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  پس از خالفت امرياملؤمنني عایشه کالم 

 

ثَنِي َأبُو يُوُسف الَأنَْصارِي ُّ  اس بْن هِشَام الكلبي، عن أبيه، عن َأبِي ِمخْنٍَف قَاَل: حَد َّ ثَنِي عَب َّ حَد َّ
ا  ا بَايَعُوا عَلِي ًّ اَس لَم َّ ثُوَن َأن َّ الن َّ َ يَتَحَد َّ ُ سَمَِع َأهَْل الْمَدِينَة ه َ  : َأن َّ َلََغ عَائِشَة ِ ب هُ  -بِالْمَدِينَة رَضِيَ الل َّ

 َ ا  -عَالَى عَْنهَات هِ أنت، لقد وجدوك لها ِمحَش ًّ اَس بَايَعُوا لِطَلْحَةَ، فَقَالَْت: ِإيهْ ذَا الِإْصبَِع لِل َّ َأن َّ الن َّ
يْثِي ُّ ال َّذِي يُْدعَى  ى ِإذَا انْتَهَْت إلى سرف استقبلها عبيد ابن مَْسلَمَةَ الل َّ وََأقْبَلَْت جَذِلَةً مَسْرُورَةً َحت َّ

م ِ  اُس عُثْمَانَ. قالت: نعم ثم صنعوا ماذا؟. قال ابَْن أُّ َبَرِ، قَاَل: قَتََل الن َّ ُ عَِن اْلخ كِلاٍب فَسََألَتْه
مُورُ ِإلَى خَيْرِ َمحَاٍر )كذا( بايعوا ابن عم نبيهم عليا .  )صنعوا( خَيْرًا، حَارَْت بِهُمُ الأُّ

َ فقالت: أو فعلوها؟  ِ َأْطبَقَْت عَلَى ه ُ لَِصاِحبَِك ال َّذِي وَدِْدُت َأن َّ هَذِه مُور ِت الأُّ ِ ِإْن تَم َّ ذِه
هِ مَا َأرَى الْيَوْمَ فِي الَأْرِض مِثْلَهُ فَلِمَ تَكْرَهِينَ ُسلْطَانَهُ؟!! فَلَْم تُرِْجْع ذَكَرَْت!!!  فَقَاَل لَهَا: وَلِمَ؟ وَالل َّ

ةَ فََأتَِت اْلحِجْرَ  ا عَتَبْنَا عَلَى عُثْمَانَ فِي ِإلَيْهِ َجوَابًا وَانْصَرَفَْت ِإلَى مَك َّ فَاْستَتَرَْت فِيهِ وََجعَلَْت تَقُوُل: ِإن َّ
هُ فَقَبَِل الْمُْسلِمُوَن مِنْهُ وَلَمْ  َب َّ يْنَاهَا لَهُ وَوَقَْفنَاهُ عَلَْيهَا فَتَاَب مِْنهَا وَاْستَغْفَرَ ر مُوٍر سَم َّ ِِدُوا مِْن ذَل ََِ أُّ ََ  

ِ مِْن  ا، فَوَثََب عَلَيْه َلَهُ، فَقُتِلَ بُد ًّ ُ فَقَت ٌ مِنْه ِ  -ِإْصبٍَع مِْن َأَصابِِع عُثْمَاَن خَيْر ه ُ َكمَا  -وَالل َّ وه وَقَْد مَاص ُّ
ى الْقَلُْب. وْهُ َكمَا يَُصف َّ ِحيُض وََصف َّ وُْب الر َّ ُمَاص ُّ الث َّ  ي
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 امرياملؤمنني بغض 
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 حدیث افک

 
، عَِن ابِْن شِهَاٍب، قَالَ  ثَنَا ِإبْرَاهِيمُ بُْن َسعْدٍ، عَْن َصاِلحٍ هِ، حَد َّ يزِ بُْن عَبْدِ الل َّ ثَنَا عَبْدُ العَزِ ثَنِي عُْروَةُ بُْن حَد َّ : حَد َّ

ِ بُْن عَبْدِ الل َّ  ه اٍص، وَعُبَيْدُ الل َّ ُ بُْن وَق َّ بَيْرِ، وََسعِيدُ بُْن المُسَي ِِب، وَعَلْقَمَة َ بِْن مَْسعُودٍ، عَْن عَائِشَةَ الز ُّ ِ بِْن عُتْبَة ه
مَ، ِحينَ قَاَل لَهَا: َأهُْل الِإفِْك مَا قَالُوا، وَ  بِي ِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ هُ عَْنهَا، زَْوِج الن َّ ثَنِي َطائِفَةً رَضِيَ الل َّ هُْم حَد َّ كُل ُّ

ِ رَجٍُل مِْنهُمُ مِْن حَدِيثِهَا، وَبَعْضُهُْم كَانَ َأْوعَى ِلحَدِي ثِهَا مِْن بَعٍْض، وََأثْبََت لَهُ اقْتَِصاًصا، وَقَْد وَعَيُْت عَْن كُل 
ُ مِنْ  ثَنِي عَْن عَائِشَةَ، وَبَعُْض حَدِيثِهِْم يَُصد ُِق بَعًْضا، وَِإْن كَانَ بَعْضُهُْم َأْوعَى لَه  بَعٍْض، الحَدِيَث ال َّذِي حَد َّ

هُن َّ خَرََج قَالُوا: قَالَْت عَائِشَةُ: كَ  مَ ِإذَا َأرَادَ َسفَرًا َأقْرَعَ بَيْنَ َأْزوَاِجهِ، فََأي ُّ ِ وََسل َّ ُ عَلَيْه ِ َصل َّى الل  ه ه انَ رَُسوُل الل َّ
مَ مَعَهُ، قَالَْت عَائِشَةُ: فََأقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَ  هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ زَاهَا فَخَرََج فِيهَا ْزوَةٍ غَ سَْهمُهَا خَرََج بِهَا رَُسوُل الل َّ

ْحمَُل فِي نْزَِل الحِجَاُب، فَكُنُْت أُّ مَ بَعْدَ مَا أُّ هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ نْزَلُ  سَْهمِي، فَخَرَْجُت مََع رَُسوِل الل َّ هَوْدَِجي وَأُّ
مَ  هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ ى ِإذَا فَرَغَ رَُسوُل الل َّ مِْن غَْزوَتِهِ تِلَْك وَقَفََل، دَنَوْنَا مَِن المَدِينَةِ قَافِلِينَ، فِيهِ، فَسِرْنَا َحت َّ



. 

ا قََضيُْت َشأ   َيَْش، فَلَم َّ ى جَاوَْزُت الج ِحيِل، فَمَشَيُْت َحت َّ ِحيِل، فَقُْمُت ِحينَ آذَنُوا بِالر َّ ً بِالر َّ َلُْت آذَنَ لَيْلَة نِي َأقْب
َبَسَنِي ِإلَى رَحْلِي، فَلَمَْسُت َصْدرِي، فَِإذَا  َمَْسُت عِْقدِي فَح عِْقدٌ لِي مِْن جَْزِع َظفَارِ قَدِ انْقَطََع، فَرََجعُْت فَالْت

ُ عَلَى بَعِيرِ  هُْط ال َّذِيَن كَانُوا يُرَح ِلُونِي، فَاْحتَمَلُوا هَوْدَِجي فَرَحَلُوه ُُنُْت ابْتِغَاؤُهُ، قَالَْت: وََأقْبََل الر َّ ي ال َّذِي 
َُُب عَلَيْهِ، وَ  مَاَأْر حْمُ، ِإن َّ ُلَْن، وَلَْم يَغْشَهُن َّ الل َّ حِْسبُونَ َأن ِي فِيهِ، وَكَانَ الن ِسَاءُ ِإْذ ذَاكَ ِخفَافًا لَْم يَهْب ََ كُلَْن  هُْم  يَأ 

ُُنُْت جَارِ  ةَ الهَوْدَِج ِحينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ، وَ ِ القَوْمُ ِخف َّ عَاِم، فَلَْم يَْستَنْكِر ، فَبَعَثُوا العُلْقَةَ مَِن الط َّ ِ يَةً حَدِيثَةَ الس ِن 
َيُْش، فَجِئُْت مَنَازِلَهُْم وَلَيَْس بِهَا مِْنهُْم دَاٍع وَ  َمََل فَسَارُوا، وَوَجَْدُت عِْقدِي بَعْدَ مَا اْستَمَر َّ الج َ مُِِيٌب، الج لَ

هُْم َسيَْفقِدُونِي  ُُنُْت بِهِ، وََظنَنُْت َأن َّ ْمُت مَنْزِلِي ال َّذِي  ٌ فِي مَنْزِلِي، غَلَبَتْنِي فَتَيَم َّ ، فَبَيْنَا َأنَا جَالِسَة فَيَرِْجعُونَ ِإلَي َّ
 ْ َيِْش، فََأْصبََح عِن وَانِي ُّ مِْن وَرَاءِ الج ُْ لَمِي ُّ ثُم َّ الذ َّ ِل الس ُّ دَ مَنْزِلِي، فَرََأى عَيْنِي فَنِْمُت، وَكَانَ َصْفوَانُ بُْن المُعَط َّ

 َ رُْت َسوَادَ ِإنْسَاٍن نَاِئٍم فَعَر فَنِي ِحينَ رَآنِي، وَكَانَ رَآنِي قَبَْل الحِجَاِب، فَاْستَيْقَْظُت بِاْستِرْجَاعِهِ ِحينَ عَرَفَنِي، فَخَم َّ
َ اْستِرْجَاعِهِ، وَهَوَى  ً غَيْر ُ كَلِمَة َ سَمِعُْت مِنْه مْنَا بِكَلِمَةٍ، وَلَ ِ مَا تَكَل َّ ه ى َأنَاَخ رَ وَْجهِي ِبِِلْبَابِي، وَوَالل َّ اِحلَتَهُ، َحت َّ
َيَْش مُوغِ  ى َأتَيْنَا الج َ َحت َّ اِحلَة هِيرَةِ فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا، فَقُْمُت ِإلَْيهَا فَرَُِبْتُهَا، فَانْطَلََق يَقُودُ بِي الر َّ حْرِ الظ َّ ََ رِيَن فِي 

بَي ٍ ابُْن َسلُوَل، قَاَل عُْروَةُ: وَهُْم نُزُوٌل، قَالَْت: فَهَلََك مَْن هَلََك، وَكَانَ ال َّذِي تَوَل َّى ُِبْرَ الِإفِْك  هِ بُْن أُّ عَبْدُ الل َّ
ُ أَ  ُ وَيَْستَوِْشيهِ، وَقَاَل عُْروَة هُ وَيَْستَمِعُه ِ عِنْدَهُ، فَيُقِر ُّ ُث بِه هُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَد َّ خْبِرُْت َأن َّ يًْضا: لَْم يُسَم َّ مِْن َأهِْل أُّ

 َ انُ بُْن ث َ َحس َّ ِيَن لََ عِلْمَ لِي بِهِْم، الِإفِْك َأيًْضا ِإل َّ ثَاثَةَ، وَحَمْنَةُ بِنُْت َجحٍْش، فِي نَاٍس آخَر ابٍِت، وَمِْسطَُح بُْن أُّ
بَي ٍ ابْنُ  هِ بُْن أُّ هُ تَعَالَى، وَِإن َّ ُِبْرَ ذَل ََِ يُقَاُل لَهُ: عَبْدُ الل َّ هُْم عُْصبَةٌ، َكمَا قَاَل الل َّ انَْت  َسلُوَل، قَاَل عُْروَةُ: كَ غَيْرَ َأن َّ

هُ ال َّذِي قَالَ  انُ، وَتَقُوُل: ِإن َّ  :عَائِشَةُ تَكْرَهُ َأْن يُسَب َّ عِنْدَهَا َحس َّ
دٍ مِنْكُْم وِقَاءُ قَالَْت عَائِشَةُ: فَقَدِْمنَا المَدِينَةَ، فَاْشتَكَ يُْت ِحينَ قَدِْمُت شَْهرًا، فَِإن َّ َأبِي وَوَالِدَهُ وَعِْرضِي لِعِرِْض مُحَم َّ

 ُ ِيب َ يَر ُ بِشَْيءٍ مِْن ذَل ََِ، وَهُو اُس يُفِيُضونَ فِي قَوِْل َأْصحَاِب الِإفِْك، لََ َأْشعُر نِي فِي وََجعِي َأن ِي لََ َأْعرُِف وَالن َّ
مَا يَْدخُلُ  ُُنُْت َأرَى مِنْهُ ِحينَ َأْشتَكِي، ِإن َّ ْطَف ال َّذِي  مَ الل ُّ هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ هِ  مِْن رَُسوِل الل َّ عَلَي َّ رَُسوُل الل َّ

مَ فَيُسَل ِمُ، ثُم َّ يَقُوُل:  ِ وََسل َّ ِ »َصل َّى الل  هُ عَلَيْه يَْف ت ى «يكُمْ َُ ر ِ، َحت َّ ُ بِالش َّ ِيبُنِي وَلََ َأْشعُر ، ثُم َّ يَنْصَرُِف، فَذَل ََِ يَر
خْرُُج ِإل َّ  ََ زَنَا، وَكُن َّا لََ  م ِ مِْسطٍَح قِبََل المَنَاِصِع، وَكَانَ مُتَبَر َّ َ لَيْاًا ِإلَى لَيٍْل، خَرَْجُت ِحينَ نَقَْهُت، فَخَرَْجُت مََع أُّ

ُ وَذَل ََِ قَبَْل َأْن نَت َّ  ةِ قِبََل الغَائِِط، وَك ي َّ وَِل فِي البَر ِ ِنَا، قَالَْت: وََأْمرُنَا َأْمرُ العَرَِب الأُّ ُيُوت يبًا مِْن ب ن َّا خِذَ ال كُنَُف قَرِ



. 

 ِ م ُّ مِْسطٍَح، وَهِيَ ابْنَةُ َأب ِنَا، قَالَْت: فَانْطَلَْقُت َأنَا وَأُّ خِذَهَا عِنْدَ بُيُوت ى بِال كُنُِف َأْن نَت َّ لِِب بِْن نَتََأذ َّ ي رُهِْم بِْن المُط َّ
 ْ َ ب ثَاثَة د ِيِق، وَابْنُهَا مِْسطَُح بُْن أُّ ِ ُ َأبِي بَكْرٍ الص  هَا بِنُْت َصخْرِ بِْن عَامِرٍ، خَالَة م ُّ لِِب، عَبْدِ مَنَاٍف، وَأُّ ادِ بِْن المُط َّ ِن عَب َّ

م ُّ مِْسطٍَح قِبََل بَيْتِي ِحينَ فَرَْغنَا مِ  م ُّ مِْسطٍَح فِي مِْرطِهَا فَقَالَْت: تَعَِس فََأقْبَلُْت َأنَا وَأُّ ِنَا، فَعَثَرَْت أُّ ن ْن َشأ 
ُلِْت، َأتَسُب ِينَ رَجُاًا شَهِدَ بَْدرًا؟ فَقَالَْت: َأْي هَنْتَاهْ وَلَْم تَْسمَعِي  مَا قَاَل؟ قَالَْت: مِْسطٌَح، فَقُلُْت لَهَا: بِئَْس مَا ق

 ِ ُلُْت: مَا قَاَل؟ فََأخْبَرَتْنِي ب ا رََجعُْت ِإلَى بَيْتِي وَق قَوِْل َأهِْل الِإفِْك، قَالَْت: فَاْزدَْدُت مَرًَضا عَلَى مَرَضِي، فَلَم َّ
مَ، ثُم َّ قَاَل:  مَ فَسَل َّ ِ وََسل َّ ُ عَلَيْه ِ َصل َّى الل  ه ه ِيكُمْ »دَخََل عَلَي َّ رَُسوُل الل َّ ذَنُ لِي َأْن آتِيَ «َُيَْف ت ، فَقُلُْت لَهُ: َأتَأ 

؟ هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وَ  َأبَوَي َّ َلِهِمَا، قَالَْت: فََأذِنَ لِي رَُسوُل الل َّ َبَرَ مِْن قِب يدُ َأْن َأْستَيْقَِن الخ رِ مَ، فَقُلُْت قَالَْت: وَأُّ َسل َّ
 َ هِ ل ةُ، هَو ِنِي عَلَيِْك، فَوَالل َّ ُنَي َّ اُس؟ قَالَْت: يَا ب ُث الن َّ تَاهُ، مَاذَا يَتَحَد َّ م َّ م ِي: يَا أُّ مَا كَانَِت اْمرََأةٌ قَط ُّ وَِضيئَةً عِنْدَ لِأُّ قَل َّ

َث ال هِ، َأوَلَقَْد َتحَد َّ رْنَ عَلَْيهَا، قَالَْت: فَقُلُْت: ُسبْحَانَ الل َّ ث َّ َُ  َ هَا، لَهَا ضَرَائِرُ، ِإل َّ حِب ُّ َُ اُس بِهَذَا؟ قَالَْت: رَجٍُل  ن َّ
ى َأْصبَْحُت لََ يَرْ  يْلَةَ َحت َّ ِنَوٍْم، ثُم َّ َأْصبَْحُت َأبْكِي، قَالَْت: وَدَعَا رَُسولُ فَبَكَيُْت تِلَْك الل َّ تَِحُل ب ُْ قَأُّ لِي دَْمٌع وَلََ َأ

َيْدٍ ِحينَ اْستَلْبََث الوَْحيُ، يَْسأَ  َ بَْن ز َسامَة مَ عَلِي َّ بَْن َأبِي َطالٍِب وَأُّ ِ وََسل َّ هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْه لُهُمَا وَيَْستَِشيرُهُمَا فِي الل َّ
ُ مِ فِرَا مَ بِال َّذِي يَعْلَم ِ وََسل َّ ُ عَلَيْه ِ َصل َّى الل  ه ه ُ فََأَشارَ عَلَى رَُسوِل الل َّ َسامَة ا أُّ ِ َأهْلِهِ، ِق َأهْلِهِ، قَالَْت: فََأم َّ ْن بَرَاءَة

َ خَيْرًا، وََأم َّ  ُ ِإل َّ َ نَعْلَم َسامَةُ: َأهْلََك، وَلَ ُ لَهُْم فِي نَْفِسهِ، فَقَاَل أُّ هِ، لَْم وَبِال َّذِي يَعْلَم ٌّ فَقَاَل: يَا رَُسوَل الل َّ ا عَلِي 
هِ صَ  يَةَ تَْصدُقَْك، قَالَْت: فَدَعَا رَُسولُ الل َّ َارِ ثِيرٌ، وََسِل الج َُ هُ عَلَيَْك، وَالن ِسَاءُ ِسوَاهَا  مَ يَُضي ِِق الل َّ ل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ

ِيرَةَ، فَقَاَل:  ِيرَةُ، هَْل رََأيِْت مِنْ »بَر ِيبُِك؟ َأْي بَر ِ، مَا رََأيُْت «. شَْيءٍ يَر ِيرَةُ: وَال َّذِي بَعَثََك بِالحَق  قَالَْت لَهُ بَر
تِي ال ، تَنَامُ عَْن عَجِينِ َأهْلِهَا، فَتَأ  ِ يَةٌ حَدِيثَةُ الس ِن  هَا جَارِ كُلُهُ، قَالَْت: فَقَامَ عَلَْيهَا َأْمرًا قَط ُّ َأغْمُِصهُ غَيْرَ َأن َّ اِجُن فَتَأ  د َّ

ِ رَ  ، وَهُوَ عَلَى الم بَي ٍ هِ بِْن أُّ مَ مِْن يَوْمِهِ فَاْستَعْذَرَ مِْن عَبْدِ الل َّ هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ يَا مَعْشَرَ »§نْبَرِ، فَقَاَل: ُسوُل الل َّ
هِ مَ  َلَغَنِي عَنْهُ َأذَاهُ فِي َأهْلِي، وَالل َّ َ خَيْرًا، وَلَقَْد ذَكَرُوا المُْسلِمِينَ، مَْن يَعْذِرُنِي مِْن رَجٍُل قَْد ب ا عَلِمُْت عَلَى َأهْلِي ِإل َّ

َ مَعِي َ خَيْرًا، وَمَا يَْدخُُل عَلَى َأهْلِي ِإل َّ ِ ِإل َّ ُ بُْن مُعَاذٍ َأُخو بَنِي عَبْدِ «. رَجُاًا مَا عَلِمُْت عَلَيْه قَالَْت: فَقَامَ َسعْد
هِ َأعْ  ِنَا مَِن الَأشْهَِل، فَقَاَل: َأنَا يَا رَُسوَل الل َّ َبُْت عُنُقَهُ، وَِإْن كَانَ مِْن ِإْخوَان ذِرُكَ، فَِإْن كَانَ مَِن الَأْوِس ضَر

 ِ انَ بِنَْت عَم ِه م ُّ َحس َّ مِْن فَخِذِهِ، وَهُوَ  الخَزْرَِج َأمَْرتَنَا فَفَعَلْنَا َأْمرَكَ، قَالَْت: فَقَامَ رَجٌُل مَِن الخَزْرَِج، وَكَانَْت أُّ
ةُ، فَقَاَل َسعْدُ بُْن عُبَادَ  َمِي َّ ُ الح ًا، وَل َِكِن اْحتَمَلَتْه َ َسي ِدُ الخَزْرَِج، قَالَْت: وَكَانَ قَبَْل ذَل ََِ رَجُاًا َصاِلح ةَ، وَهُو
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ُلُهُ، وَلََ تَْقدِرُ عَلَى قَتْلِهِ، وَلَوْ كَانَ مِْن رَهْطَِك مَا َأْحبَبَْت  هِ لََ تَْقت ُ لِسَعْدٍ: كَذَبَْت لَعَْمرُ الل َّ َسيْدُ َأْن ي ْقتََل. فَقَامَ أُّ
هُ، فَِإن َّ  ُلَن َّ ِ لَنَْقت ه ُ الل َّ َ ابُْن عَم ِ َسعْدٍ، فَقَاَل لِسَعْدِ بِْن عُبَادَةَ: كَذَبَْت لَعَْمر َك مُنَافٌِق ُتَِادُِل عَِن بُْن ُحَضيْرٍ، وَهُو

ى هَم ُّ  اِن الَأْوُس، وَالخَزْرَُج َحت َّ َي َّ مَ قَاِئمٌ المُنَافِقِينَ، قَالَْت: فَثَارَ الح هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ وا َأْن يَْقتَتِلُوا، وَرَُسوُل الل َّ
ى َسكَتُوا وََسكَ خَف ِضُهُْم، َحت َّ َُ مَ  هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ ِنْبَرِ، قَالَْت: فَلَْم يَزَْل رَُسوُل الل َّ َت، قَالَْت: فَبَكَيُْت عَلَى الم

هُ ل ً يَوِْمي ذَل ََِ كُل َّ يَوْم ِنَوٍْم، قَالَْت: وََأْصبََح َأبَوَاَي عِنْدِي، وَقَْد بَكَيُْت لَيْلَتَيْنِ وَ تَِحُل ب ُْ ا، ََ يَرْقَأُّ لِي دَْمٌع وَلََ َأ
َُبِدِي، فَبَيْنَا َأبَوَا ى ِإن ِي لََأُظن ُّ َأن َّ البُكَاءَ فَالٌِق  ِنَوٍْم، َحت َّ تَِحُل ب ُْ جَالِسَاِن عِنْدِي وََأنَا  يَ لََ يَرْقَأُّ لِي دَْمٌع وَلََ َأ

 ََ َلَسَْت تَبْكِي مَعِي، قَالَْت: فَبَيْنَا  ذَنَْت عَلَي َّ اْمرََأةٌ مَِن الَأنَْصارِ فََأذِنُْت لَهَا، فَج حُْن عَلَى ذَل ََِ دَخََل َأبْكِي، فَاْستَأ 
 َ مَ ثُم َّ جَل مَ عَلَيْنَا فَسَل َّ هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ ِْلِْس عِنْدِي مُنْذُ قِيَل مَا قِيَل قَبْلَهَا، وَقَْد رَُسوُل الل َّ ََ َس، قَالَْت: وَلَْم 

مَ  هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ دَ رَُسوُل الل َّ نِي بِشَْيءٍ، قَالَْت: فَتَشَه َّ ِحينَ جَلََس، ثُم َّ قَاَل:  لَبَِث شَْهرًا لََ يُوحَى ِإلَيْهِ فِي َشأ 
« ِ ا بَعْدُ، يَا عَائ َ َأم َّ نِْت َألْمَْمِت بِذ ُُ هُ، وَِإْن  ِيئَةً، فَسَيُبَر ِئُِك الل َّ ُُنِْت بَر َلَغَنِي عَنِْك كَذَا وَكَذَا، فَِإْن  هُ ب نٍْب، شَةُ، ِإن َّ

 ِ هُ عَلَيْه بِي ِإلَيْهِ، فَِإن َّ العَبْدَ ِإذَا اعْتَرََف ثُم َّ تَاَب، تَاَب الل َّ هَ وَتُو َ «فَاْستَغْفِرِي الل َّ هِ ، قَالَْت: فَل ا قَضَى رَُسوُل الل َّ م َّ
ِحس ُّ مِنْهُ قَْطرَةً، فَقُلُْت لَِأبِي: َأِجْب رَُسو ى مَا أُّ َلََص دَْمعِي َحت َّ مَ مَقَالَتَهُ ق هِ َصل َّى الل  هُ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ َل الل َّ

هِ مَا َأْدرِي مَ  مَ عَن ِي فِيمَا قَاَل: فَقَاَل َأبِي: وَالل َّ م ِي: عَلَيْهِ وََسل َّ مَ، فَقُلُْت لِأُّ هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ ا َأقُوُل لِرَُسوِل الل َّ
 َ هِ مَا َأْدرِي مَا َأقُوُل لِر م ِي: وَالل َّ مَ فِيمَا قَاَل: قَالَْت أُّ هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ هِ َصل َّى الل  هُ َأِجيبِي رَُسوَل الل َّ ُسوِل الل َّ

 ُ مَ، فَق هِ لَقَْد عَلِمُْت: لَقَْد سَ عَلَيْهِ وََسل َّ ثِيرًا: ِإن ِي وَالل َّ َُ : لََ َأقْرَأُّ مَِن القُرْآِن  ِ يَةٌ حَدِيثَةُ الس ِن  مِعْتُمْ هَذَا لُْت: وََأنَا جَارِ
 ِ ِيئَةٌ، لََ تَُصد  ُلُْت ل َكُْم: ِإن ِي بَر َلَئِْن ق ْ بِهِ، ف قْتُم ى اْستَقَر َّ فِي َأنْفُِسكُْم وََصد َّ َئِنِ اعْتَرَفُْت ل َكُْم الحَدِيَث َحت َّ قُونِي، وَل

 َ َ َأب هِ لََ َأِجدُ لِي وَل َكُْم مَثَاًا ِإل َّ ِيئَةٌ، لَتَُصد ِقُن ِي، فَوَالل َّ ُ بَر هُ يَعْلَمُ َأن ِي مِنْه ا يُوُسَف ِحينَ قَاَل: ففََصبْرٌ بَِأْمرٍ، وَالل َّ
ُ المُْستَعَانُ عَلَى مَا تَِصفُونَ{ ]يوسف: ه ُ َأن ِي 81 جَمِيٌل وَالل َّ ُ يَعْلَم ه لُْت وَاْضطََجعُْت عَلَى فِرَاشِي، وَالل َّ [ ثُم َّ َتحَو َّ

 ِ هَ مُنْزٌِل ف ُُنُْت َأُظن ُّ َأن َّ الل َّ هِ مَا  هَ مُبَر ِئِي بِبَرَاءَتِي، وَل َِكْن وَالل َّ ِيئَةٌ، وََأن َّ الل َّ نِي ِحينَئِذٍ بَر ُتْلَى، لَشَأ  نِي وَْحيًا ي ي َشأ 
َ فِي نَْفسِي كَا ُ عَل ِ َصل َّى الل  ه ه ُُنُْت َأْرُجو َأْن يَرَى رَُسوُل الل َّ ُ فِي َّ بَِأْمرٍ، وَل َِكْن  ه َ مِْن َأْن يَتَكَل َّمَ الل َّ يْهِ نَ َأْحقَر

هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ  هِ مَا رَامَ رَُسوُل الل َّ هُ بِهَا، فَوَالل َّ يَا يُبَر ِئُنِي الل َّ وِْم رُْؤ مَ فِي الن َّ مَ َمِْلِسَهُ، وَلََ خَرََج َأحَدٌ مِْن وََسل َّ
 ْ ُ مِن ر ُ لَيَتَحَد َّ ه ى ِإن َّ ُ مَِن البُرَحَاءِ، َحت َّ خُذُه ُ مَا كَانَ يَأ  نْزَِل عَلَيْهِ، فََأخَذَه ى أُّ هُ مَِن العَرَِق مِثْلُ َأهِْل البَيِْت، َحت َّ
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َ فِي يَوٍْم َشاٍت مِْن ثِقَِل القَوِْل ال َّذِي  ُمَاِن، وَهُو ِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ الج ه نْزَِل عَلَيْهِ، قَالَْت: فَسُر َِي عَْن رَُسوِل الل َّ أُّ
مَ بِهَا َأْن قَاَل:  َل كَلِمَةٍ تَكَل َّ مَ وَهُوَ يَْضحَُك، فَكَانَْت َأو َّ َأكِ »وََسل َّ هُ فَقَْد بَر َّ ا الل َّ قَالَْت: فَقَالَْت لِي «. يَا عَائِشَةُ، َأم َّ

 ْ م ِي: قُوِمي ِإلَي ُ أُّ ه ، قَالَْت: وََأنْزََل الل َّ هَ عَز َّ وَجَل َّ َ الل َّ هِ لََ َأقُومُ ِإلَيْهِ، فَِإن ِي لََ َأْحمَدُ ِإل َّ تَعَالَى: فِإن َّ  هِ، فَقُلُْت: وَالل َّ
هُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي،  د ِيُق: وَكَانَ ال َّذِيَن جَاءُوا بِالِإفِْك عُْصبَةٌ مِنْكُْم{ العَشْرَ الآيَاِت، ثُم َّ َأنْزََل الل َّ ِ قَاَل َأبُو بَكْرٍ الص 
نْفُِق عَلَى مِْسطٍَح َشيْئًا َأبَدًا هِ لََ أُّ ثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَْقرِهِ: وَالل َّ ، بَعْدَ ال َّذِي قَاَل لِعَائِشَةَ مَا يُنْفُِق عَلَى مِْسطَِح بِْن أُّ

ولُو ال تَِل أُّ هُ: فوَلََ يَأ  [، قَاَل َأبُو بَكْرٍ 871فغَفُورٌ رَِحيمٌ{ ]البقرة:  -ِإلَى قَوْلِهِ  -فَْضِل مِنْكُْم{ قَاَل، فََأنْزََل الل َّ
 ُ فَقَةَ ال َّتِي كَانَ ي هُ لِي، فَرََجَع ِإلَى مِْسطٍَح الن َّ ِحب ُّ َأْن يَغْفِرَ الل َّ هِ ِإن ِي لَأُّ َلَى وَالل َّ د ِيُق: ب ِ هِ الص  نْفُِق عَلَيْهِ، وَقَاَل: وَالل َّ

ْ لََ َأنْ  مَ َسَأَل زَيْنََب بِنَْت َجح هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ ٍش عَْن َأْمرِي، زِعُهَا مِنْهُ َأبَدًا، قَالَْت عَائِشَةُ: وَكَانَ رَُسوُل الل َّ
َيْنََب:  ِ َأْحمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، «. مَاذَا عَلِمِْت، َأْو رََأيْتِ »فَقَاَل لِز ه َ فَقَالَْت: يَا رَُسوَل الل َّ ِ مَا عَلِمُْت ِإل َّ ه وَالل َّ

 َ مَ فَع ِ وََسل َّ ُ عَلَيْه بِي ِ َصل َّى الل  ه َ ال َّتِي كَانَْت تُسَامِينِي مِْن َأْزوَاِج الن َّ ُ بِالوَرَِع، خَيْرًا، قَالَْت عَائِشَةُ: وَهِي ه َصمَهَا الل َّ
ُ ُتحَارُِب لَهَا، فَهَل َكَْت، فِيمَ  ْختُهَا حَمْنَة َلَغَنِي مِْن »ْن هَلََك قَاَل ابُْن شِهَاٍب: قَالَْت: وََطفِقَْت أُّ فَهَذَا ال َّذِي ب

هْطِ  جَُل ال َّذِي قِيَل لَهُ مَا قِيَل لَيَقُوُل: ُسبْحَانَ « حَدِيِث هَؤُلََءِ الر َّ هِ ِإن َّ الر َّ ثُم َّ قَاَل عُْروَةُ، قَالَْت عَائِشَةُ: " وَالل َّ
َُشَ  ِيَدِهِ مَا  هِ، فَوَال َّذِي نَْفسِي ب هِ "الل َّ ، قَالَْت: ثُم َّ قُتَِل بَعْدَ ذَل ََِ فِي َسبِيِل الل َّ نْثَى قَط ُّ َُنَِف أُّ  ْفُت مِْن 
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 امتناع اهل مكه از بيعت با اميرالمؤمنين 
ثَنَا ثَنَا ِإبْرَاهِيمَ، بْنُ  َأْحمَدُ  حَد َّ َ  ابْنِ  عَنِ  جرير، بْنُ  وَهْبُ  حَد َّ ا: قَالَ  َُيْسَانَ  بْنِ  َصاِلحِ  عَنْ  ُجعْدُبَة اُس  بَايَعَ  لَم َّ  الن َّ

ا تَبَ   عَلِي ًّ  فََأبَى ،( له) البيعة بأخذ وأمره مكة، على يأم ره المغيرة بن هشام العاصابن ابن خالد إلى َُ
َ  َأهْلُ  ة ا، يُبَايِعُوا َأنْ  مَك َّ َيْشٍ  مِنْ  فَتًى فََأخَذَ  عَلِي ًّ ُ  يُقَالُ  قُر ِ  عَبْدُ : لَه ه  العزى عَبْد بْن ربيعة ابن زيد بن الوليد بن الل َّ

َ  شمس عَبْد بْن ِحيفَة ِ  فِي فَوُطِئَتْ  وََألْقَاهَا  فَمََضغَهَا الص َّ َ  الْفَتَى ذَل ََِ  فَقُتِلَ  زَْمزَمَ، ِسقَايَة َمَلِ  يَوْم َ  مَعَ  اْلج  عَائِشَة
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سران جمل براي اينكه به  دزدي عبد لل  ه بن عامر از بيت المال و  پيشنهاد به
 .بصره بروند

 
ا قُتَِل عُثْمَان حمل ابن عامر مَا في بيت مال الْبَصْرَةِ من الأموال، ثُم َّ َسارَ ِإلَى مكة، فوافي بِهَا ل م َّ

ام فَقَاَل: لََ، بل بير، وهم يريدون الش َّ ائتوا الْبَصْرَةَ، فإن لي بِهَا صنائع،  عائشة، وطلحة، والز
 وَهِيَ َأْرِض الأموال، وَفِيهَا عُدَد الرجال
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 براي یعيل بن منیه بودشرتي که عایشه بر آن سوار بود 

 

 َعَلْیهِ  القتال شهدت الَِّذي اجلمل َعىَل  عائشة محل... عبیدة َأِب  نب أمیة نب یعىل
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  نامه جناب لبابه به امرياملؤمنني

حمِن الر َّحيِم ، لِعَبدِ الل ه م ُّ الفَضِل بِنُت الحارِِث إلى عَلِي ٍ رضى الل  ه عنه : بِسِم الل ه الر َّ تَبَت أُّ َُ  
م ِ الفضِل  عَلِي ٍ أميرِ المُؤمِنينَ  بَيرَ وعائِشَةَ قَد مِن أُّ َ وَالز ُّ بِنِت الحارِِث ، أم ا بَعدُ ؛ فَِإن َّ َطلحَة

خِف َّ مَعَهُم إلى ذل ََِ  ََ بَِك ، ولَم  يدوَن البَصرَةَ ، وقَدِ استَنفَرُوا الن اَس إلى حَر ةَ يُر خَرَجوا مِن مَك َّ
ا  إلَ  مَن كانَ في قَلبِهِ مَرٌَض ، ويَدُ الل ه م َّ الفَضِل فَوَق أيديهِم ، وَالس َّ امُ . قاَل : ثُم َّ دَفَعَت أُّ

 ٌ ُ : َظفر ُ عَقٌل ولِساٌن ، يُقاُل لَه َ لَه ، فَقالَت : خُذ هذَا  هذَا الكِتاَب إلى رَجٍُل مِن ُجهَينَة
ُ ديناٍر قَد َجعَلتُها ل َََ الكِتابَ  ِ مِئَة ُ ، وهذِه ِ مَرحَلَةٍ بَعيرا وعَلَي َّ ثَمَنُه ،  ، وَانظُر أن تَقتَُل في كُل 

َلقى عَلِي َّ بَن أبي طالٍِب رضى الل  ه عن َ َحت ى ت ير . قاَل : فَسارَ ه ، فَتَدفََع إلَيهِ كِتابي هذافَجُد َّ الس َّ
َيهِ نادَوهُ مِن  الجُهَنِي ُّ َسيراً عَنيفاً َحت ى لَحَِق أصحاَب عَلِي ٍ  وهُم عَلى َظهرِ المَسيرِ ، فَلَم ا نَظَروا إل



. 

هَا ا ِ جانٍِب : أي ُّ خبِرُ فيهِ قُدومَ عائِشَةَ كُل  َُ ُُِب ما عِندَكَ ؟ فَنادَى الجُهَنِي ُّ بَِأعلى َصوتِهِ ِشعراً  لر ا
بَيرِ   .وَطلحَةَ وَالز ُّ
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 مقدمات جنگ مجل

 

ِيرٍ،  ثَنِي َأْحمَدُ بُْن ِإبْرَاهِيمَ، وَخَلَُف بُْن سالم، قالَ: حدثنا وهب ابن جَر ِيهِ، عَْن يُونَُس حَد َّ عَْن َأب
ِيدٍ الَأيْلِي ِ   :بِْن يَز

َ مَِن ا نْيَا قَْد قَدِم ةَ وَابُْن عَامِرٍ بِهَا ِبحَر ِ الد ُّ ُ إلى مَك َّ بَيْر ُ وَالز ُّ ِ قَاَل: َصارَ َطلْحَة هْرِي  لْبَصْرَةِ، عَِن الز ُّ
 َ ة ُ  -وَبِهَا يَعْلَى بُْن مَنِي َّ ة مَي َّ هُ وََأبُوهُ أُّ م ُّ ٌّ  وَهِيَ أُّ يَادَةٌ عَلَى  -تَمِيمِي  َمَِن، وَزِ ثِيرٌ قَدِمَ بِهِ مَِن الْي َُ وَمَعَهُ مَاٌل 

 ِ َي فَقَالُوا: نَِسيرُ ِإلَى الْمَدِينَةِ فَنُقَاتُِل عَل أ  اأربعمائة بَعِيرٍ، فَاْجتَمَعُوا عِنْدَ عَائِشَةَ فََأدَارُوا الر َّ  .  ي ًّ
اِم فِيهِ الر ِجَاُل وَالَأْموَاُل فَقَاَل بَعْضُهُْم: لَيْسَْت ل َكُْم بِأَ  ُ ِإلَى الش َّ ِ َطاقَةٌ. قَالُوا: فَنَِسير هِْل الْمَدِينَة

 َ ِِدُ عَلَى ذَل ََِ َأْعوَانًا وََأنَْصارًا وَمُشَايِعِينَ. فَق ََ اِم ِشيعَةٌ لِعُثْمَانَ، فَنَْطلُُب بِدَمِهِ وَ اَل قَائٌِل وََأهُْل الش َّ
 َ ي َ َأْولَى مِنْكُْم بِمَا مِْنهُْم: هُنَاكَ مُعَاوِ ِيدُوَن، وَهُو اِم وَالْمُطَاعُ بِهِ، وَلَْن تَنَالُوا مَا تُر َ وَالِي الش َّ ة وَهُو

جُِل. فَقَاَل بَعْضُهُْم: نسير إلى العراق، فلطلحة بال كوفة شيعة، هُ ابُْن عَم ِ الر َّ بَيْرِ  ُتحَاوِلُونَ لَأن َّ وَلِلز ُّ
هِ بُْن عَامِرٍ عَلَْيهِْم بِالْبَصْرَةِ مَْن يَهْوَاهُ وَ  يَمِيُل ِإلَيْهِ، فَاْجتَمَعُوا عَلَى الْمَِسيرِ ِإلَى الْبَصْرَةِ، وََأَشارَ عَبْدُ الل َّ
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َ الت َّمِيمِي ُّ مالَ ُثيرا وإباا،  ة اهُْم بِهِ، وََأْعطَاهُْم يَعْلَى بَْن مَنِي َّ ثِيرًا قَو َّ َُ بِذَل ََِ وََأْعطَاهُْم مَالَ 
 «(خ»ئة )سبعمائة فخرجوا في تسعما

ى كَانُوا ثَااثَةَ آلَِف رَجٍُل. اُس َحت َّ ةَ وَلَحِقَهُمُ الن َّ  رَجٍُل مِْن َأهِْل الْمَدِينَةِ وَمَك َّ
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 زید بن حارثة

 
عب ابنا شراحيل  فانطلق الكلبيون، فأعلموا أباه ووصفوا له موضعه، وعند من هو، فخرج حارثة وأخوهُ 

بِي   ، فَقَالَ: يَا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه،  لفدائه، فقدما مكة، فدخاا عَلَى الن َّ
 :: من هو؟ قَالُواجئناك في ابننا عندك، فامنن علينا، وأحسن إلينا في فدائه: فقال

هِ  فهاا غير ذل َ. قَالُوا: ما هو؟ قال: ادعوه وخيروه، فإن اختاركم فهو  زيد بْن حارثة. فقال رَُسول الل َّ
ل كم، وإن اختارني فو الل  ه ما أنا بالذي أختار عَلَى من اختارني أحدًا. قالَ: قد زدتنا عَلَى النصف 

هِ  فقال: هل تعرف هؤلَء؟ قال: نعم، هذا َأبِي وهذا عمي، قال: فأنا من  وأحسنت. فدعاه رَُسول الل َّ
وما أنا بالذي أختار عليك أحدًا، قد عرفت ورأيت صحبتي ل َ، فاخترني أو اخترهما. قال: ما أريدهما، 

 أنت مني مكان الأب والعم.
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دُ  َأخْبَرَنَا َ  بْنُ  مُحَم َّ دِ  بْنُ  مُوسَى َأخْبَرَنَا: قَالَ  عُمَر ِيهِ  عَنْ  ِإبْرَاهِيمَ، بْنِ  مُحَم َّ ِ  عَبْدُ  وََأخْبَرَنَا: قَالَ  َأب ه  عَنِ  َجعْفَرٍ، بْنُ  الل َّ
َ  بْنِ  وََسعْدِ  عَوٍْن، َأبِي ابْنِ  ثَنَا: قَالَ  ِإبْرَاهِيم دُ  وَحَد َّ ، بْنُ  مُحَم َّ  : قَالُوا عُمَرَ، بْنِ  عَاصِمِ  عَنْ  َصاِلحٍ

ِ  رَُسولُ  آخَى» ه َيْدِ  بَيْنَ   الل َّ َ  بْنِ  ز َ ,  حَارِثَة لِبِ  عَبْدِ  بْنِ  وَحَمْزَة  «الْمُط َّ
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