




تأليف 
أبي احلســـن الروقـــي العتيبـــي
غفر اهلل له ولوالديه وملشايخه وللمسلمني
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الحمـد لله عىل ترادف نَِعِمه السـابغات، وأشـهد أن ال إلـه إال الله، 

ـبهات، وأشـهد  وحـده ال رشيـك لـه، شـهادًة ُمنزهـًة عـن الشـكِّ والشُّ

ـه  وخصَّ البينـات،  باآليـات  اللـه  ابتعثـه  ورسـوله،  عبـده  محمـدا  أن 

بأفضـل النسـاء والزوجـات، صىل اللـه عليه، وعـىل أزواجـه الطيبات 

الطاهـرات، املنزهـات عـن قـول أهل اإلفك املربآت، وسـلم تسـليام 

كثـرا إىل يـوم الديـن ونرش العظـام الباليـات))). 

أما بعد:

فـــإن مـــن أصـــول اعتقـــاد أهـــل الســـنة الـــريض عـــن أزواج 

ـــن  ـــرار بأنه ـــن، واإلق ـــن، ومحبته ـــات املؤمن ـــه ملسو هيلع هللا ىلص أمه ـــول الل رس

أزواجـــه يف اآلخـــرة.

))) كتـــاب األربعن يف مناقب أمهات املؤمنن ص ))3). 

E
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ــاد  ــول اعتقـ ــان أصـ ــوين  يف بيـ ــامن الصابـ ــو عثـ ــال أبـ قـ

ــدر  ــم قـ ــرون تعظيـ ــك يـ ــث: )وكذلـ ــاب الحديـ ــلف وأصحـ السـ

ـــن  ـــرار بأنه ـــن، واإلق ـــة فضله ـــن، ومعرف ـــاء له ـــه ، والدع أزواج

ــن())).  ــات املؤمنـ أمهـ

نَّة: الريض عن أزواج رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص،  وقال ابن قدامة : )ومن السُّ

أمهات املؤمنن، املطهرات املربآت من كل سوء())). 

وقــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة  يف بيــان اعتقــاد أهــل الســنة 

يف أزواج النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: )ويتولــون أزواج رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص أمهــات 

ــرة()3).  ــه يف اآلخ ــن أزواج ــرُّوَن بأنه ــن، ويُِق املؤمن

الســنة)))، أهــل  أمــارات  مــن  مناقبهــن  نــرش  كان   وملــا 

))) عقيدة الســـلف وأصحاب الحديث ص ))9)).  

))) ملعة االعتقاد الهادي إىل ســـبيل الرشاد ص ))5)). 

)3) العقيدة الواسطية ص )0))). 

))) قـــال أبـــو نعيـــم األصبهـــاين : )فاإلمســـاك عـــن ذكـــر أصحـــاب رســـول 

ــل  ــم إىل أجمـ ــم، ورصف أمورهـ ــنهم ومناقبهـ ــرش محاسـ ــم، ونـ ــر زللهـ ــه ملسو هيلع هللا ىلص وذكـ اللـ

الوجـــوه، مـــن أمـــارات املؤمنـــن املتبعـــن لهـــم بإحســـان الذيـــن مدحهـــم 

اآليـــة، مـــع  ـــا﴾  َ ْخَوا�نِ�ن ـــا َوِلِ ـــْر َلَ ِ �ن ـــا ا�نْ َ ْعـــِدِهْ َيـــُوُلَن َر�بَّ�ن يـــَن َجُءوا ِم �بَ ِ
َّ

﴿َوال اللـــه تعـــاىل فقـــال: 

 مـــا أمـــر النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص بإكـــرام أصحابـــه، وأوىص بحقهـــم وصيانتهـــم وإجالهـــم(.

اإلمامة ص )373). 
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اســتعنت اللــه  يف جمــع هــذا الكتيــب اللطيــف يف مناقب عائشــة 

أم املؤمنن  ، وســميته:

)َعَبق الياسمني من مناقب عائشة أم املؤمنني(،

ورتبتـــه عـــىل فصـــول، راجيـــا يف ذلـــك ُحســـن املغفـــرة 

ْيـــِه  ِ ۚ َعَ  ِبلَلّ
َّ

ِفـــِي ِإل ــذاب، ﴿َوَمـــا َتْ ــوء العـ ــن سـ ــن مـ ــواب، واألمـ والثـ

ِنـــُب﴾))). 
ُ

أ ـــِه  َوِإَلْ ْلـــُت 
َّ
ك َتَ

وكتب:     

أبو احلسن الروقـــي العتيبي    

غفر الله له ولوالديه وملشايخه وللمسلمن    

))) رحـم اللـه أخـي الشـيخ حسـن بن عـي الفاهـد الهاجري، وأسـكنه فسـيح جناتـه؛ فقد 

كان سـببا يف طبـع هـذا الكتـاب، جعلـه اللـه يف موازين حسـناته. آمن 
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الفصل األول

يف بيان َنَسِبها ووالدتها

ــة  ــه، عائش ــد الل ــن، وأم عب ــي أم املؤمن ــي : )ه ــال الزرك ق

ــه  ــول الل ــة رس ــق  ، حبيب ــت الصدي ــة بن ــر، الصديق ــت أيب بك بن

ــة. ــة الرباني ملسو هيلع هللا ىلص، والفقيه

ــر ــن عومي ــر ب ــت عام ــراء وضمها-بن ــح ال ــان -بفت ــا أمُّ روم ه  وأمُّ

ابن عبد شمس بن كِنانة.

ُولَِدت سنة أربع من النبوة())). 

ــامين  ــن فاطمــة بث ــُر م ــي : )وهــي أصغ ــظ الذهب ــال الحاف وق

يــن())).  ســنن، وكانــت تقــول: مل أعقــل أبــويَّ إال وهــام يَدينــاِن الدِّ

   قلت: أبواها  من السابقن األولن إىل اإلسام. 

))) اإلجابة إليراد ما اســـتدركته عائشة عىل الصحابة ص )37و38و0)). 

))) سر اعام النباء ))/ 39)). 
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الفصل الثاني

يف بيان كثرة فضائلها ومناقبها

   قــد أخــذت عائشــة  مــن الفضائــل واملناقــب بحــظ وافــر، 

ــرة جــدا())).  )واألحاديــث يف فضائلهــا ومناقبهــا كث

   قــال الحافــظ ابــن كثــر : )قــد كانــت لهــا مآثــر وخصائــص 

ذُكِــرت يف القــرآن والســنة())). 

ــن : )ومناقبهــا واألحاديــث الصحيحــة يف  ــن املُملَقِّ ــال اب    وق

فضلهــا كثــرة مشــهورة()3).  

فاريني : )فضائلها ومناقبها كثرة ال تُحىص())).     وقال السَّ

   وقــال: )مناقبهــا ومآثرهــا كثــرة، ومزاياهــا وفضائلهــا غزيــرة 

شــهرة()5). 

))) البداية والنهاية )8/3)6)). 

))) الفصول يف ســـرة الرسول ص )9))).  

)3) التوضيـــح لرشح الجامع الصحيح ))/ 07)). 

))) لوامع األنوار )3/)58و585).  

)5) لوائح األنوار السنية ))/)7). 
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   وفضائلها ومناقبها نوعان:

 . نوع تشرك فيه مع غرها من أمهات املؤمنن   

. ونوع يَْختَصُّ بها   

   قــال الزركــي : )لهــا خصائــص كثــرة مل يرَْشَكهــا أحــٌد مــن 

أزواجــه فيهــا())). 

))) اإلجابة إليراد ما اســـتدركته عائشة عىل الصحابة ص )))).
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الفصل الثالث

يف بيان كثرة من ُعِني بذكر فضائلها من أهل العلم

ــل  ــن أه ــٌة م ــب جامع ــل واملناق ــذه الفضائ ــر ه ــَي بذك ــد ُعِن    ق

العلــم، كاإلمــام البخــاري))) ، واإلمــام مســلم )))، واآلجــري)3)، 

ــَهيي))) ، وابــن األثــر)5) ، وابــن عســاكر)6) ، والنــووي)7) ،  والسُّ

واملحــب الطــربي)8) ، وشــيخ اإلســام ابــن تيميــة )9)، وابن القيــم)0))، 

ــن حجــر )3))،  ــن كثــر)))) ، والزركــي))))، والحافــظ اب والحافــظ اب

والصالحــي)))) ، والســفاريني)5)) .

))) صحيح البخاري ))/309-307). 

))) صحيح مســـلم برشح النووي )3)/)8)-0)3). 

)3) الرشيعة ))/9))-5))). 

))) الروض األنف ))/ 7))). 

)5) جامع األصول يف أحاديث الرســـول )6/ )))-)))). 

)6) كتـــاب األربعن يف مناقب أمهات املؤمنن ص )90-58). 

)7) تهذيب األسامء واللغات ص ))9)و93)). 

)8) الســـمط الثمن يف مناقب أمهات املؤمنن ص ))5-)))). 

)9) اإلمنهاج السنة ))/ )308-30). 

)0)) جاء األفهام ص )65)-69)). 

ـــرة  ـــول يف س ـــة ))/)53-536و593( و)6/3)6)-8)6)(، والفص ـــة والنهاي )))) البداي

ـــول ص )9))).  الرس

)))) اإلجابة إليراد ما اســـتدركته عائشة عىل الصحابة ص )70-35). 

)3)) اإلصابـــة يف متييز الصحابة )8/)3)-35)). 

)))) سبيل الهدى والرشاد )))/)79-5). 

)5)) لوامع األنوار )578/3-)58و)58-586(، ولوائح األنوار الســـنية ))/68-)7). 
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الفصل الرابع

 يف بيان السبب الذي من أجله ُعِني العلماء

بذكر فضائلها ومناقبها

ــرون  ــيوخ يذك ــار الش ــل: مل ص ــال قائ ــرِّيُّ : )إن ق ــال اآلُج    ق

ــي ملسو هيلع هللا ىلص؟ ــائر أزواج النب ــة  دون س ــل عائش فضائ

  قيــل لــه: ملــا أَْن َحَســَدها قــوٌم مــن املنافقــن عــىل عهــد رســول 

اللــه ملسو هيلع هللا ىلص فَرََموهــا مبــا قــد برأهــا اللــه تعــاىل منــه، وأنــزل فيــه القــرآن، 

وأَكْــَذَب فيــه مــن رماهــا بباطلــه، فَــَرَّ اللــه الكريــم بــه رســوله ملسو هيلع هللا ىلص، 

وأَقـَـرَّ بــه أعــن املؤمنــن، وأَْســَخَن بــه أعــن املنافقــن، عنــد ذلــك 

ُعِنــَي العلــامء بذكــر فضائلهــا())).        

ْلــُت 
َّ
ك ْيــِه َتَ ِ ۚ َعَ  ِبلَلّ

َّ
ِفــِي ِإل وِع يف املقصــود، ﴿َوَمــا َتْ    وهــذا أَواُن الــرشُّ

ِنــُب﴾. 
ُ

ــِه أ َوِإَلْ

))) الرشيعة ))/ 9))).
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املنقبة األولى

أنها من أزواج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أمهات املؤمنني

   وهذه منقبٌة رَشيفة، ومنزلٌة ُمنيفة.

  ــة ــم أن عائش ــه وإياك ــا الل ــوا رحمن ــري : )اعلم ــال اآلج ق

ــه  ــنَّ الل لَُه ــن فَضَّ ــات املؤمن ــه ملسو هيلع هللا ىلص أمه ــول الل ــع أزواج رس وجمي

برســوله ملسو هيلع هللا ىلص)))). 

وقــال العامــة محمــد األمــن الشــنقيطي : )جعلهــا اللــه زوجة 

ألطيــب الطيبــن صلــوات اللــه عليه وســامه())). 

ــة  ــر : )وأزواجــه ملسو هيلع هللا ىلص أفضــل نســاء األم ــن كث ــظ اب ــال الحاف ق

ــن. ــاف غره ــن، بخ ــف أجوره لتضعي

وقول ابن حزم: إن أزواجه ملسو هيلع هللا ىلص أفضل من سائر الصحابة، حتى من 

أيب بكر الصديق؛ قول مل يُسبَق إليه، وهو أضعف األقوال()3).  

))) الرشيعة ))/ 9))).

))) دفـــع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب ))3)). 

)3) الفصـــول يف ســـرة الرســـول ص )339(، وانظـــر: اإلجابـــة إليـــراد مـــا اســـتدركته 

عائشـــة عـــىل الصحابـــة ص ))5(، وســـر أعـــام النبـــاء ))/ 0))). 
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وقــال الزركــي : )أمــا زوجاتــه ملسو هيلع هللا ىلص فهــن أفضــل النســاء لقولــه 

ِء ﴾)))).  َســا لِّ ا  َ مِّ َحٍ 
َ

أ
َ
ك نَّ  ُ لَْســ�ت ــِيِّ  لَّ ا َء  َســا ِ

ن � تعــاىل: ﴿ َيــا 

ِمَ  َحٍ  أ
َ
ك َنّ  ُ لَْســ�ت  ّ

ــِيِ َلّ ا َء  َســا ِ
ن � ــه تعــاىل: ﴿ َيــا  قــال القرطبــي : )قول

﴾ أي: خفنت الله. 
ــَنّ ُ �ت ْ �ي َ �ت �تَّ ا ِن  ِء ﴾ يعنــي: يف الفضــل والــرشف ﴿إ َســا ِلّ ا

فبــن أن الفضيلــة إمنــا تتــم لهــن بــرشط التقوى، ملــا منحهــن الله من 

صحبــة الرســول، وعظيــم املََحــلِّ منه، ونــزول القــرآن يف حقهــن())). 

ــاِت  ــن أمه ــأن جعله ــه ملسو هيلع هللا ىلص ب ــاىل أزواج نبي ــه تع ــد )رَشََّف الل وق

ــِة  ــال، وُحرَم ــرَبَّة واإلج ــم واملَ ــوب التعظي ــن، أي: يف وج املؤمن

ــال()3).   ــىل الرج ــكاح ع الن

ُجُ  َوا ْز
َ

أ َو ِســِهْم  ُ �ن �ن
َ

أ ِمْ  ــَن  �ي ِمِ ْؤ ُ ْ
ل ِب َلٰ  ْو

َ
أ ــِيُّ  لَّ قــال اللــه تعــاىل: ﴿ ا

ــزاب: 6[. ــْم ﴾ ]األح ُتُ َها مَّ
ُ

أ

ــرام،  ــة: االح ــذه األموم ــى ه ــر: )معن ــن كث ــظ اب ــال الحاف ق

والطاعــة، وتحريــم العقــوق، ووجــوب التعظيــم، ال يف تحريــم 

))) )اإلجابة إليراد ما اســـتدركته عائشة عىل الصحابة( ص ))5).

))) الجامع ألحكام القرآن )7)/37)-38)). 

)3) الجامع ألحكام القرآن )7)/)6).

EJA

EJ



 



 















ملسو هيلع هللا ىلص
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 .((() بناتهــن، وجــواز الخلــوة بهــن، وال تنترش الُحرَمــة إىل من َعداُهــنَّ

ــْت  ُ ورَشَّفَُهــنَّ بتضعيــف أجورهــن، فقــال ســبحانه: ﴿ َوَم َيْق�ن

 .]3( ]األحــزاب:   ﴾ ــِن  ْ َت�ي َمَّ ْجَرَهــا 
َ

أ ــا  ِتَ ْ نُّ ًــا  َصاِل ْعَمــْل  َو�تَ َوَرُســوِلِ   ِ لِلَّ ِمُكــنَّ 

   قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة : )وهــن -وللــه الحمد-قَنــنَت 

للــه ورســوله، وَعِملــن صالحــا، فاســتحققن األجــر مرتــن())).  

 

))) )الفصول يف ســـرة الرسول( ص )337).

ـــىل  ـــر : )ع ـــن كث ـــظ اب ـــال الحاف ـــات؟ ق ـــات املؤمن ـــن أمه ـــال: ه ـــل يق ـــدة: وه  فائ

وجهـــن، صححـــوا املنـــع، وهـــو قـــول عائشـــة(. )الفصـــول يف ســـرة الرســـول( ص )337). 

))) منهاج السنة ))/368). 
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E

يف بيان خبر زواجها  

   أخــرج مســلم يف )صحيحــه( عــن عائشــة : )أن رســول اللــه 

ــت  ــي بن ــا ))) وه ــى به ــنن، وبن ــت س ــت س ــي بن ــا وه ملسو هيلع هللا ىلص تزوجه

تســع، ومــات عنهــا وهــي بنــت مثــان عــرشة())). 

   وهذا أمٌر )ال خاف فيه بن الناس()3). 

   وروايــة مســلم: )تزوجنــي النبــي ملسو هيلع هللا ىلص وأنــا بنــت ســبع ســنن( ال 

تنــايف روايــة: )وأنــا بنــت ســت ســنن(، والجمــع بينهــام: )أنــه كان 

ــة  ــة اقتــرت عــىل الســنن، ويف رواي ــر، ففــي رواي لهــا ســتٌّ وكَ

  .((( قالــه النــووي .)ت الســنة التــي دخلــت فيهــا َعــدَّ

   وأخــرج مســلم يف )صحيحــه( عن عائشــة ، قالــت: )تزوجني 

رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص يف شــوال، وبنى يب يف شــوال(.

))) أي: ودخل بها. 

ـــا  ـــم مل ـــنا(. املفه ـــبابا حس ـــبَّت ش ـــد َش ـــة  ق ـــت عائش ـــداودي : )وكان ـــال ال ))) ق

ـــلم )))/ 6))).  ـــاب مس ـــص كت ـــن تلخي ـــكل م أش

)3) البداية والنهاية )3/)6)(، وانظر: ســـر أعام النباء ))/35)). 

))) رشح صحيح مسلم )358/8). 
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 .(((  تزوجها النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد َسودة بنت زَمعة   

ــاة  ــد وف ــه بع ــي الل ــا نب ــي : )تزوجه ــظ الذهب ــال الحاف    ق

يقــة خديجــة بنــت خويلــد، وذلــك قبــل الهجــرة ببضعــة عــرش  دِّ الصِّ

شــهرا، وقيــل: بعامــن. وَدَخــل بهــا يف شــوال ســنة اثنتــن، ُمنرَفــه 

ــدر())).    ملسو هيلع هللا ىلص  مــن غــزوة ب

:(3(  وقال العامة حافظ الَحَكمي   

يقـــه دِّ يف شهر شـواٍل فُخذ تحقيَقه***وقــَـد بَنـــى الرســـوُل بالصِّ

ـــِل ذا ـــُدُه بهـــا مـــن قب ــذا***وكان عق ــوَدٍة ُخ ــد َس ــنتن بع بس

)وأقامت يف صحبته ملسو هيلع هللا ىلص مثانية أعوام وخمسة أشهر())). 

))) زاد املعاد ))/)0)).

ـــون  ـــل ســـودة، واملحدث ـــزوج عائشـــة قب ـــون: ت ـــاء يقول ـــال املـــاوردي : )الفقه ـــدة: ق فائ

ـــل عائشـــة(.  ـــزوج ســـودة قب ـــون: ت يقول

ـــه  ـــودة(. قال ـــل بس ـــا ودخ ـــل به ـــة ومل يدخ ـــىل عائش ـــد ع ـــه عق ـــام بأن ـــع بينه ـــد يُجَم و)ق

ـــاري )8/ )66). ـــح الب ـــر . فت ـــن حج ـــظ اب الحاف

))) ســـر أعام النباء ))/35)(، وانظر: الوفا بفضائل املصطفى ))/68). 

ـــول من تاريخ األمم وسرة الرسول ص )60).  )3) نهاية السُّ

))) اإلجابـــة إليـــراد مـــا اســـتدركته عائشـــة عـــىل الصحابـــة ص )39و0)(، وانظـــر: 

ـــب  ـــى ص )55)(، ومنتخ ـــن املثن ـــر ب ـــدة معم ـــي ملسو هيلع هللا ىلص وأوالده أليب عبي ـــمية أزواج النب تس

مـــن كتـــاب أزواج النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص البـــن زبالـــة ص )39(، وجـــاء األفهـــام ص )65)). 
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املنقبة الثانية 

 أن تزويجها كان بوحي من اهلل تعالى 

 .((( قاله ابن القيم .) وهذه املنقبة )من خصائصها

ــال  ــت: ق ــة ، قال ــن عائش ــه( ع ــاري يف )صحيح ــرج البخ أخ

ــك يف  ــٌل يحمل ــن إذا رج ــام مرت ــِك يف املن ــه ملسو هيلع هللا ىلص: )اُريتُ ــول الل رس

ــِت،  ــي أن ــإذا ه ــُفها ف ــك، فأكش ــذه امرأت ــول: ه ــٍر، فيق ــِة حري َسَقَ

ــِه())). ــه مُيِض ــد الل ــن عن ــذا م ــن ه ــول: إن يك فأق

ويف روايــة: )رأيتـُـِك يف املنــام يجــيء بــِك املَملـَـك يف َسقـَـٍة مــن 

حريــر، فقــال يل: هــذه امرأتــك، فكشــفُت عــن وجهــك الثــوب، فإذا 

أنــت هــي، فقلــت: إن يكــن هــذا مــن عنــد اللــه مُيِضــِه(. 

))) جـــاء األفهـــام ص )69)(، وانظـــر: اإلجابـــة إليـــراد مـــا اســـتدركته عائشـــة عـــىل 

الصحابـــة ص ))5).

َقة: القطعة. ))) الرَّ

وال تعـــارض بـــن قولـــه يف الروايـــة األوىل: )إذا رجـــٌل( وقولـــه يف الروايـــة الثانيـــة: 

ـــا  ـــه رج ـــل ل ـــك متثَّ ـــر : )كأن املَملَ ـــن حج ـــظ اب ـــال الحاف ـــك(. ق ـــك املل ـــيء ب )يج

حينئـــذ(. فتـــح البـــاري )))/ 0))).  
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ويف رواية مسلم: )أُِريتُِك يف املنام ثاَث لياٍل(.

وهذا الحديث )اتفق األمئة عىل صحته())). 

ورؤيا األنبياء وحي.

 ، أخــرج ابــن أيب عاصــم يف )كتــاب الســنة( عــن ابــن عبــاس

قــال: )كانــت رؤيــا األنبيــاء وحيــا(.

وقــال ابــن القيــم : )رؤيــا األنبيــاء  وحــي، فإنهــا معصومــة 

مــن الشــيطان، وهــذا باتفــاق األمــة())). 

وقال ابن عساكر : )ومنام النبي ملسو هيلع هللا ىلص مبنزلة الوحي()3).  

فيالها من منقبة ما أعظمها!

قال ابن حزم : )فهل بعد هذا يف الفضل غاية؟!())). 

))) كتـــاب األربعن من مناقب أمهات املؤمنن ص )58).  

))) مدارج السالكن ))/ 83). 

)3) كتـــاب األربعـــن يف مناقـــب أمهـــات املؤمنـــن ص )59(، وانظـــر: اإلجابـــة 

ـــن  ـــن اب ـــف ع ـــٌل لطي ـــه نق ـــة ص ))5( ففي ـــىل الصحاب ـــة ع ـــتدركته عائش ـــا اس ـــراد م إلي

 .ــوزي الجـ

))) الفصـــل يف امللل واألهواء والنَِّحل ))/00)). 
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املنقبة الثالثة

 أنها زوجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الدنيا واآلخرة

أخــرج البخــاري يف )صحيحــه( عــن عــامر بــن يــاس  ، قــال: 

)إنهــا زوجــة نبيكــم ملسو هيلع هللا ىلص يف الدنيــا واآلخــرة(.

قــال ابــن عســاكر : )وال يُظــنُّ بــه أن يتَقلَّــَد هــذا القــول إال بعــد 

العلــم اليقــن بإخبــار النبي ملسو هيلع هللا ىلص لــه())). 

قلت: 

 أخــرج ابــن حبــان يف )صحيحــه( عــن عائشــة ، قالــت:

ــال:  ــٍر فق ــِة َحري ــه ملسو هيلع هللا ىلص يف ِخرقَ ــل  إىل رســول الل ــاء يب جربي )ج

ــا واآلخــرة(. ــك يف الدني هــذه زوجت

ويف روايــة: أن رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص قــال لهــا: )أمــا ترضــن أن تكــوين 

زوجتــي يف الدنيــا واآلخــرة؟(.

قالت: قلت: بىل والله.

))) كتـــاب األربعن من مناقب أمهات املؤمنن ص )69).  
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   قال: )فأنت زوجتي يف الدنيا واآلخرة(. 

ــذا  ــمع ه ــامرا كان س ــل ع ــر : )فلع ــن حج ــظ اب ــال الحاف    ق

ــي ملسو هيلع هللا ىلص)))).  ــن النب ــث م الحدي

  ويف قــول عــامر  )أعظــم فضيلــة لهــا، وهــي أنهــا زوجــة نبينــا 

ــأي فضــل أعظــم مــن هــذا ؟! وأي رشف  ــا واآلخــرة، ف ملسو هيلع هللا ىلص يف الدني

أســمى مــن هــذا ؟!())). 

ــا  ــا يف الدني ــة نبين ــا زوج ــهد أنه ــي : )نش ــظ الذهب ــال الحاف ق

ــر؟!()3).  ــك مفخ ــوق ذل ــل ف ــرة، فه واآلخ

   

   

))) فتح الباري )79/8)).   

))) االنتصار لألصحاب واآلل ص )7))). 

)3) سر أعام النباء )9/3))). 
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املنقبة الرابعة

 أنها كانت أحبَّ أزواجه إليه، وأحظاُهنَّ ))) عنده

ــا  ــة؛ ألنه ــده عائش ــُكلِّ عن ــَر ال ــوزي : )وكان آثَ ــن الج ــال اب ق

َجَمَعــت الجــامل والكامل يف الــذكاء والِفطنــة والعلــم والَفصاحة())). 

 .(3( قاله الحافظ الذهبي .)وهذه )فضيلٌة باهرٌة لها

أخــرج مســلم يف )صحيحــه( عــن عائشــة  قالــت: )تزوجنــي 

 رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص يف شــوال، وبنــى يب يف شــوال، فــأيُّ نســاء

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص كان أحظى عنده مني؟(.

  فَـَدلَّ هـذا عـىل أنها فهمـت منه( : قـال الحافـظ ابـن كثـر

أنهـا أحـبُّ نسـائه إليه، وهـذا الفهـم منها صحيـٌح، ملـا دلَّ عىل ذلك 

مـن الدالئـل الواضحـة، ولـو مل يكـن إال الحديث الثابـت يف صحيح 

البخـاري عن عمـرو بن العـاص())). 

))) من الحظوة: وهـــي املنزلة الرفيعة واملكانة العالية.

))) التبرة ))/ )))). 

)3) انظر: سر أعام النباء ))/7))). 

))) البداية والنهاية ))/ 593). 
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قلت:

أخــرج البخــاري ومســلم يف )صحيحيهــام( عــن عمــرو بــن 

اِســل، قــال:  العــاص : )أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص بََعثـَـه عــىل جيــش ذاِت السَّ

ــة(. ــال: )عائش ــك؟ ق ــبُّ إلي ــاس أح ــُت: أيُّ الن ــه، فقل فأتيت

فقلُت: ِمن الرجال؟

قال: )أبوها(.

ــه،  ــن أمت ــل م ــل رج ــبَّ أفض ــي : )فأح ــظ الذهب ــال الحاف ق

ــه())).  ــن أمت ــرأة م ــل ام وأفض

وأخــرج الطيالــي يف )مســنده( عن أم ســلمة ، قالــت: )والذي 

نفــي بيــده لقد كانــت أحــبَّ الناس إىل رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص)))).  

  . تعني: عائشة    

قــال ابــن القيــم : )كانــت أحــبَّ أزواج رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص إليــه()3). 

))) سر أعام النباء ))/ 3))). 

))) انظر: ســـر أعام النباء ))/ )3)). 

)3) جــاء األفهــام ص )65)و66)(، وانظــر: زاد املعــاد ))/ )9(، واإلجابــة إليــراد مــا 

اســتدركته عائشــة عــىل الصحابــة ص ))5). 
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وقال الحافظ ابن كثر : )مل يُِحبَّ أحدا من النساء مثلَها())). 

أمــرا  كان  لعائشــة  ملسو هيلع هللا ىلص  ـُه  )وُحبُـّ  : الذهبــي  الحافــظ  قــال 

ــا  ــرَّون بهداياهــم يوَمهــا تقرب ــوا يَتََح ُمســتفيضا، أال تراهــم كيــف كان

مرضاتــه())).     إىل 

ــب  ــا أح ــون أنه ــوا يعرف ــة كان ــاكر : )والصحاب ــن عس ــال اب وق

ــه ملسو هيلع هللا ىلص))3).   ــول الل ــة رس ــمونها حبيب ــوا يس ــذا كان ــه، وله ــاس إلي الن

قــال الزركــي : )ولعــل مــن جملــة أســباب املحبــة كــرة مــا 

بلغتــه عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص دون غرهــا مــن النســاء الصحابيــات())). 

))) الفصول يف ســـرة الرسول ص )05)).

))) سر أعام النباء ))/)))).  

)3) كتـــاب األربعن يف مناقب أمهات املؤمنن ص )83). 

))) اإلجابة إليراد ما اســـتدركته عائشة عىل الصحابة ص ))5).    
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املنقبة اخلامسة 

 أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لم يتزوج ِبكرا سواها

 .((( قاله ابن القيم .) وهذه املنقبة )من خصائصها

أخــرج البخــاري يف )صحيحــه( عــن عائشــة  ، قالــت: )قلــت: 

يــا رســول اللــه، أرأيــَت لــو نَزَلــَت واديــا وفيــه شــجرة قــد أُكِل منهــا، 

ووجــدَت َشــَجرا مل يــؤكل منهــا، يف أيهــا كنــَت تُرتِــُع بَعــرَك؟

قال: )يف التي مل يُرتَع منها())). 

تعني: أنها )كانت بكرا، ومل ينكح بكرا سواها()3). 

)وهذا متفُق عليه بن أهل النَّقل())). 

وكان أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعرفون لها هذه املنقبة.

ــول ص )9))(،  ــرة الرسـ ــول يف سـ ــر: الفصـ ــام ص )66)(، وانظـ ــاء األفهـ ))) جـ

ــا  ــراد مـ ــة إليـ ــن ص )))(، واإلجابـ ــات املؤمنـ ــب أمهـ ــن يف مناقـ ــاب األربعـ وكتـ

ــة ص )5)).  ــىل الصحابـ ــة عـ ــتدركته عائشـ اسـ

))) انظـــر: فتح الباري )))/))3(، وزاد املعاد ))/)9). 

ـــا  ـــراد م ـــة إلي ـــن ص )))(، واإلجاب ـــات املؤمن ـــب أمه ـــن مناق ـــن م ـــاب األربع )3) كت

اســـتدركته عائشـــة عـــىل الصحابـــة ص )5)(، وجـــاء األفهـــام ص )66)). 

))) اإلصابـــة يف متييز الصحابة )8/ )3)).  
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أخــرج البخــاري يف )صحيحــه( أن ابــن عبــاس  دخــل عليهــا 

يف مــرض موتهــا، فقــال لهــا: )مل يَنكــح النبــي ملسو هيلع هللا ىلص بكــرا غــرَك(.

� فائدة: 

ــىل  ــي ملسو هيلع هللا ىلص ع ــثَّ النب ــف ح ــَت: كي ــإن قل ــي : )ف ــال الزرك ق

ــر؟ ــات أك ــن الثيب ــزوج م ــكار وت ــكاح األب ن

ــة( وذكــر منهــا: )أو لإلشــارة إىل تعظيــم عائشــة  ــه أربعــة أجوب في

ومتييزهــا بهــذه الفضيلــة وحدهــا دونهــن لئــا تشــارك فيهــا، فكأنهــا 

يف كفــة وهــن يف كفــة أخــرى())). 

وقــال العامــة ابــن عثيمــن : )ومل يأخــذ  ِبكــرا إال واحــدة، 

وهــي أم املؤمنــن عائشــة  لقــوة صلتهــا بأبيهــا؛ ألن أحــب 

لَــة باملُصاَهــرة  النــاس إليــه مــن الرجــال أبوهــا، فــأراد أن تكــون الصَّ

أيضــا؛ ألن النســب بعيــد مــن أيب بكــر، ولكــن املصاهــرة قربــت 

بعضهــام مــن بعــض())).  

))) اإلجابة إليراد ما اســـتدركته عائشة عىل الصحابة  ص )5)).     

))) التعليـــق عىل صحيح البخاري ))/9)). 
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املنقبة السادسة 

 أنَّ الوحي نزل على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو يف حِلاِفها

 .((( قاله ابن القيم .) وهذه املنقبة )من خصائصها

أخــرج البخــاري يف )صحيحــه( عــن عائشــة : )أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 

قــال لبعــض نســائه: )ال تؤذينــي يف عائشــة؛ فإنــه واللــه مــا نـَـزََل عــيَّ 

الوحــُي وأنــا يف لِحــاِف امــرأة منكــن غرِهــا(.

قال الحافظ ابن حجر : )يف هذا الحديث منقبة عظيمة لعائشة())). 

وهــو )دالٌّ عــىل أن فضــل عائشــة عــىل ســائر أمهــات املؤمنــن 

بأمــر إلهــي، وأن ذلــك األمــر مــن أســباب حــب النبــي ملسو هيلع هللا ىلص لهــا()3). 

ــندي : )وكفــى بهــذا فخــرًا ورشفـًـا، وفيــه: أن  وقــال العامــة السِّ

محبتــه تابعــة لِِعظـَـم منزلتهــا عنــد اللــه())). 

ـــة  ـــىل الصحاب ـــة ع ـــتدركته عائش ـــا اس ـــة مل ـــر: اإلجاب ـــام ص )66)(، وانظ ـــاء األفه ))) ج

ص )56(، وانظـــر: الفصـــول يف ســـرة الرســـول ص )9))).

ـــن  ـــع ب ـــاوي ))/ )9)( جم ـــار( للطح ـــكل اآلث ـــاري )8/ 80)(، ويف )مش ـــح الب ))) فت

ـــر ـــث آخ ـــث وحدي ـــذا الحدي ه

)3) انظر: ســـر أعام النباء ))/ 3))). 

))) حاشـــية السندي عىل سنن النسايئ )7/ 79). 
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املنقبة السابعة

، أنها بنت أبي بكر الصديق  

خليفة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وخير هذه األمة بعد نبيها)))  

قال الزركي : )كان أبوها أحبَّ الرجال إليه، وأعزَّهم عليه())). 

أخرج مسلم يف )صحيحه( عن عائشة : )أن أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص أَرَسلَْن 

الله ملسو هيلع هللا ىلص ، ورسول  الله ملسو هيلع هللا ىلص  فاستأذَنَت عىل رسول  بنَت َجحٍش،   زينَب 

مع عائشة يف ِمرِطها)3)، فَأَِذَن لها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

، وانــا أَرقُــُب  قالــت عائشــة: فََوقََعــْت يب، فاســتطالت عــيَّ

رســوَل اللــه ملسو هيلع هللا ىلص، وأَرقـُـُب طَرْفـَـه: هــل يــأذن يل فيهــا، حتــى عرفــُت أنَّ 

رســوَل اللــه ملسو هيلع هللا ىلص ال يكــره أن أنتــر.

ــُت  ــن أَنَحي ــبْها ))) ح ــُت مل أَنَْش ــام وقع ــة : فل ــت عائش قال

ــر(. ــة أيب بك ــا ابن ــم-: )إنه ــه ملسو هيلع هللا ىلص–وتبس ــول الل ــال رس ــا، فق عليه

))) انظر: تفسر البغوي )83/3)، )8)). 

))) اإلجابة إليراد ما اســـتدركته عائشة عىل الصحابة ص )59).

)3) املرط: كســـاء تتلفع به املرأة.

))) أي: مل أمهلها. 
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قــال القرطبــي : )قولــه: )إنهــا ابنــة أيب بكــر(: تنبيــه عــىل أصلها 

الكريــم الــذي نشــأت عنــه، واكتســبت الجزالــة والباغــة، والفضيلــة 

منــه، وِطيــُب الفــروع بطيــِب ُعروِقهــا، وغذاؤهــا مــن عروقهــا، ففيــه 

  .(((( مــدح عائشــة وأبيهــا

قال الحافظ ابن حجر : )ويف هذا الحديث منقبٌة ظاهرٌة لعائشة())). 

� فائدة:

قــال الحافــظ الذهبــي : )ذهــب بعــض العلــامء إىل أنهــا أفضل 

مــن أبيهــا، وهــذا َمــردوٌد، وقــد جعــل الله لــكل يشء قــدرا()3). 

وقــال : )ومــن عجيــب مــا ورد: أن أبــا محمــد بــن حــزم، مــع 

ــا،  ــن أبيه ــل م ــة أفض ــب إىل أن عائش ــه، ذه ــل زمان ــم أه ــه أعل كون

ــه اإلجــامع())).  وهــذا مــا َخــرََق ب

))) املفهم ملا أشـــكل من تلخيص كتاب مسلم )6/ 7)3).

))) فتح الباري )6/ )3)). 

)3) سر أعام النباء ))/0))). 

))) تاريخ اإلسام ))/ 6))). 
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املنقبة الثامنة

 ُحْسُن ِعشرتها للنبي ملسو هيلع هللا ىلص

واألحاديث الدالة عىل ذلك كثرة.

 ، أخــرج مســلم يف )صحيحــه( عــن عائشــة  مــا  منهــا: 

ــن  ــه ح ــرَم، ولِِحلِّ ــن أح ــِه ح ــه ملسو هيلع هللا ىلص لُحرِْم ــوَل الل ــُت رس قالت:)طَيَّبْ

ــت(. ــوف بالبي ــل أن يط ــلَّ قب أَح

 ومنهـــا: مـــا أخـــرج البخـــاري ومســـلم يف )صحيحيهـــام(

عـــن عائشـــة ، قالـــت: )كان النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص إذا اعتكـــف يُـــدين إيلَّ 

لُـــُه )))). رأســـه، فأُرَجِّ

أي: أسِّحه، وأنظفه. 

ومنهـا: مـا أخـرج البخـاري ومسـلم يف )صحيحيهام( عن عائشـة، 

 .) قالـت: )أنـا فَتَلُْت قائـَد هدِي رسـوِل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص بيديَّ

))) أي: أسحه، وأنظفه.
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املنقبة التاسعة

 كمال أدبها مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى يف حال غضبها

 ، ــة ــن عائش ــام( ع ــلم يف )صحيحيه ــاري ومس ــرج البخ أخ

قالــت: قــال يل رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص: )إين ألعلــم إذا كنــِت عنــي راضيــة، 

ــى(. وإذا كنــت عــيَّ َغضب

قالت: قلُت: من أين تعرف ذلك؟

فقــال: )أمــا إذا كنــت راضيــة فإنــك تقولــن: ال وربِّ محمــد، وإذا 

كنــت غضبــى قلــِت: ال وربِّ إبراهيــم(.

قالت: قلت: أجل، والله يا رسول الله، ما أهجر إال اسمك.

ــال  ــه يف ح ــف ب ــا، فكي ــال غضبه ــا يف ح ــذا أدبه ــرب! ه ــه أك الل

ــا؟ رضاه

قــال القرطبــي : )تعنــي بذلــك: أنهــا وإن أعرََضــت عــن ذكــر 

اســمه يف حــال غضبهــا، فقلبهــا مغمــور مبحبتــه ملسو هيلع هللا ىلص مل يتغــرَّ منهــا 
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ــة  ــاء املحب ــه مــن صف ــا علي ــا كان ــدّل عــىل م ــا ي يشء، ويف هــذا م

وُحســن العــرشة( ))).  

ــر  ــة  ذك ــار عائش ــر : )ويف اختي ــن حج ــظ اب ــال الحاف وق

إبراهيــم  دون غــره مــن األنبيــاء داللــة عــىل مزيــد فطنتهــا؛ ألن 

ــام مل يكــن  ــرآن، فلَ ــه الق ــصَّ علي ــه كــام ن ــاس ب ــي ملسو هيلع هللا ىلص أوىل الن النب

ــه بســبيل  ــه مبــن هــو من ــف أبدلت ــن هجــر االســم الرشي ــدٌّ م ــا بُ له

ــة( ))).    ــق يف الجمل ــرة التعل ــن دائ ــرج ع ــى ال تخ حت

ــه القــرآن( يعنــي: قــول اللــه تعــاىل:  ــصَّ علي ــه : )كــام نَ وقول

 ُ للَّ َوا ــوا  َمُ آ يــَن  ِ
َّ

ل َوا ــِيُّ  لَّ ا ا  َ َهٰ َو ُه  ُعــو َ �تَّ�ب ا يــَن  ِذ َلَّ ِهــَم  ْبَرا ِبِإ ِس  ــا لَّ ا َل  ْو
َ

أ نَّ  ﴿ِإ

ــران: 68[.  ــَن ﴾ ]آل عم �ي ِمِ ْؤ ُ ْ
ل ا ِلُّ  َو

))) املفهم ملا أشـــكل من تلخيص كتاب مسلم )6/ 3)3). 

))) فتح الباري )))/ 678). 
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املنقبة العاشرة

 كثرة مالطفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لها

)كان رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص  ياطــف عائشــة ، ويباســطها، ويراعــي 

صغــر ســنها())). 

وشواهد ذلك يف األحاديث النبوية كثرية.

فمنهــا: مــا أخــرج أبــو داود يف )الســنن( عــن عائشــة ، قالــت: 

كنــُت أتَعــرَُّق الَعظــم وأنــا حائــٌض، فأعطيــه النبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، فيضــع فمــه 

يف املوضــع الــذي فيــه وضعتــه، وأرشب الــرشاب، فأناولــه، فيضــع 

فمــه يف املوضــع الــذي كنــت أرشب منــه))). 

ومنهــا: مــا أخــرج مســلم يف )صحيحــه( عــن عائشــة ، قالــت: 

كنــُت أغتســل أنــا ورســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص مــن إنــاء واحــد، فيبــادرين حتــى 

أقــول: دع يل، دع يل.

))) اللؤلؤ املكنون يف ســـرة النبي املأمون ))/ )))). 

))) )أتعرَّق العظم(: أي أنتزع اللحم بأســـناين.
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� فائدة:

قــال ابــن عســاكر : )روي يف بعــض األحاديــث: )أنــه اغتســل 

وأم ســلمة مــن إنــاء واحــد(، وكامهــا يُحَمــل عــىل الغالــب، ويكــون 

ذلــك مــع أم ســلمة مــرة واحــدة ال متكــررا())). 

ومنهـا: أخـرج مسـلم يف )صحيحه( عـن عائشـة : أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

كان يَُقبِّلُهـا وهـو صائم.

ومنهــا: مــا أخــرج البخــاري ومســلم يف )صحيحيهــام( عــن 

ــودان  ــُب السُّ ــد يلع ــوم عي ــا يف ي ــال له ــي ملسو هيلع هللا ىلص ق ــة : أن النب عائش

َرِق والِحــراب: )تشــتهن تنظريــن(؟ فقالــت: نعــم. فأقامهــا وراءه  بالــدَّ

ه. ــدِّ هــا عــىل َخ َخدُّ

قالت عائشة: حتى إذا ملِلُت، قال: )حسبِك؟(

قلت: نعم.

قال: )فاذهبي(. 

ومنهــا: أخــرج مســلم يف )صحيحــه( عــن عائشــة : أنهــا كانــت 

تلعــب بالبنــات عنــد رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص.

))) كتـــاب األربعن يف مناقب أمهات املؤمنن ص )78). 
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الله ملسو هيلع هللا ىلص،  من رسول  يَْنَقِمْعَن  فَُكنَّ  َصواِحبي،  تأتيني  وكانت  قالت: 

بُُهنَّ إيلَّ ))).  فكان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يَُرِّ

ومنهــا: أخــرج أبــو داود يف )الســنن( عــن عائشــة  أنهــا كانــت 

، فلــام  مــع النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يف ســفر. قالــت: فســابقته فســبقته عــىل رجــيَّ

َحَملــُت اللحــم ســابقته فســبقني، فقــال: )هــذه بتلــك(. 

ــه جميــل  قــال الحافــظ ابــن كثــر : )وكان مــن أخاقــه ملسو هيلع هللا ىلص أن

ــعهم  ــم، ويوس ــف به ــه، ويتلط ــب أهل ــرش، يداع ــم الِب ــرشة، دائ الع

نفقــة، ويضاحــك نســاءه، حتــى إنــه كان يســابق عائشــة أم املؤمنــن 

ــودد إليهــا بذلــك())).  يت

ومنهــا: مــا أخــرج ابــن حبــان يف )صحيحــه( عــن أنــس: أن رجــا 

ــا،  ــَب يشء ريح ــُه أطي ــت َمرَقَتُ ــي ملسو هيلع هللا ىلص، وكان ــارا للنب ــيا كان ج فارس

ــة  ــال. وعائش ــه: أن تع ــأ إلي ــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، فأوم ــم أىت النب ــا، ث ــع طعام فصن

ــه، فقــال ملسو هيلع هللا ىلص: )وهــذه معــي؟( وأشــار إىل عائشــة. جنب

فقال: ال. ثم أشار إليه، فقال: )وهذه معي؟(.

))) )ينقمعـــن(: أي يتغينب ويدخلن البيت حياء منه وهيبة. 

))) تفســـر القرآن العظيم ))/ )))). 
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ــة، فقــال: )وهــذه معــي؟( وأشــار  ــه الثالث ــم أشــار إلي ــال: ال. ث ق

ــة. إىل عائش

فقال: نعم.

ــال:  ــر  ، ق ــن جاب ــه( ع ــلم يف )صحيح ــرج مس ــا: أخ ومنه

ــال:  ــي، فق ــه ملسو هيلع هللا ىلص عــىل عائشــة ، فوجدهــا تب )دخــل رســول الل

ــانُك؟ ــا ش م

ــل، ومل  ــاُس، ومل أَْحلِ ــلَّ الن ــد َح ــُت وق ــد ِحْض ــاين ق ــت: ش قال

ــج اآلن! ــون إىل الح ــاس يذهب ــت، والن ــف بالبي أَطُ

ــم  ــات آدم، فاغتســي، ث ــه عــىل بن ــه الل ــٌر كتب ــال: )إن هــذا أم فق

ــرَت  ــى إذا طَُه ــف، حت ــت املواق ــت، َوَوقََف ــج(. فََفَعلَ ــيِّ بالح أَِه

طافــت بالكعبــة والصفــا واملــروة، ثــم قــال: )قــد َحلَلـْـِت مــن حجك 

ــا(. ــك جميع وعمرت

فقالـــت: يـــا رســـول اللـــه، إين أَِجـــد يف نفـــي أين مل أطـــف 

ـــن  ـــد الرحم ـــا عب ـــا ي ـــب به ـــال: )فاذه ـــُت. ق ـــى َحَجْج ـــت حت بالبي

فأعمرهـــا مـــن التنعيـــم(.
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ويف روايــة: )وكان رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص رجــا ســها إذا َهِويـَـت اليء 

ــت  ــر، فَأََهلَّ ــن أيب بك ــن ب ــد الرحم ــع عب ــلها م ــه، فأرس ــا علي تابعه

بعمــرة مــن التنعيــم(. 

قــال الزركــي : )وتأمــل قولــه ملسو هيلع هللا ىلص ملـّـا حاضــت عائشــة: )هــذا 

أمــر كتبــه اللــه عــىل بنــات آدم(، وقولــه ملـّـا حاضــت صفيــة: )َعْقَرى 

َحلَْقــى، أحاِبَســتُنا هــي؟(، وفــرٌق بن املقامــن())).  

 ومنهـــا: أخـــرج مســـلم يف )صحيحـــه( عـــن عائشـــة، أن

ـــوة  ـــث النس ـــه حدي ـــت علي ـــد أن قَصَّ ـــا بع ـــال له ـــه ملسو هيلع هللا ىلص ق ـــول الل رس

ـــك كأيب َزْرٍع ألمِّ َزْرع())).  ـــُت ل ـــل: )كن الطوي

قـال النووي : )قوله ملسو هيلع هللا ىلص لعائشـة: )كنت لـك كأيب زرع ألم زرع( 

قـال العلامء: هو تطييٌب لنفسـها، وإيضاٌح لحسـن عرشتـه إياها()3).  

ــن  ــام( عـ ــلم يف )صحيحيهـ ــاري ومسـ ــرج البخـ ــا: أخـ ومنهـ

ــائه،  ــن نسـ ــَرَع بـ ــَرج أَقـ ــي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا َخـ ــة : )أن النبـ عائشـ

))) اإلجابة إليراد ما اســـتدركته عائشة عىل الصحابة ص ))5). 

))) انظـــر: بغية الرائد ملـــا تضمنه حديث أم زرع من الفوائد للقايض عياض. 

)3) رشح صحيح مسلم )3)/8)3). 
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ـــل  ـــي ملسو هيلع هللا ىلص إذا كان باللي ـــة، وكان النب ـــة وحفص ـــة لعائش ـــارَت الُقْرَع فَط

ســـار مـــع عائشـــة يتحـــدث( الحديـــث))). 

))) )إذا خرج( أي: إذا سافر. 
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املنقبة احلادية عشرة

  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن أذيتها،

وأخبر أن أذيتها أذيٌة له

أخــرج البخــاري يف )صحيحــه( عــن عائشــة : )أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 

قــال لبعــض نســائه: )ال تؤذينــي يف عائشــة؛ فإنــه واللــه مــا نـَـزََل عــيَّ 

الوحــُي وأنــا يف لِحــاِف امــرأة منكــن غرِهــا(.

ـــا،  ه ـــي يف عائشـــة( أي: يف حقَّ ـــوري : ))ال تؤذين ـــال املباركف ق

ـــا  ـــا آذاه ـــن أنَّ م ـــد ِم ـــا يُفي ـــة( مل ـــؤذي عائش ـــن )ال ت ـــغ م ـــو أبل وه

ـــه())).  ـــو يؤذي فه

 .(((( لعائشة ٌ و)هذا فضٌل بنِّ

))) تحفة األحوذي )0)/)35). 

))) انظـــر: تعليـــق العامة ابن عثيمن  عىل صحيح البخاري )7/ 557).
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املنقبة الثانية عشرة

 أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر ابنته فاطمة  مبحبتها

 : أخـرج مسـلم يف )صحيحـه( أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قـال البنتـه فاطمة

)أْي بَُنيَّـة ألسـِت تُحبـن مـا أُُحب؟(.

قالت: بىل.

قال:)فَأَِحبّي هذه(. يعني: عائشة.

قال الزركي :)وهذا األمر ظاهر الوجوب())). 

وهو دليل عىل )وجوب محبتها عىل كل أحد())).   

))) اإلجابة ملا اســـتدركته عائشة عىل الصحابة ص )8)). 

))) اإلجابة ملا اســـتدركته عائشة عىل الصحابة ص )8)). 
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املنقبة الثالثة عشرة 

ريد   أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أخبر أن فضلها على سائر النساء كفضل الثَّ

على سائر الطعام

ــال:  ــي ملسو هيلع هللا ىلص ق ــام( أن النب ــلم يف )صحيحيه ــاري ومس ــرج البخ أخ

ــرأة  ــيُة ام ــاء إال آس ــن النس ــل م ــٌر، ومل يَكُم ــال كث ــن الرج ــل م )كَُم

فرعــون، ومريــم بنــت عمــران، وإن فَْضــل عائشــة عــىل ســائر النســاء 

يــد عــىل ســائر الطعــام(. كََفضــِل الرَّ

وهــذا الحديــث )قــد صــحَّ مــن غــر وجــه عــن الصــادق 

 .(( املصــدوق()

وهو )أصحُّ ما روي يف فضلها عىل النساء())). 

وكفى به دليا عىل فضلها.

ــاء  ــا ج ــا  مل ــك يف فضله ــن ال نش ــويس : )ونح ــال األل ق

))) منهاج السنة ))/63)). 

))) الروض األنف ))/5))). 
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يف مدحهــا عــن رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص، ولــو مل يكــن مــن ذلــك ســوى مــا 

أخرجــه البخــاري ومســلم .. )إن فضــل عائشــة عــىل النســاء كفضــل 

الريــد عــىل ســائر الطعــام())).     

ــه  ــة؛ ألن ــِنيٌَّة لعائش ــٌة َس ــذا فضيل ــاكر : )ويف ه ــن عس ــال اب وق

ــرب())).  ــام الع ــل طع ــبهها بأفض ش

ــه  ــة؛ ألن ــل األطعم ــو أفض ــد ه ــام : )والري ــيخ اإلس ــال ش ق

ــاعر:  ــال الش ــام ق ــم، ك ــز ولح خب

ــُد( )3)***إذا مــا الخبــز تَأُدُمــه بلحــم ــة الله-الرثي ــذاَك –أمان ف

وقال الحافظ ابن كثر : )وهو أفخر طعام العرب())). 

واملراد بالفضل هنا: الفضل يف الدين.

ــاء  ــىل النس ــة ع ــل عائش ــه : )فض ــزم : )قول ــن ح ــال اب ق

ــنَّ يف  ــلم أن يَظُ ــلُّ ملس ــام( ال يَِح ــائر الطع ــىل س ــد ع ــل الري كفض

))) روح املعاين )7/9)3).  

))) كتـــاب األربعن يف مناقب أمهات املؤمنن ص )85). 

)3) منهاج السنة ))/63)).  

))) البداية والنهاية ))/)53). 
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ــن())).  ي ــاىل يف الدِّ ــه تع ــد الل ــل عن ــَر الفض ــيئا غ ــك ش ذل

ــاوة  ــق، وح ــق، والُخلُ ــن الَخلْ ــع ُحس ــت م ــا أُعِطي ــراد )أنه وامل

النطــق، فصاَحــة اللهجــة، وَجــوَدة القريحــة، وَرزانــة الــرأي، ورَصانــة 

ــث،  ــل، والتحدي ــح للتبع ــي تصلُ ــل، فه ــَب إىل البَْع ــل، والتَّحبُ العق

ــن  ــت ع ــا َعَقل ــبك أنه ــا، وحس ــاء إليه ــا، واإلصغ ــتئناس به واالس

النبــي ملسو هيلع هللا ىلص مــا مل تَعِقــل غرهــا مــن النســاء، وَرَوت مــا مل يـَـْرِو مثلهــا 

مــن الرجــال())). 

وقــال العامــة ابــن عثيمــن : )وظاهر هــذا الحديث أ ن عائشــة 

أفضــل مــن مريــم وآســية؛ ألنــه قــال: )ومل يكمــل مــن النســاء(، ثــم 

قــال: )وإن فضــل عائشــة عــىل النســاء(، و)النســاء( هنــا عــام. 

ــه مــن  ــج ب وكذلــك ظاهــره أنهــا أفضــل مــن خديجــة، وقــد احت

ــة()3).  ــىل خديج ــة ع ــل عائش يَُفضِّ

))) الفصـــل يف امللل واألهواء والنَِّحل ))/ 99). 

))) تحفة األحوذي )0)/ 356). 

)3) التعليـــق عـــىل صحيـــح البخـــاري )7/ 7))(، وانظـــر: )3/ 65)(، و)7/ )55و603(، 

ـــة ))/)6)).  ـــة والنهاي والبداي
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املنقبة الرابعة عشرة

ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  من  يوَمها  بهداياهم  ون  َيَتَحرَّ كانوا  الناس  أنَّ   

فُيتِحفونه مبا يحب يف منزل أحبِّ نسائه إليه))) 

 .((( قاله ابن القيم .) وهذه املنقبة )من خصائصها   

   أخــرج البخــاري يف )صحيحــه( عــن عائشــة ، قالــت: )كان 

النــاس يتََحــرَّون بهداياهــم يومــي(.

   ويف رواية: )يبتغون بذلك مرضاة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص).

   ويف رواية: )كان املسلمون قد علموا ُحبَّ رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عائشة، 

فإذا كانت عند أحدهم هديٌة يريد أن يُهديها إىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أخرَّها 

حتى إذا كان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف بيت عائشة بعث صاحب الهدية إىل 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف بيت عائشة(.

   

ـــاب  ـــة ص )53(، وكت ـــىل الصحاب ـــة ع ـــتدركته عائش ـــا اس ـــراد م ـــة إلي ـــر: اإلجاب ))) انظ

ـــن ص )88). ـــات املؤمن ـــب أمه ـــن مناق ـــن م األربع

))) جاء األفهام ص )69)).
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املنقبة اخلامسة عشرة 

تها ِبليلتها دون غيرها   أن أم املؤمنني َسْوَدة بنت َزْمَعة  َخصَّ

من أمهات املؤمنني، فكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقسم لها ليلتني، ولسائر 

نسائه ليلة ليلة.))) 

 .(((( وهذه املنقبة )من خصائصها   

أخــرج مســلم يف )صحيحــه( عــن عائشــة : أن ســودة  ملـّـا 

كــرِبَت جعلَــت يومهــا مــن رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص لعائشــة.

   قالــت: )فــكان رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص يقســم لعائشــة يومــن: يومهــا 

ويــوم ســودة(.

ــة  ــت زمع ــودة بن ــت س ــه: )قال ــننه( ولفظ ــو داود يف )س    ورواه أب

ــه  ــا رســول الل ــه ملسو هيلع هللا ىلص: ي ــا رســول الل ــت أن يفارقه ــنَّت وفَرِقَ حــن أَس

يومــي لعائشــة.

ــة ص )53و63(،  ــىل الصحابـ ــة عـ ــتدركته عائشـ ــا اسـ ــراد مـ ــة إليـ ــر: اإلجابـ ))) انظـ

ــنة ))/65)).   ــاج السـ ومنهـ

))) البداية والنهاية )7/3)6)). 
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   فقبل ذلك رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص منها(.

إىل تقربــا  ذلــك  )وهبتهــا   :كثــر ابــن  الحافــظ  قــال      

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)))). 

   وقــال العامــة ابــن عثيمــن : )ملــا خافــت ســودة بنــت زمعــة 

أن يطلقهــا النبــي ملسو هيلع هللا ىلص وهبــت يومهــا لعائشــة لتبقــى زوجــة لــه، وهــذا 

 .(((( مــن فقههــا

))) البداية والنهاية )7/3)6)). 

))) التعليـــق عىل صحيح البخاري )3/ )6)). 
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املنقبة السادسة عشرة 

 أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بدأ بها ملا نزلت آية التخيير، فاختارت اهلل 

ورسوله على الفور، وكانت أمهات املؤمنني تبعا لها يف ذلك))). 

  .((( قاله ابن القيم .)وهذه املنقبة )من خصائصها   

 ، ــة ــن عائش ــام( ع ــلم يف )صحيحيه ــاري ومس ــرج البخ   أخ

قالــت: )ملـّـا أُِمر رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص بتخيــر أزواجه بــدأ يب، فقــال: )إين 

ــٌر لــِك أمــرا فــا عليــِك أن ال تعجــي حتــى تَســتأمري أبويــِك(. ذاكِ

   قالت: قد َعلَِم أن أبويَّ مل يكونا ليأمراين بفراِقِه.

ِجــَك  َوا ْز
َ ِّ
ل ُقــل  ــِيُّ  لَّ ا َهــا  يُّ

َ
أ    قالــت: ثــم قال: )إن اللــه  قــال: ﴿  َيــا 

ْحُكــنَّ  َسِّ
ُ

أ َو ْعُكــنَّ  َمِّ
ُ

أ ــَن  ْ َل�ي َعا َفَ ــا  َتَ ي�نَ ِز َو ــا  َ �نْ�ي دلُّ ا َة  ََيــا
ْ

ال َن  ْد ُتــِر ــنَّ  ُ ن�ت
ُ
ك ن  ِإ

 َ للَّ ا نَّ  فَــِإ َة  ِخــَر
ْ

ل ا َر  ا دلَّ َوا َلُ  ُســو َر َو  َ للَّ ا َن  ْد ُتــِر ــنَّ  ُ ن�ت
ُ
ك ن  ِإ َو  )(8 ( يــًا  َجِ ًح  ا َسَ

يــًا﴾. ِ َع�ن ْجــًرا 
َ

أ ِمُكــنَّ  ِت  ْحِســَنا ُ ِلْ َعَّ 
َ

أ

))) انظـــر: اإلجابـــة إليـــراد مـــا اســـتدركته عائشـــة عـــىل الصحابـــة ص )5)(، وغايـــة 

الســـول يف خصائـــص الرســـول البـــن امللقـــن ص )09)). 

))) جاء األفهام ص )66)). 
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ــه  ــد الل ــإين أري ؟ ف ــويَّ ــتأِمُر أب ــذا أَس ــُت: يف أيِّ ه ــت: فقل    قال

ــرة. ــدار اآلخ ــوله وال ورس

   قالت: ثم فعل أزواج رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص مثَل ما فعلُت(.

   ورواه أحمــد يف )مســنده( وفيــه: )قالــت: فضحــك النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، 

ثــم اســتقرأ الُحَجــر، فقــال: إن عائشــة قالــت كــذا وكــذا())). 

ــق  ــع ضي ــي ملسو هيلع هللا ىلص م ــن النب ــاكر : )ويف اختياره ــن عس ــال اب    ق

العيــش دليــل فضلهــن وتوفيقهــن، وتقديــم عائشــة دليــٌل عــىل محبته 

لهــا أشــدَّ مــن غرهــا())). 

ــة،  ــة لعائش ــة عظيم ــه منقب ــر: )وفي ــن حج ــظ اب ــال الحاف    وق

ــا مــع صغــر ســنها()3).  ــا وصحــة رأيه ــان كــامل عقله وبي

   

ـــه: أن  ـــة ص )6)( ففي ـــىل الصحاب ـــة ع ـــتدركته عائش ـــا اس ـــراد م ـــة إلي ـــر: اإلجاب ))) انظ

ـــط. ـــة فق ـــل لعائش ـــا قي ـــر إمن ـــَل يف التخي املَْه

))) كتـــاب األربعن يف مناقب أمهات املؤمنن ص )90). 

)3) فتح الباري )0)/ 500). 
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املنقبة السابعة عشرة

اها  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو الذي َكنَّ

قالــت:  ، عائشــة  عــن  )ســننه(  يف  داود  أبــو   أخــرج 

ــِك  ــي بابِن ــال: )فَاكْتَِن ــى. ق ــن كُن ــي له ــه، كلُّ صواِحب ــول الل ــا رس ي

ــه(. ــِد الل عب

يعنــي: عبــد اللــه بــن الزبــر، وهــو ابــن أختهــا أســامء ، وهــي 

خالتــه، والخالــة مبنزلــة األم، فكانــت تُكَنــى بــه.

قال ابن عساكر : )كناها بذلك رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)))). 

ومل تَلِد  من النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وكل ما ُروي يف ذلك فا يثبت.

قــال الحافــظ ابــن حجــر : )قيــل: إنهــا ولــدت مــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص  

ولــدا، فــامت طفــا، ومل يثبــت هــذا())). 

وقــال ابــن القيــم : )وُرِوي أنهــا أســقطت مــن النبــي ِســْقطاً وال 

ــك()3).   يَثْبُُت ذل

))) كتـــاب األربعن يف مناقب أمهات املؤمنن ص )58). 

))) اإلصابـــة يف متييـــز الصحابـــة )8/)3)(، وانظـــر: تهذيـــب األســـامء واللغـــات ص 

))9)(، وكتـــاب األربعـــن يف مناقـــب أمهـــات املؤمنـــن ص )))).

)3) جـــاء األفهام ص ))))(، وانظر: زاد املعاد ))/)0)). 
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املنقبة الثامنة عشرة

  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص دعا لها باملغفرة))) 

   أخـرج ابـن حبان يف )صحيحه( عن عائشـة  قالـت: لاَّم رأيُت 

مـن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص ِطيَب نَْفٍس قلت: يا رسـول اللـه ادع الله يل.

   فقــال: )اللهــم اغفــر لعائشــة مــا تقــدم مــن ذنبهــا ومــا تأخــر مــا 

أََسَّْت ومــا أَعلََنــْت(.

   فضحكت عائشة حتى سقط رأسها يف ِحْجرِها من الضحك.

   فقال لها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: )أيَُرُِّك دعايئ؟(.

   فقالت: وما يل ال يَُرُّين دعاؤك؟!

   فقال ملسو هيلع هللا ىلص: )والله إنها لدعايئ ألمتي يف كل صاة())). 

))) انظر: ســـبيل الهدى والرشاد للصالحي )))/)7)). 

))) رواه ابـــن حبـــان يف )صحيحـــه( وبَـــوََّب عليـــه: )ذكـــر مغفـــرة اللـــه جـــل وعـــا 

ـــة  ـــث الصحيح ـــلة األحادي ـــر: سلس ـــر(، وانظ ـــا تأخ ـــا وم ـــدم منه ـــا تق ـــة وم ـــوب عائش ذن

لأللبـــاين ))5))(، ومعرفـــة الخصـــال املكفـــرة للحافـــظ ابـــن حجـــر ص )))). 
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املنقبة التاسعة عشرة 

 أن اهلل سبحانه برأها مما رماها به أهل اإلفك، وأنزل يف 

براءتها وحيا يتلى يف محاريب املسلمني وصلواتهم إلى يوم 

القيامة، وشِهد لها بأنها من الطيبات، ووعدها املغفرة والرزق 

الكرمي

   وهذه املنقبة )من خصائصها (. قاله ابن القيم))).   

   قال الحافظ البيهقي : )وكفى لها بذلك رَشَفاً())). 

   وقــال ابــن األثــر : )ولــو مل يكــن لعائشــة مــن الفضائــل إال 

قصــُة اإلفــك، لكفــى بهــا فضــا وُعلُــوَّ َمْجــٍد، فإنهــا نــزل فيهــا مــن 

القــرآن مــا يتــىل إىل يــوم القيامــة()3). 

قـــه عبـــد املســـيح  ))) انظـــر: جـــاء األفهـــام ص )38)(، والجـــواب الفســـيح ملـــا لَفَّ

 .(538-5(8  /((

))) االعتقاد ص )5)3).

)3) أسد الغابة )86/7)).

ـة لعائشـة(. قالـه الحافظ ابـن حجر. فتـح الباري     فائـدة: حديـث اإلفـك )فيـه فضائـل َجمَّ

.((3( /(0(
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   وقال الحافظ ابن كثر : )فيالها من منقبة ما أجلها!())).  

   والذي نزل يف شأنها من القرآن عرش آيات من سورة النور.

 
َ

ل ــُمْ ۚ  مِّ ُعْصَبــٌة  فْــِك  ِ
ْ

ل ِب وا  ُء َج يــَن  ِ
َّ

ل ا نَّ  ِإ تعــاىل: ﴿  اللــه  قــال     

ِمَ  َتَســَب 
ْ
ك ا ــا  مَّ ــم  ُ ْ مِّ ٍئ  ْمِ ا ِلــُكلِّ   ۚ ــُمْ  لَّ ــٌر  ْ َخ�ي ُهَ  َبْ   ۖ ــُم  لَّ ا  َشًّ ُه  ْحَســُبو �تَ

]النــور:))[.  .﴾ ــٌم  ِ َع�ن ٌب  ا َعَ َلُ  ــْم  ُ ِمْ ُه  ــَر ْ ِك�ب  ٰ لَّ َتَ ي  ِ
َّ

ل َوا  ۚ ْثِ  ِ
ْ

ل ا

   واآليات بعدها. 

  قــال الحافــظ ابــن كثــر: )هــذه العــرش اآليــات كلهــا نزلــت 

يف شــأن عائشــة أم املؤمنــن  حــن رماهــا أهــل اإلفــك والبهتــان 

مــن املنافقــن مبــا قالــوه مــن الكــذب البَحــت والِفريــة التــي غــار 

ــه  ــزل الل ــه، فأن ــامه علي ــه وس ــوات الل ــه صل ــا ولنبي ــاىل له ــه تع الل

براءتهــا صيانــة لِعــرض الرســول عليــه أفضــل الصــاة والســام())). 

  وهذا الذي ذكره الحافظ ابن كثر  ُمجَمٌع عليه.

   قــال ابــن الجــوزي : )أجمــع املفــرون عــىل أن هــذه اآليــة 

ومــا يتعلــق بهــا بعدهــا نزلــت يف قصــة عائشــة()3).  

))) تفسر القرآن العظيم )05/6)). 

))) تفســـر القرآن العظيم )6/ 9)(، وانظر: البداية والنهاية )3/ 7)6)). 

)3) التبرة ))/ 09)). 
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   وقــال الشــوكاين : )أجمــع املســلمون عــىل أن املــراد مبــا 

يف اآليــة: مــا وقــع مــن اإلفــك عــىل عائشــة أم املؤمنــن())). 

   وإمنــا ســامه اللــه إفــكا؛ ألن )عائشــة  كانــت تســتحق الثنــاء 

ــب  َف، فمــن رماهــا فقــد قَلَ ــة والــرشَّ ــه مــن الَحصان مبــا كانــت علي

 .((( قالــه البغــوي .)األمــر عــن وجهــه

يقــة  دِّ    وهــذه اآليــات العــرش )فيهــا مــن الداللــة عــىل فضــل الصِّ

ــه  ــه ب ــد الل ــام أوع ــت ع ــه، وفتش ــرآن كل ــَت الق ــو قَلَّبْ ــا، ل ــا فيه م

العصــاة مل تــر اللــه  قــد َغلَّــَظ يف يشء تغليظــه يف اإلفــك(. قالــه 

 .(3( ــويس األل

منزلــة علــّو  إلظهــار  إال  ذاك  )ومــا  الزمخــرشي:  وقــال      

رسول اللّه ملسو هيلع هللا ىلص)))). 

   وقصة اإلفك أخرجها البخاري ومسلم يف )صحيحيهام(. 

))) فتح القدير )5/ 93)). 

))) تفسر البغوي )3/ 78)).  

)3) روح املعاين )9/ 7)3).  

))) الكشاف )3/ 3))). 
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ــه  ــه زوجت ــه، ومع ــض غزوات ــي ملسو هيلع هللا ىلص يف بع ــا: )أن النب    وحاصله

ــت يف  ــا فانحبس ــع ِعقُده ــق، فانقط ــت الصدي ــة بن ــة الصديق عائش

لــوا َجَملهــا وَهْوَدَجهــا فلــم يفقدوهــا، ثــم اســتقل الجيش  طلبــه، ورحَّ

راحــا، وجــاءت مكانهــم، علمــت أنهــم إذا فقدوهــا رجعــوا إليهــا، 

ــن  ــلَمي، م ــل السُّ ــن املَُعطَّ ــوان ب فاســتمروا يف مســرهم، وكان صف

أفاضــل الصحابــة، قــد عــرََّس ))) يف أُخريــات القــوم، ونــام، فرأى 

ــا  ــن دون أن يكلمه ــا م ــه، فركبته ــاخ راحلت ــا، فأن ــة ، فعرفه عائش

أو تكلمــه، ثــم جــاء يقــود بهــا، بعــد مــا نــزل الجيــش يف الظهــرة، 

ــك  ــي ملسو هيلع هللا ىلص يف ذل ــة النب ــن يف صحب ــن الذي ــض املنافق ــام رأى بع فل

الســفر، مجــيء صفــوان بهــا يف هــذه الحــال أشــاع مــا أشــاع، وفشــا 

الحديــث، وتلقفتــه األلســن، حتــى اغــر بعــض املؤمنــن، وصــاروا 

يتناقلــون هــذا الــكام، وانحبــس الوحــي مــدة طويلــة عــن الرســول 

ملسو هيلع هللا ىلص، وبلــغ الخــرب عائشــة بعــد ذلــك مبــدة، فحزنــت حزنــا شــديدا، 

   .((( قالــه ابــن ســعدي .)فأنــزل اللــه براءتهــا يف هــذه اآليــات

   فـ )برأها من هذا البهتان، واتضح الكذب يف العيان()3). 

))) أي: نزل ليسريح. 

))) تيســـر الكريم الرحمن )3/ 55))). 

)3) الجواب الفســـيح ملا لفقه عبد املسيح ))/ ))5). 
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   قــال ابــن عســاكر : )قــال البخــاري: وكان ذلــك يف غــزوة بني 

املُْصطَلِــق، وتُعــرَف بغــزوة املَُريِســيع، وهــي قبــل غــزوة الُحَديبيــة. 

ــم())).   فالله أعل

ــد  ــت بع ــك كان ــة اإلف ــب أن قص ــي : )وال ري ــال الزرك    وق

ــاب())).  ــة الحج ــزول آي ن

� فائدة:

   قال بعض السلف : )برأ الله تعاىل أربعة بأربعة:

ــوىس  ــرأ م ْهِلَهــا﴾، وب
َ

أ  ْ مِّ ِهٌ  َشــا ــِهَد  �شَ ــاهد ﴿َو ــف بالش ــرأ يوس ب

ــم  ــرأ مري ــه، وب ــب بثوب ــذي ذه ــر ال ــه بالحج ــود في ــول اليه ــن ق م

ــات()3).  ــذه اآلي ــة به ــرأ عائش ﴾، وب  ِ للَّ ا ــُد  َعْ نِّ  ــا ﴿ ِإ ــاق ولده بإنط

   قــال األلــويس : )وعائشــة الصديقــة لــو مل يَــرِد القــرآن 

ــك())).  ــا بذل ــا رميه ــل أيض َز العق ــوَّ ــا َج ــا مل برباءته

))) كتـــاب األربعن يف مناقب أمهات املؤمنن ص )69). 

))) اإلجابة إليراد ما اســـتدركته عائشة عىل الصحابة ص )9)). 

ـــواب  ـــر: الج ـــة ص )7)(، وانظ ـــىل الصحاب ـــة ع ـــتدركته عائش ـــا اس ـــراد م ـــة إلي )3) اإلجاب

ـــيح ))/ 538).  ـــد املس ـــه عب ـــا لفق ـــيح مل الفس

))) الجواب الفســـيح ملا لفقه عبد املسيح ))/ 0)5). 
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املنقبة العشرون

 أن العلماء مجمعون على ُكْفِر من َقَذَفها بعد نزول براءتها 

)ألنه مكذب للقرآن(.))) 

ـــرآن  ـــح الق ـــر لتري ـــد كََف ـــا فق ـــن قََذفَه ـــي : )م ـــال الزرك    ق

ـــا())).  ـــم برباءته الكري

ــر  ــد، ورصَّح غ ــر واح ــذا غ ــىل ه ــامع ع ــى اإلج ــد ح    و)ق

ــم()3).  ــذا الحك ــة به ــن األمئ ــد م واح

   قــال القــايض أبــو يعــىل الحنبــي : )مــن قــذف عائشــة مبــا 

برأهــا اللــه منــه كفــر بــا خــاف())). 

   وقال ابن القيم : )اتفقت األمة عىل كفر قاذفها()5). 

ــٌر  ــة فكاف ــَذف عائش ــن قَ ــا م ــاري : )وأم ــي ق ــّا ع ــال ُم    وق

باإلجــامع؛ ملخالفتــه لَنــص اآليــات املربئــة لهــا مــن غــر نــزاع()6).  

))) الرد عىل البكري ص )))3(، وانظر: تفســـر القرآن العظيم )6/ )3). 

))) اإلجابة إليراد ما اســـتدركته عائشة عىل الصحابة ص ))5). 

)3) الصارم املسلول )3/ 050)). 

))) الصارم املسلول )3/ 050)). 

)5) زاد املعاد ))/)9). 

)6) شـــم العوارض يف ذم الروافض ص )8)).  
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   قــال الحافــظ ابــن كثــر : )واختلفــوا يف بقيــة أمهــات 

املؤمنــن: هــل يكفــر مــن قذفهــن أم ال؟ عــىل قولــن.

   وأصحهــام: أنــه يكفــر؛ ألن املقذوفــة زوجــة رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص، 

واللــه تعــاىل إمنــا غضــب لهــا ألنهــا زوجــة رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص، فهــي 

وغرهــا منــه ســواء())). 

   قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة : )وهــو األصــح؛ وذلــك ألن 

هــذا فيــه عــاٌر وغضاضــة عــىل رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص)))).  

   

   

))) البداية والنهاية )3/ 7)6)). 

))) الصارم املسلول )3/ )05)). 
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املنقبة احلادية والعشرون

 أن العلماء مجمعون على قتل من َقَذَفها، وفيمن عداها من 

أمهات املؤمنني قوالن

   قــال الحافــظ ابــن كثــر : )ومــن قَــَذَف عائشــة أم املؤمنــن 

ــَهيي وغــره، لَِنــصِّ القــرآن عــىل براءتهــا،  قُِتــَل إجامعــا، حــكاه السُّ

وفيمــن عداهــا مــن الزوجــات قــوالن())).   

   

))) الفصـــول يف ســـرة الرســـول ص )))3(، وانظـــر: إلجابـــة إليـــراد مـــا اســـتدركته 

عائشـــة عـــىل الصحابـــة ص ))5و53). 



59

املنقبة الثانية والعشرون

خيــرا إال  عليهــا  َعِلــم  مــا  بأنــه  لهــا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي  شــهادة   

  ــة ــن عائش ــام( ع ــلم يف )صحيحيه ــاري ومس ــرج البخ     أخ

أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال -وهــو عــىل املنــرب-: )يــا معــرش املســلمن! واللــه 

مــا علمــُت عــىل أهــي إال خــرا(.

. يعني: عائشة   

   وكان ذلك ردا عىل من تكلم فيها من أهل اإلفك. 
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املنقبة الثالثة والعشرون

 َتواُضُعها

   قال الحافظ ابن حجر : )وأمرها يف ذلك مشهور())). 

   أخــرج البخــاري ومســلم يف )صحيحيهــام( عــن عائشــة قالــت: 

)وأنــا واللــه حينئــذ أعلــم أين بريئــة، وأنــا اللــه مــربيئ بــرباءة، ولكــن 

واللــه مــا كنــت أظــن أن ينــزل يف شــأين وحــي يتــىل، ولشــأين كان 

أحقــر يف نفــي مــن أن يتكلــم اللــه يفَّ بوحــي، ولكــن كنــت أرجــو 

أن يــرى رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص يف النــوم رؤيــا يربئنــي اللــه بهــا(. 

ــأين كان  ــا: )ولش ــا وقوله ــر تواضعه ــي : )انظ ــال الزرك    ق

ــىل(())).  ــي يت ــه يف بوح ــم الل ــن أن يتكل ــر م أحق

   وقــال ابــن القيــم : )تأمــل هــذا الترشيــف واإلكــرام الناشــئ 

عــن فــرط تواضعهــا واســتصغارها لنفســها حيــث قالــت: )ولشــأين 

))) فتح الباري )6/ )8)). 

))) اإلجابة إليراد ما اســـتدركته عائشة عىل الصحابة ص )7)). 
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ــت  ــه يف بوحــي، ولكــن كن ــم الل ــر مــن أن يتكل يف نفــي كان أحق

أرجــو أن يــرى رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص يف املنــام رؤيــا يربئنــي اللــه بهــا())). 

ــه ملسو هيلع هللا ىلص،  ــبُّ رســول الل ــن، وِح ــة، وأم املؤمن ــة األم يق    فهــذه ِصدِّ

ــرون  ــا، مف ــون له ــا ظامل ــة، وأن قاذفيه ــة مظلوم ــا بريئ ــم أنه تعل

عليهــا، قــد بلــغ أذاهــم إىل أبويهــا، وإىل رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص، وهــذا كان 

ــأنها(.  ــا لش ــها وتصغره ــا لنفس احتقاره

   وأخــرج البخــاري يف )صحيحــه(: ابــن عبــاس  دخــل عــىل 

عائشــة  قبيــل موتهــا، فأثنــى عليهــا خــرا، ثــم خــرج.

، وِدْدُت أين كنــت     فقالــت: )دخــل عــيَّ ابــن عبــاس فأثنــى عــيَّ

ــياً منسيا(. نَس

   قــال الحافــظ ابــن حجــر : )يف هــذه القصــة: تواضع عائشــة، 

وفضلهــا، وتشــديدها يف أمــر دينها())). 

))) جاء األفهام ص )67)(، وانظر: تفســـر القرآن العظيم )9/6)5). 

))) فتح الباري )0)/ 39)). 
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املنقبة الرابعة والعشرون 

 قوة إميانها وثباتها

   أخرج البخاري يف )صحيحه( حديث اإلفك، وفيه:

ــك،  ــو يضح ــه وه ــه ملسو هيلع هللا ىلص ُسَِّي عن ــول الل ــن رس ــام ُسَِّي ع    )فل

فكانــت أوََّل كلمــٍة تكلــم بهــا أن قــال يل: )يــا عائشــُة احمــدي اللــه 

فقــد بــرَّأك اللــه(.

   فقال يل أبواي: قومي إىل رسول الله.

ــه، وال أحمــد إال اللــه  الــذي     فقلــت: ال واللــه، ال أقــوم إلي

أنــزل بــراءيت(.

يقــة، وقــد نزلــت  دِّ ــن القيــم: )ومــن تأمــل قــول الصِّ    قــال اب

براءتهــا، وقــال لهــا أبواهــا: )قومــي إىل رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص(، فقالــت: 

)واللــه! ال أقــوم إليــه وال أحمــد إال اللــه( َعلِــم معرفتهــا وقــوة إميانها 

ــام،  ــك املق ــد يف ذل ــه بالحم ــا ل ــا، وإفراده ــة لربه ــا النعم وتوليته
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وتجريدهــا التوحيــد، وقــوة جأشــها وإداللهــا بــرباءة ســاحتها، وأنهــا 

مل تفعــل مــا يوجــب قيامهــا يف مقــام الراغــب يف الصلــح الطالــب 

ــة رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص لهــا، قالــت مــا قالــت، إدالالً  ــه. ولثقتهــا مبحب ل

ــذي هــو  ــام ال ــذا املق ــل ه ــيام يف مث ــه، وال س ــىل حبيب ــب ع للحبي

ــه. ــه يف موضع ــات اإلدالل، فوضعت ــن مقام أحس

   وللــه! مــا كان أحبَّهــا إليــه حــن قالــت: )ال أحمــد إال اللــه فإنــه 

هــو الــذي أنــزل بــراءيت(.

   وللــه! ذلــك الثبــات والرزانــة منهــا، وهــو أحــب يشء إليهــا، وال 

ــَر قلــُب حبيبهــا لهــا شــهراً. ثــم صادفــت  صــرب لهــا عنــه، وقــد تََنكَّ

الرضــاء منــه واإلقبــال، فلــم تبــادر إىل القيــام إليــه، والــرور برضــاه 

وقربــه، مــع شــدة محبتهــا لــه. وهــذا غايــة الثبــات والقــوة())). 

   

))) زاد املعاد )308/3(، وانظر: )3/ 305). 
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املنقبة اخلامسة والعشرون

 أن ابن عباس َحْبر األمة، وُترُجمان القرآن، وابن عم رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َقَطع لها بدخول اجلنة

ــد: أن  ــن محم ــم ب ــن القاس ــه( ع ــاري يف )صحيح ــرج البخ    أخ

عائشــة اشــتكت، فجــاء ابــُن عبــاس، فقــال: )يــا أم املؤمنــن تْقَدمن 

عــىل فَــرَِط صــدٍق عــىل رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص ، وعــىل أيب بكــر(.

   قــال الســندي : )واملعنــى: أنــه ملسو هيلع هللا ىلص وأبــا بكر قد ســبقاك وأنت 

ــة، فافرحــي بذلــك())).   ــآ لــك املنــزل يف الجن تلحقينهــام، وقــد هي

   قال البدر العيني: )وهذه فضيلة عظيمة())). 

ــن عثيمــن : )مــن مناقــب عائشــة : أن  ــال العامــة اب    وق

ابــن عبــاس َشــِهد لهــا هــذه الشــهادة()3). 

))) حاشـــية السندي عىل صحيح البخاري ))/ )6)). 

))) عمـــدة القاري رشح صحيح البخاري )))/ )0)). 

)3) التعليـــق عىل صحيح البخاري )7/ 553). 
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املنقبة السادسة والعشرون

 أنها امرأة مباركة

   أخـرج البخـاري ومسـلم يف )صحيحيهام( عن عائشـة : )أنها 

اسـتعارت من أسـامء قادًة، فََهلََكت))) ، فأرسـل رسـوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص ناسـا 

مـن أصحابـه يف طلبهـا، فأدركتهـم الصـاة، فََصلَّوا بغر وضـوء، فلام 

أتـوا النبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  شـكوا ذلك إليـه، فنزلت آيـة التيمم.

ــه  ــرا، فوالل ــه خ ــزاك الل ــة: )ج ــر لعائش ــن ُحَض ــيد ب ــال أَُس    فق

ــل  ــا، وجع ــه مخرج ــك من ــه ل ــل الل ــطُّ إال جع ــٌر ق ــِك أَم ــزََل ِب ــا نَ م

ــة(. ــه برك ــلمن في للمس

   قــال العامــة ابــن عثيمــن : )هــذا ثنــاء مــن أَُســيد عــىل 

عائشــة ؛ ألنــه جعــل األمــر الــذي ينــزل فيهــا يكــون فيــه فائدتــان:

األوىل: أن الله تعاىل يجعل لها مخرجا.

))) أي: فضاعت القادة. 
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الثانية: )جعل للمسلمن فيه بركة(())). 

ــة  ــت  مبارك ــة : )وكان ــن تيمي ــام اب ــيخ اإلس ــال ش    وق

ِتــِه، حتــى قــال أســيد بــن حضــر ملــا أنــزل اللــه آيــة التيمــم  عــىل أُمَّ

ــر())).  ــا آل أيب بك ــم ي ــأول بركتك ــي ب ــا ه ــببها: م بس

ــل  ــاس دخ ــن عب ــنده( أن اب ــد يف )مس ــام أحم ــرج اإلم    وأخ

عليهــا يف مــرض موتهــا، فقــال: )َســَقطَت قادتــك باألبــواء، فاحتبس 

النبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يف املنــزل والنــاُس معــه يف طلبهــا، حتــى أصبــح القــوم 

ــكان  ًبــا﴾، ف َطيِّ ا  َصِعيــًد ُمــوا  َيمَّ ــه  ﴿ َفَ ــزل الل ــاء، فأن ــر م ــىل غ ع

يف ذلــك رخصــة للنــاس عامــة يف ســببك، فواللــه إنــك ملباركــة(.

قال الزركي : )ما أعظم بركتها()3). 

))) التعليـــق عىل صحيح البخاري  )7/ )55). 

))) منهـــاج الســـنة ))/ 65)(، وانظـــر: اإلجابـــة إليـــراد مـــا اســـتدركته عائشـــة عـــىل 

الصحابـــة ص )6)و50).

)3) اإلجابة إليراد ما اســـتدركته عائشة عىل الصحابة ص )63). 



67

املنقبة السابعة والعشرون

 أنها من املكثرين من الرواية عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص

ــن  ــة روت ألف ــد : )إن عائش ــن َمْخلَ ــيُّ ب ــظ بَِق ــال الحاف    ق

ــث())).  ــرشة أحادي ــث وع ــي حدي ومائت

ــة  ــووي : )اتفــق البخــاري ومســلم منهــا عــىل مائ ــال الن    وق

وأربعــة وســبعن حديثــا، وانفــرد البخــاري بأربعة وخمســن، ومســلم 

بثامنيــة وســتن())).  

   وقيل: )بتسعة وستن()3). 

ــاري  ــاب البخ ــتمل كت ــِي : )اش ــص املَيَّانَ ــو حف ــال أب    وق

ومســلم عــىل ألــف حديــث ومائتــي حديــث مــن األحــكام، فــروت 

عائشــة مــن جملــة الكتابــن مائتــن ونيفــا وتســعن حديثــا مل يخــرج 

عــن األحــكام منهــا إال اليســر.

))) ما ال يســـع املحدث جهله ص )8)).  

ــاء ))/39)(،  ــام النبـ ــر أعـ ــر: سـ ــات ))9)(، وانظـ ــامء واللغـ ــب األسـ ))) تهذيـ

ــة ص )59).  ــىل الصحابـ ــة عـ ــتدركته عائشـ ــا اسـ ــراد مـ ــة إليـ واإلجابـ

)3) التوضيح لرشح الجامع الصحيح ))/ 06)(، وانظر: سر أعام النباء ))/ 39)). 
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قال أبو عبد الله الحاكم : ُحِمَل عنها ربع الرشيعة())). 

   وهذه منقبة عظيمة. 

قال الحافظ الذهبي : )َرَوت عنه ِعلاْمً كثرا طيبا مباركا فيه())). 

ــر ــٌل غ ــرأٌة وال رج ــرو ام ــر : )ومل ت ــن كث ــظ اب ــال الحاف  وق

 .(3(( أيب هريرة عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من األحاديث بقدر روايتها

   وقال الزركي : )مل تَْرِو عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص امرأٌة أكر منها())). 

   وقـــال الحافـــظ ابـــن حجـــر : )َحِفظَـــت عـــن النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص 

علـــام كثـــرا()5).  

وهي )أحد السبعة الذين هم أكر الصحابة رواية()6). 

وهــم: أبــو هريــرة، وابــن عمــر، وأنــس، وابــن عبــاس، وأبو ســعيد 

. الخــدري، وجابر، وعائشــة

))) ما ال يســـع املحدث جهله ص )8)). 

))) سر أعام النباء ))/35)). 

)3) البداية والنهاية )3/ 7)6)). 

))) اإلجابة إليراد ما اســـتدركته عائشة عىل الصحابة ص )59). 

)5) فتح الباري )77/8)). 

)6) انظـــر: التوضيح لرشح الجامع الصحيح ))/ 06)). 
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 :(((  قال الحافظ السيوطي

أبــو هريــرة يليــه ابــُن عمــر***واملكــرثون يف روايــة األثــر

النبــي***وأنــٌس والبحـــُر كالُخــدِريِّ وزوجــــــــُة  وجابــٌر 

))) ألفية الســـيوطي يف علم الحديث ص )08)). 
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املنقبة الثامنة والعشرون 

  أن جبريل  أقرأها السالم

على لسان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

   وهذه منقبة باهرة))). 

 ، ــة ــن عائش ــام( ع ــلم يف )صحيحيه ــاري ومس ــرج البخ    أخ

قالــت: قــال رســول اللــه  ملسو هيلع هللا ىلص يومــا: )يــا عائــش، هــذا جربيــل يقــرأ 

ــِك الســام(. علي

قالت: فقلت: وعليه السام ورحمة الله وبركاته. تََرى ما ال أََرى.

 .(((( فيه فضيلة ظاهرة لعائشة( : قال النووي   

ــا  ــا ومل يواجهه ــلََّم عليه ــا َس ــوزي : )وإمن ــن الج ــال اب    وق

ــل،  ــِة بعلهــا عــن ِخطــاب جربي ــْت لُِحرَْم لُحرمــة زوجهــا، فمــن نُزَِّه

ــا؟!()3).  ــِل الخطاي ــفُّ أه ــا أَكُ ــلَُّط عليه ــف يَُس كي

ـــاج  ـــة ص ))5(، ومنه ـــىل الصحاب ـــة ع ـــتدركته عائش ـــا اس ـــراد م ـــة إلي ـــر: اإلجاب ))) انظ

ـــام ص ))6)).  ـــاء األفه ـــنة ))/ 65)(، وج الس

))) رشح صحيح مسلم )3)/95)). 

)3) اإلجابة إليراد ما اســـتدركته عائشة عىل الصحابة ص )55). 
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املنقبة التاسعة والعشرون

يقة  أنها ِصدِّ

   أخــرج اآلجــري يف )الرشيعــة( عــن مــروق : أنــه كان 

ــة  ــة ابن ــربأة الصديق ــي امل ــال: )حدثتن ــة  ق ــن عائش َث ع ــدَّ إذا َح

ــه ملسو هيلع هللا ىلص). ــول الل ــة رس ــق، حبيب الصدي

يقة(.  دِّ    وقد تتابع العلامء عىل وصفها بـ )الصِّ

يق())).  دِّ يقة بنت الصِّ دِّ    قال شيخ اإلسام ابن تيمية : )الصِّ

ة())).   يقة األُمَّ    وقال ابن القيم : )ِصدِّ

يق()3).  دِّ يقة بنت الصِّ دِّ    وقال الحافظ ابن حجر : )هي الصِّ

يقــة، فلكــامل     وقــال العامــة ابــن عثيمــن : )وأمــا كونهــا ِصدِّ

تصديقهــا لرســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص، وكــامل صدقهــا يف معاملتــه، وصربهــا 

))) العقيدة الواسطية ص )6)). 

))) جاء األفهام ص )65)). 

)3) فتح الباري )77/8)). 



72

ِّــُل عــىل صدقهــا  عــىل مــا حصــل مــن األذى يف قصــة اإلفــك، ويَُدلم

وصــدق إميانهــا باللــه: أنــه ملــا نزلــت براءتهــا، قالــت: )إين ال أحمد 

غــر اللــه(، وهــذا يــدل عــىل كــامل إميانهــا وصدقهــا())).  

))) مجموع فتاواه )3/8)6(، ورشح الواســـطية ص )80)). 
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املنقبة الثالثون

 أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف مرض موته كان يستبطئ يومها، وأحب أن 

َض يف بيتها رَّ مُيَ

   وهذه منقبة فاخرة))). 

، ــة ــن عائش ــام( ع ــلم يف )صحيحيه ــاري ومس ــرج البخ     أخ

ــه، يقــول:  ــذي مــات في ــه ملسو هيلع هللا ىلص كان يســأُل يف مرضــه ال أن رســول الل

)أيــن أنــا غــدا؟ أيــن أنــا غــدا؟( يريــد يــوم عائشــة.

   ويف رواية: استبطاء ليوم عائشة.

   ويف رواية: حرصا عىل بيت عائشة.

   فأِذنَّ له أزواجه يكون حيث شاء، فكان يف بيت عائشة.

   ويف رواية: قالت عائشة: )فلام كان يومي َسَكن(. 

 

))) انظـــر: منهـــاج الســـنة ))/ 65)( واإلجابـــة إليـــراد مـــا اســـتدركته عائشـــة عـــىل 

الصحابـــة ص ))5).
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ــه  ــار ملرض ــف اخت ــر كي ــل : )انظ ــن عقي ــاء اب ــو الوف ــال أب   ق

بيــت البنــت، واختــار ملوضعــه مــن الصــاة األب، فــام هــذه الغفلــة 

املســتحوذة عــىل قلــوب الرافضــة عــن هــذا الفضــل واملنزلــة التــي 

ال تــكاد تخفــى عــىل البهيــم فضــا عــن الناطــق؟!())). 

ــن عثيمــن : )مــن مناقــب عائشــة : أن  ــال العامــة اب    وق

ــارا  ــدا؟( انتظ ــا غ ــن أن ــدا؟ أي ــا غ ــن أن ــول: )أي ــول ملسو هيلع هللا ىلص كان يق الرس

ــة())).  ــة عائش لنوب

))) اإلجابة إليراد ما اســـتدركته عائشة عىل الصحابة ص ))5). 

))) التعليـــق عىل صحيح البخاري )7/ 555). 
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املنقبة احلادية والثالثون

َسْحِرها  وبني  يومها،  ويف  بيتها،  فـي  توفـي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن   

وَنْحِرها، وَجَمَع اهلل بني ريقه وريقها يف آخر ساعة من ساعاته 

يف الدنيا، وأول ساعة من اآلخرة، ودفن يف بيتها))). 

 .((( قاله ابن القيم .) وهذه املنقبة )من خصائصها   

   أخـرج البخـاري يف )صحيحـه( عـن عائشـة ، قالـت: )إن من 

نعـم اللـه عـيَّ أن رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص تـويف يف بيتـي، ويف يومـي، وبن 

سـحري ونحـري، وأن اللـه جمـع بـن ريقـي وريقه عنـد موته(.

   ويف روايـة: )دخـل عبـد الرحمن بـن أيب بكر عىل النبـي ملسو هيلع هللا ىلص وأنا 

ه  مسـندتُُه إىل صـدري، ومع عبد الرحمن سـواك رطب يَسـنَتُّ بـه، فأبَدَّ

رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص بَـَرَُه، فأخـذُت السـواك، فقصمته، ونفضتـه، وطيبته، 

ثم دفعته إىل رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فام رأيُت رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص اسـنَتَّ اسـتنانا 

))) انظر: منهاج الســـنة ))/65)(، والبداية والنهاية )3/ 7)6)). 

ـــة  ـــىل الصحاب ـــة ع ـــتدركته عائش ـــا اس ـــة مل ـــر: اإلجاب ـــام ص )69)(، وانظ ـــاء األفه ))) ج

ص))5و55). 
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قـطُّ أحسـن منـه، فـام عـدا أن فـرغ رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص رفـع إصبعـه، ثم 

قـال: )يف الرفيـق األعـىل( ثاثـا، ثم قىض(. 

ويف رواية: )وُدِفن يف بيتي())). 

   وقــال ابــن عســاكر : )كان يف حــال مرضــه وانقطاعــه يف بيت 

عائشــة ، كــام قيــل: إنــه مل يشــهد وفاتــه ملسو هيلع هللا ىلص غرها واملائكــة())). 

   وفيــه: )فضيلــة عائشــة  ومنقبتهــا؛ حيــث إن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص ُمــرِّض 

ــا  ــن حاقنتهــا وذاقنتهــا؛ ألنه يف بيتهــا، ومــات يف يومهــا، ومــات ب

ــن  ــول  م ــه الرس ــم طعم ــر طع ــا، وكان آخ ــندته إىل صدره مس

الدنيــا ريقهــا، فَــُكلُّ هــذا مــن مناقــب عائشــة ، وهــو دليــل عــىل 

ــة  ــس لبقي ــا لي ــة م ــا يف املنزل ــا عندن ــا أن يكــون له ــه يجــب علين أن

 . (3( ــن عثيمــن ــه العامــة اب النســاء(. قال

))) قـــول الزركـــي : )دفنـــه يف بيتهـــا ببقعـــة هـــي أفضـــل بقـــاع األرض بإجـــامع 

األمـــة( ص ))5( تعقبـــه ابـــن تيميـــة  انظـــر: مجمـــوع الفتـــاوى )7)/ 37).

))) كتـــاب األربعن يف مناقب أمهات املؤمنن )80). 

)3) التعليـــق عىل صحيح البخاري )3/ )6)-65)). 
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املنقبة الثانية والثالثون

 أن أهل السنة مجمعون على تعظيمها ومحبتها، وأنها أفضل 

أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص الالتي مات عنهن

ــون  ــنة مجمع ــل الس ــة : )أه ــن تيمي ــام اب ــيخ اإلس ــال ش     ق

عــىل تعظيــم عائشــة، ومحبتهــا، وأن نســاءه أمهــات املؤمنــن الــايت 

ــن  ــن، وأعظمه ــه، وأعلمه ــن إلي ــة أحبه ــت عائش ــن كان ــات عنه م

ــلمن())).  ــد املس ــة عن حرم

عنهــا مــات  امــرأة  أفضــل  )أنهــا   : الزركــي  وذكــر      

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص با خاف())). 

   وقال ابن امللقن : )عائشة أفضلهن قطعا()3). 

))) منهاج السنة النبوية ))/)6)). 

))) اإلجابة إليراد ما اســـتدركته عائشة عىل الصحابة ص )63). 

)3) التوضيـــح لرشح الجامع الصحيح ))/ 07)). 
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املنقبة الثالثة والثالثون

 أنها واحدة من ثالث نسوة هن أفضل نساء هذه األمة، وهن: 

. خديجة وعائشة وفاطمة

   قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة : )أفضــل نســاء هــذه األمــة: 

خديجــة وعائشــة وفاطمــة())).  

ــن  ــون م ــرأة فرع ــية ام ــران وآس ــة عم ــم ابن ــال  : )ومري    وق

أفضــل النســاء، والفواضــل مــن نســاء هــذه األمــة كخديجــة وعائشــة 

ــام())).  ــل منه ــة أفض وفاطم

    قلت: وقع الخاف يف مسألتن:

.األوىل: املفاضلة بني خديجة وعائشة   

   قــال ابــن القيــم : )وقــد اختلــف يف تفضيــل خديجــة عــىل 

عائشــة عــىل ثاثــة أقــوال: ثالثهــا الَوقــف()3). 

))) مجموع الفتاوى ))/)39).

))) الفتاوى الكربى ))/ 63)). 

)3) جاء األفهام ص )63)(، وانظر: لوامع األنوار للســـفاريني )578/3). 
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   وقــال الزركــي : )واختلفــوا يف التفضيــل بينهــا وبــن 

خديجــة())). 

      وســبب الخــاف أنَّ )كاًّ منهــام لهــا مــن الفضائــل مــا لــو نظــر 

َه())).  الناظــر فيــه لَبََهره وَحــرَّ

   قلت: األقوال أربعة.

   القول األول: تفضيل خديجة.

   والقول الثاين: تفضيل عائشة)3). 

ـــك إىل  ـــم ذل ـــألة، وردُّ عل ـــف يف املس ـــث: التوق ـــول الثال    والق

 .((( اللـــه

ــام  ــو: أن كُاًّ منه ــل، وه ــل يف التفضي ــع: التفصي ــول الراب    والق

. ــة ــن تيمي ــول شــيخ اإلســام اب أفضــل مــن وجــه، وهــو ق

))) اإلجابة إليراد ما اســـتدركته عائشة عىل الصحابة( ص )63). 

))) البداية والنهاية ))/)53(، وانظر: منهاج الســـنة ))/ )30-)30). 

ـــن  ـــة م ـــول طائف ـــن يف ق ـــات املؤمن ـــي أرشف أمه ـــر : )وه ـــن كث ـــظ اب ـــال الحاف )3) ق

ـــة ))/ )6)).  ـــة والنهاي ـــن(. البداي ـــابقن والاحق ـــامء الس العل

))) انظـــر: البداية والنهاية ))/ )53).  
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ــُة كان  ــة، فخديج ــام بخاص ــدة منه ــصَّ كلُّ واح ــال : )اخت    ق

ــُه  ــه ملسو هيلع هللا ىلص وتُثَبِّتُ ــول الل ــّي رس ــت تُس ــام، وكان ــا يف أول اإلس تأثره

ــت  ــام، واحتمل ــرَّة اإلس ــت ُغ ــا، فأدركَ ــه مالَه ــُذل دونَ ــكُِّنُه، وتب وتُس

ــول ملسو هيلع هللا ىلص يف  ــا للرس ــت نرتُه ــوله ملسو هيلع هللا ىلص، وكان ــه ويف رس األذى يف الل

أعظــم أوقــات الحاجــة، فلهــا مــن النــرة والبــذل مــا ليــس لغرهــا.

ــه يف  ــن التفق ــا م ــام، فله ــر اإلس ــا يف آخ ــة  تأثرُه    وعائش

الديــن، وتبليغــه إىل األمــة، وانتفــاع بَنيهــا مبــا أدَّت إليهــم مــن العلــم 

مــا ليــس لغرهــا())). 

   وقــال : )خديجــة نفعتــه يف أول اإلســام نفعــا مل يقــم 

ــا  ــه، لكونه ــذا الوج ــن ه ــه م ــرا ل ــت خ ــا، فكان ــه مقامه ــا في غره

نفعتــه وقــت الحاجــة، لكــن عائشــة صحبتــه يف آخــر النبــوة وكــامل 

ــم واإلميــان مــا مل يحصــل ملــن مل  ــن، فحصــل لهــا مــن العل الدي

يــدرك إال أَوََّل زََمــِن النبــوة، فكانــت أفضــل بهــذه الزيــادة، فــإن األمــة 

ــا مل  ــم والســنة م ــن العل ــت م ــا أكــر مــن غرهــا، وبَلََّغ انتفعــت به

ـــاد  ـــة االعتق ـــاب ملع ـــىل كت ـــر ع ـــق مخت ـــر: تعلي ـــام ص )63)(، وانظ ـــاء األفه ))) ج

ـــن ص ))8). ـــن عثيم ـــيخ  اب للش
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ــا())).  ــه غره يبلغ

   وقــال : )َســبُْق خديجــة وتأثرهــا يف أول اإلســام، ونرهــا، 

وقيامهــا يف ديــن اللــه، مل ترَْشَكْهــا فيــه عائشــة وال غرهــا مــن أمهات 

املؤمنــن، وتأثــر عائشــة يف آخــر اإلســام، وَحْمــِل الديــن، وتبليغــه 

ــة وال  ــه خديج ــا في ــا مل ترشكه ــم م ــن العل ــا م ــة، وإدراكه إىل األم

غرهــا مــن أمهــات املؤمنــن())). 

ــت  ــو جئ ــذي ل ــل هــذا الجــواب ال ــم : )فتأم ــن القي ــال اب    ق

ــة()3).   ــن املعارض ــص م ــا مل تَْخلُ ــل مطلق ــن التفضي ــره م بغ

ــيخ  ــال ش ــا ق ــح م ــن : )والصحي ــن عثيم ــة اب ــال العام    وق

ــة())).  ــام مزي ــدة منه ــكل واح ــام : أن ل اإلس

)وال شك أن لكل منهام مزية وفضا مل يكن لألخرى()5). 

   

))) منهاج السنة ))/ 63)-)6)). 

))) مجموع الفتاوى ))/393(، وانظر: لوامع األنوار للســـفاريني )3/)58). 

)3) بدائـــع الفوائـــد )3/)68(. وانظـــر: الـــروض األنـــف ))/8))) ))/7))(، وزاد 

ــاري )80/8)).  ــح البـ ــة ))/533(، وفتـ ــة والنهايـ ــاد ))/)9(، والبدايـ املعـ

))) التعليـــق عىل صحيح البخاري )6)/ 9)7). 

)5) التعليـــق عىل صحيح البخاري  )3/ 65)). 
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. املسألة الثانية: املفاضلة بني فاطمة وعائشة

ــن  ــل م ــة أفض ــون عائش ــاف يف ك ــم : )الخ ــن القي ــال اب    ق

ــاً،  ــار ِوفاق ــل ص ــلُّ التفضي ــرَِّر َمَح ــل إذا ُح ــة أفض ــة، أو فاطم فاطم

ــتقيم. ــل ال يس ــدون التفصي ــل ب فالتفضي

    فــإن أريــد بالفضــل: كــرة الثــواب عنــد اللــه ، فذلــك أمــر 

ــُع عليــه إال بالنــص؛ ألنــه بَحَســب تفاضــل أعــامل القلــوب،  ال يُطَّلَ

ال مبجــرد أعــامل الجــوارح. 

 وكــم مــن عاِملَــن أحُدهــام أكــر عمــا بجوارحــه واآلخــر أرفــع 

درجــة منــه يف الجنــة.

ــة  ــب أن عائش ــا ري ــم ف ــل بالعل ــل: التفضي ــد بالتفضي    وإن أري

أعلــم وأنفــع لألمــة، وأَدَّت إىل األمــة مــن العلــم مــا مل يــؤد غرُهــا، 

ــاج إليهــا خــاصُّ األمــة وعامتهــا.  واحت

    وإن أريــد بالتفضيــل: رَشَُف األصــل وجالــة النســب فــا ريــب 

أن فاطمــة أفضــل؛ فإنهــا بَْضَعــٌة مــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، وذلــك اختصاٌص مل 

يرَْشَكهــا فيــه غــر أخواتها.
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    وإن أريد: السيادة ففاطمة سيدة نساء األمة.

ـــار  ـــبابُُه، ص ـــل وأس ـــوارد الفض ـــل، وم ـــوه التفضي ـــت وج    وإذا ثبت

الـــكام بعلـــم وعـــدل، وأكـــر النـــاس إذا تكلـــم يف التفضيـــل مل 

 ، ـــل جهـــاِت الفضـــل، ومل يـــوازن بينهـــام، فيبخـــس الَحـــقَّ يَُفصِّ

ـــم  ـــه تكل ـــن يفضل ـــوى مل ـــب وه ـــوُع تعص ـــك ن ـــاف إىل ذل وإن انض

ـــم())).  ـــل والظل بالجه

))) بدائع الفوائد )3/)0))-)0))). 
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املنقبة الرابعة والثالثون

 أنها أفقه نساء النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، بل هي أفقه نساء األمة على 

اإلطالق

 ،ــعري ــوىس األش ــن أيب م ــنن( ع ــذي يف )الس ــرج الرم    أخ

ــطُّ  ــٌث قَ ــه ملسو هيلع هللا ىلص حدي ــول الل ــاب رس ــا أصح ــكل علين ــا أش ــال: )م ق

ــام(. ــه عل ــا من ــا عنده ــة  إال وجدن ــألنا عائش فس

   وقــال مــروق : )لقــد رأيــت مشــيخة أصحــاب محمــد ملسو هيلع هللا ىلص 

يســألونها عــن الفرائــض(.

ــَم  ــاس، وأعل ــَه الن ــة  أفق ــت عائش ــاء : )كان ــال عط    وق

ــة(.  ــا يف العام ــاس رأي ــَن الن ــاس، وأحس الن

   وقــال الزهــري : )لــو ُجِمــَع علــم عائشــة  إىل علــم جميــع 

النســاء، لــكان علــم عائشــة أفضل(. 

  ومن خصائصها أن األكابر من الصحابة( : وقال ابن القيم   

كان إذا أشكل عليهم أمر من الدين استفتوها، فيجدون علمه عندها())). 

))) جاء األفهام ص )69)). 
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   وقـال الحافـظ الذهبـي : )أفقه نسـاء األمة عـىل اإلطاق، وال 

أعلـم يف أمـة محمـد؛ بل وال يف النسـاء مطلقـا امرأة أعلـم منها())). 

   وقــال الحافــظ ابــن كثــر : )مل يكــن يف األمــم مثــل عائشــة 

يف حفظهــا، وعلمهــا، وفصاحتهــا، وعقلهــا())). 

   )وال يُعلَم يف هذه األمة امرأة بلغت من العلم مبلغها()3). 

    و)مل يكــن يف النســاء أعلــم مــن تلميذاتهــا عمــرة بنــت

عبد الرحمن، وحفصة بنت سرين، وعائشة بنت طلحة())). 

   وقــال الحافــظ ابــن حجــر : )عائشــة بنــت أيب بكــر الصديــق، 

أم املؤمنــن، أفقــه النســاء مطلقا()5). 

   وقال الزركي : )كانت أكرهن علام()6). 

   وقال ابن امللقن : )كانت من أكرب فقهاء الصحابة()7). 

))) سر أعام النباء ))/35)، 0))). 

))) البداية والنهاية ))/)53).  

)3) الفصول يف ســـرة الرسول ص )9))). 

))) البداية والنهاية )7/3)6)). 

)5) تقريب التهذيب ص ))/ 750). 

)6) اإلجابة ملا اســـتدركته عائشة عىل الصحابة ص )56). 

)7) التوضيـــح لرشح الجامع الصحيح ))/ 06)).
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املنقبة اخلامسة والثالثون

 حرصها على العلم

   أخــرج البخــاري يف )صحيحــه( عــن ابــن أيب مليكــة: أن عائشــة 

زوج النبــي ملسو هيلع هللا ىلص كانــت ال تســمع شــيئا ال تَعرِفـُـُه إال راجعــت فيــه حتــى 

تَعرِفـَـه، وأن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: )مــن ُحوِســب ُعــذِّب(.

َف  نََســْو ــاىل ﴿ � ــه تع ــول الل ــس يق ــت: أولي ــة: فقل ــت عائش    قال

﴾؟ ًرا  َيِســ�ي ًب  ِحَســا َســُب  ُيَح

   قالت: فقال: )إمنا ذلك الَعرْض، ولكن من نوقش الحساب يَهلِك(.

ــد  ــا كان عن ــث: م ــر : )ويف الحدي ــن حج ــظ اب ــال الحاف    ق

ــث())).   ــاين الحدي ــم مع ــىل تفه ــرص ع ــن الح ــة م عائش

   وأخــرج مســلم يف )صحيحــه(: أن مــروق بــن األجــدع ســألها 

ىٰ ﴾؟  ْخــَر
ُ

أ َلً  َنــْز ُه  آ َر ــْد  َ لَ�ت ــه تعــاىل: ﴿ َو ــول الل عــن تفســر ق

  

))) فتح الباري ))/6)3). 
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ــا أَوَُّل هــذه األمــة ســأَل عــن ذلــك رســوَل اللــه ملسو هيلع هللا ىلص،   فقالــت: أن

ــا  ــق عليه ــي ُخلِ ــه الت ــىل صورت ــُل، مل أره ع ــو جربي ــا ه ــال: )إمن فق

ــث))).  ــن( الحدي ــن املرت ــر هات غ

))) انظر: التعليق عىل صحيح مســـلم البن عثيمن ))/ ))5). 
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E

      حديث: )خذوا َشطَْر ِدينكم عن الُحَمراء( ال يُعرف له إسناد.

ــاج     قــال الحافــظ ابــن كثــر : )ســألت عنــه شــيخنا أبــا الَحجَّ

املـِـزِّيَّ فلــم يعرفــه، وقــال: مل أقــف لــه عــىل ســند إىل اآلن.

ــث  ــن األحادي ــو م ــي: ه ــه الذهب ــد الل ــو عب ــيخنا أب ــال ش    وق

ــناد())).  ــا إس ــرف له ــي ال يُع ــة الت الواهي

   وقال الحافظ ابن حجر : )ال أعرف له إسنادا())). 

ــرَشٌب  ــون ُم ــاء الل ــى: بيض ــراء، مبعن ــر حم ــراء: تصغ    والُحم

ــراء)3).  ــاء: حم ــرأة البيض ــمي امل ــرب تس ــرة، والع ــا ِبُحم بياضه

ــاء  ــرأة بيض ــة[ ام ــت ]عائش ــي : )وكان ــظ الذهب ــال الحاف    ق

ــراء())).  ــا: الحم ــال له ــمَّ يق ــن ثَ ــة، وم جميل

))) تحفـــة الطالب مبعرفة أحاديث مختر ابن الحاجب )70)).

))) املقاصد الحسنة يف بيان كثر من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة ص)))3).  

)3) انظر: املفهم ملا أشـــكل من تلخيص كتاب مسلم )8/6)3). 

))) سر أعام النباء ))/0))). 
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E

ــر  ــراء( أو ِذك ــا حم ــه )ي ــث في ــم : )كُلُّ حدي ــن القي ــال اب    ق

ــق())).  ــِذٌب ُمختَلَ ــو كَ ــراء( فه )الحم

   قال الحافظ أبو الحجاج املزي : )إال حديثا يف سنن النسايئ())). 

  قلت:

ــة زوج ــن عائشـ ــربى( عـ ــنن الكـ ــايئ يف )السـ ــرج النسـ     أخـ

 النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص قالـــت: دخـــل الحبشـــة املســـجد يلعبـــون، فقـــال يل:

يا ُحمراء أتحبن أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم.

ــح، ومل أََر يف  ــناده صحي ــر : )إس ــن حج ــظ اب ــال الحاف    ق

ــذا()3).  ــراء إال يف ه ــَر الحم ــٍح ذك ــٍث صحي حدي

   

   

))) املنار املنيف )50(، وانظر: ســـر أعام النباء ))/67)).

))) اإلجابة إليراد ما اســـتدركته عائشة عىل الصحابة ص )58). 

)3) فتح الباري )3/ 65)). 
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املنقبة السادسة والثالثون 

نة  ُغ عنه القرآَن والسُّ  أنها َلِبَثت ُعُمرا بعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُتَبلِّ

وُتفتي املسلمني

رَت بعد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قريبا من     قال الحافظ ابن كثر : )وقد ُعمِّ

خمسن سنة تُبَلَُّغ عنه القرآن والسنة وتفتي املسلمن())). 

ــن  ــة الذي ــامء الصحاب ــزم  أس ــن ح ــر اب ــا ذك ــك )مل    ولذل

ــَل عنهــم  ــة كــرة مــا نُِق ــت عنهــم الفتــاوى يف األحــكام يف َمِزيَّ ُرِويَ

ــة())).  ــائر الصحاب ــىل س ــة ع َم عائش ــدَّ قَ

   قلت: هي أحد السبعة املكرين من الفتوى.

الفتوى من أصحاب  ُحِفظَت عنهم  )والذين   : القيم  ابن  قال     

وكان  وامرأة،  رجل  بن  ما  نفسا،  وثاثون  ونَيٌِّف  مائة  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول 

))) البداية والنهاية ))/)6)). 

ـــاب  ـــر: أصح ـــة ص )59(، وانظ ـــىل الصحاب ـــة ع ـــتدركته عائش ـــا اس ـــراد م ـــة إلي ))) اإلجاب

ـــزم ص  ـــن ح ـــا الب ـــم يف الفتي ـــىل مراتبه ـــم ع ـــن بعده ـــن وم ـــة والتابع ـــن الصحاب ـــا م الفتي

)39(، واإلحـــكام يف أصـــول األحـــكام )5/ 87). 
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طالب،  أيب  بن  وعي  الخطاب،  بن  عمر  سبعة:  منهم   املكرون 

وعبد الله بن مسعود، وعائشة أم املؤمنن، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن 

عباس، وعبد الله بن عمر())). 

))) أعام املوقعن ))/9)). 
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املنقبة السابعة والثالثون 

 كثرة من أخذ عنها العلم

ــٌق مــن الصحابــة والتابعــن،  قــال الزركــي : )روى عنهــا َخلْ

مــن متأخريهــم: مــروق، واألســود، وســعيد بــن املســيب، وعــروة 

ابــن أختهــا، والقاســم ابــن أخيهــا، وأبــو ســلمة بــن عبــد الرحمــن، 

والشــعبي، ومجاهــد، وعطــاء، وعكرمــة، وعمــرة بنــت عبــد الرحمن، 

ونافــع مــوىل ابــن عمــر، وآخــرون())). 

ــة  ــن الصحاب ــات م ــا جامع ــن : )روى عنه ــن امللق ــال اب وق

ــن())).  ــن املائت ــٌب م ــن قري والتابع

))) اإلجابة إليراد ما اســـتدركته عائشة عىل الصحابة ص )0)-))). 

))) التوضيـــح لرشح الجامع الصحيح ))/ 06)). 
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املنقبة الثامنة والثالثون

 أنها كانت من العابدات القانتات

   قال شيخ اإلسام : )والقنوت: دوام الطاعة())). 

ــن  ــد ع ــن محم ــم ب ــن القاس ــه( ع ــلم يف )صحيح ــرج مس    أخ

عائشــة  قالــت: قــال رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص: )أحــب األعــامل إىل اللــه 

ــل(. ــا وإن ق ــاىل أدومه تع

   قال القاسم: وكانت عائشة  إذا َعِملَت الَعَمَل لَزَِمته.

   أي: داومت عليه.

ــت  ــا كان ــة : أنه ــن عائش ــأ( ع ــك يف )املوط ــرج مال    وأخ

َحــى مثــاين ركعــات، ثــم تقــول: )لــو نـُـرِشَ يل أبــواَي مــا  تصــي الضُّ

ــن(. تركته

   قال ابن الجوزي : )كانت كثرة التعبد())).  

))) مجموع الفتاوى )5/ 39)). 

))) التبرة ))/ 3))). 
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املنقبة التاسعة والثالثون

  فصاحتها  

   أخــرج اآلجــري يف )الرشيعــة( عــن معاويــة، قــال: )واللــه مــا 

ســمعُت خطيبــا قــطُّ ليــس رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص أبلــغ من عائشــة(.

وأخــرج الرمــذي يف )ســننه( عــن مــوىس بــن طلحــة، قــال: )مــا 

رأيــُت أحــدا أفَصــَح مــن عائشــة(.

ــس،  ــن قي ــف ب ــن األحن ــتدرك( ع ــم يف )املس ــرج الحاك    وأخ

ــاب،  ــن الخط ــر ب ــق، وعم ــر الصدي ــة أيب بك ــمعُت خطب ــال: )س ق

وعثــامن بــن عفــان، وعــّي بــن أيب طالــب ، والخلفــاء هلــمَّ جــرًّا 

إىل يومــي هــذا، فــام ســمعُت الــكاَم مــن فــم مخلــوق أفَخــَم وال 

ــه مــن يف عائشــة())).  ــَن من أحَس

   قال ابن الجوزي : )كانت لها فصاحة())). 

))) انظر: ســـبل الهدى والرشاد يف سرة خر العباد )))/ 80)).  

))) التبرة ))/ 3))). 
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   وقال الزركي : )كانت أفصحهن لسانا())). 

   يعني: أمهات املؤمنن. 

   وأخــرج البخــاري يف )صحيحــه( عــن عائشــة ، قالــت: 

قلــت: يــا رســول اللــه، أرأيــت لــو نزلــت واديــا وفيــه شــجرة قــد أكل 

منهــا، ووجــدت شــجرا مل يــؤكل منهــا، يف أيهــا كنــت تُرْتـِـُع بعــرَك؟

   قال: )يف التي مل يرتع منها(.

   تعني: أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص مل يتزوج بكرا غرها. 

  .(((( فيه باغة عائشة( : قال الحافظ ابن حجر

  

اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة عىل الصحابة ص )57(، وقال: )ساق أبو الفرج يف   (((

)التبرة( لها كاما طويا موشحا بغرائب اللغة والفصاحة.

))) )فتح الباري( )))/))3).  
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املنقبة األربعون

 َسخاُؤها وَكَرُمها 

   قال ابن الجوزي : )كانت غزيرة الكرم())).  

ــرم  ــن أك ــن م ــت أم املؤمن ــي : )كان ــظ الذهب ــال الحاف    وق

ــار())).   ــخاء أخب ــا يف الس ــا، وله ــل زمانه أه

  .(3( قاله الحافظ ابن حجر .)والجود )كان مشهورا عنها   

   أخرج الحاكم يف )املستدرك( عن عروة، قال: بعث معاوية َمرًَّة إىل 

عائشة مبائة ألف درهم، فََقَسَمتها حتى مل ترك منها شيئا.

   فقالت بَِريرَُة: أنِت صامئة، فََهّا ابتعت لنا منها بدرهم لحام؟!

    قالت: لو ذَكَّرتني لفعلت. 

  

))) التبرة ))/ 3))). 

))) سر أعام النباء ))/98)). 

)3) فتح الباري )6/ 85)). 
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ــل:  ــاث فضائ ــىل ث ــذا ع ــتمل ه ــد اش ــي : )وق ــال الزرك  ق

ــا())).  ــا، وزهده ــا، وجوده ــل عبادته فض

ـــر  ـــر: س ـــة( ص )67(، وانظ ـــىل الصحاب ـــة ع ـــتدركته عائش ـــا اس ـــراد م ـــة إلي ))) )اإلجاب

ـــاء ))/87)).  ـــام النب أع
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املنقبة احلادية و األربعون

  شجاعتها 

 ، أخــرج البخــاري يف )صحيحــه( عــن عائشــة أم املؤمنــن   

قالــت: يــا رســول اللــه نــرى الجهــاد أفضــل العمــل، أفــا نجاهــد؟

   قال: )ال. لَُكنَّ أفضُل الجهاد: َحٌج َمربوٌر(.
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املنقبة الثانية واألربعون

حياؤها

ــت  ــال: )كان ــاء، ق ــن عط ــه( ع ــاري يف )صحيح ــرج البخ    أخ

ــم(. ــال ال تُخالطه ــن الرج ــرًَة م ــوف َحْج ــة  تط عائش

  أي: تطوف بالكعبة منفردة يف ناحية بعيدة من الرجال. 

    وأخــرج مســلم يف )صحيحــه( عــن أنــس، قــال: جــاءت

ــده: ــة  عن ــه وعائش ــت ل ــه ملسو هيلع هللا ىلص، فقال ــول الل ــلَيم  إىل رس  أمُّ ُس

يــا رســول اللــه ، املــرأة تــرى مــا يــرى الرجــل يف املنــام، فــرى مــن 

نفســها مــا يــرى الرجــل مــن نفســه؟

ــت  ــاء، تَِربَ ــِت النس ــلَيم، فََضْح ــا أم ُس ــة : )ي ــت عائش    فقال

ــث. ــك(. الحدي مَيين

   وإمنا قالت ذلك حياًء.

ُدِفن   ملا  : )ذكر أهل املغازي: أن عائشة     وقال الزركي 
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عمر بن الخطاب يف حجرتها صارت تحتجب من القرب())). 

ــيخنا ــه ش ــا قال ــذا م ــه ه ــر : )ووج ــن كث ــظ اب ــال الحاف  ق

أبو الحجاج املزي: أن الشهداء كاألحياء يف قبورهم())).  

))) اإلجابة إليراد ما اســـتدركته عائشة عىل الصحابة ص )68). 

))) اإلجابة إليراد ما اســـتدركته عائشة عىل الصحابة ص )68). 
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املنقبة الثالثة واألربعون

    أن اهلل  )َشَرَع َجْلد القاِذف، وصار باب القذف وحده بابا 

 عظيما من أبواب الشريعة،

  .((() وكان سببه قصتها

َعــِة  �بَ ْر
َ

ِبأ ا  ُت
ْ

َيــأ َلْ  ُثَّ  ِت  ْحَصَنــا ُ ْ
ل ا ُمــوَن  َيْر يــَن  ِ

َّ
ل    قــال اللــه تعــاىل: ﴿ َوا

ــَك  ِ
َلٰ و

ُ
أ َو  ۚ ا  َبــًد

َ
أ ًة  َد ــَها �شَ ــْم  َلُ ا  ــُو َ �ب ْ �ت �تَ  

َ
ل َو ًة  ــَد َجْ ــَن  ِن�ي ا َثَ ُهْ  و ــُد ْجِ َف َء  ا ــَهَد �شُ

ــور: )[ . َن ﴾ ]الن ِســُو ا َ لْ�ن ا ُهُ 

   قــال ابــن جريــر : )ذُكــر أن هــذه اآليــة إمنــا نزلــت يف الذيــن 

رََمــوا عائشــة، زوج النبــّي ملسو هيلع هللا ىلص مبــا رموهــا بــه مــن اإلفــك())). 

))) اإلجابة إليراد ما اســـتدركته عائشة عىل الصحابة ص )7)). 

))) تفسر الطربي )9)/ )0)). 
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املنقبة الرابعة واألربعون

 أن اهلل تعالى أبطل بزواجها عقيدة جاهلية،

وهي: التشاؤم من عقد النكاح فـي شهر شوال

   أخــرج مســلم يف )صحيحــه( عــن عائشــة ، قالــت: )تزوجنــي 

 رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص يف شــوال، وبنــى يب يف شــوال، فــأي نســاء

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص كانت أحظى عنده مني؟(.

ــا  ــكام رَدَّ م ــذا ال ــة  به ــدت عائش ــووي : )قص ــال الن    ق

كانــت الجاهليــة عليــه، ومــا يتخيلــه بعــض العــوام مــن كراهــة التزوج 

والتزويــج والدخــول يف شــوال، وهــذا باطــل ال أصــل لــه، وهــو مــن 

ــن  ــوال( م ــم )ش ــا يف اس ــك مل ــرون بذل ــوا يتط ــة كان ــار الجاهلي آث

اإلشــالة والرفــع())). 

))) رشح صحيح مسلم )363/8).
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ــد املناكــح  ُ مــن َعْق ــرَّ    وقــال الزَّبيــدي : )كانــت العــرب تَطَ

فيــه، وتقــول: إِن املنكوحــة متتنــع مــن ناكحهــا، كــام متتنــع طَروقــة 

الَجَمــل إِذا لِقَحــت، وشــالَت بَذنَبهــا، فأَبْطَــل النبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِطَرَتَهــم())). 

   وقـال العامـة ابـن عثيمـن : )وقـد نقضـت عائشـة  هـذا 

التشـاؤم، بأنـه ملسو هيلع هللا ىلص َعَقـد عليها يف شـوال، وبنى بها يف شـوال، فكانت 

تقـول: )أَيُُّكـنَّ كان أحظـى عنـده منـي(؟ والجـواب: ال أحد())). 

))) تاج العروس )9)/ )30). 

))) القـول املفيد عـىل كتاب التوحيد ))/ 6)5(، وانظر: البداية والنهاية ))/593). 
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املنقبة اخلامسة واألربعون 

 أن عمر كان َيْفِرُض لها أكثر من غيرها من أمهات املؤمنني 
(((

   أخــرج الحاكــم يف )املســتدرك( عــن مصعــب بــن ســعد، قــال: 

)فــرض عمــر بــن الخطــاب ألمهــات املؤمنــن عــرشة آالف، وزاد 

عائشــة  ألفــن، وقــال: إنهــا حبيبــة رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص).

))) يفـرض لها: أي يعطيها من بيت املال.
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املنقبة السادسة واألربعون

 )أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لم َيْنَكح امرأة أبواها ُمهاِجراِن بال ِخالٍف 

سواها(.

   .(((  قاله الزركي

))) اإلجابة إليراد ما اسـتدركته عائشة عىل الصحابة ص )59). 



106

املنقبة السابعة واألربعون

ها صحابيان، وشاركها فـي ذلك      )أن أباها وَجدَّ

  .((( قاله الزركي .)جماعة قليلون

   قلــت: مــن مناقــب آل أيب بكــر  أنَّ منهــم أربعــة عــىل نََســٍق، 

كلهــم رأوا النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، وهــم محمــد، وأبــوه: عبــد الرحمــن، وأبــوه: 

أبــو بكــر الصديــق، وأبــوه: أبــو قحافــة.

   قال ابن األثر: )محمد بن عبد الرحمِن بن أيب بكر الصديق بن 

ه، وَجدُّ أَبيه  أيب قَُحافة الُقريَش التيمي. رأَى النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو، وأَبوه، وَجدُّ

أَبو قحافة، وال يُعلَم أَربعٌة رأَوا النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عىل هذه الصفة غرُهم())). 

   قال الحافظ ابن كثر: )ويلتحق بهم تقريباً عبد الله بن الزبر: 

ُه أسامء بنت أيب بكر بن أيب قحافة، وهو أسنُّ وأشهر يف الصحابة من  أُمُّ

محمد بن عبد الرحمن بن أيب بكر. والله أعلم()3). 

))) اإلجابة إليراد ما اسـتدركته عائشة عىل الصحابة ص )60).

))) أسد الغابة )3/3))). 

)3) اختصار علوم الحديث ص )8)). 
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املنقبة الثامنة واألربعون

عر، وأيام الناس يف اجلاهلية ب، والشِّ علمها بالطِّ

أخــرج اإلمــام أحمــد يف )املســند( عــن هشــام بــن عــروة، قــال: 

تَــاه! ال أعجــُب مــن فهمــك، أقــول:  كان عــروة يقــول لعائشــة: يــا أُمَّ

زوجــة رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص وبنــت أيب بكــر. 

عر وأيام الناس، أقول: ابنة أيب بكر، وكان  وال أعجُب من علمك بالشِّ

ِمن أعلم الناس.

ولكن أعجُب من علمك بالطب! كيف هو؟ ومن أين هو؟

ــه ملسو هيلع هللا ىلص كان  ــول الل ــت: )إن رس ــه، وقال ــىل منكب ــْت ع ــال: فََضبَ ق

ــن كل  ــود العــرب م ــه ُوف ــَدم علي ــت تَق ــَقُم يف آخــر عمــره، فكان يَْس

  .((() ــمَّ ــن ثَ ــه، فَِم ــا ل ــت أعالُجه ــه األنعــات، وكن ــُت ل َوجــه، فَتَْنَع

 

))) أي: أنهـا علمت ذلك من وصف تلك الوفود، فحفظته.
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  وذكــر ابــن عبــد الــرب : )أنهــا كانــت وحيــدة عرهــا يف ثاثــة 

علــوم: علــم الفقــه، وعلــم الطب، وعلــم الشــعر())).  

))) اإلجابة إليراد ما اسـتدركته عائشة عىل الصحابة ص )56). 
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املنقبة التاسعة واألربعون

ثناء آل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص عليها، ومحبتهم لها، ومعرفتهم فضلها، 

وتسميتهم بناتهم باسمها

 ،ومــن شــواهد هــذا: ثنــاء أمــر املؤمنن عــي بــن أيب طالب   

 . ابــن عــم رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص، وزوج ابنتــه فاطمة

   قــال الحافــظ الذهبــي : )عــن عاصــم بــن كُلَيــب عــن 

ــُة  ــال: َحلِيلَ ــا إىل عــي، فذكــر عائشــة ، فق ــال: انتهين ــه، ق  أبي

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص).

   قــال الحافــظ الذهبــي : )هــذا حديــث حســن، وهــذا يقولــه 

 .((((،أمــر املؤمنــن يف حــق عائشــة مــع مــا وقــع بينهــام

   ومن شواهده: ثناء ابن عباس، ابن عم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.  

ــل  ــاس دخ ــن عب ــند( أن اب ــد يف )املس ــام أحم ــرج اإلم    أخ

عليهــا يف مــرض موتهــا، فقــال: كنــِت أحــبَّ نســاء رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص 

))) سـر أعام النباء ))/77)(، وانظر: تاريخ اإلسام ))/ 6))). 
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إىل رســول اللــه، ومل يكــن يحــب إال طيبــا، وأنــزل اللــه براءتــك مــن 

فــوق ســبع ســاموات، فأصبــح ليــس مســجٌد مــن مســاجد اللــه يذكــر 

فيــه اللــه إال تتــىل فيــه براءتــك آنــاء الليــل وآنــاء النهــار.  

   ومـن شـواهده: أن جعفر بـن محمد بن عي بن الحسـن بن عي 

بن أيب طالب امللقب بـ)الصادق(  سـمى إحدى بناته عائشـة.

  )ومـن شـواهده: أن ابنه موىس بـن جعفر امللقـب بـ)الكاظم   

سـمى إحدى بناته عائشـة.

  )ومـن شـواهده: أن حفيـده محمد بن عي امللقـب بـ)الجواد   

سـمى إحدى بناته عائشة))). 

))) انظـر: الفصـول املهمـة للموسـوي ص ))))(، وكشـف الغمـة لإلربـي ))/)30( و 

)3/ 77)(، وليسـا مـن أهـل السـنة، وإمنـا نقلـت عنهـام إلزامـا للمخالفـن. 
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املنقبة اخلمسون

إيثارها ))) 

ــن  ــن عمــر ب    أخــرج البخــاري يف )صحيحــه(: أن أمــر املؤمن

 : أرســل يف مــرض موتــه ابنــه عبــد اللــه إىل عائشــة  الخطــاب

أنَّ عمــر يُقرِئــك الســام، ويَســتأِذنُِك أن يُدفَــَن مــع صاحبيــه.

   قالت عائشة : )كنُت أريُدُه لنفي فأََلُوثِرَّنَه عىل نفي(.

ــق  ــا بالح ــا وإقراره ــن تواضعه ــذا م ــال : )وه ــن بَطّ ــال اب    ق

ــا. ــل منه ــو أفض ــن ه ــها م ــىل نفس ــه ع ــا ب ــه وإيثاره ألهل

   وإمنــا اســتأذنها عمــر ىف ذلــك وَرِغــب إليهــا فيــه؛ ألن املوضــع 

كان بيتهــا، وكان لهــا فيــه حــق، وكان لهــا أن تؤثــر بــه نفســها لذلــك، 

فآثــرت بــه عمــر())). 

   

))) انظر: اإلجابة إليراد ما اسـتدركته عائشـة عىل الصحابة ص )69). 

))) رشح صحيـح البخاري البن بطال )5/ 7))). 
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املنقبة احلادية و اخلمسون

حرصها على اإلصالح بني املسلمني

   ومن شواهد ذلك:

   خروجها يوم الَجَمل لإلصاح بن الناس.

   أخرج اإلمام أحمد يف )مسنده( أن ابن الزبر رغَّبها يف ذلك بقوله: 

)ترجعن عىس الله  أن يُصلَِح بك بن الناس(.

   فاستجابت له.

ــد  ــت لقص ــا خرج ــة : )إمن ــن تيمي ــام اب ــيخ اإلس ــال ش    ق

اإلصــاح بــن املســلمن())).  

ــِق الحــادث يف اإلســام مــن قتــل أمــر املؤمنــن     و)لِســدِّ الَفتْ

  .((( ــه ابــن حــزم عثــامن(. قال

))) منهاج السنة ))/ 79)). 

))) الفصـل يف امللل والنحل ))/ 3))). 
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 E

  وفـــــاتـهـــــا

      قــال ابــن عســاكر : )توفيــت يف شــهر رمضان، ليلــة الثاثاء، 

لســبع عــرشة مضــت منــه، وذلــك يف ســنة مثــان وخمســن، وصــىل 

ــت  ــة، ودفن ــم باملدين ــن الحك ــروان ب ــب م ــرة نائ ــو هري ــا أب عليه

بالبقيــع بعــد الوتــر مــن ليلتهــا())). 

ــة، وأوصــت أن يصــي  ــت باملدين ــم : )توفي ــن القي ــال اب    وق

 .(((( ــرة ــو هري عليهــا أب

   وكان ذلك )يف خافة معاوية بن أيب سفيان()3).  

))) كتـاب األربعـن يف مناقـب أمهـات املؤمنـن ص )))(، وانظـر: اإلصابـة يف متييـز 

وجـي.  الطاهـرات للرُّ النبـي  الصحابـة )35/8)(، وزوجـات 

))) جــاء األفهــام ص )65)(، وانظــر: منتخــب مــن كتــاب أزواج النبــي � البــن زبالــة 

ص )39(، وتســمية أزواج النبــي � وأوالده أليب عبيــدة معمــر بــن املثنــى ص )55)). 

)3) منتخـب من كتاب أزواج النبي � ص )3)). 
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ـــريب  ـــة بغ ـــا مدفون ـــل: إنه ـــد قي ـــي : )وق ـــظ الذهب ـــال الحاف    ق

جامـــع دمشـــق، وهـــذا غلـــٌط فاحـــٌش، مل تقـــدم  إىل دمشـــق 

ـــاث وســـتون  ـــع ومـــدة عمرهـــا: ث ـــة بالبقي أصـــا، وإمنـــا هـــي مدفون

ـــهر())).  ـــنة وأش س

))) سر أعام النباء ))/ 93)). 
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اخلامتة

   هــل تطيــب نفــس أحــد يؤمــن باللــه واليــوم اآلخــر بعــد معرفــة 

هــذه املناقــب أن يكــون يف قلبــه أدىن مثقــال ذرة مــن بغــض لعائشــة 

أم املؤمنــن؟!

ــن  ــِر م ــد خــاب وَخ ــو بكــر اآلجــري : )لق ــام أب ــال اإلم    ق

 .(((( ــة ــٌض لعائش ــه بغ ــىس ويف قلب ــح وأم أصب

ــة رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص فهــو َحــِريٌّ أن     وواللــه إن )مــن أبغــض حبيب

ــه ورســوله())).  يكــون بغيًضــا إىل الل

ــد  ــر بع ــوم اآلخ ــه والي ــن بالل ــد يؤم ــس أح ــب نف ــل تطي    وه

 معرفــة هــذه املناقــب أن تجــري عــىل لســانه كلمــة طعــن يف عائشــة

أم املؤمنن؟!

   )أعاذنا الله من الطعن يف أمئة الدين وأمهات املؤمنن()3). 

))) الرشيعة ))/ 605). 

))) انظر: سـر أعام النباء ))/ 3))). 

)3) كتــاب األربعــن يف مناقــب أمهــات املؤمنــن ص )80(، وانظــر: رشح الســنة 

 .((((( ص  للرببهــاري 
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هـذا آخـر مـا يـر اللـه جمعـه، فـام كان فيـه من صـواب فهـو من 

فضـل اللـه، ومـا كان فيـه مـن خطـأ فهو منـي، وأسـتغفر اللـه منه.

والحمد لله رب العاملن))). 

   

))) مـن أحـب أن يقتـر عـىل كتـاب واحـد يف أخبار عائشـة أم املؤمنـن ومناقبهـا، فعليه 

بكتـاب )موسـوعة عائشـة أم املؤمنـن( شـكر اللـه لجامعيه، فهـو كتاب فـرد يف معناه. 
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y

املقدمة

الفصل األول: نسبها ووالدتها 

الفصل الثاين: كرة فضائلها

الفصل الثالث: كرة من ذكر فضائلها

الفصل الرابع: سبب ذلك 

املنقبة األوىل: زوجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص

فصل: خرب زواجها

املنقبة الثانية: تزويجها بوحي من الله

املنقبة الثالثة: زوجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الدنيا واآلخرة

املنقبة الرابعة: أحب أزواجه إليه                                           

املنقبة الخامسة: مل يتزوج بكرا سواها

املنقبة السادسة: نزول الوحي يف لحافها 

املنقبة السابعة: بنت أيب بكر الصديق

املنقبة الثامنة: حسن عرشتها للنبي ملسو هيلع هللا ىلص

املنقبة التاسعة: كامل أدبها مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص

املنقبة العارشة: كرة ماطفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لها
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املنقبة الحادية عرشة: نهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن أذيتها

املنقبة الثانية عرشة: أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص مبحبتها

 املنقبة الثالثة عرشة: فضلها عىل سائر النساء كفضل الريد 

عىل سائر الطعام

املنقبة الرابعة عرشة: تحري الناس يومها من رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص

املنقبة الخامسة عرشة: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقسم لها ليلتن 

املنقبة السادسة عرشة: البداءة بها ملا نزلت آية التخير

املنقبة السابعة عرشة: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو الذي كناها

املنقبة الثامنة عرشة: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص دعا لها باملغفرة

املنقبة التاسعة عرشة: أن الله برأها من اإلفك بوحي يتىل  

 املنقبة العرشون: اإلجمــــاع عىل كفـــر من قذفها مبا برأها

الله منه

املنقبة الحادية والعرشون: اإلجامع عىل قتل من قذفها

املنقبة الثانية والعرشون: شهادة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لها

املنقبة الثالثة والعرشون: تواضعها 

املنقبة الرابعة والعرشون: قوة إميانها وثباتها

املنقبة الخامسة والعرشون: شهادة ابن عباس لها بالجنة
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املنقبة السادسة والعرشون: بركتها

املنقبة السابعة والعرشون: كرة روايتها للحديث

املنقبة الثامنة والعرشون: أن جربيل أقرأها السام 

املنقبة التاسعة والعرشون: أنها صديقة 

املنقبة الثاثون: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يستبطئ يومها

املنقبة الحادية والثاثون: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص تويف يف بيتها

املنقبة الثانية والثاثون: إجمـــاع أهــل السنـــة عىل محبتها 

وتعظيمها             

املنقبة الثالثة والثاثون: أنها إحدى ثاث نسوة هن أفضل 

نساء األمة        

املنقبة الرابعة والثاثون: أفقه النساء

املنقبة الخامسة والثاثون: حرصها عىل العلم

فصل: حديث )خذوا شطر دينكم عن الحمراء( ال يصح

فصل: كل حديث فيه )يا حمراء( ال يصح إال حديثا واحدا 

املنقبة السادسة والثاثون: لبثت عمرا تبلغ القرآن والسنة

املنقبة السابعة والثاثون: كرة من أخذ عنها العلم

املنقبة الثامنة والثاثون: عابدة قانتة
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املنقبة التاسعة والثاثون: فصاحتها

املنقبة األربعون: كرمها وسخاؤها

املنقبة الحادية واألربعون: شجاعتها

املنقبة الثانية واألربعون: حياؤها

املنقبة الثالثة واألربعون: رشع الله جلد القاذف بسبب قصتها

املنقبة الرابعة واألربعون: أبطل الله بزواجها عقيدة جاهلية

املنقبة الخامسة واألربعون: أكر أمهات املؤمنن عطاء من 

بيت املال 

املنقبة السادسة واألربعون: أبواها مهاجران با خاف

املنقبة السابعة واألربعون: أبوها وجدها صحابيان

املنقبة الثامنة واألربعون: عاملة بالطب والشعر وأيام الناس

املنقبة التاسعة واألربعون: محبة آل البيت لها

املنقبة الخمسون: إيثارها

املنقبة الحادية والخمسون: حرصها عىل اجتامع املسلمن 

فصل: وفاتها  

الخامتة 

الفهارس 
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