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 وٍاقب حبيبة زسوه اهلل )عائشة بٍت الصديق(

 عٍاصس اخلطبة:

 االسي والمقب والكٍية

 وٍاقب أً املؤوٍني عائشة

 

 التفصين

 االسي والمقب والكٍية

 ؿحوؾي أيب بـ اهلل ظبد بؽر أيب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل خؾقػي، إـز افصديؼ موماإل بـً ادممـغ أم ظوئشي

، ادؽقي، افتقؿقي افؼرصقي:  فمي بـ ـعى بـ، مرة بـ تقؿ بـ شعد بـ ـعى بـ ظؿرو بـ ظومر بـ ظثامن

اإلضالق ظذ إمي كسوء أؾؼف، ملسو هيلع هللا ىلص افـبل زوجي، ادممـغ أم، افـبقيي

 أظؼؾ مل: تؼقل وـوكً. شـغ بثامين ؾوضؿي مـ أصغر وهل، ماإلشال يف وفد ممـ وظوئشي: وولدِا

 .افديـ يديـون ومهو إٓ أبقي

(1. )مجقؾي بقضوء امرأة وـوكً: صػوهتو

 افزبر بـ اهلل ظبد أختفو بوبـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل بذفؽ ــوهو ؿقؾ اهلل ظبد بلم ظوئشي تؽـك: كٍيتّا

اهلل ظبد ؾسامه شؼطو اهلل رشقل مـ أشؼطً إهنو وؿقؾ

                                                           

 2/141شر أظالم افـبالء  (1)

 8/91افبدايي وافـفويي  (2)
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 :وٍاقب أً املؤوٍني عائشة زضي اهلل عٍّا

 رشقل أزواج ومجقع’ ظوئشي أن وإيوـؿ اهلل رمحـو اظؾؿقا: ؿول أبق بؽر أجري رمحف اهلل تعوػ

 وبعدهو، ؾضؾفو ذـركو وؿد’ خدجيي أوهلـ، ملسو هيلع هللا ىلص برشقفف اهلل ؾضؾفـ، ادممـغ أمفوت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ظوئشي ؾضوئؾ يذـرون افشققخ صور ؾؾؿ: ؾؿوئ ؿول ؾنن، جؾقؾ وخطرهو، ظظقؿ رشؾفو’ ظوئشي

 فام: فف ؿقؾ ظـفام اهلل ريض ظوئشي وبعد خدجيي بعد: أظـل، بعدهو ـون ممـ ملسو هيلع هللا ىلص افـبل أزواج شوئر دون

 ؾقف وأكزل مـف تعوػ اهلل برأهو ؿد بام ؾرمقهو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظفد ظذ ادـوؾؼغ مـ ؿقم حسدهو أن

 وأشخـ، ادممـغ أظغ بف وأؿر، ملسو هيلع هللا ىلص رشقفف بف افؽريؿ اهلل ؾرّس ، ببوضؾف رموهو مـ ؾقف وأـذب افؼرآن

 رجال أن: ’ فعوئشي ؿقؾ أكف روي. ’ ؾضوئؾفو بذـر افعؾامء ظـل ذفؽ ظـد، ادـوؾؼغ أظغ بف

 افػؼفوء بعض ظـ وبؾغـل، ادـوؾؼغ بلم وفسً، ادممـغ أم أكو صدق: ؾؼوفً بلم فف فسً إكؽ: ؿول

 أهنو أخر وحؾػ، أمف ظوئشي أن أحدمهو حؾػ، بوفطالق حؾػو رجؾغ ظـ شئؾ أكف ادتؼدمغ مـ

 افذي إن: ؾؼول أحدمهو حيـٌ أن مـ بد ٓ؟ هذا ـقػ: فف ؾؼقؾ. حيـٌ مل ـالمهو: ؾؼول بلمف فقسً

 بَ حمىد قاه. حيـٌ مل مـوؾؼ هق أمف فقسً إهنو حؾػ وافذي، حيـٌ مل مممـ هق أمف أهنو حؾػ

 ابـي افصديؼي ادزأة افطقبي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل حبقبي ظوئشي يشـل ممـ بوهلل ؾـعقذ: اهلل زمحْ احلسني

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل خؾقػي أبقفو وظـ’ ادممـغ أم افصديؼ

 كسوءه وأن، وحمبتفو ظوئشي تعظقؿ ظذ ُُمؿعقن افُسـي أهؾوقاه ابَ تيىية زمحْ اهلل تعاىل

. ادسؾؿغ ظـد ُحرمي وأظظؿفـ وأظؾؿفـ إفقف أحبفـ ظوئشي ـوكً ظـفـ موت افاليت ادممـغ أمفوت

. . 
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 .عائشة وَ الصخابة  ومجيع وا ثبت وَ فضائن الصخابة إمجاال يثبت هلا زضي اهلل عٍّا -1

ـَ اّتبَُعقُهْؿ بِنِْحَسوٍن َريِضَ اّلّلُ ): ومـفو ؿقفف تعوػ َكَْصوِر َواّفِذي ْٕ ـَ َوا ـَ اْدَُفوِجِري َّوُفقَن ِم ْٕ  َوافّسوبُِؼقَن ا

ـَ ؾِقَفو َأَبدًا َذفَِؽ اْفَػْقُز  هَْنَوُر َخوفِِدي ْٕ : ( )افتقبيافَْعظِقؿُ َظـُْفْؿ َوَرُضقا َظـُْف َوَأَظّد هَلُْؿ َجـّوٍت ََتِْري ََتْتََفو ا

111) 

 افعشوء معف كصع حتك جؾسـو فق ؿؾـو ثؿملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مع ادغرب صؾقـو: ؿول أبقف ظـ بردة أيب ظـ

 حتك كجؾس ؿؾـو ثؿ ادغرب معؽ صؾقـو اهلل رشقل يو ؿؾـو؟ هفـو  زفتؿ مو ؾؼول ظؾقـو ؾخرج ؾجؾسـو ؿول

 افسامء إػ رأشف يرؾع ممو ـثرا وـون افسامء إػ رأشف ؾرؾع ؿول أصبتؿ أو أحسـتؿ ؿول افعشوء معؽ كصع

 أتك ذهبً ؾنذا ٕصحويب أمـي وأكو تقظد مو افسامء أتك افـجقم ًذهب ؾنذا فؾسامء أمـي افـجقم ؾؼول

 (3)يقظدون مو أمتل أتك أصحويب ذهى ؾنذا ٕمتل أمـي وأصحويب يقظدون مو أصحويب

 دامً مو افـجقم أن احلديٌ ومعـك بؿعـك وإمون وإمـ إمـي افعؾامء ؿول(  فؾسامء أمـي)  ؾؼقفف

 وذهبً واكشؼً ػطرتؾوك افسامء وهـً افؼقومي يف وتـوثرت افـجقم اكؽدرت ؾنذا بوؿقي ؾوفسامء بوؿقي

 افؼؾقب واختالف إظراب مـ ارتد مـ وارتداد واحلروب افػتـ مـ أي(  ٕصحويب أمـي وأكو) 

 مـ معـوه(  يقظدون مو أمتل أتك أصحويب ذهى ؾنذا)  ذفؽ ـؾ وؿع وؿد رصحيو بف أكذر ممو ذفؽ وكحق

 ظؾقفؿ وؽرهؿ افروم وطفقر افشقطون ؿرن وضؾقع ؾقف وافػتـ افديـ يف واحلقادث افبدع طفقر

 .ملسو هيلع هللا ىلص معجزاتف مـ ـؾفو وهذه ذفؽ وؽر ومؽي ادديـي واكتفوك

ضقبي أيضًو واهلل شبحوكف يؼقل  افطقى افذي اختورهو ٕن تؽقن زوجي فف ٕهنو ملسو هيلع هللا ىلص الٍيب  شوجة وِي -2

يؼقفقن هلؿ  أوفئؽ مّزءون ممو، اخلبقثوت فؾخبقثغ واخلبقثقن فؾخبقثوت وافطقبوت فؾطقبغ وافطقبقن فؾطقبوت}

                                                           

 (. 2531صحقح مسؾؿ )  ( 3)
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ريؿ { ) افـقر  ـ 26مغػرة ورزقـ  ( ؿول )) ُموهد وظطوء وشعقد بـ جبر وافشعبل واحلسـ افبكي وحبقى ب

واختوره بـ جرير افطزي ((وؿقفف } أوفئؽ مزءون ممو ، كزفً يف ظوئشي وأهؾ اإلؾؽ: أيب ثوبً وافضحوك

 :يؼقفقن {

وفؼد خؾػً ضقبي : ؼقل ظوئشي ريض اهلل ظـفووت. هؿ بعداء ظام يؼقفف أهؾ اإلؾؽ وافعدوان: أي 

 .وفؼد وظدت مغػرة ورزؿو ـريام، ظـد ضقى

 افـّبُِل  َأُُّيَو َيو" : تعوػ ؿولوِي وَ أِن البيت الريَ أذِب اهلل عٍّي السجس وطّسِي تطّريا --3

َْزَواِجَؽ  ُؿؾ ـّ  إِن ٕأ ـُت ـّ  َتَعوَفْغَ ؾَ  َوِزيـََتَفو افُدكَْقو احْلََقوةَ  ُتِرْدنَ  ـُ ـّ  ُأَمتأْعُؽ ْحُؽ اًحو َوُأرََسأ ـّ  مَجِقالًَوإِن رََسَ ـُت  ـُ

ِخَرةَ  َوافّدارَ  َوَرُشقَففُ  اّلّلَ  ُتِرْدنَ  ْٔ ـّ  فِؾُْؿْحِسـَوِت  َأَظدّ  اّلّلَ  َؾِننّ  ا  َيلِْت  َمـ افـّبِلأ  كَِسوء َيو"}  َظظِقاًم  َأْجًرا ِمـُؽ

ـّ  ونَ  ِضْعَػْغِ  اْفَعَذاُب  هَلَو ُيَضوَظْػ  ـَيٍ ُمَبقأ  بَِػوِحَشيٍ  ِمـُؽ ـَ   َظَذ  َذفَِؽ  َو
ِ
ًْ  َوَمـ َيِسًرا اّلّل ـّ  َيْؼـُ   ِمـُؽ

ِ
ّ
ِ

 ّلل

ِرياًم  ِرْزًؿو هَلَو َوَأْظَتْدَكو َمّرَتْغِ  َأْجَرَهو ُكْمهِتَو َصوحِلًو َوَتْعَؿْؾ  َوَرُشقفِفِ  ـّ  افـّبِلأ  كَِسوء َيو ـَ َلَحدٍ  َفْسُت ـَ  ـَ  افـأَسوء مأ

ـّ  إِنِ  ـَ  َؾالَ اّتَؼقُْت َضْع ـَ  َمَرٌض  َؿؾْبِفِ  يِف  اّفِذي َؾَقطَْؿعَ  بِوْفَؼْقلِ  ََتْ ًٓ  َوُؿؾْ ـّ َوٓ  ّمْعُروًؾو َؿْق َوَؿْرَن يِف ُبُققتُِؽ

َج اْلَ  ـَ َتَزُ ْج ـَ اّلّلَ َوَرُشقَفُف إِّكاَم ُيِريُد اّلّلُ فِقُْذهِ َتَزّ وَة َوَأضِْع ـَ ـَ افّصالَة َوآتَِغ افّز ُوَػ َوَأِؿْؿ ْٕ َى وِهؾِّقِي ا

ْؿ َتطِْفرًا  ـُ َر ًِ َوُيَطفأ
ْجَس َأْهَؾ اْفَبقْ ْرنَ ( 33: )إحزاب{َظـُْؽُؿ افرأ ـُ ـّ  يِف  ُيتَْذ  َمو َواْذ ـْ  ُبقُقتُِؽ  وِت آيَ  ِم

 
ِ
ْؽَؿيِ  اّلّل ونَ  اّلّلَ  إِنّ  َواحْلِ ًٓ  وفؽـ، يبدو ـام افـبل كسوء يف اخلؿس أيوت ؾفذه {َخبًِرا َفطِقًػو ـَ  ـثراً  جد

ْجَس  َظـُؽؿُ  فُِقْذِهَى  اّلّلُ  ُيِريدُ  إِّكاَم "  وافثالثغ افثوفثي أيي ظجز حقل دار ًِ  َأْهَؾ  افرأ
ؿْ  اْفَبقْ ـُ َر  َوُيَطفأ

 .افتطفر آيي اشؿ ظؾقف يطؾؼ الزء وهذا"ًراَتطْفِ 

 شبى ٕهنـ هفـو افبقً أهؾ يف ملسو هيلع هللا ىلص افـبل أزواج دخقل يف كص وهذا: ؿول ابـ ـثر رمحف اهلل تعوػ

، افصحقح ظذ ؽره مع أو ؿقل ظذ وحده إمو واحدا ؿقٓ ؾقف داخؾ افـزول وشبى أيي هذه كزول
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 افبقً أهؾ افرجس ظـؽؿ فقذهى اهلل يريد إكام}  افسقق يف يـودي ـون أكف ظؽرمي ظـ جرير ابـ وروى

} : تعوػ ؿقفف يف ظـفام اهلل ريض ظبوس ابـ ظـ و خوصي ملسو هيلع هللا ىلص افـبل كسوء يف كزفً{  تطفرا ويطفرـؿ

: ظؽرمي وؿول خوصي ملسو هيلع هللا ىلص افـبل كسوء يف كزفً: ؿول{  افبقً أهؾ افرجس ظـؽؿ فقذهى اهلل يريد إكام

 ؽرهـ دون افـزول شبى ــ أهنـ ادراد ـون ؾنن. ملسو هيلع هللا ىلص افـبل كسوء لنص يف كزفً أهنو بوهؾتف صوء مـ

 ادراد أن ظذ تدل أحوديٌ وردت ؿد ؾنكف كظر ؾػقف ؽرهـ دون ؾؼط ادراد أهنـ أريد وإن ؾصحقح

 . . .ذفؽ مـ أظؿ

 :ملسو هيلع هللا ىلصِي أحب الٍاس إىل زسوه اهلل -4

يو رشقل : ؾلتقتف ؾؼؾً: ؿول، ؾاشتعؿؾف ظذ جقش ذات افسالش ملسو هيلع هللا ىلصأن رشقل اهلل : ظـ ظؿرو بـ افعوص

ًُ . "أبقهو": ؿول؟ مـ افرجول: ؿؾً. "ظوئشي": ؿول؟ اهلل أي افـوس أحى إفقؽ ـْ : ُؿؾْ  ((ُظَؿرُ )): َؿوَل ؟ ُثّؿ َم

 ًٓ ًُ ََمَوَؾَي أَْن جَيَْعَؾـِل يِف آِخِرِهؿْ ، َؾَعّد ِرَجو  (4). َؾَسَؽ

 افسالم ظؾقف ـون ومو، افرواؾض أكقف ؽؿر ظذ ثوبً خز وهذاقاه الرِيب زمحْ اهلل تعاىل

 أخقة وفؽـ، خؾقال بؽر أبو َٓتذت، إمي هذه مـ خؾقال متخذا ــً فق" : ؿول وؿد. ضقبو إٓ فقحى

 اهلل رشقل حبقبل أبغض ؾؿـ، أمتف مـ امرأة وأؾضؾ أمتف مـ رجؾ أؾضؾ ؾلحى"  أؾضؾ اإلشالم

 تراهؿ أٓ، مستػقضو أمرا ـون فعوئشي ملسو هيلع هللا ىلص فوحب. ورشقفف اهلل إػ بغقضو يؽقن أن حري ؾفق، ملسو هيلع هللا ىلص

 (5. )مرضوتف إػ تؼربو يقمفو هبدايوهؿ يتحرون ـوكقا ـقػ

                                                           

 (. 4358( ت )166/ 5( صحقح افبخوري )4)

 2/142شر أظالم افـبالء -( 5)
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ـبل ظـ’ ظوئشي ظـو ـي يف ظوئشي ـػ بقوض رأًي ينأ ظع فقفقن كفإ: ؿول ملسو هيلع هللا ىلص اف  (6)ال

ثر  .(7) فعوئشي ملسو هيلع هللا ىلص حمبتف صدة ظذ دفقؾ وهذا  بف بلس ٓ وإشـوده أمحد بف تػرد: ؿول ابــ 

 (8). الـي يف أمومف ـػفو بقوض رأى ٕكف يرتوح أكف افعظقؿي ادحبي مـ يؽقن مو ؽويي يف وهذا: لوؿو

ٌ فػظ آخر وهق  ـي يف زوجتل أريتؽ أن ادقت ظع فقفقن إكف" وفؾحدي  .(9)" ظوئشي يعـل. ال

 مـ ٕحد أو’ فعوئشي بغض ؿؾبف ويف وأمسك أصبح مـ وخرس خوب فؼد: أجري ؿول

 وكػعـو أمجعغ ظـفؿ اهلل ؾريض ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل بقً أهؾ مـ ٕحد أو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أصحوب

بحبفؿ

 :وِرا احلب تابع حلب اهلل تعاىل لعائشة زضي اهلل عٍّا -5

 أم إػ صقاحبل ؾوجتؿعـ: ؿوفً. ظوئشي يقم هبدايوهؿ يتحرون افـوس ـون: ؿوفً، ظوئشي عـؾ

 ؾؼقيل، ظوئشي تريده ـام اخلر كريد وإكو، ظوئشي يقم هبدايوهؿ يتحرون افـوس إن: هلو ؾؼؾـ، شؾؿي

. ظؾقفو يرد ؾؾؿ، ؾسؽً. ذفؽ فف شؾؿي أم ؾذـرت. ـون أيـام فف ُّيدوا أن افـوس يلمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فرشقل

                                                           

دراشقؾ وؿول وؿول يروي ا 7/478: ويف إشـوده مصعى بـ إشحوق بـ ضؾحي  ترجؿ فف ابـ حبون يف افثؼوت6/138أخرجف أمحد  (6)

: وبولؿؾي: ؾوحلديٌ ضعقػ هبذا 24/31إركموط: إشـوده ضعقػ لفوفي مصعى بـ إشحوق بـ ضؾحي. وؿول إفبوين يف افضعقػي 

 افؾػظ، وإكام يصح مـف أهنو زوجتف َصّذ اّلّلُ َظَؾقِْف َوَشّؾَؿ يف الـي. ثبً ذفؽ ظـ مجع مـ افصحوبي. 

 (. 4/71( ويف افسرة )5/239( افبدايي وافـفويي )7)

 (. 8/92( افبدايي وافـفويي  )8)

 ( بطريؼقف. 2867( حسـف إفبوين يف افصحقحي ح )9)
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 مو واهلل ؾنكف، ظوئشي يف تمذيـل ٓ، شؾؿي أم يو" : ؿول افثوفثي ـوكً ؾؾام. ظؾقفو يرد ؾؾؿ. افثوكقي ؾعودت

 ." ؽرهو مـؽـ امرأة حلوف يف وأكو افقحل ظع كزل

 أمفوت شوئر ظذ شيوئظ ؾضؾ أن ظذ دال مـف القاب وهذا: 2/143ؿول افذهبل يف افسر 

 .هلو حبف أشبوب مـ إمر ذفؽ وأن، هلو حبف وراء إهلل بلمر ادممـغ

 .وِي ابٍة أبي بكس الصديق األكرب-6

واحلزب ، ف ظوئشي وحػصي وصػقف وشقدةؾحزب ؾق، ــ حزبغ ملسو هيلع هللا ىلصأن كسوء رشقل اهلل : ظـ ظوئشي

وكً ظـد أحدهؿ ، ظوئشي ملسو هيلع هللا ىلصوـون ادسؾؿقن ؿد ظؾؿقا حى رشقل اهلل . أخر أم شؾؿي وشوئر أزواجف ؾنذاـ 

ون يف بًق ظوئشي بعٌ هبو إػ رشقل اهلل ، أخرهو ملسو هيلع هللا ىلصهديي يريد أن ُّيدُّيو إػ رشقل اهلل ]  يف  ملسو هيلع هللا ىلصحتك إذاـ 

مـ أراد أن ُّيدي إػ : ؾقؼقل، يؽؾؿ افـوس ملسو هيلع هللا ىلصـؾؿل رشقل اهلل : ؾـ هلوؾتؽؾؿ  حزب أم شؾؿي ؾؼ. بقً ظوئشي

ون مـ كسوئف مو : ؾؼوفً. ؾسلفـفو. ؾؾؿ يؼؾ هلو صقئو. ؾؽؾؿتف أم شؾؿي بام ؿؾـ. رشقل اهلل هديي ؾؾقفد إفقف حقٌـ 

. مو ؿول يل صقئو: ًؾؼوف. ؾسلفـفو. ؾؾؿ يؼؾ  هلو  صقئو. ؾؽؾؿتف حغ دار إفقفو: ؿوفً. ـؾؿقف: ؾؼؾـ. ؿول يل صقئو

ٓ . "ٓ  تمذيـل يف ظوئشي: ؾؼول هلو. ؾدار إفقفو ؾؽؾؿتف. ـؾؿقف: ؾؼؾـ  هلو ؾنن افقحل مل يلتـل وأكو يف ثقب امرأة إ

ؾلرشؾً  ، ملسو هيلع هللا ىلصثؿ إهنـ دظقن ؾوضؿي بًـ رشقل اهلل . أتقب إػ اهلل مـ أذاك يو رشقل اهلل: ؾؼوفً. ظوئشي "

أٓ َتبغ مو ، " يو بـقي: ؾؼول، ؾؽؾؿتف. يـشدكؽ افعدل يف بـً أيب بؽرإن كسوءك : تؼقل ملسو هيلع هللا ىلصإػ رشقل اهلل 

ً . ؾلبً أن ترجع. ارجعل إفقف: ؾؼؾـ. ؾرجعً إفقفـ وأخزهتـ. بذ: ؿوفً؟ "أحى ؾلرشؾـ زيـى بـ

ً . إن كسوءك يـشدكؽ اهلل افعدل يف ابـي أيب ؿحوؾي: وؿوفً، ؾلتتف ؾلؽؾظً. جحش ؾرؾعً صقهتو حتك تـووف

ؾتؽؾؿً ظوئشي ترد ظذ : ؿول. فقـظر إػ ظوئشي هؾ تتؽؾؿ ملسو هيلع هللا ىلصحتك إن رشقل اهلل ، ؾسبتفو، وهل ؿوظدة ،ظوئشي

 ملسو هيلع هللا ىلصوأمو ؿقفف : ؿول افـقوي رمحف اهلل. إهنو ابـي أيب بؽر: وؿول، إػ ظوئشي ملسو هيلع هللا ىلصؾـظر افـبل . زيـى حتك أشؽتتفو
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امل ؾفؿفو وحسـ كظرهو ـ حه ا. أهنو ابـي أيب بؽر ؾؿعـوه اإلصورة إػـ  ٌق صزت إػ أن ثبً أن افتعدي م

ً بجقاب إفزام  .جوكى اخلصؿ ثؿ أجوب

إػ افـبل ’فام جوءت ؾوضؿي : ؾػل افصحقح  ملسو هيلع هللا ىلصوجقب حمبتفو ظذ ـؾ مسؾؿ حمى فؾـبل -7

وهذا إمر ، يعـك ظوئشي. " ؿوفً " بذ " ؿول ؾلحبك هذه "؟ " أفسً َتبغ مو أحى: ؿول هلو ملسو هيلع هللا ىلص

دون ؽرهو مـ افـسوء  ملسو هيلع هللا ىلصشبوب ادحبي ـثرة مو بؾغتف ظـ افـبل وفعؾ مـ مجؾي أ. طوهر افقجقب

 .افصحوبقوت

ؾوضؿي بـً رشقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأرشؾ أزواُج افـبل : ؿوفً ملسو هيلع هللا ىلصومتوم احلديٌ بذفؽ ظـ ظوئشي زوج افـبل 

يو رشقل اهلل إّن : ؾؼوفً، ؾلذن هلو، ؾوشتلذكً ظؾقف وهق مضطجع معل يف مرضل ملسو هيلع هللا ىلصإػ رشقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

أي : ملسو هيلع هللا ىلصؾؼول هلو رشقل اهلل : ؿوفً، وأكو شوـتيٌ ، إفقؽ يسلفـََؽ افعدَل يف ابـي أيب ُؿحوؾي أزواجؽ أرشؾــل

ًِ َُتبّغ مو أِحُى  ؾؼومً ؾوضؿي حغ شؿعً ذفؽ مـ : ؿوفً. ؾلحبّل هذه: ؿول، بذ: ؾؼوفً؟ ُبـقّي أفس

مو كراك : ـ هلوؾؼؾ. ملسو هيلع هللا ىلصؾلخزهتـ بوفذي ؿول هلو رشقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصؾرجعً إػ أزواج افـبل  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

ًِ ظـّو مـ يشء ؾورجعل إػ رشقل اهلل  . ؾؼقيل فف أن أزواجؽ يـشدكؽ افعدل يف ابـي أيب ؿحوؾي ملسو هيلع هللا ىلصأؽـق

زيـى بـً جحش زوج  ملسو هيلع هللا ىلصؾلرشؾ أزواج افـبل : ؿوفً ظوئشي. واهلل ٓ أـؾؿف ؾقفو أبداً : ؾؼوفً ؾوضؿي

ومل أر امرأة ؿّط خرًا يف افديـ مـ  ملسو هيلع هللا ىلص وهل افتل ـوكً ُتسومقـل مـفـ يف ادـزفي ظـد رشقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصافـبل 

ًٓ فـػسفو يف افعؿؾ افذي  زيـى وأتؼك هلل وأصدَق حديثًو وأوصؾ فؾرحؿ وأظظؿ صدؿي وأصّد ابتذا

ؾوشتلذكً : ؿوفً .تصّدق بف وتؼّرب بف إػ اهلل تعوػ مو ظدا شقرة مـ حّدة ـوكً ؾقفو ترسع مـفو افػقـي

، ظوئشي يف مرضفو ظذ احلوفي افتل دخؾً ؾوضؿي ظؾقفو وهق هبومع  ملسو هيلع هللا ىلصورشقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصظذ رشقل اهلل 

يو رشقل اهلل إن أزواجؽ أرشؾــل إفقؽ  يسلفـؽ افعدل يف ابـي أيب : ؾؼوفً، ملسو هيلع هللا ىلصؾلذن هلو رشقل اهلل 
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. وأرؿى ضرؾف هؾ يلذن يل ؾقفو ملسو هيلع هللا ىلصثؿ وؿعً يب ؾوشتطوفً ظّع وأكو أرؿى رشقل اهلل : ؿوفً، ُؿحوؾي

ؾؾام وؿعً هبو مل أكشبفو : ؿوفً. ٓ يؽره أن أكتك ملسو هيلع هللا ىلصحتك ظرؾً أن رشقل اهلل  ؾؾؿ تزح زيـى: ؿوفً

 .إهنو ابـي أيب بؽر: وتبّسؿملسو هيلع هللا ىلصؾؼول رشقل اهلل : ؿوفً. حتك أكحقً ظؾقفو

 ملسو هيلع هللا ىلصإكام هق افتسقيي بقـفـ يف حمبي افؼؾى ؾؼد ـون  ملسو هيلع هللا ىلصوافعدل افذي ضؾبف أزواج افـبل : ؿول افـقوي

حيى ظوئشي أـثر مـفـ وأمجع  ملسو هيلع هللا ىلصبقً وكحقه وأمو حمبي افؼؾى ؾؼد ـون مسقيًو بقـفـ يف إؾعول واد

 ادسؾؿقن ظذ أن حمبتفـ ٓ تؽؾقػ ؾقفو ٕكف

 .ٓ ؿدرة ٕحد ظؾقفو إٓ اهلل شبحوكف وتعوػ وإكام يممر بوفعدل يف إؾعول" 

 :’ جربين عميْ السالً يسمي عمى عائشة-8

وظؾقف : ؾؼؾً، و ظوئش هذا جزيؾ يؼرئؽ افسالمي: يقموً  ملسو هيلع هللا ىلصؿول رشقل اهلل : ؿوفً’ظـ ظوئشي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصتريد رشقل اهلل . ترى مو ٓ أرى، افسالم ورمحي اهلل وبرـوتف

 .فضن عائشة عمى الٍساء كفضن الثسيد عمى سائس الطعاً-9

ومل يؽؿؾ مـ افـسوء ، ـؿؾ مـ افرجول ـثر: ملسو هيلع هللا ىلصؿول رشقل اهلل : ؿولظـ أيب مقشك إصعري 

. وؾضؾ ظوئشي ظذ افـسوء ـػضؾ افثريد ظذ شوئر افطعوم. وآشقي امرأة ؾرظقنإٓ مريؿ بـً ظؿران 

"ؾضؾ ظوئشي ظذ افـسوء ـػضؾ افثريد : يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصشؿعً رشقل اهلل : يؼقلأكس بـ موفؽ  وظـ 

 .ظذ شوئر افطعوم"
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: ؿول أكف ادصدوق افصودق ظـ وجف ؽر مـ صح وؿد. .إضعؿي أؾضؾ هق وافثريد: ؿول ابـ تقؿقي

. "افطعوم شوئر ظذ افثريد ـػضؾ افـسوء ظذ ظوئشي ؾضؾ"

أريتؽ يف  ملسو هيلع هللا ىلصؿول رشقل اهلل : ظـ ظوئشي أهنو ؿوفًكاُ وَ عٍد اهلل تعاىل’شواج عائشة  -11

ادـوم ثالث فقويل جوءين بؽ ادؾؽ يف رَسؿي مـ حرير ؾقؼقل هذه امرأتؽ ؾلـشػ ظـ وجفؽ ؾنذا أكً 

فام موتً : ؿوفً ظوئشي: وهذه هل ؿصي  هذا افزواج ادبورك.  يؿضفهل ؾلؿقل إن يؽ هذا مـ ظـد اهلل

إن صئً بؽرا : ؿوفً؟ " ومـ ": ؿول؟ أٓ تزوج، يو رشقل اهلل: جوءت خقفي بـً حؽقؿ ؾؼوفً، خدجيي

وأمو ، ؾعوئشي ابـي أحى خؾؼ اهلل إفقؽ، أمو افبؽر: ؿوفً؟ " مـ افبؽر ومـ افثقى ": ؿول؟ وإن صئً ثقبو

يو أم : ؾلتقً أم رومون ؾؼؾً: ؿوفً. اذـرُّيام ظع: ؿول. ؿد آمـً بؽ واتبعتؽ، سقدة بـً زمعيؾ، افثقى

: ؿوفً. يذـر ظوئشي ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل : ؿوفً؟ موذا: ؿوفً، موذا أدخؾ اهلل ظؾقؽؿ مـ اخلر وافزـي، رومون

ؾؼول رشقل ؟ ـي أخقفأو تصؾح فف وهل اب: ؾؼول. ؾذـرت ذفؽ فف، ؾجوء أبق بؽر. ؾنن أبو بؽر آت، اكتظري

إن ادطعؿ بـ ظدي : ؾؼوفً يل أم رومون. ؾؼوم أبق بؽر. وابـتف تصؾح يل "، " أكو أخقه وهق أخل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

مو تؼقل يف أمر هذه : ؾؼول. ؾلتك أبق بؽر ادطعؿ: ؿوفً. وواهلل مو أخؾػ وظدا ؿط، ـون ؿد ذـرهو ظذ ابـف

فعؾـو إن أكؽحـو هذا افػتك : ؾؼوفً، ؾلؿبؾً ظذ أيب بؽر؟ ؼقفغمو ت: ؾؼول، ؾلؿبؾ ظذ امرأتف: ؿول؟ الوريي

ؾؼوم أبق بؽر . إهنو فتؼقل مو تسؿع: ؿول؟ مو تؼقل أكً: ؾؼول، ؾلؿبؾ ظؾقف أبق بؽر! إفقؽ تدخؾف يف ديـؽ

 .ؾؿؾؽفو، ؾجوء. ؾؾقلت ملسو هيلع هللا ىلصؿقيل فرشقل اهلل : ؾؼول هلو، وفقس يف كػسف مـ ادقظد يشء

 حرير خرؿي يف بصقرهتو جوء جزيؾ أن: ظوئشي ظـ:  الدٌيا واخآرس يف ملسو هيلع هللا ىلصوِي شوجة الٍيب  -11

 ؽريى حسـ حديٌ هذا أبق ظقسك  ؿول وأخرة افدكقو يف زوجتؽ هذه إن ؾؼول ملسو هيلع هللا ىلص افـبل إػ خرضاء

                                                           

 (213و4/212مـفوج افسـي ) -( 11)
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"فام بعٌ ظع : ظـ احلؽؿ شؿعً أبو وائؾ ؿولو. ظؾؼؿي بـ ظؿرو بـ اهلل ظبد حديٌ مـ إٓ كعرؾف ٓ

، إين ٕظؾؿ أهنو زوجتف يف افدكقو وأخرة: خطى ظامر ؾؼول، افؽقؾي فقستـػرهؿظامرًا واحلسـ إػ 

) : ؿول؟ الـي يف أزواجؽ مـ اهلل رشقل يو: ؿوفً أهنو: ظوئشي ظـوفؽـ اهلل ابتالـؿ فتتبعقه أو إيوهو"

 ؽري بؽرا يتزوج مل أكف ذاك أن إيل ؾخقؾ: ؿوفً(  مـفـ إكؽ أمو

 ثـو: وؿول اإلموم أمحد يف ؾضوئؾ افصحوبي. مسؾؿ رشط ظذ حقحص إشـوده: إركموط صعقى ؿول

 حبقبي مـ تريد مو وحيؽ ظامر فف ؾؼول وظوهبو ظوئشي يف وؿع رجال أن: إشحوق أيب ظـ زيود بـ ادطؾى

ؿول . شوـً وظع ظع يدي بغ. الـي يف زوجتف أهنو أصفد ؾلكو ادممـغ أم مـ تريد مو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 .حبفو امرأة أحى وٓ، ؽرهو بؽرا ملسو هيلع هللا ىلص افـبل زوجيت ومل: افذهبل

خبصوصّا هلا يووا وِبت سود  -12

  ؾليتفـ  كسوئف بغ  أؿرع  شػرا أراد إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـون: ؿوفً’ ظوئشي ظـ ظروة عـؾ

 وهبً زمعي بـً شقدة أن ؽر وفقؾتفو يقمفو مـفـ امرأة فؽؾ يؼسؿ وـون معف هبو خرج شفؿفو خرج

 .(11) ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل رضو بذفؽ تبتغل ملسو هيلع هللا ىلص افـبل زوج فعوئشي ووفقؾتف يقمفو

 :وا ِرا بأوه بسكتكي يا آه أبي بكس-13

 بوفبقداء ــو إذا حتك أشػوره بعض يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مع خرجـو: ؿوفً ملسو هيلع هللا ىلص افـبل زوج ظوئشي ظـ

 ؾلتك موء ظذ وفقسقا معف افـوس وأؿوم افتامشف ظذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾلؿوم يل ظؼد اكؼطع القش بدأت أو

 وفقسقا وافـوس ملسو هيلع هللا ىلص اهلل برشقل أؿومً؟ ظوئشي صـعً مو ترى أٓ ؾؼوفق افصديؼ بؽر أيب إػ افـوس

 حبسً ؾؼول كوم ؿد ؾخذي ظذ رأشف واضع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورشقل بؽر أبق ؾجوء موء معفؿ وفقس موء ظذ

                                                           

 (. 2453( افبخوري ح )11)
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 صوء مو وؿول بؽر أبق ؾعوتبـل ظوئشي ؾؼوفً موء معفؿ وفقس موء ظذ وفقسقا وافـوس ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 ظذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مؽون إٓ افتحرك مـ يؿـعـل ؾال خورصيت يف بقده يطعــل وجعؾ يؼقل أن اهلل

 بـ أشقد ؾؼول ؿقاؿؾتق افتقؿؿ آيي اهلل ؾلكزل موء ؽر ظذ أصبح حغ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؾؼوم ؾخذي

 (12). َتتف افعؼد ؾلصبـو ظؾقف ــً افذي افبعر ؾبعثـو ؿول بؽر أيب آل يو برـتؽؿ بلول هل مو احلضر

 بؽ كزل مو ؾقاهلل خرا اهلل جزاك فعوئشي حضر بـ أشقد ؿول: 329ويف فػظ ظـد افبخوري برؿؿ 

 .خرا ؾقف وفؾؿسؾؿغ فؽ ذفؽ اهلل جعؾ إٓ تؽرهقـف أمر

ـْ : وفػظ أمحد ًْ  ملسو هيلع هللا ىلص افـّبِلأ  َزْوِج  َظوِئَشيَ  َظ   َرُشقلِ  َمعَ  َأْؿَبؾْـَو َؿوَف
ِ
ـّو إَِذا َحّتك َأْشَػوِرهِ  ْعضِ بَ  يِف  ملسو هيلع هللا ىلص اّلّل  ـُ

َبونَ  ِديـَيِ  َوَبْغَ  َبقْـَفُ  َبَؾدٍ  بُِسْ ـْ  َوَذفَِؽ  بِفِ  َموءَ  َٓ  َبَؾدٌ  َوُهقَ  َوَأْمَقوٌل  َبِريدٌ  اْدَ ًْ  افّسَحرِ  ِم ـْ  يِل  ؿاِلََدةٌ  اكَْسّؾ  ُظـُِؼل ِم

 ًْ   َرُشقُل  َؾُحبَِس  َؾَقَؿَع
ِ
ْفتاَِمِشَفو ملسو هيلع هللا ىلص اّلّل ًْ  َموءٌ  اْفَؼْقمِ  َمعَ  َوَفقَْس  اْفَػْجرُ  َضَؾعَ  كَحتّ  ِٓ ًُ  َؿوَف ـْ  َؾَؾِؼق  َمو َأيِب  ِم

ـْ  َظؾِقؿٌ  بِفِ  اّلّلُ  ؾأ  يِف  َوَؿوَل  َوافّتلِْؾقِػ  افّتْعـِقِػ  ِم ًْ  َوَبالَءٌ  َظـَوءٌ  ِمـِْؽ  فِؾُْؿْسؾِِؿغَ  َشَػرٍ  ـُ  اّلّلُ  َؾَلكَْزَل  َؿوَف

ًْ  بِوفّتَقُؿؿِ  افُرْخَصيَ  ًْ  َوَصّؾْقا اْفَؼْقمُ  َؾَتقَّؿؿَ  َؿوَف ـْ  َجوءَ  ِحغَ  َأيِب  َيُؼقُل  َؿوَف   ِم
ِ
ـْ  َجوءَ  َمو اّلّل  افُرْخَصيِ  ِم

  فِؾُْؿْسؾِِؿغَ 
ِ
ًُ  َمو َواّلّل يٌ  إِّكِؽ  ُبـَّقيُ  َيو َظؾِْؿ ـَ ـْ  إِّيوُهؿْ  َحبِْسِؽ  يِف  فِؾُْؿْسؾِِؿغَ  اّلّلُ  َجَعَؾ  َموَذا َدَُبوَر يِ  ِم ـَ  اْفَزَ

(13) َواْفُقرْسِ 

إين : ملسو هيلع هللا ىلصؿول يل رشقل اهلل : ظـ هشوم ظـ أبقف ظـ ظوئشي ؿوفً: ملسو هيلع هللا ىلصووَ وكاٌتّا عٍد الٍيب  -14

ًِ ظّع ؽضبك ـ ـُ ًِ ظـل راضقًي وإذا  ـ ـُ أمو إذا : ؿول؟ ومـ أيـ تعرف ذفؽ: ؾؼؾً: ؿوفً، ٕظؾؿ إذا 

                                                           

   327( أخرجف افبخوري ح 12)

جؾ ابـ إشحوق وهق حمؿد، وبؼقي ؿول افشقخ صعقى إركوؤوط: حديٌ صحقح، وهذا إشـود حسـ مـ أ26384مسـد أمحد:  (13)

 رجوفف ثؼوت رجول افشقخغ. 
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ًِ ظـّل راضقًي ؾنكؽ تؼقفغ ـ ًُ : ؿوفً. رّب إبراهقؿوــً ؽضبك ؿؾً ٓ  وإذا، ٓ وربأ حمؿد: ـُ : ُؿؾ

 .أجؾ واهلل يو رشقل اهلل مو أهُجُر إٓ اشؿؽ

ظـ هشوم بـ ظروة ظـ أبقف أهنو ـوكً تؾعُى بوفبـوت ظـد رشقل : صغس سٍّا ملسو هيلع هللا ىلصإدزاك الٍيب  – 15

 ـ مـعوـوكً تلتقـل صقاحبل ؾؽـ يـؼؿ: ؿوفً، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ـّ إيلّ  ملسو هيلع هللا ىلصؾؽون رشقل اهلل : ؿوفً، ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  هُبُ  .ُيرسأ

ـبل رأًي: ؿوًف’ئشي ظو ظـو قن حتك ادسجد يف يؾعبقن احلبشي إػ أكظر وأكو بردائف يسسين ملسو هيلع هللا ىلص اف  أكو ـأ

 (14). افؾفق ظذ احلريصي افسـ احلديثي الوريي ؿدر ؾوؿدروا  أشوم افذي

 يؾعبقن بشيواحل حجريت بوب ظذ يؼقم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل رأيً فؼد واهلل: ظوئشي ؿوفً: وفػظ مسؾؿ 

 أكو أـقن حتك أجذ مـ يؼقم ثؿ فعبفؿ إػ أكظر فؽل بردائف يسسين ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مسجد يف بحراهبؿ

 .افؾفق ظذ ريصياحل افسـ احلديثي الوريي ؿدر ؾوؿدروا أككف افتل

، شوبؼـل، افؾحؿ رهؼـل إذا حتك، صوء مو ؾســل ؾسبؼتف ملسو هيلع هللا ىلص افـبل شوبؼـل: ؿوفً، ظوئشي ظـو

" بتؾؽ هذه ظوئشي يو" : ؾؼول. ؾسبؼـل

إذا خرج أؿرع بغ  ملسو هيلع هللا ىلصـون رشقل اهلل: ظـ افؼوشؿ بـ حمؿد ظـ ظوئشي ؿوفً: ملسو هيلع هللا ىلصحبّا لسسوه اهلل  -16

إذا ـون بوفؾقؾ شور  ملسو هيلع هللا ىلصوـون رشقل اهلل ، ؾخرجتو معف مجقعوً ، ؾطورت افؼرظي ظذ ظوئشي وحػصي، كسوئف

، غ افؾقؾي بعري وأرـى بعرك ؾتـظريـ وأكظرأٓ ترـب: ؾؼوفً حػصي فعوئشي، مع ظوئشي يتحدث معفو

إػ مجؾ  ملسو هيلع هللا ىلصؾجوء رشقل اهلل، ؾرـبً ظوئشي ظذ بعر حػصي ورـبً حػصي ظذ بعر ظوئشي، بذ: ؿوفً

                                                           

  4838افبخوري  (14)
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ؾؾام جعؾً َتعؾ رجؾفو بغ ، ؾغورت، ؾوؾتؼدتف ظوئشي، ظوئشي وظؾقف حػصي ؾسّؾؿ ثؿ شور معفو حتك كزفقا

 .رشقفؽ وٓ أشتطقع أن أؿقل فف صقئوً ، ظؼربًو أو حقي تؾدؽـليو رّب شّؾط ظّع : ذخر وتؼقلاإل

 وظؼة ئتغووم أفػغ يبؾغ ظوئشي ؿسـدؾ. ؾقف مبورـو ضقبو ـثرا ظؾام ظـف روت: ’عمىّا  – 17

، ومخسغ بلربعي افبخوري واكػرد، حديثو وشبعغ وأربعي ئيوم ظذ ومسؾؿ افبخوري هلو اتػؼ. أحوديٌ

حديٌ  ملسو هيلع هللا ىلصمو أصؽؾ ظؾقـو أصحوب رشقل اهلل : ظـ أيب مقشك ؿولو. غوشت بتسعي مسؾؿ واكػرد

مو رأيً أحدًا أؾصح مـ : ظـ مقشك بـ ضؾحي ؿول. إٓ وجدكو ظـدهو مـف ظؾامً ، ؾسلفـو ظوئشي، ؿط

 رأيً فؼد واهلل: ؿول؟ افػرائض َتسـ اهلل رمحفو ظوئشي ـوكً هؾ: فف ؿؾـو: ؿول مرسوق ظـو. ظوئشي

 صحبً فؼد: ؿول أبقف ظـ، ظروة بـ هشوم ظـ و. افػرائض ظـ يسلفقهنو رإـوب ملسو هيلع هللا ىلص حمؿد أصحوب

 ؾوتـل يشء ظذ كدمً مو افققم تقؾقً فق: مخس أو شـغ بلربع وؾوهتو ؿبؾ ؿؾً حتك اهلل رمحفو ظوئشي

 وٓ، فف أروى وٓ بشعر أظؾؿ وٓ بسـي وٓ بػريضي وٓ أكزفً بآيي أظؾؿ ـون ؿط أحدا رأيً ؾام، مـفو

 افطى، أمف يو: هلو ؾؼؾً. مـفو بطى وٓ بؼضوء وٓ بؽذا وٓ بؽذا وٓ بـسى وٓ افعرب أيوم ـم بققم

 ؾلشؿع ؾقـتػع فف ؾقـعً ادريض ويؿرض افقء يل ؾقـعً أمرض ــً: ؾؼوفً؟. ظؾؿتقف أيـ مـ

 .ظـف أشلل مل ظؾؿفو ظومي ظـل ذهى ؾؾؼد: ظروة ؿول. ؾلحػظف فبعض بعضفؿ افـوس

 ظوئشي ظذ دخؾ، احلٍ يريد ادديـي ؿدم حغ اهلل رمحف شػقون أيب بـ معوويي أن، ؿدحم بـ افؼوشؿوظـ 

، معوويي ؾؽؾؿفو اهلل رمحفو ظوئشي ومقػ ظؿرو أبق ذـقان إٓ ـالمفام يشفد مل، خوفقغ ؾؽؾؿفو اهلل رمحفو

 وافذي، احلؼ ديـو اهلدى مـ ملسو هيلع هللا ىلص كبقف بف اهلل بعٌ مو ذـرت ثؿ اهلل رمحفو ظوئشي تشفدت ـالمف ؿه ؾؾام

 هلو ؿول: مؼوفتفو ؿضً ؾؾام، تسك ؾؾؿ ذفؽ يف ؾؼوفً، أمرهؿ اتبوع ظذ معوويي وحضً بعده اخلؾػوء شـ

 وأمرت اخلر ظذ حضضً ادقظظي افبؾقغي ادشػؼي افـوصحي رشقفف وبلمر بوهلل افعودي واهلل أكً: معوويي
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 ؿوم ؾؾام ـثرا ـالمو ومعوويي هل ؾتؽؾؿً، تطوظل أن أهؾ وأكً، فـو خر هق بوفذي إٓ تلمريـو ومل، بف

 ريض ظوئشي مـ أبؾغ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل فقس ؿط خطقبو شؿعً مو واهلل: ؿول ثؿ، ذـقان ظذ  اتؽل معوويي

مـفو أظؾؿ امرأة، مطؾؼو افـسوء يف وٓ بؾ، ملسو هيلع هللا ىلص حمؿد أمف يف أظؾؿ وٓ: ؿول افذهبل رمحف اهلل. ظـفو اهلل

 :ميسض يف بيتّاأُ  ملسو هيلع هللا ىلصارتياز الٍيب  -18

؟ أيـ أكو ؽداً : فام ـون يف مرضف جعؾ يدور يف كسوئف ويؼقل ملسو هيلع هللا ىلصظـ هشوم ظـ أبقف أن رشقل اهلل 

 .. ؾؾام ـون يقمل شؽـ: ؿوفً ظوئشي. حرصًو ظذ بقً ظوئشي

 واحلىد هلل زب العاملني


