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  إعداد                                 

  نصر بن حممد الصنقري/الفقري إىل عفو ربه 

  



-٢- 
شا عاَئنةـــــــــــأُم  

  طهـــــــــــرملكة ال      
  :املقدمة 

من شرور  - تعاىل–، حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا  -عاىلت – هللا مدحلاإن 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال اله 

  .  هلوإال اهللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممداً عبده ورس

} قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَيي  ونملسأَنتُم مإِالَّ و وتُنالَ تَمو ه١(}تُقَات(  

}  ثبا وهجا زَوهنم لَقخو ةداحن نَّفْسٍ ولَقَكُم مي خالَّذ كُمباتَّقُواْ ر اسا النها أَيي
 كُملَيع كَان اللّه إِن امحاألَرو بِه اءلُوني تَسالَّذ اتَّقُواْ اللّهاء وسنا ورياالً كَثا رِجمهنم

  )٢(}رقيبا

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر )  * ( يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا  {
  ) ٣(}لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَازَ فَوزًا عظيما 

  :أما بعد 

قدمفإن عظمة اإلنسان تقاس مبا ي ال مبا يم له ؛ ألن الكثري يسعدهم ما يقدم هلم ، قد
فيه كان كمن خيرج على  فيعتربون ذلك من فضائلهم ، والصحيح أن من اعتمد على ما ليس

                                                             
   )١٠٢(آل عمران  )      ( ١

      )  ١(سورة النساء (  ٢ )     
  )١٠( ، )٩(  سورة      (  ٣ ) 



-٣- 
الناس بثوب غريه ، ولو نازعه صاحب الثوب لتقلب يف الورى عرياناً ، وإن ظن أنه كاس فال 

  . ينفعه ظنه وعوره باد لكل ذي عينني

  ):١(ائل يقول الق

  النسبِ عنِ محموده يغنِيك            أدباً واكتسب شئت من ابن كن

  أدب وال له انـــلس بال           نسبته  يبــاحلس يغين فليس

   أيب كان يقولُ من الفَتى ليس           ذا أنا ها يقول من ىتــالف إن

عة والراحة الدمهاء ، ويظنون أم عن الد ألجل ذلك يكابد ويكدح العظماء ، وتركن إىل
وال ماء تواكالً ال توكالً ، فانظر ، الكد والتعب يف غناء ، بل يؤملون أن ينبت زرعهم بال ري 

  !.   ابتالء إىل ما حنن فيه من بالء

منذر ، فترى معاول اهلدم  مشفقٍ كلِّ ، وقتلَ وطائفة أخرى ال هم هلا إال ردم كلِّ مزهرٍ
حسداً أو بغضاً له من أن يعلو أو يظهر ، وهؤالء  ؛ أو تطمر يهم تريد أن دم احلقيف أيد

  .الفالحو الصالح أعداء النجاح  ، وهذا حاهلم دائماً ال خيفى على كل ذي لب أو من يبتغي

فكان البالء والعناء من نصيب أهل الوفاء والصفاء ، غري أنه أيضاً بام املشرع دائماً 
يكابدون حسرم ، وحيترقون بنار غام على الرغام عنان السماء ، ويبقى أهل الرلبلوغهم 

    . حسدهم على الدوام 

  

 الْأَنبِياَء بلَاًء الناسِ أَشد من إِنَّ": قوله  –صلى اهللا عليه وسلم  –ثبت عن رسول اهللا  دفق
، ثُم ينالَّذ مهلُوني  ،ثُم ينالَّذ مهلُوني  ،ثُم ينالَّذ مهلُون٢("ي(  

                                                             
  . -رضي اهللا عنه  – علي بن أيب طالب:يقال أن القائل هو   ) ١(       

  ). ١٥٠(يف الصحيحة برقم –رمحه اهللا  –، وصححه األلباين ) ٦/٣٦٩( صحيح أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  )٢(      



-٤- 
هم خري البشر بعد األنبياء والرسول ،  -يهم أمجعنيرضوان اهللا عل- الشك أن الصحابة و

رضي اهللا  –مث بقية العشرة  ،  وعلي، وعثمان ، وعمر ، أبو بكر  اخللفاُء وأفضلهم األربعةُ
مث باقي الصحابة الكرام ، الذين محلوا أمانة نشر هذا الدين القومي ، فكانوا خري مبلغني  –عنهم 

فهم خري الناس للناس وأفضل تابع خلري ،   وكانوا خري قدوة وخري مثال يحتذى ومرشدين ،
متبوع وهم الذين  فتحوا البالد بالسنان والقلوب باإلميان ، ومل يعرف التاريخ البشري منذ 

األنبياء أفضل منهم وال أشجع ، ومن داخله  ته تارخياً أعظم من تارخيهم وال رجاالً دونَبداي
يف هذا فلينظر يف سريهم على ضوء األحاديث الصحيحة واآلثار الثابتة يرى أمراً هائالً من  شك

  .حال القوم وعظيم ما آتاهم اهللا من اإلميان واحلكمة والشجاعة والقوة 

من عبادة العباد إىل  -  من شاء اهللا -قد اصطفاهم اهللا لصحبة نبيه ونشر دينه فأخرجوا 
عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إىل سعتها ومن جور أهل الطغيان إىل عدل اإلسالم ، وعلى 

أيديهم سقطت عروش الكفر وحتطمت شعائر اإلحلاد وذلت رقاب اجلبابرة والطغاة ودانت هلم   
  . املمالك 

نةَ عادأَنَّ ، قَت دبع اللَّه نب ودعسم – رضي اهللا عقُولُ كَانَ ، - نهي  " :نا كَانَ منتسم 
نتسفَلْي نبِم قَد ،اتم كأُولَئ ابحأَص دمحم -لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوا -صلَ كَانأَفْض ،ةاُألم 

صلَّى اللَّه علَيه -  نبِيه لصحبة اللَّه اختارهم قَوما تكَلُّفًا، وأَقَلَّها علْما، وأَعمقَها قُلُوبا، أَبرها
لَّمسو - ةإِقَامو ،ينِهرِفُوا دفَاع ملَه ،ملَهفَض موهبِعاتي وف ،مكُوا أَثَرِهسمتا وبِم متطَعتاس نم 

،هِمالقأَخ ،ينِهِمدو مهوا فَإِنلَى كَانى عديمِ الْهقتس١(" الْم(  

املرارة ،  –رضي اهللا عنهم  -هم شديداً ففي بداية الدعوة القوا من هنا كان ابتالؤ
وتركوا ألجل هذا الدين ديارهم وأمواهلم وهاجروا إىل اهللا ورسوله ، وملا استقرت م دار 

 –صلى اهللا عليه وسلم  –بض رسول اهللا اهلجرة يف يثرب القوا احلروب والكر والفر ، وملا قُ

                                                             
، وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم )  ٣٦٣(أخرج هذا األثر اخلطيب البغدادي يف تلخيص املتشابه ص  ) ١ (       

  .هذا األثر يف املشكاة   –رمحه اهللا  –، وضعف األلباين)٤٣٢(، واآلجري يف الشريعة عن احلسن ص ) ١٨٥(وفضله ص 



-٥- 
دوا ما عليهم ا أارتدت العرب والقوا من جراء االرتداد ما القوا  ، واليوم وهم يف قبورهم بعدم

م الشانئون ، ويكيد هلم املنافقون ؟ بكل إخالص وتفان منقطع النظري ، يتربص.!  

فلله درهم من قوم طوم األرض ، ومل تستطع أن تطوي سجالت أعماهلم اليت ما تزال  
  !.وجدت مثل هؤالء قط ؟ –بربك  - مشرعة ، فهل    -رغم هذا الزمن املديد -

  ):١(ريقول ابن معصوم الشاع

  مناقب ال تفىن وإن فين الدهر     ****   مـوعترته الغر اهلداة ومن هل

  والبحر  البسيطةُ ألدناها تضيق   ****   مفاخراً األنام دون أحرزوا فقد

  رـأنديةٌ  زه)٢(إذا مجع األقيالَ    ****   مــأولئك آبائي فجئين مبثله

  ) :٣(ويقول الفرزدق 

              همثْلي، فَجِئْنِي بِمآبائ أُولئك  ****    عاملَجام رِيرنا يا جتعمإِذا ج  

  ):٤(     لنابغة اجلعدي قال او

                                                             
 ١٠٥٢( .علي خان بن مريزا أمحد، الشهري بابن معصومعلي بن أمحد بن حممد معصوم احلسين احلسيين، املعروف ب ) ١(  
عامل باألدب والشعر والتراجم شريازي األصل، ولد مبكة، وأقام مدة باهلند، وتويف  )م ١٧٠٧ - ١٦٤٢=  ـه ١١١٩ -

  .٤انظر األعالم للزر كلي ج.بشرياز، ويف شعره رقة
 .مسي امللك قَيالً َألنه إِذا قال قوالً نفَذ قولُه :واوقال، واحدهم قَيل ، ملوك باليمن دون امللك اَألعظم  : اَألقْيال)  ٢(   

  . لسان العرب البن منظور
  .شاعر من النبالء، من أهل البصرة، عظيم األثر يف اللغة.مهام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي، أبو فراس)  ٣(  

ومهاجاته هلما أشهر من أن  مع جرير واألخطل، وهو صاحب األخبار ،)م ٧٢٨ –= .... هـ  ١١٠ –(...  
كان شريفاً يف قومه، .الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، ولوال شعره لذهب نصف أخبار الناس لوال شعر: يقالكان .تذكر

  .٨ج األعالم للزركلي.وقد قارب املئةوتويف يف بادية البصرة،.هه وغلظهلقب بالفرزدق جلهامة وج.عزيز اجلانب
 اجلعدي ربيعة بن عدس بن اهللا عبد بن  قيس) م ٦٧٠ حنو - ٠٠٠=  ـه ٥٠ حنو - ٠٠٠( اجلعدي النابغة ) ٤( 

  .٢٠٧ ٥ج األعالم للزركليو، ١٧٧ص ٣سري أعالم النبالء ج.املعمرين من: صحايب مفلق، شاعر: ليلى أبو العامري،



-٦- 
             لكت ال املَكارِم انن قَعبنِ م١(أبواال بعد فعادا مباء شيبا     ****     لَب(  

اهللا بن  وعبد،  خباب بن األرتوالًء  آل ياسر ، بالل بن رباح ، تباومن أكثر الصحابة 
، ومصعب بن عمري،  اهللا ، وعثمان وطلحة بن عبيد ، وابن فهرية ذر الغفاري ومسعود، وأب

 ن ، وم -رضي اهللا عنهم - ، وسعد بن عبادة وعياش بن أيب ربيعة ، وسعيد بن زيد
وأم عبيس   ، ، وأمساء بنت أيب بكر - تعاىل عنهارضي اهللا  - الصحابيات أم سلمة أم املؤمنني 

 -، وما أصاب زينب بنت رسول اهللا  -رضي اهللا عنهن مجيعاً - وزنرية وجارية بين مؤمل 
  . -رضي اهللا عن اجلميع -، وما أصاب أم عمار بنت خياط  - صلى اهللا عليه وسلم

ات من ال يزال يف بالء والقائمة طويلة قد ال تنتهي غري أن هناك من الصحابة والصحابي
 – ، وعمر بن اخلطاب) خليفة رسول اهللا (  -رضي اهللا عنه  –وابتالء منهم أبو بكر الصديق 

بنت أيب بكر ،  -أم املؤمنني  –، ومن الصحابيات عائشة   ) أمري املؤمنني ( – اهللا عنهرضي 
  ).رضي اهللا عنهما وعن أبويهما ( بنت عمر   -أم املؤمنني  –وحفصة 

هؤالء أراد اهللا أن يرفع قدرهم ، ويعلي شأم دنيا وأخرى ، ويبتليهم ويبتلي م ؛ 
أم عبد ليكونوا منارات هداية للصادقني ، وظلمات غواية للمارقني ، وتصدرت أمنا أم املؤمنني 

، ونالت فحازت قصب السبق ؛ هذا الركب  -صلى اهللا عليه وسلم  –اهللا حب رسول اهللا 
زوج سيد امليامني الزهر ، اليت جاءت  وهي سليلة الطهر ،،  وكيف ال ، ) ٢(كاحلبقِالفضل 

م لصيقة  على طول  هم فضائحتبقي براءا يف سورة النور تتلى فينقسم للمنافقني الظهر ، و
        . ر وهلم الكمد والقهراألمنا العز والفخ يبقىوالدهر ، 

   فَضلُ: "يف فضلها   - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى -  النبِي قَالَويكفي ألمنا من الفخر ما 

                                                             
  .خلطا: وشيبا الضخم، القدح: والقعب)  ١( 
  .لسان العرب البن منظور.  الريح مربع السوق منه سهلي ومنه جبلي وليس مبرعىاحلَبق نبات طيب  ) ٢( 



-٧- 
صلى اهللا عليه  –، وما قاله هلا   )١"(الطَّعامِ سائرِ علَى الثَّرِيد كَفَضلِ النساِء علَى عائشةَ

عائشة بذلك يعين   )٢(."الْجنة في زوجتي أُرِيتك إِني الْموت علَي لَيهونُ إِنه" : - وسلم 

   .)رضي اهللا عنها (

بركة أمنا أم املؤمنني   ومن خالل هذا البحثسنبني  -تعاىل إن شاء اهللا -وحنن  
من ابتالء يف حياا ، وبعد  -رضوان اهللا عليها –القته فضائلها ومكانتها ، كما سنوضح ما و

  . مماا وحىت ساعة حتبري هذا البحث وتسويد صفحاته

بركتها ، وليس هذا آخر بركات آل أيب بكر وفضلهم من  –العرش  ورب -وهذا  
، وكما م الكرام دي تتق الذين  وفضائلهم ، فهم القوم ال يشقى م جليسهم ، وهم الكرام

  :القائل قال 

  )٣(املكارم الكرام قدر على وتأيت***  العزائم تأيت العزم أهل قدر على            

                                                             
:  قال) ١٣٨٢١(٣/٢٦٤ ويف.  زائدة حدثنا ، عمرو بن معاوِية حدثنا:  قال) ١٢٦٢٥(٣/١٥٦ أمحد خرجه) ١   ( 

.  خالد حدثنا ، عون بن عمرو حدثنا:  قال ٢٠٦٩" الدارِمي"و.  جعفَر بن إِسماعيل حدثنا ، داود بن سلَيمان حدثنا
) ٥٤١٩(٧/٩٧ ويف.  جعفَر بن محمد حدثين:  قال ، اِهللا عبد بن العزِيز عبد حدثنا:  قال) ٣٧٧٠(٥/٣٦" البخارِي"و

.  خالد حدثنا ، مسدد حدثنا:  قال) ٥٤٢٨(٧/١٠٠ ويف.  اِهللا عبد بن خالد حدثنا ، عون بن عمرو حدثنا:  قال
) ٦٣٨١( ويف.  بِالَل ابن يعنِي ، سلَيمان حدثنا ، قَعنب بن مسلَمة بن اِهللا عبد حدثنا:  قال) ٦٣٨٠(٧/١٣٨" مسلم"و

 حدثنا ، قُتيبة وحدثنا) ح( جعفَر ابن يعنون ، إِسماعيل حدثنا:  قالوا ، حجر وابن ، وقُتيبة ، يحىي بن حيىي حدثنا:  قال
 أنبأنا ، وهب بن اِهللا عبد حدثنا ، يحىي بن حرملَة حدثنا:  قال ٣٢٨١" ماجة ابن"و.  محمد ابن يعنِي ، العزِيز عبد

.  جعفَر بن إِسماعيل حدثنا ، حجر بن علي حدثنا:  قال ١٧٥) الشمائل( ويف ، ٣٨٨٧" والترمذي.  خالد بن مسلم
  .زائدة حدثنا:  قال ، اجلُعفي حسين حدثنا:  قال ، إبراهيم بن إِسحاق أخربنا:  قال ٦٦٥٨" الكربى" يف ،" النسائي"و
 ٢٣، والكبري ج ]٣١٦١[ برقم ٣األوسط ج  يف الطرباينو،  ] ٢٦[أبو حنيفة يف مسنده برقم  احلديث أخرجه ) ٢(  

إنه ليهون على أين رأيت : "بلفظ ) ٦/١٣٨(، وأمحد يف مسنده  ]٣٢٤٠[ برقم اجلامع الكبري، والسيوطي يف  ]٩٨[برقم 
أن احلديث حسن و أنا أرى : ")٨٦٧(برقم  ٦جيف الصحيحة  -رمحه اهللا  –، وقال األلباين " بياض كف عائشة يف اجلنة

  . "حنيفة و أمحد ، و اهللا أعلم إسنادي أيبمبجموع 
 ـه ٣٥٤ -  ٣٠٣( أمحد بن احلسني بن احلسن بن عبد الصمد اجلعفي الكويف الكندي املتنيب الطيب أليبالبيت  ) ٣ ( 
  .١١٥ص  ١األعالم للزركلي ج: بتصرف من  )م ٩٦٥ - ٩١٥= 



-٨- 
فَإِنْ أَصاب ، أَمطرِ الْمعروف مطَرا  «: قال  - رضي اهللا عنه  -عن عبد اهللا بن جعفرو

 لَه تكُن اللِّئَام ابإِنْ أَصلًا، وأَه وا لَهكَان امرلًاالْك١(»  أَه(.    

  .فَذَاك ما أَردت، وإِال رجع إِلَيك فَكُنت أَهلَه هإِنْ صادف موضع :واملراد

كلَّ املفاخر ، فقد ولدت يف كنف هذا  –رضي اهللا عنها  –لقد حازت أمنا أم املؤمنني 
الدين وحتت لوائه بني أبوين موحدين ؛ فدرجت منذ نعومة أظفارها وهي تسمع ال إله إال اهللا 

ز أركنها ، وتستقر يف وجدا حممد رسول اهللاا ، وتسأعماقها ؛ فنمت وترعرعت  وس
، فأبصرت الدنيا بعيون  موحدة ال يشوا شرك ، وال يعكر صفو عقيدا دنس اجلاهلية

، فكانت من خرية النساء الاليت حزن يف الفضل التمام ، د العالم وعي، وأيقنت بوعد واإلسالم 
صلى اهللا  – يف العلم الزمام ، فانقادت لرا وصدقت برسوله –رضي اهللا عنها  –وأعطيت 

  .  ألحالم فانقاد لعلمها جليل أهل العلم ذوي األلباب و النهى وا ؛ –عليه وسلم 

يا :  بل حبب وتقدير لسيد األنام قائلةًهذه أمنا تفاخر وتفتخر بفضلها دومنا علو أو زهو 
نكَلْ مؤي ا لَمرجش تدجوا، وهنلَ مأُك ةٌ قَدرجش يهفا ويادو لْتزن لَو تأَيأَر ،ولَ اللَّهسا، ره

 عترت تا كُنهي أَي؟ قَالَ ف كريعب : ولَ اللَّهسنِي أَنَّ رعا، تهنم عتري ي لَمي الَّذصلى اهللا عليه  –ف
  ).٢("لَم يتزوج بِكْرا غَيرها  - وسلم 

كان رداً عملياً فعرف هلا قدرها وبادهلا حباً حبب ،  ؟ –بأيب هو وأمي  –فكيف كان رده  
 -صلى اهللا عليه وسلم  –قَالَ رسولُ اللَّه :  -رضي اهللا عنها  –ائشةُ قَالَت ع بود حىت وفضالً

  . ٣)("كُنت لَك كَأَبِي زرعٍ لأُم زرعٍ : 

                                                             
مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القامسي مد حمل موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدينبتصرف من   ) ١ (
  م ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥عام  دار الكتب العلميةطبعة  ٣٢٣ص )هـ١٣٣٢: املتوىف (
  باب نكاح االبكار: يف النكاح ١٠٤/  ٩أخرجه البخاري )  ٢(   
إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن ال  جلس":بدأ بقوهلا . يف عشرة األزواج  -متفق عليه  -حديث طويل ) ٣(   

  ".يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا



-٩- 
كنت لك كأيب زرع ألم « :، قال  يف اجلامع   -رمحه اهللا  – السيوطيذكرها ويف رواية  

   )١(». .زرع إال أن أبا زرع طلق و أنا ال أطلق 

، فقال كنت لك  -رضي اهللا عنها  –فقد ختري أفضل زوج يف األزواج الذين قصتهم له  
 –ذلك يف املودة وحسن العشرة كأفضل زوج غري أين أزيد على ذلك أين ال أطلق ، فهل يصنع

 –مندوبة حلفظ شرع اهللا يف جوانب من حياته لبيبة إال مع حمبوبة مرغوبة   - بأيب هو وأمي 
  !.؟مطلوبة   –صلى اهللا عليه وسلم 

) عائشة : (عن أحب الناس إليه ؟ قال   -رضي اهللا عنه  – وهلذا ملا سأله عمرو بن العاص     
  .)٢() ) أبوها : ( ( فمن الرجال ؟ قال : ( ( قال 

وحي على قلب م  ، بل ويرتل باليقرأها السال –عليه السالم  - وهذا روح القدس جربيل
رضي اهللا عنهن  -وهو يف حلافها دوناً عن غريها من صوحيباا  –صلى اهللا عليه وسلم  –النيب 

وحي ما نزل علي ال -واهللا -يا أم سلمة، ال تؤذيين يف عائشة، فإنه : ، فيقول  -عاً يمج
  .)٣(وأنا يف حلاف امرأة منكن غريها

بل بلغ التوافق والتفاهم بينهما مع احلب والود مبلغاً عجيباً ينم عن امتزاج نادر ، وإدراك 
، عني راضيةً إِني لَأَعلَم إِذَا كُنت:  -صلى اهللا عليه وسلم  –، وذلك عندما يقول هلا غري عابر 

 ى، قَالَتبغَض لَيع تإِذَا كُنو : فَقُلْت :أَي نم؟، قَالَ وكذَل رِفعت ي : ننع تا إِذَا كُنأَم

                                                             
  يف صحيح اجلامع -رمحه اهللا  –، وصححه األلباين ) )٥٨٩(رقم حديث  مجع اجلوامع أو اجلامع الكبري للسيوطي)  ١(  

  ) ١٤١(برقم 
بعثه على جيش ذات  - صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب  - رضي اهللا عنه -حديث عمرو بن العاص من  متفق عليه)  ٢(  

مث عمر : قال ؟مث من: أبوها، قلت: قال؟ من الرجال : عائشة فقلت: قال؟أي الناس أحب إليك : السالسل فأتيته فقلت
  بن اخلطاب فعد رجاال

  . ٣٦٨٩، ٣٦٨٨رقم  ٣ ، النسائي ج٣/٢٤٢، صحيح الترمذي )٧/١٠٧الفتح (رواه البخاري )  ٣(
  



-١٠- 
 ى، قُلْتبغَض تإِذَا كُنو ، دمحم برلَا و نيقُولت كةً، فَإِنياضر : قَالَت ، يماهرإِب برلَا و :

 قُلْت :كمإِلَّا اس رجا أَهم ،ولَ اللَّهسا ري اللَّهلْ و١("  أَج(.  

إال أكرب  –رضي اهللا عنها  –وما حتري املهدين لرسول رب العاملني داياهم يوم عائشة 
أم املؤمنني ، ورد أصيل على دعاة الكيد والتضليل ، فقد  بني دليل ، وأعظم إكليل على ج

كانوا يهدونه يف يوم يعلمون أنه يوم جليل ؛ فتعظم بذلك هداياهم لعظم الزمان واملكان  الذي 
 الوقت يف املفضول العمل : "وغريه  –رمحه اهللا  –احلنبليابن رجب ، يقول أهديت فيه 

  ".  وأجره ثوابه ملضاعفة عليه ويزيد غريه، يف الفاضل بالعمل يلتحق الفاضل

  !.فتأمل ،فما بالك والعمل فاضل يف زمن فاضل ومكان فاضل 

يف يومها وبني سحرها وحنرها ، وهنا العجب فقد  –صلى اهللا عليه وسلم  –مث ميوت 
متحرياً ليومها ؛ )) أين أنا غداً: ((كان يدور على بيوت نسائه يف مرضه الذي مات فيه سائالً 

تنازلن عن أيامهن حرصه على أن ميرض يف بيتها   –رضي اهللا عنهن  –رأت نساؤه  افلم
 –أن ميوت له  –تعاىل  –اهللا  ررض يف بيتها ، ومع ذلك قدمف - رضي اهللا عنها  –لعائشة 

، ودفن لط يف السواك ريقه ريقها ا، وبني سحرها وحنرها ، وقد خ يف يومها -بأيب هو وأمي 
  .يف حجرا 

  .عليها أحد مبالم ؟ يشاغبكالم ، أو  كبعد ذاأيبقى 

   ...!.أماه 

  .لك اهللا 

  ....!.أماه

                                                             
 رقم ، ٤/١٨٩٠( ومسلم ،) ٤٩٣٠ رقم ، ٥/٢٠٠٤( والبخارى ،) ٢٤٣٦٣ رقم ، ٦/٦١( أمحد أخرجه ) ١(

٢٤٣٩. (  



-١١- 
  .غداً خيرج للبغاة كماة 

  ....!.أماه

  .ليل الظلم دنا فجره ، وأشرقت مشس ضياه 

  .بلت عن نصرتك أيدينا إال من قرطاس ودواة ساحمينا كُ

  .... غضباً ، وخطت يداه أبنك يا أماه بكت عينه ، جتهمت أساريره

  ...حروفاً تغزل تاج عبري فاح يف الكون شذاه 

  .!أضناه الذي مع الغلِّ تقصريه يتغفرو؟ ما قدم  فهل تقبلي منه

  .نصر بن حممد الصنقري/ وكتبه 

  مصـــر –مرسى مطروح 

                                      

  

  

  

  



-١٢- 

  الفصل األول

  املبحث األول      

   ا الواعظ  أبي عمران موسى بن حممد بن عبدقصيدة               
   )١( –رمحه ا  –األندلسي                             

  املؤمنني يف ذكر مناقب أم                                     
                   

  
 انُـما ش     و   نيـاملؤمن أُم اين ***اينــشلَّ الشهلا وض باملُح يده 

 ومترجِماً عن قَولها بِلساين***اـن فَضلهـاً عــمبين ولُ ـإِني أَقُ

 أتي ال تضغبـقَ يا م رب  دمحكاين ***ميت واملَكانُ ميب تيفالب 

 بِصفات بِر تحتهن معاين ***دــمحم نِساِء إِني خصصت على

  عناين    والعنانُ   سبقي فالسبق *** اـــكُلِّه ائلِ ـالفَض    إيل قْتهن ـَوسب

                           
 

 فالْيوم يومي والزمانُ زماين ***يبــني ترائـات بـمرِض النبِي وم

 اُهللا زوجين به وحباين ***اِهللا لَم أَر غَيرهزوجي رسولُ 

 جـربيلُ  األمــني يت   وأَتـاهــوربص *** ـنيح آين فَأًحبين املختـارر  
                                                             

هكذا ورد امسه يف مجيع النسخ :يقول الدكتور فهد . هو أبو عمران موسى بن حممد بن عبداهللا الواعظ األندلسي)  ١( 
 .م، والتاريخ سواء كانت عند املشارقة أو املغاربةاملخطوطة، ومل أجد له ترمجة أو ذكراً فيما رجعت إليه من كتب التراج

  فهد بن عبد الرمحن الرومي.د. أحتقيق  )قصيدة الواعظ األندلسي يف مناقب أم املؤمنني(وانظر كتاب 



-١٣- 
 وضجيعه يف منزيل قَمران ***رهـدي سـذْراُء عنـره العـأنا بِكْ

 وبراَءتي يف محكمِ القُرآن ***يتـجـحب م ـاُهللا العظي م ـوتكل

 وعلى لسان نبِيه براين ***يتــم حرمـفَّرين وعظَّخواُهللا 

  رماين   بعـد الـرباءة بالقبيح  *** يف القـــرآن قـد لعـن الـذي  واُهللا

مـواُهللا وب ـخ نقُّ نيــــصـأراد ت***بــإفْكاً وس نفسه شاين  يف   ح  

              

 
حنـإين لَمرِيئَ ةُ اإلزارِ ـصصاين ***ةٌــــبسنِ طَهاريت إحودليلُ ح 

ين ــواُهللا أحصن سمِ رــخباتهل*** هتانوالب وأذلَّ أهلَ اإلفْك 

 نداهللا ع حيو تعمحم وسـمشاين ***دغه يورئيلَ ونرمن جِب 

حتت وكُنت حى إليهي أَوـثاين ***ابِهوخب بهبِثَو ىن عليفَح 

 ومحمد يف حجره رباين؟ ***يتـمن ذا يفاخرين وينكر صحب

  

                                               

مصطَحباينِ   وهما على اإلسالمِ***دــدين حمم  ويــذت عن أبـوأخ
 فالنصلُ نصلي والسنان سناين ***دــمحم د ـبعام الدين ـوأيب أق

 حسيب ذا مفْخراً وكَفاين ***الفةُ يف أيبـري واخلـوالفَخر فخ

 وحبيبه يف السر واإلعالن ***أمحد صاحبِ الصديقِ وأنا ابنةُ 

 وخروجه معه من األوطان ***هــالـه وفعــر النيب مبالـنص

 بِردائه أكرِم بِه من ثان ***الكُوى الذي سد نيه يف الغارِِثا

  

             



-١٤- 
 زهداُ وأذعانَ أيما إذعان ***اـلل بالعبـوجفا الغىن حىت تخ

  بالرضوان وأتته بشرى اِهللا***ماــةُ السـللت معه مالئكـوخت

 يف قتلِ أهلِ البغيِ والعدوان ***مٍـالئ ةً ـوهو الذي مل خيش لَوم

 وأذل أهلَ الكُفر والطُّغيان ***وا الزكاة بكُفْرهمـقتلَ اُألىل منع

 هو شيخهم يف الفضلِ واإلحسان ***دىـــلله ةَ ـوالقَراب سبق الصحابةَ 

ــلِ فضيـقُوا لنيـواِهللا ما استبلة*** رهان ثلَ استباقِ اخليل يومم 

  كان ـم  لُّ ــا أجـمنه فمكانه ***اـــهـعليائ إيل أيب ارـــإال وط

          
 

حمدخانَ آلَ م عبدويلٌ ل*** األزواجِ واألختان داوةبع 

 ويكون من أحبابه احلسنان ***هـاعةَ صحبـطُُوىب ملن واىل مج

ـَرابة أُلْفـبني الصحابة والق  ال تستحيلُ برتغَة الشيطان ***ةٌـ

كاَألصابعِ يف اليدينِ تواص م؟ ***الًـهنانبغري ب هل يستوي كَف 

 وقُلوبهم ملئَت من األضغان ***حصرت صدور الكافرين بوالدي

  ان ـاثن   فيه المِ ـاإلس ة ـملَّ من ***لفــا مل خيتـــحب البتولِ وبعله

         

 
 فهم لبيت الدينِ كاألركان ***اـنـة شرعـأئم ة ـرم بأربعـأك

م سدىٍ يف لُحمةمود سجتن*** نيانالب فبناؤها من أثبت 

 دبني و اُهللا ألف مــقلو*** نافق طعانليغيظَ كُلَّ م 

 وخلت قُلُوم من الشنآن ***مــت أخالقُهـم صفـرمحاء بينه

 وسبام سبب إيل احلرمان ***ةٌــة كُلفــاألحبم بني ـفدخوهل



-١٥- 
 واستبدلوا من خوفهم بأمان ***ني على أيبـه املسلمـع اإللــمج

  ذالن ـخ   له على ق ـمن ذا يطي***دهـــــعب رة ــوإذا أراد اُهللا نص

             
 

 إن كانَ صان حمبيت ورعاين ***ينـتنب من سبـين فليجـمن حب

 فكالمها يف البغض مستويان ***يــظَّ مببغضــحميب قد ألوإذا 

 ونساُء أمحد أطيب النسوان ***يبــقت لطــيبةُ خلــإين لط

 حيب فسوف يبوُء باخلسران ***ن أىبــني فمـــإين ألم املؤمن

 وإيل الصراط املستقيمِ هداين ***هــبِ نبيـــين لقلـــاُهللا حبب

 ويهني ريب من أراد هواين ***يتــمن أراد كرام رمــواُهللا يك

 راً لما أوالين كوحمدته ش***هـلـادة فضـألُه زيــواهللا أس

 يرجو بذلك رمحةَ الرمحان  ***دـمحم ت ـيا من يلوذُ بأهل بي

حاملؤمنني وال ت ـصل أمهاتلت اإلميان ***دسلب حا فتعن 

 أي والذي ذلت له الثقالن ***ةٌـــالِ كرميــادقة املقـإين لص

 حمفوفة بالروح والرحيان ***خذها إليك فإمنا هي روضةٌ

  البستان   هراأز  م ـم تشــفبه***هــه على النيب وآلــلَّى اإللـــص

             

 

  

  



-١٦- 

  املبحث الثاني

  .؟ ]ها ااهللا عنها وأرضرضي [من هي  

ن عائشةَ زوجِ ما كَلَّمت امرأَةً أَعقَلَ م[:قَالَ)١(عنِ الْحسنِ  األعرايب عوف عن
بِيالن- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه٢(]-ص(.  

  رضي اهللا عنها  –يف ترمجتها  –رمحه اهللا  –قال اإلمام الذهيب-:  تةُ بِنشائع
 ننِيماملُؤ ةُ أُميميكْرٍ التقِ أَبِي بيدلِ اِهللا الصوسر فَةيلرِ، خقِ اَألكْبيدامِ الصاِإلم تبِن - لَّى اللَّهص

لَّمسو هلَيع - رِ بنِ عامانَ بنِ عثْمافَةَ عاِهللا بنِ أَبِي قُح دبكْرٍ عبنِ أَبِي ب دعبِ بنِ سرِو بنِ كَعم
 ،ننِيماملُؤ ةُ، أُموِيبةُ، النةُ، املَكِّييميةُ، التيشالقُر يبِ بنِ لُؤةَ بنِ كَعرمِ بنِ ميت بِيةُ النوجلَّى  -زص

لَّمسو هلَيع لَى  -اللَّهع ةاِء اُألمنِس اِإلطْالَقِأَفْقَه.  

  .هي أُم رومانَ بِنت عامرِ بنِ عويمرِ بنِ عبد شمسٍ بنِ عتابِ بنِ أُذَينةَ الكنانِيةُ: وأُمها

جيدخ قَةيدالص فَاةو دعب رِهاجهلَ ماِهللا قَب بِيا نهجوزتا، واهوةَ أَبشائبِع راجه ،دليوخ تةَ بِن
  .بِعامينِ: وذَلك قَبلَ اهلجرة بِبِضعةَ عشر شهراً، وقيلَ

 فَهرصننِ، ميتةَ اثْننالٍ سوي شا فلَ بِهخدو -  الَمالسالَةُ والص هلَيع- ةوغَز نةُ  مناب يهرٍ، ودب
  .علْماً كَثيراً، طَيباً، مباركاً فيه: فَروت عنه.تسعٍ

نعا: وهأَبِي.  
نعةَ : وامدجو ،يلَمرو اَألسمةَ بنِ عزمحو ،دعسةَ، ومفَاطو ،رمبٍ) ٣(عهو تبِن.  

   
                                                             

   ).رضي اهللا عنهما ( بن أيب طالب  احلسن بن علي) ١(
 يف احلجة، وانظر ) ٤٠١(ص ٢ج ألصبهاين، ل احلجة يف بيان احملجة، و)٥٢٢١(ح  لخطيب البغداديلتاريخ بغداد  )٢( 

  .٤٠١ص  ٢ج  السنة أهل عقيدة وشرح احملجة بيان
  .ا سابقة وهجرةهلباجليم املعجمة، والدال املهملة، وهي أخت عكاشة بن حمصن األسدي المه، صحابيه  ) ٣(  



-١٧- 
  .يبلغ ألفني ومائتني وعشرة أحاديث ):مسند عائشة(:   - رمحه اهللا  – وقال أيضاً

  .مائة وأربعة وسبعني حديثا: اتفق هلا البخاري ومسلم على

  .وانفرد البخاري بأربعة ومخسني

  .وانفرد مسلم بتسعة وستني

مل أعقل أبوي : وعائشة ممن ولد يف اإلسالم، وهي أصغر من فاطمة بثماين سنني، وكانت تقول
  .إال ومها يدينان الدين

  .يستعطي وذكرت أا حلقت مبكة سائس الفيل شيخا أعمى

صلى اهللا عليه  - احلمرياء، ومل يتزوج النيب : وكانت امرأة بيضاء مجيلة، ومن مث  يقال هلا
بل  - صلى اهللا عليه وسلم- بكرا غريها، وال أحب امرأة حبها، وال أعلم يف أمة حممد  - وسلم

  .وال يف النساء مطلقا امرأة أعلم منها

هذا مردود، وقد جعل اهللا لكل شيء قدرا، بل وذهب بعض العلماء إىل أا أفضل من أبيها، و
يف الدنيا واآلخرة، فهل فوق ذلك مفخر، وإن  -صلى اهللا عليه وسلم-نشهد أا زوجة نبينا 

كان للصديقة خدجية شأو ال يلحق، وأنا واقف يف أيتهما أفضل، نعم جزمت  بأفضلية خدجية 
  )١.(عليها، ألمور ليس هذا موضعها

 اولدها ومنشأ :  

بعد البعثة بأربع سنوات ، خرجت إىل الدنيا فوجدت  -رضي اهللا عنها  - ولدت عائشة 
بني أبوين كرميني مؤمنني ، بل وجدت نفسها  -نقالً عن الذهيب ذكرنا سبق وكما  –نفسها 

رضي اهللا عنها  - ، فنشأت أم املؤمنني  - صلى اهللا عليه وسلم  -ابنة خري الناس بعد رسول اهللا 
وترعرعت يف ظل هذا البستان الذي تنمو أشجاره يف ، يف أحضان هذين األبوين الكرميني  -

                                                             
ترمجة رقم ،  م١٩٨٥/ه١٤٠٥الثالثة ، :الطبعة، بريوت ،مؤسسة الرسالة.ط للذهيب  سري أعالم النبالء: بتصرف من)  ١ ( 

  .١٤٠ -١٣٥ فحةمن ص ٢ج / ١٩



-١٨- 
كالدوحة الباسقة اليت - رضي اهللا عنه  –تربة اإلميان وتشرب من ماء الوحي ، فكان أبوها 

   .يستظل بظلها كالشجرة املباركة ذات القطوف الدانية اليت تؤتى أكلها كل حني بإذن را 

 كنيتها:  

تكىن بأم عبد اهللا ولد أختها أمساء زوجة الزبري بن العوام ،  –رضي اهللا عنها  –انت ك
ابن الزبري بن بأن تكتين بعبد اهللا  –صلى اهللا عليه وسلم  - ذن هلا رسول اهللا أوذلك بعد أن 

   .ابن أختها  العوام 

 ةَ ، قَالَتشائع نلَيه : علَّى اهللا عص بِيالن تيقَالَ أَتو ، ةرمبِت كَهنرِ فَحيبنِ الزلَّم بِابوس :
  )١(.هذَا عبد اِهللا وأَنت أُم عبد اِهللا

  صلى اهللا عليه وسلم - زواجها بالنيب – :   

قبل اهلجرة ببضعة عشر شهراً يف شهر  -صلى اهللا عليه وسلم  -تزوجها رسول اهللا  
ودخل ا يف شوال من السنة الثانية للهجرة وهي بنت تسع  شوال وهي ابنة ست سنوات ،

 تزوجنِي رسولُ اللَّه : (قالت  - رضي اهللا عنها - فعنها  مكثت معه تسع سنوات ، و سنوات ،
-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص - نِنيعِ سست تا بِنأَنى بِي ونبو نِنيس ِستوقد رآها النيب )٢() ل- 

: قالت  - رضي اهللا عنها  -يف املنام قبل زواجه ا ، ففي احلديث عنها  - صلى اهللا عليه وسلم
رأَيتك في الْمنام ثَلَاث لَيال جائين بك الْملك في : ( -صلى اهللا عليه وسلم  -  رسول اهللا- قال 

                                                             
  ).٤٧٨٤(للبصريي حديث رقم  بزوائد املسانيد العشرة املهرةإحتاف اخلرية )  ١(         
صلى اهللا -، باب تزويج النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  - يف فضائل أصحاب النيب  ١٧٥/  ٧رواه البخاري )  ٢(    

عائشة ، ويف النكاح ، باب إنكاح الرجل ولده الصغار ، وباب تزويج األب ابنته من اإلمام ، وباب  -عليه وسلم 
الدعاء للنساء الاليت يهدين العروس وللعروس ، وباب من بىن بامرأة وهي بنت تسع سنني ، وباب البناء بالنهار بغري 

يف ) ٢١٢١(ب البكر الصغرية ، وأبو داود رقم يف النكاح ، باب تزويج األ) ١٤٢٢(مركب وال نريان ، ومسلم رقم 
يف األدب ، باب ) ٤٩٣٧(و ) ٤٩٣٦(و ) ٤٩٣٥(و ) ٤٩٣٤(و ) ٤٩٣٣(النكاح ، باب يف تزويج الصغار ورقم 

  .باب إنكاح الرجل ابنته الصغرية يف النكاح ،  ٨٢/  ٦يف األرجوحة ، والنسائي 



-١٩- 
إِن يك هذَا من عند  :ها فَإِذا هي أَنت فَأَقُولفأكشف عن، هذه امرأَتك  :سرقَة من حرِير يقُول

 ).١)(اهللا ميضه

   ).٢( سرق ومجعها احلرير جيد من قطْعة أي حرير من سرقة يف: قوله 

صلى اهللا عليه  -وهي زوجته ، من النساء بكراً غريها  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومل يتزوج 
  . يف الدنيا و اآلخرة كما ثبت يف الصحيح -  وسلم

خمطوبة قبل ذلك جلبري بن مطعم بن عدي ،  -رضي اهللا عنها  –هذا وكانت عائشة 
ألب على من نقض خطبته قبل مراجعته فيما ينويه ، فلقي أبا الفىت ، فأقبل افتحرج أبو بكر 

يا ابن : ، فَقَالَت–وكانت أسرة جبري مل تعتنق اإلسالم ذاك احلني  -؟ امرأته يسأهلا ما تقولني
   .)٣(إِنْ تزوج إِلَيك؟ - دينِك الَّذى أَنت علَيه يفمدخلُه  -أَبِى قُحافَةَ، لَعلَّك مصبٍ صاحبنا 

ىدنِ عمِ بطْعلْمكْرٍ لو بقَالَ أَب : هذلَ هقُولُآقَوقَالَ ؟ت : ،هدنع نم جرفَخ ،كقُولُ ذَلا تهإِن
 اللَّه بأَذْه قَدلَّ  -وجو زا كَانَ  - عيفم  هتدع نم فِْسهلَةَ اليتنوخفَقَالَ ل ،عجفَر ،هدعى : وعاد

  ).٤( فَدعته، فَزوجها إِياه - صلى اهللا عليه وسلم -رسولَ اللَّه  يل

 وحملَنِي ابنته زوجنِي بكْرٍ أبا اهللا رحم«:  -صلى اهللا عليه وسلم  –قال رسول اهللا 
  ).٥(»بكْرٍ أَبِي مالُ نفَعنِي ما اِإلسالم يف مالٌ نفَعنِي وما ماله من بِالَالً وأَعتق اهلجرة دارِ إِلَى

  ؟ا ناضجة بالغة تصلح للزواج أم الهل كانت عائشة يف التاسعة من عمره:والسؤال 

  

                                                             
  أخرجه البخاري ومسلم )  ١(   
  .٩١٦ص  ٢ج النهاية يف غريب احلديث واألثرو،  ١٥٥ص ١٠ج لسان العرب   ) ٢(  
 .٤٧ص سرية عائشة أم املؤمنني لسيد سليمان الندويبتصرف من )  ٣(  
 ٢٥٨١٠: حديث رقم ٢١١ص /  ٦أخرجه أمحد بن حنبل يف مسنده ج )  ٤(   
، رقم  ٣/٧٦(واحلاكم ، ) ٣٩/٧١(وابن عساكر . غريب : وقال ) ٣٧١٤، رقم  ٥/٦٣٣(أخرجه الترمذى )  ٥(  

، رقم  ١/٤١٨(، وأبو يعلى ) ٨٠٦، رقم  ٣/٥١(البزار : وأخرجه أيضا . صحيح على شرط مسلم : وقال ) ٤٤٤١
  . ) ٦٥٦٣(  والسيوطي قي الفتح الكبري رقم، ) ٥٥٠



-٢٠- 
  ) .١(كانت عائشة قد شبت شباباً حساناً : قال الداودي 

أرادت أمي أن تسمنين لدخويل على رسول اهللا . وحتكي السيدة عائشة عن نفسها فتقول 
تريد حىت أطعمتين القثاء بالرطب فسمنت  فلم أُقبل عليها بشيء مما - صلى اهللا عليه وسلم  -

  ) .٢(عليه كأحسن السمن 

فهذه السيدة أم رومان تطعم ابنتها ويئها ليوم زفافها حىت مسنت السيدة عائشة 
  .وأصبحت أنثى متأل العني وتطيق الزواج 

 ومما يؤكد أن عائشة كانت تطيق الزواج أا حينما هاجرت إىل املدينة واستقر م املقام
؟ تقول ما مينعك أن تبىن بأهلك:  -وسلم صلى اهللا عليه  - فيها قال أبو بكر الصديق للنيب 

  ) .٣(السيدة عائشة فبىن يب 

يف تلك السن اليت صحبت ا رسول اهللا   - رضي اهللا عنها - ولو مل تكن السيدة عائشة
اإلنسان أفرغ باالً ، وأشد استعداداً  ا، وهي السن اليت يكون فيه -صلى اهللا عليه وسلَّم  -

  . لتلقي العلم ، ملا يأ هلا ذلك

 رضي  –، وأزواجه ال ختفى  – صلى اهللا عليه وسلم - النيب   مكانتها عند
صلى  -   هقال، ومن ذلك ما  يهن ذلك بل كان يعلمهن  إذا سألنلمل يكن خيفى ع- اهللا عنهن 

ما نزلَ علَي  - واللَّه–لَا تؤذينِي في عائشةَ فَإِنه ، يا أُم سلَمةَ : م سلمة أل -اهللا علية وسلم 
  . )٤("الْوحي وأَنا في لحاف امرأَة منكُن غَيرِها 

                                                             

  ١٠٧ص مهديمين ألالسنة النبوية يف مواجهة التحديات وانظر ،٩/٢٠٦شرح صحيح مسلم للنووي )١(
وقال  ٢٧٥٦رقم  ٢٠٢/  ٢، واحلاكم يف املستدرك  ٣٩٠٣رقم  ١٤/  ٤أبو داود كتاب الطب باب يف السمنة  ) ٢( 
  . ١٤٢٤٧رقم  ٢٥٤/  ٧صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب ، والبيهقي يف السنن الكربى : 
  . ٦٣/  ٨، والطبقات الكربى البن سعد  ٦٧١٦رقم  ٦/  ٤مستدرك احلاكم )  ٣( 
  .٢٩٣/  ٦وأمحد ) ٣٨٧٩(والترمذي  ٣٧٧/  ٥أخرجه البخاري  ) ٤(   



-٢١- 
أرسل أزواج : " قالت -رضي اهللا تعاىل عنها  - عن عائشة  األدبوروى البخاري يف 

 -فاستأذنت والنيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -فاطمة إىل النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 
فأذن هلا، فدخلت،  -كساء من صوف أو خز –مع عائشة يف مرطها  -صلى اهللا عليه وسلم 

أحتبني : َي بنيةُأ: ، قاللَيك يسأَلْنك الْعدلَ في ابنة أَبِي قُحافَةَ إِنَّ أَزواجك أَرسلْننِي إِ: فقالت
با أُح؟م  لَى: قَالَتقَالَ  !ب : ،هذي هبما أغنيت عنا : فقامت فخرجت، فحدثتهن، فقلنفَأَح

  ).١( "!واهللا ال أكلمه فيها أبدا : شيئا فارجعي إليه، قالت

  رضي اهللا عنها  –صداقها - :  

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  - سأَلْت عائشةَ زوج النبِي : عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ أَنه قَالَ
-  ولِ اللَّهسر اقدكَانَ ص كَم -  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه؟  -ص أَ:قَالَتل اقُهدكَانَ ص يتنث اجِهوز

نِصف أُوقية فَتلْك خمس  :قَالَت، لَا :قُلْت  :قَالَ ؟أَتدرِي ما النش :قَالَت، عشرةَ أُوقيةً ونشا 
  ).٢(لأَزواجِه –صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  - فَهذَا صداق رسولِ اللَّه ، مائَة درهمٍ 

سول اهللا ما مينعك أن تبين يا ر:قال أبو بكر ويف رواية عند احلاكم يف املستدرك ، 
فأعطاه أبو بكر اثنيت عشرة . الصداق :  - سلم و صلى اهللا عليه-؟ فقال رسول اهللا بأهلك

  .)٣( إلينا  -سلم صلى اهللا عليه و - أوقية ونشا فبعث ا رسول اهللا 

صلى اهللا عليه  –أفلم يكن زواج الرسول : )٤(يقول العالمة السيد سليمان الندوي 
  .تكذيباً عملياً ملا اختلقه الناس وابتدعوه يف حفالت زواجهم ؟ –وسلم 

                                                             
  .، واحلديث عند مسلم يف باب فضل عائشة)٥٥٩(حديث  ١٦٤ األدبأخرجه البخاري يف )  ١(   
ومسلم . أخربنا نعيم بن محاد: قال ) ٢٢٠٥(والدارمي . حدثنا حممد بن إدريس: قال ) ٦/٩٣(أخرجه أمحد  ) ٢(   
وابن ماجة . حدثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي:قال ) ٢١٠٥(وأبو داود . حدثنا إسحاق بن إبراهيم: قال ) ٤/١٤٤(
  .أخربنا إسحاق بن إبراهيم: قال  )٦/١١٦(حدثنا حممد ابن الصباح ، والنسائي :قال ) ١٨٨٦(
  ).٦٧١٦( ح رقم  ٥ص ٤مستدرك احلاكم ج  ) ٣( 
 .٤٧ص نني لسيد سليمان الندويسرية عائشة أم املؤمبتصرف وزيادات من )  ٤( 



-٢٢- 
وأشهد اهللا أنه صادق فيما ذهب إليه ، حىت إن بعض أهل اخلري يتنازلون عن قيم كثرية 

اج ، واقعون حتت ضغط نظمها وما جيب أن تكون عليه ، يتبنوا عندما يكونون يف حمافل الزو

فما " :إذ تقول –رضي اهللا عنها  –باحلديث التايل عن عائشة  - رمحه اهللا  –مث يستشهد 

دريت أن رسول اهللا تزوجين حىت أخذتين أمي فحبستين يف البيت عن اخلروج فوقع يف نفسي 
  ).١" ( ينأين تزوجت فما سألتها حىت كانت أمي هي اليت أخربت

  

 ويرضيهاويالعبها  يداعبها -صلى اهللا عليه وسلم  – كان  :  

 جيلس حينما وميازحهن نساءه يداعب -  وسلم عليه اهللا صلى - النيب فكان املداعبة أما 
 - اهللا رسول قلب من - عنهما اهللا رضي - الصديق بنت لعائشة كان وقد ، ن وخيلو معهن
 فكانت ، - عنها اهللا رضي - خدجية بعد نسائه من ألحد يكن مل ما -  وسلم عليه اهللا صلى

 ومرتلة ، ذكائها وفرط ، سنها لصغر عليه إدالالً أكثرهن هي وكانت ، احلبيب بنت احلبيبة
   . والدها

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  - واللَّه لَقَد رأَيت رسولَ اللَّه : قالت   -رضي اهللا عنها  – فعنها
صلَّى اللَّه علَيه  - والْحبشةُ يلْعبونَ بِحرابِهِم في مسجِد رسولِ اللَّه، يقُوم علَى بابِ حجرتي -

 لَّمسو -  بِهِمإِلَى لَع ظُرأَن كَيل هائنِي بِرِدرتسي ،أَج نم قُومي ي ثُما الَّتى أَكُونَ أَنتي حل
رِفص٢(أَن(.  

                                                             
  .٤٧، وسرية عائشة ص ٨/٥٨الطبقات الكربى البن سعد ) ١  ( 
باب : يف العيدين ٣٧٠، ٣٦٦/  ٢باب أصحاب احلراب يف املسجد، و : يف املساجد ٤٥٧/  ١أخرجه البخاري  ) ٢( 

) ٨٩٢(وحنوهم من غري ريبة، ومسلم باب نظر املرأة إىل احلبش : يف النكاح ٢٩٤/  ٩احلراب والدرق يوم العيد، و 
  )٢١(و ) ٢٠(و ) ١٩(و ) ١٨(و ) ١٧(



-٢٣- 
صلى  –فقام رسولُ اهللا : وددت أين أراهم ، قالت : أا قالت للعابني «ويف رواية ملسلم 

قال » ، وقمت على الباب أنظر بني أُذُنيه وعاتقه ، وهم يلعبون يف املسجد -اهللا عليه وسلم
  ) .١(» حبش« :وقال غريه » فُرس أو حبش«: عطاء 

صلَّى اللَّه  -كُنت أَلْعب بِالْبنات عند النبِي: " ، قَالَت  -رضي اللَّه عنها - عن عائشةَ و
 لَّمسو هلَيع-  ولُ اللَّهسي، فَكَانَ رعم نبلْعي باحوي صكَانَ لو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِذَا  -ص

  . )٢("دخلَ يتقَمعن منه فَيسربهن إِلَي فَيلْعبن معي 

االستتار والتغيب ، وقوله : االنقماع ) ينقمعن(:  -صلى اهللا عليه وسلم  –واملراد من قوله    
 :»نهبرسب ، وهو مجاعة النساء : أي » يرإيلَّ ، ومن الس هن ويدفعهن٢٨(يرد(.  

 -كنت ألعب بالبنات يوماً ، فرمبا دخل علي رسولُ اهللا «: ويف رواية أيب داود قالت 
وله يف ، » إذا دخل خرجن ، وإذا خرج دخلْنوعندي اجلواري ، ف -صلى اهللا عليه وسلم

ويف سهوتها  -أو خيرب  -قدم من غَزوة تبوك  - صلى اهللا عليه وسلم -أن رسولَ اهللا «أخرى 
ما هذا يا عائشة ؟ : ستر فهبت ريح ، فكشفت ناحية السترِ عن بنات لعائشة لُعب ، فقال 

وما هذا الذي أرى وسطُهن ؟ : اً له جناحان من رِقاع ، فقال بنايت ، ورأى بينهن فرس: قالت 
فرس له جناحان ؟ قالت : جناحان ، قال : وما هذا الذي عليه ؟ قالت : فَرس ، قال : قالت 

 :نواجِذه حىت رأيت ة ؟ فضحكنِحيالً هلا أجليمان عليه السالم خس٣(» أما مسعت أن ل. (  

                                                             
يف املساجد ، باب أصحاب احلراب يف املسجد ، ويف العيدين ، باب احلراب والدرق  ٤٥٧/  ١رواه البخاري  )  ١(    

، باب الدرق ، ويف األنبياء ،  يوم العيد ، وباب سنة العيد ألهل اإلسالم ، وباب إذا فاته العيد يصلي ركعتني ، ويف اجلهاد
باب قصة احلبش ، ويف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، باب مقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه املدينة 

يف ) ٨٩٢(، ويف النكاح ، باب حسن املعاشرة مع األهل ، وباب نظر املرأة إىل احلبش وحنوهم من غري ريبة ، ومسلم رقم 
يف العيدين ، باب اللعب  ١٩٦و  ١٩٥/  ٣، باب الرخصة يف اللعب الذي ال معصية فيه يف أيام العيد ، والنسائي العيدين 

  .بني يدي اإلمام يوم العيد ونظر النساء إىل ذلك 
  .سرنيينقمعن و : أنظر لسان العرب يف معىنو..متفق عليه  ) ٢( 

يف فضائل الصحابة ، ) ٢٤٤٠(االنبساط إىل الناس ، ومسلم رقم يف األدب ، باب  ٤٣٧/  ١٠رواه البخاري  ) ٣(   
  .يف األدب ، باب يف اللعب بالبنات ) ٤٩٣٢(و ) ٤٩٣١(باب يف فضل عائشة رضي اهللا عنها ، وأبو داود رقم 



-٢٤- 
في بعضِ أَسفَارِه وأَنا  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -خرجت مع النبِي : ت عن عائشةَ ، قَالَو

تعالَي حتى : " فَتقَدموا، ثُم قَالَ لي " تقَدموا : " جارِيةٌ لَم أَحملْ اللَّحم ولَم أَبدنْ، فَقَالَ للناسِ 
 ابِقَكأُس "فَس تجرخ ،ِسيتنو تندبو ماللَّح لْتمى إِذَا حتي، حنع كَتفَس ،هقْتبفَس هقْتاب

" تعالَي حتى أُسابِقَك : " فَتقَدموا، ثُم قَالَ " تقَدموا : " معه في بعضِ أَسفَارِه، فَقَالَ للناسِ 
  ).١("هذه بِتلْك : " نِي، فَجعلَ يضحك، وهو يقُولُ فَسابقْته، فَسبقَ

  

  دون أن حىت من نظرته  –صلى اهللا عليه وسلم  –تفهم النيب كانت
  ....يتكلم

أنَّ : إنَّ من نِعم اهللا علي «: كانت تقول   -رضي اهللا عنها  – أنَّ عائشةَعن ذكوان ف
يومي ، وبني سحري وحنْري ، وأنَّ اهللا يف توفِّي يف بييت و -صلى اهللا عليه وسلم -رسولَ اهللا 

 -مجع بني ريقي وريقه عند موته ، دخل علي عبد الرمحن وبيده سواك وأنا مسندة رسولَ اهللا 
آخذُه لك ؟ : نظر إليه ، وعرفْت أنه يحب السواك ، فقلت ، فرأيته ي -صلى اهللا عليه وسلم

نعم ،  أنْ: أُلَينه لك ؟ فأشار برأسه : أنْ نعم ، فتناوله ، فاشتد عليه ، فقلت : فأشار برأسه 
   .)٢(»فَلَينته ، فأمره

                                                             
/  ٧٤ق " ( عشرة النساء " و النسائي يف، )  ٢٥٧٨( أبو داود  و، )  ٢/  ٤٢ق ( أخرجه احلميدي يف مسنده )  ١(  
عن  من طريق مجاعة عن هشام بن عروة، ق له و السيا)  ٢٦٤/  ٣٩/  ٦( و أمحد  خمتصرا)  ١٩٧٩( و ابن ماجه ، ) ١

  ).١٣١(برقم  –رمحه اهللا  –صححه األلباين   - رضي اهللا عنها -أبيه عن عائشة 
، ويف الوضوء ، باب الغسل  -صلى اهللا عليه وسلم -يف املغازي ، باب مرض النيب  ١٠٦/  ٨رواه البخاري )  ٢(  

والوضوء يف املخضب والقدح واخلشب واحلجارة ، ويف اجلماعة ، باب حد املريض أن يشهد اجلماعة ، وباب أهل العلم 
والفضل أحق باإلمامة ، وباب من قام إىل جنب اإلمام لعلة ، وباب إمنا جعل اإلمام ليؤمت به ، وباب من أمسع الناس تكبري 

الرجل يأمت باإلمام ويأمت الناس باملأموم ، وباب إذا بكى اإلمام يف الصالة ، ويف اهلبة ، باب هبة الرجل  اإلمام ، وباب
المرأته واملرأة لزوجها ، ويف اجلهاد ، باب ما جاء يف بيوت أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن 

، ويف الطب ، باب اللدود ، ويف } كان يف يوسف وإخوته آيات للسائلنيلقد {: ، ويف األنبياء ، باب قول اهللا تعاىل 
يف الصالة ، باب استخالف ) ٤١٨(االعتصام ، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو يف الدين والبدع ، ومسلم رقم 

  .اإلمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر 



-٢٥- 
صلى  -لَى النبِي إثُم دفَعته  وطَيبتهخذْت السواك فَقَضمته ونفَضته أفَ : ويف رواية ثانية

استن استنانا قَطُّ  - سلم صلى اهللا عليه و -يت رسولَ اهللاِّ أفَما ر. فَاستن بِه   -وسلماهللا عليه 
: صبعه ثُم قال أو أرفَع يده ،  -  صلى اهللا عليه وسلم - نْ فَرغَ رسولُ اهللاِّ أحسن منه فَماعدا أ

  .م قَضى ، ثُ علَى ثَالثاًالرفيقِ األ في

  .ه ينظر إليه ، وعرفْت أنه يحب السواكفرأيت: والشاهد 

 صلى اهللا عليه وسلم  –على أزوج النيب   -رضي اهللا عنها  –هاؤثنا– 
ما : وعدهلا فمن ذلك مثالً  –رضي اهللا عنها  –وهذا من شرفها ،  وإن كن ضرائرها

يف  –رضي اهللا عنها  –بني زينب بنت جحش وعما جرى بينها  -رمحة اهللا  -أخرجه مسلم  
فتقول يف تقدير  ، –رضي اهللا عنها  –من حبه هلا  –صلى اهللا عليه وسلم  –شكاية نساء النيب 

فَأَرسلَ « : كان املوضع مسيس املنافسة والغرية الشديدة عني املتابعة ؛ وإن  ختطئةواضح ال 
 بِيالن اجوأَز -  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -  بِيالن جوشٍ زحج تبِن بنيز -  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

  .»صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم - ة عند رسولِ اللَّه منهن في الْمنزِلَ) ١(وهي الَّتي كَانت تسامينِي -

ولَم أَر امرأَةً قَطُّ خيرا في الدينِ من زينب وأَتقَى «:  - وهي ضرا  -مث تقول يف حقها  
وأَشد ابتذَالًا لنفِْسها في الْعملِ الَّذي للَّه وأَصدق حديثًا ، وأَوصلَ للرحمِ ، وأَعظَم صدقَةً ، 

 إِلَى اللَّه بِه بقَرتو بِه قدصالَى –تعةً -تروا سدا عا )  ٢(، مهنم رِعسا تيهف تكَان ةدح نم
  .)٣(»الْفَيئَةَ  

ومعىن الكالم أا كاملة األوصاف إال أن فيها شدة خلق وسرعة غضب تسرع منها 
  . أي إذا وقع ذلك منها رجعت عنه سريعاً ، وال تصر عليه  ،الرجوع 

                                                             
  .انظر لسان العرب - نافس وضاهى: سامى )  ١(   
  .انظر لسان العرب -الثوران وعجلة الغضب: سورة ) ٢ (   
يف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه  ٨٤/  ٧البخاري  أخرجه،  واحلديث  العودة وعدم اإلصرار: الفيئة )  ٣(   

 ،وسلم ، باب فضل عائشة ، ويف اهلبة ، باب قبول اهلدية ، وباب من أهدى إىل صاحبه وحترى بعض نسائه دون بعض 
  ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) ٢٤٤٢(و ) ٢٤٤١(برقم  -رضي اهللا عنها –مسلم حتت باب يف فضائل عائشة 



-٢٦- 
فهل رؤيا إنصاف كهذا ؟ وهل تلُمس عدل كمثل هذا العدل يف مثل هذه املوطن إال  

  !.؟ولو كان عليم اللسانكل منافق ، من صاحلة حصان رزان ، ينقطع دون املس ا لسان 

الغريب يف األمر أن هذه املنصفة لضرا ، مع أن النفس داعية لغري ذلك بالفطرة ،         
) -رضي اهللا عنه –علي بن أيب طالب : (يشنعون عليها أا كانت تعادي صحابياً بعينه ، وهو

واقعة اإلفك ، واليت سوف نأيت  رغم عدم وجود الداعي إىل ذلك أصالً ، اللهم إال رأيه يف
  . -تعاىل  -عليها يف موضعها إن شاء اهللا 

  يتبدى ذلك حيث ،  وفهمها الدائب –رضي اهللا عنها  –ذكاؤها الصائب
وهو يف فراش  - صلى اهللا عليه وسلم  - وسبق أن ذكرنا فهمها ملراد النيب  –يف مواقف كثرية 

موثقاً يف صحيح مسلم عندما خرج آخر  موقفاً  هنا ختريأولكين ،  - ك تسواملوت ملا أراد أن ي
 –اهللا عنها  رضي –السابق فجاءت زينب بنت جحش  –رضي اهللا عنهم  –حديث عائشة 

 –صلى اهللا عليه وسلم  –ورسول اهللا  –صلى اهللا عليه وسلم  –على رسول اهللا  ستأذنتف
يا رسولَ اللَّه ، إِنَّ أَزواجك أَرسلْننِي : " فقالت  –رضي اهللا عنها  –يف حلاف عائشة وهو 

 افَةَ ، قَالَتأَبِي قُح ةني ابلَ فدالْع كأَلْنسي كإِلَي : قُبا أَرأَنو ، لَيع طَالَتتبِي ، فَاس تقَعو ثُم
 ولَ اللَّهسلَّى  - رص لَّمسو هلَيع ا؟ -اللَّهيهي فأْذَنُ للْ يه فَهطَر قُبأَرو ، .!  

 قَالَت : ولَ اللَّهسأَنَّ ر فْترى عتح بنيز حربت فَلَم-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأَنْ  -ص هكْرلَا ي
 قَالَت ، رصتا : أَنبِه تقَعا وا فَلَمهبشأَن ١(لَم( ا ، قَالَتهلَيع تيحى أَنتح : ولُ اللَّهسفَقَالَ ر- 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكْرٍ": -صةُ أَبِي بنا ابهإِن  مسبتو" .  

اعلم أنه ليس : يف شرحه هلذا اجلزء من احلديث قائال  –رمحه اهللا  –اإلمام النووييوضح 
أذن لعائشة ، وال أشار بعينه ، وال غريها  -صلى اهللا عليه وسلم  -دليل على أن النيب فيه 

وأرقب طرفه هل يأذن يل فيها ، فلم تربح :  -رضي اهللا عنها  -ويقصد بذلك قول عائشة (

                                                             
. مل يلْبث : ومل ينشب أن فَعل كذا ، أي . نشب يف الشيء إذا وقَع فيما ال مخلَص له منه : يقال }أَنشبها  { ) ١( 

  .١٢٤ص  ٥ج ]ابن األثري -هاية يف غريب األثر الن[.وال اشتغل بسواه مل يتعلَّق بشيٍء غريِه : وحقيقته 



-٢٧- 
، مث أضاف )ال يكره أن أنتصر -اهللا صلى اهللا عليه وسلم   -زينب حىت عرفت أن رسول 

حترم عليه خائنة  - صلى اهللا عليه وسلم  - بل ال حيل اعتقاد ذلك فإنه : الاإلمام النووي قائ
  .األعني ، وإمنا فيه أا انتصرت لنفسها فلم ينهها

  

:  - صلى اهللا عليه وسلم –شرحه لقوله يف   –رمحه اهللا  –قول اإلمام النووي  وشاهدنا
   ).١( .واهللا أعلم.نظرها ة إىل كمال فهمها ، وحسن فمعناه اإلشار. "إا ابنة أيب بكر"

  عدم صربها على الضيم ، والرد على الظلم ، وحب ظاهر لرسول اهللا ال
  .حرة العني ، وفطنة فطرة ، و إباء  ختطئه

صلى اهللا عليه وسلم  –زوج النبِي  -رضي اللَّه عنها  -عن عروةَ بنِ الزبيرِ ، أَنَّ عائشةَ 
-   قَالَت " : ولِ اللَّهسلَى رع ودهالْي نطٌ مهلَ رخفَقَالُوا  -صلى اهللا عليه وسلم  –د : امالس

 –فَقَالَ رسولُ اللَّه : وعلَيكُم السام واللَّعنةُ، قَالَت : فَفَهِمتها ، فَقُلْت : علَيكُم، قَالَت عائشةُ 
يا : فَقُلْت " مهلًا يا عائشةُ ، إِنَّ اللَّه يحب الرفْق في الْأَمرِ كُلِّه : " - سلم صلى اهللا عليه و

: قَد قُلْت   -صلى اهللا عليه وسلم  –قَالَ رسولُ اللَّه !. رسولَ اللَّه، أَولَم تسمع ما قَالُوا ؟
" كُملَيع٢("و(  

ة الظاهرة ألمنا عائشة أن بعض شانئيها يتخذ من رواية اإلمام أغرب ما يف هذه الفضيل 
شنشن ا على أمنا ، وعجباً هلم ملا تضيق م السبل فال جيدون يشنشنة   –رمحه اهللا  –مسلم 

                                                             
  .ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) ٢٤٤٢(حديث رقم )رمحه اهللا(يح مسلم بن حجاج لإلمام النووياملنهاج شرح صح)  ١( 
يف االستئذان ، باب كيف يرد على أهل الذمة السالم ، ويف اجلهاد ، ، والسياق له ،  ٣٥/  ١١البخاري أخرجه  ) ٢ (

باب الدعاء على املشركني باهلزمية والزلزلة ، ويف األدب ، باب الرفق يف األمر كله ، وباب مل يكن النيب صلى اهللا عليه 
: " صلى اهللا عليه وسلم  وسلم فاحشاً وال متفحشاً ، ويف الدعوات ، باب الدعاء على املشركني ، وباب قول النيب

= ويف استتابة املرتدين ، باب إذا عرض الذمي وغريه بسبب النيب صلى اهللا ،"يف اليهود وال يستجاب هلم فينا يستجاب لنا 
يف السالم ، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد ) ٢١٦٥(عليه وسلم ومل يصرح ، ومسلم رقم = 

  .يف االستئذان ، باب ما جاء يف التسليم على أهل الذمة ) ٢٧٠٢( عليهم ، والترمذي رقم



-٢٨- 
 –رمحه اهللا  –إال وسائل التدليس ، أو البتر والتشويش ؛ وذلك ببتر رواية اإلمام مسلم 

أن عائشة كانت فاحشة ، : ( فيقولون عنواناً ، دعم دعواهم واختصارها فيما خيدم مرادهم وي
  ! . ل سائل أين هذا ؟أس افإذ ،) بزعمهم  –صلى اهللا عليه وسلم  –وقائل ذلك هو الرسول 

  .يف صحيح مسلم : قالوا 

من يسمع ذلك وهو غري مطلع على أصل الرواية ، وال كيفية صدورها يصاب باإلحباط  
أو يتضائل أمام مناظره يف املسألة ، واحلق أا فضيلة هلا ، وليس عليها شيء فيها ، ولكي 

يف صحيحه حيث قال  –رمحه اهللا  –يتضح األمر مبرمته نورد رواية اإلمام مسلم كما أخرجها 
 :رسم نع ةَ قَالَتشائع نوقٍ ع : بِيى النأَت-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالُوا -ص ودهالْي نم اسأُن  :

. بلْ علَيكُم السام والذَّام :قُلْت :قَالَت عائشةُ " .وعلَيكُم : "قَالَ. السام علَيك يا أَبا الْقَاسمِ
ما :فَقَالَت " .لَا تكُونِي فَاحشةً ! يا عائشةُ : " -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  - رسولُ اللَّه  فَقَالَ

  ".وعلَيكُم: أَولَيس قَد رددت علَيهِم الَّذي قَالُوا ؟ قُلْت : "سمعت ما قَالُوا؟ فَقَالَ

وأَما سبها لَهم فَفيه الانتصار من : شارحاً للحديث  – رمحه اهللا –مث يقول اإلمام النووي 
 يهِمذؤي نمل ملِ الْفَضأَهار لصتانال يهفم ، و١(الظَّال.(   

 ها العلميةتمكان .. 

 ةمن أفقه نساء هذه األمة ، فكيف ال تكون فقيه - رضي اهللا عنها  - تعترب أم املؤمنني عائشة  
  . وهي اليت تربت يف بيت النبوة وأخذت العلم مباشرة من معلم هذه األمة عليه الصالة والسالم

والنرباس  حاملة لواء العلم والعرفان يف عصرها ،«  -رضي اهللا عنها - عائشة أم املؤمنني ف
صلى اهللا عليه وسلم  -  املنري الذي يضيء على أهل العلم وطالبه ؛ وكان يأتيها أصحاب حممد

                                                             
ط  املكتبة القيمة ، ودار الغد  ٤٩ص  ٧ج  –رمحه اهللا  –املنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج لإلمام النووي  ) ١(   

  .عبد املعطي أمني قلعجي/ فهرسة الدكتور ) م١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩(العريب 



-٢٩- 
التروي والتحقيق مما ال يتسىن  يسألوا عن عويص العلم ومشكله فتجيبهم جواباً مشبعاً بروح-

  )١(.»إال ملن بلغ يف العلم مقاماً علياً 

 -علماً كثرياً ، وبلغ مسندها   - صلى اهللا عليه وسلم - روت عن الرسول الكرمي حيث
ئتني وعشرة أحاديث ، وكانت أفصح أهل األفني وم، كما سبق وبينا ،   –رضي اهللا عنها 

زماا وأحفظهم للحديث ، روى عنها الرواة من الرجال والنساء ، يقول أبو موسى األشعري 
حديثٌ قَطُّ،  - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -ما أَشكَلَ علَينا أَصحاب محمد " : -رضي اهللا عنه  -

   )٢(." الَّ وجدنا عندها منه علْماًفَسأَلْنا عائشةَ إِ

حدثَتنِي الصديقَةُ بِنت الصديقِ  ": إذا روى عنها يقول  - رمحه اهللا  -وكان مسروق 
  )٣(".أُكَذِّبهافلم ......حبِيبةُ حبِيبِ اللَّه الْمبرأَةُ

كَانت " " :قال  –رمحه اهللا  - حلحلةعن قبيصة بن ذؤيب بن -رمحه اهللا  -الزهري عن و
 ولِ اللَّهسابِ رحأَص نم ا اَألكَابِرأَلُهساسِ ، يالن لَمةُ أَعشائع -  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه٤(" -ص(.  

أَعلَم الناسِ بِالْحديث، وأَعلَم الناسِ  عائشةُكَانت "  :  -رمحه اهللا  - وقال عروة
لَو ماتت عائشةُ لَما : ولَقَد قُلْت قَبلَ أَنْ تموت بِأَربعِ سنِني ،  بِالْقُرآن، وأَعلَم الناسِ بِالشعرِ 

هنا عهأَلْتس تٍء أَلَّا كُنيلَى شع تمد٥(".ن(  

  

كَانت عائشةُ أَعلَم الناسِ ، وأَفْقَه الناسِ، وأَحسن الناسِ   :" -رمحه اهللا  -ءوقال عطا
 ةامي الْعا فأْي١("ر(.  

                                                             
 ).١٣٢(الصفحة ) ١٥٢(العدد  املنتدى اإلسالميالصادرة عن  جملة البيان ) ١ (
  ). ٣٨٨٣(أخرجه الترمذي يف املناقب )  ٢( 
  )١٨٩ - ١٨٨/ ٢" (اإلرواء " -رمحه اهللا  –األلباين  وصححه، )٢٤٨٥١:(حديث رقم  )٦/٢٥٣(أخرجه أمحد  ) ٣( 
  . بريوت –دار صادر  .ط.٢٧٤/  ٢الطبقات الكربى البن سعد ج  ) ٤( 
  لبنان - ريوت ب دار الرائد العريب. ط  ٤٨ص   إسحاق الشريازي يبأل  طبقات الفقهاء ) ٥( 



-٣٠- 
: يا زِياد، أَي الناسِ أَعلَم؟ قَالَ "  :قال معاوية بن أيب سفيان: عن سفيان بن عيينة قال

  )٢("أَما إِذَا عزمت علَي، فَعائشةُ : أَعزِم علَيك؟ قَالَ : أَنت يا أَمري الْمؤمنِني، قَالَ 

 أن ، حممد بن القاسم حدثين:  قال الزهري عن] يف الشريعة [ ومل ال وقد أورد اآلجري 
 اهللا رمحها- عائشة على دخل ، احلج يريد املدينة قدم حني - اهللا رمحه- سفيان أيب بن معاوية

 فكلمها -اهللا رمحها - عائشة موىل عمرو أبو ذكوان إال كالمهما يشهد مل ، خاليني فكلمها -
 - نبيه به اهللا بعث ما ذكرت مث - اهللا رمحها - عائشة تشهدت كالمه قضى فلما ، معاوية
 على معاوية وحضت بعده اخللفاء سن والذي ، احلق ودين اهلدى من - وسلم عليه اهللا صلى
 - واهللا-  أنت:  معاوية هلا قال ؛ مقالتها قضت فلما ، تترك فلم ذلك يف فقالت ، أمرهم اتباع
 ومل ، به وأمرت اخلري على حضضت املوعظة البليغة املشفقة الناصحة رسوله وبأمر باهللا العاملة
 فلما كثرياً كالماً ومعاوية هي فتكلمت ، تطاعي أن أهل وأنت ، لنا خري هو بالذي إال تأمرينا

 صلى - اهللا رسول ليس قط خطيباً مسعت ما-  واهللا - :  قال مث ، ذكوان على  اتكأ معاوية قام
  .)٣( -عنها اهللا رضي-  عائشة من أبلغ - وسلم عليه اهللا

 وابن مسعود، وابن عمر ، وعلي ، وعثمان ، وقد ثبت رجوع أكابر الصحابة مثل عمر 
 -أم املؤمنني عائشة  إىلوغريهم يف الكثري من املسائل اليت كانت تشكل عليهم ، وابن عباس  ،

موسى األشعري قبل  أبوكما قال ،فكانت تفصل بينهم باحلكم الشرعي ،  - رضي اهللا عنها 
   .قليل

 حيال فيها كنت عائشة، السيدة دراسة يف سنني سلخت: األفغاين سعيد األستاذ يقول
 غور، بعد كالبحر زاخر علم فيها يبهرك ما وأخص ،سبيالً وصفها إىل القلم جيد ال معجزة
 أو حديث أو فقه يف متكن من ذاك إذ شئت فما ألوان، واختالف آفاق، وسعة أمواج وتالطم

                                                                                                                                                                                         
  .بريوت –طبعة دار الكتب العلمية )  ٢٢٧٤(رقم  شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة هلبة اهللا الاللكائي  ) ١( 
لإلمام حممد  يف سرية خري العبادسبل اهلدى والرشاد ، وصاحب ٦٧٤٧ح ١٥ص/٤ج أخرجه احلاكم يف املستدرك)٢( 

  .الباب الثالث  بعض مناقب أم املؤمنني  بن يوسف الصاحلي الشامي
  . ١٨٤٤الشريعة لآلجري حديث رقم )  ٣(  



-٣١- 
 إال.. تاريخ أو طب أو مفاخر أو أنساب أو أخبار أو شعر أو آداب أو بشريعة علم أو تفسري
 وهي أولئك بكل اضطالعها من عجباً تقضي ولن السيدة، هذه عند يروعك ما منه واجد أنت

  .)١( عمرها من عشرة الثامنة تتجاوز ال

 كرمها وجودها...  

ما غابت عليها  - اهللا  فو -  ألفمعاوية بعث إىل عائشة مبائة  نأ أبيهروى هشام عن 
؟ فقالت أال  لو اشتريت لنا من ذلك بدرهم حلماً: فقالت موالة هلاالشمس حىت فرقتها، 

  .)٢(ذكرتين رواه عنه هشام بن حسان هكذا

كَانت ون هشامِ بنِ عروةَ ، عن محمد بنِ الْمنكَدرِ ، عن أُم ذَرةَ ، عويف رواية أخرى 
 ةَ ، قَالَتشائى عشغا : تهثَ إِلَيعب نِ، قَالَتيتارري غالٍ فرِ بِميبالز ناب : ،ائَةَ أَلْفمو انِنيثَم اهأُر

 كذَل نا مهدنا عمو تساسِ، فَأَمالن نيب هقِْسمت لَتعةٌ، فَجمائص ذئموي يهقٍ وبِطَب تعفَد
 قَالَت ،تسا أَمفَلَم ،مهرةَ " : دذَر ا أُملَه فَقَالَت ،تيززٍ وبا بِخهاَءتطْرِي، فَجي فلُمةُ هارِيا جي

 : ؟ قَالَتهلَيع رفْطا نممٍ لَحهرا بِدلَن رِيتشأَنْ ت موالْي تما قَسمم تطَعتا اسينِي : " أَمفنعال ت
  .)٣("ي لَفَعلْت لَو كُنت ذَكَّرتينِ

كَانت عائشةُ تقِْسم سبعني أَلْفًا وهي  «: قال -رضي اهللا عنهما  – عن عروة بن الزبريو
  ).٤(»ترقِّع درعها

  ها نرضوان اهللا ع –بركتها–......  

،  -رضي اللَّه عنها -من حديث  عائشةَ  –رمحهما اهللا  –الشيخان رواه وذلك فيما 
 بِيجِ النوصلى اهللا عليه وسلم  –ز–   قَالَت " : ولِ اللَّهسر عا منجرصلى اهللا عليه وسلم  –خ

                                                             
  هـ١٤٢٣ صفر األوىل الطبعة .٤٣ملصطفى الطحان ص  النبوة مدرسة يف املؤمنني أمهات)  ١(  
  . ٢٨ص  ١ج الذهيب  تذكرة احلفاظ لإلمام)  ٢(  
  ٦١٩ح  ١٣٥بن السري ص الزهد هلناد ،ويف  ٤٧/  ٢يف احللية أخرجه أبو نعيم )  ٣(  
  ٣٤٧٤٠ح ١٣١ص/٧ج:صنف ابن أيب شيبةم) ٤ (  



-٣٢- 
– الْج بِذَات اِء أَوديا بِالْبى إِذَا كُنتح ،فَارِهضِ أَسعي بف ولُ اللَّهسر ي، فَأَقَامل قْدع قَطَعشِ اني– 

علَى الْتماسه وأَقَام الناس معه، ولَيسوا علَى ماٍء ولَيس معهم ماٌء، فَأَتى   –صلى اهللا عليه وسلم 
صلى  –عائشةُ ؟ أَقَامت بِرسولِ اللَّه  أَلَا ترى ما صنعت: الناس إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ، فَقَالُوا 

 –وبِالناسِ، ولَيسوا علَى ماٍء ولَيس معهم ماٌء، فَجاَء أَبو بكْرٍ ورسولُ اللَّه   –اهللا عليه وسلم 
صلى  –ولَ اللَّه حبست رس: واضع رأْسه علَى فَخذي قَد نام ، فَقَالَ   –صلى اهللا عليه وسلم 

فَعاتبنِي أَبو بكْرٍ، : والناس ولَيسوا علَى ماٍء ولَيس معهم ماٌء ، قَالَت عائشةُ   –اهللا عليه وسلم 
لتحرك إِلَّا ما شاَء اللَّه أَنْ يقُولَ، وجعلَ يطْعننِي بِيده في خاصرتي، ولَا يمنعنِي من ا: وقَالَ 

 ولِ اللَّهسكَانُ رصلى اهللا عليه وسلم  –م–   ولُ اللَّهسر ي، فَقَامذلَى فَخصلى اهللا عليه  –ع
: ، فَقَالَ أُسيد بن حضيرٍ » فَتيمموا«حتى أَصبح علَى غَيرِ ماٍء، فَأَنزلَ اللَّه آيةَ التيممِ   –وسلم 

م كْر ، قَالَتا آلَ أَبِي بي كُمكَترلِ ببِأَو يا ه :لَيع تي كُنالَّذ ريعا الْبثْنعفَب قْدفَإِذَا الْع ،ه
هتح١("ت.(  

  هاوعفاف..حياؤها..  

 رِعا كانت شديدة احلياء حىت كانت تدخل على   - رضي اهللا عنها  – عن عائشة فأ
وهي   - رضي اهللا عنه  – وجبواره قرب أبيها أيب بكر  - صلى اهللا عليه وسلم  – قرب رسول اهللا
ما دخلْت إِلَّا  -اللَّه  فَو –إِنما هو زوجِي وأَبِي فَلَما دفن عمر معهم  «:  وتقول، واضعة ثوا 

رمع ناًء ميابِي حيث لَيةٌ عوددشا مأَن؟ إنه حتت األرض،  -رضي اهللا عنه  –أين عمر .  )٢(»و
رضي  -  هذا حياٌء ال يكون إال ألمثال عائشة  -رضي اهللا عنها وأرضاها  - ولكنها تستحي

  .ن إال ألمثال الصديقة بنت الصديق، هذا حياٌء ال ينبغي أن يكو -اهللا عنها 

  وتواضعها..شدة ورعها...  

                                                             
   ٣٦٧ح/ ١ج:صحيح مسلمو،  ٣٢٩ح/ ١ج:صحيح البخاري ) ١(   
  مل خيرجاه و قال صحيح على شرط الشيخني و،  )١٩١ص /  ١٠ج ( -املستدرك على الصحيحني للحاكم )  ٢(   
  



-٣٣- 
ائْت عليا فَاسأَلْه : في كَم تصلِّي الْمرأَةُ ؟ فَقَالَت :  سئلَت عائشةُ: عن مكحول قال 

في درعٍ سابِغٍ وخمارٍ ، فَرجع إِلَيها فَأَخبرها ، : ثُم ارجِع إِلَي ، فَأَتى عليا فَسأَلَه ، فَقَالَ 
 فَقَالَت :قد١(.ص(  

علَيك :فَقَالَت ، أَتيت عائشةَ أَسأَلُها عن الْمسحِ علَى الْخفَّينِ :  الَعن شريحِ بنِ هانِئ قَو
 لْهبٍ فَسنِ أَبِي طَال؛ بِابولِ اللَّهسر عم رافسكَانَ ي هفَإِن  -  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ -ص اهأَلْنفَس

 ولُ اللَّهسلَ رعج - لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيمِ - صقلْملَةً للَيا ومويرِ وافسلْمل نهياللَيامٍ وثَلَاثَةَ أَي  

 ؟سأَلْت عائشةَ عن الْمسحِ علَى الْخفَّينِ:عن شريحِ بنِ هانِئ قَالَ ويف رواية أخرى 
ا  :فَقَالَتيلع يفَإِ، ائْتنم كبِذَل لَمأَع ه٢(.ن(   

 سأَلُها عن أَشياَء قَالَأَرسلَنِى مدرِك، أَوِ ابن مدرِك إِلَى عائشةَ أَ: اللَّه بن أَبِى موسى قَالَ عبدو  
  )٣.(هيهات: فقَالُوافْرغَ،ت د حتىأَقْع: فَقُلْت،فَأَتيتها فَإِذَا هى تصلِّى الضحى:

  . أي انتظارك سيطول ألا تطيل الصالة من ركُوعٍ وسجود وقيام

فجعلت أنظر  يل جديداً لبست مرة درعاً: قالت  -رضي اهللا تعاىل عنها  - عن عائشة و
؟ ومم ذاك  :قلت، إن اهللا ليس بناظر إليك ؟ ما تنظرين : فقال أبو بكر ، وأعجبت به ، إليه 
حىت يفارق  -عز و جل  - أما علمت أن العبد إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقته ربه :قال

  .)٤(عسى ذلك أن يكفر عنك :فقال أبو بكر.فرتعته فتصدقت به  :قالت.تلك الزينة 

 من أقواهلا .  

  ةَ قالاوِيعو مأَب:  ترا ذُكها، أَنهنع اللَّه يضةَ ، رشائع نع ، أَبِيه نع ، امشا هثَندح  

                                                             
 ) .٦١٦٩، رقم  ٢/٣٦(أخرجه ابن أىب شيبة )  ١( 
  .اب التوقيت يف املسح على اخلفنييف الطهارة ب) ٢٧٦(أخرجه مسلم  ) ٢( 

  .ورجاله رجال الصحيح ٢٤٩٨٩ ح/ ٦ج:مسند أمحد ) ٣(  
  .٣٧ص  ١أليب نعيم ج  حلية األولياء)  ٤( 



-٣٤- 
صدق : ما هي بِأُم ، فَبلَغها ذَلك فَقَالَت : أَلَيست أُمك؟ قَالَ : فَقيلَ لَه .عند رجلٍ فَسبها

نِنيمؤالْم ا أُما أَنمإِنبِأُم ملَه تفَلَس رِينا الْكَافأَم١(.، و(  

ال تطلبوا ما عند اللَّه من عند غري اللَّه مبا يسخط اللَّه.  

 كل شرف دونه لؤم، فاللؤم أوىل به، وكل لؤم دونه شرف فالشرف أوىل به.  

 لل م كقلوب الطري، كلما خفقت الريح؛ خفقت معها، فَأفجبناء، إن للَّه خلقًا قلو
  .فأف للجبناء

   تديأفضل النساء اليت ال تعرف عيب املقال، وال  ملكر الرجال، فارغة القلب إال
  .من الزينة لبعلها، واإلبقاء يف الصيانة على أهلها

 التمسوا الرزق يف خبايا األرض.  

 ا فقالتال متماوتاخلطاب كان عمر بن : قالت. زاهد: هذا؟ فقيل هلا ما: رأت رج
  .زاهدا ولكنه كان إذا قال أمسع،وإذا مشى أسرع،وإذا ضرب يف ذات اللَّه أوجع

علِّموا أوالدكم الشعر تعذُب ألسنتهم.  

صلى اهللا  -حبيبة رسول اهللا  -اللَّه عنها رضي- هذه هي السيدة عائشة بنت الصديق 
مبلغا عظيما، فقد  - صلى اهللا عليه وسلم  -بلغت مرتلتها عند رسول اهللا  واليت،  -عليه وسلم 

 -اهللا عنها رضي-عنها، فعن عائشة  - صلى اهللا عليه وسلم  - اهللا عنها لرضا رسوله  رضي
". هذا جربيل يقرئك السالم! يا عائش: "يوما - صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا : قالت
٢(" وعليه السالم ورمحة اهللا وبركاته: فقلت(.  

                                                             
  )٣٣٨( ص ٦ج ) ٢٢٨٠(ح لاللكائيشرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )  ١( 

 
  اخلالصة يف بيان رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية بالرافضةكل األقوال مأخوذة من كتاب ،و ]متفق عليه[احلديث )٢  ( 
  .٣٩،٤٠ص٢ج..علي بن نايف الشحودل 



-٣٥- 
 

      اــــــــــوفا ..  

جاَء عبد اللَّه بن عباسٍ يستأْذنُ علَى عائشةَ، فَجِئْت وعند رأْسها ابن أَخيها عبد اللَّه بن 
كْرٍ، فَقُلْتنِ بن أَبِي بمحالر دبع : نا ابهلَيع نُ، فَأَكَبأْذتساسٍ يبع نذَا ابه ،اللَّه دبا عيهأَخ

يا : دعنِي منِ ابنِ عباسٍ، فَإِنه ال حاجةَ لي بِه، فَقَالَ: هذَا ابن عباسٍ يستأْذنُ، فَقَالَت: فَقَالَ
اهتأُم!! قَالَت ،كعدويو لِّمسي ي بنيكحالص ناسٍ مبع نإِ: إِنَّ اب ائْذَنْ لَه ،هلْتخفَأَد ،ئْتنْ ش

ما بينك وبين أَنْ تلْحقي محمدا إِال أَنْ تخرج :أَيضا، فَقَالَ: أَبشرِي، فَقَالَت: فَلَما جلَس، قَالَ
 ولِ اللَّهساِء رنِس بأَح تكُن ،دسالْج نم وحالر- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -  ولِ اللَّهسإِلَى ر- 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  ولُ اللَّهسر كُني لَمو ،-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها،  - صبإِال طَي بحي
 ولُ اللَّهسر حباِء، فَأَصولَةَ اَألبلَي كتالدق قَطَتسو - سو هلَيع لَّى اللَّهصي  - لَّمف بِحصى يتح

النساء "[صعيدا طَيبافَتيمموا : "الْمنزِلِ، وأَصبح الناس لَيس معهم ماٌء، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ
-تعالَى  -وأَنزلَ اللَّه  ، وكَانَ ذَلك في سببِك، وما أَنزلَ اللَّه لهذه اُألمة من الرخصة،] ٤٣آية

اللَّه اجِدسم نم جِدسم سلَيو حبفَأَص ،نياَألم وحا الراَء بِهج ،اتاومعِ سبقِ سفَو نم كاَءترب 
ارِ، فَقَالَتهاَء النآنلِ واَء اللَّيآن يهلَى فتت يإِال ه اللَّه ذْكُري :اسٍ، فَوبع نا ابي كننِي معي دالَّذ

  .)١(نفِْسي بِيده، لَوددت أَني كُنت نسيا منِسيا 

توفيت ليلة الثالثاء السابع عشر من رمضان من السنة السابعة أو الثامنة أو التاسعة  
،بعد أن تركت أو السابعة والستني وهي يف السادسة و الستني من عمرها ،واخلمسني للهجرة 
وحفظت هلم بضعة آالف من  ،ة الفقهية و االجتماعية والسياسية للمسلمنيأعمق األثر يف احليا

صلى عليها أبو هريرة بعد صالة و،   -صلى اهللا عليه و سلم -صحيح احلديث عن رسول 

                                                             
، ٤٥/  ٢" احللية " وأبو نعيم يف  ٥٧/  ٨وابن سعد  ٣٤٩، ٢٧٦/  ١" املسند " إسناده صحيح، وأخرجه أمحد يف )  ١(

  .بنحوه..من طرق عن عبداهللا بن خثيم عن ابن مليكة، عن ذكوان
  .ووافقه الذهيب ٩، ٨/  ٤احلاكم  وصححه



-٣٦- 
عبد اهللا وعروة ابنا الزبري بن العوام من أختها أمساء بنت أيب بكر  : الوتر ، ونزل يف قربها مخسة

  .ا أخيها حممد بن أيب بكر ، وعبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكروالقاسم وعبد اهللا ابن

   

لتصحيح رأي الناس   - صلى اهللا عليه و سلم -بعد رسول اهللا عائشة لقد عاشت السيدة 
بني مجيع جوانب العلوم اإلسالمية ، فهي  - رضي اهللا عنها - يف املرأة العربية ، فقد مجعت 

 -فهي اليت قال عنها رسول اهللا ،  - وكما ذكرنا سابقاً  -السيدة املفسرة العاملة احملدثة الفقيهة 
ن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فكأا إ:  -صلى اهللا عليه و سلم 

  .فضلت على النساء

وال شعر من ، وال طب ، ما رأيت أعلم بفقه :((كما أن عروة بن الزبري قال فيها
إن عائشة كانت وحيدة بعصرها يف ثالثة :(( الرب ، وأيضا قال فيها أبو عمر بن عبد))عائشة

  )).وعلم الشعر، وعلم الطب ،علوم علم الفقه 

اً يضيء على أهل العلم وهكذا فإننا نلمس عظيم األثر للسيدة اليت اعتربت نرباساً منري
وطالبه،للسيدة اليت كانت أقرب الناس ملعلم األمة وأحبهم، واليت أخذت منه الكثري وأفادت به 

 .-صلى اهللا عليه و سلم  - لرسول اهللا  فهي بذلك اعتربت امتداداً. اتمع اإلسالمي

 
شخصية أم املؤمنني رضي هذه هي " :   - رمحه اهللا - قال العالمة السيد سليمان الندوي       

اهللا عنها اليت اتصفت ذه الصفات العالية وقدمت أمام أكثر من مئة مليون امرأة أسوة حسنة 
حلياة مثالية كاملة ، ورمست لكل من أتى بعدها أمثل الطرق وأنفعها ، وذلك مبآثرها اخلالدة ، 

يب العملية لألخالق الشرعية شرحاً وعبادا وخضوعها أمام الباري تعاىل ، واملُثُل احلية واألسال
تفصيلياً ، فلها املن والفضل من مجيع النواحي الدينية والعلمية واالجتماعية على هذا العدد 

  .اهلائل من صنف النساء



-٣٧- 
 
وعلى هذا ال يوجد أحد يف تاريخ النساء املسلمات من يستأهل أن يذكر بإزائها يف        

صلى اهللا عليه وسلم  -ية ، سوى األزواج املطهرات وبنات النيب املرتبة والشرف واملكانة العال
  ).١(هـ.أ" الطاهرات رضوان اهللا عليهن أمجعني  -

  
  

  

  

  

  

  

  
                                                             

   .-رمحه اهللا-سرية السيدة عائشة أم املؤمنني للعالمة الندوي )  ١( 



-٣٨- 

  الفصل الثاني

  املبحث األول 

  األذى

  واألذى املكروه يصيب اِإلنسان كثرياً أو يسرياً

  )١(ؤاده من حره يتأوهـوف ****ولرمبا ابتسم الكرمي من األذى   
  

والذين :أي .  )٢(} أَليم عذَاب لَهم اللّه رسولَ يؤذُون والَّذين{ : -تعاىل  -يقول 

بأي نوع من أنواع اإليذاء، هلم عذاب مؤمل  - صلى اهللا عليه وسلم  -يؤذون رسول اهللا حممدا 
  .)٣(ومن العذاب األليم أنه يتحتم قتل مؤذيه وشامته .موجع

 لَهم وأَعد والْآخرة الدنْيا في اللَّه لَعنهم ورسولَه اللَّه يؤذُون الَّذين إِن{: - تعاىل –يقول و 
إن الذين يؤذون اهللا بالشرك أو غريه من املعاصي، ويؤذون رسول اهللا :أي   ،)٤( }مهِينا عذَابا

فقد ) بأيب هو وأمي ( ، ومن آذاه  اآلية عامة يف كل من آذاه بشيءو- باألقوال أو األفعال
  . فما جزاؤهم ؟ – آذى اهللا

                                                             
  حذر اجلواب وإنه ملفوه*** ولرمبا اختزن الكرمي لســانه : ينسبون البيت لعلي بن أيب طالب ،يقول فيه )  ١( 

 وفؤاده من حره يتـأوه *** ولرمبا ابتسم الوقور من األذى                                                         
  .من سورة التوبة) ٦١(بعض آية )  ٢( 
  )٣٠٣(ص  ، والتفسري امليسر) ٣٤١(للسعدي   تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: بتصرف من )  ٣(
  من سورة األحزاب)  ٥٧( ) ٤( 



-٣٩- 
، وأعد هلم يف اآلخرة عذابا يذهلم  أبعدهم اهللا وطردهم من كل خري يف الدنيا واآلخرة

  .  )١( ويهينهم

 احتَملُوا فَقَد اكْتَسبوا ما بِغَيرِ والْمؤمنات الْمؤمنني يؤذُون والَّذين{:  -عز من قال- ويقول 
فقد احتملوا { ينسبون إليهم ما هم برآء منه مل يعملوه ومل يفعلوه، : أي ).٢(}مبِينا وإِثْما بهتَانًا

أو ينقل عن املؤمنني واملؤمنات ما مل يفعلوه،  يوهذا هو البهت البني أن حيك} نا تانا وإمثا مبي
قبح فقد ارتكبوا أفحش الكذب والزور، وأتوا ذنبا ظاهر ال على سبيل العيب والتنقص  هلم،

  .)٣(يستحقون به العذاب يف اآلخرة
قال اهللا «: قال  -صلى اهللا عليه وسلم - أن رسولَ اهللا  -رضي اهللا عنه  - هريرة  أيبعن 

بأني حمارب له ، فقد أعلمته : يعين .)٤(»من عادى لي ولياً ، فَقَد آذنته باحلربِ «:  - تعاىل –
فأولياُء اهللا جتب مواالتهم ، وتحرم معاداتهم ، كما أنَّ ؛  حيث كان حمارباً يل مبعاداة أوليائي

 –أصحاب نبينا  –تعاىل  –، ومن خرية أولياء اهللا ) ٥(أعداءه جتب معاداتهم ، وحترم مواالتهم
خير الناسِ قَرنِي، ثُم «:  -  عليه وسلم صلى اهللا –زكون بقوله ألم م –صلى اهللا عليه وسلم 

 مهلُوني ينالَّذ ثُم ،مهلُوني ينجِ، الَّذي يثُم هينميو ،هينمي مهدةُ أَحادهش بِقست امء أَقْو
  ).٦(»شهادة

الذين  –أولياء الرمحن - الوقوع يف أصحابه عن   –صلى اهللا عليه وسلم  –ومن هنا ى  
  . لصحبة خري أنبيائه  –عز وجل  –اختارهم اهللا 

                                                             
 ، والتفسري امليسر) ٤٢٦( صتفسري اجلاللني ، و) ٤٨٠(ص  ٦ج  البن كثري تفسري القرآن العظيم :بتصرف من)  ١(    
    ).٣٦٥(ص
  .سورة األحزاب )  ٦( جزء من اآلية )  ١(    
 سورة األحزابمن   )٥٨( ٢ ) (    
   ).٣٦٥(ص ، والتفسري امليسر) ٤٢٦(ص تفسري اجلاللني ، )٤٨٠(ص  ٦ج  القرآن العظيمتفسري  :بتصرف من) ٣(    
  ) .١/٤(احللية  يفباب التواضع، وأبو نعيم : يف الرقاق ٢٩٧ - ٢٩٢/  ١١أخرجه البخاري )  ٤(   
  -رمحه اهللا  –جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي بتصرف من )  ٥(  
  .-رضي اهللا عنه  –متفق عليه من حديث عبد اهللا بن مسعود )  ٦( 



-٤٠- 
صلى اهللا عليه  - يالنبِ :قَالَ : قَالَ،   -رضي اهللا عنه  – يعن أَبِى سعيد الْخدرِف
 ا بلَغَ مد أَحدهم والَ، فَلَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق مثْلَ أُحد ذَهبا م يوا أَصحابِالَ تسب«: - وسلم
يفَهصكل أنفق لو أحدكم فإن أصحايب ، دعوا أصحايب تسبوا ال« :ويف رواية أخرى  .)١(»ن 

  .)٢(»أحدهم مد يبلغ مل ذهباً أحد مثل يومٍ

: ، قَالَت  }ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار{ :يف قوله  ، -عنهارضي اللَّه - عن عائشةَ و

" ولِ اللَّهسر ابحأَص-  لَّمسو هآلو هلَيع لَّى اللَّهص- موهبفَس مفَارِ لَهغتوا بِاالسر٣(" أُم(   

  

،  - رضي اهللا عنهم  -داخالت يف عموم الصحابة  -رضي اهللا عنهن  - أمهات املؤمنني و
و أحاديث نبوية فإن ذلك ألن منهم ، و كل ما جاء يف حترمي سب الصحابة من آيات قرآنية 

،  -صلى اهللا عليه وسلم  - ملا هلن من املرتلة العظيمة و قوة قرابتهن من سيد اخللق ؛ يشملهن 
 أقواهلم املأثورة و ومل يغفل أهل العلم عن حكم سان و عقوبته ، بل بينوا ذلك أوضح بيان يف

  .مؤلفام املختلفة 

 

                                                             
ويف . حدثنا وكيع: قال ) ١١٥٣٦(٣/٥٤ويف . حدثنا أبو معاوِية: قال ) ١١٠٩٥(٣/١١أخرجه أمحد  ) ١(  
النضر ، حدثنا حدثنا أبو : قال ) ١١٥٣٨(٣/٥٥ويف . حدثنا محمد بن جعفَر ، حدثنا شعبة: قال ) ١١٥٣٧(٣/٥٤

حدثين أمحد بن يونس ، : قال  ٩١٨" عبد بن حميد"و. حدثنا هاشم ، حدثنا شعبة: قال ) ١١٦٣٠(٣/٦٣ويف . شعبة
" مسلم"و. حدثنا آدم بن أَيب إِياس ، حدثنا شعبة: قال ) ٣٦٧٣(٥/١٠" البخارِي"و. أخربنا أبو بكْر بن عياش

حدثنا أبو سعيد اَألشج ، : قال ) ٦٥٨١(٧/١٨٨ويف . حدثنا عثْمان بن أَيب شيبة ، حدثنا جرِير:  قال) ٦٥٨٠(٧/١٨٨
: وحدثنا ابن املُثَنى ، وابن بشار ، قاال ) ح(وحدثنا عبيد اِهللا بن معاذ ، حدثنا أَيب ) ح( حدثنا وكيع: وأبو كُريب ، قاال 

) الترمذى(و. حدثنا مسدد ، حدثنا أبو معاوِية: قال  )٤٦٥٨(" أبو داود"و. عن شعبة، بن أَيب عدي ، مجيعا حدثنا ا
وكان ، وحدثنا احلَسن بن علي اخلالل ) ح(أنبأنا شعبة : حدثنا حممود بن غَيالَن ، حدثنا أبو داود ، قال : قال  )٣٨٦١(

وهو ابن ، عن خالد ، أخربنا حممد بن هشام : قال  )٨٢٥٠(" الكربى"يف " النسائي"و. بو معاويةحدثنا أ، حافظًا 
  .عن اَألعمش) أبو معاوِية ، ووكيع ، وشعبة ، وأبو بكْر بن عياش ، وجرير(مخستهم . حدثنا شعبة: قال ، احلارث 

  ).١٧٦٧(ج رقم ) ٣٣٦( ص ٢فتوح ج حملمد  اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم ) ٢(  
  .، ووافقه الذهيبصحيح علَى شرط الشيخينِ  :وقال  ،) ٣٧١٩(بتصرف مما أخرجه احلاكم يف املستدرك برقم )  ٣(  



-٤١- 
ألموات عموماً مبا فيهم اسب عن   –صلى اهللا عليه وسلم  –بل خالفوا أيضاً ي النيب 

   !. ه املقربني املتبعني هلديه القوميفما بالك بأصحاب ، أموات املشركني احملاربني

تسبوا الَ «  - صلى اهللا عليه وسلم  - يقَالَت قَالَ النبِ - عنها  اهللا يرض -ن عائشةَ عف
  . )١(»اَألموات فَإِنهم قَد أَفْضوا إِلَى ما قَدموا 

هالك بسوء ، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم - ذُكر عند النيب «: ويف أخرى للنسائي قالت 
  ) .٢(» ال تذكروا هلْكاكم إال خبري: 

نعوذُ ،يا رسولَ اللَّه : ، فَجاَء الْقَوم، فَقَالُوا »لَا تسبوا موتانا، فَتؤذُوا أَحياَءنا «: ويف رواية 
  ).٣( بِاللَّه من غَضبِك استغفر لَنا

  ).٤( »ال تسبوا اَألموات فَتؤذُوا اَألحياَء «: ويف أخرى 

 السب أو الشتم  والتطاول يطال أحب الناس إليه ، عائشفما بالك أخي الكرمي إذا كان 
، ا فتقهم اليت برأ اهللا ساحتها النقية من فوق سبعة أرقع ، فما رقعالذي اتسع على  ت براء

  !.قع ، فلماذا هذه التجرؤ على هذه القمم الشماء ، واجلبال الراسيات وأعالم النقاء ؟اكل ر

  

  

                                                             
، رقم  ٤/٥٣( والنسائي، ) ١٣٢٩، رقم  ١/٤٧٠( والبخاري، ) ٢٥٥٠٩، رقم  ٦/١٨٠(أخرجه أمحد  ) ١(  

  . )٦٩٧٩، رقم  ٤/٧٥( ي، والبيهق) ٢٥١١، رقم  ٢/٣١١( الدارمي: وأخرجه أيضا ) . ١٩٣٦
يف اجلنائز ، باب ما ينهى من سب األموات ، ويف الرقاق ، باب سكرات املوت ، وأبو  ٢٠٦/  ٣رواه البخاري )  ٢(  

يف اجلنائز ، باب النهي عن  ٥٣و  ٥٢/  ٤لنسائي يف األدب ، باب يف النهي عن سب املوتى ، وا) ٤٨٩٩(داود رقم 
  .ري ، وباب النهي عن سب األموات ذكر اهللكى إال خب

 والطرباين، ) ٤/٢٤(، وابن سعد ) ٤٧٧٥، رقم  ٨/٣٣( والنسائي، ) ٢٧٣٤، رقم  ١/٣٠٠(أخرجه أمحد  ) ٣(  
  ) .٤/١٠١(، واخلطيب ) ١٢٣٩٥، رقم  ١٢/٣٦(
  .حسن بشواهده ، منها الذي قبله  يف الرب ، باب ما جاء يف الشتم ، وهو حديث) ١٩٨٣(رقم أخرجه الترمذي ب)  ٤(  



-٤٢- 
صلى اهللا عليه  –الواقع ال أجد بعد التأمل سبباً يدعو لذلك إال الطعن يف الرسول الكرمي 

، ولو كان  -بزعمهم  –لو كان نيب حق ما صحبه هؤالء األشرار املنافقون : ليقال  –وسلم 
هكذا مصدراً لكل   -) رضي اهللا عنها ( ما خال خدجية  –نيب صدق ما كانت خرية أزواجه

  .لكل سهم  رشقاًوطعن ، 

 –رضوان اهللا عليهم  –أم طعنوا يف الصحابة  –عاملهم اهللا بقصدهم  –أغرب ما فيهم 
وهم محلة املشاعل ، أصحاب الفضل واملناهل ، الذين مل يصل إلينا دين اإلسالم إال عن 

سبيل إعالء خص وغال يف ارإال من وراء سواعدهم وبذهلم لكل طريقهم ، ومل نبصر النور 
  . يف القلوب والعقول ، وتقدم مكانته ومرتلتهرايته 

 –فاملراد ومسه بالفشل  –صلى اهللا عليه وسلم  –فما وراء ذلك إال الطعن يف النيب 
  !.شاءوا ذلك أم أبوا ، قصدوا ذلك أو مل يقصدوا   –وحاشاه 

 عشرة آالف مدونني يف الكتب ، أو مات عن أكثر من - بأيب هو وأمي  –حيث إنه   
صحاب مل ينج من من األ - على الراجح  - ممن حج معه حجة الوداع  مائة وعشرين ألفاً 

، فهل هذا رجال أو اثنا عشر رجالً ، أو أكثر أو أقل  ةإال مخس  - بزعم القوم  – همفيالنفاق 
قبل عقل ي؟، أو ي.!  

إذن املقصود هو إفشال النبوة والطعن يف الرسالة ، ومن مث نقض اإلسالم ، ولذا عندما 
رضي اهللا عنها وعن أبيها  –ننتقل من طعنهم يف الصحابة إىل طعنهم يف الصديقة بنت الصديق 

ال جند إال نفس الغرض وإال نفس الغاية وهو الطعن يف النبوة ، وهدم الرسالة ، ونقض  –

نُور اللّه بِأَفْواههِم ويأْبى اللّه إِالَّ أَن  يطْفئُوا يرِيدون أَن{: الربية إذ يقول  صدق ربو، العرى  



-٤٣- 
ونرالْكَاف كَرِه لَوو هنُور مت{: ، ويقول   }يونرِيدئُوا يطْفيل نُور اللَّه هِماهبِأَفْو اللَّهو متم 

نُورِه لَوو كَرِه ونر١(}الْكَاف.(   

، وخربته -صلى اهللا عليه وسلم  –به  أكثر من التصقت - رضي اهللا عنها  – عائشةف
وتربت على يديه ، وعاشت بعده زمناً طويالً مبجلة ، وحمترمة ، ومقدمة ، ومعلمة ، ومربية ، 
وفقيهه ، ومفسرة ، وحمدثة ، وامرأة كسائر النساء يعتريها ما يعتريهن ، ويصيبها ما يصيبهن ، 
 ومع ذلك تتفوق حىت تصبح مبرتلة الثريد من الطعام ، فكان حتماً أن تتحرك ضدها خفافيش

؛ هلدم هذا املقام ، والعبور من فوقه إىل تدمري اإلسالم  ، الظالم ، و األزالم مبعاول اإلجرام 
ولو ...   وإن كان ذلك باسم اإلسالم ، فبالسيف أو بغريه ختتلف األسباب ، واملوت واحد

 تأمل كلُّ منصف ذي عينني الستغرب من هذا التهجم ، لكننا نعلم أن الشاخمني فقط  ، وأهل
الرفعة والدرجة العالية هم الذين يصلحون للرشق ؛ فيجواهرهم النفيسة ،  خرج الرشق

  !.ومعادم الدفينة 

، وهي مع ذلك ال أمل تر إىل النخلة الشماء املشمورة  العذق ترشق باحلجر فترمي بالثمر 
تإال املؤمن األضر وال ت غر؟غتر وهذا هو حاهلا طوال الدهر ، فهل جياريها أحد.!  

  

إِنَّ من الشجرِ شجرةً الَ يسقُطُ ورقُها وإِنها «:  - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم - قَالَ رسولُ اِهللا 
 يا هثُونِي، مدمِ فَحلسثَلُ الْمقَالُوا !.....؟»م :ولَحسا ري يا ها، مثْنقَالَ ؟اِهللا د :» يه

  .)٢(»النخلَةُ

  :أيب متام قول وهكذا فتأملهذا ما قصدوه فعوملوا بضده ، 

                                                             
  .الصف سورة) ٨(، و  سورة التوبة) ٣٢()  ١(  
  .مثل املؤمن مثل النخلة) ٨٩٣(بترقيم عبد الباقي ص  اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان)  ٢(  



-٤٤- 
     وإذا أراد اللّه شـن ر  يلةفَض  * * *    تطُوِي  س أتاحانَ ـهلا ل سـحود  

  ودـما كَانَ يعرف طيب عرف الع  ***   فيما جاورتلَوالَ اشتعالُ النارِ،            

  ودـللْحاسد النعمى على املَحس   *  *  *   تزلْ واقبِ ملْ ـلوالَ التخوف للع   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



-٤٥- 
  املبحث الثاين

  أمهات املؤمنني –صلى اهللا عليه وسلم  –أزواج النيب 

 الطيبة بنت الطيبني –رضي اهللا عنها  –ومنهن عائشة 

 –وعائشة  ،)١(}بِالْمؤمنني من أَنْفُسهِم وأَزْواجه أُمهاتُهمالنبِي أَولَى {:  - تعاىل –يقول 

 والطَّيبات{:- تبارك وتعاىل - ويقول ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -من أزواجه –رضي اهللا عنها 
بِنيلطَّيل ونبالطَّيو اتبلطَّيل كلَئأُو  ونءرباممم قُولُونم يلَه ةرغْفرِزْقٌ مو وعائشة ، )٢( }كَرِيم

بل هي من   -بأيب هو وأمي  –من الطيبات ألا زوجة أطيب طيب  –رضي اهللا عنها  –

 والَّذين واألَنصارِ الْمهاجِرِين من األَولُون والسابِقُون{:  - عز من قال  -وقال ، أحب زوجاته 
 خالدين األَنْهار تَحتَها تَجرِي جنات لَهم وأَعد عنه ورضُواْ عنهم اللّه رضي بِإِحسانٍ اتَّبعوهم

من السابقني األولني من  –رضي اهللا عنها  –، وعائشة  )٣(}الْعظيم الْفَوزُ ذَلك أَبدا فيها

   !!.يريد أن مينع الشمس يف رابعة النهار بغربال فهو كمن ، قال غري ذلك باملهاجرين ، ومن 
، على الذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم هم أهل السنة  - عز وجل  - مثَّ أثىن اهللا 

 باملشنعني  أعين -ما بني مكفر وذام هلم نيعنشألنَّ امل؛  شنعني عليهم املنتقصني هلم وليسوا امل
  . - جهم  ى ، ومن لف لفهم وسار عل استثناءن بدون الشيعة اإلمامية املتأخري

  

                                                             
  .سورة األحزاب )  ٦( جزء من اآلية )  ١(  
  .  سورة النــور) ٢٦( جزء من اآلية)  ٢(  
 . سورة التوبة) ١٠٠(اآلية  ) ٣(  



-٤٦- 
أَنها ذُكرت  - رضي اللَّه عنها - حدثَنا هشام ، عن أَبِيه ، عن عائشةَ  :أَبو معاوِيةَ قال 

صدق إِنما : ما هي بِأُم ، فَبلَغها ذَلك فَقَالَت : أَلَيست أُمك؟ قَالَ : فَقيلَ لَه .عند رجلٍ فَسبها
بِأُم ملَه تفَلَس رِينا الْكَافأَمو ،نِنيمؤالْم ا أُم١( أَن.(  

ما ها ، فشتان بني الثرى والثريا ، فيوانظر إىل شانئ- هللا عنها رضي ا –فانظر إىل فقهها 
  .، واملنطق ، والعقل  الدين –واهللا  –خالفوا قوماً ،  رأيت كهؤالء القوم 

أبعد الناس عنه  –واهللا  –التعقل ، وهم قل ، و يدعون رب ما فيهم أم يزعمون العغوأ
 ":معرور ، قال عامر بن شراحيل الشعيب مالك بن  ، ومن عجيب ما قرأت يف هذا الصدد قول

و ودهالْي لَتفَاضت كالا ميلَةصبِخ ةضافلَى الرى عارص؛  النودهالْي لَتئ؟ : سكُملَّتلِ مأَه ريخ نم
ى : فَقَالَتوسم ابحأَص - لَامالس هلَيى.  -عارصالن لَتئس؟ فَقَالُوا: وكُملَّتلِ مأَه ريخ نم :

  .  -علَيه السلَام -حوارِي عيسى 

 -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  - أَصحاب محمد : من شر أَهلِ ملَّتكُم؟ فَقَالُوا: وسئلَت الرافضةُ    
وا بِالرلَأُمةٌ واير ملَه قُوملَا ت ،ةاميمِ الْقولُولٌ إِلَى يسم هِملَيع فيفَالس ،موهبفَس مفَارِ لَهغتا اس

 فْكبِس ا اللَّهبِ أَطْفَأَهرلْحا لاروا نقَدا أَوةٌ، كُلَّممكَل ملَه عمتجلَا تو ،مقَد ملَه تثْبيمد هِمائ
 لَّةضاِء الْموالْأَه نم اكُمإِيو ا اللَّهاذَنأَع ،هِمتجاضِ ححإِدو هِملمفْرِيقِ شت٢("و.(  

صلَّى اللَّه  -أُمرتم بِاالستغفَارِ َألصحابِ محمد : قَالَت  -رضي اللَّه عنها - عن عائشةَ و
 هلَيعلَّمسو  -  كُمبِين تعمس ،موهمتببفَس- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ   - صي " : هذه بذْهال ت

                                                             
  )٣٣٨( ص ٦ج ) ٢٢٨٠(ح شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي)  ١( 

وذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ،  ١٤٦٢ - ١٤٦١/  ٨: أخرجه الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة)  ٢( 
وخشيش بن أصرم يف كتابه، ومن طريقه ، " اللطيف من السنة: "عن ابن شاهني يف كتاب ٢٦ - ٢٣/  ١: منهاج السنة

فهذا األثر قد روي عن عبد الرمحن بن مالك بن مغول من وجوه متعددة : وقال" . األصول"أبو عمرو الطلمنكي يف كتابه 
 -الرافضة أي  –وبعضها يزيد على بعض، لكن عبد الرمحن بن مالك ضعيف، وذم الشعيب هلم يصدق بعضها بعضا، 
  .ثابت من طرق أخرى



-٤٧- 
ال تذْهب الدنيا حتى يسب آخر هذه اُألمة " : ، ويف رواية  "اُألمةُ، حتى يلْعن آخرها أَولَها 

لَها ":ويف أخرى ،"ا أَولَها أَوهرآخ نلْعى يتةُ حاُألم هذى هفْن١("ال ت(.  

 أزواجه الطاهرات العفيفات القانتات –صلى اهللا عليه وسلم  –وأكرم من صحب النيب 
، وأكرمهن ما الصائمات الصابرات احملتسبات الصادقات الثيبات منهن واألبكار  املتصدقات

 حبه صدقاً بال أدهانو ،إلفه و ،أنسه سه ، ووبكره ، وعر –رضي اهللا عنها  –خال خدجية 
  : -رضي اهللا عنه  –عائشة الصديقة بنت الصديق ، اليت قال فيها حسان بن ثابت 

  وتصبِح غَرثَى من حلومِ الغوافلِ****    بريبةٍ    تزنُّ       ما     رزانٌ  حصانٌ

  نيب اهلُدى ، واملَكرمات الفواضلِ****     ومنصباً ديناً    الناسِ  خريِ  يلةُ  حل

  زائلِ   غري كرامِ املساعي، جمدها ****    غالبٍ بنِ    لؤي  من حي  عقيلةُ  

  وباطلِ   سوٍء كلّ  من  وطهرها ****     خيمها   اُهللا   طيب   قد   مهذبةٌ 

فإن كنت الذي قد زعمتم طي   فَال****      قد قلتوس تفَعلي  إيلّ  رأنام  

ومن  إِنَّ أَصلَ كُل فتنة وبلية هم الشيعةُ ،" ::-رمحه اهللا  -يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ريكَثو ، هِمى إِلَيوضالَمِ اني اِإلسي فالَّت فويالس نرت  متسبِهِم تهِم ، وتجِه نا كَانَ ممإِن ،

  .)٢(ـه.ا. "الزنادقَةُ 
يعرِف كُل أَحد معاداتهِم من اليهود  فَهم يوالُونَ أَعداَء الدينِ الَّذين :"وقَالَ أَيضاً 

... لَّذين هم خيار أَهلِ الدينِ ،وسادات املُتقين والنصارى واملُشرِكين، ويعادونَ أَولياَء اِهللا ا
 املَقْدسِ حتى استنقَذَه بيتاستيالَِء النصارى قَديماً علَى  وكَذَلك كَانوا من أَعظَمِ اَألسبابِ في

  .)٣(ـه.أ" . املُسلمونَ منهم

                                                             
  إسناد حسن ، رجاله رجال مسلم)  ١( 
 )٤/١١٠(،  )٣/٢٤٣(السنة   منهاجِ)  ٢(  
 )٤/١١٠(،  )٣/٢٤٣(السنة   منهاجِ)  ٣(  



-٤٨- 
رمحه اهللا  –زماننا  ، أو كأنه يرى بعني قلبه عن كأنه يتحدث ! -وأعجب-وتأمل كالمه 

: حيث قال –جل وعال  –حائرة ، وصدق املوىل  رءوس، فكم هي العيون املبصرة يف  -

  ).١( }الصدورِ في الَّتي الْقُلُوب تَعمى ولَكن الْأَبصار تَعمى لَا فَإِنَّها{

هذا العمى طُعن يف كبار الصحابة خرية اخللق بعد األنبياء والرسل ، فلم يرعوا هلم ألجل و
يروا هلم حقاً بل جتاهلوا فضائلهم ، وتناسوا أيديهم البيضاء على الدنيا كلها فضالً مكانة ، ومل 

أو عثرة يدندن  يذيعه  كل من انربى يصارع طواحني اهلواء ؛ ليجد هلم خطأً وعن، عنهم 
ويدمدم ويشق اجليب ويلطم ، ويقرع الوجه ويندب ، ويضرب الصدر ويدبر وإذا أقبل حوهلا 

وبعثر ؛ ليكون، فال زاد اهللا أمثاهلم  وال كثّر  .ر تب تعتربلغريهم عربة  وابل شردهم كلَّ مشرد 
  .يف النار جممر  مإال فه، وبكل منهر 

 يف خبيث أنه فاعلم للعيوب طالباً بالناس الظن يسئ إنساناً رأيت مهما:  الغزايل قال
 املعاذير يطلب املؤمن فإن ،هو حيث من غريه يرى وإمنا منه يترشح خبث ذلك وأن الباطن
  . الكافة حق يف الصدر سليم واملؤمن،  العيوب يطلب واملنافق

 عن الاحتراز فَتعين ، ومبغضٍ منقصٍ من لَه بد لَا وأَعلَمهم وأَتقَاهم الناسِ أَورع:قالو
ةمهاِء تدارِ الْأَعرالْأَشو مهونَ لَا فَإِنظُناسِ يبِالن إلَّا كُلِّهِم ركُلُّ ، الشو نم هتأَيئَ ريس اسِ الظَّنبِالن 
 الْمعاذير يطْلُب الْمؤمن فَإِنَّ ، طَوِيته وسوِء باطنِه لخبث ذَلك أَنَّ فَاعلَم. معايِبِهِم لإِظْهارِ طَالبا

ةلَامسل نِهاطب ، قافنالْمو طْلُبي وبيالْع ثبخل نِهاطب ، هذفَه ضعلِ باخدم طَانيالْقَلْبِ إلَى الش.  

رالْأَمأَنْ:  الثَّانِي و لَمعت كأَن لَو تا طَلَبهزنم نبٍ كُلِّ عيع لْتزتنِ اعلْقِ عكَافَّةً الْخ لَنو 
جِدت نم هباحصلًا تا ، أَصفَم نم دأَح ناسِ مإِلَّا الن لَهو ناسحم اوِئسمفَإِذَا ، و تغَلَب 

ناسحالْم اوِئسالْم وةُ فَهايى الْغهتنالْمو ، نمؤفَالْم ا الْكَرِميدأَب رضحي يف فِْسهن ناسحم يهأَخ 
 والْعيوب الْمساوِئ يلَاحظُ أَبدا فَإِنه اللَّئيم الْمنافق وأَما.  والاحترام والْود التوقري قَلْبِه من لينبعثَ

                                                             
  .احلـج سورة) ٤٦(من اآلية جزء )  ١(   



-٤٩- 
 »الفضيل« وقَالَ.  »الْعثَرات يطْلُب والْمنافق الْمعاذير يطْلُب الْمؤمن«:  »الْمبارك ابن« قَالَ. 
 السوِء جارِ من بِاللَّه استعيذُوا«:  السلَام علَيه قَالَ ولذَلك »الْإِخوان زلَّات عن الْعفْو الْفُتوةُ«: 

  .)١( »أَظْهره شرا رأَى وإِنْ ستره خيرا رأَى إِنْ الَّذي

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

     
                                                             

  ١٣٢صموعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين )١(



-٥٠- 

  الثالثالفصل      

  املبحث األول

  حادثة اإلفك 

 يكن مل ولو عائشة، من بشعر وال  بطب وال  بفقه أعلم أحداً رأيت ما: عروة وقال
 ما القرآن من فيها نزل فإا جمد وعلو فضالً ا لكفى اإلفك قصة إال الفضائل من لعائشة

  )١(.القيامة يوم إىل يتلى

  

 فاإلفك،  وجهه عن قلبه إذا الشيء أفك من مأخوذ وهو وأقبحه الكذب أسوأ:  اإلفك
يقصد (  اآلية يف مبا املراد أن على املسلمون وأمجع،  البهتان هو : وقيل،  املقلوب حديث : هو

 ألن إفك بأنه اهللا وصفه وإمنا،  - املؤمنني أم -  عائشة على اإلفك من وقع ما)  سورة النور
  .)٢( ذلك خالف - عنها اهللا رضي  -حاهلا من املعروف

  

إِذَا أَراد    -  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -كَانَ رسولُ اللَّه : -رضي اللَّه عنها - قَالَت عائشةُ 
 ولُ اللَّهسا ربِه جرا خهمهس جرخ نهفَأَي اجِهوأَز نيب عا أَقْرفَرس - لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -   

يها سهمي، فَأَقْرع بيننا في غَزوة غَزاها فَخرج ف: -رضي اللَّه عنها - معه، قَالَت عائشةُ 
 ولِ اللَّهسر عم تجرفَخ- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي    - صلُ فمأُح تفَكُن ابجزِلَ الْحا أُنم دعب

 ولُ اللَّهسغَ رى إِذَا فَرتا حنفَِسر ،يهلُ فزأُنجِي ودوه- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -    هتوغَز نم
شيلِ فَمحوا بِالرآذَن نيح تيلِ، فَقُمحلَةً بِالرآذَنَ لَي نيلقَاف ةيندالْم نا منونقَفَلَ دو لْكى تتح تي

رِي فَإِذَا عدص تسي فَلَملحإِلَى ر لْتأْنِي أَقْبش تيا قَضفَلَم ،شيالْج تزاوعِ جزج ني مل قْد
                                                             

 .خترجيهسبق )  ١ ( 
 .١٢ص  ٤للشوكاين ج  فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري)  ٢(  



-٥١- 
 قَالَت ،هاؤغتنِي ابسبي فَحقْدع تسمفَالْت تعجفَر ،قَطَعان وا : ظَفَارِ قَدكَان ينطُ الَّذهلَ الرأَقْبو

مهو هلَيع كَبأَر تي كُنريِي الَّذعلَى بع لُوهحجِي فَردولُوا همتلُونِي فَاححري  يهي فونَ أَنِسبحي
- ماللَّح نهشغي لَمو لْنبهي فَافًا لَمخ اُء إِذْ ذَاكسكَانَ النامِ  والطَّع نلْقَةَ مالْع أْكُلْنا يمإِن ،-  فَلَم

رِيةً حديثَةَ السن، فَبعثُوا الْجملَ يستنكرِ الْقَوم خفَّةَ الْهودجِ حني رفَعوه وحملُوه، وكُنت جا
ب، فَساروا ووجدت عقْدي بعد ما استمر الْجيش فَجِئْت منازِلَهم ولَيس بِها منهم داعٍ ولَا مجِي

فَيرجِعونَ إِلَي، فَبينا أَنا جالسةٌ في منزِلي  فَتيممت منزِلي الَّذي كُنت بِه وظَننت أَنهم سيفْقدونِي
أَصبح غَلَبتنِي عينِي فَنِمت، وكَانَ صفْوانُ بن الْمعطَّلِ السلَمي ثُم الذَّكْوانِي من وراِء الْجيشِ فَ

رمٍ فَعائن انسإِن ادوأَى سي فَرزِلنم دنآنِي، عر نيابِ - فَنِي حجلَ الْحآنِي قَبكَانَ رو- 
ما تكَلَّمنا بِكَلمة ولَا  -وواللَّه -فَاستيقَظْت بِاسترجاعه حني عرفَنِي فَخمرت وجهِي بِجِلْبابِي 

اخى أَنتى حوهو ،هاعجرتاس رةً غَيمكَل هنم تعما  سهإِلَي تا فَقُمهدلَى يئَ عطفَو هلَتاحر
هو ةرِ الظَّهِريحي نف رِينوغم شيا الْجنيى أَتتلَةَ حاحبِي الر قُودي طَلَقا فَانهتبكفَرولٌ، قَالَتزن م :

الْإِفْك ربلَّى كوي تكَانَ الَّذو لَكه نم لَكةُ  فَهورلُولَ، قَالَ عس ناب يأُب نب اللَّه دبع : تبِرأُخ
يهشوتسيو هعمتسيو هرقفَي هدنع ثُ بِهدحتيو اعشكَانَ ي هأَن. ............. 

فَاشتكَيت حني قَدمت شهرا والناس فَقَدمنا الْمدينةَ : -رضي اللَّه عنها -قَالَت عائشةُ  
كذَل نٍء ميبِش رعلَا أَش ،ابِ الْإِفْكحلِ أَصي قَوونَ فيضفي لَا  - يي أَنعجي ونِي فرِيبي وهو

 ولِ اللَّهسر نم رِفأَع- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي كُ   - صالَّذ ياللُّطْفكتأَش نيح هنى مأَر تن - 
 ولُ اللَّهسر لَيلُ عخدا يمإِن ،- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ    - صي ثُم ،لِّمسفَي " : يكُمت فكَي" ،

 رِفصني نِي -ثُمرِيبي كفَذَل- نيح تجرى ختح ربِالش رعلَا أَشو  أُم عم تجرفَخ ،تقَهن
وذَلك قَبلَ أَنْ نتخذَ  -مسطَحٍ قبلَ الْمناصعِ وكَانَ متبرزنا وكُنا لَا نخرج إِلَّا لَيلًا إِلَى لَيلٍ 

 ا، قَالَتنوتيب نا مقَرِيب في: الْكُنلِ فبِ الْأُورالْع را أَمنرأَمأَذَّى  وتا نكُنو ،طائلَ الْغبق ةيرالْب
وهي ابنةُ أَبِي رهمِ بنِ  - فَانطَلَقْت أَنا وأُم مسطَحٍ : ، قَالَت  -بِالْكُنف أَنْ نتخذَها عند بيوتنا

خالَةُ أَبِي بكْرٍ الصديقِ وابنها مسطَح بن أُثَاثَةَ  الْمطَّلبِ بنِ عبد مناف وأُمها بِنت صخرِ بنِ عامرٍ
، فَأَقْبلْت أَنا وأُم مسطَحٍ قبلَ بيتي حني فَرغْنا من شأْنِنا، فَعثَرت أُم  -بنِ عباد بنِ الْمطَّلبِ



-٥٢- 
 ا، فَقَالَتهطري مطَحٍ فسم :طَحسم سعا تلَه ا، : ، فَقُلْتردب هِدلًا شجر نيبسأَت ،ا قُلْتم بِئْس

 فَقَالَت : ا قَالَ؟ قَالَتي معمست لَمو اهتنه ا قَالَ: أَيم قُلْت؟و  ،لِ الْإِفْكلِ أَهنِي بِقَوتربفَأَخ
 ا: قَالَتي، فَلَمضرلَى ما عضرم تددفَاز  ولُ اللَّهسر لَيلَ عخي دتيإِلَى ب تعجر-  لَّى اللَّهص

لَّمسو هلَيقَالَ    - ع ثُم ،لَّمفَس " : يكُمت فكَي" لَه فَقُلْت ، : قَالَت ،يوأَب يي أَنْ آتأْذَنُ لأَت :
هِملبق نم ربالْخ نقيتأَنْ أَس أُرِيدو ا، قَالَت : ولُ اللَّهسي رنَ لفَأَذ - لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -   

لَقَلَّما كَانت -فَواللَّه  -يا بنيةُ هونِي علَيك : يا أُمتاه ماذَا يتحدثُ الناس؟ قَالَت : فَقُلْت لأُمي 
 ا، قَالَتهلَينَ عإِلَّا كَثَّر رائرا ضا لَههبحلٍ يجر دنيئَةً عضأَةٌ قَطُّ ورام : لَقَدأَو انَ اللَّهحبس فَقُلْت

 ذَا؟ قَالَتبِه اسثَ الندحت :رلَا ي تحبى أَصتلَةَ حاللَّي لْكت تكَيمٍ، فَبولُ بِنحلَا أَكْتو عمي دقَأُ ل
 ي، قَالَتكأَب تحبأَص ثُم : ولُ اللَّهسا رعدو- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهبٍ،    - صأَبِي طَال نب يلع

فَأَما أُسامةُ : في فراقِ أَهله، قَالَت وأُسامةَ بن زيد حني استلْبثَ الْوحي يسأَلُهما ويستشريهما 
 ولِ اللَّهسلَى رع ارفَأَش- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -    ملَه لَمعي يبِالَّذو هلأَه اَءةرب نم لَمعي يبِالَّذ
يا رسولَ اللَّه لَم يضيق اللَّه : ا خيرا، وأَما علي فَقَالَ أَهلَك ولَا نعلَم إِلَّ: في نفِْسه، فَقَالَ أُسامةُ 

 قَالَت ،قْكدصةَ تارِيلِ الْجسو ريا كَثاهواُء سسالنو كلَيع : ولُ اللَّهسا رعفَد-  هلَيع لَّى اللَّهص
لَّمسةَ فَقَالَ    - ورِيرب " :ب ؟ أَيكرِيبٍء ييش نم تأَيلْ رةُ هةُ " رِيررِيرب لَه ي : قَالَتالَّذو

نع امنت نيثَةُ السدةٌ حارِيا جهأَن رغَي ،هصا قَطُّ أَغْمرا أَمهلَيع تأَيا رم قبِالْح ثَكعجِنيِ بع 
من يومه    -  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم - فَقَام رسولُ اللَّه : لُه، قَالَت أَهلها، فَتأْتي الداجِن فَتأْكُ

يا معشر الْمسلمني من يعذرنِي من : " فَاستعذَر من عبد اللَّه بنِ أُبي وهو علَى الْمنبرِ، فَقَالَ 
ننِي علَغب لٍ قَدجي، رلي أَهف أَذَاه ه - اللَّها  -ولًا مجوا رذَكَر لَقَدا وريي إِلَّا خللَى أَهع تملا عم

فَقَام سعد بن معاذ أَخو بنِي عبد  :، قَالَت"علمت علَيه إِلَّا خيرا، وما يدخلُ علَى أَهلي إِلَّا معي 
أَنا يا رسولَ اللَّه، أَعذرك فَإِنْ كَانَ من الْأَوسِ ضربت عنقَه، وإِنْ كَانَ من : فَقَالَ  الْأَشهلِ،

 قَالَت ،كرا أَملْنا فَفَعنترجِ أَمرزالْخ نا مانِنوجِ : إِخرزالْخ نلٌ مجر انَ -فَقَامسح أُم تكَانو
مع تبِنهذفَخ نم ه-  جِ، قَالَترزالْخ ديس وهةَ وادبع نب دعس وهلًا : وجر كلَ ذَلكَانَ قَبو

 دعسةُ، فَقَالَ ليمالْح هلَتمتاح نلَكا وحالص : تكَذَب- اللَّه رملَع  - هللَى قَتع رقْدلَا تو لُهقْتلَا ت ،



-٥٣- 
، فَقَالَ -  وهو ابن عم سعد-ولَو كَانَ من رهطك ما أَحببت أَنْ يقْتلَ فَقَام أُسيد بن حضيرٍ 

فَثَار : ت لَنقْتلَنه فَإِنك منافق تجادلُ عنِ الْمنافقني، قَالَ -لَعمر اللَّه  -كَذَبت : لسعد بنِ عبادةَ 
 ولُ اللَّهسرلُوا وتقْتوا أَنْ يمى هتح جرزالْخو ،سالْأَو انيالْح - لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  -    مقَائ

 رِ، قَالَتبنلَى الْمع : ولُ اللَّهسلْ رزي فَلَم- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوا    - صكَتى ستح مهفِّضخي
 قَالَت ،كَتسو : مٍ، قَالَتولُ بِنحلَا أَكْتو عمي دقَأُ لرلَا ي كُلَّه كي ذَلموي تكَيفَب : حبأَصو

بِنومٍ حتى إِني لَأَظُن أَنَّ أَبواي عندي، وقَد بكَيت لَيلَتينِ ويوما لَا يرقَأُ لي دمع ولَا أَكْتحلُ 
أَنصارِ الْبكَاَء فَالق كَبِدي، فَبينا أَبواي جالسان عندي وأَنا أَبكي، فَاستأْذَنت علَي امرأَةٌ من الْ

 ي، قَالَتعي مكبت تلَسا فَجلَه تنفَأَذ :كلَى ذَلع نحا ننيفَب  ولُ اللَّهسلَ رخد-  لَّى اللَّهص
لَّمسو هلَيع  -    قَالَت ،لَسج ثُم لَّما فَسنلَيع : قَدا ولَهيلَ قَبا قيلَ مذُ قني مدنع سلجي لَمو

 ٍء، قَالَتيأْنِي بِشي شف هى إِلَيوحا لَا يرهلَبِثَ ش :سر دهشفَت ولُ اللَّه- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -   
أَما بعد يا عائشةُ إِنه بلَغنِي عنك كَذَا وكَذَا فَإِنْ كُنت برِيئَةً فَسيبرئُك : حني جلَس، ثُم قَالَ 

تو رِي اللَّهفغتبٍ فَاسبِذَن تمأَلْم تإِنْ كُنو ،اللَّه ابت ابت ثُم فرتإِذَا اع دبفَإِنَّ الْع ،هوبِي إِلَي
 هلَيع اللَّه" قَالَت ، : ولُ اللَّهسى را قَضفَلَم- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى    - صتي حعمد قَلَص هقَالَتم

عني فيما قَالَ،    -  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -رسولَ اللَّه  أَجِب: ما أُحس منه قَطْرةً، فَقُلْت لأَبِي 
: فَقُلْت لأُمي    - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -ما أَدرِي ما أَقُولُ لرسولِ اللَّه  - واللَّه  -: فَقَالَ أَبِي 

 ولَ اللَّهسلَ -أَجِيبِي رع لَّى اللَّهصلَّمسو هي    -  يأُم ا قَالَ، قَالَتيمف :- اللَّها  -ورِي ما أَدم
 ولِ اللَّهسرأَقُولُ ل - لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -    آنالْقُر نأُ ملَا أَقْر نيثَةُ السدةٌ حارِيا جأَنو فَقُلْت

لَقَد علمت لَقَد سمعتم هذَا الْحديثَ حتى استقَر في أَنفُِسكُم وصدقْتم   -واللَّه –إِني : كَثريا 
أَن لَمعي اللَّهرٍ وبِأَم لَكُم فْترتاع نلَئقُونِي، ودصرِيئَةٌ لَا تي بإِن لَكُم قُلْت نفَلَئ ،رِيئَةٌ، بِهب هني م

دصي لَتقُن-  اللَّهقَالَ  -فَو نيح فوسا يثَلًا إِلَّا أَبم لَكُمي ول لَا أَجِد :} اللَّهيلٌ ومج ربفَص
فُونا تَصلَى مع انتَعسرِيئَةٌ، }الْمب ذئيني حأَن لَمعي اللَّهي واشرلَى فع تعطَجاضو لْتوحت ثُم ،

ما كُنت أَظُن أَنَّ اللَّه منزِلٌ في شأْنِي وحيا يتلَى  -واللَّه  -اللَّه مبرئي بِبراَءتي، ولَكن  وأَنَّ



-٥٤- 
لَّه ال لَشأْنِي في نفِْسي كَانَ أَحقَر من أَنْ يتكَلَّم اللَّه في بِأَمرٍ، ولَكن كُنت أَرجو أَنْ يرى رسولُو
- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها،    - صبِه ئُنِي اللَّهربا ييؤمِ روي النف -  اللَّهفَو-  ولُ اللَّهسر اما رم- 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -   ،هلَيزِلَ عى أُنتح تيلِ الْبأَه نم دأَح جرلَا خو هسلجا  مم ذَهفَأَخ
مٍ شوي يف وهو ،انمثْلُ الْجقِ مرالْع نم هنم ردحتلَي هى إِنتاِء ححرالْب نم ذُهأْخكَانَ ي نم ات

 قَالَت ،هلَيزِلَ عي أُنلِ الَّذقَلِ الْقَوث : ولِ اللَّهسر نع يرلَ -فَسع لَّى اللَّهصلَّمسو هي -    وهو
فَقَالَت : ، قَالَت "يا عائشةُ أَما اللَّه فَقَد برأَك : " يضحك فَكَانت أَولَ كَلمة تكَلَّم بِها أَنْ قَالَ 

فَقُلْت ،هي إِلَيي قُومي أُمل  -  اللَّهو-  دمي لَا أَحفَإِن هإِلَي لَا أَقُوم لَّ - إِلَّا اللَّهجو زع  -  قَالَت :

 لَ اللَّهزأَنالَى -وعت  -  } ولْ هب ا لَكُمرش وهبسلَا تَح كُمنةٌ مبصع وا بِالْإِفْكاءج ينالَّذ إِن
 ذَابع لَه مهنم هربلَّى كي تَوالَّذالْإِثْمِ و نم با اكْتَسم مهنرِئٍ مكُلِّ امل لَكُم ريخ

 يمظ١١(ع( ظَن وهتُمعملَا إِذْ سلَو بِنيم ذَا إِفْكقَالُوا ها وريخ هِمبِأَنْفُس اتنمؤالْمو وننمؤالْم )لَا  )١٢لَو
 ونبالْكَاذ مه اللَّه دنع كفَأُولَئ اءدهأْتُوا بِالشي فَإِذْ لَم اءدهش ةعببَِأر هلَيوا عاءلَا فَضْلُ  )١٣(جلَوو

إِذْ  )١٤(يكُم ورحمتُه في الدنْيا والْآَخرة لَمسكُم في ما أَفَضْتُم فيه عذَاب عظيم اللَّه علَ
نع وها ونيه ونَهبستَحو لْمع بِه لَكُم سا لَيم كُماهبِأَفْو تَقُولُونو كُمتنبِأَلْس نَهتَلَقَّو اللَّه د

يمظ١٥( ع(  يمظع تَانهذَا به انَكحبذَا سبِه نَتَكَلَّم ا أَنلَن كُونا يم قُلْتُم وهتُمعملَا إِذْ سلَوو
)١٦( نينمؤم تُمكُن ا إِندأَب هثْلموا لودتَع أَن اللَّه ظُكُمعي )اللَّ )١٧و اتالْآَي لَكُم اللَّه نيبيو ه

 يمكح يملا  )١٨(عنْيي الدف يمأَل ذَابع موا لَهنآَم يني الَّذةُ فشالْفَاح يعتَش أَن ونبحي ينالَّذ إِن
 ونلَملَا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهو ةرالْآَخ١٩(و(  وفءر اللَّه أَنو تُهمحرو كُملَيع لَا فَضْلُ اللَّهلَوو

 يمح٢٠(ر( {،، ي سورة النوراَءتري بذَا فه لَ اللَّهزأَن ثُم)......................١(.  

                                                             
  .احلديث متفق عليه ، وقمنا ببعض التصرف فيما خيص املوضع )  ١ (   



-٥٥- 
 –وأهل بيته ، وعاش أبو بكر الصديق  –صلى اهللا عليه وسلم  –وهكذا عاش رسول اهللا 

وأهل بيته ، وعاش صفوان بن معطل ، وعاش املسلمون مجيعاً شهراً كامالً يف  –رضي اهللا عنه 
ويف ضغوط هائلة وآالم طائلة ، بسبب حديث اإلفك الذي نزلت فيه تلك ، جو خانق 

  . )١(اآليات

، وصرح بذلك شديداً مبا كان يقال إيذاًء - صلى اهللا عليه وسلم  - وقد أوذي النيب 
يف املسجد، حيث أعلن ثقته التامة بزوجته وبالصحايب ابن املعطل السلمي ، وحني للمسلمني 

استعداده لقتل من تسبب يف ذلك إن كان من األوس،  -رضي اهللا عنه  –أبدى سعد بن معاذ 
معارضته بسبب كون عبد اهللا بن أيب بن سلول من  - رضي اهللا عنه  –أظهر سعد بن عبادة 

وكَانَ قَبلَ ذَلك رجلًا صالحا ولَكن ": قَالَت   -ضي اهللا عنهار -حىت أن عائشة  قبيلته
ودئته للصحابة من الفريقني   -صلى اهللا عليه وسلم -، ولوال تدخل النيب " احتملَته الْحميةُ 

 .. لوقعت الفتنة بني األوس واخلزرج

  

 –، بل جتاوز إىل شخص الرسول  -رضي اهللا عنها  –ولكن األمر مل يكن أمر عائشة 
، ورسالته ، وما كان احلديث موجهاً إىل عائشة وحدها ، وإمنا كانت  - صلى اهللا عليه وسلم 

 ا ، مبتطبيقها ، وجاء مالعقيدة واملنهج مستهدفني من خالل استهداف عرض من أرسل
   !ماذا كانوا يريدون؟ –رعاك اهللا  –فانظر 

صلى اهللا عليه  -أن يكون يف أمة حممد من يقدح يف زوجة حممد  اليوم  حمزنكم هو و
كم هو حمزن أن يتأذى حبيبنا يف أحب زوجاته مرتني، مرة من ، و - وسلموصحبه وآله 

منافقي املدينة يف قصة اإلفك، ومرة أخرى من هؤالء الشيعة احلاقدين، ومهما جتردت عند 
أن أنسلخ من عواطفي وأذيب يف املاء أحاسيسي، فإن  كتابة هذا املوضوع، ومهما حاولت

، وإن ألذع الكلمات لتتدافع اآلن أمامي، ألذب عن أمنا الطاهرة، وأرد عن  للصرب حدوداً
                                                             

  ) ١٣٧(بتصرف من الفتح األنعم يف براءة عائشة ومرمي لعلي الطهطاوي ص ) ١( 



-٥٦- 
، ولكين التزاما مبنهج البحث العلمي لن  -محى اهللا عرضه عما يفترون -زوجة حبيبنا املصطفى 

  ).١( }تَخْتَصمون ربكُم عند الْقيامة يوم إِنَّكُم ثُم{أزيد على أن أقول 

اليت لقيها  - كما بينا  – لقد كانت حادثة اإلفك حلقة من سلسلة حلقات اإليذاء واحملن
، وكان من فضل اهللا ورمحته أن كشف زيفها وبطالا،  - صلى اهللا عليه وسلم - رسول اهللا 

وكل  ، إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليهاوأبقى دروسها وفوائدها، لتكون عربة وعظة لألمة 
ذلك من اخلري الذي كشفه اهللا يف ثنايا هذا احلادث، مع ما فيه من ابتالء وآالم، كما قال اهللا 

  ...)٢(} ال تَحسبوه شراً لَكُم بلْ هو خير لَكُم { : تعاىل

وراءها العديد من احلكم تركت من األذى والشدة والبالء ، هذه احلادثة مع ما فيها ف
 : )٣(، منها ، اليت ينبغي االستفادة منها يف واقعنا كأفراد وجمتمعات ، والفوائد الكثرية اجلليلة

رفعه فوق فال ينبغي  - صلى اهللا عليه وسلم  -النيب ظهرت هذه احلادث بشريةأ)  ١( 
به حدود البشرية، فينسب إليه ما ال جيوز نسبته إال إىل  تجاوزي  مكانته ، أو تصويره  تصويراً

قُلْ إِنَّما أَنَا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنَّما إِلَهكُم إِلَه واحد فَمن كَان { : اهللا وحده، قال تعاىل
ادبرِكْ بِعشال يحاً والص الملْ عمعفَلْي هبر قَاءوا لجرداً يأَح هبر ٤(}ة(.  

 ، كما أنه ليس شيئاًأو إهلاماً نفسياً كما أظهرت هذه احلادثة أن الوحي ليس شعوراً)  ٢( 
، مما يدعيه حمترفو التشكيك يف اإلسالم  -صلى اهللا عليه وسلم  - إلرادته ورغبته  خاضعاً

، لكان  والتلبيس على املسلمني، من أعداء اإلسالم ومن سار وراءهم، إذ لو كان األمر كذلك

                                                             
  .سورة الزمر) ٣١(اآلية )  ١(  
 )١١من اآلية: النور) ( ٢(  
 .بعض النقاط أخذت بتصرف من الفتح األنعم يف براء عائشة ومرمي لعلي الطهطاوي ، والباقي حبث وتقصي) ٣(  
  ).١١٠:الكهف( ) ٤( 



-٥٧- 
أن ينهي هذه احملنة اليت آذته وآذت زوجته واملسلمني  - صلى اهللا عليه وسلم  - من السهل عليه 

  . من يوم وقوعها، لكنه مل يفعل، ألنه ال ميلك ذلك

أن ينطق ذه اآليات من بداية هذا اإلفك  - لو أن أمر القرآن بيده  -فماذا كان مينعه 
وهذه اإلشاعة الكاذبة، ليحمي ا عرضه، ويقطع ألسنة الكاذبني؟، ولكنه ما كان ليترك 

. قَاوِيلِولَو تَقَولَ علَينا بعض الْأَ{ :  - تعاىل –الكذب على الناس ويكذب على اهللا، قال اهللا 
نيمبِالْي هنذْنَا ملَأَخ .نيتالْو هنا منلَقَطَع ثُم . اجِزِينح هنع دأَح نم كُمنا موهكذا .. )١(}فَم

ونبوته  - صلى اهللا عليه وسلم  -على بشرية الرسول  كبرياً شاء اهللا أن تكون هذه احملنة دليالً
  .يف وقت واحد

والفوائد املترتبة على هذه احلادثة، تشريع حد القذف وأمهيته يف ومن احلكم )  ٣( 
أن يشرع  -عز وجل  -احملافظة على أعراض املسلمني، فعندما وقعت حادثة اإلفك أراد اهللا 

  ..بعض األحكام اليت تساهم يف احملافظة على أعراض املؤمنني

، وحرم أيضاً كل األسباب ومن املعلوم أن اإلسالم حرم الزنا، وأوجب العقوبة على فاعله
ومنها إشاعة الفاحشة، ومن مث حرم اإلسالم .. املؤدية إليه، من تربج وسفور، واختالط ونظرة 
حد القذف، وهو  - وهم منه براء  - بالزنا ، القذف، وأوجب على من ام عفيفًا أو عفيفة

، ويف ذلك صيانة اجللد مثانني جلدة وعدم قبول شهادته إال بعد توبته توبة صادقة نصوحاً
للمجتمع من أن تشيع فيه ألفاظ الفاحشة، ألن كثرة احلديث عن الفاحشة وتردادها  وحفظ 

األلسن يهون أمرها لدى سامعيها، وجيرئ ضعفاء النفوس على ارتكاا، أو رمي الناس على 
  ..للمجتمعات بعد ذلك ويف ذلك تربية للمجتمع اإلسالمي األول ليكون منوذجاً.. ا

، فقد برأها وفضلها  –رضي اهللا عنها - عائشة  ةليهذه احلادثة فض تظهرألقد )  ٤(    

إِن الَّذين جاءوا { : قال تعاىل، اهللا من اإلفك بقرآن يتلى إىل يوم القيامة، يتعبد املسلمون بتالوته
                                                             

  )٤٧:٤٤احلاقة) ( ١(  



-٥٨- 
بذلك، وقد كانت  - رضي اهللا عنها  -، فكم ارتفعت مرتلتها  )١(}بِاإلِفْك عصبةٌ منكُم 

لَشأْنِي في وما كُنت أَظُن أَنَّ اللَّه منزِلٌ في شأْنِي وحيا يتلَى : " تقول كما روى البخاري 
، ومن مث فمن امها بعد ذلك مبا برأها اهللا به، " نفِْسي كَانَ أَحقَر من أَنْ يتكَلَّم اللَّه في بِأَمرٍ

  ..ومن كذب اهللا فقد كفر فهو مكذب هللا، 

رضي اهللا  –أهل السنة واجلماعة أمجعوا قاطبة على أن من طعن يف عائشة ن إ:أقول 
فإنه كافر مكذِّب مبا ذكره اهللا يف ، ومبا رماها به املنافقون من اإلفك ، مبا برأها اهللا منه  -عنها

  .وقالوا إنه جيب قتله. كتابه من إخباره برباءا وطهارا

مسعت مالك بن : ساق أبو حممد بن حزم الظاهري بإسناده إىل هشام بن عمار قال قد و
مل يقتل يف  : أنس يقول من سب أبا بكر و عمر جلد ، و من سب عائشة قتل ، قيل له

 لمثْله تَعودوا أَن اللَّه يعظُكُم{ألن اهللا تعاىل يقول يف عائشة رضي اهللا عنها : ؟ قال عائشة
، قال مالك فمن رماها فقد خالف القرآن ، و من خالف القرآن  )٢(}مؤمنني كُنتُم إِن أَبدا

 –هنا صحيح و هي ردة تامة و تكذيب هللا اقول مالك ه: قال أبو حممد رمحه اهللا . قتل 
  .)٢(يف قطعه برباءا  - تعاىل

إن اهللا تعاىل إذا ذكر يف : وحكى أبو احلسن الصقلي أن القاضي أبا بكر بن الطيب قال

وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَداً {: القرآن ما نسبه إليه املشركون سبح نفسه لنفسه كقوله
انَهحبال إِذْ{: يف آي كثرية وذكر تعاىل ما نسبه املنافقون إىل عائشة فقال )٣(}سلَوو  وهتُمعمس

انَكحبذَا سبِه نَتَكَلَّم ا أَنلَن كُونا يم سبح نفسه يف تربئتها من السوء كما سبح  )٣( }قُلْتُم

                                                             
  )١١: النور) ( ١( 
، الشفاء للقاضي ٣/١٣٥٦، وانظر أحكام القرآن البن العريب ١٣/٥٠٤احمللى ، و النــور سورة) ١٧(اآلية  )٢(

   .٨٧٣-٨٧١ص  ٢ج ناصر بن علي عائضل عقيدة أهل السنة واجلماعة، وانظر ٢/٢٦٧: عياض
  .١٦/، وسورة النور آية٢٦/سورة األنبياء آية)٣(



-٥٩- 
واهللا  -ومعىن هذا ،السوء، وهذا يشهد لقول مالك يف قتل من سب عائشة  نفسه يف تربئته من

 –أن اهللا ملا عظم سبها كما عظم سبه وكان سبها سباً لنبيه وقرن سب نبيه وأذاه بأذاه  - أعلم
  . )١("القتل كان مؤذي نبيه كذلك - تعاىل –وكان حكم مؤذيه   - تعاىل

إن أهل اإلفك رموا عائشة املطهرة بالفاحشة فربأها اهللا، فكل : "وقال أبو بكر بن العريب
هو مكذب هللا، ومن كذب اهللا فهو كافر فهذا طريق قول مالك، من سبها مبا برأها اهللا منه ف

وهي سبيل الئحة ألهل البصائر ولو أن رجالً سب عائشة بغري ما برأها اهللا منه لكان جزاؤه 
   .)٢("األدب

مبا برأها اهللا منه فقد مرق من  -رضي اهللا عنها - من رمى عائشة و: )٣(موسى  ووقال أب
  .)٤(ين ومل ينعقد له نكاح على مسلمة الد

احلادية و  : وقال اإلمام النووي يف صدد تعداده الفوائد اليت اشتمل عليها حديث اإلفك
من اإلفك و هي براءة قطعية بنص القرآن العزيز ،  -رضي اهللا عنها -براءة عائشة : األربعون 

: املسلمني ، قال ابن عباس و غريه فلو تشكك فيها إنسان والعياذ باهللا صار كافراً مرتداً بإمجاع
، و هذا إكرام من اهللا تعاىل مل تزن امرأة نيب من األنبياء صلوات اهللا و سالمه عليهم أمجعني 

  . )٥(هلم

كنت يوماً حبضرة احلسن بن زيد الداعي بطربستان، وكان : "قال أبو السائب القاضي
يا غالم اضرب عنقه، فقال له : حبضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال

صلى اهللا عليه  -معاذ اهللا، هذا رجل طعن على النيب : هذا رجل من شيعتنا، فقال: العلويون

الْخَبِيثَات للْخَبِيثني والْخَبِيثُون للْخَبِيثَات والطَّيبات للطَّيبِني والطَّيبون {:  -تعاىل –، قال اهللا  - وسلم
                                                             

  .٢٦٨-٢/٢٦٧الشفاء للقاضي عياض ١) (
  .٣/١٣٥٦أحكام القرآن البن العريب  )٢(
  .عبد اخلالق بن عيسى بن أمحد بن جعفر الشريف اهلامشي إمام احلنابلة ببغداد يف عصره )٣(
  )٥٦٦ص ( الصارم املسلول  )٤(
  ). ١١٧/ ١٧(شرح النووي على صحيح مسلم )  ٥(



-٦٠- 
رِزْقٌ كَرِيمو ةرغْفم ملَه قُولُونا يمم أُونربم كأُولَئ اتبلطَّيفإن كانت عائشة خبيثة ، )١(}ل

فضربوا عنقه وأنا  ، فهو كافر فاضربوا عنقه، -وسلم خبيث صلى اهللا عليه -فالنيب 
  . )٢("حاضر

وروى عن حممد بن زيد أخي احلسن بن زيد أنه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة 
: هذا من شيعتنا ومن بين اآلباء، فقال: بسوء فقام إليه بعمود فضرب به دماغه، فقتله، فقيل له

  .)٣("مسى جدي قرنان استحق القتل فقتلته، ومن )٣(هذا مسى جدي قرنان

  

قَالَ لي الْوليد بن عبد الْملك أَبلَغك، أَنَّ : ، قَالَ وأخرج البخاري من حديث الزهري 
 ةَ ، قُلْتشائع قَذَف نيما كَانَ فيلع : كمقَو نم لَانجنِي رربأَخ قَد نلَكلَا، و - و سأَب نةَ بلَم

 ارِثنِ الْحنِ بمحالر دبع نكْرِ بو بأَبنِ ومحالر دبةَ  - عشائا -أَنَّ عهنع اللَّه يضر -   قَالَت
في شأْنِها فَراجعوه فَلَم يرجِع، وقَالَ مسلِّما بِلَا شك فيه وعلَيه كَانَ  اًكَانَ علي مسلِّم"  :لَهما 

 كيقِ كَذَلتلِ الْعي أَصف"  

وغريهم ممن ،  -رضي اهللا عنه  - هذا هو موقف أهل البيت من نسل علي بن أيب طالب 
إنه موقف الغيور على الدين الذي  - عنها رضي اهللا - أطلق لسانه بالنيل من أم املؤمنني عائشة 

هي مبا برأها اهللا منه فإمنا  -رضي اهللا عنها  - مل يرض اهللا لعباده سواه فمن نال من عائشة 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -طعن يف رسول اهللا الو، تكذيب هللا رب العاملني الو،  عاندة للقرآن امل

، ب اهللا يف أخبارهيكذبتل املناقض لدين اإلسالم وال عقوبة أجنع مع من أقدم على مثل هذا العم

                                                             
   .٢٦/سورة النور آية ١)(
رواه : وقال  ،]٨٧٣ ، ٨٧٢[ص  ٢ج  عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابةذكره ناصر بن على عائض يف   ٢)(

  .الاللكائي
هذا قول الليث وهو من كالم احلاضرة وال يعرفه أهل : على وزن سكران، وهو الذي ال غرية له، قال األزهري: قرنان)٣(

  .٥٦٧-٥٦٦/ل صالصارم املسلو. ٢/٥٠١املصباح املنري . البادية



-٦١- 
خيتلف اثنان يف أنه  القتل ، فال الإطعن بقول السوء يف سيد اخللق عليه الصالة والسالم الو

  .)١(خرج من ملة اإلسالم إىل الكفر

فاتقوا اهللا يامن تطعنون ا وبأبيها وببقية الصحابة الكرام ، وتذكروا أنكم واقفون بني 
صلى اهللا  -يدي اهللا تعاىل يوم القيامة ، وأنه حماسبكم عن كل هذا ، وتذكروا قول املصطفى 

درهم لَه ولَا متاع ،  الْمفْلس من لَا: قَالُوا" أَتدرونَ منِ الْمفْلس ؟  ": إذ يقول   -عليه وسلم 
ف إِنَّ الْمفْلس من أُمتي يأْتي يوم الْقيامة بِصلَاة وصيامٍ وزكَاة، ويأْتي قَد شتم هذَا وقَذَ: " فَقَالَ

 نذَا مطَى هعذَا فَيه برضذَا، وه مد فَكسذَا، والَ هأَكَلَ مذَا، وه ،هاتنسح نذَا مهو ،هاتنسح
فَإِنْ فَنِيت حسناته قَبلَ أَنْ يقْضى ما علَيه أُخذَ من خطَاياهم فَطُرِحت علَيه، ثُم طُرِح في 

  .)٢("النارِ

 :يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -  مسعت رسول اهللا: وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
"ا قَالَومم جرخى يتالِ، حبغَةَ الْخدر اللَّه هكَنأَس يهف سا لَينٍ ممؤي مقَالَ ف ن٣("  م(.  

  .هي عصارة أهل النار :"ردغة اخلبال"

هذا إذا كان الطعن والكالم يف أي مسلم ، فكيف إذا كان هذا الطعن والكالم والشتم 
  ).٤(!!!  بأي أحد من الصحابة الكرامبأم املؤمنني عائشة ، أو 

  

صاحب رسول النفيس ، ومل ال وهو بكر الصديق  أيبأظهرت هذه احلادثة معدن  ) ٥(  
صلى اهللا  -األمل وهو يرمى يف عرضه، يف ابنته زوج حممدو ين اهلماعاهللا القريب ايب إليه، ي

األمل يفيض ب ونبيه الذي يؤمن به ويصدقه، وإذ ، صاحبه الذي حيبه ويطمئن إليه، - عليه وسلم
                                                             

 .٨٧٣ص  ٢ج ناصر بن علي عائضل عقيدة أهل السنة واجلماعة بتصرف وزيادات من )١(  
  .، والترمذي وغريمها)٢٥٨١(رواه مسلم يف كتاب الرب والصلة برقم )  ٢( 
  ).٢٨٤٥(رواه أبو داود، وصححه األلباين يف الترغيب برقم  ) ٣( 
  .٨٠البنكاين ص اجد إسالم ملرد السهام الطائشة ٤) (



-٦٢- 
أفنرمى  ..واهللا ما رمينا ذا يف اجلاهلية: األمل فيقولهذا على لسانه وهو الصابر احملتسب على 

  .وهي كلمة حتمل من املرارة واألمل ما حتمل! به يف اإلسالم؟

 -صلى اهللا عليه وسلم  - أجب عين رسول اهللا : حىت إذا قالت له ابنته املريضة املعذبة 
  ).١(!- صلى اهللا عليه وسلم -واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا : قال يف مرارة

حبديث اإلفك خرياً هلم،  -مرضي اهللا عنه-ابتالء أسرة أيب بكر الصديق    فقد كان 

لَكُم ال تَحسبوه شراً { : حيث كتب هلم األجر العظيم على صربهم وقوة إميام، قال تعاىل
 لَكُم ريخ ولْ هب{  

وجوب التثبت من األقوال قبل نشرها، والتأكد من  كما أكدت هذه احملنة على  )  ٦( 
حىت ال يقع اإلنسان يف الكذب والظلم، ويكون سببا يف نشر اإلشاعات والفواحش، ، صحتها

حانَك هذَا بهتَان ا أَن نَّتَكَلَّم بِهذَا سبولَوالَ إِذْ سمعتُموه قُلْتُم ما يكُون لَن{ : قال تعاىل
يمظ٢(} ع(.  

بالطاعة،  - عز وجل  -ومن الفوائد اهلامة من هذه احلادثة، التوقف عند أمر اهللا )  ٧( 
وإن كانت خمالفة لرغبة اإلنسان وهواه، وعدم ترك النفقة على األقارب والفقراء وإن أساءوا، 

 -رضي اهللا عنه - ظهر ذلك يف موقف أيب بكر .. واحلث على العفو والصفح عمن أساء إليك 
رضي  - ، الذي كان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره ، فلما أنزل اهللا براءة عائشة

، شيئًا أَبدا بعد الَّذي قَالَ في عائشةَ  واللَّه ال أُنفق علَى مسطَحٍ:" قال أبو بكر  -اهللا عنها 

وال يأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ منكُم والسعة أَن يؤتُوا أُولي الْقُربى والْمساكني {: فأنزل اهللا تعاىل
ين في سبِيلِ اللَّه ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَال تُحبون أَن يغْفر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور والْمهاجِرِ

                                                             
   ٥ج  –رمحه اهللا  –لسيد قطب ) يف ظالل القرآن ( بتصرف من )  ١(
  ). ١٦:النور) ( ٢( 



-٦٣- 
فَرجع إِلَى ،  إِني ُألحب أَنْ يغفر اللَّه لي - واللَّه  -بلَى": فَقَالَ أَبو بكْرٍ ،  )١(}رحيم

  ". الَّتي كَانَ ينفق علَيهمسطَحٍ النفَقَةَ 

، بل اتمع اإلسالمي بكل أبعاده معارك كثرية، غزوة  لقد شهد جمتمع املدينة)  ٨(  
من  -صلى اهللا عليه وسلم  - بدر، وغزوة أحد وما كان فيها من شهداء، وما حدث فيها للنيب 

احلوادث متوقعة فهي من أحداث عظيمة كانت يف مكة من قبل، كل هذه وكسر رباعيته، 
األعداء، واإلنسان يستعد ملثل هؤالء ويأخذ حذره ويتوقع منهم ما قد حيدث، ولكننا اليوم أمام 

،   حادث من الداخل مهس به كبري املنافقني، مث سار كالنار يف اهلشيم يكاد حيرق كل ما حوله
وأريد به ،  رغم ما كيد له متاسك جمتمع املدينة ، وخروجه ساملاً متعافياً ةومن هنا نرى قيم

  .خيفى على الكثريين  اًفائدة عظيمة ، ومكسب نرى

ويف نفس الوقت يلفت نظرنا إىل الذين ينسبون أنفسهم إىل اإلسالم وهم أعداؤه ، كما 
تقيتكم هذه يف جوهرها نفاق كنفاق : نك عندما تقول هلم أكان يدعي املنافقون ، والغريب 

 !وإبطان الكفر ، أما التقية فإظهار الكفر وإبطان اإلميان فاق إظهار اإلميان الن: قالوا  !املنافقني 
دين اهللا  ةيف الوقت الذي يظهرون اإلسالم ، وشعائره وحرصهم على وحدته ، وغرضهم نصر

حبسب تعريفهم للتقية ، فما هو اإلميان الذي  اًفإن كان هذا كفراخل ،  ...، وإعادة األقصى 
  !. يبطنونه ؟

، وآثارها ، ومن مث جيب  خطورة الكلمة يف حياة الناسأظهرت حادثة اإلفك )  ٩( 
أذينا منها يف حادثة اإلفك على  ر مااحليطة منها ، ويف نفس الوقت جيب استغالهلا ، فعلى قد

  . قدر ما جيب علينا من تطويعها لنصرة هذا الدين ، والذب عن رسول العاملني

؛ عندما مسع  ؟ ثارت ثائرتهمن جراء الكلمة  –اهللا عنه  رضي – اذا فعل صفوانمانظر 
فَاعترضه صفْوانُ لَيلَةً، وهو آت من عند أَخواله بنِي ساعدةَ، فَضربه  أن حسان قد تكلم عنه

                                                             
  )٢٢:النور) ( ١( 



-٦٤- 
أَين ابن : " ذَلك، فَقَالَ   - وسلَّمصلَّى اللَّه علَيه  - لرسولِ اللَّه بِالسيف علَى رأْسه، فَذَكَروا 

، "ما دعاك إِلَى ما صنعت؟ : " ها أَنا ذَا يا رسولَ اللَّه، فَقَالَ : ، فَقَام إِلَيه، فَقَالَ "الْمعطَّلِ؟ 
وهأَنا ذَا، فَما كَانَ علَي من حق يا رسولَ اللَّه آذَانِي وكَثَّر علَي، فَاحتملَنِي الْغضب، : فَقَالَ 

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،ذْنِي بِهفَخ- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهانَ : "    - صسح وا إِلَيعاد" ،بِه يفَأُت ،
تنفَّست علَيهِم يا : سالمِ، يقُولُ يا حسانُ، أَتشوهت علَى قَومك أَنْ هداهم اللَّه لِإل: " فَقَالَ 

 كابا أَصيمف ِسنانُ، أَحسفَقَالَ "ح ، : ولُ اللَّهسر طَاهفَأَع ،ولَ اللَّهسا ري لَك يه-  لَّى اللَّهص
لَّمسو هلَيع -   ننِ بمحالر دبع لَه تلَدةَ، فَويطبالْق ريِينَألبِي  س تا كَانضأَر طَاهأَعانَ، وسح

 ولِ اللَّهسلَى را عبِه قدصةَ تطَلْح- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه١(  -  ص(.  

علمه اهللا، ما كان يعلم الغيب حىت ي -صلى اهللا عليه وسلم-بيان أن احلبيب )  ١٠( 
  .بغريه ممن يدعون علم الغيب واملكاشفة تغريراً باملسلمني وتضليالً هلم ال ستغالهلم نفكيف إذ

أصول ( يف  )٢(يدعون العصمة لألئمة وأم يعلمون الغيب ، نقل الكليينجند أن الشيعة  
حنن خزان علم اهللا، حنن ترامجة أمر اهللا، حنن قوم ((: جعفر الصادق  اإلمامل وق) : الكايف 

أمر بطاعتنا و ي عن معصيتنا ، حنن حجة اهللا البالغة على من دون السماء و فوق معصومون 
  . )٣())األرض

  -:يبوب يف الكايف األبواب التالية عن األئمة   )٤(مثالً  هفنجد  

  .فيه ثالث روايات ) ١٥٨ص  ١ج" ( علِّموا يعلَموا أَنْ شاُءوا إِذَا الْأَئمةَ أَنَّ بابباب " 

                                                             
  .١٤١٧ح  باب حديث اإلفكبتصرف من  دالئل النبوة للبيهقي ) ١(
فهي قرية من قرى ) كُلَني ( أما .. املدينة الواقعة جنوب طهران) الري ( حممد بن يعقوب الكُلَيين، الرازي نسبةً إىل )٢(

الكىن واأللقاب، و. ١٠٨:٦روضات اجلنات، للمريزا حممد باقر اخلوانساري انظر .الري من قُرى فشارية، كان فيها مولده
   .١٢٠:٣عباس القمي ل
 ).١٩٤أصول الكايف، ص()  ٣ (
فهي قرية من قرى ) كُلَني ( أما .. املدينة الواقعة جنوب طهران) الري ( حممد بن يعقوب الكُلَيين، الرازي نسبةً إىل )٤(

الكىن واأللقاب، و. ١٠٨:٦روضات اجلنات، للمريزا حممد باقر اخلوانساري انظر .الري من قُرى فشارية، كان فيها مولده
   .١٢٠:٣عباس القمي ل



-٦٥- 
 "ابةَ أَنَّ بمونَ الْأَئلَمعى يتونَ موتمي مهأَنونَ لَا ووتمارٍ إِلَّا ييتبِاخ مهن٢٥٨ص  ١ج" (م 

  .فيه مثاىن روايات ) ٢٦٠-

" ابةَ أَنَّ بمونَ الْأَئلَمعي لْما عا كَانَ ممكُونُ وي هأَنفَى لَا وخي هِملَيُء عيص ١ج" (  الش
  .فيه ست روايات ) ٢٦٢-٢٦٠

 "ابب اتلُومِ جِهع ةمفيه ثالث روايات تفيد أن هذه اجلهات ) ٢٦٤ص١ج " (  الْأَئ
  .هي الوارثة واإلهلام 

 "ابةَ أَنَّ بمالْأَئ لَو رتس هِملَيوا عربرِئٍ كُلَّ لَأَخا امبِم لَه هلَيع٢٦٥-٢٦٤ ص١ج " ( و (
  .فيه روايتان 

 كَانَ وأَنه الْمؤمنِني أَمري يعلِّمه أَنْ أَمره إِلَّا علْماً نبِيه يعلِّم لَم وجلَّ عز اللَّه أَنَّ باب" وىف 
رِيكَهي شلْمِ فيذكر ثالث روايات ) ٢٦٣ص١ج" (  الْع.  

 الدينِ أَمرِ في  الْأَئمة وإِلَى)  وآله عليه اهللا صلى(  اللَّه رسولِ إِلَى التفْوِيضِ باب" وىف 
  .يذكر عشر روايات ) ٢٦٨-٢٦٥ص  ١ج(

ص ( "بِالنبوة فيهِم الْقَولِ وكَراهية مضى ممن يشبِهونَ بِمن الْأَئمةَ أَنَّ في باب"وىف 
  .، يذكر سبع روايات ) ٢٧٠-٢٦٨

  .)١(يذكر مخس روايات ) ٢٧١-٢٧٠ص " (  مفَهمونَ محدثُونَ الْأَئمةَ أَنَّ باب"وىف    

وهو  –ال يعلم من الغيب إال ما أطلعه اهللا عليه  –صلى اهللا عليه وسلم  -فإذا كان رسول اهللا 
أفيعلمه من  –سيد السادة ، وقائد القادة من ولد آدم ، ومن قبل ذلك كله رسول رب العاملني 

  .ن به أمنا وال ما يتهم...سبحانك هذا تان عظيم ، وإفك قدمي           !هو دونه ؟

                                                             
  .اجلزء األول  لكليينبثقة اإلسالم اعندهم الكايف حملمد بن يعقوب الكليين املعروف )١(



-٦٦- 
 إِنِّي لَكُم أَقُولُ وال الْغَيب أَعلَم وال اللّه خزآئن عندي لَكُم أَقُولُ الَّ قُل{ -تعاىل  –يقول 

لَكم إِن ا إِالَّ أَتَّبِعى موحي لْ قُلْ إِلَيتَوِي هسى يماألَع ريصالْبو أَفَال ونعز  –يقول ،  و)١( }تَتَفَكَّر

 الْغَيب أَعلَم كُنت ولَو اللّه شاء ما إِالَّ ضَرا والَ نَفْعا لنفْسي أَملك الَّ قُل{ -من قال 
تتَكْثَرالَس نرِ ما الْخَيمو ينسم وءالس إِالَّ أَنَاْ إِن يرنَذ ريشبمٍ ولِّقَو وننمؤ٢(}ي(.  

  :انقسمت املدينة إىل أقسامالتمحيص باالبتالء حيث )  ١١( 

عن  دافعت، وال القائلني  كذبتال ا ، لكنه صدقتال اليت األغلبية الصامتة : القسم األول
 .األبرياء 

رضي اهللا  –، منهم أبو أيوب األنصاري وزوجته  وتكذب ترفض أقلية: القسم الثاين
يا أَبا أَيوب أَال : أَنَّ أَبا أَيوب خالد بن زيد ، قَالَت لَه امرأَته أُم أَيوب فقد ذُكر   –عنهما 
 عمساتةَ؟، قَالَ  مشائي عف اسقُولُ النأكنت أنت يا أم أيوب فاعلة : ي ،بالْكَذ كذَللَى، وب

 ال : ذلك؟ قَالَت– اللَّهقَالَ  -و ،لَهَألفْع تا كُنةُ : مشائفَع-  اللَّهقَالَ  -و ،كنم ريا : خفَلَم

لَوال إِذْ سمعتُموه ظَن الْمؤمنون {: نزلَ الْقُرآنُ ذَكَر اللَّه من قَالَ في الْفَاحشة ما قَالَ، ثُم قَالَ 
  .) ٣(ته، أَي، فقالوا كَما قال أَبو أَيوب وصاحب }والْمؤمنات بِأَنْفُسهِم خيرا

، الذي توىل كربه ونشره بني الناس عبد اهللا بن أيب بن سلول و املنافقون،: القسم الثالث 
، وهؤالء مازالوا إىل اليوم يتولون كربه ، وال ينتهون عما كانوا يقومون بترويج الشائعات أي

  .هم يف من الكذب والتشويش 

                                                             
  .سورة األنعام) ٥٠(اآلية  )١(
  .سورة األعراف) ١٨٨( اآلية ) ٢(
  .١٩٤ص  باب خرب أصحاب اإلفك تاريخ املدينة البن شبة  بتصرف من  ) ٣( 



-٦٧- 
املوضوع، ومنهم مسطح بن أثاثة، الذي املؤمنون، ولكنهم تكلموا يف هذا : القسم الرابع

، الذي  - صلى اهللا عليه وسلم  – ينفق عليه أبو بكر، ومنهم أيضاً حسان بن ثابت، شاعر النيب
  ."قل يا حسان وروح القدس يؤيدك:" -صلى اهللا عليه وسلم  –قال له النيب 

مبن  - ه وسلم صلى اهللا علي - وملا جاء الوحي برباءا ، أمر رسول : " قال ابن القيم 
صرح باإلفك فحدوا مثانني مثانني ، فجلد مسطح بن أثامة ، وحسان بن ثابت ، ومحنة بنت 

  . )١(" جحش ، فهؤالء من املؤمنني الصادقني تطهرياً هلم وتكفرياً 

لقد كادت حادثة اإلفك أن حتقق للمنافقني ما كانوا يسعون إليه من هدم وحدة  ) ١٢(  
 –صلى اهللا عليه وسلم  - ، ومتكن الرسول ، ولكن اهللا سلَّم الفتنة بينهم املسلمني، وإشعال نار

الصعب،وأن يصل باملسلمني  أن جيتاز هذا االمتحان )وهو يف تلك الظروف احلالكة( حبكمته
  - :أربعة حلول  ، فكان أمامه إىل شاطئ األمان

ما كان ليطلقها بال ذنب اقترفته  ولكنه،  - رضي اهللا عنها  –هو أن يطلقها : احلل األول
غري أنه كبشر مثل سائر البشر مل  –وهي أهله  –، أو يعاملها كما عاملها الشانئون واملنافقون 

  . يكن ليستبعد ذلك

أن يدافع عنها بقوة، ويستخدم سلطته كقائد؛ بإصدار قرار بعدم احلديث عن : احلل الثاين
قدوة هلذه  –صلى اهللا عليه وسلم  – ، ألن النيبزوجته السيدة عائشة، ولكنه مل يفعل ذلك

، بل كان إذا أوذي يف شيء يستحضر ما القاه أخوته  األمة ، وألنه ال يفعل شيئاً لنفسه أبداً
  -عليه السالم -يكثر من ذكر موسى  من ذلك أنه كانوفيتأسى مبا تأسوا به ،  من قبله األنبياء
  ).٢( »فَصبر هذَا من بِأَكْثَر أَوذي قَد موسى، أَخي اُهللا رحم«: ويقول

 .أن يترك املوضوع للمجتمع، خيتار ما يشاء: احلل الثالث

                                                             
  .) ٣/٢٣٦( زاد املعاد  ) ١( 
   ) .١٠٦٢(، ومسلم ) ٥٦٣٥(البخاري )٢(



-٦٨- 
وذلك ملا تأخر عنه ،  - صلى اهللا عليه وسلم  – وهو الذي اختاره النيب: احلل الرابع

صلَّى اللَّه  - فَدعا رسولُ اللَّه ، يشاور من يراه أهالً للمشورة وهو أن الوحي قرابة الشهر ، 
لَّمسو هلَياقِ  - عري فا فمهرأْمتسي ،يحثَ الْولْبتاس نيح ،ديز نةَ بامأُسبٍ، وأَبِي طَال نب يلع

 ولِ اللَّهسلَى رع ارةُ فَأَشاما أُسفَأَم ،هللَ -أَهع لَّى اللَّهصلَّمسو هلَا -  يو هلأَه اَءةرب نم لَمعي يبِالَّذ
يا رسولَ اللَّه، لَم يضيقِ اللَّه علَيك، والنساُء سواها كَثري، : نعلَم إِلَّا خيرا، وأَما علي، فَقَالَ 

قُكدصةَ تارِيأَلِ الْجاسو.  

: يا برِيرةُ ، هلْ رأَيت فيها شيئًا يرِيبك؟ فَقَالَت برِيرةُ « :- اللَّه علَيه وسلَّمصلَّى  - فَقَالَ 
  . لَا والَّذي بعثَك بِالْحق إِنْ رأَيت منها أَمرا أَغْمصه علَيها قَطُّ

ستغلها عبد اهللا بن أيب بن سلول للمشكلة اليت ا - صلى اهللا عليه وسلم-تدلنا معاجلة النيب 
آتاه اهللا من براعة فائقة يف سياسة األمور وتربية الناس ما  ربالشكل الذي رأيناه، على قد

  .والتغلب على مشاكلهم

فياً ألن يأمر من كالم ابن سلول مسوغاً كا -  صلى اهللا عليه وسلم - لقد كان ما مسعه  
عن  حماست، و استقبل األمر بصدر أرحب من ذلك -صلى اهللا عليه وسلم - ؛ ولكنه بقتله 

عدد كبري من املنافقني الذين يبحثون  ا فيه دينة، وامل ، والتناوش الذي وقع ي جرىاللغط الذ
كمة ، فلم يعاجل األمر بعاطفة متأثرة، وإمنا ترك احل عن شيء مثل هذا ليقوموا ويقعدوا به

  .سائر تذكردون خب ادثوحدها هي اليت تدبر فكان أن مر احل

ولَولَا فَضْلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه في {: بيان فضل اهللا على املؤمنني ورأفته م) ١٣(
يمظع ذَابع يهف ا أَفَضْتُمي مف كُمسلَم ةرالْآخا ونْي١( }الد.(  

  

                                                             
  .سورة النــور) ١٤(١)( 



-٦٩- 
 يعظُكُم{: النهي عن اقتراف مثل هذا الذنب العظيم أو العودة إليه قال تعاىل ) ١٤(

وا أَن اللَّهودتَع هثْلما لدكُنتُم إِن أَب نينمؤا أن يقع منكم ما : أي،  )١(}مدينهاكم اهللا متوع
  .فيما يستقبل: يشبه هذا أبدا، أي

إن كنتم تؤمنون باهللا وشرعه، وتعظمون : أي }مؤمنني إِن كُنتُم { : فلهذا قال 
  .)٢(بالكفر فذاك له حكم آخر ، فأما من كان متصفاً - صلى اهللا عليه وسلم - رسوله 
إنْ عدتم ملثل هذا فراجعوا إميانكم؛ ألن إميانكم : كأنه تعاىل يقول هلم :يقول الشعراوي و

  .)٣( فيهاً ناقصاً مشكوكاً ـساعتها سيكون إميان
   

، حكم القذف العام واخلاص  - تعاىل –بعد أن ذكر : و يقول الشيخ أبو بكر اجلزائري 
ا هيوا يهلكون فما زال طائفة الشيعة إذ، هلك فيها خلق ال حيصون عدداً  ذكر حادثة اإلفك اليت

إذ ورثَ فيهم رؤوساء الفتنة الذين اقتطعوا من اإلسالم وأمته جزءاً ، جيالً بعد جيل إىل اليوم 
وأوردهم ، فأخرجوهم من اإلسالم باسم اإلسالم ؛ كبرياً مسوه شيعة آل البيت تضليالً وتغريراً 

واموها ، وسبوا زوج رسول اهللا ، فكذبوا اهللا ورسوله  ؛ النار باسم اخلوف من النار
بنسبة زوجه إىل  -صلى اهللا عليه وسلم -ولوثوا شرف زوجها ، اها وأهانوا أب، بالفاحشة 

  .)٤( الفاحشة
  
على عباده املؤمنني الصادقني، ودفاعه عنهم وديده ملن يرميهم  - تعاىل –غرية اهللا ) ١٥(

الْغَافلَات الْمؤمنات لُعنوا إِن الَّذين يرمون الْمحصنات {: بالفحشاء باللعن يف الدنيا واآلخرة قال اهللا 

                                                             
 .النــورسورة ) ١٧)  (١(  
  .٢٩ص  ٦البن كثري ج  تفسري القرآن العظيم)  ٢( 
  . انظر تفسري الشعراوي لسورة النور) ٣(
  أيسر التفاسري للشيخ أبو بكر اجلزائري ٤)(



-٧٠- 
ما في الدنْيا والْآخرة ولَهم عذَاب عظيم يوم تَشهد علَيهِم أَلْسنتُهم وأَيديهِم وأَرجلُهم بِ

أَن ونلَمعيو قالْح مهيند اللَّه فِّيهِموي ذئموي لُونمعكَانُوا ي بِنيالْم قالْح وه ١(}اللَّه(.  

ولو فليت القرآن كله وفتشت عما : الكشاف عند تفسريه هلذه اآليات الزخمشري يفقال 
رضوان اهللا  - قد غلظ يف شيء تغليظه يف إفك عائشة - تعاىل –أوعد به العصاة مل تر اهللا 

، وال أنزل من اآليات القوارع ، املشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر  -عليها
العنيف ، واستعظام ما ركب من ذلك ، واستفظاع ما أقدم عليه ، ما أنزل فيه على طرق 

كل واحد منها كاف يف بابه ، ولو مل يرتل إالّ هذه الثالث لكفى ا ، . خمتلفة وأساليب مفتنة 
ذفة ملعونني يف الدارين مجيعاً ، وتوعدهم بالعذاب العظيم يف اآلخرة ، وبأن حيث جعل الق

ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم مبا أفكوا وتوا ، وأنه يوفيهم جزاءهم احلق الواجب 

فأوجز يف ذلك وأشبع ،  }أَن ا هو احلق املبني{ الذي هم أهله ، حىت يعلموا عند ذلك 

وأكد وكرر ، وجاء مبا مل يقع يف وعيد املشركني عبدة األوثان إالّ ما هو دونه وفصل وأمجل ، 
  .يف الفظاعة ، وما ذاك إال ألمر 

 عن يسأل وكان ، عرفة يوم بالبصرة كان أنه:   -عنهما اهللا رضي - عباس ابن وعن
 من إالّ توبته قبلت منه تاب مث ذنباً أذنب من:  فقال اآليات هذه عن سئل حىت ، القرآن تفسري
  . اإلفك ألمر وتعظيم مبالغة منه وهذه ، عائشة أمر يف خاض

وشهِد { برأ يوسف بلسان الشاهد : أربعة بأربعة  -تعاىل –ولقد برأ اهللا : مث يقول 
وبرأ موسى من قول اليهود فيه باحلجر الذي ذهب ] .  ٢٦: يوسف [  }شاهد من أَهلها 

وبرأ عائشة ذه اآليات . إين عبد اهللا : وبرأ مرمي بإنطاق ولدها حني نادى من حجرها . بثوبه 
فانظر ، كم . العظام يف كتابه املعجز املتلو على وجه الدهر ، مثل هذه التربئة ذه املبالغات 

                                                             
  .  سورة النــور) ٢٥-٢٣(اآليتان) ١( 



-٧١- 
، -صلى اهللا عليه وسلم -ربئة أولئك؟ وما ذاك إالّ إلظهار علو مرتلة رسول اهللا بينها وبني ت
  .)١(حملّ سيد ولد آدم ، وخرية األولني واآلخرين ، وحجة اهللا على العاملني  ةقإنا والتنبيه على

   :اإلفك حادثة خالصة يف

رضي اهللا  –هذه احملنة اليت حنن بصددها صقلت اجلميع أتباعاً ومتبوعني، فأما عائشة 
فقد خرجت كعادا سابقاً ؛ ليست فقط منتصرة مرفوعة الرأس بل بركة على األمة يف  –عنها

حياا وبعد مماا ، فقد أظهر هلا الشانئون حباً دفيناً بني ضلوع املوحدين ، واستفز ظلمهم 
 للو اطلع عليها الشانئون لعضوا أنام مدادها احلق راحت تسطر هلا صفحات من النور أقالماً

الندم على اليوم الذي أظهروا فيه حقدهم ؛ ألنه مل يضرها وبدد ماء وجوههم وأظهر غيظ 
قلوم أمام من كان منخدعاً بتقيتهم جيري يف ركاب معيتهم ، يف الوقت الذي احناز الصاحلون 

نائها إىل حصن احلق الذي كم وقفوا مدافعني عن حياضه ؛ فلم تضرهم اهلجمات البارون من أب
بقدر ما زادت قناعتهم باحلق الذي هم عليه ، ووثقت على درب اإلميان عقودهم ؛ فخرجوا 

  .كأمهم من أزمام أكثر نقاء وصفاء ، فهذا الشبل من ذاك األسد

  :يف حادثة اإلفك  عالمات اخلري

، فكم عقيدة ضالة كان القوم يستروا بالتقية أظهرت هجمتهم الشرسة على أمنا : أوالً 
قول العلماء وطلبة العلم ، حىت م ومن عوام أهل السنة الذين ال يصدقون يف الق -واهللا  –عانينا 

 ، فكان ذلك لنا السوداء طويتهم ننيبأنفسهم مكا واشتوفَ، كشر القوم عن أنيام الزرقاء 
 اليت كانت بسببها عن القوم يف ، وتنتبه من غفلتها  دي به عوام أهل السنةتكالنور يف الظلماء

  .أن أفاقت من جراء البالء الدمهاء ، فاحلمد هللا وله الشكر عماء 

  

                                                             
  ٢٢٣ ص٣وجوه التأويل للزخمشري املعتزيل ج يفالكشاف عن حقائق غوامض الترتيل وعيون األقاويل )  ١( 



-٧٢- 
فسبحان يدينون دين األهواء ، أظهرت هذه اهلجمة حقيقة أخرى عند القوم أم : ثانياً 

 علَى وختَم علْمٍ علَى اللَّه وأَضَلَّه هواه إِلَهه اتَّخَذَ منِ أَفَرأَيت{ : املوىل القائل يف كتابه الكرمي 
هعمس قَلْبِهلَ وعجلَى وع رِهصب ةاوشن غفَم يهدهن يم دعب أَفَلَا اللَّه ونسورة) ٢٣([} تَذَكَّر 

؛ أليسوا هم ، ملا أمن القوم العقوبة أساءوا األدب ، وقلبوا لعقيدم ظهر ان ] اجلاثية
 خروج قبل التقية ترك من:  - السالم عليه - الصادق قال: قال  )١(وكما دون السي،القائلني
 عليه- الصادق وقال،  آبائي ودين ديين التقية:  - السالم عليه- وقال،  منا فليس قائمنا

 عليه - وقال خطأ، يقتلنا ومل عمدا قتلنا كمن فهو أمرنا من شيئا علينا أذاع من: -السالم
  .)٢(به ترتل حني ا أعلم صاحبها و ضرورة كل يف التقية:  -السالم

 -وذكر حتته ] التقية باب:[ بوب هلا باباً مستقالً قال فيه )٣( الكليينومن قبل السي 
نأَبِي ع رمع يمجي قَالَ: قَالَ الْأَعو لأَب دبع ا« :) السالم عليه(  اللَّها يأَب رمةَ إِنَّ ععسارِ تشأَع 

 علَى والْمسحِ النبِيذ في إِلَّا شيٍء كُلِّ في والتقيةُ،  لَه تقيةَ لَا لمن دين ولَا،  التقية في الدينِ
  . )٤(»الْخفَّينِ

 -لَا :يقُولُ أَبِي سمعت)  السالم عليه(  اللَّه عبد أَبو قَالَ:  قَالَ بِشرِ بنِ حبِيبِ عن: وقال 
اللَّها - ولَى مع هجضِ وٌء الْأَريش بأَح إِلَي نم ةيقا التي بِيبح هإِن نم تكَان ةٌ لَهيقت هفَعر 
ا، اللَّهي بِيبح نم لَم كُنت ةٌ لَهيقت هعضو ا،  اللَّهي بِيبإِنَّ ح اسا النمإِن مي هف ةنده فَلَو قَد 

  .)٥( هذَا كَانَ ذَلك كَانَ

                                                             
 ١٠٢٧ سنة أصفهان يف ولد. األصفهاين األول بالسي املعروف باقر حممد ابن الثاين بالسي املعروف باقر حممد ) ١( 

  .١٨٢ص ٩ج  األمني سنحمل الشيعة أعيان . ١١١٠ سنة فيها وتويف
  لبنان بريوت التراث إحياء دار ط ٤١١ص  ٧٢ اجلزءللمجلسي  األطهار األئمة أخبار لدرر اجلامعة األنوار حبار)  ٢( 
فهي قرية من قرى ) كُلَني ( أما .. املدينة الواقعة جنوب طهران) الري ( حممد بن يعقوب الكُلَيين، الرازي نسبةً إىل )٣(

الكىن واأللقاب، و. ١٠٨:٦روضات اجلنات، للمريزا حممد باقر اخلوانساري انظر .الري من قُرى فشارية، كان فيها مولده
   .١٢٠:٣عباس القمي ل

  .٢ح ٢١٧ص  ٤الكايف ج )  ٤( 
  .٤املصدر السابق ح )  ٥( 



-٧٣- 
  !فكيف تنازل القوم عن عقيدم ؟ 

  !وكيف تركوا قول أئمتهم ؟

  ؟ أليس هذا من اهلوى 

  !.ى بعينه وأذنه وشحمه وحلمه هو اهلو بلى

 مدى ما يكنه أهل السنة من تقدير وإجالل ألمهم حىت أظهرت هذه اهلجمة: ثالثاً   
بيان للتربؤ من السب هم البيان تلو الؤإىل تقيتهم ، فأصدر كربا  وعضطر القوم إىل الرجأُ

، دليل على تأثرهم من مردود فعل أهل السنة ا التقية لكنها إوالطعن ، وإن كنا نعلم 
األقزام ، ختنس عند ذلك  هل السنة للدفاع عن معتقدام ألو هب  - وهذا هو األهم -ومعناها

  !؛ لريدوا كيد كل األزالم ؟سيد األنام كلمة أتباع مع تفلماذا ال جت........ وتتوارى الظُالم 

يف  ، وطارت فضائلهاأصبح ذكر أمنا على كل لسان ، وسريا بادية للعيان : رابعاً 
  .أم عبد اهللا الكرام كذلك صنيع ربك بآل ، والركبان ، وهذا من بركات آل أيب بكر 

أو  ،يندربعدما كاد أن  سجالت املواليدبه  عاد اسم عائشة مرة أخرى لتزدحم : خامساً 
  !.تنديد ؟ وأعظم ، ، أليس هذا أكرب رد من التسجيل يبيد 

سابقات ورصدت م، وأقيمت املواقع للرد عنها ، اشتعلت مواقع النت بذكرها : سادساً 
فيها ، ونظم الشعراء القصائد ، وحرب الكتاب   الطاعننيعلى رد الب عن عرضها وللذ
الرسائل ، ون هلا يطرزون هلا الكتب ، وينمق، ومشر املؤلفون ساعد اجلد وشرعوا التااملق

حت الفضائيات وأفسويبزون األوائل ويدحرون الشانئني األواخر ، ونقلت األقمار 
  !.؟ل الربكات حت، أمل أقل لك هكذا وغريت اخلرائط وأعدت الربجميات  ،املساحات

  
 



-٧٤- 
  املبحث الثاين

  والرد عليها شبهات حول أمنا

  األمر بقتل عثمان بن عفانشبهة 

 )رضي اهللا عنه(

     ا كانت يف كل وقت تأمر : "-رضي اهللا عنه - مما طعنوا به على عائشةزعمهم أ
  .)١("قتله فرحت بذلك وملا بلغها، اقتلوا نعثالً قتل اهللا نعثالً : بقتل عثمان وتقول

  :نقول  الرد على هذا الزوريف و

 بنا علي إيلّ كتب: قائالً نصاً هذه الرواية يف تارخيه  )٢( -رمحه اهللا  – أورد الطربي
 العطار، مزاحم بن نصر أبو حدثنا: قال العطار، نصر بن احلسني أن العجلي احلسن بن أمحد
 عمر وحدثنا: قال. احلنفي األعلى بن وطلحة نويرة بن حممد عن عمر، بن سيف حدثنا: قال
 ملا - عنها اهللا رضي- عائشة أنّ العلم؛ أهل من أدرك عمن اهللا، عبد بن أسد عن سعد، بن

 أيب بن عبد وهو - كالب أم بن عبد لقيها مكة، إىل طريقها يف راجعة سرف إىل انتهت
 مثانياً؛ فمكثوا ، -عنه اهللا رضي-  عثمان قتلوا: قال مهيم؟: له فقالت - أمه إىل ينسب سلمة،
 جماز؛ خري إىل األمور م فجازت باالجتماع، املدينة أهل أخذها: قال ماذا؟ صنعوا مث: قالت

 األمر متّ إن هذه على انطبقت هذه أنّ ليت واهللا: فقالت. طالب أيب بن علي على اجتمعوا
 - مظلوماً، عثمان - واهللا-  قتل: تقول وهي مكّة إىل فانصرفت ردوين، ردوين! لصاحبك

 ولقد! ألنت حرفه أمال من أول إنّ فواهللا ومل؟: كالب أم ابن هلا فقال بدمه، ألطلنب - واهللا

                                                             
،  ٣/٣٠، وانظر الصراط املستقيم إىل مستحقي التقدمي ٢/١٨٣منهاج الكرامة املطبوع مع منهاج السنة )  ١(  

  .٢/٢١٦األنوار النعمانية ، ١٦٤/ص
 ثقة وثالمثائة عشر سنة تويف الباهرة التصانيف وصاحب اإلسالم شيخ جعفر أبو املفسر اإلمام الطربي جرير بن حممد ) ٢( 

  .تضر ال ومواالة تشيع فيه صادق



-٧٥- 
 وقويل وقالوا، قلت وقد قتلوه، مث استتابوه إم: قالت كفر؛ فقد نعثالً اقتلوا: تقولني كنت
   ......)١(األول  قويل من خري األخري

  

  -:وهذا األثر مردود عليه من وجوه 

  

أنه يورد الروايات ويذكر سندها وال   -رمحه اهللا  –املعروف عن اإلمام الطربي : أوالً 
وليعلم الناظر يف كتابنا هذا أنّ اعتمادي ":يف هذا الشأن يف مقدمة تارخيهيقول حيث  ينقدها ،

يف كلّ ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أين رامسه فيه، إمنا هو على ما رويت من األخبار اليت 
فما يكن يف كتايب هذا  : إىل أن يقول ....أنا ذاكرها فيه، واآلثار اليت أنا مسندها إىل رواا فيه

ن خرب ذكرناه عن بعض املاضني مما يستنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه مل م
ا أتى يعرف له وجهاً يف الصحة، وال معىن يف احلقيقة، فليعلم أنه مل يؤت يف ذلك من قبلنا، وإمن

  .)٢("وأنا إمنا أدينا ذلك على حنو ما أدى إلينامن قبل بعض ناقليه إلينا،

خليل امليس الذي قدم لتفسريه جامع البيان طبعة دار الفكر /الشيخ  وهذا ما أقره نصاً
وإذا كان يؤخذ عليه أنه « : بريوت ، ووافقه  صديف مجيل العطار خمرجاً وضابطاً حيث قال 

؛ فألنه على ما  يذكر سالسل الروايات من غري بيان ومتييز لصحيح هذه الروايات من ضعيفها
يرون أن ذكر السند خيلي املؤلف من املؤاخذة والتبعة ، ولو مل ينص يظهر أنه من املؤلفني الذين 

وهو إذ يتبع طريقة « : ونفس املقولة كررها صديف العطار إذ يقول . »على درجة الرواية

                                                             
  هـ١٤٠٧ط دار الكتب العلمية بريوت عام  ٣٤٣ص  ٦وامللوك للطربي ج  األمم تاريخ ) ١( 
  .٨،  ٧ص  ١ ج تاريخ الطربيبتصرف من مقدمة )  ٢( 



-٧٦- 
اإلسناد يف سالسل الروايات ال ينقد هذه الروايات ويبدو أن ابن جرير من املؤلفني واملصنفني 

  ). ١(»لي املؤلف من التبعة واملؤاخذةالذين يرون أن ذكر السند خي

يف تفسريه أو تارخيه ، حىت يراجعه  –رمحه اهللا  –وعليه فال يفرح مبا أورده اإلمام الطربي 
  .أهل الصنعة ، ويقره أهل املعرفة بعلم الرواية والدراية 

  

  -: هذه الرواية فيها ثالث مآخذ:  ثانياً

 احلق عن زائغا كان: اجلوزجاينالعطار يقول فيه  نصر بن مزاحم: األول  - ١
  ) .٢(.. مائالً

  .(٣)كان يذهب إىل التشيع ويف حديثه اضطراب وخطأ كثري: قال العقيليو

كان  ،رافضي جلد : قطين والدار، وأبو حامت ، وأبو خثيمة ، قال الذهيب و
  ).٤(وضعيف ، ومتروك ، وواهي احلديث  ، كذاباً

: ال ، و يق يالسعد: ، و يقال  يالربمج التميمي عمر بن سيف :الثاين  - ٢
 الضيبسيف بن عمر : نه قالأعن حيىي بن معني قال فيه الرازي ...، الضيب
 .حيدث عنه احملاريب ضعيف احلديث الذي

متروك احلديث، يشبه : فقال الضيبعن سيف بن عمر سألت أيب : وقال 
  .)١(حديثه حديث الواقدي

                                                             
  .م١٩٩٥/  ـه١٤١٥مقدمة تفسري الطربي طبعة دار الفكر بريوت ) ١( 
  ـه١٤٠٥سنة النشر  –بريوت  –أحوال الرجال إلبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين أبو إسحاق مؤسسة الرسالة  ) ٢( 
  الدكتور عبد املعطى أمني حتقيق  -بريوت  - العلمية دار الكتب ط  ) .١٨٩٩(رقم ) ٤/٣٠٠(الضعفاء للعقيلي( ) ٣(  

   م ١٩٩٨ - ـه ١٤١٨الطبعة الثانية  قلعجي
  –بريوت  -طبعة دار املعرفة للطباعة والنشر   .)٩٠٤٦(رقم ) ٤/٢٥٣امليزان للذهيب ) ( ٤( 



-٧٧- 
سيف بن عمر الضيب  :يف كتابه الضعفاء  نعيم األصبهاينوقال فيه أبو 

وقال  .)٢(ال شيء، ساقط احلديث ، الكويف متهم يف دينه مرمي بالزندقة 
وقال أبو حامت ، ضعيف احلديث فلس خري منه  :قال حيىي :فيه ابن اجلوزي 

 :الدار قطينقال و،  كذّاب: وقال النسائي ،متروك احلديث :الرازي
إنه يضع :وقال ، يروي املوضوعات عن األثبات : وقال ابن حبان ، ضعيف
  . )٣( احلديث

، وهذا جمهول فأنت ترى السند " العلم أهل من أدرك عمن: "قوله : الثالث - ٣
بني منكر متروك ، ومبتدع كذاب ، وجمهول ، فأنت تسري بني ظلمات 

  .طريقه ، وهذا سنده ؟ هذابعضها فوق بعض ، فكيف يستقيم حديث 

ذلك ويبني أا أنكرت قتله  إن املنقول عن عائشة يكذب :يقول شيخ اإلسالم  :ثالثاً 
  .)٤( ملشاركتهم يف ذلك  ودعت على أخيها حممد وغريه. وذمت من قتله

ابن أيب احلديد شارح ج البالغة الذي تنسبه الشيعة إىل هذه الرواية احتج ا : رابعاً  
وهو حمل شك كبري حيث إنه معتزيل شيعي ، مث إنه  –رضي اهللا عنه  –علي بن أيب طالب 

إذ ال اعتداد بتوثيق « : ليس موضع ثقة حىت عند بين ملته حيث عقب اخلوئي على توثيقه قائالً 
  ) .٥(» ابن أيب احلديد

                                                                                                                                                                                         
حامت حممد بن  أىبحممد عبد الرمحن بن  أىب اإلسالممام احلافظ شيخ إلل)  ٢٧٨ص  ٤ج (  اجلرح والتعديل   ) ١(  

  .دار إحياء التراث العريب بريوت ط) ـه ٣٢٧املتوىف (بن املنذر التميمي احلنظلي الرازي  إدريس
) م١٩٨٤ –ه  ١٤٠٥الطبعة األوىل  (الدار البيضاء  -دار الثقافة .ط  ٩١ص  ٩٥الضعفاء لألصبهاين رقم الترمجة )  ٢(  

  فاروق محادة: حتقيق 
. ط   ٢٥ص ٢ج )  ١٥٩٤(لعبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي أيب الفرج ترمجة  /الضعفاء واملتروكني  ) ٣(  

   ) ه١٤٠٦(دار الكتب العلمية بريوت 
  .١٨٩-٢/١٨٨لشيخ اإلسالم ابن تيمية منهاج السنة )  ٤(   
  .٢/١٤٢للخوئي  معجم رجال احلديث)  ٥(   



-٧٨- 
 ال ؛ بنقله يوثقفال  ؛ غال شيعي معتزيل احلديد أيب وابن :  - رمحه اهللا  – كثري ابن قالو

   ).١( عنه بالناقل يوثق ال كما ، )يقصد فيما ينصر به بدعته (  الباب هذا يف سيما

 يف قال غريها أو عائشة الصحابة من واحداً إن الفرض سبيل على: هلم يقال :خامساً 
 إميان يف يقدح وال حجة قوله فليس ينكر، ما بعض إلنكاره الغضب وجه على كلمة ذلك

 جواز أحدمها ويظن اجلنة، أهل من - تعاىل – هللا ولياً كالمها يكون قد بل له، املقول وال القائل
 يف وغريه علي عن الصحيحني يف ثبت كما الظن هذا يف خمطيء وهو كفره يظن بل اآلخر قتل

- واهللا - اهللا رسول يا: قال غالمه أن واحلديبية بدر أهل من وكان بلتعة أيب بن حاطب قصة
  "واحلديبية بدراً شهد إنه كذبت: - وسلم عليه اهللا صلى - النيب له فقال النار، حاطب ليدخلن

 لحاطبٍ عبدا أَنَّ: "  -رضي اهللا عنهما –بن عبد اهللا  جابِرٍ عنونص احلدث عند مسلم 
 لَيدخلَن اللَّه، رسولَ يا:  فَقَالَ حاطبا، يشكُو  -  اللَّه علَيه وسلَّمصلَّى  - اللَّه رسولَ جاَء

باطح ،ارولُ فَقَالَ النسر اللَّه - لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -   :،تا لَا كَذَبلُهخدي هفَإِن هِدش 
  .)٢( " والْحديبِيةَ بدرا،

 عثمان بقتل تأمر وقت يف كانت  -رضي اهللا عنها  – عائشة أن شيعةال زعم يبطل وذا
 من هذا وأن بذلك، فرحت قتله بلغها وملا" نعثالً اقتلوا" وقت كل يف وتقول -رضي اهللا عنه –

 وأول -عنه اهللا رضي  -عثمان قتل ألسنة من إال تعرف مل" نعثل" وكلمة عليها شيعةال اختالق
 جاء وقد- عليه من اهللا ما يستحق  – الساعدي عمرو بن جبلة منهم الكلمة ذه تفوه من

                                                             
  .، ماعدا ما بني القوسني  )١٩٩/ ١٣(" البداية والنهاية ")١ (  
 حدثنا:  قال) ١٤٨٣٠(٣/٣٤٩ ويف. جريج ابن حدثنا ، حجاج حدثنا:  قال) ١٤٥٣٨(٣/٣٢٥ أمحد أخرجه)  ٢(  

 لَيث حدثنا ، سعيد بن قُتيبة حدثنا:  قال) ٦٤٨٧(٧/١٦٩" مسلم"و. سعد بن اللَّيث حدثنا:  قاال ، ويونس ، حجين
 يف ،" النسائي"و.  اللَّيث حدثنا ، قُتيبة حدثنا:  قال ٣٨٦٤" والترمذي.  اللَّيث أخربنا ، رمح بن محمد وحدثنا) ح(
 يف واجلماعة السنة أهل عقيدة، وانظر اللَّيث حدثنا:  قال ، سعيد بن قُتيبة أخربنا:  قال ١١٠٠٨و ٨٢٣٨" الكربى"

  .١١٠٠ص٣ج  الصحابة
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 - واهللا – نعثالً يا: " - عنه اهللا رضي - عثمان خماطباً بوقاحته جماهراً وقال يده يف )١(جبامعة

  .)٢("النار حرة إىل وألخرجنك جرباء قلوص على وألمحلنك ألقتلنك

 مكة يف حينذاك -عنها اهللا رضي-  عائشة كانت الدار يوم اخلبيثة الكلمة ذه تفوه وملا
 مكة من رجوعها بعد إال مسعها اللفظة هذه تطرق ومل إليه قلبها وتوجه - وجل عز -  را تليب
  .)٣( - وأرضاها عنها اهللا رضي-

  

  

  
  

  

  

  

  

  
                                                             

  .العنق يف يوضع الغل: اجلامعة)  ١(  
  .٤/٣٦٥ وامللوك األمم تاريخ)  ٢( 
  . ١١٠٠ص  ٣ج  الكرام الصحابة يف واجلماعة السنة أهل عقيدةبتصرف وزيادات من )  ٣( 
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  املبحث الثالث

  -: رضي اهللا عنها-الفتنة من بيت عائشة هة شب
 خطيباً فأشار حنو مسكن عائشة فقال  - عليه وسلمصلى اهللا  - قام النيب 

  ).  هنا الفتنة ، من حيث يطلع قرن الشيطاناهنا الفتنة ، هاهنا الفتنة ، هاه (

   :الرد على الشبهة 

 قول قرأت حىت الكالم هذا مثل أحد يعتقد أن أصدق أكن مل: الشحوديقول : أوالً 
 - عنها رضي اهللا- عائشة حجرة إىل أشار - وسلم وآله عليه اهللا صلى - النيب إن: بعضهم

كتاب الوصايا وفرض  صحيح البخارييف  هذا احلديث وردو،)١(»هاهنا الفتنة إن أال«: فقال
اللَّه  عبد عن :ونصه  ،  - عليه وسلماهللا صلى  -باب ما جاء يف بيوت أزواج النيب ،اخلمس 

 نحو فَأَشار خطيبا -  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -  النبِي قَام:  قَالَ ،-عنهما  اللَّه رضي - عمر بنِا
، ويف رواية أخرى يف  " الشيطَان قَرنُ يطْلُع حيثُ من ثَلَاثًا الْفتنةُ هنا: "  فَقَالَ ، عائشةَ مسكَنِ

 قَرنُ يطْلُع حيثُ من هنا ها الْفتنةُ هنا ها الْفتنةُ:  فَقَالَ الْمنبرِ، جنبِ إِلَى قَام"  :البخاري أيضاً 
،طَانيالش نُ قَالَ أَوسِ قَرما( : خرى قالاأل ويف الرواية ، " الشناهةَ هنتثُ  أَال إِنَّ الْفيح نم ،

 طَانينُ الشقَر طْلُعا ( :  أخرى يقول ، ويف )يلَن ارِكب ما ، اللَّهنأْمى شا فلَن ارِكب ما يفاللَّهنِنمي ( 
هناك الزالزِلُ والْفتن ، وبِها يطْلُع : ( الثَّالثَة  يفيا رسولَ اللَّه ، وفى نجدنا ، فَأَظُنه قَالَ : قَالُوا 

 طَانينُ الشقَر  . (  

 عليه اهللا صلى - النيب مقصود بأن الصحيحة الروايات هذه جمموع من إذن فيستفاد
 اهللا رضي - عائشة بيت وألن؛  الشيطان قرن وهي،  املشرق جهة هو إمنا الفتنة مبطلع - وسلم
 الصحايب وهو احلديث راوي أراد - وسلم عليه اهللا صلى -  مسجده شرقي إىل كان - عنها

 صلى -  اهللا رسول إليها أشار اليت اجلهة حيدد أن -  عنهما اهللا رضي -  عمر بن اهللا عبد اجلليل
                                                             

   .١٢٤ص٤أليب مرمي ج املراجعات كتاب لنقض الدامغات احلججو ،٤٠٩الرافضة ص أصول على الردبتصرف من )١(
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 ،)عائشة مسكن إىل أشار( يقل مل أنه حىت الناحية، هذه إىل أشار أنه فذكر،  - وسلم عليه اهللا
 األخرى الروايات كل خبالف فقط اجلهة عىن أنه يبني مما)  عائشة مسكن حنو فأشار: ( قال بل
 له من على خيفى ال وهذا ، متاماً املقصود حتديد فيها ألن)  املشرق إىل وأشار(  قوله فيها واليت،

  .باللغة علم

 ميكن وكيف ، - رضي اهللا عنها -ليس يف هذا احلديث ما يدين عائشة وعلى أي حال  
 أحد ببال خيطر أن ميكن وكيف به؟ التنويه حىت أو ذلك فعل العلم أهل من غريه أو للبخاري

  .ذلك؟ يفعل العلم وأهل السنة ، أهل أئمة أحد أن كان مهما

  .سبحانك هذا تان عظيم

صلى اهللا   – طعن بالنيب فيه  سوق الشبهة  على هذه الشاكلة ، وذا املفهوم : ثانياً 
وبه  -صلى اهللا عليه وسلم  –هو بيت النيب   - رضي اهللا عنها  – فبيت عائشة –عليه وسلم 

  -:، فعلى صاحب هذه الشبهة أن خيتار بني أمرين   دفن

وهنا  –صلى اهللا عليه وسلم  –يف حياة النيب  كان ما الفتنةبأن يقول املقصود  )١(
بذلك  –ى اهللا عليه وسلم صل –فلم مل خيرب النيب ! أمل يكن الوحي يترتل؟: نقول 

 .!؟ دلس على أمتهف أخربأم ، 
وأتباعه ألنه يشري إىل أن منبع الفنت هو وإن كان بعد املمات فقد شنع على نفسه  )٢(

حيث إن حجرة عائشة هي قربه  ؛ –صلى اهللا عليه وسلم  –الرسول نفسه 
   !.اآلن

بالتواتر أنه عليه الصالة والسالم قد علم : ( )١() البداية والنهاية(قال احلافظ ابن كثري يف 
عائشة اليت كانت ختتص ا شرقي مسجده يف الزاوية الغربية القبلية من  ةدفن يف حجر

  ...)احلجرة

                                                             
  ٢٧٢ ص /٥ج١)(
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فالسياق ال  –رضي اهللا عنها  –وإن كان املقصود بالشبهة شخص السيدة عائشة : ثالثاً 

يدل على ذلك ، بل أي مبتدأ يف اللغة إن مل نقل كل مميز ، وإن كان طفالً صغرياً، يدرك متاماً 
لة على شخصها الكرمي ، خاصة والروايات الصحيحة الأن الكالم ال ميكن أبداً أن تكون فيه د

رة ، مبص إال من نكس قلبه ، وعميت عينه وهياألخرى قد دللت على املقصود ، اللهم 
االنتقاء ، وأخفوا عن عمد ليس خاسرة ، والقوم درجوا على  –واهللا  –وضلت بصريته فهي 

فيه نقاء كلَّ فضيلة ألمنا غراء ، وجللوا بسوادهم كلَّ بيضاء، ولكن هيهات هل ختفي يد شالء 
  !. مشس ضياء ، أو بدر صفاء؟

، يستظل بظلها من رضي حازت أمنا بطعوم مكانة علية سامقة كالسماء  –واهللا  –قد 
كل شبهة ال يضر إال نفسه فهي أمنا رغم أنف وأو من ظل مقهوراً ساخطاً يف عناء وبالء ، 

     !.محقاء

لو كان له أي وجه أو ، ومن لف لفهم الشيعة  ن هذا القول املفترى من قبل إ: رابعاً 
 -رضي اهللا عنها  -ممن خالف أم املؤمنني ، أو احتج به  لعلمنا بأحد قاله أو ذكره ، احتمال 

  . ممن هو من طبقة التابعني أو بعدهم، أما الصحابة فال يظن بأحد منهم اعتقاد مثل هذا قطعاً

من  -رضي اهللا عنها  - قاله علمنا بأنه حمض افتراء وتان ألم املؤمنني  فلما مل جند أحداً
من أصحاب اإلفك الذين علمنا اهللا  مأسالفهإال فعله ي ، مل رائهمنظالشيعة املتأخرين وقبل 

ولَولَا إِذْ سمعتُموه قُلْتُم ما يكُون لَنا أَن نَتَكَلَّم بِهذَا {: فقال، كيف نقول حني نسمع قوهلم 
 يمظع تَانهذَا به انَكحبس)* ( ا إِندأَب هثْلموا لودتَع أَن اللَّه ظُكُمعي نينمؤم تُمكُن)* ( نيبيو

يمكح يملع اللَّهو اتالْآي لَكُم اللَّه{.  
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 املبحث الرابع
  شبهة خروجها على على بن أبي طالب

  )رضي ا عنه (
، وقال هلا  -ليه آله وسلّمصلّى اهللا ع-وأذاعت سر رسول اهللا : نصاً )١(يقول احللي 

إنك تقاتلني علياً وأنت ظاملة له، مث إا خالفت أمر اهللا يف :  -صلّى اهللا عليه آله وسلّم - النيب

عليه  -، وخرجت يف مأل الناس لتقاتل علياً )  ٢(}وقَرن في بيوتكُن {: -تعاىل –قوله 

مر على غري ذنب، ألن املسلمني أمجعوا على قتل عثمان، وكانت هي يف كل وقت تأ - السالم 
من توىل : اقتلوا نعثالً، قتل اهللا نعثالً، وملا بلغها قتله فرحت بذلك، مث سألت: بقتله، وتقول

 -عليه السالم  - فخرجت لقتاله على دم عثمان، فأي ذنب كان لعلي . علي: اخلالفة؟ فقالوا
غريمها مطاوعتها على ذلك؟ وبأي وجه يلقون وعلى ذلك؟ وكيف استجاز طلحة والزبري 

؟ مع أن الواحد منا لو حتدث مع امرأة غريه وأخرجها من  - صلّى اهللا عليه وسلّم - اهللا  رسول
منـزهلا أو سافر ا كان أشد الناس عداوة له، وكيف أطاعها على ذلك عشرات األلوف من 

، ومل ينصر أحد منهم بنت  -عليه السالم  - املسلمني، ساعدوها على حرب أمري املؤمنني
ملا طلبت حقها من أيب بكر، وال شخص واحد كلّمه  - صلّى اهللا عليه آله وسلّم -رسول اهللا 

  ). ٣(بكلمة واحدة

  :الرد على هذه الشبهة 

                                                             
)١(ر احللّيطهبن م فنسبةً إىل . احلسن بن يوسف بن علي ،لّيا  احلأم ) ةأعيان الشيعة ، انظر يف العراق) احللّة السيفي- 

  لبنان/ط دار التعارف للمطبوعات بريوت›  ١٤٥، ١٤٤صفحة ‹  ٧ج  حملسن األمني
  ]٣٣: األحزاب[ ) ٢(
  ).٧٥،٧٦(حتقيق عبد الرحيم مبارك ص  الكرامة يف إثبات اإلمامة منهاج)  ٣(
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  ًتعاىل –فإن اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم - وأما قوله وأذاعت سر رسول اهللا : أوال- 

فَلَما نَبأَت بِه وأَظْهره اللَّه علَيه عرف بعضَه  وإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعضِ أَزْواجِه حديثًا{:يقول 
 الْخَبِري يملالْع يأَنذَا قَالَ نَبأَكَ هأَنب نم قَالَت ا بِهأَها نَبضٍ فَلَمعن بع ضرأَعسورة التحرمي) ٣[( }و[ ،

 -رضي اهللا عنهما  –عائشة وحفصة ما أ  -رضي اهللا عنه  –وقد ثبت يف الصحيح عن عمر 
 -لَم أَزلْ حرِيصا علَى أَنْ أَسأَلَ عمر :قال  –رضي اهللا عنهما  –وذلك يف حديث ابن عباس 

 هنع اللَّه يضر-  بِياجِ النوأَز ننِ ميأَترنِ الْمع -  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -    نِ، قَالَ اللَّهياللَّت

يا أَمري الْمؤمنِني، منِ الْمرأَتان من :  فَقُلْت }إِن تَتُوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغَت قُلُوبكُما{:لَهما 

 بِياجِ النوأَز-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -   قَالَ اللَّه ،انوجلَ  –اللَّت ا -عزملَه: } ا إِلَى اللَّهتَتُوب إِن
  ).١"(عائشةُ ، وحفْصةُ: وا عجبِي لَك يا ابن عباسٍ : ، فَقَالَ ؟ }فَقَد صغَت قُلُوبكُما

صدرت ذنوب ومعاص آيات نزلت  يف بيان والواقع أن هؤالء القوم يعمدون إىل )  ١( 
ها أولوف ، - وحنن ال نعتقد عصمة الصحابة  – وا عنها وأقلعمن بعض الصحابة وتابوا منها ، 

 ، وال يؤيدها برهان ، وحشدوا هلا مستغرب القصص ، وساقوا هلا بتأويالت ال تسعفها حجة 
   .سانيدمستنكر األ

تشبه طريقة مسترقي السمع من اجلن مع أوليائهم من اإلنس ؛ وهلم طريقة يف التأويل 
مائة كذبة، فإذا ما استهجنها بعض الناس أجام البعض مسعوها مع  حيث ميزجون كلمةً

  .قد صدق يف كلمته تلك: اآلخر

                                                             

، ومسلم ٧٠-٦/٦٩اآلية  }وإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعضِ أَزْواجِه حديثاً { البخاري يف تفسري القرآن سورة التحرمي باب )١(
  .١١١٣-٢/١١١٠كتاب الطالق باب اإليالء واعتزال النساء وختيريهن 
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آالف األباطيل ، حىت فاقوا وكذلك الشيعة يعمدون إىل كلمة احلق ، فيمزجون معها 

  . )١(! مردة اجلن يف صنيعهم

ن اخلطأ ، بل وال  المة مإن أهل اجلنة ليس من شروطهم الس: وأهل السنة يقولون 
وهذا متفق عليه . الذنوب ، بل جيوز أن يذنب الرجل منهم ذنبا صغرياً أو كبرياً ويتوب منه 

بني املسلمني ، ولو مل يتب منه فالصغائر مغفورة باجتناب الكبائر عند مجاهريهم، بل وعند 
األكثرين منهم أن الكبائر قد متحى باحلسنات اليت هي أعظم منها ، وباملصائب املكفِّرة وغري 

  .ذلك 

فيكونان قد  -رضي اهللا عنهما  –بوجود ذنب لعائشة وحفصة  –جدالً  –لو قلنا )  ٢( 

إِن تَتُوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغَت { :  -تعاىل  –تابتا منه ، وهذا ظاهر لقوله 
إىل التوبة فال يظن ما أما مل يتوبا مع ما   - تعاىل –فدعامها اهللا  ]٤/التحرمي[}قُلُوبكُما

   .هلما  من علو درجة ، وال جيوز ألحد أن يلوم أحداً ، أو يعريه بذنب قد تاب منه

مث أما زوجتا نبينا يف اجلنة ، وأن اهللا خريهن بني احلياة الدنيا وزينتها وبني اهللا ورسوله 
اهللا ورسوله والدار اآلخرة ، ومات عنهن وهن أمهات املؤمنني بنص  والدار اآلخرة فاخترن

القرآن ، مث قد تقدم أن الذنب يغفر ويعفى عنه بالتوبة ، وباحلسنات املاحية ، وباملصائب 
  ).٢(املكفرة

صلى اهللا عليه  –رسول اهللا  قد شهد هلا –رضي اهللا عنها  –السيدة عائشة )  ٣( 
، وعمار  -رضي اهللا عنه –قر بذلك حىت من خالفوها الرأي كعلي أا يف اجلنة ، وي - وسلم

 -قَالَ لي رسولُ اللَّه : ، قَالَت  –رضي اهللا عنها  –فعن عائشةَ - رضي اهللا عنه  –بن ياسر 

                                                             
  .٦٢عبد القادر حممد عطا ص : بنصرف وبعض الزيادة من الصواعق يف نسف أباطيل وافتراءات الشيعة للدكتور )  ١( 
حممد رشاد . د: بتحقيق  -رمحه اهللا  –منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم ابن تيمية بتصرف شديد وزيادات من ) ٢(

وما بعدها ] ١٩٩ص  ١ج [عبد اهللا الغنيمان  نهاج للشيخ، وانظر خمتصر امل] ، وما بعدها ٣٠٨صفحة   -  ٤جزء [سامل 
  .بتصرف وزيادات أيضاً 



-٨٦- 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص - ":تجوز كي أُرِيتإِن توالْم لَينُ عوهلَي هإِنةني الْجوقال " ي ف ، ميرو مأَب

يدالْأَس ادزِي نب اللَّه دبع : نب ارمإىل ع ليثَ ععب ةرصةُ إِلَى الْبشائعو ريبالزةُ وطَلْح ارا سلَم
لْمنبر ، فَكَانَ الْحسن بن على فَوق الْمنبرِ ياسرٍ وحسن بن على ، فَقَدما علَينا الْكُوفَةَ ، فَصعدا ا

إِنَّ عائشةَ : فى أَعاله ، وقَام عمار أَسفَلَ من الْحسنِ ، فَاجتمعنا إِلَيه ، فَسمعت عمارا ، يقُولُ 
 ، ةرصإِلَى الْب تارس قَد ، -  اللَّهوا  -وهإِن كُمبِيةُ نجوا ) صلى اهللا عليه وسلم ( لَزينى الدف

  ).١( م إِياه تطيعونَ أَم هيواآلخرة ، ولَكن اللَّه تبارك وتعالَى ابتالكُم ؛ ليعلَ

بل فيه أعظم فضيلة  -رضي اهللا عنها  -طعن به على عائشة وليس يف قول عمار هذا ما ي
يف الدنيا واآلخرة، فأي فضل أعظم من  -صلى اهللا عليه وسلم  - ، وهي أا زوجة نبينا هلا

  ).٢(! هذا؟

يف  –صلى اهللا عليه وسلم  –أا زوجه رسول اهللا  –رضي اهللا عنه  –وأما قول على 
هداهم  –يف تارخيه ، والذي يطيب للشيعة  -رمحه اهللا  –الدنيا واآلخرة ، فقد أوردها الطربي 

فلما كان اليوم الذي ترحتل فيه، جاءها حىت وقف هلا، وحضر : النقل عنه ، وهنا يقول  – اهللا
يا بين، تعتب بعضنا على بعض : الناس، فخرجت على الناس وودعوها وودعتهم، وقالت

ما كان  -واهللا  -استبطاء واستزادة، فال يعتدنّ أحد منكم على أحد بشيء بلغه من ذلك؛ إنه 
.  علي يف القدمي إالّ ما يكون بني املرأة وأمحائها؛ وإنه عندي على معتبي من األخياربيين وبني
ت –يا أيها الناس، صدقت : "وقال عليا لزوجة -واهللا وبرما كان بيين وبينها إالّ ذلك، وإ ،

  ).٣"(يف الدنيا واآلخرة - صلى اهللا عليه وسلم -نبيكم 

أهذا األمر مطلق  على كل من أخطأ ، أم مقيد ؟ فإن : فإن أبوا  بعد ذلك نقول هلم 
رضي اهللا  –على على  –صلى اهللا عليه وسلم  –كان ذلك كذلك فما قولكم يف غضب النيب 

  !.؟-ها ارضي اهللا عنها وأرض –ملا أراد أن يتزوج بنت أيب جهل على فاطمة  –عنه 
                                                             

  .٤٧،٤٨ص  ١٠صحيح البخارى ـ البن بطال ج  صحيح البخاري ، وانظر شرح)  ١(
  .١٧٦/ ٢لعلي حممد حممد الصاليب ج  -رضي اهللا عنه  -سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب )٢(
  . ، حتت جتهيز علي عائشة من البصرة٢٢٥ص ٥ج: الطربي)٣(



-٨٧- 
 -صلى اهللا عليه وسلم –سمعت النبِي :عنِ الْمسورِ بنِ مخرمةَ ، قَالَ ونص احلديث 

إِنَّ بنِي الْمغرية استأْذَنونِي أَنْ ينكحوا ابنتهم علي بن أَبِي طَالبٍ فَال آذَنُ، ثُم ال آذَنُ، : "يقول
كح ابنتهم، إِنما هي بضعةٌ مني يرِيبنِي وين طَالبٍ أَنْ يطَلِّق ابنتيثُم ال آذَنُ، إِال أَنْ يرِيد ابن أَبِي 

رضي اهللا عنها ، وهي املشهود هلا  –أخطأت عائشة : ، فإن قلتم "ما رابها ويؤذينِي ما آذَاها
: ، فإن قلتم   - رضي اهللا عنه ، وهو املشهود له باجلنة  –قد أخطأ علي : ، نقول - باجلنة 

 –عني الذي نريده ألمنا عائشة  –رضي اهللا عنه  –نقول الذي قلتوه يف علي  تاب وغفر له ،
  !!.أنصفناكم فهل تنصفونا ؟ –رضي اهللا عنها وأرضاها 

  ًإنك تقاتلني «: قال هلا -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا (: قول احللي : ثانيا

وقَرن في {: - تعاىل –، مث إا خالفت أمر اهللا يف قوله » عليا وأنت ظاملة له
كُنوتيوخرجت يف مأل الناس لتقاتل علياً على غري ذنب، ألن ، ]٣٣: األحزاب[}ب

  .املسلمني أمجعوا على قتل عثمان

خروجها على :[الرد على هذه الشبهة اليت يدندن حوهلا الشيعة دائماً حتت عنوان 
  ]مقاتلتها له وله ظاملة ،  إمام زماا ، وهي

يف كتب احلديث ، فهو حديث ال أصل له » إنك تقاتلني علياً وأنت ظاملة له«حديث )   ١( 
  .مكذوب من كيسه جاء به 

للقتال البتة وإمنا خرجت لإلصالح  - رضي اهللا عنها  –مل يكن خروج أم املؤمنني )  ٢( 
ما ذكره  واألدلة على ذلك كثرية منها ال للحصر - رضي اهللا عنه  - واملطالبة بقتلة عثمان 
أَنْ يصلح بِك بين  - عز وجلَّ  -ترجِعني عسى اللَّه : "فقال هلا الزبري: اإلمام أمحد يف مسنده 

 ما أَظُننِي إِلَّا: "قوهلا  -رضي اهللا عنها  -، وأيضا ما رواه ابن حبان عن أم املؤمنني ) ١"(الناسِ

                                                             
) ٢٤٦٩٨( .حدثنا شعبة: قال . حدثنا حممد بن جعفر : قال  ٦/٩٧ويف . حدثنا حيىي : قال  ٦/٥٢أخرجه أمحد  ) ١( 

  .إسناده صحيح: علق شعيب األرنؤوط قائالً



-٨٨- 
 اللَّه حلصونَ ؛ فَيملسالْم اكرفَي نيمقْدلْ تا بهعكَانَ م نم ضعةٌ فَقَالَ باجِعي رلَّ  - أَنجو زع-

نِهِميب ١"(ذَات.(  

وبرهان ذلك ودليله أم اجتمعوا ومل يقتتلوا وال حتاربوا ملا التقوا ، فلما كان الليل عرف 
أم مدركون ومآخذون إنْ التأم مشل املسلمني على كلمة سواء  -ي اهللا عنه رض –قتلة عثمان 

بينهم ؛ فتعاقدوا من الليل أن يبيتوا املعسكرين شر مبيت فتفرقوا يف املعسكرين وأعملوا سيوفهم 
واختلط . يف الطرفني ، فثار املسلمون  وكل طائفة تظن وال شك أن األخرى بدئ ا بالقتال

اً مل يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه والفسقة من قتلة عثمان ال يفترون األمر اختالط
  .من شن احلرب وإضرامها

: يف معرض كالمه لنتائج وقعة اجلمل  -شيعي يدعي اإلنصاف  – يقول موسى املوسوي
 أن وهو البحت الشيعي باملنطق  -القائم بني الطرفني  – الفكري الصراع إاء أريد ولكنين
 يقضي كان الذي اخلليفة هو واإلمام قادا، اليت احلرب من"  عائشة"  السيدة ساحة برأَ اإلمام

 أم استغلوا فئة على اللوم ألقى قد اإلمام كان فإذا أمنلة، قيد عنه حييد وال باحلق الناس بني
 أن هذا فيعين والشرعي املنتخب للخليفة مناهضة حركة لتقود دارها من وأخرجوها املؤمنني
 أمر ولذلك اإلمام، نظر يف وذيوهلا اجلمل حبرب يتعلق ما كل من بريئة"  عائشة"  السيدة

 تلك من براءا ليثبت التاريخ كتب عليها أمجعت اليت بالصورة املدينة إىل وإرجاعها بإكرامها
"  السيدة جيرح أو يطعن أن ألحد حيق فال اإلمام هو الذي العادل القاضي نظر يف احلرب
  ).٢(ورأيه اإلمام عمل متحدياً" عائشة

                                                             
عن شعبة ،و أبو )  ٩٧/  ٦( سعيد ، و عن حيىي و هو ابن ) ٢٤٢٩٩: (حديث رقم)  ٥٢/  ٦( أخرجه أمحد )  ١( 

عن ) موارد  - ١٨٣١" ( صحيحه " عن عبدة ، و ابن حبان يف )  ١/  ٧٨/  ٥" ( غريب احلديث " إسحاق احلريب يف 
  "الكامل " وكيع و علي بن مسهر و ابن عدي يف 

نصاف مث يدسون السم يف وهو من الذي يدعون اإل – املوسوي وسىمل والتصحيح الشيعة بتصرف وزيادات من ) ٢(  
  .٢٦ص  -العسل 



-٨٩- 
ونقول الشيعي ، قاله باملنطق  - يف النقطة السابقة  –ما قاله موسى املوسوي  ) ٣(      

مع السيدة عائشة أم املؤمنني ال خيلو من  –رضي اهللا عنه  –إن تصرف اإلمام : باملنطق السين 
  - :أمرين 

، ويف هذه احلالة نبكتهم  - اليت يؤمن ا القوم -أن يكون من منطلق العصمة : األول 
 –صلى اهللا عليه وسلم  –على طعنهم يف أمنا أشد التبكيت  ؛ألم طعنوا يف خرية نساء نبينا 
اقات إىل اهلجرة إىل اهللا وزوجه يف الدنيا واآلخرة ، املبشرة باجلنة ، ومن األوليات السب

  .، املشهود هلا بالعلم والفقه والتفسري واحلديث ، املفضلة على سائر نساء العاملني ورسوله

 –على أساس أم يسبون أمنا  –وهو خطأ  -أن يكون تصرف اإلمام من عنده : الثاين 
  .ألجل ذلك ؛ فينفون عنه العصمة وعند ذلك يسقط مذهبهم  –والسب م أوىل 

 -عائشة لرأى توهية ظاهره ىف فإن) ١(- اهللا عنه رضي  – بكرة أىب حديث وأما)  ٤( 
 اجلمل يوم كان ملا :  قالونصه يف املستدرك عند احلاكم ، ،  اخلروج ىف  - رضي اهللا عنها 

 - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول من مسعته حديثا ذكرت حىت معهم أقاتل آتيهم أن أردت
 صلى - اهللا رسول فقال،  امرأة أمرهم فولوا مات األعاجم ملوك بعض أو كسرى أن بلغه أنه
   . )٢("امرأَةٌ تملكُهم قَوم يفْلح لَا " – وسلم عليه اهللا

 عائشة رأى على كان أنه بكرة أىب مذهب من املعروف ألن كذلك وليس:  املهلب قال
 بني لتصلحى اخرجى:  هلا قيل وإمنا ، القتال نية على خروجها يكن ومل ، معها اخلروج وعلى
 هلم ثبت إن أصحاا بعض نية وكان ، لذلك فخرجت.  بقتال يعقوك ومل أمهم فإنك الناس
 تشاءم وإمنا أصال الرأى هذا عن يرجع ومل بكرة أبو منهم وكان ، تبغى الىت يقاتلوا أن البغى

                                                             
 ا، واشتهر بكرة، أبو له فقيل ببكرة، الطائف حصن من تدلّى الثقفي، مسروح ابن وقيل احلارث، بن نفيع هو)  ١( 

، انظر  )هـ٥٢( سنة معاوية خالفة يف وفاته وكانت مواليه، من وعد -صلى اهللا عليه وسلم  – النيب فأعتقه عبداً وكان
  )٤/٢٤ اإلصابة مع االستيعاب(
 يف بكرة أيب عن صحيحه يف البخاري أخرجهواحلديث ،  ٨٥٩٩ح ٥٧٠ص/٤ج:الصحيحني على املستدرك)  ٢( 

  .)ال (بدالً من )لن:( لفظب  )٧٠٩٩(٩/٧٠و) ٤٤٢٥( ٦/١٠ موضعني



-٩٠- 
 اللغة ىف الفالح ألن ، يغلبون أم امرأة فارس متليك ىف)  وسلم عليه اهللا صلى(  الرسول بقول
 أبو يرد فلم ، الشيعة إال يقوله أحد اإلسالم ىف وال ، عائشة رأى وهن بكرة أبا أن ال ؛ البقاء
 أهل ألن ؛ باطل على أم على بداللة الغلبة وليس ، قوتلوا إن يغلبون أم إال بكالمه بكرة
 النىب أصحاب ىف عيان وذلك ، املتقني اهللا وعد كما العاقبة هلم وتكون ، يغلبون قد احلق

 لعثمان غضب ملن جعلها كما ، العاقبة هلم اهللا وجعل ، وأحد حنني يوم) وسلم عليه اهللا صلى(
 ، معها أمري إىل دعت عائشة إن:  يقول أحد اإلسالم ىف وليس ، دمه وطلب قتله من وأنف

 قتلة من منعه عليه أنكرت وإمنا ، اإلمارة ألخذ نازعته وال ، اخلالفة ىف عليا عارضت وال
 غري ال ، منهم لعثمان يقتص أن ودون اهللا حدود منهم يأخذ أن دون وتركهم ، عثمان
  .)١(ذلك

؟ هذا من –رضي اهللا عنه وأرضاه  –من قال أن املسلمني أمجعوا على قتل عثمان )  ٥ (
، بل هذا من أظهر الكذب وأَبينه ؛ فإن مجاهري املسلمني مل الكذب البني واالفتراء غري اهلني 

   - :يأمروا بقتله ، وال شاركوا يف قتله ، وال رضوا بقتله ، وذلك لآليت

فألن أكثر املسلمني مل يكونوا باملدينة ، بل كانوا مبكة واليمن والشام : أما أوالً ...
  .سلمني والكوفة والبصرة ومصر وخراسان ، وأهل املدينة بعض امل

فألن خيار املسلمني مل يدخل واحد منهم يف دم عثمان ال قتل وال أمر : وأما ثانياً ...  
 -بقتله ، وإمنا قتله طائفة من املفسدين يف األرض من أوباش القبائل وأهل الفنت ، وكان عليّ  

اللهم : ((ل ويقو)) ال ماألت على قتله إين ما قتلت عثمان و: (( حيلف دائما  - رضي اهللا عنه 
إم مل ينصروه حق : وغاية ما يقال )) . العن قتلة عثمان يف الرب والبحر والسهل واجلبل 

وما كانوا . النصرة ، وأنه حصل نوع من الفتور واخلذالن ، حىت متكن أولئك املفسدون 
  .يظنون أن األمر يبلغ إىل ما بلغ ، ولو علموا ذلك لسدوا الذريعة وحسموا مادة الفتنة 

                                                             
  .٥٢، ٥١ص ١٠بطال ج  البن ـ البخارى صحيح شرح)  ١( 



-٩١- 
وما  - رضي اهللا عنه  –فألنه من املعلوم أن الناس أمجعوا على بيعة عثمان : أما ثالثاً ...

إن جاز االحتجاج باإلمجاع ف. مل جيمعوا على قتله ؛ فإم كلهم بايعوه يف مجيع األرض 
وإن مل جيز االحتجاج به ، بطلت . ، فيجب أن تكون بيعته حقا حلصول اإلمجاع عليها الظاهر
  .  هم باإلمجاع على قتله حجت

قُتل بإمجاع الناس؛ألن الذين قاتلوه   -رضي اهللا عنه - إن احلسني: فلو قال قائل مثالً 
، مل يكن كذبه بأظهر من كذب - وهذا مبنطق القوم  –وقتلوه مل يدفعهم أحد عن ذلك 

األمة لقتله، مل يعظم إنكار  -رضي اهللا عنه -املدعي لإلمجاع على قتل عثمان، فإن احلسني 
له جيوش كاجليوش اليت  ت، وال انتصر  - رضي اهللا عنه -كما عظُم إنكارهم لقتل عثمان

 -، وال انتقم أعوانه من أعدائه كما انتقم أعوان عثمان  -رضي اهللا عنه -انتصرت لعثمان
 -من أعدائه، وال حصل بقتله من الفتنة والشر والفساد ما حصل بقتل عثمان   -رضي اهللا عنه
 -، وال كان قتله أعظم إنكاراً عند اهللا ورسوله وعند املؤمنني من قتل عثمان  - رضي اهللا عنه
  .-رضي اهللا عنه

من أعيان السابقني األولني من املهاجرين من طبقة علي   -رضي اهللا عنه - فإن عثمان  
مل يشهر يف  ، وهو خليفة املسلمني أمجعوا على بيعته، بل -رضي اهللا عنهم  - وطلحة والزبري

األمة سيفاً وال قَتل على واليته أحداً، وكان يغزو باملسلمني الكفَّار بالسيف، وكان السيف يف 
خالفته كما كان يف خالفة أيب بكر وعمر مسلوالً على الكفار، مكفوفاً عن أهل القبلة، مث إنه 

ال ريب أن هذا أعظم أجراً، طُلب قتله وهو خليفة فصرب ومل يقاتل دفاعاً عن نفسه حىت قُتل، و
وقتله أعظم إمثاً، ممن كان متولياً فخرج يطلب الوالية، ومل يتمكن من ذلك حىت قاتله أعوان 

  .الذين طلب أخذ األمر منهم، فقاتل عن نفسه حىت قُتل

وال ريب أن قتال الدافع عن نفسه وواليته أقرب من قتال الطالب ألن يأخذ األمر من 
وكان حيق له الدفاع عن نفسه  –ترك القتال دفعاً عن واليته  -ضي اهللا عنهر - غريه، وعثمان 



-٩٢- 
رضي اهللا  -، فكان لذلك حاله أفضل من حال احلسني - وواليته ، وألنه مطلوب وليس طالباً 

  . - رضي اهللا عنه -، وقتله أشنع من قتل احلسني -عنه

بل أصلح بني األمة بتركه ملا مل يقاتل على األمر،  -رضي اهللا عنه  -كما أن احلسن 
إن ابين هذا سيد وسيصلح اهللا به بني : "فقال،  -صلّى اهللا عليه وسلّم  -القتال، مدحه النيب 

  ".فئتني عظيمتني من املسلمني

مع ظهور اإلنكار من مجاهري  - رضي اهللا عنه- مث دعوى املدعي اإلمجاع على قتل عثمان 
واالنتقام ممن قتله، أظهر كذباً من دعوى املدعي إمجاع األمة األمة له وقيامهم يف االنتصار له 

  !.-رضي اهللا عنه- على قتل احلسني 

، لكون ذلك وقع يف   -رضي اهللا عنه -إم أمجعوا على قتل عثمان: فإن جاز أن يقال
ف أيضاً والتخل  -رضي اهللا عنه -إم أمجعوا على قتال علي : فقول القائل. العامل ومل يدفع

  .عن بيعته أجوز وأجوز، فإن هذا وقع يف العامل ومل يدفع أيضاً

مل ميكنهم إلزام الناس بالبيعة له،   -رضي اهللا عنه - إن الذين كانوا مع علي : وإن قيل
رضي اهللا  -والذين كانوا مع عثمان: قيل.ومجعهم عليه، وال دفعهم عن قتاله، فعجزوا عن ذلك

  .أيضاً دفع القتال عنهملا حصر مل ميكنهم    -عنه

فرطوا وختاذلوا، حىت عجزوا عن دفع   -رضي اهللا عنه - بل أصحاب علي : وإن قيل
رضي اهللا  -والذين كانوا مع عثمان : قيل. القتال أو قهر الذين قاتلوه، أو مجع الناس عليه

  ).١(فرطوا وختاذلوا حىت متكَّن منه أولئك   -عنه

  ًا تناولوا اليت مطاعنهم ومن :ثالثا وذكرها  -عنها اهللا رضي - عائشة املؤمنني أم

 في وقَرن{: تعاىل قوله يف اهللا أمر خالفت إا" قوهلم: ابن املطهر احللي وتابعوه عليها
                                                             

 ١، وخمتصر منهاج السنة لعبد اهللا الغنيمان ج ) ٣٣٠ -٣٢٨من ص ( ٤السنة ج بتصرف وزيادات من منهاج )   ١( 
  . ٢٣٩ص



-٩٣- 
كُنوتيال بو نجرتَب جرتَب ةيلاهمأل يف خرجت حيث ،]٣٣/آية األحزاب[ سورة }األُولَى الْج 

  .الناس من

  :وجوه من باطل أنه هذا على والرد

 ينايف ال البيوت يف باالستقرار واألمر األوىل، اجلاهلية تربج تتربج مل أا: األول الوجه
 فإن سفر، يف زوجها مع خرجت أو والعمرة للحج خرجت لو كما ا مأمور ملصلحة اخلروج

 الوداع حجة يف ذلك بعد ن سافر وقد ،- وسلم عليه اهللا صلى -  حياته يف نزلت اآلية هذه
 خلفه وأردفها أخيها الرمحن عبد مع وأرسلها وغريها  - عنها اهللا رضي - بعائشة سافر

 من بأقل -  وسلم عليه اهللا صلى - النيب وفاة قبل كانت الوداع وحجة،  التنعيم من وأعمرها
 عليه اهللا صلى -  النيب أزواج كن وهلذا ،-سالفة الذكر  - اآلية هذه نزول بعد أشهر ثالثة
 عبد أو عثمان بقطارهن يوكل وكان الفاروق، خالفة يف حججن كما حيججن - وسلم

 اهللا رضي - فعائشة جائزاً ملصلحة سفرهن كان وإذا،  - رضي اهللا عنهما  – عوف بن الرمحن
 إذا واتهد واجتهدت هذا، يف فتأولت للمسلمني مصلحة السفر ذلك أن اعتقدت  -عنها

  .)١("والسنة بالكتاب مغفور فاخلطأ خمطئاً كان وإذا، أجران له كان اجتهاده يف أصاب

 فهذا ذنب غري على علياً تقاتل الناس من مأل يف خرجت أا زعمهم أما: الوجه الثاين 
 -رضي اهللا عنهما  – والزبري طلحة أيضاً كان وال القتال، لقصد خترج مل فإا عليها كذب

 يف املذكور القتال هو فهذا القتال قصدا ماأ قدر ولو ،-رضي اهللا عنه  – لعلي القتال قصدمها

 األُخرى علَى إِحداهما بغَت فَإِن بينهما فَأَصلحوا اقْتَتَلُوا الْمؤمنني من طَائفَتَانِ وإِن{: -تعاىل– قوله
 يحب اللَّه إِن وأَقْسطُوا بِالْعدلِ بينهما فَأَصلحوا فَاءت فَإِن اللَّه أَمرِ إِلَى تَفيء حتَّى تَبغي الَّتي فَقَاتلُوا

نيطقْسا*  الْمإِنَّم وننمؤالْم ةووا إِخحلفَأَص نيب كُميو١٠- ٩/آية احلجرات سورة[ }أَخ[ 
                                                             

 السنة أهل وعقيدة، ٢٦٩ -٢٦٨/ص عشرية االثىن التحفة خمتصر انظرو ،١٨٦-٢/١٨٥ السنة منهاجبتصرف من )  ١( 
  .وما بعدها١١٠٩/ص  ٣/ ج الصحابة يف واجلماعة



-٩٤- 
 به فهم املؤمنني من أولئك دون هو ملن ثابتاً هذا كان وإذا االقتتال، يف أخوة مؤمنني فجعلهم

  .وأحرى أوىل

رضي اهللا  –أا خرجت مع ابن أختها عبد اهللا بن الزبري بن العوام : الوجه الثالث 
 سفر وكذلك واإلمجاع، والسنة بالكتاب جائز هلا ومسه ا وخلوتهفهو هلا حمرم ،  –عنهما
 حمرمها، ذي مع إال تسافر مل وهي ،واإلمجاع  والسنة الكتابيف  جائز حمرمها ذي مع املرأة
 يده ملد إليها يده مد بكر أيب بن حممد العسكر يف كان أنه فلوال قاتلوها الذين العسكر وأما
 من يد: وقالت إليها، يده مد من على - عنها اهللا رضي -عائشة دعت وهلذا األجانب، إليها
جعل اهللا :املعىن أنه يقول [" اآلخرة قبل الدنيا يف أخت أي: "فقال ؟،"بالنار اهللا أحرقها هذه

  .)١(مبصر بالنار فأحرق" اآلخرة قبل الدنيا يف: "فقالت]استجابة دعاءك يف الدنيا ال يف اآلخرة

عادت مع أربعني  -رضي اهللا عنه  –ويوم أرجعها  األمري اإلمام علي بن أيب طالب  
د بن أيب بكر بن الصديق وهو حمرم هلا كذلك ، امرأة من سيدات القوم ، ومعها أخوها حمم

  !فأين هؤالء القوم من اإلنصاف ؟

 اهللا رضي- علي يف وال عائشة يف ال الطعن يسوغ ال وهؤالء هؤالء من حصل وما
  .البطالن واضح ذا عائشةالسيدة  على فطعنهم ، -عنهما

  

  ًم -عنها اهللا رضي - عائشة حق يف مطاعنهم ومن: رابعاوكيف  : "يقولون أ
عشرات األلوف من املسلمني، وساعدوها على حرب أمري   -اخلروج  –ذلك أطاعها على

                                                             
 الطربي تاريخ ،١٩٢/ص خياط بن خليفة تاريخ: بكر أيب بن حممد إحراق خرب وانظر ،١٩٥-٢/١٩٤ السنة منهاج) ١(
١٠٥-٥/١٠٤.  



-٩٥- 
 -صلى اهللا عليه وآله وسلم  -، ومل ينصر أحد منهم بنت رسول اهللا - عليه السالم - املؤمنني 

  .)١(" بكر، وال شخص واحد بكلمة واحدةملا طلبت حقها من أيب

  :الزور هذا على والرد

 -  الصحابة أن عاقل يشك ال فإنه عليكم، احلجج أعظم من هذا قولكم إن: هلم يقال
 ويعظمون ويعظمونه،  - وسلم عليه اهللا صلى -  النيب حيبون كانوا -  أمجعني عليهم اهللا رضوان

 صلى - اهللا رسول هو يكن مل ولو - عنهما اهللا رضي - وعمر بكر أيب من أعظم وبنته قبيلته
 أحب هو الذي - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول هو كان إذا فكيف -  وسلم عليه اهللا

 عبد لبين تدين كانت قريش وغري قريشاً أن عاقل يستريب فال وأنفسهم أهليهم من إليهم
 عليه اهللا صلى - اهللا رسول مات ملا وهلذا؛  وعدي تيم بين يعظمون مما أعظم وتعظمهم، مناف
: فقال ،" -وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول مات" قحافة أليب قيل بكر أبو وتوىل -  وسلم

 وبنو مناف عبد بنو بذلك رضيت وهل: قال ابنك،: قالوا"بعده؟ ويل فمن عظيم، حدث"
  .)٢("منع ملا معطي وال اهللا أعطى ملا مانع ال: قال نعم،: قالوا املغرية؟

،  مظلومة  -عنها اهللا رضي -  فاطمة إن: قال من فيهم ليس كلهم املسلمون كان فإذا
 يف أحد تكلم وال ظلماها أما وال،  - عنهما اهللا رضي -وعمر بكر أيب عند حقاً هلا أن وال
 أا علموا لوو مظلومة، ليست أا يعلمون كانوا القوم أن على ذلك دل واحدة، بكلمة هذا

 ا،هل بغضاً وإما حلقها، وإضاعة إمهاالً وإما نصرا عن عجزاً إما لنصرا تركهم لكان مظلومة
 قيام مع ـ يرده مل فإذا حمالة، ال فعله جازمة إرادة أراده إذا إلنسانا عليه يقدر الذي الفعل إذ

 مظلومة كانت فلو إرادته، من مينعه معارض له أو به جاهالً يكون أن فإما ـ إلرادته املقتضي
 أا يعلمون وهم أمته إىل وأحبهم اخللق أفضل أباها وأن وأقارا قبيلتها وشرف شرفها مع

 من النصر إرادة عارض معارض هلم يكون أن وإما نصرا، عن عاجزين إما لكانوا مظلومة،

                                                             

  .فليست من كالمه –اخلروج  –، وما عدا ٧٦البن املطهر احللي ص  منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة)  ١( 
  ٢/٢٤٧ اإلصابة حاشية على االستيعاب ،٣/١٨٤ سعد البن الكربى الطبقات)  ٢( 



-٩٦- 
 بكلمة منهم واحد يتكلم أن عاجزين كلهم كانوا ما القوم فإن اطالًب األمرين وكال بغضها،

 يكن مل -رضي اهللا عنه  – بكر وأبو هذا، من أعظم هو ما تغيري على أقدر كانوا وهم حق
 توفر مع كلهم هؤالء واتفاق واجلربوت بالظلم معروفاً هو وال منهم أحد كالم مساع من ممتنعاً

 يعلم مما حملبتها املوجبة األسباب قيام مع -رضي اهللا عنها  – فاطمة بغض على دواعيهم
  .)١("امتناعه بالضرورة

 الصحابة من معها خرج مبن -  عنها اهللا رضي - عائشة على الشيعة لطعن استقامة فال
 -عائشة نصروا أم يذكرونه الذي الصحابة من العدد ذلك أن دعواهم وأن،  البصرة إىل

  -  عنها اهللا رضي - ابنته ينصروا ومل - عنه اهللا رضي -  علي حرب على  - عنها اهللا رضي
 رضي - علي حلرب خيرجوا مل معها ومن فعائشة،  ومتحل كذب ذلك كل حقها طلب على
 ومن - عنها اهللا رضي - عائشة خروج كان وإمنا ،شيعة ال ذلك يزعم كما وقتاله  - عنه اهللا

ويال  –فهم  ، - عنه اهللا رضي -عثمان قتلة على القصاص حد بإقامة اإلصالح لقصد معها
 كانوا اآلالف عشرات إن: " يقولون فعندما عليهم حجة هي بأدلة يستدلون  -العجب 
 فهذا ،" واحدة بكلمة وال منهم أحد ملكيت ومل حقها طلبت ملا فاطمة ينصروا ومل هلا مناصرين

 أا من شيعةال يذكره وما خردل، من حبة مثقال تظلم ومل ضم مل أا على األدلة أكرب من
 ال الذي بالباطل القول من كله - امعنه اهللا رضي -  الفاروق أو الصديق قبل من ظلمت
 مطاعنهم من ذكره تقدم ما املبحث هذا يف هنا ويكفينا األحوال، من حبال ثبوت وال له صحة

 وهي،  الشيعة عند العاملني رب رسول وحبيبة املؤمنني أم مرتلة القاريء ليعرف املؤمنني أم يف
 عنها اهللا رضي منها يصدر أو عليها يثبت مل مبا عليها وتقول خمتلقة أكاذيب كلها مطاعن

  .)٢(وأرضاها

  

                                                             
  .١١٠٦م ٣ج  الكرام الصحابة يف واجلماعة السنة أهل عقيدة، وانظر  ٢/١٩٦ السنة منهاج)  ١( 
.                                                                                                                            ١١١٠ص ٣/ج  عائض علي بن ناصرل  الكرام الصحابة يف واجلماعة السنة أهل عقيدةبتصرف وزيادات من )  ٢( 



-٩٧- 
  املبحث اخلامس

  )رضي اهللا عنه(لدفن احلسن )أم املؤمنني ( شبهة منع عائشة 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قرب قرب النيب 

اليت هي وإذا كانت فاطمة الزهراء (( :أحد املتشيعني ، ويقول القوم بقوله يقول      
بال ما حصل مع جثمان أوصت بدفنها سراً فلم تدفن بالقرب من قرب أبيها كما ذكرت فما 

عائشة وقد فعلت ذلك ) أم املؤمنني ( حيث منعت هذا ! ولدها احلسن مل يدفن قرب قرب جده؟
عندما جاء احلسني بأخيه احلسن ليدفنه إىل جانب جده رسول اهللا، فركبت عائشة بغلة 

رب واصطف بنو أمية وبنو هاشم للح. ال تدفنوا يف بييت من ال أحب: وخرجت تنادي وتقول
بأنه سيطوف بأخيه على قرب جده مث يدفنه يف البقيع ألن اإلمام : ولكن اإلمام احلسني قال هلا

وقال هلا ابن عباس أبياتاً . احلسن أوصاه أن ال يهرقوا من أجله ولو حمجمة من دم
  ).١( ))جتملت تبغلت ولو عشت تفيلت لك التسع من الثمن وبالكل تصرفت :مشهورة

  :الشبهةوالرد على هذه 

وما مدى صحتها؟ فإن كانت عند هذا الطاعن اجلرأة فلْيرنا  قوالأين مصدر هذه األ - ١
أن يتقول على خري الناس ما يشاء من  د، وإال فباستطاعة أي أحكالم من أين استقى هذه ال

  !اهلذيان

  .شاء ما شاء من ولقال الدين لذهب اإلسناد لوال. الدين، من عندي اإلسناد:  املبارك ابن قال

 و بالسخافات تارخيها امتأل العظمى الوسيلة هذه األخرى األمم فقدت ملا ولذلك
 فيها اختلط ، املقدسة بالكتب يسموا اليت كتبهم فهذه ، بعيدا بالقراء نذهب ال و ، اخلرافات

 على املرتلة الشرائع من فيها مما الضعيف من الصحيح متييز يستطيعون فال ، بالنابل احلامل
                                                             

  ،)١٦٥ص(مث اهتديت  ) ١( 



-٩٨- 
 ، يعمهون ضالهلم يف يزالون ال فهم ، الدهر أبد ، حيام تاريخ من شيء معرفة ال و ، أنبيائهم

  ! يتيهون الظالم دياجري يف و

 لو و.  اإلسالمي التاريخ من إنه:  يقال ما لكل نستسلم أن الناس أولئك منا يريد فهل
 نكفر أن و!  ؟ النساء و الرجال من العجائز كتب يف إال ذكر له يرد مل لو و ، العلماء أنكره
 ال بعضهم أن أعتقد أنا و!  ؟ اإلسالم تاريخ به متيز ما أغلى و أعلى من هي اليت املزية ذه
 يغض و يتجاهلها لكنه و ، دوا عاملا بله علم طالب يكون أن ميكنه ال و املزية عليه ختفى
 يف يبالغ و ، اإلسالمي التاريخ على بالغرية فيتظاهر ، منه يصح مل مبا جلهله سترا عنها النظر

 اهللا و.  للناس غمصا و ، للحق بطرا ، منه يصح مل ما ببعض املسلمني يعرف من على اإلنكار
  ).١( املستعان

الغريب أن الوارد  يف كتب التاريخ واألثر عكس ما ورد يف هذه الشبهة ، حيث  - ٢
 احلسن أن وجوه من وروينا: ذكر ابن عبد الرب يف االستيعاب ، ونقل عنه الذهيب يف تارخيه قال 

 قبض ملا -  تعاىل اهللا رمحه - أبانا إن أخي يا : أخيه للحسني قال،  الوفاة حضرته ملا علي بن
 اهللا فصرفه صاحبه يكون أن ورجا األمر هلذا استشرف -وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول

 فلما عمر إىل عنه فصرفت،  أيضاً هلا تشوف الوفاة بكر أبا حضرت فلما بكر أبو ووليها، عنه
 إىل عنه فصرفت،  تعدوه ال أا يشك فلم أحدهم هو ستة بني شورى جعلها عمر احتضر
 وإين،  منها شي له صفا فما وطلبها السيف جرد حىت نوزع مث،  بويع عثمان هلك فلما عثمان

 سفهاء استخفك ما أعرفن فال،  واخلالفة النبوة البيت أهل فينا اهللا جيمع أن أرى ما - واهللا -
  .فأخرجوك الكوفه أهل

 اهللا صلى - اهللا رسول مع بيتها يف فأدفن يل تأذن أن مت إذا عائشة إىل طلبت كنت وقد
 فاطلب مت أنا فإذا،  حياء منها ذلك كان لعلها أدري ال وإين. نعم :فقالت ، - وسلم عليه

                                                             
  الشحود نايف بن عليمجع وترتيب ،  اإلسالم أعداء شبهات على الرد يف املفصل)  ١( 



-٩٩- 
 ،-ذلك أردت إذا سيمنعونك إال القوم أظن وما - بيتها يف فادفين نفسها طابت فإن إليها ذلك
  .أسوة فيه فيمن فإن؛  الغرقد بقيع يف وادفين، ذلك يف تراجعهم فال فعلوا فإن

 فبلغ، وكرامة نعم:  فقالت،  إليها ذلك فطلب،  عائشة احلسني أتى احلسن مات فلما
 يف دفنه من عثمان منعوا أبداً هناك يدفن ال -  واهللا - وكذبت كذب مروان فقال مروان ذلك
  .! عائشة بيت يف احلسن دفن يريدون املقربة

 احلديد يف فاستألم مروان ذلك فبلغ،  السالح يف معه ومن هو فدخل احلسني ذلك فبلغ
 - أبيه مع يدفن أن احلسن مينع ظلم إال هو ما  - واهللا - :فقال،  هريرة أبا ذلك فبلغ،  أيضاً
 وناشده فكلمه احلسني إىل انطلق مث،  - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول البن إنه -  واهللا
  .؟ املسلمني مقربة إىل فردوين قتال يكون أن خفت إن أخوك قال قد أليس :له وقال، اهللا

 بن سعيد إال أمية بين من يومئذ يشهده فلم،  البقيع إىل ومحله فعل حىت به يزل فلم
  .)١( السنة هي:  وقال، عليه للصالة احلسني فقدمه، املدينة على أمرياً يومئذ وكان،  العاص

 ونمث يدع،ن عن ذلك نوالطاع ؤالءفانظر أخي القارئ إىل احلق الواضح وكيف حييف ه
  .اإلنصاف والعقالنية وال حول وال قوة إال باهللا

٣  -  م له   -رضي اهللا عنهما -أعداء احلسن بن علياحلقيقيون هم الذين يزعمون أ
شيعة، وهم من أرذل الناس وأفسدهم وذلك باعتراف الشيعة االثين عشرية أنفسهم، فريوي أبو 

! األفذاذ شيعته واصفاً - عنه هللا رضي - علي بن احلسنعن   من أئمتهم  منصور الطربسي
عليه  –لَما طُعن الْحسن بن علي : عن زيد بنِ وهبٍ الْجهنِي قَالَ : قال،  طعنوه أن بعد

الناس متحيرونَ؟ فَإِنَّ ، ما ترى يا ابن رسولِ اللَّه :بِالْمدائنِ أَتيته وهو متوجع فَقُلْت -السالم
أَنَّ معاوِيةَ خير لي من هؤلَاِء يزعمونَ أَنهم لي شيعةٌ ابتغوا قَتلي  - واللَّه  - أَرى : ((فَقَالَ

                                                             
 حرف احلاء ، و ١، وانظر تاريخ اإلسالم للذهيب ج)٣٩٢(احلسن بن علي ص ) ح(حرف  ١جـ االستيعاب )  ١ ( 

، والتحفة اللطيفة يف تاريخ  ١١٠ص ١، وتاريخ املدينة البن شبه ج ١٤٢للطربي ص  القرىب ذوى مناقب يف العقىب ذخائر
  .املدينة الشريفة للسخاوي 



-١٠٠- 
بِه دمي وأُومن بِه في لَئن آخذُ من معاوِيةَ عهداً أَحقن  -واللَّه  -، وانتهبوا ثَقَلي وأَخذُوا مالي 

لَو قَاتلْت معاوِيةَ لَأَخذُوا بِعنقي  -واللَّه – ، أَهلي خير من أَنْ يقْتلُونِي فَتضيع أَهلُ بيتي وأَهلي
ر من أَنْ يقْتلَنِي وأَنا أَسري أَو يمن لَئن أُسالمه وأَنا عزِيز خي -واللَّه -، حتى يدفَعونِي إِلَيه سلْماً 

  ). ١))(علَي فَيكُونَ سنةً علَى بنِي هاشمٍ آخر الدهرِ

  رضي اهللا عنها -وليس عائشة-رضي اهللا عنه  -فهؤالء هم أعداء احلسن بن علي.  

أم املؤمنني بيتني من  أنه قال عن -رضي اهللا عنهما  -  أما ادعاؤه على ابن عباس  -  ٤
وهذا ما سبق أن  –ضهما ما قاله يف حقها عند وفاا الشعر، فمع ركاكة هذين البيتني فينق

  ).٢(عند حديثنا عن وفاا - بيناه 

احتج عليهم  -رضي اهللا عنه  -ويف مناقشته للخوارج الذين قاتلهم علي ابن أيب طالب
 أمكُم أفتسبون ، يغنم ومل ، يسب ومل ، تلقا قولكم وأما  أي ابن عباس   :قلت(( بقوله 
 منها نستحلّ إنا:  قلتم فإن ، ؟ أمكُم وهي ، غريها من تستحلون ما منها تستحلون ، عائشة

  -تعاىل –ألن اهللا ؛ كفرمت فقد بأمنا ليست:  قلتم وإن ، كفرمت فقد ، غريها من نستحلّ ما

 فأنتم ،) ٦/  األحزاب سورة( } أُمهاتُهم وأَزْواجه أَنْفُسهِم من بِالْمؤمنني أَولَى النبِي{ :يقول 

  .)٣( نعم:  قَالُوا ، ؟ هذه من أَفَخرجت ،!  مبخرج منها فأتوا ، ضاللتني بني

  

  

  

                                                             
  ٢٩٠( ص ٢جـ للطربسي االحتجاج) ١( 
  .٣١،  ٣٠ص )  ٢( 
 اهللا مال حممد الشيخ مؤلفات جمموع، انظر ٨٥٧٥: رقم حديث ١٦٧ ص/  ٥ ج الكربى سننه يف النسائي ) ٣( 

  بتصرف وزيادات



-١٠١- 

  الفصل الرابع
  –رضي اهللا عنها  –عائشة 

  - عليهما السالم –وعلي وفاطمة 

  واألئمـــة

  املبحث األول

  -رضي اهللا عنهما –عائشة وفاطمة 

  

 عن] املتفق عليه[ – السالَم امعلَيه- وفَاطمةَ عائشةَ، ديثنبدأ هذا املبحث حب: أوالً 
 لَم جميعا عنده ،- وسلم عليه اهللا صلى - النبِي أَزواج كُنا، إِنا: ،قَالَت - الْمؤمنِني أُم- عائشةَ
رادغا تنةٌ مداحو لَتةُ فَأَقْبما- فَاطهلَيع الَمي، -السشماِهللا- الَ، تا -  وفَى مخا تهتيشم نم 
ةيشولِ مسا -وسلم عليه اهللا صلى -  اِهللا را فَلَمآهر بحا: قَالَ ربحري، متنبِاب ا ثُمهلَسأَج نع 
ينِهمي أَو نع هالمش ا ثُمهارس كَتكَاًء فَبا بيددا شأَى فَلَما رهنزا حهارةَ، سفَإِذَا الثَّانِي يه 

كحضت ا، فَقُلْتا لَهأَن نم نيب هائنِس :كصولُ خسوسلم عليه اهللا صلى - اِهللا ر - ، ربِالس نم 
: قَالَت سارك عما: سأَلْتها ، - وسلم عليه اهللا صلى - اِهللا رسولُ قَام فَلَما تبكني أَنت ثُم بينِنا،

 عزمت: لَها قُلْت توفي فَلَما سره - وسلم عليه اهللا صلى - اِهللا رسولِ علَى ُألفْشي كُنت ما
،كلَيا عمي بل كلَيع نم ،قا الْحنِي لَمتربأَخ ا: قَالَتاآلنَ، أَم معنِي، فَنتربفَأَخ ا: قَالَتأَم نيح 
 قَد وإِنه ةً،مر سنة كُلَّ بِالْقُرآن يعارِضه كَانَ جِبرِيلَ أَنَّ: أَخبرنِي فَإِنه اَألولِ، اَألمرِ في سارنِي

 السلَف نِعم فَإِني واصبِرِي، اَهللا فَاتقي اقْترب، قَد إِالَّ اَألجلَ أَرى والَ مرتينِ، الْعام، بِه، عارضنِي



-١٠٢- 
 أَالَ فَاطمةُ يا: قَالَ الثَّانِيةَ، سارنِي جزعي رأَى فَلَما رأَيت الَّذي بكَائي فَبكَيت: قَالَت لَك أَنا

نيضركُونِي أَنْ تةَ تدياِء سنِس ،نِنيمؤالْم ةَ أَودياِء سنِس ههذ ة١.(اُألم(  

  -:لقد آثرت االبتداء ذا احلديث ألسباب 

  .أن احلديث املتفق عليه هو أعلى مراتب احلديث عند أهل السنة واجلماعة : منها 

واحلديث فضيلة من فضائل                                                                                           –رضي اهللا عنها  –أن رواي احلديث هو عائشة : ومنها 
  !.فكيف تروي هلا الفضائل ، وهي مبغضة هلا عند القوم ؟  - عليها السالم  –فاطمة الزهراء 

كما هو جلي من منت  –صلى اهللا عليه وسلم  –أن احلديث يف آخر أيام النيب : ومنها 
  .احلديث 

مبا هلا من حق  –عليها السالم  –سألت فاطمة  –رضي اهللا عنها  –أن عائشة : ومنها 
فاستجابت ،ولو كان  –صلى اهللا عليه وسلم  –عليها أن ختربها بالسر الذي سارها به النيب 

ما حيب القوم أن ينشئوه لقالت ال حق لك عندي ، أو ملتنعت أن  -عنهما  رضي اهللا -بينهما
  . -صلى اهللا عليه وسلم  –تفشي ما لديها  خاصة وهو أمر خيصها و أباهاه 

صلى اهللا  –كانت بعد وفاه النيب  –عليهما السالم  –أن مطالبة عائشة لفاطمة : ومنها 
القوم يف إشعال فتيل العداوة ونار الفرقة والتشرذم   أي يف الفترة اليت يدندن حوهلا –عليه وسلم 

يف الوقت الذي يصرخون فيه بأم طالب وحدة ، وكلمة التوحيد مقدمة على  توحيد الكلمة  
  !. لو كانوا يعلمون 

يف رواية   - عليها السالم  –تقول  واصفة فاطمة  -رضي اهللا عنها  –أن عائشة : ومنها 
، فهل من يشهد هذه )٢"(نِسائنا أَعقَلِ من هذه أَنَّ لَأَظُن كُنت إِنْ:"أخرى عند الترمذي 

  .سبحانك هذا تان عظيم !! الشهادة مبغض ؟

                                                             
  . ٧٧٤ص  الشيخان عليه اتفق فيما واملرجان اللؤلؤمتفق عليه  ، وانظر )  ١( 
 . ١٢/١٧٨٨٣ االشراف حتفة" الكربى" ويف). ٢٦٤( الصحابة فضائل يف" النسائي"و. ٣٨٧٢" الترمذي"أخرجه )  ٢( 



-١٠٣- 
كشف [يف ) ١(أن الشيعة ينقلون هذا احلديث  وحيتجون به  ، ومنهم اإلربلي: منها و

ونسب الروايتني إىل السيدة عائشة بل وهو من كبار علمائهم أورد للحديث روايتني  ،]الغمة
، )٢(لترضي حىت ولو نقلواا أم حيذفوننقل الرواية وترضى عنها ، ومل يفعل كالكثري منهم 

 أعالم من القاضي الكويف سليمان بن حممدوكذا ذكر نفس الرواية ونسبها إىل السيدة عائشة 
  .)٣( – السالم عليه -  طالب أيب بن علي املؤمنني أمري مناقب، يف كتابه  الثالث القرن

 الناس أن الصحيح يف ثبت وقد: يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة : ثانياً 
 ذلك من غرن نساءه أن حىت إياها حبه من يعلمون ملا؛  عائشة يوم داياهم يتحرون كانوا

:  لفاطمة فقال قحافة أيب ابنة يف العدل نسألك له فقلن  -عنها اهللا رضي - فاطمة إليه وأرسلن
 يف وهو احلديث....... !هذه فأحىب: قال. بلى :قالت ؟أحب ما حتبني أال بنية أي"

  ).٤(الصحيحني

 عليه اهللا صلى - اهللا رسول علي دخل: قالت حسن بسند والبزار يعلى أبو روى: ثالثاً 
 ؟ عائشة أسببت فاطمة، يا: فقال فاطمة، سبتين: قلت ؟ يبكيك ما: أبكي،فقال وأنا -  وسلم
 ؟ أبعض ما وتبغضني: قال بلى، قالت ؟ أحب ما حتبني أليس: قال اهللا، رسول يا نعم،: قالت
  .أبداً يؤذيها شيئا لعائشة أقول ال: فاطمة قالت فأحبيها،: عائشة أحب فإين: قال!  بلى قالت

   !.شغب ؟  شاغبنيمفهل بعد ذلك يبقى لل

                                                             
صاحب كتاب كشف الغمة  مامية ،ربلي من كبار العلماء اإلالفتح اإل أيباحلسن علي بن عيسى بن  أبواء الدين  ) ١( 

 الكىن(انظر ،٦٩٣ سنة ببغداد ومات املوصل، قرب اإلربل ببلدة اهلجرة من السابع القرن أوائل يف ولد يف معرفة االئمة ،
   ).إيران قم ط ١٥ ،١٤ص ٢ج للقمي  واأللقاب

  ]. باب يف فضائل فاطمة[ ٧٧ص  ٢ج لعلي بن عيسى بن أيب الفتح اإلربلي يف معرفة األئمةانظر كشف الغمة  ) ٢( 
 القرن أعالم من القاضي الكويف سليمان بن حملمد - السالم عليه - طالب أيب بن علي املؤمنني أمري اإلمام مناقب)  ٣( 

  .] ٢٠٨[  الثاين صفحة الد احملمودي باقر حممد حتقيق الثالث
البخاري يف اهلبة باب من أهدى إىل صاحبه وحتري بعض نسائه دون بعض واحلديث سبق سرده بالكامل وهو يف ) ٤(
 .١٥١-١٥٠، ٦/٨٨، واملسند ١٨٩٢-٤/١٨٩١، ومسلم يف فضائل الصحابة باب يف فضل عائشة ١٣٣-٣/١٣٢

   .٣٠٧ص  ٤وانظر منهاج السنة ج 



-١٠٤- 
: عن مجيع بن عمري عن عمته قالت : قال  ]الغمةكشف [يف  )١(ذكر اإلربلي :رابعاً  

 صلى اهللا عليه وآله؟ –من كان أحب الناس إىل رسول اهللا  –رضي اهللا عنها  –سألت عائشة 
، وما زوجها : إمنا أسألك عن الرجال ؟ قالت : ، قلت  - عليها السالم  –فاطمة : فقالت 

  .)٢(جديراً أن يقول مبا حيب ويرضىقواماً إن كان ما علمت صوماً  –فواهللا  –مينعه 

اليت  –عليهما السالم  –الكرمية من أمنا لفاطمة وعلي فما رأي الشيعة بعد هذه الشهادة 
 الشيعة، حمدثي أكابر من كان ":اخلوانساري عنهبل يقول مائهم لعكبار يوردها عامل من 

 عظمائهم، من عيسى بن علي أن على اإلمامية مجيع واتفق.. السابعة املائة علماء وأعاظم
  ).٣("النقل يف املأمون املعتمد وهو غباره، يشق ال علمائهم، مجلة من النحرير،  واألوحدي

  

  -:  وفاطمة عائشة بني التفضيل مبحث يف -  القيم ابن قال : خامساً 

:  وجل عز اهللا عند الثواب كثرة بالفضل أريد فإن ، يستقيم ال التفصيل بدون فالتفضيل
 أعمال مبجرد ال القلوب أعمال تفاضل حبسب ألنه ؛ بالنص إال عليه يطلع ال أمر فذلك

  . اجلنة يف منه درجة أرفع واآلخر جبوارحه عمال أكثر أحدمها عاملني من وكم اجلوارح

 األمة إىل وأدت لألمة وأنفع أعلم عائشة أن ريب فال بالعلم التفضيل بالتفضيل أريد وإن
  . وعامتها األمة خاص إليها واحتاج غريها يؤد مل ما العلم من

 بضعة فإا أفضل فاطمة أن ريب فال:  النسب وجاللة األصل شرف بالتفضيل أريد وإن
  . أخواا غري فيه يشركها مل اختصاص وذلك،  -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب من

                                                             
صاحب كتاب كشف الغمة  مامية ،ربلي من كبار العلماء اإلالفتح اإل أيباحلسن علي بن عيسى بن  أبواء الدين  ) ١( 

 الكىن(انظر ،٦٩٣ سنة ببغداد ومات املوصل، قرب اإلربل ببلدة اهلجرة من السابع القرن أوائل يف ولد يف معرفة االئمة ،
   ).إيران قم ط ١٥ ،١٤ص ٢ج للقمي  واأللقاب

  ].باب يف فضائل فاطمة[٨٠،   ٧٧ص  ٢ج لعلي بن عيسى بن أيب الفتح اإلربلي يف معرفة األئمةكشف الغمة  )  ٢( 
  )٣٤٢ ،٣٤١ص ٤ج اجلنات روضات( انظر)  ٣( 



-١٠٥- 
  . األمة نساء سيدة ففاطمة:  السيادة أريد وإن

  . وعدل بعلم الكالم صار وأسبابه الفضل وموارد التفضيل وجوه ثبتت وإذا

 فيبخس بينهما يوازن ومل الفضل جهات يفصل مل التفضيل يف تكلم إذا الناس وأكثر
  . )١( والظلم باجلهل تكلم يفضله ملن وهوى تعصب نوع ذلك إىل انضاف وإن احلق،

  

 منهما واحدة كل عاشت وكم -  عنهما اهللا رضي -  وفاطمة عائشة سن ما - مسألة
  .؟أفضل وأيهما؟  -  وسلم عليه اهللا صلى- النيب وفاة بعد

 عليه اهللا صلى - النيب فإن وستون بضع فسنها - عنها اهللا رضي - عائشة أما - اجلواب
 عنها ومات،  سنني بثالث وقيل،  ونصف بسنة وقيل،  بسنتني اهلجرة قبل تزوجها  - وسلم
  . ومخسني مثان سنة وقيل،  ومخسني سبع سنة وماتت،  سنة عشرة مثاين بنت وهي

،  سنة وعشرون أربع عمرها أن الصحيح الذهيب فقال -  عنها اهللا رضي -  فاطمة وأما
،  وعشرون مثان وقيل،  وعشرون سبع وقيل،  وعشرون ست وقيل،  وعشرون إحدى وقيل
 وعاشت،  وثالثون مخس وقيل،  وثالثون ثالث وقيل،  ثالثون وقيل،  وعشرون تسع وقيل
 وقيل،  أشهر مثانية وقيل،  الصحيح على أشهر ستة -  وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول بعد

  . شهران وقيل،  أشهر ثالثة

  .)٢(أفضل – عنها اهللا رضي فاطمة - أن أصحها مذاهب فثالثة أفضل أيهما وأما

 خدجيةُ أَم عائشةُ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى نِسائه في الْأَفْضلُ هلْ:   ]شافعي[ الرملي ) سئلَ(    
   ؟ فَاطمةُ أَم خدجيةُ الْأَفْضلُ وهلْ

                                                             
  ) . ٦٨٣ ، ٦٨٢/  ٣( البن القيم "  الفوائد بدائع"  ) ١( 
  .٩٣ص  ٢احلاوي يف الفتاوى للسيوطي ج )  ٢( 



-١٠٦- 
 )ابلَ بِأَنَّ)  فَأَجالْأَفْض نم هائا نِسنتديةُ سجيدخ ةُ ثُمشائةُ عمفَاطلُ وا ؛ أَفْضهأَنةٌ لعضب هنم 

 علَيه اللَّه صلَّى النبِي من بضعة علَى أُفَضلُ لَا وغَيره مالك الْإِمام قَالَ وقَد وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
لَّمسا ود١(أَح( .   

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  ).هـ١٠٠٤ : املتوىف( الرملي الدين شهاب محزة بن أمحد العباس أيب بن حممد الدين مشس] شافعي[ الرملي فتاوى)  ١( 



-١٠٧- 

  بحث الثانيامل
  –رضي اهللا عنهما  –عائشة وعلي 

  
  
جبرح يف كتفها، من أثر السهام اليت  -رضي اهللا عنها  -   عائشةصيبت أم املؤمنني أ

ه، فلما انتهت وهلا مقاتلوأُطلقت علي اجلمل إلسقاطه، باعتباره راية جيش مكة، اليت التف ح
 ملا فرغ عليواهللا بن خلف اخلزاعي بالبصرة،  إيل دار عبد  -رضي اهللا عنها -قعة، حملت وامل
جه مباشرة إيل دار اخلزاعي ودفنهم، تومن الفريقني  القتلىمن الصالة علي   -رضي اهللا عنه  –

: هي مستترة، فقالو، فاستأذن عليها -  سلموصلي اهللا عليه  -ل اهللا وج رسولالطمئنان علي ز
 كيف أنت؟ : قال. بركاتهورمحة اهللا وعليك السالم و :قالت. السالم عليك يا أماه

مث استأذن منصرفاً بعد هذه . )١(لكو :قالت. يغفر اهللا لك: قال. احلمد هللاوخبري : قالت
رضي اهللا  -تأدب أمري املؤمنني وي عطر التآخي يف اهللا، والكلمات اهلادئة، اليت ال حتمل س

 ].٦:األحزاب[ } أُمهاتُهم وأَزْواجه{: - تعايل –له ومع أمه، مبقتضي ق-جهه وكرم و ،عنه
  

فيض املنهج وة وا من معني النبوافر لكثريين، ممن مل يستقوغري أن هذا األدب الراقي ما ت
يتحرك مبتعداً عن الدار، إذ به يسمع   -رضي اهللا عنها -ما كان علي بينمي، فوالرباين الق

: هلماوعهما من يف الدار، فقال أفة يرفعان عقريتيهما، ليسمورجلني من شيعته من أهل الك
بن افالتفت علي إيل القعقاع ! يب لقد خطئتويا أمنا ت: قال اآلخرو !قاًوجزيت عنا أمنا عق

 - سلموصلي اهللا عليه  -ل اهللا وج رسول علي زوبة علي من تطاوأمره بأن يرتل عقو، وعمر
  .طوأم املؤمنني، الصديقة املطهرة، فقام القعقاع بضرب كل منهما مائة س

O  عائشة إىل مأ -رضي اهللا عنه- أمري املؤمنني علي منها معززة يرد
أتباعها وكباً حافال، ليعيدها و، فجهز هلا علي م -رضي اهللا عنها  – عائشةمث تعافت : مكرمة

قد و - رضي اهللا عنهما  – اهللا بن الزبري خرج معها ابن أختها عبدوإيل املدينة معززة مكرمة، 
لداه احلسن ووهجرية، خرج أمري املؤمنني  سنة ست وثالثنييف غرة رجب من و .لشفاءمتاثل ل

                                                             
 ).٥/٥٨١(تاريخ الطربي )  ١(



-١٠٨- 
ن ومترجل هموكب أم املؤمنني ون مودعوأهل البصرة مجيعاً، يو -رضي اهللا عنهم  - احلسنيو

بدأت ختطب يف ودجها، ومن خلف ستر ه -رضي اهللا عنها  -عائشةإجالالً هلا، فنظرت 
 يا«: ا هلا مث قالتودعودعت ألهل البصرة، وله، وصلت علي رسوم، بعد أن محدت اهللا والق

 والصحابة، ه بني اخلالفستزادة ـ تريد أن سبب اوبين لقد تعتب بعضنا علي بعض استبطاء 
تتم البيعة ـ فال يعتدن أحد  البعض استزاد املهلة حىتوأن البعض استبطأ الثأر من قتلة عثمان، 
فقال . »إن علياً عندي علي معتبيت ملن األخيار -اهللا و -منكم علي أحد بشيء بلغه من ذلك، 

جة وإا لزوها إال ذلك، بينو بيينبرت ما كان و - اهللاو -يا أيها الناس صدقت أمكم «: علي
 .)١(»اآلخرةونبيكم يف الدنيا 

 
لقاء ندياً  - أرضامها ورضي اهللا عنهما  - عائشةوعلي  بنيهكذا كان اللقاء األخري و

أما من وم هللا، وال يدرك كنهه إال من خلصت قلوي، الذي ال يعرفه ومل طيب التآلف العلحي
قد كان والشاخمة،  ىاملسلمني، فال ميكنهم إدراك هذه الذروسهم حقداً علي اإلسالم ومتتلئ نف

ام، فبدأت مالمح اضطراب نفسي وأتباعه صوهذا اللقاء الندي كفيالً بأن يفقد ابن سبأ 
 قتل عثمان قد اختلطت م عناصر التآمر منذ الشيعةتؤكد أن ور، ونات الصدوتفصح عن مكن

  .ما زالتو املسلمني بنيلتكمل إشعال نار الفتنة اليوم  جاءتو،  - رضي اهللا عنه  –
  

نراه قد اتبع ما أوصاه به نيب  -رضي اهللا عنه-بتلك املعاملة الكرمية من أمري املؤمنني علي 
 أَنا: قَالَ"  شيٌء عائشةَ وبين بينك سيكُونُ إِنه «: عندما قال له -صلى اهللا عليه وسلم- األمة 

 يا أَشقَاهم فَأَنا: قَالَ"  نعم: " قَالَ ؟ أَصحابِي بينِ من أَنا: قَالَ"  نعم: " قَالَ ؟ اِهللا رسولَ يا
وقد خالف الصواب من ظن . )٢(»" مأْمنها إِلَى فَأَبلغها ذَلك، كَانَ فَإِذَا لَا،: " قَالَ،  اِهللا رسولَ

ملوقفه منها يف  -رضي اهللا عنه- نفسها من علي أن خروج أم املؤمنني إىل البصرة كان لشيء يف 
يف  - صلى اهللا عليه وسلم- حديث اإلفك حني رماها املنافقون بالفاحشة فاستشاره النيب 

ية ريا رسول اهللا، مل يضيق اهللا عليك، والنساء سواها كثري، وإن تسأل اجلا: فقال. فراقها
                                                             

  . ، حتت جتهيز علي عائشة من البصرة٥٨٢ص ٥ج: الطربي)١(
 رجاله) : ٧/٢٣٤( اهليثمى قال، و) ٩٩٥ رقم ، ١/٣٣٢( والطرباىن ،) ٢٧٢٤٢ رقم ، ٦/٣٩٣( أمحد أخرجه)  ٢( 

  .إسناده حسنو .ثقات



-١٠٩- 
-إمنا محله عليه ترجيح جانب النيب   - رضي اهللا عنه-وهذا الكالم الذي قاله علي). ١(تصدقك

، لما رأى عنده من القلق والغم بسبب القول الذي قيل، وكان شديد -  صلى اهللا عليه وسلم
الغرية، فرأى علي أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إىل أن يتحقق براءا، فيمكن 

  ).٢(رجعتها، ويستفاد منه ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدها

صلى  -املصلحة يف حق النيب   أن ذلك هو -رضي اهللا عنه- رأى علي : قال النوويو 
، واعتقد ذلك ملا رأى من انزعاجه، فبذل جهده يف النصيحة، إلرادة راحة -  اهللا عليه وسلم

 - رضي اهللا عنها  -مل ينل عائشة  -رضي اهللا عنه- وعلي ). ٣(خاطره صلى اهللا عليه وسلم
 - منها أنه قد عرض بأخالقها أو تناوهلا بسوء، فإنه على الرغم من قوله للنيب  بأدىن كلمة يفهم

صلى اهللا عليه -، إالّ أنه عاد فقال لرسول اهللا )٤(مل يضيق اهللا عليك:  -صلى اهللا عليه وسلم
فهو قد دعاه إىل التحري أوالً قبل أن يفارقها، أي ). ٥(وسلِ اجلارية تصدقك: ناصحا - وسلم

، )٦(ع عن نصيحته األوىل باملفارقة إىل نصيحة أخرى بسؤال اجلارية، وحتري احلقيقةأنه قد رج
اجلارية اليت كانت أكثر التصاقًا بعائشة، فأكدت  -صلى اهللا عليه وسلم- وقد سأل رسول اهللا 

صلى اهللا  -إالّ خريا، وقد خرج رسول اهللا   -رضي اهللا عنها  -أا ما علمت من أمر عائشة
يا معشر : من يومه الذي سأل فيه اجلارية، واستعذر من عبد اهللا بن أيب قائالً -  عليه وسلم

ما علمت على أهلي إالّ  -فواهللا  -املسلمني، من يعذرين من رجل بلغين أذاه يف أهل بييت، 

                                                             
  ).٤٧٨٦(البخاري رقم )  ١( 
: مساء حممد أمحد زيادةأل واخللفاء الراشدين -صلى اهللا عليه وسلم -يف عهد النيبدور املرأة السياسي بتصرف من )  ٢( 

  ).٤٦٢(ص
  ).٥/٦٣٤(النووي على صحيح مسلم شرح )  ٣ (
  .)٤٧٨٦(البخاري رقم  ) ٤( 
  .املصدر السابق)  ٥( 
  ).٤٦٢(ص: مساء حممد أمحد زيادةأل واخللفاء الراشدين -صلى اهللا عليه وسلم -يف عهد النيبدور املرأة السياسي )  ٦( 



-١١٠- 
، فقد  -رضي اهللا عنها  -يف صاحل عائشة - رضي اهللا عنه-لقد كانت نصيحة علي ). ١(خريا

  ). ٢(قناعة مبا علم من خري يف أهله -صلى اهللا عليه وسلم  -ازداد 

رضي اهللا -يف حادثة اإلفك هو الذي جعل عائشة  -رضي اهللا عنه-ومل يكن موقف علي
ألجله، أو حتقد احلقد الذي جيعلها تتهمه زورا بقتل   -رضي اهللا عنه- تغضب منه  -اعنه

اهلائلة من املسلمني، كما زعم كثري من  ، وخترج عليه مؤلبة األعداد - رضي اهللا عنه- عثمان
 .الباحثني ممن تورط يف روايات الشيعة الرافضة اليت لفقوها ووضعوها

O ندمهم على ما حصل منهم:  

وهكذا عامة السابقني، ندموا على ما دخلوا فيه من :.. -رمحه اهللا  – قال ابن تيمية 
وم اجلمل هلؤالء قصد يف القتال، ولكن القتال، فندم طلحة والزبري وعلي وغريهم، ومل يكن ي

  ).٣(وقع االقتتال بغري اختيارهم

فأمري املؤمنني علي ورد عنه عندما نظر وقد أخذت السيوف مأخذها من   -  أ
  ).٤(لوددت أين مت قبل هذا بعشرين سنة: الرجال، أنه قال

لقد : وروى نعيم بن محاد، بسنده إىل احلسن بن علي، أنه قال لسليمان بن صرد  - ب
يا حسن، لوددت أين مت : رأيت عليا حني اشتد القتال وهو يلوذ يب، ويقول

  ).٥(قبل هذا بعشرين سنة
  

                                                             
  ).٤٧٨٦(البخاري رقم )  ١( 
مساء حممد أل واخللفاء الراشدين -صلى اهللا عليه وسلم - عهد النيبيفدور املرأة السياسي بتصرف وزيادات من  )  ٢( 

  ).٤٦٢(ص: أمحد زيادة
  ).٢٢٢(املنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزال، ص)  ٣( 
  ).١/٨٠(الفنت لنعيم بن محاد )  ٤( 
  .املصدر السابق  ) ٥( 



-١١١- 
أراد أمري املؤمنني علي أمرا، فتتابعت األمور، فلم جيد : وعن احلسن بن علي قال -جـ

  ).١(مرتعا

حني نظر إىل  –وعن سليمان بن صرد، عن احلسن بن علي أنه مسع عليا يقول  - د
يا حسن، أكل هذا فينا؟ ليتين مت قبل هذا بعشرين أو أربعني : -سيوف قد أخذت القومال

  ).٢(سنة

وددت أين : فقد ورد عنها أا كانت تقول حني تذكر وقعة اجلمل: وأما عائشة - هـ
صلى اهللا –كنت جلست كما جلس أصحايب، وكان أحب إيلّ أن أكون ولدت من رسول اهللا 

لهم مثل عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، ومثل عبد اهللا بن بضعة عشر، ك -عليه وسلم
  ).٣(الزبري

تبكي حىت تبل ] ٣٣:األحزاب) [وقَرنَ في بيوتكُن: (وكانت إذا قرأت قوله تعاىل -و
  ).٤(مخارها

صلى اهللا عليه  -وددت أن لو كان يل عشرون ولدا من رسول اهللا : قالت عائشة -ز
الرمحن بن احلارث بن هشام، وأين ثكلتهم، ومل يكن ما كان مين وكلهم مثل عبد   - وسلم

  ).٥(يوم اجلمل

فإن عائشة مل تقاتل، ومل خترج لقتال، وإمنا خرجت : -رمحه اهللا  - قال ابن تيمية -حـ
بقصد اإلصالح بني املسلمني، وظنت أنّ خروجها مصلحة للمسلمني، مث تبني هلا فيما بعد أنّ 

فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حىت تبلّ مخارها، وهكذا عامة  ترك اخلروج كان أوىل،

                                                             
  .املصدر السابق )  ١( 
  ).٢١٧(ص. أحداث وأحاديث فتنة اهلرج ) ٢( 
  ).١/٨١(الفنت، نعيم بن محاد )  ٣( 
  ).٨/٨١(، الطبقات )٢/١٧٧(سري أعالم النبالء )  ٤( 
ف ا، عبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي كان من نبالء الرجال، وهو من أشر)٢٣٢(ص: التمهيد للباقالين)  ٥( 

  .بين خمزوم، تويف قبل معاوية



-١١٢- 
السابقني ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبري وعلي وغريهم، ومل يكن يوم 

  ).١(ن وقع االقتتال بغري اختيارهماجلمل هلؤالء قصد يف القتال، ولك

لى مسريها إىل البصرة، وال ريب أن عائشة ندمت ندمة كلية ع: قال الذهيب - ط
  ).٢(وحضورها يوم اجلمل، وما ظّنت أن األمر يبلغ ما بلغ

O ًوأخريا:  

وكيف أا  ،وتواضعها..شدة ورعها حديثنا عن عند بقي ما أوردناه يف هذا البحث 
دقت عليها ، افإذا جاءت اإلجابات ص –رضي اهللا عنه  –حتيل االستفسارات إىل علي 

  .)٣(وصدقتها

  

  
  
  
  
  
  

                                                             
  ).٢٢٣، ٢٢٢(ص: املنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض)  ١( 
  ).٢/١٧٧(سري أعالم النبالء )  ٢( 
  ...وتواضعها..شدة ورعها حتت عنوان ] ٣٣[وميكنك الرجوع غري مأمور إىل صفحة )  ٣( 



-١١٣- 

  املبحث الثالث
  واألئمة –رضي اهللا عنها  –عائشة 

  
 السابقني سيما ال ،- وسلم عليه اهللا صلى - النيب أصحاب مجيع نتوىل أن علينا واجبال
 ومناقبهم فضلهم ونعرف بإحسان، اتبعوهم الذين وكذلك واألنصار، املهاجرين من األولني

 عليه اهللا صلى -  النيب سنة يف جاء وما كتابه، يف  - وجل عز - اهللا ذكر كما ودرجام
  .األزمنة تلك يف بينهم شجر عما منسك وأن ، - وسلم

  - عنه اهللا رضي - عفان بن عثمان املسلمني خليفة مقتل بعد بينهم وقع ما أن نعلم وأن
 غريه، دون احلق على أنه يظن منهم واحد كل كان إذ واجتهاد، تأويل إىل فمرجعه فتنة من

 ومل هلم، التكفري على نقاتلهم مل إنا: (حربه ألهل - السالم عليه - علي اإلمام يقول كان مثلما
  ).١)(احلق على أم ورأوا احلق على أنا رأينا ولكنا لنا، التكفري على نقاتلهم

 نسب وال نلعن فال - السالم عليهم -  األطهار األئمة دي وتدي نقتدي أن وعلينا
 والَّذين{: فيهم - تعاىل – اهللا قال ممن لنكون وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب من أحداً

 للَّذين غال قُلُوبِنا في تَجعلْ وال بِاإلِميانِ سبقُونَا الَّذين وإلِخواننا لَنا اغْفر ربنا يقُولُون بعدهم من جاءوا
  ].١٠:احلشر[ }رحيم رءوف إِنَّك ربنا آمنوا

  
  :الناصري باقر حممد الشيخ قال

}ينالَّذوا واءج نم مهدع{القيامة يوم إىل واألنصار املهاجرين بعد من يعين }بقُولُوني 
 قُلُوبِنا في تَجعلْ وال{ باإلميان سبقهم وملن ألنفسهم ويستغفرون يدعون أي }لَنا اغْفر ربنا

                                                             
  ).٣٢/٣٢٤: (األنوار حبار ،)٤٥:ص: (اإلسناد قرب)  ١( 



-١١٤- 

الالسوء به وأراد مؤمنا، أبغض من أن إشكال وال للمؤمنني، وعداوة وغشاً حقداً أي }غ 
  ).١(فاسق فهو ذلك لغري كان وإذا كافر، فهو إميانه ألجل

 فريقان: أي }اقْتَتَلُوا الْمؤمنني من طَائفَتَانِ وإِن{:   -تعاىل –وقال أيضاً يف تفسري قوله 

 فَإِن{ إصالحهما، يف الوسع وابذلوا }بينهما فَأَصلحوا{ اآلخر، أحدمها قاتل املؤمنني من
غَتا بماهدلَى إِحى عرالفئة فانصروا معتدية، ظاملة وقاتلت هلا، حيق ال ما طلبت بأن }األُخ 

 طاعة إىل ترجع حىت }اللَّه أَمرِ إِلَى تَفيء حتَّى{ ظاملة، ألا }تَبغي الَّتي فَقَاتلُوا{ املظلومة

 دون }بِالْعدلِ{ بينهما، الصلح إلجراء فعودوا وتابت رجعت فإن والظلم، البغي وتترك اهللا

 بني فأصلحوا الدين يف }إِخوة الْمؤمنون إِنَّما{ اعدلوا،: أي }وأَقْسطُوا{ جور أو ميل
  ).٢(ظلمه عن الظامل وادفعوا املظلوم وأعينوا الفريقني
   

  :النجفي السبزواري حممد الشيخ وقال
  
  

 مباركاً منهجاً لنا سن حني -  السالم عليه - العابدين زين الزاهد العابد اإلمام در وهللا
 وعمر بكر أيب يف فخاضوا العراق، أهل من نفر إليه قدم ملا وذلك وشيعته، أحبابه عليه يسري

 الذين من أنتم ختربوين، أال: (هلم قال كالمهم، من فرغوا فلما ، - عنهم اهللا رضي - وعثمان
 اللَّه من فَضْال يبتَغُون وأَموالهِم ديارِهم من أُخرِجوا الَّذين الْمهاجِرِين للْفُقَراء{ فيهم اهللا قال

  . ؟]٨:احلشر[ }الصادقُون هم أُولَئك ورسولَه اللَّه وينصرون ورِضْواناً
  .ال: قالوا

                                                             
 تفسري: وانظر ، املدرسني جلماعة التابعة اإلسالمي النشر مؤسسة: قم الثانية، الطباعة البيان جممع خمتصر تفسري)  ١( 

  )هـ١٤٠٢( العلمية املطبعة قم، الكرمي، مدحمل املنريو ،للماليني العلم دار الثالثة، الطبعة مغنية، جواد مدحملالكاشف،
  ).١٠:احلشر سورة( 

 الكاشف امليزان، ،الدرر مقتنيات السعادة، بيان املعني، تفسري: أيضاً وانظر ،)٣/٣٠٨( البيان جممع خمتصر تفسري)  ٢( 
  ).١٠-٩: (احلجرات سورة تفسري يف



-١١٥- 

 من يحبون قَبلهِم من واإلِميان الدار تَبوءوا والَّذين{: فيهم اهللا قال الذين من فأنتم: قال
راجه هِمال إِلَيو ونجِدي يف مورِهدةً صاجا حمأُوتُوا م ونرثؤيلَى وع هِمأَنْفُس لَوو كَان بِهِم 

  . ؟]٩:احلشر[ }خصاصةٌ
  .ال: قالوا
 من لستم أنكم أشهد وأنا الفريقني، هذين أحد من تكونوا أن تربأمت قد أنتم أما: قال

 سبقُونَا الَّذين وإلِخواننا لَنا اغْفر ربنا يقُولُون بعدهم من جاءوا والَّذين{: فيهم اهللا قال الذين
 اخرجوا ،]١٠:احلشر[ }رحيم رءوف إِنَّك ربنا آمنوا للَّذين غال قُلُوبِنا في تَجعلْ وال بِاإلِميانِ

  ).١( بكم اهللا فعل عين،
 وال كَسبتُم ما ولَكُم كَسبت ما لَها خلَت قَد أُمةٌ تلْك{: - سبحانه– املوىل قول ولنتذكر

أَلُونا تُسمكَانُوا ع لُونمع١(]١٣٤:البقرة[ }ي( .  

  
  : -عنها اهللا رضي - عائشةب من تسمى من بنات األئمة

 واملالحظ_  وسلم عليه اهللا صلى_  اهللا رسول زوج الصديق بكر أيب بنت عائشة
 هذه ملاذا ترى. عائشة البنت فسمى واحدة وبنت بنني له ولد البيت أهل من هناك أن

  .!!؟ -  عليها اهللا رضوان - عائشة باسم التسمية يف الشديدة الرغبة
  !! جواب لديهم كان إن اإلمامية الشيعة علماء فليجب

  .الصواب يلهمنا واهللا
  :عائشة امسهن وممن

                                                             
  ).٢/٧٨: (الغمة كشف)  ١( 



-١١٦- 
 الكاظم موسى بنات من هي :الصادق جعفر بن الكاظم موسى بنت عائشة

 يف نفسه املفيد الشيخ فيهم مبا أنفسهم الشيعة علماء من الكثري ذلك وذكر
  ).٢( اجلزائري اهللا لنعمة النعمانية واألنوار ،)٢(عنبه البن الطالب وعمدة ،)١(اإلرشاد
  

سبعةٌ  - عليه السالم - وكانَ أليب احلسن موسى :  من اإلرشاد للمفيد ونصه
،  -عليهما السالم  - علي بن موسى الرضا : منهم  وثالثونَ ولَداً ذَكَراً وأنثى

أَوالد ألمهات ، والقاسم، والعباس ، وابراهيم .  
ولد ألم ، وهارونُ ، واحلسني ،وإمساعيلُ ، وجعفر . 

ولد ومحزةُ ، ألم ، وحممد ، وأَمحد . 

وعبد اللّه ، وإسحاق ، وعبيد اهللا ، وزيد، واحلسن ، والفضلُ ،وسليمانُ ، 
أَوالد هاتألم . 
، وأُم أَبيها،ورقيةُ الكربى، وفاطمةُ الصغرى، ورقَيةُ، وحكيمةُ وفاطمةُ

وعلَيةُ ،وآمنة ، ، وكلثم، وأم جعفرٍ ، ولُبابةُ ، وزينب ، وخدجيةُ ، الصغرى
 . )٣(أَوالد ، وأُم سلمة ، وميمونةُ ، وأُم كلثوم ، ألمهات وعائشةُ ،وبريهةُ ، وحسنةُ
  

 الولد من له الكاظم موسى أن عائشة املؤمنني ألم البيت أهل حمبة شدة ودليل
أبنائه بأمساء ، فهل يسمي اإلنسان  عائشة مساهامنهن من  وأنثى ذكراً وثالثون سبعه

  .!أعدائه أو مبغضيه ؟

                                                             
  . ٣٠٣ ص ) ١( 
  .١/٣٨٠ واألنوار ، ٢٦٦ ص هامش ) ٢( 
 )بن جعفرموسى (عدد أوالده وطرف من أخباره  حتت باب ٢ج  يف معرفة حجج اهللا على العباد اإلرشاد)  ٣( 



-١١٧- 
 اإلمام: وأنثى ذكراً ولداً وثالثون سبعة فهم أوالده عدد وأما((  :نعمة اهللا  قال

  .)١( )) وعائشة...  و...  و... و الرضا علي
: امسها ابنة له أن فيه خالف ال الذي لكن أوالده عدد يف خالف هناك كان وإن
 وعشرين واثنتني ابناً عشر مثانية من موسى ولد((  البخاري نصر أبو قال عائشة،

  ).٢()) بنتاً
 الكربى فاطمة((  هن بنتاً عشرة سبع واآلل النيب تواريخ يف التستري وأورد

 وأم سلمة وأم كلثوم وأم أبيها وأم وحكيمة الصغرى ورقية ورقية الصغرى وفاطمة
  ).٣( )) وخدجية وزينب وعائشة وبريهة وحسنة وآمنة وعلية ولبانة جعفر

  :الصادق جعفر بن الكاظم موسى بن جعفر بنت عائشة
 يقال الصادق جعفر بن الكاظم موسى بن جعفر ولد: (( ادي يف العمري قال

 الكربى وفاطمة عائشة و وعباسة حسنة: وهي نسوة مثاين ولد ألم وهو اخلواري، له
  ).٤(... ))جعفر وأم وزينب وأمساء)  الصغرى أي(  وفاطمة

  :الكاظم موسى بن الرضا علي بنت عائشة 
 وابنة بنني مخسة الرضا ولد: قال البيت أهل مواليد كتابه يف اخلشاب ابن ذكرها

  . )٥(عائشة امسها والبنت واحلسني، وإبراهيم وجعفر واحلسن القانع حممد هم واحدة
  :الرضا علي بن اجلواد حممد بن اهلادي علي بنت عائشة

                                                             
  .١/٣٨٠ النعمانية األنوار يف)  ١( 
  .٥٣ ص العلوية السلسلة سر ) ٢( 
  .١٢٦ - ١٢٥ واآلل النيب تواريخ)  ٣( 
  .احملقق كتبه الذي اهلامش ٦٣ ص العلوية السلسلة سر)  ٤( 
  .١٢٨ ص واآلل النيب تواريخ)  ٥( 



-١١٨- 
 ابنه احلسن حممد أبا الولد من وخلف: (( قال، اإلرشاد يف املفيد الشيخ ذكرها

  .)١(... ))عائشة وابنته وجعفر وحممد واحلسني بعده من اإلمام هو

  
: ) الشيعة وأهل البيت ( يف سفره املوسوم بـ   -رمحه اهللا  –ظهري إهلي إحسانيقول 

كان يكىن بأيب بكر، ويروى  -اإلمام الثامن عندهم  -إن ابنه علي : وأما األصفهاين فيقول"
: سألين املأمون يوماً عن مسألة، فقلت: عن عيسى بن مهران عن أيب الصلت اهلروي أنه قال

علي بن : من أبو بكركم؟ فقال: قلت أليب الصلت: بن مهران قال فيها أبو بكرنا، قال عيسى
  ).٢(" موسى الرضا كان يكىن ا وأمه أم ولد

واجلدير بالذكر أن موسى الكاظم هذا مسى أحد بناته أيضاً باسم بنت الصديق، الصديقة 
  ".ذكر عدد أوالد موسى بن جعفر وطرف من أخبارهم"عائشة كما ذكر املفيد حتت عنوان 

أليب احلسن موسى عليه السالم سبعة وثالثون ولداً ذكراً وأنثى منهم علي بن  وكان
   )٣("وعائشة وأم سلمة…… وفاطمة …… موسى الرضا عليهما السالم 

   )٤("كما مسى جده علي بن احلسني إحدى بناته، عائشة

علي بن حممد اهلادي أبو احلسن مسى  -اإلمام العاشر املعصوم حسب زعمهم  -وأيضاً 
يف رجب سنة أربع  -عليهما السالم  -وتويف أبو احلسن : أحد بناته بعائشة، يقول املفيد

. …ومخسني ومائتني، ودفن يف داره بسر من رأى، وخلف من الولد أبا حممد احلسن ابنه 
   ).٥(" وابنته عائشة

                                                             
  .٣٣٤ ص)  ١( 
  ].٥٦٢، ٥٦١ص" مقاتل الطالبني["، وانظر ٣٨ص) الشيعة وأهل البيت ( )  ٢( 
 ٢ج" كشف الغمة"، ٢٤٢" الفصول املهمة"، ٣٠٣، ٣٠٢ص" اإلرشاد["، وانظر٣٨ص) الشيعة وأهل البيت ( )  ٣( 

  ].٢٣٧ص
  ].٩٠ص ٢ج" كشف الغمة["، وانظر٣٨ص) الشيعة وأهل البيت ( )  ٤( 
 .]٢٨٣ص" ول املهمةالفص"، و٣٣٤ص" كشف الغمة["، وانظر٣٨ص) الشيعة وأهل البيت ( )  ٥( 



-١١٩- 
  خالصة البحث   

  -:بعد طول تأمل يف جمريات هذا البحث ظهر يل اآليت

ن ما جيري على الساحة ، وإن مل يكن وليد اليوم غري أنه ليس مبعزل عن بعضه إ: أوالً
الدين ، وأن يرمونه عن قوس البعض ، فليس صدفة أن يتكالب أعداء اإلسالم على هذا 

العداوة ومسوم احلقد جتاه أعز من حنب ، وأحب من ، يف الوقت الذي تظهر فيه نعرة واحدة
نوايل يف اهللا ونعادي يف اهللا ، وهم الصحابة الكرام ، السيما أمهات املؤمنني ، وخاصة أمنا 

، فكل ذلك يلضمه خيط واحد وإن تعدد عقيقه ، وجيمعه -رضي اهللا عنها وأرضها  - عائشة 
  .هدف واحد وإن تعددت وسائله 

معنا أعداؤنا وسائل ال ختفى ، وتدرجوا معنا يف العداوة ، فبدأً من قد جرب :  ثانياً
حماوالم لتحريف القرآن الكرمي عن طريق إخراج طبعات فيها حتريف متعمد ضبطت ، أو 
فرقان الكذب واالفتراء فكسدوا ، لذا انتقلوا إىل حماولة الطعن يف السنة ففشلوا ، فحاولوا 

دوا عند ذلك السيف والسنان فهزائمهم بادية ، استخدموا الطعن يف األتباع فخسروا ، جر
، إن صح التعبري  –السب والشتم  فنهضت لسبهم األمة ، تلونوا واستخدموا الطابور اخلامس 

وتعاونوا مع العلمانيني واحلداثيني واملبتدعة من الشيعة ومن لف لفهم ، ونبشرهم بأم مجيعاً 
ادهم على الشيعة ليس وليد اليوم ؛ فالشيعة من قدمي سيلحق بعضهم بعضاً ، وإن كان اعتم

مطية لكل راكب ، وموطيء لكل من كان يف هدم اإلسالم راغب  ، غري أم اليوم يف حاجة 
هزائمهم على مجيع  –بفضل اهللا  –ماسة إليهم بعدما تقوضت أركان مكرهم ، وبدت 

 الْقَواعد من بنيانَهم اللّه فَأَتَى قَبلهِم من ينالَّذ مكَر قَد{ -تعاىل  –األصعدة  واألعمدة  ، قال 
فَخَر هِملَيع قْفن السم هِمقفَو مأَتَاهو ذَابالْع نم ثيالَ ح ونرعشالنحل سورة) ٢٦( }ي.  

 خري لتكون -رضي اهللا عنها  – عائشة  -وسلم عليه اهللا صلى- النيب أعد لقد : ثالثاً
 الذكاء من هلا شابة - رضي اهللا عنها  – عائشة كانت. بعده من املسلمون إليه يرجع مصدر



-١٢٠- 
 سيتركه مما الكثري على يطمئن - وسلم عليه اهللا صلى - النيب جعل ما الذاكرة وقوة والفطنة

  .عظيم تراث من لديها

 – عائشة بيت يف وهو - وسلم عليه اهللا صلى - النيب على الوحي نزول يف كان لقد
 زوجها رسالة تفهم إىل كياا بكل تتجه بأن هلا إشارة نسائه، من غريها دون -رضي اهللا عنها 

 –بكر أيب عهد يف املسلمون عنها فأخذ. بعده من املسلمني إرشاد يف دورها لتؤدي العظيمة،
رضي  –ومعاوية وعلي وعثمان عمر عهد يف والفقهاء العلماء واستشارها ، -رضي اهللا عنه 

  .)١( دينهم أحكام على التعرف يف للمسلمني مرجعا توفيت حىت وبقيت،  - اهللا عنهم 

النصر فيه صرب  –رضوان اهللا عليهم  –ما حنن فيه اليوم ابتالء مثل ابتالء الصحابة : رابعاً

. األنبياء سورة) ٣٥( }تُرجعون وإِلَينا فتْنةً والْخَيرِ بِالشر ونَبلُوكُم{ :  ساعة واملوىل يقول 

}أَم تُمبسلُواْ أَن حخةَ تَدنا الْجلَملَمِ وعي اللّه ينواْ الَّذداهج نكُمم لَمعيو ابِرِينالص{ 
 ونَبلُو والصابِرِين منكُم الْمجاهدين نَعلَم حتَّى ولَنبلُونَّكُم{عمران آل سورة) ١٤٢(

كُماربحممد سورة) ٣١( }أَخ  

غابت عنه سيوفنا ، فكان من  –رضوان اهللا عليهم  –ما جرى بني الصحابة: خامساً 
أكرهنا إكراهاً نسأل اهللا العفو والعافية يف  –واهللا  –املفترض أن حنفظ منه ألسنتنا ، ولكنا 

  .الدين والدنيا واآلخرة 

يها بسيوفنا أمل يكن من ادي لنا وهلم  أن نعصم منها فتنة عصمنا اهللا من والوقوع ف
أقالمنا ؟ ولكن هيهات فالقوم يأبون علينا ذلك ، ويريدون أن يوردوا أنفسهم وغريهم بسببها 
يف املهالك ؛ فقد صنعوا هلا مأمتاً ال ينتهي حزنه ، وملطماً ال جيف مداد حقده  ، وأسسوا على 

  .عاً ، ولو أنصفوا لكان السكوت أوسع هلم و أكرم ذلك مذهباً ، وشرعوا له تشري

                                                             
  ٤٣ملصطفى الطحان ص  النبوة مدرسة يف املؤمنني أمهاتبتصرف وزيادات من )  ١( 



-١٢١- 
رضوان اهللا  –الصحابة  بني وقعت اليت الفتنة عن -رمحه اهللا  – املبارك ابن سئل قدف  
 الوقوع من التحرز يف يعين - ألسنتنا منها فلنعصم سيوفنا منها اهللا عصم فتنة:  فقال ، - عليهم 

  .فيه مصيباً يكون ال مبا بعضهم على احلكم و اخلطأ يف

 - حممد أصحاب شهده قتال:  فقال قتاهلم عن -رمجه اهللا  – البصري احلسن سئل و
  . )١(فوقفنا اختلفوا و ، فاتبعنا اجتمعوا و ، جهلنا و علموا و غبنا و - وسلم عليه اهللا صلى

 انتصاراً كان فإمنا،  والقتال الرتاع من وعلي عائشة بني جرى ما وأما: يقول ابن عاشور 
 له تأديباً أحداً القاضي كضرب فهو ، تنقص أو لغلّ ذلك وليس اجلانبني رأيي كال يف للحق

 أو درجام لتكافئ آلحادهم ذلك ساغ وإن فإنه بعدهم هلم التحزب من غريهم إمساك فوجب
 لألذناب ذلك يسوغ ال ، احلوادث تلك بانقضاء قلوم من احلزازات زوال م والظن.  تقارا

 عضد نخرت اجلاهلية محية من مسحة هي وإمنا ، نفري وال عري يف منهم ليسوا الذين بعدهم من
  .)٢( احملمدية األمة

 على حيمل الفتنة هذه يف -  عنهم اهللا رضي -  الصحابة جانب من حدث ما إن:سادساً
 و ، اإلصابة و اخلطأ وقوع على حيمل كما ، االجتهاد و التقدير يف االختالف و النية حسن
 حاليت يف عليه مثابون اجتهادهم يف إلخالصهم هم و جمتهدين كانوا حال كل على لكنهم

 هلا كانت فئة كل ألن ؛ املخطئ ثواب ضعف املصيب ثواب كان إن و ، اخلطأ و اإلصابة
 ، الدنيا على التنافس بسبب يكن مل بينهم اخلالف إن حيث ، نية حبسن عنها تدافع نظر وجهة

  .)٣(اإلسالم شرائع تطبيق يف منهم كل من اجتهاداً كان إمنا و

                                                             

  .  احلجرات سورة تفسري يف) ٨/٣٢٢( للقرطيب القرآن ألحكام اجلامع )١( 
  .تفسري سورة احلشر ٩٨ص  ٢٨ ج عاشور بن الطاهر حملمد التونسية الطبعة ـ والتنوير التحريربتصرف من )  ٢( 
  . بتصرف) ٣٤٢-٢/٣٤٠( الفتنة يف الصحابة مواقف حتقيق)  ٣( 



-١٢٢- 
يعذر الصحابة بعضهم بعضاً وهم خمتلفون ، ويأيت بعدهم ممن  ليس منهم وال يف : سابعاً

درجتهم  فال يقبل عذرهم ، بل ويفتري عليهم الكذب وينسب هلم ما مل يقولوه أو يفعلوه ، 
  .سبحانك ريب هذا تان عظيم 

 مع علي على دخلت:  قال - طلحة موىل - حبيبة أيب عنأخرج احلاكم يف مستدركه  
 أن ألرجو إين:  قال، و ،وأدناه به فرحب:  قال اجلمل أصحاب من فرغ بعدما طلحة بن عمر

 إِخوانًا غلٍّ من صدورِهم في ما ونَزعنا{:  -وجل عز– اهللا قال الذين من وأباك اهللا جيعلين
 فالنة كيف،و فالنة كيف أخي ابن يا:  فقال ،] احلجر سورة) ٤٧([ } متَقَابِلني سررٍ علَى

 خمافة إال السنة هذه أرضيكم نقبض مل:  قال مث:  قال،  أبيه أوالد أمهات عن سأله و:  قال؟
 إليه ويدفع،  السنة هذه غلته فليعطه فمره؛  قريظة بين إىل معه انطلق فالن يا الناس ينتهبها أن

  . )١(أرضه

 دخل حىت سار مث ، يدفنون هم و القتلى على يطوف -  عنه اهللا رضي -  علي كان و
 و، وجهه عن التراب ميسح فجعل مقتوالً ورآه،  -رضي اهللا عنه  – طلحة على فمر البصرة
 جريع أشكو اهللا إىل:  قال مث ، السماء جنوم حتت جمندالً أراك أن حممد أبا علي عزيز:  يقول

  . )٢( أصحابه على و عليه بكى و -  وأحزاين مهومي أي - جبري و

 عليه - علياً أن أبيه عن الصادق جعفر عن )٣(، والسي  بل أخرج عند القوم احلمريي
 لنا، التكفري على نقاتلهم ومل هلم، التكفري على نقاتلهم مل إنا«: ألصحابه يقول كان-  السالم
  ).١(»حق على أم ورأوا حق، على أنا رأينا ولكنا

                                                             

  .صحيح:  وقال الذهيب،خيرجاه ومل،اإلسناد صحيح حديث هذا:وقال،)٥٦١٣(أخرجه احلاكم يف املستدرك ح ) ١( 
  ) .٨٩-٣/٨٨( األثري البن الغابة أسد و، ) ٢٥/١١٥( دمشق تاريخ )٢(
 آخر يف ،عمي مصنف ، حافظ ، الصنعاين سهيل بن أبوبكر موالهم احلمريي نافع بن مهام بن عبدالرزاق:  األول )  ٣( 

 =املعروف باقر حممد: الثاين  .  سنة ومثانون مخس وله املائتني بعد عشرة احدى سنة مات ، يتشيع وكان فتغري عمره



-١٢٣- 
  !فهل يبقى بعد ذلك مقال إال ملن يف قلبه زيغ أو ضالل ؟

 عوناً ،أوأيثمر  ؛ والطعن واللعن، والشتم أستغرب يف معتقد قائم على السب   :ثامناً
؟يوماً أو يسود ، قوماً هدي أو ي ،دوماً صلحي.!   

 رسول إىل الناس أحب إىل الدليل عن اردة املفتراة هممطاعن  يوجهون الشيعة أن ومعلوم
 تتفق فكيف ، حيب وال خبيث والكافر ، طيباً إال حيب ال وكان -  وسلم عليه اهللا صلى - اهللا

 حبه من- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول عن -معنوياً تواتراً- تواتر ما مع الشيعة مزاعم
  !.؟ -عنها اهللا رضي- الصديقة لعائشة

 عندهم وهي ، اإلميان أهل من وليست ، الشيعة عند كافرة -  عنها اهللا رضي - فعائشة
  .النار أهل من

 عائشة من ينال رجالًملا مسع  –رضي اهللا عنهما  –فال يصلح هلم إال رد عمار بن ياسر 
 اهللا رسول حبيبة أتؤذي ،منبوحاً مقبوحاً اغرب:" له وقال ووخبه فزجره ، -عنها اهللا رضي -
  ).٢( "-  وسلم عليه اهللا صلى-

جيل بال تغيري وال تبديل ، ومهما رد عليها من قدمي   بعدشبهات القوم منقولة جيالً:تاسعاً
معناها ، وال صدق أو حسن طوية ؛ فحديث جتدهم يكرروا كالببغاء بال تدبر وال روية  وأ

   .أم  ال يريدون عنها تغري وال يرومون عنها حتول

والقوم يعمدون إىل آيات نزلت  يف بيان ذنوب ومعاص : يقول الدكتور عبد القادر 
،  -وحنن ال نعتقد عصمة الصحابة  –صدرت من بعض الصحابة وتابوا منها ، وأقلعوا عنها  

                                                                                                                                                                                         
.  ١١١٠ سنة فيها وتويف ١٠٢٧ سنة أصفهان يف ولد. األصفهاين األول املعروف بالسي باقر حممد ابن الثاين بالسي=

  . ١٥ص  ١١ج  )٦٥٠٤(ومعجم رجال احلديث للخوئي ترمجة ، ١٨٢ص ٩األمني ج  الشيعة حملسن انظر أعيان
  ).٣٢/٣٢٤: (األنوار حبار ،)٤٥:ص: (اإلسناد قرب ) ١ ( 

  .هذا حديث حسن: وقال الترمذي  -اهللا عنها رضي -املناقب باب فضل عائشة  تابك ٥/٧٠٧جامع الترمذي )  ٢( 



-١٢٤- 
فأولوها بتأويالت ال تسعفها حجة ، وال يؤيدها برهان ، وحشدوا هلا مستغرب القصص ، 

  . انيدوساقوا هلا  مستنكر األس

شبه طريقة موهلم طريقة يف التأويل تسرِتي السمع من اجلن مع أوليائهم من اإلنس ؛ ق
حيث ميزجون كلمةً مسعوها مع مائة كذبة، فإذا ما استهجنها بعض الناس أجام البعض 

  .قد صدق يف كلمته تلك: اآلخر

يل ، حىت فاقوا وكذلك الشيعة يعمدون إىل كلمة احلق ، فيمزجون معها آالف األباط
  ).١!(مردة اجلن يف صنيعهم

، يطيب هلم االحتجاج من كتبنا ؛ فألن كانوا يصدقون ا فقد  اًأر كالشيعة قومكما مل 
فإن !. فلماذا حيتجون ا؟ - وهذا هو واقعهم  -جوا ، وألن مل يكونوا يصدقوا  ح –واهللا  –

أن حنتج عليهم من كتبهم اليت يؤمنون هم ا ألنكم تؤمنون ا ، فلماذا ال يرضون لنا : قالوا 
ليس كل ما فيها صحيح ، وإن قلت هلم مل ال تؤمنون مبا : فإن حاججتهم بكتبهم قالوا !.؟

  !حنن نريد الرد عليكم ا فقط : استشهدمت به من كتبنا قالوا 

  !.أرأيت قوماً كهؤالء قط؟

  م أرباب هوىكانوا يبتغون احلق لوجدوه ، غري أن  ، لو - وواهللا  - ليس هلم مثيل إال أ
  !.فيهم بالرغم من ذلك عقالء ، لو متكنوا رمبا تغري القوم ذات يوم ، ولكن هيهات

ال يترك القوم حمفالً وال جممعاً إال ادعوا أم دعاة وحدة ومل مشل ، وأم ضد : عاشراً
لفتها لصحيح الدين  التفرق والتشرذم ويشنعون على كل من ينتقد عقائدهم أو يبني خما

ووسطية السنة  ، ولكنك جتد هلم معتقدات ال ميكن السكوت عليها أو تصديقهم فيما يدعون 
  .من وحدة وتوحد ، من هذه العقائد عقيدة التقية ، والرجعة 

                                                             
  .٦٢عبد القادر حممد عطا ص : بنصرف وبعض الزيادة من الصواعق يف نسف أباطيل وافتراءات الشيعة للدكتور  ) ١( 
  



-١٢٥- 
فبالتقية أخفوا عقائدهم ، وبالرجعة يتشفون يف أهل احلق ، واحلق يقول يف املنصفني من 

 وال بِاإلِميانِ سبقُونَا الَّذين وإلِخواننا لَنا اغْفر ربنا يقُولُون بعدهم من جاءوا ينوالَّذ{أهل السنة  
  ].١٠:احلشر[ }رحيم رءوف إِنَّك ربنا آمنوا للَّذين غال قُلُوبِنا في تَجعلْ

 مع عائشة حال حقيقة على الدالة اآلثار إيراد من ذكره سبق ما وعلى :احلادي عشر
 علي خالفة قبل ال عداوة بينهما يكن مل أنه القارئ يدرك والعكس -رضي اهللا عنهما  – علي
رضي  - وعلي عائشة من حصل أنه القارئ ويعلم. بعدها وال اجلمل معركة قبل وال بعدها وال

 وحسن وبره ثناؤه استمر واحد كل وأن قتال، من جرى ما على الشديد الندم - اهللا عنهما 
  .لآلخر معاملته

 على وندمت احلق استبانت فقد أمنا، فهي اجلمل موقعة يف اخلروج يف اجتهدت وإن حىت
 يف الزبري ابن تطع ومل اهللا، سبيل يف استشهدوا األبناء من عديد هلا يكون أن ومتنت فعلت، ما

  . ذلك خمرجها

 اهللا صلى -  اهللا رسول خليلة«: عائشة السيدة عن يقول  -رضي اهللا عنه  –علي وهذا
  .عنهما اهللا فرضي بينهما، وقع ما مع عائشة حق يف ذلك املؤمنني أمري ويقول. »-  وسلم عليه

 –هذه احملنة اليت حنن بصددها صقلت اجلميع أتباعاً ومتبوعني، فأما عائشة : الثاين عشر
فقد خرجت كعادا سابقاً ؛ ليست فقط منتصرة مرفوعة الرأس بل بركة  –رضي اهللا عنها 

على األمة يف حياا وبعد مماا ، فقد أظهر هلا الشانئون حباً دفيناً بني ضلوع املوحدين ، 
لو اطلع عليها الشانئون  واستفز ظلمهم أقالماً مدادها احلق راحت تسطر هلا صفحات من النور

لى اليوم الذي أظهروا فيه حقدهم ؛ ألنه مل يضرها وبدد ماء وجوههم لعضوا أنامل الندم ع
وأظهر غيظ قلوم أمام من كان منخدعاً بتقيتهم جيري يف ركاب معيتهم ، يف الوقت الذي 
احناز الصاحلون البارون من أبنائها إىل حصن احلق الذي كم وقفوا مدافعني عن حياضه ؛ فلم 



-١٢٦- 
قت على درب اإلميان ناعتهم باحلق الذي هم عليه ، ووثَّتضرهم اهلجمات بقدر ما زادت ق

  .، فهذا الشبل من ذاك األسد وصفاًء عقودهم ؛ فخرجوا كأمهم من أزمام أكثر نقاًء

 شرا تَحسبوه لَا منكُم عصبةٌ بِالْإِفْك جاؤوا الَّذين إِن{ : -جل وعال -وصدق املوىل 
 كبره تَولَّى والَّذي الْإِثْمِ من اكْتَسب ما منهم امرِئٍ لكُلِّ لَّكُم خير هو بلْ لَّكُم

مهنم لَه ذَابع يمظالنــور سورة) ١١([ }ع.[  

  نصر بن حممد بن رواق الصنقري/ وكتبه ...وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 

  الصحراء الغربية –مرسى مطروح  –مصر                                            

  من اهلجرة١٤٣٢السادس من احملرم عام : االثنني                                      

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



-١٢٧- 

  مراجع البحـــث
 ].القرآن الكرمي[ -تعاىل-كتاب اهللا    :القرآن الكرمي والتفسري: أوالً 

صديف :احملقق ]ـه٣١٠:املتويف[جامع البيان عن تأويل آي القرآن لإلمام ابن جرير الطربي - ١
   –بريوت  -الشيخ خليل امليس طبعة دار الفكر لبنان: مجيل العطار  قدم له

  م١٩٩٥/ هـ١٤١٥طبعة عام 
جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي،أبو  جامع البيان يف تأويل القرآن - ٢

: الطبعة  مؤسسة الرسالة: الناشر ، أمحد حممد شاكر: احملقق  ]هـ  ٣١٠ -  ٢٢٤[ الطربي، 
  هـ  ١٤٢٠األوىل، 

  .م١٩٦٥ لبنان، بريوت، العريب، التراث إحياء دار القرطيب، اهللا عبد أليب القرطيب، تفسري - ٣
: املتوىف (الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي  يبأل تفسري القرآن العظيم - ٤

  دار طيبة للنشر والتوزيع: الناشر ،  سامي بن حممد سالمة: احملقق ،  )هـ٧٧٤
  م ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠الثانية : الطبعة 

 بنا علي بن حممد ، للشيخ التفسري علم من والدراية  الرواية فين بني اجلامع القدير فتح - ٥
  الفــــكر بريوت دار الناشر الشوكاين حممد

القاسم حممود بن عمر  يبأل ،الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل- ٦
  عبد الرزاق املهدي : حتقيق، بريوت –دار إحياء التراث العريب  ، الزخمشري

 –دار الفكر )  رمحه اهللا( لأللوسي  ،  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين - ٧
  ني العربـحممد حس:حققه ،هـ١٤١٧لبنان طبعة 

  عبد الرمحن بن ناصر بن السعدي:املؤلف تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان -٨
-هـ ١٤٢٠األوىل : الطبعة ، مؤسسة الرسالة: الناشر ، عبد الرمحن بن معال اللوحيق: احملقق 
  م ٢٠٠٠

   ،للعالمة جالل الدين احمللي ،والعالمة جالل الدين السيوطي تفسري اجلاللني  - ٩

  هـ١٤٠٦)مصر(طبعة مكتبة الصفا 
املنتخب يف تفسري القرآن الكرمي ، جمموعة من علماء األزهر الشريف الطبعة الثامنة عشر  -١٠

  .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٥: القاهرة 



-١٢٨- 
/ هـ ١٤١٢عام سيد قطب ،طبعة دار الشروق ،القاهـرة ، :يف ظالل القرآن لألستاذ  -١١

  م١٩٩٢
  كتب احلديث النبوي الشريف: ثانياً 

دار إحياء التراث العريب  )هـ٢٤١املتوىف -هـ١٦٤املولود (حنبل  بن أمحد اإلمام مسند -١ 
  م١٩٩٣ ، هـ١٤١٤ الثانية:  الطبعة، لبنان بريوت

  .م١٩٩١ هـ١٤١١األوىل، الطبعة الفكر، دار البخاري، إمساعيل حممد البخاري، صحيح - ٢
زكريا حيىي بن شرف  يبأل شرح صحيح مسلم بن احلجاجيف ملنهاج صحيح مسلم مع ا - ٣

  الباقي عبد دحمم ترقيم ه١٣٩٢الثانية ، ط بريوت العريب التراث إحياء دار،  النووي
 الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم .لبنان بريوت، املعرفة، دار العسقالين، حجر البن الباري، فتح - ٤

  اخلطيب الدين حمب: تصحيح
 مث البغدادي الدين شهاب ابن الرمحن عبد الفرج أيب الدين زين رجب البن ـ الباري فتح - ٥

  الثانية:  الطبعة الدمام/  السعودية - اجلوزي ابن دار،  رجب بابن الشهري الدمشقي
  .حممد بن اهللا عوض بن طارق: حتقيق هـ١٤٢٢

  القاهرة ـ احلديث دار  مد فؤاد عبد الباقىحمل اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان - ٦
  .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧الطبعة الثالثة 

 دار النشر احلميدي دار فتوح بن حممد: تأليف ، ومسلم البخاري الصحيحني بني اجلمع - ٧
  م٢٠٠٢ هـ١٤٢٣،  بريوت، لبنان ، حزم ابن
دار الريان للتراث ،  لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث األزردي، سنن أيب داود  - ٨

  هـ١٤٠٨
دار الفكر لبنان ،  هـ٢٧٩سنن الترمذي أليب عيسى حممد ابن عيسى بن سؤرة املتوىف  - ٩
  .صديف مجيل العطار :حتقيق  هـ١٤١٤بريوت ٠

 دكتور حتقيق )ـه٣٠٣املتوىف( النسائي نالرمح عبد أيب اإلمام تصنيف،  الكربى السنن -١٠
  بريوت-لبنان العلمية الكتب دار ،  حسن كسروي ، وسيد البنداري سليمان الغفار عبد

  .م ١٩٩١- هـ١٤١١ األوىل الطبعة،
 –دار احلديث ،  هـ٢٧٥سنن ابن ماجة أليب عبد اهللا حممد ابن يزيد القزويين تويف  -١١

  .الباقي عبد فؤاد حممد :ترقيمحتقيق و، هـ١٤١٤-القاهرة 



-١٢٩- 
  هـ١٤٠٧مصر -دار الريان للتراث،  سنن الدارمي لإلمام عبد اهللا الدارمي -١٢

  . الزمريل ، والعلمي: حتقيق 
 بريوت، دار الكتب العلمية ،  اهللا احلاكم النيسابوري أبو عبد املستدرك على الصحيحني -١٣

  القادر عطامصطفى عبد : حتقيق ،  ١٩٩٠ – ١٤١١الطبعة األوىل ، 
  تعليقات الذهيب يف التلخيص:مع الكتاب

ـ  ١٥٩(أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة العبسي الكويف  مصنف ابن أيب شيبة -١٤
                    حممد عوامة: الدار السلفية اهلندية حتقيق و ،دار القبلة طبعة )هـ ٢٣٥
   ـه ٨٠٧ ت اهليثمي للحافظ:الفوائد ومنبع الزوائد جممع -١٥
  الثانية بعةطال لبنان، بريوت، الكتب، دار
  - ١٤٠٤الطبعة الثانية ، ، املوصل –مكتبة العلوم واحلكم ،  لطرباينل املعجم الكبري -  ١٦

  .لفيـايد الس محدي بن عبد: حتقيق ، ١٩٨٣
املتوىف (الربهان فوري عالء الدين املتقي اهلندي ل،  كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال -  ١٧
  مؤسسة الرسالة: الناشر ،  صفوة السقا - بكري حياين : احملقق ،  )هـ٩٧٥: 

  م١٩٨١/هـ١٤٠١الطبعة اخلامسة ،
   الرياض –مكتبة املعارف ،  مد ناصر الدين األلباينحمل  الصحيحةاألحاديث سلسلة  -  ١٨

  .م١٩٩٦/هـ ١٤١٧الطبعة األوىل 
،  مد ناصر الدين األلباينحمل واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة سلسلة األحاديث الضعيفة -١٩

  .م ١٩٩٢/هـ١٤١٢األوىل: الطبعة ،  السعودية -دار املعارف الرياض
مؤسسة غراس ، )هـ١٤٢٠:املتوىف(حممد ناصر الدين األلباين للعالمة  صحيح أيب داود -  ٢٠

  .هـ ١٤٢٣األوىل : للنشر والتوزيع ،الكويت الطبعة 
  )هـ١٤٢٠: املتوىف (األلباين  مد ناصر الدينحمل -ضعيف أيب داود  -٢١

  هـ ١٤٢٣- األوىل :الطبعة الكويت –مؤسسة غراس للنشر و التوزيع 
  )هـ١٤٢٠:املتوىف(مد ناصر الدين األلباينحمل صحيح الترغيب والترهيب -٢٢

  اخلامسة: الطبعة  مكتبة املعارف الرياض
مكتبة املعارف : الناشر ،  حممد ناصر الدين األلباين: لف املؤ ضعيف الترغيب والترهيب -٢٣
  .الرياض –

  مد ناصر الدين األلباينحمل إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -٢٤



-١٣٠- 
  .١٩٨٥ – ١٤٠٥ -الثانية : الطبعة  بريوت –املكتب اإلسالمي 

  مد ناصر الدين األلباينحمل،  صحيح وضعيف اجلامع الصغري وزيادته -٢٥
  املكتب اإلسالمي: الناشر 

 مكتبة االميان،  ـه ١٤١٢ األوىلالطبعة ، إسحاق بن راهويه  - مسند ابن راهويه  -٢٦
  .السعودية –املدينة املنورة 

  كتب الرجال والطبقات: ثالثاً  
الطبعة ،  بريوت –مؤسسة الرسالة ،  احلجاج املزي يبأل يف معرفة الرجال ذيب الكمال - ١

  .بشار عواد معروف. د: حتقيق  ١٩٨٠ – ١٤٠٠األوىل ، 
 أوىل طبعة بريوت –دار اجليل ،  بن حجر العسقالين الشافعيال اإلصابة يف متييز الصحابة - ٢

  اويــــعلي حممد البج: حتقيق هـ ، ١٤١٢
 ١٤١٣الطبعة التاسعة ،  سري أعالم النبالء لشمس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيب  - ٣

  .انلبن –م مؤسسة الرسالة بريوت  ١٩٩٣هـ 
 انلبن –بريوت  - دار املعرفة للطباعة والنشر طبعة ،  ميزان االعتدال للذهيب - ٤
عبد املعطى أمني :د حتقيق ، بريوت، دار الكتب العلمية ط   املكي للعقيلي الكبريالضعفاء  - ٥

  . م ١٩٩٨ -ه  ١٤١٨الطبعة الثانية ،  قلعجي
حممد عبد الرمحن بن حممد التميمي احلنظلي الرازي  أىب مام احلافظإلل اجلرح والتعديل - ٦
  .دار إحياء التراث العريب بريوت ط،  )ـه ٣٢٧املتوىف (
 دار الكتب العلمية.ط عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي ل، الضعفاء واملتروكني - ٧

 )ـه١٤٠٦(بريوت
 :احملقق ،  )ابن منظور(حممد بن جالل الدين  :هذبه،  إسحاق الشريازي يبألطبقات الفقهاء  - ٨

  .لبنان –بريوت  دار الرائد العريب م ،١٩٧٠األوىل: الطبعة ،  إحسان عباس
   هـ ٨٤١ سنة املتوىف احلليب الدين لربهان الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث - ٩

 ـه ١٤٠٧ االويل العربية ، الطبعة النهضة مكتبة الكتب ، طبعة عامل السامرائي صبحى حققه
  . م ١٩٨٧ -

 –دار صادر : الناشر ،  إحسان عباس: احملقق ،  لزهريابن سعد ال الطبقات الكربى -١٠
  .م ١٩٦٨  -األوىل: عة ـــالطب،  بريوت



-١٣١- 
 التراث العريب إحياءدار مؤسسة التاريخ العريب ، وطبعة ،  لذهيب ا لإلمامتذكرة احلفاظ  -  ١١
 .بن حيىي املعلمين ـــــعبد الرمح: حتقيق / 

:  للماليني الطبعة العلم دار،  )هـ١٣٩٦:  املتوىف( الدمشقي الم للزركليـــاألع -١٢
  .م ٢٠٠٢ مايو/  أيـــار – عشر اخلامسة

  كتب السري والتاريخ: رابعاً 
 :حتقيق )ـه ٣١٠( الطربي جرير بن حممد جعفر أليب )وامللوك األمم تاريخ(الطربي  تاريخ - ١

  ١٤٠٧الطبعة األوىل ، بريوت ،  –دار الكتب العلمية  الفضل أبو حممد
 ٢٦٢: البصري الوفاة النمريي شبه بن عمر زيد أبو النمريي شبة تاريخ املدينة البن - ٢

 هـ١٤١٧: النشر سنة لبنان-بريوت العلمية الكتب دار األوىل: الطبعة ٢: األجزاء عدد
  بيــان ياسني- دندل علي: احملقق،  م١٩٩٦

 – ١٤٢٢األوىل: الطبعة  ،دار الغرب اإلسالمي،  لخطيب البغداديل تاريخ بغداد - ٣
  ار عواد معروفـــبش: حملقق ،ا٢٠٠١

األوىل : الطبعة ، مصر  –دار الغد العريب ،  هـ٧٧٤البداية والنهاية البن كثري ت - ٤
  حممد عبد العزيز النجار: حتقيق ،  م١٤١١/١٩٩١هـ

 –عامل الكتب : الناشر ، محزة بن يوسف أبو القاسم اجلرجاين: املؤلف  تاريخ جرجان - ٥
  .حممد عبد املعيد خان. د: حتقيق ١٩٨١ - ١٤٠١الطبعة الثالثة ، ،  بريوت

 علي أمحد عبد العال  الطهطاويلالفتح األنعم يف براءة عائشة ومرمي  - ٦
  .م٢٠٠٥هـ  ١٤٢٦طبعة أوىل  لبنان –دار الكتب العلمية  بريوت 

علي حممد حممد : املؤلف  -رضي اهللا عنه  - أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  سرية - ٧
  م٢٠٠٥هـ  ١٤٢٦األوىل : الطبعة ، الصاليب

  لشيخ اإلسالم ابن تيمية -رضي اهللا عنها -أم املؤمنني عائشـة - ٨
  م١٩٨٩ - هـ ١٤١٠الطبعة األوىل، مجع وتقدمي وحتقيق حممد مال اهللا

،  الغامدي محدان سعد بن أمحد. د.أ،  عشري إثين شيعي ة أستاذمذكر على جوابية رسالة - ٩
  .عودية،الس القرى أم جبامعة -  العقيدة العليا   قسم بالدراسات األستاذ

   أمين حممود مهدي للدكتور والشبهات املعاصرة يف مواجهة التحديات السنة النبوية -١٠
ل الدين والدعوة اإلسالمية أصو بكلية ورئيس قسم احلديث حلديث وعلومه املساعدأستاذ ا
  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، الطبعة األوىل،  بطنطا



-١٣٢- 
ناصر بن علي : املؤلف  عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم -١١

الثالثة، : الطبعة ،  مكتبة الرشد، الرياض، اململكة العربية السعودية: الناشر ،  عائض حسن 
  م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

بن الفضل ابن حممد  إمساعيلالقاسم  يبأل احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة -١٢
حممد بن ربيع بن هادي  حتقيق، هـ٥٣٥سنة الوفاة / هـ٤٥٧سنة الوالدة ،  التيمي األصبهاين

  م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩سنة ،دار الراية،  املدخلي
١٣- ساِء لإلمامِ للنسائيعلي بن  ققه وخرج أحاديثه وعلق عليهح - رمحه اهللا - عشرةُ الن

  .واملوجودة عندي طبعة الكترونية  هـ ١٤٢٨طبعة ، نايف الشحود
 –طبعة دار الكتب العلمية ، هلبة اهللا الاللكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  -١٤

 .حممد عبد السالم شاهني/ ،حتقيق  م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣لبنان عام  –بريوت 
  .إبراهيم الرحيلي/ لدكتورل  من افتراءات السماوي الضال ر للصحب واآللالنتصاا -١٥
تأليف -رضي اهللا عنها -قصيدة الواعظ األندلسي يف مناقب أم املؤمنني الصديقة عائشة -١٦

  )القرن السادس اهلجري( أيب عمران موسى بن حممد بن عبد اهللا الواعظ األندلسي
  م١٩٩٨هـ ١٤١٨عام  .مكتبة التوبةالطبعة األوىل .الروميفهد بن عبد الرمحن / د.حتقيق أ

اسم   .واخللفاء الراشدين - صلى اهللا عليه وسلم - دور املرأة السياسي يف عهد النيب -١٧
والتوزيع والترمجة  دار السالم للطباعة والنشر: دار النشر .أمساء حممد أمحد زيادة: املؤلف
  م٢٠٠١: عة األوىل الطب.القاهرة

  .للعالمة السيد سليمان الندوي –رضي اهللا عنها  –سرية السيدة عائشة أم املؤمنني  -١٨
  م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤: الطبعة األوىل ،دمشق  –دار القلم ،  حممد رمحة اهللا الندوي: عربه وحققه

: الطبعة األوىل ، تأليف صاحل حممد عطا –رضي اهللا عنها  –حبيبة احلبيب أم املؤمنني  -١٩
  م٢٠٠٨هـ١٤٢٩

  .هـ ١٤١٨الطبعة األوىل ،  حملمود شليب) رضي اهللا عنها(حياة عائشة أم املؤمنني -٢٠
صلى اهللا عليه  -السيدة عائشة أحب النساء إىل النيبيف الذب عن أُمنا رد السهام الطائشة  -٢١

  تأليف أيب أنس ماجد إسالم البنكاين، املربأة من فوق سبع مسوات - وسلم 
  دردار ابن عفان للنشر والتوزيعالبلعبد الرزاق  )وأزواجه أمهام(تأمالت يف قوله  -٢٢

  .حبث نشر يف العدد الثالث واخلمسني من جملة البحوث اإلســــالمية
  السيدة عائشة أم املؤمنني ، وعاملة نساء املسلمني ، لعبد احلميد طهماز -٢٣



-١٣٣- 
  .م١٩٩٤هـ١٤١٥: الطبعة األوىل سوريا ،  –دمشق  –دار القلم 

 -رضي اهللا عنها –الصاعقة يف نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم املؤمنني عائشة -٢٤
  م  ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥:طبعة أضواء السلف ، للدكتور عبد القادر صويف

  كتب اللغــــــة: سابعاً 
 – صادر دار:  الناشر،  املصري األفريقي منظور بن مكرم بن حممد:  املؤلف العرب لسان - ١

  .األوىل الطبعةبريوت 
  هـ١٤٠١لبنان  –دار الفكر بريوت ،  خمتار الصحاح للــــرازي - ٢
 -املكتبة العلمية : الناشر ،  أبو السعادات املبارك اجلزري النهاية يف غريب احلديث واألثر - ٣

  حممود الطناحي-طاهر الزاوى :حتقيق، م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بريوت ، 
  اهللا األندلسي  عبدعبيد  يبأل واملواضعمعجم ما استعجم من أمساء البالد  - ٤

  .قاـــمصطفى الس: ق ــحتقي، هـ ١٤٠٣الطبعة الثالثة  ، بريوت –عامل الكتب 
  كتب الشــــيعة:ثامناً 

 قسم حتقيق، هـ ١١٠٧ سنة املتوىف البحراين احلسيين هلاشم القرآن تفسري يف الربهان- ١
  .قم البعثة مؤسسة اإلسالمية الدراسات

 بريوت االعلمي، مؤسسة مطبعة اخلوئي القاسم أبو السيد:  القران تفسري يف البيان - ٢
  .م١٩٧٤

 حققهـ، ه ٣٢٩ سنة املتوىف الكليين اإلسالم بثقة املعروف الكليين يعقوب بن الكايف حملمد - ٣
  .ه١٣٨٨الثالثة اإلسالمية،الطبعة الكتب دار الناشر، الغفاري أكرب علي عليه وعلق

 مؤسسة: الناشر - السي باقر حممد: األطهار األئمة أخبار لدرر اجلامعة األنوار حبار - ٤
  . م١٩٨٣ الطبعة -بريوت الوفاء،

 اخلامسة الطبعة العريب، التراث احياء دار -  العاملي احلر احلسن بن حملمد:  الشيعة وسائل - ٥
  . م١٩٨٣

  .لندن الفجر، مؤسسة السماوي، التيجاين حممد :اهتديت مث - ٦
 الطربسي، النوري تقي حممد بن سنيحل:األرباب رب كتاب حتريف إثبات يف اخلطاب فصل - ٧

  .حجرية طبعة



-١٣٤- 
 بين مكتبة الناشر األربلي، عيسى بن علي احلسن أليب :األئمة معرفة يف الغمة كشف - ٨

  ـه ١٣٨١الطبع تاريخ قم، العلمية، املطبعة تربيز، هامشي،
 الكتب دار ه١٤٠٤ الثانية لسي،طا باقر حممد:الرسول أخبار شرح يف العقول مرآة - ٩

 .طهران اإلسالمية،
 بن حممد احلافظ تأليف -  السالم عليه -طالب أيب بن علي املؤمنني أمري اإلمام مناقب -  ١٠

  احملمودي باقر حممد حتقيق الثالث القرن أعالم من القاضي الكويف سليمان
  قم -  إيران ١٤١٢ احلرام حمرم األوىل الطبعة اإلسالمية الثقافة إحياء جممع
 لحسن بن يوسف بن املطهر احلليل ةماماإل إثباتيف  الكرامةمنهاج  -١١

  .اهلنـــــــد.اديان ١٨٧٨طبعه مبيب سنه  :التصنيف
  علي الطربسي محد بن أل  االحتجاج على أهل اللجاج -١٢

  هـ  ١٤٠٣: سنة.، إيران مشهد/  املرتضى : األوىل الناشر : الطبعة 
العكربي  لشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعمانل يف معرفة حجج اهللا على العباداإلرشاد  -١٣

  التراث إلحياءحتقيق مؤسسة آل البيت عليهم السالم ،هـ ٤١٣تويف ، البغدادي
 القبيسي مصطفى :احملقق،  اهللا البخاري سهل بن عبدل سر السلسلة العلوية -١٤
  .هـ١٤٠٧ سنة الطبع األوىل  :دار قابس الطبعة :شرالنا
 منقحة طبعة اخلامسة الطبعة للخوئي الرواة طبقات وتفصيل احلديث رجال معجم -١٥

  م  ١٩٩٢ -   ه ١٤١٣ السنة ومزيدة
  .بريوت التعارف، دار طبعة العاملي، األمني حمسن تأليف:الشيعة أعيان -١٦
  

  .أشرنا إىل مصادرها  توجد مراجع  أخرى دخل البحث: مالحظة

  

  

  

  

  



-١٣٥- 
  فهرس موضوعات البحث  

  الصفحة  املوضوع  م  الصفحة  املوضوع  م
١  
٢  
  
  
  
٣  
  
٤  
٥  
٦  
  
٧  
  
٨  
٩  
  

١٠  
  
  

١١  
  

  املقدمـــــــــة
املبحث  -الفصل األول 

قصيدة أيب عمران  -األول
موسى بن حممد األندلسي يف 

  ذكر مناقب أم املؤمنــني
 -من هي  -املبحث الثاين 

  اهللا عنها وأرضاهــارضي 
  أاـــنشو  دهاــمول

  اـــــــــكنيته
صلى اهللا  - زواجها بالنيب 

  – مــــــعليه وسل
صلى  -النيب   مكانتها عند
  – مـــــاهللا عليه وسل

  –رضي اهللا عنها  –صداقها 
صلى اهللا عليه وسلم  – كان

  ويالعبها ويرضيها يداعبها -
صلى اهللا  –كانت تفهم النيب 

من نظرته حىت  –عليه وسلم 
  ..............دون أن يتكلم

  -رضي اهللا عنها  –هاؤثنا
صلى اهللا  –على أزوج النيب 

وإن كن  –عليه وسلم 
  ــــــــاضرائره

  

٢  
  
  
  
١٢  
  
١٦  
١٧  
١٨  
  
١٨  
  
٢٠  
٢١  
  
٢٢  
  
  
٢٤  
  
  
  
٢٥  

١٢  
  
  
١٣  
  
  
  
  

١٤  
١٥  
١٦  
  

١٧  
١٨  
١٩  
٢٠  
٢١  
  

٢٢  
  

 –ذكاؤها الصائب 
 –اهللا عنها  رضي
  ها الدائبــــوفهم

عدم صربها على الضيم 
، والرد على الظلم ، 
وحب ظاهر لرسول اهللا 

العني ، وفطنة  ختطئهال 
  رة ــحفطرة ، و إباء 

 ةــــها العلميتمكان
  ...ا ــكرمها وجوده

رضوان اهللا  –بركتها 
  –ها نـــــــع

  ..وعفافها..اؤها ـحي
  وتواضعها..شدة ورعها 

  ا ــــــأقواهلمن 
اـــــوفا ..  

املبحث –الفصل الثاين 
  األذى -األول

أزواج  - املبحث الثاين 
صلى اهللا عليه  –النيب 
  أمهات املؤمنني –وسلم

رضي اهللا  –ومنهن عائشة 
  الطيبة بنت الطيبني –عنها 

  
  
٢٦  
  
  
  
  
٢٧  
٢٨  
٣١  
  
٣٢  
٣٢  
٣٣  
٣٤  
٣٥  
  
٣٨  
  
  
  
  
٤٥  



-١٣٦- 
  الصفحة  املوضوع  م  الصفحة  املوضوع  م

٢٣  
  

٢٤  
٢٥  
  

٢٦  
  
  
  

٢٧  
  

٢٨  
  

٢٩  
  
  

٣٠  
٣١  
  
  

٣٢  

املبحث  –الفصل الثالث  
  حادثة اإلفـــك –األول 

  كــخالصة يف حادثة اإلف
عالمات اخلري يف حادثة 

  كــــــــاإلف
شبهات  - املبحث الثاين 

   اـــحول أمنا والرد عليه
شبهة األمر بقتل عثمان بن 

 )هـــرضي اهللا عن( عفان
األثر مردود عليه من وهذا 

  وهـــــــــوج
الفتنة شبهة -املبحث الثالث
  ة ـــــمن بيت عائش
هة ـــشب-املبحث الرابع

خروجها على على بن أيب 
  )رضي اهللا عنه (طالب

  هةـــالرد على هذه الشب
شبهة منع  –املبحث اخلامس 

عائشة أم املؤمنني لدفــن 
  احلسن والرد عليهــــا

عائشة وعلي  –الفصل الرابع 
  وفاطمة واألئمـــــة

  املبحث األول عائشة وفاطمة

  
٥٠  
٧١  
  
٧١  
  
  
  
٧٤  
  

٧٥  
  

٨٠  
  
  

٨٣  
٨٣  
  
  

٩٧  
  
  

١٠١  

٣٣  
  
٣٤  
  
٣٥  
٣٦  
٣٧  

املبحث الثاين عائشة 
  –رضي اهللا عنهما  –وعلي

 –املبحث الثالث عائشة 
  واألئمة  - رضي هللا عنها 

  خالصــة البحــث
  مراجع البحـــث 

  فهرست املوضوعات

  
١٠٧  
  
١١٣  
١١٩  
١٢٦  

 

  


