


 

                                              

 

(1)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

 املقدمة



هذا وهللا أسـأل أن جيعــل هذا العمـل خالصـًا لوجهه الكرمي وأن ينفع بـه كاتبه وقارئه , وابهلل 
 التوفيق, وصلى هللا على نبينا حممد .
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(2)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

إذا أراد أن خيرج سفرا, أقرع بني نسائه,  : كان رسول هللا  قالت عائشة زوج النيب  
معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا يف غزوة غزاها,  ن خرج سهمها خرج هبا رسول هللا فأيته

, وذلك بعدما أُنزل احلجاب, فأان أمحل يف  فخرج فيها سهمي, فخرجت مع رسول هللا 
من غزوه, وقفل, ودنوان من املدينة,  هودجي, وأنزل فيه مسريان حىت إذا فرغ رسول هللا 

حني آذنوا ابلرحيل, فمشيت حىت جاوزت اجليش, فلما قضيت من  آذن ليلة ابلرحيل فقمت
شأين أقبلت إىل الرحل, فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع, فرجعت 
فالتمست عقدي فحبسين ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون يل فحملوا هودجي فرحلوه 

ت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا, مل على بعريي الذي كنت أركب وهم حيسبون أين فيه, قال
ة من الطعام, فلم يستنكر القوم ثقل اهلودج حني ق  ل  اللحم, إمنا أيكلن الع   ن  هُ ش  غ  ومل يـ   ن  ل  ب   ه  يُـ 

رحلوه ورفعوه, وكنت جارية حديثة السن, فبعثوا اجلمل وساروا, ووجدت عقدي بعدما استمر 
ذي كنت فيه, وظننت أن اجليش, فجئت منازهلم وليس هبا داع وال جميب, فتيممت منزيل ال

القوم سيفقدوين فريجعون إيل, فبينا أان جالسة يف منزيل غلبتين عيين فنمت, وكان صفوان بن 
, فأصبح عند منزيل فرأى (2)دجلأمن وراء اجليش ف (1)ساملعطل السلمي مث الذكواين قد عر  

لي, سواد إنسان انئم, فأاتين فعرفين حني رآين, وقد كان يراين قبل أن يضرب احلجاب ع
فاستيقظت ابسرتجاعه حني عرفين, فخمرت وجهي جبلبايب, ووهللا ما يكلمين كلمة وال مسعت 
منه كلمة غري اسرتجاعه, حىت أانخ راحلته, فوطئ على يدها فركبتها, فانطلق يقود يب 
الراحلة, حىت أتينا اجليش, بعدما نزلوا موغرين يف حنر الظهرية, فهلك من هلك يف شأين, 

وىل كربه عبد هللا بن أيب ابن سلول, فقدمنا املدينة فاشتكيت, حني قدمنا املدينة وكان الذي ت
شهرا, والناس يفيضون يف قول أهل اإلفك, وال أشعر بشيء من ذلك, وهو يريبين يف وجعي 

اللطف, الذي كنت أرى منه حني أشتكي, إمنا يدخل رسول  أين ال أعرف من رسول هللا 
فذاك يريبين , وال أشعر ابلشر, حىت خرجت بعدما « كيف تيكم؟»فيسلم, مث يقول:  هللا 

نقهت وخرجت معي أم مسطح قبل املناصع, وهو متربزان, وال خنرج إال ليال إىل ليل وذلك 
قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا, وأمران أمر العرب األول يف التنزه, وكنا نتأذى ابلكنف 

 وأم مسطح, وهي بنت أيب رهم بن املطلب بن عبد أن نتخذها عند بيوتنا, فانطلقت أان
مناف, وأمها ابنة صخر بن عامر, خالة أيب بكر الصديق, وابنها مسطح بن أاثثة بن عباد بن 
املطلب, فأقبلت أان وبنت أيب رهم قبل بييت, حني فرغنا من شأننا, فعثرت أم مسطح يف 
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(3)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

ني رجال قد شهد بدرا, قالت: مرطها, فقالت: تعس مسطح فقلت هلا: بئس ما قلت, أتسب
أي هنتاه أو مل تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخربتين بقول أهل اإلفك فازددت 

كيف », فسلم مث قال:  مرضا إىل مرضي, فلما رجعت إىل بييت, فدخل علي رسول هللا 
من قبلهما, قلت: أأتذن يل أن آيت أبوي؟ قالت: وأان حينئذ أريد أن أتيقن اخلرب « تيكم؟

, فجئت أبوي فقلت ألمي: اي أمتاه ما يتحدث الناس؟  فقالت: اي  فأذن يل رسول هللا 
بنية هوين عليك فوهللا لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل حيبها, وهلا ضرائر, إال كثرن 
عليها, قالت قلت: سبحان هللا وقد حتدث الناس هبذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حىت 

علي بن أيب  ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم, مث أصبحت أبكي, ودعا رسول هللا أصبحت 
طالب وأسامة بن زيد حني استلبث الوحي, يستشريمها يف فراق أهله, قالت فأما أسامة بن 

ابلذي يعلم من براءة أهله, وابلذي يعلم يف نفسه هلم من الود,  زيد فأشار على رسول هللا 
 هم أهلك وال نعلم إال خريا, وأما علي بن أيب طالب, فقال: مل يضيق هللا فقال: اي رسول هللا

بريرة  عليك والنساء سواها كثري, وإن تسأل اجلارية تصدقك, قالت: فدعا رسول هللا 
قالت له بريرة: والذي بعثك ابحلق « أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟»فقال: 

عليها, أكثر من أهنا جارية حديثة السن, تنام عن عجني إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه 
على املنرب, فاستعذر من عبد هللا بن  أهلها, فتأيت الداجن فتأكله, قالت: فقام رسول هللا 

اي معشر املسلمني من يعذرين من »وهو على املنرب:  أيب ابن سلول, قالت: فقال رسول هللا 
ما علمت على أهلي إال خريا, ولقد ذكروا رجال ما رجل قد بلغ أذاه يف أهل بييت فوهللا 

فقام سعد بن معاذ األنصاري, « علمت عليه إال خريا, وما كان يدخل على أهلي إال معي
فقال: أان أعذرك منه, اي رسول هللا إن كان من األوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا اخلزرج 

هو سيد اخلزرج, وكان رجال صاحلا, ولكن أمرتنا ففعلنا أمرك, قالت: فقام سعد بن عبادة و 
اجتهلته احلمية, فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر هللا ال تقتله, وال تقدر على قتله فقام 

, فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر هللا -وهو ابن عم سعد بن معاذ  -أسيد بن حضري 
زرج حىت مهوا أن يقتتلوا ورسول لنقتلنه فإنك منافق جتادل عن املنافقني فثار احليان األوس واخل

خيفضهم حىت سكتوا وسكت, قالت:  , قائم على املنرب, فلم يزل رسول هللا  هللا 
وبكيت يومي ذلك ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم, مث بكيت ليليت املقبلة ال يرقأ يل دمع وال 

عندي وأان أبكي أكتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي , فبينما مها جالسان 
استأذنت علي امرأة من األنصار, فأذنت هلا فجلست تبكي, قالت: فبينا حنن على ذلك 

, فسلم, مث جلس, قالت: ومل جيلس عندي منذ قيل يل ما قيل, وقد  دخل علينا رسول هللا 
حني جلس, مث قال:  لبث شهرا ال يوحى إليه يف شأين بشيء, قالت: فتشهد رسول هللا 
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 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

د اي عائشة, فإنه قد بلغين عنك كذا وكذا, فإن كنت بريئة, فسيربئك هللا وإن كنت أما بع»
« أملمت بذنب فاستغفري هللا وتويب إليه, فإن العبد إذا اعرتف بذنب, مث اتب اتب هللا عليه

, مقالته قلص دمعي حىت ما أحس منه قطرة, فقلت أليب:  قالت: فلما قضى رسول هللا 
فقلت ألمي:  , فيما قال فقال: وهللا ما أدري ما أقول لرسول هللا  أجب عين رسول هللا 
, فقلت وأان جارية  , فقالت: وهللا ما أدري ما أقول لرسول هللا  أجييب عين رسول هللا 

حديثة السن ال أقرأ كثريا من القرآن إين وهللا لقد عرفت أنكم قد مسعتم هبذا حىت استقر يف 
قلت لكم إين بريئة وهللا يعلم أين بريئة ال تصدقوين بذلك, ولئن  نفوسكم وصدقتم به, فإن

اعرتفت لكم أبمر وهللا يعلم أين بريئة لتصدقونين وإين, وهللا ما أجد يل ولكم مثال إال كما قال 
[ قالت: مث حتولت 18أبو يوسف }فصرب مجيل وهللا املستعان على ما تصفون{ ]يوسف: 

, وهللا حينئذ أعلم أين بريئة وأن هللا مربئي برباءيت, فاضطجعت على فراشي, قالت: وأان
ولكن, وهللا ما كنت أظن أن ينزل يف شأين وحي يتلى, ولشأين كان أحقر يف نفسي من أن 

يف النوم رؤاي يربئين  يتكلم هللا عز وجل يف أبمر يتلى, ولكين كنت أرجو أن يرى رسول هللا 
جملسه, وال خرج من أهل البيت أحد حىت أنزل هللا   هللا هبا, قالت: فوهللا ما رام رسول هللا

, فأخذه ما كان أيخذه من الربحاء عند الوحي, حىت إنه ليتحدر منه  عز وجل على نبيه 
 (1) مثل اجلمان من العرق, يف اليوم الشات, من ثقل القول الذي أنزل عليه, قالت: فلما ُسر ي  

أبشري اي عائشة أما »كلمة تكلم هبا أن قال: , وهو يضحك, فكان أول   عن رسول هللا 
فقالت يل أمي: قومي إليه, فقلت: وهللا ال أقوم إليه, وال أمحد إال هللا, هو « هللا فقد برأك

الذي أنزل براءيت, قالت: فأنزل هللا عز وجل: }إن الذين جاءوا ابإلفك عصبة{ منكم عشر 
الت: فقال أبو بكر وكان ينفق على مسطح آايت فأنزل هللا عز وجل هؤالء اآلايت براءيت, ق

لقرابته منه وفقره: وهللا ال أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل هللا عز وجل: }وال 
أيتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب{ إىل قوله: }أال حتبون أن يغفر هللا لكم{ 

هللا بن املبارك: هذه أرجى آية يف كتاب هللا,  [, قال حبان بن موسى: قال عبد22]النور: 
فقال أبو بكر: وهللا إين ألحب أن يغفر هللا يل, فرجع إىل مسطح النفقة اليت كان ينفق عليه, 

سأل زينب بنت جحش, زوج  وقال: ال أنزعها منه أبدا, قالت عائشة: وكان رسول هللا 
 رسول هللا أمحي مسعي وبصري, فقالت: اي« ما علمت؟ أو ما رأيت؟»عن أمري  النيب 

,  وهللا ما علمت إال خريا. قالت عائشة: وهي اليت كانت تساميين من أزواج النيب 
 (2) فعصمها هللا ابلورع, وطفقت أختها محنة بنت جحش حتارب هلا, فهلكت فيمن هلك .
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 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

 : اإلفك الفوائد املستنبطة من قصة و الدروس والعرب
وهي مكان واسع خارج املدينة  ,( أي خرجن إىل املناصعع:) ق ب ل املناص   قوهلا  (1)

  يقضون حاجتهن  فيه من بول , أوغائط .
أمجع أهل السري أن قصة اإلفك كانت يف غزوة املريسيع, وهي غزوة بين   (2)

 املصطلق .
قوهلا : )ع ق دي( الع ق د : كل ما يُعقد ويـُع ل ق يف العنق, ويقال له: ق الدة , وهو   (3)

 , واجل ز ع : خ ر ز مياين .  رمن ج ز ع ظفا
 (1) مشروعية القرعة .  (4)
وفيه استعمال ال نعلم : ) ما علمت عليه إال خريا ( قال ابن حجر : ) قوله  (5)

أمره  لع على خفي  ط  ممن يُ  ,وأن ذلك كاف يف حق من سبقت عدالته, إال خريا يف التزكية 
.) (2)  
جائز سائغ من غري كراهة؛  حدثين طائفة من حديثها( هو قول الزهري: )وكل   (6)
ثوه به أن بعض احلديث عن بعضهم وبعضه عن بعضهم.واألربعة الذين حد   يـ ننه قد بأل

أئمة حفاظ من جلة التابعني, فإذا ترددت اللفظة من هذا احلديث بني كوهنا عن هذا أو 
 زيد عن ذاك مل يضر.وجاز االحتجاج هبا لثقتهم,وقد قام االتفاق على أنه لو قال: حدثين
 أو عمرو, ومها ثقتان معروفان بذلك عند املخاطب, جاز االحتجاج بذلك احلديث. 

 قبول تزكية النساء بعضهن  لبعض . (7)
من الفضل مبا مل يوجد يف غريهن ممن أييت بعدهن من  خص هللا أزواج نبيه  (8)

 النساء .
إنه جيوز أن يزكي بعضهن بعضا بقول حسن وثناء مجيل وال يكون تعديال يف  (9)

شهادة توجب أخذ مال, وإمنا هو إبراء من سوء لكان حسنا, وشهادة النساء إمنا أجازها 
هللا تعاىل يف كتابه يف الديون واألموال مع الرجال, وأجازها املسلمون يف عيوب النساء 

  (3) وعوراهتن, وحيث ال ميكن الرجال مشاهدته.
 هن  يعين مل يثقل ( ن  ل  ب   ه  يُـ كانت النساء إذ ذاك خفاف مل و قوهلا رضي هللا عنها:) (10)

أن النساء إذ ذاك خفاف؛ لقلة الزاد واحلاجة,  راداللحم والشحم, وامليكثر عليهن  ومل 
قال النووي املشهور يف ضبطه بضم أوله وفتح اهلاء وتشديد املوحدة  .فيصيبهن اجلوع كثريا
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ه اللحم وأهبله إذا ل  بـ  ه   :وبفتح أوله واثلثه أيضا وبضم أوله وكسر اثلثه من الرابعي يقال
فيكون يف هذه الكلمة ثالث .الوجه  أو رام   , كثري اللحم: ال أي ب  ه  وأصبح فالن مُ ,أثقله 

ل أي ب  ه  ن وفالن مُ م  الثقيل احلركة من الس   ,ل الكثري اللحم زي املهب  بن اجلو ا وقاللغات .
   (1) .مار  به و   ج كأن  ي  ه  مُ 
م مع أم  املؤمنني عائشة رضي هللا عنها , هو صفوان ابن  (11) الصحايب الذي اهت 

املعطَّل بن رحضة بن املؤمل بن خزاعي بن حمارب بن مرة بن هالل بن فاجل بن ذكوان بن 
يم, ذكر الكليب وغريه أن أول مشاهده املريسيع, وذكر الواقدي أنه ثعلبة بن هبثة بن سل

يف خالفة معاوية  شهد اخلندق وما بعدها, وكان شجاعا خيـ را شاعرا . قتل شهيدا 
 سنة مثان ومخسني للهجرة.  

والذين جاؤوا ابإلفك يف اآلية: عبدهللا بن ُأيب  كبري املنافقني, ومح  ن ة بنت جحش  (12)
 ا, ومسطح بن أاثثة , وحسان بن اثبت رضي هللا عنهما .رضي هللا عنه

اإلفك: الكذب وأصله من قوهلم: أ ف ك ُه أي  ف ُكه إذا ص رفه عن الشيء, فقيل  (13)
   (2) للكذب: إ ف ٌك؛ ألنه مصروف عن الصدق.

ه عبد هللا بن أيب  بن سلول رأس املنافقني . واملعىن أن ه هو الذي  (14) الذي توىل ك رب 
 (3) عنه , واخلوض فيه , وهو الذي يتحم ل معظم ذلك اإلمث واإلفك . بدأ ابحلديث

على الساقة , يلتقط ما يسقط من متاع اجليش؛ لريد ه إليهم,  كان صفوان  (15)
 (4) وقيل: إنه كان ثقيل النوم ال يستيقظ حىت يرحتل الناس .

تمل أن فيحقوهلا: )فاستيقظت ابسرتجاعه( يعين قوله: إان هلل وإان إليه راجعون. (16)
ها مصيبة ملا وقع يف نفسه أنه ال عليه ما جرى عليها, وحيتمل أن يكون عد   شق   يكون

  لم من الكالم.س  ي  
فيضون( من قول أصحاب اإلفك, يقال: أفاض القوم يف احلديث إذا قوهلا: )يُ  (17)

خيوضون وهو من قوله تعاىل: }ملس كم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم{ ]النور:  فيهاندفعوا 
قال ابن عرفة: يقال: حديث مستفيض ومستفاض فيه. وقال غريه: وحديث  [.14

  مفاض فيه ومستفاض ومستفيض يف الناس, أي: جار فيهم ويف كالمهم.

                                                           

 . 8/460 -1/200( فتح الباري البن حجر 1)

 . 16/573,574مستفاد من املرجع السابق  13-11( من 2)
 .19/116ري الطربي ( تفس3)
 .16/574( التوضيح لشرح اجلامع الصحيح البن امللق ن  4)
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 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

قوهلا :)ت ع س  مسطح( معناه: ع ث ر, وقيل: ه ل ك, وقيل: لزمه الشر, وقيل: بـ ُعد ,  (18)
العني, وهو عند أهل اللغة  وقيل: سقط لوجهه, قال ابن التني: احملدثون يقرءونه بكسر

  بفتحها, قال: ومعناه: انكب  أي: كبه هللا.
أم مسطح: امسها سلمى بنت أيب رهم, وهي بنت خالة أيب بكر الصديق,  (19)

وامسها رائطة بنت صخر أخت أم الصديق. ومسطح: لقب وامسه عوف وقيل: عامر, 
املطلب بن عبد مناف بن ومعناه عود من أعواد اخلالل. و )أاث  ثة(: هو ابن أيب عبد 

قال الواقدي: شهد مع علي صفني, ومات سنة  قصي, يكين أاب عبد هللا , أو أاب عباد.
    0سبع وثالثني, وقيل: سنة أربع عن ست ومخسني سنة 

:)تيكم( إشارة للمؤنث كذاكم للمذكر.واملـُر ط: كساء من صوف, قاله  قوله  (20)
 تزر هبا.الداودي, وقال ابن فارس: م ل ح فة, يُؤ 

قوهلا:)اي هنتاه( هذه اللفظة ختتص ابلنداء,ومعناها: اي هذه, وقيل: اي امرأة ,  (21)
وقيل: اي بـ ل هى. كأهنا تُنسب إىل قل ة املعرفة مبكائد الناس وشرورهم. وهو اسم يلزمه النداء 

 مثل قوله: اي هذه وال يراد هبا مدح وال ذم .
ة وشبهها.قوهلا: )هلا ضرائر( ألن كل واحدة تتضر ر م (22)   ن األخرى ابلغ ري 
ن ة مجيلة, ومنه اشتق الوضوء .وقوهلا : (23)  )وضيئة( أي: ح س 
 فيه تسمية الزوجة أهال . (24)
( أعيبها به, وأطعن عليها, يقال: رجل مغموص عليه يف دينه اقوهلا: )أغمصه (25)

 إذا طعن عليه فيه.والداجن: الشاة اليت أتلف البيت, وال خترج إىل املرعى. 
طلب من يعذره أي: تـ ع ذر من عبد هللا بن ُأيب , فقال: من يعذرين؟ (.)فاسقوهلا: (26)

 منه أي: ينصفه منه, تقول: من يعذرين من فالن؟ ومن ع ذ يري؟ حيتمل عد ة وجوه :
 أحدها: من يقوم بعده فيما أوصله إيل من مكروه.

 اثنيها: من يقوم يعذرين إن عاقبته.
واب سعد: أان أعذرك منه, إن كان من األوس اثلثها: من ينتقم يل منه, ويشهد هلذا ج

 ضربنا عنقه.
قوهلا )قام سعد بن معاذ( وهو وهم , وقد وه م ابن حزم األول؛ ألن سعد بن  (27)

معاذ مات إثر بين قريظة بال شك, وبنو قريظة كان يف آخر ذي القعدة سنة أربع, فبني 
ا قال ابن العريب: ذكر سعد بن منه أحد من البشر.وكذ ر  ع  الغزوتني حنو سنتني, والوهم مل يـ  

معاذ هنا وهم اتفق عليه الرواة.وقال أبو عمر: وهو وهم وخطأ. وتبعه عليه مجاعة وآخرهم 
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 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

من قريظة سنة أربع مل خيتلف فيه  القرطيب, فقال: إن ابن معاذ تويف منصرف رسول هللا 
 (1) أحد من الرواة  .

أبن  يف هذه الرواية التصريح الواضح  القول يف الفقرة السابقة :جُياب عن و  (28)
, والذي   , وأن ه حتاور , وتشاد  ابلكالم مع سعد بن عبادة  بوجود سعد بن معاذ
وعروة بن ,سعيد بن املسيب  هم :, هو الزهري عن أربعة أئمة كبار ذكرها حافظ متقن 

أن   األمر الثاين :. وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود,بن وقاص اوعلقمة ,الزبري 
قد يكون موجودا وقت احلادثة , وال يستحيل ذلك عقال ,بسبب   سعد بن معاذ

وز أن يكون جرح سعد بن معاذ مل ينفجر عقب وجي . االختالف يف أتريخ غزوة املريسيع
نفجر بعد ذلك ,وتكون مراجعته يف قصة اإلفك الفراغ من بين قريظة, بل أتخ ر زماان ,مث ا

أو ذلك يستقيم األمر , وال نُغل ط ,وبيف أثناء ذلك, ولعل ه مل يشهد غزوة املريسيع ملرضه 
 (2) . م الرواةنوه  

بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل بن سعد بن معاذ هو ابن النعمان  (29)
جشم, أخي حارثة ابين احلارث , أخي ظفر , وامسه كعب بن اخلزرج بن عمرو النبيت بن 

 مالك بن األوس.
وسعد بن عبادة: هو ابن دليم بن حارثة بن أيب خزمية بن ثعلبة بن طريف بن  (30)

حارثة بن ثعلبة العنقاء اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج األكرب, أخي األوس, ابين 
بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء , وأم األوس واخلزرج قيلة بنت كاهل بن عذرة بن 

 سعد , أخي هند وجهينة أوالد زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن احلاف بن قضاعة.
قوهلا: )وكان قبل ذلك رجال صاحلا( أي : قبل أن يقول كلمته اليت قاهلا محي ة ,  (31)

ا .وعصبي    ة . كان خري 
)والنقباء مجع نقيب , , هؤالء الثالثة نُقباء . السعدان , وأسيد بن ُحضري  (32)

 (3) وهو كبري القوم وسي دهم(.
 مكث الوحي شهرا لالختبار , واالبتالء , والتمحيص , وليعرف النيب  (33)

 الـُمت كل م يف هذه احلادثة من غريه.
من شد ة وقع الكالم على عائشة رضي هللا عنها بكت يوما وليلة , وبشكل  (34)

 متواصل .
                                                           

 . 575-16/574  املرجع السابقمستفاد من  27-16من  (1)

 . 472-8/471 رتح الباري البن حجف( 2)

 .: نقيب . مادة  معجم املعاينموقع ( 3)
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 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

كنت  أملمت  بذنب( أي: آتيته, واإلملام: هو النزول النادر غري   : )إن   قوله  (35)
متكرر, وقال بعض املفسرين: اللمم: مقارفة الذنب من غري مواقعة.وقال الداودي: معناه 

 . وقيل اللمم: هو الذي أييت الشيء وليس له عادة.زنيت  
عاها إىل هللا عليه ( د: ) فإن  العبد  إذا اعرتف بذنبه مث اتب, اتب قوله  (36)

 امرأة أتت ذنبا . ومل أيمرها ابلسرت كغريها؛ ألنه ال ينبغي أن يكون عند النيب االعرتاف,
قوهلا: )وهللا ما ظننت أن ينزل يف شأين وحيا( هو شأن الصاحلني احتقار  (37)

 النفس ومالزمة االفتقار إىل هللا.
دة وصلت )قـ ُلص  دمعي( أي: ذهب, وقيل: نقص.يعين أن احلُز ن وامل قوهلا : (38) وج 

 وبلغت غايتها لفرط حرارة املصيبة.,هنايتها 
يقال: وال قام منه, قاله صاحب "العني" قوهلا: )ما رام جملسه(. أي: ما برح منه (39)

 رامه يرميه رميا أي: برحه والزمه, فأما من طلب الشيء فرام يروم روما.
ريها من الء, من البـُر ح وليست جبمع, وهي شد ة احلمى ,وغع  البُـر ح اء: فُـ  (40)

الشدائد, وقال يف "العني": شدة احلر .وقال اخلطايب: شدة الكرب, مأخوذ من قولك: 
 ويقال: لقيت منه الربح . .برحت ابلرجل إذا بلغت به غاية األذى واملشقة 

م حبسن وا يف أمرها مع علمهقوهلا: )ال أقوم إليه( إدالال وعتبا؛ لكوهنم شك   (41)
 طريقها ومجيل حاهلا. 

واأللية: اليمني, وقيل: ال [ يف اآلية: ال حيلف, 22ومعىن: }وال أيتل{ ]النور:  (42)
ملال والسعة يف [: ا22من قوهلم: ما ألوت أن أفعل كذا و }الفضل{ ]النور:  رص  ق  يُـ 

يق. قلت: قال الضحاك: أبو العيش والرزق؛ فإن قلت: }أولو{ مجاعة واملراد هنا الصد  
 بكر وغريه من املسلمني .

 . خروج النساء؛ حلاجة اإلنسان, وهي التربز بغري إذن أزواجهن (43)
 . خدمة الرجال ملا يركبنه النساء من الدواب (44)
 . يف اهلوادج محل النساء جواز (45)
 . وخماطبتهن يف ذلك النساء ةترك مكامل (46)
كتم ما يقال يف اإلنسان من القبيح عنه؛ كما كتم الناس القول يف أم املؤمنني   (47)

 .عنها حىت أعلمتها أم مسطح به
 . ذلك إىل املسلمني أو غري,ي اإلمام والسلطان ممن يؤذيه يف أهله تشك   (48)
  . قيل مشاورة الرجل بطانته يف فراق أهله لقول   (49)
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 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

عن األخبار الواردة إن كان هلا نظائر أم ال؛ لسؤاله بريرة الكشف والبحث  (50)
 .ص عليهام  غ  وأسامة وزينب وغريهم من بطانته عن عائشة وعن سائر أفعاهلا وما يُـ 

 . م مبا يظهر من األفعال احلك (51)
 أن املرأة ال خترج إىل دار أبويها إال إبذن زوجها . (52)
 فضيلة من شهد بدرا من املسلمني . (53)
من شهد بدرا , وجفاء الكلمة فيهم مما جيب أن ينكر, كما أن الدعاء على  (54)

 أنكرته عائشة رضي هللا عنها  على أم مسطح يف ابنها .
 أن عاقبة الصرب اجلميل فيه الغبطة والعزة يف الدارين. (55)
 وحى إليه .مىت ما أراد؛ لبقائه شهرا ال يُ  الوحي ال أييت النيب  (56)
 الكلمة وظهور الفتنة, كما ترك   من له منعة ؛ ملا خيشى من تفرق ترك حد   (57)

 عبد هللا ابن أيب بن سلول . حد  
 رض إمامهم وسلطاهنم .غضب املسلمني لع   (58)
أن العصبية تنقل عن اسم الصالح, كما نقلت سعد بن عبادة من الصالح  (59)

 عصبيته لعبد هللا بن أيب , لقول عائشة )وكان قبل ذلك رجال صاحلا(.
سب؛ ى بشيء ينسب إليه , وإن مل يكن فيه ما نُ أنه قد ُيسب  الرجل , أو يُرم (60)

يكن سعد لقول أسيد بن حضري: )كذبت لعمرو هللا فإنك منافق جتادل عن املنافقني( ومل 
 استحل منه أسيد أن يرميه ابلنفاق. ابن ُأيب , منافقا لكن؛ جملادلته عن

 أن الشبهة تسقط العقوبة ؛ كما تسقط احلد وتبيح العرض وتسقط احلرمة.  (61)
أن من آذى نبيه يف أهله أو عرضه أنه يقتل؛ لقول أسيد بن حضري: )إن كان  (62)

شيئا, فكذلك من سب عائشة مبا برأها هللا منه أنه  من األوس قتلناه(.ومل يُنكر عليه 
 .  وتكذيبه هللا ورسوله ,يقتل؛ لتكذيبه القرآن املربئ هلا 

فح عن املسيء, وأن معاقبة املؤذي بقطع املعروف عنه, واألخذ ابلعفو والص (63)
 ذلك مما يغفر هللا به الذنوب .

 .تعجبعند الالتسبيح  (64)
مساع الغيبة مثل الغيبة؛ ألنه تتميم لقصد القائل وإبالغه أمله قال تعاىل: }ولوال  (65)

 [ . 16إذ مسعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا سبحانك هذا هبتان عظيم { ]النور: 
  األمثل فاألمثل.إن  أشد الناس بالء األنبياء مث (66)
قوهلا: )تساميين( أي: تعاليين فتنازعين احلظوة عند رسول هللا, واملساماة مفاعلة  (67)

 من مسا يسمو إذا ارتفع وتطاول .وفيه تزكية عائشة لصفية بنت جحش .
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 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

ف فيما مسعت وأبصرت فيعاقبين ل  ك  قول زينب: )أمحي مسعي وبصري( أي: ال أُ  (68)
وذاب عنهما, وقيل: أصوهنا كراهية أن أقول مسعت ما مل  دق؛ محاية هلماهللا فيهما لكن أص  

 أمسع ورأيت ما مل أر.وفيه كمال ُخلقها , ودينها , وكمال إمياهنا , وشد ة ورعها .
عائشة رضي هللا عنها اختارها هللا زوجا ألطيب خلقه وأفضلهم وجعلها أحب  (69)

 (1) ه: }والطيبات للطيبني{ .إليه من نساء العاملني. وال جيوز أن تكون إال طيبة مثله لقول
  عص ب أصحاب املنافق عبدهللا بن ُأيب  له يف هذه احلادثة وغريها .ت (70)
, فلو خرج بواحدة  القسم يف حق ه قد أوجب العدل بني النساء واجب , و  (71)

من أزواجه دون قرعة , مل يكن ذلك عدال بينهن وكان ميال, فكانت القرعة فصال يف 
   ,كما حيكم هبا يف كثري مما يشكل أمره من أمور الشريعة.ذلك وحكما يرجع إليه

احلد  على الصحابة : حسان ومسطح رضي هللا عنهما , وعلى  أقام النيب  (72)
مثانني . ليكفر هللا عنهم بذلك إمث ما صدر منهم  د  محنة رضي هللا عنها , فجلدهم احل
 حىت ال يبقى عليهم تبعة يف اآلخرة .

ب, ومن د  قال هشام بن عمار: مسعت مالكا يقول: من سب أاب بكر وعمر أُ  (73)
عائشة قتل؛ ألن هللا تعاىل يقول: }يعظكم هللا أن تعودوا ملثله أبدا إن كنتم مؤمنني{  سب  

كذب ها مبا برأها هللا منه فهو مُ تل, ومن سب  لف القرآن وقُ [ فمن سبها فقد خا17]النور: 
 (2) . ها أدبب هللا فهو كافر .وعند الشافعي من سب  هلل, ومن كذ  

 أن التوبة من الذنب الندم واالستغفار .  (74)
واملراد حجاب  ,قوله :)بعد ما نزل احلجاب (أي بعد ما نزل األمر ابحلجاب (75)

وهذا قالته كالتوطئة للسبب يف  , قبل ذلك ال مينعن  وكن  ,ؤية الرجال هلن النساء عن ر 
وهي ليست فيه وهم يظنون ,حىت أفضى ذلك إىل حتميله ؛كوهنا كانت مسترتة يف اهلودج 

يركنب ظهور الرواحل بغري  النساء حينئذ كن   فلعل  .خبالف ما كان قبل احلجاب ,أهنا فيه 
بل كان يعرف الذي   ,فما كان يقع هلا الذي يقع ,مسترتات أو يركنب اهلوادج غري , هوادج

 كان خيدم بعريها إن كانت ركبت أم ال .
م ٌل له قب   (76) ة ُتسرت ابلثياب وحنوه , يوضع عن ظهر البعري ,يركب اهل و د ج : مـ ح 

 عليه النساء ليكون أسرت هلن .
حال رجوعهم قوهلا:)ودنوان من املدينة قافلني( أي راجعني أي أن قصتها وقعت  (77)

 من الغزوة قرب دخوهلم املدينة .
                                                           

 . 26سورة النور آية  ( 1)
 . 23/52.  17/566. 594-16/575مستفاد من التوضيح لشرح اجلامع الصحيح البن امللق ن   73-29من  (2)
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كانوا يف غاية األدب معها   عائشة رضي هللا عنها, لون بعريالذين كانوا يرح   (78)
وهم يظنون أهنا فيه  ,حبيث إهنا مل تكن فيه,واملبالغة يف ترك التنقيب عما يف اهلودج ,

 زوا أهنا انئمة .وكأهنم جو  
على النيب صلى قوهلا:) وكنت جارية حديثة السن( هو كما قالت ألهنا أدخلت  (79)

هللا عليه وسلم بعد اهلجرة يف شوال وهلا تسع سنني وأكثر ما قبل يف املريسيع أهنا عند بن 
فإن كانت املريسيع  .فتكون مل تكمل مخس عشرة, إسحاق كانت يف شعبان سنة ست 

 قبل ذلك فتكون أصغر من ذلك .
 بيان حيتمل أن تكون أشارت بذلك إىلقوهلا:) وكنت جارية حديثة السن(  (80)

ومن استقالهلا ابلتفتيش عليه يف  ,فيما فعلته من احلرص على العقد الذي انقطع؛ عذرها 
خبالف ما  ,وذلك لصغر سنها وعدم جتارهبا لألمور,وترك إعالم أهلها بذلك ,تلك احلال 

 لكانت تتفطن لعاقبة ذلك .كبرية لو كانت  
منها ؛ مما يقع إن قيل مل مل تستصحب عائشة معها غريها ؟ فكان أدعى أل (81)

للمنفرد ,ولكانت ملا أتخرت للبحث عن العقد ؛ ترسل من رافقها لينتظروها إن أرادوا 
الرحيل . واجلواب : أن هذا من مجلة ما يستفاد من قوله:)حديثة السن (ألهنا مل يقع هلا 

 جتربة مثل ذلك. وقد صارت بعد ذلك إذا خرجت حلاجتها تستصحب معها أحدا . 
وكأنه تعارض  ,هم أقامت رضي هللا عنها يف منزهلا إىل أن أصبحتمل ا مل جتد (82)

وال سيما  ,فال أتمن أن خيتلف عليها الطرق فتهلك قبل أن تدركهم؛عندها أن تتبعهم 
أو تقيم يف منزهلا لعلهم إذا فقدوها عادوا إىل مكاهنا الذي فارقوها ,وقد كانت يف الليل 

  .فيه 
, إىل احلد الذي يتحقق وجوده  ,اكرته إىل الوراءبذينبغي ملن فقد شيئا أن يرجع  (83)

 .مث أيخذ من هناك يف التنقيب عليه 
كزوجها أو أبيها   ,مبن يفقدها من هو منها بسبب رضي هللا عنها أرادت (84)

ويتحدث معها فكأن ذلك مل ,أن يساير بعريها  ألنه كان من شأنه ؛والغالب األول 
ساق هللا إليها من محلها , ته من رجوعهم إليها وملا مل يتفق ما توقع ,يتفق يف تلك الليلة

 .بغري حول منها وال قوة 
حيتمل أن يكون سبب  (فبينا أان جالسة يف منزيل غلبتين عيين فنمت :)اقوهل (85)

-وهو وقوع ما يكره - ومن شأن الغم   .الذي حصل هلا يف تلك احلالة ؛ النوم شدة الغم
د ر  أو ملا وقع من بـ   ,فإنه يقتضي السهر- وهو توقع ما يكره- خبالف اهلم  , غلبة النوم 
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وصغر سنها . أو أن هللا سبحانه وتعاىل لطف هبا فألقى ,ر هلا مع رطوبة بدهنا ح  السَّ 
 عليها النوم لتسرتيح من وحشة االنفراد يف الربية ابلليل .

يطلق على الشخص وقد ضد البياض  السواد (فرأى سواد إنسان انئم ا:)قوهل (86)
 رأى شخص آدمي لكن ال يظهر أهو رجل أو امرأة.  :قالت  فكأهنا ,أي شخص كان

 اقوهلا: ) فعرفين حني رآين( هذا يشعر أبن وجهها انكشف ملا انمت ؛ ألهن (87)
 تلففت جبلباهبا وانمت , فلما انتبهت ابسرتجاع صفوان ابدرت إىل تغطية وجهها .

يدل على  قوهلا :) وكان يراين قبل احلجاب( أي :قبل نزول آية احلجاب , وهذا (88)
ق د م  إسالم صفوان ؛ فإن احلجاب كان يف قول أيب عبيدة , وطائفة يف ذي القعدة سنة 
ثالث , وعند آخرين يف سنة أربع وصححه الدمياطي وقيل بل كان يف سنة مخس . وأن  

 قصة اإلفك كانت بعد نزول آية احلجاب .
ون( شق  عليه ما مل ا اسرتجع , وقال ) إان هلل وإان إليه راجع صفوان  كأن   (89)

جرى لعائشة , أو خشي أن يقع ما وقع ,أو أنه اكتفى ابالسرتجاع رافعا به صوته عن 
 خماطبتها بكالم آخر , صيانة هلا عن املخاطبة .

حينما رأى أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها داٌل على  مافعله صفوان  (90)
 ف ط نته , وُحس ن  أدبه .

عبـ رت هبذه الصيغة إشارة إىل أنه استمر منه ترك  كلمين كلمة(يقوهلا: )وهللا ما  (91)
فعربت  ,املخاطبة ؛ لئال يفهم لو عربت بصيغة املاضي اختصاص النفي حبال االستيقاظ

  . بصيغة املضارعة
فهم كثري من الشراح أهنا أرادت هبذه قوهلا:)وال مسعت منه كلمة غري اسرتجاعه(  (92)

مبالغة منه  ,مل معها الصمت اكتفاء بقرائن احلالاستع:فقالوا  .العبارة نفي املكاملة البتة
 وإعظاما هلا وإجالال .,يف األدب 

قوهلا :)يف حنر الظهرية( أتكيد لقوهلا : )ُمو غ رين( فإن حنر الظهرية أوهلا, وهو  (93)
وقت شدة احلر , وحنُر كل  شيء أو له , كأن  الشمس ملا بلغت غايتها يف االرتفاع , كأهنا 

 لذي هو أعلى الصدر .وصلت إىل النحر ا
أن عائشة رضي هللا عنها عندما وصلت إىل املدينة , م رضت شهرا , والناس  (94)

 تتحدث عن اإلفك , وهي ال تشعر بذلك رضي هللا عنها .
على أهنا استشعرت منه  ا اللفظاستدلت عائشة هبذ:)كيف تيكم ؟(   قوله  (95)

 التنقيب عن ذلك حىت عرفته . لم تبالغ يففبعض جفاء, ولكنها ملا مل تكن تدري السبب 
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قوهلا :)أ م ُران أمر العرب األول يف التنزه( التنزه طلب النزاهة واملراد البعد عن  (96)
م مل يتخذوا الكنف يف البيوت كاألعاجم . لقضاء احلاجة البيوت  , وأهن 

قول أم  مسطح مل ا عثرت :)تعس مسطح( حيتمل أن يكون هذا القول عمدا ؛  (97)
ل فيها وهي غافلة. وحيتمل أن يكون اتفاقا أجراه هللا على لتتوصل إىل إخبار عائشة مبا قي

 لساهنا . لتستيقظ عائشة رضي هللا عنها من غفلتها عما قيل فيها .
أي حرف نداء للبعيد وقد يستعمل للقريب حيث ينزل  (قالت أي هنتاه) اقوهل (98)

ل فيها والنكتة فيه هنا أن أم مسطح نسبت عائشة إىل الغفلة عما قي ,منه منزل البعيد
 إلنكارها سب مسطح فخاطبتها خطاب البعيد .

من شد ة ما أصاب عائشة رضي هللا عنها من هذه التهمة البشعة مه ت أبمر  (99)
وأيب عوانة إبسناد صحيح عن أيوب عن بن أيب مليكة عن عائشة  (1)سوء  فعند الطرباين

 و هم  اخلاطر .وهملا بلغين ما تكلموا به مهمت أن آيت قليبا فأطرح نفسي فيه .:قالت 
يها يف تربيتها, ما ال مزيد كالم أم عائشة البنتها يدل  على فطنتها, وحسن أتت   (100)

نت عليها األمر إبعالمها أبهنا مل تنفرد بذلك م عليها فهو  عظُ عليه, فإهنا علمت أن ذلك ي  
يف ألن املرء يتأسى بغريه فيما يقع له, وقالت هلا كالما طي بت به خاطرها من أهنا فائقة 

 اجلمال واحلظوة ,وذلك مما يعجب املرأة أن توصف به .
اإلشارة إىل ما وقع من محنة بنت جحش, وأن احلامل هلا على ذلك كون  (101)

عائشة ضرة أختها زينب بنت جحش .لذلك شاركت فيمن شارك يف هذا اإلفك , 
 والبهتان العظيم .

 قوهلا وال أكتحل بنوم استعارة للسهر . (102)
ستشري أحدا يف أمر أهله؛ مل يـ ع ُد عليا وأسامة رضي هللا إذا أراد أن ي كان  (103)

 عنهما .
قوهلا:)يف فراق أهله( عدلت عن قوهلا يف فراقي إىل قوهلا فراق أهله لكراهتها  (104)

 التصريح إبضافة الفراق إليها .
)اي رسول هللا مل ُيضي ق هللا عليك, والنساء سواها كثري( هذا  قول علي  (105)

ملا رأى عنده من القلق ؛  ؛ محله عليه ترجيح جانب النيب  الكالم الذي قاله علي  
ة , فرأى علي  بسبب القول الذي قيل وكان  أنه إذا فارقها؛ س ك ن  ما   شديد الغ ري 

 عنده من القلق ,بسببها إىل أن يتحقق براءهتا .
                                                           

ومل أعثـر  206رقـم  18/212مسند البـزار  582رقم  1/184. وله املعجم األوسط  157رقم  23/121املعجم الكبري للطرباين ( 1)
 . عليه يف مسند أيب عوانة , وال املستخرج له . حسب حبثي يف املكتبة الشاملة
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يستفاد من الفقرة السابقة أيضا, ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدمها وقال  (106)
واعتقد ذلك ملا رأى من انزعاجه ؛ فبذل  : رأى ذلك هو املصلحة يف حق النيب الثوري

 . جهده يف النصيحة إلرادة راحة خاطره 
ب ألنه عق   ؛قال الشيخ أبو حممد بن أيب مجرة: مل جيزم علي ابإلشارة بفراقها (107)

فكأنه قال  ففوض األمر يف ذلك إىل نظر النيب   ؟ذلك بقوله وسل اجلارية تصدقك
أردت تعجيل الراحة ففارقها ,وإن أردت خالف ذلك فاحبث عن حقيقة األمر , إىل  :إن

أن ت طل ع على براءهتا ,ألنه كان يتحقق أن بريرة ال ختربه إال مبا علمته ,وهي مل تعلم من 
 عائشة إال الرباءة احملضة .

ه   ابملشاورة ,أن عليا  سبب اختصاص علي   (108) كان عنده كالولد ؛ ألنه راب 
حال صغره, مث مل يفارقه ,بل وازداد اتصاله بتزويج فاطمة . فلذلك كان خمصوصا  من

كعلي   ابملشاورة فيما يتعلق أبهله , ملزيد اطالعه على أحواله أكثر من غريه .وأسامة 
بُّ رسول هللا  يف طول املالزمة ومزيد االختصاص واحملبة , ولذلك كانوا يطلقون عليه أنه ح 

   . 
أسامة دون أبيه زيدا رضي هللا عنهما , لكونه كان شااب كعلي  خص  النيب  (109)
  وإن كان علي  أسن منه ,وذلك أن للشاب من صفاء الذهن ما ليس لغريه ,وألنه

أكثر جرأة على اجلواب مبا يظهر له من املسن, ألن املسن  غالبا حيسب العاقبة ,فرمبا 
 عنه أخرى .أخفى ما يظهر له ,رعاية للقائل اترة ,واملسؤول 

قول اجلارية عن عائشة رضي هللا عنها :) إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه  (110)
عليها, أكثر من أهنا جارية حديثة السن, تنام عن عجني أهلها, فتأيت الداجن فتأكله( 
هذا من االستثناء البديع الذي يراد به املبالغة يف نفي العيب فغفلتها عن عجينها أبعد هلا 

 يت به وأقرب إىل أن تكون من الغافالت املؤمنات . من مثل الذي رم
حد ثت عائشة رضي هللا عنها ماوقع هلا بعد دهر طويل ,حىت مسع ذلك منها  (111)

 عروة وغريه من التابعني .
اعتذر املازري عن قول أسيد بن حضري , لسعد بن عبادة إنك منافق ,أن ذلك  (112)

سعد بن عبادة عن اجملادلة عن بن أيب  وقع منه على جهة الغيظ , واحلنق واملبالغة يف زجر 
 وغريه , ومل يرد النفاق الذي هو إظهار اإلميان وإبطان الكفر .

 ال أدري ألنه كان كثري االتباع لرسول هللا   :بقوله   وإمنا أجاهبا أبو بكر (113)
 وألنه وإن كان يتحقق براءهتا لكنه كره أن يزكي ولده . ,فأجاب مبا يطابق السؤال يف املعىن
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اسم يعقوب عليه   مل تستحضر عائشة رضي هللا عنها , حينما أجابت النيب  (114)
 السالم , لكوهنا حدثة السن  , وال تقرأ كثريا من القرآن .

كانت عائشة رضي هللا عنها متحق قة من براءة نفسها ,وتعتقد أنه كان ينبغي  (115)
أرادوا إقامة  لكل من مسع عنها ذلك؛ أن يقطع بكذبه ,لكن العذر هلم عن ذلك أهنم

بل تعني  ,احلجة على من تكلم يف ذلك وال يكفي فيها جمرد نفي ما قالوا والسكوت عليه
 أو مرادها مبن صد ق به أصحاب اإلفك. ,التنقيب عليه لقطع شبههم

قوهلا :)حىت إنه ليتحدر منه مثل اجلمان من العرق يف اليوم الشايت( من ثقل  (116)
لؤلؤ وقيل حب يعمل من الفضة كاللؤلؤ وقال الداودي اجلمان الو  .القول الذي ينزل عليه

 ابجلمان ملشاهبتها يف الصفاء واحُلس ن . خرز أبيض واألول أوىل فشبهت قطرات عرقه 
إمنا قالت ذلك إدالال كما يدل ( وهللا ال أقوم إليه, وال أمحد إال هللا :)اقوهل (117)

فهو الذي أنزل براءيت فناسب  ,هلاوقيل أشارت إىل إفراد هللا تعاىل بقو .احلبيب على حبيبه 
وحيتمل أن تكون مع ذلك .وال يلزم منه ترك احلمد بعد ذلك .إفراده ابحلمد يف احلال 

هلا امحدي هللا ففهمت منه أمرها إبفراد هللا تعاىل ابحلمد فقالت  متسكت بظاهر قوله 
 وما أضافته إليه من األلفاظ املذكورة كان من ابعث الغضب .,ذلك 

ما وقع يف قصة اإلفك ؛مل يقع يف القرآن من التغليظ يف معصية  :الزخمشريقال  (118)
, والعتاب البليغ , والزجر العنيف  ,وأشبعها الشتماله على الوعيد الشديد ,أبوجز عبارة

 واستعظام القول يف ذلك .
 وتطهري من هو منه بسبيل ., إظهار علو منزلة النيب  (119)
مل يقطع  ألن أاب بكر  ,ل عدمه موجوداترك املؤاخذة ابلذنب ما دام احتما (120)

 نفقة مسطح إال بعد حتقيق ذنبه فيما وقع منه .
قوهلا :) فهلكت فيمن هلك( أي : حد ثت فيمن حد ث من أهل اإلفك , أو  (121)

 أمثت مع من أمث . 
 جواز السفر ابلنساء يف الغزو . (122)
إذا وذم انس ,ولو كان فيه مدح انس ,جواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل  (123)

؛ قصد نصح من يبلغه ذلك ب ,تضمن ذلك إزالة توهم النقص عن احلاكي إذا كان بريئا 
 لئال يقع فيما وقع فيه من سبق .

وحتصيل ,أوىل من تركه يقع يف اإلمث  ,االعتناء ابلسالمة من وقوع الغري يف اإلمث (124)
 األجر للموقوع فيه .

 استعمال التوطئة فيما حيتاج إليه من الكالم . (125)
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 ج يقوم مقام البيت يف حجب املرأة .اهلود  (126)
ولو كان ذلك مما يشق عليه حيث ,جواز  ركوب املرأة اهلودج على ظهر البعري  (127)

 يكون مطيقا لذلك .
 جواز خدمة األجانب للمرأة من وراء احلجاب . (128)
 جواز تسرت املرأة ابلشيء املنفصل عن البدن . (129)
 جواز حتلي املرأة يف السفر ابلقالدة وحنوها . (130)
ب ه  عقد عائشة مل يكن من ذ   فإن  .للنهي عن إضاعة املال , املال ولو قل   صيانة (131)

 وال جوهر .
فلما زاد  ,ألهنا لو مل تطل يف التفتيش لرجعت بسرعة؛ شؤم احلرص على املال  (132)

 ر ما جرى .على قدر احلاجة أث  
 توقف رحيل العسكر على إذن األمري . (133)
وحيفظ ما يسقط  ,لضعيفيكون أمينا ليحمل ا,استعمال بعض اجليش ساقة  (134)

 وغري ذلك من املصاحل .
 مشروعية االسرتجاع عند املصيبة . (135)
 وجوب تغطية املرأة وجهها عن نظر األجنيب . (136)
وإيثارهم  ,وإكرام ذوي القدر ,وإنقاذ الضائع,وعون املنقطع  ,إغاثة امللهوف (137)

 ابلركوب وجتشم املشقة ألجل ذلك . 
 سيما يف اخللوة . حسن األدب مع األجانب خصوصا النساء ال (138)
توهم من نظره ملا عساه ينكشف ليستقر خاطرها وأتمن مما يُ ,املشي أمام املرأة  (139)

 منها يف حركة املشي .
مالطفة الزوجة وحسن معاشرهتا والتقصري من ذلك عند إشاعة ما يقتضي  (140)

 أو تعرتف .,فتعتذر ,وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيري احلال ,وإن مل يتحقق ,النقص 
 لئال يزيد ذلك يف مرضه .,ألهل املريض أن يعلموه مبا يؤذي ابطنه  ال ينبغي (141)
 السؤال عن املريض . (142)
واملالطفة فإذا كان السبب حمققا فيرتك ,اإلشارة إىل مراتب اهلجران ابلكالم  (143)

أو حمتمال فيحسن التقليل منه ال ,وإن كان مشكوكا فيه ,وإن كان مظنوان فيخفف ,أصال 
ألن ذلك من خوارم  ,يظن بصاحبه عدم املباالة مبا قيل يف حقهبل لئال ,للعمل مبا قيل 

 املروءة .



 

                                              

 

(18)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

أو خيدمها  ,من يؤنسها معها تستصحب أن؛ لمرأة إذا خرجت حلاجةل األفضل (144)
 .ممن يؤمن عليها 

 .ن يؤذيهم دع مخصوصا من كان من أهل الفضل ور ,املسلم عن املسلم  ذب   (145)
 خص .إطالق السب  على لفظ الدعاء ابلسوء على الش (146)
فضيلة قوية ألم مسطح ؛ ألهنا مل حُتاب  ولدها يف وقوعه يف حق عائشة رضي  (147)

 هللا عنها , بل تعم دت سب ه على ذلك .
عن أهل بدر إن  هللا قال هلم : " اعملوا ما  تقوية ألحد االحتمالني؛ يف قوله  (148)

كنها شئتم فقد غفرت لكم " , وأن الراجح أن املراد بذلك أن الذنوب تقع منهم , ل
مقرونة ابملغفرة تفضيال هلم على غريهم ؛بسبب ذلك املشهد العظيم ومرجوحية القول 

 .ذنب  اآلخر : أن املراد أن هللا تعاىل عصمهم فال يقع منهم
 استشارة املرء أهل بطانته ممن يلوذ به بقرابة وغريها  (149)
  .نته األقربني ولو كان غريه أقربمن أهل بطاختصيص من ُجر ب يف صح ة رأيه ؛ (150)
وال يعد  ,كاية ذلك للكشف عن أمرهوح, البحث عن حال من اهتم بشيء  (151)

 ذلك غيبة .
 التثبت يف الشهادة  (152)
 فطنة اإلمام عند احلادث املهم . (153)
 طلب النصرة من اخلواص  على األجانب . (154)
 أو العتاب له .,توطئة العذر ملن يراد إيقاع العقاب به  (155)
 استشارة األعلى ملن هو دونه . (156)
 حترمي الشك  يف براءة عائشة . (157)
فليقدم ذكر ,فأراد بيان ما فيه من عيب  ؛ ل شخصأن من استفسر عن حا (158)

كما قالت بريرة يف عائشة حيث عاتبتها ابلنوم عن العجني   ,عذره يف ذلك إن كان يعلمه
 مت قبل ذلك أهنا جارية حديثة السن .فقد  , 
يف القصة مل جيزم  ال حيكم لنفسه إال بعد نزول الوحي ,ألنه  أن النيب  (159)

 . بشيء قبل نزول الوحي
 ال تذم  .  أن احلمية هلل ورسوله  (160)
فيه فضائل مجة لعائشة وألبويها , ولصفوان ولعلي بن أيب طالب, وأسامة وسعد  (161)

 بن معاذ ,وأسيد بن حضري .
 أن التعصب ألهل الباطل خيرج عن اسم الصالح . (162)



 

                                              

 

(19)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

جواز سب  من يتعرض للباطل , ونسبته إىل ما يسوؤه , وإن مل يكن ذلك يف  (163)
 احلقيقة فيه , لكن إذا وقع منه ما يشبه ذلك ؛جاز إطالق ذلك عليه تغليظا له.

 إطالق الكذب على اخلطأ . (164)
ر هللا . (165)  جواز القسم بلفظ لع م 
 الندب إىل قطع اخلصومة , وتسكني اثئرة الفتنة وسد ذريعة ذلك . (166)
 تمال أخف الضررين بزوال أغلظهما .اح (167)
 فضل احتمال األذى . (168)
 ولو كان قريبا محيما . مباعدة من خالف الرسول  (169)
 مساعدة من نزلت فيه بلية ابلتوجع والبكاء واحلزن . (170)
يف األمور ألنه مل ينقل عنه يف هذه القصة مع متادي  تثب ت أيب بكر الصديق  (171)

ورد عنه يف بعض طرق احلديث أنه قال " وهللا ما  احلال فيها شهرا كلمة فما فوقها إال ما
 (1) قيل لنا هذا يف اجلاهلية قط  , فكيف وقد أعزان هللا ابإلسالم " .

 ابتداء الكالم يف األمر املهم ابلتشهد واحلمد والثناء , وقول أم ا بعد . (172)
وال ختتص  ,كما يكىن هبا عن األعداد,أن قول كذا وكذا يكىن هبا عن األحوال  (173)
 ألعداد .اب
 . على كل مسلم  التوبة وجوب (174)
أن  التوبة تقبل من املعرتف املقلع املخلص , وأن جمرد االعرتاف ال جيزئ فيها  (175)

وأن االعرتاف مبا مل يقع ال جيوز , ولو ع ر ف أنه ُيص د ق يف ذلك, وال يؤاخذ على ما 
 يرتتب على اعرتافه ,بل عليه أن يقول احلق , أو يسكت .

 عاقبته ويغبط صاحبه . أن الصرب حيمد (176)
 تقدمي الكبري يف الكالم . (177)
 من اشتبه عليه األمر يف الكالم . توقفُ  (178)
 تبشري من جتددت له نعمة , أو اندفعت عنه نقمة . (179)
ال أبس من الضحك والفرح , واالستبشار ملن جتد دت له نعمة , أو اندفعت  (180)

 عنه نقمة . 
 معذرة من انزعج عند وقوع الشدة لصغر سن وحنوه . (181)
 إدالل املرأة على زوجها وأبويها . (182)
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(20)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

لئال يهجم على قلبه الفرح من  ,تدريج البشارة ملن وقع يف مصيبة ؛ فزالت عنه (183)
بعد نزول الوحي برباءة عائشة  أول و هلة فيهلكه .يؤخذ ذلك من ابتداء النيب 

قد ابلضحك , مث تبشريها , مث إعالمها برباءهتا جمملة , مث تالوته اآلايت على وجهها و 
نص احلكماء على أن من اشتد عليه العطش , ال يـُم ك ن من املبالغة يف الري يف املاء ؛ 

 لئال يفضي به ذلك إىل اهللكة , بل جيرع قليال قليال .
 أن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج . (184)
فضل من يفو ض األمر لربه ,وأن من قوي على ذلك خف عنه اهلم والغم كما  (185)

 قبل استفسارها عن حاهلا وبعد جواهبا بقوهلا وهللا املستعان .وقع يف حاليت عائشة 
 احلث  على اإلنفاق يف سبيل اخلري خصوصا يف صلة الرحم . (186)
 وقوع املغفرة ملن أحسن إىل من أساء إليه أو صفح عنه . (187)
 أن من حلف أن ال يفعل شيئا من اخلري استحب له احل ن ث . (188)
 جواز االستشهاد آبي القرآن يف النوازل . (189)
 التأسي مبا وقع لألكابر من األنبياء وغريهم . (190)
ما إن تضمنت هتمة املؤمن ال سي  ؛ وزجر من يتعاطاها ,وذم مساعها ,ذم  الغيبة  (191)

 مبا مل يقع منه .
 ذم  إشاعة الفاحشة يف املؤمنني . (192)
وسعد  ,وأسيد بن حضري ,منع احلكم حالة الغضب ملا بدا من سعد بن معاذ (193)

فإن الغضب خيرج  .حىت كادوا يقتتلون, عض حالة الغضب بن عبادة من قول بعضهم لب
فقد أخرج الغضب قوما من خيار هذه األمة حبضرة .إىل ما ال يليق به  ؛احلليم املتقي
 إىل ماال يشك أحد من الصحابة أهنا منهم زلة ., رسول هللا  

 بيان ما أمجل يف الكتاب والسنة. (194)
 (1) تسمية من يُعرف من أصحاب القصص . (195)
 قرار واالعرتاف ابلعبودية هلل .اإل (196)
 هناك أمور تقع للعبد بغري ترتيبه , وبغري اختياره .   (197)
 سعة رمحة هللا , وعظيم فضله على العبد . (198)
 مبدأ احلوار ظاهر يف القصة . (199)
ع ل ُم عائشة رضي هللا عنها , وفقهها .فهذه القصة من العلم الذي بث ته عائشة  (200)

 رضي هللا عنها , وبي نته للناس . 
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(21)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

بشُر , وغري معصومني , فيقع منهم اخلطأ , والزلل .لكن هم انلوا  الصحابة  (201)
 شرف الصحبة .

 احلجاب للمرأة سرت , وعفاف . (202)
 على املسلم أن يهتم  ابلوقت , ويُقد ر قيمة الزمان , وش رفه . (203)
س رت هللا على عائشة رضي هللا عنها بسرته اجلميل ؛ حينما فقدت اجليش  (204)

 يت لوحدها  وسرت عليها سبحانه يف ما اهتمت به .ساعات طويلة , وبق
 ال يعلم الغيب إال هللا . (205)
أو  ,أو اإلاثرة ,يف اللغة أييت مبعىن اإلرسال فبعثوا اجلمل( معىن البعث : قوهلا :) (206)

اإلحياء. جاء يف لسان العرب: البعث يف كالم العرب على وجهني: أحدمها اإلرسال,  
؛ معناه أرسلنا. والبعث: إاثرُة ابرك أو (1) م موسى{كقوله تعاىل: }مث بعثنا من بعده

قاعد, تقول: بعثت البعري فانبعث أي أثرته فثار. والبعث أيضا: اإلحياء من هللا للموتى؛ 
؛ أي أحييناكم. وبعث املوتى: نشرهم (2) ومنه قوله تعاىل: }مث بعثناكم من بعد موتكم{

 (3) ري الذي كان ابركا , أو قاعدا .ليوم البعث. واملراد هنا ابلبعث :إاثرُة البع
 يف النوم رؤاي( أمهية الرؤاي ومكانتها . أرجو أن يرى رسول هللا  قوهلا :) (207)
 أن  رؤاي األنبياء حق . (208)
 قد يتقرر منها حكم شرعي .أن  رؤاي األنبياء  (209)
 املت هم بريء حىت تثبت إدانته .          (210)
 تمع املدينة . , وهز ت جم هذه احلادثة أث رت يف بيت النيب  (211)
 وحرصه على أهل بيته , وأن يكون أكمل البيوت . اهتمام النيب  (212)
من فوائد القرعة أهنا عملية فيها إنصاف , وطريقة عادلة , وتبعث على الرضا ,  (213)

 من نتائجها .والتسليم مبا حيصل 
 السفر فيه مشق ة ابلغة , وخاص ة يف ذلك الزمان . (214)
 وحظ ها . ( أي نصيبها ,خرج سهمها قوهلا :) (215)
مل تذكر عائشة رضي هللا عنها ؛ مايكد ر يف هذه السفرة اليت سافرهتا مع النيب  (216)
 . سوى ماحصل هلا من ضياع العقد , وما أثري حوهلا من إفك 

                                                           

 . 103سورة األعراف آية  ( 1)
 . 56سورة البقرة آية  ( 2)
 مفهوم البعث واجلزاء لغة واصطالحا . بعنوان : 101791( موقع إسالم ويب .فتوى رقم 3)



 

                                              

 

(22)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

 كانت وسيلة النقل يف ذلك الزمان , ويف تلك السفرة هي اإلبل . (217)
 أتث رها بسري اجليش , أنساها فرحتها بوجودها لعقدها . (218)
( أي ليس فيها من يرفع صوته فجئت منازهلم وليس هبا داع وال جميب :) قوهلا (219)

  .وخلو املكان من أي إنسانن ينادي .وهو وصف حلالة السكون ,فيدعو , أو يرد على م
 الرضا ابلقضاء والقدر , واالستسالم ألمر هللا , وعدم االعرتاض عليه . (220)
أن القوم سيفقدوين فريجعون وظننت يف قوهلا :) قد خيون اإلنسان ظن ه اخلاطئ . (221)

 ( .إيل
 النوم راحة للبدن , وجتديد للنشاط . (222)
 , واالستجابة ألمره . من ق بل أصحابه  السمع والطاعة للنيب  (223)
( فيه شفقة الوالدين على ابنتهما , كبدي  ان أن البكاء فالقٌ وأبواي يظن   قوهلا :) (224)

 عليها .وخوفهما 
( فيه صار, فأذنت هلا فجلست تبكيامرأة من األن استأذنت علي   قوهلا :) (225)

 , ووقوفه مع من أحب يف األزمات . , والصديق مؤزارة احملب
ال يكفي ( تبكي ت  هلا فجلس   تُ ن  ذ  امرأة من األنصار, فأ   علي   ت  ن  استأذ   قوهلا :) (226)

 ذن له , ويسمع ذلك .ؤ ل , بل البد أن يُ أن يستأذن الشخص , ومن مث   يدخ
 .والتوكل عليههلل , اب الثقة ), فسيربئك هللافإن كنت بريئة :) قوله  (227)
 مطلوب من املسلم أن يكون عفيف اللسان , طي ب الكالم . (228)
أثناء إلقاء هذا احلديث من عائشة رضي هللا عنها , كانت عاملة ابألنساب ,  (229)

 وبطون العرب .
, ومبدأ تربوي  االستئذان أدٌب إسالمي رفيع  (؟أأتذن يل أن آيت أبوي   قوهلا : ) (230)

 عظيم .
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 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

, فله  زوجاته  فعائشة رضي هللا عنها , هي إحدى قوهلا :)أقرع بني نسائه( (231)
 وهذه خصوصي ة له , دون سائر أم ته , وقد مات أن يتزو ج ماشاء من النساء ,  ويف

  ذم ته تسع نسوة .
 ذكاء عائشة رضي هللا عنها , وفطنتها , ورجحان عقلها . (232)
, فقد كانت أم  عائشة قريبة جدا من  ولدهاشيء مجيل أن تكون األم قريبة من  (233)

فكلم ا كان األب , أو األم قريبان من ابنهما , أو ابنتهما , كلم ا ضاقت الفجوة  . ابنتها
بينهما , وصار بينهما جسر مود ة ووائم .وصارا كالصديقني , يفضفض هذا هلذا , 

قلت ألمي: اي أمتاه ما فجئت أبوي ف ويبادله الشعور ابلشعور .يستفاد هذا من قوهلا :)
فوهللا لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند , ين عليك يتحدث الناس؟  فقالت: اي بنية هو  

 ( .رن عليهارجل حيبها, وهلا ضرائر, إال كث  
 احلنان والرفق , والتعامل احل س ن مع األبناء , أييت بنتائج , طي بة , ومثمرة. (234)
أة قط وضيئة عند رجل حيبها, وهلا فوهللا لقلما كانت امر  قول أم  مسطح :) (235)

( يدل  على أنه يكون بني زوجات الرجل , إ ح ٌن , وضغائن , وكيٌد رن عليهاضرائر, إال كث  
 الزجيات . , وحنو ذلك , إذ  ال خيلو  من ذلك بيت صاحبه عد د

 هلا . مجال عائشة رضي هللا عنها , وحب  النيب  (236)
 . ي ته خصشخذ  ابالستشارة  يدل  على رقي  من أي (237)
 (1) ., قال سبحانه :} وشاورهم يف األمر{ إسالمي نبوي  مبدأ االستشارة  (238)
 االستشارة إانرة للعقل , وطمأنينة للنفس . (239)
( فيه أن  الصدق خصلة مجيلة , كوإن تسأل اجلارية تصدق  :) قول علي  (240)

"وما يزال الرجل ي ص ُدُق ويتحر ى الص دق  : , وحُيب ها الناس .قال  وحيبها هللا ورسوله 
 .(2) حىت ُيكتب عند هللا صد يقا " 

 السؤال يف أخذ املعلومة .أمهي ة  (241)
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 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

ألة , ويكو ن عنها ال حرج على اإلنسان أن ُيكثر من السؤال , لكي يضبط املس (242)
 .تصو را كامال 

 ( ألن  بريرة رضي هللا عنها كانت خُتاطبه والذي بعثك ابحلقجواز احللف ب) (243)
  .فيحلف ب: )والذي بعث حممدا ابحلق( وبعد وفاته . أم ا وهو غائب,  وكان أمامها

( إن رأيت عليها ة رضي هللا عنها :)قول بريرة رضي هللا عنها عن عائش (244)
 فالشهادة , والتزكية للشخص ال تكون إال  عن رؤية , ومشاهدة , و معرفة .

أهنا  من أعظم مامتيزت به عائشة رضي هللا عنها , دون سائر زوجات النيب  (245)
 صغرية السن  حني تزوجها , ومل يتزوج بكرا غريها .

, وكانت تعجن  ها , ويف بيت زوجها تنت رضي هللا عنها تعمل يف بيكا (246)
 الشعري وحنوه .

 منربا يرقى عليه , إذا أراد أن  خيطب . كان للنيب  (247)
 حفظ عائشة رضي هللا عنها , وقدرهتا على تذك ر األحداث أبدق  تفاصيلها. (248)
يهدم  أنو مصلحة اخلبيث ابن ُأيب  أن يصيب الدعوة اإلسالمية يف مقتل ,  (249)

 . الدين من خالل إصابة األساس فيه . يتمث ل ذلك يف شخصية النيب 
 استغالل املنافقني للمواقف لبث  مسومهم , وما يضطرم من حقد  يف صدورهم . (250)
أبن  هذا الرجل آذاه  ( ُيص رح النيب رجل قد بلغ أذاه يف أهل بييت :) قوله  (251)
  صل إىل أقرب الناس إليه ؛ زوجه , ووصل أذاه إىل داخل البيت النبوي , حىت و

 بوصفه)رجل( ألنه نكرة ابلنسبة ألصحاب النيب  عائشة رضي هللا عنها .وعرب  النيب 
 أفعاله وأقواله .منكر يف , فال يُعد  من صحابته , ألن ه منكر يف ذاته , و 

 اإلسالم يريب النفوس , ويُهذ هبا . (252)
 (على أهلي إال معي وما كان يدخل:) عن صفوان بن املعطل  قوله  (253)

يدل  على أن  البيوت هلا ُحرمة , فال جيوز للمسلم دخول بيت غريه إال  إبذنه , أو بوجود 
 أصحابه فيدخل معهم .



 

                                              

 

(25)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

( للتعبري عن القتل , ألن  السيف قبل أن يقطع العنق ؛ ضربنا عنقهقول سعد :) (254)
 . قطع العنقال بُد  أن ُيضرب به حىت يصل 

, وأجاب إجابة ال  من قام , امتثاال لطلب النيب  هو أو ل سعد بن معاذ  (255)
 غبار عليها .

, أن  فيها  فهم من عبارة سعد بن معاذ  لكن يبدو أن سعد بن عبادة  (256)
ولقبيلته وحنو ذلك , فقامت محي ته , ومحي ة ابن عم ه ُأسيد بن  ,نوع ملز , أو انتقاص له

 ُحضري رضي هللا عن اجلميع .
وس إال  هللا , والناس ال ترى إال  الظاهر , وحتكم من ال يعلم مابداخل النف (257)

خالله , لذا على املسلم أن حيرص على ألفاظه اليت خترج منه حىت ال يتم  أتويلها أتويالت 
 ليست هي املعىن الـُمراد هبا .

( هذا ان األوس واخلزرج حىت مهوا أن يقتتلوافثار احلي   قوهلا رضي هللا عنها :) (258)
اشق ابلعبارات الالمسؤولة , حىت كاد القوم أن يقتتلوا , كل  هذا حصل أمام الثوران , والرت 

من أجل إنسان واحد , ومنافق فاجر , يفرح أشد  الفرح مبا آل إليه القوم .ولكن   النيب 
 هللا كبته , وأطفأ انر فتنته اليت أشعلها , وأجج ها .

 نضبطة .الغضب إذا متل ك اإلنسان , فإنه يتصر ف تصرفات غري م (259)
قوهلا :)حىت مه وا( قال بعضهم : اهلم  خاطر نفسي ال يصل إىل التصميم ,  (260)

والصحيح : أن ه يصل إىل ذلك , بدليل هذا احلديث , فلوال هللا سبحانه مث  (1) والعزم .
 لتقاتل احلي ان األوس واخلزرج . تسكيت , وهتدئة النيب 

هج النبو ة .وال يصلح آخر هذه ال بد  لألم ة من قائد رابين  يسري هبا على من (261)
 األم ة , إال  ماصلح عليه أو هلا .

( البكاء نعمة وبكيت يومي ذلك ال يرقأ يل دمعقول عائشة رضي هللا عنها : ) (262)
, فهو يغسل  العني , ويقوم بعملية تعقيم هلامن نعم هللا للعبد , فهو دليل على صح ة 

                                                           

 لعلي هاين يوسف .ملتقى أهل التفسري . بينهما والفرق حتقيقهما القرآن يف والعزم اهلم انظر يف معىن اهلم  حبث قي م بعنوان :( 1)



 

                                              

 

(26)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

اإلنسان ما أصابه من حزن وضيق ماعلق هبا من غبار وحنوه , وهو أيضا خيفف عن 
 ويدل  أيضا على رق ة قلب الشخص , وأنه مرهف املشاعر واألحاسيس ..
امرأة من األنصار, فأذنت هلا  استأذنت علي  قول عائشة رضي هللا عنها : ) (263)

( فيه فضيلة , ومنقبة لنساء األنصار , حلرصهم على مشاركة عائشة فيما فجلست تبكي
 أصاهبا .

  (م, فسل   فبينا حنن على ذلك دخل علينا رسول هللا  عنها :)قوهلا رضي هللا (264)
إن كان بينك وبني أهل بيتك  خصام , فإنك إن  دخلت عليهم , فسل م , وإن مجعت 

 مع السالم ابتسامة , وكالما طيبا فحسن .
 ( أي : إن  ومل جيلس عندي منذ قيل يل ما قيل قول عائشة رضي هللا عنها :) (265)

جبانب عائشة رضي هللا عنها , ومل يقرهبا مد ة شهر , منذ أن قال فيها  مل يقعد النيب 
ا جلس بعد هذه الفرتة ليطلب منها التوبة , وإن   أهل اإلفك , واهتموها زورا , وهبتاان .وإمن 

 . كانت بريئة فسيربؤها هللا إىل آخر ماقال 
, واألمر  شأهنا ( نعم إن هإليه يف شأين بشيء وحىال يُ  قوهلا رضي هللا عنها :) (266)

 , حيث أضافت الشأن هلا . , وتلتصق هبا , فهذه احملنة ختص ها هي يعنيها 
ويف  (1)االستغفار أمر حيبه هللا , قال سبحانه :}واملستغفرين ابألسحار{  (267)

والتوبة أيضا حمبوبة إليه سبحانه:}إن  هللا  (2)احلديث القدسي  :}من يستغفرين فأغفر له{
 . (3)املـُتطه رين{ حُيب التو ابني وحُيب  

( الرباءة هلا معىن مجيل , حتب ه النفوس , فإن كنت بريئة, فسيربئك هللا:) قوله  (268)
وتتطلع إليه األفئدة , ففيه النزاهة , والطهارة من الذنب , واإلمث , والنقاء من كل عيب , 

لى  واخلالص , والسالمة من أي هتمة .وقد حصلت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها ع
 كل هذه املعاين اجلميلة , بفضل هللا سبحانه .
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(27)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

( أمست رضي هللا عنها , مقالته فلما قضى رسول هللا قوهلا رضي هللا عنها :) (269)
, مقالة من القول , وتسم ى أيضا كلمة أو ُخطبة , وليس  الكالم الذي تكل م به 
 معناها املقالة األدبي ة .

( ال أبس من أن ب عين رسول هللا فقلت أليب: أجقوهلا رضي هللا عنها  :) (270)
  . سواء كان يعرف اجلواب , أو مل يعرفهلسؤال لإلجابة عليه من شخص آخر ,يتم  حتويل ا

 وتقديره , وإجالله . مهابة النيب  (271)
 جواز احللف على الشيء الذي ال يُدرى عنه . (272)
.فقد أجاب أبوبكر  لسؤال واحد ال أبس بتكرار اإلجابة من شخصني خمتلفني (273)
 زوجته البنتهما اإلجابة نفسها .و 
, وأمام والديها . وقد يكون املوقف  جرأة عائشة رضي هللا عنها , أمام النيب  (274)

 الذي تعيشه , أعطاها دافعا قواي للحديث .
 ال حياء يف قول احلق . (275)
قد يكون احلق مع إنسان واحد , واجلميع خالفه , أو ال يوافقونه .فاتبع طريق  (276)

 سالك فيه أنت وحدك .احلق , ولو كان ال
( على املسلم أن حيرص ال أقرأ كثريا من القرآن  قول عائشة رضي هللا عنها :) (277)

على قراءة القرآن , فهو الزاد احلقيقي مع األعمال الصاحلة , وأن ُيكثر مدارسته , وفهمه 
 , وتطبيقه يف حياته .

 عز  وجل  ( هللالقد عرفت أنكم قد مسعتم هبذا  قول عائشة رضي هللا عنها :) (278)
أعطى اإلنسان السمع , وهو نعمة عظيمة من ن ع م هللا , فليحرص على أال  يسمع به إال 

 اخلري , والطي ب من القول , وأن  يتثب ت فيما يتلق اه .حىت ال يقول شيئا يتندم عليه .
( إذا مسع  قتم بهحىت استقر يف نفوسكم وصد   قول عائشة رضي هللا عنها :) (279)

ر  , واستقر يف نفسه , وآمن به , من الصعوبة مبكان , أن يتغري ذلك اإلنسان عن أم
 من أساسه , مث  يبدله مبا هو حق , وأصح  منه . ويقلعه الشيء . إال  أن  أييت  شيء يزعزعه



 

                                              

 

(28)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

فإن قلت لكم إين بريئة وهللا يعلم أين بريئة ال  قول عائشة رضي هللا عنها :) (280)
( موقف صعب , ر وهللا يعلم أين بريئة لتصدقونينتصدقوين بذلك, ولئن اعرتفت لكم أبم

ا بريئة , وهذا الكالم هو الصحيح , واحلق  وخ ط ٌب جلل , ال حُت سُد عليه , إن  قالت : إهن 
كاذبة فيما تقول , وإن كذبت ,   عندهم الذي ال مرية فيه , فإهنم لن يصدقوهنا , وهي

.صورة فيها  يقي فإهنم سيصد قوهناواعرتفت على نفسها, وهو كالم غري منطقي , وال حق
 من األسى , واألمل , واملرارة الشيء الكثري الذي يـُع ج ُز فيه عن الوصف .

يف حاالت الشدة , أو اخلوف , أو القلق واالضطراب قد ينسى اإلنسان امسه  (281)
, أو تسمية يومه , أو ما كان حيفظه , فقد نسيت رضي هللا عنها اسم يعقوب والد 

 السالم بسبب املوقف الذي تعيشه . يوسف عليهما
 فنجد }فصرب مجيل وهللا املستعان على ما تصفون{ نتأمل قول هللا عز وجل  : (282)

 فيها ختفيف للمعاانة اليت عاشتها عائشة رضي هللا عنها .
الصرب اجلميل الذي جيعل اإلنسان يرضى بقضاء هللا , ويصرب على البالء , دون  (283)

 ى هلل سبحانه .تشك   , وتسخ ط , إال  الشكو 
 (1) االستعانة , وطلب املدد والعون ابحلي القيوم سبحانه . (284)
ا رضي هللا عنها صغرية السن  , وال حتفظ أكثر القرآن , إال  أهنا  (285) رغم أهن 

 استطاعت اختيار آية تناسب احلالة اليت هي فيها .
ن والتحول م ,( الراحةمث حتولت فاضطجعت على فراشيقوهلا رضي هللا عنها :) (286)

اهلم  ,  ختفيف, والنوم عوامل مهم ة تساعد على  على الفراش واالضطجاع املكان إىل آخر
 , ولو مؤقتا .واألمل ,ومرارة املصيبة 

(ثقة  هللا مربئي برباءيت وأان, وهللا حينئذ أعلم أين بريئة وأن  قوهلا رضي هللا عنها :) (287)
ها على ذلك وثباهتا على املبدأ ,  عائشة رضي هللا عنها برهبا , مث ثقتها بنفسها , وأتكيد

 كل هذه األمور جعلها تتجاوز احملنة . 
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(29)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

( فيه إثبات صفة تلىيُ  أبمر   من أن يتكلم هللا عز وجل يف  )قوهلا رضي هللا عنها : (288)
 الكالم هلل سبحانه .

( فالرجاء ابهلل سبحانه , والرجاء كلمة ولكين كنت أرجو)قوهلا رضي هللا عنها : (289)
وتزيد من النشاط , وجتدد النظرة إىل احلياة .فعلى املسلم أن يكون  تبعث على األمل ,

 لديه نظرة مشرقة إىل املستقبل , ويتفاءل ,مهما أحلولك الظالم .
( فيه دليل على علو  هللا سبحانه , حىت أنزل هللا عز وجل)قوهلا رضي هللا عنها : (290)

يه أييت من أعلى .  وأن  أمره ووح 
(  وهو قطرات املاء اليت خترج من جسد قر  ن الع  م)قوهلا رضي هللا عنها : (291)

أطيب من الطيب .حىت إن  اإلنسان سواء من احلر  , أو إذا بذل ُجهدا , وكان ع ر قُه 
 بن أنس وعن (1) قارورة. يف فجمعته وشعره, عرقه من أخذت  النيب انم أم  سليم إذا

 بقارورة, أمي وجاءت ,فع ر ق   عندان, (2)فقال   النيب علينا دخل: قال مالك 
 الذي هذا ما سليم أم   اي: »فقال  النيب فاستيقظ فيها, العرق تسلت فجعلت
 (3) الطيب . أطيب من وهو طيبنا, يف جنعله ع ر ُقك   هذا: قالت «تصنعني؟

فأخذه ما كان أيخذه من الربحاء عند الوحي, حىت إنه )قوهلا رضي هللا عنها : (292)
 ( هذه طريقة من الطرق اليت أيتيه لعرق, يف اليوم الشاتليتحدر منه مثل اجلمان من ا

 لتمث  اجلرس , وأحياانً ي صلصلة مثل فيها الوحي , وهناك طرق أخرى , كأن أيتيه الوحي
 (4) له . يقول ما يع  في    فيكلمه رجال كُ املل   له
 ؛ هنزول وقت ثقيلٌ : ( أيعليه نزلأُ  الذي القول ل  ق  ث   من)قوهلا رضي هللا عنها : (293)

 فخذي, على وفخذه   هللا رسول على نزلأُ :  اثبت بن زيد قال كما. عظمته من
 (5) .فخذي ترض   فكادت
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(30)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

وقلب عائشة رضي هللا عنها , مل تنس تلك ,الزالت أو ل كلمة عالقة يف فكر  (294)
, ونطق هبا  اللحظة اجلميلة , وتلك الكلمة السعيدة , والبشرى الرائعة اليت قاهلا النيب 

ر  والسرور على فؤادها .فتقول رضي هللا , إهن   ا فرحة عارمة , وكلمة أدخلت البهجة والب ش 
 ( .فكان أول كلمة تكلم هبا أن قال: أبشري اي عائشةعنها :)

الكل  يرتق ب تلك اللحظة احلامسة , والكلمة الفصل من الوحي عن طريق النيب  (295)
 . 
ل , فاألوىل : ُبشرى الرباءة مل تكن البشرى واحدة فقط , بل اثنتان حني التأم   (296)

مما اهتمت به رضي هللا عنها . والثانية : بشرى اآلايت اليت نزلت برباءهتا واليت تتلى ليال 
 وهنارا , وإىل قيام الساعة .

هذا التمي ز الذي حصلت عليه رضي هللا عنها , إذ  جاءت الرباءة من األعلى  (297)
 , بل ُعلوي ة , مساوي ة . سبحانه , ومل تكن تلك الرباءة أرضية , بشري ة

ا مل تقم إليه , مع أن  أمها هي اليت أمرهتا بذلك ,  مل يُعاتب النيب  (298) زوجته أهن 
 , ومن أمرها ابلقيام هي والدهتا . مع أن  الرباءة جاءت من طريقه هو 

 أنفق ال وهللا: وفقره منه لقرابته مسطح على ينفق وكان بكر أبو فقال)قوهلا: (299)
معذور يف قوله هذا , ألن ه بشر ,  ( أبو بكر لعائشة قال الذي بعد اأبد شيئا عليه

 فأقرب الناس له يطعنه يف عرضه , وخيوض يف اإلفك مع الذين خاضوا .
 القرآن ينزل لرييب  النفوس , على البذل , والعطاء , واإلنفاق . (300)
 ص الذين آمنوا , وليميز اخلبيث من الطي ب .القرآن ينزل ليمح   (301)
 نزل ليخفف املعاانة , ويريح النفوس , وليزيل األمل .القرآن ي (302)
ر. (303)  هللا هو الذي يكشف الضر  , ويُنف س الكرب , وأييت ابليسر , بعد الُعس 
( يدل  على أن  أاببكر وال أيتل أولو الفضل منكم والسعةقول هللا عز وجل :) (304)
 . من أهل الفضل والسعة , وأنه صاحب مال وجتارة 



 

                                              

 

(31)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

قارب , واالهتمام هبم , والعناية بشؤوهنم , ومراعاة احلرص على وصل األ (305)
 أحواهلم .

الغىن يف  (وفقره , وكان ينفق على مسطح لقرابته منه, فقال أبو بكر )قوهلا: (306)
املال حمبوب إىل النفوس , ويتطل ع إليه كل إنسان , ولكن أمر الغىن , والفقر بيد هللا 

 . سبحانه , هو الذي جيعل هذا غنيا , وهذا فقريا
( اليد العليا هي املنفقة , وهي الباذلة , واليد وكان ينفق على مسطح قوهلا :) (307)

 العليا خري من اليد السفلى .
ال اعرتاض على قضاء هللا الذي يقضيه على العبد , فمن رضي فهذا هو  (308)

ط فله الُسخ ط ,  املطلوب من العبد , فله الرضا , واألجر , والثواب من هللا , ومن س خ 
 نال إال  التعب .وال ي  

, وملا  ( هذه ميني مقصودة منه شيئا عليه أنفق ال :)وهللا قول أيب بكر  (309)
}وال أيتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب{ إىل قوله:  نزل قوله سبحانه :

, عن كالمه , وأبطل ميينه املعقودة ,  تراجع أبوبكر  }أال حتبون أن يغفر هللا لكم{
 قد كف ر عن ميينه , ليأيت الذي هو خري له . أن ه  فال بد  

النفقة على مسطح ؛ بنفس راضية , وبقناعة اتمة , وإبميان  أعاد أبوبكر  (310)
, خري الصحابة , وأسرعهم يف بذل املعروف , ودائما يسبق إىل اخلري ,  صادق , فهو 

 األول دائما يف ميادين اخلري كل ها . بل كان 
فعصمها هللا هللا عنها يف زينب بنت جحش رضي هللا عنها :)قول عائشة رضي  (311)

( يدل  على أن  الذي يعصم من الوقوع يف الزلل هو هللا , وأن  احلافظ هو هللا  ابلورع
سبحانه ., فال معصوم إال  من عصمه هللا .وهذه الصحابية الفاضلة منعها هللا من الوقوع 

 مجع وقد هلا ماكنت تتمتع فيه من الورع .) , بعد توفيق هللا يف اخلوض يف حديث اإلفك
 فهذا ," يعنيه ال ما تركه املرء إسالم حسن من: "فقال واحدة بكلمة كله الورع  النيب



 

                                              

 

(32)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

 وسائر والفكر, واملشي, والبطش, واالستماع, والنظر, الكالم, من يعين ال ملا الرتك يعم
 (1) .(الورع يف شافية كافية الكلمة فهذه. والباطنة الظاهرة, احلركات

( أي وطفقت أختها محنة بنت جحش حتارب هلاقول عائشة رضي هللا عنها :) (312)
ا أسرعت تدخل يف اخلوض يف -أعين محنة رضي هللا عنها -: شرعت , وأخذت , وكأهن 

اإلفك , مع من خاض فيه , وال نظن  يف هذه الصحابية إال  خريا , فغرضها أن ترفع من 
 , أو أن تشو ه مسعة النيب  دم الدعوة يف شخص النيب شأن أختها زينب , ال أن هت

, وحنو ذلك مما سعى له املنافقون , وخططوا له , بل واستماتوا من أجله , كل  هذا مل 
 تقصده رضي هللا عنها , وهذا هو الظن  احلسن ابلصحب الكرام رضي هللا عنهم .

رضي هللا عنها ,  قول عائشة رضي هللا عنها :)حتارب هلا( , وصٌف من عائشة (313)
ا يف معركة سخ رت هلا طاقات احلرب  ملا تفعله محنة رضي هللا عنها يف هذه احلادثة , فكأهن 
, وعدهتا , وأدواهتا , وأخذت ختوض غمارها ابجلدال , والكالم , واإلشاعة وحنو ذلك 
مما يكون يف احلرب .كل ذلك من أجل االنتصار ألختها , وأن يرتفع شأن أختها عند 

 مزيدا من احلظوة . , وأن جتد منه  لنيب ا
فكان اهلدف الذي تسعى له محنة رضي هللا عنها , هدفا شخصيا حبتا ليس هلا  (314)

هي , إمنا ألختها, وهدفا حمدودا , ال تتسع دائرته , أكثر من ذلك , خبالف اهلدف 
 الذي كان يسعى له املنافقون .

 ا كثريا .ا, حب  مُحب  محنة ألختها زينب رضي هللا عنه (315)
قول عائشة رضي هللا عنها :)حتارب هلا( فالتصد ي هلذه احلرب إمنا هو انبع من  (316)

ذات محنة رضي هللا عنها , ومل تُنص بها أختها زينب , ومل توص هلا , ال بكالم , وال 
إبشارة , وال إبمياء , وال شيء من ذلك البت ه , إمنا هو أمٌر انربت له محنة بنفسها , ومن 

 دافعها الغرية , واحلمي ة ألختها زينب رضي هللا عنهن  كُلهن  . ذاهتا ,
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(33)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

على املسلم أن ينصر أخاه يف احلق , قول عائشة رضي هللا عنها :)حتارب هلا(  (317)
 . ينصره مبنعه عن الظلمف ينصره يف الباطل ويعينه عليه , واخلري , وال 

( ب هلاوطفقت أختها محنة بنت جحش حتار قول عائشة رضي هللا عنها :) (318)
أن يكون  احلماس , واالندفاع بقوة مطلوابن يف العمل . ولكن حنتاج مع ذلك إىل

 احلماس منضبط بضوابط الشرع , وأال  ُيسبب إضرارا ابآلخرين .
( عبارة رائعة , ومجيلة , على املسلم أن يعمل إال خريا وهللا ما علمتُ قول :) (319)

ين , فهو طريق مبارك , اخلري , وأن يكون هو خيـ ُر يف ذاته , وال يسلك  إال  طريق اخلري 
 ُوجدت هذه العبارة اجلميلة ,  تتصدر كالمهم , ماعلمنا إال  خريا .  حىت لو ُسئل عنه,

اي رسول هللا أمحي مسعي وبصري, وهللا ما علمت قول زينب رضي هللا عنها :) (320)
ظيمة , وهي أم  املؤمنني ( وهللا إن  املرء ليقف إجالاًل , وإكباراً هلذه الصحابية العإال خريا

زينب بنت جحش رضي هللا عنها , فقد كانت فرصة مناسبة ابلنسبة هلا للنيل من عائشة 
 -, واالنتقاص منها . ولكنها رضي هللا عنها هبذا التصرف ,كسبت مكاسب عظيمة : أ

 . حب  النيب 
 حب  ضر هتا عائشة رضي هللا عنها . -ب
 من مسع أو قرأ عن هذه احلادثة . احلب والتقدير واالحرتام لكل -ج
األجر والثواب يف ترك اخلوض فيما ال يعنيها .إىل غري ذلك من املكاسب ملن أتم ل   -د

 كالمها , ورد ة فعلها رضي هللا عنها .
إذا أراد أن خيرج سفرا, أقرع بني  كان رسول هللا قوهلا رضي هللا عنها :) (321)

معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا يف   نسائه, فأيتهن خرج سهمها خرج هبا رسول هللا
 ( لنتخيل هذا املشهد االجتماعي الرائع , واجلميل منه غزوة غزاها, فخرج فيها سهمي

جيلس بني زوجاته ,  , وكيف يراعي مشاعر أزواجه , وال جيرح أحدا منهن  , فكأين  به 
كل واحدة منهن  متله فة , وهن  حوله , وقريبات منه  , يف جو   مفعم ابحلب  , والود  , و 

  يف سفره . تنتظر خروج القرعة ابمسها لتحظى برفقة النيب 



 

                                              

 

(34)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

عبارة عظيمة , وجليلة  ( أمحي مسعي وبصري قول زينب رضي هللا عنها :) (322)
, خيوضون يف أعيان القدر , وايليت جمالسنا , أتخذ هبا , فالناس فيها من نساء , ورجال 

 أمجل أن  جنعل هذه العبارة شعارا لنا .أانس بكالم ليس مبرضي  , فما 
تدل  داللة هذه العبارة (  أمحي مسعي وبصري قول زينب رضي هللا عنها :) (323)

 -مسعها وبصرها-نفسها متنعأن استطاعت , حيث,  لنفسها ببرتبية زين , وقوي ة قاطعة
دي , من االنشغال ابلكالم عن اآلخرين , وكأهنا رضي هللا عنها تقول أان يكفيين ماعن

فكيف أتكلم عن غريي , فأان مشغولة بنفسي , عن أن أتكلم يف عيوب , أو أعراض 
 فهذا أمر ال يعنيين . اآلخرين .

اإلسالم ف( املرأة ُمعز زٌة مكر مة ,محل يف هودجيفأان أُ قوهلا رضي هللا عنها :) (324)
 .رفعها , وأعلى شأهنا , بعدما كانت يف اجلاهلية ُمهانة , وسلعة تباع وتشرتى 

فقمت حني آذنوا ابلرحيل, فمشيت حىت جاوزت قوهلا رضي هللا عنها :) (325)
( على املسلم حني اختاذ القرار ألي أمر , أن يكون قراره مدروسا , ويكون اختاذه اجليش

 يف الوقت املناسب , حىت ال يرتتب على ذلك آاثٌر غري حممودة .
ما د, األول : عنرضي هللا عنها قرارين خطريين يف وقت واحد عائشة اختذت  (326)

آذنوا ابلرحيل خرجت من وراء اجليش حلاجتها . والثاين : رجوعها للبحث عن الع قد 
ا تري ثت , أو  الذي ضاع منها. وكان األوىل هبا ؛ على األقل يف القرار الثاين , أهن 

 ليكون عندهم ع ل ٌم عن وضعها , لكن كل هذا مل حيدث .استشارت , أو أخربت أحدا ,
 وان , ورابطة جأشه , أن يكون آخر اجليش .شجاعة صف (327)
 فضيلة ومنقبة لصفوان , أن يقوم بعمل كبري لوحده . (328)
 م ابلعمل الذي ُكل ف به خري قيام وأن يقو ن فاعال ,ومنتجا ,املسلم أن يكو  على (329)
هذا احلديث عظيم , ومليء ابلدروس , والع رب , وكلما أتملت , وُغصت يف  (330)

 د , والد رر .حبر كلماته , خرجت ابلفوائ



 

                                              

 

(35)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

( يدل  على هاحىت أانخ راحلته, فوطئ على يدها فركبتُ قوهلا رضي هللا عنها :) (331)
ا رضي هللا عنها , ركبت هذه الراحلة بدون هودج .وال شك  أبن  يف هذا صعوبة ,  أهن 

 ومشق ة عليها .
( ابن آدم ضعيف , والشكوى دليل على حني أشتكي قوهلا رضي هللا عنها :)  (332)

 .(1) حول له , وال قو ة إال  ابهلل , قال سبحانه :}وُخل ق اإلنسان ضعيفا{  الضعف , ال
الشكوى لغري هللا فيها مذل ة , ومهانة , لكن ال مينع أن خُيرب اإلنسان بشكواه  (333)

 إىل من حُيب  , أو إىل طبيب , أو إن  احتاج إىل ذلك .
نني , والتحس ر , كل من أحس  أبمل , أو هم  البد  أن يشتكي إم ا ابلصوت كاأل (334)

  على املسلم أن يرفع شكواه هلل.  وال شك أن  ابلكالم , يقول هلذا , أو ذاك . والتوج ع , أو
اللطف, الذي كنت أرى منه  ال أعرف من رسول هللا قوهلا رضي هللا عنها :) (335)

( ما أمجل اللطافة , واللني , مع الزوجة , وحتسس آالمها , والسؤال عن حني أشتكي
والتخفيف ابلكلمات اهلادئة , والعبارات الدافئة , خاصة حني املرض , والتعب .  حاهلا ,

فإن  املرأة حتتاج إىل ذلك حاجة شديدة , بل وقد تكون سببا بعد هللا يف جتاوز تعبها , 
 ومرضها .

( مس ت ما أصاهبا شرا , هو شر  ألو ل وال أشعر ابلشر  قوهلا رضي هللا عنها :) (336)
ر فا الخري فيه ,وهلة , ولفرتة يس بل جاء بسببه خري كثري رية , لكنه يف احلقيقة ليس شرا ص 

 وفضح ألانس منافقني , وحنو ذلك ., ورفعة وعز  و وطهارة , وزكاء .
( طها, فقالت: تعس مسطحر  فعثرت أم مسطح يف مُ )قوهلا رضي هللا عنها:  (337)

األوىل يف هذه احلال أن يسمي اإلنسان , إذا تعث ر , أو سقط فاملشروع هو التسمية , 
 مثل يصري حىت يتعاظم فإنه الشيطان, تعس: تقل فال الدابة بك عثرت ذاإ: "  قال

 الذابب مثل يصري حىت يتصاغر فإنه هللا, ابسم: قل ولكن صنعته, بقويت: ويقول البيت,
فيستفاد من احلديث أنه إذا تعثر اإلنسان , أو تعث رت دابته , أن يقول : بسم هللا  (2)"
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(36)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

نها قالت هذا ألهنا كلمة دارجة عند العرب ,وال يقصد .فقد تكون أم  مسطح رضي هللا ع
ا الميكن أن تدعو قصدا على ابنها , وفلذة كبدها ابهلالك. أو تكون رضي  معناها , ألهن 
هللا عنها مس ت , ومل تسمعها عائشة , أو أهنا مس ت , ومل تذكر ذلك عائشة رضي هللا 

ا اهتم ت بسماع الكلمة القاسية , وه ها على ابنها , قد حُيتمل ؤ ي سب ها ودعاعنها , ألهن 
 هذا . وهللا أعلم . 

( فيه جواز  فقلت هلا: بئس ما قلتقول عائشة رضي هللا عنها ألم مسطح: ) (338)
 قول  بئس ما قلت لإلنكار على شخص .

( فكلمة :  فقلت هلا: بئس ما قلتقول عائشة رضي هللا عنها ألم مسطح :) (339)
ت احلال الذي قيلت بسببه ,فيؤخذ منه جواز الغلظة بئس ماقلت  فيها شد ة وغلظة انسب

 والشدة يف اإلنكار ,حسب طبيعة املنكر ,وعلى حسب املصلحة يف ذلك .
( مرض اجلسد من طول فازددت مرضا إىل مرضيقول عائشة رضي هللا عنها :) (340)

الطريق يف الغزوة , وحبثها عن عقدها , وذهاب اجليش عنها , كل  هذا أث ر على جسدها 
ضعيف , والنحيل , مث  ازداد مرضها أكثر حينما مسعت بقصة اإلفك عليها , رضي هللا ال

 عنها .وال شك أن املرض املعنوي الداخلي أشد  أملا من مرض اجلسد الظاهري .
( , كان يكفي أن تقول فقلت ألمي: اي أمتاهقول عائشة رضي هللا عنها :) (341)

وهذا السؤال يفي ابلغرض , وواضح ,  فقلت ألمي: ما يتحدث الناس؟ رضي هللا عنها :
ومفهوم أيضا ألم ها املسؤولة , لكن ها رضي هللا عنها كررت أم ها مرتني ,ومد ت اللفظ 
ا تتأو ه رضي هللا عنها , وتتوجع مما مسعته , فتحس  بعظم  الثاين لألم  وأعقبته ابهلاء , وكأهن 

 ذلك .عرب  عن ليت وقعت عليها .فلفظ )أم تاه(  يُ املصيبة ا
( بدال من قوهلا :)ايبنيت( أو)اي ابنيت( اي بنيةقول أم  عائشة رضي هللا عنهما :) (342)

اختيار موف ق من أم ها , ألن املقام حيتاج له عاطفة وود  , ورق ة , ولني , ومقام حيتاج له 
 تسهيل , وختفيف للمعاانة , فناسب أن تُعرب  بلفظ )بني ة( .
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(37)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل ل  فوهللا لق  :)قول أم  عائشة رضي هللا عنهما  (343)
ا  رن عليهاحيبها, وهلا ضرائر, إال كث   ( أسلوب رائع يف  اإلقناع , أبن  ماحصل البنتها إمن 

كان ألن  ابنتها مجيلة , وزوجها حيبها , فهذا الذي جرى كان سببه غرية الضرائر ليس إال  
 .واحلقيقة خالف ذلك .

غفل عن أهل الباطل , وأهل الزيغ والفساد , خاص ة أهل ال ينبغي للمسلم أن ي (344)
 النفاق؛ فإهنم خيططون , ويكيدون لإلسالم وأهله .

لغًة عربيًة ُفصحى , وجاء  كاننالحظ أن  كل  كالم عائشة رضي هللا عنها , (345)
على السليقة , بل ويوجد كلمات غريبة , وغري مفهومة حتتاج إىل ترمجة ملعانيها مثل : 

يهبلن( , )عر س( , )فأدجل( , وحنو ذلك .وهذا هو كالمهم الدارج بينهم , )موغرين( , )
 ويف حديثهم اليومي .وبال تكل ف .

 الدعوة إىل هللا حتتاج إىل تضحيات .فليس الطريق مفروشا ابلورود , والرايحني . (346)
على املسلم أال  ينساق وراء الالفتات الرب اقة , والشعارات الزائفة , وميي ز بني  (347)

 حيح والسقيم .الص
حادثة اإلفك ماهي إال نتاج فاسد , وإرجاف سافر , ُصن ع أبيدي املنافقني  (348)

اخلونة . الذين مافتؤوا يف حماوالهتم احلثيثة , لزعزعة أمن اجملتمع , وتفريق كلمته , ومتزيق 
 وحدته .

متدد اإلسالم , وانتشاره , فهم يشغلون أهل اإلسالم  منعاملنافقون يريدون  (349)
,وهو دعوة الناس , وهدايتهم  , عن االنشغال عن اهلدف األمسى أبنفسهمني عليه موالقائ

ن بصره لألمام ال يلتفت مينة وال يسرة , بينما لو أصيب يف د امه يكفمن يروم شيئا قُ 
يتوقف عن املضي  قصر إىل األسفل , وإىل ماحوله . و أسفل قدمه , فإن  نظره يرتاجع , وي

 يدون تعطيل الدعوة أبي وسيلة .ُقدما . واملنافقون ير 
قرآان يُتلى إىل  اوأنزل فيهعائشة رضي هللا عنها , أم  املؤمنني أابلرغم من أن  هللا بر   (350)

يـ ع ة هناك طائفة تيوم القيامة , إال  أن ه مازال تسم ى الرافضة , ال زالت تلوك ماالكه ,  وض 



 

                                              

 

(38)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

االحتفاالت , فقاتل هللا هذه الطائفة  , وتُقيم لذلك ه كبري املنافقني اهلالكك  ف  أ  اك موأتف  
 , وأهلكها كما أهلك أسالفهم .

مثان حتد ثت عائشة رضي هللا عنها يف هذه الرواية بلفظ ضمري املتكلم :)أان(  (351)
  تكرر هذا العدد من الضمري, حلاجة الكالم لذلك .مر ات , فاملقام جعلها 

, والقرب  بر  القُ  مبعىن دنوفال (ودنوان من املدينةقول عائشة رضي هللا عنها :)   (352)
, واملسافر ,  فيه راحة للجسد , وفرحة للنفسمن الشيء الذي يريده اإلنسان , ويطلبه , 

 ووطنه . , يفرح بقدومه إىل بلده والذي أتى من سفر فيه مشق ة
واملدينة , كانت سابقا تسمى ,  (ودنوان من املدينةقول عائشة رضي هللا عنها :) (353)

أن حيبب هللا هلم  ودعا . امسها , إىل املدينة , أو مدينة الرسول غري  النيب يثرب , و 
اللهم حبب إلينا املدينة  قال :"  املدينة , فاستجاب هللا دعاءه .ففي الصحيحني أن ه 

 (1) " . ..حها لناكحبنا مكة أو أشد, اللهم ابرك لنا يف صاعنا ويف مدان, وصح  
( العقد حُيلى به فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع :)رضي هللا عنهاقوهلا  (354)

بل ةً , وهو من الزينة اليت حُتب ها املرأة  صدر املرأة , فهو يُزي ن حنرها , فيضفي مجاال على ج 
 مجاهلا.

 به صدرها ., ويضيق  املرأة الع قد أمر حُيزنُ انقطاع  (355)
مهما طال وقت البحث , فال بد  أن جتده , ألنه يُعترب  فحبسين ابتغاؤه():قوهلا (356)

 . فله قيمة عندها مهما كان مثنه,  قطعة منها
,  ه  س  فلمست صدري( من خاف على شيء معه فإنه ُيكثُر من حتسُّ ):قوهلا (357)

فنجد أبن  اإلنسان ,مثال يف زمننا هذا جواال وملسه , فلو كان ماال يف اجليب , أو 
 يتحسس جيبه مكررا ذلك للتأكد من وجوده .

( وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون يل فحملوا هودجي فرحلوه على بعريي ):قوهلا (358)
 , مادام أنه يقد م شيئا مهما كان بسيطا فيه أمهي ة العمل يف اإلسالم , واإلنسان له قيمة
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(39)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

اجلنود وظيفتهم اجلهاد و  .فتهم محل األشياء ,فهؤالء الرهط هم جمموعة من الرجال , وظي
ت وظيفته يف الساقة , فيكون يف آخر الناس يتتبع , وأيضا هذا صفوان رضي هللا عنه كان

, ففي ذلك دعوة صادقة ذلك من أنواع الوظائف  غريماسقط من متاع وحنوه , إىل 
وا , أنفسهم , وينفعوا مركنوا للنوم , والكسل , والبطالة , أن يقوموا وخيد للشباب الذي

  أم تهم يف أي عمل مباح .
حىت أانخ راحلته, فوطئ على يدها فركبتها, فانطلق يقود  :)رضي هللا عنهاقوهلا  (359)

كان واقفا , فإذا   , ألنه (1) وأانخ اجلمل أي: أبركه , أي أجلسه على األرض( يب الراحلة
فهمها كة يفأانخه , أو عمل له حر  أراد الشخص الركوب , أصدر صاحبه بفمه صوات

صاحبها الذي ألفته  تعرفد أن هذه البهيمة البعري , فينزل من طوله إىل األرض , املقصو 
على  وطئان رضي هللا عنه , أبركها , مث  , فهاهو صفو  فهم لغته , وإشارته , وصوته, وت

 ه صاحبها , ويفهم عليها , وهي تفهمه .يدها , مث  قادها بسهولة ويسر , ألن  
( الليل ليس فيه ضوء , والليل وال خنرج إال ليال إىل ليل):رضي هللا عنها قوهلا (360)

فتخرج يف الليل كي ال . سواد , وظالم , وسرت , فاملرأة العفيفة صاحبة سرت , وخفاء 
 . تُعرف , وال يراها أحد

( دليل على التطو ر , قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا :)رضي هللا عنهاقوهلا  (361)
والبعد عن البداوة , وطريقة العرب األوىل , واليت فيها مشق ة , وضيق والرقي يف البناء , 

 على النساء .
اختيار  أمهي ة ( فيهفأقبلت أان وبنت أيب رهم قبل بييت:)رضي هللا عنهاقوهلا  (362)

 الذي يرافقك , يف أي شأن من شؤونك .والرفيق الصديق 
( وهذه املسألة أعين هبا ذهاب أأتذن يل أن آيت أبوي؟:)رضي هللا عنهاقوهلا  (363)

ا ,  املرأة املتزوجة إىل بيت والديها ملة , واحلري ة املطلقة يف الكا اراحتهجتد ففي الغالب أهن 
ألن ه البيت الذي عاشت فيه طفولتها , وترعرعت ,  أكثر من بيت زوجها؛ , ابيت والديه
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(40)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

زوجها , فنجد أن املرأة تفرح وتسر   وكربت حىت أصبحت عروسا , مث  انتقلت إىل بيت 
 .ذهبت هناك كثريا إذا 

ليس هناك صحف , وال إذاعة , وحنو ذلك , إمنا اي أمتاه ما يتحدث الناس؟   (364)
مع الشخص . وهي األحاديث اليت يتناقلها الناس ,   يتداوهلا الرُّكبان , حىت تصل إىل مس 

فيه إشارة ف, شديد اللهجةرضي هللا عنهما الذي دار بني السعدين  احلواركان  (365)
ض عووقع العبارات على النفس , فب , إىل أن  على املسلم أن يتنب ه إىل أتثري األلفاظ

 ضرب السيف .من حُبسن ني ة قد جترح , وُتصيب , أشد   الكلمات اليت تُقال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                              

 

(41)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه

 اخلامتــــة

سوايً مـع هـذه القصـة العظيمـة , ومـا  اسـتنبطناه مـن دروس ويف هناية املطاف , وبعد أن عشنا 
ك م , أجُد لزاماً علي  أن أقول :   وعرب , واستلهمناه من فوائد وح 

االبـــتالء مـــن ُســـن ن  هللا يف هـــذه احليـــاة , قـــال ســـبحانه : }أمل أحســـب النـــاس أن يرتكـــوا أن  -1
 (1) يقولوا آمن ا وهم ال يفتنون{ .

 على مايصيبه , ومايقد ره هللا له .ففي ذلك اخلري الكثري. على املسلم أن يصرب -2
 إن  العز  والتمكني هلذا الدين , مهما فعل املنافقون , وأرجف املبطلون . -3
هناك أعداء يعيشون بيننا يسوؤهم تقد م أهل اإلسالم , ويفرحهم كل  أمل يصيب أهل اخلري  -4

 , وأهل الفضل والعلم , والدعوة .
ون , وأهـــل الشـــر  ال ينـــامون , بـــل خيططـــون ليـــل هنـــار هلـــدم الـــدين , وزعزعـــة وحـــدة املنـــافق -5

 املسلمني .
 هللا سبحانه , ويل  , املؤمنني , فهو ال يرتكهم , بل هو سبحانه يدافع عنهم . -6
 احملن , واملصائب تبني  معادن الناس . -7
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(42)  

 اقصة إفك املنافقني على عائشة رضي هللا عنه
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