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ِّ)من كتاب عائشة أم المؤمنين(ِّدِّعنِّأمكِّ.ِّ.َغر  ِّ
 .املؤمنني.تغريدات منتقاة من كتاب عائشة أم 

 لنتعاون مجيعاً يف نشرها دفاعا عن عرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 

م نني، ولست أبم املؤمان أأقيل لعائشة رضي هللا عنها: إنَّ رجال قال: إنك لست له أبم، فقالت: صدق   1
 (2393/ 5افقني. ))الشريعة(( لآلجري )املن

تعرض ألم سلم ابلو ليه أشد السهام اليت أصابت األمة من األعداء الطعن يف عرض النيب صلى هللا ع  2
 املؤمنني عائشة رضي هللا عنها ورميها ابإلفك والشبهات

 سلم، وزوجاتهو ليه  عهللا أاثر اإلفك املعاصر واملتجدد حفيظة املسلمني، فتضاعفت حمبتهم للنيب صلى  3
 الطاهرات، وعلى رأسهن عائشة رضي هللا عنها

ري جعل أصحابه خفأزواجه ته و من متام اصطفاء هللا لنبيه صلَّى هللا عليه وسلم اصطفاء صحابته وأهل بي  4
 األصحاب وآل بيته خري اآلل وأزواجه خري األزواج

ا حسًبا ونسًبا ًقا وُخُلقً ًعا َخل  اتباوعماًل سلوًكا و  نساء النيب صلَّى هللا عليه وسلم من خرية النساء علًما  5
 واجتمع فيهن شرف الصحبة والزوجية.

 المعلمة انصحة حسنة و  قدوةكل واحدة من نسائه صلى هللا عليه وسلم كانت يف بيتها شعاًعا وقَّاًدا و   6
 يُردن بتعليمهن ونشر مرياث النبوة الدنيا

راءه وسراءه اركنه ضشبل  ع مسو الدرجة مل يقعدن دون العمل للديننساء النيب صلى هللا عليه وسلم م  7
 وصربن على الشظف وخففن عنه ما جيده يف سبيل دعوته

صبحن حبق دهن، فأن بعمكن نساؤه صلى هللا عليه وسلم معلمات لنساء ذلك اجليل، ومرشدات لألجيال   8
 رائدات التغيري يف نساء ذلك اجليل، بل ويف رجاله

ِمُنوا اِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوتُ َعزِ ُروُه الزم قو   9 لم وتقديره يف رتام نبينا صلى هللا عليه وسُه﴾ اآلية احقِ ُرو تُ وَ وَ له تعاىل: ﴿لِتُ ؤ 
 أزواجه

ا أم  ا جناحهض هلمن واجب املرء إذا تكلم عن واحدة من نسائه صلَّى هللا عليه وسلم أن خيف  10 يلني و ألَّنَّ
 ها مبا مدحت بهجانب خطابه يف حقها وميدح

يقة بنت الصِ د ِ   11  ي هللا عنهاائشة رضعيق من أفضل نساء النَّيب صلَّى هللا عيه وآله سلم الصِ دِ 
كان الصحابة يستحبون اهلدااي أن تساق إىل النَّيب صلَّى هللا عليه وآله وسلم يف يوم عائشة ُحبًّا ملا حيبه   12
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 رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلم

نهم ملا حيبه مهتا موافقة ه مبودَّ ينوننون األخيار على التقرب إىل هللا حبب عائشة ويتعبدون هللا ويددأب املؤم  13
 هللا ورسوله صلَّى هللا عليه وسلم

برضاهم  م حمبته، والمبحبته فقونبلغ بقوم جفاؤهم لرسول هللا صلَّى هللا عليه وسلم مبلًغا يكادون ال يوا  14
 ا على من يرضاهرضاه، فشنؤوا من أحب، وسخطو 

يقة بنت ال  15 مام األكرب، ائشة بنت اإليق، عصِ د ِ أم املؤمنني حبيبة خليل هللا صلَّى هللا عليه وسلم، الصِ دِ 
 اخلليفة أيب بكر رضي هللا عنهما

ألخرية م ُكلثوم، وامد، وأ، وحمإخوة أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها هم: عبدالرمحن، وعبدهللا، وأمساء  16
 بعد وفاة أيب بكر رضي هللا عنه.ولدت 

أم من  َفروة، وهلا بة، وأمَريألم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها ثالث عمات صحابيات، وهن: أم عامر، وق ُ   17
 الرضاعة هي زوجُة أيب الُقَعيس.

رة، وسائبة، م: بَري، وهكان ألم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها عدد من موايل تكرمهم وحتسن إليهم  18
 ُمرجانة، أبو يونس، وذَكوان.و 

تقريًبا،  سنني أو مخس ة أبربعلبعثامل تدرك أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها اجلاهلية، بل ولدت مبكة، بعد   19
 فكان مولدها يف اإلسالم، ألبوين مسلمني.

ل هللا صلى ينا فيه رسو تأي وم إالينا يمل أعقل أبوي إال ومها يدينان الدين ومل مير عل قالت أم املؤمنني عائشة  20
 هللا عليه وسلم طريف النهار بكرة وعشية

مكة،  ن كبار جت ارأبوها مد، فنشأت أم املؤمنني عائشة يف أسرة كرمية ذات يسار، وكانت تنعم يف عيش رغي  21
 أيلفه قومه ويتعاملون معه لعلمه وجتارته.

رهم مخسة آالف د محل معهجرة و أعد رواحل اهلرحم هللا أاب بكر كم أنف ق يف اإلسالم لنشر دعوته فهو من   22
 واشرتى عددا من الرقيق ممن أسلم ليحررهم

انت كمرها، لكنها  نة من علثاماعندما هاجر النيب صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة مل تكن عائشة جتاوزت   23
 تفهم وتعي وحتفظ أسرار وقائع اهلجرة النبوية

نهما، فهي ا رضي هللا عبني أبيهو زة اليت كانت جتمع بني أم املؤمنني عائشة لتنبيه إىل العالقة املمياحيسن -1  24
 عالقة تقوم على احلب والثقة واالحرتام

يه وسلم ما لَّى هللا علصيب هللا ري صحابة النَّيب صلَّى هللا عليه وسلم، وترى ِمن ُنصرته لنفكانت تراه خ-2  25
 حيملها على التشرف ابالنتساب إليه.
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ها لذا كان جيل  علمهانني قد زكى رسول هللايراها زوجة للنيب صلى هللا عليه وسلم، وأما للمؤموكان -3  26

 ويثق برأيها ويسأهلا ويروي عنها
 ها إيل (.ك فاطلبي عنهما شديد العطف عليها واحلنان ويقول هلا: )انظري حاجتهللاوقد كان رضي -4  27
محى، فرأيت  أصابتها ه، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قدعن الرباء قال: )دخلت مع أيب بكر على أهلو  -5  28

 أابها يقب ل خدها، وقال: كيف أنت اي بنية(
ليَّ فقًرا ك، وال أعز عبعدي من لوفاة قال هلا: )اي بنية، ما ِمن النَّاس أحد أحب إيلَّ غىنوملا حضرته ا-6  29

 منك(.
طلبت منه ذلك،  وسلم، عندما  عليهى هللاا النَّيب صلَّ كنية أم املؤمنني رضي هللا عنها هي أم عبد هللا كناها هب  30

 فكناها اببن أختها تطييًبا خلاطرها
ا لى عظيم فضلهدالة ع لقابكان ألم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها عدد من األلقاب، ومضامني هذه األ  31

 وشرفها، وكثرهتا مؤكد على هذا الفضل والشرف
 صدق القائلنيه وهو أىل بهر ألقاهبا، وقد لقبها هللا تبارك وتعامن ألقاهبا: أم املؤمنني: وهو أش  32
ه صلى يد احملبة منصها مبز ختصاومن ألقاهبا: حبيبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: وهو لقب مستنبط من ا  33

 هللا عليه
 علوما عندان مكه وسلم  علي اختصاص أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها مبحبة زائدة من النيب صلى هللا  34

 الصحابة رضوان هللا عنهم
فك، فهي نافقون من اإلبه امل ماهاومن ألقاهبا: املربأة وهو لقب أطلق عليها؛ لنزول القرآن برباءهتا مما ر   35

 املربأة من فوق سبع مساوات.
لطيبون ت للطيبني واوالطيباك: ﴿ومن ألقاهبا الطيبة:فقد شهد هللا هلا بذلك؛ فقال تعقيبا على حادثة اإلف  36

 للطيبات﴾
وعند طيب  قت طيبةد خلقالت عن نفسها: )وإين البنة خليفته وصديقه ولقد نزل عذري من السماء ولق  37

 ولقد وعدت مغفرة ورزقا كرميا(
 يقة بنتد)حدثتين الص قول:يومن ألقاهبا: الصديقة كان مسروق رمحه هللا إذا حدث عنها رضي هللا عنها   38

 ملربأة(الصديق حبيبة حبيب هللا ا
شقرة، بهي البيضاء  احلجاز أهل ومن ألقاهبا: احلمرياء: وهو تصغري محراء قال الذهيب: )واحلمراء يف خطاب  39

 وهذا اندر فيهم(
 سلم.و ومن ألقاهبا: موفقة وهو من األلقاب اليت لقبها به النيب صلى هللا عليه   40
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 كر(.ب)اي بنت أيب ويق(، صِ د ِ (، و)اي بنت الكان النيب صلى عليه وسلم يناديها ب    اي )عائش(، و)عويش  41
يق: عبدهللا بنأبو أم املؤم-1  42 بن  -وهو عثمان-افة أيب ُقح نني عائشة رضي هللا عنها هو أبو بكر الصِ دِ 

 عامٍر، القرشي، التيمي.
لى لصحابة ع، وخري امن برسول هللا صلَّى هللا عليه وسلم من الرجال وأول اخللفاءوهو أول من آ-2  43

 اإلطالق بل خري النَّاس بعد األنبياء واملرسلني
 ائهم.بار أغنيكنشأ هبا، وكان أحد أعاظم العرب، وسيًدا من سادات قريش، ومن  ولد مبكة، و  -3  44
ِسًنا، لمحة، خطيًبا أفة والر نساب القبائل وأخبارها وسياستها، وكان موصوفًا ابحللم والر أبكان عاملًا   -4  45

 وشجاًعا بطاًل.
تعاىل:  لويف ذلك يقو  سول هللا صلَّى هللا عليه وسلم، وهاجر معه، ودخل معه الغار،ر وكان صاَحب  -5  46

ِ ِإذ  مُهَا يف ال َغاِر ﴾.  ﴿اَثينَ اث  نَ ني 
 و كنت متخًذاوسلم: ل ائله رضي هللا عنه أحاديث كثرية، منها قوله صلَّى هللا عليهووردت يف فض -6  47

 اب بكرٍ خلياًل غري ريب الختذت أ
هر ونصف ني وثالثة أشفته سنتالفة بعد وفاة النَّيب صلَّى هللا عليه وسلم، وكانت مدة خالبويع له ابخل -7  48

 سنة.63ه وعمره 13شهر، وتويف ابملدينة عام 
ى مع النيب صل ا يلتقيعومير ونسبه بنت عامر بن -_ أمها هي أم رومان، قيل: امسها زينب، وقيل: دعد 1  49

 وسلم من جهة األب ومن جهة األم.هللا عليه 
 .حلارث األزدي بن ابدهللاع_ تزوجها أبو بكر الصديق رضي هللا عنه يف اجلاهلية بعد أن تويف زوجها 2  50
م، وهاجرت ليه وسلع هللا_ أسلمت أم رومان يف مكة، وكانت من أوائل املسلمات، وابيعت النيب صلى 3  51

 هللا عنه. إىل املدينة مع أهله، وآل أيب بكر رضي
نوات ودخل س 6مرها ل وعتزوج النيب صلى هللا عليه وسلم عائشة قبل اهلجرة ببضعة عشر شهرا يف شوا  52

 سنوات 9هبا يف شوال من السنة الثانية للهجرة وعمرها 
يه صلى هللا عل ول هللاش رستصف أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها جهاز حجرهتا فتقول: )إمنا كان فرا  53

 لذي ينام عليه أدما، حشوه ليف(وسلم ا
ىل أاثث إعد ذلك بضمت و مل يكن يف بيت عائشة غري فراش واحد يف أول األمر، مث رزقت فراًشا آخر،   54

 حجرهتا بعض الوسائد ومل يكن يف بيتها مصباح.
وي على سجد النبشة يف شرقي املسجد، وكان اببه من هذه احلجرة واقعا داخل املكانت حجر عائ-1  55

 الغرب، وكأن املسجد النبوي صار فناء هلا. جهة
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قف يناله كل من ي أذرع جدراَّنا من الطني وسقفها من جريد النخل قصري 7أو  6رة كان عرض احلج-2  56

 مغشاة من اخلارج مبسوح الشعر لكي تكون وقاية من املطر
 صلى هللا يها النيبصراع واحد من عرعر أو ساج وكان يف جنب احلجرة مشربة )أقام فوكان للباب م-3  57

 عليه وسلم شهرا زمن اإليالء(
يال ام بر ثالث لة من طعدينقالت أم املؤمنني عائشة: ما شبع آل حممد صلى هللا عليه وسلم منذ قدم امل  58

 تباعا حىت قبض
 حدامها مترم إال إ يو قالت أم املؤمنني عائشة: ما أكل آل حممد صلَّى هللا عليه وسلم أكلتني يف  59
 رف  يل، يف إال شطر شعري أم املؤمنني عائشة: تويف رسول هللا وما يف بييت شيء أيكله ذو كبد، قالت  60

 فأكلت منه حىت طال علي فكلته ففين
 هللاى النيب صلى أال ير  حلرصاكانت أم املؤنني عائشة رضي هللا عنها هتتم مبظهرها وزينتها، وحترص أشد   61

 عليه وسلم منها إال ما يسره
هذا اي  قال: مافرق، ائشة رضي هللا عنها: )دخل علي  رسول هللا فرأى يف يدي فتخات من و قالت ع  62

 عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك اي رسول هللا...(
زعي استطعت أن تنك زوج فان لمن نصائح أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها للنساء قوهلا إلحداهن: )إن ك  63

 افعلي(ُمقلتيك فتضعيهما أحسن مما مها ف
اء ، وكانت النسة دراهممخس مل يكن ألم املؤمنني عائشة إال ثوب واحد وكان عندها درع مثني غال، مثنه  64

 تستعرنه منها؛ ليلبسنه عرائسهن ليلة زفافهن.
رتطت أن أعتقتها، واشريرة و بَ ها مل يكن لعائشة رضي هللا عنها يف بداية األمر خادم، مثَّ اشرتت جارية امس  65

 ؤها هلايكون وال
 وسلم، فتطحن  عليهى هللاكانت عائشة تقوم بنفسها ابخلدمة يف البيت، وتقضي سائر حاجات الن يب صل    66

 الدقيق، وتطبخ، وتقري الضيوف، وتفرش املفارش
يف  جيل شعره حىتقوم برت ، وتكانت حتضر للنيب صل ى هللا عليه وسلم الوضوء، وتغسل ثيابه، وتغسل سواكه  67

 املسجد وهي حائضة. حال اعتكافه يف
سلم يفضي هللا عليه و  ن صلَّى، كالقرب أم املؤمنني عائشة من رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلم، وحمبته هلا  68

 إليها أبسراره فتكتمها.
ضي هللا ر خترج عائشة  ها، وملغري  الغرية طبيعة يف املرأة، وهي دليل حمبتها لزوجها، خاصة إن كان له زوجات  69

 ه الطبيعة.عنها عن هذ
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؟ قالت: يوما: )أغرت يه وسلم علكانت تغار على النيب صلى هللا عليه وسلم، وملا سأهلا رسول هللا صلى هللا  70

 وما يل أن ال يغار مثلي على مثلك(
ا  71 يب أاحبه األكرب صت ابنة كان  كان لعائشة مكانة خاصة يف قلب الن يب صل ى هللا عليه وسلم؛ وذلك ألَّن 

 وكانت أيضا أحب زوجاته إليه بكر الص د يق،
اس أحب ئل: أي النَّ سنه ملا ىت إكان صلَّى هللا عليه وسلم يظهر حبه لعائشة رضي هللا عنها، وال خيفيه، ح  72

 إليك؟ قال: عائشة.
رمحه  دهللا الذهيبأبو عب افظكان النيب صلى هللا عليه وسلم يعلن حبه الشديد ألمنا عائشة، كما قال احل  73

 بها حبا شديدا كان يتظاهر به(هللا: )وأح
ى هللا سول هللا صلَّ ر ت: كان قال بلغ من حب النيب لعائشة وخوفه عليها أنه كان أيمرها أن تسرتقي من العني  74

 عليه وسلم أيمرين أن أسرتقي من العني
كان   ل إنهملتعة، بن هذه اها مكان صلى هللا عليه وسلم يفسح ألم املؤمنني عائشة اجملال للعب، ومل حيرم  75

 يفرح بلعبها، ويضحك حىت ترى نواجذه
ة فها هو ذا ني عائشؤمنكان صلى هللا عليه وسلم دائما حيب أن يدخل الفرح والبهجة على قلب أم امل  76

 حيملها على عاتقه لتشاهد احلبشة وهم يلعبون
ا رحها، فسمح هلما يف كهيشار و كان رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلم يسمح لعائشة ابلرتفيه عن نفسها بل   77

 بسماع الدف، وسابقها فسبقها وسبقته
، م زرع الطويلأ حديث ما يفكان صلى هللا عليه وسلم رمبا جيلس فيستمع إىل حديث عائشة ال ميل منه، ك  78

 الذي حكت فيه أحوال إحدى عشرة امرأة مع أزواجهن
امها تبع مواضع طعبه فيت نسأتوله إىل فعل كان النيب يدين عائشة ويبسط عليها من حنانه ورمحته ويرتجم ق  79

 وشراهبا ليشرب منه ويلطف هلا اخلطاب
ني بيتها، وتويف رض يف بن ميكان صلى هللا عليه وسلم متمسكا حبب عائشة حىت فارق الدنيا، فقد اختار أ  80

 سحرها وحنرها، ودفن يف بيتها رضي هللا عنها
حتضار، من حواله عند االنهم، وأر ديرفوا الكثري من أمر نبيهم وأماحلق الَّذي ال مراء فيه أن املسلمني قد ع  81

 أحاديث عائشة رضي هللا عنها.
ال أكره شدة فذاقنيت و نيت قالت عائشة رضي هللا عنها: مات النيب صلى هللا عليه وسلم وإنه لبني حاق  82

 املوت ألحد أبدا بعد النيب صلى هللا عليه وسلم.
السعادة، وأهم املناقب للسيدة عائشة أن حجرهتا الشريفة كانت املسكن من أعظم الفضائل، وأعلى   83
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 األخري للنيب صلى هللا عليه وسلم، ومكان دفنه ووفاته

ر السيما ما ليهم أمعشكل أظهرت املكانة العلمية لعائشة يف عهد عمر وكان هو وغريه من الصحابة إذا   84
 يتعلق بشؤون اإلنسان اخلاصة يسألوَّنا عنه

يب يها عن النَّ ديث ترو ألحاات عائشة رضي هللا عنها هتاب عمر وجُتله وحترتمه. ويف مسندها عدد من كان  85
 صلَّى هللا عليه وسلم يف فضائله ومناقبه

وزادها  رة آالف عشكان لعائشة عند عمر رضي هللا عنهما مزيد خصوصية فقد فرض ألمهات املؤمنني  86
 هللا عليه وسلم ألفني وقال: إَّنا حبيبة رسول هللا صلى

رواية عدة نفردت بقد او كانت عائشة من أعرف الناس بفضائل عثمان ومناقبه ومكانته عند رسول هللا   87
 أحاديث يف فضائله ومناقبه مما يدل على تقديرها له

الب بدمه، ول من طأانت ظلت السيدة عائشة على مودهتا لعثمان وتقديرها له، إىل أن قتل شهيدا، فك  88
 ص من قتلته والثائرين عليه.واالقتصا

ل كانت بخلروج عليه، لفته واخما مل يكن بني علي وعائشة رضي هللا عنهما قبل توليه اخلالفة ما يدعوها إىل  89
 عالقتها معه قائمة على املودة والتقدير.

ه عنده ه وقدر ه مكانتلعرف تكان علي من أعرف الناس مبقام أم املؤمنني ومكانتها عند النيب وهي أيضا   90
 وقرابته منه ومصاهرته له وفضله وجهاده وسابقته

 نهم أمجعني.ن رضي هللا ععد عثمافة بكانت أم املؤمنني عائشة ترى أن عليًّا بن أيب طالب أوىل النَّاس ابخلال  91
منه  ة على موقفهانت اثبتل كابملا بويع لعلي رضي هللا عنه ابخلالفة مل يتغري قلب السيدة عائشة عليه،   92

 رضي هللا عنه، انصحة مببايعته
الزبري طلحة و  بني جرى بني عائشة وعلي شيء من اخلالف يف شأن قتلة عثمان، كاخلالف الذي جرى  93

 وغريهم من الصحابة معه مع بقاء الود ومعرفة الفضل بينهم
ن ومصر يسبو راق أهل الع تة اخلوارج يف خالفة علي كان لعائشة موقف حازم منهم فقد كانملا نبتت انب-1  94

 عثمان وأهل الشام يسبون عليا واخلوارج فيسبوَّنما
 فسبوهم( ليه وسلمعائشة بذلك قالت: )أمروا أن يستغفروا ألصحاب النيب صلى هللا عفلما أخربت  -2  95
ة مروعة، اص مأساخشكل بأتثرت السيدة عائشة رضي هللا عنها بيوم اجلمل كثريا، وكان ابلنسبة هلا   96

 ة أمل مريرةأصيبت فيه خبيب
ة ارها بني صاليلها وَّنلمت لزمت عائشة رضي هللا عنها حجرهتا بعد معركة اجلمل وانقطعت للعبادة وقسَّ   97

 وصيام واستغفار وصدقات ونشر علم وبيان سنة
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ليه ينهما قبل تو  يكن بضا ململ تكن عالقة عائشة مع معاوية كما كانت مع اخللفاء الراشدين إال أنه أي  98

 ا يعكر صفو العالقة بينهمااخلالفة م
 هللاع عائشة رضي ممتفقا  كان  كان معاوية وغريه من الصحابة جيلون أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها بل  99

 عنهما يف الرأي حول املطالبة بدم عثمان
معاوية بعض  كرت علىد أنمل يوجد شيء يدل على معارضة عائشة تويل معاوية اخلالفة، ولكن مع ذلك فق  100

 تصرفاته اليت رأت فيها جماوزة حلدود الشرع
ن د هلل. وكل مه( فإذا سئلت كيف أصبحت؟ قالت: صاحلة احلم 58مرضت عائشة يف رمضان سنة )  101

 يعودها فيبشرها تقول: اي ليتين كنت حجرا اي ليتين كنت مدرة
تاسعة ابعة وقيل القيل السو منة توفيت عائشة ابملدينة ليلة الثالاثء السابع عشر من رمضان من السنة الثا  102

 واخلمسني للهجرة يف خالفة معاوية
)أما  بيد بن عمري: بن عبدهللاعند وفاة عائشة رضي هللا عنها حزن عليها أهل املدينة حزان شديدا وصدق ع  103

 إنه ال حيزن عليها إال من كانت أمه!(
هة ة حينئذ من جاملدين مريأن احلكم صلى عليها أبو هريرة وسط مقابر البقيع وكان يومئذ خليفة مروان ب  104

 معاوية؛ ألنه حج فاستخلف أاب هريرة
ها يف يه خرقا غمسو ملوا فحيأن  دفنت عائشة ليال بعد الوتر، وكان الليل مظلما، فلم جيد املشيعون بدا من  105

 زيت وأشعلوا فيها النار لتضيء هلم الطريق
 نةاليإىل املديهل العو أنزل و ر ليلة أكثر انسا منها ازدحم الناس يف جنازهتا وجتمعوا حول النعش ومل ت  106
ن عبدالرمحن بد، وعبدهللا بنا حمم انزل يف قربها مخسة من أهلها: عبدهللا وعروة ابنا الزبري والقاسم وعبدهللا  107

 ( سنة ودفنت ابلبقيع67وكان عمرها )
حلمرياء، يقال هلا: ا ؛ وهلذامرةبة حبصفات أم املؤمنني عائشة اخلَلقية: فقد كانت امرأة مجيلة، بيضاء مشر   108

 وهو أحسن األلوان.
ما حتكيه  اللحم، وهذا ، ومحلتبدنتكانت رضي هللا عنها حنيلة اجلسم يف شباهبا، مثَّ مبرور األايم امتألت و   109

 هي بنفسها عن نفسها
رها وصار شعتمزق رض فمكانت أقرب إىل الطول يف جسمها؛ وكان شعرها طويال وهي صغرية، مث أصاهبا   110

 حتت املنكبني،مث حتسن شعرها يف الطول
لى عثرهم اطالعا به وأك لناساأتثرت كثريا بعبادة النيب صلى هللا عليه وسلم وهديه فيها؛ لكوَّنا ألصق   111

 عبادته اخلاصة به.
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ايم ألام حىت يف ادع الصيتال  كانت كثرية العبادة، قوامة، دائمة التهجد، صوامة كثرية الصيام، بل كانت  112

 شديدة احلر، وكانت تصوم يف السفر
 ا من املصحف،، فيؤمهكوانكانت هتتم بصالة الرتاويح اهتماما ابلغا، فإذا صار رمضان أتمر موالها ذ   113

 وتداوم على نوافل الطاعات.
 يل.يام اللصة قكانت إذا انمت عن شيء من وردها قضته، وتنصح ابملداومة على الطاعات، وخا  114
 فة.يوم عر  تصومكانت حريصة جدا على أال يفوهتا، فتحدد أماكن إقامتها فيه، و وأما احلج ف  115
قراء نفقه على الفتال حىت مدها كانت عائشة رضي هللا عنها جوادًة كرميًة كثرية الصدقات، ال يكاد يقر بي  116

 واملساكني
 مدرسة النيب علمت يفقد تكانت عائشة تعني الفقري على حسب حاجته وقدره، ومل تكن تستقل ما تنفقه ف  117

 صلى هللا عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق مترة
أن متدح و ثىن عليها، ره أن يُ ، تككانت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها مع صيامها وقيامها وكرمها وجودها  118

 وهي تسمع، خمافة الرايء
على دنيا  ال تتكئو  هللاسبيل كانت عائشة أتتيها األعطيات فال تلتفت لشيء من هذا وإمنا تنفقه يف   119

ا كانت انفضة يدها من هذا كله  تطمئن إليها، وإمنَّ
 ل هللا صلى هللامن رسو  رهباكانت عائشة رقيقة القلب خاشعة قانتة ال ترى لنفسها فضال وال تتكئ على ق  120

 عليه وسلم وقد علم عنها هذا السمت اخلاشع
نة وتتكلم سف حمزو ة أتح بني الناس يوم اجلمل متأولكانت عائشة كلما ذكرت خروجها للسعي ابإلصال  121

 ابلندم استغفارا ودمعا حىت تبل مخارها رضي هللا عنها
 ذلك يف أكثر نت تعلند كاكان خروج عائشة رضي هللا عنها يوم اجلمل رغبة يف اإلصالح بني الناس، وق  122

 من مناسبة وتصرح به
ل و تردد، وتنز ا خوف أصد هيىل البقيع يف الليل دون أن كانت عائشة من ذوات الشجاعة النادرة، متشي إ  123

 يف ساحة املعارك، وتشارك املسلمني جهادهم
 تكن ملئر إال أَّنا ن الضرامهن رغم ما كان حيصل بني عائشة وبني ابقي أمهات املؤمنني رضي هللا عنهن كغري   124

 تذكر إحداهن إال ابخلري والثناء اجلميل
كان ينافح   ه؛ فإنهتسب عروة قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة، فقالت: ال من إنصاف عائشة ما حيكيه  125

 عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
كانت عائشة تكره الثناء عليها، وال حتب أن ميدحها أحد، وقصتها مع ابن عباس عندما استأذن عليها يف   126

http://www.dorar.net/
http://www.dorar.net/


 

10 

  www.dorar.net  (عائشة أم المؤمنينموسوعة )   الدرر السنية 

 
 مرضها الَّذي ماتت فيه مشهورة

 ًيا منسيًّا(كنت نس  ت أينمرض موهتا، وبدأ يثين عليها فقالت: )وددملا دخل ابن عباس على عائشة يف   127
نهم : قطع هللا عم فقالتوسل قيل لعائشة رضي هللا عنها: إن قوًما يشتمون أصحاب حممد صلَّى هللا عليه  128

 العمل ف أحب أال يقطع عنهم األجر.
 .ا زاهد..هذا فقيل هلأت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها رجال متماوات فقالت: ما ر -1  129
ذات هللا  ا ضرب يفبن اخلطاب زاهدا ولكنه كان إذا قال أمسع وإذا مشى أسرع وإذ قالت كان عمر-2  130

 أوجع.
علتها جفيعًة، ر ؤمنني عائشة رضي هللا عنها مكانًة علميًة تبوأت أم امل -1أقوال العلماء يف مكانتها العلمية:  131

 عاِلمة من علماء عصرها.
مسائل يف  امهم منل أمجع العلمي األصيل الَّذي يرجعون إليه فيما يغمض عليهم أو يستشك_ واملر 2  132

 القرآن واحلديث والفقه.
ه وسلم حديث  عليى هللاقال أبو موسى األشعري رضي هللا عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول هللا صلَّ   133

 قط فسألنا عائشة إال وجدان عندها منه علما.
سألوَّنا عن وسلم ي عليه هللا: )لقد رأيت األكابر من أصحاب رسول هللا صلَّى هللاقال مسروق رمحه   134

 الفرائض.
، وال  عليه وسلملَّى هللاص قال عروة بن الزبري:ما رأيت أحًدا أعلم بكتاب هللا وال بسنٍة عن رسول هللا  135

 بِشعر، وال فريضة من عائشة رضي هللا عنها.
وفيت اليوم تس: لو مخ أو رمحها هللا حىت قل ت قبل وفاهتا أبربع سنني_ قال عروة: لقد صحبت عائشة 1  136

 ما ندمت على شيء فاتين منها.
ال و ال أروى له، شع ر، و بعلم _ فما رأيت أحدا قط كان أعلم آبية أنزلت، وال بفريضة، وال بسنة، وال أ2  137

 بيوم من أايم العرب، وال بنسب.
:ين علمتأب من وال بطب منها. فقلت هلا: اي أمه، الط_ وال بكذا وال بكذا، وال بقضاء، 3  138   يه؟. فقالت 

 كنت أم رض فينعت يل الشيء.
ذهب عين  ة: فلقدعرو  _ وميرض املريض فينعت له، فينتفع، فأمسع الناس بعضهم لبعض فأحفظه. قال4  139

 عامة علمها مل أسأل عنه.
ال و يج إىل رأيه إن احت  رأييفهللا، وال أفقه قال أبوسلمة بن عبدالرمحن:ما رأيت أحدا أعلم بسنن رسول   140

 أعلم آبية فيما نزلت، والفريضةمن عائشة.
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 أفضل. م عائشةن عل_ وقال الزهري رمحه هللا: )لو مجع علم عائشة إىل علم مجيع النساء، لكا1  141
ثر عائشة أك علم سلم كانيه و _ ويف رواية: لو مجع علم نساء هذه األمة فيهن أزواج النيب صلى هللا عل2  142

 من علمهن.
ليه  صلى هللا عيث النيبن حد_ عن حممود بن لبيد قال: )كان أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم حيفظن م1  143

 وسلم كثريا، وال مثال لعائشة وأم سلمة.
 _ وكانت عائشة تفيت يف عهد عمر وعثمان إىل أن ماتت، يرمحها هللا.2  144
ا يها فيسأالَّنسالن إله ير  صلى هللا عليه وسلم عمر وعثمان بعد_ وكان األكابر من أصحاب رسول هللا3  145

 عن السنن.
عمر، يب بكرو أفة عن عبدالرمحن بن القاسم،عن أبيه،قال:كانت عائشةقد استقلت ابلفتوى يف خال  146

 وعثمان،وهلم جرا،إىل أن ماتت، وكنت مالزما هلا مع برها يب
ارات انفردت ابختيندها، و ال عة مبسائل عن الصحابة مل توجد إقال ابن كثري:وقد تفردت أم املؤمنني عائش  147

 أيضا وردت أخبارا خبالفها بنوع من التأويل.
  ماكن متفرقة؛ا من أتوَّنأيتتلمذ على عائشة رضي هللا عنها عدد كبري من الصحابة والتابعني، وكانوا   148

 كالعراق، والشام، وأحناء اجلزيرة.
عن  ة ماروتألمر دليال كثر ذكائها،وقوة ذاكرهتا وحافظتها،وحسبك هلذا ا_حدة 1أسباب مكانتهاالعلمية:  149

 النيب.
 
 دة ذكائها، وقوة ذاكرهتا وحافظتها،ح -1

وات لغت مثاين سنبته مدة رعاي_ زواجها من النيب صلى هللا عليه وسلم يف سن مبكرة، وحياهتا يف كنفه و 2  150
 ومخسة أشهر وكان خالل هذه املدة حفيا هبا.

 كثرة ما نزل من الوحي يف حجرهتا حىت مسيت... مهبط الوحي._  3  151
فسرة عنه، تسأل مستول، فقل أن تسمع شيئا تستشكله، أو ترى أمرا ال تعرفه، إال و لساَّنا السؤ  -4  152

 واشتهرت السيدة بذلك.
كتاب رد يف الل مبا و سائكانت رضي هللا عنها تتبع منهجا علميا واضح املعامل، ومن صوره: توثيق امل  153

 والسنة.
 كانت رضي هللا عنها تتورع عن الكالم بغري علم.  154
عن شريح بن هانئ قال:أتيت عائشة أسأهلا عن املسح على اخلفني، فقالت: عليك اببن أيب طالب فسله،   155
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 فإنه كان يسافر مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..

ع هلا عربية، فاجتمللغة الاعلوم مقاصد الشريعة، و كانت رضي هللا عنها تعتمد على اجلمع بني األدلة، وفهم   156
 مع حفظ اآلاثر حسن التفقه فيها واالجتهاد.

مها صلى مة ومعلاأل كانت رضي هللا عنها تعرف أدب اخلالف، كيف ال وقد تعلمت على يدي نيب هذه  157
 هللا عليه وسلم.

ع ر على من يسر ه، وتنكيعابيسهل استمتيزت أبسلوب علمي متني يف التعليم، فكانت تتأىن يف الكالم حىت   158
 يف كالمه.

 لقرآن الكرمياعها للك مسذتعد أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها من كبار مفسري عصرها؛ ساعدها على   159
 منذ نعومة أظافرها.

بل الساعة ألعب:﴿ اريةقالت رضي هللا عنها:لقد أنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم مبكة وإين جل  160
 الساعة أدهى وأمر﴾..موعدهم و 

 .لسالم ابلوحيعليه ا ربيلجنزلت آايت كثرية بسببها؛ مثل آايت اإلفك، والتيمم، ورأت كيف ينزل عليه   161
 رتدد يف طرحهيء ال تها شمل تكن عائشة رضي هللا عنها تكتفي مبجرد احلفظ، وإمنا كانت إذا غمض علي  162

 على الرسول صلى هللا عليه وسلم.
 إلشكال.عنها ا ريفعليئا من شأن الوحي ابدرت بسؤال النيب صلى هللا عليه وسلم؛ إذا استشكلت ش  163
وال  تيج إىل رأيهي إن اح رأيقول أبوسلمة بن عبدالرمحن:مارأيت أحدا أعلم بسنن رسول هللا،وال أفقه يف  164

 أعلم آبية فيما نزلت وال فريضة، من عائشة.
ائدة يف هذا ها، وتعترب ر  توثيقة ويفر كبري يف رواية السنة النبويقامت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها بدو   165

 اجملال؛ لقرهبا من النيب.
تفهم راه غريها، و يما ال  والهكانت الزوجة الشديدة اللصوق به، تسمع منه ما ال يسمعه غريه، وترى من أح  166

 عنه، وتسأله عما يغمض عليها.
بط وإتقان؛ دقة وض بكل ر من ألف حديث شريف، روهتا عنهوعت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكث  167

 ولذلك جاءت روايتها للسنة النبوية املطهرة متميزة.
ى هللا عليه لنيب صلديث اكان أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم حيفظن من ح»عن حممود بن لبيد قال:   168

 وسلم كثريا، وال مثال لعائشة وأم سلمة.
( حديثا؛ منها 2210ضي هللا عنها عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )_ بلغت مروايت عائشة ر 1  169

 ( حديثا متفق عليها عند الشيخني.174)
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 حاح، والسنن، واملعاجم،( حديثا، والباقي يف الص69( حديثا، ومسلم ب  )54_ وانفرد البخاري ب  )2  170

 واملسانيد.
كثرين يف ن السبعة اململسيوطي ها اكثرين للرواية وذكر عدها ابن حزم يف املرتبة الرابعة من بني الصحابة امل  171

 الرواية.
مائيت و ف حديث ى أل_ قال احلافظ أبو حفص امليانشي رمحه هللا:اشتمل كتاب البخاري ومسلم عل1  172

 حديث من األحكام..
 .يسريها إال الحكام مناأل _ فروت عائشة من مجلة الكتابني مائتني ونيفا وتسعني حديثا، مل خيرج عن2  173
يه صلى هللا عل ول هللان رسعقال ابن كثري وهو يتحدث عن عائشة ومل ترو امرأة وال رجل غري أيب هريرة   174

 وسلم من األحاديث بقدر روايتها رضي هللا عنها.
ا مبعامله هللا  -ي وكانت أحفظ الصحابة للحديث، وقد اعرتف بذلك حىت الشيعة، كما يقول األزد  175

 الذكر آية تنساها ألف حديث ومن:حفظت أربعني -يستحق
مباشرة  ا قد تلقتهاليت روهتيث اتتميز عائشة رضي هللا عنها عن الصحابة يف ابب الرواية )أبن معظم األحاد  176

 من النيب صلى هللا عليه وسلم
 عناه.مغري كانت رضي هللا عنها تتسم ابلدقة يف نقل احلديث، وحفظ ألفاظه، حىت ال يت  177
قاد سلوب اتبعه نهذا األته، و عنها إذا مل تكن تعرف احلديث اختربت قائله؛ فإن ضبطه قبلكانت رضي هللا   178

 احلديث فيما بعد يف نقد احلديث ونقد الرجال.
ن روايتها، كا ى سالمةظ علملعرفة الصحابة مبدى اهتمام عائشة رضي هللا عنها بضبط األحاديث، واحلفا  179

 أبو هريرة.بعضهم يعرض عليها ما حفظه، ومن هؤالء 
 جتهاد،الوالقوة يف ا فهم،الشيء الذي مييزها واجلوهر األصلي الذي يفضلها هو الدقة والرباعة يف ال  180

 واإلدراك والعمق يف التفقه واالستنباط.
 صحابةم التعد عائشة رضي هللا عنها حبق أفقه نساء األمة وأعلمهن، بل من أفقه وأعل  181
 امةيف الع رأاي ة أفقه الناس، وأعلم الناس، وأحسن الناسكانت عائش»قال عطاء رمحه هللا:   182
أة أعلم ء مطلقا، امر  النساال يفوقال الذهيب رمحه هللا: )ال أعلم يف أمه حممد صلى هللا عليه وسلم، بل و   183

 منها
ر وعمر أيب بك الفةخعن عبدالرمحن بن القاسم،عن أبيه، قال كانت عائشة قد استقلت ابلفتوى يف   184

 وهلم جراإىل أن ماتت يرمحهاهللا...وعثمان 
 ..اهللا .رمحه_ قال حممود بن لبيد:كانت عائشة تفيت يف عهد عمر وعثمان إىل أن ماتت،ي1  185
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َّنا ليها، فيسأالرسالن إه، ي_ وكان األكابر من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمر وعثمان بعد2  186

 عن السنن.
لوَّنا عن سلم يسأو ليه ت األكابر من أصحاب رسول هللا صلى هللا عقال مسروق رمحه هللا: )لقد رأي  187

 الفرائض.
انت متعلقة ، ولو كلدينمل تكن رضي هللا عنها تتحرج يف إجابة املستفتني عن أي مسألة من مسائل ا  188

 ابلشؤون اخلاصة.
ية تستطيع من فقهلكة محبة مل تقف رضي هللا عنها عند رواية النصوص وفقهها واإلفتاء هبا بل كانت صا  189

 خالهلا استنباط األحكام الشرعية من الكتاب والسنة
 رسول وصلى هللاسرية الو رب، كانت عائشة رضي هللا عنها على قدر كبري من املعرفة ابلتاريخ، وأايم الع  190

 عليه وسلم.
 عاصرت اخللفاء األربعة، وأكثر والية معاوية رضي هللا عنهم مجيعا.  191
 ائشة.عمن  ما رأيت أحدا من الناس أعلم.. حبديث العرب وال النسب قال هشام بن عروة:  192
بارهم م، وأخاداهتجاءت عن عائشة رضي هللا عنها رواايت تعرف فيها أبحوال أهل اجلاهلية، وع  193

 االجتماعية، وطقوسهم.
 من بدايةته، سلم وسري يه و ألقت رضي هللا عنها الضوء وكشفت جوانب كثرية من حياة النيب صلى هللا عل  194

 نزول الوحي إىل وفاته.
من أعلم  يق، الذي كانكر الصديب بأأما ما كان يف اجلاهلية،فلعلها تلقته واكتسبت طرفا كبريا منه من أبيها   195

 الناس أبايم العرب وأنساهبا.
ى .عن موسرومعرفة الشع غة،كانت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها على درجة عالية من الفصاحة والبال  196

 بن طلحة قال:ما رأيت أحدا أفصح من عائشة.
 قال معاوية: )ما رأيت خطيبا قط أبلغ وال أفصح من عائشة(  197
صلى  ان رسول هللاويه، وكوتر  فصاحة عائشة رضي هللا عنها الخيتلف فيها اثنان، فإَّنا كانت حافظة للشعر  198

 هللا عليه وسلم يسر لسماعه منها ويستزيدها منه
يد نظمه،وكان لبيبدهللا ها عدها وراثية،فأبوها كان حيفظ الشعر كذلك،ويصحح أوزانه،وأخو ملكة الشعر عن  199

 أكثر من حتبه من الشعراء وروت له حنو ألف بيت.
 أنشدت فيه أمر إال هبا كانت توصي الناس أن يعلموا أوالدهم الشعر؛ لتعذب ألسنتهم، وما كان ينزل  200

 شعرا.
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ن فقهها يتعجب ما، فت للبيد حنوا من ألف بيت،كان الشعيب يذكرهعن الشعيب: أن عائشة قالت:روي  201

 وعلمها مث يقول: ما ظنكم أبدب النبوة؟!
ها ألصلية وعلوماقافتها ثعن  من فصاحتها وبالغتها أَّنا إذا استثريت يعلو كالمها ويفخم،كأمنا تصدر به  202

 الوفرية.
 يد: وكانت تنشد قول لب عن عروة بن الزبري قال:كانت عائشة أروى الناس للشعر،  203

 ذهب الذين يعاش يف أكنافهم...وبقيت يف خلف كجلد األجرب...
سع على علوم طالع والى امل تقتصر عائشة رضي هللا عنها على العلوم الدينية فحسب، بل إَّنا كانت ع  204

 أخرى، ومن هذه العلوم علمها ابلطب.
 ةطب، وال شعر، من عائشكان عروة يقول أيضا: ما رأيت أحدا أعلم بفقه، وال   205
ستدركات ون يف مصنفاستدركت عائشة رضي هللا عنها على كبار الصحابة يف مسائل كثرية، وصنف امل  206

 عائشة مصنفات كثرية.
ة منها طهرة،القوليلسنة امللفظ اتسم دور أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها يف العهد املدين ابلتلقي واحل  207

 ليه الصالةوالسالموالفعلية حلياته اخلاصة ع
جراته مع حان منه داخل ما ما ك سيحفظها واعتناؤها ابلسنة القولية والفعلية حلياته صلى هللا عليه وسلم، ال  208

 أهله
ي ملرياث النبو اغ لذلك مبل بثها العلم الشرعي لكل ما تعلمته منه صلى هللا عليه وسلم، حيث كانت خري  209

 العظيم لألمة
يف توضيح  ن، خاصةدينه صلى هللا عليه وسلم وبني املؤمنات السائالت عن أموركانت خري وسيط بينه   210

 بعض األحكام التفصيلية اخلاصة ابلنساء
 .كانت قدوة حسنة ومثال أعلى للمرأة املسلمة يف طريق اخلري والدعوة إىل هللا  211
ك مثل ى األمة، وذلئدته علاوف نزول بعض اآلايت القرآنية واألحكام الشرعية يف شأَّنا، وال خيفى أثر ذلك  212

 نزول آية التيمم
وأثر ذلك اعها الزائل،نيا ومتالد ظهور فضلها واصطفاء هللا هلا،حني اختارت هللا ورسوله والدار اآلخرة،على  213

 واضح يف التأييد والنصرة والثبات معه...
دينهم،  ا من تعاليمنها كثري ون مضي هللا تعاىل عنها على نشر العلم بني املسلمني، فقد َّنل املسلمحرصها ر   214

 وخاصة ما كان من سنن نبيهم
 عنيعاىل عنهم أمجهللا ت ضوانكانت مرجعا للرأي واملشورة للخلفاء الراشدين، ولكثري من كبار الصحابة ر   215
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  عليهمضوان هللار ابة يت خفيت على كثري من علماء الصحكانت مرجعا لكثري من األحكام الفقهية ال  216
 معليهم وغريه ان هللارضو  كانت مرجعا لتفسري القرآن الكرمي لكل من سأهلا يف ذلك، من كبار الصحابة  217
 تعاىل عنها ضي هللار ا، هلوضحت كثريا من األمور اليت متس العقيدة الصحيحة، فكانت خري مفسر وموضح   218
 يف ذلك. ري قدوةخانت مثلة يف الزهد، والتقلل من الدنيا، وعدم الركون إليها، فكسطرت أروع األ  219
 مويمن العهد األ لصدر األولحىت أدركت ا -رضي هللا تعاىل عنها–لقد مد هللا يف عمر أم املؤمنني عائشة   220
 كانت املرجع لكثري من علماء األمة وأئمتها وأمرائها  221
 م من علمائهاألمة، أاامة أو طلب منها رأاي أو مشورة، سواء كان من ع نصحها وإرشادها لكل من زارها  222

 وأمرائها.
 سعيها احلثيث للتزود من التقوى والعمل الصاحل، استعدادا للدار اآلخرة.  223
فظا هبا وصلة وح ليه براعصل حتبذهلا وإنفاقها يف وجوه اخلري بكل ما تيسر هلا وقسم هلا من عطاء، كانت   224

  صلى هللا عليه وسلم فيها.حلق رسول هللا
، دون اَّنا للعلميبوتوضيحها، و  استدراكها على بعض األقوال واألحكام اليت قد تقع يف زماَّنا وتصل إليها،  225

 أي جماملة أو وجل.
ا خفي من وضيحا ملم، تنباهتها، وقوة حجتها، وحسن استدالهلا حبديث املصطفى عليه الصالة والسال  226

 ، وتوضيحها للسائلبعض األحكام الفقهية
عند  دينة أبكملهافزع املرة،و تركها أعظم األثر يف األمة،ظهر ذلك من خالل أايم رحيلها إىل الدار اآلخ  227

 توديعها،وحلوقها ابلرفيق األعلى
ك إىل سبيل رب ل: ﴿ادعز وجعاتسم أسلوب عائشة رضي هللا عنها يف الدعوة ابحلكمة؛ امتثاال لقول هللا   228

 ابحلكمة﴾.
 واقفن املفادت األمة من حكمة عائشة يف الدعوة، وتعلمت من رجاحة عقلها يف كثري مأ  229
 لرتغيب اترة،استخدمة ، مسلكت عائشة رضي هللا عنها طريق املوعظة احلسنة يف الدعوة إىل هللا تعاىل  230

 والرتهيب اترة أخرى
 صلى عن رسول هللا ا حتفظهملك لها لذبرز دورها رضي هللا عنها يف الدعوة إىل هللا ابملوعظة احلسنة، وأه  231

 هللا عليه وسلم
 قال موسى بن طلحة: ما رأيت أحدا أفصح من عائشة.  232
سأل معاوية زايدا: أي الناس أبلغ؟ قال: أنت اي أمري املؤمنني، قال: أعزم عليك. قال: إذا عزمت علي:   233
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 فعائشة.

 تهفتحه إال فتحتريد أن تقط  ه، وال أغلقت ابابقال معاوية: ما فتحت اباب قط تريد أن تغلقه إال أغلقت  234
والوعيد،  لتخويف،ايها فآثرت أسلوب املوعظة احلسنة يف الدعوة إىل هللا، من خالل أحاديث نبوية،   235

 والتذكري أبهوال يوم القيامة
ار، ق؛ كاإليثاألخال اسنإن حياة عائشة رضي هللا عنها مضرب املثل يف اإلميان، والعمل الصاحل، وحم  236

 والتضحية، والصرب، والزهد، وغري ذلك
 متثل عائشة أيضا للمسلمني القدوة يف الزهد وحتمل شظف العيش  237
 تبعل املرأة يف حسن لماتكانت حياة عائشة مع زوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعظم قدوة للمس  238

 لزوجها وقيامها على خدمته.
 مملقاالى اإلطالق يف الشرف والفضل وعلو أمهات املؤمنني: أفضل نساء العاملني ع  239
 لمأمهات املؤمنني: زوجات ألفضل البشر، سيد ولد آدم حممد صلى هللا عليه وس  240
أزواجه و  من أنفسهم ملؤمننيابوىل أمهات املؤمنني: أمهات للمؤمنني، بنص القرآن، قال هللا تعاىل: ﴿النيب أ  241

 أمهاهتم﴾
 صوص كثريةنلى ذلك دل عهللا عليه وسلم يف الدنيا واآلخرة؛ وي أمهات املؤمنني: زوجات للنيب صلى  242
 خرة، ولكن هللانيا واآل الدإَّنا زوجته يف»قول عمار بن ايسر رضي هللا عنه، عن عائشة رضي هللا عنها:   243

 «ابتالكم لتتبعوه أو إايها
 خيريزول آايت التا بعد نهينتأمهات املؤمنني: اخرتن هللا ورسوله والدار اآلخرة على احلياة الدنيا وز   244
 ميمة(الق الذاألخأمهات املؤمنني: تطهرن من الرجس )الشرك، والشيطان، واألفعال اخلبيثة، و   245
رسوله وتعمل ن هلل و منك أمهات املؤمنني: مضاعفة األجر هلن على الطاعات والعمل الصاحل ﴿ومن يقنت  246

 صاحلا نؤهتا أجرها مرتني وأعتدان هلا رزقا كرميا﴾
 رهن ورفعتهناللة قدلى جعمهات املؤمنني: شرفهن هللا بتالوة القرآن واحلكمة يف بيوهتن، مما يدل أ  247
جاج حلافظ أبو احلاىت قال حها، تكاثرت الدالئل والرباهني يف بيان فضائل أم املؤمنني عائشة رضي هللا عن  248

 املزي: )مناقبها وفضائلها كثرية جدا(
ية يف نزلت هذه اآلليكة: )يب من تعدلوا بني النساء ولو حرصتم﴾، قال ابن أقوله تعاىل: ﴿ولن تستطيعوا أ  249

 عائشة(.
وقال ابن أيب مليكة: )إَّنا كانت مباركة(. وحنو هذا عن ابن عباس، وعمار بن ايسر رضي هللا عنهما )يعين   250
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 عائشة(

ا دوهي كثرية ج ب السنة،كتا  انفردت عائشة رضي هللا عنها أيضا جبملة من املناقب والفضائل اليت ذكرهت  251
 )منها( أَّنا من أفضل النساء

 كانت أحب الناس إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  252
 إن أابها كان أحب الرجال إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، وأعزهم عليه  253
 أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يتزوج بكرا غريها  254
 صة للمؤمننيمحة ورخر انت كن بركتها نزول آية التيمم اليت  بركتها وخريها الذي عم األمة، فقد كان م  255
 نه من عند هللاواجها مأن ز و جاء امللك بصورهتا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سرقة من حرير،   256

 تعاىل
ا يف ريقهو اجتماع ريقه حنرها،و ها و اختياره صلى هللا عليه وسلم أن ميرض يف دارها،ووفاته يف بيتها، بني سحر   257

 آخر ساعة له من الدنيا.ودفنه يف بيتها
 هاسائه غري نمن  مل يكن ينزل الوحي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يف حلاف امرأة  258
 إن جربيل أرسل هلا السالم مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  259
 أول من بدأها النيب صلى هللا عليه وسلم ابلتخيري عند نزول آية التخيري  260
 تهة يومها وليلتها سودوهب كان هلا يومان وليلتان يف القسم دون غريها من أمهات املؤمنني، وذلك ملا  261
 ثر منهامرأة أكلم اكانت من أعلم وأفقه نساء هذه األمة، ومل يرو عن النيب صلى هللا عليه وس  262
 خرإن النيب صلى هللا عليه وسلم دعا لعائشة بغفران ما تقدم من ذنبها وما أت  263
 ةداوكفى هبا شه إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهد هلا أبنه مل يعلم عليها إال خريا،  264
 ...(عمر قال الشافعي رمحه هللا: )أمجع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أيب بكر، مث  265
 «لئشة أفضلم عاعلو مجع علم عائشة إىل علم مجيع النساء، لكان »_قال الزهري رمحه هللا: 1  266
كثر علم عائشة أ سلم كانليه و لو مجع علم نساء هذه األمة فيهن أزواج النيب صلى هللا ع»_ ويف رواية: 2  267

 «من علمهن
 أفضل نساء هذه األمة خدجية وعائشة وفاطمة  268
سية بنت مد، وآنت حمقال صلى هللا عليه وسلم:أفضل نساء أهل اجلنة خدجية بنت خويلد، وفاطمة ب  269

 ومرمي ابنة عمران مزاحم امرأة فرعون،
 أمجع العلماء على أن أاب بكر الصديق رضي هللا عنه أفضل من ابنته  270
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 معروفة، وقد سياسية أمورو الناصبة، وهي اليت نصبت العداء لعلي وآل البيت، وكان هلم وجود؛ ألسباب   271

 انقرضت هذه الطائفة من زمن طويل
 ابثر كذالعداء للصحابة، وهي أكالرافضة، وهي اليت غلت يف علي وآل البيت، ونصبت   272
فاة و يمة، مث بعد القة محعلم، كانت عالقة عائشة بعلي رضي هللا عنهما قبل وفاة النيب صلى هللا عليه وس  273

 النيب صلى هللا عليه وسلم حدثت فتنة اجلمل
: مه؟ قالتاي أ كيف أنتل: )جاء علي بن أيب طالب أمري املؤمنني مسلما على عائشة رضي هللا عنها، فقا  274

 خبري، فقال: يغفر هللا لك
 رتقديو إن عالقة عائشة بفاطمة رضي هللا عنهما، هي عالقة ود وحب ووائم واحرتام   275
نت على نهما كا عأمجع أصحاب السري ورواة األحاديث على أن الصلة بني عائشة وفاطمة رضي هللا  276

 أحسن ألفة، وأكمل مودة
ق أحدا قط أصد ما رأيتة: )ت أفضل من فاطمة غري أبيها(، ويف روايقالت عائشة رضي هللا عنها: ما رأي  277

 من فاطمة غري أبيها(
ودها من  قيامها وقعهللا يف رسولبعن عائشة رضي هللا عنها، أَّنا قالت:ما رأيت أحدا أشبه مستا ودال وهداي   278

 فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أوصت بذلك  مل جتدهجة و ت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف حاكانت فاطمة رضي هللا عنها إذا جاء  279

 عائشة رضي هللا عنها
 بة فيها الربالقة طيت، عكانت عالقة عائشة رضي هللا عنها، بذرية علي رضي هللا عنه وبقية آل البي  280

 والوفاء
 ديث، منها ماها أحانوى عر تتلمذ علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب على عائشة رضي هللا عنها، وقد   281

 يف صحيح مسلم
ب اريخ، بل وكتيث والتحادالشواهد على عالقة عائشة احلسنة آبل البيت كثرية جدا، مبثوثة يف كتب األ  282

 الشيعة أنفسهم
 أبنائه علي و وبني ثبت ابليقني وابلرواايت الثابتة الصحيحة ما يبني عن حسن الود بني عائشة  283
(: 4/384ملنتظم( البن اجلوزي )ه ( يف عقيدته، كما يف )ا422: القادر ابهلل )قال أمري املؤمنني اخلليفة  284

 ومن سب سيدتنا عائشة فال حظ له يف اإلسالم.
أيب ليلى:  قال ابنفذا؟ هشتم رجل عائشة ابلكوفة، فقدم إىل موسى بن عيسى العباسي، فقال: من أحضر   285

 أان. فجلد مثانني، وحلق رأسه، وأسلمه للحجامني
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ب أن أَّنا، ومن أحظم من ش، وعال ابن أيب احلديد: )على أن أمري املؤمنني عليه السالم أكرمها، وصاَّناق  286

 يقف على ما فعله معها فليطالع كتب السرية(
ا إال صدق منهأحدا أروي أن عائشة رضي هللا عنها ذكرت فاطمة عليها السالم، فقالت: )ما رأيت   287

 ( لإلربلي2/100أابها(كشف الغمة )
نها وأكرمها هللا ع رضي ورد يف كتب الشيعة: شهادهتم أن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه صان عائشة  288

 وعظم من شأَّنا
 عنهم. ضي هللايت ر ورد يف كتب الشيعة: شهادهتم أبن عائشة روت يف فضائل علي وفاطمة وآل الب  289
 ها.ن مناقبذا مهبيتها، وأن ورد يف كتب الشيعة: قبول عائشة رضي هللا عنها بدفن احلسن يف   290
 ورد يف كتب الشيعة: شهادهتم هلا ابلتوبة واجلنة.  291
 ورد يف كتب الشيعة: تسمية أئمتهم بعض بناهتم ابسم عائشة رضي هللا عنها.  292
 -لسادس عندهموهو اإلمام ا-( 173مسى اإلمام موسى بن جعفر الصادق امللقب ابلكاظم) ( )ت   293

 عائشة رضي هللا عنهاإحدى بناته ابسم الصديقة 
 سندهبكانت فاطمة إذا صنعت طعاما تغرف ألمنا عائشة منه، كما ذكر ذلك احلمريي   294
 نفإَّنم يكذبو  لرافضة،ال اإقال يزيد بن هارون رمحه هللا: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا مل يكن داعية،   295
ة؛ ت إال الرافضمن لقي كل  لعلم عنقال حممد بن سعيد األصبهاين رمحه هللا: )مسعت شريكا يقول: امحل ا  296

 فإَّنم يضعون احلديث، ويتخذونه دينا(
ب لطوائف والكذأكذب ا افضةقال ابن تيمية وقد اتفق أهل العلم ابلنقل والرواية واإلسناد على أن الر   297

 فيهم قدمي...
ا ه وسلم، مع مي عللى هللاصلعل من أهم أسباب طعن الرافضة يف عائشة أَّنا حفظت الكثري من سنة النيب   298

 مد هللا عز وجل يف عمرها بعد وفاته
فأكثر  ني سنة،مخس _ يقول احلافظ ابن حجر: )قد حفظت عنه شيئا كثريا، وعاشت بعده قريبا من1  299

 الناس األخذ عنها..
ي نقول عنها رضشرعية مم ال_ ونقلوا عنها من األحكام واآلداب شيئا كثريا، حىت قيل: إن ربع األحكا2  300

 عنهاهللا 
ده؛ لبغضها ي عند جن علمن افرتاءات الرافضة على عائشة: قوهلم: إن عائشة َمانعت من دفن احلسن ب  301

 للحسن، وعداوهتا آلل البيت، وهذا ابطل.
من افرتاءات الرافضة على عائشة: قوهلم: إَّنا كانت حتتجب من احلسن واحلسني؛ وذلك كان بسبب   302
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 بغضها هلما! وهذه فرية داحضة.

ض عائشة هلا ذلك لبغا؛ و افرتاءات الرافضة على عائشة: قوهلم: إن عائشة أغضبت فاطمة حىت أبكته من  303
 وآلل البيت!وهذه فرية ابطلة.

شة جلملة من اية عائع رو مالثابت عن عائشة جُتاه فاطمة رضي هللا عنهما هو احملبة والثناء احلسن،   304
 األحاديث يف فضل فاطمة والثناء عليها

 ا رأيت أحًدااية: )ميف رو و عائشة يف فضل فاطمة قوهلا: )ما رأيت أفضل من فاطمة غري أبيها(، ثبت عن   305
 قط أصدق من فاطمة غري أبيها(

ني مجع فيه أربعائشة...(عادي الشيعي كتااًب بعنوان:)السيدة فاطمة الزهراء على لسان كتب جعفر اهل  -4  306
 !رواية يف فضل فاطمة،روهتا عائشة؛ فكيف تبغضها؟

ن يب احلديد، عم ابن ألكالامن افرتاءات الرافضة على عائشة: قوهلم: إَّنا فرحت مبوت فاطمة؛ نقل هذا   307
 أيب يعقوب اللمعاين، وحيتج به الشيعة مع غرابته!

الم كل وال يوافق  قاًل، بال عزع م أيب يعقوب اللمعاين أبن  عائشة فرحت مبوت فاطمة، ال يوافق نقاًل و   308
 ، فضاًل عن كونه بال إسناد!الشيعة أنفسهم

،وأن لعائشة مثاًل  رأة لوطوام من أقبح افرتاءات الرافضة على عائشة:زعمهم أن هللا تعاىل ضرب امرأة نوح  309
 هذا تكفري هلا على حد زعمهم! وهو ابطل.

ذلك  لون علىيستدمن افرتاءات الرافضة على عائشة: زعمهم أبن عائشة قالت بتحريف القرآن! و   310
 ت شاذ ة، ورواايت ال تصح، وحير فون الصحيح منها!بقراءا

لفة ال اتية، أبسانيد بار واهى أخأكثر الرافضة جدًّا من االفرتاء على أم املؤمنني،معتمدين يف ذلك كله عل  311
 تصح، وما صح منها حرَّفوه!

على  كذوبة موضوعةمن أَّنا إمياومجلة أكاذيب الرافضة واملتأخرين، يعلم كلُّ َمن كانت له مسكة من عقل و   312
 رسول هللا، وزوجه املربأة الصِ ديقة عائشة!

ها ونسبتها رون سبَّ ينهم مسبب شغف الشيعة املتأخرين وولعهم ابختالق األكاذيب على عائشة:أن كثريا   313
 إىل الفحش جزءا من الدين عندهم؛ فأقبح به من دين!

كان بة الكرام، و  الصحاوا يفهات الدنية؛ ليطعنمن الذين ُعرفوا ببث الشُّبه:الرافضة؛ إذ ينسجون الشب  314
 تركيزهم على أمَّهات املؤمنني، وابألخصِ  عائشة

ال ة أو كبرية إهة صغري ن شبوقف علماء أهل السنة للرافضة ابملرصاد؛فعرفوا كيدهم،وكشفوا أمرهم،فما م  315
 وتناوهلا أهل السنة ابلرد واإلبطال،وهلل احلمد
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م لسن من ليه وآله وسلهللا ع لَّىرافضة: زعمهم أنَّ عائشة ومجيع زوجات النَّيب صمن الشبه اليت ادعاها ال  316

 آل البيت
 يته،وكل مسلماجه وذر أزو  والقول الصحيح يف املراد آبل بيت النيب: هم من حتُرم عليهم الصدقة، وهم  317

 ومسلمة من نسل عبداملطلب،وهم بنو هاشم بن عبد مناف
 الصدقة ن عبد مناف ببين هاشم يف حترميببين املطلب  -لشافعي وأمحد ا منهم -أحلق بعض أهل العلم   318

 عليهم؛ ملشاركتهم إايهم يف إعطائهم من مخس اخلمس
ل الصدقة ال حت لم: )إنه وسزوجاته صلى هللا عليه وسلم داخالٌت حتت لفظ )اآلل(؛ لقوله صلى هللا علي  319

 حملمد وال آلل حممد(
ل بيت النيب: أزواجه، و جاء يف لسان العرب:وأهل ال  320 ره،أعين ه، وصه  بناترجل أخص الناس به،وأه 

 عليا،وقيل: نساء النيب والرجال الذين هم آله
ستعمل يف فهوم فيامل الزوجات يدخلن يف مفهوم أهل البيت دخوال ضروراي بال خالف، وقد يتوسع يف  321

 األوالد واألقارب أيضا.
« ة هللايت ورمحهل البالسالم عليكم أ»حجرة عائشة فقال: أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل إىل   322

 فقالت: وعليك السالم ورمحة هللا.رواه البخاري
 إن عائشة كانت حتب عليا، وتكن له كل تقدير واحرتام  323
 سندري مغحديث فرحها مبقتل علي وإنشادها شعرا يف ذلك، فهو عند الطربي يف اترخيه   324
 صلى هللا يت النيببهو  ن يف النيب صلى هللا عليه وسلم؛ فبيت عائشةإن الطعن يف بيت عائشة هو طع  325

 عليه وسلم، وبه دفن
ت البنت، تار ملرضه بيكيف اخ  انظر_ رحم هللا اإلمام أاب الوفا ابن عقيل احلنبلي رمحه هللا؛ حيث يقول: )1  326

 واختار ملوضعه من الصالة األب..
م فى عن البهيخت تكاد الليت لرافضة عن هذا الفضل واملنزلة ا_ فما هذه الغفلة املستحوذة على قلوب ا2  327

 فضال عن الناطق؟
مسو تمام عفتها و هبا؛ ل رجالكانت أمنا رضي هللا عنها تبلغ النسوة بعض األحكام اليت تستحي من أمر ال  328

 أخالقها، رضي هللا عنها.
عليه   صلى هللاهللا رسول يفعن طاحلقيقة  ينبغي أن نعلم أن الطعن يف خلق أمنا عائشة رضي هللا عنها هو يف  329

 وسلم، فقد كانت أحب الناس إليه
أي ما أرى هللا إال موجدا ملا تريد بال أتخري، منزال ملا « ما أرى ربك إال يسارع يف هواك)»قال ابن حجر:   330
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 حتب وختتار(

حم على  هللا، ونرت مرهم إىلأ لمقال ابن تيمية: ونعتقد أن ما شجر بني أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وس  331
 عائشة ونرتضى عليها.

 ز وجل قد أمرهللا ع فإن قال ابن عباس رضي هللا عنهما: ال تسبوا أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم؛  332
 ابالستغفار هلم، وهو يعلم أَّنم سيقتتلون

سيما  عليه وسلم، اللى هللا_ إحسان الظن بصحابة النيب ص1أصول متفق عليها بني أهل السنة واجلماعة:   333
 من شهد هلم ابجلنة، وتويف وهو عنهم راض.

فضال عن  لكبائر،هم ا_ عدم القول بعصمة أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، بل جيوز أن تقع من2  334
 الصغائر

م عن يف عدالتهأن الطاو وب، _ حترمي سب أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، ونعتقد أنه من كبائر الذن3  335
 ا هو طاعن يف رسول هللاإمن

صيب له مجمتهد  بني _ اإلمساك عن اخلوض فيما شجر بني الصحابة، ونرى الصحابة يف هذا املقام4  336
 أجران، وآخر خمطئ له أجر.

على  ثالثني،و سة قتل عثمان رضي هللا عنه يوم اجلمعة، لثمان عشرة خلت من ذي احلجة، سنة مخ  337
 رضي هللا عنهااملشهور، وعلم الناس ومنهم أمنا 

  عارضت علياعها، والممري _ يقول اإلمام ابن بطال:وليس يف اإلسالم أحد يقول: إن عائشة دعت إىل أ1  338
 يف اخلالفة، وال انزعته ألخذ اإلمارة...

مان أن يقتص لعث ، ودونهللا _ وإمنا أنكرت عليه منعه من قتلة عثمان، وتركهم دون أن أيخذ منهم حدود2  339
  ذلك.منهم، ال غري

ت رضيه، وأرسل رضيه منه، و يقول اإلمام ابن كثري رمحه هللا:وأشرف القوم على الصلح؛ كره ذلك من كره  340
 عائشة إىل علي تعلمه أَّنا إمنا جاءت للصلح.

ت أَّناك عن ه،قد كن أبقال علي يوم اجلمل:اي حسن،اي حسن،ليت أابك مات منذ عشرين سنة.فقال له:اي  341
  أر أن األمر يبلغ هذاهذا.قال:اي بين إين مل

 ندمت أمنا على خروجها ندما أسيفا، ورأت أن األوىل هبا كان عدم اخلروج  342
ىل البصرة، سريها إلى معيقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:وكذلك عائشة رضي هللا عنها ندمت   343

 وكانت إذا ذكرته تبكي حىت تبل مخارها
: )وال ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسريها إىل البصرة، يقول أبو عبدهللا الذهيب رمحه هللا  344
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 وحضورها يوم اجلمل، وما ظنت أن األمر يبلغ ما بلغ

أسر  طبا وملر صنا غكانت أمنا تذكر ذلك، وتتحدث به ندما على ما كان، وتقول: )وددت أين كنت   345
 مسريي هذا(

، مثل ولد ول هللان رسممن أن يكون يل عشرة  وتقول)أمنا(: )ألن أكون جلست عن مسريي كان أحب إيل  346
 احلارث بن هشام(

لبقيع ه(. فدفنت ابع أزواجين موتقول )أمنا(: إين أحدثت بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حداث، ادفنو   347
 رضي هللا عنها

ها: )كان سري مئلت عن ذا سإوكانت تعزي نفسها أبن ما جرى هو من قدر هللا تبارك وتعاىل، فكانت تقول   348
 قدرا(

بكل  ضي هللا عنه،علي، ر  ليهاإ_ قال ابن كثري: وملا أرادت أم املؤمنني عائشة اخلروج من البصرة، بعث 1  349
 ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغري ذلك.

ن نساء بعني امرأة مهلا أر  ختار_ وأذن ملن جنا ممن جاء يف جيشها أن يرجع معها، إال أن حيب املقام، وا2  350
 البصرة املعروفات أهل

ن نساء بعني امرأة مهلا أر  ختار_ وأذن ملن جنا ممن جاء يف جيشها أن يرجع معها، إال أن حيب املقام، وا3  351
 أهل البصرة املعروفات

على الباب،  لي فوقفاء عج_ وسري معها أخاها حممد بن أيب بكر، فلما كان اليوم الذي ارحتلت فيه، 4  352
 وحضر الناس معه

 جت من الدار يف اهلودج، فودعت الناس ودعت هلم، وقالت:_ وخر 5  353
رأة يكون بني امل إال ما لقدم_ اي بين ال يعتب بعضنا على بعض، إنه وهللا ما كان بيين وبني علي يف ا6  354

 وأمحائها، وإنه على معتبيت ملن األخيار
 يفعليه وسلم،  لى هللاصكم، نبي_ فقال علي: )صدقت وهللا، ما كان بيين وبينها إال ذاك، وإَّنا لزوجة 7  355

 الدنيا واآلخرة(
ت مستهل بسوكان يوم ال -_ وسار علي معها مودعا ومشيعا أمياال، وسرح بنيه معها بقية ذلك اليوم 8  356

 رجب سنة ست وثالثني
ينة، ىل املدإجعت ر _ وقصدت يف مسريها ذلك إىل مكة، فأقامت هبا إىل أن حجت عامها ذلك، مث 9  357

 نهارضي هللا ع
 ال اإلصالحإاء إىل عائشة، فقال: غفر هللا لك، قالت: ولك، ما أردت ج -أي يوم اجلمل-ملا ظهر علي   358
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سلمني، صالح بني املقصد اإللرجت قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:مل تقاتل ومل خترج لقتال، وإمنا خ  359

 وظنت أن يف خروجها مصلحة للمسلمني
 ارهاتبل مخ حىت رك اخلروج كان أوىل، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكيتبني هلا فيما بعد أن ت  360
حضورها يوم بصرة، و  ال_ قال احلافظ الذهيب: وال ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسريها إىل1  361

 اجلمل، وما ظنت أن األمر يبلغ ما بلغ
 _ وكانت رضي هللا عنها إذا ذكرت يوم اجلمل تبكي حىت تبل مخارها.2  362
ل الزيغ واإلفك ا مما قال أهئة أمن ترب يفأنزل هللا تبارك وتعاىل آايت تتلى يف حماريب املسلمني إىل يوم القيامة   363

 وغضبا على من تكلم يف عرض خليله
 ) (. واألقربقيل: ستو س، املؤرخون )مل يتفقوا على اتريخ اإلفك(، فقيل: كان يف سنة أربع، وقيل: مخ  364

 أَّنا يف مخس.
 ل(سلو  ئشة رضي هللا عنها: )الذي توىل كربه( قالت: )عبدهللا بن أيب ابنقالت عا  365
ه وحيدثهم، مع أهلجيكان و قال ابن جرير: ال خالف بني أهل العلم ابلسري، أن الذي بدأ بذكر اإلفك،   366

 عبدهللا بن أيب ابن سلول..
 لقد ظل النيب صلى هللا عليه وسلم صابرا متيقنا من طهارة زوجه  367
 لقاطع أللسنةملؤكد ااسلم و سى مرددوا هذا اإلفك الضال أن يف احلديث قسم النيب صلى هللا عليه _ ين1  368

 أهل اإلفك،على براءة أمنا الصديقة
لى ما علمت ع قائال: فوهللا _ من قبل نزول اآلايت، وقد قام هبذه الشهادة بني الصحابة وأمام الناس،2  369

 أهلي إال خريا
 ائشةم فضل أمنا عسلم يعليه و ية تصدقك(. إشارة إىل علمه أبن النيب صلى هللا علقول علي: )واسأل اجلار   370
نها ائشة وكان حيعؤمنني م املاستلبث النيب صلى هللا عليه وسلم الوحي شهرا، مل يوح إليه شيء يف شأن أ  371

 استشار أصحابه يف فراقها.
لعجني؛ لصغر ها عن ا نومتذكر عنها إالاستوثق عن حال عائشة رضي هللا عنها من موالهتا بريرة، فلم   372

 سنها.
 .بن سلولاافق خطب النيب صلى هللا عليه وسلم الناس يستعذرهم من أذى كيد عدو هللا املن  373
ربها أَّنا ا ابهلل، وأخا وذكرهوعظهذهب النيب صلى هللا عليه وسلم إىل عائشة رضي هللا عنها يف بيت أبيها، و   374

 إن كانت بريئة فسيربئها هللا
مل خيرج رسول هللا من بيت أيب بكر حىت أنزل عليه، مث سري عنه وهو يضحك، فكان أول كلمة قاهلا: )اي   375
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 عائشة أما هللا فقد برأك(.

ش، حومحنة بنت ج ثة،تكلم بكالم أهل اإلفك ثالثة من الصحابة، هم: حسان بن اثبت، ومسطح بن أاث  376
 فجلد هؤالء الثالثة

 له وطهور( و كفارةا فهه وسلم: )ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به يف الدنيقال النيب صلى هللا علي  377
بل األخالق نليه من عانت يف قصة حادثة اإلفك فضل ظاهر ألمنا الصديقة رضي هللا عنها، وبيان ملا ك  378

 وشرف النفس
ت ن عجني البيع ى نومهاب سو شهادة اخلادمة هلا ابلنقاء وكمال اخللق، وبراءة القلب، وليس فيها من عي  379

 حىت أتيت الداجن، فتأكل العجني
ة ما لربيئة الطيب تلك ايفلوا دخوهلا املدينة يف هودجها، وهي ال تظن أن يبلغ ببعض الناس السوء أن يقو   380

 يقولون
القول  شاركتهامعن  ردها غيبة مسطح، وقد خاض فيها، عندما أساءت أم مسطح القول فيه، وسكوهتا  381

 ك فيه من ترديد ما قاله املنافقونبعد أن علمت ما اشرت 
يث قاء نفسها؛ حلبها ونرة قشهادهتا ألمنا زينب رضي هللا عنها ابلفضل والداينة والورع، وهذا من طها  382

 تكلمت ابلثناء املضيء عن جارهتا
ك لذذي منع عنها حزنه اللم و رقة قلبها إذ كانت حتس ذلك القلق اخلفي من تغري النيب صلى هللا عليه وس  383

 املعهود من لطفه وحنانه عندما كانت مترض
ه  على شرف هذليل كبريا، دكان يف ازدايد املرض على أمنا الصديقة عند مساعها ما قال أهل اإلفك فيه  384

 النفس
ليها إع عن الكالم قد انقطم، و كان يف ذهول أمنا رضي هللا عنها بعد الذي قاله النيب صلى هللا عليه وسل  385

 را كامالواحلديث معها شه
ني ما هلا وعند املؤمن د رسولهوعن على الرغم من أن عائشة الصديقة هلا من الفضل واحلظوة واملكانة عند هللا  386

 إال أَّنا مل تركن لشيء من هذا
يه صلى هللا عل ول هللالرس إخالصها التوحيد لرب العاملني؛ لتمام صدقها وسالمة قلبها؛ حيث مل تتوجه  387

 العاملني وسلم، وإمنا محدت رب
 ته عند خروجهني زوجابراع كان خروج أمنا مع النيب وفق ما جرت به سنته صلى هللا عليه وسلم يف اإلق  388

 مسافرا فأيتهن خرج سهمها خرجت معه
ذهبا عن مسطح فور أن مسعت أمه تقول: )تعس مسطح(، ودفعها ذلك القول، انهية أمه عن ذلك، ذاكرة   389
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 فضله، وأنه من أهل بدر

صرية أبن ليل ألهل البحملب، دتب ايف امتناع أمنا عن القيام إىل النيب بعد نزول براءهتا، وغضبها العا كان  390
 هذا سلوك من مل يقع منه ذلك اإلفك

لت ك، لكن ما زاا ابإلففيه نزل القرآن الكرمي برباءة عائشة رضي هللا عنها، وأقيم احلد على من تكلم  391
 االرافضة حتنق على عائشة ويبهتوَّن

  كتابهنه يفومع أن قذف عائشة كفر ابإلمجاع، إال أنك تراهم يرجفون مبا برأها هللا م  392
فيها خريا   تعاىل أنهللاد أخرب  وقال شك أن حادثة اإلفك فيها من الفوائد واآلاثر اإلجيابية الكثري، كيف ال  393

 للمؤمنني
 الفوائد اليت اختصت هبا عائشة رضي هللا عنها:  394

 ايد أجر هلجر، ففي افرتاء احلاقدين مز تعاىل رفع درجتها أبال يقطع عنها األأن هللا  -1
 اهليد أجر ن مز _ أن هللا تعاىل رفع درجتها أبال يقطع عنها األجر، ففي افرتاء احلاقدي2  395
 راءهتا.با أبن أنزل هللا تعاىل فيها قرآان يتلى إىل يوم القيامة يف ظهور منزلته -3  396
بن ستعذرهم يف االناس ي عليه وسلم، أبن اغتم ألمرها، وخطب عند رسول هللا صلى هللا تبني مكانتها -4  397

 سلول
امنة بقى التهمة كوز أن تجيإلفك وإذاعته خريا هلا من كتمه؛ إذ لوال إظهارهم لإلفك كان اأن يف ظهور  -5  398

 يف صدور البعض
 ن رماها ابإلفك.االنتقام مم -6  399
 ة عرضها يتعلق مبكانة الرسول صلى هللا عليه وسلمار بيان أن براءهتا وطه -7  400
يء ش قد غلظ يف  تعاىلر هللاقال الزخمشري: ولو فليت القرآن كله، وفتشت عما أوعد به من العصاة، مل ت  401

 تغليظه يف إفك عائشة
 ريورهتا حبال تعلق الكفر واإلميان بقدحها ومدحهاص -8  402
 .مد أحدا سواها ومل حتليه، وأَّنا محدت هللا تعاىل حني برأهيان تعلقها ابهلل تعاىل، وجلوئها إب -9  403
 يان فضيلة الذابني عن عائشة رضي هللا عنهاب -10  404
 َّنا حظيت بوصف املربأة إىل يوم القيامة، وذلك من حكمة هللا تعاىلأ -11  405
 ا، وأَّنا كانت ترى أَّنا أقل من أن ينزل هللا فيها قرآان.بيان تواضعه -12  406
 رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم، كما ابتلى عائشة، وابتلى صفوان بن املعطل، فخرجوا من البالء  ابتلى هللا  407
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 كالذهب اخلالص

كر به وسلم وأيب  عليلى هللاصاالبتالء خري؛ ألن فيه رفع درجات، واجلزاء واألجر العظيم ألسريت النيب   408
 الصديق

نني، ى مسعة املؤمحلرص علة، كامن اآلداب اإلسالمية الساميإن املؤمنني تعلموا بسبب هذه احلادثة كثريا   409
 وعلى حسن الظن فيما بينهم

ة بني الفاحش شاعةوجوب التثبت من األقوال قبل نشرها، والتأكد من صحتها،وكذلك: النهي عن إ  410
 املؤمنني

لرسول تلك ا يث عاشب، ححادثة اإلفك أثبتت بشرية الرسول صلى هللا عليه وسلم، وأنه ال يعلم الغي  411
 احملنة شهرا كامال وهو ال يعلم شيئا عن حقيقة األمر

نه الصدور لتظهر ما تك الفنت؛ أتيتهذه احملنة أظهرت املنافقني املندسني يف صفوف املؤمنني، فتأيت احملن، و  412
 من نفاق

شاعة عرضون لالهتام، وإلمستهدفون وم -ذا الدين إبخالص وصدق املنتمني هل -إن دعاة اإلسالم   413
 الشائعات، وإلصاق التهم هبم

 بيان أن آل البيت غري معصومني كما تزعم الرافضة.  414
 ان النيب صلىت يف زموجد إن العصبة اليت تناولت بيت النبوة الطاهر الكرمي وشككت فيه، موجودة كما  415

 هللا عليه
ون الكلم ا، حيرفثونفاقا، وخب فرا،كمع نزول الرباءة من السماء، والثناء من هللا، جند أانسا امتألت قلوهبم    416

 عن مواضعه، ويطعنون يف أشرف عرض
ائد  خيلو من فو حلديث ملافك وكما أن حادثة اإلفك يف السابق جاءت ويف طياهتا اخلري الكثري، فكذلك اإل  417

 وآاثر إجيابية
وصا أمهات صهم، وخ عنقيام أهل السنة حبملة إعالمية قوية، تبني فضائل ومناقب الصحابة رضي هللا  418

 املؤمنني رضي هللا عنهن
ني ول أم املؤمنحات املثارة ، جبمع الشبه-ونة األخرية خصوصا يف اآل -اهتمام بعض العلماء وطلبة العلم   419

 عائشة رضي هللا عنها
ؤمنني رية أمهات املات يف سسابقتبين بعض املؤسسات اخلريية، واملنظمات التطوعية، واملواقع اإلسالمية، م  420

 هن من الصحابة رضي هللا عن اجلميعوغري 
تدافع األدابء والشعراء من كافة أحناء املعمورة للدفاع عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها، وهجاء من   421
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 سبها

دعاؤهم هلا، ليها، و عيهم زايدة حب أبناء عائشة رضي هللا عنها ألمهم، وبغضهم ملن يطعن فيها، وترض  422
 وإحياؤهم لسريهتا العطرة

 ا ابمسها.مي بناهت تسكثرت تسمية املساجد ودور حتفيظ القرآن ابمسها. وكثرت األسر املسلمة اليت  423
قنني ت أعداد املو ا. وكثر راثهكثرت املواقع على الشبكة اليت تعىن بنشر كل ما يتعلق بسريهتا وفضلها وت  424

 بعداوة من يكرهها.
 سلمو ليه  نفس حبيبها صلى هللا عكثرت املقاالت واخلطب يف بيان فضلها ومكانتها يف  425
إىل  أو الدعوية، ،أو احلديثية كثرت الكتب والدراسات املنهجية املؤلفة عنها، سواء من الناحية الفقهية،  426

 غري ذلك
ي هللا عنها ائشة رضعنني أمجع علماء اإلسالم قاطبة من أهل السنة واجلماعة على أن من سب أم املؤم  427

 منه أنه كافرورماها مبا برأها هللا 
؟قال  عائشةيفقتل يقال اإلمام مالك من سب أاب بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل، قيل له:مل   428

 مالك: فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل
 لدين(افقد مرق من   منهها هللاقال شيخ اإلسالم ابن تيمية أيضا: )ومن رمى عائشة رضي هللا عنها مبا برأ  429
هللا منه  ها مبا برأهال من سب، فكال ابن العريب: إن أهل اإلفك رموا عائشة املطهرة ابلفاحشة فربأها هللاق  430

 فهو مكذب هلل، ومن كذب هللا فهو كافر
 ظيم(الع قال ابن قدامة رمحه هللا: )فمن قذفها مبا برأها هللا منه فقد كفر ابهلل  431
إنسان  اهفلو تشكك في راءة قطعية بنص القرآن العزيز،قال النووي: براءة عائشة من اإلفك، وهي ب  432

 والعياذ ابهلل، صار كافرا مرتدا إبمجاع املسلمني. ا
 قال ابن القيم رمحه هللا: )واتفقت األمة على كفر قاذفها(  433
ري اع على هذا غى اإلمجد حكقال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة مبا برأها هللا منه كفر بال خالف،وق  434

 د، وصرح غري واحد من األئمة هبذا احلكمواح
ومل ينعقد  رق من الدين،منه فقد  مقال ابن أيب موسى رمحه هللا: ومن رمى عائشة رضي هللا عنها مبا برأها هللا  435

 له نكاح على مسلمة
 ا(.برباءهت كرميقال بدر الدين الزركشي رمحه هللا: )من قذفها فقد كفر؛ لتصريح القرآن ال  436
 إلمجاعفر ابكبها تكذيبا للقرآن الذي شهد برباءهتا، وتكذيب ما جاء به القرآن  إن يف س  437
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 النيب صلى هللازوجها و ذى لإن يف ذلك إيذاء لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ وذلك ألن قذف املرأة أ  438

 عليه وسلم زوج لعائشة وكانت من أحب النساء إليه
ه، تكون زوجة ل ضيها أنيث ر حرسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ إن الطعن هبا رضي هللا عنها فيه تنقيص ب  439

 وأبقاها على ذلك حىت مات
ة من د ارتكب كبري ذلك فق فعل العلماء رمحهم هللا مل خيتلفوا يف حترمي سب الصحابة، وجممعون على أن من  440

 الكبائر، وجرمية من اجلرائم
هم رآن من تزكيتايت القآنته رمي، وإنكارا ملا تضمإن يف سب الصحابة رضي هللا عنهم تكذيبا للقرآن الك  441

 والثناء عليهم
لى قرر الثناء عاليت ت ثريةإن سبهم يستلزم نسبة اجلهل إىل هللا تعاىل، أو العبث يف تلك النصوص الك  442

 الصحابة
 وقدم وزكاهم، ين رابهالذ إن سب الصحابة فيه تنقص وأذى للرسول؛ والوقوع فيما َّنى عنه، فهم أصحابه  443

 َّنى عن سبهم
لنقل افيهم انعدم  إذا طعنن، فإن سبهم طعن يف الدين، وإبطال للشريعة، وهدم ألصله؛ ألَّنم هم نقلة الدي  444

 املأمون للدين
، وأبطل رب العاملني لى هللاعرد  قال القرطيب رمحه هللا: فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه يف روايته، فقد  445

 شرائع املسلمني
أو -يس له سهم له وسلم علي ام مالك بن أنس رمحه هللا: الذي يشتم أصحاب رسول هللا صلى هللاقال اإلم  446

 ف ي اإلسالم -قال: نصيب
 فر(.الك سئل اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا عمن يشتم الصحابة، فقال: )أخشى عليه  447
سلم هللا عليه و   صلىهللاول رس قال أبو زرعة الرازي رمحه هللا: )إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب  448

 فاعلم أنه زنديق(
 لى هللا عليهصالنيب  صحابأقال عبدهللا بن أمحد بن حنبل رمحه هللا: )سألت أيب عن رجل شتم رجال من   449

 وسلم، فقال: ما أراه على اإلسالم(
ز الصالة فرهم، وال جتو نكإن ا ف... قال ابن طاهر البغدادي رمحه هللا: )اإلمامية الذين كفروا خيار الصح ابة  450

 عليهم عندان، وال الصالة خلفهم(
يسبوَّنم و هللا،  رسول والرافضة وهم الذين يتربؤون من أصحاب حممد قال ابن أيب يعلى رمحه هللا:  451

 وينتقصوَّنم... وليست الرافضة من اإلسالم يف شيء
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ن حابة، وينكرو ليل الصن تضيعتقدو  اجتمعت األمة على تكفري اإلمامية؛ ألَّنم قال عبدالكرمي السمعاين:  452

 إمجاعهم، وينسبوَّنم إىل ما ال يليق هبم
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