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     "هُ ِسر   -موَسمّ  َعَمْيوِ  اهللُ  ىَصمّ - اهلل رسول َعمى ألْفِشي ُكْنتُ  َما" -عنها اهلل رضي- عائشة حديث شرح
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل

 أزواج   كن  " :قالت -رضي اهلل تعالى عنيا-حديث عائشة  -رحمو اهلل-أورد المصنف  "حفظ السر"ففي باب 
مشية رسول من تمشي ما تخطئ مشيتيا  -رضي اهلل عنيا-عنده فأقبمت فاطمة  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
أو عن ثم أجمسيا عن يمينو  ،((بابنتي اً مرحب)) :وقال ،فمما رآىا رحب بيا ،اً شيئ -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل 

-  خصك رسول اهلل  :فقمت ليا ،ىا الثانية فضحكتفمما رأى جزعيا سار   ،اً ىا فبكت بكاء شديدثم سار   ،شمالو
سألتيا  -صمى اهلل عميو وسمم-رار ثم أنِت تبكين؟ فمما قام رسول اهلل من بين نسائو بالس   -صمى اهلل عميو وسمم

 -صمى اهلل عميو وسمم-قالت: ما كنت أفشي عمى رسول اهلل  ؟-اهلل عميو وسممصمى -ما قال لك رسول اهلل 
لي عميِك من الحق لما حدثتني ما  بما عزمت عميكِ  :قمت -صمى اهلل عميو وسمم-فمما توفي رسول اهلل  ،سره

لى فأخبرني أن أما حين سارني في المرة األو  ،ن فنعمأما اآل :فقالت ،-صمى اهلل عميو وسمم-رسول اهلل  قال لكِ 
ني ال ،ن مرتينوأنو عارضو اآل ،جبريل كان يعارضو القرآن في كل سنة مرة أو مرتين أرى األجل إال قد  وا 

 ،فمما رأى جزعي سارني الثانية ،فبكيت بكائي الذي رأيت ،فإنو نعم السمف أنا لكِ  ،واصبري ،اقترب فاتقي اهلل
فضحكت ضحكي  ،((؟أو سيدة نساء ىذه األمة ،أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين ،يا فاطمة)) :فقال

  .مسمموىذا لفظ  ،متفق عميو ،(1)"تالذي رأي
يؤخذ منو أنو  "،عنده فأقبمت فاطمة -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  أزواج   كن  " :-رضي اهلل تعالى عنيا-قوليا 

 ،ألن النيار ليس بحق لواحدة منين دون األخرى ؛واحد في النيار مثالً أن يجمع نساءه في وقت يجوز لمرجل 
أو أن يذىب إلى إحداىن ولو  عنده، اً ولين أن يجتمعن جميع ،وأعماليم ،ونيمفالناس يتقمبون في مصالحيم وشئ

كما  ،النياروكذلك لو أن يطوف عمى جميع نسائو في  ،ال عمى سبيل المحاباة ،لحاجة ؛تمك الميمة ليالم تكن 
تمشي ما تخطئ مشيتيا من  -رضي اهلل عنيا-فأقبمت فاطمة " ،(2)يفعل -صمى اهلل عميو وسمم-كان النبي 

 -عميو الصالة والسالم-يعني أن مشيتيا تشبو مشية رسول اهلل  "،اً شيئ -صمى اهلل عميو وسمم-مشية رسول اهلل 
 .مع تؤدة ووقارثابتة  ،مشية قوية ،وىي أفضل مشية

                                                           

 اهلل رضي- الصحابة فضائل كتاب ومسمم، ،(3623) برقم اإلسالم، في النبوة عالمات باب المناقب، كتاب البخاري، أخرجو - 1
 (.2452) برقم ،-والسالم الصالة عمييا- النبي بنت فاطمة فضائل باب ،-عنيم تعالى

 ويحمق أظفاره، ويقمم الجنب، يحتجم: "عطاء وقال وغيره السوق في ويمشي يخرج الجنب باب الغسل، كتاب البخاري، أخرجو - 2
ن رأسو،  أن أراد إذا الفرج وغسل لو الوضوء واستحباب الجنب نوم جواز باب الحيض، كتاب ومسمم، ،(284) برقم ،"يتوضأ لم وا 
 (.323) برقم يجامع، أو ينام أو يشرب أو يأكل



بحيث إن يحتمل أنيا سممت فرد عمييا السالم كما ىو المظنون  ،((بابنتي اً مرحب)) :وقال ،فمما رآىا رحب بيا"
 :-صمى اهلل عميو وسمم-فقال ليا النبي  ،فاختصر ذلك في الرواية ،اإلنسان إذا دخل المجمس فإنو يبدأ بالسالم

 .وما اعتاده الناس بينيم التحاياوىذا يدل عمى جواز مثل ىذه  ،((بابنتي اً مرحب))
وىذا يدل عمى أنو يجوز لإلنسان أن يناجي  "،اً ىا فبكت بكاء شديدثم سار   ،ثم أجمسيا عن يمينو أو عن شمالو"

يعني إذا كانوا ثالثة فال يتناجى  ،ممن حضره بشرط أال يكون ذلك دون ثالث اً أحدفي المجمس ويختص بذلك 
 ،جواز البكاء من الحزن اً أيضوفيو  ،دونيم اً فمو أن يناجي واحدأما إذا كانوا مجموعة  ،ألن ذلك يحزنو ؛اثنان

-  فإن اهلل  ،وال شق لمجيب ،وال نتف لمشعر ،ال لطم لمخدود ،وال جزع ،نياحةلكن من غير  "اً بكت بكاء شديد"
إن البكاء  :وال يقال ،-وسممصمى اهلل عميو -وليذا لم ينكر عمييا النبي  ،ال يؤاخذ عمى دمع العين -عز وجل

نما كان لخبر ،ىنا ليس عمى فقد أحد فيو  ،-صمى اهلل عميو وسمم-فيذا الخبر ىو خبر عن موت رسول اهلل  ،وا 
       .زنبكاء ح  

أو نحو ذلك أنو يحسن أن  اً رأى في غيره حزنويؤخذ من ىذا أن من  "،ىا الثانية فضحكتفمما رأى جزعيا سار  "
بخبر  اإنسانً  أخبرت   ،لو وذلك الحزن بسبب شيء قالالسيما إن كان  ،وسموتو ،مواساتويواسيو بما يحصل بو 

دخال السرور عمى المسمم  ،سار جيد وىناك خبر آخر ،وعندي لك بشرى :فيمكن أن تقولفأصابو الحزن  وا 
 -صمى اهلل عميو وسمم-خصك رسول اهلل  :فقمت ليا ،فضحكت" ،والحسنات ،معموم أنو من األعمال الصالحة

ما سألتيا  -صمى اهلل عميو وسمم-فمما قام رسول اهلل  ،ثم إنِك تبكين ،-ةيعني بالمسار  -رار من بين نسائو بالس  
 "،سره -صمى اهلل عميو وسمم-؟ قالت: ما كنت أفشي عمى رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-قال لِك رسول اهلل 

-فاطمة  يسار   -صمى اهلل عميو وسمم-كون النبي و  ،أخبرىا بخبرين -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  ،حفظ السر
عالم اآلخرين بو -رضي اهلل عنيا النبي  أزواج   ولو كن   ،من بين نسائو ىذا يدل عمى أنو ما أراد إظيار ذلك وا 

ال لو أراد ىذا لتكمم بكالم يسمعو الجميع ،-صمى اهلل عميو وسمم- ومن ىنا  ،ة تدل عمى قصد اإلخفاءفالمسار   ،وا 
وما تأولت  "،سره -صمى اهلل عميو وسمم-ما كنت أفشي عمى رسول اهلل " :-رضي اهلل عنيا-قالت فاطمة 

عن بعض كما لو أخبرت عن  تأو أخبر  ،أقرب الناس إليو -صمى اهلل عميو وسمم-ىؤالء أزواج النبي  :وقالت
نما كتمت ذلك  "،بأنيا سيدة نساء أىل الجنة"قولو ليا   -صمى اهلل عميو وسمم-فمما توفي رسول اهلل  ،اً جميعوا 

يعني  "،-صمى اهلل عميو وسمم-لي عميِك من الحق لما حدثتني ما قال لِك رسول اهلل  عزمت عميِك بما" :قالت
تتطمع إلى معرفة ىذا األمر الذي جمع ليا بين أمرين متناقضين في  -رضي اهلل عنيا-بقيت في نفس عائشة 

ن : أما اآلفقالت ،يستدعي النفوس إلى معرفتو واالطالع عميو ،الضحك والبكاء فيو أمر مستغرب ،مجمس واحد
فال معنى  ،أخبرىا عن قرب أجمو وقد مات -صمى اهلل عميو وسمم-ألن النبي  ؛بمعنى أنو قد حصل ىذا ،فنعم

يعني لو  ،بخالف األمور التي ال يخبر بيا ،فمثل ىذا يخبر بو ،-عميو الصالة والسالم-كتمان ذلك بعد موتو ل
أو لن يفعل  ،أو أنو سيفعل كذا ،اً أو ال يحب فالن ،اً أنو يحب فالن ،أخبرىا عن شيء آخر يختص بو غير الوفاة

فبعد ذلك  ،لكن إن كان اإلخبار عن قرب األجل فوقع األجل ،ليس ليا أن تخبر عن ذلك وكذا من أجل كذا فإن
    .واهلل المستعان ،وعرفوه ،قد اطمع الجميع عمى ىذا ا،لم يعد ذلك سر  



 ،و إلى معرفتو أو نحو ذلك بمون مما يشبو اإللزامع نفستطم  ما يمكن أن يطمب من غيره أن اإلنسان  اً وفيو أيض
لي عميِك  بما" قالت: وتوسمت ليا بأمر آخر ،ني فقطيأخبر  :قالتما  "،عميكِ عزمت " :قالت ليا ،أو يقرب منو

نما ىي باء السببية يعني بما ،ليس بقسم "،من الحق  ،لي عميِك من الحق أخبريني الباء ليست باء القسم وا 
سنة مرة كل في ني في المرة األولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضو القرآن أما حين سار   ،ن فنعمأما اآل" :فقالت

 ،يعني يتدارس مع جبريل ،فيعيدهيقرأ القرآن في رمضان  -صمى اهلل عميو وسمم-يعني كان النبي  "،أو مرتين
وفي العام الذي  ،ىذه المدارسة في كل سنة مرة ،القرآنيقرأ وجبريل يعيد عميو  -صمى اهلل عميو وسمم -النبي

    .أن األمر مختمف عن األعوام األخرى -اهلل عميو وسممصمى -فشعر النبي  ،قبض فيو كان ذلك في مرتين
ني ال أرى األجل إال قد اقترب)) :قال أنو يؤخذ منو ىذا ، ((فإنو نعم السمف أنا لكِ  ،فاتقي اهلل واصبري ،وا 

 ،يستحب لإلنسان أو يسن لو إذا شعر بقرب أجمو أو نحو ذلك أن يأمر أىمو بالصبر وعدم الجزع عمى المصيبة
 .والنياحة
يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة )) :فقال ،مما رأى جزعي سارني الثانيةف ،فبكيت بكائي الذي رأيتقالت: "

 ،-عميو الصالة والسالم-بشرىا  "،فضحكت ضحكي الذي رأيتِ  ،((؟أو سيدة نساء ىذه األمة ،نساء المؤمنين
وصمى اهلل عمى نبينا  ،واهلل تعالى أعمم ،"أىل بيتوأخبرىا أنيا أول من يمحق بو من " :وفي بعض الروايات

 وآلو وصحبو. ،محمد


