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 المقدمة

محمد وعمى آلو الطيبين الطاىرين ، وصحبو الغر  بسم اهلل والصالة والسالم عمى سيدنا      
 الميامين ، ومن اتبع ىداه وسار عمى نيجو الى يوم الدين ، وبعد :

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق الطاىرة  ()النبي  نمن الطيبات الالتي تزوجي     
اهلل ذلك كمو إفكًا وأعمن من  العفيفة التي تكفل اهلل بالدفاع عنيا وتبرئتيا مما اتيمت بو بل سمى

 طاىر وزوجو  طاىر . ()فوق سبع سماوات أن فراش رسولو محمد 
كمتتتا صتتترح بتتتذلك حتتتين ستتت لو عمتتترو بتتتن  ()كانتتتت راتتتي اهلل عنيتتتا أحتتتر النتتتاس إلتتتى رستتتول اهلل 

العتاص ، ومتتا تتزوج بكتترًا ويرىتتا ونتزل عميتتو التتوحي فتي لحافيتتا ، ومتا عتتر  العتتالم و  متر عميتتو امتترأة 
 . ت من العمم ما جمعتو عائشةجمع

وخمسة إلى مقدمة ،  ويمقسقمت بتفولذلك اخترت ىذه الشخصية العظيمة في مواوع بحثي  
 ، وخاتمة . مطالر

 ف ما المقدمة : فقد واحت فييا أىمية المواوع ، وخطة البحث . 
 . ()من رسول اهلل  عائشة وقصة زواجياالسيدةنسر :  األول المطمرواما 

 ( لعائشة وحبيا لوحر رسول اهلل ) : الثاني المطمرو 
 . صبرىا كرميا وزىدىا وورعيا وتقواىا )راي اهلل عنيا( : الثالث المطمر

 . تبرئة اهلل تعالى ليا من فوق سبع سماواتالمطمر الرابع : 
 . عائشة الفقيو في دين اهلل معممة الرجال)راي اهلل عنيا(المطمر الخامس : 

 ا ب ىم النتائج التي توصمت الييا .والخاتمة : امنتي 
ن اخط ت فمن نفسي وحسبي أني قد بذلت ما في وفي الختام  إن وفقت فمن فال اهلل عمّي ، وا 

وسعي ، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رر العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو 
 وصحبو أجمعين.

 

 

 الباحث 
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 المطمب األول
 ()من رسول اهلل  ة زواجياعائشة وقصالسيدةنسب 

 )رضي اهلل عنيا( : عائشةالسيدةنسب أواًل :      

إنيا عائشة الصديقة  بنت أبي بكر الصديق ، القرشية ، التيمية ، المكية ، راي اهلل عنيا      
 . وزوجتو ، وىي أحر النساء إلى رسول اهلل  وعن أبييا ، أم المؤمنين ، حر رسول اهلل 

، من بني تيم بن مرة بن كعر ، واسمو عبد اهلل بن أبي قحافة ،  أبو بكر الصديق : ىو  أبوىا
 واسمو عثمان بن عامر بن عمرو بن كعر بن سعد بن تيم بن مرة . 

وأمو : أم الخير ، واسميا سممى بنت صخر بن عامر بن كعر بن سعد بن تيم بن مرة ، وكان 
نطاقين ، وأميا قتيمة بنت عبد العزى بن عبد أسعد بن ألبي بكر من الولد عبد اهلل وأسماء ذات ال

نار بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي ، وعبد الرحمن ، وعائشة ، وأميما أم رومان بنت 
عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتار بن أذينة بن سبيع بن دىمان بن الحارث بن ونم بن 

عميرة بن ذىل بن دىمان بن الحارث بن  مالك بن كنانة ، ويقال بل ىي أم رومان بنت عامر بن
ونم بن مالك بن كنانة ، ومحمد بن أبي بكر ، وأمو أسماء بنت عميس بن معد بن تيم بن 
الحارث بن كعر بن مالك بن قحافة  بن عامر بن مالك بن نسر بن وىر اهلل بن شيران بن 

بيبة بنت خارجة بن زيد عفرس بن حم  بن أفتل وىو خشعم ، وأم كمثوم بنت أبي بكر ، وأميا ح
 بن أبي زىير من بني الحارث بن الخزرج ، وكانت بيا نس  فمما توفي أبو بكر ولدت بعده.   

وعن معاوية بن إسحاق بن طمحة ، عن أبيو ، عن عائشة أنيا سئمت لم سمي أبو بكر عتيقا ؟ 
 فقال ىذا عتيق اهلل من النار    فقالت : نظر إليو رسول اهلل  

م لم يعش أبو   قحافة  بعد أبي بكر إ  ستة أشير وأياما وتوفي في المحرم سنة أربع عشرة قالوا ث
 .(ٔ) بمكة وىو بن سبع وتسعين سنة

 أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية .:  وأمها
كان مولدىا في اإلسالم قبل اليجرة  عائشة المبرأة من فوق سبع سموات ، الفقيية، معممة الرجال.

 . سنين أو نحوىا بثمان

                                      

 ( .3/111( و )3/161( الطبقات الكبرى ) (1
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 أن يقرئيا منو السالم. نزل جبريل عميو السالم ، وأخبر النبي  
: "يا عائُش ىذا جبريل يقرئك السالم " فقمت  عن عائشة راي اهلل عنيا قالت : قال رسول اهلل 

 (ٔ). وعميو السالُم ورحمة اهلل وبركاتو
 

 : (من النبي ) )رضي اهلل عنيا(اقصة زواجي: ثانيا    
 

:" أريتك في المنام يجيء بك اَلمَمك في  عن عائشة راي اهلل عنيا قالت:قال لي رسول اهلل    
َسرَقٍة من حريٍر فقال لي : ىذه امرأتك فكشفُت وْجيك فإذا أنت ىي فقمُت : إن يك ىذا من عند 

 (ٕ)". اهلل ُيْمِاوِ 
وأنا بنت ست  ني رسول اهلل وتحدد ت راي اهلل عنيا ت سنيا،عند زواجيا فتقول:" تزوج      

سنين ، وأدخمت عميو وأنا بنت تسع سنين ، وكنت ألعر عمى المرجوحة ، ولي ُجمة ، ف تيت وأنا 
 (ٖ.)" ألعر عمييا ف خذت ، فييئت ، ثم أدخمت عميو ، وأرى صورتي في حريرة

بنت عامر قال ابن حجر في اإلصابة : عائشة بنت أبي بكر الصديق ، وأميا أم رومان        
بن عويمر الكنانية ، ولدت بعد المبعث ب ربع سنين أو خمس ، فقد ثبت في الصحيح : أن النبي  

  ، تزوجيا وىي بنت ست وقيل سبع ، ويجمع ب نيا كانت أكممت السادسة ودخمت في السابعة
ن ودخل بيا وىي بنت تسع وكان دخولو بيا في شوال في السنة األولى ، كما أخرجو بن سعد ع

الواقدي ، عن أبي الرجال ، عن أبيو ، عن أمو عمرة عنيا : قالت أعرس بي عمى رأس ثمانية 
أشير ، وقيل في السنة الثانية من اليجرة ، وقال الزبير بن بكار تزوجيا بعد موت خديجة قيل 

 بثالث سنين .
ث بن قال أبو عمر : كانت تذكر لجبير بن مطعم وتسمى لو قمت : أخرجو بن سعد من حدي

عباس بسند ، وأخرجو أياا عن بن نمير ، عن األجمح ، عن بن أبي مميكة ، قال : قال : أبو 
 بكر كنت أعطيتيا مطعما  بنو جبير فدعني حتى أس ليا منيم فاستمبثيا .

                                      

 ( .5117( رواه البخاري في كتاب "فضائل الصحابة" ، باب فضل عائشة ، ومسمم ، "صحيح الجامع" برقم )  (1
 ( .1332( ، ومسمم برقم ) 5/157( رواه البخاري برقم )  (1
 ( .1337( رواه أبو داود في كتاب "األدب" برقم )  (3
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وفي الصحيح من رواية أبي معاوية ، عن األعمش ، عن إبراىيم ، عن األسود ، قالت : تزوجني 
 بنت ست سنين وبني بن وأنا بنت تسع ف تى وأنا بنت ثمان عشرة سنة . وأنا رسول اهلل  

وأخرج بن أبي عاصم من طريق يحيى القطان ، عن محمد بن عمرو ، عن يحيى بن عبد الرحمن 
بن حاطر ، عن عائشة قالت : لما توفيت خديجة ، قالت خولة بنت حكيم بن األوقص امرأة 

ن عثمان بن مظعون وذلك بمكة أي رسول  اهلل أ  تزوج ، قال : من ، قالت : إن شئت بكرا وا 
شئت ثيبا ، قال : فمن البكر ، قالت : بنت أحر خمق اهلل إليك عائشة بنت أبي بكر ، قال : ومن 
الثير ، قالت : سودة بنت زمعة آمنت بك واتبعتك ، قال : فاذىبي فاذكرييما عمي فجاءت ، 

قالت : ما أدخل اهلل عميكم من الخير والبركة ، قالت : فدخمت بيت أبي بكر فوجدت أم رومان ، ف
أخطر عميو عائشة ، قالت وددت انتظري أبا بكر ،   وما ذاك ، قالت : أرسمني رسول اهلل  

 فجاء أبو بكر فذكرت لو ، فقال : وىل تصمح لو وىي بنت أخيو ، فرجعت فذكرت ذلك لمنبي  
ك تحل لي فجاء ف نكحو ، وىي يومئذ بنت ست سنين ، ، قال قولي لو أنت أخي في اإلسالم وابنت

ثم ذكر قصة سودة ، وفي الصحيح أياا لم ينكح بكرا ويرىا ، وىو متفق عميو بين أىل النقل ، 
ولدا فمات طفال ، ولم يثبت ىذا ،  وكانت تكنى أم عبد اهلل ، فقيل : إنيا ولدت من النبي  

 (ٔ).ير ، وىذا الثاني ورد عنيا من طرق منيا وقيل كناىا بابن أختيا عبد اهلل بن الزب
فاطمة راي اهلل عنيا قالت : فتكممُت  قالت عائشة راي اهلل عنيا : ذكر رسول اهلل و       

:" ف نت ، قمُت : بمى واهلل ، قال أنا فقال :" أما تراين أن تكوني زوجتي في الدُّنيا واآلخرة "
 (ٕ). : "عائشة زوجتي في الجنة" اهلل  وقال رسول زوجتي في الدُّنيا واآلخرة "

: قال المناوي : لعل المراد أنيا أحر زوجاتو إليو فييا كما  "عائشة زوجتي في الجنة" : قولو و   
 .كانت أحبين إليو في الدنيا وا   فزوجاتو كمين في الجنة 

 
 
 
 

                                      

 ( .2/16) ( اإلصابة (1
 ( . 3167صحيح الجامع حديث رقم ) ( (1
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 المطمب الثاني
 لعائشة وحبيا لو  ()حب رسول اهلل 

 
كتتان يحتتر عائشتتة حبتتًا كبيتترًا ، وكانتتت أحتتر النستتاء إليتتو،كما  أن رستتول اهلل  متتن المعمتتوم        

 أن أبوىا ىو أحر الرجال إليو .
: أي النتتاس أحتتر إليتتك يتتا رستتول اهلل ؟ قتتال :  ، "أنتتو ستت ل رستتول اهلل  فعتتن عمتترو بتتن العتتاص 

طتتتار ، فعتتتد  عائشتتتة ، قتتتال : فمتتتن الرجتتتال ؟ قتتتال : أبوىتتتا  ، قمتتتت ثتتتم متتتن؟ قتتتال : ثتتتم عمتتتر بتتتن الخ
  (ٔ). رجاً "

مثتتل ىتتذا الحتتر ، وليتتذا كانتتت أكثتتر زوجاتتتو ويتترة عميتتو  وكانتتت راتتي اهلل عنيتتا تبتتادل رستتول اهلل 
 ، وليتتا فتتي الغيتترة قصتتص كثيتترو ومتعتتتددة . وتتتروي عائشتتة عتتن نفستتيا ، فتقتتول : أن رستتتول اهلل 

ل : : "متا لتك ياعائشتة أوتترت خترج متن عنتدىا لتياًل ، قالتت : فغتترت عميتو فجتاء فترأى متا أصتتنع ، فقتا
   (ٕ). ؟" فقمت : وما لي   يغار مثمي عمى مثمك"

 وقالتتتت عائشتتتة : متتتا وتتترت عمتتتى امتتترأة متتتا وتتترت عمتتتى خديجتتتة متتتن كثتتترة متتتا كتتتان رستتتول اهلل     
 يذكرىا .

قتتال التتذىبي : قمتتت : وىتتذا متتن أعجتتر شتتيء أن تغتتار راتتي اهلل عنيتتا متتن امتترأة عجتتوز توفيتتت قبتتل 
فيتذا متن  بعائشة بمدة ثتم يحمييتا اهلل متن الغيترة متن عتدة نستوة يشتاركنيا فتي النبتي  تزوج النبي 

ليتا  لئال يتكتدر عيشتيما ولعمتو إنمتا خفت  أمتر الغيترة عمييتا حتر النبتي  ألطا  اهلل بيا وبالنبي 
 (ٖ). وميمو إلييا فراي اهلل عنيا وأرااىا

 يوم عائشة .وقد عمم الصحابة ىذا األمر فكانوا يتحرون بيداياىم 
قالتتت عائشتتة : فتتاجتمع  فعتتن ىشتتام بتتن عتتروة عتتن أبيتتو كتتان النتتاس يتحتترون بيتتداياىم يتتوم عائشتتة .

نتتا نريتتد الخيتتر كمتتتا  صتتواحبي إلتتى أم ستتممة فقمتتن : واهلل إن النتتاس يتحتترون بيتتتداياىم يتتوم عائشتتة ، وا 
 ما دار . أن ي مر الناس أن ييدوا إليو ما كان أو حيث تريده عائشة ، فمري رسول اهلل 

                                      

: لو كنت متخذًا خمياًل، وأخرجو مسمم  ، باب قول النبي  (  أخرجو البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي  (1
 (.1323في كتاب فضائل الصحابة برقم )

 ( أخرجو مسمم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار . (1
 ( .1/167ء )( سير أعالم النبال (3
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، قالتتتت : فتتت عرض عنتتتي ، فممتتتا عتتتاد إلتتتي ذكتتترت لتتتو ذلتتتك ،  قالتتتت : فتتتذكرت ذلتتتك أم ستتتممة لمنبتتتي 
فتت عرض عنتتي ، فممتتا كتتان فتتي الثالثتتة ذكتترت لتتو ذلتتك ، فقتتال : "يتتا أم ستتممة   تتتؤذوني فتتي عائشتتة ، 

 (  ٔ)."فإنو واهلل ما نزل عمي الوحي وأنا في لحا  امرأة منكن ويرىا
وىتتذا الجتتوار منتتو دال عمتتى أن فاتتل عائشتتة عمتتى ستتائر العتتالمين المتتؤمنين بتت مر  قتتال التتذىبي :   

  (ٕ). إليي وراء حبو ليا وأن ذلك األمر حبو ليا
وقتال بتتن ستعد أخبرنتتا ىشتتام ىتو بتتن عبتتد الممتك الطيالستتي حتتدثنا أبتو عوانتتة عتتن عبتد الممتتك بتتن       

وأنتتا بنتتت ستتبع وأتتتاه  رستتول اهلل   عميتتر عتتن عائشتتة قالتتت أعطيتتت ختتال  متتا أعطيتيتتا امتترأة ممكنتتي
الممك بصورتي في كفتو لينظتر إلييتا وبنتي بتن لتستع ورأيتت جبرائيتل وكنتت أحتر نستائو إليتو ومراتتو 
فقتبض ولتتم يشتتيده ويتتري والمالئكتتة وأورد متتن وجتتو آختر فيتتو عيستتى بتتن ميمتتون وىتتو واه قالتتت عائشتتة 

ويتتري و  امتترأة أبواىتتا ميتتاجران  فاتتمت بعشتتر فتتذكرت مجتتيء جبريتتل بصتتورتيا قالتتت ولتتم يتتنكح بكتترا
ويتتري وأنتتزل اهلل براءتتتي متتن الستتماء وكتتان ينتتتزل عميتتو التتوحي وىتتو معتتي وكنتتت أوتستتل أنتتا وىتتو متتن 
إنتتاء واحتتد وكتتان يصتتمي وأنتتا معتراتتة بتتين يديتتو فتت تى بتتين ستتحري ونحتتري فتتي بيتتتي وفتتي ليمتتتي ودفتتن 

 (ٖ). في بيتي

منافستتتة شتتتديدة متتتتن أميتتتات المتتتؤمنين ، وكتتتتان وتعراتتتت الستتتيدة عائشتتتتة راتتتي اهلل عنيتتتا إلتتتتى      
 لزينر منيا نصير إ  أن عائشة أثنت عمييا ثناًء عظيمًا ، فقالت : 

، فاستتتتت ذنت عميتتتتو وىتتتتو  إلتتتتى رستتتتول اهلل   فاطمتتتتة بنتتتتت رستتتتول اهلل    أرستتتتل أزواج النبتتتتي  
يست لنك العتدل ماطجع معي في مرطي فت ذن ليتا ، فقالتت : يتا رستول اهلل إن أزواجتك أرستمنني إليتك 

 في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة ، قالت : 
: "أي   بنيتتة  ألستتت تحبتتين متتا أحتتر" ، فقالتتت :بمتتى ،قتتال : "فتت حبى ىتتذه" ،  فقتتال ليتتا رستتول اهلل  

  ، فرجعتتتتتت إلتتتتتى أزواج النبتتتتتي    قالتتتتتت : فقامتتتتتت فاطمتتتتتة حتتتتتين ستتتتتمعت ذلتتتتتك متتتتتن رستتتتتول اهلل  
فقمتتن ليتتا متتا نتتراك متتن شتتيء فتتارجعي إلتتى   ول اهلل  فتت خبرتين بالتتذي ،قالتتت وبالتتذي قتتال ليتتا رستت

فقتتولي لتتو إن أزواجتتك ينشتتدنك العتتدل فتتي ابنتتة أبتتي قحافتتة ، فقالتتت فاطمتتة : واهلل     رستتول اهلل  
، وىتتي  زينتتر بنتتت جحتتش زوج النبتتي    أكممتو فييتتا أبتتدا ، قالتتت عائشتتة : ف رستتل أزواج النبتتي  

                                      

 ( أخرجو البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل عائشة . (1
 ( .2/143( سير أعالم النبالء ) (2
 ( .22-8/19( اإلصابة ) (3
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ولتتتم أر امتتترأة قتتتط خيتتترا فتتتي التتتدين متتتن   عنتتتد رستتتول اهلل  التتتتي كانتتتت تستتتاميني متتتنين فتتتي المنتتتتزلة 
زينتتتر وأتقتتتى هلل وأصتتتدق حتتتديثا وأوصتتتل لمتتترحم وأعظتتتم صتتتدقة وأشتتتد ابتتتتذا  لنفستتتيا فتتتي العمتتتل التتتذي 
تصتتتدق بتتتو وتقتتترر بتتتو إلتتتى اهلل تعتتتالى متتتا عتتتدا ستتتورة متتتن حتتتد كانتتتت فييتتتا تستتترع منيتتتا الفيئتتتة ، قالتتتت 

متتتع عائشتتتة فتتتي مرطيتتتا عمتتتى الحالتتتة التتتتي دخمتتتت     ورستتتول اهلل  فاستتتت ذنت عمتتتى رستتتول اهلل  
، فقالتتتت : يتتا رستتتول اهلل إن أزواجتتتك أرستتتمنني إليتتتك   فاطمتتة عمييتتتا وىتتتو بيتتتا فتت ذن ليتتتا رستتتول اهلل 

  يست لنك العتدل فتتي ابنتة أبتتي قحافتة ، قالتت : ثتتم وقعتت بتتي فاستتطالت عمتى وأنتتا أرقتر رستتول اهلل  
  يكتتره أن   م تبتترح زينتتر حتتتى عرفتتت أن رستتول اهلل  وأرقتتر طرفتتو ىتتل يتت ذن لتتي فييتتا ، قالتتت فمتت

وتبستتم :  أنتصتر ، قالتتت فممتا وقعتتت بيتتا لتم أنشتتبيا حتتين أنحيتت عمييتتا ، قالتتت : فقتال رستتول اهلل  
 "إنيا ابنة أبي بكر" . 

قتتال  بنتتتو فاطمتتة راتتي اهلل عنيمتتا : "أي بنيتتة ، ألستتت تحبتتين متتا  وفتتي روايتتة لمستتمم : أن النبتتي 
لتم أنشتبيا : لتم أميميتا .أنحيتت عمييتا : قصتدتيا واعتمتدتيا  (ٔلت : بمتى ، "فت حبي ىتذه" . )أحر" فقا

 بالمعاراة . 
عمتتى حبتتو لعائشتتة حتتتى  لعائشتتة راتتي اهلل عنيتتا، وقتتد حتتافظ النبتتي  أنظتتر إلتتى محبتتة النبتتي   

 ( ٕ). آلخرة"آخر لحظة من حياتو ، كي    وقد أخبره جبريل عميو السالم:"ىذه زوجتك في الدنيا وا
الذي مات فيو يقول:"أين أنا ودًا ، أيتن أنتا وتدًا ؟" يريتد يتوم عائشتة ، فت ذن لتو أزواجتو  في مراو 

 يكون حيث شاء ، فكان في بيت عائشة حتى مات عندىا .
ن رأستتتو لبتتتين  قالتتتت عائشتتتة : فمتتتات فتتتي اليتتتوم التتتذي كتتتان يتتتدور عمتتتي  فيتتتو فتتتي بيتتتتي ، فقباتتتو اهلل وا 

   (ٗ)."وتقول : ودفن في بيتي  (ٖ). لط ريقو ريقي"نحري وسحري ، وخا
وانظتتر إلتتى وصتتيتو لستتيدة نستتاء الجنتتة فاطمتتة راتتي اهلل عنيتتا بتت ن تحتتر عائشتتة راتتي اهلل عنيتتا ، 
وي تي ُأناس يطعنون فييتا بتل ويشتتمونيا بت قبح الشتتائم ، ألتم يعممتوا بت نيم واقفتون بتين يتدي اهلل تعتالى 

                                      

أخرجههو البخههاري فههي كتههاب الهبههة ، بههاب مههب أىههأخ جلههس صهها بو ، وأخرجههو ماهه ب فههي كتههاب فضههائل الصههحابة بههر ب   (1)
 اهلل عنها.( ، باب فضائل فاطمة رضي 2442)

 ( .3241( صحيح سنب الترمذي ر ب ) (1
 ووفاتو. ( أخرجو البخاري في كتاب المغازي ، باب مرض النبي  (3
 ( أخرجو البخاري في كتاب الجنائز . (3
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مة ليتتتتم يتتتتوم القيامتتتتة ، وستتتتي خذ اهلل تعتتتتالى حقيتتتتا متتتتنيم ، كمتتتتا يتتتتوم القيامتتتتة ، وستتتتتكون عائشتتتتة خصتتتتي
 سي خذ حق الصحابة الكرام من كل من طعن بيم وشتميم . 

 قالت عائشة راي اهلل عنيا ، لقد ُأعطيت تسعًا ما أعطيتيا امرأة بعد مريم بنت عمران :
 أن يتزوجني. ت لقد نزل جبريل بصورتي في راحتو حتى أمر رسول اهلل ٔ
 ولقد تزوجني بكرُا ، وما تزوج بكرًا ويري .ت ٕ
 ت ولقد ُقبض ورأسو في حجري .ٖ
 ت ولقد قبرتو في بيتي .ٗ
 ت ولقد حفت المالئكة بيتي .٘
ني  بنة خميفتو وصديقو .ٙ  ت وا 
 ت ولقد نزل عذري من السماء .ٚ
 ت ولقد خمقت طيبة عند طير .ٛ
 (ٔ). ت ولقد ُوعدت مغفرة ورزقًا كريماً ٜ

 : قال : قال رسول اهلل  موسى األشعري عن أبي 
" َكُمتتل متتن الر جتتال كثيتتر ، ولتتم يكمتتل متتن النستتاء إ  متتريم بنتتت عمتتران وآستتية امتترأة فرعتتون ، وفاتتل 

 (ٕ)". عائشة عمى النساء كفال الث ريد عمى سائر الطعام

متة األطفتال   وكان عميتو الصتالة والستالم ، أفاتل األزواج عمتى اإلطتالق ، حيتث كتان يعامميتا معام
 معاممة الزوجات الكبيرات ، فكان يالعبيا ويسابقيا ويمازحيا ويداعبيا ويالطفيا .

وكتتن  يتت تينني صتتواحبي  تقتتول عائشتتة راتتي اهلل عنيتتا ت كنتتت ألعتتر بالبنتتات عنتتد رستتول اهلل       
 ُيسربين  إلي  . وكان رسول  ينقمعن من رسول اهلل 

عمتتتيين  ر بمعتتتر األطفتتتال المجستتتمة متتتع صتتتاحباتيا ، فتتتإذا دختتتل ومعنتتتى الحتتتديث أنيتتتا كانتتتت تمعتتت
 كان يالعبين ويدخمين عمى عائشة  اختب ن حياًء منو ت عميو الصالة والسالم ت ولكنو لرفقتو ورحمتو

                                      

 ( .8/22( انظر اإلصابة ) (1
 ( .3772، 3779( بر ب ) 7/133( رواه البخاري في كتاب "فضائل الصحابة"، باب فضل عائشة) (2
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راتتتي اهلل عنيتتتا قالتتتت : قمتتتُت يتتتا رستتتول اهلل أرأيتتتت لتتتو  يتتتاعنيتتتا راجحتتتة العقتتتل فوكانتتتت راتتتي اهلل عن
د ُأكل منيتا ووجتدت شتجرًا لتم يؤكتل منيتا فتي أي يتا كنتت ُترتِتُع بعيترك ؟ قتال :" نزلت واديًا وفيو شجرٌة ق

 (ٔ). لم يتزوج بكرًا ويرىا في التي لم ُيْرَتع منيا " تعني أن رسول اهلل 
ذا كنتتت  وقالتتت راتتي اهلل عنيتتا أياتتًا : قتتال لتتي رستتول اهلل  : "إنتتي ألعمتتم إذا كنتتت عنتتي رااتتية وا 

ت : متتتن أيتتتن تعتتتر  ذلتتتك؟ فقتتتال : "أمتتتا إذا كنتتتت ونتتتي رااتتتية فإنتتتك عمتتتي   واتتتبى" ،  قالتتتت فقمتتت
ذاكنتتتت واتتتبى  قمتتتت   ورر إبتتتراىيم" ، قالتتتت قمتتتت : أجتتتل واهلل يتتتا رستتتول  تقتتتولين   ورر محمتتتد، وا 

      (ٕ). اهلل ما أىجر إ  اسمك
 وقول عائشة : أجل يا رسول اهلل ما أىجر إ  اسمك .

نيتتا أخبتترت أنيتتا إذا كانتتت فتتي حتتال الغاتتر التتذي يستتمر قتتال الطيبتتي : ىتتذا الحصتتر لطيتت  جتتدا أل
 العاقل اختياره   تتغير عن المحبة المستقرة .

نني قسما إليك مع الصدود ألميل .  فيو كما قيل إني ألمنحك الصدود وا 
ق بذاتتتتو الكريمتتتة وقتتتال بتتتن المنيتتتر : مرادىتتتا أنيتتتا كانتتتت تتتتترك التستتتمية المفظيتتتة  و  يتتتترك قمبيتتتا التعميتتت

 (ٖ).حبة مودة وم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

 ( رواه البخاري . (1
 ( .4932( أخرجو البخاري بر ب ) (1
 ( .9/327( فتح الباري ) (3
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 المطمب الثالث
 (رضي اهلل عنيا) كرميا وزىدىا وورعيا وتقواىاصبرىا 

 
 : (رضي اهلل عنيا)إنيا الصابرة    

 نتتار، كانتتت تعتتيش متتع رستتول اهلل  كانتتت تمتتر عمييتتا األيتتام الطويمتتة ومتتا يوقتتد فتتي بيتتت النبتتي 
 عمى الماء والتمر . 

: بن أختي ، إن كنا لننظر إلى   اليالل  ثالثة أىمة في  عن عروة، عن عائشة ، أنيا قالت لعروة
 نار .  شيرين وما أوقدت في أبيات رسول اهلل  

جيران  فقمت : ما كان يعيشكم ، قالت : األسودان التمر ظاىرا ، إ  أنو قد كان لرسول اهلل  
      (ٔ) . اهمن أبياتيم فيسقين  من األنصار كان ليم منائح وكانوا يمنحون رسول اهلل 

 .  ( ٕ) "الميم ارزق آل محمد قوتا" قال : قال رسول اهلل  وعن أبي ىريرة 
نيا الزاىدة ،الكريمة      (:رضي اهلل عنيا)وا 

تقسم سبعين ألفًا ،   –راي اهلل عنيا   -عن تميم بن سممة عن عروة ، قال : لقد رأيت عائشة 
نيا لترقع جير درعيا .   وا 

أل  درىم وكانت صائمة ففرقتيا كم يا ، وليس في بيتيا شيٌء ، فمما أمست ،  وُأتيت مرة بمائة
قالت : ياجارية ، ىممي فطري ، فجائتيا بخبز وزيت ، ثم قالت الجارية : أما استطعت مما قسمت 

  (ٖ). اليوم أن تشتري لنا لحمًا بدرىم نفطر عميو ، قالت :   تعنفيني ، لو كنِت ذكرتيني لفعمت
ن ، التتتي فييتتا أزواجتتو   كانتتت بيتتوت النبتتي : قتتال ، متتد بتتن عمتترو بتتن عطتتاء العتتامري عتتن محو  وا 

ن أوليتتاء صتتفية بنتتت حيتتي بتاعوا بيتيتتا متتن معاويتتة بتتن أبتتي  ستودة بنتتت زمعتتة أوصتتت ببيتيتتا لعائشتة وا 
فتت خبرني بعتتض أىتتل الشتتام أن معاويتتة أرستتل : قتتال بتتن أبتتي ستتبرة ، ستتفيان بمائتتة وثمتتانين ألتت  درىتتم 

يقولتتتتون بمائتتتتة ، زليا تشتتتتة أنتتتتت أحتتتتق بالشتتتتفعة وبعتتتتث إلييتتتتا بالشتتتتراء واشتتتتترى متتتتن عائشتتتتة منتتتتإلتتتتى عائ
وحمتتتل إلتتتى عائشتتتة  ،  وشتتترط ليتتتا ستتتكناىا حياتيتتتا، ويقتتتال بمتتتائتي ألتتت  درىتتتم  ، وثمتتتانين ألتتت  درىتتتم

                                      

 ( .    1151( ، باب القصد والمداومة عمى العمل وأخرجو مسمم برقم )6913( أخرجو البخاري برقم ) (1
 (.6917( أخرجو البخاري برقم ) (1
 ( .1/35( حمية األولياء )(3
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يقتتال  ،  ويقتتال اشتتتراه بتتن الزبيتتر متتن عائشتتة بعتتث إلييتتا، المتتال فمتتا رامتتت متتن مجمستتيا حتتتى قستتمتو 
 :  فقيتل ليتا، ال بخت تحمل المال فشرط ليتا ستكناىا حياتيتا فمتا برحتت حتتى قستمت ذلتك خمسة أجم

 (ٔ). لو ذكرتموني لفعمت: فقالت عائشة ، لو خب ت لنا منو درىما 

فصبرت راي اهلل عنيا ، ولم يزعجيا الفقر ، ولم يبطرىا الغنى ، صانت عزة نفسيا فيانت عمييا 
 .  الدنيا فما عادت تبالي إقباليا و  إدبارىا

 طرف مب مواعظها وكالمها : 
عن عامر ، قال : كتبت عائشة إلى معاوية : أما بعد ، فإن العبد إذا عمل بمعصية اهلل عز وجل 

تنصحو فيو  ن الناس ذامًا . وطمر معاوية منيا يوما حديثا سمعتو من رسول اهلل عاد حامده م
: "من أراى الناس بسخط اهلل وكمو اهلل إلى الناس و من أسخط  ، فقالت لو : قال رسول  اهلل 

  (ٕ). الناس براا اهلل كفاه اهلل مؤنة الناس"
أي لمتتتا راتتي لنفستتو بو يتتتة متتن   يممتتتك   )متتن أراتتى النتتتاس بستتخط المّتتتو وكمتتو المّتتو إلتتتى النتتاس(   

ألنتتو جعتتل   )ومتتن أستتخط النتتاس لراتتى المّتتو كفتتاه المّتتو مؤونتتة النتتاس( لنفستتو نفعتتًا و  اتترًا وكمتتو إليتتو 
أوحتى المّتو إلتى   ،   أ  إن حتزر المّتو ىتم المفمحتون  } نفسو من حزر الّمو و  يخيتر متن التجت  إليتو 

بتتي دون خمقتتي فتكيتتده الستتماوات واألرض إ  جعمتتت لتتو مخرجتتًا داود عمييالستتالم متتا متتن عبتتد يعتصتتم 
ومتتا متتن عبتتد يعتصتتم بمخمتتوق دونتتي إ  قطعتتت أستتبار الستتماء متتن بتتين يديتتو وأستتخطت األرض متتن 

  تحت قدميو.

أنتتتو قتتتال : "متتتن التتتتمس راتتتا اهلل بستتتخط النتتتاس  وعنيتتتا أياتتتًا راتتتي اهلل عنيتتتا ، عتتتن رستتتول اهلل 
   (ٖ)  "تمس راا الناس بسخط اهلل وكمو اهلل إلى الناسكفاه اهلل مؤنة الناس و من ال

وعن إبراىيم عن عائشة راي اهلل عنيتا ، قالتت : إنكتم لتن تمقتوا اهلل بشتيء خيتر لكتم متن قمتة التذنور 
     ( ٗ). فمن سره أن يسبق الدائر المجتيد فميك  نفسو عن كثرة الذنور

 

                                      

 ( .2/167)الطبقات الكبرى (  (1
  ( .6919( صحيح الجامع حديث رقم )( 1
  ( .6915( صحيح الجامع حديث رقم ) (3
 ( .1/31( صفوة الصفوة ) (3
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 ذكر غزارة عمميا رضي اهلل عنيا           
عائشتتتتة راتتتتي اهلل عنيتتتتا : جتتتتاء عمتتتتي متتتتن الراتتتتاعة يستتتتت ذن عمتتتتي ف بيتتتتت أن آذن لتتتتو حتتتتتى  قالتتتتت

قمتتُت : إن  عمتتي متتن الراتتاعة استتت ذن عمتتي  ف بيتتُت  ، فممتتا جتتاء رستتول اهلل  استتت مر رستتول اهلل 
تتتتتك " .فقمتتتتُت : إنمتتتتا أراتتتتعتني المتتتترأة   ولتتتتتم  أن آذن لتتتتو ، فقتتتتال رستتتتول اهلل  : " فمتتتتيمج عميتتتتك عمُّ

 (ٔ)" .لرجل ، فقال : "إنًّو عمُّك فميمج عميكيراعني ا
 -  -وأبتتي  -  -وىتا ىتي راتي اهلل عنيتا تقتول : كنتت أدختل البيتت التذي دفتن فيتو رستول اهلل 

واهلل متتا دخمتتتو إ  مشتتدودة  -  -وااتتعة ثتتوبي ، وأقتتول : إنمتتا ىتتو زوجتتي وأبتتي ، فممتتا دفتتن عمتتر 
 (ٕ).   -عمي  ثيابي حياًء من عمر 

  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
                                      

 ( .1337( ، ومسمم ) 1633( رواه البخاري برقم )  (1
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 المطمب الرابع
 تبرئة اهلل تعالى ليا من فوق سبع سماوات

مع النبي بقرعو اصبتيا  بني المصطمق وكانت عائشو راي اهلل عنيا قد خرجتفي وزوه     
لحاجتيا  ةوكانت تمك عادتو مع نسائو فمما رجعوا من الغزوه نزلوا في بعض المنازل فخرجت عائش

ياه فرجعت تمتمسو في المواع الذي فقدتو فيو في وقتيا فجاء ففقدت عقد  ختيا كانت اعارتيا ا
ينكرون خفتو  نيا راي اهلل عنيا كانت فتيو  النفر الذين كانوا يرحمون ىودجيا فحمموا اليودج و 

لم يغشيا المحم الذي كان يثقميا فرجعت عائشو الى منازليم وقد اصابت العقد فاذا ليس فيو داع 
منزل وظنت انيم سيفقدونيا فيرجعون في طمبيا واهلل والر عمى امره مجير فقعدت في ال و 

اليو راجعون زوجو رسول  هلل وانا فغمبتيا عيناىا فنامت ولم تسيقظ ا  بقول صفوان ابن المعطل انا
اهلل وكان صفوان قد تاخر عمى الجيش  نو كان كثير النوم فمما راىا عرفيا وكان يراىا قبل نزول 

جع واناخ راحمتو فقربيا الييا فركبتيا وما كمميا كممو واحده ثم سار بيا يقودىا حتى الحجار فاستر 
بشاكمتو ووجد الخبيث عدو اهلل ابن ابى منفس فجعل  قدم بيا فمما راى ذلك الناس تكمم كل منيم

 يستحكي ا فك ويذيعو ولما رجعوا 
واستشار اصحابو فمنيم من اشار المدينو افاض اىل ا فك في الحديث ورسول اهلل ساكت  يتكمم 

ان يفارقيا وىو عمي راي اهلل عنو تمويحا  تصريحا ومنيم من اشار ان يمسكيا و يمتفت الى 
 كالم ا عداء اما عائشو فمما رجعت مرات شيرا وىي  تعمم عن حديث ا فك شئ 

نقيت خرجت مع سوى انيا  تعر  من رسول اهلل المط  الذي كانت تعرفو منو اذا اشتكت فمما 
 ام مسطح لقااء الحاجو فاخبرتيا الخبر واستاذنت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لتاتي ابوييا 

وتسيقن الخبر فمما عرفت جميت الخبر جعمت تبكي ليمتين ويوما ولم تكن تكتحل بنوم و  يرق ليا 
وكذا فان كنتي بريئو  دمع وجاء رسول اهلل فتشيد وقال امابعد يا عائشو فانو قد بمغني عنك كذا

 فسيبرك اهلل وان كنتي الممت بذنر فاستغفرى اهلل وتوبي اليو فان العبد اذا اعتر  بذنبو ثم 
 تار الى اهلل تار اهلل عميو فقالت لكل من ابوييا ان يجيبا فمم يدريا ما يقو  فقالت لقد سمعتم 

 ي بريئو واهلل يعمم اني بريئو ىذا الحديث حتى استقر في انفسكم وصدقتم بو فمئن قمت لكم ان
 جد لي أ تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بامر واهلل يعمم اني منو بريئو لتصدقني بذلك واهلل ما  

ولكم مثال ا  قول ابى يوس  )فصبر جميل واهلل المستعان عمى ماتصفون( ثم تحولت وااجعت 
ياحك فكانت اول كممو تكمم بيا يا  ونزل الوحي ساعتو فسري بالرسول صمى اهلل عميو وسمم وىو
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 عائشو اما اهلل فقد براك فقالت ليا اميا قومي اليو فقالت عائشو اد   وثقو بمحبو الرسول واهلل  
 . احمد ا  اهلل اقوم اليو و 

، فقالتتت :  ، فقتتال ليتتا أبواىتتا : قتتومي إلتتى رستتول اهلل  ومتتن ت متتل قتتوَل الصتتديقة وقتتد نزلتتت براءتيتتا
فتتراده  واهلل   أقتتوم إليتتو ، و  أحمتتد إ  اهلل . عمتتم معرفتيتتا ، وقتتوة إيمانيتتا ، وتوليتيتتا النعمتتة لربيتتا ، وا 

د ليتتا ببتتراءة ستتاحتيا ، وأنيتتا لتتم تفعتتل  بالحمتتد فتتي ذلتتك المقتتام ، وتجريتتدىا التوحيتتد ، وقتتوة ج شتتيا ، وا 
ليتا قالتت متا  اهلل  متا يوجتر قياميتا فتي مقتام الراوتر فتي الصتمح ، الطالتر لتو وثقتيتا بمحبتة رستول

قالت ، إد   لمحبير عمتى حبيبتة ، و  ستيما فتي مثتل ىتذا المقتام التذي ىتو أحستن مقامتات اإلد ل ، 
ىتتتو التتتذي أنتتتتزل فواتتتعتو مواتتتعو ، وهلل متتتا كتتتتان أحبيتتتا إليتتتو حتتتتين قالتتتت :   أحمتتتد إ  اهلل ، فإنتتتتو 

، و  صتتتبر ليتتتا عنتتتو ، وقتتتد تنكتتتر والرزانتتتة منيتتتا ، وىتتتو أحتتتر شتتتيء إلييتتتا  براءتتتتي ، وهلل ذلتتتك الثبتتتاتُ 
قمر حبيبيا ليا شيرا ثم صتادفت الراتى منتو واإلقبتال ، فمتم تبتادر إلتى القيتام إليتو ، والسترور براتاه 

 (ٔ).  و ، وىذا واية الثبات والقوة، وقربو مع شدة محبتيا ل
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 المطمب الخامس
 (رضي اهلل عنيا)لفقيو في دين اهلل معممة الرجالعائشة ا

فبمغتتت متتن العمتتم والبالوتتة متتا جعميتتا تكتتون  كانتتت خيتتر زوجتتة اىتمتتت بتتالتمقي عتتن رستتول اهلل      
معممتتتتة لمرجتتتتال ، ومرجعتتتتًا ليتتتتم فتتتتي الحتتتتديث والستتتتنة والفقتتتتو . إنيتتتتا أعمتتتتم النستتتتاء ، كتتتتان األكتتتتابر متتتتن 
الصتتحابة يرجعتتون إلييتتا فتتي الفتتتوى . قتتال ىشتتام بتتن عتتروة عتتن أبيتتو قتتال : لقتتد صتتحبت عائشتتة فمتتا 
رأيتتت أحتتدًا قتتط كتتان أعمتتم ب،يتتة أنزلتتت ، و  بفرياتتة ، و  بستتنة ، و  بشتتعر ، و  أروى لتتو ، و  بيتتوم 
من أيام العترر ، و  بنستر ، و  بكتذا ، و  بكتذا ، و  بقاتاء ، و  طتر منيتا ، فقمتت ليتا : يتا خالتة 

فينعتتت لتتو ، ، الطتر متتن أيتتن عممتتت ؟ فقالتتت : كنتتت أمتترض فينعتتت لتتي الشتتيء ، ويمتترض المتتريض 
 (ٔ). وأسمع الناس ينعت بعايم لبعض ف حفظو

عتتن مستتروق أنتتو قيتتل لتتو : ىتتل كانتتت عائشتتة ت راتتي اهلل عنيتتا ت تحستتن الفتترائض ؟ قتتال : واهلل لقتتد 
 (ٕ).األكابر يس لونيا عن الفرائض  رأيت أصحار محمد 

 ي العامة " .وقال عطاء : كانت عائشة راي اهلل عنيا أفقو الناس ، وأحسن الناس رأيًا ف
وذكر أبو عمر بتن عبتد البتر ت رحمتو اهلل ت : أنيتا كانتت وحيتدة عصترىا فتي ثالثتة عمتوم : عمتم الفقتو ، 

 وعمم الطر ، وعمم الشعر .
حتديث قتط ، فست لنا عائشتة  : متا أشتكل عمينتا أصتحار رستول اهلل  قال أبو موستى األشتعري    

ولعائشتتتة ثمانيتتة عشتتتر عامتتًا، وعاشتتتت بعتتده قريبتتتًا  تتتتوفي رستتول اهلل  إ  وجتتدنا عنتتدىا منتتتو عممتتًا .
متن خمستين ستنة، فتت كثر النتاس األختذ عنيتا ، ونقمتتوا عنيتا متن األحكتام واآلدار شتتيئًا كثيترًا حتتى قيتتل 
أن ربتتع األحكتتام الشتترعية منقتتول عنيتتا ، فعتتن أبتتي موستتى األشتتعري قتتال :"متتا أشتتكل عمينتتا أصتتحار 

   (ٖ)."وجدنا عندىا منو عمماً حديث قط،فس لنا عائشة إ   رسول اهلل 
   (ٗ)وقال موسى بن طمحة : "ما رأيت أحدًا أفصح من عائشة".

                                      

 ( .79،  1/31( "حمية األولياء " )  (1
( ، وابههن سههعد فههي الطبقههات الكبههرى ) 3/11( ، والحههاكم فههي مسههتدركو)1/331( أخرجههو الههدارمي فههي سههننو )  (1

2/66. ) 
 ( .3933( صحيح سنن الترمذي برقم ) (3
 ( .3937( صحيح سنن الترمذي برقم ) (3
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وعتتن الزىتتري ، عتتن قبيصتتة بتتن ذؤيتتر بتتن حمحمتتة ، قتتال : كانتتت عائشتتة أعمتتم النتتاس يستت ليا األكتتابر 
 .من أصحار رسول اهلل  

يشتكون فتي شتيء   وعن أبي بتردة بتن أبتي موستى ، عتن أبيتو قتال : متا كتان أصتحار رستول اهلل  
 إ  س لوا عنو عائشة فيجدون عندىا من ذلك عمما .

وعن األعمش ، عن مسمم ، عن مستروق ، أنتو قيتل لتو : ىتل كانتت عائشتة تحستن الفترائض ، قتال : 
 األكابر  يس لونيا عن الفرائض .  إي والذي نفسي بيده لقد رأيت مشيخة أصحار رسول اهلل 

بتتتن الحتتتارث التيمتتتي ، أخبرنتتتي أبتتتي ، عتتتن أبتتتي ستتتممة بتتتن عبتتتد وعتتتن موستتتى بتتتن محمتتتد بتتتن إبتتتراىيم 
و  أفقتو فتي رأي إن احتتيج إلتى رأيتو و  أعمتم  الرحمن قال : متا رأيتت أحتدا أعمتم بستنن رستول اهلل  

 ب،ية فيما نزلت و  فرياة من عائشة .
  و عتتتتن عبتتتتد اهلل بتتتتن كعتتتتر متتتتولى آل عثمتتتتان ، عتتتتن محمتتتتود بتتتتن لبيتتتتد قتتتتال : كتتتتان أزواج النبتتتتي  

كثيتترا و  متتثال لعائشتتة وأم ستتممة ، وكانتتت عائشتتة تفتتتي فتتي عيتتد عمتتر  يحفظتتن متتن حتتديث النبتتي  
عمتتتر وعثمتتتان  وعثمتتتان إلتتتى أن ماتتتتت يرحميتتتا اهلل ، وكتتتان   األكتتتابر  متتتن أصتتتحار رستتتول اهلل  

 بعده يرسالن إلييا فيس  نيا عن السنن .
ن بتتن القاستتم ، عتتن أبيتتو قتتال : كانتتت وعتتن عبتتد اهلل بتتن عمتتر بتتن حفتتص العمتتري ، عتتن عبتتد التترحم

عائشتة قتد استتقمت بتالفتوى فتي خالفتة أبتي بكتتر ، وعمتر ، وعثمتان ، وىمتم جترا إلتى أن ماتتت يرحميتتا 
اهلل وكنتتت مالزمتتا ليتتا متتع برىتتا بتتي وكنتتت أجتتالس البحتتر بتتن عبتتاس ، وقتتد جمستتت متتع أبتتي ىريتترة ، 

   (ٔ)وابن عمر ف كثرت فكان ىناك يعني بن ابن عمر .
ن ىشتتام بتتن عتتروة   أدري ذكتتره عتتن أبيتتو أم   الشتتك متتن أبتتي يعقتتور قتتال بمتت  عائشتتة راتتي وعتت   

اهلل عنيتتتا أن أقوامتتتا يتنتتتاولون متتتن أبتتتي بكتتتر راتتتي اهلل عنتتتو ف رستتتمت إلتتتى أزفمتتتة متتتنيم فممتتتا حاتتتروا 
وعتتتذلت وقرعتتت ثتتم قالتتتت      ستتدلت أستتتارىا ثتتم دنتتتت فحمتتدت اهلل تعتتالى وصتتتمت عمتتى نبيتتو محمتتد  

بيتتو أبتتي واهلل   تعطتتوه األيتتدي ذاك طتتود منيتت  وفتترع مديتتد ىييتتات كتتذبت الظنتتون أنجتتح إذ أبتتي ومتتا أ
أكديتم وسبق إذ ونيتم سبق الجتواد إذا إستتولى عمتى األمتد فتتى قتريش ناشتئا وكيفيتا كيتال يفتك عانييتا 

   (ٕ)ويريش مممقيا ويرأر شعبيا حتى حميتو قموبيا ثم استشرى .

                                      

 (9357/ 1( الطبقات الكبرى ) (1
 ( .1/31صفوة الصفوة ) ( (1
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عتتتون عتتتن القاستتتم بتتتن محمتتتد ، أن عائشتتتة اشتتتتكت فجتتتاء بتتتن وفتتتي صتتتحيح البختتتاري متتتن طريتتتق بتتتن 
 (ٔ)عباس ، فقال : يا أم المؤمنين تقدميني عمى فرط صدق الحديث .

، ليمتتتة الثالثتتتاء ، الستتتابع عشتتتر متتتن رماتتتان ، ستتتنة  توفيتتتت راتتتي اهلل عنيتتتا فتتتي خالفتتتة معاويتتتة 
 يمتيا بعد صالة الوتر لبقيع من لثمان وخمسين من اليجرة ، وىي ابنة ست وستين سنة ، ودفنت با

راتتتي اهلل عنيتتتا وأراتتتاىا ، وراتتتي عتتتن أبييتتتا ، وأكرميتتتا فتتتي جنتتتات الخمتتتد ، وأستتت ل اهلل العظتتتيم أن 
 يرزق المسممات ا قتداء بيا ، والسير عمى خطاىا . آمين 

أن عبتد اهلل بتتن ، عتن عتروة ، أخبرنتا ىشتام بتن عتروة ، حتدثنا حمتاد بتن ستتممة ، عفتان بتن مستمم عتن 
 .ن عائشة ليالالزبير دف

توفيت عائشتة ليمتة الثالثتاء لستبع عشترة ماتت متن شتير رماتان ستنة ثمتان : قال محمد بن عمر و  
     (ٕ). وىي يومئذ بنت ست وستين سنة، وخمسين ودفنت من ليمتيا بعد الوتر 

عن عثمان بن عتروة عتن أبيتو قتال توفيتت عائشتة ليمتة الثالثتاء لتستع عشترة خمتت متن شتير رماتان و 
وخمستتتين وصتتتمى عمييتتتا أبتتتو ىريتتترة أخبرنتتتا محمتتتد بتتتن عمتتتر عتتتن عبيتتتد اهلل بتتتن عتتتروة عتتتن  ستتتنة ثمتتتان

عيسى بن معمر عن عباد بن عبتد اهلل بتن الزبيتر قتال متددنا عمتى قبتر عائشتة ثوبتا وحممنتا جريتدا فيتو 
 . (ٖ).خرق ودفناىا ليال بعد الوتر في شير رماان
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 الخاتمة
 : لنتائج اآلتيةوفي ختام ىذا البحث، نخمص إلى ا    
عائشة الصديقة  بنت أبي بكر الصديق ، القرشية ، التيمية ، المكية ، راي اهلل عنيا  يى -ٔ

 . ()وزوجتو ، وىي أحر النساء إلى رسول اهلل  ()وعن أبييا ، أم المؤمنين ، حر رسول اهلل 
 لو عمتترو بتتن كمتتا صتترح بتتذلك حتتين ستت ()انتتت راتتي اهلل عنيتتا أحتتر النتتاس إلتتى رستتول اهلل ك -ٕ

العتتاص ، ومتتا تتتزوج بكتترًا ويرىتتا ونتتزل عميتتو التتوحي فتتي لحافيتتا ، ومتتا عتتر  العتتالم و  متتر عميتتو امتترأة 
 . جمعت من العمم ما جمعتو عائشة

كان حيب  ااشةبح اًباب كًب،اب ا تكاحب  أاب  اإليباك اإأب اكوا أن أ و با  بو   أن رسول اهلل  -ٖ
 أا  اإرجال اإأ  .

 . رضي اهلل عنياالتقية ف ةورعال ةىداز ال يمةكر الالصابرة  ىي -ٗ
الطاىرة العفيفة التتي تكفتل اهلل بالتدفاع عنيتا وتبرئتيتا ممتا اتيمتت بتو بتل ستمى اهلل ذلتك كمتو  ىي  -٘

 طاىر وزوجو  طاىر . ()إفكًا وأعمن من فوق سبع سماوات أن فراش رسولو محمد 
الوتتة متتا جعميتتا تكتتون معممتتة لمرجتتال ، فبمغتتت متتن العمتتم والب اىتمتتت بتتالتمقي عتتن رستتول اهلل  -ٙ

ومرجعًا ليم في الحديث والستنة والفقتو . إنيتا أعمتم النستاء ، كتان األكتابر متن الصتحابة يرجعتون إلييتا 
 . في الفتوى

 
وستتبحانك الميتتتم وبحمتتدك أشتتتيد إن   د هلل التتذي بنعمتتتو تتتتتم الصتتالحات ، الحمتتتختامتتا اقتتول : 

 . إلو أ  أنت أستغفرك وأتور إليك
 
 

 الباحث                 
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 المصادر والمراجع
  القرآن الكريم 

أبو الفال أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر  ، اإلصابة في تمييز الصحابة -ٔ
 ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعمى محمد معوض،  ىت(ٕ٘ٛالعسقالني )المتوفى: 
 . ىت ٘ٔٗٔ ،األولى  الطبعة،  بيروت –دار الكتر العممية 

الجامع الصحيح ، محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهلل )ت:  -ٕ
 م  . ٜٚٛٔه/ ٚٓٗٔالقاىرة ، الطبعة األولى ،  –ىت( ، دار الشعر ٕٙ٘

حمية األولياء وطبقات األصفياء ، أبو نعيتتتتتتتتم أحمتتد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحتتتتتاق  -ٖ
 م  .ٜٗٚٔىت / ٜٖٗٔبجوار محافظة مصر ،  -ىت( ، السعادة ٖٓٗ)ت: األصبيتتتتتاني 

زاد المعاد في ىدي خير العباد ، محمد بن أبي بكر بن أيور بن سعد شمس الدين ابن  -ٗ
مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت ،  -ىت( ، مؤسسة الرسالة، بيروت ٔ٘ٚقيم الجوزية )ت: 

 .مٜٜٗٔىت /٘ٔٗٔالطبعة السابعة والعشرون ، 

سبل اليدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فاائمو وأعالم نبوتو وأفعالو   -٘
محمد بن يوس  الصالحي الشامي )المتوفى:  ،  وأحوالو في المبدأ والمعاد

تحقيق وتعميق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ عمي محمد ،  ىت(ٕٜٗ
 -ىت  ٗٔٗٔ: األولى، الطبعة،  لبنان –دار الكتر العممية بيروت ،  معوض
 . م ٖٜٜٔ

سنن أبي داود ، ألبي داود سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو  -ٙ
مَحم د كاِمل قره بممي ،  -ىت( ، تحقيق : شَعير األرنؤوط ٕ٘ٚاألزدي السِِّجْستاني )ت: 

 م . ٜٕٓٓىت / ٖٓٗٔدار الرسالة العالمية ، الطبعة األولى ، 
،  محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الاحتتتتاك، التتتتتتتترمذي، أبتتتتتتو  سنن الترمذي -ٚ

بيروت ،  –ىت( ، تحقيق : بشار عواد معرو  ، دار الغرر اإلسالمي ٜٕٚعيسى )ت: 
 م .ٜٜٛٔ

سير أعالم النبالء ، لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز  -ٛ
حقيق : مجموعة من المحققين بإشرا  الشيخ شعير األرناؤوط ، ىت(، تٛٗٚالذىبي )ت : 

 م. ٜ٘ٛٔىت / ٘ٓٗٔمؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ، 

 



   
 ٕٓ 

ىت( ، تحقيق : ٕٔٙصحيح مسمم ، مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت:  -ٜ
 بيروت . –محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي 

ل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي صفة الصفوة ، جما -ٓٔ
مصر،  –ىت( ، تحقيق : أحمد بن عمي ، دار الحديث، القاىرة ٜٚ٘)ت: 

 م .ٕٓٓٓىت/ٕٔٗٔ
الّطبقات  بن سعد الطبقات الكبرى ، ألبي عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع  -ٔٔ

ت( ، تحقيق: محمد ىٖٕٓالياشمي بالو ء، البصري، البغدادي المعرو  بابن سعد )ت: 
 م  ٜٜٓٔىت /  ٓٔٗٔاألولى ، بيروت ، الطبعة  –عبد القادر عطا ، دار الكتر العممية 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ، اإلمام الحافظ أحمد بن عمي بن حجر  -ٕٔ
ه( ، رقم كتبيا وأبوابيا وأحاديثيا: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار ٕ٘ٛالعسقالني )ت 

 م . ٕٓٓٓه/ٕٔٗٔدمشق ، الطبعة الثالثة ،  –دار الفيحاء الرياض ، و  –السالم 
المستتتدرك عمى الصحيحتتين ، أبو عبتتتتتتد اهلل الحاكتتتتتم محمد بن عتبتتتتتتتد اهلل بن محمد  -ٖٔ

 –ىت( ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتر العممية ٘ٓٗالنيسابوري )ت: 
 . ٜٜٓٔ/ ٔٔٗٔبيروت ، الطبعة األولى ، 

 

 


