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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
    رسول اهلل، سالم ىلعوالصالة والاحلمد هلل، 

 وىلع آهل وصحبه ومن وااله 
 

 تمهيد: •
اهتمامايت  عن    –ما  ا  شيئ    –  هذه قراءات متفرقة، قد تكون بعيدة  

أحب   ال  أين  غري  واتلاريخ،  الرتاث  تقييد    يف  إىل  فأعمد  شواردها،  تفويت 
مجع   تكون  أن  تعدو  ال  ويه  تلخيص  لشتات    افوائدها.  أو  أو  ا،    لفكرة، 

 عيين عليه يف مطالعات اعبرة.  ا ملحتوى كتاب وقعت  عرض  
،   يف األسفارال يُمل    صاحب  والكتاب خري جليس، وأحسن أنيس، و 

االنتظار،    ورفيق   جلسات  الكتيف  يف  يكن  لم  فيه  ولو  ترى  أنك  إال  اب 
العقول،  ئح،  القرا   نتاج لكىفوثمرات  اتلجارب؛  ذلك    َص َلخ   .وخالصة 

ع  وزيادة   »  احُظ جلا  ثمان أبو  قال:  عِ حني  ُمِلَئ  واعء   َوَظر ف   ام  ل  والكتاب   ،
ف   َت ِمن  نواِدرِهِ، و  إن  ؛  اوِجد    ا، وإناء  ُشِحن ُمَزاح  اُحِِش َظر    إن  شئَت َضِحك 
َعِجب   وإن  شئَت  فرائِده،  غرائِب  من     َت 

َ
أ وإن    ت َك هَ ل  شئَت  شئَت    طرائُفه، 

 .  (1) «أشَجت ك مواِعُظه
املعني   أنواهلل  خفيفة تكون    ىلع  لُكنخاشة  نواة   القراءات    هذه 

   احلمل، ثقيلة املضمون.
 

تأليف: أيب عثامن  كتاب احليوان  (1) السالم هارون.؛  :  2ط  عمرو بن بحر اجلاحظ. حتقيق ورشح: عبد 

 فام بعدها.    38/ 1 بمرص. يب احللبي وأوالدهم. مكتبة ومطبعة مصطفى البا 1965هـ/ 1384
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 ساء  من الن   ليست كأحد  
 سية موجزة:   .1

أم   بكر؛  أيب  بنت  َزو    اعئشة  أبوها  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    لِ رسو  جُ املؤمنني،  أبو  . 
يق  ر  بك د  اهلل    ُب صاح  الص  بعده،    ملسو هيلع هللا ىلص رسول  من   الَعَرِب  وخليفتُه  ابَُة  ونَسخ

بأيخا  ،والبري  ُرومانأ ها  م  وأ  ِمِهم  عنها،  مُّ  اهلل  إىل    ريض  السابقات  إحدى 
   اإلسالم.

وما   اهلجرة،  من  اثلانية  السنة  يف  والسالُم  الصالة  عليه  تزوخجها 
قلبه إىل  أزواِجه  أحبِّ  ِمن   واكنت  َها،  غري  ا  ر  بِك  نسائه  من  َج  ، اعشت  تزو 

ويف عنها  تُ ة، حىت  و   انلبنيع مَ َهلَت  من  نَ و  ت  هقخ وتف   ت  مل  سنني، وتع  عَ معه تس
يف السنة احلادية عرشة للهجرة، واعشت بعده ثَماين وأربعني    ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    ُل رسو

يللة اثلالثاء    بن أيب سفيان بعد أن ُعم رت؛سنة، وتوفيت يف زمان معاوية  
وـه58سنة  رمضان    17 عنه  اهلل  ريض  هريرة  أبو  عليها  وصىل  فِنَت   دُ ، 

  .(2)بابلقيع

 
عبيدة عن جابر بن زيد. آخر  رجالين؛ رواية الربيع بن حبيب عن أيب  وأليب يعقوب ال  كتاب الرتتيب  (2)

رقم   الثاين/  و750اجلزء  ترمجتها .  مصادر  توثيق  من    سيأيت  مجلة  هنا  وأرسد  موضعها،  املصادر يف 
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بال تُوايِف حياة  حافلة  ال  قليلة  وال  عطاء،  أسطر  ها  َحقخ وال     ، ات  ُُمََّلخ
بأي   »تدري  إنها  ختتم.  أين  وال  تستفتح  ال ها  يِق،  دِّ الصِّ بِن ُت  يَقُة  دِّ َعِتيَقُة  الصِّ

ِِلَفُة الَعِتيِق، َحِبيبَُة احلَ بِن ُت ال
َ
د  َقِريِب، َسيِِّد الِبيِب، َوأ   . (3)«ملسو هيلع هللا ىلصُمر َسِلنَي ُُمَمخ

 

العامة: اهلل  واملراجع  حبيب  حبيبة  املؤمنني  أم  طعائشة  مخيس.  عطية  حممد  تأليف:  هـ/  1379:  1؛ 

والنرش/ مرص.  1959 للطباعة  رمسيس  دار  و:    172م.  الصديقصفحة.  بنت  تأليف: حممد  عائشة  ؛ 

ط نوهيض.  عادل  ومراجعة:  إرشاف  املحامي.  حسن  العاملي1975هـ/  1395:  1كامل  املكتب   -م. 

ل و:    128بنان.  بريوت/  اهلل عنهاصفحة.  املؤمنني ريض  أم  شلبي. طحياة عائشة  تأليف: حممود  :  1؛ 

اجليل1998هـ/  1418 دار  لبنان.    -م.  و:    463بريوت/  عائشةصفحة.  املؤمنني  أم  ؛ خصائص 

املكتبة املرصية السالم سالطني. د. ت.  عائشة ريض اهلل عنها القاهرة/ مرص. و:    -تأليف: حممد عبد 

السيدة عائشة صفحة. و:    111؛ بقلم: حممد عيل قطب. د. ت. مكتبة القرآن.  لرجال واألجيالمعلمة ا

م.  2003هـ/  1424:  1؛ بقلم: خالد بن حممد احلافظ العلمي. طبنت أيب بكر الصديق ريض اهلل عنهام

والتوزيع للنرش  الزمان  دار  السعودية.    -مكتبة  العربية  اململكة  املنورة/  السيدة    و:.  ةصفح  20املدينة 

الصديقة رشدي. طعائشة  املجيد  عبد  تأليف:  اإلسالمية2004هـ/  1425:  6.  املؤسسة  داكا/    -م. 

عائشة أم املؤمنني )موسوعة علمية عن حياهتا، وفضلها، ومكانتها العلمية، وعالقتها بآل  بنغالديش. و:  

حوهلا(؛ الشبهات  ورد  بن  البيت،  الباحثني. إرشاف: علوي  من  السقاف.   إعداد: جمموعة  القادر  عبد 

صفحة.   1166الظهران/ اململكة العربية السعودية.  -م. مؤسسة الدرر السنية2013هـ/ 1434: 1ط

اهلل عنهاو:   املؤمنني ريض  أم  الدليمي. طسرية عائشة  كاظم حممد خلف  بقلم: حممد  هـ/  1437:  1؛ 

املؤمنني عائشة ريض اهللصفحة. و:    22م. موقع األلوكة.  2016 أم  تأليف: حممد بن     عنها؛موسوعة 

 . بريوت/ لبنان -م. دار املقتبس2017هـ/ 1438: 1خطاب. ط

  -بعة السعادةمط  م. 1974هـ/  1394:  1ط  ؛ أليب نعيم األصبهاين.حلية األولياء وطبقات األصفياء  (3)

 . 44/ 2القاهرة/ مرص. 



 7 

 ول: النشأة األ .2
ُمتمع   يف  اعئشة  حىت  يئد    جاهيلنشأت  املرأة،  ويستحقر  ابلنات، 

العيش   يف  املرشوع  حقهن  لإلناث  فأاعد  الادلة،  برساتله  اإلسالم  جاء 
ال َل  َجه  لََم  َتع  ن  

َ
أ َك  ََسخ »إَِذا  عباس:  ابن  قال  َق  بكرامة.  فَو  َما   

 
فَاق َرأ َعَرِب 

 اثلخاَلثِنَي َومِ 
َ
يَن قَ َعامِ ن  ئَة  يِف ُسوَرةِ األ ِ ِ  : ﴿قَد  َخِِسَ اَّلخ ا بَِغري  اَلَدُهم  َسَفه  و 

َ
تَلُوا أ

تَِديَن﴾«ِعل م  وحرخ   . (4)موا ما رزقهم اهلل افرتاء ىلع اهلل قَد  َضل وا َوَما ََكنُوا ُمه 
أحسنت   وامتألت   ولقد  ُمتمعها،  سيدة  فاكنت  حقوقها،  إدراك  اعئشة 

 الكتب بسريتها وأخبارها. 
ت  اع  يق ريض  تلعليم وأساسياته يف مَ ئشة بدايَة اتَلَقخ دِّ ِل وادلها الصِّ ِ

ْن 
َم    -اهلل عنه، وقد َكن   ا بأنساب العرب وأشعارِِهم، وهذا ما    -كما َتَقدخ اعلِم 

األمور،   مع  اتلعامل  يف  وحنكة  سياسية،  خربة   وأك َسبَها  ابنته،  آفاق  ع  وَسخ
 . وزاد من ماكنتها وقيمتها االجتماعية بني قومها

عليه  القرآن  زِد   َسِمَعت  من    أنخها  أظفارها  نعومة  منذ  الكريم 
ي َها، لسابق  تهم يف اإلسالم، وقد أوتيت  من قوة احلفظ ما أاعَنَها ىلع أن  َوادِلَ

ة ىلع ُُممد    َسِمَعت ه. فها يه تقول: »لقد نزل بَِمك  ِقَل ما  جَلَاِريَة    ملسو هيلع هللا ىلصَتع  وإين 
اَعُة َمو ِعُدهُ  اَعةُ ألعب: ﴿بَِل السخ ﴾ ]القمر/    م  َوالسخ َمر 

َ
د ََه َوأ

َ
[ وما نََزلَت   46أ

 .(5)سورة ابلقرة والنساء إال وأنا عنده«

 
 . 3524. رقم ؛ كتاب املناقب، باب قصة زمزم وجهل العربالصحيحرواه البخاري يف  (4)

   .4727 . رقمتأليف القرآن، باب فضائل القرآن؛ كتاب الصحيحرواه البخاري يف  (5)
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 : بوةيف بيت انلاعئشة  .3
  –ىل ََحَاِسَها وَتَطل ِعَها إىل العلم  زيادة  إ  –وقد وََجدت السيدُة اعئشة  

ةر من انليب ةملسو هيلع هللا ىلص  عنايةر خاص  ِل انل بُوخ ِ
؛ األمر اَّلي أغىن ، بعد انتقالَِها إىل َمْن 

ع مدار عليه    ملسو هيلع هللا ىلصكها، وَحالخها باللق العظيم اَّلي َرَّبخ انليب   معلوماِتَها ووسخ
رَي   تَه. وخرُي شاهد  ىلع ذلك عرشات املواقف اليت امتألت  بَِها كتُب السِّ مخ

ُ
أ

 .(6)اقبواملن

 
املؤمنني   (6) أمهات  بني  ومكانتها  النبوة  زمن  يف  َا 

حياِته هاِت    انظر:   َحْوَل  ُأمَّ مناقب  يف  الثَِّمني  ْمط  السِّ

)تاملُْؤِمنني الطَََّبّي  الدين  ّب  ه
حمح تأليف:  ط694؛  القيمة1996هـ/  1416:  1هـ(.  املكتبة   -م. 

  الاليت دخل هبن أو عقد عليهن أو خطبهن، وبعض فضائلهن؛  ملسو هيلع هللا ىلصأزواج النبي :  وكتاب.  القاهرة/ مرص

)ت الدمشقي  الصاحلي  يوسف  بن  حممد  ط942تأليف:  الفتيح.  الدين  نظام  حممد  حتقيق:  :  5هـ(. 

ابن كثري 2003هـ/  1424 دار  لبنان.    -م.  املؤمنني يف حياهتا و:    صفحة.   312بريوت/  أم  مع عائشة 

العلمية التاويل )تاألرسية ومسريهتا  قاسم  بن  بن حممد  تأليف: حممد  هـ/  1440:  1هـ(. ط1436؛ 

البشري بنعطية 2019 زواج السيدة عائشة ومرشوعية و:    صفحة.  224فاس/ املغرب.    -م. منشورات 

م. دار  1985هـ/  1405:  1؛ تأليف: خليل إبراهيم مال خاطر. طالزواج املبكر والرد عىل منكري ذلك

اإلسالمية للثقافة  النبوي؛و:    صفحة.   92لبنان.    بريوت/  -القبلة  العهد  الدين    املرأة يف  بقلم: عصمة 

ط اإلسالمي1993هـ/  1413:  1كركر.  الغرب  دار  لبنان.    -م.  أمهات  و:    صفحة.  380بريوت/ 

الرسول صىل اهلل عليه   تأليف: وداد سكاكيني. طسلمواملؤمنني وبنات  م. دار  1986هـ/  1406:  3؛ 

يض اهلل عنها  خصائص احلوار النبوي مع أم املؤمنني عائشة رو:    صفحة.  190دمشق/ سورية.    -الفكر

والسياق(؛ الصورة  يف  الغامدي.    )دراسة  سعد  بن  حزام  كلية  م.  2013هـ/  1434إعداد:  حولية 

.  لعرشينالثاين من العدد التاسع وااإلسكندرية/ مرص. املجلد    -الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات

أزواج النبي صىل اهلل عليه وسلم )دراسة للعالقة بني النبي صىل اهلل عليه وسلم    و:  دها. بعفام    562ص
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 اعئشة والقرآن:  .4
ِصيخة    َشخ  أنتجت   واَّلَكء  احلفظ  موهبة  مع  الَقِويَمُة  اتلنشئُة  هذه 

أنواع عب اختالف  ىلع  الِعل ُم  لََها  واجتمع  املعارف،  بشىت   لَمخت  
َ
أ ه  قرية، 
وبِه.  وُُضُ

ُح الُمَعىلخ يف فهم القرآن، وتفسري مفرداته، وإدراك   فقد َكن لََها الِقد 
نزوهل.   أبو سلمةأسباب  بُِسََنِ    قال  لََم  ع 

َ
أ ا  أحد  رأيُت  »ما  الرَحن:  بن عبد 

اهلل   َقهَ   –  ملسو هيلع هللا ىلص  –رسول  ف 
َ
أ إنوال  رأي   فيما     يف  بآية   لََم  أع  إِله، وال  احتيج 

 .(7) نزلت؛ وال فريضة  من اعئشة«
 
 

 

م. جداول  2014هـ/  1435:  1بقلم: حممد بن فارس اجلميل. ط  عرض ونقد للروايات(؛  -أزواجهو

بيوت النبي صىل اهلل عليه وسلم وُحُجراهتا وصفة معيشته    و:  بريوت/ لبنان.  -للنرش والرتمجة والتوزيع

م. جداول للنرش  2016هـ/  1438:  1بقلم: حممد بن فارس اجلميل. ط  فيها )بيت عائشة أنموذجا(؛

 بريوت/ لبنان.  -والرتمجة والتوزيع

تأليف: سعود بن عبد اهلل     عائشة يف التفسري؛َمْرِويَّات ُأمِّ املؤمنني  انظر:  َحْوَل مكانتها يف علم التفسري   (7)

؛  تفسري أم املؤمنني عائشة  :و    الرياض/ السعودية.  -م. مكتبة التوبة1992هـ/  1413:  1الفنيسان. ط

  -م. دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع1996هـ/  1416:  1تأليف: عبد اهلل أبو السعود بدر. ط 

إعداد: حممد   قراءة السيدة عائشة مجعا وتوجيها نحويا ورصفيا؛و:  ململكة العربية السعودية.  الرياض/ ا

العلمية املجلة  العظيم حممد جاد.  والثالثون،    -عبد  الثالث  العدد  بأسيوط/ مرص.  العربية  اللغة  كلية 

 فام بعدها.    3412م. ص2014اجلزء اخلامس 
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 اعئشة والسنة انلبوية:  .5
ث  عنه وال َحَرج، ويه معدودة من   نخِة انلبوية فَحدِّ إِل َماُمَها بالس  ا  أمخ

. قال احلاكِ  ل َفني 
َ
ِِثين من الرواية، وََتَاَوزَت  أحاديثُها األ بعة الُمك  ُم يف  السخ

َرِكِه: »فَُحِمَل عنها ُربُع الرشيعة«.  تَد   ُمس 
من   ن ة  الس  اَظ  ُحفخ أن  حىت  بألفاظها،  ِويخاتَِها  َمر  ِبُط  تَض  واكنت 

لُِمراج  يقصدونَِها  َكنوا  واكعالصحابة  ِويخاِتِهم،  َمر  إىل  ة  يأيت  هريرة  أبو  ن 
يا َربخ  َمِِع  ث ويقول: »اس  َمِِع موضع  قريب من حجرتَِها فيَُحد  َرة، اس  ة احلُج 

َرة«  كوتَِها عليه. إمعان ا يف تقوية حديثه بإقرارها وس ؛يا َربخة احلُج 
  ، بِِهن  الاصة  النساء  أحاكم  بنقل  مروياتَِها  يف  اعئشة  ت  »تَمّي  كما 

َها يف « ولَم  يُضاِرع   . (8)ذلك أحد 

 
الثالثة األوىل  (8) القرون  املرأة يف خدمة احلديث يف  بنت احلسني.  دور  آمال قرداش  تأليف:  : ربيع  1ط؛ 

األوقاف   م.1990هـ/  1410األول   وزارة  عن  شهرين  كل  تصدر  دورية  )سلسلة  األمة  كتاب 

عناية   انظر:  حول مكانتها يف علم احلديثو.  61ص  ،70الدوحة/ قطر( العدد    -والشؤون اإلسالمية

تأليف:   عرش اهلجري(؛  باحلديث النبوي )صفحات مضيئة من حياة املحّدثات حتى القرن الثالثالنساء  

بريوت/ لبنان.    -م. دار ابن حزم ودار ابن عفان1994هـ/  1414:  1مشهور بن حسن آل سلامن. ط

تأليف: صالح يوسف معتوق.    جهود املرأة يف رواية احلديث )القرن الثامن اهلجري(؛و:      صفحة.  160

اإلسالمية1997هـ/  1418:  1ط البشائر  دار  لبنان.    -م.  عائشة  و:    صفحة.  376بريوت/  السيدة 

للسنة؛ فوزي. ط  وتوثيقها  رفعت  اخلانجي2001هـ/  1421:  1تأليف: جيهان  مكتبة  القاهرة/    -م. 

: د. ت.  1طبقلم: حممد عبده يامين.    أم املؤمنني السيدة عائشة وأمانة الرواية؛:  و  صفحة.   288مرص.  

؛ بقلم:  ة يف نقد األحاديث املرويةمنهج عائشة الصديق و:    بريوت/ لبنان.  -دار القبلة للثقافة اإلسالمية
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 اعئشة والفقه يف ادلين:  .6
وُطالبه العلم  أهِل  َمر ِجُع  الفقه  يف  الصحابة  ويه  كباُر  يأتيها   ،

عو عن  »ما  يستفتوَنَها  األشعري:  موىس  أبو  قال  وُمشالكِتَها.  املسائل  يص 
علينا   ََكَ  ش 

َ
د     –أ ُُمَمخ َحاَب  نَا    –أص  وََجد  إال  اعئشة  عنه  فسأنلا  َقط   ر   أم 

مِسو وقال  ا«.  ِعل م  منه  األكابَر  عندها  د   ُُمَمخ أصحاب  يََخَة  َمش  ي ُت 
َ
»َرأ ق: 

 . (9)َها عن الفرائض«يسألونَ 
الفقهية،   واآلراء  الِعل ِميخة  االجتهادات  من  ثروة   نلا  ترَكت   وقد 
ة،   َ َس 

ُ
ة فيما يتعلق بفقه املرأة املسلمة وفقه األ َشملت نوايح الرشيعة، خاص 

ابَله اليِن   مسلم   أيب  الُعماين  ه:    وللَعالمة  نص  املوضوع،  هذا  يف  حسن   الكم  
سأهل   آخر  حديث   انليب  »ويف  ثُم  ملسو هيلع هللا ىلص ]يعين  أهلَه  ُُياِمُع  الرجل  عن  رجل    ]

اهلل   رسول  فقال  جالسة؛  واعئشة  الغسُل؟  عليهما  هل  ل،  ِ
يُْن  وال  ِسل  يُك 

عليه السالم ما يَفعل معها  : »إين ألفعُل ذلك أنا وهذه ُثمخ نغتَِسل«. َذَكَر  ملسو هيلع هللا ىلص
وهو    ، بإنزال  إال  َل  ُغس  ال  أنه  إىل  يَميلون  رآهم  ا  لَم  السالم  للتأكيد،  عليه 

 

ط ميو.  أمحد  الصومال.  2020هـ/  1441:  1أنور  والدراسات/  للبحوث  الكتاب  مركز    55م. 

 صفحة.

آ  (9) الفقهيةحول  وفقهها؛  انظر:  رائها  حياهتا  املؤمنني..  أم  عائشة  فقه  فايز   موسوعة  سعيد  تأليف: 

عائشة أم املؤمنني أفقه و:  ص.767بريوت/ لبنان.  -م. دار النفائس1993هـ / 1414: 2الدخيل. ط

اإلطالق؛  عىل  األمة  طبقلم:    نساء  اخلفش.  عفيف  عامر2011هـ/  1432:  1فيصل  دار  عاّمن/    -م. 

 األردن.  
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ا يف انلفس   أشد  انلاس حياء  وأبعُدُهم عن سخافة األخالق وأوسُعهم كرم 
   .واألقوال، فأجاب سائلَه بَِما يفعله  واألفعال

حِلَت ِم   ا  تأكيد  السالم  ولَم  يكتَِف بذكر احلكم  احلكم ألن ه عليه 
اتلأك بُُِضوب  من  ُد احلكَم  فيؤك  ََش ِعِه،  أحاكَم  يد، حىت ال  ُمعل م  عن اهلل 

لعائشة   د  للظن، وال يف احلكم مغرس  لالحتمال، ويوطِّ للسامع َُمل   يبىق 
يَمنعها ما    بعَده أمرَ  املؤمنني، فال  لََها باَب اتلعليم ألبنائها  اإلرشاد، ويفتح 

ال احلَ يَمنُع  من  عنها  نساَء  اهلل  ريض  َكنت  وكذلك  ينية،  ادلِّ فتاواها  يف  ياء 
يِت،  ىَت وُتف  تَف  وإن  جبينَها ِلتصب ب َعَرق ا من شدة احلياء، فال يَمنعها ذلك    تُس 

ونا اإلسالمية،  املعارف  بث   اهلل  من  رسول  ُسنخة  يف  ونبوغها  بعائشة  ِهيَك 
 .(10) «ملسو هيلع هللا ىلص

 صاحة واألدب: اعئشة والف .7
يدُة اعئشة نصيب ا من الفصاحة وابلالغة واإلحاطة  أوتيت الس  كما

العرب سفولغتهم  بشعر  أيب  بن  معاوية  أن   قيس  ، حىت  بن  واألحنف  يان 
با من خطابتها. »َسِمع ُت خطبة أيب    َتَعجخ ُروَِي عن األحنف بن قيس قوهل: 

 
اجلوهر  (10) البهالين  نثار  مسلم  أليب  املؤلف(    415/  1؛  خط  من  املصورة  )مكتبة    292/  1)الطبعة 

 . م(2001هـ/ 1421: 1ن؛ طمسقط/ سلطنة عام -مسقط
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واللفاء بعدهم فما َسِمع ُت الالكم من فِم ََم لُوق  ن ويلع  بكر وُعمر وعثما
 .(11)أفخَم وال أحسن منه ِمن  يِف اعئشة«

بِيِه، َعن  اَعئِشَ دث  ح
َ
َوَة، َعن  أ ُ َتَعاىَل َعن َها  ِهَشاُم ب ُن ُعر  َة، ريَِضَ اَّللخ

ََكنَ   : ِ  قَالَت  اَّللخ رَُسوُل  غ ِزُل   ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
أ َوُكن ُت  َنع لَُه  إِىَل   .ََي ِصُف  َفنََظر ُت   : قَالَت 

ِ  رَ  َيتََوقخُد نُور ا   ملسو هيلع هللا ىلصُسوِل اَّللخ : َفبُِهت    .فََجَعَل َجِبينُُه َيع َرُق وََجَعَل َعَرقُُه    . قَالَت 
إَِلخ  َفنََظَر   : إَِِل ِك  قَالَت  َنَظر ُت   ِ اَّللخ رَُسوَل  يَا  َفُقل ُت:  ؟  بُِهتِّ لَِك  َما  َفَقاَل:   

َيع   َجِبينَُك  الفََجَعَل  َكِبري   بُو 
َ
أ َرآَك  فَلَو   نُور ا   ُ َيتََودلخ َعَرقَُك  وََجَعَل  ُهَذِل   َرُق 

بِِشع ِرهِ  َحق  
َ
أ نخَك 

َ
أ َيُقوُل   .لََعِلَم  َوَما  اَعئَِشُة    -  قَاَل:     -يَا 

َ
الأ َكِبري   ؟ ُهَذِل  بُو 

: َيُقوُل:    َفَقالَت 
 

 
؛ بالغات النساء  انظر:  وحول فصاحتها وبالغتها .  191/  2  سري أعالم النبالءالذهبي يف  النص عند    (11)

  »صاحبة احلرير األخرض«؛ :  و  .القاهرة/ مرص  -تأليف: أمحد بن طيفور اخلراساين. د. ت. دار الفضيلة

طتأليف العشاموي.  صالح  بن  الرمحن  عبد  العبيكان2005هـ/  1426:  1:  مكتبة  الرياض/   -م. 

من    ؛احُلَمرْياء عائشة أم املؤمنني ريض اهلل عنهاو:    ة عائشة.دراسة أدبية لنصوص السيدوهو    السعودية.

السنة حمراب  إىل  اللغة  العمراين. طرحاب  بدر  تأليف:  نافع  2012  هـ/1433  :1؛  بن  عقبة  مركز  م. 

الرا والتابعني.  الصحابة  حول  واألبحاث  املغربية.  للدراسات  اململكة  للعلامء/  املحمدية    124بطة 

احلسني    : عرضتوثيق ومجع و  ؛النقد لدى أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنهانصوص الشعر وو:    صفحة.

احلدي2011هـ/  1432:  1ط  . زروق الكتب  عامل  األردن.  -ثم.  النسوية يف عرص  و:    إربد/  اخلطابة 

أنموذجا املؤمنني  أم  عائشة  اإلسالم،  مجالي  -صدر  فنية  ماجستري(؛  ةدراسة  برجة.    )رسالة  بقلم: المية 

جامعة العريب بن مهيدي/   -م. كلية اآلداب واللغات والعلوم االجتامعية واإلنسانية2013هـ/  1434

 اجلزائر. 
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َحي    ِ ُغربخ ُُكِّ  ِمن   أ    َضة  ــَوُمرَبخ
 

ُمر ِض َوفَسَ   يَلِ ــاِد  ُمغ  وََداء    َعة  
ِههِ   وَج  ةِ  َِسخ

َ
أ إِىَل  َنَظر َت   َوإَِذا 

 
ال  ِق  َكرَب  البََرقَت    ُمتََهلِّلِ َعارِِض 

   ِ اَّللخ رَُسوُل  فَوََضَع   : َ    ملسو هيلع هللا ىلصقَالَت  بنَي  َما  َفَقبخَل  إَِلخ  َوقَاَم  يَِدهِ  يِف  ََكَن  َما 
ورِي ِمن ِك  ،يَنخ َعي   ر ِت ِمينِّ َكُِسُ ا َما َُسِ ُ يَا اَعئَِشُة َخري     . (12)«َوقَاَل: َجَزاِك اَّللخ

 : اعئشة والطب .8
! ب     وإن  َتع َجب  َفَعَجب  إِل َماُمَها بعلم الط 

َجُب   تاه! ال أع  م 
ُ
يا أ َوُة بن الزبري ذاَت يوم  فقال:  أتاها ابُن أختها ُعر 

اهلل   رسول  َزو ُج  أقول  فقهك؛  من    ملسو هيلع هللا ىلص من  َجُب  أع  وال  بكر.  أيب  وابنة 
لََم انلاس. ولكن ِعل ِمِك بالشعر وأيام انلاس؛ أقُوُل: ابنة   أيب بكر  واكن أع 

كي بالطب،  علمك  من  أينأع َجُب  وِمن   هو  ىلع    هو؟  ف  اعئشُة  فُضبت  
منكبه وقالت: »أي  ُعَريخة! إن  رسول اهلل َكن يسقم عند آخر عمره، فاكنت  
فِمن   أاعجلها،  وكنُت  األنعات،  هل  فتنعت  وجه،  ُك  من  العرب  وفوُد  دُم  َتق 

»  .  (13) َثمخ
ما رأيُت  : » عن هشام بن عروة عن أبيه قوهل  ابُن عبد الرَب    وقد نقل

ا أعلم بفقه  أح  . (14) وال بطبٍّ وال بشعر  من اعئشة«د 

 
 . 45/ 2؛ أليب نعيم األصبهاين. حلية األولياء وطبقات األصفياء (12)

 . 461/ 3 سري أعالم النبالء (13)

 .3188/ 4البن عبد الَب  االستيعاب (14)
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 سة: والسيااعئشة  .9
وحاك  و الراشدين  اللفاء  َزَمَن  وَقَفت َها  اليت  السياسية  مواقفها  م  يف 

وقد َكن  قبُل، كيف ال؟  تها من  تلق  قد  تربية سياسية  داللة  ىلع  أمية  بين 
ا   ابَة العرب اَّلي ترتاده قريش وتقصده الوفود ملاكنته ووَجاهته، أم  أبوها نس 

ه أن م ىلع شؤونَِها، وهذا من شأن فقد َكن رئيس ادلولة والقائ   ملسو هيلع هللا ىلصزوُجها  
م سياسية   شخصية   لََها  الاصُيعل  بِِمن َظارَِها  األمور  إىل  تنظر    ستقلة 

 .(15)واقعيةاملعتمد ىلع َتربة  

 براكت آل أيب بكر:  .10
الرَحن،   بعناية  ُمفوفة  مباركة،  سيدة  اعئشة  املؤمنني  أم  واكنت 

، فحبست انلاس تبحث  ملسو هيلع هللا ىلص انقطع عقُدها ذات يوم يف سفر مع رسول اهلل  
القالدة،   الربكةولم يكن عندهم ماء، فْنعن  عليهم من رب رحيم؛    لت 

م ترخص هلم ما عِس عليهم من فقد املاء. روى الربيع يف مسنده  آية اتليم
عنها   اهلل  ِمِننَي ريض  ال ُمؤ  مِّ 

ُ
أ اعئشَة  عن  زيد  بن  جابر  عن  عبيدة  أيب  عن 

 
السياسية  (15) آرائها  والسياسة  انظر:  حول  األفغاين. طعائشة  تأليف: سعيد  .  م1975هـ/  1395:  2؛ 

والرتمجة التأليف  دار  مرص.    -مطبعة  النبي  و:  القاهرة/  عهد  يف  السيايس  املرأة  واخللفاء    ملسو هيلع هللا ىلصدور 

؛ تأليف: أسامء  الراشدين، وهبا حتقيق تارخيي وفقهي وترشيعي لفهم دور السيدة عائشة يف أحداث الفتنة

ط زيادة.  أمحد  السالم2001هـ/  1421:  1حممد  دار  مرص.    -م.  املرأة  و:    ص.566القاهرة/  موقع 

الرسالة املحرم  النخبوي يف جمتمع  الطبعة األوىل:  ليىل رامي.  تأليف:  هـ. كتاب األمة )سلسلة  1432؛ 

 . 141العدد الدوحة/ قطر(  -دورية تصدر كل شهرين عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
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اهلل   رَُسوِل  َمَع  نَا  َسافَر  َحىتخ   ملسو هيلع هللا ىلصقالت:  َفارِهِ،  س 
َ
أ َبع ِض  بِابَلي َداِء    يف  ُكنخا  إَِذا 

قَاَم رَُسوُل اهلِل  َقَطَع ِعق  ان  
َ
قَاَم انلخاُس َمَعُه َولَي ُسوا    ملسو هيلع هللا ىلصد  ِل، فَأ

َ
َِماِسِه، فَأ ىلَعَ اتل 

يِق ريض اهلل عنه َفَقالُوا:   دِّ ر  الصِّ
يِب بَك 

َ
تَو ا إِىَل أ

َ
، فَأ ىلَعَ َماء  َولَي َس َمَعُهم  َماء 

ال تََرى َما َصنَعَ 
َ
ر  إِىَل  ِت اب نَتَُك بِانلخاِس؟  أ

بُو بَك 
َ
. فََجاَء أ ِ َماء  قَاَمت ُهم  ىلَعَ َغري 

َ
أ

اهلِل   ِت    ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل  َحبَس  قَد   َفَقاَل:  نَاَم،  َوقَد   فَِخِذي  يِف  َسُه 
 
َرأ ا  َواِضع  فَوََجَدُه 

: َفَعاَتبَيِن اَعئَِشةُ   . قَالَت  َوانلخاُس لَي ُسوا ىلَعَ َماء  َوال َماَء َمَعُهم    ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوَل اهلِل  
ِِت،   َخاِِصَ يف  بِيَِدهِ  َعُن  َيط  فََجَعَل  َيُقوَل،  ن  

َ
أ اهلُل  َشاَء  َما  َوقَاَل  ر  

بَك  بُو 
َ
أ

اهلِل   رَُسوِل  ِس 
 
َرأ لَِماَكِن  ََرَكِة  احل  ِمَن  ِِسَ  َنف  َفنَاَم    ملسو هيلع هللا ىلصَفَمنَع ُت  فَِخِذي،  ىلَعَ 

ن َزَل   ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل 
َ
، فَأ ِ َماء  ِم. قَ ىلَعَ َغري  ي   اهلُل آيََة اتلخيَم  ِ : َفبََعث نَا ابَلِعرَي اَّلخ الَت 

نَا الِقالَدَة ََت تَهُ    .(16) ُكن ُت َعلَي ِه فَوََجد 
ِل   وخ

َ
بِأ يِهَ  َما   : ِ احلَُضري  ب ُن  َسي ُد 

ُ
أ »َفَقاَل  روايته:  يف  ابلخاري  وزاد 

يَا  اجللي  بََرَكِتُكم   الصحايب  هذا  وصدق   .» ر 
بَك  يِب 

َ
أ الربكة  آَل  فليست  ل، 

األخرية، و تز» األوىل وال  األمِة  ما  تتواىَل ىلع هذهِ  وآهِل  بكر   أيب  براكُت  اُل 
اهلُل رسوهَلُ   نرَص  أن  الصالُة والسالُم    -منُذ  قبَل اهلجرةِ   -عليِه  بأيب بكر  

اهلجرةِ  وأثناَء  انلاس،  بُه  كذخ إذ  قُه  انلطاقنِي    حنَي صد  وبذاِت  هُل،  بُمرافقِتِه 
َكأسماَء   حنَي  عنها  تعاىل  اهلُل  ريَض  بكر   أيب  بالطعام،  بنِت  تِصلُهم  نت 

، ثم  ما جرى بعَد ذلَك يف   وبعَد اهلجرةِ يف كثري  من مواقِف الصدِق واحلق 

 
جالين؛ رواية الربيع بن حبيب عن أيب عبيدة عن جابر بن زيد عن  ور أليب يعقوب ال   كتاب الرتتيب  (16)

 . 168عائشة. اجلزء األول؛ باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه. حديث رقم 
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وبركة     ا حادثِة اإلفك اليت نالَت من اعئشَة ابنِة أيب بكر  واليت َكنت خري  
هَو خري   ىلع مج ﴿بل  اهلل:  قاَل  كما  املؤمنني،  هَو  يِع  بل  يُقل:  ولم  لكم﴾، 

ث فقط.  لعائشَة  هذا  خري   يف  م  تقد  كما  م  اتليم  آية  نزوِل  يف  حصَل  ما  م  
َق ىلع    -عليِه الصالُة والسالم    -احلديث، وما حصَل بعَد موتِه   يف اَّلي َتق 

ين،  حرِب   من  –  عنهُ   اهللُ   ريضَ   –يِد أيب بكر    ثبيِت داعئِم ادلولِة  وت   املرتدِّ
  .(17)«اإلسالميةِ 

  :ب عن السيدة اعئشةُكتما  .11
زمانَِها،   يف  ادلنيا  شغلت  اليت  اعئشة  السيدة  سرية  ُخالَصُة  هذه 
تاريخ   يف  امرأة   سريةِ  يف  تَب   يُك  لَم   أظن ُه  ما  املصنفات  من  لََها  َحو  وُكِتَب 

 . (18)البرشية
 : اُن بن ثابت   قال فيها شاعُر اإلسالم َحسخ

َرَزان   بِِريــبَة    َحَصان   تَُزن    ما 
 

الَغَوافِلِ   حُلُوِم  ِمن   ََث  َغر  ِبُح   وتُص 
  

  بن   الرمحن  عبد :  بقلم  «؛بكر  أيب   آل  يا  بركتكم  بأول  هي  ما»:  بعنوان  مقال  من  –  بترصف  –مقتبس    (17)

  شبكة  عىل)  الفوائد  صيد:  موقع  هـ،1431  شوال  19  الثالثاء:  يوم  مؤرخ  تبوك،  –  السيد  حممد

 (.املعلومات

تها من    ةة اإلنجليزيباللغكتابا ودراسة ومقالة    74ا من  رصدتح نحو    (18) تبت عن السيدة عائشة، يف عامَّ كح

دراسة مقارنة عن الكتابات العربية األبحاث املفيدة يف هذا الشأن:    من . وذكرالغثاثة ما ال يستحق أن يح 

بقلم:   ؛(واإلنجليزية يف جمال الدعوة والدراسات اإلسالمية )أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها أنموذجا

الزيد.   الكريم  عبد  للبناتم.  2018هـ/  1439حصة  والعربية  اإلسالمية  الدراسات  كلية   -حولية 

 دها.  بعفام   436اإلسكندرية/ مرص. املجلد الرابع من العدد الرابع والثالثني. ص



 18 

ِخيَمَها  اهلُل  َطيخَب  قد   بَـة    ُمَهذخ
 

وبَاِطلِ   ُسوء   ُُكِّ  ِمن   َرَها   ( 19)وَطهخ
داود    أيب  ابن  من:  ُُكٌّ  ِوي اِتَها  وَمر  بأحاديثها  ا  نَد  ُمس  لََها  أف َرَد  وقد 

والسيويط   (21)(ه852بن حجر العسقالين )توا   (20) ه(316السجستاين )ت
ِلَس السادس واألربعني من 571َقَد ابُن عساكر )ته(. وعَ 911)ت ه( الَمج 

 . (22) أَماِِلِه يف فضل أم املؤمنني اعئشة
 

َا دثة اإلفك.  صيدٍة له يعتذر فيها عام جرى يف حا األبيات من ق  (19)
  انظر:   وحول حادثة اإلفك وتفصيالِته

الصحابيات؛ النساء  مناقب  ويليه:  اإلفك،  املقديس    حديث  الواحد  عبد  بن  الغني  عبد  تأليف: 

ط  هـ(.600)ت صالح.  إبراهيم  والنرش  1994  هـ/1414  :1حتقيق:  للطباعة  البشائر  دار  م. 

لبنان.  -والتوزيع قرآناو:    بريوت/  فيهن  اهلل  أنزل  الرمحن عمرية. طنساء  بقلم: عبد  هـ/  1403:  3؛ 

اللواء1983 دار  امل  -م.  السعودية.  الرياض/  العربية  اآليات  و:    صفحة.  243ملكة  خالل  من  املرأة 

الدين كركرتأليف:  ؛  القرآنية القرآن و:    م. تونس.1986هـ/1406:  2. طعصمة  القصص  ؛ املرأة يف 

الفتح األنعم  و:  القاهرة/ مرص. -م. دار السالم2003هـ/  1424:  2تأليف: أمحد حممد الرشقاوي. ط

عائش براءة  ومريميف  ط  ؛ة  الطهطاوي.  العال  أمحد  عيل  الكتب 2005هـ/  1426:  1تأليف:  دار  م. 

 بريوت/ لبنان.   -العلمية

عنها؛    (20) اهلل  ريض  عائشة  السيدة  )تمسند  السجستاين  سليامن  بن  اهلل  عبد  داود  أيب  هـ(.  316البن 

   الكويت. -م. مكتبة األقىص1985هـ/ 1405: 1حتقيق: عبد الغفور عبد احلق حسني. ط

احلنبيل  (21) املسند  بأطراف  املعتيل  املسند  من  عائشة  العمسند  حجر  بن  عيل  بن  أمحد  تأليف:  سقالين  ؛ 

القاهرة/   -هـ. مكتبة السنة1995  هـ/1415  :1هـ(. حتقيق: أيب مطيع عطاء اهلل السندي. ط852)ت

 مرص. 

تأليف: أيب القاسم فضل أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها )املجلس السادس واألربعون من األمايل(؛    (22)

:  1هـ(. حتقيق: احلسني بن حممد احلدادي. ط571عيل بن احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر )ت

   بريوت/ لبنان. -م. دار البشائر اإلسالمية2005هـ/ 1426
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ه(  5ولُِموىس بن ُممد بن عبد اهلل املعروف بالواعظ األندلِس )ق
 بيت ا، مطلعها:   56قصيدة  يف مناقبها، بلغت  

وَشايِن  املؤمنـنَي  مِّ 
ُ
أ ُن 

 
َشـأ  ما 

 
ايِن   الشخ وَضلخ  لََها  الُمِحب    ُهِدَي 

احية«  الوَضخ »القصيدة  باسم  بعض  (23)واشتهرت  يف  سميت  كما   ،
يقة(. املصادر: ) دِّ و َحة األنيقة يف فضائل اعئشة الصِّ  ادلخ

)ِسرَي    ه( ترمجة  وافية  لََها يف موسوعته748وَكتََب احلافُِظ اَّلهيب )ت 
َرَدة ، وقال يف  جها األستاُذ سعيد األفغاين ونرشه أعالم انل بَالء(، استخر  ا ُمف 

هذا   أن  إال  املؤرخني،  أعالم  من  كثريون  اعئشة  السيدَة  »تَر َجَم  تقديمها: 
 املصدر )سري انلبالء( يتفرد بَِمَزايا ليست يف مصدر آخر...«. 

الزركِش يف كتابه عن السيدة اعئشة    إىل أن قال: »أذ ُكُر أن اإلمام 
الص )اإلجابة   ىلع  اعئشة  استدركته  ما  عنها  إليراد  الرواة  من  َذَكَر  حابة( 

مَجَع ُت   راوي ا،  َثَمانِنَي  من  ا  ََن و  عليهم  أضفُت  وأين  راوي ا،  عرش  اثين 
املخطوطة   الطبقات  كتب  االطالع ىلع  بعد  متطاولة،  أعوام   يف  َماَءُهم  أس 

مصاِدرَ  وىلع  ُيظَ   واملطبوعة،  ال  اليت  حىت  ا،  ِجد  فيها كثرية   يكون  أن  ن  
َعَدَد الرواة عنها إىل   –بعد هذا العناء  –اعئشة، فأوصلُت  يشء  عن السيدة  

لُوَن وال اآلِخُرون!   التسعني، وأنا أرى أين أتيُت بَِما لَم  يأِت به األوخ

 
تأليف: أيب عمران موسى بن  القصيدة الوضاحية يف مدح السيدة عائشة أم املؤمنني ريض اهلل عنها؛    (23)

هـ/  1423:  1قويب. طهـ(. اعتنى هبا: نظام حممد صالح يع496حممد بن عبد اهلل األندليس )ت بعد  

 بريوت/ لبنان.  -م. دار البشائر اإلسالمية2002
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زاد   قد  وأراه  لذلهيب،  الرسالة  هذه  أقرأ  أَكد   لَم   هؤالء  ولكنين  ىلع 
َماَءُهم مرتبة  ىلعالتسعني ََن َو املئة! وأدهش احلروف. أقول: لَم    ين أنه أو رََد أس 

من   لوف ا 
ُ
وأ أينِّ  وعرفُت  املنتفخ،  ُو  الزخه  ذلك  يِفخ  انطفأ  حىت  ذلك  أِجُد  أَكد  

أمثال مهما جهدنا ال نبلغ أن نكون ِمن  أصغر تالميذ مؤرِِّخينا من أهل  
 .(24)احلديث«

ا  ُممد  بن  املحسن  عبد  منصور  أبو  )تومَجََع  ه(  489بلغدادي 
ا يف استدراَك الصحابةُمَصنخف  بهادر  ت اعئشة ىلع  بن  ََف عليه ُممُد  أو  ُثم    ،

)ت اعئشة  794الزركِش  استدركت ُه  ما  إليراد  )اإلجابة  القي م:  كتابه  يف  ه( 
الصحابة( فيما  (25) ىلع  اإلصابة  )عني  يف  السيويط  واخترصه  استدركته  ؛ 

 . (26) اعئشة ىلع الصحابة(
املصنفا )ومن  األخرى:  ما  ت  معرفة  إىل  الطائشة  العقول  رَد  

( الشاذل  ُممد  بن  القادر  لعبد  واعئشة(؛  خدُية  به  ـه 935تاختصت 

 
 -376/ ص7( طصفحات من صرب العلامء)  راجع تعليق الشيخ عبد الفتاح أبوغدة عليه يف كتابه  (24)

377. 

الصحابة  (25) عىل  عائشة  استدركتُْه  ما  إليراد  الزركيش  اإلجابة  اهلل  عبد  بن  هبادر  بن  حممد  تأليف:  ؛ 

 بريوت/ لبنان.  -م. املكتب اإلسالمي1939هـ/ 1358: 1هـ(. حتقيق: سعيد األفغاين. ط794)ت

؛ تأليف: عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي. حتقيق: عبد  عني اإلصابة يف استدراك عائشة عىل الصحابة (26)

 القاهرة/ مرص.   -م. مكتبة العلم1988هـ/ 1409: 1اهلل حممد الدرويش. ط



 21 

بن  (27)(تقريبا ملحمد  اعئشة(؛  املؤمنني  أم  مناقب  يف  الطائشة  و)األبلاب   .
)ت املغريب  ِدي  الوَج  ح،  ه(1033يلع  يف  املناقشة  اعئشة(؛ و)دراية  ديث 

و)اجلوهرة الشفافية يف بعض مناقب    ،ه(1035ملحمد حجازي شعراوي )ت
)ت  السيدة الِمري َغيِن  للمحجوب  السعد  ،  ه(1207الصديقية(؛  و)بلوغ 

س   واألمني ة يف مدح سيدتنا أم املؤمنني املربأة الصديقية(؛ لعبد احلميد قُد 
الوضاحية  ه(1335)ت للقصيدة  ختميس  و)احلصون(28)وهو  يف    .  املنيعة 

أ باتفاق  الصديقة  اعئشة  املنري  براءة  اعرف  ملحمد  والشيعة(؛  السنة  هل 
 .  (29) ه(1342مشيق )تادل

 
 

 
ومكتبة   (27) أيضا،  بالرياض  سعود  امللك  وجامعة  بالرياض،  فيصل  امللك  مركز  يف  خمطوطة  نسخ  له 

خمطوط رّد العقول الطّائشة إىل معرفة ما اختّصت به خدجية  :  دراسة بعنوان  تشسرتبيتي يف دبلن. وانظر

م  إبراهيبقلم:    ؛–عرًضا وتقدياًم -هـ(  935ليف الشيخ عبد القادر بن حمّمد املؤذن الشافعي )تأ  ،وعائشة

املخلف.    بن للدراسات االجتامعية واإلنسان  جملةخالد عيسى  جامعة حسيبة بن بوعيل   -يةاألكاديمية 

 م.  2021، 1، العدد 13الشلف/ اجلزائر. املجلد

الصديقية  (28) املربأة  املؤمنني  أم  سيدتنا  مدح  يف  واألمنيّة  السعد  الوضاحية(؛    بلوغ  القصيدة  )ختميس 

 مرص.  -. مطبعة الرتقيم1901 /هـ1319 :1هـ(. ط1335تأليف: عبد احلميد قحْدس )ت

والشيعة  (29) السنة  أهل  باتفاق  الصديقة  عائشة  براءة  يف  املنيعة  املنري  احلصون  عارف  حممد  تأليف:  ؛ 

  -م. دار الكتب العلمية2004  /هـ 1425:  1هـ(. حتقيق: السيد يوسف أمحد. ط1342الدمشقي )ت

 صفحة.    222بريوت/ لبنان. 
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 ادلراسات املعارصة عن السيدة اعئشة:  .12
اعئشة السيدة  عن  كثرية  فدراَساُتُهم  املعاِصون  شىت    أما  يف 

اإلسالم«؛  جوانبها نساء  واعملة  املؤمنني  أم  اعئشة  »السيدة  كتاب  منها:   ،
طهماز  لعبد ُممود  بكر  .  (30) احلميد  أيب  بنت  اعئشة  »السيدة  وكتاب 

احلفناوي  حلسن  املؤمنني«؛  (31)الصديق«؛  أم  اعئشة  السيدة  »سرية  وكتاب   .
انلدوي  ُممود  (32) لسليمان  لعباس  الصديق«؛  بنت  »الصديقة  وكتاب   .

يف  .  (33) ادالعق  الاكملة  وسريتُها  أيامها  املؤمنني..  أم  »اعئشة  وكتاب 
املؤمنني«؛    .(34)صفحات«؛ ملحمد سعيد رمضان ابلويط أم  وكتاب »اعئشة 

 
هـ /  1420:  6د حممود طهامز. طتأليف: عبد احلمي  السيدة عائشة أم املؤمنني وعاملة نساء اإلسالم؛   (30)

 دمشق/ سورية. -م. دار القلم1999

الصديق  (31) بكر  أيب  بنت  عائشة  تأليف: حسنالسيدة  ط  ؛  مطابع  1994هـ/  1414:  1احلفناوي.  م. 

 صفحة. 48القاهرة/ مرص.  -الوليد

هـ/ 1373ألفه باألردية: سليامن بن أيب احلسن بن حممد الندوي )ت  سرية السيدة عائشة أم املؤمنني؛  (32)

دمشق/    -م. دار القلم2003هـ/  1424:  1به وحققه: حممد رمحة اهلل حافظ الندوي. طم(. عرَّ 1953

 صفحة.  374سورية. 

يق؛  (33) دِّ الصِّ يقة بنت  دِّ العقاد. ط  الصِّ املعارف1943هـ/  1362:  1تأليف: عباس حممود    -م. مطبعة 

 القاهرة/ مرص.

:  1تأليف: حممد سعيد رمضان البوطي. ط  عائشة أم املؤمنني.. أيامها وسريهُتا الكاملة يف صفحات؛  (34)

 دمشق/ سورية.  -م. دار الفارايب للمعارف1997هـ/ 1418
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قدورة مصطىف  إبراهيم  (35) لزاهية  ملحمد  املؤمنني«؛  أم  »اعئشة  وكتاب   .
املنعم  انلحاس لعبد  بكر«؛  أيب  بنت  اعئشة  املؤمنني  أم  و»موسوعة   .

وفقهها«؛ .  (36) احلفين حياتها  املؤمنني..  أم  اعئشة  السيدة  فقه    و»موسوعة 
 . (37) دلخيللسعيد فايز ا

أم   »منهج  بعنوان  دكتوراه  رسالة  عنها:  اجلامعية  األطروحات  ومن 
الفقهية«؛   واجتهاداتُها  اتلفسري،  اهلل عنها يف  السيدة اعئشة ريض  املؤمنني 

نوري  األمني  نور  ُممد  أم  .  (38)بقلم:  »سؤاالت  بعنوان:  ماجستري  ورسالة 
للنيب   اعئشة  حسن   -ملسو هيلع هللا ىلصاملؤمنني  مجال  أنسام  بقلم:  موضوعية«؛  دراسة 

«؛ بقلم:  بويةانل  . ورسالة ماجستري بعنوان: »السيدة اعئشة والسنة(39) انلجار
الراشد َحد  ناِص  »فقه  1404)الرياض؛   سارة  بعنوان  ماجستري  ورسالة  ه(. 

اجلوارنة ُممد  إبراهيم  بقلم:  املؤمنني«؛  أم  اعئشة  صدام؛   السيدة  )جامعة 
 

  -م. دار العلم للماليني1990هـ/  1410:  2تأليف: زاهية مصطفى قدورة. ط  عائشة أم املؤمنني؛  (35)

 بريوت/ لبنان.

بكر  (36) أيب  بنت  عائشة  املؤمنني  أم  احلفني. طموسوعة  املنعم  عبد  تأليف:  م.  2003هـ/  1423:  1؛ 

 صفحة.1356القاهرة/ مرص.   -مكتبة مدبويل

 سبق توثيقه.  (37)

الفقهية  (38) واجتهاداهُتا  التفسري،  يف  عنها  اهلل  ريض  عائشة  السيدة  املؤمنني  أم  دكتوراه(؛    منهج  )رسالة 

حم طبقلم:  نوري.  األمني  نور  املنهاج2019هـ/  1440:  1مد  دار  العربية   -م.  اململكة  جدة/ 

 السعودية. جملدان. 

)رسالة ماجستري(؛ بقلم: أنسام مجال حسن    دراسة موضوعية  -ملسو هيلع هللا ىلصسؤاالت أم املؤمنني عائشة للنبي    (39)

ن/ األردن.   -م. دار الفتح للدراسات والنرش2018هـ/ 1439: 1النجار. ط  صفحة.  318َعامَّ
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ه(. ورسالة ماجستري بعنوان »سرية أم املؤمنني اعئشة ريض اهلل عنها  1417
بقلم:   واالحتساب«؛  ادلعوة  يف  الطرييفهرة  اجلووجهودها  صالح  .  (40) بنت 

األديبومجع   يف    الشاعر  ودرسها  األدبية  نصوصها  العشماوي  الرَحن  عبد 
األخُض« احلرير  »صاحبة  بعنوان  بن  وإل.  (41)كتاب  اهلل  عبد  بن  براهيم 

ادلو دصالح  عنها؛    راسةيش  اهلل  املؤمنني ريض  أم  »اعئشة  بعنوان:  لطيفة 
سريتها كربنامج تربوي تطبييق للفتاة املعاِصة خطوة  خبطوة من والدتها إىل 

 .(42)وفاتها«

 خالصة وفذلكة:   .13
ما  و عنها  احلديثة  ادلراسات  أبرز  ِمن   األستالعل   سعيد  كتبه  ذ 

)ت لكتاب  (43)م(1997ه/  1417األفغاين  َتقيقه  مقدمة  يف  قال  وقد   ،
فيها   كنُت  اعئشة،  السيدة  دراسة  يف  سنني  ُت  »َسلَخ  للزركِش:  )اإلجابة( 
ُد القلُم إىل وصفها سبيال، وأَخص  ما يبهرك فيها: ِعل م   ِحيَاَل ُمع ِجَزة  ال َُيِ

 
الدعوة واالحتساب  (40) اهلل عنها وجهودها يف  املؤمنني عائشة ريض  أم  ماج  سرية  بقلم:  )رسالة  ستري(؛ 

ط  الطريفي.  صالح  بنت  والصحب2011هـ/  1432:  1اجلوهرة  اآلل  دار  اململكة    -م.  الرياض/ 

 العربية السعودية. 

 سبق توثيقه.  (41)

طوة من  عائشة أم املؤمنني ريض اهلل عنها؛ سريهتا كربنامج تربوي تطبيقي للفتاة املعارصة خطوًة بخ  (42)

م. دار امليامن  2017هـ/  1438:  1؛ تأليف: إبراهيم بن عبد اهلل بن صالح الدويش. طوالدهتا إىل وفاهتا

 الرياض/ السعودية. -للنرش والتوزيع

 . وسبق توثيقهام.عائشة والسياسة( للزركيش، ويف كتابه: اإلجابةيف حتقيقه كتاب ) (43)
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  ، َغو ر  ُبع َد  ِر  أزاخر  َكبَلح  فما  وتاَلُطَم   ، ألوان  ، واختالَف  آفاق  وَسَعَة   ، مواج 
أو   أو علم  برشيعة   تفسري   أو  أو حديث   فقه   ن  يف 

َتَمك  ذاَك من  إذ   شئَت 
أنَت   إال   .. تاريخ  أو  ِطبٍّ  أو  مفاِخَر  أو  أنساب   أو  أخبار   أو  شعر   أو  آداب  

تقيَض عجب   السيدة، ولن   يَُروُعَك عند هذه  ما  عها ا من اضطالواِجد  منه 
 بكل أوئلك ويه ال تتجاوز اثلامنة عرشة!«.

ا تلاريخ   ا باِذخ  إىل أن قال: »وِمن  ُهنَا تُوقُِن أن حياة السيدة َبنَت  َُم د 
ِء تاريخ  َكمل،   َدها كفيلة  بِمل  املرأة العليم يف اإلسالم، بل إنخ عبقري تها وَح 

لَُم يف عبقريات الرجال والنساء يف ع 
َ
مم ما يَُدايِن ماكنة   تواريخ األفلسُت أ

 السيدة اليت َتنَاَسي نَاها«. 
امل لكمات  من  َخري  ا  املوضع  هذا  يف  أِجُد  الشيخ يلع حيىي    ؤرخوال 

ر: » تك يف املايض،  ُمَعمخ اذكري تارََيك يا فتاة اِلوم، وانظري إىل أعمال َجد 
فُِك    ري به ُدونَ فستجدين فيه من الَعَظَمة ما حَيِق  لِك أن  تفخ أن ُيَمسخ ََشَ

االَنالل  ُداعُة  ُروِعِك  يف  يُلقيه  ما  ا  صحيح  وليس  كرامتِك،  تََهَن  ُتم  أو 
بنت   خدُية  ترشفت   فمنذ  ا،  ومظلوم  ا  ُمظلم  َكن  ماضيك  بأن   خ  واتلفس 
ُعها يف اتلاريخ واملجتمع، وقد أكرمها   خويَّل باإلسالم تغري  حاُل املرأة ووَض 

أم   وأ اإلسالم  ا  وزوج  الرجُل  ا  تََسلخَح  وكما  ا...  وداعر  بَِغي ا  وأهاَنَها  وبنت ا،  خت ا 
باإليمان والعلم كذلك تسل َحت املرأُة باإليمان والعلم، وما بَلََغنا من دين  
ا بلغنا عن النساء، ولم ينقص  ِمن  ِعل ِم  ا ِممخ اهلل عن الرجال ليس أكَِث كثري 
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ا أنخها لم تكن سافرة، ومع احل  ها فقد  اعئشة أبد  جاب الشديد اَّلي َكن يَلُف 
نا نصَف ديننا«  .(44)َكنت من أعلم انلاس وعنها أخذ 

 اذكري تارخيك يا فتاة ايلوم:  .14
ن ُموَذج  من سرية امرأة  مسلمة يعكُس تكريم اإلسالم للمرأة،  

ُ
هذا أ

اإلناث،   نفوس  يف  واثلقة  االعزتاز  وإثارة  ِذَها،  وَشح  اهلمم  ِز  ِِبَف  َكفِل   وهو 
انلواال علم  يف  يَُسَّمخ  عما  )بتعاد  انلخق ص  ِب  بُِمَركخ احلديث   inferiorityفس 

complex  اع  يف تاريخ اإلسالم، فَّلينا منذ (. وليست سريُة السيدة اعئشة بِد 
الرسول   السيدات    ملسو هيلع هللا ىلصمبعث  بأُماد  حافل  »تاريخ   القريب  العرص  إىل 

امل األديبات  املمرضات،  املجاهدات  املربيات،  احلافاملسلمات  ظات  ؤلفات، 
املبجالت يف   املكرمات  الربانيات،  الزاهدات  للحديث،  الراويات  للقرآن، 

ب َن مثال« َ ن  قدوة، ويُُض   .(45) املجتمع، يُستفاد منهن، ويُتخَخذ 

 
التاريخ  (44) معمر.تأليف:  ؛  اإلباضية يف موكب  الضامري 1993هـ/  1413:  2ط  عيل حييى  مكتبة  م. 

 .  241سم الثاين صيبيا؛ القإلباضية يف لا :السيب/ سلطنة عامن. احللقة الثانية -للنرش والتوزيع

املرأة يف اإلسالم؛   (45) الغوري.    مكانة  املاجد  إعداد: سيد عبد  الندوي.  احلسني  أيب احلسن عيل  تأليف: 

ابن كثري2002هـ/  1423:  1ط أفرزته   .20ص  صفحة.  44بريوت.    -. دمشقم. دار  ما  ومن أمجل 

تراجم أعالم النساء يف احلديث   ؛«الوفاء بأسامء النساء»ـ  املوسوعة املوسومة ب  املطابع يف اآلونة األخرية:

هاشم حممد  :  حممد أكرم الندوي، ومراجعة جلنة من العلامء برئاسة  :الباحث اهلندي  من تأليف  .الرشيف

مهدي.  حسني  وفيه  جم  43يف    عيل  لرترمج  8000لدا،  الرشيفةة  السنة  هـ/  1442:  1)ط  اويات 

 .  جدة/ اململكة العربية السعودية( -. دار املنهاجم2020
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ُل النساء ىلع املجتمع اإلساليم ال ُين َكر، فُهنخ َِس  بقاء الُهِويخة   وفَض 
يُن  ِهن  وعواطف اإلسالمية، وِِبُُهوِدِهن  وتضحياِت  هن اإليمانية »وََصَل إِلنا ادلِّ

ا باحلياة، متمثال بأروع أشاكهل يف حضارته وَمَدنِيخته وِقيَِمه   ا َطِري ا نابض  َغض 
 وُمثُِلِه وُخلُِقه واجتماعه«.

إن ما هو   املتالحقة  َثَمَرتَُه يف األجيال  نرى  الطيب اَّلي  الغراس  إن  
قب اإلسالمية  ابليوتات  ويهمرياث  يشء،  ُك  ىلع  ل  املرأُة  ترتب ُع  لََكة   َمم   

أن   واجلامعات  واملدارس  املؤث رة  والكتب  الرنانة  للمواعظ  َّنخ 
َ
وأ عرشها، 

 َتُقوَم مقاَمَها!!  
 
 

 
 

 


