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 فوزى محمد أبو زيد فضيلة الشيخ 
 ىـ 1301ربيع اآلخر  63موافق  03/1/6312السبت 

 شبكة تليفزيون المحروسة
 قناة القاىرة الُكبرى ـ تليفزيون جمهورية مصر العربية

  [برنامج: المحبين]
 (السيدة عائشة رضي اهلل عنهافضائل )

 احللقة األوىل
 (136م.)                                                                                   

 بسم اهلل الرمحن الرحيم:
 األحزاب(.00) "ِإنََّما يُرِيُد اهلل لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْىَل اْلبَـْيِت َوُيَطهِّرَُكْم َتْطِهيًرا"

 [.صدق اهلل العظيم]
صلى اهلل م سيدنا زلمد ل ادلكر  بينا ادلفض  وحلقتنا اليوم عن سيدٍة كرمية ذلا مقاٌم عظيٌم عند ن

  :، وىي ذات مواىب متعددةعليو وسل م
يف جتدىا عادلة فذ ة وجتهدىا راوية للحديث النبوي، وجتدىا زوجة فاضلة، وجتدىا رلاىدة 

وجتدىا موجهة لكثَت من ها الرسول وصحبو الكرام، يل اهلل يف أشدِّ وأعىت الغزوات اليت خاضسب
 ةم ىي السيدالرسل واألنبياء، تلك  بعد سيد  ء الفقو النسائيلة لواوحام وادلسلمات، ادلسلمُت

 م أمجعُت.رضي اهلل عنهلصديق اائشة بنت أيب بكٍر ع
  :السيدة عائشة بنت أيب بكر

أم رومان أبوىا أبو بكٍر الصديق أول من آمن باهلل عز وجل ورسولو من الرجال، وأمها 
 :صلى اهلل عليو وسل مدقات قال فيها الصاوكانت من الصاحلات 

 )من أراد أن ينظر إىل حورية من حور اجلنة فلينظر إىل أم رومان(.
صلى اهلل عليو ذلا الدور ادلشهود يف ىجرة النيب طاقُت اليت كانت وأختها أمساء ذات الن

 ، وأخواىا الذكور: وسل م
حبو الصديق، وعبد الرمحن اوصنيب عبد اهلل الذي كان أيضًا لو دوٌر ال ي نكر يف ىجرة ال
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 الذي تأخر إسالمو إىل ما بعد  غزوة بدر. 
رضي اهلل ين الذي تتحدث عنو او لدت السيدة عائشة يف مكة الكرمة يف ىذا اجلو اإلمي

 ا فتقول:عنه
 بدين اإلسالم(. ي  إال ومها يدينانا)مل أرى أبو 

فنشأت نشأًة فعلوهنا يف اجلاىلية، فلم تشهد جاىلية وال أحوال أىل الشرك الذين كانوا ي
وتتعلم منهما قواعد  تلق ى القرآن من أبويها، وتتأدب بأدب اإلسالم،تفإسالمية قويًة صادقة، 

كانت دىا على ذلك أهنا  أىل اإلميان وساعاإلميان واألعمال الصاحلة اليت ينبغي أن يكون عليها 
أن تسأل عن شيٍئ  لب العلم، وكان ال يفوهتاشديدة يف ط وكان عندىا رغبةً اح، بة ذكاٍء دل  صاح

 عليو.تعرف تلال تعرفو 
ذات ذوٍق رفيع وأدٍب بديع يف الغلمان باخلصال الطيبة  ارضي اهلل عنهأيضًا كانت 

وعند صحبو ، صلى اهلل عليو وسل مالنيب واألخالق الكرمية اليت جعلت ذلا ح ظوة عظيمة عند 
 لكرام أمجعُت.ا

البارة التقية السيدة خدجية بنت خ ويلد، بدا  صلى اهلل عليو وسل منيب الوبعد وفاة زوجة 
عليو مظاىر رآىا أصحابو ال تستوجب السكوت، ألن خدجية كانت ت عينو على إبالغ دعوة 

ا رضي اهلل عنهفدخلت خولة بنت حكيٍم  اهلل، وكانت تعينو أيضاً يف رعاية أوالده يف بيتو الكرمي
ادلسلمُت حىت ولو مل إىل أن يكون ادلسلم حريصاً دوماً على مصاحل إخوانو ـ وىذا مشهٌد يدعونا 

  .يدعوه إليها
 أداء رسالتو إىل زوجة تؤنسو وتعينو ىل صلى اهلل عليو وسل معندما رأت حاجة الرسول ف

مع بعضهم يف ىذا الشأن، ولكن  ون أن يتحدثوايف العادة يستح رجالوال وعلى رعاية أوالده ـ
فدخلت عليو وقالت: يا رسول اهلل مايل أراك سائماً  ك ن  ذل ًن مدخٌل مجيٌل يف ذلك ـيالنساء 

 :صلى اهلل عليو وسل مبعد وفاة خدجية، فقال 
 كانت نعم الزوجة(.  )ومن يل مبثل خدجية؟

وترك كٍل بعد أن ىاجر إىل ادلدينة وىاجر معو أبو بكر  صلى اهلل عليو وسل مإن النيب 
بعد أن بٌت ادلسجد النبوي ادلبارك واستقرت أحوالو يف ادلدينة و والده يف مكة، منهما أىلو وأ
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عبد  رضي اهلل عنووأرسل أبو بكر تو سودة بنت زمعة، أرسل زيد بن حارثة ليأيت بأبنائو وزوج 
وابنتاه أمساء وعائشة، فهاجروا ليأيت بابنو عبد اهلل ومعو زوجتو أم رومان، اهلل بن ا ريقط معو، 

عاماً يف ادلدينة بٍت دوراً  صلى اهلل عليو وسل مإىل ادلدينة واستقروا هبا، وبعد أن مكث النيب  مجيعاً 
 حجرات زوجات النيب.لزوجاتو زليطًة مبسجده ادلبارك، وكانت ت سم ى باحلجرات ـ 

أن يتزوج بعائشة، فعر ف أبو بكٍر  رضي اهلل عنوطلب من أيب بكٍر فلما بٌت ىذه احلجرات 
فأعد هتا وجهز هتا وجاءت بنسوة من األنصار أتقن  جتيزىا مث أرسلنها إىل بيت و أم رومان، زوجت
هبا بعد اذلجرة بعام بعد أن  صلى اهلل عليو وسل مفكان دخول النيب ، صلى اهلل عليو وسل مالنيب 

ليها وأصبحت تعلم ما ينبغي ع يف شباهبا واصبحت مؤىلًة للزواج واستوتاستكملت بنياهنا 
رضي اهلل ألهنا بعد ذلك صارت زوجًة مثالية فعلو حنو زوجها، وما ينبغي فعلو يف بيت الزوجية، 

 ا وأرضاىا.عنه
علمية ال ت ضارى، يكفي أهنا ت عد  من كانت ذلا مكانًة   رضي اهلل عنوالسيدة عائشة       

 صلى اهلل عليو وسل م صلى اهلل عليو وسل ماجمليدين، فقد روت عن الرسول احملدثُت القالئل 
 يف صحيح البخاري ومسلم حوايل مائتُتصحيحة، ذ كر منها حوايل ألفُت ومائة وسبعُت حديثاً 

 وتسعُت حديثاً.
تذكرىا وال تنسى منها حرفاً واحداً،  توكان ،وعتها بقلبهاو عتها بأذنيها ىذه األحاديث مس 

نزل علي النيب وىو يف بيتها أو يف ا القرآن الذي كان يرضي اهلل عنهوإىل جانب ذلك حفظت 
صلى اهلل عليو من اجلزيرة العربية، فقد خص ها اهلل سبحانو وتعاىل مبيزٍة يقول فيها النيب  أي مكانٍ 

 :وسل م
عندما ذىبت إليو السيدة أم سلمة زوجتو وتقول يا رسول اهلل: إن زوجاتك يطلنب منك )

  :صلى اهلل عليو وسل مقال العدل مع عائشة، 
  (.)يا أم سلمة ال تؤذيٍت يف عائشة

،،،،،،،،،،،، وحفظت القرآن الكرمي وحفظت باإلضافة ذلك الفقهة اإلسالمي الذي 
، وكانت اهلل عز وجلعلينا طلبو اهلل عز وجل إلصالح العبادات وإلمتام الفرائض اليت فرضها 

 ر الفقهية اخلاصة بالنساء.مو يف تفقيو النساء يف األ صلى اهلل عليو وسل مخَت معينة للرسول 
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صلى اهلل عليو فيهن رسول اهلل فقد جاءت إمرأة من األنصار، واألنصار كانوا كما قال  
 :وسل م

 )نعم النساء نساء األنصار، مل مينعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين(.
صلى اهلل عليو الغ سل بعد احمليض، فشرح ذلا رسول اهلل فسألتو إمراٌة منهن عن كيفية 

 ، وقال ذلا من مجلة ما قال:وسل م
ا وقالت: تعايل رضي اهلل عنه)تتبعي أثر الدم، فأرادت أن تستزيد، فأخذهتا السيدة عائشة 

 وأنا أوضِّح لكي ذلك.
ألهنا مثلهن، بتوضيحها للنساء جبالء  ارضي اهلل عنهور اخلاصة بالنساء تقوم مفكانت األ

 :صلى اهلل عليو وسل ممن فقو الدين، ولذا قال  ما غاب عنهنوتوضِّح ذلن 
 نصف دينكم عن ىذه(. )خذوا 

صلى ا عن رسول اهلل رضي اهلل عنهلسيدة عائشة اأي الدين اخلاص بالنساء كلو فقد محلتو 
بذكاء معهود وأمانة علمية فقد كانت ال تروي وال تقول إال ما تعرفو، فقد  اهلل عليو وسل م

، فقالت لو: إسأل يف ىذا علياً وسأذلا عن قضية ادلسح على اخل فُتسلمُت جاءىا رجٌل من ادل
 علم بذلك مٍت.فإنو كان يسافر  مع النيب وىو أ

وال تدخل يف أي أمٍر خاٍص فيو،  لعلمية فال تتحدث إىل مبا تييق نأنظر إىل ىذه األمانة ا
 . عليو وسل مصلى اهللوإمنا حتًتم التخصص الذي خص ها بو رسول اهلل ، بالرجال

معهٌد علمي يأيت إليو بعض الصحابة  صلى اهلل عليو وسل موكان بيتها بعد وفاة النيب 
فت جيبهم  يسألوهنا عن أدقِّ أمور الدين،بعُت وخيار العلماء العاملُت ومن بعدىم التاالكرام، 

 .مصلى اهلل عليو وسل  ومبا تعلمتو من رسول اهلل  أمجعُت مبا فق هها بو اهلل،
ها، فكانت مرجعاً للصحابة الكرام يف ادلسائل اليت حيتارون فيها وال يتأكدون من اجلواب في

أخالقو وأحوالو وأحاديثو  صلى اهلل عليو وسل مين حفظوا عن النيب ألهنا كانت من احل ف اظ الذ
 الو وكتاب اهلل عز وجل.وأعم

ومنهم من كان يسأذلا عن و مبا رأت، فمنهم من كان يـأتيها يسأذلا عن عبادة النيب، فت جيب
مبا شاىدت من أحوالو، ومنهم من يطلب منها أن تشرح لو ما خالق النيب، فًتد عليو وجتيبو أ
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تاىا الفهم يف كتاب ذلك ألن اهلل آفتشرح لو  ،غلق عليو يف الفهمتيسر من كتاب اهلل ألمٍر إست   
ت فيت يف دين اهلل عز وجل على ، وجعلها مصلى اهلل عليو وسل  اهلل والفقو يف حديث رسول اهلل 

 بصَتة من أمرىا، وعلى بيِّنٍة من نور اإلميان يف قلبها.
وكان ، رضي اهلل عنوت يف بيت أبيها أيب بكٍر الصديق ا ترب  رضي اهلل عنهالسيدة عائشة 

 ألنو يعلم أنساب قريٍش بل "نسابة قريش"أبو بكٍر على علٍم بأنساب العرب وكان ي سم ى 
فتلق ت ىذا العلم وىو علم األنساب والنسب من أبيها أيب بكٍر والعرب مجيعًا يف اجلزيرة العربية، 

 .رضي اهلل عنو
عادلًا بأشعار العرب يف اجلاىلية وكان حيفظ منها األبيات احلكمية،  بكر أيضًا كانوأبو 

مث ل هبا وتستشهد هبا األشعار العربية احلكمية وكانت تتفحفظت عائشة أيضًا لذكائها اللماح 
 يعجبو منها ذلك. صلى اهلل عليو وسل م، وكان النيب صلى اهلل عليو وسل محىت يف حضرة النيب 

، وكان يقول ذلا يا أم اه ـ رضي اهلل عنو وة بن الزبَتأما الطب فقد سأذلا إبن أختها أمساء ع ر 
 ألهنا أم ادلؤمنُت:

 حزاب(.األ2) "َوَأْزَواُجُو أُمََّهاتـُُهمْ "
و من حديث رسول اهلل، وأما علم األنساب والشعر فقد ييا أماه أما احلديث فقد حفظت

 تعلمتيو من أيب بكر، ولكن كيف تعلميت الطب؟
يف آخر حياتو يسقم كثَتا ـ أي ميرض   صلى اهلل عليو وسل مفقالت: يا ع روة كان رسول اهلل 
دواء فتعلمت ذلك منهم، أي أهنا تعلمت فيصفون لو الكثَتًا ـ وكان يأتيو حكماء العرب، 

الذي تداوي بو إمام الرسل الدواء  امائهم الذين كانوا يصفون ذلكالطب من أطباء لعرب وح
 .صلى اهلل عليو وسل مواألنبياء سيدنا زلمد 

 حىت قال قائلهم:ولذلك كانت السيدة عائشة ت عدُّ جامعة علمية،  
وال أتقن وعلي فلم أرى أفصح اروق وعثمان مسعت  خطب أيب بكٍر الصديق وعمر الف

 .ارضي اهلل عنهنطقاً من ن طق عائشة 
وإليها وإىل فقد كانت فصيحًة يف النطق لبيبة يف اخلطابة ألهنا عادلة تعلمت يف بيت النبوة 

 أزواج النيب اإلشارة بقول اهلل عز وجل:
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َلى ِفي بـُُيوِتُكنَّ ِمْن َآيَاِت اهللِ "   األحزاب(.03) "َواْلِحْكَمةِ  َواذُْكْرَن َما يـُتـْ
 كما حتكي وتقول:  صلى اهلل عليو وسل مفقد كان 

 ويتدث ر بلحايف، مث يقول: يت يف ليليت وينام جبواري  إىل بييأيت صلى اهلل عليو وسل مكان ]
  (.يل أن أتعبد لريب يف ىذه الليلة؟ يا عائشة أتأذنُت)

 على ىاويا[.ك، ولكٍت أوثر ىواك قالت: فأقول لو: إين ألحبك وال أحب فراق
لوهنا عن يسأالصحابة الكرام والتابعُت ذا كان العباد من يقوم يتعبد هلل عز وجل، ولفكان 

 .صلى اهلل عليو وسل مفتجيبهم مبا رأت وشاىدت من عباداتو  وقيامو يف الليل بادتوع
 سألوىا عن قيام الليل؟ فقالت: 

 إن اهلل أنزل قولو عز  شأنو:]
 )ادلزمل(. (6) "ُقِم اللَّْيَل ِإال َقِليال( 1مِّل  )ا َأيُـَّها اْلُمزّ يَ "

وتبعو يف ذلك جلِّة أصحابو وظلوا على ذلك دلدة فكان النيب يقوم الليل كلو إال القليل، 
 سنة، وبعد ذلك أنزل اهلل بقية السورة ليخفف عنهم:

ثـُُلَثِي اللَّْيِل َوِنْصَفُو َوثـُُلَثُو َوطَائَِفٌة ِمَن الَِّذيَن َمَعَك ِإنَّ رَبََّك يـَْعَلُم َأنََّك تـَُقوُم َأْدَنى ِمْن "
َتاَب َعَلْيُكْم فَاقْـَرُءوا َما تـََيسََّر ِمَن اْلُقْرآَ  ُر اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َعِلَم َأْن َلْن ُتْحُصوُه فـَ ِن َعِلَم َواهلل يـَُقدِّ

ْضرِبُوَن ِفي االْرِض يـَْبتَـُغوَن ِمْن َفْضِل اهلل َوَآَخُروَن َأْن َسَيُكوُن ِمْنُكْم َمْرَضى َوَآَخُروَن يَ 
 ادلزمل(.63) "يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اهلل فَاقْـَرُءوا َما تـََيسََّر ِمْنوُ 

أمرىم بتقوى اهلل على حسب اإلستطاعة تطبيقًا لقولو و فيسر اهلل عز وجل عليهم العبادة 
 عز شأنو:

 التغابن(.12) "طَْعُتمْ فَاتَـُّقوا اهلل َما اْستَ "
ن ىناك مرضى وأن ىناك مكافحُت يف سبيل لقمة اهلل عز وجل أن ىناك رلاىدين وأعلم 

روا على أنفسهم يف عبادة اهلل عز فخف ف اهلل عز وجل عنهم وأمرىم عز وجل أن ي يسِّ العيش، 
 وجل.

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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