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التقوى

 A٣- �1ُّ �ملؤمنني �لسيد
عائشة Bضي �هللا عنها

Bضي  �ملؤمنني   Mمها� من   n�  :D
�هللا عنهن كانت ِبْكر�؟ 

�لسيدL عائشة 2ضي  �ملؤمنني   I'  :»
ما2ية   Lلسيد� �ملؤمنني   I'� عنها،  �هللا 

�لقبطية 2ضي �هللا عنها.

D: ما �سم =�لدA عائشة Bضي �هللا عنها؟
�كانت  عنها  �هللا  2ضي  kينب   :»

تكÒ بأI �2ما&.

D: ما كنية عائشة Bضي �هللا عنها؟ 
«: 'I عبد �هللا، �عبد �هللا هذ� كـا& 
 xا1 بنـت '× بكر �لÚ' بن 'ختها�
�لزب�  مـن  متـز�جة  كانـت 

 .�

D: من خطبها لرسوq �هللا �؟ 
�هللا  2ضي  حكيم  بنت  خولة   :»

عنها. 

=قَت  عمرها   �كا كم   :D
�لعرD؟ 

مبا بني ١٥ �١٨  يقد2  «: عمرها 
عاما، �كانت J سن �لز��«، بدليل 

 iا كانت ¦طوبة للمطعم بن عد¢'
 `�  ،� �هللا  '& [طبها 2سو5  قبل 
من  'حٌد  �لز��«  هذ�  على  يعتر� 
�ملنافقني، �نقد2 عمرها بقو5 عائشة: 
َلْم َ'ْعِقْل 'ََبَوiَّ َقطُّ ِ(الَّ َ�ُهَما َيِديَناِ& 
َيْأِتيَنا  ِ(الَّ   Iٌَيْو َعَلْيَنا  َيُمرَّ  َ�َلْم  يَن  �لدِّ
 Lًِفيِه 2َُسو5ُ �هللا � َطَرَفِي �لنََّها2ِ ُبْكَر
َخَرَ«  �ْلُمْسِلُموَ&  �ْبُتِلَي  ا  َفَلمَّ َ�َعِشيًَّة 
�ْلَحَبَشِة...  ِقَبَل  ُمَهاِجًر�  َبْكٍر  'َُبو 
�لر��ية   Rهذ من  يتضح   ،(i2لبخا�)
 Iعائشة 2ضي �هللا عنها تتذكر 'يا &'
عن  تتحد�  فهي   ،Aأل��  Iإلسال�
 i' ..مرحلة ما قبل �بتال1 �ملسلمني
للبعثة.  �لثالثة  �لسنة  قبل  ما  مرحلة 

(عد�� �لد�عية: �مد 'tد نعيم

II;€∆Ëd;ÍÅ⁄•;ÎÔÊe›

œËÕÅhÂ;nú

]‚¬…]fiŸÂ;‡\Ê’¯\;3l_h
ã]fi’\;Ì÷¡;

€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’\;ÏlÑÂ;fl®

﴾ Žã]
Ćfi÷Ž’; łjp̨ ŽÖ

ł|
ˇ
^; žÏ ĆŸ
ˇ
^; ˛ ł3|̨; ł€ǐ łfi—̌﴿
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فال  �ملرحلة   Rهذ تتذكر  ��مت  �ما 
بد '& يكو& عمرها سنتني عند بد�ية 
�لبعثة '� ٤ سنو�	 عند ¢اية مرحلة 
عدI �الضطها�، (باعتبا2 '& �إلنسا& 
يتذكر ما ير�R بعد سّن ٤ سنو�	). 
�ֲדذ� فإ& عمرها عند �لز��« سيكو& 

بني ١٥ عاما �١٨. 
 aسحا) �بن  �Úَها  )كر  قد  �ثانيا 
 Lبدعو 'سلمو�  �لذين  '�لئك  ضمن 
 J بكر �لصديق � �هو 'سلم ×'
 &' بد  �ال  �لبعثة،  من   Aأل�� �لسنة 
 Iإلسال� قبو5  عند  عمرها  يكو& 
هذ�  �من  ãسا   �' سنو�	  '2بع 
بأكثر  عمرها   2 يقدَّ 'يضا  �حلسا7 

من ١٨ عاما.

D: كم كا� عمر �لنu � يومذ�s؟  
«: ٥٣ عاما.

 ِّn�  T� مكة  من   Aجرx� عند   :D
 ��لصحابيَّني فّوB yسوq �هللا � �

ير�فقاها؟
'بو �2فع   � ،� «: kيد بن حا2ثة 

.�

D: ما هو لقبها؟ 
يقة، �ُحَم��1. «: ِصدِّ

 qمن �حا&يث �لرسو M=B كم :D
�؟

«: ٢٢١٠ �هي 'كثر �لنسا1 ��2يًة 
ألحا�يث �لن¹ �. 

D:عقب �n غز=A تعرضت الִדا1 
له  ترتعد  �إلفك-  �فتر��   - مر=ِّ~ 

�أل=صاq؟ 
«: عقب غز�L ب? �ملصطلق.

D: من �ִדمها؟ 
 ×' بن  �هللا  عبد  �ملنافقني  2ئيس   :»

بن سلو5.

D: م� كا� �لك؟
.iلسا�¥ �¤جر� Iلعا� J :»

D: ما�� كانت A&B فعل �لنu �؟ 
«: '2سلها (A بيت 'بيها ح² يكشف 

�هللا عليه � حقيقة �ألمر.

D: كم يوما طاq عذ�ֲדا �لناجم عن 
فر�� Bسوq �هللا � =هي بريئة؟ 

«: قر�بة شهر.

ساحتها  ت�ئة  مت   ABسو  n�  � :D
�هللا  Bضي  به  �تُِّهَمْت  ما  كل  عن 

عنها؟ 

«: J سوL2 �لنو2؛ �)لك J قوله 
ِباِإلْفِك  َجا��1ُ  �لَِّذيَن   َّ&)ِ﴿  :Aتعا
َلُكْم  َشرًّ�   Rَُتْحَسُبو ال  ِمْنُكْم  ُعْصَبٌة 
َبْل ُهَو َخْيٌر َلُكْم ِلُكلِّ �ْمِرäٍ ِمْنُهْم َما 
 Rَُتَولَّى ِكْبَر iْكَتَسَب ِمَن �ِإلْثِم َ��لَِّذ�
 (ْ)ِ َلْوال   * َعِظيٌم  َعَذ�7ٌ  َلُه  ِمْنُهْم 
َسِمْعُتُموRُ َظنَّ �ْلُمْؤِمُنوَ& َ��ْلُمْؤِمَناُ	 
ِبَأْنُفِسِهْم َخْيًر� َ�َقاُلو� َهَذ� ِ(ْفٌك ُمِبٌني 
ُشَهَد�1َ  ِبَأ2َْبَعِة  َعَلْيِه  َجا��1ُ  َلْوال   *
ِعْنَد  َفُأ�لَِئَك  َهَد�1ِ  ِبالشُّ َيْأُتو�  َلْم  َفِإْ) 
َفْضُل  َ�َلْوال   * �ْلَكاِ)ُبوَ&  ُهُم  �ِهللا 
ْنَيا  �لدُّ ِفي  2َ�َْحَمُتُه  َعَلْيُكْم  �ِهللا 
ِفيِه  َ'َفْضُتْم  َما  ُكْم ِفي  َلَمسَّ  Lَِ��َآلِخَر
َعَذ�7ٌ َعِظيٌم * ِ(ْ) َتَلقَّْوَنُه ِبَأْلِسَنِتُكْم 
َ�َتُقوُلوَ& ِبَأْفَو�ِهُكْم َما لَْيَس َلُكْم ِبِه 
�ِهللا  ِعْنَد  َ�ُهَو  َهيًِّنا  َ�َتْحَسُبوَنُه  ِعْلٌم 
َعِظيٌم * َ�َلْوال ِ(ْ) َسِمْعُتُموRُ ُقْلُتْم َما 
ُسْبَحاَنَك  ِبَهَذ�  َنَتَكلََّم   &ْ'َ لََنا  َيُكوُ& 
 &ْ'َ �ُهللا  َيِعُظُكَم   * َعِظيٌم  ُبْهَتاٌ&  َهَذ� 
َتُعوُ��� ِلِمْثِلِه 'ََبًد� ِ(ْ& ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني﴾ 

(�لنو2: ١٢-١٨) 

 � �هللا   qسوB عاقب  هل   :D
�ملنافقني �لذين Bموها باإلفك؟ 

�آليا	   Rهذ نز�5  فبعد  نعم؛   :»
لكل   Lًجلد �انني  جلدهم 
 Pقذ حّد  �)لك  منهم؛  ��حـد 

�ملحصـنا	.
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D: عند �الִדاn� ،1ٌّ من �لصحابة 
شهد على ��ا بريئة من كل ما ُنِسج 

ضدها لتدنيس �يلها �لطاهر. 
«: 'سامة بن kيد �. 

 �  uلن�  ��=g� من   ٌّn�=  :D
َشِهدMْ على بر��ִדا؟ 

«: 'I �ملؤمنني؛ �لسيدk Lينب بنت 
جحش 2ضي �هللا عنها. 

D: =ِمَن �لصحابياM؟
«: بريرL 2ضي �هللا عنها؟ 

D: هل تعرx Kا بعض �خلصائص 
�ل� متيَّزMْ ֲדا؟

�لن¹ �،   A) جة�k كانت 'حب :»
�كانت بنت 'حب (نسا& (A 2سو5 �هللا 
�. توJ 2سو5 �هللا � J بيتها �2'سه 
� كا&  �لن¹   Lفا� �بعد  J حجرها، 
�لفقهية  �ألمو2   J يقصد�¢ا  �لصحابة 
��لعلمية، �هي 'كثر �لصحابيا	 ��2ية 
للحديث، �كانت حافظة للقرw& كله، 

 .Lجيد Lكانت شاعر�

 J توفيت   :» توفيت؟  م�   :D

 ٦٧٨)  iجر¤�  ٥٨  Iعا  J �ملدينة 
.(I

D: من صلى عليها �جلناAg؟
 .� Lبو هرير' :»

D: �ين &فنت؟  
«: J جنة �لبقيع، �من فضائلها '¢ا 
تناkلت عن حقها -J �لدفن Ãو�2 
ق� �لرسوJ � 5 حجرִדا- لسيدنا 
عمر �، حـني �لتمس منها )لك 

2ضي �هللا عنهما. 

* َلْو ��َّ �لناDَ حتدثو� �ال فيما يفهمونه، لبلغ �لسكوM حد� ال ُيطا�.

�Bفع  بل  صوتك،  ترفع  فال   .sفكر �ناقة  ترPة  هي  لسانك  �ناقة   *

مستو� كلماتك.

 ���* ثالثة ال تعو&: �لكلمة ��� �نطلقت، =�لسهُم ��� Bُمي، =�لزمن 

�نقضى.
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