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  ’ أو طلنة

 عياصش اخلطبة: 

 ملسو هيلع هللا ىلصحياتها قبل النبي 

 شيء من فضائلها بعد زواج النبي لها 
 وفاتها

 التفصيل
 

بَُة افطَّاِهَرُة ِهـُْد بِـُْت َأِِب أمقة أم ادممـغ قَِّدُة ادَُحجَّ  ادشفقريـ ؿريش أجقاد أحد َوُهقَ  -افسَّ

ـِ مُ  (1)بافؽرم ـِ َيَؼَظَة ب ـِ ََمُْزْوِم ب ـِ افَقفِقِْد بـ ادغرة بـ ظبد اهلل بـ ُظَؿَر ب َة اَدْخُزْوِمقَُّة بِـُْت َظؿِّ َخافِِد ب رَّ

 
ِ
ـْ ادَُفاِجَراِت إَُولِ  .َشقِْػ اهلل  .ومـ ؾؼقفات افصحابة ِم

 ملسو هيلع هللا ىلصحياتها قبل الييب 

اَكْت َؿبَْؾ افـَّبِلِّ : قال الزهيب يف الظري َضاَظةِ ملسو هيلع هللا ىلص ـَ ـَ افرَّ ـِ َظبِْد إَ : ِظـَْد َأِخقِْف ِم َشِد َأِِب َشَؾَؿَة ب

افِِح  ُجِؾ افصَّ  .اَدْخُزْوِملِّ افرَّ

ـِ  إشد ظبد بـ اهلل ظبد َشَؾَؿةَ  أِب ملسو هيلع هللا ىلص افـّبّل  ظؿة ابـ ظـد ؿبؾف وـاكت: وقال يف تاسيخ اإلطالو  بْ

ـِ  ِهاللِ    َظبْدِ  ْب
ِ
ـِ  اّللَّ ة وأّمف، َمزوم بْـ ُظَؿر ْب  فف ؾقفدت احلبشة إػ ِِبَا وهاجر، ادّطؾب ظبد بـت َبرَّ

ة وظؿر َشَؾَؿةَ  فف ووفدت، يـبز هـاك  ُثَقْيبَة ومحزة أرضعتفام، افرضاظة مـ ملسو هيلع هللا ىلص افـّبّل  أخا وـان، ودرَّ

انَ  ُثؿَّ ، احلبشة إػ هاجر مـ أّول وـان، أكُػس ظؼة بعد أشؾؿ ـان إّكف: ويؼال، ََلَب أِب مقٓة  أول ـَ

 ُجِرح ؿد وـان، فف دظا ثؿ، ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ  لرشق أؽؿضف افذي ـان اّللَّ  إػ ظز وفاّم ، اَدِديـَةِ  إػ هاجر مـ

 حغ، ملسو هيلع هللا ىلص افـّبّل  تزّوجفا ُتُقيفَّ  ؾؾام. أربع شـة أخرة ُُجَادى يف مـف ؾامت، ظؾقف اكتػض ُثؿَّ ، جرًحا بُلُحد

 .(2)وؾاةً  كسائف آخر وهل: افـّساء أُجؾ مـ وـاكت، صّقال يف حّؾت

انَ : ؿال ابـ شعد ـَ ـْ  َشَؾَؿةَ  َأُبق َو  ُأم   اْمَرَأُتفُ  َوَمَعفُ  َُجِقًعا اَْلِْجَرَتْغِ  يِف  احْلََبَشةِ  ُمَفاِجَرةِ  ِم

قِفاَم  ُأَمقَّةَ  َأِِب  بِـُْت  َشَؾَؿةَ 
َواَياِت  يِف  َذفَِؽ  َظَذ  ُُمَْؿعٌ  َُجِقًعا ؾِ  (3). افرِّ

                                            
 (. ٕٜٓٔ/ ٗاالستيعاب يف معرفة األصحاب ) (ٔ)
( ٖٕ٘/ ٔ(، واآلحاد واملثاين البن أيب عاصم )ٕٛٙٛ( ح )ٕٔ/ ٜ(، وانظر: املعجم الكبري للطرباين )ٚٙٔ/ ٔبشار ) تاريخ اإلسالم ت (ٕ)

 (. ٔٙٚٙ( ح )ٛٔ/ ٗ(، و املستدرك للحاكم )ٖٚٓح )

ْيث قَاَل َحدثِِن يُوُنس َعن بن (َحدثَنا عبد اهلل قَاَل َحدثِِن الل  ٖ( )ٗ/ ٔ(، وقال البخاري يف التاريخ األوسط )ٔٛٔ/ ٖالطبقات الكربى ) (ٖ)
زُّبَ رْيِ َأن  اْلِْْجَرَة اأُلوََل ِإََل أَْرِض اْْلََبَشِة َىاَجَر َجْعَفٌر ِشَهاٍب َعْن َأيب َبْكِر ْبِن َعْبِد الر ْْحَِن ْبِن اْْلَاِرِث ْبِن ِىَشاٍم َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب َوُعْرَوَة ْبِن ال
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 مـ وأول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظؿة ابـ وهق يعقده شؾؿة أبا أتكملسو هيلع هللا ىلص  افـبل أن: ذؤيب بـ ؿبقصة وظـ

 .(4)بعد ادديـة إػ ثؿ احلبشة أرض إػ بظعقـة هاجر

ـْ : اهلذشة إىل احلبشة ةُ  َظَؾقْـَا َضاَؿْت  َفامَّ : َؿاَفْت ملسو هيلع هللا ىلص  افـَّبِلِّ  َزْوِج  َشَؾَؿةَ  ُأمِّ  َظ  َأْصَحاُب  َوُأوِذَي  َمؽَّ

  َرُشقلِ 
ِ
ـَ  ُيِصقُبُفؿْ  َما َوَرَأْوا، َوُؾتِـُقاملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ   ِم

ِ
  َرُشقَل  َوَأنَّ ، ؿْ ِديـِفِ  يِف  َواْفِػتْـَةِ  اْفَبالَء

ِ
قعُ  َٓ ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ

 َيْسَتطِ

 َكْخَش  َوَلْ  ِديـِـَا َظَذ  َؾآَمـَـَا) - افـََّجاِرِّ  -َجارٍ  َخْرِ  َوإَِػ  َدارٍ  بَِخْرِ  َؾـََزْفـَا، اْجَتَؿْعـَا َحتَّك، َظـُْفؿْ  َذفَِؽ  َدْؾعَ 

َ  َوَظَبْدَكا(  )ُطؾْاًم  ِمـْفُ  َٓ  ُكْمَذى َٓ  اّللَّ  (5). احلديث. . . . (َكْؽَرُهفُ  َصقًْئا ْسَؿعُ كَ  َو

 ظؾقف افضغط اصتد إذا افؽػر بؾد مـ ادسؾؿ هجرة جقاز ظذ طاهرة دٓفة احلديث ويف: قال الشيخ األلباىي

انَ  أهؾف مـ ـَ   َرُشقُل  َو
ِ
ـْ   َمـََعةٍ  يِف ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ ـْ  َؿْقِمفِ  ِم َٓ  َوِم ِف،  ءٌ  إَِفقْفِ  َيِصُؾ  َظؿِّ  َأْصَحاُبُف، َؾَؼاَل  َيـَاُل  ِِمَّا ْؽَرهُ يَ  ِِمَّا َرْ

  َرُشقُل  َفـَا
ِ
ُ  ََيَْعَؾ  َحتَّك بِباِلَدِهِ  َؾاحْلَُؼقا، َأَحدٌ  ِظـَْدهُ  ُيظَْؾؿُ  َٓ  َمؾًِؽا احْلَبََشةِ  بِلَْرضِ  إِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص: "  اّللَّ  َؾَرًجا َفُؽؿْ  اّللَّ

ًٓ  اإَِفقْفَ  ، َؾَخَرْجـَا" ؾِقفِ  أَكْتُؿْ  ِِمَّا َوََمَْرًجا  بعض يػعؾف ما ـذفؽ وفقس، افديـقة احلرية ؾقف َيد آخر بؾد إػ  َأْرَشا

 أو افتضققؼ مـ صقئاً  ؾقف َيد أكف دجرد، افؽاؾرة افبالد بعض إػ ادسؾؿ بؾده مـ افسػر مـ ادسؾؿ افشباب

 ادسؾؿ": ملسو هيلع هللا ىلص فـؼقف، ذفؽ ظـ افـفل يف افؽثرة فألحاديث َيقز ٓ ؾفذا، افظادغ احلؽام بعض مـ افتعذيب

 يـدر بحقث، افبالد تؾؽ مـ مؽان ـؾ يف ادـتؼة واخلالظة افػسؼ وفؽثرة، وكحقه "كارمها تساءى ٓ وادؼك

 ؾـحـ وفذفؽ؟! مشاهد هق ـام فباكتفا ويرضعقن، ؾقفا ُيَرّبقن افذيـ بلوٓده ؾؽقػ، بذفؽ ادسؾؿ يتلثر ٓ أن

 بشعائر افؼقام مـ ؾقف يتؿؽـقن، اإلشالمقة افبالد مـ دبؾ إػ هياجروا أن -أهؾفا مـ أشؾؿ ومـ -كـصحفؿ

ـَ  نَّ ): واهلل ظز وجؾ يؼقل، شقاد إخقاهنؿ ادممـغويؽثِّرون ، ديـفؿ ل اْداَلَئَِؽةُ  َتَقؾَّاُهؿُ  افَِّذي
ِ ِ
 ؿَاُفقا أَكُْػِسِفؿْ  طَاد

                                                                                                                                  

َمَة ْبُن َعْبِد اأَلَسِد بُُِمِّ َسَلَمَة بِْنِت َأيب أَُمي َة اَء بِْنِت ُعَمْيس اخلثعمية َوُعْثَمان بن َعف ان ِبُرقَ ي َة بِْنِت الن ِبِّ َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم َوأَبُو َسلَ بِاْمرَأَتِِو َأسَْ 
بذلك َلٍف فَ َهاَجَر الن ِبُّ َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم ِإََل اْلَمِديَنِة َوَرَجَع رَِجاٌل ِمَن اْْلََبَشِة ِحني سُعوا َوَخاِلُد ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص بامرأتو أَُمْيَمة بِْنِت خَ 

َُْرِض اْْلََبَشِة َجْعَفٌر َوَخاِلٌد وَ  اِطُب ْبُن اْْلَاِرِث َوَمْعَمُر ْبُن َعْبِد الل ِو اْلَعَدِويُّ حَ فَ َهاجُروا ِإََل اْلَمِديَنة َفمنهْم ُعْثَمان بامرأتو َوأَبُو َسلَمة بامرأتو َوحبس ِب
 َوَعْبُد الل ِو بن شَهاب

 بن حجر إسناده صحيح إَل قبيصة. ا( قال ٘٘ٗ/ ٖمعجم الصحابة للبغوي ) (ٗ)

 (. ٜٖٓٔ( ح )ٚٚ٘/ ٚسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا ) (٘)
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ـْتُؿْ  ؾِقؿَ  ـَّا ؿَاُفقا ـُ َْرضِ  يِف  ُمْستَْضَعػِغَ  ـُ ْٕ ـْ  أََلْ  ؿَاُفقا ا   أَْرُض  تَُؽ
ِ
ٔية ]افـساء. . . ؾِقَفا َؾتَُفاِجُروا َواِشَعةً  اّللَّ : ( ا

97] .(6) 

 مـ، ادؽرمة مؽة يف وأصحابفملسو هيلع هللا ىلص  افـبل ٓؿك ؾؾؼد اهلل شبقؾ يف وافبالء افشّدة ظذ افصز ويف احلذيح

 اخلضقع دون، احلـقػ وديـفؿ ظؼقدهتؿ ظذ ادممـغ ثباتو .احتامُفف ؽرهؿ ظذ يصعب ما وإذى افشّدة

 ظذ وأمَّـفؿ ؿريش أذى مـ واحلامية ادلوى ادستضعػغ ادممـغ فعباده اهلل أن اهلل هقلو .إظداء فضغقط

 أن - وأكػسفؿ ديـفؿ حػظ ظـ ؾضالً- اشتطاظقا إذ، فؾؿسؾؿغ خر اَلجرة هذه يف وـان، وأكػسفؿ ديـفؿ

 (7). . معف اهلل ـان اهلل مع ـان ومـ، افدظقة فتؾؽ طؾؼاً مـ تؽقن جديدة أرضاً  ويؽسبقا، دظقهتؿ يـؼوا

 مـ أول هق إشد ظبد بـ شؾؿة أبا بلن إشحاق وابـ ظؼبة بـ جزم مقشك: هذشة أو طلنة إىل املذيية

 ؿد إكصار مـ ُجاظة أن وبؾغف -احلبشة  هجرة مـ ظقدتف إثر ؿريش آذتف أن بعد ادديـة إػ مؽة مـ هاجر

 . (8)بسـة افعؼبة بقعة ؿبؾ ادديـة إػ فؾتقجَّ  -أشؾؿقا

ـْ  (9). ادديـة وردت طعقـة أول أمقة أِب بـت شؾؿة أم وـاكت: وؿال افبالذري ؿافقا ـِ  َشَؾَؿةَ  وَظ  َظبْدِ  ْب

 
ِ
ـِ  اهلل ـِ  ُظَؿرَ  ْب ـْ ، َشَؾَؿةَ  َأِِب  ْب تِفِ  َظ َؾ ، اْدَِديـَةِ  إَِػ  َْلِْجَرةَ ا  َشَؾَؿةَ  َأُبق َأُْجَعَ  َفامَّ ): َؿاَفْت ، َشَؾَؿةَ  ُأمِّ  َجدَّ ، َبِعَرهُ  َرحَّ

ـَ  َشَؾَؿةَ  ابْـِل َمِعل َومَحََؾ ، َظَؾقْفِ  مَحََؾـِل ُثؿَّ   َرَأْتفُ  َؾَؾامَّ   (10)(َبِعَرهُ  َيُؼقدُ  ِِب  َخَرَج  ُثؿَّ ، ِحْجِري يِف  َشَؾَؿةَ  َأِِب  ْب

َؽ  َظالَمَ ، َهِذهِ ، َظَؾقَْفا َؽَؾبَْتـَا َكْػُسَؽ  ِذهِ هَ : َؾَؼاُفقا، إَِفقْفِ  َؿاُمقا اْدُِغَرةِ  َبـِل ِرَجاُل  ـُ  َؾـََزُظقا! اْفباِلَدِ  يِف  ِِبَا َتِسرُ  َكْسُ

ـْ  اْفبَِعرِ  ِخَطامَ   : َؾَؼاُفقا، َشَؾَؿةَ  َأِِب  َرْهطُ  َذفَِؽ  ِظـْدَ  َوَؽِضَب ، ِمـْفُ  َؾَلَخُذوِن ، َيِدهِ  ِم
ِ
كُ  َٓ  َواّللَّ  إِذْ  ِظـَْدَها ابْـَـَا َكْسُ

                                            

 (. ٛٚ٘/ ٚ(، وسلسلة األحاديث الصحيحة )ٖٗٚٚٔ( ح )ٙٔ/ ٜي )السنن الكربى للبيهق  (ٙ)

 (. ٖٕٔالسرية النبوية دروس وعرب )ص:  (ٚ)

 (. ٕٕٓ/ ٔ) ألكرم العمري(، والسرية النبوية ٖٛٓ/ ٔسري أعالم النبالء ط اْلديث ) (ٛ)

ثَ َنا ٕٜٖ٘( ح )ٕٔٙ/ ٚبن حجر )(. ويف صحيح البخاري مع  فتح الباري الٜٜ٘( ت )ٕٛ٘/ ٔأنساب األشراف للبالذري ) (ٜ) ( َحد 
ْعُت البَ رَاَء ْبَن َعازِ  ثَ َنا ُشْعَبُة، َعْن َأيب ِإْسَحاَق، قَاَل: سَِ ثَ َنا ُغْنَدٌر، َحد  ُد ْبُن َبش اٍر، َحد  َنا ُمْصَعُب ُُمَم  ٍب َرِضَي الل ُو َعن ُْهَما، قَاَل: أَو ُل َمْن َقِدَم َعَلي ْ

قَاَمِة أُمِّ َمْكُتوٍم وََكانَا يُ ْقرِئَاِن الن اَس. . اْلديث. قال ابن حجر: فَ ُيْجَمُع بَ نْيَ َذِلَك َوبَ نْيَ َما َوَقَع ُىَنا بَُِ  ْبُن ُعَمرْيٍ َواْبنُ  ن  أَبَا َسَلَمَة َخرََج اَل لَِقْصِد اإْلِ
َُْمِر الن ِبِّ َصل ى الل  بِاْلَمِديَنِة َبْل ِفرَارًا ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ِِبِاَلِف ُمْصَعِب ْبِن ُعمَ  قَاَمِة ِِبَا َوتَ ْعِليِم َمْن َأْسَلَم ِمْن أَْىِلَها ِب ُو َعَلْيِو َوَسل َم رْيٍ فَِإن ُو َخرََج إِلَي َْها ِلْْلِ

 فَِلُكلٍّ أَو لِي ٌة ِمْن ِجَهٍة. 
 (. ٜٖٔٗ( ح )ٖٗ٘ٔ/ ٖمعرفة الصحابة أليب نعيم ) (ٓٔ)
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ََشدِ ، ؾتجاذبقا ابـل َشَؾَؿَة َحتَّك َخَؾُعقا َيَدهُ ، صاحبـا مـ كزظتؿقها ْٕ َوَحبََسـِل َبـُق ، َواكَْطَؾَؼ بِِف َبـُق َظبِْد ا

ُؿقا َبقْـَـَا، اْدُِغَرِة ِظـَْدُهؿْ  َْبطَ ، َؾاكَْطَؾَؼ َزْوِجل إِْذ َؾرَّ ْٕ ؾَّ َؽَداٍة َؾَلْجؾُِس بِا ـُ َؾالَ َأَزاُل َأبِْؽل ، ِح َؾُؽـُْت َأْخُرُج 

ل َؾَرمِحَـِل. َشـًَة َأْو َؿِريبًا ِمـَْفا، َحتَّك ُأْمِز  ـْ َبـِل َظؿِّ ـْ َهِذِه : َؾَؼاَل ، َحتَّك َمرَّ ِِب َرُجٌؾ ِم أٓ حترجقن ِم

ْسِؽقـَةِ 
ِ
ْؿتُْؿ َبقْـََفا َوَبْغَ َوَفِدَها، اْد ََشِد إَِلَّ ِظـَْد َذفَِؽ : اَفْت ؿَ ، احْلَِؼل بَِزْوِجِؽ : َؾَؼاُفقا ِل ؟ َؾرَّ ْٕ َوَردَّ َبـُق َظبِْد ا

ـْ ، َوَخَرْجُت ُأِريُد َزْوِجل بِاْدَِديـَةِ ، ُثؿَّ َوَضْعُت َشَؾَؿَة يِف ِحْجِري، َؾاْرحَتَؾُْت َبِعِري. ابْـِل َوَما َمِعل َأَحٌد ِم

 
ِ
ـْ َفِؼقُت َحتَّك أَ : ُؿؾُْت . َخؾِْؼ اّللَّ ـَ َضؾَْحَة ، ؿَْدَم َظَذ َزْوِجلَأَتَبؾَُّغ بَِؿ ِْعقِؿ َفِؼقُت ُظثاَْمَن ْب ـُْت بِافتَـّ ـُ َحتَّك إَِذا 

ـَ َيا ابْـََة َأِِب ُأَمقَّةَ : َؾَؼاَل ، افَْعبَْدِريَّ  َٓ : ُؿؾُْت : َؿاَفْت ؟ أوما َمَعِؽ َأَحدٌ : ؿال. ُأِريُد زوجل بادديـة: ُؿؾُْت ؟ إَِػ َأْي

 ُ َّٓ اّللَّ  إِ
ِ
كٍ : َؿاَل ، َوُبـَلَّ َهَذا َواّللَّ ـْ َمْسَ  َما َفِؽ ِم

ِ
 َما ، َؾاكَْطَؾَؼ َمِعل هَيِْقي ِِب ، َؾَلَخَذ بِِخَطاِم اْفبَِعرِ . َواّللَّ

ِ
َؾَقاّللَّ

ـَ افَْعَرِب  َرُم ِمـْفُ ، َصِحبُْت َرُجالً ِم ـْ اَن َأَبًدا إَِذا َبَؾَغ اْدَـِْزَل َأَكاَخ ِِب ، َأَرى َأكَُّف َأ ؿَّ اْشتَلَْخَر َظـِّل َحتَّك إَِذا ثُ ، ـَ

َجرِ ، َؾَحطَّ َظـْفُ ، َكَزفُْت اْشتَلَْخَر بَِبِعِري ك إَِػ َصَجَرةٍ ، ُثؿَّ َؿقََّدُه يِف افشَّ َؾِنَذا َدَكا ، َؾاْضَطَجَع حَتَْتَفا، ُثؿَّ َتـَحَّ

َؾفُ  َواُح َؿاَم إَِػ َبِعِري َؾَرحَّ بِل: َؿاَل ُثؿَّ اْشتَلَْخَر َظـِّل وَ ، افرَّ ـَ َؾِنَذا َرـِبُْت َواْشَتَقْيُت َظَذ َبِعِري َأَتك َؾَلَخَذ ، اْر

ـِ ، َؾَؾْؿ َيَزْل َيْصـَُع َذفَِؽ َحتَّك َأؿَْدَمـِل اْدَِديـَةَ ، َؾَؼاَدِن َحتَّك َيـِْزَل ِِب ، بِِخَطاِمفِ  َؾَؾامَّ َكَظَر إَِػ َؿْرَيِة َبـِل َظْؿِرو ْب

 َؿا
ٍ
َف َراِجًعا، َزْوُجِؽ يِف َهِذِه افَْؼْرَيةِ : َل َظْقٍف بُِؼبَاء  (11). ُثؿَّ اكَْكَ

وهل تشر إػ أثر افعصبقة يف اختاذ ، دٓفة ظذ افصعقبات افتل واجففا ادفاجرونواخلز ؾقف 

ثؿ ، ؾؼد اكحاز ؿقم أِب شؾؿة إفقف رؽؿ َمافػتفؿ فف يف افعؼقدة. افعشائر افؼرصقة مقاؿػفا مـ إحداث

 يؽشػ ظـ صقرة مـ صقر ادروءة افتل ظرؾفا ادجتؿع افؼرر ؿبؾ اإلشالم تتؿثؾ يف إن اخلز

مقؿػ ظثامن بـ ضؾحة وتطقظف يف مصاحبة ادرأة وإحسان معامؾتفا ِما يدل ظذ شالمة افػطرة افتل 

وفعؾ إضاءة ؿؾبف بدأت مـذ تؾؽ افرحؾة مع ادرأة ، ؿادتف أخرًا إػ اإلشالم بعد صؾح احلديبقة

 (12). دسؾؿةا

                                            

 (. ٘ٙٙ/ ٔ(، وتاريخ اإلسالم ت بشار )ٕٛ٘/ٔسري أعالم النبالء ) (ٔٔ)
من رواية ابن إسحاق بإسناد صاحل لالعتبار  ٓٚٗ - ٜٙٗ/ ٔيف السري النبوية الصحيحة. رواه ابن ىشام يف السرية  ي قال أكرم العمر  (ٕٔ)

وابن أيب  ٓٛ/ ٗن )البخاري: التاريخ الكبري فيو سلمة بن عبد اهلل بن عمر بن أيب سلمة مقبول، ومل أجد لو متابعاً، وقد تفرد بتوثيقو ابن حبا
(. ٕٛٗوتقريب التهذيب  ٜٗٔ - ٛٗٔ/ ٗوابن حجر: هتذيب التهذيب  ٜٜٖ/ ٙوابن حبان: الثقات  ٙٙٔ/ ٗحامت: اجلرح والتعديل 

 وعلى أية حال فهو خرب تارخيي ال يتعلق بالعقيدة أو الشريعة ورد من طريق صاْلة إلثبات اْلدث تارخيياً. 
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 ؾرجؾ، واَلجرة شؾؿة أِب بغ فتحقل ؿريش شؾؽتفا افتل افؼاشقة افطرق ظذ مثؾ هذا: وقال الصالبي

، اَلجرة ظـ يثـقه أن أجؾ مـ ذفؽ ـؾ، مـف مرأى ظذ، ـبده ؾؾذة وبغ وبقـف، ظـقة زوجف وبغ بقـف يػرق

م أن اشتحال، افؼؾب مـ اإليامن متؽـ ما متك وفؽـ  ذفؽ ـان فق حتك، صقئاً  واإليامن اإلشالم ظذ صاحبف ُيؼدِّ

 هذا معف وؾشؾ، أحد ظذ يؾقي ٓ ادديـة إػ ÷ شؾؿة أبق اكطؾؼ فذا حقاتف ذيؽة أو، ـبده ؾؾذة افقء

شؾقب  .أشقة ؾقف اهلل إػ وفؾدظاة ٕا

ق أرسة ؾفذه، افؼؾقب بشاصة خيافط حغ اإليامن َأَثر وهؽذا ، مصاِبا دةص تبؽل وامرأة، صؿُؾفا ُؾرِّ

 أول فقؽقن، وافتجرد افتضحقة صقر أروع يسجؾ وأب وزوج، أبقيف مـ وُحرم يده ُخؾعت وضػؾ

، اإليامن ضريؼ يف اديض ظذ مصؿؿغ، يؾؼقن ما اهلل شبقؾ يف حمتسبغ، اَلجرة أرض يصؾ مفاجر

 ؟همٓء أمثال مـ وصـاديده افؽػر يـال أن ظسك ؾامذا، اَلدى ـتقبة إػ وآكحقاز

 أم فف تشفد ذفؽ ومع( افػتح ؿبؾ وأشؾؿ) ـاؾراً  يقمئذ ـان ؾؼد÷ ضؾحة بـ ظثامن صـقع أماو

 ومحايتف، مروءتف وـامل، ادعدن هذا كػاشة ظذ صدق صاهد وذفؽ، افصحبة بؽرم ’ شؾؿة

 هذه يف وحدها تسر ذيػة امرأة يدع أن إصقؾ افعرِب وخؾؼف مروءتف ظؾقف أبت ؾؼد، فؾضعقػ

 ،ديـف ؽر ظذ ـاكت وإن، قحشةاد افصحراء

 .ؿريش ـػار مـ وأمثافف تراؽؿف ِبجرهتا أهنا يعؾؿ وهق

 ظذ شطق مـ، افعؼيـ افؼرن يف احلضارة أخالق، ادسؾؿغ ؿقم يا، إخالق هذه مـ ؾليـ

 أحداث مـ يقم ـؾ افصحاؾة بف تطافعـا وما، افطريؼ ؿارظة وظذ بؾ، فألظراض واؽتصاب، احلريات

 .إمقال ظذ وافسطق، إظراض واكتفاك آؽتصاب وشائؾ يف تػــ ومـ، اإلكساكقة جبغ َلا يـدى

 ابـ ظثامن ؿؾب شخر افذي وظال جؾ ؾفق، َلؿ وتسخره، بلوفقائف تعاػ اهلل ظـاية وهـا تظفر

 (13). أجؾفا مـ وافقؿت اجلفد بذل وفذفؽ، شؾؿة بلم فؾعـاية ضؾحة

ـُ ظ: وفاة أبي طلنة  ؿال مصعُب ب
ِ
َبْرِي   بِد اهلل ـُ زكجقيف، افز  َ : َؿاَل ، (14)واب ـُ  َشؾََؿةَ  أَُبق ُتُقيفِّ ََشدِ  َظبْدِ  بْ ْٕ  ا

ـَ  أَْرَبعٍ  َشـَةَ  َج ، اَْلِْجَرةِ  ِم الٍ  يِف  َشؾََؿةَ  ُأمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِل   َوَتَزوَّ ـَ  َأْرَبعٍ  َشـَةَ  َصقَّ  (15). اَْلِْجَرةِ  ِم

                                            

 . (ٕٗ٘السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث )ص:  (ٖٔ)
 (. ٜٓٗ/ٖستيعاب )(، وانظر: االٕٗٗٗبة أليب نعيم )معرفة الصحا (ٗٔ)
ثَ َنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأْْحََد، ثنا َأْْحَُد ْبُن َشاِىنَي، ثنا ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد اهلِل.ٖٕٗٗ( ح )ٜٙٙٔ/ ٖمعرفة الصحابة أليب نعيم ) (٘ٔ) . . بو.  ( َحد 

(: تويف أَبُو َسَلَمة يف مجادى اآلخرة ٜٓٗ/ ٖوىذا التاريخ تناقض فيو ابن عبد الرب فقال يف ترمجة أيب سلمة يف االستيعاب يف معرفة األصحاب )
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 :عيه ما حذخ عيذ وفاة أبي طلنة سضي اهلل

ـْ    َرُشقُل  َدَخَؾ : َؿاَفْت ، َشَؾَؿةَ  ُأمِّ  َظ
ِ
هُ  َصؼَّ  َوَؿدْ  َشَؾَؿةَ  َأِِب  َظَذ ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  إِنَّ ): َؿاَل  ُثؿَّ ، َؾَلْؽَؿَضفُ ، َبَكُ

وَح  ـْ  َكاٌس  َؾَضجَّ ، (اْفبََكُ  َتبَِعفُ  ُؿبَِض  إَِذا افر  ـْ َأْهؾِفِ  -، َأْهؾِفِ  ِم  َظَذ  َتْدُظقا َٓ ): َؾَؼاَل   -َؾَصقََّح َكاٌس ِم

َّٓ  َأكُْػِسُؽؿْ  ـُقنَ  اْدَالَِئَؽةَ  َؾِننَّ ، بَِخْرٍ  إِ َِِب  اْؽِػرْ  افؾُفؿَّ ): َؿاَل  ُثؿَّ ، (َتُؼقُفقنَ  َما َظَذ  ُيَممِّ
 َدَرَجَتفُ  َواْرَؾعْ  َشَؾَؿةَ  ِٕ

ـَ  يِف  َظِؼبِفِ  يِف  َواْخُؾْػفُ ، اْدَْفِديِّغَ  يِف  غَ  َربَّ  َيا َففُ وَ  َفـَا َواْؽِػرْ ، اْفَغابِِري
ِ
هِ  يِف  َففُ  َواْؾَسْح ، اْفَعاَد رْ ، َؿْزِ  َففُ  َوَكقِّ

ُف َؿاَل : ويف رواية  (16). (ِؾقفِ  تِِف(: َأكَّ ـَ ِه(: َوَؿاَل ، )َواْخُؾْػُف يِف َتِر  .)افؾُفؿَّ َأْوِشْع َفُف يِف َؿْزِ

 :تشدد  بني العقل واليقل وتظليه لليقل

ـْ  َ ، َشَؾَؿةَ  ُأمِّ  َظ   َرُشقَل  َشِؿْعُت : َؿاَفْت  اَأهنَّ
ِ
ـْ  َما":َيُؼقُل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َما َؾَقُؼقُل ، ُمِصقَبةٌ  ُتِصقُبفُ  ُمْسؾِؿٍ  ِم

  إِكَّا}: اهللُ  َأَمَرهُ 
ِ
َّ
ِ
ا ِل  َوَأْخؾِْػ ، ُمِصقَبتِل يِف  أُْجْرِن  افؾُفؿَّ ، [156: افبؼرة{ ]َراِجُعقنَ  إَِفقْفِ  َوإِكَّا ّلل ، ِمـَْفا َخْرً

َّٓ َأَجرَ  ا َففُ  اهللُ  وَأْخَؾَػ  ُه اهلُل يِف ُمِصقبَتِفِ إِ  اْدُْسؾِِؿغَ  َأي  : ُؿْؾُت ، َشَؾَؿةَ  َأُبق َماَت  َؾَؾامَّ : َؿاَفْت ، " ِمـَْفا َخْرً

ـْ  َخْرٌ  ُل ؟ َشَؾَؿةَ  َأِِب  ِم   َرُشقلِ  إَِػ  َهاَجرَ  َبقٍْت  َأوَّ
ِ
اَم َأَمَرِن َرُشق -، ُؿؾُْتَفا إِنِّ  ُثؿَّ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  ـَ

ِ
ُثؿَّ  -ملسو هيلع هللا ىلص ُل اهلل

  َرُشقَل  ِل  اهللُ  َؾَلْخَؾَػ  - َؾُؼؾُْتَفا، َظَزَم اهلُل ِل 
ِ
 إَِلَّ  َأْرَشَؾ : َؿاَفْت   -ملسو هيلع هللا ىلص ؾتزوجُت رشقَل اهلل  -، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َرُشقُل 
ِ
ـَ  َحاضَِب ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل ُطُبـِل َبؾَْتَعةَ  َأِِب  ْب ا): َؾَؼاَل ، َؽُققرٌ  َوَأَكا بِـًْتا ِل  إِنَّ : َؾُؼؾُْت ، َففُ  خَيْ  َؾـَْدُظق اْبـَُتَفا َأمَّ

ةِ  َيْذَهَب  َأنْ  اهللَ  َوَأْدُظق، َظـَْفا ُيْغـَِقَفا َأنْ  اهللَ   (17)(بِاْفَغْرَ

  

                                                                                                                                  

ُخلفو  َرُسول الل ِو َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم سنة ثالث من اْلجرة، َوُىَو ممن غلبت َعَلْيِو كنيتو، وََكاَن ِعْنَد وفاتو قَاَل: الل هّم اخلفِن يف أىلي ِبري، ف
ب. . . مث قال يف ترمجة أم على زوجتو أم َسَلَمة، فصارت أما للمؤمنني، وصار َرُسول الل ِو َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم ربيب بنيو: ُعَمر، وسلمة، وزين

وج َرُسول الل ِو َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم أم سلمة سنة اثنتني من اْلجرة بعد وقعة بدر، تز   (ٕٜٔٔ/ ٗسلمة يف  االستيعاب يف معرفة األصحاب )
 عقد عليها يف شوال، وابتىن ِبا يف شوال. 

نة أربع قلت: فكيف ميوت زوجها سنة ثالث ويتزوجها النِب صلى اهلل عليو وسلم سنة اثنتني؟ والصواب أن النِب صلى اهلل عليو وسلم تزجها س
 واهلل اعلم. 

(: قَاَل اْبُن منده: شهد أَبُو َسَلمة بدرًا وأُحًدا وحنيًنا واملشاىد، ٜٕ٘/ ٖيف  أسد الغابة ط العلمية ) ونبو عليو فقالوقد نقل ابن األثري خطًئا 
قلت: قَاَل اْبُن منده: إن أبا َسَلمة شهد بدرًا، (: ٜٕ٘/ ٖومات باملدينة ملا رجع من بدر. مث قال ابن األثري رْحو اهلل يف  أسد الغابة ط العلمية )

ع من بدر، فمن مات ملا رجع من بدر  وأحًدا وحنيًنا واملشاىد، مُث  قَاَل بعد َىَذا القول: إنو مات باملدينة زمن الن ِبّ َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم ملا رج
 ا رجع من بدر، ِفيِو نظر، فإنو شهد ُأحًدا، ومات بعدىا، كما ذكرناه. كيف يشهد حنيًنا، وكانت سنة مثان، وقولُو: إنو مات مل

 . (ٖٛٔٔ، والزيادة بني املعقوفني من سنن أيب داود )(ٕٜٓ(ح )ٖٗٙ/ ٕصحيح مسلم ) (ٙٔ)
 (. ٜٛٔ(ح  )ٖٔٙ/ ٕصحيح مسلم ) (ٚٔ)
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  َرُشقُل  َؿاَل : وَؿاَفْت 
ِ
ُتؿُ  إَِذا)ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل قَِّت، َؾُؼقُفقا اْدَِريَض، َأوِ  َحََضْ ا، َؾِننَّ  اْدَ ـُقنَ  اْدَالَِئَؽةَ  َخْرً  ُيَممِّ

  َرُشقَل  َيا: ، َؾُؼؾُْت ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِلَّ  َأَتقُْت  َشَؾَؿةَ  َأُبق َماَت  َؾَؾامَّ : ، َؿاَفْت (َتُؼقُفقنَ  َما َظَذ 
ِ
 َؿدْ  َشَؾَؿةَ  َأَبا إِنَّ  اهلل

ـْ  اهللُ  َؾُؼؾُْت، َؾَلْظَؼَبـِل: ، َؿاَفْت " َحَسـَةً  ُظْؼبَك ِمـْفُ  َوَفُف، َوَأْظِؼبْـِل ِل  اْؽِػرْ  افؾُفؿَّ : ُؿقِل : " َماَت، َؿاَل   ُهقَ  َم

ًدا ِمـْفُ  ِل  َخْرٌ   .(18)ملسو هيلع هللا ىلص  حُمَؿَّ

ويف احلديث أمهقة تؼديؿ افـؼؾ ظذ افعؼؾ وافتسؾقؿ فؾـص وفق رأى افشخص خالف ذفؽ واهنا فام 

 .شؾؿت فؾـص ـان تقؾقًؼا مـ اهلل ظادت برـتف ظؾقفا

 ملسو هيلع هللا ىلصصوسة أخشى مً التظليه واالطتظالو ألمش اهلل وسطوله 

ـْ  ـِ  ُظبَقْدِ  َظ َْبِؽَقـَّفُ ، ُؽْرَبةٍ  َأْرضِ  َويِف  َؽِريٌب : ُؿؾُْت ، َشَؾَؿةَ  َأُبق َماَت  َفامَّ : َشَؾَؿةَ  ُأم   َؿاَفْت : َؿاَل ، ُظَؿْرٍ  ْب َٕ 

ُث  ُبَؽاءً    هَتَقَّلُْت  َؿدْ  َؾُؽـُْت ، َظـْفُ  ُيَتَحدَّ
ِ
ـَ  اْمَرَأةٌ  َأَؿَبَؾِت  إِذْ ، َظَؾقْفِ  فِؾُْبَؽاء ِعقدِ  ِم ، ُتْسِعَدِن  َأنْ  ُتِريدُ  افصَّ

  َرُشقُل  َؾاْشَتْؼَبَؾَفا
ِ
ـَ ): َوَؿاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قَْطانَ  ُتْدِخِع  َأنْ  َأُتِريِدي َتْغِ  (؟ ِمـْفُ  اهللُ  َأْخَرَجفُ  َبقًْتا افشَّ  َؾَؽَػْػُت ، َمرَّ

ـِ    َظ
ِ
 (19)َأْبِؽ  َؾَؾؿْ  اْفُبَؽاء

ـْ  كَّفُ أَ  َمْعـَاهُ  ُؽْرَبةٍ  َأْرضِ  َويِف  َؽِريٌب  َؿْقَُلَا: ؿال افـقوي ةَ  َأْهؾِ  ِم ِديـَةِ  َوَماَت  َمؽَّ  اْمَرَأةٌ  َأْؿَبَؾِت  َؿْقَُلَا بِاْدَ

ـَ  ِعقدِ  ِم ِعقدِ  اْدَُرادُ  افصَّ ِديـَةِ  َظَقاِل  ُهـَا بِافصَّ ِعقدِ  َوَأْصُؾ  اْدَ انَ  َما افصَّ َْرضِ  َوْجفِ  َظَذ  ـَ ْٕ  َأيْ  ُتْسِعُدِن  َؿْقَُلَا ا

  يِف  ُتَساِظُدِن 
ِ
 .(20)َوافـَّْقِح  اْفُبَؽاء

حاصت مجلة مً الفضائل وعلى سأطها أىها صاسة أما للنؤميني ومً أهل بني  ملسو هيلع هللا ىلصوملا تضودها الييب 

 ملسو هيلع هللا ىلصخري املشطلني 

َفاِت ادُْمِمـِْغَ َؿْقُفُف َتَعاَػ : ؿال افذهبل رمحف اهلل ـْ َؾْضِؾ ُأمَّ ـَ افـَِّسا}: َوِم لََحٍد ِم ـَ َـّ   َيا كَِساَء افـَّبِلِّ َفْستُ
ِ
ء

َؼقْتُـ{ إَِػ َؿْقفِفِ  ُ فِقُْذِهَب َظـُْؽؿُ : إِِن اتَّ َ َوَرُشقَفُف إِكَّاَم ُيِريُد اّللَّ ـَ اّللَّ اَة َوَأضِْع ـَ الَة َوآتَِغ افزَّ ـَ افصَّ  }َوَأؿِْؿ

ْؿ َتطِْفًرا ـُ َر ْجَس َأْهَؾ اْفبَقِْت َوُيَطفِّ ـْ ، افرِّ َـّ ِم ْرَن َما ُيتَْذ يِف ُبقُقتُِؽ ـُ ْؽَؿةِ َواْذ  َواحْلِ
ِ
: { ]إحزابآَياِت اّللَّ

ْيَػٌة يِف َزْوَجاِت َكبِقِّـَا : ثؿ ؿال. [32-34  .ملسو هيلع هللا ىلصَؾَفِذِه آَياٌت َذِ

                                            

 (. ٜٜٔ( ح )ٖٖٙ/ ٕصحيح مسلم ) (ٛٔ)
 (. ٕٕٜ( ح )ٖ٘ٙ/ ٕصحيح مسلم ) (ٜٔ)
 . (ٕٕٗ/ ٙ) مسلم على نوويال شرح (ٕٓ)
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ـُ احلَُباِب  ـُ َواِؿدٍ : َؿاَل َزْيُد ب َثـَا ُحَسْغُ ب ـْ َيِزْيَد افـَّْحِقيِّ ، َحدَّ ـْ ِظْؽِرَمةَ ، َظ ـِ َظبَّاسٍ ، َظ ـِ اْب }إِكَّاَم : َظ

ْجَس َأْهَؾ اْفبَقْت{ُيِريُد  ُ فُِقْذِهَب َظـُْؽُؿ افرِّ  افـَّبِلِّ : َؿاَل . اّللَّ
ِ
ـْ َصاَء : ُثؿَّ َؿاَل ِظْؽِرَمةُ . ملسو هيلع هللا ىلصَكَزَفْت يِف كَِساء َم

  1َباَهؾُْتفُ 
ِ
َا َكَزَفْت يِف كَِساء ةً  ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِلِّ َأهنَّ  .َخاصَّ

ـْ ; ’حياؤها    َرُشقلِ  إَِػ  قْؿٍ ُشؾَ  ُأم   َجاَءْت : َؿاَفْت ، َشَؾَؿةَ  ُأمِّ  َظ
ِ
  َرُشقَل  َيا: َؾَؼاَفْت ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ

ِ
َ  إِنَّ  اّللَّ  اّللَّ

ـَ  َيْسَتْحِقل َٓ  ـْ  اَدْرَأةِ  َظَذ  َؾَفْؾ ، احلَؼِّ  ِم  ُأم   َؾَغطَّْت  (افاَمءَ  َرَأِت  إَِذا): ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِل   َؿاَل ؟ اْحَتَؾَؿْت  إَِذا ُؽْسؾٍ  ِم

  َرُشقَل  َيا: َوَؿاَفْت ، َوْجَفَفا َتْعـِل، َشَؾَؿةَ 
ِ
 ُيْشبُِفَفا َؾبِؿَ ، َيِؿقـُِؽ  َتِرَبْت ، َكَعؿْ ): َؿاَل ؟ اَدْرَأةُ  َأَوحَتَْتؾِؿُ  اّللَّ

 (21)(َوَفُدَها

َثتْفُ ، َشَؾَؿةَ  ُأمِّ  بِـَْت  َزْيـََب  ظـ; هلا ملسو هيلع هللا ىلصإكشاو الييب  َثتَْفا َشَؾَؿةَ  ُأمَّ  َأنَّ  َحدَّ  افـَّبِلِّ  َمعَ  َأَكا َبقْـَا: َؿاَفْت  َحدَّ

، َكَعؿْ : ُؿؾُْت  (َأُكِػْسِت ): َؿاَل ، ِحقَضتِل ثَِقاَب  َؾَلَخْذُت ، َؾاكَْسَؾؾُْت ، ِحْضُت  إِذْ ، ََخِقَصةٍ  يِف  ُمْضَطِجَعةٌ ، ملسو هيلع هللا ىلص

 .(22)اخلَِؿقَؾةِ  يِف  َمَعفُ  َؾاْضَطَجْعُت ، َؾَدَظاِن 

 ملسو هيلع هللا ىلصحشصها على الفهه الصحيح وطؤال الييب 

ـْ  ـَ ، َشَؾَؿةَ  ُأمَّ  َأنَّ ، َظاِئَشةَ  َظ   فَِرُشقلِ  َرْت َذ
ِ
ـِقَسةً ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ َرْت ، َماِرَيةُ  ََلَا ُيَؼاُل  احلََبَشةِ  بَِلْرضِ  َرَأهْتَا ـَ ـَ  َؾَذ

ـَ  ِؾقَفا َرَأْت  َما َففُ  َقرِ  ِم   َرُشقُل  َؾَؼاَل ، افص 
ِ
افُِح  افَعبْدُ  ؾِقِفؿُ  َماَت  إَِذا َؿْقمٌ  ُأوَفئَِؽ ): ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ ُجُؾ  َأوِ ، افصَّ  افرَّ

افُِح  هِ  َظَذ  ـَْقابَ ، افصَّ ُروا، َمْسِجًدا َؿْزِ َقرَ  تِؾَْؽ  ؾِقفِ  َوَصقَّ ارُ  ُأوَفئَِؽ ، افص    ِظـْدَ  اخلَؾِْؼ  ِذَ
ِ
 (23)(اّللَّ

ـْ    َرُشقَل  َيا ُؿؾُْت : َؿاَفْت ، َشَؾَؿةَ  ُأمِّ  وَظ
ِ
. َٓ ): َؿاَل ؟ اجْلَـَاَبةِ  فُِغْسؾِ  َؾَلكُْؼُضفُ  َرأِْد  َضْػرَ  َأُصد   اْمَرَأةٌ  إِنِّ  اهلل

ـَ  افاَْمءَ  َظَؾقِْؽ  ُتِػقِضغَ  ُثؿَّ  َحثَقَاٍت  َثالََث  َرأِْشِؽ  َظَذ  حَتْثِل أَنْ  َيْؽِػقِؽ  إِكَّاَم   .(24)(َؾتَطُْفِري

 ملسو هيلع هللا ىلصفقهها وحظً فهنها لصييع سطول اهلل 

ـْ  انَ ): َؿاَفْت ، ’ َشَؾَؿةَ  ُأمِّ  َظ   َرُشقُل  ـَ
ِ
قَؿفُ  َيْؼيِض  ِحغَ  افـَِّساءُ  َؿامَ  َشؾَّؿَ  إَِذاملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ

 َوَيْؿُؽُث ، َتْسؾِ

ُ  - َكَرى: َؿاَل ، (َيُؼقمَ  َأنْ  َؿبَْؾ  َيِسًرا َمَؼاِمفِ  يِف  ُهقَ  انَ  َذفَِؽ  َأنَّ  - َأْظَؾؿُ  َواّللَّ َف  فَِؽْل  ـَ  َأنْ  َؿبَْؾ ، افـَِّساءُ  َيـَْكِ

َـّ  ُف ـَ ـَ  َأَحدٌ  ُيْدِر َجالِ  ِم افرِّ
(25) 

                                            

 . (ٖٓٔح ) (ٖٛ/ ٔ) البخاري صحيح (ٕٔ)
 (. ٜٕٛح ) (ٚٙ/ ٔ) البخاري صحيح (ٕٕ)

 (. ٖٗٗح ) (ٜٗ/ ٔ) البخاري صحيح (ٖٕ)
 . (ٖٖٓ)ح  (ٜٕ٘/ ٔ) مسلم صحيح (ٕٗ)
 (. ٓٚٛح ) (ٖٚٔ/ ٔ) البخاري صحيح (ٕ٘)
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 يبيةيوو احلذ ملسو هيلع هللا ىلصومً فقهها حظً مشوستها على الييب 

ـِ  ْسَقرِ  َظ
ِ
ـِ  اد ُق ، َوَمْرَوانَ ، ََمَْرَمةَ  ْب ؾ   ُيَصدِّ َٓ ، َصاِحبِفِ  َحِديَث  ِمـُْفاَم  َواِحدٍ  ـُ   َرُشقُل  َخَرَج : َؿا

ِ
ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ

ـَ  ـْ  َؾَرغَ  َؾَؾامَّ : َؿاَل   وركشا احلذيح بطوله وفيه. . . احلَُدْيبَِقةِ  َزَم   َرُشقُل  َؿاَل ، افِؽَتاِب  َؿِضقَّةِ  ِم
ِ
ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ

َْصَحابِفِ   : َؿاَل ، (اْحِؾُؼقا ُثؿَّ  َؾاكَْحُروا ُؿقُمقا): ِٕ
ِ
اٍت  َثالََث  َذفَِؽ  َؿاَل  َحتَّك َرُجٌؾ  ِمـُْفؿْ  َؿامَ  َما َؾَقاّللَّ ، َمرَّ

رَ ، َشَؾَؿةَ  ُأمِّ  َظَذ  َدَخَؾ  َأَحدٌ  ِمـُْفؿْ  َيُؼؿْ  َلْ  َؾَؾامَّ  ـَ ـَ  َفِؼَل  َما ََلَا َؾَذ   َكبِلَّ  َيا: َشَؾَؿةَ  ُأم   ْت َؾَؼافَ ، افـَّاسِ  ِم
ِ
، اّللَّ

ب  
ؾَِؿةً  ِمـُْفؿْ  َأَحًدا ُتَؽؾِّؿْ  َٓ  ُثؿَّ  اْخُرْج ، َذفَِؽ  َأحُتِ  َؾَخَرَج ، َؾَقْحؾَِؼَؽ  َحافَِؼَؽ  َوَتْدُظقَ ، ُبْدَكَؽ  َتـَْحرَ  َحتَّك، ـَ

 َؾـََحُروا، َؿاُمقا َذفَِؽ  َرَأْوا َؾَؾامَّ ، َؾَحَؾَؼفُ  َحافَِؼفُ  َوَدَظا، ُبْدَكفُ  َكَحرَ  َذفَِؽ  َؾَعَؾ  َحتَّك ِمـُْفؿْ  َأَحًدا ُيَؽؾِّؿْ  َؾَؾؿْ 

ؾُِؼ  َبْعُضُفؿْ  َوَجَعَؾ  ادَ  َحتَّك َبْعًضا ََيْ  .(26)احلديث. . . َؽاًم  َبْعًضا َيْؼُتُؾ  َبْعُضُفؿْ  ـَ

 ;حشصها على األدش والجواب يف كل شيء

ـْ  ـْ ، َشَؾَؿةَ  ُأمِّ  بِـِْت  َزْيـََب  َظ   َرُشقَل  َيا: ُؿؾُْت : َؿاَفْت ، َشَؾَؿةَ  ُأمِّ  َظ
ِ
 َأِِب  َبـِل َظَذ  ُأكِْػَؼ  َأنْ  َأْجرٌ  َأِلَ ، اّللَّ

اَم ، َشَؾَؿةَ   (27)(َظَؾقِْفؿْ  َأكَْػْؼِت  َما َأْجرُ  َؾَؾِؽ ، َظَؾقِْفؿْ  َأكِْػِؼل): َؾَؼاَل ؟ َبـِلَّ  ُهؿْ  إِكَّ

ـْ : ملسو هيلع هللا ىلصطشعة اطتذابتها ألمش الييب    َرُشقلِ  كَِساءَ  َأنَّ : ’ َظاِئَشةَ  َظ
ِ
َـّ ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ  ِؾقفِ  َؾِحْزٌب ، ِحْزَبْغِ  ـُ

  َوَشاِئرُ  َشَؾَؿةَ  ُأم   أَخرُ  َواحِلْزُب ، َوَشْقَدةُ  َوَصِػقَّةُ  َوَحْػَصةُ  َظاِئَشةُ 
ِ
  َرُشقلِ  كَِساء

ِ
انَ ، ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ ـَ  ادُْسؾُِؿقنَ  َو

  َرُشقلِ  ُحبَّ  َظؾُِؿقا َؿدْ 
ِ
اَكْت  َؾِنَذا، َظاِئَشةَ ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ ةٌ  َأَحِدِهؿْ  ِظـْدَ  ـَ   َرُشقلِ  إَِػ  هُيِْدهَيَا َأنْ  ُيِريدُ  َهِديَّ

ِ
، ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ

َرَها انَ  إَِذا َحتَّك َأخَّ   َرُشقُل  ـَ
ِ
ةِ  َصاِحُب  َبَعَث ، َظاِئَشةَ  َبقِْت  يِف ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ   َرُشقلِ  إَِػ  ِِبَا اَلَِديَّ

ِ
 َبقِْت  يِف ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ

ـَ  َشَؾَؿةَ  ُأمِّ  ِحْزُب  َؾَؽؾَّؿَ ، َظاِئَشةَ  ؾِِّؿل: ََلَا َؾُؼؾْ   َرُشقَل  ـَ
ِ
ـْ : َؾَقُؼقُل ، افـَّاَس  ُيَؽؾِّؿُ ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ  هُيِْدَي  َأنْ  َأَرادَ  َم

  َرُشقلِ  إَِػ 
ِ
ةً ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ انَ  َحقُْث  إَِفقْفِ  َؾؾْقُْفِدهِ ، َهِديَّ ـْ  ـَ ـَ  بِاَم  َشَؾَؿةَ  ُأم   َؾَؽؾََّؿتْفُ ، كَِساِئفِ  ُبُققِت  ِم  ََلَا َيُؼْؾ  َؾَؾؿْ ، ُؿؾْ

ـَ ، َصقًْئا ِل  َؿاَل  َما: َؾَؼاَفْت ، َؾَسَلْفـََفا، َصقًْئا  َيُؼْؾ  َؾَؾؿْ ، َأْيًضا إَِفقَْفا َدارَ  ِحغَ  َؾَؽؾََّؿتْفُ : َؿاَفْت  َؾَؽؾِِّؿقفِ ، ََلَا َؾُؼؾْ

ـَ ، َصقًْئا ِل  َؿاَل  َما: َؾَؼاَفْت ، َؾَسَلْفـََفا، َصقًْئا ََلَا ؾِِّؿق: ََلَا َؾُؼؾْ : ََلَا َؾَؼاَل ، َؾَؽؾََّؿتْفُ  إَِفقَْفا َؾَدارَ ، ُيَؽؾَِّؿِؽ  َحتَّك فِ ـَ

َّٓ ، اْمَرَأةٍ  َثْقِب  يِف  َوَأَكا َيلْتِـِل َلْ  افَقْحَل  َؾِننَّ  َظاِئَشةَ  يِف  ُتْمِذيـِل َٓ )
  إَِػ  َأُتقُب : َؾَؼاَفْت : َؿاَفْت ، (َظاِئَشةَ  إِ

ِ
 اّللَّ

ـْ    َرُشقَل  َيا َأَذاكَ  ِم
ِ
 (28). احلديث. . . اّللَّ

                                            

 (. ٖٕٔٚح ) (ٖٜٔ/ ٖ) البخاري صحيح (ٕٙ)
 (. ٚٙٗٔح ) (ٕٕٔ/ ٕ) البخاري صحيح (ٕٚ)
 (. ٕٔٛ٘ح ) (ٙ٘ٔ/ ٖ) البخاري صحيح (ٕٛ)
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َثـَا: َؿاَل ; وتأمل طشعة االطتذابة يف هزا اخلرب   َظبْدُ  َحدَّ
ِ
ـُ  اهلل اَكْت : َؿاَل ، َراؾِعٍ  ْب ُث  َشَؾَؿةَ  ُأم   ـَ َا حُتَدِّ  َأهنَّ

ـَْزِ  َظَذ  َيُؼقُل ملسو هيلع هللا ىلص  افـَّبِلَّ  َشِؿَعِت 
ِ
َا" : مَتْتَِشطُ  َوِهَل  اْد ل: تَِفافاَِمِصطَ  َؾَؼاَفْت . " افـَّاُس  َأهي  : َؿاَفْت ، َرأِْد   ُفػِّ

َا" : َيُؼقُل  إِكَّاَم  َؾَدْيتُِؽ : َؾَؼاَفْت  ـَ  َأَوَفْسـَا، َوَْيَِؽ : ُؿؾُْت . " افـَّاُس  َأهي  ْت ؟ افـَّاسِ  ِم  يِف  َوَؿاَمْت ، َرأَْشَفا َؾَؾػَّ

َا" : َيُؼقُل  َؾَسِؿَعتْفُ ، ُحْجَرهِتَا َؿْت ، ُزَمًرا بُِؽؿْ  ِجلءَ ، ْقضِ احْلَ  َظَذ  َأَكا َبقْـاََم ، افـَّاُس  َأهي  ، افط ُرُق  بُِؽؿُ  َؾتََػرَّ

َٓ : َؾـَاَدْيتُُؽؿْ  قا  َأ ـْ َبْعِدي، افطَِّريِؼ   إَِػ  َهُؾؿ  ُفقا َبْعَدكَ : َؾَؼاَل ، َؾـَاَداِن ُمـَاٍد ِم ُْؿ َؿْد َبدَّ َٓ ُشْحًؼا: َؾُؼؾُْت ، إهِنَّ َٓ ، َأ َأ

(29)" ُشْحًؼا

 

 ملسو هيلع هللا ىلصها عيذ الييب بشكة طؤاهلا ومكاىت

ـْ    َرُشقلِ  إَِػ  َصَؽْقُت : َؿاَفْت ، َشَؾَؿةَ  ُأمِّ  َظ
ِ
ـْ  ُضقيِف ): َؿاَل  َأْصَتِؽل َأنِّ ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ   ِم

ِ
 (َراـِبَةٌ  َوَأكِْت  افـَّاسِ  َوَراء

  َوَرُشقُل  َؾُطْػُت 
ِ
 .(30)َمْسُطقرٍ  َوـِتَاٍب  بِافط قرِ  َيْؼَرأُ  افبَقِْت  َجـِْب  إَِػ  ُيَصعِّ ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ

ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصاحتفاظها بشيء مً أثش الييب  ـِ  ُظثاَْمنَ  َظ   َظبْدِ  ْب
ِ
ـِ  اّللَّ ، َشَؾَؿةَ  ُأمِّ  َظَذ  َدَخؾُْت : َؿاَل ، َمْقَهٍب  ْب

ـْ  َصَعًرا إَِفقْـَا َؾَلْخَرَجْت )  َثـَا: ُكَعقْؿٍ  َأُبق َفـَا َوَؿاَل  (ََمُْضقًباملسو هيلع هللا ىلص  افـَّبِلِّ  َصَعرِ  ِم ـُ  ُكَصْرُ  َحدَّ ، ِث إَْصعَ  َأِِب  ْب

ـْ  ـِ  َظ  (31)(َأمْحَرَ ملسو هيلع هللا ىلص  افـَّبِلِّ  َصَعرَ ) َأَرْتفُ ، َشَؾَؿةَ  ُأمَّ  َأنَّ : َمْقَهٍب  اْب

ـُ  ظـ ََمَْرَمةَ : ايتها للحذابتظرتها وسع ـْ ، ُبَؽْرٍ  ْب ـَ  مُحَقْدَ  َشِؿْعُت : َؿاَل ، َأبِقفِ  َظ : َيُؼقُل ، َكاِؾعٍ  ْب

 : فَِعاِئَشةَ  َتُؼقُل ، ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِلِّ  َزْوَج ، َشَؾَؿةَ  ُأمَّ  ِؿْعُت َش : َتُؼقُل ، َشَؾَؿةَ  َأِِب  بِـَْت  َزْيـََب  َشِؿْعُت 
ِ
 َتطِقُب  َما َواّلل

ـِ  اْشتَْغـَك َؿدِ  اْفُغالَمُ  َيَراِن  َأنْ  َكْػِز  َضاَظةِ  َظ  .(32)احلديث. . . افرَّ

 :’موقفها عيذ مساع خرب احلظني ووفاتها 

دُ  َؿال ـُ  حُمَؿَّ َكا: َشْعدٍ  ْب د َأْخَزَ   َظبد ْبـ حُمَؿَّ
ِ
َثـَا ؿال، إَكْصاِرّي  اّللَّ ةُ  َحدَّ ـُ  ُؿرَّ ِن : ؿال، َخافِدٍ  ْب  َأْخَزَ

ـُ  َظاِمرُ  ـِ  َصْفرِ  ظـ اْفَقاِحدِ  َظبْدِ  ْب  َؾَسِؿْعُت : ؿال، ملسو هيلع هللا ىلص افـَّبِّل  زوج شؾؿة ُأمِّ  َفِعـْدِ  إِكَّا: ؿال، َحْقَصٍب  ْب

ُ  َمألَ، َؾَعُؾقَها َؿدْ : َؿاَفْت . احْلَُسْغُ  ُؿتَِؾ : َؾَؼاَفْت ، َشَؾَؿةَ  ُأمِّ  إَِػ  اكَْتَفْت  َحتَّك َؾَلْؿَبَؾْت  َصاِرَخةً   َأوْ ، ُبُققهَتُؿْ  اّللَّ

 . (33)وؿؿـا، ظؾقفا مغشقا وَوَؿَعْت ، َكاًرا َظَؾقِْفؿْ ، ُؿُبقَرُهؿْ 

 

                                            

 (. ٕٙٗ٘ٙح ) (ٜٙٔ/ ٗٗ) الرسالة ط أْحد مسند (ٜٕ)
 (. ٗٙٗح ) (ٓٓٔ/ ٔ) البخاري صحيح (ٖٓ)

 (. ٜٚٛ٘ح ) (ٓٙٔ/ ٚ) البخاري صحيح (ٖٔ)
 . (ٖ٘ٗٔح ) (ٚٚٓٔ/ ٕ) مسلم صحيح (ٕٖ)
 (. ٕ٘ٗبرقم ) (ٜ٘ٗ/ ٔ) سةاخلام الطبقة - الصحابة متمم - الكربى الطبقات(ٖٖ)
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 وفاتها:

اَكْت : وؿال افذهبل ـَ ـْ  آِخرَ  َو ـْ  َماَت  َم َفاِت  ِم َرْت . ادُْمِمـِْغَ  ُأمَّ ِفقْدِ  احلَُسْغِ  َمْؼَتُؾ  َبَؾَغَفا َحتَّك ُظؿِّ  افشَّ

ثِْراً  َظَؾقْفِ  َوَحِزَكْت  َظَؾقَْفا َوُؽِقَ  فَِذفَِؽ  َؾَقَُجَْت  َّٓ  َبْعَدهُ  َتؾَْبْث  َلْ  ـَ   إَِػ  َواكَْتَؼَؾْت  َيِسْراً  إ
ِ
 إِْحَدى َشـَةِ  يِف . اهلل

َقْت : َبْعُضُفؿْ  َوَؿاَل . َوِشتِّغَ    َشـَةَ  ُتُقؾِّ
َنَّ ، َؽَؾطٌ  َوُهقَ ، َوََخِْسغَ  ْسعٍ تِ   َظبْدَ  َأنَّ "  ُمْسؾِؿٍ  َصِحقِح "  يِف  ِٕ

ِ
ـَ  اّللَّ  ْب

َٓدٌ  َوََلَا. َيِزيدَ  ِخالَؾةِ  يِف  َظَؾقَْفا َدَخَؾ  َصْػَقانَ  . َأَحاِدْيَث  ُُجَْؾةُ  َوََلَا َوَزْيـَُب  َوَشَؾَؿةُ  ُظَؿرُ : َصَحابِق ْقنَ  َأْو

َػَؼ افُبَخاِري  َوُمْسؾٌِؿ ََلَا َظَذ َثاَلَثَة َظَؼَ . ا َثالََث ماَئٍة َوَثاَمكَِقًة َوَشبِْعْغَ َحِدْيثاً َوَيبُْؾُغ ُمْسـَُدهَ  َواكَْػَرَد . َواتَّ

 (34). افبخاري بثالثة ومسؾؿ بثالثة ظؼ

 والحمد هلل رب العالمين

                                            

 . (ٕٗٚ/ ٕ) بشار ت ، وتاريخ اإلسالم(ٚٙٗ/ ٖ) اْلديث ط النبالء أعالم سري (ٖٗ)


