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  (من كتاب عائشة أم المؤمنین) د عن أمك . .َغرِّ
 تغريدات منتقاة من كتاب عائشة أم املؤمنني ..

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

قيل لعائشة رضي اهللا عنها: إنَّ رجال قال: إنك لست له بأم، فقالت: صدق أنا أم املؤمنني، ولست بأم  ١
  )٢٣٩٣/ ٥نافقني. ((الشريعة)) لآلجري (امل

أشد السهام اليت أصابت األمة من األعداء الطعن يف عرض النيب صلى اهللا عليه وسلم بالتعرض ألم املؤمنني  ٢
 عائشة رضي اهللا عنها ورميها باإلفك والشبهات

عليه وسلم، وزوجاته أثار اإلفك املعاصر واملتجدد حفيظة املسلمني، فتضاعفت حمبتهم للنيب صلى اهللا  ٣
 الطاهرات، وعلى رأسهن عائشة رضي اهللا عنها

من متام اصطفاء اهللا لنبيه صلَّى اهللا عليه وسلم اصطفاء صحابته وأهل بيته وأزواجه فجعل أصحابه خري  ٤
 األصحاب وآل بيته خري اآلل وأزواجه خري األزواج

٥ ا واجتمع نساء النيب صلَّى اهللا عليه وسلم من خرية النساء علما ونسبلُقًا حسبلْقًا وخا خا وعملًا سلوكًا واتباع
 فيهن شرف الصحبة والزوجية.

كل واحدة من نسائه صلى اهللا عليه وسلم كانت يف بيتها شعاعا وقَّادا وقدوة حسنة ومعلمة ناصحة ال يردن  ٦
 بتعليمهن ونشر مرياث النبوة الدنيا

مع مسو الدرجة مل يقعدن دون العمل للدين بل شاركنه ضراءه وسراءه وصربن نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٧
 على الشظف وخففن عنه ما جيده يف سبيل دعوته

كن نساؤه صلى اهللا عليه وسلم معلمات لنساء ذلك اجليل، ومرشدات لألجيال من بعدهن، فأصبحن حبق  ٨
 رائدات التغيري يف نساء ذلك اجليل، بل ويف رجاله

 وله تعاىل: ﴿لتؤمنوا بِاللَّه ورسوله وتعزروه وتوقِّروه﴾ اآلية احترام نبينا صلى اهللا عليه وسلم وتقديره يفالزم ق ٩
 أزواجه

من واجب املرء إذا تكلم عن واحدة من نسائه صلَّى اهللا عليه وسلم أن خيفض هلا جناحه ألنها أم ويلني جانب  ١٠
 حها مبا مدحت بهخطابه يف حقها وميد

 من أفضل نساء النيب صلَّى اهللا عيه وآله سلم الصديقة بنت الصديق عائشة رضي اهللا عنها ١١
كان الصحابة يستحبون اهلدايا أن تساق إىل النيب صلَّى اهللا عليه وآله وسلم يف يوم عائشة حبا ملا حيبه رسول  ١٢
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 اهللا صلَّى اهللا عليه وسلم
منون األخيار على التقرب إىل اهللا حبب عائشة ويتعبدون اهللا ويدينونه مبودا موافقة منهم ملا حيبه اهللا دأب املؤ ١٣

 ورسوله صلَّى اهللا عليه وسلم
بلغ بقوم جفاؤهم لرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلم مبلغا يكادون ال يوافقون مبحبتهم حمبته، وال برضاهم  ١٤

 وا على من يرضاهرضاه، فشنؤوا من أحب، وسخط
أم املؤمنني حبيبة خليل اهللا صلَّى اهللا عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق، عائشة بنت اإلمام األكرب، اخلليفة أيب  ١٥

 بكر رضي اهللا عنهما
 إخوة أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها هم: عبدالرمحن، وعبداهللا، وأمساء، وحممد، وأم كُلثوم، واألخرية ولدت ١٦

 بعد وفاة أيب بكر رضي اهللا عنه.
ألم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها ثالث عمات صحابيات، وهن: أم عامر، وقُريبة، وأم فَروة، وهلا أم من  ١٧

 الرضاعة هي زوجةُ أيب القُعيس.
ومرجانة، كان ألم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها عدد من موايل تكرمهم وحتسن إليهم، وهم: بريرة، وسائبة،  ١٨

 أبو يونس، وذَكوان.
مل تدرك أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها اجلاهلية، بل ولدت مبكة، بعد البعثة بأربع سنني أو مخس تقريبا،  ١٩

 فكان مولدها يف اإلسالم، ألبوين مسلمني.
نا فيه رسول اهللا صلى اهللا قالت أم املؤمنني عائشةمل أعقل أبوي إال ومها يدينان الدين ومل مير علينا يوم إاليأتي ٢٠

 عليه وسلم طريف النهار بكرة وعشية
نشأت أم املؤمنني عائشة يف أسرة كرمية ذات يسار، وكانت تنعم يف عيش رغيد، فأبوها من كبار جتـار  ٢١

 مكة، يألفه قومه ويتعاملون معه لعلمه وجتارته.
عد رواحل اهلجرة ومحل معه مخسة آالف درهم رحم اهللا أبا بكر كم أنفـق يف اإلسالم لنشر دعوته فهو من أ ٢٢

 واشترى عددا من الرقيق ممن أسلم ليحررهم
عندما هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة مل تكن عائشة جتاوزت الثامنة من عمرها، لكنها كانت تفهم  ٢٣

 وتعي وحتفظ أسرار وقائع اهلجرة النبوية
ة اليت كانت جتمع بني أم املؤمنني عائشة وبني أبيها رضي اهللا عنهما، فهي حيسن التنبيه إىل العالقة املميز-١ ٢٤

 عالقة تقوم على احلب والثقة واالحترام
فكانت تراه خري صحابة النيب صلَّى اهللا عليه وسلم، وترى من نصرته لنيب اهللا صلَّى اهللا عليه وسلم ما -٢ ٢٥

 حيملها على التشرف باالنتساب إليه.
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راها زوجة للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وأما للمؤمنني قد زكى رسول اهللا علمها لذا كان جيلها ويثق وكان ي-٣ ٢٦
 برأيها ويسأهلا ويروي عنها

 وقد كان رضي اهللا عنهما شديد العطف عليها واحلنان ويقول هلا: (انظري حاجتك فاطلبيها إيلّ).-٤ ٢٧
، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها محى، فرأيت أباها وعن الرباء قال: (دخلت مع أيب بكر على أهله -٥ ٢٨

 يقبل خدها، وقال: كيف أنت يا بنية)
 وملا حضرته الوفاة قال هلا: (يا بنية، ما من الناس أحد أحب إيلَّ غىن بعدي منك، وال أعز علي فقرا منك).-٦ ٢٩
النيب صلَّى اهللا عليه وسلم، عندما طلبت منه ذلك،  كنية أم املؤمنني رضي اهللا عنها هي أم عبد اهللا كناها ا ٣٠

 فكناها بابن أختها تطييبا خلاطرها
كان ألم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها عدد من األلقاب، ومضامني هذه األلقاب دالة على عظيم فضلها  ٣١

 وشرفها، وكثرا مؤكد على هذا الفضل والشرف
 ر ألقاا، وقد لقبها اهللا تبارك وتعاىل به وهو أصدق القائلنيمن ألقاا: أم املؤمنني: وهو أشه ٣٢
ومن ألقاا: حبيبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وهو لقب مستنبط من اختصاصها مبزيد احملبة منه صلى اهللا  ٣٣

 عليه
لوما عند اختصاص أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها مبحبة زائدة من النيب صلى اهللا عليه وسلم كان مع ٣٤

 الصحابة رضوان اهللا عنهم
ومن ألقاا: املربأة وهو لقب أطلق عليها؛ لرتول القرآن برباءا مما رماها به املنافقون من اإلفك، فهي املربأة من  ٣٥

 فوق سبع مساوات.
طيبون ومن ألقاا الطيبة:فقد شهد اهللا هلا بذلك؛ فقال تعقيبا على حادثة اإلفك: ﴿والطيبات للطيبني وال ٣٦

 للطيبات﴾
قالت عن نفسها: (وإين البنة خليفته وصديقه ولقد نزل عذري من السماء ولقد خلقت طيبة وعند طيب ولقد  ٣٧

 وعدت مغفرة ورزقا كرميا)
ومن ألقاا: الصديقة كان مسروق رمحه اهللا إذا حدث عنها رضي اهللا عنها يقول: (حدثتين الصديقة بنت  ٣٨

 ربأة)الصديق حبيبة حبيب اهللا امل
ومن ألقاا: احلمرياء: وهو تصغري محراء قال الذهيب: (واحلمراء يف خطاب أهل احلجاز هي البيضاء بشقرة،  ٣٩

 وهذا نادر فيهم)
 ومن ألقاا: موفقة وهو من األلقاب اليت لقبها به النيب صلى اهللا عليه وسلم. ٤٠
 ، و(يا بنت الصديق)، و(يا بنت أيب بكر).كان النيب صلى عليه وسلم يناديها بـــ يا (عائش)، و(عويش) ٤١
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بن عامرٍ،  -وهو عثمان- أبو أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها هو أبو بكر الصديق: عبداهللا بن أيب قُحافة -١ ٤٢
 القرشي، التيمي.

ى اإلطالق وهو أول من آمن برسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلم من الرجال وأول اخللفاء، وخري الصحابة عل-٢ ٤٣
 بل خري الناس بعد األنبياء واملرسلني

 ولد مبكة، ونشأ ا، وكان أحد أعاظم العرب، وسيدا من سادات قريش، ومن كبار أغنيائهم. -٣ ٤٤
كان عاملًا بأنساب القبائل وأخبارها وسياستها، وكان موصوفًا باحللم والرأفة والرمحة، خطيبا لِسنا،  -٤ ٤٥

 وشجاعا بطلًا.
وكان صاحب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلم، وهاجر معه، ودخل معه الغار، ويف ذلك يقول تعاىل:  -٥ ٤٦

 ﴿ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ ﴾.
ووردت يف فضائله رضي اهللا عنه أحاديث كثرية، منها قوله صلَّى اهللا عليه وسلم: لو كنت متخذًا خليلًا  -٦ ٤٧

 ا بكرٍغري ريب الختذت أب
بويع له باخلالفة بعد وفاة النيب صلَّى اهللا عليه وسلم، وكانت مدة خالفته سنتني وثالثة أشهر ونصف  -٧ ٤٨

 سنة.٦٣ه وعمره ١٣شهر، وتويف باملدينة عام 
بنت عامر بن عومير ونسبها يلتقي مع النيب صلى اهللا  - _ أمها هي أم رومان، قيل: امسها زينب، وقيل: دعد ١ ٤٩

 سلم من جهة األب ومن جهة األم.عليه و
 _ تزوجها أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يف اجلاهلية بعد أن تويف زوجها عبداهللا بن احلارث األزدي.٢ ٥٠
_ أسلمت أم رومان يف مكة، وكانت من أوائل املسلمات، وبايعت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهاجرت إىل ٣ ٥١

 اهللا عنه.املدينة مع أهله، وآل أيب بكر رضي 
سنوات ودخل ا  ٦تزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم عائشة قبل اهلجرة ببضعة عشر شهرا يف شوال وعمرها  ٥٢

 سنوات ٩يف شوال من السنة الثانية للهجرة وعمرها 
تصف أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها جهاز حجرا فتقول: (إمنا كان فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٥٣

 ذي ينام عليه أدما، حشوه ليف)ال
مل يكن يف بيت عائشة غري فراش واحد يف أول األمر، مث رزقت فراشا آخر، وضمت بعد ذلك إىل أثاث  ٥٤

 حجرا بعض الوسائد ومل يكن يف بيتها مصباح.
كانت حجر عائشة يف شرقي املسجد، وكان بابه من هذه احلجرة واقعا داخل املسجد النبوي على جهة -١ ٥٥

 الغرب، وكأن املسجد النبوي صار فناء هلا.
أذرع جدراا من الطني وسقفها من جريد النخل قصري يناله كل من يقف  ٧أو  ٦كان عرض احلجرة -٢ ٥٦
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 مغشاة من اخلارج مبسوح الشعر لكي تكون وقاية من املطر
ها النيب صلى اهللا عليه وكان للباب مصراع واحد من عرعر أو ساج وكان يف جنب احلجرة مشربة (أقام في-٣ ٥٧

 وسلم شهرا زمن اإليالء)
قالت أم املؤمنني عائشة: ما شبع آل حممد صلى اهللا عليه وسلم منذ قدم املدينة من طعام بر ثالث ليال تباعا  ٥٨

 حىت قبض
 قالت أم املؤمنني عائشة: ما أكل آل حممد صلَّى اهللا عليه وسلم أكلتني يف يوم إال إحدامها متر ٥٩
أم املؤمنني عائشة: تويف رسول اهللا وما يف بييت شيء يأكله ذو كبد، إال شطر شعري يف رف يل، فأكلت قالت  ٦٠

 منه حىت طال علي فكلته ففين
كانت أم املؤنني عائشة رضي اهللا عنها تم مبظهرها وزينتها، وحترص أشد احلرص أال يرى النيب صلى اهللا عليه  ٦١

 وسلم منها إال ما يسره
ئشة رضي اهللا عنها: (دخل علي رسول اهللا فرأى يف يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت عا ٦٢

 فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول اهللا...)
من نصائح أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها للنساء قوهلا إلحداهن: (إن كان لك زوج فاستطعت أن ترتعي  ٦٣

 فعلي)مقلتيك فتضعيهما أحسن مما مها فا
مل يكن ألم املؤمنني عائشة إال ثوب واحد وكان عندها درع مثني غال، مثنه مخسة دراهم، وكانت النساء  ٦٤

 تستعرنه منها؛ ليلبسنه عرائسهن ليلة زفافهن.
مل يكن لعائشة رضي اهللا عنها يف بداية األمر خادم، مثَّ اشترت جارية امسها بريرة وأعتقتها، واشترطت أن  ٦٥

 ها هلايكون والؤ
كانت عائشة تقوم بنفسها باخلدمة يف البيت، وتقضي سائر حاجات النيب صلّى اهللا عليه وسلم، فتطحن  ٦٦

 الدقيق، وتطبخ، وتقري الضيوف، وتفرش املفارش
كانت حتضر للنيب صلّى اهللا عليه وسلم الوضوء، وتغسل ثيابه، وتغسل سواكه، وتقوم بترجيل شعره حىت يف  ٦٧

 املسجد وهي حائضة.حال اعتكافه يف 
لقرب أم املؤمنني عائشة من رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلم، وحمبته هلا، كان صلَّى اهللا عليه وسلم يفضي إليها  ٦٨

 بأسراره فتكتمها.
الغرية طبيعة يف املرأة، وهي دليل حمبتها لزوجها، خاصة إن كان له زوجات غريها، ومل خترج عائشة رضي اهللا  ٦٩

 الطبيعة. عنها عن هذه
كانت تغار على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وملا سأهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما: (أغرت؟ قالت:  ٧٠
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 وما يل أن ال يغار مثلي على مثلك)
كان لعائشة مكانة خاصة يف قلب النيب صلّى اهللا عليه وسلم؛ وذلك ألنها كانت ابنة صاحبه األكرب أيب بكر  ٧١

 وكانت أيضا أحب زوجاته إليهالصديق، 
كان صلَّى اهللا عليه وسلم يظهر حبه لعائشة رضي اهللا عنها، وال خيفيه، حىت إنه ملا سئل: أي الناس أحب  ٧٢

 إليك؟ قال: عائشة.
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعلن حبه الشديد ألمنا عائشة، كما قال احلافظ أبو عبداهللا الذهيب رمحه اهللا:  ٧٣

 ها حبا شديدا كان يتظاهر به)(وأحب
بلغ من حب النيب لعائشة وخوفه عليها أنه كان يأمرها أن تسترقي من العني قالت: كان رسول اهللا صلَّى اهللا  ٧٤

 عليه وسلم يأمرين أن أسترقي من العني
إنه كان يفرح  كان صلى اهللا عليه وسلم يفسح ألم املؤمنني عائشة اال للعب، ومل حيرمها من هذه املتعة، بل ٧٥

 بلعبها، ويضحك حىت ترى نواجذه
كان صلى اهللا عليه وسلم دائما حيب أن يدخل الفرح والبهجة على قلب أم املؤمنني عائشة فها هو ذا حيملها  ٧٦

 على عاتقه لتشاهد احلبشة وهم يلعبون
يف مرحها، فسمح هلا  كان رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلم يسمح لعائشة بالترفيه عن نفسها بل ويشاركها ٧٧

 بسماع الدف، وسابقها فسبقها وسبقته
كان صلى اهللا عليه وسلم رمبا جيلس فيستمع إىل حديث عائشة ال ميل منه، كما يف حديث أم زرع الطويل،  ٧٨

 الذي حكت فيه أحوال إحدى عشرة امرأة مع أزواجهن
له إىل فعل تأنس به فيتتبع مواضع طعامها كان النيب يدين عائشة ويبسط عليها من حنانه ورمحته ويترجم قو ٧٩

 وشراا ليشرب منه ويلطف هلا اخلطاب
كان صلى اهللا عليه وسلم متمسكا حبب عائشة حىت فارق الدنيا، فقد اختار أن ميرض يف بيتها، وتويف بني  ٨٠

 سحرها وحنرها، ودفن يف بيتها رضي اهللا عنها
فوا الكثري من أمر نبيهم وأمر دينهم، وأحواله عند االحتضار، من احلق الَّذي ال مراء فيه أن املسلمني قد عر ٨١

 أحاديث عائشة رضي اهللا عنها.
قالت عائشة رضي اهللا عنها: مات النيب صلى اهللا عليه وسلم وإنه لبني حاقنيت وذاقنيت فال أكره شدة املوت  ٨٢

 ألحد أبدا بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم.
لسعادة، وأهم املناقب للسيدة عائشة أن حجرا الشريفة كانت املسكن األخري من أعظم الفضائل، وأعلى ا ٨٣

 للنيب صلى اهللا عليه وسلم، ومكان دفنه ووفاته
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ظهرت املكانة العلمية لعائشة يف عهد عمر وكان هو وغريه من الصحابة إذا أشكل عليهم أمر السيما ما يتعلق  ٨٤
 بشؤون اإلنسان اخلاصة يسألوا عنه

عائشة رضي اهللا عنها اب عمر وتجله وحتترمه. ويف مسندها عدد من األحاديث ترويها عن النيب صلَّى  كانت ٨٥
 اهللا عليه وسلم يف فضائله ومناقبه

كان لعائشة عند عمر رضي اهللا عنهما مزيد خصوصية فقد فرض ألمهات املؤمنني عشرة آالف وزادها ألفني  ٨٦
 اهللا عليه وسلموقال: إا حبيبة رسول اهللا صلى 

كانت عائشة من أعرف الناس بفضائل عثمان ومناقبه ومكانته عند رسول اهللا وقد انفردت برواية عدة  ٨٧
 أحاديث يف فضائله ومناقبه مما يدل على تقديرها له

ظلت السيدة عائشة على مودا لعثمان وتقديرها له، إىل أن قتل شهيدا، فكانت أول من طالب بدمه،  ٨٨
 من قتلته والثائرين عليه. واالقتصاص

مل يكن بني علي وعائشة رضي اهللا عنهما قبل توليه اخلالفة ما يدعوها إىل خمالفته واخلروج عليه، بل كانت  ٨٩
 عالقتها معه قائمة على املودة والتقدير.

عنده وقرابته  كان علي من أعرف الناس مبقام أم املؤمنني ومكانتها عند النيب وهي أيضا تعرف له مكانته وقدره ٩٠
 منه ومصاهرته له وفضله وجهاده وسابقته

 كانت أم املؤمنني عائشة ترى أن عليا بن أيب طالب أوىل الناس باخلالفة بعد عثمان رضي اهللا عنهم أمجعني. ٩١
ضي ملا بويع لعلي رضي اهللا عنه باخلالفة مل يتغري قلب السيدة عائشة عليه، بل كانت ثابتة على موقفها منه ر ٩٢

 اهللا عنه، ناصحة مببايعته
جرى بني عائشة وعلي شيء من اخلالف يف شأن قتلة عثمان، كاخلالف الذي جرى بني طلحة والزبري  ٩٣

 وغريهم من الصحابة معه مع بقاء الود ومعرفة الفضل بينهم
مصر يسبون ملا نبتت نابتة اخلوارج يف خالفة علي كان لعائشة موقف حازم منهم فقد كان أهل العراق و-١ ٩٤

 عثمان وأهل الشام يسبون عليا واخلوارج فيسبوما
 فلما أخربت عائشة بذلك قالت: (أمروا أن يستغفروا ألصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فسبوهم) -٢ ٩٥
تأثرت السيدة عائشة رضي اهللا عنها بيوم اجلمل كثريا، وكان بالنسبة هلا بشكل خاص مأساة مروعة، أصيبت  ٩٦

 أمل مريرة فيه خبيبة
لزمت عائشة رضي اهللا عنها حجرا بعد معركة اجلمل وانقطعت للعبادة وقسمت ليلها وارها بني صالة  ٩٧

 وصيام واستغفار وصدقات ونشر علم وبيان سنة
مل تكن عالقة عائشة مع معاوية كما كانت مع اخللفاء الراشدين إال أنه أيضا مل يكن بينهما قبل توليه اخلالفة  ٩٨
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 يعكر صفو العالقة بينهما ما
كان معاوية وغريه من الصحابة جيلون أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها بل كان متفقا مع عائشة رضي اهللا  ٩٩

 عنهما يف الرأي حول املطالبة بدم عثمان
مل يوجد شيء يدل على معارضة عائشة تويل معاوية اخلالفة، ولكن مع ذلك فقد أنكرت على معاوية بعض  ١٠٠

 صرفاته اليت رأت فيها جماوزة حلدود الشرعت
ه) فإذا سئلت كيف أصبحت؟ قالت: صاحلة احلمد هللا. وكل من يعودها  ٥٨مرضت عائشة يف رمضان سنة ( ١٠١

 فيبشرها تقول: يا ليتين كنت حجرا يا ليتين كنت مدرة
قيل السابعة وقيل التاسعة توفيت عائشة باملدينة ليلة الثالثاء السابع عشر من رمضان من السنة الثامنة و ١٠٢

 واخلمسني للهجرة يف خالفة معاوية
عند وفاة عائشة رضي اهللا عنها حزن عليها أهل املدينة حزنا شديدا وصدق عبداهللا بن عبيد بن عمري: (أما إنه  ١٠٣

 ال حيزن عليها إال من كانت أمه!)
احلكم أمري املدينة حينئذ من جهة  صلى عليها أبو هريرة وسط مقابر البقيع وكان يومئذ خليفة مروان بن ١٠٤

 معاوية؛ ألنه حج فاستخلف أبا هريرة
دفنت عائشة ليال بعد الوتر، وكان الليل مظلما، فلم جيد املشيعون بدا من أن حيملوا فيه خرقا غمسوها يف  ١٠٥

 زيت وأشعلوا فيها النار لتضيء هلم الطريق
 ليلة أكثر ناسا منها ونزل أهل العواليإىل املدينة ازدحم الناس يف جنازا وجتمعوا حول النعش ومل تر ١٠٦
نزل يف قربها مخسة من أهلها: عبداهللا وعروة ابنا الزبري والقاسم وعبداهللا ابنا حممد، وعبداهللا بن عبدالرمحن  ١٠٧

 ) سنة ودفنت بالبقيع٦٧وكان عمرها (
ة حبمرة؛ وهلذا يقال هلا: احلمرياء، وهو صفات أم املؤمنني عائشة اخلَلقية: فقد كانت امرأة مجيلة، بيضاء مشرب ١٠٨

 أحسن األلوان.
كانت رضي اهللا عنها حنيلة اجلسم يف شباا، مثَّ مبرور األيام امتألت وبدنت، ومحلت اللحم، وهذا ما حتكيه  ١٠٩

 هي بنفسها عن نفسها
عرها وصار كانت أقرب إىل الطول يف جسمها؛ وكان شعرها طويال وهي صغرية، مث أصاا مرض فتمزق ش ١١٠

 حتت املنكبني،مث حتسن شعرها يف الطول
تأثرت كثريا بعبادة النيب صلى اهللا عليه وسلم وهديه فيها؛ لكوا ألصق الناس به وأكثرهم اطالعا على عبادته  ١١١

 اخلاصة به.
يام كانت كثرية العبادة، قوامة، دائمة التهجد، صوامة كثرية الصيام، بل كانت ال تدع الصيام حىت يف األ ١١٢
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 شديدة احلر، وكانت تصوم يف السفر
كانت تم بصالة التراويح اهتماما بالغا، فإذا صار رمضان تأمر موالها ذكوان، فيؤمها من املصحف، وتداوم  ١١٣

 على نوافل الطاعات.
 كانت إذا نامت عن شيء من وردها قضته، وتنصح باملداومة على الطاعات، وخاصة قيام الليل. ١١٤
 انت حريصة جدا على أال يفوا، فتحدد أماكن إقامتها فيه، وتصوم يوم عرفة.وأما احلج فك ١١٥
كانت عائشة رضي اهللا عنها جوادةً كرميةً كثرية الصدقات، ال يكاد يقر بيدها مال حىت تنفقه على الفقراء  ١١٦

 واملساكني
لمت يف مدرسة النيب كانت عائشة تعني الفقري على حسب حاجته وقدره، ومل تكن تستقل ما تنفقه فقد تع ١١٧

 صلى اهللا عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق مترة
كانت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها مع صيامها وقيامها وكرمها وجودها، تكره أن يثىن عليها، وأن متدح  ١١٨

 وهي تسمع، خمافة الرياء
بيل اهللا وال تتكئ على دنيا تطمئن كانت عائشة تأتيها األعطيات فال تلتفت لشيء من هذا وإمنا تنفقه يف س ١١٩

 إليها، وإنما كانت نافضة يدها من هذا كله
كانت عائشة رقيقة القلب خاشعة قانتة ال ترى لنفسها فضال وال تتكئ على قرا من رسول اهللا صلى اهللا عليه  ١٢٠

 وسلم وقد علم عنها هذا السمت اخلاشع
بني الناس يوم اجلمل متأولة تأسف حمزونة وتتكلم  كانت عائشة كلما ذكرت خروجها للسعي باإلصالح ١٢١

 بالندم استغفارا ودمعا حىت تبل مخارها رضي اهللا عنها
كان خروج عائشة رضي اهللا عنها يوم اجلمل رغبة يف اإلصالح بني الناس، وقد كانت تعلن ذلك يف أكثر من  ١٢٢

 مناسبة وتصرح به
 البقيع يف الليل دون أن يصدها خوف أو تردد، وترتل يف كانت عائشة من ذوات الشجاعة النادرة، متشي إىل ١٢٣

 ساحة املعارك، وتشارك املسلمني جهادهم
رغم ما كان حيصل بني عائشة وبني باقي أمهات املؤمنني رضي اهللا عنهن كغريهن من الضرائر إال أا مل تكن  ١٢٤

 تذكر إحداهن إال باخلري والثناء اجلميل
عروة قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة، فقالت: ال تسبه؛ فإنه كان ينافح عن من إنصاف عائشة ما حيكيه  ١٢٥

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
كانت عائشة تكره الثناء عليها، وال حتب أن ميدحها أحد، وقصتها مع ابن عباس عندما استأذن عليها يف  ١٢٦

 مرضها الَّذي ماتت فيه مشهورة

http://www.dorar.net


  

١٠ 

    ) عائشة أم المؤمنینموسوعة(  www.dorar.net   

 رض موا، وبدأ يثين عليها فقالت: (وددت أين كنت نسيا منسيا)ملا دخل ابن عباس على عائشة يف م ١٢٧
قيل لعائشة رضي اهللا عنها: إن قوما يشتمون أصحاب حممد صلَّى اهللا عليه وسلم فقالت: قطع اهللا عنهم العمل  ١٢٨

 فـأحب أال يقطع عنهم األجر.
 ذا فقيل هلا زاهد...رأت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها رجال متماوتا فقالت: ما ه-١ ١٢٩
قالت كان عمر بن اخلطاب زاهدا ولكنه كان إذا قال أمسع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب يف ذات اهللا -٢ ١٣٠

 أوجع.
تبوأت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها مكانةً علميةً رفيعةً، جعلتها  - ١أقوال العلماء يف مكانتها العلمية: ١٣١

 عالمة من علماء عصرها.
ع العلمي األصيل الَّذي يرجعون إليه فيما يغمض عليهم أو يستشكل أمامهم من مسائل يف القرآن _ واملرج٢ ١٣٢

 واحلديث والفقه.
قال أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلم حديث قط  ١٣٣

 فسألنا عائشة إال وجدنا عندها منه علما.
 هللا: (لقد رأيت األكابر من أصحاب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلم يسألوا عن الفرائض.قال مسروق رمحه ا ١٣٤
قال عروة بن الزبري:ما رأيت أحدا أعلم بكتاب اهللا وال بسنة عن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلم، وال بشعر،  ١٣٥

 وال فريضة من عائشة رضي اهللا عنها.
محها اهللا حىت قلْت قبل وفاا بأربع سنني أو مخس: لو توفيت اليوم ما _ قال عروة: لقد صحبت عائشة ر١ ١٣٦

 ندمت على شيء فاتين منها.
_ فما رأيت أحدا قط كان أعلم بآية أنزلت، وال بفريضة، وال بسنة، وال أعلم بشعر، وال أروى له، وال ٢ ١٣٧

 بيوم من أيام العرب، وال بنسب.
ال بطب منها. فقلت هلا: يا أمه، الطب من أين علمتيه؟. فقالت: كنت _ وال بكذا وال بكذا، وال بقضاء، و٣ ١٣٨

 أمرض فينعت يل الشيء.
_ وميرض املريض فينعت له، فينتفع، فأمسع الناس بعضهم لبعض فأحفظه. قال عروة: فلقد ذهب عين عامة ٤ ١٣٩

 علمها مل أسأل عنه.
هللا، وال أفقه يف رأي إن احتيج إىل رأيه وال أعلم قال أبوسلمة بن عبدالرمحن:ما رأيت أحدا أعلم بسنن رسول ا ١٤٠

 بآية فيما نزلت، والفريضةمن عائشة.
 _ وقال الزهري رمحه اهللا: (لو مجع علم عائشة إىل علم مجيع النساء، لكان علم عائشة أفضل.١ ١٤١
عائشة أكثر من _ ويف رواية: لو مجع علم نساء هذه األمة فيهن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم كان علم ٢ ١٤٢
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 علمهن.
_ عن حممود بن لبيد قال: (كان أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم حيفظن من حديث النيب صلى اهللا عليه ١ ١٤٣

 وسلم كثريا، وال مثال لعائشة وأم سلمة.
 _ وكانت عائشة تفيت يف عهد عمر وعثمان إىل أن ماتت، يرمحها اهللا.٢ ١٤٤
 صلى اهللا عليه وسلم عمر وعثمان بعده يرسالن إليها فيسأالا عن _ وكان األكابر من أصحاب رسول اهللا٣ ١٤٥

 السنن.
عن عبدالرمحن بن القاسم،عن أبيه،قال:كانت عائشةقد استقلت بالفتوى يف خالفة أيب بكروعمر،  ١٤٦

 وعثمان،وهلم جرا،إىل أن ماتت، وكنت مالزما هلا مع برها يب
مبسائل عن الصحابة مل توجد إال عندها، وانفردت باختيارات  قال ابن كثري:وقد تفردت أم املؤمنني عائشة ١٤٧

 أيضا وردت أخبارا خبالفها بنوع من التأويل.
تتلمذ على عائشة رضي اهللا عنها عدد كبري من الصحابة والتابعني، وكانوا يأتوا من أماكن متفرقة؛ كالعراق،  ١٤٨

 والشام، وأحناء اجلزيرة.
كائها،وقوة ذاكرا وحافظتها،وحسبك هلذا األمر دليال كثرة ماروت عن _حدة ذ١أسباب مكانتهاالعلمية: ١٤٩

  النيب.
  
 حدة ذكائها، وقوة ذاكرا وحافظتها، -١
_ زواجها من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سن مبكرة، وحياا يف كنفه ورعايته مدة بلغت مثاين سنوات ٢ ١٥٠

 ومخسة أشهر وكان خالل هذه املدة حفيا ا.
 ثرة ما نزل من الوحي يف حجرا حىت مسيت... مهبط الوحي._ ك٣ ١٥١
لساا السؤول، فقل أن تسمع شيئا تستشكله، أو ترى أمرا ال تعرفه، إال وتسأل مستفسرة عنه،  -٤ ١٥٢

 واشتهرت السيدة بذلك.
 تاب والسنة.كانت رضي اهللا عنها تتبع منهجا علميا واضح املعامل، ومن صوره: توثيق املسائل مبا ورد يف الك ١٥٣
 كانت رضي اهللا عنها تتورع عن الكالم بغري علم. ١٥٤
عن شريح بن هانئ قال:أتيت عائشة أسأهلا عن املسح على اخلفني، فقالت: عليك بابن أيب طالب فسله، فإنه  ١٥٥

 كان يسافر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم..
قاصد الشريعة، وعلوم اللغة العربية، فاجتمع هلا مع كانت رضي اهللا عنها تعتمد على اجلمع بني األدلة، وفهم م ١٥٦

 حفظ اآلثار حسن التفقه فيها واالجتهاد.
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كانت رضي اهللا عنها تعرف أدب اخلالف، كيف ال وقد تعلمت على يدي نيب هذه األمة ومعلمها صلى اهللا  ١٥٧
 عليه وسلم.

سهل استيعابه، وتنكر على من يسرع يف متيزت بأسلوب علمي متني يف التعليم، فكانت تتأىن يف الكالم حىت ي ١٥٨
 كالمه.

تعد أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها من كبار مفسري عصرها؛ ساعدها على ذلك مساعها للقرآن الكرمي منذ  ١٥٩
 نعومة أظافرها.

قالت رضي اهللا عنها:لقد أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم مبكة وإين جلارية ألعب:﴿بل الساعة موعدهم  ١٦٠
 لساعة أدهى وأمر﴾..وا
 نزلت آيات كثرية بسببها؛ مثل آيات اإلفك، والتيمم، ورأت كيف يرتل عليه جربيل عليه السالم بالوحي. ١٦١
مل تكن عائشة رضي اهللا عنها تكتفي مبجرد احلفظ، وإمنا كانت إذا غمض عليها شيء ال تتردد يف طرحه على  ١٦٢

 الرسول صلى اهللا عليه وسلم.
 ئا من شأن الوحي بادرت بسؤال النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ لريفع عنها اإلشكال.إذا استشكلت شي ١٦٣
يقول أبوسلمة بن عبدالرمحن:مارأيت أحدا أعلم بسنن رسول اهللا،وال أفقه يف رأي إن احتيج إىل رأيه وال أعلم  ١٦٤

 بآية فيما نزلت وال فريضة، من عائشة.
كبري يف رواية السنة النبوية ويف توثيقها، وتعترب رائدة يف هذا  قامت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها بدور ١٦٥

 اال؛ لقرا من النيب.
كانت الزوجة الشديدة اللصوق به، تسمع منه ما ال يسمعه غريه، وترى من أحواله ما ال يراه غريها، وتفهم  ١٦٦

 عنه، وتسأله عما يغمض عليها.
من ألف حديث شريف، روا عنه بكل دقة وضبط وإتقان؛  وعت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر ١٦٧

 ولذلك جاءت روايتها للسنة النبوية املطهرة متميزة.
كان أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم حيفظن من حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم «عن حممود بن لبيد قال:  ١٦٨

 كثريا، وال مثال لعائشة وأم سلمة.
) ١٧٤) حديثا؛ منها (٢٢١٠ي اهللا عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم (_ بلغت مرويات عائشة رض١ ١٦٩

 حديثا متفق عليها عند الشيخني.
) حديثا، والباقي يف الصحاح، والسنن، واملعاجم، ٦٩) حديثا، ومسلم بـ (٥٤_ وانفرد البخاري بـ (٢ ١٧٠

 واملسانيد.
ثرين للرواية وذكرها السيوطي من السبعة املكثرين يف عدها ابن حزم يف املرتبة الرابعة من بني الصحابة املك ١٧١
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 الرواية.
_ قال احلافظ أبو حفص امليانشي رمحه اهللا:اشتمل كتاب البخاري ومسلم على ألف حديث ومائيت حديث ١ ١٧٢

 من األحكام..
 سري._ فروت عائشة من مجلة الكتابني مائتني ونيفا وتسعني حديثا، مل خيرج عن األحكام منها إال الي٢ ١٧٣
قال ابن كثري وهو يتحدث عن عائشة ومل ترو امرأة وال رجل غري أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  ١٧٤

 وسلم من األحاديث بقدر روايتها رضي اهللا عنها.
عامله اهللا مبا  - وكانت أحفظ الصحابة للحديث، وقد اعترف بذلك حىت الشيعة، كما يقول األزدي  ١٧٥

 لف حديث ومن الذكر آية تنساها:حفظت أربعني أ-يستحق
تتميز عائشة رضي اهللا عنها عن الصحابة يف باب الرواية (بأن معظم األحاديث اليت روا قد تلقتها مباشرة من  ١٧٦

 النيب صلى اهللا عليه وسلم
 كانت رضي اهللا عنها تتسم بالدقة يف نقل احلديث، وحفظ ألفاظه، حىت ال يتغري معناه. ١٧٧
نها إذا مل تكن تعرف احلديث اختربت قائله؛ فإن ضبطه قبلته، وهذا األسلوب اتبعه نقاد كانت رضي اهللا ع ١٧٨

 احلديث فيما بعد يف نقد احلديث ونقد الرجال.
ملعرفة الصحابة مبدى اهتمام عائشة رضي اهللا عنها بضبط األحاديث، واحلفاظ على سالمة روايتها، كان  ١٧٩

 بو هريرة.بعضهم يعرض عليها ما حفظه، ومن هؤالء أ
الشيء الذي مييزها واجلوهر األصلي الذي يفضلها هو الدقة والرباعة يف الفهم، والقوة يف االجتهاد، واإلدراك  ١٨٠

 والعمق يف التفقه واالستنباط.
 تعد عائشة رضي اهللا عنها حبق أفقه نساء األمة وأعلمهن، بل من أفقه وأعلم الصحابة ١٨١
 أفقه الناس، وأعلم الناس، وأحسن الناس رأيا يف العامة كانت عائشة«قال عطاء رمحه اهللا:  ١٨٢
 وقال الذهيب رمحه اهللا: (ال أعلم يف أمه حممد صلى اهللا عليه وسلم، بل وال يف النساء مطلقا، امرأة أعلم منها ١٨٣
عن عبدالرمحن بن القاسم،عن أبيه، قال كانت عائشة قد استقلت بالفتوى يف خالفة أيب بكر وعمر وعثمان  ١٨٤

 هلم جراإىل أن ماتت يرمحهااهللا...و
 _ قال حممود بن لبيد:كانت عائشة تفيت يف عهد عمر وعثمان إىل أن ماتت،يرمحهااهللا ...١ ١٨٥
_ وكان األكابر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمر وعثمان بعده، يرسالن إليها، فيسأالا ٢ ١٨٦

 عن السنن.
 األكابر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسألوا عن الفرائض. قال مسروق رمحه اهللا: (لقد رأيت ١٨٧
مل تكن رضي اهللا عنها تتحرج يف إجابة املستفتني عن أي مسألة من مسائل الدين، ولو كانت متعلقة بالشؤون  ١٨٨
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 اخلاصة.
قهية تستطيع من مل تقف رضي اهللا عنها عند رواية النصوص وفقهها واإلفتاء ا بل كانت صاحبة ملكة ف ١٨٩

 خالهلا استنباط األحكام الشرعية من الكتاب والسنة
كانت عائشة رضي اهللا عنها على قدر كبري من املعرفة بالتاريخ، وأيام العرب، وسرية الرسول وصلى اهللا عليه  ١٩٠

 وسلم.
 عاصرت اخللفاء األربعة، وأكثر والية معاوية رضي اهللا عنهم مجيعا. ١٩١
 ما رأيت أحدا من الناس أعلم.. حبديث العرب وال النسب من عائشة.قال هشام بن عروة:  ١٩٢
جاءت عن عائشة رضي اهللا عنها روايات تعرف فيها بأحوال أهل اجلاهلية، وعادام، وأخبارهم االجتماعية،  ١٩٣

 وطقوسهم.
ن بداية ألقت رضي اهللا عنها الضوء وكشفت جوانب كثرية من حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وسريته، م ١٩٤

 نزول الوحي إىل وفاته.
أما ما كان يف اجلاهلية،فلعلها تلقته واكتسبت طرفا كبريا منه من أبيها أيب بكر الصديق، الذي كان من أعلم  ١٩٥

 الناس بأيام العرب وأنساا.
بن  كانت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها على درجة عالية من الفصاحة والبالغة، ومعرفة الشعر.عن موسى ١٩٦

 طلحة قال:ما رأيت أحدا أفصح من عائشة.
 قال معاوية: (ما رأيت خطيبا قط أبلغ وال أفصح من عائشة) ١٩٧
فصاحة عائشة رضي اهللا عنها الخيتلف فيها اثنان، فإا كانت حافظة للشعر وترويه، وكان رسول اهللا صلى  ١٩٨

 اهللا عليه وسلم يسر لسماعه منها ويستزيدها منه
ها وراثية،فأبوها كان حيفظ الشعر كذلك،ويصحح أوزانه،وأخوها عبداهللا ينظمه،وكان لبيد ملكة الشعر عند ١٩٩

 أكثر من حتبه من الشعراء وروت له حنو ألف بيت.
 كانت توصي الناس أن يعلموا أوالدهم الشعر؛ لتعذب ألسنتهم، وما كان يرتل ا أمر إال أنشدت فيه شعرا. ٢٠٠
للبيد حنوا من ألف بيت،كان الشعيب يذكرها، فيتعجب من فقهها وعلمها  عن الشعيب: أن عائشة قالت:رويت ٢٠١

 مث يقول: ما ظنكم بأدب النبوة؟!
من فصاحتها وبالغتها أا إذا استثريت يعلو كالمها ويفخم،كأمنا تصدر به عن ثقافتها األصلية وعلومها  ٢٠٢

 الوفرية.
  وكانت تنشد قول لبيد: عن عروة بن الزبري قال:كانت عائشة أروى الناس للشعر،  ٢٠٣

 ذهب الذين يعاش يف أكنافهم...وبقيت يف خلف كجلد األجرب...
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مل تقتصر عائشة رضي اهللا عنها على العلوم الدينية فحسب، بل إا كانت على اطالع واسع على علوم  ٢٠٤
 أخرى، ومن هذه العلوم علمها بالطب.

 ب، وال شعر، من عائشةكان عروة يقول أيضا: ما رأيت أحدا أعلم بفقه، وال ط ٢٠٥
استدركت عائشة رضي اهللا عنها على كبار الصحابة يف مسائل كثرية، وصنف املصنفون يف مستدركات  ٢٠٦

 عائشة مصنفات كثرية.
اتسم دور أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها يف العهد املدين بالتلقي واحلفظ للسنة املطهرة،القولية منها والفعلية  ٢٠٧

 يه الصالةوالسالمحلياته اخلاصة عل
حفظها واعتناؤها بالسنة القولية والفعلية حلياته صلى اهللا عليه وسلم، ال سيما ما كان منه داخل حجراته مع  ٢٠٨

 أهله
بثها العلم الشرعي لكل ما تعلمته منه صلى اهللا عليه وسلم، حيث كانت خري مبلغ لذلك املرياث النبوي العظيم  ٢٠٩

 لألمة
لى اهللا عليه وسلم وبني املؤمنات السائالت عن أمور دينهن، خاصة يف توضيح بعض كانت خري وسيط بينه ص ٢١٠

 األحكام التفصيلية اخلاصة بالنساء
 كانت قدوة حسنة ومثال أعلى للمرأة املسلمة يف طريق اخلري والدعوة إىل اهللا. ٢١١
ئدته على األمة، وذلك مثل نزول بعض اآليات القرآنية واألحكام الشرعية يف شأا، وال خيفى أثر ذلك وفا ٢١٢

 نزول آية التيمم
ظهور فضلها واصطفاء اهللا هلا،حني اختارت اهللا ورسوله والدار اآلخرة،على الدنيا ومتاعها الزائل،وأثر ذلك  ٢١٣

 واضح يف التأييد والنصرة والثبات معه...
ضي اهللا تعاىل عنها على نشر العلم بني املسلمني، فقد ل املسلمون منها كثريا من تعاليم دينهم، حرصها ر ٢١٤

 وخاصة ما كان من سنن نبيهم
 كانت مرجعا للرأي واملشورة للخلفاء الراشدين، ولكثري من كبار الصحابة رضوان اهللا تعاىل عنهم أمجعني ٢١٥
 يت خفيت على كثري من علماء الصحابة رضوان اهللا عليهمكانت مرجعا لكثري من األحكام الفقهية ال ٢١٦
 كانت مرجعا لتفسري القرآن الكرمي لكل من سأهلا يف ذلك، من كبار الصحابة رضوان اهللا عليهم وغريهم ٢١٧
 وضحت كثريا من األمور اليت متس العقيدة الصحيحة، فكانت خري مفسر وموضح هلا، رضي اهللا تعاىل عنها ٢١٨
 مثلة يف الزهد، والتقلل من الدنيا، وعدم الركون إليها، فكانت خري قدوة يف ذلك.سطرت أروع األ ٢١٩
 حىت أدركت الصدر األول من العهد األموي - رضي اهللا تعاىل عنها–لقد مد اهللا يف عمر أم املؤمنني عائشة  ٢٢٠
 كانت املرجع لكثري من علماء األمة وأئمتها وأمرائها ٢٢١
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أو طلب منها رأيا أو مشورة، سواء كان من عامة األمة، أم من علمائها  نصحها وإرشادها لكل من زارها ٢٢٢
 وأمرائها.

 سعيها احلثيث للتزود من التقوى والعمل الصاحل، استعدادا للدار اآلخرة. ٢٢٣
بذهلا وإنفاقها يف وجوه اخلري بكل ما تيسر هلا وقسم هلا من عطاء، كانت حتصل عليه برا ا وصلة وحفظا حلق  ٢٢٤

  صلى اهللا عليه وسلم فيها.رسول اهللا
استدراكها على بعض األقوال واألحكام اليت قد تقع يف زماا وتصل إليها، وتوضيحها، وبياا للعلم، دون أي  ٢٢٥

 جماملة أو وجل.
نباهتها، وقوة حجتها، وحسن استدالهلا حبديث املصطفى عليه الصالة والسالم، توضيحا ملا خفي من بعض  ٢٢٦

 ، وتوضيحها للسائلاألحكام الفقهية
تركها أعظم األثر يف األمة،ظهر ذلك من خالل أيام رحيلها إىل الدار اآلخرة،وفزع املدينة بأكملها عند  ٢٢٧

 توديعها،وحلوقها بالرفيق األعلى
اتسم أسلوب عائشة رضي اهللا عنها يف الدعوة باحلكمة؛ امتثاال لقول اهللا عز وجل: ﴿ادع إىل سبيل ربك  ٢٢٨

 باحلكمة﴾.
 فادت األمة من حكمة عائشة يف الدعوة، وتعلمت من رجاحة عقلها يف كثري من املواقفأ ٢٢٩
سلكت عائشة رضي اهللا عنها طريق املوعظة احلسنة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل، مستخدمة الترغيب تارة،  ٢٣٠

 والترهيب تارة أخرى
لها لذلك ما حتفظه عن رسول اهللا صلى اهللا برز دورها رضي اهللا عنها يف الدعوة إىل اهللا باملوعظة احلسنة، وأه ٢٣١

 عليه وسلم
 قال موسى بن طلحة: ما رأيت أحدا أفصح من عائشة. ٢٣٢
 سأل معاوية زيادا: أي الناس أبلغ؟ قال: أنت يا أمري املؤمنني، قال: أعزم عليك. قال: إذا عزمت علي: فعائشة. ٢٣٣
 ه، وال أغلقت بابا قط تريد أن تفتحه إال فتحتهقال معاوية: ما فتحت بابا قط تريد أن تغلقه إال أغلقت ٢٣٤
آثرت أسلوب املوعظة احلسنة يف الدعوة إىل اهللا، من خالل أحاديث نبوية، فيها التخويف، والوعيد، والتذكري  ٢٣٥

 بأهوال يوم القيامة
ار، إن حياة عائشة رضي اهللا عنها مضرب املثل يف اإلميان، والعمل الصاحل، وحماسن األخالق؛ كاإليث ٢٣٦

 والتضحية، والصرب، والزهد، وغري ذلك
 متثل عائشة أيضا للمسلمني القدوة يف الزهد وحتمل شظف العيش ٢٣٧
كانت حياة عائشة مع زوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعظم قدوة للمسلمات يف حسن تبعل املرأة  ٢٣٨
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 لزوجها وقيامها على خدمته.
 لى اإلطالق يف الشرف والفضل وعلو املقامأمهات املؤمنني: أفضل نساء العاملني ع ٢٣٩
 أمهات املؤمنني: زوجات ألفضل البشر، سيد ولد آدم حممد صلى اهللا عليه وسلم ٢٤٠
أمهات املؤمنني: أمهات للمؤمنني، بنص القرآن، قال اهللا تعاىل: ﴿النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه  ٢٤١

 أمهام﴾
 اهللا عليه وسلم يف الدنيا واآلخرة؛ ويدل على ذلك نصوص كثرية أمهات املؤمنني: زوجات للنيب صلى ٢٤٢
إا زوجته يف الدنيا واآلخرة، ولكن اهللا «قول عمار بن ياسر رضي اهللا عنه، عن عائشة رضي اهللا عنها:  ٢٤٣

 »ابتالكم لتتبعوه أو إياها
 ها بعد نزول آيات التخيريأمهات املؤمنني: اخترن اهللا ورسوله والدار اآلخرة على احلياة الدنيا وزينت ٢٤٤
 أمهات املؤمنني: تطهرن من الرجس (الشرك، والشيطان، واألفعال اخلبيثة، واألخالق الذميمة) ٢٤٥
أمهات املؤمنني: مضاعفة األجر هلن على الطاعات والعمل الصاحل ﴿ومن يقنت منكن هللا ورسوله وتعمل  ٢٤٦

 صاحلا نؤا أجرها مرتني وأعتدنا هلا رزقا كرميا﴾
 مهات املؤمنني: شرفهن اهللا بتالوة القرآن واحلكمة يف بيون، مما يدل على جاللة قدرهن ورفعتهنأ ٢٤٧
تكاثرت الدالئل والرباهني يف بيان فضائل أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها، حىت قال احلافظ أبو احلجاج  ٢٤٨

 املزي: (مناقبها وفضائلها كثرية جدا)
ن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم﴾، قال ابن أيب مليكة: (نزلت هذه اآلية يف قوله تعاىل: ﴿ولن تستطيعوا أ ٢٤٩

 عائشة).
وقال ابن أيب مليكة: (إا كانت مباركة). وحنو هذا عن ابن عباس، وعمار بن ياسر رضي اهللا عنهما (يعين  ٢٥٠

 عائشة)
كتب السنة، وهي كثرية جدا انفردت عائشة رضي اهللا عنها أيضا جبملة من املناقب والفضائل اليت ذكرا  ٢٥١

 (منها) أا من أفضل النساء
 كانت أحب الناس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ٢٥٢
 إن أباها كان أحب الرجال إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأعزهم عليه ٢٥٣
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يتزوج بكرا غريها ٢٥٤
 ن بركتها نزول آية التيمم اليت كانت رمحة ورخصة للمؤمننيبركتها وخريها الذي عم األمة، فقد كان م ٢٥٥
 جاء امللك بصورا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرقة من حرير، وأن زواجها منه من عند اهللا تعاىل ٢٥٦
ا يف اختياره صلى اهللا عليه وسلم أن ميرض يف دارها،ووفاته يف بيتها، بني سحرها وحنرها،واجتماع ريقه وريقه ٢٥٧
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 آخر ساعة له من الدنيا.ودفنه يف بيتها
 مل يكن يرتل الوحي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف حلاف امرأة من نسائه غريها ٢٥٨
 إن جربيل أرسل هلا السالم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٢٥٩
 أول من بدأها النيب صلى اهللا عليه وسلم بالتخيري عند نزول آية التخيري ٢٦٠
 كان هلا يومان وليلتان يف القسم دون غريها من أمهات املؤمنني، وذلك ملا وهبتها سودة يومها وليلته ٢٦١
 كانت من أعلم وأفقه نساء هذه األمة، ومل يرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم امرأة أكثر منها ٢٦٢
 أخرإن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا لعائشة بغفران ما تقدم من ذنبها وما ت ٢٦٣
 إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهد هلا بأنه مل يعلم عليها إال خريا، وكفى ا شهادة ٢٦٤
 قال الشافعي رمحه اهللا: (أمجع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أيب بكر، مث عمر...) ٢٦٥
 »لو مجع علم عائشة إىل علم مجيع النساء، لكان علم عائشة أفضل«_قال الزهري رمحه اهللا: ١ ٢٦٦
لو مجع علم نساء هذه األمة فيهن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم كان علم عائشة أكثر من «_ ويف رواية: ٢ ٢٦٧

 »علمهن
 أفضل نساء هذه األمة خدجية وعائشة وفاطمة ٢٦٨
قال صلى اهللا عليه وسلم:أفضل نساء أهل اجلنة خدجية بنت خويلد، وفاطمة بنت حممد، وآسية بنت مزاحم  ٢٦٩

 ومرمي ابنة عمران امرأة فرعون،
 أمجع العلماء على أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه أفضل من ابنته ٢٧٠
الناصبة، وهي اليت نصبت العداء لعلي وآل البيت، وكان هلم وجود؛ ألسباب وأمور سياسية معروفة، وقد  ٢٧١

 انقرضت هذه الطائفة من زمن طويل
 العداء للصحابة، وهي أكثر كذباالرافضة، وهي اليت غلت يف علي وآل البيت، ونصبت  ٢٧٢
كانت عالقة عائشة بعلي رضي اهللا عنهما قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم، عالقة محيمة، مث بعد وفاة النيب  ٢٧٣

 صلى اهللا عليه وسلم حدثت فتنة اجلمل
مه؟ قالت: خبري، جاء علي بن أيب طالب أمري املؤمنني مسلما على عائشة رضي اهللا عنها، فقال: (كيف أنت يا أ ٢٧٤

 فقال: يغفر اهللا لك
 إن عالقة عائشة بفاطمة رضي اهللا عنهما، هي عالقة ود وحب ووئام واحترام وتقدير ٢٧٥
أمجع أصحاب السري ورواة األحاديث على أن الصلة بني عائشة وفاطمة رضي اهللا عنهما كانت على أحسن  ٢٧٦

 ألفة، وأكمل مودة
ت أفضل من فاطمة غري أبيها)، ويف رواية: (ما رأيت أحدا قط أصدق من قالت عائشة رضي اهللا عنها: ما رأي ٢٧٧
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 فاطمة غري أبيها)
عن عائشة رضي اهللا عنها، أا قالت:ما رأيت أحدا أشبه مستا ودال وهديا برسول اهللا يف قيامها وقعودها من  ٢٧٨

 فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حاجة ومل جتده أوصت بذلك عائشة كانت فاطمة رضي اهللا عنها إذا جاء ٢٧٩

 رضي اهللا عنها
 كانت عالقة عائشة رضي اهللا عنها، بذرية علي رضي اهللا عنه وبقية آل البيت، عالقة طيبة فيها الرب والوفاء ٢٨٠
ها أحاديث، منها ما يف تتلمذ علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب على عائشة رضي اهللا عنها، وقد روى عن ٢٨١

 صحيح مسلم
الشواهد على عالقة عائشة احلسنة بآل البيت كثرية جدا، مبثوثة يف كتب األحاديث والتاريخ، بل وكتب  ٢٨٢

 الشيعة أنفسهم
 ثبت باليقني وبالروايات الثابتة الصحيحة ما يبني عن حسن الود بني عائشة وبني علي وأبنائه ٢٨٣
): ومن ٤/٣٨٤هـ) يف عقيدته، كما يف (املنتظم) البن اجلوزي (٤٢٢: القادر باهللا (قال أمري املؤمنني اخلليفة ٢٨٤

 سب سيدتنا عائشة فال حظ له يف اإلسالم.
شتم رجل عائشة بالكوفة، فقدم إىل موسى بن عيسى العباسي، فقال: من أحضر هذا؟ فقال ابن أيب ليلى: أنا.  ٢٨٥

 فجلد مثانني، وحلق رأسه، وأسلمه للحجامني
ال ابن أيب احلديد: (على أن أمري املؤمنني عليه السالم أكرمها، وصاا، وعظم من شأا، ومن أحب أن يقف ق ٢٨٦

 على ما فعله معها فليطالع كتب السرية)
روي أن عائشة رضي اهللا عنها ذكرت فاطمة عليها السالم، فقالت: (ما رأيت أحدا أصدق منها إال  ٢٨٧

 ) لإلربلي٢/١٠٠أباها)كشف الغمة (
ورد يف كتب الشيعة: شهادم أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه صان عائشة رضي اهللا عنها وأكرمها  ٢٨٨

 وعظم من شأا
 ورد يف كتب الشيعة: شهادم بأن عائشة روت يف فضائل علي وفاطمة وآل البيت رضي اهللا عنهم. ٢٨٩
 بيتها، وأن هذا من مناقبها.ورد يف كتب الشيعة: قبول عائشة رضي اهللا عنها بدفن احلسن يف  ٢٩٠
 ورد يف كتب الشيعة: شهادم هلا بالتوبة واجلنة. ٢٩١
 ورد يف كتب الشيعة: تسمية أئمتهم بعض بنام باسم عائشة رضي اهللا عنها. ٢٩٢
إحدى  - وهو اإلمام السادس عندهم- ) ١٧٣مسى اإلمام موسى بن جعفر الصادق امللقب بالكاظم( ) (ت  ٢٩٣

 عائشة رضي اهللا عنهابناته باسم الصديقة 
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 كانت فاطمة إذا صنعت طعاما تغرف ألمنا عائشة منه، كما ذكر ذلك احلمريي بسنده ٢٩٤
 قال يزيد بن هارون رمحه اهللا: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا مل يكن داعية، إال الرافضة، فإم يكذبون ٢٩٥
لعلم عن كل من لقيت إال الرافضة؛ فإم قال حممد بن سعيد األصبهاين رمحه اهللا: (مسعت شريكا يقول: امحل ا ٢٩٦

 يضعون احلديث، ويتخذونه دينا)
قال ابن تيمية وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية واإلسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف والكذب فيهم  ٢٩٧

 قدمي...
يه وسلم، مع ما مد لعل من أهم أسباب طعن الرافضة يف عائشة أا حفظت الكثري من سنة النيب صلى اهللا عل ٢٩٨

 اهللا عز وجل يف عمرها بعد وفاته
_ يقول احلافظ ابن حجر: (قد حفظت عنه شيئا كثريا، وعاشت بعده قريبا من مخسني سنة، فأكثر الناس ١ ٢٩٩

 األخذ عنها..
_ ونقلوا عنها من األحكام واآلداب شيئا كثريا، حىت قيل: إن ربع األحكام الشرعية منقول عنها رضي اهللا ٢ ٣٠٠

 عنها
من افتراءات الرافضة على عائشة: قوهلم: إن عائشة مانعت من دفن احلسن بن علي عند جده؛ لبغضها  ٣٠١

 للحسن، وعداوا آلل البيت، وهذا باطل.
من افتراءات الرافضة على عائشة: قوهلم: إا كانت حتتجب من احلسن واحلسني؛ وذلك كان بسبب بغضها  ٣٠٢

 هلما! وهذه فرية داحضة.
افتراءات الرافضة على عائشة: قوهلم: إن عائشة أغضبت فاطمة حىت أبكتها؛ وذلك لبغض عائشة هلا وآلل  من ٣٠٣

 البيت!وهذه فرية باطلة.
الثابت عن عائشة تجاه فاطمة رضي اهللا عنهما هو احملبة والثناء احلسن، مع رواية عائشة جلملة من األحاديث  ٣٠٤

 يف فضل فاطمة والثناء عليها
عائشة يف فضل فاطمة قوهلا: (ما رأيت أفضل من فاطمة غري أبيها)، ويف رواية: (ما رأيت أحدا قط ثبت عن  ٣٠٥

 أصدق من فاطمة غري أبيها)
كتب جعفر اهلادي الشيعي كتابا بعنوان:(السيدة فاطمة الزهراء على لسان عائشة...)مجع فيه أربعني رواية  -٤ ٣٠٦

 !يف فضل فاطمة،روا عائشة؛ فكيف تبغضها؟
من افتراءات الرافضة على عائشة: قوهلم: إا فرحت مبوت فاطمة؛ نقل هذا الكالم ابن أيب احلديد، عن أيب  ٣٠٧

 يعقوب اللمعاين، وحيتج به الشيعة مع غرابته!
زعم أيب يعقوب اللمعاين بأنّ عائشة فرحت مبوت فاطمة، ال يوافق نقلًا وال عقلًا، بل وال يوافق كالم الشيعة  ٣٠٨
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 ، فضلًا عن كونه بال إسناد!أنفسهم
من أقبح افتراءات الرافضة على عائشة:زعمهم أن اهللا تعاىل ضرب امرأة نوح وامرأة لوط لعائشة مثلًا،وأن هذا  ٣٠٩

 تكفري هلا على حد زعمهم! وهو باطل.
ت من افتراءات الرافضة على عائشة: زعمهم بأن عائشة قالت بتحريف القرآن! ويستدلون على ذلك بقراءا ٣١٠

 شاذّة، وروايات ال تصح، وحيرفون الصحيح منها!
أكثر الرافضة جدا من االفتراء على أم املؤمنني،معتمدين يف ذلك كله على أخبار واهية، بأسانيد تالفة ال تصح،  ٣١١

 وما صح منها حرفوه!
مكذوبة موضوعة على ومجلة أكاذيب الرافضة واملتأخرين، يعلم كلُّ من كانت له مسكة من عقل وإميان أا  ٣١٢

 رسول اهللا، وزوجه املربأة الصديقة عائشة!
سبب شغف الشيعة املتأخرين وولعهم باختالق األكاذيب على عائشة:أن كثريا منهم يرون سبها ونسبتها إىل  ٣١٣

 الفحش جزءا من الدين عندهم؛ فأقبح به من دين!
هات الدنية؛ ليطعنوا يف الصحابة الكرام، وكان تركيزهم من الذين عرفوا ببث الشبه:الرافضة؛ إذ ينسجون الشب ٣١٤

 على أمهات املؤمنني، وباألخص عائشة
وقف علماء أهل السنة للرافضة باملرصاد؛فعرفوا كيدهم،وكشفوا أمرهم،فما من شبهة صغرية أو كبرية إال  ٣١٥

 وتناوهلا أهل السنة بالرد واإلبطال،وهللا احلمد
رافضة: زعمهم أنَّ عائشة ومجيع زوجات النيب صلَّى اهللا عليه وآله وسلم لسن من آل من الشبه اليت ادعاها ال ٣١٦

 البيت
والقول الصحيح يف املراد بآل بيت النيب: هم من حترم عليهم الصدقة، وهم أزواجه وذريته،وكل مسلم  ٣١٧

 ومسلمة من نسل عبداملطلب،وهم بنو هاشم بن عبد مناف
بين املطلب بن عبد مناف ببين هاشم يف حترمي الصدقة عليهم؛  -الشافعي وأمحد  منهم - أحلق بعض أهل العلم  ٣١٨

 ملشاركتهم إياهم يف إعطائهم من مخس اخلمس
زوجاته صلى اهللا عليه وسلم داخالت حتت لفظ (اآلل)؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم: (إن الصدقة ال حتل حملمد  ٣١٩

 وال آلل حممد)
رجل أخص الناس به،وأهل بيت النيب: أزواجه، وبناته، وصهره،أعين عليا،وقيل: جاء يف لسان العرب:وأهل ال ٣٢٠

 نساء النيب والرجال الذين هم آله
الزوجات يدخلن يف مفهوم أهل البيت دخوال ضروريا بال خالف، وقد يتوسع يف املفهوم فيستعمل يف األوالد  ٣٢١

 واألقارب أيضا.
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فقالت: » السالم عليكم أهل البيت ورمحة اهللا«حجرة عائشة فقال: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل إىل  ٣٢٢
 وعليك السالم ورمحة اهللا.رواه البخاري

 إن عائشة كانت حتب عليا، وتكن له كل تقدير واحترام ٣٢٣
 حديث فرحها مبقتل علي وإنشادها شعرا يف ذلك، فهو عند الطربي يف تارخيه غري مسند ٣٢٤
ن يف النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فبيت عائشة هو بيت النيب صلى اهللا عليه إن الطعن يف بيت عائشة هو طع ٣٢٥

 وسلم، وبه دفن
_ رحم اهللا اإلمام أبا الوفا ابن عقيل احلنبلي رمحه اهللا؛ حيث يقول: (انظر كيف اختار ملرضه بيت البنت، ١ ٣٢٦

 واختار ملوضعه من الصالة األب..
لرافضة عن هذا الفضل واملرتلة اليت ال تكاد ختفى عن البهيم فضال _ فما هذه الغفلة املستحوذة على قلوب ا٢ ٣٢٧

 عن الناطق؟
كانت أمنا رضي اهللا عنها تبلغ النسوة بعض األحكام اليت تستحي من أمر الرجال ا؛ لتمام عفتها ومسو  ٣٢٨

 أخالقها، رضي اهللا عنها.
احلقيقة طعن يف رسول اهللا صلى اهللا عليه  ينبغي أن نعلم أن الطعن يف خلق أمنا عائشة رضي اهللا عنها هو يف ٣٢٩

 وسلم، فقد كانت أحب الناس إليه
أي ما أرى اهللا إال موجدا ملا تريد بال تأخري، مرتال ملا » ما أرى ربك إال يسارع يف هواك(«قال ابن حجر:  ٣٣٠

 حتب وختتار)
أمرهم إىل اهللا، ونترحم على  قال ابن تيمية: ونعتقد أن ما شجر بني أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٣٣١

 عائشة ونترضى عليها.
قال ابن عباس رضي اهللا عنهما: ال تسبوا أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ فإن اهللا عز وجل قد أمر  ٣٣٢

 باالستغفار هلم، وهو يعلم أم سيقتتلون
 عليه وسلم، السيما من _ إحسان الظن بصحابة النيب صلى اهللا١أصول متفق عليها بني أهل السنة واجلماعة:  ٣٣٣

 شهد هلم باجلنة، وتويف وهو عنهم راض.
 _ عدم القول بعصمة أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، بل جيوز أن تقع منهم الكبائر، فضال عن الصغائر٢ ٣٣٤
ا _ حترمي سب أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، ونعتقد أنه من كبائر الذنوب، وأن الطاعن يف عدالتهم إمن٣ ٣٣٥

 هو طاعن يف رسول اهللا
_ اإلمساك عن اخلوض فيما شجر بني الصحابة، ونرى الصحابة يف هذا املقام بني جمتهد مصيب له أجران، ٤ ٣٣٦

 وآخر خمطئ له أجر.
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قتل عثمان رضي اهللا عنه يوم اجلمعة، لثمان عشرة خلت من ذي احلجة، سنة مخسة وثالثني، على املشهور،  ٣٣٧
 رضي اهللا عنهاوعلم الناس ومنهم أمنا 

_ يقول اإلمام ابن بطال:وليس يف اإلسالم أحد يقول: إن عائشة دعت إىل أمري معها، وال عارضت عليا يف ١ ٣٣٨
 اخلالفة، وال نازعته ألخذ اإلمارة...

_ وإمنا أنكرت عليه منعه من قتلة عثمان، وتركهم دون أن يأخذ منهم حدود اهللا، ودون أن يقتص لعثمان ٢ ٣٣٩
  ذلك.منهم، ال غري

يقول اإلمام ابن كثري رمحه اهللا:وأشرف القوم على الصلح؛ كره ذلك من كرهه، ورضيه من رضيه، وأرسلت  ٣٤٠
 عائشة إىل علي تعلمه أا إمنا جاءت للصلح.

قال علي يوم اجلمل:يا حسن،يا حسن،ليت أباك مات منذ عشرين سنة.فقال له:يا أبه،قد كنت أاك عن  ٣٤١
  أر أن األمر يبلغ هذاهذا.قال:يا بين إين مل

 ندمت أمنا على خروجها ندما أسيفا، ورأت أن األوىل ا كان عدم اخلروج ٣٤٢
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا:وكذلك عائشة رضي اهللا عنها ندمت على مسريها إىل البصرة، وكانت  ٣٤٣

 إذا ذكرته تبكي حىت تبل مخارها
: (وال ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسريها إىل البصرة، وحضورها يقول أبو عبداهللا الذهيب رمحه اهللا ٣٤٤

 يوم اجلمل، وما ظنت أن األمر يبلغ ما بلغ
كانت أمنا تذكر ذلك، وتتحدث به ندما على ما كان، وتقول: (وددت أين كنت غصنا رطبا ومل أسر مسريي  ٣٤٥

 هذا)
من أن يكون يل عشرة من رسول اهللا، مثل ولد  وتقول(أمنا): (ألن أكون جلست عن مسريي كان أحب إيل ٣٤٦

 احلارث بن هشام)
وتقول (أمنا): إين أحدثت بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثا، ادفنوين مع أزواجه). فدفنت بالبقيع  ٣٤٧

 رضي اهللا عنها
ها: (كان وكانت تعزي نفسها بأن ما جرى هو من قدر اهللا تبارك وتعاىل، فكانت تقول إذا سئلت عن مسري ٣٤٨

 قدرا)
_ قال ابن كثري: وملا أرادت أم املؤمنني عائشة اخلروج من البصرة، بعث إليها علي، رضي اهللا عنه، بكل ما ١ ٣٤٩

 ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغري ذلك.
 _ وأذن ملن جنا ممن جاء يف جيشها أن يرجع معها، إال أن حيب املقام، واختار هلا أربعني امرأة من نساء أهل٢ ٣٥٠

 البصرة املعروفات
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_ وأذن ملن جنا ممن جاء يف جيشها أن يرجع معها، إال أن حيب املقام، واختار هلا أربعني امرأة من نساء أهل ٣ ٣٥١
 البصرة املعروفات

_ وسري معها أخاها حممد بن أيب بكر، فلما كان اليوم الذي ارحتلت فيه، جاء علي فوقف على الباب، ٤ ٣٥٢
 وحضر الناس معه

 جت من الدار يف اهلودج، فودعت الناس ودعت هلم، وقالت:_ وخر٥ ٣٥٣
_ يا بين ال يعتب بعضنا على بعض، إنه واهللا ما كان بيين وبني علي يف القدم إال ما يكون بني املرأة ٦ ٣٥٤

 وأمحائها، وإنه على معتبيت ملن األخيار
نبيكم، صلى اهللا عليه وسلم، يف الدنيا _ فقال علي: (صدقت واهللا، ما كان بيين وبينها إال ذاك، وإا لزوجة ٧ ٣٥٥

 واآلخرة)
وكان يوم السبت مستهل  -_ وسار علي معها مودعا ومشيعا أمياال، وسرح بنيه معها بقية ذلك اليوم ٨ ٣٥٦

 رجب سنة ست وثالثني
_ وقصدت يف مسريها ذلك إىل مكة، فأقامت ا إىل أن حجت عامها ذلك، مث رجعت إىل املدينة، رضي ٩ ٣٥٧

 نهااهللا ع
 جاء إىل عائشة، فقال: غفر اهللا لك، قالت: ولك، ما أردت إال اإلصالح - أي يوم اجلمل- ملا ظهر علي  ٣٥٨
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا:مل تقاتل ومل خترج لقتال، وإمنا خرجت لقصد اإلصالح بني املسلمني،  ٣٥٩

 وظنت أن يف خروجها مصلحة للمسلمني
 رك اخلروج كان أوىل، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حىت تبل مخارهاتبني هلا فيما بعد أن ت ٣٦٠
_ قال احلافظ الذهيب: وال ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسريها إىل البصرة، وحضورها يوم ١ ٣٦١

 اجلمل، وما ظنت أن األمر يبلغ ما بلغ
 _ وكانت رضي اهللا عنها إذا ذكرت يوم اجلمل تبكي حىت تبل مخارها.٢ ٣٦٢
أنزل اهللا تبارك وتعاىل آيات تتلى يف حماريب املسلمني إىل يوم القيامة يف تربئة أمنا مما قال أهل الزيغ واإلفك  ٣٦٣

 وغضبا على من تكلم يف عرض خليله
املؤرخون (مل يتفقوا على تاريخ اإلفك)، فقيل: كان يف سنة أربع، وقيل: مخس، وقيل: ست( ). واألقرب أا  ٣٦٤

 يف مخس.
 ئشة رضي اهللا عنها: (الذي توىل كربه) قالت: (عبداهللا بن أيب ابن سلول)قالت عا ٣٦٥
قال ابن جرير: ال خالف بني أهل العلم بالسري، أن الذي بدأ بذكر اإلفك، وكان جيمع أهله وحيدثهم، عبداهللا  ٣٦٦

 بن أيب ابن سلول..
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 لقد ظل النيب صلى اهللا عليه وسلم صابرا متيقنا من طهارة زوجه ٣٦٧
سى مرددوا هذا اإلفك الضال أن يف احلديث قسم النيب صلى اهللا عليه وسلم املؤكد القاطع أللسنة أهل _ ين١ ٣٦٨

 اإلفك،على براءة أمنا الصديقة
_ من قبل نزول اآليات، وقد قام ذه الشهادة بني الصحابة وأمام الناس، قائال: فواهللا ما علمت على أهلي ٢ ٣٦٩

 إال خريا
 ية تصدقك). إشارة إىل علمه بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم يعلم فضل أمنا عائشةقول علي: (واسأل اجلار ٣٧٠
استلبث النيب صلى اهللا عليه وسلم الوحي شهرا، مل يوح إليه شيء يف شأن أم املؤمنني عائشة وكان حينها  ٣٧١

 استشار أصحابه يف فراقها.
 تذكر عنها إال نومها عن العجني؛ لصغر سنها.استوثق عن حال عائشة رضي اهللا عنها من موالا بريرة، فلم  ٣٧٢
 خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم الناس يستعذرهم من أذى كيد عدو اهللا املنافق ابن سلول. ٣٧٣
ذهب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل عائشة رضي اهللا عنها يف بيت أبيها، ووعظها وذكرها باهللا، وأخربها أا  ٣٧٤

 إن كانت بريئة فسيربئها اهللا
مل خيرج رسول اهللا من بيت أيب بكر حىت أنزل عليه، مث سري عنه وهو يضحك، فكان أول كلمة قاهلا: (يا  ٣٧٥

 عائشة أما اهللا فقد برأك).
تكلم بكالم أهل اإلفك ثالثة من الصحابة، هم: حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، ومحنة بنت جحش،  ٣٧٦

 فجلد هؤالء الثالثة
 ه وسلم: (ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به يف الدنيا فهو كفارة له وطهور)قال النيب صلى اهللا علي ٣٧٧
يف قصة حادثة اإلفك فضل ظاهر ألمنا الصديقة رضي اهللا عنها، وبيان ملا كانت عليه من نبل األخالق وشرف  ٣٧٨

 النفس
ن عجني البيت شهادة اخلادمة هلا بالنقاء وكمال اخللق، وبراءة القلب، وليس فيها من عيب سوى نومها ع ٣٧٩

 حىت تأيت الداجن، فتأكل العجني
 دخوهلا املدينة يف هودجها، وهي ال تظن أن يبلغ ببعض الناس السوء أن يقولوا يف تلك الربيئة الطيبة ما يقولون ٣٨٠
ردها غيبة مسطح، وقد خاض فيها، عندما أساءت أم مسطح القول فيه، وسكوا عن مشاركتها القول بعد  ٣٨١

 رك فيه من ترديد ما قاله املنافقونأن علمت ما اشت
شهادا ألمنا زينب رضي اهللا عنها بالفضل والديانة والورع، وهذا من طهارة قلبها ونقاء نفسها؛ حيث  ٣٨٢

 تكلمت بالثناء املضيء عن جارا
ك رقة قلبها إذ كانت حتس ذلك القلق اخلفي من تغري النيب صلى اهللا عليه وسلم وحزنه الذي منع عنها ذل ٣٨٣
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 املعهود من لطفه وحنانه عندما كانت مترض
 كان يف ازدياد املرض على أمنا الصديقة عند مساعها ما قال أهل اإلفك فيها، دليل كبري على شرف هذه النفس ٣٨٤
كان يف ذهول أمنا رضي اهللا عنها بعد الذي قاله النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد انقطع عن الكالم إليها  ٣٨٥

 را كامالواحلديث معها شه
على الرغم من أن عائشة الصديقة هلا من الفضل واحلظوة واملكانة عند اهللا وعند رسوله وعند املؤمنني ما هلا إال  ٣٨٦

 أا مل تركن لشيء من هذا
إخالصها التوحيد لرب العاملني؛ لتمام صدقها وسالمة قلبها؛ حيث مل تتوجه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  ٣٨٧

 العاملني وإمنا محدت رب
كان خروج أمنا مع النيب وفق ما جرت به سنته صلى اهللا عليه وسلم يف اإلقراع بني زوجاته عند خروجه  ٣٨٨

 مسافرا فأيتهن خرج سهمها خرجت معه
ذا عن مسطح فور أن مسعت أمه تقول: (تعس مسطح)، ودفعها ذلك القول، ناهية أمه عن ذلك، ذاكرة  ٣٨٩

 فضله، وأنه من أهل بدر
يف امتناع أمنا عن القيام إىل النيب بعد نزول براءا، وغضبها العاتب احملب، دليل ألهل البصرية بأن هذا  كان ٣٩٠

 سلوك من مل يقع منه ذلك اإلفك
نزل القرآن الكرمي برباءة عائشة رضي اهللا عنها، وأقيم احلد على من تكلم فيها باإلفك، لكن ما زالت الرافضة  ٣٩١

احتنق على عائشة ويبهتو 
 ومع أن قذف عائشة كفر باإلمجاع، إال أنك تراهم يرجفون مبا برأها اهللا منه يف كتابه ٣٩٢
ال شك أن حادثة اإلفك فيها من الفوائد واآلثار اإلجيابية الكثري، كيف ال وقد أخرب اهللا تعاىل أن فيها خريا  ٣٩٣

 للمؤمنني
  الفوائد اليت اختصت ا عائشة رضي اهللا عنها: ٣٩٤

 تعاىل رفع درجتها بأال يقطع عنها األجر، ففي افتراء احلاقدين مزيد أجر هلاأن اهللا  -١
 _ أن اهللا تعاىل رفع درجتها بأال يقطع عنها األجر، ففي افتراء احلاقدين مزيد أجر هلا٢ ٣٩٥
 ظهور مرتلتها بأن أنزل اهللا تعاىل فيها قرآنا يتلى إىل يوم القيامة يف براءا. -٣ ٣٩٦
عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بأن اغتم ألمرها، وخطب الناس يستعذرهم يف ابن  تبني مكانتها -٤ ٣٩٧

 سلول
أن يف ظهور اإلفك وإذاعته خريا هلا من كتمه؛ إذ لوال إظهارهم لإلفك كان جيوز أن تبقى التهمة كامنة  -٥ ٣٩٨

 يف صدور البعض
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 االنتقام ممن رماها باإلفك. -٦ ٣٩٩
 ة عرضها يتعلق مبكانة الرسول صلى اهللا عليه وسلمبيان أن براءا وطهار -٧ ٤٠٠
قال الزخمشري: ولو فليت القرآن كله، وفتشت عما أوعد به من العصاة، مل تر اهللا تعاىل قد غلظ يف شيء  ٤٠١

 تغليظه يف إفك عائشة
 صريورا حبال تعلق الكفر واإلميان بقدحها ومدحها -٨ ٤٠٢
 ليه، وأا محدت اهللا تعاىل حني برأها ومل حتمد أحدا سواه.بيان تعلقها باهللا تعاىل، وجلوئها إ -٩ ٤٠٣
 بيان فضيلة الذابني عن عائشة رضي اهللا عنها - ١٠ ٤٠٤
 أا حظيت بوصف املربأة إىل يوم القيامة، وذلك من حكمة اهللا تعاىل - ١١ ٤٠٥
 بيان تواضعها، وأا كانت ترى أا أقل من أن يرتل اهللا فيها قرآنا. - ١٢ ٤٠٦
هللا رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم، كما ابتلى عائشة، وابتلى صفوان بن املعطل، فخرجوا من البالء ابتلى ا ٤٠٧

 كالذهب اخلالص
 االبتالء خري؛ ألن فيه رفع درجات، واجلزاء واألجر العظيم ألسريت النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر الصديق ٤٠٨
من اآلداب اإلسالمية السامية، كاحلرص على مسعة املؤمنني، وعلى إن املؤمنني تعلموا بسبب هذه احلادثة كثريا  ٤٠٩

 حسن الظن فيما بينهم
 وجوب التثبت من األقوال قبل نشرها، والتأكد من صحتها،وكذلك: النهي عن إشاعة الفاحشة بني املؤمنني ٤١٠
الرسول تلك احملنة  حادثة اإلفك أثبتت بشرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وأنه ال يعلم الغيب، حيث عاش ٤١١

 شهرا كامال وهو ال يعلم شيئا عن حقيقة األمر
هذه احملنة أظهرت املنافقني املندسني يف صفوف املؤمنني، فتأيت احملن، وتأيت الفنت؛ لتظهر ما تكنه الصدور من  ٤١٢

 نفاق
شاعة الشائعات، مستهدفون ومعرضون لالام، وإل - املنتمني هلذا الدين بإخالص وصدق  - إن دعاة اإلسالم  ٤١٣

 وإلصاق التهم م
 بيان أن آل البيت غري معصومني كما تزعم الرافضة. ٤١٤
إن العصبة اليت تناولت بيت النبوة الطاهر الكرمي وشككت فيه، موجودة كما وجدت يف زمان النيب صلى اهللا  ٤١٥

 عليه
فرا، ونفاقا، وخبثا، حيرفون الكلم عن مع نزول الرباءة من السماء، والثناء من اهللا، جند أناسا امتألت قلوم ك ٤١٦

 مواضعه، ويطعنون يف أشرف عرض
وكما أن حادثة اإلفك يف السابق جاءت ويف طياا اخلري الكثري، فكذلك اإلفك احلديث مل خيلو من فوائد  ٤١٧
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 وآثار إجيابية
صوصا أمهات املؤمنني قيام أهل السنة حبملة إعالمية قوية، تبني فضائل ومناقب الصحابة رضي اهللا عنهم، وخ ٤١٨

 رضي اهللا عنهن
، جبمع الشبهات املثارة حول أم املؤمنني -خصوصا يف اآلونة األخرية  - اهتمام بعض العلماء وطلبة العلم  ٤١٩

 عائشة رضي اهللا عنها
تبين بعض املؤسسات اخلريية، واملنظمات التطوعية، واملواقع اإلسالمية، مسابقات يف سرية أمهات املؤمنني  ٤٢٠

 هن من الصحابة رضي اهللا عن اجلميعوغري
 تدافع األدباء والشعراء من كافة أحناء املعمورة للدفاع عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها، وهجاء من سبها ٤٢١
زيادة حب أبناء عائشة رضي اهللا عنها ألمهم، وبغضهم ملن يطعن فيها، وترضيهم عليها، ودعاؤهم هلا،  ٤٢٢

 وإحياؤهم لسريا العطرة
 كثرت تسمية املساجد ودور حتفيظ القرآن بامسها. وكثرت األسر املسلمة اليت تسمي بناا بامسها. ٤٢٣
كثرت املواقع على الشبكة اليت تعىن بنشر كل ما يتعلق بسريا وفضلها وتراثها. وكثرت أعداد املوقنني بعداوة  ٤٢٤

 من يكرهها.
  نفس حبيبها صلى اهللا عليه وسلمكثرت املقاالت واخلطب يف بيان فضلها ومكانتها يف ٤٢٥
كثرت الكتب والدراسات املنهجية املؤلفة عنها، سواء من الناحية الفقهية، أو احلديثية، أو الدعوية، إىل غري  ٤٢٦

 ذلك
أمجع علماء اإلسالم قاطبة من أهل السنة واجلماعة على أن من سب أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها ورماها  ٤٢٧

 منه أنه كافرمبا برأها اهللا 
قال اإلمام مالك من سب أبا بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل، قيل له:مل يقتل يف عائشة؟قال مالك:  ٤٢٨

 فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية أيضا: (ومن رمى عائشة رضي اهللا عنها مبا برأها اهللا منه فقد مرق من الدين) ٤٢٩
ال ابن العريب: إن أهل اإلفك رموا عائشة املطهرة بالفاحشة فربأها اهللا، فكل من سبها مبا برأها اهللا منه فهو ق ٤٣٠

 مكذب هللا، ومن كذب اهللا فهو كافر
 قال ابن قدامة رمحه اهللا: (فمن قذفها مبا برأها اهللا منه فقد كفر باهللا العظيم) ٤٣١
راءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ قال النووي: براءة عائشة من اإلفك، وهي ب ٤٣٢

 باهللا، صار كافرا مرتدا بإمجاع املسلمني. ا
 قال ابن القيم رمحه اهللا: (واتفقت األمة على كفر قاذفها) ٤٣٣
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قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة مبا برأها اهللا منه كفر بال خالف،وقد حكى اإلمجاع على هذا غري  ٤٣٤
 د، وصرح غري واحد من األئمة ذا احلكمواح

قال ابن أيب موسى رمحه اهللا: ومن رمى عائشة رضي اهللا عنها مبا برأها اهللا منه فقد مرق من الدين، ومل ينعقد  ٤٣٥
 له نكاح على مسلمة

 قال بدر الدين الزركشي رمحه اهللا: (من قذفها فقد كفر؛ لتصريح القرآن الكرمي برباءا). ٤٣٦
 بها تكذيبا للقرآن الذي شهد برباءا، وتكذيب ما جاء به القرآن كفر باإلمجاعإن يف س ٤٣٧
إن يف ذلك إيذاء لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ وذلك ألن قذف املرأة أذى لزوجها والنيب صلى اهللا عليه  ٤٣٨

 وسلم زوج لعائشة وكانت من أحب النساء إليه
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ حيث رضيها أن تكون زوجة له، إن الطعن ا رضي اهللا عنها فيه تنقيص ب ٤٣٩

 وأبقاها على ذلك حىت مات
العلماء رمحهم اهللا مل خيتلفوا يف حترمي سب الصحابة، وجممعون على أن من فعل ذلك فقد ارتكب كبرية من  ٤٤٠

 الكبائر، وجرمية من اجلرائم
رمي، وإنكارا ملا تضمنته آيات القرآن من تزكيتهم والثناء إن يف سب الصحابة رضي اهللا عنهم تكذيبا للقرآن الك ٤٤١

 عليهم
 إن سبهم يستلزم نسبة اجلهل إىل اهللا تعاىل، أو العبث يف تلك النصوص الكثرية اليت تقرر الثناء على الصحابة ٤٤٢
وقد إن سب الصحابة فيه تنقص وأذى للرسول؛ والوقوع فيما ى عنه، فهم أصحابه الذين رباهم وزكاهم،  ٤٤٣

 ى عن سبهم
إن سبهم طعن يف الدين، وإبطال للشريعة، وهدم ألصله؛ ألم هم نقلة الدين، فإذا طعن فيهم انعدم النقل  ٤٤٤

 املأمون للدين
قال القرطيب رمحه اهللا: فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه يف روايته، فقد رد على اهللا رب العاملني، وأبطل  ٤٤٥

 شرائع املسلمني
أو -ام مالك بن أنس رمحه اهللا: الذي يشتم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس له سهم قال اإلم ٤٤٦

 فـي اإلسالم - قال: نصيب
 سئل اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا عمن يشتم الصحابة، فقال: (أخشى عليه الكفر). ٤٤٧
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال أبو زرعة الرازي رمحه اهللا: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب ٤٤٨

 فاعلم أنه زنديق)
قال عبداهللا بن أمحد بن حنبل رمحه اهللا: (سألت أيب عن رجل شتم رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه  ٤٤٩
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 وسلم، فقال: ما أراه على اإلسالم)
نكفرهم، وال جتوز الصالة قال ابن طاهر البغدادي رمحه اهللا: (اإلمامية الذين كفروا خيار الصحـابة... فإنـا  ٤٥٠

 عليهم عندنا، وال الصالة خلفهم)
قال ابن أيب يعلى رمحه اهللا:والرافضة وهم الذين يتربؤون من أصحاب حممد رسول اهللا، ويسبوم  ٤٥١

 وينتقصوم... وليست الرافضة من اإلسالم يف شيء
عتقدون تضليل الصحابة، وينكرون قال عبدالكرمي السمعاين:اجتمعت األمة على تكفري اإلمامية؛ ألم ي ٤٥٢

 إمجاعهم، وينسبوم إىل ما ال يليق م
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