
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

)َعْن َعائَِشَة َأنَّ َولِيَدًة َكاَنْت َسْوَداَء ِِلَىٍّ ِمَن اْلَعَرِب، َفَأْعَتُقوَها، َفَكاَنْت َمَعُهْم  )  صحيحه:روى البخاري يف   

ََلُْم َعَلْيَها ِوَشاٌح َأْْحَُر ِمْن ُسُيور   اٌة َوْهَو  ،  َقاَلْت َفَخَرَجْت َصبِيٌَّة  ْت بِِه ُحَديَّ َأْو َوَقَع ِمنَْها، َفَمرَّ َقاَلْت َفَوَضَعْتُه 

َفَخَطَفْتهُ  َِلًًْم  َفَحِسَبْتُه  بِهِ ،  ُمْلًقى،  َُموِِن  َفاَّتَّ َقاَلْت  ََيُِدوُه  َفَلْم  َفاْلَتَمُسوُه  َفَطِفُقوا  .َقاَلْت  َحتَّى    َقاَلْت:  ُيَفتُِّشوَن 

اُة َفَأْلَقْتُه َقاَلْت َفَوَقَع َبْينَُهمْ   َقاَلْت .  َفتَُّشوا ُقُبَلَها  ِت اِْلَُديَّ َمٌة َمَعُهْم، إِْذ َمرَّ
َقاَلْت َفُقْلُت َهَذا الَِّذى .  َواهللَِّ إِِنِّ َلَقائِ

بِِه   َْمُتُموِِن  ُهوَ   –َزَعْمُتْم    –اَّتَّ َذا  َوُهَو  َبِريَئٌة،  ِمنُْه  اهللَِّ.  َوَأَنا  َرُسوِل  إََِل  َفَجاَءْت  وسلم    َقاَلْت  عليه  اهلل  صىل 

ُث ِعنِْدي َقاَلْت َفاَل  ،  َقاَلْت َعائَِشُة َفَكاَن ََلَا ِخَباٌء يِف اْلَْْسِجِد َأْو ِحْفٌش   .َفَأْسَلَمْت  َقاَلْت َفَكاَنْت َتْأتِينِي َفَتَحدَّ

لُِس ِعنِْدي ََمْلًِسا إاِلَّ َقاَلْت   :ََتْ

نَا  َوَيْوَم اْلِوَشاِح ِمْن َأَعاِجيِب   ُه ِمْن َبْلَدِة اْلُكْفِر َأْنَجانِى         َربِّ  َأالَ إِنَّ

َثْتنِي ِبَ   ((. َذاَقاَلْت َعائَِشُة َفُقْلُت ََلَا َما َشْأُنِك الَ َتْقُعِديَن َمِعي َمْقَعًدا إاِلَّ ُقْلِت َهَذا َقاَلْت َفَحدَّ

كان )مكة(  اْلباركة  البقعة  تلك  مع  ففي  القصة  تلك  أحداث  تقوم ت  سوداء،  خدم  جارية  من عىل  بيت  ة 

خرجت صبية َلم اَل مغتسل َلا، وعليها    ويف يوم من األيام،   وكانوا قد أعتقوها، فبقيت عندهم،   ،العرب 

َحَدَأة مرت  ثم  اْلغتسل،  خارج  األْحر  وشاحها  فوضعت  أْحر،  مؤذي(،   وشاح  َمْعُروف  طَّائِر  )َوِهَي 

ف فالتقطته،  الوشاح األْحر ِلًم  بأهلها، فحسبت  الصبية ،فقدت وشاحها، ومل َتده، فصاحت    لًم خرجت 

وقاموا   ثيابا،  من  وجردوها  بتفتيشها،  قاموا  و  برسقته،  اجلارية  تلك  واَّتموا  َيدوه،  ومل  عنه  فبحثوا 

الوشاح بني خبايا مالبسها الساعات من عمرها ساعات  ،  بتهديدها وتعذيبها، والبحث عن  فكانت هذه 

  باْلهانة والظلم واالحتقار، فهي ليست ذات نسب تعتز بنسبها، وال بذات قرابة،كرب وشدة، أحست فيها  

فتدفع با عن نفسها، وال متلك اِلجة والدليل عىل براءَّتا، فلم َتد َلا   تستنرص بقرابتها، وليس با قوة،

م، وتوجهت إَل  إال ربا الذي خلقها، ونسيت آَلة قومها وأصنامه  نصريًا تستنرص به، وال مغيثًا تستغيث به

 خيلصها من هذا االَّتام الظامل، فأجابا الذي َييب اْلضطر إذا   و  اهلل تعاَل أن يظهر براءَّتا، وأن يفرج كربا

 



 

 

الفرج بأرسع مما توقعت وتأملت، السوء، فقد جاء  الوشاح، وهكذا    دعاه، ويكشف  تلقى   ) فإذ )باِلََدَأة 

   . م ظلموا هذه اْلسكينةفأخذوا وشاح ابنتهم، وأيقنوا أهن ظهرت براءَّتا،

بعد أن اثر فيها    فقالت َلم الوليدة اْلظلومة: اَّتمتموِن به، ها هو ذا أمامكم، وهنا قررت اَلجرة من مكة، 

اْلوقف،   العلمني،  فهذا  رب  هلل  وأسلمت  معه  وآمنت  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  إَل  هاجرت 

   .وسلم  وسكنت يف خباء يف مسجد رسول اهلل صىل اهلل عليه 

قصة تدل عىل أن اهلل تعاَل لطيف بعباده، ولطفه عظيم ورْحته واسعة، فإنه ينقذ عباده من الضيق، ولو كان  

 .يف أشد صوره، وال يتخىل سبحانه عن اْلخلوقني، حتى ولو كانوا متلبسني بالكفر ال يرىض بظلمهم

وفِهمْته،    الدرَس،  الصغريُة  اجلاريُة  هذه  وعْت  فكانت لقد  نفسها،  ُتنقُذ  فمضت  منها،  اْلراَد  وأدركْت 

مدي إَل  اْلؤمنني،   نتههجرَّتا  بركب  لتلحق  وسلم،  عليه  اهلل  اْلوحدين،  صىل  سفينة  القوم   وتركب  وترتك 

 ! الظاْلني 

 :اِلديث والدروس اْلستفادة من هذه القصة، وذاك   ومن الفوائد والعرب، 

، َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ ألن اْلرأة مل تسلم إال بعد قدومها إَل اْلدينة   كافرًا،  استجابة دعوة اْلظلوم ولو كان  -1

ُه َلْيَس َبْينَُه َوَبنْيَ اهللَِّ ِحَجاٌب(( وقال ))َدْعوَ  ِق َدْعَوَة اْلَْْظُلوِم َفإِنَّ ُة اْلَْْظُلوِم ُمْسَتَجاَبٌة َوإِْن  اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: ))اتَّ

 .  ِجًرا((َكاَن َفا

َجاَبِة    :فضل الدعاء بيقني وإخالص، َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -2 ))اْدُعوا اهللََّ َوَأْنُتْم ُموِقنُوَن بِاْْلِ

 َواْعَلُموا َأنَّ اهللََّ اَل َيْسَتِجيُب ُدَعاًء ِمْن َقْلب  َغافِل  اَله ((. 

اْلضط-3 ينجي  اهلل  بأن  تعاَلاليقني  اهلل  قال  اجلاهلية،  أهل  ِقَبل  من  حتى  َكالظَُّلِل }  :ر  َمْوٌج  َغِشَيُهْم  َوإَِذا 

ينَ     [ 32]لقًمن:  {َدَعُوا اهللََّ ُُمْلِِصنَي َلُه الدِّ

وتفريج مهها، وبيان براءَّتا أمام اجلميع بآية  شكر اهلل َلا يقينها، فهداها لإلسالم، فشكرت هلل صنيعه با -4

اْلسجد   يف  ومكثت  هلل صنيعه  َفَأْسَلَمْت(، وشكرت  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهللَُّ  َصىلَّ  اهللَِّ  َرُسوِل  إََِل  )َفَجاَءْت  عجيبة 

َلا، اهلل  اْلَْْسِجِد(، فشكر  يِف  ِحْفٌش  ََلَا  )َوَكاَن  اهلل  دين  أمهات    تتعلم  )َفَكاَنْت وجعلها حتدث عند  اْلؤمنني 

ُث ِعنَْدَنا(   . جعل قصتها ُتروى فاهلل شكوروَتْأتِينَا َفَتَحدَّ



 

 

مرشوعية اخلروج من البلد الذي حيصل للمرء فيه حمنة، ولعله يتحول إَل ما هو خري منه، كًم وقع َلذه -5

اأْلَْرضِ }:  تعاَل  قال  اْلرأة، يِف  ََيِْد  اهللَِّ  َسبِيِل  يِف  ُُيَاِجْر  َوَسَعةً   َوَمْن  َكثرِيًا  إرغامًا    [،100النساء:]  {ُمَراَغًًم 

 .ألنف الذين اضطهدوه، وسعًة له يف الرزق

 .اَلجرة من دار الكفر إَل دار اْلسالم -6

وعرفت أن الذي نرصها واستجاب دعوَّتا هو    أن هذه اْلحنة كانت سببا لنجاة هذه اْلرأة من الكفر، -7

، وأدركت أن األصنام التي كانوا يعبدوهنا ال تساوي حفنة من تراب   السليمة،اهلل الذي عادت إليه فطرَّتا  

 فدائًم خلف اْلحن منح من اهلل تعاَل. 

فكان بيت النبي صىل    اهتًمم النبي صىل اهلل عليه وسلم وزوجاته ريض اهلل عنهن بالضعفاء والفقراء، -8

 تؤنسها باِلديث معها  ت تزور عائشة،فكثريا ما كان اهلل عليه وسلم متنفس َلذه اْلرأة الضعيفة،

من   -9 أحد  عىل  عالة  تكن  ومل  اهلل  توفاها  حتى  وختدمه  اْلسجد  تقم  كانت  عنها  اهلل  رىض  اْلرأة  هذه 

فذهب اَل قربها وصىل    ومل خيربه أحد بذلك،  وحزن الرسول صىل اهلل عليه وسلم عندما ماتت،  اْلسلمني،

مسجد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وصلوات اهلل وسالمه وبركاته عىل  ها خلدمتها  فريض اهلل عن  عليها،

   .من ُبعث متمًًم ْلكارم األخالق فأمتّها

نَا  ُه ِمْن َبْلَدِة اْلُكْفِر َأْنَجاِِن(… فضل عائشة بسؤاَلا ْلا أكثرت من قول )َوَيْوُم اْلِوَشاِح ِمْن َأَعاِجيِب َربِّ ، َأاَل إِنَّ

   .ب العلم من الصغري أو األقل علًم من عالمات النبل طلوأن 

 االبتالء سنة كونية )يبتىل اهلل با اْلسلم للتمحيص ولرفع الدرجات والكافر للتذكري أو للعقاب(  -10

اجلاهلية، -11 يف  اْلرأة  إهانة  َلا،  بيان  اْلعاملة  خيدش   وسوء  بًم  الوشاح  عن  الكشف  يف  اْلرأة  إهانة  من 

 .يف رشفها وحيط من كرامتها حياءها ويطعن 

 .اَلداية بيد اهلل كيف أن تعذيبها من قبل اجلاهلية رصف قلبها لدين اِلنيفية  -12

.فقد ظهرت براءَّتا وإن كانت اْلعطيات األرضية تثبت تورطها  . اْلتهم بريء حتى يثبت بيقني إدانته.-13

 والتبنّي وإال أصبنا قوما بجهالة .لذلك أمرنا يف هذه الرشيعة الغراء بالتثبت . يف الرسقة.

اهلل   -14 جند  من  القصة  هذه  يف  كانت  فاِلديا  بأمره،  مأمور  والكل  ُهَو(،  إاِلَّ  َك  َربِّ ُجنُوَد  َيْعَلُم  )َوَما 

 ...الساعني لبيان اِلق، وكانت منفذة ألمر اهلل 

 ْلني واِلمد هلل رب العا 


