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مقدمة
احلمد هلل كما حيب ويرضى والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
وسلم وبعد.
فق � � � ��د َم � � � � َّ�ن رب العاملني على كاتب هذا البحث باملش � � � ��اركة يف حتقيق تلك الغاية

النبيل � � � ��ة ،واليت نصب الكل أقالمهم ،ومن ورائه � � � ��ا قلوهبم وأرواحهم؛ للذود عن أمنا
الصديقة املبجلة؛ عائشة بنت أيب بكر رضي اهلل عنها وعن أبيها.
السيما يف هذا الزمان الذي كثُرت فيه قالة السوء ،ومجاعات اإلفك ،من الطاعنني
يف ِعرض النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وس � � � ��لم ،منتسبني نسبةَ ال َك ِذ ِ
ب إىل
آله ،وهم يطعنون فيه ،ويهدمون بفئوس احلقد س � � � ��ياج الشرع األغر ،باالعتداء اآلمث،

واحلقد املتوقد ،والطعن الغادر املتجرئ ،يف مثال العفة الس � � � ��امية ،والنقاء الرفيع؛ أمنا
وحبيبة نبينا صلى اهلل عليه وسلم؛ عائشة بنت أيب بكر رضي اهلل عنها وأرضاها.
وعندما اس � � � ��تدار القلم جتاه هذه الس � � � ��ماء العالية ،تداعت إليه املعاين جاهد ًة أن

تنال ش � � � ��رف الذب ع � � � ��ن أمنا الصديقة ،فاهتدي � � � ��ت إىل أن أجعل حديثي عن ملكة
العف � � � ��اف ،وما يتضمنه من عرض فضائلها ،وطع � � � ��ن الطاعنني وكذب الكاذبني ،وما
تضمنته حادثة اإلفك ،على فصول أربعة ،وهي:
•بيدر الفضائل وسبع سنابل :وفيه عرض موجز عن فضائل أمنا الصديقة.
•جراب الكذب :وفيه يعرض الكاتب ألهم الشبهات وأكثرها شهرة ،وليس لكل
شبهة وطعن؛ فإن الكذب املروي يف هذا الباب طويل وثقيل ،فاقتصر الكاتب
على أمهات الطعون ،واليت تناسل عنها ما تناسل من ضالالت الكذب.
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ٍ
وشيء من فوائدها
•حماق اإلفك :وفيه عرض جلوانب أخرى من حادثة اإلفك،
ِ
وح َك ِمها ،بإجياز قدر املستطاع.
•قطوف دانية :وفيه بيان العالقة الودود بني أمنا الصديقة رضي اهلل عنها وآل
بيت النبوة ،نفيا لتلك الصورة الذهنية املعتمة عند اآلخرين حول هذه العالقة
املشرقة.
وقد حرصت جهدي -وأنا املقصر -التزام املنهج العلمي الس � � � ��لفي ،وصياغته يف
قالب ،رجوت أن يكون جامعا بني البيان والعلم ،واحلجة العقلية والنقلية معاً.
وأستغفر اهلل تبارك وتعاىل من التقصري ،الئذاً بفضله ،معتصماً جبوده وإحسانه.
وصلى اهلل وسلم على أيب القاسم وعلى آله وأزواجه وصحابته أمجعني
كتبه سيد بن علي بن عبد المعين
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الفصل األول
بيد ُر الفضائِل و َس ْب ُع سنابِ َل
س � � � ��بقت أمنا عائش � � � ��ة رضي اهلل عنه � � � ��ا إىل كث ٍري من الفضائ � � � ��ل اليت جعلت منها
�خصها الكرمي ،وأصلَها
وجوداً متوهجا بالفضل يف هذا الوجود ،ومشلت فضائلها ش � � � � َ
وخلقها القومي ،وتارخيها املبارك ،ومكاهنا من النيب صلى اهلل عليه وسلم،
الش� � � � �ريفُ ،
كل مؤم ٍن
ومكانتها عند رب العاملني تبارك وتعاىل ،ومنزلتها السامية من ُ
بعد يف قلب ِّ
الصدِّيقة عائشةُ َّأمه اليت ينتسب إليها ورضي اهلل عنها.
ز َادهُ َشَرفاً أن كانت ِّ

الصدِّيق:
السنبلة األولى :في بيت ِّ

فقد بسط اإلسالم هديه املنري يف جنبات البيت الذي قدمت إليه الصديقة رضي
اهلل عنها ،فقد كان بيتا ُمسلِماً ُكلُّه ،يغشاه النيب صلى اهلل عليه وسلم كل يوم بكرة
ِّيق
وع ِش � � � ��يّاً ،وتتهادى آيات الذكر احلكيم على لسان �قَيِّمه الذي يرعاه ،وهو ِّ
َ
الصد ُ
أبو بكر رضي اهلل عنه ،مصحوبا بقلب أسيف ،وعني دامعة.
أبوي إلاّ ومها يدينان
وتبني هذا أمنا عائشة رضي اهلل عنها فتقول( :مل أعقل ّ
مير علينا يوم إلاّ يأتينا فيه رسول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم ،طريف النّهار:
ال ّدين ،ومل ّ
بكرًة وعش � � � ��يّة مثّ بدا أليب بك ٍر ،فابتىن مس � � � ��جداً بفن � � � ��اء داره ،فكان يصلّي فيه ويقرأ
القرآن ،فيقف عليه نس � � � ��اء املش � � � ��ركني وأبناؤهم ،يعجبون منه وينظرون إليه ،وكان أبو
بك ٍر رجالً ب ّكاءً ،ال ميلك عينيه إذا قرأ القرآن)((( فنشأت أمنا عائشة رضي اهلل عنها
((( ((صحيح البخاري يف مواضع من صحيحه منها)) ( ،)3905( )58/5( ،)476( )102/1و((مسند
اإلمام أمحد)) ( ،)25626( )419/42وغريمها ،واللفظ للبخاري.
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موصولةً باخلري ،فوالدها الصديق رضي اهلل عنه ،وهو من هو فضال وس � � � ��بقا ومكانة
سامقة ال تلحق ،وأمها أم رومان رضي اهلل عنها ،وأختها ذات النطاقني أمساء رضي
اهلل عنها ،وجدها أبو قحافة مل يفته اخلري؛ إذ حلق بركب اهلداية فأسلم عام الفتح(((،
فتمت النعمة وعمت بَركة اهلداية بيت الصديق رضي اهلل عنه.

ويف ه � � � ��ذا البيت الذي كان موئال لإلميان ،ربت أمن � � � ��ا الصديقة رضي اهلل عنها،

هتتدي بنور الوحي ،وتس � � � ��تقي من نبع الصديقية ،فنش � � � ��أت مربأة من دنس اجلاهلية،
سامية نبيلة ،تسمع اخلري وتعيه ،وحترص عليه وتقصد إليه؛ لتهيأ لتلك املنزلة الباذخة
يف أن تكون زوجاً ألعظم األنبياء واملرسلني.
فكان أن أتى جربيل النيب صلى اهلل عليه وسلم بصورهتا يف الرؤيا -ورؤيا األنبياء
يب صلّى اهلل عليه وس� � � � �لّم ،قال هلا:
ح � � � ��ق -مرت � �ي� ��ن؛ فتحكي رضي اهلل عنه � � � ��ا أ ّن النّ ّ
((أريتك يف املنام مرتني ،أرى أنّك يف ٍ
سرقة من حري ٍر ،ويقول :هذه امرأتك ،فاكشف
ّ
(((
عنها ،فإذا هي أنت ،فأقول :إن يك هذا من عند اللّه ميضه)) .
وهكذا كان زواجها من نبينا صلى اهلل عليه وس � � � ��لم وحياً أوحاه اهلل رب العاملني

إىل نبيه صلى اهلل عليه وسلم ،فلم تكن أمنا زينب رضي اهلل عنها منفردة بتلك املنقبة
عن أمنا الصديقة رضي اهلل عنها.

ب ِ
الناس:
َح ُّ
السنبلة الثانية :أ َ

وسارت أمنا رضي اهلل عنها على مدارج السمو صعوداً ،فتزوجها النيب صلى اهلل

((( ((صحيح مسلم)) ( ،)2102( )1663/3و((سنن أيب داود)) ( ،)4204( )85/4و((سنن النسائي))
( ،)5076( )138/8و((املسند)) ( ،)82/20وغريها من دواوين السنة.
((( يف ((الصحيحني ،واللفظ للبخاري)) ( ، )3895( )56/5و((مسلم)) (.)2438( )1889/4
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عليه وس � � � ��لم وهي ابنة ست سنني ،ودخل هبا وهي ابنة تِس ٍع ،ومل يتزوج بكراً غريها،
وم � � � ��ا زالت يوماً من بعد يوم تَ َس � � � � ُ�ع الفضائل واملكان � � � ��ة الرفيعة عند اهلل تبارك وتعاىل،
ورس� � � � �وله صلى اهلل عليه وسلم ،واملؤمنني ،وصح هلا ما مل يصح لغريها ،حىت صارت

حبيبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
ومل يكن بيانه عن حبه هلا صلى اهلل عليه وس � � � ��لم بياناً مما تُزجيه األلسنة ،بل كان

له ألقه اخلاص ،بالبيان قوال وفعال وإشارة.

فهذا عمرو بن العاص رضي اهلل عنه ،يلقي السؤال بني يدي النيب صلى اهلل عليه
وسلم :من أحب الناس إليك؟
فيُكسى هذا العموم يف كلمة (الناس) ،كِسوة اخلصوصية يف قلب النيب صلى اهلل

عليه وسلم ،فيجيب :عائشة((( .وكم يف هذا التخصيص الذي يستل من فضاء هذا
العموم الفسيح هذا االسم ،من داللة على منزلة أمنا عند نبينا أيب القاسم صلى اهلل
عليه وسلم!
وكم يف مبادرته باجلواب قبل البحث عن املقصود بالناس هنا ،من إشارة إىل حبه هلا
صلى اهلل عليه وسلم ،وكأن لفظة احلب إذا انصرفت فإمنا هي املقصودة رضي اهلل عنها!
فلم � � � ��ا تقلص هذا العموم ،وانطل � � � ��ق إىل التخصيص ،قال :فمن الرجال؟ فلم يغادر
األول ،فعرب عن الصديق رضي اهلل عنه ،تعب � �ي � �را يصله بأمنا الصديقة،
اجل� � � � �واب البي � � � ��ا َن َ
فقال :أبوها ،ومل يقل أبو بكر ..فكأن يف أطواء شهادته باحلب أليب بكر شهادةً أخرى

((( ((صحيح البخاري)) يف مواضع ،منها( )5/5( :ح ( )166/5( ،)3662ح ،)4358و((مسلم))
(( )1856/4ح  ،)2384وغريمها.
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ألمنا باحلب ،وكان يف التعبري عن صديق األمة بصفته أباً لعائشة ،وليس بامسه ،ما فيه
من الروعة البيانية عن منزلة أمنا رضي اهلل عنها ،وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء!

وكان النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم يعلن هذا احلب الشديد ألمنا عائشة كما قال
احلافظ أبو عبد اهلل الذهيب رمحه اهلل( :وأحبّها حبّاً شديداً كان يتظاهر به)(((.

وقد كان هذا احلب يتمثل يف حركة س � � � ��لوكه كلها يف كل ما يتعلق بأمنا الصديقة

رض � � � ��ي اهلل عنها ،فتكلمه أم س � � � ��لمة رضي اهلل عنها يف ش � � � ��أن اهلدايا اليت خيتص هبا
األصحاب يوم الصديقة ،وتكثر ،فيجيب(( :يا أم سلمة ال تؤذيين يف عائشة ،فواهلل
ما نزل علي الوحي يف حلاف امرأة إال هي ..فينتدب زوجاته رضي اهلل عنهن بضعته
الطاهرة فاطمة ،فيجيبها جواب احملب :أحتبينين؟ فأحيب هذه!))(((.

السنبلة الثالثة :اللُّطْف:

ويدنيها منه صلى اهلل عليه وسلم ،ويبسط عليها من حنانه ورمحته ،ويرتجم قوله

إىل فعل شريف تأنس به أمنا رضي اهلل عنها ،فيتتبع مواضع طعامها وشراهبا ليشرب
منه � � � ��ا ،ويُلطف هلا اخلطاب(( ،فيقول :إنيّ ألعل � � � ��م إذا كنت عنيّ راضيةً ،وإذا كنت
عل � � � � ّ�ي غضىب .قالت :فقلت :من أين تعرف ذلك؟ فقالّ :أما إذا كنت عنيّ راضيةً،
فإنّك تقولني :ال ورب ٍ
ورب إبراهيم .قالت:
علي غضىب ،قلت :ال ّ
ّ ّ
حممد ،وإذا كنت ّ
قلت :أجل واللّه يا رس � � � ��ول اللّه ،ما أهجر إلاّ امسك))((( ..فبادلته حبا حبب ولطفا
بلطف صلى اهلل عليه وسلم.

((( ((سري أعالم النبالء)) (.)142/2
((( ((مسلم)) ( ،)2442( )1891 /4و((النسائي)) (.)3944( )64/7
((( ((صحيح البخاري)) ( ،)5228( )36/7و((مسلم)) (.)2439( )1890/4
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ويكون قافال من َغَز ٍاة ،وقد صحبته أمنا الصديقة رضي اهلل عنها فيأمر اجليش أن

يتقدموا ليفس � � � ��ح للصديقة جماال للمؤانسة واللطف ،فيدعوها إىل مسابقته ،فيسابقها
فتس � � � ��بقه ،تنزال منه وفضال صلى اهلل عليه وسلم ،وإيناس � � � ��ا لقلبها بالفرحة الطاهرة،
والبس � � � ��مة املضيئة تشرح صدرها ،وتغمره بالس � � � ��عادة ،مث متر قوافل األيام ويعيد النيب
الكرة داعيا إياها للمس � � � ��ابقة ،وقد بدن � � � ��ت رضي اهلل عنها،
صل � � � ��ى اهلل عليه وس � � � ��لم َّ
ونس � � � � ْ
�يت ما كان ،فتقول :فقال للنّ � � � ��اس(( :تق ّدموا .فتق ّدم� � � � �وا ،مثّ قال :تعايل حتىّ
(((
أسابقك .فسابقته ،فسبقين ،فجعل يضحك ،وهو يقول :هذه بتلك))!

هم هب � � � ��ا والدها الصديق رضي اهلل عنه حني مس � � � ��اع ارتفاع صوهتا وهي
وي � � � ��وم أن َّ
تتحدث مع رس � � � ��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف بيتهما(( ،فقال هلا :يا بنت ٍ
فالنة،
يب -صلّى اللّه
ترفعني صوتك على رس � � � ��ول اهلل -صلّى اللّه عليه وس� � � � �لّم-؟ فحال النّ ّ
عليه وسلّم -بينه وبينها.
ٍ
يرتضاها ،وقال :أمل تريين
يب -صلّى اللّه عليه وسلّمّ -
مثّ خرج أبو بكر ،فجعل النّ ّ

الرجل وبينك؟.
حلت بني ّ

مرةً أخرى ،فسمع تضاحكهما ،فقال :أشركاين يف سلمكما،
مثّ استأذن أبو بك ٍر ّ

كما أشركتماين يف حربكما))(((.

فقد قطع عنها النيب صلى اهلل عليه وسلم ما يؤذيها ،ولو من والدها محيةً له ،وجعل

يرتضاها تطييبا خلاطرها ،وإسعاداً لنفسها ،ويف هذا ما فيه من حبه هلا رضي اهلل عنها.

((( ((سنن أيب داود)) (.)2578( )29/3
((( ((مسند أمحد)) ( .)18395( )342 /30و(صححه الشيخ شعيب يف حتقيق املسند ،وقوى إسناده
السري) (.)171/2
يف تعليقه على ِّ
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ويأيت احلبش � � � ��ة إىل مسجد النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فتحب الصديقة أن تنظر
إىل لعبهم باحلراب ،وال يكون إطالهلا على هذا املش � � � ��هد الطريف ،إال وهي مس � � � ��ندة
رأس � � � ��ها عل � � � ��ى كتف النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم ،ما بني أذن � � � ��ه وعاتقه ،وهي تطيل
الوقوف ،ال اس � � � ��تزادة من النظر ،بل إظهارا ملكانتها عند النيب صلى اهلل عليه وسلم،
فتقول أمنا(( :فقال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم :حسبك ،فقلت :يا رسول اهلل،
ال تعجل ،فقام يل ،مث قال :حسبك ،فقلت :ال تعجل يا رسول اهلل .قالت :وما يب

حب النظر إليهم ،ولكين أحببت أن يبلغ النساء مقامه يل ،ومكاين منه))(((.
ففي هيئة الوقوف ما فيها من حنان النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم ،وحبه هلا ،وقد
كان بوس � � � ��عه أن جيعلها تشاهد املش � � � ��هد وحدها ،بتهيئة مكان تطل منه على لعب
احلبشة باحلِراب ،وقد كان ممكنا أن يقف إىل جوارها ،دون أن جيعل من كتفه الكرمي
موئال لرأس � � � ��ها تستند عليه وتطل على املش � � � ��هد من خالله ،وقد كان ممكناً أيضاً أن

ال يق � � � ��ف معها حىت تنتهي -وقد أطالت -بل كان مقبوال أن يقف قليال مث ينصرف
لشأنه ،وقد حمُِّل ما حمُِّ َل من أعباء الدعوة وأمر األمة!

لكن هذا اإلمكانَ ُكلَّه ِ
منف ٌّي يف حق الصديقة ،ففي إفس � � � ��احه الوقت هلا ،شاهد
حب ال يتلعثم ،ويف إطالة الوقوف ،ش � � � ��اهد آخر ،ويف هيئة الوقوفِ ،
شاه ٌد ثالث،
ٍّ
ويف احتماله إطالة الوقوف ش � � � ��اهد رابع ،ويف رعايته حلداثة س � � � ��نها ،وصربه الودود،

ولطفه احلاين شاه ٌد وش � � � ��اه ٌد ،فهو موقف زاخر بشواهد الفضل اليت ال تنتهي على
عظيم مكانة أمنا الصديقة عند خري اخللق صلى اهلل عليه وسلم.

((( ((سنن النسائي)) ( ،)8902( )181 /8وأصل احلديث يف الصحيحني.
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وهذا كله مما كانت ختتص به أمنا عائشة ،ومل تكن زوجة من زوجات نبينا صلى
اهلل عليه وسلم مشاركةً هلا يف هذا ال َق ْس ِم الذي هو فضل رب العاملني يؤتيه من يشاء.

ِ
السماء واألرض:
السنبلة الرابعة :في

وقد س � � � ��رى ضي � � � ��اء هذا احلب النبوي ألمنا الصديق � � � ��ة رضي اهلل عنها يف جنبات
الكون ،وجاوز األفق ،فنالت الثناء احلسن والذكر اجلميل ،وعوملت باإلجالل الذي
يلي � � � ��ق مبكانتها ،فقد علم الصحابة رضوان اهلل عليه � � � ��م ما ألمنا من مكان ومكانة،
فخصوا يومها الذي هو قَسمها من النيب صلى اهلل عليه وسلم هبداياهم((( ،ويف هذا

ما فيه من علمهم بأن نفس النيب صلى اهلل عليه وسلم تكون أطيب ما تكون  -وهي
النفس الطيبة املباركة  -يف يوم أمنا عائشة ،وكأن هدايا الصحابة الكرام كانت إعالناً
بأن أمنا عائش � � � ��ة رضي اهلل عنها هدية من رب العاملني لنبيه صلى اهلل عليه وس � � � ��لم،
فكانت نعم الزوج خلري األنبياء واملرسلني صلى اهلل عليه وسلم.
وقد كان هذا احلب معروفا مس � � � ��تقرا يف األذه � � � ��ان والنفوس والضمائر ،حىت بني
جاراهتا من أمهات املؤمنني رضي اهلل عنهن ،فقد كان يكون منهن ما يقع من املرأة
غريةً ،ولكن يف استقامة ،وجمادلة ولكن يف غري باطل ،مع تسليم الكل بأن للصديقة

ما ليس لغريها من املكانة الرفيعة السامية ،حىت إذا ما أرادت إحداهن أمرا ،جعلت
من أمنا عائشة شفيعا عند نبينا صلى اهلل عليه وسلم.
هاجس ما ،وخشيت
وهذه أمنا س � � � ��ودة رضي اهلل عنها ،عندما حاك يف صدرها
ٌ

أن ال تقوم حبق النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم عليها يف أمور البيت والزوجية ،ومل يكن
((( ((صحيح البخاري)) ( ،)2574( )155/3و((مسلم)) (.)2441( )1891/4
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هبا حاجة للرجال ،ترتك يومها الذي هو هلا ألمنا الصديقة ،ومل تذهب لزوجة أخرى
من زوجات نبينا صلى اهلل عليه وسلم؛ لعلمها باحملل األسىن ألمنا الصديقة ،والذي
ال يشاركها فيه أحد(((.
وهذه أمنا أم سلمة رضي اهلل عنها يأتيها السائل مستفتياً عن جواز تقبيل الرجل

لزوج � � � ��ه وهو صائم ،فتدله على أمن � � � ��ا الصديقة؛ لعلمها بأن النيب خصها مبا مل خيص
به غريها..

(((

الصد ِ
ِّيق ِّي بني أهل األرض ال تنتهي ،حىت
وشواهد هذا الفضل ِّ
صارت أ ُُّمنَا علماً
ْ
على مسو القدر وش � � � ��رف املنزلة عند اهلل وعند رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،حىت كان

مسروق رمحه اهلل إذا حدث عنها ،يقول :حدثتين املربأة املصدقة بنت الصديق ،حبيبة
حبيب اهلل(((.
وأب � � � ��و حفص الفاروق عمر رضي اهلل عنه يفرض ألمهات املؤمنني مجيعاً عش � � � ��رة
آالف ،عش � � � ��رة ٍ
ٍ
آالف ،ويزيد أمنا الصديقة ألفني ،وليس من س � � � ��بب لذلك إال أهنا
حبيبة رسول اهلل -صلّى اللّه عليه وسلّم.(((-
وه � � � ��ذه الرفعة املضيئ � � � ��ة مل تكن إال صدى لتلك املكانة الس � � � ��امية ألمنا الصديقة
تنزل الوحي على النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم يف حلاف امرأة غريها
يف الس � � � ��ماء ،فما َّ
((( ((البخاري)) ( ،)2593( )159/3و((انظر سري أعالم النبالء)) ( ،)266 /2وكانت ال حاجة
هلا بالرجال.
((( يف ((املسند)) ( )26691( )298/44بسند فيه ضعف ،وله شواهد (( ،شرح معاين اآلثار))
للطحاوي (.)3395( )93/2
لآلجِّري (.)1886( )2404/5
((( ((الزهد والرقائق)) البن املبارك ( ،)1079( )382/1و((الشريعة)) ُ
((( ((سري أعالم النبالء)) (.)197 /2
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رضي اهلل عنها(((؛ لطهارة قلبها ،وجاللة قدرها ،ولقد خاض أهل الزيغ فيما خاضوا
صالً فيما بعد إن ش � � � ��اء اهلل-فتنزلت اآليات اجلليلة يف تربئة
فيه -كما س � � � ��نعرض ُم َف َّ

أمن � � � ��ا ،رض � � � ��ي اهلل عنها ،تتلى إىل يوم القيامة يف املس � � � ��اجد واحملاف � � � ��ل واجملامع وعلى
املنابر ،متأل الكون والتاريخ ،بالبيان اإلهلي اجلليل الذي يدفع قالة الس � � � ��وء ،ويدحض
أفيكة الطاعنني ،ويعص � � � ��ف بالبهتان الذي هتاوت به النفوس اليت امتألت باألحقاد
واألحساد والضغينة املستكنة واملستعلنة على أمنا رضي اهلل عنها.
ويأيت جربيل عليه الس � �ل� ��ام إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فيقرئها السالم إكراما
وتوقريا للطيبة املطيبة رضي اهلل عنها(((.
الصدِّيقةَ حىت يف الشأن الذي ال �يُْؤبَهُ له ،فيوم ضاع
وقدكانت عناية اهلل ُّ
حتف َّأمنا ِّ

عقدها وتوقف اجليش ،حبثا عن هذا العقد ،وطال هبم الوقت ،وليسوا على ماء وليس
معهم ماء ،والصديق يعتب عليها ويشتد يف تأنيبها ،فتنزل آيات التيمم ،تيسريا على
املؤمنني ،ورفعا للحرج ،فينطلق أسيد بن حضري رضي اهلل عنه ناطقا عن قلوب املؤمنني
الفرحة ،مثنيا على آل بكر ،وهي املقصودة هبذا الثناء ،فيقول :ما هذه بأول بركتكم يا آل
أيب بكر((( ..وينقلب عتب الصديق إذ رأى التيسري الذي أنزله اهلل رخصة للمؤمنني،
(((
إىل ٍ
علمت ..إنك ملباركة!
ثناء حنون ،فيقول البنته رضي اهلل عنهما :ما
ُ

((( ((البخاري)) ((( .)2581( )156/3الرتمذي)) (.)3879( )703 /5
((( ((البخاري)) ((( ،)3768( )29/5الرتمذي)) (.)2693( )55/5
((( ((صحيح البخاري)) ( .)334( )74/1و((مسلم)) (.)367( )279/1
((( ((سنن ابن ماجه بإسناد صحيح)) ( ،)565( )187/1وأصله يف الصحيحني ،كما تقدمت اإلشارة إليه.
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ط آخر:
السنبلة الخامسة :نم ٌ
وهذه اخلصال الش� � � � �ريفة اليت ذكرنا طرفا يس � �ي � �را منها ،وإال فهي ال يسعها كتاب
قائم برأسه ،جعلت من أمنا الصديقة موئل سكينة ،وظل راحة للنيب صلى اهلل عليه
وس � � � ��لم ..يعاملها معاملة تش � � � ��بهها ،مسوا وعلو قدر ،ويكفي أهنا منه ،فيحنو عليها،
ف هلا من اللطف ،وصاهنا
ويسلك معها منطا فريدا يف شأهنا كله ،فإذا اشتكت ْ
أض َع َ

حبنان � � � ��ه ،حىت إهنا لتقول يف ذكر حادثة اإلفك ،ملا مرضت(( :ويريبين يف وجعي ،أنيّ
يب صلّى اهلل عليه وسلّم اللّطف الّذي كنت أرى منه حني أمرض ،إنمّ ا
ال أرى من النّ ّ
يدخل فيسلّم ،مثّ يقول :كيف تيكم))(((.
وكانت أمنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم على خري ما تكون الزوجة رعاية وحدبا
وطاعة وحبا ،حىت إذا طرق املرض جسد النيب صلى اهلل عليه وسلم ،مؤذنا بارحتاله،
التف � � � ��ت إىل ذلك الظل الذي يأن � � � ��س به ويأوي إليه ،وهو أمنا الصديقة فكان يقول:
((أين أنا اليوم ،أين أنا غداً .اس � � � ��تبطاءً ليوم عائش � � � ��ة ،حىت إذا كان يومها س � � � ��كنت
فلما
نفسه ،وارتاح باله ،واطمأن خاطره ،وخترب هي رضي اهلل عنها عن ذلك فتقولّ :

كان يومي سكن))!

(((

وإذا كان من املقرر س � � � ��لفا أن أمهات املؤمنني رضي اهلل عنهن على نس � � � ��ق فريد
من التقوى والزهادة ورفعة القدر وش � � � ��رف النفس ،وحسن التبعل للنيب صلى اهلل عليه
((( ((البخاري)) يف مواضع من صحيحه ()101/6( ،)4141( )116/5( ،)2661( )173/3
( ،)4750وخمتصرا يف ( .)7369( )113/9و(مسلم) ( .)2770( )2129 /4ويف (املسند)
(.)25623( )404/42
((( ((صحيح البخاري)) (.)3774( )30/5
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وسلم ،ومع ذلك يتناثر السؤال يوما من بعد يوم :أين أنا اليوم ،تشوقا من النيب صلى
اهلل عليه وسلم ليوم أمنا عائشة ،واستبطاء له ،مما يدل على أهنا كانت منطا فريدا من
النساء ،وإن اجلنة لدرجات ومنازل ،وإن كانت كلها جنة!
وهذا السكون الذي كانت تبعثه أمنا الصديقة رضي اهلل عنها يف قلب النيب صلى
اهلل عليه وس � � � ��لم ،وهو يعاين ما يعاين -فداه أيب وأمي -من طوارق األمل وغواش � � � ��ي
الوجع ،يتجاوز األفق يف البيان عن حبه -وهو الطيب املطيب -ألمنا عائشة رضي
اهلل عنه � � � ��ا ،فيقول هلا يف ٍ
ليهون
بيان ،هو من ٌ
ط فرد للتعبري عن مكانتها اجلليلة(( :إنه ّ
علي املوت أن أريتك زوجيت يف اجلنة))(((.
ّ
ف � � � ��أي مكانة كانت ألمنا املباركة رضي اهلل عنها عند اهلل وعند رس � � � ��ول اهلل صلى

اهلل عليه وسلم؟!
ومل يزل بأيب هو وأمي صلى اهلل عليه وس � � � ��لم يطبب يف بيت أمنا الصديقة حىت
خرجت روحه الش� � � � �ريفة وحلق بالرفيق األعلى ،وقد استاك بذلك السواك الذي أالنته
أمنا الصديقة له ،وخالط ريقها ريقه ،وتويف بني سحرها وحنرها ،ودفن يف بيتها صلى
اهلل عليه وسلم(((.

السنبلة السادسة :العليمة القانتة:
وسارت أمنا رضي اهلل عنها مسرية الفضل يف حياهتا ،وكانت على نرباس السمو
((( ((زوائد الزهد)) حلسني املروزي ( ،)207/2ومبعناه يف ((املسند)) ( .)25075( )519/41وقد
حسنه الشيخ األلباين يف ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (.)2867( )867/6
َّ
((( ((البخاري)) ((( ،)1389( )102/2مسلم)) ( ،)2443( )1893 /4و((املسند)) ()261/40
(.)24216
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ال تفارقه ،تبث ما ورثته من علم وفقه إىل األمة مجيعا ،فكانت أعلم نساء األمة على
اإلطالق كما نعتها بذلك اإلمام الذهيب ،وكان الكبار من الصحابة يس � � � ��تفتوهنا فيما
أش � � � ��كل عليهم من سنة النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم ،وقد روت عنه الكثري الطيب،
فهي من املكثرات يف احلديث(((.
وقد أجاب مس � � � ��روق رمح � � � ��ه اهلل -وهو من تالميذ أمنا -من س � � � ��أله :هل كانت
عائش � � � ��ة رضي اهلل عنها حتس � � � ��ن الفرائض؟ فقال :إي والذي نفسي بيده ،لقد رأيت
مشيخةً من أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم األكابر يسألوهنا عن الفرائض(((.

حمم ٍد -صلّى
وهذا أبو موس � � � ��ى رضي اهلل عنه يقول( :ما أشكل علينا أصحاب ّ
ط ،فسألنا عائشة إال وجدنا عندها منه علماً)(((.
اللّه عليه وسلّم -حديث ق ّ
وهذا عروة بن الزبري رمحه اهلل يقول عنها( :لقد صحبت عائش � � � ��ة رمحها اللّه حتىّ
مخس :لو توفّيت اليوم ما ندمت على ش � � � � ٍ
قلت قبل وفاهتا بأربع س � � � ��نني أو ٍ
�يء فاتين
بآية أنزلت وال بفر ٍ
ط كان أعلم ٍ
يضة وال بسنّ ٍة وال أعلم بشع ٍر
منها ،فما رأيت أحداً ق ّ
وال أروى له ,وال ٍ
ٍ
بيوم من أيّام العرب وال بنس � � � � ٍ
بقضاء وال
�ب وال بكذا وال بكذا وال

ب من أين علمتيه؟ .فقالت :كنت أمرض فينعت
ٍّ
بطب منها .فقلت هلا :يا ّأمه ,الطّ ّ
الشيء ،وميرض املريض فينعت له ،فينتفع ،فأمسع النّاس بعضهم ٍ
لبعض فأحفظه.
يل ّ
عامة علمها مل أسأل عنه)(((.
قال عروة :فلقد ذهب عنيّ ّ

((( روت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ألفني ومائتني وعشرة أحاديث ،كما سيأيت الحقا.
((( ((سري أعالم النبالء)) (.)182/2
((( ((املوطأ)) ( .)493( )124/6و((مصنف ابن أيب شيبة)) (.)31037 ( )239/6
((( ((الشريعة)) لآلجري ( ،)1898( )2411/5و((سري أعالم النبالء)) (.)183 /2
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ويقول الزهري رمحه اهلل :لو جمُِ َع علم عائشة إىل علم مجيع أمهات املؤمنني وعلم
مجيع النساء لكان علم عائشة أفضل(((.
الش � � � ��عيب :أ ّن عائشة قالت :رويت ٍ
للبيد حنواً من ألف ٍ
عيب
الش
كان
و
،
بيت
ّ
ّ
(وعن ّ ّ
فيتعجب من فقهها وعلمها ،مثّ يقول :ما ظنّكم بأدب النّبوة؟!)(((.
يذكرهاّ ،
وكان هلا مناقشات واستدراكات على بعض الصحابة الكبار فيما ذهبوا إليه من
مس � � � ��ائل يف العقيدة والفقه وغري ذلك ،وقد أفرد اإلمام بدر الدين الزركشي رمحه اهلل
كتابا قائما برأسه يف هذا األمر ،أمساه (اإلجابة ملا استدركت عائشة على الصحابة).
وهذا املرياث العليم كان مصحوبا بالسمت الصاحل واخللق القومي ،والنسك املرتفع
عن ألواث الدنيا وغبار املادة ،فكانت أمنا تس � � � ��رد الصوم وتصوم الدهر((( ،وتأتيها
األعطيات فال تلتفت لشيء من هذا ،وإمنا تنفقه يف سبيل اهلل ،وال تتكئ على دنيا
تطمئن إليها ،وإمنا كانت نافضة يدها من هذا كله ،على سنن أيب القاسم رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم.
وق � � � ��د كان هذا خلقها منذ البدء ،فيوم نزلت آية التخيري ،بدأ هبا النيب صلى اهلل
عليه وسلم فخريها بني متاع الدنيا ،وما تتوهج به زينتها من مباهج وأضواء فانية ختتل
النفوس وتس � � � ��تل القلوب من صدورها ،وبني اهلل ورسوله والدار اآلخرة ،ومهد أمامها
الَ :ولاَ َعلَْيك
العذر لتخرج ما يف نفس � � � ��ها إن كان هبا ميل إىل الدنيا ،وحاشاها� ،فََق َ
فردت ِ
احلشد املتدافع
أَن لاَ تعجلِي َحتىَّ تَ ْس � � � ��تَأِْم ِري أَ�بََويْك(((َّ ..
بصدقها الفريد هذا َ
((( ((سري أعالم النبالء)) (.)185/2
((( ((سري أعالم النبالء)) (.)197/2
((( ((طبقات ابن سعد)) ( ،)68/8وانظر(( :سري أعالم النبالء)) (.)187/2
((( ((البخاري)) يف مواضع منها ( .)2468( )133/3و((مسلم)) (.)1113 /2
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من الدنيا ،واعتصمت بزهدها املرحتل إىل اآلخرة ،وتس � � � ��اءلت يف ٍ
تسام فريد ،قائلةً:
(أيف هذا أس � � � ��تأمر أبوي؟! فإنيّ أريد اهلل ورسوله وال ّدار اآلخرة فاسنت هبا بقيّة أزواجه
صلى اهلل عليه وسلم وقلن كما قالت)(((.
الصد ِ
ت بني يدي إجابتها
ِّيقيَّ ِة ،و ُ
فكان يف جواهبا متام ِّ
َّم ْ
كمال السمو؛ حيث قد َ

باب قلبها قط ،فكان يف إنكارها وحده
باس � � � ��تفهام يس � � � ��تنكر أن يطرق هذا اخلاطر َ
كفايةٌ وجواب ،وكان يف تقريرها بعد الس� � � � �ؤال ما فيه من زهادة القلب ورشاد العقل

ومجيل اخلطاب!

وال زالت على هذا الدرب س � � � ��ائرة ،فريدة اإلحسان ،صادقة الزهد ،متخلية عن
الدني � � � ��ا ،فيأتيها من املال س � � � ��بعون ألفاً ،فتجود هبا كلها صدق� � � � �ةً ،وهي �تَُرقِّع جانب
ِد ْرعها ،رضي اهلل عنها.
(ويرسل إليها عبد اهلل بن الزبري رضي اهلل عنهما ٍ
مبال يف غرارتني ،يكون مائة ٍ
ألف،

فدعت ٍ
فلما أمست ،قالت :هايت يا جارية فطوري.
بطبق ،فجعلت تقسم يف النّاسّ .
ذرة :يا ّأم املؤمنني ،أما اس � � � ��تطعت أن تش � �ت� ��ري لنا حلماً بدره ٍم؟قالت :ال
فقالت ّأم ّ
تعنّفيين ،لو أذكرتيين لفعلت)(((.

ِ
ت به ،بل هو
وهذا النسيان ليس من بابة النسيان الذي ينقص به اإلنسان إن نُع َ

نس � � � ��يان جليل ال تطيقه إال النفوس الشريفة الكبرية ،اليت ال تلتفت إىل الدنيا إال إن
تابعها غريها ،وأحلَّ عليها يف ذلك ،فما هي من الدنيا ،وال الدنيا مما تريد!
((( ((البخاري)) يف مواضع منها ( .)2468( )133/3و((مسلم)) (.)1113 /2
((( ((سري أعالم النبالء)) (.)187/2
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وكانت مع هذا الزهد ،رقيقة القلب ،خاش � � � ��عة قانتة ،ال ترى لنفسها فضال ،وال
تتكئ على قرهبا من رس � � � ��ول اهلل صلى اهلل عليه وس � � � ��لم ،وقد عُلم عنها هذا السمت

اخلاشع ،كأبيها رضي اهلل عنهما ،وتوافرت اآلثار الدالة على ذلك اخلشوع القانت،
حاال ومقاالً ،فتقول أمنا يف خش � � � ��عة منيبة( :قالت عائش � � � ��ة :يا ليتين كنت ورقةً من

الشجرة!)(((.
هذه ّ

وتقف يف مصالها يوما ت � � � ��ردد قوله تبارك وتعاىل ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

رب
ﯥ ﯦﮊ [الطور ..]٢٧ :وتبك � � � ��ي وتطيل وميتد هبا القيام ،وتدعوِّ :
الس ُموم(((.
علي وقين
عذاب َّ
من َّ
َ

يقول القاس � � � ��م بن حممد :كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائش � � � ��ة أس � � � ��لم عليها.

فغدوت يوماً فإذا هي قائمةٌ تس � � � ��بح وتقرأ :قوله تعاىل ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦﮊ وتدعو وتبكي وترددها .فقمت حىت مللت القيام ،فذهبت إىل
السوق حلاجيت ،مث رجعت فإذا هي قائمة كما هي ،تصلي وتبكي(((.

وكانت كلما ذكرت خروجها للس � � � ��عي باإلصالح بني الن � � � ��اس يوم اجلمل متأولة
-كما سيأيت إن شاء اهلل -تأسف حمزونةً ،وتتكلم بالندم استغفارا ودمعا ،حىت تبل

مخارها رضي اهلل عنها.

وه � � � ��ذا البكاء املتصل برقة القلب كان خلقا هل � � � ��ا رضي اهلل عنها ،تتكلم به حرفا
ذائبا من الصدق ،وخشوعا يُ ِط ُّل من ُشُرفات العني نابعاً من القلب.
((( ((سري أعالم النبالء)) (.)189/2
((( ((صفة الصفوة)) البن اجلوزي (.)319/1
((( ((املصدر السابق)).
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منه
فتسخط ذلك ،و َغ ِضب َ
فهذا ابن أختها عبد اهلل بن الزبري ،بلغه بيعها دارا هلاَّ ،

لتنتهني عائشة عن بيع رباعها ،أو ألحجر ّن عليها.
وقال كلمة الغضب( :أما -واهلل-
ّ
فبلغ ذلك أمنا الصديقة ،فقالت متسائلةً :أو قال ذلك؟
قالوا :قد كان ذلك.
يفرق بيين وبينه املوت.
علي أال أكلّمه ،حتىّ ّ
قالت :هلل ّ

فطالت هجرهتا إياه ،فنقصه اهلل بذلك يف أمره كلّه ،فاستشفع بكل ٍ
أحد يرى أنّه
ّ
ّ
الرمحن بن
يثقل عليها ،فأبت أن تكلّمهّ .
فلما طال ذلك ،كلّم املسور بن خمرمة ،وعبد ّ
األسود بن عبد يغوث أن يشماله بأرديتهما ،مثّ يستأذنا ،فإذا أذنت هلما ،قاال :كلّنا؟
حتىّ يدخاله على عائشة ،ففعال ذلك .فقالت :نعم ،كلّكم فليدخل ،وال تشعر.
فدخل معهما ابن ّ
السرت ،فاعتنقها ،وبكى ،وبكت عائشة بكاءً
الزبري ،فكش � � � ��ف ّ
الرحم ،وذكرا
كثرياً ،وناشدها ابن ّ
الرمحن باهلل و ّ
الرحم ،ونشدها مسور وعبد ّ
الزبري اهلل و ّ
هلا قول رسول اهلل -صلّى اللّه عليه وسلّم :-ال حيل ملسل ٍم أن يهجر أخاه فوق ٍ
ثالث.
ّ
فلما أكثروا عليها ،كلّمته ،بعد ما خش � � � ��ي أالّ تكلّمه ،مثّ بعثت إىل اليمن ٍ
مبال،
ّ
فابتي � � � ��ع هلا أربعون رقب� � � � �ةً ،فأعتقتها .قال عوف :مثّ مسعتها بع � � � ��د تذكر نذرها ذلك،
تبل مخارها..رضي اهلل عنها)(((.
فتبكي ،حتىّ ّ

وال زالت على هذا املنهاج القومي ،واخللق الكرمي ،والصراط املستقيم ،حىت حلقت

برهبا رضي اهلل تعاىل عنها.
((( ((البخاري)) (.)6073( )20/8
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السنبلة السابعة :ميثاق الختم الشريف:
الصدِّيقةَ وهل � � � ��ا من العمر ثالث
�وت َّأمنَا ِّ
ويط � � � ��ل رمض � � � ��ان على الوجود ،وحيضر امل � � � � ُ

وستون سنة وبضعة أشهر ،كحال نبينا صلى اهلل عليه وسلم ،ويقعدها املرض ،وتعلم أنه
الرحيل ،فتقول يف تواضع اخلاش � � � ��عني -وكانت حت ّدث نفسها أن تدفن يف بيتها ( :-إنيّ
أحدثت بعد رس � � � ��ول اهلل -صلّى اللّه عليه وسلّم -حدثاً ،ادفنوين مع أزواجه)((( .وتعين
وتأولهَ ا رضي اهلل عنها لألمر ،كما سريد معنا فيما بعد إن شاء اهلل.
بذلك أمر اجلمل ُّ

ويش � � � ��تد الوجع وترقد رقدة املوت ،فيستأذن عليها ترمجان القرآن ابن عباس رضي
اهلل عنهما ،فيقيدها الورع عن اإلذن بدءا ،وترتدد يف إدخاله ،خشية أن يثين عليها،
وهي اليت ال ترى نفسها -مع جليل قدرها وعظيم مكانتها -شيئاً ،فقالت لذكوان:
(دعين من ابن عبّ ٍ
اس ،ال حاجة يل به ،وال بتزكيته.
فقال عبد اهلل :يا ّأمه! إ ّن ابن عبّ ٍ
يودعك ،ويسلّم عليك.
اس من صاحلي بنيك ّ

قالت :فائذن له إن شئت.
قال :فجاء ابن عبّ ٍ
كل
اسّ ،
فلما قعد ،قال :أبشري ،فواهلل ما بينك وبني أن تفارقي ّ
ٍ
حممداً -صلّى اللّه عليه وسلّم -واألحبّة إالّ أن تفارق روحك جسدك.
نصب وتلقي ّ
قالت :إيهاً يا ابن عبّ ٍ
اس.
أحب نس � � � ��اء رسول اهلل صلّى اللّه عليه وسلّم -يعين :إليه -ومل يكن
قال :كنت ّ

حيب إالّ طيّباً ،س � � � ��قطت قالدتك ليلة األبواء ،وأصبح رس � � � ��ول اهلل -صلّى اللّه عليه
ّ
((( ((سري أعالم النبالء)) (.)193/2
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وسلّم -ليلقطها ،فأصبح النّاس ليس معهم ماء ،فأنزل اهلل ﮋ ﯪ ﯫ ﯬﮊ

الرخصة ،مثّ أنزل
[النساء ،]٤٣ :فكان ذلك من سببك ،وما أنزل اهلل هبذه ّ
األمة من ّ
اهلل -تعاىل -براءتك من فوق سبع مساو ٍ
ات ،فأصبح ليس مسجد من مساجد يذكر

فيها اهلل إالّ براءتك تتلى فيه آناء اللّيل والنّهار.
قالت :دعين عنك يا ابن عبّ ٍ
اس ،فواهلل لوددت أنيّ كنت نسياً منسيّاً)(((.
وه � � � ��ذا البيان املضيء الذي ش � � � ��هد به ابن عباس رض � � � ��ي اهلل عنهما ،وهو من آل
البي � � � ��ت ،ومن أعلم الصحاب � � � ��ة ،كان مبثابة امليثاق اخلامت هل � � � ��ذه احلياة احلافلة ،والذي
نطق به ابن عباس رضي اهلل عنه ،بلس � � � ��ان كل مؤمن يف هذه األمة املباركة ،من لدن
الصحب الكرام ،إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها..
ولذا تفجعت القلوب املؤمنة بارحتال الصديقة ،وتداعت القلوب حتمل أصحاهبا
حلضور جنازهتا ،واألمل يلفها ،باحلزن والدمع األس � � � ��يف على حبيبة رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم وأمهم احلصان الرزان املباركة ،رضي اهلل عنها.
ويف ليلة الس � � � ��ابع عشر من رمضان سنة سبع ومخس � �ي� ��ن حتتشد اجلموع من أهل
املدينة بعد صالة الوتر ،يف ش � � � ��هادة عملية أخرى ،زرافات ووحدانا ،حيملون اجلريد
واخلرق املشتعلة تضيء الطريق كأن الليلة عي ٌد ،ليشهدوا الصالة على أمنا الصديقة،
وليدفنوها يف البقيع ،واألسف الدامع يعصف هبم عصفا ،وإهنا ألمهم ،وصدق عبد
اهلل بن عبيد بن عُ َميرْ ( :أما إنّه ال حيزن عليها إالّ من كانت ّأمه!)(((.
((( ((مسند أمحد)) ( )298 /4بسند صحيح.
((( ((سري أعالم النبالء)) (.)185/2
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الصرخة على عائشة( :واهلل لقد
وهذه أم س � � � ��لمة رضي اهلل عنها تقول ملّا مسعت ّ
أحب النّاس إىل رسول اهلل -صلّى اللّه عليه وسلّم -إال أباها!)(((.
كانت ّ
فارحتلت مصحوبةً بالثن � � � ��اء واحلب والدعوات الدامعة ،والقلوب الضارعة ،رضي
ْ

اهلل عنها وأرضاها.

((( رواه احلاكم وصححه ( ،)6746( )15/4وتعقبه الذهيب قائال :فيه زمعة بن صاحل وما روى له إال
مسلم مقرونا بآخر معه ،وانظر(( :سري أعالم النبالء)) (.)191/2
22
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الفصل الثاني
جراب الكذب
وهذا فصل أخلصته للرد على ما يرتدد من أكاذيب وافرتاءات عن أمنا الصديقة
رض � � � ��ي اهلل عنه � � � ��ا ،من أولئك الذي � � � ��ن آذاهم التعصب ،وأعماه � � � ��م اجلهل الكاذب،
فاستطالوا بألسنة اجلرأة على أمنا الصديقة رضي اهلل عنها ،واستحلوا الكذب ،وبثوه
يف الكت � � � ��ب ،وأثقلوا به الدواوين ،بالدس واخلت � � � ��ل واملكر الكاذب والروايات الباطلة،
والتأويالت السوداء اليت نبعت من قلوب تشبهها سوادا وعتمة وحقدا!
والناظر متأمالً يف جراب الكذب ،لن خيطئه االهتداء إىل أن للقوم أركانا وأسسا

أقاموا عليها باطلهم ،وهي:

•الكذب املصنوع الذي خيتلق اإلفك ويروج له.
•التأويل الفاسد النابع من فسق التصور.
•غلبة اهلوى يف انتزاع النص من سياقه ،وعرضه مشوها مبتورا.
وال بد من صرف األذهان إىل حقيقة الئحة يف عقيدة القوم ،وهي أهنم يصبغون
الضغن املس � � � ��تكن يف أطواء الضمائر على اإلس � �ل� ��ام وأهله -السيما النفر املبارك من
صحب النيب صلى اهلل عليه وسلم -صبغة الدين ،ويغزلون من أجل الفتك هبذا اجليل
يف عقول املسلمني ،ترهات األباطيل ،وينبذون هذه الرتهات واألكاذيب على ألسنة
األئمة من أهل البيت ،لبث الش � � � ��قاق والفرقة يف صفوف املس � � � ��لمني ،وهدم االنتماء
هلذا اجليل الفريد من صحابة النيب صلى اهلل عليه وسلم.
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ِ
ت أمنا رضي اهلل عنها بنصيب وافر من هذا القيظ احلاقد؛ ألن الطعن
وقد حظيَ ْ
فيها ٍ
مفض للطعن يف القرآن ،ويف النيب صلى اهلل عليه وسلم ،تكذيباً لألول ،وتنقصا

من الثاين صلى اهلل عليه وس � � � ��لم؛ ألهنا كانت منه باحملل األعلى واملقام الفريد ،فكان
الطعن فيها طعنا فيه هو.
وهك � � � ��ذا عادة أهل الضغن ،يبتدئ الك � � � ��ذب من صدورهم خافت اخلبث ،حىت
يتمطى من بعد ليصري عقيدة ينشأ عليها القوم ،ويرتضعوهنا يف حسينياهتم ،من أفواه
املعممني ،ومن بطون اجمللدات املكذوبة ،دينا يعتقد ،وعقيدة تعتنق!
وصدق أبو عبد اهلل الش � � � ��افعي رمحه اهلل تعاىل ،إذ قال :مل أر أحداً من أصحاب

األهواء ،أشهد بالزور من الرافضة!((( وقد تتابعت االفرتاءات يف كتب القوم تصدق
هذا القول من أيب عبد اهلل رمحه اهلل ورضي عنه.
وهذا أوان الكش � � � ��ف عن جراب الكذب؛ لقذفه بعي � � � ��دا حيث مكانه الذي منه
أتى ،وإليه يصري!

الص ُّل األول(((  :اتهام الصديقة بقتل النبي صلى اهلل عليه وسلم!
ِّ

ِ
�ك أهل الباطل ،ورم� � � � �وا أم املؤمنني الصديقة رضي اهلل عنها ،مبش � � � ��اركة أمنا
أف � � � � َ

الصوامة القوامة حفصة رضي اهلل عنها ،بقتل النيب صلى اهلل عليه وسلم!

((( ((آداب الشافعي ومناقبه)) البن أيب حامت (ص.)144 :
الص ُّل :ا َ يَّةُ الَّتيِ �ت ْقتُل إِذا �نه ِ
اعتِ َها(( ،لسان العرب)) ( ،)185/11وقد عنونت لكل فرية
ََ ْ
شت م ْن َس َ
((( ِّ لحْ
َ
وطعن هبذا للداللة على أن هذه الطعون ما خرجت إال من حيايا الضالل.
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نقل ذلك من القوم :العياش � � � ��ي يف تفس � �ي� ��ره((( ،والفيض الكاشاين((( ،واجمللسي،
وصحح الرواية ،قائال( :إن العياش � � � ��ي روى بس � � � ��ند معترب عن الصادق((( أن عائشة
وحفصة –و َلع َن ،لعنه اهلل -قتلتا رسول اهلل بالسم دبرتاه)!

(((

وقد اس � � � ��تند املفرتون على احلديث الذي يف الصحيح من حديث أمنا الصديقة
رضي اهلل عنها تقول(( :لَ َد ْدنا((( رس � � � ��ول اهلل  -صلَّى اهلل عليه وس� � � � �لَّم  -يف َمرضه،

أفاق ،قال:
وجع َل يُشري إلينا :ال �تَلُدُّوين ،قالت :فق ْلنا :كراهية املريض بالدواءَّ ،
فلما َ
َ
ألمَْ أ�نَْهكم أن �تَلُدُّوين ،قُلنا :كراهيةً للدواء ،فقال رسول اهلل -صلَّى اهلل عليه وسلَّم:-

ال يَبقى منكم أح ٌد إالَّ لُ َّد وأنا أنظر إالَّ العبَّاس؛ فإنَّه مل يشه ْدكم))(((.
واختلقوا من بعد رو ٍ
ايات أخرى فيما يتعلق بالس � � � ��م ،تأيت معنا يف سياقة دحض
هذه الشبهات املفرتاة.
وصدق اهلل تعاىل ﮋﭟ ﭠ ﮊ [الذاريات ،]١٠ :وإن الفرية إذا جاءت من

ذوي الضغ � � � ��ن كانت عارية من العق � � � ��ل ،فارغة من احلق ،وما هي إال اإلفك املوهوم،
يدل على قلب وعقل صاحبه!
أوالً :حنن مل جند قط قاتال يروي قصة قتله ،ويديل باعرتافه أمام العاملني ،ويتناقله
((( (.)200/1
((( ((تفسري الصايف)) (.)305/1
((( ((اإلمام جعفر الصادق رضي اهلل عنه ورمحه)).
((( ((حبار األنوار)) ( ،)6/8 ،504/6و((األنوار النعمانية)) لنعمة اهلل اجلزائري (.)337-336/4
يض واللُّ ُدود بِالض ِّ ِ
((( اللدود :هو الد ِ
ب فيِ أ ِ ِ
ت
َحد َجان ْبيَ فَ ِم الْ َم ِر ِ َ ُ
َّم الْف ْع ُل َولَ َد َد َ
يض �فََع ْل َ
ت الْ َم ِر َ
َّواءُ الَّذي يُ َ
ص ُّ َ
َُ َ
َذلِك بِه .انظر ((الفتح)) (.)166/10
((( ((البخاري)) (.)4458( )14/6
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العلماء يف دواوين السنة الصحيحة ،جيال من بعد جيل يف سياقة احلديث عن مرض
وطالب علم ،ال جيدون
َ
النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وس � � � ��لم ،ومتر األمة به علماءَ
يف روايته بأسا ،وال يف شرحه حرجا!

وثانياً :ما علمنا عن أحد يفعل جرميته مبحضر من الناس ال يس � � � ��تخفي ،ويسقي

النيب صلى اهلل عليه وسلم السم الذي زعموه أمام أعينهم ،وفيهم عمه العباس رضي
اهلل عنه!!
وثالثاً :قد علمنا أن أمهات املؤمنني ش� � � � �ربن من عني هذا الدواء الذي سقني منه

النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فلم صح أثر السم املزعوم يف جسد النيب صلى اهلل عليه
وسلم وامتنع عن النفاذ يف أجساد من تعاطوا نفس الدواء؟
رابعاً :من ذا الذي أخرب أصحاب ِ
الفَرى مبكونات هذا الدواء ،وأراهم أم املؤمنني

وهي تضع السم فيه؟!

خامساً :من الذي صرف الصديقة رضي اهلل عنها ،عن قتل النيب صلى اهلل عليه

وسلم ،وجعلها تنتظر كل هذه السنني املتطاولة حىت ميرض فتسمه؟!

سادساً :ما الذي أحوج أم املؤمنني إىل هذا القتل العلين -افرتاءً ،-وأجاءها إىل

هذا املضيق العس � � � ��ر ،الذي يسهل كشفه وفضح أمره؟! أمل يكن ممكنا قتله باخلنق،
أو بإلقاء الثقيل من األحجار عليه وهو نائم ال يراها وال يراه أحد؟! وقد كان ممكناً
أن تدعي -وحاشاها -تسلل يهودي لقتله ،وقد كان يكون أليق وأشد دسا وأعمق
مكرا ،السيما ولليهود سوابق وبوائق!
سابعاً :لقد حتدثت ذراع الشاة اليت دست فيها اليهودية السم ،إىل النيب صلى اهلل
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عليه وسلم ،وأخرب قائال :إن الشاة حتدثين أهنا مسمومة ،وتركها منحيا إياها منصرفا
عن الطعام((( ،فكيف يس � � � ��تقيم إثبات الوحي يف حادثة ،ونفيه يف حادثة أخرى مع
التماثل فيما بني احلادثتني؟!
ثامناً :هل كان العباس رضي اهلل عنه عاملاً مبكونات هذا الدواء املس � � � ��موم ،أم مل

يك عاملاً؟! فإن أثبتم له العلم بوضع السم ،فقد جئتم شيئا ّإداً؛ إذ ال يُعقل أن يعلم
فيكتم ،أو جيلس فال يتكلم ،وال يغضب ف�يُْع ِمل سيف القصاص يف رقاب من قاموا
فح َميَّةً البن أخيه عليه صلوات اهلل وسالمه!
باجلرمية املوهومة ،إن مل يكن شرعاً َ
أم أن الرافض � � � ��ة ينزعون عن العباس عربيت � � � ��ه؛ إذ تومهوا نزع دينه ،كما زعم اخلوئي
قائال :وروى الكش � � � ��ي يف ترمجة عبد اهلل بن العباس بإس � � � ��ناده ع � � � ��ن أيب جعفر (عليه
الس � �ل� ��ام) أنه نزل قوله تع � � � ��اىل :ﮋﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﮊ [اإلس� � � � �راء ،]٧٢ :وقوله تعاىل:

ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ [هود (((]٣٤ :يف العباس بن عبد

املطلب!

يوح إىل النيب
وإن قلتم مل يكن يعلم ،ومل خيربه النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم ،ومل َ
ِ
لم
يف هذا الش � � � ��أن شيء ،فقد قلتم ما ال قبل لراشد بقبوله! إذ تزعمون ألنفسكم ع َ
ما خفي على العباس -وقد ش � � � ��هد الواقعة -وما س � � � ��كت عنه الوحي ،وما مل خيرب به
العقل واإلميا َن معاً!
النيب! وهذا هبتا ٌن آمث يهدم َ
((( ((صحيح البخاري)) ((( ،)2617( )163/3صحيح مسلم)) ( ،)2190( )1721/4و((سنن أيب
داود)) (.)4512( )174/4
((( انظر(( :معجم رجال احلديث)) للكشي (( )11الرتمجة  )6954ترمجة عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما.
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وكل ال � � � ��ذي كان من أمنا الصديقة وزوجات نبينا صلى اهلل عليه وس � � � ��لم ،أهنن
تومه � � � ��ن مرضه بذات اجلنب ،فداووه هبذا الدواء ،حرص � � � ��ا عليه وحفظا لصحته عليه
ٍ
معتقدات أن هذا
صلوات اهلل وسالمه ،وملا أشار عليهن باملنع ،أصنب األجر الواحد،
م � � � ��ن رفض املريض التداويَ ،وفق م � � � ��ا اعتاده الناس من كراهة املريض للدواء ،فداوينه
هبذا الدواء ،فأدهبن النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم بأن ألزم كل من ش � � � ��هد ذلك بتناول

هذا الدواء ،وحسب!
ٍ
((أول ما اش � � � ��تكى رس � � � ��ول اهلل صلّى اهلل عليه
عن أمساء بنت
عميس ،قالتّ :

فلما
وسلّم يف بيت ميمونة فاشت ّد مرضه حتىّ أغمي عليه فتشاور نساؤه يف ل ّده فل ّدوه ّ
أفاق قال ما هذا فقلنا هذا فعل ٍ
نساء جئن من هاهنا وأشار إىل أرض احلبشة وكانت
ٍ
فيهن قالوا :كنّا نتّهم فيك ذات اجلنب يا رسول اهلل ،قال(( :إ ّن
أمساء بنت
عميس ّ
يبقني يف هذا البيت أحد إلاّ الت ّد إلاّ
وجل ليقرفين به ال ّ
ذل � � � ��ك لداء ما كان اهلل ع � � � � ّ�ز ّ
عم رس � � � ��ول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم ،يعين العباس ،قال :فلقد الت ّدت ميمونة ٍ
يومئذ
ّ
ّ
وإنهّ ا لصائمة لعزمة رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم))(((.
فماذا يف هذا الذي كان؟ ال ش � � � ��يء! ولكن أي � � � ��ن العقول اليت تعي الكالم قبل
النطق به؟!
ومم � � � ��ا يعجب له املرء أن الرافضة تنأى عن حديث أثر س � � � ��م اليهودية يف خيرب،
((( رواه أمحد يف ((مسنده)) ( )27469( )460/45بسند صححه احلافظ يف ((الفتح)) (،)148/8
وقال الشيخ األلباين هو على شرط الشيخني انظر ((الصحيحة)) ( .)1017/7وذات اجلنب ،مرض
قيل إنه السل ،وقيل قرحة يف البطن..تكلم عنه احلافظ يف ((الفتح)) يف املوضع املشار إليه آنفا ،وفصل
فيه اإلمام ابن قيم اجلوزية يف ((زاد املعاد)) ( ،)74/4وما بعدها.
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وتأمل النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم من آثاره يف مرض موته؛ حيث قال ألمنا الصديقة
رض � � � ��ي اهلل عنها(( :يا عائش � � � ��ة م � � � ��ا أزال أجد أمل الطّعام الّ� � � ��ذي أكلت خبيرب ،فهذا
الس � � � � ّ�م))((( ،مث هم يفرتون تلك الفرى على أم
أوان وجدت انقطاع أهبري من ذلك ّ
املؤمنني ،فجمعوا الشرين ،مبواالة أعداء اهلل وتربئتهم من جرميتهم ،والقدح يف خاصة

أولياء اهلل ،برميهم مبا هم برآء منه!

الص ّل الثاني� :قَْرن الشيطان!
ِّ

ومن ِ
الكذاب الذي أحدثته الش � � � ��يعة ،بتحريف الكل � � � ��م عن مواضعه ،وصرف

النص � � � ��وص عن معانيها ،ما زعموه يف حق أمنا رضي اهلل عنها ،بأهنا املقصودة بقوله
صلى اهلل عليه وس � � � ��لم -وقد أشار حنو املش � � � ��رق(( -أال إن الفتنة هاهنا ،من حيث
يطلع قرن الشيطان ،أو قال :قرن الشمس))(((.
فحرف الشيعة اإلش � � � ��ارة ،وقالوا :كان يشري إىل بيت عائشة ،وبوبوا على ذلك
بقوهلم( :باب يف إخبار النيب أن الفتنة ورأس الكفر من بيت عائشة)(((.
وه � � � ��ذا من الطعن ال ُكبَّار يف أمنا الصديق � � � ��ة رضي اهلل عنها ،بل ويف النيب صلى

اهلل عليه وسلم ،وال يستقيم المرئ دين ،وال يصح له عقل ،إذا ظن أن البيت الذي
آوى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ومات فيه ودفن فيه ،يكون موئال لرأس الفتنة،
وينعت بـ قرن الشيطان!
((( ((البخاري)) ( ،)4428( )9/6واألهبرِ :عر ٌق إِذا ا�ن َقطَع مات ص ِ
احبُه ،انظر(( :لسان العرب)) (.)83/4
ْ ََ َ َ
ْ
((( ((البخاري)) ( ،)3104( )82/4و((مسلم)) (.)2905( )2228/4
((( ((املراجعات)) للموسوي ( ،)268و((الكشكول)) حليدر اآلملي ( ،)178 -177و((الصراط
املستقيم)) للبياضي (.)164 ،142 /3
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وال يقول هبذا قلب فيه توقري هلل ،وتعظيم لرس � � � ��ول اهلل صلى اهلل عليه وس � � � ��لم،
وقد أكل احلقد أكباد القوم حىت اختل يف أيديهم ميزان الكذب ،فأرادوا النيل من
أمنا الصديقة وأبيها رضي اهلل عنهما ،فآل الطعن إىل الطعن يف النيب صلى اهلل عليه
تنزل عليه الوحي من رب العاملني،
وسلم ،فالبيت سكنه ،وفيه سكونه ،وبني جدرانه َّ

ويروح عليه فيه جربيل ويغدو ،وإليه هترول هدايا الصحب الكرام من جنبات املدينة
حبا وتوددا للنيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم ،وبه قيامه وسجوده ،وفيه دفِنِ ،
ث
ومنه �يُ�بَْع ُ
ُ
صلى اهلل عليه وس � � � ��لم ،أيكون هذا البيت الشريف ،واملكان الطاهر مباءة للشيطان
وموئال للفتنة؟!
نع � � � ��وذ باهلل من اإلفك وأهله ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﮊ [احلج.]٤٦ :

وقد أبانت أحاديث النيب صلى اهلل عليه وسلم املقصود بقرن الشيطان ،ووردت
اآلثار املفس � � � ��رة عن الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان ملعىن املشرق ،وكشفوا اللثام
عن ماهية (هنا) يف هذا احلديث الشريف.
فع � � � ��ن اب � � � ��ن عمر رضي اهلل عنهما قال :ذكر النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم فقال:
(اللهم بارك لنا يف شامنا ،اللهم بارك لنا يف ميننا ،قالوا :ويف جندنا ،قال :اللهم بارك
لنا يف شامنا ،اللهم بارك لنا يف ميننا ،قالوا :يا رسول اهلل ويف جندنا فأظنه قال الثالثة:
هناك الزالزل والفنت ،وهبا يطلع قرن الشيطان)(((.
ويف لفظ عند مسلم يف صحيحه عن سامل بن عبد اهلل بن عمر أنه كان يقول :يا
((( ((البخاري)) (.)1037( )33/2
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عبد اهلل بن عمر يقول:
مسعت أيب َ
أهل العراق! ما أسألَكم عن الصغرية وأرَكبَ ُكم للكبرية! ُ

مسعت رس � � � ��ول اهلل صلى اهلل عليه وس � � � ��لم يقول( :إن الفتنة جتيء من هاهنا -وأومأ بيده
(((
قاب ٍ
بعض)..
حنو املشرق -من حيث يطلع قرنا الشيطان ،وأنتم يضرب ُ
بعضكم ر َ

ٍ
يب صلّى اهلل عليه وسلّم ،قال(( :اإلميان ها هنا -وأشار
وعن أيب مسعود ،أ ّن النّ ّ

بيده إىل اليم � � � ��ن -واجلفاء وغلظ القلوب يف الف ّدادين عند أصول أذناب اإلبل ،من
الشيطان ربيعة ،ومضر))(((.
حيث يطلع قرنا ّ

وهذا بيان ال يلتبس ،أن الصديقة املطيبة ليست مقصودةً بشيء من هذا البيان

النبوي قط.

ِ
أهل
يقول َح َذام احملدثني احلافظ ابن حجر رمحه اهلل( :كان أهل املشرق يومئذ َ
ُكف ٍر ،فأخرب صلى اهلل عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية ،فكان كما أخرب.
وأول الفنت كان من قِبَل املش � � � ��رق ،فكان ذلك س � � � ��ببا للفرقة بني املسلمني ،وذلك مما
نشأت من تلك اجلهة.
حيبه الشيطان ويفرح به ،وكذلك البدع
ْ
ومن كان باملدينة كان جنده باديةَ العراق
وقال اخلطايب :نجَْد من جهة املشرقَ ،

ونواحيَها ،وهي مشرق أهل املدينة.

وأص � � � ��ل النجد ما ارتفع من األرض ،وهو خالف الغَ ْور؛ فإنه ما اخنفض منها،
وتهِ َامةُ كلها من الغَ ْوِر ،ومكة من هتامة انتهى)(((.
((( ((مسلم)) (.)2905( )2229 /4
((( ((البخاري)) (.)4387( )173/5
((( ((فتح الباري)) (.)47 /13
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وقال أيضا عند قول النيب صلى اهلل عليه وسلم :رأس الكفر حنو املشرق( :ويف
ذلك إش � � � ��ارة إىل ش ّدة كفر اجملوس أل ّن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت

مزق
من جهة املشرق بالنّسبة إىل املدينة وكانوا يف غاية القسوة والتّكبرّ والتّجبرّ حتىّ ّ
يب صلّى اللّه عليه وسلّم)(((.
ملكهم كتاب النّ ّ
فكل ما كان عن ميني منرب النيب مبا يف ذلك بيت أمنا عائشة ،وبضعته الطاهرة

فاطم � � � ��ة ،كان إىل جهة املش � � � ��رق؛ ألنه كان يف جهة الغرب م � � � ��ن تلك البيوت ،فهل
يعتق � � � ��د أصحاب الفرية دخول بيت فاطمة رضي اهلل عنها يف احلديث؛ لوقوعه غرب
منرب النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم؟ فإن أبوا هذا حب � � � ��ق ،فليُخرجوا بيت أمنا الصديقة

اليت افرتوا عليها بالباطل من هذا ،هكذا يقضي اإلنصاف العليم ،قبل أن يقضي به
اإلميان القومي.

الص ُّل الثالث :منع الصديقة َدفْ َن الحس ِن في بيتها:
ِّ

وهذا من املطاعن الدالة على تناقض املفرتين ،وأنه ما من فرية إال وحتمل بطالهنا
يف أطوائها ،سنةً ال تتخلف يف كل مف ٍرت ،وما احتج ُمْب ِط ٌل بدليل إال وكان دليالً عليه.
فالرواف � � � ��ض ال يفتئون يف رمي أم املؤمنني بكل هبت مبني ،فقد كانت رضي اهلل
عنها حمبة آلل البيت مقدرة هلم ،تعظيما لقدر النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم ،وحفظا
لوصاته يف آل بيته -كما مر معنا -وما كانت لتأىب-حاش � � � ��اها -أن يدفن الس � � � ��يد
الكبري ،ورحيانة البش � �ي� ��ر النذير؛ احلسن بن علي رضي اهلل عنهما ،مع جده صلى اهلل
عليه وسلم..
((( ((فتح الباري)) (.)352/6
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وقد كانت تتلمس كل ما يرضي النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ لتأيت به ،مستقيمة
على ما حيب ،مطيعة ملا أمر ،ولو بنظرة العني اجملردة(((!
أفتك � � � ��ون احلبيبة املباركة اليت كانت تطالع وجه النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم قبل
اإلقدام على األمر ،فإذا آنس � � � ��ت منه الرض � � � ��ا أقدمت ،وإال كفت وامتنعت -أفتكون
تلك املباركة عاصية لوصاة النيب يف آل بيته ،مانعة س � � � ��بطه احلسن من جماورة جده؟!
ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ [النور.]١٦ :
ب � � � ��ل الثابت الالئ � � � ��ق بقدرها اجلليل أهنا أذنت ،ورحب � � � ��ت بذلك رضي اهلل عنها
وقالت أليب عبد اهلل احلس � �ي� ��ن رضي اهلل عنه ،ملا اس � � � ��تأذهنا يف دفنه يف احلجرة :نعم،
ابن عبدالرب من طُ� � � ��رق ُمتعددة)؛((( وإمنا منعه مروان بن
وكرام � � � ��ة عني! (روى ذل � � � ��ك ُ

احلك � � � ��م ،عندما َّأزتْه عصبيت � � � ��ه الغاضبة أليب عبد اهلل عثمان بن عفان رضي اهلل عنه،
فمنع الناس من دفن احلس � � � ��ن رضي اهلل عنه ،معلال هذه الفعلة اآلمثة قائال ملن أبلغه:

فبل � � � ��غ ذلك مروان ،فقال :كذب وكذبت ،واهلل ال يدفن هناك أبداً؛ منعوا عثمان من
دفنه يف املقربة ،ويريدون دفن حس ٍن يف بيت عائشة((()!.
وقد فات الرافضة أهنم هبذه الفرية يثبتون الفضيلة لبيت أمنا الصديقة رضي اهلل
عنها ،لعدهم ذلك املنع املوهومَ ،م�ثْلَبَةً يف حق أمنا عائش � � � ��ة؛ فلو مل يكن للدفن يف
ذلك املكان فضيلة ،ملا كان لالعرتاض حمل هنا!

((( انظر(( :سنن النسائي)) فيما كان بينها وبني أمنا زينب رضي اهلل عنهما ،وفيه تقول أمنا الصديقة رضي اهلل
عنها( :وأنا أرقب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وأرقب طرفه ،هل أذن يل فيها) (( )64/7ح .)3944
((( انظر(( :االستيعاب))(( ،)378- 376 /1( ،سري أعالم النبالء)) للذهيب (.)279 – 275 /3
((( انظر(( :االستيعاب)) (.)392 /1
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وإذا اس � � � ��تقام هذا يف الذهن الس � � � ��وي -وهو كذلك -فكيف جتمعون بني هذا
الكذب ،وبني الزعم بأن بيت عائشة املقصود بقرن الشيطان؟! أال ساء ما يزعمون!

الص ُّل الرابع :خروجها يوم الجمل وقتال علي:
ِّ

وه � � � ��ذه الفرية اليت زعم الرافضة ومن تبعهم باإلس � � � ��اءة ،أن أمنا الصديقة رضي

اهلل عنها خرج � � � ��ت متهيأة لقتال أيب تراب علي رضي اهلل عنه ،وأعدت لذلك العدة
مع الزبري بن العوام ،وطلحة بن عبيد اهلل ،رضي اهلل عنهما ،فخرجت حتشد الناس،
وتؤلبهم ،وتس � � � ��عى بني الن � � � ��اس بالفتنة ،إلثارة القوم ضد عل � � � ��ي رضي اهلل عنه؛ ألهنا
تبغضه ،وتضمر له العداوة والبغضاء ،كما يقول شيخ الشيعة املفيد(((.
ومحلوا قوله تبارك وتعاىل :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﮊ [األح� � � � �زاب ]٣٠ :أن املقص � � � ��ود

بالفاحشة هنا قتال علي!(((.

وزادوا يف طغياهنم ،وقالوا إهنا خالفت أمر اهلل تعاىل بالقرار يف البيت ،فتربجت
تربج اجلاهلية األوىل بني املأل والعساكر يف احلروب(((.
وافرتوا يف هذا الش � � � ��أن كذبا كثريا ،وصورة س � � � ��وداء المرأة ال ترى إال الغدر ،وال
تكف عن التحريض ،وتس � � � ��تبيح القتل ،وهتيج الناس ،وتعصي اهلل ورسوله صلى اهلل
عليه وسلم ،وحتشد القلوب بالضغينة واحلقد والكراهية لعلي رضي اهلل عنه ،وتشتفي
((( انظر(( :كتاب اجلمل)) للمفيد (ص.)299 :
((( ((تفسري القمي)) ( ،)193/2و((الصراط املستقيم)) للبياضي ( ،)166-165 /3و((تفسري
الصايف)) للكاشاين (.)351-350/2
((( ((اجلمل)) للمفيد (.)81-79
35

ُّ
الد َر ُر َّ
الس ِن َّية

www.dorar.net

بالدم وتبتهج بتساقط الرءوس بني يديها من املسلمني ،متوسلةً يف سبيل ذلك بكل

ما تطيق ولو كان ما كان شناعةً وغدرا!

وال ب � � � ��أس بعد ذلك بأهل اإلف � � � ��ك أن يصوروا عليا رضي اهلل عنه أيضا رجال ذا
بأس وغلظة ،ال يتورع عن س � � � ��فك دم من خيالف � � � ��ه ،وال يبايل مبكانة أم املؤمنني ،وال
فضل أصحاب النيب األمني صلى اهلل عليه وس � � � ��لم ،بل يصول فيهم صولة املس � � � ��تبد
املرتبص ،الذي ال يكون ش � � � ��يء أقرب إليه من س � � � ��يفه ،وتسفيه غريه ،ورميه بالضالل
واملروق من الدين!
صورة س � � � ��وداء حالكة لصحابة رس � � � ��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم -تتقاذف فيها
التهم بني الصحابة ،وتتصارع األحقاد يف الصدور ،ويقطر منها الدم بال رمحة ،ويغيب
عنها شرف العريب ،فضالً عن نبل املسلم ودينه الذي حيجزه عن اقرتاف املوبقات!
بل وال أكون مبالغاً إذا قلت :إن إفك الرافضة مل يس � � � ��كت عن الطعن يف النيب

صلى اهلل عليه وسلم؛ إذ جعلوا منه – وحاشاه صلى اهلل عليه وسلم ولعنة اهلل على
الكذابني -تابعاً لعلي مس � � � ��لما له زمام زوجاته من بعد وفاته ،فمن أطاعته وأسلمت
له القياد فهي املرضي عنها ،الباقية يف ذمة النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم ،ومن عصته

فله احلق يف س � � � ��لبها نعت الزوجة وإيقاع الطالق عليها كما سنرى يف سياقة العرض
ُم َوثَّقاً من كتب القوم!
فه � � � ��ا ه � � � ��ي الروايات متد بأصول الكذب إىل حياة النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم،
فتزعم أنه عليه الصالة والس � �ل� ��ام تَوعد عائش � � � ��ة داعيا عليها ،وأخربها أهنا ستخالف
أمره ،وتعصيه خبروجها على علي رضي اهلل عنه ،يف كالم يقطع كل من ش � � � ��م رائحة
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السنة أنه ليس من ِسْن ِخ((( كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وال من بيانه املنري.
فقد ذكر الكاش � � � ��اين((( ،والش � �ي � �رازي((( أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مجع نساءه
وهناهن عن عصيان علي رضي اهلل عنه ،فلم تتكلم -يف رواية الكذب -سوى عائشة،
وقالت :يا رس � � � ��ول اهلل ما كنا لتأمرنا بالش � � � ��يء فنخالفه إىل ما س� � � � �واه .فقال هلا :بلى يا
ِ
خالفت أمري أش � � � ��د اخلالف ،وأمي اهلل لتخالف � �ي� ��ن قويل هذا ،ولتعصينه من
محرياء ،قد
بعدي ،ولتخرجني من البيت الذي أخلفك فيه متربجةً ،قد حف بك فئام من الناس،
فتخالفينه ظاملة عاصية لربك ،ولينبحنك يف طريقك كالب احلوأب ،أال إن ذلك كائن!

وهي ألفاظ -فضال عن ظلمة اإلس � � � ��ناد إليها -تش � � � ��هد شهادة العدول على أهنا
أجنبية عن بيان النيب صلى اهلل عليه وسلم ،بريئة منه ،بريء منها ،عربية وبيانا وأسلوبا!
ويف بيان أش � � � ��د عجمةً ،يفرتي الكذبة قوال ركيكاً منس � � � ��وبا إىل أفصح ولد آدم

صلى اهلل عليه وس � � � ��لم ألمنا عائش � � � ��ة رضي اهلل عنها( :أما تس � � � ��تحني أن حتاربني(!)
ملن(!) رضي اهلل عنه؟! إنه عهد إيل أنه من خرج على علي فهو يف النار)!(((.
ويكذب الصدوق على رس � � � ��ول اهلل صلى اهلل عليه وس � � � ��لم ،فيسند إىل احلسن
العس � � � ��كري رواية مظلمة متهافتة الس � � � ��ند والبيان ،تقول إن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وس � � � ��لم -وحاشاه -جعل طالق زوجاته أمهات املؤمنني ،ووقف شرف هذا اللقب،
وجع � � � ��ل هذا النع � � � ��ت ،كل ذلك إىل علي رضي اهلل عنه ،حيك � � � ��م فيهن ،ويقضي ملن
((( ِسنخ الشيء :أصله .انظر(( :النهاية يف غريب احلديث)) البن األثري (.)408/2
((( ((علم اليقني)) (.)660-659/2
((( ((الدرجات الرفيعة)) (.)304-303
((( ((الصراط املستقيم)) للبياضي (.)162/3
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أطاع � � � ��ت فخضعت بثبات زواجها وثبوت نعتها ،وعلى من أبت وعصت بالتطليق،
وسقوط شرف أهنا أم املؤمنني!
الشرف ٍ
باق هلن ما دمن هلل على الطاعة،
وتقول الرواية( :يا أبا احلسن! إن هذا
َ

فأيتهن عصت اهلل بعدي باخلروج عليك فطلقها يف األزواج(!) وأسقطها من تشرف
األمهات ،ومن شرف أمومة املؤمنني)!(((.
وهذه الرواية ،فضال عن كذب إس � � � ��نادها املفرتى ،تطعن يف شخص رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم أصالةً؛ حيث جعلت منه تابعا حلكم علي ،يف أخص ما خيص
الرج � � � ��ل ،وهم أهل بيته من نس � � � ��ائه ،ويف أخص أمور البي � � � ��ت ،وهو واليته على أهله

وقوامته عليهن!
فالوالي � � � ��ة منه لعلي ،والقوامة مصروفة عن � � � ��ه لعلي ،واحلكم القرآين بأهنن أمهات
املؤمنني ُم َعلَّ ٌق حبكم علي ومش � � � ��يئته ،فلم يرضوا بالطعن يف شخص رسول اهلل صلى
اهلل عليه وس � � � ��لم ،وإعالء مكانة علي وجعل الس � � � ��لطان له عليه يف أخص ما يكون

م � � � ��ن أمر الرجل مع أهله ،حىت جعل� � � � �وا عليا رضي اهلل عنه ندا هلل رب العاملني ،يعلق
م � � � ��ا قضاه ،وينقض ما صرح به يف كتابه اجمليد بأن أزواج نبينا صلى اهلل عليه وس � � � ��لم
أمه � � � ��ات للمؤمن � �ي� ��ن ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ

ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﮊ [األحزاب ]٦ :نعوذ باهلل

من الضالل املبني!

((( ((إكمال الدين)) للصدوق (.)430-429
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وإن يف بيان الرواية من بعد لشاهداً بالبطالن من حيث العربية ،وما يعي عاقل

م � � � ��ن قول ذلك األعجمي الوضاع :فطلقها يف األزواج؟! مث يقول يف عجمة حمكمة:
وأسقطها من تشرف األمهات!
مث إن الكاذب مل يعلم أنه ليس معهودا من خطاب النيب صلى اهلل عليه وسلم
حديث حكم عليه أهل
لعلي رضي اهلل عنه تكنيته بأيب احلسن ،ومل يرد يف ذلك إال
ٌ

العلم بالوضع يف سنن الرتمذي ،وهو حديث الدعاء باحلفظ..

وإمنا داعبه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوما قائال(( :قم أبا تراب)) ،وكانت
أحب ال ُكىن إىل علي رضي اهلل عنه(((.
َّ
وهل � � � ��م يف ذلك إفك عريض ،يف روايات متع � � � ��ددة مبثوثة يف كتبهم ،وجماميعهم
املعتمدة ،ومن ذلك الرواية املفرتاة عليه رضي اهلل عنه ،أنه قال هلا( :إنك قد أرهجت
على اإلسالم وأهله بفتنتك ،وأوردت بنيك حياض اهلالك جبهلك ،وإن ِ
كففت عين
عززتك وإال طلقتك)!

(((

ِ
ِ
اإلسنادِ ،
ص َّحةُ االعتقاد.
بفساد
وهي روايات ُيردُّها قبل الحكم
ولكن القوم زاغت قلوهبم ،فافرتوا أن أمنا أس � � � ��اءت القول والعمل ،وس � � � ��اقت
الن � � � ��اس بني يديه � � � ��ا تقودهم إىل حرب علي رضي اهلل عنه ،م � � � ��ذ مسعت بتوليته إمارة
بري على خلع يد الطاعة،
املؤمنني ،وحشدت األجناد ممهد ًة حلرب اجلملً ،
حمرضة الز َ
كت يف دم عثمان -وهذا من اإلفك
ونقض البيعة لعلي رضي اهلل عنه قائلة له( :اشرت َ

((( ((البخاري)) ((( ،)441( )69/1مسلم)) (.)2409( )1874/4
((( ((إكمال الدين)) للصدوق (.)430-429
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لعلي
بايعت ٍّ
اخلالص ،فلم يشارك الزبري قط يف قتل ذي النورين رضي اهلل عنهما -مث َ
وأنت واهلل أحق باألمر منه)(((.
وهك � � � ��ذا يصور الش � � � ��يعة أم املؤمنني ،حمرضة على القت � � � ��ل ،مبغضة لعلي ،كارهة
لبيعته ،مستحلة دماء املسلمني ،تسوق عقوهلم وأجسادهم إىل القتل واحلرب ،خمتالةً
تياهةً ،ظامئةً للفتك بعلي وتدمري جيشه!
ويأىب اهلل إال أن يهتك سرت املفرتين على الصديقة رضي اهلل عنها ،من كالمهم،
وكتبه � � � ��م ،فقد روى الصدوق يف (من ال حيضره الفقيه) بإس � � � ��ناده أن جيش عائش � � � ��ة
مروا مباء يقال له ماء احلوأب ،فنبحتهم كالبه ،فقالت عائش � � � ��ة :ما هذا املاء؟ فقال
بعضهم :ماء احلوأب .فقالت عائش � � � ��ة :إنا هلل وإنا إليه راجعون ..ردوين رودين! هذا
املاء الذي قال يل رس � � � ��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(( :ال تكوين اليت تنبحك كالب
احلوأب)) .فأتاها القوم مبن شهد وأقسم أن هذا املاء ليس مباء احلوأب(((.
ويف هذه الرواية يف كتاب إمامهم األكرب املفيد ،تربئة أم املؤمنني من هذا الضغن
الذي نس � � � ��بوه إليها ،فهل من تتجرأ على حرمات اهلل ،وتكسر وصاة النيب صلى اهلل
عليه وس � � � ��لم ،وخترج متربجةً بني الرجال ،عازمة عزماً مؤكدا ال تردد فيه على الفتك
بعلي ،وشفاء صدرها املثقل بالعداوة بقتله وتأليب الناس عليه ..أفتكون تلك الصورة
اليت رمسوها ألمنا رضي اهلل عنهاُ ،متَ َسا ِوقَةً مع هذه الرواية اليت تدل على خوفها من
رب العاملني ،وندمها على اخلروج ،واس � �ت� ��رجاعها بالتأسف عند علمها باسم املكان

وأنه ماء احلوأب؟!
((( ((اجلمل)) للمفيد (ص.)123 :
((( ((من ال حيضره الفقيه)) (.)44/3
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أتكون العاصية هلل – وحاشاها ،-ولرسوله -وحاشاها -املصممة على القتال،
الضاربة بعرض احلائط بوصاة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،اجملرتئة على احلدود -كما
افرتى الشيعة وتكذبوا -مظهرة لألس � � � ��ف ،نادمةً ،مسرتجعةً ،رقيقة القلب ،خاشعة

منيبة ،حيتاج القوم –حس � � � ��ب الرواي � � � ��ة املكذوبة -للكذب عليها باألميان املغلظة ،أن
هذا ليس ماء احلوأب؛ لكي تسري معهم ،خشية رجوعها عنهم وتركها لألمر كله؟!
فأين قيادهتا للناس إذن؟ وأين حشدها هلم إذن؟! وأين بغضها لعلي إذن؟! وأين
خروجها عن طاعة اهلل وطاعة رس � � � ��ول اهلل صلى اهلل عليه وس � � � ��لم إذن؟! وأين عزمها
املتوقد لسفك دم علي وخلع واليته؟!
بل وذكر املفيد يف الكتاب نفس � � � ��ه -كتاب اجلمل -أن األحنف بن قيس قدم
على عائشة رضي اهلل عنها وهي مبكة ،وعثمان حماصر باملدينة ،وقد سأهلا من يبايع
إن قتل عثمان؟ فقالت له :بايع عليا(((.
وهذا ش � � � ��أن الكذب ،ال يستقيم لصاحبه قط ،والبد وأن يظهر عواره ،وتناقض
أمره ،ويلوح بال خفاء ضرب الكالم بعضه بعضاً ،وهذا أوان كش � � � ��ف احلق الذي ال
مرية فيه ،فنقول:

ت من ذي احلجة،
قتل عثمان -رضي اهلل عنه -يوم اجلمعة لثمان عش � � � ��رة َخلَ ْ
ُ

س � � � ��نة مخس � � � ��ة وثالثني على املش � � � ��هور ،وعلم الناس ومنهم أمنا رضي اهلل عنها مبقتل
فبايعت رضي اهلل
عثمان رض � � � ��ي اهلل عنه ،واجتماع الناس لبيعة علي رضي اهلل عنه،
ْ

عنها ،وأوصت اآلخري � � � ��ن بالبيعة لعلي رضي اهلل عنه ،ولكن القلوب كانت متفجعةً

((( ((اجلمل)) للمفيد (ص.)73:
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مبقت � � � ��ل النقي التقي أيب عب � � � ��د اهلل ذي النورين رضي اهلل عنه ،على يد الفئة اآلمثة اليت
روعت الناس ،وقتلت أمري املؤمنني.
فنهض طائفة من الصحب الكرام إىل بيعة علي رضي اهلل عنهم أمجعني ،وسألوه
القصاص من قتلة عثمان رضي اهلل عنه ،فاستأناهم ،وسأهلم الصرب؛ ألن للقوم منعة
وق � � � ��د اختلطوا بالناس ،ومن ورائهم قبائلهم متنعهم ،وحتوطهم ،وحتول دون القصاص
منه � � � ��م ،فالبد من تثبيت األمر ودعم أركان اخلالف � � � ��ة ،حىت يتم القصاص ،وال هتيج
الفنت من جديد .حىت إن ابن عباس رضي اهلل عنهما كان خيشى على علي أن يصيبه
أولئك القوم بس � � � ��وء ،فنصحه أال يقوم يف املسجد ليبايعه الناس ،وليخرت مكانا آخر،
فأىب علي رضي اهلل عنه إال املسجد(((.
ومضت األيام ،حىت فنيت شهور أربعة على مقتل عثمان ،ومل يقتص من قتلته،
واختل � � � ��ف الصحابة يف اجتهادهم ،وكان عل � � � ��ي رضي اهلل عنه أوىل الطائفتني باحلق،
ولكن قضى اهلل أن ينشب اخلالف ،وتتعارض األمور ،وينفث السبئية((( وأهل احلقد
نفثهم يف القوم؛ ليفسدوا بني الفريقني؛ فإن يف احتاد األمة فناءهم هم ،فأثاروا الناس،
وألبوا القوم ،وكان ما كان.
وتداعت اجلموع مطالبة بدم عثمان رضي اهلل عنه ،واجتهدت أم املؤمنني رضي
اهلل عنه � � � ��ا يف اخلروج ،متأولةً قوله تعاىل :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ [النساء ]١١٤ :ورأت ملا هلا من مكانة وفضل يف قلوب املؤمنني
((( ((الطربي)) ( )427/4بسند حسن.
((( أتباع عبد اهلل بن سبأ ،املعروف بابن السوداء ،رأس اإلجرام الباطين.
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أن تنهض هلذا األمر ،السيما وأن األمر بالقرار يف البيت ،ال ينايف السعي ملصلحة،
للصلح بني
وقضاء حائجة ،وما أعظمها من غاية أن تس � � � ��عى أمن � � � ��ا رضي اهلل عنها ُّ
الطائفتنيُ ،م َسلِّ َمةً خلالفة علي رضي اهلل عنه ،ال خارجة عليه ،وال ناكثة لبيعته.
يق � � � ��ول اإلمام ابن بطال رمحه اهلل تعاىل تعليق� � � � �اً على موقف أيب بكرة رضي اهلل
عنه يف حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة( :وأما حديث أىب بكرة فإن يف ظاهره

توهيةً لرأي عائشة يف اخلروج .قال املهلب :وليس كذلك؛ ألن املعروف من مذهب
أىب بكرة أنه كان على رأي عائش � � � ��ة وعلى اخلروج معها ،ومل يكن خروجها على نيّة
فإنك أمهم ،ومل �يع ُّق ِ
القت � � � ��ال ،وإمنا قيل هلا :اخرجي لتصلحي بني الناس؛ ِ
وك بقتال.
َُ
فخرج � � � ��ت لذلك ،وكان نية بعض أصحاهبا إن ثبت هلم البغي أن يقاتلوا اليت تبغي،

وكان منهم أبو بكرة ،ومل يرجع عن هذا الرأي أصالً).
مث قال رمحه اهلل( :وليس يف اإلس � �ل� ��ام أحد يقول :إن عائش� � � � �ةَ دعت إىل أمري
لأِ
َخ ِذ اإلمارة ،وإمنا أنكرت عليه َم�نَْعه
معها ،وال عارضت علياً يف اخلالفة ،وال نازعته ْ
يقتص لعثمان
من قتل � � � ��ة عثمان ،وتركهم دون أن يأخذ منهم ح � � � ��دود اهلل ودون أن ّ
منهم ،ال غري ذلك) ..إخل كالمه رمحه اهلل(((.

ومع هذا العزم الش� � � � �ريف ،وه � � � ��ذه النية املباركة ،مل تف � � � ��ارق أمنا رضي اهلل عنها
مستها اخلاشع األواب ،عندما بلغت ماء احلوأب ،فاسرتجعت وأرادت الرجوع ،أخذاً
بالسالمة ،ونأيا عن األمر كله ،خشية أن يكون فيه شيء.

((( ((شرح صحيح البخاري)) البن بطال (.)51/10
43

ُّ
الد َر ُر َّ
الس ِن َّية

www.dorar.net

فقد أخر َج أمحد يف (املسند)((( ،واحلاكم يف (املستدرك)(((َّ :
((أن عائشة -رضي
ِ
أي ماء هذا؟ قالوا:
قالتُّ :
ت مياه بَين عامر ليالً ،نبحت الكالبْ ،
اهلل عنها -ملا بلغَ ْ
قالت :ما أظنُّين إال راجعة؛ َّ
إن رس � � � ��ول اهلل  -صلَّى اهلل عليه وس� � � � �لَّم -
ماء احلَ ْوأَبْ ،

ترجعني! عسى
كالب احلَ ْوأَب؛ فقال هلا الزبري:
َ
تنبح عليها ُ
قال لنا :كيف بإحدا ُك َّن ُ
وجل  -أن يصلح ِ
بك بني الناس))(((.
اهلل َّ
عز َُّ َ
ويق � � � ��ول اإلمام ابن كثري رمحه اهلل تعاىل ،مبينا أص � � � ��ل األمر وجمليا لنا حقيقة ما
ِ
ِ
لت
القوم على ُّ
كان( :وأش � � � � َ
الص ْلح؛ َك ِره ذلك َمن َك ِرههَ ،ورضيه َمن َرضيه ،وأ َْر َس ْ
�رف ُ
ِ
وقام َعلِي يف
عائش � � � ��ة إىل علي �تُْعلمه أنهَّ ا إنمَّ ا ج � � � � ْ
ِح هؤالء وهؤالءَ ،
�اءت للصلح ،ففر َ
الناس خطيباً ،فذ َكَر اجلاهليَّة وشقاءَها وأعمالهَ ا ،وذَ َكر اإلسالم وسعادة ْأهله باألُلفة
واجلماعة ،و َّ
مجعهم بعد نبيِّه  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم  -على اخلليفة أيب بكر
أن اهلل َ
احلدث
ث هذا َ
الصدي � � � ��ق ،مث بعده على عمر بن اخلطاب ،مث عل � � � ��ى عثمان ،مث َ
حد َ
جره على األ َُّمة أقو ٌام طلبوا الدنيا ،وحس � � � ��دوا َمن أنع � � � � َ�م اهلل عليه هبا ،وعلى
ال � � � ��ذي َّ
بالغ أم ِره ،مث
الفضيلة اليت َم َّن اهلل هبا ،وأرادوا َّ
رد اإلسالم واألشياء على ْأدبارها ،واهلل ُ
قال :أال إنيِّ مرحتل غداً فارحتلوا ،وال يرحتل معي أح ٌد أعا َن على قت ِل عثمان بش � � � � ٍ
�يء
ْ
ُ ٌ
ُ
من أمور الناس.
وشريح بن ْأوىف،
َّ
اجتم َع ِمن رؤوسهم مجاعة كاألشرت النخعيُ ،
فلما قال هذاَ ،
وعبداهلل بن س � � � ��بأ املعروف بابن الس � � � ��وداء ،وغريهم يف ألفني ومخسمائة ،وليس فيهم
((( ((مسند أمحد)) (( )197/41ح .)24654
((( ((املستدرك)) (( )129/3ح .)4613
صححه مخسة من كبار أئمة احلديث هم :ابن ِحبَّان ،واحلاكم،
إسناده صحيح ج ّداًَّ ،
((( قال األلباينُ :
والذهيب ،وابن َكثري ،وابن َحجر؛ ((سلسلة األحاديث الصحيحة)) (رقم .)474
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أعلم بكتاب اهلل ممِ َّن
صح � � � ��ايب وهلل احلمد ،فقالوا :ما هذا الرأْي؟ وعل � � � ��ي  -واهلل ُ -
أقرب إىل العمل بذلك ،وقد قال ما مسعتُم ،غداً يجَ مع عليكم
يَطْلب �قَتَلة عثمان ،و ُ
يد ُ ُّ
قليل يف كثرهتم.
الناس ،وإنمَّ ا ير ُ
القوم كلهم أنتم ،فكيف بكم وعد ُدكم ٌ
فق � � � ��ال األش � �ت� ��ر :قد عرفنا رأي طلح � � � ��ة والزبري فينا ،و ّأم � � � ��ا رأي علي ،فلم نعرفه

إالّ الي � � � ��وم ،ف � � � ��إن كان قد اصطلح معهم ،فإنمّ ا اصطلح عل � � � ��ى دمائنا ،فإن كان األمر
السوداء :بئس ما
هكذا أحلقنا عليّاً بعثمان ،فرضي القوم منّا بالس � � � ��كوت .فقال ابن ّ
ٍ
الزبري
رأيت ،لو قتلناه قتلنا ،فإنّا يا معش � � � ��ر قتلة عثمان يف ألفني ومخسمائة ،وطلحة و ّ
وأصحاهبما يف مخسة ٍ
آالف ،وال طاقة لكم هبم ،وهم إنمّ ا يريدونكم .فقال علباء بن

الس � � � ��وداء:
اهليثم :دعوهم وارجعوا بنا حتىّ نتعلّق ببعض البالد فنمتنع هبا .فقال ابن ّ
الس � � � ��وداء ،قبّحه اللّه :يا
بئس ما قلت ،إذاً واللّه كان يتخطّفكم النّاس .مثّ قال ابن ّ
تفرغوهم للنّظر،
قوم إ ّن عّزكم يف خلطة النّاس ،فإذا التقى النّاس فأنشبوا القتال ،وال ّ
عما
فمن أنتم معه ال جيد ب ّداً من أن ميتنع ،ويش � � � ��غل اللّه طلحة و ّ
الزبري ومن معهما ّ
وتفرقوا عليه)؛ انتهى كالم ابن كثري(((.
الرأي ّ
تكرهون .فأبصروا ّ

مث يق � � � ��ول رمحه اهلل يف موضع آخر( :وب � � � ��ات النّاس خبري ٍ
ليلة ،وبات قتلة عثمان
بشر ٍ
ليلة ،وباتوا يتشاورون وأمجعوا على أن يثريوا احلرب من الغلس ،فنهضوا من قبل
ّ
طل � � � ��وع الفجر ،وهم قريب من ألفي ٍ
كل فر ٍيق إىل قراباهتم ،فهجموا
رجل فانص � � � ��رف ّ
عليهم بالس � � � ��يوف ،فثار كل ٍ
طائفة إىل قومهم ليمنعوهم ،وقام النّاس من منامهم إىل
ّ
ّ
السالح ،فقالوا :ما هذا؟ قالوا :طرقنا أهل الكوفة ليالً ،وبيّتونا وغدروا بنا.
ّ
((( ((البداية والنهاية)) ط هجر (.)450/10
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وظنّ� � � � �وا أ ّن هذا عن ٍ
مأل من أصحاب عل � � � � ٍّ�ي ،فبلغ األمر عليّاً فقال :ما للنّاس؟
كل فر ٍيق إىل س � �ل� ��احهم ،ولبسوا اللأّ مة ،وركبوا اخليول،
فقالوا بيّتنا أهل البصرة .فثار ّ

وال يش � � � ��عر أحد منهم مبا وقع األمر عليه يف نفس األمر .وكان أمر اللّه قدراً مقدوراً.
التف على
علي عش � � � ��رون ألفاً ،و ّ
فنش � � � ��بت احلرب وتواقف الفريقان ،وقد اجتمع مع ٍّ
عائش � � � ��ة ومن معها حنو من ثالثني ألفاً ،وقامت احلرب على ٍ
ساق ،وتبارز الفرسان،
الشجعان ،فإنّا للّه وإنّا إليه راجعون.
وجالت ّ

علي
السوداء ،قبّحه اللّه ال يفرتون عن القتل ،ومنادي ٍّ
الس � � � ��بئيّة أصحاب ابن ّ
و ّ
ينادي :أال ك ّفوا! أال ك ّفوا! فال يس � � � ��مع أحد ،وجاء كعب بن س � � � ��وٍر قاضي البصرة،
لعل اللّه أن يصلح بك بني النّاس .فجلس � � � ��ت يف
فقال :يا ّأم املؤمنني أدركي النّاسّ ،
هودجها فوق بعريها ،وسرتوا اهلودج بال ّدروع ،وجاءت فوقفت حبيث تنظر إىل النّاس
يف معركتهم)(((.
فهؤالء هم مجاعة التأليب ،وأصل التخريب الذين أفسدوا ما بني الفريقني من
املؤمن � �ي� ��ن ،وأثاروا الناس ودفعوهم إىل القت � � � ��ال ،يف معركة اضطُُّروا إليها ،ومل خيتاروها،

وإمنا هو اختالف االجتهاد فيما بينهم ،والكل على خري ،وما منهم من أحد يرضى
ألخيه مس األذى ،وأوهلم أمنا عائشة رضي اهلل عنها ،وعلي رضي اهلل عنه.
يق � � � ��ول أبو الفداء ابن كثري رمحه اهلل تعاىل( :وقد قتل مع هذا بش � � � ��ر كثري ج ّداً،
بين ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعش� � � � �رين
علي يقول البنه احلس � � � ��ن :يا ّ
حتىّ جعل ّ
سنةً .فقال له :يا أبه قد كنت أهناك عن هذا.
((( ((البداية والنهاية)) ط هجر (.)455/10
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قال س � � � ��عيد بن أيب عروبة ،عن قتادة ،عن احلسن ،عن قيس بن ٍ
عباد قال :قال
علي يوم اجلمل :يا حسن ،يا حسن ،ليت أباك مات منذ عشرين سنةً .فقال له :يا
ّ

بين إنيّ مل أر أ ّن األمر يبلغ هذا .وقال مبارك
أب � � � ��ه ق � � � ��د كنت أهناك عن هذا .قال :يا ّ
الرءوس
علي ّ
بن فضالة ،عن احلسن ،عن أيب بكرة :ملّا اشت ّد القتال يوم اجلمل ،ورأى ّ
أي خ ٍري
علي ابنه احلس � � � ��نّ ،
فضمه إىل صدره ،مثّ قال :إنّا للّه يا حسن! ّ
تندر ،أخذ ّ
يرجى بعد هذا)(((.
وهذه أمنا الصديقة تس � � � ��أل عمن قتل معها من املس � � � ��لمني ومن قتل من عسكر
علي ،فجعلت كلّما ذكر هلا واحد ترحمّ ت عليه ودعت له(((.
ٍّ
وندمت أمنا على خروجها ندما أس � � � ��يفا ،ورأت أن األوىل هبا كان عدم اخلروج،
يقول ش � � � ��يخ اإلس � �ل� ��ام ابن تيمية رمحه اهلل ورضي عنه( :وكذلك عائشة  -رضي اللّه
تبل مخارها)(((.
عنها  -ندمت على مسريها إىل البصرة ،وكانت إذا ذكرته تبكي حتىّ ّ
ومل يكن منها رضي اهلل عنها إال ذلك األس � � � ��ف اخلاشع ،والندم التام كما ذكر

أبو عبد اهلل الذهيب يف الس � �ي� ��ر قائال( :وال ريب أ ّن عائش � � � ��ة ندمت ندامةً كلّيّةً على

مسريها إىل البصرة ،وحضورها يوم اجلمل ،وما ظنّت أ ّن األمر يبلغ ما بلغ)(((.

وكانت أمنا تذكر ذلك ،وتتحدث به ندماً على ما كان ،وتقول -كما مر معنا:-

(إنيّ أحدثت بعد رس � � � ��ول اهلل -صلّى اللّه عليه وس� � � � �لّم -حدثاً ،ادفنوين مع أزواجه.
((( ((البداية والنهاية)) (.)456/10
((( ((املصدر السابق)) (.)471/10
((( ((منهاج السنة النبوية يف الرد على الشيعة والقدرية)) (.)208/6
((( ((سري أعالم النبالء)) (.)177/2
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فدفنت بالبقيع  -رضي اهلل عنها) ،ويعلق اإلمام الذهيب قائالً:
قلت :تعين باحلدث :مس � �ي� ��رها يوم اجلمل ،فإنهّ ا ندمت ندامةً كلّيّةً ،وتابت من

متأولةً ،قاصد ًة للخري ،كما اجتهد طلحة بن عبيد
ذلك ،على أنهّ ا ما فعلت ذلك إالّ ّ

العوام ،ومجاعة من الكبار -رضي اهلل عن اجلميع –(((.
اهلل ،و ّ
الزبري بن ّ

فهذه صورة أمنا احلقة اليت أراد القوم هدمها ،والطعن فيها مبا هي براء منه ،وإمنا
خرجت متأولة جمتهدة ،فكان اجتهادها من اخلطأ املغفور ،بل من االجتهاد املأجور.
وهكذا كان خلقها القومي الراش � � � ��د الذي مل حيد يوم � � � ��ا عن صراط اخلري وطريق
اإلصالح والسعي يف سبيل هذا اإلصالح بكل سبيل ٍ
نبيل ُموصل إليه.
وقد كان علي رضي اهلل عنه يعلم ذلك منها ،ويعظم قدرها.

يقول أبو الفداء ابن كثري رمحه اهلل تعاىل( :وملا أرادت ّأم املؤمنني عائشة اخلروج
ّ
ٍ
ٍ
ومتاع
�كل ما ينبغي من مركب وزاد ٍ
علي ،رضي اللّه عنه ،ب � � � � ّ
م � � � ��ن البصرة بعث إليها ّ
حيب املقام،
وغ � �ي� ��ر ذلك ،وأذن ملن جنا ممّن جاء يف جيش � � � ��ها أن يرجع معها ،إلاّ أن ّ
واختار هلا أربعني امرأةً من نساء أهل البصرة املعروفات.
فلما كان اليوم الّذي ارحتلت فيه ،جاء
حممد بن أيب بك ٍرّ ،
وس � �ّي� ��رّ معها أخاها ّ
فودعت
عل � � � � ّ�ي فوقف على الباب وحضر النّ � � � ��اس معه وخرجت من ال ّدار يف اهلودجّ ،
النّ � � � ��اس ودعت هلم وقالت :يا بين ال يعتب بعضنا على ٍ
بعض ،إنّه واللّه ما كان بيين
ّ
وبني عل � � � � ٍّ�ي يف القدم إلاّ ما يكون بني املرأة وأمحائها ،وإنّه على معتبيت ملن األخيار.
علي :صدقت واللّه م � � � ��ا كان بيين وبينها إلاّ ذاك وإنهّ � � � ��ا لزوجة نبيّكم ،صلّى
فق � � � ��ال ّ
((( ((سري أعالم النبالء)) (.)193/2
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وسرح
علي معها ّ
مودعاً ومشيّعاً أمياالً ّ
اللّه عليه وس� � � � �لّم ،يف ال ّدنيا واآلخرة ،وس � � � ��ار ّ
بنيه معها بقيّة ذلك اليوم  -وكان يوم الس � � � ��بت مستهل ٍ
ست وثالثني -
رجب سنة ٍّ
ّ
ّ
حجت عامها ذلك ،مثّ
وقص � � � ��دت يف مس � �ي� ��رها ذلك إىل م ّكة ،فأقامت هب � � � ��ا إىل أن ّ
رجعت إىل املدينة ،رضي اللّه عنها)(((.
هذه هي أم املؤمنني رضي اهلل عنها يف س � � � ��عيها النبيل بني املسلمني ،والنهوض
مبا يوجبه عليها ش � � � ��رف املكانة من اإلصالح بينهم ،ومجع قلوهبم ،وتوحيد كلمتهم،
يعرف ذلك هلا كل مؤمن تقي القلب ،نقي الصدر من ش� � � � �وائب احلقد ،وأوهلم علي
رض � � � ��ي اهلل عنه الذي اختلق القوم ما اختلقوا من روايات اإلفك عنه ..ها هو يعرف
ألمه قدرها ،ويعاملها مبا تس � � � ��تحق من اإلجالل والتقدير ،ويسلك معها خري سبيل
بأقوم ُخلق.
فأي � � � ��ن هذا التصرف النبيل من أمري املؤمنني علي ،وإجالله ألمه وأمنا رضي اهلل
عنها ،مما افرتاه العاملي ،وعنون له يف (صراطه املستقيم) فصل :يف أم الشرور! وقال:
أكث � � � ��ر اعتقاد القوم على رواياهتا ،وقد خالفت رهب � � � ��ا ونبيها يف قوله تعاىل :ﮋﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ

[األحزاب ]٣٣ :قال ابن عباس :ملا علم اهلل حرب اجلمل قال لنساء النيب صلى اهلل
عليه وآله ﮋﭶ ﭷ ﭸﮊ اآلي � � � ��ة ويف أعالم النبوة للماوردي وفردوس الديلمي

عن ابن عباس قال النيب صلى اهلل عليه وآله لنس � � � ��ائه :أيكم صاحبة اجلمل األديب
((( ((البداية والنهاية)) (.)471/10
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خترج فتفضحها كالب احلوأب يقتل عن ميينها ويسارها كثري!(((.
صورة تقطر س� � � � �وادا من نفوس امتألت باحلقد على أمنا رضي اهلل عنها ،وتناقض
ق � � � ��ول رب العاملني:

ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ

ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﮊ [األحزاب ،]٦ :وصريح

داللة اآلية على أن زوجات نبينا أمهات للمؤمنني ،ولكن هذا الرافضي أىب ما حكم
به رب العاملني يف كتابه اجمليد ونعتها بلقب يليق بسواد حقده ،فقال :أم الشرور!
وما عس � � � ��ى ينال هذا األفاك منها ،وقد ش � � � ��هد هلا رب العاملني بأهنا وغريها من
زوجات نبينا أمهات للمؤمنني؟!
يقابله � � � ��ا صورة ناصعة البياض ألصحاب النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم ،الذين
كانت حتملهم نياهتم البيضاء ،معتصمني باخللق السامي ،واإلميان القومي ،يف ٍ
ميدان
سرعان ما تتخلى فيه النفوس عن قيمها ومبادئها ،فال يكون حاكما إال السيف وما
يتصل به من حقد وضرام ورغبة حممومة يف سفك الدماء وإزهاق األنفس ،رضي اهلل
وسالم من اهلل على أمنا الصديقة الطيبة املطيبة.
عنهم أمجعني،
ٌ

الص ُّل الخامس :فرية تحريضها على قتل عثمان رضي اهلل عنه:
ِّ

وهن � � � ��ا يظهر ما أش� � � � �رنا إليه من قبل ،من تناق � � � ��ض أهل اإلفك؛ إذ ال تصح هلم

فرية ،حىت خيتلقوا ما يناقضها!
((( ((الصراط املستقيم)) (.)161/3
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فقد زعموا أهنا خرجت على علي رضي اهلل عنه ،وأبت بيعته ،وحرضت الناس
عل � � � ��ى قتاله؛ محي � � � ��ة لعثمان رضي اهلل عنه ،مث ها هم -وه � � � ��ذا من القبح املتناقض!-
يقولون :إهنا حرضت الناس على قتل عثمان رضي اهلل عنه!
فكيف جيتمع املتناقضان؟! أتدعو لقتل عثمان ،مث خترج مطالبة بدمه؟!
وم � � � ��ن له بقيةٌ من عقل قبل اطالعه على س � � � ��ند تلك الفرية س � �ي� ��ردها يف صدر

قائلها ،وجيعلها داللةً على ضعف عقله قبل أن تكون دالةً على رقة دينه وضعفه!

احتج عاقل على فساد عقل إنسان مبثل ما حيتج على فساد أولئك املفرتين!
وما َّ
فقد زعموا-بإس � � � ��ناد مظلم -أهنا رضي اهلل عنها حرضت على قتل أيب عبد اهلل
ذي النورين رضي اهلل عنه ،ونادت يف الناس قائلةً :اقتلوا نعثالً فقد كفر(((.

وه � � � ��ذه الرواي � � � ��ة املظلمة  -وقد ذكره � � � ��ا الطربي يف تارخيه -مش � � � ��حونة بال َك َذبَِة
واجملاهيل ،على النحو التايل:
•سيف بن عمر الضيب الذي اهتم بالزندقة ووضع احلديث(((.
•نصر بن مزاحم الكويف ،رافضي كذاب جلد ،قال أبو حامت الرازي واهي
احلديث مرتوك احلديث(((.
((( النعثل :يهودي كان باملدينة ،وقيل رجل من أهل مصر ،عظيم اللحية ،وكان نبزا يعيب به اآلمثون
عثمان رضي اهلل عنه انظر(( :غريب احلديث)) للقاسم بن سالم ( ،)462/3و((غريب احلديث))
البن اجلوزي (.)418/2
((( ((اجملروحني)) البن حبان ( ،)439/1وانظر(( :كتاب الضعفاء الكبري)) العقيلي (،)175/2
و((الضعفاء واملرتوكني)) للنسائي (.)187
((( ((لسان امليزان)) (.)157/6
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وأيضا فإن يف الرواية قول الراوي :عن أس � � � ��د ب � � � ��ن عبد اهلل عمن أدرك من أهل
العلم أن عائشة رضي اهلل عنها..
فم � � � ��ن هم هؤالء الذين حدثوا بذلك عن عائش � � � ��ة ؟ وم � �ت� ��ى كان بناء التواريخ،
واألخبار معتمدا يف ديننا على رواية اجملاهيل؟!
وعن هذه الرواية يقول ش � � � ��يخ اإلسالم ابن تيمية يف رده على شيخ الرافضة ابن
املطهر احللي( :فيقال لهّ :أوالً ،أين النّقل الثّابت عن عائشة بذلك؟
وذمت
ويقال :ثانياً :املنقول الثّابت عنها يك ّذب ذلك ،ويبينّ أنهّ ا أنكرت قتلهّ ،
حمم ٍد وغريه ملشاركتهم يف ذلك)(((.
من قتله ،ودعت على أخيها ّ
مث قال رمحه اهلل تعاىل يف عبقرية رائعة تُظْ ِهر تناقض الرافضة ،الذين يطعنون يف

عائشة ،مث يطعنون يف عثمان رضي اهلل عنه ،وجيعلون طعنها فيه مثلبةً فيها!

(ويقال :إ ّن هذا املنقول عن عائش � � � ��ة من القدح يف عثمان :إن كان صحيحاً
فإما أن يكون صواباً أو خطأً ،فإن كان صواباً مل يذكر يف مساوئ عائشة ،وإن كان
ّ

خطأً مل يذكر يف مس � � � ��اوئ عثمان ،واجلمع بني نقص عائش � � � ��ة وعثمان باطل قطعاً.
وأيضاً فعائش � � � ��ة ظهر منها من التّألمّ لقتل عثمان ،وال ّذ ّم لقتلته ،وطلب االنتقام منهم
ما يقتضي النّدم على ما ينايف ذلك ،كما ظهر منها النّدم على مس � �ي� ��رها إىل اجلمل;
باحلق ،فكذلك هذا
فإن كان ندمه � � � ��ا على ذلك ّ
يدل على فضيلة ٍّ
علي واعرتافها له ّ

باحلق ،وإلاّ فال)(((.
ّ
يدل على فضيلة عثمان واعرتافها له ّ
((( ((منهاج السنة النبوية)) (.)330/4
((( ((املصدر السابق)) ( )335/4بتصرف يسري جدا.
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وق � � � ��د كانت رضي اهلل عنها تش � � � ��تد يف اإلنكار على م � � � ��ن قتل عثمان رضي اهلل
عنه ،وتقول-كما يف تاري � � � ��خ خليفة بن خياط( -تركتموه كالثّوب النقي من الدنس

مثّ قربتم � � � ��وه تذحبونه كما يذبح الكبش! قال مس � � � ��روق :فقلت :هذا عملك؛ كتبت

إىل النّاس تأمرينهم باخلروج عليه؟! فقالت عائش � � � ��ة :والّذي آمن به املؤمنون وكفر به
الكافرون ،ما كتبت إليهم بسواد يف بياض حتىّ جلست جملسي هذا) .قال األعمش
فكانوا يرون أنه كتب على لساهنا(((.
وتنعت قاتليه بالغوغاء الذين اس � � � ��تحلوا الشهر احلرام والبلد احلرام ،وتقول( :واهلل
إلصبع عثمان خري من طباق األرض أمثاهلم!)(((.
فأىن هلا أن تس � � � ��عى يف قتل من تش � � � ��هد له هبذا أمام العاملني؟! س � � � ��بحانك هذا
هبتان عظيم!
فلم يكن للطاعنني س � � � ��بيل على أمنا رضي اهلل عنها يف هذه الفرية إال الكذب
عليها يف حياهتا ،وبعد مماهتا رضي اهلل عنها ،ولكنهم ال يزالون متناقضني كما استبان
لنا يف دفع هذا االفرتاء األثيم.

الص ُّل السادس :إفشاء سر النبي وكفرها!
ِّ

وهذه فرية س � � � ��اقها الرافضة يف كتبهم ،يتهمون فيها أمنا عائش � � � ��ة وأمنا حفصة

بإفش � � � ��اء س � � � ��ر النيب صلى اهلل عليه وسلم ،باعتباره والية علي رضي اهلل عنه ،واحلكم
عليهما بالكفر بسبب ذلك!
((( ((تاريخ خليفة بن خياط)) (ص.)176 :
((( ((تاريخ الطربي)) (.)449/4
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وزعموا أن قوله تعاىل :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
* ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ [التحرمي.]٤ – ٣ :

ٌّ
دال على زيغ قلوهبما وميلهما عن اإلسالم ،وكفرمها مبا فعلتاه رضي اهلل عنهما،

من إفش � � � ��اء السر الذي قال بعضهم إنه خالفة أيب بكر ،وقال اآلخرون إنه اإلخبار
بأن عليا هو الوصي!
وقب � � � ��ل النظر يف ه � � � ��ذه ِ
الفرية من نصوص القوم ،ف � � � ��إن العجب ال ينتهي من إفك
الرافضة؛ إذ يلصقون كل قبيح بأمنا الصديقة رضي اهلل عنها ،ويدعوهنا أم الشرور -كما
سنشري لذلك فيما بعد ،-وخيلقون إفكا كبريا يف هذا رأينا منه طرفا يسريا فيما مر بنا.
ف � � � ��إذا كانت أمنا هبذه املثاب � � � ��ة لديكم ،أفما كانت لك � � � ��م عقول تعصمكم من
التناقض عند اختالق الكذب ،فتزعمون أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أسر إىل أمنا
عائش � � � ��ة هذا السر ،الذي به قِوام عقيدتِكم ،وهو إمامة علي رضي اهلل عنه ،مما يعين
أقرب الناس إليه؛ إذ ال يسر اإلنسان ما بصدره إال ملن كان دانيا من قلبه
أهنا كانت َ
قريباً من روحه ،حىت قيل يف احلِ َك ِم املأثورةِ :س � � � � ُّ�رَك دمك فانظر أين تريقه ..فكيف
مبثل هذا السر الذي ال يصح للمرء إميان إال به يف اعتقادكم؟!

فلو أن أمنا عائش � � � ��ة رضي اهلل عنها هبذه الصورة اليت اختلقتها رواياتكم اآلمثة،
حقدا وكراهية عليها ،فلم يُ ِس � � � � ُّ�ر النيب صلى اهلل عليه وسلم حديثه إليها؟! وهل كنتم
تعلمون عنها ش � � � ��يئا مل يكن يعلمه النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فكنتم أشد بصرا هبا،
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وأكثر إحاطةً بصفاهتا ،من املعصوم الذي يأتيه الوحي من رب العاملني؟!
مث إن كان القول بأن هذا الس � � � ��ر هو الوصية بأيب بكر خليفةً ،ومن بعده عمر،

فقد نقضتم دينكم ،وأتيتم على كل املذهب الرافضي ،وقضيتم عليه وعلى علمائكم
بالضالل املبني؛ فالكل يتس � �ت� ��ر بدعوى والية علي ،وأنه الوصي ،وأن الوصية بالنص
عليه مذكورة يف الكتاب الذي ادعيتم حتريفه ،واحلديث الذي اختلقتموه!
فإما أن تقولوا بصحة ذلك ،فيذهب التش � � � ��يع مجلةً ،ويبطل أصل املذهب ،وإما

أن تقولوا بكذب ذلك ،فتذعنوا لفضل أمنا الصديقة رضي اهلل عنها ،وترجعوا للحق
ناصعا ليس فيه زيغ ،وهو ما عليه أهل السنة األبرار!
ألاَ َّ
إن الق � � � ��وم ليعلمون مكانتها من النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم ،ولكن زاغت
قلوهبم فافرتوا األكاذيب اليت تطعن فيها ،ومع هذا اجلهد املريض يف اختالق الكذب
الباطل ،تبقى رواياهتم دالة بداللة العقل والنظر السوي والفكر املستقيم على مكانة
أمن � � � ��ا الصديقة رضي اهلل عنها من بابة أخرى مل ينتبه إليها القوم ،وقد أىب اهلل إال أن
ِ
ِ
دليل ِّ ٍ
يكون يف أطواء ِ
وج ِهلَه َمن َج ِهلَه!
دليل عليهَ ،علم ذلك َمن َعلمه َ
كل كذاب ٌ
ِ
وم ِن الذي أذاعه؟
يع؟ َ
ومن تناقض القوم تضارب أقواهلم ،ما السر الذي أُذ َ

فعمدة مفس� � � � �ريهم القمي ،ومن تبعه ،يقولون بأن السر هو تولية أيب بكر ومن
بعده عمر ،وأن اليت أفشت هذا السر هي أمنا حفصة رضي اهلل عنها(((.

((( ((تفسري القمي)) ( ،)376-375/2و((تفسري الصايف)) للكاشاين ( ،)717-716/2و((األنوار
النعمانية)) للجزائري (.)337-336/4
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بينم � � � ��ا يقول آخ � � � ��رون كالفيض الكاش � � � ��اين ،ونور اهلل التس � �ت� ��ري ،وصدر الدين
الش � �ي � �رازي احلسيين ،ومن تبعهم ،أن الس � � � ��ر هو الوصاة لعلي ،وأن اليت أفشت السر
هي أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها(((.
ويكم � � � ��ل القوم الفرية ،بأن أبا بكر وعمر وابنتيهما تواطئوا مجيعا على قتل النيب
صلى اهلل عليه وسلم بالسم ،عندما علموا هبذا السر!(((.
وزعموا أن قوله تعاىل :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ [التحرمي ]٤ :أي زاغتا

عن اإلميان إىل الكفر ،ورووا هذه الرواية ،كما يقول البياضي:

يف حديث احلسني بن علوان والديلمي عن الصادق عليه السالم يف قوله :ﮋﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [التح � � � ��رمي ،]٣ :ه � � � ��ي :حفصة .ق � � � ��ال الصادق عليه

الس � �ل� ��ام :كفرت يف قوهل � � � ��ا :ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ [التح � � � ��رمي .]٣ :وقال اهلل فيها ويف
أختها :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ [التحرمي ]٤ :أي زاغت ،والزيغ الكفر!

ويف رواية أنه أعلم حفصة أن أباها وأبا بكر يليان األمر ،فأفش � � � ��ت إىل عائشة،
فأفشت إىل أبيها فأفشى إىل صاحبه ،فاجتمعا على أن يستعجال ذلك يسقينه مسا،
فلما أخربه اهلل بفعلهما هم بقتلهما ،فحلفا له أهنما مل يفعال((( ،فنزل ﮋ ﯲ ﯳ
((( ((علم اليقني)) للكاشاين ((( ،)639-637/2إحقاق احلق للتسرتي)) ( ،)307و((الدرجات
الرفيعة)) للشريازي (.)298-296
((( ((تفسري العياشي)) ( ،)200/1و((حبار األنوار)) للمجلسي ( ،)6/8و((تفسري الصايف)) للكاشاين
( ..)305/1وغريها.
((( ((الصراط املستقيم)) للبياضي ،افرتاء على جعفر الصادق رمحه اهلل تعاىل (.)168/3
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ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ [التحرمي.]٧ :
وهكذا نزع القوم عن أمنا رضي اهلل عنها إمياهنا ،ورموها بالكفر الغليظ استنادا
على رواية ال س � � � ��ند هلا! وسيأيت يف س � � � ��ياقة حديث اإلفك ذكر ُحكم من كان هذا

شأنه إن شاء اهلل.

والناظر يف كتب أهل العلم ،وما صح من أحاديث جيد أن األمر ال يعدو شيئا
من الضعف األنثوي ،عندما تلم الغرية بقلب املرأة احملبة لزوجها ،فتؤدي هبا الغرية إىل
بعض ما قد يكون غريه أوىل منه ،السيما يف حق النيب صلى اهلل عليه وسلم ،الذي
البد من توقريه وإجالله ،والبعد عما يكدر صفوه ،والقيام حبقه أمت قيام.
فقد روى البخاري ومس � � � ��لم من حديث أمنا رضي اهلل عنها خرب هذا الس � � � ��ر،
يب صلّى اهلل عليه وسلّم كان ميكث عند زينب بنت
وقصة هذا األمر ،قالت(( :أ ّن النّ ّ
ٍ
يب
جحش ،ويش � � � ��رب عندها عس � �ل � �اً ،فتواصيت أنا وحفصة :أ ّن أيّتنا دخل عليها النّ ّ
صلّى اهلل عليه وس� � � � �لّم فلتقل :إنيّ أجد من � � � ��ك ريح مغافري((( ،أكلت مغافري ،فدخل
ٍ
جحش،
على إحدامها ،فقالت له ذلك ،فقال :ال ،بل شربت عسالً عند زينب بنت
ولن أع � � � ��ود له)) .فنزلت ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﮊ [التحرمي - ]١:إِلىَ ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ [التحرمي - ]٤:لِ َعائِ َشةَ
صةَ :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
َو َح ْف َ
((( املغافري :صمغ يسيل من شجر العرفط حلو ،غري أن رائحته ليست بطيبة .انظر(( :لسان العرب))
( ،)350/7وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم أنقى الناس وأطهرهم؛ فكره أن جيد منه نساؤه رائحةً غري طيبة.
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ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ [التح � � � ��رمي]٣ :
لَِق ْولِِه(( :بل شربت عسالً))(((.
أشهر وأذ َك ُر من رواية العسل :وهو أن النيب
ويف سبب نزول هذه اآليات ٌ
سبب ُ
أسر ذلك ألمنا حفصة،
حرم على نفسه جاريته مارية القبطية ،و َّ
صلى اهلل عليه وسلم َّ

فأخذها ما أخذها من الفرح ،وذهبت لتبش � � � ��ر أمنا عائشة رضي اهلل عنها ،وخالفت
وصية النيب صلى اهلل عليه وسلم بعدم إفشاء سره.
يقول احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل عند ذكره س � � � ��بب اعتزال النيب صلى اهلل
قصة مارية
الراجح من األقوال كلّها ّ
عليه وس � � � ��لم لنسائه ،وس � � � ��رد األقوال يف ذلك( :و ّ
منهن)(((.
الختصاص عائشة وحفصة هبا خبالف العسل فإنّه اجتمع فيه مجاعة ّ

ويف موضع آخر بعد إش � � � ��ارته إىل حديث أمنا عائش � � � ��ة يف حترمي النيب صلى اهلل
شرب العسل على نفسه؛ لكراهته أن يكون من فمه رائحة ،قال احلافظ:
عليه وسلم َ
ٍ
صحيح إىل مس � � � � ٍ
�روق قال :حلف رسول اللّه
بإسناد
(ووقع عند س � � � ��عيد بن منصوٍر
ٍ
علي حرام .فنزلت الك ّفارة
صلّى اللّه عليه وس� � � � �لّم حلفصة ال يقرب أمته ،وقال :هي ّ

الضياء يف املختارة من مس � � � ��ند اهليثم
أحل اللّه ...وأخرج ّ
ليمينه ،وأمر أن ال ّ
حيرم ما ّ
�ب مث من طريق جرير بن ٍ
حازم عن أيّوب ع � � � ��ن نافع عن بن عمر عن عمر
ب � � � ��ن كلي � � � � ٍ ّ
قال :قال رس � � � ��ول اللّه صلّى اللّه عليه وس� � � � �لّم حلفصة :ال ختربي أحداً أ ّن ّأم إبراهيم

علي حرام .قال :فلم يقرهبا حتىّ
ّ

أخربت عائش � � � ��ة ،فأنزل اللّه ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

((( ((البخاري)) ( )5267( )44/7واللفظ له ،و((مسلم)) ( ،)1474( )1100/2و((مسند اإلمام
أمحد)) بنحوه ( ،)25852( )41/43وغريهم
((( ((فتح الباري)) (.)290/9
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يقوي
ﭧ ﮊ [التحرمي )..]٢ :مث س � � � ��رد طرقا وختم البحث بقول( :وهذه طرق ّ
السببني معاً)(((.
بعضها بعضاً فيحتمل أن تكون اآلية نزلت يف ّ
وهذه الروايات تكشف أصل األمر ،سليماً من شوب الضاللة اليت قال هبا القوم،
وتبني أن الدافع من وراء ذلك كله غريةُ ٍ
زوجة على زوجها ،كما هو شأن النساء فيما

بينهن ،حىت لتدفع الغريةُ الواحدة منهن إىل فعل ما ال يليق ،وترك ما ينبغي.

فهم � � � ��ا زوجت � � � ��ان غارتا ،،فكان منهما اتفاق :أميا واح � � � ��دة منا دخل عليها النيب
فلتقل على سبيل االستفهام أن به ريح مغافري ،فهل أكل مغافري؟((( فأنزل اهلل تبارك
وتعاىل آياته ،عظةً هلما عن فعل ذلك ،ودعوة بالتوبة من هذا الفعل الذي ال ينبغي
مع النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ فقد مال قلبامها رضي اهلل عنهما إىل ترك النيب صلى

�وس ألمنا زينب ،وهذا من اجلور ،ال � � � ��ذي هنامها اهلل عن فعله،
اهلل عليه وس � � � ��لم اجلل � � � � َ
والتوبة منه!

يق � � � ��ول اإلمام البغ � � � ��وي رمحه اهلل تعاىل يف تفس � �ي� ��ره( :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗﮊ [التحرمي ]٤ :خطاب حلفصة وعائشة على االلتفات للمبالغة يف املعاتبة.
ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮊ [التحرمي ]٤ :فقد وجد منكما ما يوجب التوبة،
وهو ميل قلوبكما عن الواجب من خمالصة رسول اهلل عليه الصالة والسالم حبب ما

حيبه وكراهة ما يكرهه)(((.
((( ((املصدر السابق)) ( )657/8باختصار.
ِ
ِ ِ
ِ
ت بِطَيِّبَة .انظر(( :لسان العرب))
ص ْم ٌغ يسيل م ْن َش َج ِر الْعُْرفُط ُحلوَ ،غ�يَْر أَن َرائ َحتَهُ لَْي َس ْ
((( املغافريَ :
( ،)350/7وكان النيب أنقى الناس وأطهرهم ،فكره أن جيد منه نساؤه رائحة غري طيبة.
((( ((أنوار التنزيل وأسرار التأويل)) (.)224 /5
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ويف تفسري اإلمام الشوكاين قوله( :ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮊ [التحرمي]٤ :

اخلطاب لعائش � � � ��ة وحفصة ،أي :إن تتوبا إىل اللّه فقد وجد منكما ما يوجب التّوبة،
ومعىن صغت عدلت ومالت عن احلق ،وهو أنهّ ما أحبّتا ما كره رسول اللّه صلّى اللّه

عليه وسلّم ،وهو إفشاء احلديث .وقيل :املعىن :إن تتوبا إىل اللّه فقد مالت قلوبكما
إىل التوبة)(((.

وقال العالمة الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل«( :صغت» :مبعىن
مالت ورضيت وأحبّت ما كره رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم)(((.
فهذا من اخلطأ الذي نشأ من فرط احملبة ،ال من سوء القصد ،فقد فرحت أمنا
حفصة رضي اهلل عنها مبا عزم عليه النيب ،وأنستها نشوة الفرح أمر النيب صلى اهلل عليه
وسلم هلا بكتمان ما أخربها به ،وهي ليست باملعصومة ،وال أمنا عائشة باملعصومة،
ووقوع اخلطأ من الكبار ال يقدح يف صالحهم ،وال ينتقص من فضلهم ،وإمنا تتجدد
نفوس � � � ��هم بالتوبة ،وتكون أرقى حاال ،وأعلى منزلةً قبل الوقوع يف املخالفة ،وقد قال
تعاىل :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ

[األعراف.]٢٠١ :

فليس ش � � � ��رط التقوى حصول العصمة من اخلطأ وال من الكبرية اليت يوفق العبد
للتوب � � � ��ة منه � � � ��ا ،بل قد يقع التقي يف الكبرية كما حص � � � ��ل من حاطب رضي اهلل عنه،
ويكون ما سلف من حسناته ،وما تال من أفعاله ،ماحيا هلذا اخلط وإن كان عظيما.
((( ((فتح القدير)) (.)299 ،298/5
((( ((أضواء البيان)) (.)220/8
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وأ ُُّمن � � � ��ا الصديقة رضي اهلل عنها من الديانة والورع وحس � � � ��ن الس � � � ��مت واهلَدي،
والزهادة يف الدنيا واإلقبال على اهلل ،وسرد الصوم وسعة اجلود والكرم ،باحملل الرفيع،
كما سبق وأشرنا إىل مثل هذا فيما تقدم من حبثنا املختصر يف فضائلها ،وكذا كانت
أمنا حفصة رضي اهلل عنها صوامة قوامة ،بش � � � ��هادة النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ فقد
قال فيما رواه احلاكم من حديث أنس يرفعه(( :قال يل جربيل :راجع حفصة؛ فإهنا
صوامة قوامة ،وإهنا زوجتك يف اجلنة))(((.
قال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل( :فدعامها اللّه تعاىل إىل

علو درجتهما ،وأنهّ ما زوجتا نبيّنا
التّوبة ،فال ّ
يظن هبما أنهّ ما مل يتوبا ،مع ما ثبت من ّ
هن بني احلياة ال ّدنيا وزينتها وبني اللّه ورس� � � � �وله وال ّدار اآلخرة،
يف اجلنّة ،وأ ّن اللّه خيرّ ّ
غريهن،
هبن ّ
حرم اللّه علي � � � ��ه أن يتب ّدل ّ
فاخ � �ت� ��رن اللّه ورس� � � � �وله وال ّدار اآلخرة ،ولذلك ّ
عنهن
يتزوج
وح � � � � ّ�رم عليه أن ّ
عليهن ،واختلف يف إباح � � � ��ة ذلك له بعد ذلك ،ومات ّ
ّ
بنص القرآن .مثّ ق � � � ��د تق ّدم أ ّن ال ّذنب يغفر ويعفى عنه بالتّوبة
وه � � � � ّ�ن ّأمهات املؤمنني ّ
وباحلسنات املاحية وباملصائب املك ّفرة)(((.
وهذا هو الالئق بأمهاتنا أمهات املؤمنني ،وشرفهن الفاضل ،وصالحهن املتيقن،
ول � � � ��ن جتد موقرا ألولياء اهلل إال أهل الس � � � ��نة الذين حيكمون بالع � � � ��دل ،ويزنون األمور
بالقسط ،فليس فيهم جفاء الغالة ،وال جرأة املفرتين.

((( ((احلاكم يف املستدرك)) (( )16/4ح ،)6753وحسنه الشيخ األلباين يف ((صحيح اجلامع)) (/2
.)4348( )802
((( ((منهاج السنة النبوية)) (.)314/4
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الص ُّل السابع :اغتسالُها بين يدي الرجال!
ِّ

وهذا من اإلفك الذي نش � � � ��أ عن فس � � � ��ق التصور لدى الرافضة؛ حيث يعرضون

الروايات مصحوبة بتصوراهتم الفاسدة ،مث يفسروهنا تفسري أعوج ،ليس له من هدف
إال الطعن يف أم املؤمنني رضي اهلل عنها.
فقد أحدث الش � � � ��يعة الرافضة يف منتدياهتم وجمالسهم صخبا غثا ،حول حديث
رواه أهل السنة صحيحا ،عن أيب سلمة قال( :دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة،
فس � � � ��أهلا أخوها عن غسل النيب صلّى اهلل عليه وس� � � � �لّم :فدعت ٍ
صاع،
بإناء حنواً من ٍ
ّّ
فاغتسلت ،وأفاضت على رأسها ،وبيننا وبينها حجاب)(((.
فيصخب الرافضة يف منتدياهتم ويطعنون ،ويقولون :عائشة كانت تغتسل عارية
ب � �ي� ��ن يدي الرجال! وه � � � ��ل كان أبوها اخلليفة جاهال ليلجأ إليها الناس للس� � � � �ؤال عن
الغسل؟ وهل هناك رجل ال يعرف كيفية الغُسل؟ وملاذا مل تقتصر يف حديثها إليهما
على اإلبانة بالكالم ،دون الفعل؟!

مث يتكلمون بالبذاءة الطاعنة يف أم املؤمنني ،كأهنم يتكلمون عن شخصية جتمع
الشر وال تعرف للخري فضيلة ،نسأل اهلل العافية من الضالل والزيغ.
وكلما أنعم اإلنسان النظر يف افرتاءات القوم ،وما حيدثونه من شبه ،جيد صفات
ثالثا ال تتخلف عنهم:
•اجلهل بقواعد الشرع.
•اجلهل بالعربية.
((( ((البخاري)) ( ،)251( )59/1و((مسلم)) (.)320( )256/1
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•احلقد املتوقد على أمنا الصديقة رضي اهلل عنها والتماس أي سبيل للطعن فيها.
ه � � � ��ا هم ِ
أوالء ِ
يعم ُدون إىل هذه الرواية الصافية؛ ليخلصوا منها إىل الزعم بأن أم

املؤمنني اغتسلت أمام أعني الرجال!

ولدحض هذه الفرية يقال:
أوالً :لقد ثبت يف الرواية أن مثة اغتساال وقع ،ولكن هل ذكرت الرواية أنه كان

مبشهد من الرجال؟ أم أن هنالك سرتا وحجابا حيجب أم املؤمنني رضي اهلل عنها؟!

إن أبا سلمة يقول( :وبيننا وبينها حجاب) ،واحلجاب لغة هو السرت ،والسرت ال
يكون معه مشاهدة وال معاينة ،فإذا قيل لعاقلِ :
احتجب ،فلن يفهم من هذا األمر
ويربز هلم حىت يروه!
ص للناسَ ،
أن يَ ْش َخ َ
ولذا أمر اهلل رب العاملني نس � � � ��اءَ املؤمنني باحلجاب ،وعقالء الناس ال يفهمون

ب ال التكشف ،وهذا واضح بينِّ ٌ ال حيتاج
�ر ال التعرية ،و ْ
من احلجاب إال الس � �ت� � َ
احلج َ
إىل تقرير.

والرواية اليت يطعن هبا القوم ويقولون أمام الرجال ،فيها كلمة تسد األفق وهي:
ت ِسترْ اً)(((.
(وبيننا وبينها حجاب) ،ويف رواية النسائي( :فَ َس�تََر ْ
فلم يكن هنالك معاينة وال مكاش � � � ��فة وال ما يدور يف األذهان املتصلة بالقلوب
املريضة ،ولكن يأىب الرافضة إال التدليس!
ثانياً :إن الرواية ذكرت أن اللذين س � � � ��أال مها أبو سلمة ،وكان إذاك قبل البلوغ،
((( ((السنن الكربى)) للنسائي (.)227( ،)163/1
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وأخ ألمنا عائشة من الرضاعة ،فهما غالمان صغريان ،أحدمها أخ ألمنا من الرضاعة-
اختلف يف تعيينه من هو(((  -واآلخر صيب دون البلوغ أبو س � � � ��لمة جاءا أمنا رضي
اهلل عنها يسأالهنا عن غسل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
يقول احلافظ ابن رجب رمحه اهلل( :والظاهر :أن أبا س � � � ��لمة كا َن إذ ذاك صغرياً
دون البلوغ ،واآلخر كا َن أخاها من الرضاعة)(((.
فل � � � ��م يكن هنالك كما هول الرافضة مجاعة من الرجال! وإمنا مها ش � � � ��اب صغري
وأخ من الرضاعة ال غري.
ثالث� � � � �اً :يقول الرافضي :ومن الذي ال يعلم كيفية الغس � � � ��ل حىت يضطر للذهاب

لعائشة سائال إياها عنه؟!

ونس � � � ��ي الرافضي -ملا يف قلبه من املرض -أن الس� � � � �ؤال مل يكن عن كيفية الغس � � � ��ل
بإطالق هكذا ،وإمنا كان عن كيفية غسل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وهذا أمر ال
يعلمه أحد على وجهه األمثل إال َمن كان مطلعا على سره وهن زوجاته رضي اهلل عنهن،
وأعلمهن وأكثرهن فقها بإطالق واتفاق -كما مر معنا -أمنا عائشة رضي اهلل عنها.

رابع� � � � �اً :هل يقول عاق � � � ��ل إن أمنا رضي اهلل عنها عندما أرادت تعليم أخيها وأيب

س � � � ��لمة ،ألقت عنها ثياهبا ،واغتسلت دون ثياب؟! وهل يستلزم تعليم الغسل إلقاء
الثوب؟! وليس شرطا أن يكون اختاذ احلجاب من أجل نزع الثياب ،بل لقد بالغت
((( قيل :عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق ،وقيل الطفيل بن عبد اهلل ،وقيل عبد اهلل بن يزيد ،وقيل بل كثري
بن عبيد انظر(( :الفتح)) (.)165/1
((( ((فتح الباري)) البن رجب (.)249/1
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أمنا رضي اهلل عنها يف التس � �ت� ��ر من أجل أن إذا مس املاء جسدها أال تصف الثياب
بشرهتا عند التقاء املاء.
خامس� � � � �اً :هل يعتقد الرافضة أن بيوت أمهات املؤمنني كانت موحشة ال يزورها

أحد ،وال يغش � � � ��اها طلبة العلم من املسلمني واملسلمات يستفتون ويتعلمون أحكام
دينهم؟! بل كان الناس يغشون بيوتات النيب صلى اهلل عليه وسلم سائلني مستفتني،
وكن النس � � � ��اء يدخلن على أمهات املؤمنني ليتفقهن يف دينهن ،وكانت أمنا رضي اهلل
عنها مقصد الكل لوفرة علمها وحلدة ذهنها رضي اهلل عنها.
وكانت أمنا رضي اهلل عنها تبلغ النس � � � ��وة بعض األحكام اليت تس � � � ��تحي من أمر
الرجال هبا؛ لتمام عفتها ومسو أخالقها ،رضي اهلل عنها.
اجكن أن يس � � � ��تطيبوا باملاء فإنيّ
فهذه معاذة تروي عن عائش � � � ��ة قالت( :مرن أزو ّ
أستحييهم فإ ّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان يفعله)(((.
وكان النس � � � ��اء جيتمعن عند أم س � � � ��لمة مثال ،وتؤمهن يف الصالة((( ،أو عند أمنا
عائشة رضي اهلل عنهن((( ،كانت بيوت نساء النيب صلى اهلل عليه وسلم بيوت علم
وعبادة وفقه ،ومل تكن مبنأى عن الس � � � ��ائلني ،أو بعيدة عن املسرتش � � � ��دين ،يف جمتمع
ينبض بالعلم وحب الدين والرغبة يف اخلري واهلداية.
((( ((سنن الرتمذي)) ( )19( )30/1بسند صحيح ،و((سنن النسائي)) ( ،)46( )42/1و((مسند
أمحد)) (.)25378( )233/42
((( ((مصنف عبد الرزاق)) (( )140/3األثر رقم ،)5082و((مصنف ابن أيب شيبة)) (( )430/1أثر
رقم .)4952
((( ((مصنف عبد الرزاق)) (( )141/3أثر رقم .)5087
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ف � � � ��إذا ما تقرر ذلك -وهو ثابت -وكانت أمنا من العلم بالش � � � ��رع ،والفقه به يف
احملل الس � � � ��امي ،ومن احلياء التام مبا قد علمنا ،وضعنا هذه الرواية يف موضعها الذي
يليق هبا ،بعيدا عن هذا اخلبث الذي يهرف به الرافضة ومن شايعهم؛ إذ يصورون يف
أذهاهنم املريضة امرأة تضع عنها ثياهبا ،وتغتس � � � ��ل أمام الرجال ،بال حياء وال سرت ،مما
ال يليق بآحاد نساء املؤمنني فضالً عن مثال الطهر والنقاء أمنا عائشة رضي اهلل عنها.
وكيف يصح للقوم تصور وقوع هذا وفْ َق ِ
تصوِرهم والبيوت والناس واملدينة
فسق ُّ
َ

حاهلا كم � � � ��ا علمنا ،يروح فيها الناس ويغدون ،س � � � ��ائلني مس � � � ��تفتني ،وبيوت أمهاتنا
معروفة ،وبيت أمنا خاصة معلوم القدر واملنزلة واملكانة ففيه دفن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم وصاحباه؟!
سادساً :يقول الرافضي :مل ال يذهبون إىل والدها اخلليفة ليعلمهم؟!
ونعوذ باهلل من ضعف العقول وانتكاس األفهام!
من املعلوم املقرر عقال وشرعا أن اإلنسان مطالب بسؤال العامل عندما يتيسر له
ذلك ،وليس مكلفا أن ال يسأل إال عاملا واحدا خيتصه بالسؤال دون غريه.
ول � � � ��و مل يكن للن � � � ��اس إال رجل واحد يرجعون إليه ويصدرون عنه ،ملا اس � � � ��تطاع
عامل أن ينهض وحده هبذا العبء الثقيل .فإذا كان السائل ذاهبا مبسألته فلقي عاملا
فسأله كفاه ذلك ،ومل يكن حمتاجا لسؤال عامل بعينه يف كل ما يعن له بل هو مطالب
بالسؤال ملن يرى فيه العلم ال غري.
مث إن من املقرر أن موضوع السؤال يوجه الشخص ملن يراه أدرى به وأكثر إحاطة
وعلما بطبيعته ،وهذا الشأن الذي كان السؤال عنه شأن يتعلق بسر النيب وخيبء أمره
66

ُّ
الد َر ُر َّ
الس ِن َّية

www.dorar.net

من االغتس � � � ��ال وكيفيته ،وليس هناك أعلم بذلك من زوجاته ،وأحبهن وأعلمهن أمنا
عائشة ،فكان من سداد الرأي ورشاده أن يتوجه السائل إىل أم املؤمنني.
مث هل يستلزم من سؤال السائل ألمنا عائشة اعتقاده بنقص علم الصديق رضي
اهلل عن � � � ��ه ،فانص � � � ��رف عنه وتوجه البنته؟! وهل إذا فات فاض � �ل� ��ا فرع من فروع العلم
ينقص ذلك من علمه وقدره وجاللته ،هذا إن كان فاته أصال؟!
مث هل يتوجب على السائل يف األمة أال يتوجه بسؤاله إال للخليفة؟!
أال إن العقلي � � � ��ة اليت تلبس � � � ��ت بفكرة املرجع األوحد ،ال � � � ��ذي يصدر الناس عنه
ويرجعون إليه ،وحيكم فيه � � � ��م ،ويلزمهم حكمه ،بالتقليد واإلذعان ..هذه العقلية ال
زالت آثارها باديةً على تصور الشيعي وفكره وفهمه لألحاديث ،مما جيعله متحريا يف
فهم دالالت النصوص ،فال يكون منه إال إلقاء الش � � � ��بهات وصب االفرتاءات على

خري الناس وأطهرهم رضي اهلل عنهم.
سابعاً :إذا تقرر هذا البيان عن سياق الرواية ومعناها وطبيعة السائلني ،وطبيعة

البيت ال � � � ��ذي فيه الرواية ،وطبيعة اجملتمع الذي أحاط هبا ،وهيئة أمنا رضي اهلل عنها
يف إجابتها السائلني عن كيفية اغتسال النيب صلى اهلل عليه وسلم.
إذا فرغنا من تقرير هذا ،علمنا جواب ما حاك يف صدر الرافضي إذ قال :مل ال
تكتفي عائشة بشرح الغسل قوال ،وقامت بتنفيذه عمليا؟
فيق � � � ��ال :إن أم املؤمنني رضي اهلل عنه � � � ��ا كانت من النصح لألمة واحلرص عليها
باملكان � � � ��ة الباذخ � � � ��ة ،ومن نصح املف � �ت� ��ي متام اجلواب ،وكماله ،حبي � � � ��ث يثبت يف ذهن
السائل ،وينفي كل ما قد يبتدر يف ذهنه من اإلشكاالت واألسئلة ،وهذا ما يسميه
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أهل العلم (جواب احلكي � � � ��م) .يقول اإلمام ابن قيم اجلوزية( :جيوز للمفيت أن جييب
السائل بأكثر ممّا سأله عنه ،وهو من كمال نصحه وعلمه وإرشاده ،ومن عاب ذلك
ّ

فلقلّة علمه وضيق عطنه وضعف نصحه)(((.

وقد أمجع كل َمن سلك سبيل العلم والتعلم أن التعليم بالفعل أوقع من التعليم

بالقول ،وأمنا من متام فقهها مل تنتظر استش � � � ��كال أخيها وأيب سلمة لقدر املاء الذي
كان به غس � � � ��ل رسول اهلل صلى اهلل عليه وس � � � ��لم؛ فأرادت قطع مادة هذا اإلشكال
الذي رمبا يرد عليهما بالفعل ،دون االكتفاء بالقول ،فالس� � � � �ؤال مل يكن عن الكيفية
جمردا ،وإمنا عن الكيفية والكمية معا ،فكان يف إفاضتها املاء على جسدها واختاذها
احلج � � � ��اب دوهنما من متام النصح ،وكم � � � ��ال التعليم ،ورجاحة العق � � � ��ل ،تقر به أعني
املنصف � �ي� ��ن الذين حيفظون النيب يف زوجه الصديق � � � ��ة رضي اهلل عنها؛ حيث أبانت مبا
يقطع الشك أن هذا القدر القليل من املاء-وهو صاعٍ -
كاف لالغتسال ،وأن هذه
هي س � � � ��نة النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم بال تزيد وال إس� � � � �راف ،يف هيئة عملية تعليمية
حتس � � � ��م جدل األذهان اليت تس � � � ��تبعد كفاية مثل هذا القدر من املاء ،وهذا هو الذي
يلوح راجحاً من تصرف أم املؤمنني أن هذا كان مقصد الس� � � � �ؤال األعظم من أخيها
وأيب سلمة ،واهلل أعلم.

ولعل ذلك الس � � � ��ر من تبويب أيب عبد اهلل البخاري الباب بقوله( :باب الغسل
بالصاع وحنوه)(((.
ّ
((( ((إعالم املوقعني)) (.)121/4
((( ((صحيح البخاري)) (.)59/1
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يقول احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل( :يف فعل عائشة داللة على استحباب
الكميّة ثبت
الس� � � � �ؤال حمتمالً للكيفيّة و ّ
التّعليم بالفعل ألنّه أوقع يف النّفس .وملّا كان ّ
الكميّة
هلما م � � � ��ا ّ
يدل على األمرين معاً ّأما الكيفيّة فباالقتصار على إفاضة املاء و ّأما ّ
بالصاع)(((.
فباالكتفاء ّ
وحس � � � � َ�ن
فأي ش � � � ��يء يبقى يف العقول إذا ما رأى بعض الناس الفضيلةَ رذيلةًُ ،
التصو ِن قلةَ حياء ،وكرم العِل ِم سوأ ًة ِ
ٍ
يعتذ ُر املرء عنها؟!
متام ُّ
َ
التعلي ِم سوءَ أدب ،و َ
وفيما يعرض من حبثنا إن ش � � � ��اء اهلل أكاذي � � � ��ب أخر وافرتاءات ،تلتحق بـ (حماق
اإلفك)؛ ألهنا مما صنعت الس � � � ��لولية أتباع عبد اهلل بن أيب ابن س � � � ��لول ،من الطعن يف
عرض النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم ،ورمي أم املؤمنني الطاهرة النقية بالفاحش � � � ��ة عياذا
باهلل ولياذا جبنابه الرحيم.

((( ((الفتح)) (.)365/1
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الفصل الثالث
فك
حُ َ
ماق اإلِ ِ
فصل جمموع لنزع هذا احمل � � � ��اق الذي اختلقه أهل اإلفك من الس � � � ��لولية
وه � � � ��ذا ٌ

والصفوية والسبئية((( ،الذين عجزوا عن طمس احلق ،فاخرتعوا الروايات الكاذبة طعنا
يف عفة أم املؤمنني ،ورميا هلا بالفاحشة.
وقد زور القوم الصفحات املتكاثرة اليت غصت هبا كتبهم ،وصرحوا باإلفك املبني
ال � � � ��ذي ال يطيق مؤمن حر أن يطالعه ،فض � �ل � �اً عن اعتقاده ،وما كان ذلك إال ضغنا
وحقدا على صفوة اخللق صلى اهلل عليه وسلم ،يف أحب زوجاته إليه؛ أمنا الصديقة

رضي اهلل عنها وأرضاها ،وسوف نرى من كالم القوم الطعن الصريح البني يف شخص
النيب صلى اهلل عليه وسلم ذاته ،ويف إبائه وشرفه وغريته وكمال رجولته ،بأيب هو وأمي
عليه صلوات اهلل وسالمه.
وسوف يكون الحديث عن حادثة اإلفك مقسما إلى نقاط رئيسة:
1-1قصة اإلفك وما هبا من الفوائد والعرب مما يبني فضل الصديقة ،ويقطع دابر
اجملرمني.
2-2عرض اإلفك الذي شحنت به كتب القوم ،واالفرتاءات اليت ساقوها ،والتوقف
خاصةً عند مارق سود مائة صفحة بعقيدته الدنسة إلقامة األدلة والرباهني على أن
((( الصفوية نسبةً إىل الشاه إمساعيل الصفوي الذي فرض الرفض باحلديد والنار ،وكان حرباً على السنة
أيب اب ِن سلول ،رأس النفاق الذي توىل
وأهلها وعلى اخلالفة اإلسالمية ،والسلولية نسبةً إىل عبداهلل بن ِّ
كِ َرب حديث اإلفك.
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أمنا الصديقة رضي اهلل عنها زانية يف كتاب منشور منذ شهور!
ِ
املظلمة من روايات وأكاذيب وافرتاءاتُ ،كلُّها
3-3ذكر ما تناسل من هذه الصورة
طاعن صراحة أو إشارة يف ُخلُ ِق أمنا وشرف أمنا رضي اهلل عنها.

بين حديث اإلفك:
هذه سياقة حديث اإلفك كما في دواوين السنة الصحيحة:

(عن ابن ش � � � � ٍ
الزبري ،وسعيد بن املسيّب ،وعلقمة بن
�هاب ،قال :أخربين عروة بن ّ
اص ،وعبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مس � � � � ٍ
وقّ ٍ
�عود ،عن حديث عائشة رضي اللّه

فربأها اللّه
يب صلّى اهلل عليه وس� � � � �لّم حني قال هلا أهل اإلفك ما قالواّ ،
عنها ،زوج النّ ّ
كل ح ّدثين طائف� � � � �ةً من احلديث وبعض حديثهم يص ّدق بعضاً ،وإن كان
ممّ� � � ��ا قالوا ،و ّ
ٍ
يب
بعضهم أوعى له من بعض الّذي ح ّدثين عروة ،عن عائشة رضي اللّه عنها زوج النّ ّ
صلّى اهلل عليه وس� � � � �لّم قالت :كان رس � � � ��ول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم إذا أراد أن خيرج
تهن خرج سهمها خرج هبا رسول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم معه.
أقرع بني أزواجه ،فأيّ ّ
قالت عائش � � � ��ة :فأقرع بيننا يف ٍ
غزوة غزاها فخرج س � � � ��همي ،فخرجت مع رسول

اللّه صلّى اهلل عليه وس� � � � �لّم بعدما نزل احلج � � � ��اب ،فأنا أمحل يف هودجي ،وأنزل فيه،
فسرنا حتىّ إذا فرغ رسول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم من غزوته تلك وقفل ،ودنونا من
بالرحيل فمش � � � ��يت حتىّ جاوزت
بالرحيل ،فقمت حني آذنوا ّ
املدينة قافلني ،آذن ليلةً ّ
فلما قضيت شأين أقبلت إىل رحلي ،فإذا عقد يل من جزع ظفار قد انقطع،
اجليشّ ،
الرهط الّذين كانوا يرحلون يل ،فاحتملوا
فالتمست عقدي وحبس � �ن� ��ي ابتغاؤه ،وأقبل ّ
هودجي فرحلوه على بعريي الّذي كنت ركبت ،وهم حيسبون أنيّ فيه ،وكان النّساء إذ
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يثقلهن اللّحم ،إنمّ ا تأكل العلقة من الطّعام ،فلم يستنكر القوم خ ّفة
ذاك خفافاً ،مل
ّ
الس ّن فبعثوا اجلمل وساروا.
اهلودج حني رفعوه ،وكنت جاريةً حديثة ّ

داع ،وال جميب،
استمر اجليش فجئت منازهلم وليس هبا ٍ
فوجدت عقدي بعدما ّ

إيل ،فبينا أنا جالسة
فأممت منزيل الّذي كنت به ،وظننت أنهّ م س � � � ��يفقدوين فريجعون ّ

�لمي مثّ ال ّذكواينّ من وراء
يف منزيل غلبتين عيين فنمت ،وكان صفوان بن املعطّل ّ
الس � � � � ّ
اجليش ،فأدجل فأصبح عند منزيل ،فرأى س� � � � �واد ٍ
إنسان نائ ٍم ،فأتاين فعرفين حني رآين،
فخمرت وجهي جبلبايب،
وكان رآين قبل احلجاب ،فاستيقظت باسرتجاعه حني عرفين ّ

وواللّه ما كلّمين كلمةً وال مسعت منه كلمةً غري اس � �ت� ��رجاعه ،حتىّ أناخ راحلته فوطئ
الراحلة ،حتىّ أتينا اجليش بعدما نزلوا موغرين يف
على يديها فركبتها ،فانطلق يقود يب ّ
حنر الظّهرية ،فهلك من هلك.

أيب ابن س � � � ��لول ،فقدمنا املدينة ،فاشتكيت
وكان الّذي تولىّ اإلفك عبد اللّه بن ٍّ
حني قدمت ش � � � ��هراً ،والناس يفيضون يف قول أصحاب اإلفك ،ال أش � � � ��عر ٍ
بشيء من
ّ
ذلك وهو يريبين يف وجعي ،أنيّ ال أعرف من رسول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم اللّطف

علي رسول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم
الّذي كنت أرى منه حني أشتكي ،إنمّ ا يدخل ّ
بالشّر
فيس� � � � �لّم مثّ يقول(( :كيف تيكم؟)) مثّ ينصرف ،فذاك الّذي يريبين وال أشعر ّ
متربزنا ،وكنّا
حتىّ خرجت بعدما نقهت ،فخرجت معي ّأم
ٍ
مسطح قبل املناصع وهو ّ
ال خن � � � ��رج إلاّ لي � �ل � �اً إىل ٍ
ليل ،وذلك قبل أن نتّخذ الكن � � � ��ف قريباً من بيوتنا ،وأمرنا أمر

العرب األول يف التّ ّربز قبل الغائط ،فكنّا نتأذّى بالكنف أن نتّخذها عند بيوتنا.

�طح وهي ابنة أيب رهم بن عبد ٍ
مناف ،و ّأمها بنت صخر
فانطلقت أنا و ّأم مس � � � � ٍ
73

ُّ
الد َر ُر َّ
الس ِن َّية

www.dorar.net

�طح
الص ّديق ،وابنها مس � � � ��طح بن أثاثة ،فأقبلت أنا و ّأم مس � � � � ٍ
بن عام ٍر خالة أيب بك ٍر ّ
مسطح يف مرطها ،فقالت :تعس مسطح،
قبل بييت ،وقد فرغنا من شأننا ،فعثرت ّأم
ٍ

فقلت هلا :بئس ما قلت ،أتس � � � ��بّني رجالً شهد بدراً؟ قالت :أي هنتاه أومل تسمعي ما
قال؟ قالت :قلت :وما قال؟ فأخربتين بقول أهل اإلفك ،فازددت مرضاً على مرضي.

علي رسول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم تعين سلّم،
ّ
فلما رجعت إىل بييت ،ودخل ّ
مث ق � � � ��ال(( :كيف تيكم)) فقلت :أتأذن يل أن آيت أبوي ،قالت :وأنا ٍ
حينئذ أريد أن
ّ
ّ
أس � � � ��تيقن اخلرب من قبلهما ،قالت :فأذن يل رسول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم ،فجئت

هوين عليك ،فواللّه
�وي فقلت ّ
أب � � � � ّ
ألمي :يا ّأمتاه ما يتح ّدث النّ � � � ��اس؟ قالت :يا بنيّة ّ
ط وضيئة عند ٍ
رجل حيبّه � � � ��ا ،وهلا ضرائر إلاّ كثّرن عليها ،قالت:
لقلّم � � � ��ا كانت امرأة ق ّ
فقلت سبحان اللّه ،أولقد حت ّدث النّاس هبذا؟

ٍ
قالت :فبكيت تلك اللّيلة حتىّ أصبحت ال يرقأ يل دمع ،وال أكتحل بنوم ،حتىّ
أصبحت أبكي ،فدعا رس � � � ��ول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم علي بن أيب ٍ
طالب وأسامة
ّ
ٍ
فأما
بن زيد رضي اللّه عنهما حني استلبث الوحي ،يستأمرمها يف فراق أهله ،قالتّ :
أس � � � ��امة بن ز ٍ
يد فأشار على رس � � � ��ول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم بالّذي يعلم من براءة
الود ،فقال :يا رسول اللّه ،أهلك وال نعلم إلاّ
أهله ،وبالّذي يعلم هلم يف نفس � � � ��ه من ّ
خرياً ،و ّأما علي بن أيب ٍ
طالب فقال :يا رس � � � ��ول اللّه مل يضيّق اللّه عليك ،والنّس � � � ��اء
ّ
س� � � � �واها كثري ،وإن تس � � � ��أل اجلارية تصدقك ،قالت :فدعا رسول اللّه صلّى اهلل عليه
وسلّم بريرة ،فقال(( :أي بريرة ،هل رأيت من ٍ
شيء يريبك؟)) قالت بريرة :ال والّذي
الس ّن،
بعثك ّ
باحلق ،إن رأيت عليها أمراً أغمصه عليها ،أكثر من أنهّ ا جارية حديثة ّ
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تنام عن عجني أهلها ،فتأيت ال ّداجن فتأكله.

ٍ
أيب ابن
فقام رسول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم ،فاستعذر يومئذ من عبد اللّه بن ٍّ

س � � � ��لول ،قالت :فقال رس � � � ��ول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم وهو على املنرب(( :يا معشر
املسلمني من يعذرين من ٍ
رجل قد بلغين أذاه يف أهل بييت ،فواللّه ما علمت على أهلي

إلاّ خرياً ،ولقد ذكروا رجالً ما علمت عليه إلاّ خرياً ،وما كان يدخل على أهلي إلاّ
معي)) فقام س � � � ��عد بن ٍ
األنصاري ،فقال :يا رسول اللّه أنا أعذرك منه ،إن كان
معاذ
ّ

من األوس ضربت عنقه ،وإن كان من إخواننا من اخلزرج أمرتنا ففعلنا أمرك ،قالت:
فقام سعد بن عبادة وهو سيّد اخلزرج ،وكان قبل ذلك رجالً صاحلاً ،ولكن احتملته
احلمية ،فقال لس � � � � ٍ
�عد :كذبت لعمر اللّه ال تقتله ،وال تقدر على قتله ،فقام أسيد بن
ّ
حض ٍري وهو ابن عم سعد بن ٍ
معاذ ،فقال لسعد بن عبادة :كذبت لعمر اللّه لنقتلنّه،
ّ
فإنّ� � � ��ك منافق جتادل عن املنافقني ،فتثاور احليّان األوس واخلزرج حتىّ مهّوا أن يقتتلوا،
ورسول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم قائم على املنرب ،فلم يزل رسول اللّه صلّى اهلل عليه

وسلّم خي ّفضهم حتىّ سكتوا ،وسكت.

قال � � � ��ت :فبكيت يومي ذلك ال يرقأ يل دم � � � ��ع وال أكتحل ٍ
بنوم ،قالت :فأصبح
أب� � � � �واي عندي وقد بكي � � � ��ت ليلتني ويوماً ال أكتحل ٍ
بنوم ،وال يرقأ يل دمع ،يظنّان أ ّن
علي
البكاء فالق كبدي ،قالت :فبينما مها جالس � � � ��ان عندي ،وأنا أبكي فاستأذنت ّ
ام� � � � �رأة من األنصار ،فأذنت هلا فجلس � � � ��ت تبكي معي ،قالت :فبينا حنن على ذلك،

دخل علينا رسول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم فسلّم مثّ جلس ،قالت :ومل جيلس عندي
فتشهد رسول
منذ قيل ما قيل قبلها ،وقد (لبث) شهراً ال يوحى إليه يف شأين ،قالتّ :
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((أما بعد يا عائش � � � ��ة ،فإنّه قد بلغين
اللّه صلّى اهلل عليه وس� � � � �لّم حني جلس ،مثّ قالّ :
عنك كذا وكذا ،فإن كنت بريئةً فس � � � ��يربئك اللّه ،وإن كنت أملمت ٍ
بذنب فاستغفري
ّ
اللّه وتويب إليه ،فإ ّن العبد إذا اعرتف بذنبه مثّ تاب إىل اللّه تاب اللّه عليه)).
فلما قضى رس � � � ��ول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم مقالته قلص دمعي حتىّ ما
قالتّ :
أحس منه قطرًة ،فقلت أليب :أجب رسول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم فيما قال ،قال:
ّ
ألمي :أجييب رسول
واللّه ما أدري ما أقول لرسول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم ،فقلت ّ
اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم ،قالت :ما أدري ما أقول لرسول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم،
الس � � � � ّ�ن ال أقرأ كثرياً من القرآن :إنيّ واللّه لقد علمت
قالت :فقلت وأنا جارية حديثة ّ

استقر يف أنفسكم وص ّدقتم به ،فلئن قلت لكم :إنيّ
لقد مسعتم هذا احلديث ،حتىّ
ّ
بريئ � � � ��ة ،واللّه يعلم أنيّ بريئة ال تص ّدقوين بذلك ،ولئ � � � ��ن اعرتفت لكم بأم ٍر واللّه يعلم
أنيّ منه بريئة لتص ّدقنيّ  ،واللّه ما أجد لكم مثالً إلاّ قول أيب يوس � � � ��ف ،قال :ﮋﮊ
حتولت فاضطجعت
ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ[   يوس � � � ��ف ،]١٨ :قالت :مثّ ّ
ٍ
مربئي برباءيت ،ولكن واللّه
على فراش � � � ��ي ،قالت :وأنا حينئذ أعلم أنيّ بريئة ،وأ ّن اللّه ّ
أظن أ ّن اللّه منزل يف شأين وحياً يتلى ،ولشأين يف نفسي كان أحقر من أن
ما كنت ّ
يف بأم ٍر يتلى ،ولكن كنت أرجو أن يرى رسول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم
يتكلّم اللّه ّ
يربئين اللّه هبا.
يف النّوم رؤيا ّ

قالت :فواللّه ما رام رس � � � ��ول اللّه صلّى اهلل عليه وس� � � � �لّم ،وال خرج أحد من أهل

البي � � � ��ت حتىّ أنزل علي � � � ��ه ،فأخذه ما كان يأخذه من الربحاء ،ح � �ّت� ��ىّ إنّه ليتح ّدر منه
مثل اجلمان من العرق ،وهو يف ٍ
يوم ش � � � � ٍ
�ات ،من ثقل القول الّذي ينزل عليه ،قالت:
76

ُّ
الد َر ُر َّ
الس ِن َّية

www.dorar.net

سري عنه وهو يضحك ،فكانت
ّ
فلما س � � � � ّ�ري عن رس � � � ��ول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم ّ
ٍ
وجل فقد ب � � � � ّ�رأك)) فقالت ّأمي:
ّأول كلم � � � ��ة تكلّم هبا(( :يا عائش � � � ��ةّ ،أما اللّ � � � ��ه ّ
عز ّ
وجل ،فأنزل
قوم � � � ��ي إليه ،قالت :فقلت :ال واللّه ال أق � � � ��وم إليه ،وال أمحد إلاّ اللّه ّ
عز ّ

اللّه ع � � � � ّ�ز وج � � � � ّ�ل:

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ * ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ * ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍ*ﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝ* ﮟﮠﮡ ﮢﮣ ﮤﮥ
ﮦﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬﮭﮮ*ﮰﮱﯓ ﯔ ﯕﯖﯗ ﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞ *ﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ* ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ * ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ * ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﮊ [النور ]٢٠–١١ :العشر اآليات كلّها.

الص ّديق رضي اللّه عنه وكان ينفق
فلم � � � ��ا أنزل اللّه هذا يف براءيت ،قال أبو بك ٍر ّ
ّ

�طح شيئاً أبداً بعد
على مس � � � ��طح بن أثاثة لقرابته منه وفقره :واللّه ال أنفق على مس � � � � ٍ

الّذي قال لعائش � � � ��ة ما قال ،فأنزل اللّه ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ

أحب أن يغفر اللّه يل،
ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ [الن � � � ��ور ]٢٢ :قال أبو بك ٍر :بلى واللّه إنيّ ّ
مسطح النّفقة الّيت كان ينفق عليه ،وقال :واللّه ال أنزعها منه أبداً.
فرجع إىل
ٍ
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ٍ
جحش
قالت عائش � � � ��ة :وكان رسول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم يسأل زينب ابنة

عن أمري ،فقال(( :يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟)) فقالت :يا رس � � � ��ول اللّه أمحي
مسعي وبصري ،ما علمت إلاّ خرياً ،قالت :وهي الّيت كانت تساميين من أزواج رسول
اللّ � � � ��ه صلّى اهلل عليه وس� � � � �لّم ،فعصمها اللّه بالورع وطفق � � � ��ت أختها محنة حتارب هلا،
فهلكت فيمن هلك من أصحاب اإلفك)(((.

وقد أنزل اهلل تبارك وتعاىل ٍ
آيات تتلى يف حماريب املس � � � ��لمني إىل يوم القيامة يف
تربئ � � � ��ة أمنا مما قال أهل الزيغ واإلفك ،وغضباً على من تكلم يف عرض خليله ،وغريًة
على حمارم صفوته من العاملني ،وتربية للمؤمنني وتأديبا ،يف بيان يأخذ القلوب أخذا
م � � � ��ن هول التهديد ،وش � � � ��دة الغضب على من اخرتع هذا اإلف � � � ��ك ،من قوله تعاىل:
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ إىل قول � � � ��ه :ﮋﯛ ﯜ

ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ [الن � � � ��ور ]٢٦ – ١١ :وإمن � � � ��ا قالت أمنا رضي اهلل عنها
(العشر آيات) ،جتوزاً بطريق إلغاء الْ َك ْسر(((.

وه � � � ��ذه احلادثة الكربى ،فيها من الفوائد والعرب الكثري ،وس � � � ��نتوقف فيها عند ما
خيص فض � � � ��ل أمنا وانتصار رب العاملني هلا ،وغضبه الش � � � ��ديد ،ووعيده ملن توىل كرب
((( البخاري يف مواضع من ((صحيحه)) ()101/6( ،)4141( )116/5( ،)2661( ))173/3
( ،)4750وخمتصرا يف ( .)7369( )113/9ومسلم ( .)2770( )2129 /4ويف ((املسند))
(.)25623( )404/42
((( ((فتح الباري)) (.)477/8
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ه � � � ��ذا اإلفك من املنافقني قدميا وحديثا ،مث نتبع ذلك بذكر ما يف كتب األفاكني من
القدماء واحملدثني.

الضوء األول :الصديقة المحتسبة النقية:
يف احلديث فضل ظاهر وتبيان ملا كانت عليه أمنا الصديقة رضي اهلل عنها من
ش � � � ��رف األخالق ومتام السمو؛ إذ كانت مع صالحها رقيقة القلب ،طاهرة النفس،
تأيت ما تأيت من األمر صافية من َك َد ِر التكلف ،ومن ثقل التعقيد .يصدق فيها قول

النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم يف صفة أهل اجلنة ((يدخ � � � ��ل اجلنّة أقوام ،أفئدهتم مثل
أفئدة الطّري))(((.

ويدل على هذا أمور عدة في هذا الحديث الجليل:
1-1فها هي يسقط منها عقد ضئيل القيمة ،فتتأخر حبثا عنه ،وطلبا له ،غري ٍ
ملتفتة
لتعقيدات احلياة ،وال ألعباء النفوس احلاقدة..وإمنا كان سلوكها برباءة النقاء ،حىت
كان ما كان من أهل اإلفك والبهتان.
2-2فراغها من حديث الناس وتلقف األخبار ،فلم تكن مسَّاعةً للنميمة ،وال
خائضة يف الغيبة ،وهذا من نقاء النفوس الشريفة اليت تُقبل على شأهنا ،وال جتعل من
نفسها أذناً القِ َفةً لكل شيء ،ولساناً خيوض يف أي شيء.
3-3شهادة اخلادمة هلا بالنقاء وكمال اخللق ،وبراءة القلب ،وليس فيها من عيب
سوى نومها عن عجني البيت حىت تأيت الداجن((( ،فتأكل العجني ،وهذا من املدح
((( ((صحيح مسلم)) (.)2840( )2183 /4
((( والداجن :الشاة تألف البيت(( .مقاييس اللغة)) البن فارس (.)347/1
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الرفيع ،كقول النابغة مادحاً:
وال عي � � � ��ب فيه � � � ��م غري أن س � � � ��يوفهم

هب � � � ��ن فل � � � ��ول م � � � ��ن ق� � � � �راع الكتائ � � � � ِ
�ب

1-1دخوهلا املدينة يف هودجها ،وهي ال تظن أن يبلغ ببعض الناس السوء أن يقولوا
أبوي
يف تلك الربيئة الطيبة ما يقولون ،حىت إهنا ملا علمت من بعد قالت( :فجئت ّ
هوين عليك ،فواللّه لقلّما
فقلت ّ
ألمي :يا ّأمتاه ما يتح ّدث النّاس؟ قالت :يا بنيّة ّ
ط وضيئة عند ٍ
رجل حيبّها ،وهلا ضرائر إلاّ كثّرن عليها ،قالت :فقلت
كانت امرأة ق ّ
سبحان اللّه ،أولقد حت ّدث النّاس هبذا؟) استنكرت تلك الطيبة النبيلة أن يتهاوى
بعض الناس يف مثل هذا القول اخلبيث.
وقد أش � � � ��ارت اآليات إىل هذه الصفة يف أمنا رض � � � ��ي اهلل عنها ،يف قوله تعاىل:
ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ

[النور.]٢٣ :

والغافالت ها هنا تعين( :الس � � � ��ليمات الص � � � ��دور ،النقيات القلوب ،الاليت ليس
فيهن دهاء وال مكر)((( .وكذا كانت أمنا رضي اهلل عنها.
َ 1-1رُّدها غيبة ِم ْسطَ ٍح ،وقد خاض فيها ،عندما أساءت أم ِم ْسطَ ٍح القول فيه،
علمت ما اشرتك فيه من ترديد ما قاله
وسكوهتا عن مشاركتها القول بعد أن
ْ
املنافقون .ولو كانت-وحاشاها -ذات قلب ٍ
قاس ،لتكلمت بالغضب العارم والقول
الغليظ انتصاراً لنفسها ،وحني االنتصار يُ ْد َر ُج ما يقوله املرء -وإن كان غليظاً -يف

باب االعتذار ،فكيف مبا ميس كيا َن املرأة وشرفها؟!
((( ((الكشاف)) للزخمشري (.)222/3
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2-2شهادهتا ألمنا زينب رضي اهلل عنها بالفضل والديانة والورع ،وهذا من طهارة
قلبها ونقاء نفسها؛ حيث تكلمت بالثناء املضيء عن جارهتا ،مع ما كان بينهما
ٍ
وتلمس أسباب القرب من رسول اهلل صلى اهلل
من
منافسة يف حتصيل الفضائلُّ ،

عليه وسلم .فقالت قولة الصدق الطاهر عن جارهتا أمنا زينب رضي اهلل عنهاَ :وِه َي
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّ ِ
الوَرِع.
الَّتيِ َكانَ ْ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم� ،فََع َ
ت تُ َسامينيِ م ْن أ َْزَو ِاج َر ُسول اللَّه َ
ص َم َها اللهُ ب َ
وثناؤها على سعد بن معاذ رضي اهلل عنه ،وبياهنا لصالحه وأن ما كان منه إمنا

هو على س � � � ��بيل احلمية والتعصب ،ال قدحا يف إميانه ،وال تنقصا من قدره ،فقالت:
(فقام سعد بن عبادة وهو سيّد اخلزرج ،وكان قبل ذلك رجالً صاحلاً ،ولكن احتملته
احلميّة) .وهذا ال يكون إال من نفس شريفة فاضلة.

ٍ
بكلمة نابية ،وال بقول جارح ،وال بإشارة
ضبَةٌ للنفس
1-1ليس يف احلديث كله َغ ْ

حىت ،وإمنا هي نفس ربانية ،حتتسب وتعف عن اخلوض بالقول فيمن خاضوا فيها
باإلفك ،أو مسعوا ملن خاض فيها!
1-1رقة قلبها رضي اهلل عنها؛ إذ كانت حتس ذلك القلق اخلفي من تغري النيب صلى
اهلل عليه وسلم وحزنه الذي منع عنها ذلك املعهود من لطفه وحنانه عندما كانت
النفسي
اكتفت بذلك السؤ ِال
مترض .ولكنها َّ
أسرت هذا احلزن الرقيق يف قلبها ،و ْ
ِّ

احملب الذي تتكدر
الذي ال يعرب عنه لسا ٌن بكالم .وهذا احلزن إمنا ينبعث من قلب ِّ
نفسه لتغري من حيب يف سلوكه معه ،ولكنه يضمر حياء احلزين يف عدم التصريح مبا يف
قلبه انتظارا إلقبال من حيب عليه ،حىت يكون ذلك أهبج للنفس والقلب معاً .وهكذا

كانت أمنا؛ حياءً ونبال وشرف نفس ،حىت مع أحب وأجل الناس صلى اهلل عليه وسلم.
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2-2كان يف ازدياد املرض على أمنا الصديقة عند مساعها ما قال أهل اإلفك فيها،
دليل كبري على شرف هذه النفس .فإن النفس كلما كانت طاهرة صافية ،كلما كان
وقع قول السوء فيها أليما ،وإمنا تعرب تلك الكلمات القاسية بغري النفوس الشريفة فال
حتدث عندها أملا لقسوة القلب وغلظ الكبد .ولذا كان اهلم باديا على وجه رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وكان يبني يف منطقه وسلوكه هذا األسف احلزين ،ملا يقال
عن أحب الناس إليه صلى اهلل عليه وسلم.
دم ٌع ال يكاد يتوقف من
املرض الذي ألمََّ جبس � � � ��د ِّ
ولق � � � ��د صحب هذا َ
الصدِّيقة ْ
ود ِويُّه ،حىت لتقول عند علمها مبا
أثر اإلفك ،وش � � � ��دة الصدمة ووقع األمل يف النفس َ
ٍ
قي � � � ��ل( :فبكيت تلك اللّيلة حتىّ أصبحت ال يرقأ يل دم � � � ��ع ،وال أكتحل بنوم ،حتىّ
أصبح � � � ��ت أبكي) ،مث تقول من بعد( :فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتني ويوماً
ال أكتح � � � ��ل بن � � � � ٍ
�وم ،وال يرقأ يل دمع ،يظنّان أ ّن البكاء فالق كبدي ،قالت :فبينما مها

علي امرأة من األنصار ،فأذنت هلا فجلست
جالسان عندي ،وأنا أبكي فاستأذنت ّ
تبكي معي) .وهذا البكاء ال يكون إال من نفس راقية وقلب طاهر ،جيد مس احلزن

الكاوي ،وال يتكلم إال بعينيه ،دمعا باكيا.
1-1كان يف ذهول أمنا رضي اهلل عنها بعد الذي قاله النيب صلى اهلل عليه وسلم،
وقد انقطع عن الكالم إليها واحلديث معها-كما هي عادته الشريفة -شهرا كامال،
فكبرُ عليها أن يكون بدء احلديث إليها كالماً ظاهره احلياد ،وترك أمر براءهتا لرب
العاملني ،ودعوهتا ،إن كان وقع منها ما قيل -وحاشاها -للتوبة واالستغفار..كان
دليل
يف هذا الذهول املفاجئ الذي أسكت عينيها عن الدمع ولسانهَ ا عن الكالم ٌ
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ِ
ت به ،ومل يكن خيطر هلا على بال ،وال
مبني على فراغ نفسها من هذا الذي ُرميَ ْ

يدور يف خيال.

فإن املفاجأ َة تَدل على نفي العلم الس � � � ��ابق مبا فاجأ اإلنسا َن ،وخلو ذهنه منه،

وأن ما وقع له مل يكن ليتو�قََّعه ،مما أشعر َّأمنَا بالعجز عن تحََ ُّمل مساع مثل هذا احلياد

من فم النيب صلى اهلل عليه وسلم ،والذي تعلم أنه يعلم براءهتا يقينا بال شك.

أوسع من هذا الدمع ،وهي تقول
فأمسكت عن البكاء ،وقد َّ
أحس ْ
ت أن حزهنا ُ

(فلما قضى رس � � � ��ول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم مقالته قلص دمعي حتىّ ما
عن ذلكّ :
أحس منه قطرةً!).
ّ
�ت إىل أبيها وأمها ليدفعا عنها ما قيل ،فأمس � � � ��كا ،فازداد الكرب على
مث التفت � � � � ْ
النفس املكلومة ،وأحس � � � ��ت أن البد من ٍ
كلمة وقد ضاق � � � ��ت عليها األرض ،وضاق

عليها صدرها مبا فيه من هم وحزن ،وضاقت عينها بدمعها ،فلم جتد إال رب العاملني
تس � � � ��تعينه ،وتش � � � ��كو بثها وحزهنا إليه ،يف بيان ال يكون إال من قلب تقي أس � � � ��يف،
متوجهة إليهم بالعتاب الباكي والدفاع األس � � � ��يف الذي ال يتصور أن يقال مثل هذا:
الس � � � � ّ�ن ال أقرأ كث � �ي � �راً من القرآن :إنيّ واللّه لقد علمت لقد
(فقلت وأنا جارية حديثة ّ
استقر يف أنفسكم وص ّدقتم به ،فلئن قلت لكم :إنيّ بريئة،
مسعتم هذا احلديث ،حتىّ
ّ
واللّ � � � ��ه يعلم أنيّ بريئ � � � ��ة ال تص ّدقوين بذلك ،ولئن اعرتفت لكم بأم ٍر واللّه يعلم أنيّ منه

بريئة لتص ّدقنيّ  ،واللّه ما أجد لكم مثالً إلاّ

قول أيب يوسف ،قال ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ

[يوسف )]١٨ :وال ينطق هبذا الكالم إال لسان موصول بقلب نقي ،أثقله أن يقال
83

ُّ
الد َر ُر َّ
الس ِن َّية

www.dorar.net

ما مل خيطر له ببال يوما ما ،فضال عن أن يتورط فيه.
1-1يبزغ يف هذا احلديث اجلليل هذا الورع الصادق ،وهذه اخلشية الزكية؛ حيث
مل نسمع قط يف هذا احلديث كله ،وألسنة أهل اإلفك ختوض فيما ختوض ،واألمساع
الصدِّيقة ،هلا من الفضل واحلظوة
تسمع ،واألنفس قد حتملت ما حتملت ،والصديقة ِّ
واملكانة عند اهلل وعند رسوله وعند املؤمنني ما هلا ،ولكنها مل تركن لشيء من هذا،

وتواضعت لرهبا ،وافتقرت إليه ،ال ترى لنفسها -وهي يف هذه السن الصغرية؛ حيث
كان هلا من العمر أربع عشرة سنة -شأنا ،وال حتسب نفسها من ذوي التميز الذين
يتكئون على ظنهم بأنفسهم ،فيزكون أنفسهم وهم ليسوا على شيء!
فالصديق � � � ��ة ُّأمنا وهي يف تلك الس � � � ��ن الصغرية ،مل تقرأ الكث � �ي� ��ر من القرآن ،هلا

تلك القدم الراس � � � ��خة يف الزهد ،وهضم ح � � � ��ظ النفس ،والتواضع للرب تبارك وتعاىل،
وهو ش � � � ��يء خيلو منه الكثري من الكبار ،هتتدي إليه الصديقة املبجلة؛ الطيبة املطيبة،
يف تلك الس � � � ��ن اليت يقع فيها من الصغري ما يقع من الزهو والتعايل والعجلة وس � � � ��رعة
الغضب واالعتداد بالنفس.
لكن الصديقة الصغرية كانت كبرية النفس شريفةً ،تقول عن نفسها( :وأنا ٍ
حينئذ

أظن أ ّن اللّه منزل يف شأين
مربئي برباءيت ،ولكن واللّه ما كنت ّ
أعلم أنيّ بريئة ،وأ ّن اللّه ّ
يف بأم ٍر يتلى ،ولكن كنت
وحياً يتلى ،ولشأين يف نفسي كان أحقر من أن يتكلّم اللّه ّ
يربئين اللّه هبا).
أرجو أن يرى رسول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم يف النّوم رؤيا ّ
ولذا كان الفرج أقرب إليها مما تأمل ،وكان أكرب وأكرم وأعظم أثرا وأجل قدرا مما
تتوقع ،إذ يوحي رب العاملني لنبيه صلى اهلل عليه وس � � � ��لم ٍ
آيات يف براءهتا ،تتلى وتقرأ
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وحتفظ يف الصدور والسطور ،وميتد هديها اخلالد عرب األزمنة واألمكنة والعوامل كلها،
تشهد بطهارة أمنا املباركة ،بقول أحكم احلاكمني ورب العاملني.
وقد أبان الزخمشري فأحسن ،عن تلك اآليات اجلليلة قائالً( :ولو فليت القرآن

كله وفتش � � � ��ت عما أوعد به من العصاة مل تر اهلل تعاىل قد غلظ يف ش � � � ��يء تغليظه
يف إفك عائش � � � ��ة رضوان اهلل عليها ،وال أنزل من اآليات القوارع ،املش � � � ��حونة بالوعيد
الش � � � ��ديد والعتاب البليغ والزجر العنيف .واستعظام ما ركب من ذلك ،واستفظاع ما
أقدم عليه ،ما أنزل فيه على طرق خمتلفة وأس � � � ��اليب مفتنة .كل واحد منها كاف يف
بابه ،ولو مل ينزل إال هذه الثالث لكفى هبا.
حي � � � ��ث جعل القذفة ملعونني يف الداري � � � ��ن مجيعا ،وتوعدهم بالعذاب العظيم يف
اآلخرة ،وبأ ّن ألس � � � ��نتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم مبا أفكوا وهبتوا ،وأنه يوفيهم
جزاءهم احلق الواجب الذي هم أهله ،حىت يعلموا عند ذلك أ َّ
ني
َن اللَّهَ ُه َو الحَْ ُّق الْ ُمبِ ُ
كرر ،وجاء مبا مل يقع يف وعيد املشركني
فأوجز يف ذلك وأشبع ،وفصل وأمجل ،وأكد و ّ
عب � � � ��دة األوثان إال ما هو دونه يف الفظاعة ،وما ذاك إال ألمر .وعن ابن عباس رضى

اهلل عنهما :أنه كان بالبصرة يوم عرفة ،وكان يس � � � ��أل عن تفس � �ي� ��ر القرآن ،حىت سئل
عن هذه اآليات فقال :من أذنب ذنبا مث تاب منه قبلت توبته إال من خاض يف أمر
عائشة ،وهذه منه مبالغة وتعظيم ألمر اإلفك.
ولقد برأ اهلل تعاىل أربعة بأربعة :برأ يوس � � � ��ف بلس � � � ��ان الشاهد وش ِه َد ِ
شاه ٌد ِم ْن
ََ
ّ
ِ
وبرأ مرمي بإنطاق
أ َْهلها .وبرأ موس � � � ��ى من قول اليهود فيه باحلجر الذي ذهب بثوبهّ .
وبرأ عائشة هبذه اآليات العظام يف كتابه
ولدها حني نادى من حجرها :إين عبد اهللّ .
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املتلو على وجه الدهر ،مثل هذه التربئة هبذه املبالغات.
املعجز ّ
علو منزلة رس � � � ��ول اهلل
فانظر ،كم بينها وبني تربئة أولئك؟ وما ذاك إال إلظهار ّ

األولني واآلخرين،
صلى اهلل عليه وسلم ،والتنبيه على إناقة حمل سيد ولد آدم ،وخرية ّ

وحج � � � ��ة اهلل على العاملني .ومن أراد أن يتحقق عظمة ش � � � ��أنه صلى اهلل عليه وس � � � ��لم
وتق ّدم قدمه وإحرازه لقصب الس � � � ��بق دون كل سابق ،فليتلق ذلك من آيات اإلفك،
ليتأمل كيف غضب اهلل يف حرمته ،وكيف بالغ يف نفي التهمة عن حجابه)(((.
و ّ

1-1إخالصها التوحيد لرب العاملني؛ لتمام صدقها وسالمة قلبها؛ حيث مل تتوجه
ألقرب الناس وأجلهم بالشكر ،وهو رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وإمنا محدت
رب العاملني تبارك وتعاىل ،محداً خالصاً من االلتفات ألحد من املخلوقني ،نقيا من
رؤية النفس ،فلما قالوا هلا :قومي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالت( :ال واللّه
وجل) ،إخالصا هلل يف التوحيد ،ومعاتبة حمبة للنيب
ال أقوم إليه ،وال أمحد إلاّ اللّه ّ
عز ّ

صلى اهلل عليه وسلم.

قالت ذلك ْإدالالً كما ُ ُّ
بيب على
قال اإلمام ابن اجلوزي رمحه اهلل( :إنمّ ا ْ
يدل الحْ ُ
ِ
حبيبه)(((.
ويعلق ش � � � ��يخ اإلس � �ل� ��ام ابن قيم اجلوزية رمحه اهلل على موقف أمنا عائشة هذا،
بعد أن حبس الوحي عن رس � � � ��ول اهلل ش � � � ��هرا يف هذا األمر ،مبينا احلكمة من ذلك،
وتتم نعمة اللّه عليهم ،ولتش � � � ��ت ّد
لتتم العبوديّة املرادة من ّ
الص ّديقة وأبويهاّ ،
قائ � �ل � �اً( :و ّ
((( ((الكشاف)) (.)224 ،223/3
((( ((فتح الباري)) (.)477/8
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الرجاء
الرغبة منها ومن أبويها ،واالفتقار إىل اللّه وال ّذ ّل له وحس � � � ��ن الظّ ّن به و ّ
الفاقة و ّ
ل � � � ��ه ،ولينقطع رجاؤها من املخلوقني ،وتيأس من حصول النّصرة والفرج على يد ٍ
أحد
من اخللق ،وهلذا وفّت هذا املقام ح ّقه ملا قال هلا أبواها« :قومي إليه» ،وقد أنزل اللّه
ّ
(((
عليه براءهتا ،فقالت« :واللّه ال أقوم إليه وال أمحد إلاّ اللّه هو الّذي أنزل براءيت») .
وقد س � � � ��كت النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم تطييباً خلاطرها ورعاية ملا مس قلبها

مشرق بالفرحة وتربئة رب العاملني لزوجته الصديقة رضي اهلل عنها.
وآملها ،ووجهه ٌ

فتلك اثنتا عشرة عينا تفجرت بالطهر يف صحراء اإلفك الالهبة ،تروي فؤاد كل
مؤمن ،فخراً بأمه الصديقة ،ومحداً لرب العاملني بتشرفنا باالنتساب إليها.

الصدِّيقة المرضية:
الضوء الثاني :وقفة عقلية في سلوك ِّ
وها هنا وقفة لدفع اإلفك باعتماد النظر العقلي اجملرد يف س � � � ��لوك أمنا الصديقة
رض � � � ��ي اهلل عنها ،حىت دون النظر يف فضائله � � � ��ا ،وال فيما صح هلا من منزلة ،وال يف
كالم رب العاملني تبارك وتعاىل ،وال يف حديث خليله صلى اهلل عليه وس � � � ��لم ،وإمنا
سأصرف الكالم يف نقاط موجزة تعتمد سلوك أمنا قاعدة بذاته لدفع الريبة واإلفك
عنها؛ حىت تدل داللة قاطعة أن هذا السلوك ليس سلوك أهل الريب ،وإمنا هو سلوك
األصفياء األنقياء.
أوالً :كان خروج أمنا مع النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم وفق ما جرت به س � � � ��نته

صلى اهلل عليه وسلم يف اإلقراع بني زوجاته عند خروجه مسافرا ،فأيتهن خرج سهمها
خرج � � � ��ت معه ،فلم يكن من أمنا إعداد للخروج ،وال تدبري له ،وإمنا هي س � � � ��نة النيب
((( ((زاد املعاد)) (.)234/3
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صلى اهلل عليه وس � � � ��لم معهن .وأهل الريب يعدون العدة وجيهزون أنفس � � � ��هم بالتدبري
فيما بينهم ،وليس هذا حباصل هنا.
ص ٌد أو إرادة ،إمنا هي حاجة اإلنسان اليت
ثانياً :مل يكن لتأخر أمنا عن اجليش قَ ْ

تط� � � � �رأ عليه فيذهب لقضائها ،ول � � � ��و كان منها الريب مل يكن رجوعها لنفس مكاهنا،
وإمنا كانت تنأى بعيدا؛ ألن الرجوع لنفس املكان َم ِظنَّةُ أن يرجع إليها أحد ،السيما
النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فقد كان يأنس إليها ويسايرها يف الطريق .وليس هنالك
يب يضمر يف نفس � � � ��ه الريبة وهو يقصد أن يكون مبكان يسهل وصول الناس إليه،
مر ٌ
فإن هذا مما يفسد على أهل الريب تدبريهم.

عملي على س � �ل� ��امة القصد
دليل ٌّ
ف � � � ��كان يف رجوعها إىل مكاهنا الذي غادرته ٌ

وخل � � � ��وص النية من أق� � � � �وال أهل اإلفك .فهي تقول( :فأممت من � � � ��زيل الّذي كنت به،
إيل).
وظننت أنهّ م سيفقدوين فريجعون ّ

ثالث� � � � �اً :رجوع أمنا يف حنر الظهرية ،أمام أعني الناس ،وحتت ضوء الش � � � ��مس ،ال

تس � � � ��ترت بليل ،وال ختتبئ بريبة ،وإمنا جاءت القوم يقود زمام ناقتها صفوان بن معطل
الريْب يتخريون هدأة الليل وسرت الظالم يتخفون
والشمس متوهجة يف األفق .وأهل َّ
فيه ،ويتأخرون بعيدا عن أعني الناس؛ كي ال يراهم أحد وهم عائدون.

وإذا صح هذا عقال ،وهو صحيح ،فإن دخول أمنا يف حنر الظهريةُ ،مبطل لقول

كل ذي نفس خبيثة ش� � � � �ريرة ،وقد كان ميكن لغريها إن كان مريبا أن يتعلل ويتسبب
مبا يؤخره لليل ،أو أن يدخل مفارقًا صاحبه الذي ركب معه اجلُ َرم ،فريجع كل واحد
معا ،فالرجوع يف النهار بل يف حنر الظهرية دليل
منهما إىل املدينة مبفرده ،ال أن يكونا ً
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ساطع على الرباءة وسالمة النية.
رابعاً :مل يكن رجع صفوان رضي اهلل عنه شيئا استثنائيا يف هذه الغزوة ،بل كان

هذا حاله ،يكون يف الس � � � ��اقة -مؤخرة اجليش -يتفقد حال من يتخلف يف سريه ،أو
يُرجع إىل أصحاب األمتعة ما جيده ساقطاً منهم عاد ًة يف الطريق وهم ال يشعرون.

يقول احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل( :ووقع يف حديث ابن عمر بيان سبب

الساقة فكان إذا
ّ
يب صلّى اللّه عليه وسلّم أن جيعله على ّ
تأخر صفوان ولفظه سأل النّ ّ

رحل النّاس قام يصلّي مثّ اتّبعهم فمن س � � � ��قط له ش � � � ��يء أتاه به ويف حديث أيب هريرة
وكان صفوان يتخلّف عن النّاس فيصيب القدح واجلراب واإلداوة)(((.

وإذاً فهي عادة يعلمها الكل عنه ،ويس � � � ��تطيع أي صحايب يف اجليش أن يدرك

صف� � � � �وان ويلحق ب � � � ��ه عند ختلفه عن اجليش ،فلم يكن هذا ش � � � ��أنا س� � � � �ريا ،وال فعال
اس � � � ��تثنائيا .وصاحب الريب ال يسري حسب ما اعتاد الناس منه ،بل يفارق ما عرفوه
منه وألفوه ،ويلتوي يف سلوكه ويتخفى ،حىت حيقق ما يريد.
وهذا ٍ
منتف يف حق صفوان رضي اهلل عنه ،فبطلت فرية الكذابني.
خامس� � � � �اً :عادة أهل الريب التوجس والقل � � � ��ق ،ومالحقة الناس باحلديث إليهم،

وتتبع اخلرب ،واسرتاق السمع ،وتتابع األسئلة القلقة :هل عرف أحد؟ هل كان كذا؟
ماذا قيل؟!
ومل يكن هذا من شأن أمنا رضي اهلل عنها ،بل عادت إىل بيتها مصحوبة برباءة
البيت ،فلم نس � � � ��مع أهنا س � � � ��ألت عن
النفس وطهارة القلب ،مصابة بوعكة ألزمتها َ
((( ((فتح الباري)) (.)462 ،461/8
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تتبعت خربا ،وال أظهرت توجسا وخوفا .بل كل الذي ميأل عليها
شيء مل تعلمه ،وال ْ
فكره � � � ��ا حزنا وأملا هو غياب اللطف النبوي الرحيم عنها عندما مترض .هذا ،وحده،
هو الذي كان يش � � � ��غلها ،فتقول( :ال أشعر بش � � � � ٍ
�يء من ذلك وهو يريبين يف وجعي،

أنيّ ال أعرف من رسول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم اللّطف الّذي كنت أرى منه حني
علي رس � � � ��ول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم فيسلّم مثّ يقول( :كيف
أش � � � ��تكي ،إنمّ ا يدخل ّ
بالشّر حتىّ خرجت بعدما نقهت).
تيكم؟) مثّ ينصرف ،فذاك الّذي يريبين وال أشعر ّ

ال تش � � � ��عر بالش � � � ��ر ،وال حتس به؛ ألهنا مل تقرتب منه أصال وال فعلته ،وال حيس
أسرع من الذي وقع فيه!
الشر ويعرف وقوعه أح ٌد ْ
لكن أمنا ما علمت شيئا من ذلك ،وال عرفته إال قَ َدراً ،ومل �نََر يف حديثها حرفا
ّ
ينبئ عن ٍ
خوف مكتوم.
سادس� � � � �اًَ :ذبهُّ ا عن ِم ْس� � � � �طَح فور أن مسعت أمه تقول :تعس مس � � � ��طح ،ودفعها

ذلك القول ناهية أمه عن ذلك ،ذاكرة فضله وأنه من أهل بدر .فلو كانت متوجسة
مرتابة ،مذعورة القلب ،الختذت من أم مسطح نصريا هلا وعضدا ،يسندها ويؤيدها،
وأللبته � � � ��ا على من يقول � � � ��ون وخيوضون ،بل ما كان منه � � � ��ا إال صمت املكلوم ،وحزن
الكظيم ،ودمعة املهموم الذي زاده اخلرب مرضا على مرض!
سابعاً :كان يف امتناع أمنا عن القيام إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ،بعد نزول

دليل ألهل البصرية بأن هذا س � � � ��لوك من مل يقع منه
براءهتا ،وغضبها العاتب احملبٌ ،

ذلك اإلفك.

ف � � � ��إن الذي يتورط يف اإلفك ال يزال ينتهز الفرصة تلوح له؛ ليهرول معتذرا فَ ِرحاً
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بانصراف التهمة عنه ظاهراً ،بينما احلر النبيل إذا ما وقع عليه الظلم ومسه األذى يف
ِ
ضه -مث جاءته الرباءة ،ال يسرع باهلرولة فرحا،
أخص ما يمَُ ُّ
س به اإلنس � � � ��ان -وهو ع ْر ُ
وإمنا يقوم وقد أثقله اجلرح الذي مسه؛ ال تستخفه نشوة الرباءة فتنسيه مرارة األذى،
بل يظل معه األمل زمنا حىت يهدأ ويسكن.
فغض � � � ��ب أمنا النبيل ،وامتناعها تدلال وحبا وعتاب � � � ��ا ،ال خيرج أبداً من نفس قد

كس � � � ��رها ذل املعصية ،وإمنا خيرج من نفس ش� � � � �ريفة قد آذاه � � � ��ا وقوع أهل اإلفك يف
عرضها ،فلم تس � � � ��تطع أن متس � � � ��ك نفسها من الغضب ولو بني يدي رسول اهلل صلى
اهلل علي � � � ��ه وس � � � ��لم .وقد علم منها ذلك ،واتس � � � ��ع صدره لذلك؛ ألن � � � ��ه يعلم أن هذا
الغضب من س � � � ��بيكة النبل الذهبية اليت تنتمي إليها هذه الصديقة الطاهرة رضي اهلل
َّاس َم َع ِاد ٌن)) كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(((.
عنها..و((الن ُ
وهذه نقاط أدرهتا استنباطا عقليا من سلوك أمنا ،ودالالته النفسية على طهارهتا
وبراءهتا رضي اهلل عنها؛ إذ كان س � � � ��لوكها وحده كافيا يف تربئتها مما خاض فيه أهل
اإلفك ،فكيف وقد تنزلت اآليات املباركات يف تربئتها وتزكيتها والدفاع عنها؟!
تديَّنوا بالطع � � � ��ن يف أمنا ،متدبرين
ومن َ
ول � � � ��و توقف أصحاب اإلف � � � ��ك بعقوهلمَ ،

واعني ،ألجلم الواحد منهم صريح العقل عن النطق مبا يبطله العقل الس � � � ��وي املؤمن،
فضال عن خمالفته للوحي املعصوم ،ولإلميان القومي.

الضوء الثالث موقف النبي صلى اهلل عليه وسلم وسؤال علي:

كان الب � � � ��د من عرض موقف النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم من حديث اإلفك؛

((( ((صحيح البخاري)) ( ،)3383( )194/4و((صحيح مسلم)) (.)2526( )1958 /4
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لقطع دعاوى املفرتين املارقني ،الذي يعرضون األقوال منتزعة من س � � � ��ياقها ،منقوصة
غري تامة ،مصحوبة بالذهنية احلاقدة املريضة اليت حترف معاين الكلم.
وهذا ديدن أه � � � ��ل الباطل ،يبرتونه ،أو حيرفون معناه؛ ألن عرض القول كما هو
يف س � � � ��ياقته ،س � � � ��يكون معارضا ملا هم عليه من الضالل املبني ،وال يؤذي أهل الباطل
مثل أن تطالبهم بالدليل كامال غري منقوص ،جمردا عن اهلوى والتحريف ،وس � � � ��نعرض
بعد إن شاء اهلل.
هلذا ُ
فنق � � � ��ول :تواترت األحاديث واس � � � ��تفاضت اآلثار اليت تتح � � � ��دث عن مكانة أمنا
وح � � � ��ب النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم هلا ،مما قد عرضن � � � ��ا لطرف منه يف صدر حبثنا يف
(بيدر الفضائل).
وال ريب أن النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم أعلم اخللق بزوجه الصديقة رضي اهلل
عنه � � � ��ا ،وبرباءهتا مم � � � ��ا وقع فيه أهل اإلفك والبهتان ،ولذا آذاه ما قيل أذى ش � � � ��ديدا؛
فالكالم عن عرضه ،ويف أحب الناس إليه ،وهو أ ْغ�يَُر اخللق صلى اهلل عليه وس � � � ��لم،
قاهلا ألصحابه عندما بلغته غرية س � � � ��عد ،فقال هلم(( :أتعجبون من غرية ٍ
سعد ،واللّه

ألنا أغري منه ،واللّه أغري منيّ ))(((.

وقد كان هذا الغضب واهلم معروفني يف وجهه وس � � � ��لوكه صلى اهلل عليه وس � � � ��لم
عند وقوع املردة األفاكني يف عرض أمنا الصديقة ،وكان الصحابة وأهل بيته يعلمون
عنه ذلك .غري أنه كان تام الصدق والصرب صلى اهلل عليه وسلم ،موقنا يف ربه تبارك
وتعاىل بأنه سينتصر له ،ويؤيده ،وكان من حكمة رب العاملني أن احتبس عنه الوحي
((( ((البخاري)) ( ،)7416( )123/9و((مسلم)) (.)1136 /2
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شهرا ،والناس خيوضون ،كلٌّ على شاكلته .فاحتمل أعباء الصرب وقام هلل به خري قيام،
واألمر ش � � � ��ديد على نفسه الشريفة صلى اهلل عليه وس � � � ��لم ،يؤذيه خوض اخلائضني،
ويؤذيه هم أم املؤمنني اليت كان يرعاها إذا تعبت ،وحيوطها حبنانه ومجيل مشائله صلى
اهلل عليه وسلم.
وثقل عليه األمر الكبري ،حىت مل يكن ليتكلم من شدة ما به مع أمنا الصديقة،
وإن � � � ��ه ليعلم براءهتا ،ويعلم مرضها ،فيكتفي بالقول(( :كيف تيكم؟)) عليه صلوات
اهلل وسالمه.
وإذا كان ذلك كذلك ،فلم س � � � ��أل النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم عن هذا األمر
بعض آله وأصحابه ،كعلي وأسامة ،وأمنا زينب ،وجارية أمنا عائشة رضي اهلل عنهم
أمجعني؟ أكان هذا السؤال على سبيل الشك ،وكان جواب علي تأكيدا هلذا الشك
كما يقول أهل الضالل؟!(((.
وللجواب عن هذا يقال:
أوالً :لقد ظل النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم صابرا مرابطا على يقينه ،يف ربه ،ويف

طهارة زوجه ،وكان البد هلذا العبء الثقيل ،وهذا الصرب اجلميل أن يتنفس يف بعض
األحيان بسؤال العليم الذي يسرتوح إىل إجابة السؤال من غريه ،وهو يعلمها ،وهذا
مما تأنس به نفس املهموم ،وال تطمئن إليه نفس ٍّ
شاك ،وحاشاه صلى اهلل عليه وسلم
((( كما قال صاحب كتاب(( :خيانة عائشة بني احلقيقة واالستحالة)) (ص )25 :ويف هذا الكتاب ما
فيه من البذاءة والسوء ،والطعن يف أمنا والتعدي عليها بأفحش الفحش وأخبث القول ،ما ال يتصور
مسلم صدور مثله من كائن ينسب نفسه هلذه األمة ،نسأل اهلل العافية من سخطه ،ورضي اهلل عن أمنا
الصديقة عائشة ولعنة اهلل ترتى على من رماها يف عرضها.
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أن يشك يف أحب الناس إليه وأقرهبم منه.
ثانياً :ينس � � � ��ى م � � � ��رددو هذا اإلفك الضال أن يف احلديث قس � � � � َ�م النيب صلى اهلل

عليه وسلم املؤكد القاطع أللسنة أهل اإلفك ،على براءة أمنا الصديقة من قبل نزول
اآليات ،وقد قام هبذه الشهادة بني الصحابة وأمام الناس ،قائال( :يا معشر املسلمني
من يعذرين من ٍ
رجل قد بلغين أذاه يف أهل بييت ،فواللّه ما علمت على أهلي إلاّ خرياً،
ولقد ذكروا رجالً ما علمت عليه إلاّ خرياً ،وما كان يدخل على أهلي إلاّ معي).

فهذا قَ َس � � � � ُ�مه احلاس � � � ��م صلى اهلل عليه وسلم ،يقطع ألس � � � ��نة من يقولون إن سؤال

النيب صلى اهلل عليه وسلم كان عن شك ،أعلموا عن أمنا رضي اهلل عنها ما مل يعلمه
املعص � � � ��وم املوحى إليه من رب العاملني؟! أم أن الق � � � ��وم يف حقيقة أمرهم يكذبون النيب
صلى اهلل عليه وسلم يف شهادته؛ ألهنم يطعنون يف عرض خليلته صلى اهلل عليه وسلم.
وهذا صريح الداللة يف أمر نبينا صلى اهلل عليه وسلم وقطعه برباءة أمنا ،وأنه ما
شك وال ارتاب ،وما كان سؤاله إال ليسرتوح بسماع ما يعلمه من اجلواب.
َّ
ويقول شيخ اإلسالم ابن قيم اجلوزية رمحه اهلل تعاىل من مجلة كالم نفيس ذكره
تعليال هلذا األمر( :إ ّن رس � � � ��ول اللّه صلّى اللّه عليه وس� � � � �لّم كان هو املقصود باألذى،
واليت رميت زوجته فلم يكن يليق به أن يشهد برباءهتا مع علمه أو ظنّه الظّ ّن املقارب

ط وحاشاه وحاشاها ،ولذلك ملا استعذر من أهل
يظن هبا سوءاً ق ّ
للعلم برباءهتا ،ومل ّ
ّ
اإلف � � � ��ك قال(( :من يعذرين يف ٍ
رجل بلغين أذاه يف أهلي ،واللّه ما علمت على أهلي
إلاّ خرياً ،ولقد ذكروا رجالً ما علمت عليه إلاّ خرياً ،وما كان يدخل على أهلي إلاّ
الص ّديقة أكثر ممّا عند املؤمنني،
مع � � � ��ي)) ،فكان عنده من القرائن الّيت تش � � � ��هد برباءة ّ
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الصرب والثّبات
ولكن لكمال صربه وثباته ورفقه وحسن ظنّه بربّه وثقته به ،وفىّ مقام ّ
وسر قلبه وعظّم قدره وظهر
أقر عينهّ ،
وحسن الظّ ّن باللّه ح ّقه حتىّ جاءه الوحي مبا ّ
ألمته احتفال ربّه به واعتناؤه بشأنه)(((.
ّ

ولذا جاء جواب علي رضي اهلل عنه للنيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم ،حسما ملادة

اهلم ،ودفعاً للحزن الذي ثقل على النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فكان جوابه متضمنا
فائدتني جليلتني:

•الفائدة األولى :حسم هذا اهلم برتك مادته ،فأشار عليه بفراقها ،وأن اهلل
مل يضيق عليه ،ويف النساء كثريات غريها .فابتدأ علي رضي اهلل عنه كالمه
تصعيدا ،لكي يستل غلواء احلزن الكامن يف نفس النيب صلى اهلل عليه وسلم،
حىت يسكن قلبه ويهدأ باله ويطمئن خاطره ،عندما يرى تقدمي املؤمنني راحته
على راحة أي واحد منهم ،وأنه مهما عال قَ ْد ُر إنسان لديك يف قلبك يا
رسول اهلل ،فأنت أجل قدرا وأعظم منزلةً يف قلوبنا أن يتكدر خاطرك بسببه،
وأن حتزن من أجله ،بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا.

وهذا كان شأن الصحابة رضي اهلل عنهم أمجعني ،السيما الكبار األخيار أمثال
أيب بكر وعمر وعثمان وعلي ،يقدمون النيب على أنفسهم وأهليهم والناس أمجعني،
وكانوا يتجمعون باكني إذا مس النيب صلى اهلل عليه وسلم َه ٌّم أو حزن(((.

علي في حبه كعمر في حبه!

وإن موق � � � ��ف عل � � � ��ي رضي اهلل عنه ها هنا من حزن النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم

((( ((زاد املعاد)) (.)235/3
((( انظر(( :صحيح البخاري)) يف قصة اعتزال النيب صلى اهلل عليه وسلم لزوجاته (.)5191( )28/7
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بس � � � ��بب ما قال األفاكون يف أمنا الصديقة ،حبسم مادة احلزن وترك أسبابه ولو بفراق
أجل زوجاته قدرا وأعظمهن منزلة عنده.
ه � � � ��ذا املوقف هو عني ما قاله عمر رضي اهلل عنه للنيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم،
عندما ش � � � ��اع يف الناس أن رس � � � ��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم طلق نساءه ،واعتزل يف
مشربة له ،فاستأذن عمر على النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فسكت النيب ومل يرد على
رباح خادمه ،يقول الفاروق رضي اهلل عنه( :فقلت :يا رباح ،استأذن يل عندك على
ظن
أظن أ ّن رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم ّ
رس � � � ��ول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم ،فإنيّ ّ
أنيّ جئت من أجل حفصة ،واهلل ،لئن أمرين رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم بضرب
بن عنقها ،ورفعت صويت!)(((.
عنقها ،ألضر ّ

فهي حفصة ابنته اليت فطر على حبها ،ولكنه يقسم أن لو أمره النيب صلى اهلل
عليه وسلم بقتلها لقتلها!
نعم يعرفون ألهل الفضل واملكانة فضلهم ومنزلتهم ،ولكنهم رضي اهلل عنهم ال
يصرب الواحد منهم على حزن ميس النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فيسارعون إىل مرضاته
وال يبالون بأحد مهما كان ،رضي اهلل عنهم أمجعني.
فهذا هو الذي كان من علي رضي اهلل عنه ،وهو الذي كان من عمر رضي اهلل
بعلي كراهةٌ
ص َّور بعم � � � ��ر كراهةٌ البنته عندما قال ما قال ،وكذا ال يُ َّ
تصوُر ٍّ
عن � � � ��ه ،وال �يُتَ َ
ألمنا عائشة عندما قال ما قال ،بل كلٌّ ينطلق من حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم،

ومن تعظيم قدره ،وتقدميه على كل من عداه ،مهما علت منزلته ومست مكانته.
((( ((صحيح مسلم)) (.)1479( )1105/2
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•الفائدة الثانية :قول علي :واسأل اجلارية تصدقك .إشارة إىل علمه بأن النيب
صلى اهلل عليه وسلم يعلم فضل أمنا عائشة ،فدعاه إىل نفي هذا احلزن املر
باالستماع ملن تكون معها وتطلع على خيبء أمرها ،وهي جاريتها اليت تقوم
بشأهنا وختدمها.
فلو كان بعلي س � � � ��وء ظن ،الكتفى باإلش � � � ��ارة بالف� � � � �راق ،وأن اهلل مل يضيق عليه
واسعا ،بل وألعاد وزاد يف ذلك ،ومجع له أسبابه ،وأحل يف احلديث عنه.
ولكنه ترك هذا إىل الثاين ،وجاءت اجلارية فش � � � ��هدت باخلري ،وأثنت على أمنا مبا
هي أهله ،فطابت نفس النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وطابت مشورة علي رضي اهلل عنه.
فهذا ما كان من أمر اإلفك ،وتربئة اهلل ورس� � � � �وله واملؤمنني ألم املؤمنني ،وملكة
الصدِّيق رضي اهلل عنها وأرضاها .فماذا كان من خرب أتباع عبد
العفاف عائشة بنت ِّ
اهلل بن أيب ابن سلول؟!

شناعات السبئية والسلولية في أمنا العفيفة:
وصرح غالهتم
أىب الرافض � � � ��ة أب� � � � �وا إال الطعن يف أمنا الصديقة رض � � � ��ي اهلل عنهاَّ ،

بكفرها ووقوع الفاحش � � � ��ة منها ،وافرتوا يف ذلك من الكذب والبهتان الشيء الكثري،
حىت قالوا يف أمنا ما يستحي اإلنسان من قوله فضال عن اعتقاده.
فقد زعمت طائفة منهم أن آيات اإلفك نزلت يف عائشة نعم ،ولكن ليس يف
تربئتها ،بل يف الطعن فيها ،وتربئة مارية أم إبراهيم عليه السالم!
روى اجمللس � � � ��ي يف حبار األن� � � � �وار هذه الرواية املفرتاة ،قائ � �ل� ��ا( :حدثنا :حممد بن
97

ُّ
الد َر ُر َّ
الس ِن َّية

www.dorar.net

جعفر ،قال :حدثنا :حممد بن عيس � � � ��ى ،عن احلسن بن علي بن فضال قال :حدثين
عب � � � ��د اهلل بن بكري ،عن زرارة قال :مسعت أبا جعفر (ع) يقول :ملا هلك إبراهيم بن
رس � � � ��ول اهلل (ص) حزن عليه رسول اهلل (ص) حزناً شديداً ،فقالت عائشة :ما الذي

حيزنك عليه؟ فما هو إالّ ابن جريج! فبعث رس � � � ��ول اهلل (ص) عليّاً (ع) وأمره بقتله،

فذهب علي (ع) إليه ومعه السيف وكان جريج القبطي يف حائط فضرب علي (ع)
باب البستان فأقبل إليه جريج ليفتح له الباب ،فلما رأى علياً عرف يف وجهه الشر

فأدبر راجعاً ومل يفتح الباب ،فوثب علي (ع) على احلائط ونزل إىل البس � � � ��تان وأتبعه
ووىل جريج مدبراً ،فلما خشى أن يرهقه صعد يف خنلة وصعد علي (ع) يف إثره ،فلما

دنا منه رمى جريج بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته ،فإذا ليس له :ما للرجال وال
له ما للنس � � � ��اء ،فانصرف علي )ع) إىل النيب (ص) ،فقال :يا رس � � � ��ول اهلل إذا بعثتين
يف األمر أكون فيه كاملس � � � ��مار احملمى أم أثب � � � ��ت ؟ ،قال :ال ،بل اثبت .قال :والذي
بعثك باحلق ما له ما للرجال ،وما له ما للنس � � � ��اء ،فقال :احلمد هلل الذى صرف عنا
أهل البيت)((( يقول املفيد معلقا على هذا اخلرب( :خرب افرتاء عائشة على مارية
السوءَ َ
القبطية خرب صحيح ُم َسلَّ ٌم عند الشيعة)!(((.
فها ه � � � ��ي الفرية األثيمة املختلق � � � ��ة من كتبهم ،مصحوبة بتوثيق ش � � � ��يخ الطائفة
ومرجعه � � � ��م ،يصرفون آيات اإلفك ال � �ت� ��ي نزلت يف املنافقني ،هتدي � � � ��دا ووعيدا إىل أم
املؤمنني عائش � � � ��ة ،باعتبارها هي اليت افرتت هذا اإلفك عن مارية ،وأن مارية هي اليت
برأها اهلل رب العاملني من هذه التهمة!
((( ((حبار األنوار)) للمجلسي (.)103/76
((( انظر(( :رسالة فيما أشكل من خرب مارية)) للمفيد (.)29
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وهذا تنا�قَلَه جمَْ ٌع منهم ،مسطوراً يف كتبهم ،يعتقدونه بقلوهبم وألسنتهم ،وقد أوسعوا

أم املؤمنني طعنا مسموما ،وجعلوا كل رذيلة مستقبحة ملتصقة هبا ،رضي اهلل عنها.

وامتد طعنهم إىل شخص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فزعموا أنه كان يعلم
خيانتها ،ويس � � � ��كت على ذلك ،حىت يتم املهدي صاحب الزمان األمر ،ويقيم احلد
على عائشة يف قربها!
قال شيخ مفسري الشيعة القمي

بسنده يف قوله تعاىل :ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ [التح � � � ��رمي ]١٠ :واهلل ما
عىن بقوله (فخانتامها) إال الفاحش � � � ��ة ،وليقيمن احلد على عائشة فيما أتت يف طريق
البص � � � ��رة ،وكان طلحة حيبها ،فلما أرادت أن خترج إىل البصرة ،قال هلا فالن :ال حيل
لك أن خترجي من غري حمرم ،فزوجت نفسها من طلحة(((.
ورووا عن حممد الباقر أنه قال :أما لو قام قائمنا ردت احلمرياء (أي أم املؤمنني
عائش � � � ��ة الصديقة رضي اهلل عنها) ح � �ت� ��ى جيلدها احلد ,وحىت ينتقم البنة حممد صلى
اهلل عليه وآله فاطمة عليها الس � �ل� ��ام منها ,قي � � � ��ل :ومل جيلدها ؟ قال :لفريتها على أم
إبراهيم .قيل :فكيف أخره اهلل للقائم (ع)؟ قال :إن اهلل بعث حممدا صلى اهلل عليه
وآله رمحة ,وبعث القائم عليه السالم نقمة)(((.
وقد خرج القائلون بذلك عن إمجاع املسلمني ،وكذبوا صريح القرآن ،وطعنوا يف
((( ((تفسري القمي)) ( ،)377/2و((الربهان)) للبحراين ( ،)358/4و((تفسري عبد اهلل ُشبرَّ)) (.)338
((( ((روضة الواعظني)) ((( ،)365 ،364/ 2اإلرشاد)) (ص.)364 :
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عرض النيب صلى اهلل عليه وسلم ،حىت صاروا عبئا على اإلسالم وأهله ،وفتنةً للذين
كفروا ،فما تس � � � ��لل طاعن إىل اإلسالم مبثل ذلك اإلفك الذي افرتاه أولئك اجملرتئون

على رب العاملني.
وقد س � � � ��لم اهلل أهل السنة من هذا الش � � � ��ر ،فهداهم إىل احلق ،وكانوا أوىل الناس
بالنيب صلى اهلل عليه وآله وصحبه وس � � � ��لم؛ فقد ذكر ابن عباس رضي اهلل عنهما يف
تفس � �ي� ��ر هذه اآلية -وعليه إمجاع أهل التفس � �ي� ��ر من املس � � � ��لمني ،وهو اعتقادهم -أن
بالزنا ،ولكن كانت
اخليانة املقصودة هن � � � ��ا هي خيانة الدين ،فقال( :أما إنّه مل يكن ّ

تدل على األضياف .مثّ قرأ ﮋﭘ ﭙ ﭚ
ه � � � ��ذه خترب النّاس أنّه جمن � � � ��ون ،وكانت هذه ّ

ﭛ ﮊ [هود.((()]٤٦ :

وقال أيضا( :ما بغت امرأة نيب قط)(((.
وهذا اعتقاد أهل السنة قاطبة ،تكلم عنهم ابن عباس حكاية له ،ال إنشاءً له.

وأما أمنا عائش � � � ��ة رضي اهلل عنها ،فقد ِ
رمت املتكلمني يف مارية رضي اهلل عنها
باإلف � � � ��ك والزور ،ودافع � � � ��ت عنها ،وبرأهتا من إفكهم ،كم � � � ��ا روى ذلك احلاكم عنها
عم هلا ،قالت:
ت( :أهديت مارية إىل رسول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم ومعها ابن ٍّ
قَالَ ْ

عمها ،قالت :فقال أهل
فوقع عليها وقعةً
فاستمرت حامالً ،قالت :فعزهلا عند ابن ّ
ّ
الزور :من حاجته إىل الولد ّادعى ولد غريه ،وكانت ّأمه قليلة اللّنب فابتاعت
اإلفك و ّ

((( ((تفسري الطربي)) ( ،)430/12وعنه سائر املفسرين من بعد ،انظر(( :القرطيب)) (،)202/18
و((البيضاوي)) ( ،)226/5و((تفسري ابن كثري)) (.)327 /3
((( ((القرطيب)) ( )64/9و((تفسري ابن كثري)) (.)171/8
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له ضائنة ٍ
لبون فكان يغ ّذى بلبنها ،فحسن عليه حلمه ،قالت عائشة رضي اللّه عنها:
فدخل به على النيب صلّى اهلل عليه وس� � � � �لّم ذات ٍ
يوم فقال(( :كيف ترين؟)) فقلت:
ّّ
الشبه)) قالت :فحملين ما حيمل
الضأن حيس � � � ��ن حلمه ،قال(( :وال ّ
من غ ّذي بلحم ّ
النّساء من الغرية أن قلت :ما أرى شبهاً قالت :وبلغ رسول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم

عم مارية
ما يقول النّاس فقال ٍّ
الس � � � ��يف فانطلق فاضرب عنق ابن ّ
لعلي(( :خذ هذا ّ
ٍ
ٍ
فلما
حيث وجدته)) ،قالت :فانطلق فإذا هو يف حائط على خنلة خيرتف رطباً قالّ :
الس � � � ��يف اس � � � ��تقبلته رعدة قال :فسقطت اخلرقة ،فإذا هو مل خيلق
نظر إىل ٍّ
علي ومعه ّ
للرجال شيء ممسوح)(((.
اللّه ّ
وجل له ما ّ
عز ّ
وق � � � ��د أكذب بعض الرافضة ،أن يكون نزل التنزيل يف حادثة اإلفك فيما خيص

ماري � � � ��ة رضي اهلل عنها ،فهذا ابن أيب احلديد -وهو ش � � � ��يعي جلد -يقول( :وقوم من
الش � � � ��يعة زعموا أن اآليات اليت يف س � � � ��ورة النور مل تنزل فيها -يعين أمنا عائشة -وإمنا
نزلت يف مارية القبطية ،وجحدهم إلنزال ذلك يف عائش � � � ��ة جح ٌد ملا يُعلم ضرورًة من

األخبار املتواترة)(((.

وم � � � ��ا كان يظن مؤمن رش � � � ��ي ٌد أن بذرة اخلبث اليت بذرها عدو اهلل ابن س � � � ��لول،

كانت لتنمو مثل هذا النمو القبيح على يد القوم ،حىت تجََّرأ األفاكون ،فتوس � � � ��عوا يف

وتناس � � � � َ�ل الكذب السلويل ،حىت أعلنوا عن هذا القبح الكفور
االختالق ،والكذبَ ،

أمام املأل ،وسطروا فيه صحائف الدنس.

((( ((مستدرك احلاكم)) (.)6821( )41/4
((( ((شرح هنج البالغة)) البن أيب احلديد (.)442/3
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وقد أعاد وأبدى أحد املفرتين يف هذا الشأن ،ونسب ألمنا من الشناعات اليت
ال يتصور وقوعها من أخبث الناس ،يف لغة أعجمية ،وبيان ركيك ،يبتدئ به كتابه،
مقرراً يف سياقة ضالله املبني ،وطعنه يف أمنا عائشة ،بأهنا خالفت أمر رهبا (بال َق ْرن)
يف البيت ،يقصد القرار!(((.
وجعل يبين على تراث أس � �ل� ��افه الكاذب من الروايات املفرتاة ،أش � � � ��ياء يزعمها
ُح َجج� � � � �اً ،وهي واهيةٌ متهافتة ،تدل على حمله من العلم والدين والعقل ،أعرض منها
فاس ٌد كم ِ
مثالني متبوعني بالنقض املوجز؛ إذ كل كتابه كذب ِ
نشئِه!
ٌ
ُ
 يقول األثيم :إن جتويز وقوع الكفر أش � � � ��نع من جتويز وقوع الزنا ،فكيف قلتمبوقوع األول ،وامتناع وقوع الثاين؟(((.
فيقال :ليس أس � � � ��هل من مناقضة العقل عندما يظلم القلب ،فهل هذا التهافت
صار حجة يتكئ عليها صاحب الفرية األثيم؛ لتجويز وقوع الفاحشة من أم املؤمنني؟!
إن من املقرر عقال أن النفوس تنزعج مما يناقض الفطرة السوية ،وتضيق به؛ ألنه
شيء جيمع عليه كل عقالء األديان ،وهو ذلك األصل األخالقي الذي ال ينخرم.
بينما تفس � � � ��ح النفوس اجملال لالختالف العقدي والفكري ،ال اعرتافا به ،ولكن
الخت � �ل� ��اف األذهان واألفه � � � ��ام والعقول .ولكن هذه العقول نفس � � � ��ها ،مع اختالف
وم ْن َّ
شذ عن
مشارهبا وتعدد مداركها ،جتتمع مجيعا على أصل أخالقي ال خترج عنهَ ،
هذا األصل صار مست ْقبحاً مستهجناً عند كل ذي ٍ
مروءة أيّاً كان دينه.
ُ َ
((( ((خيانة عائشة بني االستحالة والواقع)) (ص.)8 :
((( ((خيانة عائشة بني االستحالة والواقع)) (ص.)13 :
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فقد يس � � � ��كن جبواري ،ويصري أمراً مستس � � � ��اغا ،جار نصراين ،أو بوذي ،ولكين

لن أقبل برجل ميش � � � ��ي عريانا يف الشارع! مع أن األول فاسد االعتقاد ،والثاين فاسد
األخالق ،لكن النفوس جمبولة على تعظيم ُح ْسن اخللق ،ولو من خمالف يف الديانة،

واستقباح سوء اخللق ولو من موافق فيها.

ومل نس � � � ��مع قط أن صاحلاً عُيرِّ بكف ِر واح � � � � ٍ�د من أهله ،وإال لكان التعيري الحقاً
باخلليل إبراهيم عليه السالم ،فأبوه آزر كان عابدا لألصنام ،وابن نوح كان كافرا ،وأبو
طالب مات كافرا ،فهل حلق التعيريُ أحداً من أهل اخلري لوقوع الكفر من أقربائهم؟!

بينما يكون منكرا ُم ْستَقبَحا يف كل ٍ
نفس سويٍّة أن ميس عرض اإلنسان وشرفه،

فيقال عنه أو عن أحد من أهل بيته أنه يغشى اخلنا ،ويتلبس بالفاحشة ،فإن هذا هو
اهندمت صورته،
العار الذي ال يغفر ،واحملنة اليت ال تمُ حى؛ ألن من كسرت أخالقه،
ْ

وانكسرت قاعدة اإلنسانية فيه ،أال وهي اخللق القومي!

ومن علم حال معصية آدم عليه الس � �ل� ��ام علم صدق ما اتفقت الفطر الس � � � ��وية
على اس � � � ��تقباحه ،فقد وقع منه العصيان عليه السالم بأكل الشجرة ،ولكن حصل له
بد ّو السوأة ،فسارع هو وأمنا
االنزعاج األش � � � ��د ،والضيق األكيد ،واحلياء البالغ ،عند ُ

حواء عليهما الس � �ل� ��ام بتناول ما يسرت سوءاهتما ،ﮋﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﮊ [األعراف.]٢٢ :
لكن
ألن ه � � � ��ذا هو األصل الفطري الذي فط � � � ��ر اهلل رب العاملني عليه الناس ،و َّ
الفطرة إذا انتكست ،وزاغ صاحبها عن اهلدى ،رأيت منه هذا الذي ترى.
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وهي آيةٌ من رب العاملني مشهودة ،وعادة من اهلل معلومة ،أن يهتك سرت أولئك
الطاعنني يف خليلة نبيه صلى اهلل عليه وس � � � ��لم ،وأن يُ َسلِّط عليهم ذاك الذي يؤذون
به أولياء اهلل وصفوته من خلقه ،من ش � � � ��يوع األنكحة احملرمة ،والس � � � ��وءات األخالقية
الفاجرة ،جزاءً ِوفاقاً للوقوع يف عرض أم املؤمنني رضي اهلل عنها.
 يقول األثيم :طاملا وقع بعض الناس يف عائش � � � ��ة ،وقالوا ما قالوا ،فالبد وأنيكون هناك شيء؛ ألنه ال دخان بدون نار!(((.
فيقال هلذا األثيم :إن هذا من الفس � � � ��اد الذي يلزم قائله لوازم فاسدة خبيثة ،فلو
أن كل باطل وقع ،وتداولته األلس � � � ��نة كان دليال على وقوع شيء منه؛ فإن من لوازم
ذلك التس � � � ��ليم مبا افرتاه املفرتون عن النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم؛ ألهنم كثرةٌ كاثرة،

والتسليم مبا قالت النواصب يف علي رضي اهلل عنه؛ فهم كثرة كاثرة ،فإن قيل :أولئك
قوم ضالل ال تقبل شهادهتم ،وال ما يفرتون ،قلنا :يلزمكم هناك ما يلزمكم هنا.
فإن قيل :ولكن بشهادتكم يا أهل السنة فإن هناك من وقع يف هذا القول من
وحدَّهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مثانني جلدة؟
الصحابةَ ،
قلن � � � ��ا :فرق بني من أنش � � � ��أ القول ابتداء ،وبني من قاله على س � � � ��بيل الرتديد ،ال
على سبيل اجلزم املتيقن .وأيضا :فإننا ال نقول بعصمة أحد من الصحابة أن يقع يف
اخلطأ ،أو يتلبس باملعصية يتوب منها ،وال �يَُوافق عليها.

وأيضاً :فما احتجاجكم إن احتججتم إال بقول منافق معلوم النفاق من شيعة

ابن سلول ،أو مبن ال تصح ديانته لديكم يف اعتقادكم من أصحاب رسول اهلل صلى
((( ((خيانة عائشة بني االستحالة والواقع)) (ص.)25 :
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اهلل عليه وس � � � ��لم ،فقد كفرمتوهم ،وقلت � � � ��م بِ ِرَّدتهِ م ،فمىت صارت أقواهلم حجة لديكم؛
لتستدلوا هبا على وقوع اإلفك؟!
نس � � � ��أل اهلل العافية من الضالل ،واهلداية للرشد ،والبعد عن مهاوي الفنت ومراتع
اهلالك!
وبعد فهذه قصة اإلفك ،وبعض توابعها يف كتب القوم على سبيل اإلجياز الذي
يناس � � � ��ب املقام ،وإال فلهم إفك عريض ،ولكن لعل فيم � � � ��ا مر بنا كفاية وغنية ،واهلل
تعاىل هو اجلواد الكرمي ،له املنة والفضل وحده.
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الفصل الرابع
قطوف دانية بني الصديقة والعرتة الطاهرة
وه � � � ��ذا فصل يعرض لصورة مضيئة عن تل � � � ��ك العالقة الودود ،بني أمنا الصديقة
رضي اهلل عنها ،وبني آل بيت النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وس � � � ��لم ،تنزع
ذلك الضباب الكثيف الذي يس � � � ��كن عقول كثري من الناس ،حىت س � �ت� ��ر عنهم هذه
احلقيقة املشرقة ،بني أمنا عائشة ،وآل البيت الطيبني رضي اهلل عنهم أمجعني.

راوية الفضائل:
فقد كانت أمنا على ما تقدم معنا صافية القلب ،طاهرة النفس ،حتب األخيار
والصاحلني ،وكانت من حبها آلل البيت ،حتدث بفضائلهم وترويها ،وتسر هبا .فهي
اليت روت حديث الكساء ،وشهدت بذلك ،ونشرته بني الناس.
مرحل،
يب صلّى اهلل عليه وسلّم غدا ًة وعليه مرط ّ
فقالت رضي اهلل عنها(( :خرج النّ ّ
علي فأدخله ،مثّ جاء احلسني فدخل معه ،مثّ جاءت
من شع ٍر أسود ،فجاء احلسن بن ٍّ
فاطمة فأدخلها ،مثّ جاء علي فأدخله ،مثّ قال :ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ّ

ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ [األحزاب.))]٣٣:

مع ابنة أبيها رضي اهلل عنها:

كان � � � ��ت أمنا الصديقة حتب أم أبيها فاطمة رض � � � ��ي اهلل عنها وتجُِ لُّها ،وترى أهنا

أعقل النساء((( ،وكان بينهما ود ومؤانسة وإخاء ،تتحادثان وتتزاوران ،فعائشة أحب
((((ا) ((لسنن الكربى للنسائي)) (.)8311( )393/7
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زوج � � � ��ات النيب إليه ،وفاطمة أحب بناته إليه رضي اهلل عنهما ،فكان هذا االلتقاء يف
الفضيلة والطهارة جامعاً بينهما إخاء صادقا ،وحبا وثيقا.

سيدة نساء العالمين:
وكان � � � ��ت أمنا منبعا لبث األحاديث اليت تبني فض � � � ��ل البضعة الطاهرة رضي اهلل
عنه � � � ��ا ،فهي اليت روت منَقبةً من أج � � � � ِّ�ل وأعظ ِم مناقِ ِ
ب فاطمة رضي اهلل عنها ،وهي

أهنا سيدة نساء العاملني.

ففي الصحيحني من حديث ِّأمنا عائشةَ رضي اهلل عنها قالت( :أقبلت فاطمة

يب صلّى اهلل عليه
يب صلّى اهلل عليه وس� � � � �لّم ،فقال النّ ّ
متش � � � ��ي كأ ّن مشيتها مش � � � ��ي النّ ّ

أسر إليها حديثاً
وس� � � � �لّم(( :مرحباً بابنيت)) مثّ أجلس � � � ��ها عن ميينه ،أو عن مشاله ،مثّ ّ
فبك � � � ��ت ،فقلت هلا :مل تبكني؟ مثّ أس � � � � ّ�ر إليها حديث� � � � �اً فضحكت ،فقلت :ما رأيت
ٍ
سر رسول
كاليوم فرحاً أقرب من حزن ،فسألتها ّ
عما قال :فقالت :ما كنت ألفشي ّ
يب صلّى اهلل عليه وسلّم ،فسألتها ،فقالت:
اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم ،حتىّ قبض النّ ّ
ٍ
مرتني،
مرًة ،وإنّه عارضين العام ّ
كل سنة ّ
إيل(( :إ ّن جربيل كان يعارضين القرآن ّ
أس � � � � ّ�ر ّ
وال أراه إلاّ حض � � � ��ر أجل � � � ��ي ،وإنّك ّأول أهل بييت حلاق� � � � �اً يب)) .فبكيت ،فقال(( :أما
ترضني أن تكوين سيّدة نساء أهل اجلنّة ،أو نساء املؤمنني)) فضحكت لذلك)(((.

أعقل النساء وأشبه الناس بأبيها هديا وسمتا:

ودهلِّا ،وتقول
وكانت تش � � � ��به فاطمة رضي اهلل عنه � � � ��ا بأبيها يف هديها ومسته � � � ��ا َ

مفصحة عن هذا احلب ،مبينة فضل فاطمة رضي اهلل عنها وحب الرسول صلى اهلل
((( ((صحيح البخاري)) ( ،)3623( )203/4و((صحيح مسلم)) (.)2450( )1904/4
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ِِ
ِ
ِ
ني ،عائشة رضي اللّه عنها،
عليه وسلم إياهاَ :ع ْن َعائ َشةَ بِْنت طَْل َحةََ ،ع ْن أ ُِّم الْ ُم ْؤمن َ
أنهّ � � � ��ا قالت( :ما رأيت أحداًكان أش � � � ��به مستاً وهدياً ودلاّ ً  -وقال احلس � � � ��ن :حديثاً،
السمت ،واهلدي ،وال ّد ّل برسول اللّه صلّى اهلل عليه وسلّم
وكالماً ،ومل يذكر احلس � � � ��ن ّ

كرم اللّه وجهها كانت إذا دخل � � � ��ت عليه قام إليها فأخذ بيدها ،وقبّلها،
م � � � ��ن فاطمة ّ
وأجلسها يف جملسه ،وكان إذا دخل عليها قامت إليه ،فأخذت بيده فقبّلته ،وأجلسته
يف جملسها)(((.

وكانت أمنا عائشة ترى فاطمة رضي اهلل عنها أعقل النساء(((.

محبة فاطمة لعائشة:

ولقد كانت أم أبيها رضي اهلل عنها حتب الصديقة ،بأمر رس � � � ��ول اهلل صلى اهلل

أحب؟ فقالت :بلى،
عليه وس � � � ��لم إياها؛ إذ قال هلا(( :أي بنيّة ألس � � � ��ت حتبّني م � � � ��ا ّ

قال :فأحبيّ هذه .قالت :فقامت فاطمة حني مسعت ذلك من رسول اهلل صلّى اهلل
فأخربهتن بالّذي قالت،
يب صلّى اهلل عليه وسلّم،
ّ
عليه وس� � � � �لّم ،فرجعت إىل أزواج النّ ّ
وبالّذي قال هلا رس � � � ��ول اهلل صلّى اهلل عليه وس� � � � �لّم ،فقلن هلا :ما نراك أغنيت عنّا من
ٍ
شيء ،فارجعي إىل رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم فقويل له :إ ّن أزواجك ينشدنك
العدل يف ابنة أيب قحافة فقالت فاطمة :واهلل ال أكلّمه فيها أبداً))(((.

فق � � � ��د مسعت رضي اهلل عنه � � � ��ا أمر أبيها صلى اهلل عليه وس � � � ��لم فامتثلت ،وهذا

االمتثال السريع ،يدل على سابق احلب ،وصادق الود ،إذ ال يتولد حب يف حلظة!
((( ((سنن أيب داود بسند صحيح)) (.)5217( )355 /4
((( ((فتح الباري)) (.)136/8
((( ((مسلم)) ( ،)2442( )1891 /4و((النسائي)) (.)3944( )64/7
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الس ّر:
صاحبة ِّ

وظل هذا احلب راس � � � ��خا بينهما ،يلوح بأماراته وش� � � � �واهده يف األفعال واألقوال،

فيوم أس � � � ��ر النيب صلى اهلل عليه وسلم يف مرض وفاته إىل ابنته فاطمة رضي اهلل عنها
ما أس � � � ��ر ،كان موئل سرها بعد وفاته صلى اهلل عليه وسلم ،هي أمنا الصديقة رضي
اهلل عنها ،كما تقدم يف صدر الكالم.
ولن يكون صاحب السر ،إال من كان دانيا من القلب ،حبيبا إىل النفس ،وهذا
ما كان بني فاطمة وأمنا عائشة رضي اهلل عنهما.

الرضا حياة وموتا:

وق � � � ��د ش � � � ��هدت كتب القوم هبذه احملب � � � ��ة ،ومل يكن ذلك قاص� � � � �را على كتب أهل

السنة ،فقد كانت إذا صنعت طعاما تغرف ألمنا عائشة منه ،كما ذكر ذلك احلمريي
بسنده(((.
((د َخلت الس � � � ��وق
وذكر اجمللس � � � ��ي يف حبار األنوار عن علي رضي اهلل عنه قالَ :
�ت حلماً بدره ٍم ،وذَُرًة بدرهم ،فأتيت هبم � � � ��ا فاطمة ،حىت إذا فرغت من اخلبز
فابتع � � � � ُ

فخرجت وهو مضطجع يقول :أعوذ باهلل من
والطبخ ،قالت :لو أتيت أيب فدعوته!
ُ

علي ،ومضينا حنو فاطمةَ،
اجلوع ضجيعاً! فقلت :يا رسول اهلل! عندنا طَ َع ٌام .فاتكأ ّ
فغرفت))(((.
فلما دخلنا قالَ :هلُ ِّمي من طعامنا ،مث قال :اغريف لعائشة..
ْ
وكذل � � � ��ك ذكر ابن رس � � � ��تم الطربي يف دالئل اإلمام � � � ��ة أن فاطمة رضي اهلل عنها
((( ((قرب اإلسناد)) للحمريي (.)137
((( ((حبار األنوار)) (.)231/17
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ماتت وهي راضية عن عائشة ،وأهنا أوصت هلا باثنيت عشرة أوقية(((.
فه � � � ��ي صور هادئة وادعة ،ليس فيها ما َّ
تكذب ب � � � ��ه القوم ،واخرتعوه ،كما هي
عادهتم يف تشويه الصحابة وآل البيت معا ،واهلل املستعان.

مع أبي الحسن رضي اهلل عنه:
كانت أمنا عائش � � � ��ة رضي اهلل عنها حمبة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وآلل
بيته ،مقدرة لفضل علي رضي اهلل عنه وس � � � ��بقه وعلمه وفقهه ،ومنزلته من رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم.
وقد كانت صور هذه العالقة الطيبة بني علي وبينها متعددة ،تش � � � ��مل اعرتاف
تأوٍل واجتهاد يف
أمن � � � ��ا بفضله ،وإقراره بفضلها ،وإجالله هلا ،على الرغم مما كان من ُّ
أمر اجلمل س � � � ��بق اإلش � � � ��ارة إليه ،لكن كان هذا العارض سحابة عابرة ،مل هتطل إال
باخلري والنبل واالعرتاف باجلميل بينهما.
وه � � � ��ذه قطوف من كرمة هذا اإلجالل املتبادل بني الصديقة وبني أيب احلس � � � ��ن
رضي اهلل عنهما.

عائشة تشهد لعلي بالعلم والفقه:
فهذا ش� � � � �ريح بن هانئ يأيت ليسأهلا يف مسألة فقهية ،فتحيله إىل علي رضي اهلل
عنه ثقة بعلمه واعرتافا بفضله وفقهه.
روى مس � � � ��لم عن شريح بن ٍهانئ ،قال( :أتيت عائشة أسأهلا عن املسح على
((( ((دالئل اإلمامة)) (.)42
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اخل ّفني ،فقالت :عليك بابن أيب ٍ
طالب ،فس � � � ��له فإنّه كان يسافر مع رسول اهلل صلّى
اهلل عليه وسلّم)(((.
-ويف رواية أخرى عنه قال( :س � � � ��ألت عائشة ،عن املسح على اخل ّفني ،فقالت:

ائت عليّاً فإنّه أعلم بذلك منيّ )(((.

عائشة تدعو الناس إلى بيعة علي:
(بعد مقتل الش � � � ��هيد التقي عثمان رضي اهلل عنه ،أتى األحنف إىل أمنا ليسأهلا
�ج ،قال األحنف :فانطلقت
من يبايع ،ف � � � ��روى يقول( :قدمنا املدينة وحنن نريد احل � � � � ّ

الزب � �ي� ��ر فقلت :ما تأمرانين ب � � � ��ه وترضيانه يل ،فإنيّ م � � � ��ا أرى هذا إلاّ
فأتي � � � ��ت طلحة و ّ
بعلي ،قلت :تأمرانين به وترضيانه يل ،قاال :نعم،
مقت � � � ��والً) يعين عثمان ،قاال :نأمرك ٍّ

حاجاً حتىّ قدمت م ّكة ،فبينا حنن هبا إذ أتانا قتل عثمان ،وهبا عائش � � � ��ة
مثّ انطلقت ّ
علي ،قلت :أتأمرين به
ّأم املؤمن � �ي� ��ن ،فلقيتها فقلت :ما تأمرينين به أن أبايع ،قالتّ :
علي باملدينة فبايعته)(((.
وترضينه؟ قالت :نعم ،فمررت على ٍّ

عندما يتبادل األخيار االعتراف بالفضل!
ال ش � � � ��ك أن النفوس إذا ما كانت مس � � � ��تقيمة ،مل حيرفها ما يعرض من خطأ يف
القول ،أو يف العمل ،وإمنا هي ترجع إىل محيد أخالقها ،وكرمي صفاهتا.
وقد كان يف موقف علي من الصديقة بعد معركة اجلمل ،ويف حديثها إليه ،داللة
((( ((مسلم)) (.)276( )232/1
((( ((مسلم)) (.)276( )232/1
((( ((مصنف ابن أيب شيبة)) (.)30629( )197/6
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رائعة على هذا التقدير املتبادل بني هاتني الش � � � ��خصيتني املباركتني؛ حيث مل جيعال من
احلرب اليت مل يريدها –كما تقدم -ساحة للجور ،وال لنكران الفضل ونسيان اجلميل.
وإنه ملش � � � ��هد رائع يصور كيف كانت تلك النف � � � ��وس رفيعة زاكية ،ال تلتفت إىل
تلك اخلصومات العارضة ،واالجتهادات املتباينة ،فإن النفوس الصادقة مهما تباينت
وجهاهتا كانت دائما على وفاق يف ثبات املبدأ واهلدف النبيل.
يروي الطربي يف تارخيه ،وعنه ابن كثري يف البداية والنهاية -واللفظ له -ما كان
من علي رضي اهلل عنه مع أمنا رضي اهلل عنها ،قال:
علي ،رضي اللّه
(ول ّـما أرادت ّأم املؤمنني عائش � � � ��ة اخلروج من البصرة بعث إليها ّ
عن � � � ��ه ،بكل م � � � ��ا ينبغي من مر ٍ
ومتاع وغري ذل � � � ��ك ،وأذن ملن جنا ممّن جاء يف
كب وز ٍاد ٍ
ّ

حيب املقام ،واختار هلا أربعني امرأ ًة من نس � � � ��اء أهل
جيش � � � ��ها أن يرجع معها ،إلاّ أن ّ
حممد بن أيب بك ٍر.
البصرة املعروفات .وسيرّ معها أخاها ّ
علي فوقف على الباب وحضر النّاس
ّ
فلما كان الي � � � ��وم الّذي ارحتلت فيه ،جاء ّ
بين ال يعتب
معه وخرجت من ال ّدار يف اهلودجّ ،
فودعت النّاس ودعت هلم وقالت :يا ّ
بعضن � � � ��ا على ٍ
علي يف القدم إلاّ ما يكون بني املرأة
بعض ،إنّه واللّه ما كان بيين وبني ٍّ
علي :صدقت واللّه ما كان بيين وبينها
وأمحائها ،وإنّه على معتبيت ملن األخيار .فقال ّ

إلاّ ذاك وإنهّ ا لزوجة نبيّكم ،صلّى اللّه عليه وسلّم ،يف ال ّدنيا واآلخرة.

وسرح بنيه معها بقيّة ذلك اليوم  -وكان
علي معها ّ
مودعاً ومشيّعاً أمياالً ّ
وسار ّ
يوم السبت مستهل ٍ
ست وثالثني  -وقصدت يف مسريها ذلك إىل م ّكة،
رجب سنة ٍّ
ّ
ّ
113

ُّ
الد َر ُر َّ
الس ِن َّية

www.dorar.net

حجت عامها ذلك ،مثّ رجعت إىل املدينة ،رضي اللّه عنها)(((.
فأقامت هبا إىل أن ّ
فهذا علي يقر بالفضل ألمنا الصديقة ،وهي تش � � � ��هد أمام املأل أنه من األخيار،
وأن م � � � ��ا بينهما مل يكن إال ما يعت � � � ��اده الناس مما يكون بني املرأة وأقارب زوجها ،من
بعض الغرية والشد واجلذب ،واالنفعال املؤقت ،الذي يعقبه الصفاء ،وبعض العتاب
الذي ال يلتحق باجلفاء.
وهذا علي يصدق أمنا أمام املأل أيضا ،وأهنا زوجة النيب صلى اهلل عليه وس � � � ��لم
يف الدنيا واآلخرة.
وم َش� � � � �يِّعاً هلا
وزيادة يف اإلجالل وإظهاراً للتقدير ،يس � �ي� ��ر معها أمياال ُم َوِّدعا إياها ُ

بالتقدير واحلفاوة ،وال يكتفي بذلك وهو أمري املؤمنني رضي اهلل عنه ،بل يرى أن قدر
أمنا يقتضي منه املزيد من التقدير ،فيُ َس � �ِّي� ��رِّ أبناءَه معه � � � ��ا بقيَّةَ اليوم .فاآلل وأبناء علي
كانوا مجيعا يف صحبة الصديقة حيفظوهنا ويقدروهنا ويس � �ي� ��رون ليشيعوها ويودعوها ،يف
مشهد إن مل يكن هو احلب والتقدير ،فهو اإلجالل واإلكبار ،رضي اهلل عنهم أمجعني.

علي يشهد ألمنا بمحبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم إياها:
ٌّ

(يروي عاصم بن ٍ
علي -رضي اهلل عنه -فذكر
كليب ،عن أبيه ،قال :انتهينا إىل ٍّ

عائشة ،فقال :خليلة رسول اهلل -صلّى اللّه عليه وسلّم.((()-

علي دليل على أنه مل يكن بينه وبني أمنا عداوة وال
ويف هذه الكلمة النبيلة من ٍّ

ضغينة وال بغضاء كما يزعم أهل السوء ،بل كان إذا تورط بعض السفهاء ممن يظنون
((( ((تاريخ الطربي)) ( ،)544/4وعنه ((البداية والنهاية)) (.)472/10
((( ((سري أعالم النبالء)) ،وقال عنه الذهيب :هذا حديث حسن (.)177/2
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وق � � � ��وع ما وقع يف اجلمل داعيا إىل النفور ب � �ي� ��ن علي وأمنا رضي اهلل عنهما ،فيلمزون
أمن � � � ��ا ويطعنون فيها تقربا-بزعمهم -إليه ،أنزل هبم العقاب األليم؛ صيانةً لقدر أمنا

وذبا عنها.

ِ
الح َّد على من يتناول أمنا بالكالم:
يم َ
علي يُق ُ

ومل يكن هذا التقدير من أيب احلسن ألمنا تقديرا نابعا من جماملة تنقضي وترحل،

بل من حب وإجالل يبقى وال خيْ ُفت ،بالقول والفعل ،بل كان يعظم قدرها ،ويشتد

باحلد على من غمزها رضي اهلل عنه وعنها ،فقد قال له رجل بعد انتهاء املعركة( :يَا
ِّ
ِ
ِِ
ِ
ِِ ِ
ني إِ َّن َعلَى الْب ِ
اع بْ َن َع ْم ٍرو
اب َر ُجلَينْ ِ �يَنَالاَ ن م ْن َعائ َشةَ .فَأ ََمَر َعل ٌّي الْ َق ْع َق َ
أَم َري الْ ُم ْؤمن َ
َ
أَ ْن يجَ لِ َد ُك َّل و ِ
اح ٍد ِم�نْ ُه َما ِمائَةًَ ،وأَ ْن يخُْ ِر َج ُه َما ِم ْن ثِيَابهِِ َما)(((.
ْ
َ

علي من كتب القوم:
عائشة أم المؤمنين على لسان ٍّ

روى أبو جعفر بن بابويه امللقب بالصدوق عند القوم ،عن جعفر بن حممد عن

علي (ع) بالبصرة رد على الناس أمواهلم؛
أبيه ع قال :قال مروان بن احلكم :ملا هزمنا ٌّ

َم � � � ��ن أقام بينةً أعطاه ،ومن مل يق � � � ��م بينة حلّفه .قال :فقال له قائل :يا أمري املؤمنني!
الس � �ْب� ��يْ ! قال :فلما أكثروا عليه ،قال :أيكم يأخذ أم املؤمنني يف
اقس � � � ��م الفيء بيننا و َّ

سهمه ؟!! ف َك ُّفوا(((.

شهادة ابن عباس الجامعة:
البيدر ذكر هذه الش � � � ��هادة ،وناس � � � ��ب أن تعاد هنا؛ ألهنا من أحد أبرز
تقدم يف ْ
((( ((البداية والنهاية)) (.)471/10
((( ((علل الشرائع)) ( )385( )603 /2باب نوادر العلل.
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أهل البيت ،وهو احلرب البحر عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما.
(فقد جاء عبد اهلل بن عبّ ٍ
اس ،يس � � � ��تأذن على عائشة ،فجئت وعند رأسها ابن
الرمحن ،فقلت :هذا ابن عبّ ٍ
فأكب عليها ابن
اس يس � � � ��تأذن،
ّ
أخيها عبد اهلل بن عبد ّ

أخيها عبد اهلل ،فقال :هذا عبد اهلل بن عبّ ٍ
اس يس � � � ��تأذن ،وهي متوت ،فقالت :دعين
�اس ،فقال :يا ّأمتاه ،إ ّن ابن عبّ ٍ
م � � � ��ن ابن عبّ � � � � ٍ
اس من صاحلي بنيك ،ليس� � � � �لّم عليك،
فلما جلس ،قال :أبش � � � ��ري،
ّ
ويودعك ،فقالت :ائذن له إن ش � � � ��ئت ،قال :فأدخلتهّ ،
حممداً صلّى اهلل عليه وس� � � � �لّم واألحبّة،
فقالت :أيضاً فقال :ما بينك وبني أن تلقي ّ
أحب نس � � � ��اء رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم،
الروح من اجلس � � � ��د ،كنت ّ
إال أن خترج ّ
حيب إال طيّباً ،وسقطت قالدتك ليلة األبواء،
إىل رس � � � ��ول اهلل ،ومل يكن رس � � � ��ول اهلل ّ

فأصبح رس � � � ��ول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم ،حتىّ يصبح يف املنزل ،وأصبح النّاس ليس
وجل :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
معه � � � ��م ماء فأنزل اهلل ّ
عز ّ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ [النس � � � ��اء ،]٤٣ :فكان ذلك يف
الرخصة ،وأنزل اهلل براءتك من فوق سبع
سببك وما أنزل اهلل ّ
وجل هلذه ّ
األمة من ّ
عز ّ
ٍ
الروح األمني ،فأصبح ليس للّه مس � � � ��جد من مساجد اهلل يذكر فيه
مساوات ،جاء به ّ
اهلل ،إال يتل � � � ��ى فيه آناء اللّيل وآناء النّهار ،فقالت :دعين منك يا ابن عبّ ٍ
اس :والّذي
نفسي بيده ،لوددت أنيّ كنت نسياً منسيّاً)(((.
((( ((مسند أمحد)) ( )298 /4بسند صحيح.
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ب متوارث:
ُح ٌّ

وق � � � ��د ورث أبناء عل � � � ��ي وفاطمة رضي اهلل عنهما ه � � � ��ذا التقدير واإلجالل ألمنا

الصديقة رضي اهلل عنهم أمجعني .ومتثل هذا التقدير ،يف:

التسمية بعائشة:
ال شك أن التسمية أمارة حب ،وقد حفظت لنا كتب الشيعة عن األئمة من
آل البيت أهنم مسوا باسم أمنا عائشة بناهتم.
	-فهذا اإلمام موس � � � ��ى الكاظ � � � ��م رمحه اهلل ورضي عن � � � ��ه ،كان له بنات ثالث،
عائشة ،وفاطمة ،وأم سلمة(((.
	-وهذا علي بن احلسني رمحه اهلل ورضي عنه ،مسى ابنته عائشة(((.

الرواية عن أمنا رضي اهلل عنها:

ياد عن ابن مساعة ،عن حممد بن ز ٍ
روى الكلي � �ن� ��ي يف ال � � � ��كايف عن محيد بن ز ٍ
ياد
ّ
ٍ
حممد بن مس � � � ��ل ٍم قال :قلت أليب عبد اللّه (عليه
وابن رباط عن أيب أيّوب ّ
اخلزاز عن ّ
الس � �ل� ��ام) :إنيّ مسعت أباك يقول :إ ّن رس � � � ��ول اللّه (صلى اهلل عليه وآله) خيرّ نساءه،
فاخرتن اللّه ورس� � � � �وله .فلم ميسكهن على ٍ
أنفسهن لَبنِ ّ  .فقال :إ ّن
طالق ،ولو اخرتن
ّ
ّ
خص اللّه
هذا حديث كان يرويه أيب عن عائشة ،وما للنّاس وللخيار! إنمّ ا هذا شيء ّ
وجل به رسوله (صلى اهلل عليه وآله)((( .وقال اجمللسي :موثّق!
ّ
عز ّ

((( ((اإلرشاد)) (ص ،)303 ،302 :و((الفصول املهمة)) (ص(( ،)242 :كشف الغمة)) (.)237/2
((( ((كشف الغمة)) (.)9.0/2
((( ((الكايف)) ((( ،)137/6حبار األنوار)) (.)212 /22
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فه � � � ��ذه رواية عن جعفر الصادق رض � � � ��ي اهلل عنه ،عن أبيه أنه كان يروي عن أم
املؤمنني عائشة ،وأهنا من زوجات نبينا الالئي اخرتن اهلل ورسوله.
وهبذا يكون قد مت البحث بفضل اهلل تبارك وتعاىل ،وله املنة والفضل ،فما كان
في � � � ��ه من خري وتوفيق ،فمن رب العاملني وحده ،وما كان فيه من خطـأ أو س � � � ��هو أو
نسيان فمين ومن الشيطان ،واهلل املسئول أن مين فيتقبل ،وأن جيود فيجزل الثواب..
وقد استبان لنا يف هذا البحث ،جانب من فضل أمنا الصديقة رضي اهلل عنها،
يف نقاط حمددة:
-نشأهتا يف بيت الصديق رضي اهلل عنها.-منزلتها السامية عند اهلل تعاىل وعند رسوله صلى اهلل عليه وسلم وعند املؤمنني.-مشائلها وفضائلها اجلليلة اليت كانت عليها.-خلوصها وبراءة صفحتها من طعن أهل اإلفك والبهتان ،بداللة العقل وداللةالشرع.
-مشائلها الذاتية تشهد هلا وحدها بالنبل اجلليل ،وبراءهتا من طعن أهل الزيغوالتضليل.
-خروجها يوم اجلمل كان لإلصالح ال للقتال ،وندمها على اخلروج ،وتأسفهاعليه ،مع اجلزم بصحة قصدها وصدق نيتها.
-عالقتها الكرمية بفاطمة وعلي وآل بيت النيب صلى اهلل عليه وسلم كانت مثاالرائعا لصفاء األخيار.
-حب أئمة آل البيت ألمنا الصديقة ،وتسمية بعضهم لبناهتا بامسها.118
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-فساد تلك النحلة اآلمثة اليت اختذت الطعن ديناً ،واللعن قُربة ،فساد يقتضيهالعقل الصحيح والفكر السوي ،والقلب البصري.

إىل آخر تلك النقاط اليت ضمها البحث ،وأشرت هنا إىل أبرزها.
اللهم ارض عن أمنا الصديقة بنت الصديق ،وصلى اللهم وسلم على نبينا حممد
وعلى آله وصحبه أمجعني ،واحلمد هلل رب العاملني.
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مراجع البحث
كتاب اهلل العزيز.
تفاسير القرآن الكريم:
 -1تفس � �ي� ��ر الطربي ،أليب جعفر حممد بن جرير الطربي .ت :د .عبد احملس � � � ��ن
الرتكي بالتعاون مع مؤسسة هجر  -ط :األوىل 2001 - 1422م.
 -2أض� � � � �واء البي � � � ��ان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،للش � � � ��يخ حممد األمني بن حممد
املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت
 لبنان 1415هـ 1995 -م. -3تفس � �ي� ��ر القرآن العظيم أليب الفداء إمساعيل بن كثري ،ت :سامي بن حممد
سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط :الثانية 1420هـ 1999 -م.
 -4أنوار التنزيل وأسرار التأويل أليب سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي
البيضاوي ،ت :حممد عبد الرمحن املرعش � � � ��لي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط:
األوىل 1418هـ.
 -5فتح القدير للشوكاين  -حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين ،دار
ابن كثري ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،بريوت ،ط :األوىل 1414هـ.
 -6اجلام � � � ��ع ألحكام القرآن أليب عب � � � ��د اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح
األنصاري اخلزرج � � � ��ي مشس الدين القرطيب ،ت :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار
الكتب املصرية  -القاهرة ،ط :الثانية 1384هـ 1964 -م.
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 -7الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،أليب القاسم جار اهلل الزخمشري ،دار
العريب  -بريوت  -ط :الثالثة 1407هـ.

كتب السنة واآلثار:
 -1صحي � � � ��ح البخاري ،اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري ،ت :حممد زهري بن
ناصر الناصر ،دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد
الباقي) ،ط :األوىل1422 ،هـ.
 -2صحيح مس � � � ��لم ،مسلم بن احلجاج القشريي ،ت :حممد فؤاد عبد الباقي،
الناشر دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
 -3سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث السجستاين ،ت :حممد حميي الدين
عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،صيدا  -بريوت.
 -4اجملتىب من السنن املعروف بالسنن الصغرى للنسائي ،أليب عبد الرمحن أمحد
بن شعيب النسائي ،ت :عبد الفتاح أبو غدة ،الناشر مكتب املطبوعات اإلسالمية
– حلب ،ط :الثانية 1406هـ 1986 -م.
 -5سنن الرتمذي ،أليب عيسى حممد بن عيسى بن َس ْورة الرتمذي ،ت :أمحد

حممد ش � � � ��اكر (ج ،)2 ،1وحممد ف� � � � �ؤاد عبد الباق � � � ��ي (ج ،)3وإبراهيم عطوة عوض
املدرس يف األزهر الشريف (ج ،)5 ،4شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب –
مصر ،ط الثانية 1395هـ 1975 -م.
 -6سنن ابن ماجه ،أليب عبد اهلل حممد بن يزيد املعروف بابن ماجه القزويين،
121
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ت :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيسى البايب احلليب.
 -7مس � � � ��ند اإلمام أمحد بن حنبل ،ت :ش � � � ��عيب األرنؤوط  -عادل مرش � � � ��د،
وآخرون ،إش� � � � �راف :د .عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط :األوىل
1421هـ 2001 -م.
 -8املوطأ أليب عبد اهلل مالك بن أنس اإلمام ،ت :حممد مصطفى األعظمي،
مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية  -أبو ظيب – اإلمارات،
ط :األوىل 1425هـ  2004 -م.
 -9مصنف ابن أيب شيبة ،أليب بكر ابن أيب شيبة ،ت :كمال يوسف احلوت،
مكتبة الرشد – الرياض ،ط :األوىل1409 ،هـ.
 -10املصن � � � ��ف لإلم � � � ��ام عبد الرزاق ب � � � ��ن مهام الصنع � � � ��اين ،ت :حبيب الرمحن
األعظمى ،املكتب اإلسالمي – بريوت ،ط :الثانية عام .1403
ي البغدادي
اآلجِّر ُّ
 -11الشريعة لآلجري :أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهلل ُ

– ت :الدكتور عبد اهلل بن عمر بن سليمان الدميجي  -دار الوطن – الرياض.ط:
الثانية 1420 ،هـ  1999 -م

شروح كتب السنة:
 -1ش � � � ��رح صحيح البخاري البن بطال ،أبو احلس � � � ��ن علي بن خلف بن عبد
امللك ،ت :أبو متيم ياس � � � ��ر بن إبراهيم  -مكتبة الرش � � � ��د  -السعودية ،الرياض .ط:
الثانية 1423هـ 2003 -م.
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 -2فتح الباري ش � � � ��رح صحيح البخاري ،أمح � � � ��د بن علي بن حجر أبو الفضل
العسقالين الشافعي .الناشر :دار املعرفة  -بريوت1379 ،هـ ،ترقيم حممد فؤاد عبد
الباقي ،وإش� � � � �راف حمب الدين اخلطي � � � ��ب ،وتعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل
بن باز.
 -3فتح الباري ش � � � ��رح صحيح البخاري البن رجب احلنبلي ،الناش � � � ��ر :مكتبة
الغرباء األثرية  -املدينة النبوية .ط :األوىل1417 ،هـ1996 -م.

كتب الغريب واللغة:
 -1غريب احلديث :أليب عُبيد القاسم بن سالَّم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي.

ت :د .حممد عبد املعيد خان .الناش � � � ��ر :مطبعة دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آباد
– الدكن ،ط :األوىل 1384هـ 1964 -م.
 -2غري � � � ��ب احلديث :أليب الفرج ابن اجل � � � ��وزي ،ت :الدكتور عبد املعطي أمني
القلعجي .الناش � � � ��ر :دار الكتب العلمية  -بريوت – لبنان ،ط :األوىل 1405هـ -
1985م.
 -3لسان العرب البن منظور ،الناشر :دار صادر – بريوت ،ط :الثالثة 1414هـ.
 -4معجم مقاييس اللغة ،ألمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي .ت :عبد
السالم حممد هارون  -دار الفكر ،ط 1399هـ 1979 -م.
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كتب تخريج الحديث:

 -1سلس � � � ��لة األحاديث الصحيحة وش � � � ��يء من فقهها وفوائدها ،للشيخ حممد

ناصر الدين األلباين ،الناش � � � ��ر :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرياض ،ط :األوىل،
(ملكتبة املعارف).
 -2صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،للشيخ حممد ناصر الدين األلباين ،الناشر:
املكتب اإلسالمي.

كتب السيرة:

 -1زاد املعاد يف هدي خري العباد ،لإلمام ابن قيم اجلوزية ،مؤسس � � � ��ة الرسالة،

بريوت ،مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت ،ط :السابعة والعشرون 1415هـ 1994/م.

تراجم وطبقات ورجال:

 -1االس � � � ��تيعاب يف معرفة األصحاب أليب يوس � � � ��ف ابن عبد الرب -ت :علي

حممد البحاوي-دار اجليل -بريوت
 -2آداب الشافعي ومناقبه ،أليب حممد عبد الرمحن ابن أيب حامت ،ت :عبد الغين
عبد اخلالق .الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط :األوىل 1424 ،هـ 2003 -م.
 -3تاريخ خليفة بن خياط ،ت :د .أكرم ضياء العمري ،الناش � � � ��ر :دار القلم،
مؤسسة الرسالة  -دمشق – بريوت ،ط :الثانية 1397هـ.
 -4س � �ي� ��ر أع � �ل� ��ام النبالء ،لإلم � � � ��ام مشس الدي � � � ��ن الذه � �ب� ��ي ،ت :جمموعة من
احملققني بإش� � � � �راف الش � � � ��يخ شعيب األرناؤوط .الناشر :مؤسس � � � ��ة الرسالة ،ط :الثالثة
1405هـ 1985/م.
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 -5صفة الصفوة :مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي ،ت:
أمحد بن علي ،دار احلديث ،القاهرة ،مصر ،ط1421 :هـ2000/م.
 -6الضعفاء الكبري ،أليب جعفر العقيلي املكي ،ت :عبد املعطي أمني قلعجي،
دار الكتب العلمية بريوت ،ط :األوىل 1404هـ 1984 -م.
 -7الضعفاء واملرتوكون ،أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي ،ت :حممود
إبراهيم زايد ،دار الوعي – حلب ،ط :األوىل 1396هـ.
 -8الطبقات الكربى حملمد بن س � � � ��عد بن منيع ،كاتب الواقدي ،ت :إحسان
عباس ،دار صادر – بريوت ،ط1968 :م.
 -9لس � � � ��ان امليزان أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العس � � � ��قالين ،ت :دائرة
املعارف النظامية – اهلند ،مؤسس � � � ��ة األعلم � � � ��ي للمطبوعات  -بريوت  -لبنان ،ط:
الثانية 1971/م.
 -10اجملروحون م � � � ��ن احملدثني والضعفاء واملرتوكني ،أليب حامت ابن حبان ،ت:
حممود إبراهيم زايد ،دار الوعي – حلب ،ط :األوىل 1396هـ.
كتب التاريخ:
 -1البداية والنهاية أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ،ت :عبد اهلل بن عبد
احملسن الرتكي ،دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،ط :األوىل 1418هـ -
1997م ،سنة النشر1424 :هـ2003 /م.
 -2تاريخ الرس � � � ��ل وامللوك ،أليب جعفر حممد بن جرير الطربي( ،ت،)310 :
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دار الرتاث – بريوت ،ط :الثانية 1387هـ.
 -3تلقيح فهوم أهل األثر البن اجلوزي-شركة دار األرقم بن أيب األرقم-بريوت
ط .1997
عقيدة ومنهج:
 -1منهاج الس � � � ��نة النبوية يف نقض كالم الش � � � ��يعة القدرية لش � � � ��يخ اإلسالم ابن
تيمية ،ت :حممد رش � � � ��اد سامل ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،ط :األوىل
1406هـ 1986 -م.
علم المصطلح:
 -1فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للعراقي لإلمام مشس الدين أيب اخلري حممد
بن عبد الرمحن بن حممد املعروف بالس � � � ��خاوي ،ت :علي حسني علي ،مكتبة السنة
– مصر ،ط :األوىل 1424هـ.
المراجع الشيعية:
حممد التُسرتي ،املطبعة املرتضوية
 -1إحقاق احلق وإزهاق الباطل ،لنور اهلل ابن ّ

يف النجف  -العراق1273 ،هـ .طبعة حجرية منسوخة خبط أيب القاسم اخلوانساري.

 -2حبار األنوار اجلامع لدرر أخبار األئمة األطهار ،حملمد باقر اجمللس � � � ��ي ،دار
إحياء ال � �ت � �راث ،بريوت  -لبنان ،ط1403 ،3هـ 1983 -م ،وقد طبع بنفقة :دار
الكتب اإلسالمية طهران  -إيران.
 -3دالئل اإلمامة :حممد بن جرير بن رستم (الطربي الصغري).
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 -4تفسري الصايف :حملمد احملسن بن امللقب بالفيض الكاشاين.
 -5تفس � �ي� ��ر العياشي :حملمد بن مسعود بن عياشي ،املكتبة العلمية اإلسالمية،
طهران – إيران ،صححه وعلق عليه :هاشم الرسويل احملاليت.
 -6تفسري القمي ،لعلي بن إبراهيم القمي ،مطبعة النجف  -العراق .منشورات
مكتبة اهلدى .
 -7خيانة عائشة بني االس � � � ��تحالة والواقع ،حممد مجيل محود العاملي ،بال دار
نشر.
 -8األنوار النعمانية ،لنعمة اهلل اجلزائري املوس � � � ��وي ،مطبعة شركة جاب ،تربيز
 إيران. -9كم � � � ��ال الدين ومت � � � ��ام النعمة :أليب جعفر حممد بن عل � � � ��ي بن بابويه القمي
امللقب بالصدوق ،املطبعة احليدرية ،النجف  -العراق ،ط1389 ،1هـ 1970 -م،
قدم له السيد حممد مهدي املوسوي اخلراساين.
حممد بن يونس البياضي
 -10الصراط املستقيم إىل مستح ّقي التقدمي :لعلي بن ّ

العامل � � � ��ي ،مطبعة احليدري ،نش � � � ��ر املكتبة املرتضوية إلحياء اآلث � � � ��ار اجلعفرية ،ط،1
1384هـ .صححه وعلق عليه :حممد باقر البهبودي.
 -11الدرج � � � ��ات الرفيعة يف طبقات الش � � � ��يعة :لصدر الدين الس � � � ��يد علي خان
املدين الشريازي احلسيين.
 -12ش � � � ��رح هنج البالغة ،البن أيب احلديد .ت :حممد أبو الفضل إبراهيم .دار
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اجليل :ط  1416ه1996 ،م.
 -13علم اليقني يف أصول الدين ،حملمد احملسن بن امللقب بالفيض الكاشاين،
خال من مكان الطبع وتارخيه.
 -14كتاب اجلَ َمل ،حملمد بن حممد بن العكربي امللقب باملفيد.
 -15الكش � � � ��كول فيما جرى على آل الرسول ،حليدر بن علي اآلملي ،مطبعة
أمري قم  -إيران ،ط1372 ،2ه.
 -16املراجعات ،لعبد احلسني شرف الدين املوسوي.
 -17من ال حيضره الفقيه :للصدوق ،مطبعة جاب ،مهر س � � � ��توار قم  -إيران.
الناشر :دار الكتب اإلسالمية ،طهران ،بازار سلطاين ،إيران ط.5
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