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  مقدمة الناشر

  :أمَّا بعد.. احلمد هللا، والصَّالة والسَّالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله

فإنَّ األمة اإلسالمية الزالت تتلقَّى الطعنات يف جسدها املثَخن باجلراح، وال تزال 

اإلسالم السهام املسمومة، ُتصوَّب إليها من ِقَبل أعداء اإلسالم، تريد أن تنال من عقيدة 

الطعن يف عرض نيب اإلسالم، عليه الصالة والسالم، بالتعرض ألم : وشريعته، ومن ذلك

املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها، ورميها باإلفك والبهتان، وبث الشبهات حوهلا، ولكن يأىب 

اهللا سبحانه إال أن يتم نوره؛ فقد أثار هذا اإلفك املعاصر، املتجدِّد بني احلني واآلخر، 

  .ظة املسلمني؛ فهبُّوا للدفاع عن أمهم الصديقة؛ وإبراز فضائلها؛ وإحياء سري�احفي

أن تديل بدلوها يف الدفاع عن أم املؤمنني رضي اهللا  ارر اوقد أرادت مؤسسة 

؛ وكان "ملكة العفاف.. أمنا عائشة: "عنها، فقامت بإعداد مسابقٍة حبثية عاملية، كان عنوا�ا

فيز الباحثني على عرض سرية عائشة رضي اهللا عنها، بطريقٍة مجيلة، تربز اهلدف منها هو حت

جوانَب من حيا�ا، وتبني عالقتها بآل البيت رضي اهللا عنهم، وتفند أهم االفرتاءات، 

والشبهات الواردة حوهلا، وردها بطريقٍة علميٍة خمتصرة، وتربز بعض فوائد حادثة اإلفك، وغري 

  .ذلك من العناصر اهلامة

وكانت االستجابة للمسابقة كبريًة بفضل اهللا تعاىل؛ حيث ا�الت البحوث باملئات، من 

شىت أحناء العامل، فقامت املؤسسة بفرزها، وتشكيل جلنٍة علمية؛ لتحكيمها، وقد ضمت 

  . عدداً من العلماء واملشايخ الفضالء، باإلضافة إىل القسم العلمي باملؤسسة

نسأل اهللا تعاىل .. لمي، وأثٍر من آثار هذه املسابقة الكرميةويأيت هذا اإلصدار كنتاٍج ع

  .أن يعمَّ النفُع به اجلميع، واهللا املوفِّق واهلادي إىل سواء السبيل

 ارر امؤسسة 
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ــاِدِقنيَ أَْولَِيائِـِه  رِ ِصــانَ احلَْْمـُد لِلَّــِه  ــ، اْلَكــاِذِبنيَ َأْعَدائِـِه  وُمــِذلِّ ، الصَّ ــ الةُ والصَّ  المُ والسَّ

ــ مــدٍ ا حمَُ َنــيـِّ بِ ى نَ َلــعَ  َأْصــَحاِبِه ، و األَْنِبَيــاِء َواْلُمْرَســِلنيَ  ِمــنَ  هِ خوانِــإِ  ىَلــوعَ ، اَألِمــنيِ  قِ ادِ الصَّ

 اْلُغرِّ 
َ
  .َوالتَّاِبِعَني َهلُْم بِِإْحَساٍن إَىل يـَْوِم الدِّينِ ، اِجِه أُمََّهاِت اْلُمْؤِمِننيَ َوأَْزوَ ، نيَ امِ يَ امل

  : ا بـَْعدُ أَمَّ 

 مِّ هَ ن أَ ، مِ نَّ هِ رضِ عِ  نْ عَ  هن، والذَّبَ لِ فضْ  املؤمنني، وبيانَ  اتِ هَ مَّ أُ  بِ اقِ نَ مَ  ةَ اعَ شَ إِ  نَّ فإِ 

مهاتنا أُ  وهنّ  ،)( الكرمي َزْوَجاُت النَِّيبِّ  وهنَّ َكْيَف الَ ،  اْلَواِجبَاتِ  بِ جَ وْ ن أَ مِ ، وَ اتِ اْلُمِهمَّ 

̄ °﴿ :بنص القرآن  ® ¬ « ª © ̈﴾)١(.   

 
َ
 فَـِربَُّهنَّ ، جسـيمةٌ  وواجبـاتٌ  عظيمـة، حقـوقٌ هلـن علينـا هـات األمَّ  نَّ أَ  لـومِ عْ ومـن امل

نذكر فضائلهن، ونـذب أن وكان من أدىن الرب يُْدِخل النار،  ل اجلنة، وعقوقهنخِ دْ يُ 

  .عن عرضهن

 رســوِل ربِّ  حبيبــةِ و  ،املــؤمنني مِّ أُ : نــاهاتأمإحــدى  ســريةَ  تنــاولُ أويف هــذا البحــث 

 :مســاواتفــة، املــربأة مــن فــوق ســبع هرة العفياالصــديقة بنــت الصــديق، الطــ، ملنيالعــا

  .وأرضاها )( َعاِئَشة
  

  َعاِئَشــــــــةال يُـــــــذكُر الطُّهـــــــُر إال قيـــــــَل 

 
  رمــــــــــٌز لــــــــــهُ وهــــــــــَو نــــــــــوٌر يف ُحميّاهــــــــــا  

  جنُِلُّهـــــــــــا نُطـــــــــــِرُب الـــــــــــدنيا ِبَروعتهـــــــــــا 

  
  بكـــــــالِم الســـــــوِء أشـــــــقاها انـــــــربىإذا   

ــــــا انُرتِّــــــُل الــــــوحَي صــــــفوً     عــــــن طهارِ�

  
  وال نُبــــــــايل بصــــــــوٍت خاســــــــٍئ تاهــــــــا  

ــــــيس هلــــــا  ــــــةُ الصــــــدِّيِق ل   صــــــدِّيقةٌ وابن

  
  )٢(بايا يف مزاياهــــــاِبٍه يف الصَّـــــمـــــن ُمشــــــ  

   

                                 
  .٦:، اآليةاألحزابسورة ) ١(
  .مل أقف على قائل هذه األبيات بعد البحث) ٢(
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علـى وجـه  )( َعاِئَشـةوبسـرية  ،)( بسـرية زوجـات رسـول اهللا اكنـُت مهتًمـ

وبتــأٍن  عــن كثــبحادثــة اإلفــك احلديثــة اخلبيثــة، بــدأت أقــرأ بعــد لكــن اخلصــوص، و 

بسري�ا ومناقبها ص تأحبث عن كل ما خي تُ قْ فِ طَ وَ  ،)( َعاِئَشةيف فضائل ورعايٍة 

ـبُـَهاتوخصائصـها، ومـن مث الـرد علـى  مسـابقة (حـىت وقفـُت علـى  املثـارة حوهلـا، الشُّ

، فعزمـــُت علـــى مؤسســـة الـــدرر الســـنية�ـــا  تالـــيت قامـــ) ملكـــة العفـــاف َعاِئَشـــةأمنـــا 

مسيـُت وقـد  ، وجتـدد الصـوارف، واهللا املسـتعان،االنشـغاالتكثـرة  رغماملشاركة فيها 

  .)إجالء الحقيقة في سيرة عائشة الصديقة: (البحث

ل إليـه الفهـم وتوصَّـ ،وقـتومسـح بـه ال ،وقد عملت يف هذا البحث مبا وسعه اجلهـد

، واخلطـــأُ  الصـــوابُ  ، وال أدعـــي فيـــه الكمـــال فهـــو كغـــريه مـــن جهـــد البشـــر فيـــهاملتواضـــع

، فمــن اهللا وحــده ن صــوابٍ  اجتهــدُت، فمــا كــان فيــه مــ، فحســيب أينَّ والنقصــانُ  والزيــادةُ 

  .وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، واهللا ورسوله منه بريئان
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  ط اث

يف كتابــــة هــــذا البحــــث باخلطــــة املوضــــوعة يف املســــابقة مــــع بعــــض  لتزمــــتُ اقــــد 

  : على النحو التايل ،وفهارس ،وخامتة ،فصول وستة ،مقدمةالتعديل، وكانت يف 

���������������������������� �

o أهمية الموضوع.  

o دوافع الكتابة في الموضوع. 

o خطة البحث. 

o هج البحثنم.  

o كلمة شكر.  

������������������������������������� )(، ���������������  

    .اسمها ونسبها :المبحث األول

    .أتهاا ونشمولده :لثانيالمبحث ا

    .)( النَِّبيّ زواجها من  :المبحث الثالث

    .)( النَِّبيّ منزلتها عند  :المبحث الرابع

    .منزلتها عند المؤمنين :المبحث الخامس

    .)( وفاتها :المبحث السادس

����������������������������������������������� )(، �����������������  

    :، وفيه مطلبانةيَّ ة والُخُلقِ يَّ ْلقِ صفاتها الخِ  :ألولالمبحث ا

    .ةيَّ ْلقِ اخلِ صفا�ا : املطلب األول

    .ةيَّ اخلُُلقِ صفا�ا : املطلب الثاين
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    :، وفيه ستة مطالبةيَّ ا العلمِ مكانته :المبحث الثاني

    .ةيَّ أقوال العلماء يف مكانتها العلمِ : املطلب األول

    .قرآن وعلومهعلمها بال: املطلب الثاين

    .ةيَّ بوِ ة النَّ نَّ علمها بالسُّ : لب الثالثاملط

    .علمها بالفقه والفتوى: املطلب الرابع

    .رعْ والشِّ بِاللَُّغِة علمها : طلب اخلامسامل

    .التََّداِويو بِالطِّبِّ علمها : املطلب السادس

  .هات المؤمنينفيها أمَّ  الفضائل العامة التي شاركتْ  :الثالثالمبحث 

    .)( اهَ بِ  تْ الفضائل التي انفرد :الرابعالمبحث 

����������������������������������������������������������������������������������������������

������� �

    .)( وعلي َعاِئَشةالعالقة الحسنة بين  :المبحث األول

    .)( وفاطمة َعاِئَشةالعالقة الحسنة بين  :المبحث الثاني

  .ة عليِّ وبقية آل البيتيَّ رِّ وذُ  َعاِئَشةالعالقة الحسنة بين  :المبحث الثالث

�������������������������������������������������������������������������������������������

������:  

، وفيـه )( َعاِئَشةواألباطيل المكذوبة على  االفتراءات: المبحث األول

  :سبعة مطالب

    .الرَّاِفَضةل العلم يف كذب أقوال أه :املطلب األول

  .مَّ السُّ  )( النَِّيبّ  تْ قَ سَ  َعاِئَشةإنَّ : الرَّاِفَضةقول  :املطلب الثاين

نـا فنزلـت فيهــا ماريـة القبطيـة بالزِّ  مـتْ ا�َّ  َعاِئَشـة نَّ قـوهلم إِ  :املطلـب الثالـث
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  .آية اإلفك

 الً اقتلـوا نعــث" :تـبغض عثمـان وتقـول كانــتْ   َعاِئَشـة نَّ إِ : قـوهلم :الرابـع املطلـب

  ."فقد كفر

َمَنعـْت مـن َدفْـِن احلسـن بـن علـي عنـد  َعاِئَشـة نَّ إِ : قوهلم :املطلب اخلامس

ه   .َجدِّ

  .)(على رسول اهللا  بُ ذِ كْ تَ  كانتْ   َعاِئَشة نَّ إِ : قوهلم :السادس املطلب

  .هاتْ كَ فاطمة حىت أبْ  تْ بَ ضَ أغْ  َعاِئَشة نَّ إِ : قوهلم :السابع املطلب

، وفيـه )( َعاِئَشـة ُأمِّ المـؤمنينالمثـارة حـول  الشُّـبـَُهات: نيالمبحث الثـا

  :مطالبسبعة 

    .الشُّبُـَهاتيف ِشَباك  اْلُوقُوعِ ير من ذِ حْ التَّ  :املطلب األول

  .)(علي  لقتالِ  تْ جَ رَ خَ  َعاِئَشة نَّ إِ : الرَّاِفَضةقول  :املطلب الثاين

  .)( اعليً ِغُض تـُبْ  كانتْ   َعاِئَشة نَّ إِ : قوهلم :الثالث املطلب

    .َعاِئَشةمن بيت  رجتْ ة خَ نَ تْـ نَّ الفِ إِ : قوهلم :املطلب الرابع

    .جالكانت ال حتتجب من الرِّ   َعاِئَشةنَّ إِ : قوهلم :املطلب اخلامس

   .كانت تُزيِّن اجلواري وتطوف �نّ   َعاِئَشةنَّ إِ : قوهلم :املطلب السادس

  .)( النَِّيبّ إىل  ُتِسيءُ  َعاِئَشة كانتْ  إنَّ : قوهلم :السابع طلبامل

��������������������������������������������������������������������

�������   

  .ة لحادثة اإلفك القديمةالفوائد واآلثار اإليجابيَّ : المبحث األول

  .ة لحادثة اإلفك الحديثةالفوائد واآلثار اإليجابيَّ : المبحث الثاني

� �
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���������������������������������������������� )(��������������  

    .أها اهللا منهبما برَّ  َعاِئَشة ُأّم المؤمنينحكم من سبَّ  :المبحث األول

  .أها اهللا منهبغير ما برَّ  َعاِئَشة ُأّم المؤمنينحكم من سبَّ  :المبحث الثاني

���������������������������������������� �

��������������������� �

  .فهرس المصادر والمراجع

  .فهرس الموضوعات
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  : يف اآليت يتلخصالبحث  هذا املنهج الذي اتبعته يف

 اســــمَ  ، وذكــــرتُ ﴾...﴿ :هكــــذا ،بــــني قوســــني ُمزهــــريناآليــــات  جعلــــتُ : الً أو 

  .السورة ورقم اآلية يف اهلامش

هـا بـني قوســني األصـلية، وجعلتُ رها مـن مصـادِ  واآلثـارَ  األحاديـث جـتُ خرَّ : اثانيًـ

فــــإن كــــان احلــــديث أو األثــــر يف الصــــحيحني  »...« :، هكــــذا)هالليــــني مــــزدوجني(

وإن كــان يف غريمهــا خرجتــه  -إذا كانــت هنــاك زيــادة يف غريمهــا  إالّ  -�مــا  اكتفيــتُ 

األربعة، وإن مل يكن فيها خرجته من باقي الكتب التسعة، وإال مبا  السننمن كتب 

نة األخرى، وذلك بذكر اسم الكتاب، مث الباب، مث اجلزء والصفحة، مث يف كتب السُّ 

رقـــم احلـــديث، وأمـــا مـــا عـــدا الصـــحيحني والســـنن، فـــاكتفي بـــاجلزء والصـــفحة ورقـــم 

  .احلديث إن وجد

ل علــــى أقــــوا امعتمــــدً  ،درجتهــــا نــــتُ علــــى األحاديــــث واآلثــــار وبيَّ  حكمــــتُ  :اثالثًــــ

بعــــد النظــــر يف  ،علــــى احلــــديثاحلكــــم  يف ، وإن مل أجــــد اجتهــــدتُ ذلــــك العلمــــاء يف

  .احلديثية الصنعةحسبما تقتضيه قواعد  ،إسناده، ومتنه

  .، حىت يتيسر فهم ألفاظ احلديثالً كام  اضبطُت األحاديث بالشكل ضبطً : ارابعً 

  . نطقه سُ بِ تَ لْ قراءته، ويَـ  لُ كِ شْ كل ما حيتاج إىل ضبط مما تُ بالشَّ  ضبطتُ  :اخامسً 

، "..." :، هكــذاهــا بــني قوســني صــغريينالت واألقــوال وجعلتُ النقــو  قــتُ وثَّ : اسادًســ

، وذكــــرت يف ...:هكـــذا امكانـــه نقطًـــ مـــن الـــنص املنقـــول وضـــعتُ  اوإذا حـــذفت شـــيئً 

  . احلاشية اسم الكتاب واجلزء والصفحة
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  . بوضع عالمات الرتقيم وفصل اجلمل عن بعضها مبا يبني املراد منها قمتُ : اسابعً 

عنـد أول ورودهـا، باختصـار  يف البحـثالـواردة أمسـاؤهم  لألعالم ترمجتُ : اثامنً 

  . نسبه ومذهبه، وبعض مؤلفاته ووفاته: حبيث تتضمن

  .شرحت الكلمات الغريبة والغامضة من كتب اللغة وغريب احلديث وغريها :اتاسعً 
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ـــــفهللا تعــــاىل،  اوآخـــــرً  الً أو  الشــــكر: اختاًمــــ ر يل إمتــــام هــــذا البحـــــث بفضــــله تيسَّ

ــــه هال توفيقــــ لــــوفملتواضــــع، ا ــــة يف ســــرية إ تشــــرفتُ ملــــا  وإعانت أمهــــات حــــدى بالكتاب

  .حببهن إليه ونتقرب اهللا الالئي نتعبداملؤمنني، 

ـــ يهـــا ملثـــل هـــذه األعمـــال تبنِّ علـــى ة يَّ نِ مث الشـــكر كـــل الشـــكر ملؤسســـة الـــدرر السَّ

والبحــــث مــــن املســــلمني علــــى اإلطــــالع  اكبــــريً   افيهــــا عــــددً  عتْ الــــيت شــــجَّ ، العلميَّــــة

اهللا  فجـزاهم، مـن أصـول أهـل السـنة واجلماعـة الً أصـ يـَُعدُّ ، موضوع مهميف  ةوالكتاب

  .خري اجلزاء اإلسالما وعن نَّ عَ 

هـذا  علـى مسـاعدته يل يف، اِيت يـَّسهل طـه الزَ  خي وشقيقي أيبأل اوالشكر أيضً 

  .ا، فجزاه اهللا خريً واالفرتاءات الشُّبُـَهاتفصل  االبحث خصوصً 

 فإ�ـا -حفظهـا اهللا وأطـال عمرهـا يف طاعتـه  - ص للوالـدة العزيـزةوشكري اخلا

  .تعليميتربييت و بذلت الغايل والنفيس من أجل 

انشــغايل  علــى صــربهاهــا و لِ مُّ حتََ  علــىالعبــاس  مأَزْوَجــِيت كمــا ال أنســى بالشــكر 

  .بالبحث
  

  وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى اهللا وسلم على نبينا حممد 
  

  

  كتبهو     

  اخلليفة الطيب احملجوب ياسني

  بريدة -القصيم 
al_khaleefa@hotmail.com  
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  الفصل األول

   :)( َعاِئَشةالمؤمنين  ُأمِّ  حياة

  : مباحث ستةوفيه 

 .ونسبها اسمها :األول المبحث

 .ونشأتها مولدها :الثاني المبحث

 .)( النَِّبيّ  من زواجها :الثالث المبحث

 .)( النَِّبيّ  عند منزلتها :الرابع المبحث

 .المؤمنين عند منزلتها :الخامس المبحث

  .)( وفاتها :السادس المبحث
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 أيب بكــر )(، بنــُت اإلمــام األكــرب، خليفــة رســول اهللا َعاِئَشــةأمُّ املــؤمنني  هــي

بـِن سـعِد بِن عامِر بِن عمـرِو بـِن كعـِب  )عثمانَ (بِن أيب قحافة  )عبِد اهللا( الصديق،

القرشيُة، ، اهللا أمُّ عبد، بِن تـَْيِم بِن ُمرََّة بِن كعِب بِن لؤي بن فهر بن مالك بن كنانة

كِّيَّةُ التـَّْيِميَُّة، 
َ
َدنِيَّةُ  مث ،امل

َ
  . )١()( النَِّيبّ زوجُة ، امل

َيت ، وذلـك عنـدما طلبـت منـه أن يكـون )( النَّـِيبّ ، كناها �ا اهللا أمُّ عبد: َهاُكنـْ

 )( َعاِئَشــةكنيــة، فكناهــا بــابن أختهـا أمســاء، تطييًبــا خلاطرهــا، فعـن عــروة عــن هلـا  

فَـاْكَتِني ِباْبنِـِك َعْبـِد اِهللا ": يَـا َرُسـوَل اللَّـِه، ُكـلُّ َصـَواِحِبي َلُهـنَّ ُكنًـى، قَـالَ «: أ�ا قالت

  .)٢(»َحتَّى َماَتتْ  َفَكاَنْت ُتْدَعى ِبُأمِّ َعْبِد اهللاِ ، - يعني ابن اختها - "ْبِن الزُّبـَْيرِ 

، الُقَرِشيّ  ،بِن عامِر بِن عمرِو بِن كعبِ  عثمان: عبد اهللا بن أيب ُقَحاَفة: وأبوها

أول اخللفـاء ، و من الرجال )(أول من آمن برسول اهللا  الصديق، أبو بكر ،التَّيِميّ 

ســـيداً مـــن ســـادات و ، أحـــد أعـــاظم العـــربكـــان و �ـــا، ولـــد مبكـــة، ونشـــأ الراشـــدين، 

وكــــان ا، عاملــــاً بأنســــاب القبائــــل وأخبارهــــا وسياســــته ،أْغِنيــــائِهممــــن كبــــار و قــــريش، 

   .، خطيباً لسناً، وشجاعاً بطالً موصوفاً باحللم والرأفة

                                 
  .٢/١٣٥سري أعالم النبالء ، و ٧/٢٠٥ أسد الغابة، و ٨/٥٨الطبقات الكربى  :ينظر) ١(

 ابــن ماجــهو  ،)٤٩٧٠(، رقــم ٤/٢٩٣بــاب يف املــرأة تكــىن يف ســننه، كتــاب األدب،  داودأخرجــه أبــو ) ٢(

ـــه كتــــاب األدب،   يف ســــننه، أمحــــد ، و )٣٧٣٩(، رقــــم ٢/١٢٣١بــــاب الرجــــل يكــــىن قبــــل أن يولــــد لـ

  ."سنده صحيح: "٤/٣٦٥قال ابن حجر يف التلخيص و ، )٢٦٢٤٢(، رقم ٤٣/٢٩١
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وكانت له يف عصر النبوة مواقف كبرية، فشهد احلروب، واحتمل الشدائد، وبذل 

~ � ¡  ﴿ :كما يف قوله تعاىل  الغار، )(دخل مع النيب بل و  ،األموال

¢ ¬ « ª ©  ̈  ، وقد)١(﴾£ ¤ ¥ ¦ §

َلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا «: )(أحاديث كثرية، منها قوله ) (فضل أيب بكر  ووردت يف

َر رَبِّي ال   .)٢(»ِم َوَمَودَّتُهُ َلِكْن ُأُخوَُّة اِإلْسالتََّخْذُت أَبَا َبْكٍر وَ َخِليال َغيـْ

وثالثة أشهر  سنتنيفته مدة خال ، وكانت)(وفاة النيب  بعدباخلالفة  )(ويع بُ 

   .)٣(وستون سنة ثالث عشرة للهجرة، وعمره ثالثٌ  سنة املدينةبونصف شهر، وتويف 

بـِن ُعـَوْميِِر بنـُت عـامِر بـِن  -  دعـد: امسهـا زينـب، وقيـل: قيـل -  ،أمُّ ُرْومان: عائشة أمُّ و 

بــن مالــك بـــن   َغــْنمِ بــن حـــارث بــن ُدْمهَــاَن بــن ُســبَـْيِع بــن أَُذيـَْنـــةَ بــن َعتَّــاِب بــن ا عبــِد مشــس

يف اجلاهليــة بعــد أن تــوىف زوجهــا عبـــد اهللا  )( وقــد تزوجهــا أبــو بكــر الصــديق ،)٤(كِنَانَــةَ 

ومــــان يف مكــــة، وكانــــت مــــن أوائــــل املســــلمات، وقــــد أســــلمت أم ر  ،األَْزِديّ بــــن احلــــارث 

  .)٥()( وآل أيب بكر، )( النَِّيبّ وهاجرت مع أهل  ،)( النَِّيبّ وبايعت 

 مــن جهــة األب يف اجلــد الســابع )( النَّــِيبّ مــع  )( َعاِئَشــة بويلتقــي نســ"

                                 
  .٤٠:، اآليةالتوبةسورة  )١(

 "سدوا األبواب، إال بـاب أيب بكـر": باب قول النيب يف صحيحه، كتاب املناقب،  البخاريأخرجه  )٢(

بــاب مــن فضــائل أيب بكــر ، يف صــحيحه، كتــاب فضــائل الصــحابة مســلم ، و )٣٦٥٤(رقــم  ٥/٤

  .من حديث أيب سعيد اخلدري ) ٢٣٨٢(، رقم  ٤/١٨٥٤ الصديق 

االسـتيعاب يف معرفـة األصـحاب ، و ٥/١التاريخ الكبري ، و ٣/١٢٥الطبقات الكربى  :ينظر في ترجمته) ٣(

٤/١٦١٤.  

  .٧/٣٢٠أسد الغابة ، و ٤/١٩٣٥االستيعاب ، و ٣/٤٢٦تاريخ الطربي ، و ٨/٢١٦الطبقات الكربى  :ينظر) ٤(

  .٣/٢٩١املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ، و ٨/٢١٦الطبقات الكربى  :ينظر) ٥(
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  .)٢("، ومن جهة األم يف اجلد احلادي عشر أو الثاين عشر)١()مرة بن كعب(

العربيـة، والـيت ُعـرف عنهـا ) تـيم(تنحدر من قبيلـة  )( َعاِئَشةوأسرة السيدة "

إىل أيب بكـر  دَ ِهـد عُ وقالكرم والشجاعة والنجدة، ونصرة املظلوم، وإعانة الضعيف، 

  .)٣("بأمر تسوية الدم وأداء املغارم والديات م،الصديق باعتباره أحد ساد�

  

  

  
  

  

                                 
 تاريخ اخللفاء الراشدين، و )٢٦( ص للسيوطي تاريخ اخللفاء، و ١/١٦٧البن قتيبة املعارف  :ينظر) ١(

  .)١٣( ص طقوشل

  ).٣٨(لسليمان الندوي ص  دة َعاِئَشة أُّم املؤمنني سرية السي :ينظر) ٢(

  ).١٢(السيدة َعاِئَشة وتوثيقها للسنة، جليهان رفعت فوزي ص ) ٣(
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 )١(بأربع سنني أو مخس البعثةبعد مبكة،  )( َعاِئَشة أُّم املؤمنني تْ دَ لِ وُ 

يف بيت  ،رميني مؤمننيخرجت إىل الدنيا فوجدت نفسها بني أبوين كف ،)٢(اتقريبً 

 ،)( بل وجدت نفسها ابنة خري الناس بعد رسول اهللايدين بدين اإلسالم، 

ل من أسلم من الرجال، وبإسالمه أسلمت أوَّ  )( فوالدها أبو بكر الصديق

 )( َعاِئَشةرضي اهللا عنهن، وبذلك تعد  وَعاِئَشةزوجته أم رومان وابنتاه أمساء 

  .من أوائل املسلمات

هلما عالقات محيمة، وِصالت وثيقة  - مع إسالمهما املتني - أبواهاوكان 

 َعاِئَشةعن عروة بن الزبري أن ف ،)( بنفسهاكما حكت ذلك   ،)( برسول اهللا

ينَ  الَلْم َأْعِقْل أَبـََويَّ إِ «: قالت )( زوج رسول اهللا َنا  ،َوُهَما َيِديَناِن الدِّ َوَلْم َيُمرَّ َعَليـْ

   .)٣(»َطَرَفْي النـََّهاِر ُبْكَرًة َوَعِشيَّةً  )( ِتيَنا ِفيِه َرُسوُل اللَّهِ يَأْ  اليـَْوٌم إِ 

وكانت ألسرة أيب بكر الصديق مكانة كبرية قبل اإلسالم، فهي من أكرم "

األسر العربية وأعرقها، وبعد اإلسالم تعد أسرة أيب بكر الصديق من السابقني إليه، 

                                 
   .٨/١٦اإلصابة يف متييز الصحابة  :ينظر) ١(

أصـح تـاريخ لوالد�ـا هـو شـهر : "ح سليمان الندوي أن والد�ا يف السنة التاسـعة قبـل اهلجـرة، فقـالرجَّ ) ٢(

  ". م، وهو �اية السنة اخلامسة من البعثة٦١٤عام ) متوز(قبل اهلجرة، املوافق يوليو شوال 

  ).٤٠(ص  سرية السيدة َعاِئَشة أُّم املؤمنني  :ينظر

، باب املسجد يكون يف الطريق من غري ضرر بالناسيف صحيحه، كتاب املساجد،  أخرجه البخاري) ٣(

  .)٤٧٦(، رقم ١/١٠٢
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متيزت �ا الكثري من عناصر الفخار اليت  )( َعاِئَشة أُّم املؤمننيوقد ورثت 

 -  كما سبق -  واإلميانقبيلتها، كما أ�ا ولدت ونشأت يف بيت عامر باإلسالم 

  .)١("مما كان له األثر الكبري والطيب عليها

 ،)(، فعن عائشة )٣(،)٢(أيب القعيس زوجةُ  )( َعاِئَشة وقد أرضعتْ 

َال آَذُن : ُخو أَِبي الُقَعْيِس بـَْعَدَما أُنِْزَل الِحَجاُب، فَـُقْلتُ اْسَتْأَذَن َعَليَّ َأفْـَلُح أَ «: قالت

فَِإنَّ َأَخاُه أَبَا الُقَعْيِس لَْيَس ُهَو أَْرَضَعِني، َوَلِكْن  ،)( النَِّبيّ َلُه َحتَّى َأْسَتْأِذَن ِفيِه 

يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ : فَـُقْلُت لَهُ  ،)( النَِّبيّ َأْرَضَعْتِني اْمَرَأُة أَِبي الُقَعْيِس، َفَدَخَل َعَليَّ 

 :)( النَِّبيّ َأفْـَلَح َأَخا أَِبي الُقَعْيِس اْسَتْأَذَن فَأَبـَْيُت َأْن آَذَن َلُه َحتَّى َأْستَْأِذَنَك، فـََقاَل 

َو أَْرَضَعِني، يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ الرَُّجَل لَْيَس هُ : ، قـُْلتُ "؟َوَما َمنَـَعِك َأْن تَْأَذِني َعمُّكِ "

  .)٤(»"اْئَذِني َلُه فَِإنَّهُ َعمُِّك َترَِبْت يَِميُنكِ ": َوَلِكْن أَْرَضَعْتِني اْمَرَأُة أَِبي الُقَعْيِس، فَـَقالَ 

وترعرعت يف بيت الصدق  ،هذه األسرة املباركةيف أحضان  )( فنشأت

احلنيف،  منذ نعومة أظفارها يف ظل تعاليم الدين اإلسالميواإلميان، وعاشت 

                                 
  .بتصرف )١٢(وتوثيقها للسنة، جليهان رفعت فوزي ص السيدة َعاِئَشة ) ١(

  .٥/٤٠٧أسد الغابة : ينظر يف قصة إرضاع َعاِئَشة) ٢(

معرفـــة الصـــحابة اجلعـــد، قـــال أبـــو نعـــيم يف : وائـــل، وقيـــل: اختلـــف يف امســـه، فقيـــل امســـه: الُقَعـــْيسِ أبـــو ) ٣(

ة، ذكـره بعـض املتـأخرين، وال أخـو أفلـح، لـه ذكـر يف حـديث َعاِئَشـ الُقَعـْيسِ وائل بن أيب " :٥/٢٧١٤

  ".أعلم له صحبة وال إسالًما

  .٥/٤٠٧أسد الغابة ، و ١/١٠٢االستيعاب ، و ٥/٢٧١٤معرفة الصحابة : ينظر في ترجمته  

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ﴿: باب قولهيف صحيحه، كتاب تفسري القرآن،  البخاريأخرجه ) ٤(

Þ Ý Ü﴾    باب حترمي الرضاعة ب احلج، يف صحيحه، كتا مسلمو  )٤٧٩٦(، رقم ٦/١٢٠اآلية

  ).١٤٤٥(، رقم ٢/١٠٦٩من ماء الفحل 
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املسلمون القاه دعوة اإلسالم وما  �ا وشهدت يف طفولتها أشد املراحل اليت مرت

  .ضطهاداالذى و األمن 

تركا رفيقه أيب بكر الصديق إىل املدينة صاحبه و  مع )( هاجر رسول اهللافلما 

من حيضر أهله وأهل  )( النَِّيبّ أرسل  �ما احلال هناك ، وملا استقرأهليهما مبكة

، مصاعب كثريةو خطار عديدة ألوقد تعرضت األسرتان يف طريق اهلجرة ، بكر أيب

َصْعَبٍة،  )١(َقِدْمَنا ُمَهاِجرِيَن َفَسَلْكَنا ِفي ثَِنيَّةٍ «: قالت )( َعاِئَشةمن ذلك ما روته و 

يَا َعرِيَسُة، : يفَـنَـَفَر ِبي َجَمٌل ُكْنُت َعَلْيِه َقِوي�ا ُمْنَكًرا، فَـَواللَِّه َما َأْنَسى قَـْوَل ُأمِّ 

َفأَْلَقْيُتُه،  ،)٢(َواللَِّه َما َأَراُه أُْلِقَي ِخطَاُمهُ : ، يـَُقولُ فَـرَِكْبُت ِفي رَْأِسِه، َفَسِمْعُت َقاِئالً 

  .)٣(»فَـَقاَم َيْسَتِديُر، َكأَنََّما ِإْنَساٌن َقاِئٌم َتْحَتُه يُْمِسُكهُ 

  
  

  
  

  

                                 
  .١/٢٢٦النهاية يف غريب احلديث واألثر ، و ١/١٣٢مشارق األنوار  :ينظر. الطريق يف اجلبل: الثَِّنّية) ١(

غريب الفائق يف ، و ٤/٢٢٦العني كتاب : ينظر. هو احلبل الذي ُجيعل يف أنف البعري، حىت يُقاد به: اْلِخطَام )٢(

  .١/٣٨٢احلديث 

املعجم الكبري ، والطرباين يف )٣٠٣٨(، رقم ٥/٢١١ اآلحاد واملثاينيف  ابن أيب عاصمأخرجه ) ٣(

  ".إسناده حسن: "٩/٣٦٦جممع الزوائد ، وقال اهليثمي يف )٢٩٦(، رقم ٢٣/١٨٣
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 ،يف شـهر شـّوال اقبـل اهلجـرة ببضـعة عشـر شـهرً  )( َعاِئَشـة )( النَّـِيبّ زوج ت

وهــي ابنــة ســت ســنوات، ودخــل �ــا يف شــّوال مــن الســنة الثانيــة للهجــرة وهــي بنــت 

َنــ ،ِلِســتِّ ِســِنينَ  )( َرُسـوُل اللَّــهِ  يتَـَزوََّجِنــ«: قالــت )( تسـع ســنوات، فعنهـا  يَوبـَ

  .)١(»ينَ َوأَنَا ِبْنُت ِتْسِع ِسنِ  يبِ 

 يف املنام قبل زواجـه �ـا، ففـي احلـديث عنهـا )( َعاِئَشة )( النَِّيبّ رأى قد و 

َجــاَءِني بِــِك  ،َث َليَــالٍ الُأرِيتُــِك ِفــي اْلَمنَــاِم ثَــ« :)( قــال رســول اهللا: قالــت )(

فَــِإَذا  ،َوْجِهــكِ  َفَأْكِشــُف َعـنْ  ،َهــِذِه اْمَرأَتُـكَ : فَـيَـُقــولُ  ،)٢(ِمــْن َحرِيـرٍ  اْلَملَـُك ِفــي َسـَرَقةٍ 

  .)٣(»ِإْن َيُك َهَذا ِمْن ِعْنِد اللَِّه يُْمِضهِ : َفَأُقولُ  ،أَْنِت ِهيَ 

 )( َعاِئَشــةلقــد ذكــرت مث بعــد هــذه الرؤيــا املباركــة جــاءت مرحلــة اخلطوبــة، و 

ذكريات طيبة ؛ وذلك أل�ا متثل عندها هلا بتفاصيلها الدقيقة )( النَِّيبّ قصة ِخطبة 

                                 
َعاِئَشة  يه وسلمصلى اهللا علباب تزويج النَِّيبّ ، يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، أخرجه البخاري) ١(

باب تزويج األب يف صحيحه، كتاب النكاح،  ومسلم، )٣٨٩٤(، رقم ٥/٥٥  ،وقدومها املدينة وبنائه �ا

  ).١٤٢٢(، رقم ٢/١٠٣٨البكر الصغرية 

ـــر : ينظــــر. يف قطعــــة مــــن َجيِّــــد احلريــــر، ومجعهــــا َســــَرقٌ  :أي )٢( ــديث واألثـ ، ٢/٣٦٢النهايــــة يف غريــــب احلــ

  .١٠/١٥٧لسان العرب و 

َعاِئَشـة  صـلى اهللا عليـه وسـلمبـاب تـزويج النَّـِيبّ يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، أخرجه البخاري  )٣(

بــاب النظـــر إىل املــرأة قبـــل ، ويف املوضـــع الســابق، )٣٨٩٥(، رقــم ٥/٥٦، وقــدومها املدينــة وبنائـــه �ــا

َعاِئَشـة بـاب يف فضـل  يف صحيحه، كتاب فضائل الصـحابة،ومسلم ، )٥١٢٥(، رقم ٧/١٤ التزويج

  ).٢٤٣٨(، رقم ٤/١٨٨٩، رضي اهللا تعاىل عنها
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َخْوَلُة ِبْنُت َحِكيِم ْبِن ُأَميََّة ْبِن َقاَلْت  ،َلمَّا تـُُوفـَِّيْت َخِديَجة« :)( الت، فقال تنسى

ــةَ  )( اْمــَرَأُة ُعْثَمــاَن بْــِن َمْظُعــونٍ  - اَألْوقَــصِ  َأال  ،َأْي َرُســوَل اهللاِ  :- َوَذِلــَك ِبَمكَّ

 "؟َفَمـِن اْلِبْكـرُ ": قَـالَ  ،ِشـْئَت ثـَيِّبًـا َوِإنْ  ،ِإْن ِشْئَت ِبْكـًرا: َقاَلتْ  "؟َوَمنْ ": َقالَ  ؟تَـتَـَزوَّجُ 

 "؟َوَمِن الثـَّيِّبُ ": َقالَ  ،)(ِبْنُت أَِبي َبْكٍر  َعاِئَشةِبْنُت َأَحبِّ َخْلِق اِهللا ِإَلْيَك : َقاَلتْ 

: الَ َواتـَّبَـَعْتــَك َعَلــى َمــا أَنْــَت َعَلْيــِه َقــ ،َســْوَدُة ِبْنــُت َزْمَعــَة ْبــِن قَـــْيٍس آَمَنــْت بِــكَ : َقالَــتْ 

فَـَوَجـَدْت ُأمَّ  )( َفَجاَءْت فَـَدَخَلْت بـَْيـَت أَبِـي َبْكـرٍ : َفاْذَهِبي َفاذُْكرِيِهَما َعَليَّ َقاَلتْ 

َمـاَذا َأْدَخـَل اللَّـُه َعـزَّ َوَجـلَّ َعَلـْيُكْم ِمـَن اْلَخْيـِر  ،َأْي ُأمَّ ُروَمانَ : َقاَلتْ  َعاِئَشةُروَماَن ُأمَّ 

 َعاِئَشـــةَأْخطُـــُب َعَلْيـــِه  )( َأْرَســـَلِني َرُســـوُل اهللاِ : َقالَـــتْ  ؟ا َذاكَ َوَمـــ: َقالَـــتْ  ؟َواْلبَـرََكـــةِ 

َتِظِري أَبَا َبْكرٍ  ،)١(َوِدْدتُ : َقاَلتْ  : فَـَقالَـتْ  ،)(َفَجـاَء أَبُـو َبْكـٍر  ،َفِإنَُّه آتٍ  )( انـْ

 َأْرَسـَلِني َرُسـوُل اهللاِ  ،ِر َواْلبَـرََكـةِ َماَذا َأْدَخَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعَلـْيُكْم ِمـَن اْلَخْيـ ،يَا أَبَا َبْكرٍ 

)(  َعاِئَشةَأْخُطُب َعَلْيِه )(  ََنُة َأِخيهِ  ؟َوَهْل َتْصُلُح َلهُ : َقال فَـَرَجْعـُت  ،ِإنََّما ِهَي ابـْ

أَْنـــَت َأِخـــي ِفـــي : اْرِجِعـــي ِإَلْيـــِه فَـُقـــوِلي لَـــهُ : فَـَقـــالَ  ،فَـــذََكْرُت َلـــهُ  )( ِإلَـــى َرُســـوِل اهللاِ 

َنُتَك َتْصُلُح لِـي ،المِ اِإلسْ  اْدِعـي : فَـَقـاَل ِلَخْولَـةَ  ،)(َفأَتَـْت أَبَـا َبْكـٍر  ،َوأَنَا َأُخوَك َوابـْ

َنُة ِستِّ ِسِنينَ  ،َفَجاَءُه َفأَْنَكَحهُ  ،)( ِلي َرُسوَل اهللاِ    .)٢(»َوِهَي يـَْوَمِئٍذ ابـْ

مراســم كيــف كــان وصــول اخلــرب إليهــا وكيــف كانــت  )( َعاِئَشــة اأيًضــ وتقــصُّ 

                                 
  .٣/٤٥٤لسان العرب ، و ٢/٥٤٩الصحاح : ينظر. وأْحَببُت ذلك متنـَّْيت :أي )١(

، )٣٠٦١(، رقم ٥/٢٢٩و) ٣٠٠٦(، رقم ٥/١٨٢أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين ) ٢(

 ،٢٤/٣٠و) ٥٧(رقم  ،٢٣/٢٣ري الكباملعجم ، والطرباين يف ١٦٣ - ٣/١٦٢ه والطربي يف تارخي

، رقم ٧/١٢٩السنن الكربى  البيهقيُّ يف، و ٧/٢٠٥ "أسد الغابة"، وابن األثري يف )٨٠(رقم 

رواه : "٩/٣٦٢جممع الزوائد وقال اهليثمي يف . ٤١٢ - ٢/٤١١"دالئل النبوة"، ويف )١٣٥٢٦(

  ."ديثالطرباين ورجاله رجال الصحيح غري حممد بن عمرو بن علقمة وهو حسن احل
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ــــةٍ «: حيــــث قالــــت ،الزفــــاف ــــى أُرُْجوَح ــــا َعَل ــــاَن َوأََن ــــأَتَـْتِني أُمُّ ُروَم ــــ )١(َف  ،يَصــــَواِحبِ  يَوَمِع

 ،فَــَأْوقَـَفْتِني َعلَــى اْلبَــابِ  يفََأَخــَذْت بِيَــدِ  ي،فَأَتَـْيتُـَهــا َوَمــا َأْدِرى َمــا تُرِيــُد بِــ يَفَصــَرَخْت بِــ

: فَـُقْلـنَ  ،فَـِإَذا ِنْسـَوٌة ِمـَن األَْنَصـارِ  ،فَـَأْدَخَلْتِني بـَْيتًـا يَحتَّـى َذَهـَب نـََفِسـ ،)٢(َهْه َههْ : فَـُقْلتُ 

فَـلَـْم  َوَأْصـَلْحَنِني يفََأْسَلَمْتِني إِلَْيِهنَّ فَـَغَسْلَن رَْأِسـ ،)٣(َعَلى اْلَخْيِر َواْلبَـرََكِة َوَعَلى َخْيِر طَائِرٍ 

يـَُرْعِني
  .)٥(»َنِني إِلَْيهِ ُضًحى فََأْسَلمْ  )( ِإالَّ َوَرُسوُل اللَّهِ  )٤(

َكانَـْت ُأمِّـي «: فتقـول ،استعدادها للزفاف وجتهيـز أمهـا هلـا )( َعاِئَشةوتروي 

ــْمَنةِ  َفَمــا اْســتَـَقاَم َلَهــا َذِلــَك  ،)( تُــْدِخَلِني َعَلــى َرُســوِل اللَّــهِ  ُترِيــُد َأنْ  ،تـَُعــاِلُجِني ِللسُّ

  .)٧(»ُت َكَأْحَسِن ِسْمَنةٍ ِبالرَُّطِب َفَسِمنْ  )٦(َحتَّى َأَكْلُت اْلِقثَّاءَ 

                                 
ـــةِ  )١( ـــل : األُرُْجوَح ـــة براكبـــهَحبـــل يعلـــق طرفـــاه مـــن جـــانبني ميِي ، ١/٣٦٤الصـــحاح : ينظـــر. مـــن نَاحيَـــة ِإَىل نَاحَي

  .١/٢٨٢مشارق األنوار و 

كلمـة يقوهلـا ، وهـي  حكايـة شـدة البكـاء :والثـاين ،أنه حكاية تتـابع الـنفس :أحدمها :قوالن )هههه : (يف قوهلا) ٢(

غريـــب احلـــديث البـــن اجلـــوزي ، و ٢/٢٧٢مشـــارق األنـــوار  :ينظـــر. ىل حـــال ســـكونهاملبهـــور حـــىت يرتاجـــع إ

  .٩/٢٠٧شرح النووي على مسلم ، و ٢/٥٠٦

ــِر طَــائِرٍ ) ٣( ُدَعــاء بالســعادة وأصــل اْســِتْعَماهلَا مــن تفــاؤل اْلَعــَرب بــالطري ، تقــدمني علــى أســعد حــظ :أي: َعَلــى َخْي

رَاد بالطائر ُهنَا اْلقسم والن
ُ
شـرح السـيوطي علـى ، و ١/٣٢٤مشـارق األنـوار  :ينظـر. صـيب أَْيًضـاَوقد يكون امل

  .٧/٢٢٤فتح الباري ، و ٤/٢٧مسلم 

ــــي )٤( ــــْم يـَُرْعِن ـــوار  :ينظــــر. مل يفــــاجئين وَمل يفــــزعين :، واملعــــىنفاجــــأةالفــــزع وامل :مــــن الــــروع: َل مشــــارق األنـ

  .٢/٢٧٧النهاية يف غريب احلديث واألثر ، و ١/٣٠٢

، رقم ٢/١٠٣٨ ،باب تزويج األب البكر الصغريةكتاب النكاح،   يف صحيحه، مسلمأخرجه ) ٥(

)١٤٢٢.(  

لســان العــرب ، و ١/٦٤الصـحاح ، و �٩/٢٠٥ـذيب اللغــة : ينظــر. شــبيه باخليـار: اخليــار، وقيـل: الِقثـَّاء )٦(

١٥/١٧١.  

يف  هابن ماجو  ،)٣٩٠٣(، رقم ٢/٤٠٨باب يف السمنة يف سننه، كتاب الطب،  داودأخرجه أبو ) ٧(

قال األلباين يف ، و )٣٣٢٤(، رقم ٢/١١٠٤باب اقثاء والرطب جيمعان كتاب األطعمة،   سننه،



    

 

 net.dorar.www                  الدرر السنیة
 

٢١ 

تقـول حبا�ا، اوصـ )١(أمساء بنت يزيـدفتوىل جتهيزها نفسها  وأما يف ليلية الزفاف

، )٣(ُثمَّ ِجْئتُـُه، َفَدَعْوتُـُه ِلِجْلَوِتَهـا )( ِلَرُسوِل اهللاِ  َعاِئَشة )٢(ِإنِّي قَـيـَّْنتُ « :)( أمساء

ـــأُِتَي  ـــى َجْنِبَهـــا، َف ـــَس ِإَل ـــسِّ َفَجـــاَء، َفَجَل ـــا  )٤(ِبُع ـــِرَب ثُـــمَّ نَاَوَلَه ـــَبٍن، َفَش ـــيّ َل  ،)( النَِّب

ــْت َأْســَماءُ . َفَخَفَضــْت رَْأَســَها َواْســَتْحَيتْ  تَـَهْرتـَُهــا َوقـُْلــُت َلَهــا: َقاَل ــِد : َفانـْ ــْن َي ُخــِذي ِم

ِطــــي َأعْ " :)( النَّبِـــيّ َفَأَخـــَذْت، َفَشــــرَِبْت َشـــْيًئا، ثُـــمَّ قَــــاَل َلَهـــا : َقالَـــتْ  )( النَّبِـــيّ 

يَا َرُسوَل اِهللا، َبْل ُخْذُه، َفاْشَرْب ِمْنُه، ُثمَّ نَاِوْلِنيِه ِمْن : فَـُقْلتُ : َقاَلْت َأْسَماءُ  )٥("ِتْرَبكِ 

َفَجَلْسُت، ُثمَّ َوَضْعُتُه َعَلى رُْكَبِتي، ثُـمَّ : َيِدَك، َفَأَخَذُه، َفَشِرَب ِمْنُه، ُثمَّ نَاَوَلِنيِه، َقاَلتْ 

  .)٦(»)( النَِّبيّ ِصيَب ِمْنُه َمْشَرَب أل، َوأَتْـبَـُعُه ِبَشَفَتيَّ َطِفْقُت ُأِديُرهُ 

                                 
  ".إسناده صحيح: "١/٨٤السلسلة الصحيحة 

أمســاء بنــت يزيــد بــن الســكن بــن رافــع بــن امــرئ القــيس بــن عبــد األشــهل األَْنصــارِيّة األشــهلية أم : هــي) ١(

ـــال صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، وروت عنـــه أحاديـــث  بايعـــت َرُســـول اللَّـــهِ صـــحابية  .أم عـــامر: ســـلمة، ويُق

  .تسعة من الروم بعمود خبائها صاحلة، وشهدت الريموك وقتلت يومئذٍ 

ـــالم النـــــبالء ، و ٤/١٧٨٧االســـــتيعاب ، و ٦/٣٢٥٨معرفـــــة الصـــــحابة : ينظـــــر فـــــي ترجمتهـــــا   ســـــري أعــ

٢/٢٩٦.  

  .٤/١٣٥حلديث واألثر النهاية يف غريب ا :ينظر. التَّزيني :هوو التـَّْقيني، من َأي زَيـّْنتُ ) ٢(

لسان العرب ، و ٦/٢٣٠٤الصحاح ، و ١/٤٩٣مجهرة اللغة  :ينظر. للنظر إليها جملوة مكشوفة: أي) ٣(

١٤/١٥١.  

ـــسّ ) ٤( ــدح الكبـــري، ومجعـــه: الُع النهايـــة يف غريـــب ، و �١/٦٣ـــذيب اللغـــة  :ينظـــر .عســـاس وأعســـاس: القـ

  .٣/٢٣٦احلديث واألثر 

ــدة األقــــران،: صــــاحباتك، والــــرتب: أي) ٥( ، ١/٩١الصــــحاح  :ينظــــر .وهــــم الــــذين يكونــــون يف ســــنٍّ واحــ

  .�١٤/١٩٥ذيب اللغة و 

  ،)٣٧١(، رقم ١/٣٥٩يف مسنده احلميدي ، و )٢٧٥٩١(، رقم ٤٥/٥٧٠ يف مسنده أمحدأخرجه ) ٦(

يف  ابن بشران، و )٤٣٥(، رقم ٢٤/١٧٢، و)٤٣٤(، رقم ٢٤/١٧١املعجم الكبري  والطرباين يف

  .)٩١( آداب الزفاف ص، واحلديث حسنه األلباين يف )٨٦١(رقم  ،)٣٧٦( صأماليه 
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، )١(مثانيـة أعــوام ومخسـة أشــهر )( النَّــِيبّ يف صـحبة  )( َعاِئَشــةوقـد أقامـت 

تَـَزوََّجَهـا َوِهـَي  )( النَّبِـيّ َأنَّ « :)( ، فعنهاوهي ابنة مثاين عشرة سنة )( وتوىف

: ، ويف روايـة»ْدِخَلْت َعَلْيِه َوِهَي ِبْنُت ِتْسٍع، َوَمَكَثْت ِعْنـَدُه ِتْسـًعاِبْنُت ِستِّ ِسِنيَن، َوأُ 

َها َوِهَي ِبْنُت َثَماَن َعْشَرةَ «    .)٢(»َوَماَت َعنـْ

  

  

  

  

  
  

                                 
، زواج الســيدة َعاِئَشــة ومشــروعية الــزواج )١١( اإلجابــة إليــراد مــا اســتدركته َعاِئَشــة علــى الصــحابة ص) ١(

  ).٣٩(املبكر ص 

، )٥١٣٣(، رقـــم ٧/١٧ بــاب إنكـــاح الرجـــل ولــده الصـــغاريف صــحيحه، كتـــاب النكـــاح، البخـــاري أخرجــه ) ٢(

  ).١٤٢٢(، رقم ٢/١٠٣٩باب تزويج األب البكر الصغرية يف صحيحه، كتاب احلج،  مسلمو 
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وذلـك أل�ـا كانـت ابنـة  ؛)( النَّـِيبّ مكانة خاصة يف قلب  )( لَعاِئَشةكان 

  .صاحبه األكرب أيب بكر الصديق، وكانت أيًضا أحب زوجاته إليه

 )١(مـــوىل عـــروةمنـــذ صــغرها، فعـــن حبيـــب  )( َعاِئَشـــة )( النَّـــِيبّ  وقــد حـــبَّ 

يَـــــا ُأمَّ ُروَمـــــاَن، «: خيتلـــــف إىل بيـــــت أيب بكـــــر ويقـــــول )( كـــــان رســـــول اهللا: قـــــال

ًرا َواْحَفِظيِني ِفيَها   .)٢(»اْستَـْوِصي ِبَعاِئَشَة َخيـْ

وال خيفيه، حىت إن عمرو بن العـاص  ،)( لَعاِئَشةحبه يُظهر  )( كانقد  و 

)(ــالَ «: ه فقــال، ســأل ــَك؟ َق ــالَ  ،"َعاِئَشــة": َأيُّ النَّــاِس َأَحــبُّ ِإَلْي ــاِل؟ : َق ــَن الرَِّج ِم

  .)٣(»"أَُبوَها": َقالَ 

 حبُّ وهي أ�ا كانت أ )( َعاِئَشة ّم املؤمننيهذا احلديث فيه منقبة ظاهرة ألُ 

  .إليه )( النَِّيبّ أزواج 

                                 
مـات يف ، "كـان قليـل احلـديث: "قـال ابـن سـعد ، األسـدي،موىل عروة بن الزبري بـن العـوام حبيب :هو) ١(

  .آخر سلطان بين أمية

  .٣/٥١١يار مغاين األخ، و ٦/١٨٠الثقات البن حبان ، و ٥/٤١٢الطبقات الكربى : ينظر في ترجمته  

، وهــــو )٦٧١٦(، رقــــم ٤/٥املســــتدرك ، واحلــــاكم يف ٨/٦٢الطبقــــات الكــــربى أخرجــــه ابــــن ســــعد يف ) ٢(

  .استئناًسا احلديث ذكرتُ ، و من التابعني حبيًباإذ إن  حديث مرسل،

 "لــو كنــت متخــذا خلــيال":  صــلى اهللا عليــه وســلمبــاب قــول النَّــِيبّ يف صــحيحه، كتــاب املناقــب،  البخــاريأخرجــه ) ٣(

 بــاب مــن فضــائل أيب بكــر الصــديق يف صــحيحه، كتــاب فضــائل الصــحابة،  مســلم، و )٣٦٦٢(، رقــم ٥/٥

  ).٢٣٨٤(، رقم ٤/١٨٥٦
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 حـىت ثـارت غـرية زوجاتـه، فعنهـا لَعاِئَشـة )( النَّـِيبّ  وقد علم مجيـع النـاس حـبَّ 

وحفصــة وصــفية  َعاِئَشــةكــن حــزبني، فحــزب فيــه  )( أن نســاء رســول اهللا :)(

وكـان املسـلمون قـد  ،)( وسودة، واحلزب اآلخر أم سـلمة وسـائر نسـاء رسـول اهللا

، فــــإذا كانــــت عنــــد أحــــدهم هديــــة يريــــد أن َعاِئَشــــةل )( ول اهللاعلمــــوا حــــب رســــ

َرَها  ،)( يهديها إىل رسول اهللا ، َعاِئَشـةيف بيـت  )( حـىت إذا كـان رسـول اهللاَأخَّ

، فكلــــم حــــزب أم َعاِئَشــــةيف بيــــت  )( بعــــث صــــاحب اهلديــــة �ــــا إىل رســــول اهللا

مــن أراد أن يهــدي : يكلــم النــاس، فيقــول )( كلمــي رســول اهللا: ســلمة فقلــن هلــا

هديــة، فليهـــده إليــه حيـــث كــان مــن بيـــوت نســائه، فكلمتـــه أم  )( إىل رســول اهللا

، فقلــن هلــا، مــا قــال يل شــيئاً : ، فســألنها، فقالــتســلمة مبــا قلــن، فلــم يقــل هلــا شــيئاً 

: ، فلـم يقـل هلـا شـيئا، فسـألنها، فقالـتاأيًضـ فكلمته حني دار إليها: فكلميه قالت

َال «: كلميه حىت يكلمك، فدار إليهـا فكلمتـه، فقـال هلـا: هلان ، فقلما قال يل شيئاً 

ــْوِب اْمـَرَأٍة، إِ  َعاِئَشــةتـُـْؤِذيِني ِفــي  : ، قالــت»َعاِئَشــة الفَـِإنَّ الــَوْحَي لَــْم يَـْأتِِني َوأَنَــا ِفــي ثـَ

 فاطمة بنـت رسـول اهللا نَ وْ عَ دَ أتوب إىل اهللا من أذاك يا رسول اهللا، مث إ�ن : فقالت

)(، ت إىل رسول اهللافأرسل )( إن نساءك ينشدنك اهللا العـدل يف بنـت : تقول

؟ يَـــا بـُنَـيَّـــة«: أيب بكـــر، فكلمتـــه فقـــال بلـــى، فرجعـــت : قالـــت، »َأَال ُتِحبِّـــيَن َمـــا ُأِحـــبُّ

ارجعي إليه، فأبت أن ترجع، فأرسلن زينب بنت جحش، : إليهن، فأخرب�ن، فقلن

 العـدل يف بنــت ابـن أيب قحافــة، إن نسـاءك ينشــدنك اهللا: فأتتـه، فأغلظـت، وقالــت

 )( وهــي قاعــدة فســبتها، حــىت إن رســول اهللا َعاِئَشــةفرفعــت صــو�ا حــىت تناولــت 

ترد على زينب حىت أسـكتتها،  َعاِئَشةفتكلمت : ، هل تكلم، قالَعاِئَشةلينظر إىل 
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  .)١(»ِإنـََّها ِبْنُت أَِبي َبْكرٍ «: ، وقالَعاِئَشةإىل  )( النَِّيبّ فنظر : قالت

يفســـح هلـــا ا�ــال للعـــب، ومل حيرمهـــا مــن هـــذه املتعـــة، بــل إنـــه كـــان  )( وكــان

ــــ ــــت )( ه، فعنهــــاى نواِجــــذرَ يفــــرح بلعبهــــا ويضــــحك حــــىت تـُ ــــُب «: قال ــــُت أَْلَع ُكْن

 )( َفَكـاَن َرُسـوُل اللَّـهِ "وََكـاَن لِـي َصـَواِحُب يـَْلَعـْبَن َمِعـي،  ،)( النَِّبيّ ِباْلبَـَناِت ِعْنَد 

يـَتَـَقمَّْعنَ ِإَذا َدَخَل 
  .)٤(»"ِإَليَّ فَـيَـْلَعْبَن َمِعي )٣(ِمْنُه، فَـُيَسرِّبـُُهنَّ  )٢(

دائًمــا حيــب أن يــدخل الفــرح والبهجــة علــى قلبهــا، فيحملهــا علــى  )( وكــان

 )( َواِهللا َلَقـْد رَأَيْـُت َرُسـوَل اهللاِ «: ، فعنهـا قالـتوهـم يلعبـون احلبشةعاتقه لتشاهد 

 ،)( تِـي، َواْلَحَبَشـُة يـَْلَعبُـوَن ِبِحـَراِبِهْم، ِفـي َمْسـِجِد َرُسـوِل اهللاِ يـَُقوُم َعَلى بَـاِب ُحْجرَ 

ــي  ــا الَِّت ــْن َأْجِلــي، َحتَّــى َأُكــوَن أََن ــِبِهْم، ثُــمَّ يـَُقــوُم ِم ــى َلِع ــِه، ِلَكــْي أَْنظُــَر ِإَل َيْســتُـُرِني ِبِرَداِئ

  .)٥(»أَْنَصِرفُ 

                                 
بـــاب مـــن أهـــدى إىل صـــاحبه ، كتـــاب اهلبـــة وفضـــلها والتحـــريض عليهـــايف صـــحيحه،  البخـــاري أخرجـــه ) ١(

ـــحيحه، كتـــــاب فضـــــا مســـــلم، و )٢٥٨١(، رقـــــم ٣/١٥٦ وحتـــــرى بعـــــض نســـــائه دون بعـــــض ئل يف صــ

  ).٢٤٤٢(، رقم ٤/١٨٩١باب يف فضل َعاِئَشة رضي اهللا تعاىل عنها الصحابة، 

ـــْرتِ : أي )٢( فـــتح البـــاري ، و ٤/٣١٥ أليب عبيـــدغريـــب احلـــديث : ينظـــر. يـَتَـَغيَّــْنبَ منـــه ويـــدخلن مـــن وراء السِّ

١٠/٥٢٧.  

ــَدة بعــــد أخـــري :َأي )٣( ــديث واألثــــر : ينظــــر. يرســـلهن َواِحــ فــــتح البــــاري و  ،٢/٣٥٦النهايــــة يف غريــــب احلـ

١/١٣١.  

ـــه ) ٤( ، )٦١٣٠(، رقــــم ٨/٣١بــــاب االنبســــاط إىل النــــاس يف صــــحيحه، كتــــاب األدب،  البخــــاريأخرجـ

ــــلمو  ــــحابة،  مســ ـــحيحه، كتــــــاب فضــــــائل الصــ ـــــا يف صـــ ــــاىل عنهـ ـــــاب يف فضــــــل َعاِئَشــــــة رضــــــي اهللا تعــ بـ

  ).٢٤٤٠(، رقم ٤/١٨٩٠

، )٤٥٤(، رقـــم ١/٩٨ املســـجد بــاب أصـــحاب احلــراب يفه، كتـــاب الصـــالة، صــحيحيف  البخـــاريأخرجــه ) ٥(

ـــــلمو  ـــــدين،  مســ ـــــالة العــ ـــــاب صــ ـــــحيحه، كتــ ـــــه يفيف صــ ـــــية فيــ ـــــذي ال معصــ ـــــب الــ ـــــة يف اللعــ ـــــاب الرخصــ      بــ
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ــــه هلــــا ينــــزل إىل رغبا�ــــا ويشــــار  )( وكــــان  كها يف لعبهــــا، فعنهــــامــــن شــــدة حب

َفَسـابـَْقُتُه َفَسـبَـْقُتُه َعلَـى رِْجلَـيَّ، : َقاَلتْ  ،ِفي َسَفرٍ  )( النَِّبيّ أَنـََّها َكاَنْت َمَع « :)(

َقةِ ": َسابـَْقُتُه َفَسبَـَقِني فَـَقالَ  )١(فَـَلمَّا َحَمْلُت اللَّْحمَ    .)٢(»"َهِذِه ِبِتْلَك السَّبـْ

  .)٣(»َواَعُرْوَساهُ «: قال إذا افتقدها )( النَِّيبّ وكان 

قال ، )٤(»َوارَْأَساهُ  أَنَا َبلْ « :)( النَِّيبّ فقال  "وارأساه: "وجعت يوًما فقالتقد و 

فيــه إشــارة للغايـة يف املوافقــة حــىت تـأمل بأملهــا فكأنــه ": )( )٥(الزركشـي بـدر الــدين

                                 
  ).٨٩٢(، رقم ٢/٦٠٩أيام العيد 

ْنتُ  :َأي )١(   .١٣/٤٨لسان العرب ، و �١٤/١٠٢ذيب اللغة : ينظر. وَبدْنتُ  مسَِ

ــاد،  داودأخرجـــــه أبـــــو ) ٢( ، )٢٥٧٨(، رقـــــم ٣/٢٩ســـــبق علـــــى الرجـــــل بـــــاب يف اليف ســـــننه، كتـــــاب اجلهـــ

، )٨٨٩٣(، رقـــم ٨/١٧٧ مســـابقة الرجـــل زوجتـــه، كتـــاب عشـــرة النســـاء، بـــاب الكـــربىوالنســـائي يف 

ــــه، و )٨٨٩٥(، رقـــــم ٨/١٧٨و ــاء يف ســـــننه، كتـــــاب النكـــــاح،  ابـــــن ماجـ ــــرة النســـ بـــــاب حســـــن معاشـ

، ١٠/٥٤٥يف صــحيحه ابـن حبــان ، و )٢٤١١٨(، رقــم ٤٠/١٤٤أمحــد ، و )١٩٧٩(، رقـم ١/٦٣٦

، واحلـــديث صـــححه العراقـــي يف )١٢٥(، رقـــم ٢٣/٤٧املعجـــم الكبـــري ، والطـــرباين يف )٤٦٩١(رقـــم 

، ٥/٣٢٧إرواء الغليـل ، واأللبـاين يف ٩/٤٢٤البـدر املنـري ، وابـن امللقـن يف )٤٨٢( اإلحيـاء صختريج 

  ).١٥٠٢(رقم 

ــديث َعاِئَشـــة ) ٢٦١١٢(، رقـــم ٤٣/٢١٦أمحـــد أخرجـــه ) ٣( جممـــع الزوائـــد  ، قـــال اهليثمـــي يفمـــن حـ

ــو شـــداد ومل أعرفـــه، وبقيـــة رجالـــه رجـــال الصـــحيح: "٩/٢٢٨ ، واحلـــديث ضـــعفه "رواه أمحـــد، وفيـــه أبـ

  ).طبعة الرسالة( ٤٣/٢١٦حمققو املسند 

مـــن حـــديث ) ٧٢١٧(، رقـــم ٩/٨٠بـــاب االســـتخالف يف صـــحيحه، كتـــاب األحكـــام،  البخـــاريأخرجـــه ) ٤(

  .َعاِئَشة 

هللا، بــدر الــدين، الزركشــي، فقيــه شــافعي أصــويل، تركــي األصــل، مصــري حممــد بــن �ــادر بــن عبــد ا :هــو) ٥(

 إعـــالم الســـاجد(، و)البحـــر احملـــيط: (هاملولـــد والوفـــاة، لـــه تصـــانيف كثـــرية يف عـــدة فنـــون، مـــن تصـــانيف

  ).ه٧٩٤(؛ مات سنة )بأحكام املساجد
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   .)١("أخربها بصدق حمبته حىت واساها يف األمل

أن  )( ا حــــىت فـــارق الــــدنيا، ويـــدل علــــى ذلـــك اختيــــارهمتمســــًكا حببهـــ )( وكـــان

  .ميرض يف بيتها، ووفاته بني سحرها وحنرها، ودفنه يف بيتها

  

  

  

  

  

  
  

  

  

    

                                 
وشـذرات ، ٥/١٣٣، والـدرر الكامنـة ٣/١٦٧طبقات الشـافعية البـن قاضـى شـهبة : ينظر في ترجمته

  .٦/٣٣٥الذهب 

   .)٥٣( اإلجابة إليراد ما استدركته َعاِئَشة على الصحابة ص) ١(
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ن الصــــحابة دُ مــــن لَــــهلــــا مكانــــة عاليــــة يف قلــــوب املــــؤمنني،  )( َعاِئَشــــة أُّم املــــؤمنني

كــان املســلمون إذا كانــت عنــد أحــدهم  ،)( النَّــِيبّ ي عهــد ، ففــوالتــابعني إىل عصــرنا هــذا

يف بيــت  )( أخرهــا حــىت إذا كــان رســول اهللا ،)( هديــة يريــد أن يهــديها إىل رســول اهللا

  .)١()( َعاِئَشةيف بيت  )( ، بعث صاحب اهلدية �ا إىل رسول اهللاَعاِئَشة

: قــال هلــا ،هعنــدما زارهــا يف مرضــها الــذي ماتــت فيــ )( وهــا هــو ابــن عبــاس

ــٍر ِإْن َشــاَء اللَّــُه، َزْوَجــُة َرُســوِل اللَّــهِ « ــَزَل  ،)( أَْنــِت ِبَخْي ــَرِك، َونـَ ــْنِكْح ِبْكــًرا َغيـْ ــْم يـَ َوَل

  .)٢(»ُعْذُرِك ِمَن السََّماءِ 

ــا « :)( َعاِئَشــة، فعــن لعائشــة خاصــة يومهــاوهبــت  )( ســودةوهــا هــي  َم

ِمــْن َســْوَدَة ِبْنــِت َزْمَعــَة، ِمــِن اْمــَرَأٍة  )٣(ِخَهاالُكــوَن ِفــي ِمْســرَأَيْــُت اْمــَرَأًة َأَحــبَّ ِإَلــيَّ َأْن أَ 

ـــْن َرُســـوِل اهللاِ : ، َقاَلـــتْ )٤(ِفيَهـــا ِحـــدَّةٌ  ـــْت يـَْوَمَهـــا ِم ـــا َكِبـــَرْت، َجَعَل ، لَعاِئَشـــة )( فَـَلمَّ

                                 
  ).١٤،١٥(سبق خترجيه ص ) ١(

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴿ بابيف صحيحه، كتاب تفسري القرآن، البخاري أخرجه ) ٢(

¯ ® ¬ « ª﴾  ٤٧٥٣(، رقم ٦/١٠٦.(  

النهايـة يف غريـب احلـديث : ينظـر .مثـل هيئتهـا وطريقتهـا متنت أن تكـونأ�ا : اجللد، واملعىن: الِمْسالخ) ٣(

  .٧/٢٧٢تاج العروس ، و ٢/٣٨٩واألثر 

ــا لْلبَـَيــان واســتفتاح اْلَكــالم )مــن: "(عيــاض الَقاِضــي قــال) ٤( وَمل تــرد َعاِئَشــة عيــب َســْوَدة بــذلك بــل وصــفتها  ،ُهَن

شــرح ، و ١٠/٤٨النــووي علــى مســلم  شــرح :ينظــر، و٤/٦٦٤إكمــال املعلــم ". بُِقــوَّة الــنَّفس وجــودة القرحيــة

  .٤/٧٠السيوطي على مسلم 
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يـَْقِسـُم  ،)( اهللاِ ، َفَكاَن َرُسـوُل لَعاِئَشةيَا َرُسوَل اِهللا، َقْد َجَعْلُت يـَْوِمي ِمْنَك : َقاَلتْ 

  .)١(»يـَْوَمْيِن، يـَْوَمَها َويـَْوَم َسْوَدةَ  لَعاِئَشة

، مــن غــري قصــد مــنهم، قــد )(وحــىت الــذين خاضــوا يف اإلفــك مــن الصــحابة 

بــل دافعــوا عنهـــا أشــد دفــاع، ومــن هــؤالء حســان بـــن  ،)( َعاِئَشــةتــابوا، وأحبــوا 

  :فقال ا، أنشد فيها شعرً )( ثابت

  ْغِفــــــــــْر لَــــــــــِك اللَّــــــــــُه ُحــــــــــرَّةً َرأَيـْتُــــــــــِك َوْليَـ 

  

ــــــَر َذاِت َغَوائِــــــلِ    ــــــَن اْلُمْحَصــــــَناِت َغيـْ   ِم

  َحَصــــــــــــــاٌن َرزَاٌن َمـــــــــــــــا تـُـــــــــــــــَزنُّ ِبرِيَبـــــــــــــــةٍ  

  

  َوُتْصـــــــِبُح َغْرثَـــــــى ِمـــــــْن ُحلُـــــــوِم اْلَغَواِفــــــــلِ   

ِــــــبٍ   ــــــِن َغال ــــــْن لُــــــَؤيِّ ْب ــــــُة َحــــــيٍّ ِم   َعِقيَل

  

ِـــــــلِ    ـــــــُر زَائ ـــــــُدُهْم َغيـْ   ِكـــــــرَاِم اْلَمَســـــــاِعي َجمْ

ـــــــــا  ـــــــــْد طَيَّـــــــــَب اللَّـــــــــُه ِخيَمَه َـــــــــٌة َق ب   ُمَهذَّ

  

َرَهــــــــــا ِمــــــــــْن ُكــــــــــلِّ ُســــــــــوٍء َوبَاِطــــــــــلِ      َوَطهَّ

  فَـــِإْن ُكْنـــُت قَــــْد قـُْلـــُت الَّــــِذي قَـــْد َزَعْمــــُتمُ  

  

َـــــــــــاِمِلي الفَـــــــــــ     َرفـََعـــــــــــْت َســـــــــــْوِطي ِإَيلَّ أَن

  وََكْيــــــــَف َوُودِّي َمــــــــا َحيِيــــــــُت َوُنْصــــــــَرِيت  

  

ـــــــــــنِ آل   ـــــــــــلِ  ِل َرُســـــــــــوِل اللَّـــــــــــِه َزْي   اْلَمَحاِف

  لَــــــُه َرتَــــــٌب َعــــــاٍل َعَلــــــى النَّــــــاِس ُكلِِّهــــــمْ  

  

ـــــــــــــُه َســـــــــــــْورَُة اْلُمَتَطـــــــــــــاِولِ      تـََقاَصـــــــــــــُر َعْن

ِــــــطٍ الفَــــــِإنَّ الَّــــــِذي قَــــــْد ِقيــــــَل لَــــــْيَس بِ     ئ

  

  )٢(َوَلِكنَّــــــــــُه قـَــــــــــْوُل اْمــــــــــرٍِئ ِيبَ َماِحـــــــــــلِ   

   

                                 
باب املـرأة �ـب يومهـا مـن زوجهـا لضـر�ا، وكيـف يقسـم يف صحيحه، كتاب النكاح،  البخاريأخرجه ) ١(

بـــاب جـــواز هبتهـــا نوبتهـــا لضـــر�ا ، كتـــاب احلـــج، صـــحيحهيف  مســـلم، و )٥٢١٢(، رقـــم ٧/٣٣ذلــك 

  ).١٤٦٣(، رقم ٢/١٠٨٥

، )٤١٤٦(رقــم  ،٥/١٢١يف صــحيحه، كتــاب املغــازي، بــاب حــديث اإلفــك  البخــارية أخــرج هــذه القصــ) ٢(

، رقــــم ٤/١٩٣٤ بــــاب فضــــائل حســــان بــــن ثابــــت يف صــــحيحه، كتــــاب فضــــائل الصــــحابة، مســــلم و 

، ٤/١٨٨٣االســـــتيعاب : ، ومل يـــــذكرا هـــــذه األبيـــــات بطوهلـــــا غـــــري مطلعهـــــا، ووجـــــد�ا كاملـــــة يف)٢٤٨٨(

  .٢/١٧٨النجوم العوايل مسط ، و ٦/٢٠٣البداية والنهاية و 
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 هـــاث عنمســـروق إذا حـــدفكـــان  ،)( َعاِئَشـــةوكـــذلك التـــابعني كـــانوا جيلـــون 

حـــدثتين الصــــديقة بنـــت الصــــديق، حبيبـــة رســــول اهللا املـــربأة مــــن فـــوق ســــبع ": قـــال

  .)١("مساوات

ه العلمـاء يف َفـ، مـا ألَّ اوخلًفـ اسـلفً  )( لَعاِئَشـةوأكرب دليل على حب املؤمنني 

، فــذكروا مناقبهـــا ونشـــروا اأفــردوا فيـــه مصـــنفً  يتعلـــق �ـــا إالّ  اتركـــوا شــيئً فقلَّمـــا ، اشــأ�

  .اوشعرً  اوردوا على أباطيل من طعن فيها، نثرً فضائلها، 

اهللا الــواعظ  عمــران موسـى بــن حممــد بـن عبــد أبــووهـذه قصــيدة بلســا�ا نظمهـا 

  :فقال )( )٢(األندلسي
  

ْؤِمِنيـــــــــــــــَن َوَشانِــــــــــــــــي
ُ
  مــــــــــــــا َشـــــــــــــــاُن أُمِّ امل

  

ــي   ــلَّ الشَّانِــــــــ ِحـــــــــبُّ هلـــــــــا وَضــــــــ
ُ
ـــــــــِدَي امل   ُه

ـــــــــــــــــهَعـــــــــــــــــْن فَ  اإِنِّـــــــــــــــــي أَقُـــــــــــــــــوُل ُمبَـيِّنــــــــــــًـــــ      اْضِل

 

ِــــــــــــــــــــي اوُمتَـْرِمجـــــــــــــــًـــــ    ــْن قـَْوِهلــــــــــــــــــــا بِِلَسان   َعــــــــــــــــــ

ــــــــــــــدٍ      يـــــــــــــا ُمْبِغِضـــــــــــــي ال تَــــــــــــــْأِت قـَْبــــــــــــــَر ُحمَمَّ

 

كـــــــــــــــــاُن َمكانِـــــــــــــــــي  
َ
  فالبَـْيـــــــــــــــــُت بـَْيِتـــــــــــــــــي وامل

ـــــــــــــــدٍ      ِإينِّ ُخِصْصـــــــــــــُت علــــــــــــــى نِســـــــــــــــاِء ُحمَمَّ

 

ـــــــــــــــــــــنَّ َمعـانِـــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــــرٍّ َحتْتَـُه   ِبِصفـــــــــــــــــــــاِت ِب

ــــــــــــــــــنَّ إلــــــــــــــــــى الَفَضائِـــــــــــــــــ     اـِل ُكلِّــــــــــــــــــهَوَسبَـْقتُـُه

 

ـــــــــــــــْبُق َسْبِقــــــــــــــــي والعِنَــــــــــــــــاُن ِعنَانِــــــــــــــــي     فالسَّ

ــــــــــــِرَض    ــَن تـَرَائِبِـــــــــــــي النَّــــــــــــِيبّ َم   ومــــــــــــاَت بيـــــــــــ

 

ِـــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــي والزَّمـــــــــــــــــــاُن زَمان   فــــــــــــــــــالْيَـْوُم يـَْوِم

ـــــــــــــــــرَهُ    ــْم أََر َغْي   َزْوِجــــــــــــــــي َرســـــــــــــــــوُل اِهللا لَـــــــــــــــ

 

ــِه وَحَبـانِـــــــــــــــــــــــــــــــي     اهللاُ َزوََّجـِنـــــــــــــــــــــــــــــــي بِــــــــــــــــــــــــــــــ

                                   
  .٧/١٨٦أسد الغابة ، و ٢/٤٤حلية األولياء ، و ٨/٥٣الطبقات الكربى  :ينظر) ١(

موســـى بــن حممـــد بــن عبـــد اهللا بــن �ـــيج، املغــريب، األندلســـي، الــواعظ، الفقيـــه، العــامل، مـــن أهـــل  :هــو) ٢(

وغــريه أشــعار ُمحلــت املريــة، نــزل مصــر، يكــىن أبــا عمــران، كــان مــن أهــل العلــم واألدب، ولــه يف الزهــد 

  ).ه٤٩٦(، مات بعد سنة عنه

  .)٣٧٠( فهرسة ابن خري اإلشبيلي ص، و ٢/٢٢١نفح الطيب : ينظر في ترجمته  
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ــــــــــــــــاهُ ِجْربِيـــــــــــــــــُل األَمِ  ــُن ِبُصورَتِـــــــــــــــــيَوأََت   يـــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــاُر ِحيـــــــــــــــــــَن رَآنِـــــــــــــــــــي   ْخَت
ُ
  فََأَحبَِّنـــــــــــــــــــي امل

  أنـــــــــــــــا بِْكــــــــــــــــرُهُ الَعــــــــــــــــْذراءُ ِعْنــــــــــــــــِدي ِســــــــــــــــرُّهُ   

 

  )١(وَضــــــــــــــــــــــِجيُعهُ يف َمْنزِلِـــــــــــــــــــــــي قََمـــــــــــــــــــــــرانِ   

ـــــــــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــــــــــُم ِحبُجَّـِت   وتََكلَّـــــــــــــــــــــــــــَم اهللاُ الَعظـي

 

ــِم الُقــــــــــــــــــــرآنِ    ِــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــي ُحمَْكــــــــــــــــــ   َوبـَرَاءَت

ــــــــــــــــــــَرِين    ـــــــــــــــــــــيو  )٢(واهللاُ َخفَّ ــَم ُحْرَمِت   َعظَّـــــــــــــــــــ

 

ــِه بَـرَّانِـــــــــــــــــــــــي     وعلـــــــــــــــــــــــى ِلَســـــــــــــــــــــــاِن نَبِـيِّـــــــــــــــــــــ

ــَن الـــــــــــــــــذي   ــْد لََعــــــــــــــ   واهللاُ يف الُقـــــــــــــــْرآِن قَــــــــــــــ

 

ــَد الَبـــــــــــــــــــــرَاءَِة بِالَقبِيــــــــــــــــــــِح رََمانِـــــــــــــــــــــي     بـَْعــــــــــــــــــ

ــْن أَراَد تـَنَـقُّـِصـــــــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــــــ ــَخ َم   واهللاُ َوبَّـــــــــــــــــــــــ

 

  )٣(وَســـــــــــبََّح نـَْفَســـــــــــهُ فــــــــــــي َشانِــــــــــــي اإْفًكـــــــــــ  

  ةُ اإلزاِر بَرِيـَئـــــــــــــــــــــــــــــةٌ إنـِّـــــــــــــــــــــــــــي لَُمْحَصـَنـــــــــــــــــــــــــــــ  

 

  وَدلِيـــــــــــــُل ُحْســـــــــــــِن طََهارَتِــــــــــــــي إْحَصانِــــــــــــــي  

ــِم ُرْسـلِـــــــــــــــــــــــــهِ      واهللاُ أَْحَصنَنِـــــــــــــــــــــــــي خباتَـــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــانِ    ـــــــــــــــــــــــــــِك والبُهـَت   وأََذلَّ أَْهـــــــــــــــــــــــــــَل اإلفْـ

ـــــــــــــــــــدٍ    ـــــــــــــــــــَد ُحمَمَّ ــــــــــــــــــُت َوْحـــــــــــــــــــَي اهللاِ عِْن   ومسَِْع

 

  ِمـــــــــــــــــــن ِجبـْرَئِيــــــــــــــــــــَل ونُـــــــــــــــــــورُهُ يـَْغشانِــــــــــــــــــــي  

ــــــــــــــِه وَكُ    ـــــــــــــــَت ثِيابِـــــــــــــــهِ أَْوَحــــــــــــــى إلَْي ـــــــــــــــُت َحتْ   ْن

 

ــــــــــــــــــــــي   ــِه َخبَّـان ــــــــــــــــــــ   َفَحنــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــيَّ بِثَـْوِب

ــــــــــــــي   ــُر ُصْحبَِت   َمـــــــــــــْن ذا يـَُفـــــــــــــاِخُرين ويْنِكــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــٌد فــــــــــــــــــــــي ِحْجــــــــــــــــــــــرِهِ رَبَّـانــــــــــــــــــــــي؟     وُحمَمَّ

ــــــــــــــدٍ      وأََخـــــــــــــْذُت عـــــــــــــن أَبَــــــــــــــَويَّ ِديــــــــــــــَن ُحمَمَّ

 

ــــــــــــــــى اإلْســــــــــــــــالِم ُمْصطَِحبــــــــــــــــانِ      َوُمهـــــــــــــــا عل

ـــــــــــــــــــنَ    ـــــــــــــــــــاَم الدِّي ـــــــــــــــــــدٍ  وأيب أَق ــَد ُحمَمَّ ـــــــــــــــــ   بـَْع

 

  فالنَّْصـــــــــــــُل َنْصـــــــــــــِلي والسِّنــــــــــــــاُن ِسنانِـــــــــــــــي  

ـــــــــــي     والَفْخــــــــــُر َفْخــــــــــرِي واخلِالَفَــــــــــةُ فـــــــــــي أِب

 

  وَكفانِــــــــــــــــــــي اَحْسِبــــــــــــــــــــي ِ�ـَـــــــــــــــــــذا َمْفَخــــــــــــــــــــرً   

ــــــــــدِّيِق صاِحـــــــــــِب َأْمحَـــــــــــدٍ    ــــــــــةُ الصِّ   وأنــــــــــا ابـَْن

 

ـــــــــــــــــــرِّ واإلعـــــــــــــــــــالنِ    ــِه فـــــــــــــــــــي السِّ ـــــــــــــــــ   وَحبِيِب

  

                                 
  .صلى اهللا عليه وسلمومها ضجيعا النَِّيبّ ، أبو بكر وعمر: القمران) ١(

ــني كتــــاب   :ينظـــر .محـــاين وأجــــارين: خفـــرين )٢( ــديث واألو ، ٤/٢٥٣العـ ، ٢/٥٢ثــــر النهايـــة يف غريــــب احلـ

  .٤/٢٥٣لسان العرب و 

  .]١٦:النور[  ﴾» ¬ ®̄   ﴿: إشارة إىل قوله تعاىل )٣(



    

 

 net.dorar.www                  الدرر السنیة
 

٣٢ 

ــهِ  النَّـــــــــــــــــــــــِيبّ َنَصـــــــــــــــــــــــَر    وفَعـالِــــــــــــــــــــــــهِ  مبالِــــــــــــــــــــــ

 

ــهُ ِمـــــــــــــــــــن األَْوطـــــــــــــــــــانِ    ــِه َمَعـــــــــــــــــ   وُخُروِجـــــــــــــــــ

ــــــــِه يف الغــــــــاِر الــــــــذي َســــــــدَّ الُكــــــــَوى     )١(ثانِي

 

ـــــــــــــــــــْن ـثـــــــــــــــــــانِ    ـــــــــــــــــــرِْم بِـــــــــــــــــــِه ِم ِـــــــــــــــــــهِ  أَْك   بِرِدائ

  َىن حتَّـــــــــــــــى َختَلَّـــــــــــــــَل بالَعـــــــــــــــَبزَوَجَفــــــــــــــا الِغــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــانِ  اهــــــــــــــــــــــدً    ــَن أيـََّمــــــــــــــــــــــا إْذعـ   وأَْذَعــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــهُ َمالَئَِك ـــــــــــــــــــْت َمَع ـــــــــــــــــــاوَختَلََّل   ـةُ السََّم

 

ــهُ بُشــــــــــــــــــــــــــَرى اِهللا باـلرِّْضــــــــــــــــــــــــــوانِ    ــــــــــــــــــــــــ   وأَتـَْت

  َوُهـــــــــــــَو الـــــــــــــذي َملْ َخيْــــــــــــــَش لَْوَمــــــــــــــةَ الئِــــــــــــــمٍ   

 

ــْدَوانِ    ــِل البَـْغـــــــــــــــــِي والُعـــــــــــــــ ــِل أَْهـــــــــــــــ   يف قـَْتـــــــــــــــ

ـــــــــــــــمْ    ــــــــــــــَل األُىل َمَنعــــــــــــــوا الزَّكـــــــــــــــاَة ِبُكْفرِِه   قـََت

 

ـــــــــــــــــــــــــــانِ      وأََذلَّ أَْهـــــــــــــــــــــــــــَل الُكـْفـــــــــــــــــــــــــــِر والطُّغـي

ــــــــــــــحَ    ـــــــــــــــَدىَســــــــــــــَبَق الصَّ ــةَ لِْلُه َـــــــــــــ   ابَةَ والَقرَاب

 

  هـــــــــو َشـــــــــْيُخُهْم يف الَفْضـــــــــِل واإلْحَســـــــــــانِ   

ــــــــــــــــــةٍ    ــِل َفِضيَل ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــوا لِنَـْي   واِهللا مـــــــــــــــــا اْستَبَـُق

 

ــــــــــــــانِ    ــِل يَــــــــــــــوَم رَِه ــــــــــــ ـــــــــــــَل اْســـــــــــــتِبَاِق اخلَي   ِمْث

  إالَّ وطَـــــــــــــــــــــاَر أَبـــــــــــــــــــــي إلـــــــــــــــــــــى َعْلَيـائِـــــــــــــــــــــه  

 

  فََمَكانـُـــــــــــــــــــــهُ ِمنهــــــــــــــــــــــا أََجـــــــــــــــــــــــلُّ َمـَكــــــــــــــــــــــانِ   

ـــــــــــــــــــــــــدٍ َويْــــــــــــــــــــــــلٌ لِ      عَْبــــــــــــــــــــــــدٍ ـخــــــــــــــــــــــــاَن آَل ُحمَـمَّ

 

ــَداوِة األَْزواِج واَألْخـَتــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ      )٢(بَِعـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ُطُ◌وىب لَِمـــــــــــــــْن واىل َمجَاَعــــــــــــــــةَ َصْحِبـــــــــــــــــهِ   

 

ــــــــــــــــــانِ    ــِه اَحلَسَن   َويَُكــــــــــــــــــوُن ِمــــــــــــــــــن أَْحبَابِــــــــــــــــ

ــِة أُْلَفــــــــــــــــــــةٌ    ــِة والَقرابَــــــــــــــــــ   بـَْيـــــــــــــــــــَن الصَّحابَــــــــــــــــــ

  

ــِة الشَّيْـطـــــــــــــــــــــــانِ    ــُل بِنَـْزَغـــــــــــــــــــــ   ال َتْسَتِحيـــــــــــــــــــــ

ــِن تـَوَاُصـــــــــــــلُهــــــــــــ   ـــــــــــ   ْم كاَألَصــــــــــــابِِع يف الَيَدْي

 

ـــــــــــــاِن؟   ــِر بَن   !هــــــــــــل َيْســــــــــــَتِوي َكـــــــــــــفٌّ بِغَيـــــــــــ

  ُصــــــــدوُر الكــــــــاِفرِيَن بِوَالِــــــــِدي )٣(َحِصــــــــَرتْ   

 

ــــــــــــــــــَن اَألْضغــــــــــــــــــانِ    ــــــــــــــــــْت ِم ــــــــــــــــــْم ُملَِئ   وقـُلُوـبُُه

ــــــــــــــفْ      ُحـــــــــــــبُّ البَتُـــــــــــــوِل َوبـَْعلِهــــــــــــــا لــــــــــــــم َخيْتَِل

 

ــــــــــــــــا   ــِه اثـَْن ــِة اإلْســــــــــــــــالِم فيــــــــــــــ   نِ ِمــــــــــــــــن ِملَّــــــــــــــ
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٣٣ 

ــنَ  ــِة َشـْرِعــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــٍة أَئِمَّ   اأَْكــــــــــــــــــــــرِْم بِأَْربـََعــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــِن َكـاألرَْكــــــــــــــــــــانِ    ــــــــــــــــــــُم لِبَـْيــــــــــــــــــــِت الدِّي   فـَُه

  نُِســـــــــَجْت َمـــــــــَودَّتـُُهْم َســـــــــدًى فــــــــــي حلَُْمـــــــــــةٍ   

 

ـــــــــــــــــــــانِ    ـــــــــــــــــــــِت البُـنْـَي ـــــــــــــــــــــن أَثـَْب   فَبِنَاُؤهـــــــــــــــــــــا ِم

ــــــــــــــــــــــــــــــَن ُودِّ قـُلُوبِـِهــــــــــــــــــــــــــــــمْ      اهللاُ أَلـَّــــــــــــــــــــــــــــــَف بـَْي

 

  ـافِـــــــــــــــــــــــٍق طَـعَّــــــــــــــــــــــــانِ لِيَغِيـــــــــــــــــــــــَظ ُكــــــــــــــــــــــــلَّ ُمنَ   

ـــــــــــــــــمْ    ـــــــــــــــــْت أَْخالقـُُه ـــــــــــــــــُم َصَف   رَُمحَــــــــــــــــاءُ بَــيْنَـُه

 

ــــــــــــــــــــآنِ      َوَخَلــــــــــــــــــــْت قـُلُوـبُُهــــــــــــــــــــُم ِمــــــــــــــــــــَن الشَّـَن

ــــــــــــــــــــــةٌ    ــــــــــــــــــــَــن األَِحبَّــــــــــــــــــــــةِ ُكْلَـف   فَُدُخوُهلـُـــــــــــــــــــــْم بَـْي

 

ـــــــــــــــــانِ    ـــــــــــــــــى احلِْرَم ـــــــــــــــــٌب إل   وِســــــــــــــــبَابـُُهْم َسَب

ْسِلِميـــــــــــــَن علـــــــــــــى أبـــــــــــــي  
ُ
ــــــــــــهُ امل   َمجَــــــــــــَع اإلل

 

ــْم بِأََمــــــــــــــــــانِ واْســـــــــــــــــتُْبِدلُو      ا ِمــــــــــــــــــْن َخْوِفِهــــــــــــــــ

ــِدهِ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وإذا أَرَاَد اهللاُ نُـْصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرََة عَـبْـ

 

ــــــــــْن ذا يُِطيــــــــــُق لَـــــــــــهُ علـــــــــــى ِخـــــــــــْذالِن؟     !َم

ــْنَ َسبَّنِــــــــــــي   ــــــــــ ــــــــــــْب َم ـــــــــــْن َحبَّـــــــــــِين فـَْلَيْجتَِن   َم

 

  إْن َكــــــــــــــــاَن َصـــــــــــــــــاَن َحمَبَّتِـــــــــــــــــي َوَرَعانِـــــــــــــــــي  

ـــــــــــــــيبِّ قَـــــــــــــــْد أَلَــــــــــــــــظَّ      ِمبُْبِغِضــــــــــــــــي )١(وإذا حمُِ

 

َــــــــــــــــانِ      َفِكالُمهَـــــــــــــــا فــــــــــــــــي البُـْغــــــــــــــــِض ُمْسَتوِي

ـــــــــــــــــــــــُت لِطَـيِّـــــــــــــــــــــــبٍ      إنِّـــــــــــــــــــــــي لَطَيَِّبـــــــــــــــــــــــةٌ ُخلِْـق

 

  ونَِســـــــــــــــــــــاءُ أَْمحَـــــــــــــــــــــَد أَطَْيـــــــــــــــــــــُب النِّْســـــــــــــــــــــوَانِ   

ــْن أَبَـــــــــــــــــــى   ــَن فََمـــــــــــــــــ ْؤِمنِيـــــــــــــــــ
ُ
  إنـِّــــــــــــــــــي ألُمُّ امل

 

  ُحــــــــــــــــيبِّ َفَســــــــــــــــــْوَف يـَبُــــــــــــــــــوءُ باخلُْســــــــــــــــــرَانِ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــِب نَـبِ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي لَِقْـل   ـيِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ اهللاُ َحبَّبـَِن

 

ــِم َهَدانِـــــــــــــــــــــي   ْسَتِقيـــــــــــــــــــ
ُ
ـــــــــــــــــــــرَاِط امل   وإىل الصِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــي     واهللاُ يُْكــــــــــــــــــــــــــــــرِمُ َمــــــــــــــــــــــــــــْــن أَرَاَد َكرَاَمـِت

 

ــْن أَرَاَد َهوَانِـــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــُن رَبـِّــــــــــــــــــي َمـــــــــــــــــ   ويُِهي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــاَدةَ َفْضِـل ُــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ زِيَـ   واهللاَ أَْسـأَل

 

ــــــــــــــــــــــــي اومحَِْدتُـــــــــــــــــــــــهُ ُشْكـــــــــــــــــــــــرً      لَِمـــــــــــــــــــــــا أَْوالَنِـ

ـــــــــــــ يـــــــــــــا   ــــــــــــــوذُ بِأَْه ــــــــــــــدٍ َمــــــــــــْـن يَُـل ــــــــــــــِت ُحمَمَّ   ِـل بَـْي

 

ــةَ الرَّْمحـــــــــــــــــانِ    يـَْرُجــــــــــــــــو بِــــــــــــــــذِلَك َرْمحَـــــــــــــــ
)٢(  

ـــــــــــــــــــدْ    ـــــــــــــــــَــن وال حتَِ ْؤِمنِي
ُ
ــــــــــــــــــاِت امل   ِصـــــــــــــــــْـل أُمََّه

 

ـــــــــــــــــــــــَب ُحـلَّـــــــــــــــــــــــةَ اإليـمـــــــــــــــــــــــانِ      عَنَّـــــــــــــــــــــــا فَـُتْسَل

َقـــــــــــــــــــــــاِل َكرِـيَمــــــــــــــــــــــــةٌ   
َ
  إنـِّــــــــــــــــــــــي َلَصاِدقَـــــــــــــــــــــــةُ امل

 

  إي والـــــــــــــــــــــذي ذَلَّـــــــــــــــــــــْت لَـــــــــــــــــــــهُ الثََّـقـــــــــــــــــــــالنِ   

                                   
  .َلزَِمه ومل يفارقه: ألظ) ١(

  .يبدو أنه خياطب �ا الرَّاِفَضة، قوله يا من يلوذ بأهل بيت حممد )٢(
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َــــــــــــــــا هــــــــــــــــَي رَْوَضــــــــــــــــةٌ  ُخـــــــــــــــْذها إليــــــــــــــــكَ    فإمنَّ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــرَّْوِح والرَّيْـَحـــــــــــــــــــــــــــــانِ    ــةٌ بال   َحمُْفوفَـــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــى    ــــــــــــــــــهُ عل ِــــــــــــــــــهِ  النَّــــــــــــــــِـيبّ َصـــــــــــــــــلَّى اإلل   وآل

 

ـــــــــــــــــــــُر الُبْسـتَـــــــــــــــــــــانِ    ـــــــــــــــــــــْم تَُشـــــــــــــــــــــمُّ أَزَاِه   )١(فَبِِه

    

هـذه هـي شخصـية ": )(سـليمان النـدوي الشيخ  وخنتم هذه املبحث بقول

ئــة االصــفات العاليــة وقــدمت أمــام أكثــر مــن م الــيت اتصــفت �ــذه )( أُّم املــؤمنني

مليـــون امـــرأة أســـوة حســـنة حليـــاة مثاليـــة كاملـــة، ورمســـت لكـــل مـــن أتـــى بعـــدها أمثـــل 

الطـــرق وأنفعهـــا، وذلـــك مبآثرهـــا اخلالـــدة، وعباد�ـــا وخضـــوعها أمـــام البـــاري تعـــاىل، 

ُثل احلّية واألساليب العملية لألخالق الشرعية شرًحا تفصيلًيا، فلها امل
ُ
ّن والفضـل وامل

مــن مجيــع النــواحي الدينيــة والعلميــة واالجتماعيــة علــى هــذا العــدد اهلائــل مــن صــنف 

  .)٢("النساء

                                 
  ).٦٢ - ٥٣(ص  يقة قصيدة الواعظ األندلسي يف مناقب أُّم املؤمنني الصد) ١(

  ).٣٥٦،٣٥٧(سرية السيدة َعاِئَشة للندوي ص ) ٢(
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ليلـة الثالثـاء السـابع عشـر مـن  ة،باملدينة النبويـَّ )( َعاِئَشة أُّم املؤمنني توفيت

، يف خالفــــة للهجــــرة رمضــــان مــــن الســــنة الســــابعة أو الثامنــــة أو التاســــعة واخلمســــني

   .)١()(معاوية بن أيب سفيان 

أن ابن عباس : )٢(ابن أيب مليكة، فعن مرض مو�اوقد زارها بعض الصحابة يف 

ابـن عـم رسـول  :، فقيلأخشى أن يثين عليَّ : ، فقالت)٣(مغلوبةاستأذن عليها وهي 

كيف : فقالائذنوا له، : اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، ومن وجوه املسلمني، قالت

فأنــت خبــري إن شــاء اهللا، زوجــة رســول اهللا : خبــري إن اتقيــت، قــال: جتــدينك؟ قالــت

غريك، ونزل عذرك من السماء، فلما جاء  كراً صلى اهللا عليه وآله وسلم، ومل يتزوج بِ 

  .)٤(◌ً منسيا جاء ابن عباس، وأثىن علي، ووددت أين كنت نسياً : ابن الزبري قالت

 )( مسعـت أم سـلمة، وملـا اشـديدً  اهـل املدينـة حزنًـوعنـد وفا�ـا حـزن عليهـا أ

قــد : انظــري مــاذا صــنعت؟ فجــاءت فقالــت: أرســلت جاريتهــا َعاِئَشــةالصـرخة علــى 

                                 
، ٥/٣٠٣املنــتظم يف تــاريخ امللــوك واألمــم ، و ٤/١٨٨٥االســتيعاب ، و ٨/٦٢الطبقـات الكــربى  :ينظــر) ١(

  .٨/٣٤٤اإلصابة ، و ١٦/٣٤٣الوايف بالوفيات ، و ٨/١٠١البداية والنهاية ، و ٧/١٨٦أسد الغابة و 

وكـان قاضـًيا ، أحـد التـابعني، ن عبيد اهللا بن أيب مليكة أبو بكـر القرشـي التيمـي األحـولعبد اهللا ب :هو) ٢(

  ).ه١١٧(وكان من كبار أصحاب ابن عباس، مات مبكة سنة ، بن الزبرياعلى عهد 

  .٤/٢٢٨الكامل يف التاريخ ، و ٧/١٨٠املنتظم ، و ١/٤٧٥املعارف : ينظر في ترجمته

، ٢/٣٨٧كشــف املشــكل مــن حــديث الصــحيحني  :ينظــر. ن التصــرفقــد غلبهــا املــرض فأضــعفها عــ :أي) ٣(

  .١٩/٨٧عمدة القاري و 

  ).١٧(سبق خترجيه ص ) ٤(
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َوالَِّذي نـَْفِسي ِبَيِدِه َلَقـْد َكانَـْت َأَحـبَّ النَّـاِس ُكلِِّهـْم  ،اهللاُ  يـَْرَحُمَها«: ، فقالت)١(قضت

َأْذَهــَب َعْنــِك يَـا َعاِئَشــُة، َفَمــا َكــاَن «: ويف روايـة، )٢(»ِإال أَُبوَهــا )(ِإلَـى َرُســوِل اِهللا 

: - ثُــمَّ قَالَـــتْ  -، ِمْنــكِ  )(َعلَــى َظْهــِر اْألَْرِض َنَســَمٌة َأَحـــبَّ ِإلَــى َرُســوِل اللَّـــِه 

َر َأبِيَها   .)٣(»َأْستَـْغِفُر اللََّه، َغيـْ

أُّم لـــــــوال بعــــــــض األمــــــــر ألقمـــــــت املناحــــــــة علــــــــى ": )( )٤(مســــــــروق وقـــــــال

  .)٥("ملؤمننيا

وسـط مقـابر البقيـع وكـان يومئـٍذ خليفـة مـروان  )( صلى عليها أبو هريرةوقد 

 ،ألنـــه حــج فاســـتخلف أبــا هريـــرة ؛بــن احلكــم أمـــري املدينــة حينئـــٍذ مــن جهـــة معاويــة

                                 
وقضي يف قضى أجله، : أي ]٢٣:األحزاب[  ﴾* + , -﴿: قضت أجلها، ومنه قوله تعاىل: أي) ١(

وإعرابه للزجاج معاين القرآن  :ينظر. اللغة على وجوه مرجعها إىل انقطاع الشيء ومتامه واالنفصال منه

  .٧/٢٢٣لسان العرب ، و ٢/١٨٩مشارق األنوار ، و ١/٣٠٢تفسري الراغب األصفهاين ، و ٤/٢٢٢

حليـــة األوليـــاء ، ومـــن طريقـــه أبـــو نعـــيم يف )١٧١٨(، رقـــم ٣/١٨٥يف مســـنده الطيالســـي أخرجـــه أبـــو داود ) ٢(

الكاشــف : ينظــر. ، واحلــديث يف ســنده زمعــة بــن صــاحل، روى لــه مســلم يف املتابعــات، وهــو ضــعيف٢/٤٤

ـــديث يف ال .)٢١٧( تقريـــــب التهـــــذيب ص، و ١/٤٠٦ ــــاين عـــــن هـــــذا احلــ ـــعيفة وقـــــال األلبـ سلســـــلة الضــ

  ".وهذا اإلسناد ال بأس به يف الشواهد: "٣/٢٥٥

، قـال يعقـوب بـن محيـد ، واحلـديث يف سـنده)١٢٣٤(، رقـم ٢/٥٧٨السـنة أخرجه ابن أيب عاصـم يف  )٣(

  ".صدوق رمبا وهم" ):٦٠٧( تقريب التهذيب صعنه ابن حجر يف 

قـدم املدينـة يف . تابعي ثقة، من أهل الـيمن: بن مالك اهلمداين الوادعي، أبو َعاِئَشة األجدعمسروق بن  :هو) ٤(

اوكان . وشهد حروب على. وسكن الكوفة. أيام أىب بكر
ً
  ).ه٦٢(، مات سنة بالفتيا عامل

ســري ، و ١٥/٣١١تـاريخ بغـداد ، و ٣/١١٠تـاريخ ابـن أيب خيثمــة ، و ٦/١٩املنـتظم : ينظـر فـي ترجمتــه  

  .٥/٢٤أعالم النبالء 

  .٤/٢٥٠تاريخ اإلسالم ، و ٣/١٣٠تاريخ ابن أيب خيثمة ، و ٨/٦٢الطبقات الكربى ) ٥(
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)()١(.  

مـن أن  اً دّ فلم جيـد املشـيعون بُـ ابعد الوتر، وكان الليل مظلمً  الً لي )( دفنتو 

غمســـوها يف زيـــت وأشـــعلوا فيهـــا النـــار لتضـــئ هلـــم الطريـــق إىل  )٢(اً قَـــرَ حيملـــوا فيـــه خِ 

منهـا، ونــزل  اليلــة أكثـر ناًسـ رَ ، ومل تـُـ)٣(املقـابر، وازدحـم النـاس وجتمعــوا حـول الـنعش

  .)٥(املدينةإىل  )٤(العوايلأهل 

عبـد اهللا وعـروة ابنـا الـزبري بـن العـوام مـن : مـن آل الصـديق ونـزل يف قربهـا مخسـة

وعبد اهللا ابنا أخيها حممد بن أيب بكـر، وعبـد  ،والقاسم ،أيب بكرأختها أمساء بنت 

ودفنـــت ، وســتني ســنة ااهللا بــن عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر، وكـــان عمرهــا يومئــذ ســبعً 

  .وأرضاها )( ،)٦(بالبقيع

  

  

                                 
  .٤/١٦٤تاريخ اإلسالم ، و ٤/٥املستدرك  :ينظر) ١(

ـــة، وهــــي : الِخــــَرقُ  )٢( ــع ِخْرقَـ ـــْوب املمــــزقمجــ ـــة مــــن الثـَّـ ـــة : ينظــــر .اْلقطَعـ الصـــــحاح ، و ١/٥٩٠مجهــــرة اللغـ

٤/١٤٦٨.  

  .٦/٣٥٥لسان العرب ، و ٣/١٠٢٢الصحاح : ينظر. سرير امليِّت: النـَْعشُ  )٣(

وأدناهـا مـن املدينـة ، مجع عالية وهي كل ما كان من جهة جند مـن املدينـة مـن قراهـا وعمائرهـا :العوالي) ٤(

النهايــة يف ، و ٢/١٠٨مشــارق األنــوار  :ينظــر .أميــال علــى أربعــة أميــال، وأبعــدها مــن جهــة جنــد مثانيــة

  .)٣٢٧( املغرب يف ترتيب املعرب ص، و ٣/٢٩٥غريب احلديث واألثر 

  .٤/٥املستدرك ، و ١١/٦٠٢تاريخ الطربي ، و ٨/٦١الطبقات الكربى  :ينظر) ٥(

االستيعاب يف معرفة األصحاب ، و ٢/٥٨تاريخ ابن أيب خيثمة ، و ٨/٦٢،٦٤،٧٦الطبقات الكربى ) ٦(

، ٤/٢٤٩تاريخ اإلسالم ، و ٥/٣٠٣املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم و  ،٧/١٨٦أسد الغابة ، و ٤/١٨٨٥

  .٨/٢٠اإلصابة ، و ٨/١٠١البداية والنهاية و 
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  الثانيالفصل 

   :)( َعاِئَشة ُأمِّ المؤمنينفضائل ومناقب 

  : مباحث أربعةوفيه 

 .ةيَّ والُخُلقِ  ةيَّ ْلقِ الخِ  صفاتها :األول المبحث     

 .ةالعلميَّ  امكانته :الثاني المبحث     

 .المؤمنين أمهات فيها شاركتْ  التي العامة الفضائل :الثالث المبحث    

  .)( هابِ  تْ انفرد التي الفضائل :الرابع المبحث    
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  المبحث األول

  ةيَّ ة والُخُلقِ يَّ ْلقِ صفاتها الخِ 

  :مطلبان وفيه

 .ةيَّ قِ لْ الخِ  صفاتها: األول المطلب   

  .ةيَّ الُخُلقِ  صفاتها: الثاني المطلب   
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وهلـذا يقـال ؛ ةرَ ْمـحبُ مشـربة بيضـاء  ،مجيلـةً  امـرأةً  )( َعاِئَشـة املـؤمنني أُمُّ  كانتْ 

ســم البيــاض لكونــه الهــة كرا  ،األمحــر األبــيضوالعــرب تطلــق علــى ، )١(احلمــرياء: هلــا

، وهــو أحســن حبمــرة امشــربً  اناعًمــ ابيضــاء بياًضــ )( ، فهــي كانــتيشــبه الــربص

  .)٢(األلوان

، ومحلـت تْ نَ دُ امـتألت وبَـمث مبرور األيام  حنيلة اجلسم يف شبا�ا، )( وكانت

 َفَسـبَـْقُتُه، )( النَّبِـيّ َسـابـََقِني « :)( فقالـتبنفسها، هي ه ياللحم، وهذا ما حتك

   .)٣(»"ِبِتْلكَ َهِذِه ": فَـَلِبثْـَنا َحتَّى ِإَذا َرِهَقِني اللَّْحُم َسابـََقِني َفَسبَـَقِني، فَـَقالَ 

وهـي صـغرية،  الً طـويوكـان شـعرها أقرب إىل الطـول يف جسـمها،  )( وكانت

                                 
واملـرأة  ،أمحـر: األبـيضمبعىن بيضاء اللون مشرب بياضها حبمرة، والعرب تسـمي الرجـل تصغري احلمراء،  )١(

رمحـه  قـال املـزيلـب فيهـا ضـعيف، وردت كلمة احلمـرياء يف كثـري مـن النصـوص، ولكـن الغاوقد  ،محراء

ــديثاً ": اهللا ــــه يــــا محــــرياء فهــــو موضــــوع إال حــ ــديث في ــــد النســــائي كــــل حــ مرقــــاة املفــــاتيح  :ينظــــر". عن

كـل حـديث فيـه يـا محـرياء أو ذكـر : ")٦٠( املنـار املنيـف صوقال ابن القيم رمحه اهللا يف  ،٥/٢٠٠٣

  ".فهو كذب خمتلق احلمرياء

، وهـو صـحيح، فعـن عائشـة )احلمـرياء(إطالقـه فقـد ورد حـديث فيـه كلمـة ولكن هذا الكالم ليس هذا على   

ــاَل لِــي«: قالــت  ــوَن فَـَق ــَل اْلَحَبَشــةُ اْلَمْســِجَد يـَْلَعُب ــْيِهْم؟: "َدَخ ــِري إَل ــَراُء، أَُتِحبِّــيَن َأْن تـَْنُظ ــا ُحَميـْ : فَـُقْلــتُ " َي

ــ ــي َعَل ــُه، فَـَوَضــْعُت َذقَِن ــاِب، َوِجْئُت ــاَم بِالَْب ــْم، فَـَق ــى َخــدِّهِ نـََع ــي إَل ــَنْدُت َوْجِه ــِه، َوَأْس  أخرجــه. احلــديث »...ى َعاتِِق

 ، رقـــم١/٢٦٨، والطََّحـــاوي يف شـــرح مشـــكل اآلثـــار )٨٩٥١( ، رقـــم٥/٣٠٧ الســـنن الكـــربى النســـائي يف

إســـناده صـــحيح، ومل أر يف حـــديث صـــحيح " :٢/٤٤٤فـــتح البـــاري قـــال احلـــافظ ابـــن حجـــر يف  ،)٢٩٢(

  ."ذكر احلمرياء إال يف هذا

  .٣/٤٢٨سري أعالم النبالء ، و ٥/١١البدء والتاريخ : ينظر) ٢(

  ).١٦(سبق خترجيه ص ) ٣(
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حينئـٍذ عمرها  وكانكبني، نوصار حتت املشعرها  معه مث أصا�ا مرض شديٌد فتمزق

 )( النَّبِـيّ تَـَزوََّجنِـي «: قالـت )( فعنهـان شعرها يف الطـول، مث حتسَّ ست سنني، 

َوأَنَا ِبْنُت ِستِّ ِسِنيَن، فَـَقِدْمَنا الَمِديَنَة فَـنَـَزْلَنا ِفـي بَنِـي الَحـاِرِث بْـِن َخـْزرٍَج، فَـُوِعْكـُت 

  .)٣(»)٢(َشَعِري، فَـَوَفى ُجَمْيَمةً  )١(فَـَتَمرَّقَ 

مــن أولئــك الســيدات الــيت تنمــو  )(كانــت عائشــة : ")( قــول النــدويي

وترعـــرع بســـرعة هائلــــة مـــن حيـــث النمــــو اجلســـمي، فكانـــت ملــــا بلغـــت التاســــعة أو 

العاشــــرة مــــن عمرهــــا مسنــــت كأحســــن مسنــــة، أمــــا يف بــــاكورة عمرهــــا فكانــــت حنيفــــة 

ة، وملـا  اجلسم، خفيفة مل يغشها اللحـم، مث مالـت بعـد سـنوات إىل شـيء مـن السـمن

  .كربت بدنت ورهقها اللحم

ومجلة ما يفهم من وصـفها علـى التحقيـق أن لو�ـا كـان أبـيض مييـل إىل احلمـرة، 

  .)٤("وكانت وضيئة �ية املنظر رائعة اجلمال

َءِ�ا، قـــــول أُمِّ رومـــــان هلـــــا يف حادثـــــة ووضـــــا )(ل علـــــى مجـــــال عائشـــــة لويـــــد

                                 
َتَمــــرَّقَ ) ١( ـــقطأي متــــزق وا: فـَ ـــوار ، و ٢/٢٤٩الفــــائق يف غريــــب احلـــــديث  :ينظـــــر. نتتـــــف َوسـ مشــــارق األنــ

  .٤/٣٢٠ النهاية يف غريب احلديث واألثر، و ٢/٣٥٤غريب احلديث البن اجلوزي ، و ١/٣٧٧

ْنَســـان ُجمَْتمــع شــعر ناصـــيته والناصــية قصــاص الّشـــْعر والــوفرة واجلمـــة ِإَىل َتْصــِغري مجـــة ومجــة اإلِ  :ْيَمــةً ُجمَ ) ٢(

النهايـة يف غريــب ، و ٢/٢٩٢مشــارق األنـوار  :ينظـر. األُذنـَـْنيِ فـََقـط فَـِإن زَاَدت فَــوق َذلِـك مل يقـل وفــرة

  .١/٣٠٠احلديث واألثر 

َعاِئَشــة، وقـــدومها  صــلى اهللا عليــه وســلمبــاب تـــزويج النَّــِيبّ ناقــب، يف صــحيحه، كتــاب امل البخــاريأخرجــه ) ٣(

بـــاب تـــزويج األب البكـــر يف صـــحيحه، كتـــاب احلـــج،  مســـلم، و )٣٨٩٤(، رقـــم ٥/٥٥املدينـــة، وبنائـــه �ـــا 

  ).١٤٢٢(، رقم ٢/١٠٣٨الصغرية 

  ).٢٠٧(سرية السيدة عائشة أم املؤمنني ص ) ٤(
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ــْأَن، فَـَواللَّــِه َلَقلََّمــ يَــا بـُنَـيَّــة«: اإلفـك ا َكانَــِت اْمــَرَأٌة قَــطُّ َوِضــيَئٌة َهــوِِّني َعَلــى نـَْفِســِك الشَّ

َهـا ِعْنَد َرُجٍل ُيِحبـَُّها َوَلَهـا َضـَراِئُر، ِإالَّ  َلَقلََّمـا َكانَـِت اْمـَرَأٌة «: ، ويف روايـة)١(»َأْكثَــْرَن َعَليـْ

   .)٢(»َحْسَناُء ِعْنَد َرُجٍل ُيِحبـَُّها

ِك َأْن  َال يـَُغرَّنَّــ«: )(لبنتــه حفصــة  )(قــول عمــر أيضــاً علــى ذلــك  لليــدو 

 ،)٣(»-يُرِيـُد َعاِئَشـَة  - )(َكاَنْت َجارَُتِك ِهَي َأْوَضَأ ِمْنِك، َوَأَحبَّ ِإلَـى َرُسـوِل اللَّـِه 

  .)٤(»َال يـَُغرَّنَِّك َهِذِه الَِّتي َأْعَجبَـَها ُحْسنُـَها«: ويف رواية
  

  
  

                                 
، رقـــــم ٣/١٧٣بــــاب تعــــديل النســـــاء بعضــــهن بعضــــا هادات، يف صــــحيحه، كتـــــاب الشــــ البخــــاريأخرجــــه  )١(

رقـم  ٤/٢١٢٩ باب يف حديث اإلفك وقبـول توبـة القـاذفيف صحيحه، كتاب التوبة، مسلم ، و )٢٦٦١(

  .من حديث عائشة ) ٢٧٧٠(

Í ﴿باب ، كتاب تفسري القرآن، صحيح البخاري )٢(  Ì Ë Ê É È Ç Æ Å

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾ ٤٧٥٧(رقم  ٦/١٠٧.(  

بـــاب الغرفـــة والعليـــة املشـــرفة وغـــري املشـــرفة يف الســـطوح يف صـــحيحه، كتـــاب املظـــامل، البخـــاري أخرجـــه  )٣(

بــــاب يف اإليــــالء، واعتــــزال يف صــــحيحه، كتــــاب الطــــالق، مســــلم ، و )٢٤٦٨(رقــــم  ٣/١٣٣ وغريهــــا

  .من حديث عمر ) ١٤٧٩(رقم  ٢/١١١١... النساء، وختيريهن

ــــاري )٤( ، )٤٩١٣(رقــــــم  ٦/١٥٦ ﴾* + , ﴿بــــــاب رآن، ، كتــــــاب تفســـــري القــــــصـــــحيح البخــ

  ).٥٢١٨(رقم  ٧/٣٤ باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعضوكتاب النكاح، 
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سامية مرموقة يف األخالق احلسنة النبيلة مكانة قد احتلْت  )(عائشة ِإنَّ 

الرفيعة، وكان الزهد والورع والعبادة والسخاء واجلود والشفقة على الناس من أهم 

  .)(وأكرب معامل شخصيتها 

ومنهجه فيها؛ أل�ا كانت  )(كثريًا بعبادة النيب   )(تأثرت عائشة فقد 

عليه الصالة  -  اصة بهاخل، وأكثرهم اطالعًا على عبادته )(ألصق الناس به 

 -يف األحاديث الكثرية اليت رويت عنها  - للناس  )(، ونقلت عائشة -  والسالم

 )(، ويف ما يلي ذكر ألمهم ما متيزت به عائشة )١()( صورة كاملة لعباداته

  :من صيام وقيام وزهد وورع

  : صيامها وقيامها: الً أو 

امة  ، صـوَّ )٢(دائمـة التهجـدقوامـة  ادة،العبكثرية  )( َعاِئَشة أُّم املؤمننيكانت 

ــيام ــيّ َزْوَج  َعاِئَشــةَأنَّ «: )٤(عــن أبيــه )٣(عبــد الــرمحن بــن القاســمفعــن  ،كثــرية الصِّ  النَِّب

                                 
، والسـيدة عائشـة أم املـؤمنني وعالِمـة نسـاء اإلسـالم )٢٠٨(سرية السيدة عائشة أم املـؤمنني ص : ينظر) ١(

  ).١٦١(ص 

  .حيح، وإسناده ص)١٥٨٨٧(، رقم ٨/٤٥٤مصنف عبد الرزاق ) ٢(

مــن ســادات  ،عبــد الــرمحن بــن القاسـم بــن حممــد بــن أيب بكـر الصــديق املــدين الفقيــه أحـد األعــالم :هـو) ٣(

  ).ه١٢٦(، مات بالشام سنة ، وحفظًا للحديث، وإتقانًاا وديانةً أهل املدينة، فقًها وعلمً 

ــه مصــار مشــاهري علمــاء األ، و ٥/٣٣٩التــاريخ الكبــري ، و ٥/٣٦٧الطبقــات الكــربى : ينظــر فــي ترجمت

  .)٢٠٦( ص

وويل  ،ولــد يف حجــة الــوداع يف حيــاة النَّــِيبّ  ، أبــو القاســم التيمــي،حممــد بــن أيب بكــر الصــديق :هــو) ٤(

  ).ه٣٨(إمرة مصر من قبل علّي، وقتل �ا سنة 
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٤٤ 

)(  َيـَـْوَم َأْضـًحى َأْو يـَـْوَم ِفطْـرٍ  ِإالّ تـُْفِطُر  الَ وَ  ،َكاَنْت َتُصوُم الدَّْهر
َأنَّ « :ويف روايـة، » 

  .)٢(»)١(الصَّْومَ  َكاَنْت َتْسِردُ   َعاِئَشة

  : كرمها وجودها: اثانيً 

ال يكــاد يقــر بيــدها املــال  ،كثــرية الصــدقات  كرميــةً   ادةً جــوَّ  )( َعاِئَشــةكانــت 

مبائة ألف دينار  هلا ادارً  )( َعاِئَشةفقد باعت ، حىت تنفقه على الفقراء واملساكني

بـن الـزبري عـروة  عـنففعتب عليها عبد اهللا بـن الـزبري،  ،مث قسمت الثمن على الفقراء

)( ،النَِّبيّ بـَْعَد  َعاِئَشةَن َعْبُد اللَِّه ْبُن الزُّبـَْيِر َأَحبَّ الَبَشِر ِإَلى َكا«: قال )(  َوأَِبي

ــْن ِرْزِق اللَّــِه إِ  ــا ِم ــا َجاَءَه ــْت َال ُتْمِســُك َشــْيًئا ِممَّ ــرَّ النَّــاِس ِبَهــا، وََكاَن ــاَن أَبـَ  الَبْكــٍر، وََك

ْنَبِغـي َأْن يـُْؤَخـَذ َعلَـى يَـَديـَْها: اَل ابْـُن الزُّبـَْيـرِ َتَصدََّقْت، فَـقَ  يـَ
أَيـُْؤَخـُذ َعلَـى ": ، فَـَقالَـتْ )٣(

َها ِبرَِجاٍل ِمْن قـَُرْيٍش، َوِبَأْخَواِل َرُسوِل اللَّهِ "، َعَليَّ َنْذٌر ِإْن َكلَّْمُتهُ !؟َيَديَّ   ، َفاْسَتْشَفَع ِإَليـْ

)(  ََلُه الزُّْهرِيُّونَ  َخاصًَّة َفاْمتَـنَـَعْت، فَـَقال
ُهْم َعْبُد الـرَّْحَمِن  ،)( النَِّبيّ َأْخَواُل  )٤( ِمنـْ

                                 
معرفـة الصـحابة ، و )٤٠( مشـاهري علمـاء األمصـار ص، و ٤/٥٢٦معجـم الصـحابة : ينظر فـي ترجمتـه  

١/١٦٨.  

الــيت مل يــرد يف حقهــا النهــي عــن صــومها كالعيــدين وأيــام التشــريق، وأيــام  األيــامنــت تصــوم أ�ــا كا: أي) ١(

؛ ألنـه وردت أحاديـث تنهـي عـن صـيام الـدهر، "أ�ا كانت تصوم الدهر: "، وهذا يزيل إشكالاحليض

    . أ�ا كثرية الصيام: واملقصود هنا

    .٣/٢٤٥شرح السيوطي على مسلم ، و ٤/٢٢١فتح الباري  :ينظر

، )١٣١(، رقــم )١٠٠( صيف الصــيام لفريــايب ، وا٨/٥٤،٥٩الطبقــات الكــربى أخرجــه ابــن ســعد يف ) ٢(

ورجالـه أخرجه ابن سـعد : "٢/١٨٧، وقال حمققو السري ٢/١٨٧سري أعالم النبالء وأورده الذهيب يف 

  ".ثقات

  .١٦/٧٧عمدة القاري : ينظر. حيجر عليها ومتنع من اإلعطاء: أي )٣(

  .١٦/٧٧عمدة القاري  :ينظر. املغرية بن كالب: هم املنسوبون إىل زهرة، وامسه: ونَ الزُّْهرِيُّ  )٤(
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٤٥ 

الِحَجــاَب،  ِإَذا اْســَتْأَذنَّا َفــاقْـَتِحم :بْــُن اَألْســَوِد ْبــِن َعْبــِد يـَُغــوَث، َوالِمْســَوُر ْبــُن َمْخَرَمــةَ 

ُهْم، ُثمَّ  َها ِبَعْشِر رَِقاٍب َفَأْعتَـَقتـْ َلْم تَـَزْل تـُْعـِتُقُهْم َحتَّـى بـََلغَـْت َأْرَبِعـيَن،  فَـَفَعَل َفَأْرَسَل ِإَليـْ

  .)١(»"َأْعَمُلُه َفَأفْـُرُغ ِمْنهُ  الً َوِدْدُت أَنِّي َجَعْلُت ِحيَن َحَلْفُت َعمَ ": فَـَقاَلتْ 

 )( ،َعاِئَشـةَأنَّ ُمَعاِوَيَة ْبَن أَبِـي ُسـْفَياَن بـََعـَث ِإلَـى «: اأيضً  بن الزبريعروة  عنو 

ــِة أَ  ــَرةُ ِبِماَئ ــْت َبرِي َهــا َشــْيًئا، فَـَقاَل ــُرْك ِمنـْ ــْم تَـتـْ َها َحتَّــى َل ــٍف، فَـَقَســَمتـْ ــِت َصــاِئَمٌة، : )٢(ْل أَْن

تَـْعِت َلَنا ِبِدْرَهٍم َلْحًما؟ فَـَقاَلْت  الفَـهَ  ْرُت َلَفَعْلتُ ": َعاِئَشةابـْ    .)٣(»"َلْو أَنِّي ذُكِّ

تُـَها َتَصدَُّق ِبَسْبِعيَن أَلْ «: قال )( وعنه   .)٥(»)٤(ِدْرِعَهاُع َجاِنَب قًفا َوِإنـََّها َلتَـرْ رَأَيـْ

َذرَّةَ وعن أم 
َيُكـوُن  )١(ِغـَرارَتَـْينِ ِبَمـاٍل ِفـي  َعاِئَشةبـََعَث اْبُن الزُّبـَْيِر ِإَلى «: قالت )٦(

                                 
  ).٣٥٠٥(، رقم ٤/١٨٠ باب مناقب قريشيف صحيحه، كتاب املناقب، البخاري أخرجه ) ١(

كانت موالة لبعض بين هالل فكاتبوها،   ،صحابية مشهورة، عائشةأم املؤمنني موالة  ،بريرة بنت صفوان: هي )٢(

عاشت  ،عبًدا يسمى مغيثًا زوجها كان، و باعوها من عائشة، وجاء احلديث ِيف شأ�ا بأن الوالء ملن أعتقمث 

   .إىل خالفة يزيد ابن معاوية

ـــــــي ترجمتهـــــــا ـــــحابة ، و ٨/٢٠١الطبقـــــــات الكـــــــربى  :ينظـــــــر ف ـــــــة الصــ ـــــتيعاب ، و ٦/٣٢٧٥معرف االســ

٤/١٧٩٥.  

يُّ نده ، ويف ســ)٦٧٤٥(، رقــم ٤/١٥املســتدرك أخرجــه احلــاكم يف ) ٣(
. ، وهــو ضــعيفحممــد بــن يــونس اْلُكــَدميِْ

  .)٥١٥( تقريب التهذيب ص، و ٢/٣١٢ا�روحني ، و ٧/٥٥٣الكامل يف ضعفاء الرجال  :ينظر

: واهللا أعلم، واملعىن" ترقع جانب درعها: "والصواب: ، وكأنه تصحيف"تـَْرَفُع َجاِنَب ِدْرِعَها": يف املطبوع )٤(

الزاهـر يف ، و ٢/٦٩٤لحـريب لغريـب احلـديث  :ينظر. رع املرأة قميصهاأ�ا كانت ترقع قميصها، ألن د

  .٢/١١٣النهاية يف غريب احلديث واألثر ، و ١/٢٥٦مشارق األنوار ، و ١/٤٣٧معاين كلمات الناس 

 ، واحلـــديث أورده٢/٤٧حليـــة األوليــاء ، وأبـــو نعــيم يف ٨/٥٣الطبقـــات الكــربى أخرجــه ابـــن ســعد يف ) ٥(

  .، وصححه، وسكت عنه حمققو السري٢/١٨٦لنبالء سري أعالم االذهيب يف 

وأم ســلمة زوج النَّــِيبّ صــلى  ،موال�ــا َعاِئَشــة أُّم املــؤمنني: روت َعــن، ذرة املدنيــة، مــوالة َعاِئَشــةأم  :هــي) ٦(
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٤٦ 

ــَدَعْت  ــٍف َف ــَة أَْل ــقٍ َيُكــوُن ِماَئ ــٍذ َصــاِئَمةٌ  ،ِبطََب ــَي يـَْوَمِئ ــي النَّــاسِ فَ  ،َوِه ــْت تَـْقِســُم ِف  ،َجَعَل

يَـا ُأمَّ اْلُمـْؤِمِنيَن َأَمـا : فَـَقالَـْت ُأمُّ َذرَّةَ  ،يا جارية هـاتي ِفطْـِري: فلما أمست قالت :قال

َفْقِت َأْن َتْشَتِرَي ِبِدْرَهٍم َلْحًما تـُْفِطرِيَن َعَلْيِه؟ فَـَقاَلتْ  تـَُعنِِّفيِنيال : اْسَتَطْعِت ِفيَما أَنـْ
)٢( 

  .)٣(»َلْو ُكْنِت َأذَْكْرتِِني َلَفَعْلتُ 

  : ورعهازهدها و : االثً ث

تكـره أن  وكرمهـا وجودهـا مـع صـيامها وقيامهـا )( َعاِئَشـة أُّم املـؤمننيكانـت 

ـــيُـ  ْـــَين ثْـ ـــُت َنْســـًيا «: وتقـــول ،خمافـــة الريـــاء ،دح وهـــي تســـمع عليهـــا وأن ُمت ـــي ُكْن ـــا َلْيَتِن َي

  .)٤(»َمْنِسي�ا

   :)٥(ل ببيت لبيد بن ربيعةما كانت تتمثَّ  اوكثريً 

                                 
  .٨/٣٨٨اإلصابة ". مذكورة يف الّصحابيات: "قال ابن حجر اهللا عليه وسلم،

  .٨/٣٨٨اإلصابة ، و �٣٥/٣٥٨ذيب الكمال ، و ٨/٣٥٣الطبقات الكربى : ينظر في ترجمتها  

ـــ) ١( ــعر :بكســـر الغـــني: ةارَ رَ الِغ ـــري مـــن الصـــوف أو الشـ تـــاج ، و ٥/١٦لســـان العـــرب  :ينظـــر .الكـــيس الكب

  .١٣/٢٢٦العروس 

لســان العـــرب ، و ٤/١٤٠٧الصــحاح ، و �٣/٥ــذيب اللغــة  :ينظــر .التــوبيخ والتقريــع واللــوم: التَـْعنيــفُ  )٢(

٩/٢٥٨.  

 ، وأورده الــذهيب يف٢/٤٧حليــة األوليــاء ، وأبـو نعــيم يف ٨/٥٣الطبقــات الكــربى ســعد يف  أخرجـه ابــن) ٣(

  ".رجاله ثقات: "، وقال حمققو السري٢/١٨٧سري أعالم النبالء 

ـــر ) ٤( ـــــد أخرجــــــه معمـــ ــــام أمحــــــد يف )٢٠٦١٦( ١١/٣٠٧ هجامعــــــيف بــــــن راشـ ـــــحابة ، واإلمــ فضــــــائل الصـ

الشـاميني ، والطـرباين يف مسـند )٣١٨(رقـم  ،)٢٧٩(يف الزهد ص داود ، وأبو )٧٥٠(، رقم ١/٤٦٢

، ٢/٢٢٩شــعب اإلميــان ، والبيهقــي يف ٢/٤٥حليــة األوليـاء  ، وأبــو نعــيم يف)٣١٠٢(، رقـم ٤/٢٠١

  .واحلديث إسناده صحيح

، هـل جنـد مث سـكن الكوفـةأمـن  ،حـد شـعراء اجلاهليـة البـارزين، ألبيـد بـن ربيعـة بـن مالـك العـامري: هو )٥(
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٤٧ 

  

ــــــــاِفِهمْ َذَهــــــــَب الَّــــــــ   ِذيَن يـَُعــــــــاُش ِيف َأْكَن

  

  َوبَِقيـــــــــُت ِيف َخْلـــــــــٍف َكِجْلـــــــــِد اَألْجـــــــــَربِ   

  
  

أُّم رحـم اهللا : بـن الـزبريوقال عروة فكيف لو رأى زماننا،  البيدً رحم اهللا : وتقول

   .)١(فكيف لو رأت زماننا املؤمنني

معيشـــــــة  )( يف بيــــــت رســــــول اهللا )( َعاِئَشـــــــة أُّم املــــــؤمننيعاشــــــت وقــــــد 

ــدٍ «: قالــت )( اف، فعنهــاالكفــ ُمْنــُذ قَــِدَم الَمِدينَــَة، ِمــْن  )( َمــا َشــِبَع آُل ُمَحمَّ

  .)٢(»َطَعاِم بـُرٍّ َثَالَث َلَياٍل تَِباًعا، َحتَّى قُِبضَ 

ــَد «: اوقالــت أيًضــ ــيّ َمــا َشــِبْعُت بـَْع ــاٍم إِ  )( النَِّب ــْن َطَع ــْو ِشــْئُت َأْن أَْبِكــَي  الِم َوَل

  .)٣(»َحتَّى قُِبضَ  )( آُل ُمَحمَّدٍ  َما َشِبعَ  ،َلَبَكْيتُ 

                                 
يكفيــين  :، وقــال، وملــا أســلم مل يقــل شــعراً النــيب صــلى اهللا عليــه وســلمووفــد علــى  ،اإلســالم أدرك وقــد

  ).ه٤١(مات سنة ، القرآن

  .٥/٢٤٠األعالم ، و �٢/٧٠ذيب األمساء واللغات : ينظر يف ترمجته

، ١/٥٦التاريخ األوسـط ، والبخاري يف )٢٠٤٤٨(، رقم ١١/٢٤٦ يف جامعه معمر بن راشدأخرجه ) ١(

، رقم ٥/٢٧٥يف مصنفه ابن أيب شيبة ، و )٣١٦(، رقم )٢٧٧( الزهد صبو داود يف ، وأ)٢١٠(رقم 

، رقم ٢/٨٤٥ )بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث(يف مسنده  احلارث بن أيب أسامة، و )٢٦٠٤٠(

 هفوائـديف احلِنَّـاِئي ، و )٣٤٥٣(، رقـم ٨/١٤٣ا�السـة وجـواهر العلـم يف الـدينوري ، وأبـو بكـر )٨٩٥(

يف الصِّــيَداِوّي ، و )١٥٢(، رقــم )١١٩( صيف الــبخالء البغــدادي ، واخلطيــب )١٢٠(قــم ، ر ١/٦٧٨

البوصريي ، وقال )٥٩٢٤(، رقم ٥/٢٤٢٢معرفة الصحابة ، وأبو نعيم يف )١٠٣( معجم الشيوخ ص

  ."هذا إسناد رواته ثقات: "٦/١٤٦إحتاف اخلرية املهرة يف 

 صـــلى اهللا عليـــه وســـلمكيـــف كـــان عـــيش النَّـــِيبّ : بـــابيف صـــحيحه، كتـــاب الرقـــاق،  البخـــاريأخرجـــه ) ٢(

كتـــاب الزهـــد والرقـــائق يف صـــحيحه،   مســـلم، و )٦٤٥٤(، رقـــم ٨/٩٧وأصـــحابه، وختلـــيهم مـــن الـــدنيا 

  ).٢٩٧٠(، رقم ٤/٢٢٨١

  .، وإسناده صحيح٢/٤٦حلية األولياء أخرجه أبو نعيم يف ) ٣(
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َســـأَْلُت «: قــال )١(عــن شــريح بــن هــانئشــديدة الــورع، ف ،)( َعاِئَشــةكانــت و 

َفأَتَـْيـُت  ،اْئِت َعِلي�ا َفِإنَُّه َأْعَلُم ِبَذِلَك ِمنِّـي: ، َعِن اْلَمْسِح َعَلى اْلُخفَّْيِن، فَـَقاَلتْ َعاِئَشة

 .)٢(»ِبِمْثِلهِ  )( النَِّبيّ َعِلي�ا َفذََكَر َعِن 

َوأَبِـي  ،)( ُكْنُت َأْدُخُل بـَْيِتي الَِّذي ُدِفـَن ِفيـِه َرُسـوُل اهللاِ «: قالـت )( وعنها

ـا ُدِفـَن ُعَمـُر َمَعُهـمْ  فَــَواِهللا َمـا َدَخْلتُـُه  ،َفَأَضُع ثـَْوِبي، َوَأقُـوُل ِإنََّمـا ُهـَو َزْوِجـي َوأَبِـي، فَـَلمَّ

  .)٣(»يَّ ثَِياِبي، َحَياًء ِمْن ُعَمرَ َوأَنَا َمْشُدوَدٌة َعلَ  الإِ 

َما زِْلُت َأَضُع ِخَماِري َوأَتَـَفضَّـُل ِفـي ثِيَـاِبي ِفـي بـَْيتِـي َحتـَّى ُدِفـَن ُعَمـُر «: ويف رواية

ـْيَن اْلُقبُـوِر ِجـَدارًا  ْبُن اْلَخطَّاِب ِفيِه، فَـَلْم َأَزْل ُمَتَحفَِّظًة ِفي ثِيَـاِبي َحتَّـى بـَنَـْيـُت بـَْينِـي َوبـَ

  .)٤(»فَـتَـَفضَّْلُت بـَْعدُ 

                                 
كــان شــجاًعا  ،مــن الـيمن ســكن الكوفـة ياحلـارث ، أبـو املقــدامشــريح بـن هــانئ بـن يزيــد بـن كعــب: هـو) ١(

وخـرج يف جـيش أىب بكـرة غازيًـا فقتـل بسجسـتان ، يوم اجلمـل علّي  كان من أمراء جيشمقداًما، و 

  ). ه٧٨(سنة 

  .٣/١٤٨٠ معرفة الصحابة، و ٢/٧٠٢االستيعاب ، و ٦/١٨٠الطبقات الكربى : ينظر في ترجمته

  ).٢٧٦(، رقم ١/٢٣٢وقيت يف املسح على اخلفني باب التيف صحيحه، كتاب الطهارة،  مسلمأخرجه ) ٢(

ـــه ) ٣( ــدأخرجــ ــــنده أمحـــ ـــــم ٣/٦٣املســـــتدرك  ، واحلـــــاكم يف)٢٥٦٦٠(، رقـــــم ٤٢/٤٤٠،٤٤١ يف مسـ ، رق

، "هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخني ومل خيرجــاه: "، وقــال)٦٧٢١(، رقــم ٤/٨، و)٤٤٠٢(

وقـــال حمققـــو املســـند  ."الصـــحيح رواه أمحـــد، ورجالـــه رجـــال: "٨/٢٦جممـــع الزوائـــد وقـــال اهليثمـــي يف 

  ."إسناده صحيح على شرط الشيخني": )طبعة الرسالة( ٤٢/٤٤١

، ٣/٩٤٥تـاريخ املدينـة يف  َشـبَّةبـن ، وا٣/٢٧٧الطبقـات الكـربى ابـن سـعد يف : جاء �ـذا اللفـظ عنـد) ٤(

 :ينظــر .نوإســنادمها حســن فيــه إمساعيــل بــن عبــد اهللا، وعبــد اهللا بــن عبــد اهللا ابــن أويــس، ومهــا صــدوقا

  .)٣٠٩( ص، و )١٠٨( تقريب التهذيب ص
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ووجه هذا ما قالـه شـيخنا اإلمـام ": )( )١(بن كثرياقال احلافظ عماد الدين 

  .)٣("أن الشهداء كاألحياء يف قبورهم وهذه أرفع درجة فيهم: )٢(أبو احلجاج املزي

  

  

  
  

  

                                 
إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضوء بن كثري، أبو الفداء، البصـري مث الدمشـقي الشـافعي، املعـروف  :هو) ١(

ــا بالتفســري، واحلــديث والفقــه والتــاريخ، لــه مصــنفات  
ً
البدايــة (: مــن أشــهرها كثــريةبــابن كثــري، كــان عامل

   ).ه٧٧٤(، مات سنة )اختصار علوم احلديث(، و)لعظيمتفسري القرآن ا(، و)والنهاية

، وشـذرات الـذهب ١/٢٦٠األدنـه وي ، وطبقات املفسـرين ١/٤٤٥الدرر الكامنة : ينظر في ترجمته

٦/٢٣١.  

حمــدث  ،يوســف بــن عبــد الــرمحن بــن يوســف، أبــو احلجــاج، مجــال الــدين القضــاعي الكلــيب املــزي :هــو) ٢(

ــا باللغــة، )مــن ضــواحي دمشــق(ر حلــب، ونشــأ بــاملزة ولــد بظــاه ،الــديار الشــامية يف عصــره
ً
، وكــان عامل

حتفـة األشـراف مبعرفـة (، و)�ذيب الكمال يف أمسـاء الرجـال( :واحلديث، ومعرفة الرجال، من مصنفاته

  ).ه٧٤٢(، مات بدمشق سنة )طرافاأل

لــدرر ا، و ٣/٧٤طبقــات الشــافعية البــن قاضــى شــهبة ، و ٥/٦٤٤أعيــان العصــر وأعــوان النصــر  :ينظــر  

  .٤/٤٥٧الكامنة 

  .)٥٠( اإلجابة إليراد ما استدركته َعاِئَشة على الصحابة ص :ينظر) ٣(
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  المبحث الثاني

  ةيَّـ لمِ مكانتهـا العِ 

  :مطالبستة  هوفي

 .ةيَّ لمِ العِ  مكانتها في العلماء أقوال :األول المطلب     

 .وعلومه بالقرآن علمها :الثاني المطلب     

 .النبوية ةنَّ بالسُّ  علمها :الثالث المطلب     

 .والفتوى بالفقه علمها :الرابع المطلب     

 .عروالشِّ  غةباللُّ  علمها :الخامس المطلب    

 .ياوِ دَ والتَّ  بالطب علمها :السادس المطلب    
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جعلتها عاملة من علماء  ،رفيعةً  علميةً  مكانةً  )( َعاِئَشة املؤمنني أُمُّ  أتْ بوَّ تَ "

فيما يغمض عليهم أو عصرها، واملرجع العلمي األصيل الذي يرجعون إليه 

اجلواب الشايف يستشكل أمامهم من مسائل يف القرآن واحلديث والفقه، فيجدون 

  .)١("جلميع تساؤال�م واستفسارا�م

ــــدين اســــتفتوهافكــــان   ،األكــــابر مــــن الصــــحابة إذا أشــــكل علــــيهم األمــــر يف ال

نَـا َأْصـَحاَب «: )( قال أبو موسى األشعري ،فيجدون علمه عندها َما َأْشـَكَل َعَليـْ

  .)٢(»نَا ِعْنَدَها ِمْنُه ِعْلًماَوَجدْ  الإِ  َعاِئَشةَحِديٌث َقطُّ َفَسأَْلَنا  )( َرُسوِل اللَّهِ 

ـــُت ا«: )( وقـــال مســـروق ـــْد رَأَْي ـــوِل اللَّـــهِ ألَلَق ـــْن َأْصـــَحاِب َرُس  )( َكـــاِبَر ِم

  .)٣(»َيْسأَُلونـََها َعِن اْلَفَراِئضِ 

ِبُسـنٍَّة  الَما رَأَْيُت َأَحًدا َأْعَلَم ِبِكَتاِب اللَّـِه وَ «: وروى هشام بن عروة عن أبيه أنه قال

                                 
  ).٤٠(السيدة َعاِئَشة وتوثيقها للسنة ص ) ١(

: وقـــال، )٣٨٨٣(، رقــم ٥/٧٠٥ بــاب مـــن فضــل َعاِئَشـــة ، أبــواب املناقـــب، الرتمــذي يف ســـننهأخرجــه ) ٢(

  ".صحيح": ٣/١٧٤٦مشكاة املصابيح  ، وقال األلباين يف"غريب حديث حسن صحيح"

، رقـــم ١/١١٨يف ســـننه ســـعيد بـــن منصـــور ، و )١٠٧٩(، رقـــم ١/٣٨٢الزهـــد يف املبـــارك أخرجـــه ابـــن ) ٣(

، رقـــم ٤/١٨٨٩يف ســـننه الــدارمي ، و )٣١٠٣٧(، رقـــم ٦/٢٣٩يف مصــنفه ابــن أيب شـــيبة ، و )٢٨٧(

، ٢٣/١٨١ملعجـم الكبـري ايف  لطـرباين، وا)١٨٩٥(، رقـم ٥/٢٤١٠يف الشـريعة آلجـري ، وا)٢٩٠١(

: ٩/٢٤٢جممـع الزوائـد ، وقـال اهليثمـي يف )٦٧٣٦(، رقم ٤/١٢املستدرك ، واحلاكم يف )٢٩١(رقم 

  ."إسناده صحيح": قال حسني سليم أسد يف تعليقاته على الدارمي، "إسناده حسن"
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  .)١(»)( َعاِئَشةَفرِيَضٍة ِمْن  الْعٍر، وَ ِبشِ  الوَ  ،)( َرُسوِل اللَّهِ َعْن 

 -  َمــا رَأَيْــُت َأَحــًدا َأْعلَــَم ِبُســَنِن َرُســوِل اللَّـــهِ «: )٢(ســلمة بــن عبــد الــرمحن وقــال أبــو

)( -  ََفرِيَضـٍة ِمـْن  اللَـْت، وَ َأْعَلَم بِآيٍَة ِفيَمـا نـَزَ  الأَفْـَقَه ِفي رَْأٍي ِإِن اْحِتيَج إَِلى رَأِْيِه، وَ  الو

  .)٣(»َعاِئَشة

ِإلَـى ِعْلـِم َجِمْيـِع النَِّسـاِء، َلَكـاَن  َعاِئَشـةلَـْو ُجِمـَع ِعْلـُم «: )( )٤(وقال الزهري

 النَّبِـيّ مَّـِة ِفـيِهنَّ َأْزَواُج أللَـْو ُجِمـَع ِعْلـُم ِنَسـاِء َهـِذِه ا«: ويف روايـة، »َأْفَضـلَ  َعاِئَشةِعْلُم 

)(  َِأْكثَـَر ِمْن ِعْلِمِهنَّ  َعاِئَشةُم َكاَن َعل«)٥(.  

                                 
، )٣٩٥(رقــم  ،)٣٦٥( األدب ص، ويف )٢٦٠٤٨(، رقــم ٥/٢٧٦يف مصــنفه ابــن أيب شــيبة أخرجــه ) ١(

  .وإسناده صحيح

وهــو مشــهور  ،إمساعيــل :وقيـل ،امســه عبــد اهللا :قيــل ،أبــو ســلمة بــن عبـد الــرمحن بــن عــوف الزهـري :هـو) ٢(

ا، بكنيته
ً
  ).ه١٠٤: (، وقيل)ه٩٤(، مات سنة وكان إماًما حجة عامل

ـــه   ــاء ، و ٢/١٣٦تـــاريخ ابـــن أيب خيثمـــة ، و ٥/١١٨الطبقـــات الكـــربى : ينظـــر فـــي ترجمت مشـــاهري علمـ

  .)١٠٦( ار صاألمص

موسى بن حممد بن إبراهيم  ، واحلديث ضعيف؛ ألن يف سنده٢/٢٨٦الطبقات الكربى أخرجه ابن سعد يف ) ٣(

تقريب التهذيب ، وقال ابن حجر يف "ضعيف" :٢/٣٠٨الكاشف ، قال عنه الذهيب يف بن احلارث التيمي

  ".منكر احلديث" ):٥٥٣( ص

 ،أحـد أكـابر احلفـاظ والفقهـاء، مـن التـابعني، وهـو اب الزهـريحممد بن مسلم بن عبد اهللا بن ِشـهَ  :هو) ٤(

  ).ه١٢٤(، مات سنة حديث ومائيتكان حيفظ ألفني ، و من أهل املدينة

  .٥/٣٢٦سري أعالم النبالء ، و ١/١٢٦تاريخ ابن أيب خيثمة ، و ١/٢٢٠التاريخ الكبري  :ينظر في ترجمته

ــــالل يف ) ٥( ـــــنة أخرجــــــه اخلــ ـــــم ٢/٤٧٦السـ ــــم الكبــــــري طــــــرباين يف ، وال)٧٥٣(، رقـ ـــــم ٢٣/١٨٤املعجــ ، رقـ

: ٩/٢٤٣جممــــع الزوائــــد ، وقــــال اهليثمــــي يف )٦٧٣٤(، رقــــم ٤/١٢املســــتدرك احلــــاكم يف ، و )٢٩٩(

  ".، ورجاله ثقاترواه الطرباين مرسالً "
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 النَّبِـيّ َيْحَفْظَن ِمـْن َحـِديِث  )( النَِّبيّ َكاَن َأْزَواُج «: قـال )١(عن حممود بن لبيدو 

)(  َتـُْفتِـي ِفـي َعْهـِد ُعَمـَر َوُعْثَمـاَن  َعاِئَشـةَوُأمِّ َسَلَمَة، وََكاَنْت  لَعاِئَشة الً ِمثْ  الَكِثيًرا و

ُعَمـــُر  )( َكـــاِبُر ِمــْن َأْصـــَحاِب َرُســوِل اللَّـــهِ ألَماتَـــْت، يـَْرَحُمَهــا اللَّـــُه، وََكــاَن ا ِإلَــى َأنْ 

َها فَـَيْسأَ الَوُعْثَماُن بـَْعَدُه يـُْرسِ    .)٢(»ِنَها َعِن السَُّننِ الِن ِإَليـْ

ى قَـِد اْسـتَـَقلَّْت بِـاْلَفتـْوَ  َعاِئَشـةَكانَـْت «: عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، قالو 

زًِمـا الَفِة أَِبي َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َوَهُلمَّ َجر�ا إِلَـى َأْن َماتَـْت يـَْرَحُمَهـا اللَّـُه، وَُكْنـُت مُ الِفي خِ 

  .)٣(»َلَها َمَع ِبرَِّها ِبي

مبســائل عــن الصــحابة مل  َعاِئَشــة أُّم املــؤمننيوقــد تفــردت ": )(قــال ابــن كثــري 

  .)٤("وردت أخبار خبالفها بنوع من التأويل اأيضً  ياراتتوجد إال عندها، وانفردت باخت
 

                                 
ولــد يف حيــاة النَّــِيبّ  حممــود بــن لبيــد بــن عقبــة بــن رافــع األنصــاري أبــو نعــيم األنصــاري، األشــهلي، :هــو) ١(

  ).ه٩٦(، مات سنة وروى عنه أحاديث يرسلهاهللا عليه وسلم، صلى ا

، ٣/١٣٧٨االســتيعاب ، و ٥/٢٥٢٤معرفــة الصــحابة ، و ٥/٥٧الطبقــات الكــربى : ينظــر فــي ترجمتــه  

  .٦/٣٥اإلصابة و 

، موســـى بـــن حممـــد بـــن إبـــراهيم ، واحلـــديث يف ســـنده٢/٢٨٦الطبقـــات الكـــربى أخرجـــه ابـــن ســـعد يف ) ٢(

  .وسبق بيان ضعفه

، ٤٩/١٦٥تـاريخ دمشـق ، ومن طريقه ابن عسـاكر يف ٢/٢٨٦الطبقات الكربى جه ابن سعد يف أخر ) ٣(

 :ينظــر. ، وهــو خمتلــف يف حالــهعبــد اهللا بــن عمــر بــن حفــص العمــريواحلــديث حســن؛ ألن يف ســنده 

  .١/٥٧٦الكاشف ، و ٥/٢٣٣الكامل 

  .٨/٩٢البداية والنهاية ) ٤(
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سـاعدها علـى ذلـك  من كبـار مفسـري عصـرها؛ )( َعاِئَشة املؤمنني أُمُّ  دُّ عَ تُـ "

ــدٍ « :)( مساعهــا للقــرآن الكــرمي منــذ نعومــة أظافرهــا، قالــت ــى ُمَحمَّ ــِزَل َعَل ــْد أُْن  َلَق

)(  ََّة َوِإنِّي َلَجارَِيٌة أَْلَعُب، ِبَمك﴿Í Ì Ë Ê É È Ç﴾)١( ،

  .)٢(»َوأَنَا ِعْنَدهُ  الَوَما نـََزَلْت ُسوَرُة البَـَقَرِة َوالنَِّساِء إِ 

جعلهــا تظفــر حبضــور نــزول الكثــري  )( رســول اهللا فِ َنــزواجهــا وعيشــها يف كَ و 

نـزل الـوحي من القرآن الكرمي، إذ عاشت تسع سـنوات يف مهـبط الـوحي، ومل يكـن ي

  .)٣(وهو يف حلاف امرأة من نسائه غريها )( رسول اهللاعلى 

ف ينــزل يــوقــد نزلــت آيــات كثــرية بســببها مثــل آيــات اإلفــك، والتــيمم، ورأت ك

ــإعليــه جربيــل عليــه الســالم بــالوحي حــىت  حــني نزولــه،  )( النَّــِيبّ ا وصــفت حــال �َّ

ُتُه يـَْنِزُل َعَلْيِه الَوحْ «: فقالـت َوِإنَّ  )٤(ُي ِفـي اليَــْوِم الشَّـِديِد البَــْرِد، فَـيَـْفِصـُم َعْنـهُ َلَقْد رَأَيـْ

  .)٦(»)٥(َجِبيَنُه َلَيتَـَفصَُّد َعَرًقا

تكتفي مبجرد احلفظ، وإمنا كـان إذا غمـض عليهـا شـيء  )( َعاِئَشةومل تكن 

                                 
  .٤٦:، اآليةالقمرسورة  )١(

  ).٤٩٩٣(، رقم ٦/١٨٥ باب تأليف القرآنيف صحيحه، كتاب فضائل القرآن، ري البخاأخرجه ) ٢(

  ).١٥(سبق خترجيه ص ) ٣(

  .٣/٤٥٢النهاية يف غريب احلديث واألثر ، و ٢/١٩٦غريب احلديث البن اجلوزي . يـَنـَْقِطع َعنهُ  :َأي) ٤(

  .٢/١٦٠ار مشارق األنو ، و �١٢/١٠٤ذيب اللغة : ينظر .يسيل ويَتَصبَّب عرقاً  :َأي )٥(

  ).٢(، رقم ١/٦، باب بدء الوحي، البخاريأخرجه ) ٦(
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لتتعــرف علــى معــاين اآليــات القرآنيــة، ومــراد  ؛)( ال تــرتدد يف طرحــه علــى الرســول

ــ«: )( َعاِئَشــةجــل منهــا، فقــد قالــت  عــز و اهللا َعــْن َهــِذِه  )( أَْلُت َرُســوَل اللَّــهِ َس

َأُهـــُم الَّـــِذيَن َيْشـــَربُوَن : َعاِئَشـــةَقاَلـــْت  )١(﴾! " # $ % &﴿: اآليَـــةِ 

ــَر َوَيْســرُِقوَن؟ قَــالَ  يِق، َوَلِكــنـَُّهُم الـَّـِذيَن َيُصــوُموَن َوُيَصــلُّوَن  ال": الَخْم يَــا ِبْنــَت الصِّــدِّ

ُهْم  اليـََتَصـــدَُّقوَن، َوُهـــْم َيَخـــاُفوَن َأْن وَ  ـــَل ِمـــنـْ , - . / 0 1 ﴿تـُْقَب

3 2﴾)٣(»)٢(.   

علـى معرفــة تامـة بـالقرآن الكــرمي، وأسـباب نزولــه،  )( َعاِئَشـةوهـذا مـا جعــل 

ه، مما جعلها تقيم تفسريها للقرآن الكرمي على منهج تفسريي له ياوموضوعاته وقضا

  .)٤("عليها، ويربز فكرها وثقافتهاأصوله اخلاصة اليت يعتمد 

، َوال )(َما رَأَْيُت َأَحًدا َأْعَلَم ِبُسَنِن َرُسـوِل اللَّـِه «: سلمة بن عبد الـرمحن يقول أبو

  .)٥(»َعاِئَشةأَفْـَقَه ِفي رَْأٍي ِإِن اْحِتيَج إَِلى رَأِْيِه، َوال َأْعَلَم بِآيٍَة ِفيَما نـََزَلْت، َوال َفرِيَضٍة ِمْن 

                                 
  .٦٠:، اآليةاملؤمنونسورة  )١(

  .٦١:، اآليةاملؤمنونسورة ) ٢(

، )٣١٧٥(، رقــم ٥/٣٢٧ بــاب ومــن ســورة املؤمنــون، أبــواب تفســري القــرآن، الرتمــذي يف ســننهأخرجــه ) ٣(

يف مسـنده احلميـدي ، و )٢٥٧٠٥(، رقـم ٤٢/٤٦٥، و)٢٥٢٦٣(، رقـم ٤٢/١٥٦وأمحد يف مسنده 

ـــه ا، و )٢٧٧(، رقــــم ١/٢٩٨ يف مســــنده يعلــــى ، وأبــــو )١٦٤٣(، رقــــم ٣/٩٤١يف مســــنده بــــن راهويـ

ـــــم ٨/٣١٥ ـــــم ٢/٤٢٧املســـــــتدرك ، واحلــــــاكم يف )٤٩١٧(، رقـ ــــي يف )٣٤٨٦(، رقـ ـــــعب ، والبيهقــ شــ

ـــة )٧٤٧(، رقــــــم ٢/٢١٣ اإلميــــــان : ، وقــــــال احلــــــاكم)٢٠٨٥٣(، رقــــــم ١٤/٤٨٣الســــــنن ، ويف معرفـــ

  ).١٦٢(، رقم ١/٣٠٤سلسلة الصحيحة ووافقه الذهيب، وصححه األلباين يف ال" اإلسناد صحيح"

، السـيدة )٤٨-٤٦(، والسيدة َعاِئَشة وتوثيقهـا للسـنة ص )١١٣(تفسري أُّم املؤمنني َعاِئَشة ص  :ينظر) ٤(

ـــؤمنني ــاء اإلســــالم ص َعاِئَشــــة أُّم املـ ــة نســ ـــؤمنني)١٨٢( وَعالِمــ ـــه عائشــــة أم املـ  وحيا�ــــا ، موســــوعة فقـ

  ).٨٣(وفقهها ص 
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  .)١(»َعاِئَشة

  

  

  

  

  
 

  

                                 
  ).٣٤(سبق خترجيه ص ) ١(
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، بدور كبري يف روايـة السـنة النبويـة ويف توثيقهـا )( َعاِئَشة املؤمنني أُمُّ  امتْ قَ "

فقـــد كانـــت الزوجـــة الشـــديدة  ،)( النَّـــِيبّ قر�ـــا مـــن ل ؛وتعتـــرب رائـــدة يف هـــذا ا�ـــال

ال يـــراه غريهـــا،  لـــه مـــااللصـــوق بـــه، تســـمع منـــه مـــاال يســـمعه غـــريه، وتـــرى مـــن أحوا

أكثر مـن ألـف  )( عن رسول اهللاوتسأله عما يغمض عليها، فوعت وتفهم عنه، 

ولـذلك جـاءت روايتهـا للسـنة  ؛حديث شريف، رو�ـا عنـه بكـل دقـة وضـبط وإتقـان

ونشــأ�ا  ،)( النبويـة املطهــرة متميـزة؛ إلتيا�ــا علــى السـماع والقــرب مـن رســول اهللا

  .)١()( وحتت توجيهه وترعرعها يف بيت النبوة،

ــْن َحــِديِث  )( النَِّبــيّ َكــاَن َأْزَواُج «: عــن حممــود بــن لبيــد قــالف  النَِّبــيّ َيْحَفْظــَن ِم

)(   ََوُأمِّ َسَلَمةَ  لَعاِئَشة الً ِمثْ  الَكِثيًرا و«)٢(.  

منهــــا  احــــديثً ) ٢٢١٠( )( عــــن رســــول )( َعاِئَشــــةفقــــد بلغــــت مرويــــات 

ومسـلم  احـديثً ) ٥٤(وانفرد البخـاري بــ  ،لشيخنيمتفق عليها عند ا احديثً ) ١٧٤(

ها ابــن دَّ َعــقــد واملسـانيد، و  ،، والبــاقي يف الصـحاح والســنن واملعــاجماحــديثً ) ٦٩(بــ 

  .)٤( ")٣(حزم يف املرتبة الرابعة من بني الصحابة املكثرين للرواية

                                 
  .بتصرف) ٤-٣( ص. السيدة َعاِئَشة وتوثيقها للسنة :ينظر) ١(

  ). ٣٥(سبق خترجيه ص ) ٢(

  .)٣١٩( جوامع السرية ص )٣(

  ).٩،١٠(ص  مرويات أُّم املؤمنني َعاِئَشة يف التفسري) ٤(
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  : السبعة املكثرين يف الرواية، فقالمن  )١(وذكرها السيوطي
  

  وَن ِيف رَِوايَــــــــــــــــــِة األَثـَــــــــــــــــــرْ َواْلُمْكِثــــــــــــــــــرُ 

  

ــــــــــــرََة يَِليـــــــــــــِه ابْــــــــــــُن ُعَمـــــــــــــرْ      أَبُــــــــــــو ُهَريـْ

  َوأَنَـــــــــــــــــــــٌس َواْلَبْحـــــــــــــــــــــُر َكاْخلـُــــــــــــــــــــْدرِيِّ   

  

  )٢(َوَجــــــــــــــــــــــــاِبٌر َوَزْوَجــــــــــــــــــــــــُة النَّــــــــــــــــــــــــِيبِّ   

  
  

  .)(عائشة  ايقصد �) وزوجة النَِّيبّ : (فقوله

يســـع ال ا مـــ حا إيضـــ ' هيف كتابـــ )( )٣(اْلَمَياِنِشـــيُّ وقـــال احلـــافظ أبـــو حفـــص 

حـديث ومـائيت حـديث  اشتمل كتـاب البخـاري ومسـلم علـى ألـف": 'احملدث جهله

مل خيـرج  وتسـعني حـديثاً  مـن مجلـة الكتـابني مـائتني ونيفـاً  َعاِئَشـةمن األحكام فروت 

   .)٤("عن األحكام منها إال اليسري

روت ألفـــني  َعاِئَشـــة نَّ أ )( بَِقــّي بـــن َخمْلَــدوروينــا بســـندنا عـــن ": اأيًضـــقــال و 

أبــــو : عــــن رســــول اهللا أربعــــة ألــــوفوالــــذين رووا  ،ومـــائيت حــــديث وعشــــرة أحاديــــث

                                 
ـُيوطي،   عبد الـرمحن بـن أيب بكـر بـن حممـد ابـن سـابق: هو )١( كـان عاملـاً الـدين اخلضـريي جـالل الـدين السُّ

بـالقرآن وعلومــه، واحلــديث وعلومــه، والتـاريخ وأيامــه، صــنف املصــنفات الكثـرية يف شــىت الفنــون، مــات 

  ).ه٩١١(سنة 

  .٣/٣٠١األعالم ، و ١٠/٧٤شذرات الذهب : ينظر في ترجمته

  .)١٠٨( ألفية السيوطي يف علم احلديث ص )٢(

انتقــل ، شــيخ احلـرم مبكــة: عبــد ا�يـد بــن عمـر بــن حسـني القرشــي، أبـو حفــص امليانشـي عمــر بـن :هـو) ٣(

مـاال يسـع احملـدث : (مـن تآليفـه، و بإفريقيـة، وحـدث مبصـر يف طريقـه إىل مكـة )ميـانش(إليها مـن بلـده 

  ).ه٥٨١(، مات سنة )جهله

، ٦/٤٤٧ت الـــذهب شــذرا، و ٢/٣٤٨التحفـــة اللطيفــة يف تـــاريخ املدينــة الشـــريفة : ينظــر فـــي ترجمتــه  

  .٥/٥٣األعالم و 

  .)٣٩( اإلجابة ص) ٤(
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٥٩ 

  .)١(")( وَعاِئَشة ،وأنس بن مالك ،وعبد اهللا بن عمرو ،هريرة

ومل تـرو امـرأة وال رجـل " :)( َعاِئَشـةوهو يتحـدث عـن  )(قال ابن كثري 

  .)٢(")( من األحاديث بقدر روايتها )( غري أيب هريرة عن رسول اهللا

  

  

  

  
 

  

                                 
  .)٣٩( اإلجابة ص) ١(

  .٨/٩٩البداية والنهاية ) ٢(
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بل أفقه وأعلم من كثـري مـن وأعلمهن،  حبق أفقه نساء األمة )( َعاِئَشة دُّ عَ تُـ 

، َأفْـَقَه النَّـاِس َوَأْعلَـَم النَّـاِس َوَأْحَسـَن َعاِئَشةَكاَنْت «: )( )١(قال عطاءالصحابة، 

  .)٢(»النَّاِس رَْأيًا ِفي اْلَعامَّةِ 

يف طبقاتــــــه يف مجلــــــة فقهــــــاء  )٣(ذكرهــــــا الشــــــيخ أبــــــو إســــــحاق الشــــــريازيد قــــــو 

وملـــا ذكـــر ابـــن حـــزم أمســـاء الصـــحابة الـــذين رويـــت عـــنهم الفتـــاوى يف ، )٤(الصـــحابة

  .)٥(على سائر الصحابة َعاِئَشةاألحكام يف مزية كثرة ما نقل عنهم قدم 

                                 
أسـلم، القرشـي، املكـي، كـان ثقـة فقيًهـا : واسـم أيب ربـاح - والبـاءبفـتح الـراء  -عطاء بن أيب ربـاح  :هو )١(

  .وقيل بعدها) ه١١٤(فاضالً، مفتًيا، حافظًا، مات سنة 

  .٥/٧٨، وسري أعالم النبالء ٣/٢٦١، ووفيات األعيان )٦٩(طبقات الفقهاء ص : جمتهينظر في تر 

شـــرح أصــول اعتقـــاد أهــل الســـنة ، والاللكــائي يف )٦٧٤٨(، رقـــم ٤/١٥املســتدرك أخرجــه احلـــاكم يف ) ٢(

  .سكت عنه الذهيب يف التلخيص، و )٢٧٦٢(، رقم ٨/١٥٢١

نشـأ ) بليـدة بفـارس(ل الـدين الشـريازي، ولـد بفـريوز آبـاد إبراهيم بن علي بن يوسف، أبو إسـحاق، مجـا :هو) ٣(

شـافعي، كـان منـاظرًا فصـيًحا ورًعـا متواضـًعا، انتهـت إليـه رئاسـة املـذهب ال أحد أعـالموهو ببغداد وتويف �ا، 

يف ) النكــت(يف الفقــه، و) املــذهب: (مــن تصــانيفه. املــذهب، بنيــت لــه النظاميــة ودرَّس �ــا إىل حــني وفاتــه

   ).ه٤٦٧(مات سنة . يف أصول الفقه) بصرةتال(اخلالف، و

، وســري أعــالم ١/٢٩، ووفيــات األعيــان ١٦/٢٢٨املنــتظم يف تــاريخ امللـوك واألمــم : ينظــر فــي ترجمتــه

  .١٨/٤٥٢النبالء 

  ).٣٨( اإلجابة ص :ينظر، و)٤٧( طبقات الفقهاء ص) ٤(

  ).٣٨( اإلجابة ص :ينظر، و)٣١٩( جوامع السرية ص) ٥(
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ســـــاء بـــــل وال يف الن ،)( حممـــــد ةال أعلـــــم يف أمـــــ: ")( )١(قـــــال الـــــذهيبو 

  .)٢("، امرأة أعلم منهامطلقاً 

حــىت صــنف علــى كبــار الصــحابة يف مســائل كثــرية،  )( َعاِئَشــةوقــد اســتدركت 

أبو منصور عبد احملسن بـن  :وممن صنف يف ذلكبعض العلماء يف استدراكا�ا عليهم، 

؛ ا، وبلغت مستدركاته مخسة وعشرين حديثً )ه٤٨٩ -  ٤١١(حممد بن علي البغدادي 

 َعاِئَشــةاإلجابــة ملــا مــا اســتدركته "، يف مصــنفه )ه٩٧٤ -  ٧٤٥(الزركشــي وبــدر الــدين 

 اموجزً  ءاً جز  نها السيوطيم، نشر افيه أربعة وسبعون حديثً  ، واستدراكاته"على الصحابة

  .)٤(")٣(على الصحابة َعاِئَشةفيما استدركته  اإلصابةعني " :بعنوان

إذا أشـــكل  كــابر الصــحابةأعاملــة بـــالفتوى، وكــان  )( َعاِئَشــةكانــت   اوأيًضــ

 قــال أبــو موســى األشــعري ،علــيهم األمــر يف الــدين اســتفتوها فيجــدون علمــه عنــدها

)( :» نَـا َأْصـَحاَب َرُسـوِل اللَّـِه  الإِ  َعاِئَشــةَحـِديٌث قَـطُّ َفَسـأَْلَنا  )(َمـا َأْشـَكَل َعَليـْ

  .)٥(»َوَجْدنَا ِعْنَدَها ِمْنُه ِعْلًما

قَـِد اْسـتَـَقلَّْت بِـاْلَفتـَْوى  َعاِئَشـةَكانَـْت «: عن أبيه، قال عبد الرمحن بن القاسم،وعن 

                                 
ـــا باحلـــديث، ن أمحـــد بــن عثمـــان أبـــو عبــد اهللا، مشـــس الـــدين الرتكمـــاين الــذهيب،  حممـــد بـــ :هــو) ١(

ً
كـــان عامل

ســري : (، ولــه مصــنفات كثــرية منهــاواحلجــاز مســع بالشــام ومصــروالقــراءات، ومعرفــة الرجــال، والتــاريخ، 

  ).ه٧٤٨(، مات سنة )للعلي العظيم العلو(و) ميزان االعتدال(، و)أعالم النبالء

  .٢/١١٠البدر الطالع ، و )٣٨ ( الشهادة الزكية ص، و )٥٢١( طبقات احلفاظ ص :ينظر في ترجمته 

  .٢/١٤٠سري أعالم النبالء ) ٢(

عبـد اهللا حممـد : عني اإلصابة يف استدراك عائشة على الصحابة، جلالل الدين السـيوطي، حتقيـق: ينظر) ٣(

  .م١٩٨٨-ه١٤٠٩القاهرة،  -مكتبة العلم : الدرويش، نشر

  ).٨٣(َشة معلمة الرجال واألجيال ص َعائِ  :ينظر) ٤(

  ).٣٤(سبق خترجيه ص ) ٥(
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زًِمـا الَفِة أَِبي َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َوَهُلمَّ َجر�ا إِلَـى َأْن َماتَـْت يـَْرَحُمَهـا اللَّـُه، وَُكْنـُت مُ الِفي خِ 

  .)١(»َلَها َمَع ِبرَِّها ِبي

تـُْفِتي ِفي َعْهِد ُعَمـَر َوُعْثَمـاَن ِإلَـى َأْن  ةَعاِئشَ َكاَنْت «: حممود بن لبيدقول  وسبق

ــاَن ا ــا اللَّــُه، وََك ــْت، يـَْرَحُمَه ــْن َأْصــَحاِب َرُســوِل اللَّــِه ألَماَت ــاِبُر ِم ــُر َوُعْثَمــاُن  )(َك ُعَم

َها فَـَيْسأَ البـَْعَدُه يـُْرسِ    .)٢(»ِنَها َعِن السَُّننِ الِن ِإَليـْ

 )(َكــاِبَر ِمــْن َأْصــَحاِب َرُســوِل اللَّــِه ألاَلَقــْد رَأَْيــُت «: )( قــال مســروققــد و 

  .)٣(»َيْسأَُلونـََها َعِن اْلَفَراِئضِ 

  

  

  
 

                                 
  ).٣٥(سبق خترجيه ص ) ١(

  ).٣٥(سبق خترجيه ص ) ٢(

  ).٣٤(سبق خترجيه ص ) ٣(
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علـــى درجـــة عاليـــة مـــن الفصـــاحة والبالغـــة،  )( َعاِئَشـــة أُّم املـــؤمننيكانـــت  

  .)١(»َعاِئَشةْفَصَح ِمْن َما رَأَْيُت َأَحًدا أَ «: عن موسى بن طلحة قالومعرفة الشعر، ف

اثنـــان، فإ�ـــا كانـــت حافظـــة للشـــعر  فيهـــاال خيتلـــف  )( َعاِئَشـــةوفصـــاحة "

يســر لســماعه منهــا ويســتزيدها منــه، وَمَلكــة الشـــعر  )(وترويــه، وكــان رســول اهللا 

عنــدها وراثيــة، فأبوهــا كــان حيفــظ الشــعر كــذلك ويصــحح أوزانــه، وأخوهــا عبــد اهللا 

مــن حتبــه مــن الشــعراء، وروت لــه حنــو ألــف بيــت، وكانــت  ينظمــه، وكــان لبيــد أكثــر

توصى الناس أن يعّلموا أوالدهم الشعر لتعُذب ألسنتهم، ومـا كـان ينـزل �ـا أمـر إال 

   .اأنشدت فيه شعرً 

كأمنــا تصــدر بــه   ريت يعلــو كالمهــا ويفخــم،ثومــن فصــاحتها وبالغتهــا أ�ــا إذا اســت

ويف أبوهـــا رثتـــه رثـــاءٌ يكشـــف عـــن آدا�ـــا عـــن ثقافتهـــا األصـــلية وعلومهـــا الـــوفرية، فلمـــا تـــ

ــ«: )( ، قالــت)٢("العاليــة ــا أََب ــْد قُْمــَت بِالــدِّيِن ِحــيَن وَ ! تِ رَِحَمــَك اهللاُ َي ــَلَق ــَعُبُه، َه ى ُش

ــُه، َوبـََغْضــَت َمــ ــاَقَم َصــْدُعُه، َورَُحبَــْت َجَوانُِب ــا َونُــوا َعْنــُه،  ا َأْصــُغوا إِلَْيــِه، َوَشــمََّرتَ َوتَـَف ِفيَم

ــَك، َواْســَتخْ  َهــا َمــا َعظَُّمــوا، َوَلــْم تَـْهِضــْم ِديَن َيــاَك، َمــا اْســتَـْوطَُنوا، َوَصــغَّْرَت ِمنـْ َفْفَت ِمــْن ُدنـْ

                                 
، )٣٨٨٤(، رقــــم ٥/٧٠٥ بـــاب مـــن فضـــل َعاِئَشـــة ، أبـــواب املناقـــب، الرتمـــذي يف ســـننهأخرجـــه ) ١(

، رقـــم ٢٣/١٨٢املعجـــم الكبـــري رباين يف ، والطـــ)١٦٤٦(، رقـــم ٢/٨٧٦فضـــائل الصـــحابة وأمحـــد يف 

حــــديث حســــن صــــحيح : "، وقــــال الرتمــــذي)٦٧٣٥(، رقــــم ٤/١٢املســــتدرك ، واحلــــاكم يف )٢٩٢(

، وقـــال عنـــه األلبـــاين يف "رجالـــه رجـــال الصـــحيح: "٩/٢٤٣جممـــع الزوائـــد ، وقـــال اهليثمـــي يف "غريـــب

  ".صحيح): "٦١٩٥(، رقم ٣/١٧٤٦مشكاة املصابيح 

  .بتصرف يسري) ٢٠،٢١(نني عائشة لعبد املنعم احلفين ص موسوعة أم املؤم) ٢(
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ـــا اْســتَـْوَزُروا ظَْهــرَ َولَــْم تَـــْنَس َغـــَدَك؛ فَـَفــاَز ِعْنــَد اْلُمَســـاَهَمِة قَــْدُحَك، َوَخــ َك، حتـــى فَّ ِممَّ

ــَت الــدِّ  ــى َكَواِهِلَهــا، َوَحَقْن ــي َأُهبـَِّهــاقــررت الــرؤوس َعَل ــي -  َماَء ِف ؛ -  ِفــي اَألْجَســادِ : يـَْعِن

ـــفَـنَ  ـــَك يَـــا أََب ـــَر اهللاُ َوْجَه ـــدُّنـَْيا ُمـــِذالً ! تِ ضَّ ـــَت لِل ـــز�ا  فَـَلَقـــْد ُكْن َهـــا، َوِلآلِخـــَرِة ُمِع ـــاِرَك َعنـْ بِِإْدَب

ـــوِل اِهللا  ـــَد َرُس ـــلَّ الرَّزَايَـــا بـَْع ـــَأنَّ َأَج ـــا، َوَلَك َه ـــَك َعَليـْ ـــُر اْلَمَصـــاِئِب رِْزؤُ  )(بِِإقْـَباِل َك، َوَأْكبَـ

ــــى اْلَقَضــــاِء  ــــَك، َوال زَارِيَــــٍة َعَل ــــَر قَالِيَــــٍة ِلَحَياِت ــــالُم اِهللا َورَْحَمتُــــُه، َغيـْ ــــُدَك؛ فَـَعَلْيــــَك َس فَـْق

 .)١(»"ِفيكَ 

ـــَة أَِبـــي َبْكـــٍر «: وروى حممـــد بـــن ســـريين عـــن األحنـــف بـــن قـــيس قـــال َســـِمْعُت ُخطَْب

َواْلُخَلَفـاِء  )( طَّاِب، َوُعْثَماَن ْبِن َعفَّـاَن، َوَعِلـيِّ بْـِن أَبِـي طَالِـبٍ الصِّدِّيِق، َوُعَمَر ْبِن اْلخَ 

َأْحَسَن ِمْنُه ِمـْن  الَم ِمْن َفِم َمْخُلوٍق أَْفَخَم وَ الَهُلمَّ َجر�ا إَِلى يـَْوِمي َهَذا، َفَما َسِمْعُت اْلكَ وَ 

  .)٢(»)( َعاِئَشة ِفيِّ 

َأْرَوى  َمـــا رَأَيْـــُت َأَحـــًدا«: ، قـــال)٤(، عـــن أبيــه)٣(عــن عبـــد الـــرمحن بــن أيب الزنـــادو 

                                 
 تــاريخ، وابــن عســاكر يف )٢٤٢٢(، رقــم ٦/٩٥ا�الســة وجــواهر العلــم يف الــدينوري أخرجــه أبــو بكــر ) ١(

، وإسـناد ١/٢٦٥الرياض النضرة يف مناقـب العشـرة ، وأورده حمب الدين الطربي يف ٣٠/٤٤٣ دمشق

  .احلديث ال بأس به

شــرح أصـــول اعتقـــاد أهـــل الســـنة  يفالاللكـــائي ، و )٦٧٣٢(، رقـــم ٤/١٢املســـتدرك اكم يف أخرجــه احلـــ) ٢(

، علـي بـن عاصـم، و أمحد بن سـلمان الفقيـه، واألثر فيه لني؛ ألن يف سنده )٢٧٦٧(، رقم ٨/١٥٢٢

تقريـب ، و ٢/٤٢الكاشـف ، و ١/١٠١ميـزان االعتـدال  :ينظـر. ومها صدوقان، واألخري ضعفه بعضهم

  .)٤٠٣(ص التهذيب 

  ،مــن حفــاظ احلــديث: عبــد الــرمحن بــن أيب الزنــاد عبــد اهللا بــن ذكــوان القرشــي، املــدين، أبــو حممــد: هــو) ٣(

  ).ه١٧٤(سنة  ويل خراج املدينة، وزار بغداد فتويف فيها، كان نبيالً يف علمه

ســري ، و ١١/٤٩٤تــاريخ بغــداد ، و ٥/٣١٥التــاريخ الكبــري ، و ٧/٢٣٥الطبقــات الكــربى : ينظــر فــي ترجمتــه  

  .٨/١٦٧ الم النبالءأع

، أَبُـو َعْبـد الـرمحن املـدين املعـروف بـأيب الزنـاد، مـوىل رملـة بنـت ، املـدينَعبد اللَّـِه بـن ذكـوان اْلُقَرِشـي :هو) ٤(

ا باحلديث، والفقه واللغة والشعر،َشْيَبة ْبن ربيعة املدين
ً
  ).ه١٣١(مات سنة  ، كان عامل
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ــْن ُعــْرَوةَ  ــا َعْبــِد اللَّــِه؟ َقــالَ : َفِقيــَل َلــهُ  ،ِلِشــْعٍر ِم ــِة : َمــا َأْرَواَك يَــا أََب ــْن ِرَواَي ــا ِرَوايَِتــي ِم َوَم

  .)١(»َما َكاَن يـَْنِزُل ِبَها َشْيٌء ِإال أَْنَشَدْت ِفيِه ِشْعًرا! َعاِئَشة

ــْعِر، وََكانَــْت تـُْنِشــُد  َعاِئَشــةَكانَــْت «: لــزبري قــالوعــن عــروة بــن ا َأْرَوى النَّــاِس ِللشِّ

   :قَـْوَل َلِبيدٍ 
  

ـــــاِفِهمْ  ـــــي َأْكَن ـــــاُش ِف ـــــَب الَّـــــِذيَن يـَُع   َذَه

  

ــــٍف َكِجْلــــِد ا     ْجــــَربِ ألَوَبِقيــــُت ِفــــي َخْل

ــــــــــــــــــالَذةً    ــــــــــــــــــًة َوَم ــــــــــــــــــايـَُروَن ِخَياَن   يـَتَـَغ

  

  ْشــــــــَغبِ َويـَُعـــــــاُب قَـــــــائُِلُهْم َوِإْن لَـــــــْم يَ   

  
  

  .)٢(»؟َكْيَف ِبَلِبيٍد َلْو َأْدَرَك َمْن َنْحُن بـَْيَن َظْهَرانـَْيهِ : ُثمَّ تَـُقولُ 

بغرائــب  اموشـحً هلـا  الً طــوي اكالًمـفضـائلها  يف  )( )٣(ابـن اجلــوزي سـاققـد و 

  .)٤(اللغة والفصاحة

                                 
 ،٢/٢٦٤تــاريخ ابــن أيب خيثمــة ، و ٥/٨٣تــاريخ الكبــري ال، و ٥/٤١٤الطبقــات الكــربى : ينظــر فــي ترجمتــه  

  .٥/٤٤٥سري أعالم النبالء و 

  .٨/٢٣٣اإلصابة ، و ٤/١٨٨٣االستيعاب  :ينظر) ١(

  ).٣٠(سبق خترجيه ص ) ٢(

عالمــة عصــره يف التــاريخ ، عبــد الــرمحن بــن علــي بــن حممــد اجلــوزي القرشــي البغــدادي، أبــو الفــرج :هــو) ٣(

، )زاد املســري: (ئــة مصــنف، منهــاالــه حنــو ثـالث م، و كثـري التصــانيفان  أشــتهر بــالوعظ، وكــواحلـديث، 

  ).ه٥٩٧(، مات سنة )تلبيس إبليس(و

سري أعالم النبالء ، و )١٨٢( املعني يف طبقات احملدثني ص، و ١٥/٢٣٧تاريخ بغداد : ينظر في ترجمته  

١٥/٤٥٥.  

  .٤٧٥-١/٤٦٠التبصرة ) ٤(
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ة فحســـب، بـــل إ�ـــا كانـــت علـــى ينيَّـــلدِّ علـــى العلـــوم ا )(عائشـــة  مل تقتصـــر

بالطـب؛ وهلـذا كـان عـروة أخـرى، ومـن هـذه العلـوم علمهـا طـالع واسـع علـى علـوم ا

بكــل هــذه العلــوم،  )(بــن الــزبري يتملكــه العجــب مــن إحاطــة أم املــؤمنني عائشــة 

َأْعَجـُب  اليَـا ُأمََّتـاُه، : لَعاِئَشـةَكاَن ُعْرَوُة يـَُقوُل «: قال )( )١(عن هشام بن عروةف

َأْعَجـُب ِمـْن ِعْلِمـِك  الَوِبْنُت أَبِـي َبْكـٍر، وَ  ،)( َزْوَجُة َرُسوِل اهللاِ : ِمْن فَـْهِمِك، َأُقولُ 

نَـُة أَبِـي َبْكــٍر، وََكـاَن َأْعلَـَم النَّــاِس َأْو ِمـْن َأْعلَـِم النَّــاِس،  ـْعِر، َوأَيـَّاِم النَّـاِس، َأقُــوُل ابـْ ِبالشِّ

ــْن عِ  ــْن َأْعَجــُب ِم ــالَ َوَلِك ــَو؟ َق ــَن ُه ــْن أَْي ــَو؟ َوِم ــَف ُه ــِك ِبالطِّــبِّ َكْي ــى : ْلِم َفَضــَرَبْت َعَل

ُعَريَّــةُ َأْي : َمْنِكِبــِه َوَقاَلــتْ 
َكــاَن َيْســَقُم ِعْنــَد آِخــِر ُعْمــرِِه، َأْو  )( ِإنَّ َرُســوَل اهللاِ "، )٢(

َعــــُت لَــــُه ِفـــي آِخــــِر ُعْمــــرِِه، َفَكانَــــْت تَـْقــــَدُم َعَلْيــــِه ُوفُـــوُد اْلَعــــَرِب ِمــــْن ُكــــ لِّ َوْجــــٍه، فَـتَـنـْ

نـَْعاتَ ألا
  .)٦(»")٥(َلُه، َفِمْن َثمَّ  )٤(، وَُكْنُت ُأَعاِلُجَها)٣(

                                 
مـن ، و تـابعي، مـن أئمـة احلـديث، سـدي، أبـو املنـذرالقرشـي األ هشام بن عروة بن الزبري بن العـوام :هو) ١(

  ).ه١٤٦(، مات سنة لد وعاش فيها، و علماء املدينة

  .٦/٣٤سري أعالم النبالء ، و ٨/١٩٣التاريخ الكبري ، و ٧/٣٢١الطبقات الكربى  :ينظر

  .٢/١١١رق األنوار مشا :ينظر. تصغري عروة - بضم العني وفتح الراء وتشديد الياء بعدها - ُعَريَّةُ ) ٢(

النهايــة يف غريــب ، و ٢/٧٢العـني كتــاب   :ينظــر .األدويــة املنعوتـة: مجــع نصــت مبعـىن املنعــوت، أي :األنعـات) ٣(

  .٤٠/٤٤٣مسند أمحد ، وحتقيق ٥/٧٩احلديث واألثر 

  .٤٠/٤٤٣مسند أمحد حتقيق ، و٦/١٠٩تاج العروس  :ينظر .أصلح تلك األدوية: أي :أعالجها) ٤(

  . لك تعلمت الطِّبفبذ: أي) ٥(

، رقـــم ٢٣/١٨٢املعجـــم الكبـــري ، والطـــرباين يف )٢٤٣٨٠(، رقـــم ٤٠/٤٤١ يف مســـنده أمحـــدأخرجـــه ) ٦(
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مل تعتمــد يف تعلمهـا الطـب علــى تعلـيم طبيــب  )(وهـذا يـدل علــى أن عائشـة "

   .)١("أو تدريب مدرب، إمنا اعتمدت على ذكائها وقوة مالحظتها

ـــْن  الِطـــبٍّ وَ  الَأَحـــًدا َأْعَلـــَم ِبِفْقـــٍه وَ  َمـــا رَأَْيـــتُ « :أيضـــاً  يقـــولعـــروة وكـــان  ِشـــْعٍر ِم

  .)٢(»َعاِئَشة
  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                 
وقــال  ،٢/٥٠حليــة األوليــاء ، وأبــو نعــيم يف )٧٤٢٦(، رقــم ٤/٢١٨املســتدرك ، واحلــاكم يف )٢٩٥(

  .٤٠/٤٤١، واحلديث صححه حمققو مسند أمحد "صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: "احلاكم

  ).٢٠٢(السيدة عائشة أم املؤمنني وعاملة نساء اإلسالم ص : ينظر) ١(

رقـم  ٢٣/١٨٢املعجـم الكبـري والطرباين يف ) ٣١٠٣٨(، رقم ٦/٢٣٩يف مصنفه ابن أيب شيبة أخرجه ) ٢(

، واحلـديث حسـن )٢٧٥٩(، رقـم ٨/١٥٢٠شرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة يف الاللكائي ، و )٢٩٤(

  .مبجموع طرقه
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ِإنَّ ألمهات املؤمنني من الفضائل واحلرمة والتعظيم الشيء الكثري العزيز، 

يته بال شك، طاهرات مطهرات، باعتبارهنَّ زوجات خلامت النبيني، وهن من آل ب

طيبات مطيبات، بريئات مربآت من كل سوء يقدح يف أعراضهن وفرشهن، 

  .فالطيبات للطيبني والطيبون للطيبات، فرضي اهللا عنهن وأرضاهن أمجعني

مــن أمهــات املــؤمنني، فهــي تشــاركهن يف هــذه الفضــائل  )(ومبــا َأنَّ عائشــة  

غريهــا مــن أمهــات  )( َعاِئَشــةاركت فيهــا مــن الفضــائل الــيت شــو املشــرتكة بيــنهن، 

  :اآليت املؤمنني

يف الشــرف والفضــل وعلــو  علــى اإلطــالق نســاء العــاملنيأفضــل  مــن أ�ــنّ : الً أو 

 حكـــم اهللاف، )١(﴾1 2 3 4 5 6﴿: ، كمـــا قـــال تعـــاىلاملقـــام

 هلـن، حيـث جـاء تفضـيلهن ا، ويكفـي هـذا شـرفً ابتفضيلهن على النساء مطلًقـ تعاىل

  .وجل عزقبل اهللا من 

وهل هناك  ،)( ، سيد ولد آدم حممدأ�ن زوجات ألفضل البشر: اثانيً 

 ،له هن اهللا عز وجلاختار بل  ،)( هن رسول اهللاختار  من زوجات نساء، أشرف

(: ﴿ V U T S R Q P O N M L K J( فقال لنبيه

d c b a ` _  ̂] \ [ Z Y X W﴾)٢(.  

                                 
  .٣٢:، اآليةاألحزابسورة ) ١(

  .٥٢:، اآليةاألحزابسورة  )٢(
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¨ © ﴿ :تعاىل اهللا ، قالبنص القرآن ،أمهات املؤمننيأ�ن : اثالثً 

°  ̄ ® ¬ « ª﴾)األمومة هلن اهللا تعاىل منزلة فنزَّ ، )١

بل  والتوقري واإلكرام واإلعظام، واالحرتام، حيث جعلهن أمهات يف التحرمي ،للمؤمنني

، مع أنَّ على الولد الزواج بأمه حيرمكما  ،الزواج منهن على املؤمنني مإنه تعاىل حر 

¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :، فقالذلك حالل مع غريهن

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴾)٢(.  

نصوص  ويدل على ذلك  ؛يف الدنيا واآلخرة )( أ�ن زوجات للنيب: ارابعً 

  : كثرية منها

يَا َرُسوَل اللَِّه َمْن ِمْن َأْزَواِجَك ِفي : قـُْلتُ «: تقال )( َعاِئَشةحديث  -١

، )٣(»َفُخيَِّل ِلي َأنَّ َذاَك أَنَُّه َلْم يـَتَـَزوَّْج ِبْكًرا َغْيِري: قَاَلتْ  "َأَما ِإنَِّك ِمنـُْهنَّ ": اْلَجنَِّة؟ قَالَ 

  .يدل على أن غريها من األمهات يف اجلنة" أََما إِنَِّك ِمنـُْهنَّ " :)( فقوله

َحْفَصَة، أَتَاهُ  )( َلمَّا طَلََّق َرُسوُل اللَّهِ «: ، قال)(حديث عمار بن ياسر  -٢

   .)٤(»رَاِجْع َحْفَصَة فَِإنـََّها َصوَّاَمٌة قَـوَّاَمٌة، َوإِنـََّها َزْوَجُتَك ِفي اْلَجنَّةِ : فـََقالَ  ،)( ِجْبرِيلُ 

                                 
  .٦:، اآليةاألحزابسورة  )١(

  .٥٣:، اآليةاألحزابسورة ) ٢(

، رقـــم ٢٣/٣٩املعجـــم الكبـــري ، والطـــرباين يف )٧٠٩٦(، رقـــم ١٦/٨يف صـــحيحه  ابـــن حبـــانأخرجـــه ) ٣(

، )٦٧٤٣(م ، رقــ٤/١٤املســتدرك ، واحلــاكم يف )٨٠٣٩(، رقــم ٨/٨٤املعجــم األوســط ، ويف )٩٩(

  .٣/١٣٣سلسلة الصحيحة ال، واحلديث صححه األلباين يف "صحيح اإلسناد: "وقال

، رقــم ٥/٤٠٩اآلحــاد واملثــاين ، وابــن أيب عاصــم يف )١٤٠١(، رقــم ٤/٢٣٧يف مســنده البــزار أخرجــه ) ٤(

 ٢/٥٠حليـة األوليــاء ، وأبـو نعــيم يف )٣٠٦(، رقـم ٢٣/١٨٨املعجـم الكبــري ، والطـرباين يف )٣٠٥٢(
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َيا « :)( َعاِئَشةعن  )( ار بن ياسرعمَّ قول  -٣ أَنـََّها َزْوَجُتُه ِفي الدُّنـْ

َتالَُكْم لَِتتَِّبُعوُه َأْو ِإيَّاَها تطالب  َعاِئَشةملا خرجت وذلك ، )١(»َواآلِخَرِة، َوَلِكنَّ اللََّه ابـْ

هلا بدخول اجلنَّة ال  ارعمَّ فـََقْطع و  ،بدم عثمان وخرجت هناك مع طلحة وغريه

   .يكون إال بتوقيف

 اخرتن اهللا ورسوله والدار اآلخرة على احلياة الدنيا وزينتها بعدأ�ن ": اخامسً 

} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ﴿: نزول آيات التخيري وهي

« ª © ¨ § ¦ ¥ ° ¯ ® ¬

¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±﴾)٢(.  

ومتاعهــا، وكــان  فــاخرتن اهللا ورســوله والــدار اآلخــرة، وتــركن احليــاة الــدنيا وزينتهــا

 )( النَّــــِيبّ بالبقــــاء مــــع  بــــدليل أنـــه مل يكــــن مثــــة مــــا يـــرغبهن اهـــذا االختيــــار صــــادقً 

العــيش معــه، ســوى صــدق اإلميــان، وحقيقــة التقــوى؛  ضــيقويصــربهن علــى معانــاة 

 مهنكر أالتقـــوى، اســـتحق قبـــول اهللا عـــز وجـــل لـــه فـــ نَّ هـــذا االختيـــار قـــائم علـــىوأل

  :وهذا التكرمي من جهتني، بسببه

  . من الزواج عليهن )( منعه - ١

وذلـك مـن ، منهـا الً منهن، ليتزوج أخـرى بـد من تطليق واحدةٍ  )( منعه - ٢

آلخـرة أيًضـا؛ وإمنـا يف ا، أجل أن يبقني له زوجات دائمات، ليس يف الدنيا فحسب

                                 
  .٥/١٧سلسلة األحاديث الصحيحة ، واحلديث حسنه األلباين يف ٦/٣٢١٤معرفة الصحابة و 

  .)٣٧٧٢(، رقم ٥/٢٩ باب فضل َعاِئَشة يف صحيحه، كتاب املناقب،  البخاريأخرجه ) ١(

  .٢٨،٢٩:، اآليتاناألحزابسورة ) ٢(
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  .)١("من بعده�ن ولذلك منع املؤمنني من التزوج 

اخلبيثة واألخالق  الشرك والشيطان واألفعال(الرجس هن من تطهري : اسادسً 

̂ ﴿: قال تعاىل )الذميمة  ] \ [ Z Y X W

وهذا بناًء على القول الذي ال يصح غريه وهو أ�ن من ، )٢(﴾_ `

  .مجلة أهل البيت

: ، كما يف قوله تعاىلجر هلن على الطاعات والعمل الصاحلمضاعفة األ: اسابعً 

﴿  . - , + * ) ( ' & % $ # "

0 /﴾)٣(.  

جاللة  ن مما يدل على�لقد شرفهن اهللا بتالوة القرآن واحلكمة يف بيو : اثامنً 

i h g f e d c b ﴿: ، قال تعاىلقدرهن ورفعتهن

q p o n m l k j﴾)٤(.  

 فضــائل أمهـات املــؤمنني، أردنــا �ــا التنويــه فهــذه شــذرات مقتضــبة يف: وباجلملـة

علـــى عظـــيم فضـــلهن، ومشـــوخ مقـــامهن، وِإالَّ فالبحـــث حيتمـــل أكثـــر مـــن ذلـــك، وال 

   .يتسع املقام ملا هنالك، فاللبيب تكفيه اإلشارة، واحلر تكفيه البشارة

                                 
  ).١٧(شذى اليامسني يف فضائل أمهات املؤمنني ص  :ينظر) ١(

  .٣٣:، اآليةزاباألحسورة ) ٢(

  .٣١:، اآليةاألحزابسورة ) ٣(

  .٣٤:، اآليةاألحزابسورة  )٤(
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������������� �

����������������������������� �

ا كتــب الســـنة �ـــذكر  الــيت والفضـــائل اقــبمـــن املنجبملــة  )( َعاِئَشـــةانفــردت 

  :منها، اكثرية جدً  وهي

قـال مسعـت  )( كما يف حديث أنس بن مالـك،  أفضل النساء من اأ�َّ : الً أو 

َعَلـــى َســـاِئِر  )١(َعَلـــى النَِّســـاِء َكَفْضـــِل الثَّرِيـــدِ  َعاِئَشـــةَفْضـــُل «: يقـــول )( رســـول اهللا

َكَمـَل « :)( قال رسـول اهللا: قال )( ، وحديث أيب موسى األشعري)٢(»الطََّعامِ 

آِسَيُة اْمَرَأُة ِفْرَعْوَن، َوَمْرَيُم ِبْنُت ِعْمَراَن،  الإِ : ِمَن الرَِّجاِل َكِثيٌر، َوَلْم َيْكُمْل ِمَن النَِّساءِ 

  .)٣(»َعَلى النَِّساِء َكَفْضِل الثَّرِيِد َعَلى َساِئِر الطََّعامِ  َعاِئَشةَوِإنَّ َفْضَل 

ويـــــدل علـــــى ذلـــــك داللـــــة  ،)( النَّـــــِيبّ إىل  األزواج�ـــــا كانـــــت أحـــــب أ: اثانًيـــــ

َأيُّ النَّـاِس «: فقال )( النَِّيبّ حينما سأل  )( عمرو بن العاصواضحة، حديث 

 والنصـوص الـيت، )٤(»"أَُبوَهـا": ِمـَن الرَِّجـاِل؟ قَـالَ : قَـالَ  ،"َعاِئَشـة": َأَحبُّ ِإَلْيَك؟ قَـالَ 

                                 
ــه بـــاملرق :الثَّرِيـــدُ  )١( ــديث واألثــــر ، و ١/٤١٩مجهـــرة اللغـــة  فـــّت اخلبـــز وبلـ ، ١/٢٠٩النهايـــة يف غريـــب احلـ

  .٣/١٠٢لسان العرب و 

ـــه ) ٢( ـــحيحه، كتـــــاب املناقـــــب،  البخـــــاريأخرجــ ـــة يف صــ ، )٣٧٧٠(، رقـــــم ٥/٢٩ بـــــاب فضـــــل َعاِئَشــ

بــــاب يف فضــــل َعاِئَشــــة رضــــي اهللا تعــــاىل عنهــــا ، يف صــــحيحه، كتــــاب فضــــائل الصــــحابة  مســــلمو 

  ).٢٤٤٦(، رقم ٤/١٨٩٥

، كتــاب فضــائل مســلم، و )٣٧٦٩(، رقــم ٥/٢٩ بــاب فضــل َعاِئَشــة ، كتــاب املناقــب، البخــاريأخرجــه ) ٣(

  ).٢٤٣١(، رقم ٤/١٨٨٦باب فضائل خدجية أُّم املؤمنني رضي اهللا تعاىل عنها  ،الصحابة 

  ).١٤(سبق خترجيه ص ) ٤(
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ذكـــر قـــد ســـبق ، كثـــرية )( لَعاِئَشـــةلى اهللا عيـــه وســـلم صـــ النَّـــِيبّ علـــى حمبـــة  تـــدل

  .»وحبه لها )( النَِّبيّ مكانتها عند «: بعضها يف املبحث الرابع

ذلك لـ، ويـدل وأعـزهم عليـه ،)( النَّـِيبّ  الرجـال إيل أحـبُّ كـان هـا  اأب أنَّ : اثالثً 

 أفضــل النــاس بعــد رســول اهللا اأيًضــ أبوهــا الســابق، وكــانعمــرو بــن العــاص حــديث 

)(، عـن ابـن عمـرف )(، ـْيَن النَّــاِس ِفـي َزَمـِن «: قـال ـُر بـَ  )( النَِّبــيّ ُكنَّــا ُنَخيـِّ

ـُر أَبَـا َبْكـٍر، ثُـمَّ ُعَمـَر بْــَن الَخطـَّاِب، ثُـمَّ ُعْثَمـاَن بْـَن َعفَّـاَن  : ويف روايــة ،)١(»)(فَـُنَخيـِّ

بـَْعَدُه أَبُو َبْكٍر، ُثمَّ ُعَمـُر،  )( النَِّبيّ  َأْفَضُل ُأمَّةِ ": َحيٌّ  )( ُكنَّا نـَُقوُل َوَرُسوُل اللَّهِ «

  .)٢(»"َأْجَمِعينَ  )( ُثمَّ ُعْثَماُن،

ومـــن جـــاء بعـــدهم مـــن أهـــل الســـنة واجلماعـــة علـــى أن  )( قـــد أمجـــع الصـــحابةو 

أمجـــع : ")(قــال الشـــافعي  ،)٣(أبــو بكـــر ،)( النَّـــِيبّ أفضــل الصـــحابة والنــاس بعـــد 

   .)٤("... مث عمر ،أيب بكر الصحابة وأتباعهم على أفضلية

هـو أبـو بكـر الصـديق مجاعـة  النَّـِيبّ وقد نقل اإلمجاع علـى أن أفضـل النـاس بعـد 

                                 
بــاب فضــل أيب بكــر بعــد النَّــِيبّ صــلى اهللا عليــه وســلم يف صــحيحه، كتــاب املناقــب،  البخــاريأخرجــه ) ١(

  ).٣٦٥٥(، رقم ٥/٤

، )٤٦٢٨(، رقــــم ٤/٢٠٦ بــــاب يف التفضــــيل، كتــــاب الســــنة، يف ســــننهداود أخــــرج هــــذه الروايــــة أبــــو ) ٢(

ـــو  الرتمـــــذيو  ـــــم ٥/٦٢٩ ...  طالـــــب أيب بـــــن علـــــي مناقـــــب بـــــاباب املناقـــــب، يف ســـــننه، أبــ ، رق

هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يسـتغرب مـن حـديث عبيـد اهللا : "، وقال)٣٧٠٧(

ــاين يف و ، "بـــن عمـــر، وقـــد روي هـــذا احلـــديث مـــن غـــري وجـــه عـــن ابـــن عمـــر صـــحح هـــذه الروايـــة األلبـ

  ).٦٠٢٥(رقم  ٣/١٦٩٨مشكاة املصابيح 

الفـرق بـني الفـرق و ، )٣٠٤( لغزنـوي صلأصول الدين و ، ٢/٣١٢لوامع األنوار البهية للسفاريين  :ينظر) ٣(

  .)٣٨( تاريخ اخللفاء صو ، ٣٥٩/ص

  ).٣٦٩( االعتقاد للبيهقي ص) ٤(
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 ،)٣(والنـــووي ،)٢(أبـــو طالـــب العشـــاريو  ،)١(اإلمـــام الشـــافعي :مـــن أهـــل العلـــم مـــنهم

  .ارمحهم اهللا مجيعً  )٦(وابن حجر ،)٥(والبيهقي، )٤(وشيخ اإلسالم ابن تيمية

ـــ ـــزوج بكـــراً  )( ِيبّ النَّـــ أن: ارابًع ـــتُ «: قالـــت )( فعنهـــا ،غريهـــا مل يت ـــا  :قـُْل َي

َهـا، َوَوَجـْدَت َشـَجر َرُسوَل اللَّـِه، َأرَأَيْـَت لَـْو نـََزلْـَت َواِديًـا َوِفيـِه َشـَجَرٌة قَـْد أُ  لَـْم  ةً ِكـَل ِمنـْ

َهـا، ِفــي أَيـَِّهـا ُكْنــَت تـُْرتِـُع َبِعيــَرَك؟ قَـالَ  َهـا ِفـي الَّــِذي لَـمْ ": يـُؤَْكـْل ِمنـْ تَـْعِنــي َأنَّ  "يـُْرتَــْع ِمنـْ

َرَها )( َرُسوَل اللَّهِ    .)٧(»َلْم يـَتَـَزوَّْج ِبْكًرا َغيـْ

َها اْمَرَأٌة إِ «: يف حديث طويل اأيضً وقالت  َمـْرَيَم ِبْنـَت  الُأْعِطيُت ِتْسًعا َما ُأْعِطَيتـْ

ِفـيَّ َسـْبُع «: ، ويف روايـة)٨(»ًرا َغْيـِريَوَلَقْد تَـَزوََّجِني ِبْكًرا َوَما تَـَزوََّج ِبكْ «: ، وفيه»ِعْمَرانَ 

                                 
  .)٣٦٩( املصدر السابق ص) ١(

  .)٣٦( فضائل أيب بكر الصديق ص) ٢(

  ،وهـو فقيــه حنبلــي ،)ه٣٦٦(ســنة ، ولـد ريهـو حممــد بــن علـي بــن الفـتح ابــن العشــا :أبـو طالــب العشــاريو 

ا، زاهًدا، 
ً
  ). ه٤٥١( ، مات سنة)فضائل أيب بكر الصديق: (من تصانيفهكان خّريا، عامل

، ٨/١٦٧الكامـل يف التــاريخ ، و ١٦/٥٩املنـتظم و  ،١٩٤ - ٢/١٩١" طبقـات احلنابلـة :ينظـر فـي ترجمتـه

  .١٥/٧٧٥البداية والنهاية ، و ٣٠/٣١٦تاريخ اإلسالم و 

  .١٥/١٤٨رح النووي على مسلم ش) ٣(

  .٨/٢٢٥منهاج السنة النبوية ) ٤(

  .)٣٦٩( االعتقاد ص) ٥(

  .٧/١٧فتح الباري ) ٦(

  ).٥٠٧٧(، رقم ٧/٥باب نكاح األبكار يف صحيحه، كتاب النكاح،  البخاريأخرجه ) ٧(

، )١٨٤٧(، رقـم ٥/٢٣٦٦يف الشـريعة  آلجريوا ،)٤٦٢٦(، رقم ٨/٩٠ همسنديف يعلى  أخرجه أبو) ٨(

َها اْمَرَأةٌ ِإال َمْرَيَم بِْنَت ِعْمَرانَ  َلَقدْ «: واحلديث بطوله َلَقْد نـََزَل ِجْبرِيلُ ِبُصورَِتي ِفي : ُأْعِطيُت ِتْسًعا َما ُأْعِطَيتـْ

َزوََّجِني، َوَلَقْد تـََزوَّجَ  َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ رَاَحِتِه َحتَّى َأَمَر َرُسوَل اللَِّه  ِني ِبْكًرا َوَما تـََزوََّج ِبْكًرا َغْيِري، َأْن يـَتـَ

ْنِزُل َوَلَقْد قُِبَض َورَْأُسُه َلِفي ِحْجِري، َوَلَقْد قَـبـَّْرتُُه ِفي بـَْيِتي، َوَلَقْد َحفَِّت اْلَمالِئَكةُ بـَْيِتي، َوِإْن كَ  اَن اْلَوْحُي لَيـَ

ــُه، َوِإْن   ــوَن َعْن َفرَُّق ــِه فَـَيتـَ ــي َأْهِل ــِه َوُهــَو ِف ــِه َعَلْي ــُة َخِليَفِت َن ــِه، َوِإنِّــي البـْ ــي ِلَحاِف ــُه ِف ــِه َوَأنِّــي َلَمَع ــِزُل َعَلْي ْن ــاَن لَيـَ َك

 .»ةً َوِرْزًقا َكرِيًماَوَصِديِقِه، َوَلَقْد نـََزَل ُعْذِري ِمَن السََّماِء، َوَلَقْد ُخِلْقُت طَيَِّبًة َوِعْنَد طَيٍِّب، َوَلَقْد ُوِعْدُت َمْغِفرَ 
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ِبْكـًرا، َولَـْم  )( النَّبِـيّ تَـَزوََّجنِـي  :)( النَِّبيّ َسْبُع ِخَصاٍل َلْيَسْت ِفي َأَحٍد ِمْن َأْزَواِج 

 .)١(»يـَتَـَزوَّْج َأَحًدا ِمْن ِنَساِئِه ِبْكًرا َغْيِري

يف ست عشرة آية زول براء�ا من السماء مبا نسبه إليها أهل اإلفك ن: اخامسً 

 ،وشهد اهللا هلا بأ�ا من الطيبات ،يتلى إىل يوم القيامة قرآناً ه لُ عْ جَ ، وَ متوالية

! " # $ % & ' ) ﴿ :، قال تعاىلووعدها باملغفرة والرزق الكرمي

 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )

A @ ? > = <﴾ إىل قوله تعاىل: ﴿ ® ¬ «

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

 ½À ¿ ¾﴾)٢(.  

، ومـــن وللمســلمني بركــة امل ينــزل �ــا أمــر إال جعــل اهللا هلـــا منــه خمرًجــ: اسادًســ

حادثــة اإلفــك الســـابقة، فإ�ــا قــد عــادت عليهـــا وعلــى املســلمني، بـــاخلريات : ذلــك

) ( ﴿: حيــث قــال ،والربكــات، كمــا أثبــت ذلــك اهللا ســبحانه وتعــاىل يف كتابــه

0 / . - , + *﴾)٣(.  

، للمـؤمننيبسـببها وبركتهـا، آيـة التـيمم الـيت كانـت رمحـة ورخصـة مما أُنزل  اأيضً و 

                                 
، جــدة علــي، وفيــه أيضــاً ضــعيف: وهــوعلــي بــن زيــد بــن جــدعان، : يف ســنده واحلــديث ضــعيف؛ ألن

، واحلــديث قــال فيــه الــذهيب يف ســري ١٥/١٦٥،١٦٦علــل الــدارقطين  :ينظــر .جمهولــة ال تعــرف: وهــي

  ".إسناده جيد، وله طريق آخر: "٢/١٤١أعالم النبالء 

ـــار يفيوســـف أبــــو ، و )١١٦( صيف مســـنده حنيفـــة  وأبــــهـــذه الروايـــة أخرجهـــا ) ١( ، رقــــم )٢٠٩( ص اآلث

  .يلحق باحلكم احلديث السابق، )٩٣٢(

  .٢٦-١١:، اآلياتالنورسورة  )٢(

  .١١:اآليةسورة النور، ) ٣(
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 ، َفَأْرَسـَل َرُسـوُل اللَّـهِ )٢(فَـَهَلَكـتْ  )١(أَنـََّها اْسـتَـَعاَرْت ِمـْن َأْسـَماَء ِقـَالَدةً « :)( فعنهـا

)( ُهُم الصََّالُة َفَصلَّْوا ِبَغْيـِر ُوُضـ ـا أَتَــُوا نَاًسا ِمْن َأْصَحاِبِه ِفي طََلِبَها، َفَأْدرََكتـْ وٍء، فَـَلمَّ

َجَزاِك اللَُّه : فَـَقاَل ُأَسْيُد ْبُن ُحَضْيرٍ  ،َشَكْوا َذِلَك ِإَلْيِه، فَـنَـَزَلْت آَيُة التـََّيمُّمِ  )( النَِّبيّ 

ًرا، فَـَواللَِّه َما نـََزَل ِبِك َأْمٌر َقطُّ، إِ  يَن َجَعَل اللَُّه َلِك ِمْنُه َمْخَرًجا، َوُجِعـَل ِلْلُمْسـِلمِ  الَخيـْ

  .)٣(»ِفيِه بـَرََكةٌ 

َلــُك أن : اســابعً 
َ
 ، فعنهــامــن حريــر ةٍ قَ رَ يف َســ )( إىل رســول اهللا ابصــور�جــاء امل

ُتِك ِفي الَمَناِم َيِجيُء ِبِك الَمَلُك ِفـي َسـَرَقٍة « :)( قال رسول اهللا :قالت )( رَأَيـْ

ــْوَب فَــِإَذا أَنْــِت ِهــَي، َهــِذِه اْمَرأَتُــَك، َفَكَشــْفُت َعــْن وَ : ِمــْن َحرِيــٍر، فَـَقــاَل لِــي ْجِهــِك الثـَّ

  .)٤(»ِإْن َيُك َهَذا ِمْن ِعْنِد اللَِّه يُْمِضهِ : فَـُقْلتُ 

 )( النَّبِـيّ َأنَّ ِجْبرِيَل، َجاَء ِبُصـورَِتَها ِفـي ِخْرقَـِة َحرِيـٍر َخْضـَراَء ِإلَـى « :ويف روايـة

َيا َواآلِخَرةِ ": فَـَقالَ    .)٥(»"َهِذِه َزْوَجُتَك ِفي الدُّنـْ

 ،بـني سـحرها وحنرهـا يف بيتهـا، وفاتهو ، دارهاأن ميرض يف  )( اختياره: اثامنً  

                                 
املعجــم ، و ٣/٣٦٦لســان العــرب ، و ٢/٥٢٧الصــحاح  :ينظــر. عــل يف العنــق مــن احللــيمــا جُ : الِقــالَدة )١(

  .٢/٧٥٤الوسيط 

  .٤/٢٥١صحيحني كشف املشكل من حديث ال: ينظر. ضاعت: أي) ٢(

ـــه ) ٣( ـــحيحه، كتـــــاب املناقـــــب،  البخـــــاريأخرجــ ـــة يف صــ ، )٣٧٧٣(، رقـــــم ٥/٢٩ بـــــاب فضـــــل َعاِئَشــ

  ).٣٦٧(، رقم ١/٢٧٩باب التيمم يف صحيحه، كتاب احليض،  مسلمو 

  ).١١(سبق خترجيه ص ) ٤(

ن بــاب مــ، والرتمــذي، أبــواب املناقــب، )١٢٣٧(رقــم  ٣/٦٤٩يف مســنده إســحاق بــن راهويــه أخرجــه ) ٥(

ـــة  ـــــم ٥/٧٠٤ فضــــــل َعاِئَشـــ ــــزار و  ،)٣٨٨٠(، رقـ ـــــم  ١٨/٢٢٠يف مســــــنده البــ ــــــن ، و )٢٢٦(رقـ اب

ــــرايب  ـــه األعـ ــــحيحه حبـــــان ، وابـــــن )٢١٣٨(رقـــــم  ٣/١٠٢٤يف معجمــ ـــــم  ١٦/٦يف صـ ، )٧٠٩٤(رق

، وصــححه "حســن غريــبحــديث : "وقــال الرتمــذي، )١٨٧٦(رقــم  ٥/٢٣٩٦يف الشــريعة آلجــري وا

  ).٦١٩١(رقم  ٣/١٧٤٥مشكاة املصابيح األلباين يف 
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 :)( فعنهــا، يف بيتهــا ه، ودفنــيف آخــر ســاعة لــه مــن الــدنياوريقهــا  هاجتمــاع ريقــو 

 ،؟أَيْـَن أَنَـا غَـًدا": َكاَن َيْسَأُل ِفي َمَرِضِه الَِّذي َمـاَت ِفيـِه، يـَُقـولُ  )( َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ «

، َفَأِذَن لَـُه َأْزَواُجـُه َيُكـوُن َحْيـُث َشـاَء، َفَكـاَن ِفـي بـَْيـِت َعاِئَشةيُرِيُد يـَْوَم  "؟أَْيَن أَنَا َغًدا

َفَماَت ِفي اليَـْوِم الَِّذي َكاَن َيُدوُر َعَليَّ ِفيـِه، : َعاِئَشةَحتَّى َماَت ِعْنَدَها، َقاَلْت  َعاِئَشة

، َوَخـاَلَط رِيُقـُه رِيِقـي، ثُـمَّ )٢(َوَسـْحِري )١(ِإنَّ رَْأَسُه َلبَـْيَن َنْحِريِفي بـَْيِتي، فَـَقَبَضُه اللَُّه وَ 

 َدَخَل َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن أَِبي َبْكٍر َوَمَعُه ِسَواٌك َيْسَتنُّ بِـِه، فَـَنظَـَر ِإَلْيـِه َرُسـوُل اللَّـهِ : َقاَلتْ 

)(،  ُـَواَك يَـا َعْبـ: فَـُقْلُت لَـه َد الـرَّْحَمِن، َفَأْعطَانِيـِه، فَـَقِضـْمُتهُ َأْعِطِنـي َهـَذا السِّ
، ثُـمَّ )٣(

 . )٤(»َفاْسَتنَّ ِبِه، َوُهَو ُمْسَتِنٌد ِإَلى َصْدِري )( َمَضْغُتُه، َفَأْعطَْيُتُه َرُسوَل اللَّهِ 

وهـو يف حلـاف امـرأة مـن نسـائه  )( مل يكـن ينـزل الـوحي علـى رسـول اهللا: اتاسعً 

، فَِإنـَُّه َواللَّـِه َمـا نـَـَزَل َعلَـيَّ الـَوْحُي َوأَنَـا ِفـي َعاِئَشـةْؤِذيِني ِفي الَ تُـ « :)( غريها، فقد قال

ــْوِب اْمــَرَأٍة، إِ « :، ويف روايــة»ِلَحـاِف اْمــَرَأٍة ِمــْنُكنَّ َغْيرَِهـا  الفَــِإنَّ الـَوْحَي لَــْم يَــأْتِِني َوأَنَـا ِفــي ثـَ

                                 
ــْدر :النَّْحــر )١( النهايــة يف غريــب احلــديث ، و ٢/٦مشــارق األنــوار ، و ٢/٨٢٤الصــحاح : ينظــر. َأعَلــى الصَّ

  .٥/٢٧واألثر 

: ينظـر. أنه مات وهـو مسـتند إىل صـدرها ومـا حيـاذى سـحرها منـه: ، واملعىنا تعلق �َاوم الرَِّئةُ : السَّْحرُ  )٢(

 القـاموس احملـيط ص، و ٢/٣٤٦نهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر ال، و ١/٣٩٨غريب احلديث للخطايب 

)٤٠٥(.  

ـــه :َأي )٣( ، ٤/٧٨النهايـــة يف غريـــب احلـــديث واألثـــر ، و ٢/١٨٨مشـــارق األنـــوار : ينظـــر. َمَضـــغَْته بَأســـنا�ا ولَيـَّنَْت

  .١٢/٤٨٧لسان العرب و 

، رقــم ٦/١٣ووفاتــه  ليـه وســلمصــلى اهللا عبــاب مـرض النَّــِيبّ يف صــحيحه، كتـاب املغــازي،  البخــاريأخرجـه ) ٤(

بــــاب يف فضــــل َعاِئَشــــة رضــــي اهللا تعــــاىل ، يف صــــحيحه، كتــــاب فضــــائل الصــــحابة مســــلم ، و )٤٤٥١(

  ).٢٤٤٣(، رقم ٤/١٨٩٣عنها
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 .)١(»َعاِئَشة

قال  :قالت )( فعنها ،)( ع رسول اهللاأنَّ جربيل أرسَل هلا السَّالَم م: اعاشرً 

ـــَالمَ )٢(يَـــا َعـــاِئشَ "«: ايوًمـــ )( رســـول اهللا ـــُل يـُْقرِئُـــِك السَّ ـــَذا ِجْبرِي ـــِه : فَـُقْلـــتُ  ،"، َه َوَعَلْي

  .)٣(»-  )( تُرِيُد َرُسوَل اللَّهِ  -السََّالُم َورَْحَمُة اللَِّه َوبـَرََكاتُُه، تَـَرى َما الَ َأَرى 

بالتخيري عند نزول آية التخيري  )( النَِّيبّ أول من بدأها  أ�ا": عشر الحادي

} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿: تعاىلوهي قوله 

 ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦

¼ » º ¹  ̧¶ µ ´ ³ ²﴾)٤(.  

 �ا تستشريمها فاسنتقبل أن  )( ذلك مبوافقة أبويها فاختارت رسول اهللا نَ رَ وقَـ 

 َلمَّا أُِمَر َرُسوُل اهللاِ «: قالت )( َعاِئَشةرضي اهللا عنهن، فعن  بقية أمهات املؤمنني

)(  َتَـْعَجِلي  الَعَلْيِك َأْن  الِإنِّي َذاِكٌر َلِك َأْمًرا، فَ ": بَِتْخِييِر َأْزَواِجِه، َبَدَأ ِبي، فَـَقال

: َراِني ِبِفَراِقِه، قَاَلتْ َقْد َعِلَم َأنَّ أَبـََويَّ َلْم َيُكونَا لَِيْأمُ : ، قَاَلتْ "أَبـََوْيكِ  )٥(َحتَّى َتْسَتْأِمِري

} | { ~ � ¡ ¢ £ ﴿: ِإنَّ اَهللا َعزَّ َوَجلَّ قَالَ ": ثُمَّ قَالَ 

                                 
  ).١٥(سبق خترجيه ص ) ١(

  .٧/١٠٧فتح الباري  :ينظر. منادى مرخم وجيوز فتح الشني وضمها :َعاِئشَ ) ٢(

ـــه ) ٣( ـــحيحه، كتـــــا البخـــــاريأخرجــ ـــة ب املناقـــــب، يف صــ ، )٣٧٦٨(، رقـــــم ٥/٢٩ بـــــاب فضـــــل َعاِئَشــ

بــــاب يف فضــــل َعاِئَشــــة رضــــي اهللا تعــــاىل عنهــــا ، يف صــــحيحه، كتــــاب فضــــائل الصــــحابة  مســــلمو 

  ).٢٤٤٧(، رقم ٤/١٨٩٦

  .٢٨،٢٩:، اآليتاناألحزابسورة ) ٤(

لسـان ، و ١/٦٦غريـب احلـديث واألثـر  النهايـة يف: ينظـر. اْلُمَشـاورَة ِيف فعـل الشَّـْيء أَو َتركـه: االْسِتْئَمارُ  )٥(

  .٤/٣٠العرب 
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 ̄  ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤

¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °﴾)١(" ،

: قَاَلتْ ِخَرَة، اَهللا َوَرُسوَلُه َوالدَّاَر اآلَأْسَتْأِمُر أَبـََويَّ؟ فَِإنِّي أُرِيُد ِفي َهَذا أَ : فَـُقْلتُ : قَاَلتْ 

  .)٣(")٢(»ِمْثَل َما فَـَعْلتُ  )( ثُمَّ فَـَعَل َأْزَواُج َرُسوِل اهللاِ 

ــــاني عشــــر غريهــــا مــــن أمهــــات  هلــــا يومــــان وليلتــــان يف القســــم دونكــــان : الث

َأنَّ َسْوَدَة ِبْنـَت « :)( َعاِئَشةفعن ، ملا وهبتها سودة يومها وليلتها املؤمنني، وذلك

  .)٤(»ِبيَـْوِمَها َويـَْوِم َسْوَدةَ  لَعاِئَشةيـَْقِسُم  )( النَِّبيّ وََكاَن ، لَعاِئَشةَزْمَعَة َوَهَبْت يـَْوَمَها 

  .)٤(»َسْوَدةَ 

ــ :الثالــث عشــر  تكــن هنالــكمل و أفقــه نســاء هــذه األمــة، أعلــم و  مــنكانــت ا  أ�َّ

لَــْو ُجِمــَع «: )(، قــال الزهــري )( النَّــِيبّ عــن  أكثــر حــديثاً منهــا فيمــا روتــه امــرأة

                                 
  .٢٨،٢٩:، اآليتاناألحزابسورة ) ١(

¡ ﴿: باب قولهيف صحيحه، كتاب تفسري القرآن،  البخاريأخرجه ) ٢(  � ~ } | {

ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴾ رقم ٦/١١٧ ،

 بالنية باب بيان أن ختيري امرأته ال يكون طالقًا إاليف صحيحه، كتاب الطالق،  مسلم، و )٤٧٨٥(

  ).١٤٧٥(، رقم ٢/١١٠٣

حبيبــة احلبيــب أُّم املــؤمنني َعاِئَشــة ص  :ينظــر، و)٣١(شــذى اليــامسني يف فضــائل أمهــات املــؤمنني ص ) ٣(

)١٩.(  

باب املـرأة �ـب يومهـا مـن زوجهـا لضـر�ا، وكيـف يقسـم يف صحيحه، كتاب النكاح،  البخاريأخرجه ) ٤(

بـــاب جـــواز هبتهـــا نوبتهـــا لضـــر�ا كتـــاب احلـــج، يف صـــحيحه،   مســـلم، و )٥٢١٢(، رقـــم ٧/٣٣ذلــك 

  ).١٤٦٣(، رقم ٢/١٠٨٥
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ــُم  ــى َعاِئَشــةِعْل ــُم  ِإَل ــِع النَِّســاِء، َلَكــاَن ِعْل ــِم َجِمْي لَــْو «: ، ويف روايــة»َأْفَضــلَ  َعاِئَشــةِعْل

ــِذِه ا ــَع ِعْلــُم ِنَســاِء َه ــيّ مَّــِة ِفــيِهنَّ َأْزَواُج ألُ ُجِم َأْكثَـــَر ِمــْن  َعاِئَشــةَكــاَن َعِلــُم  )( النَِّب

  .)١(»ِعْلِمِهنَّ 

 النَِّبــيّ َيْحَفْظــَن ِمــْن َحــِديِث  )( النَِّبــيّ َكــاَن َأْزَواُج «: عــن حممــود بــن لبيــد قــالو 

)(  َتـُْفتِـي ِفـي َعْهـِد ُعَمـَر َوُعْثَمـاَن  َعاِئَشـةَوُأمِّ َسَلَمَة، وََكاَنْت  لَعاِئَشة الً ِمثْ  الَكِثيًرا و

ُعَمـــُر  )( َكـــاِبُر ِمــْن َأْصـــَحاِب َرُســوِل اللَّـــهِ ألِإلَــى َأْن َماتَـــْت، يـَْرَحُمَهــا اللَّـــُه، وََكــاَن ا

َها فَـَيْسأَ الَماُن بـَْعَدُه يـُْرسِ َوُعثْ    .)٢(»ِنَها َعِن السَُّننِ الِن ِإَليـْ

 َعاِئَشــةمـن فضــائل  ابعًضــ تــذكربعــض األبيــات الـيت  أسـوقهلــذه الفضــائل،  اوختاًمـ

)(:  

  :يف نونيته )( القحطاينيقول 
  

  بِعاِئَشـــــــَة الرِضـــــــى ِمـــــــن ُحـــــــرَّةٍ م أكـــــــرِ 

 

ـــــــــــــــــرَِة اإل     انِ زاِر َحَصـــــــــــــــــِبكـــــــــــــــــٍر ُمَطهَّ

ــــــــــاِء َوِبكــــــــــرُهُ      هــــــــــَي َزوُج َخــــــــــِري األَنبي

  

  َوَعروُســــــــــــُه مــــــــــــن ُمجلَــــــــــــِة الِنســـــــــــــوانِ   

  هــــــي ِعرُســــــُه هــــــَي أُنســــــه هــــــَي ِإلُفــــــهُ   

  

  بِــــــــــال َأدهــــــــــانِ  اهــــــــــَي ِحبُّــــــــــُه ِصــــــــــدقً   

ِـــــــــــُدها ُيصـــــــــــايف بَعَلهـــــــــــا   ـــــــــــيَس وال   أََوَل

  

  )٣(َوُمهـــــــــــــا بِـــــــــــــروِح اللَـــــــــــــِه ُمؤتَِلفـــــــــــــانِ   

    

  

                                 
  ).٣٥(سبق خترجيه ص ) ١(

  ). ٣٥(سبق خترجيه ص ) ٢(

  ).٢٧(القصيدة النونية للقحطاين ص ) ٣(



    

 

 net.dorar.www                  الدرر السنیة
 

٨١ 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  آل البيتو  َعاِئَشة ُأمِّ المؤمنينسنة بين العالقة الح

  : ثالثة مباحثوفيه     

  .)( وعلي َعاِئَشةالعالقة الحسنة بين : المبحث األول     

  .)(وفاطمة  َعاِئَشةالعالقة الحسنة بين : المبحث الثاني     

  .وبقية آل البيتوذرية علي  َعاِئَشةالعالقة الحسنة بين : المبحث الثالث     
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عالقة محيمة،  ،)( النَِّيبّ قبل وفاة  )( بعليّ  )( َعاِئَشةكانت عالقة 

 )( وعلي َعاِئَشةواختلف كل من فتنة اجلمل،  حدثت )( النَِّيبّ وفاة بعد مثّ 

هما قة بينيف االجتهاد، وحصل ما حصل، ولكن بالرغم من ذلك، مل تكن العال

بعد انتهاء  - اخلروج من البصرة ملا أرادت )( َعاِئَشةبل إن عالقة عداء وجفاء، 

بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغري  )( بعث إليها عليّ  ،- فتنة اجلمل 

ذلك، وأذن ملن جنا ممن جاء يف اجليش معها أن يرجع إال أن حيب املقام، واختار هلا 

أهل البصرة املعروفات، وسري معها أخاها حممد بن أيب بكر،  أربعني امرأة من نساء

فلما كان اليوم الذي ارحتلت فيه جاء علي فوقف على الباب وحضر الناس 

 اليَا بَِنيَّ «: فودعت الناس ودعت هلم، وقالت )١(وخرجت من الدار يف اهلودج

َما َيُكوُن  الْيِني َوبـَْيَن َعِليٍّ ِفي اْلِقَدِم إِ يـَْعِتْب بـَْعُضَنا َعَلى بـَْعٍض، ِإنَُّه َواللَِّه َما َكاَن بَـ 

َصَدَقْت «: )( فقال علي، »ْخيَارِ ألبـَْيَن اْلَمْرَأِة َوَأْحَمائَِها، َوإِنَُّه َعَلى َمْعتََبِتي َلِمَن ا

نـَْيا َواْآلِخَرةِ ِفي  )( َذاَك، َوِإنـََّها َلَزْوَجُة نَبِيُِّكمْ  الَواللَِّه َما َكاَن بـَْيِني َوبـَيْـنَـَها إِ  ، مث »الدُّ

  .)٢(الً أميا اومشيعً  امودعً  سار علي معها

                                 
ـــْوَدجُ  )١( ، �٦/٢٨ـــذيب اللغـــة : ينظـــر. لرتكـــب ِفيَهـــا النَِّســـاء البعـــريأََداة َذات قبَّـــة تُوَضـــع علـــى ظهـــر : اْلَه

  .٢/٩٧٦ الوسيطو 

، وابــن ٤/٥٤٤ هتارخيــ ، والطــربي يف)١٨٣(الفتنــة ووقعــة اجلمــل ص يف ســيف بــن عمــر ســاق القصــة ) ٢(

، وابـــن كثـــري يف ٢/٦١٤الكامـــل ، وابـــن األثـــري يف ٥/٩٤املنـــتظم يف تـــاريخ امللـــوك واألمـــم اجلـــوزي يف 
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 وَعاِئَشةعمق العالقة بني علي فهذا املوقف من أصدق املواقف اليت تبني 

، املقالةيف نفسها، ملا قالت تلك  احتمل شيئً  )( َعاِئَشةولو كانت  ،)(

، وال على قوهلا هاأقرَّ ملا  اشيئً  )( َعاِئَشةحيمل على  )( لو كان علي اوأيضً 

  .اليت تكتب مباء الذهب، وال وقف معها هذا املوقف الرائع الكلماتذه قال ه

نيل من  من يتكلم بكالم فيه يعاقب كان )( اعليً واألعجب من ذلك أن 

أن رجلني ": )(فقد ذكر ابن األثري  ،باجللد والضرب )( َعاِئَشة املؤمنني أُمِّ 

جزيت عنا : بالبصرة فقال أحدمها أُّم املؤمننير الذي نزلت فيه على باب الدا اوقف

فبعث  - افبلغ ذلك عليً  - يا أمنا تويب فقد أخطأت: ، وقال اآلخراأمنا عقوقً 

القعقاع بن عمرو إىل الباب فأقبل مبن كان عليه، فأحالوا على رجلني من أزد 

وأخرجهما من  الكوفة ومها عجالن وسعد ابنا عبد اهللا فضر�ما مائة سوط

   .)١("ثيا�ما

اما روي عنها  ،)( وَعاِئَشةالعالقة احلسنة بني علي على  اويدل أيضً    أ�َّ

وقد اعرتف ، )٢(طلبْت من الناس بعد َمْقتل عثمان أْن يلزموا علي�ا ويبايعوهكانت 

  .)٣(األمر �ذابعُض الشيعة 

هبَّ يقول عمر بن شَ 
ومن معها نازعوا  اِئَشةعَ مل ينقل أن  أحداً  نَّ أَ : ")( )٤(

                                 
  .٧/٢٧٤البداية والنهاية 

  .٢/٦١٤الكامل يف التاريخ ) ١(

  .٤٨ - ١٣/٢٩فتح الباري :ينظر) ٢(

 - ٢٣٦(الصــاعقة يف نْســف أباطيــل وافــرتات الشــيعة ص و  ،)٧٣(لمفيــد، ص لكتــاب اجلمــل  :ينظــر) ٣(

٢٤٠.(  

ــدة بــن ريطــة النمــريي البصــري،) وامســه زيــد( َشــبَّةبــن عمــر  :هــو) ٤( ــا أبــو زيــد النحــوي، بــن َعبِي
ً
، كــان عامل
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وإمنا أنكرت هي ومن  ،وال دعوا إىل أحد منهم ليولوه اخلالفة ،يف اخلالفة اعليً 

مع َأنَّ علي ، )١("منعه من قتل قتلة عثمان وترك االقتصاص منهم معها على عليِّ 

  .مل مينع من قتلة عثمان، وإمنا أخر ذلك، حىت تتضح الصورة وتستقيم األمور

 َعاِئَشةأن  ،)( وعليِّ  َعاِئَشةعلى العالقة الطيبة بني  اومما يدل أيضً 

 :فعن شريح بن هانئ قالليجيَبه،  ُحتيُل السائل على َعِليِّ  اأحيانً كانْت  )(

اْئِت َعِلي�ا َفِإنَُّه َأْعَلُم ِبَذِلَك : ، َعِن اْلَمْسِح َعَلى اْلُخفَّْيِن، فَـَقاَلتْ َعاِئَشةَسأَْلُت «

َعَلْيَك ِباْبِن َأِبي «: ، ويف رواية»ِبِمْثِلهِ  )( النَِّبيّ ْيُت َعِلي�ا َفذََكَر َعِن َفأَتَـ  ،ِمنِّي

  .)٢(»)( َفِإنَُّه َكاَن ُيَساِفُر َمَع َرُسوِل اهللاِ  ،طَاِلٍب، َفَسْلهُ 

ِفي َكْم ُتَصلِّي اْلَمْرَأُة ِمَن الثـَِّياِب؟ فَـَقاَلْت «: آخر، فقال )( َعاِئَشةوقد سأل 

: فَأََتى َعِلي�ا َفَسأََلُه، فَـَقالَ : َقالَ  ،َسْل َعِلي�ا، ُثمَّ اْرِجْع ِإَليَّ فََأْخِبْرِني بِالَِّذي يَـُقوُل َلكَ : هُ لَ 

  .)٣(»"َصَدقَ ": فََأْخبَـَرَها، فَـَقاَلتْ  َعاِئَشة، فَـَرَجَع إَِلى "ِفي اْلِخَماِر َوالدِّرِْع السَّاِبغِ "

                                 
الشـــعر (، و)تـــاريخ البصـــرة(، و)دينـــةتـــاريخ امل: (والتـــاريخ، والنحـــو، والشـــعر، مـــن مصـــنفاته، باحلـــديث

  ).ه٢٦٢(، مات سنة )والشعراء

، ١٢/٣٦٩ســري أعــالم النــبالء ، و ٣/٤٤٠فيــات األعيــان ، وو ٥/٢٠٩٣معجــم األدبــاء : ينظــر فــي ترجمتــه

  .٢٢/٣٠١الوايف بالوفيات و 

  .١٣/٥٦فتح الباري البن حجر  :ينظر، و٤/١٢٣٣تاريخ املدينة ) ١(

  ).٣١(سبق خترجيه ص ) ٢(

ـــه ) ٣( ــــرزاق أخرجــ ـــــد الـ ــــنفه عب ـــــم ٣/١٢٨يف مصـ ـــــم ٢/٣٦أيب شـــــيبة ابـــــن أيب شـــــيبة ، و )٥٠٢٩(، رق ، رق

  .)١٦١(ص متام املنة ، واحلديث صححه األلباين يف )٦١٦٩(
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 ،هي عالقة ود وحب ووئام واحرتام وتقدير )( فاطمةب َعاِئَشةعالقة  ِإنَّ 

أو الـبغض مـن  اواحدة منهمـا قـد محلـت شـيئً  أن بت يف األحاديث الصحيحةثْ ومل يَـ 

الصــلة  أناألحاديــث علــى  ورواةالكراهيــة جتــاه األخــرى، بــل أمجــع أصــحاب الســري 

مــا ألفــة، وأكمــل مــودة، كــأمسى  أحســنكانــت علــى  )( فاطمــةو  َعاِئَشــةبــني 

وقـد ورد يف أخبـار التـاريخ مـا يؤكـد ارتبـاط نسـيج  يكون من العالقات بني األحبـاء،

  .احملبة بينهما

ـــّني العالقـــة احلســـنة بـــني عائشـــة وفاطمـــة  ، ومـــن )(وهنـــاك آثـــار كثـــرية تُب

  :ذلك

َمـــا رَأَيْــُت َأْفَضــَل ِمـــْن « :)( َعاِئَشــةقالــت : قــال )١(عمــرو بــن دينـــار مــا رواه

َر أَِبيَها َر أَِبيَها«: ، ويف رواية»َفاِطَمَة َغيـْ   .)٢(»َما رَأَْيُت َأَحًدا َقطُّ َأَصَدَق ِمْن َفاِطَمَة َغيـْ

                                 
، ، وشيخ احلرم يف زمانهالتابعني أبو حممد اجلمحي موالهم، املكي، األثرم، أحد األعالمعمرو بن دينار،  :هو) ١(

  .)ه١٢٦(مات سنة 

  .٥/٣٠٧سري أعالم النبالء ، و )٢٤٣( جامع التحصيل ص، و ٥/٤٧٩الطبقات الكربى  :ظرين

، رقـــم ٨/١٥٣يف مســـنده يعلـــى  أبـــو، و )٢٧٢١(، رقـــم ٣/١٣٧املعجـــم األوســـط أخرجـــه الطـــرباين يف ) ٢(

ـــو نعـــــيم يف )٤٧٠٠( ــاء ، وأبــ ــــي يف ٢/٤١حليـــــة األوليـــ ـــــد ، وقـــــال اهليثمـ رواه : "٩/٢٠١جممـــــع الزوائ

ورجاهلمــا . مــا رأيــت أحــدا قــط أصــدق مــن فاطمــة: ألوســط، وأبــو يعلــى، إال أ�ــا قالــتالطــرباين يف ا

  ."رجال الصحيح
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: قالـت أ�ـا ،)( َعاِئَشـة أُّم املـؤمنني، عـن )١(بنـت طلحـة َعاِئَشةما روت وأيضاً 

َوَهــْديًا ِبَرُســوِل اِهللا ِفــي ِقَياِمَهــا َوقـُُعوِدَهــا ِمــْن فَاِطَمــَة  )٢(الَّ ًتا َودَ َمــا رَأَيْــُت َأَحــًدا َأْشــَبَه َســمْ «

  .)٣(»)( بِْنِت َرُسوِل اهللاِ 

فاطمــــة بصــــفات محيــــدة تبــــني قــــدرها  )( َعاِئَشــــة املــــؤمنني أُمُّ  وصــــفتْ وهنـــا 

  .اوخلقً  اومستً  وطريقةً  هيئةً  )( النَِّيبّ ومنزلتها حيث أ�ا تشبه 

أ�ـا   )( َعاِئَشـةعبد اهللا بن الزبري، عـن بصدق اللهجة، فعن  اا أيضً ووصفته

َما رَأَْيُت َأَحًدا َكاَن َأْصـَدَق َلْهَجـًة « :قالت )( النَِّيبّ كانت إذا ذكرت فاطمة بنت 

                                 
 أيب بكـر أمهـا أم كلثـوم بنـت،  عائشة بنت طلحة بن ُعَبيد اهللا القرشية التـَّْيِميّـة، أم ِعْمـران املدنيـة: هي) ١(

، مـات بعـد ء زما�ـا وأرأسـهنكانت أمجل نسا، و أديبة، عاملة بأخبار العرب، فصيحة، وكانت الصديق

  ).ه١٠٠(سنة 

ســـري أعـــالم النـــبالء ، و �٣٥/٢٣٧ـــذيب الكمـــال ، و ٨/٣٤١الطبقـــات الكـــربى : ينظـــر فـــي ترجمتهـــا  

٤/٣٦٩.  

. احلالــة الــيت يكــون عليهــا اإلنســان مــن الســكينة والوقــار يف اهليئــة واملنظــر والشــمائل وغــري ذلــك: الــدَّلُّ  )٢(

املعجـــم الوســـيط ، و ١١/٢٤٨لســـان العـــرب ، و ٤/١٦٩٩حاح الصـــ، و �١٤/٤٨ـــذيب اللغـــة  :ينظـــر

١/٢٩٤.  

، والرتمـذي )٥٢١٧(، رقـم ٤/٣٥٥بـاب مـا جـاء يف القيـام يف سـننه، كتـاب األدب،  داودأخرجه أبو ) ٣(

، والبخـاري يف )٣٨٧٢(، رقـم ٥/٧٠٠ بـاب مـا جـاء يف فضـل فاطمـة يف سننه، أبواب املناقـب، 

مناقـب فاطمـة ، كتـاب املناقـب، السنن الكـربىوالنسائي يف  ،)٩٤٧(، رقم )٥١٩( األدب املفرد ص

اآلحـــاد يف ابــن أيب عاصـــم ، و )٨٣١١(، رقـــم ٧/٣٩٣ صـــلى اهللا عليــه وســـلم  -بنــت رســـول اهللا 

، واحلـــاكم يف )٦٩٥٣(، رقـــم ١٥/٤٠٣يف صـــحيحه ابـــن حبـــان ، و )٢٩٤٧(، رقـــم ٥/٣٥٨واملثـــاين 

، وقـــال )١٣٥٧٨(، رقـــم ٧/١٦٢الكـــربى  الســـنن، والبيهقـــي يف )٤٧٣٢(، رقـــم ٣/١٦٧املســـتدرك 

هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي هذا احلديث مـن غـري وجـه عـن : "الرتمذي

بــــل : "، وقـــال الــــذهيب"حـــديث صــــحيح علــــى شـــرط الشــــيخني ومل خيرجــــاه: "، وقــــال احلــــاكم"َعاِئَشـــة

  .)٣٥٥( صحيح األدب املفرد ص، واحلديث صححه األلباين يف "صحيح
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َها   .)١(»َأْن َيُكوَن الَِّذي َوَلَدَها الإِ  ،ِمنـْ

 أوصـــتومل جتـــده  حاجـــةيف  )( النَّـــِيبّ جـــاءت إىل إذا  )( فاطمـــةوكانـــت 

أَتَــــِت  )( َأنَّ َفاِطَمــــةَ «: )(بــــن أيب طالــــب فعــــن علـــي  ،)( َعاِئَشــــةبـــذلك 

َتْشُكو ِإَلْيِه َمـا تَـْلَقـى ِفـي يَـِدَها ِمـَن الرََّحـى، َوبـََلَغَهـا أَنـَُّه َجـاَءُه َرِقيـٌق، فَـلَـْم  )( النَِّبيّ 

  .)٢(حلديثا »...َعاِئَشةَأْخبَـَرْتُه  ، فَـَلمَّا َجاءَ لَعاِئَشةُتَصاِدْفُه، َفذََكَرْت َذِلَك 

اهتمـــام علـــى  اويـــدل أيًضـــ ،)( عائشـــةب )( فهـــذا يـــدل علـــى ثقـــة فاطمـــة

  .)( ما أوكلته إليها فاطمةبتبليغ  )( َعاِئَشة

إن : تقــــول )( النَّــــِيبّ إىل  ،)( فاطمــــةَ املــــؤمنني  أرســــل أمهــــاتُ ملــــا  اوأيًضــــ

َأَال ُتِحبِّـيَن َمـا  يَا بـُنَـيَّة«: ، فكلمته فقـالنساءك ينشدنك اهللا العدل يف بنت أيب بكر

؟ ارجعـــي إليـــه، فأبـــت أن : بلـــى، فرجعـــت إلـــيهن، فـــأخرب�ن، فقلـــن: ، قالــت»ُأِحـــبُّ

  .)٣(ترجع

  .)( َعاِئَشةل مبحبتهاويف هذا تصريح واضح من فاطمة 
  

                                 
، وقـال ٤/١٨٩٦االسـتيعاب ، وابن عبد الـرب يف )٤٧٥٦(، رقم ٣/١٧٥املستدرك أخرجه احلاكم يف ) ١(

، ووافقه الذهيب، وقد عنعنـه هنـا ابـن إسـحاق "حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه: "احلاكم

  .ومل يصرح بالتحديث، وهو مدلس

ـــه ) ٢( ــــاريأخرجــ ـــحيحه، كتـــــاب النفقـــــات،  البخـ ــــرأة يفيف صــ ــــت زوجهـــــا بـــــاب عمـــــل املـ ، رقـــــم ٧/٦٥ بيـ

ــــلم، و )٥٣٦١( ـــــدعاء،  مسـ ــذكر وال ـــحيحه، كتـــــاب الـــ ـــوم يف صــ ــــار وعنـــــد النــ بـــــاب التســـــبيح أول النهـ

  ).٢٧٢٧(، رقم ٤/٢٠٩١

  ).١٥(سبق خترجيه ص ) ٣(
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عالقة طيِّبة وبقية آل البيت،  )( بذرية علي ،)( َعاِئَشةة كانْت عالق

األحاديث اليت تدل على فضلهم، ومن  )( َعاِئَشة بل روت الربُّ والوفاء؛ ِمْلُؤَها

َغَداًة َوَعَلْيِه ِمْرٌط  )( النَِّبيّ َخَرَج « :)( ذلك حديث الِكساء، حيث قالت

َد، َفَجاَء اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ فََأْدَخَلُه، ُثمَّ َجاَء اْلُحَسْيُن َفَدَخَل ُمَرحٌَّل، ِمْن َشْعٍر َأْسوَ 

Y X W ﴿": َمَعُه، ثُمَّ َجاَءْت فَاِطَمُة فََأْدَخَلَها، ثُمَّ َجاَء َعِليٌّ فََأْدَخَلُه، ُثمَّ قَالَ 

` _  ̂] \ [ Z﴾)٢(»)١(.   

 ،)( َعاِئَشةأن ومل تسجل لنا كتب األحاديث واقعة صحيحة تدل على "

من الكراهية أو البغض يف قلبها جتاه أحد من آل البيت، بل أمجع أصحاب  احتمل شيئً 

وآل البيت كانت على أكمل ما ترضاه  )( َعاِئَشةالسري على أن الصلة بني 

  .)٣("السجية اإلنسانية

من أئمتهم كانوا يسمون بنا�م باسم  االشيعة أن عددً  لنا كتبُ  وقد نقلتْ 

   :، ومن هؤالءاِئَشةعَ 

                                 
  .٣٣:، اآليةاألحزابسورة ) ١(

 ه وســلمصــلى اهللا عليــبــاب فضــائل أهــل بيــت النَّــِيبّ يف صــحيحه، كتــاب فضــائل الصــحابة،  مســلمأخرجــه ) ٢(

  ).٢٤٢٤(، رقم ٤/١٨٨٣

  .بتصرف) ١٢٢(سرية السيدة َعاِئَشة أُّم املؤمنني للندوي ص ) ٣(
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تبغض وتعادي  )( َعاِئَشة، فلو كانت )٢(، وعلي اهلادي)١(موسى الكاظم

  .آل البيت ملا مسوا بنا�م بامسها

، مبثوثة يف كتب ااحلسنة بآل البيت كثرية جدً  َعاِئَشةوالشواهد على عالقة 

  .عهاالوقت حلصرها ومج يتسعوال  األحاديث والتاريخ، بل وكتب الشيعة أنفسهم،

ثبت باليقني وبداهة العقول حسن الود بني َعاِئَشـة وبـني علـي وأبنائـه، مـع وقد 

مـــا يعلـــم مـــن ورع َعاِئَشـــة وخوفهـــا مـــن ر�ـــا تعـــاىل، ومعرفتهـــا للحقـــوق والواجبـــات، 

  .وإنزاهلا للناس منازهلم

  
  

  
 

  

  

                                 
  . ٣/٢٦كشف الغمة و ، )٢٤٢(ص الفصول املهمة و ، )٣٠٢(اإلرشاد ص  :ينظر) ١(

ـــد بـــن علـــي بْـــن احلســـني بْـــن علـــي بْـــن َأيب طالـــب  :هـــو، وموســـى الكـــاظم ُموَســـى بـــن جعفـــر بـــن ُحمَمَّ

كــان ، و ســابع األئمــة االثــين عشــر، عنــد اإلماميــة. العلــوي، أَبـُـو احلََْســِن املــدين الكــاظم القرشــي اهلــامشي

ــه،  وفيـــات : ينظـــر فـــي ترجمتـــه ).ه١٨٣(مـــات ســـنة مـــن ســـادات بـــين هاشـــم، ومـــن أعبـــد أهـــل زمانـ

  .١٢/٤١٧تاريخ اإلسالم ، و �٢٩/٤٣ذيب الكمال ، و ٤/١٧٥األعيان 

  . ٢/٣١٢اإلرشاد للمفيد  :ينظر) ٢(

ويعــرف بالعســكري؛ وهــو أحــد  ،أبــو احلســن علــي اهلــادي بــن حممــد اجلــواد بــن علــي الرضــا: الهــادي وعلــي

مـرآة ، و ٣/٢٧٢وفيـات األعيـان : ينظـر فـي ترجمتـه). ه٢٥٤(مـات سـنة  األئمة االثين عشر عند اإلماميـة،

  .٢/١١٩اجلنان 
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  الفصل الرابع

  والرد عليها َعاِئَشة ُأمِّ المؤمنينأباطيل وشبهات حول 

  : وفيه مبحثان

  .)( َعاِئَشةاالفتراءات واألباطيل المكذوبة على : المبحث األول

  .)( َعاِئَشةالمثارة حول  الشُّبُـَهات: المبحث الثاني
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  المبحث األول

  )( َعاِئَشةاالفتراءات واألباطيل المكذوبة على 

  :مطالب سبعة وفيه

 .لرَّاِفَضةا كذب في العلم أهل أقوال :األول المطلب 

 .مَّ السُّ  )( النَِّبيّ  سقت َعاِئَشة نَّ إِ : الرَّاِفَضة قول :الثاني المطلب 

 .اإلفك آية فيها فنزلت نابالزِّ  القبطية مارية همتاتَّ  َعائَِشة نَّ إِ  :قولهم :الثالث المطلب 

 ."كفر فقد الً نعث اقتلوا: "وتقول ،عثمان تبغض كانتْ  َعائَِشة نَّ إِ : قولهم :الرابع المطلب 

 .َجدِّه عند عليّ  بن الحسن َدْفنِ  من َمَنعتْ  َعاِئَشة نَّ إِ : قولهم :الخامس المطلب 

 .)( اهللا رسول على بُ ذِ كْ تَ  كانت َعاِئَشة نَّ إِ : قولهم :السادس المطلب 

  .هاتْ كَ بْ أَ  حتى فاطمة أغضبتْ  َعاِئَشة نَّ إِ : قولهم :السابع المطلب 
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علــى  مبــينٌّ ديــَنهم و أكــذب الِفــَرق املنتســبة إىل اإلســالم،  الرَّاِفَضــةمــن املعلــوم أن 

مل أَر ": )( )١(الشـــافعياإلمـــام  قـــالوأبغـــض النـــاس إلـــيهم الصـــحابة، الَكـــذب، 

  .)٢("الرَّاِفَضةأحًدا أْشَهَد بالزور من 

ــُب ": )( )٣(يزيــد بــن هــارون وقــال كــل صــاحب بدعــة إذا مل يكــن   عــنَيْكُت

   .)٤("، فإ�م يكذبونالرَّاِفَضةداعية إال 

ـِل العلـَم ": ْيًكا يقـولرِ مسعـُت َشـ: )( )٥(وقال حممد بن سـعيد األصـبهاين امحِْ

                                 
املــذاهب  أئمـة فعي، أحـداإلمـام حممـد بـن إدريـس بـن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع القرشـي، الشـا :هـو) ١(

ــديث واللغـــة ينتســـب الشـــافعية ه، واليـــاملتبوعـــةربعـــة األ ـــا بالفقـــه والقـــراءات، واألصـــول واحلـ
ً
، وكـــان عامل

  ).ه٢٠٤(مات سنة ) واختالف احلديث(، )والرسالة(، و)األم: (والشعر، ومن مصنفاته

ــه تــاريخ ، و ١٠/١٣٤مــم املنــتظم يف تــاريخ امللــوك واأل، و )٧١( طبقــات الفقهــاء ص: ينظــر فــي ترجمت

ـــالم  ـــة ، و ١٤/٣٠٤اإلسـ ــــة والنهايـ ـــوايف بالوفيــــات ، و ١٠/٢٧٤البداي طبقــــات الشـــــافعية ، و ٢/١٢١الــ

  .٢/٧١للسبكي 

السـنن الكـربى ، والبيهقـي يف ٨/١٥٤٤شرح أصول اعتقاد أهـل السـنة واجلماعـة يف الاللكائي أخرجه ) ٢(

١٠/٣٥٢.  

ـا أحـد األعـالم احلفـاظ املشـاهري،   ،لـد الواسـطييزيد بن هارون بـن زاذي السـلمي أبـو خا :هو) ٣(
ً
كـان عامل

  . )ه٢٠٦(سنة ، مات )تفسري القرآن(، و)الفرائض: (بالفقه والفرائض والتفسري، من مصنفاته

ــه شــذرات ، و ٢/١٨٠النجــوم الزاهــرة ، و ١٤/٢٤٥تــاريخ اإلســالم ، و ١/٢٧٥العــرب : ينظــر فــي ترجمت

  .٣/٣٣الذهب 

  .١/٦٠منهاج السنة النبوية ) ٤(

حممد بن سعيد بن سليمان الكويف املعروف بابن األصبهاين، روى عن شريك وروى عنه البخاري، وقال  :هو) ٥(

�ــذيب ، ٢/١٤٥أليب نعــيم تــاريخ أصــبهان  :ينظــر فــي ترجمتــه .)ه٢٢٠(ثقــة، مــات ســنة : النســائي عنــه
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  .)١("؛ فإ�م يضعون احلديَث، ويتَِّخذونه ِديًناالرَّاِفَضةعن كلِّ َمن لِقيَت إالَّ 

وقــد اتَّفــَق أْهــُل العلــم بالنْقــل والروايــة ": )(ة شــيخ اإلســالم ابــن تيميــ وقــال

ُب الطوائـف، والَكـذب فـيهم قـدٌمي؛ وهلـذا كـان أئمـُة أكـذَ  الرَّاِفَضـةواإلسناد علـى أنَّ 

  .)٢("اإلسالم يعلمون امتياَزهم بكثرة الَكذب

وفيمـا صـر، ذكر، وأكثـر مـن أن حتُ وأقوال العلماء يف َكِذب الرافضـة أشـهر مـن أن تُـ

  :)( َعاِئَشة أُمِّ املؤمنني على الرَّاِفَضةاختلقها الفرتاءات اليت يلي ذكر لبعض ا

                                 
  .١٥/٣٦٩تاريخ اإلسالم ، و ٢٥/٢٧٢الكمال 

  .١/٦٠منهاج السنة النبوية ) ١(

  .١/٥٩منهاج السنة النبوية ) ٢(
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فقد  ،)( النَِّيبّ ؛ الغتيال مع أبويهما وَحْفصة تآَمرَتا َعاِئَشةإنَّ  :الرَّاِفَضةيقول 

ـــمَّ يف فَـــِم  يف هـــذه  الرَّاِفَضـــةوســـلك ، ذلـــك وأنَّـــه مــاَت نتيجـــة )( لنَّـــِيبّ اوَضــَعتا السُّ

  :الفرية مسلكني

   :مكذوبةالروايات الوضع : المسلك األول

 )٣('األنوارحبار '، و)٢(هلاشم البحراين )١('الربهان يف تفسري القرآن'جاء يف ف

إىل  ﴾! " # $ % & ' )﴿: يف تفسري قوله اهللا تعاىل، )٤(للمجلسي

@ L K J I H G F E D C B A ﴿: ىلقوله تعا

 ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M

صلى  كان سبب نزوهلا أن رسول اهللا: )٦(القمي قال علي بن إبراهيم" :)٥(﴾_

                                 
)١٤/٦٧،٦٨) ١ .  

، مــن أعــالم الــروافض، ومــن  هاشــم بــن ســليمان بــن إمساعيــل احلســيين البحــراين الكتكــاين التــوبلي :هــو) ٢(

  ).ه١١٠٧(، مات سنة )الربهان يف تفسري القرآن: (كبار مفسريهم، له

  .١٣/١٣٢معجم املؤلفني ، و ٨/٦٦األعالم : ينظر في ترجمته  

)٢٢/١٠١) ٣.  

، )حبـار األنـوار: (، أحـد أعـالم الرَّاِفَضـة، لـهحممـد بـاقر بـن حممـد تقـي بـن مقصـود علـي األصـفهاين :هو) ٤(

  ).ه١١١١(مات سنة 

  .٦/٤٨األعالم : ينظر في ترجمته  

  .٣-١:، اآلياتالتحرميسورة ) ٥(

رافضـي : "٣/١١١ ميـزان االعتـدال، الرافضـي، قـال الـذهيب يف علـي بـن إبـراهيم بـن هاشـم القمـي :هو) ٦(
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كان و  كانت مارية القبطية معه ختدمه،و  كان يف بعض بيوت نسائه، اهللا عليه وآله

صلى  تناول رسول اهللاذات يوم يف بيت حفصة، فذهبت حفصة يف حاجة هلا، ف

صلى  أقبلت على رسول اهللاو  مارية، فعلمت حفصة بذلك، فغضبت اهللا عليه وآله

! على فراشيو  يف داري،و  يا رسول اهللا، هذا يف يومي،: قالتو  ،آلهو  اهللا عليه

مارية على  متُ كفي فقد حرَّ «: منها، فقال صلى اهللا عليه وآله فاستحيا رسول اهللا

، فإن أنت أخبرت به فعليك اأنا أفضي إليك سرً و  ،د هذا أبداً ال أطأها بعو  نفسي،

إن أبا بكر يلي «: نعم، ما هو؟ فقال: فقالت. »الناس أجمعينو  المالئكةو  لعنة اهللا

اهللا «: من أخربك �ذا؟ قال: فقالت. »الخالفة من بعدي، ثم من بعده عمر أبوك

  .»أخبرني

أبا بكر، فجاء أبو  َعاِئَشةت أخرب و  من يومها بذلك، َعاِئَشةفأخربت حفصة 

ال أثق بقوهلا، فسل و  عن حفصة كذا، أخربتين َعاِئَشةإن : بكر إىل عمر، فقال له

؟ َعاِئَشةما هذا الذي أخربت عنك : أنت حفصة، فجاء عمر إىل حفصة، فقال هلا

 اً إن كان هذا حقّ : فقال هلا عمر ،ما قلت هلا من ذلك شيئاً : قالتو  فأنكرت ذلك،

 آلهو  صلى اهللا عليه -  اهللا فاجتمع أربعة على أن يسموا رسول، نا حىت نتقدمفأخربي

�ذه  -  آلهو  صلى اهللا عليه -  على رسول اهللا -  عليه السالم -  فنزل جربئيل ،- 

2  ! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1﴿: السورة

9  ﴿ قد أباح اهللا لك أن تكفر عن ميينك :يعين  ﴾3 4 5 6 7

                                 
  ).ه٣٢٩(كان حًيا قبل ،  "له تفسري فيه مصائب، جلد

ــه ، ٣/١١١ ميــزان االعتــدالو  ،٢٠/٦الــوايف بالوفيــات ، و ٤/١٦٤١معجــم األدبــاء : ينظــر فــي ترجمت

  .٤/١٩١لسان امليزان و 
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? > = < ; : I H G F E D C B A @﴾  أي

يعين أظهر اهللا نبيه على ما أخربت به وما مهوا به من  ﴾L K J﴿أخربت به 

  ."»لم أخبرت بما أخبرتك به؟«: أي أخربها وقال ﴾N M ﴿قتله 

، عن عن عبد الصمد بن بشري: "وجاء يف نفس الكتابني السابقني يف موضع آخر

، إن اهللا ؟أو قتل آلهو  صلى اهللا عليه النَِّيبّ ت تدرون ما :قال ،عليه السالم اهللا  أيب عبد

 ،فسم قبل املوت، إ�ما سقتاه  ﴾S R Q P O N M﴿ :يقول

  .)١("أبويهما شر من خلق اهللاو  إ�ما: فقلنا

ماذا أقول، وماذا " :)( َعاِئَشةبوفاة  لهاحتفايف  )٢(ويقول ياسر احلبيب

، فهو )٣(" عليه وآله وقتلها إياه؟ها لرسول اهللا صلى اهللاأعدد أو أذكر؟ أأذكر مسَّ 

                                 
  .٢٢/٢١٣حبار األنوار ، و ٣/٣١الربهان يف تفسري القرآن ) ١(

وهـو ، رافضـة الكويـت، وهـو أحـد الكويـتب م١٩٧٩مـن مواليـد سـنة ياسر حيـىي عبـد اهللا احلبيـب  :هو) ٢(

 األقـــوالبـــدأ بطـــرح ، عـــرف بأســـلوبه احلـــاد يف بيـــان آرائـــه ،علـــوم سياســـية مـــن جامعـــة الكويـــت خـــرِّيج

أحـد علـى طرحهـا يف الـزمن املعاصـر يف جمالسـه اخلاصـة يف الكويـت، ممـا أدى إىل  ؤالشيعية اليت مل جير 

ـــة ال، وتطـــورت القضـــية إىل أمـــن "ســـب الصـــحابة"القـــبض عليـــه بتهمـــة إلقـــاء الســـلطات الكويتيـــة  دول

ـــري مـــن املنظمـــات الدوليـــة حلقـــوق  ٢٠٠٤كـــم فيهـــا يف مـــايو حُ ف بالســـجن لعشـــر ســـنوات أدانتـــه الكث

اإلنســان ومنهــا منظمــة العفــو الدوليــة ووزارة اخلارجيــة األمريكيــة، لكنــه قضــى يف الســجن ثالثــة أشــهر 

ومتّكــن مــن اهلجــرة غــري  "خطــأ إداري"فيمــا بعــد بأنــه  ريي وصــف رمسيــاً فقــط؛ وأطلــق ســراحه بعفــو أمــ

الشرعية إىل العراق ومث إىل إيران مث سـافر إىل بريطانيـا دون أن تـتمكن السـلطات الكويتيـة مـن اعتقالـه 

  . جمددا ونال حق اللجوء يف بريطانيا

 :وإجابات قوقل، www.baghdadalrashid.com: منتديات بغداد الرشيد: ينظر في ترجمته  
www.ejabat.google.com  

" ال ياســر احلبيـــب بــدخول عائشـــة النـــارشــريط احتفـــ" : www.youtube.comموقــع اليوتيـــوب   ) ٣(
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  .)١(﴾/ 0 1 2 3 4 5 6﴿ينقل هذه الفرية عن أسالفه، 

  :صرف معنى األحاديث الصحيحة إلى ما يوافق هواهم: المسلك الثاني

الــــدواء يف مرضــــه،  )( النَّــــِيبّ وحفصــــة  َعاِئَشـــةســــقي  قصــــة الرَّاِفَضــــةاســـتغل 

  :الصحيح ةنص الروايهو وهذا ، مَّ السُّ  سقتاه: فقالوا

ـــَدْدنَا«: ، قالـــت)( َعاِئَشـــةعـــن  ـــَل  )(َرُســـوَل اللَّـــِه  )٢(َل ِفـــي َمَرِضـــِه، َوَجَع

َنــا ــا َأفَــاَق َقــالَ لِ َكَراِهَيــُة الَمــرِيِض : فَـُقْلَنــا: قَــالَ  ،"َال تَـُلــدُّوِني": ُيِشــيُر ِإَليـْ : لــدََّواِء، فَـَلمَّ

َهُكــْم َأْن تَـُلــدُّوِني" ــْم أَنـْ َال ": )(َكَراِهَيــٌة ِللــدََّواِء، فَـَقــاَل َرُســوُل اللَّــِه : قـُْلَنــا: َقــالَ  "أََل

َقى ِمْنُكْم َأَحٌد    .)٣(»"الَعبَّاَس، َفِإنَُّه َلْم َيْشَهْدُكمْ  ِإالّ ُلدَّ َوأَنَا أَْنظُُر  ِإالّ يـَبـْ

ِفـي  )(َأوَُّل َما اْشـَتَكى َرُسـوُل اِهللا «: ، قالت)( عن أمساء بنت عميسو 

ِه فَـلَـدُّوهُ  فَـَتَشاَوَر ِنَسـاُؤهُ  ،َفاْشَتدَّ َمَرُضُه َحتَّى ُأْغِمَي َعَلْيهِ  ،ةَ بـَْيِت َمْيُمونَ  ـا  ،ِفـي لَـدِّ فَـَلمَّ

ِإلَـى ] الراوي[َوَأَشاَر  -َهَذا ِفْعُل ِنَساٍء ِجْئَن ِمْن َهاُهَنا  :فَـُقْلَنا" ؟َما َهَذا" :َأَفاَق َقالَ 

ــتَِّهُم ِفيــَك َذاَت : قَــاُلوا ،ْنــُت ُعَمــْيٍس ِفــيِهنَّ وََكانَــْت َأْســَماُء بِ  - َأْرِض اْلَحَبَشــةِ  ُكنَّــا نـَ

                                 
  .)٧(، ثانية )٢( دقيقة

  .٥٣:، اآليةالذارياتسورة ) ١(

  . الشدقو بني اللسان ، جانيب فِم املريض ُيصبُّ يف أَحدِ وهو دواء : أسقيناه اللدود: أي) ٢(

  .٣/٣٩٠لسان العرب ، و ٣/٨٥الفائق يف غريب احلديث ، و �١٤/٤٩ذيب اللغة  :ينظر

، رقــم ٦/١٤ بــاب مــرض النَّــِيبّ صــلى اهللا عليــه وســلم ووفاتــهيف صــحيحه، كتــاب املغــازي، البخــاري أخرجــه ) ٣(

باب إذا أصاب قوم من وكتاب الديات،  ،)٥٧١٢(، رقم ٧/١٢٧ باب اللدود، وكتاب الطيب، )٤٤٥٨(

 بــــــاب كراهــــــة التــــــداوي باللــــــدوديف صــــــحيحه، كتــــــاب اآلداب، مســــــلم ، و )٦٨٩٧(، رقــــــم ٩/٨ ...رجـــــل

  ).٢٢١٣(، رقم ٤/١٧٣٣
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 الَ  )٢(اهللاُ َعـزَّ َوَجـلَّ َليَـْقَرفُنِـي بِـهِ  ِإنَّ َذِلَك َلَداٌء َما َكانَ : "يَا َرُسوَل اِهللا، َقالَ  )١(اْلَجْنبِ 

َقــَينَّ ِفــي َهــَذا اْلبَـْيــِت َأَحــٌد  : َقــالَ ، يـَْعِنــي اْلَعبَّــاَس، )( َعــمُّ َرُســوِل اهللاِ  ِإالّ اْلَتــدَّ  ِإالّ يـَبـْ

  .)٣(»)(فَـَلَقِد اْلَتدَّْت َمْيُموَنُة يـَْوَمِئٍذ َوِإنـََّها َلَصاِئَمٌة ِلَعْزَمِة َرُسوِل اِهللا 

   :)٤(من وجوه الرد على هذه الفرية

مــــن ، و مــــن األباطيــــل املكذوبــــةيف مســــلكهم األول القصــــة أن : الوجــــه األول

بـاطلهم إذا أرادوا أن يؤيـدوا  الرَّاِفَضـة�ـا كتـبهم، ف الرَّاِفَضةسّود الدَّعاوى الغريبة اليت 

تُؤيِّد إفكهـم،  خرتعوا يف تفسريها قصًصا خمتلقةاعمدوا إىل بعض اآليات القرآنية، ف

الـذي زعمـوه  هـذا اإلفـك حىت يُومهوا أبناء طائفتهم، ومـن ُيسـقطونه يف حبـائلهم أنّ 

وهـذا مـا فعلـوه يف هـذه االفـرتاءات ، قـرآن الكـرميال وتأكيـده آيـات بيانه يف نزلت قد

                                 
  .هي قرحة تصيب اإلنسان داخل جنبه :اْلَجْنبِ  َذات )١(

  .١/٢٨١ب لسان العر ، و ١/٣٠٣النهاية يف غريب احلديث واألثر ، و ١/١٠٣الصحاح  :ينظر

ــه، فـــإن املبتلـــى ببليـــة يُرمـــى �ـــا، فكـــأن الـــذي ابـــتاله رمـــاه بـــه :أي )٢( ـــه، واملـــراد ليبتليـــين بـ ـــه . لريميـــين ب قال

  ).طبعة الرسالة( ٤٥/٤٦٢حتقيق مسند أمحد : ينظر. السندي

ـــــد يف ) ٣( ــــندأخرجــــــه أمحـ ـــــم ٤٥/٤٦٠ همســ ــــرزاق ، و )٢٧٤٦٩(، رقـ ــــد الــ ــــنفه عبــ ـــــم ٥/٤٢٨يف مصــ ، رقــ

ـــه بـــــن راه، وا)٩٧٥٤( ـــــم ٥/٤٢يف مســـــنده ويــ ـــاوي يف )٢١٤٥(، رق ـــار ، والطحــ ــــرح مشـــــكل اآلثــ شـ

املعجـم ، والطـرباين يف )٦٥٨٧(، رقـم ١٤/٥٥٢يف صـحيحه، حبـان ، وابـن )١٩٣٥(، رقم ٥/١٩٥

حـــديث : "، وقـــال)٧٤٤٦(، رقـــم ٤/٢٢٥املســـتدرك ، واحلـــاكم يف )٣٧٢(، رقـــم ٢٤/١٤٠الكبـــري 

ـــه "صــــحيح علــــى شــــرط الشــــيخني ومل خيرجــــاه ــذهيب، وصــــححه ابــــن حجــــر يف ، ووافقـ ــــاري الــ فــــتح الب

  ).٣٣٣٩(، رقم ٧/١٠١٥سلسلة الصحيحة ، واأللباين يف ال٨/١٤٨

، ومقـال للشـيخ )٧٠-٥١(الصـاعقة يف نسـف أباطيـل وافـرتاءات الشـيعة ص : ينظر يف الرد علـى هـذه الفريـة) ٤(

، علـى ه٢٥/١٠/١٤٣١: تـاريخ ،"ت عـن السـيدة َعاِئَشـةارد الشـبه واالفـرتاء: "بعنـوان الرمحن الطوخي عبد

  .www.alukah.net :شبكة األلوكة



    

 

 net.dorar.www                  الدرر السنیة
 

٩٩ 

ـــــيت أرادوا إلصـــــاقها خبـــــري عبـــــاد اهللا بعـــــد األنبيـــــاء  وعمـــــر، واملرســـــلني؛ بـــــأيب بكـــــر ال

  .)١(أمجعني )( وبابنتيهما

مل أجـدها يف اليت ذكروها يف سبب نـزول آيـات سـورة التحـرمي،  وهذه األكذوبة

 )( النَّـِيبّ  كـان يف حتـرمي  ذه اآلياتسبب نزول هوالصحيح أن ، الرَّاِفَضةغري كتب 

َيْشــَرُب  )(َكـاَن َرُسـوُل اللَّـِه «: قـال )( َعاِئَشـةيف الصـحيح، فعـن لعسـل كمـا ل

َنــَب ِبْنــِت َجْحــٍش، َوَيْمُكــُث ِعْنــَدَها، فَـَواطَْيــُت أَنَــا َوَحْفَصــُة َعَلــى أَيـَّتُـَنــا  َعَسـالً  ِعْنــَد زَيـْ

َهـــا فَـْلتَـُقـــْل لَــهُ  َال، ": َأَكْلـــَت َمَغـــاِفيَر، ِإنـِّـي َأِجـــُد ِمْنـــَك رِيــَح َمَغـــاِفيَر، قَـــالَ  :َدَخــَل َعَليـْ

َنَب ِبْنِت َجْحٍش، فَـلَـْن َأُعـوَد لَـُه، َوقَـْد َحَلْفـُت، َال  َوَلِكنِّي ُكْنُت َأْشَرُب َعَسًال ِعْنَد زَيـْ

  .)٢(»"ُتْخِبِري ِبَذِلَك َأَحًدا

القهم الروايــات الــيت توافــق قصــدهم ، واخــتالرَّاِفَضــةيتبــني كــذب وافــرتاء و�ــذا 

  .وختدم مذهبهم الفاسد السيئ،

بالنِّســـبة لقصـــة اللـــدود يف املســـلك الثـــاين، الـــيت رو�ـــا َعاِئَشـــة : الوجـــه الثـــاني

  :، وفهمها الرافضة فهماً يوافق إفكهم، أقف عندها وقفات)(وأمساء 

، )٣(ِم املــــريضهــــو الــــدواء الــــذي ُيصــــبُّ يف أَحــــِد جــــانيب فــــ: اللَّــــُدودأن : أوالً 

  !؟)(للنيب  َعاِئَشةمكوِّنات الدواء الذي وضَعْته  الرَّاِفَضةكيف َعَرف ف

                                 
  .بتصرف) ٥١(الصاعقة يف نسف أباطيل وافرتاءات الشيعة ص  :ينظر) ١(

اآلية  ﴾! " # $ % & ' )﴿ :يف صحيحه، كتاب تفسري القرآن، بابالبخاري أخرجه ) ٢(

على من حرم امرأته،  باب وجوب الكفارةيف صحيحه، كتاب الطالق،  مسلم، و )٤٩١٢(رقم  ٦/١٥٦

  ).١٤٧٤(رقم  ٢/١١٠٠ومل ينو الطالق 

  .٣/٣٩٠، ولسان العرب ٣/٨٥، والفائق يف غريب احلديث �١٤/٤٩ذيب اللغة  :ينظر) ٣(
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َلهـا لنبيِّهـا،  )( َعاِئَشـةهـو نَّ َمـن نَقـَل هـذه احلادثـة أ: ثانياً  فكيـف تنقـل قتـْ

  ! ؟)(وزوجها، وحبيبها 

ــم الــذي وضــعْته اليهوديَّــة يف الطعــام الــذي قُــدِّم للنــيب : ثالثــاً  ُكِشــَف   )(السُّ

معــه  أّ�ــا مســمومة، فلمــاذا مل حيصــل )( النَّــِيبّ  وأخــربِت الشــاة أمــرُه مــن اهللا تعــاىل

)( يف فمه؟ َعاِئَشةه األمر نفسه يف السُّمِّ الذي وضعت!  

  .به ِعّلة، بل أُعِطَيه ِمن َمرٍض أملَ من غري  )(مل يُعَط الدواءُ للنيب  :ارابعً 

رضـــي اهللا  -إالَّ بعـــد أن تشـــاوَر نســـاؤه  الـــدواء )( النَّـــِيبّ مل يُعـــَط : خامًســـا

   .يف ذلك اإلعطاء -عنهنَّ 

لكـن أيُّ ُسـمٍّ هـذا؟ ! بـأثَر السُّـم مـات )( النَِّيبّ  ال ننكر أن يكون: سادًسا

يف طعام َدَعْتـه ألْكلـه عنـدها، وقـد لَفـَظ  )(إنَّه السُّم الذي وضعْته اليهوديَّة للنيبِّ 

)( النَّـِيبّ اهللا تعـاىل بوجـود السُّـم يف الطعـام، فـأخَرب  اللُّقمة؛ إلخبار )(  يف آخـر

لف هــذه نــه، وِمــن هنــا قــال َمــن قــال مــن ســَر تلــك اللُّقمــة علــى َبدَ ه جيــد أثــأنّــ امــهأي

  .له بني النبوَّة والشهادة مجع إنَّ اهللا تعاىل: األُمة

 النَّــِيبّ َن ِمــن نـَْهــي مـمل يْفهَ  )( النَّــِيبّ  مــن الواضــح يف الروايـة أنَّ نســاء: سـابًعا

)( ِهمـوا أنـَّه مـن كراهيـة املـريض للـدواء، وفـَْهُمهـم بعدم َلدِّه أنَّه �ْـي شـرعي، بـل ف

مل يكـــْن هلـــم عـــذٌر عنـــد  وإن -هـــذا لـــيس مبســـتنكٍر يف الظـــاهر، وقـــد صـــرَّحوا بـــأ�م 

 قــد أخطــؤوا يف تشــخيص - )(؛ ألنَّ األْصــَل هــو االســتجابة ألمــرِه، )(، النَّــِيبّ 

  .لذا فقد ناَولوه دواًء ال يُناسب ِعلَّته )(َدائه 

ا أْنَكـَر التـداوي؛ ألنـ: ")(قال ابن حجر  مالئـم لدائـه؛ أل�ـم  ه كـان غـريوإمنَّ

هــو ظــاهر يف ، فــداووه مبــا يالئمهــا، ومل يكــْن بــه ذلــك؛ كمــا "ذات اْجلَْنــب"وا أنَّ بــه ظّنــ
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  .)١("سياق اخلرب كما ترى

دليـٌل  ،يف افرتاءا�م وشبها�م أكثر مـن مسـلك لرَّاِفَضةاإن سلوك : وأخرياً أقول

  .واضٌح على كذ�م وتدليسهم

  

  

  

  

  
  

                                 
   .٨/١٤٧فتح الباري ) ١(
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������������� �

����������������������������������������������������������������������� �

َهةهلم يف تقرير هذه  الرَّاِفَضةو  بـْ   : عدة مسالك الشُّ

  :)( َعاِئَشةصة اإلفك، وإنكار براءة التشكيك في ق: المسلك األول

يعنون أهـل  - وقد أنكر َمجٌع من الشيعة ذلك زاعمني أّن هذا من قول العاّمة"

أن اخلـرب  اأيًضـبل إّ�ـم يـرون ، السنّة عندهم مردودة باإلمجاع إذ رواية أهل - السنة

ل أهـــ طـــريقني، وافــق أحــدمها مــذهب واحـــٍد مــن أئّمــتهم مــن عــن اإذا جــاء متناقًضــ

وعلـى ، )١(الحتمال خروجه على التقيـة السّنة أهل ُيرتك اخلرب املوافق ملذهب: السّنة

 الّنــور يف تربئــة نــزول آيــات ســورة - كمــا تقــّدم - فقــد أنكــر مجــٌع مــن الشــيعة: هــذا

  .من قول أهل السّنة ذلك ألنّ  ؛َعاِئَشة

 َعاِئَشـة ا�ـمتـه ر يف براءة مارية القبطية ممّـا  نزلت فريون أّن هذه اآليات: أما هم

  .مزاعمهم يف هذا كما تقّدمت  ؛)(

ومـــن هـــؤالء ، الشـــيعة املعاصـــرين التشـــكيك يف قّصـــة اإلفـــك وقـــد حـــاول بعـــض

 والـذي ألّـف ،'اإلفـك حـديث'كتـاب  احلسـيّين صـاحب جعفر مرتضـى :املشككني

هــــذا  صــــفحات اإلفــــك؛ فقــــد حــــاول مــــن أّول حــــديث نـَْقــــض كتابــــه هــــذا بغــــرض

رّد حـديث اإلفـك بشـىت الوسـائل واحلجـج؛ مـن طعـٍن  ،اتهصـفح الكتاب، إىل آخـر

 هـــذا احلـــديث واضـــطرابه، أو دعـــوى ضـــعف أهـــل الســـنّة، إىل زعـــٍم بتنـــاقض يف رواة

  .)٢(من االفرتاءات الضعف، أو غري ذلك السند دون بيان سبب

                                 
  .١٨٢ ،٣/١٥٧ الصراط املستقيم للبياضي :ينظر) ١(

 .احلسيين جلعفر مرتضى اإلفك حديث كتاب  :ينظر) ٢(
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 االثـينسرية األئمـة ' ههاشم معروف احلسيين يف كتاب اأيضً وممّن أنكر قّصة اإلفك  

  . وغريمها، )١('عشر

   :الفريةوالرد على هذه 

يتعـارض مـع والتشـكيك يف قصـة اإلفـك  )( َعاِئَشةلرباءة  الرَّاِفَضة إنكار نَّ أ

 َعاِئَشـــةواعـــرتافهم بـــأّن اللَّـــه ســبحانه وتعـــاىل قـــد بـــرّأ  إقــرار مجـــٍع كبـــٍري مـــن علمــائهم،

، بـــه مـــن جـــاء قـــد جلـــد )( وبـــأّن رســـول اهللا مـــن اإلفـــك، إليهـــا ممّـــا ُنســـب )(

 وبأ�ّـا ،)( وَعاِئَشة )( واستشهدوا بقّصة اإلفك على وجود العداوة بني عليّ 

   .)٣(")٢(احلني ذلك منذ ظهرت أي العداوة

 ،علــم بالضــرورة متــواترٌ  أمــرٌ  )( َعاِئَشــةأئمــتهم يؤكــد َأنَّ بــراءة  بــل ِإنَّ بعــضَ 

  .وإنكاره إنكار للضروري

مل  لشيعة زعموا أن اآليات اليت يف سورة النوروقوم من ا" :)٤(ابن أيب احلديد فيقول 

وجحــدهم  ،تنــزل فيهــا وإمنــا أنزلــت يف ماريــة القبطيــة ومــا قــذفت بــه مــع األســود القبطــي

                                 
)١/٤٣٨ )١. 

البن شهر  ومناقب آل أيب طالب ،)٤٦٨(ص  الشايف للطوسي وتلخيص ،)٢١٩( اجلمل للمفيد :ينظر) ٢(

 والدرجات الرفيعة ،)٢٨٤( ص وإحقاق احلق له ،)١٠٥(والصوارم املهرقة للتسرتي ، ١/٢٠١آشوب 

  .)١٥٦( والفصول املهمة للموسوي، ) ٢٥( للشريازي

  .بتصرف )١١٤ -  ١١٢(ص الشيعة على أُّم املؤمنني َعاِئَشة  الصاعقة يف نسف أباطيل وافرتاءات) ٣(

، لــه علــم عبــد احلميــد بــن هبــة اهللا بــن حممــد بــن احلســني بــن أيب احلديــد، أبــو حامــد، عــز الــدين: هــو )٤(

الكاتـب الشـاعر اْلُمطَبِّـُق : "باألدب والشـعر والتـاريخ، ومجـع بـني االعتـزال والتشـيع، قـال عنـه ابـن كثـري

  ).ه٦٥٦(، مات سنة )شرح �ج البالغة: (، من مصنفاته"يلالشيعي الغا

  .١٨/٤٦الوايف بالوفيات ، و ١٣/٢٣٣البداية والنهاية ، و ٤٨/٢٠٢تاريخ اإلسالم  :ينظر في ترجمته
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  .)١("جحد ملا يعلم ضرورة من األخبار املتواترة َعاِئَشةإلنزال ذلك يف 

 )( ةَعاِئَشـــأَنَّ ابـــن أيب احلديـــد نفســـه يف موضـــٍع آخـــر يثبـــت بـــراءة  اأيًضـــ وجنـــد

 ،بصــفوان بــن املعطــل الســلمي )( يف أيــام رســول اهللا َعاِئَشــة تْ فَ ذِ وقُــ": حيــث يقــول

قاذفوهـــا  دَ ِلـــجُ وَ  ،لَقـــنْـ يُـ ى وَ َلـــتْـ يُـ  براء�ـــا يف قـــرآنٍ  -  تعـــاىل -  فـــأنزل اهللا ؛والقصـــة مشـــهورة

   .)٢("احلد

  :استغالل روايات ضعيفة منكرة وقعت في كتب أهل السنة: المسلك الثاني

يف تقريــر شــبها�م وافــرتاءا�م أ�ــم يعمــدون  الرَّاِفَضــةنَّ مــن مســالك روف أومــن املعــ

إىل روايـة ضـعيفة منكـرة أو موضــوعة وردت يف كتـب أهـل الســنة، فيوردو�ـا مؤكـدين �ــا 

  .ما يقولونه، مث يلزمون أهل السنة �ا

ت دور  ، بـل باطلــةاويف هـذه الفريـة بالـذات عمـد بعضـهم إىل روايـٍة ضـعيفة جـدً 

يف كتابـــه  كتــب أهـــل الســنة، ويتصـــدر هـــذا التيــار املـــدعو عبـــد احلســني الرافضـــييف  

  .'املراجعات'

ــُة «: قالــت )( َعاِئَشــةعــن ف: وهــذه هــي الروايــة الــيت يســتندون إليهــا أُْهــِدَيْت َمارَِي

َهــا َوقْـَعـًة فَاْســ: َوَمَعَهـا ابْــُن َعـمٍّ َلَهــا، قَالَــتْ  )( إِلَـى َرُســوِل اهللاِ  ، الً َتَمرَّْت َحــامِ فَـَوقَـَع َعَليـْ

َهـا، قَالَـتْ : قَاَلتْ  ِمـْن َحاَجتِـِه إِلَـى اْلَولَـِد : فَـَقـاَل َأْهـُل اِإلفْـِك َوالـزُّورِ : فَـَعَزَلَها ِعْنَد ابْـِن َعمِّ

بَِلَبِنَهـا،  ادََّعى َوَلَد َغْيـرِِه، وََكانَـْت أُمُّـُه قَِليلَـَة اللَّـَبِن فَابـَْتاَعـْت لَـُه َضـائَِنَة لَبُـوٍن َفَكـاَن يـُغَـذَّى

: َذاَت يـَـْوٍم فَـَقـالَ  )( النَّبِـيّ فَـُدِخَل بِـِه َعلَـى  :)( َعاِئَشـةَفَحُسَن َعَلْيِه َلْحُمُه، قَاَلْت 

ــَرْيَن؟ فَـُقْلــتُ  ــْأِن َيْحُســُن َلْحُمــُه، َقــالَ : َكْيــَف تَـ ــَبُه قَاَلــتْ : َمــْن ُغــذَِّي بَِلْحــِم الضَّ : َوالَ الشَّ

                                 
  .١٤/٢٣شرح �ج البالغة ) ١(

  .٩/١٩١ املصدر نفسه) ٢(
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ـَرِة َأْن قـُْلـتُ َفَحَمَلِني َما َيْحِمـُل ا  َوبـَلَـَغ َرُسـوَل اهللاِ : قَالَـتْ  ،َمـا َأَرى َشـبَـًها: لنَِّسـاَء ِمـَن اْلَغيـْ

)(  ٍُّخْذ َهَذا السَّْيَف فَاْنطَِلْق فَاْضـِرْب ُعنُـَق ابْـِن َعـمِّ َمارِيَـَة : َما يـَُقوُل النَّاُس فَـَقاَل ِلَعِلي

ـا : َو ِفـي َحـاِئٍط َعلَـى َنْخلَـٍة َيْختَـِرُف ُرطَبًـا قَـالَ فَـاْنطََلَق فَـِإَذا ُهـ: َحْيُث َوَجْدتَـُه، قَالَـتْ  فَـَلمَّ

َفَسـَقَطِت اْلِخْرقَـُة، فَـِإَذا ُهـَو لَـْم َيْخلُـِق : َنظََر إَِلى َعِليٍّ َوَمَعُه السَّْيُف اْسـتَـْقبَـَلْتُه رِْعـَدٌة قَـالَ 

  .)١(»اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َلُه َما لِلرَِّجاِل َشْيٌء َمْمُسوحٌ 

أســـوأ " مراجعاتــه"قــد اســـتغلها عبــد احلســني الشـــيعي يف جــد َأنَّ هــذه الروايـــة فن

 :هــــــا ودينهــــــا، فقــــــالقِ لُ يف خُ  َعاِئَشــــــةواتكــــــأ عليهــــــا يف ا�امــــــه للســــــيدة  اســــــتغالل،

من إفك أهل الـزور إذ  - على حكم العاطفة الً نزو  - هلذا ما أيدته الً وحسبك مثا"

حـىت برأمهـا  رية وولـدها عليـه السـالم مـا قـالوا،يف السيدة ما - اوعدوانً  ا�تانً  - قالوا

 !حمسوســـة ملموســــة - علـــى يـــد أمـــري املـــؤمنني - اهللا عـــز وجـــل مـــن ظلمهـــم بـــراءة

﴿O N M L K J I H﴾)٣("!)٢(.  

فلرياجــع أحــوال الســيدة  ؛مــن أراد تفصـيل هــذه املصــيبة:"وعلـق علــى هــذا بقولــه

للحــــــاكم، أو مــــــن  'املســــــتدرك'مــــــن اجلــــــزء الرابــــــع مــــــن ) ٣٩ص (يف  )( ماريــــــة

   ."!للذهيب 'تلخيصه'

مــع  - أنــه مل يكتــف يف االعتمــاد عليــه، و يشــري بــذلك إىل هــذا احلــديث املنكــر

علـــى النـــاس  اتدليًســـ ؛د علـــى ذلـــك أنـــه مل يســـق لفظـــهابـــل إنـــه ز  - ضـــعفه الشـــديد

                                 
لذهيب، وقال األلباين يف ، وسكت عنه احلاكم وا)٦٨٢١(، رقم ٤/٤١ ستدركاملاحلاكم يف أخرجه ) ١(

 ".ضعيف جًدا": ١٠/٧٠٠" الضعيفة"

  .٢٥:، اآليةاألحزابسورة  )٢(

  .)٢٤٨ -٢٤٧(ص املرجعات  )٣(
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لتبــني منــه لكــل مــن كــان لــه لــب وديــن أن  ؛فإنــه لــو فعــل وســاق اللفــظ ؛الً وتضــلي

براء�ـا ممـا ا�مهــا  - ا نســب إليهـا يف هـذا احلــديث املنكـر مـن القــولبريئـة ممـ َعاِئَشـة

ـــــافقونبـــــه  آمـــــن الشـــــيعة بـــــذلك أم كفـــــروا،  ،- فربأهـــــا اهللا تعـــــاىل بقـــــرآن يتلـــــى ؛املن

  .وإنا هللا وإنا إليه راجعون! اهللا الكذابني واملؤيدين هلم مبا يستحقون عامل

  ؛عن الزهري به ان بن أرقممن طريق سليم اأيضً أخرجه ابن شاهني  ؛مث إن احلديث

  .)٢("وسليمان ضعيف" :وقال ؛للحافظ العسقالين )١('اإلصابة'كما يف 

  :والجواب على هذا الكالم من وجوه

  :اال جيوز االحتجاج �ا أبدً  اهذه الرواية باطلة وضعيفة جدً : الً أو 

، بــل )٣(واألئمــة متفقــون علــى تضــعيفه ،ســليمان بــن أرقــم احلــديث مــن روايــةف 

  .اعيف جدً هو ض

علــى  - 'مســتدركه'يف ســكت عنــه احلــاكم فقــد  ولظهـور ضــعف هــذا احلــديث 

وقـد أورد  ،'تلخيصـه عليـه'يف  الـذهيبكذلك سكت عنـه و  ،- تساهله يف التصحيح

ضــــعيف : "وقــــال: )٤('السلســــلة الضــــعيفة'هــــذا احلــــديث الشــــيخ األلبــــاين يف كتابــــه 

  ".اجدً 

  :س فيه هذه الزيادات املنكرةَأنَّ احلديث أصله صحيح ثابت، ولي: اثانيً 

                                 
)٦/١٤ )١.  

  .٧٠٣ -  ١٠/٧٠١السلسلة الضعيفة ) ٢(

، ٤/١٠٠اجلــــرح والتعــــديل ، و )٤٨( صالضــــعفاء واملرتوكــــون للنســــائي ، و ٤/٢التــــاريخ الكبــــري : ينظــــر )٣(

الضــــعفاء واملرتوكــــون البــــن اجلــــوزي ، و ١٠/١٨تــــاريخ بغـــداد ، و ٤/٢٢٨عفاء الرجــــال الكامـــل يف ضــــو 

  .١/٢٧٧املغين يف الضعفاء ، و ٢/١٦

  ).٤٩٦٤(، رقم ١٠/٧٠٠ )٤(
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وهـذا ِإْن دل علــى شــيٍء إمنــا ، علــى احلــديث ابـن األرقــم هــازادوهـذه الزيــادات  

 نفسـه، مث هلـوى يف ؛، أو أنه يتعمد الكذب والزيـادةااحلفظ جدً  سيءعلى أنه يدل 

  !حيتج �ا أهل األهواء

نَّ أَ « :)(أنـس  مـن حـديثأما الرواية الصـحيحة يف ذلـك فهـي عنـد مسـلم و 

ــُأمِّ   الً َرُجــ ــتـََّهُم ِب ــِد َرُســوِل اللَّــهِ  َكــاَن يـُ ــَراِهيَم َوَل ــاَل َرُســوُل اللَّــهِ  )( ِإبـْ ــىٍّ  )( فَـَق  :ِلَعِل

ــاُه َعِلــ. اْذَهــْب َفاْضــِرْب ُعنُـَقــهُ  َتبَـــرَُّد ِفيَهــا يٍّ رَِكــ يَفــِإَذا ُهــَو ِفــ يٌّ،َفأََت  :يٌّ فَـَقــاَل َلــُه َعِلــ ،يـَ

ثُـمَّ  ،َفَكـفَّ َعِلـىٌّ َعْنـهُ  ،َفِإَذا ُهـَو َمْجبُـوٌب لَـْيَس لَـُه ذََكـرٌ  ،َفَأْخَرَجهُ  ،فَـَناَوَلُه َيَدهُ . اْخُرجْ 

  .)١(»ِإنَُّه َلَمْجُبوٌب َما َلُه ذََكرٌ  ،يَا َرُسوَل اللَّهِ  :فَـَقالَ  ،)( النَِّبيّ أََتى 

إدخــالهم زيـادات منحولــة علــى الـنص الصــحيح ليتممــوا : المسـلك الثالــث

  :بها فريتهم

أ�ــم يعمــدون إىل روايــٍة صــحيحٍة، مث  الرَّاِفَضــةنَّ مــن األمــور الــيت يتفــنن فيهــا إِ  

يريدونـه مـن كـذٍب وافــرتاٍء  يـدخلون عليهـا زيـاداٍت تفســد الـنص؛ ليسـوِّغوا بـذلك مــا

، لنزول آيٍة يف كتاب اهللا تعاىل ليتم هلم  اوقد جيعلون هذه الرواية املكذوبة سببً  ودسٍّ

  .يلإتقان التلبيس والتضل

! ﴿ :قوله تعاىل، يف تفسري )٢('تفسريه'ذكر علي بن إبراهيم الُقمِّي يف  فقد 

إن : قال )١(﴾" # $ % & ' ) ( * + , - . / 0

                                 
باب براءة حرم النَِّيبّ صلى اهللا عليه وسلم من الريبة ، كتاب التوبة، مسلم يف صحيحهأخرجه ) ١(

واحلاكم يف املستدرك ، )١٣٩٨٩(، رقم ٢١/٤٠٥ همسند، وأمحد يف )٢٧٧١(، رقم ٤/٢١٣٩

  ".هذا حديث صحيح على شرط مسلم: "والزيادة له، وقال )٦٨٢٤(رقم  ،٤/٤٢

)٢/٩٩) ٢.  
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أما و  ما رميت به يف غزوة بين املصطلق من خزاعة،و  ،َعاِئَشةالعامة رووا أ�ا نزلت يف 

  .َعاِئَشةبه  ما رمتهاو  اخلاصة فإ�م رووا أ�ا نزلت يف مارية القبطية،

ــي علــي بــن إبــراهيم روى مث   -  اهللا رســول ملــا مــات إبــراهيم بــن": بســنده قــال الُقمِّ

 عليـه؟ حيزنـك الـذي مـا: َعاِئَشـة فقالـت ،اشـديدً  احزنًـ عليه حزن -  آلهو  عليه اهللا صلى

  .)٢("...حيْ رَ جُ  ابن إال هو فما

ولـــذلك  ،- بئينيالســ الرَّاِفَضـــةعنــد  - فهــذه الروايــة هـــي روايــة صـــحيحة ثابتــة 

  .يعتمدون عليها أميا اعتماد، وقد صرح كبار علمائهم بصحة هذه الرواية

ـــ - وهـــو مـــن كبـــار علمـــائهم - فهـــذا املفيـــد  د أّن هـــذه الروايـــات صـــحيحة يُؤكِّ

صــحيٌح  علــى ماريـة القبطيـة خـٌرب  َعاِئَشـةخـرب افـرتاء ": ومسـلَّمة عنـد الشـيعة، فيقــول

  .)٤(صحيح مسلَّمٌ  اإذً  فاخلرب، )٣("عند الشيعة مسلَّمٌ 

/ 0 1 ﴿: هذه القصة يف تفسري قوله تعاىل اأيضً  الرَّاِفَضةوقد روى 

 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

@﴾)٥(.  

 أمإ�ا نزلت يف مارية القبطية ": )٦('تفسريه"الُقمِّي يف  علي بن إبراهيمقال  

                                 
  .١١:، اآليةالنورسورة  )١(

: هاشم البحراين يف تفسريه: وقد ذكر ذلك أيًضا مجع من مصنفي الرَّاِفَضة نقًال عن الُقمِّي، منهم) ٢(

   .٢٢/١٥٥حبار األنوار يف �لسي ، وا٥٣، ٤/٥٢ قرآنالربهان يف تفسري ال

 .)٢٩ (ص  أشكل من خرب مارية للمفيد رسالة فيما) ٣(

 براءة َعاِئَشة احلصون املنيعة يف :ينظر، و)١٠٣(الصاعقة يف نسف أباطيل وافرتاءات الشيعة ص ) ٤(

  ).١٣٠(، والفتح األنعم يف براءة عائشة ومرمي ص )٥٤(الصديقة ص 

  .٦:، اآليةاحلجراترة سو ) ٥(

)٣١٩، ٢/٣١٨) ٦.  
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 :- هللا عليه وآلهصلى ا - قالت لرسول اهللا  َعاِئَشةإبراهيم، وكان سبب ذلك أن 

فإنه يدخل إليها يف كل  ،إن إبراهيم ليس هو منك، وإمنا هو من جريح القبطي

عليه  -وقال ألمري املؤمنني  ،- صلى اهللا عليه وآله - فغضب رسول اهللا  ،يوم

عز  -فأنزل اهللا : "، إىل أن قال..".خذ هذا السيف وأتين برأس جريح :-  السالم

  .)٢(")١(اآلية ﴾/ 0 1 2 3 4 5 6﴿ :- وجل

يف إدخــال زيــادات فاســدة علــى  الرَّاِفَضــةمــن مســلك  املــا ذكرنــاه آنًفــ اوتأكيــدً  

نصــوص صــحيحة نـــورد يف هــذا املقـــام روايــًة صـــحيحًة يف كتــب أهـــل الســنة، ونـــرى  

  : ، وغريوا فيهاالرَّاِفَضةكيف شوهها 

ر وأبـو ، والبـزاعبـد الـرمحن بـن صـاحل األزدي الكـويف: روى الطََّحاوي من طريـق 

ـــْيم، وابـــن عســـاكر، والضـــياء املقدســـي مـــن طريـــق أبـــو كريـــب حممـــد بـــن العـــالء : نـَُع

عـن إبـراهيم بـن ، عن حممد بن إسـحاق ،يونس بن بكري :، كلهم من طريقاهلمداين

َكـاَن قَـْد «: قـال حممد بن علي بن أيب طالب عن أبيه عن جده علي بـن أيب طالـب

 ،ابْـِن َعـمٍّ َلَهـا َكـاَن يـَُزورَُهـاَعلَـى َمارِيَـَة ِفـي ِقْبِطـيٍّ ) ثِـرَ أو ُأكْ  َكثـُـرَ : وفي روايـة(َتَجرَُّؤوا 

َهــا، فَـَقـاَل لِــي َرُسـوُل اهللاِ وَ  ــْيَف فَـاْنطَِلقْ  :)( َيْخَتِلـُف ِإَليـْ ، فَــِإْن َوَجْدتَــُه ُخــْذ َهـَذا السَّ

  .)٣(احلديث »...َفاقْـتُـْلُه،ِعْنَدَها 

                                 
حبار األنوار ، و ٥/٨١، وتفسري نور الثقلني ١٣/١٣٨الربهان يف تفسري القرآن : أيًضا :ينظرو) ١(

١٥٤، ٢٢/١٥٣ .  

 .)١١٥ - ١١٤(ص نسف أباطيل وافرتاءات الشيعة  يفالصاعقة  )٢(

 مسنده ، والبزار يف)٤٩٥٣(رقم  ،٤٧٤، ١٢/٤٧٣ الطََّحاوي يف شرح مشكل اآلثارأخرجه ) ٣(

، وأبو نـَُعْيم )٧٣٥(رقم  ،١/٣٨٧، والضياء املقدسي يف األحاديث املختارة )٦٣٤(رقم  ،٢/٢٣٧

: قال أبو نعيم، ٢٣٧، ٣/٢٣٦، وابن عساكر يف تاريخ دمشق ٣/١٧٧،١٧٨يف حلية األولياء 

له ": ل املقدسي، وقا"إسحاقهذا غريب ال يعرف مسندا �ذا السياق إال من حديث حممد بن "
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ظــر املنصــف املتبــع للحــق كيــف غــري نلي، فلَعاِئَشــة ذكــرولــيس يف هــذا احلــديث 

الرواية الصحيحة اليت �ذا السـياق هذه الرواية ودسوا فيها الدسائس؟، فيف  الرَّاِفَضة

  .)( َعاِئَشةوردت يف املنافقني وليست يف 

، بــــار الكاذبــــة عــــن ماريــــة برأهــــا اهللان هــــم الــــذين كــــانوا يشــــيعون األخو املنــــافقف

يب  بــــن أُ كمــــا فعــــل رأس النفــــاق عبــــد اهللا )( يف رســــول اهللا طعنــــاً يفعلــــون ذلــــك 

عــل زوجاتــه بــني اهللا، والــذي يــؤمن برســول اهللا وحيرتمــه ال جي بعائشــة قبلهــا وقــد برأهــا

يف قـرآن يتلـى يف مشـارق األرض  َعاِئَشـةسيما بعـد مـا نزلـت بـراءة قاذفة ومقذوفة ال

يف شــأ�ا مــن  ومغار�ــا إىل يــوم القيامــة، ويــؤمن برباء�ــا وفضــلها ومكانتهــا ومــا أنــزل

وعلــى  )( قــرآن كــل مــؤمن، وال يقــدح فيهــا إال كــل زنــديق حاقــد علــى رســول اهللا

  .)١(أسرته وأصحابه

  

                                 
واحلديث صححه . "إسناده حسن": وقال حمققه ،"شاهد يف صحيح مسلم من رواية أنس بنحوه

وصرح البخاري وابن منده بتحديث ": ، وقال)١٩٠٤(رقم  ،٤/٥٢٧األلباين يف السلسلة الصحيحة 

 ."ابن إسحاق، فزالت شبهة تدليسه وسائر رجاله ثقات، فهو إسناد متصل جيد

، ٣٩٦(لربيع املدخلي ص  ر لكتاب العزيز اجلبار وللصحابة األخيار على أعدائهم األشراراالنتصا) ١(

  .بتصرف )٣٩٧
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بــــن  لعثمــــان، وأمــــره بقتلــــه مبــــا أورده ســــيف َعاِئَشــــةعلــــى بغــــض  الرَّاِفَضــــةاســــتدل  

ملــا انتهــت إىل ســرف راجعــة  )( َعاِئَشــةعــن  'الفتنــة ووقعــة اجلمــل'يف كتابــه  )٢(عمــر

عبــد بــن أيب ســلمة، ينســب إىل  وهــو - مكــة، لقيهــا عبــد بــن أم كــالب  إىليف طريقهــا 

مث صــنعوا : ، فمكثـوا مثانيــا، قالـت)(قتلــوا عثمـان : ؟ قـال)٣(مهـيم: فقالـت لــه - أمـه 

نة باالجتماع، فجازت �ـم األمـور إىل خـري جمـاز، اجتمعـوا أخذها أهل املدي: ماذا؟ قال

واهللا ليــت أن هــذه انطبقــت علــى هــذه إن مت األمــر : علــى علــي بــن أيب طالــب فقالــت

ـــ: ردوين ردوين، فانصـــرفت إىل مكـــة وهـــي تقـــول! لصـــاحبك ، اقتـــل واهللا عثمـــان مظلوًم

! مـن أمـال حرفـه ألنـت ومل؟ فـو اهللا إن أول: واهللا ألطلنب بدمه، فقال هلا ابـن أم كـالب

إ�ــم اســتتابوه مث قتلــوه، وقــد قلــت : فقــد كفــر، قالــت الً اقتلــوا نعــث: لقــد كنــت تقــولنيو 

فانصـــرفت إىل مكـــة فنزلـــت علـــى بـــاب .. .وقـــالوا، وقـــويل األخـــري خـــري مـــن قـــويل األول

                                 
إذا نيـل منـه وعيـب شـبه بـذلك  كـان طويـل اللحيـة، وكـان عثمـان   مـن أهـل مصـر اسم رجـل :نـَْعَثلُ  )١(

ْعثَــلُ و ، الرجــل لطــول حليتــه غريـــب : ينظــر .ِضــباعالــذكُر مــن ال: الشــيخ األمحـــق، وقيــل :يف األصــل :النـَ

النهايــة يف ، و ٤/٥٢الفــائق يف غريــب احلــديث ، و ٥/١٨٣٢الصــحاح ، و ٣/٤٢٦أليب عبيــد احلــديث 

  .٥/٧٩غريب احلديث واألثر 

ــري، ســيف بـن عمـر األســدي التميمـي: هـو )٢( يف  ضــعيفوهـو ، الشــيعي، أصـله مــن الكوفـة، مــن أصـحاب السِّ

  ).ه٢٠٠(، مات سنة )الردة(و) وح الكبريالفت(و) اجلََمل(: ، ومن مصنفاتهرواية احلديث

   .٤/٥٠٧الكامل يف ضعفاء الرجال ، و ١/٣٤٥ا�روحني ، و ٤/٢٧٨اجلرح والتعديل : ينظر في ترجمته  

مشـارق األنـوار ، و ٥/٢٠٣٨الصـحاح  :ينظـر .مـا أمـركم وشـأنكم؟: كلمٌة ُيْستَـْفَهُم �ا، معناهـا: َمْهَيمْ ) ٣(

  .٤/٣٧٨واألثر  النهاية يف غريب احلديث، و ١/٣٩٠
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 إنالنــاس،  أيهــايــا : املســجد فقصــدت للحجــر، فســرتت واجتمــع إليهــا النــاس، فقالــت

  .)١("، وواهللا ألطلنب بدمهاعثمان قتل مظلومً 

  :من وجوهالفرية  اعلى هذ والرد

  :ِإنَّ هذا اخلرب مكذوب وموضوع ال يصح وذلك لآليت: الً أو 

: معني بن حيىي قال عنه ،سيف بن عمر األسدي التميمي: اخلرب من رواية - ١

 مرتوك": حامت أبو وقال، )٣("منه خري فلس": مرة أخرى عنه وقال، )٢("ضعيف"

 وقال، )٦("ضعيف" :يالنسائ وقال، )٥("بشيء ليس: داود أبو وقال، )٤("ثاحلدي

 إىل وهو ،عليها يتابع مل منكرة عامتهاو  مشهورة أحاديثه بعض": يعد بنا

  . )٧("الصدق إىل منه أقرب الضعف

كـــان ســـيف يضــــع و .. .،األثبـــات عـــن تاملوضـــوعا يـــروى": حبـــان بـــنا وقـــال 

اَرُقْطِين  وقال، )٨("ا�م بالزندقة احلديث وكان قد   .)٩("مرتوك": الدَّ

                                 
نقًال من كتب  - ٣٢/٤٩، وأورده ا�لسي يف حبار األنوار )١١٥(الفتنة ووقعة اجلمل لسيف بن عمر ص ) ١(

  .- أهل السنة 

، وابن أعثم يف ٤/٤٥٨،٤٥٩فقد أخرجه الطربي يف تارخيه : وهذا اخلرب ورد فعًال يف كتب أهل السنة

 .٢/٥٧٠اريخ ، وابن األثري يف الكامل يف الت٢/٤٣٧الفتوح 

  .٣/٤٥٩تاريخ ابن معني رواية الدوري ) ٢(

  .٤/٥٠٧الكامل يف ضعفاء الرجال ) ٣(

  .٤/٢٧٨اجلرح والتعديل ) ٤(

  .١/٢١٤ سؤاالت اآلجري أليب داود) ٥(

  .)٥٠( الضعفاء واملرتوكون ص) ٦(

  .٤/٥٠٨الكامل يف ضعفاء الرجال ) ٧(

  .١/٣٤٦ا�روحني البن حبان  )٨(

  .)٣٤( قاين صسؤاالت الرب  )٩(
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الفضـل املنقـري، الُكـوِيفّ،  نصر بن مزاحم العطـار، أيب: واحلديث من رواية -٢

 .سكن بغداد

اَرُقْطِينّ يف الضعفاء واملرتوكني   . )١(وذكره الدَّ

نصــر بــن ُمــزَاِحم غــال يف مذهبــه، ": اِفظحلــ اد بــن احلســنيبــو الفــتح حمّمــأقــال و 

نصـــر بـــن ُمـــزَاِحم : "إبـــراهيم بـــن يعقـــوب اجلوزجــاينقــال ، )٢("ثـــهغــري حممـــود يف حدي

أراد بــذلك : قـُْلـتُ ": البغـدادي قـال اخلطيـب، )٣("الً عـن احلـق مـائ ازائغًـ الَعطـَّار كـان

ـــدو ، )٤(غلـــوه يف الـــرفض نصـــر بـــن ُمـــزَاِحم َرَوى عـــن الضـــعفاء ": قَـــاَل صـــاحل بـــن ُحمَمَّ

   .)٥("أحاديث مناكري

: وقــال أبـو خيثمــة، )٦(" حديثـه اضــطراب وخطـأ كثـريشــيعي يف": قـال العقيلـيو 

 .)٨("احلديث، مرتوك يواه": وقال أبو حامت، )٧("اكان كذابً "

   .)٩("ليس بثقة وال مأمون ... اغاليً  اكان رافضيً " :وقال العجلي

هــذه وغريمهــا مــن أحاديــث غالبهــا غــري " :وذكــر لــه ابــن عــدي أحاديــث وقــال

                                 
 .٣/١٣٤الضعفاء واملرتوكون  )١(

  .١٥/٣٨٢تاريخ بغداد ) ٢(

  .)١٣٢( أحوال الرجال ص) ٣(

  .١٣/٢٨٤تاريخ بغداد ) ٤(

   .١٣/٢٨٤تاريخ بغداد ) ٥(

  .٤/٣٠٠الضعفاء ) ٦(

  .٣/١٦٠الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي ) ٧(

  .٨/٤٦٨اجلرح والتعديل ) ٨(

  .٦/١٥٧لسان امليزان ) ٩(
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  .)١("حمفوظ

 .)٢("رافضي جلد، تركوه: "والذهيبوقال عنه ابن حجر 

ــ :نصــر بــن مــزاحم أبــو الفضــل املنقــري الكــويف": قــال يــاقوت احلمــويو   اكــان عارًف

احملـّدثني  وا�مـه مجاعـة مـن ... بالتاريخ واألخبار، وهو شيعي مـن الغـالة جلـد يف ذلـك

  .)٣("بالكذب، وضّعفه آخرون

علـــه حجـــٌة علـــيهم ِإنَّ وجـــود هـــذا اخلـــرب يف بعـــض كتـــب أهـــل الســـنة ال جي -٣

  :وذلك ألسباب

ِإنَّ هـــذا اخلـــرب مل يـــرد يف أمهـــات كتـــب أهـــل الســـنة املســـندة املعتمـــدة   :أولهـــا 

  .كالصحيحني والسنن األربعة، وحنو ذلك من الكتب املشهورة

غثهـا ومسينهـا، ومـن  األخبـارهذا اخلرب ورد يف كتـب التـاريخ الـيت جتمـع : ثانيها 

  .ون يف الغالب باجلمع دون التمحيصاملعلوم أن رواة األخبار يهتم

يف بعض الكتب التارخيية كتاريخ الطـربي،  اِإنَّ هذا اخلرب قد ورد مسندً  :ثالثها 

ومـن القواعــد املعروفــة عنـد أهــل احلــديث أن مـن أســند فقــد أحـال، ومــن أســند فقــد 

  .برئت ذمته

ينـوا ضـعفها ِإنَّ أهل السنة مل يسكتوا عن هذه األخبار وإمنا نقدوها وب: رابعها 

  :ووهائها

                                 
 .٨/٢٨٦الكامل يف ضعفاء الرجال  )١(

   .٦/١٥٧لسان امليزان و ، ٢٥٤، ٤/٢٥٣يزان االعتدال م :ينظر) ٢(

  .٦/٢٧٥٠معجم األدباء ) ٣(
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ومـــا زعمتـــه الشـــيعة مـــن أ�ـــا رضـــي اهللا تعـــاىل عنهـــا  ": )( )١(قـــال األلوســـي 

...  فقــد فجــر الً اقتلـوا نعــث: كانـت هــي الــيت حتـرض النــاس علــى قتـل عثمــان وتقــول

كـــذب ال أصـــل لـــه وهـــو مـــن مفرتيـــات ابـــن قتيبـــة وابـــن أعـــثم الكـــويف والسمســـاطي 

  .)٢("وكانوا مشهورين بالكذب واالفرتاء

أّن األئمــة وأهــل الصــنعة احلديثيــة متفقــون علــى أن صــاحب البدعــة إذا : خامســها

، رافضــي غــاٍل، نصــر بــن مــزاحمروى حــديثاً يوافــق بدعتــه، فإنــه ال يقبــل، فهــذا الــراوي 

  .روى هذه الرواية املكذوبة، اليت تؤيد مذهبه الباطل، فهي مردودة عليه

أُّم ات بعيــــد كـــل البعــــد أن يصـــدر مــــن َأنَّ مــــا جـــاء يف مثـــل هــــذه الروايـــ: اثانيًـــ

  :، وذلك لآليت)(يف حق اخلليفة الثالث عثمان بن عفان  َعاِئَشة املؤمنني

ـــــذين قتلـــــوا عثمـــــ اشـــــديدً  َعاِئَشـــــةكـــــان موقـــــف : أوالً  ـــــب ضـــــد ال ـــــت تطال ان وكان

 أُْخــِربَْت مبقتــل عثمـــان، فلمـــا ذلــك التــاريخكتـــب  لنــابالقصــاص مــن قتلتـــه، وقــد روت 

)( ْمَصـــاِر َوَأْهـــِل اْلِمَيـــاِه َوَعِبيـــِد َأْهـــِل أليـَُّهـــا النَّـــاُس، ِإنَّ اْلَغْوَغـــاَء ِمـــْن َأْهـــِل اأَ « :قالـــت

ْمِس، َونـََقُمــوا َعَلْيــِه اْســِتْعَماَل َمــْن ألاْلَمِديَنــِة اْجَتَمُعــوا َعَلــى َهــَذا الرَُّجــِل اْلَمْقُتــوِل ظُْلًمــا ِبــا

َلــُه، َوَمَواِضــَع ِمــَن اْلِحَمــى َحَماَهــا َلُهــْم، فَـَتــابـََعُهْم َحــَدَثْت ِســنُُّه، َوقَــِد اْســتُـْعِمَل َأْمثَــ الُُهْم قَـبـْ

َها ـًة وَ . َونـََزَع َلُهْم َعنـْ ُعـْذرًا بَـاَدُروا بِاْلُعـْدَواِن َفَسـَفُكوا الـدََّم اْلَحـَراَم  الفَـَلمَّا لَـْم َيِجـُدوا ُحجَّ

ْصـَبٌع ِمـْن ُعْثَمـاَن  َواْسَتَحلُّوا اْلبَـَلَد اْلَحَراَم َوالشَّْهَر اْلَحـَرامَ  َوَأَخـُذوا اْلَمـاَل اْلَحـَراَم، َواللَّـِه إلَِ

                                 
ا بالتفسري، واحلديث، والفقه،  ،احلسيين، لوسياآل ،أبو املعايل ،حممود شكري بن عبد اهللا :هو )١(

ً
كان عامل

  ).ه١٢٧٠(مات سنة  ،)بلوغ األرب يف أحوال العرب(، و)روح املعاين: (واألدب، من مصنفاته

  .)١٩٤( ابني صطبقات النسَّ ، و ١٢/١٦٩معجم املؤلفني ، و ٧/١٧٢األعالم : ينظر في ترجمته

   .١١/١٩٢روح املعاين ) ٢(
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ٌر ِمْن ِطبَـاِق ا َوَواللَّـِه، لَـْو َأنَّ الـَِّذي اْعتَـَدْوا بِـِه َعَلْيـِه َكـاَن َذنـْبًـا َلَخلَـَص ! ْرِض َأْمثَـاِلِهمْ ألَخيـْ

ــ ــْوُب ِم ــِه َأِو الثـَّ ــْن َخَبِث ــُه َكَمــا َيْخُلــُص الــذََّهُب ِم ــْوُب ِمْن ــاُص الثـَّ ــِه ِإْذ َماُصــوُه َكَمــا يَُم ْن َدرَِن

  .)١(»بِاْلَماِء، َأْي يـُْغَسلُ 

يف  )( النَّــــِيبّ عـــن عـــدة أحاديــــث قـــد روت  )( َعاِئَشــــةَأنَّ الســـيدة : ثانيـــاً 

  : معروفة مشهورة، ومنها، وهي )(فضائل عن عثمان 

 )(َذَن َعلَـى َرُسـوِل اِهللا َأنَّ أَبَـا َبْكـٍر اْسـَتأْ « :)(وعثمـان  َعاِئَشةما روياه 

ِبي َبْكٍر َوُهَو َكَذِلَك، فَـَقَضى أل، َفَأِذَن َعاِئَشةِبٌس ِمْرَط الَوُهَو ُمْضَطِجٌع َعَلى ِفَراِشِه، 

ِإَلْيِه َحاَجَتُه، ُثمَّ اْنَصَرَف، ُثمَّ اْسَتْأَذَن ُعَمـُر، فَـَأِذَن لَـُه َوُهـَو َعلَـى تِْلـَك اْلَحـاِل فَـَقَضـى 

: لَعاِئَشــةثُــمَّ اْســَتْأَذْنُت َعَلْيــِه َفَجَلــَس، َوقَــاَل : ِه َحاَجَتــُه، ثُــمَّ اْنَصــَرَف، قَــاَل ُعْثَمــانُ ِإَلْيــ

يَا َرُسوَل : َعاِئَشةفَـَقَضْيُت ِإَلْيِه َحاَجِتي، ُثمَّ اْنَصَرْفُت، فَـَقاَلْت  "اْجَمِعي َعَلْيِك ثَِياَبكِ "

، َكَما َفزِْعَت ِلُعْثَماَن؟ َقاَل َرُسوُل )(َبْكٍر، َوُعَمَر  ِبيألاِهللا َماِلي َلْم َأَرَك َفزِْعَت 

ِإنَّ ُعْثَماَن َرُجٌل َحِييٌّ، َوِإنِّي َخِشيُت، ِإْن َأِذْنُت َلُه َعَلى تِْلَك اْلَحـاِل، َأْن ": )(اِهللا 

ُلَغ ِإَليَّ ِفي َحاَجِتهِ  ال   .»"يـَبـْ

يف فضــــائل عثمــــان  َعاِئَشـــةا ونكتفـــي �ــــذا القــــدر، وِإالَّ فاألحاديـــث الــــيت رو�ــــ

لفضـائل  َعاِئَشـةكثرية، ولكن أردنا فقط التمثيل على ما ذكرنـاه مـن روايـة   )(

  .)( عثمان

  

                                 
، وابن اجلوزي ٤/٤٤٨ هتارخي، والطربي يف )١١٢( الفتنة ووقعة اجلمل صيف  سيف بن عمررواه  )١(

يف تارخيه ابن خلدون ، و ٢/٥٧٠الكامل ، وابن األثري يف ٥/٧٨يخ امللوك واألمم املنتظم يف تار يف 

 .)٢٨١( الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور ص :ينظر، و٢/٦٠٧
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 ؛)(النـيب  يـرى الرافضـة أَنَّ عائشـة منعـت مـن دفـن احلسـني بـن علـّى عنـد جـده 

   .لبغضها للحسن، وعداو�ا آلل البيت

 مسعـت أبـا جعفـر  :عـن حممـد بـن مسـلم قـال بسـنده: 'الكـايف' روى الكليين يفف

ـلَ " :عليـه الســالم يقــول  ا حضــر احلســن بـن علــي عليــه السـالم الوفــاة قــال للحســنيمَّ

مث  ،فهيئـــين ،تُّ إذا أنـــا ِمـــ :إين أوصـــيك بوصـــية فاحفظهـــا ،يـــا أخـــي :الســـالم عليـــه 

مث اصــرفين إىل أمــي  ،األحــدث بــه عهــدً  ؛هــين إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــهوج

مــا يعلــم اهللا  َعاِئَشــة فــادفين بــالبقيع واعلــم أنــه سيصــيبين مــن ِين دَّ مث رُ  ،الســالم اعليهــ

احلســن  ضَ بِ فلمـا قُـ ،وعـداو�ا لنـا أهـل البيـت ،والنـاس صـنيعها وعـداو�ا هللا ولرسـوله

مث انطلقوا به إىل مصلى رسول اهللا صـلى اهللا عليـه  ،لى السريرع عَ ضِ وُ عليه السالم وَ 

ــ ،الــذي كــان يصــلي فيــه علــى اجلنــائز وآلــه  لَ فصــلى عليــه احلســني عليــه الســالم ومحُِ

ذهـب ذو  ،على قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فَ وقِ فلما أُ  ،إىل املسجد لَ خِ دْ وأُ 

صــلى اهللا  النَّــِيبّ مــع  هوا باحلســن ليــدفنو إ�ــم قــد أقبلــ :فقــال هلــا ،َعاِئَشــةالعــوينني إىل 

فكانـت أول امـرأة ركبـت يف اإلسـالم  ،بسـرجٍ  فخرجـت مبـادرة علـى بغـلٍ  ،عليه وآلـه

فإنـه ال يـدفن يف بيـيت ويهتـك علـى رسـول اهللا  ؛وا ابـنكم عـن بيـيتَحنُّ  :فقالت ،اسرجً 

ل هتكــت أنــت وأبــوك حجــاب رســو  اقـدميً  :فقــال هلــا احلســني عليــه الســالم .حجابـه

وإن اهللا سـائلك عـن  ،أدخلـت عليـه بيتـه مـن ال حيـب قربـه ؛اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه

  .)١("َعاِئَشةذلك يا 

                                 
لفيض الكاشاين ل الوايف، و ١/٣٠٢و ،١/٣٠٠لكليين ل الكايف: ةاخلرب يف كتب الشيعة اآلتي :ينظر )١(
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يف كتـبهم لتأكيـد  الرَّاِفَضـةوهذه الرواية من أكمل وأشهر الروايات الـيت أوردهـا  

  .اعنها صفحً  ضربنا، ومثة روايات أخرى الفريةهذه 

  :كالتاليالفرية  هذه  عنوالجواب 

  :هذه الرواية مكذوبة موضوعة باطلة ال تصح حبالٍ : الً أو 

  :ويتضح هذا من وجوهٍ 

   :باطل ال يثبت الروايةإسناد هذه  -أ

  :هذه الرواية قد ضعفها علماء الشيعة أنفسهم يف كتبهم املعروفة املشهورةف

ـــة الكليـــين يف  اشـــارحً  - )١(قـــال املازنـــدراين ـــه": -"الكـــايف"لرواي علـــي بـــن : (قول

بكـر بـن : قـال الكليـين وعـدة مـن أصـحابنا ،)عن أبيـه، عـن بكـر بـن صـاحل إبراهيم،

ضـعيف وهـو  وبـني -عليه السالم  -صاحل مشرتك بني جمهول يروي عن أيب جعفر 

املـراد بـه األول  فـإن كـان -عليـه السـالم  -بكر بن صاحل الرازي يروي عن الكاظم 

ابن هاشم عمن يـروي  هيمفالسند األول مسند مع احتمال اإلرسال؛ ألن رواية إبرا

كــان املــراد بــه الثــاين كمــا  ، وإنابــال واســطة بعيــد جــدً  -عليــه الســالم  -عـن البــاقر 

                                 
وشرح أصول الكايف للمازندراين  ،١٧/٣١و ،١٤٤ - ٤٤/١٤٢حبار األنوار للمجلسي و  ،٢/٣٤٠

ص واألنوار البهية لعباس القمي  ،٣٤١ -  ٣/٣٤٠ومدينة املعاجز هلاشم البحراين  ،)١٥٨(ص 

، ومواقف الشيعة للمياجني ٣/٣٩٧،٣٩٨وجامع أحاديث الشيعة للربوجردي  ،)٩٢(

ص أعالم اهلدى للطربسي وإعالم الورى ب ،٤/٢٩٦وتفسري نور الثقلني للحويزي  ،١/٣٧٤،٣٧٥

  ).٢٤٠ - ٢٣٨(ص وجواهر التاريخ لعلي الكوراين العاملي  ،)٤١٤(

صــول أشــرح : (، الشــيعي الرافضــي، مــن مصــنفاتهحممــد صــاحل بــن أمحــد املازنــدراينحســام الــدين : هــو )١(

ــديث: ينظـــر فـــي ترجمتـــه). ١٠٨٦(، مـــات ســـنة )شـــرح قصـــيدة الـــربدة(و) الكـــايف  معجـــم رجـــال احلـ

  .١٩/٨٢ي اخلوئ
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مرسـل أو مربـوط بالسـند الثـاين  هو الظاهر ألن إبراهيم بن هاشم يروي عنه فالسند

بــه بعــض أصــحاب الرجــال،  كمــا صــرح  امــع احتمــال أن يكــون هــو واألول واحــدً 

  .)١("!فتأمل

علــى األخــرى ممــا يــدلل الروايــات الروايــة مقارنــًة بقضــات الــواردة يف هــذه التنا - ب

  :مجيعها وهائها

فإ�ّـــا كّلهــــا علـــى اختالفهــــا مل يروهــــا إال : أّمـــا الروايــــات الـــيت أوردهــــا الشــــيعة" 

  .اّلشيعة

ورغــم تضــافرهم علــى روايتهــا، إال أّنّــه حصــل فيهــا تنــاقض شــديد يــدّل علــى كو�ــا 

  .)٢("مكذوبة من أصلها

  :الروايات تبطل من خالل نقد متو�ا ونقدها من الداخل - ج

جيعلـوا مـع  من عادة الشيعة حني اخرتاعهم لألكاذيب، واختالقهم لإلفـك أن"

مـا اخرتعـوه  الّسـذج بـأنَّ  الكلمات الكاذبـة الكثـرية كلمـًة واحـدًة صـادقة، كـي يُومهـوا

  .صادق وما اختلقوه ثابت،

يعمـدون  يُبغضـونه جيه أحـد املطـاعن إىل شـخصٍ حينما يُريدون تو  اوتراهم أيضً 

  .ويذكرونه فيها بشرّ  إىل رواية ثابتة ذُكر فيها هذا الشخص خبري، فيقلبو�ا عليه،

اإلنــس،  وهــذه طريقــة مــردة اجلــّن مــن مســرتقي الســمع، وأوليــائهم مــن شــياطني

 قـــد: عـــنهم الســاذج جيعلــون مـــع الكلمــة الصـــادقة الوحيــدة مائـــة كذبـــة، حــىت يقـــول

  .الكلمة قوا يف تلكصد

                                 
 .٦/١٥٨شرح أصول الكايف  )١(

 ).١٤٤، ١٤٣(كتاب الصاعقة يف نسف أباطيل وافرتاءات الشيعة ص   :ينظر )٢(
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عنـد  يُدفن بأن، َعاِئَشةواستئذان أخيه احلسني من  ،)( فقّصة موت احلسن

أّمــا ممانعــة الصـّديقة، وركو�ــا علـى بغــل، وخروجهــا ، أهــل السـّنة جـّده ثابتــة يف كتـب

ويرفضـــه ذوو  مقبـــول، يأبـــاه غـــري إفـــك فكّلـــه: الرتّهـــات مـــن ذلـــك إىل النـــّاس، وغـــري

  .)١("العقول

اف إىل نقد املنت َأنَّ هذه الرواية حتتوي على زيادة منكـرة، ختـالف قـول ومما يض

دعـوة  ، كب السُّروجهي أّول من ر  -)( - َعاِئَشةاّدعاؤهم أّن "فـ: الشيعة والسنة

ورغــم كــذ�ا مــن أصــلها، فإنّــه يُوجــد مــا ينقضــها يف كتــب القــوم أنفســهم فقــد ، كاذبــة

أركبهـــا علـــى محـــاٍر  اوأّن علي�ـــ ،)٢(وم عرســهاركبـــت بغلـــًة يف يـــ - )( - رووا أّن فاطمــة 

ـــــا بويـــــع أليب بكـــــر 
ّ
ودار �ـــــا علـــــى بيـــــوت املهـــــاجرين واألنصـــــار يـــــدعوهم إىل نصـــــرته مل

  .؛ على حّد زعم الشيعة)٣(باخلالفة

، أو الً هـي أّول مـن ركـب بغـ )( َعاِئَشـةإّن : فكيف يقول الشيعة بعـد هـذا 

  .)٤(!"أّول من ركبت السروج؟

للحسن بالدفن وجعلوا ذلك  َعاِئَشةبعض عقالء الشيعة أكدوا مساح  ِإنَّ : اثانيً 

 : من مناقبها

أن  َعاِئَشــةإن احلســن بــن علــي أرســل إىل ": بســنده أبــو الفــرج األصــبهاين فــروى 

                                 
 ). ١٤١(كتاب الصاعقة يف نسف أباطيل وافرتاءات الشيعة ص   :ينظر )١(

 .١/٣٦٨ الغمة لإلربلي كشف  :ينظر )٢(

وشرح �ج ، )٨٢ - ٨١( ص واالحتجاج للطربسي )٨١(ص  لسليم بن قيس السقيفة :ينظر )٣(

، ٣/٤٢، والربهان للبحراين)٢٠٠(ص  لعلي البحراين ومنار اهلدى ،٦/١٣ البن أيب احلديد البالغة

 - ١/١٢٤ احلسيين هلاشم معروف عشر االثينوسرية األئمة ، ٢/٢٦٩للحائري وإلزام الناصب

 ).١٤٤(كتاب الصاعقة يف نسف أباطيل وافرتاءات الشيعة ص   :ينظر )٤( .١٢٦
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مـا كـان بقـى إال موضـع قـرب واحـد،  ،نعـم: فقالـت )( النَّـِيبّ تأذن له أن يـدفن مـع 

لسـالح هــم وبنـو هاشـم للقتــال، وقالـت بنــو فلمـا مسعـت بــذلك بنـو أميـة اشــتملوا با

، فبلـغ ذلـك احلسـن فأرسـل إىل أهلـه أمـا إذا  اأبـدً  )( النَّـِيبّ واهللا ال يدفن مـع : أمية

كــان هــذا فــال حاجــة يل فيــه ادفنــوين إىل جانــب أمــي فاطمــة، فــدفن إىل جنــب أمــه 

 .)١("فاطمة عليها السالم

ومسعــت علــي بــن طــاهر بــن  :قــال حيــىي بــن احلســن": قــال أبــو الفــرج األصــبهاين

واستنفرت بـين أميـة مـروان بـن احلكـم،  ،الً بغ َعاِئَشةملا أرادوا دفنه ركبت : زيد يقول

علــى  اعلــى بغــل ويوًمــ افيوًمــ" :ومــن كــان هنــاك مــنهم ومــن حشــمهم، وهــو القائــل

 .)٢("مجل

ولــيس يف روايــة حيــىي بــن  :قلــت": -هلــذه الروايــة امناقًشــ -قــال ابــن أيب احلديــد

ألنـه مل يـرو أ�ـا اسـتنفرت النـاس ملـا ركبـت البغـل وإمنـا  َعاِئَشـةما يؤخذ علـى  احلسن

ركبـت لتسـكني الفتنـة السـيما وقـد  َعاِئَشـةاملستنفرون هـم بنـو أميـة وجيـوز أن تكـون 

روي عنها أنه ملا طلب منها الدفن قالت نعم فهذه احلال والقصة منقبة مـن مناقـب 

  .)٣("َعاِئَشة

لــو ثبــت فهــو حممــوٌل علــى املنــع بعــد الســماح  َعاِئَشــةع مــن جهــة َأنَّ املنــ: اثالثًــ

وذلك بعد أن رأت رفض بين أمية واستعدادهم لقتال بين هاشم، فمنعت مـن بـاب 

  .سفك الدماء ال أ�ا منعت ابتداءً سد الفتنة وخوف 

                                 
  .١/٢٠ مقاتل الطالبيني )١(

  .٢١، ١/٢٠مقاتل الطالبيني  )٢(

   .١٦/٥١شرح �ج البالغة  )٣(
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قــال " :عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه قــالف :وهــذا الكــالم جتســده الروايــة اآلتيــة

أن ختــــافوا أن  الَّ إِ  )(دفنـــوين عنــــد قــــرب رســــول اهللا أ: ته الوفــــاةاحلســـن حــــني حضــــر 

وتـويف فلمـا أرادوا دفنـه أىب ، فـإن خفـتم الشـر فـادفنوين عنـد أمـي يكون يف ذلك شـر،

فــاجتمع . اهاهنــويــدفن احلســن  ،يــدفن عثمــان يف حــش كوكــب ،ال: ذلــك مــروان وقــال

فقـال أبـو هريـرة  ،بالسـالح ءواوجـافأعـان هـؤالء قـوم وهـؤالء قـوم،  ،بنو هاشم وبنو أميـة

 )(يـــا مـــروان أمتنــع احلســـن أن يـــدفن يف هـــذا املوضــع وقـــد مسعـــت رســـول اهللا : ملــروان

الســالح  َعاِئَشــةفلمــا رأت ...  مهــا ســيدا شــباب أهــل اجلنــة: يقــول لــه وألخيــه حســني

وال  ؛البيــت بيــيت: وتســفك الــدماء قالــت ،والرجــال، وخافــت أن يعظــم الشــر بيــنهم

يــا أخــي إنـــه لــو أوصـــى أن : وقــال حممــد بـــن علــي ألخيـــه، فيــه أحـــد نَ فَ دْ آذن أن يُــ

إال أن ختـافوا الشـر، فـأي : يدفن لدفناه أو منوت قبل ذلك، ولكنه قـد اسـتثىن فقـال

  .)١("شر أشد مما ترى؟ فدفن بالبقيع إىل جنب أمه

يف  َعاِئَشـــةويؤيـــد ذلـــك َأنَّ الصـــحابة مـــع أ�ـــم يف أول األمـــر كـــانوا مـــع موقـــف 

خيـه يف الفتنة أمروا احلسني أن ينفذ وصـية أ اماح للحسن بالدفن إال أ�م ملا رأو الس

، وعبـــد اهللا بـــن )٢()(حقـــن الـــدماء ودفنـــه بـــالبقيع، وكـــان هـــذا موقـــف أيب هريـــرة 

   .)٣()(عمر 

ـــ ـــ: ارابًع ة صـــرحية حأل�ـــا تعـــارض روايـــات صـــحي ؛اَأنَّ هـــذه األخبـــار باطلـــة متًن

بـل قالـت ، وإيثارهـا لـه ،)(ا بـدفن احلسـن مـع جـده وترحيبهـ َعاِئَشـةتوضح مسـاح 

ا استأذ�ا يف دفن احلسن 
ّ
قـد   ،بقي موضع قـرب واحـد ،نعم: ")(ألخيه احلسني مل

                                 
  .١/٣٨٩أنساب األشراف  )١(

  .١٣/٢٨٨ تاريخ دمشق )٢(

   .١٣/٢٨٨ تاريخ دمشق )٣(
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  .)١("ؤثرك بهأوأنا  ،دفن فيهأحب أن أكنت 

  
  

  

                                 
  .فقد رواه بإسناده ،١/١١١ َشبَّةبن ال تاريخ املدينة :ينظرو ،٢٩٠، ١٣/٢٨٩ تاريخ دمشق )١(
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 النَّــِيبّ األحاديــث عــن  مــن )( َعاِئَشــةا روتــه أّم املــؤمنني مــ نَّ أَ  الرَّاِفَضــةيــزعم  

)( رسول اهللا على تكذب كانت ؛ ألّن روايتها فاسدة، وأل�ّاال يقبل )( :  

حـدثنا عبـد : حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقـاين قـال: قال الصدوق

حممـد بـن عمـارة، حدثنا جعفـر بـن : حدثين حممد بن زكريا قال: العزيز بن حيىي قال

ثالثـــة كـــانوا ": يقـــول - عليهمـــا الســـالم - مسعـــت جعفـــر بـــن حممـــد: عـــن أبيـــه قـــال

  .)٢(")١(يكذبون على رسول اهللا أبو هريرة، وأنس بن مالك، وامرأة 

 علـــى تكـــذب أ�ـّــا كانـــتادَّعـــوا ، و خـــربهم هـــذايف  الرَّاِفَضـــةاملـــرأة الـــيت ذكرهـــا و  

  :هميف كتب ما ذُكر ذلك يؤكدو  ،)( ةَعاِئشَ أمنا �ا  يعنون ،)( رسول اهللا

ــــــوار'فجــــــاء يف  يعــــــين  :-بعــــــد ذكــــــر اخلــــــرب املكــــــذوب الســــــابق  -، 'حبــــــار األن

  .)٣(َعاِئَشة

 وامــــــرأة": فقــــــال: أيضــــــاً يف موضــــــٍع آخــــــر" حبــــــار األنــــــوار"وفســــــرها صــــــاحب  

  .بني قوسني" َعاِئَشة"، فوضع كلمة )٤(")َعاِئَشة(

 ، وعلّـق عليهـا"الصـحيحني"يف  اْلُمَخرََّجة َعاِئَشةوأورد التسرتي إحدى روايات 

                                 
   .)١٩٠(ص ال للصدوق اخلص) ١(

حبار األنوار ، و )٥٤١(ص اإليضاح للفضل بن شاذان األزدي : وينظر أيضًا من كتب الرَّاِفَضة) ٢(

٢/٢١٧.   

   .٢/٢١٧حبار األنوار ) ٣(

   .١٠٨/٣١حبار األنوار ) ٤(
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  .)١("كخالفة أبيها فاسدة  َعاِئَشةرواية : وأقول": بقوله

:  - يف معرض كالم له على بعض مرويا�ا )( َعاِئَشةعن  - وقال ا�لسي

باالتفــــاق، وتوثيقهــــا حمــــل اخلــــالف بيننــــا وبــــني  وهــــي امــــرأة مل تثبــــت هلــــا العصــــمة"

والقدح فيهـا، وأ�ـا كانـت ممـن يكـذب علـى  اأخبارنا من ذمهاملخالفني، وسيأيت يف 

   .)٢("للمستبصر ما فيه كفاية - صلى اهللا عليه وآله - رسول اهللا

علـى  َعاِئَشـة مسـاوئوهو يتحدث عـن  - وقال ياسر احلبيب الرافضي املعاصر

أأذكـــر كـــذ�ا علـــى رســـول اهللا بـــآالف األحاديـــث، الـــيت شـــوهت مسعـــة ":  - زعمـــه

صــلى اهللا عليــه  - األقــدس النَّــِيبّ ، وفتحــت بــاب املطــاعن علــى شخصــية رســول اهللا

  . )٤(")٣(؟ - وآله

  :الرد على هذه الفرية

  :ِإنَّ الرد عليها من وجوه: تعاىل باهللا مستعيناً  أقولوجواباً على هذه الفرية 

 أُّم املــؤمننيهــذا اخلــرب ومــا شــاكله مــن األخبــار الباطلــة واملكذوبــة علــى : األول

   .)( ِئَشةَعا

  :فهذا احلديث مردوٌد ال حيتج به عند أهل السنة وعند الشيعة

، وال بأسـانيدهم، ألن الرَّاِفَضـةفهـم ال يعتـدون بروايـات : فبالنسبة ألهل السنة 

                                 
  ).٣٦٠(ص إحقاق احلق ) ١(

   .٢٨/٦٠حبار األنوار ) ٢(

، )٤(دقيقة  شريط احتفال ياسر احلبيب بدخول َعاِئَشة النار :www.youtube.comموقع اليوتيوب ) ٣(

   ).١٩(ثانية 

، فقد نقل تقرير هذه )١٠١-٩٩(ص الصاعقة يف نسف أباطيل وافرتاءات الشيعة : أيضاً  وينظر) ٤(

بـَْهة عن رافضة آخرين   .الشُّ



    

 

 net.dorar.www                  الدرر السنیة
 

١٢٦ 

أســانيد ملفقــة خمتلقــة، وإن ســلمت مــن التلفيــق فرجاهلــا إمــا   الرَّاِفَضــةغالــب أســانيد 

  . ن ناحية اإلسنادكذابون أو مرتوكون أو جماهيل، هذا م

إال مـن ال  -  فهو مٌنت يعارض املتواتر ا�مع عليـه بـني املسـلمني: ومن ناحية املنت 

ومــــن  ،)( النَّــــِيبّ ؛ أل�ــــا صــــحابية، ومــــن زوجــــات َعاِئَشــــةمــــن توثيــــق  -  يعبــــأ خبالفــــه

  .أمهات املؤمنني

متجـــاوزة للقنطـــرة،  ولـــذلك فهـــي عنـــد أهـــل الســـنة، بـــل وعنـــد مجيـــع املســـلمني 

أيضــاً  )( التـايل ال حتتـاج إىل توثيـٍق مـن أحـد مـن النـاس؛ ألن اهللا زكاهـا ورسـولهوب

  .زكاها، وهذا أمر معلوٌم من الدين بالضرورة

فهذا احلديث ضعيٌف مردوٌد أيضاً؛ ألن هذا : وأما بالنسبة لوجهة نظر الشيعة 

  . ةالرَّاِفضَ جعفر بن حممد بن عمارة الكندي، وهو جمهول عند : اإلسناد فيه

الشــيعة، فلــم يــذكروه ال  عنــداجلــرح والتعــديل ه علمــاء أمهــل ذكــر فجعفــر هــذا  

وقــــد قــــال فيــــه علــــي النمــــازي ، جمهــــول كمــــا ذكرنــــافهــــو جبــــرٍح وال توثيــــق؛ ولــــذلك 

   .)١("مل يذكروه": الشاهرودي الشيعي

مـــن  إ�ـــام اســـم املـــرأة يف هـــذه الروايـــة يـــدل علـــى بطـــالن هـــذه الفريـــة: الثـــاني 

  :وجهني

فلفظ ، وإمنا ذكرت امرأة نكرة، َعاِئَشةالرواية مل تنص على اسم  :ه األولالوج

ثالثة كانوا يكذبون على رسـول اهللا أبـو ": خلربهم كما مر معنا كالتايل الرَّاِفَضةرواية 

  .فنجد َأنَّ الراوي قد أ�م اسم املرأة، ومل يصرح به ،"هريرة، وأنس بن مالك، وامرأة

ْخِفـَي امسهـا، ومل ُيَصـرَّح ، فلمـاذا أُ َعاِئَشـةاملقصـود بـاملرأة  إذا كـان :الوجه الثـاني

                                 
   .)٢٩٠(ص هرودي مستدركات علم رجال احلديث لعلي الشا) ١(
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، وقـد فسـرها َعاِئَشةاملقصود باملرأة املبهمة : الرَّاِفَضةألنه قد يقول لنا قائل من به؟؛ 

  .، وغريه"حبار األنوار"بذلك صاحب 

فـال  ، فلماذا مل يصرح بامسهـا صـراحًة؟َعاِئَشةإذا كان املقصود باملرأة : فنقول له

هــذا أكـرب دليــل علــى شـك املفــرتي يف فريتــه، : فنقــول لـه حينئــذٍ . يسـتطيع أن جييــب

وعجــزه عــن تقريرهــا، وضــعفه أمــام مجهــور املســلمني، ولــو كــان يعتقــد أن ذلــك حقــاً 

الفضـل بـن : تقيًة، كما قال َعاِئَشةأخفى الراوي اسم : فإن قال الرافضي ،لصرح به

  . )١("رأة ظاهر، ومل يسمها تقيةً املراد بامل: أقول": شاذان األزدي

، ومل يعمـل بـه يف امسـي َعاِئَشـةحسـناً، ولكـن ملـاذا عمـل بالتقيـة يف اسـم : فنقول لـه

أيب هريـــرة، وأنـــس بـــن مالـــك؟ فـــال يســـتطيع اجلـــواب، فـــإن ســـكت الرافضـــي بعـــد ذلـــك 

  . َعاِئَشةعلمنا قدرة اهللا يف تربئة 

هريـرة وأنـس بـن  دون أيب ةَعاِئَشـوهو أنه أخفى اسـم : عندي جواب: وإن قال

اهللا أكـرب، هـذا : قلنـا لـه ،وأحب زوجاته إليه، وبنت أيب بكر النَِّيبّ زوجة  أل�امالك 

  . ما كنا نبِغ، فهذا أكرب دليل على كذبكم، وبراء�ا

  :بأ�ا صادقة باعرتاف الشيعة أنفسهم َعاِئَشةأم سلمة تصف : الثالث 

وبإســـناده عــن أيب عبـــد اهللا اجلـــديل «:  - منــاقالً عـــن أيب نـَُعــيْ  - قــال ا�لســـي 

سـلمة، مث أتيـت  أمائـت  :فسألتها عـن هـذه اآليـة فقالـت َعاِئَشةدخلت على : قال

 رســول اهللا ، يف بيــيت نزلــت هــذه اآليــة علــىتْ قَ دَصــ: ، فقــالَعاِئَشــةفأخرب�ــا بقــول 

)(احلديث »وفاطمة وابنيهما؟ اً من يدعو يل عليّ : ، فقال)٢(.  

                                 
  .)٥٤١ (ص اإليضاح للفضل بن شاذان األزدي ) ١(

   .٣/٢٤٠ له أيضاً مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول ، و ٣٥/٢٢٨حبار األنوار ) ٢(
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وهي من املعدلني عند الشيعة،  ،)( أم سلمة أُّم املؤمننيهذه  فإذا كانت 

بالعدالة والثقة  َعاِئَشةبل ومن آل البيت عندهم، قد حكمت على أختها 

والصدق، يف الرواية اليت نقلها الشيعة، واحتجوا �ا، فلماذا يستنكفون عن 

  .تعديلها؟
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هلـــا وذلـــك لـــبغض عائشـــة  ؛)(يـــدَّعي الرافضـــة أَنَّ عائشـــة أغضـــبت فاطمـــة 

   .وآلل البيت

: قـــال )( حـــدثنا حممـــد بـــن احلســـن بـــن أمحـــد بـــن الوليـــد": قـــال الصـــدوقف

حــدثين أبــو : حــدثنا حممــد بــن احلســن الصــفار، عــن أمحــد بــن حممــد بــن خالــد قــال

ة، عـن حيـىي بـن عبـد اهللا، عـن عمـرو بـن أيب علي الواسطي، عـن عبـد اهللا بـن عصـم

 - دخـــل رســـول اهللا": قــال - عليــه الســـالم - املقــدام، عـــن أبيــه، عـــن أيب عبـــد اهللا

: مقبلـة علـى فاطمـة تصـاحيها، وهـي تقـول َعاِئَشـةمنزله، فإذا  - صلى اهللا عليه وآله

علينــا  ن هلـاواهللا يـا بنـت خدجيــة، مـا تــرين إال أن ألمـك علينـا فضــًال، وأي فضـل كــا

صـلى  - فسمعت مقالتها فاطمة، فلمـا رأت فاطمـة رسـول اهللا ما هي ِإالَّ كبعضنا،

ذََكــَرْت أمــي : مــا يبكيــك يــا بنــت حممــد؟ قالــت: بكــت، فقــال هلــا - اهللا عليــه وآلــه

َها، فبكيــُت، فغضــب رســول اهللا َمــْه يــا : مث قــال ،- صــلى اهللا عليــه وآلــه - فـَتَـنَـقََّصــتـْ

 رمحهـا اهللا - بارك يف الولـود الـودود، وإن خدجيـة - رك وتعاىلتبا - محرياء، فإن اهللا

ولــدت مــين طــاهراً، وهــو عبــد اهللا، وهــو املطهــر، وولــدت مــين القاســم، وفاطمــة،  -

  .)١("ورُقـَيَّة، وأم كلثوم، وزينب، وأنت ممن أعقم اهللا َرِمحَُه، فلم تلدي شيئاً 

 صـلوات اهللا عليهـا - نيأأذكر إيذاءها لسـيدة نسـاء العـامل": وقال ياسر احلبيب

                                 
  ).١٦/٣(مجلسي للحبار األنوار : أيضاً  :ينظر، و)٤٠٥ -  ٤٠٤( اخلصال للصدوق ص ) ١(
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  .)١("حىت أبكتها؟ -

، وهـــي مـــردودة عنـــد أهـــل الرَّاِفَضـــةهـــذه الروايـــة مكذوبـــة ومـــن تلبيســـات : أوالً 

  :السنة وعند الشيعة

، وقـــد الرَّاِفَضـــةأل�ــم ال يعتـــدون مبرويــات : أمــا عنـــد أهــل الســـنة فــاألمر واضـــح

  .اهاهنتقدم ذلك مراراً فأغىن عن إعادته 

  :فإن اإلسناد ضعيف فيه جمهوالن: ةوأما عند الشيع

   .عبد اهللا بن عصمة: األول 

  .)٢("مل يذكروه: عبد اهللا بن عصمة": قال على النمازي الشاهرودي

  : أبو علي الواسطي: والثاين 

روى روايتـــــــني يف  - جمهـــــــول: أبـــــــو علـــــــي الواســـــــطي": قـــــــال حممـــــــد اجلـــــــواهري

  .)٣("'الكايف'

  .)٤("مل يُْذَكْر بشيء: علي الواسطيأبو ": وقال عنه غالم رضا عرفانيان

هـو احملبـة والثنـاء احلسـن،  )( جتـاه فاطمـة )( َعاِئَشـةأَنَّ ما يوجـد مـن : ثانياً 

والثنـــاء  )(يف فضـــل فاطمـــة  )( َعاِئَشـــةفهنـــاك مجلـــة مـــن األحاديـــث الـــيت رو�ـــا 

  : ، ومن ذلكاعليه

رَأَيْـُت َأْفَضـَل َمـا « : )( َعاِئَشةقالت : قال عمرو بن دينار ما جاء عن -١ 

                                 
دقيقة  ،حتفال ياسر احلبيب بدخول َعاِئَشة النارشريط ا :www.youtube.comموقع اليوتيوب ) ١(

  .)٢٣(، ثانية )٢(

  ). ٥٥( مستدركات علم رجال احلديث لعلى النمازي الشاهرودي ص ) ٢(

   ).٧١٤( املفيد من معجم رجال احلديث حملمد اجلواهري ص ) ٣(

  ). ٩٢(مشايخ الثقات لغالم رضا عرفانيان ص ) ٤(
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ــَر أَِبيَهــا ـــَر «: ، ويف روايــة»ِمــْن َفاِطَمــَة َغيـْ َمــا رَأَيْــُت َأَحــًدا قَــطُّ َأَصــَدَق ِمــْن َفاِطَمــَة َغيـْ

  .)١(»أَِبيَها

ــُت «: قالــت ، أ�ــا)( َعاِئَشــةبنــت طلحــة، عــن  َعاِئَشــةمــا روتــه  -٢  ــا رَأَْي َم

ِمـْن َفاِطَمـَة ِبْنـِت َرُسـوِل  َرُسـوِل اِهللا ِفـي ِقَياِمـه َوقـُُعـوِدها بِ َوَهـْديً  َأَحًدا َأْشـَبَه َسـْمًتا َوَدالّ 

  .)٢(»)( اهللاِ 

أ�ا كانـت إذا ذكـرت فاطمـة  )( َعاِئَشةعبد اهللا بن الزبري، عن  ما رواه -٣

َهـا ِإال َأْن َيُكـوَن الـَّ« :قالت )( النَِّيبّ بنت  ِذي َما رَأَْيُت َأَحًدا َكاَن َأْصـَدَق َلْهَجـًة ِمنـْ

  .)٣(»َوَلَدَها

، فكيــف )( لفاطمــة َعاِئَشــة مــدى حمبــة بــنيِّ وهــذه األحاديــث وغريهــا تُ  

 !.إ�ا تبغضها؟: يقال

لسـان  علـى السـيدة فاطمـة الزهـراء': الشيعي كتابـاً بعنـوان اهلادي جعفروقد كتب  

ة رو�ـا مجع فيه أربعني روايًة يف فضـل فاطمـ 'صلى اهللا عليه وآله زوجة رسول اهللا َعاِئَشة

   .)( َعاِئَشة

هـــذه الروايـــات يف فضـــائل فاطمـــة وهـــي تبغضـــها؟ وكيـــف  َعاِئَشـــةفكيـــف روت 

روت هــذه الروايــات الكثــرية يف فضــائلها حــىت حــدا برجــٍل شــيعي أن يكتــب مصــنفاً 

  .فقط؟، واحلق ما شهدت به األعداء َعاِئَشةمستقالً يف مناقب فاطمة اليت رو�ا 

إذا متحض فسوف حيمل عواقب فنائه يف نفسه،  سبحان اهللا إن الشر: أقول 

                                 
  ).٥٧(ص سبق خترجيه ) ١(

  ).٥٧(ص ق خترجيه سب) ٢(

  ).٥٨(ص سبق خترجيه ) ٣(
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  .واالعرتاف سيد األدلة، وقد شهدوا على أنفسهم فمك أدينك،من : وكما يقال
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  المبحث الثاني

بُـَهات    )( َعاِئَشةالمثارة حول  الشُّ

  :وفيه سبعة مطالب

 .الشُّبـَُهات ِشبَاك في اْلُوقُوعِ  من يرذِ حْ التَّ  :األول المطلب

  .)(لقتال علي  خرجتْ  َعاِئَشة نَّ إِ : الرَّاِفَضة قول :الثاني المطلب

 .)( اعليً  تـُْبِغضُ  كانت َعاِئَشة إنَّ : قولهم :الثالث المطلب

 .َعاِئَشة بيت من خرجتْ  تنةالفِ  نَّ إِ : قولهم :الرابع المطلب

 .جالالرِّ  من بجِ حتَ تَ  ال كانتْ  َعاِئَشة نَّ إِ : قولهم :الخامس المطلب

 .زيِّن الجواري وتطوف بهنّ تُ  كانتْ  َعاِئَشة نَّ إِ : قولهم :السادس الطلب

 .)(يء إلى النَِّبيِّ سِ تُ  ة كانتْ شَ ائِ ِإنَّ عَ : قولهم: المطلب السابع
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ــبُـَهاتقبــل احلــديث عــن التحــذير مــن الوقــوع يف  ــبـَْهةب فَ رِّ َعــيب أن أُ  ردُ َجيْــ الشُّ  الشُّ

  .ا، واصطالحً لغةً 

َهةف لُـبَِّس : اوُشـبَِّه عليـه اَألْمـُر َتْشـبيهً  ،االلتبـاس واالخـتالط: هـي فـي اللغـة الشُّبـْ

  .)١(ومجعها ُشَبه وُشُبهات، عليه

ــــنيَّ  :وفــــي االصــــطالح وقــــال  ،)٢(التبــــاس احلــــق بالباطــــل واختالطــــه حــــىت ال يتب

 )( )٤(ابـــن القـــيم هـــاوقـــد عرف ،)٣(ولـــيس بثابـــت مـــا يشـــبه الثابـــت هـــي: بعضـــهم

َهة": فقال بـْ   .)٥("احلق َوارِد يرد على اْلقلب حيول بَينه َوَبني انكشاف :الشُّ

ـــبُـَهاتو  تـــرد عليـــه القلـــب ألن أحـــد نـــوعي الفـــنت الـــيت تـــرد علـــى القلـــوب؛  الشُّ

َهةفتنـــة : فتنتـــان ـــبـْ َهةوفتنــــة الشـــهوة، وفتنـــة  ،الشُّ ــــبـْ يف  متكنــــتذا إ ؛ أل�ـــاأخطـــر الشُّ

اْلقلـب يتـوارده : ")(ويف ذلـك يقـول ابـن القـيم ؛ منهـا أحـد قلب قلَّ أن ينجـوال

                                 
  .٣٦/٤١١تاج العروس ، و ١٣/٥٠٣لسان العرب ، و �٦/٥٩ذيب اللغة  :ينظر )١(

  .)٢٥٧( معجم لغة الفقهاء ص، و )١٠٥( نيس الفقهاء ص، وأ)١٦٥(التعريفات ص  :ينظر) ٢(

  .٢٤/٢٥املوسوعة الفقهية ، و ٤/٢٣ الدر املختار، و ٢/٦٤درر احلكام ، و ٧/٣٦بدائع الصنائع  :ينظر) ٣(

حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد، مــن أعــالم اإلصــالح الــديين يف القــرن الثــامن اهلجــري، ولــد يف  :هــو) ٤(

، وتتلمــذ علــى يـد ابــن تيميــة، حيــث تـأثر بــه تــأثرًا كبــريًا وهـو الــذي هــذب كتبــه ونشــر )ه٦٩١(دمشـق ســنة 

مدارج السالكني (، و)زاد املعاد يف هدي خري العباد: (اعلمه، والبن القيم مصنفات كثرية يف علوم شىت منه

  ).ه٧٥١(، مات سنة )إعالم املوقعني عن رب العاملني(، و)ومنازل السائرين

  .٦/٥٦، واألعالم ١/٣٣، والشهادة الزكية ٣/٤٠٠الدار الكامنة : ينظر في ترجمته

  .١/١٤٠مفتاح دار السعادة ) ٥(
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فأميـا قلـب صـغا  ،وجـيش ُشـبُـَهات اْلَباِطـل ،جيشان من اْلَباِطل َجيش شهوات الغـي

َفــِإن اشــرب  ،فينضــح ِلَســانه وجوارحــه مبوجبهــا ،تشــر�ا وامــتأل �َــا إليهــاوركــن  إليهــا

فيظن اْجلَاِهل  ،واإليرادات الشُّبُـَهاتل تـََفجََّرْت على ِلَسانه الشكوك و ُشبُـَهات اْلَباطِ 

َا َذِلك من عدم علمه ويقينه أن   .)١("َذِلك لسعة علمه َوِإمنَّ

: - وقد جعلُت أُورُِد عليه إيراًدا بعد إيـراد - اإلسالمقال يل شيُخ : "اوقال أيضً 

ــبُـَهاتال جتعــْل قلَبــك لإليــرادات و  ســفنجة فيتشــرَ�ا، فــال ينضــح إال ِ�ــا، مثــل ال الشُّ

ـــبُـَهاتولكــِن اجعْلـــه كالزجاجـــة املصــمتة، متـــرُّ  بظاهرِهــا وال تســـتقرُّ فيهـــا، فرياهـــا  الشُّ

قـر�ا ا، صـاَر مبصفائه، ويدفُعها بصالبته، وإالَّ فإذا َأْشَرْبَت قلَبك ُكلَّ ُشبهٍة متـرُّ عليهـ

ـــبهات،  ــــبُـَهاتنتفعــــُت بوصـــيَّة يف َدْفــــع فمـــا أعلــــُم أينِّ ا، - أو كمــــا قــــال -للشُّ   الشُّ

  .)٢("كانتفاعي بذلك

 البعـدحيرصـون علـى  رمحهـم اهللا السـلف كـان�ذه اخلطورة   الشُّبُـَهاتوملا كانت 

جاء يف كتاب السنة لعبد اهللا بن أمحد، ، الشُّبُـَهاتعنها وعن ا�الس اليت تورد فيها 

يـا أبـا بكـر : سـريين فقـاال دخل رجالن من أصحاب األهواء على حممد بن: "وغريه

ال، : فنقـرأ عليـك آيـة مـن كتـاب اهللا عـز وجـل، قـال: ال، قـاال: حندثك حبديث قال

يـا أبـا بكـر : فقام الرجالن فخرجا، فقال بعض القوم: لتقومان عين أو ألقومن، قال

إين : ، فقــال حممــد بــن ســريين؟آيــة مــن كتــاب اهللا عــز وجــل امــا كــان عليــك أن يقــرأ

  .)٣("فيحرفا�ا فيقر ذلك يف قليب آية عليَّ  خشيت أن يقرأا

                                 
  .١/١٤٠ املصدر السابق) ١(

  .١/١٤٠ح دار السعادة مفتا ) ٢(

  .)٢١٥( القدر للفريايب ص، و ١/١٣٨السنة  :ينظر) ٣(
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ال ، و افال يستمع إليه، الشُّبُـَهاتعلى كل مسلم أن يصون دينه عن هلذا جيب 

 اخصوًصــألننــا مــأمورون باجتنــاب مــواطن الفــنت، ، تــورد فيهــاجيلـس يف ا�ــالس الــيت 

   .؛ ألن الشبه خطافةالشُّبُـَهاتفنت 

أجـل الكيـد هلـذا الـدين وأهلـه، وكـان مـن  وأعداء اإلسالم يعملون ليـل �ـار مـن

ــــبُـَهاتكيـــدهم نصــــب  ليصــــطادوا ضــــعفاء العلــــم والبصــــرية مــــن املســــلمني؛ ألن  الشُّ

َهةســبب  ــبـْ مــن كــان علــى أمــا قلــة يف العلــم أو ضــعف يف البصــرية، : أحــد أمــرين الشُّ

  .الشُّبُـَهاتمن علم راسخ وبصرية جنا 

 الشُّبُـَهاتفإ�م ينسجون  ،الرَّاِفَضة اوختصصوا فيه الشُّبُـَهاتومن الذين ُعرفوا ب

كان تركيزهم على أمهات املؤمنني، و ، )(ليطعنوا يف الصحابة الكرام  الدنية،

، ووجهوا حنوها الطعنات، الشُّبُـَهاتفإ�م أكثروا فيها ، )( َعاِئَشةوباألخص 

 فما من، أمرهمولكن علماء أهل السنة هلم باملرصاد، فعرفوا كيدهم، وكشفوا 

! " ﴿الرد واإلبطال، بأهل السنة شبهة صغرية أو كبرية إال وتناوهلا 

 / . - , + * ) ( ' & % $ #

0﴾)١(.  

b ﴿وبيان بطال�ا، والرد عليها،  الشُّبُـَهاتويف املطالب اآلتية عرض ألشهر 

 o n m l k j i h g f e d c﴾)٢(.  

  

                                 
  . ٣٢:سورة التوبة، اآلية) ١(

  .١٨:، اآليةاألنبياءسورة ) ٢(
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ظلمـــاً وعـــدواناً،  )( اً خرجـــت لتقاتـــل عليـــ )( َعاِئَشـــة نَّ إِ : الرَّاِفَضـــةيقـــول 

  .»تـَُقاتِِليَن َعِلي�ا َوأَْنِت ظَاِلَمٌة َلهُ « :)( النَِّيبّ نسبوه إىل  حبديثذلك واستدلوا على 

عليــه  - عــن الصــادق 'حبــار األنــوار'واســتدلوا بروايــة أخــرى ذكرهــا ا�لســي يف 

 - عليـه السـالم - أنه جاء علي" :السالم يف خرب الطري عن آبائه عليهم - لسالما

 صـلى اهللا عليـه وآلــه - النَّـِيبّ الثالثـة وأخـرب  فلمـا دخـل يف )( َعاِئَشـةمـرتني فردتـه 

هكذا يا محـرياء مـا  األمريكون  إال أن أبيت: صلى اهللا عليه وآله - النَِّيبّ به قال  -

. أيب أن يأكـل مـن الطـري يـا رسـول اهللا اشـتهيت أن يكـون :محلك على هذا؟ قالـت

 كقلبـك لعلـ بينك وبني علي وقـد وقفـت علـى مـا يف )١(ما هو أول ضغن: فقال هلا

الرجــال؟  وتكــون النســاء يقــاتلن ،يــا رســول اهللا: فقالــت!! إنشــاء اهللا تعــاىل لتقاتلينــه

 ىل هـذا نفـر مـن أهــلويصـحبك ويـدعوك إ إنـك لتقـاتلني عليـاً ، َعاِئَشـةيـا : فقـال هلـا

 األولـــــونث بــــه بيــــيت وأصــــحايب فيحملونــــك عليــــه وليكـــــونن يف قتالــــك أمــــر يتحــــدَّ 

  .)٢("...واآلخرون

َهة هذه الرد على   :الشُّبـْ

األخبــار الــيت  كــّل هــذه، فالرَّاِفَضــةهــذه الروايــات باطلــة مكذوبــة ومــن وضــع  :أوالً 

                                 
ــْغنُ  )١( لســان ، و ٣/٩١النهايــة يف غريــب احلــديث واألثــر ، و ٦/٢١٥٤الصــحاح : ينظــر. احلِقــد والكراهيــة: الضِّ

  .١٣/٢٥٥العرب 

، ومدينة املعاجز هلاشم ١/٢٩٣االحتجاج للطربسي و  ،٣٢/٩٣حبار األنوار : بـَْهة يفهذه الشُّ  :ينظر )٢(

  .١/٣٩١البحراين 
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مـــــن كتـــــب العلـــــم  يءشـــــ ال تُعـــــرف يف )( ســـــاقوها، ونســـــبوها كـــــذباً إىل رســـــول اهللا

ـــــيس هلـــــا أســـــانيد معروفـــــة، وهـــــي باملوضـــــوعات ـــــث منهـــــا أشـــــبه املعتمـــــدة، ول  باألحادي

  .)١("قطعاً  الصحيحة، بل هي كذبٌ 

تـَُقـاتِِليَن « :وأما احلديث الذي رواه وهو قولـه هلـا": قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

وال لـــه  ،لعلــم املعتمـــدةفهــذا ال يعـــرف يف شــيء مـــن كتـــب ا »َعِلي�ــا َوأَنْـــِت ظَاِلَمـــٌة لَـــهُ 

بــل هــو كــذب  ،بات أشــبه منــه األحاديــثإســناد معــروف وهــو باملوضــوعات املكــذو 

  .)٢("قطعاً 

هـــا أ�ـــم خرجـــوا ومـــن مع )( َعاِئَشـــةاملعـــروف واملـــوقن بـــه مـــن موقـــف : ثانيـــاً 

مل تقاتـــل ومل ختـــرج لقتــال، وإمنـــا خرجـــت  )( َعاِئَشــةإن فـــ"، لإلصــالح ال القتـــال

فلـــم  املســلمني، وظنـــت أن يف خروجهــا مصــلحة للمســلمني، لقصــد اإلصــالح بــني

ولكــن وقــع االقتتــال بغــري اختيــارهم، يف االقتتــال يــوم اجلمــل،  يكــن للصــحابة قصــدٌ 

فإنه ملا تراسل علّي وطلحة والزبري، وقصدوا االتفاق على املصلحة، وأ�م إذا متكنوا 

ثمان وال معيناً عليه، كما  راٍض بقتل ع طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة، وكان علّي غري

واهللا ما قتلت عثمان وال ماألت علـى قتلـه، وهـو الصـادق البـار : كان حيلف فيقول

يف ميينه، فخشي القتلة، فحملوا على عسكر طلحـة والـزبري، فظـن طلحـة والـزبري أن 

عليــاً محــل علــيهم، فحملــوا دفعــاً عــن أنفســهم، فظــن علــّي أ�ــم محلــوا عليــه، فحمــل 

ال : كبـــةرا كانـــت   )( وَعاِئَشـــةه، فوقعـــت الفتنـــة بغـــري اختيـــارهم، دفعـــاً عـــن نفســـ

                                 
   ).٢١٣، ٢١٢(الصاعقة يف نسف أباطيل وافرتاءات الشيعة ص  )١(

  .٤/١٧٠منهاج السنة النبوية  )٢(
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  .)١("هكذا ذكره غري واحد من أهل املعرفة باألخبار ،قاتلت، وال أمرت بالقتال

  :خرجت لإلصالح من خالل النقاط التالية )( َعاِئَشةويتضح كون 

طــربي روى الإ�ــا خرجــت لإلصــالح، فــ: تقــول بلســا�ا )( َعاِئَشــةأن : أوالً 

َهـا،  )(َفَخَرَج اْلَقْعَقاُع َحتَّى َقِدَم اْلَبْصَرَة، فَـَبَدَأ ِبَعاِئَشَة «: بإسناده قال َفَسـلََّم َعَليـْ

َأْي بـَُنيَّ، ِإْصالٌح بـَْيَن  :َأْي ُأمَّْه، َما َأْشَخَصِك َوَما َأْقَدَمِك َهِذِه اْلبَـْلَدَة؟ َقاَلتْ : َوَقالَ 

   .)٢(»...النَّاسِ 

روى ابن حبان كتبت بأ�ا ما خرجت ِإالَّ لإلصالح، ف )( َعاِئَشة أنّ : ثانياً 

 َعاِئَشـةَمَعـه ِكَتابَـاِن مـن  َعاِئَشـةَوقدم زيد ْبن صوحان مـن ِعْنـد « :'كتاب الثقـات'يف 

ُهَمـا ِبسـم اللَّـه الـرَّْحَمن الــرَِّحيم  ،ِإلَـى أبـي ُموَسـى َوالِـي اْلُكوفَـة َوِإذا ِفـي كــل كتـاب ِمنـْ

فَـِإنِّي َأْحَمـد  ،َسـالم َعَلْيـك ،ْشـَعِريّ ألأم اْلُمؤمِنيَن ِإَلى َعْبد اللَّه ْبن قـيس ا ةَعاِئشَ من 

 ،َفِإنَُّه قد َكاَن من قتل ُعْثَمان َمـا قـد علمـت :أما بعد ،ُهوَ  ِإالّ ِإَله  الَ ِإَلْيك اللَّه الَِّذي 

لهْم َوالرَِّضا بالعافيـة َفمر من قبلك بالقرار ِفي َمَنازِ  ،َوقد خرجت مصلَحة بَين النَّاس

فَـِإن قتلـة ُعْثَمـان فـارقوا اْلَجَماَعـة  ،ح َأمر اْلُمسـلمينالَ َحتَّى يَْأتِيهم َما يحبوَن من صَ 

  .)٣(»َوَأحلُّوا ِبأَْنفِسِهم اْلبَـَوار

ـــريعـــت علـــى الصـــلح، فجـــاء يف  وقَّ  )( َعاِئَشـــة أن: ثالثـــاً  َكـــاَن القتـــال « :كتـــب السِّ

  .)٤(»توقع الصلح )( وَعاِئَشةنهار مع طَْلَحة َوالزُّبـَْير، فانهزم الناس يـَْوَمِئٍذ ِفي صدر ال

                                 
  ).١٤( ِئَشة صشبهات حول الصحابة أُّم املؤمنني َعا، و )١٧١، ٤/١٧٠منهاج السنة النبوية  )١(

 .٢/٥٩١الكامل يف التاريخ ، و ٣/٢٩تاريخ الطربي ، و )١٤٥( الفتنة ووقعة اجلمل ص )٢(

  . ٢/٢٨٢الثقات ، ويف ٢/٥٣٤السرية النبوية وأخبار اخللفاء رواه ابن حبان يف  )٣(

  . ٤/٥٢٩ه تارخي، والطربي يف )١٦٨( الفتنة ووقعة اجلمل ص يف  سيف بن عمررواه  )٤(
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لقتـال علـى ومل ختـرج ملنازعتـه يف ختـرج مل  )( َعاِئَشـةأن إىل  وفي الختام نخلـص

  .خلالفة، وإمنا خرجت بقصد اإلصالحا

ومـــن كـــان معهـــم  )(والـــزبري وطلحـــة  أُّم املـــؤمننيوأمـــا ": )( ابـــن حـــزم يقــول

وال  ،وال طعنـوا فيهـا وال ذكـروا فيـه جرحـة حتطـه عـن اإلمامـة ،بطلوا قط إمامة علـيفما أ

هـذا مـا ال يقـدر أن يدعيـه أحـد بوجـه مـن  ،وال جـددوا بيعـة لغـريه ،أحدثوا إمامة أخـرى

ال شـك يف كــل فــإن كـان  ،لـك مل يكـنذبـل يقطـع كــل ذي علـم علـى أن كــل  ،الوجـوه

وال  ،أ�م مل ميضوا إىل البصـرة حلـرب علـيهذا فقد صح صحة ضرورية ال إشكال فيها 

ولـو أرادوا ذلـك ألحـدثوا بيعـة غـري بيعتـه هـذا مـا ال يشـك  ،لبيعته عليه وال نقضاً  خالفاً 

فصـــح أ�ـــم إمنـــا �ضـــوا إىل البصـــرة لســـد الفتـــق احلـــادث يف  ،فيـــه أحـــد وال ينكـــره أحـــد

  .)١("ظلماً  )(اإلسالم من قتل أمري املؤمنني عثمان 

 ،لكـن ملـا انتشـبت احلــرب ،ومل يكـن قصـدهم القتـال": )( رابـن حجـ وقـال

ومــن معهــا نــازعوا  )( َعاِئَشــة أنمل ينقــل و  ...،مل يكــن ملــن معهــا بــد مــن املقاتلــة

أنكـرت هـي ومـن معهـا  وإمنـايف اخلالفة وال دعوا إىل أحـد مـنهم ليولـوه اخلالفـة  علياً 

ينتظـر مـن  وكـان علـيّ  ،منعه مـن قتـل قتلـة عثمـان وتـرك االقتصـاص مـنهم على عليّ 

فـــإذا ثبــت علــى أحــد بعينـــه أنــه ممــن قتــل عثمـــان  ،أوليــاء عثمــان أن يتحــاكموا إليــه

فــاختلفوا حبســب ذلــك وخشـــي مــن نســب إلــيهم القتــل أن يصـــطلحوا  ،اقــتص منــه

  .)٢("كان ما كان  أنعلى قتلهم فأنشبوا احلرب بينهم إىل 

                                 
  .٤/١٢٣صل يف امللل واألهواء والنحل الف) ١(

  . ١٣/٥٦فتح الباري  )٢(
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: قالــت )( َعاِئَشــةمبــا جــاء عــن لعلــي  َعاِئَشــةعلــى بغــض  الرَّاِفَضــةاســتدل  

ْيِتـــي،  )(َمــِرَض َرُســوُل اِهللا « ْيــِت َمْيُمونَــَة، َفاْســَتْأَذَن ِنَســاَءُه َأْن يَُمــرََّض ِفــي بـَ ِفــي بـَ

ـــُه، َفَخـــَرَج َرُســـوُل  ُه الَوَعَلـــى رَُجـــٍل آَخـــَر، َورِْجـــُمْعَتِمـــًدا َعَلـــى اْلَعبَّـــاِس،  )(فَـــَأِذنَّ َل

أََتْدِري َمْن َذِلَك الرَُّجـُل؟ ُهـَو : فَـَقاَل اْبُن َعبَّاسٍ : ْرِض، َوَقاَل ُعبَـْيُد اهللاِ ألا َتُخطَّاِن ِفي

  . )١(»َتِطيُب له نـَْفًسا ال َعاِئَشةَعِليُّ ْبُن أَِبي طَاِلٍب، َوَلِكنَّ 

ذكر امســـه علـــى تـــوال  اال ترضـــى لـــه خـــريً و  اوكانـــت ال حتـــب علًيـــ: الرَّاِفَضـــةقـــال  

  .)٢(لسا�ا

: قالـت )( َعاِئَشـةجـاءت عـن  والرواية املشهورة واليت ليس فيها هذا الكـالم

َواْشَتدَّ ِبِه َوَجُعُه اْسَتْأَذَن َأْزَواَجُه َأْن يَُمرََّض ِفي بـَْيِتي، َفَأِذنَّ  )(َلمَّا ثـَُقَل َرُسوُل اِهللا «

ـْيَن ألُه ِفـي االَرُجَلـْيِن َتُخـطُّ رِْجـ َلُه َفَخَرَج بـَـْينَ  ـْيَن َعبَّـاِس بْـِن َعْبـِد اْلُمطَِّلـِب َوبـَ ْرِض، بـَ

فَـَقاَل ِلي َعْبُد اِهللا : َعاِئَشةَفَأْخبَـْرُت َعْبَد اِهللا ِبالَِّذي َقاَلْت : َقاَل ُعبَـْيُد اهللاِ  ،َرُجٍل آَخرَ 

. ال: قـُْلـتُ : قَـالَ  "؟َعاِئَشـةَخـُر الـَِّذي لَـْم ُتَسـمِّ َهـْل تَـْدِري َمـِن الرَُّجـُل اْآل ": ْبُن َعبَّـاسٍ 

                                 
، وأصله يف الصحيحني، قال األلباين يف )٢٤٠٦١(، رقم ٦٨، ٤٠/٦٧ همسنديف أمحد أخرجه ) ١(

إسناده صحيح : ")طبعة الرسالة( ٤٠/٦٩، وقال حمققو املسند "سنده صحيح: "١/١٧٨اإلرواء 

  ".على شرط الشيخني

، والغدير )٢٣٢(معامل املدرستني ملرتضى العسكري ص : لشُّبـَْهة يف كتب الشيعة اآلتيةهذه ا :ينظر) ٢(

، وخالصة املواجهة )٣٢٣(، وفاسألوا أهل الذكر حملمد التيجاين السماوي ص )٣٢٤(لألميين ص 

  ).٣٢٧(، ودفاع من وحي الشريعة حلسني الرجا ص )١١١(ألمحد حسني يعقوب ص 
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  .)١(»"ُهَو َعِليٌّ ": اْبُن َعبَّاسٍ : َقالَ 

َهةوالجواب عن هذه    :من وجوه الشُّبـْ

إعراض الشـيخني عـن هـذه الزيـادة، وعـدم فـ" :هذه الزيادة شاذة ال تصـح: الً أو 

   .اتفاق أصحاب الزهري عليها جيعل يف القلب منها شيء

يان وعقيـــل وشـــعيب مل يـــذكروها يف احلـــديث، وذكرهـــا معمـــر ورواهـــا ابـــن فســـف

املبـــارك عـــن معمـــر ويـــونس مجعهمـــا يف حـــديث واحـــد وقـــد أعـــرض الشـــيخان عـــن 

زد علــى هـــذا أن ، الزيــادة مــع روايتهمـــا للحــديث مـــن طريــق ابــن املبـــارك عــن معمـــر

  .مل يتابع الزهري على هذه الزيادة َعاِئَشةموسى بن أيب 

إبـــراهيم بـــن ســـعد وهـــو يف  :حـــدث بـــه عـــن الزهـــري بغـــري الزيـــادةكـــذلك ممـــن 

 )٣(وقـــد روى البيهقـــي يف الـــدالئل، حلـــديث حمـــل الســـؤال مباشـــرةاقبـــل  )٢(الطبقـــات

وهـــو طريـــق ابـــن حجـــر (احلـــديث مـــن مغـــازي ابـــن إســـحاق بروايـــة يـــونس بـــن بكـــري 

فـــرواه ابـــن إســـحاق عـــن يعقـــوب بـــن عتبـــة عـــن الزهـــري ولـــيس فيـــه هـــذه ) للمغـــازي

  .فظة، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديثالل

، وهـذا عنـد اأيًضـ ورواه بن إسحاق عن الزهري بغري واسـطة بـدون تلـك اللفظـة

فصـار مـن روى احلـديث ، وإسناده جيد وصرح ابن إسحاق بالتحـديث )٤(أيب يعلى

                                 
، رقم ٦/١١ باب مرض النَِّيبّ صلى اهللا عليه وسلم ووفاتهيحه، كتاب املغازي، يف صح البخاريأخرجه ) ١(

باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر من مرض ، كتاب الصالة، مسلم يف صحيحه، و )٤٤٤٢(

 ).٤١٨(، رقم ١/٣١٢... وسفر، وغريمها

  .٢/١٧٩الطبقات الكربى  )٢(

  .٧/١٦٩دالئل النبوة  )٣(

  .٨/٥٧مسند أيب يعلى  )٤(
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بغـري الزيــادة ســفيان بــن عيينـة وشــعيب وعقيــل وإبــراهيم بـن ســعد ويعقــوب بــن عتبــة 

  .بالزيادة معمر وابن إسحاق وتفرد

وقـد أخـرج الشـيخان احلـديث واتفقـا علـى اإلعـراض عـن تلـك الزيـادة مـع أ�مــا 

؛ ولــذلك فقــد )١("فلعــل هـذه اللفظــة ال تصــح يف احلـديث، يروياهـا مــن طريـق معمــر

  . )٢(مال بعض طلبة العلم املعاصرين إىل شذوذ هذه الرواية

حـىت بـني  االبشـر مجيًعـ هـذه مسـألة تعـرتي فـإن ،على فـرض صـحة الروايـة: ثانياً 

أمـه فيفـارق امسـه فقـط وهـذه  أفراد األسرة الواحدة كغضـبة أخ مـن أخيـه أو أختـه أو

حـال رضـاها مـع  )ورب حممـد(: تقسـم َعاِئَشـةكانت أمنا ف، عادة عند العرب اأيضً 

مبعرفتـه ذلــك  النَّــِيبّ فلمــا أخربهـا  "ورب إبـراهيم": قالـت شــيءفـإن كــان هنـاك ، النَّـِيبّ 

  .)٤(")٣()ال أفارق إال امسك( :قالت

وذلـــك ملـــا جبـــل عليـــه الطبـــع ": هـــذه الروايـــة علـــى يف تعليقـــه )٥(الزرقـــاين يقـــول

                                 
،  ملتقى أهل احلديثهذه الشذرات احلديثية مأخوذة كما هي من مشاركات األخ هشام بن �رام يف ) ١(

   ).املكتبة الشاملة -  ١٧٥ ،٣/١٧٢ملتقى أهل احلديث  كما يف أرشيف

عبد اهللا بن عبشان الغامدي لالسياط الالذعات يف كشف كذب وتدليس صاحب املراجعات  :ينظر) ٢(

 .الشاملة) ٢٤، ٢٣(ص  www.alburhan.com :موقع الربهان

، )٥٢٢٨(، رقـــم ٧/٣٦بـــاب غـــرية النســـاء ووجـــدهن يف صـــحيحه، كتـــاب النكـــاح،  البخـــاريأخرجـــه ) ٣(

بــــاب يف فضــــل َعاِئَشــــة رضــــي اهللا تعــــاىل عنهــــا ، يف صــــحيحه، كتــــاب فضــــائل الصــــحابة  مســــلمو 

  ).٢٤٣٩(، رقم ٤/١٨٩٠

أرشيف ملتقى أهل احلديث ، كما يف قى أهل احلديثملتيف أبو عمر الفاروقي مشاركة األخ ) ٤(

٣/١٧٥.  

، كــان عاملــاً باحلــديث، املــالكي ،واألزهــري ،املصــري ،الزرقــاين ،حممــد بــن عبــد البــاقي بــن يوســف: هــو) ٥(

، مـات )شـرح املواهـب اللدنيـة(، و)شـرح موطـأ اإلمـام مالـك: (والفقه، واألصول، واللغة، من مصنفاته

  ).ه١١٢٢(سنة 

معجـم ، و ٦/١٨٤األعـالم ، و ١/٤٥٦فهـرس الفهـارس ، و ١/١٢٢تـاريخ عجائـب اآلثـار : ترجمتـهينظـر فـي 
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  .)١(...")( - البشري، فال إزراء يف ذلك عليها وال على عليّ 

، يف أمـٍر مـن األمـور )(يف نفسها شيئاً عن علـي  )(عائشة  تْ وجدفرّمبا 

، مسـتمراً  أن يكون حقـداً ، ولكن من احملال وقفوتوافق مع ذلك املكطبيعة البَّشر، 

مل حتمـل علـى ، فإ�ـا )(بل ذلك مـن أبعـد األشـياء عـن عائشـة وعداًء ال يزول، 

كـان نصـيب ، فعليهااملصائب الذين خاضوا يف اإلفك، مع أن ذلك كان من أشدِّ 

عــــنهم إذا  تُنــــافح كانــــت العفــــو والصــــفح، حــــىت إّ�ــــا )( َعاِئَشــــةاخلائضــــني مــــن 

  .رهم أحٌد أمامها بسوءذك

أكثــر يف  كــان مــن اخلائضــني يف اإلفــك، وكــان ممّــن )(فهــذا حّســان بــن ثابــت 

 تنهــى عــن ، بــل كانــت)( مل حتقــد عليــه الصــّديقة ومــع ذلــك، )( َعاِئَشــةرمــي 

ــا أخــذ يســبهّ  الصــحيحنيففــي ، إليــه ســبِّه أو اإلســاءة
ّ
الَ «: أّ�ــا قالــت لعــروة بــن الــزبري مل

   .هذا الكالم من املسروق حنوً  وقالت، )٢(»)(نَُّه َكاَن يـَُناِفُح َعْن َرُسوِل اللَِّه َتُسبَُّه، فَإِ 

 عـن إسـاءته البالغـة إليهـا، ، فتُغضـي)( النَّـِيبّ أفُيعقل أن تـُّقدر مواقف حّسان مع 

وجهــاده يف  ، وبــالءه احلســن معــه،النَّــِيبّ مــع  )(وال تـُقِّــدر مواقــف أمــري املــؤمنني علــي 

  !.وجل؟ عالء كلمة اهللا عزسبيل إ

مــــــدى عفوهــــــا  واطّلــــــع علــــــى مناقبهــــــا، يعلــــــم ،)(إّن مــــــن درس أخالقهــــــا 

 )( أبلـوا مـع رسـول اهللا وصفحها عن كثري من اهلنات اليت صـدرت عـن أشـخاص

                                 
  .١٠/١٢٤املؤلفني 

  .١٢/٨٤شرح الزرقاين على املواهب اللدنية ) ١(

صــحيح ، و )٣٥٣١(، رقــم ٤/١٨٥بــاب مــن أحــب أن ال يســب نســبه ، كتــاب املناقــب، صــحيح البخــاري) ٢(

  ).٢٤٨٧(، رقم ٤/١٩٣٣ ائل حسان بن ثابت باب فض، ، كتاب فضائل الصحابة  مسلم
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األمحـاء؛ كمــا  كمـا بــني )( ويُــدرك أّن مـا بينهـا وبــني علـيّ  )( دون بـالء علـيّ 

  .)١("يف قوهلا )(بذلك، وصّدقها علّي  )( أخربت

 ذكــرتُ ، وقـد ، وتكــن لـه كـل تقـديٍر واحـرتاماكانـت حتـب عليًـ  َعاِئَشـةَأنَّ  :ارابًعـ

وآل  َعاِئَشـــةالعالقـــة الحســـنة بـــين «: الفصـــل الثالـــثاملبحـــث األول مـــن  ذلـــك يف

  .فلريجع إليه ،»رضي هللا عنهم البيت

  

  
  

                                 
 ).١٧٧ -  ١٧٥(الصاعقة يف نسف أباطيل وافرتاءات الشيعة ص  )١(
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 الفتنـــــة مصـــــدرهـــــي  )( َعاِئَشـــــةعشـــــرية أّن  االثنـــــا الرَّاِفَضـــــةيـــــزعم الشـــــيعة  

رواه عنــه ابــن  )( رسـول اهللاعــن  حبـديثٍ وقــد اسـتدّلوا علــى زعمهـم هــذا ، وسـببها

  :وقد ورد هذا احلديث يف كتب أهل السنة بروايتني ،)(عمر 

ـــامَ «: قـــال )(عبـــد اهللا  يف صـــحيح البخـــاري مـــن حـــديث: األولـــى  ـــيّ  َق  النَِّب

)(  َنــُة : ، فَـَقــالَ َعاِئَشــةَخِطيًبــا، َفَأَشــاَر َنْحــَو َمْســَكِن ِمــْن َحْيــُث  -َثالَثًــا  -ُهَنــا الِفتـْ

  .)١(»َيْطُلُع قَـْرُن الشَّْيطَانِ 

رَْأُس : ، فَـَقــالَ َعاِئَشــةِمــْن بـَْيــِت  )(َخــَرَج َرُســوُل اِهللا «: روايــٍة ملســلم: والثانيـة 

   .)٢(»-يـَْعِني اْلَمْشِرقَ  - ا، ِمْن َحْيُث َيْطُلُع قَـْرُن الشَّْيطَانِ اْلُكْفِر ِمْن َهاُهنَ 

يف الروايـة ، »َعاِئَشةَفَأَشاَر َنْحَو َمْسَكِن «: بعبـارةوقد استدّلوا على زعمهم هذا  

ــْن بـَْيــِت  )(َخــَرَج َرُســوُل اِهللا «: األوىل، وبعبــارة ــْن : ، فَـَقــالَ َعاِئَشــةِم ــِر ِم رَْأُس اْلُكْف

�ــــــذه  )( النَّــــــِيبّ ، يف الروايــــــة الثانيــــــة؛ ليســــــتنتجوا مــــــن ذلــــــك َأنَّ مقصــــــد »اُهَنــــــاهَ 

مصـدر  -علـى زعمهـم  -فهـي  ،)( َعاِئَشـةَأنَّ الفتنة خترج من بيـت : الكلمات

  .)٣(الفتنة ومنبعها

                                 
باب ما جاء يف بيوت أزواج النَِّيبّ صلى اهللا عليه  ،كتاب فرض اخلمس  ،هصحيحيف البخاري أخرجه ) ١(

  .)٣١٠٤(، رقم ٤/٨٢ وسلم، وما نسب من البيوت إليهن

باب الفتنة من املشرق من حيث يطلع قرنا ، كتاب الفنت وأشراط الساعة  ،هصحيح يفمسلم أخرجه ) ٢(

  .)٢٩٠٥(، رقم ٤/٢٢٢٩ الشيطان

 ،٣/١٤٢والصراط املستقيم للبياضي  ،)٢٩٧(ص الطرائف البن طاوس : من كتب الشيعة :ينظر) ٣(
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َهةالرد على هذه    :الشُّبـْ

ال بيـت  من احلديث أن منشأ الفنت مـن جهـة املشـرق )( النَِّيبّ مقصود : الً أو 

 إّن روايـــات هـــذا احلـــديث كّلهـــا متفقـــة علـــى أّن جهـــة الفتنـــة هـــي جهـــةفـــ"، َعاِئَشـــة

 رسـول اهللا باملدينة، وال عربة لذكر املكان الذي قال )( النَِّيبّ املشرق بالنسبة ملقام 

)( زوجـه حفصـة، أو  فيه هذا احلديث؛ سواء كان قالـه علـى منـربه، أو أمـام بيـت

مـن آطـام املدينـة،  )١(على أطـم ، أو وهو مشرفٌ َعاِئَشةه زوج عند خروجه من بيت

  .الصحيحة أو غري ذلك؛ كما ذكرت ذلك الروايات

الروايــات ال يعــين أ�ـّــا  بينـــه وبــني املشــرق يف بعـــض )( َعاِئَشــةووجــود بيــت 

َنةُ «: )(املقصودة بقوله عليه  )(   .»َها ُهَنا الِفتـْ

أو  اتعارًضــ ى فـَْهــم احلــديث، وال يُوِجــُد فيــهَوِذْكــر املكــان أو الزمــان ال يُــؤثّر علــ

بيـان أّن جهـة الفتنـة  هو املقصود بيانه يف احلديث، وإّمنا املقصود ؛ ألنّه ليساتضاربً 

  .)٢("باحلديث وعلى هذا اّتفاق كافّة أهل العلم، إّمنا هي جهة املشرق

ــــريٍة متــــوافرة متكــــاثرة عــــن ابــــن عمــــر  ــــاٍت كث وقــــد جــــاء مــــا يؤكــــد ذلــــك يف رواي

                                 
ص وإحقاق احلق للتسرتي ، )١٧٧،١٧٨(ص والكشكول حليدر اآلملي  ،١٦٤

 وكتاب السبعة من السلف ملرتضى ،)٢٦٨(ص  واملراجعات للموسوي، )٣٠٦،٣٠٨،٣١٠(

 فسألوا أهل الذكر، وكتاب )٧٥- ٧٤(ص  ظالل التشيع هلاشم احلسيين ويف، )١٧٦(ص  احلسيين

  ).١٠٥(التيجاين السماوي ص  لدكتور حممدل

أليب عبيـــد احلـــديث  غريـــب :ينظـــر .ومجعـــه آطـــام كاحلصـــون وحنوهـــا،  بنـــاء مرتفـــع،: - بالضـــم - اُألطُـــم) ١(

  .١/٥٤النهاية يف غريب احلديث واألثر ، و ٢/٢٨٦غريب احلديث البن قتيبة ، و ٢/٧٣

 ).١٤٧(الصاعقة يف نسف أباطيل الشيعة ص ) ٢(
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، بعضها يذكر الشرق، وبعضها يوضح أن املـراد بـذلك العـراق، وسنقتصـر )(

  : على بعض هذه الروايات، واللبيب تكفيه اإلشارة

ُيِشــيُر ِإَلــى  )(رَأَيْــُت َرُســوَل اللَّــِه «: قــال )(عــن عبــد اهللا بــن عمــر  -١

َنـــَة َهـــا ُهَنـــا :فَـَقـــالَ الَمْشـــِرِق  َنـــةَ  ،َهـــا ِإنَّ اْلِفتـْ ـــا ِإنَّ اْلِفتـْ ـــْرُن  :َهـــا ُهَن ِمـــْن َحْيـــُث َيْطلُـــُع قَـ

   .)١(»الشَّْيطَانِ 

أَنَّــُه َكــاَن َقاِئًمــا «: )( النَّــِيبّ عــن  )(عــن ابــن عمــر ويف روايــٍة أخــرى  -٢

َنُة َهاُهَنا، َحْيـُث َيْطلُـُع قَــْرُن : َفَأَشاَر ِبَيِدِه َنْحَو اْلَمْشِرِق، فَـَقالَ : َعاِئَشةِعْنَد بَاِب  اْلِفتـْ

  . )٢(»ْيطَانِ الشَّ 

ـــُؤمُّ : )(رَأَيْــُت َرُســوَل اِهللا « :قــال: اأيًضــ هعنــويف روايــٍة أخــرى  - ٣ ُيِشــيُر بِيَــِدِه يـَ

َنَة َهاُهَنا، : اْلِعَراقَ  َنَة َهاُهَنا، َها، ِإنَّ اْلِفتـْ ِمْن َحْيـُث َيطْلُـُع قَــْرُن  َث َمرَّاتٍ الثَ  - َها، ِإنَّ اْلِفتـْ

  .)٣(»الشَّْيطَانِ 

فهــذا كــذب وزور و�تــان مل يــرد يف  َعاِئَشــةأشــار إىل بيــت : الرَّاِفَضــةل قــو : اثانًيــ

  :َعاِئَشةشيٍء من طرق هذا احلديث، وإمنا ورد أشار حنو بيت 

عبـــد احلســـني يف : أحـــدمها: الرَّاِفَضـــةوقـــد تـــوىل كـــرب هـــذا التلبـــيس رجـــالن مـــن  

                                 
، )٣٢٧٩(، رقم ٤/١٢٣باب صفة إبليس وجنوده ، كتاب بدء اخللق، البخاري يف صحيحهأخرجه ) ١(

باب الفتنة من املشرق من حيث يطلع قرنا عة، يف صحيحه، كتاب الفنت وأشراط السامسلم و 

  ).٢٩٠٥(، رقم ٤/٢٢٢٨ الشيطان

إسناده صحيح " :)طبعة الرسالة( قال حمققو املسندو  ،)٤٦٧٩(، رقم ٨/٣٠٧أمحد يف مسنده أخرجه ) ٢(

 ."على شرط الشيخني

يح على شرط إسناده صح" :قال حمققو املسند، و )٦٣٠٣(، رقم ٣٩١، ١٠/٣٩٠أمحد يف مسنده أخرجه ) ٣(

  ."الشيخني
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  . 'وا أهل الذكرفسأل'التيجاين السماوي يف كتابه : ، والثاين)١('كتاب املراجعات'

وقد تصدى أهل السنة لصنيعهما الباطل، فأما األول عبد احلسني فقد رد  

الشيعي املتعصب يف كتابه  عقد عبد احلسني": عليه الشيخ األلباين بقوله

وتكذيبها يف حديثها، ورميها بكل  عدة يف الطعن فيها الً فصو  )٢('املراجعات'

إىل األحاديث الضعيفة   ذلكيف اواقعة، بكل جرأة وقلة حياء، مستندً 

  حتتملمع حتريفه لألحاديث الصحيحة، وحتميلها من املعاين ما ال .. واملوضوعة،

 َعاِئَشةعلى السيدة  - فض فوه وشلت يداه  -احلديث الصحيح، فإنه محله  كهذا

( * + ,  ﴿ أ�ا هي الفتنة املذكورة يف احلديث زاعماً  )(

  :ك على الروايتني املتقدمتنييف ذل امعتمدً  ،)٣(﴾- . / 0 1 2

روايــــة : واألخــــرى ،»َعاِئَشــــةَفَأَشــــاَر َنْحــــَو َمْســــَكِن «: روايــــة البخــــاري: األولــــى 

 ،»رَْأُس اْلُكْفـِر ِمـْن َهاُهَنــا": ، فَـَقــالَ َعاِئَشـةِمــْن بـَْيـِت  )(اِهللا  َخـَرَج َرُسـولُ « :مسـلم

 ذاتــه، َعاِئَشــةمســكن  بــأن اإلشــارة الكرميـة إمنــا هــي إىل' املراجعــات'صــاحب  فـأوهم

   .!نفسها َعاِئَشةوأن املقصود بالفتنة هي 

اليهــود الــذين حيرفــون الكلــم مــن بعــد مواضــعه،  أن هــذا هــو صــنيع :والجــواب

، قـد فهمـه الشـيعي كمـا لـو »َعاِئَشـةَفَأَشاَر َنْحَو َمْسَكِن «: فإن قوله يف الرواية األوىل

ـــه "!َعاِئَشـــةمســـكن  فأشـــار إىل: "كـــان الـــنص بلفـــظ نـــص " إىل"دون " حنـــو: "فقول

                                 
  .)٢٣٧(ص ) ١(

  .)٢٣٧(ص ) ٢(

  .٥:، اآليةالكهفسورة ) ٣(
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والسيما أن أكثر الروايات صرحت بأنه أشـار إىل  قاطع يف إبطال مقصوده الباطل،

  . والواقع التارخيي يشهد لذلك، ويف بعضها العراق. املشرق

 ابصـحتها، فهـي خمتصـرة جـدً  وأما رواية عكرمة فهي شاذة كمـا سـبق، ولـو قيـل

ــــه جممــــوع روايــــات  ، كمــــا يــــدلامــــرً  الالً ، اســــتغله الشــــيعي اســــتغالً خمــــ ااختصــــارً  علي

، فصـلى الفجـر، مث )( َعاِئَشـة مـن بيـت )(خرج رسول اهللا : احلديث، فاملعىن

فاسـتقبل مطلـع الشـمس،  »َعاِئَشـةِعْنـَد بَـاِب «: إىل جنب املنرب ويف روايـة اقام خطيبً 

ويف  ،»َعاِئَشــةِن َفَأَشــاَر َنْحــَو َمْســكَ «: روايــة للبخــاري ويف ،فأشــار بيــده، حنــو املشــرق

   .»ُيِشيُر ِبَيِدِه يـَُؤمُّ اْلِعَراقَ «: أخرى ألمحد

 فإذا أمعن املنصف املتجرد عن اهلوى يف هذا ا�موع قطع بـبطالن مـا رمـى إليـه

  .)١("عامله اهللا مبا يستحق ،)( َعاِئَشةمن الطعن يف السيدة  الشيعي

عـن عبـد اهللا  - اذكرناهـا آنًفـوالـيت  -ويف الرواية الصـحيحة الثابتـة يف البخـاري 

)( النَِّبيّ َقاَم «: قـال )(  نَـُة : ، فَـَقـالَ َعاِئَشـةَخِطيًبا، َفَأَشاَر َنْحَو َمْسـَكِن ُهنَـا الِفتـْ

  .)٢(»ِمْن َحْيُث َيْطُلُع قَـْرُن الشَّْيطَانِ  -َثالَثًا  -

قــــول ": وهــــو التيجــــاين الســــماوي فقــــد رد عليــــه الرحيلــــي، فقــــال: وأمــــا الثــــاين 

ــاَر َنْحــَو َمْســَكِن «: الــراوي وأ�ــا  َعاِئَشــةعلــى أن اإلشــارة كانــت لبيــت  »َعاِئَشــةَفَأَش

يــدل علــى هــذا بــأي وجــه مــن الوجــوه، وهــذه العبــارة ال  ســبب الفتنــة، واحلــديث ال

  .حتتمل هذا الفهم عند من له أدىن معرفة مبقاصد الكالم

                                 
   .٦٥٧، ٥/٦٥٦سلسلة األحاديث الصحيحة ) ١(

 ).٩٦(سبق خترجيه ص ) ٢(
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، َعاِئَشــــةأي جهــــة مســــكن  »ةَعاِئَشــــَأَشــــاَر َنْحــــَو َمْســـَكِن «: فـــان الــــراوي قــــال 

فاإلشــارة إىل جهــة املســكن  )( النَّــِيبّ يقــع شــرقي مســجد  )( َعاِئَشــةومســكن 

أشـــار إىل : (ال إىل املســـكن، ولـــو كانـــت اإلشـــارة إىل املســـكن لقـــال) املشـــرق(وهــو 

والفــرق بــني التعبــريين واضــح ) َعاِئَشــةإىل جهــة مســكن : (ومل يقــل) َعاِئَشــةمســكن 

  .)١("وجلي

ــ َأنَّ نفــس الــدليل الــذي اســتدلوا بــه ميكــن أن يقلبــه علــيهم أعــدائهم مــن : اثالًث

  :النواصب

 جهـة بيـت )( أّما استدالل الشيعة بإشـارته": قال الشيخ عبد القادر صويف 

َنـــة َهـــا ُهَنـــا«: قولـــه ، مـــع)( َعاِئَشـــة ، مصـــدُر الفتنـــة )( َعاِئَشـــةعلـــى أّن  »الِفتـْ

أزواجـه  على منربه الذي يقع غـرب بيـوت اكان واقفً  )( فاستدالل باطٌل يرّده أنّه

كانـت البيــوت كّلهـا عــن  ؛ حيــث)(اهللا عـنهّن، وغــرب بيـت ابنتــه فاطمـة  رضـي

  .و مراءً أ جداالً  ميني املنرب يف جهة الشرق، وهو أمٌر ال يقبل

، قـُد )( َعاِئَشةألنفسهم أن يفّسروا جهة املشرق ببيت  الرَّاِفَضةفكما سوَّغ 

وهــــــــذا َمحَــــــــٌق مــــــــن  ،)(لنواصــــــــب أن يُفّســــــــروا اجلهــــــــة ببيــــــــت فاطمــــــــة يّســــــــوغ ا

  .)٢("الطائفتني

ــ هــو  َعاِئَشــة؛ فبيــت )( النَّــِيبّ هــو طعــن يف  َعاِئَشــةِإنَّ الطعــن يف بيــت : ارابًع

   :، وبه ُدِفنَ )( النَِّيبّ بيت 

وهذا األمر واضح وضوح الشمس يف رابعة النهار؛ ألنه متفـٌق عليـه بـني السـنة  

                                 
  ).٣٢١(ص للرحيلي االنتصار للصحب واآلل من افرتاءات السماوي الضال ) ١(

  ).١٥١(الصاعقة لعبد القادر صويف ص ) ٢(
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  : يعة؛ ولذلك ال حيتاج إىل تقريروالش
  

  ءٌ يْ َشــــــــ نِ اَهـــــــذْ ألَ  اْ ِيف  َس َيِصــــــــحُّ َولَـــــــيْ 

  

ــــــــــــــــاَج النـَّ ا احْ ذَ إِ  ــــــــــــــــَت ــــــــــــــــلِ َىل اُر إِ َه    َدلي

  
   

؛ ألن الطعـن يف بيتــه مـالزٌم للطعـن فيــه، )( النَّـِيبّ َأْن يطعنــوا يف  الرَّاِفَضـةويلـزم 

  !.فتأمل

انظر  : "حيث يقول )( )١(احلنبلي عقيلابن الوفا ا أب ورحم اهللا اإلمام 

فما هذه الغفلة  ،واختار ملوضعه من الصالة األب ،كيف اختار ملرضه بيت البنت

ختفى عن  الفضل واملنزلة اليت ال تكاد عن هذا الرَّاِفَضةتحوذة على قلوب سامل

  .)٢("؟عن الناطق الً البهيم فض

  

  
  

                                 
 عاملــاً  كــان إمامــاً   ،عصــره شــيخ احلنابلــة يف يّ احلنبلــ يّ ن عقيــل بــن حممــد بــن عقيــل البغــدادبــ لــىّ ع: هــو )١(

  ). ه٥١٣(، مات سنة مفتّنا صاحلاً 

ــــرة  :ينظـــــر فـــــي ترجمتـــــه ـــوم الزاهـ ـــالم النـــــبالء ، و ٥/٢١٩النجــ ـــوايف بالوفيـــــات ، و ١٤/٣٣٠ســـــري أعــ الــ

٢١/٢١٨.  

 ).٥٤(ص  ةالصحاباإلجابة إليراد ما استدركته َعاِئَشة على ) ٢(
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: هميقـول أحـدُ جـال؛ فب مـن الرِّ جِ تَ كانت ال حتَْ   )( َعاِئَشةَأنَّ  الرَّاِفَضةيزعم 

كمـا   من غري املناسب أن تتوضأ وتغسل يديها وخديها ووجهها وأذنيها أمام النـاس"

 وذَكــرَ ، )١("جــالل أمــام الرِّ تِســغْ كمــا لــيس مــن املناســب أن تَـ .. .يف ســنن النســائي،

  .يف الصحيحني وغريمها َعاِئَشةحديث اغتسال 

  :احلديثان التاليان الرَّاِفَضةوشبهة هذا القائل وأمثاله من إخوانه 

عبــد امللــك بـن مــروان بــن احلــارث  مــا رواه النســائي مــن طريـق: الحـديث األول

َتْســتَـْعِجُب ِبَأَمانَِتـــِه،  َعاِئَشــةوََكانَـــْت « :أخــربين أبــو عبـــد اهللا ســامل ســبالن قــال: قــال

ـــتَـْنثَـَرْت  )(ْســـَتْأِجُرُه َفـــَأرَْتِني َكْيـــَف َكـــاَن َرُســـوُل اللَّـــِه َوتَ  ـــُأ، فَـَتَمْضَمَضـــْت َواْس يـَتَـَوضَّ

ثًا، َوَوَضَعْت الثًا َواْلُيْسَرى ثَ الثًا، ُثمَّ َغَسَلْت َيَدَها اْلُيْمَنى ثَ الثًا، َوَغَسَلْت َوْجَهَها ثَ الثَ 

َسَحْت رَْأَسَها َمْسَحًة َواِحَدًة ِإَلى ُمَؤخَّرِِه، ُثمَّ َأَمرَّْت يَـَدَها َيَدَها ِفي ُمَقدَِّم رَْأِسَها، ُثمَّ مَ 

َهــا، ثُــمَّ َمــرَّْت َعَلــى اْلَخــدَّْينِ  ُكْنــُت آتِيَهــا ُمَكاتَـًبــا َمــا َتْخَتِفــي ِمنِّــي، : قَــاَل َســاِلمٌ  .ِبُأُذنـَيـْ

اْدِعـي لِـي ِباْلبَـرََكـِة : اَت يـَـْوٍم فَـُقْلـتُ فَـَتْجِلُس بـَْيَن َيَديَّ َوتَـَتَحدَُّث َمِعـي َحتـَّى ِجْئتُـَهـا ذَ 

ـــْؤِمِنينَ  ـــا ُأمَّ اْلُم ـــتْ . َي ـــا َذاَك؟ قـُْلـــتُ : َقاَل ـــي اللَّـــهُ : َوَم ـــتْ . َأْعتَـَقِن ـــَك، : َقاَل ـــاَرَك اللَّـــُه َل َب

  .)٢(»َوَأْرَخِت اْلِحَجاَب ُدوِني، فَـَلْم َأَرَها بـَْعَد َذِلَك اْليَـْومِ 

                                 
، علـى موقـع منتـديات أنصـار "َعاِئَشـة حتـت ا�هـر: "هذا القول جزء من مقال ألحـد الـروافض، بعنـوان) ١(

  .www.ansaaar.comآل حممد 

السـنن ، ويف )١٠٠(، رقـم ١/٧٢ بـاب مسـح املـرأة رأسـهايف ا�تـىب، كتـاب الطهـارة، النسـائي أخرجـه ) ٢(

التـاريخ ، والبخـاري يف )١٤٣٠(، رقـم ٢/٨٢٠الكـىن يف  ، والـدواليب)١٠٥(، رقم ١/١١٣، الكربى
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مسعـت : بكـر بـن حفـص قـال من طريـق أيبخان ما رواه الشي: الحديث الثاني

، َفَسـأََلَها َأُخوَهـا َعـْن ُغْسـِل َعاِئَشـةَعلَـى  َعاِئَشـةَدَخْلُت أَنَا َوَأُخـو « :أبا سلمة، يقول

نَـنَـا  ،)( النَِّبيّ  َفَدَعْت ِبِإنَاٍء َنْحًوا ِمْن َصاٍع، فَاْغَتَسَلْت، َوَأَفاَضْت َعلَـى رَْأِسـَها، َوبـَيـْ

نَـَها   .)١(»ِحَجابٌ  َوبـَيـْ

َهةالجواب عن هذه    :الشُّبـْ

عــن  )( َعاِئَشــةلــيس فيــه عــدم احتجــاب  :الحــديث األول حــديث النســائي

ـــه ، )( َعاِئَشـــةمـــوىل مـــن مـــوايل  أبو عبـــد اهللا ســـامل ســـبالنالرجـــال، فـــ واملـــوىل جيـــوز ل

ا وهلــذا ملــكانــت فقيهــة، ال خيفــى عليهــا هــذا األمــر؛   )( وَعاِئَشــة النظــر إىل ســيِّدته،

َوَأْرَخـِت اْلِحَجـاَب ُدونِـي، فَـلَـْم َأرََهـا بـَْعـَد «: أُعتق أرخت دونه احلجاب كما يف احلـديث

  : والشواهد من السنة على ذلك كثرية، »َذِلَك اْليَـْومِ 

أََتى َفاِطَمَة ِبَعْبٍد َكاَن َقْد َوَهبَـُه َلَهـا،  )( النَِّبيّ َأنَّ «: )(بن مالك فعن أنس 

َهـا، َوِإَذا َغطـَّْت  )(َفاِطَمَة َوَعَلى : َقالَ  لُـْغ رِْجَليـْ ثـَْوٌب، ِإَذا قَـنـََّعْت ِبِه رَْأَسـَها لَـْم يـَبـْ

ــا رََأى  لُــْغ رَْأَســَها، فَـَلمَّ َهــا لَــْم يـَبـْ ِإنَّــُه َلــْيَس َعَلْيــِك ": َمــا تَـْلَقــى قَــالَ  )( النَِّبــيّ بِـِه رِْجَليـْ

                                 
: ، وقــــال األلبــــاين)٨٥٤(رقــــم  ٣/١٥٢٤املتفــــق واملفــــرتق ، واخلطيــــب البغــــدادي يف ٤/١١٠الكبــــري 

مشـهور : اعتىن بـه، مع حكم األلباين، )١٠٠(رقم  ١/٢٤٤سنن النسائي  :ينظر". صحيح اإلسناد"

  .رياضال -، طبعة مكتبة املعارف بن حسن آل سلمان

، )٢٥١(، رقــــم ١/٥٩بــــاب الغســــل بالصــــاع وحنــــوه يف صــــحيحه، كتــــاب الغســــل،  البخــــاريأخرجــــه ) ١(

، ١/٢٥٦ ...بــاب القــدر املســتحب مــن املــاء يف غســل اجلنابــةيف صــحيحه، كتــاب احلــيض،  مســلمو 

  ).٣٢٠(رقم 
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  .)١(»"ُمكِ البَْأٌس، ِإنََّما ُهَو أَبُوِك َوغُ 

: جــاء يف شــرح خليــلفقــد ، رؤيــة العبــد لســيدتهوكثــري مــن علمــاء الســنة جيــوزون 

يعــين أن العبــد الوغــد أي  -لعبــد بــال شــرك ومكاتــب وغــدين نظــر شــعر الســيدة و "

وبقية أطرافها اليت ينظرها حمرمهـا  ،جيوز له أن ينظر إىل شعر سيدته - القبيح املنظر

  .)٢("هلا الً أن يكون كامواخللوة �ا على ما شهره ابن ناجي بشرط 

صــرح حبــل نظــر  اإلرشــادرأيــت الشــارح يف شــرح : "حواشــي الشــرواينوجــاء يف 

  .)٣("سيد املشرتكة أو املبعضة ملا عدا ما بني سر�ا وركبتها

 - قـال الشـافعي هـو: "يتحـدث عـن هـذه املسـألةوهـو  )(قال ابن قدامـة و 

يبـاح  ألنـه ؛ابنا عـن أمحـدوحكـاه بعـض أصـح -أي السيدة  -حمرم هلا  -أي العبد 

  .)٤("هلا كذي رمحها اله النظر إليها فكان حمرمً 

مــــن العبــــد إال أن  بِجــــتَ حتَْ ن املــــرأة ال جيــــب أن إ: يقولــــون ،أنفســــهم الرَّاِفَضــــةو 

عــن معاويــة بــن " :'احلــدائق الناضــرة'فقــد قــال يوســف البحــراين يف  ،يــؤدي مــا يعتقــه

قلــت أليب : قــال"قــوة الصــحيح، عمــار بســندين أحــدمها صــحيح واآلخــر حســن يف 

                                 
، )٤١٠٦(رقـم ، ٤/٦٢بـاب يف العبـد ينظـر إىل شـعر موالتـه يف سننه كتاب اللبـاس،  أيب داودأخرجه ) ١(

ــــي يف  ـــــم ٧/١٥٤الســـــنن الكــــــربى والبيهقـ ، )٦٠١(، رقــــــم )٢٤٦( اآلداب ص، ويف )١٣٥٤٥(، رق

، والضـياء املقدسـي ٩/٢٩شـرح السـنة ، والبغـوي يف )١٣٤٨٦(، رقـم ١٠/٢٣معرفـة السـنن واآلثـار و 

ــــارة يف ا ــــــث املختــــ ـــــم ٥/٩١ألحاديـ ــاين يف )١٧١٢(، رقـــ ــــ ــــــال األلبــ ــــــل ، وقــ ـــــم ٦/٢٠٦إرواء الغليــ ، رقـــ

  ".إسناده صحيح رجاله ثقات): "١٧٩٩(

  .٣/٢٢١شرح خمتصر خليل للخرشي ) ٢(

  .٧/١٩٧حواشي الشرواين ) ٣(

   .٣/١٩٣الشرح الكبري ) ٤(
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وعــن  ،"ال بــأس : ؟ قــالاململــوك يــرى شــعر موالتــه وســاقها: عبــد اهللا عليــه الســالم

سـألت أبـا : قـال"عبد الرمحن بن أيب عبد اهللا يف الصحيح واملوثق، بأبان بن عثمـان 

  .)١("ال بأس: عبد اهللا عليه السالم عن اململوك يرى شعر موالته؟ قال

واضــح يف جــواز عــدم االحتجــاب ، وهــو )٢( مــن علمــائهموقــد قــال بــذلك كثــري

  . قبل أن يصري عنده ما يؤدي مكاتبته املكاتب من

َهةفال متمسك للرافضة يف هذه وعليه  بـْ وشـهد شـاهٌد ، وكتبهم ترد علـيهم، الشُّ

  .من أهلها

عـــدم مـــا يـــدل علـــى  ا، فلـــيس فيـــه أيًضـــالمتفـــق عليـــه: وأمـــا الحـــديث الثـــاني

عبــد اهللا بــن  :راوي احلــديث هــو ســلمة وأبفــعــن الرجــال،  )( َعاِئَشــةاحتجــاب 

مـن الرضـاعة أرضـعته أم كلثـوم بنــت  َعاِئَشـةوهـو ابـن أخـت  ،عبـد الـرمحن بـن عـوف

كمـا   مـن الرضـاعة َعاِئَشـةأخـو ، واآلخـر هـو التهخ فَعاِئَشة، )(ديق أيب بكر الص

  .)( َعاِئَشةمن حمارم ، فكال الرجلني يف احلديث

رأســـها  ظـــاهر احلـــديث أ�مـــا رأيـــا عملهـــا يف: ")( )٣(يـــاضقـــال القاضـــي ع

                                 
   .٦٩/ ٢٣احلدائق الناضرة ) ١(

، ٥/٥٣١والكايف للكليـين ، ١٦/٥٣مستند الشيعة للنراقي  :ينظر، و٦٩/ ٢٣احلدائق الناضرة  :ينظر) ٢(

  .حملسن احلكيم ١٤/٤٣مستمسك العروة الوثقىو للحر العاملي،  ٢٠/٢٢٣وسائل الشيعة و 

أبــو الفضــل، أصـله مــن األنـدلس، مث انتقــل آخــر  القاضـي، عيــاض بـن موســي بــن عيـاض الســبيت، :هـو) ٣(

أحــد علمـاء املالكيــة، كــان إماًمــا حافظًــا حمــدثًا فقيًهــا . أجـداده إىل مدينــة فــاس، مث مــن فــاس إىل ســبته

كتـــاب اإلعــــالم حبـــدود قواعــــد (، و)إكمــــال املعلـــم يف شــــرح صـــحيح مســــلم(: متبحـــرًا، مــــن تصـــانيفه

  .)ه٥٤٤(مات سنة ). اإلسالم

�ـذيب األمسـاء واللغـات ، و )٤٣٧( بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهـل األنـدلس ص: ينظر في ترجمته

  .١٥/٤٩سري أعالم النبالء ، و ٣/٤٨٣وفيات األعيان ، و ٢/٤٣
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 كمـا قـال - احملـرم النظـر فيـه إىل ذات احملـرم، وأحـدمها يوأعلى جسدها مما حيل لذ

كـان أبـو سـلمة ابـن و إن امسـه عبـد اهللا بـن يزيـد، : كان أخوهـا مـن الرضـاعة، قيـل -

ك ليس فيه متمسَّ  احلديثف، )١("وم بنت أىب بكرثكل  أمأختها من الرضاعة أرضعته 

  .أعلم تعاىل للرافضة كسابقه، واهللا

  

  

                                 
  .٢/١٦٣إكمال املعلم ) ١(
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ـــــت( )١(شـــــّوفت )( َعاِئَشـــــة نَّ إِ : الرَّاِفَضـــــةيقـــــول  ـــــة وطافـــــت �ـــــا ) أي زيّن جاري

إىل عـــرض  يءيســـ الً معــىن بـــاطبـــذلك أرادوا ، لعلنـــا نصـــطاد �ــا شـــباب قـــريش: الــتوق

  . )( النَِّيبّ 

حـدثنا وكيـع، عـن : قـال: يف مصـنفهابن أيب شـيبة وشبهتهم يف ذلك ما أخرجه 

، عــن -رجــل مــن زيــد اهللا  -عــن عمــار بــن عمــران  ،َيــاِميِّ ال الكــرمي ء بــن عبــدالعــال

َنــا نـََتَصــيد َلَعلَّ ": َوَقالَــتْ  ،أَنـََّهــا َشـوََّفْت َجارِيَــًة َوطَافَــْت ِبَهـا« :َعاِئَشــةامـرأة مــنهم، عـن 

  . )٢(»"ِبَها َشَباَب قـَُرْيشٍ 

َهةالرد على هذه    :الشُّبـْ

َهةيرد على هذه  بـْ   :من وجهني الشُّ

الروايــة قامــت علــى جمهــول، أال وهــو املــرأة الــيت حــدثت �ــذه  نَّ أَ : الوجــه األول

  . احلادثة، وهذا عند علماء احلديث من أضعف األسانيد

ذكـــره البخـــاري يف ، ال يصـــح حديثـــه: "ذهيبالـــقـــال عنـــه  عمـــار بـــن عمـــران وأيضـــاً 

                                 
وتشـوف للشـيء أي طمـح بصـره . أي تـزين: أي زينتهـا، يقـال شـوف وشـيف وتشـوف: وفت جاريةش) ١(

النهايـــة يف ، و ٣/١١٢٩الـــدالئل يف غريـــب احلـــديث ، و ٢/٨١٧لحـــريب لغريــب احلـــديث  :ينظـــر. إليــه

  .٢/٥٠٩غريب احلديث واألثر 

، ٢/٨١٢ريـب احلــديث غ، ومـن طريقـه احلـريب يف )١٧٦٦٤(، رقـم ٤/٤٩ همصـنفيف  ابـن أيب شـيبةأخرجـه ) ٢(

 :ينظر. وهو ضعيف، وفيه أيضاً امرأة جمهولة العني واحلال عمار بن عمرانواحلديث ضعيف؛ ألن يف سنده، 

  .٣/١٦٦ميزان االعتدال 
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  .)٢(، وأقره ابن حجر يف اللسان)١("الضعفاء

هــذا مــن حيــث ال يصــح االحتجــاج �ــا، وضــعيف، فــجمهــول  فيهــا اً إذالروايــة ف

  .الرواية

هذا عـرف شـائع إن : صحة الرواية؛ فيمكن أن يقال على فرض: الوجه الثاني

ـــة فيـــه ـــة التشـــويفف ،عنـــدهم ال غراب ـــزيني مـــا حيـــّل إظهـــاره منهـــا وهـــو  :باجلاري هـــو ت

مـن بـاب وجهها، وإلباسها املالبس اجلميلـة يف أعـني اخلاطـب أو مـن يريـد شـراءها، 

 :يف بـابني بـنفس السـنداألثـر عرض السلعة على مشرتيها؛ وهلـذا أورد ابـن أيب شـيبة 

يف : بــاب": البــاب الثــاين، و "مــا قــالوا يف اجلاريــة تشــوف ويطــاف �ــا" :بــاب: األول

َهةوبذا تسقط هذه ، "تزيني السلعة بـْ   . )٣(من أساسها رواية ودراية الشُّ

  

  

  

  

                                 
  .٣/١٦٦ميزان االعتدال ) ١(

  .٤/٢٧٢ لسان امليزان) ٢(

  .www.dd - sunnah.net هذا الرد مقتبس من رد أوسع هلذه الشُّـبَْهة على شبكة الدفاع عن السنة) ٣(
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: يقـول التجــاين، ف)(النَّــِيبِّ كانـْت ُتِسـيء إىل   )(يـَـْزُعم الرافضـة َأنَّ َعاِئَشــة 

رؤوف رحـيم  النَّـِيبّ وجرعته القصـص ولكـن  اكثريً   إىل رسول اهللا َعاِئَشةوقد أساءت "

 َعاِئَشــةمــا يقــول هلــا ألبســك شــيطانك يــا  اوكــان كثــريً  ،وأخالقــه عاليــة وصــربه عميــق

   .)١("وكثريا ما كان يأسى لتهديد اهللا هلا

َهةالرد على هذه    :الشُّبـْ

كــذب   كثـرياً   )(إىل رســول اهللا  َعاِئَشـةقولـه قــد أسـاءت : "مخــيسعثمـان  قـال

 ،)٢(َعاِئَشة )(اهللا  الناس إىل رسول أحبّ  نّ  أَ تشهد به كتب أهل السنة اليت تبنيِّ 

وكانـت هلـا مـن دون سـائر أمهـات  ،)٣(َعاِئَشـةوكان الناس ال يهـدون لـه إال يف بيـت 

فإن الكذب فيها كثري وخري مثـال  ،املؤمنني ليلتان وأما كتب الشيعة فغري موثوق �ا

 :وكـــذا قولـــه ،تـــاب وأمثالـــه مـــن مؤلفـــات التيجـــاين وغـــريهعلـــى كثـــرة كـــذ�م هـــذا الك

كلـــه    )كــان يأســى لتهديـــد اهللا هلــا  مـــا وكثــرياً  ،كثــريا مــا يقـــول هلــا ألبســك شـــيطانك(

  .)٤("كذب ال يستحي منه كاذبه

، إشـارة إىل مـا "َعاِئَشـةمـا يقـول هلـا ألبسـك شـيطانك يـا  اكثـريً : "فقول التجاين

ْتـــُه َأنَّ )( النَّبِـــيّ َزْوَج  َعاِئَشـــةَأنَّ « :يف صـــحيح مســـلم عـــن عـــروة بـــن الـــزبري ثـَ ، َحدَّ

                                 
  ).٧٥( ص فاسألوا أهل الذكر) ١(

  ).١٤(ص  سبق خترجيه) ٢(

  ).١٤،١٥(سبق خترجيه ص ) ٣(

  ).٧٤(كشف اجلاين حممد التيجاين ص ) ٤(



    

 

 net.dorar.www                  الدرر السنیة
 

١٦١ 

َفِغـْرُت َعَلْيـِه، َفَجـاَء فَــَرَأى َمـا َأْصـَنُع، : ، َقالَـتْ الً َخَرَج ِمْن ِعْنِدَها َليْ  )(َرُسوَل اِهللا 

ِلـَك؟ فَـَقـاَل يـََغاُر ِمْثِلي َعَلى ِمثْ  الَوَما ِلي : فَـُقْلتُ  "َأِغْرِت؟ َعاِئَشةَما َلِك؟ يَا ": فَـَقالَ 

: يَا َرُسوَل اِهللا َأْو َمِعـَي َشـْيطَاٌن؟ قَـالَ : َقاَلتْ  "َأَقْد َجاَءِك َشْيطَاُنكِ ": )(َرُسوُل اِهللا 

ــمْ " ــالَ : قـُْلــتُ  ،"نـََع ــَع ُكــلِّ ِإْنَســاٍن؟ َق ــمْ ": َوَم ــالَ : قـُْلــتُ  "نـََع ــا َرُســوَل اِهللا َق ــَك؟ َي : َوَمَع

  .)١(»"َعَلْيِه َحتَّى َأْسَلمَ  نـََعْم، َوَلِكْن رَبِّي َأَعانَِني"

  .)٢(صحتوجاء احلديث بألفاظ كثرية أغلبها ال 

، )( مناســبة احلــديث الغــرية عليــه؛ ألن وســياق احلــديث يــأىب الطعــن بعائشــة

بــل إن هـــذه الغــرية نابعـــة مــن شـــدة "، )٣(ولــيس تعمــد إيذائـــه كمــا يكـــذب التيجــاين

  .)٤("ها يف حبه أحد من النساء، فإ�ا ال تتصور أن يزامح)(حبها لرسول اهللا 

ال نــدعي جتردهــا مــن البشــرية وترفعهــا عــن فطــرة األنثــى فهــي   )( وَعاِئَشــة"

مل تكن لتتغلغل يف أعماقهـا، بـل كانـت  )(النساء يف ذلك، وغري�ا كغريها من 

ولعـل مـا يبـني لنـا ذلـك مـا تقف عند احلـدود الـيت تقضـي �ـا قواعـد الـدين والعـدل، 

فــاق الرائــع بــني الضــرائر، وتفــانيهن يف إرضــاء زوجهــن رســول اهللا الو  روي مــن صــور

)(")٥(.  

  

                                 
باب حتريش الشـيطان وبعثـه سـراياه لفتنـة يف صحيحه، كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، مسلم أخرجه ) ١(

  ).٢٨١٥(، رقم ٤/٢١٦٨ ًناالناس وأن مع كل إنسان قري

  .١٤/٤١٤علل الدارقطين ، و ١/٣٣٨التلخيص  :ينظر) ٢(

  .، لعبد الرمحن دمشقيةأحاديث حيتج �ا الشيعة :ينظر) ٣(

  ).٤٠٦(حياة َعاِئَشة أُّم املؤمنني ص ) ٤(

  ).٢٩٢(تراجم سيدات بيت النبوة للدكتورة َعاِئَشة بنت الشاطئ ص ) ٥(
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  الفصل الخامس

  ة لحادثة اإلفك القديمة والحديثةيَّ يجابِ الفوائد واآلثار اإلِ 

  : مبحثانوفيه 

  .ة لحادثة اإلفك القديمةيَّ يجابِ الفوائد واآلثار اإلِ : المبحث األول 

  .ة لحادثة اإلفك الحديثةيَّ يجابِ ثار اإلِ الفوائد واآل: المبحث الثاني 
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من الفوائد واآلثار اإلجيابية الكثري، كيف ال ال شك أن حادثة اإلفك فيها 

! " # $ ﴿: قالحيث  للمؤمنني، اأن فيها خريً وقد أخرب اهللا تعاىل 

، ااهللا حديثً   من قُ دَ ، فمن أصْ )١(﴾ 0- . /  * +% & ' ) ( 

   .الً من اهللا قي قُ دَ أصْ ومن 

الشر  اظاهره أموركم من و اخلري من ثنايا الشر، خيرج أن حكمة اهللا قتضت فا

) ( * + , - ﴿: قال تعاىلوهي حتمل يف طيا�ا اخلري الكثري، 

< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .﴾)٢( ،

  .)٣(﴾Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴿: وقال تعاىل

من  الحادثة،كثيرة ظهرت فيها الخيرية في هذه   اذكر أهل العلم أمورً وقد 

  : )٤(يليأهمها ما 

                                 
  .١١:، اآليةالنورسورة ) ١(

  .٢١٦:، اآليةالبقرةسورة ) ٢(

  .١٩:، اآليةالنساءسورة ) ٣(

  : هذه الفوائد من كتب مطبوعة، وحماضرات وخطب ودروس مفرغة، من أمهها تُ استفد) ٤(

  ).٥٩٠-٥٨٩(ص  علي حممد الصاليبل ،السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث - ١  

ـــوان، حتــــمصــــطفى العــــدويللشــــيخ التفســــري دروس مفرغــــة يف  - ٢ ـــة : "ت عنـ مــــا يســــتفاد مــــن حادثـ

  ".اإلفك
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بقرآن  تهاتربئوذلك ب ،)( َعاِئَشةحادثة اإلفك أظهرت فضل أن : الً أو 

؛ )١(اآلية ﴾! " # $ % & ﴿: ، قال تعاىلقيام الساعةيتلى إىل 

لوال هذا االبتالء ف؛ ق سبع مساواتتفخر بأن اهللا برأها من فو  )( كانتولذلك  

  .وأرضاها )( َعاِئَشةما عرفت األمة مكانة 

االبتالء، حيث ابتلى اُهللا رسوَله صلى اهللا عليه وآله وسلم كما ابتلى : اثانيً 

واالبتالء  ،وابتلى صفوان بن املعطل فخرجوا من البالء كالذهب اخلالص َعاِئَشة

 بكر وأيب )( النَِّيبّ ألسريت واألجر العظيم اجلزاء ، و ألن فيه رفع درجات ؛خري

  .مها وقوة حتملهما وصدق إميا�ماالصديق على صرب 

اإلسالمية  من اآلداب ااحلادثة، كثريً  املؤمنني تعلموا بسبب هذهأن : اثالثً 

كما يف قوله وعلى حسن الظن فيما بينهم،   ص على مسعة املؤمنني،احلر ك،  السامية

H G F E D C B  M L K J I﴿: تعاىل

N﴾)٢(.   

كما يف وجوب التثبت من األقوال قبل نشرها، والتأكد من صحتها،  : اوأيضً 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴿: تعاىلقوله 

                                 
  ".صراع الدعاة مع املنافقني: "ضرات مفرغة للشيخ علي القرين، حتت عنواناحم - ٣

بعــض : "، حتــت عنــواناإلســالمية الشــبكة موقــع بتفريغهــا قــام للشــيخ حممــد حســانمفرغـة دروس  - ٤

  ".الدروس املستفادة من حادثة اإلفك

  .مت تفريغها يف موقع شبكة املنرب موسوعة خطب املنرب اليت - ٥

  .١١:، اآليةالنورسورة ) ١(

  .١٢:، اآليةالنورسورة ) ٢(
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° ¯﴾)١(.   

Å ﴿: تعاىلكما يف قوله النهي عن إشاعة الفاحشة بني املؤمنني،  : ذلككو 

 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ

Ú Ù Ø × Ö Õ﴾)٢(.   

: تعاىلكما يف قوله احلث على النفقة على األقارب وإن أساءوا،   :اوأيضً 

﴿ S R Q P O N M L K J I H

 d c b a ` _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T

e﴾)٣(.  

_ ﴿: تعاىلكما يف قوله بيان فضل اهللا على املؤمنني ورأفته �م،  : ارابعً 

 m l k j i h g f e d c b a `

n﴾)٤(.   

باده املؤمنني الصادقني، ودفاعه عنهم، و�ديده ملن تعاىل على ع غريته: اوأيضً 

h g f ﴿: تعاىل كما يف قولهيرميهم بالفحشاء باللعن يف الدنيا واآلخرة،  

s r q p o n m l k j i﴾ 

                                 
  .١٦:، اآليةالنورسورة ) ١(

  .١٩:، اآليةالنورسورة ) ٢(

  .٢٢:، اآليةالنورسورة ) ٣(

  .١٤:، اآليةالنورسورة ) ٤(
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  .)١(اآليات

وأنه ال يعلم الغيب،  ،)( بشرية الرسولأن حادثة اإلفك أثبتت : اخامسً 

عن حقيقة  اال يعلم شيئً وهو  الً متلك احملنة شهرًا كا )( عاش الرسولحيث 

 :وصدق اهللا حيث قال، َعاِئَشةعن  يسأل أصحابهصار يستشري و بل األمر، 

﴿ 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !

 > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ليس  )( النَِّيبّ  نَّ إِ : الطوائف املبتدعة اليت تقول، ويف هذا رد على )٢(﴾?

  .يعلم الغيبأنه  ا، وتدعي أيضً ابشرً 

فتأيت صفوف املؤمنني، يف املندسني  نياملنافقأظهرت احملنة أن هذه : اسادسً 

احملن، وتأيت الفنت؛ لتظهر ما تكنه الصدور من نفاق، ولتظهر ما تكنه القلوب من 

  .حقد على اِإلسالم وأهله، فظهر النفاق، وظهرت عصابة النفاق

مستهدفون  -  وصدق لدين بإخالصاملنتمني هلذا ا - أن دعاة اإلسالم: اسابعً 

فالطعن يف األشراف  ؛شاعة الشائعات، وإلصاق التهم �ممعرضون لال�ام، وإلو 

واألطهار، هي سنة الناقمني احلاقدين، فهذه مرمي بنت عمران رُِمَيت يف عرضها 

¸ º ¹ « ¼ ½ ﴿ :�تاناً وزوراً، فربأها اهللا من ذلك، قال تعاىل

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

                                 
  .٢٥-٢٣:، اآلياتالنورسورة ) ١(

  .١٨٨:، اآليةاألعرافسورة ) ٢(
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É﴾)وكذلك يوسف عليه السالم فإنه ُرمي يف عرضه فربأه اهللا تعاىل من )١ ،

  .ذلك

يف أعراضهم،  وادعاة صادقني وعلماء أجالء ا�مأن كم قرأنا وكم مسعنا و 

لذين آمنوا وميحق الكافرين، ولكن إرادة اهللا سبحانه وتعاىل قاضية أن ميحص اهللا ا

األبرياء من أوليائه، ويأخذ الذين تولوا   ساحة تعاىلدور الزمان إال ويربئ اهللا يفما 

   .كرب اإلمث واجلرمية أخذ عزيز مقتدر

  
  

  

                                 
  .١٢:، اآليةالتحرمي سورة )١(
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موجودة كما  ،فيهشككت و بيت النبوة الطاهر الكرمي تناولت العصبة اليت  إنَّ 

 َعاِئَشة أُّم املؤمننييرمي من  جندذا يومنا هإىل ف ،)( النَِّيبّ وجدت يف زمان 

، الكاذبة امللفقة مهَ برأها اهللا من تلك التـُّ  أنبعد ، وغريه من االفرتاءات بالفحش

± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴿ ،ىل ما �ى اهللا عن العودة إليهإ واعادف

» º﴾)النيل من اإلسالم وهو  ،السابق واحلاضر واحديف واهلدف ، )١

إلفك احلديث أخطر وأشد من القدمي؛ ألنه جاء بعد والطعن يف أهله، ولكن ا

نزول القرآن بالرباءة، والنهي عن عدم العودة إليه، فأىب هؤالء إال أن يكذبوا 

  .ويعودوا إىل ما �ى اهللا عنهبالقرآن، 

جند أناًسا امتألت قلو�م كفرًا،  والثناء من اهللا، ،الرباءة من السماء نزول فمع

ون الكلم عن مواضعه، ويطعنون يف أشرف عرض، وأشرف ونفاقًا، وخبثًا حيّرف

يفّرقون بذلك بني املسلمني، ويثريون الفتنة بينهم، ويتجرّأون على اهللا ! امرأة

. ورسوله حتت ستار حّبهم آلل البيت عليهم السالم، وآل البيت منهم براء

  .يفسدون على الناس دينهم، وعقيد�م، وإسالمهم

كثري، فكذلك اخلري الالسابق جاءت ويف طيا�ا وكما أن حادثة اإلفك يف 

والبشرى، والفضل اخلري  ىبل حو  من فوائد وآثار إجيابية، اإلفك احلديث مل خيلُ 

                                 
  .١٧:، اآليةالنورسورة ) ١(
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ثارت اهلجمة على أمنا فلما  ،)١(﴾) ( * + , - . / 0﴿ الربكةو 

واآلثار الطيبة مصاحبة هلذه  وجتدد اإلفك من جديد، جاءت الفوائد )( َعاِئَشة

  : ويف ما يلي ذكر ألهم هذه الفوائد واآلثار الفتنة،

من حقيقِة  امن أعَظِم اخلِري يف هذِه احلادثة؛ ما تكّشَف للناِس مجيعً : الً أو 

ما ختفيِه  للجميِع من قُبِح فعاِهلم، وسوء ديِن هؤالِء الروافِض وأخالِقهم، وما ظهرَ 

م  تعاىل عنُهّن، وباَن عداُؤهقُلوُ�م من احلقِد السافِر على أّمهاِت املؤمنَني رضَي اهللاُ 

  .ظهرت تقيتهمو ، الذي يُبطنونُه ألهِل السُّنة

إىل دعاِة التقارِب والتلميِع ملذهِب  يف هذِه احلادثة رسالٌة صرحيةٌ : اثانيً 

ون إليه، وبينت فشل واستحالة ما يدععلى بـُْنيا�م من القواعد،  قد أَتتفالتشيُّع، 

َمن ينُشُد يف املاِء ، وما مثلهم إال كمثل والباطل بني احلقأن جيمعوا  موأىن هل

  .َمن يطلُب من الّسراِب إرواًء لظمئهأو  ،جذوَة نار

من عظيم برَكات هذِه احلادثة؛ تداعي الكثري من علماِء أهِل السُّنة  :اثالثً 

 وُدعا�م إىل تبياِن خطورِة التشيُّع وسوِء آثاره، وتواُرد بعض وسائِل اإلعالِم اهلادفة

على إنتاج  احممودً  اتواُردً  الرَّاِفَضةوالقنوات املتخصِّصة يف فضِح  مواقع االنرتنيتمن 

الكثري من البحوِث والربامج الوثائقية اليت تكِشُف ضالَل التشيُِّع وفَساده، وشاَء 

 مثاَر ِاهتماِم الكثِري من العامِة يف البيوتاتِ  الرَّاِفَضةاهللاُ أن يكوَن احلديُث عن خَطر 

خٌري  - حبمِد اهللا - والطرقاِت واألسواِق وأماكِن العمل واِالجتماعات، وهذا

عظيٌم عميم، سّهل من مهّمِة املصِلحَني املختصَِّني واملنشغلَني خبطورِة هذا اجلانب، 

                                 
  .١١:، اآليةالنورسورة ) ١(
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  .وال حييُق املكُر السيُِّئ إال بأهلِه، واحلمُد ِهللا ربِّ العاملني

من اجلميل يف هذِه احلادثة؛ التأثِري اإلجياّيب على كثري من عاّمِة الشيعِة : ارابعً 

منهم  افقد ِمسعنا أن كثريً  ،الغشاوة عن عيون كثري من املخدوعني وإزالةوعقالءهم، 

 الشيعة، وأدرَك خطورة ما كاَن عليه، وخطورة ما عليِه منهج أهل السنة رَجَع إىل

ن اخلِري الذي ، وهذا واِهللا مشديَن وعلى أّمهاِت املؤمننيَ لرامن احلقِد على اخللفاِء ا

  .)١(نشُكُر اهللا عليه

الصحابة   فضائل ومناقببنيِّ تُ قوية حبملة إعالمية قيام أهل السنة : خامًسا

)( ًنا مِّ أمهات املؤمنني رضي اهللا عنهن، وكان الرتكيز األكثر على أُ  ا، وخصوص

وسائل  وكثري منلذلك الغرض، وجهة فصارت خطب اجلمعة م ،)( َعاِئَشة

  .بركة توجهت لنفس اهلدف، وحسبك �ذا اإلعالم املرئية، واملسموعة واملقروءة،

 ،-  يف اآلونة األخرية اخصوصً  - اهتمام بعض العلماء وطلبة العلم: سادًسا

أمهات املؤمنني من  هاوغري  ،)( َعاِئَشة أُّم املؤمننياملثارة حول  الشُّبُـَهاتجبمع 

على األباطيل  والرد، الشُّبـَُهاتوتفنيد هذه ، األعالم واألئمة الصحابة الكرامو 

   .واالفرتاءات املكذوبة عليهم، جزاهم اهللا عنا وعن اإلسالم خري اجلزاء

 ،واملواقع اإلسالميةطوعية، اخلريية، واملنظمات البعض املؤسسات  تبين: سابًعا

 اجلميع عنرضي اهللا  - من الصحابةمسابقات يف سرية أمهات املؤمنني وغريهن 

 َعاِئَشةأمنا : "مسابقة عاملية بعنوان اليت تبنَّتْ ة يَّ نِ ر السَّ رَ الدُّ  مؤسسةومن ذلك  ،-

                                 
ـــــال ) ١( ـــــن مقـ ـــــع خلصــــــتها مـ ـــــد األربـ ـــــيدلهــــــذه الفوائـ ـــــن حممــــــد السـ ـــــرمحن بـ ـــــد عبــــــد الـ ـــــيد الفوائـ ـــــى موقــــــع صـ ، علـ

www.saaid.netثةُ اإلفِك اجلديدة، بركـاٌت بعُضـها حاد !ما هَي بأول بركتكم يا آل أيب بكر: "، بعنوان

  .ه١٤٣١/شوال/١٩الثالثاء : ، وتاريخ املقال"!فوَق بعض



    

 

 net.dorar.www                  الدرر السنیة
 

١٧١ 

فجزاهم اهللا أحد البحوث املقدمة هلذه املسابقة، البحث ، وهذا "ملكة العفاف

  .اخريً 

 َعاِئَشة املؤمنني أُمِّ عن اع من كافة أحناء املعمورة للدفالشعراء تدافع األدباء و  :ثامنًا

من القصائد اليت جادت �ا قرائحهم،  كثريٍ من سبها، وقد وقفت على  وهجاء  ،)(

  :ومن ذلك ما يلي

جاءت يف واحد وأربعني بيتاً،  ،)١(محد النجميأحسني بن قصيدة للشاعر  

  :مطلعها
  

ـــــــــــك الكـــــــــــالب الناحبـــــــــــة ـــــــــــا هلـــــــــــا تل   فاحـــــــــــــت نتــــــــــــــانتهم بـــــــــــــأقبح رائحــــــــــــــةْ     تب

  وتقصـــــــــــدوا تلـــــــــــك الـــــــــــرزان الصـــــــــــاحلةْ     أخرجــــــــــوا أحقــــــــــادهم وضــــــــــالهلمقــــــــــد 

  وحبـــــــــــــــــــــه والناصـــــــــــــــــــــحةْ  النَّـــــــــــــــــــــِيبّ زوج     مجـــــــــــــــــــــــيعهم أُّم املــــــــــــــــــــــؤمننيأمــــــــــــــــــــــي و 

  هـــــــــي بـــــــــالثواب مـــــــــن املهـــــــــيمن راحبـــــــــة    ال حتســـــــــــــبوا شـــــــــــــرا شـــــــــــــرارة إفكهـــــــــــــم

ـــــت �ـــــا ـــــت ألســـــن طعن   كـــــــــان اجلـــــــــدير بـــــــــأن تقـــــــــوم منافحـــــــــة    خســـــئت وخاب

ـــــــــــد نصـــــــــــاعة ـــــــــــل تزي ــــــــــذل أمســــــــــت كاحلــــــــــة    مـــــــــــا شـــــــــــوهوها ب   ووجــــــــــوههم بال

  قــــــــــــــد بــــــــــــــرأ الــــــــــــــرمحن عــــــــــــــرض نبيــــــــــــــه

 

  مــــن أكـــــبش للصـــــخر أضـــــحت ناطحـــــةْ   

  وجــــــــــــد اإلســــــــــــاءة بالتشــــــــــــيع ســــــــــــاحنة    هلـــــــــــــــــك النفـــــــــــــــــاق ورأســـــــــــــــــه لكنـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــة ــــــــــــائح طافحــــــــــــة    إن التشـــــــــــــــــــــيع والنفـــــــــــــــــــــاق كعمل   وجهــــــــــــان فيهــــــــــــا بالقب

ـــــث يـــــزيح عـــــن وجـــــه اخلنـــــا   ويســـــــــــــــوق فريتـــــــــــــــه بـــــــــــــــأننت جارحـــــــــــــــة    فـــــأتى اخلبي

  تلــــــــــك الســــــــــهام الغــــــــــادرات اجلارحــــــــــة    وأطلقـــــــوا ا علـــــــى العـــــــرض احلـــــــرامفعـــــــدو 

  واآلي يف الســـــــــــور الكرميـــــــــــة صـــــــــــادحة    فــــــــاهللا قــــــــد مــــــــدح الصــــــــحابة باهلــــــــدى

                                 
  .www.d - alkhial.comالقصيدة على موقع منتديات دنيا اخليال ) ١(
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ـــــــالزيف يف قصـــــــص التفاهـــــــة قادحـــــــة    ومكـــــــــــــذب القــــــــــــــرآن ينشـــــــــــــر فكــــــــــــــره   ب

  فـــــــــــأكفهم ليـــــــــــد احلبيـــــــــــب مصـــــــــــافحة    والســــــــــــــنة الغــــــــــــــراء تظهــــــــــــــر فضــــــــــــــلهم

ـــــــدماء  ـــــــذلوا ال   أرواحهـــــــــــــــــــــم هللا عنـــــــــــــــــــــه مكافحـــــــــــــــــــــة    وأزهقـــــــتنصـــــــروا اهلـــــــدى ب

  متزعمـــــــــــــــا باحلقـــــــــــــــد أتفـــــــــــــــه الئحـــــــــــــــة    أجيــــــــــــــيء يف هــــــــــــــذا الزمــــــــــــــان منــــــــــــــافق

  يف أبشـــــــــع الصــــــــــور اخلبيثــــــــــة واضــــــــــحة    جــــاءت مــــن ابــــن ســــلول حتمــــل فكــــره

  نـــــــــــــــارا مـــــــــــــــن األمل املـــــــــــــــؤرق الفحـــــــــــــــه    أمــــــــــــاه أزعجــــــــــــين وأشــــــــــــعل يف دمــــــــــــي

ـــــف الـــــذي   بارحـــــــــــــةنقلتـــــــــــــه شاشـــــــــــــات مســـــــــــــاء ال    مـــــا صـــــك يف أذين مـــــن الزي

  

أبو سهل طه بن الطيب بن احملجوب : نظمهاوأختم بقصيدة طويلة 

  : ، جاءت يف مثانني بيتاً، أنقل منها مقتطفات)١(ايتيَّ الزَّ 
  

  احلَْْمـــــــــــــــــــــــُد ِهللا اْلَمِليــــــــــــــــــــــــِك اْلَقــــــــــــــــــــــــاِدرِ 

  

ِــــــــــــــــــــــــــٍك َديَّــــــــــــــــــــــــــانِ      َربٍّ َعِظــــــــــــــــــــــــــيٍم َمال

ـــــــــــــــالَُة َعلَـــــــــــــــى    ـــــــــــــــدٍ  النَّـــــــــــــــِيبّ ُمثَّ الصَّ   ُحمَمَّ

  

  ْمــــــــــرِيٌّ َعلَــــــــــى ْاَألْغَصــــــــــانِ َمــــــــــا نَــــــــــاَح قُ   

ـــــــــــْحِب َوْاآلِل اْلِكـــــــــــرَاِم ِخَصـــــــــــاهلِِمْ       َوالصَّ

  

ـــــــــــــــانِ      وََكـــــــــــــــَذاَك َزْوَجـــــــــــــــاٍت ُرزِْقـــــــــــــــَن ِجَن

ـــــــــــاِلِكَني َســـــــــــِبيَلُهمْ    يـــــــــــِع السَّ ـــــــــــى مجَِ   َوَعَل

  

  َحــــــــــــــىتَّ َتِشــــــــــــــيَب َمَفــــــــــــــارُِق اْلِوْلـــــــــــــــَدانِ   

ــــــــــــــــــوا ِيف َغــــــــــــــــــيِِّهمْ       ِإنَّ الــــــــــــــــــرََّواِفَض أَْوَغُل

 

ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــَنآنِ ايَـ َوتـََت   ُعوا ِيف الظُّْلــــــــــــــــــــِم َوالشَّ

  تـَرَُكــــــــــــــوا التَِّقيَّـــــــــــــــَة َأْظَهــــــــــــــُروا ُكْفـــــــــــــــرَانـَُهمْ   

  

  اْلَعــــــــــــــــْدنَاِين  النَّــــــــــــــــِيبّ بِــــــــــــــــالطَّْعِن ِيف َزْوِج   

 
  

 
 

                                 
بعــــض املواقــــع جــــودة علــــى هــــذه النونيــــة أخــــذ�ا مــــن النــــاظم مباشــــرة، وهــــي غــــري مطبوعــــة، ولكنهــــا مو ) ١(

  . واملنتديات، عرب الشبكة العاملية
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  اَهــــــــــَذا اْخلَِبيــــــــــُث َوقَــــــــــْد َجتَاَســــــــــَر ُمْعِلًنــــــــــ

  

  لِْلُكْفـــــــــــــــــــِر بـَْعـــــــــــــــــــَد بـَـــــــــــــــــــرَاَءِة اْلُقـــــــــــــــــــْرآنِ   

َنــــــــــــــــاْاألَ  َعاِئَشــــــــــــــــةِيف َســــــــــــــــبِّ      بِيَّــــــــــــــــِة أُمِّ

  

  َوالطَّْعــــــــــــــِن ِفيَهـــــــــــــــا بِتُـْهَمـــــــــــــــِة اْلبُـْهَتـــــــــــــــانِ   

بً      اأََتُســــــــــــــــــــبُّ أُمَّ اْلُمــــــــــــــــــــْؤِمِنَني ُمَكـــــــــــــــــــــذِّ

  

  لِلَّـــــــــــــــــــــــــــــِه ُمثَّ َرُســـــــــــــــــــــــــــــولِِه الرَّبـَّــــــــــــــــــــــــــــاِين؟  

ـــــــــــرً   ـــــــــــاِقُض ْاِإلْمجَـــــــــــاَع أَْم   ؟اَواِضـــــــــــحً  اَوتـَُن

 

َـــــــــا َشـــــــــْيطَانِ    ـــــــــَك ي ـــــــــَك َوِمْن   فَـــــــــاْلُكْفُر ِفي

  ا ُمــــــــــــَالزٌِم لِلطَّْعــــــــــــِن ِيف فَاْلَقــــــــــــْدُح ِفيَهــــــــــــ 

  

  َوِعْرِضـــــــــــِه اْلُمْنَصـــــــــــانِ  النَّـــــــــــِيبّ َشــــــــــْخِص   

قً   ـــــــْو ُكْنـــــــَت تـُـــــــْؤِمُن بِاْلِكتَـــــــاِب ُمَصـــــــدِّ   اَل

  

ــــــــــــــــَوانِ      ُخـــــــــــــــْذ آيَـــــــــــــــَة التَّْطِهـــــــــــــــِري ُدوَن تـَ

ــــــــــهِ     فَــــــــــالرَّْجُس أَْمــــــــــٌر َذاِهــــــــــٌب َعــــــــــْن َأْهِل

 

ــــــــــــــــــُر ُدوَمنـَـــــــــــــــــا ُنْكــــــــــــــــــرَانِ      َجــــــــــــــــــاَء التََّطهُّ

ـــــــــــــــَىب ِمـــــــــــــــْن آلِـــــــــــــــهِ أَْزَواُج َهـــــــــــــــ    َذا اُلُمْجَت

  

  َصــــــــــــــلَّى ْاِإللَــــــــــــــُه َعَلْيــــــــــــــِه ِيف ْاَألْكــــــــــــــَوانِ   

  ِيف آيَــــــــــــِة ْاَألْحـــــــــــــزَاِب َجـــــــــــــاَء ِســـــــــــــَياقـَُها 

  

  يـُْعِطــــــــــــــي اللََّبيـــــــــــــــَب َقرِينَــــــــــــــَة اْلبُـْرَهـــــــــــــــانِ   

ـــــــــي ِيف َحتِْقيِقـــــــــهِ   ـــــــــُزوِل اْلَقْطِع   َســـــــــَبُب النـُّ

  

  َجــــــــــــــاَء اْلُمَباِهــــــــــــــُل ُمْهِلــــــــــــــٌك لِْلَجــــــــــــــاِين   

ــــــــــــــهِ  ِإنْ   ــــــــــــــْن َأْهِل   ملَْ َيُكــــــــــــــْن أَْزَواُجــــــــــــــُه ِم

  

  قُـــــــــْل ِيل ِبَربِّـــــــــَك َهـــــــــْل َيِصـــــــــحُّ ِلَســـــــــاِن؟  

   

  

  

  
 

  تـََباَعـــــــــُدوا يَــــــــا ِشــــــــيَعَة الــــــــرَّْفِض الطُّغَــــــــاة

  

ـــــــــــٍر َيْســـــــــــَحُق ْاِإلميَـــــــــــانِ    ـــــــــــْن ُكـــــــــــلِّ ُكْف   َع

بـُْتُم اْلُقـــــــــــــــــْرآَن ُكْفـــــــــــــــــرً     َوادََّعْيــــــــــــــــــ اَكــــــــــــــــذَّ

  

ـــــــــــــِه َحتْرِيًفـــــــــــــ   ـــــــــــــُتْم ِفي   نـُْقَصـــــــــــــانِ َكـــــــــــــَذا   اـ

ــــــــــــــــــنُُّة اْلَغــــــــــــــــــرَّاُء الَ َمْعــــــــــــــــــَىن َهلـَـــــــــــــــــا    َوالسُّ

  

َوُه َهــــــــــــــَذيَانِ      َهـــــــــــــَذا اْلُبَخــــــــــــــارِي َوِصـــــــــــــنـْ

ـــــــــــْحَب اْلِكـــــــــــرَاَم َصـــــــــــرَاَحةً   ـــــــــــْرُمتُ الصَّ   َكفَّ

  

ـــــــــــــــــــْيَخْنيِ قُـــــــــــــــــــْل ُعْثَمـــــــــــــــــــانِ      ِيف رِدَِّة الشَّ

ــــــــِغيَنِة َواِحــــــــدٌ   ــــــــَك الضَّ ــــــــْنُج ِمــــــــْن تِْل   ملَْ يـَ

  

  َيُكونُــــــــــــــــــــــــوا َمثَــــــــــــــــــــــــانِ  ِإالَّ َثالَثَــــــــــــــــــــــــُة أَوْ   
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ــــــــــــــــــا َوَعظَّــــــــــــــــــمَّ َشــــــــــــــــــْأنـََها ــــــــــــــــــاهللاُ بـَرََّأَه   َف

  

ــــــــــــــــَن اْلُقــــــــــــــــْرآنِ      ِيف َعْشــــــــــــــــِر آيَــــــــــــــــاٍت ِم

ـــــــــــــــ    اِيف ُســـــــــــــــورَِة النُّـــــــــــــــوِر اْلَكرِميـَــــــــــــــِة ُمْعِلًن

  

  َعــــــــــــــْن طُْهرَِهــــــــــــــا َوَعَفاِفَهــــــــــــــا اْلُمــــــــــــــْزَدانِ   

ـــــــَها قَـــــــْد َصـــــــانـََها اْلَمـــــــْوَىل اْلَكـــــــِرميُ     َوَخصَّ

  

  ِخبََصـــــــــــــــــــاِئٍص َمْشــــــــــــــــــــُدوَدِة ْاَألرَْكــــــــــــــــــــانِ   

  َفَشــــــــــــَهاَدُة التـَّْنزِيــــــــــــِل َجــــــــــــاَء ِخطَابـَُهــــــــــــا 

  

  ِيف ْاآليِــــــــــــــِي نـَْقَرُؤَهـــــــــــــــا ِبُكــــــــــــــلِّ َزَمـــــــــــــــانِ   

ـــــــــــِد اْلَفرِيـــــــــــِدِ ألَنـََّهـــــــــــا  ـــــــــــَي َحبَّـــــــــــُة اْلِعْق   ِه

  

ـــــــــــــــرَانِ    ـــــــــــــــاِخُر ِفيـــــــــــــــِه ِيف اْلَقَم   ِبْكـــــــــــــــٌر تـَُف

ــــــــــــــــرَاءَوَأَحــــــــــــــــبُّ َزْوٍج لِلنَّــــــــــــــــ    ِيبِّ بِــــــــــــــــالَ ِم

  

َـــــــــــــــانِ      َمـــــــــــــــْن َذا يـُـــــــــــــــَوازِي اْجلَـــــــــــــــْوَهَر الرَّن

  بُّــــــــــــــــــــــــــــُه َوحيُِبـَُّهــــــــــــــــــــــــــــاحتُِ  النَّــــــــــــــــــــــــــــِيبّ َزْوُج  

  

َهــــــــا يُِفــــــــيُض بِالرِّْضــــــــَوانِ      قَــــــــْد َغــــــــاَب َعنـْ

ـــــــــــــاَت     َوَرْأُســـــــــــــُه ِيف َســـــــــــــْحرَِها النَّـــــــــــــِيبّ َم

  

  ِيف يـَْوِمَهـــــــــــــــــا اْلَمْعُقـــــــــــــــــوِد بِالرُّْجَحـــــــــــــــــانِ   

ــــــــــنُ    ــــــــــْد َكــــــــــاَن َدْف   َرُســــــــــولَِنا ِيف بـَْيِتَهــــــــــا َق

  

  بـُْقَعـــــــــــــُة ْاَألْكَفـــــــــــــانِ  الً َفَكَفاَهـــــــــــــا َفْضـــــــــــــ  

  اَورِيُقَهـــــــــــا اْمتَـَزَجـــــــــــا َمًعــــــــــــ النَّـــــــــــِيبّ رِيـــــــــــُق  

  

  فَاْلُمْســــــــــــــــــــَتِحيُل تـََباُعــــــــــــــــــــِد اْلَمــــــــــــــــــــاَءانِ   

ــــــــ    قَــــــــْد تـََقاَصــــــــَر ُدونـََهــــــــا اَحــــــــاَزْت ُعُلوًم

  

  اْلَبْحـــــــــــرَانِ  تِ ُجـــــــــــلُّ الرَِّجـــــــــــاِل َوَخاَضـــــــــــ  

ـــــــــا الْ   ـــــــــُك ِســـــــــرََّهاأَمَّ   َفَصـــــــــاَحُة فـَْهـــــــــَي َمتِْل

  

  قَــــــــْد فَاقَــــــــِت اْلُعــــــــْرَب اْلُقــــــــَداَمى َمَعــــــــاِين   

ــــــــــــــــا    َورَِوايَــــــــــــــــُة ْاآلثَــــــــــــــــاِر َأْصــــــــــــــــُل َكَالِمَه

  

  الَ لَــــــــــــــــــــْن تُــــــــــــــــــــَدانِيَها النَِّســــــــــــــــــــاء الََءانِ   

ِــــــهِ   ــــــْن َزْوَجات ــــــِع ِم ــــــَذا اجلَْْم ــــــُر َه   ِهــــــَي َخيـْ

  

ُهنَّ الرَُّســـــــــوُل اْحلَـــــــــا     ِين َمـــــــــْن َمـــــــــاَت َعـــــــــنـْ

   

الفوائـد واآلثـار اإلجيابيـة حلادثـة اإلفـك احلديثـة، مـن  مثـانٍ هذه : ويف اخلتام أقول

إذ املقــام ال يتســع لــذكر أكثــر مـــن ، مــا هــي إال غــيض مــن فــيض وقليــل مــن كثــريو 

  .ذلك
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  السادسالفصل 

   )( َعاِئَشة المؤمنين ُأمَّ بَّ حكم َمْن سَ 

  :وفيه مبحثان

  .بما برأها اهللا منه َعاِئَشة المؤمنين أُمَّ بَّ سَ  حكم من: المبحث األول  

  .بغير ما برأها اهللا منه َعاِئَشة المؤمنين أُمَّ بَّ حكم من سَ : المبحث الثاني  
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ـنَّة وا جلماعـة علـى أنَّ َمـن سـبَّ أمَّ قْد أْمجَـع علمـاُء اإلسـالم قاطبـًة ِمـن أهـل السُّ

  .وَرماها مبا برَّأها اهللا منه أنه كاِفرٌ  )( َعاِئَشةاملؤمنني 

َمــــن َســـبَّ أبــــا بكـــٍر وُعمــــَر ُجلِـــد، وَمــــن َســــبَّ : ")( )١(قـــال اإلمــــام مالـــك

ـــه َعاِئَشـــة ـــل، قيـــل ل فَمـــن رماهـــا فقـــْد خـــاَلَف : ؟ قـــال مالـــكَعاِئَشـــةِملَ يقتـــُل يف : قُِت

  .)٢("خالف القرآَن قُِتلالقرآن، وَمن 

± ² ﴿ :ألن اهللا تعاىل يقول" :يف روايته، عن مالك )٣(القاسموقال ابن 

» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³﴾)٥("فقد كفر ملثله فمن عاد، )٤(.   

                                 
مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن أيب عــامر بــن عمــرو األصــبحي، أبــو عبــد اهللا، املــدين، الفقيــه، إمــام دار  :هــو) ١(

حــىت قـــال كثــري مــن العلمــاء ، وقــد أثــىن عليــه  وإليــه تنســب املالكيــةوأحــد األئمــة األربعــة املتبــوعني، اهلجــرة، 

  .)ه١٧٩( سنة، مات )املوطأ: (ومن مصنفاته، "مالك حجة اهللا تعاىل على خلقه بعد التابعني": يالشافع

، وسري ٢٧/٩١، و�ذيب الكمال ٤/١٣٥، وفيات األعيان ٧/٤٥٩الثقات البن حبان : ينظر في ترجمته

  .٨/٤٨أعالم النبالء 

 الصارم املسلول ص، و ٢/٣٠٩الشفا بتعريف حقوق املصطفى ، و )١١٢( مسند املوطأ للجوهري ص) ٢(

)٥٦٦.(  

ــه، ،  حممـــد بـــن القاســـم بـــن شـــعبان: هـــو أبـــو إســـحاق :هـــو) ٣( ــر يف وقتـ كـــان رأس الفقهـــاء املـــالكيني مبصـ

  ).ه٣٥٥(، وكان ديًنا ورًعا، مات سنة وأحفظهم ملذهب مالك، مع التفنن يف سائر العلوم

  .١٢/١٧٤سري أعالم النبالء ، و )١٥٥( طبقات الفقهاء ص، و ٥/٢٧٤ترتيب املدارك : ينظر في ترجمته   

  .١٧:، اآليةالنورسورة ) ٤(

  .٢/٦٥٤الشفا ) ٥(
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صحيٌح، وهي رِدَّة تامَّـة، وتكـذيٌب  هاهناقول مالك : ")( )١(قال ابُن حْزم

  .)٢("هللا تعاىل يف َقْطِعه برباء�ا

َمسعـُت القاسـَم بـَن حممَّـد يقـول ": )( )٣(كر ابُن زيـاد النيسـابوريُّ وقال أبو ب

بـَرجلني َشـَتم أحـُدمها فاطمـَة، واآلَخـُر ) الرَّقة(ُأِيت املأمون يف : بن إسحاقَ اإلمساعيَل 

مـا ُحْكُمهمـا إالَّ : ، فأَمر بَقْتل الذي شَتم فاطمَة وتَرك اآلَخر، فقال إمساعيلُ َعاِئَشة

  . )٤("ردَّ القرآن َعاِئَشةنَّ الذي شَتم أن يُقتَال؛ أل

وعلـى هـذا مَضـْت ِسـريُة ": تعقيبًـا عليـه )( )٥(قال شيُخ اإلسالم ابُن تيمية 

                                 
مـن (علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبـو حممـد، عـامل األنـدلس يف عصـره، ولـد بقرطبـة  :هو) ١(

، وكان فقيًها حافظًا يسـتنبط األحكـام مـن الكتـاب والسـنة علـى طريقـة )ه٣٨٤(سنة ) بالد األندلس

، )باآلثــاراحمللــى (: لظــاهر، بعيــًدا عــن املصــانعة حــىت ُشــبِّه لســانه بســيف احلجــاج، مــن تصــانيفهأهــل ا

  ).ه٤٥٦(مات سنة  ،)اإلحكام يف أصول األحكام(و

  .١٢/١١٣، والبداية والنهاية ١٨/١٨٤، وسري أعالم النبالء ٣/٣٢٥وفيات األعيان : ينظر في ترجمته

  .١٢/٤٤٠احمللى باآلثار ) ٢(

ومجـع بـني ، بد اهللا بن حممد بن زياد النيسابورّى، أبو بكر، كان إمـام الشـافعية يف عصـره بـالعراقع :هو) ٣(

  ).ه ٣٢٤(، مات سنة الفقه واحلديث

ســـري أعـــالم ، و �٢/١٩٧ـــذيب األمســـاء واللغـــات ، و )١١٣( طبقـــات الفقهـــاء ص: ينظـــر فـــي ترجمتـــه

  .٣/٣١٠طبقات الشافعية للسبكي ، و ١٥/٦٥النبالء 

  .)٥٦٦( الصارم املسلول ص، و ٧/١٣٤٤شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  :ينظر) ٤(

أمحـــد بـــن عبـــد احللـــيم بـــن عبـــد الســـالم بـــن عبـــد اهللا بـــن أيب القاســـم اخلضـــر، النمـــريي، احلـــراين،  :هـــو) ٥(

، )ه٦٦١(الدمشــقي، احلنبلــي، أبــو العبــاس، تقــي الــدين ابــن تيميــة، شــيخ اإلســالم، ولــد حبــران ســنة 

رجــال والعلــل وتفقــه ومتهــر ومتيــز وتقــدم وصــنف ودرس وأفــىت وفــاق األقــران وصــار عجبــا يف نظــر يف ال

سرعة االستحضـار وقـوة اجلنـان والتوسـع يف املنقـول واملعقـول واإلطالـة علـى مـذاهب السـلف واخللـف، 

درء (، و)منهـــاج الســـنة النبويـــة(، و)جممـــوع الفتـــاوى( :فات كثـــرية يف علـــوم شـــىت مـــن أشـــهرهالـــه مصـــن

  ).ه٧٢٨(، مات رمحه اهللا سنة )ض العقل والنقلتعار 
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  .)١("أهل الِفقه والِعلم ِمن أهل البيت وغريِهم

منـه فهـو ُمكـذِّب هللا، كـلُّ َمـن سـبَّها مبـا برَّأهـا اهللا ": )( )٢(وقاَل ابُن العـريبِّ 

  .)٣(" فهو كاِفراهللا وَمن كذَّب

فَمــــن قــــَذفها مبــــا بـَرَّأهــــا اهللا منــــه فقــــْد كَفــــر بــــاهللا " :)( )٤(وقــــال ابــــن ُقدامــــة

  .)٥("العظيم

ِمـَن اإلفْـك، وهـي بـراءٌة قطعيـة بـنصِّ  )( َعاِئَشـةبراءُة ": )( )٦(وقال النوويُّ 

ا بإمجـــاِع صـــار كـــافرًا مرتـــد�  -  والعيـــاذ بـــاهللا -  القـــرآن العزيـــز، فلـــو َتشـــكَّك فيهـــا إنســـانٌ 

                                 
  .١٣/٣٠٣، والبداية والنهاية ١/٧٤، فوات الوفيات ٤٩/٩٢تاريخ اإلسالم : ينظر في ترجمته

  .)٥٦٦(الصارم املسلول ) ١(

، أحـد كبـار أبـو بكـر ابـن العـريبّ  القاضـي، حممد بن عبد اهللا بن حممد املعـافري اإلشـبيلي املـالكي، :هو) ٢(

ا بعلوم القرآن، والفقه، واألدب، والتاريخ، ومن مصـنفاتهاعلماء 
ً
، )أحكـام القـرآن: (ملالكية، وكان عامل

  ).ه٤٥٣(، مات سنة )العواصم من القواصم(و، )عارضة األحوذي يف شرح الرتمذي(و

  .١٥/٤٢سري أعالم النبالء ، و ٤/٢٩٦فيات األعيان ، وو ٤/٢٩٢إكمال اإلكمال : ينظر في ترجمته

  .٣/٣٦٦القرآن البن العريب  أحكام) ٣(

عبــد اهللا بــن حممـد بــن قدامـة اجلمــاعيلي املقدســي مث الدمشـقي احلنبلــي، أبــو حممـد، موفــق الــدين،  :هـو) ٤(

، )الكـــايف(و) املغـــين يف الفقـــه شـــرح خمتصـــر اخلرقـــي: (فقيـــه، مـــن أكـــابر احلنابلـــة، لـــه تصـــانيف، منهـــا

  ).ه٦٢٠(، مات سنة )املقنع(و

  .١/٥٢٠وفوات الوفيات  ٥/٨٨وشذرات الذهب  ١٣/٩٩اية والنهاية البد: ينظر في ترجمته

  .)٤٠( ملعة االعتقاد ص) ٥(

قريــة مــن قــرى  -حيــىي بــن شــرف بــن مــري، حميــي الــدين، أبــو زكريــا، النــووي، الشــافعي، ولــد بنــوى  :هــو) ٦(

مـوع ا�: (، وهو من أئمة فقهـاء الشـافعية، لـه مصـنفات عديـدة مشـهورة منهـا)ه٦٣١(سنة  -دمشق 

ـــة الطـــــالبني(، و)شـــــرح املهـــــذب ــــرح صـــــحيح مســـــلم بـــــن احلجـــــاج(، و)روضــ ، مـــــات ســـــنة )املنهـــــاج شـ

  ).ه٦٧٦(

  .٨/٣٩٥ للسبكي، وطبقات الشافعية ٥٠/٢٤٦تاريخ اإلسالم : ينظر في ترجمته
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  . )١("املسلمني

j i h g f ﴿ :تعاىل عند قوله )(قال ابن كثري و 

s r q p o n m l k﴾ قد أمجع : ")٢(اآليات

قاطبة على أن َمْن َسبَّها بعد هذا ورماها مبا رماها به بعد  -  رمحهم اهللا - العلماء

ة أمهات هذا الذي ذكر يف هذه اآلية، فإنه كافر؛ ألنه معاند للقرآن، ويف بقي

  .)٣("واهللا أعلم ،أصحهما أ�ن كهي: املؤمنني قوالن

  .)٤("واتَّفقِت األُمَّة على ُكْفر قاذِفها": )(وقال ابُن القيِّم 

مبا برأها اهللا منه كفر بـال  َعاِئَشةمن قذف " :)( )٥(قال القاضي أبو يعلىو 

ة بـال خــالف وقــد حكــى اإلمجــاع علــى هــذا غـري واحــد وصــرح غــري واحــد مــن األئمــ

  .)٦("�ذا احلكم

مبا برأها اهللا منـه فقـد  )( َعاِئَشةومن رمى ": )٧()(وقال ابن أيب موسى 

                                 
  .١٧/١١٧شرح النووي على مسلم ) ١(

  .٢٥ - ٢٣: سورة النور، اآليات) ٢(

  .٦/٣٢ تفسري القرآن العظيم) ٣(

  .١/١٠٣د املعاد يف هدي خري العباد زا) ٤(

،  مــن أهـل بغــداد، حممــد بـن احلسـني بــن حممـد بــن خلـف بــن أمحـد أبـو يعلــى املعـروف بــابن الفـراء :هـو) ٥(

الكفايـة (، و)اإلحكـام السـلطانية: (، مـن مصـنفاتهعامل عصره يف األصـول والفـروع وأنـواع الفنـونكان 

  ).ه٤٥٨(، مات سنة )يف أصول الفقه

ــــي تر  ـــداد : جمتــــهينظــــر ف ـــة ، و ٣/٥٥تــــاريخ بغـ ، ٥٢/٣٥٤تــــاريخ دمشــــق ، و ٢/١٩٣طبقــــات احلنابلـ

  .٤/٥٥٧إكمال اإلكمال و 

  .)٥٦٦(الصارم املسلول ص ) ٦(

كـان ، و عبد اخلالق بـن عيسـى بـن أمحـد بـن جعفـر الشـريف اهلـامشي إمـام احلنابلـة ببغـداد يف عصـره :هو) ٧(
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  .)١("فقد مرق من الدين ومل ينعقد له نكاح على مسلمة

مــن قــذفها فقــد كفــر لتصــريح القــرآن الكــرمي " :)( وقــال بــدر الــدين الزركشــي

  .)٢("برباء�ا

علـى كفـر مـن رمـى حججهم ص يميكن تلخ وبعد عرض أقوال العلماء السابقة

  :يوهي كما يل ،)( َعاِئَشة أُّم املؤمنني

للقـــرآن الـــذي شـــهد برباء�ـــا، وتكـــذيب مـــا جـــاء بـــه  اتكـــذيبً  ســـبها يف نأ: الً أو 

  . )٣(القرآن كفر

، )٤(قـذف املـرأة أذى لزوجهـا وذلك ألن ؛)( لرسول اهللاإيذاء  ذلك إن يف: اثانيً 

، والـدليل علـى تأذيـه مـن ذلـك، نـت مـن أحـب النسـاء إليـهوكا لَعاِئَشةزوج  )( والنَِّيبّ 

َمــْن يـَْعــِذرُِني ِمــْن رَُجــٍل قَــْد بـََلَغِنــي َأَذاُه ِفــي  ،يَــا َمْعَشــَر الُمْســِلِمينَ « :قولـه يف هــذه احلادثــة

  .)٦(كفر باإلمجاع )( إيذاء رسول اهللاو  ،)٥(»َأْهِل بـَْيِتي

                                 
، مــات ســنة ، وال تأخــذه يف اهللا لومــة الئــمق ال حيـايب أحــداً بــاحل ، قــؤوالً زاهــداً  عابــداً  ، ورعــاً فقيهــاً  عاملـاً 

  .)ه٤٧٠(

ــــه ــــي ترجمت ـــة ، و ٣١/٣٢٢تــــاريخ اإلســــالم ، و ١٦/١٩٥املنــــتظم  :ينظــــر ف ، ١٢/١٤٥البدايــــة والنهايـ

  .٢/٢٣٧طبقات احلنابلة و 

  .)٥٦٨( الصارم املسلول ص) ١(

  .)٢٩( اإلجابة ص) ٢(

  .٦/٣٢ القرآن العظيم، وتفسري ١٢/٤٤٠احمللى باآلثار  :ينظر) ٣(

  .)٤٥( الصارم املسلول ص، و ١٢/٢٠٩اجلامع ألحكام القرآن ) ٤(

G ﴿باب يف صحيحه، كتاب تفسري القرآن، البخاري أخرجه ) ٥(  F E D C B

I H﴾   باب يف حديث اإلفك يف صحيحه، كتاب التوبة، مسلم ، و )٤٧٥٠(، رقم ٦/١٠١

  .ث َعاِئَشة من حدي) ٢٧٧٠(، رقم ٤/٢١٢٩وقبول توبة القاذف

  .)٣( الصارم املسلول ص: ينظر )٦(
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رضيها أن تكون حيث  ،)( ص برسول اهللافيه تنقي )( أن الطعن �ا: اثالثً 

 )( أن يكون رسول اهللا طعنهمفيلزم من  ،زوجة له وأبقاها على ذلك حىت مات

قال ابن  ، )١(﴾» ¬﴿: اهللا تعاىل، وقد قال يرضى الفساد يف أهله اديوثً 

 ،إال وهي طيبة )( زوجة لرسول اهللا َعاِئَشةأي ما كان اهللا ليجعل " :)( كثري

 ،وال قدراً  ولو كانت خبيثة ملا صلحت له شرعاً  ،من البشر ألنه أطيب من كل طيب

عما يقوله أهل اإلفك  أي )٢(﴾¶ ¸ º ¹﴿: وهلذا قال تعاىل

  .)٣("والعدوان

  

  
  

  

                                 
  .٢٦:، اآليةالنورسورة  )١(

  .٢٦:، اآليةالنورسورة  )٢(

  .٦/٣٥ تفسري القرآن العظيم) ٣(
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������������� �

������������������������������������������������������� �

خــالت يف عمــوم دا ، وهــنأمهــات املــؤمنني رضــي اهللا عــنهنمــن  )( َعاِئَشــة

، وكـــل مـــا جـــاء يف حتـــرمي ســـب الصـــحابة مـــن آيـــات أل�ـــن مـــنهم ؛)(الصـــحابة 

  .قرآنية وأحاديث نبوية فإن ذلك يشملهن

فعـل مـن أن جممعـون علـى و والعلماء رمحهم اهللا مل خيتلفوا يف حترمي سبَّ الصـحابة، 

 إطـالق لفـظ ولكـن اختلفـوا يفارتكب كبرية من الكبائر، وجرمية من اجلرائم،  ذلك فقد

عنـــدهم العلمـــاء يــرى التفصــيل يف ذلـــك؛ ألن الّســب  فــبعضالكفــر علــى مـــن ســّبهم، 

يف ديـــنهم  يســـب الصـــحابة أو مجهـــورهم، ســـب�ا يقـــدحيكـــون علـــى أحـــوال، فهنـــاك مـــن 

  . ا ال يقدح يف عدالتهم، ومنهم من يسبهم سب� وعدالتهم

قـدح يف عــدالتهم ال ي امـا مـن ســبهم سـبً وأ: ")(شـيخ اإلسـالم ابــن تيميـة قـال 

وال يف ديــنهم مثــل وصــف بعضــهم بالبخــل أو اجلــنب أو قلــة العلــم أو عــدم الزهــد وحنــو 

فهــذا هــو الــذي يســتحق التأديــب والتعزيــر وال حنكــم بكفــره مبجــرد ذلــك وعلــى  ،ذلــك

فهــذا حمــل  وأمــا مــن لعــن وقــبح مطلقــاً ، كــالم مــن مل يكفــرهم مــن أهــل العلــم  هـذا حيمــل

  .)١("ر بني لعن الغيظ ولعن االعتقاداخلالف فيهم لرتدد األم

  :)٢(وذلك ملا يلي، إىل كفر من سبَّ الصحابة، من العلماء مجعوقد ذهب 

تضمنته  ملا اللقرآن الكرمي، وإنكارً  اتكذيبً  )( يف سب الصحابة ألنَّ : الً أو 

                                 
  .)٥٨٦( لصارم املسلول على صا) ١(

  .٢/٥٦٩فتاوى السبكي ، و ١/١٤٤الصواعق احملرقة ، و )٥٦٦( الصارم املسلول ص، و ٢/٣٠٩الشفا ) ٢(
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! " # ﴿: ، قال تعاىلآيات القرآن من تزكيتهم والثناء عليهم

- , + * ) ( ' & % $﴾)١( ،

اهللا عاتب اخللق مجيعهم يف  إن":وغريه من السلف )(قال سفيان بن عيينة 

من أنكر صحبة أيب بكر فهو كافر، ألنه كذَّب : وقال ،بكر نبيه إال أبا

   .)٢("القرآن

ألن سبهم يستلزم نسبة اجلهل إىل اهللا تعاىل، أو العبث يف تلك : اثانيً 

 :تيمية بن اإلسالم شيخ قال، ةة اليت تقرر الثناء على الصحابالكثري  النصوص

ال  الً قلي ااهللا عليه الصالة والسالم إال نفرً  ومن زعم أنَّ الصحابة ارتدوا بعد رسول"

يف كفره؛  ا، أو إ�م فسقوا عامتهم، فهذا ال ريب أيضً ايبلغون بضعة عشر نفسً 

بل من .ألنه مكذب ملا نصه القرآن يف غري موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم

شكك يف كفر مثل هذا؟ فإنَّ كفره متعني، فإنَّ مضمون هذه املقالة أن نقلة ي

. / 0 ﴿ :الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه اآلية اليت هي

، ا، أو فساقً ا، وخريها هو القرن األول، كان عامتهم كفارً )٣(﴾1 2

 ار هذوكف ،ومضمو�ا أن هذه األمة شر األمم، وأن سابقي هذه األمة هم شرارها

  .)٤("مما يعلم باالضطرار من دين اإلسالم

ــا ــســب الصــحابة ألن : ثالًث والوقــوع فيمــا �ــى عنــه، وأذى للرســول؛  افيــه تنقص�

                                 
  .١٠٠:، اآليةالتوبةسورة ) ١(

  .٨/٣٨١منهاج السنة النبوية ) ٢(

  .١١٠:، اآليةسورة آل عمران) ٣(

  .)٥٨٦،٥٨٧( لصارم املسلول على شامت الرسول صا) ٤(
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َال َتُسـبُّوا َأْصـَحاِبي، «: عن سبهم فقـال ، وقد �ىفهم أصحابه الذين رباهم وزكاهم

َفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا َما بَـ    .)١(»َلَغ ُمدَّ َأَحِدِهْم، َوَال َنِصيَفهُ فَـَلْو َأنَّ َأَحدَُكْم أَنـْ

 وإبطال للشريعة؛ أل�م هم نقلة ،وهدم ألصلهألن سبهم طعن يف الدين، : ارابعً 

فمن نقص : ")(، قال القرطيب فيهم انعدم النقل املأمون للدين الدين، فإذا طعن

، وأبطل شرائع منهم أو طعن عليه يف روايته فقد رّد على اهللا َربِّ العاملني اواحدً 

. )٢(اآلية ﴾! " # $ % & ' ) (﴿ :املسلمني؛ قال اهللا تعاىل

̀  g f e d c b a﴿ :تعاىل وقال إىل  ،)٣(﴾_

غري ذلك من اآلي اليت تضمنت الثناء عليهم، والشهادَة هلم بالصدق والفالح؛ قال 

  .)٥(")٤(﴾# $ % & ' ) ﴿ :اهللا تعاىل

   :)(يف تكفري من سّب الصحابة وأختم هذه املبحث ببعض أقوال العلماء 

 )( اهللا رسـول أصـحاب يشـتم الـذي" :)( مالـك بـن أنـس اإلمـامقـال 

                                 
لو كنـت متخـذا ":  صلى اهللا عليه وسلمباب قول النَِّيبّ يف صحيحه، كتاب املناقب،  البخاريأخرجه ) ١(

بــاب حتــرمي ســب ، صــحيحه، كتــاب فضــائل الصــحابة  يفمســلم ، و )٣٦٧٣(، رقــم ٥/٨" خلــيالً 

  .، من حديث أيب سعيد اخلدري )٢٥٤١(، رقم ٤/١٩٦٧ الصحابة 

 بــــاب حتــــرمي ســــب الصــــحابة ، يف صــــحيحه، كتــــاب فضــــائل الصــــحابة  مســــلموأخرجــــه أيًضــــا 

  .، من حديث أيب هريرة )٢٥٤٠(، رقم ٤/١٩٦٧

  .٢٩:، اآليةالفتحسورة ) ٢(

  .١٨:اآلية، سورة الفتح) ٣(

  .٢٣:، اآليةسورة األحزاب) ٤(

  .١٦/٢٩٧اجلامع ألحكام القرآن ) ٥(
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  .)١("اإلسالم فـي نصيب :قال أو م،هس له ليس

هذا فيمن شتم فكيف فيمن كفَّرهم وأخرجهم من اإلسالم كما قالـت الشـيعة ف

اجلميـــع،  الــروافض يف حـــق مجهـــور الصـــحابة ومـــنهم أبـــو بكـــر وعمـــر رضـــي اهللا عـــن

الـــذي لـــيس لـــه نصـــيب يف اإلســـالم خـــارج عـــن اإلســـالم، فكـــل مـــؤمن لـــه ســــهم و 

اإلسالم، والـذي لـيس لـه سـهم وال نصـيب مـن اإلسـالم لـيس مـن أهـل  يفونصيب 

   .اإلسالم

با بكر وعمر، قتل، أمن سب : يقول امسعت مالكً " :)٢(وقال هشام بن عمار

± ² ³ ´ ﴿ :ول فيهاقتل، ألن اهللا تعاىل يق ،)( َعاِئَشةومن سب 

º ¹  ̧ ¶ µ﴾)فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن ، )٣

  .)٤("قتل

! " # $ % ﴿ :اهللا تعاىل تفسريه قول عند )( كثري ابن لاقو  

 5 4 3 2 1 0 / . - ,+ * ) ( ' &

 E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6

                                 
  .٣/٤٩٣يف السنة بكر بن اخلالل  أخرجه أبو) ١(

مــن ، أبـو الوليـد، مـن القـراء املشـهورين القاضـي، هشـام بـن عمـار بـن نصـري، ابـن ميســرة السـلمي، :هـو) ٢(

 :، مــن مصــنفاتهوكــان فصــيًحا بليًغــا". املهــاخطيبهــا ومقرئهــا وحمــّدثها وع": قــال الــذهيب ،أهــل دمشــق

  ).ه٢٤٥(، مات سنة )فضائل القرآن(

ســري أعــالم النــبالء ، و �٣٠/٢٤٢ــذيب الكمــال ، و ٩/٢٣٣الثقــات البــن حبــان : ينظــر فــي ترجمتــه

١١/٤٢٠.  

  .١٧:، اآليةسورة النور) ٣(

  .١/١٤٤الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة ) ٤(
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 R Q P O N M L K J I H G F

] \ [ Z Y X W V U T S﴾)ومن: ")١ 

 -  الصحابة يبغضون الذين الروافض تكفـري عنه رواية مالك فـي اإلمام انتزع اآلية هذه

 هلذه كافر فهو )( الصحابة غاظ ومن يغيظو�م أل�م: قال عليهم، اهللا رضوان

 على ذلك، واألحاديث يف فضل الصحابة )( ووافقه طائفة من العلماء. اآلية

اءة كثرية، ويكفيهم ثناء اهللا عليهم ورضاه والنهي عن التعرض هلم مبس )(

  .)٢("عنهم

قـــد  ااإلمـــام مالًكـــ أنَّ ســـورة الفـــتح الســـابقة  آيـــةيف تفســـريه  )( وذكـــر األلوســـي

ذهب إىل تكفري الروافض الذين يبغضـون الصـحابة رضـي اهللا تعـاىل عـنهم، ووافقـه كثـري 

 :ك هـذه اآليـة فقـالوأنـه ذُكـر عنـد مالـك رجـل ينـتقص الصـحابة فقـرأ مالـ. من العلمـاء

فقــد أصـــابته هـــذه  )( مــن أصـــبح مــن النـــاس يف قلبــه غـــيظ مـــن أصــحاب رســـول اهللا

  .)٣(خبصوصهم الرَّاِفَضةاآلية، ويعلم تكفري 

وهـــم الـــذين يتـــربؤون مـــن أصـــحاب  الرَّاِفَضـــةو " :)( )٤(يعلـــى يبأ ابـــنقـــال و 

                                 
  .٢٩:، اآليةفتحالسورة ) ١(

  .٧/٣٦٢ تفسري القرآن العظيم) ٢(

  .١٣/٢٨٠روح املعاين ) ٣(

ابن احلسني بن حممد، أبو احلسني ابن الفراء، املعروف بابن أيب يعلى، ) أيب يعلى(حممد بن حممد  :هو) ٤(

ـا بالفقـه والتـاريخ، وغريمهـا، مـن مصـنفاتهمـن فقهـاء احلنابلـة، ويقال له ابـن الفـراء
ً
طبقـات ( :، كـان عامل

  ).ه٥٢٦(، مات سنة )واالعتقاد(، و)احلنابلة

ســري أعــالم ، و )١٥٤( املعــني يف طبقــات احملــدثني ص، و ٤/٥٥٨إكمــال اإلكمــال : ينظــر فــي ترجمتــه  

  .١/١٣٦الوايف بالوفيات ، و ١٣/٣٢٥النبالء 
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ن اإلســـالم يف مــ الرَّاِفَضــةوليســت  ...ويســبو�م وينتقصــو�م )( حممــد رســول اهللا

   .)١("شيء

 الً الذي عليه الفقهاء يف سـب الصـحابة إن كـان مسـتح" :أَيًضاأبو يعلى  قالو 

فسق ومل يكفر، وقد قطع طائفة من الفقهـاء مـن  وإن مل يكن مستحالً  ،لذلك كفر

أهــل الكوفـــة وغـــريهم وســـئل عمـــن شـــتم أبـــا بكـــر قـــال كـــافر قيـــل يصـــلى عليـــه قـــال 

  .)٢("ال

. ..خيـار الصحــابة كّفـروااإلماميـة الـذين  :")( )٣(داديالبغـ ابن طـاهر وقال

  .)٤("فإنـا نكفرهم، وال جتوز الصالة عليهم عندنا، وال الصالة خلفهم

وأما تكفري أيب بكر ونظرائه ممن شهد هلـم ":)( )٥(ميتاهليابن حجر قال و  

يهـــا باجلنـــة، فلـــم يـــتكلم فيهـــا أصـــحاب الشـــافعي، والـــذي أراه الكفـــر ف )( النَّـــِيبّ 

                                 
  .١/٣٣طبقات احلنابلة ) ١(

  .١/١٤٢الصواعق احملرقة ) ٢(

ــا باألصــول، واألدب، والنحــو، مــد البغــدادي أبــو منصــورعبــد القــاهر بــن طــاهر بــن حم :هــو) ٣(
ً
، كــان عامل

، )تفســري أمســاء اهللا احلســىن(و، )الفــرق بــني الفــرق: (مــن مصــنفاته ،العــروضو علــم اْحلســاب مــاهرًا يف 

  ).ه٤٢٩(مات سنة 

ــــه طبقــــات ، و ١٩/٣١الــــوايف بالوفيــــات ، و ٢/١٨٥إنبــــاه الــــرواة علــــى أنبــــاه النحــــاة : ينظــــر فــــي ترجمت

  .١/٢١١طبقات الشافعية البن قاضى شهبة ، و ٥/١٣٦ية للسبكي الشافع

  .)٣٥١( الفرق بني الفرق ص) ٤(

أمحد بن حممد بـن علـي بـن حجـر اهليتمـي السـعدي األنصـاري، شـهاب الـدين، أبـو العبـاس، ولـد  :وه) ٥(

 أحـــد علمـــاء الشــافعية، وكـــان لــه اهتمـــام بالفقـــه واحلــديث والرقـــائق، ومـــن، وهــو )ه٩٠٩(مبصــر ســـنة 

إحتـاف (و) الصـواعق احملرقـة يف الـرد علـى أهـل البـدع والزندقـة(، و)حتفه احملتـاج شـرح املنهـاج: (تصانيفه

  ).ه٩٧٤(، مات سنة )أهل اإلسالم خبصوصيات الصيام

  .١/٢٣٤، واألعالم ٢/١٥٢، ومعجم املؤلفني ١/١٠٩البدر الطالع : ينظر في ترجمته
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   .)١("اقطعً 

أخشـــى "عمــن يشــتم الصــحابة فقــال  )( )٢(ســئل اإلمــام أمحــد بــن حنبــلو 

ال نـــــأمن قـــــد مـــــرق مـــــن  )( النَّـــــِيبّ مـــــن شـــــتم أصـــــحاب :"مث قـــــال ".عليـــــه الكفـــــر

  . )٣("الدين

 الً سـألت أيب عـن رجـل شـتم رجـ: ")( )٤(وقال عبد اهللا بن أمحد بـن حنبـل

  .)٥("على اإلسالمما أراه  :فقال )( النَِّيبّ من أصحاب 

مـن َأْصـَحاب  ِإذا َرأَيْـت الرجـل ينـتقص أحـداً ": )( )٦(الـرازي زرعـة أبـو قـال

                                 
  .١/١٤٦الصواعق احملرقة ) ١(

أمحــد األئمــة األربعــة الــذهلي الشــيباين، املــروزي مث البغــدادي،  ،أبــو عبــد اهللا، بــن حممــد بــن حنبــلأمحــد  :هــو) ٢(

خرجــت " :الشــافعي، قــال إمــام احملــدثني الناصــر للــدين، َواملناضــل َعــِن الســنة، َوالصــابر ِيف احملنــةو  املتبــوعني،

: ، لــه مصــنفات كثــرية منهــا"لأفضــل وال أعلــم وال أفقــه مــن أمحــد بــن حنبــ مــن بغــداد فمــا خلفــت �ــا رجــالً 

  ).ه٢٤١(وغريها، مات سنة ) العلل(و، )الزهد(، و)املسند(

  . ٦/٩٠تاريخ بغداد ، و ٢/٥التاريخ الكبري ، و ٧/٢٥٣الطبقات الكربى : ينظر في ترجمته

  .٣/٤٩٣السنة للخالل  :ينظر) ٣(

، كـان علًمـا البغـدادي، يباينالشـ ، أبـو عبـد الـرمحنعبد اهللا بن أمحد بن حممـد بـن حنبـل بـن هـالل :هو) ٤(

يف العقيـدة، ) كتـاب السـنة(، و)زوائـده علـى مسـند أبيـه: (باحلـديث تتلمـذ علـى والـده، ومـن مصـنفاته

  ).ه٢٩٠(مات سنة 

  .١٣/٥١٦سري أعالم النبالء ، و ١/١٨٠طبقات احلنابلة ، و ١١/١٢تاريخ بغداد  :ينظر

ـــة  شــــرح أصــــول اعتقــــاد أهــــل، و ٣/٤٩٣لخــــالل لالســــنة  :ينظــــر) ٥( التمهيــــد ، و ٧/١٣٤١الســــنة واجلماعـ

  .١٨/٨٩تاريخ اإلسالم ، و )١٧٥( والبيان يف مقتل الشهيد عثمان ص

أحـد األئمــة املشــهورين، ، عبيــد اهللا بـن عبــد الكـرمي بــن يزيــد بـن فــروخ املخزومـي، أَبــو ُزْرَعـة الــرازيّ  :هـو) ٦(

ئــة ألــف اكــان حيفــظ م: ، وقيــللأمحــد بــن حنبــ اإلمــام جــالس، واألعــالم املــذكورين، واحلفــاظ املتقنــني

  ).ه٢٦٤(، مات سنة حديث

�ـــذيب ، و ١٢/٣٣تــاريخ بغــداد ، و ٢٠/٨٣تــاريخ اإلســالم ، و ١٢/١٩٣املنــتظم : ينظــر فــي ترجمتــه
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  .)١("فَاْعَلم أَنه زنديق )( َرُسول اهللا

اجتمعـت األمـة علـى تكفـري اإلماميـة، أل�ـم ":)( )٢(عبد الكرمي السمعاين قال

   .)٣("ال يليق �م إىل ما ميعتقدون تضليل الصحابة، وينكرون إمجاعهم وينسبو�

ــــفكيــــف فــــإذا كــــان هــــذا يف َجمــــرَِّد الصــــحبة،   وزوجــــة رســــول ربِّ  ،املــــؤمنني مِّ أُ ب

  !العاملني

  

  

  

                                 
  .١٩/٨٩الكمال 

  .٢/٦٠٨الصواعق احملرقة ) ١(

ــْمعاين، عبــد الكــرمي بــن حممــد بــن منصــور التميمــي :هــو) ٢( وكتــب  ،ازرحــل إىل العــراق والشــام واحلجــ، السَّ

، مـــات ســـنة )تـــاريخ مـــرو(، و)األنســـاب: (، مـــن مصـــنفاتهالكثـــري وكـــان حســـن الفهـــم، جيـــد الضـــبط

  ).ه٥٦٢(

طبقـــات الشـــافعية للســـبكي ، و ١٩/٦٠الـــوايف بالوفيــات ، و ١٦/١١٥ســـري أعـــالم : ينظــر فـــي ترجمتـــه  

  .)٧٩٥( صالبن كثري طبقات الشافعيني ، و ٧/١٨٠

  .٦/٣٦٥األنساب ) ٣(
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بعوث باآليات ، والصالة والسالم على املالصاحلات تتم بنعمته الذي هللا احلمد

  : ، وعلى آله وصحبه وأزواجه الطاهرات، وبعدالبينات نبينا حممد

ر فيـــه كِــوذُ  ،)( َعاِئَشـــة أُمِّ املــؤمنني ســرية آفـــاق يف البحــثهـــذا  طــوف قــدف

   .الشُّبُـَهاتأهم األباطيل و 

 وأهــم نتــائج مــن إليــه توصــلتُ  مــا أهــم أْن أبــّني  البحــث هــذا �ايــة يفيب  وجيــدر

  .الذكر تستحق أراها اليت التوصيات

  : ما يلي البحث هذا ثنايا يف يل تبني قد: النتائج: الً أو 

أبـــــوين  يف أحضـــــانعلـــــم وإميـــــان، وتربـــــت نشـــــأة يف بيـــــت  )( ةَعاِئَشـــــأن  )١

 .فاضلني

 .بال خالف )( النَِّيبّ الناس إىل كانت من أحب  )( أ�ا )٢

 .والفصاحةمن الصحابة يف العلم والفضل  افاقت كثريً  )( أ�ا )٣

التضــحية مــع الــزوج يف مجيــع و  العلــم والــورع والعبــادة قــدوة للنســاء يف )( أ�ــا )٤

 .األمور

بعلــــي بـــــن أيب طالــــب، وفاطمــــة الزهــــراء وذريتهمـــــا  )( َعاِئَشــــةالقــــة أن ع )٥

  .عالقة محيمة يسودها التحابب والتواددوغريهم من أئمة آل البيت 

نابعــة مـــن  )( َعاِئَشــة أُّم املــؤمننياملكذوبــة علـــى أن األباطيــل واالفــرتاءات  )٦

 .هللا وسلمصلى ا النَِّيبّ حسد أعدائها هلا على مكانتها ومكانة والدها عند 

 َعاِئَشـةلبيـان ونشـر فضـائل ومناقـب  اكانـت سـببً  اوحـديثً  ااإلفك قدميً  حادثةإن  )٧

)(.   
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  : من أهم التوصيات اليت أوصي �ا ما يلي: التوصيات: اثانيً 

يف مــن أعــالم املســلمني أمهــات املــؤمنني وغــريهن ســرية  جبانــب االهتمــام مزيــد )١

  .وغريها ،املناهج التعليمية

الــــاليت  اخصوًصـــوبيـــان فضــــلهن أمهـــات املــــؤمنني يف ســــرية املســـابقات  عقـــد )٢

 .ةيَّ نِ الدرر السَّ  مؤسسةمبسابقة  أسوةأثريت حوهلن شبهات 

رضــي اهللا عــنهن، لينشــأوا  أمهــات املــؤمننيســرية  الصــغر منــذاألطفــال  تعلــيم )٣

 .وحىت يقتدوا �ديهن منذ نعومة أظافرهم نوتعظيمه حبهنعلى 

 وآلـــه حممـــد نبينـــا علـــى وســـلم اهللا وصـــلى العـــاملني، رب هللا احلمـــد أن دعوانـــا وآخــر 

  .أمجعني وصحبه
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  ارس ـهـالف

  : وتشمل

  .فهرس المصادر والمراجع

  .فهرس الموضوعات
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 :السُّنـِّيَّةُ المصادر والمراجع : أوالً 

 .القرآن الكرمي )١

 بكر أيب بن أمحد العباس يبأل ،العشرة املسانيد بزوائد املهرة اخلرية إحتاف )٢

 العلمي للبحث املشكاة دار: حتقيق، )ه٨٤٠: ت( البوصريي إمساعيل بن

 الطبعة، الرياض -للنشر الوطن دار: نشر، إبراهيم بن ياسر متيم أيب بإشراف

  .م١٩٩٩ - ه١٤٢٠ األوىل،

 األنصاري ،سعد بن حبيب بن إبراهيم بن يعقوب يوسف أليب ،اآلثار )٣

  .بريوت -  العلمية الكتب دار: نشر، الوفا أيب: حتقيق، )ه١٨٢:ت(

عبـد اهللا بــدر الـدين حممــد  يب، ألعلـى الصــحابة َعاِئَشــة هاإلجابـة ملــا اسـتدركت )٤

 .د: حتقيــق وختــريج، )ه٧٩٤:ت(بــن عبــد اهللا بــن �ــادر الزركشــي الشــافعي 

األوىل،  الطبعــة، القــاهرة -مكتبــة اخلــاجني : نشــررفعــت فــوزي عبــد املطلــب، 

  .م٢٠٠١ - ه ١٤٢١

 الشيباين عمرو بن أمحد وهو عاصم أيب بن بكر أليب ،واملثاين اآلحاد )٥

 -  الراية دار: نشر، اجلوابرة أمحد فيصل باسم. د: حتقيق، )ه٢٨٧:ت(

  .م١٩٩١ - ه١٤١١األوىل،  الطبعة، الرياض

ـــــدين أيب عبـــــد اهللا حممـــــد بـــــن عبـــــد الواحـــــد ، لألحاديـــــث املختـــــارةا )٦ ضـــــياء ال

الـدكتور عبـد امللـك بـن عبـد اهللا بـن : سـة وحتقيـقدرا، )ه٦٤٣:ت(املقدسي 

الطبعـة ، لبنـان - دار خضـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بـريوت : ، نشردهيش

 .م٢٠٠٠ - ه ١٤٢٠الثالثة، 
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١٩٤ 

، كتـــــاب عبــــد الــــرمحن حممـــــد ســــعيد دمشــــقية؛ لأحاديــــث حيــــتج �ــــا الشـــــيعة )٧

  .www.dd-sunnah.net :الدفاع عن السنة، على شبكة كرتوينإل

 ،)ه٥٤٣:ت( املالكي العريب بن بكر أيب اهللا عبد بن مدحمل ،قرآنال أحكام )٨

 دار: نشر، عطا القادر عبد حممد: عليه وعلَّق أحاديثه وخرج أصوله راجع

 .م٢٠٠٣ -  ه١٤٢٤الثالثة،  الطبعة، لبنان - العلمية، بريوت الكتب

اجلوزجـــــاين  الســـــعدي إســـــحاق بـــــن يعقـــــوب بـــــن بـــــراهيم، إلالرجـــــال أحـــــوال )٩

 حـــديث: ، نشـــرالَبســـتوي العظـــيم عبـــد العلـــيم عبـــد: حتقيـــق، )ه٢٥٩:ت(

  .آباد، باكستان فيصل - اكادمي

 احلـاج الـدين، بـن ناصـر حممـد الـرمحن عبد أليب، املطهرة السنة يف الزفاف آداب )١٠

 -  ه١٤٢٣، الســــــالم دار: نشــــــر، )ه١٤٢٠:ت( جنــــــايت، األلبــــــاين بــــــن نــــــوح

 .م٢٠٠٢

 وأبــ: بــه اعتــىن، )ه٤٥٨:ت( البيهقــي علــي بــن احلســني بــن محــد، ألاآلداب )١١

، لبنــان - الثقافيــة، بــريوت الكتــب مؤسســة: ، نشــراملنــدوه الســعيد اهللا عبــد

 .م١٩٨٨ -ه ١٤٠٨األوىل،  الطبعة

البخـــــــاري،  املغـــــــرية بـــــــن إبـــــــراهيم بـــــــن إمساعيـــــــل بـــــــن مـــــــد، حملاملفـــــــرد األدب )١٢

 اإلسـالمية البشـائر دار: ، نشـرالبـاقي عبـد فؤاد حممد: ، حتقيق)ه٢٥٦:ت(

  .م١٩٨٩ -ه ١٤٠٩الثالثة  الطبعة ،بريوت -

 األلبـــــاين الـــــدين ناصـــــر مـــــدحمل ،الســـــبيل منـــــار أحاديـــــث ختـــــريج يف الغليـــــل إرواء )١٣

، بـريوت -  اإلسـالمي املكتـب: نشر، الشاويش زهري: إشراف، )ه١٤٢٠:ت(

  .م١٩٨٥ -  ه١٤٠٥ الثانية الطبعة

 بــن حممــد بــن اهللا عبــد بــن يوســف أليب عمــر، األصــحاب معرفــة يف االســتيعاب )١٤
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١٩٥ 

، البجاوي حممد علي: حتقيق، )ه٤٦٣:ت( القرطيب النمري عاصم بن الرب عبد

  . م١٩٩٢ -  ه١٤١٢األوىل،  الطبعة، بريوت -  اجليل دار: نشر

 عبد بن حممد بن حممد الكرم أيب بن عليل ،الصحابة معرفة يف الغابة سدأُ  )١٥

 )ه٦٣٠:ت( األثري ابن الدين اجلزري، عز الشيباين الواحد عبد بن الكرمي

 الكتب دار: ، نشراملوجود عبد أمحد عادل - معوض حممد علي: حتقيق

  .م١٩٩٤ - ه١٤١٥، األوىل الطبعة، العلمية

 بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أليب، الصحابة متييز يف اإلصابة )١٦

 حممد وعلى املوجود عبد أمحد عادل: حتقيق ،)ه٨٥٢:ت( العسقالين حجر

 .ه١٤١٥ األوىل الطبعة، بريوت -  لميةالع الكتب دار: نشر ،معوض

 البيهقي بكر علي، أيب بن احلسني بن ألمحد، الرشاد سبيل إىل واهلداية االعتقاد )١٧

 -  اجلديــــدة اآلفــــاق دار: نشــــر، الكاتــــب عصــــام أمحــــد: حتقيــــق، )ه٤٥٨:ت(

  .ه١٤٠١األوىل  الطبعة، بريوت

 الدمشقي كليالزر  فارس، بن علي بن حممد بن حممود بن الدين خلري ،األعالم )١٨

 - أيار -  عشر اخلامسة الطبعة، للماليني العلم دار: نشر، )ه١٣٩٦:ت(

  .م٢٠٠٢ مايو

 الصــــفدي أيبــــك بــــن خليــــل الــــدين لصــــالح، النصــــر وأعــــوان العصــــر أعيــــان )١٩

املعاصر،  الفكر دار: ، نشر، وآخرينزيد أيب علي .د: حتقيق، )ه٧٦٤:ت(

 - ه١٤١٨األوىل،  ةالطبعــ، ســوريا - الفكــر، دمشــق لبنــان، دار - بــريوت

 .م١٩٩٨

 نقطـــة شـــجاع، ابـــن بـــن بكـــر أيب بـــن الغـــين عبـــد بـــن مـــد، حملاإلكمـــال إكمـــال )٢٠

 -  القـرى أم جامعـة: ، نشـرالنَِّيبّ  بر  عبد القيوم عبد. د: ، حتقيق)ه٦٢٩:ت(
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١٩٦ 

 .ه١٤١٠األوىل  الطبعة، املكرمة مكة

بــــن موســـى بــــن عيـــاض  القاضـــي الفضــــل يبألمســـلم بفوائــــد إكمـــال املعلـــم  )٢١

دار الوفـاء : حيـىي إمساعيـل، نشـر. د: ، حتقيـق)ه٥٤٤:ت( اليحصـيب عيـاض

 -  ه١٤١٩مصــــر، الطبعـــــة األوىل،  - للطباعــــة والنشــــر والتوزيـــــع، املنصــــورة 

 .م١٩٩٨

 احلســـــيين محـــــزة بـــــن احلســـــن بـــــن علـــــي بـــــن حممـــــد احملاســـــن يب، ألاإلكمـــــال )٢٢

 جامعـة منشـورات: شـر، نقلعجي أمني املعطي عبد د: ، حتقيق)ه٧٦٥:ت(

 .باكستان - اإلسالمية، كراتشي اتالدراس

عبـــد الــرمحن بـــن أيب بكــر، جـــالل الـــدين ل ،ألفيــة الســـيوطي يف علــم احلـــديث )٢٣

، األســــتاذ أمحــــد حممــــد شـــــاكر: صــــححه وشــــرحه، )ه٩١١:ت(الســــيوطي 

  .املكتبة العلمية: نشر

 بْشـــــــران بـــــــن اهللا عبـــــــد بـــــــن حممـــــــد بـــــــن امللـــــــك عبـــــــدل، بشـــــــران ابـــــــن أمـــــــايل )٢٤

 - للنشــــــر الــــــوطن دار: نشــــــر، ليمانســــــ بــــــن أمحــــــد: حتقيــــــق، )ه٤٣٠:ت(

 . م١٩٩٩ - ه١٤٢٠األوىل،  الطبعة، الرياض

 احلمريي نافع بن مهام بن الرزاق عبد بكر يبأل ،الصحابة آثار يف األمايل )٢٥

 مكتبة: شر، نإبراهيم السيد جمدي: ق، حتقي)ه٢١١:ت( الصنعاين اليماين

 .القاهرة - القرآن

 األصبهاين أمحد بن اهللا عبد بن أمحد نعيم يبأل ،الرَّاِفَضة على والرد اإلمامة )٢٦

 بن حممد بن علي الدكتور: أحاديثه وخرج عليه وعلق حققه، )ه٤٣٠:ت(

األوىل،  الطبعة، املنورة واحلكم، املدينة العلوم مكتبة: شر، نالفقيهي ناصر

 .م١٩٨٧ -  ه١٤٠٧
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١٩٧ 

 يوسف بن علي احلسن أيب الدين مالجل ،النحاة أنباه على الرواة إنباه )٢٧

األوىل،  الطبعة، العنصرية، بريوت املكتبة: ر، نش)ه٦٤٦:ت( لقفطيا

 . ه١٤٢٤

علـــى أعــــدائهم  وألصــــحاب حممـــد األخيــــاراالنتصـــار لكتـــاب العزيــــز اجلبـــار  )٢٨

جمــــالس اهلــــدى لإلنتــــاج : ، نشــــراملــــدخليبــــن هــــادي عمــــري لربيــــع  ،األشــــرار

  .العاصمة، الطبعة األوىل - والتوزيع، اجلزائر 

 عامر بن براهيمإل ،الضال السماوي افرتاءات من لواآل للصحب االنتصار )٢٩

الثالثة،  الطبعة، املنورة واحلكم، املدينة العلوم مكتبة: شر، نالّرحيلي عليّ  بن

  .م٢٠٠٣ - ه ١٤٢٣

 بـن اهللا عبـد بـن قاسـمل ،الفقهاء بني املتداولة األلفاظ تعريفات يف الفقهاء أنيس )٣٠

 الكتـــــب دار: شــــر، نادمــــر  حســــن حيـــــىي: ق، حتقيــــ)ه٩٧٨:ت( القونــــوي أمــــري

 . ه١٤٢٤ الطبعة، العلمية

، )ه٤٦٣:ت( البغدادي اخلطيب ثابت بن علي بن أمحد بكر يب، ألالبخالء )٣١

 الطبعة، حزم ابن واجلايب، دار اجلفان: شر، ناجلايب الوهاب عبد بسام: بعناية

  .م٢٠٠٠ - ه١٤٢١األوىل 

 الثقافـة مكتبـة :نشـر، )ه٣٥٥:ت( املقدسـي طـاهر بـن للمطهـر، والتـاريخ البدء )٣٢

 .سعيد الدينية، بور

 بـــن مســـعود بـــن بكـــر الـــدين، أيب عـــالء، لالشـــرائع ترتيـــب يف الصـــنائع بـــدائع )٣٣

ـــة الكتـــب دار: شـــر، ن)ه٥٨٧:ت( احلنفـــي الكاســـاين أمحـــد  الطبعـــة، العلمي

  .م١٩٨٦ - ه١٤٠٦الثانية، 

 مث البصري القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أليب ،والنهاية البداية )٣٤
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١٩٨ 

 - ه١٤٠٧: النشر عام، الفكر دار: نشر، )ه٧٧٤:ت( لدمشقيا

  .م١٩٨٦

 بــن حممــد بــن علــي بــن حملمــد، الســابع القــرن بعــد مــن مبحاســن الطــالع البــدر )٣٥

 .بريوت - املعرفة دار: نشر، )ه١٢٥٠:ت( اليمين الشوكاين اهللا عبد

 مللقـنا بـنال ،الكبري الشرح يف الواقعة اآلثارو  األحاديث ختريج يف املنري البدر )٣٦

، )ه٨٠٤: ت( الشـــافعي أمحــد بـــن علــي بـــن عمــر حفـــص أيب الــدين ســراج

 - والتوزيـــع للنشـــر اهلجـــرة دار: نشـــر، وآخـــرين الغـــيط أبـــو صـــطفىم :حتقيـــق

 . م٢٠٠٤- ه١٤٢٥ ،األوىل الطبعة، السعودية-الرياض

نــور ، ل)ه٢٨٢ :ت( بغيــة الباحــث عــن زوائــد مســند احلــارث بــن أيب أســامة )٣٧

حســـني أمحــــد . د: ، حتقيـــق)ه٨٠٧:ت( اهليثمـــي علـــي بـــن أيب بكـــر الـــدين

، املدينـــة املنـــورة -مركـــز خدمـــة الســـنة والســـرية النبويـــة : ، نشـــرصـــاحل البـــاكري

  .م١٩٩٢ -  ه١٤١٣الطبعة األوىل، 

 بــن أمحــد بــن حيــىي بــن محــد، ألاألنــدلس أهــل رجــال تــاريخ يف امللــتمس بغيــة )٣٨

 -  يبالعـــــــر  الكاتــــــب دار: شــــــر، ن)ه٥٩٩:ت( الضــــــيب جعفــــــر عمــــــرية، أيب

   .م١٩٦٧: النشر عام، القاهرة

احلسـيين،  الـرزّاق عبـد بـن حمّمـد بـن حملّمـد، القـاموس جـواهر من العروس تاج )٣٩

 مــن جمموعــة: حتقيــق، )ه١٢٠٥:ت( مبرتضــى، الزَّبيـدي الفـيض، امللّقــب أيب

 .اهلداية دار: نشر، احملققني

 خلــــــدون حممــــــد، ابــــــن بــــــن حممــــــد بــــــن الــــــرمحن عبــــــد، لتــــــاريخ ابــــــن خلــــــدون )٤٠

 الطبعــة، بــريوت - الفكــر دار: شــر، نشــحادة خليــل: قيــق، حت)ه٨٠٨:ت(

 .م١٩٨٨ - ه١٤٠٨الثانية، 
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١٩٩ 

 البغدادي عون بن معني بن حيىي زكريا يبأل ،)الدوري رواية( معني ابن تاريخ )٤١

 العلمي البحث مركز: شر، نسيف نور حممد أمحد. د: قيق، حت)ه٢٣٣:ت(

 -  ه١٣٩٩األوىل،  الطبعة، املكرمة مكة -  اإلسالمي الرتاث وإحياء

  .م١٩٧٩

ـــــــد بـــــــن أمحـــــــد نعـــــــيم يبأل ،أصـــــــبهان تـــــــاريخ )٤٢  األصـــــــبهاين أمحـــــــد بـــــــن اهللا عب

-  العلميــة الكتــب دار: نشــر، حســن كســروي ســيد: حتقيــق، )ه٤٣٠:ت(

  .م١٩٩٠-ه١٤١٠ األوىل الطبعة، بريوت

 حممد اهللا عبد أيب الدين لشمس ،واألعالم املشاهري ووفيات اإلسالم تاريخ )٤٣

 عبد عمر: حتقيق ،)ه٧٤٨:ت( الذهيب قَاْمياز بن انعثم بن أمحد بن

الثانية،  الطبعة، العريب، بريوت الكتاب دار: نشر، التدمري السالم

 . م١٩٩٣ -  ه١٤١٣

 اهللا عبـد البخـاري، أيب املغـرية بـن إبـراهيم بن إمساعيل بن مد، حملاألوسط التاريخ )٤٤

 دار مكتبـــــة ، الــــوعي دار: شــــر، نزايـــــد إبــــراهيم حممــــود: قيــــق، حت)ه٢٥٦:ت(

 .م١٩٧٧ -  ه١٣٩٧األوىل،  الطبعة، القاهرة،  حلب -  الرتاث

 حممــــدكتور لــــد ، السياســــية واإلجنــــازات الفتوحــــات الراشــــدين اخللفــــاء تــــاريخ )٤٥

  .م٢٠٠٣ - ه١٤٢٤ األوىل الطبعة، النفائس دار: نشر، طقوش سهيل

ـــــــاريخ )٤٦ ـــــــد، اخللفـــــــاء ت ـــــــرمحن لعب ـــــــدين بكـــــــر، جـــــــالل أيب بـــــــن ال  الســـــــيوطي ال

، البـاز مصـطفى نـزار مكتبـة: نشـر، الـدمرداش محـدي: حتقيـق، )ه٩١١:ت(

  .م٢٠٠٤ - ه١٤٢٥: األوىل الطبعة

 الطربي جعفر أيب غالب، بن كثري بن يزيد بن جرير بن حملمد ،الطربي تاريخ )٤٧

 .ه١٣٨٧ -  الثانية الطبعة، بريوت -  الرتاث دار: نشر، )ه٣١٠:ت(
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 صـالح: حتقيـق، )ه٢٧٩:ت( خيثمة أيب بن أمحد بكر أليب، الكبري التاريخ )٤٨

 الطبعـة، القـاهرة - والنشـر للطباعـة احلديثـة الفـاروق: نشـر، هـالل فتحي بن

 .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧األوىل، 

 البخـــــــاري املغــــــرية بــــــن إبــــــراهيم بــــــن إمساعيـــــــل بــــــن مــــــد، حملالكبــــــري التــــــاريخ )٤٩

 طبــع، الــدكن - آبــاد العثمانيــة، حيــدر املعــارف دائــرة الطبعــة، )ه٢٥٦:ت(

 .خان املعيد دعب حممد: مراقبة حتت

ـــة تـــاريخ )٥٠ ، )ه٢٦٢:ت( النمـــريي ريطـــة بـــن عبيـــدة بـــن شـــبة بـــن لعمـــر، املدين

 - أمحـد حممـود حبيـب السـيد: نفقـة علـى طبـع، شـلتوت حممـد فهيم: حتقيق

  .ه١٣٩٩: النشر عام، جدة

 البغـــــــدادي اخلطيــــــب ثابــــــت بـــــــن علــــــي بــــــن أمحـــــــد بكــــــر أليب، بغــــــداد تــــــاريخ )٥١

 اإلسالمي الغرب دار: نشر، روفمع عواد بشار الدكتور: حتقيق، )ه٤٦٣:ت(

 .م٢٠٠٢ -  ه١٤٢٢األوىل  الطبعة، بريوت - 

، )ه٢٤٠:ت( خليفـة بـن خيـاط بـن خليفـة عمرو يب، ألخياط بن خليفة تاريخ )٥٢

 -  دمشـق -  الرسـالة مؤسسـة،  القلم دار: شر، نالعمري ضياء أكرم. د: قيقحت

 . ه١٣٩٧الثانية  الطبعة، بريوت

 ،)ه٥٧١:ت( عساكر ابن اهللا هبة نب احلسن بن عليل ،دمشق تاريخ )٥٣

 ،والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار :، نشرالعمروي غرامة بن عمرو :حتقيق

 .م١٩٩٥ -  ه١٤١٥

عبــد الــرمحن بــن حســن اجلــربيت ل ،عجائــب اآلثــار يف الــرتاجم واألخبــار تــاريخ )٥٤

   .دار اجليل بريوت :، نشر)ه١٢٣٧:ت(املؤرخ 

ـــرمحن بـــدع الفـــرج أيب الـــدين جلمـــال، التبصـــرة )٥٥  اجلـــوزي حممـــد بـــن علـــي بـــن ال
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األوىل،  الطبعــة، لبنــان - العلميــة، بــريوت الكتــب دار: نشــر، )ه٥٩٧:ت(

 .م١٩٨٦ - ه١٤٠٦

 حممـــد بــن الـــرمحن عبــد بــن مـــدحمل ،الشــريفة املدينــة تـــاريخ يف اللطيفــة التحفــة )٥٦

 الطبعــــة، لبنـــان- العلميــــه، بـــريوت الكتـــب: شـــر، ن)ه٩٠٢:ت( الســـخاوي

 .م١٩٩٣ -ه ١٤١٤، االوىل

، اهليتمــي حجــر بــن علــي بــن حممــد بــن محــد، ألاملنهــاج شــرح يف احملتــاج حتفــة )٥٧

 مبصـــر الكـــربى التجاريـــة املكتبـــة: شـــر، نالعلمـــاء مـــن جلنـــةراجعـــه وصـــححه 

 - ه١٣٥٧: النشـــر عـــام، طبعـــة بـــدون الطبعـــة، حممـــد مصـــطفى لصـــاحبها

  .م١٩٨٣

ــــراجم ســــيدات بيــــت النبــــوة رضــــي اهللا عــــنهن )٥٨ ــــرمح لَعاِئَشــــة، ت ــــد ال ن بنــــت عب

 - ه١٤٠٧: القـــــاهرة الطبعـــــة األوىل -دار الريـــــان للـــــرتاث  نشـــــر، الشـــــاطئ

  .م١٩٨٧

ــــب املــــدارك ترتيــــب )٥٩ ــــاض لقاضــــيل، املســــالك وتقري  اليحصــــيب موســــى بــــن عي

احملمديــة،  - فضــالة مطبعــة: شــر، نشــريفة بــن حممــد: قيــق، حت)ه٥٤٤:ت(

 .األوىل الطبعة، املغرب

 األصــفهاىن بالراغــب املعــروف حممــد بــن حلســني، األصــفهاين الراغــب تفســري )٦٠

 كليـــة: شـــر، نبســـيوين العزيـــز عبـــد حممـــد. د: ودراســـة حتقيـــق ،)ه٥٠٢:ت(

  .م١٩٩٩ - ه١٤٢٠: األوىل الطبعة، طنطا جامعة - اآلداب

 القرشــــي كثــــري بــــن عمــــر بــــن إمساعيــــل أليب الفــــداء، العظــــيم القــــرآن تفســــري )٦١

ــــة دار: نشــــر، ســــالمة حممــــد بــــن ســــامي: حتقيــــق، )ه٧٧٤:ت(  رللنشــــ طيب

  .م١٩٩٩ - ه١٤٢٠ الثانية الطبعة، والتوزيع
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دار عـامل : نشـر، اهللا أيب السـعود بـدر لعبـد، )( َعاِئَشـة أُّم املؤمننيتفسري  )٦٢

  .م١٩٩٦ - ه١٤١٦: الطبعة األوىل، الرياض -الكتب 

 العسقالين حجر بن مدحم بن علي بن أمحد الفضل يبأل ،التهذيب تقريب )٦٣

 الطبعة، سوريا - الرشيد دار: رنش، عوامة مدحم :حتقيق، )ه٨٥٢:ت(

 .م١٩٨٦ - ه١٤٠٦ األوىل،

 بن نوح احلاج بن الدين، ناصر مدحمل ،السنة فقه على التعليق يف املنة متام )٦٤

  .اخلامسة: الطبعة، الراية دار :، نشر)ه١٤٢٠:ت( األلباين جنايت

 حيـــىي بـــن حممـــد بـــن حيـــىي بـــن مـــدحمل ،عثمـــان الشـــهيد مقتـــل يف والبيـــان التمهيـــد )٦٥

 -  الثقافــة دار: نشــر، زايــد يوســف حممــود. د: حتقيــق، )ه٧٤١:ت( دلســياألن

 .ه١٤٠٥األوىل  الطبعة، قطر -  الدوحة

 النــــووي شـــرف بـــن حيـــىي الـــدين حميــــي زكريـــا يب، ألواللغـــات األمســـاء �ـــذيب )٦٦

 شـركة: أصـوله ومقابلـة عليه والتعليق وتصحيحه بنشره عنيت، )ه٦٧٦:ت(

العلميـــة،  الكتـــب دار: مـــن يطلـــب، نرييـــةامل الطباعـــة إدارة مبســـاعدة العلمـــاء

  .لبنان - بريوت

 املـــزي يوســـف بـــن الـــرمحن عبـــد بـــن يوســـفل ،الرجـــال أمســـاء يف الكمـــال �ـــذيب )٦٧

، بريوت -  الرسالة ؤسسةم :نشر، عروفم عواد بشار. د: حتقيق، )ه٧٤٢:ت(

  .م١٩٨٠ -  ه١٤٠٠ األوىل، الطبعة

ــــــــن حملمــــــــد، اللغــــــــة �ــــــــذيب )٦٨ ــــــــن أمحــــــــد ب  منصــــــــور يباهلــــــــروي، أ األزهــــــــري ب

 العـريب الـرتاث إحيـاء دار: نشـر، مرعـب عـوض حممد: حتقيق، )ه٣٧٠:ت(

  .م٢٠٠١األوىل،  الطبعة، بريوت -

 طبـــع، )ه٣٥٤:ت( الُبســـيت حبـــان بـــن أمحـــد بـــن حبـــان بـــن حملمـــد، الثقـــات )٦٩
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 عبــد حممــد. د: مراقبــة حتــت ،اهلنديــة العاليــة للحكومــة املعــارف وزارة: بإعانــة

 الطبعــة، اهلنــد الــدكن آبــاد حبيــدر العثمانيــة ملعــارفا دائــرة: نشــر، خــان املعيــد

 .م١٩٧٣ -  ه ١٣٩٣األوىل، 

 راشـد، أيب عمـرو أيب بـن عمـر، مل)الـرزاق عبـد مبصنف ملحق منشور( اجلامع )٧٠

، األعظمـي الـرمحن حبيـب: قيـق، حت)ه١٥٣:ت( الـيمن البصري، نزيل عروة

 الطبعـة، وتببـري  اإلسـالمي املكتـب بباكسـتان، وتوزيـع العلمـي ا�لـس: شـرن

 . ه١٤٠٣الثانية، 

 بن خليل سعيد أيب الدين صالحل ،املراسيل أحكام يف التحصيل جامع )٧١

 عبد محدي: قيق، حت)ه٧٦١:ت( العالئي الدمشقي اهللا عبد بن كيكلدي

 - ه١٤٠٧الثانية،  الطبعة، بريوت -  الكتب عامل: شر، نالسلفي ا�يد

  .م١٩٨٦

 القرشـي املصـري مسـلم بن وهب بن اهللا عبد حممد يب، ألاحلديث يف اجلامع )٧٢

 دار: شـرناخلـري،  أيب حممد حسني حسن مصطفى د: قيق، حت)ه١٩٧:ت(

  .م١٩٩٥ - ه١٤١٦ األوىل الطبعة، الرياض - اجلوزي ابن

عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح  يبأل ،اجلــامع ألحكــام القــرآن )٧٣

أمحــــــد : قيـــــقحت، )ه٦٧١:ت( األنصـــــاري اخلزرجـــــي مشــــــس الـــــدين القــــــرطيب

: الطبعــة، القــاهرة -دار الكتـب املصــرية : الناشــر ، الـربدوين وإبــراهيم أطفــيش

 .م١٩٦٤ - ه١٣٨٤الثانية، 

 حامت أيب ابن الرازي حممد بن الرمحن عبد حممد يبأل ،والتعديل اجلرح )٧٤

 آباد حبيدر -  العثمانية املعارف دائرة جملس طبعة: ، نشر)ه٣٢٧:ت(

ه ١٢٧١األوىل،  الطبعة، بريوت - العريب الرتاث إحياء دار، اهلند -  الدكن
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  .م١٩٥٢ -

 ُذريالَ الـــــــبَ  جـــــــابر بـــــــن حيـــــــىي بـــــــن محـــــــد، ألاألشـــــــراف أنســـــــاب مـــــــن مجـــــــل )٧٥

 - الفكــــر دار: شــــر، نالزركلــــي وريــــاض زكــــار ســــهيل: حتقيــــق، )ه٢٧٩:ت(

 .م١٩٩٦ - ه١٤١٧األوىل،  الطبعة، بريوت

، )ه٣٢١:ت( األزدي دريـــد بـــن احلســـن بـــن حممـــد بكـــر أليب، اللغـــة مجهـــرة )٧٦

 الطبعـــة، بـــريوت - للماليـــني العلـــم دار: نشـــر، بعلبكـــي منـــري رمـــزي: حتقيـــق

  .م١٩٨٧األوىل، 

 األندلســــي حـــزم بـــن ســـعيد بـــن أمحــــد بـــن علـــي حممـــد يب، ألالســـرية جوامـــع )٧٧

 املعـارف دار: شـر، نعبـاس إحسـان: قيق، حت)ه٤٥٦:ت( الظاهري القرطيب

 .م١٩٠٠، ١ الطبعة، مصر -

 الدســـوقي عرفـــة بـــن أمحـــد بـــن مـــد، حملالكبـــري لشـــرحا علـــى الدســـوقي حاشـــية )٧٨

ـــــدون طبعـــــة بـــــدون الطبعـــــة، الفكـــــر دار: شـــــر، ن)ه١٢٣٠:ت( املـــــالكي  وب

 .تاريخ

 الطبعـــة، بـــن حممـــد العطـــا لصـــاحل، )( َعاِئَشـــة أُّم املـــؤمننيحبيبـــة احلبيـــب  )٧٩

  .م٢٠٠٨ - ه١٤٢٩: األوىل

للشـيخ ، ة والشـيعةالصديقة باتفاق أهل السـن َعاِئَشةاحلصون املنيعة يف براءة  )٨٠

)  ه١٣٤٢(حممــــد عــــارف بــــن أمحــــد بــــن ســــعيد املنــــري احلســــيين الدمشــــقي 

بــــريوت لبنــــان الطبعــــة  -دار الكتــــب العلميــــة  نشــــر، يوســــف أمحــــد: حتقيــــق

  .م٢٠٠٤ - ه١٤٢٥: األوىل

 بــن أمحـد بـن اهللا عبـد بـن أمحــد نعـيم أليب، األصـفياء وطبقـات األوليـاء حليـة )٨١

 حمافظـة جبوار - السعادة: نشر، )ه٤٣٠:ت( األصبهاين مهران بن إسحاق
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٢٠٥ 

  .م١٩٧٤ - ه١٣٩٤مصر، 

، )ه٤٥٩:ت( احلِنَّاِئي، أليب القاسم احلسني بن حممد )احلنائي فوائد( احلنائيات )٨٢

 الطبعــــة، الســــلف أضــــواء: نشــــر ،حممــــد رزق خالــــد: ، حتقيــــقالنخشــــيب: ختــــريج

 .م٢٠٠٧ -  ه١٤٢٨األوىل، 

: األوىل الطبعـة، شـليب نشـر دار اجليـلحملمـود  )( أُّم املـؤمنني َعاِئَشـةحياة  )٨٣

 .م١٩٩٨ - ه١٤١٨

 عبيـد بـن حسـني بـن علـي بنـت زينب، لاخلدور ربات طبقات يف املنثور الدر )٨٤

األوىل،  الطبعـة، مصـر - األمرييـة الكـربى املطبعـة: شر، ن)ه١٣٣٢:ت( اهللا

 .ه١٣١٢

ال حممـد بـن فرامـرز بـن علـي الشـهري مبـ: املؤلف، درر احلكام شرح غرر األحكام )٨٥

، دار إحيــاء الكتــب العربيــة :، نشــر)هـــ٨٨٥:ت(خســرو  -أو مــنال أو املــوىل  -

  .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة

 حممــد بــن علــي بــن أمحــد أليب الفضــل، الثامنــة املائــة أعيــان يف الكامنــة الــدرر )٨٦

 املعيــــد عبــــد حممــــد: حتقيــــق، )ه٨٥٢:ت( العســــقالين حجــــر بــــن أمحــــد بــــن

 الطبعــة، اهلنــد - ابــاد صــيدر - العثمانيــة رفاملعــا دائــرة جملــس: نشــر، ضــان

 .م١٩٧٢ -ه ١٣٩٢الثانية، 

، )ه٤٥٨:ت( البيهقــــي بكــــر أيب علــــي بــــن احلســــني بــــن ألمحــــد، النبــــوة دالئــــل )٨٧

، للـرتاث الريـان العلميـة، دار الكتـب دار: نشـر، قلعجـي املعطـي عبد. د: حتقيق

 . م١٩٨٨ -  ه١٤٠٨ -  األوىل الطبعة

 السرقســــطي العــــويف حــــزم بــــن ثابــــت بــــن قاســــمل ،احلــــديث غريــــب يف الــــدالئل )٨٨

العبيكــان،  مكتبــة: شــر، نالقنــاص اهللا عبــد بــن حممــد. د: حتقيــق، )ه٣٠٢:ت(
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٢٠٦ 

  .م٢٠٠١ - ه ١٤٢٢األوىل،  الطبعة، الرياض

 بكــر، جــالل أيب بــن الــرمحن عبــد، لاحلجــاج بــن مســلم صــحيح علــى الــديباج )٨٩

 احلـويين اسـحق أيب: عليه أصله، وعلق حقق، )ه٩١١:ت( السيوطي الدين

 - الســعودية العربيـة اململكــة - والتوزيـع للنشــر عفـان ابــن دار: شـر، ناألثـري

  .م١٩٩٦ - ه١٤١٦، األوىل الطبعة، اخلرب

بــن عابــدين، حممــد أمــني بــن عمــر بــن عبــد ال ،رد احملتــار علــى الــدر املختــار )٩٠

الثانيـة، : الطبعـة، بـريوت-دار الفكـر: الناشـر، )هـ١٢٥٢:ت(العزيز احلنفي 

 .م١٩٩٢ -  هـ١٤١٢

 حممــود الــدين لشــهاب، املثــاين والســبع العظــيم القــرآن تفســري يف املعــاين روح )٩١

 البـــاري عبـــد علـــي: حتقيـــق، )ه١٢٧٠:ت( األلوســـي احلســـيين اهللا عبـــد بـــن

 .ه١٤١٥األوىل،  الطبعة، بريوت - العلمية الكتب دار: نشر، عطية

حممـد،  بـن اهللا عبد بن العباس، أمحد يب، ألالعشرة مناقب يف النضرة الرياض )٩٢

ـــــدين حمـــــب ـــــب دار: شـــــرن ،)ه٦٩٤:ت( الطـــــربي ال ـــــة الكت  الطبعـــــة، العلمي

  .الثانية

 مشـس سـعد بـن أيـوب بـن بكـر أيب بـن حملمـد، العباد خري هدي يف املعاد زاد )٩٣

 - الرســــالة، بــــريوت مؤسســــة: نشــــر، )ه٧٥١:ت( اجلوزيــــة قــــيم ابــــن الــــدين

 -ه ١٤١٥،  العشـرونو  السابعة الطبعة، الكويت - اإلسالمية املنار مكتبة

 .م١٩٩٤

 بشــار، أيب بــن حممــد بــن القاســم بــن حممــد، النــاس كلمــات معــاين يف الزاهــر )٩٤

 مؤسسـة: ر، نشالضامن صاحل حامت. د: قيق، حت)ه٣٢٨:ت( األنباري بكر

 .م١٩٩٢ -ه ١٤١٢األوىل،  الطبعة، بريوت - الرسالة
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٢٠٧ 

َ◌ِجْســـــــتاين األشـــــــعث بـــــــن ســـــــليمان داود يب، ألالزهـــــــد )٩٥ ، )ه٢٧٥:ت( السِّ

 بــن عبــاس بــن غنــيم بــالل أيبو حممــد،  بــن ابــراهيم بــن ياســر متــيم أيب: حتقيــق

 ه١٤١٤األوىل،  الطبعــة، والتوزيــع، حلــوان للنشــر املشــكاة دار: شــر، نغنــيم

   .م١٩٩٣ -

احلنظلـــي،  واضـــح بـــن املبـــارك بـــن اهللا عبـــد الـــرمحن عبـــد أليب ،والرقـــائق الزهـــد )٩٦

 دار: نشر، األعظمي الرمحن حبيب: حتقيق، )ه١٨١:ت( املْروزي مث الرتكي

  .بريوت - العلمية الكتب

خلليـل ، ومشروعية الزواج املبكر والرد على منكري ذلـك َعاِئَشةزواج السيدة  )٩٧

  .ه١٤٠٥: ال خاطر الطبعة األوىلمإبراهيم 

 بن سليمان داود يبأل ،والتعديل اجلرح يف داود أبا اآلجري عبيد أيب سؤاالت )٩٨

: شر، نالعمري قاسم علي حممد: ، حتقيق)ه٢٧٥:ت( السِِّجْستاين األشعث

 العربية املنورة، اململكة اإلسالمية، املدينة باجلامعة العلمي البحث عمادة

 .م١٩٨٣ - ه ١٤٠٣األوىل  الطبعة، السعودية

 غالــب، املعــروف بــن أمحــد بــن حممـد بــن محــد، ألللــدارقطين الربقــاين سـؤاالت )٩٩

: شـــر، نالقشـــقري أمحـــد دحممـــ الـــرحيم عبـــد: قيـــق، حت)ه٤٢٥:ت( بالربقـــاين

  ه١٤٠٤األوىل،  الطبعة، الهور، باكستان - مجيلي خانه كتب

ـــرمحن أليب عبـــد، الصـــحيحة األحاديـــث سلســـلة )١٠٠  الـــدين، بـــن ناصـــر حممـــد ال

 للنشــر املعــارف مكتبــة: نشــر، )ه١٤٢٠:ت( األلبــاين جنــايت بــن نــوح احلــاج

 .األوىل الطبعة، الرياض - والتوزيع

 عبـــد يب، ألاألمـــة يف الســـيئ وأثرهـــا واملوضـــوعة الضـــعيفة األحاديـــث سلســـلة )١٠١

 آدم، األشـــقودري بــن جنـــايت بــن نـــوح احلــاج الــدين، بـــن ناصـــر حممــد الــرمحن
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 العربيـــــة املمكلـــــة - املعـــــارف، الريـــــاض دار: نشـــــر، )ه١٤٢٠:ت( األلبـــــاين

  .م١٩٩٢ - ه١٤١٢األوىل،  الطبعة، السعودية

 عبـد بـن حسـني بن امللك عبدل، والتوايل األوائل أنباء يف العوايل النجوم مسط )١٠٢

 - املوجـود عبـد أمحـد عـادل: حتقيـق، )ه١١١١:ت( املكـي العصـامي امللك

األوىل،  الطبعـــة، بـــريوت - العلميـــة الكتـــب دار: نشـــر، معـــوض حممـــد علـــي

  .م١٩٩٨ - ه١٤١٩

ل يزيــــد بــــن هــــارون بــــن حممــــد بــــن أمحــــد أليب بكــــر، الســــنة )١٠٣  البغــــدادي اخلَــــالَّ

 - الرايـــــــة دار: نشـــــــر، الزهــــــراين عطيـــــــة .د: حتقيـــــــق، )ه٣١١:ت( احلنبلــــــي

  .م١٩٨٩ - ه١٤١٠األوىل،  الطبعة، الرياض

 الشـــيباين الضـــحاك بـــن عمـــرو بـــن أمحـــد وهـــو عاصـــم أيب بـــن بكـــر أليب، الســـنة )١٠٤

 -  اإلسـالمي املكتـب: نشـر، األلبـاين الـدين ناصر حممد: حتقيق، )ه٢٨٧:ت(

  . ه١٤٠٠األوىل  الطبعة، بريوت

 القـــــــزويين يزيــــــد بـــــــن حممــــــد اهللا عبـــــــد يبأ ماجــــــة بـــــــن، الماجــــــه ابـــــــن ســــــنن )١٠٥

 الكتــــب إحيـــاء دار: شــــر، نالبـــاقي عبـــد فــــؤاد حممـــد: حتقيـــق، )ه٢٧٣:ت(

  .احلليب البايب عيسى فيصل - العربية

 األزدي إسحاق بن األشعث بن سليمان داود أليب ،داود أيب سنن )١٠٦

َ◌ِجْستاين : ، نشراحلميد عبد الدين حميي حممد: ، حتقيق)ه٢٧٥:ت( السِّ

  .بريوت -  العصرية، صيدا بةاملكت

الرتمـــــــذي،  عيســـــــى أيبَســـــــْورة،  بـــــــن عيســـــــى بـــــــن حملمـــــــد، الرتمـــــــذي ســـــــنن )١٠٧

ـــــة شـــــركة: نشـــــر ،شـــــاكر حممـــــد أمحـــــد: وتعليـــــق حتقيـــــق، )ه٢٧٩:ت(  مكتب

 - ه١٣٩٥الثانيــــــة،  الطبعــــــة، مصــــــر - احللــــــيب البــــــايب مصــــــطفى ومطبعــــــة
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٢٠٩ 

 .م١٩٧٥

 نســــــائيال ،علــــــي بــــــن شــــــعيب بــــــن أمحــــــد الــــــرمحن عبــــــد يب، ألالكــــــربى الســـــنن )١٠٨

 -  الرســــالة مؤسســــة: ر، نشــــشــــليب املــــنعم عبــــد حســــن: قيــــق، حت)ه٣٠٣:ت(

 .م٢٠٠١ -  ه١٤٢١األوىل  الطبعة، بريوت

، )ه٤٥٨:ت( البيهقـي بكـر أيب علـي بـن احلسني بن محد، ألالكربى السنن )١٠٩

ن، لبنـا - العلميـة، بـريوت الكتـب دار: شر، نعطا القادر عبد حممد: قيقحت

 .م٢٠٠٣ -ه ١٤٢٤الثالثة،  الطبعة

، )النسـائي(سنن النسائي، أيب عبد الـرمحن أمحـد بـن شـعيب بـن علـي الشـهري بــ  )١١٠

ـــق عليـــه العالمـــة احملـــدث حممـــد ناصـــر الـــدين : حكـــم علـــى أحاديثـــه وآثـــاره وعّل

، الطبعــة الثالثـــةأبــو عبيــدة مشـــهور بــن حســن آل ســـلمان، : األلبــاين، اعتــىن بـــه

 .م٢٠٠٨ - ه ١٤٢٩ ،مكتبة املعارف، الرياض

 شــــــعبة بــــــن منصــــــور بــــــن ســــــعيد عثمــــــان أليب ،منصــــــور بــــــن ســــــعيد ســــــنن )١١١

 - الســـلفية الـــدار: نشـــر، األعظمـــي الـــرمحن حبيـــب: حتقيـــق، )ه٢٢٧:ت(

 .م١٩٨٢ - ه١٤٠٣ األوىل الطبعة، اهلند

حممــــد : للعالمــــة ســـليمان النـــدوي حتقيـــق )( أُّم املـــؤمنني َعاِئَشـــةالســـيدة  )١١٢

 - ه١٤٢٤ :اخلامســــة الطبعــــة، دمشــــق -حــــافظ النــــدوي نشــــر دار القلــــم 

  .م٢٠٠٣

 نشـر، احلميد حممود طهمـاز لعبد، وعاملة اإلسالم أُّم املؤمنني َعاِئَشةالسيدة  )١١٣

  .م١٩٩٤ - ه١٤١٥، اخلامسة الطبعة، دمشق -دار القلم 

 -مكتبـة اخلـاجنى  نشر، رفعت فوزى جليهان، وتوثيقها للسنة َعاِئَشةالسيدة  )١١٤

  .م٢٠٠١ - ه١٤٢١، الطبعة األوىل، القاهرة
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 قَاْميــــاز بــــن عثمــــان بــــن أمحــــد بــــن حممــــد اهللا عبــــد يبأل ،النــــبالء مأعــــال ســــري )١١٥

، الرسـالة مؤسسـة: ، نشـراحملققني من جمموعة: حتقيق )ه٧٤٨:ت(، الذهيب

   .م١٩٨٥ -ه ١٤٠٥الثالثة،  الطبعة

 بــــالوالء، املــــدين املطلــــيب يســـار بــــن إســــحاق بــــن حملمـــد، إســــحاق ابــــن ســـرية )١١٦

 الطبعــــة، بــــريوت - الفكــــر دار: نشــــر، زكــــار ســــهيل: حتقيــــق، )ه١٥١:ت(

 .م١٩٧٨ -ه ١٣٩٨ األوىل

 ،علـي حممـد الصــاليب :، للـدكتورالسـرية النبويـة عـرض وقـائع وحتليـل أحـداث )١١٧

 .لبنان -دار املعرفة، بريوت : نشر

 معـاذ، بـن حبـان بـن أمحـد بـن حبـان بـن مدحمل ،اخللفاء وأخبار النبوية السرية )١١٨

 عزيـز السـيد احلـافظ :هعليـ وعلـق صـّححه،، )ه٣٥٤:ت( الُبسيت حامت، أيب

 ،الثالثــة الطبعــة، بــريوت - الثقافيــة الكتــب :، نشــرالعلمــاء مــن ومجاعــة بــك

  .ه١٤١٧

اإلســالم ابــن  لشــيخ، )َعاِئَشــة أُّم املــؤمنني(شــبهات حــول الصــحابة والــرد عليهــا  )١١٩

، األوىل الطبعــة، حممــد مــال اهللا نشــر مكتبــة ابــن تيميــة: حتقيــق، )ه٧٢٨(تيميــة 

  .م١٩٨٩ -  ه١٤١٠

 ابــن حممــد بــن أمحــد بــن احلــي لعبــد، ذهــب مــن أخبــار يف الــذهب راتشــذ )١٢٠

ـــــــي، أيب الَعكـــــــري العمـــــــاد  حممـــــــود: ، حتقيـــــــق)ه١٠٨٩:ت( الفـــــــالح احلنبل

كثـــري،  ابـــن دار: نشـــر، األرنـــاؤوط القـــادر عبـــد: أحاديثـــه خـــرج، األرنـــاؤوط

 . م١٩٨٦ - ه١٤٠٦األوىل،  الطبعة، بريوت - دمشق

، إعــــــــداد مركــــــــز البحــــــــوث ؤمننيشـــــــذى اليــــــــامسني يف فضــــــــائل أمهــــــــات املـــــــ )١٢١

 - ه١٤٢٧: الكويــت، الطبعــة الثانيــة -والدراســات، مــربة اآلل واألصــحاب 
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 .م٢٠٠٦

 احلســن بــن اهللا هبــة القاســم أليب، واجلماعــة الســنة أهــل اعتقــاد أصــول شــرح )١٢٢

 ســعد بــن أمحــد: حتقيــق، )ه٤١٨:ت( الاللكــائي الــرازي الطــربي منصــور بـن

ه ١٤٢٣الثامنـة،  الطبعـة، السعودية - طيبة دار: نشر، الغامدي محدان بن

 .م٢٠٠٣ -

 بـن البـاقي عبـد بـن مـدحمل ،احملمديـة بـاملنح اللدنية املواهب على الزرقاين شرح )١٢٣

 الطبعـة، العلميـة الكتـب دار: شـر، ن)ه١١٢٢:ت( املـالكي الزرقـاين يوسف

 .م١٩٩٦ - ه١٤١٧، األوىل

 البغــــوي ءالفــــرا بــــن حممــــد بــــن مســــعود بــــن احلســــني حممــــد أيب، الســــنة شــــرح )١٢٤

، الشــاويش زهــري حممــد - األرنــؤوط شــعيب: حتقيــق، )ه٥١٦:ت( الشـافعي

 - ه١٤٠٣الثانيـــة،  الطبعـــة، دمشـــق، بـــريوت - اإلســـالمي املكتـــب: شـــرن

 .م١٩٨٣

 اهللا عبـــــد أيب املـــــالكي اخلرشـــــي اهللا عبـــــد بـــــن مـــــد، حملخليـــــل خمتصـــــر شـــــرح )١٢٥

 ةطبعـــ بـــدون الطبعـــة، بـــريوت - للطباعـــة الفكـــر دار: شـــر، ن)ه١١٠١:ت(

 .تاريخ وبدون

 الطحــــاوي ســــالمة بــــن حممــــد بــــن أمحــــد جعفــــر يب، ألاآلثــــار مشــــكل شــــرح )١٢٦

 الطبعـــة، الرســـالة مؤسســـة: شـــر، ناألرنـــؤوط شـــعيب: حتقيـــق، )ه٣٢١:ت(

  .م١٩٩٤ - ه١٤١٥، األوىل

 الــدكتور: حتقيــق، )ه٣٦٠:ت( اآلُجــرِّيُّ  احلســني بــن حممــد أليب بكــر، الشــريعة )١٢٧

 -  الريـــــاض -  الـــــوطن دار: نشـــــر، يالـــــدميج ســـــليمان بـــــن عمـــــر بـــــن اهللا عبـــــد

  . م١٩٩٩ -  ه١٤٢٠الثانية  الطبعة، السعودية
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، )ه٤٥٨:ت( البيهقـي بكـر أيب علـي بـن احلسـني بـن ألمحـد، اإلميان شعب )١٢٨

 ،حامــد احلميــد عبــد العلــي عبــد .د: أحاديثــه وخــرج نصوصــه وراجــع حققــه

 مكتبـــة: النـــدوي، نشـــر أمحـــد خمتـــار: أحاديثـــه وختـــريج حتقيقـــه علـــى أشـــرف

، باهلنــد ببومبــاي الســلفية الــدار مــع بالتعــاون بالريــاض والتوزيــع للنشــر لرشــدا

  .م٢٠٠٣ - ه١٤٢٣األوىل،  الطبعة

 عمــرون بــن عيــاض بــن موســى بــن لعيــاض، املصــطفى حقــوق بتعريــف الشــفا )١٢٩

، عمــان - الفيحــاء دار: نشــر، )ه٥٤٤:ت( الفضــل الســبيت، أيب اليحصــيب

  .ه١٤٠٧ - الثانية الطبعة

 بكـر أىب بـن يوسـف بـن ملرعي، تيمية ابن على األئمة ثناء يف ةالزكي الشهادة )١٣٠

 الـرمحن عبـد جنـم: حتقيـق، )ه١٠٣٣:ت( ياحلنبل املقدسي يالكرم أمحد بن

األوىل،  الطبعـــــة، بــــريوت - الرســـــالة مؤسســــة،  الفرقـــــان دار: نشــــر، خلــــف

  .ه١٤٠٤

 عبــد بــن أمحــد العبــاس أيب الــدين لتقــي، الرســول شــامت علــى املســلول الصــارم )١٣١

، )ه٧٢٨:ت( الدمشــقي احلنبلــي احلــراين تيميــة ابــن الســالم عبــد بــن احللــيم

الســـعودي،  الـــوطين احلـــرس: نشـــر، احلميـــد عبـــد الـــدين حمـــي حممـــد: حتقيـــق

  .السعودية العربية اململكة

 )( َعاِئَشـة أُّم املـؤمننيالصـاعقة يف نسـف أباطيـل وافـرتاءات الشـيعة علـى  )١٣٢

لعبـــد القـــادر بـــن حممـــد عطـــا ، ننيمــع دفـــع الكـــذب املبـــني عـــن أمهـــات املـــؤم

  .م٢٠٠٤ - ه١٤٢٥: دار أضواء السلف الطبعة األوىل: نشر، صويف

 اجلــوهري محــاد بــن إمساعيــل نصــر أليب، العربيــة وصــحاح اللغــة تــاج الصــحاح )١٣٣

 العلـــم دار: نشـــر، عطـــار الغفـــور عبـــد أمحـــد: حتقيـــق، )ه٣٩٣:ت( الفـــارايب
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  .م١٩٨٧ -  ه١٤٠٧ الرابعة الطبعة، بريوت - للماليني

 حبـــان بـــن أمحـــد بـــن حبـــان بـــن حملمـــد، بلبـــان ابـــن برتتيـــب حبـــان ابـــن صـــحيح )١٣٤

 -  الرســــالة مؤسســــة: نشــــر، األرنــــؤوط شــــعيب: حتقيــــق، )ه٣٥٤:ت( الُبســــيت

  .م١٩٩٣ -  ه١٤١٤الثانية  الطبعة، بريوت

 بـــن إبـــراهيم بـــن إمساعيـــل بـــن حملمـــد، البخـــاري لإلمـــام املفـــرد األدب صـــحيح )١٣٥

ــــه حقــــق ،)ه٢٥٦:ت( اهللا عبــــد البخــــاري، أيب املغــــرية ــــه وعلــــق أحاديث : علي

 الطبعــــة، والتوزيــــع للنشــــر الصــــديق دار: نشــــر، األلبــــاين الــــدين ناصــــر حممــــد

 .م١٩٩٧ - ه١٤١٨الرابعة، 

، )ه٢٦١:ت( القشـــــريي احلســـــن أيب احلجــــاج بـــــن ســــلمصــــحيح مســـــلم؛ مل )١٣٦

 .بريوت - العريب الرتاث إحياء دار: شر، نالباقي عبد فؤاد حممد: قيقحت

 بــن حممــد بــن ألمحــد، والزندقــة والضــالل الــرفض أهــل علــى احملرقــة قالصــواع )١٣٧

 اهللا عبــــد بــــن الــــرمحن عبــــد: حتقيــــق، )ه٩٧٤:ت( اهليتمــــي حجــــر بــــن علــــي

 الطبعــــة، لبنــــان - الرســــالة مؤسســــة: نشــــر، اخلــــراط حممــــد كامــــل - الرتكــــي

 .م١٩٩٧ - ه١٤١٧األوىل، 

ْســَتفاض بــن احلســن بــن مــدحم بــن جعفــر بكــر يب، ألالصــيام )١٣٨
ُ
: ت( الِفْريــاِيب  امل

، بومبــــاي – الســـلفية الـــدار: شـــر، نالنـــدوي الوكيـــل عبـــد: قيـــق، حت)ه٣٠١

  .ه ١٤١٢ األوىل، الطبعة

: ، حتقيـق)ه٣٢٢:ت( العقيلـي عمـرو بن حممد جعفر ، أليبالكبري الضعفاء )١٣٩

 الطبعــــة، بــــريوت - العلميـــة املكتبــــة دار: ، نشــــرقلعجـــي أمــــني املعطــــي عبـــد

 .م١٩٨٤ - ه١٤٠٤األوىل، 

 بـــن مهـــدي بـــن أمحـــد بـــن عمـــر بـــن علـــي احلســـن يب، ألواملرتوكـــون عفاءالضـــ )١٤٠
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٢١٤ 

. د: ، حتقيـق)ه٣٨٥:ت( الـدارقطين البغـدادي دينار بن النعمان بن مسعود

، املنــورة باملدينــة اإلســالمية اجلامعــة جملــة: نشــرالقشــقري،  حممــد الــرحيم عبــد

 .ه١٤٠٤ذو احلجة  -، رجب ٦٤ - ٦٣العدد 

 النســــــائي اخلراســـــاين، علـــــي بـــــن شـــــعيب بـــــن محـــــدأل ،واملرتوكـــــون الضـــــعفاء )١٤١

، حلــــب - الــــوعي دار :، نشــــرزايــــد إبــــراهيم حممــــود :، حتقيــــق)ه٣٠٣:ت(

 .ه١٣٩٦ األوىل،: الطبعة

 اجلـــوزي علــي بــن الــرمحن عبــد الفـــرج أيب الــدين مــال، جلواملرتوكــون الضــعفاء )١٤٢

 - العلميـــــة الكتـــــب دار: ، نشـــــرالقاضـــــي اهللا عبـــــد: ، حتقيـــــق)ه٥٩٧:ت(

 .ه١٤٠٦األوىل،  الطبعة، بريوت

 وعلــق أحاديثــه حقــق، )ه٢٥٦:ت( البخــاري لإلمــام، املفــرد األدب ضـعيف )١٤٣

 الطبعـة، والتوزيع للنشر الصديق دار: ، نشراأللباين الدين ناصر حممد: عليه

 .م١٩٩٨ - ه١٤١٩الرابعة، 

 الســــــيوطي الــــــدين بكــــــر، جــــــالل أيب بــــــن الــــــرمحن عبــــــد، لاحلفــــــاظ طبقــــــات )١٤٤

األوىل،  الطبعـــــــــة، بـــــــــريوت - علميـــــــــةال الكتـــــــــب دار: ، نشـــــــــر)ه٩١١:ت(

 .ه١٤٠٣

، )ه٥٢٦:ت( حممـد بـن يعلى، حممد أيب ابن أليب احلسني، احلنابلة طبقات )١٤٥

  .بريوت - املعرفة دار: نشر، الفقي حامد حممد: حتقيق

 السـبكي الـدين تقـي بـن الوهـاب عبـد الـدين تـاجل ،الكربى الشافعية طبقات )١٤٦

 حممـــــد الفتـــــاح عبـــــد. د الطنـــــاحي حممـــــد حممـــــود. د: حتقيـــــق، )ه٧٧١:ت(

 .ه١٤١٣الثانية،  الطبعة، والتوزيع والنشر للطباعة هجر: نشر، احللو

 شــــــهبة قاضــــــي ابــــــن حممــــــد بــــــن أمحــــــد بــــــن أليب بكــــــر، الشــــــافعية طبقــــــات )١٤٧
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 عــــــامل: النشـــــر دار، خـــــان العلـــــيم عبـــــد احلـــــافظ. د: حتقيـــــق، )ه٨٥١:ت(

 .ه١٤٠٧األوىل،  الطبعة، بريوت - الكتب

ـــــــل الفـــــــداء يبأل ،الشـــــــافعيني طبقـــــــات )١٤٨ ـــــــن إمساعي ـــــــن عمـــــــر ب ـــــــري ب  القرشـــــــي كث

ــــنهم حممــــد دو هاشــــم،  عمــــر أمحــــد د: حتقيــــق، )ه٧٧٤:ت( ، عــــزب حممــــد زي

 .م١٩٩٣ -  ه١٤١٣ ،الدينية الثقافة مكتبة: نشر

ـــراهيم إســـحاقأليب ، الفقهـــاء طبقـــات )١٤٩ ، )ه٤٧٦:ت( الشـــريازي علـــي بـــن إب

 ،عبــاس إحســان: حتقيــق، )ه٧١١:ت( منظــور ابــن مكــرم بــن حممــد: هذبــهُ 

  .م١٩٧٠األوىل،  الطبعة، لبنان - العريب، بريوت الرائد دار: نشر

ـــــــع بـــــــن ســـــــعد بـــــــن مـــــــدحمل، الكـــــــربى الطبقـــــــات )١٥٠ ـــــــابن املعـــــــروف مني  ســـــــعد ب

، العلميــة الكتــب دار: ، نشــرعطــا القــادر عبــد حممــد: حتقيــق، )ه٢٣٠:ت(

  .م١٩٩٠ - ه١٤١٠األوىل  الطبعة، بريوت

 صــاحل بــن ســليمان: قيــقحت، وي األدنــه حممــد بــن ألمحــد، املفســرين طبقــات )١٥١

 ه١٤١٧األوىل،  الطبعــة، الســعودية - واحلكــم العلــوم مكتبــة: نشــر، اخلــزي

 .م١٩٩٧ -

 دار: نشــــر، )ه١٤٢٩:ت( زيـــد أيب اهللا عبـــد بــــن بكـــر، لالنســـابني طبقـــات )١٥٢

  .م١٩٨٧ - ه١٤٠٧األوىل،  الطبعة، الرشد، الرياض

ــــال )( َعاِئَشــــة )١٥٣ كتبــــة حملمــــد علــــي قطــــب نشــــر م ؛معلمــــة الرجــــال واألجي

  .القرآن

 الـــذهيب عثمـــان بـــن أمحـــد بـــن حممـــد اهللا عبـــد يبأل، غـــرب مـــن خـــرب يف العـــرب )١٥٤

: نشــر، زغلــول بســيوين بــن الســعيد حممــد هــاجر أيب: حتقيــق، )ه٧٤٨:ت(

 .بريوت - العلمية الكتب دار
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 أمحد بن عمر بن علي احلسن يبأل ،النبوية األحاديث يف الواردة العلل )١٥٥

: نشر، السلفي اهللا زين الرمحن حمفوظ: ختريجو  حتقيق، )ه٣٨٥:ت( الدارقطين

 .م١٩٨٥ -  ه١٤٠٥ األوىل الطبعة، الرياض -  طيبة دار

مــــود بـــن أمحـــد بــــن موســـى بــــدر حمل ،عمـــدة القـــاري شــــرح صـــحيح البخـــاري )١٥٦

 .بريوت -دار إحياء الرتاث العريب : ، نشر)ه٨٥٥:ت( العيين ،الدين

، الــدين الســيوطي جلــالل، عــني اإلصــابة يف اســتدراك عائشــة علــى الصــحابة )١٥٧

، بدون طبعة، القاهرة -مكتبة العلم : نشر، عبد اهللا حممد الدرويش: حتقيق

  .م١٩٨٨ - ه١٤٠٩

 اهلروي اهللا عبد بن سّالم بن القاسم ُعبيد أيب: املؤلف ،احلديث غريب )١٥٨

 دائرة مطبعة: ، نشرخان املعيد عبد حممد. د: ، حتقيق)ه٢٢٤:ت(

 - ه١٣٨٤األوىل،  الطبعة، لدكنا -  آباد العثمانية، حيدر املعارف

  .م١٩٦٤

ــــراهيم، إلاحلــــديث غريــــب )١٥٩ ، )٢٨٥:ت( إســــحاق أيب احلــــريب إســــحاق بــــن ب

 مكـــة - القـــرى أم جامعـــة: ، نشـــرالعايـــد حممـــد إبـــراهيم ســـليمان. د: حتقيـــق

 .ه١٤٠٥األوىل،  الطبعة، املكرمة

مــد بـــن حممــد بـــن إبــراهيم بـــن اخلطــاب البســـيت اخلطـــايب حل ،غريــب احلـــديث )١٦٠

، دار الفكــــر :نشـــر ،عبـــد الكـــرمي إبـــراهيم الغربـــاوي :، حتقيـــق)ه٣٨٨ :ت(

  .م١٩٨٢ - ه١٤٠٢ الطبعة

 الـــــــدينوري قتيبــــــة بـــــــن مســــــلم بـــــــن اهللا عبــــــد حممـــــــد يب، ألاحلــــــديث غريــــــب )١٦١

، بغــداد - العــاين مطبعــة: نشــر، اجلبــوري اهللا عبــد. د: ، حتقيــق)ه٢٧٦:ت(

 .ه١٣٩٧األوىل،  الطبعة
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ـــرمحن عبـــد رجالفـــ أيب الـــدين جلمـــال ،احلـــديث غريـــب )١٦٢  حممـــد بـــن علـــي بـــن ال

: نشــر، القلعجــي أمــني املعطــي عبــد الــدكتور: حتقيــق، )ه٥٩٧:ت( اجلــوزي

ـــــــــريوت - العلميـــــــــة الكتـــــــــب دار  - ه١٤٠٥األوىل،  الطبعـــــــــة، لبنـــــــــان - ب

 .م١٩٨٥

أمحــد،  بــن عمــرو بــن حممــود القاســم أليب، واألثــر احلــديث غريــب يف الفــائق )١٦٣

 الفضــل أيب حممــد - البجــاوي حممــد علــي: حتقيــق، )ه٥٣٨:ت( الزخمشــري

 .الثانية الطبعة، لبنان - املعرفة دار: نشر، إبراهيم

 الســـبكي الكـــايف عبـــد بـــن علـــي الـــدين تقـــي أليب احلســـن، الســـبكي فتـــاوى )١٦٤

  .املعارف دار: نشر، )ه٧٥٦:ت(

للشـــيخ علـــي أمحـــد العـــال الطهطـــاوي ، ومـــرمي َعاِئَشـــةالفـــتح األنعـــم يف بـــراءة  )١٦٥

 - ه١٤٢٦: بـــــــريوت لبنـــــــان الطبعـــــــة األوىل -نشـــــــر دار الكتـــــــب العلميـــــــة 

  م٢٠٠٥

 الفضــل أيب حجــر بــن علــي بــن ألمحــد ،البخــاري صــحيح شــرح البــاري فــتح )١٦٦

 حممـــد: رقمـــهم، ١٣٧٩بـــريوت،  - املعرفـــة دار: نشـــر، الشـــافعي العســـقالين

 عبـد: علـق عليـه، اخلطيـب الـدين حمب: طبعه على أشرف، الباقي عبد فؤاد

  .باز بن اهللا عبد بن العزيز

، )ه٢٠٠:ت( التَِّميمــــي ديياألســــ عمـــر بــــن لســــيف، اجلمـــل ووقعــــة فتنـــةال )١٦٧

ه ١٤١٣ الســابعة الطبعــة، النفــائس دار: نشــر، عرمــوش راتــب أمحــد: حتقيـق

  .م١٩٩٣ -

 بــن حممــد بــن طـاهر بــن القــاهر لعبـد، الناجيــة الفرقــة وبيـان الفــرق بــني الفـرق )١٦٨

، وتبـــــري  - اجلديــــدة اآلفــــاق دار: نشــــر، )ه٤٢٩:ت( البغــــدادي اهللا عبــــد
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  .م١٩٧٧الثانية،  الطبعة

 حممـد بـن الفـتح بـن علـي بـن حملمـد، عنـه اهللا رضـي الصديق بكر أيب فضائل )١٦٩

 عمـــرو: حتقيـــق، )ه٤٥١:ت( احلنبلـــي العشـــاري طالـــب، ابـــن أيب علـــي بـــن

 - ه١٤١٣ األوىل الطبعــة، بطنطــا للــرتاث الصــحابة دار: نشــر، املــنعم عبــد

  .م١٩٩٣

 الشــــــــيباين حنبـــــــل بــــــــن حممـــــــد بــــــــن دأمحـــــــ اهللا عبــــــــد أليب، الصـــــــحابة فضـــــــائل )١٧٠

 -  الرســـالة مؤسســـة: نشـــر، عبـــاس حممـــد اهللا وصـــي. د: حتقيـــق، )ه٢٤١:ت(

 .م١٩٨٣ -  ه١٤٠٣األوىل،  الطبعة، بريوت

 أمحـد بـن اهللا عبـد الـرمحن عبـد يب، ألعنـه اهللا رضـي عفـان بـن عثمان فضائل )١٧١

 مصـــعب أيب: وحتقيـــق دراســـة، )ه٢٩٠:ت( الشـــيباين حنبـــل بـــن حممـــد بـــن

 الطبعــــة، عســــريي، الســــعودية ماجــــد دار: نشــــر، احللــــواين فــــؤاد نبــــ طلعــــت

 .م٢٠٠٠ - ه١٤٢١األوىل، 

مــد َعْبــد احلَــّي بــن عبــد الكبــري ابــن حممــد احلســين حمل ،فهــرس الفهــارس واألثبــات )١٧٢

: ، نشــرإحســان عبــاس: ، حتقيــق)ه١٣٨٢:ت(اإلدريســي، عبــد احلــي الكتــاين 

  .بريوت - دار الغرب اإلسالمي 

 خليفـــة بـــن عمـــر بـــن خـــري بـــن حممـــد بكـــر أليب ،شـــبيلياإل خـــري ابـــن فهرســـة )١٧٣

: نشـر، منصـور فـؤاد حممـد: حتقيـق، )ه٥٧٥:ت( اإلشـبيلي األموي اللمتوين

 .م١٩٩٨-ه١٤١٩األوىل،  الطبعة، لبنان - بريوت - العلمية الكتب دار

 بن شاكر بن الرمحن عبد بن أمحد بن شاكر بن حملمد ،الوفيات فوات )١٧٤

 - صادر دار: نشر، عباس إحسان: حتقيق ،)ه٧٦٤:ت( شاكر بن هارون

  .األوىل الطبعة، بريوت
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٢١٩ 

 الفريوزآبـــــادى يعقـــــوب بــــن حممـــــد طــــاهر أيب الـــــدين �ــــد، احملـــــيط القــــاموس )١٧٥

: بإشــراف، الرسـالة مؤسســة يف الـرتاث حتقيــق مكتـب: حتقيـق، )ه٨١٧:ت(

والتوزيـــع،  والنشـــر للطباعـــة الرســـالة مؤسســة: نشـــر، العرقُسوســـي نعـــيم حممــد

 .م٢٠٠٥ - ه١٤٢٦الثامنة،  الطبعة، لبنان - بريوت

: القصيدة النُّونية، أليب حممد عبد اهللا بن حممد األندلسـي القحطـاين، حتقيـق )١٧٦

الرياض،  -عبد العزيز بن حممد اجلربوع، نشر دار الذكرى، مطبعة دار طيبة 

 .ه١٤٢٦الطبعة األوىل، 

د بــن عثمــان مــد بــن أمحــحمل ،الكاشــف يف معرفــة مــن لــه روايــة يف الكتــب الســتة )١٧٧

دار القبلــــة للثقافــــة  :، نشــــرحممــــد عوامــــة أمحــــد :، حتقيــــق)ه٧٤٨:ت(الــــذهيب 

 .مؤسسة علوم القرآن، جدة -اإلسالمية 

 عبد بن حممد بن حممد الكرم أيب بن علي احلسن أليب ،التاريخ يف الكامل )١٧٨

، )ه٦٣٠:ت( األثري ابن الدين اجلزري، عز الشيباين الواحد عبد بن الكرمي

 - العريب، بريوت الكتاب دار: نشر، تدمري السالم عبد مرع: حتقيق

 .م١٩٩٧ -ه ١٤١٧األوىل،  الطبعة، لبنان

، )ه٣٦٥:ت( اجلرجـــاين عـــدي بـــن أمحـــد يب، ألالرجـــال ضـــعفاء يف الكامـــل )١٧٩

: حتقيقــه يف شــارك، معــوض حممــد علــي - املوجــود عبــد أمحــد عــادل: حتقيــق

 الطبعــــة، لبنــــان - وتبــــري  - العلميــــة الكتــــب: نشــــر، ســــنة أيب الفتــــاح عبــــد

 .م١٩٩٧ه١٤١٨األوىل، 

 احلنفـي الغزنـوي سـعيد بن حممد بن أمحد الدين مال، جلالدين أصول كتاب )١٨٠

ــــدكتور: ، حتقيــــق)ه٥٩٣:ت( ــــداعوق وفيــــق عمــــر ال  البشــــائر دار: ، نشــــرال

 .م١٩٩٨ - ه١٤١٩األوىل،  الطبعة، لبنان - بريوت - اإلسالمية
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٢٢٠ 

ـــــزين علـــــي بـــــن حممـــــد بـــــن علـــــي، لالتعريفـــــات كتـــــاب )١٨١  اجلرجـــــاين الشـــــريف ال

 دار: شـر، ننشر بإشراف العلماء من مجاعة وصححه ضبطه ،)ه٨١٦:ت(

 .م١٩٨٣ -ه ١٤٠٣، األوىل الطبعة، لبنان - بريوت العلمية الكتب

 الفراهيـدي متـيم بن عمرو بن أمحد بن اخلليل الرمحن عبد أليب، العني كتاب )١٨٢

، الســـامرائي اهيمإبــر  املخزومــي، د مهــدي د: حتقيــق، )ه١٧٠:ت( البصــري

  .اهلالل ومكتبة دار: نشر

ــــة بــــن محــــاد بــــن نعــــيم اهللا عبــــد يب، ألالفــــنت كتــــاب )١٨٣  املــــروزي اخلزاعــــي معاوي

، القـاهرة - التوحيـد مكتبـة: نشر، الزهريي أمني مسري: ، حتقيق)ه٢٢٨:ت(

 .ه١٤١٢األوىل،  الطبعة

، )ه٣٠١:ت( الِفْريـاِيب  احلسـن بـن حممـد بـن جعفـر بكر يب، ألالقدر كتاب )١٨٤

 الطبعـة، السـعودية - السلف أضواء: نشر، املنصور محد بن اهللا عبد: حتقيق

 .م١٩٩٧ - ه١٤١٨األوىل، 

الفــرج عبــد الــرمحن بــن علــي  أليب ،مــن حــديث الصــحيحني املشــكلكشــف  )١٨٥

دار : ، نشـــرعلـــي حســـني البـــواب :، حتقيـــق)ه٥٩٧:ت(بـــن حممـــد اجلـــوزي 

  .الرياض -الوطن 

 حممــد بــن اهللا شــيبة، عبــد أيب بــن بكــر يب، ألواآلثــار األحاديــث يف املصــنف )١٨٦

 - الرشــــــد مكتبـــــة: نشـــــر، احلــــــوت يوســـــف كمـــــال: ، حتقيـــــق)ه٢٣٥:ت(

  .ه١٤٠٩األوىل  الطبعة، الرياض

: ، حتقيــق)ه٣١٠:ت( الــدواليب أمحــد بــن حممــد ِبْشــر يب، ألواألمســاء الكــىن )١٨٧

 الطبعـة، لبنـان -بـريوت - حـزم ابـن دار: نشر، الفاريايب حممد نظر قتيبة أيب

 .م٢٠٠٠ - ه١٤٢١وىل، األ
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٢٢١ 

 منظـور ابـن الدين الفضل، مجال على، أيب بن مكرم بن حملمد، العرب لسان )١٨٨

 الطبعـــــة، بـــــريوت - صـــــادر دار: نشـــــر، )ه٧١١:ت( ياإلفريقـــــ األنصـــــاري

 .ه١٤١٤ - الثالثة

 العســـقالين حجـــر بـــن حممـــد بـــن علـــي بـــن أمحـــد الفضـــل ، أليبامليـــزان لســان )١٨٩

 مؤسســــــة: نشــــــر، اهلنــــــد - نظاميـــــةال املعــــــرف دائــــــرة: ، حتقيـــــق)ه٨٥٢:ت(

ــــــــريوت للمطبوعــــــــات األعلمــــــــي ــــــــان - ب ــــــــة،  الطبعــــــــة، لبن  - ه١٣٩٠الثاني

 .م١٩٧١

 قدامة بن حممد بن أمحد بن اهللا عبد الدين موفق أليب حممد ،االعتقاد ملعة )١٩٠

 والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة: نشر ،)ه٦٢٠:ت( املقدسي

  .م٢٠٠٠ -  ه١٤٢٠الثانية،  الطبعة، ديةالسعو  العربية اململكة -  واإلرشاد

 عقـــد يف املضـــية الـــدرة لشـــرح األثريـــة األســـرار وســـواطع البهيـــة األنـــوار لوامـــع )١٩١

 السـفاريين سـامل بـن أمحـد بـن حممـد العون الدين، أيب شمس، لاملرضية الفرقة

، دمشــــــق - ومكتبتهــــــا اخلــــــافقني مؤسســــــة: نشــــــر، )ه١١٨٨:ت( احلنبلـــــي

  .م ١٩٨٢ - ه١٤٠٢ - الثانية الطبعة

، )ه٢٨١:ت( الـدنيا أيب ابـن عبيـد بن حممد بن اهللا عبد بكر ، أليباملتمنني )١٩٢

، لبنـان - بـريوت - حـزم ابـن دار: نشـر، يوسـف رمضـان خـري حممد: حتقيق

 .م١٩٩٧ - ه١٤١٨األوىل،  الطبعة

: املتـوىف( املـالكي الـدينوري مـروان بـن أمحـد بكر يبأل ،العلم وجواهر ا�السة )١٩٣

 مجعيـــة: نشـــر، ســـلمان آل حســـن بـــن مشـــهور عبيـــدة أيب: ، حتقيـــق)ه٣٣٣

، )لبنــان - بـريوت( حــزم ابـن دار ،)احلصــم أم - البحـرين( اإلســالمية الرتبيـة

 .ه١٤١٩ النشر تاريخ
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٢٢٢ 

 بـــن أمحـــد الـــرمحن عبـــد يبأل ،)للنســـائي الصـــغرى الســـنن( الســـنن مـــن ا�تـــىب )١٩٤

 أيب الفتــاح عبـد: حتقيــق، )ه٣٠٣:ت( اخلراسـاين، النسـائي علــي بـن شـعيب

الثانيــــــة،  الطبعــــــة، حلــــــب - اإلســــــالمية املطبوعــــــات مكتــــــب: شــــــر، نغــــــدة

 .م١٩٨٦ - ه١٤٠٦

 حبـان بـن أمحـد بـن حبـان بـن مـد، حملواملرتوكـني والضـعفاء احملدثني من ا�روحني )١٩٥

، حلـب -  الـوعي دار: نشـر، زايـد إبـراهيم حممود: حتقيق، )ه٣٥٤:ت( الُبسيت

  .ه١٣٩٦األوىل  الطبعة

 اهليثمــــــي بكــــــر أيب بــــــن علــــــي الــــــدين نــــــورل ،الفوائــــــد ومنبــــــع الزوائــــــد جممــــــع )١٩٦

 - القدســــي مكتبــــة: نشــــر، القدســــي الــــدين حســــام: حتقيــــق، )ه٨٠٧:ت(

  . م١٩٩٤، ه١٤١٤: النشر عام، القاهرة

 األندلســــي حــــزم بــــن ســــعيد بــــن أمحــــد بــــن علــــي أليب حممــــد، باآلثــــار احمللـــى )١٩٧

 ونبــد الطبعــة، بــريوت - الفكــر دار: نشــر، )ه٤٥٦:ت( الظــاهري القــرطيب

  .تاريخ وبدون طبعة

 مـدحم يب، ألالزمـان حـوادث نم يعترب ام عرفةم يف اليقظان وعربة اجلنان مرآة )١٩٨

: ت( اليـــــافعي ســـــليمان بـــــن علـــــي بـــــن أســـــعد بـــــن اهللا عبـــــد الـــــدين عفيـــــف

 بـريوت العلميـة، الكتـب دار: نشر، املنصور خليل: حواشيه وضع ،)ه٧٦٨

  .م١٩٩٧ - ه١٤١٧ األوىل، الطبعة، لبنان -

 احلســن حممــد، أيب) ســلطان( بــن لعلــي، املصــابيح مشــكاة شــرح املفــاتيح مرقــاة )١٩٩

، لبنـــان -  الفكـــر، بـــريوت دار: نشـــر، )ه١٠١٤:ت( القـــاري املـــال الـــدين نـــور

  .م٢٠٠٢ -  ه١٤٢٢األوىل  الطبعة

 نشــر، بـن عبـد اهللا الفنيسـان لســعود، يف التفسـري َعاِئَشـة أُّم املـؤمننيمرويـات  )٢٠٠
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٢٢٣ 

  .م١٩٩٢ - ه١٤١٣، بعةالط، الرياض -مكتبة التوبة 

 بـــن اهللا عبـــد بـــن حممـــد احلـــاكم اهللا عبـــد أليب، الصـــحيحني علـــى املســـتدرك )٢٠١

: نشــر، عطــا القــادر عبــد مصــطفى: حتقيــق، )ه٤٠٥:ت( محدويــه بــن حممــد

 .م١٩٩٠ - ١٤١١األوىل،  الطبعة، بريوت - العلمية الكتب دار

 الطيالســــــــــــــي داود بــــــــــــــن ســــــــــــــليمان أليب داود، الطيالســــــــــــــي داود أيب مســــــــــــــند )٢٠٢

 هجــر دار: نشـر، الرتكــي احملسـن عبــد بـن حممــد الـدكتور: حتقيـق، )ه٢٠٤:ت(

  . م١٩٩٩ -  ه١٤١٩األوىل،  الطبعة، مصر - 

، )ه٣٠٧:ت( املوصـلي املثُـىن بـن علـي بـن أمحد أليب يعلى، يعلى أيب مسند )٢٠٣

 الطبعـــة، دمشـــق - للـــرتاث املـــأمون دار: نشـــر، أســـد ســـليم حســـني: حتقيـــق

  .م١٩٨٤ - ه١٤٠٤األوىل، 

 بــن خملــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق يعقــوب أليب، راهويــه بــن إســحاق ندمســ )٢٠٤

 عبــد بــن الغفــور عبــد. د: حتقيــق، )ه٢٣٨:ت( راهويــه ابــن احلنظلــي إبـراهيم

األوىل،  الطبعــــــة، املنــــــورة املدينــــــة - اإلميــــــان مكتبــــــة: نشــــــر، البلوشــــــي احلــــــق

  .م١٩٩١-١٤١٢

 األصـبهاين اهللا عبـد بـن أمحـد أليب نعـيم ،نعـيم أيب روايـة حنيفـة أيب اإلمام مسند )٢٠٥

، الريـــاض -  الكــوثر مكتبـــة: نشــر، الفاريـــايب حممــد نظـــر: حتقيــق، )ه٤٣٠:ت(

  .ه١٤١٥األوىل  الطبعة

 بــن حنبــل بــن حممــد بــن أمحــد اهللا عبــد ، أليبحنبــل بــن أمحــد اإلمــام مســند )٢٠٦

مرشـــد،  عـــادل - األرنـــؤوط شـــعيب: ق، حتقيـــ)ه٢٤١:ت( الشـــيباين هـــالل

 مؤسســـــة: شـــــر، نالرتكـــــي احملســـــن عبـــــد بـــــن اهللا عبـــــد د: إشـــــراف، وآخـــــرون

  .م٢٠٠١ - ه١٤٢١األوىل،  ، الطبعةالرسالة
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٢٢٤ 

 البــزار اخلــالق عبــد بــن عمــرو بــن أمحــد أليب بكــر، )الزخــار البحــر( البــزار مســند )٢٠٧

 -  واحلكــم العلــوم مكتبــة: نشــر اهللا، زيــن الــرمحن حمفــوظ: حتقيــق، )ه٢٩٢:ت(

  .م١٩٨٨األوىل،  الطبعة، املنورة املدينة

، )ه٢١٩:ت( احلميدي عيسى بن الزبري بن اهللا عبد بكر أيب، ميدياحل مسند )٢٠٨

، سـوريا -  السـقا، دمشـق دار: نشـر، الـدَّارَاينّ  أسـد سـليم حسـن: حتقيق وختريج

  .م١٩٩٦األوىل  الطبعة

 الصـمد عبد بن َ�رام بن الفضل بن الرمحن عبد بن اهللا عبدل، الدارمي سنن  )٢٠٩

 أســـد ســـليم حســـني: حتقيـــق، )ه٢٥٥:ت( الســـمرقندي الـــدارمي، التميمـــي

 الطبعـة، السـعودية العربيـة والتوزيـع، اململكـة للنشـر املغـين دار: شـر، نالـداراين

  .م٢٠٠٠ -ه ١٤١٢األوىل، 

ـــــــوب بـــــــن أمحـــــــد بـــــــن ســـــــليمان، لالشـــــــاميني مســـــــند )٢١٠  الطـــــــرباين القاســـــــم أيب، أي

 -  الرسـالة مؤسسـة: نشـر، السلفي ا�يد عبد بن محدي: حتقيق، )ه٣٦٠:ت(

  .م١٩٨٤ - ه ١٤٠٥األوىل،  طبعةال، بريوت

ــــرمحن بــــن عبــــد اهللا بــــن حممــــد ل، املوطــــأ مســــند )٢١١ ــــد ال ، )ه٣٨١:ت( اَجلــــْوَهرِيُّ عب

 الغــــرب دار: نشــــر، بُوســـريح علــــي بـــن الصـــغري، طــــه حممــــد بـــن لطفــــي: حتقيـــق

  .م١٩٩٧األوىل،  الطبعة، بريوت -  اإلسالمي

 بــــن عيــــاض بــــن موســــى بــــن لعيــــاض، اآلثــــار صــــحاح علــــى األنــــوار مشــــارق )٢١٢

ــــة: النشــــر دار، )ه٥٤٤:ت( الفضــــل الســــبيت، أيب اليحصــــيب مــــرونع  املكتب

  .الرتاث ودار العتيقة

 بـن أمحد بن حبان بن حملمد، األقطار فقهاء وأعالم األمصار علماء مشاهري )٢١٣

 ووثقـــه حققـــه، )ه٣٥٤:ت( الُبســـيت حـــامت، َمْعبـــَد، أيب بـــن معـــاذ بـــن حبـــان
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٢٢٥ 

 والتوزيـع والنشـر للطباعـة اءالوفـ دار: نشـر، ابـراهيم علـى مـرزوق: عليه وعلق

  .م١٩٩١ - ه١٤١١ األوىل الطبعة، املنصورة -

ــــــــد بــــــــن حملمــــــــد، املصــــــــابيح مشــــــــكاة )٢١٤ ــــــــب اهللا عب  العمــــــــري، التربيــــــــزي اخلطي

 اإلسـالمي املكتـب: نشـر، األلبـاين الدين ناصر حممد: حتقيق، )ه٧٤١:ت(

 .م١٩٨٥الثالثة،  الطبعة، بريوت -

 بــن حممــد بــن اهللا شــيبة، عبــد أيب بــن كــرأليب ب، واآلثــار األحاديــث يف املصــنف )٢١٥

 -  الرشــد مكتبــة: نشــر، احلــوت يوســف كمــال: حتقيــق، )ه٢٣٥:ت( إبــراهيم

  .ه١٤٠٩األوىل،  الطبعة، الرياض

 الصـنعاين اليمـاين احلمـريي نـافع بـن مهـام بـن الـرزاق عبـد أليب بكـر، املصنف )٢١٦

 اإلســالمي املكتــب: نشــر، األعظمــي الــرمحن حبيــب: حتقيــق، )ه٢١١:ت(

  .ه١٤٠٣الثانية،  الطبعة، بريوت -

، )ه٢٧٦:ت( الـــدينوري قتيبــة بـــن مســلم بـــن اهللا عبــد حممـــد أليب، املعــارف )٢١٧

 الطبعـة، للكتـاب، القـاهرة العامـة املصرية اهليئة: نشر، عكاشة ثروت: حتقيق

 .م١٩٩٢الثانية، 

 إســحاق ســهل، أيب بــن الســري بــن إبــراهيم: املؤلــف، وإعرابــه القــرآن معــاين )٢١٨

 األوىل الطبعــــــــة، بــــــــريوت - الكتــــــــب عــــــــامل: نشــــــــر، )ه٣١١:ت( الزجــــــــاج

 .م١٩٨٨ - ه١٤٠٨

 احلمـــوي اهللا عبـــد بـــن يـــاقوت اهللا عبـــد أيب الـــدين شـــهاب، لاألدبـــاء معجـــم )٢١٩

اإلســـــــالمي،  الغـــــــرب دار: نشـــــــر، عبـــــــاس إحســـــــان: حتقيـــــــق، )ه٦٢٦:ت(

  .م١٩٩٣ - ه١٤١٤األوىل،  الطبعة، بريوت

 الطــــــرباين القاســـــم أيب ،أيـــــوب بـــــن أمحـــــد بـــــن لســـــليمان، األوســـــط املعجـــــم )٢٢٠
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٢٢٦ 

 بـــن احملســـن عبـــد،  حممـــد بـــن اهللا عـــوض بـــن طـــارق: حتقيـــق، )ه٣٦٠:ت(

  .القاهرة - احلرمني دار: نشر، احلسيين إبراهيم

: ، حتقيــق)ه٤٠٢:ت( الصـيداوي ُمجَْيـع بـن أمحــد بـن مـدحمل، الشـيوخ معجـم )٢٢١

، بريوت - اإلميان دار،  الرسالة مؤسسة: نشر، تدمري السالم عبد عمر. د

 .ه١٤٠٥األوىل  الطبعة، ابلسطر 

، )ه٣١٧: املتـــوىف( البغـــوي حممـــد بـــن اهللا عبـــد القاســـم يب، ألالصـــحابة معجـــم )٢٢٢

، الكويــت -  البيــان دار مكتبــة: نشــر، اجلكــين حممــد بــن األمــني حممــد: حتقيــق

  .م٢٠٠٠ -  ه١٤٢١األوىل،  الطبعة

 ينالطــربا القاسـم مطـري، أيب بـن أيـوب بـن أمحـد بـن لسـليمان، الكبـري املعجـم )٢٢٣

 ابن مكتبة: النشر دار، السلفي ا�يد عبد بن محدي: حتقيق، )ه٣٦٠:ت(

 .الثانية لطبعة، االقاهرة - تيمية

 كحالــــة الغــــين عبــــد بـــن راغــــب حممــــد بــــن رضـــا بــــن لعمــــر، املــــؤلفني معجـــم )٢٢٤

 الــرتاث إحيــاء بــريوت، دار - املثــىن مكتبــة: نشــر، )ه١٤٠٨:ت( الدمشــق

 .بريوت العريب

: ، جمموعــة مــن املــؤلفني، نشــراللغــة العربيــة بالقــاهرة مــع� ،املعجــم الوســيط )٢٢٥

  .دار الدعوة

 دار: نشــر، قنيـيب صــادق حامـد - قلعجــي رواس مـد، حملالفقهــاء لغـة معجـم )٢٢٦

  .م١٩٨٨ - ه١٤٠٨الثانية،  الطبعة، والتوزيع والنشر للطباعة النفائس

ــــرازي، أيب القــــزويين زكريــــاء بــــن فــــارس بــــن ألمحــــد، اللغــــة مقــــاييس معجــــم )٢٢٧  ال

، الفكـر دار: نشر، هارون حممد السالم عبد: حتقيق، )ه٣٩٥:ت( سنياحل

  .م١٩٧٩ - ه١٣٩٩: النشر عام
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٢٢٧ 

ــــــار الســــــنن معرفــــــة )٢٢٨ ــــــن احلســــــني بــــــن ألمحــــــد، واآلث  البيهقــــــي بكــــــر علــــــي، أيب ب

 الدراســات جامعــة: نشــرون، قلعجــي أمــني املعطــي عبــد: حتقيــق، )ه٤٥٨:ت(

 الـــوعي دار ،)بــريوت -  دمشــق( قتيبـــة دار ،)باكســتان -  كراتشــي( اإلســالمية

 .م١٩٩١ -  ه١٤١٢األوىل،  الطبعة ،)دمشق -  حلب(

 بـــن إســـحاق بـــن أمحـــد بـــن اهللا عبـــد بـــن أمحـــد نعـــيم أليب، الصـــحابة معرفـــة )٢٢٩

 يوســـــف بـــــن عـــــادل: حقيـــــق، )ه٤٣٠:ت( األصـــــبهاين مهـــــران بـــــن موســـــى

ــــاض - للنشــــر الــــوطن دار: نشــــر، العــــزازي  - ه١٤١٩ األوىل الطبعــــة، الري

 .م١٩٩٨

 الـــذهيب عثمـــان بـــن أمحـــد بـــن حممـــد اهللا عبـــد يبأل، احملـــدثني طبقـــات يف املعـــني )٢٣٠

 عمـان -  الفرقـان دار: نشـر، سـعيد الـرحيم عبـد مهام. د: حتقيق، )ه٧٤٨:ت(

  .ه١٤٠٤األوىل،  الطبعة، األردن - 

 بــن مــودحم مــدحم يبأل ،اآلثــار عــاينم رجــال أســامي شــرح يف األخيــار مغــاين )٢٣١

 مـدحم :حتقيـق، )ه٨٥٥: ت( العيـين الـدين بـدر احلنفـي بـن وسـىم بن أمحد

، لبنــان - بــريوت العلميــة، الكتــب دار: نشــر، إمساعيــل حســن مــدحم حســن

  .م٢٠٠٦ - ه١٤٢٧ األوىل، الطبعة

 الــدين املكــارم، برهــان أىب الســيد عبــد بــن لناصــر ،يف ترتيــب املعــرب املغــرب )٢٣٢

طَــرِّزِىّ  اخلــوارزمي
ُ
 ونبــد الطبعــة، العــريب الكتــاب دار: نشــر، )ه٦١٠:ت( امل

 .تاريخ وبدون طبعة

 األخبــار نمــ اإلحيــاء يف امــ ختــريج يف األســفار، يف األســفار محــل عــن املغــين )٢٣٣

 بـن احلسـني بـن الـرحيم عبـد الدين زينل، )الدين علوم إحياء �امش مطبوع(

، لبنـــان - بـــريوت حـــزم، ابـــن دار: نشـــر، )ه٨٠٦:ت( العراقـــي الـــرمحن عبـــد
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٢٢٨ 

  .م٢٠٠٥ -ه ١٤٢٦ األوىل، الطبعة

 بـــن بكـــر أيب بـــن مـــد، حملواإلرادة العلـــم واليـــة ومنشـــور الســـعادة ردا مفتـــاح )٢٣٤

ــــدين مشــــس ســــعد بــــن أيــــوب ــــة قــــيم ابــــن ال  دار: نشــــر، )ه٧٥١:ت( اجلوزي

 .بريوت - العلمية الكتب

 األصــبهاين الفـرج أيب أمحــد بـن حممــد بـن احلســني بـن علــي، لالطـالبيني مقاتـل )٢٣٥

  .، بريوتاملعرفة دار: نشر، صقر أمحد السيد: حتقيق، )ه٣٥٦:ت(

 سـعد بـن أيـوب بـن بكـر أيب بـن حملمـد، والضـعيف الصـحيح يف املنيـف املنار )٢٣٦

، غــدة أيب الفتــاح عبــد: حتقيــق، )ه٧٥١:ت( اجلوزيــة قــيم ابــن الــدين مشــس

ـــــة: نشـــــر -ه١٣٩٠األوىل،  الطبعـــــة، اإلســـــالمية، حلـــــب املطبوعـــــات مكتب

  .م١٩٧٠

عبـد الـرمحن بـن علـي مال الدين أيب الفرج ، جلاملنتظم يف تاريخ األمم وامللوك )٢٣٧

حممــد عبــد القــادر عطــا، مصــطفى : ، حتقيــق)ه٥٩٧:ت(بــن حممــد اجلــوزي 

ـــــد القـــــادر عطـــــا ـــــريوت: ، نشـــــرعب ـــــة، ب ـــــب العلمي الطبعـــــة األوىل، ، دار الكت

  .م١٩٩٢ - ه١٤١٢

 العبـاس أيب الـدين لتقـي، القدريـة الشـيعة كالم نقض يف النبوية السنة منهاج )٢٣٨

، )ه٧٢٨:ت( احلــــراين تيميــــة ابــــن الســــالم عبــــد بــــن احللــــيم عبــــد بــــن أمحــــد

، اإلســالمية سـعود بـن حممـد اإلمـام جامعــة: نشـر، سـامل رشـاد حممـد: حتقيـق

  .م١٩٨٦ - ه١٤٠٦األوىل،  الطبعة

 بن حيىي الدين حميي زكريا يبأل ،احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج )٢٣٩

، بريوت - العريب الرتاث إحياء دار: شر، ن)ه٦٧٦:ت( النووي شرف

 . ه١٣٩٢انية، الث الطبعة
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٢٢٩ 

 امللـك عبـد بـن بكـر أىب بـن حممـد بـن ألمحـد، احملمدية باملنح اللدنية املواهب )٢٤٠

: نشر، )ه٩٢٣:ت( الدين العباس، شهاب املصري، أيب القتييب القسطالين

  .مصر - التوفيقية، القاهرة املكتبة

 - اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة: عن صادر ،الكويتية الفقهية املوسوعة )٢٤١

 - ١٤٠٤ مـــــن(الطبعـــــة األوىل، : مصـــــر -مطـــــابع دار الصـــــفوة ، ويـــــتالك

 .)ه١٤٢٧

مكتبـة : نشـر، احلفـينلعبـد املـنعم ، بنـت أيب بكـر َعاِئَشة أُّم املؤمننيموسوعة  )٢٤٢

  .م٢٠٠٣ - ه١٤٢٣: الطبعة األوىل، مدبويل

: لسـعيد فـايز الـدخيل تقـدمي، حيا�ـا وفقههـا أُّم املؤمنني َعاِئَشةموسوعة فقة  )٢٤٣

 - ه١٤٠٩: األوىل الطبعــــــة، اس قلعــــــة جــــــي نشــــــر دار النفــــــائسحممــــــد رو 

  .م١٩٨٩

 أمحد بن حممد اهللا عبد أيب الدين شمسل ،الرجال نقد يف االعتدال ميزان )٢٤٤

 دار: نشر، البجاوي حممد علي: حتقيق، )ه٧٤٨:ت( الذهيب قَاْمياز بن

 - ه١٣٨٢األوىل،  الطبعة، لبنان - والنشر، بريوت للطباعة املعرفة

 .م١٩٦٣

 اهللا عبـد بـن بـردي تغـري بـن يوسف، لوالقاهرة مصر ملوك يف الزاهرة النجوم )٢٤٥

القـــومي،  واإلرشـــاد الثقافـــة وزارة: نشـــر، )ه٨٧٤:ت(احملاســـن  احلنفـــي، أيب

 .الكتب، مصر دار

 حممــــد بـــن أمحـــد الـــدين لشـــهاب الرطيـــب، األنـــدلس غصـــن مـــن الطيـــب نفـــح )٢٤٦

 بـريوت -  صـادر ردا: نشـر، عباس إحسان: حتقيق، )ه١٠٤١:ت( التلمساين

  .م١٩٩٧ -  ١ ،الطبعة، ١٠ ب. ص لبنان - 
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 عبد ابن حممد بن حممد بن حممد بن لمباركل ،واألثر احلديث غريب يف النهاية )٢٤٧

 - الزاوى أمحد طاهر: حتقيق، )ه٦٠٦:ت( األثري ابن اجلزري الشيباين الكرمي

 -  ه١٣٩٩بريوت،  -  العلمية املكتبة: نشر، الطناحي حممد حممود

  .م١٩٧٩

، )ه٧٦٤:ت( الصـــــفدي أيبـــــك بــــن خليـــــل الـــــدين لصــــالح، بالوفيـــــات الــــوايف )٢٤٨

، بــريوت -  الــرتاث إحيــاء دار: نشــر، مصــطفى وتركــي األرنــاؤوط أمحــد: حتقيــق

  .م٢٠٠٠ -  ه١٤٢٠: النشر عام

 حممـد بـن أمحـد الـدين مشـس العبـاس أليب، الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات )٢٤٩

 إحسـان: حتقيـق، )ه٦٨١:ت( ربلـياإل خلكـان ابـن بكـر أيب بن إبراهيم بن

 . بريوت - صادر دار: نشر، عباس

  :ةيِعيَّ الشِّ المصادر والمراجع : ثانياً 

ـــاقر اخلرســـان: تعليـــق ومالحظـــات، لطربســـيلاالحتجـــاج  )١ دار  ،الســـيد حممـــد ب

 .م١٩٦٦ -ه١٣٨٦، النجف -النعمان للطباعة والنشر 

يف النجــــــف العــــــراق،  املطبعــــــة املرتضــــــوية ،لنــــــور اهللا التســــــرتي ،إحقــــــاق احلــــــق )٢

  .أيب القاسم اخلوانساري حجرية منسوخة خبط طبعة ،ه١٢٧٣

، قـم ،مؤسسـة آل البيـت إلحيـاء الـرتاث، لطربسيلإعالم الورى بأعالم اهلدى  )٣

  . ه١٤١٧ربيع األول ، األوىلالطبعة 

مؤسســة مطبوعــايت حــق  ،لعلــي اليــزدي، يف إثبــات احلجــة الغائــب الناصــب إلــزام )٤

الطبعـة منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت لبنان،  ،إيران -  قم بني،

  .م١٩٧٧ -  ه١٣٩٧ الرابعة،

اإلســـالمي التابعــة جلماعـــة  القمــي، مؤسســـة النشــر األنــوار البهيــة، لعبـــاس )٥
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  .ه١٤١٧املدرسني،ِ ُقْم، الطبعة األوىل، 

مؤسســــــة انتشــــــارات الطبعــــــة األوىل ، لفضــــــل بــــــن شــــــاذان األزديل اإليضــــــاح )٦

  .ه١٣٥١

مؤسسـة ، حممد باقر ا�لسىياألطهار،  األئمةاجلامعة لدرر أخبار  نواراألحبار  )٧

  .م١٩٨٣ -  ه١٤٠٣ ،الطبعة الثانية ،لبنان -بريوت ، الوفاء

حتقيـــــق قســـــم ، لســـــيد هاشــــم احلســـــيين البحـــــراينل ،الربهــــان يف تفســـــري القـــــرآن )٨

  .قم ،الدراسات اإلسالمية مؤسسة البعثة

 ،احملـاليت السـيد هاشـم الرسـويل: تعليقتصحيح و ، حويزيللتفسري نور الثقلني  )٩

 -ه ١٤١٢، الرابعـةالطبعة  قم، -مؤسسة إمساعيليان للطباعة والنشر والتوزيع 

  .م١٣٧٠

ط حجريــــة مكتوبــــة خبــــط اليــــد،  ،حملمــــد بــــن احلســــن الطوســــي ،الشــــايف تلخــــيص )١٠

فــرغ مـن نســخها يف  ،أبـو القاســم بـن مــري حممـد صــادق اخلوانسـاري مــري: نسـخها

  .طهران إيران ،ه١٣٠١شهر رجب سنة 

طبعــة حجريــة منســوخة خبــط  ،اهللا املامقــاين تنقــيح املقــال يف علــم الرجــال لعبــد )١١

  .اليد

  .قم -املطبعة العلمية ، لربوجرديلجامع أحاديث الشيعة  )١٢

 -قــــم  ،مكتبــــة الــــداوري منشــــورات ،البصــــرة للمفيــــد اجلمــــل أو النصــــرة يف حــــرب )١٣

  .الطبعة الثالثةإيران، 

  .ه١٤٢٦ ،األوىل، الطبعة لكوراين العامليعلي ال جواهر التاريخ )١٤

، )ه١١٨٦:ت(يوسـف البحــراين ، لالناضـرة يف أحكــام العـرتة الطــاهرة احلـدائق )١٥

  .)إيران(جلماعة املدرسني بقم ) التابعة( اإلسالميمؤسسة النشر : نشر
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طبع مؤسسة البيادر للطباعة،  ،احلسيين العاملي حديث اإلفك جلعفر مرتضى )١٦

دار التعــارف للمطبوعــات، بــريوت : الناشــر ،لبنــان - الضــهر، الشــوف مزرعــة

 .م١٩٨٠- ه١٤٠٠لبنان، 

طبـــــع مؤسســـــة البيـــــادر  ،احلســـــيين العـــــاملي جلعفـــــر مرتضـــــى ،حـــــديث اإلفـــــك )١٧

دار التعـارف للمطبوعـات، : الناشـر ،لبنان -الضهر، الشوف  للطباعة، مزرعة

  .م١٩٨٠- ه١٤٠٠لبنان،  -بريوت 

وجـــد معلومـــات تال : خبـــط املؤلـــف ،محـــد حســـني يعقـــوبأل خالصـــة املواجهـــة )١٨

  .هوية الكتاب

الـــــدرجات الرفيعـــــة يف طبقـــــات الشـــــيعة لصـــــدر الـــــدين علـــــي خـــــان الشـــــريازي  )١٩

مكتبــة بصــرييت، قــم،  منشــورات، حبــر العلــوم صــادق حممــد: قــدم لــه، احلســيين

  . ه١٣٩٧

الســـنة والشـــيعة حلســني الرجـــا، مؤسســـة  دفــاع مـــن وحــي الشـــريعة ضـــمن دائــرة )٢٠

 -بــريوت  -لبنـان، مؤسســة السـيدة زينــب  -لنشـر، بــريوت اإلمامـة للتحقيــق وا

  .م٢٠٠٠ -ه١٤٢١لبنان الطبعة األوىل،

منشـــورات مكتبـــة دار ، للمفيـــد ،رســـالة فيمـــا أشـــكل مـــن خـــرب ماريـــة القبطيـــة )٢١

  .العراق - النجف الكتب التجارية،

 مكتبــة الفــريوز: الناشــر ،آبــادي احلســيين الفــريوز الســبعة مــن الســلف ملرتضــى )٢٢

  .إيران -قم ،آبادي

دار الفنــــون  منشــــورات ،الكــــويف اهلــــاليل العــــامري ســــليم بــــن قــــيسل ،الســــقيفة )٢٣

  .م١٩٨٠- ه١٤٠٠لبنان،  -والتوزيع، بريوت والنشر للطباعة

لبنــان،  -بـريوت ،دار القلــم ،سـرية األئمــة االثـين عشــر هلاشـم معــروف احلسـيين )٢٤
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  .م١٩٨١الطبعة الثالثة،

املــريزا أبـــو : مـــع تعليقــات، نــدرايناملاز  أمحــد مـــد صــاحلحمل، شــرح أصــول الكــايف )٢٥

دار إحيـــاء الـــرتاث  ،الســـيد علـــي عاشـــور: ضـــبط وتصـــحيح، احلســـن الشـــعراين

 - ه١٤٢١،األوىل، الطبعــة لبنــان -بــريوت  -العــريب للطباعــة والنشــر والتوزيــع 

  .م٢٠٠٠

عبد احلميد بن هبة اهللا بـن حممـد بـن احلسـني بـن أيب احلديـد، ، لشرح �ج البالغة )٢٦

الكتـب  إحيـاءدار : إبراهيم، نشرحممد أبو الفضل : ، حتقيقز الدينأبو حامد، ع

  .العربية عيسى البايب احلليب وشركاه

العــاملي  أليب حممــد علــي بــن يــونس ،الصــراط املســتقيم إىل مســتحقي التقــدمي )٢٧

 مطبعة احليدري، ،حممد الباقر البهبويت: عليه صححه وعلق، النباطي البياضي

  . ه١٣٨٤، ، الطبعة األوىلحياء اآلثار اجلعفريةاملكتبة املرتضوية إل نشر

 جــالل :عــين بتصــحيحه، الصــواعق احملرقــة للتســرتي الصــوارم املهرقــة يف نقــض )٢٨

 الطبعـة األوىل،سـهامي، إيـران،  شـركة. طبع كتاب جـان خانـة ،الدين احلسيين

  .ه١٣٦٧

 ،إيـران - مطبعـة اخليـام، قـم، طاوس الطوائف البن يف معرفة مذاهب الطرائف )٢٩

  .ه١٤٠٠

مؤسســــة الوفــــاء، ، عقائــــد اإلماميــــة االثــــين عشــــرية إلبــــراهيم املوســــوي الزجنــــاين )٣٠

 . م١٩٨٢ - ه١٤٠٢لبنان،  - بريوت

 ،صـاحب دار الكتـاب العـريب إيـراين،عين بنشـره احلـاج حسـن ، ميينلألالغدير  )٣١

ـــــــريوت نشـــــــر   -ه١٣٩٧، الرابعـــــــة ، الطبعـــــــةلبنـــــــان -دار الكتـــــــاب العـــــــريب، ب

  .م١٩٧٧
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  .مؤسسة الفجر، لندن، دكتور حممد التيجاينلل كرفاسألوا أهل الذ  )٣٢

دار  ،الــــدين املوســــوي شــــرف احلســــني األمــــة لعبـــد الفصـــول املهمــــة يف تــــأليف )٣٣

  .م١٩٧٧ -ه١٣٩٧ الطبعة السابعة،لبنان،  الزهراء، بريوت

لبنـــان،  -يف ظـــالل التشـــيع هلاشـــم معـــروف احلســـيين، مؤسســـة الوفـــاء، بـــريوت )٣٤

  .م١٩٨٣ - ه١٤٠٣الطبعة األوىل، 

 علــي أكــرب: تصــحيح وتعليــق ،للكليـين) األصــول، والفــروع، والروضــة: (لكـايفا )٣٥

  .طهران، الطبعة اخلامسة -الغفاري، دار الكتب اإلسالمية 

عثمـان بـن حممـد آل مخـيس الناصـري أبـو حممـد ل كشف اجلاين حممـد التيجـاين )٣٦

  .غري موافق للمطبوع الكتاب مرقم آلياً ، التميمي

أليب احلســـن علـــي بـــن عيســـى ابـــن أيب الفـــتح  كشـــف الغمـــة يف معرفـــة األئمـــة )٣٧

 ،إيران -املطبعة العلمية، قم: طبع ،هاشم الرسويل احملاليت :علق عليه ،األربلي

  . ه١٣٨١إيران،  -مكتبة بين هاشم، تربيز: الناشر

الكشـــكول فيمـــا جـــرى علـــى آل الرســـول حليـــدر بـــن علـــي العبيـــدي احلســـيين  )٣٨

الطبعــــة الرضــــى، قــــم، إيــــران،  اتمنشــــور  ،إيــــران -قــــم ، أمــــري مطبعــــة، اآلملــــي

  .ه١٣٧٢ الثانية،

ـــران،  -قـــم  -مؤسســـة املعـــارف اإلســـالمية ، اشـــم البحـــراينهلمدينـــة املعـــاجز  )٣٩ إي

  .ه١٤١٣،األوىل الطبعة

: تصـحيح وتعليـق ،مد بـاقر ا�لسـيحمل مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول )٤٠

الكتـــــــب دار : ، نشــــــروآخـــــــرين جعفـــــــر احلســــــيينو هاشــــــم الرســـــــويل احملــــــاليت، 

  .طهران. اإلسالمية

طبعـة  ،مطبعة حسام بعةط ،علي راضي بتحقيق حسني ،للموسوي املراجعات )٤١
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  .جديدة

 ،طبعـــة حجريـــة خبـــط اليـــد، إيـــران ،مســـتدرك وســـائل الشـــيعة للنـــوري الطربســـي )٤٢

  .ه١٣١٨إيران،  -طهران  تصوير مكتبة دار اخلالفة،

، طهــران -دري حيــ، علــي النمــازي الشــاهروديل مســتدركات علــم رجــال احلــديث )٤٣

  .األوىلالطبعة 

منشـــورات مكتبــة آيـــة اهللا العظمـــى ، ســـن احلكــيمحمل مستمســك العـــروة الــوثقى )٤٤

مطبعــــة  -طبعــــة أفســـت عـــن الطبعــــة الرابعـــة ، إيـــران -املرعشـــي النجفـــي، قــــم 

  .ه١٣٩١ -النجف  -اآلداب 

مؤسسة آل البيت إلحياء الـرتاث، قـم، الطبعـة : مستند الشيعة للنراقي، حتقيق )٤٥

  .ه١٤١٥، ربيع األول األوىل

مؤسســة النعمــان للطباعــة والنشــر  ،لســيد مرتضــى العســكريل معــامل املدرســتني )٤٦

  .م١٩٩٠ -ه ١٤١٠ ،لبنان -بريوت  -والتوزيع 

ي، اخلـوئ يالقاسم املوسـو ، أليب وتفصيل طبقات الرواة، رجال احلديث معجم )٤٧

  .م١٩٩٢ - ه١٤١٣السنة ، طبعة منقحة ومزيدة، الطبعة اخلامسة

 حققــه ،لعلــي البحــراين علــى إمامــة األئمــة االثــين عشــر اهلــدى يف الــنصّ منــار  )٤٨

ــــه ــــب عبــــد: وعلــــق علي ــــريوت  ،الزهــــراء اخلطي ــــان،  - دار املنتظــــر، ب الطبعــــة لبن

  .م١٩٨٥ -ه١٤٠٥ األوىل،

املطبعــة العلميــة، قــم  ،مناقــب آل أيب طالــب حملمــد بــن علــي بــن شــهر آشــوب )٤٩

  . عالمة مؤسسة انتشارات إيران،

امليــاجني، مؤسســة النشــر اإلســالمي التابعــة جلماعــة  ة لألمحــديمواقــف الشــيع )٥٠

  .ه١٤١٦املدرسني، قم، الطبعة األوىل، رجب، 
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نفحـــات الالهــــوت يف لعــــن اجلبـــت والطــــاغوت لعلــــي بـــن عبــــدالعايل العــــاملي  )٥١

  .١٩٩٨اهلند، حتمل الرقم  -  خمطوط يوجد يف مكتبة رضا، برامبور، الكركي

ضــياء الـــدين : ، حتقيــقســن بــن الشــاه مرتضـــىحممـــد حم لفــيض الكاشــاينل ،الــوايف )٥٢

 ،إيــران -  أصــفهان ،مكتبــة اإلمــام أمــري املــؤمنني علــي :، نشــراحلســيين األصــفهاين

  . ه١٤٠٦، األوىل الطبعة

دار  ،الــرمحن الربــاقي الشــريازي عبــد: تصــحيح ،للحــر العــاملي ،وســائل الشــيعة )٥٣

  . لبنان - إحياء الرتاث العريب، بريوت 
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�������������� �

  الصفحة  وضوعالم
  

  ١  ....................................................مقدمة الناشر

َمـةُ    ٢................................................................  اْلُمَقدِّ

  ٢................................................................  أمهية املوضوع

  ٣..........................................................  دوافع الكتابة يف املوضوع

  ٤ ................................................................  خطة البحث

  ٨ ................................................................  منهج البحث

  ١٠................................................................  كلمة شكر

  ١١ ................................  )(حياة ُأمِّ المؤمنين َعاِئَشة  :الفصل األول

  ١٢ .......................................................  امسها ونسبها :ث األولاملبح

  ١٥ .....................................................  مولدها ونشأ�ا :املبحث الثاين

  ١٨ ................................  )(زواجها من النَِّيبّ  :املبحث الثالث

  ٢٢ ................................  )(منزلتها عند النَِّيبّ  :املبحث الرابع

  ٢٨ ................................منزلتها عند املؤمنني :املبحث اخلامس

  ٣٥.....................................................  )(وفا�ا  :املبحث السادس
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  ٣٨ ..............................  )(مناقب ُأمِّ المؤمنين َعاِئَشة فضائل و  :الفصل الثاني

  ٣٩................................  صفا�ا اخلِْلِقيَّة واخلُُلِقيَّة :املبحث األول

  ٤٠ ....................................................  صفا�ا اخلِْلِقيَّة :املطلب األول

  ٤٣....................................................  ا اخلُُلِقيَّةصفا� :املطلب الثاين

  ٥٠ .....................................................  مكانتها الِعلِميَّة :املبحث الثاين

  ٥١................................  ا الِعلِميَّةأقوال العلماء يف مكانته :املطلب األول

  ٥٤ ................................  علمها بالقرآن وعلومه :املطلب الثاين

  ٥٧ ................................  علمها بالسُّنَّة النَّبِويَّة :املطلب الثالث

  ٦٠................................  علمها بالِفقه والفْتوى :املطلب الرابع

  ٦٣ ................................  علمها باللُّغة والشِّعر :املطلب اخلامس

  ٦٦ ................................ علمها بالطِّب والتََّداِوي :املطلب السادس

  ٦٨ .......................  الفضائل العامة اليت شاركْت فيها أمهات املؤمنني :بحث الثالثامل

  ٧٢ ................................  )(الفضائل اليت انفردْت ِ�ا  :املبحث الرابع

  ٨١ .................... العالقة الحسنة بين ُأمِّ المؤمنين َعاِئَشة وآل البيت :الفصل الثالث

  ٨٢ ............................. )(العالقة احلسنة بني َعاِئَشة وعلّي  :املبحث األول

  ٨٥ ............................  )(العالقة اَحلَسَنة بني َعاِئَشة وفاطمة  :حث الثايناملب
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  ٨٨...................  العالقة احلسنة بني َعاِئَشة وُذرِّيَّة عليِّ وبقية آل البيت :املبحث الثالث

  ٩٠...................  أباطيل وشبهات حول ُأمِّ المؤمنين َعاِئَشة والرد عليها :الفصل الرابع

  ٩١ .......................  )(بة على َعاِئَشة االفرتاءات واألباطيل املكذو  :املبحث األول

  ٩٢ ................................  أقوال أهل العلم يف َكِذب الرَّاِفَضة :املطلب األول

  ٩٤ .......................  السُّمَّ  )(إنَّ َعاِئَشة سقْت النَِّيبَّ : قول الرَّاِفَضة :املطلب الثاين

مــْت ماريــة القبطيــة بالزِّنــا فنزلــْت : قــوهلم :الثالــث املطلــب ِإنَّ َعاِئَشــة ا�َّ

................................................................  كفيها آية اإلف

 ١٠٢  

اقتلـوا نعـثالً : "ِإنَّ َعاِئَشة كانت تبغض عثمان وتقول: قوهلم :املطلب الرابع

................................ ................................   "فقد كفر

 ١١١  

  ١١٧ ....................   إنَّ َعائَِشة َمَنعْت من َدْفِن احلسن بن علّي عند َجدِّه: قوهلم :املطلب اخلامس

  ١٢٤ ......................   )(إنَّ َعاِئَشة كانْت َتْكِذُب على رسول اهللا : قوهلم :السادس املطلب

  ١٢٩ .......................  ِإنَّ َعاِئَشة أْغَضَبْت فاطمة حىت أَْبَكْتها: قوهلم :املطلب السابع

  ١٣٣ ................................ )(الشُّبُـَهات املثارة حول َعاِئَشة  :املبحث الثاين

  ١٣٤ ..............................  التَّْحِذير من اْلُوقُوِع يف ِشَباك الشُّبُـَهات :املطلب األول

  ١٣٧ .....................   )(َشة خرجْت لقتاِل علّي إّن َعائِ : قول الرَّاِفَضة :الثاين املطلب

  ١٤١ .......................  )(ِإنَّ َعاِئَشة كانْت تـُْبِغُض علًيا : قوهلم :املطلب الثالث

َنة خرجْت من بيت َعاِئَشة: قوهلم :املطلب الرابع   ١٤٦ .............................  ِإنَّ الِفتـْ
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  ١٥٣ ......................ِإنَّ َعاِئَشة كانْت ال َحتَْتِجب من الرِّجال: قوهلم :املطلب اخلامس

  ١٥٨..................  إنَّ َعاِئَشة كانت تُزيِّن اجلواري وتطوف �نّ : قوهلم :السادس املطلب

  ١٦٠ ........................  )(ِإنَّ َعاِئَشة كانْت ُتِسيء إىل النَِّيبّ : قوهلم :الطلب السابع

الفوائــــد واآلثــــار اِإليجابِيَّــــة لحادثــــة اإلفــــك القديمــــة  :الفصــــل الخــــامس

................................................................  والحديثة

 ١٦٢  

  ١٦٣ ............................  ِإلجيابِيَّة حلادثة اإلفك القدميةالفوائد واآلثار ا :املبحث األول

  ١٦٨ ............................  الفوائد واآلثار اِإلجيابِيَّة حلادثة اإلفك احلديثة :املبحث الثاين

  ١٧٥ ............................  )(حكم َمْن َسبَّ ُأمَّ المؤمنين َعاِئَشة  :السادسالفصل 

  ١٧٦ ...................... حكم من َسبَّ أُمَّ املؤمنني َعاِئَشة مبا برََّأها اهللا منه :املبحث األول

  ١٨٢ ...................حكم من َسبَّ أُمَّ املؤمنني َعاِئَشة بغري ما برََّأها اهللا منه :املبحث الثاين

  ١٩٠ ................................................................  الخاتمة

  ١٩٢ ................................................................  الفهارس

  ١٩٣ ............................................................  فهرس املصادر واملراجع

  ١٩٣ .....................................................  املصادر واملراجع السُّنـِّيَّةُ : أوالً 

  ٢٣٠ ....................................................املصادر واملراجع الشِّيِعيَّة: ثانياً 

 ٢٣٧ ................................................................  عاتفهرس املوضو 
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