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ق ال رسول هللا صلى هللا  
 عليه وسلم

إنَّما الّنساُء شق ائق  ”
 “الرجال

 رواه الترمذي



 األهداف

 :علىيتوقع من الطلبة في نهاية الدرس أن يكونوا قادرين 

 .التعريف بشخصية عائشة رضي هللا عنها( 1

 .بيان ميزات عائشة رضي هللا عنها( 2

 .توضيح دورها في خدمة اإلسالم( 3

 .استنباط بعض الدروس من سيرتها( 4



 ما نسب أم املؤمنين اهنع هللا يضر



هي أم املؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق امهنع هللا يضر 
ولدت اهنع هللا يضر سنة تسع قبل الهجرة، كنيتها أم عبد هللا، 

ّقبت بالّصديقة
ُ
 .ول



    
 ما صفاتها ومالمح شخصيتها اهنع هللا يضر

اهنع هللا يضربقمممممشخ اة خصمممممي    و ممممم  . اتسممممم ا أم املمممممؤمنين  ا  ممممم 
اكسممم ها  ا مممبا يمممر بانمممين كمممبو ين   باممما اةن مممشخ   و اممما 

 :أبيها أبي بكب هنع هللا يضر صفات   ي خ منها

 اهنع هللا يضر



 صفاتها ومالمح شخصيتها اهنع هللا يضر

 الكرم واإلحسان

 الطهر والنقاء الشعر والبالغة

 العلم والفقه كثرة العبادة



 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

    

 وكثرخ إلانفاق  لى اةفقباء اةنفس فق   بف  نها طي   :اةكبم وإلاحسان( 1
بننان واملساكين ومن ذةك ما ورد ير صحيح اة خاري أن امبأخ جاءتها ومعبا 
 . فلم تج  اهنع هللا يضر إال ت بخ واح خ   متها ةبا  فقس تها املبأخ بين ابننيها

ع  اهنع هللا يضر : اةعلم واةفقه( 2
ُ
فهي من أكثر اةصحابيات رواي   ن اةنبي  ليه اةسالم وت

 من  ل اء اةصحاب 

ةش ُج ع  لم اةناس كلبم  ثم  لم أزواج اةنبي :حيث  ال فيها إلامام اةزهبي 
 . ليه اةسالم ةكانا  ا    أوسعبم  ل ا

 
ما أشكل  لينا أصحاب رسشل هللا  ليه “:و ن أبي مشس ى ألاشعبي هنع هللا يضر  ال

  ط 
ٌ
  ا    إال وج نا  ن ها منه  فسأةنااةسالم ح يث

 
 .“ ل ا



 وفقبا   
 
 ما ألاس اب اةتي سا  ت أم املؤمنين  ا    اهنع هللا يضر أن تكشن أكثر اةنساء  ل ا

    



 
     

    
 وفقبا

 
 ألاس اب اةتي سا  ت أم املؤمنين  ا    اهنع هللا يضر أن تكشن أكثر اةنساء  ل ا

 اتسمت بالذكاء

مجاورة حجرتها للمسجد 

،حيث كانت تستمع النبوي 

لخطب النبي عليه السالم 

 وفتاويه

منزلتها من الرسول 

 عليه السالم

 اتسمت بالفطنة اتسمت بالبالغة



 .عرفت رضي هللا عنها بكثرة الصيام، والقيام، والصدقة: كثرة العبادة(3

    

 فقد اختارها هللا تعالى زوجاً لنبيه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : الطهر والنقاء( 4

 :خصائصهاوكان من     

 اإلفك،أنزل هللا تبارك وتعالى براءتها في كتابه العزيز في حادثة 

عصبةٌ منكم ال تحسبوه شراً لكم بل هو  باإلفكإّن الذين جاءوا “:قال تعالى

خيٌر لكم لكل امرٍئ منهم ما اكتسب من اإلثم والذي تولى كبره منهم له 

 .“عظيمعذاٌب 
  

وقد اكتسبت أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها البالغة : الشعر والبالغة(5

 :منوحب الشعر 

 .أبيها رضي هللا عنه( أ

 .النبوة وزادها بالغة وبياناً انتماؤها إلى بيت ( ب

 .حبها للقرآن الكريم ومداومتها على تالوته( ج



 ما هر فضائلبا اهنع هللا يضر
    

 

 

 



 من فضائلبا اهنع هللا يضر   

 

 

 

 

 

 

 

 

تشفيممما يمممر اةسمممن  اةخامنممم  واةخ سمممين ةلاملمممبخ يمممر امل ينممم  املنمممشرخ وُدفنممما يمممر )
 (.اة قيع

نمممزول اةمممش ر  لمممى اةنبمممي  ليمممه .1
 .بيتهااةسالم ير 

 .كان جبريل  ليه اةسالم يقبؤها اةسالم.2

 اةبسشل  ليه اةسالم اسنأذن نساءه ير أن ُي بض ير  .3
ّ
 .بيتها ك ا أن

 .تشير رسشةنا اةح اب وهش ير حملبها .4

 

 

 

 وجعل مح تها من مح نه ملسو هيلع هللا ىلص .6
 
 ش ي ا

 
 . أح ها اةنبي ح ا

حمممب أي ُبنيممم  أةسمممان تح مممين مممما “: حيمممث  مممال ةفاط ممم  اهنع هللا يضر
ُ
:  اةممما بلمممى   مممال“؟ا

 . يعني  ا    اهنع هللا يضر“ فأحبي هذه

 

 

 

 بيتها ُدفن ير  5



 ن ب إلاسالم    يردور اةسي خ  ا    اهنع هللا يضر
 

 

 

 

 

زوج اةنبي  ليه اةسالم اةتي حازت مح نه ونقلا إةينا اةكخير من ألاحكام  .1 
املنعلق  باةحياخ اةخاص  ةلبسشل  ليه اةصالخ واةسالم واةتي ال تطلع  ليها 

 .أح  غيرها

كممان مممن ك ممار فقبمماء اةصممحاب  يبجعممشن إةيهمما يممر كخيممر مممن املسممائل فكانمما  .2 
 .تنا ش وتعترض وت  ي رأيها

ع   ا    اهنع هللا يضر من املكثرين ةبواي  اةح يث اة بوف  3
ُ
 .ت



 اسئل  اةلملن   لى هذا اة رس

من هي زوج النبي عليه السالم التي نزلت براءتها في 

    العزيز؟الكتاب 

    

 عنها؟بم لُقبت السيدة عائشة رضي هللا 

 

     .المثقفة.د       .المخلصة.ج      .الصّديقة.ب     .الصابرة.أ

    .عمرحفصة بنت  .ب             .جحشزينب بنت .أ

   .بكرعائشة بنت أبي  .د             .حييصفية بنت  .ج



 اسئل  اةلملن   لى هذا اة رس

من هي زوج النبي عليه السالم التي اتسمت بقوة 

الشخصية،حيث أكسبها عيشها في بيتين كريمين بيت 

 عظيمة؟النبي وبيت أبي بكر صفات 

    

 عنها؟أين ُدفنت السيدة عائشة رضي هللا 

 

     .الشريفةالحجرة .د       .البقيع.ج      .مكة.ب    .الطائف.أ

    .عمرحفصة بنت  .ب             .جحشزينب بنت .أ

   .بكرعائشة بنت أبي  .د             .حييصفية بنت  .ج



     اسئل  اةلملن   لى هذا اة رس

واحدة مما يأتي ليست من الصفات الي تحلت بها السيدة 

 فضائلها؟عائشة بل هي من 

 

   .والفقهالعلم .ب                    .العبادةكثرة .أ 

    .واإلحسانالكرم .د                 .لهاحب النبي .ج

 

 

 

  

ما هي أسباب تميز السيدة عائشة رضي هللا عنها في 

 .العلم والفقه

 .أو أعلل تميز السيدة عائشة في مجال العلم والفقه

 

 

 

 

 

 

   .عنهااذكر اثنتين من فضائل السيدة عائشة رضي هللا 

 

 

 سؤال

 سؤال



 املبام اةنعلي ي 
بااااالرإلى مصااااا مصاااااكت املفرةااااة،  ك اااا   اااا  ة   

،عااس ساايمة اماارأة مساالسة مااس السااال  واحاادة 
 .الصالح وكوتها في خدمة املج سع

 

 
 

 




