
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

واآلخرة،   نيا  الدُّ يف  وسلم  عليه  اهلل  صىل  د  حممَّ نبيبنا  زوجات  الطاهرات،  املؤمنني  هات  أمَّ عن  احلديث 

ت  حديث له ال يستغن عنه موحد، ألن كل واحدة منهن بحقٍّ َمدارَس يف الرتبية والعلم والتزكية، واختصَّ

 نساء العاملني. كل واحدة منهنَّ بميزة ال توجد يف 

ِمن  عظيم  جانٍب  عىل  كانت  التي  ديق،  الصِّ بنُت  يقة  الصدِّ عائشة،  إهنا  منهن  واحدة  عن  اليوم  وحديثنا 

اجتمَعت  واالعتبار،  الفقه  من  كبري  حظٍّ  وعىل  هد،  والزُّ والوَرع  واخلوف  واإلخالص،  دق  والصِّ اخلشية 

 الفضائل يف شخِصها، واستنارت األمة بِعلمها وفِقهها  

 !أو التَبس عليهم اجلمُع بني األدلَّة؟  ظنُّك بامرأٍة يسأهلا كِبار األمة إن أشكلت عليهم مسألة، فام

ألَّف العلامء يف سريهتا الطيبة، وحياهتا الكريمة مؤلفاٍت عدة، ، وأصبَحت ريض اهلل عنها الفيصَل بني أهل 

فَمن أحبَّها وأك البَِدع والضاللة؛  نة واجلامعة وبني أهل  َرماها السُّ باع، وَمن  نة واالتِّ السُّ أهل  َرمها فهو من 

ور فهو ِمن أهل الفجور والكذب واالبتداع  .باإلفِك والزُّ

سلمة  عن   َصَواِحبي )) :قالتأم  َفاجَتَمع  َعائَِشُة:  َقاَلت  عائَِشة،  َيوَم  هَبَداَياُهم  ون  َيَتَحرَّ النَّاُس  أمِّ   َكان  إََِل 

ون هَبَداَياُهم َيوَم عائِشة، وإنَّا ُنِريُد اخلرََي َكاَم ُتِريُدُه َعائَِشة،  َسَلَمة، فَقاُلوا: َيا أمَّ َسلَ  َيَتَحرَّ إِنَّ النَّاَس  مة! واهللِ 

َيأُمَر النَّاَس َأن ُُيُدوا إَِليه َحيُث َما َكان، َأو َحيُث َما َدار، قاَلت:   فُمِري َرُسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم َأن 

أمُّ َس  َله ذاك، فلامَّ  فَذكَرْت ذلِك  َعنِّي، فلامَّ َعاد إيلَّ ذَكرُت  َلمة للنَّبيِّ صىل اهلل عليه وسلم، قاَلت: فَأعَرَض 

ُه َواهللِ َما َنَزَل َعََلَّ الوَ  ْحُي َوَأَنا يف حِلَاِف كاَن يف الثَّالِثة ذَكرُت له، فَقال: َيا ُأمَّ َسَلَمَة! ال ُتْؤِذينِي يف َعائَِشَة، َفإِنَّ

 (( ٍة ِمنُكنَّ َغرِيَهاامَرأَ 

َأيُّ النَّاِس َأَحبُّ  ))  ريض اهلل عنه قال:   كام يف احلديث عن عمرو بن العاص  ،  وقد كانت أحبَّ الناس إليه

َفَعدَّ ِرَجاال،   َأُبوَها، ُقلُت: ُثمَّ َمن؟ َقاَل: ُعَمُر.  َجاِل؟ َقاَل:  َفَسَكتُّ ََمَاَفَة  إَِليَك؟ َقاَل: َعائَِشُة، ُقلُت: ِمَن الرِّ

 .، وكفى هبذا فضاًل ورشًفا عظياًم ((َأن ََيَعَلنِي يف آِخِرِهم

 



 

 

ريض اهلل عنها     صىل اهلل عليه وسلم ، كام جاء يف احلديث عنها اختارها اهلل تعاَل زوًجا لنبيه،    وهي التي     

املَنَاِم َثالَ  :((أهنا قالت: قال رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم َقٍة ُأِريُتِك يف  املََلُك يف ََسَ َلَياٍل، َجاَءِِن بِك  ث 

ِعن  ِمن  َهَذا  َيُك  إِْن  َفَأُقوُل:  ِهَي،  َأْنِت  َفإَِذا  َوْجِهَك  َعْن  َفَأْكِشُف  اْمَرَأُتَك،  َهِذِه  َفَيُقوُل:  َحِريٍر،  اهللِ  ِمْن  ِد 

 .، ورؤيا األنبياء وحٌي ال شك فيه ((ُيْمِضهِ 

نَيا َواآلِخ  َرة: فَعنها ريض اهلل عنها أنَّ َرُسوَل اهللِ صىل اهلل عليه وسلم ذَكَر فاطِمة ريض وهي َزوَجُتُه يف الدُّ

نَيا َواآلِخَرِة؟!، قلُت: َبىَل، قال:    :اهلل عنها ، َقاَلت: فتكلَّمُت َأَنا، فَقاَل  َأَما َترَضنْيَ َأن َتُكوِِن َزوَجتِي يف الدُّ

نَيا َواآلِخَرةِ   ((.َفَأنِت َزوَجتِي يف الدُّ

النبي َرُسوُل اهللِ صىل اهلل عليه  عليه السالم،  صىل اهلل عليه وسلم  بسالم جربيل    وقد أخربها  َقاَل  َقاَلت: 

َيوًما  الَم،    :وسلم  السَّ ُيْقِرُئِك  ِجرِبيُل  َهَذا  َعائُِش!  َما ال   َيا  َتَرى  َوَبَرَكاُتُه،  اهللِ  َوَرمَحُة  الُم  السَّ وَعَليِه  فُقلُت: 

 ((. َأَرى

 َكَفضِل الثَِّريِد َعىَل َسائِِر الطََّعامِ ))   :وبنيَّ فضلها عىل النساء 
ِ
 ((. َفضُل َعائَِشَة َعىَل النَِّساء

من   حتب  بام  التمتُّع  عىل  ُيعينها  عنده  منزلتها  وعظيم  هلا،  حمبته  لكامل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  وكان 

عليه  اهلل  صىل  اهلل   رسول  رأيُت  لقد  قالت:  يلعبون    املباحات،  واحلبشة  حجريت  باب  عىل  يقوم  وسلم  

التي  أنا  أكون  حتى  أجَل  من  يقف  ثم  لعبهم،  إَل  أنظر  لكي  بردائه  ليسرتِن  وإنه  املسجد،  يف  باحلراب 

 ((. أسَأم

سبًبا لنزول آية التيمم، كان أبوها ريض اهلل عنه يقول  وقد كان من بركتها عىل األمة أن كانت ريض اهلل عنها  

اُهْم ِمَن اْلرَبَ َواهللِ هلا: ))  ((. َكِة َواْلُيْسِ ، َما َعلِْمُت َيا ُبنَيَُّة، إِنَِّك ملََُباَرَكٌة، َماَذا َجَعَل اهللُ لِْلُمْسلِِمنَي يِف َحْبِسِك إِيَّ

ريض اهلل عنها يف اإلحسان إَل اخللق، والرِبِّ هبم، وبذل املعروف هلم أروع األمثال، فقد أخرب عروة  وكان هلا 

َقتها، فقالت هلا  بعث مرًة إليها بامئة ألف درهم، فواهلل    ريض اهلل عنهزبري أن معاوية  بن ال  ما أمَست حتى فرَّ

 موالهتا: لو اشرتيِت لنا بدرهم حلاًم، فقالت: أما قلِت يل؟ 

فعن اْبن َأِِب ُمَلْيَكَة َقاَل: اْسَتْأَذَن اْبُن َعبَّاٍس،  ريض اهلل عنها ختشى الثناء وتّتقيه،    وقد كانت مع كثرة فضائلها

، َفِقيَل هَلَا: اْبُن    -وهي بمرض املوت    -َعىَل َعائَِشَة ُقَبْيَل َمْوهِتَا َوِهَي َمْغُلوَبةٌ  َفَقاَلْت: إِِنِّ َأْخَشى َأْن ُيْثنِي َعََلَّ

َقْيُت  َعمِّ َرُسوِل اهللَِّ، َوَمْن ُوُجوِه املُْْسلِِمنَي قَ  ْه؟ َقاَلْت: بَِخرْيٍ إِِن اتَّ  اَلِت: اْئَذُنوا َلُه، َفَقاَل: َكْيَف ََتِِدينَِك َيا ُأمَّ

 



 

 

 

 ْ َوَل َقْيِت، َزْوَجُة َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم  اتَّ إِِن  إِْن َشاَء اهللَُّ  بَِخرْيٍ  َفإِنََّك  َوَنزَ   َقاَل:  َك  بِْكًرا َغرْيَ َل َينْكِْح 

َبرْيِ ِخاَلَفُه، َفَقاَلْت: َدَخَل اْبُن َعبَّاٍس َفَأْثنَى، َوِدْدُت َأِنِّ كُ  ، َفَدَخَل اْبُن الزُّ
ِ
اَمء  .نُْت َنْسًيا َمنِْسيًّا ُعْذُرِك ِمَن السَّ

ليه هذا العلم الكثري الذي َرَوته عن رسول اهلل صىل اهلل ع،  ومما جعل اهلل يف حياهتا ريض اهلل عنها من الربكة 

ُة ،  وسلم، والفقه الذي مَحله الناس عنها وُُجلة ما َرَوت عن النَّبيِّ صىل اهلل عليه وسلم َألَفاِن وِماَئَتاِن وَعََشَ

 . ( 2210َأَحاِديَث )

ويف   ها ُتويفِّ رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم  يف بيتي   ، أنوحسُبها ريض اهلل عنها  مع هذه الفضائل الكثري   

 .هاوَنْحر ها، وبني َسْحراهوليلتي  ها يومي

أنه    ودخل عبد وسلم حتى ظننُت  عليه  اهلل  صىل  النبي  إليه  فنظر  ومعه سواٌك رْطب،  بكر  أِب  بن  الرمحن 

يريده، فأخذُته، فمضغُته، ونفْضُته، وطيَّبُته، ثم دفعُته إليه، فاستنَّ به كأحسن ما رأيته استنَّ قط، ثم ذهب  

 كان يدعو به له جربيل، وكان هو يدعو به إذا مِرض، فلم  يرفعه إيلَّ فسقطت يُده،  
ٍ
فأخذُت أدعو له بدعاء

،  وفاَضت نفسه صىل اهلل عليه وسلم يف الرفيق األعىل،   :وقال  يدُع به يف مرضه ذاك، فرفعه برصه إَل السامء

 .فاحلمد هلل الذي ُجع بني ريقه وريقي يف آخر يوٍم من الدنيا

اهلل   رسول  من حقوق  عليه وسلم  إن  اهلل  ملن  صىل  واملحبة  وأجلَّه،  َره  وقَّ ملن  واإلجالل  التوقري  أمته:  عىل 

فإنه   وسلمأحبَّه،  عليه  اهلل  طيًبا   صىل  إال  حيب  اهللال  يق، حبيبة رسول  دِّ الصِّ بنت  يقة  دِّ الصِّ هلذه  فاعرفوا   ،   

قدرها، وارعوا حّقها وحقوق سائر أمهات املؤمنني، وآله وصحابته أُجعني، تكونوا صىل اهلل عليه وسلم  

 .عند ربكم من الفائزين بجنات النعيم

وإنا لنقول مع ُأَسْيد بن احلَُضرْي ريض اهلل عنه، وكان أحد النقباء  ملا قال هلا: جزاِك اهلل خرًيا، فواهلل ما نزل 

 .لِك فيها خرًيا  بِك أمٌر قّط تكرهينه إال جعل اهلل

أيام إجالل ملكاهنا من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؛ فقد جاء أن   نعم لقد أجّل الصحب الكرام عائشة 

املؤمنني عَشة آالف وزاد  النبي عليه السالم، فقد فرض ألمهات  أزواج  بقية  العطاء عىل  لها يف  عمر فضَّ

 .عليه وسلمعائشة ألفني، وقال: إهنا حبيبة رسول اهلل صىل اهلل 

 تلك الصديقة بنت الصديق، حبها إيامن، وبغضها منكر وزور، وقذفها كفر رصاح بإُجاع املسلمني. 

 



 

 

َها،       ِذي َنَزل بَحقِّ يَح الُقرآِن الَّ ب رَصِ َفق الُفَقهاُء َعىَل َأنَّ َمن َقَذف َعائَِشة ريض اهلل عنها َفَقد َكذَّ  وقد اتَّ

ُجلِدَ  َبكٍر  َأَبا  َمالٍِك َمن َسبَّ  َعن  ُرِوَي  ِعَياٌض:  الَقايِض  ِمنُه، قال  َأَها اهللُ  َبرَّ َأن  َبعَد  َكافٌِر  بَذلِك  َوَمن  َوُهَو   ،

الُقرآَن،   َخاَلَف  َفَقد  َرَماَها  َمن  َقاَل:  لِـَم؟!  َلُه:  ِقيَل  ُقتَِل،  َعائَِشَة  َحَكى  وَسبَّ  َوَقد  اإِلسالم:  َشيُخ  قال 

ِة هَبذا احلُكمِ  مَّ
َح َغرُي َواِحٍد ِمن األَئِ  . اإِلَُجاَع َعىَل َهَذا َغرُي َواِحٍد، َورصَّ

 

 

 

 

 أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل يل ولكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


