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 : أبو بكر الصدٌك أبوها 

 : ان بنت عامرمَ وأم رُ  أمها : 
 ان "ومَ رُ  مِّ أُ  إلى   رْ نظُ ٌن فلٌَ العِ  ورِ الحُ  نَ مِ  أةٍ رَ امْ  إلى   رَ نظُ ٌَ  ه أنْ ر  سُ ٌَ  نْ " مَ ( )، لال عنها النبً  صحابٌة جلٌلة -  
 نة ٌمكة مع زوجها وهاجرت إلى المد ًأسلمت ف -  

 :ستغفر لها لائالً إلى لبرها وا ًاإلفن ، ونزل النبتوفٌت بعد حادثة   -                         
 " نولِ سُ رَ  ًوف ان فٌنَ ومَ رُ  أم   تْ ٌَ لمِ  امَ  علٌنَ  فَ خْ " اللهم لم ٌَ                                             

 

 ( الوداعحجة  ًالتنعٌم لتحرم بعمرة ف ) أخذهابكر  ًالرحمن بن أبعبد  .     :  ( ) أم رومانألمها   -    : خوتهاإ  

 ) ذات النطالٌن(أسماء . السٌدة      :              ألبٌها   -              
 ) ماتت مشركة( لتٌلةأمهما       ) دوره فى الهجرة (بكر  ً بن أبعبد هللا.                                             
 الوداع (ة حجّ  أبٌار علً " فً "  ًولد ف –ٌس مَ بكر ) أمه أسماء بنت عُ  ًدمحم بن أب .                                            

 (يثابت األنصاربن  بنت خارجة ) أمهابن عبٌد هللا  : زوجة طلحةأم كلثوم.                                             

 مٌراءالحُ   -ٌك دِّ الِص  نتُ ة بِ ٌمَ دِّ الِص :  لقبها 
 

 أسماء(السٌدة  بن أختها) نسبة إلى عبد هللا بن الزبٌر ا هللا بدِ عَ  أم  :  كنيتها 

 

  : إال وهما ٌدٌنان الدٌن " ي" لم أعمل أبوا اإلسالم ًولدت فإسالمها 
 

  زواجها من النبى() :   
  منامه لائال : ًوأراه إٌاها ف حرٌر (الجٌد من ) = لطعة من حرٌر  ةلَ رْ سُ صورتها على  () ًعرض جبرٌل على النب       -

  "الدنٌا واألخره ًهذه زوجتن ف "  
 علٌه()متفك  "ه ِض مْ إن كان هذا من عند هللا عز وجل فلٌُ  :.. فألول من حرٌر وٌمول هذه إمرأتن رلةسُ  فً لنِ المنام مرتٌن ورجل ٌحمِ  فً نِ رٌتُ أُ "  ًلال النب -
بعد  (هـ 2) شوالعة من عمرها ودخل بها بعد الهجرة الساب ًف ًوه (من البعثة 01) ل الهجرة عد وفاة السٌدة خدٌجة لبب ًتزوجها النب -

               التاسعة من عمرها  ًف ًمن بدر وهعودته 
 الثامنة عشر من عمرها  ًف ًوه ًالنب ً، ولم تلد منه ، وبمٌت عنده تسع سنوات ، وتوف اتزوجها بكرً     -
 هذه السن : ًتراء زواجه بها ففاالرد على *           

 العرب تزوٌج البنات عند البلوغ  كان من عادة .          من هللا عز وجل ًزواجه بها كان بوح .                          
 مرتٌن  ًلبل النبالسابعة  ًف ًوه صفٌة ةالسٌدزواج  .             
  " !! واحد والعشرٌنسن ال ً" رأٌت جدة ف يالبخار ًف .             

 ختالفا ة السٌر ًفالسنون والتوارٌخ  .        لم ٌأخذ علٌه أحد من أعداءه زواجه بها .                                   

    ة وأنا على أرجوح ًأم ًتنمعه رجال من األنصار ونساء ، وجاءجاء رسول هللا بٌتنا و ..تصف عرسها لائلة " عرسها :*             
   على رسول هللا وهو جالس  ًمن ماء ، ثم أدخلتن ًءبش ً، ومسحت وجه يسوت شعر ثم ًفأنزلتن بٌن عزلٌن ،                       

  وخرج  .. ٌنَ فِ  ن  لهُ  نَ ارَ وبَ  ن  ٌهِ فِ  لنَ  هللاُ  نَ .. فبارَ  نَ أهلُ  هؤالءِ " :حجره ولالت  ًف ًبٌتنا ، فأجلستن فً على سرٌر                      

  .. حتى أرسل "سعد بن  ةشا، وال ذبحت  حرت على جزورن بٌتنا .. ما ًرسول هللا ف ًى ببنَوالنساء ، و الرجال                      
 "ثم تناولته فشربت منه .. هشرب رسول هللا منمن لبن ، ف اثرٌد ، وحمل إلٌنا لدحها ب ةجفن عبادة "                      

 حشوه لٌف ، لٌس  )جلد(دم أفٌها فراش من  عَ ِض ف النخٌل ، وُ عَ ت بسَ ٌَ طّ كان بٌتها غرفة واحدة من الطوب اللبن غُ جهازها :  *            
 غرفتها صغٌرة ال تتسع لصالتهكانت   - تحة الباب أٌسدل ستائر من الشعرف ًوف الحصٌر ،بٌنه وبٌن األرض إال                        

                       () ٌ امعً وإما ان ٌناما  اصلى وتنزاح جانبً فإما أن !.. 

 فضلها : 
 ٌكدِّ الِص  ة بنتُ ٌمَ دِّ الِص .                
 لال أبوها "الناس أحب إلٌن ؟ لال عائشة ، لال من الرجال ،  يّ ( : أ) " سأل عمرو بن العاص النبى رسول هللاالناس إلى  أحب   .                        

 ه إلٌه :ئأحب نسا  .               
 ) متفك علٌه(فضل عائشة على النساء كفضل الثرٌد على سائر الطعام "  " -              
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 بعشر وال فخر : علٌكنّ  تُ لْ ضّ فُ عن السٌدة عائشة  "   -          
 ً رسول هللا من حرٌر لٌتزوجنرلة سُ على  ًنزل جبرٌل بصورت  -0                   
 خرة الدنٌا واآل ًزوجته ف  -2             

 ا غٌرى رً كْ ولم ٌتزوج بِ  اً بِكرً تزوجن  - 3            
  بهداٌاهم ٌوم عائشة ، جتمعت أمهات المؤمنٌن إلى أم سلمة ٌشكون أن الناس ٌتحرون حٌن ا)ً لحاف ًعلٌه ف ًنزل الوح  -4             

  )متفك علٌه(كن غٌرها " ة منلحاف امرأ ًوأنا ف ًالوح ًل علفإنه وهللا ما نزعائشة  ًتؤذٌنً ف" ٌا أم سلمة ال لها   ًلنبفمال ا                      

 ( بنة أحب الناس إلٌهً ال) إنبنة خلٌفته وصدٌمه ً الإن  -5                            
ٌِّبُوَن ِللط ٌِّبَاتِ لمت طٌبة عند طٌب " خُ   -6                              " َوالط ٌِّبَاُت ِللط ٌِّبٌَِن َوالط 
ُؤونَ  " كرٌما اورزلً مغفرة  دتَ عِ وات ، ووُ امن فوق سبع سم ًنزلت براءت  -7                             ا ٌَمُولُونَ  أُْولَئَِن ُمبَر  ْغِفَرةلَ  ِمم   " كرٌمَ  َوِرْزقٌ  ُهم م 
  واكًستان بسِ فمد ا فً الدنٌا رٌمً آخر زاده ان ك  -8                            
     ) موضع المالدة( يحرون (ي)صدر يبٌن سحرهللا ورأسه  بض رسولُ لُ   -9                            
 " ًبٌت ًفرته لبَ  "..  - 01                          

                     
 أبواها مهاجران سواها امرأة  () ًلم ٌنكح النب.                

           المصطلك( ) بنًٌع سِ ٌْ رَ المُ  ةغزو ًٌة التٌمم فآبسببها نزلت .     
 ..( السالم )كما ألرأ السٌدة خدٌجة لبلها ألرأها جبرٌل السالم.     

    مع السٌدة خدٌجة ()ٌاته ح   ) واجبات الزوجة (حموق الزوج  *  ٌالحظ :            

 : عائشةمع السٌدة  ()حٌاته   ) واجبات الزوج (حموق الزوجة *                        
 (                                 ..الخ   فً حجة الوداع - صبره وحلمه من غٌرتها - فمدها العمد فً غزوة المرٌسٌع ونزول آٌة التٌمم - مشاهدة األحباش -سباله معها  )                            

 حكمتها : 
    كلمة نابٌة أو عدل هللا ورحمته ، ولم ٌخرجها الغضب إلى ًستمبلتها بصبر جمٌل وثمة ال حدود لها فااإلفن ، عند تعرضها لمحنة    
 .! تلى إلى ٌوم المٌامة .نا ٌُ لرآا وحًٌ ولمستعان على ما تصفون " فنزلت براءتها ، ولم تزد على لول " وهللا اهوج فعل أ   
 

  فصاحتها : 
 على األرض " ا يمشي" كان قرآن  رواٌة  ًفو ه القرآن "ق  ل  خ  " كان لالت  ول هللا رس كِ لُ ت عن خُ ئلَ حٌن سُ   
 

 : علمها 
 ".. عائشة  ِمن عرٍ ، وال بشِ  ، وال بطبٍّ  فمهٍ ب أعلمَ  اما رأٌت أحدً .. "   بن الزبٌرعن عروة  *     

 ..!بأكملها  ةٍ ألمّ  امرأة لتصبح معلمة ، وأمً كاها دورتخطت حدود *      

 :مرتبة من العلم لا وصولها إلى هذهأسباب *      
 من أحادٌث () ًت عن النبالحاد ولوة ذاكرتها لكثرة ما رو هاؤذكا  -

 ..دٌدة الذكاءنبوٌة مجتهدة ش بٌت النبوة تلمٌذة ًسن مبكرة ونشأتها ف ًف ًزواجها من النب  -
 () ًحجرتها على النب ًف ًما نزل الوحكثرة    -
 ..! ال تعرفه إال راجعت فٌه حتى تعرفه اشٌئً تسمع  شغفها بالعلم والمعرفة .. فكانت ال  -
 تعلٌم الناس من وراء حجاب ًلة من المرآن والسنة فألدالممترن با ًكانت تستخدم األسلوب العلم  -
 ..والحدٌث والتفسٌر والطب والشعر. علوم الفمه ًفكانت وحٌدة عصرها   -
 

      ٌكون اإلنسان فٌها ًهذه السن المبكرة الت ً، فالمتمدة الذكاء والفطنة ، شدٌدة المالحظة هذه الزوجة  ًنبإلهٌة هٌأت للحكمة  هنان : ٌالحظ    
                                                                                                                           :  ًتكون زوجة نبة ألن مرأة مؤهلالعلم ...ا ًلتلم ستعداداً كثر ااال ، وأأفرغ ب               

 : ألن( ) هكرام هللا عز وجل لنبٌإ.            وتنمل جوانب حٌاته المختلفة للعامة  هأحادٌث يترو.  ل                       

 !! خرجن من عملن ٌكاد ٌُ  الذي (عٌش مع المحدود ) محدود التفكٌرٌمن البالء الشدٌد أن ، كما أن  ًٌعٌش اإلنسان مع الذك من أجمل متع الحٌاة أن  -              

  على  اأن لٌض له أزواًجا وأصحابً  ()كرام هللا لنبٌه إعرفون لدره ، لذا من ، وٌ ًٌفهمون ما ٌمول ، وٌدركون ما ٌعن اله أناسً  كلما ارتمى العبد عند هللا هٌأ  -              

 "!  الهّ ضاع بٌن الجُ  ا افتمر ، وعالًماالص " أكِرُموا عزٌز لوم ذل ، وغنًٌ من الفطنة والذكاء والحب واإلخ ى عالٍ مستوً                  
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 : هالفق يف *  

 راء "ٌمالحُ  كم عن هذهدٌنِ  اء األمة " خذوا نصفَ كانت أفمه نس.                
 ( وتفسٌرها لجوانب من حٌاتة  ) من خالل ما روت من أحادٌثه مل عنها ربع األحكام الشرعٌة نُ .     

 : راء الفمهٌةاستملت ببعض اآل، و الكتاب والسنة ًف استجد من أمور لم ٌكن لها حكمً استنباط األحكام فٌما ا ًجتهدت ف.  ا   
 ( أولات الكراهة ًلها سبب ٌسبمها ف ً) جواز النافلة التل بعد صالة العصر فّ نَجواز التَ  -

 عداه !!( ما ًٌدل على نف ال ً)فعل النبركعة  23وكان الصحابة ٌصلونها  ركعة فمط ، ةصالة التراوٌح إحدى عشر  -
  " )الموارٌث(مشٌخة أصحاب رسول هللا األكابر ٌسألونها عن الفرائض ت رأٌ بٌده ، لمد ًنفس ي" والذ الٌمن() تابعً من عن مسروق .     

 
 يث :الحد يف *
 ) المكثر = من روى أكثر من ألف حدٌث(رواٌة الحدٌث  ًرٌن فكثِ كانت من الخمسة المُ .           
 علٌه  امتفم حدٌث 074منها  احدٌثً   2201 ًروت عن النب.           
 (حدٌثًا 0071) ريدسعٌد الخُ  بًوأ  (حدٌثًا 0541)بن عباس البل ، و (احدٌثً  2638) ، وعبد هللا بن عمر  (اٌثً حد 5394)هرٌرة  ًبجاءت بعد أ .          
 ها عونها األحادٌث لٌتأكدوا من صحتمِ سكان الكثٌر من الصحابة ٌُ .           

 التفسير : يف *     
 لألسباب التالٌة : كانت أحد أعالم التفسٌر والحدٌث             

 ٌات المرآن من فم والدها الصدٌكتسمع آ ًمنذ نعومة أظافرها وه.      
 ( بل الساعة موعدهم ، والساعة أدهى وأمر " "لعب بمكة وأنا جارٌة أ ًلمد نزل على النب) ها الشدٌد ولوة ذاكرتها ؤكا. ذ     

 ( " النساء إال وأنا عندهت سورة نزل " ما )بٌت النبوة  ًزواجها المبكر ونشأتها ف.      

 .! . أٌضا ًمن النب بٌانه ًفور نزوله ، وتلم ًٌات المرآن من النبآ ًشرف تلم جمعت بٌن.      
    
 الطب : يف*      

ألول إبنة  من علمن بالشعر وأٌام الناس ..عجب ألول زوجة رسول هللا ، وال أ " ٌا أماه ال أعجب من فمهن ..ة بن الزبٌر روَ لال لها عُ 
العرب من كل وجه  م علٌه وفودُ خر عمره ، وكانت تمدِ آ ًم فكان ٌسمُ  ًأعجب من علمن بالطب ؟ فمالت : إن النب ًبكر ، ولكن ًأب

 وكنت أعالجه بها " ( من أعشاب وغٌرها الوصفات الطبٌة ي) أاألنعات له  )تصف( فتنعتَ 
 
 : جهادها 

 الخ.رحى ..الجَ  يدواوتُ  طشى ،العَ  ًتسم الكثٌر من الغزوات ًف ًبت النبصحِ *     
 الجمل :موقعة *     

  فعادت إلى وانتشار الفتنة بالمدٌنة  ًعل ومباٌعةإلى المدٌنة عندما بلغها نبأ ممتل عثمان طرٌمها من مكة  ًف عائشة كانت السٌدة  -     
  ".. بدمه  البنّ ، وهللا ألط اتل عثمان وهللا مظلومً لُ ..  " مكة غاضبة مرددة          

   ،  ( عثمان) لبٌلة وبنً أمٌة عتزل الفتنة ، اجتمع بها الكثٌر ممن ا ًإلى مكة التالخروج  ًذناه ف" واستأعلٌا "باٌع طلحة والزبٌر   -                
 . ، وأنصار الفتنة ."  ًعل"لالهم أ والة األمصار السابمٌن الذٌنو         

 المدٌنة ألخذ الثأر من لتلة عثمان ألن علٌا ال ٌستطٌع أن إلى  ولرروا الخروج بجٌش زبٌر بالسٌدة عائشة بمكةاجتمع طلحة وال  -     
 هم إلى المدٌنة أمهات المؤمنٌن على الخروج مع ًال، ووافمت به ٌماتلهم وحد        

 راء بٌن :ت اآلختلفثم ا  -     
 ( أن معاوٌة لد كفاهم أهل الشاملكن ردهم عن ذلن الرأي )  هى الشام لالستعانة بمعاوٌة وجٌشالخروج إل.  

 - (م أهلها أثناء والٌته علٌه ًف يورأكانت له كلمة أن طلحة  خاصة ) واألعوان للتزود بالمدد - بٌن الناس لإلصالح : الخروج إلى البصرة أو .             
  -رهم على األمة لترفوها وخطً االتوالجرائم مواجهة أنصار الفتنة  فً إسالمًعام  يإٌجاد رأ          

 !!..المتلة  ًن بالمإلى المدٌنة للمصاص من لتلة عثمان بالبصرة ثم التوجه لبدء بالمصاص ا                                          
  ستحٌاء روجها راجٌن بركتها واً خوا فالناس وطمع، فتعلك بها مر بادئ األ ًكرهت السٌدة عائشة الخروج إلى البصرة ف  -    

 هوبمول  الناس " بٌنَ  الحٍ أو إصْ  وفٍ عرُ أو مَ  لةٍ دَ بصَ  رَ ن أمَ م إال مَ واهُ جن ن  مِ  ٌرٍ كث فً خٌرَ " ال لإلصالح ممتدٌة بموله عز وجل الخلك منها ، فخرجت         
ٌْنَُهَما ُحواْ فَأَْصلِ  ْلتَتَلُواْ ٱَن اْلُمْؤِمنٌَِن م َطائِفَتَانِ  َوإِن"                 فوافمت على الخروج بمصد اإلصالح بٌن الناس وظنت أن خروجها مصلحة ،   " بَ
 ٌما بعد أن ترن الخروج كان أولى للمسلمٌن ثم تبٌن لها ف        

  ها أخوهاعمن ًالتخروج السٌدة عائشة إلى البصرة ماعدا السٌدة حفصة  أمهات المؤمنٌن الخروج إلى البصرة ، وكرهنَ  رفضت  -    
  ن وأ،   " ن  كُ وتِ ٌُ بُ  ًف نَ رْ " ولَ تعالى لخروج إلى المدٌنة ممتدٌات بموله ا ثرنَ من الخروج ، وآ ( عتزل الفتنةوكان لد ا ) عبد هللا بن عمر       
 الفتنة  ج النساء لإلصالح فى هذهن ما ٌموم به الرجال فٌه كفاٌة عن خرووأ، اإلصالح بٌن الناس فرض كفاٌة        
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 :  حفصة من الخروج إلى البصرة لائاًل عتزل الفتنة ، لد منع السٌدة أن عبد هللا بن عمر ، وكان لد ادة عائشة لما علمت السٌ   ٌالحظ :     

  بخروجها حٌنئذ لدرجة أنها  لناعتها ٌدل على مما هللا له .."هللا عنها " .. غفر  ً" لالت رض ًبٌتن وال تخرج ًف ي".. إن هذا زمن فتنة ، وعلٌن أن تمر                  

 ٌستحك أن تستغفر هللا له !! ادة حفصة من الخروج ذنبً عتبرت منع عبد هللا بن عمر السٌا                   

 
 ..  "بوأهذا ؟ فمالوا "ماء الحَ ماء  يمالت أها الكالب .. فتعامر لٌال نبح ًلبن هاجٌش البصرة ، مٌا ًعندما بلغت السٌدة عائشة ، ف -
  فٌصلح هللا ذات بٌنهم .. فمالت : إن رسول هللا  مال بعض من كان معها : بل تمدمٌه فٌران المسلمونإال راجعة .. ف نًلالت : ما أظن   
 وشمالها لتلى كثٌر ،  متل عن ٌمٌنهاٌُ  ، أبوْ حَ ال البُ ها كِ حُ ، تخرج حتى تنبَ )كثٌف الشعر( ب بَ األجْ ل مَ صاحبة الجَ  نّ كُ تُ " أٌّ لال ذات ٌوم    
 وتنجو بعد أن كادت تهلن .."   

 
   ها جهود ًستغاث بها المسلمون فخرجت فالمعركة ، ا ًسموط طلحة والزبٌر فام المتال وحتدٌن ، وابٌن الجٌشبعد حدوث الفتنة  -
  هفرشم، لى الفرٌمٌن لولف المتال وتحكٌم المرآن إ أن ٌرفعها كان معها وأمرته مصحفور" " كعب بن سَ البصرة  ًوأعطت لاض  
 ،  هللا .. هللا ًّ نِ بَ  " ٌا يشك هودج السٌدة عائشة بالنبال فأخذت تنادر ًوبدأوا ف، ٌده  ًلتٌال والمصحف ف ة بالنبال وأردوهأنصار الفتن  
 "  ..وأشٌاعهمعثمان  وا لتلةنُ لعَ اوتها لالت" أٌها الناس ، لدع ستجابتهم، فلما رأت عدم ا ".. ذكروا هللا ، وٌوم الحساب وكفوا عن المتالا  
 على لتلة عثمان .. بالدعاء"  ًعل"جٌش وأخذت تدعو على لتلة عثمان وتلعنهم فضج جٌش البصرة و  
 ..!!لتال بٌن الفرٌمٌن  رن فًتولم تش،  تحمسفلم تحرض ، ولم  ..  

         
  إال أن أمر أتباعه من  سٌدنا علً على هودجها ، فما كانعنٌفا  فشنوا هجوًما، على لتل عائشة  ون(ٌّ ئِ بَ )السحرص أنصار الفتنة  -         

 بضرب جملها لٌسمط الهودج وٌلتفوا حوله لٌمنعوا أنصار الفتنة من الوصول ألم المؤمنٌن ..            
         
 "..صالح إال اإل  أردتُ  " ولن .. ما : " لالت.. " غفر هللا لن :  ئالً عائشة لاالسٌدة  إلى  ًنتهاء المعركة جاء علبعد ا -        
      
  اأرسل معها أربعٌن فارسً ، ولوداعها  الكوفة وجهزها للعودة إلى المدٌنة ، وخرج هو وبنوه ً" ف " السٌدة عائشةًأكرم سٌدنا عل -        
    ًفرسان بأمر من عل يز ًلمدٌنة أنهم أربعون من النساء متنكرٌن فد وصولها امت عنعل..  بكر" ً" دمحم بن أبلحراستها مع أخٌها            
   ".. ٌرحم هللا أبا الحسن ٌأبى إال أن ٌكون علٌا.. "  :على حرمة رسول هللا فمالت  حفاًظا           
 
 .. لوة إال باهلل حول وال وال ..خمارها  حتى تبل اً بكاًء شدٌدً كلما ذكرت خروجها ٌوم الجمل تبك ظلت السٌدة عائشة -       
  

 
 ة الجمل :حول مولع 

 : ألول ما ٌموله هللا وعلً وطلحة والزبٌر ؟ لال :عثمان  عما ٌمول فً التابعٌن (من ) "ب ٌ  سً سعٌد بن المُ "ئل عندما سُ * 
ٌَماِن َواَل تَْجعَْل فًِ لُلُوِبنَاوَ  اْغِفْر لَنَا ِمن بَْعِدِهْم ٌَمُولُوَن َرب نَا َوال ِذٌَن َجاُؤوا"        ْخَواِننَا ال ِذٌَن َسبَمُونَا بِاإْلِ ل ِذٌنَ  إِلِ ِحٌمٌ  ِغاّلً لِّ   ( 01:الحشر) "  آَمنُوا َرب نَا إِن َن َرُؤوٌف ر 
 : الصحابة ، فمال " عن لتالالحسن البصري" ئل سُ * 
 "نا ..وا وجهلنا ، واجتمعوا فاتبعنا ، واختلفوا فولف، وعلم وغبناشهده أصحاب رسول هللا ذلن لتال  .."     
 : ، فمال وأصحاب الجمل" ًعل"ئل أحد الصالحٌن عن لتال سُ * 

ةٌ لَْد َخلَتْ "       ا َكانُواْ ٌَْعَملُونَ  لََها َما َكَسبَتْ  تِْلَن أُم  ا َكَسْبتُْم َوالَ تُْسأَلُوَن َعم   (034:البمرة ) " َولَُكم م 

 : مالفٌن ، فّ وعثمان وأصحاب الجمل وِص  ًعل ًعما ٌمول ف "ر بن عبد العزٌزعم"ئل سُ * 
 " بها لسانً بُ ّضِ خَ فال أُ  ديٌر هللا منها " تلن دماء طهّ      
 
 

 : وفاتها 
  رٌرة ، وصلى علٌها أبو ه (اعامً  48ً )عاشت بعد النب  هـ 58رمضان  ًحتى بلغت السادسة والستٌن ، وتوفٌت ف السٌدة عائشة عاشت    
 الزبٌر ، وولدا أخٌها عبد هللا وعروة بن " طالٌن"ذات النأختها  َولَداالبمٌع مع أمهات المؤمنٌن ونزل إلى لبرها  ًوأوصت أن تدفن ف     
 عبد هللا بن عبد الرحمن "بكر ًعبد الرحمن بن أب"بن أخٌها ، واالماسم وعبد هللا  "بكر ًدمحم بن أب"     

 
 " للا   ط  خ  ا ي س  بم   للا   غير   ند  ن ع  م   للا   ند  ا ع  وا م  ال تطلب    "   :ن أقوالها م               


