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حدثنا محمد بن املثىن حدثنا حيىي عن معر بن سعيد بن ٔايب حسني قال: ): ٤٧٥٣ال إالمام البخاري رمحه هللا تعاىل يف الصحيح (ق

فقيل: ابن مع رسول هللا  .قالت: ٔاخىش ٔان يثين عيل .حدثين ابن ٔايب مليكة قال: اسـتأذن ابن عباس قبل موهتا عىل عائشة ويه مغلوبة

قال: فأنت خبري ٕان شاء هللا،  .فقال: كيف جتدينك؟ قالت: خبري ٕان اتقيت .قالت: ائذنوا [ .من وجوه املسلمنيصىل هللا عليه وسمل و 

ودخل ابن الزبري خالفه فقالت: دخل ابن عباس  .زوجة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، ومل ينكح بكرا غريك، ونزل عذرك من السامء

ويف هذه القصة دال� عىل سعة عمل بن عباس وعظمي ): ٨/٤٨٤قال احلافظ يف الفتح ( .فأثىن عيل، ووددت ٔاين كنت نسـيا منسـيا

 ،ؤان الصحابة اكنوا ال يدخلون عىل ٔا�ات املؤمنني ٕاال ٕ�ذن ،وتواضع عائشة وفضلها وتشديدها يف ٔامر ديهنا ،مزنلته بني الصحابة والتابعني

ؤان ال يرتك ما  ،والتنبيه عىل رعاية جانب أالاكبر من ٔاهل العمل وا�ين ،خالفه ومشورة الصغري عىل الكبري ٕاذا رآه عدل ٕاىل ما أالوىل

  ، انهتـى. يسـتحقونه من ذ� ملعارض دون ذ� يف املصلحة

حدثنا معاوية بن معرو قال: حدثنا زائدة، حدثنا عبد هللا بن خثمي، ): ٢٤٩٦ال إالمام ٔامحد بن حنبل رمحه هللا تعاىل يف املسـند (وق

ٔانه جاء عبد هللا بن عباس يسـتأذن عىل عائشة، جفئت وعند رٔاسها  حدثين عبد هللا بن ٔايب مليكة ٔانه حدثه ذكوان حاجب عائشةقال: 

ابن ٔاخهيا عبد هللا بن عبد الرمحن، فقلت: هذا ابن عباس يسـتأذن، فأكب علهيا ابن ٔاخهيا عبد هللا، فقال: هذا عبد هللا بن عباس 

فقالت: ائذن  .دعين من ابن عباس، فقال: ª ٔامتاه، ٕان ابن عباس من صاحلي بنيك ليسمل عليك ويودعك يسـتأذن، ويه متوت، فقالت:

فقال: ما بينك وبني ٔان تلقي محمدا صىل هللا عليه وسمل وأالحبة،  ؟فقالت: ٔايضا .قال: فأدخلته، فلام جلس، قال: ٔابرشي .[ ٕان شئت

ول هللا صىل هللا عليه وسمل ٕاىل رسول هللا، ومل يكن رسول هللا حيب ٕاال طيبا، ٕاال ٔان خترج الروح من اجلسد، كنت ٔاحب نساء رس

فأنزل هللا  موسقطت قالدتك لي¶ أالبواء، فأصبح رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، حىت يصبح يف املزنل، ؤاصبح الناس ليس معهم ماء

وجل لهذه أالمة من الرخصة، ؤانزل هللا براءتك من فوق سـبع عز وجل: فتميموا صعيدا طيبا، فاكن ذ� يف سببك وما ٔانزل هللا عز 

فقالت: دعين  .ساموات، جاء به الروح أالمني، فأصبح ليس ¿ مسجد من مساجد هللا يذكر فيه هللا، ٕاال يتىل فيه آ¼ء الليل وآ¼ء الهنار

  . واÁي نفيس بيده، لوددت ٔاين كنت نسـيا منسـيا ،منك ª ابن عباس

حدثنا عبد الرزاق ٔاخرب¼ معمر عن ابن خثمي عن ابن ٔايب مليكة عن ): ٣٢٦٢يف املسـند (بن حنبل رمحه هللا تعاىل محد وقال إالمام أ 

متوت، وعندها ابن ٔاخهيا عبد هللا بن عبد الرمحن، فقال: هذا ابن عباس  ذكوان موىل عائشة ٔانه اسـتأذن البن عباس عىل عائشة ويه



فقال لها عبد هللا بن عبد الرمحن: ٕانه قارئ لكتاب هللا،  .قالت: دعين من ابن عباس ومن تزكيتهف .يسـتأذن عليك، وهو من خري بنيك

قال: فأذن [، فدخل ابن عباس، مث سمل وجلس، وقال:  .قالت: فأذن [ ٕان شئت .فقيه يف دين هللا، فأذين [ فليسمل عليك وليودعك

ٔاو قال:  -وتلقي أالحبة محمدا وحزبه  -ٔاو قال: وصب  -عنك لك ٔاذى ونصب  ٔابرشي ª ٔام املؤمنني، فوهللا ما بينك وبني ٔان يذهب

فقالت: ؤايضا؟ فقال ابن عباس: كنت ٔاحب ٔازواج رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ٕاليه، ومل  .ٕاال ٔان تفارق روحك جسدك -ٔاحصابه 

رض مسجد ٕاال وهو يتىل فيه آ¼ء الليل وآ¼ء يكن حيب ٕاال طيبا، ؤانزل هللا عز وجل براءتك من فوق سـبع ساموات، فليس يف االٔ 

حىت ٔاصبح  -ٔاو قال: يف طلهبا  -الهنار، وسقطت قالدتك �ٔالبواء، فاحتبس النيب صىل هللا عليه وسمل يف املزنل، والناس معه يف ابتغاهئا 

 .عامة يف سببك، فوهللا ٕانك ملباركة االٓية، فاكن يف ذ� رخصة للناس ،القوم عىل غري ماء، فأنزل هللا عز وجل: فتميموا صعيدا طيبا

  . فقالت: دعين ª ابن عباس من هذا، فوهللا لوددت ٔاين كنت نسـيا منسـيا

والاللاكيئ ) ٢/٤٥) ؤابو نعمي يف احللية (١٠٧٨٣) والطرباين يف الكبري (٢٦٤٨ٔابو يعىل املوصيل () و ٨/٦٠ابن سعد (واحلديث رواه 

لكهم من ) ٢١٧وابن ٔايب ا�نيا يف احملترضين ( )٥٧وا�اريم يف الرد عىل اجلهمية (ص ) ٢٧٥٤يف رشح ٔاصول اعتقاد ٔاهل السـنة (

) ٦٧٢٦) واحلامك (٧١٠٨وحصحه ابن حبان ( .بألفاظ متقاربة عن ابن ٔايب مليكة عن ذكوان -وهو من رجال مسمل  -طريق ابن خثمي 

  . ؤاقره اÁهيب

  حرره يوسف شـبري ٔامحد عفا هللا عنه

  ه١٤٣٩ رجب ٢


