه َف َد َخ ْل ُت َف َل ْي َ
ول َّ
َشي َء قال َل ُت ْخ ِب ِرينِي أو َل ُي ْخ ِبر َِّني َّ
الل ِط ُ
يف ْال َخ ِبيرُ قالت قلت يا َر ُس َ
اللهِ ِبأَ ِبي أنت وَ ُأ ِّمي َفأَ ْخ َبرْ ُت ُه قال َفأَ ْن ِ
السوَ ا ُد
ت َّ
ْ
ك وَ رَ ُس ُ
ت َأ ْن يَحِ َ
يف هللا عَ َل ْي ِ
الذي رأيت َأمَ امِ ي قلت نعم َف َل َه َدنِي في َص ْد ِري َل ْه َد ًة َأوْ َجعَ ْتنِي ُث َّم قال َأ َظ َن ْن ِ
ول ُه .
صحيح مسلم ج  2ص ِ ،670ك َتاب ْال َجنَا ِئ ِز ،بَاب ما ُي َق ُ
ول ْال ُق ُبو ِر وَ ال ُّدعَ ِ
اء ِ َأل ْهل َِها.
ال عِ ْن َد ُد ُخ ِ
کذلک مسلم عن عروة بن زبير ینقل رواية اخری هکذا:

َْ
ب أخبرني أبو َص ْخ ٍر عن بن ُق َس ْي ٍط حدثه َأ َّن ُعرْ وَ َة حدثه َأ َّن عَ ائ َ
ِش َة َزوْ َج
حدثني َهارُ ُ
ِي حدثنا بن وَ ْه ٍ
ون بن َسعِ يدٍ األيْ ل ُّ
ول َّ
النبي صلي هللا عليه وسلم َح َّد َث ْت ُه َأ َّن َر ُس َ
اللهِ صلي هللا عليه وسلم َخرَ َج من عِ ْندِ َها َل ْي ًال قالت َفغِ رْ ُ
اء
ت عليه َف َج َ
َفرَ َأي ما َأ ْصن َُع فقال مالك يا عَ ائ َ
ِش ُة َأغِ رْ ِ
ت فقلت وما لي َال َي َغارُ مِ ْثلِي علي مِ ْثل َ
ِك.
يش َّ َ
ان وَ بَعْ ثِهِ َسر ُ
َايَاه
صحيح مسلم ج  4ص  ،2168حِ ،2815ك َتاب ِص َفةِ ْالقِ َيامَ ةِ وَ ْال َجنَّةِ وَ ال َّنا ِر ،بَاب َت ْح ِر ِ
الش ْيط ِ
َ
ْ
ان َق ِري ًنا.
لِفِ ْتنَةِ الناس وَ أ َّن مع كل ِإن َس ٍ
النسائي فی سننه ینقل روايتین فی هذا المجال هکذا:
ُ
َ
اف قال قالت عَ ائ َ
ِش ُة رضي هللا عنها َف َق ْد ُ
ت
ور عن هِ َال ِل بن َي َس ٍ
 1124أخبرنا محمد بن ق َدامَ ة قال حدثنا َج ِريرٌ عن مَ ْن ُص ٍ
ول َّ
َر ُس َ
اللهِ صلي هللا عليه وسلم من مَ ْض َجعِ هِ َف َجعَ ْل ُت َأ ْلتَمِ ُس ُه وَ َظ َن ْن ُت َأ َّن ُه أتي بَعْ َ
ض َجوَ ا ِريهِ َفوَ َقعَ ْت يَدِ ي عليه وهو
اج ٌد وهو يقول اللهم ْ
اغفِ رْ لي ما َأ ْسرَرْ ُ
ت وما َأعْ َل ْن ُت .
َس ِ
ُ
ْ
اف عن عَ ائ َ
ِش َة رضي
يَس ٍ
ور عن هِ َال ِل بن َ
 1125أخبرنا محمد بن المُ َث َّني قال حدثنا مُ َحمَّ ٌد قال حدثنا ُشعْ َبة عن مَ ْن ُص ٍ
ول َّ
ت َر ُس َ
هللا عنها قالت َف َق ْد ُ
اللهِ صلي هللا عليه وسلم َف َظ َن ْن ُت َأ َّن ُه أتي بَعْ َ
اج ٌد يقول ِّ
رَب
ض َجوَ ا ِريهِ َف َط َل ْب ُت ُه فإذا هو َس ِ
ْ
اغفِ رْ لي ما َأ ْسرَرْ ُ
ت وما َأعْ َل ْن ُت.
النسائي ،ابوعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي (المتوفی 303هـ) ،المجتبي من السنن ،ج  2ص  ،220تحقيق:
عبدالفتاح ابوغدة ،ناشر :مكتب المطبوعات السالمية -حلب ،الطبعة :الثانية.1986 - 1406 ،
هذه نماذج قلیلة من حسد عائشة فالجل االختصار نکتفی بهذا المقدار.
و من هللا التوفیق
فریق الجابة عن الشبهات
موسسة المام ولی العصر (عج) للدراسات العلمیة

