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ABSTRACT  
This research aims to explore various features of Syyidah 

‘Ā’ishah (ر��� هللا ع��ا)'s noble personage. This paper highlights some 

distinguished aspects of her biographical account, her extraordinary 

intelligence, eminent rank amongst other wives of the Prophet 

Muḥammad (), excellence over women of the world and being 

mentioned in the Qur’ān for her praiseworthy character. 

The scholarly areas, in which, she outshone others in Islamic 

intellectual heritage, include the Quranic exegesis, Ḥadīth 

narratives, jurisprudence, scholastic reasoning: analysis of 

jurisprudential methodology and principles of deduction of rulings 

and opinions.  She adopted multifarious modes in this regards 

including explicit, direct, generalized, inductive and analogous 

approaches in the Islamic intellectual scholarship. 

The grandeur of Ā’ishah (ر��� هللا ع��ا) was acknowledged by 

the companions of the Prophet, her scholarly point of view in 
conciliation of the problems of the Qur'ān and Ḥadīth made her 
stand out amongst all. She was a keen researcher, peaceful preacher 
and the greatest scholar of Islām of all times. Her knowledge and 
command over religious and social matters made her one of the most 
reliable experts of the Qur'ān, Ḥadīth and Fiqh. Such was her stature 
as the archangel Jibrā’īl presented his salutation to her. 
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 ومن أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره نستعينه و حنمده ، هللا احلمد

 إله ال أن وأشهد ، هادي فال يضلل ومن له مضل فال اهللا يهده من أعمالنا سيئات

  ورسوله. عبده حممدا أن أشهد و له شريك ال وحده اهللا إال

  :أما بعد

اء عزوجل يف حمكم تنزيله ﴿فيقول اهللا  حمَُّمٌَّد رَُّسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

نَـُهْم تـَرَاُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يـَْبتَـُغوَن َفْضال مَِّن اللَِّه َورِْضَوانًا ِسيَماُهْم  َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاء بـَيـْ

َمثـَُلُهْم ِيف اِإلِجنيِل َكَزرٍْع َأْخرََج ِيف ُوُجوِهِهم مِّْن أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم ِيف التـَّْورَاِة وَ 

َشْطأَُه َفآَزرَُه فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى ُسوِقِه يـُْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِ�ُِم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه 

ُهم مَّْغِفرًَة َوَأْجرًا    )١(﴾َعِظيًماالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ِمنـْ

  ملسو هيلع هللا ىلصإن اهللا سبحانه وتعاىل يبني لنا يف هذه اآلية الكرمية خمربا عن نبيه 

جل أ�م بأكمل الصفات، وأ  (والذين معه) من الصحابة والصحابيات 

نَـُهمْ األحوال. ( الواحد،  كاجلسد  تعاطفون،)، أي: يتحابون، يرتامحون، يُرَمحَاء بـَيـْ

فإنك  رب الربيةمعاملتهم مع  وأما. دا�م مع الربيةه، هذه هلم ما حيب لذاتحيب 

أركا�ا، الركوع  بكثرة الصالة، اليت أعظم نعتهم) أي تـَرَاُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا(

  ) ٢(والسجود.

بقايا من الرسل يرشدون من احنرف إىل  كانت الصحابة   فهكذا

 ملسو هيلع هللا ىلص. وهكذا بلى اهللا تعاىل رسوله حممدا علي املصائب الدرب الصحيح ويتحملون

سار املنافقون اذ يف حادثة اإلفك،   الصديقة عائشة  نسائه إليه يف أحب

واملردفون يف املدينة خبرب حادثة اإلفك أمياكان، حيت برء ها اهللا سبحانه وتعاىل يف  

وامللحدون والرافضيون بسنة النيب  كتابه العظيم! مث جاء من بعد املنافقون والزنادقة

يتقولون على السيدة عائشة، الكذب والزور،  وصحابته  ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

  ويرمو�اباألباطيل وأحاديث الزور.
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  السيدة عائشة الصديقةنشأة نبذة خمتصرة عن  املبحث األول:

 امسها وكنيتها  

بن أيب قحافة اامسها اليت عرفت به :عائشة بنت أيب بكرالصديق عبداهللا 

    )٣( .بن عامر القرشية التيميةاعثمان 

 :أن تكتين، فقا: أكتين بابنك  ملسو هيلع هللا ىلصثبت ىف السنة أ�ا طلبت من النيب  كنيتها

   )٤(.عبداهللا يعين ابن أختها أمساء (عبداهللا بن الزبري) فكانت تكىن بأم عبداهللا
 :ولدت عائشة ىف الصدق واإلميان ىف مكة السنة السادسة أو اخلامسة  والد�ا

اهللا  خليل ((نكحين: فيما معناه من بدء البعثة النبوية فقد صح عنها ا�ا قالت

 دخل ملسو هيلع هللا ىلص، واملشهورأنه )٥(طفيلة يف التاسعة))ىب وأنا  وانا غليمة لست ودخل

بدر ىف السنة الثانية من اهلجرة، وهى أصغرمن  حادثةبعد  )٦(�ا ىف شوال

   )٧(.فاطمة بثماين سنني

 : طفولتها وصباها   

واللعب مع  تتمتع باملرح بكارة عمرهاىف  كانت السيدة عائشة 

 ، وقد حدثت السيدة كيف انتقلت من فوق األرجوحة إىل بيت الزوجية:صاحبا�ا

 أدرى ما تريد يب ال، فصخت ىب فاتيتها، و صاحبايت، ومعي أم رومان اجئتين"ف

ه حىت ذهبت نفسي ـه هـالباب، فقلت: هعتبة بيدي فاوقفتين على  مسكتف

   )٨"ائرـرطـوعلى خي رـاخليو  الربكة على :من األنصار، فقلن نساء، فاذا دارافادخلتين 

حكت قائلة عندما حصنت كنت اتشاغب مع  وبسبب صغر سنها

كنت ألعب بالبنات وأنا عند رسول اهللا فكان ((وهى حتكى فتقول: يل  صواحبات

واناالعب  ليَّ رسول اهللادخل ع((وقالت أيضا  ،)٩())يسرب إيل صواحبايت يالعببين

 . )١١()).هوتسمع الل احلديثة السن فتاةقدرال((اعتربوا  :التقولذا)١٠( بالبنات)) 
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  منها   ملسو هيلع هللا ىلصزواج النيب 

 أخرب وأول مراحل هذا الزواج املبارك كانت وحيًا من اهللا سبحانه وتعاىل

، جائين ثالث رؤيةأريتك ىف الفيما معناه ((عن هذا رسول اهللا حني قال لعائشة:

من  فاذا أنت ، فأقول: إن يك  عنهاتك، فاكشف زوج ذهفيقول: هبك امللك 

حريرخضراء  مزقةىف ايت بشكلها  أن جربيل محرياءوىف حديث  )١٢())عنداهللا ميضه

 )١٣()).زوجتك ىف الدنيا واالخرةهذه ((فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص ايب القاسمإىل 

زوجته األوىل أمضى اهللا هذا الزواج املبارك فتم مبكة قبل اهلجرة  موتوبعد 

بسنتني وقيل بثالث، وهل تزوجها قبل سودة بنت زمعة ام بعدها فيه اختالف 

واألقرب اىل الصواب أنه تزوجها قبل سودة بنت زمعة، وذالك حلديث عائشة، 

ت زمعة ...". قالت: "مارأيت امرأة احب ايل ان اكون ىف مسالخها من سودة بن

وبىن �ا باملدينة املنورة وهى  )١٤(وىف رواية قالت: " وكانت أول امرأة تزوجها بعدي"

بنت تسع ىف شوال منصرفه من بدرىف السنة الثانية، وقيل ىف  الثالثة من اهلجرة 

مل وهي  وتويف عليه الصالة والسالم تسع سنوات االسبعة ملسو هيلع هللا ىلصواقامت ىف صحبته 

  . تكمل مثاين عشرة

  ائلها رضي هللا عنها  فض

 بكثريمن الفضائل واملزايا حىت نالت عند خص اهللا السيدة عائشة 

  فيما يلى بعض فضائلها. رسول اهللا املنزلة الرفيعة، وأذكر

أنه جيب حمبتها علي كل مسلم ملا ثبت ىف احلديث  ومن فضائلها 

الست  قال هلا:(( ملسو هيلع هللا ىلص اخلليل إىل عليها من اهللا الرضوانجاءت فاطمة  ملا الصحيح

{فاحيب}  ، قوله)١٥(الصديقة))يعىن  فاحيب هذه ، قال:اجابت بنعم ؟ودين ما اودت

ليني تقتضي الوجوب إذا ختلت عن القرآئن و األص عند وصيغة األمر صيغة امر،

وممايدل  فدل احلديث على وجوب حمبتها الصارفة عن الوجوب إىل اإلستحباب

عائش} على  كان احيانا يناديها ب{ياإياها انه   ملسو هيلع هللا ىلصعلى شدة حمبة النيب 
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ىف  ملسو هيلع هللا ىلص، ويكفى ىف فضلها أ�ا بنت الصديق أعز أصحاب النيب )١٦(الرتخيم

يناديها: يا بنت الصديق، يا بنت أيب بكر"  ملسو هيلع هللا ىلصكان   اجلاهلية واإلسالم وكثريًا ما
إ�ا ابنة أىب  ملسو هيلع هللا ىلص، وىف بعض األحاديث نّوه حببها لكو�ا بنت أىب بكر كقوله )١٧(

   )١٨(.بكر"

  ، حلديث أنسالربيةنساء  حسنومن فضائلها ومزاياها أ�ا من أ

{الثريد} يكون  )١٩(»فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام«

من اللحم واخلبز وكان أفضل الطعام عندالعرب، كيف ال تكون السيدة عائشة 

 ردائهاالوحي وهو يف  ياتيه ،كانملسو هيلع هللا ىلصحبيبة حبيب اهللا  هيأفضل نساء األرض و 

يا أم سلمة ال ((: ملسو هيلع هللا ىلصكما  قال رسول اهللا   ملسو هيلع هللا ىلص دون غريه، ومن فضائلها  أنه

    )٢٠(...))ئشة،تؤذيين يف عا

قد تبؤات ىف  داللة واضحة أن السيدة عائشة  النبوي وىف احلديث

رف يها غريها من أمهات املؤمنني، وعمنزلة رفيعة ىف احملبة مل يصل إل ملسو هيلع هللا ىلصقلب النيب 

أ�م كانوا ينتظرون  الصحابة هذه املنزلة، فأقروا هلا �ا، ففى تتمة احلديث املذكور

لك غرية أمهات املؤمنني نيب هداياهم وهوعندها حيت أثار ذيوم عائشة ليقدموا لل

 نوبةياهم عطايتحّرون ب قوموقلن: يا أم سلمة واهللا إن ال فاجتمعن إىل أم سلمة

الناس أن  رسول اهللا أن يأمر اقرتحيريد عائشة، فكما ت  نشاء اخلري عائشة، وإنا

 يب ابراهيمفذكرت ذالك أم سلمة ال، هوإليه حيث ماكان، أو حيث ما  هبواي

يا أم سلمة التؤذيين أن  ((قالت: فأعرض عين... فلما كان ىف الثالثة قال النيب

  .))جربيل عليه السالم أقرأها السالم

 ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  أن عن عائشة  ة من فضائلها كما ثبت عن أيب سلمو 

  )٢١(.ترى ماال ارى } »يل يقرأ عليك السالمإنَّ جرب «قال هلا: 

، ىف احملاريب يات تتليآانزل اهللا  من فضائلها ومناقبها العظيمة أن

) سورة االيات ٢٠- ١١( يف اإلفك فأنزل اهللا براء�اعندما ا�مت بوالصلوات، 
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من فضائلها ومناقبها العظيمة أ�ا البكر  بأ�ا من الطيباتصفت فيها النور و 

، وقد كانت تفتخر �ذا وأصغر أمهات املؤمنني سنا ملسو هيلع هللا ىلصالوحيدة اليت تزوجها النيب 

: "يف الذى مثل له بواد,واملرتع فيقولفت ملسو هيلع هللا ىلصوتدل أحيانا به أدالل احلبيب أمام النيب 

   )٢٢(.مل يتزوج بكراً غريها ملسو هيلع هللا ىلصتعين أن النيب  مل يرتع منها". فهي 

ذوقها الرفيع وأد�ا البديع وفصاحة لسا�ا  ومن فضائلها ومناقبها السامية،

تزداد ذوقًا وأدبًا وبياناً، انظر  ملسو هيلع هللا ىلصوعلو بيا�ا، حيث كانت ىف حديثها مع النيب 

كنت لك كأيب   (( عندما قال هلا ىف حديث أم زرع ملسو هيلع هللا ىلصمثًال جوا�ا النفيس للنيب 

   )٢٣(خري من أيب زرع. ل اهللا بل أنتقالت السيدة : يارسو )) ... زرع الم زرع

وتأمل حسن منطقها وعلو ذوقها ىف احلديث التايل: واهللا يارسول اهللا ما 

حيب حمادثتها حىت ىف السفر، فإذا كان  ملسو هيلع هللا ىلصلك كان النيب لذ ،)٢٤(أهجر أال امسك

،فالسيدة عائشة رضي اهللا عنها قد نالت شرف )٢٥(بالليل سارمع عائشة يتحدث

باملرض حيت أخذ يسأل:  ملسو هيلع هللا ىلص أيام حياته األخرية، فما إن شعرىف  ملسو هيلع هللا ىلصخدمة النيب 

  ))؟...أين أنا غدا ((

أين أنا غدا «كان يسأل ىف مرضه الذى مات فيه يقول   ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا 

يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان ىف بيت » أين أنا غدا

ذى كان يدور على فيه ىف عائشة حىت مات عندها، قالت عائشة فمات ىف اليوم ال

   )٢٦(..بيىت، فقبضه اهللا وإن رأسه لبني حنرى وسحرى، وخالط ريقه ريقى

  علمها وتعليمها:

حبيث ا�ا كانت مرجعا هو العلم  لسيدة عائشةل البارزة صفاتالمن 

حيث قال أبو موسى األشعري ما أشكل علينا  ملسو هيلع هللا ىلصفاصال الصحاب النيب 

 .عائشة إال وجدنا عندها منه علما فسألناحديث قط،  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهللا 

؟ قال: أي علم املرياث جتيدقيل لإلمام مسروق بن األجدع: هل كانت عائشة )٢٧( 

   )٢٨(.الفرائض يستفهمو�ا ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب حممد كبار  رأيت لقدو  واهللا
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يف  راسلون الصحابةي أمر من أمور الدين، بالدعلى أهل ال يصعبوحني 

حكم اهللا فيه، فكان مقام السيدة عائشة بينهم مقام األستاذ من  يريدون، احلجاز

 ،البيتأو بأحوال  ،املرأةتالميذهم، فكان عمر حييل عليها كل ما يتعلق بأحكام 

لو  :ابن شهابارعها ىف هذا االختصاص أحد على اإلطالق، قال اإلمام صال ي

   )٢٩(سعهم علماً.لكانت عائشة أو  ملسو هيلع هللا ىلصمجع علم الناس كلهم مث علم أزواج النيب 

َما رَأَْيُت َأَحًدا ِمَن النَّاِس أَْعَلَم بِاْلُقْرآِن َوَال ((وقد قال عنها عروة بن الزبري  

 بَِفرِيَضٍة َوَال ِحبََالٍل َوَال ِحبَرَاٍم َوَال ِبِشْعٍر َوَال ِحبَِديِث اْلَعَرِب َوَال بَِنَسٍب ِمْن َعاِئَشَة 

((.)٣٠(    
مثة عدة عوامل مكنت السيدة أن تتبوأ هذه املكانة العلمية الرفيعة  من 

  أهم هذه العوامل، كما يلي: 

هامن عن يما رو  ريوحسبك هلذا األمر دليال كث  :ذكائها احلاد و ذاكر�ا -

  تعرض هلا. اتىف مناسب مستشهدةاألمثال واألشعار اليت كانت  االحاديث و

، ونشأ�ا يف بيت النبوة، وحيا�ا ىف كنفه ملسو هيلع هللا ىلصزواجها يف سن مبكر من النيب  -

 خالل هذه املدة حفياً �ا، كثرياإلهتمام بتعليمها وارشادها،. ملسو هيلع هللا ىلصورعايته 

لسا�ا السؤول، فقّل أن مبا فضلت بو ، وهذا االكثارمن الوحي يف حجر�ا -

مستفسرة عنه واشتهرت  تسمع شيئًا تستشكله أو ترى أمرًا ال تعرفه إال وتسأل

    )٣١(السيدة عائشة بذلك.

   :واألمثلة على ذالك كثرية منها

سب عذب" قالت عائشة: فقلت: أوليس اهللا و : "من حملسو هيلع هللا ىلصقال النيب (( 

فقال: إمنا ذالك العرض، ولكن من  )٣٢(يقول: ﴿َفَسْوَف ُحيَاَسُب ِحَسابًا َيِسريًا﴾

  )٣٣(.))نوقش احلساب يهلك
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  املبحث الثالث

هذا ونشري باالختصار إىل بعض ا�االت اليت تربز شحصيتها العلمية 

  ومن هذه ا�االت وتفوقها على الصحابة 

   أ�ا مفسرة كتاب رب العاملني -  ١

، ملسو هيلع هللا ىلصأحد أعالم التفسري من أصحاب النيب  كانت السيدة عائشة 

، وكان كثري  صديقال فم من القرآنتسمع  وهي ، املبكرة الطفولة منذا�ا  حيث

لقد اذ تقول ،  رآخ سبب هو هذا فطانتهاو  ذاكر�ا انكماالتالوة للقراّن الكرمي   

 أَْدَهى َوالسَّاَعةُ  َمْوِعُدُهمْ  السَّاَعةُ  َبلِ  وإين جلارية ألعب ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصأنزل مبكة على حممد 

اىل بيت النبوة  ، وملا انتقلتعنده أنا واال والبقرة النساء أنزل ما .)٣٤(﴾ َوأََمرُّ 

 )شهدت كثريًا من أسباب نزول الوحي على رسول اهللا، و كثريا ما كانت (

. فجمعت بذلك اآليات بعض اليه شريتام يلا و الكرمي لقرآناعن معاين  تسأل

ىل جانب ) إفور نزوله. وقد مجعت ( ملسو هيلع هللا ىلصمعانيه من النيب و  شرف تلقي القرآن

تقول السيدة: سألت رسول اهللا عن قوله ، من اللغة ذلك كل ما حيتاجه املفسر

رَ  اَألْرضُ  تـَُبدَّلُ  يـَْومَ عزوجل: ﴿ فأين يكون الناس  .)٣٥(﴾َوالسََّماَواتُ  اَألْرضِ  َغيـْ

ويف موقف آخر يتضح لنا  ،)٣٦())فقال: على الصراط((؟ ملسو هيلع هللا ىلص يومئذ يارسول اهللا

السيدة عائشة كانت حترص على إظهار ارتباط آيات القرآن بعضها ببعض، فرتد 

  اآليات إىل آيات أخري وتفسر القرآن بالقرآن.  

و�ذا رمست السيدة لكل من أيت بعدها أمثل الطرق وأقر�ا لتفسري القرآن 

  الكرمي وفهمه. 

  . النبويةأ�ا حمّدثة  وحافظة السنة : ٢

على االطالق، فهي  الصفات العلمية للسيدة عائشة  هذه من أبرز

تعد من كبار حفاظ السنة املطهرة، فالعلماء من احملدثني الذين قسموا رواة احلديث 
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من الصحابة على طبقات من حيث كثرة الرواية وقلتها جعلوا السيدة عائشة ىف 

  .  )٣٧(ن وعشرة حديثاً.ان ومائتاألف هاعن يرو وقد الرتبة اخلامسة 

جل الروايات املروية بأن  عن الصحابة   ومتتاز السيدة عائشة 

، رووااغلبهابالواسطةفقد  أما غريها من رواة احلديث ملسو هيلع هللا ىلصمن النيب عنها مسموعة 

تلقيًا من النيب  اصحاب النيب أكثر  منفهي تعد بالواسطة وقل أن روت السيدة 

ها عنه غريها، بينما يمل يرو  ملسو هيلع هللا ىلصكثرية عن النيب ال املروياتبرواية استقلتولذالك  ملسو هيلع هللا ىلص

، ففي مسانيدهم جتد أحاديث كثرية ملسو هيلع هللا ىلصيف رواية أحاديث كثرية عنه  وجد االشرتاك

مليئاً باألحاديث اليت ال توجد يف غريه   مشرتكة، بينما جتد مسند السيدة عائشة

النبوة  نالسن يف نقل بنت الصديق عنها، وهذه امليزة تبني لنا فضل إال إذا رويت

قسم كبري من سنة النيب  عدمل ، ولوال السيدة عائشة بعد اهللا تعاىلوتبليغها ايل االمة

، وتكاد األحاديث اليت وصفت السيدة عائشة �ا سنته السنن الفعلية السيماو  ملسو هيلع هللا ىلص

الفعلية تغلب على األحاديث اليت روت السيدة عائشة �ا أقواله عليه الصالة 

  .والسالم

مما ظهر من تعاملها مع النصوص ا�ا �تم بالفاظ النوية كما  وكانت 

يدل علي ذلك قصتها مع ترى وجوب احملافظة على ألفاظ احلديث كما هي،وردت 

ما أحسبه إال قد ((: عبد اهللا بن عمرو فلما ظهر هلا انه حافظ اللفاظ النبوية قالت

    )٣٨(.))صدق، أراه مل يزد فيه شيئاً ومل ينقص

، فقد كان مجع من اجلهابذة كانوا يصححون الفاظهم باقرارهاولذا كان 

أبوهريرة وهوأكثرالصحابة حفظًا للسنة يأيت اىل مكان قريب من حجرة السيدة 

ومراده كما قال  )٣٩())امسعي يا ربة احلجرة امسعي ياربة احلجرة((فيحدث ويقول: 

  )٤٠(النووي، تقوية احلديث باقرارها ذلك وسكو�ا عليه.
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 : أ�ا فقيهة وجمتهدة األمة ٣

 قد كانت منولعلماً، تفقهًا و تمن أكثر الصحابة  تعد السيدة عائشة 

، ويسألو�ا ياتو�ا للفتيا صحبوا اباقاسم نبأن األكابر مم مر معنا، وكما ا�تهدات 

الصديق من خالفة  كانت تفيتقد   زوجة النيب فتجيبهم وقد ذكر القاسم أن عائشة

قال أبو سلمة بن وهلا باع كبري يف استنتاج االحكام كما  )٤١(.متها املنيةاخرت  إىل أن

إليه،وال  احتيج أن رأي أفقه ىف "مارأيت احداً أعلم بسنن رسول اهللا والعبدالرمحن:

فكانت السيدة عائشة إذا  )٤٢(عائشة" من وال فريضةأعلم بأية فيما نزلت،

 املصدرين القران واحلكمة واال لفتت االنظار ايلقضية من القضايا  استفهمت عن

مستندة يف ذالك إىل الكتاب والسنة. فقد ثبت أ�ا  لقضيةاجتهدت يف استنباط ا

استنبطت منع التبتل واالنقطاع عن الزواج إىل العبادة، ملا دخل عليها سعد بن 

فيه؟ قالت: فال تفعل، أما مسعت  يظهرلكعن التبتل فما انين سائلكهشام فقال: 

   )٤٤(.)٤٣(﴾ َوُذرِّيَّةً  أَْزَواًجا َهلُمْ  َوَجَعْلَنا قـَْبِلكَ  ِمنْ  ُرُسًال  أَْرَسْلَنا َوَلَقدْ  ﴿ اهللا يقول

ن أيب مليكة: كانت وتأمل كيف استدلت  على حترمي زواج املتعة،  قال اب

 ُهمْ  َوالَِّذينَ بيين كتاب اهللا ﴿ و  قالت: بينهم النساء متعةعن  أهلااحدعائشة إذا س

رُ  فَِإنـَُّهمْ  أَْميَانـُُهمْ  َمَلَكتْ  َما أَوْ  أَْزَواِجِهمْ  َعَلى َحاِفظُوَن.ِإالَّ  لُِفُروِجِهمْ   َمُلوِمَني.َفَمنِ  َغيـْ

وغري ذلك من األمثلة الكثرية الدالة على )٤٥(﴾اْلَعاُدونَ  ُهمُ  فَُأولَِئكَ  َذِلكَ  َورَاءَ  ابـْتَـَغى

  األحاديث.استنباطا�ا وفقهها ، املوجودة ىف كتب 

   منهج السيدة عائشة األصويل من خالل اجتهادا�ا واستنباطا�ااملبحث الرابع: 

يعد العلماء أصول الفقه من العلوم األساسية للمجتهد، فيشرتطون 

وأقسامها ووجوه دالال�ا على  للمجتهد أن يكون عارفًا مبدارك األحكام الشرعية

مدلوال�ا والشروط املعتربة فيها وكيفية استنباط األحكام منها على ما هو مفصل يف 

 عند السيدة عائشة  العلم موجوداكتب األصول. والسؤال هنا: هل كان هذا 

  والصحابة ا�تهدين عموماً؟
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: إن أصول الفقه كعلم واستنباط كان ملكة عند الصحابة اجلواب أقول

، غاية ما هناك أنه مل تكن أصول الفقه باملسميات ملسو هيلع هللا ىلصحبكم معايشتهم للرسول 

يستعملون تلك األصول  املستحدثة عند أصحاب علم األصول، وكانوا 

 والقواعد ىف اجتهادا�م واستنباطا�م، منهم السيدة عائشة وذكرُت فيما سبق أ�ا

مالزمة وصحبة  ملسو هيلع هللا ىلص رضي اهللا عنها كانت أكثر الصحابة الذين اختارهم اهللا لرسوله

، وكانت تسمع منه ما ال يسمعه غريها وترى من أحواله ما ملسو هيلع هللا ىلصوقربًا للمصطفى

اليراه غريُها وتفهم منه ما ال يفهم غريها ، فاألمور الشرعية اليت اجتهدت فيها،  

تسلك ىف استدالهلا  فكانت  كانت على أسس أصولية، وقواعد امجالية،

بالقرآن الكرمي طرقًا كثرية متنوعة، منها الظاهر، واملؤول، واحملكم، واملنطوق، 

  )٤٦(واملفهوم، ووالعموم، واخلصوص، والتعليل، والنسخ، والقياس  وغريها.

ويف هذا السياق األصويل سنتعرض بشيء من التفصيل لبعض هذه األمور 

  الشرعية كما يلي: 

  بظاهر اآل�ت واألحاديث : -  -أوال: أخذها 

إذا كانت األية ظاهرة الداللة، ال حتتمل التأويل، أوالتوقف عن األخذ �ا، 

ال تلتفت، إىل غريها من األدلة بل تاخذ �ا دليًال لرأيها  فان السيدة عائشة 

ا واملروة الفقهي، وهذا كثري عندها، ومن أمثلة ذالك: إ�ا ترى إن السعي بني الصف

 َفَمنْ  الّلهِ  َشَعآئِرِ  ِمن َواْلَمْرَوةَ  الصََّفا ِإنَّ والعمرة، لقوله تعاىل ﴿ركن من أركان احلج 

  .)٤٧(﴾ِ�َِما َيطَّوَّفَ  َأن َعَلْيهِ  ُجَناحَ  َفالَ  اْعَتَمرَ  َأوِ  اْلبَـْيتَ  َحجَّ 

وهناك آيات متفرقة ىف القرآن الكرمي ال تعطى مبفردها حكما مستقال، 

جتمع  عائشة  ولكن إذا مجع بعضها اىل بعض اعطت حكما ظاهرا، والسيدة

مثل هذه اآليات بعضها اىل بعض لتاخذ احلكم الشرعي املراد منها، ومن أمثلة 

ذالك: أ�ا تري وجوب مهر املثل لليتيمة إذا تزوجها من هي حتت كفالته وواليته؛ 

 ِيف  تـُْقِسطُواْ  َأالَّ  ِخْفُتمْ  َوِإنْ ﴿ وهذا احلكم دلت عليه اآليات التالية: قال تعاىل
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وقال تعاىل  .)٤٨(﴾َورُبَاعَ  َوُثَالثَ  َمثْـَىن  النَِّساء مِّنَ  َلُكم طَابَ  َما فَانِكُحواْ  اْلَيَتاَمى

َلى َوَما ِفيِهنَّ  يـُْفِتيُكمْ  الّلهُ  ُقلِ  النَِّساء ِيف  َوَيْستَـْفُتوَنكَ ﴿  ِيف  اْلِكَتابِ  ِيف  َعَلْيُكمْ  يـُتـْ

مر  وقد )٤٩(﴾تَنِكُحوُهنَّ  َأن َوتـَْرَغُبونَ  َهلُنَّ  ُكِتبَ   َما تـُْؤتُونـَُهنَّ  الَ  الَّالِيت  النَِّساء يـََتاَمى

  تفصيل ذلك.

  بعموم اآل�ت واألحاديث  -  -�نيا : أخذها 

خيرج من هذا  ما ومل يرد ،لى حكم من االحكامع دلت اية بعمومها اذا

حبكم العموم من أمثلة ذالك  أ�ا تري  تأخذ فان السيدة عائشة العموم شيئا

، أخذًا بعموم قوله ايل �اية املدة املعتادة املطلقة لبائنل نفاقواال وجوب السكين

  )٥١( )٥٠(﴾مُّبَـيـَِّنةٍ  بَِفاِحَشةٍ  يَْأِتنيَ  َأن ِإالَّ  َخيُْرْجنَ  َوَال  بـُُيوِ�ِنَّ  ِمن ُختْرُِجوُهنَّ  َال تعاىل ﴿

  مبفهوم اآل�ت واألحاديث  -رضي هللا عمها  -�لثا : أخذها 

مبا تدل عليه  ال تقف أمام ألفاظ اآليات لألخذ ن السيدة عائشة إ

يات هلا مفهوم تدل عليه كما من األحكام، بل إ�ا تتعمق يف تلك اآليات ألن اآل

  أن هلا منطوقا، فتأخذ باملفهوم كما تأخذ باملنطوق.

تري أن اإلنسان ال يؤاخذ بذنب غريه ىف الدنيا واآلخرة،  من ذلك أ�ا  

أمامته ىف الصالة لديها، وأنه يعتق ىف الكفارات، مستدلة بقوله  فولد الزنا جيوز

"ليس عليه من خطيئة معللة ذالك بقوهلا  )٥٢(تعاىل ﴿َوَال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى﴾

  )٥٣(أبويه شيء".

  �لتأويل والتعليل  رابعا : أخذها 

قد حيتاج احلكم املأخوذ من بعض اآليات إىل تعليل ذالك احلكم، وذالك 

عليه ىف اآليات. من ذالك أ�ا تري أن الرجل إذا آىل من زوجته لعدم ظهورالداللة 

أ�ا ال تطلق بعد انقضاء مدة االيالء، بل البد من أن يوقف حيت يطلق، وتعلل 

   )٥٤(﴾بِِإْحَسانٍ  َتْسرِيحٌ  َأوْ  ِمبَْعُروفٍ  فَِإْمَساكٌ ﴿ ذالك بأن اهللا تعاىل قال
  



 171  عنها هللا رضي العفاف ملكة عائشة أمنا 

   (ان صح التعبري) �لقياس  خامسا : أخذها  

إن مل جتد احلكم ىف القرآن والسنة تلجأ إىل  كانت السيدة عائشة 

القياس. ومن أمثلة ذالك: قياسها صوت اخللخال علي اجلرس الذي نص الرسول 

، وىف رجلها جالجل من أن جارية دخلت عليهاعلى حترميه، فقد رويت ملسو هيلع هللا ىلص

 حيث )٥٥())َأْخرُِجوا َعينِّ ُمَفرَِّقَة اْلَمَالِئَكةِ ((اخللخال، فقالت: السيدة عائشة: 

 فكما أن اجلرس ال جيوز لقول الرسول قاست صوت اخللخال علي صوت اجلرس،

إن كالً من اخللخال صوت حيث  )٥٦())َوَال َتْدُخُل اْلَمَالِئَكَة بـَْيًتا ِفيِه َجَرسٌ (( ملسو هيلع هللا ىلص

واجلرس له صوت، ولذالك منعت السيدة عائشة اجلارية اليت كانت تلبس خلخاال 

و�ذه النبذة املنتقاة  عن الدخول عليها، ألن اخللخال صوت مينع دخول املالئكة.

األصويل، وكيف أ�ا تستعمل قواعد  يكون قد وضحنا منهج السيدة عائشة 

  واجتهادا�ا. األصول ىف استنباطا�ا 

  خالصة البحث

 حبثي فأود أن أختصر رسول اهللا وبعد: الم علىاحلمد هللا والصالة والس

  - يف نقاط حبيث يسهل الوصول ايل أهم حمتوي البحث : هذا

 وفضلها ذاكرا أهم احملطات يف  نبذة خمتصرة عن نشأة السيدة عائشة 

، علمها، حافظتها، ذكاؤها، زواجها، ذكائها، طفولتها، نسبهاامسها،  حيا�ا:

أحب النساء  ا�ا ملسو هيلع هللا ىلصأزواج النيب  ومن الفضائل اليت اخصت �ا من غري، عملها

أّن اهللا اختصها بقرآن يتلى إىل يوم  ،ا�ا أفضل نساء األرض، ايل رسول اهللا

  .وغريها من الفضائل العظيمةالقيامة

أ�ا  العلمي:فيها تفوقها  ا�االت اليت تظهر وجه االختصار ذكرت على

أ�ا فقيهة وجمتهدة  أ�ا حمّدثة وحافظة السنة النبوية. ،مفسرة كتاب رب العاملني

  . األمة
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 األصويل من خالل اجتهادا�ا واستنباطا�ا: أخذها ذكرت منهجها 

أخذها رضي  ،بعموم اآليات واألحاديث أخذها  ،بظاهر اآليات واألحاديث

  ،أخذها ،بالتأويل والتعليل أخذها  ،يثاهللا عمها مبفهوم اآليات واألحاد

   .بالقياس

  اخلامتة

، بعون اهللا الواحد األحد الصمد الذي أمت الرساالت مبحمد بن عبد اهللا

  واختار له صفوة خلقه أصحابه اخلرية عليهم رضوان اهللا وأمت التسليم وبعد:

  فقد ظهرت يل أهم النتائج يف هذا البحث :

   .ملسو هيلع هللا ىلصأن من عقيدة أهل السنة واجلماعة حب الصحابة وأزواج النيب  أوال:

أن األحاديث الواردة يف هذا البحث تزيد علي مخس وأربعني حديث وهي �نيا: 

اما ما يتعلق مبباحث ، حياة السيدة عائشة تبحث قضية خمتصرة من 

فوجد�ا دون استقصاء اكثر من اربعمائة  متعلقة بالسيدة عائشة 

  حديث.

شخصية مظلومة حبيث اجتهت جتاهها   أن شخصية السيدة عائشة �لثا:

ا�امات هي منها براء ولدينا يف الكتاب والسنة الشئ الكثري يف عدم 

  .فينبغي ابراز هذه املعاين الشريفة حول شخصيتها أحقيتها

العالقة  وجدت أثناء البحث املوضوعات ذات أمهية بالغة منها: (توصية) رابعا:

وأهل البيت وقد تتواجد األحاديث والنصوص  نة بني عائشة احلس

عرض أهم وأقوى الشبهات حول أم  ،حول املوضوع مئات من األحاديث

عرض افرتاءات خمتلقة وأباطيل ال وجود  .، والرد عليهااملؤمنني عائشة 

   .هلا عن أم ملؤمنني عائشة 

  وباهللا التوفيق
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  اهلوامش واإلحاالت
 

 ٢٩سورة الفتح رقم االية:   )١

دارابن حزم ,عبدالرمحن السعديالكالم املنان، لإلمام تفسري الكرمي الرمحن يف تفسري   )٢

   ٧٣٩:صاالويل 

 بعة احلاديةسري اعالم النبالء : لالمام مشس الدين حممد بن امحد بن عثمان الذهيب: الط  )٣

٢/١٣ ،ص: مؤسسة الرسالة بريوت،هــ١٤٢سنة ،عشرة        

   عائشة املعارف القاهرة مسندمسند االمام امحدبن حنبل : مطبعة    )٤

   ٣/٤٥٨ ص:،٢١٢١داود،النكاح، باب: تزويج الصغار، رقم احلديث:  سنن ايب   )٥

   ٧٠ ص:،٣٢٣٦سنن النسائي، النكاح ، باب: التزويج ىف شوال، رقم احلديث:    )٦

    ) ١٣٥/  ١٩سري اعالم النبالء (   )٧

  .١٠٣٨/ ص:،١٤٢٢رقم:ال، صحيح مسلم، النكاح, تزويج االب البكر الصغرية   )٨

  .١٥٠/ ص:،١٩٨٢ماجة،النكاح، حسن معاشرة النساء، رقم احلديث: سنن ابن    )٩

   ٧/٢٩٢ ص:،٤٩٣٢رقم : السنن ايب داود،النكاح، باب: ىف اللعب بالبنات،    )١٠

   ٧/٢٨ ص:،٥١٩٠رقم : الصحيح البخاري،النكاح،حسن املعاشرة مع االهل ،   )١١

   .٩/٣٦ ص:،٧٠١٢ صحيح البخاري،النكاح باب: نكاح االبكار، رقم احلديث:   )١٢

   .٥/٧٠٤ ص:،٣٨٨٠سنن الرتمذي،ابواب املناقب, فضل عائشة، رقم احلديث:    )١٣

   .٢/١٠٨٥ ص:،١٤٦٣رقم اللضر�ا )،صحيح مسلم ،الرضاع ,جواز هبتها نوبتها    )١٤

هـ ١٤٢٢االويل  بن علي بن املثين التميمي للحافظ ايب يعلي امحدمسند أيب يعلى    )١٥

   ٤٦٢٤رقم ال-  بريوت لبنان 

  .١٨٩١/،ص: ٢٤٤٢صحيح مسلم،فضائل الصحابة, ىف فضل عائشة، رقم :    )١٦

   .٨/٤٤  ص:صحيح البخاري،االدب، من دعي صاحبه فنقص من امسه حرفا، :   )١٧

   .٥/٣٢٧ ص:،٣١٧٥سنن الرتمذي،التفسري،ومن سورة املؤمنني، رقم احلديث:    )١٨

   .٤/١٨٩١ ص:،٢٤٤٢عائشة، رقم : صحيح مسلم،فضائل الصحابة ,ىف فضل    )١٩

  . ٤/١٥٨ ص:،٣٤١١صحيح البخاري،فضائل الصحابة، باب: فضل عائشة،    )٢٠

 ،٢٣٨٤الرقم :صحيح مسلم، فضائل الصحابة /باب:من فضائل ايب بكر،   )٢١

  .        ٤/١٨٥٦ص:
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  . ٥/٣٠ ص:،٣٧٧٥صحيح البخاري، فضائل الصحابة، فضل عائشة، رقم:    )٢٢

  . ٥/٢٩ ص:،٣٧٦٨البخاري، فضائل الصحابة،فضل عائشة، رقم: صحيح    )٢٣

  . ٧/٥ ص:،٥٠٧٧باب:نكاح االبكار، رقم احلديث:  ،صحيح البخاري ، النكاح   )٢٤

   .٧/٢٧ ص:،٥١٨٩حسن املعاشرة مع االهل، رقم  ،صحيح البخاري، النكاح   )٢٥

  .٧/٣٦ ص:،٥٢٢٨صحيح البخاري، النكاح ,غرية النساء ووجدهن، رقم:    )٢٦

   .٧/٣٣صحيح البخاري، النكاح، القرعة بني النساء اذا اراد سفرا،ص:    )٢٧

    .٦/١٣ ص:،٤٤٥صحيح البخاري ، املناقب ، مرض النيب ووفاته، رقم:    )٢٨

  .٥/٧٠٥ ص:،٣٨٨٣ :سنن الرتمذي، ابواب املناقب,فضل عائشة، رقم   )٢٩

   ٣٤٢/ ٤،ص:بريوت ,االويلالصحيحني للحاكم دار املعرفة املستدرك علي    )٣٠

   ٤/١٣ ،ص:املستدرك للحاكم   )٣١

   . ٨سورةاالنشقاق االية:    )٣٢

   ١/٣٢ ص: ،صحيح البخاري، العلم ، من مسع شيئا فلم يعلمه فراجع   )٣٣

   ٤٦القمر:سورة   )٣٤

  ٤٨ابراهيم:سورة   )٣٥

 البعث،والنشور، وصفةصحيح مسلم،كتاب:صفات املناقني واحكامهم ،باب: يف    )٣٦

    ٩/١٣٢االرض ،ص:

     ٢٠٥تدريب الراوي يف شرح التقريب اليب بكر السيوطي، مكتبة الرياض ،ص:   )٣٧

     ٨/٤٣٧،ص:وظهوراجلهلوقبضه  صحيح مسلم ،كتاب:العلم ،باب،رفع العلم   )٣٨

   ٩/٣٢٩،ص: الزهدوالرقاق ،باب:التثبت ىف احلديث وحكم كتابةالعلمصحيح مسلم،   )٣٩

   ١٨/٣٢٩ داراملعرفة الثاثة بريوت،ص: املنهاج شرح صحيح مسلم للنووي   )٤٠

   ٢/٣٧٥ دار الفكر،بريوت االويل،ص: الطبقات الكربى البن سعد   )٤١

   .٢/٣٧٥ ،ص:الطبقات الكربى البن سعد   )٤٢

  . ٣٨ :سورة الرعد   )٤٣

   .٣/٢٤٣النسائي ,كتاب عشرة النساء ,باب النهي عن التبتل،ص:    )٤٤

      ٧٣ –اىل  - ٥  :سورة املؤمنون   )٤٥

   .٥٥٨موسوعة فقه ام املؤمنني عائشة ملعيد فائز ,دار النفائس بريوت ، ص:    )٤٦
 



 175  عنها هللا رضي العفاف ملكة عائشة أمنا 

 

   ١٥٨ البقرة : سورة   )٤٧

   ٣سورة النساء:   )٨٤

   ١٢٧ سورة النساء:   )۴۹

   ١سورة الطالق:   )٥٠

    ٥/١٤٦ ،ص:.ومصنف ابن ايب شيبة ٧/٤٣٢ ص: ،سنن الكربي للبيهقي   )٥١

    ١٦٤ :سورة االنعام    )٥٢

       ٢/٣٠مصنف ابن ايب شيبة، ص:    )٥٣

  ٢٢٩سورة البقرة :    )٥٤

     .١٠/٤٥٩صنف لعبدالرزاق الصنعاين الثانية,املكتب االسالمي بريوت، ص: امل   )٥٥

  .٣٢٠/ ٧صحيح مسلم،كتاب اللباس والزينة .باب كراهة الكلب ىف السفر، ص:  )٥٦ 

  

***********************  
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