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 طعــن الرافضــي في أم المؤمنــين عائشــة

 يفبمشاركتـها  -رضـي هللا عنها-

 حرب الجمل والرد عليه  

 

رضي -يقول الرافضي طاعناً في أم المؤمنين عائشة  

ونتساءل عن حرب »دها: وما بع 139ص -هللا عنها وأبيها

ي هالجمل التي أشعلت نارها أم المؤمنين عائشة، إذ كانت 

 ا بنفسها، فكيف تخرج أم المؤمنين عائشة منالتي قادته

ن وقر}بيتها التي أمرها هللا باالستقرار فيه بقوله تعالى: 

 (1){.في بيوتكن وال تبرجن تبرج الجاهلية األولى

ونسأل بأي حق استباحت أم المؤمنين قتال خليفة  

المسلمين علي ابن أبي طالب وهو ولي كل مؤمن 

 ومؤمنة....

ولمزيد البحث وليطمئن قلبي أقول أخرج البخاري في  

صحيحه من كتاب الفتن التي تموج كموج البحر قال: لما 

سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار 

بن ياسر والحسن بن علي فقدما علينا الكوفة، فصعدا 

 المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعاله، وقام

ل: عنا إليه فسمعت عماراً يقوعمار أسفل من الحسن، فاجتم

كم إن عائشة قد سارت إلى البصرة، ووهللا إنها لزوجة نبي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الدنيا 

 .33سورة األحزاب آيه  ( 1)

 يعونتط واآلخرة، ولكن هللا تبارك وتعالى ابتالكم ليعلم إياه

 أم هي. 
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كما أخرج البخاري أيضاً في كتاب الشروط، باب ما  

ً  قال: قام النبي  جاء في بيوت أزواج النبي   خطيبا

هنا ة هفأشار نحو مسكن عائشة، فقال: ههنا الفتنة ههنا الفتن

 الفتنة، من حيث يطلع قرن الشيطان....

وبعد كل هذا أتساءل كيف استحقت عائشة كل هذا  

ج سنة والجماعة، أألنها زوالتقدير واالحترام من أهل ال

فزوجاته كثيرات، وفيهن من هي أفضل من  ، النبي 

 «.نفسه عائشة بتصريح النبي 

  وجوابــه: 

أن قوله إنها أشعلت نار حرب الجمل وقادتها  

 بنفسها... الخ كالمـــه.

فهذا من أظهر الكذب الذي يعلم فساده كل من له  

اطالع على التأريخ وأحداث موقعة الجمل، وذلك أن هذه 

حة المعركة لم تقع بتدبير أحد من الصحابة ال علي وال طل

ال م ووال الزبير وال عائشة، بل إنما وقعت بغير اختيار منه

أن  أواإرادة لها، وإنما انشب الحرب بينهم قتلة عثمان لما ر

وشكوا على الصلح، كما نقل ذلك أ --الصحابة 

 ن للفتنة وأحداثها:المؤرخون وصرح به العلماء المحققو

وقال جلة من أهل العلم إن الوقعة »يقول الباقالني:  

بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة على الحرب بل 

فجأة، وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم 

لظنه أن الفريق اآلخر قد غدر به، ألن األمر كان قد انتظم 

بينهم وتم الصلح والتفرق على الرضا، فخاف قتلة عثمان 

من التمكن منهم واإلحاطة بهم، فاجتمعوا وتشاوروا 

واختلفوا، ثم اتفقت أراؤهم على أن يفترقوا ويبدؤوا 
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بالحرب سحرة في العسكرين، ويختلطوا ويصيح الفريق 

الذي في عسكر علي: غدر طلحة والزبير، ويصيح الفريق 

 اآلخر الذي في عسكر طلحة والزبير: غدر علي، فتم لهم

ذلك على ما دبروه، ونشبت الحرب، فكان كل فريق منهم 

ً من اإلشاطة بدمه، وهذا  ً لمكروه عن نفسه، ومانعا مدافعا

صواب من الفريقين وطاعة هلل تعالى إذا وقع، واالمتناع 

منهم على هذا السبيل، فهذا هو الصحيح المشهور، وإليه 

 (1)«.نميل وبه نقول

وقدم علي البصرة وتدانوا »ويقول ابن العربي:  

 ليتراؤوا، فلم يتركهم أصحاب األهواء، وبادروا بإراقة

الدماء، واشتجر بينهم الحرب، وكثرت الغوغاء على 

 البغواء، كل ذلك حتى اليقع برهان، وال تقف الحال على

بيان، ويخفى قتلة عثمان، وإن واحداً في الجيش يفسد 

 (2)«.تدبيره فكيف بألف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .233التمهيد في الرد على الملحدة ص (1)

 .159العواصم من القواصم ص ( 2)

-وأما أم المؤمنين والزبير وطلحة »ويقول ابن حزم:  

-  ومن كان معهم فما أبطلوا قط إمامة علي وال طعنوا

فيها... فقد صح صحة ضرورية ال إشكال فيها أنهم لم 

يمضوا إلى البصرة لحرب علي وال خالفاً عليه وال نقضاً 

لبيعته ... وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا وال 

تحاربوا، فلما كان الليل عرف قتلة عثمان أن اإلراغة 

والتدبير عليهم، فبيتوا عسكر طلحة والزبير، وبذلوا 

وا السيف فيهم فدفع القوم عن أنفسهم فُرِدُعوا حتى خالط
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عسكر علي، فدفع أهله عن أنفسهم، وكل طائفة تظن وال 

ً لم  تشك أن األخرى بدأتها بالقتال، فاختلط األمر اختالطا

يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه، والفسقة من قتلة 

عثمان، لعنهم هللا اليفترون من شب الحرب 

 (1)«.وإضرامها

ً الليلة التي اصطلح فيها   ويقول ابن كثير واصفا

تلة وبات الناس بخير ليلة، وبات ق»الفريقان من الصحابة: 

عثمان بشر ليلة، وباتوا يتشاورون، وأجمعوا على أن 

 (2)«.يثيروا الحرب من الغلس

فجرت فتنة الجمل على »ويقول ابن أبي العز الحنفي:  

ا غير اختيار من علي وال من طلحة والزبير، وإنما أثاره

 المفسدون بغير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .239-4/238الفصل في الملل واألهواء والنحل  (1)

 .7/5البداية والنهاية  ( 2)

 (1)اختيار السابقين".

فهذه أقوال العلماء المحققين كلها متفقة على أن  

الحرب يوم الجمل نشأت بغير قصد من الصحابة وال 

اختيار منهم، بل إنهم كانوا كارهين لها، مؤثرين الصلح 

على الحرب، ولم يكن ألي أحد من الصحابة أي دور في 

 -رضي هللا عنها-نشوبها وال سعي في إثارتها، ال عائشة 

كما زعم هذا الرافضي وال غيرها، وإنما أوقد جذوتها 

وأضــرم نارهــا سلف هذا الرافضي الحاقد، وغيرهم من 

هو اليوم يرمي أم المؤمنين بذلك، فعليهم و --قتلة عثمان 
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من هللا ما يستحقون، ما أشد ابتالء األمة بهم، وأعظم 

 جنايتهم عليها قديماً وحديثـــاً.

إنها خرجت من بيتها، وقد أمرها هللا  وأما قوله: 

وقرن في بيوتكن وال باالستقرار فيه في قوله تعالى: }

 (2){.تبرجن تبرج الجاهلية األولـى

إنما خرجت  -رضي هللا عنها-أن عائشة  فالرد عليه: 

ن للصلح بين المسلمين، ولجمع كلمتهم، ولما كانت ترجو م

لم وم، أن يرفع هللا بها الخالف بين المسلمين لمكانتها عنده

 يكن هذا رأيها وحدها،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .723يدة الطحاوية صشرح العق ( 1)

 .33سورة األحزاب آيه  (2)

بل كان رأي بعض من كان حولها من الصحابة الذين 

 أشاروا عليها بذلــك.

وأما خروجها إلى حرب الجمل »يقول ابن العربي:  

فما خرجت لحرب، ولكن تعلق الناس بها وشكوا إليها ما 

ها صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج الناس، ورجوا بركت

، في اإلصالح وطمعوا في اإلستحياء منها إذا وقفت للخلق

الخير في وظنت هي ذلك، فخرجت مقتدية باهلل في قوله: }

كثير من نجواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح 

وإن طائفتان من المؤمنين وبقوله: } (1){بين الناس

ه واألمر باالصالح، مخاطب ب (2){أقتتلوا فأصلحوا بينهما

 (3)«.ميع الناس من ذكر أو أنثى حر أو عبد...ج
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وقد صرحت عائشة نفسها بأن هذا هو سبب  

خروجها، كما ثبت ذلك عنها في أكثر من مناسبة وفي 

 غيرما روايه.

وهو والي  --فروى الطبري أن عثمان بن حنيف  

-البصرة من قبل علي بن أبي طالب أرسل إلى عائشة 

لبصرة من يسألها عن سبب اعند قدومها  -رضي هللا عنها

قدومها، فقالت: )وهللا ما مثلي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .114سورة النساء آيه  ( 1)

 .9سورة الحجرات آيه  (2)

 .570-3/569أحكام القرآن  (3)

باألمر المكتوم، وال يغّطي لبنيه الخبر، إن الغوغاء يسير 

أهل األمصار، ونزاع القبائل، غزوا حرم رسول هللا  من

 ،وأحدثوا فيه األحداث، وآووا فيه المحدثين ،

واستوجبوا فيه لعنة هللا ولعنة رسوله مع ما نالوا من قتل 

إمام المسلمين بال ترة وال عذر، فاستحلوا الدم الحرام 

فسفكوه، وانتهبوا المال الحرام، وأحلوا البلد الحرام، 

والشهر الحرام، ومزقوا األعراض والجلود، وأقاموا في 

دار قوم كانوا كارهين لمقامهم، ضارين مضرين غير 

نافعين وال متقين، وال يقدرون على امتناع وال يأمنون، 

فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤالء القوم وما فيه 

الناس وراءنا، وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصالح هذا، 

نجواهم إال من أمر بصدقة خير في كثير من الوقرأت: }

فنهض في اإلصالح  (1){أو معروف أو إصالح بين الناس

الصغير والكبير  ، وأمر رسول هللا ممن أمر هللا 
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والذكر واألنثى، فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به 

ونحضكم عليه، ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على 

 (2)تغيــــيره(.

كتبت  -رضي هللا عنها-وروى ابن حبان أن عائشة  

 إلى أبي موسى األشعري والي علي على الكوفة: )فإنه قد

 كان من قتل عثمان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .114سورة النساء آيه  ( 1)

 .4/462تاريخ الطبري  (2)

من ما قد علمت، وقد خرجت مصلحة بين الناس، فمر 

ا م مقبلك بالقرار في منازلهم، والرضا بالعافية حتى يأتيه

 (1)يحبون من صالح أمر المسلمين(.

ولما أرسل علي القعقاع بن عمرو لعائشة ومن كان  

معها يسألها عن سبب قدومها، دخل عليها القعقاع فسلم 

ة؟ عليها، وقال: )أي أُمة ما أشخصك وما أقدمك هذه البلد

 2((قالت: أي بنّي إصالح بين النـــاس(.

-وبعد انتهاء الحرب يوم الجمل جاء علي إلى عائشة  

 غفر هللا لك، قالت: ولك، مافقال لها: ) -رضي هللا عنها

 3((أردت إال اإلصالح(.

فتقرر أنها ما خرجت إال لإلصالح بين المسلمين،  

 وهذا سفر طاعة ال ينافي ما أمرت به من عدم الخروج من

من األسفار األخرى التي فيها طاعة هلل بيتها، كغيره 

 ورسوله كالحج والعمرة.

في الرد على  -رحمه هللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرافضة 
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 .2/282الثقات البن حبان  ( 1)

 .7/248، والبداية والنهاية البن كثير 4/488تاريخ الطبري  (2)

، وروى هذا األثر بدون 1/42نقله ابن العماد في شذرات الذهب  (3)

 .4/534)ماأردت إال اإلصالح( الطبري في تأريخه  قولها: 

رج لم تتبرج تب -ارضي هللا عنه-في هذه المسألة: )فهي 

 الجاهلية

ج األولى، واألمر باالستقرار في البيوت ال ينافي الخرو

بها، كما لو خرجت للحج والعمرة، أو  لمصلحة مأمور

خرجت مع زوجها في سفره، فإن هذه اآلية قد نزلت في 

ا بعد ذلك كم وقد سافر بهن رسول هللا  حياة النبي 

وغيرها  -ارضي هللا عنه-سافر في حجة الوداع بعائشة 

وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأردفها خلفه، وأعمرها 

من  بأقل من التنعيم، وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبي 

بي ثالثة أشهر بعد نزول هذه اآلية، ولهذا كان أزواج الن

 يحججن كما كن يحججن معه في خالفة عمر-- 

وغيره، وكان عمر يوكل بقطارهن عثمان،أوعبدالرحمن 

بن عوف،وإذاكان سفرهن لمصلحة جائزاً،فعائشة اعتقدت 

 (1)«.ي ذلكأن ذلك السفر مصلحة للمسلمين فتأولت ف

 .استباحت قتال خليفة المسلمين.. وأما قول الرافضي: 

فقد تقدم إنها ما خرجت لذلك، وما أرادت القتال، وقد  

 ريدنقل الزهري عنها أنها قالت بعد موقعة الجمل: )إنما أ

أن يحجز بين الناس مكاني، ولم أحسب أن يكون بين 

 2((الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبداً(.

ً عظيماً  -رضي هللا عنها-ولهذا ندمت   بعد ذلك ندما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى 
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 .318-4/317منهاج السنة  ( 1)

 .154المغازي للزهري ص (2)

 شهود موقعة الجمل، على ماروى ابن أبي شيبة عنها أنها

 قالت:

 (1))وددت أني كنت غصناً رطباً، ولم أسر سيري هذا(.

 وفي الكامل البن األثير أنها قالت للقعقاع بن عمرو: 

 2(()وهللا لوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة(.

هذا هو موقف علي  -رضي هللا عنها-وموقف عائشة  

-- .من الحرب بعد وقوعها 

فقد روى ابن أبي شيبة: أن علياً قال يوم الجمل: )اللهم  

 3((ليس هذا أردت، اللهم ليس هذا أردت(.

ل هذا أنه قال: )وددت أني كنت مت قب --وعنه  

 4((بعشرين ســـنة(.

ما أرادت  -رضي هللا عنها-فثبت بهذا أن عائشة  

ً القتال أوالً، وندمت أن شهدته بعد وقوعه، فلئن كان ذ  نبا

ذا هفهو مغفور لها من وجهين: بعدم القصد، وبالتوبة منه، 

مع ما ثبت أنها خرجت لمقصد حسن وهو الصلح بين 

 المسلمين، فهي بذلك مأجورة على
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7/543المصنف البن أبي شيبة  ( 1)

 .3/254الكامل في التاريخ  (2)

 .7/541المصنف البن أبي شيبة  (3)

 .3/254، والكامل البن األثير 7/544المصدر نفسه  (4)

 قصدها مغفور لها خطؤها.

دليل على أنه يرى أنها  من الحرب --وموقف علي  

حرب فتنة، ولهذا تمنى لو لم يدخلها، وأنه مات قبلها 
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بعشرين سنة، وذلك الشتباه األمور فيها، ولكونه لم يظهر 

له أن في قتال مخالفيه يوم الجمل حقاً ظاهراً، ولو أنه كان 

يعتقد في مخالفيه ما يعتقده الرافضة فيهم من الكفر والردة 

، فإنه لو كان يعتقد فيهم هذا --عن اإلسالم بحربهم لعلي 

لما ندم على قتالهم ذلك الندم العظيم، ولفرح بقتلهم وقتالهم 

لما في ذلك من عز اإلسالم وقمع أعدائه، ولما فيه من 

مع -األجر العظيم. كما حصل ذلك منه بعد قتال الخوارج 

ً عظيماً،  -كونه ال يعتقد كفرهم إال أنه فرح بقتالهم فرحا

هللا سروراً بقتلهم لّما تأكد له وصفهم، الذي عهد به  وكبر

ومن ذلك وجود ذي الثدية فيهم، على ما جاء  رسول هللا 

 1((ذلك مخرجاً في الصحيحين.

وفي هذا أكبر رد على هؤالء الرافضة الطاعنين في  

المتهمين لهم بالعظائم، فلو كان لهم  أصحاب النبي 

عقول لما حادوا عن موقف علي من مخالفيه الذي لم يكن 

يتهمهم في دينهم، وال يذمهم بشيء مما 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر: صحيح البخاري: )كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في  ( 1)

، وصحيح مسلم: 3610، ح618-8/617فتح الباري  اإلسالم( 

 .749-2/748التحريض على قتل الخوارج(  باب )كتاب الزكاة، 

 هم،يتشدق به هؤالء األفاكون المجرمون، بل ثبت ثناؤه علي

 ووصفه

لك ذلهم باإليمان والتقوى، واستغفاره لهم، كما تقدم نقل 

اره وكما مر قريباً استغف (1)مفصالً فيما قد سبق من البحث

 فرضي هللا عنهم جميعاً. (2)لعائشة واستغفارها له
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في أم المؤمنين عائشة بقول  وأما طعن الرافضي 

 هللا لكنعمار: )وهللا إنها لزوجة نبيكم في الدنيا واآلخرة، و

 تبارك وتعالى ابتالكم بها ليعلم إياه تطيعون أم هي(.

أن ليس في قول عمار هذا ما يطعن به  فالرد عليه: 

فضيلة لها،  بل فيه أعظم -ارضي هللا عنه-على عائشة 

في الدنيا واآلخرة، فأي فضل  زوجة نبينا وهي أنها 

أعظم من هذا، وأي شرف أسمى من هذا، فإن غاية كل 

قد  -ارضي هللا عنه-مؤمن رضا هللا والجنة، وعائشة 

ً لها في الذي كان مخ --تحقق لها ذلك بشهادة عمار  الفا

ي الرأي في تلك الفتنة، وأنها ستكون في أعلى الدرجات ف

، كما شهد لها بذلك الجنة بصحبة زوجها رسول هللا 

ه علي نفسه بعد انتهاء حرب الجمل على ما نقل الطبري أن

ا وكان فيم (3)جاءها فأثنت عليه خيراً وأثنى عليها خيراً 

قال: )أيها الناس صدقت وهللا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .247-243انظره ص  ( 1)

 .444تقدم ص (2)

 . 245تقدم نقل ذلك ص  (3)

 (1)وبّرت... وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا واآلخرة(.

 وبهذا قد جاء الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي  

-على ماروى الحاكم في المستدرك من حديث عائشة 

قال لها: )أما ترضين أن  النبي  أن -رضي هللا عنها

ل: تكوني زوجتي في الدنيا واآلخرة، قالت: بلى وهللا، قا

 2((فأنت زوجتي في الدنيا واآلخرة(.
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رضي -فيكون هذا الحديث من أعظم فضائل عائشة  

 لبخاري األثر السابق عن عمار فيولذا أورد ا -هللا عنها

 (3).-ضي هللا عنهار-مناقب عائشة 

ة دليل على ضعف وطعن الرافضي به على عائش 

ن عقله، وقلة فهمه، وهذا مصداق ما ذكره العلماء عنهم أ

س هؤالء الرافضة هم أكذب الناس في النقليات وأجهل النا

وأنه ليس في  (4)في العقليات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/544تاريخ الطبري  ( 1)

حديث صحيح ولم »، وقال: 4/10رواه الحاكم في المستدرك  (2)

 وقال الذهبي في التلخيص المطبوع في حاشية المستدرك: « يخرجاه

أورد هذا الحديث مصطفى العدوي في كتابه  كما « صحيح»

 .356الصحابة وحكم بصحة الحديث ص الصحيح المسند من فضائل 

انظر: صحيح البخاري: )كتاب فضائل الصحابة، باب فضل  (3)

 .3772، ح7/106(، فتح الباري -هللا عنها رضي -ائشة ع

من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية وقد تقدم نقل النص كامالً ص  (4)

139. 

 1((أهل األهواء أضعف حجة وال أحمق منهم.

فتبين أن أثر عمار هذا حجة على الرافضي ال له،  

وأما قول عمارفي الجزء األخيرمن األثر:)ولكن هللا 

رضي -ابتالكم لتتبعوه أوإياها(فليس بمطعن على عائشة 

 بيان ذلك من عدة وجوه:و -هللا عنها

-أن قول عمار هذا يمثل رأيه. وعائشة الوجه األول:  

ك، وأن ما هي عليه هو ترى خالف ذل -رضي هللا عنها

الحق، وكل منهما صحابي جليل، عظيم القدر في الدين 

 خر.والعلم، فليس قول أحدهما حجة على اآل
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أن أثر عمار تضمن معنيين أولهما  الوجه الثاني: 

قوله: )إنها زوجة نبيكم في الدنيا واآلخرة( وهذا نص 

م حديث صحيح كما تقدم. واآلخر قوله: )ولكن هللا ابتالك

 ماربها لتتبعوه أو إياها( وهذا قول عمار، فإن كان قول ع

غير معارض للحديث فال مطعن حينئذ، وإن كان معارضاً 

 للحديث فالحديث هو المقدم.

في  أن الشهادة بأنها زوجة النبي  الوجه الثالث: 

ول الدنيا واآلخرة، حكم عام باعتبار العاقبة والمآل. وق

عمار حكم خاص في حادثة خاصة، فرجع الحكم الخاص 

 طعن.ال إلى العام وآل األمر إلى تلك العاقبة السعيدة فانتفى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .131ذكره أبو عبيد القاسم بن سالّم وقد تقدم نقله وتخريجه ص  ( 1)

أن غاية ما في قول عمار هو مخالفتها الوجه الرابع:  

 أمر هللا في 

ً حتى تقوم  تلك الحالة الخاصة، وليس كل مخالف مذموما

 ذورعليه الحجة بالمخالفة، ويعلم أنه مخالف، وإال فهو مع

ً أو متأوالً ف  ؤاخذيال إن لم يتعمد المخالفة، فقد يكون ناسيا

 بذاك.

ما قصد بذلك ذم  --أن عماراً الوجه الخامس:  

عائشة وال انتقاصها، وإنما أراد أن يبين خطأها في 

ً لألمة، وهو مع هذا يعرف ألم المؤمنين  االجتهاد نصحا

ات هذا األثر عن قدرها وفضلها وقد جاء في بعض رواي

عمار أن عماراً سمع رجالً يسب عائشة، فقال: )اسكت 

ً منبوحاً،وهللا إنها لزوجة نبيكم في الدنيا و خرة اآلمقبوحا

 (1)ولكن هللا ابتالكم بها ليعلم أتطيعوه أو إياها(.
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ونحن نقول لهذا الرافضي المتطاول على أم المؤمنين  

 كما قال عمار: اسكت مقبوحاً منبوحاً.

قام خطيباً فأشار نحو  إن النبي وأما قول الرافضي  

لع مسكن عائشة فقال: ههنا الفتنة ههنا الفتنة من حيث يط

بذلك  -ارضي هللا عنه-قرن الشيطان، وطعنه على عائشة 

 أراد أن الفتنة تخرج من بيتها. وزعمه أن الرسول 

أنه ال يخفى ما في كالمه هذا من التضليل  فجوابه: 

 يس،والتلب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7/248نقله ابن كثير في البداية والنهاية  ( 1)

 وقلب الحقائق والتدليس على من ال علم عنده من العامة

وذلك بتفسيره قول الراوي: )فأشار نحو مسكن عائشة( 

على أن اإلشارة كانت لبيت عائشة وأنها سبب الفتنة، 

والحديث اليدل على هذا بأي وجه من الوجوه، وهذه 

د قاصالعبارة ال تحتمل هذا الفهم عند من له أدنى معرفة بم

 الكالم.

فان الراوي قال: )أشار نحو مسكن عائشة( أي جهة  

يقع شرقي  -ارضي هللا عنه-مسكن عائشة، ومسكن عائشة 

فاإلشارة إلى جهة المسكن وهو   مسجد النبي 

ن )المشرق( ال إلى المسكن، ولو كانت اإلشارة إلى المسك

 لقال: )أشار إلى مسكن عائشة( ولم يقل: )إلى جهة مسكن

 عائشة( والفرق بين التعبيرين واضح وجلي.

وهذه الرواية التي ذكرها أخرجها البخاري في كتاب  

فرض الخمس باب ما جاء في بيوت أزواج النبي 
(1) 

 وليس كما زعم الرافضي أنها في كتاب الشروط.

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 451 - 

 - 451 - 

ً في كتب السنة من   وهذا الحديث قد جاء مخرجا

الصحيحين وغيرهما من عدة طرق، وبأكثر من لفظ، وقد 

جاء التصريح في هذه الروايات بأن اإلشارة كانت إلى 

 المشرق، وجاء النص فيها على البالد المشار إليها بما

 ليهيدحض دعوى الرافضي ويغني عن التكلف في الرد ع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3104، ح6/210انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري  ( 1)

 بأي شيء آخر.

وها هي ذي بعض روايات الحديث من عدة طرق  

 عن

 .-ضي هللا عنهمار-ابن عمر 

 -رضي هللا عنهما-فعن ليث عن نافع عن ابن عمر  

ن أوهو مستقبل المشرق يقول: )أال  أنه سمع رسول هللا 

 1((الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان(.

وعن عبيد بن عمر قال: حدثني نافع عن ابن عمر:  

قام عند باب حفصة فقال بيده نحو   )أن رسول هللا

 المشرق: الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان قالها مرتين

 2((أو ثالثاً(.

قال:  لم بن عبد هللا عن أبيه أن رسول هللا وعن سا 

ة )وهو مستقبل المشرق، ها إن الفتنة ههنا، ها إن الفتن

 (3)ههنا، ها إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان(.

وفي هذه الروايات تحديد صريح للجهة المشار إليها  

وهي جهة المشرق،وفيهاتفسيرللمقصود باإلشارة في 

 الرواية التي ذكرها الرافضي.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الفتنة من  أخرجه البخاري في: )كتاب الفتن، باب قول النبي  ( 1)

 ، ومسلم: )كتاب الفتن،7093، ح13/45المشرق(، فتح الباري  قبل 

 .2905، ح4/2228الفتنة من المشرق...(  باب 

لم: )كتاب الفتن، باب الفتنة من المشرق...( اخرجه مس (2)

4/2229. 

اخرجه مسلم: )كتاب الفتن، باب الفتنة من المشرق...(  (3)

4/2229. 

كما جاء في بعض الروايات األخرى للحديث تحديد  

 البالد

 المشار إليها.

اللهم  فعن نافع عن ابن عمر قال: )ذكر النبي  

يارسول  بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا:

ل فأظنه قال في الثالثة: هناك الزالز (1)هللا وفي نجدنا

 2((والفتن وبها يطلع قرن الشيطان(.

وعن سالم بن عبد هللا بن عمر أنه قال: ياأهل العراق؟  

ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة سمعت أبي عبد 

ة )إن الفتنيقول:  هللا بن عمر يقول: سمعت رسول هللا 

تجيء من ههنا وأْوَمأ بيده نحو المشرق، من حيث يطلع 

 3((قرنا الشيطان(.

وفي بعض الروايات جاء ذكر بعض من يقطن تلك  

 البالد من القبائل ووصف حال أهلها.

بيده نحو  فعن أبي مسعود قال: )أشار رسول هللا  

وب لقلاليمن فقال: أال إن اإليمان ههنا، وإن القسوة وغلظ ا

 في
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان »قال الخطابي:  ( 1)

، فتح الباري «العراق، ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة نجده بادية 

 .13/47 البن حجر 

الفتنة من قبل  ي أخرجه البخاري: )كتاب الفتن، باب قول النب (2)

 .7094، ح13/45فتح الباري  المشرق(، 

أخرجه مسلم: )كتاب الفتن، باب الفتنة من المشرق...(  (3)

4/2229. 

عند أصول أذناب اإلبل، حيث يطلع قرنا ( 1)الفدادين.

 2((الشيطان في ربيعة ومضر(.

فدلت هذه الروايات داللة قطيعة على بيان مراد النبي  

  من قوله: )الفتنة هاهنا( وأن المقصود بذلك بالد

المشرق، حيث جاءت الروايات مصرحة بهذا، كما جاء 

في بعضها وصف أهل تلك البالد وتعيين بعض قبائلها، 

مما يظهر به بطالن ما ادعى الرافضي من أن اإلشارة 

م كانت إلى بيت عائشة، فإن هذا قول باطل، ورأي ساقط، ل

ى هذا الرافضي الحاقد. يفهمه أحد وما قال به أحد سو

-والذي يحمله على هذا هو بغضه ألم المؤمنين عائشة 

عنه  ما يستحق وألبسه هللا بطفعليه من هللا -رضي هللا عنها

 في الصحابة لباس الذل والخزي في الدنيا واآلخرة.

كيف استحقت عائشة كل هذا التقدير  وأما قوله: 

 واالحترام من أهل السنة والجماعة، أألنها زوج النبي 

فزوجاته كثيرات وفيهن من هي أفضل من عائشة 

 .بتصريح النبي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفدّادون: الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم ومواشيهم واحدهم:  (1)

 .3/419هم المكثرون من اإلبل.  النهاية البن األثير  فدّاد وقيل 
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أخرجه البخاري في: )كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم  ( 2)

، 3302، ح6/350شغف الجبال( فتح الباري  غنم يتبع بها 

، 1/71باب تفاضل أهل اإليمان فيه(  ومسلم: )كتاب اإليمان، 

 .51ح

أما كيف استحقت كل هذا التقدير فلما ثبت  وجوابه: 

 من فضائلها العظيمة الثابتة بالنصوص الصحيحة.

فمن ذلك تبرأة هللا تعالى لها من فوق سبع سموات،  

من  ابهفي آيات من كتاب هللا تتلى إلى أن يأذن هللا برفع كت

إن األرض، وذلك في قول هللا تعالى من سورة النور: }

 الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم ال تحسبوه شراً لكم بل

إلثم والذي هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من ا

الخبيثات إلى قوله: } (1){تولى كبره منهم له عذاب عظيم

للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين 

والطيبون للطيبات أولئك مبرؤن مما يقولون لهم مغفرة 

فهذه اآليات من أكبر األدلة على  (2){ورزق كريم

 طهارتها، وشرفها، وعلو شأنها في الدين.

 ومن األدلة على فضلها من السنة. 

رضي هللا -ماثبت في الصحيحين من حديث عائشة  

ا يوماً: )ياعائشة هذ نها قالت: قال: رسول هللا أ -عنها

جبريل يقرئك السالم، قلت: وعليه السالم ورحمة هللا 

 وبركاته، ترى ماال أرى،

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11سورة النور آية  ( 1)

 .26سورة النور آية  (2)
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 .)))1تريد رسول هللا 

قال: قال رسول هللا  --وعن أبي موسى األشعري  

يم : )كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إال مر

بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على 

 2((النساء كفضل الثريد على سائر الطعام(.

وعن هشام بن عروة عن عائشة قالت إْن كان رسول  

اًء استبط ليتفقد يقول: )أين أنا اليوم؟ أين أنا غداً؟ هللا 

ليوم عائشة قالت: فلما كان يومي قبضه هللا بين سحري 

 3((ونحري(.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-فضائل الصحابة، باب فضل عائشة  رواه البخاري في: )كتاب (1)

، ومسلم: )كتاب 3768، ح7/106(، فتح الباري -عنها رضي هللا 

( -رضي هللا عنها-الصحابة، باب في فضل عائشة  فضائل 

4/1896. 

-رواه البخاري في: )كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة  ( 2)

، والجزء األخير 3769، ح7/106(، فتح الباري -عنها رضي هللا 

قوله: )فضل عائشة على النساء...( أخرجه البخاري  من الحديث وهو 

، ومسلم 3770ابن مالك في الباب نفسه برقم  أيضاً من طريق أنس 

رضي هللا -الصحابة، باب في فضائل عائشة  في: )كتاب فضائل 

 .2446ح ، 4/1895( -عنها

ة(، رواه البخاري في: )كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائش (3)

، ومسلم: )كتاب فضائل الصحابة، 3774، ح7/107 فتح الباري 

 .2443، ح4/1893عائشة(  باب في فضائل 

وعن هشام بن عروة قال: )كان الناس يتحرون  

بهداياهم يوم عائشة قالت: عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم 

سلمة فقلن: يا أم سلمة وهللا إن الناس يتحرون بهداياهم يوم 

عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فمري رسول هللا 
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  أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث 

 كان أو حيث ما دار، قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي 

قالت: فأعرض عني، فلما عاد إلّي ذكرت له ذلك فأعرض 

عني، فلما كان الثالثة ذكرت له فقال: يا أم سلمة ال تؤذيني 

نزل علي الوحي وأنا في لحاف  في عائشة فإنه وهللا ما

 1((امرأة منكن غيرها(.

بعثه على  أن النبي  --وعن عمرو بن العاص  

جيش ذات السالسل قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحّب 

م ثإليك؟ قال: عائشة، فقلت من الرجال؟ قال: أبوها، قلت 

 2((من قال: ثم عمر بن الخطاب فعدّ رجاالً(.

إلى غير ذلك من األحاديث الدالة على فضلها،  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسبقها، 

 رواه البخاري في: )كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة(، ( 1)

 .3775، ح7/107 فتح الباري 

 رواه البخاري في: )كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي  (2)

، ومسلم: 3662، ح7/18خذاً خليالً(، فتح الباري مت لو كنت 

، 4/1856الصحابة، باب من فضائل أبي بكر(  )كتاب فضائل 

 .2384ح

، وعلو شأنها في الدين، وعظيم مكانتها عند رسول هللا 

وفي هذا أكبر رد على هذا الرافضي الذي يتساءل مكابراً: 

ألي شيء استحقت عائشة هذا التقدير! فنقول له: لما ثبت 

 من فضلها على لسان 

، وتفردها بتلك المناقب العظيمة التي لم رسول هللا 

رضي -يشاركها فيها أحد من أمهات المؤمنين عدا خديجة 
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في تسليم جبريل عليها كما هو ثابت في  -هللا عنها

 (1)الصحيح.

وأما قول الرافضي وفيهن )أي أمهات المؤمنين( من  

فلعله يريد بذلك   هي أفضل منها بتصريح رسول هللا

لم، فالمفاضلة بين وهذا غير مس -ارضي هللا عنه-خديجة 

خديجة وعائشة محل نزاع كبير بين العلماء المحققين، 

جة وذلك أن العلماء متفقون على أن أفضل نساء األمة، خدي

-ن وعائشة وفاطمة، ثم اختلفوا بعد ذلك في المفاضلة بينه

 .-رضي هللا عنهن

وأفضل نساء هذه »يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:  

األمة خديجة، وعائشة، وفاطمة، وفي تفضيل بعضهن 

 2((«.على بعض نزاع
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر: صحيح البخاري: )كتاب فضائل الصحابة، باب تزوج  ( 1)

، 3820، ح134-7/133خديجة وفضلها(، فتح الباري   النبي 

، 4/1887فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة(  ومسلم: )كتاب 

 .2432ح

 .4/394مجموع الفتاوى  (2)

وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن خديجة وعائشة أمّي  

ا بأن سبق خديجة وتأثيره»المؤمنين أيهما أفضل؟ فأجاب: 

يه ففي أول اإلسالم ونصرها وقيامها في الدين لم تشاركها 

 عائشة وال غيرها من أمهات المؤمنين، وتأثير عائشة في

 آخر اإلسالم وحمل الدين وتبلغيه إلى

 األمة وإدراكها من العلم مالم تشاركها فيه خديجة وال

 1((«.غيرها مما تميزت به عن غيرها
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وقيل انعقد اإلجماع على أفضلية »وقال ابن حجر:  

 2((«.فاطمة وبقي الخالف بين عائشة وخديجة

وقال في شرح حديث أبي هريرة وأن جبريل أتى  

قال »وأمره أن يقرأ خديجة السالم من ربها وفيه:  النبي 

السهيلي: استدل بهذه القصة أبو بكر بن داود على أن 

خديجة أفضل من عائشة ألن عائشة سلم عليها جبريل من 

قبل نفسه، وخديجة أبلغها السالم من ربها، وزعم ابن 

العربي أنه ال خالف في أن خديجة أفضل من عائشة، ورد 

ة بأن الخالف ثابت قديماً، وإن كان الراجح أفضيلة خديج

 3((«.بهذا وبما تقـــدم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/393مجموع الفتاوى  ( 1)

 .7/109فتح الباري  (2)

 .7/139فتح الباري  (3)

والمقصود هنا أن الخالف بين العلماء في المفاضلة  

 بين خديجة وعائشة مشهور، وليس المقام هنا مقام تحرير

الخالف في ذلك، وإنما القصد هو بيان بطالن دعوى 

قد نص على تفضيل  الرافضي في زعمه أن النبي 

خديجة على عائشة وصرح بذلك إذ لو حصل ذلك لما 

 ن.اختلف العلماء هذا االختالف الكبير في المفاضلة بينه

وعلى كل حال فليس فضل إحداهما على اآلخرى  

بمطعن على المفضولة، بل في هذا أكبر دليل على علو 

مكانة هؤالء النساء الثالث  )فاطمة وخديجة وعائشة( 

حيث إن الخالف لم يخرج عنهن في أنهن أفضل نساء 

إنما  األمة، وهذا نقيض ما قصده الرافضي الحاقد، فإنه
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أراد بتفضيل خديجة على عائشة تنقص عائشة وهذا من 

جهله وقلة فهمه، فما الذي يضر عائشة لو كانت ثانية أو 

ثالثة نساء األمة في الفضل، وهل هذا مدعاة الحترامها 

وتقديرها أم للنيل منها والطعن فيها!! الحكم في هذا لك 

أيها القاريء وبه تعرف مدى ضالل هؤالء الرافضة 

 وبالدة أفهامهم وسخف عقولهم.
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