
 



 حسادت عایشه

 

ثَنَا ثَنَا ع فَيْرٍ، بْن   َسعِيد   حَد َّ ، حَد َّ يْث  ِيهِ، عَنْ  هِشَامٌ، ِإلَي َّ  َكتَبَ : قَالَ  الل َّ ه   رَضِيَ  عَائِشَةَ، عَنْ  َأب : قَالَتْ  عَْنهَا، الل َّ
بِي ِ  اْمرََأةٍ  عَلَى غِْرت   مَا» ِ  الل  ه   َصل َّى لِلن َّ مَ، عَلَيْه َ  عَلَى غِْرت   مَا وََسل َّ َجنِي، َأنْ  قَبْلَ  هَل َكَتْ  ،خَدِيجَة ِمَا يَتَزَو َّ  ل

ه   وََأمَرَه   يَذْك ر هَا، َأْسمَع ه   ك نْت   َ  لَيَْذَبح   كَانَ  وَِإنْ  قََصٍب، مِنْ  بِبَيْتٍ  ي بَش ِرَهَا§ َأنْ  الل َّ اة َئِلِهَا فِي فَي هْدِي الش َّ  خَلا
 «يَسَع ه ن َّ  مَا مِْنهَا

 812، ص 1ج   ، بكار بن الزبري،  املوفقيات األخبار

 

، عَْن   عْبِي ِ ثَنَا عَلِي ُّ بْن  ِإْسحَاَق، َأخْبَرَنَا عَبْد  الل  هِ، قَاَل: َأخْبَرَنَا م جَالِدٌ، عَْن الش َّ مَسْر وٍق، عَْن حَد َّ
َ َأثْنَى عَلَْيهَا، فََأْحسََن الث َّ  َ خَدِيجَة مَ ِإذَا ذَكَر ِ وََسل َّ بِي ُّ َصل َّى الل  ه  عَلَيْه نَا،َ، عَائِشَةَ، قَالَْت: كَاَن الن َّ

: مَا َأْكثَرَ مَا تَذْك ر هَا حَمْرَا،َ الش ِْدِق، قَْد َأبْدَلََك الل    ه  عَز َّ وَجَل َّ بِهَا خَيْرًا قَالَْت: فَغِرْت  يَوْمًا، فَق لْت 
 ْ قَت ، وََصد َّ اس  نِي ِإْذ مِْنهَا، قَاَل: " مَا َأبْدَلَنِي الل  ه  عَز َّ وَجَل َّ خَيْرًا مِْنهَا، قَْد آمَنَْت بِي ِإْذ َكفَرَ بِي الن َّ

، وَوَاَستْنِي اس  بَنِي الن َّ ، وَرَزَقَنِي الل  ه   كَذ َّ اس  عَز َّ وَجَل َّ وَلَدَهَا ِإْذ حَرَمَنِي َأْولَادَ بِمَالِهَا ِإْذ حَرَمَنِي الن َّ
  الن ِسَا،ِ 

 .داند محقق سلفی این حدیث را صحیح می الأرناؤوط بیشع

 

 653، ص 11مسند أمحد، حتقيق شعيب األرناؤوط، ج 



 اهیعل اهلل سالم هجیخد املومنني ام  به  شهیعا زشت جسارت

 

 :است کرده تیروا هیعل الل  ه رضوان صدوق خیش

 الصفار، الحسن بن محمد حدثنا: قال عنه الل  ه رضي الوليد بن أحمد بن الحسن بن محمد حدثنا
 يحيى عن عصمة، بن الل  ه عبد عن الواسطي، علي أبو حدثني: قال خالد بن محمد بن أحمد عن
 دخل: قال السلام عليه الل  ه عبد أبي عن أبيه، عن المقدام، أبي بن عمرو عن الل  ه، عبد بن

 يا والل  ه: تقول وهي تصايحها فاطمة على مقبلة عائشة فإذا منزله وآله عليه الل  ه صلى الل  ه رسول
 كبعضنا، إلا هي ما علينا لها كان فضل وأي  فضلا علينا لامك أن إلا ترين ما خديجة بنت

 يبكيك ما: لها فقال بكت وآله عليه الل  ه صلى الل  ه رسول فاطمة رأت فلما فاطمة مقالتها فسمع
 ثم وآله عليه الل  ه صلى الل  ه رسول فغضب فبكيت، فتنقصتها أمي ذكرت: قالت محمد؟ بنت يا

 ولدت الل  ه رحمها خديجة وإن الودود الولود في بارك وتعالى تبارك الل  ه فإن حميرا يا مه: قال
 وزينب كلثوم وأم ورقية وفاطمة القاسم مني وولدت المطهر، وهو الل  ه عبد وهو طاهرا مني

 .شيئا تلدي فلم رحمه الل  ه أعقم ممن وأنت

 شد وارد خود خانه به آله و عليه الل  ه یصل خدا رسول :فرمودند السلام هیعل صادق امام
ياد عليها الل  ه سلام زهرا فاطمه حضرت روى به  عايشه ديد  یا: گويد یم و كشد یم فر

 بر برترى چه بود؟ برتر ما بر را مادرت كه پندارى یم چنين تو  قسم خدا به! جهیخد دختر
 اين كه عليها الل  ه سلام فاطمه حضرت! بود؟ ما از يكى مانند هم او اينكه جز داشت ما

 رسول كرد؛ هیگر  افتاد آله و عليه الل  ه یصل خدا رسول به چشمش  چون شنيد  مى سخنان



 كنى؟ یم هیگر  چرا محمد دختر اى: فرمود عليها الل  ه سلام فاطمه به آله و عليه الل  ه یصل خدا
يه لیدل نیهم به من و کرد اهانت او به و برد را مادرم نام شهیعا: فرمود . كنم یم گر

! حميرا، اى: فرمود و كرد خطاب عايشه به و شد غضبناک آله و عليه الل  ه صلى محمد حضرت
 خديجه و. است گردانيده مبارک و خجسته را فرزند صاحب و محبت پر زن متعال، خداوند

 و بود الل  ه عبد ديگرش نام كه طاهر يكى آورد فرزندانى من از كند رحمت خدايش كه
 از تو یول. زينب و كلثوم ام و رقيه و فاطمه و بود قاسم من از ديگرش فرزندان و مطهر
 و است داده قرار عقيم و نداده قرار رحمتش شامل را تو خداوند كه هستى كسانى جمله

 .اى  نياورده فرزندى

 

 ۱۱۶ ثیحد ،۴۰۵ـ۴۰۴ ص ،۲ج  صدوق، خيش اخلصال،

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 حدیث افک

 
، عَِن ابِْن شِهَاٍب، قَالَ  ثَنَا ِإبْرَاهِيم  بْن  َسعْدٍ، عَْن َصاِلحٍ هِ، حَد َّ يزِ بْن  عَبْدِ الل َّ ثَنَا عَبْد  العَزِ ثَنِي ع ْروَة  بْن  حَد َّ : حَد َّ

ِ بْن  عَبْدِ الل َّ  ه اٍص، وَع بَيْد  الل َّ بَيْرِ، وََسعِيد  بْن  الم سَي ِِب، وَعَلْقَمَة  بْن  وَق َّ َ بِْن مَْسع ودٍ، عَْن عَائِشَةَ الز ُّ ِ بِْن ع تْبَة ه
مَ، ِحينَ قَاَل لَهَا: َأهْل  الِإفِْك مَا قَال وا، وَ  بِي ِ َصل َّى الل  ه  عَلَيْهِ وََسل َّ ه  عَْنهَا، زَْوِج الن َّ ثَنِي َطائِفَةً رَضِيَ الل َّ ه ْم حَد َّ ك ل ُّ

ِ رَج ٍل مِْنه م  مِْن حَدِيثِهَا، وَبَعْض ه ْم كَانَ َأْوعَى ِلحَدِي ثِهَا مِْن بَعٍْض، وََأثْبََت لَه  اقْتَِصاًصا، وَقَْد وَعَيْت  عَْن ك ل 
ثَنِي عَْن عَائِشَةَ، وَبَعْض  حَدِيثِهِْم ي َصد ِق  بَعًْضا، وَِإْن كَانَ بَعْض ه ْم َأْوعَى لَه  مِنْ   بَعٍْض، الحَدِيَث ال َّذِي حَد َّ

ه ن َّ خَرََج قَال وا: قَالَْت عَائِشَة : كَ  مَ ِإذَا َأرَادَ َسفَرًا َأقْرَعَ بَيْنَ َأْزوَاِجهِ، فََأي ُّ ِ وََسل َّ ِ َصل َّى الل  ه  عَلَيْه ه انَ رَس ول  الل َّ
مَ مَعَه ، قَالَْت عَائِشَة : فََأقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَ  هِ َصل َّى الل  ه  عَلَيْهِ وََسل َّ زَاهَا فَخَرََج فِيهَا ْزوَةٍ غَ سَْهم هَا خَرََج بِهَا رَس ول  الل َّ

ْحمَل  فِي ، فَك نْت  أُّ نْزَِل الحِجَاب  مَ بَعْدَ مَا أُّ هِ َصل َّى الل  ه  عَلَيْهِ وََسل َّ نْزَل   سَْهمِي، فَخَرَْجت  مََع رَس وِل الل َّ هَوْدَِجي وَأُّ
مَ  هِ َصل َّى الل  ه  عَلَيْهِ وََسل َّ ى ِإذَا فَرَغَ رَس ول  الل َّ مِْن غَْزوَتِهِ تِلَْك وَقَفََل، دَنَوْنَا مَِن المَدِينَةِ قَافِلِينَ، فِيهِ، فَسِرْنَا َحت َّ

ا قََضيْت  َشأ   َيَْش، فَلَم َّ ى جَاوَْزت  الج ِحيِل، فَمَشَيْت  َحت َّ ِحيِل، فَق ْمت  ِحينَ آذَن وا بِالر َّ ً بِالر َّ َلْت  آذَنَ لَيْلَة نِي َأقْب
َبَسَنِي ِإلَى رَحْلِي، فَلَمَْست  َصْدرِي، فَِإذَا  َمَْست  عِْقدِي فَح عِْقدٌ لِي مِْن جَْزِع َظفَارِ قَدِ انْقَطََع، فَرََجعْت  فَالْت

هْط  ال َّذِيَن كَان وا ي رَح ِل ونِي، فَاْحتَمَل وا هَوْدَِجي فَرَحَل وه  عَلَى بَعِيرِ  ي ال َّذِي ك نْت  ابْتِغَاؤ ه ، قَالَْت: وََأقْبََل الر َّ
مَاَأرَْكب  عَلَيْهِ، وَ  حْم ، ِإن َّ ك لَْن  ه ْم َيحِْسب ونَ َأن ِي فِيهِ، وَكَانَ الن ِسَا،  ِإْذ ذَاكَ ِخفَافًا لَْم يَهْب لَْن، وَلَْم يَغْشَه ن َّ الل َّ يَأ 

ةَ الهَوْدَِج ِحينَ رَفَع وه  وَحَمَل وه ، وَك نْت  جَارِ  ِ القَوْم  ِخف َّ عَاِم، فَلَْم يَْستَنْكِر ، فَبَعَث وا الع لْقَةَ مَِن الط َّ ِ يَةً حَدِيثَةَ الس ِن 
، فَجِئْت  مَنَازِلَه ْم وَلَيَْس بِهَا مِْنه ْم دَاٍع وَ  َيْش  َمََل فَسَار وا، وَوَجَْدت  عِْقدِي بَعْدَ مَا اْستَمَر َّ الج َ م جِيٌب، الج لا

ه ْم َسيَْفقِد ونِي  ْمت  مَنْزِلِي ال َّذِي ك نْت  بِهِ، وََظنَنْت  َأن َّ ٌ فِي مَنْزِلِي، غَلَبَتْنِي فَتَيَم َّ ، فَبَيْنَا َأنَا جَالِسَة فَيَرِْجع ونَ ِإلَي َّ
 ْ َيِْش، فََأْصبََح عِن لَمِي ُّ ث م َّ الذ َّْكوَانِي ُّ مِْن وَرَا،ِ الج ِل الس ُّ ، وَكَانَ َصْفوَان  بْن  الم عَط َّ دَ مَنْزِلِي، فَرََأى عَيْنِي فَنِْمت 

 َ رْت  َسوَادَ ِإنْسَاٍن نَاِئٍم فَعَر فَنِي ِحينَ رَآنِي، وَكَانَ رَآنِي قَبَْل الحِجَاِب، فَاْستَيْقَْظت  بِاْستِرْجَاعِهِ ِحينَ عَرَفَنِي، فَخَم َّ
َ اْستِرْجَاعِهِ، وَهَوَى  ً غَيْر َ سَمِعْت  مِنْه  كَلِمَة مْنَا بِكَلِمَةٍ، وَلا ِ مَا تَكَل َّ ه ى َأنَاَخ رَ وَْجهِي ِبجِلْبَابِي، وَوَالل َّ اِحلَتَه ، َحت َّ
َيَْش م وغِ  ى َأتَيْنَا الج َ َحت َّ اِحلَة هِيرَةِ فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا، فَق ْمت  ِإلَْيهَا فَرَكِبْت هَا، فَانْطَلََق يَق ود  بِي الر َّ حْرِ الظ َّ ََ رِيَن فِي 



بَي ٍ ابْن  َسل وَل، قَاَل ع ْروَة : وَه ْم ن ز وٌل، قَالَْت: فَهَلََك مَْن هَلََك، وَكَانَ ال َّذِي تَوَل َّى كِبْرَ الِإفِْك  هِ بْن  أُّ عَبْد  الل َّ
ه  وَيَْستَمِع ه  وَيَْستَوِْشيهِ، وَقَاَل ع ْروَة  أَ  ِ عِنْدَه ، فَي قِر ُّ ث  بِه ه  كَانَ ي شَاع  وَي تَحَد َّ خْبِرْت  َأن َّ يًْضا: لَْم ي سَم َّ مِْن َأهِْل أُّ

 َ ان  بْن  ث ا َحس َّ ِيَن لاَ عِلْمَ لِي بِهِْم، الِإفِْك َأيًْضا ِإل َّ ثَاثَةَ، وَحَمْنَة  بِنْت  َجحٍْش، فِي نَاٍس آخَر ابٍِت، وَمِْسطَح  بْن  أُّ
بَي ٍ ابْن   هِ بْن  أُّ ه  تَعَالَى، وَِإن َّ كِبْرَ ذَلَِك ي قَال  لَه : عَبْد  الل َّ ه ْم ع ْصبَةٌ، َكمَا قَاَل الل َّ انَْت  َسل وَل، قَاَل ع ْروَة : كَ غَيْرَ َأن َّ

ه  ال َّذِي قَالَ  ان ، وَتَق ول : ِإن َّ  :عَائِشَة  تَكْرَه  َأْن ي سَب َّ عِنْدَهَا َحس َّ
دٍ مِنْك ْم وِقَا،  قَالَْت عَائِشَة : فَقَدِْمنَا المَدِينَةَ، فَاْشتَكَ يْت  ِحينَ قَدِْمت  شَْهرًا، فَِإن َّ َأبِي وَوَالِدَه  وَعِْرضِي لِعِرِْض م حَم َّ

اس   ِيب نِي فِي وََجعِي َأن ِي لاَ َأْعرِف   وَالن َّ ونَ فِي قَوِْل َأْصحَاِب الِإفِْك، لاَ َأْشع ر  بِشَْي،ٍ مِْن ذَلَِك، وَه وَ يَر  ي فِيض 
مَا يَْدخ ل   ْطَف ال َّذِي ك نْت  َأرَى مِنْه  ِحينَ َأْشتَكِي، ِإن َّ مَ الل ُّ هِ َصل َّى الل  ه  عَلَيْهِ وََسل َّ َ  مِْن رَس وِل الل َّ هِ ع لَي َّ رَس ول  الل َّ

مَ فَي سَل ِم ، ث م َّ يَق ول :  ِ وََسل َّ ِيك مْ »َصل َّى الل  ه  عَلَيْه ى «َكيَْف ت ر ِ، َحت َّ ِيب نِي وَلاَ َأْشع ر  بِالش َّ ، فَذَلَِك يَر ، ث م َّ يَنْصَرِف 
م ِ مِْسطٍَح قِبََل المَنَاِصِع، وَكَانَ  ، فَخَرَْجت  مََع أُّ ا لَيْلًا ِإلَى لَيٍْل، خَرَْجت  ِحينَ نَقَْهت  خْر ج  ِإل َّ ََ زَنَا، وَك ن َّا لاَ  م تَبَر َّ

ي َّ  وَِل فِي البَر ِ ِنَا، قَالَْت: وََأْمر نَا َأْمر  العَرَِب الأُّ يبًا مِْن ب ي وت خِذَ ال ك ن َف قَرِ ةِ قِبََل الغَائِِط، وَك ن َّا وَذَلَِك قَبَْل َأْن نَت َّ
 ِ خ ى بِال ك ن ِف َأْن نَت َّ لِِب بِْن نَتََأذ َّ م ُّ مِْسطٍَح، وَهِيَ ابْنَة  َأبِي ر هِْم بِْن الم ط َّ ِنَا، قَالَْت: فَانْطَلَْقت  َأنَا وَأُّ ذَهَا عِنْدَ ب ي وت

 ْ َ ب ثَاثَة د ِيِق، وَابْن هَا مِْسطَح  بْن  أُّ ِ هَا بِنْت  َصخْرِ بِْن عَامِرٍ، خَالَة  َأبِي بَكْرٍ الص  م ُّ لِِب، ِن عَب َّ عَبْدِ مَنَاٍف، وَأُّ ادِ بِْن الم ط َّ
 َ م ُّ مِْسطٍَح فِي مِْرطِهَا ف ِنَا، فَعَثَرَْت أُّ ن م ُّ مِْسطٍَح قِبََل بَيْتِي ِحينَ فَرَْغنَا مِْن َشأ  قَالَْت: تَعَِس فََأقْبَلْت  َأنَا وَأُّ

َأْي هَنْتَاهْ وَلَْم تَْسمَعِي مَا قَاَل؟ قَالَْت:  مِْسطٌَح، فَق لْت  لَهَا: بِئَْس مَا ق لِْت، َأتَس ب ِينَ رَج لًا شَهِدَ بَْدرًا؟ فَقَالَْت:
ا رََجعْت   : مَا قَاَل؟ فََأخْبَرَتْنِي بِقَوِْل َأهِْل الِإفِْك، قَالَْت: فَاْزدَْدت  مَرًَضا عَلَى مَرَضِي، فَلَم َّ ِإلَى بَيْتِي وَق لْت 

 َ مَ ف ِ وََسل َّ ِ َصل َّى الل  ه  عَلَيْه ه مَ، ث م َّ قَاَل: دَخََل عَلَي َّ رَس ول  الل َّ ِيك مْ »سَل َّ ذَن  لِي َأْن آتِيَ «َكيَْف ت ، فَق لْت  لَه : َأتَأ 
هِ َصل َّى الل  ه   َلِهِمَا، قَالَْت: فََأذِنَ لِي رَس ول  الل َّ َبَرَ مِْن قِب يد  َأْن َأْستَيْقَِن الخ رِ ؟ قَالَْت: وَأُّ مَ، فَق لْت   َأبَوَي َّ عَلَيْهِ وََسل َّ

م َّ  م ِي: يَا أُّ مَا كَانَِت اْمرََأةٌ قَط ُّ لِأُّ هِ لَقَل َّ ة ، هَو ِنِي عَلَيِْك، فَوَالل َّ ؟ قَالَْت: يَا ب نَي َّ اس  ث  الن َّ وَِضيئَةً عِنْدَ  تَاه ، مَاذَا يَتَحَد َّ
هِ، َأوَلَقَْد  بْحَانَ الل َّ : س  رْنَ عَلَْيهَا، قَالَْت: فَق لْت  ا َكث َّ هَا، لَهَا ضَرَائِر ، ِإل َّ حِب ُّ اس  بِهَذَا؟ قَالَْت: رَج ٍل ي  َث الن َّ َتحَد َّ

ِنَوٍْم، ث م َّ َأْصبَْحت  َأبْكِي،  ى َأْصبَْحت  لاَ يَرْقَأُّ لِي دَْمٌع وَلاَ َأْكتَِحل  ب يْلَةَ َحت َّ قَالَْت: وَدَعَا رَس ول  فَبَكَيْت  تِلَْك الل َّ
مَ عَلِي َّ بَْن َأبِي َطالٍِب وَ  ِ وََسل َّ هِ َصل َّى الل  ه  عَلَيْه َيْدٍ ِحينَ اْستَلْبََث الوَْحي ، يَْسَأل ه مَا وَيَْستَِشير ه مَا فِي الل َّ َ بَْن ز َسامَة أُّ



 َ مَ بِال َّذِي يَعْل ِ وََسل َّ ِ َصل َّى الل  ه  عَلَيْه ه َسامَة  فََأَشارَ عَلَى رَس وِل الل َّ ا أُّ ِ َأهْلِهِ، فِرَاِق َأهْلِهِ، قَالَْت: فََأم َّ م  مِْن بَرَا،َة
ٌّ فَقَاَل: يَا رَس وَل اوَبِال َّذِي يَعْ  ا عَلِي  ا خَيْرًا، وََأم َّ َ نَعْلَم  ِإل َّ َسامَة : َأهْلََك، وَلا هِ، لَْم لَم  لَه ْم فِي نَْفِسهِ، فَقَاَل أُّ لل َّ

يَةَ تَْصد قَْك، قَالَْت: فَدَعَا رَس ول  ال َارِ ه  عَلَيَْك، وَالن ِسَا،  ِسوَاهَا َكثِيرٌ، وََسِل الج مَ ي َضي ِِق الل َّ هِ َصل َّى الل  ه  عَلَيْهِ وََسل َّ ل َّ
ِيرَةَ، فَقَاَل:  ِيب ِك؟»بَر ِيرَة ، هَْل رََأيِْت مِْن شَْي،ٍ يَر ِ، مَا رََأيْت  «. َأْي بَر ِيرَة : وَال َّذِي بَعَثََك بِالحَق  قَالَْت لَه  بَر

يَةٌ حَدِيثَة  الس ِ  هَا جَارِ ه  غَيْرَ َأن َّ ك ل ه ، قَالَْت: فَقَامَ عَلَْيهَا َأْمرًا قَط ُّ َأغْمِص  اِجن  فَتَأ  تِي الد َّ ، تَنَام  عَْن عَجِينِ َأهْلِهَا، فَتَأ  ِ ن 
، وَه وَ عَلَى ال بَي ٍ هِ بِْن أُّ مَ مِْن يَوْمِهِ فَاْستَعْذَرَ مِْن عَبْدِ الل َّ هِ َصل َّى الل  ه  عَلَيْهِ وََسل َّ ِنْبَرِ، فَقَاَل: رَس ول  الل َّ يَا مَعْشَرَ »§م

 ِ َ الم ْسل ا خ هِ مَا عَلِمْت  عَلَى َأهْلِي ِإل َّ َلَغَنِي عَنْه  َأذَاه  فِي َأهْلِي، وَالل َّ يْرًا، وَلَقَْد ذَكَر وا مِينَ، مَْن يَعْذِر نِي مِْن رَج ٍل قَْد ب
ا مَعِي ا خَيْرًا، وَمَا يَْدخ ل  عَلَى َأهْلِي ِإل َّ ِ ِإل َّ َسعْد  بْن  م عَاذٍ َأخ و بَنِي عَبْدِ  قَالَْت: فَقَامَ «. رَج لًا مَا عَلِمْت  عَلَيْه

َبْت  ع ن قَه ، وَِإْن كَانَ مِْن إِ  هِ َأعْذِر كَ، فَِإْن كَانَ مَِن الَأْوِس ضَر ِنَا مَِن الَأشْهَِل، فَقَاَل: َأنَا يَا رَس وَل الل َّ ْخوَان
ِ مِْن فَخِذِهِ، وَه وَ الخَزْرَِج َأمَْرتَنَا فَفَعَلْنَا َأْمرَكَ، قَالَْت: فَقَامَ رَج ٌل مَِن  انَ بِنَْت عَم ِه م ُّ َحس َّ الخَزْرَِج، وَكَانَْت أُّ

 َ ًا، وَل َِكِن اْحتَمَلَتْه  الح َ َسي ِد  الخَزْرَِج، قَالَْت: وَكَانَ قَبَْل ذَلَِك رَج لًا َصاِلح ة ، فَقَاَل َسعْد  بْن  ع بَادَةَ، وَه و مِي َّ
 َ هِ لا َسيْد   لِسَعْدٍ: كَذَبَْت لَعَْمر  الل َّ تَْقت ل ه ، وَلاَ تَْقدِر  عَلَى قَتْلِهِ، وَلَوْ كَانَ مِْن رَهْطَِك مَا َأْحبَبَْت َأْن ي ْقتََل. فَقَامَ أُّ

ه ، فَِإن َّ  ِ لَنَْقت لَن َّ ه َ ابْن  عَم ِ َسعْدٍ، فَقَاَل لِسَعْدِ بِْن ع بَادَةَ: كَذَبَْت لَعَْمر  الل َّ جَادِل  عَِن َك م نَافٌِق بْن  ح َضيْرٍ، وَه و ت 
هِ َصل َّى وا َأْن يَْقتَتِل وا، وَرَس ول  الل َّ ى هَم ُّ ، وَالخَزْرَج  َحت َّ اِن الَأْوس  َي َّ مَ قَاِئمٌ  الم نَافِقِينَ، قَالَْت: فَثَارَ الح الل  ه  عَلَيْهِ وََسل َّ

هِ َصل َّى الل  ه  عَلَيْهِ وَسَ  ِنْبَرِ، قَالَْت: فَلَْم يَزَْل رَس ول  الل َّ ى َسكَت وا وََسكََت، قَالَْت: فَبَكَيْت  عَلَى الم خَف ِض ه ْم، َحت َّ مَ ي  ل َّ
 ْ ِنَوٍْم، قَالَْت: وََأْصبََح َأبَوَاَي عِنْدِي، وَقَْد بَكَي ه  لاَ يَرْقَأُّ لِي دَْمٌع وَلاَ َأْكتَِحل  ب يَوْمًا، يَوِْمي ذَلَِك ك ل َّ ت  لَيْلَتَيْنِ وَ

 َ ن ُّ َأن َّ الب كَا،َ فَالٌِق َكبِدِي، فَبَيْنَا َأبَوَاَي جَالِسَاِن عِنْدِي وََأنَا لاَ يَرْقَأُّ لِي دَْمٌع وَلاَ َأْكت ى ِإن ِي لََأظ  ِنَوٍْم، َحت َّ ِحل  ب
 ََ َلَسَْت تَبْكِي مَعِي، قَالَْت: فَبَيْنَا  ذَنَْت عَلَي َّ اْمرََأةٌ مَِن الَأنَْصارِ فََأذِنْت  لَهَا، فَج ذَلَِك دَخََل حْن  عَلَى َأبْكِي، فَاْستَأ 

مَ ث م َّ جَلََس، قَالَْت: وَلَْم َيجْلِْس عِنْدِي م نْذ  قِي مَ عَلَيْنَا فَسَل َّ هِ َصل َّى الل  ه  عَلَيْهِ وََسل َّ َل مَا قِيَل قَبْلَهَا، وَقَْد رَس ول  الل َّ
دَ رَس ول   نِي بِشَْي،ٍ، قَالَْت: فَتَشَه َّ مَ ِحينَ جَلََس، ث م َّ قَاَل: لَبَِث شَْهرًا لاَ ي وحَى ِإلَيْهِ فِي َشأ  هِ َصل َّى الل  ه  عَلَيْهِ وََسل َّ الل َّ

ه ، وَِإنْ » ِيئَةً، فَسَي بَر ِئ ِك الل َّ َلَغَنِي عَنِْك كَذَا وَكَذَا، فَِإْن ك نِْت بَر ه  ب ا بَعْد ، يَا عَائِشَة ، ِإن َّ ، َأم َّ ٍٍ ْ نِْت َألََْْمِت بِذَن  ك 
هَ وَت وبِي إِ  ِ فَاْستَغْفِرِي الل َّ ه  عَلَيْه هِ «لَيْهِ، فَِإن َّ العَبْدَ ِإذَا اعْتَرََف ث م َّ تَاَب، تَاَب الل َّ ا قَضَى رَس ول  الل َّ ، قَالَْت: فَلَم َّ



ِحس ُّ مِنْه  قَْطرَةً، فَق لْت  لَِأبِي: َأِجْب رَس و ى مَا أُّ َلََص دَْمعِي َحت َّ مَ مَقَالَتَه  ق هِ َصل َّى الل  ه  عَلَيْهِ وََسل َّ َصل َّى الل  ه  َل الل َّ
 ْ هِ َصل َّى الل  ه  عَلَي هِ مَا َأْدرِي مَا َأق ول  لِرَس وِل الل َّ مَ عَن ِي فِيمَا قَاَل: فَقَاَل َأبِي: وَالل َّ م ِي: عَلَيْهِ وََسل َّ مَ، فَق لْت  لِأُّ هِ وََسل َّ

م ِ  مَ فِيمَا قَاَل: قَالَْت أُّ هِ َصل َّى الل  ه  عَلَيْهِ وََسل َّ هِ َصل َّى الل  ه  َأِجيبِي رَس وَل الل َّ هِ مَا َأْدرِي مَا َأق ول  لِرَس وِل الل َّ ي: وَالل َّ
 َ هِ ل : لاَ َأقْرَأُّ مَِن الق رْآِن َكثِيرًا: ِإن ِي وَالل َّ ِ يَةٌ حَدِيثَة  الس ِن  : وََأنَا جَارِ مَ، فَق لْت  : لَقَْد سَمِعْت مْ هَذَا عَلَيْهِ وََسل َّ قَْد عَلِمْت 

 َ ى اْستَق َئِنِ اعْتَرَفْت  ل َ الحَدِيَث َحت َّ ِق ونِي، وَل ِيئَةٌ، لاَ ت َصد  َلَئِْن ق لْت  ل َك ْم: ِإن ِي بَر قْت مْ بِهِ، ف ك ْم ر َّ فِي َأنْف ِسك ْم وََصد َّ
 َ ا َأب هِ لاَ َأِجد  لِي وَل َك ْم مَثَلًا ِإل َّ ِق ن ِي، فَوَالل َّ ِيئَةٌ، لَت َصد  ه  يَعْلَم  َأن ِي مِنْه  بَر ا ي وس َف ِحينَ قَاَل: }فََصبْرٌ بَِأْمرٍ، وَالل َّ

ه  الم ْستَعَان  عَلَى مَا تَِصف ونَ{ ]يوسف:  ه  يَعْلَم  َأن ِي 81جَمِيٌل وَالل َّ لْت  وَاْضطََجعْت  عَلَى فِرَاشِي، وَالل َّ [ ث م َّ َتحَو َّ
هِ مَا  هَ م بَر ِئِي بِبَرَا،َتِي، وَل َِكْن وَالل َّ ِيئَةٌ، وََأن َّ الل َّ نِي ِحينَئِذٍ بَر نِي وَْحيًا ي تْلَى، لَشَأ  هَ م نْزٌِل فِي َشأ  ن ُّ َأن َّ الل َّ ك نْت  َأظ 

هِ صَ  ه  فِي َّ بَِأْمرٍ، وَل َِكْن ك نْت  َأْرج و َأْن يَرَى رَس ول  الل َّ َ مِْن َأْن يَتَكَل َّمَ الل َّ ل َّى الل  ه  عَلَيْهِ فِي نَْفسِي كَانَ َأْحقَر
يَا ي   وِْم ر ْؤ مَ فِي الن َّ َ وََسل َّ مَ َمجْلِسَه ، وَلاَ خَرََج َأح هِ َصل َّى الل  ه  عَلَيْهِ وََسل َّ هِ مَا رَامَ رَس ول  الل َّ ه  بِهَا، فَوَالل َّ دٌ مِْن بَر ِئ نِي الل َّ

ر   ه  لَيَتَحَد َّ ى ِإن َّ خ ذ ه  مَِن الب رَحَا،ِ، َحت َّ نْزَِل عَلَيْهِ، فََأخَذَه  مَا كَانَ يَأ  ى أُّ مِنْه  مَِن العَرَِق مِثْل  َأهِْل البَيِْت، َحت َّ
هِ صَ  نْزَِل عَلَيْهِ، قَالَْت: فَس ر َِي عَْن رَس وِل الل َّ َ فِي يَوٍْم َشاٍت مِْن ثِقَِل القَوِْل ال َّذِي أُّ ل َّى الل  ه  عَلَيْهِ الج مَاِن، وَه و

مَ بِهَا َأْن قَاَل:  َل كَلِمَةٍ تَكَل َّ ، فَكَانَْت َأو َّ مَ وَه وَ يَْضحَك  َأكِ »وََسل َّ ه  فَقَْد بَر َّ ا الل َّ قَالَْت: فَقَالَْت لِي «. يَا عَائِشَة ، َأم َّ
، قَالَتْ  هَ عَز َّ وَجَل َّ ا الل َّ هِ لاَ َأق وم  ِإلَيْهِ، فَِإن ِي لاَ َأْحمَد  ِإل َّ : وَالل َّ م ِي: ق وِمي ِإلَيْهِ، فَق لْت  ه  تَعَالَى: }ِإن َّ أُّ : وََأنْزََل الل َّ

 ِ : وَ ال َّذِيَن جَا، وا ب د ِيق  ِ ه  هَذَا فِي بَرَا،َتِي، قَاَل َأب و بَكْرٍ الص  كَانَ الِإفِْك ع ْصبَةٌ مِنْك ْم{ العَشْرَ الآيَاِت، ث م َّ َأنْزََل الل َّ
نْفِق  عَلَى مِْسطٍَح َشيْئًا َأبَدً  هِ لاَ أُّ ثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْه  وَفَْقرِهِ: وَالل َّ ا، بَعْدَ ال َّذِي قَاَل لِعَائِشَةَ مَا ي نْفِق  عَلَى مِْسطَِح بِْن أُّ

ول و الفَْضِل مِنْك ْم{  تَِل أُّ ه : }وَلاَ يَأ  [، قَاَل َأب و بَكْرٍ 871}غَف ورٌ رَِحيمٌ{ ]البقرة:  -ِإلَى قَوْلِهِ  -قَاَل، فََأنْزََل الل َّ
 َ ه  لِي، فَر ِحب ُّ َأْن يَغْفِرَ الل َّ هِ ِإن ِي لَأُّ َلَى وَالل َّ : ب د ِيق  ِ هِ الص  فَقَةَ ال َّتِي كَانَ ي نْفِق  عَلَيْهِ، وَقَاَل: وَالل َّ َجَع ِإلَى مِْسطٍَح الن َّ

 ِ مَ َسَأَل زَيْنََب ب هِ َصل َّى الل  ه  عَلَيْهِ وََسل َّ نَْت َجحٍْش عَْن َأْمرِي، لاَ َأنْزِع هَا مِنْه  َأبَدًا، قَالَْت عَائِشَة : وَكَانَ رَس ول  الل َّ
َيْنََب:  ا «. مَاذَا عَلِمِْت، َأْو رََأيْتِ »فَقَاَل لِز ِ مَا عَلِمْت  ِإل َّ ه ِ َأْحمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَالل َّ ه فَقَالَْت: يَا رَس وَل الل َّ

 َ مَ فَع ِ وََسل َّ بِي ِ َصل َّى الل  ه  عَلَيْه َ ال َّتِي كَانَْت ت سَامِينِي مِْن َأْزوَاِج الن َّ ه  بِالوَرَِع، َصمَهَا اخَيْرًا، قَالَْت عَائِشَة : وَهِي لل َّ
حَارِب  لَهَا، فَهَل َكَْت، فِيمَْن هَلََك قَاَل ابْن  شِهَاٍب:  ْخت هَا حَمْنَة  ت  َلَغَنِي مِْن »قَالَْت: وََطفِقَْت أُّ فَهَذَا ال َّذِي ب



هْطِ  ج َل ال َّ « حَدِيِث هَؤ لاَ،ِ الر َّ هِ ِإن َّ الر َّ ذِي قِيَل لَه  مَا قِيَل لَيَق ول : س بْحَانَ ث م َّ قَاَل ع ْروَة ، قَالَْت عَائِشَة : " وَالل َّ
، قَالَْت: ث م َّ ق تَِل بَعْدَ ذَلَِك فِي َسبِيلِ  نْثَى قَط ُّ ِيَدِهِ مَا َكشَْفت  مِْن َكنَِف أُّ هِ، فَوَال َّذِي نَْفسِي ب هِ " الل َّ  الل َّ
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  اهتام شنیع به امریاملؤمنني

 

 و ع علي بموالاة المتحققين من كان و تعالى الل  ه رحمه الإسكافي جعفر أبو شيخنا ذكر و
 إلا كافة أصحابنا من البغداديين في شائعا عاما بالتفضيل القول كان إن و تفضيله في المبالغين

ية أن اعتقادا فيه أخلصهم و قولا ذلك في أشدهم جعفر أبا أن  الصحابة من قوما وضع معاو
 جعل و منه البرا،ة و فيه الطعن تقتضي ع علي في قبيحة أخبار رواية على التابعين من قوما و

 و العاص بن عمرو و هريرة أبو منهم أرضاه ما فاختلقوا مثله في يرغب جعلا ذلك على لهم
بير بن عروة التابعين من و شعبة بن المغيرة  . الز
بير بن عروة أن   الزهري روى  إذ الل  ه رسول عند كنت قالت عائشة حدثتني قال حدثه الز
 عبد روى و!!! ديني قال أو ملتي غير على يموتان هذين إن عائشة يا فقال علي و العباس أقبل

 عنهما فسألته ع علي في عائشة عن عروة عن حديثان الزهري عند كان قال معمر عن الرزاق
 .هاشم بني في لأتهمهما إني بهما أعلم الل  ه بحديثهما و بهما تصنع ما فقال يوما
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ط امحد بن حنبل   کتامن موضوع باال توس 

 

د   َأخْبَرَنِي ، بْن   م حَم َّ هِ، عَبْدِ  َأبَا سَمِعْت  : قَالَ  اْلَأثْرَم ، ثَنَا: قَالَ  عَلِي ٍ َ  الل َّ  عَنِ  ع قَيٍْل، حَدِيث   لَه   وَذ كِر
، ِ هْرِي  بِي ِ  عَنِ  عَائِشَةَ، عَنْ  ع ْروَةَ، عَنْ  الز ُّ ِ  الل  ه   َصل َّى الن َّ مَ  عَلَيْه ، فِي وََسل َّ اِس، عَلِي ٍ  وَعَقِيٍل، وَالْعَب َّ

، عَنِ  ِ هْرِي  رَ  بَكْرٍ  َأبَا َأن َّ  الز ُّ ، فِي خَالِدًا َأم َّ َ  عَلِي ٍ ِ  عَبْدِ  َأب و الَ فَق ه  مَا: »فَقَالَ  يَعْرِفْهَا، فَلَمْ  َكيَْف؟: الل َّ
ِ  ت ْكتَبَ  َأنْ  ي عِْجب نِي  «اْلَأحَادِيث   هَذِه
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 پست تر از الاغ!

ا وَلِهَذَا َ  لََ َّ ِيعَ  َأْحمَد   اْلِإمَام   َأْظهَر ب رْ ِ  فِي بِعَلِي ٍ  الت َّ َب ِعْ  لَمْ  مَنْ : وَقَالَ  اْلخِلَافَة ِ  فِي بِعَلِي ٍ  ي ر َ  اْلخِلَافَة  فَه و
ِ  ِحمَارِ  مِنْ  َأَضل ُّ   َأهْلِه
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 پس از خالفت امریاملؤمنني  کالم  عایشه

 

ثَنِي َأب و ي وس ف الَأنَْصارِي ُّ  اس بْن هِشَام الكلبي، عن أبيه، عن َأبِي ِمخْنٍَف قَاَل: حَد َّ ثَنِي عَب َّ حَد َّ
ا  ا بَايَع وا عَلِي ًّ اَس لََ َّ ث وَن َأن َّ الن َّ َ يَتَحَد َّ ه  سَمَِع َأهَْل الََْدِينَة َ  : َأن َّ َلََغ عَائِشَة ِ ب ه   -بِالََْدِينَة رَضِيَ الل َّ

ا  -تَعَالَى عَْنهَا هِ أنت، لقد وجدوك لها ِمحَش ًّ اَس بَايَع وا لِطَلْحَةَ، فَقَالَْت: ِإيهْ ذَا الِإْصبَِع لِل َّ َأن َّ الن َّ
يْثِي ُّ ال َّذِي ي ْدعَى  ى ِإذَا انْتَهَْت إلى سرف استقبلها عبيد ابن مَْسلَمَةَ الل َّ وََأقْبَلَْت جَذِلَةً مَسْر ورَةً َحت َّ

م ِ  اس  ع ثْمَانَ. قالت: نعم ثم صنعوا ماذا؟. قال  ابَْن أُّ َبَرِ، قَاَل: قَتََل الن َّ كِلاٍب فَسََألَتْه  عَِن اْلخ
م ور  ِإلَى خَيْرِ َمحَاٍر )كذا( بايعوا ابن عم نبيهم عليا .  )صنعوا( خَيْرًا، حَارَْت بِه م  الأُّ

ِ َأْطبَقَْت عَلَى فقالت: أو فعلوها؟  م ور  لَِصاِحبَِك ال َّذِي وَدِْدت  َأن َّ هَذِه ِت الأُّ ِ ِإْن تَم َّ هَذِه
لْطَانَه ؟!! فَلَْم ت رِْجْع ذَكَرَْت!!!  هِ مَا َأرَى الْيَوْمَ فِي الَأْرِض مِثْلَه  فَلِمَ تَكْرَهِينَ س  فَقَاَل لَهَا: وَلِمَ؟ وَالل َّ

ةَ فََأتَِت اْلحِجْرَ فَاسْ  ا عَتَبْنَا عَلَى ع ثْمَانَ فِي ِإلَيْهِ َجوَابًا وَانْصَرَفَْت ِإلَى مَك َّ تَتَرَْت فِيهِ وََجعَلَْت تَق ول : ِإن َّ
ه  فَقَبَِل الَْ ْسلِم وَن مِنْه  وَلَمْ  َب َّ يْنَاهَا لَه  وَوَقَْفنَاه  عَلَْيهَا فَتَاَب مِْنهَا وَاْستَغْفَرَ ر م وٍر سَم َّ  َيجِد وا مِْن ذَلَِك أُّ

ِ مِْن ِإصْ  ٍَ عَلَيْه َ ا، فَوَث َلَه ، فَق تِلَ ب د ًّ ٌ مِنْه  فَقَت ِ  -بٍَع مِْن َأَصابِِع ع ثْمَاَن خَيْر ه وه  َكمَا  -وَالل َّ وَقَْد مَاص ُّ
. ى الْقَلْب  وْه  َكمَا ي َصف َّ ِحيض  وََصف َّ وْب  الر َّ  ي مَاص ُّ الث َّ
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 امریاملؤمننيعایشه به حفصه و دفاع دخرت نامه 

 و البصرة نزلنا فإنا بعد أما» عمر بنت حفصة إلى كتبت قار بذي(ع)المؤمنين أمير نزول عائشة بلغ لما و
حِر تقدم إن الأشقر بمنزلة قار بذي إنه الصفا على البيضة كدق عنقه دق الل  ه و قار بذي علي نزل  إن و َ 
 أعطت و عدي و تيم بني صبيان دعت و بذلك استبشرت حفصة إلى الكتاب وصل فلما «ع قِر تأخر

  يقلن و بالدفوف يضربن أن أمرتهن و دفوفا جواريها
 

 كالأشقر علي!* * * الخبر؟ ما الخبر ما
 

 عقر تأخر إن و* * * َحر تقدم إن
 

 المسرة و (ع)المؤمنين أمير سب من عليه اجتمعن ما على النسوة اجتماع عنها الل  ه رضي سلمة أم فبلغ
 كلثوم أم فقالت بهن أقع و إليهن أخرج حتى ثيابي أعطوني قالت و فبكت عائشة من عليهن الوارد بالكتاب

 استصحبت و تخفرت و تنكرت و ثيابها فلبست منك أعرف فإنني عنك أنوب أنا(ع)المؤمنين أمير بنت
 و العبث من فيه هن ما رأت فلما النظارة  من كأنها عليهن دخلت حتى جا،ت و متخفرات جواريها

 أمير على أختك و أنت تظاهرت إن لحفصة قالت ثم وجهها لهن أبرزت و نقابها كشفت السفه
 من الل  ه و أنزل ما فيكما جل و عز الل  ه فأنزل قبل   من(ص)الل  ه رسول أخيه على تظاهرتما فقد(ع)المؤمنين

قَْته ن َّ  و بجهل هذا فعلن إنهن قالت و خجلا أظهرت و حفصة فانكسرت حربكما ورا،  فانصرفن الحال في فَر َّ
 .المكان من

 855ص  شيخ مفيد، ،اجلمل
 
 
 
 



 
  از طلحه و زبری   امریاملؤمننيگله 

ونَ  فَخَرَج وا َ  َيج ر ُّ ِ  رَس ولِ  ح ْرمَة ه جَر ُّ  َكمَا آله و عليه الل  ه صلى الل َّ ِهِينَ  شِرَائِهَا، عِنْدَ  اْلَأمَة   ت   الْبَصْرَةِ، ِإلَى بِهَا م تَوَج 
َبَسَا ِ  رَس ولِ  َحبِيَس  َأبْرَزَا وَ  ب ي وتِهِمَا، فِي نِسَا،َه مَا فَح ه  مِْنه مْ  مَا جَيْشٍ  فِي لِغَيْرِهِمَا، وَ  لَه مَا آله و عليه الل  ه صلى الل َّ
ا رَج لٌ  اعَةَ، َأْعطَانِي قَدْ  وَ  ِإل َّ ً  بِالْبَيْعَةِ، لِي سَمَحَ  وَ  الط َّ َ  َطائِعا انِ  وَ  بِهَا عَامِلِي عَلَى فَقَدِم وا م كْرَهٍ، غَيْر  مَالِ  بَيْتِ  خ ز َّ

ً  فَقَتَل وا َأهْلِهَا، مِنْ  غَيْرِهِمْ  وَ  الَْ ْسلِمِينَ  ً  وَ  َصبْراً، َطائِفَة ً  َطائِفَة هِ . غَْدرا ا الَْ ْسلِمِينَ  مِنَ  ي ِصيب وا لَمْ  لَوْ  فَوَالل َّ  رَج لًا ِإل َّ
 ً ه ، ج ْرمٍ  بِلَا لِقَتْلِهِ، م عْتَمِدِينَ  وَاِحدا َيِْش، ذلِكَ  قَتْل  لِي لَحَل َّ  جَر َّ ِ  اْلج  يَْدفَع وا لَمْ  وَ  ي نْكِر وا، فَلَمْ  َحضَر وه   ِإذْ  ك ل ِه

ِيَدٍ لَا وَ  بِلِسَانٍ  عَنْه   ه مْ  مَا دَعْ . ب ةِ  مِثْلَ  الَْ ْسلِمِينَ  مِنَ  قَتَل وا قَدْ  َأن َّ  !عَلَْيهِمْ  بِهَا دَخَل وا ال َّتِي الْعِد َّ
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 وصیت عایشه

َثنَا ُد  اْلَعبَّاس   َأُبو َحدَّ ي   َأُبو ثنا َیْعُقوَب، ْبنُ  ُُمَمَّ د   َعنْ  اهللَّ ، َعْبُد  اْلَبْخرَت  ، ب ْشر  ْبن   ُُمَمَّ ي 
یُل  ثنا اْلَعْبد   ْبنُ  إ ْساَمع 

، َأب   ، َأب   ْبن   َقْیس   َعنْ  َخال در مر َ  َعائ َشُة، َقاَلْت : َقاَل  َحاز 
ُث  َوَکاَنْت  َعنَْها اهللَُّ َرض  د   ف   ُتْدَفنَ  َأنْ  َنْفَسَها ُُتَ

مَ  َعَلْیه   اهللُ َصّلَّ  اهللَّ  َرُسول   َمعَ  َبْیت َها ، َوَأب   َوَسلَّ  َعَلْیه   اهللُ َصّلَّ  اهللَّ  َرُسول   َبْعَد  َأْحَدْثُت  إ ّن  »: َفَقاَلْت  َبْكرر

ه   َمعَ  اْدُفنُوّن   َحَدًثا َوَسلَّمَ  یع   َفُدف نَْت  «َأْزَواج  یث   َهَذا» ب اْلَبق  یح   َحد 
ط   َعَّل  َصح  ْیَخنْي   ََشْ ْ  الشَّ َجاهُ  َوَل   «ُُيَر 

 ومسلم البخاري َشط عّلذهبی: 

 

 املستدرک یلع الصحيحنی، حاکم نیشابوری،
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 گریه عایشه

 أن وذكر خمارها، تبل حتى تبكي الآية هذه قرأت إذا كانت عنها الل  ه رضي عائشة أن وغيره الثعلبي وذكر
 تعالى الل  ه وأمرني واعتمرت حججت قد فقالت أخواتك، يفعل كما تعمرين ولا تحجين لا لم لها قيل سودة

 .جنازتها خرجت حتى حجرتها باب من خرجت ما الل  ه فو: الراوي قال بيتي في أقر أن
: عمار لها قال وحينئذ الجمل أيام سفرها بسبب كان إنما عنها الل  ه رضي عائشة وبكا،: محمد أبو القاضي قال
 بيتك، في تقري أن أمرك الل  ه إن

 626، ص 1تفسري ابن عطية، ج 
 


