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مقدمة:
يعد نقد الصحابية الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أيب بكر رضي هللا
عنها لألحاديث املروية عن النيب صلى هللا عليه وسلم من أكثر املسائل أمهية
يف الفكر اإلسالمي ،حيث ساد يف عصر اتبعي التابعني وما بعده رواية
احلديث والنظر إىل األسانيد ونقد احلديث بسببه وهو املعروف بـ"النقد
اخلارجي" ،غري أن هناك من السلف من اهتم بنقد املنت الذي هو "النقد
الداخلي" وهو النظر إىل معىن احلديث ومعقوليته أو صحته من حيث املنت.
إال أنه أصبح من امللفت للنظر أن تكون عائشة هي من اشتهرت بنقد
وردا من بني الصحابة ،وهي
األحاديث املروية يف عصرها تصويبا واستدراكا ً
الفريدة واملتميزة بذلك كوهنا هي أحفظ النساء الاليت روين عن الرسول صلى
هللا عليه وسلم وأفقههن على اإلطالق ،وأكثرهن علما وفصاحة ،وروت أكثر
من ألف حديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم.
والذي مكن السيدة عائشة من ذلك عدة أمور:
 .1متتعها ابلذكاء املفرط وقوة حفظها وذاكرهتا ابلدقة املطلوبة.
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 .2شدة قرهبا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث كان حيبها ويوليها
االهتمام الشديد هلا.
 .3وقوفها على املسائل اليت تتعلق ابلعالقة الزوجية واألفعال النبوية العملي ـة
يف احلياة العامة.
 .4اشتهارها ابستفسار النيب صلى هللا عليه وسلم ومناقشتها معه يف العديد
من النصوص القرآنية واحلديثية ،وأمثلة ذلك مذكورة يف حمله كما سيأيت.
أثر شخصية عائشة يف حتصيلها العلمي:
تقول الباحثة ليلى رامي" :بفضل املكانة االجتماعية اليت كانت تعيشها
عائشة رضي هللا عنها والعناية األبوية والنبوية قبل زواجها ابملصطفى وبعد
زواجها به ،بفضل هذه العناية اكتسبت عائشة شخصيتها السليمة واألكثر
توازان ،فصارت ذات عقلية متفتحة معتدلة فريدة يف عصرها ،خاصة يف وسط
النساء ،ال ختشى يف جرأهتا أو نقاشها أو استفسارها إال هللا .تطورت هذه
املكتسبات بعد زواجها من رسول هللا ،فكانت أقرب الناس إليه فحصلت
بذلك على أسباب حسن التلقي عن رسول هللا لعلمه النظري والتطبيقي،
تعلمت كيف تستقل برأيها عندما يتعلق األمر إبرضاء هللا عز وجل ،فلقد
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رفضت أن تستشري أبويها عندما عرض النيب صلى هللا عليه وسلم عليها
االختيار بني احلياة الدنيا وزينتها وبني هللا ورسوله والدار اآلخرة ،ومل يعتض
املصطفى على رد فعلها").(1
وال غرو أن كبار الصحابة كانوا يلجأون إليها ويسألون عنها ما استشكل
عليهم ،بل كان الصحابة أيتون إليها للتأكد من ثبوت األحاديث املروية،
حىت كان أبوهريرة – وهو أحفظ الصحابة وأكثرهم رواية  -أييت إىل مكان
قريب من حجرها ليسمعها بعض األحاديث ،وتنتقد أحاديثه بكثرة ،ومل يكن
يعتض عليها.
ولذا قال أبو موسى األشعري :ما أشكل علينا معشر أصحاب رسول هللا
)(2
حديث قط فسألنا عائشة إال وجدان عندها علما.
تقول جيهان رفعت فوزي " :أصبحت عائشة املرجع الشرعي خللف ـ ـاء
الرسول ،فقد قال حممد ابن أيب بكر" :كانت عائشة قد استقلت ابلفتوى يف
خالفة أيب بكر وعمر وعثمان وهلم جرا إىل أن ماتت" ،ومل تكتف عائشة
) (1ليلى رامي ،ابحثة جزائرية ،هلا ورقة بعنوان" :قراءة يف استدراكات أم املؤمنني عائشة على رواايت
الصحابة" متوفرة على اإلنتنت.
) (2أخرجه التمذي ،وانظر "اإلجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة" لبدر الدين الزركشي ص.36 :
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مبجرد اإلجابة على تساؤالت الصحابة واستفساراهتم ،بل إهنا استدركت على
عدد كبري منهم ما قد تـومهوا أو أخذوه على غري وجهه من مسائل الدين،
فتدهم إىل الصواب كما تراه ،وجند يف كل ما استدركت صحة النظر،
)(1
وصواب النقد ،وحضور احلفظ ،وجودة النقاش"
وتقول الباحثة آمال قرداش بنت احلسني يف كتاهبا( :دور املرأة يف خدمة
احلديث يف القرون الثالثة األوىل)" :إن قائمة الذين عرفوا بنقد الرواايت
حمدودة ،سجلت أمساء المعة أنعم هللا عليهم ابخلصائص اليت تؤهلهم ألن
ميعنوا النظر يف النصوص ،ويقلبوها على عدة وجوه ،ويتفحصوا الظاهر
والباطن ليميزوا اخلبيث من الطيب ،وشاء هللا تعاىل أن خيلد اسم عائشة زوج
النيب صلى هللا عليه وسلم مع هذه األمساء".
فتاحا
وال شك أن هذه الظاهرة تستحق الدراسة والتأصيل والشرح لتكون م ً
للباحثني يف السنة النبوية ،وهناك العديد من املؤلفات والدراسات قدميا
وحديثا ألفت وكتبت حول هذا املوضوع ،رغم تفاوهتا من حيث احلجم
والنوع ،وأقدم من ألف يف ذلك اإلمام احلافظ بدر الدين الزركشي املصري
املتويف سنة 794هـ يف كتابه (اإلجابة فيما استدركته عائشة على
)" (1السيدة عائشة وتوثيقها للسنة" ،أتليف جيهان رفعت فوزي ،ص.43 :
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الصحابة)) ،(2واختصره احلافظ السيوطي يف كتاب مساه( :عني اإلصابة فيما
أيضا كتبت الباحثة جيهان رأفت فوزي
استدركته عائشة على الصحابة) ،و ً
مؤلفا يف غاية األمهية بعنوان (السيدة عائشة وتوثيقها للسنة) – نشر يف
القاهرة مكتبة اخلاجني  -وهو من أهم ما ألف يف هذا املوضوع.
ختطئة عائشة يف نقدها:
وقد اختلف العلماء والباحثون حول مواقف عائشة من تلك املروايت
النبوية ما بني مؤيد هلا – يف اجلملة – وقد ألف يف ذلك بعض ما ذكران -
وما بني مستنكر مال إىل ختطئة معظم ما ذهبت إليه ،وما بني متوسط أيد
بعض انتقاداهتا إذا وافقت النصوص والقواعد العامة للشريعة ،ومل يؤيد يف
بعضها.
قال الشيخ اإلمام يوسف القرضاوي " :أنكرت عائشة بعض األحاديث
لظنها أهنا خمالفة للقرآن أو لألصول الثابتة لإلسالم أو غري ذلك ،يف حني
أهنا أحاديث رواها صحابة ال يشك يف صدقهم وال يف ضبطهم ،ومعناها

) (2الكتاب منشور ومطبوع بطبعات خمتلفة منذ فتة.
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صحيح" ،وقد ذكر لذلك مثاال ردها حلديث أيب هريرة يف أن امرأة عذبت
بسبب هرة حسبتها ،وقد رواه أيضا مجاعة من الصحابة).(1
وعلى الرغم من أن السيدة عائشة رضي هللا عنها متتعت بقوة احلجة ومتانة
النقد إال أن مما ال شك فيه أن مجيع نقدها أو آرائها الفقهية مل تكن على
صواب خاصة فيما يتعلق بنقدها لقراءات متواترة عن النيب صلى هللا عليه
وسلم ،فقد روى ابن جريري الطربي يف تفسريه عن عروة أنه سأل عائشة عن
قوله تعاىل{ :والمقيمني الصالة} ،وعن قوله{ :إن الذين آمنوا والذين هادوا
والصابئون والنصارى} وعن قوله{ :قالوا إن هذان لساحران} فقالت  :اي
ابن أخيت ،هذا عمل الكاتب ،أخطؤوا يف الكتاب ،أي حلنوا فيه.
وهذا من أخطاء السيدة عائشة رضي هللا عنها ألن قوله تعاىل{ :واملقيمني
الصالة} كذا جاء يف مجيع مصاحف األئمة إال مصحف ابن مسعود ،وهي
قراءة متواترة ،وكذا هو يف مصحف الصحايب أبـي بن كعب ،ولذا قال
الزخمشري" :ال نلتفت إىل ما زعموا من وقوعه حلنًا يف خط املصحف ،ورمبا

) (1الشيخ العالمة يوسف القرضاوي" :كيف نتعامل مع السنة النبوية" ،ص.60 :
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التفت إليه من ينظر يف الكتاب ومل يعرف مذاهب العرب وما هلم يف النصب
على االختصاص من االفتتان".
وكذلك إنكارها على ابن عباس يف قراءة{ :حىت إذا استـيأس الرسل وظنوا
أهنم قد كذبوا} ابلتخفيف ،فقالت :معاذ هللا ،بل قل{:كذبوا} ابلتشديد،
والتخفيف قراءة متواترة صحيحة.
وكانت عائشة رضي اَّلل عنها ترى جواز إرضاع الكبري ،وأتمر بـنات
أخواهتا وبـنات إخوهتا أن يـرضعن من أحبت عائشة أن يـراها ويدخل عليـها
وإن كان كب ًريا َخس رضعاتُ ،ث يدخل عليـها ،وتستدل حبديث سامل موىل

أيب حديفة يف رضاع الكبري .وقد خالف عائشة رضي هللا عنها –وحفصة
أيضا -يف ذلك مجهور الصحابة ونساء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،
ورأوه رواية سامل أمرا خاصا بسامل جيب أن ال تعمم.
وعندما اطلعت على حبوث ودراسات عديدة حول هذا املوضوع ،ووقفت
على نقد عائشة على مروايت كثري من الصحابة عزمت على أن أركز على
أتصيل املنهجية اليت اتبعتها عائشة رضي هللا عنها يف نقدها للمروايت النبوية
معتمدا على تلك املؤلفات اآلنفة الذكر ،وشرح بعض النماذج ،وأن أحرص
على إجياز الدراسة كي تصبح أقل تعقيدا وأبعد عن اإلطالة.

8
وقسمت الكتاب إىل ثالثة فصول:
الفصل األول :منهجية نقد املروايت النبوية ابلقرآن الكرمي.
الفصل الثاين :منهجية نقد املروايت النبوية ابلسنة املطهرة.
الفصل الثالث :منهجية نقد املروايت النبوية ابلقياس واألصول اإلسالمية
العامة.
ونسأل هللا أن ينفع به ويشرح صدر كل من نظره ،وأن يغفر لنا إن أخطأان يف
بعض اجلوانب ،وهللا املوفق.
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الفصل األول
منهجية نقد املروايت النبوية ابلقرآن الكرمي
عرض السنة النبوية على ضوء القرآن الكرمي:
إذا نظران إىل اعتاضات عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي هللا عنهما على
كثري من املروايت النبوية جند أهنا جاءت بناء على خمالفتها لظاهر القرآن
الكرمي ودالالته وأصوله وقواعده العامة ،فكانت حتاول أن توفق بني ما روي
عن النيب صلى هللا عليه وسلم وبني ما فهمته من كتاب هللا عز وجل،
العتقادها أن السنة الصحيحة ال تعارض القرآن وإمنا هي مبينة له ،كما قال
تعاىل{ :وأنزلنا إليك الذكر لتـبني للناس ما نـزل إليهم ولعلهم يـتـفكرون}).(1
وال شك أن القرآن الكرمي هو املصدر األول للتشريع اإلسالمي ،وهو احملفوظ
من التبديل والتـغيري ،احملفوظ يف الصدور والورقات ،وهو الذي تكفل هللا
حبفظه ،وهو األصل املتني ،وهو املنطلق األساسي من املفاهيم اإلسالمية يف
احلياة كلها.
) (1سورة النحل اآلية .44
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يقول اإلمام الشيخ يوسف القرضاوي" :من الواجب كي نفهم السنة فهما
عيدا عن التحريف وسوء التأويل أن تفهم يف ضوء القرآن ويف دائرة
صحيحا ب ً
توجيهاته الرابنية املقطوع بصدقها إذا أخربت ،وعدهلا إذا حكمت{ ،ومتت
كلمت ربك صدقًا وعدًال ۚ ال مبدل لكلماته ۚ وهو السميع العليم})،(1
فالقرآن هو روح الوجود اإلسالمي ،وأساس بنيان ـه ،وهو مبثابة الدستور
األصلي الذي ترجع إليه كل القوانني يف اإلسالم ،فهو أبوها وموئلها.
والسنة النبوية هي ش ـ ـارحة هلذا الدستور ومفصلته فهي البيان النظري،
والتطبيق العملي للقرآن ،ومهمة الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يبني للناس
ما نـزل إليهم ،وما كان للبي ـ ـان أن يناقض املبني ،وال الفرع أن يعارض األصل،
أبدا يف فـلك الكتاب العزيز ،ولذلك ال توجد سنة
فالبيان النبوي يدور ً
صحيحة اثبتة تعارض حمكمات القرآن وبيـ ـانه الواضحة").(2
اهتمام عائشة ابلقرآن:
اهتمت عائشة ابلقرآن لسماعها به منذ نعومة أظفارها ،وعاصرت أسباب
نزول اآلايت القرآنية على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع ما حباها هللا
) (1سورة األنعام اآلية .115
) (2الشيخ يوسف القرضاوي "كيف نتعامل مع السنة النبوية" ،مرجع سابق ،ص.113 :
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من احلفظ التام والذكاء ،حىت أصبحت من كبار مفسري القرآن الكرمي،
وكانت هلا معرفة اتمة به ،بل كانت تسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما
أشكل يف فهمها لبعض اآلايت القرآنية ،وأورد لذلك مثالني:
 .1عن عائشة رضي هللا عنها قالت :سألت رسول اَّلل صلى اَّلل عليه وسلم
عن هذه اآلية{ :والذين يـؤتون ما آتـوا وقـلوهبم وجلة} أهم الذين يشربون
اخلمر ويسرقون؟ قال" :ال اي بنت الصديق ،ولكنـهم الذين يصومون ويصلون
ويـتصدقون ،وهم خيافون أن ال تـقبل منـهم"{ :أولئك يسارعون يف اخلريات
وهم هلا سابقون}).(1
 .2عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم كانت ال تسمع شيئًا ال تـعرفه
إال راجعت فيه حىت تـعرفه ،وأن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :من حوسب
عذب" ،ويف رواية" :من نوقش احلساب عذب" قالت عائشة :فقلت :أوليس
يـقول اَّلل تعاىل{ :فسوف حياسب حس ًااب يس ًريا} :فقال النيب صلى هللا عليه
وسلم" :إمنا ذلك العرض ،ولكن من نوقش احلساب يـهلك").(2

) (1أخرجه التمذي يف التفسري من جامعه وصححه.
) (2أخرجه البخاري يف صحيحه.
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ولذلك كانت عائشة هتتم ابلقرآن حفظًا وتدوينًا وعناية اتمة فعن أيب يونس
موىل عائشة أنه قال :أمرتين عائشة أن أكتب هلا مصح ًفا ،وقالت :إذا بلغت
هذه اآلية فآذين{ :حافظوا على الصلوات والصالة والوسطى} ،فلما بلغتها
آذنتها ،فأملت علي" :حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وصالة
العصر وقوموا هلل قانتني" قالت عائشة :مسعتها من رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم).(1
وبناء على ما ذكر اختذت السيدة عائشة رضي هللا عنها القرآن الكرمي
املصدر األول الذي ترد إليه األحكام الفقهية ،وال تـعدل إىل غريه ،إال إذا مل
جتد احلكم الذي تريد االستدالل به ،وفهمت ما بني القرآن والسنة من
صالت املعاين ،فكانت يف إنكارها الرواية على الصحابة تـبين حكمها على
أن معىن احلديث برواية الصحايب خمالف للقرآن).(2
وال خالف بني املسلمني قدمياً وحديثاً يف أن القرآن الكرمي هو املصدر
األول للتشريع ،وأنه حجة الرسول صلى هللا عليه وسلم ومعجزته الكربى،
وأشار القرآن الكرمي إىل ذلك يف مواضع عديدة قال تعاىل{ :أومل يكفهم أان
) (1أخرجه مسلم يف صحيحه وأمحد يف مسنده.
) (2جيهان رفعت فوزي" ،توثيق عائشة للسنة" ،مرجع سابق.
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أنزلنا عليك الكتاب يـتـلى عليهم ۚ إن يف ذلك لرمحةً وذكرى لقوم
)(1
اان لكل شيء وه ًدى
يـؤمنون}  ،وقال تعاىل{ :ونـزلنا عليك الكتاب تبـي ً

ورمحةً وبشرى للمسلمني}) ،(2وقال تعاىل {:قد جاءكم من اَّلل نور وكتاب
مبني ،يـهدي به اَّلل من اتـبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم من الظلمات إىل
النور إبذنه ويـهديهم إىل صراط مستقيم}) ،(3ومن خواصه أنه منقول ابلتواتر
أي بطريق النقل الذي يفيد العلم والقطع بصحة الرواية ،وهلذا كان الصحابة
جيعلون القرآن الكرمي املعتمد األول يف االستدالل واالستنباط.
وقد استخدمت السيدة عائشة رضي هللا عنها هذا املنهج أبشكال خمتلفة،
ولكنها كانت أتيت ابآلية القرآنية لتؤيـ ـد هبا ما ذهبت إليه يف تصحيح الرواية
أو ردها أو بيـ ـان خصوصيتها وداللة معانيها.
ونورد هنا بعض النماذج لتوضيح هذا املنهج.

) (1سورة العنكبوت اآلية .51
) (2سورة النحل االية ,89
) (3سورة املائدة اآلية 15
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احلديث األول :عن ابن عباس رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه
وسلم رأى ربه).(1
ردت عائشة هذا احلديث ملخالفته للقرآن الكرمي ،فعن مسروق قال :قلت
لعائشة رضي هللا عنها :اي أمت ـ ـاه هل رأى حممد صلى هللا عليه وسلم ربه؟
فقالت :لقد قف شعري مما قلت ،من حدثك أن حممدا صلى هللا عليه
وسلم رأى ربه فقد كذبُ ،ث قرأت قول هللا تعاىل{ :ال تدركه األبصار وهو
يدرك األبصار ۖ وهو اللطيف اخلبري}) ،(2وقوله تعاىل{ :وما كان لبشر أن
يكلمه اَّلل إال وحيًا أو من وراء حجاب أو يـرسل رس ًوال فـيوحي إبذنه ما
يشاء}).(3
وهناك آية اثلثة جتعل رؤية هللا يف الدنيا مستحيلة ،وهي قوله تعاىل{ :ولما
جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرين أنظر إليك ۚ قال لن تـراين ولكن
انظر إىل اجلبل فإن استـقر مكانه فسوف تـراين ۚ فـلما جتلى ربه للجبل جعله
د ًّكا وخر موسى صع ًقا}).(4
) (1رواه احلاكم يف "املستدرك" من طرق عنه وصححه.
) (2سورة األنعام اآلية 103
) (3أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما.
) (4سورة األعراف اآلية .143
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ويف رواية أخرى قال مسروق لعائشة :أمل يقل هللا سبحانه{ :ولقد رآه ابألفق
المبني}{ ،ولقد رآه نـزلةً أخرى} ،قالت :أان أول من سأل من هذه األمة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فقال " :إمنا هو جربيل ،مل أره على
صورته اليت خلق هللا عليها غري هاتني املرتني".
وقد وافق عائشة يف نـفي الرؤية يف الدينا وأنه صلى هللا عليه وسلم رأى
جربيل كلٌّ من ابن مسعود وأيب ذر رضي هللا عنها ،فقال ابن مسعود يف قوله
{ولقد رآه} :إمنا رأى جربيل يف صورته ،وعن أيب ذر قال :سألت رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم :هل رأيت ربك؟ فقال " :نور أن أراه" ،رواه مسلم.
تقول الباحثة جيهان رفعت" :احتكمت السيدة عائشة يف رفضها لرواية ابن
عباس إىل القرآن الكرمي يف أن رؤية هللا ممتنعة عن املؤمنني يف الدنيا كما
ارتكزت يف رفضها على مقياس آخر وهو عرض السنة على السنة اليت وثقت
)(1
هبا ومسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم".
أقول :ورؤية هللا يف الدار اآلخرة للمؤمنني اثبتة ابلقرآن الكرمي والسنة
الصحيحة ،قال تعاىل{ :وجوه يـومئذ انضرة * إىل رهبا انظرة}) ،(2وقال:
)" (1توثيق السيدة عائشة للسنة" ص138-137 :
) (2سورة القيامة اآليتان 22و 23
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{كال إهنم عن رهبم يـومئذ لمحجوبون}) ،(1وثبت عن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يف الصحيحني أنه قال" :إنكم ستون ربكم كما ترون هذا القمر
ال تضاهون يف رؤيته" ،وهو إمجاع املسلمني من أهل السنة واجلماعة ،ولكن
نفته طوائف منها املعتزلة وطوائف أخرى من املسلمني.
احلديث الثاين :عن عمر بن اخلطاب وابنه عبد هللا رضي هللا عنهما عن
النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :إن امليت ليُ عذب ببُكاء أهله عليه"

)(2

ردت عائشة رضي هللا عنهما هذا احلديث ملخالفته لسياق القرآن وقواعده
وأصوله العامة ،منها قوله تعاىل{ :وال تزر وازرة وزر أخرى}) ،(3وكان ردها
أبسلوبني:
األول :ما رواه ابن عباس قال :ذكر هذا احلديث عند عائشة رضي هللا عنهما
فقالت :رحم هللا عمر ،وهللا ما حدث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبذا،
عذااب ببكاء أهله عليه" ،حسبكم القرآن:
وإمنا قال" :إن هللا ليزيد الكافر ً
{وال تزر وازرة وزر أخرى}.
) (1سورة املطففني اآلية .15
) (2أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما.
) (3سورة فاطر اآلية 18

17
الثاين :ما رواته عمرة أن عائشة ذكر عندها أن ابن عمر يقول عن النيب صلى
هللا عليه وسلم" :إن امليت يعذب ببكاء احلي" ،فقالت :يغفر هللا أليب عبد
الرمحن أما إنه مل يكذب ،وإنه نسي وأخطأ ،إمنا مر رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم على يهودية يبكى عليها ،فقال " :إهنم يبكون وإهنا لتـعذب يف قربها"،
ويف رواية :مرت جنازة يهودي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهم
يبكون ،فقال" :أنتم تبكون وإنه ليعذب".
استندت عائشة إىل ردها للحديث أبنه خمصوص ابلكافر أوًال ،وأبنه خمالف
للقرآن ،بل إن القرآن يقرر أن هذه القاعدة الرب ـانية راسخة جاءت يف الكتب
السماوية القدمية ،فقال تعاىل{ :أم لـم يـنـبأ مبا يف صحف موسى * وإبـراهيم
الذي وّف * أال تزر وازرة وزر أخرى *وأن ليس لإلنسان إال ما سعى * وأن
سعيه سوف يـرى * ُث جيزاه اجلزاء األوّف * وأن إىل ربك المنتـهى}).(1
وهناك آايت أخرى تؤيد هذه القاعدة بكل وضوح ،مثل قوله تعاىل{ :وال
تزر وازرة وزر أخرى ۚ وإن تدع مثـقلة إىل محلها ال حيمل منه شيء ولو كان ذا
قـرب}) ،(2وقوله تعاىل{:وال تكسب كل نـف ـ ـ ـس إال عليـ ـ ـها ۚ وال تزر وازرة وزر
) (1سورة النجم اآلايت 42-36
) (2سورة فاطر االية .18
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أخـ ـ ـ ـرى}) ،(1وقوله{ :ال يكلف اَّلل نـف ًسا إال وسعها ۚ هلا ما كسبت وعليـها
ما اكتسبت}) ،(2وقوله{:كل نـفس مبا كسبت رهينة})،(3وقوله{ :تلك أمة
قد خلت ۖ هلا ما كسبت ولكم ما كسبـتم ۖ وال تسألون عما كانوا
يـعملون}).(4
السؤال الذي يطرح نفسه :هل السيدة عائشة مصيبة يف ختطئة عمر وابنه
للفظ احلديث ،وهل ميكن اجلمع بني اآلية واحلديث؟!.
احلديث رواه عمر ابن اخلطاب وابنه عبد هللا ،واملغرية بن شعبة ،وعمران بن
احلصني ،وأبو موسى األشعري ،وأبو هريرة رضي هللا عنهم.
قال القرطيب " :إنكار عائشة وحكمها على الراوي ابلتخطئة أو النسيان أو
بعضا أمر بعيد ،ألن الرواة هلذا املعىن كثريون وهم
بعضا ومل يسمع ً
أنه مسع ً
جازمون ،فال وجه للنـفي مع إمكان محله على حممل صحيح").(5

) (1سورة األنعام اآلية .164
) (2سورة البقرة اآلية .286
) (3سورة املدثر اآلية .38
) (4سورة البقرة اآلية 134
) (5نقال عن كتاب ":توثيق السيدة عائشة للسنة" جليهان رأفت ص132:
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وقد مجع ابلفعل اإلمام البخاري بني احلديث واآلية ،فقال رمحه هللا يف
صحيحه( :ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم "يعذب امليت ببعض بكاء
أهله عليه" إذا كان النوح من سنته ،لقول هللا تعاىل {قوا أنفسكم وأهليكم
ان ًرا} وقال النيب صلى هللا عليه وسلم "كلكم راع ومسؤول عن رعيته" ،فإذا مل
يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي هللا عنها{ :وال تزر وازرة وزر
أخرى} وهو كقوله {وإن تدع مثـقلة} ذنواب {إىل محلها ال حيمل منه
شيء} ،وما يرخص من البكاء يف غري نـوح ،وقال النيب صلى هللا عليه وسلم:
ظلما إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها وذلك ألنه
"ال تقتل نفس ً
أول من سن القتل").
وقال اإلمام بدر الدين الزركشي" :واعلم أن تعذيب امليت ببكاء أهله عليه
رواه عن النيب صلى هللا عليه وسلم مجاعة من الصحابة منهم عمر وابنه عبد
هللا وأنكرته عليهما عائشة ،وحديثها موافق للقرآن وهو قوله تعاىل{ :أال تزر
وازرة وزر أخرى}) ،(1وموافق لألحاديث األخرى يف بكاء النيب صلى هللا عليه
وسلم على مجاعة من املوتى وإقراره على البكاء عليهم ،وكان صلى هللا عليه
) (1سورة النجم اآلية .38
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وسلم رمحة للعاملني ،فمحال أن يفعل ما يكون سببًا لعذاهبم أو يقر عليه،
وهذا مرجح آخر لرواية عائشة ،وعائشة جزمت ابلوهم.
والالئق لنا يف هذا املقام التأويل ،وهو محل األحاديث ال خمالفة هلا إما على
من أوصى بذلك فعليه إُث الوصية بذلك ،وإما غري ذلك مما ذكره العلماء يف
كتبهم").(1
أما قول بعض العلماء املعاصرين يف اجلمع بني اآلية واحلديث وهو" :أن
امليت يعذب ابلنياحة عليه من أهله ،وأن هللا أعلم بكيفية العذاب الذي
حيصل له هبذه النياحة ،وأن هذا مستثىن من قوله تعاىل{ :وال تزر وازرة وزر
أخرى} فإن القرآن والسنة ال يتعارضان ،بل يصدق أحدمها اآلخر" ،فهذا
مجع غري سليم ،ألن الشخص إذا نيح عليه من قبل أهله وعائلته ومل يوص
بذلك فإمنا هو بريء.

)" (1اإلجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة" ص.91-90 :
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احلديث الثالث :رواية أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه
وسلم قال" :ول ُد الزن ا شر الثالثة ").(2
ردت عائشة هذا احلديث ابآلية السابقة{ :وال تزر وازرة وزر أخرى}،
وأفادت أبن احلديث مل يضبطه أبو هريرة ،وإمنا كان رجل من املنافقني يؤذي
النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :من يعذرين من فالن؟ فقيل :إنه مع ما به
ولد الزان ،فقال" :هو شر الثالثة").(1
ومل تنفرد عائشة هبذا الرد ،فقد رده أيضا ابن عباس رضي هللا عنه ،فقال:
"لو كان شر الثالثة مل يـتـ ـأن أبمـه أن تـرجم حىت تضعه" ،رواه ابن عبد الرب.
وقد رجح اإلمام الطحاوي يف كتابه "مشكل اآلاثر" رواية عائشة على رواية
أيب هريرة ملوافقتها للقرآن من أن اإلنسان ال حيمل وزر شخص آخر ولو كان
ذا قرب.
أقول :وال يلتفت إىل من تعنت يف تصحيح معىن حديث أيب هريرة هذا،
مثل قول اإلمام ابن القيم أن النطفة اخلبيثة ال يـتخلق منها طيب يف الغـ ـالب،
وال يدخل اجلنة إال نـفس طيبة ،فإن كانت يف هذا اجلنس طيبة دخلت اجلنة،
) (2أخرجه أبوداود واحلاكم وصححه ووافق عليه األلباين.
) (1أخرجه احلاكم وصححه.
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وكان احلديث من العام املخصوص ،قال " :وقد ورد يف ذمـه أنه شر الثالثة،
وهو حديث حسن ،ومعناه صحيح هبذا االعتبار ،فإن شر األبوين عارض،
وهذا نطفة خبيثة ،فشره يف أصله ،وشر األبوين من فعلهما").(2
قال صالح الدين األدليب" :هذا التأويل متكلف جدًّا ،ألن الرواية تقول :ال
يدخل اجلنة ،وهو يفهمها على أن النقطة اخلبيثة ال يتخلق منها طيب يف
الغالب ،بل يعترب شر األبوين من فعلهما ،وشره يف أصله فكأن حاله أسوأ،
أليس هذا من فعل والديه ال من فعله؟! ،وزايدة على أن عدم دخوله اجلنة
معارضة لنص القرآن فإن بعض طرقها عليه مسحة إسرائيلية ،كتلك الرواية
اليت تقول أبنه ال يدخل اجلنة ولد الزان وال ولده وال ولد ولده أو شيء من
نسله إىل سبعة آابء ،وهذا من تع ـابري أسفار اليهود اليت جتعل ذنب اآلبـ ـ ـ ــاء
)(1
على األبن ـ ـاء".

)" (2املنار املنيف يف احلديث الضعيف" البن القيم ص133 :
) (1د.صالح األدليب" ،منهج نقد املنت عند علماء احلديث النبوي" ص.268 :
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احلديث الرابع :حديث أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه
وسلم قال" :الطَيةُ يف ثالث :يف الدار ،والْم ْرأة ،والْفرس").(2
ردت عائشة هذا احلديث ملخالفته للقرآن ،فعن أيب حسان قال :دخل
رجالن من بين عامر على عائشة فأخرباها أن أاب هريرة حيدث عن النيب صلى
هللا عليه وسلم أنه قال ":الطرية يف الدار ،والمرأة ،والفرس" ،فغضبت،
فطارت شقة منها يف السماء ،وشقة يف األرض ،وقالت :والذي أنزل الفرقان
على حممد ،ما قاهلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قط ،إمنا قال":كان أهل
ٍۢ
اجلاهلية يتطريون من ذلك"ُ ،ث قرأت قول هللا تعاىل{ :مآ أصاب من مصيبة
ّف أنفسكم إال ّف كت ٍۢب من قـبل أن نربأهآ ۚ إن ذلك على ٱَّلل
ّف ٱألرض وال ٓ
يسري}).(1
قال الزركشي" :قال بعض األئمة :رواية عائشة يف هذا أشبه للصواب
عاما وكراهيته وترغيبه يف
ملوافقتها هنيه عليه الصالة والسالم عن الطرية هني ـًا ًّ
تركها ،كما يف قوله" :يدخل اجلنة من أميت سبعون أل ًفا بغري حساب وال
) (2أخرجه أمحد يف مسنده والطحاوي يف مشكل اآلاثر.
) (1سورة احلديد اآلية .22
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عذاب ،وهم الذين ال يستقون وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون" ،واستدراكها
على أيب هريرة من جنس استدراكها على ابن عمر يف البكاء على امليت،
مبعىن أن ذلك كان يف واقعة خاصة ال على العموم.
فإن قيل إن غريها من الصحابة يروي اإلثبات ،وعائشة انفية ،واإلثبات
مقدم على النفي ،قلنا ليس هذا من ابب التعرض للنفي واإلثبات بل من
ابب الزايدة املعتربة فتـقبل ابتفاق ،لكن يف كالم التمذي يقتضي أن عائشة
روته أيضا ،فعلى هذا روايتها مع اجلماعة أوىل من روايتها على االنفراد كما
رجحوا بذلك يف مواضع ،فقال التمذي بعد أن أخرج حديث ابن عمر أن
الشؤم يف ثالث" :ويف الباب عن سهل بن سعد وعائشة وأنس").(1
أقول :لكن راجعت كتاب "نزهة األلباب فيما قال التمذي ويف الباب")،(2
فلم يورد هلا إال حديث" :الشؤم سوء اخللق" من رواية أمحد والطرباين ،ومل
يذكر أهنا روت عن النيب صلى هللا عليه وسلم معىن حديث الباب ،وابلتايل
فال اعتاض على عائشة بقول التمذي هذا.
)" (1اإلجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة" للزركشي ص.106:
) " (2نزهة األلباب فيما قال التمذي ويف الباب" حلسن الوائلي اجلزء السادس ،رقم احلديث ( )3792من
نشر دار ابن اجلوزي عام 1426هـ يف ستة أجزاء.
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نعم رواه مع أيب هريرة بعض الصحابة مثل عبد هللا بن عمر ،وسهل بن سعد
الساعدي ،وجابر بن عبد هللا األنصاري ،وسلك بعض العلماء مسلك الرد
على عائشة وختطئتها أبن احلديث رواه مجاعة من الصحابة ،وليس من
املمكن ختطئة كلهم ،منهم ابن اجلوزي يف كتابه" املشكل" ،وابن القيم يف
"مفتاح دار السعادة" ،وسلك بعضهم أتويل احلديث.
قال الزركشي :الصحيح أن معىن احلديث هو :إن خيف من شيء أن يكون
سببا ملا خياف شره ويـتشاءم به فهذه األشياء ،ال على السبيل الذي تظنها
ثريا".
اجلاهلية من العدوى والطرية ،وإمنا القدر جيعل لألسباب أت ً

وقال ابن القيم :وقالت طائفة أخرى :مل جيزم النيب ابلشؤم يف هذه الثالثة ،بل
علقه على الشرط فقال" :إن يكن الشؤم يف شيء" ،وال يلزم من صدق
الشرطية صدق كل واحد من مفرديها ،فقد يصدق التالزم بني املستحيلني،
قالوا :ولعل الوهم وقع من ذلك ،وهو أن الراوي غلط وقال" :الشؤم يف
ثالثة" ،وإمنا احلديث" :إن كان الشؤم يف شيء ففي ثالثة" ،قالوا :وقد
اختلف على ابن عمر ،والروايتان صحيحتان عنه ،قالوا :وهبذا يزول
)(1
اإلشكال ،ويتبني وجه الصواب".
)" (1مفتاح دار السعادة" البن القيم ص.577 :
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أقول :وقد روى سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه
وسلم :بصياغ آخر قد يكون أكثر موافقةً لألصول الشرعية ،فقال" :أربع من
السعادة :المرأة الصاحلة ،والمسكن الواسع ،واجلار الصاحل ،والمركب" ،ويف
رواية" :من سعادة ابن آدم ثالثة :املرأة الصاحلة ،واملسكن الصاحل ،واملركب
الصاحل ،ومن شقوة ابن آدم ثالثة :املرأة السوء ،واملسكن السوء ،واملركب
السوء" ").(1
وهذا الصياغ له أصل يف السنة ،فقد أثىن النيب صلى هللا عليه وسلم على
اخليل واملرأة الصاحلة كلٌّ على حدة ،فقال " :اخليل معقود يف نـواصيها اخلري
إىل يـوم القيامة األجر والمغنم" أخرجاه يف الصحيحني ،وقال أيضا " :الدنيا
متاع ،وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة" ،أخرجه مسلم.

) (1أخرجه ابن حبان يف الرواية األوىل ،وأخرجه أمحد يف الرواية الثانية.
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الفصل الثاين
منهجية نقد املروايت النبوية ابألحاديث األخرى
قال الشيخ يوسف القرضاوي" :ال شك أن السنة هي بيان القرآن ،وهي
اليت تفصل جممله ،وختصص عمومه ،وتقيد مطلقه ،ولو ال السنة ما عرفنا
تفاصيل الصالة والصيام والزكاة واحلج وغريها ،ولذا قال تعاىل{ :وأنزلنا إليك
الذكر لتـبني للناس ما نـزل إليهم ولعلهم يـتـفكرون}) ،(1وإن من اآلفات اليت
تتعرض هلا السنة أن يقرأ بعض الناس املتعجلني حديثا فيتوهم له معىن يف
نفسه يفسره به وهو غري مقبول عنده فيتسرع برد احلديث الشتماله على هذا
املعىن املرفوض ،ولو أنصف وأتمل وحبث لعلم أن معىن احلديث ليس كما
فهمه.
وهلذا كان السلف من الصحابة والتابعني ينظرون إىل علل احلديث وظروف
النص النبوي ومالبسات األحاديث والعلل اليت سيقت هلا ،فقد تركوا العمل

) (1سورة النحل اآلية .44

28
بظاهر بعض األحاديث حني تبني هلم أهنا كانت تعاجل حالة معينة يف زمن
)(1
النبوة ُث تبدلت تلك احلال".
وكما سبق فقد كانت عائشة رائدة يف رواية احلديث النبوي ،وقد ضبطت
اتما حيث كانت يف بيت النبوة ومهبط
رضي هللا عنها احلديث النبوي ضبطًا ًّ
الوحي تسع سنوات كانت فيها شديدة القرب من رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم مما جعلها حتظى حبفظ الكثري من السنة النبوية والسماع من رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم.
تقول جيهان رأفت" :لذلك تعد أم املؤمنني رضي هللا عنها من كبار
احملدثني وأغزرهم رواية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فانفردت برواية
أحاديث كثرية مل يرويها عنه غريها ،وعدها ابن حزم يف املرتبة الرابعة من بني
الصحابة املكثرين للرواية ،وصارت مرجعا للطالب ورواة احلديث الذين كانوا
يقصدوهنا للتعلم أو للتأكد من رواية حديث ،حىت أن حفاظ السنة كانوا
يقصدوهنا ملراجعة ما حفظوه لتصحح هلم ما أخطأوا فيه أو خفي عنهم ،فقد

) (1القرضاوي" ،كيف نتعامل مع السنة النبوية" مرجع سابق.
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كان أبوهريرة رضي هللا عنه أييت إىل مكان قريب من حجرة عائشة فيحدث،
ويقول" :امسعي اي رب ـة احلجرة ،امسعي اي ربة احلجرة").(2
أقول :ومن أبرز األمثلة على ذلك ما رواه البخاري يف صحيحه عن انفع
قال :قيل البن عمر إن أاب هريرة يقول :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يقول" :من تبع جنازة فله قرياط من األجر" فقال ابن عمر :أكثـر علينا أبو
هريرة! ،فبعث إىل عائشة فسأهلا فصدقت أاب هريرة ،فقال ابن عمر :لقد
فرطنا يف قراريط كثرية)!!.(1
ولكن عائشة كانت هتتم ابلدقة يف الرواية وصيانتها من السهو والوهم
واخلطأ ،وهبذا املنهج صار عليه كبار الصحابة كأيب بكر وعمر رضي هللا
عنهما وسائر العشرة املبشرين وغريهم ،وهو التثبت يف الرواية عند أخذها
وعند أدائها وروايتها ،فكان عمر مينع اإلكثار من روية احلديث عن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم خمافة شيوع اخلطأ يف الرواية .وهلذا روى ابن ماجه يف
مقدمة السنن أن عبد هللا مسعود وأنس كاان إذا حداث عن النيب صلى هللا
)" (2توثيق السيدة عائشة للسنة النبوية" ،مرجع سابق ص53:
) (1أخرجه البخاري يف الصحيح.
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عليه وسلم قاال :أو كما قال أو شبيها بذلك ،ألنه قد تواتر عن النيب صلى
هللا عليه وسلم قوله" :من قال علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار").(2
وكانت عائشة تعترب السنة النبوية مصدرها الثاين يف االستدالل بشرط إذا
ثبت عندها ،وأحياان كان تؤول الرواية الثابتة برواية أخرى ،أو تعلل مدلوهلا،
وإذا مل يثبت عندها كانت ترده).(1
واآلن نذكر مناذج من األحاديث اليت انتقدهتا عائشة أو صححتها برواايت
أخرى عن النيب صلى هللا عليه وسلم:
احلديث األول :حديث أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه
وسلم :قال" :يقطع الصالة املرأةُ واحلمار والكلب ،ويقي ذلك مثل
مؤخرة الرحل").(2

)(2

حديث "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" من أشهر أحاديث التواتر يف السنة،

ورواه قرابة مثانني صحابيا ،وقد ألف احلافظ الطرباين يف ذلك جزءا.

) (1قارن بكتاب "موسوعة فقه عائشة أم املؤمنني..حياهتا وفقهها" أتليف :الشيخ سعيد فاير الدخيل ،ص:
566-563

) (2رواه مسلم يف صحيحه ،وحديثها مروي يف صحيح البخاري.
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ردت عائشة هذه الرواية برواية أخرى روهتا عن النيب صلى هللا عليه وسلم،
شديدا فقالت :شبـهتموان ابحلمري
إنكارا
فقد أنكرت رواية أيب هريرة
ً
ً
والكالب!! ،وهللا لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي وإين على
السرير بينه وبني القبلة مضطجعة فتبدو يل احلاجة ،فأكره أن أجلس فأوذي
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأنسل من عند رجليه.
ولكن روى مع أيب هريرة كلٌّ من أيب ذر الغفاري وابن عباس.
واختلف العلماء يف رد عائشة للحديث على ثالثة وجوه:
األول :أهنا علمت ابلنسخ ،ويؤيده ما رواه ابن أيب شيبة
عن سامل أن عمر قيل له إن عبد هللا بن عياش بن أيب ربيعة يقول :يقطع
الصالة احلمار والكلب فقال :ال يقطع صالة املسلم شيء.
الثاين :أهنا ال تعين املرور بني يدي املصلي بل االضطجاع ،وهو تفسري ابن
خزمية.
الثالث :أهنا استدلت أبفعال النيب صلى هللا عليه وسلم وممارساته اليومية،
وهي أقوى احتجاجا من حديث الباب الذي مل يقبل به الصحابة.
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واعلم أن مجاهري العلماء وأصحاب املذاهب الفقهية مل أيخذوا حبديث أيب
هريرة يف الباب ،بل أولوا القطع بنقصان األجر ال البطالن ،حىت قال أمحد
بن حنبل :يقطع الصالة الكلب األسود ،أما املرأة واحلمار ففي القلب منه
شيء ،وهذا مشهور عنه ،وهناك رواية أخرى عنه بقطع املرأة للصالة،
اختارها ابن تيمية وابن القيم ،ونصر هلا ابن حزم الظاهري والشوكاين ،وهو
اختيار علماء السلفية ومشائخهم يف العصر احلديث.
لكن مذهب مجهور العلماء من املذاهب الثالثة والرواية األخرى عن أمحد
عدم القطع .وقد ورد عن مجع من الصحابة رضوان هللا عليهم قوهلم" :ال
يـقطع الصالة شيء وادرؤوا ما استطعتم" ،وروي مرفوعا إىل النيب صلى هللا
عليه وسلم وهو غري قوي من حديث السند ،وهذا دليل على النسخ ،وقد
بوب البخاري حلديث عائشة هبذا األثر" :ال يقطع الصالة شيء" يف إشارة
واضحة إىل أنه ترك حديثي أيب هريرة وأيب ذر اللذان أوردمها مسلم ،وهذه
اآلاثر عن الصحابة موجودة يف مصنف ابن أيب شيبة لآلاثر.
أما التعليل إببطال املرأة للصالة بكوهنا تفنت الرجل يف قلبه ،فتعليل غري
سليم ،وإال لما ت مقارنتها مع احلمار والكلب ،وألنه إذا مرت بني يدي
املصلي وله ستة تصح صالته مع بقاء الفتنة والشهوة.
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احلديث الثاين :روى ُحذيْ فةُ بن اليمان رضي هللا عنه أن النيب ﷺ انْ ت هى
إَل ُسباطة ق ْوٍم ف بال قائ ًما).(1
هذا احلديث ردته عائشة بروايتها ومشاهدهتا ،فقالت :من حدثكم أن رسول
اَّلل ﷺ ابل قائ ًما فال تصدقوه ،ما كان يـبول إال جال ًسا.

وأجيب عن اعتاضها هذا أبهنا إمنا اطلعت على ما كان الرسول صلى هللا
جالسا؛ ألنه ليس هناك حاجة
عليه وسلم يفعل يف بيته ،وكان يف بيته يبول ً
قائما فال تصدقوه" هذا من
إىل القيام ،وقوهلا" :من حدثكم أنه ابل ً
قائما يقبل منه؛ ألنه مثبت،
اجتهادها ،والصواب أن من حدث أبنه ابل ً
واملثبت مقدم على النايف؛ وألن الرجال أعلم أبحوال النيب ﷺ يف خارج
البيت وأبحواله يف السفر ،وحذيفة من أفضل الصحابة ،وكات أسراره.
وعلى الرغم من أن البول يف اجللوس هو األمثل واألحسن فإن تبول الرجل
قائما ليس أبمر مستقبح عقلي ـا وصحيا ونظراي ،وذلك إذا تبول بشكله
الصحيح وهيأ لـ"موضع التبول" من غري أن تتناثر على جسمه.

) (1حديث حذيفة مروي يف الصحيحني ،وحديث عائشة مروي يف السنن.
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احلديث الثالث :حديث جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم" :الْماءُ
من الْماء".
ردته عائشة برواية أخرى عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،فعن أيب سلمة
قال :دخلت على عائشة فقلت اي أماه! إن جابر بن عبد هللا يقول" :املاء
من املاء" ،فقالت :أخطأ ،جابر أعلم مين برسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
قال" :إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل".
وقد روى أيضا حديث "املاء من املاء" أيضا أبو سعيد اخلدري ،ولكنه
حديث منسوخ.
قال د .صالح الدين األدليب " :وجوب املاء من املاء كانت رخصة يف أول
اإلسالم ُث نسخ ،ويبدو أن بعض الصحابة ظل متمسكا بذلك لعدم العلم
ابلناسخ مما جعل السيدة عائشة تروي احلديث اآلخر").(1
وقد روى أبوهريرة حديثا يعضد رواية عائشة ،فعن أيب هريرة رضي هللا عنه
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إذا جلس بني شعبها األربعُ ،ث
جهدها ،فقد وجب الغسل"؛ متفق عليه ،زاد مسلم" :وإن مل ينزل".
) (1د .صالح الدين بن أمحد األدليب" ،منهج نقد املنت عند علماء احلديث النبوي" ص112:
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وأوضح حديث يف ذلك ما أخرجه أبو داود وأمحد عن أيب بن كعب رضي
هللا عنه قال" :إن الفتيا اليت كانوا يقولون :املاء من املاء رخصة كان رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم رخص هبا يف أول اإلسالمُ ،ث أمران ابالغتسال بعدها".
.

احلديث الرابع :حديث ابن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :إن
ابن أم مكتوم".
ً
بالًل يُؤذن بليل ،ف ُكلُوا واشربوا حىت ينادي ُ
قالت عائشة :غلط ابن عمر يف هذا ،وإمنا قال صلى هللا عليه وسلم" :إن
ابن أم مكتوم رجل أعمى ،فإذا أذن فكلوا واشربوا حىت يؤذن بالل" ،قالت:
وكان بالل يـبصر الفجر.
قال الزركشي :محله ابن حبان وابن حزم على أن األذان كان بينهما دوال
اترة يقدم هذا ،واترة يتأخر ،وقد روى ابن أيب شيبة عن أنيسة عن النيب صلى
هللا عليه وسلم ما يشهد لذلك بشكل صريح.
وقد بينت عائشة أن ابن عمر قد غلط يف روايته ،وأتت ابلرواية على الوجه
حيحا ،وعززت روايتها ابملرجح العقلي ،وهو أن مؤذن الفجر
الذي تـعلمه ص ً
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بصريا ،لرياقب فلق الفجر الذي تتعلق به األحكام ،خبالف
ينبغي أن يكون ً
مبصرا.
مؤذن الليل الذي ال يشتط فيه أن يكون ً
احلديث اخلامس :قول ابن عمر" :يف ال ُقبلة الوضوء".

روى البيهقي عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة بلغها قول ابن عمر "يف
القبلة الوضوء" ،قالت :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل وهو صائم
ُث ال يتوضأ ،ويف رواية :كان يقبل بعض نسائه وخيرج للصالة وال يتوضأ.
وهذا احلديث وإن كان معلوال يف بعض الطرق فإن له طرقا عديدة عنها.
وكان ابن مسعود وابن عمر رضي هللا عنها يراين وجوب الوضوء من جمرد
ملس املرأة ابليد لعموم اآلية القرآنية{ :أو المستم النساء}.
ولكن عائشة فندت هذا التفسري بروايتها ومشاهدهتا املباشرة من خري خلق
هللا صلوات هللا وسالمه عليه ،وقال حرب األمة ابن عباس يف تفسري اآلية إن
املراد ابللمس اجلماع ،وهو املعتمد.
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الفصل الثالث
منهجية نقد املروايت النبوية ابلقياس واألصول العامة
يقول سعيد الدخيل" :كانت عائشة ترى وجوب العمل ابلقياس كدليل
شرعي ،من أمثلة ذلك أهنا كانت ترى أنه ال جيوز أكل الغراب لكونه من
الفواسق ،فقد أخرج عبد الرزاق يف مصنفه عنها قالت" :إين ألعجب ممن
أيكل الغراب! ،وقد أذن الرسول يف قـتله ومساه فاس ًقا ،وهللا ما هو من
الطيبات" ،فقد فهمت أن األمر بقتل الشيء كونه من اخلبائث اليت هني
املسلم عن أكلها ،وأنه ليس من الطيبات اليت أمر املسلم أبكلها.
وكذلك كانت عائشة ترى وجوب العمل ابالستحسان وهو ترك وجه من
وجوه االجتهاد غري شامل مشول األلفاظ لوجه هو أقوى منه ،من ذلك أهنا
كانت ترى منع املرأة من الذهاب إىل املسجد ألداء الصالة مجاعة ،وذلك ملا
حيدث خروجها من الفنت ،فقالت :لو أدرك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ما أحدث النساء ملنعهن املسجد.
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وكانت ترى وجوب العمل ابحلكم األصلي الثابت لشيء حىت يثبت ما يرفع
هذا احلكم قطعا ،وهو االستصحاب").(1
ولقد كانت عائشة فقيهة جمتهدة جتتهد يف املسائل اليت ال جتد هلا نصاً
صرحياً ،حىت قال عنها عبد الرمحن بن أيب سلمة" :ما رأيت أحداً أعلم بسنن
رسول هللا ،وال أفقه يف رأي إن احتيج إىل رأيه ،وال أعلم آبية فيما نزلت ،وال
فريضة ،من عائشة".
وعن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه قال :كانت عائشة قد اشتغلت ابلفتوى
يف خالفة أيب بكر وعمر وعثمان وهلم جرا ،إىل أن ماتت يرمحها هللا.
ونذكر بعض األحاديث اليت انتقدهتا ملخالفتها لألصول العامة.
احلديث األول :عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:
"عُذبت امرأةٌ يف هرة ،مل تُطْعمها ومل تُسقها ،ومل ترتكها أتكل من خشاش
األرض)."(2

) (1سعيد فاير الدخيل" ،موسوعة فقه عائشة أم املؤمنني..حياهتا وفقهها" ص.572-567 :
) (2أخرجه البخاري يف صحيحه.
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ردت عائشة صياغة هذا احلديث بقاعدة عامة أال وهي أن هللا ال يعذب
املسلم وهو احملتم املكرم عنده بقتل حيوان ،واعتربت قتل اهلرة صغرية من
الصغائر ،تدخل يف عموم قوله تعاىل{ :إن جتتنبوا كبائر ما تـنـهون عنه نكفر
عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخ ًال كرميًا}) ، (1وأولت احلديث أبن املرأة كانت
كافرة ،فعن علقمة قال :كنا عند عائشة ،فدخل أبو هريرة ،فقالت :أنت
الذي حتدث أن امرأة عذبت يف هرة هلا ربطتها ،فلم تطعمها ومل تسقها؟
فقال :مسعته من النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقالت :هل تدري ماذا كانت
املرأة؟ إن املرأة مع ما فعلت كانت كافرة ،وإن املؤمن أكرم على هللا عز وجل
من أن يعذبه يف هرة ،فإذا حدثت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فانظر
)(2
كيف حتدث.
قالت جيهان رأفت" :بـينت عائشة أن املرأة املعذبة كانت كافرة ،أي
عذبت بسبب كفرها الذي قد يكون أدى إىل فعلها ،ولكن عائشة مل تكتف
بذلك بل جلأت إىل بعض األصول اإلسالمية اليت تقول :أبن املؤمن كرمي عند

) (1سورة النساء االية .31
) (2رواه أمحد يف مسنده.
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هللا ومن كرامته أن ال يعذبه من أجل هرة ،فحسناته ميكن أن متحو مثل هذه
السيئة".
وقال النووي يف "شرح مسلم" :ظاهر احلديث أهنا كانت مسلمة ،وإمنا
دخلت النار بسبب اهلرة ،وذكر القاضي أنه جيوز أهنا كافرة عذبت بكفرها
وزيد يف عذاهبا بسبب اهلرة ،واستحقت ذلك لكوهنا ليست مؤمنة تغفر
صغائرها ابجتناب الكبائر ،هذا كالم القاضي ،والصواب ما قدمناه أهنا كانت
مسلمة ،وأهنا دخلت النار بسببها كما هو ظاهر احلديث ،وهذه املعصية
ليست صغريةً ،بل صارت إبصرارها كبريةً ،وليس يف احلديث أهنا ختلد يف
النار".
وذكر احلافظ ابن حجر يف "فتح الباري شرح البخاري" اختالف العلماء يف
ذلكُ ،ث قال" :ويؤيد كوهنا كافرة ما أخرجه البيهقي يف "البعث والنشور" من
حديث عائشة ،وفيه قصة هلا مع أيب هريرة ،وهو بتمامه عند أمحد ،ووقع يف
رواية أهنا محريية ،ويف أخرى أهنا من بين إسرائيل ،وكذا ملسلم ،وال تضاد
بينهما؛ ألن طائفةً من محري كانوا قد دخلوا يف اليهودية ،فنسبت إىل دينها
اترًة ،وإىل قبيلتها أخرى".
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أقول :والصواب مع عائشة يف كون املرأة غري مسلمة ،ألن كثريا من
الصحابة رووا هذا احلديث ،وأوضحت  -ابخلصوص  -رواايت عبد هللا بن
عمرو ،وجابر بن عبد هللا ،وأيب سعيد اخلدري أبن املرأة املعذبة كانت امرأة
محريية ،والظاهر أهنا كانت غري مسلمة.
ولكن للشيخ القرضاوي رأاي آخر وهو أن عائشة هي اليت مل تفهم احلديث
على معناه الصحيح ،فقال" :كأن عائشة غفلت هنا شيئًا يف غاية األمهية
وهو ما يدل عليه العمل .إن حبس اهلرة جوعا حىت متوت هلو برهان انصع
على مجود قلب تلك املرأة وقسوهتا على خملوقات هللا الضعيفة ،وأن أشعة
الرمحة مل تنفذ إىل حناايها ،وال يدخل اجلنة إال رحيم ،وال يرحم هللا إال
الرمحاء ،فلو رمحت من يف األرض لرمحها من يف السماء.
فخرا لإلسالم يف جمال القيم
إن هذا احلديث وما جاء يف معناه ليعد ً
اإلنسانية اليت حتتم كل خملوق حي ،وجتعل يف رعاية كل كبد رطب ،ومما يتمم
هذا املعىن ما جاء يف احلديث اآلخر الذي رواه البخاري أن رجال – ويف
رواية امرأة بغيًّـ ـا– سقى كلبا فشكر هللا له فغفر له).(1
) " (1كيف نتعامل مع السنة النبوية" مرجع سابق.
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احلديث الثاين :حديث أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه
وسلم" :من غسل ميتاً فليغتسل ،ومن محله فليتوضأ").(1
ردت عائشة على فقرة الوضوء من محل امليت ،دون إنكارها االغتسال،
فقالت بعد أن ذكر عندها هذه الرواية" :أوجنس موتى املسلمني؟ وما على
ودا"؟!!.
رجل لو محل ع ً
قال الزركشي :اعلم أن مجاعة من الصحابة رووا هذا احلديث ومل يذكروا فيه
الوضوء من محل امليت ،منهم عائشة أخرجه أبوداود [يقصد حديثها كان
النيب صلى هللا عليه وسلم يغتسل من أربع :من اجلنابة ويوم اجلمعة ومن
احلجامة وغسل امليت"] ،ومنهم حذيفة أخرجه البيهقي ،وهو يقوي إنكار
عائشة ،وقيل إن الرفع ضعيف والصحيح الوقف").(2
أقول :معظم علماء احلديث على ضعف احلديث ،ولكن بعضا منهم صححه
منهم الشيخ األلباين رمحه هللا.
) (1أخرجه أمحد ،والنسائي ،والتمذي ،وحسنه .وقال أمحد :ال يصح يف هذا الباب شيء ،قاله احلافظ ابن
حجر رمحه هللا يف بلوغ املرام.
) (2الزركشي ،مرجع سابق.
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قال د.صالح الدين األليب" :ردت عائشة قول أيب هريرة هذا ،ليس ألهنا
وغريها من الصحابة رووا احلديث من دون تلك الزايدة فحسب ،ولكن ألهنا
وجدت أمر من غسل امليت ابالغتسال معقوال ملا قد يصيبه ،ولكن ما الوجه
يف أمر من محله ابلوضوء؟! ،ومن املعروف أن املؤمن ال ينجس ،فهل جنس
عودا ،فإن كان ال شيء عليه
موتى املسلمني ،أم ماذا على املرأ لو محل ً
فليكن كذلك من محل اجلنازة ،وقد أنكره أيضا ابن مسعود").(1
وقالت جيهان رأفت" :هنا جلأت السيدة عائشة إىل األصول اإلسالمية
واليت منها أن املؤمن ال ينجس ،وهو حديث عن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم متفق عليهُ ،ث جلأت أيضا إىل القياس ،فامليت إمنا هو كالعود اجلاف،
وإذا كان محل العود اجلاف ال ينقض الوضوء فكذلك محل امليت ،وإذا كان
ظاهر كالمها أهنا اعتضت على الغسل وعلى الوضوء ،فإن الراجح أهنا
اعتضت على الوضوء من محل امليت فقط ،ويدل على هذا قوهلا" :وماذا
على رجل لو محل عودا" ،وقد صح عنها أهنا روت الغسل من غسل
امليت").(2
) (1د.صالح الدين األدليب ،مرجع سابق.
) " (2توثيق السيدة عائشة للسنة" مرجع سابق.
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احلديث الثالث :حديث أيب سعيد اخلدري قال :هنى رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم أن تسافر املرأة إًل ومعها حمرم).(1
ردته عائشة بكونه ليس على إطالقه ،فقد روى الزهري قال :ذكر عند
عائشة أم املؤمنني املرأة ال تسافر إال مع ذي حمرم ،قالت عائشة :ليس كل
النساء جتد حمرما ،ويف رواية عمرة أن عائشة رضي هللا عنها أخربت أن أاب
سعيد اخلدري يفيت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :ال يصلح للمرأة
أن تسافر إال ومعها حمرم" ،فقالت :ما لكلهن ذو حمرم.
قال الزركشي :قال ابن حبان :مل تكن عائشة متهمة أاب سعيد لعدالته،
وإمنا أرادت بقوهلا " ما لكلهن ذو حمرم" أنه ليس لكلكن ذو حمرم تسافر
معه ،فاتقني هللا وال تسافر واحدة منكن إال بذي حمرم يكون معها".
قال الزركشي :ينايف هذا رواية البيهقي" :ما كلهن ذوات حمرم") ،(2وقد
أدخله يف ابب لزومها احلج مع النساء الثقاث ،وقال الطحاوي :احتج خبرب
عائشة هذا من مل يشتط احملرم يف وجوب احلج ،وال حجة يف قول أحد مع

) (1أخرجه الشيخان يف صحيحيهما.
) (2وكذلك رواية الزهري اليت بدأان هبا.
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قول النيب صلى هللا عليه وسلم" :ال حيل المرأة أن تسافر مسرية ثالثة أايم إال
ومعها حمرم").(1
قالت جيهان رأفت" :هنا اجتهدت عائشة ،وأحلقت حالة احلج مثال حبالة
من جيد الزاد والراحلة ،فيجب عليه احلج ،ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم
سئل عن االستطاعة يف احلج فقال" :الزاد والراحلة" .ومما يدل على ذلك أن
الشافعي رمحه هللا نقل عن عائشة أن املرأة تسافر للحج بدون حمرم إذا كانت
مع نسوة ثقات ،فقال" :إذا كان فيما يروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم ما
يدل على أن السبيل الزاد والراحلة وكانت املرأة جتدمها ،وكانت مع ثقة من
النساء يف طريق مأهولة آمنة فهي ممن عليه احلج عندي – وهللا أعلم – وإن
مل يكن معها حمرم ،ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم مل يستثن فيما يوجب
احلج إال الزاد والراحلة ،...وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر وابن الزبري مثل
قولنا يف أن تسافر املرأة للحج وإن مل يكن معها حمرم").(2
أما قول الطحاوي فقد تناولته الباحثة ليلى رامي فقالت" :وقول
الطحاوي" :ال حجة يف قول أحد مع قول النيب" كالم حيتاج إىل نقاش،
)" (1اإلجابة "...للزركشي ،مرجع سابق.
)" (2توثيق السيدة عائشة للسنة" مرجع سابق.
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فاحلاالت اليت تعرضنا هلا فيما سبق هي دليل على ذلك .فال ميكن أن نغض
الطرف عن الفارق املوجود بني تلك الرواايت الصحيحة ،فشتان بني اليومني
والثالثة أايم واملطلق ،خاصة إذا ترمجنا هذه املدة الزمنية على ظروف السفر
يف هذا العصر ،فيمكن للمرأة أن تسافر من بلد إىل آخر ،وال يستغرق الوقت
أكثر من ساعة ،أو يوماً كامالً .وهذا يتفاوت حسب وسائل النقل
املستعملة ،فتباين تلك األحاديث إن دل على شيء فإمنا يدل على وجود
حاالت خمتلفة ،وأن تلك األحاديث ارتبطت بظروف زمانية ومكانية خمتلفة.
فتعاملنا مع هذا النوع من األحاديث يقوم على أساس حتقيق املصاحل
املعتربة لدى الشارع ورفع احلرج الذي يعتربه الشرع حرج فيه مشقة .وميكن أن
يستخلص من هذه الرواية أيضاً عرض احلديث على العامل الزمين واملكاين
املتغري .فإن ارتبط احلديث بعامل متغري زمانيا ومكانيا يعاد النظر يف احلكم
املتتب عليه بناء على املتغريات املستجدة").(1
وقال الشيخ القرضاوي " :العلة وراء هذا النهي هي اخلوف على املرأة من
سفرها وحدها بال زوج أو حمرم يف زمن كان السفر فيه على اجلمال والبغال
)" (1قراءة يف استدراكات أم املؤمنني عائشة على رواايت الصحابة" مرجع سابق
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أو احلمري ،وجتتاز فيه غالبا صحاري ومفاوز تكاد تكون خالية من العمران
واألحياء ،فإذا مل يصب املرأة يف مثل هذا السفر شر يف نفسها أصاهبا يف
مسعتها ،ولكن إذا تغري احلال -كما يف عصران -وأصبح السفر يف طائرة تقل
مائة راكب أو أكثر أو يف قطار حيمل مئات املسافرين ،ومل يعد هناك جمال
للخوف على املرأة إذا سافرت وحدها فال حرج عليها شرعا يف ذلك ،وال
يعد هذا خمالفا ،بل قد يؤيد هذا حديث عدي بن حات مرفوعا عند
البخاري" :يوشك أن خترج الظعينة من احلرية تقدم البيت (أي الكعبة) ال
زوج معها").(1

)" (1كيف نتعامل مع السنة النبوية" مرجع سابق.
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اخلامتة
من خالل أتصيلنا للقواعد املبنية على استدراكات عائشة رضي هللا عنها
على مروايت الصحابة رضوان هللا عليهم فإهنا تتلخص يف ثالث قواعد:
القاعدة األوَل :عرض احلديث النبوي على القرآن الكرمي ،حيث أن القرآن
هو األصل الثابت واحملكم العزيز الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من
خلفه ،وهذا معمول به عند املسلمني من السلف إىل اخللف.
القاعدة الثانية :عرض الرواية للسنة النبوية على رواية أخرى يف املوضوع
نفسه؛ وذلك إما مقارنة وترجيحا ،أو بعرض الرواية على أصل القصة وسبب
ورودها وتعليلها ،أو معاضدة رواية برواية أخرى ،وهذا معمول به عند
املسلمني.
القاعدة الثالثة :عرض الرواية على قياس صحيح وأصل من أصول اإلسالم
الرفيع ومقاصده ،لرفع احلرج وحتقيق املصلحة.
وتبني من هذا الطرح املوجز فقه عائشة الكبري وسعة حفظها واطالعها
الواسع على سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،كما يتضح من خالل هذا
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الطرح جرأة السيدة عائشة وثقتها بعلمها ومعرفتها التامة ،وكوهنا مثال للمرأة
املؤمنة الطالبة للعلم والفقيهة واملصلحة واجملددة.
وتبني من خالل هذه الدراسة املوجزة أن السيدة عائشة جمتهدة ولكن
اجتهادها قابل للنقد واألخذ والرد ،وليس ذلك وحدها ،بل كل إمام وعامل
خيطئ ويصيب يف اجتهاده ،كما قال اإلمام مالك :ما منا إال راد ومردود
عليه إال صاحب هذا القرب صلى هللا عليه وسلم.
ومثل هذا املوضوع ميهد للباحثني إجراء دراسات عميقة حول متون
األحاديث النبوية بشكل علمي رصني وبعيد عن اهلوى ،وقد تتعارض بعضها
من حيث املنت ،وحتتاج إىل مجع املعىن وتوفيقها وإخراجها يف خمرج حسن.
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أهم املراجع واملصادر

" -1اإلجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة" لبدر الدين الزركشي،
مطبوع بعدة طبعات ومتداول.
" -2السيدة عائشة وتوثيقها للسنة" ،أتليف جيهان رفعت فوزي ،مطبوع.
" -3منهج نقد املنت عند علماء احلديث النبوي" أتليف د.صالح الدين بن
أمحد األدليب ،مطبوع.
" -4موسوعة فقه عائشة أم املؤمنني..حياهتا وفقهها" أتليف :الشيخ سعيد فايز
الدخيل ،مطبوع.
" -5كيف نتعامل مع السنة النبوية" ،أتليف الشيخ العالمة يوسف القرضاوي،
مطبوع.
" -6قراءة يف استدراكات أم املؤمنني عائشة على رواايت الصحابة" ،ليلى
رامي ،ورقة علمية ،متوفرة على اإلنتنت.
" -7نزهة األلباب فيما قال التمذي ويف الباب" أتليف حسن الوائلي ،مطبوع.
" -8املنار املنيف يف احلديث الضعيف" البن القيم ،مطبوع.
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" -9دواوين السنة الصحيحة" من صحيحي البخاري ومسلم والسنن األربعة
وصحيح ابن حبان ومستدرك احلاكم ومسند أمحد وغريها.
 -10بعض شروح كتب السنة.
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فهرس املوضوعات
املوضوع

الرقم

الصفحة

1

مقدمة

1

2

أثر شخصية عائشة يف حتصيلها العلمي

2

3

ختطئة عائشة يف نقدها

5

4

الفصل األول :منهجية نقد املروايت النبوية ابلقرآن الكرمي

9

5

عرض السنة النبوية على ضوء القرآن الكرمي

9

6

اهتمام عائشة ابلقرآن

10

7

مناذج من األحاديث اليت ردهتا عائشة ابلقرآن الكرمي

14

8

الفصل الثاين :منهجية نقد املروايت النبوية ابألحاديث

27

األخرى
9

مناذج من األحاديث اليت ردهتا عائشة ابلسنة

30
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 10الفصل الثالث :منهجية نقد املروايت النبوية ابلقياس

37

واألصول العامة
 11اخلامتة
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