بسم اهلل الرحمن الرحيم
دالالت منهجية في قراءات السيدة عائشة القرآنية
اإلستدراكات نموذجا
زينب طه العلواني
السيدة عا ئشة هي أم املؤمنني ابنة أيب بكر الصديق رضي اهلل عنهما .تزوجها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف
شوال من السنة الثانية للهجرة ،وأقامت يف صحبته صلى اهلل عليه وسلم حوايل مثانية أعوام ومخسة أشهر ،وتوفيت رضي اهلل
عنها يف املدينة سنة سبع ومخسني للهجرة يف عهد معاوية بن أيب سفيان .لقد كانت رضي اهلل عنها تتميز بذكاء جعلها تربز
بعلمها واجتهاداهتا ،وكان الصحابة رضوان اهلل عليهم يرجعون إليها بتساؤالهتم وإشكالياهتم ويستشريوهنا يف خمتلف اجملاالت
يف القرآن وعلومه ويف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومداخلها ويف الفقه ويف علوم اللغة واألنساب والطب وغريها من
أمور احلياة ملا متيزت به رضي اهلل عنها من سعة العلم بقرهبا املتميز ومعاشرهتا للنيب صلى اهلل عليه وسلم.
أزمة في المنهج:
لقد ظهرت مبكرا أزمة البحث عن مناهج للتعامل مع األصول "القرآن والسنة" وأنشأت شبكة علوم واسعة
تتلمس املنهج العلمي يف الكشف عن أسس للتعامل والتمحيص والتدقيق والنقد والتحليل لتلك األصول .ولقد كان
لبدايات عصر التدوين دور كبري يف ظهور احلاجة إىل تأسيس مناهج علمية قادرة على التقييم والنقد ،وذلك إلن مجع السنن
وخشية فقداهنا كان يف أول األمر هو اهلدف األساسي من عملية التدوين ،ولكن مع مرور الوقت وتوسع املادة اجملموعة مع
ظهور الفرق وتعدد استعماالت السنن وأسباب أخرى عديدة منها سياسية واجتماعية وعلمية ،تغريت وتنوعت اجتاهات
البحث العلمي وتعددت طرقه واستدعى املوقف الرتكيز على بذل جهود كبرية يف بناء مناهج لتمحيص الروايات وتقييم
أسانيدها ومتوهنا يف القبول أو الرفض ،وبالرغم من أمهية هذا اجملال وسعة اجلهود املبذولة يف رصد قواعد مهمة لنقد األسانيد
واملتون ،إال أنه وقعت تساهالت يف حتري بعض العناصر اليت كانت هلا أمهيتها وخطورهتا يف جمال تطبيق مناهج نقد املتون
عمليا ،ومنها ما كان يف شأن هتميش دور استدراكات عائشة على سبيل املثال كمؤشرات منهجية يف جعل هيمنة القرآن
الكرمي قاعدة ومنطلقا يف غربلة املتون بالذات يف إطار قبول األحاديث أو رفضها.
ولقد ظهرت حماوالت جادة وقد تبدو متأخرة ختصصت يف رصد استدراكات السيدة عائشة ونقدها للروايات
املختلفة ومناقشاهتا ملناهج الرواة ،ولكن مل يواصل العمل يف تطوير دراسة اإلستدراكات كمؤاشرات منهجية هلا القدرة على
صياغة ضوابط قد تساعد يف تغذية روافد علمية خمتلفة خاصة يف جماالت العلوم احلديثية والقرآنية وغريها .وكان من أوائل
من صنف يف هذا احلقل احملدث التاجر أبو منصور عبد احملسن بن حممد بن علي البغدادي (489-411هـ) والذي رصد
يف مصنفه حواىل مخسة وعشرون حديثا راجعت فيها السيدة عائشة الصحابة ،iمث جاء أبو عبد اهلل بدر الدين الزركشي
(794-745هـ) وألف كتاب (اإلجابة اليراد ما استدركته عائشة على الصحابة) والذي توسع فيه عن ما كتبه البغدادي
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بالرغم من أنه نقل عنه يف مواضع متعددة ،مث جاء السيوطي فأختصره يف رسالة (عني اإلجابة يف استدراك عائشة على
الصحابة).
وبالرغم من حمدودية هذه املؤلفات إال أن املبادرة إىل إنتاج هذا النوع من الدراسات قد يثري التساؤل عن دوافع
وأغراض مؤلفيها ،فهل كان الدافع هو احلاجة إىل تطوير بنية مناهج نقد املتون واليت قد تقدم اإلستدراكات فيها معاجلات
علمية تطبيقية قادرة على صياغة ضوابط منهجية تساعد يف انضباط األحاديث املطروحة؟ أو أن الغاية من تلك الدراسات
كانت لتعاجل مستويات منهجية أخرى مثل إعادة البحث يف دراسة أدوار أمهات املؤمنني من زوايا حبثية ختتلف عما كان
سائدا آنذاك والذي كاد ينحصر يف جمال الفضائل واملناقب؟
ال شك أن طرح "الفضائل واملناقب" كدراسات تعكس أمهية أدوار الصحابة ومنهم أمهات املؤمنني كان له
إجيابياته على مستوى علمي معني ،إال أنه ال خيلو من األعراض اجلانبية السلبية اليت قد يكون هلا أثر يف تضييق وحصر دائرة
دراسة أدوار أمهات املؤمنني ومعطياهتن العلمية يف جوانب تكاد التتجاوز جماالت الرواية ،مع العلم أن جيل الصحابة األول
كان مدركا أن كل واحدة منهن كانت تشكل مدرسة علمية تأسيسية هلا منهجها وخصوصيتها التكوينية يف اجملاالت
املختلفة العلمية والثقافية واإلجتماعية وغريها مما وسع مساحات عطاءهن املتنوع واملتميز حبيث ختخرج على أيديهن الكثري من
فقهاء الصحابة وعلماءهم .ولقد كان كثري ما يستشري أصحاب القرار "وهم أئمة وخلفاء املسلمني" أمهات املؤمنني يف
العديد من القضايا الشرعية واإلجتماعية والسياسية وغريها مما يتعلق مبصري األمة أخذين بعني االعتبار خطورة املهمة اليت
كلفت هبا أمهات املؤمنني مجيعا كما بني القرآن الكرمي معاملها يف قوله تعاىل﴿ :واذْ ُكر َن ما يـْتـلَى ييف بـيوتي ُك َّن يمن آي ي
ات اللَّـهي
ْ َ
َ ْ َ ُ ٰ ُُ
ي ي
احليك َ ي ي َّ َّ
إهلي بتبليغ وتعليم آيات الكتاب واحلكمة لألمة
َو ْ
ْمة ۚ إن اللـهَ َكا َن لَطيفا َخبريا ﴾ األحزاب .34:فهن مأمورات بأمر خ
يف كيفية حسن الفهم والتعامل مع كتاب اهلل وبيان النيب صلى اهلل عليه وسلم هلا ،وذلك ألمهية الوقت والظروف املتنوعة
العامة واخلاصة اليت كان يقضيها صلى اهلل عليه وسلم يف بيوهتن واطالعهن رضوان اهلل عليهن على خصوصياته اليت من
الصعب أن يطلع عليها غريهن .ولذلك فقد أدرك الصحابة وخاصة فقهاءهم أمهية وخطورة أدوارهن وخصوصا الاليت تفرغن
منهن إلداء دور التبليغ والتعليم أمثال عائشة وأم سلمة وحفصة وغريهن كل حسب دورها وتفاعلها مع طبقات اجملتمع
املختلفة يف تبليغ الرسالة اليت أمرن هبا.
ولقد أصبحت مناهج البحث يف العلوم الشرعية عموما ويف قضايا املرأة خصوصا تواجه من التحديات الفكرية ما
جيعل احلاجة إىل الكشف عن قراءات تعكس معامل الدراسة التحليلية الناقدة ضرورة أساسية مساعدة يف تطوير مناهج
الفكر اإلسالمي يف التعامل مع القرآن والسنة .وإن حماولة تقدمي قراءات نقدية وحتليلية يف منوذج "استدراكات عائشة على
الصحابة" يعد من املشروعات القابلة للتطوير يف معاجلة عدة جوانب منهجية منها ما يتعلق بالدراسات القرآنية أو احلديثية
أو دراسات املرأة وغريها .أن تطوير مناهج البحث يف احلقول املختلفة حباجة إىل إعادة طرح ملعطيات أمهات املؤمنني
وغريهن من فقهاء الصحابة يف دراسات حبثية جادة تقدم اإلستدراكات وغريها من املؤشرات املنهجية كاطروحات علمية
تساعد يف تطوير مناهج التعامل مع القرآن والسنة وعلى خمتلف املستويات.
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اإلستدراكات والبنية الداخلية لقراءات السيدة عائشة للنصوص:
ظهرت مقوالت نقد عائشة وخمالفتها الرأي مع عدد كبري من الصحابة يف كتاب "استدراكات عائشة على
الصحابة" ،وإن بداية هذه الدراسات تضمنت مجع وحصر جمموعة حمدودة من روايات السيدة عائشة الناقدة لبعض روايات
الصحابة مع إشارات طفيفة من املؤلف تستبطن التحليل السطحي لتلك املقوالت ،ومع توقف تطوير هذا النوع من الطرح
فقد اقتصرت معامل هذه الدراسات على اجلمع ال التحليل النقدي الكاشف عن املنهجية.
ومع إعادة دراسة استدراكات عائشة رضي اهلل عنها جند أهنا تضمنت قواعد علمية ومنهجية يف نوعية مناقشة
اآلراء ونقدها وحتليلها مع بيان دقيق ملوقفها الذي غالبا ماكانت تستند فيه إىل منهج واضح يف النقد والتقييم جيعل من
القرآن الكرمي القاعدة املهيمنة يف القراءة والنقد والتحليل كما جيعل من أقوال وتطبيقات النيب صلى اهلل عليه وسلم لتعاليم
القرآن الكرمي اليت حفظتها عن ظهر قلب قاعدة النطالقها فيما ختالف فيه من اآلراء .وما تعد تلك اإلستدراكات إال
مؤشرات تؤكد على أمهية منهج عائشة القرآين يف دقتها العلمية يف استيعاب املقاصد واخلصائص والقيم القرآنية املستبطنة يف
شخص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،الظاهرة يف أقواله وأفعاله وتطبيقاته النبوية ،ولذلك اجتهدت عائشة يف إرساء معامل
منهجها على أسس علمية دقيقة يف كل ما يتعلق بالنقل عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رواية ودراية.
إن عملية استنباط أهم املعامل التأسيسية يف منهج عائشة النقدي يتطلب استقراء حمورين أساسني :األول وهو
النظري الذي يُستلهم منه استيعاب الراوي للدالالت املقاصيدية املستبطنة يف التعاليم والقيم القرآنية واملبينة يف التطبيقات
النبوية وهذا احملور يعكس بدوره النموذج املعريف التكويين لفكر الراوي .أما المحور الثاني فهو ما خيتص بالتفصيالت

املنهجية التطبيقية اليت تساعد يف تكوين محاية أو مناعة داخلية للرواية على املدى البعيد ،ولذلك فقد أوجبت رضي اهلل
عنها نقل احلديث بلفظه وعدم جواز روايته باملعىن خشية التغيري أو التبديل املتوقع نتيجة قصور ذاكرة الراوي أو فهمه
للمقصد أو املعىن ،وخاصة أنه من املعلوم أن طبيعة النوع اإلنساين أنه عرضة "للنسيان" فما مل تكن هناك منهجية دقيقة
تساعد على توفري عوامل داخل ية حلماية األسس البنيوية للحديث فقد يعرض للتغيري .ولذلك فقد رمست عائشة خطوطا
منهجية أساسية توضح فيها تفصيالت منهجها حلماية الرواية يف لفظها ومعناها ،ولقد متيزت رضي اهلل عنها حبافظة حادة
مكن لرواياهتا أن تصبح مرجعية علمية وشرعية قادرة على النقد والتصحيح
تسمح هلا مبناقشة الرواة بدقة وذكاء ،وهذا مما خ
لعدد من الصحابة الذين جييزون نقل الرواية باملعىن .iiكما كانت تؤكد على الرواة وجوب بيان مناسبة احلديث وأمهية
استحضاره كامال غري ناقص ولقد ظهر ذلك واضحا يف معظم استدراكاهتا على الكثري من الصحابة ،حيث كان حيضر
البعض منهم جملس النيب صلى اهلل عليه وسلم يف أول احلديث ويفوهتم آخره ،أو حيضرون آخر احلديث ويفوهتم أوله مما
يؤدى إىل اختالل الرواية وكانت تقول يف ذلك "فسمع آخر احلديث ومل يسمع أوله."iii
ولذلك فقد استدركت رضي اهلل عنها على كثريين خطأ فهمهم للحديث ،أو اخلطأ يف استنباط احلكم من آية
قرآنية نتيجة اخللل يف متام الرواية ،ولذلك فقد متيزت يف استدراكاهتا خبربة جادة يف التحليل والنقد والتصحيح وجودة النقاش
على دقة الرتكيز على بيان نقاط ضعف الرواية وأسباهبا دون الرتكيز على جتريح الراوي أو التشكيك يف موقفه .ولكن دراسة
(اإلستدراكات )ivهبذه الصياغة أي مبعىن دراسة وحتليل مناقشات الصحابة ومراجعاهتم لبعضهم البعض مع تتبع ورصد
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مناهجهم يف الفهم والتحليل يف خمتلف املسائل والقضايا ،مل يتم الرتكيز على دراستها أو مواصلة تطويرها كأدوات منهجية
تساعد يف توسيع مساحة مناهج التعامل مع القرآن والسنة عدا ما ورد متفرقا يف أصول الفقه أو علم فقه املقارنة بني
املذاهب وحنوها وذلك يف إطار مناقشة مناذج حمدودة وإلغراض ختتلف يف التناول والتحليل والغايات عن طرح االستدراكات
وتناوهلا بالصورة اليت عرضها الزركشي ومن سبقه يف هذا اجملال.v
ولقد روي عن السيدة عائشة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ألفا ومائتا وعشرة أحاديث ،اتفق البخاري ومسلم منها على
مائة وأربعة وسبعني حديثا ،viوروى عنها عدد كبري من الصحابة والتابعني .viiلقد كانت تشكل رضي اهلل عنها مدرسة
علمية هلا منهجها املتميز يف التعامل مع القرآن والسنة .ولقد كان ينزل الوحي على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو يف
حجرهتا فال تكتفي بسماع اآلية ولكنها كثريا ما كانت تثري التساؤالت والنقاش حول ما ال تفهمه من معاين اآليات.
وبدراسة أحاديثها وآخرين من الصحابة يتبني لنا كيف كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعلمهم تفسير القرآن بالقرآن

كمنهج لفهم القرآن الكرمي من جهة وقراءة السنة يف ضوء القرآن من جهة أخرى .روى عن ابن أيب مليكة أنه قال" :ولقد
كانت عائشة ال تسمع شيئا ال تعرفه إال راجعت فيه حىت تعرفه ،"viiiبل كانت حتث الناس على السؤال فقالت تثين على
نساء األنصار " :نعم النساء نساء األنصار مل مينعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين" رواه البخاري .ولقد ُعرفت بتساؤالهتا
َّ ي
ين يـُ ْؤتُو َن َما آتَوا َّوقُـلُوبـُ ُه ْم َويجلَةٌ أَنـ َُّه ْم إي َ ٰىل َرههبي ْم َر ياجعُو َن
فقالت :سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن هذه اآلية ﴿ َوالذ َ
﴾ املؤمنون ،60:أ هم الذين يشربون اخلمر ويسرقون؟ قال صلى اهلل عليه وسلم " ال يا بنت الصديق ،ولكنهم الذين
اخليـر ي
يصومون ويصلون ويتصدقون وهم خيافون أن ال تقبل منهم ،مث قرأ﴿ :أُولَـٰئي َ ي ي
ات َوُه ْم َهلَا َسابيُقو َن﴾
ك يُ َسار ُعو َن يف َْْ َ
َّل
املؤمنون " 61:رواه ابن ماجه والرتمذي .وقالت أيضا :سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن قوله تعاىل﴿ :يـَ ْوَم تـُبَد ُ
السماوات ۚ وبـرزوا ليلَّ يـه الْو ي
ض َغْيـَر ْاأل َْر ي
اح يد الْ َق َّها ير﴾ ابراهيم 48:فأين يكون الناس يومئذ يا رسول اهلل؟ فقال:
ض َو َّ َ َ ُ َ ََ ُ
ْاأل َْر ُ
َ
وروي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :من حوسب ُعذب" ،قالت عائشة :أو ليس يقول
"على الصراط" رواه مسلمُ .
ب يح َسابا يَ يسريا ﴾ االنشقاق 8:فقال صلى اهلل عليه وسلم :إمنا هذا العرض ،ولكن من نوقش
تعاىل﴿ :فَ َس ْو َ
ف ُحيَ َ
اس ُ
احلساب يهلك"  1رواه البخاري .وهكذا كانت عائشة رضي اهلل عنها تقرأ سنة رسول اهلل يف ضوء تعاليم القرآن الكرمي وال
تتجاوزه ،وكانت تعلم أنه صلى اهلل عليه وسلم كان قرآنا يتحرك ولذلك وصفته حني ُسئلت عن ُخلقه صلى اهلل عليه وسلم
ix
َّك لَ َعلَ ٰى ُخلُ ٍق َع يظي ٍم﴾ القلم.4:
فقالت" :أما تقرأ القرآن ؟ قالتَ :كا َن ُخلُ ُقهُ الْ ُق ْرآ َن  ".وهو وصف القرآن الكرمي له ﴿ َوإين َ
نماذج من قراءات السيدة عائشة المنهجية للنصوص:
لقد أختريت هذه النماذج املنتخبة من اإلستدراكات لدراستها يف تتبع مالمح قراءة عائشة النقدية والتحليلية
للنصوص مع حماولة الكشف عن بنيتها الفكرية يف فهم قيم القرآن الكرمي ومبادئه العليا ومدى قدرهتا على تنزيل تلك
التعاليم القرآنية إىل عامل التطبيق الواقعي.
ولقد قسمت النماذج حتت حمورين :محور نظري يقرتح نقد عائشة العلمي الذي تقرتح فيه حتليل فكر الراوي

ومدى استيعابه للدالالت املقاصيدية والقيمية يف التعاليم القرآنية واملبينة يف التطبيقات النبوية وهذا احملور له أمهيته يف بيان

دور عائشة يف الكشف عن بنية النموذج اإلسالمي املعريف  .أما المحور الثاني فهو ما خيتص بالتفصيالت املنهجية
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التطبيقية ،وال يعين ذلك الفصل التام بني احملورين ،بل يف احلقيقة ان معظم النماذج املختارة تداخل فيها احملورين تداخال
امتاز بالتوازن والتفاعل التكاملي يف املنهج ،وما على الباحث إال الكشف عن مفردات ذلك املنهج.
المحور األول :المرجعية القرآنية
ضم هذا احملور مناذج عكست رؤية عائشة القرآنية ومدى استيعاهبا ملفردات املنظور القرآين وقدرهتا على الفرز والتمييز بني
الكليات واجلزئيات ،كما يتبني عمق قراءات عائشة وقابليتها على الربط بني تعاليم القرآن وقيمه العليا وما تتضمنه من معاين
خصائص الرسالة اخلامتة وعامليتها ومقاصد الشريعة وخصائصها وغريها من املعامل الفلسفية التأسيسة للنموذج املعريف
اإلسالمي وقدرهتا على تنزيل تلك املعاين على الواقع اإلنساين.
أ -نماذج في دالالت منهجية تعكس الرؤية القرآنية للتعامل مع السنة وبيان دورها:
لقد أكدت السيدة عائشة يف رواياهتا املختلفة على دور النيب صلى اهلل عليه وسلم كنموذج بشري قادر على تنزيل
ي ي
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ له َمن َكا َن يـَْر ُجو اللَّـهَ َوالْيَـ ْوَم
تعاليم القرآن الكرمي على الواقع مستهدية بقوله تعاىل﴿ :لََّق ْد َكا َن لَ ُك ْم ييف َر ُسول اللَّـه أ ْ
ْاآل يخَر َوذَ َكَر اللَّـهَ َكثيريا﴾ األحزاب ،21:ولذلك كانت غالبا ما تؤكد يف روايتها على السنة الفعلية للنيب صلى اهلل عليه وسلم
وتطبيقاته العملية ملبادئ القرآن الكرمي واإلستهداء بأقواله يف اإلطار ذاته .وقد استنكرت على أيب هريرة رضي اهلل عنه أن
يقص األحاديث قصا كما جاء عن الزهري أن عروة بن الزبري حدثه :أن عائشة قالت" :أال يعجبك أبو هريرة جاء فجلس
إىل جانب حجريت حيدث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،يسمعين ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحيت ولو
أدركته لرددت عليه ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يكن يسرد احلديث كسردكم "xأخرجه مسلم.
ويف إطار القيام بتحليل موقف عائشة يف هذه الرواية يتبني أن استدراكها على أيب هريرة كان حماولة منها للتحذير
من عدم استيعاب الراوي ملفردات منهج التعامل مع السنة وهو بذلك قد يعكس وجود خلل يف البنية الداخلية لتصورات
الراوي ،ولذلك أشارت رضي اهلل عنها إىل خطورة هذا املوقف يف قوهلا " ولو أدركته لرددت عليه" .فهي حتاول أن تقدم من
خالل موقعها العلمي واإلجتماعي معاجلة يف بيان احلاجة إىل ارساء دعائم منهجية قرآنية يف التعامل مع سنة رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ال بسرد أقواله صلى اهلل عليه وسلم وكأهنا قصص تروى ،وإمنا يف كيفية حتويل القول إىل واقع عملي
وذلك لكونه (صلى اهلل عليه وسلم) أسوة ومنوذج بشري يقتدى بأقواله وأفعاله وتطبيقاته ،وهذا ما كان يؤكده ويدعو إليه
الكثري من فقهاء الصحابة وأويل األمر منهم من مواقعهم املختلفة كأيب بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبري بن العوام
وسعد بن أيب وقاص وزيد بن األرقم وغريهم xiكثري ،ولقد ظهر تطبيق منهج النهي عن سرد األحاديث صارما عند الشيخني
وخاصة عمر بن اخلطاب يف هنيه املستمر عن اإلكثار يف الرواية خشية ابتعاد الناس عن املقاصد احلقيقية املستبطنة يف تعاليم
القرآن الكرمي والسنة النبوية ،حيث أكد عمر هذا املقصد يف ما روى xiiقرظة بن كعب أنه قال" :بعثنا عمر بن اخلطاب إىل
الكوفة وشيعنا إىل موضع قرب املدينة يقال له صرار ،قال :أتدرون مل مشيت معكم؟ قال :قلنا :حلق صحبة رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم وحلق األنصار .قال :لكين مشيت معكم حلديث أردت أن أحدثكم به ،فأردت أن حتفظوه ملمشاي معكم!
إنكم تقدمون على قوم للقرآن يف صدورهم هزيز كهزيز املرجل ،فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم ،وقالوا :أصحاب حممد،
فأقلوا الرواية عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وأنا شريككم ."xiiiولقد بني عمر جلميع الصحابة دالالت مقصده فهذا
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أبوهريرة رضي اهلل عنه يؤكد ذلك حني سأله أبو سلمة :أ كنت حتدث يف زمن عمر هكذا؟ فقال :لو كنت أحدث يف زمان
عمر مثل ما أحدثكم لضربين مبخفقته "xivويف رواية أخرى قال :لقد حدثتكم بأحاديث لو حدثت هبا يف زمن عمر لضربين
عمر بالدرة ."xvولقد هنج عثمان املنهج ذاته فأعلن على املنرب :ال حيل إلحد يروي حديثا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم مل أمسع به يف عهد أيب بكر وال عهد عمر .xviومل ختتلف عائشة عن عمر وغريه من فقهاء الصحابة يف إدراكها
للدالالت املقاصيدية يف التأكيد على قراءة سنة رسول اهلل من خالل القرآن الكرمي مث استيعاب أقواله وتطبيقاته صلى اهلل
عليه وسلم وقراءة دالالهتا من خالل املصدر ذاته.
ب -نموذج في تأكيد عائشة على دور النبي صلى اهلل عليه وسلم في ضوء القراءة القرآنية:
رؤية النبي صلى اهلل عليه وسلم ربه:

قف شعري مما قلت ،أين
عن مسروق قال :قلت لعائشة رضي اهلل عنها :يا أمتاه هل رأى حممد ربه؟ فقالت :لقد خ

أنت من ثالث من حدثكهن فقد كذب من حدثك أن حممدا صلى اهلل عليه وسلم رأى ربه فقد كذب مث قرأتَّ﴿ :ال
ي
اخلَبيريُ ﴾ االنعام ،103 :وقالَ ﴿ :وَما َكا َن ليبَ َش ٍر أَن
يف ْ
ص َار ۚ َوُه َو اللَّط ُ
ص ُار َوُه َو يُ ْد يرُك ْاألَبْ َ
تُ ْد يرُكهُ ْاألَبْ َ
ي ي
ي
ي يي يي
ي
ي ي ي ٍ
ي
يم ﴾
يُ َكله َمهُ اللَّـهُ إَّال َو ْحيا أ َْو من َوَراء ح َجاب أ َْو يـُْرس َل َر ُسوال فَـيُوح َي بإ ْذنه َما يَ َشاءُ ۚ إنَّهُ َعل ٌّي َحك ٌ
ي
ي
ب َغدا ﴾
س َّماذَا تَكْس ُ
(الشورى )51:ومن حدثك أنه يعلم ما يف غد فقد كذب مث قرأتَ ﴿ :وَما تَ ْدري نَـ ْف ٌ
الر ُس ُ
(لقمان )34:ومن حدثك أنه كتم فقد كذب مث قرأت﴿ :يَا أَيـُّ َها َّ
ك يمن َّربه َ
ول بَـله ْغ َما أُن يزَل إيلَْي َ
ك ۚ َوإين َّملْ
ي
ي
ي
ك يمن الن ي ي
تَـ ْف َعل فَ َما بَـلَّ ْغ َ ي
ين﴾ (املائدة)67 :
َّاس ۚ إ َّن اللَّـهَ َال يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َكاف ير َ
ت ر َسالَتَهُ ۚ َواللَّـهُ يَـ ْعص ُم َ َ
ْ

ولكنه رآى جربيل عليه السالم يف صورته مرتني .رواه البخاري .xviiوذكر احلاكم يف مستدركه :xviiiقد اعتمد الشيخان يف
هذا الباب أخبار عائشة بنت الصديق (أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رأى جربيل عليه السالم).
إن إدراك معاين مفردات النبوة تعد واحدة من أعقد القضايا اليت واجهت البشرية عرب العصور ولذلك فإن القرآن
الكرمي فصل يف مواقع كثرية مفردات ماهية النبوة وخصائص األنبياء ولكن يبقى اإلنسان يتحدى ويثري من التساؤالت
واإلشكاليات إىل أن جيد ما يهديه إىل سواء السبيل وهذا ما حاولت السيدة عائشة توضيحه للسائل من خالل وضوح
رؤيتها القرآنية يف استيعاب معاين مفردات النبوة اخلامتة ومعامل حدود نبوته صلى اهلل عليه وسلم ،حيث أكدت بقوة إىل نفي
كل ما خيتص بعلم الغيب عنه صلى اهلل عليه وسلم ،وأنه اليعلم الغيب إال اهلل ،وما النيب إال صاحب مهمة حمددة ال خيرج
عن نطاقها ،وأنه أداها صلى اهلل عليه وسلم كما أُمر .ولقد أدركت رضي اهلل خطورة املوقف ولذلك فقد طرحت يف إجابتها
معاجلة دقيقة ألطروحات خطرية كهذه قابلة النتاج سلسلة من اإلشكاليات العقيمة اليت ال تؤدي إال إىل تضليل الناس
وإبعادهم عن مهمتهم األساسية يف هذا الكون وإشغال فكر املسلم بقضايا التفكري اخلرايف الذي حيطم اإلبداع البشري
ويعيق التقدم الفكري والنفسي واألخالقي بكل جوانبه وجيعل األمة تعاين من مضار التخلف واخلسران .ولذلك أكدت
رضي اهلل عنها على بشرية النيب صلى اهلل عليه وسلم ونفت عنه علمه بالغيب لتحكم غلق أبواب الكهانة والسحر أو
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إدعاء النبوة وحنوها ،وهكذا رمست حبكمتها خطوطا منهجية واضحة يف التعامل مع قضايا العقيدة من خالل ربطها الدقيق
بالقرآن الكرمي.

ج -نماذج في وضوح رؤيتها للقيم القرآنية ومبادئه العليا المتمثلة في العدالة المطلقة والمساواة وغيرها:
منهج عائشة رضي اهلل في تحليل رواية "البكاء على الميت":

يف رواية للبخاري ، xixعن هشام عن أبيه قال ذُكر عند عائشة رضي اهلل عنها أن ابن عمر رفع إىل النيب صلى اهلل
عليه وسلم إن امليت يعذب يف قربه ببكاء أهله .فقالتَ :وَه َل إمنا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :إنه ليعذب خبطيئته
وذنبه وإن أهله ليبكون عليه اآلن.
ولقد جاء يف سنن الرتمذي نقل عن ابن عمر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال" :امليت يعذب ببكاء أهله عليه"
فقالت عائشة :يرمحه اهلل مل يكذب ولكنه ي
وه َم إمنا قال رسول اهلل لرجل مات يهوديا" :إن امليت ليعذب وإن أهله ليبكون
عليه"  :مث قالت عائشة مذكرة احلضور بالرجوع إىل القول الفصل يف القرآن الكرمي :حسبكم القرآن قال تعاىلَ ﴿ :وَال تَ يزُر
ُخَر ٰى﴾ األنعام 164 :قال أبو عيسى :حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روى من غري وجه عن عائشة
َوا يزَرةٌ يوْزَر أ ْ
ُخَر ٰى﴾ وهو قول الشافعي.xx
وقد ذهب أهل العلم إىل هذا وتأولوا هذه اآلية ﴿ َوَال تَ يزُر َوا يزَرةٌ يوْزَر أ ْ
إن العملية النقدية اليت تبنتها عائشة هلذه الرواية تضمنت معاجلة عدة قضايا يف املنت منها مناقشة حفظ الراوي الذي
مل يتقن نقل الرواية باللفظ مما أدى إىل خلل يف املعىن ،مع تأكيدها على ذكر مناسبة الرواية ،فرسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم مل يقل قوال ما مل يكن هناك سبب كسؤال أو حادثة أو حنوها ،وإن اقتطاع قوله صلى اهلل وسلم وعزله عن مناسبته
يؤدي إىل خلل يف املعىن والتدليل واالستنباط ،وهذا مما جعل عائشة تؤكد يف الكثري من استدراكاهتا على ذكر مناسبة
احلديث وأسبابه كأداة منهجية تُق يوم املعىن وتساعد يف توضيح مواطن اإلستدالل به كما تساعد على اختبار املنت وتقييمه.
أما املؤشر املنهاجي اآلخر الذي اقرتحته يف هذه الروايات كمنهج علمي قادر على التقييم هو دراسة الرواية وحتليلها ضمن
إطار تعاليم القرآن الكرمي واستحضار قيمه العليا ومقاصده .ولقد توصلت عائشة يف حتليلها هلذه الرواية عند عرضها على
منظومة القيم القرآنية أهنا ختالف قيمة العدالة القرآنية املطلقة يف أن سعي اإلنسان وعمله هو امليزان الذي حياسب عليه
اإلنسان حيا أو ميتا ،وال يؤاخذ إنسان بعمل آخر ولو كان من أقرب املقربني وهذا ما جاء يف مواضع كثرية يف القرآن الكرمي
يَّ ي َّ ي
ي يي
ي
ين َخيْ َش ْو َن َربـَّ ُهم
﴿ َوَال تَ يزُر َوا يزَرةٌ يوْزَر أ ْ
ُخَر ٰى ۚ َوإين تَ ْد ُ
ع ُمثْـ َقلَةٌ إ َ ٰىل محْل َها َال ُْحي َم ْل مْنهُ َش ْيءٌ َولَ ْو َكا َن ذَا قُـ ْرَ ٰب ۚ إمنَا تُنذ ُر الذ َ
الص َالةَ ۚ ومن تـََزَّكى فَيإَّمنَا يـتَـَزَّكى لينَـ ْف يس يه ۚ وإي َىل اللَّ يـه الْم ي
بيالْغَْي ي
ص ُري﴾ فاطر ،18:وقال تعاىل ﴿أََّال تَ يزُر َوا يزَرةٌ يوْزَر
ب َوأَقَ ُاموا َّ
َ ٰ
ٰ
ََ
َ
َ
أُخر ٰى ،وأَن لَّيس لي ْيْلنس ي
ان إيَّال َما َس َع ٰىَ ،وأ َّ
اجلََزاءَ اْأل َْو َٰف﴾ النجم ،41-38 :وقال تعاىل ﴿ قُ ْل
ف يـَُر ٰىُ ،مثَّ ُْجيَزاهُ ْ
َن َس ْعيَهُ َس ْو َ
َْ َ ْ َ َ
ٍ
ي
ب ُك ُّل نـَ ْف ٍ
ُخَر ٰى ۚ ُمثَّ إي َ ٰىل َربه ُكم
أَ َغْيـَر اللَّ يـه أَبْغيي َربًّا َوُه َو َر ُّ
س إيَّال َعلَْيـ َها ۚ َوَال تَ يزُر َوا يزَرةٌ يوْزَر أ ْ
ب ُك هل َش ْيء ۚ َوَال تَكْس ُ
يي ي
ي
ي ي يي
ي
ض َّل فَيإَّمنَا
َّم ْرج ُع ُك ْم فَـيُـنَبهئُ ُكم مبَا ُكنتُ ْم فيه َختْتَل ُفو َن ﴾ األنعام ،164:وقال تعاىل ﴿ َّم ين ْاهتَ َد ٰى فَإيَّمنَا يـَ ْهتَدي لنَـ ْفسه ۚ َوَمن َ
ي
ُخَر ٰى ۚ
ني َح َّ ٰىت نـَْبـ َع َ
ث َر ُسوال ﴾اإلسراءَ ﴿ ،15:وَال تَ يزُر َوا يزَرةٌ يوْزَر أ ْ
يَضلُّ َعلَْيـ َها ۚ َوَال تَ يزُر َوا يزَرةٌ يوْزَر أ ْ
ُخَر ٰى ۚ َوَما ُكنَّا ُم َع هذبي َ
ُمثَّ إي َ ٰىل ربه ُكم َّمريجع ُكم فَـيـنَبهئ ُكم يمبَا ُكنتم تَـعملُو َن ۚ إينَّه علييم بي َذ ي
الص ُدوير﴾ الزمر7:
ات ُّ
ْ ُ ْ ُ ُ
َُ ٌ
َ
ُْ َْ
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فرواية (أن امليت يعذب ببكاء أهله عليه) حيمل امليت أوزار أعمال اآلخرين وهذا مما خيالف قيمة العدالة القرآنية فاملرء
حياسب على فعله وليس على أفعال غريه ولذلك فقد بينت السيدة عائشة يف روايتها (إنه ليعذب خبطيئته وذنبه وإن أهله
ليبكون عليه اآلن) فهو يعذب بذنبه ال بذنوب غريه.
منهج عائشة في تحليل رواية ولد الزنى:
عن الزهري عن عروة قال :بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول ثالثة أقوال منقولة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

األول :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :ألن أقنع بسوط يف سبيل اهلل أحب إىل من أن أُعتق ولد الزىن" وأما
الثاني" :ولد الزىن شر الثالثة" .والثالث" :إن امليت يعذب ببكاء احلي".

فقالت عائشة :رحم اهلل أبا هريرة أساء سمعاً فأساء إجابة ،أما قوله األول :فإهنا ملا نزلت آية ﴿ فَ َال اقْـتَ َح َم
ك َرقَـبَ ٍة ﴾ البلد 13-11:قيل :يارسول اهلل ما عندنا ما نعتق ،إال أن أحدنا له اجلارية
الْ َع َقبَةََ ،وَما أ َْد َر َاك َما الْ َع َقبَةُ ،فَ ُّ
ا لسوداء ختدمه وتسعى عليه ،فلو أمرناهن فزنني فجئن بأوالد فأعتقاناهم؟ فقال صلى اهلل عليه وسلم" :ألن أقنع بسوط يف
سبيل اهلل أحب إىل من أن أُعتق ولد الزىن" ،وأما "ولد الزىن شر الثالثة" فلم يكن احلديث على هذا ،وإمنا كان رجل من
املنافقني يؤذي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال :من يعذرين من فالن؟ قيل :يارسول اهلل إنه مع ما به فهو ولد زىن!
ُخَر ٰى ﴾ ،وأما قوله" :إن امليت يعذب
فقال صلى اهلل عليه وسلم "هو شر الثالثة" واهلل تعاىل يقولَ ﴿ :وَال تَ يزُر َوا يزَرةٌ يوْزَر أ ْ
ببكاء احلي" فلم يكن احلديث على هذا ولكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بدار رجل من يهود قد مات وأهله
يبكون عليه ،فقال" :إهنم ليبكون عليه وإنه ليعذب" .قال احلاكم تعليقا على هذا احلديث أنه صحيح على شرط مسلم ومل
ُخَر ٰى ﴾.xxi
خيرجه .وروي عن عائشة يف شأن ابن الزىن (ليس عليه من وزر أبويه شيء) ،قال تعاىل ﴿ َوَال تَ يزُر َوا يزَرةٌ يوْزَر أ ْ
إن السيدة عائشة يف هذه الروايات تقرتح صياغة معامل أساسية ختترب فيها الرواية :منها ما خيتص يف توضيح بنية
النموذج املعريف القرآين والتأكيد على عدم السماح خبلطه مع أعراف وتقاليد أي جمتمع إنساين .ولذلك فهي تؤكد على قيمة
العدالة القرآنية املطلقة بكل معانيها وتطبيقها على مجيع املستويات ،قال تعاىل ﴿أََّال تَ يزر وا يزرةٌ يوْزر أُخر ٰى ،وأَن لَّيس لي ْيْلنس ي
ان
ُ َ َ َ َْ َ ْ َ َ
إيَّال َما َس َع ٰىَ ،وأ َّ
اجلََزاءَ اْأل َْو َٰف﴾ النجم ، ،41-38 :فكل حياسب على عمله وهي قاعدة
ف يـَُر ٰىُ ،مثَّ ُْجيَزاهُ ْ
َن َس ْعيَهُ َس ْو َ
العدل املطلق اليت تبني أنه ال فضل إلحد على أحد إال بالعمل والتقوى ،وقال تعاىل ﴿ َّم ين ْاهتَ َد ٰى فَإيَّمنَا يـَ ْهتَ يدي لينَـ ْف يس يه ۚ
ي
ث َر ُسوال ﴾اإلسراء .15:فولد الزنا قد
ني َح َّ ٰىت نـَْبـ َع َ
َوَمن َ
ض َّل فَإيَّمنَا يَض ُّل َعلَْيـ َها ۚ َوَال تَ يزُر َوا يزَرةٌ يوْزَر أ ْ
ُخَر ٰى ۚ َوَما ُكنَّا ُم َع هذبي َ
يكون مرفوضا أومنبوذا من اجملتمع كنتيجة طبيعية يف التعبري عن استنكار جرمية والديه ولكن القرآن الكرمي يربئ ساحة الولد
ويقرتح معاجلات إجيابية تساعد يف إعادة بناء شخصيته نفسيا ومعنويا مع هتيئة اجملتمع وتشجيع األمة يف تبين مثل هذه
احلاالت بالرعاية والعناية مما قد يعني اإلنسان الضحية على اكتشاف اخلري والصالح وحب الناس ،بدال من إنتاج إنسان
عاجز وحاقد على كل من حوله ،وهذا ما حاولت السيدة عائشة توضيحه يف استدراكها على روايات أيب هريرة يف تأكيد
معاين املنظومة القيمية القرآنية وتفعيل صياغتها يف حتويلها إىل فعل إنساين قادر على حتقيق املقاصد العليا من تزكية النفس
اإلنسانية وتعمري الكون مبا فيه صاحل اإلنسانية.
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د -نماذج في تأكيدها على الكشف عن مقاصد الشريعة وخصائص الرسالة وبيان معالم التخفيف والرحمة لهذه
األمة:

لقد وردت عدة روايات يف كتاب الزركشي تستدرك فيها عائشة على الصحابة وتستنكر تشديدهم يف األحكام منها:

الرواية األولى :عن عبيد اهلل بن عمري قال :بلغ عائشة أن ابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ،فقالت:

يا عجبا البن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ،أفال يأمرهن أن حيلقن رؤوسهن! لقد كنت أغتسل أنا
ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من إناء واحد ،وما أزيد أن أفرغ على رأسي ثالث إفراغات" .أخرجه مسلم .xxiiولقد
أكدت ذلك أم سلمة يف قوهلا :قلت :يارسول اهلل إين امرأة أشد ضفر رأسي ،أفأنقضه لغسل اجلنابة؟ فقال :ال إمنا يكفيك
أن حتثي على رأسك ثالث حثيات مث تفيضي عليك املاء فتطهرين."xxiii
الرواية الثانية :عن أيب بكر بن عبد الرمحن قال مسعت أبا هريرة يقول يف قصصه" :من أدركه الفجر جنبا فال يصم"

...قال :فانطلقنا حىت دخلنا على عائشة وأم سلمة ،فسأهلما عبد الرمحن :قالتا" :كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يصبح
جنبا من غ ري طهر مث يصوم" ..فجئنا أبا هريرة فذكر له عبد الرمحن فقال :أ مها قالتاه لك؟ قال" :نعم" قال" :مها أعلم" ،مث
رد أبو هريرة ما كان يقول يف ذلك إىل الفصل بن العباس فقال أبو هريرة :مسعت ذلك من الفضل ومل أمسع من النيب صلى
اهلل عليه وسلم" .فرجع عما كان يقول.xxiv
إن استدراك عائشة على تلك الروايات يستبطن منهجا قوميا يف التحليل والتقييم ،استمدت مفرداته من عمق
استيعاهبا ملعاين مقاصد الشريعة وخصائص الرسالة اخلامتة اليت من أهم معاملها أنه شريعة ختفيف ورمحة كما وصفها القرآن
َّ ي
ي
ندهم ييف التـَّوراةي و ْي ي
ي
َّ ي ي
اه ْم َع ين
الر ُس َ
ين يـَتَّبي ُعو َن َّ
ول الني َّ
اإلجن ييل يَأْ ُمُرُهم بيالْ َم ْعُروف َويـَْنـ َه ُ
َّيب ْاألُهم َّي الذي َجي ُدونَهُ َمكْتُوبا ع َ ُ ْ
َْ َ
الكرمي﴿ :الذ َ
َّ ي
الْمن َك ير وُيحي ُّل َهلم الطَّيهب ي
ي
ي
صرُهم و ْاألَ ْغ َال َل الَّييت َكانَ ْ ي
ات َوُحيَهرُم َعلَْي يه ُم ْ
اخلَبَائي َ
ث َويَ َ
ين َآمنُوا بيه َو َعَّزُروهُ
ُ َ ُُ َ
ت َعلَْيه ْم ۚ فَالذ َ
ض ُع َعْنـ ُه ْم إ ْ َ ْ َ
ي
ي
ي
ك ُه ُم الْ ُم ْفل ُحو َن ﴾ األعراف .157 :بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ُّور الَّذي أُن يزَل َم َعهُ ۚ أُولَـٰئ َ
َونَ َ
صُروهُ َواتـَّبَـعُوا الن َ
تلك املعاين يف أقواله وأفعاله ومل يرتك جماال إلحد أن يشدد على نفسه أو على غريه حبجة التقرب إىل اهلل فعن أنس بن مالك
قال :جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم يسألون عن عبادة النيب صلى اهلل عليه وسلم فلما أخربوا
كأهنم تقالوها فقالوا :وأين حنن من النيب صلى اهلل عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،قال أحدهم :أما أنا
فإين أصلي الليل أبدا ،وقال اآلخر :أنا أصوم الدهر وال أفطر ،وقال الثالث :أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا .فجاء النيب
صلى اهلل عليه وسلم إليهم فقال :أنتم الذين قلتم كذا وكذا! أما واهلل إين ألخشاكم هلل وأتقاكم له لكين أصوم وأفطر،
وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنيت فليس مين" رواه البخاري .كما علخم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أصحابه أن يدركوا معامل خصائص هذه الشريعة وأهنا شريعة ختفيف ورمحة فلقد روي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
آخى بني سلمان وأيب الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال هلا :ما شأنك؟ قالت :أخوك أبو الدرداء
ليس له حاجة يف الدنيا ،فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال سلمان :كل! قال أبو الدرداء :إين صائم .قال سلمان :ما
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أنا بآكل حىت تأكل .فأكل أبو الدرداء ،فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال سلمان:من ،مث ذهب ليقوم فقال
سلمان :من ،فلما كان آخر الليل قال سلمان :قم اآلن فصليا فقال له سلمان :إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا،
وإلهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه .فأتى سلمان النيب صلى اهلل عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النيب :صدق
سلمان .ولقد أعلنها صلى اهلل عليه وسلم إلصحابه يف حادثة األعرايب :عن أيب هريرة قال :قام أعرايب فبال يف املسجد
فتناوله الناس فقال هلم النيب صلى اهلل عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجال من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم
ميسرين ولم تبعثوا معسرين) رواه البخاري.

ولقد أكدت عائشة رضي اهلل عنها يف استدراكها على احلديثني أمهية استحضار هذه املعاين اليت تعد من أهم خصائص
الشريعة اإلسالمية خاصية التخفيف والتيسري والرمحة ،فقد بينت يف احلديث األول أن غسل املرأة أيسر مما اقرتحه الراوي
حىت استنكرت وقا لت :أفال يأمرهن أن حيلقن رؤوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من إناء
واحد ،وما أزيد أن أفرغ على رأسي ثالث إفراغات" .ويف احلديث الثاين اعرتضت عائشة وأم سلمة على الراوي الذي كان
يف روايته تشديد على الصائم يصعب تنفيذه قالتا" :كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يصبح جنبا من غري طهر مث يصوم"
ويتضح من تلك االستدراكات مراعاة السيدة إلبراز معاين التيسري والرمحة وتنبيه الناس على االلتزام هبا.
هـ -نماذج من وضوح رؤيتها القرآنية في دور المرأة االستخالفي وبيانها المستمر في تثبيت هذه المعاني في
المجتمع:
لقد أدركت السيدة عائشة مع غريها من أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم والصحابيات الفاضالت أدوارهن يف
محل أمانة مهمة االستخالف وأداءها ،ولقد بذلت املرأة جهدها يف عصر النبوة على أن ترسي معامل هذه املهمة وتشارك
أخوه الرجل يف أداءها بثقة عالية استمدهتا من تعاليم القرآن الكرمي وتوجيهات النيب صلى اهلل عليه وسلم فقد بني سبحانه

َّاس اتَّـ ُقوا َربَّ ُك ُم الَّ يذي َخلَ َق ُكم همن
وتعاىل وحدة أصل الرجل واملرأة يف مواطن عديدة منها قوله تعاىل﴿ :يَا أَيـُّ َها الن ُ
نـَّ ْف ٍ ي
ي
ي
ي ي
احدةٍ وخلَق يمْنـها زوجها وب َّ ي
ث مْنـ ُه َما ير َجاال َكثريا َون َساء ۚ َواتـَّ ُقوا اللَّـهَ الَّذي تَ َساءَلُو َن بيه َو ْاأل َْر َح َام ۚ إي َّن اللَّـهَ
س َو َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ

ال
َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقييبا﴾ النساء ،1:مث بني سبحانه مهمة اإلنسان على وجه األرض وسبب وجوده يف قوله تعاىلَ ﴿ :وإي ْذ قَ َ
ي ي
ي
ي
ض خليي َفة ۚ قَالُوا أ َ ي
ي
ربُّ َ ي ي ي
هس
ْ
َجت َع ُل ف َيها َمن يـُ ْف يس ُد ف َيها َويَ ْسف ُ
ك ل ْل َم َالئ َكة إي هين َجاع ٌل ييف ْاأل َْر ي َ
ك الد َ
َ
هماءَ َوَْحن ُن نُ َسبه ُح حبَ ْمد َك َونـُ َقد ُ
ي
َين
أ
م
ه
ـ
ب
ر
م
هل
اب
ج
ت
اس
ف
﴿
سبحانه
قال
اإلنسانية
املسؤلية
ير
ر
تق
يف
وقال
،
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البقرة:
﴾
ن
و
م
ل
ع
ـ
ت
ال
ا
م
م
ل
َع
أ
ين
إ
ال
ق
ۚ
ك
َ ْ َ َ َ َُ ْ َُّ ُ ْ ه
لَ َ َ َ ه ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ
َّ ي
ي
ي
ض ُكم همن بـَ ْع ٍ
ُخ ير ُجوا يمن يديَا يريه ْم َوأُوذُوا ييف َسبييليي
يع َع َم َل َعام ٍل همن ُكم همن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَ ٰى ۚ بـَ ْع ُ
اجُروا َوأ ْ
ين َه َ
َال أُض ُ
ض ۚ فَالذ َ
ي
وقَاتَـلُوا وقُتيلُوا َألُ َكفهر َّن عْنـهم سيهئاهتييم وَألُد يخلَنـَّهم جن ٍ
ندهُ ُح ْس ُن
َّات َْجت يري يمن َْحتتي َها ْاألَنْـ َه ُار ثـَ َوابا هم ْن يعند اللَّ يـه ۚ َواللَّـهُ يع َ
َ َ ُْ ََ ْ َ ْ ُْ َ
َ
َ
ي
ي
الثـ ََّواب ﴾ آل عمران .195:ولقد بني سبحانه دورها املتكامل مع الرجل يف مواضع عديدة فقال تعاىلَ ﴿ :والْ ُم ْؤمنُو َن
ي
ي
ي
ي
ي
الص َال َة َويـُ ْؤتُو َن َّ
ض ُه ْم أ َْولييَاءُ بـَ ْع ٍ
يمو َن َّ
ات بـَ ْع ُ
َوالْ ُم ْؤمنَ ُ
الزَكا َة َويُط ُيعو َن اللَّـهَ
ض ۚ يَأْ ُمُرو َن بالْ َم ْعُروف َويـَْنـ َه ْو َن َع ين الْ ُمن َك ير َويُق ُ
ات جن ٍ
ي ي
يي
ي
ي
َّات َجتْ يري يمن َحتْتي َها
َوَر ُسولَهُ ۚ أُولَـٰئي َ
يم ﴿َ ﴾٧١و َع َد اللَّـهُ الْ ُم ْؤمن َ
ني َوالْ ُم ْؤمنَ َ
ك َسيَـ ْر َمحُ ُه ُم اللَّـهُ ۚ إ َّن اللَّـهَ َع يز ٌيز َحك ٌ
ي
ْاألَنْـهار خالي يدين فييها ومساكين طَيهبة ييف جن ي
ي
يم ﴾ التوبة-71:
َّات َع ْد ٍن ۚ َوير ْ
ض َوا ٌن هم َن اللَّ يـه أَ ْكبَـُر ۚ ٰذَل َ
َ
َ ُ َ َ َ ََ َ َ َ
ك ُه َو الْ َف ْوُز الْ َعظ ُ
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ني
ني َوالْ ُم ْسل َمات َوالْ ُم ْؤمن َ
 ،72وقال يف تأكيد تكامل دورها مع أخيها الرجل ألداء مهمة االستخالف ﴿إ َّن الْ ُم ْسلم َ
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ات والْمت ي
اشع ي
الصابي يرين و َّ ي ي
الص يادقيني و َّ ي ي
ي ي
ي ي
اشعيني و ْ ي
ات و ْ ي
يي
ني
صدهق َ
َوالْ ُم ْؤمنَات َوالْ َقانت َ
َ َُ َ
اخلَ َ
اخلَ َ َ
الصابَر َ
الصادقَات َو َّ َ َ
ني َوالْ َقانتَات َو َّ َ َ
ي
الذاكي يرين اللَّـه َكثيريا و َّ ي ي
احلافي يظني فُـروجهم و ْ ي ي
الصائي يمني و َّ ي ي
ي
َجرا
الذاكَرات أ ََع َّد اللَّـهُ َهلُم َّم ْغفَرة َوأ ْ
احلَافظَات َو َّ َ َ
َوالْ ُمتَ َ
َ
الصائ َمات َو َْ َ ُ َ ُ ْ َ
ص هدقَات َو َّ َ َ
َع يظيما﴾ األحزاب.35:
فلقد أدركت السيدة عائشة أمهية تدريب املرأة وتعليمها إلداء دورها فروت يف ذلك عن النيب صلى اهلل عليه
وسلم( :من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن سرتا له من النار) رواه البخاري ومسلم .كما روت رضي اهلل عنها
تصف نساء عصرها فتقول( :كن نساء املؤمنات يشهدن مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صالة الفجر متلفعات
مبروطهن مث ينقلنب إىل بيوهتن حني يقضني الصالة ال يعرفهن أحد من الغلس )xxvرواه البخاري ومسلم .ولقد قالت رضي
اهلل عنها يف اعتكاف النيب صلى اهلل عليه وسلم :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت
توفاه اهلل مث اعت كف أزواجه من بعده .رواه البخاري .بل لقد شاركت النساء يف صالة اجلنازة فقد روت السيدة عائشة( :ملا
تويف سعد بن أيب وقاص أرسل أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم أن ميروا جبنازته يف املسجد فيصلني عليها ُفوقيف به على
حجرهن يصلني عليه) رواه مسلم.
وهناك العديد من مواقف أمهات املؤمنني عامة وعائشة خاصة اليت تؤكد حرصهن على تعليم وتدريب اجملتمع
عموما والنساء خصوصا يف توضيح أمهية دور النساء يف بناء األمة وأداء األمانة اليت كلف هبا بين اإلنسان رجاال ونساء،
ولذلك فقد استنكرت على بعض الرواة روايتهم اليت كانت حتمل يف ثناياها خملفات اجلاهلية وآثارها فكانت حتاول يف
استدراكاهتا تصحيح املفاهيم اخلاطئة وقراءهتا يف إطار املرجعية القرآنية كي ال خيلط الناس بني األعراف الزائلة وبني املفاهيم
القرآنية الواضحة ،ولذلك فسنبني ذلك يف روايتني من استدراكها على الرواة وحماولتها اقرتاح منهج للتصحيح والذين أبرزته
ضمن حمورين :األول يف تصحيح نقل الرواية باللفظ مع التأكيد على توضيح مناسبة الرواية ويف ذلك حماولة منها القرتاح
منهج بنائي تقييمي لقبول منت الرواية أو رفضها .أما احملور الثاين :فهو منهج ربط سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم بالقرآن
الكرمي حبيث تدور معه حيثما دار.
الرواية األولى  " :أن رجلني دخال على عائشة فقاال :إن أبا هريرة حيدث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقول :إمنا

الطرية يف املرأة والدابة والدار" قال :فطارت شقة منها يف السماء وشقة منها يف األرض وقالت " :والذي أنزل القرآن على
أيب ا لقاسم ما هكذا كان يقول ،ولكن كان نيب صلى اهلل عليه وسلم يقول :كان أهل اجلاهلية يقولون :الطرية يف املرأة
ض وَال ييف أَن ُف يس ُكم إيَّال ييف كيتَ ٍ
َص َ ي ي ٍ ي
اب همن قَـْب يل أَن
والدابة والدار" ،مث قرأت رضي اهلل عنها﴿ َما أ َ
ْ
اب من ُّمصيبَة يف ْاأل َْر ي َ
ي
ب ُك َّل خمُْتَ ٍال فَ ُخوٍر﴾
ك َعلَى اللَّ يـه يَ يس ٌري ،له َكْي َال تَأْ َس ْوا َعلَ ٰى َما فَاتَ ُك ْم َوَال تَـ ْفَر ُحوا يمبَا آتَا ُك ْم ۚ َواللَّـهُ َال ُيحي ُّ
نـَّْبـَرأ ََها ۚ إي َّن َٰذل َ
احلديد.xxvi22،23:
الرواية الثانية :أن من األحاديث اليت تعكس دقة حتري عائشة رضي اهلل عنها استدراكها العنيف على أيب هريرة يف حديث

قطع املرأة للصالة حيث روي عنه أنه قال" :يقطع الصالة املرأة واحلمار والكلب "..ويف رواية أخرى "والكلب األسود"
أخرج الشيخان يف صحيحهما عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصالة :الكلب واحلمار واملرأة ،فقالت عائشة:
"شبهتمونا باحلمري والكالب ،واهلل لقد رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبني القبلة،
مضطجعة ،فتبدو يل احلاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فأنسل من عند رجليه" .
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تعلم السيدة عائشة حق العلم اضطهاد املرأة يف عصر اجلاهلية قبل اإلسالم ،وتعلم كذلك قوة وقسوة ذلك العهد ،ومن
غري بتعاليمه عشرات العادات السلبية اجلاهلية وكان تغريه جذري يف قضايا املرأة ولكن ال تنسى عائشة
الطبيعي أن اإلسالم خ
قرب عهد الناس بتلك التعاليم اليت ال يزال اجملتمع اإلسالمي اجلديد يبين لبناته األوىل يف تثبيتها ،ولذلك كانت حترص كل
احلرص على بيان أمهية دور املرأة يف النظام القرآين فهي تسند املرأة وتدعمها لتقوم بدورها من جهة وكذلك تعلم الرجل
كيف يتخلص من بقايا اجلاهلية يف رؤيته للمرأة وتدعوه إىل أن يقف جبانبها كما أنزلت التعاليم القرآنية وأكدهتا التطبيقات
النبوية من جهة أخرى وهذا ما نتلمس جانب منه يف مناذج استدراكاهتا رضي اهلل عنها.
المحور الثاني :تطبيقات عملية في منهج حماية السنة:

أ -نماذج في تحري دقة الرواية وحسن الحفظ:

كانت ترى رضي اهلل عنها وجوب نقل الرواية باللفظ ال باملعىن ،وكانت تتبع حفظ الرواة باإلضافة إىل حتليلها الدقيق
للمعىن:
مار بنا إىل احلج فألقه فأسأله ،فإنه قد
الرواية األولى :قالت عائشة لعروة بن الزبري :يا بن أخيت بلغين أن عبد اهلل بن عمرو ٌ

محل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم علما كثريا ،قال عروة :فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،فكان فيما ذكر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال " :إن اهلل ال ينتزع العلم من الناس انتزاعا ،ولكن يقبض العلماء
فريفع العلم معهم ،ويبقي يف الناس رؤوساء جهاال يفتوهنم بغري علم ،فيضلون ويضلون" .قال عروة :فلما حدثت عائشة
بذلك أعظمت ذلك وأنكرته ،قالت :أحدثك أنه مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة :حىت إذا كان قابل
(أي السنة القادمة) قالت له :إن ابن عمرو قد قدم فألقه مث فاحته حىت تسأله عن احلديث الذي ذكره لك يف العلم ،قال:
فلقيته فسائ لته فذكره يل حنو ما حدثين به يف املرة األوىل ،قال عروة :فلما أخربهتا بذلك قالت :ما أحسبه إال صدق ،أراه مل
يزد فيه شيئا ومل ينقص."xxvii
الرواية الثانية :عن أيب هريرة قال" :ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خري له من أن ميتلئ شعرا " فقالت عائشة رضي اهلل

عنها" :مل حيفظ احلديث ،وإمنا قال صلى اهلل عليه وسلم " ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خري له من أن ميتلئ شعرا
ُهجيت به" .أخرجه الشيخان.xxviii
ان استدراك السيدة عائشة على الرواة وتأكيدها على نقل الرواية باللفظ إمنا هي مقرتحات منهجية حتاول من
خالهلا أن تقدم معاجلات تطبيقية مهمة يف منهج أدب النقد فهي تتعامل حبكمة مع الراوي تعذره وال تكذبه أو تعنفه وإمنا
تعرب عن ذلك بأنه سهى أو نسي أو وهم وهذه كلها صفات إنسانية حبتة ال خيلو أحد منها ،وما الكمال إال هلل ،مما يؤكد
أمهية وجوب نقل الرواية بلفظها ال مبعناها فيحفظ للراوي وللمروي عنه حق أمانة التبليغ .كما تفتح باب النقد للعامل
واملتعلم ملراجعة الراوي ومناقشته فيما يروي بدقة واستقامة وعدم القبول بالتسليم املطلق .كما أكدت حرصها على أداء أمانة
العلم وتوجيه طالهبا إىل ذوي اخلربة يف اجملاالت املختلفة :فلقد روى مسلم يف صحيحه عن شريح بن هانئ قال :أتيت
عائشة أسأهلا عن املسح على اخلفني فقالت" :عليك بابن أيب طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم" فسألناه فقال" :جعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم."xxix
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كما توحي الروايات السابقة إىل مؤشرات منهجية مهمة حتاول رضي اهلل عنها تقدمي معاجلة يف خلق وعي
منهجي عند املسلم يف استيعاب تعاليم القرآن الكرمي وقيمه يف تنظيم األولويات يف استخدام الوقت وتنميته ،وعدم فناءه يف
أمور ال فائدة منها يف الدنيا وال يف األخرة كما اتضح يف الرواية الثانية من هنيه صلى اهلل عليه وسلم عن قضاء الوقت يف
حفظ أشعار هجي فيها ،بينما على املسلم تنمية قدراته ومهاراته يف ما ينفعه يف الدنيا واآلخرة ،وذلك يف جعل السؤال
الزبَ ُد
وسيلة هامة يف متحيص وغربلة كل ما هو مطروح للحصول على ما ينفع ونبذ وترك ما ال ينفع قال تعاىل﴿ :فَأ ََّما َّ
ي
ث ييف ْاأل َْر ي
ال ﴾ الرعد.17:
ب اللَّـهُ ْاأل َْمثَ َ
ك يَ ْ
َّاس فَـيَ ْم ُك ُ
ض ۚ َك َٰذل َ
ض ير ُ
فَـيَ ْذ َه ُ
ب ُج َفاء ۚ َوأ ََّما َما يَن َف ُع الن َ
ب -نماذج على تأكيدها على أهمية بيان مناسبات الرواية:
أخرج البخاري ومسلم عن عروة عن عائشة أهنا قالت :كان الناس ينتابون اجلمعة من منازهلم من العوايل فيأتون
يف الغبار ويصيبهم الغبار والعرق ،فيخرج منهم الريح ،فاتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رجل منهم وهو عندي فقال:
"لو أنكم تطهرمت ليومكم هذا" ويف رواية أخرى أن عائشة قالت :أكثر الناس يف الغسل يوم اجلمع ،وإمنا كان ذلك يف بييت،
دخل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نفر من أهل العالية يف يوم حار قد عملوا يف خنلهم وعليهم ثياهبم الصوف
فدخلوا وهلم أرواح منكرة ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا."xxx
إن رواية احلديث منقطعا عن مناسبته يؤدي إىل خلل يف فهم معىن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ولذلك فقد
كانت تتبع السيدة عائشة مناسبات احلديث وتؤكد على دقة نقلها كي ال يقع املسلم الراوي والناقل يف إساءة فهم ملعىن
احلديث ،ولذلك فقد أشارت يف هذا احلديث إىل أن الناس تناولوا الغسل يوم اجلمعة وأوصلوه إىل درجة الوجوب ومل يدركوا
السبب الذي دفع النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل اقرتاح الغسل ،وإن كانت النظافة مأمور هبا يف كل حني ولكن هناك فرق
بني أمر شرعي صادر عن رسول اهلل وبني مستحب اختياري.
الخالصة:

يتبني من خالل املراجعة السريعة لبعض مناذج استدراكات السيدة عائشة وضوح دالالت منهجية شكلت فكرها
العلمي وبنيتها العقيدية وصفاءها الروحي يف حسن تعاملها مع منهجية القرآن الكرمي وصدق ربطها بتطبيقات النيب صلى
اهلل عليه وسلم .كما أنه من الواضح أهنا مل تنب اجتهاداهتا يف فراغ ،وإمنا كان واضحا لديها مقاصد القرآن الكرمي وخصائص
الرسالة اخلامتة ومنظومة القرآن القيمية مع وضوح اهلدف والغاية وخاصة يف جمال العقيدة والتطبيق .إن دراسة استدراكات
السيدة عائشة وغريها من الصحابة تعد لبنة منهجية مهمة قابلة لتطوير العديد من مناهج التعامل مع القضايا البحثية
املطروحة للد راسة يف اجملاالت الشرعية ودراسات املرأة وقضايا أخرى عديدة .فاالستدراكات تعد ثغرة علمية ال تزال معطياهتا
مفتوحة للبحث ،حيث أن لالستدراكات القدرة على تطوير تطبيق مناهج نقد املتون وتفعيلها يف جماالت خمتلفة ال تقتصر
على قبول األحاديث أو رفضها وإمنا تساعد يف صياغة ضوابط منهجية علمية قادرة على ربط سنة النيب صلى اهلل عليه
وسلم ربطا دقيقا مع القرآن الكرمي مما يسهل الفهم واإلستيعاب للعالقة بينهما من جهة مع تسهيل تفعيل النص وتنزيله يف
أرض أي واقع إنساين دون غموض .كما أن دراسة وحتليل معطيات استدراكات عائشة وغريها من أمهات املؤمنني دراسة
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علمية جادة قد متنحها القدرة على تغيري دفة البحث يف دراسة قضايا املرأة عامة الكليات منها واجلزئيات مما جيعلها قادرة
على تقدمي اإلجابة على إشكاليات خمتلفة يف هذا احلقل اليت تساعد يف حتليل وفرز تلك اإلشكاليات اليت يطرحها النموذج
الغريب ليتحدى فيها النموذج املعريف اإلسالمي.

 iلقد ملئت مختلف كتب الحديث والسنن باستدراكات السيدة عائشة على الصحابة ولكن وقع اختيار المؤلف على خمسة وعشرون حديثا ً منها
فقط ،ونظراً لعدم مواصلة هذا النوع من الدراسات فقد بقيت استدراكات عائشة محصورة في هذا العدد تقريبا ً أو يزيد قليالً.
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 الخطيب البغدادي ،الكفاية في علم الرواية ،مصر ،مطبعة السعادة ،ص 300وما بعدها. جالل الدين السيوطي ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،شرح وتعليق:صالح بن عويضة ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ج،2ص.60
محمد عجاج الخطيب ،السنة قبل التدوين ،القاهرة ،مكتبة وهبة1963 ،م ،ص.126
 iiiبدر الدين الزركشي ،اإلجابة اليراد ما استدركته عائشة على الصحابة :تحقيق :سعيد األفغاني ،بيروت ،المكتب اإلسالمي1980 ،م،
ص.103
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الصحابة ،لما كان له من أهمية في غربلة الكثير من األحاديث ،بل وحتى في مجال تغيير وتطوير بعض مناهج نقد األسانيد والمتون النظرية
والعملية.
 vنود اإلشارة إلى التفريق بين اإلستدراكات والمستدركات .فالمستدركات :هي الكتب التي يخرج فيها أصحابها أحاديث لم يخرجها كتاب من
كتب السنة ،وهي على شرط ذلك الكتاب .وقد ألفت عدة كتب استدركت أحاديث على الشيخين البخاري ومسلم كان أشهرها وأكثرها تناوالً
بين العلماء "المستدرك على الصحيحين" للحاكم النيسابوري(ت405هـ)
 viالمرجع السابق ،ص.36-30
 viiالمرجع السابق ،ص.33،34
 viiiابن حجر العسقالني ،فتح الباري ،القاهرة ،مطبعة مصطفى الحلبي1959 ،م ،ج ،1ص.159
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