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2015 ،(10) 29 مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد

االتھامات الموجھة ألم المؤمنين عائشة رضي ﷲ عنھا في أخالقھا
Allegations Against the Mother of Believers Aisha, May God give her
Blessing in her Morals
مدين جمال
Madain Jamal
جنين
abuj999@gmail.com :بريد الكتروني
(2015/2/4) : تاريخ القبول،(2014/5/27) :تاريخ التسليم
ملخص
 كونھ ا، لع دة اعتب ارات،اعتنى العلماء كثيرًا بس يرة أم الم ؤمنين عائش ة ـ رض ي ﷲ عنھ ا ـ
 وألنھا أَ َحد األعمدة التي قام عليھا، وأحب أزواج النبي صلى ﷲ عليه وسلم لنفسه،صحابية جليلة
 لِتفني د الرواي ات غي ر، ولھذا جاءت ھذه الدراسة العلمية الموض وعية،اإلسالم في الجانب ال ِعلمي
 لتك ون الرؤي ة دقيق ة علمي ة ص حيحة، وتق ويم األفھ ام الخاطئ ة للنص وص الص حيحة،الص حيحة
. بعيدًا عن الردود العاطفية،موضوعية
. أم المؤمنين عائشة، إشكاالت، طُعون، صحابة:كلمات مفتاحية
Abstract
Took care of many scientists biography of the mother of believers
Aisha, may Allah be pleased with him, for several reasons, from being
companions of the great, and loved the wives of the Prophet peace be
upon him for himself, and because it is one of the pillars on which Islam
in the scientific side, but this was the study of scientific objectivity, to
refute novels unhealthy, and calendar mala correct erroneous texts, to be
precise vision of sound scientific objectivity, away from emotional
responses.
Keywords: Companions, appeals, problematic, the mother of
believers Aisha.
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 2010ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "االتھامات الموجھة ألم المؤمنين عائشة رضي ﷲ عنھا في "......

َص ر نبي ه بأص حاب ِك رام
أنزل ﷲ تعالى القرآن الكريم على النبي ص لى ﷲ علي ه وس لم ،ون َ
بَررة ،بذلوا حياتھم وأموالھم في نصرته ،و َرفع وا راي ة ال دين ف ي اآلف اق ،ليك ون ن ورًا للع المين،
بعط ره الفﱠ واح ،وك ان ِم ن
فَ َح َملُوا ال ﱢدين بقلوبھم قبل سوا ِعدھم ،وامتزج بأرواحھم امت زاج ال ﱠزھ ر ِ
الذين َح َملُوا أمانة التبليغ لل ﱡسنة النبوية ،وبَ َذلوا َزھرةَ عُمرھم وقوة شبابھم ،لنشرھا ب ين المس لمين،
الصدﱢيقة ابنة الصديق ـ رضي ﷲ عنھما ـ ،لك ن م ا فتِ ي َء أع داء ال دين ،وم ن
أم المؤمنين عائشةِ ،
يسير ورا َءھم ـ بقَصْ ٍد أو ب َع َماء ـ ،يَبُثﱡون سُمومھم في الطعن فيھا ،ليس لِشخص ھا الك ريم ! ،ولك ن
حق دًا عل ى اإلس الم وقُ َوت ه ،ونش رًا لب اطلھم ،فاس تخدموا أس اليب متنوع ة ،وطرائ ق متع ددة م ن
مآربھم الخبيثة ،ومقاصدھم السيئة ،فك ان منھ ا ،قَصْ ُد أع الم الھ دى،
التضليل والتشويش ،لتحقيق ِ
َ
وأئمة التﱡقى ،ومصابيح ال ﱡدجى ،الذين نصروا النبي واإلسالم بين ال َو َرى ،وذبﱡ وا عن ه ال رﱠدى ،فق د
َعلِموا ﱠ
أن الطعن بالص حابة ،وتش ويه ص ورتھم الحس نة ،س يقتل ف ي المس لمين روح االقت داء بھ م،
ُ
والسير عل ى خط اھم ،و ِم ن ث ﱠم ت رك األخ ذ برواي اتھم ،وحينئ ٍذ يض عف اإلس الم ،وتنھ دم أركان ه،
ث يُحْ تَفظ ب ه ،ف ي مع ارض الت راث ،ودك اكين ال َورﱠاقين ،وأرف ف المكتب ات ،ال
ويَغدو مج رد ت را ٍ
ليحكم العالَم ،ويَنتشر َع ْدلُه ونوره بين العالَمين.
أسباب الدراسة
 .1تنقية مصادرنا الحديثية والتاريخية واألدبية ِمن الروايات ال ُمن َكرة.
 .2تھذيب سيرة صحابية رفيعة القَ ْدرِ ،من الشبھات والطعون الرديئة ال ُمثارة حولھا.
 .3رد الشبھات الرديئة بال ُحجﱠة القوية ،ال بالعاطفة والحماسة.
الدراسات السابقة
 .1موس وعة ال دفاع ع ن ص حابة الرس ول ص لى ﷲ علي ه وس لم ،د .عب دالقادر ب ن محم د عط ا
صوفي.
 .2عائشة برأھا رب العالمين وأھانھا الشيعة المنافقون ،رضا أحمد السيد حسين.
 .3عائشة أم المؤمنين براءتھا وكفر الطاعنين ،ماجد إسالم البنكاني.
 .4السيدة عائشة ـ رضي ﷲ عنھا ـ نورانية العفاف وقرآنية اإلنصاف ،محمد جاد الزعبي.
ھذه الدراسات ـ مع الشكر لكل باحث ينصر صحابة النبي صلى ﷲ عليه وسلم ويدافع ع نھم
بالعلم الرصين ـ فعليھا عدة ملحوظات:
أ.

لم تستوعب كل االتھامات الموجھة ألم المؤمنين عائشة رضي ﷲ عنھا.

ب .لم تكن الدراسات تستوعب الرد العلمي المحقق في كل نقطة.
ج .بعض الردود يَنقصھا االستقراء العلمي في جمع الروايات ِمن المصادر.
 .5عائشة أم المؤمنين :موسوعة علمية عن حياتھا ،وفضائلھا ،ومكانتھا العلمية ،وعالقتھ ا ب آل
البيت ،ورد الش بھات حولھ ا ،إش راف :عل وي ب ن عب د الق ادر الس قاف .والموس وعة متمي زة
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ورائع ة ف ي مض مونھا وأُس لوبھا ،لك ن الموس وعة ل م ت ذكر الش بھات الت ي ذكرتھ ا ف ي ھ ذا
ص يْد ش باب ق ريش م ع االخ تالف
البحث إال تُھمة الكذب ،واللطم واالغتسال أمام الرجال ،و َ
في الردود وآليتھا.
ي باح ث ّ
وال يخف ى عل ى أ ّ
أن ھن اك العدي د ِم ن الكت ب الت ي تح ّدثت ع ن أم الم ؤمنين عائش ة
رضي ﷲ عنھا ،ولكنھا كانت تتناول جوانب في سيرتھا الكريمة ،وأحيانا قد تذكر بعض الشبھات
التي تدور حولھا ،ولكن بشكل سريع ،و َر ﱟد غير ُمستو ِعب لجميع القضايا المتعلقة بالشبھة.
وقد جاءت ھذه الدراسة في عدة مطالب ،على النحو اآلتي:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

المطلب األول :فضائل أم المؤمنين عائشة
المطلب الثاني :اتھام عائشة بالحسد
المطلب الثالث :اتھام عائشة بالكذب
المطلب الرابع :اتھام عائشة بِفُحْ ش اللسان
المطلب الخامس :اتھام عائشة بس ُْخ ِريَتِھا من المؤمنات
المطلب السادس :اتھام عائشة ّ
بأن النبي صلى ﷲ عليه َذ ﱠمھا
المطلب السابع :اتھام عائشة با ْغتِ َسالِھا أمام الرجال
صيْد شباب قريش
المطلب الثامن :اتھام عائشة بِ َ
المطلب التاسع :اتھام عائشة بالزواج ِمن طلحة بن عُبيد ﷲ بعد وفاة النبي صلى ﷲ عليه
وسلم
المطلب العاشر :اتھام عائشة بأنھا كانت تَلطم وتضْ ِرب َوجْ ھَھا عند وفاته عليه الصالة
والسالم.

المطلب األول :فضائل أم المؤمنين عائشة
كان ألم المؤمنين عائشة رضي ﷲ عنھا العديد من الفضائل ،منھا:
 .1تزوجھا النبي ص لى ﷲ علي ه وس لم ع ن طري ق ال وحي ،فق د ق ال رس ول ﷲ ص لى ﷲ علي ه
ُ
ْتك قَ ْب َل ْ
ك يَحْ ِملُ ِك ف ي َس َرقَ ٍة ِم ن حري ر،
أن أَتزو َج ِك مرتين،
رأيت ال َمل َ
وسلم لعائشة" :أُ ِري ِ
ُ
ت ،فقل ُ
ُ
تْ :
فقلت له :ا ْك ِش ْ
ض ه ،ث م أ ِر ْيتُ ِك
إن يَ ُك ْن ھ ذا ِم ن عن د ﷲ يُ ْم ِ
ف ،ف َك َش فَ ف إذا ھ ي أن ِ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ت ،فقلت :إن يَك ھذا ِم ن عن د
يَحْ ِمل ِك في َس َرق ٍة من حرير ،فقلت اك ِشف فكشفَ  ،فإذا ھي أن ِ
ﷲ يُ ْمض ِه").(2

)(1

) (1قِطعة ِمن َجيﱢد الحرير ،ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،ج  10ص  157مادة سرق.
َصر ِمن أُمور رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم
) (2البخاري ،محمد بن إسماعيل ،الجامع ال ُم ْسنَد الصحيح ال ُم ْخت َ
و ُسنَنِه وأَيﱠامه 95 ،ـ كتاب تعبير الرؤى -21 ،باب ثياب الحرير في المنام ،رقم .7012
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد 2015 ،(10) 29

3

Published by Arab Journals Platform, 2015

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 29 [2015], Iss. 10, Art. 7
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 .2نَزَل الوحي والنبي صلى ﷲ عليه وسلم معھا في الفِ َراش .قال النبي صلى ﷲ عليه وسلم ألم
اف امرأ ٍة
َسلَمة" :يا أُ َم َسلَ َمة ،ال تُ ْؤ ِذيني في عائشة ،فإنه وﷲ ما نَز َ
ي الوح ُي وأنا في لِ َح ِ
َل عل ﱠ
ِم ْن ُك ﱠن غيرھا").(1
 .3أحبّ أزواج النبي صلى ﷲ عليه وسلم إلى قلبه .فقد سأل عم رو ب ن الع اص رض ي ﷲ عن ه
ُ
فقلتِ :من الرج ال،
ك ؟ قال :عائشة،
اس أَ َحبّ إلي َ
النبي صلى ﷲ عليه وسلم قائالً له" :أيﱡ النﱠ ِ
)(2
ً
َ
ﱠ
فقال :أبوھا ،قلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب ف َعد ِرجاال" .
 .4سالم جبريل عليھا "قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم :يا عائش ،ھذا جبريل يُ ْق ِرئك
ُ
فقلت ،وعليه السالم ورحمة ﷲ وبركاته تَ َرى ما ال أَرى ،تُريد رسول ﷲ صلى ﷲ
السالم،
)(3
عليه وسلم" .
 .5خصھا النبي صلى ﷲ علي ه وس لم بفض يلة عل ى س ائر النس اء .فق د ق ال رس ول ﷲ ص لى ﷲ
عليه وس لمَ " :ك ُم َل ِم ن الرج ال كثي ر ،ول م يَ ْك ُم لْ م ن النس اء إال م ريم بن ت عم ران ،وآس ية
سائر الطعام").(4
امرأةُ فِرعون ،وفَضْ ُل عائشة على النساء كفضل الثﱠ ِر ْي ِد على
ِ
الجنﱠ ة
 .6أنھا من أھل الجنة .قالت عائشة" :يا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وس لم َم ن أزواج َ
ك في َ
ي ﱠ
ك أنه لم يَتز ﱠوج بِكراً َغي ِْري").(5
أن َذا َ
؟ .قال" :أَ َما إنﱠ ِك ِم ْنھ ﱠُن" ،قالت :ف ُخي ﱠل إل ﱠ
 .7مات النبي صلى ﷲ عليه وسلم في بيتھا ،و ُدفِنَ في بيتھا .قالت عائش ة رض ي ﷲ عنھ اْ " :
إن
كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم لَيَتَ َع ّذ َر في مرض ه أي ن أن ا الي وم ،أي ن أن ا غ داً ،ا ْس تِبْطا ًء
ضهُ ﷲُ بين َسحْ ِري ونَحْ ِري").(6
ليوم عائشة ،فلما كان يومي قَبَ َ
أزواج النب ي
 .8أعل م نس اء األم ة اإلس المية .ق ال الزھ ري" :ل و ُج ِم َع ِع ْل ُم الن اس كلﱢ ِھ ُم ث م عل ُم
ِ
)(8
ُ
صلى ﷲ عليه وسلم لكانت عائشةُ أَوسعھم علما ً") .(7وقال الذھبي" :أفقه نساء األمة" .

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8

البخاري ،الجامع ال ُم ْسنَد الصحيح65 ،ـ كتاب فضائل أصحاب النبي صلى ﷲ عليه وسلم32 ،ـ باب فضل
عائشة ،رقم .3775
البخاري ،الجامع ال ُم ْسنَد الصحيح65 ،ـ كتاب فضائل أصحاب النبي صلى ﷲ عليه وسلم6 ،ـ باب مناقب أبي
بكر ،رقم .3662
البخاري ،الجامع ال ُم ْسنَد الصحيح65 ،ـ كتاب فضائل أصحاب النبي صلى ﷲ عليه وسلم32 ،ـ باب فضل
عائشة ،رقم .3768
البخاري ،الجامع ال ُم ْسنَد الصحيح65 ،ـ كتاب فضائل أصحاب النبي صلى ﷲ عليه وسلم32 ،ـ باب فضل
عائشة ،رقم .3769
ابن حبان ،محمد بن ِحبﱠان ،صحيح ابن حبان ،ج  16ص  8رقم .7096
البخاري ،الجامع ال ُم ْسنَد الصحيح26 ،ـ كتاب الجنائز -96 ،باب ما جاء في قبر النبي صلى ﷲ عليه وسلم
وأبي بكر وعمر ،رضي ﷲ عنھما ،رقم .1389
الحاكم ،محمد بن عبد ﷲ ،ال ُم ْستَ ْد َرك على الصﱠحيحين ،ج  4ص  12رقم  ،6734وال ِم ﱢزي ،يوسف بن الزكي،
تھذيب الكمال 35 ،ص .235
الذھبي ،محمد بن أحمد ،الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ،ج  2ص  513رقم .7038
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المطلب الثاني :اتھام عائشة بالحسد
س مريضة ،قليلة اإليم ان ،وق د ج اء ف ي رواي ة
الحسد محرم شرعا ً ،وھو اليَصدر إال من نف ٍ
ت أحداً م ا َح َس ْد ُ
عنھا ،ت َْذ ُكر عن نَ ْف ِسھا ،أنھا تحسد ،فقد قالت" :ما َح َس ْد ُ
ت خديج ة ،وم ا تزوجن ي
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم إال بع َد ما ماتت ،وذلك ّ
أن رسو َل ﷲ صلى ﷲ علي ه وس لم بَ ﱠش َرھا
)(2
)(1
صب").(3
ص ٍ
ببي ٍ
ب فيه وال نَ َ
صخَ َ
ب  ،ال َ
ت في الجن ِة من قَ َ
الجواب:
 .1الحس د أن يَ رى ال ﱠر ُج ل ألَخي ه نعم ة فيتمن ى أن ت زول عن ه وتك ون ل ه دون ه ) ،(4وال ِغ ْبطَ ة ْ
أن
حال َحسنة فيتمنﱠ ى لِنَ ْفس ه ِمث ل تل ك الح ال الحس نة ِم ن غي ر أن يتمن ى
يَرى حال ال َم ْغبُوط في ٍ
زوالھا عن) .(5وھنا المقصود بالحسد الغبطة.
 .2ما تقول به عائشة رضي ﷲ عنھا ،ھو ن و ٌ
الجبِليّ ة عن د النس اء ،ول ذلك ال عت ب
ع م ن ال َغ ْي رة ِ
ُ
على المرأة في ھذه الغي رة ،م ا دام ل م تظل م الم رأة األخ رى" .وك ان س بب غي رة عائش ة م ن
خديجة أمرين:
األول :كثرةُ ِذ ْك ِر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم لھا كما في الحديث السابق.
والثاني :ھذه البشارةّ ،
اختصاص خديجة بھذه البُ ْشرىُ ،م ْش ِع ٌر بمزيد محب ٍة ِمن النبي
ألن
َ
صلى ﷲ عليه وسلم لھا").(6
 .3النبي صلى ﷲ عليه وسلم بَيﱠنَ جواز الحسد بين المؤمنين ،فق ال النب ي ص لى ﷲ علي ه وس لم:
ار ،يق ول :ل و أُوتي ُ
ت
)ال تحاسد إال في اثنتينَ :رج ٌل آتاهُ ﷲُ القرآنَ  ،فھو يَ ْتلُوه آنا َء
ِ
الليل والنھ ِ
ُ
لفعلت كما يَفع ُل ،و َر ُج ٌل آتاهُ ﷲُ ماالً يُ ْنفِقه ف ي َحقِ ِه ،فيق ول :ل و أوتي ُ
ُ
ت مث َل
مثل ما أُوت َي ھذا
)(7
ُ
لفعلت كما يَ ْف َع ُل "  .والحسد ھنا ال ِغبْطة المحمودة ،وليس الحسد المذمو.
ما أُوت َي
قال ابن بطال" :ھذا من الحسد الحالل ،والحاسد في ه مش كور ؛ ألن ه إنم ا َح َس َدهُ عل ى العم ل
صاحب المال على نَفَقته له في َحقِ ِه ،فل م يَق ع الحس د عل ى ش ي ٍء ِم ن أم ور
بالقرآن والعلم ،و َح َس َد
َ
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7

الجوھَر :ما كان ُمستطيالً أَجوف ،ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،ج  ،1ص 677
القصب ِمن َ
مادة قصب.
الصياح والمنازعة برفع الصوت ،ابن َح َجر ،أحمد بن علي ،فتح الباري ،ج  7ص .138
الترمذي ،محمد بن عيسى ،السنن46 ،ـ كتاب المناقب61 ،ـ باب فضل خديجة رضي ﷲ عنھا ،ج  5ص
 702رقم  .3876وصححه الترمذي .
ابن منظور ،لسان العرب ،ج  3ص  ،149مادة حسد.
ابن منظور ،لسان العرب ،ج  7ص  359مادة غبط.
صفي الرحمن بن عبد ﷲ ،تُحْ فة األحوذي ،ج  9ص  .318بتصرف يسير .وانظر :ابن َح َجر،
المباركفوريَ ،
فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج  7ص .137
البخاري ،الجامع ال ُم ْسنَد الصحيح98 ،ـ كتاب التوحيد45 ،ـ باب قول النبي صلى ﷲ عليه وسلم رجل آتاه ﷲ
القرآن فھو يقوم به آناء الليل وآناء النھار ،رقم .7090
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ال دنيا ،وإنم ا وق ع عل ى م ا يُرْ ض ي ﷲ ويُقَ ﱢرب من ه ،فل ذلك ك ان تَ َمني ه َح َس نَا ً ،وك ذلك تمن ي س ائر
ص ْ
ص
ت النﱢيﱠةُ ف ي ذل ك  ،وخَ لُ َ
أبواب الخير ،إنما يجوز منه ما كان في معنى ھذا الحديث ،إذا خَ لُ َ
ذلك ِمن البغي والحسد").(1
 .4لو كان المقصود من قولھا" :م ا َحس ُ
دت" ،تمن ي زوال النعم ة ،وبُغ ض ص احبھا ومعادات ه،
ص ﱠر َح ْ
ت بذلك ،ألنه ال يفعله عاقل ،فضالً أن يفعله أح ٌد م ن
لما كانت عائشة رضي ﷲ عنھا َ
أھل اإليمان المشھود لھم بالجنة ،وكيف يسكت النبي صلى ﷲ عليه وسلم عن ھذا األمر وال
يُحذرھا منه ،وھذا ال يمكن أن يُقِرﱠه النبي صلى ﷲ عليه وسلم.
 .5في الحديث َم ْنقَبَة لعائشة رضي ﷲ عنھا ،أنھ ا َذ َك ْ
رت أح د مناق ب خديج ة رض ي ﷲ عنھ ا،
ونَ َشرت فضيلتھا على المأل ،وھذا ال يفعله الحاسد م ع م ن يَحْ ُس ده ،كم ا يفع ل الحاس د ،فھ ي
بعيدةٌ كل البعد عن الحسد المذموم .فرضي ﷲ عنھا.
المطلب الثالث :اتھام عائشة بالكذب
مما اتُھمت به أم المؤمنين عائشة ـ رضي ﷲ عنھا ـ اتھامھا بالكذب
"وال تنس نزولھا على حكم العاطفة ،يوم ُزفﱠ ْ
ت أسماء بنت النعمان عَروس ا إل ى النب ي ص لى
إن النبي ليُعْجبه من المرأة إذا َد َخ َل عليھ ا ْ
ﷲ عليه وآله وسلم ،فقالت لھاّ :
أن تق ول ل ه :أع و ُذ ب ا
منكَ  ،وغَرضُھا تَنفي ُر النبي صلى ﷲ عليه وآله وس لم م ن عُرْ ِس ه ،وإس قاطه ھ ذه المؤمن ة البائس ة
ّ
وكأن أم المؤمنين تَستبيح مث َل ھ ذا الح ديث ع ن رس ول ﷲ ص لى ﷲ علي ه وآل ه وس لم،
من نَ ْف ِسه،
ً )(2
ً
ترويجا ً لغرضھا ،حتى ولو كان تافھا أو كان َح َراما"
الجواب :الرواية بالنص على النحو اآلتي:
قال ابن سعد" :أخبرنا ھشام بن محمد بن السائب ،عن أبيه ،عن أبي صالح ،عن اب ن عب اس
قال :تزوج رسول ﷲ صلى ﷲ علي ه وس لم أس ماء بن ت النعم ان ،وكان ت م ن أجم ل أھ ل زمانھ ا
ض َع ي ده ف ي الغرائ ب،
وأَ ْش بَه ،ق ال :فل ﱠم ا َج َع َل رس ول ﷲ يَت زوج الغرائ ب ،قال ت عائش ة :ق د َو َ
أن يَصْ ِر ْفنَ وجْ ھَهُ عنﱠا ،وكان َخطَبَھا حين َوفَد ْ
وش ْكنَ ْ
َت ِك ْن َدةُ عليه إلى أَبيھا فلما رآھا نس اء النب ي
يَ ِ
َ
ْ
ُ
ْ
َھا
ن
د
ت أَن تَحْ ظَ ي عن دَه ،فتع وذي ب ا من ه إذا َد َخ َل
رد
أ
إن
:
ا
لھ
ل
ق
ف
،
س
ح
لم
وس
ه
علي
ﷲ
لى
ص
نَ
َ َ
ِ
َ
َ
ْ
َ
ك ،فق ال :أ ِم نَ عَائ َذ ﷲ ،ال َحقِ ي
عليك ،فل ّما َدخَ َل وألقى ال ﱢس ْتر َم ﱠد ي ده إليھ ا ،فقال ت :أع وذ ب ا من َ
ِ
بأ َ ْھلِ ِك").(3
وھذه الرواية بكل أسانيدھا ال تصح أبداً ،فقد حكم عليھا:

) (1ابن بَطﱠال ،علي بن خلف ،شرح صحيح البخاري ،ج  10ص  290ـ .291
) (2العا ِملي ،شرف الدين عبد الحسين ،المراجعات ،ص .414
) (3ابن سعد ،محمد بن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج  8ص  145رقم  10302و ،10303والحاكم ،ال ُم ْستَ ْد َرك على
الصحيحين ،ج  4ص  39رقم .6816
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)(1

األلباني بأنھا موضوعة "مكذوبة"
وقال عنھا الذھبي" :سنده وا ٍه"

)(2

)(3

ض ﱠعفَھا ابن حجر
و َ

لو كانت القصة صحيحة ،فيقال :فِ ْع ُل عائشة إما حرام أو جائز ،فإن قي ل :بأن ه ح رام ،قي ل:
لم اذا النب ي ص لى ﷲ علي ه وس لم ل م يُ ْن ِك ر عل ى عائش ة ھ ذا الفع ل ؟ ) ،(4وس كوته ع ن البي ان ف ي
موضع الحاجة ال يجوز ش رعا ً)ْ ،(5
وإن قِي ل فعلھ ا ج ائز ،فيُحْ م ُل عل ى أن ه ك ان م ن ب اب الغي رة،
ض ھم ص دور ھ ذا الق ول م ن نس اء
رم ش رعا ً ،ق ال اب ن ال ُملَقِ ن" :واس تبع َد بع ُ
وھ و أم ٌر ل يس بمح ٍ
رس ول ﷲ ص لى ﷲ علي ه وس لم م ع ش رفھن بص حبته ،وھ ذا ل يس ب القوي ،ف ّ
إن ال َغ ْي َرةَ والح بﱠ
ب من
لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ،والحرص على عدم ُمشاركتھن فيه ،قد تَحْ ملھن عل ى قري ٍ
ذلكَ ْ ،إذ جاء في »الصحيح«) (6تواط ُؤ عائشة وص فية و َس وْ دَة عل ى ّ
أن رس ول ﷲ ص لى ﷲ علي ه
)(7
ّ
عليھن يَقُ ْلنَ له» :أَ َك ْلتَ َمغَافير  «...الحديث "
وسلم إذا َد َخ َل
المطلب الرابع :اتھام عائشة بِفُ ْحش اللسان
كان مما اتﱡھُ َمت ب ه أم الم ؤمنين عائش ة ـ رض ي ﷲ عنھ ا ـ ِفُحْ ش اللس ان ،وق د ورد ھ ذا ف ي
نَ ﱠ
صيْن وھما على النحو االتي:
 .1قال ابن سعد" :أخبرنا محمد ب ن عم ر ،أخبرن ا محم د ب ن عب د ﷲ ب ن جعف ر ،ع ن اب ن أب ي
فسببت أَباھا ،ف َسب ْ
ُ
عون قال :قالت عائشةُ " :
ﱠت أَب ي ،و َس ِم َعه رس ول
كنت أَ ْستَبﱡ أنا وصفية،
)(8
ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فقال :يا صفية تَ ُسبﱢينَ أبا بكر ،يا صفية تسبين أبا بكر" .
وقد نھاھا النبي صلى ﷲ عليه وسلم عن الفُحْ ش ،فقد:

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8

األلباني ،محمد بن ناصر الدين ،السلسلة الضعيفة ،ج  5ص .146
الحاكم ،ال ُم ْستَ ْد َرك على الصحيحين ،ج  4ص  39رقم .6816
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،ج  3ص  ،281واإلصابة في تمييز الصحابة،
ابن َح َجر ،تلخيص َ
ج  7ص .497
ص َواحبُ يوسف وك ّ
ورواية" :و ُذ ِك َر لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم َم ْن َح َملَھا على ما قالت ،فقالّ :
َيدھن
إنھن َ
عظيم" .انظر :ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج  8ص  144رقم  ،10298وھي رواية ال تصح في إسنادھا
محمد بن عمر الواقدي ،وھو متروك.
الخالف ،ص .305
ِس ْبطُ ابن الجوزي ،يوسف بن عبد ﷲ ،إيثار اإلنصاف في آثار ِ
ك
البخاري ،الجامع ال ُم ْسنَد الصحيح65 ،ـ كتاب التفسير - 386 ،باب }يَا أَيﱡھَا
النبي لِ َم تُ َحرﱢ ُم َما أَ َح ﱠل ﷲُ لَ َ
ﱡ
ضاةَ ْ
اجكَ وﷲُ َغفُو ٌر َر ِح ْي ٌم{ ،رقم .4628
تَ ْبتَ ِغي َمرْ َ
أز َو ِ
ابن ال ُملَقِن ،عمر بن علي ،البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير ،ج  7ص
.455
ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج  8ص .80
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ك ي ا أب ا
 .2قال ت عائش ة" :أَتَ ى النب ي ص لى ﷲ علي ه وس لم نَ اسٌ م ن اليھ ود ،فق الوا :ال ﱠس ا ُم علي َ
ُ
فقلت :وعليك ُم ال ﱠس ا ُم وال ﱠذام) ،(2فق ال رس ول ﷲ ص لى
القاسم (1)،فقال :وعَليْكم ،قالت عائشة:
ُ
فقلت :يا رسول ﷲ ،أم ا س معتَ م ا ق الوا،
ﷲ عليه وسلم :يا عائشة ،ال تكوني فاحشةً ،قالت:
ت عليھم الذي قالواُ ،
ْس قد َر َد ْد ُ
قلت :وعليكم").(3
السﱠا ُم عليكَ  ،قال :أَلَي َ
الجواب:
 .1الحديث األول ال يصح ،في إسناده محمد بن عمر الواقدي ،متروك كذاب).(4
 .2الحديث الثاني صحيح ،ولكن أين كالم عائشة السيء البذيء ؟! ،ھي سمعت قول اليھود ف ي
ال دعاء عل ى النب ي ص لى ﷲ علي ه وس لم ب الموت ،فحب ا ً للنب ي ص لى ﷲ علي ه وس لم انفعل ت
انفع ال ال ُم ِح ب ،و َد َع ْ
ت عل يھم ب الموت وال ﱠذام ،وإن ك انوا مم ن يس تحقون الم وت والعي ب
ْ
ْ
واللعن ،ولكن النبي صلى ﷲ عليه وسلم يعلمھا أن تدفع السيئة بالحسنة ،وأن تقول التي ھ ي
ع الك الم
أحسن،
ولذلك "أراد بالفُحش التعدي في القول والجواب ال الفحش ال ذي ھ و ِم ن قَ َذ ِ
)(5
و َر ِديئه" .
س ْخ ِريَتِھا من المؤمنات
المطلب الخامس :اتھام عائشة ب ُ
أورد بعضھم اتھاما ً ألم المؤمنين عائشة رضي ﷲ عنھا أنھا كانت تُخالف أمر ﷲ تعالى:
"يَا أَيﱡھَا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا ال يَ ْس خَ رْ قَ و ٌم ﱢم ن قَ وْ ٍم َع َس ى أَن يَ ُكونُ وا َخ ْي رًا ﱢم ْنھُ ْم َوال نِ َس اء ﱢم ن نﱢ َس اء
اال ْس ُم ْالفُ ُس و ُ
ان
ب بِ ْئ َ
س ِ
َع َسى أَن يَ ُك ﱠن َخ ْيرًا ﱢم ْنھ ﱠُن َوال ت َْل ِم ُزوا أَنفُ َس ُك ْم َوال تَنَابَ ُزوا بِاألَ ْلقَا ِ
ق بَ ْع َد ا ِإلي َم ِ
ك ھُ ُم الظﱠالِ ُمونَ ").(6
َو َمن لﱠ ْم يَتُبْ فَأُوْ لَئِ َ
وقد اعتمدوا على رواية تقول أن اآلية الكريمة:
" .1نزلت في امرأتين م ن أزواج النب ّي ص لى ﷲ علي ه وس لم َس ِخرتا م ن أم َس لَ َمة ،وذل ك أنھ ا
ت ِح ْق َويْھ ا) (7ب َس بَنِيﱠة (8)،و َس َدلَ ْ
َربَط ْ
ت طَ َرفَھ ا خ َْلفَھ ا فكان ت تَ ُج ره ،فقال ت عائش ة لحفص ة:
ْ
ا ْنظُري إلى ما تَجُرﱡ خَلفَھا ،كأنه لسان كلب ،فھذا كان س ُْخريتھا.

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8

السﱠام :الموت ،ابن منظور ،لسان العرب ،ج 12ص  302مادة سمم.
يعني العيب ،ابن منظور ،لسان العرب ،ج  12ص  ،219مادة ذأم.
أحمد ،المسند ،ج  6ص  229رقم  25966وصححه فضيلة الشيخ شعيب األرنؤوط في تعليقه على المسند.
ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن محمد ،الجرح والت َع ِديل ،ج  8ص  ،21والبخاري ،محمد بن إسماعيل ،التاريخ
الكبير ،ج  1ص  ،178وال ِم ﱢزي ،تھذيب الكمال ،ج  26ص  186ـ .188
ابن منظور ،لسان العرب ،ج  6ص  ،325مادة فحش.
الح َجرات آية . 11
سورة َ
اإلزار ،ابن منظور ،لسان العرب ،ج  14ص  ،189مادة حقا.
َم ْعقِد ِ
نوع ِمن ثياب الكتان الغليظ ،انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج  13ص  203مادة سبن ،بتصرف.
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.2
.3
.4
.5

صر").(1
وقال أنس :نزلت في نساء النبي صلى ﷲ عليه وسلم َعيﱠرْ ن أم َسلَ َمة بالقِ َ
)(2
"وقيل :نزلت في عائشة ،أشارت بيدھا إلى أم سلمة ،يا نب ّي ﷲ ،إنھا لقصيرة" .
)(3
"وعن عائشة ،أنھا كانت تسخر من زينب بنت ُخ َزيمة ال ِھ َاللية ،وكانت قصيرة"
حديث عائشة قالتُ " :
صفِيﱠةَ كذا وكذا ،ـ ق ال غي ر
قلت للنبي صلى ﷲ عليه و سلم َح ْسبُ َ
ك من َ
ْ )(5
)(4
ُ
ً
ْ
ت كلم ة ل و ُم ِز َج ت بم اء البح ر لم َز َجت هُ  ،قال ت:
مسدد ـ  ،تعني قصيرة ،فقال" :لقد قل ِ
يت له إنسانا ً ،قال" :ما أُ ِحبﱡ أَني َح ُ
وح َك ُ
كيت إنسانا ًّ ،
لي كذا وكذا").(6
َ
وأن َ

الجواب:
 .1الرواية األولى والثانية والثالثة والرابعة ال إسناد ّ
لھن أبداً ،فال تُ ْقبل ُمطلقا ً.
 .2الرواية الخامسة صحيحة) ،(7وال ذي روى الرواي ة ونش رھا ھ ي أم الم ؤمنين عائش ة رض ي
ﷲ عنھ ا ،وق د أخب رت و َح دثت بھ ا ،لتعل يم األم ة خط ر التس اھل ف ي الكلم ة واإلش ارة الت ي
تَصْ در في حق اآلخ رين ،وك لﱡ َم ن تَعلﱠ م ذل ك ،وأَ ْقل َع ع ن َذ ْنبِ ه ،لھ ا م ن توبت ه أج ر عن د ﷲ
تعالى ،وقد تابت من ذلك وص ارت تنھ ى ع ن ھ ذا األم ر الس يء ،فق د َو َرد ّ
أن َع ْم رةَ قال ت:
فخرجت امرأةٌ و َذ ْيلُھ ا ف ي البي ت ،فقال ت ام رأةٌ :م ا أَط و َل َذ ْيلَھ ا ،فقال ْ
ْ
" ُ
ت
كنت عن َد عائشة،
عائشة" :ا ْغتَ ْبتِھا ،قُومي فتَ َحلَلِي").(8
ال عقلِھ ا ،لف رط
ص َد َر ھذا الق ول ع ن
قال الزركشي" :إنما َ
ور فض لھا ،وكم ِ
عائش(ة ،م ع وفُ ِ
)9
الغَيرة الغريزية ،التي ُجبِلَت عليھا القلوب البشرية" .

) (1

) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9

أبو َحيﱠان ،محمد بن يوسف ،البحر المحيط ،ج  9ص  ،517والثعلبي ،أحمد بن محمد ،الكشف والبيان عن
تفسير القرآن ،ج  9ص  ،81والزمخشري ،محمود بن عمر ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون
األقاويل فى وجوه التأويل ،ج  4ص  ،370وابن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي ،زاد المسير في علم
التفسير ،ج  5ص .401
القرطبي ،محمد بن أحمد ،الجامع ألحكام القرآن ،ج  16ص .326
أبو َحيﱠان ،البحر المحيط ،ج  9ص .517
أَ َح ُد رواة الحديث.
أي :خالطتة مخالطة يتغير بھا طعمه وريحه لشدة نتنھا وقبحھا .مجالس في شرح صحيح البخاري ،السفيري،
محمد بن عمر ،ج  19ص .15
أبو داود ،سُليمان بن األَشعث ،سُنن أَبي داود36 ،ـ كتاب األدب40 ،ـ باب في ال ِغ ْيبَة ،ج  4ص  2079رقم
 .4875قال الشيخ األلباني :صحيح .صحيح وضعيف سنن أبي داود ،ج  10ص .375
صححه الترمذي ،في سننه 34 ،ـ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 51 ،ـ باب ،ج  4ص  242رقم 2502
و.2503
الخَ َرائِطي ،محمد بن جعفر ،مساويء األخالق ،ج  1ص  205رقم  ،192وابن وھب ،عبد ﷲ ،الجامع في
الحديث ،ص  470و ،474والبيھقي ،أحمد بن الحسين ،شعب اإليمان ،ج  9ص  115رقم .6344
الزركشي ،محمد بن بھادر ،اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة ،ص .68
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أن الم رأةَ إذا َر َم ْ
وق د حك ى القاض ي عي اض ف ي إالكم ال) (1ع ن مال ك وغي رهّ :
َوجھ ا
تز َ
بالفاحشة على ِجھة الغيرة ال يجب عليھا ال َح ﱡد .قال :واحت ﱠج لذلك بقوله صلى ﷲ عليه وسلم" :ول و
ص َد ْق ُ
ُ
قلت ّ
ت").(2
إن ال َغيْرا ُء ال تدري ،أ ْعلَى الوادي ِمن أَ ْسفَله لَ َ
المطلب السادس :اتھام عائشة بأنّ النبي صلى ﷲ عليه َذ ﱠمھا
مما اتﱡ ِھمت به أم المؤمنين عائشة رضي ﷲ عنھا ،ﱠ
بأن النبي صلى ﷲ عليه وسلم كان يَقص د
الذم لھا ،عند قوله لھا :يا ُح َم ْي َراء ،ما َذاكَ إال من باب ال ﱠذ ِم لھا.
الجواب:
أ.

جاءت عدة أحاديث خاطب فيھا النبي صلى ﷲ وسلم عائشة بقوله "يا ُح َميْراء" ،وقد
ُ
أحصيت ُمتونھا ،فكانت اثنين وعشرين متنا ً ،وھي ):(3
)(4
َ
 .1يا ُح َم ْي َراء أ◌َ تُحبين أن تَنظري إليھم "...
)(5
" .2ما لَ ِك يا ُح َم ْي َراء "...
)(6
 .3ا ْنظُري يا ُح َم ْي َراء ْ
ت "...
أن ال تَكوني أن ِ
)(7
" .4ما جاء بك يا ُح َمي َْراء"...
)(8
" .5يا ُح َمي َْراء ال تفعلي فإنه يُورث البَ َرص"
ً )(9
" .6يا ُح َم ْي َراء من تصدق نارا"
)(10
ُ
ي بي "...
ْر َ
" .7يا ُح َمي َْراء إنه لما كان ليلة أس ِ

) (1

اليَحْ صبيِ ،عيَاض بن موسى ،إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ،ج  7ص  ،226و النووي ،يحيى بن شرف،
المنھاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،ج  8ص .188
الزركشي ،اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة ،ص  .68والحديث ضعيف ألنه مرسل.
أَ ُ
ردت إحصاءھا و ِذ ْكرھا ،حتى ال يَعترض صاحب الشبھة ،بوجود رواية أُخرى تؤيد قوله ،ولم أَقف على َمن
قام بھذا اإلحصاء ،فلله الحمد وال ِمنﱠه.
النﱠسائِي ،السﱡنن ،كتاب ِع ْش َرة النساء ،أبواب المالعبة ،ج  8ص  ،181صححه ابن َح َجر ،فتح الباري ،ج 2
ص  ،444وصححه الزركشي ،اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة ،ص  ،58وصححه
األلباني ،السلسلة الصحيحة ،ج  13ص  80رقم .3277
ال ﱠدينوري ،شھدة ،العمدة من الفوائد واآلثار الصحاح والغرائب في مشيخة شھدة ،ص  125رقم  ،64وقال
المؤلف" :حسن مشھور".
الحاكم ،ال ُم ْستَ ْد َرك ،ج  3ص  ،129رقم  ،4610وصححه الحاكم ،وقال عنه ابن كثير" :غريب جداً" البداية
والنھاية ،ج  6ص .237
الخَ ﱠالل ،أحمد بن محمد ،السنة ،ج  2ص  .458إسناد ضعيف.
الدارقطني ،علي بن عمر ،السﱡنن ،ج  1ص  50رقم  .86قال الدارقطني :ال يصح ،فيه خالد بن إسماعيل
متروك.
ابن ماجة ،السنن16 ،ـ كتاب الرھون16 ،ـ باب المسلمون شركاء في ثالث ،ج  4ص  108رقم ،2472
وضعفه األلباني ،السلسلة الضعيفة ،ج  1ص .122
الطبراني ،سليمان بن أحمد ،المعجم الكبير ،ج  16ص  254رقم  .18433موضوع مكذوب ،واأللباني،
السلسلة الضعيفة ،ج  7ص  243رقم  ،3242والھيثمي ،أحمد بن محمد ،مجمع الزوائد ،ج  9ص .326

) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)(10
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)(1

" .8ما ھذا النﱠفَس يا ُح َمي َْراء "...
" .9يا ُح َمي َْراء ّ
إن َو ْي َحك وونَ َس ِك رحمه"
)(3
" .10يا ُح َمي َْراء ّ
إن العبد إذا سجد "...
)(4
" .11يا ُح َم ْي َراء ّ
إن في ِديننا لَ َس َعة "...
)(5
" .12أَيَتُ ﱠ
كن التي تَ ْنبَحھا كالبُ ماء كذا وكذا ،إيّاك يا ُح َمي َْراء "...
)(6
" .13يا ُح َم ْي َراء ال تقولي رمضان "...
)(7
ت بِ ُمنتَھية يا ُح َم ْي َراء عن ابنتي "...
" .14ما أن ِ
)(8
" .15يا ُح َمي َْراء ال تأْ ُكلي الطين "...
)(9
ُ " .16خ ُذوا َش ْ
ط َر ِديْنكم عن ال ُح َم ْي َراء "
)(10
َ
" .17يا ُح َم ْي َراء أما ش َعرت ّ
أن األنينَ اسم من أسماء ﷲ "...
)(11
" .18يا ُح َم ْي َراء لم ضحكت "...
)(12
" .19يا ُح َمي َْراء ،ا ْستَ ْم ِسكي ،فا ْستَنَ ْد ُ
ت "...
)(13
" .20يا ُح َم ْي َراء أَحْ ِسني ِج َوار نِ َع ِم ﷲ "...
)(14
" .21يا ُح َم ْي َراء ُ
كنت عن َد أُم َسلَمة "...
)(2

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)(10
)(11
)(12
)(13
)(14

الطبراني ،سليمان بن أحمد ،الدعاء ،ص  195رقم  ،606منكر اإلسناد ،ال يصح ،وابن الجوزي ،العلل
المتناھية ،ج  2ص .558
ابن أبي عاصم ،أحمد بن عمرو ،اآلحاد والمثاني ،ج  5ص  187رقم  ،3010ضعيف ،فيه عبد الوھاب
الضحاك ،متروك ،وانظر :ال ﱠذھَبِي ،محمد بن أحمد ،ميزان االعتدال ،ج  2ص .679
ابن َع ِدي ،عبد ﷲ بن َع ِدي ،الكامل في الضعفاء ،ج  2ص  ،59موضوع مكذوب ،واأللباني ،السلسلة
الضعيفة ،ج  6ص  160رقم .2653
ابن راھويه ،إسحاق ،المسند ،ج  2ص  172رقم  ،673ضعيف ،واأللباني ،السلسلة الضعيفة ،ج  2ص 500
رقم .999
ابن حماد ،نُ َعيم ،الفتن ،ج  1ص  84رقم  ،189حديث منقطع.
اللخمي ،محمد بن أحمد ،مشيخة أَبي طاھر ابن أبي صقر ،ص  126رقم  ،52موضوع مكذوب ،والسيوطي،
الآلليء المصنوعة في األحاديث الموضوعة ،ج  2ص .83
لم أقف على إسناد للرواية ،قال ابن َح َجر :منكر ،فتح الباري ،ج  9ص  ،258واأللباني ،السلسلة الضعيفة ،ج
 14ص  76رقم .6532
الدارقطني ،علي بن عمر ،العلل في األحاديث النبوية ،ج  14ص  ،170موضوع مكذوب.
موضوع مكذوب ،قال ابن كثير في البداية والنھاية ،ج  8ص " :100فأما ما يَ ْلھج به كثير من الفقھاء وعلماء
األصول ،من إيراد حديثُ " :خ ُذوا ش ْ
َط َر ِدينكم عن ھذه ال ُح َميْراء" فإنه ليس له أصل ،وال ھو ُم ْث ٌ
بت في شي ٍء
ُ
وسألت عنه شيخنا أبا الحجاج ال ِم ﱢزي فقال :ال أصل له".
من أصول اإلسالم،
األلباني ،السلسلة الضعيفة ،حديث منكر ،ج  7ص  244رقم  3243و ج  9ص  53رقم .4051
ابن عساكر ،علي بن الحسن ،تاريخ دمشق ،ج  3ص .310
السيوطي ،الآلليء المصنوعة في األحاديث الموضوعة ،ج  1ص .245
السيوطي ،الآلليء المصنوعة في األحاديث الموضوعة ،ج  2ص  ،182والكناني ،علي ،تنزيه الشريعة
المرفوعة عن األحاديث الشنيعة الموضوعة ،ج  2ص .235
ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج  8ص  80رقم  ،10041موضوع ،فيه محمد بن عمر الواقدي ،كذاب.
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)(1

" .22يا ُح َمي َْراء ما فعلت أبياتُ ِك "...
ب .ليست كلمة ُح َم ْي َراء تصغير حمارة ،فتكون من باب الذم ،ولم أقف على عالم باللغة يقول ھ ذا
ب
األمر ،وإنما كلمة حميراء تصغير لكلمة َح ْم َراء .ففي اللغة" :يَ ِج بُ َك ْس ُر م ا بَ ْع َد يَ اء النﱠ َس ِ
القاع َد ِة أَرْ بَ ُع َمسائِل يُ ْفتَ ُح فيھا ما بَ ْع َد يا ِء النَ َسب.
ِم ﱠما تَجا َو َز الثَالثَةَ أحْ رُفَ ،ويُ ْست َْثنى ِم ْن ھَ ِذ ِه
ِ
إِ ْحداھما :م ا قَ ْب َل عَال َم ِة التﱠأْني ث َس َوا ٌء اَكانَ ْ
ت ت ا ًء أَ ْم أَلِف ا ً ك ـ " َش َج َرة" و"حبْل ى" فَتَق ول ف ي
تَصْ غيرھما " ُش َج ْي َرة" و" ُحبَ ْيلَى".
الثﱠانِيَة :ما قَ ْب َل أَلِ ِ ْ
غيرھا " ُح َم ْي َراء".
ف التﱠأنيث ال َم ْمدودَة كـ " َح ْم َراء" تَقول في تَصْ ِ
الثﱠالِثَ ة :م ا قَ ْب َل أل ف أَ ْفع ال ،ك ـ "أَجْ م ال" و"أ ْف َراس" فَتَق ول ف ي التﱠصْ غير "أُ َج ْي َم ال"
و"أُفَ ْي َراس".
)(2
ال ﱠرابِ َعة :ما قَب َْل أَلِف فَعْالن كـ " َس ْك َران" و" ْ
عثمان" فَتَقولُ " :س َك ْي َران" و" ُعثَ ْي َمان" "
سالِھا أمام الرجال
المطلب السابع :اتھام عائشة با ْغتِ َ
ورد ع ن عائش ة ف ي ح ديث أنھ ا كان ت تغتس ل أم ام الرج ال ،فق د ق ال أب و َس لَ َمة ب ن عب د
ُ
ُ
الجنَابة ؟
دخلت على عائشة،
الرحمن" :
فقلت لھا :كيف ُغس ُل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم من َ
َ
َ
َ
َ
ُ
فقالت :أَ ْد ِخلْ معكَ يا ابنَ أخي َرجالً من بني أبي الق َع يْس ـ م ن بن ي أخيھ ا م ن الرﱠض اعة ـ ف أ ْخبَ َر
أبا َسلَ َمةَ بما تَصنع ،فأ َ َخ ْ
ذت إن ا ًء فأ َ ْكفَأ َ ْت هُ ث َ
ت عل ى يَ ِدھا ،قَ ْب َل ْ
أن تُ ْد ِخ َل يَ دَھا في ه ،فق ا َل:
الث م را ٍ
َ
صب ْ
ﱠت عل ى يَ دھا ِم ن اإلن اء ي ا أب ا س لمة ث َ
الث م رات قَ ْب َل ْ
ق ،ث م
ص َد َ
أن تُ ْد ِخ َل ي دھا .فقال تَ :
َ
(
3
)
ق ،ث م َغ ﱠس لَ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ت وجْ ھَھ ا ث َ
َ
َ
َ
ْ
ضْ
ْ
ضْ
الث
:
ت
قال
ف
.
ر
ث
ن
ت
س
ت
و
م
م
ت
ھي
:
ل
فقا
،
ت
ر
ث
ن
ت
س
وا
ت
ض
م
ُ
ضُ
ص َد َ
َ
َ
َ
َم َ َ
ِ
َ ِ
ْ )(5
ْ )(4
ُ
ً
ْ
َ
َ
َض َحت
مرات ،ث ﱠم َحفنَت على رأس ھا ث الث َحفنَ ا ٍ
ت ،ث م قال ت بي ِدھا ف ي اإلن ا ِء جميع ا ،ث م ن َ
ق") .(6فكي ف ج از
ص َد َ
على َك ْتفَيھا و َم ْن ِكبَيھا ،كل َذلِ َ
ك تقو ُل إذا أَ ْخبَ َر ابنَ أَبي القُ َع يْس م ا تص نعَ :
لھا فِ ْع ُل ذلك ،وھذا محرم شرعاً.
الجواب
 .1ھذه الرواية المذكورة ال تصح ،قال ابن رجب" :وھذا سياق غريب جداً.
وأسامة بن زيد الليثي ،ليس بالقوي.
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6

األصبھاني ،محمد بن داود ،الزَھرة ،ص َ .149ذكَرهُ بال إسناد.
الدقر ،عبد الغني ،معجم القواعد العربية ،ج  4ص .19
االستنثار ھو :أن يَستنشق الماء ثم يستخرج ما فيه ِم أذى أو ُمخاط ،ابن منظور ،لسان العرب ،ج  5ص 192
مادة نثر.
الح ْفنُ ھو أخذك الشيء براحة َكفﱢك واألصابع مضمومة ،ابن منظور ،لسان العرب ،ج  13ص  125مادة
َ
حفن.
الرﱠشﱡ  ،ابن منظور ،لسان العرب ،ج  2ص  618مادة نضح.
َذك ََر ھذه الرواية ابن رجب في :فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج  1ص .249
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Jamal: Allegations Against the Mother of Believers Aisha, May God give h
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وھذه الرواية تدل على أن ابن أخيھا من الرضاعة اطلع على غسلھا ،وھذا يتوجه على ق ول
من أباح للمحرم أن ينظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ،وھو قول ضعيف شاذ ").(1
.2
.3

.4

.5
.6

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)(10

ك ،وتَ دُلﱡ عل ى ّ
أن أب ا َس لَ َمة وأخ ا عائش ة كان ا
قال ابن رجب" :ورواية الصحيحين تُ َخالفُ َذلِ َ
جميعا ً ِم ْن َو َراء ِح َجاب").(2
الرواية الصحيحة ھي ،قال البخاري" :حدثناعبد ﷲ ب ن محم د ق ال ح دثني عب د الص مد ق ال
ُ
ُ
دخلت أنا وأخو عائشة
سمعت أبا َسلَ َمة يقول:
حدثني ُش ْعبَة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال
عل ى عائش ة ،فس أَلھا أَخوھ ا ع ن ُغ ْس ِل النب ي ص لى ﷲ علي ه وس لم ،فَ َدع ْ
َت بإن ا ٍء نَحْ َواً م ن
)(3
ض ْ
اع ،فا ْغتَ َسلَ ْ
ت على رأسھا ،وبَ ْينَنَا وبَينَھَا ِح َج ابٌ  ،ق ال أب و عب د ﷲ :ق ال يزي د
ت وأَفَا َ
َ
ص ٍ
)(5
)(4
صاع" .
بن ھارونَ َوبَ ْھ ٌز وال ُج ﱢديﱡ عن ُش ْعبَة :قَ ْد َر َ
قال القاضي عياض" :ظاھر الحديث أنھما رأيا ع َملھ ا ف ي رأس ھا وأعل ى َج َس دھا ،م ﱠم ا يَ ِح لﱡ
ت المح َرم ،وأح دُھما  -كم ا ق ال  -ك ان أخوھَ ا م ن الرض اعة،
لِ ِذي ال َمحْ َرم النﱠظَ ُر فيه إل ى َذا ِ
)(6
ُ
ُ
قيل :إن اسمه عبد ﷲ بن يزيد ،كان أبو سلمة ابن أختھا من الرض اعة ،أرض عته أ ﱡم كلث وم
بنت أَبي بكر ،ولوال أنھما شاھدا ذلك و َرأَيَاهُ ) ،(7لم يَ ْ
كن ال ْس تِ ْدعَائِھما الم ا َء وطُھ ِْرھَ ا معن ًى،
إذ لو فَ َع ْ
لت ذلك كله في ِس ْت ٍر عنھما ،لكان عَنا ًء ور َج َع الح ا ُل إل ى َوصْ فِھا ل ه ،ويك ونُ ال ﱢس ت ُر
سائر َجسدھا ،وما ال يَ ِحلﱡ لھما رُؤيتُه ،كم ا ُش و ِھ َد ُغ ْس ُل النب ي ص لى
الذى بَ ْينَھا وبَ ْينَھُما عن
ِ
ﷲ عليه وسلم ِمن َو َراء الثوب ،وطَأْطَأ َ عن رأسه حتى ظَھَ َر لمن أَرا َد ر ُْؤيَتَهُ").(8
قال ابن رجب" :الظاھ ُرّ :
ك ص غيراً ُدونَ البل وغ ،واآلخ ر ك انَ أخاھ ا
أن أب ا س لمة ك انَ إذ ذا َ
من الرﱠضاعة").(9
الفائ دة ِم ن فِ ْع ل عائش ة رض ي ﷲ عنھ ا كم ا ق ال اب ن حج ر" :وف ي فِع ل عائش ة دالل ةٌ عل ى
استحباب التعليم بالفعل ،ألنه أَوقع في النﱠ ْفس ،ول ﱠما كان السؤال ُمحْ تَمالً للكيفية والكمي ة ،ثَبَ تَ
لھم ا م ا ي دل عل ى األَم رين مع ا ً ،أ ﱠم ا الكيفي ة فباالقتص ار عل ى إِفَاض ة الم اء ،وأ ﱠم ا الكمي ة
فباإلكتفاء بالصاع").(10
ِ
ابن رجب ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج  1ص  .249وانظر :القاضي ِعيَاض ،إكمال المعلم شرح
صحيح مسلم ،ج  2ص  .88وانظر :القرطبي ،أحمد بن محمد ،ال ُم ْف ِھم لِ َما أَ ْشك ََل ِمن تلخيص كتاب مسلم،ج 4
ص  56ـ .57
ابن رجب ،عبد الرحمن بن أحمد ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج  1ص .249
يعني البخاري.
ِمن ِرجال رواة الحديث.
البخاري ،الجامع ال ُم ْسنَد الصحيح5 ،ـ كتاب الغسل3 ،ـ باب الغسل بالصاع ونحوه ،رقم .248
فعائشة رضي ﷲ عنھا خالته.
المحرم.
ت
َ
يعني أنھما رأيا عملھا ،في رأسھا وأعلى َج َسدھا ،م ﱠما يَ ِحلﱡ لِ ِذي ال َمحْ َرم النﱠظَ ُر فيه إلى َذا ِ
القاضي ِعيَاض ،إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ،ج  2ص  .88وانظر :القرطبي ،أحمد ،المفھم لما أشكل
من تلخيص كتاب مسلم ،ج  4ص  ،56والنووي ،شرح صحيح مسلم ،ج  4ص .3
ابن رجب ،فتح الباري ،ج 1ص .248
ابن َح َجر ،فتح الباري ،ج  1ص  ،365والنووي ،شرح صحيح مسلم ،ج  4ص .3
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ص ْيد شباب قريش
المطلب الثامن :اتھام عائشة ِب َ
أورد الط اعنون ش بھة ،طعن وا م ن ِخاللھ ا ف ي ِعفﱠ ِة وطھ ارة أم الم ؤمنين رض ي ﷲ عنھ ا،
واستدلوا بما رواه ابن أَبي شيبة فقال:
"حدثنا وكيع ،عن العالء بن عبد الكريم اليَامي ،ع ن عم ار ب ن عم رانَ ،ر ُج ٌل م ن زي د ﷲ،
عن امرأ ٍة منھم ،عن عائشة :أنھا َش َوفﱠ ْ
ت ) (1جاريةً وطاف ْ
باب
ص يﱠ ُد بھ ا ش َ
ت بھ ا ،وقال ت :لَعلَن ا نَتَ َ
قريش").(2
وأخرجه الحربي عن العالء عن عمار بن عمران ،ع ن ام رأ ٍة م نھم ،ب دون " َر ُج ٌل م ن زي د
ﷲ").(3
الجواب:
 .1الرواية ال تصح ،فإسنادھا في ه مجاھي ل ،ف ال يُ ْع َرف َم ن ھ و المقص ود ب ـ" :رج ل م ن زي د
ﷲ" ،وال يُعرف َمن المرأة المقصودة في اإلسناد" :عن امرأ ٍة منھم"!!.
ُ
ُ
 .2ل و ص حت الرواي ة ف المراد أنھ ا َزيﱠنَ ت الجاري ة ،ليراھ ا ش اب حس ن الخل ق وال دﱢين فتعجبُ ه
ارس ھ ذا
فيتزوجھ ا .وإال كي ف تق ول ھ ذا األم ر ف ي مجتم ع في ه ال دﱢين وال َغ ْي رة ،وتُ ْت َرك تُم ِ
األمر وفي الشارع واألماكن العامة ،وال عقاب يَحْ ص ُل لھا ،وال ل وم وال اس تنكار عليھ ا م ن
جل وال إمرأة ،وال ِمن الخليفة وال جنوده ،وال ِمن عل ي ب ن أب ي طال ب رض ي
أحد ،ال ِمن َر ٍ
ﷲ عن ه وال العب اس وال ب الل وال ال ِم ْق دَاد وال أب ي َذر رض ي ﷲ ع نھم جميع ا ً !!ّ .
إن ھ ذا
لشي ٌء عُجاب !!.
المطلب التاسع :اتھام عائشة بالزواج ِمن طلحة بن عُبيد ﷲ بعد وفاة النبي صلى ﷲ عليه
وسلم
ول ﱠ
ﷲِ َوال
وذلك استناداً إلى ما قيل أنه جاء في سبب نزول آية " َو َم ا َك انَ لَ ُك ْم أَن تُ ْؤ ُذوا َر ُس َ
اجهُ ِمن بَ ْع ِد ِه أَبَدًا إِ ﱠن َذلِ ُك ْم َكانَ ِعن َد ﱠ
َظي ًما").(4
أَن تَن ِكحُوا أَ ْز َو َ
ﷲِ ع ِ
أوالً :إليكم روايات ھذا األمر
قال ابن سعد:
" .1أخبرنا محم د ب ن عم ر ،ح دثني عب د ﷲ ب ن جعف ر ،ع ن اب ن أب ي ع ون ،ع ن أب ي بك ر ب ن
ُول ﱠ
اجهُ
محمد بن عمرو بن حزم في قولهَ } :و َما َكانَ لَ ُك ْم أَن تُ ْؤ ُذوا َرس َ
ﷲِ َوال أَن تَن ِكحُوا أَ ْز َو َ
) (1
) (2
) (3
) (4

أَي زَ يﱠنَ ْتھا ،ابن منظور ،لسان العرب ،ج  9ص  184مادة شوف ،والحربي ،إبراھيم ،غريب الحديث ،ج 2
ص .817
ابن أبي َش ْيبَة ،المصنف ،ج  4ص  410رقم  ،17959و ج  7ص  64رقم .22792
الحربي ،إبراھيم ،غريب الحديث ،ج  2ص .812
سورة األحزاب آية .53
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ِمن بَ ْع ِد ِه أَبَ دًا{ ،ق ال :نزل ت ف ي طلح ة ب ن ُعبَ ْي د ﷲ ألن ه ق ال :إذا تُ وفي رس ول ﷲ تزوج ُ
ت
عائشةَ").(1
وقال ابن أبي حاتم:
أن رج الً يق ولْ :
" .2عن عبد الرحمن بن زيد بن أَ ْسلَم قال :بَلَ َغ النب ي ص لى ﷲ علي ه وس لم ّ
إن
ُ
َزوجت فالنةً ِمن بع ده ،فك ان ذل ك يُ ؤذي النب ي ص لى
تُوفي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ت
َل القرآن "وما كان لكم أَ ْن تُ ْؤ ُذوا رسو َل ﷲِ"...
ﷲ عليه وسلم ،فنَز َ
َ
ي رضي ﷲ عنه قال :بَلغَن ا ّ
ت
 .3عن ال ﱡس ﱢد ﱢ
أن طلح ةَ ب ن عُبي د ﷲ ق ال :أيَحْ ُجبُنَ ا محم د ،ع ن بن ا ِ
َث به َحد ٌ
لئن َحد َ
َع ﱢمنا ،ويتزو ُج نِسا َءنا من بَعدناْ ،
زوج ﱠن نِ َس ا َءه م ن بع ده .فنزل ت ھ ذه
َث ،لَنت َ
اآلية.
 .4حدثنا علي بن الحسين ،حدثنا محمد بن أَبي حماد ،ح دثنا ِم ْھ َران ،ع ن س فيان ،ع ن داود ب ن
ول ﷲ"
أَبي ھند ،عن عكرمة ،عن ابن عباس في قول ه تع الى" :وم ا ك ان لك م أَ ْن تُ ْؤ ُذوا رس َ
قال :ن ْ
جل ھَ ﱠم ْ
أن يَتزو َج بَعض نسا ِء النبي صلى ﷲ عليه وسلم ،قال َر ُج ٌل لسفيان:
َزلت في َر ٍ
َ
َ
َ
ك").(2
ا
ذ
ُوا
ر
ك
ذ
قد
:
قال
؟
عائشة
أھي
َ
قال َخلَف بن عبد ﷲ بن بَ ْش َك َوال:
" .5أنبا أبو محمد ،عن أبيه ،قال ثنا أبو الحسن بن أيوب ،قال ثنا يحيى بن ھالل ،قال ثنا يحي ى
بن سليمان ،قال ثنا ابن زيد ،ق ال ثن ا حرمل ة ،ق ال ثن ا محم د ب ن عب د ﷲ ،ق ال ثن ا محم د ب ن
ب عل ﱠ
الح َج ابُ ق ال
مروان ،عن الكلبي عن أَبي صالح ،عن ابن عب اس ،ق ال :فلم ا ُ
ض ِر َ
يھن ِ
ﱢ
ُ
َرجل من قريش ،وھو طلحة بن عُبيد ﷲ ،أَنُ ْنھَى ْ
أن نَ ْد ُخ َل على بن ات ع ﱢمن ا ون َكل ُمھُ ن إال م ن
ب ،أما وﷲ لو قد ماتَ النبي صلى ﷲ علي ه وس لم ألَتَ زَ َو َج ﱠن عائش ةَ ،فنزل ْ
ت ھ ذه
َو َراء ِح َجا ٍ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ﱠ
َ
اج هُ ِم ن بَ ْع ِد ِه أبَ دًا إِن ذلِك ْم ك انَ
اآلية } َو َما َكانَ لك ْم أن ت ؤذوا َر ُس و َل ﷲِ َوال أن تَن ِك ُح وا أز َو َ
ِعن َد ﱠ
َظي ًما{").(3
ﷲِ ع ِ
قال عبد الرزاق الصنعاني:
ض النبي صلى ﷲ عليه وسلم ،لتزوجْ ُ
" .6عن َم ْع َمر ،عن قَتَادَةّ ،
ت فالن ة،
أن َرجالً قال :لو قُبِ َ
َ
َ
َ
ﱠ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
اجهُ ِمن
و
ز
أ
ُوا
ح
ك
َن
ت
ن
أ
ال
و
ﷲ
ل
ُو
س
ر
وا
ذ
ؤ
ت
ن
أ
م
ك
ل
ك
ا
م
و
}
:
تعالى
يعني عائشة :فأ َ ْنزَل ﷲُ
َ َ
َ َ انَ ْ
ِ
َ َ ِ َ
بَ ْع ِد ِه أَبَدًا{
ُ
سمعت ّ
أن ھذا الرجل طَلحة بن عُبيد ﷲ").(4
قال َم ْع َمر:
الجواب عن ھذه الروايات ،أنھا جميعا ً ال تثبت ،وإليك البيان:
) (1
) (2
) (3
) (4

ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج  8ص  201رقم .10503
ابن أبي حاتم ،التفسير ،ج  10ص .3150
ابن بَ ْش ُكوال ،خلف بن عبد الملك ،غوامض األسماء المبھمة ،ج  2ص .711
الصنعاني ،عبد الرازق بن ھمام ،تفسير عبد الرزاق ،ج  3ص  49رقم .2372
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اإلسناد األول
فيه محمد بن عمر الواقدي ،وھو متروك).(1
اإلسناد الثاني
فيه عبد الرحمن بن زيد بن أَ ْسلَم وھو ضعيف) ،(2وفيه انقطاع لعدم رؤية عبد الرحمن النبي
صلى ﷲ عليه وسلم.
اإلسناد الثالث
فيه انقطاع بين السدي وطلحه ،ولذلك قال "بَلَغنا" .والرواية بال إسناد .
اإلسناد الرابع
فيه ِمھران بن أَبي عمر الرازي ،وھو ضعيف) .(3قال البخاري في حديثه اضطراب").(4
وقال عنه يحيى بن معين" :وكان عنده غلطٌ كثي ٌر في حديث سفيان" ) .(5يعني الثوري.
و ِمھران يروي في ھذا اإلسناد عن سفيان الثوري.
اإلسناد الخامس
فيه محمد بن السائب ال َك ْلبي كذاب متروك).(6
قال أبو َجنَابَ " :حلَفَ أبو صالح أني لم اقرأ على ال َك ْلبي من التفسير شيئا ً") .(7وھذه الرواية
الرواية عن أَبي صالحَ ،ك َذبھا عليه ال َك ْلبي.
و"سُئل أحمد بن حنبل عن تفسير ال َك ْلبي فقالَ ،ك ِذب").(8

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8

ابن أَبي حاتم ،عبد الرحمن بن محمد ،الجرح والت َع ِديل ،ج  8ص  ،20وال ُعقَ ْيلِي ،محمد بن عمرو ،الضعفاء
الكبير ،ج  4ص  ،107وال ِم ﱢزي ،تھذيب الكمال ،ج  26ص  185ـ .187
البخاري ،التاريخ األوسط ،ج  4ص  749رقم  ،1170وابن أبي حاتم ،الجرح والت َع ِديل ،ج  5ص ،233
وابن ِحبﱠان ،كتاب المجروحين ،ج  2ص  ،57وال ُعقَ ْيلِي ،الضعفاء ،ج  2ص  ،331وال ِم ﱢزي ،تھذيب الكمال،
ج  17ص .117
البخاري ،التاريخ األوسط ،ج  4ص  677رقم  ،1202وال ُعقَ ْيلِي ،الضعفاء ،ج  4ص  229رقم ،1820
وال ﱠذھَبِي ،ميزان االعتدال ،ج  4ص  .196وانظر :ال ِم ﱢزي ،تھذيب الكمال ،ج .597 ،28
البخاري ،التاريخ الكبير ،ج  7ص  429رقم .1881
ابن أَبي حاتم ،الجرح والت َع ِديل ،ج  8ص .301
ابن أَبي حاتم ،الجرح والت َع ِديل ،ج  2ص  36و  7ص  270رقم  ،1478وابن َع ِدي ،الكامل في الضعفاء ،ج
 6ص  ،115وابن ِحبﱠان ،كتاب المجروحين ،ابن ِحبﱠان ،ج  2ص  ،255وال ُعقَ ْيلِي ،الضعفاء ،ج  4ص .78
ابن أَبي حاتم ،الجرح والت َع ِديل ،ج  7ص .271
ابن ِحبﱠان ،كتاب المجروحين ،ج  2ص .254
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اإلسناد السادس
فيه انقطاع ،قتادة لم يَسمع من طلحة بن عُبيد ﷲ ،والرواية ليس فيھا تسمية طلحة " ّ
أن
رجالً قال".
"قال ابن عطية :وھذا عندي ال يصح على طلحة ّ
فإن ﷲ عصمه منه").(1
قال القرطبي" :وھذا عندي ال يصح على طلحة بن عُبيد ﷲ .قال ش يخنا اإلم ام أب و العب اس:
وقد ُح ِك َي ھذا القول عن بعض فُضالء الصحابة ،وحاشاھم عن ِمثله ،وإنما الكذبُ في نَ ْقلِ ه ،وإنم ا
يَلِيق مثل ھذا القول بالمنافقين الجھال").(2
ثانيا ً :ال أَعلم كيف يمكن أن يَتصور عاقل فضالً عن ُمسلم وقوع ِمثل ھذا األمر ؟!.
وكيف يمكن ْ
أن يَحدث ذلك ،ويسكت عليه الصحابة رضي ﷲ ع نھم ،وھ و مخالف ة ص ريحة
)(3
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
للقرآن الكريم" :النﱠبِ ﱡي أوْ لى بِال ُمؤ ِمنِينَ ِمن أنف ِس ِھ ْم َوأز َوا ُجهُ أ ﱠمھَاتھُ ْم" .
سبحانك ھذا بُھتان عظيم
وتض ِرب َو ْج َھھا عن وفاته عليه الصالة
المطلب العاشر :اتھام عائشة بأنھا كانت تَلطم
ْ
والسالم.
َو َر َد ﱠ
َص يْح ،فق د قال ت ع ن نَ ْف ِس ھَا ح ين وف اة النب ي ص لى ﷲ
أن عائشةَ كانت ت َْلطُم َوجْ ھَھا وت ِ
ْ
ُ
ْت َرأ َس هُ عل ى ِو َس ادة وقُ ْم ُ
ضع ُ
جْ
ت أَ ْلتَ ِد ُم م ع النﱢ َس اء،
و
م
ث
ي
ر
ح
ي
ف
و
وھ
ض
ب
ق
ﱠ َ َ
علي ه وس لمَ ِ :
ِ ِ
واضْ ِرب َوجْ ِھي".
الجواب:
 .1الرواية جاءت على النحو اآلتي:
قال اإلمام أحمد ـ رحمه ﷲ ـ" :ثنا يعقوب ،قال ثنا أَبى ،عن ابن إس حاق ،ق ال ح دثني يحي ى
ُ
سمعت عائشةَ تقول" :م اتَ رس و ُل ﷲ ص لى
بن عباد بن عبد ﷲ بن الزبير ،عن أبيه َعبﱠاد ،قال:
ﷲ عليه وسلم بين َسحري َونَحْ ِري وف ي دولت ي ،ل م أَ ْ
ظلِ ْم في ه أَ َح َداً ،فَ ِم ْن َس فَ ِھي َو َحدَاثَ ِة ِس نﱢي أَنﱠ
ْت َر ْأ َسهُ على ِو َسا َد ٍة ،وقُ ْم ُ
ضع ُ
ت أَ ْلتَ ِد ُم
ض وھو في ِحجْ ِري ،ث ﱠم َو َ
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قُبِ َ
َ
مع النﱢ َساء ،وأَضْ ِربُ َوجْ ِھي") .(4ورواه أبو يعلى ،والطبري ) (5من طريق ابن إسحاق به.

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5

أبو َحيﱠان األندلسي ،البحر المحيط ،ج  7ص .206
الشوكاني ،محمد بن علي ،فتح القدير ،ج  6ص .72
سورة األحزاب آية .6
ص ْد َرھا لَ َد َمت المرأَة وجھَھا ضربته ،ابن
أحمد ،المسند ،ج  6ص  274رقم  .26391واللﱠ ْد ُم ضرْ بُ المرأَ ِة َ
منظور ،لسان العرب ،ج  12ص  539مادة لدم.
أبو يَعْلى ،أحمد بن علي ،المسند ،ج  8ص  63رقم .4586
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وابن سعد) ،(1قال" :أَخبرنا محمد بن عمر ،حدثني عبد ﷲ بن عبد ال رحمن ب ن يح نس ،ع ن
زيد بن أَبي عتاب ،عن عروة ،عن عائشة نحوه.
والحديث َح َكم عليه الشيخ شعيب األرنؤوط وحسين َسلِيم أَسدّ ،
بأن "إسناده َحسن").(2
وأ ّما إسناد ابن سعد فال يصحّ ،
ألن فيه محمداً بن عم َر الواقدي وھو متروك).(3
 .2أنھا نَصﱠت في نَ ْفس الرواية على نَ َد ِمھا على ذلك" ،فَ ِم ْن َسفَ ِھي َو َحدَاثَ ِة ِسنﱢي" ،فھي تُخَ طﱢ ي ُء
نَ ْف َسھا على ذلك الفعل الشنيع ،فقد بينت أنھا فعلت ذلك لسببين:
أ.

َص ُرفِھا عند وفاة النبي صلى ﷲ عليه وسلم ،وھذا الفِعْل ِمن ال ﱠسفَه.
عدم ُحسْن ت َ
)(4

صغَر ِسنﱢھا و ُع ْم ِرھا ،فقد كان ُع ْمرُھا ثماني عشرة سنة .
بِ .
وحد ُ
ص ِد َم ب ه الص حابة
َث وفاة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أَم ٌر عظيم وكبيرُ ،ذ ِھ َل ل ه ،و ُ
َ
َ
َ
جميعا ً رضي ﷲ عنھم ،ومن ِش ﱠدة َو ْق ِعه على نُفُوس ھم ،وت أ ﱢذيْھم ب هّ ،
أن عم َر رض ي ﷲ عن ه أ ْن َك ر
وفاة النبي صلى ﷲ عليه وسلم حين َس ِم َعھَا ،وھو ال ﱠرجُل الشديد القوي ،فق د ق ال ع ن نَ ْف ِس ه" :وﷲ
ك ،ولَيَ ْب َعثَنﱠ هُ ﷲُ فَلَ يَ ْقطَ َع ﱠن
ما ماتَ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ،وﷲ ما كان يَقَ ُع في نَ ْف ِس ي إال َذا َ
ال وأَرْ ُجلَھُم").(5
أَ ْي ِدي ِر َج ٍ
خص
فكيف بشاب ٍة صغيرة السﱢن ،لم تَ ْفقِد أَحداً ِمن أھلھ ا س ابقا ً ،وفج أةً فق دت أَ َح بﱠ وأَ ْغلَ ى َش
ٍ
على قَ ْلبِھا وفُؤادھا ،وھو النبي صلى ﷲ عليه وسلم ،ويزيد الفاجعة على قلبھا ،أَن ه ق د تُ وفي عل ى
ص ْدرھا رضي ﷲ عنھا.
َ
ص دﱢيق رض ي ﷲ عن ه ،وال أَخيھ ا عب د
 .3ھذا ال ﱠذ ْنب الذي فعلته ،لم تُك رره ح ين وف اة وال دھا ال ﱢ
َاب تاب ﷲُ تعالى عليه.
الرحمن رضي ﷲ عنه ،وال أَ َح ٍد ِمن المسلمين .و َمن ت َ
 .4أنھا رضي ﷲ عنھا لَطَم ت فت رة قص يرةً وتَابَ ْ
ت ،ولك ن المش كلة ف يمن يس تمرون عل ى لط م
الخدود ويُ َع ﱢذبون أَنفسھم لِ َمقتل الحسين رضي ﷲ عنه ،ويَتَقربون إلى ﷲ بذلك ،وقد َح رﱠم ﷲ
تعالى ذلك !!.

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5

ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج  2ص  262رقم .2210
أحمد ،المسند ،ج  6ص  274رقم  .26391وأبو يَعْلى ،المسند ،ج  8ص  63رقم .4586
ابن أبي حاتم ،الجرح والت َع ِديل ،ج  8ص  ،21وابن ِحبﱠان ،كتاب المجروحين ،ج  2ص  ،290وال ِم ﱢزي،
تھذيب الكمال ،ج  26ص  186ـ .188
ابن عبد البر ،االستيعاب في معرفة األصحاب ،ج  2ص .108
البخاري ،الجامع ال ُم ْسنَد الصحيح66 ،ـ كتاب فضائل الصحابة -5 ،باب قول النبي صلى ﷲ عليه وسلم )لو
ُك ْن ُ
ت ُمت َِخ َذاً خَ لِ ْيالً( رقم .3467
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الخاتمة
أھم النتائج
:توصلت ھذه الدراسة للنتائج اآلتية
. عدم صحة الروايات الطاعنة بأم المؤمنين عائشة ـ رضي ﷲ عنھا ـ.1
. لم يصح في الروايات الواردة في وصف عائشة رضي ﷲ عنھا بـِ " ُح َميراء" إال روايتان.2
.وعفة ونقاء أم المؤمنين عائشة رضي ﷲ عنھا
ِ  طھارة.3
 وذلك ظَھَ َر في تَراجعھا عن َخطَئھا في ض رب وجھھ ا عن د وف اة النب ي، قوة شخصية عائشة.4
.صلى ﷲ عليه وسلم
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