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و به ثقيت 

� تعــاىل مــن شــرور أنفســنا إن احلمد � حنمده   و نستعينه  ونستغفره ، ونعــوذ �     

وســـيئات أعمالنـــا،  مـــن يهـــد هللا فـــال مضـــل لـــه، ومـــن يضـــلل فـــال هـــادى لـــه، وأشـــهد أن 

 الِ ِ◌إله إال هللا وحده ال شريك له،  وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله.....

ُــــوُتنَّ ِإالَّ   ــــوْا اّ�َ َحــــقَّ تـَُقاتِــــِه َوالَ َمت ـــوْا اتـَُّق ـــا الـَّـــِذيَن آَمنُـ َوأَنــــُتم مُّْســــِلُموَن }   { َ� َأيـَُّهـ

 )١٠٢( سورة آل عمران: 

َهــا َزْوَجَهــا   ــن نـَّْفــٍس َواِحــَدٍة َوَخَلــَق ِمنـْ { َ� َأيـَُّهــا النَّــاُس اتـَُّقــوْا رَبَُّكــُم الَّــِذي َخَلَقُكــم ّمِ

ُهَما رَِجاالً َكِثريًا َوِنَساء َواتـَُّقوْا اّ�َ الَِّذي َتَساءُلوَن بِــهِ  َواَألْرَحــاَم ِإنَّ اّ�َ َكــاَن َعلَــْيُكْم  َوَبثَّ ِمنـْ

)  ١َرِقيًبا}     ( سورة النساء: 

) ُيْصِلْح َلُكــْم َأْعَمــاَلُكْم  ٧٠{ َ� َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ا�ََّ َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا (  

َ َوَرُســـوَلهُ  ـــن يُِطـــْع ا�َّ ـــْر َلُكـــْم ُذنُـــوَبُكْم َوَم ـــْوزًا َعِظيًمـــا } َويـَْغِف ( ســـورة           فَـَقـــْد فَـــاَز فـَ

 ) ٧٠،٧١األحزاب:

  أما بعد:    

، وإن شــر األمــور  -  -، وخري اهلدى هدي حممــد  فإن خري الكالم كالم هللا تعاىل 

 حمد��ا ، وكل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النار .

و الــدخيل علــى ديننــا احلنيــف للنيــل  ، نحــرففقد دأب بعــض أهــل اهلــوى و الفكــر امل    

 نرضــوان هللا علــيه -عن طريق أزواجــه األطهــار  –صلى هللا عليه وسلم  –الرسول الكرمي من 

 عموما وعائشة رضي هللا عنها على وجه اخلصوص ملكانتها العلمية يف ديننا احلنيف . –
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واخلاصـــة و مكانتهــــا  حيــــاة أم املـــؤمنني العامــــةبحــــث ســـوف أحتــــدث عـــن ويف هـــذا امل  

الفضــل العظــيم ت هلــا فكانــ، لنــا هــذا الــدين القــومي لــوايت محلــن مــن أويل الالعلمية الفريدة أل�ا 

فضــــل نشـــر نــــور  اهلـــ تهـــذا الــــدين إلينـــا كمــــا كانـــو صـــيانة يف نقــــل  -رضـــوان هللا عليهـــا  –

 و علومه .، اإلسالم 

يف الــدنيا و  –عليه وســلم  صلى هللا –تلكم أم املؤمنني الصديقة زوجة رسول هللا  

من أكثر الصحابة رواية للحديث النبوي الشريف و أشدهم حفظا له . اآلخرة 

  الفصل األول

 حياة أم املؤمنني عائشة ملكة العفاف

  اخلاصة و العامة

حياة أم املؤمنني عائشة اخلاصة . –الفرع األول 
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.حياة أم املؤمنني عائشة العامة  –الفرع الثاين 

  الفرع األول

 حياة أم املؤمنني عائشة ملكة العفاف اخلاصة .

وفيما يلي أبني بعض اجلوانب من حياة أم املؤمنني اخلاصة لكي يعرف و يلم القارئ  

الكرمي مبا حيب أن يعرف من حياة هؤالء األخيار الذين رضي هللا عنهن و رضوا عنه ، 

  هللا سبحانه وتعاىل . فيتلمس علمهن ، و حبهن ابتغاء ملرضاة

هي الصديقة بنت الصديق أيب بكر ، عبد هللا بن أيب قحافة  ، من هي عائشة :  

القرشية ، التيمية ، املكية . 

أم رومان الكنانية بنت عامر بن عومير ، بن عبد مشس ، بن عتاب ، بن  أمها : 

 ١نة .أذينة بن سبيع ، بن دمهان بن احلارث ، بن غنم بن مالك بن كنا

نة .وقيل بل هي : أم رومان بنت عامر ، بن عمرية ، بن ذهل ، بن دمهان بن احلارث بن غنم بن مالك بن كنا  - ١
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–رضي هللا عنها  –: ظفرت أم املؤمنني عائشة  رضي هللا عنها –ألقاب عائشة  

منها : –رضوان هللا عليهن أمجعني  –�لقاب مل تظفر �ا غريها من أمهات املؤمنني 

رضي هللا تعاىل  –ينادي عائشة  –صلى هللا عليه وسلم  –كان رسول هللا   عائش : -١

 –حتببًا ، وحتسناً ملكانتها املميزة يف قلب رسول هللا  ٢ بقوله : ( � عائش ) –عنها 

 –. ففي الصحيحني عن عائشة ، قالت : قال رسول هللا  - صلى هللا عليه وسلم 

: � عائش ! هذا جربيل يقرئك السالم . قلت و عليك  - صلى هللا عليه وسلم 

 .٣السالم ورمحة هللا وبركاته ) 

�دى حبيبته عائشة   - صلى هللا عليه وسلم  –  وكذلك روى أن رسول هللا محرياء : -٢

�حلمرياء ، حتببا إليها و مالطفة هلا ومن ذلك ما رواه عدد من  -رضي هللا عنها  –

قالت : - صلى هللا عليه وسلم  -العلماء من رواية أم املؤمنني عائشة ، زوج النيب 

تنظري إليهم فقلت : "  دخل احلبشة املسجد يلعبون ، فقال يل : � محرياء أحتبني أن

نعم ، فقام �لباب وجئته فوضعت ذقين على عاتقه فأسندت وجهي إىل خده " 

قالت : " ومن قوهلم يومئذ أ� القاسم طيبا " فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

" حسبك " فقلت : � رسول هللا ال تعجل ، فقام يل مث قال : " حسبك " فقلت : 

ل هللا " قالت : " وما يل حب النظر إليهم ، ولكين أحببت أن " ال تعجل � رسو 

صلى هللا عليه وسلم  –يبلغ النساء مقامه يل ومكاين منه " *قالت : قال رسول هللا 

: � محرياء ! أحتبني أن تنظُري إليهم ؟! يعين : إىل لعب احلبشة ورقصهم يف املسجد 

و هو يف اللغة من �ب الرتخيم . - ٢

. و ٥/٢٢٩١البخاري يف صحيحه ، دار ابن كثي اليمامة بريوت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، جرواه الشيخان . -  ٣

  .٤/١٨٩٦مسلم يف صحيحه ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، ج
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ؤمنني كانت بيضاء رضي هللا عنها .و ولفظ محرياء معناه البيضاء ، ألن أم امل ٤) .

والعرب تقول :  ٥ العرب تطلق على األبيض أمحر لغلبة السمرة على لون العرب .

امرأة محراء أي بيضاء . وسئل ثعلب : مل خص األمحر دون األبيض ؟ فقال : ألن 

                                                             
وأورده الشيخ �صر األلباين ،  ٣٠٧/ ٥، ج  ١٩٩١ ، دار الكتب العلمية ، بريوت عام السنن الكربى للنسائي - ٤

. واحلق ٣٢٧٧برقم  ٨١٧القسم الثاين ، ص  ٧يف سلسلة األحاديث الصحيحة ، مكتبة املعارف ، الر�ض ، مج

يف  رمحه هللا تعاىل : ( مل أر يف حديث صحيح ذكر احلمرياء إذا –الذي جيب أن يقال هو ما قال ابن حجر العسقالين 

حمي  –هـ حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ١٣٧٩بريوت عام  –الباري البن حجر العسقالين ، دار املعرفة  هذا ) فتح

. و لينظر القارئ الكرمي على سبيل املثال الرواية و اليت منطوقها : ( � محرياء من أعطى ٤٤٤/ ٢الدين اخلطيب ، ج

. وانظر الرواية اليت ٦٣٩١مع الصغري برقم �را فكأمنا تصدق ..... ) حديث ضعيف انظر صحيح و ضعيف اجلا

منطوقها : � رسول هللا ما الشيء الذي ال حيل منعه ، قال : املاء و امللح و النار ، قالت قلت : � رسول هذا املاء قد 

ل عنه و قا ٢٤٧٤، برقم  ٨٢٦/ ٢عرفناه ، فمال �ل امللح و النار ، قال : � محرياء ..... ) رواه ابن ماجه سننه ، ج

: حديث ضعيف )  . و انظر الرواية اليت  ١٢٠برقم ١/٢٤٢الشيخ �صر الدين األلباين يف السلسلة الضعيفة ، ج

منطوقها : ..... فلما رفع رأسه من السجود و فرغ من صالته ، قال � عائشة أو � محرياء أظننت أين .....  ) و هو 

. و انظر الرواية اليت منطوقها : ... كان  ٦٢٢األلباين برقم حديث ضعيف انظر ضعيف الرتغيب و الرتهيب للشيخ 

يصلي يف املكان الذي يبول فيه احلسن واحلسني ، فقالت عائشة � رسول : أال تنظر مكا� من احلجرة أنظف من هذا 

موضوع . قال : � محرياء أما علمت أن العبد إذا سجد سجدة � تعاىل طهر له موضع سجوده ..... ) وهو حديث 

. و الراوية اليت منطوقها : � محرياء أنه ملا كان ليلة أسرى يب إىل ٢٦٥٣انظر السلسلة الضعيفة للشيخ األلباين ، برقم 

السماء ) و كذلك الرواية اليت منطوقها : � محرياء إن فاطمة ليست كنساء اآلدميني ... ) و مها من األحاديث 

.و انظر أخي الكرمي إىل منطوق  ٣٢٤٢ضوعة للشيخ �صر الدين األلباين برقم املوضوعة أنظر السلسلة الضعيفة واملو 

الرواية : � محرياء أما شعرت أن األنني اسم من أساء هللا .... ) و هو حديث منكر انظر إىل السلسلة الضعيفة برقم 

 . ٤٠٥١و  ٣٢٤٣

 ، ١٩٧٩جلزري ، دار املكتبة العلمية ، بريوت انظر النهاية يف غريب األثر ، أليب السعادات املبارك بن حممد ا - ٥

م ،  ١٩٧٢اهلند عام  –. والقاموس احمليط للفريوز آ�دي ، جملس دائرة املعارف العثمانية ، حيدر آ�در  ١/٤٣٨ج

  ٣٤٨٧ص  ٢ط
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العرب ال تقول رجل أبيض من بياض اللون ، إمنا األبيض عندهم الطاهر النقي من 

 . ٦ب ، فإذا أرادوا األبيض من اللون قالوا أمحر )العيو 

يناديها �بنة  –صلى هللا عليه وسلم  –كثريا ما كان رسول هللا   ابنة الصديق : -٣

الصديق حتببا و إكراما البنة الصديق ملا هلا و أبيها من مكانة عظيمة يف قلبه و قلب  

 –منني رضي هللا عنها أم املؤ  –كل مؤمن �� و رسوله . من ذلك ما روته عائشة 

قالت : قلت � رسول هللا ( الذين يؤتون ما آتوا وقلو�م وجلة ) هو الذي يزين و 

يشرب اخلمر و يسرق ؟ قال ال � ابنة الصديق : و لكنه الرجل يصوم و يصلي و 

 ٧يتصدق ، وخياف أن ال يقبل منه ) .

ينادي أم املؤمنني  – صلى هللا عليه وسلم –كذلك كان رسول هللا   ابنة أيب بكر : -٤

 –�بنة أيب بكر لبيان عظيم مكانتها و مكانة أبيها أحب الناس إىل قلب رسول هللا 

يف  –رمحه هللا تعاىل  –صلى هللا عليه وسلم . و من ذلك ما رواه اإلمام مسلم 

، قالت : أرسل أزواج  -صلى هللا عليه وسلم  -صحيحه  ، أن عائشة ، زوج النيب 

هللا عليه وسلم فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل رسول صلى  -النيب 

هللا صلى هللا عليه وسلم ، فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي يف مرطي ، فأذن هلا 

، فقالت : � رسول هللا إن أزواجك أرسلنين إليك يسألنك العدل يف ابنة أيب قحافة 

هللا عليه وسلم " أي بنية ألست حتبني ، وأ� ساكتة ، قالت فقال هلا رسول هللا صلى 

ما أحب ؟ " فقالت : بلى ، قال " فأحيب هذه " قالت : فقامت فاطمة حني 

، فرجعت إىل أزواج النيب صلى  -صلى هللا عليه وسلم  -مسعت ذلك من رسول هللا 

                                                             
/ ١. لسان العرب احمليط ، البن منظور إعداد يوسف خياط و ندمي مرعشلي ، دار لسان العرب احمليط ، مج -  ٦

٧١٤ .  

 .٣٦٥شرح العقيدة الطحاوية ، ختريج الشيخ �صر الدين األلباين ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ، ص  - ٧
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هللا عليه وسلم ، فأخرب�ن �لذي قالت ، و�لذي قال هلا رسول هللا صلى هللا عليه 

م ، فقلن هلا : ما نراك أغنيت عنا من شيء ، فارجعي إىل رسول هللا صلى هللا وسل

عليه وسلم فقويل له : إن أزواجك ينشدنك العدل يف ابنة أيب قحافة ، فقالت فاطمة 

: وهللا ال أكلمه فيها أبدا ، قالت عائشة ، فأرسل أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم 

هللا عليه وسلم ، وهي اليت كانت تساميين زينب بنت جحش ، زوج النيب صلى 

منهن يف املنزلة عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ومل أر امرأة قط خريا يف الدين 

من زينب . وأتقى � وأصدق حديثا ، وأوصل للرحم ، وأعظم صدقة ، وأشد ابتذاال 

ا سورة من حدة  لنفسها يف العمل الذي تصدق به ، وتقرب به إىل هللا تعاىل ، ما عد

كانت فيها ، تسرع منها الفيئة ، قالت : فاستأذنت على رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم ، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع عائشة يف مرطها ، على احلالة اليت 

دخلت فاطمة عليها وهو �ا ، فأذن هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . فقالت : 

اجك أرسلنين إليك يسألنك العدل يف ابنة أيب قحافة ، قالت : � رسول هللا إن أزو 

،  - صلى هللا عليه وسلم  -مث وقعت يب ، فاستطالت علي ، وأ� أرقب رسول هللا 

وأرقب طرفه ، هل �ذن يل فيها ، قالت : فلم تربح زينب حىت عرفت أن رسول هللا 

ا وقعت �ا مل أنشبها حىت ال يكره أن أنتصر ، قالت : فلم -صلى هللا عليه وسلم  -

أحنيت عليها ، قالت : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : وتبسم إ�ا " ابنة أيب 

 ٨بكر ".

ينادي أم املؤمنني �ملوفقة  –صلى هللا عليه وسلم  –و أيضاً كان رسول هللا  املوفقة : -٥

روى أن رسول هللا  .لتوفيق هللا تعاىل هلا بكل ما تقول أو تفعل رضي هللا تعاىل عنها 

صلى هللا عليه وسلم قال : من كان له فرطان من أميت أدخله هللا �ما اجلنة ،  –

                                                             
 .١٨٩١/ ٤، جرواه مسلم يف صحيحه  - ٨
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فقالت عائشة : فمن كان له فرط من أمتك . قال : ومن كان له فرط � موفقة . 

 ( ......٩    

رضي  –أم املؤمنني عائشة  –صلى هللا عليه وسلم  –كىن رسول هللا   أم عبد هللا : -٦

صلى  –رضي هللا عنها قوهلا لرسول هللا  –�م عبد هللا . روت عائشة  – عنها هللا

صلى هللا  –: ( أم كل صواحبها هلن كىن ، فقال هلا رسول هللا  -هللا عليه وسلم 

فكانت تكىن �م عبد  –يعين ابن أختها  – ١٠: فاكتين �بنك عبد هللا - عليه وسلم 

قالت : ملا ولد عبد هللا بن  –رضي هللا عنها  –شة ويف رواية �نية عن عائ ١١هللا ). 

رضي هللا عنها ، قالت : ملا ولد عبد هللا بن الزبري أتيت به  –الزبري أتيت عائشة 

فتفل يف فيه ، فكان أول شيء دخل جوه ، وقال :  –صلى هللا عليه وسلم  –النيب 

 ١٢ت قط ) فما زلت أكىن �ا و ما ولد ،هو عبد هللا و أنت أم عبد هللا 

�ذا اللقب لقبت عائشة رضي هللا عنها كغريها من أمهات املؤمنني و  أم املؤمنني : -٧

بيان ذلك قوله سبحانه وتعاىل : {النَِّيبُّ أَْوَىل ِ�ْلُمْؤِمِنَني ِمْن أَنـُْفِسِهْم َوأَْزَواُجُه أُمََّهاتـُُهْم 

                                                             
في صحیح و ضعیف الجامع وقال عنھ حسن غریب ، وقد ضعفھ الشیخ ناصر األلباني  ٣/٣٧٦رواه الترمذي في جامعھ ، ج - ٩

 . ٥٨٠١الصغیر برقم 

هو عبد هللا بن الزبري بن العوام القرشي األسدي ، أمه أمساء بنت أيب بكر الصديق ولد عام اهلجرة ، فكان أول  - ١٠

حنكه بتمرة . ( اإلصابة يف  –صلى هللا عليه وسلم  –مولود للمسلمني بعد اهلجرة و أول شيء دخل بطنه ريق النيب 

.  ٢/٣٠٩هـ  ، ج١٣١٢د بن علي بن حجر العسقالين ، طبع مصر متييز الصحابة ، لشهاب الدين أيب الفضل أمح

  . ٣/٣٦٣لشمس الدين الذهيب ، دار املعارف �لقاهرة ، جسري أعالم النبالء 

  .٤/٢٩٣، دار الفكر بريوت لبنان ، جسنن أيب داود  - ١١

  . ٥٥/ ١٦م ، ج١١٩٣صحيح ابن حبان ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، عام  - ١٢
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َتاِب ا�َِّ ِمَن اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمَهاِجرِيَن ِإالَّ َأْن َوأُوُلو اْألَْرَحاِم بـَْعُضُهْم أَْوَىل بِبَـْعٍض ِيف كِ 

  ١٣)} .٦تـَْفَعُلوا ِإَىل أَْولَِياِئُكْم َمْعُروفًا َكاَن َذِلَك ِيف اْلِكَتاِب َمْسطُوًرا (

وهذه األلقاب اليت لقبت �ا أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها و �لتايل فهي  

أال وهو : لقب ملكة العفاف كربهان حمبة مين ،   اجديد تستحق جبدارة أن تعطى لقباً 

 .تقوالت من أهل الزيغ و الضالل  لقاء  أذى ومن حيبها من اعتذار عما حلقهاكما هو 

.  

والدة أم ملؤمنني عائشة ، و نشأ�ا :  

يف مكة املكرمة قبل اهلجرة بسبع سنني  –رضي هللا عنها –ولدت أم املؤمنني عائشة    

شطرا يف بيت الصديق ( تسع سنني ) ، و شطرا  –رضي هللا عنها  –. وقد تربت  تقريباً 

 آخر يف بيت النبوة ( تسع سنني أيضاً ) .

: -صلى هللا عليه وسلم  –زواجها من الرسول الكرمي  

حنو  –صلى هللا عليه وسلم  –لبث رسول هللا  –رضي هللا عنها  –بعد وفاة خدجية  

 –رضي هللا عنها  –دون زوجة ، مث جاءته خولة بنت حكيم  ١٤ذلك سنتني أو قريبا من 

صلى هللا عليه  –فعقد عليها الرسول  ١٥رضت عليه خطبة عائشة بنت أيب بكر الصديق عف

 مبكة ، وهي بنت ست سنني و دخل �ا يف املدينة املنورة ، وهي بنت تسع سنني , –وسلم 

 .٦اب ، اآلية سورة األحز  - ١٣

.٤/٢٥٢صحيح البخاري ، ج - ١٤

، مؤسسة مسند اإلمام أمحد  – ٩/٢٢٥، جهـ ١٤٠٧للهيثمي ، دار الر�ن ، بريوت لبنان عام ائد و جممع الز  - ١٥

 .٢١١ -٦/٢١٠، جقرطبة ، مصر 
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صلى هللا عليه  –زواجها من رسول هللا  – عنها رضي هللا –وقد وصفت أم املؤمنني    

و أ� بنت ست سنني ، فقدمنا  –صلى هللا عليه وسلم  –فقالت : تزوجين الرسول  –وسلم 

املدينة فنزلنا يف بين احلرث بن خزرج فوعكُت فتمرق شعري ، فوىف مجيمة ، فأتتين أمي أم 

 أدري ما تريد يب ، رومان و إين لفي أرجوحة و معي صواحب يل ، فصرخت يب فأتيتها ال

حىت سكن بعض نفسي مث  ١٦فأخذت بيدي حىت أوقفتين على �ب الدار و إين أل�ج 

أخذت شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ، مث أدخلتين الدار ، فإذا نسوة من األنصار 

ين إليهن فأصلحن من شأين ، تيف البيت ، فقلن على اخلري و الربكة وعلى خري طائر ، فأسلم

ين إليه ، وأ� يومئذ بنت تضحى فأسلم –صلى هللا عليه وسلم  –م يرعين إال رسول هللا فل

. ١٧تسع سنني )

صلى هللا عليه  –وقد كانت رضي هللا عنها و أرضاها أحب الناس إىل رسول هللا    

حىت كان عليه والصالة والسالم يصرح بذلك كما ورد يف حديث عمرو بن العاص  –وسلم 

حيث سأله : أي الناس أحب إليك � رسول هللا  ؟ قال : عائشة . قال  –نه رضي هللا ع –

 .١٨: فمن الرجال ؟ قال : أبوها ) 

: ( و هذا خرب �بت على رغم أنوف  -رمحه هللا تعاىل  –قال اإلمام الذهيب    

الروافض ، وما كان عليه السالم ليحب إال طيباً ، وقد قال : لو كنت متخذا خليال من هذه 

. فأحب أفضل رجل من  ١٩ألمة الختذت أ� بكر خليال ، ولكن أخوة اإلسالم أفضل . )ا

فهو  –صلى هللا عليه وسلم  –أمته ، و أفضل امرأة من أمته ، فمن أبغض حبييب رسول هللا 

يعين : �ر نفسي من التعب . -١٦

 . ٢٥٢ – ٤/٢٥١صحيح البخاري ، ج -١٧

.٤/١٨٥٦. ومسلم يف صحيحه ، ج٥/١١٣ري يف صحيحه ، جرواه الشيخان ، البخا -١٨

 .٣/١٣٣٨أخرجه البخاري يف صحيحه ، ج -١٩
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حري أن يكون بغيضاً إىل هللا ورسوله وحبه عليه السالم لعائشة كان أمراً مستفيضاً أال تراهم 

 .٢٠يتحرون �دا�هم يومها تقر�ً إىل مرضاته )  –ابة رضوان هللا عليهم يعين الصح –

رضي  –صلى هللا عليه وسلم لزوجه عائشة  –بعض صور معاملة الرسول الكرمي  -

هللا تعاىل عنها : 

ما تزال صغرية حتتاج  –رضي هللا عنها  –لقد كانت الصديقة عائشة بنت الصديقة    

للعب و الصواحب ، فكانت رضوان هللا عليها تلعب �لعا�ا مع ما حتتاج إليه أمثاهلا من ا

صاحبا�ا يف بيت النبوة ، فلم يكن الرسول الكرمي صاحب اخللق العظيم ينفر من هذا أو 

 يتضايق من بل كان عليه والصالة السالم يسر بصاحبات الصديقة أل�ن يلعنب معها .

نت �تيين صواحيب فكن ينقمعن قالت رضي هللا عنها و هو يتصف ذلك : ( و كا   

صلى هللا عليه وسلم  –. قالت : فكان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  –من رسول هللا 

 .٢١ُيَسرُّ �ن إّيل )  –

و كان عليه والصالة والسالم يالطف زوجته الصغرية و يالعبها مبا يالئم صغرها و  

 –صلى هللا عليه وسلم  –دم رسول هللا سنها ومن ذلك ما روته عائشة رضي هللا عنها : ( ق

من غزوة تبوك أو خيرب ويف سهو�ا سرت ، فهبت ريح فكشفت �حية السرت عن بنات 

لعائشة لعب . فقال : ما هذا � عائشة ؟ قالت : بنايت ورأى بينهن فرسًا هلا جناحان من 

الذي عليه ؟  رقاع . فقال : ما هذا الذي أرى وسطهن ؟ قالت : فرس . قال : و ما هذا

، هـ ، حتقيق شعيب األر�ؤوط  ١٤٠١عام  ١طبعة مؤسسة الرسالة بريوت لبنان طسري أعالم النبالء للذهيب  - ٢٠

  . ٢/١٤٢ج

 .٤/١٨٩١، جيف صحيحه رواه مسلم  ٢١
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قالت : جناحان . قال : فرس له جناحان ! قالت : أما مسعت أن لسليمان خيًال هلا 

  .٢٢أجنحة ، قالت : فضحك حىت رأيت نواجذه )

أنه كان يسرتها بردائه حىت تنظر إىل  –صلى هللا عليه وسلم  –ومن حسن أخالقه    

دون كلل أو ملل حىت متل لعب األحباش لتسليتها ، بل كان عليه الصالة السالم يقف 

 رضي هللا عنها و تنصرف .

صلى هللا  –( لقد رأيت رسول هللا  –رضي هللا عنه  –ومن ذلك ما روته عائشة    

يقوم على �ب حجريت و احلبشة يلعبون �حلراب يف املسجد و إنه ليسرتين  –عليه وسلم 

قدروا قدر اجلارية اصرف ، فنبردائه لكي أنظر إىل لعبهم ، مث يقف من أجلي حىت أكون أ� أ

 ٢٣احلديثة السن احلريصة على اللهو ) .

صلى هللا  –من شدة حبها لرسول هللا  –رضي هللا عنها –وقد كانت أم املؤمنني    

وورعها � تعاىل إذا كان هناك أي خصومة من اخلصومات اليت حتصل بني  –عليه وسلم 

رضي هللا عنها عندما قال  –ا روته الصديقة األزواج ال �جر إال امسه فقط . ويبني ذلك م

صلى هللا عليه وسلم : ( إين ألعلم إذا كنت عين راضية ، و إذا كنت علي  –هلا الرسول 

غضىب . قالت : ومن أين تعرف ذلك . قال : أما إذا كنت عين راضية ، فإنك تقولني ال 

 - ائشة . قلت : أجل ورب حممد . و إذا كنت غضىب ، قلت : ال ورب إبراهيم . قالت ع

  .�٢٤ رسول ما أهجر إال امسك )  -و هللا 

 .٧٥/ ١. والنسائي يف سننه ، ج ٢٨٤-٤/٢٨٣رواه أبو داود يف سننه ، ج - ٢٢

.٢/٦٠٩و مسلم يف صحيحه ، ج ٦/١٥٩رواه الشيخان ، البخاري يف صحيحه ، ج - ٢٣

. أما ما يرويه أو  ٤/١٨٩٠و مسلم يف صحيحه ، ج – ٦/١٥٨رواه الشيخان ، البخاري يف صحيحه ، ج - ٢٤

صلى هللا عليه وسلم ، فقال هلا  –�ا على رسول هللا كانت ترفع صو   –رضي هللا عنها  –داود يف سننه من أن عائشة 
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و �قي  –صلى هللا عليه وسلم  -و كانت رضي هللا عنها فرحة مرحة مع رسول هللا  

 –زوجاته الكرام و يدل على ذلك ما رواه اهليثمي و غريه يف جممع الزوائد : ( أتيت النيب 

صلى هللا عليه  –دة ، والنيب و ا له ، فقلت لسوقد طبخته٢٥حبريرة  –صلى هللا عليه وسلم 

بيين وبينها : كلي ـ فأبت ، فقلت : لتأكلني أو أللطخن وجهك فأبت ، فوضعت  –وسلم 

فوضع بيده هلا ،  –صلى هللا عليه وسلم  –يدي يف احلريرة فطليت وجهها ، فضحك النيب 

  ٢٦...... ) . -لم صلى هللا عليه وس –قال هلا : الطخي وجهها ففعلت فضحك النيب 

�حلياء والورع الشديدين حىت أ�ا كانت تستحي  –رضي هللا عنها  –وقد اشتهرت    

رضي هللا  -من عمر رضي هللا عنه و هو يف قربه ، ولعل خري مثال يبني ذلك ما روته عائشة 

وأيب  –صلى هللا عليه وسلم  –بقوهلا : كنت أدخل بييت الذي دفن فيه رسول هللا  -عنها 

 أ�فأضع ثويب فأقول : إمنا هو زوجي و أيب ، فلما دفن عمر معهم ، فوهللا ما دخلت إال و 

 ٢٧مشدودة علي ثيايب حياء من عمر ) .

تدخر  دون أنالدراهم آالف فق نوكانت رضي هللا عنها كرمية كرما مميزا حىت أ�ا ت 

 لنفسها دراهم معدودة للطعام والشراب  .

ابن الزبري إىل عائشة مبال يف غرارتني يكون مائة ألف ,  عن أم ذرة قالت : بعث   

فدعت بطبق ، وهي يومئذ صائمة , فجعلت تقسم يف الناس ، قال : فلما أمست قالت : 

...... ) ( سنن أيب داود ،  -أبو بكر الصديق : ( � بنت فالنة ، ترفعني صوتك على رسول صلى هللا عليه وسلم 

 . ٤٩٩٩/ ٤) فهو حديث ضعيف ضعفه األلباين برقم  ٣٠٠/ ٤ج

 حريرة : حساء من دقيق ودسم . - ٢٥

 .٧/٤٤٩. مسند أيب يعلى ، ج٣١٦ -٣١٥ثمي ، ججممع الزوائد للهي ٢٦

.٣/٦٣املستدرك على الصحيحني ، ج.٦/٢٠٢، جمسند اإلمام أمحد  - ٢٧
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� جارية هايت فطري , فقالت أم ذرة : � أم املؤمنني أما استطعت فيما أنفقت أن تشرتي 

   ٢٨لو كنت أذكرتين لفعلت ) . بدرهم حلما تفطرين عليه ؟ فقالت : ال تعنفيين ,

وصور صرب وورع أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها ما رواه البخاري يف صحيحه عن    

عائشة ، قالت : دخلت امرأة ابنتان هلا تسأل ، فلم جتد عندي شيئًا غري مترة ، فأعطيتها 

صلى هللا  – إ�ها ، فقسمتها بني ابنتيها ومل �كل منها ، مث قامت فخرجت ، فدخل النيب

علينا فأخربته ، فقال : من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سرتاً من النار  –عليه وسلم 

. (٢٩ 

 -روى البخاري أيضاً عن عبد الواحد بن أمين عن أبيه ، قال : دخلت على عائشة    

 رضي هللا عنها ، وعليها درع قطر ، مثن مخسة دراهم ، فقالت : " ارفع بصرك إىل جارييت

انظر إليها ، فإ�ا تزهى أن تلبسه يف البيت ، وقد كان يل منهن درع على عهد رسول هللا 

. ففي هذا ٣٠صلى هللا عليه وسلم ، فما كانت امرأة تقني �ملدينة إال أرسلت إيل تستعريه ) 

فهي تلبس ثياً� �ىب اخلدم أن  –رضي هللا عنها  –احلديث دليل على تواضع أم املؤمنني 

يف التواضع و الورع مشهور ، وفيه حلم عائشة عن  –رضي هللا عنها  –ه ، وأمرها يلبسو 

 ثارها مبا عندها مع احلاجة إليه .يخدمها و رفقتها يف املعاتبة ، و إ

ج م ، نشر دار بريوت ، ١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦لبنان ، عام  –دار صادر ، بريوت الطبقات الكربى البن سعد ،  - ٢٨

 .٩٦٢١، برقم  ٨/٦٧

٥/٢٢٣٤ج صحيح البخاري ، - ٢٩

  .٢/٩٢٦، جي صحيح البخار  ٣٠
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و هي ترقع ، وقال عروة بن الزبري رضي هللا عنه : ( كانت عائشة تقسم سبعني ألفا  

. ٣١درعها ) 

فكانت صوامة قوامة كثرية القراءة والتسبيح ،  – عنها رضي هللا –أما عن عباد�ا    

كانت تصوم الدهر يف السفر و   –رضي هللا عنها  –ومن ذلك ما رواه عروة : أن عائشة 

، وعنه قال : كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة أسلم عليها ، فغدوت يوما ٣٢احلضر ) 

و تدعو وتبكي و  ٣٣عذاب السموم ) ،فإذا هي قائمة تسبح و تقرأ : ( فمن هللا علينا ووقا�

ترددها ، فقمت حىت مللت القيام ، فذهبت إىل السوق حلاجيت ، مث رجعت ، فإذا هي 

  . ٣٤قائمة كما هي تصلي وتبكي )

فهذه اليت ذكرت وأوردت لطائف بسيطة أضأت من خالهلا بعض جوانب احلياة    

آل�ر ، و الروا�ت النبوية الشريفة من خالل ا –رضي هللا عنها  –اخلاصة أم املؤمنني عائشة 

. 

 وفما يلي سوف أبني جوانب من حياة أم املؤمنني العامة رضي هللا تعاىل عنها . 

مصنف ابن أيب شيبة أليب بكر عبد هللا بن أيب شيبة ، مكتبة الرشد ، الر�ض ، الطبعة األوىل ، حتقيق كمال  - ٣١

 .٧/١٣١يوسف احلوت،  ج

. ٢/٣٩.و مسند ابن راهويه ،ج ٤/٣٠١السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي ، ج - ٣٢

 .٢٧سورة الطور ، اآلية  -٣٣

 .٢/٣١، ج  صفة الصفوة -٣٤
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  الفرع الثاين

  حياة أم املؤمنني العامة

الشك أن ألم املؤمنني مكانة عظيمة يف حياة األمة ، لذلك كان البد من بيان     

  يف احلياة اإلسالمية . - ن هللا عليها رضوا –مكانتها ، و أثرها 

ُرب سائل يسأل كيف كان ألم املؤمنني حياة عامة وقد أمرهن هللا تعاىل مع �قي     

أمهات املؤمنني أن  يقرن يف بيو�ن ، وال يتربجن تربج اجلاهلية األوىل ، وإذا أرادهن أحد 

ك من قوله سبحانه أو حاجة فيجب أن يسألوهن من وراء حجاب ، وذل ىاملسلمني بفتو 

  وتعاىل :

ُنتَّ َفَال َختَْضْعَن ِ�ْلَقْوِل فَـَيْطَمَع الَِّذي      {َ� ِنَساَء النَِّيبِّ َلْسُنتَّ َكَأَحٍد ِمَن النَِّساِء ِإِن اتـََّقيـْ

َج اْجلَاِهِليَِّة اْألُوَىل ) َوقَـْرَن ِيف بـُُيوِتُكنَّ َوَال تـَبَـرَّْجَن تـَبَـرُّ ٣٢ِيف قـَْلِبِه َمَرٌض َوقـُْلَن قـَْوًال َمْعُروفًا (
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َا يُرِيُد ا�َُّ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِجْ  َس أَْهَل اْلبَـْيِت َوأَِقْمَن الصََّالَة َوآِتَني الزََّكاَة َوَأِطْعَن ا�ََّ َوَرُسوَلُه ِإمنَّ

رَُكْم َتْطِهريًا (      ٣٥)} .٣٣َويُطَهِّ

ِذيَن آَمُنوا َال َتْدُخُلوا بـُُيوَت النَِّيبِّ ِإالَّ َأْن يـُْؤَذَن و قوله سبحانه وتعاىل : {َ� أَيـَُّها الَّ    

َر َ�ِظرِيَن ِإَ�ُه َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم َفاْدُخُلوا َفِإَذا َطِعْمُتْم َفانـَْتِشُروا َوَال مُ  ْسَتْأِنِسَني َلُكْم ِإَىل َطَعاٍم َغيـْ

قِّ َوِإَذا َسَأْلُتُموُهنَّ  ِحلَِديٍث ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن يـُْؤِذي النَِّيبَّ  فـََيْسَتْحِيي ِمْنُكْم َوا�َُّ َال َيْسَتْحِيي ِمَن احلَْ

َرُسوَل  َمَتاًعا فَاْسأَُلوُهنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر لُِقُلوِبُكْم َوقـُُلوِ�ِنَّ َوَما َكاَن َلُكْم أَْن تـُْؤُذوا

 .٣٦ْزَواَجُه ِمْن بـَْعِدِه أَبًَدا ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن ِعْنَد ا�َِّ َعِظيًما}ا�َِّ َوَال َأْن تـَْنِكُحوا أَ 

وللجواب على هذا التساؤل أقوال �ن احلياة العامة اليت كانت أم املؤمنني تتفاعل    

معها يقصد منها املسامهة يف بناء ا�تمع اإلسالمي و التفاعل مع أعضائه ضمن احلدود 

 الشرعية .

ديقة بنت الصديق ولدت يف بيت إمياين متميز يف محل مهوم الدعوة ، فالص   

وشاهدت منذ نعومة أظفارها تفاصيل نشوء الدين اإلسالمي وتفاعلت معه بكل ما فيه من 

 آالم و آمال .

قالت رضي هللا عنها : ( مل أعقل أبوي إال ومها يدينان الدين ، ومل مير علينا يوم إال    

، طريف النهار : بكرة وعشية ، مث بدا أليب  -صلى هللا عليه وسلم  -  �تينا فيه رسول هللا

قرآن ، فيقف عليه نساء املشركني بكر ، فابتىن مسجدا بفناء داره ، فكان يصلي فيه ويقرأ ال

 . ٣٣- ٣٢سورة األحزاب ، اآلية  - ٣٥

  .٥٣سورة  ، األحزاب ، اآلية  - ٣٦
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وأبناؤهم ، يعجبون منه وينظرون إليه ، وكان أبو بكر رجال بكاء ، ال ميلك عينيه إذا قرأ 

  ٣٧القرآن ، فأفزع ذلك أشراف قريش من املشركني ) .

وقد كانت أم املؤمنني تشارك يف كثري من أحداث األمة و قد بدأ�ا �هلجرة إىل    

و  الصديق كرم هللا وجههوأبيها  –صلى هللا عليه وسلم  –حاق برسول هللا لل ةاملدينة املنور 

الصديقة بنت الصديق كانت منذ أن فتحت عينيها مسامهة ومشاركة يف . فرضي هللا عنه

خدمة هذا الدين و رسوله و أهله لذلك كانت مشاركا�ا يف كل مناحي احلياة اإلسالمية 

ت منها ففي غزوة أحد كانت رضي هللا عنها تنقل املاء وفق الضوابط الشرعية ، حىت الغزوا

 �لقرب مث تفرغه يف أفواه الصحابة املنهكني من القتال والعطش .

عن أنس رضي هللا عنه ، قال : ( ملا كان يوم أحد ،   -رمحه هللا  -روى البخاري    

أيب بكر ، وأم ا�زم الناس عن النيب صلى هللا عليه وسلم ، قال : ولقد رأيت عائشة بنت 

، وقال غريه : تنقالن القرب ٣٨سليم وإ�ما ملشمر�ن ، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب 

على متو�ما ، مث تفرغانه يف أفواه القوم ، مث ترجعان فتمآل�ا ، مث جتيئان فتفرغا�ا يف أفواه 

 .٣٩القوم ) 

بوية أن تغيب عن الشخصية العظيمة اليت تربت يف بيت الصديق و الن هوما كان هلذ 

مفصلة يف �ريخ و حياة األمة .  األحداث ، وخصوصًا  إذا كانت تلك األحداث ، مشهد 

على عاتقها ، مث  كيف ال وهي أم للمؤمنني اليت يدفعها إىل ذلك الشعور �لواجب امللقى

  .١٨١ج!/صحيح البخاري ،  - ٣٧

 تنقزان : تسرعان املشي كاهلرولة . - ٣٨

 . ٣/١٠٥٥، ج صحيح البخاري - ٣٩
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ة اإلحساس �لقدرة على التأثري و التغيري و اإلصالح بني أبنائها املؤمنني إذا دعت احلاج

  لذلك .

ففي فتنة عثمان رضي هللا عنه رأت رضي هللا عنها بوجوب القصاص من قتلة عثمان     

رضي هللا عنه و اإلصالح بني املسلمني . ونتيجة هول ما حصل من أمر معركة اجلمل 

التزمت أم املؤمنني بيتها ومل تعد تشارك يف أحداث األمة بشكل مباشر بل عن طريق 

فعلت مع معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنهما ، ذلك أن معاوية   النصيحة و اإلرشاد كما

طلب منها النصيحة ، فكتبت إليه : ( إىل معاوية سالم عليك ، أما بعد  -رضي هللا عنه  –

يقول : من التمس رضا هللا بسخط الناس   –صلى هللا عليه وسلم  –: فإين مسعت رسول هللا 

رضا الناس بسخط هللا وكله هللا إىل الناس ، والسالم  كفاه هللا مؤنة الناس ، ومن التمس

  .٤٠عليكم ) 

و هكذا رأينا أن أم املؤمنني رضي هللا عنها مل تدخر وسعا يف مناصرة احلق و بيانه ،     

واالهتمام بقضا� األمة ، فكانت �تيها الوفود من كل بقاع الدولة اإلسالمية فتجيبهم عن 

ن أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وكذلك كانت فتاويهم و أسألتهم مبا علمت م

صلى هللا  –صح األمراء و الوالة و اخللفاء وتذكرهم ��م هللا تعاىل فهي زوجة رسول هللا نت

  الصديقة بنت الصديق أم املؤمنني رضي هللا عنها و أرضاها . -عليه وسلم 

      

  

  

  

                                                             
  .١/٥١٠صحيح ابن حبان ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ج - ٤٠
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  الفصل الثاين

  ةحياة أم املؤمنني العلمي

علمًا غزيرًا صافيًا من نبع النبوة الذي ال  –رضي هللا عنها  –اكتسبت أم املؤمنني     

ينضب ، فكانت أفقه نساء املسلمني ، و أعلمهن �لدين و أصوله وفروعه و األدب ، وال 

حيدث هلا أمر إال أنشدت فيه شعرًا ، وكان أكابر الصحابة يسألو�ا عن الفقه و الفرائض ، 

  فتجيبهم .

رضي هللا عنه _ : ( كانت عائشة أفقه الناس ، و أعلم الناس ، و  –قال عطاء     

  . ٤١أحسن الناس رأ�) 

  

                                                             
 .٤/١٥املستدرك على الصحيحني ، ج - ٤١
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  و لعل أهم األسباب اليت ساعدت أم املؤمنني على اكتساب هذا العلم ما يلي :     

�لذكاء الوقاد  –رضي هللا عنها  –الذكاء وقوة احلفظ : امتازت أم املؤمنني  -١

على حفظ كتاب  –بفضل هللا  –الستذكار مما ساعد�ا ، وقوة احلفظ وا

 وفقههما . -صلى هللا عليه وسلم  -هللا تعاىل و أحاديث رسول هللا 

علمها �لعربية و فنو�ا و أشعارها : و قد كانت رضي هللا عنها عاملة �لعربية  -٢

و فروعها و أشعار العرب و نوادرهم ، فصيحة اللسان مما ساعدها على 

رآن و تفسريه وقد تعلمت من والدها الصديق البالغة والفصاحة فهم الق

 فقد كان الصديق عالمة العرب يف ذلك .

رضي هللا عنها يف بيت  –نشأ�ا يف بيت النبوة : نشأت السيدة عائشة  -٣

طلعت على او  –صلى هللا عليه وسلم  –النبوة فشاهدت أحوال النيب 

 ا يتعلق �حكام النساء .أخباره فتعلمت حكمته و كل شؤونه و خاصة م

 -على تعليمها : كان رسول هللا   - صلى هللا عليه وسلم  –حرص النيب  -٤

حريصًا على تعليمها ملا ملسه من ذكاء وفطنة ،  –صلى هللا عليه وسلم 

 فقهها �لدين .يدثها و حيفكان عليه الصالة والسالم 

هللا عليه وسلم نزول الوحي يف فراشها : فإنه مل ينزل على رسول هللا صلى  -٥

 .  ٤٢الوحي يف فراش امرأة سواها رضي هللا تعاىل عنها ) 

  

                                                             
 . ٣/٤٨٧تفسیر ابن كثیر ، ج - ٤٢
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)  ٢٢١٠وقد أخذ عنها كثري من الصحابة ، والتابعني وخلق كثري، وروي عنها (     

أحاديث ، وهلا آراء فقهية كثرية ، واجتهادات عديدة ، وخترج من مدرسة أم املؤمنني عائشة 

  العلماء و مشاهري التابعني . رضي هللا عنها عدد كبري من سادة

أصحاب رسول هللا  –رضي هللا عنه : ( ما أشكل علينا  –قال أبو موسى األشعري     

  .٤٣حديث قط ، فسألنا عائشة إال وجد� عند� منه علماً )  –صلى هللا عليه وسلم 

ني من التابعتالميذ كثر  –رضي هللا تعاىل عنها  –ألم املؤمنني السيدة عائشة  كان  و    

الذي أخذوا العلم عنها ونشروه يف األمصار اإلسالمية ، فصاروا أئمة يُقتدى �م يف العلم و 

، و القاسم بن حممد بن أيب  ٤٤عروة بن الزبري –رضي هللا عنهم  - العمل ومن أشهر هؤالء 

عليهم رمحة هللا  – ٤٧و عمرة بنت عبد الرمحن األنصارية٤٦، و مسروق بن األجدع  ٤٥بكر 

  عني . تعاىل أمج

                                                             
 .٥/٧٠٥رواه الرتمذي يف سننه ، ج - ٤٣

عروة بن الزبري : هو أبو عبد هللا ، القرشي األسدي املدين أبوه الزبري بن العوام ، حواري رسول هللا صلى هللا عليه   -  ٤٤

قه �لسيدة عائشة رضي هللا وسلم ، وأمه أمساء بنت أيب بكر ، ذات النطاقني ، ولد يف خالفة عمر بن اخلطاب وتف

  .٤/٤٢٥عنها .سري أعالم النبالء ، ج

القاسم بن حممد بن ايب بكر الصديق : هو أبو عبد الرمحن التيمي املدين ، الفقيه ، قتل أبوه وهو صغري فرتىب يف  -  ٤٥

حبديث عائشة  حجر عمته عائشة رضي هللا عنها ، فورث عن عمته و معلمته رواية السنة حىت قيل : ( أعلم الناس

 القاسم و عروة و عمرة بنت عبد الرمحن ) . �ذيب التهذيب .

مسروق بن األجدع : هو أبو عائشة الوادعي اهلمداين ، الكويف ، مسروق بن األجدع بن مالك بن أمية  بن  - ٤٦

رضي هللا عنها  كفلته عائشة  –صلى هللا عليه وسلم  –عبد هللا و هو من املخضرمني الذين أسلموا يف حياة النيب 

  . ) . ٦٨-٤/٦٧السري ، ج – ١٣/٢٣٣فالزمها و محل عنها علما كثريا ( �ريخ بغداد ، ج

عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة بن عدس ، األنصارية املدنية ، الفقيهة ، تربية عائشة و تلميذ�ا ،  - ٤٧

د وفاة والدهم ، فنشات يف بيت التقوى والعلم ، ضمتها عائشة رضي هللا عنها مع إخو�ا و أخوا�ا إىل حجرها بع
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وكان هؤالء التالميذ النجباء يتلقون العلم يف غرفة قصية البناء ، مبنية من جريد عليه     

، وكانت رضي هللا عنها تضع حجا�ً بينها و ٤٨طني من حجارة مرضونة وسقفها من جريد 

  بني طالب علمها النبوي الشريف .

أبرزه ما فيه ما  و كانت الصديقة رضي هللا عنها ذات منهج علمي مميز ، ولعل    

  يلي :

كانت رضي هللا عنها إذ حترص على تتبع توثيق املسائل مبا   توثيق املسائل : -١

عن حيىي بن حيىي قال قرأت على  –صلى هللا عليه وسلم  –ورد يف كتاب هللا وسنة رسوله 

أن ز�د بن أيب  عن عْمَرَة بنت عبد الرمحن ، أ�ا أخربتهمالك عن عبد هللا بن أيب بكر 

سفيان كتب إىل عائشة رضي هللا عنها أن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال : من 

أهدى هد� حرم عليه ما حيرم على احلاج حىت ينحر اهلدي وقد بعثت �ديي فاكتيب إّيل 

�مرك ، قالت عمرة : ، فقالت عائشة رضي هللا عنها : ليس كما قال ابن عباس ، " أ� 

هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي ، مث قلدها رسول هللا صلى هللا عليه فتلت قالئد هدي رسول 

شيء  -صلى هللا عليه وسلم  -وسلم بيديه ، مث بعث �ا مع أيب ، فلم حيرم على رسول هللا 

 ٤٩أحله هللا له حىت حنر اهلدي ) .

كانت رضي هللا عنها تتورع عن الكالم بغري الورع عن الكالم بغري علم :  -٢

مثل هذا ما قال شريح بن هاىنء قال : أتيت عائشة أسأهلا عن املسح على ومن  علم ،

صلى هللا  –فإنه كان يسافر مع رسول هللا ، اخلفني ، فقالت : عليك �بن أيب طالب فسله 

                                                                                                                                                                               

وكانت ذكية الفؤاد ملاحة ، فوعت عن أم املؤمنني كثريا من العلم ، وكانت عاملة فقيهة و حديثها يف الكتب السنة ) . 

  . ) .٤/٥٠٨السري ، ج – ٨/٤٨٠الطبقات ، ج

  .٣/٣/٢٢٠، ج كثري  البداية النهاية البن - ٤٨

 .٢/٨٩٥، ومسلم يف صحيحه ، ج ٥٦٤/ ٢بخاري يف صحيحه ، جال رواه الشيخان . - ٤٩
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ثالثة أ�م و لياليهن  –صلى هللا عليه وسلم  -فسألناه ، فقال جعل رسول هللا  –عليه وسلم 

        ٥٠مقيم .للمسافر ويوماً وليلة لل

كانت رضي هللا عنها تعتمد اجلمع بني األدلة و فهم مقاصد الشريعة :  -٣

على اجلمع بني األدلة و فهم الشريعة و علوم العربية . و من ذلك ما رواه عروة عن عائشة 

قال قلت : أرأيت قول هللا عز وجل ( إن الصفا و املروة من شعائر هللا  –رضي هللا عنها  –

أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف �ما ) قال قلت : فوهللا ما على أحد  فمن حج البيت

جناح أن ال يطوف �ما ، فقالت عائشة : بئسما قلت � ابن أخيت إ�ا لو كانت على ما 

اولتها كانت فال جناح عليه أن ال يطوف �ما ، ولكنها إمنا أنزلت أن األنصار كانوا قبل أن 

وكان من أهل هلا يتحرج أن لطاغية اليت كانوا يعبدون عند املشلل لَِمَناَة ايسلموا يهلون 

فقالوا : �  –صلى هللا عليه وسلم  –، فسألوا عن ذلك رسول هللا   يطوف �لصفا و املروة

رسول هللا إ� كنا نتحرج أن نطوف �لصفا و املروة يف اجلاهلية ، فأنزل هللا عز وجل : ( إن 

 إىل قوله فال جناح عليه أن يطوف �ما ) قالت عائشة مث قد و املروة من شعائر هللا االصف

فليس ينبغي ألحد أن يدع الطواف ، الطواف �ما  –صلى هللا عليه وسلم  –سن رسول هللا 

 . �٥١ما ) 

على معرفة عميقة و�مة  كانت رضوان هللا عليهامعرفتها �دب احلوار :  -٤

هي اليت تربت و تعلمت يف بيت النبوة ، انظر �داب احلوار و كل ما يلزم ذلك . كيف ال و 

رضي هللا عنهم  –أخي القارئ إىل هذه القصة لرتى و تتعلم أدب احلوار من الصحابة الكرام 

عن عروة بن الزبري قال : كنت أ� و ابن عمر مستندين إىل حجرة عائشة و إ� لنسمع   -

صلى هللا عليه  –أعتمر النيب  فقلت : � أ� عبد الرمحن –قال  –ضر�ا �لسواك تسنت 

                                                             
 .١/٢٣٢ج أخرجه مسلم ، - ٥٠

  .٢/٩٢٩مسلم يف صحيحه ، أخرجه  - ٥١
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يف رجب ؟ قال : نعم . فقلت : أي أمتاه أال تسمعني ما يقول أبو عبد الرمحن ؟!  –وسلم 

يف رجب . فقالت  –صلى هللا عليه وسلم  –: يقول اعتمر النيب  ؟ قلتوما يقول  :قالت 

رة إال و إنه َلَمَعُه : يغفر هللا أليب عبد الرمحن لعمري ما اعتمر يف رجب ، وما اعتمر من عم

٥٢. قال و ابن عمر يسمع فما قال ال وال نعم . سكت .

 -رضي هللا عنها  –وكانت أم املؤمنني  الدقة يف نقل املوروث النبوي : -٥

أمانة يف النقل ، وورعاً  و خوفًا من هللا سبحانه و تعاىل  دقيقة جدا يف نقل املوروث النبوي 

أخربته أ�ا مسعت عائشة وذكر هلا أن عبد هللا بن عمر ، عن عمرة بنت عبد الرمحن أ�ا 

يقول إن امليت ليعذب ببكاء احلي . فقالت عائشة يغفر هللا أليب عبد الرمحن أما إنه مل 

يهودية على  –صلى هللا عليه وسلم  –يكذب ، ولكنه نسى أو أخطأ إمنا مر رسول هللا 

.٥٣ا لتعذب يف قربها ) أهلها ، فقال إ�م ليبكون عليها و إ�يبكى عليها 

إذا مل تكن تعرف احلديث  –رضي هللا عنها  –اختبار احملدث : وكانت عائشة  -٦

 فيما بعد يف نقد نقلاختربت قائله ، فإن ضبطه قبلته ، وهذا األسلوب اتبعه نقاد احلديث 

و مارٌّ عن عروة بن الزبري قال قالت يل عائشة � ابن أخيت بلغين أن عبد هللا بن عمر  .الرجال 

قال  –علماً كثرياً  –صلى هللا عليه وسلم  –بنا إىل احلج فَاْلَقُه َفَسائِْلُه فإنه قد محل عن النيب 

قال : ( إن هللا  –صلى هللا عليه وسلم  –فلقيته فساءلته عن أشياء يذكرها عن رسول هللا  –

عهم ، و يبقى يف الناس ال ينزع العلم من الناس انتزاعًا ولكن يقبض العلماء ، فريفع العلم م

رءوسًا جهاًال يفتو�م بغري علم فيضلون و يضلون ) . قال عروة فلما حدثت عائشة بذلك 

 ، يقول هذا –صلى هللا عليه وسلم  –أعظمت ذلك و أنكرته قالت أحدثك أنه مسع النيب 

عن  ألهكان قابل قالت له : إن ابن عمرو قد قدم فالقه مث فاحته حىت تس قال عروة حىت إذا

  .٢/٩١٦يف صحيحه ، جأخرجه مسلم  - ٥٢

 .٢/٦٤٣يف صحيحه ، جمسلم و  ١/٤٣٣البخاري يف صحيحه ، جأخرجه  - ٥٣
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فلقيته فساءلته فذكره يل حنو ما حدثين به يف  –قال  –احلديث الذي ذكره لك يف العلم 

مرته األوىل . قال عروة فلما أخرب�ا بذلك قالت ما أحسبه إال قد صدق أراه مل يزد فيه شيئاً 

 .٥٤ومل ينقص ) 

 –: اتبعت أم املؤمنني  عدم اإلسراع يف الكالم والتأين يف سرد األحاديث -٧

يف التحدث والتعليم ، فكانت  –صلى هللا عليه وسلم  –أسلوب النيب  - رضي هللا عنها 

رضي هللا عنها تتكلم بتأين دون كلل وال تكثر يف الكالم و التحدث . عن عروة بن الزبري 

عن عائشة أ�ا قالت له : أال يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إىل جنب حجريت حيدث عن 

يسمعين ذلك و كنت اسبح ، فقام قبل أن أقضي سبحيت  –ه وسلم صلى هللا علي –النيب 

مل يكن يسرد احلديث   –صلى هللا عليه وسلم  –ولو أدركته لرددت عليه إن رسول هللا 

 .٥٥كسردكم ) 

و هذا نرى أن الصديقة بنت الصديق ملكة العفاف حبرا زاخرا يف الدين ، وخزانة     

و�بغة يف الذكاء و الفصاحة و البالغة ، فكانت  حكمة و تشريع ، ومدرسة قائمة بذا�ا ،

  رضوان هللا عليها عامال كبريا ذا �ثري عميق يف نشر العلم النبوي الشريف .

  : -رضي هللا عنها  - وفاة أم املؤمنني عائشة     

                                                             
وله ( إن عائشة قالت يف عبد هللا بن عمرو ما أحسبه إال قد ق –رمحه هللا  –أخرجه مسلم . قال اإلمام النووي  - ٥٤

صدق أرواه مل يزد فيه شيئًا ومل ينقص ) ليس معناه أ�ا ا�مته لكنها خافت أن يكون اشتبه عليه أو قرأه من كتب 

ث على فلما كرره مرة أخرى وثبت عليه ، ويف هذا احلديث احل –صلى هللا عليه وسلم  –احلكمة فتومهه عن النيب 

 . ١٦/٢٢٥احلفظ العلم و أخذه عن أهله واعرتف العلم للعامل �لفضيلة ) شرح النووي ، ج

أخرجه مسلم يف صحيحه . وقال اإلمام النووي : قوهلا : ( مل يكن يسرد احلديث كسردكم ) أي يكثره و  - ٥٥

 .  ١٦/٥٤يستعجل فيه ( شرح النووي ، ج 
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ليلة الثال�ء ، السابع عشر  –رضي هللا عنه  –توفيت رضي هللا عنها يف خالفة معاوية 

ة مثان و مخسني من اهلجرة ، وهي ابنة ست و ستني سنة ، بعد مرض أمل من رمضان ، سن

�ا حىت أ�ا شعرت �نه مرض املوت ، و هلذا أوصت : ( أن ال تتبعوا سريري بنار ، و ال 

  ٥٦ال يصلي علي إال أبو هريرة . أنو ، جتعلوا حتيت قطيفة محراء 

، حبسب وصيتها لعبد هللا ٥٧لوتر �لبقيع من ليلتها بعد صالة ا ودفنت عليها رمحة هللا

رضي هللا عنه ، حيث قالت له : ادفين مع صواحيب �لبقيع ال أزكي به أبدًا )  – ريبن الزب

٥٨.  

  

  

  و احلمد � رب العاملني

  مسلم اليوسف

  

 

 

                                                             
  . ٨/٧٦الطبقات البن سعد ، ج - ٥٦

  . ٩٤/  ٨لبداية والنهاية ، جا - ٥٧

  .٣/٢٥٥رواه البخاري ، يف صحيحه ، ج - ٥٨
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