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إهمثإؤ
تليفزبرذم)منامي ئرنأته ثل ع[تشة( رثرر'تم المل محنا ?محمى 

ذو؛رءءءت رممح؛ نلص لغبضات إر.( ال،هرون—... دتظبيق ورت1بء 

;َمافامحس:

رحما٠ ٠ واس' رمحنّ.. ٠ ٠ رمحا غالت.. 

وبناننسا، دلجسى محاق، محبوكة 'اسي اوذَو:ي باد 

تظبشءأ■مرث ولر'،س اءَ يلد 'أَو'تم اجد فلن السسئء 

هءخنفبمآا.ءا؛شة رلرثمع ام س ميربة فِو0 ولز 

ا-ئ•

f1بج'َ-،^<"ا\هم

وسس





مت

الحديثعند ينتابني الذي عور الثذلك أتجاهل أن مرارا حاولت 
ومحثة،وشيجة وبينها بيني والش العفليمة؛ يرة الهد0 عن ة أوالكتاب
لأمه.الابن قلب به ينبض عقدي؛ قلي حب محبة، أي وليت 

كالأمهات!ليت أم 

وتزايدالأن، نجتاحني التي هده هيبة أي ا رهبة أي مشاعرا أي الله يا 
أسباب على واقف كأني الأن أشعر قلي، دقات ايع ونتأنفاسي، معها 

تاللث،لهول ورهبه؛ أدبا أناملي أظافر بأطراف قرعه أحاول غقمحيبمتها، عائشة 
شومحاالملايين قلوب تخفق الي أمي اياب فخلف اللقاء، لحفلة اللحفلة؛ 

إلها وحبا 

١^١قارم يا تمهل 
أشواقهعن اصتاق تنيل لا 

ائهاراأأحش_في حشاك يكون حثي 

•٦.( إ  ١١العكبري شرح مع ديوانه في للممي، البنت 





مقدمه

حتىوملوكها؛ ها نفقي الأمور هذْ غرس قي ستا الكريمين المتين 
مثلاالفضائل في صارت بل الدم، مجرى بعروقها تجري لها، طينا صاريت، 

أبومجوسقال، حتى له، ساحل لا يءما فنونه بكل العلم وفي الأمة، في مارا 
الله.رنوو أصحاب، علثا أنكل ®مجا وصفها! في رْ.بمئئ الأشعري 

عالنا«را،.منة عند٠ا إلاو-حددا عاتشه س1لنا محط -حديث، 

ننحهبمهاعائثة من أبلغ قط سمعت، ما ®والله مجقبمثئ! محاؤية وقال 
لمسإلأرسولاللهمج

شعرسولا طب، ولا بفقه أعلم أحدا رأيت ررما ^?؛^٥٤^؛ عروة وقال 
عائثة«ص.

علمثم كنهم، الناس م علُلوجمع الله"• "رحمه الزهري ال ون
عائشةأوّنهمس"/اي.لكانت، أزواج 

بمرلأساحللهفيكلسسضنالعلم،حرفي
الفرائصوفي ومقاصده، الفقه وفي وفهمه، الحديث، وفي وعلومه، الهمان 

رامياوقار،ت ( ٣٨٨٢;?؛.بميا)ح؛ عالشة قفل عن ياب، المنام،، ني الترمذي رواه ( ١ ) 
■( ٣٠٤٤)الترمذأي متن صحيح في الألباني وصححه * غريب، صجتح حن حلءيث 

(.١٨٣الملأء)أ/سرأعلام )٢( 
(.١٨٨٣/٤الأسمابفيسرفةالأءحاب))٣( 
الأّباب،البرفي  JU>ابن وذكره (، ١ ٢ )؛/ الس_ثورك في الحاكم رواه )٤( 

١(. ٩٩>أ/ اليلأء أملام ّير ز والذمي (، ١٨٨٣)٤; 



عنهااا1ه رصي ة عائشالمؤمتين أم 

النسب،وش الشم، دش الطب، في طويلا باعا لها أن كما وتهلييقالها، 
وغترذلك■

فيالنل بها ؤصرب ات، والمكرمالفضائل في أشم حبل وهي 
والكرم.الجود 

كتطأثها يوتجئته إذا خل 
واعتدراكمأْ ملكت ا ماك أعي

يظهرهاه واللصناشه يخفي 
ظهزارهأخفقه إذا الجبل إن 

هدهكل ر عبالكون قي يممؤمحؤبمها عائشة امم وجلجل ظهر لقد 
فيعجيب، يسكل سخصيتها لتكامل بل فقط، عاكسة لأنها ليسري المتين، 

وفيقدوة، الأخلاق وفي رأس، العيادة وفي إمام، الفتيا وفي جبل، العلم 
مثال.والكرم الجود وش مدرسة، الصبر 

طرازفريدامن زوجة فهي الأسرة؛ أئافي 

روحهامحمت لقد غريب، للأيتام فحثها ا شبيه لها ليس الإنسانية وفي 
معغكمحقبمي وا١سهمت والإيمان، العزيمة سماء في وطاقت، مكان، كل في 

الكباروالأعلأم.

القرطىير تن(، ٢٠٤)ص؛ والدين الدنيا ائب ينظر• هارون• بن لهل اليتان )١( 
(.٣٣٨الواضحان)ص: الخصائص رر (، ٣٣٤)٣; 



مقدمة

تربوىمنهج بل فتاة؛ لكل نمبمهامدرسة عائشة سيرة 
التميز.أرادت من لكل 

تطسماوأنموذجا أعلى، ومثلا قدوة جعلها العجسس، ا عائشفتميز 
المعاصرة.للفتاة 

المتميزة،المرأة عن لأم الإمقدمها الي الرائعة الصورة تللئ، ا إنه
الإسلامي،اكاريخ في المرأة ادة لرينأنؤئقبمهامثالا ة عائثكانت، فقد 

تكونأن أرادمتؤ وفتاة امرأة لكل مصدرإلهام اليوم إلى خؤؤتبمها ولازالت 
عفليمة.

وثقافتها. ١٠^^؛عفليمة 

ومشاركاتهاؤJعطائها، عظيمة 

ة،العهر اليرة هذه نقدم التقدم، في الراغبة لتاللث، فقعل أنثى، لكل ليس 
حاتئعرصن محتم نصؤؤفيبمها، ة عايرة بوالاهتداء الإفادة هل ثوحتى 

الولادةمن إنمان؛ كأي حياتها لخراحل العمري ل الالتعبر بالتفصيل 
ماحب الممات، حتى 



عنهاالله رضي عاسة المؤْدين أم 
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املاشالكتاب هدا حرؤج على حرصن—ا أنتا التتسهت وحب وهتا 
مداروعلى نيقفغهغتل ة عائشأمنا عن الواردة ات المعلوملكل وحامتا 

وتوثماوغربله وتمحيصا وحصنا حمتا المشرؤع في العمل نوات ه
.. العاصر. واقعنا على ومملبيئا وتعليما وصياغة ومراحعة 

البرنامجأسلوب يه سمح ما فيه ذكرنا فقد ة( عائث)برنامج في وأما 
فيالإخلاص يرزقنا أن وحل— —عز الله ائلن ّفقهل، تلفزيونثا ووقته 
مجيب.ممح إنه والعمل، القول 

تتعينIو^ نبدأ، الله فيم 



ققوةر١اننحقممهبمها عاسة 

حثالأمة، هدم بيوتات من عفليمين بيتين ->ئذ خؤؤئبمهاعائثة 
رحلوأعلم الأمة، في رحل ثاني الصديق والدها بيت في محلفولتها عاشت 

ؤقرىومخاء وبدل وقفل، ومجد علم وهوبيتا الله.، رسول يعد فيها 
•وفضائل مكرمات من البيت هدا في تشاهد بما عيناها فتكحلت الضيف، 

محمدلبن أنوي من وأحيت 
ازرىثنطحبالإشلأم على ا وهم

مباركة،نشأة غؤؤممبمها عائشة تنشأ أن ~ تعالى ~ الله أراد فلقد 
والخيرالتوفيق لها الله ار احتثم أعلامه. من علتا وتصير الخير، لتألق 

حلقةنل قئنبمءا( ة عاششبت في و) دوة( ن)عاسة بحلقة بدأتا إنما )١( 
جابعوإبراز الرنامج من الأمم الهدف أن إلى ارة للإثطفلة( )عائثة 
بدءاكلها، ثزدثما في قددة لهي ة عاتثالمومنض أم سرة من القدوة 
بيتها.وساطة يعيشها 

الأندلسيبهيج لأبن فكؤبميأ، المؤمين أم عاتشة اليدة ملح في الوصاحية القصيدة )٢( 
)ص:ما((.

١٣





قدوةعنها الله رضي عايشة 

وأحزانها.عائثة آلام مع وسبكي 

وجديتها،كعملها نعمل أن ونحاول وعلمها، فقهها من نمملم وّ
نتركلن وعزيمتها، طموحها مع بدواتنا ونرتقي كباقها، ونلعب ونجري 

نقغمحبمقا•صيرتها في شيئا 

بساطةفي قدوة ~فهي المباركة، وحجرتها المتواضع، بيتها من سنبدأ 
النخل•جريد من وممفها الهلتن، من حجرتها كانت فقد بيتها، 

الأحداث،هده كل ه فيحدست، الذي الثيمت، أن يمدق من الالهأ يا 
بهيتعز الدي الثينت، والمميزات، حي الحصايهده كل حوي الذي البيت، 

تقدرصغيرة حجرة فقط، واحدة غرفة هوت لم مكل به ؤيفتخر اأتاريح، 
أربعة(.فى أمتار )حمسة تمرينات مساحتها 

بيتهاالخلق؛ أكرم حبيبة الناس، أفضل حليلة البشر، حير زوجة الله يا 
إالنبي.؟ مسجد بجوار صغيرة متواضعة واحدة حجرة 

وتحمل، الترف، هجر في الأعلى المثل ^^٤^ عائشة ضربّتنإ لقد 
لمالعيش حشونة بأن تعلم فهي تعالى، الله عند لما إيثارا العيش، حثوئة 

لكنهذهنا، أحد حبل له يقلب، أن الله حيره الذي زوجها من بخلا تكن 
وحل.عز الله عند الحقيقة الحياة احتار. 

الأطفال،جمح مثل طفولتها في عائشة كانت، فقد بطفولتها، قدوة هي 
الأرجوحة،تركب معهن، تلحّتإ صواحب، لها الحركة، دائبة اللابإ، كثيرة 



عنهاالله رصي عائسة المؤْدين ام 

فيوثيرانها ا مواهبهلمعت صغرها، في دت شبميصيتهابملامح لكن 
صغيرة،كاو1، منذ ذاكرتها؛ وقوة وذكائها، نبوغها على وممايدل طفولتها، 

ألعن،تلجاريه ؤإئي محمد.يتقه، على أيزل *لمد خ؛هبمه! قولها 
.٤٢١١[٦ ]١^: ه يأتوه أذم ؤآلثاعه مأئكةِ لآلئتاعئ بؤ 

كانت،أنها رغم الأمور هذْ مثل ثن.كر كانت، فكم، قطة، فيه موثق 
اصغيرة؟ 

متية،علاقة ابأبويها علاقتهفقدكانت، بثا، رْ.بمهاقدوة ة عائش
منكغيرهما أبوان لكنهما والتقدير، والثقة الحّت، على قائمة رائعة، علاقة 
والشدة،الغضب منهما يع قد والبنات، الأبناء تربية في والأمهات الأباء 

الصلاة،أقيمت، فمرة فعلهما، رذ ومن أبويها، غضب من تتوجس وكانحإ 
ممال،. الّم، أرداج بين شجار أصوات مع ف;٥^^٥ ومرأبوبكر 

فيأئواههىواحث، الصلاة، إلى الله رئول، يا *احرج خو^بمثئت أبوبكر 
.ضلأتة،١^؛، الآو:ض خاشه: ممالت، ١^٠^، نمج الترابه، 

ئاصائ.قتة،ياهاوم،
ثاللهاملأسا«لأ،.

أذم, ٠٥٧ألتاعئ بل ؤ ه: هولاب بالقرآن، تمر هي البخاري رواه )١( 
(.٤٨٧٦ُأ؛ز)ق<هلاكم:أ؛[)ح: 

لكلتكون أن السنأ أن وبيان الزوجات، بين م المباب \ؤ>و\أ.أ في لم مرواْ )٢( 
(.١٤٦٢يومها)ح: •ع ليلة واحدة 



قدوةعتها الله رضي عاتشة 

والطاعةبالتقدير الممزوج أبيها، من عائشة حوف ~ بنات يا " "تأملن 
والتقدير.والثقة الحب على تقوم أبويها ُع العلاقة فكانت له، 

وردفلريف طريف موقف وفي زوجه، قدوة يؤهبمتهأ ة عالشأيصا 
رافعةوهي عائنه محسيع س، البي عر يستأذن جاء ؤهبمته بكر أبا أن 

ئو؛ناوأم ائأ ثا ممال: ئدحل، ثه، ئأذل ه، ^ ١١زئون عر صنده_ا 
3ال؛الله.؟ رثول عر صوثك آرهعين يضربها( أن يريد وناولها)أي; 

محساشمقه،محلمحا
صوضص«قاو;لإخاة1ظ،

بكر:أبو له ممال هدحق، له، هأذف مال: بماحكها، موجدة عانه، دان_تأدن 
^امماأبيمحانىفى>ها«ره.

ملامحبعض فيه ونتلس اكحاليل، بعض الموففإ هدا نحلل فتعالوا 
القدوة:

الأرؤعولكن ورائع، محمود ابنته تأديب ر يْهمحن بكر أبي موقف 
صعرللموقف.ع تدراكها اسومرعق حمل، وْتو^بمهالما عاسة تفهم 

محنها.عر متهدمة تعيش كانت، بمؤممقبمتها أنها يدل مما محتها؛ 

صدره،عة ومحالكبير، وحلمه ج^، النثى هوموقفإ روعه ر والأكث

فيالألباني ثال (، ٤٩٩٩المزاح)ح; يي حاء ا مباب الأدب، *ي وداود أبرواه )١( 
منئإنه العيزار، غير الشيخين رحال رحاله إصناد اهذا (؛ ٩٤٥انمحيحة)ا*/ 

وحدْا.مسالم رحال 

١٧



عنهاالله رصي ة عائشالمؤمنين أم 

نمالكنا تتطور؟ أن مهدهامل في المشكلة القضاءعلى في ه وحنكت
فأعرضالمي.، لتدخل أبوبكر فاستجاب بينهما، حال أن إلا منه. 

يحتوىالشي. جعل حش ققسفيتن الصديق خرج إن فما وحرج• عنها 
يتادللحل لا الزوجية ات فالخلافوحسته، زوجته ؤيترصى الشكلة، 

والتفاهم،ود اليحلها إنما الجاني، لمعامة والمحاكمايتح ات الاتهام
العريكة،لأنت، الجميلة العاني هده وحدت فإذا والتراحم، رام والاحت

الحقبات.بتدليل النجاح ولكن الجناح، وخفض 

الرجلين حنئ هد اثي يرين ررألأ مداعب—ات الحبيب. لها قال 
ليجدثانية، ;هكمحنبمتن أبوبكر عليهما دخل م ثالزوجان، فتراصى ؤسنك،«، 

الذيفما تعلوالقسمات! مة والثالضحك لقدرأى غيرمتوئعة! مفاجأة 
رعةالأبهيم النار؟! انهلفأت رعة الأبهيم وعودته؟! خروجه ين حدُث، 
الجوهدا فى يمحؤيثنؤنهبدلوه الصديق فأدلى الشكلة؟! على السيطرة تمت 

فقال!لبيّت،، عاقل والد كأي المشكلة تفاصيل في ينبس أن دون المرح، 
خزها!«.في مماأشزمحاتي شمما في أزكايي الله! نئوَل اا:دا 

وتفهموعقل نضج من غؤؤئنبمها عائشة عليه ما يبرز الموص هذا إف 
ولمالمشكلة، دابر وiطعتإ بالرصا ارعت سحيث العواصف، تهدتة في 

هعلتفتح مباشرة الصفحة تلك طوت بل باب، والأسالتفاصيل عند تقف 
الهلارئةالمشكلة تحويل تْناعت فاسأخرى، صفحة ه وحبيبها زوجها 

الزوجية.الحياة دماء تجدد طاقة إلى 

١٨



قدوةعيها 1لأه رصي عائشة 

صوت،رفع ه فيموقف الزوجية، ات( الخلافحل فلكن وهكذا 
الموقف(،لإنقاذ الزوج من وتدخل الزوجة، والد من صرب، محاولة ه في

هدمكل والضحك(، امة الأبتوثمت\.' والتصالح، والمزاح الملامحلمة ثم 
الواقفيعشرات فكيف عائشة، بيت فى واحد موقف فى الأحوال 

والأحداث(؟!

حلهافى ادرة والبالمشكلة، احتواء رعة مفى الروعة لاحظوا 
صءالعلاقه رجعت( ما رعان سولذا ونكير، تتضخم أن دون وقوعها فور 

هالرسول وتلهلف( رقة المشكلة، حجم رغم وزوجها عائشة بين أحرى 
أحرى،جهة من لزوجها وانكسارها ولينها عائشة، رصا رعة ومجهة، من 
الحادثوتحول المشكلة، وانتهاء جديدة، صفحة فح على صاعد هذا كل 

الزوجين•محن الحب لتجديد 

عندهاالحياء بلغ فقد حيائها، ش قدوة نؤقممقبمها ة عائش
فيهدفن الذي ني أيحل »كت_ت قالت: فقد ال، بعلى يخهلر لا مبلغا 

دفنمحلثا وأبي، هوروحي إنتا مأقولت هأصعشي، ور، الله. وو رث 
حثاءمستترة( ثيابي)أي: على مشدوده إلأوآنا دحلت، ما ئوالله عمرمعهم 

،•١١٠'^ئ 

حديث،هذا وتال،ت (، ٤٤٠٢)ح; المستدرك في والحاكم (، ٢٥٦٦٠)ح; أحمد رواْ )١( 
(:٢٦)a/الزوائد مجمع قي الهيثمي ( J^jيخرجاه• ولم الثيخين شرط- على صحيح 
علىصحيح ءاستاده رأ؛/لئة(ث الختل! محققو وقال الصحح(ا. رحال ورحاله 

الشيخن،.نرهل 

١٩



عنهاالله رصي ة عاتشالمؤمنين أم 

صاررتاالحياء امر في السديدة وحسامحمته الكيير اعتناJها فمن 
الأحياء؟ابالما فما الأموات، س حش تستحي 

لنتأملغ؛ءهءنها، ها نفسخاء وفي الكرم، ش ندوة ^^٤^١ عاممة 
ىبناو عائثس_ه الزيرإر ابن بنث، يالث،؛ درء أم فعن ق،، المؤنهذا 

عاسةفدعت،  I،lJl^درهم، ألف، أومائة ثمانين، أراء ةالت،ث ؛، غنارثين١١
عندهاوما فأمت، الناس، ين مه تقفجلت، صائمة، يومئذ وهي بملبؤ، 

فجاءتهافطورىاا هلمي جاؤية ®يا ت قالت، ت، أمفلما درهم، للت، ذس 
اليومنمته مما عائشة يا تطعح، امأما ذرة* أم لها فقالت، ونيت، بخبر 

'كنت،لو ®لا عائشة؛ قالت، عليه، نفهلر بدرهم لحما لنا تشترى أن 
؛ذكزتنيكعالحإ((رى.

هذايهز كم اؤلة، برمح.بمهايكل عائشة تقولها هكذا ا الله ا ي
ينسىأن ان بالإنوالإيمان التجلي يمحل أن أيعمل الوجدان؟! الموقف، 

ه؟احتىنف

بهاالبخيل صن إن بالنفس تجود 
الجردامغاية اغلى بالشس والجود 

•عجمونحوم. القمح مه يوضع ونحوم الخيش من وعاء وس المرارة، مفردعات )١( 
(.٦٤٨)Y/ الوميْد انمجم (، ٩٦الأدب،)T/ ديوان 

Y) ) اممقانه ني ص ابن رواه /A(٦٧ ،) الحلة ني وأبونعيم /Y(٤٧.)
Y).١ )صرت ديوانه انفلر• الغواني• بمرع الملم، الوليد بن لملم اليت، )٣( 



قدؤؤعنها الاه رضي 

نعمالمحتاحمن؟ على تمالكه ما كل تتفق حتى الأغنياء من أكانت 
الحقيقي:الخى ه إنالأموال، كثرة محي ليس لكت اء، الأمحيمن كانت 
بهتجود به الله ا رزقهما أن إلا مال، ذات، ة عائثتكن فلم النفس، غنى 

ابنوصفها فقد ه، واللكلأ حاجتها، عن يفيض لأنه لا نفى، محليب عن 
جانبلترغ ؤإنها ألما؛ بسبعين تصدقت ارأنها يقوله: الزبير بن عروة احتها 
.٢١١٠٠;ْ؛هعتةادرعها 

نجهبمتهايرتها مسينتح ومن عادتها، أيصاقي قدوة )يؤؤه عاممة 
تربويومنهج أنموذج بحمحا فهي الإيمانية، ثخصئنها قوة بوصوح سترى 

ركعايت،دماني ركحنن، أنها عنها يروى فمما لة، وملم ملكل وعملي 
ثانيةمن؛ للحياة أبويكر لوعاد تركتهى،)يعني: ما ابوبي لي ءلزنشن وهالئ: 

عليهن•ماحافظ ت يعني الس.٠٠ عهد على ركعتهن ومحالش: تركتهن( ما 

.٢٢١٠٠مثلهركعات ثماني أصلي أزال ررلن رواية: وفي 

صلاةتترك لن أنها تعلن ظئبمها فهي إذن الصيب.، مثل أي• 
ركعاتعن به تنشغل فلن للحياة أبوبكر ا أبوهولوعاد حتى الضحى 

يمتزلةفكيف، عائشة، محي الضحى صلاة منزلة كانت، هكن.ا الثمان، الضحى 
محلهاالمفروضة الصلوات 

)١(

مالكموؤلآ يي ه أصلوالحديث (، ١  ٧٢/ ١ ) ط الأومالتاؤيح في الخاري روا0 )٢( 
(.٤٨٤)ح:  jUiاعرى واش ٣(، ٠ )ح: 



عيهاالله رصي ة عاتشالمؤبميين ام 

عنالزمحر، بن عروة يروى وطموحها، علمها معة قي قدوة أيما محي 
يحلألولا ولابفريضة، بالقرآن، أعلم الناس س أحدا رأيت *ما تال• ه أبي

عاJثةا٠ل١/س يتب؛ ولا العرب، ولا؛حديث، بشعر ولا حرام، ولا 

آيايت،س كثير زول نبأس—ياب الناس أعلم س يتيؤينحبمها كانت، وند 
الأسلةس يفتر لا موولأ لسانا وأوتست، منها. الأحكام تتياط وامالقرآن، 

سالكثير وزمت، والأحكام، ائل المس الكثير احممريت، للمي.، 
قوقف،لا ذكي، وعقل زكمح،، قلب ذات فقدكانت، العلم، أهل احتهاداتر 

رْوؤكقه\.عليها يغلق عئا أوالاستفهام المي. مراحعة عن 

الماءس كغيرها فهي والتزين، التجمل قي ذؤهققاقدوة ة عاثث
كانت،مثالية زوجة وطبيعتها، المرآة فطرة هي هكذا والزينة، التجمل تحسا 

والخواتم،القلائد ولبس والطسبج، واللباس المجمل وتحث، تتزين، ما كثترا 
بالمالأوتسرف نيتتها، في ^١^ تكن لم لكن الزينة، أدواُت، س شابهها وما 

أوالمياب.واراُتؤ، أوالإكالأدوات، هدْ مثل لاقتناء 

وذوق،فن، والزينة المجمل إن اء1 لكتقول غكؤفيئه، عائشة كأف 
الأموال.صرف فى ومبالغة وتنافسا تفاخرا وليس وبساطة، 

واستعراضحياتها تفاصيل تعراض اسلوأردنا وهكذا 
ننتهيولن الوقوف، بنا وطال العرض، ينا لطال ا؛ فيهالقدوة ملامح 

حاوأالأوبء)آ/آإ(.)١( 

٢٢



قدوةعنها الاه رصي عاتشة 

يقاسمع الكتامحب هذا عي سنعس فخر وبكل أنتا حسبنا لكن بسسسهولة، 
غكمحزقهاتعاتثة حياة وتفاصيل 

وبراءتها.طفولتها يكل طفله، عائثة 

ومرحها.ثقاوتها يكل ينتا عاتثة 

أحوتها.ودفء يوفائها، أحتا عائشة 

وحنكتها.تعاملها يفن زوجه عايثة 

ورومنمتها.يعواطفها حبيبة عائشة 

ونصحها.أما؛حنانها عائثة 

حييه،عاسة كريمه، عائشة فقيهة، عائشة عايدة، عانثة غيورا، عائشة 
وصديقاتها،عائشة مثقفه، عائشة لمميها.، ووداعها عائشة سياسيه، عائشة 

للقرآن،فراءتها وكيفية عائشة الزوجية، والمشاكل عائشة والمرح، عائشة 
وأرضاها.;ؤكمحنبمهأ الأعلى الرفيق إلى عائشة لانهايةت نمل أن إلى 

أعطيتالقد عليها وفضله الله بنعم ;?غيلحبميامتحدثه عائشة تقول 
فيبصورتي جبريل نزل لقد ت عمران ؛نمت، مريم إلا امرأة أعطيتها ما ثا ت

تزوجوما بكرا تزوجني ولقد يتزوجني،، أن الله. رسول أص حتى راحته 
ولقدبنكا، محا مرته د ولقحجري، ض ورأُه مض ولقد غيرى، بكنا 

فيتفرقونأهله في وهو عليه زل لينالوحي كان ؤإن بيتي، الملائكة حفت، 

٢٣



عتهاالاه رصي ة عاتشالمؤسن ١

وصديقه،حلبمه لأية و1تي لحافه، في لمعه ؤإني عليه لمزل كان ؤإن عنه، 
وعديتجولقد طثب، وعتد طيأ حلفتا ولقد الماء، من عيري نزل ولقد 

.٢١١كريئا((ورزئا مغفره 

الأنيلي!يهج ابن الشاعر فال 
محمداء نعلى حصصسث، إني 

نعانينخثين بر ات بصق

محااشنات_و إJم وتبثهن 
عنانيوالن_ارا بقي نفالثني 

ثرابميبيس يمان الثبي نرصر 
انيرمان زموالنومي يوم الف

عنزةأر لم الله ول، ر'ردحي 
وحنانيي بي نردجله ال

بصورتيالأميص جبريل اة وأن
رآنيجيى اد النختفاحبني 

^0؟ئدى المدراء بك-_ئة أنا 
ئنرانئرلي نني وصجينت 

البلاءأعلام ير مني الذمي نال ( ٩ ٠ )a/ منيم في الموصلي ويعلى أبرواه )١( 
 /Y( ؛ ١ ٤ ١) ونال؛( ٢٤١)و/ الزواتد مجمع في الهيتمي وذكره حيادا. اوإمناد0

أعرءءمُ•لم س بملما أبي إسناد دش بعضه، وغتره الصحيح •وفي 



قدوةعنها الا4 رصي عاتشة 

بغشيب المظيالأة وظم 
ارم_رآنلا؛فتحكم ني دبتا؛ذي 

راتعتطسقي وي تربيمبمهامنهج عاممة يرة مص إداهكذا 
تكاملومع العظيمة، اثة الإنهده مع لتعيش فرصة معاصرة، فتاة لكل 

عاليخاصة الوا»ت،؛ ةأزمة تعيش اليوم فآمتنا حياتها، قي الشخصية 
مثدأنالكل بهيا عانة رة لفامتحراصنا والينامتا، الفتيايت، وى ت م

عايشةوحمال، روعة الفتيامتج عر يحتى توفيتا أن إلى طفلة كانتا 
حياتها؛ودقائق وتفاصيل ومراحل زوايا جميع فتاة كل ولتأخذ كقدوة، 

كلوعر فضاطها، من فضل كل عر الله~ "بمشية مف، أن وسحاول( 
خصالها.س حصلة 

فيها.القالوة حوان.؛، من شيء وهدا منح.بمها، عاسة هي هذ0 

تطبيقي؛سؤال 
نيجهتقا؟عائشة حياة في القدوة نعيش وكيف، لماذا 

باخصار:الإجابة 

أنموذجة وعاتثحياتنا، في وأرها القا.وة بقيمة عارنا امتثأولا• 
روتكامل وخالق، ومكانة منزلة من الله وهبها بما فتاة لكل تهلبيقي تربوي 

طُالة.بسرعة للعالم واحتوائها ذكائها، في ة وحل، شخصيتها، 

(.٤٢ق.بمه)ص؛ المومين أم عائثة اليدة مدح في الومحاحية القصية )١( 

YO



عنهااو1ه رضي عاتشة ا1مؤمدين آم 

ونقالهاودقاتقها، تفاصيلها بكل تههبمها ة عاتثحياة وصوح ثانثا؛ 
وزوحةالمين، للمأما باعتبارها المصطفى وحياة بحياتها الدقائق كل 

الrياميم.■

وفهلنتهاعائشة شباب .ؤ واستثماره البكربالمي نواحها ثالئات 
ولذابعدم، من لون الإليه مصدريرحع حير لتكون فأعدها وحفظها، 

غيرهادون ة عائثلحاف وهوفي الثي، على الوحي، بمزول الله حفها 
سائهل١،.من 

ونقدهارأيها، إبراز فى وجرأتها ننحقمحنبمتها، عائثة شخصية رابعات 
أنهاترى التي النصوص يعص د تنتقكانت، بل مخالفها، كان مهما للاراء 

فهمهعدم أو الراوي، من وهم يسب، إما الدين؛ في الثابتة القواعد تعارض 
المححح.الوحه على النصوص، 

قئثبجل،■،١^•* كل باب الض.، أصحاب كتاب *ي البخارك، رواه ما إلى إثارة ( ١ ت 

امأ؛؛ئكئمرهاُ



]٢[
;صجمحبمهاعائشة بيعت في 

صورانلتقط أن تحاول ميؤقهبمها، عائشة بيت على متتعرف 
الأنعر أنأحقيكم لا م الروايات، بعض في جاء ا كمليت تقرمحة 

حجرةوسط في أني أتخايل وأنا فثاصة بمشاعر عر أنغريب، عور بش
الصغير،الست، هذا وعن المكان، هذا عن يالحديث، وأهم قهبمي عائشة 

المشاعرتختلط أن أصعيا ما وهيبة! برهبة وأشعر عجيبة، أشعر؛روحانية 
الدمؤع؛الخثوعاتختلط وأن بالشعائرا 

وأمحلرافيمجزني، الكلمات وأن تخونني، العبارات أن أحس 
تعبقالحبيبين روائح أثم الأن كأني تخشي، بالمرة أشعر ترتعش، الأن 

أسمعومحمد.، عائثة الحبيبين! همس مع أسأكاد المكان، هذا في 
علىحطواتهما بأثر بحركاتهما، أسعر أكاد ببحضهما، أنسهما امرنهما، م

المباركة.الحجرة هذه أرض 

بحبهما.يلومتى أحال فلا محبا، مشاعر إنها 

منامرأة لحياة رحا مكان الذي الين، لثه ذلعلى نتعرف تعالوا 

٢٧



عيهاالله رضي عائشة المؤبميين أم 

الإطلاق.على وأعلمهن المساء، أعظم 

وفتوتها،طفولتها في العفليمة المراة هذه فه ٌت، عامحسالذي الممتؤ 
ومرحامهبطا أصيح أنه إلا تواصعه رغم الذي المت ونضجها، بابها وث

والتوجيهات،الموية، الحكم فيه وتروى الايايه، فيه تتنزل الماء، لوحي 
تفاصيلها.بكل المعيدة الحياة لصناعة الإسلامية؛ 

—لام ال—عله جبريل الأمين اعتاد الذي الثيت، على نتعرف، تعالوا 
بمحمدواللقاء فيه، والمزل لحوله، 

منغيره على عزلتا ات، وكراممعجزات، فيه اجتمحت، الذي الي—متا 
البقاع.

التاراحأمجرى غترت، أحداُث، زواياه فى حدثت، الدي البيٌتا 

ص،قصة وأعظم وأجمل أرؤع عاش الذي اليّت، على نتعرفإ تعالوا 
فياكنيا.

المتميزة؛ومواقفها عيدة، سزوجية حياة فصول واكعبا الذي الثيت، 
المثالية.الأسرية للحياة والمنهج الأساس هي 

عنلهاءثلاثة أحاد الحاصر تاريخنا قي اليوم يضم الذي الين هدا 
الثرى،قدماه ومحلمتا من أفضل ل.، مرسني أحدهم اكنيا؛ عظماء من 

جقبمه•عاسة زوج الإطلاق على وحيرهم البشر وأكرم وأعظم 

٢٨



عنهاالله رضي عائشة بيت قي 

التئمي،القرشي قحافة أبي بن الله عيد الصديق أبوبكر والثاني 
بأنسابالعالم قريش، ادايتج ّمن وسيد العرب، أعاظم أحد ة، عاتثوالد 

ه،الني بعد الأمة قي رحل وأول الأغناء، تمار ومن وأحبارها، المائل 
منه الله برسول آمن من وأول لين، والمرسالأساء يعد الناس وحير 

الهديين.الراشدين الخلناء وأول الرحال، 

والإسلام،الجاهلية في الأبعتال أحد الخهلاب، بن عمر الفاروق ثم 
الأمةفي رحل وثاني وأرصاْ، أملم مند أعزة لمون المزال وما 
أجمعينالراشدين الخلفاء وثاني والصديق، الني.، بعد 

البيت؟هذا ترى"" يا هو~ كيف 

صفته؟ما 

مساحته؟وكم 

وأبوابه؟حجراته عدد وكم 

محتوياته؟وما 

فيه؟الأثامحثؤ نؤع وما 

الأحدايثج.هده كل فيه حيننا الذي البيت أن يصدق من اللهأ يا 

والمميزات..الخمائصى هذه كل حوي الذي البيت، 
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عنهاالله رضي عاقشة المومتين أم 

واحدةغرفة هوأ لم مكل ُه ؤيفتخر يه يتغنى الذي الست 
أربعة.قى أمتار حمسة تقرينا مساحتها تتجاوز لا صغيرة حجرة فقط، 

حتىثيابي قي وأتفضل حماري، أضع زلت، ما ئقعبمها؛ عائشة تقول 
المورجدارارا،،وبين بيني بنيت حتى ثيابي في متحفغلة أزل فلم عمر، دفن 

أالحجرة؟ هوه مساحة من إدا لها بقي كم عجس_اا 

رواهما وصغيرة، واحدة حجرة البينتا هدا أن على يدل ا ومم—
يدفنأن يسألها عائثة إلى أرسل لما الخهلاب بن عمر أل وغيره! البخاري 

،.نمي،ال على اليوم فلاوثرئه لنفسي، أريدْ رركنت، قالمت،! صاحبيه، ْع 

همملقمين! عائشة يستا م مهقال؛ أنس بن ماللث، وعن 
لحائط وبينهما عائشة فيه تكون م وهمالقير، فيه كان 

الخلق؛أكرم وحيتبة الناس، أفضل حليلة البشر، حير زوجة الله! يا 
اه؟ الثى بجوارمجد صغيرة متواصعة واحدة حجرة بيتها 

أمتارة حمتتجاوز لا فقهل، واحدة غرفة ص مكون عائشة يست، نعم 
الحجرةفي يصلي أن أراد إذا كان زوجها أن حتى أوأقل، أمتار، أربعة في 

(.٩٤ه شة)"ا/ لأبن الدية وتايخ (، ٢٧٧)T/ سعد لأبن الكرى الطقات انظر: )١( 
وعمبكر، دأبجب قبرالنم،.، مح، جاء ّْا باب الجنائز، ني الخاري رواه ( ٢ ) 

(.١٣٩٢)ح: 
(.٤٢٢ عد)٢; - لأبن الكرى الطبقات )٣( 
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عنهاالله رصي عائشة بيت في 

منليتمكن قدميها لكم، غمزها القبلة، وبين بيته معترصة نائمة ة وعائث
الجودرا،.

النبويللمجد ملاصقة الهلين، من بتست، عائشة حجرة 
الخثستإ،من واحد باب لها وكان ام، الشجهة من بابها ولكف المدينة، قي 

النخل.جريد من وسقمها 

وأنااركشت، بقولهت البصري الحس فكمايصفه القف، ارماع أما 
قمهاحمفأتناول عثمان حلافة في النبي أزواج بيويتؤ أيحل مراهق، 

ييدى!((رى.

قليلا.أويزيد المترين عن الحجرة ارتفاع يتجاوز لا قد يض،؛ 

ررروصةبأنها الرس—ول،. وصفها التي الروضة على يفح بابها لكن 
عائشةوكاست، الحجرة، هده حتوب، قبره. ولكن الجنة،ارم، ؤياض من 

الحجرة.هال،ه من الشمالي الجزء في تقيم وفاته. بعد 

والنسائي(، ٢٧١ الصلاة)ح; تمطع لا المرأة قال( هن باب الصلاة، في أبوداود رواه )١( 
(،١  ٦٧هوة)ح: شغير من امرأته الرحل ص من الوضوء ترك باب الطهارة، في 

الألباني.وصححه 
الألباني.وصححه (، ٤٠٠اسرد)ح؛ الأدب في البخاري رواه )٢( 
والمدينة،مكة ممسجد في الصلاة فصل في البخاري رواه ومنبره. ه بيته بين ما مي )٣( 

القبربين ما باب الحج، في لم وم(، ١١٩٥والنبر)ح؛ القبر بين ما قفل باب 
(.١٣٩٠ل.' الجنة يياض من روضة والمنبر 
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عنهاالله رضي ة عائشالمؤسن أم 

مدك،أبي بن محمد أن صحيح، ند بللبخاري المفرد الأدب في 
رأي•جريي ثى العي. حجرأرواح رأى أئة هلال، بن محثد ض روى 
ايسمحعن فأله السعر،، حلول )اى• السحر بمؤح وره مالنخل(، حري 

أؤمصناعين؟ jlSمصناعا"صألئ،: الشام، وجهه مى كان^١^ ممالت عائشه، 
أوساجءة،،ءمندال! كال؟ ثيء محلتا؛بىأي واحدا، ^١١؛<؛١^١ داو(ت 
الخثسمح،.أنولغ من نؤع 

بشن،محمد؛ بنتا فاطمة الشمال؛حجرة من تتصل الحجرة كانتا 
س(،وكانإذائمالمي.للخروجس

حبرها.فيعلم فاطمة ابنته إلى الكوة من 

عائشة.ستا وصما في المقبولة الروايات( من عليه وقمتا ما هذا 

عليهينام الن.ي فراشها وى سالحجرة هده في فليس بيتها، أثالث، أما 
قالتاثبيتلث،؟ في الله. رسول فراش كان ما نئل.ت،ت وقد الله.، رسول 

ا.ليقمحمن حشوه حيوان حلد أي؛ ليم<،ارم، حشوْ  ٢٢٢؟رامي 
الألباني.وصححه (، ٧٧٦المفرد)ح: الأدب في البخاري رواْ )١( 
منوتخليهم وأصحابه، اك_يه عيش كان كيف، باب الرناق، في البخاري رواه )٢( 

والاقنماراللباس، قي التواصع باب والزينة، اللباس ش لم وم(، ٦٤٥٦الدتيا)حت 
المعر،الوب لمي وجواز وعيرهما، والفراّس اللباّس فك، ير واليمنه الغليفل على 

(.٢٠٨١٢وءاذهأءلأم)ح: 
وتخليهموأصحابه، البي. عيش كان كيم( باب الرغاق، في البخاري رواه )٠١( 

~اللباس، ني التواصع اب بوالزينة، اللباس ثي لم وم(، ٦٤٥٦الدنيا)حت من 
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عتهاالله رضي عاتشة بيت مي 

الفراشعر وهوينام ه حسيها لمرأى يوم ذات الحنون نلبها ؤيرقا 
فهاهيهانئ، بنوم ينعم أكثرليناحتى فراثا له تصغ أن فأرادت الخشن، 

فناثا!ه أذ يأزذت عل؛ظ، رث فراس الله. يزثوو ءكال تقول،: 
مالتؤ:عاينه؟* يا هدا ل)ما مماو: قجاء الله.، آحزوكووأوطألزسوو 

ءآحريهعاو: ،. iLJأوطأ هدا ؟كوذ أذ i—أزلت عليظا، ردا اك فزاثرأيئ 
ا'لأماتىععاءدة:ءزس،عر، 

ءئثنت*را<.

خشونة.فيه كان أي: ^،، ١١من حشوه واحده طبقة من فراشها مقي 

تجزهاأن لفأرة يمكن رالزيت،، توصع فتيلة له مصباح الحجرة وفي 
بهايصعدن المتيثه، الفأرة وعدأخدن يوما، النثي ُرا'اسيقذل فقد بسر، 

،ا،رى.السقفعليه الثنمؤ إلى 

ولاستخدم،تمرالاليالي اوت< كل 
يبفي يوعد وما ليلة عليثاأربعوف يأتي اركاست، عاتشة تقول 

.٢٣١^*زلا منياح الله. زئول 

لسوجواز وغمعما، وامّاش اللا'ر( ش والمتر منه الغلنل على الأنهار و =
(.١٢ ٠٨١٢أعلام)ح: ب وط الشم، الثوب، 

رواْامحفىنم،الإبمان)ح;جمه(.)١( 
تحقيقهمفي وزملاؤء الارتزوُل وئل، الألاني، وصعنه (، ١١٧٠٥أحمد)ح؛ رواه )٢( 

*صّحيحلنيره..٠.(ت ١٢٧٨/١٨)للمسني 
الال٠بي.ووائقه الإسناد، صحيح وقال، ٧(، ٠ ٨ • المستدرك)ح; ني الحاكم رواه )٣( 
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عنهاالله رضي ة عاتشأم 

فحينبيت، يخلومنه لا الذي الماعون بعفى عائثة ببيت كان وربما 
غيرتها،فرط من ائه. نسلإحدى قصعة— —أو صحقة عائشة كسرت 
المكورة،هي واحد صرتها، إلى قصعتها ترسل بأن ه المي ألزمها 
بالأرضارتaلامها وأن الفخار، من كانت القصعة أن على يدل هدا وربما 

ولمإصلاحها، معه يمكن منها جانب على أتى بل بالكلية، يهشمها لم 
يخرحونكانوا بل الحاجة، لقضاء تراح ومحمام ة عاتشبيت قي يكن 
منهذا وكان الحاجة، لقضاء لهن رقيقات مع يخرجن اء الموكان ليلا، 
معحرجتر رالما قالمت،ت حيث الإفلث، حادثة في حديث، كما الليل، إلى الليل 

^^صإلآولأساليل
بتويتا•مذ قريتا الحمامات،رآا( )أي؛ التكنم، شخد أل مل ودللث، الليل، إلى 

باْع،تأذى زكنا ص، 
أنتخدئاءئدئا«ص.

لعمتييوم ذات قلت بكر؛ أبي بن محمد بن م القاميقول 
فانيصاحبيه، وقبر المثي. قبر عن لي اكشفي أثه! يا هبمهاث عائشة 

سرزلأنه منصع؛ واحدها! الحاجة، لقضاء فيها تحلى التي المواضع هي المناصع: )١( 
النهاية؛يالمدينة• حارج مخصوصة مواضع أراها الأزهري: فال ؤيظهر. ا إليه

٦(-٥ والأثر)٥/ الحدث غرب 
لقضاءالنخل. المكان ا هنبه والمراد اتر، وهوانكنفا، جمع■ الكف؛ضمت؛ن )٢( 

(.٤٦٥)a/ حجر لأبن الباري فتح الحاجة. 
وملم٢(،  ٦٦١بعصا)ح؛ بعضهن النساء تعديل باب، المهاداتر، في البخاري رواه )٠١( 

(.٠٢٧٧ القاذف)ح: نوة وفول الإفك حدت في باب، التوبة، في 
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عنهإالاه رصي عاتشة بيت في 

؛.إحJضء«١١

ثي؛ئ محي ثي وما ه الله رنول ®وش مالئ؛ وعنها;٤۶^^١ 
يكلتهعأئ، طال حى منه يأكلن ني، زف في شعير شطن إلا كبد، دو يأكألة 

فه،محيص واحد فوب إلا لإحداثا كان ءرما داJتإت هكمحيبميا وعنها 
.ظنها(١٣، همصعتة يريقها، يالت، دم من ثيء أصابه هإدا 

العيش،بثظف، والرصا الصبر لواء رفعت، قد ة، عاتثكانت، وهكذا 

أنه!وأيقشت، 

حطويهتأتي المرء فضل قدر عر 
يصيبهمها ر انمبمسضه ؤيحمد 

اصطبارهيتقيه ا فيمئل فنن 

نصيث_هر؛،ه يرتجيفيما نل لقد 

عنوتخليهم واصحابه، اكي^ عيش كان كيف "—،؛ Ijالرفاق، في الخارتم، رواه ا ١ ل 
٢(. ٩٧٢والرناتق)ح: الزهد أوائل في وسالم ٦(، ٤ 0 ٥ الدنيا)ح: 

لموم٣(، ٠  ٩٧الدين)ح؛ من الخمس أداء باب؛ الخمس، فرض في البخاري رواْ )٢( 
x٢٩٧٣الز٠دوالرiاتق)ح:فيأوائل 

٣(.١ ٢ فيه؟)ح؛ حاصست، ثوب في المرأة تملي هل باب؛ الحمى، ش البخاري رواه ( ٣١
به.وحكت* دلكه أي؛ بفلفرها( وقوله؛)فقصعته بريقها• بلته بريقها( فوله؛)نالت، 

منسوب•غير ٣( ١ ٦ ،)صن؛ تفلرفمفن كل في ، المتهلرففي البيتان )٤( 
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عنهاالاله رممي ة عائشاامؤبمذين أم 

وزوجهامن"صيها تعلمت ا إنهإلا مواصع، يت أنه من وبالرغم 
مخالخةلأماuهسافاسضأي 

تعار.

س،الله ول لرمقلبها من تمكنتا اش ة الحبدفعتها ما، فيوما 
•ؤيتكئ عليها يجلس صغيرة، وسادة له تشترى لأن رصاْ، نيل في والرغبة 

بأنثفاحأ عودته، لدى م الباسثغر0 برؤية ها نمتمني هي وبينما 
وجهه،في الكراهة عائشة فعرفت يدخل، ولم الثابح عر قام الميب. 

اقترفتاهل جنست<؟ مجادا ■ را منمسها حديت وكأنها ة، الدهوأصابتها 
عندي؟الناس وأغر الميب، زوجي ص في ما حطأ 

تعرف،الش الرصينة الزوجة بأّاوبإ بسؤاله بادرلتا ما سرعان لكتها 
اللهإر أئوبs ا الله رسول يا فمالت، ، تغيره سب، عن زوجها أل تكيمح 

ررظ:السمح؟«لا،قاوزضلاشه:
»لنئءازلإثتثا.ممالنثولاشس: 

هلم:ألإواظها.لإدال:إن
اكلأظ«لآ/فيه ١^ ١^، 

)شموق(.( ١٥٦١اسح)إ/ انظر: المغيرة. الرادة ١^: )١( 
(،٥١٨١)ح؛ الدعوة في منكزا رأى إذا يرجح هل باب النكاح، في البخاري رواه )٢( 

)ح؛صورة ولا كلب ه فيييثا الملائكة تدخل لا باب ة، والزيناللباس في الم ومس
٢١٠٧.)
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عنهاالاه رضي عائشة بيت مي 

لدواتالصور لتالالئs .ؤ غضه بب حمأن غؤهبمهآ لها بان د لق
يحتويأن المبارك البيت لذلك كان وما تعالى، الله حرمها التي الأرواح 

تحار.اممه خضب ما على 

عامحتالعيش لأواء على والصبر ا الرصفى المثالية ذه وبه
عائشةنامت، المتواضع والأثارثا التواضع البيت، وبهن.ا رئئ^بمها، ة عائث
فامحتأن إر ة، أرملوهى ونامت، زوجة، وهى ونامتا عروس، وهي 

وأرضاها.المهلهرة الهناهرة أما عن الله فرضي ربها، إر روحها 

سواومميقى؛

وحالها؟نمحهبمها عاتشة بيتا وصما من سقييه الذي ما 

باختصار:الإجابة 

،الترف، هجر في الأعلى المثل ^^٤^١ عائشة ضريت، لقد أولا: 
حثونةبأن تحلم فهي تعار، الله عند لما إيثارا العيش، وتة حثوتحمل 
أحدحبل له يهلب، أن الله حترْ الذي ه زوجها من تخلا تكن لم العيش 

الحقيقة.الحياة فاحتار. ذما، 

بصاحبهاءلالحإ مهما الحياة أن ة عائثببتج وصم، من نملنا ثاثتا؛ 
الخلد،دار إر ر فهوصائلها، وجمع لها اهتم مهما وأنه قصيرة، فهي 

أوجزعا•كان صابرا الجزاء فيها ومحيلقى 
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عنهاالله رضي عاتشة ا1مؤمتون أم 

هيوالتي والرصا للقناعة بل والتقشف، أدعوللتزهد هنا لت ثالثا: 
لكلها.الحياة أس بل الزوجية، عادة الأماس 

هيبل ومواشإ، ترحمة مجرد ليستا نئؤمحنبمها، عائشة يرة سرابعا: 
المعاصرة.للفتاة وخاصة للحممع، وقدوة مهج 



]٣[
طفلة;نحؤهبمها عائشة 

المبعثبعد المكرمة مكة في ة عاتثالمؤمنين أم ولدت 
أبياكعيس،كاغاك:زوجة سين،أوجمسسينراا،وقدأرءصا 

 tإئلنؤ.' الحجاب، الممسمدمالإل ءالإرأظلإأحوأُي ررانتآدد/j^S )نه
ولكنأرصعثى، ص ليس المعنس أنا آحاْ محإل الني. قيه أنثأذف حش 

١^ننول يا لة: ممك ه، و١١^٠ يدحو اكيس، أبى ١^١؛ أزصش 
صالأنتأذنك، حى له آدذ أف هأتت ان_تأدن الهعيرا أبي أحا أئاح إل 

الرجلإف الله رثول يا يلت؛ عمك؟٠١، منملث، ارؤم_ا اللأ،ه! 
يإئهله رراض قالت المحي، أبي اصأْ أرصعمحب ولكن ئوأرصم، نس 

.٢٢١١١ث،ربم، ض، 

(.٢٣١الإصاةفىمحاسص/انظر: )١( 
ولاآاتابيذ ى ءثءس لاجناخ م قوله؛ باب القرآن، م تم—في الخاري روا، )٢( 

 ■y،ذام؛لآفيثما وئ؛■ رلآ"ذنيث اتء'ئمنيق ولا إ-ًويهن أب، ُلآأحربجئ
نيرمملم (، ٤٧٩٦)ح: [ ٥٥ءو]الأح_زاب: ضدا؛ج: اضَ؛اثزصلهقتيي ن إص 

(.١٤٤٥الفحل)ح: ماء من الرضاعة تحريم باب الرضاع، 



عنهاالاه رضي ة عاثشالمؤبميين ام 

نمحههنه،الصديق بكر أبي أبيها بيت قي سين سع يؤقؤممبمهأ تربت 
الصدق،ستا فى فكانت النيوه، ست فى أحرى ّنن وتسط^ 
•النبوة ست قى وصباها 

ئخمدبمئث ص ذا نن 
اني؟راارأججره ني دئحئت 

;ظ^بمنهمعاوية حلافة ش توفيت أن الن؛يهإر وفاة بعد عاشت ثم 
الهجرة،من وحمن ؤمان منة رمصان، من عمر اع اناللأياء، لة ل

سنة.ومتين ستا عمرها وكان 

والقدراتالمواهسا فلمعت صغرها، شخصستهافي ملامح لقدبدت 
كانتأن مند ذاكرتها وقوة ا، وذكائهنبوغها على يدل ومما محلفولتها، فى 

لجاريهؤار .ُمأك-؟، محمي. على انزل ارلم_د ت قولها صغيرة 
هأدم ؤألتاعه موءنئةِ بلألتاعه ؤ I وحل— —عز الحق قول ألعب 
 ;^٩٤٦]١.

كثيرةالأمحلفال؛ حميع مثل محلفولتها نمحقمحقبمتهافي ة عائثكانت لقد 
معهىتلعسر وكانت معهن، تلعب صواحب لها الحركة، دائبة اللعم_ا، 

الأنل.ليبهج لأبن هكهنبمه، المؤُ~ين أم عانثة ة اليد مدح الوضاحين؛ي القصيدة )١( 
(.٤٢)ص: 

أدقؤ؛لثاءم نيذخ الثاعئ ش ؤ ه: نولاب بيرالقرآن، نففي البخاري رواه )٢( 
(.٤٨٧٦نأتزاق،يم]القم:ا-؛[)ح: 

٤٢



طفلةعنها الله رضي عاتشة 

منولكن المرة، لمت، وانمملت، تزوجتا حتى شجرتين، بين بأرجوحة 
اللعبمن يمكنها بل عائشة، صن صغر يراعي أنه النثي خلق حسن 
فياللعب إلى وحاجتها سنها، حداثة يقدر كان صويحياتها، ْع والمرح 

االك1توكانت، يلأعبنها، صويحياتها لها يسرب فكان المس، هدا محثل 
ض)وفىرواةبنسك(شتينضلاش.،

)أي!منه، يتممعن لحل إذا اش. فكان مص، يلعض صواحب لي ولكن 
إلمح،مسربهن ينقمعن،، رواية وفي يدهن، ثم منه، يستترن اليت،، يدحلن 

وصإليه ®ورمتا • ٢١١معيااملعض الأحرى(، بعد واحدة يرسلهن رأى؛ 
معهاا*رآا■ولعثها ضن، بنتاض 

عأرثاُءايقوم ه ه اللول رمرأيت لمد ُروالله • نتيقمحقبميا وتقول 
لأئظزبردائه ينئرنح، ه اللي ورثول، بالجراب،، يلموف والحبسه حجرنج،، 

شه أقو0 خئى أي P ه 
علىالحريصة المن، الحديثة محيرال٠حاريه ياقدروا ١١تقول"" —ثم انصرف(، 
الايو،(ص.

فقائلفي ومالم (، ٦١٣٠الن1س)حت إلى الأنساط باب الأدب، في البخاري رواه )١( 
(.٤١٢ ٤ ٠ )ح؛ ;?ؤهفقا عاتنة قفل في باب الصحابة، 

(.١ ٤  ٢١٢ ت )ح الصغيرة البكر الأب تزؤيج باب النكاح، في لم مرواه )٢( 
نفلرباب النكاح، في البخاري عند ينحوه والحديث، (، ١٢ ٥٣٣٣)ح; أ-ءماو رواه )٣( 

المدين،صلاة م لم وم(، ٥١٢٣٦فيغ؛ررية)ح: ونحوهم المش إلى ؛ ٢١
(.٨٩٢)ح؛ العيد أيام في فيه معصية لا الأوي اللعب، في الرحمة باب 

٤٣



عنهاالاه رصي ة عاتشالمؤْدين أم 

فداننها، محداثة ؤيراعي يكلامها؛ ؤيعجس، كان.يضاحكها، 
هداراما وءالث الستر فرفع الرسول. فجاءها ياللب، تلعب كاك مرة! 

يتهن<،؟أرى الذي هدا ؛'ما قال؛ الله رسول يا لعب فقالت؛ ة؟اا عائثيا 
فقال؛حناحان، هالت،؛ علمه؟® الذي ااوما قال؛ الله، رسول يا فرس قالت،؛ 

أحنحة؟لها حيل داود ين لليمان يكن ألم فقالثنؤ؛ إ جناحان®؟ له فرس  ٠١
زواجده((لا/بدت حتى الله رسول صحلث، 

وسعةبديهتها، سرعة على يدل الصغيرة ة عاتثمن المئغ الرد هذا 
مكرة،سن فى للأمور إدراكها ج^سرءة فأعجبه المتوقد، وذكائها ثقافتها، 
ثقافاتتوعست، اسمثقفة، يؤؤؤمحبمهاعالمة ارت صقصيرة فترة وحلال 

كانت،التي الوفود من الأحرى الأمم ات ثقافمن وكثيرا بل مجتمعها، 
الأنحاء.جمح الله لرسول تحضر 

المىسنة حففلتإ الرحال، من كثير على عاتثةتفوقت، 
اللهبامر امتثالا ة والجليلالدقيقة ه الله ول رسبأحوال الأمة وحدنت، 

وآ-ياءقثهآش ءانت بيوتًلحنتي ي نؤ ما وذنطزت ؤ تعالى؛ 
[.٣٤]الأحزاب: ه ء اآ؛ م-ثرإ لطيئا حكات آئم إن 

الحكمأعظم من هزا ولعل النبوية، السنة الأية؛ في والمرادبالحكمة 

العراهيصدم وصحح (، ٤  ٩٣٢يالنات)ح: اللب ش باب الأدب، في أبوداود رواه )١( 
ث.امفى-سافد(،وأح٠د ١٣٢٩/٣بين)فىتخريجأحادث،إحاءءلومالل

(.٢٧٥الطهرة)ص: الة في الزفاف فيآداب دالألا؛ي (، ٢٦٤ا/ )٤ 

٤٤





عنهاالاه رضي ة عائشاامؤمتين أم 

وإن:ذهدامحشاشّلا،((لأ/

عيرهأر لم الله ول يمرذجي 
يحثانيب بي نردجه لال

بصورتيالأمس جبريل اة وأن
حينالئختاث فاخض 

يخطبولم انتظر ذلك ْع ه ولكنالشرى هذه ايثي. تلمى 
بنعثمان زوجة المرأة نالك حكيم بنت حولة جاءته حش ة عائث

ليي.،ورثحتها عائشة فدكرت أجمعين، مظعون 
وهيبها. وبى ط؛،، بنت وهى بكر ر ْن عائشة المي. فخف 

ثلاثففيه ا بعدهلكن ؤإن ه، فيإشكال فلا العثة نيل دلك يكون أن يحتمل )١( 
ثل.الأخوة أوقي والآحرة، ا الدنيفي زوجته هي عل التردد ات احتم.الأتتأحدع

مزجاللاغة في ؤيمى التحقق، وهوأبنرفي ءلاهرْ، به يراد لا شك لمقل ثانيهاانه 
أوعيءلاهرهاوحشمتها، على روياوحي عي هل التردد وجه ثالثها: الشك 

هذهمعماعلى الحاففل تال الأنبياء. حق جائزفي الأمرين وكلأ لهانمير، رؤياوحي 
١(. ٨٢حجر)آ/ لأبن اياري فتح يننلر: هوالمعتمد®. ®الأخير الوجوم• 

المدية،وقدومها ة، عاتثالني. تزؤج باب الأنصار، مناف ش البخاري رواء )٢( 
فضلفي باب، الصحابة، فقاتل في له— —واللففل الم ومس(، ٥٣٨٩ بها)ح: وبناته 

(.٢٤٣٨طلثةن.قها)ح: 
الأندلسيبهيج لأبن هحمحنبميا، المزمنين أم عائشة السيدة مدح في الومحاحية القصيدة )٣( 

(.٤٢)ص: 
=(; ٢٣٢/٨(:»٣«ائ١لالحائلفيالإصابة)١٤٢٢سالم)ح:



عنيالأ4 رميي ئثشة 

•سنة همسرة ثماني بنت وهي، عنها وتوفي ا، تسعر بتت 

الأزمةقي والقال القيل من الكير أثار صغيرة وهي عائش—ة زولج 
القاعدةمن أنهللق أن يكفي لكن الرد، مجال هنا المجال وليس المتأخرة، 

واقعتصور ومن وصور0«، عن مع الشيء على )رالحكم الجميالأت الفقهية 
عرفبكت\ الفتيايت، زواج مّألة من الماصي واستقصى قديما، العرب، 

عاداتهم.من كانت، أنها يقينا 

الدولكل وفي وحداتنا، أحدادنا زمن فقي يعيدا ندهب، لا ل ب
عشرة،الثانية سن في أنجست، وربما تتزوج الفتاة كانت، منها، الغربية حتى 

لكنتبأنها ؤيجمع مع، ونل: ما، ت وهي تزوجها ه المي أل ،رالضحح 
بهالحوله وكان سع، بنت وهي بها ولحل ابعة، النفي ودخلتا النادسة آكملت 

الأولى،.المة في شوال، في 
٣(،٠ ٠ ٦ والمثاني)ح: الأحاد في عاصم أبي وابن ٢(،  ٥٧٦٩أحم_او)ح: روا0 )١( 

(١٨١/٢(،وامفيافدرك)٥٧،ح:٢٣/٢٣بهم)
اعليالذهى: قال، يخرجاه،، ولم لم، مشرط على اهذاحديثاصحح وةال،ت 
الهثيونال، حن،- ،إستاده ٦(: ٤ ٤ ا/ الإسلام) تاؤخ *ي ونال، لم،• مشرط 

يالأتمالهفيه صرح يعضه أحمد، ،ارواه (! ٢٢٧الفوائد)ه/ ومنح الزوائد مجع في 
وبقيةواحد. غير وثقه علهمة عمروبن بن محمد وفيه مرمحل، وأكثره عائقة، عن 

وقال،(، ٢٢٥الباري)U/ فتح في إسناده الحافنل وحشن الصحيح،. رحال، رجاله 
عمرو،بن محمد أحل من حن، ءإساده ني: للمتحقيقهم في معه ومن الأرنووط 
وبقيةمتابعة، لت؛ وممقروثأ، البخاري له روى وند وئاص، بن علمتة وهوابن 

فمنحاطسط، بن عبدالرحمن وهوابن يمي، غير الشيخين تقاتارجال، ه رجال
.مهء وهو مسلم، رحال 

٤٧



عيهاالاه رضي ة عائشالموسين آم 

أعباءواحتملت إدا اة الفتتزويج عاداتهم فمن عشرة، أوالراُعة 
التاسعةسن ابنتهم بلخت إذا والقلق بالخوف سعروا ريما بل الزواج، 

المعياركان وقل للخطوبة، أحد إليها يتقدم ولم عشرة أوالحادية أوالعاشرة 
والجنيدي الجنضجهن على وهويتوقف للزواج، تحملهن قديما؛ 

أندليلا المنصف ؤيكفى فقهل، الحيض نزول لمجرد ولص والعقلي، 
التيالهللقة الفتاة عدة فيكر زمانهم في العادة لهدم ~ تعالى الله"" ار أث
صغيرة،وهي يعني؛ الحيض، نزول قبل متزوحة كانتا أي؛ تحص، لم 

[،٤ ]الطلاق: ه نجنس ؤ ؤآش ؤ ة! الرابعالأية الهللاق مسورة في ذكرها 
والشخصيارت،بل العادات، وتغيرت، الزمان، تغير الأن، احتالمت، الأمور لكن 

الفتاوىتتغير ال قبتغيرها أيصا والي والبتئة، والأحوال الثلروف، بتغير 
أنفواصح والمفاسد، والخمالح القاصد حس_ا العادات، المتملقة؛تللث، 

لمأنه بدليل تتغرت،، لم ولذا بينهم، عادية حدا الزمان ذلك، في المس—ألة 
ورودفرغم عابها، أحدا أوأن ا، عليهاعترض أونصا أورواية نقلا نجد 

لمأننا مندإلا من وبأكثر صغيرة وهي عائشة زواج عن الرواياُتا عشرايت، 
اليهودمن ولا الكافرين، من ولا المسلمين، من لا اعتراض أي على نقف 

أنيقلن ما لكل بالمرصاد كانوا وقد آنذاك، الزواج ذلك أحبار بلغتهم الدين 
اءنفيه احتمحت، معلنا عرنا لعائشة أقيم إنه بل ه، ول الرسمن نيلا فيه 

والأم.الأب، موافقة كانت، ذللث، قبل يمن الأنصار، 

قبللعائشة تقدم قد كان بأنه ثابتة ات، روايورود هذا يزكي ا ومم
وكانعدي، بن المهلعم ين -صير الصغيرة:الن ذللث، في وهي الشي. 

٤٨



طفلةعنها الله رضي عاتشة 

الّثي.عر أشار الذي وأيصا ذلك، بعد أملم ثم مشرلك، يزل لم حينثد 
يعد!^^^١ حكيم بنت حولة العاقلة الحكيمة المرأة ابتداء الزواج بهذا 

الصحيحةالسنة مصادر في مفصلا تجده ذلك كل ;بمء؛يهءه، حديجة موت 
نةّعليه دك كما ، عليها درحوا عادة الصغيرة الفتاة فتزؤيج والمويوتة، 

ىناءت، لر الزواج طى الاممراض دلها الرأي، ممم تجل M يا 
اتيه،كوثألمحئباية'"بمابمت>

ائه,«/زئيياؤنيضئ؛سمئا

لكنالفتيات تزؤج أن على تؤكد فقط الأوروبي التاؤيخ من أمثلة بعض وهذه )١، 
أتلني أحيانا بل '٥^^، عاسة من من قريبة سن ني القديمة الأزمنة »ي مثت٠نا 

وعمرهاولون نشتالة أورالكملكة تزوجت الميلادي عشر الحائي القرن »ى )أ( 
Earenfight, Queenship !7رض كاب من ١ ٦ ١ ص: انظر: فقط. نين )٨( 

2013 ,MedievalEurope (Palgrave MacntiUart.

إيزابيلاا فرنمالك الثاني أغعلس فيليب عثرتزوج الثاني القرن في )ب( 
C. Hartley, Aكاب)من ٢ ٤ • ص: انظر: فقط. سين ( ١٠)وعمرها 

2013 ,Historical Dictionary of British Women (Taylor 6■ Francis.

١المربع ينفلر: سة. ( ١١الرواج)ونت صقلية ملكة جوانا من )ج(  بق، ١١

ء0

K. Green, and c. Mews, Virtue Ethicsfor Women 1250-1500 (Springer)

2011 ,.Netherlands

للحميريالعلوم شمس اننلر: المغيرة. الفتاة هي الجارية ، )٢ 
أبوهايزوجها البكر في اب بالكاح، في وداود وأبأحمد روا0 )٠١( 

لكرهة~ومي ابنته زوج من باب الكاح، في ماجه وابن (، ٢٠٩٦ولأيتأمرها)ح: 

٤٩



عنهاالاه رضي ة عاتشالمؤمتين أم 

عنالني. سألت أنها ;تيؤممقبمهانمها عائشة ترؤيه ما أيما 
إنهاتمتحيفقالت؛ تأموار، تررنعم قال؛ لا؟ أم أس—تأمر أهلها ينكحها 

،.١١٠مكنت،هي إذا إذنها »ذاك نقال؛ الله.، رسول يا 

صغيرة؛وهي عائشة تزؤيج ألة معلى كثيرة أحرى ردود وهناك 
واتقوارؤيدكم فرؤيدكم ا، مكانههذا ليس لكن وطية، وعلميه شرعية 

محمد.،الشي ورة صلتشويه والحين الحين بين محار التي الشبهات 
لحبيبناالمتكررة الإساءات لواء حمل من مكر عليكم ولايتهللي 

عائشةنالت جوانبه، كل من الفضل المهلهرة الهناهرة دحازت لق

اليالزهرة إنها أبوابه، ائر سمن والمجد الشرف النبي. من بزواجها 
الأمةصديق يد على الوحي بمداد سقيت! الإسلام، حقل في ونبتت نشأت 
أهلهبيت في فنشأت .، الأمة هذه ول رسيدي على ذلك بعد ثم ابتداء، 
وأدركواوأولاده وأمه أبوه أسلم من الصحابة في وليس لمون، مكلهم 

الرجالجهة من بكر أبي بيت إلا أولاده و بنأيما وأدركه . البي 
اء.والت

ولمالدين، يدينان إلأوهما لط أنوي أعقل *لم ^^٥٠٤^١؛ ءائشة قالت 
الألباني.وصححه (، ١  ٨٧٥)ح! 
بابالتكاح، في لم وم(، ٦٩٧١النكاح)ح; ش باب الحيل، في البخاري رواْ 

(.١٤٢٠بالكون،)ح: والبم بانملق، الكاح *ي اك_، استدان 



طفلةعنها الله رضي عائشة 

وشاتيار;كزةنئ«اا/وطا
وثيقة.وصلات حميمئة، علاقات من بالشى. يكر أبا يربط ما مدى سن 

اكموال

المعاصر؟واقعنا فى وأحداثها ومواقفها عاتثة طفولة سثمر كيف 

مرحلةمي الماس لكل الطفولة مرحلة أن عائشة طفولة ألمتن أولا: 
للقدرات.والبناء المأسيس 

المموالعمليمظاهر مغلهرس وأنه للمغار، اللعب أهمية ثاتا: 
وهووالوحدانى، العقلي نضجه درجة عن يعبر ه ألعابيتطور للمحغير؛ 

للعلفل.نقي روحي نشاط 

بالقرآنالمات بالوحي أيضا بل شل، بالعقل يقاس لا الدين uكا: 
هآكِا تيمحت آلخيث ؤ المؤمنين: صفات أهم فمن الصحيحة، سنة والس 

٣;!.]الغرة: 

يشن،ومالم الزمان، ، ؛احتلاقتختتلف، س، والأءراءالمادات ا: رابن
بتغيرالزمانه فيالماس على فلاتثريب الصحح، الشرعي ابالممى منه

المتعلقهالفتاوى تتغير ا بتغيرهربما والي والبيثة، والأحوال والظروف، 
حس،القاصل.والصالحوالمفاسد.بالأعرافج 

بالناسصرر غير من الهلريق في يكون جد المباب الصلاة، في البخاري رواه )١( 
)ح:ا"ماأ(.

٥١



عتهاالاه رضي ة عاتشالمؤمتين أم 

طفولتها،متد مدرمحة وحياتها رئوهبمهاءدوْ، عائشة وأخرا؛ حامتا 
للفتيات.خاصة والأساليب الوسائل يكل للأجيال تدرس أن بد فلا 

٠٠

٥٢



]٤[
بنياؤهبمتهأ عائشة 

الفتوة؟مرحلة عاتثة لكنت كيف 

أبويها؟بيت فى كنت، لكنت، وكيف، 

وبائها؟بابيها علاؤتها لكنت، ، وكيف

وأحواتها؟باحوتها علائتها لكنت، وكيف، 

وكيف،والمات، الفتيات من الكثير ذهن قي تدور ند كثيرة ثلة أم
الفتيات؛المراهقةفيها التيئتهم المرحلة هذه المؤمنين أم عائشة تجاوزت 

عبارات؟من أشبهها وما 

حياتنا؟في مواقفها ومن تيؤمحزتها؟ تجاربها من تفيد ن وكيف 

وأبويها،أمرتها بين حلفولتها وءاش_تا الناس، ككل ولدت عاسة 
لييح،انتقلح، ثم ة، المكرممكة رحاب في الخلين من بيتا حدران وبين 

التسليم—.وأتم الصلاة أفضل صاحبها —على المبوية المدينة في زوجها 

٥٣



عنهاالله رضي ة عائشالمؤميين أم 

صالحة،فتاة فكانت الفتوة، بمرحالة مرت، اء النمن ينيرها وهي 
حيث،لمون؛ مأهاله كل ست في نشأت أن عاليها الله فضل ومن بارة، وبتتا 

ؤيأتيناإلا يوم علينا يمن ولم الدين، يدينان وهما إلا أبوي أعقل ُلم تقول،• 
وءشية،،لا،.بكرة النهار، طرفي الله. رسول، فته 

الثامنةإلى سنوات التسع بين ما )كبنت،( لعائشة المرحالة هدم كانت، 
المدرسةمدرسة، وأعفلم أرقى في درست، حسن، سنواتها، أرؤع هي عثر 

بيت،فى وتريت، تأست، أن بعد زوجها، بيتإ إلى انتقلتؤ فقد المحمدية، 
أجمعين.عليهم الله رضوان الصديق بكر أبي 

مشربةبيضاء فكانت، جميلة، حلمة ات صفذات ة عاتثوكانت، 

مرورومع سبابها، في م الجنحيلة الحميراءرى، لهات يقال، ولهذا بحمرة؛ 
ياللمي. خ حرجت ■ قالت كما اللحم، وحملت، وبينت،، امتلأت الأيام 
قدموارا١١لاإناس! ممال أندذ، ^ Jjاللحم أحمل لم ^ ١٢وأنا أنمار٥ بمص 

عى،مكت، مقته، سابقته ابم،* حماآثسااسالت، داJ م فممدموا، 
أنمارْ،بمض في معه حرجتؤ يتؤ، ويسوردنتإ اللحم حميته إدا حى 
مابقته،ابمااث،،ا أتحش ))يعانر قال؛ير فتقدموا، ر)وقدموااا لالناس؛ ممال( 

يتلكاءارم.راهذه وهويقول،* يقحلن،، يجعل ينههم،، 

صرريالتاصغير من الطريؤ، في يكون، جل• المباب الصلاة، محي البخاري رواه )١( 
:^٤٧٦.)

(.١٤٠انذلر:سرأعلاماولأء)آ/)٢( 
'ا'اآا-آ(،وصححهالألمنى.رواْأسد)ح:)٣( 

٥٤



بساعنها الله رطس طت|قه 

شديدمرض أصابها ثم صغيرة، وهي طويلا ة عانثعر نوكان 
ستين،مت حينئد عمرها وكان المنكبين، تحت، وصار شعرها معه فتمزق 

تبتت وأنا ه المثي تزوجني ثالت،؛ كما الطول،، في شعرها ن تحثم 
]أي!فوعكمت، ح__زرج، بن ج الحاريبمي، في فنزلنا المدينة فقدمنا تين، م

حمة،تصغير والجميمة؛ حم1مهرا؛. محوز معري فتمزى الحمى[ أصابتها 
أنيعد الحد هدا إلى صار أى1 ونحوهماأ'آا، الأذنين إلى النازل الثعر وهي 
بالمرض.ذهب قد كان 

بنتدعد؛ وفيل; نيتب، — رومان أم وأمها الصديق أبوبكر أبوها كان 
متينةعلاقة بأبويها كيشت، علاقتها كانت، كثيزا، يحبانها — عويمر بن عامر 

الأباءمن كغيرهما أيصا لكنهما والتقدير، والثقة الصب، عل قائمة ورائعة، 
وربماوالشدة، الغضب، منهما يقع قد والبنات(، الأبناء تربية في والأمهات 

صغرهافي جإكبير وأدب بصبر ذللث، تتحمل عائثة كانت، أحيايا، الضرب 
كبرت.أن وبعد 

تتحملالحدود، لأبعد لأبيها وطاعتها عجيبا، بأبيها ا برهوكان 
تريرلا أنها درحة إر ولكماته صربه حش بل وتأنيبه، غضبه رحبا بصدر 

المديتة،وغيومها عاسة، ه الحم، تزلج باب الأمار، مناقب، ش الخاري رواه )١( 
الصغيرةالبكر الأب، تزؤيج ب—اب، النكاح، في لم وم(، ٤٣٨٩ بها)ح؛ ه وبنائ
^(١٤٢٢.)

انظرتورة. الأذنيزت شحمة إلى كان ؤإذا جمة، المتكسن؛ عن ثل إذا للشعر يقال )٢( 
U(YY.)/؛ثرحالروىءالىءالم)آ/ي'أ(،نيابرى 

٥٥



عنهاالله وصي عاسة المؤسين أم 

وزوجةبل للموسمن، أما أصبحت بل متزوحة، أنهاكاك رغم إليه، ًدي 
ضع|ممة-مّاأوعانتها،بل

قالم،!عائثه عن الصحيحين ففي لأبويها، وطاعة وئ\ إلا زادها ما ه والل
وئزل،اللمي. ماناح المدية، ذاحثوف ويحن بال؛يدا؟لا، لي تلادة )نمطت، 

أبوبكرأئبو راقدا، حجري ثي وأنة محنى المدينة(، ندخل أن مل )أي؛ 
كادالموُت،)أي• ؤي ^^! ٨٠في الناس حثنست، ومالت ثدييه لكزه داثكزjي 

الله.رسول لمكان ٢( والدهال لكزة من الو-»ع شدة من الموت بي ينزل 
ومد؟وجميلإم•

فيوالتأفيم، القيم، من عيأ به اله نا أبى مذ رواية؛)يلملم، وفي 
-طكالحادثة(ل".

ووفاءأبيها، ر ببين فهي هنا، الصغيرة ت، البنعائشة موش، تأملوا 
الذيزوحها تزعج أن لاتريد فريد، وتحمل صر عجسبا، توازن زوجها، 

أبيهاإمن والضرب اللكز شدة تتحمل الونتح نفس وفي حجرها، على نام 
والمدية.مكة بين مخصوص موضع اسم ها وص بها، شيء لا التي المفارم المداءت )١( 

(.١٧١الهاةفيضبالخوتوالأر)ا/ انظر: 
بظر:طالعالأنوارضساحالآىر)ا/هأ؛(ؤ)٢( 
صعدافتسنموا' ماء بسدمحأ فلم :۶ قول: ياب رآن، القير نفمحي البخاري رواه )٣( 

]الأء:-ا؛[)ح:ح«ا"؛(.ظنا؟، 
رحلتني: للمتحقيقهم في وزملاوه الأرنووط و؛ال، (. ١٢٦١٠٤ أحمد)ح: رواه ( ٤١

حسن..،.إسناد وطا صحيح، 

٥٦



عنيالله رضي عائشة 

يضعلا والله منا، وزوجها والدها رصا بين جمعتإ أ الله بحان مس
أبوبكررجع حك، لحظات سوى هي ما الموقف هدا وفي الصابرين، أجر 
لزول،ببا مسصارمتح وكونها وتحملها، ا ويصبرهبابنته ومعجبا اذرا معت

االثست،؟ هدْ بسبب لمين الملعموم التيمم رخصة نزلت، حيثا الآياتا، 

الكريمة،الأبوة لقام احتراما الصمت، ننحؤيقممها عائثة اختارمت، لقد 
العتايث،من منه وماوثع والدها، ، تصرفالرضامن أنهاكانتاتشعربعدم رغم 

يكر،أبي من غضب، لحذلااته هي إنما تدرك فهي بالفعل، والتأنسس، بالقول(، 
والتعنيف،الغفم، أبويها من تواجه المرحلة هده في الثنات، كغيرهامحن فكانت، 

ردومن أبويها، غضب من تتوجس كانت اليونان، من كبر نمح، يحصل( كما 
أصواثهمامسح دللث،، عر ابوبكر نثر الصلاة، ار..أثيمت، فمرة فعلهما، 

واحت،الصلاة، اللهإلى رسول، يا اخرج مماو(ت وزسس،(، عائثة صوت، )أي! 
الآن:ضيي.فقالث،قاظ:

اتاهاصلاثة، البئرس محصى ثلما ومعل، يي قيمعل أبوبكر ئ؛جياء صلاثة، 
سا؟ا((لا<.أسين زمحاو: شديدا، بجا محثاو أنوتكر، 

•;محؤممنبمثن له والهلاعة بالتقدير الممزوج أبيها من لخوفها فانظروا 

والتقدير،ة واكقالصن، على محاتمه ا أبويهمع العلاقة ت، فقدكان
ؤيعزهاكثيزا، عائشة يحب رْنوؤفيءنن أبوبكر وكان والحنان، والشفقة 

لكن،تكون أن الة أن ويان الزوحا'ت،، ين المم باب الرص؛ع، ش لم مرواْ 
(.١٤٦٢)ح؛ يومها •ع ليلة واحدة 

٥٧



عنهاالاه رصي ة عاتشالمؤمنين أم 

يحلنقال! البراء عن ال.خارى صحح ففي أحوالها، ؤيتفقد ا، ؤيكرمه
فرأتحمى، أصابتها قد مضاطجعة ابنته عاسة فإذا أهاله، على بكر أبي مع 

،لادظتجيلها! يقول وكان بنئ—هءارا،، يا أنت اركيم، ال! وقحدها فقبل أباها 
إئاال٢/ثامحا خاص، 

ه،الله رمول صحابة حير أبيها في ترى مْتءؤثئبمها عائشة وكانت، 
أمورفي ؤيألها الكريم.، الني وزوجة الماوْ، الابنة —ا فيه وهويرى 

هالتإ!د?ءؤئبمها، ة عائثعن البخاري صحيح فمي بقولها، ؤيأحذ الدين، 
تهمحن،م أبي عر يحلن، 

فيلها! وقال، ولاعماته؛، ليزفيهاقميص ن_حولثةر"ا،، بيض أثواب ثلاثة 
ال!فأي:زمسا؟ومالإيا(ئ

تيناقل،ظبإلىثزإء،
علتهونيدوا هدا ثوبي اعجلوا ممال؛ زغمران، مذ نبغ به محه يمرص كاف 

مذبالجدد أحو الحي إف ءال• حلى، هدا إف يلئ،؛ فيها، ثكم-ويي ثوبتن، 
مذوةاكلأ؛اء،همل

وأصحابهالم. هجرة باب الأمار، متاب *ي الجزم معاقاصيغة الخاوي رداْ )١( 
اودية)ح:ارا\<ما(.إلى 

(.١٤٥)a/الكبرى الهلبقات في معد ابن رواه )٢( 
وغتره•الأعرام ابن تال، الأكثرين، وهورواية هر، اثوالفتح وصمها، الين بفتح )٣( 

محولإلى مشربة مي و؛لالآحرونت القطن. من إلا تكون لا نقية، بيض ساب مي 
عاليالنووي رح وث٣(، ٤ النهاية)y/٧ انفلرت الشاب. منهاماوْ تحمل باليمن مدينة 

(.U/Uملم)

٥٨



س^االأ^ رضمر طت|ئن 

أذبمّخ،را،.

ولعل،، رْنءهءتها١ عايثة ابنته عن الحديث، يؤقممنبمئ أبوبكر وقدروى 
المحس،ومقدار حجم الموتايبين فراش وهوعلى حياته آحر في لها كلماته 

منما بنية يا 'اوالله لها؛ قال حيث، أبيها، وبين عاثثة بين العميق والارتباحل 
^لأأموئنابمىشإ«ص.الئاسممأئؤإئمحيىبمى 

حميعا.لتحؤؤممبمنه وأبيها عائثة بين المصب، كان وهكذا 

وبينزوجها طاعة بين المرحلة هده الينت، عائشة ئضتإ وهكذا 

ْعوأرحامها، بوالديها ة الخلاقراعتا السمن صغر مع نهي الوالديزإ بر 
فكثيرالمهل؛ بالأمر هذا وليس واحد، فيآن الزوج حقوق على الحفاظ 

اأحرى حساب، على كفة زماننابسبإرجحان في تفشل اليوم الزيجات من 
الثائلث،؛الموصؤع هذا إدارة وصبرها بعقلها كفتاة امحتهلاء«تؤ عائشة لكن 

فىوالهناءة العادة أمبايا من وجعله وبيّتإزوجها، أهلها بيت بين التوازن 
بأبويهاالبنت، عائشة علاقة فكاJتV وقناعة، ببساطة بل تكلمج، دون حياتها 

فيالله بهما؛علو تستعين هي قوية، متينة علاقة رومان وأم بكر أبي 
إلهماولمرمح تترهما، فكاJتا بنت، كأي المحاة اكل موتحهلى حل 

(.١٣٨٧الأنين)ح; بابمويت،يوم الجنائز، ي الخارؤ، رواه )١( 
لزرممي،الصحابة على امدرممه U لإيراد الإجابة لث،: ذلفي ر يفل)٢( 

(.٧٥)ص: 
«أ(.رواْمالكفىاووًلأ)ح:)٣( 

٥٩



عتهاالاه رضي ة عائشأم 

حكيمة،عاقالة أم فهي رومان، أم أمها خاصة الضواتز؛ وفي الملمات في 
نسب،.اممها وكان 

ولماستة، عثرة الخمن ة عائثعمر يتجاوز لم الإفلئ، حادثة وش 
بأيتقوم أن وقبل رحمتر، بما الأرخى عاليها صالت، بالخبر، عائثة عكت، 
ثمأولا، الخبر صحة من تتأكل. حتى والديها إلى مباشرة اتجهت، خهلوة 

علءً؛®لحل المدين هدا في ة عاتثمول، والديها، لرأى مع ت
إاذئِر،أذمحمحي،

تجئ،1>؛.لي، يأذن ةالتإث ١^^٠^١، زاتاثدردأذّ 
،.الإفك١١حادثة في الرواية الأاز؟...((إلح نابمدث قئث،:;ا^١ 

هيالتصرف، في والحكمة العقل صغيرة كبنتؤ عائثة حمعت، لقد 
ووجهامحت من تخرج لا الوقت ص وفي والديها، إلى الذهاب تريد 

ينضحالذي ان رومأم جواب انفلرإلى م ث، منه. تأذن تإلابعدأن 
عليلئؤ،ئؤيي بتية ®يا بقولها• أجابتها حيث، الأمور، تقدير في ودفة حكمة 
كثن)؛،إلا لها يحبها رجل د عنوصمئ قط امزأْ كانتا لملما ^١١^ 

محا،<ص.

اا'ا"أ(،وعسلمبعصا)ح؛ النساءيعفّهن تعديل باب الثهادات، في البخاري رواه  ٢١)
(.٠٢٧٧ )ح! القاذف توبة وقبول الإقك حديث محي باب التوبة، قي 

بابالتوبة، في وملم (، ٤١٤١)ح؛الإنك حديح، المغازي،باب قي البخاري رواْ ( ٢ ) 
(.YUU':^_LaJIتوبة رنولا٧ه فيحالثالأفك، 



س^االأ^ رضي عاتش^ 

ْعة، عاتثابنتها على الفاجعة لتخفيف منها حرصا ذلك لها قالت 
تخففأن أرادت لكن المنافقون، هم التهمة كبر تولوا الذين بأن ا علمه
فاصالة،مربية وأم عائالة فتاة بين العلاقة قوة مدى يوصح موقف، الأمر، عليها 

أوتبادرتتدخل لم لكنها أويزيد، نهر مند الخبر سمعت، أمها كانت، فقد 
اليوم!للأمهات بلغ درس هذا ومح، المبادرة؛ هي عاتثة كانت، حتى 

العمريةالمرحالة هذه في عقالها ورجاحة عائشة تضج على يدل، ومما 
كبير،وتعقل عجسبا بصبر بعرصها لها والاتهام مصيبتها هع تحاملها كفتاة! 

الإفلثج،أزمة فتيل اشتعال أثناء في يكر أبي ست، إلى س النبي جاء فلما 
حصاراالمنافقون رْ حاصأن بعد عائشة ْع وتكلم ذروتها، ا وبلوغه

هالرسول أر؛عة1 جمعت، عائلية ة جلفي ة جالوكانت، فيه، هوادة لا 
أبويها،على تتقدم أو عائشة تبادر فلم رومان، أم وأمها وعائشة، بكر وأيا 

^كيهءنالأمر:أيمازثولاشسائاَو
الد-أمول نا أذري نا والد ئال: 

Iفمالت، محال، فيما الله ول رمأجيبي لها! وقالت، أمها إلى فالتفتت، 
وهية عائثتكلمتج وحينئد الله. ول لزمأقول ما أدرى لا بنية يا والله 

بحجتهاوأدلت، تردد، دون برأيها عمرها من عشر ة الخامتتجاوز لم فتاة 
بالألمشعورها رغم غضبها، رغم واحترام ائب وبكل وقوة، ثجاعق بكل 

دامملم"'.

يتصرف.السابق والموصع المر-ءع من )١( 

٦١



عنهاالاه رصي ة عاثشاامؤمدين أم 

ووفاءوتراحم مودة علاقة وأخواتها بإخوتها علاقتها أيشا كانت كما 
أختا(.رعائثة وهو■ الموصؤع لهذا خاصا عنوانا وسأفرد عجيب، 

محبة،بكل الجمع حقوق تراعي وكتنت فتوتها ٌس رغم كانت فقد 
ووفاء.عظيم وحلق وتواصل، تواضع وكل احترام، وكل 

صويحالتاصديقات لها البنات من كغيرها كانت المرحالة هده وقي 
لصديقاتها،قدوة وأخلاقها ملاحها وكانت معهن، وتالس، بهن، ناش 
ملماعائسة، عند أصيحت، رميته، واسمها! عائشة، صويحيات إحدى تقول 

حجرتها()أي! سالآا ذح^تا ئإ توضأت(، )أي؛ داعتثأثا محامنا أصنحنا 

أدريلا يماني قصلتا ممامث، مت،، هدحفئالنا! محادحiي، هالنا! 
لإ؟لإامح،حمحث،كي،

عرثركهاأنواي لي ولويشر يصليها الله. وئول، وأيت رمقه يا ممالث،ت 
ناتزمحها«را/

لايشغلهاعنهاحماحئا، لضحى ائ 
صاحبتهاأعطت، كيف ات~ دن~يا انظرن بل الصديقات، حالس_ات حش 
يقولون.كما ساح_، حب لصا فا إيمائية، فائدة 

قال. ٤( ٦ ١ مسنده)ح!٢ في وأبويعلى (. ٤٨٤الكبرى)ح;السنن في اتئ النرواه ( ١] 
وهو— اوالماجثون المس_نال)ا؛/'اأ\ه(; على تعليقهم في ونملأزه الأدنووط 

ثمان،.رحاله وباقي الحديث حن ~ ملمة أبى ين يعقوب 
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الأ^رمتمإ عاتشه 

برهاني بنت، كل لأمثل أنموذج فهي إ بثا ة عاتثسيرة أرؤع ما 
وصدماتها،رتها وأموأحواتها، لإحوتها وفائها وفي بأبويها، ا وعلاقته
بمرحلةحتى أنموذج فهي حولها، ومن صدقاتها، على الإيجابي وتأسرها 
ةعاتثعن الله رصي وعادتها، وصرها، وصلاحها، حلقها، في الفتوة 

وأرصاها.

التطبيقي:السؤال 

المرحالة؟هده حطورة رغم كفتاة عائثة أنجحتا الي العوامل هم، ما 
بتتا؟عائشة من العمرية المرحلة هذه فى الينات، تتقيد وكيم، 

باختصار:الإجابة 

للمؤمنينوأم الخلق، أسرف، زوجة أنها رغم ؤهبمها عائشة أولا• 
فقدفتاة، كأي العمرية بمراحلها تمز كانح، لكنها وأمرتها، أبواها فتهم بما 

زادهاما والشرف فالمجد ^^،، J،lمهما؛ابنة الابنة عائشة أن المواففج أثست، 
واحتراما.وتواصعا وبرا، ءلاءه إلا 

واكقلانمص_،، سميزباضير 

الفتيات!على العمرية المرحلة هدْ حهلورة رغم الكبير، 

كيف،عرفت، فبدكائها كثينا، أبويها تتثير غنهبمتها كانت، ثالثا! 
وأبيهاكزوحها العظماء من حولها ممن الكبار وصفات أحلاق، من تستفيد 

وغيرهم.وأمها..، 
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عتهاالله رصي ة عاتشالمؤبمتين آم 

كبيرأمر له لكن بربها علاثتها وقوة الإيمانية، شخصيتها برور رابعا• 
ثيتصرفاتها.

منحولها ممن الاحرين على الايجابي ا تأسمرم^-٠٠^١: ا حامت
وأحلائهاالسديد، ورأيها القوية بشخسمتها وغيرهم، وصديقات أحوات 
الرائعة.



نم.بمهاأحئاعائشة 

ووشائجتواصل، حور الزمان هدا في الإنسان يبني أن هورائع كم 
كانتمهما وأخواته، ؤإخواته ا قيقته أوثشقيقه، وبين بينه ووفاء محبة 

يخلولا وهدا والأخوات، الإخوة بين عادة تحصل قد ما وعقبات منغصات 
اإكماتحلم ست، منه 

وأخواتنا؟إخواننا وبين بيتنا حميمية علاقة لمذس كيف، والسؤال(! 

فأتوأخواتها، لإخوتها وحنائا ■حثا تفيض أختا عائشة كانت، 
وبيتهم.بينها متينة حميمية لعلاقة منهجا 

ومحمد.وعيدالرحمن، ه، عيداللثلاثة؛نيزت يكر لأبي لكن فقد 
أجمعين.خءئبممحِ كلثوم؛ وأم وعائشة، أسماء، ؛ناتت وثلأيث، 

أبيه،خلافة في ات مالذكور، من يكر أبي أبناء ر أكبهو1 الله عبد 
فيأبوبكر ا نزوحهالحزى، عيد بست، أوقتيلة قتلة وأمه له، م.ت، ءفولا 

إسلامها.في واختلف، الجاهلية، 



عنهاالل4 رصي ة عاتشالمؤمتين أم 

عائثة.ثقيق هوت وعبدالرحمن 

عميس.بنت ء أمما أمه ومحمد 

وهىالله، عبد شقيقة وأمماء عبدالرحمن، ثقيقة فعائثة البنايت، وأما 
•خارجة بنت حبيبة أمها بملن ني وهم، أبوها تومحا فقد كلثوم أم وأما أكربناته، 

حميميةعلاقة تغرس أن ة عائثامؤتهلامح!ا فقد ذللئ، ومع 
قامتوأخواتها، إخوتها بتن، الأولمح، الدرجة من، 

علىالحب،والتقدير.أولا: 

التبادل،.الاحترام عر ثابا: 

والتكاتف.التعاون على ثالئا؛ 

وأخواتها،ا إخوتهتعليم على حريصة ؤهبمتها عائشة فكانتا 
وشاور،هيوم ووج عانشه عن، ذحلت، قال؛ شداد مولك، الم مفعن، 

مماJت،:ع1دها بكرنرصأ أُى بن الثحمن عد يدحو ومحاص أبي، نعدن 
ث،ونولس.مول؛»وث>،

لأغقارت،منش>>
وحاكملهلة القبل س لمهلارد٥ الرحمن عبد أخوها ض تعن وحينما 

راكالهال،ت ماهلئ،، بن يوثق عى البخاري صحح في كما آنذاك الوقت، 

٢(-٤ ٠ يكمالهما)ح؛ الرحلين غل وجوب باب الهلهارة، *ي لم مرواْ ، ١١
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عنهااخئاالله رضي عاثشة 

بنيدنئ ثجتل يحطب معاونه، انتعثلئ الحجاز، على مروان 
^بح،ثالَلئمدامينرميئا،

فلجأيمدروااال١،، هلم عايشه يث، هدحل حذوه؛ لمال؛ اعترض( أنه )؛؛*،_! 
إعفلانااقتحامه على يجرووا لم بيتها، ولحل عايثة، أحته إلى الرحمن عبد 

وحرمتها.لمكانتها ومراعاة لعاتثة، 

ودانمتؤالرحمن، عد الشقيق أحيها مع عائثة وهمت، لمد 
كانوقد وقوة! ثن بهلبل الهلة، ومححاْ صاحب هنا الخصلم أن مع عنه، 

والبرهان،بالدليل مدعم شرعي عالمي وبمنهج رنينا، حكيما وردها دفاعها 
حثاواضح، يشكل أحيها مع الأخت، دور يتجر المواقف هدم مثل وفي 

الشاعرتقال وقل وشفقة، عليه وحوها له، 

بل-انهلدني من أحي وليس 
النرائبني لدني من أخي ء.لكن 

كانتأنها الرحمن عبد ثقيمها وبين بيتها العلاقة عمق يبين ا ومم
ابنةالجودي)كانت، ينتإ بليلى تزوج فلما أزواجه، وبين بيّه للصلح نعى 

تبقوله فيها وتغزل بها، أعجبج الض دمشق( مللئ، 

دؤJهاؤالث_ماوة لنار ثدكزُت، 
لثاا ونلثنى الجودي لابمة نما 

دًخاف افن)ذي لكآ \في قلتِنب ذذ د؛دءى م ياب، نميرالقرآن، في البخاري رواه !١( 
قذآإلاU ممل، ى - أقي ؤبمد إ0 آاض ريه آقذ ثمنان يئنا ض ين النيئ خك وفذ 

(.٤٨٢٧يا[)حت ه]الأجماف: ه ظزأزوئ 
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عيهاالاه رصي عاتشة اامؤمدين أم 

خأرث4<محاك ئنابى وآئى 
—ااتجواييجل آذ بمري ئدئث 

ومحا:ثى تلائبجا دأش 
J٠١١وانثاآذ قابلا حجوا اس اشإن 

عاسهة، عائثإلى يثكينها جعلن حتى اثه؛ نعلى آثرها حتى 
الرمان،خب بأسانها أرشف كأني والله فقال: ذلك على زيههآ ة عائث

عاتثةإلى شكته حتى فجفاها نائها، أممقعلت وحع زوجته( فأصابها)أي: 
فأفرطت،،ليلى أحببث لقد الرحمن عبد ا ية: عائثله فقالت، خء\هبمها، 
أهلهارآ،.تجهزهاإلى أن ؤإما تنصفها، قاماأن فآفرطت،، وأبغضتها 

نزلع؛طرفي الرحمن عبد زوجات ري: الأمالموففج هدا لاحظوا 
الحاجةوعند عبدالرحمن، أزواج الأحربقية والهلرف 9^؛،، ليلى زوجته 

منتمحقه حتى تنحقمحنبميا عائشة المومين بأم يتتجد طرف، كو اعدة للم
بنزاهتهاوعلمح،ثقتهن لعائشة، محتهن على يدل وهذا إ همدالرحمزإ أتمها 

بأحيها•وعلاقتها محبتها قوة على أيصا ؤيوكد وحصافتها، 

هناك،فدفن فجأة، مكة إلى وهوحارج عبدالرحمن توفي لما فإنه 
أحيهافبر زارمتج حاجة مأكة قدمت، فعندما غائبة، غ؛هعها ة عائشوكانت، 

عندكولوكشنت، ءليلثخ، أ؛لئإ لم لوشهدتلئ، والله أما وءالتإ: عبدالرحمن، 

(.٤٧٢_)Y/أعلام سر )١( 
اوالاةوالمبماة)خ/يا<(.)٢( 
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أحظعنها الاه رضي عائشة 

قينويرة بن متمم عر بثتمثلت ثم فيه، مت الذي موصعك من أنقلك لم 
،:iUUأحيه 

حمنةة حذينكثيمامي ا وكئ
بمندعالن مل حض الدهر من 

ونال_كاكائي ءف ا ثنن
ننالا<ينه نثث م ناجتناع لفول 

بلشذ، الرحمن عيد أحيها بحياة يرتبذ لم وؤيخف■■' ة عائش فبر إدا 
وبراحبا الله مبيل في رقابا موته بعد عنه أعتقت فقد وفاته، بعد حش استمر 

متبادلة،بينهما كانت، المتبنة العلاقة هذه بجميله، وعرفانا بل الرحمن، بعبد 
يهللباتها،ؤيقوم يخدمها، كان بر، أيما ة بعاثثبارا كان الرحمن عبد حش 

حؤجالذي وهو المصائّتا، في ؤيواميها المحن، عند الشدائد في يزورها 
،.التنعيم١٢من وأعمرها الني.، من بأمر الودلع حجة بعد بعائشة 

مرضفى عائشة أحته بجان_، وقف عندما واك الموهوصاحب، 
أععلتهنم ولثتته، ه منواك المسسالصديقة أحذت حيث، ه؛ الله ول( رم

(،١٠٥٥القيور)ح; نيارة في ة الرخصفي جاء ما باب الجنائز، في الترمذي رواه )١( 
(،٥٤١اا/ا(،والحاكمفياسرك)م ١ واينابيبفيسه)مهآ،ح: 

تيش١^،لرجاله٦١r،وتال،ت'دوامالط٠ )م الهث٠يفيمج»عالزوائد وأورده 
(.١١٨اكرمن*ىرص• صعيفمنن في الأناني وصعقه الصحح•، رجال 

والتمعالحج راد إفيجوز وأنه الإحرام، وجوه بيان يابإ الحج، في لم مرواه )٢( 
(١٠ ٢ ١ ٣ )ح؛ نسكه من القارن يحل ومتى العمرة، على المح وجوازإدحال والقران، 
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عنهاالاه رصي عائشة المؤبميين أم 

ا.فاستن؛4؛ واللأم~ الصلاة ~ءاليه للرسول 

متينةعلاقة بكر؛ أبى ين محمد يأحيها ~ أيصا ~ عائشة علاقة وكانت 
المدينة،إلى ومنها الصرة، إلى الجمل واقعة يعد صحبها هوالذي وهليدة، 

سهر

غكؤممبمها،صمتهماعاتشة ايتاويثا، حنق، مصر، محمدفي تل ولماق
حتىقيام، أحسن ويئتهما يترييتهما وقامت، الرعاية، يحن وسملتهما 

الفقهاءأحد التابعين، علامة الدهر، جبين فى مضيئة درة أيناثه أحد أصبح 
السبعة؛المدينة.

الله،ففضل الجليل، التابص بكر، أبي بن محمل بن الق—اسم وهو: 
يتيماحلفه والده أن مع ه، أمحلرافمن المجد جمع له عمته تربية يفضل م ث

ثانيةمرة أسرته يصحتة محمد ين م القامالهلفل ذر"أع يمصر، يل حيث، 
يمصرحاءأبى تل قارلما معاناته؛ واصما ه نفعن قال وقد المدينة، إلى 

يناومضى الصغيرة، وأختي أنا فاحتملني بكر، أيي بن الرحمن عبل عمي 
منزلمن فحملتنا عائثة، عمتي إلينا يعثت، حتى بلغناها إن فما المدينة، إلى 

منهاأكثر والدا ولا تحل، والده رأيت، ما حجرها، في وربتنا بيتها، إلى عمنا 
شفقة((.منها أوفر ولا ٠^١، 

نيلم وم(، ٤ ٤ ٤ ٩ ووفاته)ح: الني. مرض باب المغازتم،، في الخارتم، رواْ ا ١ ت 
(.٢٤٤٣خءويءه)ح: عائثة فضل في باب عنهم، تعالى الله رصي الصحابة فقائل 
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أحثاعنها الله رصي عاتشة 

عاليهالحل فلما الرحمن، عبد أحاها عاسة دعت الصبيان كبر ولما 
ثمهوأهله، بما ه عاليوأست، وحل، عز الله دت وحمتكالخت، نم حثنه، 

الصبيينهدين أحدت مند عض معرصا أراك أزل م لإُي، أ"ّم،إ أي قالت• 
ظنوء مولا عليالثف، تطاولا ذللثح فعلتج ما ووالله إلنر، وصممتهما منالث،، 

عدةعندك اء، ذونرجل لكنلث، حقهما، في بالتقصير للئ، اتهاما أو بك، 
يرىأن فخشيت، نميهما، بأمر يقومان لا صغيران، صبيان وهما زوجات، 

منهنأحن أنى ووحدت نقنا، بهما يطبن فلا تقدرنه، يما منهما ازك ن
قادؤينوأصبحا شيا، فد وهاهماالأن الحال، هدم عرأمرهمافي بالقيام 
نقنا.بهما وطبإ إليك، وصمهما فخدهما، نميهما، بأمر القيام عر 

بيته.إر وصمنا الرحمن، عبد عمي فأحدنا محمد! بن القامم يقول 

أشقائها،نمهبمتها•ع ة عاتثكانت، هكذا الأخ— —أيها الأخت، أيتها 
كانهكذا الروحان، وتعددت الأمهات احتاإمتإ ؤإن حتى إحوانها، ومع 

فرصيوندوة! مدرسة عائشة يا أروعالئج ما والأخوات، الإخوة بين التعامل 
^،!الله 

بلاغتهاأسمعتم عائشة؟ نظر بعد والأخوات— الإخوة —أيها أرأيتم 
يلث،،ظن محوء ولا p_،، تطاولا ذلك، فعالت، ما *والله أخاها! تكلم وهي 

بالتقصير...*.للقح اتهاما ولا 

اءتذاتلطيفإ،ويرروالأخوات! بيزالإخوة العلاقة االأه!ئأروع 
والأخوات،الإخوة بين الحبة نهر تمرار فامالغاية أما ءال.؛ة، بالغة رقيق 
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اخثإعنها الله رضي عاتشة 

خ1ةا،.أزاثا خ1ر-ته، نت ذوبملن قالأنوتكر: 
كلثوم.أم فولدت الصديق، فرامة وصدمث، 

بارةان عائشكانت وهكدا ١^٠١ حدود محي وقاما الصديق كان هكدا 

وأخيها!ؤإحوانها بأبيها 

زمنفي وذكرها ا لتداكرهاج نحتواقعية، وقمة عمالي، درس 
أتترريا مواع! لبرها ليس كما حدود، المؤمتين أم لتنازل وليس الماديات، 

زاللهيكالكدازكدامئئ«ا.

هدهاالمهم كان الميرايث،، في الله لحكم الامتثال بعد المهم كان لقد 
منوكم إ محنهم المتادل والاحترام جمهم، والأخوات، الإخوة قلوب اجتميع 

للأخوةرقيقة فهمة اا٠يرا٠ثv، في والأخوات الإخوة بين اليوم الخصومات 
اوتوغرصدوركم بينكم، الدنياتفرق ولاتجعلوا بعضكم، أحبوا والأخوات 

ماء،أّباختيها؛ عاتثة علاقة ~ أخوات ؤيا ات بنيا — ن وتأمل
أكبرماء أسوالمحبة، والتقدير بالود مليئة رائحة، علاقة كانت، كلثوم، وأم 
وهوأسماء؛ أبناء بأحد اكتتت، أنها لأسماء وتقديرها حبها ومن عائشة، من 

ا،ح:م'«هآ-ا(،٠ ١ الرزاقفيذه)٩/ (،وء٤٠LJ،فياووٍلآ)ح: iUUرواء;١( 
البدرفي الملقن ابن وصححه (، ١١٩٤٨لأ؟،ح: ٠ اتكرى)٦/ المن في واليهقي 

 /U(١  ٤٣المنير ،،) الميلمتار أحادث تخريج في الغليل إرواء في والألماني
 A(٦١.)
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I عنهاالله رضي ة عاتشالمؤمنين

وتربيه.يه وتعتتي حثا، تحيه كانت فقد الزبير، بن عبدالله 

العاديةالعلاقة فتفوق كلثوم( )أم أبيها من الصغيرة بأحتها علاقتها أما 
برعايتها،أنهاكانتاتقوم درحة إلى اورحمة، الأحتروأختهانالنبين 

سعل.ها.ما كل وتوفير 

وفاةبحد عائشة أختها كشط في كلثوم( )أم اليتيمة الهلفلة عاثست، وقد 
والفقه،العلم وعلى الصلاح، وعلى التقوى، على وربتها بكر أبي 
أخئاالمؤمنين بأم عنه عوصها الله لكن شاهدته، ولا أباها تعاصر لم هي 
بنعمر خهلبها اء التبغ كلثوم أم بالنتا عندما حتى ومحالخة، وأنا وأما 

لأبيهاتكريما الصحابة أحد عليه ار أشأن يحي. ه لفالخهلابا 
ذلك،،تشأ لم الحكيمة الحنكة عائشة أن إلا ^5^_، بكر أبي وصديقه 

زوجالها رغبتا عمؤر، سمر العيش وشفلفا شدة تتحمل لن أختها أن لحلمها 
بنالغيرة خل قتال. ولباقة، وءوحل عنه؛،حكمة أختها وصرفّتط منه، لينا أكثر 

خهليتها.وترلث. بها، الزواج عن عمر _.j، الموصؤع، في شعثة 

أحل،الله عبيد بن طلؤة الجليل بالصحابي كلثوم أم وتزوجتا 
يالجنة.الميهرين 

وتتألق:تتجلى أختا عائشة والأخوااتخ؛ الإخوة لكل وقفة 

والحلةالمواسية، الدافعة الرحمن عبد ا لأخيهكانت، ل. فق
وميتا.حنا قبرته الناصحة، 
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أخئاعنها الاه رضي عاثشة 

محية«بارة أسماء لأختها وكانت 

•وةث4 محمد لأخيها ولكنت 

رنتهاالحنون، الأم نعمت رة الصغيلككوم( )أم ا لأختهولكك 
الإكرام•م وأكرٌتها يسمة، واحتضنتها 

وُويرىبمعق والله اليوم المحاكم لردهات الزائر الأكارم• أيها فيا 
أوالورثة، أموال على الإخوة يسهلوأحد أوعندما وأخيه، لأخته الأخ ظلم 
متمادثاالأخوة، حقوق متناسا الشريعة، أحكام متجاورا حقوقهم، على 

والأحواتالإحوة بين العلاقات لبعض نتأمى بصراحة اليتيم! مال أكل في 
المعاصراإواقعنا في 

فيؤيحرك ووصالها، الرحم فينا يثير أختا عائشة عن فحديثنا عدرا 
عائشةهى هد0 الواحد، والأب، الواحد الثهلن إخوة بين الحميمية دواخلنا 

هيبل الخيال، نسج من ليت، ومماتهم، حياتهم في بإحوتها بارة أحتا 
عائشةإنها وصدق، وفاء بكل التاؤخ كتبها حرت، أحداُث، حياتية، مواقف، 
معنىيحكس إيماني رباني منهج وفق تتعامل الرفح، الخلق ذات الراقية 
الأمرةوتماملئ، الحياة صناعة في المرأة لدور ويؤسس»س والأخوة، الرحم 

والأخوات.الإخوة بين والوفاء الصإ صناعة وفي والمجتمع، 

بنت،،ولكل لما، وة وأمقدوة أنت، عائشة ة، مدرمحأتت، عائشة 
االمؤمنين أم يا ءنلثإ الله فرصي 
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عنهاالاه رضي ة عائشالمومتين أم 

التطبيقي:السؤال 

تؤراسسيءؤهبمهاأن عائثة حلالها من امسطاعت الش الأمس هى ما 
وأحواتها؟إحوانها وبين بيتها العجيبة الحبية العلاقة لهده 

الإجابة:

العظيم.وحلقها الراقية، انيتها إنأولأت 

وفضلوحقوقهم، الرحم، صالة وأهمية يعظم يقهقها علمها ثانيات 
وارم•رعايتهم، 

وJنازلهاوعفوها، العجيبة، صدرها وملامة ِقءهةها، صبرها ثالئات 
الكلمة.واحتماع القلوب، جمع أجل من الدائم 

لبذلومثادرتها الأسرية، للموولية نقؤممهقها امتشعارها رابعا• 
وأزواجهموأولادهم.ْعإحوتها، المعروف 

للأمور،تعجلها وعدم دْءينؤعها، عقالها رحاحة وأخيرا؛ ا حامت
أوملمة،حلافح، كل عند لأحوتها مرحعا جملها مما وحكمتها وفقهها، 

أوحدث.
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ل،■[
زوجهنمؤهبمها عائشة 

عرفهافتاة وأفضل وأطهر أض عاتثة 

بنهىسموات سع فوق من المبرأة المهلهرة الطاهرة عاثشة 

الحكيمة.انمايلة العالة عائشة 

الحرن.القلب الزوجة عاتشة 

والتضحية.والصبر، الوفاء، عائشة 

زوجه(رعائثة سنقف،ع هنا ه^، وحبيبنا وأسوتنا ثدوتنا زوج عائثة 

الحب،يملؤه متا ليفي ة عائثولدت النبوة من الرابعة نة الففي 
^١والوها، بيت، في ة والرفاهيوالتنعم بالغنى تنعم فتاة كانت، ام، والوئ
ووحاهته.ومكانته الصديق بكر أبي أبيها لغنى 

رومان،أم وأمها الصديق، أبوبكر أبوها رائعة؛ أسرة ْع تعيس كانت، 
ؤإحوانهابكر، أبي أم أبيها: من وحدتها وقحافة، أبأبيها من ا وجده
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عنهاالاه رصي ة عاتشآم 

وأخاها؛أصغرهم، وهو ومحمد، الرحمن، وعيد الله، عيد —ورت الدك 
تزوجهاكلثوم وأم العوام، بن الزبير تزوجها ماء وأّكلثوم، وأم أم—ماء، 

دنحؤفيمحأجسين.الله عبيد بن طلحة 

بفناءجدا منّوابس وصدقه، يالبي. آمن من أول ا أبوهكان 
ساءائمشريإوأبناؤهم،عليه هيمف، ؤمرأالقرآذ، يصرفيه، كاف دارْ، 

لإومزبجبمَلأ:جتإذافيأ
القنآل١١/

معتعيس صغيرة، اة فتنواحها قبل ;ْنهبمها ة عائثكانت فقد إدا 
االفقير؟ زوجها لبيت، انتقلت، ثم ومعيدة، ومتمامكة وغنية صالحة رة أم

رصيحإ؟وكيفإ تكمتإ؟ وكيفإ تحمالت،؟ فكيف، محمد.، زوجها لبيتا 
كانفكيف الرواج، على مقبلة فتاة ولكل عروس، لكل ثرية تجربة إنها حما 

الجديد؟!الزوجتة عش 

لمجاسملاصقة حجرة صيقة، حجرة فى ة عائثالعروس سكنت، 
مرصوصةحجارة من وبعضها واللين، الجريد س مبني يعضها الشي.، 

المباركةالحجرة هدم عرفت، الخشب، س واحد ممحرنع لها يحضها، فوق 
ْعولوكان حتى ه، الني على فيها الوحي زول نلكثرة الوحي؛ بميط 
لحاففى عائشة 

غيرصرربالناسمن الطريق في يكون جد المباب الصلاة، في الخاري رواْ 
:^٤٧٦.)
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نوجةعنها الله رقمي عاتشه 

وبينبيته لسس ، ليف حسوه بسيط، ففرايس الموءس ست أيامث واما 
حيروزوج الناس، أغنى ابنة عائشة انمماو1، هكذا الحصير، إلا الأرض 
الضيقةالحجرة هدْ إلى ه الله رمول إلى الأرض اء نوأحب الناس، 

صابرة.راصية فيها وعاشت المتواصهة، 

منهللماالمتواضع؛ وأثاثه_ا يهل، المببنائها الحجرة هالْ كانت، لقد 
حكايةلحكت، الحجرة؛ تلك حدران لونهلشت، الحياة، في حسا نمة لأرؤع 

وصاحبهاالعروس أحبار عن وأخبرننا والمشاعر، الحس!، 

حياةفي المهم العنصر فهويمثل عته، ومكن القيمة س نقلل لا 
العادة؛س ررأرع يقول• ه ه^نففالرسول وسعادته، واّتقراره، الإنسان 

،٢٢١١١الهنيءوالمرض، والجارالصالح، الوامع، والمكن الصالحة، المرأة 
وندشء، كل وقبل أولا النفسي كن الأن تزكي الحجرة هده حال لكن 

فيوصبريتج كزوحة عاتشة ورصبت، الأحرة، وآثر الدنيا في الزهد احتار 
فلبين،ارتبامحل حكاية الحكاية، مع ن فتعالوا الساكنة، الهادئة الحجرة تللث، 

منوتخلهم الم—ي.وأصحابه، عيش بابكم،كان ارتاق، ني الخاري رواْ ( ١ ) 
رالأنماراللباس، ني التواضع باب والزينة، اللباس في لم وم(، ٦٤٥٦ت )ح اكنيا 
الشم،الثوب لس وجواز وغترعما، والفراش اللاس فى والمم منه الغلظ على 

(.٢٠٨٢وئذهأءلأم)ح; 
الخسة)ح:آحأ(ش ١^١٧^، صححه ٤(،  ٠٣٢ان،ح; حبان)الإحض رواْ )٢( 

حٍان؛ابن لصحيح تحقيقه في الأرنووٍل وهال النيخينم شرط على >صحيح وثال'. 
٠البخاريء شرط على صحح الإمساده 
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عنهاالاه رضي ة عاتشالمؤمنين ام 

مملة،تفاصيل دون ولجمالها، الحياة لروعة الرواية إنها انين، إنواحتماع 
والزخارفالحياتية، ااتعقيداتا عن بعيدا والمنامة، والزهد الباهلة رواية 

للحياة،والحقيقي العميق للمعنى معيدة زوجية لحياة أنموذج إنها المادية؛ 
وبهرجها؟صررتها وليس 

خْلبةنمة عائشة وتدكر بكر، أيي من عاتثه ه النيئ حهلب، 
نقول:الدقيقة؛ بتفاصيلها لها الني. 

بنأمة بن حكيم نت، حرثه دا1ن، حديجه ومن —١ ثم 
ثروج؟ألا الله رثول، يا بمخه: ودلك، مقلعون بن عثمال ام_زأه الآوءص 

ررسنالكث؟«،ثوا،ثال:
راوثناك،؟(<،قال:بمثاظَبم،أنىبج، 

دال:عثه، أئ1، نا عر زابتتلث، بك،، آننئ، زنثه بنت نزذة يالث،: 
رومافأم بكريوحدت أيي بتت ئدحثث، ئجاءت هادآكريهماعاي'؛ رريادهثي 

بكر،أنا اسظري ودذت يالت: عائثة، عثته أحطب الله. رئول أنتلني 
الح؛رمى ظآفز ١^ أيحل مادا ؟كر أبا يآ ممالت: أبو؟5ر، دجاء ءإس_ةآمحتإ، 

يمال،:ثة، دلك، هدكنت الله.، رسول إر ئزجعني أحيه، بئت هي يإيما 
ملحدابتك أحوك، وأنا الإنلأم، ثي أخي أنث له: ممؤلي إليؤ ررازجثي 

قأئكحه،مجاء الله.، زئول لي ادعي لحوله: ءثال، أبا؟كر، هأثش ، را' 
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نوجةعنها الله رضي عاتشة 

اظسق;تنرا،.ث1ا:نتمم 

الأخ،الصديق ابنة •ع الرواج تييحون يلا العرب لكن فمل وهكدا 
المصاهرة،تمغ التي القرابة بلغ تبير —اة والمراح الصحية أن ؤيظنون 

العادة.هذه فخالفجه 

فحاولت،ونحيفة، صغيرة، ة عائثولكنتج للزواج، الإعداد بدأ ثم 
منتإرحتى،>بالقثاء، التمر فآلكلت، نمينها، أمها 

زْءهئهاعائثة فعن للمدينة، هجرتهم بحد إلا يتم ولم الزواج تآحر 
ضب ومحا بي وبش ض، لمت الله. رئول روجنح، 

رومانأم أحدلت، دره_مل؛؛، مائة حمسس نحو ا مهرهولكن 

وحضه/ YTالكسر:)"ني والطراني ٢(،  ٥٧٦٩)ح: أحمد رواء )١( 
ني.للمتحشمهم في وزملاوه والأرنودط ٢(• ٢ ٥ القح)U/ ش الحاففل 

ماجهوابن (، ٥٦٧٢ ،ح: ١  ٦٧اعري)إ/ في اتي والم-(، ٣٩٠٣أبوداود)رواء )٢( 
(.وسحثوْالأواني٥٢٦٤،ح: ٢٦٢/٥تجرانيفيالأومط)

عاجه.ابن صتن صحح وفي (، ١  ٢٣/ الصحيحأ)١ في 
(.١٤٢٢المعرة)ح: الكر الأب تزمحثج باب النكاح، في ملم رواه )٣( 
حديد،وحاتم قرآن، تعلم وجوازكونه الصداق، باب النكاح، في ملم ماروا، إلى إشارة )٤( 

(١٤٢٦رح:يه لايجحف لمن درهم ماتة حمكونه واصتحباب وكير، نليل وغ؛رذللتامن 
صدانهارك1ل ئ1لتا: الله.؟ رصول صداق ثان كم خءسؤءت،،اأنهاس؛لتا: عانثة حدث عن 

رإم«مائاJتا: ?؛٠، ُلت،: ئاثا: الثس؟، ما ١^١^ ئالتا: ،، J_1أؤنيه عشن، لآزوا-جهسي 
لأزواجه،.الله. رسول صداي ئهدا درهم، حمئماثة أؤنة،»تللثا 
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عنهاالله رصي ة عاتشالمؤمنين أم 

ثمكعروس، الأنصاريجهزنها من اء نعلى فأدخلتها 5ئءؤئقبمنمحا، عائثة 
يالمديتة،جده مبجوار لها يتاها التي حجرنه ش زوجها على أدخلنها 

فاصتحيتعائشة، إلى مده يم ه^، منه سرب اللين من قدحا صيافتها كان 
هدهفكانت، وشربته، العروس فآخدته يزيدرا،، بنتا ماء أمفشجعتها مته، 

نحزتررما وليمتهات عن عائشة هالت، حبيبها.، ْع حياتها بداية الشربة 
بجمكعباده سندبن إلينا أنمل حى ام، نعلن ولاديخت، جرور، عان 
ذازإلىسائه«لى.إدا س، الله رنون إلى بجا ينمل كاف 

يتزوجونلا العرب، وكاسث، شوال، شهر قي عائشة زواج كان 
أنلاعتقادهم شوال، في بالنساء يدخلوا أن ؤيكرهون شوال، مهر قي 

الوهمهذا رفع الشي. فقصد الأولر٣،، الزمن في شوال في وقع ءلاءودا 
كاست،ولدللث، شوال، في اء بالنالدخول كراهية في الناس عند والتوهم 

ذكر0يخهبمها. ءميس بنت أسماء حديث من ( ٢٧٤٧١)ه؛/أآ"ة،حت أحمد رواه ( ١ ) 
رنهالكبير، في والهلبراتي أحمد، ®رواه وقال،؛ ٥( ١ / )أ الزوائد مجمع ش الهيثمي 

رحال(رحاله وبقية يزيد، بن ويوس جريج، ابن عته رومحا مجاهد عن دال، أبون
تزوجحين جعفر سمرزوجها الحبشة كانتإبأرض عميس بتتج أمماء أن( إلا الصحح 
أءالماا.والله يزيد، ؛نت، أصماء حديث والصواب( عاسة، الني. 

تحقيقهمقي ه معومن الأرنؤو٠ل ال ون(، ٢٥٧٦٩*ه،حت ١ / )أ؛ أحمل رواه )٢( 
وقدوثامى، بن علثنة وهوابن عمرو، محمدبن أجل من حن، راسناده ني؛ للم

غيرالشيخين رجال تقاتا رجاله وبقية •تابعة، لم وممقروئا، البخاري له روى 
وهوثقة،.لم، مرحال فمن حاطت(، بن ارحمن مد وهوا؛ز( يحمح1، 

اسقاتاعريلأبنسد)ا//'1-أ1(.)٣( 
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نوجهعنها الاه وضي عائشة 

وتقولشوال، في وأحبها أهلها من التاء تدخل أن تحب نيؤؤؤوقهآ عائشة 
ساءمأي شوال، في بي وبز شوال، في الله. ونول هكسنبمها؛"ووض 

أفسشم، عائشة وكاسى عروة هال مني؟ عنده أحش كاف س الله ونول 
^^١ا.١٢في ساءها تدخل 

وخيرغ؛ومحنبمها، المؤمنين أم عائشة انت فالعروّزواج، من له ا ي
العليهدرة شاءمحت، وفد عليه، لامه ومالله صالوامت، الين والمرّالأنبياء 

منترتوي الكريم؛ الني ن يئقي تترميع زهرة ة عائشتكون أن الحكيم 
فيه.الوحي نزول وتشهد علمه، صافي من وتنهل أخلاقه، عظيم 

تعددا،ع خاصة غيورة، اء التمن نيقيهقهاكغيرها عاتشة كانتا 
فىشاركت، وبعملها، بحكمتها، فريدة زوجة كانت، لكنها الني.، زوجات 

وأدًءقمرفؤ البشر، لسائر نقلها على وءمل>تا هدر، على الأحداث، صغ 
؛!.٣٤ي وأ-يى=ٍضن آقه ءابمت ب_ثريآءظرنتي ي تثاز ما 

سع؛نت، وأنابي وبى ستين، لت، الله. رسول ررتزوجني تقول: 
سنين«اآ،.

فيماهرة كانت، أنها إلا ا، خيرتهوهلة عائشة، ن حمصغر رغم 

وامحتحبابؤثوال، في والتزؤج التزوج اسحاب، بابا النكاح، في لم مرواه )١( 
الدخولب)ح:ما؟؛؛(.

نيلم وم(، ٥١ ٣٣)ح; الصغار ولدم ارحل إنكاح باب، النكاح، في البخاري رواه )٢( 
١(. ٤٢٢انممرة)ح: البكر الأب، تزرج باب، الكاح، 
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عنهاالاه رضم ة عائشاامؤسين أم 

لدلكالصغيرة؛ التفاصيل مع التعامل فن تجيد ة فعاتثالنوحية، حياتها 
فيالزوجية ست، على تحافظ فقدكانت حسيها، فلب تمالك أن تهناعتر ام

الرصاعةمن عمها مرة تمع هي فها حضوره، في عاليه تحاففل كما غيابه، 
عنالصممحن ففي الحكم، عن س الني أل تحتى علتها الدخول من 

بعدماأئرل،الممس أحوأبي أمحأح عان انتأذل  IvLjii;مؤممنبم؛ا عائث__ه 
ئذنفاتي،ينأخاةلإامح
^محمحاننأةرامح،فدخلو
أخارضطذJهف

عمك®،ثأدنين؟ أير منعك، راوما ه.' الئى قال ان—تأذيك،، حش لة أدل أف 
لإبلمحئنمح،محأضا>أة

ثرستايويتك،ءلا؛.'٤^، هإثه يه رءائدني قال(؛ الةعبس، أيي 
لمالزوج، وق لحقمراعاة ودفة اء، ووفودين صدق لحفلة إنها 

زوجها،ه الله ولرسول الشرعي، مراعاة ذاتها، تلقاء من نتصرف، 
 vبالأمر.لييت، قدومه فانتذلرء>ت

أمهاتشكمت، لما وتعقالها سها— صغر ~رغم لممحنكتها تأملوا بل 

محفؤنار ثيئا تدثأ وإن باب؛^٠١<؛ القرآن، تفسر مر له~ "واللفظ اليحاري رواه ( ١ ّ 
الرصاع،مر لم وم(، ٤٧٩٦هه[)حت ]الأحزاب: ى أةا غيتا نيء يكز أذةَكاذ 

(.١٤٤٥)ح! الفحل ماء من الرصاعة تحريم باب 
وأصلمعناها. حقيقة لا الدعاء بها وتريد العرب تقولها كلمة يمينلثج( )ترت وقوله؛ 
افتقرت.أي: يدك؛الخراب؛  v_aJمعناها 
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زوجةعنها الل4 رصي عاتشة 

عليهنيونع أن الكريم الرسول ومألن عنهن، تعالى الله رصي المؤمrن 
شلإبمإنمحبيفنمقي ؤ الخير: اللهآية أنزل الفقة، ني 

ؤانحمسلأ تره ؤإتتيذؤأ ايغكآ قتامحش رزسنحا 'ألينتا الحثوء 
حبتيمحي آثه فان الاجته ؤ؛لداز زرنؤثه, أفه ئرذن ًكس 

[.٢٩، ٢٨]الأحزاب: ^ ؛ة؛ عظينايما 

الدنيامثاهج بين نمرها حيث ة، يعاتثبدأ. ، 0٧١١ هاو يعدنرول 
حتىبالاحتيار( )أي! تعجلي، لا أن لث، عاليارلأ فقال! الآحرة، وثواب، 
ايوي؟أمتامر ا هل، افي ٠ محقالت، ابويلث،" اوري م)اي• ه أبؤيلثؤ تتآمري 

الآحرْأا،•والدار ورسوله الله أؤيد يإني 

لهوئلن المي. أزواج بمة بها فامس عائش—ة! يا درك ه لل
كماقاك.

ودونامتشاؤة، دون جوابها، وسرعة مرفها، لحس ا الله شاء ما 

عاليهاالمسألة هده نتيجة فعادت، الاحرة، والدار ورسوله الله احتارت تردد 
غآن: ءط_ثا اجمإ منكن إنمءني،ني محئ آفة ذان ؤ ه؛ اللمحال كما بخير، 

[.٢٩]الأحزاب: 

عرستأذن بكر أبو جاء ٠ I زوجه لعاتثة ءلرف|، ظريف موس، ور 
الشرفةوغير المشرفة والعلية الغرفة ياب والغصب، الظالم في اليخاري رواه 

امرأتهتخير أن بيان ب1ب الطلاق، في لم وم٢(■، ٤  ٦٨وغيرها)ح: طوح الفي 
طلأعاإلأبالي؛ن)ح;هما؛ا(.لايكرن 
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عنهاالاه رصي ة عاتشاامؤْدين آم 

مآذو!ه،الله.، رنوو عر صوثها واقعه ويي عائشه نجع الس.، 
<؟٧١ومول عر صويك آرقمى وثاوثها، وومال أم اسه يا قال! مدحل، 

بمولس البث جعل أبوبكر حرج ا محننوبينها• بثك البث. مححال محال؛ 
الراوي(:مح:محوجلوص-مال)أي: 

مدحل،نة، مآذف ماو(أ ، l_L^s->؛عليه، أبو؟كر، رجع يم 
همفىدخا،محاممحاتينى

؛.خنبما«١١

وحمام،نزلع، من الماس؛ سوت، يجرى ما عائثة بيتا ر يجري إدا 
لكنالله. ول رسزوجها عر ة عائثصوت، علا حتى صوت،، ورفع 

المشكلات،مع المعامل فن ور الخلاف، هدا إنهاء كيفية ني الروعة 
ْعواللأم~ الملام —عليه الحبيب نهج ننهج أن والروعة ة، الزوجي

الاحتراماس الأميكون عندما الحسب،.، مع عائشة ونهج ة، عائش
الزوجين.بين المتبادل والحمب، والمقدير 

تحت،رائعة زوجية عس النك،. وبيت ة عاتثبيت فإن اطة بب
والعثرهالحسب، يغمرْ وبهجة؛ معادة، البيوت، أكثر فكان الإملأم، ّقمإ 

متنبهرالبريء، واللخب المزح فيه كما والجدية، المسؤولية، فيه الحنة، 
حبيبة.رْتوؤمحبمها عائشة عن نتحدُث، عندما أكثر 

*يالأل-اني ثال (، ٤٩٩٩المزاح)ح; ني ح1ء محا باب الأدب، ني أبوداود، رواْ )١( 
منفإنه العيزار، غير الشيخين رجال ثقات رجاله إصناد ءهذا (؛ ٩٤٥)آ*/ الص«حيحة 

وحدْ®,مسلم رجال 
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زوجةعتها الاه رصي عاثشة 

تطبيقي؛سؤال 
ييتةمن الانتقال ة صعوبْع الصغيرة العروس هذه تعاملت كيف 

حجرةإلى أمحها محت في واسع محت ومن حال؟ إلى حال ومن لأحرى؟ 
زوجمحت إلى غنية أسرة ومن يدْأا هفها مإليها الداحل يتناول صغيرة 

هدابرواحها نجحت كيف ثم الدنيا؟ المال في زاهد الحال ور مس
وأرضاها؟تْنهبمتهأ اياهر النجاح 

الإجابة:

بيتفي ؤهبمتها عائشة تربية حن إلى ذلك في الفضل يرجمر أولا• 
الزوجتة•الحياة لدروس رومان أم أمها من تلقيها وحن أبيها، 

الزوجيةالحياة دفة إدارة فن في امحلتها وبتيهبمها، عائشة ذكاء ثانتات 
لزوجها.عثرتها وحن وحبها، ولباقة، بحكمة 

زوجهاُع عامت فقد وتضحيتها، ;ؤكممقبمها، ة عائثصبر ثالثا! 
وهلعامه!حجرة، الزوجية فعش العيش، شغلفإ رغم عادة، ومأنس في 

احتارُت،لأنها أبدا؛ اليد ذانت ئالة صفوها يعكر لا حياتهما لكن الأسودان، 
الإنسان.وانمحتارت والقس، القال_، 

هيبأنها أدركت أنها إلا )يؤقهغك عائشة ن مصغر رغم رابنا• 
متلعأن ئدرك جعلاها القويم، الشرعي وميزانها الشسية، فقناعتها الرابمحة؛ 

والرضا.والقناعة بالإيمان تسلحت، أن بحد فان، الدنيا 
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آعمحزح«;
ع/ . ه ص



]٧[
حبيبه;نحؤؤئمحبمها عائشة 

الذكية.الصغيرة البكر الفتاة عاتثة 

الحب.عاتثة الحسبة، عاتثة الزوجة، عاتثة 

أعظمْع حب قصة وأرؤع م وأعفلأحمل عاثستا التي ة عائث
روج

لجمالها.إثارة حمراء(، )تصغير الحميراء عاتثة 

والأنس.والمح النفس، وبساءلة الحنون، القلس، عائشة 

حياتهافي ماهرة كانت أنها إلا حبرتها وقلة ة، عاتثمن صغر رغم 
الروجية•

3قدكانت،الصغيرة، التفاصيل •ع التعامل فذ تجيد عائشة فقدكانت، 
ولدلالثجله، ومحبتها نيتتها ويظهر حروحه، عند ويعطره عره، ثترح 

ه،النبي إلى الناس أحمت، لتصبح .، حبيبها نلب، تمالك، أن ت3لاعت، اس
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عنهاالاه رصي ة عائشالمؤْدين أم 

3الثاك؟ إو؛أحب الثاس ررأي س• النبي العاص عمروبن مأل فقد 
»مها«را/مماو: من قالت: »عاظ، 

لطيبحيمتر نطئثه إني 
ننوانالأؤيحب أحمد وبء 

أبىئنذ المومنيذ َلأم إني 
الخنرانبتنوء مشوق حئى 

سمثهبملب محثبشي له ال
هدانىتقيم المالصراط ؤإلى 

واف:فصأرائكراضى
هواني؛ىأراد من ربي دبهجى 

استثارةتحاول أنهاكانت تعاملهازوجه تيمحنبمتهاوفن عائشة ذكاء من 

البي.أناوله ثم وآناحاتص، أقنب رركنت ت مرة تقول لها، التي. مهمة 
عليهما آكل )أي: ١^^، أقرى وتمت مثزب، ي موضع عر محام ثمحع 

وجذاملخم غزوة ومي ل اللأمذات غزوة ياب المغازي، في البخاري رواه )١( 
نمحهبمئالصديق أبي فمحائل من باب الصحابة، فضاتل في لم وم(، 

(.٢٣٨٤)ح: 
(.٤٤)ص؛ المرمين؛؛۶^^٠١ أم عاتنة الساا-ه مدح في الوصاحتة القميدة )٢( 
(.٥٧٥)T/ الأنوار يحار ومجمع (، ٤ ٠ • ٧ )U/ العلوم نص انظر: )٣( 
٣(.٠ ٠ الحائض)ح: محرر باب الحيص، في لم مرواه )٤( 



حبرب<عني الاه رضمر عايشه 

1يحبهاوا؟الأهأيا

لكنتلقد ننحؤسنبمهأ، ا يأنوثتهترممها عرفت ومودة حميمية وأي 
فريدأ!طراز ْن زوجة 

خمارها،حبناأحدت رائعة، بحركة م—رة خكممقبمتهأمحامت أنها روي 
رائحتهتظهر حتى لماذا؟ الماء، من بثيء رئته ثم وزعفران، بورد محصبعته 
الحركةلاحفلوا ا.م زوحهرأس د عنوقعدت جاءت ثم الزكية، 

الرائعة.الجميلة 

عليهتقص ولكنت، حبيبها مع ممر ة حلمحي لكنت، ص؛ 
لهافقال الصحيحين؛ في عليه المتفق المحروق، الطويل زؤع أم حديث، 
زرعٌ•لأم زيع كأبي للث، رركشت، ملاطفأت الحديث، آحر في الّتمح،. 

ها،لتفهوتهليبس، العلماءت ®قال كما المحت، ومحي الوفاء، في أي• 
،.١٢١إياها((عثرته لحس ؤإيضاح 

لصالحهاالجولة لختم الأنثوية بحتكتتها الحبيبة ة عائثفارعتؤ 

يومهاتهب المرأة اب بالكاح، ني ماجه وابن (، ٢٤٦٤٠ت أحمد)ح رواه )١( 
(،١ ١ ٦ الزجاجة)Y/ مصباح في البرصري سده وصعق ١(.  ٩٧٣كا-متها)حت 

أحمدلمسني تحقيقهم في معه ومحن الأرنووءل وفال (. ٨٥الإرواء)U/ في والألانى 
منهاتفردبالرواية فقد ~ بمرية ~وءى نمية لجهالة ضعيف 'إساده 

ولمثزنرترنمهاعناحد«."وهوالثتاني- ثابت 
(.٢٢١/)م؛ لم معلى حرح* ش الروي عنهم نقله )٢( 
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عنهاالاه رصي عائشة المؤبميين ام 

ريعلأء ريع أبي ْن لي حتر لأنت وأئي، أنت ®بأبي فقالت؛ 
ت*حبنيامما أكثر أحبك I عصرية بلنة بمي . ١^٠١١٢رمول يا 

منم استرخم العرب دى لالمتوارثة ة المحببادات العومن 
ففيعائس،ا، اريا ةيقولت مها اسمرحنا عائشة ينادي وقدكان تحبه، 

هداعانس، رريا ات يونالله ول رمحقال ت قالت عاتشه أف الصحيحين 
رىوثزكائه، الله ورحمه الثلأم وعليه ئملتات ؛® Slالث—يمريك، جبريل 

لأانىنيثنملض.((ص.
الؤمنين.أم ة عاتثه الني بها حاطب ®عويش ت الحافظ وقال 

المي.أف بكي قال؛ بمار، بن طم طريق من العشرة في اظرض أوردْ 
ا<لم... ؤجهلثا. أفنى أراك مانجب ميش، رريا فقالت عائشة على يحل 

ففيادات، العبيعد حتى تغلها اسللمؤانس_ة فرصة وحد وكلما 
قإلاأمجر، ركش صر إذا الئتى. *كاف ءاتش_ه؛الث،ث عى الصحيحين 

اصهلحءآ؛،.ؤإلأ حدسي، منتيقظه كنتإ 
فيوملم ٥(،  ١٨٩الأهل)ح; المعاشرة«ع ن حباب الكاح، يي البخاري رواء )١( 

(.٢٤٤٨رح• ريع أم حديث ذكر باب الصحابة، فضائل 
(.٣٧٦٨رهغيزعب)ح: عاتنة فضل باب ه، الض أصحاب كتاب في الخارّي رداه ( ٢١

وهض'عاتشة فضل في باب عنهم، تعالى الله رصي الصحابة فقاتل في وملم 
^١٢٤٤٧.)

(.٢٥٣تميزانمحابة)٨; في الإءا؛ة )٣( 
ٍ(، ١ ١ ٦ ١ مطبع)ح؛ ولم الركعتين بعد منتحدث باب التهجد، في البخاري رواه )٤( 
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عنهاالاه رضي ة عائشالمؤمتين أم 

أواصرنموي زوج المع الأحايين بعض في والمرح ة العكاهإدا 
القلبين.بين المحك وروابط 

جميلا،زوجيا أسريا موققا تحكى وهى المرة هذ.ه ة عائثاسمعوا 
اللعبأثناء في الجسدي تقاربهما كان كيم، بدقة فيه تصم، أنها العجسيؤ 
بحرابهميلعبون والحبشة الله رمول دعاني I نؤؤسقبمها تقول، والترفيه، 

إلبجم؟٠٠دّقري أف أجمن حميراء لأيا لمح،• فقال عيد، يوم في، المس—جد في 
فوصعت،تقول؛ إليهم، لأنفلر منكبيه لي وأنزل وراءْ، فأقامني نعم، فهلت،؛ 

مذكبيه،فوق من ذفلرت< حده.، إلى وجهي وأسد>1، عاتقه، على ذقني 
ارثاعائشةفقال؛ قدميه، بين يراوح الّم، كان حتى الوقوف ت، وأطال

يبلغأن أحبست، ولكن م، الفلرإليهحب، بي وها لا، تقول؛  ٠٠إماث—بنت،؟ 
توجهعائشة كأن صغيرةل١،، جارية وأنا ه، منومكاني لي، مقامه التاء 

علىالحريصة المن، الحديثة الصغيرة، النت، قدر اقدروا مفادها؛ الة رس

الترفيه.وعلى اللهو، 

المشهد؟!هذا من أرؤع حّتا مشهد أي الله! سبحان 

الأحربفضل ا احلوهمل وغواحدة، حالة في واحد إناء في والمرأة لرجل ا ~
)ح:اأم.

الكاح،في البخاري عند بنحوه والحدث (، ٤ ٠ ٩ / البلاء)Y اعلأم ير مينظر؛ )١( 
صلاةفي لم وم(، ٥٢٣٦ييبة)ح: غير في ونحوهم الحبس إلى المرأة نظر باب، 

(.٨٩٢العيد)ح; أيام في فيه معمية لا الذي الالع.بإ في الرحمة بابح العيدين، 
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ح^ءد^عنها الله رضي عاو|شه 

وهيصام، في وهو عاسة زوجه يمل كان. فقد أنيدكم؟ هل 
ااحائض وهى ؤيملها صائمة، 

زوجتييا تجاهك مشاعري مولت تواصل برقيات حبا، رسائل إنها 
محفوظة.القلب فى عزيزتي يا ومكانتلث، قدة، متتزال ما 

وصفهقي حان قاله ما حالها بلسان وتردد تغازله كأنها 

عينيلط ثر م لمنك ن وأح
اءنالالي تم لاك نموأجمل 

عيبكل من لءا منحلمت 

اةرهتش-كما خبمت ئد كأنك 

يرد!الزوج حال لسان وكأن 
خءةمن \ؤض بعاممه أكرم 

حصانالإزار مط-هرة بكر 

لبكرةاث الأنيير حيزوج يي 
اشوانجمالة من وعرونه 

إلمةمي ه أنثهي عزته يي 
إئم_انلآابلا ا صذئحثه هي 

١(.٠ )ص؛ ثان بن حان ديوان )١( 
اسالونيةلكءءل1ني)ص:يأ(.)٢( 
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عئهاااا4 رضي طئاق__ة المؤمتين آم 

عائش.١يا أروعك ما 

هذهتمتد سنوات، سع قرابة حسها ْع الحسة ة عائثعاشت 
وانماش يقال كما المراهقة عيد همة إلى الهلفولة عهد قمة من الوات 
المعاصر!

علممن حلالها ةعائثتنهل أن البالغة بحكمته ه اللأراد 
الشريف،حضنه في تتربى وأن د، الأمنصيك، الكريم وحلقه ه الحسس، 

ونحرهارا/نحرها وبين ؤيومها، بيتها في يموت. أن إلى 

علىلكن يوم بريقه.،  ١٠٥حياته;لحفنات آحر في يمتزج وأن بل 
أحوبكر أبي بن الرحمن همد لحل الصب، وديع امت، لحظالموت فراش 

فيهله أن عائشة فعرفت، واك، المسإلى الني. فنفلر سواك، ومعه عائشة 
كأحسنمحس فا حبيبها.، إلى دفعته ثم وجبته، فمضغته فأحدته حاجة، 

•الشريفةر٢، يدْ من فمهل إليها يرفعه ذهب، نم قيل، مستنثا رأته ما 
معناغم تتكلام، دون هؤ حسها ْع تتواصل عاتمشة لقدأصبحت، 

العين،بلغة تتفهم أصثحتإ أموره، دقائق على تعرفت، ءلاو_ا، دون رغباته 
وترجلوسواكه، رأسه، وتغل نجه، كاست، كثيزا، بحسها تهتم كانت، لقد 

الحديث،غريب، في النهاية اننلرت أوالصدر. الرئة، والحرت وعنقها. صدرها ين أي؛ )١( 

فيلم وم(، ٤٤٤٩ووفاته)ح: الني. مرض باب، اJغازى، في الخاري رواْ )٢( 
(.٢٤٤٣يؤنبمه)ح; عاتثة فضل في ياب، عنهم، تعالى الله رصي الصحابة فضائل 
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الأ^رضي طسة 

كلتحب أصبحت صائنة؛ ومحبة مودة بكل بنته أهل تحب كات شعر0، 
مابممه"محهاس•

الأياممن يوم نفي الفرصة! يقون كانت ما الغضب لحظات في حتى 
قضنسئذَايمحهيى((.

ررأةاإذامحتنيثاو:الله؟ ول دلاكيارّدالش:زمنأينمذ 
ؤوبلا ممن؛ عقص 'كتب ثإدامحمد، ورب لا مؤلمي؛ هإيلئ، راضيه 

محامم«•

ارأجلفقالت؛ الله لرسول حبها تظهر تيؤمحنتدها عائشة فسارعّت 

لتظهرمحبتهاله،المرقق تثمرت امحا عائشة يا أروعك ما ا الله يا 
يجرح؛بكلام تفوهت، ما تصرخ، لم تصخبا، لم الصفا؛ أوقات حارج حتى 

امملث،،أهجرإلا ما والله المعنى؛ لاحفلوا رفح، أدب الغضب،، أدب إنه 
الله!رسول يا يي عهدت كما القJ٣ا فمي مكانتلث، أما 

أشغالهْع ~ أنه حتى لثه زوجها على تملل؛، التي تللث، حنكة أي 
منكل في تقول وماذا ورصاها، ا غضبهفي أحوالها في يدقق - ه وأعبائ

الحالين!

شلم وم(، ٥٢٢٨ت ووجدهن)ح النس—اء غيرة باب النكاح، ني الخاري رواه 
(.٢٤٣٩)ح! عائشة فضل من باب الصحابة، فضاتل 

٩٧



عنهاالاه رضي ة عائشأم 

الحبوغمرْ وبهجة؛ معادة أكثراليوت من فبيتك ا عاتثة يا ماأروعك 
فيهالبريء، واللعب المزاح وفيه والجدية، المسؤولية فيه الحنة، والعشرة 

يارقة! بكل أحيائا لها يهص ه كان هكذا الكلام، وأرق والدلال(، العشق 
الجميلة.البيضاء المرأة ومعناها؛ حميراء، أويا الترحم، على عائش، 

عاءناكان ممه ، ٤٣١قليل الثناء، دسيهل كان عائشة ييت، فإن هكذا 
الزوجيةالحادة أن ثدرك فهي والرضا، بالهناءة ا عبئوالوداد، بالصث، 

لزوجه•واحترامه الزوج وحب لزوجها.، واحترامها حها بمقدار تكون 

ية،والرومانالحسا على فمهل مبنية ليس—نتا الزوجية الحياة لكن 

وجدية،صبر أيصا! بل والمرح، الترفيه على فقهل قائمة الحياة ت، وليم
الحياةفلسفة من عائشة أدركته ما هازا ومزولية، وثمان وتحمل وتضأءية، 
إلىلنتفلر كنا ( jj® Iأ-محنهاابن لمحروم ختهبمها تمول حسث، الزوجية، 

الله.ول رتسأيان، في اؤندت وما ث—هرين، ي أهلة للأيه الهلال، ثم 
اقئؤالأاءُ«را،.ررالأَننداب(: ماللم،: uكالثقا؟ خاله: ئالثا نات«، 

لاريثهل آليث ؤ تعالى؛ الله قول نزول عند قالت، التي وهي 
محبيذؤةأتثع،إنل ثمامحش رزيمها ٢^^١ آلح؛وْ مدذ َقاؤل إن 

لتيآثه ؤ)؛ 'ألآ:مْ ثألدار ورنولئ' أقن زدن ء=قس محإن رق' ■هماي ّثتلما 
يخيرأن رسوله الله فأمر ٢[ ]الأحزاب؛ه ه V'؛ ئجثلءظ_ثا متك؛ للمخسننت 

فيلم وم(، ٢٥٦٧عليها)ح: والتحريض وقفلها الهة مماب في البخاري رواه )١( 
(.٢٩٧٢)ح: 

٩٨



حبيبةالاه رضي عائشة 

أم!،داكرلك ررإني فقال؛ الله. رسول فبدأبي ة؛ عائثتقول أزواجه، 
طسممحس،نذنماأفمحيلا

قلالثى يثص ؤ ،! مح—lJ^ ١١®إل ٥—ال؛ داوت،أدلم ^١٥^، ايأمزان__ي ي\5ود
فإنيأ أبوي؟ مر أسأ هذا أي ففي له! فقلت ثمام إلى ه،< لاؤتيك 

،.١١الآحرةوالدار ورسوله الله ؤبد 

الصغيرةوهي أبويها، لأستشارة فرصة ها نفتعط لم عقالك! أكمل ما 
فيها،رفاهية لا الش الحياة لث، تلفي البقاء تريد بأنها فورا تبادر بل ن، ال

بجوارها،الحبيب. وحول فيكفي بسيطة، حياة بل وكنوز، مال سعة ولا 
والآحرة.الله بمرصاة وطمعا 

قدأسرته وبين حياته في الماس ص كغيرْ بث—نا س زوجها كان بل 
عائشةبين كانتا المي المواقف، هي كثيرة زوجه، ْع يتخاصم وقد يغضبا، 
-عليهبه حاء أسينا ترم، أن أمرها الأيام من يوم ففي ه، الشي وبين 
الئى.ؤفجاء ير، الأميهرب عنه، عائثة فانشغلتؤ واللأم~ الصلاة 

اللهرسول يا عنه لهويتف لقد ؛ قالت، ،١ ة؟ عاتثيا الاميئ ئعل ما ٠ ألها؛ وم
يدك،الله مطع لثف ررمانممال،.ث المي.، فغضب، ئحزج، الننوة ْع 

هالمبي قدحل فردوه، ير، الأسلتردوا بالماس ينادي ئحرج اكا'ا، أويدي
تيذذإنَمحئنا لأمتيك ئل تتنيااشمل ه نوله• باب القرآل،، تمر ني الخارمح، رواْ )١( 

[٢٨]الأ-حزاب: ه يِلأ.يي؛ ثِإثا ثإتغذك؟ أت؛نتؤ؟ قعانر وذيتها الذنتا الحيزْ 
النيةإلا طلأى يكود< لا امرأته تخير أن! يايا باب الطلاق، في ومسلم (، ٤  ٥٧٨ )ح؛ 

)ح:0لأإ\(.

٩٩



عنهاالله رضي ة عائشام 

دعزتفقالت: آجست؟،< ناك، ررما مماو: ملئثديها، وهى ة عائثعلى 
همحني،أءمحاسا

وأشاللة، حمد أن إلا منه كان فما الحسب.، موقف، لاحظ وهتا 
ثئضج،)ثنئ،كما أعصئر ثشئ، !نى ^^ ٧١٠وقال؛ ٠^١، ثديه زومع عليه، 

دءزثشسقزكاةشا((را،.ءفياسم،أؤتيثه، 
إالله رسول يا حمحكب يا وأمي أنت بأيي 

فيهوالحال كما زوجي وحلاف، اكل مثفيه تحديث، عائشة فست، 
فوراحتوازها يتم الهلرفين، من ولباقة بحب، وتدار تحل أنها إلا ست،، كل 

الحسين،بين المتبادل الص_إ من وتنال تفحل تأن يمكن ولا وقوعها، 
معادنهما.ومن 

يمسكانوهما الزوجين، معادة من تنال أن العابرة للمشاكل ، وكيف
يتعاونانالزوجان كان فقد —، وحل عز — الله طاعة الزوجية، الحادة ز ب

بيدالقلبين بين والجمع فالتوفيق المعادة، سر فهي الله وءلاءة العبادة، على 
علىمعزصة نائمة وعائشة الليل رريصلي ه فكان وتعالى، بحانه سالله 

فأؤتزت«لآأ.يقامتر لإداأزاذأر(ثوتزأمظها فزاشه، 

الخد؛على تعليمهم في وزملاوه الأرنووط و؛—ال (. ٢٤٢٥٩أحمد)ح: رواء )١( 
الشيخين^.شرط على صحح الإسناد0 

الصلاة،في لم وم(، ٥١٢النائم)ح; حلمإ الصلاة باب، الصلاة، في البخاري رواه )٢( 
(•٥١٢المصلي)ح؛ يدي بين الاعتراض باب، 



الأ^ر۵ملأ طذسة 

الروحة،حياتها فى صعبة وحلروقا مشاكل ة عائشواجهت وقد 
والتهود،والمشركين والنافقين قرص أذى زوجها مع تعاني كانت قد 

ومحاربتهم

اكموال

والمصاعبالفلروف هده قلل في الصغيرة الفتاة دم لهكيف يرى يا 
حبيبها.؟قلب من تمكنت أن والفقر 

الإجابة:

إنوأنها مجردعوامحلف، ليس الحب أن يدرك ة عائثكانت أولأت 
عادة،والالهناء ااإحظات، ينحر وأن للاستمرار مكاننا الزوجية عش أرادت 

بمشاعريفوح وأن الماْلق، والوداد الصادق، الحب بحواؤلف يعبق بدأن فلا 
الْلرفثن•محن والاحترام الممدير 

عرفتلحفلة أول من واضحا هدها لقسمها وصعت، عائشة ثانيات 
وصفاتطائع فعرفتا زوجها، وحبا رصا وهوت رجل، بأعظم ا بارتاطه

وماذايغضب؟ ومتى يفؤح؟ ومتى يكره؟ وماذا يحّبا؟ ماذا جيدات ا زوجه
منيحب وماذا ينام؟ ومتى يفكر؟ وكتف ؤيأكل؟ يشرب وماذا يلمس؟ 
يمعومن البشرية، والهلمائع الأحوال، من وغيرها والهلع—ام، الألوان 

منيعجب الني. حياة ودقائق تفاصل عن تمبمها ة عائشلروايات 
إه؟ وأفعاله وتصرفاته لصفاته نقلها دقة 

د(بمزك6يق



ّكأث



]٨[
وانمسكلأتئقهي عائشة 

•فريد طراز من زوجة عائشة 

معتتعامل فهي الزوج؛ة، حياتها إدارة في رائع أنموذج عائشة 
امحة.وعفووموواقعيه، تعقل بكل الزوجية المشكلات 

بيتأن اليعض لاكمايقلن البيوت، هوككل الزوجي عاتشة بين-، 
الأصوات،فيه يرفع ولا بالذكر، إلا فسه يتكلم لا كالخجد ه المي 

وأيدا!دوتا المكينة وتحوطه 

ات،وهمحبيبها.، وبين بينها مداعبات فيه نْنهبمها عائشة فست، 
وحزنورصا، غضيح عائشة ستا فى أيصا كان كما وسمر، أنس وحلسات 

الغيرةهو والمشاكل الغضب هدا أكثر دافع كان وربما وحلوومر، وهمج، 
مذحرج أنه^^ ذللث، ومن ه؛ له الشلءيد عاسة وحنمب، ه^، الله رمول( على 

،؟iiJررما ممال: أصلع، ما هزأى قجاء عانه، ؤ/أح دالت،ث ليلة، ذات ا عنده
زئولفيلأياثضشثك؟سال 

هال:منطان؟ أومعي الله رثول يا هالت،: نتطاناك(( جاءك ءأئن• الله 

١٠٣



عنهاالله رمم عاسة المؤْدين أم 

؟الله ول رميا ومعك ت ملت ، ا، ررمم I مال ؟ ان إثنكل ونع قلتا؛ ، ٠ عم ي٠ 
آنثم«را/حص علته آعانى ري ولتكن *نعم، مال: 

ذلكاغيرتهاأن وتبين بغيرتها، تحترف ءاتث_ةا يا درك لله 
حمحيازوجها عن تربع وناتة ورقة بلطف ذلك ّبب نص ثم عليه.، 

ثك،؟ا،١على لابجاربملي لي ®وما فتقول؛ تصرفها من يغضبه مالعله 
المعاصر،واقعنا في الزوجية( رالمشكلامت، الموصؤع؛ هذا ولأهمية 

/بجؤئقبمه؛عائثة بيت في يدور كان ما لبعفس عيان ماهاد إلى نستمع تعالوا 
عائثهمنؤع البنر، ايوجمريستأذن نِكمحنبمنجاء بشير بن النعمان يقول 

ابنهيا ممال؛ مدحل، له، يأدف ه، الله رمول على صوثها رافعة وهل 
عندرواية وناولها)وفي ه؟ الله رئول عر صوتلئ، أرقمي روماف، أم 

س،الئى محال مال؛ يضربها(، يريدأن يعنى؛ صلمها®، ا رريناولهأحمد؛ 
ءا1لأتنين^^فثاويقوللها؛

دانثأدنفوه،ضخدةجمثمم،؟!«،لإخاء1َرو، 
اiتجمنى١^ ؛اننول اثو؟5ر؛ ممال مدخل، ه، لَمأذو مال؛ ذاحمحا، 

ذ^١ ٠٥ررمن ١^؛، مال >مها، ق كتا مفمحا، في 
دثلثا«>ى.

لفتتةسراياه ويعنه الشيطان تحريش باب والنار، والجنة القيامة صفة في مسالم، رواه )١( 
(.١٢٨ ٥ رح• إنان؛رينا كل •ع وأن الناس 

المستدفي واحمد (، ٤٩٩٩)ح؛المزاح في حاء ما باب الأدب، في أبوداود، رواه ( ٢ ) 
=أسد)^0؛ه(:ءلساإساد في الأuتي قال ٣(، 

١٠٤



امحدجيةوالمشكالأت عنها الاه رضي عائشة 

صوت،رفع وهناك مشلكلة، هنأك أن يسن البسط الموقف هذا إدا 
الموقف،لإنقاذ الزوج من ندحل وهناك الزوجة، والد من صرب، ومحاولة 

هذهكل والأنس، الضحك، وأحي_تا المحالح، ثم والمزاح، ة الملاطفنم 
،مواقفأيقا وتأملتا لفكيف، ة، عائثبيت فى واحد موقف، فى الأحوال 

كث؛رهاأحرى 

بينأحرى مرْ العلاقة رحعمتؤ ما سرعان أنه الموقف، هذا في فالروعة 
الرسولوتلطف حكمة لكن المشكلة، حجم رغم وزوجها، عائثة 
حديدة،صفحة لفح لزوحها وانكسارها ولينها عائثة، رصا محمرعة تقايلها 
الح^هفبارش^ اروّجؤ^، بن ال^هي^ ئد لهيج بل الممهّكله، لنهى 
٠الشاكل! احتواء فن يكون وهكذا منحة، 

معيومها وقي حجرتها، في نحن الأن عائشة، ييت، في أحرى مشكلة 
المزمنينأم فأتت، ،، صيوفءندْ كان ه الني ؤيبدوأن ه، الله ول رم
وأصحابه،اليآ. إلى لها صحمة ي بطنام - ه الشي زوج - ملمة أم 

حجر(أاا،)أي! ومعهافهر، بكن—اة ثوثزوْ عاين—ة ئجاءُت، 
الصخمه.

وقال(وحالها. لم مرحال، من ه فإنغٍرالمزار، الشيخين رحال، مالت، ه حالر =
شرمحلعلى صحيح 'إصادْ ٣(؛ ٤ ٢  jx)٠ ني للمتحقيقهم قي معه ومن الأرناؤوط 

الشيخين،.رحال، نقايت، رحاله وباقي رحاله، من حرين، بن العيزار لم، م
(.٤٨١ jxوالأثر)الحديث، في>ب الهاية انظر: اص1،. ملء الحجر :١( 







عنهاالل4 رضي ة عائشالمؤْيين ام 

فالرحؤعالنفوس، كبار إلا يفعله لا وهذا واعتذرلت،، ونابت، واستغفريت،، 
عنالخلأصالة.

وتصفيتهاأ،المواهف، إنهاء في عجيية ثؤؤؤهبمتهاطريقة لعائشة كان وقد 
موصؤعإلى وحهتائزْ الله. رسول وغضسس، جهلآ هعالت، إذا فقدكانت، 
فالنستمع.، غضبه يدومحب، وحتى حهلئها، عند كثينا لايتوقف آحرحتى 

كاذالي ل؛أني كايث، ءلما ت فتقول الأتية؛ ة القصعلنا تقص وهي ا إليه
عندهوصعهما ثنليه، وحلع رداءه، ئوصع ائملبخ عندي، فيها العي. 

ظنأفإلايبجا ٣^٠—، هاصتلح، فزاشه، عأى طرف،إراره ونشط رجلته، 
ئإأجاقةيحنج، الباب، وفخ وثيدا، واقتل وؤيادا، رداءه مأحد ريديت،، مد 

ائطلمتيم إرارتم،، ومننت واحتثزت، رأبي، ي درعي هجعلئ، رؤيدا، 
مم_؛J؛،، يلأيث، يديه رع مم المام، مأطال ممام، البقيع جاء حى عرإئره، 

مأحضزت،يأحصز مهزونت،، يهزول، دأننعت،، مأننغ اJحنفإمادحنم>1إ، 
عائس،يا ،؟ iUا>ما هثال! ،، J^-J^اصطجعتإ دأوتسلإلأأن هدحلت،، ئتنمته 
ثيء،لا يلت،؛ ماوت،ت صدرك؟( في ثيء أصارا1ئج )يعني؛ رايهء حشيا 

الله،ود زئ—منث،:;١ ^Ji،: الي« اللط؛س ميتيؤ4ينو هال: 
هنئ،:الذينأثئ،أةامي؟<ا ثائ الئ-ا>ي هاJ: زأر، أيىأ؛ث 

»أظنئتجهاد: تأ صدرىلهدْآوثي، ر ضربتي( ملهدر)يعني؛ ينم، 
خالأاز:هاللة\م،

يأحمتههأجتته، منلث،، هأحماة ؛؛؛؛؛،، ^١٥١رأيت،، حص أثايي جبريل ُردإف مال• 
هدزيدت،،أن وظثئ، ساب_لث،، وهدوصنت، عالتالئج يقذيدحل ولم منم،، 



والمشكلأتعنها الله رضي عاتشة 

ثأىأذ يأمرك رثك |بي مماوت ثنتوحشى، أو وحشيت أوقظك، أو ثكرئت< 
<؟٧١وو رث يا مأ أقوو كتم، علتان ،! iJliلهم®، ضنثئفز المح أخل 
اللهويرحم دالمنبؤص، الئومحى الديارثى أخل على الثلأم ٠^٠،؛ محاوت 

الأهفلممححقون«لا/^كاضين،وإنالأشاء 
هغضبه يديبا حتى الموصؤع يغير ا فطنة وأي أ هذه ة حكمأي 

عنوالتعليم يالجواب ينشغل حتى الاه؟ ول رميا أعول كيث ت فتقول 
الغض_ا.

أفعكرمت، تر، رهن هن أل راوءلنتا الاه ول رمقول ولتأمل 
بزوجته؛الرفيق الزوج شمقة فهدم ثنتوحشي®. أل وحشيتؤ أوهظك،، 

أيقفلهاأإذا تستوحش أن عليها وحاف يوقفلها، أن . كر0 

أزواج®••ءأرٌنل ت عالت، ة، عائثست، فير الزوجية المشاكل ومن، 
نمامتىاوكانن، وهؤر الشتر. زوج جخمر، يث، رش؛ا ه المتر 
عطائزأة أز ولم الاه.، رثول عند الخرلة في منهن ني( تتاه)أي؛ 
وأوصلبلرجم،—ا، حديثوأصدى لله، وأمكر رش؛ا، من، الدين، في ح؛تا 

يهومب، ئه، يصدق الذي العمل فير شلها ابيدالأ وأفد صدقه، وأعظ؛؛ 
عالت،تالمسه، منها تنئ فيها، كائن، حدة من، مورة عدا ما ثعالى، الاه إلى 

برؤها،قي، عائثه مع الاه. ول، ورمس، الاه رنول عشر هانتآذنث، 
لإهابجقا،فأذنلهاتنولسه.

(.٩٧٤)ح؛ لأهلها والدعاء المور يحول عنله يقال ما باب الجنائز، ني لم مرواه 



عنهاالله رضي ة عائشأم 

بم:ماكوفىا0ر
الله.،وموو أزمب وأنا ■^٠، ثانتطالت ش، وثآنث ثم محالت! 1حاده، 
أفعزمت حش نيب تنخ ظز مالت: فيها، ق ثأدن هل ئ، ونوأوئ1، 

قئانسهالإأشهاض
^مما»لإنيااظريأ/

لأدبير أثفقط المشكلة، تصورهدْ لخيالكم وأترك أعلق ن ل
النجيإذن بعد منها انتصارها ثم لزينب، إنصافها ثم وهدوئها، عائشة وتعقل 

والسلام!.الصلاة عليه 

منها،يغضب الخم، كان ا كمه^، الخم، من عائشة تغضسإ قد 
الاحترامممئه الزوجين بين الغمس، لكن ة، طبيعيزوجية حياة فحياتهما 
ليمال، عائشة! تقول، ية، النقاعر المشومراعاة الزوجين، بين الممادل، 

اك،نيي،ثإِذاق،حمح«
ررأقاإذاك،ضئلإم،^^^؟اقال!

همي،!لأذنب،إ;صا،قاك

االقياضة بقاءالمحبة مع هجرالاسم لايتجاوزمجرد العتاب أن أي! 

(.٢٤٤٢)ح• ;بجؤهبمفا عائشة فضل باب يبجهبمم، الصحابة فقاتل في مسلم رواه )١( 
نيلم ومه(، ٢  ٢٨ووحدس)ح: الماء ءٍرة باب اللكح، في الخاوي رواء )٢( 

(.٢٤٣٩)ح: عاسةضل من باب و?هنظن< اضحابة ضاتل 



اّوحيةوالمشكالأت عنها الله رصي عائشة 

رالةإيصال وفي ردها، وش أدبها في متدعة عائشة، هي مبدعة 
الةرمإنها إتناملم<<؟ا، وزب ®لا هوقولهات غضبها فحد لحبيبها، عتاب 

عائشةكانت لقد بيوتنا، في الزوجي الخلاف إدارة ة كيفيفي لتا عفليمة 
والروحية.البينية مشاكلها احتواء فن فى رائعة 

الأخرياتالزوجات تجساه ة عائثالغيرة تتمالك ا وأحيائ
ه؛للحبيب فالت يوم ففي التي.، أغضب هدا وربما ه، الله لرسول 
واللام!الصلاة عليه ممال، هصيزْ—، وكدا، كدا صفيث مذ حسبك، 

افروثزجئت«را،.
حطورةإلمح، سبهها أنه إلا يخلقتها، صفية من التقليل أرادت هي 

بينلها يبق ولم ايضا، المسكلة وانتهتا تعد، ولم ة، عالفانتهتا كلمتها، 
اسز،أثر•

اءممد>تا أنهغؤمحئبمه ة عاتثندكر وظريف، طريف، موقف وفى 
فيفتحثنت، ائه، ننبعض إلى دم، انه ثظنت، ثلة، النيئ.دان، 

لأإلهويحمد.ك ®ئ1حاوإل2ج يقول• ~أوتاجي" را؛ع ص ثإدا فوجدته الغللأم 
آحزاءى.ؤآقذثقي شأن إرثقي وأمي أنث، بأبي نملناث نت،® أ^ 

حميراء®يا ءالت اليوم؟ ط الله رسول يا كنت، ®أين ت عائشة فالت، ومرة 

الألباني•وصححه (، ٤٨٧٥النية)ح; في باب، الأدب،، في ابوداود رواه )١( 
(.٤٨٥)ح؛ والمجود 1لركوع ني يقال ما ياب الصلاة، في مسالم رواه ( ٢ ) 



عنهاالله رضي عائشة المؤْيين أم 

هيفإذا ه، فتم ا المة؟ سأم من ماتشع فقلمى؛ . ءس عندأم كنت 
إحاJاهما1زندوسن، زلت لواناك عنك، ألا الله يارسول تقول؛ 
^١منت،: ولمدزغ« اراكي ه1و: رعى؟ أيهناكنت، مدرعثث،، رالآحنى مغ، 

٤^^؛،رجر، عند كاثت مد سائلئ، مذ امرأْ كل ائائ،، نسمن كأحد لست 
ئاَلت:يانئولاشها/

وفيهواديا نزلت لن أرأيت الله رئول ®يا للبخاري: رواية وفي 
مح،محامحترئبجا شجرْلأمحوهووبجت 

يترئجلم ه الله ونول أف ص؛ ه® يرع لم ١^•^، ررف قال؛ محرك؟ 
هثا«لآ،.ثكزا 

تصم،عائثة ث، ■جعالالي هي الواقُية هده ومثل الساءلة، هدم مثل 
أكانت،مواء تفاصيله، بأدق الله رسول بيت هي يجري كان ما دقاتق لتا 

علىلهن ؤإرمادا جنسها، لينات تمرة مخهلئة، كانت، أم صواب،، على فيه 
الحكيمة.بالهلرق الروحية مشاكلهن مواجهة وكيفية التعقل 

تهلأن ذهبية فرصة وهي ومرها، بحالوها سيرتها لنا روي فعائشة 
العاصرةللفتاة أنموذج بحق إنها ارائعة، وتجاربها العهلرة، يرتها سمن 

الآثأرمعاني ش—ؤح ني والطحاوى ٨(، ٠ / الكبرى)٨ الْليقايت، في عد مابن رواه )١( 
شم.١١سالمة؟ أم من تشع ،اما قولهاتدون نحوه الخاري دأحيج ٧،• ٠  ٣٧^•

التالية:الحاشية كماني 

٥(. ٠٧٧الأبكار)ح: نكاح باب الكاح، في الخاري رواه )٢( 



اوروجي4والمشكالأت عنها الاه رصي عاتشة 

إنثخصستك لبناء تربوي مملبيقي عملى أنموذج الحياة، حوانب كل في 
والادغ.التميز أردت 

السؤال

بهذهالزوجية مثاكلها احتواء على عائثة امتهناعت كيف 
الفائقة؟القدرة 

الإجابة:

أراوالأحاديث، الأيأت من النصوص حاصة للعلم أن شلث، لا أولأت 
الأفعال.وردود والتفكتر، الوعي في 

الزوجيين.بين والمتبادل الصادق والحسا والرضا، القناعة ثانيات 

أهممن المشاعر ومراعاة التفي، والتوافق المتبادل، الاحترام ثالئات 
يؤؤمحبمهاكزوجة.عائشة صفات 

منكثير نمحهبمهافي لعائشة اللازمة الجميلة الاعتلءار صفة رابئا: 
الدائم.وعفوها صدأرها، وملامة قلبها، وهلهارة حياتها، جوانب 

منحة،المحتة البائرة؛قلس، فن يؤؤؤتيبمنهاتتقن ة عاقواخيرا• ا حام
مشكلة.بعدأي جديدة صفحة وفتح 

)^٠

١٣





]٩[
قمؤؤممبمهاأماعائشة 

لمأنها يعلم الجمح إذ إ للدهشة مثير كأم عائشة عن الحديث أليس 
قهلأولدا للشي. تلد 

ينجبلم أوزوجة امرأة أي لدى عور للثواحتراما تقديرنا ورغم 
إلاأنيالأبواب، لكل وؤلريها الأصباب، لكل بدلها رغم يولدلهاذؤية، ولم 

ينجبلم التي عاتشة؛!?۶^^^١ ومشاعر بشعور يقارن أن يمكن لا أنه أجرم 
أيصاولعل حكمة، ذللث، في ولله اس، النوأفضل الخلق، أعفلم من ذؤية 

هكققبمهافعائشة يالدرية، تررق ولم تنجب لم امرأة لكل واءلمئنان عراء فيه 
;هؤيمحبمهاأنها نص على سا فأق لم بل وقدره، الله بقضاء ورصست، رمحتإ صب

؛اللرية؟الها يدعو أوسسلإهأن 

لدىالغراتز أقوى من إنها بل أنثى، كل لدى طيعة الأمومة وعامحلمة 
تكونوأن أما، تكون أن إلى تتوق امرأة فكل العالماء؛ ُإحماع السوية المرأة 

ذرية.لها 

الفتاةلدى تفلهر هدْ الأمومة ءاءلف__ة أن —تعالى— الله حكمة ومن 

١٥



عنهاالله رصي عاتشة العؤبمتين ام 

وتعتنيوألعابها، ها عرائستحتضن تيدأ أن منذ حدا، المكره العلفولة قي 
الحياة،في المستملي لدورها وتسممي تتهيأ أنها هدا في الحكمة ولعل بها، 

حبنابالفعل عاتثة مع حصل ما وهدا الصغر، مند الأمومية غريزتها تشح 
انتقاو1إإلىلما حتى كيلك وظلت أهالها، ست، في ؛العرائس تالعب، كانت، 

معها؛١؛.ولعثها س إليه ورثت بل الله. رسول بيت 

قالت،؛الصحيحين في كما يقرها لام— والالصلاة —عاليه وكان 
صواحمس،لى وكان ه، ال؛ى د عنبالتراتس، رأى* ؛البنات، ألم، ®كنتؤ 
منالهية رتحز،ت منة دخلشعن الله.إذا رسول مكان نعي، يلعض 

مهم،ااأمنمن إلي يربجى مكان مهربزآ، النم،. 

عبدالله،أم الني. كناني ١٠قالت،؛ أنها عائشة عن العلبراني وروى 
ولمكنليولدظ،(م

الصواب|رُعلى شيئا ه للني تلد ؛الم حجرتابن ونال 

تسعةتمر تبالولادة ؤج تتالحم، الُحْل مرحلة أن المعلوم ومن 
(.١٤٢٢)ح؛ الكرالصغيرة الأب تزؤج باب الكاح، *ي ملم رواه ، ١ ل 

••ااا"(،وسلمفىشاشرواْاوغارىفىالأدب،ابالأناطإراكاص)ح: )٢( 
أي•إلي، ربربهن ونوله؛ ٢(. ٤ ٤ ٠ محيتبمي)ح: عاسة ضل في باب الصحابة، 

(.١١٣ / حجر)١ لأبن الباري فتح ا-؛مكا• بعد واحدة يرسلهن 
(.٣٤اماهأ(،وااطرابيفيانمجماعير)ح: أحمد)ح: رواء )٣( 
فحالارى)'ا/َا*ا(•)٤( 



عنهااماالله رضي عاتشة 

ءليسستاتقول لذا الحياة، مدى تمر تسالمولود تربية لكن أشهر، 

الأمضتلن،بلضربي*•

يخطرلا وحنان بتربية الله فعوصها رص،ينحبميا، ة لعاتثكان ما وهذا 

كبارافخرحتهم صغار، يديها على نشأ كالأمهامت،، لا أما فكانت بال، على 
كانت،والفتيامت، بايت، الثمن الصغار، ومن ام الأيتمن جمهرة ذة، جهاب

أمومةعائشة يعوصتا مربية، وكانت، حنوئا، رووما أما لهم عائشة 
أولادأخواتهامحن ة لمجموعوالرعاية للأيتام، الكفالة ة بأمومالإنجاب، 

يمهام ربتهم وتحلينا، ة وخدموتربة، رعاية حولها، وممن —ا 
هؤلأء:أشهر ومن نمهم، في رووتا علماء، صاروا حتى 

ؤلدلما ت تقول هي ها ماء، أمأختها ابن الزبير! بن ه اللعبد أ~ 
يحلس-ية أول، يكاف محه، مح، كئو الئن. به اهوي بن الله عبد 

وماولديتؤبها، عئداللهائمازلت،أم؛ أم وأئت، ءرهوعبدالله، ومالات جونه، 
عنايةتوليه ماء، أسأختها ابن الزبير بن الله لمد أما بالفعل فكانت، ؛. ٠هل١١

حتىعبدالله الغلام شج، له، والم، به، الكلم، ديية ثوكانت، خاصة، 
مقداما.بهللأ شهما أصح 

أبوبكر؛بجقيئف-ءنةفقدمات، بكر• بن-اأبي كلثوم أم وأختهاالصغيرْ ب~ 
وصفىطنأمها،لأوصعاُثةضا•

الألباني.وصححه ٧(،  ١١٧حبان)ح; ابن رواه )١( 

١٧



عنهاالله رضي ة عاتشأم 

ولدان،له ولكن مصر، بكرفي أبي محمدبن أحوها محل ا ولمج— 
بتربيتهماقامت، الرعاية، بحس وشملتهما كفالتها، إلى ة عائثصمتهما 

الدهر،جبين فى مضيثه درة أحدهما أصح حتى قيام، ن أحوسسثتهما 
بنمحمد بن المامم البعة؛ال٠دينةت الفقهاء أحد التابعين، وهوعلامة ألا 

لهعمته تربية بفضل يم الله، بفضل الجليل التابص هدا الصديق، بكر أبي 
لكه.أؤلرافه من المجل جمع 

يقول،أحته، و،ع معه ننحقؤممبمها ة عائثأمه صنع يصف كيف تأملوا 
شفقة،منها أوفر ولا برا، منها أكثر والدا ولا قط، والدة رأيت وفما ت القامم 

ألكته،ميء طعامنا من بقي فإذا معنا، تأكل ولا ا، بيديهمملعمني لكنت، 
طيسنامعورنا، يمهل احادنا، ثعل المرصحامحت، حنو تحنوعلنا لكنتا 

علىنتمرس وكنا الخير، على تحصنا لكنت، اب،، الثيمن الناصع الأبيمى 
تطيقهما تلقيننا على دأ؛ت< الثئ، عن تتهانا لكنت، يديها، الخيرتحت، فعل 
لكنته، الله رسول حدسثط من تعقله ما لنا وتروى، تعالى، الله كتاب، من 

شعرى،لي حلمتؤ عرفة عشته لكJتا فإذا العيدين، في وتجملنا بزا، تزيدنا 
المجدإلى بنا و؛حثتا الجديد، ألبستنا أصبحنا فإذا وأخي، أنا لتثي وغ

بينوضحت، وأخي أنا جمعتني منه عدنا فإذا العيد، صلاة لنودى، المبوي 
أيدينا..٠.

الإمامالزبير بن عروة أخها ابن تربية كفالتها في صئئ، وأيصا - د 
القدوة.

١١٨



اماعنها الاه رضي عاششة 

عايشه،كمأته العلم، المدوة الإمام الأحيع، بن روق ومه— 
علمها.عنها وحمل فلازمها، 

الفقيهة،الأنصارية، الرحمن عبد بنتا عمرة أيصا؛ ربتهم وممن و~ 
وأخواتها.إخوتها مع صمتها عاتثة، مربوبة 

والأقارب،،والأيتام، الصغار، من هذلاع لأمثال أما عائقة كانت، إدا 
لمأنها رغم أم ا، وأرضاهنبجتيهبمتهأ لها مثيل لا فريدة كالأمجهات،، لا أما 

المحنةتةاو>_إ أن وذكائها ؤيقينها بايمانها اّت3لاعتا صعبة معادلة تجّ_إا، 
حولها،ممن والأيتام ار الصغتنتج عقتاء، الحرمان من ستإ وحعالمتحة، 
حزينةالأمر هدا يقعدها فلم وشكرها، يصبرها شأنها ورغ لها، الله فبارك 

بثموليةالأمومة مساحة فونعتإ المعادلة، قلست، يل حفلها، تندب، منهلوية 
قلماعفليمة أما فكانت، التربية، نت، فأحر؛تا، لكنها تلد؛ لم فهي الفهم؛ 

الكلام؛ول معمن ولا البلاغة، مجن ليس القول وهدا بمثلها، الزمان حاد 
وأفد.ادا،وعلمام كبازا الأيتام خزحت، كيف الأمثلة رأيتم فقد الوقاعإ لكنه 

طثثةأثامثال!ةلهؤلأء.كانت 

إلىروا انغلاإدرية، ترزق أولم الإنجاب، في تأخر مجن كل ا في
لميهاوتورصاها صبرها في الولد قيان عوصت، كيفح لمحعنبمها؛ ة عائث

،م، والأمالحزن أوأظهر>ت، جزعت,{ أنها قهل ا يروعنهفلم الله، بقضاء 
درسوهذافيه ا، الدرية يرزقها بأن يدعولهاربه أن ه الرسول على أوألحت، 

هالله حيب حبيبة فعائثة والنساء، الرحال من يتجبإ لم لمن رائع عغليم، 
وربت.وتثنت واحتسبتا، فمحبرمت،، التحمة؛ هزه من حرمتا المكانة هال.ه رغم 



عتهاالله رمم عائشة المؤمتين أم 

البشرمن لمليارات أما الله جعلها فمل محمده، لأمة أم هي أيصا ثم 
همحهثْةِ ذ؟3>ولجو) أضؤم ثث أؤك آلقى ؤ القرآزت بنص 

المنزلةبهذه سعيدة وكانت، الؤمين، لكل أما عائشة فكانت، ٦[، لالأح-زاب: 
حشالجميل النداء بهيا ا ينادونهجميعا الملمون فكان اللمإ، وبهذا 

فيكما أمهاء؛ يا أمه! رريا ؤيدعونهات دارها في يقصدونها كانوا المن، كبار 
ثي،يأذن عائثه »انتأدئتاعنى :  Jl3موتى أُى عن وغيره لم مصحح 

و1زو،ثي؛ ص ألك آنإرأييدأف الئؤمحى~ ياأم ~أن ياأمام لها؛ مملت 
اشنائلا محت، صا تنأش أن لأنتثض ^٧،: أنثنيك،ا 

ثلدىث،،ظِلمامحصا<.
الذيفمن القرآن، بنص جميعا المؤمنين أم أمنا عائشة إنها 
فيعثليما دورا لها إن إليها، أوسء يثقصها، أن عن فضلا أمه، لاحي، 

تللث،ش خاصة نبوية، أحاديث، من لنا روته ما حلال من ذللتا يفلهر حياتنا، 
إلاهيعليها يطلع أن لايمكن والك، والفراش، يالعاثرة الخعلقه الأمور 

ألفيمن أكثر عائشة وقدرويت، المي.، أزواج من —ا أوأمثاله 
•، رسول.١٢عن حديثا 

قيلأنه روي فمد بأم، لهم نبجممهبمهأ عائشة فلمت، المافقون أما 

الختانينيالتقاء الخل ووجوب الماء من الخاء سخ باب الحتفى، في مسلم رواء ، ر١ 

^ءسعاءشةملغألخنوماشنقالالذهيفيسرمحم )٢( 
أحاديثء.وعشرة 



اماعيها الله رضي عاتشة 

الموسى،أم \و\ صدى لمالت؛ يأم، له لي إثك ،! Jiiوجلا ®أف لعائشة؛ 
عائثة،يحبه الملأ على ه الّك، تمرح ؤيكفينا المنافةيرإ*أآ،، لأم ولمق 

قاو؛الناس أي الاه؛ رسول ا فقال العاص، عمروبن أتام فقد 
ااآيوها((لآ،.ممال؛ منالئحال؟ مملى؛ راعائشة<،، 

^يق^كلوساة،وتوارسهممحهه^
الله،ول يهديهاإررمحيريدأف هدية عندأحدهم وكانواإداكائن لعائش—ه، 

يهاإلىالهدية صاحب بعث عائشه، يت، في الله رثول إداكاف حش أحنها 
منالrيس أزواج نفوس قي الغترة دبت حتى عاينه، يت وهوقي الله ونول 

ُنبأن الثاس، ليأكلم ه الله وئول، تكلم أن سلمه أم س فهللبن لحاتثة، حبه 
سام،منتوت كاف حنث، دثهد؛إليه هديه، الله. رنول يهديإر أف أزاد 

^لنها،ممالث،ثمادالليسئا،
هإملماتجا،سآءا،
ض،،دداتإتفامح،مماَل

عائثه«،امأةإلأ محيثوُب وأنا يأض لم الوخي لإل عاينه؛ محي ارلأتوذيني لها؛ 
^^ب،]راشمذأذاك;ازنولاتيم.

(.٢٣٩٤اكريملأجرى)ْ/)١( 
وجذاملخم غزوة و*ي اللأل ذات غزوة باب المغازي، في البخاري رواه )٢( 

فكيقبمنالمديق أبي فقاتل من باب الصحابة، فضائل في لم وم(،  ٤٣٥٨)^
(.٢٣٨٤)ح: 

صابإلى أمدى من باب عليها، والتحريض ا وقفلهالهة في البخاري رواه )٣( 
(.٢٥٨١بعض)ح; دون اته نبعض وتحرى 

١٢١



عنهاالله رضي عاتقة المؤبميين ام 

منطلبن ا أيقبل الأم، تكرار من البي. زوجات باس لم 
وصالله. رسول على فاطمة مانثاذث بالأم، وأ-تحرتها طهوط فاطمة 

أوواجكإف اللي رّول يا ثالغ• لها، مأذل مطها، قي ة عائثح مصشج 
نياقرسإقالمحاه؛محسك

ارواجفاطمةإر *لأحيس*،مبمت، 
ازوجاترأينممن بميناَلمحا.، 

عناأعثت، مائزاك لها: مملن عائشة، ْبن غيرتهن تثق، لم نمبمه فاطمة أن 
العدلسثديلث، أزواجك إف محمولي س اللي رنول إر مارجمح، شي،:؛، ين 

س:ثاشلآأههفيهاكا/

لانحبها،نمحنؤؤممبمتها عائشة لأمنا ة الإيمانيالمنزلة هدم كل أبعد 
منخ؛ءؤئبمها عائشة حمب، إن يتنقصها، أوأن يتهمها، أن لمختل أونرضى 
الدين،في وطعن ولحن القلب، ني مرض منها والتنقص الإيمان، كمالأتا 

يمحهبمها•عائثة فنحسب، 

الإسلام.وحن الدين، كمال من وهدا لها، ه الحسب، لصب، أولا؛ 

وعلمها،خصيتها ثسلروعة الحب،؛ هدا فعلا تص تلأنها وثانيا؛ 
وحلقها.إيمانها ورقى 

صاحهإلى أهدى من باب علتها، والتحريض لفضلها الهة في —ارتم، الخ دوام 
اللهرضوان المححابة فضائل في لم وم(، ٢٥٨١بعض)دون ناته بعض وتحرى 
٢(. ٤٤٢)ح؛ ^^؛؛١ عاتثة فمحل باب عليهم، 

١٢٢



عنهااماالله رضي عاتشة 

اكطبيقى؛بالسؤال أحتم ولعلى 
بلأما؟ تكون أن اسطاعت فكيف ، AUjJlترزق لم عائشة 

كماتشةأكون كيف تسأل: الأن أم وكل امرأة كل أن اك شفلا ْثاة؟ وأثا 
رسأثالأكالأمهات؟أث، 

الإجابة:

وهيرائعة أما فتكون المعجزة، نصع أن عاتثة اسطاعتف 
بالآتي:وذلك تمجب، لم 

تامة.تامة تامة بقناعة الرما؛القضاء أولا؛ 

البدائل،عن فيحشت، ومحلموحة، جادة نمهقبمي ة عائشكانتا ثانيا: 
العالم.أبهر نجاحا فنجحت، الأمبابج، وبذلتإ 

الأرضمشارق في الأيتام عن وتبحنر لآهعنه١بعيدا، تنظر لم ثالثا: 
بالمعروف•أولى فالأئربون حولها، نظرت بل ومغاربها، 

ام،لا رمح، ام، ص فالأم كأم، وجهزيها كأم، لث، ش أعدى رابئات 
تلو

اأعليتهإذا ة مدرمالأم 
راء،اا؛الأعطت شما ددت أع

(.YAYإبرامم،اننلر:ديوانه)._;المنلحافظ 

١٢٣





ئهؤهههاعائشة حياء 

الدنياعلى ومنيوعت نمحؤممنبمئ، الصديق بكر أبى بيت عائشة؛ى نشأت 
س،الله رسول حمسها ؤتعان الإسلام، بأحلاق يتدينان لمان موأبواها 

يدينانوهنا \ونؤ}لا أغمز »ولم قالت: كما ار، نهليل يتهم يزور محقيكان 
فهئثوواش.،>فياتيار:بجة

الخلقسيد حبيبها يأحلاق تأثرها في الأثر أكبر لهدا فكان وعثأ4االا؛ 
نهلتالحيتة ة فعائثه، له زوجة يته في للعيس بانممالها به تأثرها م وت

مثئارإثنا ت القاتل و. صيها - أنوار من ت وانبوالفضائل، المكارم من 
حدرهارمفي العدراء من حياء أشد كان والدي ، ٢١١٠الأحلأق،متكارم لألمم 

•عليه وسلامه الله صلوات 

صرربالناس،ض من الطريق في يكون جد المباب الصلاة، يي البخاري روا0 )١( 
:^٤٧٦.)

وصححه(، ٢٧٣المغرد)ح: الأدب، ني والبخاري (، ٨٩٥٢)ح: . الروا0احم)٢( 
الألاز،•

أا"هم(،وسالمفياكضائل،رواْالمخاريفيالمافج،بابمفةالغي.)ح: )٣( 
(•٢٣٢٠بابمةحاىٌ.رح: 

!٢٥



عنهاالله رصي ة عائشالمؤبمنين أم 

ولماداعجيب، وحلق شديد، حياء صاحية ؤؤهبمهآ عائشة فنشات 

حضنه.٠فى تربت نقد نعجب؟ 

ومنصتادينا الناس حير ه حليل—

اكواصلوا الهدى نبي 

خ^نها٧^ ا حلمب ئد 

ايلءا؛وبمء كل من وطهرها 

حليهللوقار، عنوايا الأحلاق، مكارم في رأتا عاسة كانت 
آتاهحش ه الله وو رئسوما وظغقؤا.' ثالش ال، والكمللحياء 
■^^٠،عو محاريه ؤإش وووض روجتك، هذْ وقال؛ يوم،، جبريل 

^مئخيُاهولإاء'ؤ1دا
يزيدأىبنت أنماء الجليلة الصحابية علينا تقمه ما هذا يؤكد صغيز0،لُ 

الله.،ننول ش زأذخالخها اومأتها، نائشه ٍثاحته »كنث، ثالث،: 
رأى•ؤرى عّدْ وجد"دا يما ونعىنسوه• تقول؛ العرس(، ليلة في ريعتي• 

(،١١٦/٢٣اِايسنىردتJضبم.م:
عانثةالمزمين أم قفل (، ٧٧لكلي)U/ القرآن تمر عن واليان والص، 

المدمي)_:U"\(.الغني نمد الإفك حديث (، ٤ ١ عساكر)ص: لأبن يبجممنبمه 
ولمالإساد صحيح حديث هدا وقال: ( ٦٧٢٧)ح: المدرك قي الحاكم دوام )٢( 

الذهبي.ووانقه يخرجاه، 

ينظر:عميس. بت أسماء وليت يريد، بنتنه أسماء أنها الحديؤث، راؤية في الصحح )٠١( 
الحاشهالالة.



عنهاالاه رضي عائشة حياء 

مانتحثتعايشه، و\وو4 تإ مئة. شرب م، من طعام(إلأهدحا 
فمائسريتءرا،. حياء عاى يأحذئه منه• حدي الله، يدنمول لأيردى مملثا 
الإيمان،ونية الأخلاق، مكارم وهورأس حير، كله فالحياء الحياءا أحل 

الإسلاموحلق حلما، دين لكل ُُإن الحدين،• قي كما الإسلام؛ هومعار بل 
الخير.على دليل فالحياء الحياءارأى، 

فإنماعليك فاحفظه ازك حي

اؤْحيالكريم قفل على بدل 

اؤْحيئل الوجه اء ممل إذا 

مادْلمل نإذا ي وجفي ر حيدلا 

يأتيلا ررالخياء ه! عليالمتفق الحدين، في الثي،. لنقول 
بال،على يخهلر لا ميلعا ;ئ.بمها عائشة عند الحياء بلغ ولمل• إلأخير،،ر؛ا. 

الله.زئول فه دفن الدى حجرتها( أذحزتى)أي: رركنلم، فقالت،: 
(.ذبابجفىسازوامم)أ/؛ه(٢٧رواْأحمد)ه؛/؛أ؛،ح: )١( 

ابنعته روى مجاهد عن أبوتدال، وفيه الكثير، في والطراتي أحمد، ®رواه وقال• 
كانتعميس بنت بماء أمأن إلا انمحح رجال رجاله وبقية يريد، ين ويوس جرج، 
حدتوالصواب، عائقة، الني. تزوج حين جعفر زوجها مع ة المنارض 
.أ^٠٢٠والله يزيد، بنت أسماء 

الألباني.وحسنه (، ٤١٨١الحياء)ح; بابه الزهد، في ماجه ابن رواه )٢( 
(.٥٧الأضلأء)ص: ونزهة العقلاء رومحة (، ٤٣للمبرد)ص: الفاصل ينفلرت )٣( 
بيانباب الإيمان، في لم وم٦(،  ١١٧ت الحياء)ح باب الأدب، في البخاري رواه )٤( 

ّ( ٣٧ت )ح ٠ وأدناها٠ وأفضلها الإيمان ثعِج عدد 

١٢٧



عيهاا1له رضي ة عائشالمؤمتين أم 

دفنهتما ت قالت وأبي، ووج—ي هو إئثا ماهووت ثوبي هاصع قالتت وأبي، 
)نعتيثيابي علي مئدودْ إلاوآنا ئ■حلئ، ما موالله معهم الخطاب عمربن 
متمقبور وهو الخهلا'ب بن عمر من تستحيى ■ عمرأء من حاء مرة( 

وأرصاك.عنك الله رصي أم يا هذا حياء أي التراب! يغهليه 

محينج، قامح، نج، وأممحل بماري أصع زلت ®ما قالت؛ رواية ونج، 
محيبثل حى تيابجب في ثتحمظه أرل< قم فيه، الحطا>لأ بن عم دفن حص 
الحافظشيخا ر)دالا الرركشي: قال، ئاك،بم((لأ؛. حدانا المحور زنن 
Iالمزي أبوالحجاج الإمام شيخنا قاله ما هذا ووجه كثيرت بن الدين عماد 

،.٣١١فيهم،درحة أرفع وهذه قبورهم، في كالأحياء الشهداء أن 

مناء الحيفي مؤثر ودرس ة، جميلالة رٌمن أجملها ا م
الميعتإ!من حتى تستحي قامتا اء، النلمعاصر وحاصة تؤوؤكيمها، عاسة 

وأرضاها.محها الله فرضي 

فكانتإالعجسبإ، تواضعها ة عائثاء حيجميل ومن 
الإفلث،حادثة في قالت، فقد — ؤهبمثها! ص من وهي ~ شيقا ها نفترى لا 

ولكنمحراي م؛رتج، الله وأف اني ُروالهبمم هورة: المش
هداوةالت (، ٤٤٠٢ت تدرك)ح المفي م والحاك٢(،  ٥٦٦• )ح; أحمد رواه )١( 

الزوائدمجمع في الهيثمي وقال يخرحاْ. ولم الشيخين ثرؤل على صحيح حديث 
 /a(؛ ٢٦) الصحيح.رحال، رحاله

(.٩٤٥/٣(،واينتجفىتالخاس)٢٧٧/٣ص)
(.٥٠اسدرئهءائضىاس)ص: ما^حاةلأراد )٣( 

١٢٨



عنهاالله رضي عاتشة حياء 

لكنمجي قي لثأني تر، وحيا أيي ثي متزو ^ ١١أف أظن ماكنت والله 
هممحممأنيوأن:رىتموهه

تواصعها،قمة ومن حيائها، من وهدا ا..«؛ا،. اللهبهوؤنا لنوم اق 
فأنزلوزكاها، عظمها النفوس في بما العالم وتعالى— —مسحانه الله لكن 
لذلك.أهل - والله - وهي القيامة، يوم إلى مملى آيات فيها 

علىوهي تيخفنتممنها عائشة على ظفيظ<ا عباس ابن استأذن ولما 
عمابن لها: فقيل علي• يقي أن أحشى ةالت،ت له، تأذن لم الموت، فراش 

عباس!ابن فقال له؛ أذنت حتى الملمين، وحوه س ووحيه الله؛ ول رم
الله،اء ثبخيرإن فأنت، قال! ايقست،، إن ر يخيقاوت،ت تجدينك؟ كيف 

ثمالماء؛ س عذرك ونزل غيرك، بكرا يتزوج ولم الله، ول رمزوجه 
عنكدعني وقالت،ت عائشة إليه فالضت غققئبمه، عائشة فضائل يعدد أحذ 

منسثارآا.نسيا كنت، أني وددت والله عباس، ياابن 

ودأأكنالأرمحن نبات من نبايا كئت، ررياَليئني • تقول ظقهقآ ولكنتر 
شواتدكوتا(<ص.

علمهارغم تعالى، الله وافتقارإلى وتواصع، حياء، عنك! الله رصي 
بأنهالها ارة بشفهي والآحرة، الدنيا في زوجته بأنها بئرها ه الشي أن 

(.٤١٤١الإفاك)ح؛ حديث باب المغازي، في البخاري رواه )١( 
أ.'توجزوننتيثف ظن'نمزلجن تينقنؤد رلآ;ذ ءِ باب القرآن، نمير ني الخاري رواه )٢( 

(.^٥٢١٤')ح:[ ١٢]ض: ج ؟.: إنق؛يجش  ١٧٥زيانآ يز 
٦(.٠ )A/ معد لاين الكيرى الطبقات )٠١( 

!٢٩



عنهاالاه رضي ة عاتشاامؤْدين أم 

هدمأرؤع ما ا الله ا يلمحهبمها، تقول ما تقول ذلك ومع الجنة، أهل من 
٩[.]الشمس: ه رأ;ا ك ش الإخ قو ؤ إ القوس؟ 

فيهبشيء الرحال تواجه لا كاك أنها خ.بمها عائثة حياء عفليم ومن 
لعلمكاك بل أمهم، فهي حميعا، لمين المعند مكانتها عفلم مع حرج؛ 

فيهالتوجيه تمتحي كاك أمر في الأزواج يرشدوا أن وتأمرهن اء، الت
لناعائثيالت، قاظه1 العدوية معادة الجيية لناتلميدتها فتروى للرحال، 

ءإنوالثائط، البول أثر عنهم يعسلوا أف أزواجآكن مرق الثناء، منئز لإيا 

الرحالعن يحتدم ة بالكعبتطوفذ غهبمها ة عائثكاك وقد 
فقالت،تالحجر، نستلم المؤمنين أم يا انطلقي امرأة! لها فماك تخالطهم، لا 

إلكعني،وأتلى•
كداك،تجنا،ؤاصإ
اللهُ..لآمكاللة

لكحير مرووا تكيرك كأنهاتقول؛ ،• ومررت١٣ألأكبرتا الئحاJاأ تدافعين 

حسنحديث هذا وتال؛ (، ١٩بالماء)ح: الاستنجاء باب الطهارة، ني الترمذي رواْ )١( 
انئلر؛الألباني. وصححه له. واللففل ( ٤٨٥٣ْل)ح: الأومفي والطيراني صحح. 

(.٤٢الخلل)ح: إرواء 
(.١٦١٨الرحال)ح؛ اء«ع التٍلواف باب الحج، ني البخاري بنحوه رواء )٢( 
؛يلئ، ممن فرصة الحيض من الة المغتامتعمال امحتماب باب الحيض، قي الم رواءم)٣( 

(؛٣١٦)ح؛ الحيض من ال الاغتسباب الهلهارة، في وأبوداود (، ٣٣٢)ح! الدم موصع 

١٣'



عتهاالله رضي عاتشة حياء 

الرحال.وتزاحمي الركن، أوتمي الحجر، لتقبلي تذمي أن ْن 
بحيراستحتا ا مالمزء يعيش 

القصاءبمي ا ممود الوسقى 

حيزالعيش فى U ه واللفلا 

اةالحيذث إذا الدسا ولا 

اممياليئبَ تخض م لإذا 
اةلا<تثا مافثل ف-شح ولم 

صعقها،يعني لا أنه إلا والمرأة، للفتاة ملازمة صفة الحياء أن ورغم 
بالخيراتتفوقهاومبارزتهاالرحال أوعدم بحموقها، الهلالة عدم ولايعني 
فالإسلامحير، بكل هويأتي بل الخير، يمع لا فالحياء والتفوق، والإبدلع 

يكونفلن صحيحا، تْلبيئا ءلبةناْ نحن إذا مواضعه في للمرأْ الحياء وضع 
;نحهبمتها؟عائشة كيف نفلروا فا لصاحبه، حرجا بب يولن أيدا، عائما 
هيها ثم مكانتها؟ وكيف قدرها؟ وكيف، علمها؟ وكيف وجاهتها؟ ، وكيف

بج:صالخاةأذ:مض
ديتها.في تتفقه أن المرأه يمغر لا فالحياء فيها،لآ،، وهفمهى الدين، 

(،٤ ٠ الدنيا)ص; أيي لأبن الأخلاق مكارم انثلرت خزاعة. من لرحل سان اليتان )١( 
(.٥٧العقلاء)ص: وروضة 

منفرصة الحيض من المغتLاة تعمال اماستحياب باب، الحيض، في لم مرواْ )٢( 
العلمبيان حامم له~فى ~والاففل البر عبد وابن (، ٣٣٢الدم)٢؛ موصم ش ك م

وضله)ا/0ي"آ(.
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عنهاالله رضي ة عائشالمؤميين أم 

التيالأمور بنان من يمغ لا الحياء أن غقهبمها ة عائثبيت وقد 
®كنتتروي وهي الحياء ا منعهفما للبيان، الحاجة عند النامي يحتاجها 

جنبازارا،.ونحن واحد إناء من الله. ورسول أنا أغتسل 

لهابملحمة له عأمزُت، صم،، خكؤمحبمها ثعاتشه ثزل مرة ذامت، وأيقا 
مشهاالإ-ثتلأم؛ أؤ نفيها بها، انثضأذثزيز ماختالإ، فيها كام طزاة، 

لإأضةوايثا،إتاكاوقالث،ئممةنيا: واو1بخأنتوإا. 
أصاوعيا،لآ،.الله. رئول ثوُب مئ مزكتة ١^^١ بأصايعه، أو< يتمميه 

يمنعلا الشرعي فالحياء له، نتنبه أن علينا الذي الجميل هوالفقه هذا 
حقوقهاوتبخس المرأة يظلم أن يصح فلا الدين، في والتفقه الحق، بيان من 

كيفالكن بحقها، تطاو_ا أن لها بل حياء، بحقها تهلاو_اا أوألا الحياء، باسم 
وأنبايث،، الأمتبذل وأن تهلاو_ا، أن فلها الحياء، دور يأتي هنا تطالب،؟ 

بخلقمتحلية وهي المواضع، كثيرمن في وتزهم الرجال، على تممو3، 
فكمحبمها،ة عاتثأمنا تفعل كانت، ا كمكلها، الأحوال هذْ في اء الحي
تفوقامن الشرعي الحياء يمنعها أن أبدا يمكن لا ذللث،، من يمنعها شيء ولا 

مكانه،له الشرعي فالحياء فيه، للشؤع مخالفة لا حير وعمل وتميز وإبداع 

الحيض،في وملم (، ٢٩٩ت الحائض)ح ماثرة باب الحيض، ني البخاري رواه )١( 
إناءني والرأة الرحل ل وغالجاية، غل في ، ٧١التحب.ن القدر باب 

(.١٣٢ )ح; الأحر يفضل أحدهما وغل واحل.0، حالة في واحد 
فيماجه وابن (، ١١٦الثوب)ح: يميتا المني ني باب الهلهارة، ني ذي الترمرواه )٢( 

الألباني.وصححه (، ٥٣٨الثوب)ح: من المني فرك في باب ومننها، الطهارة 
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عنهاالله رصي عاتشة حياء 

الأمراستالزم إذا الرسول. يالن ^، ٥٧١لالتساء تشرح عاثنة لكنت بل 
منعننها ض الئئ،. تالت امزأق أف عائثه، عن انمصمن ففي ذلك؛ 

مناك،مذ تهلعة( )أي! فرصه 'رحذي محال• ثعثسل، كيم، يأترها المحيض، 
ثاو!كم،؟، قالث،: بها«، ررثطهرى ثال! آتطهؤ؟ كيم، دالثؤ! بهار، قطهرى 

الثيمراد عرفتؤ أن يعد تتدخل بعائشة فإذا ثطئريا، الثؤ، راسستحال 
يهاأرالوم1لا،.مملت(! إلرًر، قالت،! 

للبيانالحياء دفعها بل وأرخاها، يؤكمحنبمها البيان من الحياء يمنعها لم 
أيقبما.المرأة وعن الله. رمول عن للحرج رفعا الله.؛ رمول من بدلا 

برسةترف ما رزاق اة حص
الماذو،ُآ؛لحوم من عرش دمحح 

يمتعهالا حياؤها لكن هكذا وأرضاها، عائشة عن تعالى الله رصي 
كلفي وهي الله، إلى والدعوة المع، وتبليغ دورها، وأداء الحق، بيان من 

محشمة.حسة ذللئ، 

وكيفالمحيض، عن إذاتطهرت ها نفالمرأة دلك باب الحيض في اJخارى رواه )١( 
بابالمحيض، في لم وم٣(، ١ ٤ )حأ الدم أنر ننتع ممسكة، يرصة وتاخذ ل، تغت

(.٣٣٢نرمحة)ح: المحيص من اسالأ اسعمال اتماب 
زوجها.غير الرجال من تمتغ عفيفة ممني)حمسان(; ١( ٢ ١ البخاري)م/ صحح )٢( 

)غرتي(بتهمة. )بريبة(; م. )ئز0(ئتهالمحركة. ثليلة ومل; ونار. صاحب—ة )رنان(; 
عنالغافلأيت، العفيفامتؤ )الغوافل( لحومهم٠ من فتثع الناس تغتاب لا أي; جائعة، 

والفجور.الثهر 
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والإفكثؤعثبمها عائشة 

•وعرضه مرفه، ني الطعن الإنسان على شيء وأ-ختلر وأثقل أصعب 

كلوعلى عليها، وأنى أصعب، فالأمر فتاة؛ المتهم كون وعدما 
•بها المحيطي 

حساوذا وصهرة، ومكانة يادة موذا وجيها، المئهم يكون وعنل.ما 
أعظملزوجة الاتهام كان إذا ف، فكيومصيبة، طامة الأمر يكون ونسا، 

ابأمرها؟ الدنيا عرفته ولأطهربيتر الثرفاء، وأشرف الأنبياء، 

هاأحاسيس—بكل ترؤيها ها نفالقصة لصاحبة الحديث، فالترك 
ونياطحبرها تروي دواحلها، تتفجرمجن الألأم وبراكين شصديث، وآلامها، 

يتجاوزلا المس، صغيرة فتاة المتحدتة كانت، إذا خاصة ألنا، تتقهلمر القالب، 
فهناقومها، في ، وشرفوقدر مكانة وذاُت، سة، عثرة الخمس عمرها 
والهموم،والآهاُتإ الدمؤع ومتمهلر القالبط، ويداء سفي الكلارت، متقع 
الإفلث،حكاية وتحكي حبرها، تروي ها بنفعائثة ساترك ذلك، لأجل 

منالصادقة بالشاعر نقيقي قصة أحزانها، دموعها، عائشة، الأم الحزينة، 

١٣٥



عنهاالله رضي ة عائشالمومتين أم 

الصادقة،كلماتها بحرارة —والله— تحس ءلاهرة، صغيرة مفللومة فتاة فى 

متوجمروكلمات مظلوم، أنين إنها معها، وتتوجمر تتألم بالحروف، تشعر 
ميعليشوق أنكم لاسك والمهلعون، المفللوم لوعة أسد ما اه، مقهور، 

صحيحالله، كتاب، بعد الأرض وجه على كتاب، أصح نمله والذي حديثها، 
!تهول، لحائثة، ونصغي نستمع فدعونا البخاري، 

فيهاقحنج عزاها عزوة في سا ئأمغ معه، ١^^ وثوو بها حرج سهنها 
أحملظنخ الحجاب،. أنزل، ما الله.jfuJ وئوو ؛ع محرحن، سهمي؛ 

يلكمذ ه الله رسول همغ إدا خم، مرثا فته، ذود هودجي،، نج، 
حينآذنواشلم، دافلين،آذلَهباوجمل، اضُثه مذ دننثا ،، ^١١

 ،،Jإلىأيئت، ث هصنت، ملما الج1ش، جاوزت حض يمشنتط يالثحي
امطع®.قد ظمار جنع من لي عمد لإدا صدري هلتنث، رحلي 

قالت،.ايتعاوْ. قحبسنى عقدي، هاأتمسست، ا١رحعتا تهول، 
عرقزحلوة هندج_ى قاحثئلوا يزحلؤني، كانوا الديذ اوهط وأثل 
داكإذ النثاء ؤكال فيه، م حسثون ٠^٢ عش، أركن، كئئ، الدي بعمكا 
من١^،\ٌ( س)أي: ١^١اكئن :قالنع( ٢٠١)أي: حثافا، 

حديثهوكنت، وحملو0، رئعوْ حيذ ١^^ حقه الموم يسسكر لم 
والنهاية(، ٧٦٢اللغة)صزت مجمل انظرت فر- المن الرجؤع والقفول،ت رجع. ت أي )١( 
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والإقكعنها الاه رضي عائشة 

ُْ اوجموسائوا«.الثن،سثوا 

منازلهميجئن الحبش، انتثث يعدما عمدي ررووحدت تقول! 
١^١وظننت به، محت اJدي منزلي تتمْئ مجنب، ولا دلع ثلمهم بجا ولتس 

•كنث،٠٠محي علبجي في جالنه أنا محنا ثدييي، 
ثإالثلمئ المعطل بن صفوان رركاذ غؤ؛تبمهاأ عائشة تقول 

حينيعزمحي ثؤادإنثّانص، منأى نلمزلي، علمي مأصح الجيش؛ وراء مذ 
مح،ء•

عزلي،حيذ باصحاعه تجمفك اأحجاد->ا، مل رآني اركاف تقول! 
كلمهمنه تتمعت ولا يكلمه، وكلمنا ما ووالله بجلثايى، وجهي ت ذ>ذث° 

اآ1هاممنث، يدها، على هوءئ راحلتة، أناح حى وهوى امتزجاعه، عير 
يحرمح، موغريذ امحمح، خم،أثينا اواحلمه، موذبي يائطلئ، مركبجا، 

يزول.ذم الحر( شدة )أي! الظهيرة 

ابذأتن بذ الله ج الإهلئ، تور اري وكاف هللئ،، نذ محلك، هالن،ت 
فىيمصون والنامي سهرا قدمت، حن فاس._لكنء المد.ينة، فقدمنا ملول، 

محتاللههاكالدي تيأضاب،الإنم،...،ولأأغرد،ئزئول 
وكالاأمناصعل١،، مل منطح أم مع حزجت( قكي...، أنحيذ منه أرى 

ييرزلأته متصع؛ واحدهات الحاجة، لقضاء فيها يتخلى التي المواضع هي المناص—ع؛ ( ١ ) 
فيالنهاية المدينة. حارج مخصوصة مواضع أراها ت لأزهري ا قال ؤيظهر. ا إليه

(.٦٥والأثر)ه/ الحديث عريب 
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عنهاالاه رصي عائق—ة المؤمتين ام 

فأتيتمزصي، عر مزصا هازذذت الإيك، أنل مشثودا...ءأنينىيرو 
أنشقنأف  Jbjfj :،*Jliأنوي؟ آر أف ر أئأدف ثة: مملغ .  ٠١٧١وو رم

طاش)قاك:فدب(سنتلأر:
تادابمJئالأاز؟;١^١ 

عندها؟(الفعل وردة أمها؟ إجابة كانت كيف )تأملوا 

عندوصيئه هط ١^^ كاثت لملما ٥^١^ عالك، مر سه يا مالنات 
م:ئابجامايإلأتينعا.

تجاناشاأثودظثالأازلأا؟ا

سَلأ:زخقدج،نلأكل

ءم'

لايرمأفويوما، ؟ك4ئاييس ^■۶،، وأصب—حأبواي مالت؛ 
اإتجدي ئالق اصاة أف لأظن إش حى بنوم، ولاأكتحل يلمع، 

١^٠^٠عار اسأذنن أبكي، وأئا عندي جالتان أبواي منا تقول؛ 
معي.نكي مجلث-ث، لها، هأذيت، ١لأيصار، 

^ضلاشهلإاظالإمح.
إليهيوحى لا شهرا لتف وقد قبجا محل ما محل مند عندي يجبس ولم ثالث؛ 
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والإفكعنها الاه وضمر عائشة 

أىفأنيس:؛■
محجمحمدال:»أثابم;:ايا

ا1ث:إتيمظ\
اشياب ثاب نم اعت—رف العتدإدا قإل إثه؛ وتؤيي الث؛ت هانتئفري يثب 

ع1تها<.

احسما حش دمعي يلص مثالته، الله. رئول محي قلما قاوئ،ت 
واللهأبي• ممال ا قال يما عني . ١^ رئول أجب لأبي* مملئ قطرة، منه 
الله.لزئول أيول ما أذري ما 

اقال يما الله رسول أجنى لأمي• سلت، لأمي فالتمت، تقول؛ 
الد.ماكارثؤاشuأذريناأدوليئول فث 
■^;١المزآن أقزآمن لا الئن خدية خايأ و& - قمك _• 

أنفسكم،في انص حش ث الحي. هدا بعتم أنكم علمت،، لقن. والله إش 
اغترنت،لىإأموكن دنت،م:^^،لا;صدمني، نكن وصدقتلمُه، 

^ه:مسبفيقئض،
حين( ٣١من بها ما فرمحل مجن اللام" -عليه يعقوب م امعن )وذهلت، 

[.١٨وسف: يره شمؤت. ما ؤ آكمثتان زآثئ ؤ قال: 

حسن.أش يعأJلم واللة فزاثمي، عر واصطج،نتإ ؛،، J^jم تمول! 
فيثنزل  ٥١أف أئن ثنتخ نا والله نلكن تتيى  ٥١وأف ه، برين
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عنهاالله رضي ة عائشالمؤمنين أم 

محأفظااشنيأم،مح(
زامنا هزالي ^، ٥١الأزم ^٥؛^ الله زئوو محتأزيرأذثنى 

أهلمن أحد حرج ولا مجلسه(، ئارق ولا هام ما )أي^ مجلسة الله رث—ول 
لشحدومنهإنه حى الثزحتاء، مذ يأحده كاف ما أحية عليه، أنزل حز اكت، 

انثلركيف،زالخن، الئفاء في الثزلؤ ذاُت، الخان)أي: مثل الرق مذ 
ششتاأ(تجدعليه هي موف أنهافي رغم حسها.إ من العرق حال تصم، 
قد،، i_JLوما؛فزعت ما فوالله رأيت،، ما ذللث، من رأست، حين أنا فأما تقول؛ 
أبوايوأما لمي، ?il غير الله وأن ها( نفمن وامة )لأنها بريئة، أتي ءرفتا 

لتخرحنحلننت، حتى ه^، الله رسول عن سري ما بيده، ه عاينفز فوالدي 
الله)يا الناس. هال ما تحقيق الله من يأتي أن من حوها( )أي• فرمحا أنفسهما، 

وأرضاها(.غؤثقبمها مشاعرها حال وكيف، عائشة؟ حال كيف، 

كلمةأول 1آقاوغ( وهويصحلئ،، الله. زئسول عذ هنري هالث،: 
^«هاَلأ،:قالئ،ليأئي:هومي

او\كئهالمخ:زأزواللهت٠نار:ؤ ؛ك.هئنئ،:jاللهلأأهو؛إوهب 
الور((را،.سورة في الأتان العشز [، ١ ١ زالور: ه تنؤ محتته بالإقك 

التيرالألم، همة ّهءاوا'.ث، سع فوق من الخيرأة ة عائشووت هكذا 
عاشبمن فكيفا السنين محلول رغم ماعها سعند ه نفا0ع اليتماللث، لا 

الإفكحدث ني باب التوبة، في لم وم(، ٤١٤١المغازي)ح؛ ني البخاري رواْ )١( 
(.^٧٠١٢وقولمبةالقاذف)ح: 
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والإفكعنها الاه رضي عاسة 

لأوجاعها؟أوتو-ءع أحداثها، 

الزمان،هدا مثل ني الأوحاع يقلب من هدا كل بعد يأتي أن العجب، 
المحيحةوالأحاديث، امحت،، الأيبرأتها نمؤمحزعنهاالتي ة عانثمن ؤيتتقص 
الثابة؟ا

تبجقؤقبمهالعائشة تبرتته في العالمين لرب المكذبين لهؤلاء عجبا الله، محا 
حكمة،لله لكن ا بدللثج إحباره ني الله ول لرموالمكدسن القرأن، محنمى 

مثلفي عائشة من ؤمحتتقص وتكرر التهمة، تثار أن في حكمة ه للوالله إي 
دنياهمفي انعموا كلما المزمتين أم أمهم الأم لون المليتذكر العصر؛ هذا 

ولثرمحىيفضامحلها، العالم ؤيدكر اليوم، مع ن كما مآمحرها ولتعاد ونوها، 
ينقصها،ممن الثيهلان حزب يذكرمن لا حفنة أمام ملايين البشر، ملايين عنها 

وأرصاك.ءناث١ الله ورصي ميتة، وطستخ حية، عامحثة يا فْلسث، إليها، وأساء 

التطبيقي:السؤال 

حياتنا؟في الإفلئج حادثة من نستفيد كيف، 

الإجابة:

خاصةالأحبار ملع حمعند التثست، في النفس مجاهدة صرورة أولا! 
التبريرات،،كانت، مهما ا نقلهعن والأمس—اك الناس، بأعراض يتعلق فيما 

قهوهثا ر ونحسؤئن علا يوء ثؤِ قش ما إآؤبم؛ؤ ؤيمؤؤة بازاي،ؤ دلموثئُ ذ إو 
١[.٥ لالور: ه ;ج: عظيم ّقو بمن 



عنهاالاه رضي ة عاتشالمؤمنين أم 

فعائثةالبرية، القوس على الظلم وهع شدة تدكردوما ياييات 
^*cJLU  لييغمض ولا بنوم، أكتحل ولا دمع، لي يرقأ لا أيام، ثلاثة

الك^ءاا.سدة من سممطر كيدي ان فلننت حتى جمن، 

لكنيالأسرار، يبتلون الأحيار أن حلقه في الله نة ّحرت ثالثات 
الظالمينالله توعد وقد وصبر. ب احتلن يكون النهاية في النصر 

والأحرة.الدنيا في الشديد بالعقاب 

مبرئبد لا وأنه الممدين، عمل يملح لا بأنه الله بوعد الثقة رابنا• 
٠.ب المأح،الصابر المفللوم 

١٤٢



[١٢]

الإفكئقمحفبمهاودروس عائشة 

وقفاتمعها نقف ا يجعلنما والعبر الدروس من الإفك قصة في 
الشئ-رحم من بل - مها نتحرج والمر، الدروس منها تجط ووقفات، 

وقدصاحتها، فم من القصة ممعنا أن بعد والمجوهرات، والفرائد الفوائد 
منوظهر متناهية، وبينة وأحزانها، آلامها بكل الوقفا عائشة لنا سردت 
عغلمبل بديهتها، وسرعة وذكاؤها، نيقؤققهإآ، ة عائثعقل وفور حلاله 

حمسمن أقل عاما، عشر الأربعة ذات الصغيرة الفتاة أنها رغم بربها، ثقتها 
بنتصديقة النقية، العفيفة الطاهرة وهي عرصها، في يرمى نة ّعشرة 
الجاهاية.أيام حش الهلمة سمعتها لها ءائلة في تربتا صديق، 

بيهؤلاء؛ على الث، الإفقدر ءء>سةا عفليمة لحكمة الله؛ بحان 
فيالشرفاء هؤلاء يرمى ومكانة، ذونب صديق عفيفة، طاهرة م، كري

حتىالقمم، هؤلاء عن فضلا مسلم، أي عن فضلا عربي أي به يعتز ما أغلى 
مااوالله والمرارة; والألم الحرة بمنتهى فيقول مثلغه، بكر بأبي الألم بغ 

ربناتدبير من ذللثا فكان لأم!،،، الإمفي به أفنرضى الجاهلية في بهيا رمينا 
الذكربعد رفعة وأي لهم، رفعة جعلها بثا الحفليمة؛ ولحكمته بحانه، 

!٤٣



عنهاالله رصي عاسسة المؤبمنين أم 

ظناراث؛ مماؤيا مدؤيا، نويا الرد كان فقد القيامة! يوم إلى يتلى قرآن في 
بتبرئةنزك كريمان، متتاليان، آيايته عثر في القرآن صعلرها الجريمة، لعظم 

ّماواات،،سع فوق من بتزكيتها أبيها وعن ظقظهك عائشة الحبيبة الطاهرة 
الشر!رحم من أحيايا الخير يولد هكذا الالهإ سبحان 

لةمحيز نئت اللأرائ ؤإذا 
٠١حنودراذ لتا لهاخ اتطؤيذ 

ؤإذاعةوالقال، القيل في تورمحل ممن كان أن المحنة هذه عظم ومن 
إلاالإنم، اهل مذ سم لم ءنوْت مال، لمين، المبعض ره ونشالإفلث، 

اتموئثاس في جنش، ينث، وحننه أثاثه، نن ؤمنظح يايت،، بن ذ حثا 
الديترلى^^ُ،ثإِنمحذ/للث،)أى:

طول)عايهمنالأه>ستحق(،مال
•يال، الذي إيه ومول حثان عندها سسث، أذ ثكزه عائشة كانت، عروه! 

ومزصيووالدة أبي مإة 
 ،<<>J اهءىوئمنئم تخشي

العجمي،بل عرصها، في تحدثوا الذين من أنه رغم عائشة، يا درك لله 
الرحعةومي المتبرز، إلى مسءأني وأم هي حرحمت، عندما ;ؤقؤهبمها عائشة أن 

(،١ ١ الأخار)أ/ وعيون (، ١٧٥العقد اطر: اطاتي. نمام لأيي الست، )١( 
(.١٣٦ورومحةالعقلأء)ص: 

(.٤١٤١انمازي)ح: في البخاري رواه )٢( 



الإفكودروس عنها الله وصى عائقة 

بالنعامة،ابنها على فدعمت دع>شمنءنيا داوت،ت في يحج أم عثزت 
عنصادوا ولوكان حتى دليل يدون اتهام عن نكت ولم عائشة، تعجبت، 

وفيبدوا؟!؛، سهد رجلا بين آتثهلت،! ما ارئس لهات فقالت، الحنون، الأم 
س!ح:أيظاأثلإشي

الإنم،«لا/هأتيت؛يبمنوم قالت: هال؟ا ^ا ظءيشة: قالت، هاو؟ نا 
أمه،على إنكارهاحتى يل ا بمهلح ة عائشفلن حمن فماأرؤع 

بللها! ونرئتها عتها، ودفاعها بعائشة، طح ممأم فلن حن أريع وما 
لأمقوية فضيلة الحدين، رروفي حجرت ابن قال لدا ابنها، على حتى وغضبها 

محبهتعمديتإ بل عائشة، حى في وقوعه في ولدها تحاب لم لأنها طح؛ مم
ءرذللأ،«ص.

الإفك:حادث في المهمة والدروس الفوائد ومن 

بنمهاثقة على فهي وصيرها عائشة جأش رباطة 
عفليمعن فضلا للأمور، وتقديرها وحنكتها، فهلنتها اعدها وسويبراءتها، 

وحدهاكانت، ؤإن حتى ا، وعفتهوحشمتها بحجابها واهتمامها حيائها، 

هودجها،في أنها منهم ظنا وتركها، الجيش ارتحل بعدأن الصحراء، في 
الجيشحرم مؤ حارس ا'ستر'جاع على إلا تيقفل تولم مكانها، في فنامت، 

لموم(، ٢٦٦١بعضهن،عقا)حت النساء تعديل باب الشهادات، في البخاري رواه ( ١ ) 
(.YW•؛ابفيحليث،الإفكب.)ح; النوة، في 

ذحابرى)،//'ار؛(.)٢( 
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عنهاااا4 رصي ة عائشالمؤبمنين أم 

يوممسيرة الجيش حلف يكون ما دائما الذي يؤقؤئمحئ المعهلل بن صموان 

٠^^؛،،بمد فأصح آحرْ(، من مار مادلج)أي: الصش رراء من مس ئد 
أفمو يرم لكف يقد رم، جنن ءد يأثام يايم، نوايأسان ثرأى 

الحجاب.علي يضرب 
دجهيثُثل؛ابج،نحمرُئ، عرش جنن ظنسمظت تقول: 

قولها•وفي الوجه، تغطة على دليل لوجهها سترها فمي هنات وتأملوا 
أيقا:قولها ثم الحجاب،، عاي يضرب أف ئأل يراني كاف ®وقد 

الحجابفرض بعد وجهها تتر كانت أثما على دليل طابي«، وجهي 
فيواجبة تكن ولم يه، مأمور الوجه تغهلية أل في صريح وهدا تمرار، ُام

الحجاب.آيات نزول لعل. الوجوب كان إنما الإسلام، بداية 

لإيقاخلهبالأس_ترجاع واكتفاته وصمته صفوان موش وفي 
مها،باّحتى عليها ينال فلم الرفع، وحلمه الجم، أدبه على دليل ة عاتث

بلأمامه، وعائشة البعير خلف يمش ولم واحدة، بكلمة معها م وماتكل
الصحابيكان هكذا الله، يا حلفه، المؤمنين أم أمه والمرأة البعير أمام مشى 
عائشة!يتهمونه،ع الذي 

ومسلم(، ٢٦٦١بعصا يعضّهن التاء تعديل باب الشهادات، خي البخاري رواه )١( 
(,٢٧٧٠الإفالث،...)حت حديث قي ياب، التوبة، في 



الإقكودرإواس عنها الاه رضي عاتشة 

حيئالبش ني ما والاه فلا 
اوحساءاا؛ذب إذا الوسأ ولا 

مجتمعاأردنا إن ثديي؛^J،I ياحتمار الإفك وآيات الإفك، حادثة 
منهتنال ولا الإشاعات، تهزه لا متلاحما، ا متراحنآكا متمامحصالحا، 

الظنحن على المجتمع أفراد وحث النفس تربية من بد فلا الوشايات، 
والقال،والقيل الإشاعات، عند خاصة دائما، هوالمقدم الظن فحسن أولا، 

ؤ؟'ؤ الإفالئ،! فيTيات يقول — ~تعالى والله العدالة، لم المفي فالأصل 
هنصل؛ج، وقانأ ثمل أميؤز وآلننينث ظنًألئويوذ شنتنؤب إذ 

 ;^[.١٢]١

بدءاالإفك؛ حادثة أثناء في الصحابة مجتمع في الأية هده تأملواتهلبيقات 
يتعجل،لم فهوه عليه؛ وسلامه الله صلوات المبتالى الزوج وحبيبنا، ؛قدوتنا 

هكدانحنا« إلا أئلي على علنتؤ U )رواش فقال: بزوجه الظن أحسن إنه بل 
والبرهان،بالدليل ظنه س يتح ثم عائشة، وزوجه بأهله ظنه ؤيحن م يم

يثنوااروكد فيقول: ذظهظنئ المعهلل بن صفوان بصاحبه أيصا الفلز فيحسن 

فكانواعليهم، تعالى الله رصوان بقدوتهم را تآمفقد الصحابة أما 
أباأف روى د ففالغلن، حن تقديم في بهم يقتدي أنموذجا أيصا هم 

(،٤٠الدنيا)ص: أبي لاين الأخلاق ئكارم انظر: حزائ. من لرحل يب اب )١( 
(.٥٧العقلاء)ص؛ وروضة 
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عنهاالاه رصي ة عائشالموميين أم 

عاسة؟في يقال ما ترين ألا لامرأته! قال خنؤؤفيغثة الأنصاري أيوب 
لا،فقال! ه اللول رميخون صفوازأكشث، يدل )وكشث، فمالتر! 

متى،حير فعائثة ق^، الله رمول حنت، ما عاتشة بدل أنا ولوكنت، هالت،! 
لأبىأيوب أبى زوجة نالت إسحاق ابن رواية وفى . منك١١٢خر وصفوان 

الكذب.وذللث، بلى، قال! عائشة؟ في الناس مايقول مع ألأتأيوب! 
منك،،حير ة عائثفقال! والله، لا قالت،! أيوب؟ أم يا ذللئه فاعلة أكنتؤ 
ءغليم،اأأا.بهتان هذا الله، بحان 

الظىحن الإثاءااتجا عناو المنهج هدا وأعظم أحسسن ما الله! يا 
الإفلث،.حادثة س رائع تهلبيقي منهجي عملي درس انه أولا، 

اللؤ.رسول ودعا ..  ١١نْتهبمتها؛ عائشة مالمت، أيمحا، الدروس ومن 
الوحيتآحر، )أي؛ انظبث حى نيد بن امه وأمطالب أمح، بن على 

ماشدة س الأمر وصل الحد هدا رإلى أنله، فراق في ؤينثشيرسا ينالهما 
زئولاللهعر يأثاز أناته يأما هالن،: وبثوها( ولأكوها المنافقون أثارها 
أهللئ،انامه! ممال، مسه، في لهم يعلم وباليي انله، براءة بى ينلم بالإى 

وكربوحزن هم س ه بالني ما رأى عئ)لما زأثا ح؛تا، ننت_لمإلأ زلا 
(.١٦ ٩٨نيم)ح; مفي راهويه بن إمحاق، رواه )١، 
لسريوالطزك ل والرمالأمم وتاييح (. ٢٢٤)T/ ام مثلأبن الغوا الهرة )٢( 

اسرىس>ضص/'تم\أ(،وماْإر الحاiظفىتحاuرى )أ/أاا(.وذكرْ 
ينحالي. وهوت أيوب، أبي ترحمة ( ٥٨)a/ والنهاية ة البدايوانظرت انسحاق. ابن 
(.TAXTUO)ص: المطلق ض غزوة ومرؤيات كبب،• بن نيل- 
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الإفكودروس عنها الله رصي عائشة 

ناشاءعلتك !لاه بمي،الله زئول ثا ماJ: محه( اكخفم< أراد 
زنل، ■^١١٢

صءمن نأيت هل بريره ررأي محثال؛ بريرْ ه ثدعا ت عائشة قالت 
اعينةقط محا١^١ نازآث بالخق :ريك® 

-الشاة—الداجن فش أهلها، عجين عن تام الئى حدية جاريه أيها عتر 
كمايسمعه، حبر أي على والبرهان الدليل ي3؛لاو_إ دوما لم فالمفتأكلهاال٢؛. 

عزتق\ؤلتأاث بالئهتآء ت_الوآ ز ئهدآآ يارتو عقي ■؛1> ؤلأ ؤ ت الله قاله 
[. ١٣زالور: ه آنتهذؤن؛م متر آف 

تألمالبشر من كغيره ه الّثكب أن الإفك• حادثة من تماد يومما 
الخهو_ا،جلالة رغم عفليم ونأيه صبرْ لكن الحادثة، في كينا وتوجع 

كانبل شيئا، لها يدكر ;ْؤمحؤئهالم عائشة على ؤيخرج يدخل شهركامل 
ميممفؤها كلها الصحايه مورامحت كاست ر، ؤيال ؤيإ بّبهدوء 
بعائشة.الظن حن 

ؤيخشاه،الله يخاف الذي الراغ الجميل الإيماني هوالمجمع هكذا 

يذسس'للأصضرملسهئزلأ
اكالك4 ذلك. م', حاشاهم لعا ة عد١٠ لا نه، شاهد لما تخفما ٠ يه، , ماكس  ٠٠لما 

الدرارى)إما/*آا(.
لموم(، ٢٦٦١يعفا)ح; يعضهن اء التتعديل باب الشهاداتا، ني البخاري رواه )٢( 

(.٢٧٧٠الإفاك،...)ح; حدث ني باب التوبن، في 
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عنهاالله رضي ة عاتشالموسن أم 

لهذانة والبالكتاب ه الله ول رممن الأمد ءلويالة تربية ثمرة وهي 
وحالهاالاتنست الأ-خلاقيات فهذه لم، المالمجتمع 

بلوالتاؤيخي، ي الياصمياتها عن معزولة ت، ليالإفك وقصة 
كبرهتولى انتقامي مشرؤع حلقات ميالة صمن حالمة المؤامرة كاستا 
يقتتل،أن آنذاك المدينة مجتمع كاد وفعلا ملول، ابن أبي ابن الفاق رأس 
•رأى يومه؛ من الله. رسول مام • قفول ~ صهبمها ة عائثتروى ~كما 

وهوعشابي بن الله عبد مذ ئامتعدر ة( عائثببراءة الأيات نزول يعد 
أداهعنه بلثتي قد رجل ثن من المسلميذ معثز *يا فقال! المئبر 

بمنخئيث،ظىأخايبجمحا،بمذووا 
ةءؤيق-عها*عاسة معي®•)تقول إلا أهلي على يدخل وما ■حيرا، إلا عليه 

قاو:مح:اننوونيضئك،لإذ
أمنساممعئناالحزرج كاذمزإحواننامن وإ0 عممه، صزبت مذالأوس كاف 

قخدهمن عمه بتت  tjحث—،أم وكاJثا الحزرج مذ رجل قام قالتات أمنك، 
دلكمو وكال عاسة:( ، الحزتج،)!١٧نتد وئؤ ع؛ادة، بذ ني نوص 

^وسثمح;ثًاشلأئة،ذخؤ 

والخزرجالأوس الخثان قالت:َثان الننافقيذ، قذ جادل ١^، ^ص 
قلمعائشة! قالث المئر، عر قائم س الله ورسول يمثلوا، أف هموا حز 
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الإفكودروس عنها الله رصي عائشة 

وسكث*لا/تكنوا حش الله ونوو يزل 

والحطول.، الرمعرض من المل أبي ابن المافقين زعم أراد 
حيله،الله أن إلا ه، إليالماء وأحس، زوجته، عائشة ومكانة جاه من 
أكثرعايشة تلألأُت، المؤامرة هذه وسس، نحره، فى كيده ورد ه، وأهان

وتوةجأشها، رباطة فنلهرتر بجلأء، القوية الفذة ثخصتها وتسشت، فأكثر، 

فيتتلى اياُت، الحاصر، يومنا إلى نار ه رأسعلى علما وأصبحت، إيمانها، 
ؤلأقث-ثودجدت مكل في متبر، كل وفي مكان، كل 

اا[.لؤهلاو>ر:
حيمهااله طشن، مد ثلأتة 

زاطلءىنوء كل مض و،4نةا 

مكرمتهاجاءت، فند مقامها، وعلا ؤؤجبمي، عاتنة منزلة متؤ >القد 

الكلات،،وصفها عن — —والله تتقاصر مكرمه العالين، رب عند من 

يومإلك، ثتلى وحيا شانها مح، أنزل وقد كف ات،، اللغبيانها عن وتعجز 
القامة.

مسلم( ٢٦٦١ت )ح يعصا بعضهن الماء تعديل باب اكهادات، قي البخاري روا0 )١( 
(.٠٢٧٧ )ح؛ القاذف توبة وثيول الإفاك حديث ني باب التوبة، في 

الٍلاءأعلام وسر ٣(، ٠ ٦ هشام)Y/ ابن سرة اطر: ثابت. بن ان لحالست )٢( 
/Y(٦٣  ،)والداه (، ١٨٨٣والأسباب)أ/ ١/Vالمجرموسمط (، ٢٠٣والمهايت

اليع.العوالي)أ/خلأا(.و)الخم(: 
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عنهاالله رضي ة عائشالمؤمنين أم 

السؤال

المتوىعلى العاصر واقعنا قى الإفك حادثة من تفيال نكيف 
والمجتمص؟الفردي 

الإجابة:

منهجاالإفلث، ة حادثمع الصحابة مس معه ومن تعامله. م رم
وهوتالإشاعات، مجواحهة ش واضحا 

ولألكمشء،فالأصلفىالملمالعدالة،ؤ 
هاه؛ ئبمل زقاؤأ ثتنل بآفِجز وآلئتينث هئزآلتؤيؤذ ثمنئئؤْ إذ 

حولهارع الثسجعل فقد الأعراض؛ أمور في التثستا لاسيما [، ١ ٢ ]الت—ور: 
أربعة•من أقل بثهود ولا بل شبهة، لمجرد يجاوز لا قويا غليظا متاحا 

أيعلى والبرهان الدليل ؤللب من بد فلا والتمحيص، الشن، ثابا: 
يارتييعد4 جاءو محولا ؤ ونقاله، تبثه أن تريد كنت، إذا خاصة معه، تحبر 

[.١٣]الور: ه فوالكدبجن؛ج؛ أق عثت مأؤلتِلش بالقهدآء أنؤأ تؤ 
فإذاقلبه، وراء من العاقل فلس—ان التفكير، ثم اللسان، إمساك ثالئات 

ةلمئه>إذ ئؤ لئ،، أمعليه كان ؤإن هال،، ه لكان فإن نظر قول، له عرض 
[.١٥]النور؛ و يلُ يي؛• ثؤ ثس ئا ِبأؤتيذإؤ ثئئؤؤف يانثآؤ 

الأمرلأئهإنكانحائا،وإرأورالأمرمنهم
يوناد\عوا أزم ترص واداجآءم ؤ تعارت قال كما عاثا؛ كان إن 



الإقكودروس عتها الله رضي عايشة 

همنهن ثثنهلوتثُ ١^ ينهرقننه ق1قاؤمحقا اف وؤ3أوُ 
[AVuLJI ،] سمعنمؤد5^؟^ ؤ ر>سحانهت بقوله هنا قصتنا قي عليه نبه وقد

لهم.وندعو لأهله، نتركه ١[.jJ ٦  o^Ji]ه ققؤ أن قآ ثؤن تا هكر 

!٥٣
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[١٣]

وتدبر){.عك عائشة 

وافر،بحظ العلم فنون من فن كل من أحذمحته عالمة من دوها لله 
بابأموفي والفقه، وفي وفروعه، الدين بأصول العالة فهي 

فكانم،والئنر، الفرائص، وفي والأدواء، والعلاج الطب وفي زول، الن
متحركة.علميه وحامعة ساملة، علميه موسوعة لجؤهبمتهاباحتصار عاسمة 

وأثربتأ القرآن؟ •ع كلها حياتها عاتسنؤ وفد كذللث، تكون لا كيم، 
والخنفلومةوعلومها، معارفها منه فامتمت، الحلية، شخصيتها به وبشت، حبه، 

وعت،قويه ذاكرة تعالى رزقهاالله مندالصغر، بها تنعم كانت، الش الأخلاقية 
وعرفت،التامسارتإ، شص في وله. رمعلى القرآن من نرل ما وحفظت 

ذلككل ومر نزولها؛ وأسباب نزولها، وأوهات، والآواُت،، ور المسمقاصد 
منأصحت، بأن الله فكافأها له، وتلاوتها القرآن، ْع تعاملها أحسنت، أنها 

الأسان؟!إلا الأسان حزاء وهل الإطلاق، على الماء أعلم 

وبروزها.هومرتميزشخصيتها يمحكممقبمتهأللقران تدبرعائشة كماكان 

علمها.وبركة حياتها، في التوفيق ّث القرآن مع وعيشها 

١٥٥



عنهاالاه رصي ة عائشاامؤْدين أم 

قيؤ ذ،مث تعالى الل، ُال الذين الألباب ذوي أنهاس رتب ومامن 
4اص:اا(،دمالأنف.؛:؛؛ ذ}}\ ءص، ؛؛ saنوق #،،١^ 

هلمغ_J ثدتر، دون لسانها على القرآن تمرر بالي يقممقبمتهأ ة عائثتكن 
به،ؤينملوا الناس، ليتيبزه الكر كتايه أنزل قد وتعالى سبحانه الله أف 

ِيئبريامتنق اقلق أينته ؤ وجل• عز قوله ش المض هذا الله محن كما 
هتءس;هآتا.# ألاثب ي؛محاوزإ آاننوء 

منالأعلى والنصيب الأوفى، الحفل ة عائثلأمنا كان 
الصديق،ابنة وهي لا، العفليم،كيف الكتاب، لهذا والتدبر، والفهم التلاوة، 

ْعالصدمة تعامالث، كيف ونتأمل، ننفلر فتعالوا ا ه؟ الأمتن الض وزوج 
الكريم؟القرآن 

ترتبوهى محتها، وفى وحميها.، ووجها على يتنزل القرآن لقدكان 
محمد.على أنزل ءالثد هالت،! أفلفارها، نعومة مند تفاصيله بكل ذللث، 
أذمؤالثاعه تتينئةِ ألقاعة بل ؤ تعارت الله قول ألعب لجاريه و1ما بمأكه 

قيز>يياه]القم;آأ[(،لا/

الله.رمول تسع'اسنواتاْع بيعتاالنبوة نتيقؤمحقهافي عائثة وتضن، 
وأئاوالنثاءإلا المرة سورة يزلت، *وما قالث،ت تفاصيله، بكل يتنزل والوحي 

بم.«رى.

رالثاعنموبم-م عه الق، بل ؤ ه: قولاب بالقران، تمر في البخاري روا0 )١( 
(.٤٨٧٦)ح: بم]اشس:آ■؛[ واره 

٤(. ٩٩٣القرآن)ح: -الق باب القرآن، لقائل في الخاري رواْ )٢( 



وتدبرعتها الله رضي عائشة 

يالت!كما الإفك، آيات مثل* عائشة، بب بكثيرة نزلتآيات وقد 
منكم[ ١ ١ ]النور: ه إنتؤ >-؛^ ۵٤بالإظى -هءو ألخية ان ؤ وجل• عر الله ررقأيرل 

،•١١V^ئمدلكمحماٌبثالإ
الله.رسول ْع ررحزحنا قاوت1 التيمم، آية نزول في يتا موكانت 

لي،عمد اشغ الجنس أوبدات ئاكداء كنا إدا حش ، أنثايم بنص في 
ّ،زأقامالأازثزلإئواشم،

عائشه؟صنعت ما ألأثري ممالوات الصديق، الن-_اسإرلميثكر ياتى 
قجاءماء، معهم وليس ماء، عش ولبموا والناس الئهه أقانث،برئول 

حتنت،ت ممال قدثام، مخدي على رأسه واصع الله. ول ورسابوثكر 
عايشه!ممالثا ماء، منهم وليس ْناء، عر ولنثوا والناس، !؛^ ١١رسول، 

فيش، بملعقى وحمل يهول،، ال1_هأل اء ثما ومال! ابوتز، قعاتيني 
هخدي،عر الله. رسول مكاذ إلا التحثك من يمنعني ملأ حاصزنجئ، 

٥^١،۶٠١^٠؛ اللهأيه قأيزو ماء، ع1ر عر أصح حين الله. رسول ق٠ام 
^^^(تاآلأمح،يى•

ررلمدرأيتهيئزلممانيلنيلشالميسبالآياتفمالم،ث 
تيهَئقنها«ص.اص ءهالو-هم،مح<

(.٢٧٧٠القاذف)ح: توبة ونول الإفك حدث في باب التوبة، في لم مرواه ، ١١
رواْاوخارىفىالمم)ح:)٢( 
٢(،ه؟)حت الله ول رمإلى الوحي بدء لكن كيف الوحي، بدء في البخاري رواه )٣( 

(.٢٣٣٣الوحي)ح: ياتيه وحين ١^ ني المي. عرق باب، القفانل، ني وملم 

!٥٧



عنهاالله رضي ة عائشأم 

للقرآن،معايشه نمحهبمثهأكانتر عائثة أن سن وغتره مق ما ممىكل 
المعايشةويثلهرأثرهده نزوله، وكيفية نزوله، وأوقات نزوله، باب أمفي 

ووةمالقرآن من ماثزل أول رريزل، قالت،! فمثلات للقرآن، فهمها عمق في 
الإنلأَمنزوالنازإر ثاب، زالنار،ضإذا الق ذكن فيها السل من 

ءلسالأكدغاكتص،زلنزلأئَلمءلأكننتحا 
مملوالأك1غاؤناكو..((>اء.

أنيسغي التي الأولويات حريطة نؤهبمهايرتب عائشة عند الفهم هدا 
الأحسن،على الحز ولا الأهلم، على المهم يقدم فلا ان، الأنيسترعليها 

للقران.فهمها كان هكذا كثيرة. مصلحته ما على قليلة مصلحته محا ولا 

عنانسينح، المؤمسن ام رأيا فقال! ، ام هسمعدبن ألها سوحسما 
قالت،:»ثلى«، قال: مزأ١٠^^؟((، »رألنتإ قالت،: ه؟«، الله زئول ئه 

حقيقيةة معايشعلى يدل وهدا القزآزاءرم، كاف ه. اللض حلى إف ررئ
فلماإليه، وترحعه به، بعينيها تراه ما كل تربْل أنها حتى له، وتدبر للقرآن، 
منوحدته لما العمالي التهلبيق هي أحلاقه أن وحاوت الني. راقت 

القرآن.في الأخلاق 

(.٤٩ ٩٣ت القرآن)ح تأليف، باب القرآن، محائل ني البخاري رواه )١( 
فيبفلر ماللث، بن أنس عم ابن المدني، الأنماري عامر بن هشام معدبن )٢( 

٣(.٠ ٧ / ١ الكمال)٠ وتهال.س، (، ١٥٦سعد)U/ ابن ٠ليقارت، ت ترجمته 
عنهنام ومن الليل، صلاة •جاعع باب وقصرها، افرين المصلاة في لم مرواْ )٣( 

أومض)ح:آأ؟(.

١٥٨





عنهاالاه رصي عاتق—ة المؤميين ام 

فهو-محجرها، في تربى وقد ، ٢١١محمدبن م القامأحيها هوابن وها 
فطن من لسصرنا يالمر1ن؛ علاقتها من جانبا لنا يصم، بها، الناس أعلم من 

فيقولالقرآن؟ تقرأ كانت، وكيم، رآن، القمع حياتها من بصورة حمي 
فإذايوما فغدوُت، عليها، أملم عايثة، ؛بست، أبدأ غدويث، إذا رركنت، ت القاسم 

إه؛إ؟٢؛ آلثمومِ ثواب وؤئنثا عقتا أقه فتى م رأت وتقتسسحلآ، قاتمة هي 
إلىفذهبت، القيام، ، lJJLoحتى فقمت، وترددها، وتدعووتبكي، [، ٢٧]الطور: 

وتيكياال'ا،.تصلي هي، كما قائمة هي فإذا رحعتإ ثم لحاجتي، السوق 

القرآنآيايتج ص لأية ر والفلوالتدبر الفهم يكون أن أيعمل ه، الليا 
يؤهبمتهاعائشة كانت، إذا يعقل نعم ا ا الوقت، هدا ويمثل ا الحال هدم بمثل 
فيتستغرق الله! سبحان لاءاُتجا واحدة آية المتدبرة، وهي القارئة، هي 

هوهذا أليس انمبم-،؟ ؤلم معانيها! تعذد_، وطولها، ستعدبؤ الآياُت،، 
;تي،ؤفيءننذر أبي فعن إ ومدارسته؟ القرآن قراءة في س وجميتها زوجها منهج 

هشس،:زكعهاسها:
أبوْؤذ القرني، ئحاقة أبي بن يكر ابي ين محمد بن القام الرحمن مد أبو ، ١١

صروى محهفبمها، عائثة عمته حجر في يسما ريقي وثلاثتن، ت سة من فربجا 
نعانه،أهل أفضل من كان التابعين، من جماعة عنه وروى ة، الصحابمن جماعة 
إحدىمنة توفي والآدب،، الفقه على مواظتا والسالخ،، لازما لايتكلم، صمرئا 

الكسراكاؤخ نيرترجمته: ينفلر ومائة. أوحمؤر ت سة وقتل ومائة، أواثسين 
(.٤٢٧/٢٣لأسار)صر،:٥•١(،ماJس،اسم)

أى;متي.)٢( 
صفةالصفوة)ا/ا،امآ(.)٣( 

١٦'



القرآنوتدبر عنها الله رضي عاتقة 

]المائدة:ه ق ثنآقخولئكئِ ^٤٤، ظ!ئعغرم قاهثميثاذق نةديئهمِ اؤ 
زلتما الله، رصول يا قل0ث أصح، محتما ليله، حلوال( ؤيرددها يقرأها [، ١١٨
زيينألت ®إر مال،ت بها وثن—جد بها ركع أصبمثا، حى الأيه هي«ه مزأ 

طِملأبجركَسئا((لان
سزهكذا الله.، ول رمتلاوة ومحق نتيؤهقبمي عائش—ة محتلاوة إدا 

شخصيتهانمحهئبمهأ ة عائثبنت وهكذا القران، مع الإيمانية الشخصية 
مجردتري لا ا إنهبربها؛ علاقتها قوة وهكذاكانت، القرآن، ة بمصاحب

القرآن،تلاوة محي الأصيل ا هومنهجهبل تقرأمجردآياُت،، ولا ات،، ركع
الشعر.كهد هدا القرآن تقرأ لا فهي والتأثر، والفهم اكدر على القائم 

استهلمث،،ما الله إلى ®^>-_، ت لرجل هقؤهقتئ الأرت بن حباب، قال، 
القرآنأي: كلأمه«لآ،، من إليه هوأحب بشيء إليه تتقرب لن أيك، واعلم 

تعقلهامحي المنزلة، الله آيات محي تفكرها محي عائشة كانت، وهكن.ا الكريم، 
أيلاؤ [، ٤٤ثقلا،. محلا ؤ تعالى؛ الله لقول تهليما للايات، 
آييءانقدمحق محلا ؤ [ ١٧ه]اكاشة: تمحق أقلا ؤ [ ٨٢ا،: ه]المتثدروذ 

المرادونمهم أولا، الأية يعقل محكانت، [، ٢٤]محمد: ه )،|ا قتالها ئنب وعق 
عنال.هامحالتلأوة تلاوتها، لمجرد لا لذللث،، القرآن أنزل الله أن لعالمها منها؛ 

٢(. ١١٠٢٨الغفاري)ح: ذر أبي حديث، الأنصار، سند في أحمد رواْ )١( 
أفعالحلق في الجزم ة يصيغمعلما والخاري (، ١٩٢الزس)ح: في أحمد رواه )٢( 

حديثهذا ٠ _الت وث(، ٥٣٦ ٢ )ح! الستدرك قي والحاكم (، ٤٠)ص؛ الباي، 
الذهي.وواققه يخرجاها<، ولم الإستاد، صحح 





القرآنوتدبر عنها الله رقس عايشة 

وعمل.علم وعن فهم، عن القرآن حفظ لأن لماذا؟ 

إأومريض مرة اللتلؤ قى القرآل يمرءون ئاثا أف بخقهققآ لعائشة يكن 
.ولمي٠نءوا٠ هرءوا ررأوكلث، قالت! 

ظاهتا،قرءوا أي! م_زءوا؛ ولم قرءوا الجميل! الكلام هذا تأملوا 
ص(طهمءواضلاد

قاكاليمنأمحورةالتمام، لئلمه اللهه رسول أقوم؛غ اركئت قالت! نم 
وامقثاد،الله إلاذعا ثحوف فيها )[يؤ يمؤ قلا اء، والنثعمزان وآل البمرة 

رمضان،أوتمام الختمة، تمام بها! المقصود قديكون هنا التمام وليلة 
أوتمامالا!يلةرم.

تلاوةالحييب^^! كماأحذتهاعن للقرآن عائثةؤؤهبمهأ هكذاتلاوة 
حما،علما أكسبها الهلريقة وهذه وتقمع، ودعاء وبكاء، ية وحشوتدبر، 

،الله. وئررمحول عى تنحققلبمه عباس ابن ، ٤١٠اهشبن معد أل حمفلما 
^مماض.تيزئولس.؟قال!

أحمد)أا/لأه'آ(.ندالإمام معلى ندي الحاشية )١( 
(،٢٤٦٠٩)ح! الصديق ت ءاس_4 الصديقة ند مالنساء، ند مفي أحمد رواه )٢( 

٥(.٠ ٦ )؟/ الني. صلاة صفة أصل جندا• إسناد اوهدا الألباني: وفال 
طتجاكيضئدالإيمأحمد)ةا/لأهآك)٣( 
رجمته•سفت )٤( 

١٦٣





وتدبرعنهإ الاه رضي عائشة 

والفقه،العلم ان الإنيوش للقرآن رة المتدبالقراءة هذه وبمثل 
وتصرفاته.حياته قى أثر لالقرآن ؤيكون 

وتوف،كل عن والدرجة المكانة هده تنل لم ;نحؤهبمه وعاسة 
وعزيمةوبهمة وصر، موال وكثرة وتدبر، بجد ل هدا، تهدم للقرآن ونراءْ 

صأو النم لأنتنهلن 
^١^١١٠إلأ ال الأناشاثت سا 

ربناكلام القرآن أن وهي النعمة، هدم بقيمة نشعر متى الله! بحان س
أرددتاؤإدا وتدبره، فهمه علينا ويسر مسن، عربي بلسان يلعتتا، الله انرله 

القرآن،فهم في العربي غير يعاني كيف فانظر النعمة هذه ة عظمتعرف أن 
غيرنا،من أكثر النعمة هذه بشكر قمتا فهل وقراءته، تلاوته عن فضلا 

الفاتحةمسورة تأملتا ولو مقاصده، وفهم القرآن، لتدبر أوقائ—ا وخصصتا 
دونالفرائض في مره عثرة مع والليلة اليوم في وترددها نقرأها التي 

يومفي الث، نفسألت، فهل معانيها، مع بعضنا لايقفح قد هذا ومع الوافل، 
فيمرة عثرة ع مالفاتحة قراءة علي وجل عز الله فرصي لماذا الأيام من 

فواللهوالأثار، الأحادث بها جاءت الكرار في رار أ-ُناك واللية؟ اليوم 
اللهأراد كما وفهمناها القرآن— في ورة سأعفلم — الفاتحة ورة ملوقرأنا 

الحال.هذه غير أمتنا حال لكان متا، تعالى 

(.٩٤انظر:شرحاسللأينم)أ/هآ(،وصالاوب)ص: :١( 



عنهاالله رضي ة عائشأم 

ثغرههفيك بنقص |ثننت ؤإل 
ؤاك،لرا؛!;^ ١١-اك؛و-ئثظ 

\صتي:انموال 

المنزلةهده إلى نيكممنبمهأ ة عائثالؤمنين أم وصلت ترى يا كيف 
الكريم؟القرآن مع اس والعلاقة العالة، العظيمة الإبماية 

الإجابة:

أيلبناء الأصول أصل هو وتدبرا ا فهمالقرآن أن ا يعلمهأولا• 
٠والاحرة الدنا فى والرفعه المز عن بحب سعحصه 

مخصوصةوأوقات ة، مخصوصمنهجية القرآن ْع لها كان ثانيا! 
ذهن.وحضور صفاء بكل فيها تجلس ومحددة، 

عماالمستمر وال والفيها، الكلمات ولمعاني للايات الفلر ثالثا! 
لأتفهمهئها.

تهم،ومنالثالمتخصصين، من أهله ؤع القران تدارمحى ا! رامحع
تفاصيله.في معهم والتحاور 

لمعانيالعمالي التهلبيق في القرآن تتمثل عائثة;ؤؤمحقبمها كانت، أحيرا! 
حياتها•شؤون كل قمح، الأياتر 

(.٨٥)ص؛ الأءنل٠ي وليد لاثاعر الشعاع ديوان )١( 

١٦٦



[١٤]
وفقيههعاكة عائسة 

فقهيةعالمة أصبحت أن إلى وعالت ه، عالمه من عائشة هلت نص 

وخاصةالعويصة، المائل من عليهم يشكل ما حل في الصحابة إليها يرُح 
نؤؤهبمثنعري الأثهوأبوموسى وها الزوجيه، يالأمور المملمة تلك 

الإسلامي!التاؤيح سجلها الكب بثهادته يدلي الله ول رمصاحب 

علتاءرمنه عندها 

أزواججميع علم إلى هكهتهأ عائشة علم جمع *لو ١^^٧٢،• قال 
وصححه(، ٣٨٨٣)ح؛ عانثة ضل من باب المناقب، أبواب ني الترمذي رواه ( ١ ) 

(.٦١٩٤الأuإيفي■ضجاسكاة)
ثمانسة ولد الزهري، القرشي شهاب بن الله عبد بن الله عبيد ين ملم بن محمد )٢( 

نعانهأعل أحفظ من وكان الله.، ول رمأصحاب من ءشرْ ورأى وحمين، 
ومتة.وعشرين أرع سنة وتوفي فاصلا، فقيها وكان الأحبار لمتون سيائا نهم واح

لأ؛_نحان)ه/آ؛م،نيرمجه:طقاتاينس)ه/حإم،امحات 
تهذِبالكمال)ا"أ/ا،اأ(.
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عتهاالاه رضي ة عائشالمؤمنين أم 

أفضل«لا،.عاثثة علم للكف الماء جمع وعلم ه المي 

اركانت;ظؤممئبمها! عائشة تلامذة أحد وهو أبي بن عطاء وقال 
العامهءص.في ر1ا الماس وأحن الماص، أفقه عائشة 

معقضتها اذي المع الوات رئءؤئقبمه١ عائشة تثمرت ام لقد 
سؤول،ان نذللث، على يحرضها وحكمته، علمه ص المهل فى المى.، 

إلىتحتاج مسألة لها عرصت، كلما ه المي من تفهام الاسعن يتوانى لا 
بنالله لمد أبوهريرة، وهم؛ المي. عن رواية المكثرين من فكانت بيان، 
الله،عيد بن وجابر عباس، بن الله وعبد ة، وعائشماللث،، بن وأنس عمر، 
أجمعين.رءوه;؛ءن؛؛م الخيري سعيد وأبو 

ملوائد الألم، موى الصحك، من نح 
مضرحير ار المخثعن الحديث من 

أسجابر، تند، ز0، هنيأبو 
ع-نرل؛،ابى كدا عثاس، واني صديقه، 

الأسعاب،فيباسب،)إ/س\{.)١( 
ولدئيمكة، على الخناببن عمر عامل الفهري، القرشي، أسالم، اسه: )٢( 

مكةأعل قوى وانتهتا هئنبمه، عاسة من سمع خ..عتئ، عفان بن عثمان حلأنة 
فييتظر ومئة• عثرة أرع صة لنلمح، الحدين،، ممر عالتا، فقيها، ممه، ولكن إله، 

١(. ٩٨حيان)ْ/ لابن الثقايت، ٢(، ' معد)٦/ ابن ٠لق١تا ترجمته: 
 )٣(/Y(_١٨٥اظر:سرأعلام.)
'اما(.الحديث،)ص؛فواعداكحالي.ثامنفتونممهللح انفلر: )٤( 
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وفقيههعالمة عنها الاه رضي عاثشة 

حديجةالمؤمنين أم بين التفاصل عن كلام سياق —في تيمية ابن قال 
النبوةاحر في صحيته رموممئبمه1 ءعائثة —ت تيهبممحا عائشة المؤمنين وأم 

يدركلم لمن يحصل لم ما والإيمان العلم من لها يحصل الدين، وكمال 
أكثربها انتفعت الأمة فإن الزيادة، بهدم أفضل فكانت النبوة، زمن أول إلا 
غيرهاءرا/يبلغه لم محا والثق العلم من ويلغت، بغيرها، انتفعت، مما 

وءاثتاكث؛نا، يئا ثعنه. حفظت، *وقد حجرت ابن الحاففل وتال 
منعنها ونقلوا ا، عتهالأحد النامحى ^كر سة، ن حممن قريثا بعده 

منقولالشرعية الأحكام رع إن قيل! حتى كثيرا شيئا والآدابا الأحكام 
هها((را/

ائلماحتصر صخما، علميا تراثا ؤؤثقبمثهأ عائشة لنا تركت، وقد 
العلمثة،الاحتهادايت، من الكثير ووفرت العلماء، من بعدها لمن الحلم 

سؤالها.يكثرة الله. رمول من اكعلم في لكها محلال من وذللئ، 

أمرومذاكرة الرحمن، ءلاءة عالي الحثيثان احتمع يوم ذايت، ففي 
الناسأحوال ووصف، الرهيثة، مواقفها لأحد صورة لها.ؤ فجثي القيامة، 

وهنا ٠١^/عزاة حماة المامة يوم الئاس ر رريحثسقائلات المحشر أرض في 
الثه،_ ;ا فقالت،: تكائئا اuل على يخهلر الذي السؤال هاتثه مألت، 

أومن أثسد *الأم ت فقال. بعض؟ إلى م بعضهواشاءظئ الئحال 
اكو0ن)؛/"ا«م.)١( 

ذحالاري)تما/'ا'ا(-)٢( 
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عنهاالاه رصي عائشة اامؤْدين أم 

بهق4لمداك«أا،.

هذايمع من كل يراود محتما كان إشكال رئ الس_ؤال وبهذا 
الحديث.

أئلها،ينكحها الجارية عن الله. رثول ة عائثمالث وأيصا! 
ررم،طي(<.مملس:

وأحوالهن،الفتيات يهلييعة العارفة الفتاة وهى عائشةبذكاء، تراجعه وهنا 
بهذ0،. ٢١١ش\كثت،،هئ إدا إدنها، ه؛ ممال، ينتحي، قإثها فتقول؛ 
المسألة.هذ0 في اللبس زال عائشة من الفهلنة 

من١^ أعادك مماJi،: ت1الها، عائشة أثن، يهوديه ررأو عمزءرم: وض 
المحور؟الناس.و يذب الله، رئول يا مملت؛ عائثه: قالت المر، عداب 

محائيال((.قاوت،ثاشئ:

فيله— —واولفظ وملم ٦(، ٥  ٢٧الحشر؟)ح: كتف باب الرقاق، في المحاري رواه )١( 
(.٢٨٥٩القيامة)ح• يوم الحشر وبيان الدنيا فناء باب وأهلها، نممها وصفة الجنة 

رواهاJخارىفىامماح،يابلأينكحالأبومر٥ابمةرومإلأبرصاها)٢( 
والبكريالمملق، النكاح في الثيب استدان باب النكاح، في لم ومم٥(،  ١٣٧^'

ءآأا(.بالمكوت)ح:
الرجالأبي والدة المدنية، الأنصارية زرارة ن بسعد ين الرحمن عبد بت عمرة )٣( 

العزيز؛عيد بن عمر قال عائشة، ججر في وكانت الأنصاري، الرحمن عبد بن محمد 
سعداين محليقات ترجمتها؛ في ينفلر عمرة،. من عائشة بحديث أعالم أحد بقي اما 

لهديباموب)لإا/بمم؛(.
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وف،ده^عالمه ع^ها رضم^ طد،قه 

زمسمبمئذئماش ثكئث،بصوس 
\يص.

منها!فوائد، لعائشة الموقف هدا وفى 

القبر.بعداب يومتون اليهود ن أ— 

مأمونة.الفتة دامت ما لمة المغير تتقبل لمة المن أ~ 

له؛السارع تقرير على متوقف الكتاب أهل يقوله ما ول قبن أ~ 
١اليهودية ه^عماأحيرتهابه الله رمول تأل عائشة ولداذهست، 

ه.حسبها على بالعلم الشغوفة عائشة أمئلة تتوالى وهكدا 

موالفكل ووحاهتها، ودقتها، دأوقنبمها، ة عائشأمثلة كثرة أرأيتم 
فيكان ما ذلك ومن الشؤع، ائل ممن اللبس ؤيزيل الغموض، يكشف، 

١^٠قلبم ثه، ٠ محمال: البث.، ش ثاذل ان_ريل اJوقف: ٥^٠١ 
فسألت،عائثة، وهناتعجبت، هائمول. لة ألاف عليه ملمالحل العشيرة؛؛. 

رر:اعاشهفقاو:^^^يئلتإ،لإ1ذت،لألإل؟ 
تي،تيؤس،أؤتزئالأازص

نمها(رأ<.

(،١٠٤٩)ح! الكسوف قي القبر عذاب من التعوذ باب الكسوف، في البخاري رواه ( ١ ) 
(.٩٠٣)ح؛ الكسوف صلاة في القبر عداب ذكر باب الكسوف، في وملم 

(،٦٠٣٢هظحث_اولاضئا)ح: الني يكن ابذلم الأدب، ش رواءالحائي )٢( 
(.٢٥٩١فحثه يتقى من مداراة باب والصالة، والاداب البر في ومسالم 
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عنهاالله رصي عائشة أم 

والعالمالفقه من أبوانا تفح الذكية ءاوش_ة سؤالان كانت هكذا 
ينهلونالعلم، طلاب إليها اؤع يكان ولذا عجيها! ينتهي ولا تنقضي، لا 

العالم،لهللأب وجهة المباركة حجرتها أصبحت حتى علمها، معين من 
غدتحتى رجعواإليها، ائل مفي احتلفوا ؤإذا منها، ليتعلموا يقصدونها 

فالؤالالإسلام، تاؤيخ في أرا الإسلام مدارس أولى الحجرة هذه 
صارتالله^^، رسول، ئنأل التي هي كانت أن بحد لحائثة، يوجه أصبح 

ندبنالآن_الجلل التا؛عي فهذا ة، للأمالعلم فتشو ، التيتن_أو هي 
رركافالبق.بمغ Uكاف ثاممة: ح يزيدرا،يقول: 

إلىحرج الصالآة حضزُت، لإدا أهله— حدمه —ثعتي! أهله مهثه في كون 
الئلأة((لآ،.

إداس العي ^٠١ كاف مي:؛ لأي عايشه؛ تآلت يقول،: وهذا 
صراناصالحة، أحايين، وله ثقة، كان النخعي، مس ين يزيد بن أبوعمروالأموي )١( 

معدابن طقاتا أوجت.' فى يتفلر ومعين. حمس منة بالكوفة توفى حجاجا، فواتا 
 h(١٣٤ ،) تهدب ٤(، ٤ ٩ الكسر)١/ التارخ /r(٢٣٣الكمال.)

فخرجالصلاة فانمت، أهاله حاجة في كان من باب،؛ الأذان، في البخاري رواه )٢( 
:^٦٧٦.)

عبدالبر:ابن وقال يره، ولم ه الشي أدرك اليمن. من أصله يزيد، بن هانئ بن شرح )٣( 
تقةوكان المشاهد، معه وشهاو علي أصحاب، كبار من وكان صحيهء. رله 

معرفةني الأسيعاب، (، ١ ٨ ٠ )٦/ عل. حمابن طبق\ت ترجمته؛ في ينغلر أحايين،. له 
الأصحابؤ)آ/آ''ا(،تهدِبالكال)آا/آهإ(.
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وفقيههعالمة عنها الاه رضي عاثشة 

ئاوش:»بالماك،(را/دخوقة؟ 

اللهس،ومول لكف ثل لعائثهت قلت يقول بن عشة وهذا 
ضدط،ثمحىإبجقظلكل

محُلاشسمحم

سالت:القل؟ صلاته وعن الله^، ول ومعن التها وموتال؛ 
،•٤١٢المجر؛ركعي سوى عئرْ د1حنيى نينع، ررسح، 

عاتثةلتلميذات أيصا يل فحب، الرحال على الأاساة تقتصر ولم 
ترةسفي مهم وهذاجانب علمها، ونقل ؤالها، م-في دورهن لهن كان 

وتعليمهالعلم تعلم في التابعيات بذلته ما ونسائنا لبناتنا يتضح حتى عائشة؛ 
•مشكور جهد من 

٢(. ٥٣الواك)ح؛ باب الطهارة، في مالم رواْ )١( 
الأمويبنوموعم ه، المي حياة ولدني مالك، بن الله عبد بن قيس بن ان علقم)٢( 

اطريمتنن• حس منة نديي النخس، إبراهم وحال بن؛زيل•، الرحمن وهمد يزيد، 
تهدب٣(، ٠ ٠ y/ ال)٠ الكمتهدب (، ١٤٦مد)٦/ حمابن طبقات ترحمته؛ في 

(.٢٧٤اكهدِب)تمأ/

فيلم وم(، ١  ٩٨٧^؛الأيام شٍثامن يخص هل باب؛ الصوم، في الخاري رواه )٣( 
(.الدائم...)^٣٨٧العمل فضيلة باب ونمرها، المسافرين صلاة 

ال؛ي.كان وكم البي.؟ صلاة كان كيف اب: بالهجد، في البخاري روا، )٤( 
صلاةباب ونحرها، افرين المصلاة في ملم (. ١١٣٩الليل؟)ح: من يملي 

(.٧٣٨)ح: الني. ركعات وعدد الليل 
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عنهاا1اه رصي عاتشة المؤْدين أم 

تالما مملك؛ عاتشه سأك ،تقول! معاذْل النجيبة تلميذتها وهذه 
ارأحروؤيةة! عائثممالت الصلاه؟ ولأمضي الصوم مضي الحائض 

نْءمميعهاتعائثة ذأجابتها ولكرأمال. لسغ ئلئ؛  ٠١اأنت؟ 
;.,،(٢)٢.الصالآة*أ ولأئوم الصوم مصاء ينومئ دلك يصيسا ®كال 

الحاممىعلى يوجبون الحوائج من ءلائ٠ة لأن أنت؟ ة أحارجيأي• 
ا.الإحماعأ وهوحلاف الحيض زمن القانتة الصلاة قضاء 

بلفقط، الدين وم علعلى لآءقةعِهامقتصرا عاسة علم يكن ولم 
منلأأءجب أمتاه، يا لعائشة! ءرو٥ر٤، قال أيصا؛ بالهلب عالمه كانت 
علمكمن أغجن، ولا بكر، أبي وبنت الله.، رئول ووجه أيووت يهمك؛ 

م،ولكف؟هامحأنينم
ضانميص؟س؛ينم؟ئ

وكانتة، عاثثعن نروى أنتم، ين صلة انزاة العدؤية، ه اللعبد بنت اذة معآ ر١ 
الكمالتهذب (، ٢٣٥ )a/ عد حمابن طمات ات ترحمتهني يننلر العابدات. من 

اموِب،)آا/\هأ(.)0م/يىم(،تهد,ب،
فيلم م(، ٣٢١الملأة)ح؛ الحاتض لاتقضي باب؛ الحتض، في الخاري رواه  ٢٢١

له.واللفظ. (، ٣٣٥الحاتض)حت على الصوم نقاء وجوب بات الحيض، 
نحصلأ؛نحجر)ا/آآأ(.)٣( 
رحلاوكان ثقة، تابعي مدني الأسدي، المرثي خويلد بن العوام بن الزير بن عروة  ٢٤١

اننلروعانة. أوإحدى وتعين، تسع منة توفي الفتن، من شيء في يدخل لم صالحا، 
الكمالتهذيب ٣(، ١ الكبير التارخ (،  ١٣٦)ه/ عد مابن ءلثقات ترحمته! في 

)•آ/اا(.
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وفقيههعالمة عنها الاه رصي عائشة 

عندآخرين—ثم الله.لكف ننول عنيهرا؛،إل »أي ود1لش: منكبه، عر 
وجه،كز مذ النزيج وهود عليه مدم حاك رم، عن—آحر ثي أن عنرْ، 

ولم«اأ،.ئمن أعالجهانة، وكنت الآJعاث، لة قنعئ 
عنكالله رض اد، أحوطب قلوب، طب الشمة، أيتها درك ه لل

الحديث.كب في كشر ذللث، وأمثال وأرصاك، 

بفريضة،بالقرآن،ولا أعلم الناس من أحدا رأيت، ما  ١٠• أيما عروة وهال 
منض، ولا العرب، بحديثأ ولا بشعر، ولا حرام، ولا بحلال، ولا 

ظئثة«>م.

منآيايت،كثير نزول بأمباب الناس أعلم نبجهبمهاٌن عالثة إداكانت، 
منها.الأحكام وامتنبامحل القرآن، 

رواياتها،يقرأفى عندما المرء يتعجء_إ وفقيهه، عالمة، عائشة إنها 
تجعلأن بشتح، ولكل فتاة لكل رسالة وهده ثقافتها، تنؤع وفي سيرتها، وفى، 

حياتهااعموم في عائشة كانتا كيف، فتقرأوتنظروتتأمل، لها، قدوة عائشة 
الج،والفاليناُ، من الكر محقضى ان حي وملدوه، قكوى أن فعلا حق ي

عروة.لاسم م>غير )١( 
نهنؤئبمهاالصديق ت يتعاسة الصلأيقة ند مالشاء، ند مني، أحمد رواه )٢( 

بنتالمل.مة ذكر الصحابة، معرفة ني المستدرك في والحاكم ٢(،  ٠٤٣٨ )ح! 
(.٦٧٣٧رح• نتيؤؤلؤيها يكر أبي ينتج عائشة الصا.يق 

رواْأ؛ونممفيالحاوة)^ه؛(.)٣( 
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عنهاالاه رضي ة عاتشالمؤمنين أم 

أوتائاوقراءتها عائثة سترة في النظر في والشباب الرحال والله حتى بل 
أحوالها.كل في يل فقط، العلم ، حان في ليس محلويلة، 

الموال

حتىالعلمية، المكانة هده إلى المغيرة الفتاة ة عائثوصلت، كيف، 
وللاحيال؟للرحال معلمة صارتر 

الإجابة:

شخصيتها،بقوة وصلت، بل كأنتى، عاجزة ييقممقبمّهأ تقف، لم أولا. 
الحاد.وذكائها وبد.اكرتها وعزيمتها، وهمتها 

اص.بينلإكتتفيطلوغهاسا

فيالوحي نزول كثرة مع س، الرسول من البكر زواجها ات ثالث
علمها.في حجرتها،كانلخأيكبتئ 

للرسول.ومراجعاتها أسئلتها وكثرة وللمعرفة، للعلم حبها ت راث 
الصحابة.ولكبار 

وهدفهالقضيتها، الشدJال ؤإحلاصها بالله، إيمانها وأحيرات حامت—ا 
حياتها.في تماما الواضح 

١٧٦



غيورا;صؤممهبمئها عائشة 

فقدا العالمين؟ اء نفضليات من هثممنبمهأوهى ة عاتثتغار هل 

ناثرعر الرد محل اشاء عر عاممه راومحل فقال: لمي. اب 
٢١١٠٣.

اغيرتها؟ من العجب ؤلم تغار؛ عائشة نعم، 

ؤيهديهايهذبها الطبائع، يكبت، لا والإسلام أش؟ هي أليست، 
الم_والأمم.

عالتومهما شأنها، باغ ومهما عقلها، كمل مهما غكؤبمها ة فعائث
تكنولم الأش، فطرة وفيها أش، هي النهاية ر مكانتها؛ وسمتا درجتها، 

جبلنالش والناقة الغيرة من لهن ما مثل لها النساء، من واحدة إلا عائشة 
عليها.

(،٩٣٧٦ رْءؤفيعأا)ح: ءاس_ة فضل باب الني.، اصح—اب في البخاري رواه ( ١ت 
(.٢٤٣١)ح; و?:غة(' المزمنين ام خديجة فقائل باب المحابة، فقاتل في لم وم

١٧٧



عنهاالله رصي ة عائشالمؤثن أم 

الأنثويةفقطرتها الأمة.، ول لرمحبها دة شمن نايعة غيرتها إدا 
طح،اء النفي والنيرة المسساء، من أحد حيه في يزاحمها أن ارض تع

به،مؤح المالحد نجاورمت إذا إلا عبا، ولا لية، مصفة ولت 
متي،أعقز والثه منه، أعير لأنا فوالله شني، عيرة مس رريتجبوو يقول.' 

رثاثطن((لا،.ثاظهزمنها المزاحش حزم الله وة أجل من 

اعاتثة غيرة كانتج ، كيففياترى 

(١)،،

العيسيقاسمنها أحريامحت،، زوحايت، له ه الني أن وم المعلفمن 
حديجةهومعلوم كما المى. زوجات وأول س، الله رمول من والحظ 

،٢٢سة؛وعشرون حمى وعمره تزوجهاس وقد ;نحؤممئبمها، بنتاحويلد 
لآءممؤء-هاحديجة اس—تأثرت بمي• س—^١^٣،، ُثلأيثط الهجرة قبل وماتت، 
زوجا•عمره. بثلثي وحدها 

حىحديجه على اللمئ. يثزوج ®U؛ ة عاتثتقول 
غ.للمي الدؤية شل مها وكانت ظتش«ل؛<، 

الله"ٌن اغتر خص نالأ الني.• نول باب التوحيد، في البخاري رواْ )١( 
وغيرعازوجها، عنها المتوفى عدة انقضاء باب الطلاق، في لم وم٧(، ٤ ١ لح'ا" 

١(.٤  ٩٩الحمل)ح؛ بوصع 
(.١٨٧/ هشام)١ لأبن البوية البرة )٢( 
(.١٥)a/ ععد ابن طبقات )٣( 

هؤقضأالمؤمنين أم حا.دجة نقاتل باب ة، المحابفقائل في لم مرواه )٤( 
:^٢٤٣٦.)

١٧٨



عيؤرعنها الاه رضي عاتشة 

روتهمما كان خديجة ار أخبمن وصالنا ا ممكثيرا أن الجميل 
—انهعرامرأةس َلّثئ َرت ررّْا أنهاتقول■ ْع ة عائث

نلماتت لأنها يهوءرم رأيتها وما ذكرأؤاثا لكثزة حديجه؛ عر غرت ما 
ء1ليه.وسلامه الله صلوات وفائه من وهذا ه^عائثة، السي يتزؤج أن 

حديجه،حثيت ما امنأْ حنثذت ،رما نبجسنبمها! ة عاتثوتقول 
^^^بمدأنع،ؤذبمأنزئووسه

ولأصب((لآ/فيه لأصحب هصسسا، من الجؤ في يبيت بشنها 

منتتمكن ولم ^؛^٤^١، عائشة الغيرْ غلبت المرات من ومثْ 
هالله ننول رركاذ فقالت الأنثوية، المشاعر ظاك عر التغلب 

ماأكثز ما ممئت: _L،ثنما، اكاء، ئآحنن عثها، أثر حديجه يكز إذا 
منها«م^;١ دها نخل ١^^؟ ئدأدلك ١^، ب ممكئثا 

جمرا؛لرص، عجائز ثى عجوز ثى تدكئ ®ما الصحيحض؛ ور 

هحؤقبمهاأم حديجة فضائل باب ة، الصحابفقائل ني لم مرواه ، ١١
)ح:ْمل؛مل(.

فكيثيبمياحديجة فضل اب بفي الله.، رمحول( عن المناقب ض الترمذي رواه ا ٢ ١ 
(.١٥٥٤المحيحة)في الألباني وصححه (، ٣٨٧٦^؛

دءكيئبم-هاالصديق ب، ة عاتثالصالأيقة متاأ الماء، ند مفى ل. أحمرواه )٣، 
حديث،٠ (; ٣٠٦؛/ )١ الند تحقيق في معه ومن الأرنووط و؛ال، (، ٢٤٨٦٤)ح؛ 

التابعايتج.في حن مند وهدا صحح، 

١٧٩



عتهاالاه رصي عاتشة المومتين آم 

ط.J'\يه■'".ُنأبموك الئهم، الثنثن''اهئيى 

عرفتلكنهاماإن اعرها، عرمشيطرة التمحكم أن قالتهادون 
ارتكبته،ذي الالخطأ بحجم عرت ثحتى . الحم، وجه في الغضب 

مملت،■جإد.ى، قي تمط عمونا عضت، الله رمول ثزأت ننحؤؤممبمها! تقول 
بسوء\ك°ؤغ\ لم الله. رسول عصب عتي أدمثر إذ إيلث، ^ ٠٧١ت مجي في 

»لممهالت،؟ام1و:س.3لثازاىزثولسسمحيدَي،، 
مإذظثيالأاز،محنم،

.٢٣١ززاخ علئ، ^^١ محم،<،، حرمته إي الولد مر 
الأهءزولكمابجا،قلسنج،»ظأبمفي تال.: لفظ وفي 
نثاننيبمابجاإذ>م،ثطشبي،إذظنيامح، 1^، ^^;^،

ظزقىإذ>مأنلأئاشاءار،،.
منشيء بياض لشدتها يق ولم الكبر، من أسانها قط محتى جدا كثيرة عجوز أي• )١( 

(•١٤٠م:إىلايم)ي/م؛؛(،نياوارى)ي/ 
فثمحهبمبماوكلها حديجة ه الحم، تزلج باب الصحابة، ماقب، ني البخاري رواه )٢( 

هحقمحبمياالمؤمّين أم حديجة ضاتل باب، الصحابة، ض-ائإا ني ومسالم (، ١٣٨٢ )ح؛ 
(.٢٤٣٥)ح: 

ةءقيبم،ااحديجة مناف، الله.، رسوله أزواج في المجير، المعجم في اللجراني رواْ ، ٣١
(:»سبهداالمام٦٢٢٤.٠،ح:٤٨٤/١٣فياسم)

ؤمؤؤهبمهايق الملح ت، ينة عايالصديقة نل.، ماء، النند مفى ل. آحمرواه ( ٤١
احديث،٣(! ٥ ٦ / ٤ للمسني)١ تحقيقهم في وزملاوه الأرنووط وقال، (، ٢٤٨٦٤رح: 

المتاماتء.في حسن سند وهذا صحح، 



غيورعنها الله رضي عائشة 

لهؤؤتبمهاعنعائشة تراجعت ما سرعان الزوجية المشكلة هذه ففي 
كبارإلا يفعله لا ذا وهواعتذرت، وتات واستغفرت، وندمت، حطئها، 

فضيلة.الخطأ عن فالرحؤع النفوس، 

الغيرة،فى ا واعتدالهوتعملها، نؤهبمها عاسة قلب طهارة ومن 
وتذكرحديجة، فضائل روى تأن في غضاضة أي تجد لا أنها ا فهؤإنصا 

ونقلتلها، محبته وعظم إليها، حنينه ونية <^، ٧١رمول عند مكانتها 
نقلمن الغيرة تمنعها ولم العصورا عبر الأجيال ه تتوارنعلما للأمة ذللث، 
ترىفهي نمح.عنها، بخديجة ه المي تحلق شدة تظهر التي المواقف هذه 
وفاءتعكس المواقف هذه وأن يما صلا للأمة، إبلاغها ينبغي أمانة أيها 

أولاده.وأم الأولى النبي.لزوجه 

ننحؤمحنبمتها؛ة عائثوتذكر سريرتها، ونقاء قلبها، طهارة يؤكد وهذا 

هالّك، عر يوما محهبمهااستأذنت حديجة أخت خويلد بنت هالة أن 
حديجه،انتئدال ارمعزفج حديجسة كصوت الصوت بصوتها، فعرفها 

.٢٢١ئغزث،...« عائشة: ، iJliىله«. ررالليأ مازتاغرا<ِلدِلأ،. 

خديجةأجل من س النبي ^ها 

.روراص تغيرواعتز؛ •' أي )١( 
هكمحنبمهاوسلها المي.حديجة تزوج اب بالأنصار، >ثاما في الخاري رواء )٢( 

خئييبمهالمؤمنين أم حديجة فقاتل باب الصحابة، فقائل في وملم (، ١٣٨٢ )ح; 
:^٢٤٣٧.)

١٨١



عنهاالاه رصي ة عائشالمؤسن أم 

وهوالثنيإلى عجوز جاءت عائثة! تقول حديجة، صديقات حتى بل 
عئدي،قاو:يازضواش.:

ا؟صخاثة_لم؟صمحاك ص
ئنتات-ترلجن د1ثا ال1_ه، زئول ي1 وار أئغ ُارى بئر هالشت بندد١؟* 

ررإنهاثائث،مباالإماو؟هقاو: :ازثوJاش^هشتيانيسا
الإيثان«لآ،.من الثهد حنن ؤإة حديجه، رثن 

وفاءعظم من تتعجب وهي المواقف، تلك تنقل عائشة كانت، وقد 
ثموو:اة الشيبح الله.إدا رئوو كاف قولهات ذللث، فمن الحسس،.، 

حديجه((.أصدقاء إلى بها ررأزسثوا 
اهتمامه.عن ة بدهشقتاله الوفاء، هدا من العجس، فيتملكها 

اللهزنوو مماَل خدبمثه؟ خديجة أصدقاء إلى اللحم ال بإرس
»إتيىوثزئ،عا«م

التيالفريدة النزلة لث، تالخ؛هبمهالإخفاء عاتثة الغيرة تدفع فلم 

العرب، U(lيفلرت ويلدنه. مث مس يتح لا ذي الالبليد، و\دإذز.' الحثامه )١( 
 /T(٣٨٠ ،) (.٣٦٩م )١ الروس تاج

علىصحح عداحديث، ا رثال; ( ٤٠رالإيمان)ح; تاورك، المفي الحاكم رواه )٢( 
٠!؛،،له وليس كثيرة، أحاديث، ني برواته الاحتجاج على اتفقا فقئ الثيخين؛ شرؤد 
٢(.١ ٦ الصحيحة)ح! ش الألباني وصححه الذهبي، ووافقه 

فهبمياالمومين أم حديجة فقاتل باب ^^، yiانمحابة فقاتل في لم ُرداْ )٣( 
(.٦٤٣١)ح: 

١٨٢



غيؤرعنها الله رضي عائشة 

معالمها،بعض أوطس الني.، قلب في حديجة ايذمين أم بها حظيت 
هوالأقوى.بنمها الإيماني الوانع لكن بل حجمها؛ من أوالتقليل 

فاطمةإلى وتحسن ويجل تكرم خنكممقبمتها عائشة لكنت لقد بل 
منها،الباقية ة الحيالقهلعة وهي غتهبميا حديجة ابنة ;يحقبمتهأ الزهراء 

وحموصاته،الحم،. ذكريات وتقدر تحترم تقية، منصفة عاسة كانتؤ 
المؤمنين.أم يا كنت، الزوجة ملننم 

غيرتهاترى حين لكن حديجة من تغار ;هءمحيئها ة لثقعا 
غيرتهاوتبرر مباشرة، وتندم بل مث—اعرها؛ لضهل تتراجع زوجها يغب، 

بماثثيئىثلئ،؟«را،.

-م،لرمالة فحولتها غيرتها تاواركت، تعبيرأ من أبلغه وما نه أحما 
يغارأن لها والله وحق ودلالا! وحثا مودة يفيض ترير من أرقه فما وقربح، 

علىمثله..مثلها 

ؤإنمبماف،وءدلا ودلال،، لقرب، الغيرة يحول، الدى هذا عقل فأي 
وكثيرهينعش، قليله للوردة، كالماء الزوجية الحياة فى فالغيرة 

دركفلله الص_ج. تقتل الشد٧).ة والغيرة الغيرة، يولد الكبير والمص، 
إإيجابية الغيرة تكون كيف عالمتنا فقال عائشة، يا 

لفتنةّراياه ويمه الثسطان تحريش ياب، والمار، والجنة القياعة صنة في يلم رواْ ]١( 
(.٢٨١٥)ح؛ قرينا إسؤان كل مع وأن الناس 

١٨٣



عنهاالله رصي عاتشة المؤسين ام 

المؤمنينأمهات باقي ْع مواممها أما خديجة، ْع عائشة مواقف هان0 
ومنها:فهيكثيرة، 

المؤْنينأم كان.بمأل غئثقبمها: عائشة تروي الإفك ئصة في 
محمالن!مارين،؟،١ ماعلئت؟ يائينب، ١٠مماو: أمري، عن جحش بنت ؤيب 

Jيغظ4ا١لأخنuمي،خ
كائن،الى ®وهي • ;?؛هبمها نيب وصف في يمحكممنبمهأ عائشة فمالن، 

صهااهبايزع(بم/
أجمعين،عليهن تعالى الله رصوان نيتب صرتها على عائشة فاثنتا 

لخبفلم زوجها، على تنافها التي هي أنها رغم لها؛الورع، هدت وت
الغيرة.^١^ نيتب فضاتل أوتكتم عائشة 

فتقول؛بالفضائل، وتصمها نمحهنبمه1 نيب ينصف ذللئ، من أكثر بل 
ئوب،زهمق،ثكيىمحذا،

اثديالعمل في لنمسها ايدالأ وأمد صدقه، وأعفلم وأوصل^■^٠٢، 
فيهاكاثت< حدة من ووةرمأ، م>عدا ما ثعالى، الله إلى به ومؤب به، يصدق 

عنده•الغظوة ثطاولي؛ي أي: نو: الثمحن •فاعلة وهر وتفاخرني، تعاليتي أي: )١( 
٤(.• ٥ الحدت)أ/ غرب ني الهاية 

لموم{، ٢٦٦١)ح؛ يعقا بعضهن اء النتعديل ،1ب| الشهادات، لي البخاري روا0 )٢( 
(.٠٢٧٧ القاذف)ح; توبة وقبول الإغالث، حدث في باب، التوبة، في 

(.٤٥٠اسم)U/ إكمال انثلر: الخم،. وعجلة الثوران السورة: )٣( 

١٨٤



غيؤرعنها الاه رضي عاتشة 

،.١١٠بجا ئنئ 

مريعةحدة الوصف، في دقة ة! عايثيا وأنصفك أحلاك ما الله، يا 
وصمت،هكذا غيرتها، عن ءتر-بع عنها، صدر فيما نفها تلوم سريعة الفيثة، 

هؤثهبمها.يؤؤتجبممهانينب ة عال

;ؤهبمئها!الحارمث، ست، حويرية المؤمنين أم عن —أيقبما— عائشة وتقول 
بنمس بن ثابت نهم في اكثلق بن المتاوث بث جويريه *ويعن 

ملأ•حهر٢،،ام_نأة كاسي، مسها، عار له— عم —أوابن مماس، 
اكنرمأ،..«.ظغدثا 

عرهومهابنكه أعظم كائن،  o\y\>ررمانأينا ! ت،قالإرأن 
اْلشللق«ر؛،.بني من ست، أهل ماثه نيا في أغتو بجا، 

يمحهبمها•فيها رأته ما رغم عليها عاثثة أست، فقد إدا 

Iفتقول، يخممئبمهأ، ممفيان أبي ست، حييية أم عن عائشة تروي وأيقا 

(.٢٤٤٢خءلجييءه)حت عاتنة فضل في باب ي، الصحابة فضائل في لم مرواء ا ١ ر 
داودآبي متن ثممح المعبود عون ينظر؛ المبالغة. أبنية وهومن شديدة أي■ )٢( 

ا؛ق.الالصدر يقلو: بق. أحدت إلا أحد لايراها أي: )٣( 
(،٣٩٣١الكتابة)ح؛ فخن، إذا الكاتب، بيع في اب بالعتق، في وداود أبرواه )٤( 

(،٢٦٣٦٥رهتعقبمه)حت الصديقة عائشة؛نت، الحديقة ند مالنساء، ند مفي وأحمد 
(.١٢١٢الإرواء)ح: في الأزني وحسنه 

١٨٥



عنهاالاه رضي ة عاتشالمؤمتين أم 

^ولسناظ؟كو0سناثزاير،: sijمماعند حبته ®دعتيأم 
ذخصناكالينذشس:صالأكذىكه 

ت.قها،نشه أم إثى 3أزثلت الله، شمأج س-ننتني ثالت: ذلك• ثن 

أدب،الغيرة قي حتى عليهن، تعالى الله رصوان كن اء نأي اللها يا 
واحترام!وتقوى 

خكممئبمهاالحارين، ست، ميمونة المؤمنين أم يؤهبمتها عائشة تصف، 
لالئحم«رآ،.زازضلنا وحر، عز ق أممانا من ^L، »أنا؛نها فتقول: 

تغاروامرأة يثر هي وأنوثتها، عائشة لبثرية وبالرحؤع 
J_؛وكدا، كدا صفيه مى حنثلئج ه: بلبي مرة قالت فقد كغيرها، 
وثزجته((لآ/بماء مرجث، لؤ يلت،'قيمه ®لقد ممال هصيزة، 

فعيالطهي، بجودة أيصا الني. اء نتغلبج صفية كانت، لقل 

معرفةفي تدرك، المفي والحاكم (، ٧٩)a/ الك؛رى ااطقات< في عد مابن روا0 )١( 
(.٦٧٧٣محمحبمها)ح: شان أبي نت، حسة أم ذكر الصحابة، 

ست،ميمونة المزمنين أم ذكر الصحابة، ة م،رنفي تدرك، المفي الحاكم رواه )٢( 
(.٦٧٩٩بجءكغه)ح: الحارث، 

صفةأبواب، في والترمذي (، ٤٨٧٠)ح! الغيمة في يابج الأدب،، في وداود أبدوام )٣( 
الجا«عصحح ني الألباني وصححه (، ٢٥٠٢وؤع)ح; والوالرقائق ة القيام
(.٥١٤)ح:• 

١٨٦



غيورعنها الله رضي عاسة 

صمه،مثل ام طعصانعه نأيت ما ت محالغ انها ة عايث
الله،ونول يا ت صنت ^، jj^sأف"مسي م1كث، هما طعام، فيه إثاء اليآ. 

وطعام'كطعام((لأ،.®إثاء'كإياء، ممال،! كمارته؟ ما 

قدأنثى فهي أيصا، ؤإنصافها غيرتها قي يتيكمحقبمهأ عائشة كانت، هكذا 
عالمت،إذا عنها تتراجع ما سرعان أنها إلا عليها جبلت التي الغيرة تغلبها 

أنهاإلا الغيرة شديدة كانت، عائثة الله فرحم به، المموح حدها تعدُت، أنها 
نفسها.ترا"؛ع منصفة، الله، حدود عند وهافة أيصا 

اليوم؟منذ الله ول رميا كنت، أين قالتؤ؛ أنها نْتهبمها وعنها 
تقول!هي فإذا فتبم.، صلمة؟ا أم من تشح ما هالت،ت ملمة،ا أم ارعني 

زممحي،إخدالاَلإيغ،
هالغ:هأناصكنث،وض؟داَل:ءهملايغ« 

عيرى،وجل، عند كائن، مد نسائك، من امرأة كل ائلث،، نسمن كأحد لنت، 
ًأنثووص^/

رمحاعن والحث، وبرهان، منهلق وحسن ولباقة، ذكاء اللها بحان س

أبوابثي داود و وأب٣(،  ٩٥٧الغيرة)ح; باب الشاء، عثرة يي الشاتى رواْ )١( 
النساء،مند في وأحمد ٣(،  ٥٦٨مثااه)ح؛ يغرم ث~ا د أففن باب الإجارة، 

الحافظإسناده وحن (، ٢٥١٥٥زْءممنبمها)ح؛ الصديق عائثة؛نت، الصدمة مند 
(.١٤٤٩الجاعع)حت صحح ني الألباني وصححه (، ١٢٥البارى)ه/ فتح ني 

النكاح،ني نحوه البخاري وأحرج (، ٦٣)a/الكبرى ١^^١'^، في  Jjuiابن رواه )٢( 
•٠ فتبم. سلمة؟ أم من تشع ، ٠٠نولهات دون ٥( "  ٧٧ت )ح الأبكار نكاح باب 

١٨٧



عنهاالله رضي ة عاتشالمؤميين أم 

زوج/يم•

عنه.،تتحدث النهمر زوجات عن بحديثها ؤهبم-ها ة عاتثكانت 
أزواجهسمركل زوجا س التبي يؤهبمهأكيف ة عانثعلمتنا فقد 

كانؤإن الحق، لصاحب ينتصر ه كان كيف علمتنا ؤإنصاف، عدل بكل 

الأحباب.أترب من يناله من 

التطسمي:السؤال 

تجعلهاوأن غيرتها، على تسهلر أن ننح؛هعها عائثة امتهناعت كيف، 
متصفة؟متزنة إيجابية غيرة 

والعقلالحكمة على دلاها ؤإيمانها ننحقمحنبميأ عائشة م علأولا؛ 
الزوجية.عادة الهوأماس والن.ي الرامح، 

جميلةفهي والقرب، للتحسبإ يلة وسالزوجتة الغيرة اجعل ثانيا• 
والريية.بالشكوك مليتة تكون عندما وبلية معتدلة، تكون ءنالما 

النفسوتوؤلين وقضاْ، الله نم بما الرضا مع الله، س الخوف ثالثات 
والكونالأمن من يزيد حال كل على الله وحمد الواقع، الأمر نول على 

للفرد.النفسي 

خنهبمهاتملمة أم قالت فلما الدعاء! والإكثارس النفس، تربية رابنات 

١٨٨



غيؤرعنها الله دضى عاتشة 

محاسأن:ضايا/

العواطفوضبط ضرورة، الهلرفين بين ة الثقوأحيرات حامت—ا 
ه.نفهوالغيور الغيرة في بالإفراط المتضرر أن وثق مهم، والأنفعالأُت، 

(.٩١٨رح' المصيية عند يقال ما باب الجنائز، في ملم رواه ( ١ ّ 

١٨٩



سَص-ء«:



[١٦]
ننحؤممهبمهاسياسيهعائسة 

مكانةإلى نشير إنما أبدا، ة اليامومتاهات، نزاعات، ني ندخل لن 
عائشةهضت، وقد المجال، هدا في اهمتها وم^?۶^٥^^١، عائشة 

الصلاة،من; الطاعات، سعالها لم إذ عجسسا، توازن، في عمرها سواتؤ 
وحناالمين، المقضايا ْع التفاعل عن والعالم؛ والقرآن(، والصيام، 

عمه!وابن ه، الني وصهر الرانيين، الخلفاء وراع المعارك، أمد شهادة 
امزأهكاست، )رثن عائشة بحق يقول إذ ظقمحئ ^، ٧٠أبي بن عالي 

حليمه«لا،.عائشه ل،كاوتا حليثة يعوذ 

عائشةإدراك عة يعالمه محن نابعة تقؤممفيته علي، ٌر، الشهادة هده 
يصفهافلم المسالمينآداك، وأزمان، الواقع معالجة في وكفاءتها هقمحنبميأ، 

منالكلمة تحمله ما بكل راحليفة®! قال! ؤإنما مللش، أو كأمير تملح بأنها 
ؤيحان،اء والت،، قهرماز،أفالمللثؤ وأعباء! ومهام وصلاحياتؤ، التزامات، 

وانظر؛(، ٢٧٦١والجماعي)ح؛ الة اعتمادأهمل اصول، رح نفي اللألكاتي رواْ ( ١١
(.٤٧لالش؛رازى)ص؛ الفقهاء طشات 

العرب)آا/أهأ(.لسان ينظر؛ • بليه يحث، عارمن الحفينل النثنلئ إأي )٢( 



عنهاالله رضي ة عائشالمؤْدين ام 

يقولون.كما Jالميزان قائم والحلمة 

قياهمة يالمبل فقعل.؛ والحجة بالقول ليس المجاهدة، عائشة إنها 
فيمشاهداته أسماعنا على رد لينطق، أحد جل ولوأن القتال، ميادين 

منالثالثة السنة في مكة ومشركي لمين المبين كانت التي المعركة تلك 
وتركصالماء، قربة تحمل كانت التي الفتاة تللث، عن لما وسيحكي الهجرة، 

يومكاو لما  ٠١ال! ندمح.بمثئ مالك بن أنس فعن وحماس؛ سرعة في بها 
بكر،أبي بنت •^١^—ه وأين ولمي دالت الس.، عن الئاس اُهزم أحد، 

و3الالقزب، ، دنقزان١١ئ_وقهما حدم أوى لمشمندان، ؤإيهثا ئليم وأم 
رجعانيم ؟.! 'مأهواْ في مرعانه ثم ئتؤنهما، على القزب ثقلأن ت عينه 

^^نمعابجافيملاكزم((رى.
وحنكه؛وعقلا وبصيرة، حكمه تفيض ية الياممواقعها كانت 

شدةتزعزعها لم والقس، القلب ة ثابتالجأش، رابطة ت، كانفقد 
وعنالحق، عن ^٤ ٠٠١١ة دائمكانت، بل الفتن، زكيانها تهالمصاد_،،ولم 

والصغار.الأيتام ومن الماء، من حاصة والمفللومين، المستضعفين 

والحكمةالعلم من اس أمحوعلى زولية، بالمالشعور متهللق فمن 
الأحدايث،في ة يإيجابيارك رظ^بمثهاتشعائشة كانت، الواير، ة ومعرف

(.٧٨حجر)آ*/لابن الباري فتح انثلر؛ المثي. في والإصر!ع الونب، النقروهوت من )١( 
(،٠٢٨٨ لح.' الرحال •ع وقتالهن اء غزوالتياب، الجهادوالسير، في البخاري رواه )٢( 

(١٠ ٨ ١ ١ الرحال)ح; محع التاء غزوة باب والسير، الجهاد في لم وم

!٩٢



سطسد^الأ^ رمتم^ عاتشه 

والأحوال.الظروف متضيه ما بحب عصرها في تع الش السامية 

يكونأن تقتفي الظروف تكن لم الصديق أبيها عهد محقي 
وتيصيرهمالناس، بتعاليم ا اهتمامهحل فقدكان بارز، سياسي دور لها 
عنائلا سأتاها س وتحدث فتجيب، أل تكاث فقاو م، دينهفي 

تعالى؛بقوله عملا واللام، الصلاة عليه الني ُع عايشتها الي، نن ال
هؤأيعقمق اثه ءاينت بيونًطحشتي ؤح تق ما أدًظزرئ ؤؤ 

فييجرى وماكان ه^، الني ّّة هّا• بالحكمة والمقصود [، ٣٤]الأحزاب: 
أحوال.ص بيته 

وتغيرية ياسالالفلروف تدرج غهبمهاتوص—ح عاسة هي وها 
يأبىونزل المم—اق، رأب واش—الله. رسول ررفبض فتقول! الأحوال، 

،.١١٠لهاصها،الراسيات، الجبال على لونزل ما 

طارإلا نقهلة في احتلموا ررفما بقولها؛ يكر أبي الخليفة حزم يينتت، ثم 
.٢٢١وثناها((بحقلها أبي 

وعمريكر أبي أبيها عه—د في ُقهبمهاتفض عاسة كانت وقد 
أصحابص الأكابر وكان ه، الليرحمها ماتت، أن رنحومحئبمنبجِإلى ان وعثم

هاصهوقلب • الكر من يكوي، ما وهوأمد ■ الجبر بعد الكمر ٠ والهيفن كرها■ ٠ أي C ١ ل 
(.٢٨٨)ه/ الحدث غريب في النهاية بفلرت الأمريهيفه. 

مصنفهفي سة شأيي وابن (، ٦٨)ح؛ ة المحابفقائل في ل. أحمام الإمرواه )٢( 
)ح:0ه'ص.

!٩٣



عنهاالاه رضي ة عاتشالمؤمنين أم 

،السنن عن فيسألأنها إليها لأن يرمحبعده وعثمان عمر الله ول رم
فيئالمثوى انسقلت هد عائثة رركاثت ءالت محمد ين م القاصوعى 

وكنتالله، يزحمها ماثت أف جزاإلى وهلم وعثمان وعتر بم أى حلامحه 
،,(٣)ئلأزتايالإؤُنى((ص.

عهدفي المؤمتي_ن أم بالوصع ر تغيعمر مقتل وبعد 
وكانذاك، آنالصحابة بين حدثت، التي ة للفتننفلنا ان عثم

فجأةنمها ة عاتثفوحدلت، عجيب، ومكر بخفاء نقعها يثيرون المنافقون 
الوقائعفي ا إليهيرجعون الناس وأخذ حديد، سياسي واقع في تفلهر 

اللهرسول مس ءتاJها يتلمسون كانوا الصحابة كبار حش والأحدايث،، 
الأمور.اصهلراب، وعند الفتن، فى خاصة وحكمته، 

عثمانعهد نهاية فى ية يامالعائثة مشاركايت، تهلوريت، 

للخليفةويصحها عانثة غضب، بين يخلط لا أن يجمب، لكن 
الخارجةة الفئتفعل كان ما وبين تصرفاته، يعص في إيؤهقتئ عثمان 

سكان عثمان ينحؤمحيقها ة عائشفمراحعات، الثميع، وعلى الخليفة على 
أماباعشارها ا عليهواحيا وهذا للخليفة، والتوجيه النصح داء إمباب 

سأن تدرك ا وحنكتهبعلمها مت، كانفقد شرعثا، ومرجعا لل٠ؤمنين، 
فيين المندسومكر هوكيد الزاعالتا، لث، تلحصول في ثاي، الأسأُم 
(. Y١٧/ )٠ الكمال وتهذيب (، ٣٧٥)T/ معد ابن طقات، )١ا 

 ٢( C ،٠ترحمته سقت
 )٣(/y(٢٨٦روا0ابنّعدقىالطبقاتالكيرى.)

!٩٤



ولمبالإسلام تظاهروا ممن والمتربصين، المنافقين ائس ودم—الصفوف، 
أواخرفي الفتتة حدوث عند إلا منه، النيل أوحتى صده العمل من يتمكنوا 

•يينانظثؤعثن 

سممتاالمدينة، إلى مكة من ؤلريقها في حينها كانت عثمان مقتل فيعد 
خرجت،ثم ننحؤؤئقبمثق، عثمان لقتل متألمة حزينة مكة، إلى ادُت، فمبالخير 

وعبيدالياه الأمصاروأهل أهل الغوغاءمن إن الناس، ررأيها الاست في تقول 
عليهونقموا بالأمس، ظلما المقتول الرجل هدا على اجتمعوا ة، المدينأهل 

الحمىمن ومواضع فيله، أمثالهم تعمل اسوقد سنه، حديت، من استعمال 
بادرواعدنا ولا حجة يجدوا م لفلما محها. لهم وننع فتابعهم لهم، ا حماه

الحرام،والشهر الحرام، البلد واستحلوا الحرام، الدم فكوا فبالحيوان؛ 
أمثالهماالأرض طباق خيرمن عثمان من لإصع والله الحرام، المال وأخذوا
منالدهس، يحلمى كما منه لحالحى ذنبا كان عاليه يه اعتدوا الذين لوأن ووالله 

بالاء(جآ،.الثوب، يماص كما ماصواه إذ يزنه، من أوالثوب، حبثه 

معهم،عانثة أن وزورا كديا الناس بين أماعوا عثمان قتلة كان وقد 
سألهامروها تلميذها إن حش نمحئنبمثه، عثمان صد ل_^انها على وكتبوا 

مممااباس؟ا
انهماسابومعناأرادلت، موصا. أموصه مصته ; JL،Jالفلبالأصاع. \دوص.' )١( 

والأثرالحديث، غريب ني النهاية انفلرت قتلوء. طلبوا ا مفلما منه، نقمرا 
(.٣٧٢)أ/

تاريخالطرى)؛/خل؛(ب)٢( 

١٩٥



عنهاالله رمس ة عاثشالمؤبميين ١

وكمناإمؤمنوو«، يه آمن واثدي لا والله، ارلأ بخهبمهات عائشة محثالت 
هئا«،مجلسي جئنت حتى يصاء في سّنداء إليهم كست ما الكافووف، ثه 

كا;هأ/ش لكوا:رنلمحف الآثلرا<: يقول 

حميعا.عنهم الله رصي عثمان من عاسة موقف كان هكذا 

والصدقالنصح على الحرص كل الحرصن عائشة ديدن من كان وقد 
ؤصؤؤنئبمه،الداري تمم بحديت ع٠الآ المن؛ الملحلقة حاصة للمسبملمهن، 

ائتنافئ«ها:بمن؟قل:شنم،صك،
،،(٣)زلآثالص،نظيا«"/

عتيما،وقعا آنذاك المجتمع في عثمان مقتل وقع وقدكان 
تعالىالله رصي محنالب أيي بن علي إلى الخلاقة وآلت عثليمة، فتنة حدثت 

عنهمأجىمحن•
(Cلايلحنوكاذ ومتين، إحدى ولدمحنة الأمحديالكاهلي، مهران صسثمانبن هوت  ١

ولكنمنه، أكثرحديظ طبقت—ه من زمانه ني يكن ولم عالمابالفرائض، وكان ا، حرن
عدمابن طمات ت ترجمته في انظر ومنة. وأربعين تمان محنة ماُت، محنة، صاحب 

 h( ١٣٣ ،) (.٧٦/ ١ الكمال)٢ تهذيب (، ٣٧الكبير)؛/ التاؤيخ
(،٣٢٠٥١مصنفه)ح; ني شيبة أبي وابن ٦(، ٠ )٣/ الكبرى الهلبقات معدفي ابن رواه )٢( 

؛؛(،ملكاتيفيشرحأٍولاءمماداضوالمنة 
(.٢٥٧٩الةوااجماءة)ح: 

(.٥٥التميحة)ح؛ الدين أن بيان باب الإيمان، في ملم رواه )٣( 

!٩٦



سياسيةعنها الله رضي عاتشة 

الراشدين،الخلفاء ساتر زمن عن ^١ يختلف خقممئبمئ علي وزمن 
فيخلاف وحصل مون، والمنال المنافقون ونشهل الفتن، كثريت، حث 

لماسيسما سنهم انال حصل يل لمن، المين الأوترادتؤ ترسب 
هوخليفةهؤؤققنئ علي كون في الخلاف يحمل لم ه أنإلا المنافقين، 

عليه،الخروج أحد يرد ولم الأمر، يهدا أولاهم وأنه ؤإمامهم، لمين الم
يقالما مثل يصحح، فليس ذلك ق محلا يقال ما وكل خلافته، رقص أو 

والزئيرطلحة خروج أو يخلافته، رصاها وعدم ;محنئنبمها، عائشة خروج من 
عائثةكاست، يل المححة، من أماسي لها ليس الأمور هذْ فكل 

منتوصي ولكنت ه، للض وقرابته ومنزلته، نمههنن، علي فمل تعرق 
أيايعاءلم الأحفلا،ت قال كما ومبايعته، ؤهبمثئ علي بلزوم تنصحها اس

الرحلإن منهم؛ لكل فقلت، بالمدينة وعائشة والزئير ءلالحة لقيّت، حتى علئا 
فقالت،!عليا• باع قال■ فكلهم أبايع؟ تأمرونني فمن عثمان( رأي! مقتول 

نمم«لى.فقالوا: لي؟ أرصونه 

فقدرة، المإلى ومنها مكة، إلى غؤممنبمها عائشة ذهاب، ا وأم
فالت،كما الفريقين، بين الملح أرادُت، ا وأنهخروجها، مقصد أوضحت، 

الضحاك،واسمه لب، والأحتف حصين، بن معاؤة بن قيس بن الأحنف هوت )١( 
معمنة توفي قصيرا، يمينا أحتم، وكاذأعور قومه، يد سوكان ثقة، تابعي بصري 

٢(،١ ٢ / ١ ) للعجالي الثقات (، ٦٤)U/ سعد ابن طقات ترجمتهI في ينفلر وستين. 
(.YAY/Y)_Iتهدب 

x٤٣/٢الكا٠لفىاكالخلأينالأنر))٢( 

١٩٧



عنهاالاه رضي ة عاتشاامؤسين أم 

،٠النأس-..اار يى للإصلاح جثت ررإنما "محروجها• ستب عن محثلش عندما 

وأمحمعلتحطتها، اقمسدت التي هي ودّائسهم المنافشن مكر لكن 
للبصرة،الميهسر دلأث على رؤوؤهآمم،ها عايسة وندمت المسلصن، بن اكتنة 

]الأحزاب:^ يؤيكة ق ؤئنن ؤ وحون عر الحق ول نقرأت إذا ولكنت 
ها!نفتحدث ولكنت حمارها، تل حش وتبكي الجمل، يوم تذكر [ ٣٣

ررإتيسبمق1ون:محفي:هالإنثولاش.نرم، 
منوهذا ، باJمعل٢، دالفشت< ءعأرواجه،ا. ادفنوني حدئا، الله. ول رم

•تواصعها ومن الله، من وخوفها إيمانها 

يرهامعلى لكيه ندامة ندمت، عائشة ءولأري>باأن الذهى! يقول 
ُالحاال"آ،.ما الأمريبلغ أن ظشت، وما الجمل، وحضورهايوم البصرة، إلى 

تقولها صمحيبمتها عائشة عن فيه حاء نيه مقي أحمد للإمام حديث، وفي 
اللهصدق قال إلا يعجيه يئا نيرى لا كلامه من لكن إنه عليأ، ه اللرريرحم 

.، ٤١١١الحديث،في عليه ؤيزيدون عليه، يكذبون العراق أهل فيذهب ورسوله، 

)١(

 )Y( أزواجمن ذكرالمححاسايت، المحاية، ة معرفني المسستدرك، في م الحاكرواه
ولمالشيخين شرط عالي صحيح حدث اهدا وقال: (، ١٦٧ ٧ )ح: الله^ رمحول( 

(.٥٨٥ / ر١ المحيحة ني الأJاjي وأورده الذهبي، ووافقه وخرحا0،ا، 
(.١٧٧النبلاء)؟/أعلام سر )٣( 
المتد.رك،في والحاكم (، ٦٥٦طال_،زمح.بمن)ح:أبي بن مسندعلي في أحمل. رواه )٤( 

١لألاني،فيالإرداءعوصححه (، ٢٦٥٧الجهاد)ح؛ وهوأحر أهلالغكب ت—ال، في 

١٩٨



عنها١^^ رضم^ عاتشه 

وانجلىعثمان وقتلة المنافقين خطة نجحت أن ويعد 
وغلبةالجمل، معركة في الهلرفض من لمين الممن آلاف بقتل ر الأم

هقممنبمذعلي من كان فما المقابل، التلرف وانهزام وجيشه، غكمحئمحن علي 
وأحرجومتاع، وزاد، مركب، من لها يبني ثيء بكل عائشة جهر أنه إلا 

أهلاء نمن امرأة أربعين لها واختار معها، خرج منن نجا من كل ا معه
محمدارتجهزيا بكرث أبى بن محمد لأخيها ال وقالمحروقات، البصرة 

يبالعها،.

الناس،وحضر لها، وقف حتى حاءها فيه ترتحل الذي اليوم كان فلما 
بحضنايعتب بتي، رريا وقالتا• وودعتهم فودعوها الناس، على فخرجت 

س؛لغه بشيء أحد على متكم أحد يعتدن فلا وزيادة، استبهناء بعض على 
المرأةبين يكون ما إلا القديم في علي وبين بتك، كان ما ~والالؤ~ إنه ذللث،، 

الأخيار®.لمن - نشتي على - عندي ؤإنه وأحمائها، 

ذاك.إلا وبينها بيتي كان ما وبرت، صدقت، الناس، ؛ريأيها 'علي• وئال، 
والآءره((آا،.في!لدنيا نبيكم لزوجة ؤإنها 

اللهرصوان علي صماء كان وهكاوا ^^٥^١، عائنة صفاء كان هكذا 
عليه•نعالك، 

:^٢٤٥٩.)
الطريرتاؤخ (، ١  ٨٣التميمي)ص- عمر ين يف لالجمل ووتعة الفتة اننلوت 
(.٣٣٧/ رالهاة)٧ وس (، ١/٦١٤^)٢ يي اللكمل ٥(، ٤ ٤ )أ/ 

١٩٩



عنهاالا4 رضي ة عاتشالمؤمتين أم 

الخلناءحياة قي الياسية عائشة مواقف في عريقة حطوط هذه 
بعدهم؟أتى بمن علائتها كانت فكيف الرائدين، 

نلاهبمته،معاوية حلافة في اوسياسي ننح.بمها عائشة موقف 
جائبازتله لكن 

ترصاءاممن ه ينفنمحؤققبمئ معاؤية عبه بمحرص كان ما أولهما! 
ونيارتها.منها، النصيحة وطلب، نمحهبمها، عائثة 

ومكانيةؤإنكار، نصيحة، من يه، هى تواحهه ماكاJتا الثاني؛ الموقف 
وأنصاره.أتياعه أوممارسالت، ممارساته، لبعفى 

فيهيهليب، ا طؤمحبمآمحاكتابمعاؤية ا لهكست، ية متاسمن اكثر فى 
فكاست،والمنح، بالهدايا ا إليهل يرموكان تنصحه، فكانت، نصيحتها، 
عروة؛يقول والمحتاحين، الفقراء على وتوزعها مها ونقتأحدها، 

الله؛دارق ١١بعد؛ ا أمعاتهما~ الله رضوان — مناوئه إلى ة عائثكتبت، 
الأازلإلأوامحالثجيناثامحت، ئدا الناسن، اللهكفاك اتمت ءاِنالثإإذا 
ثؤا((>ُ

وهذاالجمال، وهدا الباطة، بهذْ ة، عايثعن تعالى الله رضي 
لمنعجبا فيا السياسية، مواقفها كانت، القاء، وهدا الصفاء، وهذا الهدوء، 

•منفهفي سة أبي وابن (، ١٩١والرقائق)ح؛ الزهد ني المارك ابن رواه !١( 
:^٣٥٧١٧.)



رضمغعاتشه 

منها،بريئة وهي الفن، ارة إثفي بمحمها أولمن عليها.بمها، يفتري 
وكانت،الإصلاح، عل تحرص وكانت، الفتنة، تدرأ كانت، العكس على بل 

الظروف،ش الحال مدة في مواقفهم، قي الناس تشح، للخالفاء، معينا 
خاصةكثيرة ومواقفها الفللمة، وعند الفتنة فى ونورا نبرانا نقؤمحقبمتها كانت، 

والصحيحةالأصلية الصادر في والثايتة الموثوقة، المنة كتم، نقلتها التي 
المزمنينأم أمتا، في ة، عائشفي الله فلنتق عاليها، تعالى الله رصوان عنها 

عليها.تعالى الله رمحوان 

التطبيقي:انموال 

مواقفهافي والإيماني الملي( ينحهئبمهاالأنموذج عائشة أعهلتح ، كيف
المياسة؟

الإجابة:

بلالخاصة، مصالحها عن نابعة ليست، اليامية عائشة مواقف، أولا• 
وعالمهللمزمتين، أما وياعتبارها والمرعية، الدينية مسّؤولياتها عن كانت، 

المرملين.سيد ومنة بالدين، 

المجنيعحلخلة في وسعيهم الأعداء، ولمحائى لمكر بادراكها ثانتا! 
فيه.الفرقة وبث، الإسلامي، 

ليناللعامة والنصح الصادق، وحبها ؤإحلاصها بورعها يالئا! 
صدرها.وسلامة وطهارة ولأئمتهم، 





[١٧]
يمحؤممهبمهاعائشة 

الزاهدة...،وعائشة الفقيهة، وعائشة العائدة، العالمة عاتشة عجي.ب،أ 
والزينة؟!عاتنة عن الأن نتحل>.ث، ثم 

البحفس!حال لسان هدا كان ريما 

وهيوجبلة، فطرة فالزينة التجمل، تحب اء الممن كغيرها عائشة 
الحلال،أحن. تمع لا ه والفقوالزهد والعيادة المرأة، في وطبيعة فطرة 
اندارءائنكأثق مما وأبتغ ؤ الشرعي؛ هوالمطلم، فالموازن يه، والممع 

ه]النمص:يماا.ص\قمحُلأيا 

حجرتهاوترين بنمها، ْا؛تزين كثترا كانت مثالية، زوجة عائشة 
الصحيحين:في ورد فقد زوجها؛ قلم-، الرورإلى يدخل أنه ترى بما ومحتها 

^ثازآئئئ.ولاشهقامشتيم،
الله١^^،!؛^، الله رسول، يا فقالت،؛ الكزاهيه، وجهه في يعزيئ، ياو.حل، ٥!؛؛ 

مجمعنمارق. وجمعها ا، رموبكوراء نون بفم ومي ادة، الوسص المرقة: 
بحارالأنوار)؛/ا"حِا(.

٢٠٣



عنهاالله رضي عاقق—4 المؤْدين أم 

^يملممامحم؟«س:ءبجامماو 
المامةالصوويوم هذه أصحاب ررإن مماو؛ ودوئ__دهاا لممعدعليها ثاك 

حلمتلم(ا((لآ/ثا أحثوا لهم! ماو يعديون، 

فأرشدهافاجتهدت، بيتها وحمال نية على حرصت هنا فعائثة 
الله،إلى ونابت، تجابت، وامفامتثيت، فته، وقعت، الذي للخهلآ حبيبها. 

أمر0.من أمر كل في الشؤع حدود عند ومحاف، المؤمن وهكذا 

المعصفره. اللول لرمتلبس أنها الزينة، على ا حرصهومن 
لهتتزين لكنت إنها حتى والحلية، الفا من نمصه بما وتتزين والمضثج، 

يمحقممقبمتهأحتىأمماء أحنها من الحلنر تستعير كانت، يل أسفاره، في وهي 
عندماالمصهللق، بني غزوة في عقدها صيلغ قصة قي حاء كما بها، تتزين 
^lJ^^،،قلاده أسماء من استعارت ءانها ذكرت؛ فقد التيمم، [يات نزلت، 

محا،ءأذنكصااد،محأزا
.١٢٢١^٠٢((فزوئ،1ده 1ؤ°\دبم،وته، . ١^؛، \ؤو\^١ ق^، 

سأنيل"اأ،عصيت، ارعلما قالت،؛ ا لمالإفلث،، حادثة قصة في وأبما 

(،٢١٠٥)ح• والتاء للرجال لسه يكره فيما التجارة باب البيؤع، في البخاري رواْ ، ١ ر 
صورةولا كلب فيه بيتا الملأتكسة ندحل لا باب والزينة، اللبساس في ومسام 

:^٢١٠٧.)
(،٥١٦٤وغيرها للعروس الثياب استعارة باب النكاح، في البخاري رواه )٢( 

(.٣٦٧التيمم)ح؛ باب الحيض، في ومسلم 
(.٤٥٩اوارى)م/م بظر: حاجي. ^اء )٣( 



عنهاالاه رضي عاتشة 

ثد، ظمار١١جنع من لي عمد ^١ صدوي محنثنست، ١^۶؟، أملت!ر 
حرصهامن هذا ، ادتعاؤهأا فحسنتي عقدى، جت ئكمنأفرحمت القني؛ 

وأرخاها.محها الله رصي ننتتها أدوات على 

ئيزعاتثة رأيت لمد •والله •  ١٠• محمد بن القام—م أحنها ابن قال 
الدم،«ص.نوي الخنثن،زقز 

ثديفى هزأى الله. ننول عم؛، »ذحل هعهأ: عائشة ومالت 
ااج؛ُينمحضث،:قال: كخاتِسزوقر؛ل 

،.٠١٠:ازثروالله...

الهايةينقلون يالمن. لحمير مدية اسم وظئارت جزقة، الواحدة الثماني،، الحرز أي؛ )١( 
(.١٥٨/٣،٢٦٩/١فىمم،الحدث،والأ٠ر)

(.٢٦٦١يعقا)ح؛ بعضهن، اء النتعدل، باب الشهادايت،، ش اJخارؤا رواه )٢( 
معلما،صحيحه فير البخاري ورواه (، ٥٥)a/ الكبرى الءلبةاُت، لي عل. مرواءابن )٣( 

وحسنه(، ١  ٥٨)U/ ٠ لهب •حوايم قايثه، عر وكاذ اء، للنثالحائم ثاب ٠ ،؛ ١١٠

صثتأي،سالأنير،لأئ،:ض)٤( 
٤(. ٠٨والأثر)٣;الحديث، هم،>يث، الهاية لها. لائنوص خوانز 

والحاكم(، ١٥٦٥ي،)ح؛ الحالوزكاة ماهو؟ الكنز باب زكاة، الهم، وداود رواءأب)٥( 
ث؛—_رءلعلى صحح حاديث ماذا وتال؛' (، ١  ٤٣١^زكاة)ح؛ الهمر تدرك، المهم، 

اهو١(; ٩ / ١ المهرة)^١ إتحافح حجر»ي، ابن تالرالحافنل يخرحاْا. ولم الشيخين، 
يخرحاولم لين، حويته ني أيوب بن يحص أن إلا رواته، بجمح احتجا سد نال، كم—ا 

١٠( ٥ ٦ ٥ ت أبئرداود)ح متن صحح هم، الألباني، وصححه . عليه٠ توع مما إلانليلأ له 

٢٠٥



عيهاالاه رضي ءاسة المؤميين ام 

معفارها أمفي حتى العطر معها مهلحب ة عائثوكانت 
*كنئئاثت: عنها الصحيحين ففي س، الشى به فتطيب و. الله ول رم

طوفيلأن جته لزءأزبمرم، ائه.لإخزا'مه زثوو أيئ 

التجملموضع حول نؤهبمهاتدور ة لعاتثمتعددة مواقف 
منشابههما وما والخواتم، القلائد، ولبى والعليب، واللباس والتزين، 

تكنولم نيتتها، في أيدا يبالغ تكن هكمحمحيمهالم ة عائثلكن الزينة، أدوات 
زهره*رب، يقول؛ حالها لسان والثياب؛ الأدوات، هده لاقتتاء بالمال ترف، 
.الرفثة!٠ حول نفيس عقد س أحمل الشعر عالي حميلة 

التجملأدوات، من نشتري فكم النساء، بعض عنها تغفل حقيقة وهده 
أوزهرة،أوهناك، ا هنحميالة ة ملربما لكن باهظة، وبأشمان والزينة، 

اطائلة بأموال اشتريناه الذي الحقد هذا س بكثير أفضل معينة، أوطريقة 

وذوق،فن، والزينة، التجمل إن اء: للن^٥^١تقول عائشة كأن 
الرسالة؟!وصلتا فهل ووحاهة، وتنافس تفاخر مجرد وليس وبساطة، 

عرفتافقد فقهل، ونيتتها مفلهرها هو همها تجعل عائثة تكن لم 
وحديتها،وزهدها، وعبادتها، علمها، وعن قكمحنبمه، عائشة صفات، عن الكثير 

يحرم،إذاأرادان ومايلبس اليذعندالإحرام، ب—اب، الحج، ني البخاري رواه ا ر١ 
الإحراممحي للمحرم الفا باب، الحج في لم وم(، ١  ٥٣٩ؤيدهن)ح: ؤيترحل 



والزينةعيها الله رصي عاتسة 

الحدساسسعريا سحكرأو البعضن لجعل ند مما كر، دلل^ وغر وحكمها، 
والروائح،المفلهر، بناءتميزالشخصية؛ كمال أن هزلأم سي والزينة، عائشة عن 
مماالمفلهرية، يحصل يعتني ان بد لا متمز، أن ه^صتل لاردمتج إدا لعم 

ثّمه،ؤيرجل الثياب، من الجديد يلبس هؤ كان ولذا به، وأمر الله، أباحسه 
تتأسىة عائشكانت، الباب، هدا في عنه بن، مما ونحوذللث، الهلسنخ، ؤيحسمإ 
وفينينته، في تشارلث كانت، بل تمللث،، ما بكل ئلبه كمي، تحاول ه^، بحسبها 

وثيابه.، uIjمن!؛وتملح وتجملله، لثامه 

ثغطينيالله.تنتاك، ض *كا0 ثالث،: ^^١يا عائثه فعن 
هدهإلى إليه«لا،. وأذهعة أعسلة م تاك، محأنسمحأبدأيه لأعسله، الئواك 
الميبزوجها هنهبمتها عائشة محبإ وصل الدرجة 

ج^إداالبي ُكاف قالت،• محجبمها عائش—ه عن الصحيحين وفي 

المجمؤعش النووي غال (، ٥٢)ح! السواك ل غباب الهلهارة، ثي أبوداود رواْ ( ١ ) 
حويكما أبوداودبإستادجيد*. رواه حن، حديث ا ت ( ٢  ٨٣/ )١ المهيب رح ش
المشكاةتخرج الألباني،ي وحسنه (، ٤٥)T/ المنير الدر في الملقن ابن ناده إّ

(.٣٨٤)ح: 
اى:أثلله.)٢( 
(،٢٩٥وترحيله)ح؛ زوجها رأس الحائض ل غباب الحيض، في البخاري رواه )٣( 

سورهاوطهارة وترحيله زوجها رأس الحائض غل جواز باب المص، في لم وم
٢(. ٩٧نبه)ح; القرآن وثراءة حجرها في والأتكاء 

٢٠٧



عنهاالله رضي ء،س_4 المؤبميين أم 

الحسبأنس لكنه ه، ينفهدا يفعل أن عن عاجزا ائتي.ؤ يكن لم 
عنهاتعالى ه اللرصي بينهما، والمؤاوس_ة الود من تكثار والامبحبسه، 
رسوله.على وملم الله وصر 

لناترؤيه الرائع، المعبر ف، والموقالجميل المشهد هدا وا تأمل
ذاحلوفويخز بالصحراء لي محلاي؛ ،اسمطث، فتقول•' ؤهبمي، عائشة 
تكرأنو أمحتل ;^١^١، حجري على وأنة قثتى ، وئزو الس. يأناغ الندينه، 

المن>ت،مي تقول! أ قلادة؟ محي الناس حثتسن، ويال، مديدم لكز؛ 
ومحيأوجعى*لا،.الله. رنول لمكان 

ولمالوجع، مدة س المويت، يي ينزل كاد أي! الموُت،( )قبي تولها' 
،.الله.١٢رسول أزعج لا حتى أتأمك 

للفتيات(عدة رصائل بل رّسالة، ترسل هنا فهي، إ عائشة يا درك لله 
أنكما بل شل، ومفلهره ونينته ولباسه يتجمله ان الأنليس بأنه وللنساء، 

سخصيتلثاوتميز أهم، الأخلاق ونية فجمال مهم، مطلسا الحلق جمال 
خثممنبمهة عاتثكما وبالمفلهرالجميل الراني ويالتعامل بالأخلاق 

معا.بهما الإنسان فتميز النيرق^، ْع 

يتثلرلا الله ررإن الله.ت ول رمقال قال; ننحتقيثن، هريرة أبي وعن، 

صعذاضممؤآ ماء فتّنوآ محز :و ت ه قولباب القرآن، نمير في اليخارى، رواه ( ١ ) 
(.٣٦٧رح; التيمم باب الحيض، في ومسلم (، ٤ ٦ ' ٨ )ح؛ [ ٤٣ا»: ]اك٩ نكا 

x٢١/٢٤سةااقارتم(محبحالخارتم،))٢( 

٢٠٨



والزينةعيها الله رصي عاتشة 

وأعمالكم«لا،.قلوبكم ينظرإلى ولكن وأموالكم، صوركم إلى 

تركبمي فلا والجوارح القلوب أعمال أهمة أكد إن والحديث 
منبلغت مهما أنها بفهلرتها تدرك أنثى كل بل أبدا، المفلهر ؤإهمال المال 

إلىأيصايحاحة فهي غيرذلك؛ إلى والفقه، والعالم، والوحاهة ة المكان
ئاو_التكب مرحة، برؤح تمتعها وأهمية بالزينة، الرهيمة أنوتتها إثساع 
والألفة.الأنس من ^١ حولها وتشح زوجها، 

كلتااركات،، والموالموصات( واكجمل والزينة اس اللبوثقافة 
حتىؤإناث، ذكور من للجمع العصر ة لغهي اليوم أصبحت، أنها ، يعرف

الحلالدائرة في دام ا مذلكؤ له وحق ينافس، أصح اليوم الذكور بعض 
تالله قال وبالماء، أحص؛الفتيات، لغه الزينة أن لث، ثلا لكن المشرؤع، 

[.١٨]ازخوف: ه ج( نيئ عؤ اقتايِ وهوق الحتؤ ق بقمحأ ؤش اؤ 

المواقفحهن.ه ني ننحهبمها عائشة تهل.يها هدية وأعظم درس فأعظم 
تحقيقفى والموصات، والجمال الزينة لغة المرأة ؤ توظفكيف، هو؛ للمرأة، 
المفلهرية؟الشخصية وبتاء الزوجية، المعادة 

هل0تأملوا الظريمؤ؛ الموي الأسرى الموثق، هذا حلال وس 
اللهرسول وجل مالت،! أنها نتيؤؤئنبمهأ عانثه عن يروى حين، الة؛ الرس

ودمه،واحتقاره ه، وحيلالملم، ُللم تحريم ياب، والملة، البر في لم مرواه ر١( 
(.٢٥٦٤وماله)ح: وعرفه، 
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عتهاالاه رميي ة عائشالمؤبمنين ام 

عائشة،يا ت صفية قثالش عاليها( غضب )أي- شيء في حني بت صؤيه عر 
•ينمح،؟ُ ولي عر اللي. ونول رصي أل إلى لك أهل 

عنه الله ول رمترصي موكيف ة؟ عاتثفعلت ماذا ترى )يا 
صفية؟ا(

أوطوا0.أمصبوعا ا لهحمارا هأحدت نعم، ة(ت عاوث)أي؛ نالت، 
مماله، الله ول رصجب إلى معدن ثم ييجه، ليفوح بالماء هرسته 

س«ثاَثذِلأئ،كوط
عنهارا،•موصى مأ■٠مرئةبالآم مذبماء، يومحي 

وفلقتهوكيف، الزينة؟ لباس ؤنحقممئبمه عائشة اس؛ثمررت، كيف لاحفلوا 

عنها.الني بإرضاء أيفا صفية ولصالح لصال1حها، يذكاتها 

ممط،وموضايتج ليانا لست، الزينة أن الزينة• في عائشة رمائل ومن 
ممدالسنن، في حاء كما الثابتة، الفعلوة لسنن ونتح ال، واغتنذلاهة أيصا بل 

لامرأةيومها تهب المرأة باب اء، النعشرة في الكبرى، السنن في سائي المروا0 ( ١ ) 
تهبالمراة باب الكاح، ني له~ —وااالفظ ماجه وابن (. ٨٩٣٣اءزوجها^نمن 

■الزوامم في التوصيري نال (. ١٤وه ٩ ٥ )آ/ د وأحم(. ١ ^٣٧٩ لماحنتها يومها 
 ( Y / ١ ٦ )الميزان،.صاحب نال كانا لاتحرف البصرية سمية ضعيف ءاهداإساد ت ١

وميمدْ، غيرمحمية لم، مرجال ثهايث، ارجاله (! ٨٥الإرواء)U/ في الألاني ونال 
أحمدلمني تحقيقهم في وزملاوه الأرنووط وقال حجر،. ابن الحاففل عند مقتولة 

ضعيف،..،.ارإمناده )اأ/إخا(ت 
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والزينةعنها الله رصي عاسة 

ثوُساى الله نمول »ع مصطحنه مرة كايت لآءيمح;ةنهاأنها عاتثة روت 
اللهرسول لها ممال فزعة— قامت —أي! ثديية وسه وثبت فجأة واجد، 

عرءئدي ثاو ئتز. قالت: الحمه، لعلكصت٠مي: المالك؟ 
و.عءاعائشة وسة من فغلهر ضحعك«لم إر عودى ثم إراوك، صلث، 

محها.تعار الله رصي وظاذها ؤلهارتها عر حرصها 

رة حالوهى عائشة عر عقبة ست بكرة ودخلت 
وسألتهاطهور. وماء طبة، شجرة فقالت: الحناء، عن فسألتها معصفرة؛ 

مقالتيكتنزعي أن نتهلمنتخ فاسزوج لك كان ررإن لها• فقالت الحقاف عن 
الشعرمنإزالة هو: والحقاف ٢. فافعلي،١١ هما مما أحن فتضعيهما 
الوجه^.

مهحرمايكن لم ما وأن الزينة، في قاعدة لنا /بجقمحهبمهاتضع عائشة كأن 
ستكثرعقبة بست بكرة أن رأيت، ققهبمهآ عائشة أن يبدو مفتوحة، لماحة فا 

تختمرأن عاتشة؛حنكتها فرأت والتجمل، الزينة أدوات حول الأستلة من 
الجوابلاحظوا زوج، ذات امرأة لكل الراح التوجيه هن*ا بمثل الإجابة لها 

أحنله فتضعيها مقلتيك، تنزعي أن فاستهلعت زوج لك كان ُإن الجميل• 
مماهمافافعليء.

حائضومحي امرأتي من للرحل بمحل ما باب، ارة الطهر الوطا، ني ؛، JJL،رواْ ا ١ ل 
(.٢٥٥١٤لآءإمحبمّها)ح■ الصديق ينتط عاتثة الصديقة ند موأحمل (، ٩٤رح• 

(.٥٦)a/ الكرى الطتاُت، معد؛ي ابن رواْ )٢( 
)حقق،(.٥( ٠ >بم/ العربح  jUانظر: )٣( 
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عئهاالله رضي ة عائشالمؤسن آم 

لآهعه\مساءعائشة من الخميلة الرسالة أرؤع ما ا!الها يا 
ملثولا ذلكأ، افعلي زوجك إلى وأحب أقرب تكوني حتى العالمين، 

هداياهامن والله بل وصاياها، ومن عائثة؛٥^٤^١، فقه عقلتم من هدا أن 
الغاوةسالأمة.

تخلومنلا الزوجية الحياة أن ست، بأؤلهر يتجاربها تدرك ة وعاتث
هكذاومسكتادتإ، مهدئات، القابل في هناك أيقا لكن ومكدرات،، مشاكل 
عدوأمأعفلم في الزينة لأمور وتفعيلها قتقؤثنبمهأيتونليفها ة عاتثالقت، 

المرية•عرؤته بت 

السؤال

ننحقتينبمهابماءعائشة تaلاءتإ امحلالها من الي الأس هي ما 
الأحرىالصفات، مع كتناغم وجمالا؛ وشكلا زينة المغلهرية سخصتها 

فيتتكامل حتى وزهد، بل وفقه، ة، وثقافوعلم، عبادة، من للتميز! 
تميزئ؟

الإجابة:

الزينةوأن حياتها، خؤهبمهافي عائشة لدى الهدف، وضوح أولأت 
غاية.ولمستإ ومحيله 

علىوحرصها وتميزها، ثخصيتها تكامل في العالية همتها ات ياني
وتربيتها.نفها تزكية 
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والرسةعنها الله رضي عائشة 

مزرعةالدنيا وأن متا، والدنيا الدين يئن للجمع العميق فهمها ثالث—ا؛ 
للأِِه.جميلة 

نفسمن حقه حق ذي كل ؤاعتناء الآحرين، بحقوق التزامها ات رابئ
وعمل.وولد وزوج 

علىوحرصها الزينة، ني الميالغة وعدم الاقتصاد وأحترا؛ ا حامت
لله,عبادة كأنها معها تتعامل فهي عنها، الله يرمحى التي الشرعية الزينة 
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مَحح«;

٠:



[١٨]

وانمرحعائشة 

الحنيف،شرعنا حماليايت، من هي بل الحياة، ملح والمرح الابتسامة 
بوجهأحاك تلقى ولوأن شيئا، العروق، من وارلاتحقرن صدقة، امة فالأبت

التجهمذللث، يمثل لا م والعلالمكانة من ان الأنبلغ قمهما طلق«راا، 
يلؤألكتبض كاده؛، ثئج محوأؤآ نته ح-رهم قزس ؤ ه، نفإلا العبوس 

[.٣٢]1^: ه \يزق 

مكانتهالها زاهدة، عايدة فقيهة، عالمة ننحو^بمها عاتثة أن رغم 
المزمنين،وأم الأمين، الني زوجة وهي الصديق، كر أبي وابنة ووجاهتها، 

باعولها الفرائص، وفي الفقه، وفي الحديث،، وفي القرآن، في بحر وعلمها 
كانتأنها ورغم يط، الموعلم الشعر، في وافر ونصيب، الطبإ، في طويل 

لعابهدامتظ ٠ مرنها من ستنتخ^ فما كاننن فاه^ وحلمؤح، وهمة 'م^رمة دامت 
فنكل في لها ثبمكمحنبميأ فعائثة ومزاح، ومرح وبشاشة، وابتسامة لعليفة، 

عجيبا.شخصيتها فى وكامل نصبب،، 

اللقاء)ح؛عتد الوجه ؤللأتة اسمابه باب، والآداب،، والصلة البر في لم مرواه 
٢٦٢٦.)
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عيهاالاه رضي ة عائشالمؤمتين أم 

حياتها،قي عدة مواقف قي واصحا حليا نجده المزاح وهذا الملح هذا 
يروىالظريفI الموقف هدا ض حوابها وحسن بديهتها، ممرعة مثلا تأملوا 

يمينا،رجلا كان فبايعه، الله. رسول أش غوؤفيءنئل١، الكلأيي الضحاك أن 
أنزلأفلا الحميراء، هذه من أحن امرأتان ،اعندي الله، ول رميا دالت ثم 

الحجاب،يضرب أن قبل ة حالوعاسة فتزوجها؟ إحداهما عن للث، 
فضحلث،وأكرم، منها أحسن أنا بل فقال! أنت؟ أم أحسن أهي عائثة؛ فقالت، 
قثيحااال٢،.دميما وكان إياه، عائشة مسألة من س الله رسول 

بلمضحكة، إجابة العلريف، المفحم وردها إجابتنها، حن فلنتأمل 
عندها.البديهة وسرعة عائثة، ذكاء يؤكد وهدا منكتة، والله 

هد0فان الزوجية الحياة والحساعلى والتسلم اللهلمر خيم يحينما 
ؤيبقىتمل، لا حلوة الحياة تبقى الماء، كثي في المزن مر تمر الااحفلااتج 

والزوحة•الزوج على واريا حللا الزومة بيت 

لكنملتجا،دلكنواتاهم.محاك
سفه،متوثحا ه الله رمحول رأس على يقوم الأبملالا، أحد وكان نومه، على 

الأصحاب،معرفة في تيعاب، الاسزجئ*.' في انثلر وحاوْ. فارس بماتة د يموكان 
(.١٢٦ / ١٣)الكمال تهذسج (، ٤٧)م الصحابة معرفة في أمدالغابة (، ٧٤٢)آ/ 

الديناءعلوم إحيأحاديث، تخريج الأسفارفي حمل عن المغتي في الراقي ال ت( ٢ ) 
^^هةسروايةباسينحنمرةأوض.

حل.يح،من الحجاب، نزول بعد الفزاري حصن بن عينة •ع القصة نحوهال.0 وللدارقطني 
ساكاقُيةالكبرىىكي

اوزاح)ص:\اي(.في الراح (، ٣٩٩/١١(،ملالهدىوارشاد)٣٣٨/٦)

٢١■



والمرحعنها الله رضي عاتشة 

جنازةمن ين،؛ ذات الله. إلننول *رجع عاتثة تقول 
أئارربز مال؛ واوأسا0، أعول؛ وأدا وأمي، في صداعا أجد وأد1 باو؛؛-ع، 
شكوى.وفيه ومع، فيه متأزم، الموقف إدا وارأناْ®، 

ثم1ُللهااويه:
ذلكسك لز زاuه بك، لكش عائشة: مالت، زدعقاان،؟« _،، صيت 

ض.١١٢٠_Lj^،، ننفس محه ظوحذ لرجنش1رش، 
منعائشة تعليق أن الجميل الزوجين، محن وطق مزاح محت 

امرأةمن الزواج فضية في أزواجهن يمازحهى حينما المعتادة النساء طيعة 
بيوتنا.في اليوم يجري كما الموت، بعد ونسيانها أحرى، 

والجميل؛الظريف الموففح هذا بعد غء؛غبمهافتقول عائشة تعلق ثم 
تجشمعلى بالمزاح فكني اّتهلار، أن وكدت أحد، ما عني لهنار ®والله 

مه،لى.

وهذاالعلاقة، هذه لاحغل ذللئ، ومع يشكورأسه، مريض كلاهما 
الشي.•ومحن عاتثة ين اللهلف وهدا المرح، 

المرأةل وغاعراته، ارحل ل غفي جاء ما باب الجنائز، ني ماجه ابن رواه )١( 
يؤؤؤتبمهاالصدأيق ينتؤ عاسة مسله النساء، تلأ مفي وأحمي. (،  ١٤٦٥روجها)ح. 

٧٠الإرواء)ح: في الألاني وصححه ( ٢٥٩٠٨^؛ ٠.)
(.٣٧٢تالخص)آ/مخمر )٢( 
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عنهاالله رضي عائسة المؤْدين أم 

الجنابة،من الخل أثناء في حتى بينهما والمرح المزاح وصل ل ب
كلولكن الماء، بغرف يتسابقان إناء وبينهما ه المي ُع عائشة ®تغتسل 

إيى*لألبغفي،بغ يقول• منها واحد 

أواصرتقوي الروجتن بين الأحامحن بعض في والمرح فالمكاهة 
فاكر"اكّر القليهن بن وتربمل المحيه، 

المرحمن أجواء فيه زوجيا أمريا موتما ^^٤^١ ة عاتثتحكي 
فىالجدي تقاربهما لكن كيف بينة فيه تصف أنها والعجيب والممازحة، 

والحبشةالله. رسول ®دعاني يهبمتهأت عائشة تقول والمرح، اللعب أثناء 
يثنحمفزاء »يا لي: فقال عيد، يوم في المجد في بحرابهم يلخون 

علىيثني محوصنت وجثه بالثامت،، ممام تحم• ن فقلت،  ٠٠إليهم؟ يئظري أ0 
ذلكءيفلهر هنا منكبيه*؛. فوق من فنفلرمت، حد0، إلى وجهي يأمسدلت، عاتقه، 
والدلال.المرح بطريقة الوقف واستغلالها تصرفها وحن عائشة 

لاتحجل،الله رسول، يا دم.ئلإتا: بائ،اا، ®حنالله رسول( ®يمال، 
حبتح، وما اللي، رئول، يا لاتحجل يمنت،؛ ®حنجلثج؛؛، مال! م لي. ممام 

فامحلي،زةاتينه،(رى.^ي،ؤَنياب،أنهص 
أغاضن* جوأروك( تل• ك ظن إذا حس الشعر تخليل باب انممل، البخاري؛ي روا0 )١( 

لغفي الماء من المتحب القدر باب الحيفى، في لم وم(، ٢٧٣ت )ح عاليه 
اآم(،وسله.الخابة)ح;

التفلر"لزوجته الرجل إباحة باب النساء، عثرة فى الكبرى، السنن في الناتى رواه )٢( 
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والمرحعيها الله رضي عائشة 

وجهتهاذلك يعد هي ثم الحال، بلسان رسالة توجه وقتها كأنهاكانت، 
سخالمن، الحديثة الجارية مدر ٠لمائدروا ت فمالت المقال، بالسان صريحة 
ص

وعنديه الله ول، رمعائر *لحل ت ينحؤمحنبمي عائشة مالت، ومرة 
هماتيعنى اوليتاروايةت وفى بغناءبعااث،ا، تعنيان جاريتان 

عنتحرز منها وهدا بالغناء؛ يعرفن ممن وليستا يلغا، لم صغيرتان جاييتان 
الكامن.ؤييعث الساكن، يحرك وهوالدي به، المستهرين عند العتاد الغناء 

مائتهزنيأنوبكر، ودحو وجهة، وخول الفراش، على *ماصطجغ 
الئلأم--ظه الله زئوو ظه يأمو ،^، ٧١١عند الئ4أان مزنازة زقاو: 
رادعهماث أحرى رواية وفي قحرجثا®، عمرتهما عمل ملما دعهما٠١،  ١١ءمال،أ 

زهداث((ص.ءأا، :امحثكر،إنلةلهنم 
نظرباب الكاح، في البخاري الص٠امحينت في وأصله (. ٠٨٩ ٨ اللعب)ح; لى إ =

المدين،صلاة *ي لم لم(، ٥٢٣٦منغيردية)حت ونحوهم المش إل المرأة 
والحديث(، ٨٩٢العيد)ح؛ ام أيفي فيه معصية لا الذي الق، في ة الرحمباب 

مسهالألمنىفيالمس؛ن)ح:^أم(.
اإسادْالحل.ثت عن ( Voo/Y)الثاري فتح حجرفي ابن الحاففل ال قت فائدة 

هذا؛.إلا الحميراء ذكر صحح حديث في أر ولم صحح، 
فيلم وم(، ٥١٩٠)ح؛ الأهل •ع المعاشرة حن بابا النكاح، في الخاري رواء )١( 

(.٨٩٢)ح: انم. أيام في فيه معصية لا الذي اللعب في الرحمة باب العيدين، صلاة 
البدين،أبواب وم، (، ٢٩٠٦دري)ح: الباب والمر، الجهاد في الخاري رواْ )٢( 

~البدين، صلاة في لم وم(، ٩٥٢رح' لأم الإّلأهل اليدين دة باب 
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عنهاالله رضي عائشة المؤبميين ام 

الني.،بيت قي والأنس بالمرح يتم أما، ظريف موقف وفي 
يحتهامح،صكشزد0،واتيرهتقول 

غث،،زحهك، لت\ؤ1و؛أذخووذ ءأتث،،َصنث،: كيي، س_ىوسها: 
يدْمحوصع ١^٠.، شحلث، وجهها، ظلتغ الحزيرة، في دي يوصس 

•البي.١٢٢ مححك وجهها*، *الطخي لها؛ ومال لها، 
حياتهالإنسان يعيش عندما المرح! أجمل وما امة! الأتأجمل ما 

تحولمحرتين، يثن محؤج ا موثقبق ه الالموقف، الثغر، م يامرثوثأا 
ملطخين،بوجهين الضرتان منه -حرجت، وابتسامة، ومرح صحلث، لموص، 
ًلاهمينإنفمح، وئلثض بابين، وثمتتن 

موقف،ولطفها بذكائها تحول عندما خنؤهبمتها ة عائثرائعة هي كم 
هانففي وجدته ما رغم هي ومداعبة، ومزاح مرح موقفا إلى الخصومة 

تغضب،لم عائثة لكن الأكل، رفضها بسبب، ههبمها مودة على 
الابتسامةروح البيتا في ومرح، ولطف، بذكاء عالجته بل تتأفف،، ولم 

عائشة!در فلله وأنثا، سعاله الحياة جعل المتبادل، والمرح 

(.٨٩٢العيد)ح.' ييأيام ب معصية لا الدي اللب في الرخصة اب ب =
لمئإذ الدنق، ذرءل؛ي ثإدائضج مح؛ر، ماء ءل؛ي ؤبمب صثارا بمطع لنم • الحزيرة ا  ١١

(.٢٨/ والأثر)Y الحا.و>ث، فيءري_، النهاية ينظرن فميدة. ثهن لنم مها ؟كن 
الصحابة،يقاتل يي وأحمل. (، ٤٤٧٦تيهبمها)ح!عاتثة نل. عيي أبويعلى رواه )٢( 

المنني والناني (، ٥٠٤)ح: الخطاب بن عمر أمر فقائل في 
الصحيحةفي الألباني وحسنه (، ٨٨٦٨)ح! الانتصار باب النماء، عثرة في الكبرى، 

(.٣١٣١)ح: 
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والمرحمنها الاه رضي عائشة 

طبالنبي. *رأيت فقالت؛ آخر، موف عن تنحهبمهآ وحكت 
تقدمما لعاممه اغفن رراللهم فقال؛ لي، الله انع الله، رمول يا ةالت،ت الممس، 

شلحتى عائشه فضحكت أعلنئا<ا. وما وما تأخر، وما ذنبها من 
دءاثي؟اا،*أيسثك فقال؛ الضحك، من الله. رسول حجر *ي ها رأم

صلأة«االا،.

تليإل الناس أحب أسى فكتف دعائي، س أمتي أنس لم يعني؛ 
العاءلفةرائحة فيها ليشم المرء إن إلا عمومها، رغم والعبارة ا عائي؟ دس 

الحانية.

الفرصعن تبحث، أنها فيه؛ القس®، طين، النثي. ُررأيت وقولها• 
وتستغلها.المناسبة 

مالحفعلا الزوجين بين والمرح امة والأيتواللعكا، المزاح، 
فية عاتثعلومكانة ليزكد الباب هذا في التار الموففح ؤيأل اة، الحي
سافرعائشةإذ الصغيرا منها لمقتضى كمايؤكدمراعاته ه^، فلبه 
أمرأن إلا منه. كان ا فم;محغممبمبجِ، أصحابه ومعه الله.، ول رمحمع 

لعائشة!فوله في ه هدفه نعرف لماذا؟ يتقدموا. أن د?نهبمأرم ه أصحاب
»مالأثا؛مك«.

(.٢٢٥٤)ح؛ انمححة ش الأل؛اني وأوردْ ٧(،  ١١١)ح؛ حبان ابن رواه )١( 
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عئهاالله رصي ة عائشالمؤبمنين أم 

وعثاءوزوجته ه حستعن يخفف أن النبي يريده ما إدا ذا ه
ّنها.حداثة فيه ومراعيا تخفيثا المر، 

فىالس_ادق قى حدث مماثلا ا موقن)?فهو ة عانثتتدكر وهنا 
بمتهفالاثنان، ابي ن"حيث فيها، رافقته الش النبي أسفار إحدى 
اللحم.حقيقة كانت، أنها نمحؤؤئقبمها عاثشة 

السباق،قي الني. تباري لن أنها تعلم فهي اللحم، حملتا وقد أما 
عشوآنا الله رمول، يا أسايهالث، كيم، ت قائلة الجميلة دعابتها عائشة فألمت، 
بينباق السفجرى عنها، الترؤيح على المبي. ويصر الحاو؟ هذه 

،.١١^(،وي.'،ثمئاللها:صيلك، 
نؤعوممارسة ثاق، والالمرح، من الحميمية، مجن جورائع اللها يا 

الرتابةر يكوالئعاده، البهجة الزوحك الحياة على يضفى الرياضة من 
فيها.والملل البغيصة، 

فارسيحائ يأتي إذ عائشة، الؤمنن أم مكانة ،آحريبرز موقفوفي 
هداكان وقل. داره، في له صنعه طعام تناول إلى يدعوه الله. رسول إلى 

إلىا مشيت ، ااوهنأ0؟(( ت الحبسب،. له فيقول المرق طيّتا معروها الجار 
فقالست)روهذه؟<اعادياJءوه، ثم ررلأ؛؛. النبي.ت قال لا• ^١^ ة، عائش

فيماجه وابن ٢،،  ٥٧٨الرحل)ح؛ عر الق ني بابا الجهاد، في أبوداود رواْ )١( 
الصحيحةقي الألباني وصححه (، ١  ٩٧٩المساء)ح; معاشرة حن باب الكاح، 

)ح:اّآأ(.

٢٢٢



والمرحعنها الله رصي عائشة 

ر>وسْ؟«،لأ«تمطدفىاسمةس،ئله:
متزلهلأتيا حش يتدافعان فقاما الثالثة. في نعم قال! 

ويعده، قاليه نى ة عاتثلمكانة ؤإظهار جميلة، زوجية صورة 
حبفي الجار دار إلى يتدافعان الحيييان انعللق للشرط الفارسي رصوخ 
فاتق•وود جارفح، 

البراءةرأيث ثم رأث فإذا وفكاهاتهاا مزاحها في تاإقاو؛تها أجمل فما 
وأصلا.منبعا ذلك في كانت فقد أودلالا، مرحا تتمغ لا والصماء، 

منوهلءا دونها، ام بالهلعالاختصاص . ررفكر0 الوويت يقول 
الؤكدة،ارى.المجالة وآداب الهبماحثة، وحقوق المحاصرة، جميل 

كثيرةالأؤلفال؛ جميع مثل محلفولتها ش ة عائثكانت، وند 
وتلعبمعهن، تلم..، صواحمس، لها المحركة، دائبة المرح، رة كثياللعب، 

فكانالثوة، لثيتا وانتقل.ت، تزوجتا حتى جرتين، شبين بأرجوحة معهن 
المرح،محن ؤيمكها سنها، صغر يراعي أنه ه أخلافعفليم من ه الني 

سنها،حداثة واللام— الصلاة —عليه يثير فكان صويعمحباتها، ْع والنمسا 
صواحثاتهالها سرب فكان المن، هدا في والترفيه، المرح إلى وحاجتها 

عبنها.يلأ 

الطعا•صاحب دعاه من غير تعه إذا الضيف يمحل ما باب الأثرية، في الم مسرواه  ٢١)
(.٢٠ ٣٧)ح! للتاع الطعام صاحب إذن واسحياب 

محاضويشسالم^ا/ت(.)٢( 

٢٢٣



عنهاالله رممي عاسة المؤسن أم 

ولكفالني.، عئد بالتان ألعب رركنت عائشة تقول 
ئخو:قسرا،هض:محض،هافزئولشهإدا 

ضحمت- -آن بوك، عزنة الله.بى ونول ارقدم مرة؛ وذات 
لعاتشةسان السزعى ثاحهه ثكاسثت ييح لهثت امتر، مهوتهار 

•جتاحاندزسائة سهن ورأى بماتحر• مالتت عائثة؟،ا يا هدا  ١٠٠٠لمال؛ لعّ_ا، 
ثاو:»jUهداينز ؛٢؛^،قاو:»ظهدااكيأرىؤص"؟((داَث: 

محقجئاخان؟ا«داك:أتاس
سشن1ثيا.ءثة«رُ

ومرعةسها، صغر خءئبمهر'غم عائشة ذكاء يفلهر الجواب، هدا في 
تعجتافضحك. أجنحة؟ لها حيل داود ين اليمان، لسيكن ألم بديهتها: 

إدراكوسرعة امحللامها، سعة على دلالة وفيه والممع، رع الالرد هدا من 
منكرة.سن في الأمور 

رهأ/؛*ى*ملم على الووي 'ثمّح يُّلر* وهتبه• منه، حناء يتعين أي' ا ١ ) 
•ما1(،وسامفىكاشساباىًلإرص)ح: )٢( 

٢،.٤ ٤ ٠ وظوؤثقبمها)ح؛ عائشة فضل في ياب الصحابة، 
النهايةانثلرت والخزانة. يالمخيع شبيه فليلا الأرض في متحير صغير ت \ذةوأ.' )٣( 

(.٤٣٠فيمبالحادثوالأثر)آ/ 
شالألباني وصححه ٤(،  ٩٣٢)ح! بالبنات اللب، في باب الأدب، في أبوداود رواه ، ر٤ 

(٣٢٦٥تخرجالمشكاة)ح: 
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والمرحعنيا الاه رضي ءاسة 

نمحؤهقبمها،عائشة حياة في سمة والدعاية امه والأيتالمؤح كان 
أنيجب لا والمرح الضحك يأن لوجه الأتي الموقف هذا في وهي 
أوسمتغلالاحرين، مشاعر تجميح ماتة ثيكون أوأن الآ■حرين، يؤذي 

بعضأوبين الأحيان، بعض قي الناس بين يحصل كما المحرجة الواقف 
بمتى،وهم عاسة على قرسى من سباُب لحل البقة* لاض،احك^ السساءب 

هلألحثعاىطبل١،هال_وات يصحمحم؟ ٠^١ ممالتت لميصح\5ول، وه
الءاوث__ة: ئاJغ ثدهب، أف عثه أو عتمه، ثكادت محن3أاط، 

سمبماكشنئ،لماهنلإا
^^^١منها توجيه حطيةه((لى ئها عنه ومحكت يزجه، بها له محت، إلا 

له،وتحفيز الشاب، ذلك، لحالة منها وتقدير جميعا، ولتا الشباب لهؤلأء 

لمساعره.ومراعاة 

لأبمسامةواسمكوذمؤدىإر
يدوريعرس التقوس عن والترؤيح الخواطر، وتهلسب القالوب، كسب 
عجينا،توازيا المومتين أم عائشة شخصية في نجد هكذا التامس، بين المحية 

بس(ا٣ كل ولهافي 

اللغةجمهرة رت يتفلأطناب. والمبمع الوت_اد إلى د ينالذي الخل وم الطب• )١( 

فيلم وم(، ٥٦٤٠المرض)ح: كفارة ش جاء ما باب الموصى، ش البخاري رواْ )٢( 
أونحوأوحزن، مرض، من يصبه ا فمالمؤمن ثواب باب والاداب، البروالصالة 

(.٢٥٧٢ثايا)ح: الشوكة حش ذللث، 

٢٢٥



منهاالله رضي ة عائشالمؤمنين أم 

السؤال

الوقورةوالمكانة والمؤح، الجدية بين ;جقؤهبمها عائثة جمعت كيف 
أووقارهاأومكانتها، شخصيتها، من تنقص أن دون والابتسامة، والمهابة 
وهمثتها؟

الإجابة;

بينالجمع وأن وللدين، للحياة الصحيح ;قكمحئبمهآ عائشة ينأ أولأت 
الحقيقي،العبادة معنى هوأصل بحلالها اة الحيوحلاوة الإيمان، حلاوة 

صدقة,أحيك وجه فى فتبسمك 

علمهامن زاد حقه؛ حق ذي كل وإءهلاء تيهبمها، عائشة توازن يانيات 
همثتها•وأمت قدرها، ورفع مكانتها، ومن 

أوتكلف،تصغ حياتهابقيتهاكبشردون ^، ١۶عائشة ثالثا؛ 
تزييف.أو أقنعة ودون 

يحملهاالش الهموم وبين م، والشالمرح بين تعارض لا رابئا؛ 
والوحومالحزن عليها، القالي، يتفهلر ريما التي أوقضاياها أمته، تجاْ المرء 

بمشكلة.يدهي، ولا قضية، يحل لا 

قولمن ^^٤^١ عائشة والمزاح المرح يمنع لم دأح؛رات ا حامت
ومزاحها.تبسمها يمع لا الحق قولها أن كما الحق، 
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[١٩]

الحبيبووداع ههجقبمئا عائشة 

!oliUlهاذم للموت آه 

تلكالحياْ! J>؛aUo أصعب في ة الأحببين يفرق الذي للموت آ0 
أنؤيتمتى بل الحياة، بتوقف الإنسان معها يشعر التي الحرجة الاJحظات 

بقضاءوالرضا والصبر الإيمان لولا العصسة، اللحظات يعش لولم 
وقدره.الله 

اوالزوج؟ للعشير الفراق كان إذا كتف 

الموقف!أثد ما الروح؟! وحسب، العمر، لرفيق الفراق كان إذ كيف، 
أصعبه!وما 

الأمةنبي هو والحبي.ب، زوج الهذا كان إدا إدا ستقول ماذا ترى يا 
الخلق.؟!أفضل 

الحزنعم ه فثموتعفليمة، والمصيبة حلل، الحاو>ث، أن الث، ثلا 
وسبابا،شيوحا اء، ونرحالا الجمع؛ واضطرب، الدنيا؛أم__رها، أرجاء 
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عنهاالله رصي عاثشة ام 

بنعمر حتى والصرة، والهلع المنع ه أصابالكل وأنصارا، مهاجرين 
ؤيهددبل الخبر، ؤيكدب المدية، ثواؤع يجوب أحد ينحقؤمحن الخطاب 
مات.النبي. أن منيقول( 

وصلتند والألأم والمشاعر الأحزان لكك إذا أنها ها اهد والش
الله.؟الرمول، الناس بأقرب فكيف الحد، هدا إلى الدية في بالناس 

كيفباس؟ا

اعثرربيعا؟ الثمانية ذات الفتاة بالزوجة كيف، 

قطرةكل بل منها، مس كل والحنان المم، لأمس التي بعائشة كيف، 
وقلبها؟!حدها دماء من 

االاحتقار؟ حالة تشاهدوتتاع كاست، من حال ، كيف

بعينيهافترمحا ونحرها، تحرها بين وحبيبها الشابة الفتاة حال كيم، 

حطوة؛خهلوة؟االموت مكرات 

فيحلالرأس، في بوجع الله. رسول بحبيبها الأ-تحر المرض بدأ 
اربلالئئ.I ممال *وازأناة... فتقول: تشكورأسها وسمعها عاتثة على 

انظر•سحرهامته• ومايحاذي صلأرها إلى تت(• وهوممات أي• الرئة؛ الحرن آ )١ 
(.٣٤٦والأثر)Y/ الحديث غريب، ني الهاية ٤(، ٤ بحارالأنوار)٣; مجمع 
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الحبيبؤوداع عتها الله رصي عاتشة 

ساعاتإلا هي فما رأسه، ش الثديي الصدلع ألم من قالها اه((لاا وازأمأئا 
محتش يمرض أن م محئرغب الله.، برسول الألم محيشتد الأيام وتوالى 

المرض،به مل حتى نسائه بين م يققلل. ذلك، يفعل لم لكنه عائشة، 
الروايات•بعض ففي ه، إليأزواجه أحب محت فى قراره يكون أن فأحب 

قىتمرصه أن أزواجه ة عائثاستأذنت، المرض برسول. لماثقل ارأنه 
سهافأذللها«ص.

جعلمزصه، ي لم—اكان الله.، زثوو ررأف أحرى؛ رواية وفي 
بنت،عش ءدا؟اا أئا ؤن ^١؟ أئا رربن ويهول; سسائه، بين يدور 

فيه.مات أي• س،كرإاالم. يومي كاف راملما عائثة; مالت، عائثه، 

فهيرمته، هي كما عائثة، يست، في أيامه آخر في تمريضه. فكان 
اللهخصها كثيرة ولفضائل قلبه، ؤإلى إليه، الناس وأحب إليه، الناس أقرب 

منوغيرها لحافها، في الله. رسول على الوحي كتزول بها؛ وجل عز 
بأنمنه رغبة فيه، والاستقرار عائشة ييت، في التمريض أرد وكأنه الفضائل، 

الأخيرة،ولحذلاته أيامه فى ه منه الصادرة والأفعال الأقوال كل تحففل 
لمونالميعرفها لم الاحتضار، عند وأحواله الني. أخار من فكثيرا 

عاسة)?.خهنآ.أحاديث، س إلا 

(.٧٢ ١٧الاستخلاف)ح; ياب؛ نيالأحكام، الخاري رواْ )١( 
(.٣٩٧انرة)ص: في حان ابن روا، )٢( 
وملم(، ٣٧٧٤)ح: ئغمحبمه' عانثة خضل بابت الض.، اصحاب في البخاري رواه )٣( 

(.٢٤٤٣)ح: عائنة قفل في ؛Ij,،: عنهم، تعالى الله رمحي الصحابة فضاثل في 

٢٢٩



عنهاالله رضي عاتق—ة المؤسين أم 

وهوالألم ثرقب بلحظة، لحظة ثايعه بجواره تجلس عائشة هي فها 
عليه.يشتد 

علىفتشث عليه، وتهول عته، تخفم، إلاأن تفعل عاهاأن ماذا لكن 
ارأدهسرتقول ا، إياهعالمه مما وتدعوله عليهما، تمح يديه، 

^ضآثاكاى،لأثثاءيثثاؤك،زب،آلناس، ١^، 
١١١شثئا،

اه الحبيب ويلغ في الأحيرْ ^، ١١۶٧١في الموقف تخيلوا 

ونحرهااسحرها بين عائشة على متكئا كان 

ملت،هي ولا ادة، ومإلى أسدته فلاهي أ، العجسس،؟ الحك، لهدا يا 
صوره،أعلى في الصبا إنه ه، ينفوهويجود لحفلة حتىآحر اصطجاعه من 

لها-والله- وحق وتعدها، ا بهتفخر اكي عائشة فضائل من أصبح حتى 
ذللث،.

يمكننالا والله لحيييت.، الأحيرة اللحظات، هده نتدكر حين ا إنن
هدافي أنثا رغم والحزن، الألم من بدواحلنا يدور وما مشاعرنا، وصف، 
لءفلاتافي الله. رسول ئمرض وهي عائشة مع كنا لو ، فكيفالزمان، 

الحبيب،.؟احتقار 

١٦١٩)ح؛ الله. ول، رممرض ذكر في جاء ما باب الجناتز، في ماجه ابن رواْ )١( 
(.^٧٥١٢الصحيحة)ح; في الألباني وصححه 

٢٣,



الحبيبيدداع علها الله رضي عائشة 

المجرثمضلا؛ قي المنلموف ءربثما مالك بن أنس يقول 
محةبم،قيإييم

الشالصلاة على وألفتهم، باجتماعهم رمح يصحلئ، فتبئم صفوف، 
ستر؛ستاحلفح من أصحابه على يطلع النيه جرج حين * عتنه ثرة كانت، 
أبوبكرغممحفيعننوثك_ص الأمر( الصديق فنهم همهمة فحدنتؤ ة، عائث
يريدأية ظن الصفث، ثه لثصل الصلاة( في لمين الميوم كان )وقد 

فيوهم( الله. برسول فرحا )أي؛ يفشوا أف المنلموف وهم الحزوخ، 
آخرمن وتوش التي قأوحى صلافم، أتموا ه اوإليهم نآثصلاير، 

ذِلكالإنم((را/

أصحابهعلى الله. لرسول نفلرة آخر رنحهبمهاكانتv عائشة ست، من 
مجتمعتن•

له..لأصحابه نثلرة آخر كانت، عاسة ست، ومن 

الدنياوهويولع حبيبها من ة عائثمعتها ٌكلمات آخر وكان 
ثجعليده يصب م س\كزات« للموت إو ا إلأالله !١٩  ١٠صدرها؛ وعلى 

:ضل^مصاضخمبمنئك;تة.«"<,
فيأويصائا ثّيئا، أويرى به، يتزل، لأمر يلتفت، هل باب• الأذان، في البخاري رواه )١( 

منله عرض إذا الإمام استخلاف باب الصلاة، في وملم (، ٤٧٥ )ح: القبلة؟ 
ومفر)ح:ا،اأ(.مرض 

=لم وم(، ٤٤٤٩ووفاته،)ح: اش. مرض المخازي، في البخاري رواْ )٢( 

٢٣١



عتهاالاه رضي ة عائشالمؤمنين ام 

أحبرهاكان فمد الأعلى، الرفيق ار احتقد حبيبها أن الحسة عالمت 
،•١١بممر؛؛م الجؤ، من ممعنْ يرى حص ض يمص لم ررإثه ه؛ بقوله 

تقترب،الفراق ايت، ولحظاؤع، تتالأحيرة اللحظات هي وها 
أصعبصدرها~ على الله رسول مسندة ~وهى عائشة لنا لممور 

حياتها،في عليها مرت التي المواقف د وأثالاحتقار، لحظات 
فيوش ه الله رئوو أف •^٠؛ اش تغم من ررإف )؛.ه فتقول 

يغقيمحن جمع  ٥١وأف وح-رى، شجرى ومحن ^^j،، وش محمح،، 
منند0وأنا الثس_زاك، ويده الثحمن، عند عان يحو موته؛ عند ؤريقه 

ئلث،:الئناك، وضهتأنهس في1ثه:ظثاَلإه، ووالله.، زئ_
ألإنهوهنئ،: عش، هاشتد كازم تانلم« ررأو وزأس_ه: هtشاز آقدة٧،؟ 

ُأَيمْ ٌِِّْ 0َََِِْ َءِبمّء َك'هْمء ء ء٤َُ0 . ءَ َء 

أبهوهنئ،: عش، هاشتد _lj_، تانلم« ررأو هأشازJزأمه: 
ي،ةوة،محقمهة-أنه-ثك؟ 

إلهلا  ١٠يقول،: وجهة، بهنا ثمثسح ١^١:؛ في يديه يدخل هجعل ماء، فيها 
الرفيقررفي يمول: يجعل ثمحس1نإيده، م ش٤زاتا،، يلوه ا)أ !لاالئه، 

ءالث_تضل ني ؛اب،ت م، عنه—تعالى ه اللرصي الصحابة فضائل ي ف =

فيلم وم(، ٤ ٤  ٦٣)ح: الني. به ثكلم آخرما باب: المغازي، يي او،غارى روا0 )١( 
(.٤٢٤٤ خءهءها)حت عائشة قفل ني باب: ت<>الىءنهم، الله رصي الصحابة فضائل 

فيلم وم(، ٤٤٤٩الني.ووفاته)ح: مرض باب؛ المخازي، في البخاري رواه )٢( 
•٢( ٤ خنهبمها)حتآ؛ عاتثة قفل في باب• ت،ُالىءنهم، الله رضي الصحابة فضائل 

٢٣٢



الحبيبيدداع عنها الله رضي عائشة 

أطنبهط أجدييحا لم ثفسه، حزجت ارثلما ;ْتءهعهات عائثة تقول 
ِمئها«را<.

حان:قال إلأكا الحال هدم مثل في ولأأقول 

عنزةعين ا يالله نسول ئثكي 
يجنددمنك، الدهن أعرءئ_ك ولا 

التياصة ذا نهن لا لك ونا 
مديتع>،اخ مئها اس اشعلى 

دأعرليبالدمع ث مجودي 
توجدا^الذهن ظ لا ذي اللص 

يعاني"منيها احضنهوقي عينيها أمام ترى وهي  Uyلحظات 
الفاجعةثدة ْن كان صدرها، على حبسها مات الموت، سكرات من 

وهوميميص الر. رئول أل مك، وحداثة تنهي *ممى تقول؛ عليها 
وأصربالنماء، مم ألثدم ومنت وتاذة، عش زأثه وصعت ثم حجري، 
س.

(.٢٤٩٠٥رواْأحمد)ح؛ )١( 
(.٩٥الرقوقي)ص؛ الرحمن بمد بشرح ثابت، بن حان ديوان )٢( 
حن.ج ( ٤٥٨٦ت يعلى)ح وأبر (، ٢  ٤٦٣ ٨ أحمد)ح؛ رواه )٣( 

والأثرالحديث غريب ني النهاية النياحة. ش وحوههى اء النصرب والأكJامت 
(yiofi.)

٢٣٣



عتهاالله رضي ة عاتشأم 

كمالمين، المصدور في أليم وغ ول. الرملوفاة كان د لق
اللحظاتأصعب من بارتها إلى الروح وحروج الاحتضار لحظات كاس 

وفاةبعد منها كان ما راءة وبشفافية يكل تحكي فنراها عليها، مرت الش 
وجهلها،سنها يصغر اعتدرت فقد بفعلها، حجة لأحد وليس الشيه، 

وسائربل عائشة أن تزكي الشؤع قواعد أن ْع صنيعها، وأنكرت رحعت، بل 
عصمةفلا الخينأ، من معصومين غير عليهم— ه الل—رخوان ة الصحاب

عندالجيس، وشق الوحه، صرب عن ونهى شدد الدي إلالرمول،اللهج^، 
الصغيرة،الفتاة تلك على المصيبة وع دة شيوصح الخبر لكن المصيبة، 

الاحتضارلحفلسات الكرات، لحذلات وصف تتاع وهي اممعوها 
لحبيبها.

سواهااالعصسب، الموهق، ذلك لنا يصف ومن 

كماكانتوالكنايت الهمااساأت ؤيجد والألم، عريالمحرقة ُمن 
سواها!

من®إ0 تمحمحمحبمتيات فتقول وأحكم، أبالغ فمنطقها تحكى، ا دعوه
شحرىومحن يومح،، وقي بنج،، ي ثوي الله. ونول عدأة الله نعم 

،•١١٠وينقه؛ينقي محن جمع الله وأف ^۶،، 
(،٤٤٤ووفاته)^٩ الني. مرض باب• المغازي، في له— واللفظ — البخاري رواْ )١( 

(.٢٤ ٤٣^؛^؛^٤^١ عائشة فضل باب• الصحابة، فضائل في لم وم

٢٣٤



الحبيبيدداع عنها الله رضي عائشة 

يكنلم فيه مات الذي اليوم لرسوله الله تقدير من إنه نل! 
كلهاتالمفاحر عائشة فجمعتا عائشة، يوم كان بل زوجاته، ْن لأحد 
ونحرها،سحرها بين موته ؤيكون يومها، في ؤنجض بيتها، في يمرض 
أبيها•هكقبمهاوص بكر أبي ابنة دو ملله حجرتها، في ذللث، بعد ويدفن 

إنسانيتخيل لا نة، ٌعثرة الثامنة يشت، الفتاة ة عائثكانت، هكذا 
أحبرُتج،وما رويت، ما ؤياع عايشته، ما يعايش حين إلا ومشاعرها حالها 
أحرهاالله وكأن ول،.، رميعد للأمة ذحرا لها حبيبها ؛حس، كانت، كيف، 

واثارْسننه في كاملة؛ أمته ه^إلى الثي، أمور لمحل ٌنة ين نحوحم
عليهنالله رصوان المهلهراتإ زوجاته ومع معها بيته في حرى وما وأيامه، 

أجممن•

الحنون،الزوجة لعائشة، فكيمإ نحن، لما صعّ_إ ودلع الحبيس، ويلغ 
إوأرضاها؟ عنها تعالى الله رصي الصية 

الموال

سنهعسره المائه ، دامالفاه ويصبر هلإ^، حسبنا بوقاه م، نامكف، 

ه؟الحبسيج ويلغ لحظالتخ وتحملها الفراق، على 

الإجابة:

يعدمصيبة فكل وغال، حبيس—، كل فقد عند عزاء يوفاته ا لنأولأت 
موته.تهون•

٢٣٥



عنهاالله رضي ة عائشالمؤميين أم 

لمثلللاستعداد تهيئة فيها الّتي. وفاة قصة ْع العيس يانيات 
أحد.كل بها سيمؤ التي الأحيرة الاو>فلات هده 

عاقل،لكل عقلة فيها لنا ه واحتضارْ الموت سكرات شدة ثالثا! 
الناس،من بعده بمن فكيف الله.، ول رمفهذا واعثتاء، بالموت كفى رر 

الموت.مكرات عاينا هون فاللهم 

مساكان بربها، علاقتها وحسن لآئ^بمها، ة عائثإيمان عمق رابئا! 
منها.صغر رغم "سها فراق لوعة وتحمل عنها، تعار الله رضي لثباتها 

الحاللسان وأما المعجزات، يصغ الص، يقولون! وأحيرا! وحامتا 
الحياة.فى الوجود ومر والواجبات، للحقوق غداء الم، فيقول! لعالثة 

٩٠)^

٢٣٦



٠٢[]
دئ.بمهاوفاطمةعائشة 

معوعاثت كبيرة، رة أممع الجوي البت داحل ة عاتثعاثت 
هذامتفرد وهنا ه، وقرابته يبنه آل مع عامت كما الحم،:< زوجات 

الزهراءفاؤلمة اء النيئة بة عائثالمومتين أم علاقة عن الموصؤع 
محهما.تعار الله رصي 

بعضهما؟ْع كانتتا كيف 

ببحضهما؟علاقتهما كانت١ وكيف 

ه،الحسب، قل-، قي بمحل منهما فكل ه، للحثثب حثيثتان فهما 
العفلمى.المكانة ؤيحنل 

درحة،أعر ر له س النثى محبة تكون أن —ان نتنافسمنهما وكل 
بينهما؟التنافس هذا كان فكيفح ذلاغا، لهما -والله- وحى 

عبرالناس ادة عجرت وفد زوج، ابنة وفاحلمة أب، زوجة ة عائث
أيها،وزوجة الثننن، ين رة متوتعلاقة عن يتحدثوا أن المختلفة م أزمانه
وفامحلمة؟عائشة ين هذا س شيء وير فهل هذا، مثل عن الكثير سمع وكلنا 

٢٣٧



عنهاالله رصي ة عائشالمؤْدين أم 

العكر؟الماء في يصطاد أن ؤيحاول يثنشن من هناك هل 

نقفمحي العلاقة هدم في الصحيحة الأحاديث عدنا الأهم كل على 
والعبر.الدروس استنتاج ثم الأصلية، مصادرها من الحقيقة على 

تقرسا.٢١سينألآءسؤمحه١مرءاسة فاؤلمة كانت 

بنحووفامحلمة متوات، تسع وعمرها البوم بيت دحلّث، ة وعائش
تقريبا.عشر الثامنة 

غالبامظنةارب، التقوهذا واحد، حيل تقرناإلى اينتميان إداهم

النافس.

مكانة.تعدلها لا مكانة أبيها. شد فاؤلمة مكانة وكانت، 

ومنزلة.قدرا الني. عند لها مثيل لا التي الزوجة وعاتشة 

انم،..، ٢٠١٥في هما هكدا إذا 

غزوةبعد خاصة .؛ها الم( بماء بمد البوم محت ة عايثدحلتج فقد 
بدر•

أحل..غزوة بعد طالبخ أبى بن بعلي فامحلمة وتزوحتإ 

(.١٣٩الملأء)Y/أيلام سر انظر: 

٢٣٨



وهاطمةعنها الاه رضي عاثشة 

عاشتاولكن واحدنقرسا، عام حوالي النبوة بيت في تعاشرتا فقد إدا 
بينهيفصل لا الرواج، بمد فاؤلمة فيه نزلت، الذي الببتا إذ طويلة، منين متا 

يتحدمث،كما حلالها، من سحا.ثان نافذْ، به جدار، سوى عائشة حجرة وبين 
والسلوك.المت، على بجلأء يفلهر نفس بصفاء والأحبابح الأهل 

موفأي على المراجع من شيء في أف لم أنتي تصدقون وهل 
بلا أوهجران؟ تأففح، أوحتى مشاجرة، وفاطمة؛ عاتشة بين وقرسلي 

ر؛هلت،التي والملة العلاقة أن على أجمعوا قد والأحبار السير أصحاب إن 
كلفي الإنسانية جية الترصاْ ما أكمل على كانت، وفاطمة ة عاتثبين 

تسجللم لدللث، والقاء، والوئام والصفاء والود الخبا يهلزها صالة صلة، 
قدمنهما واحدة أن على تدل، صحيحة واحدة واخمة الأحاديث، كتس، لما 

الأحرى؟على نفسها في شيما حملت، 

عائشةبين المتينة هل والروابالأواصر وة قعلى يدل، ا ممؤإن 
سمعت،أر أنشرك رألأ لها! قالت، حيمثؤ عائشة روته ما وفاطمة 

صراف،ين، ®مريم أن' أضالختم ساء سيدايت، يقول! الله. ول، ر'*
،٢١ ١١١امزأ0ءنصبي(( وآسة ميلي، بيت، وحديجة الله، رسول بست، وماطمة 
المارة.برتها؛هن.ه لما والحمتإ الود إلا بينهما يكن ولولم 

عجزمعهحد إلى متينة وءرفاطمهء ®عاتشة® بين الرابهلة كانت، ب لقايحما 

،٧٦٠هو)أ/الله رسول، بنت، فاطمة فقاتل ت بال، الصحابة، فقاتل في أحمد رواه 
(.١٤٢٤م؛(،وصححهالأبنىفياسحة)ح: 

٢٣٩



عنهاااأ4 رصي عاتشة المؤبمنين أم 

منيشير مسند واحد تاؤيخي شاهد الإتيان عن ومشعالوها الفتنة طالبوا 
بيتهما.نثب عاداء بآل آوبعيل. تريب 

زوج،بنت وفامحلمة أب، زوجة المعاصر واقعنا بلغة ة عائشأن رغم 
وجه،أكمل على كان—مت، بينهما الصالة أن على الم—تر أصحاب أجمع بل 

وعلوشأنهما،أحلاقهما، في عظيمتان كريمتان، ريفتان ث فهما ولاغرابة 
علىالمحمدية المدرصة في لرمنا النبوة، في؛يت، ونشأتا تربتا أنهما يكمي 

واللام.الصلاة أفضل صاحبها 

ونفسهاصدرها في نمحؤههتهاتحمل الؤْنض أم ت، كانن. لق
لأزىررإذكنث، تقول! كانح، النساء، كل على ومزية تههبميأفضيلة لفاؤلمة 

؛.١^٠١١ظى محلا المزأة لهدم أف 

٠٢٢١٠تاقاأعمل من قي6 أف لأظى ®إذكنت، رواية؛ وفي 
ننحقينها.لفاطمة محهبمهأ عائشة قاو_إ في كان ما فهدا 

وهدياوذلا سمثا أحداأسبة رايت، ®ما فتقولت فاطمه عائشة تصف، يل 
.الله.٠١٣٢رنوو بنت، ماطمه مى ويعودها تامها في الله. برنول 

الأو\ني.وصححه (، ٩٤٧الفرد)ح: الأدب في المخاري رواء )١( 
هقنحبمياغاؤلمة قفل في جاء محا باب الله.، رمول عن المناقب في الترمذي روا0 )٢( 

^u_.وصححه (، ٣٨٧٢)ح: 
فاؤلمةفضل مر جاء ما باب الله.، رسول، عن الخام، في الترمذي رواه )٣( 

الأuني.وصححه (، ٣٨٧٢)ح: 

٢٤



وقاْلمةعنها الله رشي عاتشة 

مظلعادر ثم .، الب أرواج كغ *إثا عنها؛ أيمحا وتق—ول 
مشتتهايحمى ما والله لا ينشي، — الئلأم —علتها ئاطمة هأملت واحد0، 

بها«را/زحب رآها. ثلما الله.i رنول مشيه من 

بتجهيزقمن اللاتي النساء أبرز من تقهبمها عائشة كانت لمد 
ونحوذلك،الزواج، أمور وتريب اثيت، أغراض بإعداد والعناية للعرس، 

نجهزأف س الله رسول ®أمزثا قالت؛ أنها عائشة عن يروى حيث 
ممنشناةتتابموامنممبجاشمح،صناإراك،، 

أطتمنا؛٠^١م دأيدسا، ثثشثا٥ لما، منممت؛ن حشوثا ثم اأتهلحاء، أعراض 
الين،جانس، في نمصنا0 عود، إر وعمدثا عدثا، ماء ونمتنا وربيتا، 

اأسمِسمحسص،كنأ؟محن
لقصةحكايتها تنحؤجبمها عائشة حتمت الجميل الوصم، وبهذا ؛. ثاطمهءأ 
متانةعلى ة قويدلالة هدا في أن لث، ثس وما فاحلمة تجهيز 
عنهما.تعالى الله رصي بينهما المحبة وقوة العلاقة، 

ربيخر لم وس الناس، يدي بجن ناجى من باب الامتياز، في البخاري دوام آ ر١ 
اللهرصي الصحابة مرفقائل الم ومس(، ٦٢٨٥)ح! أخربه  iZj\aفإذا محاحسه، 

٢،. ٤٥٠رح* واللام الصلاة عليها الئتي ينتح فاعلمه فضائل باب عنهم، نعالك، 
مصباحفي البوصري ا)، ن—(، ١٩١١)ح؛ الوليمة باب، النكاح، في ماجه ابن رواه )٢( 

جابروشيخه وهوصعينه الله عبد بن الفضل فيه إسناد هدا  ١٠(ت ١ ٠ ٨ آ/ ) الزجاجة 
فيوأصله الستة، الكتب، أصحاب، روا0 أنس حديث، من اهد ثوله متهم، الجعفي 

الألباني.وصعقه أصيد أيى حديثه محن وغيرهما الصحيحين 



عنهاالله رضي عاثشة المؤمتين ام 

طالبأبي بن علي رواْ ما بينهما ة العلاقمتانة —أيصا— يذكي ومما 
الشلأم-اشكت-تيا ماجه ررأن محهما: تعالى الله رصي فاطمة زوج 

ثأقةبسبي، اي الله. رثول أف ثلثها يطحن، مما الرحى من ظمي ما 
هدكزتننأثجده( مس_المت )ولفظ ،،، ^١٥٥ظإ حادمارا،، سأله 

وثدالمي.(، )أي^ يأثاثا يمؤقنبميا، عائشة دلك ئدكزت البي.، مجاء 
بزيوجدت حى متكاكما،ا. ®عر ت محقال لثموم، ئدمنا مصا-جعنا، يحنثا 

ئىنيْثاشأكاة،إداأظتحا
وثبماثلاثاونلأي؛،، زاخئداثلاثا وثلأئ، أزبما الئة دؤزا محاجشا 

ضؤئاطكاة)ولفظبم:لإمحاخ
خادم(((لأ،.

وفاطمةة عاتثبين الحلافة متانة عمق على دلالة الحديث، ففي 
كانكيف تروي ا مكثيرا ة عاتثكانت، فقد عليهما، تعار الله وان رمح

فاطمةفضائل من كثير ملت، طريقها وعن وذييته، بيته، أهل مع س تعامله 
الزهراء

غيرالأسماء مجرى لإجرائه والأش؛ الذكر على ؤيقع الخدم، واحد الخدمت )١( 
والأترالخدين، غريبه في الهاية انظر؛ وعاتق. كحائض الأنمال، من المأحوذء 

(.٢٧١حجر)ا</لأبن )آ/ْا(،ذحابرى 
الله.رصول، لنوانب الخمس أن على الدليل بابط الخمس، نرض يي الخاري رواه )٢( 

'٢(،وصفىالذم١١٢'امحلسوالأرال)ح:
(.٢٧٢٧النوم)ح; وعند النهار أول، بح النباب والاستغفار، والتوبة والدعاء 

٢٤٢



وفاْلمةعنها الله رصي عائشة 

صثمِ>طملإرسم
ثممعه، قدحل الصنن جاء ثم هأدحلة، علي بن الحس ئجاء أنوي، 

■ا*ا[«ام؛,ج( قنلهتتإ ئثلهع آيت أهل آلتبمل •تاءكنِ لخدهنئ 

أيها شفي تجد ولم ، A_*U1بكل لآةققبمهاالخبر ة عائثتروي 
معهم،يذكرها لم لم أو حسيها.معهم، يدحلها لم لم أل تأو غضاضة، 

وبينبينها العلاقة لروعة حب وبكل فخر، بكل الخر تروي بل ونحوهذا، 
خنؤؤتهنهافاهلمة فضل الحدسثا هذا في قهويئن وحسها، زوجها رة أم

أجمعين■عليهم تعالى الله رضوان وعلومنزلتهم بيتها، وآل 

وعلومنزلتها،يَكهبمها، عاتنة فضل أيثا فامحلمة لابنته بين كما 
اللهول رملزوجات تتثي جاءت لما لفامحلمة نوله من أ؛الح فليس 

ألانجينرزاثئ قال: ة؟ لفاطمقال فماذا الصديق، ابنة من تمحقهن بأن 
ررفأ-زهذه«مقال: ثاأج1،؟«ثالت:ثلى. 

الرحال.ماؤير فيه ئدنفس أليي هو• والمرحل خز، أو صوف من كاء المرط؛ )١( 
٢(.١ ٠ و)أ/ ٣( ١ ٩ والأثر)؛/ الحديث غريب في الهاة انفلر: 

بيتأهل فقاتل اب بمنهم، تعال ه اللرصي الصحابة فمائل ني لم مرواه )٢( 
(.٢٤٢٤الني.)ح: 

بعضدون ائه نمص وتحرى صاحمه إلى أهدى من اب بفي الخاوي رواه )٣( 
فضلفي باب منهم، تعالى الله رمحي الصحابة فضائل في لم وم٢(،  ١٥٨ )ح؛ 

(.٢٤٢٤ئتثةهتها)ح: 

٢٤٣



عنهاا1له رضي ة عاتشالمؤْدين ام 

يمؤجبمهافاطمة وأن وعلومنزلتها، عائشة فضل ج^إلى منه إثارة فهذه 
كانتتجها٠

الني.يت ني آحر موقئا تصف أحرى نقكؤتبمهامرة عائثة هي وها 
)أي!عليه إذادحلت اكاثت ت فتقول لفاطمة، النئي. حب مبلغ رعن يعب

ئأئس،نوها،سمّ،نثأناش.
تجيها<ُا/ني وآجلتثث ثمقة، يده قأحذت [لتي، ثامن عله إداذحو 

ووفاء،حب بكل عائثة تصفها رائعة، وأبوة بنوة حميمة، أبوية علاقة 
بلبمكانه، الآحر منهما كل ؤإحلأس تقبال، للامالقيام طريقة تصف بل 

فخربكل ترينها بل أوغيرة، غضاصة دون وابنته الأب بين التميل تصف 
ؤإعجاب.ؤإنصاف، 

حد،أبعد إلى ة ماطمالكبيرة ثقتها عن عائشة —أيصا— وتحدثنا 
ثسءسهما وكاو عيرأبيها، ثاطمه من أصدى مط أحدا رأيت ءما فتقووت 

كزملشغا،لإبجاَلأمحدب،«م

فيوالترعذي (، ٥٢١٧)ح؛ القيام في جاء ما باب النوم، أبواب في داود و أبرواه )١( 
هنىصغاسنهارح:\سم(،عنرسولالأ4ه، المناقب 

أبيلمن تحشمهم معه؛ي ومن والأرنووط الترمذي، صحيح ش الألاني وصححه 

ن،تحتم دأبو ، ١٢٢٧٢ الأوسط)ح؛ لي واكلراني (،  ٠٤٧ ٠ يعلى)ح: أبو رواه )٢( 
٢(:رواْالطرانىفي• ١ اإ(،ة1لالهٍنميفىسالإوائد)ه/ ة)؟/ الخلي

المحح.رحال ورحالهما وأبويعلى الأوط 

٢٤٤



وفاطمةعنها الله رضي عائشة 

عائثةوين فاطمة ين التعامل كان هكذا بفاطمة، عائشة ثقة فاظر 
والمحبةالثقة، على قائمة ة، رائعحميمية علائة عنهما، تعالى الله رصي 

ينهما.التعاون على المتبادلة، 

منابنته وشز0 زوجته، هى وهدم النبوة، يت هو هدا الله مسبحان 

والأواصرالوطيدة، والعلاقة ينهما، التعامل روعة فتأملوا حديجة، زوجته 
ينهما؟االرائعة الأسرية 

روعةعن سجل يا اكتب المواقف؟ هذْ جل تْن فأين 
حبيبةة عاتثوبين اء النسيدة الزهراء فاطمة ين والحب ة المحث

الحبيب..

^ؤانيننت،ءندماقالننووش.:
الحد.يثهدا ، ٢١١٠كطنتثاو,هامحمدنزيت، قاطمهئنتج لوأق الله "وانم 
وأشدهمإليه، أقربهم الخلق من احتار الني. أن يدرك وهى عائشة ترؤيه 

وصف،في يعرف لم الصديقة عائشسة هي هده ورحمة، وحنايا شفقة له 
قوةأحد كل ليعلم ومناقب، فضائل من اقت، ومقالت، مما أفضل لفاطمة 
واحلمعين من يستقيان وأنهما وفاطمة، عائشة ين والمحبة العلاقة ومتانة 

،!لايجفواحل. نهر من ؤيآحدان ينضيا، لا 

فيلم وم٣(،  ٤٧٠الغار)ح; حاوو.ث، باب، الأنياء، أحاديث، البخاري؛ي رواه )١( 
الحاوودثي الثماعة عن والنهي وغيرْ، الشرف، السارق تطع ؛اب، الحدود، 

٢٤٥



عنهاالاه رصي ة عاتشاإمؤْدين ام 

الحسبحبيبة المؤمتين أم عائثة الله فرحم 

سيديوأم التاء، يية ومحالخالق أسرف اينة فامحلمة الله ورحم 
أجمعين،عنهم تعالى الله رخوان الحنين الدهر درة الجنة، أهل ياب ث

كليحبهم قلوبنا، في علونيرهم الله يعلم كما جميعا، لهم حبنا الله ؤيحلم 
مؤمن،ولأنمهمإلأفاحر.

التطسقى:السؤال 

بينهماس، للرسول حبيننان رأس، في عينان نْ؛هبممح وفامحلمة عائشة 
أنهمارغم لهذا ترى يا وصتلأ فكيف ؤيعجب، يدهش ما والحب الود من 

وصلتاما إلى المعاصر واقعنا في نحن نصل وكتف زوج، وابنة أب، زوجة 
عليهما؟تعالى الله رضوان إليه 

الإجابة:

علىالمحمدية ة المدرسفي وفامحلمة عائشة أولا؛ 
ؤإنصاف.وتسامح حب من الأخلاق، مكارم 

وقوةومتانة والتراحم، الحب ت واحدة كأسرة بينهما الأصل ثانيات 
قبلالإيمانية فعلامحهما متانة، ه اللفى والممة الإيمان فزادهما العلاقة، 
الأسرية.العلاقة 

*يأثركير ومجاهدتها وتربيتها النفس وتزكية الشرعي للعلم ثالثا: 
الأحرين.تجاْ الصدر وسلامة الفلزبالأحر، وحسن الناس، مع التعامل 

٢٤■



وفاطمةعنها اال4 رضي عائشة 

الإيمان،كمال من ءاليهما~ الله —رصوان وفامحلمة عائشة حب رابئات 
أويبغضيبنضهما ولا الإيمان، نقائص من إحداهما أوبغض وبغضهما 
فاجر.حاقد إلا إحداهما 

٢٤٧



نسء

ء؟!ه.



١٢[]

عابدهعائسة 

مفهومفي فالعبادة فريد، طراز من إيمانية يمحهبمهاشخصية عائثة 
زكاة،م^، صيام، صلاة، ت فمهل الكبرى العثادايتج يؤؤقمحبمنهالبت عاتشه 

الحياة،لمناحي ادة العبشمولية فهمت، بل ونحوها، القرآن...، فراءة 
عبادة.كلها حياتها فجعلتا 

وسلامهالله صلوات، الحبال سيد محبة وهي عابدة تكون لا وكيفا 
بالله،العلاقة حن فى لها وة أمه كان حبيبها، حضن فى تربت، عليه، 

فقالالني. بها بثرها عجتية منزلة نالت، حتى حلاله، حل الله وحج، 

والله•ت؛لمح، قالت والآخرْ؟اا الدنيا ش زوجي تكونمح، أن ترصين ررأما ا• هل
الونياوالآحرْ((لا/في زوجتي ررفأنتج قال! 

هايم؛جل. الله بمقل نالته فقد العفليم، الفضل هنأا ة لعائثفهنيئا 
وهو!واضحا؛ حياتها فى هدفها كان فقل. إيمانثا، ها نموتربية واجتهادها 

صحيح،وتال; (، ٢^٩١٦ المدرك)ح; ني والحاكم ٧(،  ٠٩٥حبان)ح: ابن رواه )١( 
اوهوكمانالا؛.(؛ ٢٢٥٥رح•الألاني؛يالصحيحت وتال، الذمي• ووانقه 

٢٤٩



عنهاالاه رصي ة عائشالمؤمنين أم 

شيء•كل في الله وطاعة الله، رصا على الحرص 

فيوهديه النبي. عيادة من رأته بما كثٍنا اثرت د لق
علىمى الفت ايكررلما خإنه الصلاة، فى به تقتدي وكانت العبادات، 

ركلإنالله. رئوو يركع جامعه، بالصلأْ يودي ه، الله وو رث عهد« 
ممالنرالشمس® عن جم يم سجدة، في ركلجن مركع ثام يم سجدة، في 

،٢١١٠منة،أطزل( كال هط، ثجودا نجديت، ولا مط، ركوعا زكنلم، ما عاتثه: 
شخصيتهافي الكبير الأير المواقف من شابهه وما الموقف لهذا فكان 

شخصيتهاقوة بوضوح سيرى ة عاتثسترة ينتح فمن الإيمانية، 
لمة.وملم متكل وعملي تربوي ومنهج أنموذج بحتا فهي الإيمانية، 

ليارلودثّر وئالث،! ركع1تا ركعترثماني أنها عنها يروى ا فمم
®لنرواية؛ وفي، • امحث.١٠عهي• على ركنتهن وياك ركتهن، نا أبوم 

.*الك، مثل أي؛ مثلهءأى- رمحان ثماني أصلي أزال 

مرةأبوبكر ولوعاد حتك، الضحى صلاة تترك لن أنها تحلن هنا فهم، 
رأتالتي الثمان الضحى ركعات عن به تنشغل لن فإنها الحياة إلى أحرى 

حيها.يركعها•

وملم(، ١٠٥١رح" الكسوف في الجود طول باب الكرف، في البخاري رواه ( ١ ) 
(.٩١٠)ح! جامعة الصلاة الكسوف بصلاة الداء ذكر باب الكسوف، في 

ظرغاص)ا/أيا(،وسمثسفىمطأنس
(.٤٨٤•م(،والمنامىكاش)ح: )ح: 

٢٥



عابدةعنها الاه رضي عائشة 

الصلواتبمنزلة إدا فكيف عائشة، عند الضحى صلاة منزلة هذه 

المقروصة؟!الخمس 

عاليهاداومت عيادة على واظبت إن أنها غؤقئبمهاI عائثة منهج ممن 
قيورح بما عملا بقضائها ارعت حمهت مأو عنها نامت فإن تتركها، ولا 

صلاةقبل محمد بن م القامأحيها ابن عاليها لحل مرة ذات فالحديث،، 
جزئيعى ،رنمث، ت،: قالالصلاة؟ هده ما لها: فقال تملي، وهي الفجر 

والحبسج،س،واقتداء تأمتا الهناعات نوافل على يداوم ةءؤئق-عها مهي 
وثاومحل. ثإو أيومها الله إر أحب ررإف ت قوله ه عنروت الذي 

عLواط٩بوة((١٢/ال،سدهإذا 
العباداتبأنولغ تعالى الله إلى القرب في مجاهدتها ثم الله وبفضل 

فلمالمؤمنين، أمهات من غيرها عند توجد لم بميزة الله أكرمها والقربان، 
سوىنسائه من امرأة لحاف، وهوفي س الله رسول على ينزل الوحي يكن 

نسائهدون الله خصها فما بهذا، نسائه على النبي. احتج ولذا عاسة،، 
فيالصفات وجميل والديانة، العبادة من عليه كانت، لما إلا المتقية بهذه 

ميدان،كل في فتقرب لربها، عبادتها في تتنؤع كانت فقد والهلاءة، العمل 

رواْالدارتطني)ح:أآهك)١( 
(٧٨٢)ح! وغيره الليل نيام من الدائم العمل فضيلة باب• الصلاة، في ملم رواه )٢( 
(.٣٧٧٥ت )ح ؤئنةنه1 عائشة فضل باب الن:يه، أصحاب في البخاري رواْ )٣( 

٢٥



عنهاالله رضي ة عائشالمؤبميين أم 

آخرثان لها يكون رمضان شهر يحل ؤإذا ونصيب، بمهم ركن كل وئي 
اهتماماالتراؤح بصلاة تهتم فكانت والعبادايت،، الطاعات هع كحبيبها. 

را،.المصحف ؤيقرأمن يومها لم ذكران مولاها تأمر بالعا، 

رمضان،في العشرالأواخر في الاعتكافح النبي. بحدوفاة تترك ولم 
العام،طوال الصوم رد تكانت، ما فكثيرا كيرا، مبلعا للصوم حبها وبلغ 

الشديد،الحر صيامها وافق الأيام من يوم وفي الحييين، في إلا فلاتفطر 
والخاةصائنه، وهل عزمه بكريوم أُي ن الثحنن عبد عليها دخل وقد 
ومدأمطر مالت،؛ أمطري! لها! يمال والعطس، اكبر شدة من عاثها يرس 

/٢١نيعزقحاكاماكيواة((
تتحملأن آثرت عاتشة أن إلا ومعها، إلا نفتا الله يكالف، لا الأصل! 

عرفة.يوم صيام أجر لتنال الحهلس؛ 

باختيارهايفوتها أن يمكن فلا حرج، ولا فحد والحج عاتثة أما 
محالت،!البخاري في كما الج شأن في الله رسول س سممت، بعدما 

ضا؟قاَل!محبياتياد
مراليهقير ووصله الجزم. بصيغة معلما ١( ٤ ٠ / )١ صحيحه م اليخاري رواه )١( 

الأحكامحلاصة م الورىإساده وصحح ٥(. ١ ٢ ٢ ،ح: ١  ٢٦الكرى)r/ المن 
(.٢٩٠اظر:مماليقاص)\/ .0(. ٠ )١; 

موزملاؤء الأونووط سده وصعق، ( ٢٤ ٠٩٧ ،ح;  ٤٣٨؛/ أحمد)١ رواه )٢( 
عرنةيوم تال،ت'صيام أنه. ١( ١ ٦ ٢ لم)ح: مصحتح ومر ني، للمتحقيقهم 
بمده'.الم والتة ماله الم المة أنريكفر عرالله أحتب 

٢٥٢



عنهاعابئةالله رضي عاممة 

^ظ:قأئغلإبمإذث
الحدوثا(لا،.هدا اللؤ. زثول مذ 

إذلكنتعقلنا، ملثا والج العيادة قي والخشية الوؤع بها بع لقد 
فيأصابها ولما البكاء، من نمها تمالاثv لا المزاد، نقية القالبج، ة رفيق

اردنس،كت،تعتمر، تقدرأن فلم )الحيفس(، رناتآدم مايصيب الودلع حجة 
ماَلن:قلقاوث ئال: ثمحاومحالإشباك،، 

بذئأمرعدالئحثن بالج؟ وانطلى وحجة بعمرة أثنطلموف الله، يارنول 
الحجة«رى،هاغثئزُثإثند التنعيم، سماإر حرج 

^^٥^١•وهدأحاطرها رها، 

نههبمتهاة عائشفيه وصلت، والإنفاق واكرم، ات، الصدقوفي 
رءادش_ةحاصا موصوعا له نفرد أن تحق فامبال، على يخطر لا حدا 

الأيتام،وكفالة والمجتمع، الناس، نج في دورها أيصا ه ومثلالكريمة(، 
وأحبأعظم للغير نفعها المتعدى العبادة أن تماما ثدرك ننحؤلقبمي فعائثة 

متتوعقحياتية أدوار لها فكان النفس، على القاصرة العبادة س الله عند 
تعالى.الله إلى بها تقرب 

الإيمانية،شخصيتها تهؤهبمها عانثة بناء وحْلوات كيفية في لنتأمل 
فيالعبد يعين ما أعظم س فان بربها؟ علاقتها على تحرص لكنت وكيف، 

١(. ١٨٦ ت النساء)ح حج باب الصيد، جزاء رئاءالبخاري؛ي )١( 
(.١٧٨٥التغيم)^عمرة الحج، في الخاري، )٢( 

٢٥٣



عنهاالله رضي عائشة المؤْدين أم 

تعلمناهالذي الرائع والدرس حلاله، جل ه اللْع العلاقة هوقوة دباه 
بتوازنلكن أنه إلا بالعبادات الشغف هذا كل رغم أنه العابدة؛ عائشة من 

وحقها، نفحق مثل الأحرى، الحقوق في أوتقصر يوثر فلم واعتدال، 
والعميقالشامل بفهمها الحقوق ُذ0 جعلت بل الأحرين، وحقوق زوجها، 
الجمالوهذا تعالى؛ ه اللإلى يها أحرى عبادات ادة العبلمفهوم 

ودنياه.دينه بين الإنسان توازن يكون عندما الحثالة مفهوم فى الرائع 

ائلبمالماس ونني لهللابه، وبذله الحلم، العثاداتت أجل من أن كما 
فينبجسقبمها عائشة يبارز أحد يكن فلم الفقه؛ ائل وموالإفناء، الدين، 

وزوجاتهغيرها ه علييهللع لا مما الني.؛ وحال ه بفقالعلم 
لكنتأنها شك ولا الإمحللاق، على المساء أعلم ;نحقهقبمها عائشة صارت حتى 

حتىذلك، على الصغار وتربية الماس، وتفقيه الحلم، بنشر الله إلى تتقرب 
معينها،س ينهلون العلم محللأب إليها ايع حمفقد وأفذاذ، علماء منهم تخرج 

حتىالعلم، لطلاب وجهه المباركة حجرتها فأصبحت نورها؛ س ؤيقتسون 
الإسلام.تاؤج في أرا وأعفلمها الإسلام، ما.ارس أول الحجرة هل.ه غدت 

القرآن،وتدبر القرآن، قراءة أسهات س بل العبادات أعفلم من أن كما 
أحصعىجعلني مما القرآن تدبر وْع القرآن •ع عائشة لكنت، كيف، الله ؤيا 

لها®ذكز وعندما الكريم(، للقران المتدبرة )عائشة عن مستقلا موصوعا 
مرءوا،ررأوكك ممالتات أو_J_، _؛، الليلة فى ١^^ مزءوف ا داتسأف 

ورهيمزأئسثكال التمام، لتله ١^. رسول مع أقوم كنت، يئرءوا، ولم 
-كزوجلالله إلاذعا فيها اية ئلأيئث والشتاء، عنزاف، وآل الثزة، 

٢٥؛



عابدةعنها الاه رضي عائشة 

الالآمز-ثزثزغثإتي(ارا/إلادثا انتبمات، مقا ولابمز1ُة ذاص 

ولمانهم بلسقرءوا أنهم أي: وللممزءوا<ا ٥—^٤^، ،راوكك نولها: 
بقراءهذلك على تدلت وامحيقرءوا، لم فكألهم م بقلوبهمعانيه يتدبروا 

كلعند - وحل عز - الله ودعا القراءة معنى تدبر من فإن الله.، ول رم
أنيمكنه لا تخويف فيها آية كل عند النار من بالله وتعوذ استشار، فيها آية 

،.٢١ليلة فى كله القرآن يقرأ 

حالتهاعن يقول، وربيبها ة عاتثأخ ابن محمد بن م هوالقاسوها 
يومافغدوت، عليها، الم أسعائشة، يبيت بدأت، غدوت، إذا راكنت، عاثشة: 

عيابووئتا عثتا آقة قتن ؤ وتقرأ: تصلي( ح)أي: نقائمة هي فإذا 
مللت،حش فقمتا وترددها. وتبكي، وتدعو [، ٢٧زالطورت ه 'ث4ا آكموهَ 

هي،كما قائمة هي فإذا رحمت، ثم لحاجتي وق الإلى فدهيت، القيام، 
تصليوتبكي«صّ

الأتانيغوص كيم، تأملوا را التدبومحلول ا الموثق، أرؤع ا م
ومعانيه.القرآن فىآياتا بعمق بمشاعره 

إلمح،مدولآ~ ~أوابن مدرك *أرمش ت موتى أبي بن الله عبد ؤيقرل 
الأفكارنتائج في الحاففل وحسنه ٢(.  ٤٦٠٩،ح: ١ ٥ ٥ ؛/ نده)١ عفي احمد رواه )١( 

 /r(١٥٥ .) ني سدْ وجودuصفة أصل في: الأ /Y(.ءل٠ ٦ الهي
نىمسمدالإئمأحدوينينلاشانى)إ/إ1؟(.

صفةاكفوة)ا/\،ام(.)٣( 

٢٥٥



عنهاالله رصي ة عائشالمؤْدين أم 

أقعدمملت؛ الصحي، يصر هئ لإدا هآتثها، هاوت أفياء، ض أنألها عايشه 
بالسرعةصلاتها من تتتهي أن هيهات أي! هنهات..،؛لا،. ممالوات مؤع، حش 
حدا.صلاتها قي ّمممليل لأنها لها؛ انتذلارك سيطول بل تصورها، الش 

اوحشؤع وتأمل تدبر قراءة أ الله يا 

أمدهز ؤ كثيرا نريدها الفلق محورة قي البعفن أسأل كنت، أني أذكر 
ه]الفلق:ى ؤقث، إدا عاسق شز ولجن و؛ حو ما قز ثن ح، 

منمندهشين هزلأء يقم، عندما أءءص_ا فكشت، )وقسا(رآا؟ معنى ما ٣[ -١ 
اكثيزا؟ السورة نرددهده أننا ْع السؤال، 

^صاّفيسمرسص/إأ(:
للمسني.تأءقيقهم ني معه ومن الأرنووط وصححه . ٠١الصحيح رجال ررورجاله 

]الإسراء:ه اقل '٤-^، إل ؤ سارت نوله ومنه أظلم، إذا اللل ت أنه الجمهور نول على ا ر٢ 
)؛'ا/آ؛م\(تالييان حا«ع في فقال العموم واحتارالطبري الأكثرين، وهل.اقول [ ٧٨

نتعيذيأن ه نبيه أمر الله إن أن االصوابv، ءنانمى ذللت، في الأقوال ءوأولى 
غويا!يغق الليل ندغسق مالت ينللم، وهوالذي ٣[ ]النلق: ه ئايي قز ثن نؤ 

شلحل، واللتلءإذا ظلامه؛ في إذادخل ت بمي ٣[ ]الفلق؛ 4 0 وقت إدا ؤ م إذاأظل
بعضيخصص ولم وما، إذا غامق والقمر غاش، أفل إذا والنجم غاش، ظلامه 

إذاره ثمن تعادة يالاسيؤمر فإنه.كان غاض، فكل بذلك، الأمر عم بل ذلك 
الغامزهونؤعأن ت المقرين يعص وقال • ذما،' ونبات معنى في يقول وكان وقب• 

بالجدبنابه وقثا فإذا الصحراء فى العرمحبط حياة يهل>د كان السمية شائي الثعايين من 
فيحاصة الأرض ودواب هوام من يهددهم بما المثل( يه صرب القرآن وأن أهلكه، 

هذاالرازي ضعف، وفد (، ١٨٢ للزمخشري)٤; الكشاف ير نقانظر: الليل. ظلام 
(.٣٧٤-■^)٢٣في التأؤيل 

٢٥٦



عابدةعنها الاه رضي عائشة 

الشاعر؛يقول كما بحق، القرآن مع فتعيش عائشة أما 

خضم زتحئثمث إن 
ابيتكوت فجلم ن

فا مائك ا أم

ءثاديُا؛ليف من .ه 

الأعماق،من يهزنا ~ والله — بل اه، تنلا الذي الأحر الدرس أن كما 
غفلتنا،مع فتورنا، •ع حاصة الذات، وغرور *الأنا*، س الحذر فينا يوقظ 

ةفعائثالنوافل، عن فضلا يالفرائض تعان— الم—والله ا تقصيرنمع 
نزيهالم اليشاره وهذه والأحرة، بالدنيا زوجته هوبأنها الرس—ول يبشرها 

تركنأن ودون فتور، دون تعالى، الله على ؤإقبالأ وتقربا وعباده ا شكت إلا 
إلىعباده س يومها أجزاء فى تنتقل عمرها فترات ظالت، بل البشارة، لتلك 
الموتفراش على كانتا فلما حياتها، من لحظة آحر حتى أحرى، عبادة 
هكممنبمها،تستحق وهي له، أهل هي بما عليها عباس ابن أحذ 

فيالاحتضار حالة في الميت، لأن رها؛ ؤيبثالظن، ن حإلى يحدوبها 
بفضائلهايثشرها فكان وعلا، جل بالله ظنه ن يحس إلى الحاحة أمس 

عليها—الله —رضوان بها فإذا بالحيسي،:< بالاقتران ؤيبشرها ومناقثها، 

أثمييوددن والله نجنه، كنلم، اتي ثودذت فتقول!*والله حولها س دفاحئ 
م،امحارالأورفىثرححمتاسام

لاينجب.(،كلاما ١٣٠اولأالأعاليى)ص; 

٢٥٧



عنهاالاه رمس ة عائشالموسن أم 

^^سأناهلإ:شمحلإئاقطإ«لا،.
للنفسوالتربية الإيماني، البناء فن إنه عائشة؛ يا أعثلمك ما الله؛ يا 
اللهيلقى أن إلى عقلتم توازن والرجاء، الخوف بين فالمزمن ا، وتزكيته
وتعالى.ميحانه 

انموال

معحالها إدا ف، فكيالنوافل، مع العابدة ة عائثحال ^ا كان إذا 
لهدا؟اوصالتا فكيف جيمدوأو-م،، التي الفرائض 

الإجابة:

اللهرصا وهوت عبادتها في واصح هدف غقؤممبمها ة لعائثكان أولا؛ 
ولا.

علاقتهاوحمن الإيمانية، ثخصيتها ببناء اهتمامهاالواصح ثانيا' 
لله.محتها وشدة بل بربها، 

الحياة،مناحي لجمح العبادة لثمولية جققبمنها عائشة مفهوم ثالتا! 
بهم.اتجاه بكل وتقرب فيها، تتنؤع كانت ولذا 

وسننه،يس—ترنه القوية ومعرفتها الني.، من ^^٤؟، قربها رابعاآ 
ننواليرة المسكتمح، حلال من عليها التعرف الأن أحد كل ويامكان 

الطقاتاوكيرى)م/هه(.)١( 

٢٥٨



عابئةعنها الاه رضي عاتشة 

الثي.•حماة يقاس وعترها؛ي نمحمحقبمتهأ عائشة عن وروته قلته مما 

والرغبةوالطمؤح، التمس، ومجاهده العالية، الهمة وأحيرا! حامتا 
العظيم.والأجر الجزاء من الله عند بما الجادة 

٢٥٩



'ب'



]٢٢[

ئقيؤءوالزاهية ااكريْة عاممة 

اكين،والمسالفقراء حائمة المسختة، الأيتام، أم الكريمة، عاسة 
رمراأصبحتا حش المحتاجين، حاجة أمام ها نفنشى الزاهدة ة عاي

مبالغةوبدون النفس، خاء ومحالعغلمة، غايه؛ي والطاء، البدل في عجينا 
تتلاشىيدها، في بما وزهدها والكرم، البدل في مواقفها عن نتحدث حين 
نفسسخاء حقيقة ثدرك أن من حجلا العاني وسرد الكلمات، ذلك عد 

ه،الممب حضن في ترمع غرس فهي العجبا ولماذا احلتها، وبعايثة 
أحدبقه يولن لم الدي بكر أيا أبوها أليس ثم بالدنيا؛ والزهد الكرم أصل 

الله!محبيل في كله بماله جاد فقد س، الله ول رسيعد وانمناء الجود في 
والخاء،والكرم والبدل والعتناء، الجود حقيقة ه الني مدرسة فرقتها 
فيوعايتتها عاشتها التي العفليمة المباركة ة التربيهده فضل من فكان 
وحياتها،عمرها حليلة الكبير سب، الواجبهيا هامت، أن الني. ُع حياتها 

والمساكين،الفقراء على تنفقه حتى المال من شيئا ها لتفتبقي تكاد فلا 
والخاء.الجود درجات أعلى بهذا وبلغت 

وكتبوانمناء، والبدل الكرم، حشاشة في نشأت بذرة ة عائشإدا 

٢٦'



عنهاالاه رصي ة عاتشالموميين أم 

أحد،كل يدهل عائش—ة كرم عن مشرقة بمواقف تحفل والتراحم ير المس
النفس.وسخاء الكرم، في غرية ومشاهد عجيبة، مواقف، 

—عائشة كانترتخدم ~والتي ذرة أم عن عجسب،، هداموقف، 
أراهقاك،ت ، غرارتيزر في بمال عائشة إلى يمحهبمئه الزبير ابن بعثا فهالت،؛ 
تقمفجالت، صائمة، يومئد وهي فدعتا؛طؤ، ألفا، مائة" ~أو ثمانين 

حائية®يا قالت،ت أمت، فلما درهم، ذلك، من عندها وما فأمت، الناس، بين 
مماتهلمت، امأما ت ذرة أم لها فهالت، ونيت،، بخبز فجاءتها فْلرياا هلمي 

،®لاتعنفينء قالت،؛ ا علمه؟ نفط بدرهم لحما لنا ى تشتر أن اليدم قمت، 

هقمحمحبمهمعاونه إل قال! أنه ينحؤمحنبمتئ الربير بن عروة عن رواية ومح، 
هرقهاوتمدمت،حى ماأمست، يوالله درهم، ألف، ئماثة إرعائشه مره بعث، 

هدزئمكا؟ق1َلأ،:ألأي،
لي؟ا((ص.

أنأيعقل لقعالح،((؟أ ذكرتيئى ®لوكشت، لى؟ا«، ي ®ألا ه! الليا 
والإيمانالتنجلي يصل فهل الوجدان؟! يهز موقف، ه؟! نفالإنسان يني 

معجمانظرت ونحوه. القمح نيه يرصع ونحوه الخيش من وعاء وص الغراره عفردهات )١( 
(.٦٤٨/ الوبل)Y انمجم (، ٩٦الأدب)٣; ديوان 

(.٤٧/ )y الأولياء حلية في أبوتحتم رئاء )٢( 
(.٦٧٤٥)ح: رواْالحاكمفىالستدرك )٣( 

٢٦٢



واسوحعنها الله رصي عائشة 

أوالكرم؟ الخاء أمام ه نفيني أنه حتى ُالإنسان 

بهاالمخيل ص إن المفس يجود 
١^٥١١٠غاية ى أغالبالممس الجرد 

ؤإيهاألما؛ سسعيرإ ثصديت عائثه ءان مال1 ~أيقا~ عروة وعى 
اهمامأن أمقل الاه! ا ص. وأرصائ« خبجا اللة زص دنخها خاث لترلإ 

ودرعهاابنمها اهتمامها يفوق والمسكين بالمحتاج عائشة 

إلىظ^بمها عاسة لدى والجود والكرم الإنفاق حب ٧^٠ لقد بل 
العبارةولهده الفقراء، على النفقة أجل من عقاراتها معه باعت الذي الحد 

الإنفاق،في كريمة الكريمة، النفس نالك ملامح محلياتها في حمالت، قصة 
علىثمنه إنفاق أحل من عقارها عائشة باعت أن فيعد العفو، فى وكريمه 
إشفائاالزبير؛ْؤهعنئ بن الله عبد أحتها ابن غضت، والمحتاجين، الفقراء 
شيثاتدحر ألا وهاله حالته، فيه نحيا الذي العيس قلق.، ميرى إذ عليها، 

Jمحلأمحنئبجااقاكثأصقا
ضلآمحإ ئنللهةأئظث،أذ ئاووا:م. سا؟ا 

بمزة/قاَثلآنضلآسفيه
محخلىبيمح،كللمابززين

ومحال، 3ay،بتي من وهنا موث، عد نن الأنود بن اوحنن وعبد محزمه، 

(.٢١رص• ديوانه انفلر؛ الغواني• بمرح الملقب الأنصاري الوليد بن كلم البيت ( ١ ) 
٦(١ ٧ >ح: الزهد ومحادني (، ٠٣اعري)A/ اممقات في ممد ابن رواْ )٢( 

٢٦٣



عنهاالاه رضي عاتشة المؤمنين أم 

^سلإبجالآطبجاأذممز
انتأذناحس أوديا، ^لتن المنوووعبد به يأمل ميش• 

^^سخو؟قاَثةاظ:
١^؛معهما ولأون1إأن كلتك__لم، اذحلوا يعم، ئالثات كأنا؟ ءاو_وا؛ اذحلوا، 

يناشدهاعائثه ئا'ءتنق الحجاب، الزم ١^، دحل دحلوا ئلثا الزير، 
منه،ومثت، كلثته، م1 يناثدانها!لا \لث-وض وروعبد المتسوطغى ويبكى، 

ءلأيجلمحإنه: الهجزة، من علنت، مد عقا الثي.لهى إن وبم—ولأن: 
^^«.ئاءواشعائئيا

إرثووت،ومول! وثبكي ثدزها ثوودا ، l_isوالتحريج، ١^؛^؛ من 
لدوهافي وأعثمت، الرمح—ر، ابن كلنت، حى ي_زالأبها ٣ ثديي، والنير 

دثومحابل حك( ^، ٢٥دلك، بمد ثدرها ثدكئ وكادتا ربة، أربحتن ذللث، 
حثازةا((را،.

عن\تحوث أم والجود، والكرم السخاء هدا على أعلق هل أدري لا 
ذكريت،عندما المورية الأستجاة أشيرإلى أم النير، على المحافظة ثدة 

نمهالكرم أتهلرق، أم ثلايثج؟ فوق، الهجران عن الهي الشي.في بقول، 
ا؟ وعفوها وتجاوزها 

نم(قدرنىءالىانيان،ساممرداُت،
الزاهدة!الكريمة نفك وصف، في لتسعفني اللغة 

(.٦٠٧٣)ح: ابابيرة لخاريشالأدب، )١( 

٢٦٤



وااطموحعنها الاه رضي عائشة 

تامعر الثا مإذا ام أم
يوامينيمن ينادي اد الكرق معلى 

أكتبهجئت ا مإذا أرام مالي 
جينييثالشعر وثئ القصيد اح ن

محبتكمنم بيتا أكتب حائك 
دبتي-مكم من يا ر الطهة قميا 

حجلارأسه نحوي الثعئ فأؤلرى 
حينني عينيه من الدمع وأسل 

حورني مفائي عذرا اوت ون
يرييثيالست م وى ا ءسح 

وحنكمالها، كانت إلاأنها الدنيا، في اء النمن كغيرها ة عائث
للأنفاقحهلة رسصث، كأنها الشريعة، مقاصد لتحقيق وسعيها تدبيرها، 

بالاس،والحاجة الحال ثدة ترى وهى خاصة أهدافها، تحقيق تضمن 
لأموالهاوبدلها عائثة إنفاق شدة تنكر وهويالزئير بن الله عبد حتى 

رأيتررما I هويقول فها والإنفاق، الكرم في مدروسا منهجا لها أن يخبرنا 
ثكاJشعائثه، أما ن محتلم، وجودهما وأمماء؛ عايشه من أجود مط امزأة 

زضضُئزافتة،لأثاعئدثا ايثح تجحامةإراشء،شإذا 
 ،^L»_لغد((رن.شقا لأيدحئ ثكادتا ؟

XUA*)ح؛ اسرد الأدب ش البخاري رواه )١( 
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صهاالاه رممي ة عائشالموميين أم 

فيوالإنفاق والخاء، الكرم في ة عائثسترة يتتبع ومن 
ربماجعلها الذي واليقين بالله، الإيمان قوة من عقله ليحار الله بيل س

تجثقالن،: ا:ئاك،ثللد;ن؟ للةيولهربفىالإنفاق، اقرصت، 

صذلأ،اكنن(بم/

فقدالناس، أقدار ومعرفة العلم، على المبني عائثة نفس سخاء إنه 
فصا-ص،وحاجاتهم، مراتبهم، قدر على الحاجامت، أصحاب، سين كانت، 

قععليهالكسرة، الحاجة صاحّج أما يسنا، شيئا تحهليه اليسيرة الحاجة 
اققروا؛وأغنياء ذلوا، بأعزاء تعتني وكانت، حاجته، حمب، على —أيمحا— 

افممرإذا فحلا فكانت، اققر،ارأآا، قوم وغتي ذل، قوم عرير ®ارحموا باب• من 
لهم.تسممليع ما تيدل، أن حرصت، هولاع 

وأرملهالمال، من شيء إلى احتاج لما خؤهمحه لمي الأمفرييعة 
شيءلها يثق لم حتى التت قي •ءند'ها ما كل فأعطته عائشة، إلى المب. 

تدركالمسوالحاكم؛ي (، ٢٥ ٠٣٧^:٢(،  ٤٧٢٣)ح: الخد يي أحمد رداْ ا )١ 
صححلي الألباني وصححه يخرجاه، ولم صحح حديثا هدا ت ونال( (، ٢٢٠٢)ح؛ 

(.١٨٠الترم،)ا

لابنال٠لإوصوع١دت٠ رت انثلرنعه. بمح ولا الله، ه رحمعياض بن فضل قول، ن( م( ٢١
٢(،١ ٠ ٠ )م/ للعرافي الدين وم إحياءعلأحاديث، وتخرج (، ٢٣٧/ الجوزى()١ 
الموصوعةار الأحٍني المرفوعن رار والأم(، ١٠٢نة)ص: الحوالمقاصد 
)ص:^أ(.
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والطموحعنها الاه رضي عائشة 

-ألكJهأل١/

لسفالكرم فقط، والمحتاجين الفقراء ح ليس وصحاوها 
يدفنلعمر أذنت أنها فنجد القس، خاء ببل فقط، بالمال 
)يقؤققنئ،عمر لمقام تقدJنا ها نفعلى فاثرته حجرتها، في صاحبيه مع 

لنفسها،المكان هدا تركت، قد كانت، أنها هع ية، النامالنزلة له وتنزيلا 
)يقؤغهنئ،عمر أنهاآثريث، إلا ووالدها، زوجها بجوار تدفن أن تتمتي كانت، 
ترى؟!يا هدا سخاء فأي ولمقامه، له تقدينا 

ؤهبمها،عائش—ة في أصيلا حلما والكرم خاء الصفة كانت، لقد 
اليد،ذايت، وملة والحاجة والعوز ده الثأيام حتى يتغير أن يمكن لا والدي 

كمايدها، في بما يقينها من وأوثق أقوى - وجل عز - الله في يقينها لأن 
يمالت،بيتهاإلارغيف،، في وليس صائمة منكينامألهاوهي ررأف جاءعنها 
االمزمنين؟ ياأم عليه مامزين لك( لبمل ممالت،ت إيا0، أعطيه لها•' لمولاة 

ماكانأوإسّان بيت، لثاأنل ملماأمستناأندى قالت،! أعطيهإياْ، لث،ت 
(،١٦٥٧٧،ح:١١١/٢٧(،وس)١٢٦٩،ح;٤٩٢/٢ضفيثْ)

يبه؛(،والخاكم)أ/ما/ا-\،ارا،ح:ما^(والطرانىفيهم)0/خه،ح: 
المذولهت الذمي وتعقبه يخرجاه؛، ولم لم مشرٍل على صحح وقالااحديث 

وفيه٠ ت ونال، ٢(  ٥٧إ الزوائد)i مجمع في الهيثمي وذكره يمارك،. لم ميحتج 
وأرودهالمؤحح،. رحال أحمد رحال وبقية حن، وحديثه فضالة، بن مبارك 

فضالةين ارك والمبحن، ءؤإسادْ ونالا ٤( ٠ ٨ الصحيحة)U/ في الألباني 
تدليه،.قامتا عنه، الملرى كل في صرح؛التحديث، قد ولكنه مدلس، صدوق 
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عنهاالاه رصي ة عاثشالمؤمنين ام 

هداهدا، من كني ،: ijمماالئوضأ أم عاتثه ئدعثي وكمنها، ئاْ ثنا يهدي 
حيرمذممأيتسربكلم

العالمينرب بوعد ؤيقين ثقة الوصف، فوق كرم إ عائشة يا أروعك ما 
تممالت، فقدأحبرتنامرة شيئا؛ المعروف لاتحقرمن بهاالأمرأن وصل حش 

واحدةع؛زثنزة ثسا عندي محنمثجد J؛L_1^، ابنتان انزأةومعها *جاءئني 
^ي،زلمإةأكلبجالإئا،لإداشث،

اللميممال حديثها نحدسة الص. عأئ ثدحل وابميها، نحرج—ش 
قخاِسالأار،(م

تمللئ،لا بتمرة تتصدق أن تحتقر م ولوالبدل، الجود عر اءتاددتإ 
ويضاعف،ؤيرى، يسمع الله وأن الله، أجل من صدقتها أن لعلها سواها، 
تمرة«رم.ولوبشق النار ءاتقوا ه: بقوله عملا كشرة، أصعائا 

وصعليها يخفى لا والضراء، راء القي الكريم بنت الكريمة فهي 
ئقدمأوأن وال، الأممدم أن الكرم ثرمحل من ليس أنه الفقيهة العالة 

رواْ.الاكفياووطأ)ح:ه(لأعا.)١( 
انمدقةمن والقليل تمرة ولوبثق النار اتقوا باب الزكاة، ني البخاري رواه ر٢( 

الباتإلى ان الإحفضل باب والاداب، وانملة البر في لم وم(، ١٤١)ح:ح 
^(٢٦٢٩.)

انمدقةمن والقليل تمرة النارولوبثق اتقوا باب الزكاة، في البخاري رواه )٣، 
اوكلمةتمرة، ولويشق انمدقة على الحث باب الزكاة، في لم وم(، ١٤١مات )ح 

(.١٠١٦النار)ح; محن حجاب وأنها ٍليبة 
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والملموحعنها الاه رصي عاتشة 

ةعاتثتجد لم فاذا يقال، كما الموجود، من الجود بل القنطرة، القناطير 
زؤ يقول■ الله لأن فلتكن، عب إلا ة عاتثتجد لم ؤإذا فلتكن، تمرة إلا 

فمرة[، ٣٧]الح_-ج: ه حتؤ آلققؤمحا يثالن ثلكن دذآؤمحا ولإ لحومها آثن تال 
فأعطهالعتبة هذه حد لإنان! فقالت عنب، يديها وين مكين اتلعمها 

الحبةهده في ترى كم أ أتعجب؟ فقالت! ؤيعجب، إليها ينفلر فجعل إياها، 
يثماددرئ-فثنابممل محق ؤ تعار• الله بقول، ثدكرْ وكأنه الدر؟ *ثاتيل مجن 

٧[.الزلزلة: ه]سورة :ن .ضْ. 

ولوبشربةانمناء بل النفس، لشح لا للبخل، لا الأهم! بل الهم 
فالأثرمشرفة، تامة يا ولو طيبة، بكلمة ولو عتب، يحثة أو بتمرة، ولو ماء، 

علماءإليه توصل ما وهدا وأعفلم؛ ر أكبك ونفقلبك على الإيجابي 
طعامك،مجن فتبدل يعهلي، وأن يبدل، أن فعليه السعادة أراد من بأن القس؛ 

مرضمن بها وحل~ -عز الله شفاك وربما أحلافك، أومن أودراهمك، 
،.١١١١بالصدفةمرضاكم #داووا ه! قال كما ونحو0؛ 

كثرةة! عاتثحياة في تجلت الي خاء والالكرم صور أبرز ومن 
المحتمينعدد و؛لح ةل٢،، رقبأربعين نن>رها كفارة في أعتقت فقد العتق، 

ترتبالمترفي الم—راج في كما أمامة أبي حا-ث من الثواب في أبوالشيخ رواء ( )١ 
الجامعصحيح في الألباني نه وح(، ١ ٠  ٢٧)Y/ اكنير الجا،ع صحح أحاديث 

(.٣٣٥٨)ح: 
(.٦٠ ٧٣الهجرة)ح: باب الأدب، ش ايخاري روا، )٢( 
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عنهاالاه رضي ة عاتشام 

فكانتالعتق، لميدأ الض أرشدها وقد ع رقية؛ ومتين >بتا يدها على 
ولدافإنهامن ارأعتمهالنبي لها فمال تميم ملة من حارية ا محده

إساعٍل«ر^.

ا1دطسقى:الموال 

البدلمن العالية الدرجة هده غ؛ءؤيحعهاإلى عائثة وصلت كيف 
العثليم؟الخلق هذا في بها نقتدي وكيف والسخاء، 

الإجابة:

سجيتهافي متجذرا خكممنبمها، عائشة محلع في أصلا كان الكرم أولا• 
نفسك،لشح تسلم ولا وجاهدها، الخاء، على اك نفسفعود وحلقها، 
وبخلها.

يهينهامن وأوثق أقوى الله عند ر؛َءممقبمهافيما ة عائثيقين كان ثانيا• 
اللهعند ما بأن فثق للاحره، مزرعة ألها إلا الدنيا ترى تعد فلم يدها، في بما 

حتروأبقى•

وليلى،وعرحانة، وابة، بريرة، ومنهمت (. ١٣٩لكنعاتي)؛/ اللام، سل ينظر؛ آ )١ 
اعدادمجموعنالمؤمنين، أم ة عائثانظر؛ أجمعين• رأبويونس'هقيمحبمأف وذكوان، 

(.٥٥— ٥٢منالعلمام)ص؛ 

يفدىلجامع وبلع فوهمب ربا، العرب س مللت، من باب العتق، في البخاري رواه  ٢٢١
غفارسائل من اب بالمحابة، يقاتل في لم وم(، ٢٥ ٤٣الن.رية)ح; وسى 

(.٢٥٢٥وأسالم)ح: 
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والطموحعنها الله رملي عاتشة 

صاحبخاصة يه، والرحمة لإنان، ة عائثحب ثالئات 
أعظممن هذا وأن دمعتهم، ومح وخدمتهم، اكين للموحبها الحاجة، 

وشعاره.الإسلام معاني 

ثتملللبعيد وتتفلر وتثعحن، الأمور، تعقد لا يخهبمها ة عائثرابعا! 
أول5،*فالأتربون وحدم وأتارب أهل من حولك ابدأبمن بل وف، وت

لمعروف؛١.يا 
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عص؛; 



]٣٢[
والإنصافئقمحقبمها عائشة 

البناءصفات وأهم أعظم من وهي عظيمة، إيمانية صفة الإنصاف 
الإنصاف،في الاختلاف دواء قالت،! إذا أبالغ لا بل الشخصية، لتميز 

فالعدلالمتناحر، ا وواقعنأمتنا أوحيع تملح ومالجمح، لننصف نعم 
والأرخى,موات العليهما قامت، والإنصاف 

هثمتغب لم إنصافها، في زمانها فأعجوبة تَكؤئنبمه ة عائثأما 
وصارتوالإنصاف، العدل على عملثا تربت الحياة؟ مع رحلتها في عنها 

للجمح،الأمثل الأنموذج ة عاتث.!، ١٥۶١فقد فيهما، به يحتدى نموذجا 
إنصافعن الغضسس، ثورة تأحدها لا الش العاقلة لمة المالمرأة وخاصة 

متهم.تضررت من 

فيصراترها فع ^^٥^١، عاتشة عند الإنصاف مناحي وتنوعتا 
بينهاكانتا من وْع تارة، محمدا أخاها قتل من ومع تارة، وة النببيتا 

الحالبهلثيعة نتحدمثؤ ولن أحرى، تارالتا ات منافأو معاملات وبينه 
محهاتتعامل ولم ترها، لم لأنها لها، غيمحنبمتها عائشة ؤإنصاف خديجة عن 
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عنهاالاه رصي ة عائشالمؤْدين أم 

وْعإياها؛ ومدحه لها، التي.ؤ ذكر لكثرة منها تغار كانت ألها ْع مباشرة، 
درجةإلى ومآثرها، فضائلها من كيرا روت يققؤكبمهأ ة عاتثأن نجد هدا 

هوإنصافالراتع لكن ٥^^١، عن تتحدث أنها معها توأنت تظن لا 
فعلىالنبي. زوجات من معهن وعاشت تعاملت لمن ة)؛٠^١ عائث

لمإلاأنها الضرائر، من كغيرهن عائشة وبين منهن يحدث مماكان الرغم 
هدايتضح الجميل، بالثناء ذكرهن عن فضلا حير بكل إلا واحدة ندكر تكن 

المثاوتسيل على ومنها كثيرة، مواقما في 

جحشبتت نيتب المومين أم عن يهكسقبمتهأ عائشة تحكي 
الله.رسول على ها تنافالني. زوجات من كانت من هي ا أنه

عنيسألها النبي بها استن—-هد لما أنها إلا بينهما ة المنافهدْ ورغم 
حففلتهمما وهذا حيزا، إلا عائشة في نيتب تقل لم الإفلث، حادثة في عائشة 
بالززعا<را/الله >اعصمها فمالت،؛ لها نمقمحؤعته1 عائشة 

الص*وهن ؛ تهنقهانيب مكانة بيان فى )يهضة؟ ة عائشوتقول 
منذلك، يمنعها ولم .٠ ١^ زئول عند في منهن ساميني كانت، 

حتزاهط امزأة أز اءولم قولها؛ فتتابع مائلها، وشمناقبها بيان في ينصفها أن 
وأعظمبلرجم، وأوصل حديثا، وأصدى ه، للوأنمى مذثيب• الدين في 

اللهإلى به ومزبج به، يصدق الذي العمل في لثنيها ايدالأ وأني صدئه، 
بابالتوبة، في لم وم(، ٤ ١ ٤ ١ )ح؛ الإفك حدث باب المغازي، في اJخارى رواْ ( ١ ) 

(.٢٧٧٠القاذف)ح: توبة الك ونول الأفلث، حدث في 
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والإنصافعنها الله رصي عائشة 

تذكرهاالله.أن ول رمحبيبها من نيتب زواج يمنعها فلم ٢، ثعاليءل 
القلبيالصفاء على يدل فإنما دل إن وذلك ومناقبها، فضائلها من علم بما 

عليهن.الله رضوان المؤمنين لأمهات، حانته الذي 

ثكادناافي.، امزأْصناعه رين_ب ا١كادنا أيص_ات ننحهبمها وتقول 
زوجاتأول جعلها مما ؛، ^٠١٢عز الله نبل ي وثحزوومدى يدبغ 

ارأومنلخاكاصضعن1ا((رم^
منهنواحدة كل ليرين بعض بجوار أيديهن يضعن الشي. اء نفجعل 

يدا،الني.أطولهن أزواج محن من لكنت التي هي نيب يدا، أطول أيهن 
يخبرإنصاف، وبكل هكذا بيدها، تعمل ت، فكانوالإنفاق، بالصدقة يحني؛ 
ذبعانثة 

امزأةرأينا اما ههبمها؛ الحارث ينت، جويرية يقغئبمهاعن وتقول 
فسماباقمبجيو(ش

اكنثق،اا،<.

(.٢٤٤٢رح: عاسة قفل ئي باب، اكحابة، نفائل في ملم رواه )١( 
شرطعر صحتح حديثر مدا وتال،ت (، ٦٧٧٦المس—تدرك)ح؛ في الحاكم رواه )٢( 

الدهص'ووافقه يخرجاه، ولم لم م
وملم(، ١٤٢٠)ح! المحيح الثحح صدقة فضل باب، الزكاة، في الخاري رواه )٣( 

(.٢٤٥٢)ح!رقئئبمه المومين أم زسِ، غضائل من باب، الصحابة، فضاتل في 
(،٣٩٣١^بفييعاككام،إذاسختهالكتابة)ح: )٤( 

الألباني.وحث< 
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عنهاالله رضي عاتشة المؤسن آم 

بلهأماثا من انهالكثغ ا رأت! ننحقؤتبمه ميمونة ;مهبمهاعن وتقول 

ةعائثبه تمتعت الذي للإنصاف لكن فقد ويالعموم 
ؤإجلألوتقدير توقير من المؤمنين أمهات وبين بينها لكن فيما المحوس 

والجميل.والثناء بالخير إلا يدكرنها ولم تذكرهن فلم واحترام، 

التألقفي قمة ه الله رمول بنت فاطمة غؤؤئبمه عاتثة إنصاف ولكن 
الّ؛ي،اء نفمره زوج* ابنة وفاطمة أب، زوجة —ة عائش أن رغم والمحبة، 

بجؤنقبمهفاطمة فقالت أبيها، عند لهن فع لتثعاتقة، صد بفاطمة امتعن 
لمهذا رغم رارى، ة قحافأبي ابمة من إنصافهن يطلبن لث، زوحاتررإن لأبيها؛ 

أصدىأحداكاف ®مارآيت، شأنها؛ في تقول لكنت، بل فاطمة، من عاتثة تغض_، 
الصديق،فلا س، الله ول رسولدها*ل"آأتعني؛ الذي ؟كوف منهاإلاأف لهجه 

فاطمةبل بكر، أبي بن الرحمن عد أحوها ولا رومان، أم ولاأمها عمر، ولا 
ه.الله رسول بحد عاتثة عنلء الناس أصدق هي س محمد ينتج 

رطث على صحح حديث هدا وتال• (، ٦٧٩٩)ح! المستدرك في الحاكم رواه )١( 
الدمي.ووايقه يخرجاه، ولم سلم 

صابإلى أهدى من باب علها، واكحريض وشلها الهبأ قي الخاري رواْ )٢( 
الصحابةضائل يي لم وم(، ٢٥٨١بعقس)دون اثه نبعخى وتحرى 

(.٢٤٤٢)ح! ;?۶^^ عائشة ضل باب 
شرطعلى صحح حديث هدا وقال،ت (، ٤٧٥٦رح• تدرك الم قي الحاكم رواه )٣( 

الذهص•ووافقه يخرجاه، ولم لم م
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والإنصافعنها الله رضي عائشة 

وهمالض. بيت أهل مع نمافها و| حلقها هذا البعض يقول د ن
ملازمرفيع ق حلفالإماف غيرهم، ومع بل فأقول: رتها. وأمأهلها 

غكمحيجا•لعاتشة 

تَكمحقبم؛ا،عاسة على دخلت قال؛ ة شمامسبن الرحمن عبد فعن 
حديجابن وحدتم كيف فماك: مصر. أهل من قلت: أنت؟! محن فماك: 

ولابمرفرس من لرجل مايقف أمتر، خر قلت: فال: ا هدْ؟ غزاتكم في 
إنهة: عائثقاك غلاما. مكانه إلاأاا.ل ولاغلام بعينا، مكانه إلاأبدل 

سمعتهإني ه، الله رسول من ما أحدثكم أن أخي قتله يمنعني لا 
عليهمثق، دم، به، ذارفمح، بهم شيئافرمح، أمتي أم من مذولي رراللهم يهول؛ 

عليه((را/فاشقق 

هن.ايمنعها ولم بكر، أبي، بن، محمد أخاها قتل أنه رغم أ أ الله سبحان 
أوكلمة،مناربمايسباأخهلاءيسيرة، والبعض معه، والإنصاف، العدل من 

الحكمفي أويفللم عليه، القول في أوعلانيسهل فلأن أوتغريدهأخهلآفيها 
علء،الآحريز،•

الخليفةعليها دتيؤممنبمهادخل ة عايثإنصاف، على أيصا يدل ومما 
فلماأخاها محمدا ده جنقتل وهوالن.ي غؤجبمه، ميان سأبى بن معاؤية 

فقالمحمد؟ بآمحي يقتللثه من للت، أخبأ أن ، ٧٧٠١١معاؤية، يا له: قاك د قع

علىوالحث، الجائر، ة وعقوبالعادل، الإمام فضيلة باب الإمارة، في لم مرواه )١( 
(.١٨٢٨عليهم)ح: المشقة إدخال عن والهي بالرعية، الرفق 
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عيهاالله رضي عاتشة المؤبمتين أم 

حجرمحتل في الله حشيت أما معاؤية، يا دخلت. الأمان بيت 
.٢١١عليهمشهد من قتلهم إنما دالت ا وأصحابه؟ 

جرحاة عاتثنفس في أحدث قد بكر أبي بن محمد قتل أن م ورغ
حلىفأي قتله، في أوتسبب قتله، من على لب نؤ ولم تسع لم أنها إلا غاتزا 

اهدا؟ عظيم 

ودفاعهاثابت بن ان ينحهبمهالحعائشة إنصاف في تأمل بل 
تناولمن صمن قال ما ال ققد وكان فيها، وتكلم وقع أنه ُع خءج.عنن ه عن

بنمحئد عن الخرالمروي في وذلك الإفك، حادثة المرءفي بمقولة عائشة 
نبعاكلماطاثت أنح، عايشهثلاثه نع انهاطانت عىأمه بركه، الثائسابن 

ننوم،معها كان زكعتثن، والحجر، الثانما سن 
ئدأصابهلاسوه، ئاJناعائشة! وسنه، فيه، ئوئس دابت؛ يى حثال نذلإ)؛ 

واللهعس. وقد [ ١ ١ ؤلقُهبظثلر؛م الله: ثاو ما 
بنئماف لأيي يهول، حص س لمحئد مالهن كلمايت، الجثه الله يدحلة 

الحارمثؤ:

عنهثأجنت، محمدا مجون، 
الجراءداك ني اللمي وعند 

دهمرصيدوالي٠ أبي إف ن
اءوممنكم محمد لعزض 

تارخالطرى)ه/ا،يآآ(.:١( 
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والإنصافعنها الاه رضي عاتشة 

ُ٠٠ وكم،ء؟نه ونث أثيغره 
1اةاا،ةال)شبرك منها 

رغمننحهبمن ان حعرض عن وتدفع ذب تنؤكؤئئبمهأ ة قعالث
يلفضله، له تني ولا محاسنه، من شيء بذكر تنصفه هي ثم لها، تعرضه 

يالجة!له وتدعوالله 

كم،ما يعد عائشة على استأذن يايعت، ين حان ررأن البر عبد ابن وذكر 
أهذالهات قيل عندها من جرج فلما فأكرمتنه، عليها فيحل له، فأذنتا يصره، 

مول،:أليس قالتؤ: القوم؟ من 

وعرضيد٠ ووالي أبإن ف
اءوقنكم ممحئد رض عل

ذنب[ارأآ/كل له يغفر الست، هدا 

مرايت،يل مرء، لست، إ إنمافاك أعفلم وما ا عائشة يا أروعلثج فما 
منطحوأم أنا ا١أم^لتإ تقولت الإفلثج، حادمحث، في نمحؤؤممبمها هي فها ومرامحت،، 

رحالهأسد(: سليم يعلى)حسين أبي ند ممحقق وتال (. ٤٦٤•أبويعلى)ح: رواه ( ١ر 
وق\ت.

الصحابةيقاتل كتاب لم مصحح في س: منه الذب يي ان حقصيدة ؤينفلر 
وديوان(. ٢٤٩٠)ح: ثابت، ين ان حفقاتل باب عنهم، تعالى الله رصي 
٢(٠ نابت،)ص: ين حان 

الأّتمابفىسرفةالأصحاب)؛/0لحلل)٢( 
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عنهاالله يضئ ؛■—ة ،luالمؤبميبن ام 

)تقولمن__3ني. يعس منطها، في يمشي، رهم أُي بنت 
ي،،ّزبجتمدبمتا؟ا«را<.

تقرهالا هذا ومع ه، أمهي مّطح على تدعو التي أن م رغ
إنكارْؤيمب ابنها، على أم من صدر ولو متكر فالمنكر خ؛هبمها، عائثة 
نيوتع من •ع وولع زيا، ممن هلح م كان وقد نائله، عن النغلر بغض 
^؛^٤^١•عاتثة عرض 

أبىين على بجميل ا إقرارهلآ.بمها ة عائثإنصاف ومن 
رغمه، للشى ملازمته وحن ايقته، ومومقاتله، هقؤغه' طاو_، 

عنلم مصحح ففي وأحمائها، المرأة بين ادة ع، العروقالخلافح 
،!_lJiالحمن، عر ١؟^^ عن عائثهأنأها أست، دال،ت بن^١^، فرح 
سأأن١٥. ١^ زئوو مع يث—افئ كال محإثه مله طالس،، بي بابن علتك 

 j^-وهيئونا بماي، ومحالبجن الله.ثلأق^ام زشول ؛
بممم«أآا.

خكؤئبمن،عد حضر الجمل ة موقعمن رحيلهايوم ونى 
واللهإنه بعفن، على يعفنا يعت—، لا بتى ءيا ءاتشةت فقالت، المامن، وحضر 
علىؤإنه وأحماتها، المرأة بين يكون ما إلا القدم في علي وبين سي ماكان 

لموم(، ٢٦٦١يعقا)ح)بعضهن التاء تعويل باب اكهادات،، في البخاري رواه )١( 
٠القاذف)ح) توبة ونبول، الإفلث، حديث، في باب لتوبة، اش 

(.٦^١٢الخفين)ح) على المح في التومتا باب الطهارة، في لم مرواه )٢( 
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والإنمعافعنها الله وصى عاتشة 

لكنما والله، »صاوقثا نيقيكهنئ: علي رد ولكن الأح؛ار*لأ/ لمن معتتي 
الدنياوالآحرة«اآ/نبيكم.في لزوجة ؤإنها وسهاإلاذاك، ييش 

لأنالخوارج؛ قتل بمكرمة يتأثر أن الناس بعص حاول ولما 
هوعلي،م قتلهمن أن هكمحزعه ستإ هذا، صنع من امتدح س الني 

كالكد •^1 ١^ زح؛؛ *،: Jliع؛زدها نكتث، ظJ٠ا يك، عتها *فأزحت، 
ينلألأزأْزأ:نابجا«م

شهد ونشأ نرى كما وصعب، عزيز الناس بين الإنصافح أن رغم 
جمحأةءؤمحبمه١في ة لعاتثحلق الإنصاف، أن إلا وللأمف، هذا ا زمانن

عنهاالله فرصي ه، عنتحيد لا لها هومنهج بل الجميع، ومع الأحوال، 
وأرصاها.

اسيقى:السؤال 

هذاعلى ها نفوتجاهد تربى دؤهةبمهاأن ة عاتثا>>تهلاء>ت، ، كيف
السب،؟أالإنصاف، 

الإجابة؛

وليسومعاملة، حلق الإسلام أن خقمحنجماثدرك عائثة لكنت، أولا: 

لأنممر)•)١(
(.٢٧٤اسوالهاية)U/ ٤>،(، ٤ اتجري)إ/ -ارخ )٢( 
روا،او؛هقيفيدلأئلاضة)آ/ْمأ(.)٣( 
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عنهاالاه رضي ة عاقشالمؤْدين أم 

فقط.وشكل أومظهر أقوال، مجرد 

لالناس،وحبها ا، صدرهلامة ومؤهؤئبمها، ة عاتثتواصع ثانثا؛ 
علىوالصبر الثواب، من الله د عنما اتناء ذلك كل زلاتهم، عن والعفو 

الماس.أذى 

الرأيقي الخلاف أن دأ لمث العملي غنهقبمها ة عائثتهلبيق يالئا؛ 
اللهمحارم انتهاك عن ويحييا محة، فيه الأمر أن ءلالخا قضية للود د يقلا 

وحدودْ.

الثخ3س،مواقف بين تميز أن ننحؤممقبميا ة عائثت3لاءت اسرابعا• 
جميلأيدا ينفي لا هدا لكن للخهلأ، معرصون فالبشر ه، نفالشخص وبين 

هنا.أحهلآ ؤإن مواقف في أحلاقه أوبل فيه، أحرى صفاتا 

فهويبدأالله، من وحوف لجاهده ؤيحتاج عزيز، الإنصاف، حامتا! 
المسلم.العدووغير إلى يصل حتى ؤيمتد باللين، مرورا المفس، من 
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٤٢[]

والطموحنختينها عائشة 

الس_ؤال،كثيرة لكنت فقد محهبمها، ة عاتثدكرت يكرالطموح إذا 
يشفيما على مه كرف حفي كل على ها بقتطلع حتى بال لها يهدأ لا 

حيلثمة على عنها، محيل كما العرب رجله لكنت لكن امرأة ة فعاتثعلتها، 
لهاالخيرات، إلى ابقة م، LfclJas-؛تتلمس الركبان مقدمة وفي تراها، الهمة 

الفتناش جل، العلم في عجيب، شخصيتها في تكامل نصيب، فن كل في 
منزوجة ة، مدرمحالصبر في قدوة، الأخلاق في رأس، العبادة في ام، إم

فيبحر علمها غريب، للأيتام ■مها شبيه، لها ليس الكرم في فريد، ًلراز 
فيولها الهلب، في لها الفرائص، وفي الفقه وفي الحديث وفي القرآن 

محماءفي وطاقت، مكان، كل في لمن، روحها المث،، ش ولها الشعر، 
والأعلام.الكبار مع نيقؤيقا واستقرت والإيمان، العزيمة 

بلغتافقد هدم شموليتها ومع شاملة، علمية موموعق يؤؤمحقبمهأ عاتشة 
بنعروة الله. رسول حواري ابن يقول الفنون، تلك من فن كل في القمة 
والشعر،والعلم، والحرام، بالحلال، أعلم أحدا رأيت ُما العوام* بن الزبير 
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عنهاالاه رصي ة عاتشاامؤمتين أم 

أحدارأيت *ما أ-خرى! رواية وفي المؤمنينُراا، أم عائشة من والطب؛ 
ولابشعر،بممه، ولا بحلال، ولا بحرام، ولا بفريضة، ولا بالقرآن، أعلم 

،.٢١١١عاتثةمن و_، ولا العرب، ولا؛حديث، بهلبإ، ولا 

يقولة، نهايله ليس طموح ا لهبفنونه، الشرعي م العلوفي 
ق^،الله رم—ول نن بأعلم أحدا رأي، ءما ث لمة مأبي بن الرحمن عيد 
فريضةولا ن_زلت،، فيما باية أعلم ولا رأيه، إلى احتج إن رأي في أفقه ولا 

منءائثة«ص.

مهللماالنساء في ولا بل محمد.، أمة في أعلم ررلأ الذمي■ ؤيقول 
أء1لممنءاثشة«ل؛/امرأة 

وربيبهاة عاتثأحي ابن محمد بن م هوالقاسها ت القرآن تدبر وفي 
عليها،أملم ة عاي؛بيت، عدومحتؤ؛دأيت، راكشّتإإدا ت عائشة حالتها عن يقول 

عيابؤوفثا علتنا آيئن فتن :ؤ وتقرأت تصلي قاتمة هي فإذا يوما فغدوُت، 
حتىانمملريتج الأية، وتردد وتبكي، تدعو، يقول؛ [، ٢٧زالعلور: ه رة؛ آلثئؤهِ 

كماقائمة هي فإذا رحعت ثم لحاحش، السوق إلى ذهيت، الأنتذلار، مللت، 

(.٦٧٣٣المستدرك)ح: ش الحاكم رواْ )١( 
•( ٣٢الجيني)آ/ لأبن الصفوة صفة ٤<، ٩ للاصبهاني)Y/ الأوبء، حلة )٢( 
(.٢٨٦/٢اساتالكيرىر)٣( 
الشلأء)آ/'أل(.أعلام سر )٤( 

٢٨٤



والزاهيةالكريمة عنها الله رصي عاتشة 

ونثراللقرآن، هدا وليس واتعاظ، وتأمل تدبر قراءة وت«كيا،أا،. تصلي هي 
المعنى.معرفة دون 

حديثا( ١٧٤)منها ٢( ٢ ١ ٠ ) مرؤياتهات كانت الحل.دث،! وفي 
لمومحديثا، د)؛ه( منها البخاري وانفرد الشيخين، عند عليها متنما 
انيدلأ،،والمسوالمعاحم نن والالصحاح في والباقي حديثا، ( ؛-)٩٦

عنللرواية المكثرين الصحابة بين من الرابمة المرتبة في حزم ابن ا وعدم
الرّولهرم.

الماس،وأعلم الماس، أفمه ة عايثرركانت، عطاء؛ يقول ؛ ٠٥٥١١وفي 
ر1افيالعامة«ل،،.الماس وأحن 

علىالأمة اء نأفقه الني، زوجة الومنين، *أم ت الذمي ؤيقول 
الإطلأق«أْ؛.

فتجيبهم،سألونها أمر عليهم أئكل إذا الصحابة أكابر كان وقد 
عليناأشكل أما وْئئئبمنن! الأشعري أبوموصى يقول فتفتيهم، ؤيسفتونها 

منهعندها وحدنا إلا عائشة ألما فقط الله.حديث ول رمأصحاب 

صفةانمفوة)ا/بمامآ(.)١( 

(.١٣٩/٢(،سرسمس)٢٧٦يميةلأينحم)ص:
حزم)ص:ا"ماآآ،ا،ام.لأبن المرة -ما.ع اظر:)٣( 
(.٦٧٤٨المتدرك)ح: ني الحاكم رواْ )٤( 
سرأعلاماولأء)أ/ا''ا\(.)٥( 

٢٨٥



عنهاالاه رضي ا عاتقالمؤمنين ام 

عالنا«را،.

عاتثة®لكنت بكرت أبي بن محمد بن القامم بن الرحمن عبد ؤيقول 
أنإلى جرا، وهلم وعثمان وعمر بكر أبي حلافة في بالفتوى استقلت ثد 

برهاْع لها؛ ملازما كنت يقول! الله، يرحمها ماتت 

إلىوعثمان عمر عهد في تفتي عائثة ءكانت لبيد■ بن محمود ؤيقول 
وعثمانعمر الله رسول أصحاب من الأكابر وكان الله، يرحمها ماتنر، أن 

،.٣١٠اثن عن فيسألأنها إليها، يرملان بعدم، 

عايشهكائن، #هل روق! منئل الفرائصت وعلم الفرائص وفي 
وة،َشنأت،الآمرمنأس

س:الوكاةناماثصهه،.
والإفتاءالمحوص، رواية >صر'\على >نحهعها عاتشة عالم يكن لم 

وغال:(، ٣٨٨٣)ح: تءائئسنفل من باب المناب، في الترمذي رواه )١( 
الزمل.ىسن صمح ني الأJاني وصححه غربا<. صحيح حن حدبمج •عدا 

الكيرى)أ/آ-خآ(.اممقات )٢( 
نمه.المابق المريع )٣( 
(،٢٩١،^ ١٨١; ٢٣الكبير)في .آآ(،والطراني ١ رواْالدارميفيسه)ح: )٤( 

(:٢٤٢الزوائد)آ/ سع في الهيثمي وة1ل، (، ٦٧٣٦المستدرك)ح: في والحاكم 
نرحلعلى صحيح رإسنادْ ١(: ٥ ٥ / الصحيحة)١ في الألباني وفال، ن. حإصنادْ 

الشيخين«.

٢٨٦



اوكويمةعنها ااا4 رضي عاتشة 

تنياطامني تجتهد فقيهة لكنت بل الثي.، أحوال من علمته وما ا، به
لهاتجد لم ربما التي علتها، تعرض الش والمس—تجدان للوقايع الأحكام 

والسنة.الكتاب فى صريحا حكما 

الخهلاةفن في وبارعة فصيحة، أيصا ثمحهبمه ة عائشولكنت 
عائثه٠ر١،.من أبلغ قط سمعت ما *والله معاؤية؛ يقول والإلقاء، 

نيالطس، كعلم الشريعة، علوم غير أحرى بملوم در.ابم على ولكنتا 
الله،ض زوجه أثول•' ممهلئ،، مى ا *ياأمتاه لهاعروة; يقول عصرها، 

بكر،ر ابنئ أمل،ت الناس، باشروأيام علملث، من ولأأءجب بكر، أبي، دابمئ 
ضبمون،م؟زمناينم؟
بمثأيية،إلزننوس.

الاردcونول عليه مدم وكالت، ~ آحرعمرة ني أو ~ عئدآحرعمر؛ بمثم كاف 
نلم«اآا.يمن أعالجهاية، وكنث، ءتمئ،لأالآتات،، وجه، كل من 

كنث،مالتات عنمته؟! مىأنى الطث^ حاله، ®يا روايةت وفي 
ينعت،الناس ثع وأنله، يتنتؤ اميفل، ويمنص السء، لز يتنت، 
دأ.خمظ4أ(ام.لتض، 0او0م' 

سرأءلأماكلأء)م/به؛(.)١( 
النلأءأعلام ير حمفي له— —واللفظ مي وادن (، ٤ ٩ / ر٢ الحلية فم أبونعيم رواه )٢( 

X\^T)٦ا

(.١٨٣الملأء)أ/سوأكلأم )٣( 

٢٨٧



عنهاالله رضي ة عائشالمومتين أم 

الحياةفي وهتا غهبمهاتجد عائثة كانت كيف ندرى فلا الئعر وأما 
ألفعشر ائتي ربيعة بن للبيد رارؤيت نمهات عن قالت فقد الشعر؟ لتحففل 

بيتمنالشعر«لا،.

ثمالشعر، من بيت ألف عشر اثي بل ألفين ولا ألما ليس تصوروا، 
شل.لليد 

كانررما فيقول; عروة به يخبرنا ما فهال.ا العموم وحه على حفظها وأما 
ثعرا((لآ/فيه أنشدت إلا شيء بعائشة ينزل 

للرجالمعلمة صارت الرحال، يرن حالها، عجيب الالها سحان 
ؤيجمعوهويمرأ ان الأنإن ووالله نصبس،، الفنون كل في لها والأجيال، 

عائشة،حال من انمصبا أشل. ليعجمت، غعبمتهاؤيتأمل؛ عائشة حول الأحبار 
تتركفلم الفنون، كل في عائشة ثقافة سعة ومن عائشة، عالم ومن 

^اكل أن والعجست، مرجعا، فيه كانت يل حبر، منه عندها وكان إلا سيئا 
سؤول.ولسان عقول، ءال_، ذات كانت لكنها سنها، صغر رغم 

اهتماملها فاكان والمجتمعي؛ العام انمل في وهمتها طموحيا وأما 
حاصةوكفالتهم، الأيتام رعاية على حريصة كانت، وقد الشأن، هن.ا في كبير 
جمهرةيديها على أ نشوأخواتها، أبناءإخوانها من أتاربها من حولها ممن 

(.١٣٣٨الأصحاب)٣;معرفة في الأسيعاب )١( 
نفه.-ابق الالمرجع )٢( 

٢٨٨



واوزاسةاوكريمة عنها الله رصي عاتشة 

ئامتعالمة، مربية حنوثا، رووتا أما لهم كانت وفتيان شباب الأيتام؛ من 
صارواحتى كنفها في فربتهم وتعليما، وخدمة وتربية، رعاية بنمها عليهم 
؛هؤلاء أشهر ومن زمنهم، في ورزونا علهاء 

بنتكلثوم أم الصغيرةI وأختها أسماء، أختها ابن الزبير، بن الله عبد 
ولماعليها، عائشة فأوصى أمها، بطن في وهي بكر أبو مايتإ فقد بكر، أبي 
كفالتها،إلى ة عائثفضمتهما ولدان، له كان ممر، في محمد أخوها فتل 

وهوزمانه، في مضيئة درة أحدهما أصبح حتى الرعاية، بحن وشملتهما 
بكرأبي بن محمد بن اسم القيال٠دJنةت السبعة الفقهاء أحد التابعين، علامة 

الأجدعبن ومروق الزبثر، بن عروة أحتها ابن إلها صث أيقا الصديق، 
وغيرهمالفقيهة، الأنصارية، الرحمن عبد يشت، وعمرة العلم، المدوة الإمام 

أمالهم ننحهبمها عاسة أصثحمت، الذين والأقارب الأيتام صغار من كثير 
كبازاالأيتام نخزج أن استطاعت، ٧، ْشل لا زيدة أثا ات،، لاكالأمه

عائشة.يا درك فلله أفدادا، وعلماء 

؛،،JiJL«jما يج بحمللمال بدلها في اجتماعية اركات مشلها وأيصا 
فتوزعهاالدراهم من الألافح مئات معاؤية من يأتيها قدرتهات مسر وبح
ربيعةمحرم هي ا هاكين، والمالفقراء على ولحظتها ا يومهفي 
زواجهقمة في جاء كما غيره، تجل لا الذي رْنغفيةننبملعامها لمي الأم

فأعهلتهلعائشة، هج، يل أن الرسول فأمره به يولم شيئا يجد لم عندما 

٢٨٩



عنهاالله رضي عائشة الْهنين أم 

تسثلاا.تبق ولم الثعير، طعام من عندها ما كل عائشة 

أنيمكن لا رمح.بمها، عانثة في أصيل حلق والكرم خاء الفصفة 
المشهورة!القصة في عنها حاء كما اليد، ذات وهلة العوز، أيام حش يتغير 

لمولاةهمال*، بيتهاإلارغيف، في وليس صائمة وهي سألها منكينا ®أف 
^اثضينش؟اثاَث:سإثاة،ا:سإثاة، ل4

أسَثأذلتأزإشالظكاو
ئدعتىوالرغف،رى(، الأقراص من يغهليها ما )أي! وكمنها اة شلنا يهدى 
دنصائ،،ارم.من ح؛ئ هدا ^١، من كني قال: ١^^ أم عائثه 

إيمانيةشخصية فهي أيصا، العبادة ننحؤهبمهافي عائشة هوطمؤح وكم 
حاصةلمة وملم ملكل وعملي تربوي ومنهج أنموذج هي ة، رائع

لوأحني٠ وتقول،! الضحى، في ركعات ثماني على تداوم كانت، الفتيات، 
بجئؤمحنئاك:حشتيمح..>'<.

عنهانامت إن تتركها، ولا ا، عليهداومت، عبادة على واظسث، ؤإن 

لحلمرة فذات الحديث،، في ورد بما عملا بقضائها؛ ارعت، مأومهتؤ 

(.٢٢)حلمة في تخريجه وتقدم حن. حديث وهو وغيرْ، وأحمل. الطيالي رواه )١( 
)(.٣٨١)٢

رواْئسفىاووطآ)ح:ه(بلأءا.)٣( 
(،واسثسفيمطآUس١٧٢/١الأوط)

(.٤٨٤للنأئي)ح: الكبرى والمن ٣(، ٠ )ح: 

٢٩



والزاهيةالكريهة عنها سمه رصي عائشة 

لهاتفقال تصلي، وهي الفجر صلاة قبل محمل بن القامم أحيها ابن عليها 
ِلأمم«رالقليأثن  ٥١يزم ض ض قالت: ١^؟ هدم ما 

فيالأواخر العفر ش الاعتكاف الني. وفاة د بعتترك م ول
وقدالصوم، رد تكانت، ما فكثيرا كبيرا، مثلعا للصوم حبها بلغ رمضان، 

يرسوالثاء صائته، وهز -زلأ تكريوم أبي بى الرحنن عبد عليها دخل 
الر.مول:«إوفالتإ:أقطئومدتمنت،زثوو علثها،دمال:أمطري! 

شيول4«ص.الخام صنم:زم 
اكاص،بقيا الله مسل الجهادفي هي مشاركاتها أيصا ءلموحها ومن 

الحاديةفي حينها ة عائثكانت، وقد أحد، غزوة في ونحوم، وتمريضهم، 
وخدمةالماس، خدمة فى وخفة ونشاطا، قوة تتوقد وكانت، عمرها، س عشرة 

لماكاذيومآنذاك: عشرة اكاكة في وعمره مالكؤ بن أنس يقول المجتمع، 
نلثموأم أبي؟كر، بمث عاينه وأيئ ولقد اللميه، عن النام، ائهرم أحد 

متؤنهما)أي:عش القزب، تنقزان وقهما، سحدم أرى لمنمريان، ؤإثهما 
فيمرعانه الو__،(، شدة س ظهورهما على وتنخفض ترثفع القرب، كاست، 
الصم«لم.أماْ في قممرعانه تجيئان ئإ ٠^^١، ،، _^ljنأ اكنم، أدناْ 

هذا؟!طموح أي 

(.٩٦٦رواه\}د\وقطني)ح؛ )١( 
(.٢٤٩٧٠رواْأص)ح; )٢( 
(،٠٢٨٨ )ح! الرحال مع وقتالهن غروالنساء باب واليرا الجهاد في البخاري رواه )٣( 

(.١٨١١الرحال)ح: مع الساء غزوة باب والسير، الجهاد في لم وم

٢٩١



عنهاالاه رصي عائشة المؤمتين أم 

العام،للرأي متابعة كانت، بل عصرها، عن تتعزل تمحهقبمهالم ة عائث
مسؤولياتهاالدينيةعن نابعة سياسية ومواقف لهامشاركاين، فكان وقضاياالأمة، 

بلالمرملين.ؤ، صيد وستة بالدين وعالمه للؤمتين، باعتارهاأما والشرعية 
المجتمعحلخلة في وسعيهم الأعداء، لمكرودسائس ؤإدراكها لفهلنتها أيصا 

عاتشةءلاJتا غتقممنبمن، عثمان قل فلما فيه، الفرقة وبث، آنداك، الإسلامي 
وقدشرهم، يتعاخلم لا حتى قتلته، من يمتص بأن والتابعين الصحابة وحمهرة 

ذللث،.في يتهاونوا ألا معنالبة بالماس محلية قامت 

عروةؤيختصر نمحقيها، عائشة ءلوح في بملول الكلام كل؛ وعلى 
أعلمثايةكاف لط أحدا رأي>تا يما عائشه، صحست، لمي. ١١بقوله! عائشة طمؤح 
أياممذ ولأبين^ له، ولآأزوى ولأبشغر، ولأبنق، ولأمريصة، ^٧،، 

ثلأبماء،ؤلآئ،بجا((اا،.إنها

أنح،بكروهماابنة 

القطبثي:السؤال 

حتىلواغ العلموح هد،ا ترحمة قمحقبمتهآ ءاوث_ة تهلاع.تإ امكيم، 
ا؟ ;مقؤثهبمها شخصيتها في العجيب، الكامل بهذا خلستا 

الإجابة:

باللها يهل.أ لا فهي والاتها، موكثرة بالجديد، عائشة شغمؤ أولا! 

٤(.٩ الأصفإء)Y/ وطقان، الأولياء حليت :١( 

٢٩٢



والزاهيةالكريمة عنها الله رقم عاتشة 

غلتها.يشفي ما على منه وتتعرف حفي، كل على بنفسها ممللع حش 

العزيمةتكفي فلا الشيء، على يهقهنبمتهأ عائشة مداومة ثاشات 
علىوالإصرار ا، عليهمتمرار والاسالمداومة من يد لا بل والهلموح، 

وصبر.لزمن يحتاج وهذا لينة، لبنة الشخصية فبناء الأهداف، تحقيق 

ؤإيمانهالربها، ومحبتها ، ^^٤^١ حياتها في دف الهوضوح ثالثا: 
سبحاته.به وثقتها تعالى، بالله الكبيرة وصلتها العميق، 

المحتهع،نحاه لصؤؤتهبمهايالموولة ة عاللدى الكبر عور الرابعا. 
بهم•علاقاتها وحن الناس، مع والتداخل والأحرين، 

وذاكرتها.حففلها وقوة وفطنتها، ذكائها شدة وأحيئا: حامنا 

٢٩٣





[٢٥]

دمحوممهبمه\عائشة شخصية 

ونوةرأيها، تقلالية امغنهبمتها! عائشة أمحصٍة >؛ويميز ما أبرز من 
للحق،والرجؤع الإنصاف، مع لكن عندها، الحجة ونماعة شخصيتها، 

الشخصيةقوة فإن ؤإلأ الأحرين، واحترام الناس، ومحبة الأدبا، وحمن 
وعنادا.لطا تتعد الضوابهل هده بدون 

ناجحة،شخصثة جداية، بئخصثة تتميز ههبمهأ عائشة وكانت، 
وتستنبهلوتستدل،، يناقش والفطنة، البديهة حاصرة الدهن، حاصرة كانت، 

الترجيحعلى قدرتها في مستقلة فقهية مدرمحة لها أصبح حتى ونس—تدرك، 
عليها.الله فهلرها الش الملتكة وقئة والاستدلال، 

التامحىوأحسن الناسم،، وأعلم النامي، أفقه عائشة راكانت، ءهلاءت يقول 
ر1افيالعامة«اا،.

علىالأمة اء نأفقه البى.، زوجة المؤمنين، *أم الدهبيت ؤيقول 

■( ٦٧٤٨ت )ح المتدرك ني الحاكم رواه 

٢٩٠



عنهاال1ه رضي ة عاتشالمؤمنين أم 

الإطلأق(،لا/

الله.ونوو الأكايزمنأصحات رءلمدوأنت عنها؛ روق موقال 
الفزابمن((اى.سألونهاعن 

رأيهايوافق وقد الة، المسفي نص يرد لم إذا غهبمهاتجهد وكانت 
جمهورحالفت المائل بعض محقي عنهم، تنفرد وقد الصحابة، بعض آراء 

يعدهم.أتى ومن الصحابة، 

بينمن ايل يمة عام١لؤمتين أم اروقدتفردت كسّر! ابن قال ولهدا 
أحباراوردت أيصا، باحسارات وانفردت عندها، إلا توحد لم ة الصحاب
منبنؤع خلافها 

مستقلة،علمثة شخصية لها ;محؤممقبمتهرأن عائشة شخصية قوة فمن إدا؛ 
بلالختلآ، عن نكت لا فكانت، ونصحح، ونقد واستتتاج، رأي لها كان 

تصححزض.

لماشديدا غضبا )مؤهبمنه هريرة أبي على يبجممقبمهايوما ت، وغضي

(.١٣٥/٢سرأءلأماكلأء))١( 
(،٢٩١احا،ح: ; ٢٣اعٍر)في •بمآ(،والطراتي ١ سنه)ح: في الدارس رواْ )٢( 

(:٢٢٤ الزوائد)٩; مجمع في الهينمي وفال (، ٦٧٣٦)ح: المستدرك في والحاكم 
شرطعلى صحيح *إمحناده ١(: ٥ ٥ / الصحيحة)١ في الألباني وفال ن. حإستاده 

الثيخين*.

اوداةوالهاة)اا/بممم(.)٣( 

٢٩٦



رذ^مأا

ررإنماقالت! وااادار« والفرس، المرأة، قي ررالطيرة المي.؛ حديث روى 
صالخاسطرونسسا،.

يقول؛معته ّحين حمؤسئبمنئ الخطاب عمربن على أيئا وأنكرت 
حدثما والله عمن، ه الل*يرحم قالت؛ أهله؛،. ببكاء ليعدب الميت ارإن 
يزيدالله ارإن قال؛ ولكن عليه؛ أهاله ببكاء يعدبإ الميت إن الله ول رم

وزرولاثنروازره ؤ القرآن! حبكم وقالت! عليه،ا. الكافرببكاءأهله 
أ1اأأ/نصىه]الأثم:

علىتتكلم ئد ليحق، ترحع التمى، عند وقافة كانت غؤهبمها لكنها 
ث^الممتنكر فكانت عته، فتترمع يخالفه، ما النحي من يبلعها يم حكم، 

أمسحأن س إلئ أحب يالكاكين أحزهما ررلأن وتقول؛ الخفين، على 
عليك١٠للماثل؛ وقالت الستة، بلغتها عندما تراجعت لكنها • ٢٣١٠عليهما

اللهرسول مع يسافر كان فانه قملة؛ أبى بابن 

إسنادهللمني؛ تحقيقهم في معه ومن الأونووحل وتال (، ٢٥١ ٦٨)ح؛ أحمد رواْ ( )١ 
مسالم.شرؤل على صحح 

عاليهءأهله بكاء بيعخى الميت اليعل.ب الئم، تول باب الجنائز، ني البخاري رواْ )٢( 
أملهسكاء يعذب البت، باب الجنائز، ني ومسلم (، ١٢)٨٨ سنه من النوح كان إذا 

ءاوهرح;ا،7آ(.
)ا،مرفه:رإا،م،واينشتجروا،الناّمبنلأمفيممابامور)ص: )٣( 

الصحيحةني الألباني متيم وصحح (، ١٩٥٦أ،ح؛  ٦٨الصنم،)؟/ ني 
X\riiM

~الكبرى نن الفي والبيهقي (، ١  ٦٨٦ رح■ ف، المصنفي شيبة أبي ابن رواه )٤( 

٢٩٧



عنهاالله رثّي عاتشة أم 

ردها،وقوة يديهتها، وصرعة دكانها، ت عائشة ش1خصية قوة ومن 

الشخصياتمظاهر من الأمور هذه أن ثك ولا حجتها، تحضار وام
عنالشيخان روى فقد الطريف، الظريف الموقف لهدا فامسمعوا المتميزة، 

صاش.سيم،نثووس.
ئأذلمرطىر١،، في معي وهومصطجع عش ئانتأذنت، س، الله رنوو إلى 

يشزه،:ماكَلبياش
نمصألتمت، بتيه ررأي لها.I مماو وأناناكته، عائشة(! )تهول، لحامها أبى 

حىعاطم1 ممامن، مالئات راهأحشهذ0اا. قاو: ممالت،:ثر. أج1،؟ه. ما 
دأ-نيثهن. ١^؛ أزواج إر هزجمتط س الله رثوو مى دلك تمنت 

تيه.ئلألها:ناياكأش،ئاِسشء،
اسهفي العدJ يئشديلئ، أزواجلث، إل له: ممولي الله. رنول مادجعيإل 

مأزنزناشه: يالث، أبما. لامحكفيها ؤالله ثاءلمه: قالث، ئخاق. أبى 
التح،وص ه اللم—ئ ووج هقمحقبملهأ جحش ب زينب الثر. أرواح 
ح1ناهط امزأة أز ولب الله.، زنوو عند المنزلة ر منهي ساميى كاJن١ 

وأعظمبلرجم، وأوصل حديثا، وأصدى لله، وأنمى ثيب، مى الدين في 
اللهإر به ومزيخ به، صدى الذي العمل في لتمسها ايدالأ وأني صدمحه، 
المئه..اا.منها تئ فيها، كاستت، حدة من ماعدامورم يعار، 

ئيالتومت، اب بالطهارة، في لم مصحيح ئي أصله ثi والحادي(، ١  ٢٨٩)ح: 
(.٢٧٦الخفين)ح؛على المح 

(،٤٢٣ /  ١٣اللغة)تهذم، انظرت يوثزربها. أوحزكان صوفه عن ية أكس—الروطت 
٣(.١ ٩ والأثر)؛/ الحديث، رب في الهاية 

٢٩٨



رضّيشخممئ 

عائشة،إنصاف من وهذا الاوصافخ، متكاة نيتب أن هذا؛ )معز 
وتصمهاالني. د عنلتش—كيها جاءت أنها مع نسب، على تحي فهي 

المسة!مئها تئ • إنمب رعه ومخلق جدْ محها أل إلا عالية بصفات 
منإنصاف فأي يصرعليه، ولا سرتا عنه رجعن منها دلك وي إدا أي؛ 

غتهبمها؟أ(.عاتشة 

ه^،الله ومحانتأذنتاعلىرمول ننحوؤثنبمهاحداثهافتقول! وساعءادثة 
محائاطئ س الي الخالة هر مزط4ا في غائثة الله.تغ ^ثوو 
الأ؛أ0أووالجلنأونأُ،ياوسول ه، رمورالله يأذف وهو^١، 

هانتطالث<ُي ؤيىJئ، م نمهه. ١^^؛، في العدل أثنك ين—تك، 
يم:ادئليقا،ع:هاتي،ؤمحأزم،تنووسي،أتي 

و3اوتاد^ما اسصز. أف لأيكزْ الله. رئول أ0 عزئت حز ويب ترح 
أف)لزأدش1ها رواية: وفي محا. أيحنئ، حين أمهلها( أسبها)أي؛ لم يها 

سوت؛ئ_م؛الله رسول، ممال ثالئ؛ وقهرتها. قمعتها، تعني؛ أنمنتها(. 
ررإنهاا؛نهأبيماالاأ.

البديهةوسرعة بديهتها، وسرعة حجتها، قوة قى ة عائثكانت هكذا 
هذاأتقنت قد نهمؤئنبمهأ وعائشة ولغوي، ونفي عقلي تعداد اسإلى تحتاج 
بالدروسمليء بظرافته السابق الموقف، أن ملئ، لا مقوماته، لامتلاكها الفن؛ 

محابإلى أهدى من اب علها، واكحريض ا وكلهالية في الخالي رداْ 
فقاتلفي له— —واللمظ لم وع٢(،  ١٥٨ بعض)ح؛ دولت، نس—انه بعض وتحرى 

(.٢٤٤٢رةونؤعها)حت عاتثة نخل باب خنغفيءن؛مح، الصحابة 

٢٩٩



عنهاالله رضي ة عائشالمؤمنين أم 

ورغمناراأ مج متأ المقام أن رغم عائشة، شخصية قوة أهمهات لكن والمر، 
زو؛بأتمت حش نمها تمالكت ة عائثأن إلا عليها، اسطالت نيتب أن 

امتثمتأن بعد إلا ها نفعن الد٥١٤ ولا مرافعتها سدأ لم أنها ثم كلامها، 
صبطقي غاية هذا أن الث، ثولا لهاا زوجها الني. نفلر من المواممه 

يأذنهل هؤ•( الله رمول رأي وانتظرت فقدتريثت الشخصية، وقوة النفس، 
هيكانت، أنها برغم وأنصفتها نينب على أثشت، وقد والانتصار؟ بالرد لها 

بالتطاولالبادئة هي نينب أن وبرغم زوجها، على وتنافسها اميها تالتي 
أنإلا ومشاجرة، خصومة موقف هنا الوقف، أن وْع فيها، والوقيعة عليها، 

وهدافيها، صير ولا الغيرة، بدافع كان زين7إ من حصل ما أن تعلم عائشة 
كلاتا،ش أفحمتها ذلاثإ مع لكن الأحايين، بحص عائشة من يحصل قد ما 

نالت،حتى ذكاء، وحدة حجة، وقوة بديهة، ثرعة ا قصيرة! كلماتها وكانت، 
أي!أبيتكر،ا. ابنه إثها ررأما متتما! فقال لها، ومديحه ه، الرسول إعجابر 

;مهمحن.كر أبي أبيها من به مكتعندها الفعلنة وهذه الفصاحة، هذه أو 
،.١١نظرها((وحن فهمها، كمال إلى الإشارة ا)فمعناهت النووي! قال 

عندقيمتها وعفليم يجلأء، شخصيتها قوة تفلهر الي، المواقفا ومن 
قاوت،:ئاودنئولاشه:سماأنها ^شخان 

منمملت،: مالت،: عصثى* علءً، محت ^١ راضته، عي لخت، هذإ^١ ررإي 
لادربدإمحًمح الدامح،صض، رءأثممادن U_1^؟ 

أكلملئ: ماَلثه: لأوزبؤإ:زاهيثا(( مل،: غوهى، ق، ^١ تمت، 
٢(. ٠٧أ/مسلم)٥ على الروي رح )١( 

٣'



ع^سته

إلاانةاكاُناأفم الله، زالدثازنوو 
الريامايكون تردكأحسن الصديق ست، النية عائشة فتأمل• 

نمحؤؤئبمثها،عايثة شخصية نوة تفلهر التي أيصا، الرائعة المواقف ومن 
مردهاسياق قى عائشة محالت الإفك، قصة ش حاء موش، حجتها، وقوة 

سملاشسلإاظالإجمسصة:و.مثاكسشزلأ،دلك 
لايوحىثهرا ليث ومحي ملها، محل ما محو مذ يجبس ولم • يالث 

ررأمات ئاو ثم جلس حين الله. زثول فتشهد ثالتات بثي؛• شأيي ثي إلثؤ 
بم:ياعاظاوهمض،ثدا

ماعتنق العتدإدا قإو إثه؛ دئونجر الله، مانتغفري بدئك، ألمميؤ 'كنت، 
قلصمثالته، الله. ننول محصى ملما ت عائشة مماJتا عل؛هاا• الله ياب، ياُب، 

فيماعض الله. زنوو أجس، ت لأبي مملئ، دطزْ، منة أحس ما حى ذمتي 
لأر:ني.ثلث، 

الله!لزثول أيوو ما ادرى ما والله أمي• مالس، دال،ا محما الله. رمول، 
جاؤثةوأنا — ءمملت، واءلمثنانت ثقة وبكل حديثها عائشة وتواصل 

إنىزاهمحس:سنيخإ
سا،زطصلإ،صكَهاثإني
^الأه:مليإهفيق

فيلم وم(، ٥٢٢٨ووجدهن)ح;التاء غيرة باب الكاح، في البخاري رواه )١( 
٢(. ٤٣٩د?ءآإنغضا)حت عانثة فضل في باب تعالىالله رصي الصحابة فقاتل 

٣'



عنهاالله رصي عائشة أم 

زضاههمحبمجمىو:ؤمح
[.١٨]يوش: ه ه صموث ما و آلئنتنان ؤآثئ حيل 

المختارةوالكلمات والعقل، ة، الينقي والجمال الفصاحة تأمالوا 
الصعب.الموقف هاوا فى عائشة من الرائعة 

عرواصطجعت يحوك ثم ت فتقول عائشة وتواصل 
واوولكذ بثراءنح،، مرتج، اله وأف -^، irrTاز واللأيم ذراش-ي،، 

أحمركال مسي قي لنأتج، وحيايتر، ث—أتج، قي ئتزل  ٥١١أف أظن كنت ٠-، 
الدول رث اللأتيبأم،محئأوجوأفمح ^ا

أحدحرج ولا مجلثة الله رئول، زام ما يواله بها، اله ي؛ردني رؤيا الثوم 
صةئكان:أئئةذص،شإن4ُ

الد.ىتم من ثاج، وهوفي الجنان، مم النزق من منه لبمدز 
أوويصّحاقإ، وهز ئ  ٥١زن_ول عن مثني 3اوئ،: عثه. أيرل 
اقممديرآك«.أقا رر:اعاظ! ٌ بجاأن ته؛ كلتة 

هإِبيزائهلأأئومأمح، ثلث،: ثوميأثهأ ثاوت،ليأر: ثالث: 

]الوينه مت؛ؤ عصته إلإقك جآءو افين إة ؤ Jعالى:  ٥١١وأئزل دالث،إ 
ت،«اا؛ؤالنشز١^١ اا[.ؤ.

أالتوبة، في لم وم(، ٤١٤١)ح! الإفلئ، حدث باب المغازي، في البخاري رواه 

X'y



الاهرضي عائشة سح^^^ده 

غؤمحقبمتهأ،عائشة شخصية من روائع تظهر القصة من ^ ٥٥٠١١هدا ففي 
فتتألقابالله، محلتهوحمن ثقتهابربها، وعظتم حجتها، وقوة ا، وصبره

فيالنهمة أن رغم رف، التصوحس العقل وكمال والهدوء، الثبات في 
حسيتجاوز لا اتذاك عمرها أن يصدق من حهلير، والموقف العرصى، 

مبرئةالايات نزلمت، عندما بتمها، وثقتها اعتتزازها، ؤيتأكد منة؟!! عشرة 
قاحمديه،ه ول للرسُومح، أي' ١^^ رثومي أمها؛ لها ئالت، احتتها ي

رروالثهعائشة؛ ممالت، ثشزك، الي يعار الله لنعمة وافآكريه ه، رأمومبلي 
ش،زلأأظهاه(،إذلألأوزي

فولتأمل ءومن الموقف هدا على معلما — القيم ن ابقال 
ؤإفرادهلربها، ة العموتوليتها إيمانها، وقوة ا، محرفتهعلم الصديقة••؛ 

ببراءةؤإدلالها جأشها، وقوة الوحيد، وتجريدها المقام، ذلك في بالحمد 
صادنت،نم ش_هتا، لها حبيبها قلب تتآكر وهل• ~ هال أن إر ~ .، احتها.. س

معوقربه، برصاْ رور والإليه، القيام إر بادر فلم والإنال منه، الرصي 
.٢١١والقوة، الباتر غاية وطا له، محبتها ة ثل. 

١بديهتها وسرعة شخصيتها، قوة فى كثيرة عائشة مواقف، 

(.٢٧٧٠القاذف)ح: ترة الله الافكونول حديث ني باب 
(.٢٣٧- ٢٣٦الماد)T/ خر س ش انماد زاد 

٣٠٣



عنهاالله رضي ة عاتشالمؤمنين  ٠١

التطبيقي:السؤال 

شخصيتها،في القوة هذه تمتلك أن غؤممقبمتها عاتثة استْلاءت كيف 
ومواقفها؟آرائها في والتميز الثبات وهذا 

الإجابة:

مرحلةزيؤغة الصديق يكر أبى بيت فى ننحئنبمها عائشة تربت أولا: 
خصتنالهذين من فارتويت النبوة، ست فى الصبا مرطة وفى الكولة، 

وفطنتها.بذكائها نمها وتزكية تربية على حرصها مع الكثير، العغليمتين 

بربها،وثقتها قكؤممبمها؛إيمانها، عائشة حياة في الهدف، وضوح ثانيات 
وصعقها٠ترددها، وعدم شخصيتها، قوة في واصحة وعزيمة شجاعة عن أيمر 

الأدب،،حن مع للحق، والرجؤع الإنصاف،، على حرصها ثالث—ات 
تسلطايعد الضوابهل هذْ يدون الشخصية قوة فإن ؤإلأ الأحرين، واحترام 
وفللما.وعنادا، 

أسئلتهاكثرة مع ائل، المومدارسه بالعلم، نتيهبمهأ شغفها رابتا• 
ومناقشاتها.

ؤإنكارهاالأحهلاء، ومعالجة بالحق، جرأتها وأحيرات حامسا 
وأدب*إنصاف بكل 

٣■



[٢٦]

خاصة؟!وأيام ئقمحببمها عائشة 

أمرهذا أحد، عليها يطلع أن يحب لا —ات، خصوصي أحد كل ل
خصوصياتللمرأة لكن الاخرين، حموصمامحت، نحترم أن ومهم طعي، 

الحديثاشتهر حموصات هناك أيما لكن حلقتها، لهلبيعة ة؛ خاص
الهلمث،كمألة الخصوصية، دائرة فى حصرها وصعوبة لأهميتها، عنها؛ 

تتحاشىريما والتي الخاصة، ائل الممن فهي اء، النعند والحيض 
الحياء.عليهن أويغلب، النساء، من يعص منها أوتتأففإ عنها، الحديث، 

وآذءًكررنؤ القرآن! بأمر للعالمين، مفتوحة فصفحة ة عائثأما 
؛!،٣٤]الأحزاب! ه وأ-لاءكمؤ آيته ءاتنت ي ب_نوتيءظرن ز تتق ما 

الوحيدفهوالقدوة بيته، في تجرى التي الني. وأحكام سنن والحكمة: 
الوحيعن الش_رع لأنه الخاصة؛ التفاصيل حض شيء، كل في للناس 

المائلهده فهم في الصحابيات اعد تسعائثة كانت، لاJا ق^، والماء 
مثل:الخاصة، 

كانتمرة الشرعي، الحكم وتين وتشرح توضح فهي الحيض، أمور 

٣٠٥



عنهاالله رضي ة عاتشالمؤمنين أم 

مأثثكل، لنت انماء اسمها؛ امزأة إليه فجاءت النبي. ْع عاتثة 
قال؛لها، ومحن ثشل كبما قآمزها التجض، من عن—بجا عذ النئ. 

آتطهئ؟كبمن ت لغ محا ة(. قطن)1^،؛ بهاء نتطهري منك، من فرصه *حيى 
تمولاا، ثطئرى؟ ه اللُرثنحال مال؛ 'كيم،؟ ثالنؤ؛بجا( )ثطهرى ت ال ي

.٢١الدمرأثن لها ثتبعي دم1وت،ت هاجتذلهاش؛ نتيؤممقبمتهات عائثة 

الثاؤع.مراد ؤيمر سهولة يكل تفهم ذكية، فهلنة عائثة كانت، هكذا 

الأمةوأفقه الأمة، رجال أعلم أبوها ك1ن فإذا أيها! بم، ئئش_ة إنها 
الأمة،اء نأعلم أيما ضمح، الإطلاق، على س الله ول رمبعد وأفضلها 
لموقدوتها.، حميها عن ووت ما ممرة وذلك الإطلاق، على وأفقههن 

عائشة.من أكثر امرأة تروعنه. 

اممةقافه *كانمخ ني: أبي بن م 3اَل 

لكانالنساء، حمح علم إلى عائشة علم ارلوجيع الرمي٠ وقال 
أفصل،،لم.عائشة علم 

وكيفالمحيص، من تهلهرت إذا ها نفالمرأة دلك باب الحيض ش البخاري رواه ( ١ ) 
بابالحيض، يي ومسالإ ٣(، ١ ٤ )ح؛ الدم أثر نتتع ممكن، نرصة وتآحد تشل، 
(.٣٣٢رحُ فرصة الحي؛س من المغتسلة استعمال استحباب 

أهلاعتماد أصول نرح في واللألكاثي (، ٦٧٤٨)ح; تدرك المفي الحاكم رواه )٢( 
التلخيص.في محه وّكت، (، ٢٧٦٢)رقم (، ١ ٥ ٢ ١ )A/ المة 

سوالهايةص/أ<\،(.)٣( 
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خاصة؟أوايام عتها الاه رضي عائشة 

عمونا،والفقه العالم في ومنزلتها ة عائثمكانه هي هذه كانت إذا 

المائلهذ0 بنقل انمردن الني. أزواج ائر ومأنها غرابة فلا 
الأزواجإلا عادة عليها طلع لا والتي الخاصة، الزوجية والحياة راش بالف

بينهم.فيما 

للغاية؛المهمة الفقهية الأبواب من والأستحاصة؛ الحمى ائل وم
لاJمكلفينبهما البلوى لعموم عليهما، المترتبة الشرعية الأحكام لكثرة 

وأماواصح، فالأمر اء للنأما هنا، الرحال ذكر تتغربون قد ورجالا، اء ن
والمباشرة.والوءلء بالعللاق للرحال، 

كثيرعن يغفلن اللاتي اء الئعدد كم بالمتامبةت هنا سأل أن ولنا 
يدونيكون ما وكثيرا بقصد، المحظورات( في فيقعن الحيضى، اتل جممن 

قصد؟ا

عائشةالمؤمنين أم أمنا تجيبنا ا عليه؟ يحاسبن ألا بهيا؟ يعدرن فهل 
أمورمن يجهلنه ما يسألن أن وعليهن حفهن، في بعذر ليس هذا أن عمليا 

مقدرمكتوبشيء الحيض لناأن تنقل وهاهي الموال، المح( فشفاء الدين،، 
يقبلنهيل هدا، من يتذمرن ولا بالقضاء، الرصا عليهن ولذا آدم، بناتا على 

وحب.بصدر 

المرأة،رحم فعر من يخرج وطيعة، ة حلدم عن عارة والحيض: 
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عنهااا1ه رضي عائشة المؤبميين آم 

الجنين.تغذية منهات ،، الاله١١يعلمها كثيرة لحكم 

هاللمي مع ا حرجئمالت؛ خكمحنبمتها عائشة ض الصحيحين ففي 
وئدم ،(، حضت١٢يظ)أي: ترف %١ ٣، َلأظكثإلأ 

س؟<(ك:يدذئؤسملإألإالنيهز1ا؛ممي،قاو: 
دلكارمحإو مال: ثعم، قلت: حضت( منت؟اا)أي: ررلزتثك هال العام، 

مآياقشثاتم،
لأكتنيمحي«ص.

تأحيرمن لها الحيض مسه لما بل وحزعا، ^١ ٠٠٧تبلئ، لم هنا فعائشة 
يفعلهشيء كل تفعل أن وعليها يفر، لا أنه ه حبيبها لها من ادة، للعب

تهلهر.حتى الهلواف إلا الحاج 

فيلام الإسهدي أن والرحال اء المثعلم ة عاتثأيثا هي وها 
أبدامنها يلزم لا طبيعي دم وأنه تفربمل، ولا إفراط لا هل، ومهدي الحيض 

لمفيهم المنأْ حاصت، إدا رركانوا تعتقد؛ اليهود كانتا كما دواتهن ة نجاس
للحجاوياع والإنم0(، /٢ l_(Yونح ( ٣٨٩/ )١ الكير الحاوي ر: اننل)١( 

)\إص.

انذلر:نحالارى)ا/^ا(•)٢( 
باليتالخلواف إلا كلها الماسلث، الحائض مضي ؛١'>-،؛ الحيض، في البخاري رواه )٣( 

الحجإفراد تجوز ه وأنالإ-مام، وجوم بيان باب الحج، في لم وم٣(، ٠ ٥ )ح: 
كهنمن القارن يحل ومش العمرة، على الحج إدحال، وجواز والقران، والتمغ 

^(١٢١١.)
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خاصة؟!وأيام عنها الاه رضي عائشة 

اوو0«لا/في ثؤاك1وها،

لكلاؤإن شريعتنافتقول! في المسالة توصح ة عائثلكن 
وك1لعأوجثة، المن__جد— —وهوفى رأنة عان الله ونوو 
ئ،تكثا((رآ/ض ^١ ٣ إلا اك لأ:دخو 

عرعمحئ المنجد؛ في وهوئعكمر يأيتيي ®كاف تقول؛ ولكنت 
الننجد®١٣/وهوفي جده. نائر وأعجل رأته قأعجل حجرني؛ باب 

منيمغ لا الحيض أن حتمها بنات لتعلم أكثر مصل هي ها بل 
فماثغ!الجماع(، )أي! النكاح الممنؤع! ؤإنما بهن، أزواجهن تمظع ام

يحرجوكاف حائض، وأنا يالبثرة( البشرة )أي! ناشرتي س البي ُكاف 
خاتص«ل؛/دأغسلةزأنا -ذئنءرأ- \بي ذك/ص'

دأرادحاتص_سا، كادش ١^١ ا إحدادكائتا أيصا؛ يتيكممنبمها وقالت 
تاشئها،ثم محورحلصتها، محي أمرهاأف ناشرها، الله.ؤأ ول رم

٣(.٠ ٢ الكاح)ح: إلا شيء كل اصضوا باب المص، في سالم رواْ )١( 
وسالم(، ٢٠٢٩لحاجي)ح: إلا الم، يدخل لا باب: الاعتكاف، في المتاري رواْ )٢( 

مورهاوطهارة زوجهادترجيله يأس الحائض ل جوازغباب لحيض، اض 
٢(. ٩٧فيه)ح: القرآن وقراءة حجرها في والأتكاء 

١(: ١٢؛/ ^ئلاصوطوسسفي-صقهملفد)١  ٤٥٦٤روا،أحمد)ح:)٣( 
السسخمنءءرط م على صحح اإّناد0 

٣(.٠ ١ ٣، ٠ ٠ الحائض)ح: ماشرة باب الحيض، في البخاري رواء )٤( 



عنهاالله رصي ة عائشام 

هبمإخإزبم؟«را/١^، ؤويىا:جإزبممملكو ىَلن: 

للأزواجالل«كية ة عائثمن مبطن وتحدير ظريفة، لمحة هذا وفي 
يحومفلا الصبر، وقلة الضعف، نفسه من يعرف، فمن الحدود، تجاوز بعدم 
فيها.يقع أن فيوشك الحمى، حول 

اسبايبحمن سبا ليس الحيفى أن النساء لعموم ؤنحغثنبمه1 عائثة وتؤكد 
والأذكارالخيرات، ائر سأوحتى القرآن، أوس_ماع كلثإ، الحبادات، ترك 

بمرأيم حايص وأنا حجرى في كاف.ع{ ه البئ ءإل تقولا والأوراد، 
اكزآل((لى.

انقطعنحضن إذا اللائي الأحوات، ننحؤممقبمتهألبعض ا منهتنبيه وهذا 
ورأينهن، أنفمن تقذرن فربما وغيره، رمضان في خاصة كله؛ الخير عن 

أنأحد يقل فلم خطأ، وهذا ا واكبيح الذكر لهن يبيح وصع في لمن أنهن 
القرآن،قراءة من الحائض منحوا الذين حتى الذكر، من ممنوعة الحائص 

والصوم،الصلاة الحائض المرأة ويترك وأدى، نجس الحيض دم حكم نعم 
وعنالأمة، عليه أحمعت، مما وهذا صلاتها، تقضى ولا صومها فتقضى 

طهزلم(؟صلاثها^١ أثجزيإحداد_ا : ١٠١دالئ امزأه ^؛^٤٠١^ ءائث_ة 
المص،ش لم وم٣(، ٠ ٢ الحائض)ح؛ ماثرة ياب، الحيض، في البخاري رواه )١( 

٣(.٠ ١ وترحيله)ح: زوجها رأس الحائض غل جواز باب الحيض، في وملم 

٣١



خاصة؟اوايام عنها الاه رصي عائشة 

تلغ ئ أن يه، ي1ثثدا ئلأ امحي. ح ثحيص ئ آ أب؟ مما1نات 
فلأنفئلت«رُ

مضىالحائض بال ما هملت! عائشه ااس_أون قالت! معاد0 وعى 
بروغ،كئ ملئ! أموعأب؟ 

يوصولا الصزم ذلاك يصيثنا كال iالن! أنأو. ولكص 
الئلأة((رأ/

ليال نمالت! غتهبمتها عائثه عى لم مصحح ني أيثا 
حاتص،إش ممالئ! مالث انثنحد،،، مى الخمزة ررداول؛ني الله.! وتول 
في;بك<اص.لبمت -مصتك ررإن ممال! 

لأخلاقنفلنا والامتحاصة، المحيص دم بين المرأة تبمق أن ومهم 
مإالأتحاصة،واكرسسم؛الأوصاف

إلىيتحول وهد الرائحة، وكريه ثخين، ول، أملونه المحيضة مدم وبغيرها، 
كلمي دويية بصورة المرأة يعاود مخاطا، يكون وهد والكدرة، رة الصف
له،رائحة ولا كثيما، ليس هان، هأحمر تحاصة الامدم وأما هجرى، شهر 

فيلم وم(، ١٣٢ ت الصلاة)ح الحاتفى مضي لا الحمى، في البخاري رواه )١( 
(.٣٣٥)ح; الحائض على الصوم فضاء وجوب باب الحمى، 

.( ٥٣٣ )ح: الحاتفى على الصوم ففاء وجوب باب الحمى، فى مسلم رواه ( ٢ ) 
وطهارةوترجه زوجها رأس الحائض ل غجوان باب الحمى، في ملم رواه )٣( 

٢(. ٩٨ت )ح ب القرآن وقراءة حجرها في والأتكاء سورها 
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عنهاالله رضي ة عاتشالمؤسن أم 

سلرمراددلتسلهوذت 

إرحيش أبى بتت ياطمة جاءت ؛ cJlS;مهبمها عائثة وعن 
يكزضأتي،محدغ

__،ويز ثال:»لأ،1كاذلك>يى ١^؛؟ 
لئن، Jriyم صر، م ف؛، عك ١^ يإدا الصلاة، مدعي 
.٢٢١الزقت((بمحيء حص صلاة 

فألتٌنن، سح استحممست ثة حبام ان وجوؤؤه؛ءنها ة عايوتدكر 
هكاثتعرق؛؛ ررهدا ممال! ثثتسل، أذ يأمرها ديك، عى ه الله ول وم

تشلتكوم>م.

عرقمن غالبا ؤيكون ماد، وعن ّْرصن، عن ينشأ الأستحاصة فدم 
وجوبفي الطاهرات حكم تحاصة المسسالمرأة وحكم الرحم. أدنى في 
أصغركالنعافحدث تحاصة الامودم العيادات، وصحة ادات، الب

فرصاالصوم م تحن ولا صحتها، تمغ ولا الصلاة، بها قط نفلا الدائم، 
يحولولا المصحف، ص ولا القرآن، قراءة ولا ، ١^٠١٤نمتع ولا أونفلا، 

•( ٦٣للحجاوي)ا/ والإقاع (، ٣٨٩الكير)ا/الحاوي انثلر: )١( 
بابالحيض، في لم وم(، ٢ ٢ ٨ الدم)ح: ل غواب< الوضوء، في البخاري رواْ )٢( 

(.٣٣٣وصلاتها)ح: وغلها السحاخة 
الحيض،في لم وم(، ٣٢٧الاسحاضة)ح; عرق باب الحيض، في البخاري رواه )٣( 

(.٣٣٤وصلاتها)ح; وغلها المتحاضة باب 
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خاصة؟!وأيام عنها الله رضي عائشة 

التلويث.أمتت إذا طوائا ولا المجد، 

ءلاردةحالة الحمى أن تنه وفطنتها بحنكتها ؤكؤقها ة عائثأحيرا 
بهن،الترفق للأزواج يبني وليلك، اء، النأمزجة وتغير الآلأم، تتس_، 
مثلني أكثر عليهن والثمقة بهن، والعطف والاعتاء لهن، الرئة ؤإظهار 

أثناءمعها . ال؛ي، تحامل بكيفية جرأة بكل صدعت ذا ولالحالأُت،، هد0 
وخاصةوالشفقة، بالمودة بالحب، ممزوجا تعامله.كان بأن ا، حيضه

ومحايخري في الله.محي ونول رركال ففولت الحيض، أيام مثل في 
خاىضلإزأاكنآل(<اا،.

حاتفى،وانا أسنب، كنت، ١١نؤؤؤئنبمهات عائشة تقول جميل، موقف، وفي 
)أي:وهثوأ مثرب، تحر، موصع على داْ محيفع اللمئ. اناولة ثم 

ثقعالبي ياوله ثم حائض، ومحا العغلمل٢،( على من محناني يأ اللحم أخذ 
،(٣)فاةظىمحةئ«م

كان.فهكذا رفخ، للفلممراعاة حائض، وعائشة اللهلف، هذا كل 

ذلكيفعل. والشريت،، المأكل في عائش—ه فم مكاف فمه يضع إ أهله ْع 

حائضدمي دف حجر ني الرحل راءة فباب الحتض، ني البخاري رواه )١( 
دترجيلهزوجها رأس الحائض غل جواز باب الحض، في لم وم(، ٢٩٧)ح: 
(.٣٠١)ح: 

(.٣٠٣/١اظر:ءونالممود))٢( 
٣(.٠ ٠ الحاض)ح؛ مزر باب الحيض، ني لم مرواه )٣( 
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عنهاالله رضي ة عائشالمؤمنين أم 

والمحن.للمودة إظهارا ؤإيما شهوة، لا حايفس، وعائشة 

ه!لها غال فيها، حاصت التي حجتها تعتمرفي أن عائشة ولماأحبت 
كانفما العمرة، على أصريت، أنها إلا رعنزدلئ،،ا ح،محالئإ محيت هد ررإثلير 

الرحمنعبد أخاها ا معهوأرمل لخاطرها، تطينا وافقها أن إلا س منه 
١^٤م:ت، إذا 

تا:تهاشص.

فتقولتالزوجية؛ حياتها خصوصيات النساء تعليم في عائشة وتمضي 
زاحد،مذمبجلأنيؤأم«ل؛<،>>ممأبلمحاواتيهمنأناة 

منهارغبة الشديدة؛ الخصوصيات تلك نقل في تتحرج لا ثظقؤممبمها فحائشة 

وال؛معالحح راد إفيجوز وأنه الإحرام، وجوه بيان باب المع، في لم مرواه  ٢١)
(.١٢١٣نكه)ح; من القارن يحل ومتى المرة، على الحج إدحال وجواز والمران، 

والتمتعالحج راد إفيجرز وأنه الإحرام، وجوم بيان باب الحج، ني لم مرواْ )٢( 
كه)ح;نمن القارن يحل ومتى المرة، على الحج إدخال وجواز والمران، 

جابرنمحئؤبمتئ.(،مزتول  ١٢١٣
والمدأمياد، أرع ع يوالملع صاعين، ع يلديهم معروئا كان مكيال والهمقت )٣( 

٣,٢٥(=٤x٨١٢٠٥ة)الخفيمحي الصاع ومقدار العتدل، الرجل كفى ملء 
الجاريالكوثر اننلر: كيلوحرام. ٢ , ٠ ٢ = ٤(  ١xo • الجمهور) وعد وجرام. كيل

(.٣٧جمعة)ص: للي النرعة والوانين والمكامحل ٤(، ١ ١ )ا/ 
نىلم وم(، ٢ ٥ ٠ امرأته)ح: مع الرجل ل غباب الخل، البخاري»ى رواه )٤( 

والمرأةالرجل وغل الجنابة، غل الماء»ى من المستحب القدر باب الخيض، 
(.٤١ ١jx ٩ الأحر)ح; بفضل أحدهما وغل واحدة، حالة »ى واحد إناء فى 
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خاصة؟أوأيام عنها الله رصي عاتشة 

لكنت،اش العاطفية المعاني من وغيرها والقرب والصب الود إظهار قي 
كيم،اء— ونرحالا الناس— تعلم كدللث، وهي الله.، رمول مع تعيثها 

ساتربينهم قائمة والألفة المودة تكون ، وكيفالأزواج، بين العلاقاُتؤ تكون 
الأوقات،.

السؤال

اتلكمالخاصة المائل في تمحؤهبمها عايشة جرأة من نتفيد كيف، 
ونحوهما؟والحيض الزواج 

الإجابة:

لكنتننحؤلثنبمتها فحائشة الدين، ائل معن الموال في حياء لا أولا؛ 
مثنيهالأنصار ناء عن فتقول ديتهن، أمور عن المزال على اء التتحص 

فييمممهن أف الخاة بمنثهن لز؟كن امحار، لماة اللماة ارننب عليهن؛ 
الدين«را،.

بذللث،،استهرُت، حتى ؤول، ملمان لها لكن ;?كهقها ة عاثثثانيا؛ 

إلأنابجحفيؤءزي(<>ى.
عنفرصة الحيض من الان المغتتعمال اصاتحاب باب الحيض، في لم مرواه )١( 

(.٣٣٢اورم)ح: عرضع ني مالئ، 
يعرنهحتى ب فرايع يفهمه نلم شيئا ّْع من باب العلم، في الخان.كا رداه ، ٢١

)حم'\(.
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عنهاالله رصي ة عائشالمؤْتين أم 

ةفعاتثالحياء، وين الخصوصيات، هده ين التوازن صرورة ثالئات 

دفنلما تقول كانت، سمعتموها، كما الخصوصيات هازْ بكل حدنت، الش 
زلتررما حجرتهات في بكر أبي وأبيها الرسول. مع الخْنات بن عمر 

،•عمر*ر من حياء ثيابي علي مشدودة 

النساءبعص تتخصص بأن وفقيهات عالمات تخرج صرورة رابئات 
للمرأة،أفهم فالمرأة وحصوصيات، ائل ممن جتهن بنات يخص فيما 

فيتحرجا أمل وهي وخ\خمش\.( يجول ا وماعرها، مشفهم على وأهدر 
فيه،العجر لمد المي يتيغي عظيم يعر وهدا مثالها، لامراة كواها مبث 

ذللثج.في لهن السل وتيسير والتفقه، التعلم على النساء بتشجح 

وخدمتهم،اس المنفع غ؛ءممفيعتها عائشة حب وأحيئا؛ ا حامث
والعامة.الخاصة همومهم في ومشاركتهم 

عداوقال،! (، ٤٤٠٢تدرك)ح; المسني والحاكم (، ٢٥٦٦٠أحمد)ح; رواه ( ١] 
الزواتدمجمع ني الهتثمي ونال، يخرجاه• ولم البض ثرؤل على صحح حديث، 

/a(٢٦ ;) الصحيح.رحال، رحاله
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]٧٢[

ا1مرأةدنح.بمنهاوحقوق عائشة 

والمثلدوة القعليها~ الله ~رصوان المومتين أم ة عائثفي لنا 
فقدالمتميزة، المرأة عن لأم الإمقدمها التي الرائعة الصورة في الأعلى 

مصدراليوم إلى زاك ولا الإسلامي، التاريخ في المرأة لريادة مثالا كانت، 
فاعلةوثقافتها، ا بديتهعفليمة عثليمة، تكون أن أراديت، امرأة لكل إلهام 

العربارا،.رحله كانت، عائشة إن قيل؛ حتى ومشاركتها، 

ر»ئلينصعلىسصكاقاله:صاحبة ظئث_ة 

ثائرالطمام«أى.الردعلى الشتاء'كمصل على عايشه ومحل فرعوذ، 
تناصرالتي الواقف، صاحية هي الأولى، الناء نصيرة هي عائشة 

(.٣٩٩ة)ص: الإءتاعواوؤانانظر: )١( 
مثلاآقذ ؤقتت ؤ ت تعالى الله ئول اب بالأساء، أحاديث في البخاري رواه )٢( 

هاق< ■آلقنم؛ن ين هلاكم,م:اا[إلىمله:ؤجق محعزث اتتأت 1ايض؛اننوأ 
حديجةفقائل اب اامححاية،بفقائل في لم م(،وم ٤١١)ح: [ ١ ٢ م: ]التحري

(.٢٤٣١)ح; أمالمومين 
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عنهاالله رضي ة عاتشالموميين آم 

ودقائقتفاصيل روي تكانت من فهي الشرعية، وحقوقها المرأة قضايا 
تعدلم التي الزوجية ة العلاقرار وأمبيته، في لاان«يس الزوجية الحياة 

أحدلكل مكشوفة نقية صفحة فكانت ال«ين، لالمقدوة لكونه أمسراوا؛ 
آسءاشتا ننوتيعط>نتي ز كق تا ؤآذحكنث ؤ ماءت البأمر 

]الأحزاب:ه ؤآنمضة 

الجديدالمجتمع يؤّس ائثا نوجها لتكون رْءهؤعها عائشة برزت 
انيسضيإلالفضاءالإّلأميوالإن

العلم،في مرجعا أصبحت، حتى واجتهدت فجدت الساعة، قيام الممتدإلى 
الصحابة.علماء كبار من المشيحة إليها يرجمر 

أنتماما يدرك لأنها المرأة؛ لحقوق ننحقمحقبمتهأ ة عائثتنتصر وعندما 
هوالإسلام بل أبدا، الإسلام في مشكلة تكن لم وقضاياها وحقوقها المرأة 
السسابقة،والعادات الأديان قيود ومن الجاهلية قيود من المرأة حرر الذي 
الإسلامتجر تأن تحاول التي والأراء الفاهم في الشكلة زم 
مفاهيمفي المشكلة والنصوص التشابهات، أوتتح تنتاجانها، لام

المرأةوقضايا ائل مذللت، ومن وص، النصأصل في وليس البعض، 
نموصحول الشبهات إثارة تحمد ممن والعجيا فيها، الواردة والصوص 

يؤكدما المقدمة النصارى كتم، في أن هع المرأة، ائل مبعص في الإسلام 
أناليهودت كتب، في بل حطيثة، كل وسس، الإغواء، س_، كلها المرأة أن 

طر-ضالآةفىضامني)؛ا/؛م\(.
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المرأةوحقؤق عنها الله رصي عائشة 

يغل..إلخل١،،أن بد لا نجتا يكون أومسته ها ممما كل الحائض المرأة 
الاختلاف؟؛عند الإنصاف فأين 

\ذثوآحكم بيان في رائعة أمثلة صربت المؤمنين أم عائشة فان لذا 
ررإنماحبيبها.ت قول الثّعار لتجعل حنسها، بنات تجاه خاصة الحنيف 

أحد.تعلى أحدا يحابي لا الذي الحق وقول ،، الرحالاا١٢شقائق اء الن
ئ-توَْ ةنمتةةُ مؤيت قهر أُذئ آو دءقر ص صليكا عمل س ؤ 

[.٩٧]١^: ه كظؤث. حقايؤأ ما اجميم.هسني 
مكنوعليهاخمارأخفر، امرأة لمؤمحمحبمتهألعائشة جاءت مرة ذات 

اء—والتالله. رثول جاء قلما خضهوءحانم.ها، وأريها زوجها، إليها 
المؤمنات،يلمى ما مثل رءمارأيت • عائش—ة هالث، — يعقبما ربعضهن ينم

بمثاأمممحةِسممحبجا«لم•
هؤلاءبحق وتطالب، وتداغ الله.، لرسول الشكوى ثنقل هنا فهي 

شيثاالله رسول صرب، ارما الحسي،.ت منهج أعلنتا ثم وأمثالهن، النسوة 
الجهاد((ل؛،.فى إلا خادما ولا امرأة ولا مهل 

١(.—٩ ١ ٥ اللاؤيض)الإصحاح مفر التوراة، انفلرت )١( 
والترمذي(، ٢٣٦منامه)ح؛ في البالة يجد الرجل ني باب الطهارة، في أبوداود رواه )٢( 

وصححه(، ١ ١ ٣ احتلاما)ح: ولايذكر بللا فيرى يشقفل فيمن باب الهلهارة، في 

الأم•
(.٥٥٨٢ الخضر)حت ثياب باب الياس، في الخاوي رواْ )٣( 
~هله أسالمباح، من واحتيارْ للاثام عباعدته. اب بالفضائل، في ملم رواه )٤( 
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عنهاالله رضي عاتق—ة المؤبمنين أم 

لهن،أزواجهن اءصرب محمدنلأل راشكى ت يقول ه ولكن 
المرأةالضعفين: حق ارحال ورحتج.ض ، ٢١^٠٠بخياركم أولئك ليس 

والممءل^•

توصله.ؤ، اللول رمحعند اء النسفيرة نخؤممنبمها لكنت لقد 
وبينبينهن كوم—علة تدخل وقد الله.، لرم—ول وتضحيالمن معاناتهن 

كثيرة:والنواهي قوله، من عليهن يخفى ما لهن لتشرح الله. رسول 

ابنتانمعها امزأئ ننحقمحمحبمتها ة عاتثتقول معاناتهزت نقل ففي 
ثماJنتيها، صنمتهاتى هأعطقها ^١■>^؛، ئئزة ع1ت عندي يجد ئلم دنأني، 

»منيليينساتناتممال: \ذةأ.ئخدسه، ئدحل بثزجن، يامث 
ممئآضمح،لإهءمحاه%<.

أعورمنفي ولو حتى اعدهن، وتاء المهموم تحمل كانت 
نمؤممقبمتهاعاتثة تقول ومعاناتهن، أمرهن أونقل وبيان، بتوصح الخاصة، 

منغنلها عذ اللمئ سألت، ثكل، ؛نمت، ناء أنواممها: امزأة جاءت 
منك،مى فرصه *حدي ئال: لها، وبين ثشل كبم، يأمرها المحيض، 

(.٢٣٢٨هترماته)ح: انتهاك عند لاه وانتقامه 
الألباني.وصححه (، ٢١٤٦الناء)ح; صرب في باب النكاح، في أبوداود رواه )١( 
مصباحفي البوصيري قال، (، ٨٣٦١^اليتم)ح: حق باب الأدب، في ماجه ابن رواه )٢( 

ماُت،.رجاله صحح إساد هذا ١(:  ٠٣الزجاجة)أ/ 
هثقضةواكولساسنة)ح;ماإا(،

الإِازإرالماث،)ح:ا،آ1آ(بمحل باب صفييوالخLاةوالآداب، 
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المراةوحضق عنها الاه رضي عائشة 

ماثت:بها( )تطهري قاو: ممهؤ؟ كتث ياثت: قطن(، )أي: وها« فتطهري 
مملث،؛ماجتديهاإلئر؛ عائشة؛ تقول اللهثطهري؟ا«، ااث1«حاو ئال: كيم،؟ 

منيرفع ما وكل المرأة، قضايا الله.عن رصول موال هيمحثر ثم 
أمحلالجهاد نرى الله، رسول يا كقولها: ربها، عند مكانتها ويعزز شأنها، 

،•٣^^^٠٠١٢النم،صَبجاهد؟ 
مماالمرأة، بحق اس الميحاول قول كل أمام وبقوة وقمتنا د وق

علىشديدا غفيا مرة فغضسح؛، الحنيمج، التشرع عفلمة مع جم لاين
الدار،مى الئزة ال،:* يه الش أن وهويحديث، رة هريأبي 

مالهاما محمد عر القزماد( أُزو( ®والدي قائلة: هأجابننا والذرساا والمرأة، 
ماسبجونينذبم««مزئولالأههءط،إلمامال: 

ممالوا:الصلأ0، يمش ما ه، عاتمئعند ءريداكزوا مسروق: ويقول 
عدلتموئا®لمد عائشة: ^، ^lJوالمرأة. والحمار، الكلب، الصلاة، يمع 

وآناالسرير ونط يصرإر د. الله رثول كاذ ومد والحمير، ياثكلامحت، 
وكيفالمحيص، من إذا!طهريت، ها تفالمرأة دللث، باب الحيض في اليخاري رواْ )١( 

بائهالحيض، ني لم وم٣(، ١ ٤ الدم)ح; أثر فتع ممسكة، فرصة وتأحد تغتل، 
(.٣٣٢^^مالاسلةساأحيضمهة)ح: اسحبابه 

(.١٠٢٠المرور)ح؛ الج قفل باب الؤج، في الخاركا رواه ( ٢١
(.٢٦٠٣٤رواءأحدو)ح: )٣( 
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عنهاالله رشي ة عائشالمؤمنين أم 

صودوِليمحةيأومحظششد>ق، 
ايلألألأة•وجلثه نو مذ مأسل يأوذية، محذيديه 

محها،الموال ^،ءساموءسدة هداالحديث 
أوالتحريضن،للتشويثن يتجرها من هناك أيصا لكن له، المعنى ؤإيضاح 

سريعة؛وبنقامحل شديد، وياحتمار للسان، هنا مضطنا أكون ولعلي 

المحح،في أنه فيكفي ه، وصحتالحديث سويت، نوكد أولا؛ 
واحترامهاالمرأة بتكريم اعتتى دينا يجد لن بإنصاف الياحن، أن نوكد كما 

والله!إي كالإسلام، 

السنة،به لايعارض عاتشة كلام أن نحلم أن حدا مهم يانيا• 
عندمعلومة قاعدة وهدم غيرها، ورأي ة عاتقرأي على مقدمة الة بل 

الحديثا.وممعللح الأصول أئمة 

الحديث،،أنكرمحت، ة عاتثأن الحديث، روايايتط ألفاظ في ليس ثالئا؛ 
غضت.أو 

علىيحمل ر*، والحمي،اعدلتمونا؛الكلاب، ة: عاتثقول ا؛ رابن

ومطإلى بمر الله. أن؛ارنول أوردت أنها بدليل الفقهي الحكم 
الصلاةباب الصلاة، ني الخاري عند أصله والحديث (، ٢٥٩٢٩د)ح; أحمرواه ، ١١

المملىيدي ين الاعتراض باب الصلاة، فى لم وم(، ٥ ٠ :٨ ازير)٢ إلى 
:،-(٥١٢.)
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المرأةوطؤق عنها الاه رصي عاتشة 

وهداوالقدر، القيمة في المساواة وليس الصلاة، ^ ٥٥في إدا! الشبهة 
لومماتاشمة، في المساواة لأممي ضلأة 

فيأم بالقيمة، للحمار اؤنا مالرحل أن ممي هل والرحل، الحمار وصل 
الحيوانهل للغداء، يحتاجان والإنسان الحيوان إن ولوممات الحضور؟!، 

نفهمهدا بمثل للغ—ذاء، بالحاجة أم والقدر، بالقيمة ان اوللأنمهنا 
ؤازثنأة((راأ،زاو>تائ الةلب الصلاة! رايمط_ع الصحيح! الحديث، مقصود 

والقيمة،القدر في وليس الصلاة، قطع حكم في يتاوون أنهم المقصود 
للفقهاء.كلام فيها المساواة أن مع أومتربص، جاهل، إلا به لايقول فهدا 

العراقيفل الحافالإمام عليه أحاب عائش—ة تغراب امسحامتا! 
تنكرورودم تيهبمهالعائشة ررإن يقول! جميل، بكلام ه— الل—رحمه 

للحديث(،الراؤيان )وهما ذر، وأبا هريرة أبا >_، ^iJتكن ولم الحديث،، 
بحديثهاخه نترى كانت، فلعلها هكذا، باقيا الحكم كون أنكرمحتج ا ؤإنم

اليهللازارأى.غير محمل على الصلاة قعي تحمل أوكانت، ذكرته، الذي 

فعلاهل الفقهي؛ الحكم في الفصل الحديث، هذا في وآحيزا! سادنا 
الذيعائشة وخ؛حديح، أوهومنالصلاة، ينقصن أوفقهل الصلاة، يقهير 

مكانها.هذا ليس فقهية آراء فيها مسالة هذ0 ذكرته، 

،٥١١)ح! المملي يتر ما ندر باب الصلاة، في ملم رواْ )١( 
(.٤٣٩ / الممرس،)Y همح في اكربج، طرح )٢( 
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عنهاالاه رصي عاتشة المؤمنين أم 

يلومكانتها، جاهها تبدل كانت، فقد المرأه، وحقوق ة لعائثأرُجع 
أهالها،بريرة كاستا ا فعندموالمحتاجات، المتضعفات، لإعانة ومالها 

يالث،المكاتثة، مال من عليها بقي ما لدفع بها مستعينة عائشة إلى توجهت، 
سععر لكتبؤيي أنلي إف ممالت* بريرْ، 'ًلي رردحلت لآءهبم-ها• عائشة 

شاةأنلكلكثلأ،هأسي.ه،محا:إذ 
لإلأءُِنى،سالئ،،ظؤث
م،هاهمنيلم،دلك،،ثائ،:

اشههن1ني،ه1وثإ:نموعزث1ول محبجا،قاوث،:لأثا 
الولاءفإل الولاء، لهم ؤائسمطي ، ١٤٠٥٠٤^•>راانثريها ت ممال دأ-صنوث، 

فالقضية)لاحفلوات س، الله رنول •حطب، يم يالت،! ممعلت،. لئى 
هوحطب، فقام ة( عامقضية إر بريرة ة حادثمجرد من الأن تحولت، 

ابم:ساثالررأثممم،لإقال:
اش؟أى:كانمنشنطيشنىأمام:صطونئثوطاى،نيكتاسم، 

كتاب،

كىاأمحقمحناوافيلأةِر
إتاالزلأءُلخأيرا/

معهن،ووقوفها اء، للن;وؤممزهه عائش—ة نصرة ر كثير وغيرهدا 

بالساء،يتعلق بأمر تهع إن ما إنها بل كرامتهن، عن والدفيع ذب، وال

العتق،في لم وم(، ٩٢٧٢ الولاء)ح: في الشروط بائه الشروط، في البخاري رواْ )١( 
(.١٥٠٤)ح؛ أعتق لمن الولاء إنما بابه 
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المرأةوحضق عنها الله رضي عائشة 

لهنؤإرثادا لهن، نمرة الله، لميع وتردم فيه، وتوجه عنه، وتال إلا 
حجابوبينها ويني عائسه عش دحاك قال! كنية من رحل فهذا للحق، 
منئلك: مذأيالآحنادأُش؟ ممالت،: منكنية. مملك: مثنأثث؟ يالث: 

الحمامات؟س__اءهلم يدحلول الذ«ين حمص أهل مذ دالتأ حمص. أنل 
وصعتإذا المنلمه المزأة إل ت ممالت دلاك، يعلى والله إي ت ثقلت، 
كنفإل ربها، وبين بينها ا فيمتزا مهذكت ممد زوجها يتإ غير في يابها 

يوارىع وامعرض ثوب إر إحداهن فلعتمد ذلك، على اجترين ند 
أو؛غيفرإ،الاا.لحبيب فتصفها أحرى تنطلق لا كله جدها 

وعقل!حكمة الصديق بنت يا درك لله 

انموال

المطالبةأو اع، الال.ففي ;مق؛محبمها ة عائثومنهللقات أس هي ما 
المرأة؟بحموق 

الإجابة:

ال>مينولأمجهات لها القرآني الأم الأول عائشة منطلق كان أولا: 
هوأ-يىًضة اش ءاتت ب-توهطرقتي قلاث تا وآذحكمحت ؤ معها؛ 

 :،-[.٣٤]١^٠

ه،للرسول اء الثومشاكل قضايا نقل غهبمهاعلى حرصها ثانثا: 

١٣١رح• مصنفه ارزاق؛ي عيد رواه 

٣٢٥



عنهاالله رصي ة عاتشالمؤْدين ام 

الحاجة.عنل، أمورهن في خاصة له، الأمر وبيان 

وأهميةيالجاهلية، الرجال د عهلحداثة إدراكهاغؤقئبمهأ ثاكسا! 
عنوفصلها اء، النحقوق في الإسلام وتوجيهات بأحكام تبصيرهم 

لااشرع.المخالفة الجاهلية العادات 

عنوموالها منهن، وقربها الماء، لوا؛ع معايشتها رابعات 
الفقهية،آرائها ببعض واسقلأله علمها، وسعة قطتها، اتقاد مع أحوالهن، 

الماء.ائل مفي خاصة 

وبناتدينها، تجاه تولية المنتيقهبمتهأ استشعارها وأخيرا! حامنا 
bيجايية•وتفاعل جد بكل والعمل جنسها، 

٣٢٦





عتهاالله رضي ة عائشالمؤميين أم 

أنوفرغم على ثابت حبر راوهدا —؛ النص هذا عقب ~ الذهبي محال 
طيثالا،ا<.إلا ليحب س كان وما الروامحص، 

كبارالكرامة ولهذه الحب لهذا وشهد لها، ئ. حثه في نص فهذا 
الناسيتحزونصار حتى أمنامستفيصا، ه^لعاسة حبه لمدأصبح الصحابة، 

®أيفاؤلمة لابنته قال يل ه، مرصاته إلى تقربا يومها م بهداياه
ثاوث»هآحشهذه(<"/ئاَلش:ثر. ساكمحئأجي؟((؛ 

اوفضيلة منقبة بهامن وأعظم الله.، لرسول الناس أحب إدافعائشة 

ير،الرجال من ءركمل فقاوت لها، الشي. تزكية فضائلها: ومن 
ومحلفزعون، امزأه وآمته عنزاي(، نت، الشتاءإلامنيم من بمقمل ولم 

يظىثاتجاشام«م
الهضم،ريع موهوطعام اللحم، مرق فى المفتت، الخير والثريد: 

محصلكرياذة رائد الشتاء على عائثةمحصل أة المعتى: الضر، كثير 
سرأعلأماكلأء)أ/مآ؛ا(.)١( 
يعصدون انه نيعص ونمري محاب إلى أهدى من اب بني البخاري رواه )٢( 

فضلفي باب منهم، تعالى الله رصي الصحابة فضائل في لم وم٢(،  ٥٨١)ح؛ 
(.٢٤٢٤نهءا)ح: عائشة 

(،٣٧٦٩بجءممؤءها)حت ة عاتقفضل باب ه، الني أصحاب في البخاري روا0 )٣( 
(.٢٤٣١زمغئبمه)ح؛ المؤمنين أم حديجة فضاتل باب الصحابة، فقائل في وملم 
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عتهاالله رقعي عائشة فضائل 

نممواسمن،وض
ورزانةالقريحة، وحوله اللهجة، وفصاحة انملق، وحلاوة والحلق، الحلق 

العقل.ورصانة الرأي، 

لكفد1ف عن، أهله'وئردوف وئومح، لسرل"ع الوح-ئ لكف وإف محنج،، 
ولميثزلوصديقه، حلش لأته ؤاش لحافه، في لتعه واني علله لإزل 

نغفزةثءدث زفي يب، زعئد ٍوه خبقئ نفذ ص من ئدري 
ورزهاكريئا«رأ؛.

دونمن بها الله اختصها التي تعددفضائالها الصديقة عائشة هي فها 
واحدة،لامرأة كلها المناقب تلك احتملع من ليندهش المرء ؤإن اء، النس
عثليمايت،المتميزات، النساء من بجعلها حريه المناقب تلك من واحدة ؤإن 

لها؟!اجتمعن وقد فكيف الخصوصية، شديدات المضل، 

جاءجتريل ررأل لقوله.! والآحرة؛ الدنيا في سنا. زوجة وعائشة 

)ها/هها(.لم معلى النووي شرح انفلرت )١( 
,١ ٤ ١ أ/ النلأء) أعلام محير *ي الذمي )ا"ااُ؛(،قال نيه مني أبويعلى رواْ ( ٢ ) 

حد.ناده اّ
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عنهاااا4 رضي ة عاتشألمؤبمذين أم 

الدثاقي ووجتك هذة إة محاو: الي؛ خريرحصزاءإر  'ؤ'ءبمونتهافي 

هذامن أعظم فضل وأي الجنة، في معه تكون أن يمتضي وهذا 
االجنة؟ وفي رمحول. المرءمع يكون أن من ملكنة أسمى وهل ا الفضل؟ 

نزقةفي الم1لالئ، بك جاءني ثال، ثلاث المنام في ^^، ١٠لعاتشةت س يقول، 
وجهلي،عن قآممص امزأثلثج، هذْ ت قموو حرير( من قطعة حرير)أي؛ بذ 

هول:إن:لأ،ساينضاشص(^/
ذلكبها؛ وتعتر تفتخر كانت، وفد ;تيقجبمها ة لعاتثكبيرة منقبة وهي 

بهذا.تفتخر أن لعائشة والله وحق س، لرسوله اختارها تعالى الله أل 

حين Laji^pضغآ لما التيمم، نرول،آية سّبؤ ر؟.بمهاكانت، وعائشة 
حينو. فقام ماء؛ معهم وليس ماء، على وليسوا الله. وو رمخس 
ماحصر: بن أنتي مم1و دثثثوا؛ ١^٠؛ ١^أيه ثأثزو عتر عر أصح 

قطأمز  viLئزو ما قوالله تنزا، الله جراك لها• قال ة• روايوفى 

(،٣٨٨* )ح! عائثة فضل من باب الله.، رمول عن المناف في رواْ ( ر١ 
الألباني.وصححه 

فيالم وم٧(،  ٠١٢ت )ح المنام في الحرير ثياب باب التعبير، في البخاري رئاء ، ٢١
٢(. ٤٣٨عائشة)?هوغقا)ح: فضل في باب عنهم، تعالى الله رصي الصحابة فضائل 

(.٣٦١^التيمم)ح؛ باب الحيض، في لم وم(، ٤٣٣ ت التيمم)ح في الخاري رواء ، ٣١
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عنهاالاه رصي عاقشة فضائل 

القذفباب وصار اذف، القحلي ايات نزول ّسب ~أيصا~ وهي 
الإفلئ،.حادثة في قصتها ومسه الشريعة، أبواب من عقلينا بابا وحده 

جيريلهدا عايشه رريا لهات مال ه، الئي أف هكؤقبمي• فضائلها ومن 
رى^^١^، الث_ه ورحمه الثسالآم وعثه ممالت،: الثالآم«، علثلث، يمرأ 

نالآأزىارمولسل٢،.

نسائهمن امرأة لحاف وهوفي الله. ول رمسعلى الوحي يترل ولم 
^لإضىءائ،لإةوشلأزل

شِلخافائنأةِممحقا(ام

علىة عائثفضل أن على دال منه الجواب ®وهذا I الذهبي يمول 
أمسابمن الأمر ذللث، وأن لها، حبه وراء إلهي بأمر المؤمنين أمهاتر ائر س

بهلها«ر".

بينوموته. بتتها، في بمرض ارهسأف ا-محيأيصا؛ فضائلها ومن 
(،٣٧٧٣خءمحيءها)ح: عاسة فضل باب التحي.، أصحاب في اليخاري روا0 )١( 

{.٣٦٧التيمم)ح؛ باب الحيض، في لم وم
لمفيفضاش(،وم٣٢١٧ذكرسمقةة)ح:باب _، 

(.٢٤٤٧رمهبمها)حت عاسة قفل في باب الصحابة 
بجغفيقه• i_lpفضل باب التحي.، أصحاب في البخاري رواه )٣( 
(لأ١٤٣/٢سرأءلأمالشلأء))٤( 
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عنهااس رصي عائشة المؤْتين  ٣١

بإجم؛عالأرض بقيع أقفل هي وبشُة بتتها، في ودفنه ونحرها، حرها م
الأثة.

هورسوله الله واختارت خترت أنها تِهبمثا• عائشة فضائل ومن 
تتعالى توله نزول عند أرواجه؛ بتحسر الله ول رمامر لما تردد، دون 

قعامحئوزيمه-ا ألدبا آلحيوه ل دين شك إن بؤمحجك هل آلحم( -؛هلآ .'ؤ 
وأنذارررنوف. آفة ئرذن ًكس محان :ه •حمِلأ تتاكا ؤأضذؤئ ١تدثؤة 
\/'ا-ه'ا[لالأح_زاب: ه ؛يأ< ليئإعظِنا,يذؤآ لشصشت اعد ايثة لأو الاحمأ 

سمالأهأنلأصخمبجيقال: 
؟كوثاأنوي أف علم ويد صني، حداثة ■تحثك،. • عائقة تقول • أتولل4ا؛' 

أيساأسأطيني،لإنىرثاق
ئعنت،«لمما مثل السز،. أزواج معو م مالت،ت الاخرْ- والدار ورنوله 

منقبةوهي بها، بدأ لأنه غكمحنبمها؛ عائشة فضل بيان فيه هذا شك ولا 
إلىبادرت صنها، صغر هع رأيها وصحة عقالها، كمال وييان لها، ة عفليم

>غئنبمهاوأرضاها.الدثا عر الآحزْ أمور ؤإرإيثار الصر، 
ونزولوالطهارة، بالعفة لها الله شهادة عاثشة فقاتل ومن 

الإفك.أهل إليها نسبه مما النماء من براءتها 

فيالمشرثة وغير المثرين والعلة الغريآ باب والغمب، المظالم ني البخاري رواه .١( 
يكونلا امرأته تخيير أن بيان باب الطلاق، ثي لم وم(، ٢٤ ٦٨دغترهارح• السطوح 

طلائاإلابالة)ح;هم\ةا(.

٣٣٢



عنهاالاه رصي عاتشة قضاثل 

قصةإلا الفضائل من ة لعاتثيكن ®ولولم الزبير• بن عروة يقول 
إلىمايتلى القرآن فيهامن زل نفإنه وعلومجد؛ بهافضلا، لكفى الإفك 

القيامهءرأ،.يوم 

اللهيكلم أف مى مسي في أحمر لكف ®ولثأني تقول؛ ِتيءؤمحبمها كانت 
اءمالله.هي رنرل يرى ولكرئ٢وجوأف بأئرثتر، قي عزوجل 

صباها،فى وهي عفافها لتسسيع شأنها؛ وعلا ذكرها، ما مولهذا 
شهدفقد والعفاف،، الهلهر ملكة أنها —اعة السقيام إلى كلها الدنيا ولنسمع 

•كريم ورزق يمغفرة ووعدها الليامت،، من بأنها لها الله 

ممدكدن،;٠^^٤^١، عائشة قدف، من أف على الفقهاء اتفق لث< وللل

نةمسوقي الكتاب،، في تواتر شيئا وأنكر بحقها، نزل الدي القرآن صريح 
.٥•رسوله 

العصاْبه أوعد عما وقثست، المنآر<، *ولوئللت، الزمخئري1 يقول 

(. ١٨٦)U/الغابة ال أّ)١( 
الإفكحديث ني باب، التوبة، لم؛ي وم(، ٤١٤١ت )ح المغازي في البخاري رواه )٢( 

(.٢٧٧•ونولرةالقاذف)ح: 
واJو٣_ءة(،  ١٠٧ السلول)ص: والصارم (، ٢٣٧)؛/ ابن ية حاثاننلر: )٣( 

(.٢٢/٣٣،١٨٥/٢٢الكو؛ت؛ة)الفقهية 
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عنهاالاه رضي ة عايشالمؤسن أم 

عاتشه«لا/فيإئك ثنيظة شء في عثظ ئد وحل- -عز الله ر نإ 
»اللهمإءقنه: بقولدعاؤه.1^1، نؤقتيزعها: ة عائثفضائل ومن 

عائثةصحكت أءاJتتا،، وما وما مذدسهاوماثأحز، مامدم لعائشة 
راأتمركالله رمول فقال الصحك، من حجرها في رأمها قط سحش 

نيدعاؤكيارّولالأه؟ةال:»واسإنحا
لن>مهمشلإنم؛«"<.

هداالدعاء بهذا تفرح أن لعائشة وحق فضله، من الكريم الله أل ن
مسلم.لكل أمتية فهي الفرح، 

أساءفي عائشة على ^؛^^؛؛،١ عباس ابن الأمة حبر ولحل 
الله.رسول ساء أحب ®كنت، فضائلها: معددا لها وفال وفاتها، مرض 

الله:يأنزل اء، ممعهم لت—س الناس ئآصح ا، الله.ولمطهننول 
اللهأرتا وما تنك،، مذ دللت، ثكاف [، ٤٣،: ]١٧ه ثلثا صعِدا ثثئؤإ قؤ 

(.TTV/Tالكشاف)")١( 

(.٢٢٥٤)ح؛ الصحيحة ني الألباني وأوردْ ٧(، ١ ١ ١ )ح؛ صحيحه ني حبان ابن رواه )٢، 
الصحيحالجامع لشرح التوصح الهجرة. من التين سنة صفر ني ت يعني الأبواء ليلة )٣( 

)ه/مهل(.

منهالمزرؤع والمكان عامرة ومزارع رة كثيآبار به الحجاز، أودية من واد والأبواءت 
الأثيرةالعالم انفلر: كيلا.  ٤٣ورراخ، الأبواء ين والمائة اليوم»الخرية«ؤ يس 

فيالةوالمرة)ص:يا(بوامملر:نيالمري)ا/أمإ(؛
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عنهاالاه رضي عاتشة قضاتل 

سماوات،سع محوؤ، من بزاءثك الله أئزل م الؤح2ثة، مى الأمة بهذ0 
محاءنم،مثصاش

خاتمتها(.بحن طمأنتها عباس ابن )يريد والثهار 

ستاكئئ، انى لودذث، ^١^ عباس، ابن يا عنك يغض عائشة؛ مالت 

هدموكل الفضائل هده كل نالتج أنها أيصا غتهبمهإ فضائلها وص 
محيصغيرة .ؤ، النثي ام ونعند عثرعاما ثمانية كان وعمرها المناقب، 

قدوةحياتها، وتفاصيل سيرتها، في عظيمة نضالها، في كبيرة ا، عمره

معاصرةفتاة لكل ؤإبداعي وتربوي إيماني أنموذج لمة، وملم ملكل 
تحتيىوحياتها، يرتها سفتتع لها، قدوة العفليمة المرأة هدْ تجعل بأن 

لخيروزوجه وأحتا قتام نم ا، محلفولتهمرحلة س بداية وهمتها، بهلموحها 
وحيائهاوثقافتها وعبادتها بعلمها ومرووا كالأمهات، لا وأما س، البشر 
إلىوانتقالها ا وداعهإلى ية، والياّالاجتماعية اركاتها ومثوكرمها 

عنها-ورصي تعالى الله رحمها الأعلى الرمح، 

عمرمراحل على الكتاب هذا ات موضوعلترتبسؤ عمدنا ولفد 

،٥ ٦ / ٥ ) مده في الموصلي ويعلى وأب(، ٢٤٩٦)ل/مه\،حت أحمد رواه 
على؛^_^، رلإسادْ نيت للمتحقيقهم في معه ومن الارنووط ال، ون٢(، ٦ ٤ ^٨ 

بنالله عبد ~وهو حثيم بن الله عبد عتر الشيخين رجال ثقات رجاله ملم، شرمحل 
٠صدوقء وهو مسلم، رجال فمن خثيم~ بن عثمان 
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عنهاالله رصي ة عاتشالمؤمنين أم 

الفتياتوخاصة أحد لكل يهل حتى حياتها، وتفاصيل غكقبمها، ة عاتث
يتقبلأن الله نأل راع، إناني إسلامي كآنموذج بعائثة والاقتداء التأسي 

خالنا.العمل هدا 

قدوةالعالية والمكانة العظيمة، يرة البهدم العظيمة، المرأة وهدم 
قدوات،أزمة الأمة تعيش حين في مكان، كل في اليوم المين الملينات 
القصد.وراء من والله والخهلآ، التقصير لنا يغفر أن الله نسأل 

السؤال

تيمحممقبمه'؟عاسة نحب درى~ —يا ف، كيالفضائل، هده كل بعد 
تجاهها؟الشرعي واجبنا وما 

الإجابة:

القرآن،في ة الثابتوفضائلها ا، بفضلهوالتصديق ان بالإيمأولا؛ 
الصحيحة.والسنة 

لحبلها الصادقة ة القلبيوالمحبة ^مءمحؤئهv١، عنها يالترضي ثاثا: 
المسباهلها.

والبرامجات المؤلفوتألف ة، متأنيقراءة يرتها سبقراءة ثاكا؛ 
عليها.الأجيال ؤإمحللاع نثرها ثم وال٠شارع، والمنامهل 

المعاصر،واقعنا في والفتيات للبنات ا معاصت أنموذجا بجعلها رابئا؛ 
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عنهاالاه رضي عاتشة فضائل 

للقدوات.الحاجة بأمس —والله— فهن 

والدفيعرسولناه، عرض على والغترة عرصها، عن بالذب خامنا• 
ومحنواتمؤتمرات من ذلك قي الاديع بل الممكنة، ائل الومبكل عنها 

للإماءةشرسة حملة هناك أن ننمى وألا ابقات، موبرامج ومولفات 
وأوصاها.ههبمها عائشة زوجته حلال من الكريم. ولرسولنا للدين، 
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]٩٢[

الأعلىالرفيق ئؤممبمهاإلى عائسة 

منالفصل هذا لموصؤع والقراءة الإعداد أتحاشى كنت كم  ٥١
حزينةأليمة الوديع فلحظات إليه! الوصول أتوجس كنت كم بل الكتاب! 

صعبة!

وبعدعاسة)(.عك( عن الحديث من مبق ما أشعربعدكل إني والله 
الرواياتوحمع والكتابة، والقراءة للإعداد سنين ثلاث من أكثر عثت أن 

المقبولوأحد الروايات هذه تمحيص نم الصديقة، حياة في والمواشج 
رؤحنفخ محاولة ْع منها، والمر الدروس استنباحل نم المردود، وترك منها 

هذْوحعل اليوم، الناس اة حييناب بما وربهلها فيها، المعاصر الواقع 
حقفي لكنه للجمح وتربوي إيماني المباركة)الكتاب(كانموذج يرة ال

وكلالكتاب، هذا في ف، موقكل فمع خصوصية، أكثر والبنات ات الفتي
أٌي،ْع أعيس أنمح، عر أثكنت وتحلتق وربمل حديثتة؛ رواية وكل صفحة، 

يديها.بين حالي كأني عصرها، قكمحقبمهافي عائشة 

المدينة،بيوتات مكة، بيوتات فيه، ما بكل الزمان ذللث، أتخايل كنت، 

٣٣٩



عنهاالله رضي ة عائشالمؤمشن أم 

يومأتخايلها والطين، الجريد من حجرتها أتخايل حبالها، صحراءها، 
وكأنيأكتّب، للمؤمنين، وأما وعالمه ة، يالمدينوصبية يمكة، كانتؤ 
تلعبوم، نفامها بأ أشعر وحبيبها.، أبويها تحادث وهى بأنفاسها أشعر 

صراتها.مع تتثاحر وهي صويحباتها، مع 

والقاسم،كعروه، تلامذتهات ع حلساتها عن أكتب وأنا عر أشكنت، 
عنهاوأما هم، وأنائثمعهم، أتحاور بتنهم، جالس أني روق..، وم

والتوجيه.العلم 

معهاالأيام أمضي كأني سيرتها، في الصفحا١تا أكتِا وأنا كنت، 
تشابكتاحتى ومواممها سيرتها تفاصيل مع ار1تنرنت، مماو صيانتها، وفي 

الحنون.لأمه الولل. حسا أحثثتها فلقد الدمؤع، وامتزحت، الأعصاب، 

وحزنتؤتألمت، وبهتوك، وءلالمولثب، اتهمولثب، ءائثةا يا آ0 أما0ا يا فاء 
■طرة صغمره صبه واسط 

ياأماءافعذزا أجمعين، المزمنين وأم وأمكم، أمي، هي 

واعديئنااءل.ريتي الزمان، هذا في نقول، عانا فماذا أماء يا عذرا حما 
ويتوميه،يحكيه، البهتان، ذاك تثير يمن الزمان هدا فى زال، فما أماء يا 

وحسروااخابوا فيه، ؤيتحدث ؤيثيعه، 

وكرملث،،أحلاقلث،، وسأنشر وفضائلالثا، ميرتالث،، عن وكتستا تحدئت، 
وسأذكروفقهلثج، ءل٠لث٠ أ؛.ثا ومحوحياتالث،، وءفتالث،، ب2لهرك أصدح ومح

٣٤



الأضالدقيق مهام الله 

منصةوكل نتاة، وبكل متبر، كل على وماصيع وطموحاك، Jهمتالث، الناس 
الهاديحسنا زوجة عائشة هده المؤمنين، وأم أهي عائشة هذه ووسيلة، 

يكر.أيى الصديق ابنة عائشة هدم ه، الأمين 

هناقثهعنت، الذي الكريم بث 
الأبث وذاقت بلاد الكل 

حليهالقرآن فى اثنين وناس 
ينتظمان الأزممدى يبمى مذكرا 

أكرنهاواللئ اسلمي ئ حليل
بستمرااله الول رمحا رآهإذا 

نفلرهاتةاو_، الأحيرة، الفلرايت، تنفلر الموتر، فراش على عائشة هاهي 
ه^،الحسي، بجوار عمرها محني أفضل فيها عاش—تر التي الحجرة لأركان 

أنيمكن لا ذكريات، وهنا وسامرها، حادثها وهنا مازحها، وهنا قبلها، فهنا 
ُ

ينسى.

لايفارقها.الدكريات، شريط لكن الموتر، فراش على عائشة 

القيام.طولر س تورمتا قد . الحسب، محدما الحجرة هذه في هنا 

وبينحجرها، في الحسبر. كان الحجرة هذه أركان بين هنا 
منها.تعاني أيقا هي وها الموتر سكراتؤ يعاني ونحرها، سحرها 

حسان.مصطفى للشاعر المصعلفى( تصيدة عن 

٣٤١



عنهاالله رصي ة عاقشالمؤمنين أم 

الموت.فراش عر الأن هي، المؤُّّين، أفئدة 'على استولت التي عائثة 

الموت.فراش عش، الأن هي، وفقها، علت.ا الدنيا ملأت التي، عائشة 

لمثلالجماعات، مفرق الاانات، هائم إنان، كل نهاة الموت إنه 
واسعالوا.فأعدوا هد.ا 

الحبرامحمتأدن الموت فراءس على يصؤهبمها وعائشة اللحظات هده نخ 
عمان محو؛ ^٠• ض أف أحشى ®ممالت،ت عليها، ؛الدحول عثاس، ابس 

ي1،تجدمم،؟قال: له، ^^١  iviJ^الثنيلمن. ^٥ ؤمذ الله، زتزو 
نس—ا;ءأحب كئت، الله، اء ثسإل بحير عأنت، مال: امإت،ؤ بحيرإن ئال_.ث،: 

^^^محبم4إلآوا،وس:م
ص،فانيالأازوشمناآ،

مّتبلئ،،من دللث، يكاذ [، ٤٣،: ]١٧ه ظبأ صيدا قثتثئإ ؤ ١^! مأئزل 
معدو3ا مئ، ^^١۶^٠١ ١١انزل ثم الثحصة، مى ١^^ بهذ.0 ١^< أرل وم_ا 

ينزاللةإلأبراءJك، مها يل.كئ حد _؛,1 ئ منجد لنش يأؤنسح تسماوادت،، 
اني،؛^^، ^١٧عثاّسا، ابن يا عناق، ذعر يالث،؛ والنهار. اللئل اناء فنه 

.٢١١٠م1مثا،كئت،ئت1ثا 

،0 ٦ م نيه)٥ مفي الموصالي ويعلى وأبأحمد)إ/خه'آ،ح:آ'؟إ'آ(، رواه 
على^٠^، راسادْ ني؛ للمتحقيقهم ني معه ومن الأرنووءل ال، ون٢(، ٦  ٤٨حت

بنالله ب. ~وهو حثثم بن الله ■مد غتر الثيخين رجال، ماتا رجاله لم، مثرط 
صدوق•.وهو لم، مرجالر فمن خنتم" بن عتمالن 
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ء1ممةرضياالهمهاإفى

منصمهاحول فخرا بلتس النبل 

غطاهاالصدق يج نمن ا ويرمه

اف:ال قالق يطق إن 
ذكراهاار آثمن تتام طه—ر عطرمي 

عجتايا الضوءت مال الشمس أوينف^ 
جلاهاالوحي ضياء من الذي جل 

طالعتهنور تهلمي البدر و2لالح أو 
اترياهمن دو ئبالنور ثعاشع 

ظلعث4المجد ماء )•تمئت مجدا 
امرآهنور من مثن و له تئي

معطرةذكزى لها فخر كل في 
مرماهاالدري الكوكب مس أرمى 

كئالهاوالإملأم الأصل، يبه ن
رباهاوحي البجمال ا وزوجه

ودعهاالأحضان في المؤلم، وحاءه 
جنباuر١،ءوح اللمظ بعد وصف 

لهاب،بعد ا عريتههكؤقبمها ة عاللمومثن ١ أم عرن املمد 

فيالياممن رعطر بعنوان. له فمدة من العلي، الله عبد ين حامد للمح الأييايتؤ ( ١ ، 
مدحاماسمم~نلم
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عنهاالله رضي ة عاثشالمؤسن آ

تقول!فكانت تلوالآح__ر، واحدا بعده الكرام وذهاب ه، الله رسول 
مدكوراا،أاا.شيئا أكن ولم الأرض نيات من نيا؛ا كنت ءليتتي 

•أ%د أوكامتءأا

امحابممني بماض الذنن دمث 
الأينبُآ*ثجلي حلف ني وتنين 

بكررْوإفيثهيعدأبي اهل حلف؟ من ه الله بعدرمول إفهل صدنت 
لكنهاتجرعتمحتسية صابرة والمحديقة الله. رمول ذهب ا عوض؟ من 
ثمه، الله ول رسيعد إليها الناس أحب الصديق ذهب نم راق، الفألم 

ملكبابها طرق حتى خثمحفيقه عائشة أمنا على تترى الحوادث أصحت 
التيالكلمات نالك عزازها لم، الموت، راش فعلى هي فها الموت، 
أيهأر الموت ثهوذعر  ٩٠٠فماوت ءلمأنها يوم محها. - بها هص 
بنعيموتلم ه، الصب ستلقى ماتت إن فهي ، ٢٣١٠٠الجؤ في روحتي 
>خ.فخ الجنة، 

ثالث،!بموتها صلة أم المؤمنين أم علمت ولما زجفؤؤههآ عاتثة ماتت( 
.٢٤١٠٠كالأاسإرسملسهإلألإاثا

(.٧٦)A/ الطعان يي معد ابن رواء )١( 
٢(. ٤٦ح1سه)اا/هم، رافو سمرين، ^واه )٢( 
(.٣١٦١والأوط)ح: (، ٣٩/ ٢٣الكسر)العجم م، اممراتي رواْ )٣( 

(.٦٧٤٦سسم،)ح:مايا(،وامفيافورك)ح: 

٣٤



الأعلىالرتيق إلى عنها الله رضي عائشة 

تلامدهرب وأقأشهر وهومن - الأحيع بن من__ئويى او ن
لأقمتالأمر، ®ثولأبنص ~ت يديها ين تربى وقد لها، ثِكؤققبمها عائشة 

الظ-ئشاأالثؤذن«''<.

فىوأثرها ا بركتهمن يعلمه لما فياصة، مشاعر عجيية، مشاعر 
قامةني أنموذج تقديم عن عاجزة البشرى التاريح سجلات الأمة، 

بنعلي الراشد الخليفة قال، حتى ;؟ؤمحفيممتهأوأرضاها، ة عائشالمؤمنين أم 
حليثه«لآ،.عائشه ل٤ادت حليمه ثتكوف امتأ0 ررثن ءلاو_، أبي 

لحقتحين يمتصرْ كان الذي الخزن مدى تحمل مسروق من كلمات 
تثاو ;٠^٤^١، عائشة عن حدث إدا كاف د فقالأعلى، بالرفيق الصديقة 
نعئوق من المتثأ0 الله، ■حبين، ■حبيه الصديق، بنت، الصديمه ®حييني 

عنه.ورضي الله رحمه صروق من الشاعر هده . أكذبها، ثلم نماوات، 
كانتمن عاليهاإلا يحزن لا إنه ®أما اuهت د عبيبن الله عيد ال وق
أمه«ل؛،.

الاه~رحمه ~ الله عبيد بن الله عبد من الكلمات هذه عمق وتأمل• 
أمهكانت، من غنغمعتهاإلأ عائشة موت على يحزن لا إنه واللهت ا! ودهته

(.٧٨)a/ الطمات، ني معد ابن رواه )١( 
(.٢٧٦والجماعي)١ المة أهل امحقاد أصول شرح ئي اللألكاثي رواء )٢( 
(.٢٦٠٤٤ماوْ)ح: في وأحمي. (، ٦٦الكبرى)A/ الطقات، ش معد ابن رواْ )٣( 
سيرأعلأمابم:)أ/0ما(.)٤( 

٣٤٥



عنهاالاه رضي عاتشة المؤسن أم 

أما٠له كانت من إلا فراقها بوحشة يشعر ولا حقا، 

رمقاذشهر من عشز0 الثابعه الليلة في يمحققنبمها عائشة توفيت وفد 
ل؛لتها.من ود3ن أف أتزن ١^^، بمد 

التيه،زوجات الطاهرات بجوار يدفن أن أوصى وقد 
تدنىزلا صزاحى، خ ءاذفى الزبير؛ بن الله نمد قالت أنها الصحيح ففي 

يأذأزش((را<سثحمحاأو
ثنيأحدس ®إر ممالغ: بكر، وأيي ال1ه. زئوو تع بنها في يدمى 
٠٢٢١((أرزاجه نع ادمتوني حدثا، الله. زئول 

راهاجثمعُالمح ودفنت الجمل، موقعة ننحقققبمهابالحدث وتقصد 
دفنغالعوالي، أهل ثزل، —،، منه-أكثزثاما ينوله د1لم وحصؤوا، الأمبمار، 

قدعائشة كانت أكثر، وقيل! وأقهر. سنة، ور،م_تول ثلاث وعمرها! هناك، 
لكونأءلم~ ~والله ؤييدو ليلا، يدفن وأن ليلا، عليها يصلى أن أوصت، 

أيثاوأوصتهم محمولة، وهي جثمانها يرى أن أحست، وما تر، أمالليل 
فانقيين،،، ٣١٠حمراءقطفة تحتي تجعلوا ولا ينار، مريري تتبعوا *لا قائلة! 

وفاة.سمنها ممن المزمنين أمهات مع دفنتا وصيتها، 

عردحض الني. ذكر ما باب، دالة، باعاب، الاعتمام في الخاري رواء )١( 
(.٧٣٢٧)ح; والمدية عكة، الحرمان عليه أجمع وما العلم، أعل اتفاق 

(•٦٧ ١٧ت )ح المستدرك في والحاكم (، ١١٨٥٧مصنفه)ح! في شيبة أبي ابن رواه )٢( 
(.١١١٧٢(،واينأبيفةفىسفه)ح:٧٤/٨ص)
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الأطىالرقيق إلى منها الله رضي عاسة 

ابناوعروه ه اللعيد حمس_^ةت ا قبرهفي زل نمن أن ؤيروى 
ابناالله وعبد والقاسم بكر، أبي بنت —ماء أس أحنها من العوام ن بالزبير 
صربكر' أبي بن الرحمن عد بن الله وعد بكر، أبي ن بمحمد أحيها 
أجمعين.غقؤخبمةأُ هريرة أبو عليها 

التابعينأتمة من تلأميالها بجيل عيناها قريتج أن بحد ة عاتثرحلت 
ريروأرضاها، المؤمنين أم ة عائش عن الله رصي والعلماء، الفقهاء وكبار 

بالأحداثحاغالة حياة من صفحة طويناآحر قد نكون هنا وأعلاها، درحتها 
بالإيمان.فياضة وبالع2؛لاءوالبناء، والحمل، وبالعلم والتجارب،، ويالواقم، 

امرأة،وأعقل امرأة، م أعلهي امرأة حثمان على التراب أهيل لقد 
الجمع،نفوس في كبير تأثير لها كان لقد الإنسانية، تاريخ في امرأة وأعفلم 

لكلملهمة وستظل الأجيال، نفوس وفي تلامذتها، نفوس في نفوسنا، في 
مزعرفها-

اليوموحش التاريح انشغل أن بعد ربها جوار إر ة عاتثانتةلت< 
عمرها،من المادص__ة فى كانت، أن مند فهي وحياتها، أحبارها يقاس برصي 

والأحداثوالكنايث،، الحركات، ل، ؤيرصجل، ؤييكتب والتاؤيح 
عنها.تعار الله رضي لعاتثة والكلات٠ 

اوموت،؟ موته بين فشتان الكبارا يموتط هكذا لكن يموت،، الكل 
أقولالختام، ولكم لنا يحسن أن الله نسأل بأسرها، الدنيا له اهتزت، فموتها 

تيهبمهالعائشة يطير أن يريد كأنه يمور حفاق ~ والله ~ والقلم، ذكرت، ما 
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عتهاالله رضي عاتشة المؤسين أم 

وعالمعالمنا في تطييما أنموذجا عائشة نرى أن العزاءI لكن ولحبييهاه، 
الساء.

الله.،رسول بحبسي اللتاء الكاء، هوأمنية لي عزاء حير فلعل أنا أما 
وحنثقتي فمن ورحمته، الله وعد حيث هناك، لجكسئبمها عائشة وبأمي 
هذايدي ومحن الفردوس، ة بجنالأن ينهما جالس والله كأني بربي ظني 

عرصهما،عن للذب المستظع ويذل بحبهما، ربي عند لي شفيعا الكتاب 
امتجب•محنارب غالله٠اآمين، 

التطبيقي:السؤال 

ِبجيمحبمها؟عائشة موت في والعير الدروس ما 

الإجابة:

قرئاعثر أربعة مدى على زلنا ما لكن ة عائثماتت، أولأت 
الزكيةسيرتها في نجد زلما وما اليوم، إلى مشعلها من نتفيء الزمن، من 

تنصحنا،عائشة زالت، وما تحدثنا، عاتشة زالت، وما والأنموذج، القدوم 
نلوبتا.في عائشة وستفلل ومازالت، 

فيقيمة ولا لهم وزن لا ننحؤمحنبمثها، عائشة لأمنا حفاة الماس في ثانثا: 
الشرقفي حين كل تبرق النور ورم مفي عائشة زالت، فما الإيمان، عالم 

والغرب.

حبهامدة رغم أنها عائشة موت المفرفي يلفت، ما أهم ثالثات 
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الأعلىالرفيق إلى عنها الله رضي عاثشة 

فيه،تكفن أن وتوصي الله.، رسول ثياب من ثوتا تدحر لم س للحسب، 
والجمادات،،الاثار في ليس الم، أن لعلمها به، الناس يكفن بما كفنت، بل 

لأعمالتترجمه القلوب، في يتيص دم في ؤإنما والتوايخ، الأزمنة في ولا 
لمعمله، بطأبه ررمن حبيبها فول يردد ة عاتثحال ان يصالحا'ت،، 

/١١بمرغلأستهاا

تلاوةعلى الأجت٠اع غفل باب والاستغفار، والتوبة والدعاء الذكر في الم مرواه 
(.٢٦٩٩القرآزوعلىالذكر)ح: 
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٠٣[]

ث.بمهاعاسة عن قالوا 

المومتينأم أمنا ْع الممتعة ا ورحلتنالكتاب هذا فصول حتام قل 
حقفي نقول ّماذا اJهادة؟ في يقال أن يمكن الذي ما رْءهعها، عاتقة 

الهاية؟في عائشة 

؟هكؤمحبمها عنها يقال عام وماذا 

الدقيقة؟تفاصيلها بكل عشناها التي السيرة هدم عن نقول عانا وماذا 

منغيرها حق يروفي لم ما والمدح الثناء من عائشة حق في قل لقد 
امرأةوأفقه امرأة، وأذكى امرأة، أعلم فهي ولاغرابة، الإ٠للأقإ على النساء 

تفخرتأن لها لحق الامحللاق، على 

محمداء نعلى حصضت إني 
انمعئخئهى بر بممات 

كلهاالفضائل إلى يتجهن 
عنانياق والعنتنقي فالث—نؤ 

ro\



عنهاالاه رضي ة عاتشالموميين آم 

ثراتبيبيس يمان اليي رص ن
ان-يأ*؛دماث دالإمنوبي فالتوم 

النيزوجة أنها فخزا فأكفيها \وثري.( ١^^ عرفها امرأْ أعظم إنها 
إنآلنتاء ثى محكلثد ثسمة ثياءآهم؛ ؤ والآحر٥، الدنيا في محمد. 

اءنأشرف أنهن إلى إشارة الأية ®في مقاتل• يقول ^؛• ٣٢لالأحزابت ه اقفيس 
العاJينا١٢/

الحافظفال حتى يخفيه، ولا لعائشة حبه كان.فلهر ولقد 
أحث،الناس أي له.ت وقدقيل به*لم كان #وأحبهاحئاشديدا، 

»عاشهلأ؛،.3او:إؤلئف؟ 

ستسترقي يأمرهاأن كان عليهاأنه وحوفه لعاسة، حبه. وبئرس 
أمترياف الله رصول #كاف داJئات لم مصحح في كما العين، 

ِساكن«رْا•
الأنيليبهيج لأبن تهكيتيش، المؤمٌين أم عاتثة السيئة مدح في الوصاحيت التمسية )١( 

(.٤٢)ص: 
سرأءلأماكلأء)آ/آأا(.)٢( 
شسرالغوى)مْ^(.)٣( 
خليلا،تنحيا الوكنت ه: الني قول باب ه، الني أصحاب في البخاري رواْ )٤( 

فضاتلعن باب عنهم، تعالى الله رصي الصحابة فقائل في لم لم(، ٣٦٦٢)ح؛ 
(.٢٣٨٤اسسظفيءنن)ح; كر أبي 

والفلرةوالحعة والسلت العين من الرنية تحباب امباب لام، الفي لم مرواه )٥( 
^(٢١٩٥.)

٣٥٢



عنهاالله رصي عاتشة عن قالوا 

®؛١،،أئاواوأنتاه.. ررثل السي.ت قال وازأتاْ فقالتI يوما وقدوجعت 
فكأنهُألمها، تألم حتى الموافتة؛ في للغاية ارة إثررففيه الزركشيت يقول 

،(٢)الألما(لأا.في واساها حتى محبتها بصدق أحبرها 

الكلام!هدا أجمل ما الله ا

الئوافثةغاية *وهدا السابق: بامملأم بيقا ثكلائا القيم ابن ؤيقول 
عضومنآلمه إذا حش بروره، ؤيمر يتأله، يتألم ومحبوبه، المحب مجن 

وصفاءالمحثة، صدق من وهذا العضوبعينه، ذللث، المحمتا آلم ه أعضائ
وهداالكلام، هذا وأرؤع أجمل ما القيم، ابن كلام انتهى ل المودة* 
الحب!وهذا الوصف! 

غؤممقعننالأفعري أبوموسى ذكر كما العالمبن، اء نأفضل إنها 
قال:١^؛،.، ئال:إن 

الطنام((ل".

أنهاعلى يدل وهذا الاله~: "رحمه عثيمين ابن بح الششيخنا يقول 

اه،رأسأووا و-؛ع، إني ٠ ت المريض تول اب بباب المرضى، ش البخاري روا، )١( 
(.٥٦٦٦الويع)ح؛ يي أواثظو 

-ro(.0٢الصحابة)ص: على عاتنة امدركه U لإيراد الإجابة )٢( 
(.٢٥٩ااروح)ص: )٣( 
(،٩٣٧٦ خءمحيبمه)حت عائثة فضل باب الني.، أصحاب في البخاري روا، )٤( 

(.٢٤٣١لحءأفزء)ح؛ الومض أم حاويجة فقاتل باب الصحابة، فضائل في لم وم

٣٥٣



عنهاالله رضي عاثسة الموسين أم 

غيرهاأحد يدركه لم ما العظيمة الفضائل من لها وأن مطلما، اء النأفضل 
سصرا،.

رائعةنمة بمثابة كان ه. يكنالذي الكبير الحب عن فالحديث 
—والله—يندهش بل يعجب، أن إلا عرفها ممن أحد سي لم لها، مثيل لا 

مها.

لأمهايت،يؤكققبمثه الثطايت، بن عمر ®مرص فال؛ معد ين مصاس_، فعن 
حبيهإيها ؛ ^iiJألمن، ه عائث—وزاد عشز0آلأذ، الثوييذ 

نثولالله.«ص.

.لكاستا حليفة تكون امرأة كانت، لو  ١١ت علي، وثْرل 
والذيالله، يرحمها  ١١وفاتها! بنيأ سمعت، لما ؤمحهبمهآ ملمة أم هالت، 

. ٢٤١٠أبوها(إلا ه الله رمول إلى كلهم الناس أحب كانت، لقد بيده نمي 

عائشة!وصف، في واس!!،لُ'، ين حان يقول 

(.٦١٤)a/ العيمين ائل ورّذاوتم، *ّجمدع انظر• )١( 
(.٢٣/١رواْالخرصفىسمل،اصب))٢( 
(.٢٧٦)١ والجمائ المة أمل اعقاد أصول شرح ني اللألكائي رواْ )٣( 

(.٦٧٤٦ىوداسني)ح:خايا(،وامنياسرك)ح: 
اكرعوابن (، ١١٦/ YT)"النمر المعجم في الطراني رواعا ضيلة، قصيدة صمن )٥( 

حديثني القل.مي الغني ومد (، ٤١)ءست خ؛ئيئها المومين أم فضل في 
.(Y'U:_)،^>1

١٠٥١



عنهاالله رضي عاتشة عن نالوا 

بريبةيرف ا نرراة حصائ 
العوامنمزم من عزني ينبح 

حبمهاالاه ف مد ثلألأ 
وبابلئز: كل بن دمحث-ا 

جقؤبمتها^^،عاتثة 
لهأذنت حتى بها زل يفلم له تأذن أن فأبت فيه، ماتت الذي مرصها في 

الثةرإل المؤمينت أم ا يالنارء مى بالثه ءأعوذ تقول! وهي فمعها 

فيعباس ابن القرآن وترحمان الأمة حمر من شهادة هذه 
أعينفي مكانتها ومدى ممأنها، وعفليم قدرها، تفلهر عائشة، المزمنين حق 

وعلمائهم.اكحاية فقهاء 

كونهابعد غؤهبمها عائشة على الناس اء ثنكثرة باب أموس 
بلأعفلم حعالتها ة رفيععلمية مكانة تبوأت، أنها النبي. أزواج أحب 

يرحعالذي الأصيل العلمي المر-»ع كانت بل عصرها، عالمات ر أكب
نالكما فيه؛ ؤيختلفون عليهم، يثكل فيما حاصه الصحابة ار كبإليه 

قطحديث، الله رمول أصحاب، علينا ٠لماأفكل I نيؤؤقبقنئ أبومومى 
العلميةمنزلتها كانت، هكذا علمالأى منة عندها وجيئا إلا عاينه سألنا 

صحح.إساده محققه؛ وقال (، ١  ٦٣٦)ح! الصحابة نقاتل في احمد رواه ( ١ ) 
هقهبمياءاست فخل من ه،;اب، الله ول، ر*عن المناف، ني ذي الترمرواه )٢( 

الأuنى.وصححه )ح:سم(، 
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عنهاالاه رصي ة عاتشالمؤمنين ام 

وأرضاها.عنها تعار الله رصي 

عائثة—يعني: — حتزا، الله ®جزاك وؤقم'.' حصر بن اسند ؤيقول 
للمنلمينوجعل محزجا، منة الثة!ك جعل إلا قط، أم بك ثزل ما ئوالله 

١^وأحب ١^، وأفقه رأف أعظم في تتوار الأقوال زالت، وما 
ورمولماحبسا عند 

الناساألى.أممة عاتثة ®كاثت رياح• أبي بن عطاء فتقول 
بننأعلم أحدا رأيت، —ا ®م الثحمنأ عد بن أبوسلمه ويقول 

ينزل،ثلأأهملإسازلت،،تئولالله،ولأأممةنينمإن 
منمحريصة ولا 

.سرئمح.ث،اتيويقولسودينبيت 
عمروعتمافعهد في نمى عانثة كائت، سلمه، وام لعائشه مئلأ ولا كثيرا 

لآكايينأساسننولهص
سإوهاي1لأبجاقنبيل".

(.٣٦٧التيمم)ح: باب الحيض، ني وسالم (، ٤٣٣ التمم)ح: يي الخاوي ورام )١( 
رواْالحاكمفىالمتاورك)ح:خ؛بأ(.)٢( 
(.٣٧٥الكرى)Y/ الطقان، في ّعد ابن رئاء )٣( 
المايق.المصدر )٤( 

٣٥٠



عنهاالله رضي عاتشة عن قالؤرا 

ررلاأعجبإياها! ا متمن الزبير بن عروة ة يعائثالناس أحبر وقال 
منأعجن زلا ثكر، أُي وست الله.، ول زئروجه أهول: يهمك، من 

أومنالناس أعلم وكاف بكر، أبي ابئة أقول الثاس، وأيام ^١^—نر، علمك 
أيننمن هو؟ كتث لألك مح، ثى أعجب ولكن رمحقمحن، الناس أعلم 
الله.كاياينممول، رمءإل عرية، أي وهالثا! مكيه عر يفزست، هو؟ 
كلمن العرُس، وفود عليه مدم عمره، احر أويي عمره، اجر عناد 

هنامن يعي؛ دم*أار يمن له، أعالجها وكنث، امحؤعا٠ت،، له قنت وجه، 
الهلب.تعلمت 

ماأحد محها يزكها لم اش المصائل من نلنايثه ت أبومم ؤيقول 
ؤمئهاثواترمثواؤ، ايه عسره مث، ببراءتها المزآن ئتريل منه نطول، يكثر 

زئولاللههمحاكاكسيذولش..زلجاّقثأص 
كلامه.انتهى لهارى. ه الز بناق نمنه الله.٠ رئول إر الحلق أحث، 

ظنكم®ما يهول؛ ثم وعلمها ممهها س ذتعج_، يذكرها الشعبي وكان 
1دباووة؟ا«رم.

لكافاء، الثنجمح علم إلى عائثه عل؛إ جيع ®لن الزهري: وقال 
(.١٢٤٣٨٠رواْس)ح: )١( 
^١٣٤رص: انظر:ممائلالخلفاء)٢( 
(.٤١٦/١روا،اJلأذريفينمابيف))٣( 

٣٥٧



عنهاالاه رضي ة عاتشالمؤْدين أم 

أهصل((را،.عاتثة 

الض.أزواج فيهن الأمة هده اء نعلم *لوجمع له؛ رواية وفي 
أجمعين*لآرعنهن تعار الله رصي علمهن أكثرمن عائشة علم كان 

علمعالومت ثلاثة في عصرها وحيدة كانت عبدالبر* ابن وقال 
الثعر،لآ/وعلم الهلب، وعلم الفقه، 

مطلمااء النقي ولا بل محمد. أمة في أعلم لا  ٠٠الذهبي• ؤيقول 
.٢٤١١منها(أعلم امرأة 

فيعانشه مثل الأمم ني، يكن لم  ٠٠ير* التفصاحب كثير ابن وقال 
وعملها((لْ،.وفصاحتها وعلمها، حمغلها 

ننحؤمحممبمهاتة عانثعن — الله رحمه — العثيمين ابن تسخنا ؤيقول 
صدئهاوكمال ه^، ه اللول لرستصديقها فالكمال صديقة، كونها ا ارأم

ؤيدللئ،الإفك،، قصة في الأذى من حمل ما على وصرها معاملته، في 

(.٩٩)A/ والهاية البدايان (، ١  ٨٨٣الأصحاب)؛/ معريأن نى الأتعاب )١( 
^ك)أ/آي؛،رقا:مهي(،وسانىساباعر
ثمفىالمتاورك)؛/آا(.ننالابجفي

ثقات(.ورحاله مرسلا، الطراتي 'رواه (؛ ٢٤٣ازوائدره/ ععبمع 
(.٣٤لإيرادطاسدرئهءاضضاس)ص: الإجابة )٣( 
(.١٤أءلأمالشلأء)آ/•سر )٤( 
(١٣٧٠واليرةالشوية)Y/(، ٣٢٢الداةوالنهاة)؛/ )٥( 

٣٥٨



عنهاالاه رضي عاششة عن نالوا 

أحمللا إني قالت؛ براءتها، نزلت لما أنه بالله إيمانها وصدق صدقها على 
.٢١١وصدقها((إيمانها كمال على يدل وهدا ~ت الشح يقول ~ غيرالله. 

^يالإكباؤورثامحانغاناهوقال 
لآزنان«ص.

إءإهاومن العبارة هذ0 في وما لهاء الله راغار كثيرت ابن قول فتأمل 
لأحلهاإمسحانه غار حتى ربها، عند المرموقة عائثة لمكانة 

،محمد قل.مها؛يتا وؤكتر ررمند بويلي؛ المستشرق المزؤخ ؤيقول 
عليه،مقيلة هي ما ءرفتا ثايه هناك ولوأن وجودها• يحوز الجميع كان 

الذيالأول اليوم منل. شخصيتها كونت، فلقد بكر..، أبي بنت عاسة لكانت، 
بالجدا،.اللحقة الني دور فيه لحلنا 

وأكثر.تستحقها وهى نمؤقئبمها، عائشة حق فى غرسة شهادة هد0 

حالهلوهاومن عايثوها، من عيون في يمحؤممقغنها عائشة هي هكذا 
وفضلها.مكانتها وعرفوا 

عائشةالمهلهرة ال3لاهرة هذه رحاب، في ؤإياكم عنت وهكذا 
هل.هسويا عشنا الله.، ول رمزوجة الصديق يكر أبي ؛نت، المزمنين أم 

التارح،به شهد وكما نة، المصادر روتها كما تفاصيلها بكل يرة الم 

(.٦١٣)a/العثيمين ورمائل فتاوى مجمؤع )١( 
الواةواكهاة)اا/بمم(.)٢( 

٣٥٩



عنهاالله رضي عاسة المؤميين أم 

وصحكناوتأثرنا، تعلمنا إيمانية..، ولحظار>ت، حوروحانى قى عشناها 
لقد. وأرصاها٠ خ؛هبمها وJألت، يكن، حين وبكينا صحكها، مرصع قي 

محصلها.معين من ونهلنا علها، من تعلنا 

المكانة.بهذه غبطناها منه، وقربها ه، لرموله بحبها ~والله~ تأثرنا 

تترىوبركايت، ورحمامحت، الله من عاليك، ملام — عائشة —يا لأم ف
وأرضاها.عامحشة عن الله رصي المؤمنين، أم يا 

وكفى!عائشة.. إنها محأقول! وأحتم، 

محالخمدلله()تمالكاب،يفضلالأه، 

٣٦'



تمتامحاسماراج

بنالضحاك عمروبن ين وهوأحد عاصم أي بن أبوبكر والئاي، الأحاد ~ ١ 
الخوابرة،أخمد فيمل م يامد. ت الحمق -(، ٥٢٨٧)النوق! الثساني نحلي 

.٢١٩٩١——٠١٤١١الأول، الطبعة! الرياض، — الراية دار الناشر! 
الحاجين الدين، ناصر محمد أبوعبدالرحن الطهرة، المنة ق الرناف آداي، ٢— 

دارالماشر! ه(،  ١٤٢٠)النوق! الألاف الأشقودرى بنآدم، تجال بن نوح 
اللام،

ينأحمد الدين شهاب أبوالماس المانيدالعشرة، بزوائد الهرة الخثرة إنحاف ٣" 
الشافعيالكناي الوصثري عمان بن ذاiءاز بن سليم بن إماعتل بن بكر أبا 

الكريم،عبد معبد أخمد الدكتور الشح فضيلة تقديم! (، ٠٠٨٤ )النوق! 
إبراهيم،ين امر يائومميم بإشراف العلمي ث، للمحالشكاة دار الحمق! 

-٠١٤٢٠ّة الأول، الطبعة! الرياض، للشر، الوطن دار النشر! دار 
٢١٩٩٩.

ينمحمل. يدرالدين اش أبوعبد الصحابة، عل عائشة تدركت امئا الإجابة ~ ٤ 
ونحرج!تحميق (، ٠٧٩٤)النوق؛ الشافعي الزركثي مادر بن ش اب 

مكشةالناشر! الماهرة، يجامعة الشريعة أستاذ عبدالطلب، رفعتافوزي د. 
٢٢٠— ٠١٤٢١الأول، الطعة! الماهرة، — الخاتجي  ٠١.

٣٦١



والمراجعالممهادر فهرس عنها الله رضي ة عاهشاامؤسن أم 

زناضهمدارصين^ساماللأاص ْ- 
الحنيلقي، الدممم العدائي، لامحي، الن، الح،هبن رجب ين أخمد 

دارمكتية الناشرت الدوصري، الفهيد م جت المحقق ^(، ٧٩٥رالتولت 
م.١  ٩٨٥م- ١ ٤ ٠ ٦ الأول، اتجة: الكويت، - الأنمى 

البغداديالأحري اه عبد بن الحسين بن محمد أبوبكر القرآن، أمل أحلاق ٦— 
انالهلمؤعمروعيد محمد الشخ ت أحاديثه وخرج حققه —(، ٠٠٣٦ )التوقت 
العلمية،الكتب، دار اثر! المالرايث،، لتحقيق لمى الالكتب، بانرانح 

م.٢ •  ٠٣- ٠ ١  ٤٢٤الثالثة، الطبعة: لمان، - ؛وت 

البصريحبيب بن محمد محمدبن بن عل أبوالهن داليين، الدنيا أدب ٧" 
الحياة،مكتبة دار اكاشر: ه(، ٤٥٠يالماوردي)المتول: الشه،ر البغدادي، 

م.١  ٩٨٦النثر؛ تار>ح 

أبوعبداللهالبخاري، المغيرة بن إبراهيم بن إمإعيل بن محمد الفرد، الأدب ٨— 
ارالثدار الأشر: الاثي، عبد فزاد محمد المحقق: ٢،;(، ٥ ٦ )اشوق: 
م.١  ٩٨٩- - ٠ ١ ٤ ٠ ٩ ضة الالثة، الطبعة: ؛بروث،، - الإسلامية 

الألباقالدين —اصر ن محمد الميل، متار أحاديث، نحرج ل الغليل إرواء ٩~ 
-الإسلامي المكتب الأشر: الشارش، زمر إشراف،: (، ٠١٤٢٠)المتوق: 
١م. ٩٨٥م—  ١٤٠٥ستة الأنية، الطبعة: ؛وت، 

بنمحمد بن الله عبد بن أبوعمريوسم، الأصحاب، معرفة ل الاستيعاب — ١ ٠ 
محمدعل المحقق: ه(، ٤  ٦٣القرطبي)النوق: المري عاصم الربن عبد 

م-١ ٤ ١ ٢ سة الأول، الطبعة: لمان، بيروت، دارالحيل، الأشر: البجاوي، 
٢٠١٩٩٢.

٣٦٢



والمراجعالمصادر يهرس عنها الله رضي عاتشة المؤْذين أم 

بنمحمد محمدين الكرم أي بن عل أبوالخمن الصحابة، معرفة ق أسدالغابة — ١ ١ 
)النوق؛الأثثر ابن الدين عز الخزري، الثساي الواحد عبد بن الكريم عبد 

دارالتاشر! ا،لرجود، عبد أحد عادل ~ معوض محمد عل الحمق؛ —(، ٠٠٦٣
م.١  ٩٩٤ام- ٤ ١ ٥ اكر؛ سة الأول، اتجة؛ العلمة، الكتب، 

؛الوصرuت،العروق الوضوعة الأخار ق المرنوعن الأ-رار - ١٢
القارىالروي الملأ الدين نور الحسن أبو محمد، )سلطان( بن عل الكثرى، 
ةموم/ الأمانة دار الناشر؛ \صذغ,( محمد المحقق؛ م(،  ١٠١٤)المتوق؛ 
؛ارورتا."" الرمحالة 

بنأحد بن محمد بن عل بن أحمد أبوالفضل الصحابة، مز ز الإصابة - ١ ٣ 
وعلالموجود عبد أحمد عائل تحقيق؛ -(، ٢٠٨٥ )النوق؛ العقلأي حجر 
الهوعة؛الأول،لبنان، ؛يرويت،، العالمية~ الكتب، دار اشر؛ النمعوصى، محمد 
نةها؛اه.ٌ

الحاجبن الدين، ناصر محمد الرحمن أبومل الض.، صلاة صفة أصل — ١٤
الناشر؛م(،  ١٤٢٠)المتوف؛ الألاي قودرى الأثبنآدم، نجاي بن نوح 
—ه  ١٤٢٧الأول الهلع—ة؛ الرياض، ~ والتونيح للنشر العارف، ة مكتب

٣٢٠ ٠٦.

الخراتطيشاكر بن سهل بن محمد بن جعفر بن محمد أبوبكر القلوب،، اعتلال - ١ ٠ 
نزار.معلقيحمدىااد.رداش،الاشر؛ بآمم(،تحمقث ا.رى)التوق؛ ال

٣٢٠الثانية، الطبعة؛ الكر.ة-اارياض، .كة اuز،  ٠ ٠٠١٤٢١.

مهدىبن أحمد بن ثان بن عل بن أحمل أبوبكر العمل، العلم اء اتمح- ١٦
الأناي،الدين ناصر محمد ا،لحقو،ت ؛م-(،  ٦١٠العدائي)انوف: الخف 
م. ١١٠٩٧سنة الرابعة، الهلبعت؛ بيرويتط، — الإسلامي الكتب، الناشر؛ 

٣٦١٠



والمراجعالصادر فهرس عنها الله رضي عائشة المؤمنين أم 

بنّالم بن ملس أحمدبن بن موس حنل، أحمدبن الإمام هه ل الإياع " ١٧
أبوالنجاالدين، شرف الصالخي، ثم اكدمحى، الحجاوي س_الم بن ءيّى 
دارالناشرت الكي، مومحى محمد اللطف عبد ال٠ح٠قت —(، ٠٩٦٨)التولت 

لبنان.— المعرية؛،روت، 

اليكجرياطة عبد بن ئلتج ين؛ مغلطاي الرجال، أساء ق الكإل تميم، إكال "" ١٨
^،٧٦٢الدين)المتون: علاء اه، د عبأبو الحفي، الحكري المصري 
الناشر:إبراهيم، بن أبومحمدأمامة — محمد بن عادل أبوعبدالرحمن المحهق: 
م.٢ ٠ ٠ ١ - ام  ٤٢٢الأول، الفة: ساعةوالشر، الحديثة الفاروق 

رالمتول:العباس بن محمد ين عل التوحيدي، حيان أبو ^، والؤانمأأالإمتبع " ١٩
م. ١٤٢٤الأول، الهلبعة: U|روتا، العنصرية، المكتبة اكاشر: ؛ى، ٠ ٠ نحو 

ايلاذري)النول:داود بن ر جاببن محيى بن أحم—د الأشراف، اب، أن— ٢٠
يثرون،~ دارالفكر الناشر: الزركل، زكارونياض مهيل تحقيق؛ -(، ٠٢٧٩
الأول،م\ا؛اه-ا"بمبمام.اسءة:

جابربن عبدالقادر بن موصى بن جابر الكتثد، الل لكلام التقامبر أبر — ١٢ 
الملكةالمنورة، المدينة والحكم، العلوم مكتبة الناشر: الحزاتري، أبوبكر 

.٢٢٠^٣٠ ١٤٢٤الخاسة، العربيةالمودية،الطبعة:

ثمالبصري ممرالقرثي عمربن بن أبوالفداءإسإعيل والنهاة، الدابة - ٢٢
التراثدارإحياء الناشر: علشري، المحقق: ، ؛UUUالدمشقي)المتول: 

م.١  ٩٨٨— م ١ ٤ ٠ ٨ منة الأول، اللبعة: اليربى، 
الدينلراج ضجالأحادثوالآئرانياةعةفياهمحامر، - ٢٣

دارليإن، ماش وعيد الغيهل أبو مصعلفى تحقيق/ الملمقن، بن عل بن عمر 
٠٠٢٢ ٠ ٤ ه،  ١٤٢٥الأول، الهليعة القاهرة، هجر، 

٣٦؛



والمراجعالخممادر فهرس عنها الله رملي ة عائشالؤْدين أم 

الخسيى،الرزاق عيد بن محمد بن محمد القامص، جواهر من العروس تاج " ٢٤
محموعةاالحةقت ه(،  ١٢٠٥)النوق• الزييدي بمرت،سمإ، اللقب الميمي، أبو 
الداية.دار الناشرت ادحققين، من 

أبوعبداشالدين شص والأعلام، اهثر الثووناتر لام الإعتاؤخ — ٢٠
الدكتورايحقق: -(، ٤٠٧ ٨ ئابجازالذمي)الول: بن عمان أحدبن محمدبن 
الأول،سةالطبعةت لامي، الإعالغربخ دار الناشرت معروف، عواد بشار 

الخاري،ترة المغبن إبراهمم بن إسإعثل بن محمد الأومط، التاريخ - ٢٦
دارالناشرت زايد، إبراهيم محمود المحقنرت —(، ٥٠٢ ٦ )التوقت افه أبوعيد 
—ه  ١٣٩٧الأول، ت الهلعة القامحرة، حالب،، ~ الاراُث، دار مكتبة الوعي، 
٣١٩٧٧.

عبداه؛نيانملااكول)ادوو;^^دبن تاريحااثقار،، - ٢٧
.٣١٩٨٤^١٤٠٥الأول الطبعة الباز، دار ازشر: -(، ١٠٢٦

صدينصمين-ردبنهمينغافاصوالملوك، الرّل ص - ٢٨
الهلبعة؛يخروت، — ال^را١ثا دار اكاشرت -(، ١٥٣ ٠ العلرى)المتوق؛ أبوجعفر 

م. ١٣٨٧الثانية-

أبوعبداهالبخاري، المغثرة بن بنإبرايم إم،اعيل محمدبن الير، اكايخ " ٢٩
طحالدكن، — حيدرآباد العثإنية، العارف دائرة الفأت (، ٥٠٥٢ ٦ )١^٠^ 

حان.العيد عيد محمد مراءيةت نحت 

الماريريطة بن عبيدة بن نيد( )واسمه شية عمرين شبة، لاين الديتة تاؤيخ " ٠٣ 
علالتوت،طع ثمحمد فهيم حققه، لإه(،  ٦٢)النوق، أيونني البصري، 

ه. ١٣٩٩النشرت عام جدة، — أحد محمود حييب السيد ت نفقة 

٣٦٥



والمراجعالمصائر فهرس عنها الله رممي عاتق—ة الخؤمذين أم 

بنعل بن أخمد الفضل أبو الولف: الخاري، صحح عل التعليق تغلق - ١٣ 
صعيدت المحتق -(، ٢٠٨٥ العسقلاق)الت_وقت حجر بن أخمد بن محمد 

يثرون،~ عار دار الإسلامي، الكتب الناشرث اكزش، موصى الرحمن عبد 
-.٠١٤٠٥سة الأول، الطعة: الأردن، - ماز 

حجربن أحمد بن محمد بن بن أحمد الفضل و أبالتهدب، مدبب " ٣٢
الهند،النظامة، العارف دائرة مطعة الناشرت —(، ٠٨٥٢)التوق; العقلأي 

سةالأول، الطبعة الطعة: 

نح،يومحبن الرحمن عبد بن يومسف الرجال، إء أمل الكإل مذيب — ١٠٣
المزى)النول؛الكلبي القفاعي محمد أي الزكي ابن الدين جال أبوالحجاج، 

—الرمالة ة محرمالناشر: معروف، عواد بشار ئ. الحقق: (، ٢٠٠٧٤
١٤٠ستة الأول، الْلبعة: ؛؛رويتح،  م.١  ٠٩٨ — ٠ ٠ 

ومنصور)المتون(•أبالهروي، الأزهري بن احمد بن محمل اللغة، ميسي، — ٣٤
~اأعربي الترايثح دارإحياء الماشر: مرعب، عوض محمد الحمق: -(، ٠٠٣٧

.٠٢٢ ٠ ١ سنة الأول، الطبعة: بثروت، 
التميمي،د، معببن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد الثقات، — ٣٠

العارفوزارة بإعانة: طع 0س الثني)انوق:٤ الدارمي، أبوحاتم، 
مديرحان المعيد ءثد. محمد الدكتور ة: مراقبتحت، الهندية، العالية للحكومة 

الدكنبحدرآباد العثإنية ارف العدائرة الناشر: العثإنية، ارق الحدائرة 
م.١  ٩٧٣ه-  ١٣٩٣سنة الأول، الخيعة: الهد، 

المري،عروة و أبمولاهم، الأزلي راشد عمرو أبي( بن معمر الحامع، " ٣٦
الماثر:س:م0اه(،ادحقق:ب،الرحنالأضي، 

الطبعة:ببثروت، لامي الإسالكتب، وتونيع تان، بثاكالعالمي الجلس 
-.٠١٤ ٠٣الثانة، 

٣٦٦



والمراجعالخصادر فهرس عنها الله رصي ة عائشأم 

الديننئن امملم، جوامع من حدث حن مخشمح j والحكم الملوم جامع " ٣٧
الدمشقي،يم البغدادي، اللامي، الحسن، ين رجب أخمدين ين الرحمن عبد 

الناشرتياجس، إيرامم — ازوط الأرنمعيب ههيه_(، )ا،لتولت الحنبل 
٠—م  ١٤٢٢السايعة، الطعة؛ ييروت، — الرسالة مؤسسة  ٣٢ ٠١.

ينالر عبد ين محمد ين اف4 عبئ بن يوسف أبوعمر وفصاله، العالم بيان جامع " ٣٨
اازميرِى،بال الأشأي تحقيق؛ —(، ٠٤ ٦٣)النوق؛ القرطي الممرى عاصم 

الأول،اسة؛ المودية، الريية المملكة الحوزي، اين دار اuشرث 

فرحبكرين أي بن أحمد ين محمد عبداش أبر القرش، لأحكام الخامع — ٣٩
احمدتحقيق• —(، ١٠٦٧ )النوق؛ القرمحلبي الا«ين شمس الخزرجي الأنصاري 

الطعة؛القاهرة، — الصرية الكنم، دار الناثر؛ أؤلفيش، ؤإيراهيم الردوق 
م. ١٩٦٤.-٠١٣٨٤الثانية، 

—(،١٠٣٢ )المتوف؛ الأردي يؤيد ين الحز ين محمد أيوبكر اللغة، حمهرة — ٤ * 
العلمة؛؛؛رويتا، — للملأين اسم دار الماشر؛ بعلبكي، متن رمزي الحقق؛ 
.٢١٩٨٧الأول، 

الأندليحزم عيدين مبن أحمل بن عل أيومحمل، اك؛وية، برة الجواهع - ٤١
؛؛روت،.- العلمية دارالكتب، اكاشر؛ ه(، ٤٥٦)التوف؛ النلا٠ري القرتلبي 

علتحمق/ الماوردي، حبيب بن محمد بن عل الحز لأب الكبثر، الحاوي - ٤ ٢ 
الأول،الطعة باروتا، العلمية— الكشت، دار عبئالوجود، وعادل معومحى 

الجءا'مز،مريرالقدمي بن عل، همدالواحدين بن همدالغني الإفلث،، حديث، -  ٤٣
إبراهيمالحقق؛ (، ٠٦• ٠ )النوق؛ الدين تقي أبومحمد، الحنبل، الدهشقي 

م•١  ٩٩٤الأيل اس: الثائر، دار الناشر: صالح، 

٣٦٧



والمراجعالخممادر مهرس عنها الاه رضي ة عائشأم 

بنأحال بن عبداض أحمدبن أبونمم الأصماء، ات وطبقالأولياء ة حالي— ٤ ٤ 
مهلعةالماشرت -(، ٠٠٤٣ )النول؛ الأصهانى مهران بن مرمى بن إسحاق 

م.١٩٧٤ه-١٣٩٤العادة-؛جوارمحائلةَ،

الدينمحي أبوزكريا الإسلام، وتواعد نن المهان ل الأحكام حلاصة " ٤٠
حسبنأحاديثه: وحرج حققه -(، ٠٦٧٦النووي)النول؛ شرف، بن بحص 

الأول،الطبعت؛ بيروت، — لبنان — الرسالة مؤسسة الناشر؛ الحمل، إسإعيل 

ال،الحراّالخروحردى موسى بن عل بن الحسبن بن أخمد النبوة، دلائل - ٤ ٦ 
بيروت،— العلمية الكتب، دار الناثر؛ هر(،  ٤٥٨البيهقي)النول; أبويكر 
.٠١٤٠٥سنة الأول، الفة؛ 

الكتابمن بالدلائل والأحياء الأموات أروبح همل الكلام ل روح ال-  ٤٧
ا"بموزيةنتم ابن الدين نص سعد بن أيوب، بن بكر أبا بن محمد نة، والس

بيروت.— العالمية الكتب، دار الاشرت (، ١١٠٧٥ )النول; 

بنمعاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد الفضلاء، ونزهة العقلاء روضة -  ٤٨
الحقق؛-(، ٤٠٣٥ تي)اdول; البالدارمي، حاتم، أبو التميمي، د، معب

بيروت.— العالمية الكتب، دار الماشر; الحميد، عبد الدين محي محمل. 

مم،عدثمبن أيوب بكربن أب محمدبن حيرالعباد، هدى زادالعالل - ٤ ٩ 
الة،الرمة مومحالناثر؛ —(، ١٠٧٥ ة)الول; الحونينيم ابن الدين 

والعشرون،الس_ايعة الطحة; الكويت،، الإسلامية، المنار مكتبة - بيروت 
ها؛اه/؛ها،ام.

الدارميالتميمي بكر أي بن مصعب، بن الري بن هناد الري أبو الزهد، - ٠ • 
ارحمنءبدالح؛ارالفر؛واش،سمشر؛^بد 

اه. ٤٠٦الأول، الفة؛ الكويتذ، - الإسلامي دارالخلفاءللأكتاب 

٣٦٨



والمراجعالممعادر ئهرس عنها الله رضي ة عاتشالمؤميين ام 

الشسانيد أمبن هلال بن حنل بن محمد احدين الق وبل أبالزهد، — ٠١
دارالتاشرت ثامن، اللام عد محمد ت حواشيه ومع "^، ٤٠٢ ١ رالتول* 

.٢١٩٩٩——٠١٤٢٠الأول، الط>عةت لبنان، — يثرون العلمية، الكتب 

الكحلاقالحسني، محمد بن صلاح بن إس_،اءيل بن محمد لام، المحل — ٥ ٢ 
)ا،لتولتبالأمير لافه كأسالعروق الدين، عز أبوإبراهيم، اق، المنعثم 

تاؤيخ.وبدون طبعة بدون الحديث،، دار الناشرت ٠(، ١ ١  ٨٢

الثاعيالصالخي ، يومحف_بن محمد العباد، محر محثرة ل والرشاد الهدى محبل —  ٠١٠
الشحالموجود، عبد أخمد عائل، الشح وتعاليقت تحقيق (، ٤٠٠٩ ٢ رالمتولت 

الءلثعةتلبنان، — يرومته بالعالمية الكتيإ دار اشرI النمعوض، محمد عل 

ّةأائاه-*ا؟هام.الأول، 

تعلميه وعلق رتبه الصغثر، الحا،ع صحيح أحاديث، ترسب، ل النثر راح ال— ه ٤ 
العلبعة؛الريان، مؤسسة تونيع — الصديق دار الماثرت هادى، مومحى عصام 

٢٠ه-١٤٢اك١لثة،٠' م.٠٩

عبدالرحمنأبو وفواثدهأ، فقهها من وئيء الصحيحة الأحاديث، لة محال— ٥ ٥ 
الألبايالأشقودرى آدم، بن نجاق بن نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد 

الرياض،والتوزيع، للنثر العارف مكتبة اشر: الم(، ٠١٤٢٠)المتول: 
م.١  ٩٩٠م- ١ ٤ ١ ٥ الشر: عام الأول، الطبعة: 

أبوعبئالرحمنوأثرهاال؛ئفيالأهة، والموصوعة الضعيفة الأحاديث، سلمالة — ٥ ٦ 
الألباقالأشقودرى بنآدم، نجاق بن نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد 

العربيةالمكلة - اض الريالعارف، دار الشر: دار -(، ٠٠١٤٢ )التوز: 

م.١  ٩٩٢م/ ١ ٤  ١٢الأول، الطبعة: المودية، 

١٠٦٩



والمراجعالخمهادر فهرس عنها الاه رضي ة عاتشالخؤمنين ام 

بنبن حسبن اللك عد والتوال، الأوائل أساء ل اضالي النجوم مط "" ٠٧
أخمدعادل الحمق: ^ ١١١١ام،)اكول: المصاص عداللك 

ب\روت،~ العلمية الكتسب دار التاشرت معرصن، محمد عل ا،لوحرد~ عبد 
الأول،ها؛اه-مههام.اس:

الحنبلالبغدادي الخلال يزد ن يهارون محمدبن بن أحد أبوبكر نة، ال— ٥٨
الراض،- الراية دار الاشر: ١^^، عطية د. ايطق: ١\س )الوق:
'ا؛ام-؟ا/ا<ام.الأول،اسن:

القزؤيتي)التولتماجة ابن يزيد بن محمد أبوعداش ماجه، ابن سن — ٥٩
-الحربية الكتب إحياء دار الماشر: ،، ٠٠٧١عد محي تحقيق: ^، ٢٧٣

الحلبي.١^١^، عيس نمل 

شدادبنبن بشر بن إسحاق بن الأشعث بن مليإن أبوداود داود، ش منن - ٦ ٠ 
الدينمحني محمد تحقيق؛ -(، ٠٢٧٠تاي)النوق؛ الجالأزلي عمرو 

بيروت.— صيدا العصرية، ا،لكتية عبدالحميد، 

الرمدي،الضحاك، بن عوّى بن سورة بن عيي بن محمل الترمذي، منن " ٦ ١ 
الماشر؛وآخرون، اكر شمحمد أحد تحقيق م(، ٢٧٩أبوعيسى)الوق؛ 

سةاكانية، الطبعة؛ مصر، — الحلي الباي مصعلفى ومهليعة مكتة شركة 

علبن شحيب بن أمد الرحمن أبوعبد للتائي' الصغرتم، الس — ٦٢
أبوغدة،اح الفتعد تحقيق: -(، ٠٠٣ ٣ النائي)الوق؛ الحراساق، 

سةاكانية، الطيعة: حالب، — الإملامية الهلوعات مكت الماشر: 

٣٧'



والمراجعالمممادر قهرس عنها الله رضي ة عائشالوهيين أم 

الخراماق،الخسروجردي موسى بن عل بن الخسئن بن أخمد الكثرى، المنن - ٦٣
دارالناشرت عطا، عبدالقادر محمد ١^٠^؛ ه(،  ٤٥٨رالتول؛ الييهقي أبوبكر 
سةإآ؛ام-م"1م.الثالة، لمات، - ؛ثروت اس، الكب 

شعسج،تحقيق المائي، عست، ثين أحمد الرحمن عبد لأي الكبرى، المن — ٦ ٤ 
آم.٠ ٠ ١ م، ١ ٤ ٢ ١ الأول، الطبعة بثروت، الرسالأ، مؤّق الأرنووط، 

الأرنووطشبب تحقيق/ اكار٠طني، عمر بن عل الخن لأي المسنن، — ٦٥
ةمومبرهوم، وأحمد اض حرر اللهليف وعبد محلي النعم عيد وحن 
آم.٠ ٠ ٤ ، ٠١ ٤٢٤الأول، الطبعة بثروت، الرسالة- 

الهميد،عبد اكين محي محمل. تحقيق الأثعث،، ن محلي،ان داود لأي المنن، — ٦٦
طيعة.بدون بثروت، العصرية، المكتبة 

نعثإن أحمدبن بن محمد أبوعبداه ^؛؛ ٧١شص النبلاء، أعلام ير حم—  ٦٧
بإشرافالمحقفن من محموعة المحقنرت —(، ٠٧٤٨الذهبي)المتولت إز ثاي

محنةالثالثة، الهلثعة؛ الرمحالة، مؤسسة الامحرت الأرناووط، شعست، الشخ 
.٣١٩٨٥ه«؛اهّ/

المعانري،الحميري أيوب بن هشام ن الملك، عبد هشام، لأبن النبؤية المرة — ٦٨
ؤإبراهيمالقا مصطفى تحقيق؛ آه(،  ١٣)المتوق؛ اكين حمال، أبومحمد، 
البابيرممعلفى ومطبعة مكتبة شركة الماشر! الملبي، الحفينل وعبد الأبيارى 

.٣١٩٥٥—ه  ١٣٧٥الثانية، الaإبعةت بمصر، وأولأد0 الحلبي 
معاذبنين حبان ن أحمو ن حبان ن محمل وأحبارالخلفاء، المهمية المرة — ٦ ٩ 

صححه،-(، ٤٠٣٥ )المتول؛ ني البانمار٠ي، حاتم، أبو التميمي، محبي، 
الكتب،الماشر: إء، العلممن وحماعة بك عزيز يد الالحانفل عليه وعلق 

.٠٠١٤١٧-الثالثة الهلثعة: بيروت، - الثقافية 

٣٧١



والمراجعالخصمادر فهرس عنها الله رضي ة عاتشالمؤملين ام 

بنالحسن بن اش هبة أبوالقامم والحإعة، المسة أهل اعفاد أصول حن - ٧• 
عدمبن أخمد نحقيقت م(،  ٤١٨)ايوزت اللألكائي الرازي الطري متصور 

.٢٢٠ ٠٣م/ ١٤٢٣دة-ابية،اساكامة،

شرفبحمحابن الدين مي أبوزكريا ملم، صحح عل المودي ئمح - ٧١
يثرون،~ العربٍ، التراث إحياء دار اكاشرت ه(، ٦^١٦ )ا>لتولت النووي 
م. ١٣٩٢اكابمسة الطعة:

العك؛ريالله د عثبن الحقن بن اممه عبد اليقاء أبو اكتيي، ديوان ّرح 
إبراهيمقا/ المصطفى الحمق: ام(، ١ ٦ الدين)انوق: محب البغدادي 
بثروت.— المحرنة دار الماسر: ملبي، الحفيفل عبد الأيياري/ 

بنعثدالللث، بن ملامة بن محمد أخمدبن أبوجعفر الاثار، اق معنمح ٣^١— 
-(،١٠٣٢ يالطحاوي)النول؛ العروق المري الحجري الأردي لمة م

عل،اءمن الحق، حاد يد سمحمد — الجار )محمدزهري له: وقدم ه حقق
الرحمنب يوسف، د وأحاديثه: وأبوابه كتبه ورنم راجعه ،، الشريفالأزهر 

الكتب،؛ ،،tiازشر: النوية، بالمدية السنة خدمة بمركز اس - المرعثل 
م.١  ٤٩٩ ٠، ١ ٤ ١ ٤ منة الأول، الطعة: 

البغدادي)التول:الأحري ارئ4 عيد بن الحين بن محمد أبوبكر الشريعة، — ٧٤
المامر؛الدميجي، الي،ان ّبن عمر بن عبدالله الدكرر المحقق: .(، ٠٥٣٦

.٢١٩٩٩—— ٠١٤٢٠الثانية، اكليعة: السعودية، / الرياض — الوطن دار 

الحراماي،الخروجردي مرمى بن عل بن الحض بن أحمد الإيان، شما - ٧٥
أحاديثه:وحرج نصوصه وراجع حققه -(، ٠٤ ٥٨البيهقي)المتوق: بكر أبو 

أحاديثه:ونحريج تحقيقه عل أسرن، د، حامالحميد عبد العل عيد الدكتور 
مكتبةالاسر: الهند، — السلفية؛بومباي الدار صاحب، الدوي، أحمد نحتار 

٣٧٢



والمراجعالمصائر فهرس عنها الله رمس ة عاتشالخؤْدين ام 

بالني،يبومياي السلفية الدار ْع بالتعاون بالرياض والتونيع للنشر الرشد 
م.٢٠ه-٣•١٤٢٣الأول،ثاس:

بنجان أحدبن بن ان ■مهمميثن يان، ابن برمحب جان ابن صمح " ٧٦
ّآم(،٥ ٤ تي)النول; البالدارمي، أبوحاتم، التميمي، معبد، بن معاذ 

الطعان;بيروت، ~ الة الرٌمجرمة الناشر; الأرنووط، عيبه ثالحقق; 
اكانية،سة؛ا؛ام-يهام.

الحقق;الخحفي، البخاري أبوعبداش إسإعيل ين محمد البخاري، صحيح " ٧٧
منةالأول، الطبعات النجاة، دارطوق الناشر; الناصر، ناصر محمدزهيربن 

الحاجبن الدين، ناصر محمد وعبدالرحمن أبوالترما، الترغيب صحح " ٧٨
'آ؛اه(،الاشر;انى)التول;تم،الأشقودريالأو

العودية،العربية الملكة " الرياض والتونيع، للشر ارف العمكتبة 
٢٠ه"١٤٢١الأول،الطثعة; ٠ م.٠

بنالدين، ناصر محمد همدالرحمن أبو ونياداص، ثر الخغالحاْع صحح " ٧٩
م(، ١٤٢٠ال)التوق; الألبالأشقودري آدم، بن نجاق بن نوح الحاج 

الإسلاص.الكتب الناثر; 

ابوري)التول;النيالقثيري أبوالحسن الحجاج بن لم ممسلم، صحيح " ٠٨ 
"العري التراث دارإحتاء الناشر: عبدالباقي، فزاد محمد الحقق; أم(، ٦ ١ 

؛يرّوت•

الحوزيمحمد بن عل بن الرحمن همد والفرج أبالدين حمال، الصفوة، صفة - ٨١
القاهرة،ايديث،، دار اشر; النعل، بن أحمد الحقق; هم_(،  ٩٧)التول; 

«آم.«اآةاف/،الطثعة;ممر، 

٣٧٣



والمراجعالمصادر يهرس عنها الله رضي ة عاتشالخوْتين أم 

بكيالالدين تقي بن الوهاب عبد الدين تاج الكبوى، الشافعية طقات — ٨٢
والدكور/اساحي، محمد محمود الدممور/ الحقق: -(، ٥٧٧١)انول: 
الطبعة:والتونيع، والنشر للطياعق هجر الناشر: الحلو، محمد اح عبدالفت

ّةمأ؛اه.الثانية، 

-(،٠٤٧٦اكرازى)اكول: ض بن حاقإيرابإ أبوامالفقهاء، طقايثر — ٨٣
عباس،إحسان الحقق: (، ١٠٧ ١ رالتول: عننلور ابن مكرم بن محمد هذبه: 

م.١  ٩٧* سنة الأول، الطبعة: لبنان، — ؛؛ووت العربي، الرائد دار الناثر: 
بالولاء،مي الهاشمنيع عدبن ممحمدبن أبوعبداطه الك،ءرى، ارهل؛ةات — ٨٤

إحسانالحقق: -(، ٠٠٢٣ )النول: صعد بابن العروق البغدادي البصري، 
م•١  ٩٦٨ستة الأول، الطبعة: بثرويت،، — صادر دار الناثر: عباس، 

البغدادي)التول:الهروي افه عبد بن صلأم بن القاصم أبوعبيل- الملهور، — ٨٥
مكتبةالناشر: سلمان، محمود حسن مشهور أحاديثه: وثمج حققه —(، ٢٠٢ ٤ 

الaلثعة:الزيتون، — الأول سليم ااتا؛ءان، مكتبة الشرفية، — حدة الصحابة، 
الأول،ةا؛اه-أههام.

حبيتحابن ريه عبد بن محمد بن أحد الدين شهاب أبوعمر، الفريد، العقد — ٨٦
—(،٠٣٢٨الأندلسي)النوق: ربه عبد باين ، الحروفّالم ين حدير ابن 

ه ١٤٠٤الأول، العلبعة: بيرويتح، — العلمية الكتب، دار الناشر: 

بنموس بن أمد بن محمود أبومحمد البخاري، صحح ثؤح القاري عمدة — ٨٧
الناشر:—(، ٥٠٨٥ العيني)النول: الدين بدر الحفي الغيتابى حسين بن أمل 
؛مِوتا.— اليري الرايث، إحياء دار 

حتدر،بن ص، أمثربن بن أشرف محمد داود، أب سن العيودتمح عون - ٨٨
ه(، ١٣٢٩آبائي)النوق: العغليم الصديقي، الحق، شرف الرحمن، عبد أبو 

ه. ١٤١٥الثانية، الهلثعة: برويت،، — العالمية الكتب، دار الناثر: 

٣٧٤



والمراجعالخمعادر فهرس عنها الله رضي عاتسا الخومنين أم 

ؤالتولتوري الدينقتيية ين لم مين عبدافه محمد أيو الأخار، عيون " ٨٩
م. ١٤١٨النثرت تاؤخ —يثرون، العالمية الكتب دار الناشرت ه(، ٦^١٢ 

يرهانحاق إمأبو الماصحة، القائص وعرر الواضحة، الخصاثص غرر — ٩٠
الوطواط)افوق:العروق عل ين محص ين إبرام—م ين محمد الدين 

ابرايمت فهارمه ووصع يه حواثوعلق وصححه صيطه ^١٠-(،  ١٨
الأول،ااطعةت لبنان، — يثرون العلمية، الكتي، دار الناسر؛ الدين، شمس 

المعرون،العباس، أيو الأندى، المأل الأكثر مد بن يزيد بن محمد الفاضل، - ٩١
الطعة:القاهرة، ة، المريالكتب دار اكاشر: (، ٠٢٨٥بالرد)المتوق: 

ه. ١٤٢١الثالثة، 

القفلأبو حجر ين عل بن أحمد اليخاري، صحيح همح الماري فع " ٩٢
يإحراحهقام ،  ٩١٢٠١^؛،رويت،، — المعرفة دار الناشرت افعي، الشالعملاق 
الخطيب،.الدين محب، طبعه؛ عل وأشرف وصححه 

الأمايبلمؤخ ومعه ااشيJابي حنبل بن أحد الإمام ند ملترسجر الربال؛، القح — ٩١٠
الساعاق)المتول؛البنا محمد ين الرحن تمد أحدبن الوبال، أمرارالفتح من 

الثانية.الطبعة: المري، التراُث، دارإحياء الماير: ه(،  ١٣٧٨

أه(،٠ * التميمي)المتوق؛ الأمدي عمر ين ، سفالخمل، ودس الفتنة - ٩٤
الس_ابعةالطبعة؛ دارالتفاتس، اشر؛ النعرموش، راتب، أحمو الحمق؛ 
l^\i\r .س\ى

أمدبن هلال بن حنبل بن محمد أحمدبن الله أبوتمد الصحابة، فضانل — ٩٠
الناشر؛محمدعباس، اممه وصي ئ. المحقق؛ (، ٤٠٢ ١ ييال)المتوق؛ الث
١ّ  ٩٨٣- ١ ٤  ٠٣الأول، الطعة؛ يثرونه، - الرسالة ة مؤّ

٣٧٥



والمراجعالمممادر مهرس عتها الله رضي ة عاتشالمؤبمتين أم 

بنالخن بن عل أبوالقاسم الدين، ثقة هئيته، ة عاتئا،لومين أم محل - ٩ ٦ 
همدن الهثن تحقثقُ ئ،  ٥٧١ت )النوق اكر عبابن المعروف افه هبة 

م-١  ٤٢٦الأول، الطمة: دارالشائرالإسلأب، الناثر: الحيادي، 
٢٢٠ ٠٥.

أبوعمران>مءمحيعه، اإلؤمت؛ن أم عاتية اليدة ملح ق الوضاحين القصيدة -  ٩٧
بانالمعروف الأنيلي المرئي الكفيف، اش عبد محمدبن بن مومحى الفلميثى 

الاشر:يعقوبي، صالح محمد نظام به: اعتنى م(، ٤  ٩٦بعد حج)المتوق: 
الطعة:لبنان، — و؛ووت والتونيع، والنشر للطباعق الإمحلامية البشائر دار 

.أم.مأأةاه-آ.الأول، 
بنمحمد بن محمد الكرم أي بن عل والخن أبالتاؤخ، ؤ، الكامل —  ٩٨

زالمتوق:الأوا؛ر ابن الدين عز الحرري، يبال الثالواحد عبد بن الكريم عبد 
العري،الكتاب، دار المساشر: تدمري، لام عيدالعمر محقيق• —(، ٠٥٦٣

.٤٣١٩٩٧اه/  ١٧الأول، اسن: ؛عروت-لبان، 
أحد،عمروبن بن محمود أبوالقاسم التنزيل، غوامص حقاتق عن الكشاف — ٩ ٩ 

،يثرون، - العري الكايج دار الماشر: -(، ٥٥٣٨اض)النوق: حار الزنحشري 
ه.١٤٠٧اكاكة-ااطبعة:

المعلي،ابراعيم بن محمد بن أحمد القرآن، ير نفعن والبيان الكشف، — ١ ٠  ٠
مراححةعاشور، بن محمد أب الإمام تحقيق: أم(،  ٢٧أيوإمحاق)النوق: 

—؛؛روت، العرب، الترايثح دارإحياء الماشر: الساعدي، نظ؛ر الأستاذ وتدتيق: 
م؛٢ ٠  ٠٢م- ١،  ٤٢٢الأول الطبعة: لبان، 

نعنان ن بن!ماعتل أخمد الخاري، أحاديث محناض إل الخارى الكوثر - ١ ٠ ١ 
احدعزوالشح الحمق: ، ١٥ ٨٩٣النوق الحنفي ثم الشافص محمدالكوراي 

١٠٧٦



والمراجعالخممادر فهرس عنها الله رضي عائشة المؤمنين أم 

الأول،الطبعة؛ لبنان، — يثرون الحري، التراث إحياء دار الناشر؛ ة، عناي

عنظورابن الدين جال أبوالفضل، عل، بن مكرم بن محمد الرب، ان لس- ١ ٠ ٢ 
-صادر دار اشر؛ الم، ١UU ١ الإزبمي)اقوق؛ الرؤمعي الأضارى 

ه. ١٤١٤سنة الثالثة، الءلثعةث بثروت، 

العملاقحجر بن أخمد ين محمد ين عل ين أحمد أبوالفضل الزان، سان ل— ١ ٠ ٣ 
ةمومس—الناشر؛ الهند، — الطامة العرف دائرة الحقق؛ —(، ٢٠٨٥ )النوق؛ 

م.١  ١٩٧ م/  ٠١٣٩ الثانية، الطبعة؛ لبنان، - يثرون، للمطبوعاثه الأعلمي 
أجدبنبن "صان بن محمد داالردك؛ن، والضعفاء الخدين من الجروحى - ١ ٠ ٤ 

)النوق؛البض الدارمي، أيوحاتم، الميمي، د، معببن معاذ ين ان حب
الطبعة؛حلب،، ~ الوعي دار الماشر؛ زايد، إبراهيم محمود الخنق؛ (، ٤٠٣٥

..٠١٣٩٦الأول، 

مليانبن بكر أبا بن عل، الدين نور أبوالخن الفوائد، لمنع الزوائد محمع - ١٠٠
مكتبةالماشر؛ القدمى، الدين حسام الخقق؛ (، ٠٠٠٨ ٧ )التوق؛ الهيثمي 

.٢١٩٩٤ه،  ١٤١٤الشر؛ عام القاهرة، القدمحي، 

محمدالدين، حال الأحبار، ولطاتم، التنزيل غراب ق الأنوار بحار صع — ١ ٠ ٦ 
اكاشر؛(، ٠٩٨٦)التوف؛ الكجراق الفتتي الهنل.ى الصديقي عل ين طاهر 

.٢١ ٩٦٧ر-  ١٣٨٧اكاكة، الطيعة؛ العثانية، الحارق دائرة محلى مطبعة 

الرازي،القزؤيني، اء زكرين فارس ن أحمد نارس، لابن اللغة محمل - ١ ٠ ٧ 
ملهيان،الخن عبد زهثر وتحقيق؛ دراسة (، ٥٠٣٩ )التوف؛ أبوالحسثن 

—٠ ١ ٤ ٠ ٦ — ة الثانيالهلثعة ثروُت،، ب— الرالة مرمة الشر؛ دار 
٠٢١٩٨٦

٣٧٧



والمراجعادر المصاقهرس ضها الله رضي عاتسة المؤبميين أم 

النوويشرف بن بحى الدين بحي أيوذُ.ا الهدب، شمح الجموع - ١ ٠ ٨ 
الفكر.دار ازشر: ،;(، ٦٧٦)الوق: 

العثيم؛ن)١،^^؛صالح بن محمد الشيخ فضيلة ائل ورمفتاوى جمهمع ' ١٠٩
دارالناثرت اليإن، السإُرامم بن ناصر بن فهد وترتيس،؛ جع م(،  ١٤٢١

،ر.١  ٤١١*ث الثريا، الوطن-دار 

حالأبوالفضل، عل، بن ركرم بن محمد ماكر، لابن يضق تاؤخ خصر - ١ ١ ٠ 
الحقق:-(، ١٥٧ ١ الإفريقي)التوق: الرؤيفعى الأنصاري مطلور ابن الدين 

الفكردار الشر؛ دار مهلح، محمد عراي، الحميد عبد ؤياض المحاس، روحية 
—ه— ١ ٤ ٠ ٢ الأول، الطعة؛ ونيا، حم— دمشق والنثر، والتونيع للطاعة 
٢١٩٨٤.

الدضقي،العامري الغزى محمد بن محمد بن محمد الزلح، ل رخ ال— ١ ١ ١ 
؛-امايحقق؛ —(، ٥٩٨٤الدين)النوق؛ رمحي ابن الدين يدر أبوالركات،، 

الأول،الطعة؛ ثروتر، ب— حزم ابن دار الاسرث الح—اي، اب، الوهعبد 
٢١٩٧٧-٥١٤١٨.

أبوالحسنمحمد، ين)ملهتان( عل الصائح، طكاة شمح الفاتح مرئاة — ١ ١ ٢ 
اشر؛دارالفكر،ام(،اك٠ ١ ٤ ارى)ادوفى؛ اللأالهرويالقالدين ور ن

.٠٢٢ ٠ ٢ -  ٥١ ٤٢٢الأول، الهلبعة؛ لمان، - ؛ثرو;، 

بن!واهتمإبراهيم الربح، غردة لص المطلق بمي غزدة *ودان - ١١٣
الثورة،الديتة الإعلامية، بالحاهعة العالمي المحثؤ عإدة الماثر؛ قريبي، 

عودية.الالعربية المالكة 

بنمحمد بن عبداض بن محمد الحاكم أبوعبداض الصحيحين، عل المستدرك — ١ ١ ٤ 
التعبابن المعروف ابوري السالطهاف الضي الحكم بن نمم بن خمدؤيه 

٣٧٨



الموضهمطتيهرس عنها الله رصي ة عاتشالمؤسن أم 

الصفحةرقم الموصؤع 
٢٣٧وقاية عائشة ~ ٢ * 

٢٤٩عاي؛ عائشة — ٢ ١

٢٦١والراعية الكريمة ;ْنءؤإزغتها — ٢ ٢
٢٧٣والإنصاف زه؛ءؤفينيا عائشة — ٢٣
٢٨٣والعلممح زه؛خؤإؤغها عاتشة — ٢٤
٢٩٥ظفيبمها — ٢٥
٣٠٥خاصة وأيام ة؛ءؤثيبمه عاتثة —  ٢٦
٣١٧المرأة وحقوق خ؛ءؤفيغها عائشة — ٢ ٧

٣٢٧عائشة كاتل — ٢٨
٣٣٩إرالومقالأمر عاتشة- ٢٩

٣٥١هتيذغه عائشة عن قالوا ٣" ٠
٣٦١والمرامع المصائر ثت 

٣٨٥الموضوعات ئهرص 

٣٨٦



والمراجعالمصائر فهرس عنها الله رضي عاسة الخؤْدين أم 

الكتبدار الناشرت عطا، القادر عيد مصطفى ت تحقيق ؛ه(، ٠ ٥ )اكوق! 
م.١  ٠٩٩ ه—  ١٤١١ستة الأول، الطيعةت محيرون ~ العلمية 

منصورمحن أحمد محن محمد الدين شهاب مستطرف، ثن كل ل الستطرف — ١ ١ ٠ 
المالكب-ب؛روت،ءالفتح)اسمفى:آهس(،الأر: الأد4يأبو 

الأول،؟ا؛اه.اس:

اروزىالخطل إبرامم بن محلي بن إبراهيم بن إسحاق أبويعقوب المني، - ١ ١ ٦ 
النفوربنعبد د. الحمق؛ -(، ٠٢٣٨راهويه)النول؛ دابن العروق 

الأول،الطبعة؛ النورة، الدينة ~ إن الإيمكتبة الناشر؛ البلوثي، الحق عبد 
٢١٩٩١^١٤١٢.

العلياليالحارود بن داود بن ليان مأبوداود الطيالمى، داود ش ند م- ١ ما١ 
التركي،عيدالحسن بن محمد الل.كتور الحقق؛ —(، ٠٠٢ ٤ البصري)النوق؛ 

.٢١٩٩٩—— ٥١٤١٩منة الأول، العلثعة؛ مصر، — هجر دار الناشر؛ 

أمبملأحمينضينامحينمحينِ،ينسشبملاسم، " ١١٨
اّال،مليم حسبن الحمق؛ "اه(، ما٠ الوصل)النوق؛ التميمي، ، ١١١٥

—ه  ١٤٠٤سة الأول، الطيعة؛ دمشق، — للترايث، الآمون دار اشر؛ الن
٠٢١٩٨٤

أسدبن هلال بن حنثل بن محمد بن أحد عبداف لأي حنبل، بن أحمد ند م— ١ ١ ٩
الأول،العلثعة ؛ثرومته، الرسالة، ة موسالأرنووط، شعي—٠١ تحقيق الشيباق، 

أبوالحسن،التتوي، الهادي عبد بن محمد الندي، يحاشية أحمد الإمام ند< م— ١ ٢ ٠ 
.(.٥١ ١٢٠٨الندي)التوف؛ الدين نور 

٣٧٩



والمراجعالمصمادر فهرس عنها الله رصي ة عاثشالمومس أم 

ينالثه عيد أبومحمد الدارمي(، نن د)مالعروق الدارمى مسد — ١ ٢ ١ 
اكتميالدارمي، اكمد عد ن بئ بن اممضل بن الرحمن عد 

•الناشر الدارال، أسد سليم ■ين تحقيقت آه(، ٥ ٥ رالتوقت مرقدي ال
الأول،الطعة؛ عودية، الالعربية المالكة والتوزيع، للنشر المغني دار 

«آم.«آا؛له-'

فزادمحمل تحقيق ايوري، التيالحجاج ين لملم الصحح، افد — ١ ٢ ٢ 
تارخ.بموون بمِوت، العربي، التراث إحياء دار الباثي، ب■ 

ينئ—ابع بن عثان بن العباس بن ى إدييبن محط أبوهمدالد افد، ~ ١  ٢٣
—(،٠٥٢ ٤ )المتول؛ المكي القرثى االْللي الثافعي مناف عبد بن الءلال_ا عطن 

١٤٠النثر؛ عام لبنان، — بيروت العلمية، الكتب دار الناشرت  —ه ٠ 

بنأخمد بن حبان بن محمد الأسنار، فقهاء وأعلام الأمصار علمإء اهر مش- ١ ٢ ٤ 
•)المتول البس—ني الدارمي، أبوحاتم، التميمي، معبد، بن معاذ بن ان حب

الوفاءدار الناشر؛ ابراهيم، عل مرزوق عليه؛ وعلق ووثقه حققه مأه(، ء٤ 
.٢١٩٩١——٠١٤١١الأول الطبعة؛ المنصورة، — والتونخع والنثر للعلباعق 

الدين،ول افه، أبوعبد العمري، الخهليب اش عيد بن محمد الصائح، مشكاة - ١ ٢ ه 
الماشر؛الألباي، الدين اصر نمحمد المحقق؛ (، ١٠٧٤ التميزي)المتوق؛ 

م.١  ٩٨٥الثالثة، الهلعة؛ بثروت، — الإسلامي الكتب، 

بنأحمد الدين شهاب العباس أبو ماجه، ابن نواتي ل الزجاجة مصباح — ١  ٦١٢
الشافعيالكناق البوصري ءث،ان بن ماياز بن سليم بن إم،اعيل بن كر أي 

-العربية دار الماثر؛ ناوي، الكثالتقى محمد المحقق؛ -(، ٤٠٨ ٠ )المتول؛ 
ه_.١ ٤  ٠٣سنة الثانية، الطبعة؛ ؛،رونح، 

٣٨•



المصادروالمراجعنهرس منها الله رضي عاممة المؤمنين ام 

بنإبرامم بن محمد بن اش همد ثية، أي بن بكر أبر نية، أي ابن مصنف - ١  ٢٧
الحوت،يوسما ك،ال ت الحقق —(، ٠٢٣٥)التولت العسي حوامض بن عثإن 

١.٠ ٤ ٠ ٩ سة الأول، اسة: الرياض، - الرشد مكتبة الماشر: 

الصنعاقاليال يري الحمناغ بن همام بن الرزاقا عبد بكر أبو الصنم٠، — ١  ٢٨
الجالسازشر: الأعفلمي، الرحن حسب الحقق: -(، ١٠٢ ١ )النول: 
م.١ ٤  ٠٣منة الثانية، الطعة: افد، العلمي- 

الوهراقأدهم بن يوسم، بن إبرامم الأثار، صحاح عل الأنوار طالع - ١ ٢ ٩ 
الفلاحدار تحقيق: (، ٠٥٦٩ثرنول)النوق: ابن حاق أبوإسالحمزي، 
والشؤونالأوثانؤ وزاره اشر: النالرايثح، وتحقيق العلي للبحث، 
م.٢ ٠ ١ ٢ - ٠ ١  ٤٣٣الأول، الطعة: قطر، دولة - الإملأمة 

دارالناشر: شرا'—،، حن محمد بن محمد والمرة، المسنة ق الأثيرة العالر — ١ ٣ ٠ 
٠—.١ ٤ ١ ١ — الأول الطعة: بيروت، دمشق— — الشامية الدار القلم، 

بنعود مبن الحسين أبومحمد المنة، محني القرآن، ير نفق التنزيل ٌُالم " ١٣١
عبدالرزاقالحقق: -(، ١٠٥ ٠ الشافعي)النول: الغوى الداء بن محمد 

الأول،ة: الطبع-بيروت، الع_ربي الرايث، اء إحيدار اثر: النالهدي، 
٠١٤٢٠.-

اكامي،اللحمي طير بن أيوب، بن أحمد بن لي،ان مالأوسط، العجم — ١  ٣٢
بناف عوض بن لمارق الحقق: —(، ٠٠٣٦ الطراق)النوق: م أبوالقاس

القاهرة.— الحرمين دار الماثر: الحسيني، إبراهيم بن الحسن عبد محمد، 

امي،الشاللحمي طير بن أيوب، بن أخمل بن شان الكبير، العجم — ١  ٣٣
عبدالجيدبن حمدي الحقق: -(، ٠٠٣٦ )التوف: الهليراق أبوالقامم 

الثانية.الْلبعة: القاهرة، — تيمية ابن مكتبة النثر: دار السلفي، 

٣٨١



والمراجعالخممادر مهرس علها الله رضي عاسة المؤْدين أم 

محمدالقادر عبد حامد الزيات أحد مصهلفى إيرامم الوسيط، العحم ~ ١ ٣ ٤ 
الدعوة.دار النثرت دار العريية، اللخت محع / تحقيق الجار، 

فيمجمافياسسمالأخار،-  ١٣٠
بنبكر أي بن الرحمن ب بن الخسئن بن همدالرحيم الدين نين أبوالفضل 
الطبعت!لتان، — يرون حزم، ابن دار A^، ٠ ٦ )النول! العراثي إبرامم 

الأول،ا"\؛اه-ه"آم.
التئميالحّين بن الحن بن عمم بن محمل أبوهمداش الشب، مفاسي^ " ١٣٦

ام:ص ٠ ٦ الري)التوق: حف، الرازي الدين بفخر الملقب الرازي 
ه١ ٤ ٢ ٠ — الثالثة الطعة! ؛؛روت، — العربي الرامحث، إحياء دار 

الدينثمى ممرسالأحاديخ،اكتهرةعلالآلة، — ١٣٧
•المحقق —(، ٠٠٩ ٢ )النول! الخاوي محمد بن همدالرحمن أبوالخثرممدبن 

الأول،الطعة! ب؛روت، - العربي( الكتاب دار الماشر! الخثت،، عثإن محمل• 
ه«؛اه-هخبمام.

قيسبن فيان مبن عييد بن محمل• بن عسياض أبوبكر الأئدق، مكارم — ١  ٣٨
—(،٠٢٨١)النون،! الل>ن؛ا أب باين العروق، القرثي الأموي البغدادي 

القاهرة.- القرآن كبة ال١شر: إبراميم، اليد ي محل• المحقق! 

العباسأبو اللءين تقي القدرية، السعة كلام تتم( ل الجؤية المنة منهاج —  ١٣٩
ابنمحمل• ين م القامأي بن اممه عثل• بن لام الهمد بن الحاليم همد ؛ن، أحمل• 

؛،_liرشاد محمد المحقق! -(، ٠٧٢٨)التوؤ،! الدمشقي الحنبل الخراق تيمية 
—٠  ١٤٠٦الأول، الهلعة! الإسلامية، سعود بن محمطد الإمام حامعة المامر! 

٣١٩٨٦.

القرى(.أم بجامعة العالمية البحولث، معهد العري، الشعر موسوعة — ١ ٤ ٠ 

٣٨٢



والمراجعا1مح|ادر تهرس عنها الله رصي عاتشة المومتين ام 

الخوزي)النول:محمد الرخمن همد الدين جال الوصوعات، - ١٤١
محمدالناشرت عثإن، محمد الرحمن عيد وتحقيق• وتقديم صبط ه(،  ٥٩٧
الأول.ت الطيعة المنورة، يالمديتة السالفية المكنية صاحب الحسن عيد 

بنبحي رواية المدق، الأصحي ر عامبن مالك بن أس بن لمالك الموطأ، - ١٤٢
غأيانآل سلطان بن زايد مومة الأعظمي، مصطفى محمد تحقيق/ محي، 

الأول،الس الإuراذ،، - أبوظسي - انية والأنة الخيميللامحال 
٢٢٠٠٤^١٤٢٥.

محمدبنبن الميارك عاداُت، أبوالمحيالدين والأثر، الحديث، غرم، ق النهاية - ١٤١٠
—،،٠٦* ٦ لالتول• الأثثر ابن الجزري الشتيال الكريم عبد ابن محمد بن محمد 

-العلمية المكتة الناشر: الياحي، محمد محمود - الزاوي أحد طام تحقيق: 
ب؛روث،،\،\،*آاه-ا،با،ام.

٣٨٣





انموصوعاتفهرس 
الصفحترثم الموضع 

هإساء 

٧مقدمت 

١٣ندوة صها الله رصي عاتشة ١- 
^١٢;^^١ عائشة ستا م ٢" 
١٤ طفالة ;مقوما ٣— 

٥٣^^^١ عاممة ٤- 

٦٠فكمحقمااختا عائثة ٥— 

٧٧زوجة عاتقة ٦" 

٨٩حيسة غككبميا عاتشة ٧- 

١٠٣ااردجية ف؟قمحبمهاوالمشكلأت ماممة ٨- 
١١٥;صيغهااكا عائشة ٩" 

١٢٥عائشة حياء — ١ ٠

١٣٥والإفك تعيبمها عائشة - ١ ١

١٤٣الإفك ويروص عائشة - ١ ٢

١٥٥الانرآن وتدبر عائشة —  ١٣
١ ٦٧و؛قيهة عالمة قيم عائشة - ١ ٤

١ ٧٧مور ظهنق عائشة — ١ ٥ 

١٩١ّياسيت عائشة ~ ١٦

٢٠٣ع\ىوهضوي - ١٧

٢١٥عائشةرهلهوس - ١٨
٢٢٧الحسب وردلع نصيما عائشة — ١ ٩

٣٨٥




