
  رد الشيخ ماهر القحطاين على (طارق حبيب)                   
  

   بسم هللا الرمحن الرحيم
  

فإن قيمة الرجل احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده أما بعد ،،
ومكانته بني أهل اإلسالم تكون حبسب ما يصدر من لسانه وفعاله فهو خيفضه 

، فإن تكلم بعلم وافق السنة وهدي سلف األمة ويرفعه ويعزه ويذله بإذن هللا 
يعمل به ويدعوا إليه خملصا هلل دينه الذي ارتضى لعباده نفعته تلك اآللة 

(اللسان) ، فأعزته ورفعت مكانه ، فعظم عند الناس قدره ومقداره ، وإن تكلم 
   بالبدعة وفيما ال يعلم وال حيسن أذلته وخفضت وأنزلت مقداره.

وارح واألركان واليت تتكون منها األبدان إىل العز أو االمتهان ، فاللسان قائد اجل
 فقد روى الرتمذي يف جامعه عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه ، رفعه قال: ((

إذا أصبح ابن آدم فإن األعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق هللا فينا فإمنا حنن 
  )). بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا

  
والتكفري يف قوله ( تكفر اللسان ) أي ختضع وتتذلل و ختشع وذلك ألنه قائدها 

  وهو كالويل ألمرها.
  

فلرب كلمة جتعل الوجيه عند اخللق تافها عند اخلالق، فيبغضه ويرسل عليه 
البغضاء يف قلوب أهل األرض فتسقط مكانته قالت عائشة رضي هللا عنها: (( 



 عاد مادحوه ذامني له )) ، ولقد روى اإلمام أمحد إن الرجل إذا عمل مبعصية هللا
يف مسنده وابن ماجة عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: (( 
سيأيت على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق 

)) ، قيل وما ويؤمتن فيها اخلائن وخيون فيها األمني وينطق فيها الرويبضة
  )). الرجل التافه يف أمر العامةالرويبضة؟ قال: (( 

  
) ، والذي جترأ طارق حبيبومن أتفه من مسعته من رويبضات العصر املسمى بـ(

على ذات النيب صلى هللا عليه وسلم فطعن فيها وعلى حكمة هللا سبحانه 
نبوة ، فانتقص منها ، وأما طعنه يف ا لنيب صلى هللا عليه وسلم فقبل النبوة وبعد ال

أنه تزوج خدجية لنقص يف شخصه تكمله خدجية تعويضا عن حنان فقال: (( 
  ) ! األمومة)

  
سبحان هللا! ما أتفه عقله وما أمحقه كيف ذهب عنه بغشاوة يف قلبه ؟ فلهم 

ا ، أمل يعلم بأن هللا قد مسع مقالته وقد اعتىن بنبيه قبل النبوة  قلوب ال يفقهون 
ا ال تالئمه قال تعاىل : ﴿ليكون أهال هلا فال يكو  ُ  ن ألحد حجة بعد نبوته أ ٱهللَّ
  ).١٢٤﴾ (األنعام:َأْعَلُم َحْيُث َجيَْعُل ِرَسالََتهُ 

  
))،  أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح هلا من خلقهقال ابن كثري: ((

نعم أعلم فمعاذ هللا أن جيعل سبحانه نقصاً بشرياًّ من أي وجه يف أحد من رسله 
اصة أويل العزم منهم ، وخباصة خامتتهم وأفضلهم وسيد ولد آدم من األولني وخب



واآلخرين فقد بلغ يف حد الكمال البشري أوجه فاهلل أعلم حيث جيعل رسالته ، 
﴾ ﴾ ٧﴿ َوَوَجَدَك َضاالًّ فـََهَدىٰ ﴾ ٦﴿َأَملْ جيَِْدَك يَِتيًما َفآَوٰى فقال تعاىل: ﴿

  ).٧-٦(الضحى:
  

هذه أن يعتين به سبحانه بنفسه فآواه يف يتمه وهداه بعد فأي عناية أعظم من 
)) يف إيوائه وهدايته وحكمته، فكان يسمى يف مكة بالصادق طارقنبوته فطعن ((

األمني ، وعند علماء النفس من كان فيه نقص من جهة األمومة واحلنان 
فشخصيته مضطربة فأي طعن يف شخص النيب صلى هللا عليه وسلم أعظم من 

ذا فاملضطرب نفسيا بنقص حنان األمومة ، فمعرض أن تنقص حكمته مثل ه
)) مىت صار اإلشباع طارقوهدوءه لتبليغ رسالة ربه وحينئذ فال نعرف عند ((

العاطفي النفسي الذي كمل به ذلكم النقص بعد زواج خدجية أقبل النبوة أم 
ا ، ليبقى بالزم قوله ( شخصية النيب صلى هللا عل يه وسلم ) حمل بعدها وقبل مو

ا يف فرتة من فرتات حياته عياذاً  احتمال ألوهامه وطعوناته ، الحتمال اضطرا
  باهلل.

  
روى الطرباين يف معجمه عن عبد هللا ابن مسعود رضي هللا عنه ، قال: قال صلى 

م نقلة علمه ، فكيف  إذا ذكر أصحايب فامسكواهللا عليه وسلم : (( )) ،أل
 صلى هللا عليه وسلم ، الواسطة بني هللا تبارك وتعاىل باملصدر وهو رسول هللا

وخلقه ، فيتخوض يف حقه طارق ، فيطلق العنان للسانه بالتخوض بغري علم يف 
  شخصه فيصفه بالنقص طاعنا يف حكمة ربه وحسن إيوائه ليتمه!



  
فهل حيل الكالم يف تصرفات النيب صلى هللا عليه وسلم وصفته وهو احلجة وهو 

  لظنيات والعقليات واحلدسيات واألقيسة واآلراء، كّال!السنة با
  

إن مثل هذا يستوجب غضب أهل األرض والسماء وخمالفته ، وقد ذم هللا هذا 
ِإن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ ٱلظَّنَّ َوَما تـَْهَوى ٱْألَنُفُس الصنف من الرويبضات فقال تعاىل: ﴿ 

) ، فليس ألحد بعد هذه اآلية اخلوض ٢٣لنجم:﴾(اَوَلَقْد َجاَءُهم مِّن رَُِِّّم ٱْهلَُدىٰ 
يف السنة باجلهل والظن بل ننطق يف صفته صلى هللا عليه وسلم وأحواله على وفق 
ما جاءنا من كالم ربنا وسنة نبينا فنقول مل يتعرض لنقص من أي وجه من قال هللا 

ند علماء النفس ) ، فناقص األمومة ع٤﴾ (القلم:َوِإنََّك َلَعَلٰى ُخُلٍق َعِظيمفيه: ﴿
ذو اضطراب ال يتحصل معه على علو املراتب يف الطمائنينة واهلدوء وحسن 

  األخالق واحلكمة .الالزمة يف الدعوة لدين رب األرباب.
  

مث إن أمه آمنة رعته وربته دهرا إىل حنو سبع وهو سن احلضانة ، واحتضنته 
ينفي مثل هذا فاضالت املرضعات من احناء العرب كحليمة السعدية ، فكيف 

  وينسب له النقص يف احلضانة ؟!
  

)، أفإيواء هللا حيتمل معه ٦(الضحى: ﴾َأَملْ جيَِْدَك يَِتيًما َفآَوىٰ وقد قال الرب ﴿
  النقص أيها الظامل لنفسه اجلاهل بكالم ربه ؟

  



وى  فخدجية مل تكن وظيفتها إشباع األمومة فال دليل على ذلك إال الظن وما 
أعظم فنالت شرف العقل والرزانة إذ كانت أول من آمن بالنيب  األنفس، فوظيفتها

صلى هللا عليه وسلم ، وناصرته وثبتته ، وقد جاءها خائفا يرجف فؤاده بعد ما 
أنزل عليه الوحي ، فثبتته وهدأت من روعه بتلك الكلمات املباركات النافعات ، 

كال لن خيزيك هللا ، لقد    واليت من العلم إلقرار النيب صلى هللا عليه وسلم هلا: ((
كنت تقري الضيف وتكسب املعدوم وتعني على نوائب الدهر )) فكانت سكنه 
وتسكني روعته معها فثبت وبلغ عن هللا فال أحد أعظم نصرة له صلى هللا عليه 

وسلم من النساء مثلها مث أخذته زيادة يف تثبيته إىل عامل بالكتب السالفة ورقة بن 
لى نور فثبت مث ثبت وسكن مث سكن فبلغ عن هللا من بعد نوفل ليكون نورا ع

  ذلك التثبيت مطمئن أنه وحي من رب العبيد.
فما أحسن أثرها رضي هللا عنها يف نصرته ، فال تعجب من حبه وتقدميه هلا 

  واالشادة منه بفضلها
ُ َعْنُه قَاَل: َأَتى  َرَة َرِضَي اهللَّ ُ هلا كما روى البخاري َعْن َأِيب ُهَريـْ ِجْربِيُل النَِّيبَّ َصلَّى اهللَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل : (( يَا َرُسوَل اهللَِّ َهِذِه َخِدَجيُة َقْد أََتْت َمَعَها ِإنَاٌء ِفيِه ِإَداٌم َأْو 
َا َوِمينِّ َوَبشِّ  َها السََّالَم ِمْن َرِّ َرْأ َعَليـْ ْرَها بِبَـْيٍت ِيف َطَعاٌم َأْو َشَراٌب فَِإَذا ِهَي أَتـَْتَك فَاقـْ

  اْجلَنَِّة ِمْن َقَصٍب َال َصَخَب ِفيِه َوَال َنَصَب )) ،
حىت كان ذكرها يستجلب غرية حبه من نساءه عائشة الصديقة فتقول كما يف 

ُ َعَلْيِه  رواية له، اْسَتْأَذَنْت َهاَلُة بِْنُت ُخَوْيِلٍد ُأْخُت َخِدَجيَة َعَلى َرُسوِل اهللَِّ َصلَّى اهللَّ
)) ، َقاَلْت: اللَُّهمَّ َهاَلةَ َوَسلََّم فـََعَرَف اْسِتْئَذاَن َخِدَجيَة فَاْرتَاَع ِلَذِلَك فـََقاَل: ((

ْدقـَْنيِ َهَلَكْت ِيف  َفِغْرُت، فـَُقْلُت: َما َتْذُكُر ِمْن َعُجوٍز ِمْن َعَجاِئِز قـَُرْيٍش َمحَْراِء الشِّ



ًرا مِ  ُ َخيـْ ْهِر َقْد َأْبَدَلَك اهللَّ َها .. احلديث، ولقد نصرته نصرا مؤزرا كما تقدم قد الدَّ نـْ
ا للتبليغ ثابتا بتلك الكلمات املباركات النافعات واليت كانت عونا له   هيئه هللا 
كما روى البخاري يف صحيحه َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبـَْريِ َعْن َعاِئَشَة ُأمِّ اْلُمْؤِمِنَني أَنـََّها 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن اْلَوْحِي الرُّْؤيَا الصَّاِحلَُة  قَاَلْت َأوَُّل َما بُِدئَ  ِبِه َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَّ
َلِق الصُّْبِح مثَُّ ُحبَِّب ِإلَْيِه اْخلََالُء وََكاَن  ِيف النـَّْوِم َفَكاَن َال يـََرى ُرْؤيَا ِإالَّ َجاَءْت ِمْثَل فـَ

َيَتَحنَُّث فِ  يِه َوُهَو التـََّعبُُّد اللََّياِيلَ َذَواِت اْلَعَدِد قـَْبَل َأْن يـَْنزَِع ِإَىل َخيُْلو ِبَغاِر ِحَراٍء فـَ
َيتَـَزوَُّد ِلِمْثِلَها َحىتَّ َجاَءُه اْحلَقُّ َوُهَو ِيف  َأْهِلِه َويـَتَـَزوَُّد ِلَذِلَك مثَُّ يـَْرِجُع ِإَىل َخِدَجيَة فـَ

َرأْ  )) ، قَاَل فََأَخَذِين  قَاَل َما أَنَا ِبَقاِرئٍ  ، (( َغاِر ِحَراٍء َفَجاَءُه اْلَمَلُك فـََقاَل اقـْ
))،  قـُْلُت َما أَنَا ِبَقاِرئٍ فـََغطَِّين َحىتَّ بـََلَغ ِمينِّ اْجلَْهَد مثَُّ َأْرَسَلِين فـََقاَل: اقْـَرْأ ، ((

َرْأ، (( فََأَخَذِين فـََغطَِّين الثَّانَِيَة َحىتَّ بـََلَغ ِمينِّ اْجلَْهَد مثَُّ َأْرَسَلِين فـَقَ  فـَُقْلُت َما َأنَا اَل: اقـْ
 ٱقْـَرْأ ِبٱْسِم رَبَِّك ٱلَِّذى َخَلقَ )) فََأَخَذِين فـََغطَِّين الثَّالَِثَة مثَُّ َأْرَسَلِين فـََقاَل : ﴿ِبَقاِرئٍ 
نَسـَٰن ِمْن َعَلقٍ ﴾ ١﴿ ) ٣-١﴾ ﴾ (العلق:٣﴿ ٱقْـَرْأ َورَبَُّك ٱْألَْكَرمُ ﴾ ٢﴿ َخَلَق ٱْإلِ

َا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْرُجُف فـَُؤاُدُه، َفَدَخَل َعَلى َخِدَجيَة  ، فـََرَجَع ِ َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَّ
َها فـََقاَل: ((  ُ َعنـْ ُلوِين بِْنِت ُخَوْيِلٍد َرِضَي اهللَّ ُلوِين َزمِّ )) فـََزمَُّلوُه َحىتَّ َذَهَب َعْنُه َزمِّ

بَـَر َلَقْد َخِشيُت َعَلى نـَْفِسي ، فـََقاَلْت َخِدَجيُة: َكالَّ الرَّْوُع فـََقاَل ِخلَِدَجيَة َوَأْخبَـَرَها اخلَْ 
ُ أََبًدا ِإنََّك لََتِصُل الرَِّحَم َوَحتِْمُل اْلَكلَّ َوَتْكِسُب اْلَمْعُدوَم َوتـَْقِري  َواهللَِّ َما ُخيْزِيَك اهللَّ

.   الضَّْيَف َوتُِعُني َعَلى نـََواِئِب اْحلَقِّ
  

َجيُة َحىتَّ أََتْت ِبِه َورََقَة ْبَن نـَْوَفِل ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى اْبَن َعمِّ فَاْنطََلَقْت ِبِه َخدِ 
َراِينَّ فـََيْكُتُب ِمْن  َخِدَجيَة وََكاَن اْمَرًأ َقْد تـََنصََّر ِيف اْجلَاِهِليَِّة وََكاَن َيْكُتُب اْلِكَتاَب اْلِعبـْ



َرانِيَِّة َما َشا ْجنِيِل بِاْلِعبـْ ُ َأْن َيْكُتَب وََكاَن َشْيًخا َكِبريًا َقْد َعِمَي فـََقاَلْت َلُه اْإلِ َء اهللَّ
َخِدَجيُة يَا اْبَن َعمِّ اْمسَْع ِمْن اْبِن َأِخيَك فـََقاَل َلُه َورََقُة يَا اْبَن َأِخي َماَذا تـََرى فََأْخبَـَرُه 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخبَـَر َما رَ  َأى فـََقاَل َلُه َوَرَقُة َهَذا النَّاُموُس الَِّذي َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَّ
ُ َعَلى ُموَسى، يَا لَْيَتِين ِفيَها َجَذًعا لَْيَتِين َأُكوُن َحيًّا ِإْذ ُخيْرُِجَك قـَْوُمَك فـََقاَل  نـَزََّل اهللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم : (( َعْم َملْ يَْأِت رَُجٌل َقطُّ ))، قَاَل: نَـ َأَوُخمْرِِجيَّ ُهمْ َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَّ
ِمبِْثِل َما ِجْئَت ِبِه ِإالَّ ُعوِدَي َوِإْن يُْدرِْكِين يـَْوُمَك أَْنُصْرَك َنْصًرا ُمَؤزَّرًا. مثَُّ َملْ يـَْنَشْب 

تَـَر اْلَوْحُي قَاَل اْبُن ِشَهاٍب َوَأْخبَـَرِين أَبُو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد ال َ َوفـَ رَّْمحَِن َأنَّ َورََقُة َأْن تـُُويفِّ
َرِة اْلَوْحِي فـََقاَل ِيف َحِديِثِه :  َجاِبَر ْبَن َعْبِد اهللَِّ اْألَْنَصاِريَّ قَاَل َوُهَو ُحيَدُِّث َعْن فـَتـْ

ْعُت َصْوتًا ِمْن السََّماِء فـََرفـَْعُت َبَصِري فَِإَذا اْلَمَلُك الَِّذي (( َنا أَنَا َأْمِشي ِإْذ مسَِ بـَيـْ
َجاِلٌس َعَلى ُكْرِسيٍّ بـَْنيَ السََّماِء َواْألَْرِض فـَُرِعْبُت ِمْنُه فـََرَجْعُت فـَُقْلُت  َجاَءِين ِحبَِراءٍ 

ُلوِين  ُلوِين َزمِّ ُ تـََعاَىل: ﴿  : َزمِّ َزَل اهللَّ ثِّرُ )) فَأَنـْ  ﴾٢﴿ ُقْم فَأَنِذرْ ﴾ ١﴿ يَٰايـَُّها ٱْلُمدَّ
 ْ   ﴾ ﴾ َوتـََتاَبَع..٥﴿ ْجَز َفٱْهُجرْ َوٱلرُّ ﴾ ٤﴿ َوثَِياَبَك َفَطهِّرْ ﴾ ٣﴿ َورَبََّك َفَكربِّ

  
رت العقول السليمة  أهذا الكالم خري يف مايتعلق حبكمته الباهرة سبحانه اليت 

والفطر القومية واليت مل تنتكس ويطفأ منها نور النبوةمن نكاح خدجية أم أنه 
فقه تزوجها كما يقول ذلك املفلس من العلم املتكلم يف غري فنه املعجب برأية بال 

يف أنه تزوجها لنقص يف شخصه يف جانب األمومة فغذته خدجية به نعوذ باهلل من 
بالدة الذهن واهلوى ، وهو أدهى وأمر وإمنا ضلت النصارى بكالمهم يف نبيهم 

  بغري علم ، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
  



) فهذا فرفوشة فرائحيةوأما قوله يف عائشة أمنا تزوجها صغرية ألنه حمتاج إىل (
طعن يف أمنا الصديقة ويف حكمة نبينا صلى هللا عليه وسلم ، فمعاذ هللا أن يكون 

هم النيب صلى هللا عليه وسلم ومهته دنيوية دانية ، ينكح حلب الفرح 
)، بل مهته يف حتصيل اخلري زكيًة عاليًة، ومعاذ هللا أن نصف الصديقة الفرفشةو(

ات السمت احلسن والوقار بنت الصديق العاملة الفقيهة احلافظة للعلم ذ
) القريبة من أخالق املاجنة ، واليت متضي وقتها يف إلقاء الفرفوشة الفرائحيةبـ(

الطرف وإضحاك الناس ، والغفلة عن العلم والتعبد لرب الناس ، واالهتمام بأمره 
واملكانة العظيمة اليت أوالها الرب بإنكاحها لنبيه ، بل كانت متضي الوقت يف 

وحفظه والتفقه فيه حىت ُأشهر ذلك عنها رضي هللا عنها فقال  مجع احلديث
  الناظم:

  واملكـثرون حبرهم وأنـس *** عائشة وجـابر مقـدس
  صاحب دوس وكذا ابن عمر *** رب قين واملكثرين الضرر 

  
فقد اختارها هللا لنبيه وأراه إياها يف املنام قبل نكاحها، ومعاذ هللا أن يكون ذلك 

ا ( االختيار اإلهل )) بل ذلك طارق الشر) كما يزعم (( فرائحية فرفوشةي جملرد أ
  طعن يف حكمة الرب سبحانه.

  
َها َأنَّ النَِّيبَّ  ُ َعنـْ روى البخاري َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َهلَا: ((  ُأرِيُتِك ِيف اْلَمَناِم َمرَّتـَْنيِ َأَرى أَنَِّك ِيف َسَرَقٍة ِمْن َصلَّى اهللَّ
َها فَِإَذا ِهَي أَْنِت فََأُقوُل ِإْن َيُك َهَذا ِمْن  َحرِيٍر َويـَُقوُل َهِذِه اْمَرَأُتَك فَاْكِشْف َعنـْ



) كما أماله فرائحية فرفوشة) أو (هزلية)) ، فليست شخصيتها (ِعْنِد اهللَِّ ُميِْضهِ 
)) وقرينه عليه، للحط من رتبة أم املؤمنني الفقيهة العاملة إلبعاد طارقيطان ((ش

الناس عن توقريها واخذ العلم عنها واالستفادة من مستها، بل بعد مساع هذا 
)) ألم املؤمنني وتصديق الرعاع اهلمج من الفتيات له يرتكن طارقالوصف من ((

ا ، فهمتها جلمع العلم ورواية احل ديث وحسن السمت إىل أن تكون التأسي 
) مع زوجها وكثرة الضحك واللعب واهلزل الذي الفرفشةالواحدة منهن مهها (

مييت اإلكثار منه قلب الزوجني فجعل ذلك أعظم ما ُوِصَفت به من غباوته 
) من أجل ذلك نكحها النيب صلى هللا عليه وسلم الفرائحية) و(الفرفشةوجهله (

  وبذلك فضلت، معاذ هللا!
  

 ُ َع َأَنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اهللَّ فقد روى البخاري َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن أَنَُّه مسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: (( ْعُت َرُسوَل اهللَِّ َصلَّى اهللَّ َفْضُل َعاِئَشَة َعَلى َعْنُه يـَُقوُل مسَِ

فرائحيات ))، فهل النساء كلهن(َساِئِر الطََّعامِ  النَِّساِء َكَفْضِل الثَّرِيِد َعَلى
  ) عائشة أيها األمحق!الفرائحية) و(الفرفشة) حىت تكون أفضلهن يف (فرفوشات

  
ا فضلت ملزايا أعلى من َسَفِل تلك املرتبة الوضيعة اليت جعلها أهم ما  فالشك أ

ا !!   متيزت به لو كانت هلا ميزة 
  

كثرة ضحكها مع النيب صلى هللا عليه وسلم فأين األحاديث اليت تدل على  
ْن ِعْلٍم فـَُتْخرُِجوُه لََنا) ، ﴿ فرفشتهاو(   ) ؟١٤٨﴾ (األنعام:ُقْل َهْل ِعندَُكم مِّ



  
)) كالكاذب على طارقفليس هذا الكالم عليه أثارة من علم ، وحينئذ يكون ((

ا كانت كذلك، وأقرها النيب صلى هللا عليه وسلم ، فأين هذ ا أيها السنة أ
ا وسرية النيب صلى هللا عليه وسلم ؟   اجلهول من سري

  
فلو تأدبت مع نيب األمة وخامتة الرسل ووقرته ووقرت أحب أزواجه بوصفهم على 

وفق ما جاء يف صحيح سنته ، وتورعت عن هذا وتبت منه لكان خريا لك فان 
ت ال مما ميتدح به ) مما يذم عليه العاقل العامل حسن السمفرفوشاً فرائحيًّامن كان(

  الفضالء العقالء فان كثرة الضحك متيت القلب.
  

روى الرتمذي يف جامعه عن أيب هريرة رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى 
كن ورعا تكن أعبد الناس وكن قنعا تكن أشكر الناس وأحب هللا عليه وسلم: ((

كن مسلما وأقل للناس ما حتب لنفسك تكن مؤمنا وأحسن جماورة من جاورك ت
  )).الضحك فإن كثرة الضحك متيت القلب

  
ا لألمة فقد  ا مع النيب صلى هللا عليه وسلم وفائد فانظر كيف كانت جلسا
أمضت وقتها يف مراقبته حلفظ السنة ومراجعته حلفظ الفقه حىت كانت مرجعا 
يف لكبار علماء الصحابة وفضالئهم وكلهم عدول، فمثاله ما رواه اإلمام أمحد 

مسنده َعْن َسِعيِد ْبِن َأِيب َسِعيٍد اْلَمْقُربِيِّ َأنَّ َأبَا َسَلَمَة ْبَن َعْبِد الرَّْمحَِن َأْخبَـَرُه َقاَل 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َرَمَضاَن،  َسأَْلُت َعاِئَشَة َكْيَف َكاَنْت َصَالُة َرُسوِل اهللَِّ َصلَّى اهللَّ



 َرَمَضاَن َوَال ِيف َغْريِِه َعَلى ِإْحَدى َعْشَرَة رَْكَعًة ُيَصلِّي َأْربـًَعا فـََقاَلْت: َما َكاَن َيزِيُد ِيف 
َفَال َتْسَأْل َعْن ُطوهلِِنَّ َوُحْسِنِهنَّ مثَُّ ُيَصلِّي َأْربـًَعا َفَال َتْسَأْل َعْن ُحْسِنِهنَّ َوُطوهلِِنَّ مثَُّ 

يَا  وَل اهللَِّ أَتـََناُم قـَْبَل َأْن ُتوتَِر؟ َقاَل: ((ُيَصلِّي َثَالثًا فـََقاَلْت َعاِئَشُة قـُْلُت: يَا َرسُ 
  )).َعاِئَشُة ِإنَّ َعْيِين تـََناُم َوَال يـََناُم قـَْلِيب 

  
) بل يف الفرفشةو أما حفظها للفقه واستغراق الوقت فيه دون كثرة الضحك و(

َثِين  طلبه والسؤال عنه، فما رواه البخاري يف صحيحه عن نَاِفُع ْبُن ُعَمَر قَالَ  َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَنْت َال َتْسَمُع َشْيًئا َال  اْبُن َأِيب ُمَلْيَكَة َأنَّ َعاِئَشَة َزْوَج النَِّيبِّ َصلَّى اهللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ((  َمنْ تـَْعرِفُُه ِإالَّ رَاَجَعْت ِفيِه َحىتَّ تـَْعرَِفُه، َوَأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللَّ
ُ تـََعاَىل َفَسْوَف ُحيَاَسُب  ُحوِسَب ُعذِّبَ  )) قَاَلْت َعاِئَشُة: فـَُقْلُت َأَولَْيَس يـَُقوُل اهللَّ

َا َذِلِك اْلَعْرُض َوَلِكْن َمْن نُوِقَش احلَِْساَب يـَْهِلكْ ِحَسابًا َيِسريًا قَاَلْت فـََقاَل: ((   ِإمنَّ
.((  
  

النيب صلى هللا عليه وسلم  ومع ذلك لو أمضت أحيانا شيئا من الوقت لتسلي
وتسلي نفسها باألنس باحلديث معه فما أعظم ما تقوله وحتكيه من بركة وفائدة 
ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن َوَعِليُّ ْبُن  لألمة، كما روى البخاري يف صحيحه َحدَّ

ثـََنا ِهَشاُم  ْبُن ُعْرَوَة َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ُعْرَوَة ُحْجٍر قَاَال َأْخبَـَرنَا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس َحدَّ
تَـَعاَهْدَن َوتـََعاَقْدَن َأْن َال  َعْن ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: َجَلَس ِإْحَدى َعْشَرَة اْمَرَأًة فـَ

ى رَْأِس َجَبٍل َيْكُتْمَن ِمْن َأْخَباِر َأْزَواِجِهنَّ َشْيًئا قَاَلْت اْألُوَىل َزْوِجي حلَُْم َمجٍَل َغثٍّ َعلَ 
ْنتَـَقُل قَاَلْت الثَّانَِيُة َزْوِجي َال َأُبثُّ َخبَـَرُه ِإّينِ َأَخاُف َأْن  ٍني فـَيـُ َال َسْهٍل فـَيـُْرتـََقى َوَال مسَِ



ْق َال َأَذرَُه ِإْن َأذُْكْرُه َأذُْكْر ُعَجَرُه َوُجبََرُه قَاَلْت الثَّاِلَثُة َزْوِجي اْلَعَشنَُّق ِإْن َأْنِطْق ُأطَلَّ 
َاَمَة َال َحرٌّ َوَال قـُرٌّ َوَال َخمَاَفَة َوَال  َوِإْن َأْسُكْت ُأَعلَّْق قَاَلْت الرَّاِبَعُة َزْوِجي َكَلْيِل ِ
َسآَمَة قَاَلْت اْخلَاِمَسُة َزْوِجي ِإْن َدَخَل َفِهَد َوِإْن َخَرَج َأِسَد َوَال َيْسَأُل َعمَّا َعِهَد 

ِإْن َأَكَل َلفَّ َوِإْن َشِرَب اْشَتفَّ َوِإْن اْضَطَجَع اْلَتفَّ َوَال  قَاَلْت السَّاِدَسُة َزْوِجي
يُوِلُج اْلَكفَّ لِيَـْعَلَم اْلَبثَّ قَاَلْت السَّاِبَعُة َزْوِجي َغَيايَاُء َأْو َعَيايَاُء طََباقَاُء ُكلُّ َداٍء َلُه 

ثَّاِمَنُة َزْوِجي اْلَمسُّ َمسُّ َأْرَنٍب َوالّرِيُح َداٌء َشجَِّك َأْو فـَلَِّك َأْو َمجََع ُكالًّ َلِك قَاَلْت ال
رِيُح َزْرَنٍب قَاَلْت التَّاِسَعُة َزْوِجي رَِفيُع اْلِعَماِد َطِويُل النَِّجاِد َعِظيُم الرََّماِد َقرِيُب 

ٌر ِمنْ  َذِلِك َلُه ِإِبٌل   اْلبَـْيِت ِمْن النَّاِد قَاَلْت اْلَعاِشَرُة َزْوِجي َماِلٌك َوَما َماِلٌك َماِلٌك َخيـْ
ْعَن َصْوَت اْلِمْزَهِر أَيـَْقنَّ أَنـَُّهنَّ َهَواِلُك  َكِثريَاُت اْلَمَباِرِك َقِليَالُت اْلَمَسارِِح َوِإَذا مسَِ

قَاَلْت اْحلَاِديََة َعْشَرَة َزْوِجي أَبُو َزرٍْع َوَما َأبُو َزرٍْع أَنَاَس ِمْن ُحِليٍّ ُأُذَينَّ َوَمَألَ ِمْن 
َعُضَديَّ َوَجبََّحِين فـََبِجَحْت ِإَيلَّ نـَْفِسي َوَجَدِين ِيف َأْهِل ُغنَـْيَمٍة ِبِشقٍّ َفَجَعَلِين  َشْحمٍ 

ِيف َأْهِل َصِهيٍل َوَأِطيٍط َوَداِئٍس َوُمَنقٍّ َفِعْنَدُه َأُقوُل َفَال ُأقـَبَُّح َوَأْرُقُد فَأََتَصبَُّح َوَأْشَرُب 
َفَما ُأمُّ َأِيب َزرٍْع ُعُكوُمَها َرَداٌح َوبـَْيتـَُها َفَساٌح اْبُن َأِيب َزرٍْع َفَما  فَأَتـََقنَُّح ُأمُّ َأِيب َزرْعٍ 

اْبُن َأِيب َزرٍْع َمْضَجُعُه َكَمَسلِّ َشْطَبٍة َوُيْشِبُعُه ِذرَاُع اْجلَْفَرِة بِْنُت َأِيب َزرٍْع َفَما بِْنُت َأِيب 
َها َومِ  َا َجارِيَُة َأِيب َزرٍْع َفَما َجارِيَُة َزرٍْع َطْوُع أَبِيَها َوَطْوُع ُأمِّ ْلُء ِكَسائَِها َوَغْيُظ َجاَرِ

ْت َأِيب َزرٍْع َال تـَُبثُّ َحِديثـََنا تـَْبِثيثًا َوَال تـُنَـقُِّث ِمريَتـََنا تـَْنِقيثًا َوَال َمتَْألُ بـَْيتَـَنا تـَْعِشيًشا قَالَ 
اْمَرَأًة َمَعَها َوَلَداِن َهلَا َكاْلَفْهَدْيِن يـَْلَعَباِن ِمْن  َخَرَج أَبُو َزرٍْع َواْألَْوطَاُب متَُْخُض فـََلِقيَ 

َحتِْت َخْصرَِها ِبُرمَّانـَتَـْنيِ َفطَلََّقِين َوَنَكَحَها فـََنَكْحُت بـَْعَدُه رَُجًال َسرِيًّا رَِكَب َشرِيًّا 
رَاِئَحٍة َزْوًجا َوقَاَل ُكِلي ُأمَّ َزرٍْع  َوَأَخَذ َخطِّيًّا َوَأرَاَح َعَليَّ نـََعًما َثرِيًّا َوَأْعطَاِين ِمْن ُكلِّ 

َوِمِريي َأْهَلِك، قَاَلْت فـََلْو َمجَْعُت ُكلَّ َشْيٍء َأْعطَانِيِه َما بـََلَغ َأْصَغَر آنَِيِة َأِيب َزرٍْع 



ُ َعَلْيِه َوَسلََّم : (( رٍْع ِألُمِّ ُكْنُت َلِك َكَأِيب زَ قَاَلْت َعاِئَشُة قَاَل َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَّ
  )).َزرْعٍ 
  

فانظر اىل بركتها تتكلم باملباح فينتج عن ذلك العلم الصراح ، فما أعظم بركتها 
))، إن أعظم ما اتصفت به حىت طارقعلى األمة وما أشأم ما وصفها به ((

ا (    ) !!فرفوشة فرائحيةينكحها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لصغرها ا
  

ها من فضالء الصحابة على صفتها وبركتها، فروى فانظر إىل حكم من عاصر 
البخاري يف صحيحه من طريقْ  َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن اْلَقاِسِم َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة َزْوِج 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَلْت: َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اهللَِّ َصلَّى اهللَّ َم ِيف النَِّيبِّ َصلَّى اهللَّ
َقَطَع ِعْقٌد ِيل، فََأقَاَم َرُسوُل  بـَْعِض َأْسَفارِِه َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا بِاْلبَـْيَداِء َأْو ِبَذاِت اْجلَْيِش انـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اْلِتَماِسِه َوَأقَاَم النَّاُس َمَعُه َولَْيُسوا َعَلى َماٍء فَأََتى  اهللَِّ َصلَّى اهللَّ
يِق فـََقاُلوا َأَال تـََرى َما َصنَـَعْت َعاِئَشُة َأقَاَمْت ِبَرُسوِل اهللَِّ النَّاُس ِإَىل  دِّ  َأِيب َبْكٍر الصِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوالنَّاِس َولَْيُسوا َعَلى َماٍء َولَْيَس َمَعُهْم َماٌء َفَجاَء أَبُو َبْكٍر  َصلَّى اهللَّ
ُ َعَلْيِه وَ  َسلََّم َواِضٌع رَْأَسُه َعَلى َفِخِذي َقْد نَاَم فـََقاَل َحَبْسِت َوَرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوالنَّاَس َولَْيُسوا َعَلى َماٍء َولَْيَس َمَعُهْم َماٌء فـََقاَلْت  َرُسوَل اهللَِّ َصلَّى اهللَّ
ُ َأْن يَـ  ُقوَل َوَجَعَل َيْطُعُنِين بَِيِدِه ِيف َعاِئَشُة: فـََعاتـََبِين أَبُو َبْكٍر َوقَاَل َما َشاَء اهللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى  َخاِصَرِيت َفَال َميْنَـُعِين ِمْن التََّحرُِّك ِإالَّ َمَكاُن َرُسوِل اهللَِّ َصلَّى اهللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحَني َأْصَبَح َعَلى َغْريِ َماءٍ  ُ  َفِخِذي فـََقاَم َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَّ فَأَنـَْزَل اهللَّ

آيََة التـََّيمُِّم فـَتَـَيمَُّموا، فـََقاَل ُأَسْيُد ْبُن اْحلَُضْريِ َما ِهَي بَِأوَِّل بـَرََكِتُكْم يَا آَل َأِيب َبْكٍر، 



َنا اْلِعْقَد َحتَْتُه. بَـَعثْـَنا اْلَبِعَري الَِّذي ُكْنُت َعَلْيِه فََأَصبـْ   قَاَلْت فـَ
  

ا ليكون فانظر إىل توقرها ملقام ال ا حتافظ ببد رسول صلى هللا عليه وسلم وإ
تز له أركان البدن وهو  ساكن فال يرتاع من نومه مع قوة الطعن يف موضع هو مما 
اخلاصرة عند جمرد مسه فكيف الطعن فيه، فهل هي اليت ختالف اهلدي والسمت 

بسمت ) وليس هذا فرفوشة فرائحيةللعامل الفقيه وطالب العلم والفقه فتكون(
العامل وال طالب العلم وال بأخالق النبوة اليت رىب النيب صلى هللا عليه وسلم أمنا 
عائشة عليه ، وقد قال كما روى الرتمذي عن عبد هللا بن سرجس رضي هللا عنه 

احلسن والتؤدة واالقتصاد جزء أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: (( السمت 
فال جيامع حسن السمت املنايف لكثرة الفرح  ))من أربعة وعشرين جزءا من النبوة

) املزعومة الفقه وإال ظهرت صفة النفاق اليت قد برأت منها أم املؤمنني الفرفشةو(
ا العطرة وأخالقها الكرمية  ا وعلمها وعملها بسنة نبينا و بسري بتوحيدها لر

  الفاضلة املنتسبة من خامت النبوة بعلها وحبيبها.
  

ننه عن أيب هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: روى الرتمذي يف س
)) صححه العالمة خصلتان ال جتتمعان يف منافق حسن مست وال فقه يف الدين((

  األلباين.
  

بل لو قال تزوجها صغرية ملعىن العلم وللرتىب يف بيت النبوة فتنقل وقت الصغر 
حيان على نقله واستيعابه لكان وزمن قوة احلفظ ما ال يقدر الكبري يف كثري من األ



خريا له ، فالعلم يف الصغر كالنقش على احلجر والعلم يف الكرب، كما جاء يف 
عيون االخبار عن احلسن البصري رمحه هللا ويروى عن أيب الدراداء و ال يصح، مث 

عاشت بعده زمنا طويال تنقل علمه فأي حكمة أعظم من هذه وأي هّوة أراد 
اهلمج الرعاع من أتباعه فيه وإعانة الغربيني واملستغربني من أعداء )) إيقاع طارق((

)) فيفرح الرافضة اللئام لفرفشتها وفرائحيتهاالدين عليها بقوله تزوجها حلاجته ((
ذه الكلمات  ضم حقها يف العلم وحسن األدب للنيل منها ، وإمنا ُأرسل 

هللا أن ينجيين من ناره بتوفيق هللا وفضل منه ونصرة ألمهات املؤمنني لعل 
ويدخلين الفردوس األعلى من جنته ومن يقرأ كالمي مقرا له بالدليل وهللا هو 

  السميع العليم.
  

فرفشتها فهذا هو سوء الظن بالرب أن خيتار خلامتة أنبياءه امرأة تلهيه بكثرة (
 ) ، وسوء الظن بالرب من أعظم الذنوب واجلهل حبكمته سبحانه ال إلهوفرائحيتها

 إال هو تبارك امسه وتعاىل جده وال إله غريه.


