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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 


 الطبعة الثانية

خندددلحخ  ددددححالحمددد حمححمددد احنددد ايكحفئمددددح ن دددلي حمسنددد ي  ح ف ددد كح ف ددد  ح  دددك
ح:  ف ةحأفبنلئدح ل  دح ن فلحمحم ح  كحامح  ندح    ح بئ 

 هددلحفحدداحف ا دد ح   ددىحالمفال ددهحمدداح دد  حأهدد حح:أخددكحالحبندددحالدد ا كح لددكحام
  :الالب نغح ال   ة  حمعحالجسءحاللابعحماحال    ى

  صالح البيوت

 يف جهد الرسول صلي اهلل عليه وسلم

 الجزء األول
الئددللكح دد حففدد عحالألبئددىحاك لددكحمدداح الددلدح دد  حالبندد عحيددكحج دد حبفضدد حامح     

ضددليىحبئدد حال  دد ح الل دد  ح دد كحامح  ندددح  دد  تح  دد ح مددعحبالف ددناحال الددلدتح ا 
  كحأب ابدتح أضفعح  نددح د ةحم اضدنعحج ند ةتح بئد حالمد ا لاعحلم دلنخفلحال دلا ح

 .  يكحج  حالف لء
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

م ح  دكحال دللحلعحمداحف دلءح ال يحنال فاحال اللدحن دئلحبنفددحيدكح احدىحال دال     
تح ف دلءحهد يحاكمدىح ال الدكحأ د ماحيدكح  لمدىحهد احاكفبنلءحال لب ناح ف لءحالفبدكح

حال ناح ف لي 
   حاجال  عحيكحالبحد حيدكحالملاجدعح داححندلةحالف دلءحالمجال د اعتح هد اح دن ح    

مددداحيدددن حمددداححندددلةحالف دددلءحال دددللحلعحمددداحهددد يحاكمدددىتح ال الددددح الملاجدددعحممال ئدددىح
حنلح ال ثنلتح ال يحأب  حامح للح اح ثنلح  ثنلح ل احه احال يحال يلحل ي حححبلل ث
 لمدددلح بدددلححجمدددىحجئ الددددحيدددكحجدددسءناح بندددلناتحيمددداحاأل دددعح  دددكحالألبئدددىحاك لدددكححححح

م  دد  ىحلبحبددلدحيددكحح:نحالددلإح لددكحمألللئددىحالألبئددىحالثلفنددى  ح ب دد احن ددباحال الددلد
حج  حالف لء 

 ففدعحي د حمداحال يند حامحجد ح  د ح مدلح دلاحح ملح لاحيكحه احال الدلدحمداحخندلحححح
حيندحماحف  ح خ  حيمفكح ماحال نأللاح امح ل  لدحمفدحبلاء 

 لجلئكحل  حماح لأحه يحالم    ىحأاحن   حلكح بناحنجئ ح م دكحهد احخلل دلححححح
حل ج دحال لن  حح

عح أ دددن حامح دددبحلفدح الئدددللهحأاحنففئفدددلحب ددد يحال   ددد ىحال   ندددىحالمبلل دددىح جمندددحححح
 .الم  مناحأجمئنا
 أخوكم                                                                         

 محمد علي محمد إ مام                                                
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 

 إهـــداء
  :الحمد هلل حق حمده والصالة والسالم علي من ال نبي بعده، وبعد     
مؤمفددىحاللندد حأاحالحنددلح) أم.. أختت... بنتت.     دد  :كتددابي هددلا إلدد أهددد        

دَ  َاداللحاّ م دْ   :الحنلةحالألنبىحالالكح   حامح سح ج حيكح اللبدحي ل  ْ  َعمل َمد
ْل َمدا   د َِ دَرُهم بلَْح  َدند ُمم  َأر  دزَل ًّ َولََنج  يليَدن ُه َحَياّة طَي بَد ٌْ فَدَلُنح  مل ذََكٍر َأو  أُند َثَ  َوُهَو ُمؤ 

    (1ََدع َمُلوَن  َكانُوا  

 لددكح دد حمؤمفددىحالحدددحامح ل دد لدح اللندد حأاحال الدد يحب دد ن ملح :أهتتدك ابتت بي     

 .   ال نلح  كحف ج ملحلالفل ح لفحال فنلح  لامىحاآلخلة
 لددكح دد حمؤمفددىحال حدددحأاحالح ددلحمددعحأم ددلعحالمددؤمفناح ف ددلءح :أهتتدك ابتت بي     

 . (حأجمئناال حلبىح)
حمدداحأخبددللها        دد ح احمددلحننخدد حب  بددأح ل حددأح لددكحا  الدد اءحح  دد ح  ددلعحلددأخ

حب اح ال نلح  كحف ج ا 
ي  لحال للحناح ال للحلعحن سن حاإلنملاتح نليدعحال مد تح حدل يحنحد  حال  د دحححححح

 . لكححدحاللدحالمئب  تح حل يحنح  حاكل ا ح لكحب  حاكيلا 
حهدد احال الددلدحالألندددح     ح جمئددعحلددأخ حامح ددسح جدد ح  ددك  المبددللأتحالمم دد ءح ل دد حمددا 

 بددناححف ددلءحال ددلاتحالدد يحم حدددحالفبددكحح:ب ددفلعتح أيئددل تح أحدد ا حالف ددلءحاك   
                                                 

ح 97اآلنىحح-(ح  لةحالفح ح1
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

حال  دخح خنلنالدتحيَئا ح ُر   " :(، قَالَ َأن  النَّبليَّ )  ،) َ ب  خ َْ َخيد  ِل قَدر نلدي مُدمَّ الَّدللَ النَّدا
َُ َهددَماَمُة َأَحدددلهلم  ََملينَددُه َوََملينُددُه  ددبل  ِ ٌم َد دديُء قَدددو  َْ ََدلُددونَدُمم ، مُددمَّ ََجل ََدلُددونَدُمم  مُددمَّ الَّددللَ

 .   (1)متفق عليه  " َهَماَمَدهُ 
ي ملحأاحلجل حه يحال ل احخنلحلجل تحي د لأحف دلءه ح داحخندلحالف دلء  ح هد حححححح
 الالدلبئناح هداحالف دخىحاك د نىح  رضتي اهلل عتن ن)  ف لءحال دحلبى  الفبكف لءح

الالدددكح جددددح  دددن احندددلحف دددلءحال دددلاحالحدددل يح الئ دددلناحأاحال دددححاححندددلال اح  دددهح
ددابلُقوَن   :حنددلال ا  حي دد حلضددكحامح دداححنددلال اتح مدداحالددبئ احب ح ددلاحي ددل ح  ِ َوال

َْ َواألن َصارل  رَل َْ ال ُمَمارل ُمم  األو ُلوَن مل دَي الل دُه َعدند  ِل داٍن ر  َِ َْ ادد بَدُعوُهم بلإلح  َوال للَ
َْ فيمدا أَبَدداّ َذللدَ   َمداُر َخاللددلَ تَدَمدا األند  درل  َدح  ُِوا  َعن ُه َوَأَعد  َلُمدم  َرن داٍ  َدج  َوَر

ُز ال َعظليمُ    .(2 ال َفو 
 ا  تحح لند حلضدلحامح دسح جد ح جد دحاكالبدل.حل داح  "  ادد بَدُعدوُهم"  وفى قولت      

يددكح ثنددلح   دداححنددلةح  حالحنددلةحالمملث ددىحلحنددلال اتح ل دد احبدد أحم  نلضددلحام  
دددنَء الن بلدددي    :مددداحاكح دددل حبددد  لهاحأ  حكف ددداح ددد  ةحلمددداحأالدددهحبئددد هاحي دددل  َِ َدددا نل

َْ بلددال َقو لل فَدَي  َمددَ  ال ددلل   َقددع  ْ  فَددََ َدل  ددنءل إلنل ادد َقي ددُت َِ َْ الن  ْ  َكََْحددٍد م دد ددُت  ِ فلددي َل
َْ قَدو الّ م ع ُروفاّ   .(3)قَدل بلهل َمَرٌض َوقُدل 

                                                 

ح حح1/1695 اللدحمفل دحال حلبىحح-(حم  لةحالم لبناح1
ح 100اآلنىحح-(ح  لةحالال بىح2
ح ح32اآلنىحح–(ح  لةحاكحسادح3

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

نءل   :وفى آية الحج ب ق ل بع لى َِ َ  َوبَدَنادلَ  َونل ََََْد َما الن بلي  ُق  ألز َوارل
َْ وََكاَن   َ َذ ََ َُدؤ  َْ َف َنَ  َأن َُدع َرف  ْ  َذللَ  َأم  ْ  ملْ َرََبليبلمل َْ َعَلي مل نلي َْ َُد  نلي مل ال ُمؤ 

يماّ الل ُه   .  (1َغُفوراّ ر حل
  فددد ملحال دددلأحيدددكحالدددللنفحاإل ددد  ح الال دددفاح دددنلحالمؤمفدددلعح بدددلحال دددل احالجددد حححححح

حيددكحالددللنفحاكمدد تح ددىرح مددلحأخلجددعحلجددل مح حن ئددلفحل دد حمثندد أ حأمددلحهدد يحاكم   جندددأ
لحالّف لءحالف ض  َنلعحال   اعحالالكح حالألل ل احف لءحأمىحماحاكم   حأخلجعحأنضم

حيكح اللبكحه احل ثنلحماحيض نلعحاكمىحملحالن دلحلدكحأاحأ  دليحححححح    ح البع 
 . تح ا  حيمف  حال ثنلاعح ال ثنلاعحتحمملحل حنأل ئفكحامح  ن ا

 أ فهحبج  ح    بصالح البيوت يف جهد الرسول)  :وقد سمي. هذا الاب ب    

   لناح لملتحي  احخ  حث ثىح    ح   حأ حيئ ح ل حبدحالل    : الل   
 لمعحبدحاكمىحف لءمح لجل متحك بحعحبن ال  حالحنلححنلةحال ئل ةح اللاحىح الألمنفنفىح

ح ا  ال لالح البل ى 
يدللملأةح حد هلحهددكحالجد حاإلف دلفكحلبنددعحس ج دلتحيمدف احمدداحالد خ حالد الحالجئ دددححححح

اح لفعحال الح حألىحلنسحين دلح بندلح دكءتح مد ف احل ضىحفضلةحمالل حىح ل فىتح ا 
اح لفدعحالد الح ماحال خ حال الحيالجئ دحمث حال حلاءتحبلملل دلح  نه دلح   ا دف لتح ا 

 يكحلنل  لح مالل  لح للجفىحال ف  نى  ح    حالملأةحب   ح نف ل 
 مأخوك

      حممد على حممد إمــام                                                                                        

                                                 

ح ح59اآلنىحح–(ح  لةحاكحسادح1
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 مقصد خلق اإلنسـان 

نَس إلال  لليَدع ُبُدونل   :ق ل بع لى ْ  َواإلل  . (1 َوَما َخَلق ُت ال جل
دَ ي حَ حَ دلخنَأحلَدد ح َبلَ حلخَنئ ب د   ي حَ ح  تح َأف د حاَلَئلَلهحَخَ َ حال ئخ حَأأَللَ دد حَجدلَساي حَأالَد  حال َجدَساءخ تحَيَمدا 

حَ َ لي حَ   َبد حَأَ   ح حه   حال ف َ َلاء ح خَلن ددخحيخدكححَ مخا  تحَب   اَللٍإح خَلن  خ   حم ح  َبَلحَأف د حَ ن ل  تحَ َأخ  ال َئَ ادخ
حَ َلاسخ      تحَي  َ حَخللخ       َ الخ خ   حَأح  نعخ نَداُكم م دْ ا َ َد  : ل حالئللهتحَجمخ ُِ إلن دا َخَلق  أََد َمدا الن دا
َقدداُكم  إلن  ذََكددٍر َوأُند ثَددَ  َوَرَعل نَدداُكم  ُهددُعوباّ  َُم  َعنددَد الل ددهل أَدد  ددَرَم َوقَدَبنئلددَ  للتَدَعدداَرفُدَوا  إلن  َأك 

 .  (2 الل َه َعلليٌم َخبليرٌ 
 :حوالعبودية يف هذه األمة علي قسمني

 أاحَفئب حامح سح ج   (1

 دددددددددل ح ن ددددددددداللأحيدددددددددكح لدددددددددأحاللجدددددددددل ح الف دددددددددلءتححأاحف َئبدددددددد ح نلفدددددددددلحمحالئدددددددددللكتح (2
ملُنوَن  :{الئلله ْل َوال ُمؤ  َن َعد َمدو  ْ ُمُروَن بلدال َمع ُرو ل َوََدند  ٍَ ََد لليَداُء بَدع د نَداُ  بَدع ُقدُمم  َأو  مل َوال ُمؤ 

دُددوَن الزََّكداَة َوَُ ليعُددوَن اللَّدَه َوَرُوددوَلُه ُأولَحلدَ  َودديَدر َحُمُمُم اللَّددُه  درل َوَُقليُمددوَن الصَّدََة َوَُدؤ  ََ ال ُمن 
َليمٌ  ٌز َح   .3)  } إلنَّ اللََّه َعزَل

 .      ب  يحاآلنىحنالبناحلفلحأاحم ئ لنىحالف لءح احال   ةحمث حم ئ لنىحاللجل ححححح
 ب نل حالف لءح  كحال   ةحن   حال ناتحي  حفهلفلحيكح نلةحاكفبندلءحل جد فلحالفبدكح     

الدد يح لمددعحمئدددحس جالدددح  ددكحالدد ناتحف ددلحامحالدد ناح  ددكحن ندددتح  ثددلحأالبل دددتح مددلح

                                                 

ح ح56نىحاآلح-حال النلع  لةح(ح1
ح 13نىحاآلح-  لةحالحجلاعح(ح2
ح 72ىحناآلح–الال بىحح  لة(ح3
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

  حمددداح لنالددددحمثددد ح بدددلاهن ح  نددددحال ددد  حي لفدددعحس جالنددددححأل ددد حامحفبدددكحمددداحبئددد ي
هددلجلتح  ددللةحم اي الددلاحلددددح ال  مددلاحمئدددح  دددكحالج دد تحي ددلاحبنالددددحمدداحخنددلحبنددد عح

 .اكل 
م اي دلعحلددتح ن مداحمئددح  دكحج د حالد ناتحح( لملح لفدعحأس اإحالفبدكحمحمد )     

حَ ب لسٍحف لحامح نفدتح جئ دحأ ثلحاللبئلحن  حال نلمىتحيفكحالح ن ح اح )لضكحامحاب ا 
ح،   ف مل( حالف بخكِّ َ دُت النَّبلديَّ َوَمَعدُه الدُرَهي ُ ، " :َ ل َح ()َ اخ َِت  َعلَديَّ األَُمدُم، فَدَرَأ ُعرل

، َوالنَّبلديَّ لَدي َس َمَعدُه َأَحدٌد، إلذ  رُفلدَ  للدي َودَواٌم َعظلديٌم ،  نل ََ َوالنَّبليَّ َوَمَعُه الرَُّرُ  َوالدرَُّر
ُمدهُ   َعَلي دهل الَهَلا ُموَود :َفظَنَدن ُت أَندَُّمم  أُمَّتلي، َفقليَ  للي دَُم َوقَدو  ْل ان ظُدر  إللَد  َِّ َلد ، َوَل

، فَدنَ  َل َل اخَخدرل، فَدإلَذا َودَواٌم  :، َفقليَ  لليَظر ُ ، فَإلَذا َوَواٌم َعظليمٌ األُُف ان ظُر  إلَل  األُفُد
ًَ بلَغي رل حل  :َعظليٌم ، َفقليَ  للي ُخُلوَن ال َجنَّ ُعوَن أَل ّفا ََد  َِاٍب، َهللهل أُمَُّتَ  ، َوَمَعُمم  َوبد 

ُخلُ  َْ ََددد  ُِ فلددي ُأولَحلددَ  الَّددللَ ََ فَددَدَخَ  َمن زللَددُه َفَلدداَض النَّددا وَن َواَل َعددَلاٍب، مُددمَّ نَدَمدد

َِابٍ  ًَ بلَغي رل حل ُبوا َرُودوَل  :، َواَل َعَلاٍب ، فَدَقاَل بَدع ُقدُمم  ال َجنَّ َْ َادحل فَدَلَعلَُّمدُم الَّدللَ

درلُكوا بلاللَّدهل ، فَدَلَعلَّ  :َوقَاَل بَدع ُقُمم  ،  )اللَّهل  مل َوَلم  َُش  ََ َْ ُوللُدوا فلي اإللو  ُمُم الَّللَ
دَياَء ، َفَلدَرَ  َعلَدي ملم  َرُودوُل اللَّدهل  ُِدوَن فليدهل  :فَدَقدالَ ،  ) َوذََكُروا َأه  َمدا الَّدلل  َدُلو

بَدُروُه ، فَدَقددالَ  ددُروَن ، َوَعلَدد   :؟، فَددَْخ  ددتَدر ُقوَن، َواَل ََدَت َيدَّ  ِ َْ اَل ََدر قُددوَن، َواَل ََ ُهددُم الَّددللَ
، فَدَقددالَ  ٍْ َصدد ُْ ملح  ًُ ب دد اَهدد ََّ ددم  ََدتَدوَكَّلُددوَن، فَدَقدداَم ُع ُمم  ،  :رَبِّمل ددند  َعَلنلددي مل ام ُع اللَّددَه َأن  ََج 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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ُمم  ؟، مُددمَّ قَددداَم رَُرددٌ  اَخدددُر، فَدَقددالَ  :فَدَقددالَ  دددند  ُمم ،  :أَن ددَت مل دددند  َعَلنلددي مل ام ُع اللَّدددَه َأن  ََج 
ًُ  :فَدَقالَ  ََّاَه   .1)َوبَدَقَ  بلَما ُع
 َقتت َل َرُستتوُل الل تت ر : ، َقتت لَ َأبريتت ر ُأَراُه َعتتن   :، َقتت لَ ُستتَلي َم َن ب تتنر ُبَري تتَدَة َعتن  و      

( :"    َاددد ًُ دددُروَن َوملائَددد ًل علش  دددُ  ال َجنَّددد َمدددا أُمَّتلدددي ، َوَأر بَدُعدددوَن َودددائلُر  :َأه  ند  َمَمدددانُوَن مل

ِل   . 2)  " النَّا
تح لددد حن  مددد احمئ ددد ح  دددكحالددد ناحاحاكفبندددلءحالددد ناحلددد حالدددؤماحف دددلؤه  ل ددد     

بددلاهن ح  ن مددلح  الدد   ةتحلدد حنددؤماحب دد ح  ح  ندد ح  دد دحامحأ دد ام  تحمثدد حفدد  ح ا 
َّ } :ال   تح ضلدحامحبس جلال ملحالمث حيكحال فلتح ل حالئلله  ََِرَب اللَُّه َمَث

دددَرَأَة نُدددو ٍ  َْ َكَفدددُروا الم  دددتَ  لِّلَّدددللَ دددَرَأَة لُدددوٍن َكانَدتَدددا َدح  ْل  َوالم  ْ  علَباملنَدددا َاددداللَحي  ددد ْل مل  َ َعب دددَد
ُمَمدددددددا ََ النَّددددددداَر َمدددددددَ   َفَلانَدَتاُهَمددددددا فَدلَدددددددم  َُدغ نليَدددددددا َعند  َْ اللَّددددددهل َهدددددددي ّحا َوقليدددددددَ  ام ُخددددددد ددددددد مل

 َْ للي  . 3){الدَّاخل

ح*****
                                                 

نَملاخح خالَل «  حناحم   (ح1 َاحال م    خمخناَح « دحاإلخ حأَلَ ائخَفحمخ حَ َ هح  خ   خ الجفىححَبلدحال  لخن خ
ح. (328ب حح لدح  ح  ادح_حل  حالح ن )

َ ةخح«  فاحال المك(ح2 ندَ ن اخح « خالَلدحال   حال ئخ (تح ل ايحأجمد حيدكح2747_حل د حالحد ن )حَأب دَ اد 
م ف يتح اباححبدلاحيدكح دحنحدتح ابداح دنبىحيدكحم دففدتح ابداحملجدىحيدكح دففدتح الاللمد يح

تح نئ دددكحيدددكحمئجمددددتح الألبلافدددكحيدددكحاك  دددألتح الحدددل  حيدددكحالم دددال لأحيدددكحجلمئددددتح أبددد 
ح  ححدحاكلبلفك 

ح 10ىحناآلح–الالحلن حح  لة(ح3

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3572
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1841
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=40590
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=40598
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=40598
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=137&pid=427651
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=137&pid=427829
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=137&pid=427829
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 أول من آمن باهلل ورسوله

 من هذه األمة

لد) ي )  خدَجً بنت خَو   (  اهلل عنماِر
.   خ نجىحأ  حماحأ   حمعحل   حام :ق ل  فعن ابن بريدة عن أبي     

حل ايحالألبلافكح ح

 بد حال جدلةح   رضتي اهلل عن ت ) ال يندعحخ نجدى :قت ل  وعن قب دة بن دع متة
 ماحالف لءح اللجل  حل ايحالألبلافك   بث  ح فناتح هكحأ  حماحآماحبللفبك

خ نجددىحأ  حمدداحآمدداحبددلمح  دد  حل دد لدتح بدد حأاح لفددعح :وقتت ل ابتتن  تت  ب
 . الفل حال  ةح"حالمئج حال بنلحل ألبلافك

أ  حمداح  رضتي اهلل عن ت ) االف د اح  دكحأاحخ نجدى :وق ل أبو عمر بن عبد البر
حآما ح

خ نجىحأ  حخ د حامح  د ملحب جمدل.حالم د مناتح :وق ل أبو الحسن بن األثير
 اللبدددددحال لمدددد ح أ ددددليحالحددددليهحالفل دددد حأبدددد ح بدددد حامحلدددد حنال دددد م لحلجدددد ح  حامددددلأةح"حيددددكح

  .1)ال هبك
 آمفعحبدحخ نجىحبفدعحخ ن د تح  د  عحبمدلحجدلءيحمداحامحتح :ق ل ابن إسح ق

ححح حح  اسلالدددح  ددهحأمددليحتح  لفددعحأ  حمدداحآمدداحبددلمح بل دد لدحتح  دد  حبمددلحجددلءحمفدددح
  نددح ال د ندحلددحتح حن دمعح دنئلحممدلحن لهددحمداحل ح،  يخففحامحب لأح احفبندد

                                                 

(ح ب حال  ىح الل ل حيكح نلةحخنلحالئبل حدحبلدحبئ حيضلئ حأ حالمؤمفناحخ نجىحبفعح1
حخ ن  ح 
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تح ال دد  دحلن ددلحتحالثبالدددح الخفددفح  ندددينحسفدددح لددأحتح  حيددلإحامح فدددحب ددلح  احلجددعح 
 حح حح(ح1 ال  اح  ندحأملحالفلسحتحلحم لحامحالئلله)

 أّ حأ   يتح خنددددلةحف ددددلئدتح أ  حمدددداحآمدددداحبدددددح،  س جددددلعحالفبددددكهددددكحأ  لددددهح ح

الئدددسىحبددداح  دددكحال ل دددنىح  ددد  دتحأ حهفددد تحخ نجدددىحبفدددعحخ ن ددد حبددداحأ ددد حبددداح بددد ح
ح. تح ل نىحماحبفكح لملحباحلؤيحالئلملنىحاك  نىتح أم لحيلألمىحبفعحسائ ة

  ال  هحيكحالجله نىحالأللهلة خ نجى  لفع : الزبير بن با ر ق ل  
لضددكحامح ف ددلحبم ددىتح ف ددنعحيددكحبنددعح ددلفح  جلهددىحتح  دد ححخ نجددىح لدد ع     

ححملعح ال هلحن  ححلدحالفَجللح 
 لفددعح ل  دىحج ن ددىح نفددىحم دد فىح لنمددىتحمدداحأهدد ححت مدد حمدداحالف ددلء هدكحممدداح

تح نبدللغححنثفكح  ن لحتح نفض  لح  دهح دلئلحأم دلعحالمدؤمفنا  الجفىتح  لاحالفبك
مدددددلح دددددلعحمددددداحامدددددلأةحمدددددلح دددددلعحح: لفدددددعحال ددددد    لئ دددددى  ا يدددددكحالئهنم دددددلحتحبحنددددد 

  . ل ل  تحماح ثلةح  لحالفبك خ نجى ما
أبد حهللدىحبداحح:بلثفناحمداح دل اعحالئدلدتحهمدل  الس جعحملالناح ب حل   حام

سلالةحباحالفبلشحالالمنمكتح جلءعحمفددحب فد ح هللدىتح أمدلحالثدلفكحي د ح الند حبداح لئد ح
يبفددهحب ددلح، ب فدد حبفددعح الندد تحثد حبئدد يحالفبددكححبداح مددلحبدداحمخددس  تح جدلءعحمفدددح

 .  لفعحأ احمفدحبخمسح  لةح فىحت لدحخمسح   ل اح فى

ْل ُرَبيدددمدددا رواه  :(  ) بدددالنبي ومدددْ موافددد  زوارمدددا     ْل  ،رَودددعليدل ب ددد ْل  َعددد اب ددد
 ٍِ َْ فلددي َأنَّ  : َعبَّددا ددتَدَفل  ًَ اح  دد ََّ دد ل َم دداَء َأه  َِ َّْ فلددي رََردد ٍ  نل َْ عليددٍد َكدداَن َلُمدد ددرُك  ، فَدلَددم  ََدتد 

                                                 

_حبلدح    حخ نجىح    ي لحبجلفدحالفدح  كحامح  ندححالنبوية البن هشام(حال نلةح1
 وسلم..

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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  َّْ ٍْ ُمثِّددَ  َلُمدد ددوٌ  علن ددَد َومَدد َُ َّْ ُع نَددا ُهدد نَددُه ، فَدبَديد  بَددارل َذللددَ  ال عليدددل إلال أَدَديد  ْ  إلك  دد َهددي ّحا مل
ًل رَُرددٍ   بّدداَكَرُرددٍ  فلددي َهي حَدد َّْ َقرَل ُم ددند  دلهل َحتَّدد  َادداَر مل َْع َل  َاددو  دداَء  :، مُددمَّ نَدداَمأ بلدد َِ ََددا نل

َّْ نَبلُي، َُدَقداُل لَدهُ  دَدي َماَء، إلنَّهُ  َُ َُوُن فلي بَدل َددل َمددُ  :َوَي ًل اللَّدهل َأح  ُُ بلرلَوداَل َعد ، فََََُْمدا ، َُدبد 
ددَت َاَعت  َأن  دَ  ددَرَأٍة او  دداءُ ام  َِ َعدد  ، َفَحَصددَبت ُه النِّ ددوَن لَددُه َزو ّرددا فَدل تَدف  َْ لَددهُ ، وَ َُ نَددُه، َوَأغ َلظ دد ، قَدبَّح 

ًُ َعَل  َوَأغَ  للهل قَّت  َخدلََج اءُ قَدو  َِ  . 1) ، َوَلم  دَدع َترلض  َلُه فليَما َعَرَض فليهل النِّ
ح لأح      حس جى حال  ا حأا حالمفع حب  حمث  ا حيئ ع حمل حأخ   ل ح  ل  ح    ل يب ئى
حالفبك 

لضدكحامح ف دلححدهأح ايدلحمداحالالجدللةحتحي لفدعح  اي  دلح حالف ألدعححلخ نجدىح  لا
   ددّ حمفسلال ددلحالثددل ةح الجددليتححالددهححبددناحمّ ددىح الم نفددىتحلالضددنفح لددهح ددلفحم لفال ددل

 .  عحماحالّجللحمّ ىحالمئ   نا  ح
تتتتَح قَ  َقتتتت لَ  حال  دددددخح : اب تتتتُن إرس  حَ  َددددهحَل  دددد  خ حبخ َددددَ أخح  اَلاَللَبَئددددع  َأبخددددكح ال َمَ ددددلئخد 

نَجىَح أَلللخدٍح ح.  َ َخ خ
نَجى ح َ َ لَفع ح ح خَله َخ خ َكحَأ  َلد  ٍ ح حَ هخ َاحالف بخكِّحح  َ ك ح َ سخنَلَةح خ   ححتبخَلج  ٍح  مخ َ َ لَفدع 

حَ َ هحالف بخدكِّح َلىمحتحَيَئَلَضع  اَلَم ِّ دل َإحيخدكحَمللخ َدلح خلَده  م  حَنخ  حتحَيَخدَلَإحَمدَعحَم  َ َهدل ال  دل خح َأا 
َ حأخبلهدل تَمن َ َلةَح  مدلحلم ددحمداحأملفالددح  الغد  حبمدلحلآيحمداحأخد  حالل د  حَيَ م لح َد خ

نَجدى ح َبلَ دع ح ح أل ليتح مدلحأجدلايحامح  دهحن نددحمداحالبل دىتح دَئَفتح َخ خ َمدلحَجدلَءحبخددختحَيَنض 
َلةمح َ َ َ لح خ  لخنَاحَب   حَفف َ َ لحَ َ ن دختحَياَلَس  َجَ لتحَ َأ   حيخندختحَيَئَلَضع  َبع  ح . َيَل خ

                                                 

حال   د يخنِّناَح « الألب لعحال بدلىح بداح دئ  (1 َلاعخح « أَلَبَ دلع  حَ ال م َ دلجخ د خَملعخ حال م    َنى حالفَِّ دلءخ دمخ  اَل  

حب اخح « ... حَأَ  خ حب اخ َ ن  خ خ حخ  نَجَىحبخف عخ حَخ خ ح 9585_حل  ح  خ  ل 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10640
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10640
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=82&pid=353060
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=82&pid=353060
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=82&pid=355444
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=82&pid=355444
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=82&pid=357768
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=82&pid=357768
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=82&pid=357768


 

 

 
 

14  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 فىتحبنفملح لاح ملهدلحح 25 ب حالبئثىحبخمسح  لةح فىح ل فبك الّ حالس اإح 
ال ل  حح: فىتح  لشحالس جلاححنلةح لنمىحهلفئىتح   حلس  ملحامحب الىحماحاك   40

  ح  ب حامح سنفدح ل نىح أ ح  ث  ح يلألمى
  ححأفدددحلدد حنالددس إحامددلأةح ب  ددلتح لدد حنالددس إح  ن ددلح ددألت  ومتتن ارامب تت  عليتت 

   ضعحفحب لتحي ج حلف  هلتحي ف لح لفعحفئ حال لنا حال لىح لهحأا
  د حأمدليحامحأاحنب دلهلحببندعح تل دل    لفعحالفف ح  ندحماحملل دلتح نالجدلحهد 
   يكحالجفىحماح  دتح ح خدحيندح  حف د

حّبددلمح دد ن امتح الئمدد ح  ددهحفندد ح  لضددكحامح ف ددلحالحدددحالفبددكحخ نجددىح  لفددع
حلملحلأعحماحمن دح لند حسن حباححللثىحدح  م للضليح الال ّلدحمفدتححالهح ف لحأه ال

حم  حيكحالثبنعحالفبدك  ال  د فحمئددتحبمدلحآاللهدلحامح    ف حالبئثىح لاحل لح  لأ
مدداحلجحددلاح  دد ح  ددّ ةحال خ ددّنىتحي دد حأ  ددندح  ندددحال دد ةح ال دد  حبللل دددححددناح

ح: مددددلحيددددكححدددد ن حالبخددددلليح  خدددد ح  ددددهحخ نجددددىحيألمنفالدددددتحأّ  حمددددّلةحتحجبلندددد حلأى

  ْ َْ  َع ملنلي ًَ ُأمِّ ال ُمؤ  َأوَُّل َمدا بُددلَ  بلدهل َرُودوُل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل  :أَندََّما قَاَلت   َعائلَش
مل فَ  ًُ فلددي الندَّددو  ََددا الصَّدداللَح يل الُرا  ْ  ال ددَوح  دد ث ددَ  َوَوددلََّم مل ََددا إلالَّ َردداَء   مل دداَن اَل ََدددَرأ ُرا  ََ

َل الُصددب  ل  لُددو ،فَدلَدد ُء وََكدداَن ََل  ََ ددَراءٍ  مُددمَّ ُحبِّددَ  إللَي ددهل ال َلدد ُُ فليددهل َوُهددَو  بلغَددارل حل فَدَيَتَحنَّدد
للددهل َوََدتَدددَزوَُّم للددلَ  ددُ   ،لل َ التدََّعبُددُد اللَّيَدداللَي َذَوا ل ال َعددَدمل قَدب ددَ  َأن  ََدن ددزلَع إللَدد  َأه  مُددمَّ ََدر رل

دَراءٍ  ،فَدَيتَدَزوَُّم للملث للَما َخدلََجًَ  إلَل  َُ َوُهدَو فليغَدارل حل َفَجداَءُه ال َملَدُ  ،  َحتَّد  َرداَءُه ال َحد
َرأ   :فَدَقالَ  دَد مُدمَّ  :قَالَ  ،اقد  َما أَنَدا بلَقدارلٍ  قَداَل َفََْخدَلنلي فَدَغ َّنلدي َحتَّد  بَدلَدَي ملنِّدي ال َجم 

ددَرأ  قُدل ددُت َمددا أَنَددا بلَقددارل ٍ  :فَدَقددالَ  َأر َوددَلنلي ًَ َحتَّدد  بَدلَددَي ملنِّددي  اقد  َفََْخددَلنلي فَدَغ َّنلددي الثَّانليَدد
َد مُمَّ َأر َوَلنلي فَدَقالَ  َرأ   ":ال َجم  ًَ مُمَّ  :فَدُقل تُ " اقد  َما أَنَا بلَقارلٍ  َفََْخَلنلي فَدَغ َّنلي الثَّاللَث

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=2&idfrom=1&idto=6&bookid=0&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=2&idfrom=1&idto=6&bookid=0&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=2&idfrom=1&idto=6&bookid=0&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=2&idfrom=1&idto=6&bookid=0&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=2&idfrom=1&idto=6&bookid=0&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=2&idfrom=1&idto=6&bookid=0&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=2&idfrom=1&idto=6&bookid=0&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=2&idfrom=1&idto=6&bookid=0&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=2&idfrom=1&idto=6&bookid=0&startno=2#docu
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دَرأ  َورَبُدَ   :"َأر َوَلنلي فَدَقالَ  ٍَ اقد  ْ  َعلَد د داَن مل َِ ن  ََ اإل ل ََ َخلَد دمل رَبِّدَ  الَّدلل  َخلَد َرأ  بلاو  اقد 
دددَرمُ  َك  َادددلَّ  اللَّدددُه َعَلي دددهل َوَودددلََّم ََدر ُردددُ  فُددددَؤاُمُه فَدددَدَخَ   فَدَرَردددَ  بلَمدددا َرُودددوُل اللَّدددهل  "األ 
َمدا َعَل  َي اللَّدُه َعند  ِل ًَ بلن تل ُخَوَ للٍد َر َزمِّلُدونلي َزمِّلُدونلي فَدَزمَّلُدوُه َحتَّد   :"فَدَقدالَ  َخدلََج

ًَ  َذَهددَ  َعن ددُه الددرَّو ُع فَدَقددالَ  بَدَرَهددا ال َلبَدددرَ  للَلدلََجدد دديتُ  ":َوَأخ  ددي َلَقددد  َخشل ِل  ،"َعلَدد  نَدف 
د َّ  :َخدلََجًُ  فَدَقاَلت   ََ دُ  ال  مل َم َوَدح  ُ  الدرَّحل َ  اللَُّه أََبّدا إلنََّ  لََتصل زَل ََّ َواللَّهل َما َُل  َك

َِّ فَان  ََلَقدددددت   ُْ َعلَددددد  نَدَوائلددددد ل ال َحددددد دددددرل  القَّدددددي َ  َودُعلدددددي دددددُ  ال َمع دددددُدوَم َودَدق  ِل  َ َوَد
ًُ  بلددددهل  ْل َعب دددددل ال ُعددددزَّأ هل َحتَّدددد  أَدَددددت  بلدددد َخدلََجدددد ْل َأَودددددل ب دددد فَدددد ل ب دددد َْ نَدو  ًَ ب دددد َْ  َوَرقَدددد اب دددد
ًَ  َعددمِّ  َرانلدديَّ  َخدلََجدد َلتَدداَب ال علبد  تُددُ  ال   َ ًل وََكدداَن ََ ددَرّأ قَددد  دَدَنصَّددَر فلددي ال َجاهللليَّدد وََكدداَن ام 

تُ   َ ًل َما َهاَء اللَُّه َأن  ََ َرانليَّ ي ل بلال علبد  ن جل ْ  اإل ل ُتُ  مل  َ دَي فَدَي َ  وََكاَن َهدي ّلا َكبليدّرا قَدد  َعمل
يَ  فَدَقاَل لَدهُ  َخدلََجًُ  َلهُ  :فَدَقاَلت   ْل َأخل ْ  اب  َم   مل َْ َعمِّ او  ًُ  ََا اب  دي  :َوَرقَد َْ َأخل ََدا اب د

بَدَرُه َرُودددوُل اللَّدددهل َادددلَّ  اللَّدددُه َعَلي دددهل َوَودددلََّم َخبَددددَر َمدددا رََأأ  :فَدَقدددالَ  ،َمددداَذا دَددددَرأ فَدددَْخ 
ًُ  َلهُ  ُِ الَّلل  نَدزََّل اللَُّه َعَل  َوَرَق لَي َتنلي َأُكدوُن  َرَلّعا ََا لَي َتنلي فليَما ُموَو  َهَلا النَّاُمو

ُمَ  فَدَقاَل َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَودلَّمَ  رلُرَ  قَدو  ديَّ ُهدم   ":َحيًّا إلذ  َُل  رلرل َأَوُمل 
ُمدَ    ٌ نَدَعم  َلم  ََْ  ل رَُرد :قَالَ ،  نلي ََدو  رلك  ح دَت بلدهل إلالَّ ُعدوملَ  َوإلن  َُدد  قَدُ  بلملث د ل َمدا رل

ّرا ًُ  مُمَّ َلم  ََدن َش    ُمَؤزَّرّا أَن ُصر َك َنص  يُ  َوَرَق  .  1)َأن  دُدُوفَِّي َوفَدتَدَر ال َوح 
لددد حالالدددلّ  حلحهدددىمحيدددكح بددد  ح   الددددحتححبفب الددددح–لضدددكحامح ف دددلحح– لمدددلح  مدددعح

لال  احأ  حماحآماحبل   حامح  ّ  دحتحث ح لمعحمئدحال لف يحيكح   الدحتح الؤاف دح
 :يكح ح الدحتح ال ّل حلدحالم دل دحتحي دلاحالجدساءحمداحجدفسحالئمد حتحب دللةحامحل دل

                                                 

ح( 4_حل  حالح ن :)ح اللدحب ءحال حك«ح حناحالبخللي  (1
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ُ  فَدَقدالَ ))  برَل ًُ قَدد أَدَتدَ  َمَعَمدا إلنَداٌء فليدهل إلَماٌم  :أَدَاني رل ََدا َرُودوَل اهللل، َهدللهل َخدلََجد
دددْ رَبدَِّمدددا َوملنِّدددي،  دددَي قَدددد أَدَتدددَ  فَددداقَرأ  عليمدددا الِدددَم مل َأو َطَعددداٌم َأو َهدددَراٌب، فَدددإلَذا هل

 .  ومسلم بخ ركال رواه((.َنَص َ  ْ َقَصٍ ، ال َاَلَ  فليهل َوالَوَبشِّر َها بلَبيٍت في الَجنًَّل مل 
ل لح لأحالفض تحي  حنالس إح  ن لحيدكححنلال دلح لدهحأاح ضدعح     ححفهحالفبك

تحن بللغحيكحالئهنم دلح الثفدلءح  ن دلتح ل حنس حن  لهلح ححب لتحيحساحلف  هلححسفلمح  ن امحف
 نِّدي قَدد  رُزلق دُت ُحبَّمداإ ": نئاللفحبحّب دلح يضد  لح  دهح دلئلحأم دلعحالمدؤمفناحين د  

  .مِلم رواه "
ًَ ، قَاَلت  و ْ  َعائلَش ًَ ،   :َع َكداَن النَّبلدُي َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم إلَذا ذََكدَر َخدلََجد

َْ الثدََّناَء ، قَاَلت   َِ َما ، َفَْح  ّما ، فَدُقل تُ  :أَمد َن  َعَليد  ثَددَر َمدا دَدل ُكُرَها  :َفغلر ُ  ََدو  َما َأك 
قل ، َقد  أَ  َراَء الشِّد  َما ، قَدالَ َحم  ند  ّرا مل َمدا أَب دَدلَنلي اللَّدُه ) :ب َدَلَ  اللَُّه َعزَّ َوَر َّ بلَما َخيد 

بَنلي  قَدت نلي إلذ  َكددلَّ ُِ ، َوَادددَّ َمددا، قَددد  اَمنَددت  بلددي إلذ  َكَفددَر بلددي النَّددا ند  ددّرا مل َعددزَّ َوَردد َّ َخيد 
 ُِ ُِ  ،النَّدددا َوَرَزقَنلدددي اللَّدددُه َعدددزَّ َوَرددد َّ َولَدددَدَها إلذ   ،َوَواَودددت نلي بلَماللَمدددا إلذ  َحَرَمنلدددي النَّدددا

اءل  َِ   .  1)أحمد رواه  َحَرَمنلي َأو اَلَم النِّ
، رضتتتتتتي اهلل عن تتتتتت  نيتتتتتترة  تتتتتتديدة   ع ئ تتتتتتةأمنتتتتتت   حبتتتتتتى نتتتتتت ر. من تتتتتت 

ْ  مَدنَداٍء  َخدلََجًَ  إلَذا ذََكرَ   َكاَن َرُووُل اللَّهل  : َع ئرَ ةُ  َق َل.   َُْم مل  ِ ََد  ََ َمدا َلم  ََ َعَليد 
تلغ فَ  َرةُ َواو  ّما، َفَحَمَلت نلي ال َغيد  ََِ  اللَُّه مل  :، فَدُقل تُ اٍر َلَما، َفلََكَرَها ََدو  ْ  َكبليَرةل َلَقد  َعوَّ

. قَالَددت   ِّْ دد ِِّ ددَ  َغَقددّبا :ال ددقل  ُت فلددفَدَرأََد تُددُه َغقل ددي. ُأو  ِل  :ي َخلَدددل  َوقُدل ددُت فلددي نَدف 
ُِوءٍ اللَُّممَّ إلن  َأذ َهب َت َغَقَ  َرُووللَ  َعنِّي  دا رََأأ النَّبلدُي َلم  َأُعد  َأذ ُكُرَها بل  ، فَدَلمَّ

ُِ  َواللَّهل َلَقد  اَمنَدت  بلدي؟  َكي َ  قُدل تل  :قَالَ ، َما َلقليتُ  بَنلي النَّدا َود نلدي إلذ  ، َواإلذ  َكدلَّ
                                                 

ددَف  حال َئَ ددَلةخحال م َب  ددلخنَاحبخلل َجف ددىخح   ح«ححفبدد حم ددف حأحمدد حبددا  (1 _حل دد حح ددل سح  ددلحاكف ددلل«حم   
ح( 24302الح ن :)ح
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 ُِ ُتُمددوُه ملنِّددي قَالَددت  ، َورُزلق ددُت َرَفَقددنلي النَّددا َمددا ال َولَددَد َوُحرلم  ند  فَدغَددَدا َورَاَ  َعلَدديَّ بلَمددا  :مل
ّرا   . َهم 

ل لحّأفددح دلاحن د ح د ن لال لحبئد ح يلال دلح نح داح لدن ّاتح  فد ملح   ماح يلئد
أح دداحا ددال بلل لتح بددللغحيددكحالاللحندددحب ددلحتح لالددس لحالفبددكححجثلمددىحالمسفنددىحجددلءع

ادل  اهلل  -"َراَء  َعُجوٌز إلل  النَّبيِّ   :حح-لضكحامح ف لحح- لئ ىحححالهح للع
 :-اددل  اهلل عليدده ووددلم  -َوُهددَو علندددل ، فَدَقدداَل لمددا َرُوددوُل اهللل  -عليدده ووددلم 

؟((  قَالَددت ًُ. فَدَقددالَ  :))َمددْ أَنددتل ًُ الُمَزنليَّدد ًُ.   :أَنَددا َرثَّاَمدد ًُ الُمَزنليَّدد دداَن َِّ )) بَدد  أَنددتل َح
َُم؟ َكيَ  ُكنُتم بَعدَدنَا؟((، قَالَدتَكيَ  أَنتُ  بلَليدٍر بلدَْبي أَندَت َوأُمِّدي ََدا  :م؟ َكيَ  َحاُل

ددا َخَرَرددت  قُلددتُ  ََددا َرُوددوَل اهللل، دُقبلددُ  َعلَدد  َهددللهل الَعُجددوزل َهددَلا  :َرُوددوَل اهللل. فَدَلمَّ
قَباَل؟ فَدَقالَ  ًَ،  )) :اإلل َْ َخدلََجد ََمدانل إلندََّما َكاَنت دَْدليَنا َزَم َْ اإلل د َْ الَعمددل مل َوإلنَّ ُحِد

 (( َرَواُه الَحاكلُم َوَغيُرُه َوَاحََّحُه األَلَبانُي.
اءل النَّبيِّ   :َوفي رلَواًٍََ للُمِللٍم َعنَما قَاَلت َِ ال  اهلل عليه  -"َما غلرُ  َعَل  نل

َما. قَاَلت  -وولم  ًَ َوإلني لم ُأمرلك  ادل  اهلل  -َرُودوُل اهللل وََكاَن  :إلالَّ َعَل  َخدلََج
دداَة ََدُقددولُ   -عليدده ووددلم  ًَ((،  :إلَذا َذبَددَ  الشَّ ددُلوا بمددا إللدد  َأادددلقَاءل َخدلََجدد )) َأرول

ًُ؟ فَدَقالَ  :َفَْغَقبُتُه ََوّما فَدُقلتُ  :قَاَلت   .)) إلني رُزلقُت ُحبدََّما(( :َخدلََج
ددي اهلل عنمددا  -َوفددي الُبَلددارل ِّ َعنَمددا  ددر ُ  َعلَدد  امددَرَأٍة َمددا "َمدد :قَالَددت  -ِر ا غل

َْ للَمدددا ُكندددُت  دددنلي دددت قَبدددَ  َأن ََدتَدَزوََّرندددي بلدددثََ ل ول ََ ًَ، َوَلَقدددد َهَل دددرُ  َعلَددد  َخدلََجددد غل
ًل ملدْ َقَصدٍ ، َوإلن  َكداَن  دَرَها بلَبيدٍت فدي الَجنَّد َأوَمُعُه ََلُكُرَها، َوَلَقد َأَمدَرُه رَبُدُه َأن َُدَبشِّ

 .َُمدل  في ُخلَّتلَما ملنَما"، لََيلَبُ  الشَّاَة مُمَّ  -ليه وولم ال  اهلل ع -َرُووُل اهللل 
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الد ّ لح د عحس جالددحينلالدل ححخ نجدىحأخدعحهللدىح  اح معح د ع    لاحالفبك
  ملحثبعحيكحال حنحاح حل لأحت
ُم بلندُت علمدَراَن، َوَخيدُر "  : -علي  الصالة والسالم  -َق َل و  ائلَما َمدَر َِ َخيُر نل

ًُ بلنُت ُخَوَللٍد  ائلَما َخدلََج َِ  ُمب َفٌق َعَلي ر. " نل
َْ َأربَد ٌ  "  :-علي  الصالة والستالم  -َوَق َل  داءل الَعدالملي َِ ُم بلندُت  :َخيدُر نل َمدَر

ًُ امدَرَأُة فلرَعدونَ  دَي دٍد، َواول ًُ بلندُت محمَّ ًُ بلنُت ُخَوَللٍد، َوفَاطلَم َرَواُه  " علمَراَن، َوَخدلََج
َحُ  اأَللَب ني    .َأحَمُد َوَنيُرُه َوَصح 

،    دد حال ينددعحلضددكحامح ف ددلح بدد حال جددلةحبددث  ح ددفناتح  بدد حمئددلاإحالفبددك
تح  يفعحبللحج  احتحلاللح حماحال فنلحبئ ملحالل عح ل لحماحالئملحخمسح  ال اح فى

تح حن ف دددن لحمدددل لحاكندددل ح ال ددد  لتح اك ددد ا ح الددد ه لحت ألدددلةحتح حندددلةححلي دددىمح  دددنلةمح
 . يلضكحامح ف لح ألضلهل
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 وردت يف الرجال والنساء آيـات
 

ْ  أَن َت َوَزو ُرَ   َوقُدل َنا ََا  : قال دعال  َُ َمدا رَغَدداّ اَمُم او  ند  ََ مل ًَ وَُكد ال َجن د
 َْ ي َْ ال ظ اللمل َُونَا مل َربَا َهدَللهل الش َجَرَة فَدَت ح ُتَما َوالَ دَدق  ُُ هل  َحي 

 (1. )

َُم  َدلَك ُرونَ   :وقال دعال  ْل َلَعل  َنا َزو َري  ٍء َخَلق       (2 َوملْ ُك   َهي 

ْل   :وقال دعال  ََ الز و َري    .   (3 الل َكَر َواالُنَث َ َوأَن ُه َخَل

َما َزو َرَما  :وقال دعال  ند  َدٍة مُم  َرَعَ  مل َُم  م ْ ند ف ٍس َواحل   .  (4 َخَلَق

دَدٍة   :قال دعال و  دٍس َواحل دم  م دْ ند ف  َُ دُم ال دلل  َخَلَق َُ ُِ ادد ُقدوا  رَب  ََََْد َما الن دا
ُمَما رلَراالّ   ند  ُ  مل َما َزو َرَما َوَب ند  ََ مل َِ َوَخَل داَكثليراّ َونل َِ َءُلوَن اّء َوادد ُقوا  الل َه ال لل  َد
َُم  رَقليباّ     . 5)ح بلهل َواألر َحاَم إلن  الل َه َكاَن َعَلي 

َمددا َزو َرَمددا   :قدال دعددال و  ند  ددَدٍة َوَرَعددَ  مل ددٍس َواحل ددم  م ددْ ند ف  َُ ُهددَو ال ددلل  َخَلَق
َما فَدَلما  دَدَغش اَها َحَمَلت   َْ إللَيد  َُ  ِ َّ َخفليفاّ َفَمر    بلهل فَدَلم  للَي أَمد َقَلت  م َعَوا  اَحم 

 َْ َْ الش اكلرَل ْ  مل َُوَن ْ  ادَدي تَدَنا َااللحاّ ل َن     (6 الل َه رَبد ُمَما لَحل

                                                 

ح 35نىحاآلح-  لةحالب لةح(ح1
ح ح56نىحاآلح-حال النلع  لةح(ح2
ح 45اآلنىحح-  لةحالفج ح(ح3
ح 6اآلنىحح-حالسمل  لةح(ح4
ح 1اآلنىحح-حالف لء  لةح(ح5
ح 189اآلنىحح-حاك لاف  لةح(ح6
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

نُدَوا    :قددال دعددال و  َُ دد  ِ َُم  َأز َواردداّ ل َت دد ِل ْ  أَنُف ددم م دد َُ ََ َل ْ  اََادلددهل َأن  َخلَدد دد َومل
َما َوَرَعَ   ًّ إلن  فلي َذللَ  خإللَيد  َم َُم م َوم ّة َورَح  َن ُرونَ بَديد   َ ٍم ََدتَدَف  .  (1 ََاٍ  ل َقو 

يليَدن دُه   : وقال دعالي ٌْ فَدَلُنح  مل ْ  َعملَ  َاداللحاّ م دْ ذََكدٍر َأو  أُند ثَدَ  َوُهدَو ُمدؤ  َم
ْل َما َكانُوا   َِ َرُهم بلَْح  َدند ُمم  َأر  زَل ًّ َولََنج   .  (2 ََدع َمُلونَ َحَياّة طَي َب

ددَ  َاداللحاّ   :قال دعدال و  ْ  َعمل َلَمدا َوَمد ثد  دَزَأ إلال  مل ًّ فَدََ َُج  ددَ  َوددي َح ْ  َعمل َمد
ًَ َُدر زَقُدددوَن فليَمدددا بلَغي دددرل  ُخُلوَن ال َجن ددد لَددددَحلَ  ََدددد  ُْو  ٌْ َف مل ثَدددَ  َوُهدددَو ُمدددؤ  م دددْ ذََكددددٍر َأو  أُند 

َِابٍ     (3 حل

لليَ   :ال دعال وق ملَنا ل بَدع ُقُمم  َأو  ُنوَن َوال ُمؤ  مل ٍَ اَوال ُمؤ      (4 ُء بَدع 

َُم  م دْ   :قال دعال و  دٍ  م دن  يُ  َعَمَ  َعامل ِل َتَجاَب َلُمم  رَبد ُمم  أَن ي اَل ُأ فَاو 
ََدارلهلم   دْ مل رلُردوا  مل َْ َهداَرُروا  َوُأخ  ٍَ فَال للَ َُم م ْ بَدع  َوُأوُذوا  ذََكٍر َأو  أُند َثَ  بَدع ُق

درل   لَدند ُمم  َرن داٍ  َدج  ُمم  َودي َحادلملم  َواُلم خل فلي َوبليللي َوقَدادَدُلوا  َوقُتللُدوا  الَُكف دَرن  َعدند 
ُْ الثد َوابل   ِ تلَما األند َماُر مَدَواباّ م ْ علندل الل هل َوالل ُه علنَدُه ُح  .    (5 ملْ َدح 

دددددلل   :قدددددال دعدددددال و   ِ َْ َوال ُم ي دددددللمل  ِ نَدددددا ل إلن  ال ُم مل َْ َوال ُمؤ  نلي مل َما ل َوال ُمدددددؤ 
َْ َوالص ددددددابلَرا ل  َْ َوالص دددددداملقَا ل َوالص ددددددابلرَل َْ َوال َقانلتَددددددا ل َوالص دددددداملقلي َوال َقددددددانلتلي

                                                 

ح 21اآلنىحح-حالل    لةح(ح1
ح حح97اآلنىحح–  لةحالفح ححح(2
ح ح40اآلنىحح–  لةح ليلححح(3
ح ح71اآلنىحح–  لةحالال بىححح(4
ح ح195اآلنىحح–  لةحآ ح ملااححح(5
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

َْ والص دائلَما ل  ي َْ َوال ُمَتَصد قَا ل والص دائلمل َعا ل َوال ُمَتَصد قلي َْ َوال َلاهل علي َوال َلاهل
َْ فُدُروَرمُ  َْ الل دَه َكثليدراّ َوالدل اكلَرا ل َأَعدد  الل دُه َوال َحافلظلي م  َوال َحافلدظَا ل َوالل اكلددرَل

راّ َعظليماّ      (1 َلُمم م غ فلَرّة َوَأر 
َ ددلَملم    :قال دعال و  َْ َأ دَعَ  نُدورُُهم بَددي   ِ نَدا ل ََ مل َْ َوال ُمؤ  نلي مل َم دَدَرأ ال ُمدؤ  ََدو 

َراُكُم  َْ فليَمدا َذللدَ  َوبلََْ َمانلملم ُبش  َمداُر َخاللددلَ تلَما األند  رل  ملْ َدح  َم َرن اٌ  َدج  ال يَدو 
ُز ال َعظليمُ   .  (2 ُهَو ال َفو 

ددناّ   :قددال دعددال و  َِ ُِددوا  الل ددَه قَدر ِدداّ َح َر َْ َوال ُمص ددد قَا ل َوَأقد  إلن  ال ُمص ددد قلي
مٌ  ٌر َكرَل  . 3)ححََُقاَعُ  َلُمم  َوَلُمم  َأر 

 

 

 

 

 

***** 
                                                 

ح ح35اآلنىحح–  لةحاكحسادححح(1
ح ح12اآلنىحح–  لةحالح ن حح(2
ح ح18اآلنىحح–  لةحالح ن حح(3
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 تكريم اهلل للمرأة 

َراَن  إلنَّ الل َه اا  ََف  اَمَم َونُوّحا َواَل إلبد َراهليمَ   :قال دعال       َواَل علم 
 َْ ي ٍَ َوالل هُ  *َعَل  ال َعاَلمل يٌ  َعلليٌم  ُذرًَِّّّ بَدع ُقَما ملْ بَدع  إلذ  قَاَلتل ام َرَأُة  *َومل

َراَن َربِّ إلنِّي َنَلر ُ  َل َ  َما فلي َب  نلي ُمَحرَّرّا فَدتَدَقبَّ   ملنِّي إلنََّ  أَنَت  علم 
يُ  ال َعلليُم  َِّمل َِع تُدَما أُنَث  َوالل ُه َأع َلُم بلَما  فَدَلمَّا *ال َما قَاَلت  َربِّ إلنِّي َو ََِعتد  َو

ََِعت   َََم ولإلنِّي ُأعليُلهَ  َو دَّتَدَما  ا بل َ َولَي َس اللََّكُر َكاألُنَث  َوإلنِّي َومَّي تُدَما َمر  َوُذرَِّ
يمل  َْ الشَّي  َانل الرَّرل نّا وََكف َلَما  * مل َِ ٍْ َوأَنَبتَدَما نَدَبادّا َح َِ فَدتَدَقبد َلَما رَبد َما بلَقُبوٍل َح

َراَب َوَرَد علنَدَها رلز قّا قَاَل ََ  َما زََكرلَ ا ال ملح  ََُم أَن َ  ا زََكرلَ ا ُكل َما َمَخَ  َعَليد  َمر 
َِابٍ  َل ل َهدََلا ْ  علندل الل هل إن  الل َه ََدر ُزُق َمْ َََشنُء بلَغي رل حل ن ألفكح ن ل ح  كحال ناح حم حاكملفىتح نه لحهد احج ندلحيدكح د  ح  ام     .(1 قَاَلت  ُهَو مل

نِّدي  إلنِّي َنَلر ُ  َل َ  }،حفىحبفعحيل   حاملأةح ملاا َما فلي َب  نلدي ُمَحدرَّرّا فَدتَدَقبَّد   مل
يُ  ال َعللديمُ  َِّمل أيحأاحهد احالجفدناحالد يحيدكحبألفدكحفد لعحأاحن  فدلح.{ إلنََّ  أَنَت ال

 (. الم ج حاك  ه)  خل ملحلبنالأحالم  س

دددا }،ي مدددلح ضدددئال لحأفثدددهحخليدددعحأاح حن ب  دددلحامحالبدددللأح الئدددلله     َما  فَدَلمَّ دددَعتد  َِ َو
ددع تُدَما أُنثَدد  َوالل ددُه  َِ ددَعت  قَالَددت  َربِّ إلنِّددي َو َِ َولَددي َس الددلََّكُر َكدداألُنَث   َأع لَددُم بلَمددا َو
َََم ولإلنِّي ُأعليُلَها بل َ  يمل  َوإلنِّي َومَّي تُدَما َمر  َْ الشَّي  َانل الرَّرل دَّتَدَما مل  .{َوُذرَِّ

                                                 

ح ح37:حح33اآلنلعحماح–  لةحآ ح ملااححح(1
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

يلل يحنخ  ح ناحامتحامحنئسيح ن لمدح  اءح دلاحلجد حأ حامدلأةتحي بد حامحفد لهلح    
ناّ وََكف َلَما زََكرلَ ا  }، ليعح لن ال ل َِ ٍْ َوأَنَبتَدَما نَدَباداّ َح َِ  . {فَدتَدَقبد َلَما رَبد َما بلَقُبوٍل َح

 هدددد حالمبئدددد  حح-حنالف دددد هلح نل ددددكح ددددئ ف لتحيدددد  احبددددد  ي ددددلاحفبددددكحامحس لنددددل    
ن ه ح  ملح خد حالمحدلادح  دهحمدلن حلخَنجد هلحجلل دىح ح ل دلحمداحالدفخئ حمدلحح-الم ل  ح

ددَراَب َوَرددَد  }،الددب  حالالددكحن دن حين ددل ح جد  حلدددحيدكح َمددا زََكرلَ ددا ال ملح  ُكل َمددا َمَخدَ  َعَليد 
ََُم أَن ددَ  لَدد ل َهدددََلا ا قَدداَل ََدد }: ه ددلفين ددنل لحم { علنددَدَها رلز قدداّ َهدددََلا يالجنبدددح .؟!{َمددر 

َِاٍب  }: ل ٍحب نملٍاح ْ  علندل الل هل إن  الل َه ََدر ُزُق َمْ َََشنُء بلَغي رل حل  .{قَاَلت  ُهَو مل
 ن دلس حب ددّلححس لّندلح  ندددحال د  حندالئ  حمدداحال دّ ن ىحمدلن حبفددعح مدلااحامحفبدكي    

ح   ملال لحالمضنئى

امحالفبدكحبدناحح ّ لهد يحالمدلأةحالمالبال دى إ ح ف دلحال د   عح لنددحأّيحم ل حي  اهلل!.. 
ُهَناللَ  َمَعا زََكرلَّا رَبَُّه قَاَل   نلس حماحن لءحبغنلحح لدتحين   ح ل ال لحس لّنلحلّبد

ًّ إلنَّدَ  َودمليُ  الدُدَعاء َربِّ َه   للي ملْ لَُّدن َ  ُذرًَِّّّ   ن دالجندحامحالئدللهح،  (1 طَيَِّب
فَدَناَمد دُه   حال د  لد  لءحفبّنددح نلس ددحبدللفبكحنحندهح  ن مدلح   دهحمدلن حبفدعح مدلااح

ًُ َوُهَو قَدائلمٌ  ََ ًٍ  ال َمآلئل للَمد ََ قّا بل يَدد  ُمَصددِّ دُرَك بلَيح  دَرابل َأنَّ الل دَه َُدَبشِّ ََُصدلِّي فلدي ال ملح 
 َْ َْ  مِّ ي َْ الصَّاللحل  . (2 الل هل َوَويِّّدا َوَحُصورّا َونَبليًّا مِّ

 الل دكح الال دلن ح فد حامتح ل حال فحملن ح  ن لحال   ح فد حهد احالحد حمداحال دم ح
ًُ ََددا  َوإلذ  قَالَددتل   :بدد حم ئ ددىحالددلحماحنالحدد ث احمئ ددلح الددلاه ح الددل ح  ددن   دد ََ ال َمََئل

                                                 

ح ح38اآلنىحح–  لةحآ ح ملااحح(1
ح ح39اآلنىحح–  لةحآ ح ملااحح(2
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ددَ َفاكل  ددَ َفاكل َوَطمَّددَركل َواا  ََُم إلنَّ الل ددَه اا  َْ  َمددر  دداء ال َعدداَلملي َِ ُنتلددي  *َعلَدد  نل ََُم اقد  ََددا َمددر 
ُجدل  َْ  َوار َكعلي َم َ  للَربِّ ل َواو    . (1  الرَّاكلعلي
دُمُه  إلذ  قَاَلتل   :وقال دعالي ًٍ مِّن دُه او  للَمد ََ ََُم إلنَّ الل دَه َُدَبشِّدُركل بل ًُ ََدا َمدر  د ََ ال َمآلئل

ي ُ  ِل َْ  ال َم َْ ال ُمَقرَّبلي َرةل َومل يّما فلي الُدند َيا َواخخل َََم َورل ُْ َمر  َِ  اب  َِ * علي لُِّم النَّا ََ َوَُ
َْ فلي  ي َْ الصَّاللحل َّ َومل دل وََكم   . (2 ال َمم 

َلتَددابل َمددر َََم إلذل انَتبَددَل      :وقددال دعددال  انّددا َهددر قليًّا  َواذ ُكددر  فلددي ال  ََ للَمددا َم ْ  َأه  دد  *مل
َجابّددا ددم  حل ددْ ُمونلمل َمددا ُروَحنَددا فَدَتَمثَّددَ  َلَمددا َبَشددّرا َوددولًّا  فَادََّلددَل   مل َْر َوددل َنا إللَيد   قَالَددت  إلنِّددي *َف

َمْ ملنَ  إلن ُكنَت دَقليًّا  ّمدا زَكليًّدا  قَاَل إلنََّمدا َأنَدا َرُودولُ  *َأُعوُذ بلالرَّح  ََ ََهدَ  لَد ل ُغ  *رَبِّد ل ألل
َُوُن للي نلي َبَشٌر َوَلم  َأُك بَغليًّا  قَاَلت  َأنَّ  ََ  ِ َِ ٌم َوَلم  ََم  ََ قَداَل رَبُد ل ُهدَو  قَداَل َكدَللل ل  *ُغ

َمًّ َعلَ  ِل َورَح  ًّ لللنَّا َعَلُه اََ ٌْ َوللَنج  يًّا يَّ َهيِّ  . (3  مِّنَّا وََكاَن َأم ّرا مَّق قل
هدددد ح لفددددعحال ددددن ةحمددددلن حهددددكحالمددددلأةحال حندددد ةحالالددددكحأج ّدددددّ لحال ددددلآاح ضددددلدحب ددددلح

 ؟م ئ ىحاللحما ه حاففل عح ح هلحماحبناحالف لءحبللالخلألدحمعححاكمثل  
لىحالم ئ ىحالحبنف لح لفعي  يح للةحس جىح بلاهن ح  ندحال     حن  لحلفلحال لآاح

يدددكحبئددد حاكحندددلاح فددد ملح لفدددعحالخلألددددحالم ئ دددىح بدددلاهن ح  نددددح ددد تح  م دددمعح ال
ال دد  تحي مددلحجددلءعحالم ئ ددىحل دد أح دد  حلدد ألتح لالب ددليحبلل لدد تحيجددلء اح  ددهح دد لةح

تحي ل ح لكح ج ح  بحدح  لملح  كحخ مال  حالب لحهاح بلاهن ح  ندحال   حأف  حب ل
َرأ   ،هدد ح  ددللةتح ل دداحالفلجددنحأف دد ح حنددن   ا َوَلَقددد  َردداء   ُرُوددُلَنا إلبد ددَراهليَم بلال بُدددش 

ددٍ  َحنليددٍل  قَدداُلوا   َُ َأن َردداء بلعلج  ٌََم َفَمددا لَبلدد ََّما قَدداَل َودد ددا *َودد َ دددلََدُمم  اَل  فَدَلمَّ رََأأ َأ

                                                 

ح ح43تح42اآلناللاحح–  لةحآ ح ملااحح(1
ح ح46تح45اآلناللاحح–  لةحآ ح ملااحح(2
ح ح21:حح16اآلنلعحماحح–  لةحملن حح(3
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َلرَ  ُ  إللَي هل َن ًّ َدصل يَفد ُمم  خل ند  مل لُدوٍن  ُهم  َوَأو َرَس مل دل َنا إللَد  قَددو   *قَداُلوا  اَل َدَلد   إلنَّدا أُر ول
َرأَدُُه َقنئلَمًٌ  ََ ََدع ُقوبَ  َوام  َح ََ َوملْ َورَاء إلو  َح ََت  فَدَبشَّر نَاَها بلإلو   . (1 َفَقحل

َعُجدوٌز َوَهددَلا بَدع للدي َهدي ّلا  قَالَدت  ََدا َوَد َلتَد  أَأَللدُد َوأَنَدا    :  لابىحيل عح للةحيك
ي ٌ  إلنَّ َهدَلا ٌء َعجل درل  : يخلألبال لحالم ئ ىح لئ ى،  (2 َلَشي  ْ  َأم  د َْ مل قَداُلوا  أَدَدع َجبلدي

َمُت الل هل  يدٌ  الل هل رَح  َ  ال بَدي تل إلنَُّه َحمليٌد مَّجل َُم  َأه     .(3 َوبَدرََكادُُه َعَلي 

بدددناحال  دددكحلضدددنئ لحيدددكحح دددلنددد حكح ل  امح  :أم موستتتى عليتتت  الستتتالموهتتتذه 
البحلتح نألمئف لح نألّندحخلأللهلح َنئخ هلحبناح غنلهلح دنئ  ح لن دلح  دن  احم ل د ح

نَددا إللَدد  ُأمِّ ُموَودد    هددن حال ددناإ  ددتل َعَلي ددهل فََْل قيددهل فلددي  َوَأو َحيد  ف  ددعليهل فَددإلَذا خل ِل َأن  َأر 
َزنلددي ال ددَيمِّ َواَل َدَلدددافلي َْ  َواَل َدح  َْ ال ُمر َودددللي دد وقدددال   (4 إلنَّدددا رَاُموُه إللَي دد ل َوَرددداعلُلوُه مل

ددَزَن َوللددتَدع َلمَ  :دعددالي نُدَمددا َواَل َدح  َ   فَدَرَمم نَدداُه إللَدد  أُمِّددهل َكددي  دَدَقددرَّ َعيد  َأنَّ َوع ددَد اللَّددهل َحدد
ثَدَرُهم  اَل ََدع َلُمونَ  َّْ َأك  َل   ملحألحمأحبئبل أحنلحامإ . (5  َوَل

حنلحأ ح  ن حامإ  ح أللبعحب بلعحامحلأخ ح نفأخ ح ّلع 
ل   ن ىحبفعحال  ن ىح لئ ىحالمبلأةحماحي  ح بعح م اعتح   ماحال لن حام

ن لن لحالل  حاكمناحجبلن ح  ندحال   حبئد حافال دلءح دس ةحاكحدسادتححلمدلحلجدعحل د  ح
مج دد  ناتحي ضددئ اح داحالخفدد  تح الم دد م اح  دد ح ضدد  حالح ددللتحيلجئدد اح  ام

                                                 

ح ح71:حح69اآلنلعحماح–  لةحه  حح(1
ح ح72اآلنىحح–  لةحه  حح(2
ح ح73اآلنىحح–  لةحه  حح(3
ح ح7اآلنىحح–  لةحال   حح(4
ح ح13اآلنىحح–  لةحال   حح(5
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  خدد حبنددعح لئ ددىح   ددلحبمددلءحينخدد حنغ دد حلأ دددحتح  ال دد  تح  ضددئدحل دد  حام
ح  حلج حأح ح  نى حح: ل حاباح  بىح

  د ح  د حفلما كانت الظهر  ، تىرج رب يرس لسروص ى هللارلج ى عليره وسرلم ، 
ي دد  ح  نفددلحلجدد ح فخدداحيددكحح:لأ دددح ا ال دد تح   ددلحبددللمجملةحلنالبخددلتح للددعح لئ ددى

  فحم ضعحالجفلئستحيفل ىح  نلأحماحمحللدحإحي ل حح:البنع ح ل حمحم حباح مل
يس ددلحي ثدددح ثبددىح دد ن ةتحيخددلإح لنددتح  مددعحيددكحأثددليحافهددلحمدداحخ دد ح   ل د  حام

 هد حندفف حالغبدللح داح ج ددتح هد حح-البلدتحي  احه ح حندىحال  بدكحينمدلح فدعحألىح
 ملحل ايحأب حفئن ح ف لتحح-مئالجلحبئملمىتح ل حالملج  احح:مئال تح  ل حاباح  حل 

ح: يددكحلفددهح- دد  اءحمدداحا ددالبل تحمددلمحمدداح ملمالدددحبددناح الفندددتح  ددهحبغ ددىح دد بلءح
  دددهحح-أحمدددلحح: دددل حالملج ددد اح-  ن دددلحلحللدددىح   ن دددلح ألنفدددىحمددداح نبدددلإحح-يدددلسح
 يلال دنحل د  حاممالدتح  ح  دحلأ دحالغبللتح  ندحكح:ثلحالغبللتح يكحل انىثفلنليحك
  نلحل   حامتحملحأ ل ال حملحح  ال تح  نلأحماحمحدللدحح:  هح لفحال ابىتحي ل

إح فلحامح فأتح يكحلفهح فلحامحلأتحأ ح  ح ضئال حال   ح ب حأاحفضدئدح حي دل ح
ملح ضئعحالم ئ ىحال د  حح:امحملح ضئفليتح يكحلفهي حح:فئ ح ل  : ل   حام

ح- مدلحلجئفدلحاآلاح  حمداحأل ددحال د  ححالدهحب غفدلححمدلاءحا  د حمف حفس حبدأحالئد   ح
احامحح-نئفددددكحا حددددسادح نددددنملأحب الددددل حبفددددكحح-الئددددللهحح-  دددد حهددددسم  حامحالئددددللهتح ا 

ح لنهىتح أفلح لم ح لن  حبماحمئكحماحالم ئ ىحكسلس حب  حالح  اتحينخلإحالفلس ح
ج دددد احي دددد حيدددد احمدددداحأ ددددحلبكح"  : ي ددددل حل دددد  حامح: ددددل ححمندددد حبدددداحهدددد  
اف د ح لدن  تحيد حامحك  دف  ح د  حالبدن ح  دهحال دفلحح:أفهلال  حأنلملح"ح ل حجبلند 

 ضئضئف لتحين بلحجبلن ح ماحمئدحماحالم ئ ىححالهح ألعحالغبللحيكحس دل حبفدكح
ح ف حماحاكف لل ح
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 نفكحافهلح لهحالغبللح لألئلحح:ينملحل ايحالبخلليح-لضكحامح فدحح- ل حأفسح
حم  دحجبلن ححناح للحالهحبفكح لنهى حح-يكحس ل حبفكح ف ح
نلحل   حامإحماح اأحاللج حال يح فعحح:يلجئعتحي ملح خ ح  عح: للعح لئ ى

حَخ خنفَدَىح؟  )حلمداحال دب عح(ح:أنالدح"ح ح  دعحفئد تح دل "ح لحح:ال  مدح ح ل  َندَىحب داخ ح  حبخ خ     دع 

ب  ) :َ ل َح َي إلَل  بَنلي قُدَرَ َظًَ َذاَك رل ُ  َأَمَرنلي َأن  َأم قل  . 1)  رَل

مداحامححل دللىح لحل لحالل  حاكمدنالحنحم ك حالمؤمفناحأاح   ماحال لن حام
ح : ل فبكح لالئللهحينب غ دَكحال  دد حَ ف دد حتح َدل َحَأبخكحه َلن دَلَةحَ ا  دُ  النَّبلديَّ  " : َلضخ ب رَل  أَدَد  رل
  ، ََقد  أََدت  َمَعَما إلنَداٌء فليدهل إلَماٌم َأو  َطَعداٌم َأو  "  :فَدَقال ًُ ََا َرُووَل اللَّهل َهللهل َخدلََج

َمدا ال َرأ  َعَليد  َم َهَراٌب ، فَإلَذا هلَي أَدَدت دَ  فَداقد  ََ د ْ  رَبدَِّمدا َوملنِّديَِّ د ، َوَبشِّدر َها بلبَدي دٍت فلدي مل
ْ  َقَصٍ  اَل َاَلَ  فليهل َواَل َنَص َ  ًل مل  .(2). متفَ عليه . " ال َجنَّ

دد  إلدد  روددول اهلل   :( قددالوعددْ أنددس )  إن اهلل عددز  :فقددال ردداء ربَر
ددد   :ورددد  َقدددرأ علددد  خدَجدددً الِدددَم ، فقالدددت إن اهلل هدددو الِدددَم وعلددد  ربَر

 .(3) " ، وعليه الَِم ورحمً اهللالَِم 

                                                 

حح-ل ايحاإلمل حأحم ح ال نخلاحح(1  البن  كح الحل  حيكح حنحدحمأل  ح احح-مخال لا
 لئ ىتح أب حفئن تح البن  كحماح جدحآخلح ف لتح اباح لئ ح احجلبلحباح ب حامتح اباح
 ئ ح اححمن حباحه  تح اباحجلنلح اح ب حامحباحأبكحأ يهح البن  كح اباح ئ ح اح

محباح ئدحباحمللأتح  ئن حباحجبنلح اباح ئ حباحنسن حالملج  اتح البن  كح اح بن حا
باحاك  تح محم حباح ملح ن خى)ح ب حال  ىح الل ل حيكح نلةحخنلحالئبل ح_ح س ةح

ح(ح5/7بفكح لنهىح
ح ح3/1743حبلدحمفل دحأس اإحالفبكححح-(حم  لةحالم لبناح2
  ل حح ن حح-جىحخ نح-(حل ايحالف لئكتح الحل  حيكحالم ال لأح اللدحمئليىحال حلبىح3

ح حناح  هح لألحم   ح ل حنخلجليح أ ليحال هبكح 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396


 

 

 
 

28  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

حهحلدددألددد ب ألددد بهحلدددأخ  ح أ  حمددداحا الفددد حاإل ددد  ح  دددهح جددددحح  أ حال ل ددد ندددلحأخ
"حلضكحامح ف دل  ح أ  ح د ن حيدكحبفعحخ ن  ححخ نجىحاكل حاملأة  ح ماح  اهلح"

ح "ح"حلضدكحامح ف دل  بفدعحالخندلألحح دمنىحأنضلحاملأة  ح ف لحال د ن ةح"حاإل   ح لا
هدددلجل"حالم ّلمدددىحس جدددىحأبددد حاكفبندددلء  حال دددئهحبمفل هدددلحيدددكحب ئدددىحم فدددلةحبدددناحال دددفلح
 المددل ة  حينجئدد حامحالئددللهح ددئن لح ددئنلةحمدداح ددئلئلحالحددي  ح ا  احبفددلحجمنئددلحلجددل ح
 ف ددلء  ح  ددلةح أال نددلء  حفالنّ ددهحبمددلح لمددعحبدددح ددن الفلحهددلجلحيددكحم ددئلهلح ف الفددكح

ناحال ددددفلح المددددل ةح دددد ىحمدددد  لاعحخأللهدددلح ددددئ  اح هب ألددددل  ح هدددد حن دددد اح دددئنفلحبدددد
ح م لحهلجل إ   املأةح هنمىحح أللال لحلفل

  د لةححتأاحن مكح  لةحماح  مدحيدكحال دلآاحبل د حالف دلء ماحال لن حامحل ملأةح    
حح أخلىحبل  حاملأةح هكحملن حالبال  حلضكحامح ف ل

   ل ملأةحأاحال لآاح لاحنفس حيكحمخ .ح لئ ىإحامحال لن حما ح
ح: لئ دددىح مدددلح للدددعحتأاحامحنفدددس ح لآفدددلمحيدددكحبدددلاءةحامدددلأةن حامحل مدددلأةح مددداحال دددلح

ح  بلأفكحامحماحي  ح بعح مل اعتح هكحال  ن ىحبفعحال  ن إ
سنفددددحبفدددعح"ح:أاحنالددد لهحامحبفف ددددحالدددس نيحامدددلأةتح هدددك مددداحال دددلن حامحل مدددلأةحح
س ج دداحآبددلؤ اح س جفددكحامحح:ي لفددعحالفالخددلح  ددهحأم ددلعحالمددؤمفناحيال دد  ح"حجحددش

ح ماحي  ح بعح مل اعإ
حأالفلجددنحح ل د حألا حامحالئدللهحل مدلأةحم لفدىحالال دلن ح الالبجند ح ا حالدلا   حلد لأحل دع 

أب اححدناحنحفدهحامحالئدللهحف د حخدلال حاكفبندلءحيدكحامدلأة  ح حن  ه دفكحا دالملالحف د ح
 ححبنبدددحالم ددألفهحيددكحاكفبنددلءحيددكحأبفددلئ  حالدد   لتحيددكححددناحنحفددهحامحالئددللهحف دد

حنالد ي  دالغلدحأاحال د احالسهدلاءحهدكحال د ثلحالد يحا حح)حيلألمىحالسهلاءح(ابفالدحاكفثه
ف ددد ح دددن حالخ ددد ح لدددهح ندددل حال دددل ى  ح حأالئّجددددحأاحال ددد احالبفدددعح أخ اال دددلححجلبدددلحب
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ل  الدد ناحمدداحالفددللح احأح ددفلحاللبنال ددلتح  حأفدد هشحأاحنجئدد حامحاللبنددىحالبفددعحأ هدد ح
ىحال لدد   ح حأ ددالغلدحأبدد احأاحال دد احجّفددىحاكبفددلءح  ددئل ال  حالحددعحأ دد ا حأجدلاحمدداحاللبندد

ح   لامال لاكم لعتحي  احال ناحه ح ناحال لن حالملأةح مفح لحح    لح
نفمددلح ددل  حالمددلأةتح ليَددعح ددنف لتح أف ددَف لتحمدداحأ ددحلدحالمخ دد حاكخددلىتح يمددلحفئ َدد ح خ

دددىحبللفِّ دددلءتح دددلحخل    أفدددس ح ددد لةمحبل دددم لتح مدددلح اأح  ح  حاإل ددد  تحأفدددس حامحأح لمم
ح.لن ئ َكحمخاح نفخ لتح نليَعحم لفال لح ن ف َف لح  هحأخ اال ل

ح ف دلحيدكح  مدلحأجمدَ ح د َ حأمندلحالمدؤمفناحالفدلل  ح مدَلحبداحالخأل دلد  امح ا 
حملح    حملحأفس تح    حل ا  ح( 1)الجله نىحملحفئ ُّحل ف لءحأملماتححالهحأفس حامحين ا 

 أ مدد حالف ددلءحال ددأحالالددكحالفهددلح لددهحالدد فنلحبئددناحمالبلئددىرحبفدد لحاإلنمددلاتحيددللملأةحححححح
الحددد حهدددكحال دددأحالالدددكحخ  دددعحلال ددد احخ دددفحاللجددد تحمدددل ةحالفضدددن ىح ال دددبلح اإلنمدددلاح
ال د احلدددح ل لمدلمح  ددساءح  دد ةتح سندل ةحيددكح ددل ليح ف  دلمحمدداحآ مدددتح لداحال دد احالمددلأةح

تح هددكحأاحالجئدد حس ج ددلحأ هدد حمف ددلتحيددكحالحنددلةحأ هدد حمدداحاللجدد ح  حب ددكءح احدد 
يدددفحاح حفئدددلفحا ددد حس جدددىحال دددليئكتح  حس جدددىحالبخدددلليتح  حمددداحال ددد احأ ح دددفنلاح

ح.الث ليتحي  يحالملأةح أمثلل لحاخالفعحخ فحس ج لح  فئعحمفدحلج مح هنملمح
ح
ح

***** 
                                                 

ح..ط السلفية 10/301فتح البالي (ح1
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 املرأة واملساواة

ُِ ا َ َدد  : ددل حالئددللهخ دد حاللجدد ح المددلأةحمدداحففددسٍح احدد ٍةحتح  ام      أََد َمددا الن ددا
ُمَمدا  ند  ُ  مل َمدا َزو َرَمدا َوبَد ند  ََ مل دَدٍة َوَخلَد دٍس َواحل دم  م دْ ند ف  َُ َُُم ال لل  َخَلَق ادد ُقوا  رَب 

ددد َِ دددنَءُلوَن بلدددهل َواألر َحددداَم إلن  الل دددَه َكددداَن ارلَرددداالّ َكثليدددراّ َونل َِ ّء َوادد ُقدددوا  الل دددَه ال دددلل  َد
َُم  رَقليباّ    (1) َعَلي 

َُم    :له ل حالئل ح َما َزو َرَما َوأَنَزَل َل ند  َدٍة مُم  َرَعَ  مل َُم  م ْ ند ف ٍس َواحل َخَلَق
ٍَ فلدي  دم  َخل قاّ م ْ بَدع دل َخل د َُ َُم  فلي ُب ُونل أُم َمادل ُلُق ًَ َأز َواٍ  ََل  َْ األند َعامل َمَمانلَي م 

َُم  َلُه ال ُمل ُ  خ  َُُم الل ُه رَب  ٍََ  َذلل َرُفونَ ظُُلَماٍ  َم    (2) إللَدََه إلال  ُهَو فََْن َ  ُدص 
َمددا َزو َرَمددا   : ددل حالئددلله ح ند  ددَدٍة َوَرَعددَ  مل ددٍس َواحل ددم  م ددْ ند ف  َُ ُهددَو ال ددلل  َخَلَق

ددن أَمد َقلَددت   ددَّ َخفليفدداّ َفَمددر    بلددهل فَدَلم  دداَها َحَملَددت  َحم  َمددا فَدَلمددا  دَدَغش  َْ إللَيد  َُ دد  ِ للَي
َْ  م َعَوا الل َه رَبد ُمَما َْ الش اكلرَل ْ  مل َُوَن ْ  ادَدي تَدَنا َااللحاّ ل َن    (3) لَحل

  ح ألا حا دال حشخ  حآ  حيدكحالجفدىح مدعح د حمدلحين دلحمداحفئدن ح لد ةتح  يلم

أخ حامحض ئلحماحجلفبدحاكن لح خ  حمفددححد اء  ححح(4)حامحأاحنؤف دتحي ملحفل حآ  

                                                 

ح 1حنىآلاح–الف لءح  لةحح(1
ح ح6نىحاآلح-السمل  لةح(ح2
ح 189نىحاآلح-اك لافح  لةح(ح3
ن  دل ح  !! لخد حلد حنخ   دلحامحمداحآ  ح هد حم دالن ه !!! لخ حخ   دعححد اءحمداحآ  ح حهد حفدلئ (ح4

 . بئ سحالملأةحالالكححناحالالنل حالس ا ح لألفىمح حبلمحتح احاللج ححناحنالنل حن لي

 هدد حم ددالن هحل ددئلحبددنل حخل ج ددلحمدداحضدد ئدح مدداحآ  ح  ندددحال دد  حي دد حخأ  ددعححدد اءححح
بنفمدلحالمدلأةحال د ح .. حالدهح حن دئلحبدلكل حيد حن له دل .. خ   دعحمفددح هد حفدلئ حل ف دل   له دل



 

 

 
 

31  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 الجلفدددحاكن ددلح لندددحمدداحال  دددحلال دد اح لنبددىحمدداح  دددحآ    ح  دد لأحمدداحفف ددد  ح
يلك دد ح احدد تح مدداحألنفددىح احدد ةتح مدداحجفدددح احدد تح  حالجددفسح لددكحجف دددححأ ثددلح

 من م  ح أف لم  ح  لبلم ح

كحئ  تح  حن د احاللجد ح لديلل   اح لدكحاكس اإح اكفدسحب د حممدلح لثد يح داحآبدل
ْ  اََادلدددهل َأن    : دددل حالئدددللهتحالم اي دددىحلددددتح دددكءح  ددد  فدح لدددكحس جالددددحالم االندددى ددد َومل

                                                                                                                         

بد حالف نددح..  الحددحم ل  هدل.. ل ف دلحالدس ا ح لألفدى.. المد عحأملم دل الدلىح..  هدكحم دالن هى
ح لدهحآ  ح حد اء    ند :حخ  دعحمفددح هد حفدلئ حل  داللحالد يحهد ح دناحالف دلء  .بحنلال دل  لفئد  

  . خ   ددددددعححدددددد اءحمدددددداحضدددددد ٍعحأ دددددد إتحمدددددداح اأحالضدددددد عحالدددددد يحنحمددددددكحال  ددددددد ..

 حملندىحال  د د.. م فىححد اءحه يحهك .. كاحامحخ   لحلالحمكحال  د ح أالئ م احال بدححححح

بنفمددلحآ  حخ  دد حمدداحالددلادحكفدددح ددنالئلم حمددعح .. يخ   ددعحمدداحالم ددلاحالدد يح ددالالئلم حمئددد..
مدعح .. ل داحالمدلأةح دالالئلم حمدعحالئلألفدى .. فجدللامح  احمسال دلمح حبّفدلءمح حدّ ا امح ح دن.. اكل 
حف فلمح.. ال  د الضد عحالد يحخ   دعحدحس جىمح ين ح ..  بفاللمح أل يلمح ..    أخاللمحلحنملمح..  ال  احأملحم

ح !!!! مفدحح اءحأ  إ
 أخدفحضدلبىح  دهحال  ددح دببعحفسنفدلمت ن ثبعحالألدحالح ن حأفدحل  ح اأحالض عحل لفعحححح

ي د ح.. مداحالج دىحالثلفندىحث حجئ دحأ  جدلمحلنحمدكحال  دد.. يخ  حامح اأحالض عحلنحمكحال  د
  دهح ... لد ا ..  لدهحالمد عح–حالمدلمحح–يح دبدحفسنفدلمحندؤ ال ل حن احأ  جلمحل لفعحأه احضدلبى

   دددهحآ  حأاح حن حدددل  ح  ددد  ح اأح!!.. حددد اءحأاحالفالخدددلحبنف دددلحخ   دددعحمددداحضددد ٍعحأ ددد إ
 اححددل  حاللجدد ح  دد  ح اأح : كفدددح ح مددلحأخبددلحالفبددكح دد هحامح  ندددح  دد   ا   جددلإت

 لألفدىاللج الالدكحالغ ددح   ن  د حبل   جدلإحهدكحالئلألفدىح فد حالمدلأة .. ا   جدلإح  دلهل

 أفدَعحالحالدلإح..  هدكحجمن دىأحه د ا.. ي كحخ   عحه  ا.. ءينلحآ  ح حال خلحماح لألفىحح ا ...
 ندلححد اءتح حالالضدلن كح اح.. يد حالال  ددحبم دل لهل .. يل  ال دلحيدكح لألفال دلح .. لن دلحه د ا

حبفل  ددى حاللائئددىحالالددكحالحاللج ددلحالدد فنلح   ددل..   دد =حح=فئالدد أخ حي الحسفددك ... ي ددكح لألفالددأخ
حال  فناحالمجالمعح  د : ىأنال لحالغللن حال ل خ حف دفحالمجالمدع ت ينفعخ الد يحنبفدكحالف دفححتينفدعخ

ح.اآلخل
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ددم  م ددْ دُدددَراٍب مُددم  إلذ َُ ددُرونَ  اَخَلَق ْ  *  أَنددُتم  َبَشددٌر دَنَتشل ددم م دد َُ ََ َل ْ  اََادلددهل َأن  َخلَدد دد َومل
َمددا  نُدَوا  إللَيد  َُ دد  ِ َُم  َأز َواردداّ ل َت دد ِل ًّ إلن  فلددي َذللددَ  خأَنُف َمدد َُم م ددَوم ّة َورَح  ددَن ََدداٍ  َوَرَعددَ  بَديد 

َ ُرونَ  ٍم ََدتَدَف  . (1) ل َقو 
 ددل ح د اح  ح مدد  ة  ح لحمدى  ح لبددلس  حلس ج دلتح س ج دلحلبددلسحل دلتحح:يدللملأةح

ْ    :الئلله ٌِ ل ُم َُم  َوأَند ُتم  للَبا ٌِ ل  ْ  للَبا  . (2) ُه
حَ لئخَ َىحلضكحامح ف لح ح إنََّما "  : ل حل   حامح  هحامح  ندح    ح: للعَ ا 

َُ الرِّرالل  اُء َهَقائل َِ  ( 3)ح" النِّ
  حه احالحد ن ح  دكحأاحالف دلءحفهدلئلحاللجدل ح أمثدلل  حكف داح د  احمدف    ح  

ححن حأاحالملأةحخ  عحماحاللج  ح
  ل ىحاإل   حبناحاللج ح المدلأةتح لدنسحم دل اةحالف دللحبللف دللح ال ند حبلل ند تحححححح

 ل دداحم ددل اةحال ندد حبللف ددللحيددكحاكهمنددىتح يددكح دد  حا ددالغفلءحالحنددلةحالمثللنددىح ف مددلتح
ح ملحأاحالن  حال لم ح حن الغفكح احالف للحأ حال ن  ح

الالنددددللحح:لاحالندددد    ح مثدددد يلللجدددد ح المددددلأةحن ددددب لاحال ندددد ح الف ددددللحال دددد ااحنؤلفددددح
الم جدددح ال ددللدحال دد ناحنؤلفددلاحالالنددللحال  لبددلئكحالدد يحنبئدد حالحنددلةحيددكح ثنددلحمدداح

   0 4)الجمل اع
                                                 

ح 21ح–ح20اللاحناآلح–الل  ح  لةح(ح1
ح 187ىحناآلح–الب لةح  لةح(ح2
دد  حتحح771 الدد لامكحح6/256أخلجدددحأحمدد ح(ح3 ح236 أبدد ح ا  حتح(635 دددحح)1/171 م   

ح 612 اباحملجىح
ح  مل نح(4 ح ئن  ح  ح الئ ن لع حاإل    حح   حال لؤ ع حح  اللد حالئلل حح– نفك حلابألى الفل ل

 اإل  مك 
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 *َواللَّي  ل إلَذا ََدغ َش   اللج ح الملأةحمث حال ن ح الف لل :ويقول د/ نعمان أبو الليل     
ح د  تح  حالئدللكحفد .ح  دكحفد .حبد حيد حالد اخ ح  حهضد ح  (1 َوالندََّمارل إلَذا َدَجلَّ 

 أ هد  ا ثفلاحيكحالئل اح الفل  ح ال لم 
 هفدلحنجددحأاحفئدلفحأاحمداحالفدلسح: ( رمحه اهلل تعاىل ) قال الشيخ ابن عثييمني و    

رحكاحالم ل اةحال الضدكححم ل اةح:ماحن الئم حب  حالئ  حالم ل اةح ه احخألنتح حن ل 
أيحح:الجلئلةح لدهحالال د نىح دلل احن  لد احح   حالالفلن حبنف ملتح ماحأج حه يحال   ة

أيحح:يدل حبددناحالدد  لح اكفثدهح ح دد  احبددناحالدد   لح اإلفدل تححالددهح احال ددن  نىح للددع
يل حبناحالحل  ح المح    ح حنم احأاحن  احكح ح  ألىح  هحأح ححالهحبناحال الد ح

حل ل حلنسحل  ال ح  ألىح  هحال ل تح ه   حجّلام  ا
 لتحهددددسا حهدددد احالمحح:ل ددداح  اح  فددددلحبللئدددد  ح هدددد ح  ألددددلءح ددد حأحددددٍ حمددددلحن ددددالح د

"ح احامحندنملحبللال د نىح"حل داحح:  للعحالئبللةح  نمىتح ل  احل حننعحيكحال دلااحأبد امح
لل   ح:جدلءح ْ ُمُر بلال َعدد  دانل  إلنَّ الل دَه ََد َِ َْ  (2  ، َواإللح  دُتم بَددي  م  ََ ِل  َوإلَذا َح النَّدا

لل  ُمددوا  بلال َعددد  َُ  اح ندداحاإل دد  ح ندداحح:  دد دح  ددهحاإل دد  حَمدداح ددل ح،  (3َأن َدح 
الم دددل اةحتحبددد ح نددداحاإل ددد  ح نددداحالئددد  ح هددد حالجمدددعحبدددناحالمال دددل ناح الالفلنددد حبدددناح

حالمفالل ناح ح
ن لأح  هح تحب حال يحأملحأفدح ناحم ل اةحي  يح حن  ل لحَماحنئلفح ناحاإل   

قُددد   َهددد     :هددد يحال ل ددد ةحأاحأ ثدددلحمدددلحجدددلءحيدددكحال دددلآاحهددد حففدددكحالم دددل اةحبألددد ا

                                                 

  2تح1  لةحال ن حاآلناللاحح(1

  90  لةحالفح ح_حاآلنىح(2

  58  لةحالف لءح_حاآلنىحح(3
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 َْ َ َْ ََدع َلُمددوَن َوالَّددلل َ ددَتول  الَّددلل  ِ ددَتول  اأَلع َمدد   (1  ، اَل ََدع َلُمددونَ  ََ  ِ قُدد   َهدد   ََ
َتول   ِ يُر َأم  َه   َد ََ ملدْ  (2   ، الظُُلَماُ  َوالُنورُ  َوال َبصل ْ  أَنَفد َُم مَّ َتول  ملن  ِ اَل ََ

َْ أَنَفُقوا ملْ بَدع ُد َوقَادَدُلوا قَدب  ل ال َفت  ل  َْ الَّللَ ًّ مِّ لَحلَ  َأع َظُم َمرََر ًَّ َوَعدَد  َوقَاَدَ  ُأو  وَُكد
َن  َواللَُّه بلَما دَدع َمُلوَن َخبليرٌ   ِ َْ  (3  ، اللَُّه ال ُح َتول  ال َقاعلُدوَن مل  ِ َْ  الَّ ََ ملنلي ال ُمدؤ 
دددُدونَ  للدددي القَّدددَررل َوال ُمَجاهل دددُر ُأو  دددملم  َفقَّدددَ  الل دددُه  َغيد  ِل َْم َواللملم  َوأَنُف فلدددي َودددبلي ل الل دددهل بلددد

َْم َواللملم   َْ بلدد دددلَ ددَن   ال ُمَجاهل  ِ ًّ َوَعددَد الل ددُه ال ُح ًّ وَُكددد َْ َمرََردد ددملم  َعلَدد  ال َقاعلدددلَ ِل َوأَنُف
دّرا َعظليّمداال ُمجَ  َوَفقََّ  الل دهُ  َْ َأر  َْ َعلَد  ال َقاعلددلَ  لد حندنعححدلفح احد ح،  (4 اهلددلَ

يكحال لآاحننملحبللم ل اةحأب امح فملحننملحبللئ  تح   مدىحالئد  حأنضدلحالجد  ف لحم ب لدىح
ل ىحالفف سحينفلحأ ئلحأاحلكحيض مح  هحهد احاللجد حبدللئ  تحأ حبللمدل تحأ حبدلل ل.تح

حبناحن  احم ل نلمحلكحأب ام حأ حبب  حالمئل فتحث ح حألضهح
 .  5)   ح ف لاحنئلفحأاحيندح ضلضىح  اح  فلحبم ل اةح  لحبنفثه

نَداُكم م دْ ا َ َد  :الئدللهح لدد يدكح :ويقول العالمة الشنقيطي     ُِ إلن دا َخَلق  أََد َمدا الن دا
َقدداُكم  إلن  ذََكددٍر َوأُند ثَددَ  َوَرَعل نَدداُكم  ُهددُعوباّ َوقَدَبنئلددَ  للتَدَعدداَرفُدَوا  إلن   َُم  َعنددَد الل ددهل أَدد  ددَرَم َأك 

حَ َ دَ حح-َ َ دَلح   (6 الل َه َعلليٌم َخبليرٌ  حَأف دد حَخ َدَ حالف دلَسحح-َجد   َندىخحال َ لخنَمدىخ يخحاآل  يخدكحَهد خ

                                                 

  9  لةحالسملح_حاآلنىحح(1

  16  لةحالل  ح_حاآلنىحح(2

  10  لةحالح ن ح_حاآلنىحح(3

ح 95  لةحالف لءح_ححاآلنىحح(4
  180/حح1 ل حالئ ن ةحال ا ألنىححح(5

ح 13نىحاآلح-  لةحالحجلاعحح(6
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

حَ َ ٍلحَ أ ف َثه حَ اك  ف ثَدهحمخا  حه َفدلحَ ن فخن دَىحَخ   خددخحلخ د  َ لخ حن َبدنِّا  حَ َل خف دد حَبدن َاحَ لخدَأحتحَ لَد   ال َمد     َلن اخ
يحه َ حآَ   ح حال  دخحتحَيَبن َاحَأف د حَخَ َ حَ لخَأحال  َ َلحال  خ ح خاَللدخ َعحأ َخَلحمخا  حال َلاٍدحتح يخكحَمَ اضخ مخا 

نفمددلحَ ح حتحَ َ ددن ل  َلالخدخحألخ حبخ َددلحَ لخددَأحالالُّددَلاد  َأل ددَ اَلحال الخددكحَمددل  حَبددن َاحاك  ددف  فملحَ  َدد   سخبمددلحَ َحَمددنمحَم  
للخح حَ لل َفخ    .َ َ   َ ل م

يحه دَ حآَ   حَي َدلَ ح   حال د خ حَ لخدَأحالد  َ لخ دا  دَكحَحد  اء حمخ َ َبن َاحَأف د حَخ َدَ حالخ  دَأحاك  ف ثَدهحال الخدكحهخ
َُم  ا َ َ  :يخكح   َلةخحالفَِّ لءخح َُُم ال لل  َخَلَق ُِ ادد ُقوا  رَب  دَدٍة أََد َما الن ا دٍس َواحل م دْ ند ف 

 َِ ُمَما رلَرااّل َكثليرّا َونل ند  ُ  مل َما َزو َرَما َوَب ند  ََ مل نَءُلوَن اَوَخَل َِ ّء َوادد ُقوا  الل َه ال لل  َد
َُم  رَقليباّ   . (1) بلهل َواألر َحاَم إلن  الل َه َكاَن َعَلي 

دٍس  :َ َ دلَ حاَلَئددلَله  ددم  م ددْ ند ف  َُ َمددا َزو َرَمددا ُهدَو ال ددلل  َخَلَق ند  ددَدٍة َوَرَعددَ  مل َواحل
ددن أَمد َقلَددت   ددَّ َخفليفدداّ َفَمددر    بلددهل فَدَلم  دداَها َحَملَددت  َحم  َمددا فَدَلمددا  دَدَغش  َْ إللَيد  َُ دد  ِ للَي

 َْ َْ الش اكلرَل ْ  مل َُوَن ْ  ادَدي تَدَنا َااللحاّ ل َن    (2) م َعَوا الل َه رَبد ُمَما لَحل
َُم   ح:َ َ لَ حاَلَئدلَله َُدم  َخَلَق َمدا َزو َرَمدا َوأَندَزَل َل ند  دَدٍة مُدم  َرَعدَ  مل م ْ ند ف ٍس َواحل

ٍَ فلددي  دددم  َخل قدداّ م ددْ بَدع دددل َخل دد َُ ددم  فلددي بُ ُددونل أُم َمادل َُ ُلُق ًَ َأز َواٍ  ََل  َْ األند َعددامل َمَمانليَدد م دد
َُم  َلُه ال ُمل ُ  خ إللَدََه إلال  ُهوَ  َُُم الل ُه رَب  ٍََ  َذلل َرُفونَ  ظُُلَماٍ  َم  . (3) فََْن َ  ُدص 

َ    ح حَ َ ٍلحَ ه  َحح:اك  حأ ف َثهحَ َ حمخا    .ال  َ   حَ َ ن دخح آَ   ح َخَ َ د حَ حمخا 
حأ ف َثهحَ ه  َحح:َ الث لفخك حَ َ ٍلحبخ   اخ   . َح  اء ح َخَ َ د حَما 

                                                 

ح 1نىحآلاح-الف لءح  لةح(ح1
ح 189نىحاآلح-اك لافح  لةح(ح2
ح 6نىحاآلح-السملح  لةح(ح3
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حح:َ الث للخ  ح حأ ف َثهحبخ   اخ نَ ه َ َ ٍلحَ ه  َحَخَ َ د حمخا  َ ة ح  خ   .َ ال  َ   حَ َ ن دخحَ َ َ هحَفبخنَِّفلحال  

نِّدنَاتحَ َهدَ احَند :الل ابخع ح َ مخ حاآل  حَ َ دٍلحَ أ ف ثَدهحَ ه دَ حَ دلئخل  َلالخددخحَخَ َ د حمخا  ح     حَ  َدهحَ َمدل خ حح   ُّ َجد  
  .َ َ َ ح

حال   ل آفخن ى ح ح     َنلع  يخحاآل  حَه خ حَ ل ع  ححَ        َ حال َمل َأَةحاك   َلهحَ لَاح  ج    َهلحاك  ال َم     َلة حَ َ هحَأا 
حالل ج  خح اَلفخ ماح خَلهح  ج   خ   .َ ف د حَ َيل  ملح م   

دددددخح     حَ َ ن  َ   خ َهددددلحاك  ددددَاحال  دددددختحَأف َ ددددَنحال َمددددل َأَةحيخددددكح خنَجل خ فخِكح َددددَ لخِيحمخ حَ دددد   ددددلأ   . َ َهددددَ احَأم 

ححَ  َد  ححححح ددلخ َم  ددخحبخم َلاَ دلةخحَهدَ احاك  دَاحال  ددخحلخن ئ َمدَ حبخددخحيخدكحَأل ضخ حمخ َفدس    َجدلَءحال  دل . حال َ دلخن  حال م 
ح نعخ حيخكحَحَنلةخحال َمل َأةخحيخكحَجمخ حال َ َ لخيِّ فخكِّ كال َ      .الف َ احخ

اَلفخَ ةمح خح     لحَ َ ن َ لحَ َجَئَ َ لحم    َ حَ لئخمم ح  ئ  فخَ لحَ َملحَ لَ حاَلَئلَلهَيَجَئَ حالل ج  نعخ حيخكحَجمخ  :َلن دخ
  ْ د ٍَ َوبلَمدن أَند َفُقدوا  مل نءل بلَما َفق دَ  الل دُه بَدع َقدُمم  َعلَدَ  بَدع د َِ الر َراُل قَدو اُموَن َعَل  الن 

َ دلددي دَ  ددَواللملم  فَالص دداللَحاُ  قَانلتَدداٌ  َحافلظَدداٌ  ل ل َغي دد ل بلَمددا َحفلدداَل الل ددُه َوال َلدداُفوَن َأم 
غُدوا   ََ دَدبد  َُم  فَد ْ  فَدإلن  َأَطع دَن درلبُوُه  ِ ْ  فلدي ال َمَقدارل ل َوا ُجدُروُه ْ  َواه  ْ  َفعلُظوُه ُنُشوزَُه

َّ إلن  الل َه َكاَن َعللي اّ َكبليدراّ  ْ  َوبلي حيخدكح   (1) َعَلي مل د خ حال َمدل َأةخحَمدَعحالل ج  دالخَ اءخ َيم َحلَ لَدى حا  
كح حَفَ احخ نعخ حتحَجمخ فملحَ  َدَ لماحَأ   م حَ    حال َفَ الخَ حَبن َاحالف   َ ن اخ َا  حاَلاَلَح  َ حرحكخ حَأا  ال َحَنلةخحَ حن م  خا 

حثَلفخنملح حَ لخَأحَمف ئملحَبلالًّلح-َ َ ل  ملحم َفس  م َفع حمخا    . اَلم 

فخن دىخحَ ال َ َ لخن دىخحَ ال  دل ح     حال َ    حالف بخدكِّحَ لخ    ةخحال َفَ الخ خ حَ داخ حَ اك  ف ثَدهتحَ دا  حَبدن َاحالد  َ لخ ن ىخ    خ
ح َاحالف   َ ن اخ اَلَ بَِّدحمخ َخلخحَأف د حَلَئَاحال م  ح .بخلآل 

حححححح دف      حَأَلاَ حالال َ دبَُّدحمخ حه َ حم َحلَ لَدى حَمدا  حَ َبَدحَهَ احال  ئ اخ حَأا  تَ َ حَ أ  َخلخ ححبخدلآل  دن خ ألخ لخاَلح 
ح حَأا  يخحال َفَ الخ خحال الخكحَ حن م  خا    .اَلاَلَحأل  َحَه خ

                                                 

ح 34ىحناآلح–الف لءحح  لة(ح1
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ناخح     حثََبَعحيخكحَ حخ ن خح ال ب َخللخيِّح َ َ    حَح خ حَ ب لسٍح مخا  دَكحال  دد حَ ف   َمدلح َدل  اب اخ َلَعتَن  ":َلضخ
اءل  َرُسوُل الل  ر  َِ َْ الرَِّرالل بلالنِّ َْ مل ي اءل بلالرَِّرالل  ال ُمَتَشبِّمل َِ َْ النِّ   ".  َوال ُمَتَشبدَِّما ل مل

يخحيخددكح  دد َلةخح      نَ حبخَ ددَف خ َفلحَهددَ احال َحدد خ ح َدد  م  حَلَئَفددد حَ  َدد   حَمددا  ددَلائخنَ تحَ َبن ف ددلحه َفددلَأحَأا  َبفخددكح خ  
حال  دددخح حَ اك  ف ثَددهح  َل  دد    حال فَددَ الخ  حَبددن َاحالدد  َ لخ حَ لَفددعخ حال  دددخحتحَي َدد   حيخددكح خالَددلدخ َي  ددَ حَم  ئ دد اأ

حَأَلاَ حَ لخَأحال  ئ ح حَما  اَل  جخد  حَن   نم َ لحَ ا خَساَلال َ لحَل   ألخ حاَلح  َاحال  دخحَ َل   لخدخحن م  خا    . َاحمخ

نَمىخح     حالخ  َأحال َفَ الخ خحال َئهخ َج  خ فخن ىخحال َ َ لخن دىخححتَ كخ حَ اك  ف ثَدهتحيَدل َ حال  ددحتال َ      َبدن َاحالد  َ لخ

ح   َاحال َمددل َأةختحَ يخددكح دد خ حالل ج  تَبن َف  َمددلحيخددكحالأل ددَ  ختحَيَجَئ َددد حبخَندد خ نددَلا خ ححال مخ َ  َ  خ ددَبىخحاك  َ يخددكحفخ  
  . خَلن دخح

َ اإخح َ يخكححححح َس  ح   َاحاك  َجلعخ حالس    دٍ ح َ ل َ حبخَنا ح : اَلَئ ُّ خ حبخَمف سخَلىخحَ َ لَ ةخحَلج  َلَأاَلن اخ َ َ لَ َةحام 
حاَلَئلَله َ احخ ٍح لخدخ ْل  :يخكحَ     َ يَد ملُدوا  َهمل َتش  َُم  فَدإلن لَّدم   َواو  ْل فَدَرُردٌ  مْ رَِّرالل َُونَدا رَُرلَدي  ََ

َرَأدَددانل  ددَداُهَما فَدتُددلَكِّرَ  َوام  دد َّ إ ح  َْ الُشددَمَداء َأن َدقل دد َن مل َِددو  ددَرأ ملمَّددْ دَدر  ددَداُهَما اأُلخ    إلح 
َ   حبخَح خنَ الخ خَملتحَ َ   حَ ل َ حيخكح خاَللبخدخح، (1) حَأف د حَأ   يحَخَ َ   َملحَ حَ أ  حَيلل  د حال  خ حالل ج  خ بخ خَنل خ

حيخكحال  َ لَ ةخح َلَأاَلن اخ حَ لَ حاَلَئلَلهتحَمَ لَ حام     َ َ:   ُنثَد َُُم اللََّكُر َوَلُه األ  دَمًٌ  *َأَل  ِ  دلل دَ  إلّذا قل
يَزأ   .   (2 ِل
حَ  َدددهح      حالددد  َ لخ ددد خ حلخَفض  ددددنَبن اخ حالف  خ دددالخَ اءخ حا   لَدددٍىحلخَئدددَ  خ حَ ل خ حَ ن دددل  َ لخددددَ لخَأحتحاك  ف ثَدددهَأي 
ددَلَأة ح َ َ َئددعخح ددَلااَححام  م  ددلحَ لَددَ ع ح  خ دد خَ ٍىحَلم  َنَ تحَ َمددلح َددلَ حاَلَئددلَله يخددكحم    ددا :َمددل  َما  فَدَلمَّ ددَعتد  َِ َو

َِدَعت   َِع تُدَما أُنَث  َوالل دُه َأع لَدُم بلَمدا َو َولَدي َس الدلََّكُر َكداألُنَث  َوإلنِّدي  قَاَلت  َربِّ إلنِّي َو
َََم ولإلنِّي ُأعليُلَها بل َ  يمل  َومَّي تُدَما َمر  َْ الشَّي  َانل الرَّرل دَّتَدَما مل ح  . (3 َوُذرَِّ

                                                 

ح 282ىحناآلح–الب لةحح  لة(ح1
ح 22تح21اللاحناآلح–الفج حح  لة(ح2
ح 36ىحناآلح–آ ح ملااحح  لة(ح3

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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َلَأة ح       َلااَح َيلم  م  ُند َث  :اَل     ح   خ َ ىأحيخكحَ لخَأحبخَ ح،   َولَي َس اللََّكُر َكاأل  َكحَ ل خ َ هخ

حَن   ل  اَح ت َ أ ح حال  َ َلحَ اك  ف َثهحَ َ اءأحح:َ ال َ َفَلة حَ َأال َبل         .  خا 

يخح     حَه خ يخحال  للخَبىخحَ َ  خدخ حَ ل خٍ حيخكح خ   خحَه خ ف َ ح   ِّ ح خ   .ال م  َجَبىخحَ َ حَ أ 

حاَلَئددلَله     لخدددخ حَ  َددهحَ    ددَلائخنَ حيخددكحال َ ددَ  خ َفلحيخددكح  دد َلةخحَبفخددكح خ   َضددح  حَأ   َهدددَلا  إلنَّ  : َ  َدد  
ددددَومُ  دددَي َأقد  ددددل  لللَّتلدددي هل ددددَح   (1 ) ال ُقدددر اَن َلم  ح َ ج  حالأل دددَ  خحبخَندددد خ ددد خ َمدددىخحيخدددكحَجئ  ال حخ  

حَ  َدهح الل ج  خح حالد  َ لخ ن خ ندَلا خحَ اَلف ضخ ح اك  ف ثَدهحيخدكحال مخ حن ف َ دد  حال َ لَد خ اخ تحَ َ د   َجدلعخ حالس    َ اَلَئد ُّ خ

حاَلَئددلَله لخدددخ حَ  َددهحَ    حَ لخددَأحيخددكح  دد َلةخحال َب َددَلةخحيخددكحال َ ددَ  خ ددا  َفددلحأَلَليمددلحمخ تحَ َ َ ل  دد خ  : خلَددهحالل ج 
 ًٌ َّْ َمرََردد حالدد ُّ   َلةخح،   (2 َولللرَِّرددالل َعلَددي مل ا  ن ددَىحَبن َف  َمددلحَ دد   حال فَددَ الخَ حالأل بخنئخ َ َبن ف ددلحَأا 

حاك  ف  َثىخح ا  ن ىمحخ    خن ىمتحَ َ    حَ     ةمحأَلبخنئخ حَ لخأَححَ َليملحَ َ َمل م   . بخَئ  سخ

ل ددىخح     َ خ حاك  َضدداخ حَأ   ددا  حمخ حبخددَ لخَأتحَ َأا  الخددَلافخ نئمددلحم أل بخ  دد َاحَ  َددهحا خ   حال ئ  َددَ َءحَجمخ َ َبن ف ددلحَأا 
ددَنالخَ لحال حَح حَف   ددناخ ححخ ددا  حاك  ف ثَددهحمخ حَ  َددهحَأا  حَ  َددهحَ لخددَأحاالِّفَددل  حال ئ  َددَ ءخ   ددهحال الخددكحَبن َف َددلحال   ددل آا 

يحه دَ حاك  ف  ثَدى ح حال د خ حال َخ   خدكِّ بخ ِّدكِّ حال جخ حالدف    خ حَ ح  َدٍ تحَ َ لخدَأحلخَجب دلخ حح  خدك  دا  نَفدىخحمخ حالسِّ حبخَنف َ ا.خ
ل ح   : َ َملحَ لَ حال  ل خ

ْ  نَقليَصًٍ     ًٌ مل َن ُْ َقصََّرا     َوَما ال ُحللُي إلالَّ زَل  ِ ٍْ إلَذا ال ُح  ِ ْ  ُح ُم مل  َُدَتمِّ

لخدددخح     َضددَاحَهددَ احبخَ    حال  ددَدحاَلَئددلَلهحَأ   حَبن ف ددلحَأا  ًل َوُهددَو فلددي أ  َ  َدد   ل يَدد ْ  َُدَنشَّددُْ فلددي ال حل َوَمدد
 ٍْ ُر ُمبلي َصامل َغيد  ح ،  (3ال لل حَمَعحا َِّ لءخ حَأف      حَلد حاَلَئلَلهحَجَئ  د احلَدد حَيَنف َ َلحَ َ هحال   ف للخ ال َ َل خ

بخ  ىمحَ ه َ حاك  ف َثه َئَف  َملحخخ  َ ىمحَ جخ حَ َأض    . َأف َ َ حال َ َلَ ن اخ

                                                 

ح 9ىحناآلح–اإل لاءحح  لة(ح1
ح 228ىحناآلح–الب لةحح  لة(ح2
ح 18ىحناآلح–السخلفحح  لة(ح1

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=49&ayano=13#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=49&ayano=13#docu
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يحه ددَ حاك  ف  ثَددى حَ َجب ددلخيخح     حال دد خ َنددىخحالددف    خ ددَغلخَهلحتحلخاَلغ ألخ ح خ ددا  حيخددكحال حخ  َنددىخحمخ َ لخددَ لخَأحَفَ ددَنع 
نَفىخحتحَي  ح حم بخناٍححكَحبخللسِّ حَ ن ل  َ ل خ   . يخكحال خخ

ح     د  خ ح خَبلَفدَىحال ف ح  َ دل خ حال بخدنَاحيخدكحال خخ حَأا  ل  حَ حاَل  د خ كِّ حالأل بخنئخ حاك  ف َثهحلخَضئ فخَ لحال َخ   خكِّ َا  كخ
كِّح حلخَضئ فخَ لحالأل بخنئخ حَ ه  خَمع  َمع  تح خَ احاه ال ضخ   . ال ُّ   لخ

حاَلئَح     حال  دخ حَ ا خف َ لل  حَلد حال َ لَدَ حَجَئ  د احلَدد حَأف  َدَ حال َ لَدَ ن اخ حَمَعحا َِّ لئخ خ   حَأف      لَلهحَ َ هحال   ف للخ
دَئَف  َملح حاَلَئدلَلهح-َ َأض  لخددخ حَ َ    حيخدكحال   دل آاخ َْ  : َ ثخندلأ دَ َف  ال بَدنَدا ل َعلَد  ال َبنلدي َمدا * َأا 

َُُمونَ  َُم  َكي َ  َدح  لخدخح،   (1َل    َ َ:   ًل ََ ئل ََ َْ ال َم َْ َوادََّلَل مل َُم  بلال َبنلي َفاُكم  رَُب َأَفَْا 
ددم  لَتَدُقولُددوَن قَدددو اّل َعظليّمددا َُ لخدددخح،  (2 إلنَامّددا إلنَّ    َ َ:    ددَل َولَددّدا لَددو  َأرَاَم اللَّددُه َأن ََدتَّلل

ا َ َف  ملمَّا ُد ال َقمَّارُ  الَّ َُ َما َََشاء ُوب َحانَُه ُهَو اللَُّه ال َواحل ُل ح،  (3 ََل  ث د خ حبخمخ َنلع  َ اآل 

  . َ لخَأحَ ثخنَلةأحَمئ    َمىأح

حَي خف د حَ حن َف  ن حيخكحال حخ  َنىختحححححح ن َىحَ َأم لحال  َ ل  اَلَ لحالأل بخنئخ حَ َ َلَيَ لحَ      حَ َملَ ح     َلالخدخ َا  كخ
حَمَئد ح الَلإ  حاَلح  حَ  حبخ     َلالخدخح ال الخك حلخَ َمللخدخ حت حاك  ف َثه ح خَلن دخ الَلإ  حاَلح  حال الخك حبخلل حخ  َنىخ حالال َسنُّاخ  خَله

َ لحبخن ف  ثالخَ ل ح . َ َف   خ
دددلحَ حفخدددَساَ.حيخنددددخح     م  حالددد  َ َلحَ اك  ف ثَدددهح خَ احاَلَئلَ دددَلاحال م َئلَ دددَلَةحال َبَ دددلخن َىححَ مخ حَأا  َبدددن َاحال ئ  َدددَ ءخ

ن ددَىحال الخددكحَ حَب َددلءَح ح   َف َددل الأل بخنئخ فخنًّددلح َددَ لخنًّلحلخ  َبَ ددلخ نًّددلحَ    حبخددَ لخَأحالَددَنثُّلماحأَلَبئخ حال َمددل َأَةحاَلالَددَنث ل  تحيَدد خا 
ددد حَملفخئمددلحَل َدددلحمخ دددئ فخ دددَاحالض  حَ لخدددَأحمخ حَ َمدددلحَنف َ دددن حَ دددا  حَ الفِّفَدددلسخ ددد خ حَ لل َحم  َمدددل خ   َ حم َساَ لَدددىخحاك  ا 

ََل خح حَ اك    . َ ال َمَل خ

                                                 

ح 154تح153اللاحناآلح–ال ليلعحح  لة(ح1
ح 40اإل لاءح_حاآلنىحح  لة(ح2
ح 4السملح_حاآلنىحح  لة(ح3

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=49&ayano=13#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=49&ayano=13#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&surano=49&ayano=13#docu
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

يخحال فَددَ الخ خحَ حَناَلَجددل أ حَ  َددهح     حَ لخددَأتحَ َمددَعحَهدد خ ددا  ٍءحمخ حبخَ ددك  حَي خف ددد حَ حَنالَددَنث ل  دد خ حالل ج  ددَ فخ بخخخ
حبخح تحيَدددَ حَنددد     ح خلَدددهحال  َددد   خ حيخدددكحال َمح   ددد سخ َ دددلبخلأ حم  ح خ   ناخ حال َمَندددل خ ندددعخ َ دددلَ االخ خَملحيخدددكحَجمخ م 

نَلاَلد ح َمهحال  د حَب خ حأ   حَما    أ.هت.. ال م َ لَ اةخحَبن َف  َملح خ  

 المددلأةحل ددلح  لحيددكحالحنددلةحال دد  حبدددتح اللجدد حلدددح  لحن دد  حبدددح  حن ددالألنعح دد ح     
ح0   حب  لحاآلخلمف ملحأاحن

اف للعحأخ  حاللج ح الملأةتحح(1)  ف ملحال حالال ل يحبنف ملحيكحأم لحمئل يى
ح  لاحفاللإح لأحخل إحأجنل حماحالألليناحيكح لنىحا فح  ح ا فحأللألحالب لي ح

كفددددح فددد ملحالددد حالال دددل يحيدددكحأمددد لحالالخ ددد تحضدددل عحح ددد  حاك دددلةحاللجددد ح
ح0 الملأةح اك   

يددكححنددلةحاللجدد تحهدد حففددسح خدد  حالدد ناحيددكححنددلةحالمددلأةتحأ ددبلدح خدد  حالدد ناح
نَددا بَنلددي اَمَم َوَحَمل نَدداُهم   : امح ددل حاللجدد ح المددلأةتح ددل حالئددللك فلددي ال بَدددرِّ  َوَلَقددد  َكرَّم 

َْ ال َّيَِّبا ل َوَفقَّل َناُهم  َعَل  َناُهم مِّ رل َوَرَزقد  َّ  َوال َبح  ي َنا دَدف قل ْ  َخَلق   ح (2) َكثليٍر مِّمَّ
أهدددد ح  دددد  حبئ ن ددددىحح:  ددد حمدددد حعحالف ددددلءتحي دددل حالثئددددللبكحيددددكحا ددددال بل حم لددد  

 .الف لء  ح أ حاكبفلء  ح جللبىحاك  لل  ح اك   حاكأل لل

                                                 

ححححححححححححححححححححححححححح:الالكحنفل  احب لح ل حن ب  لحأيحم   ح ماحالم ل اةح (1
حأاحال  ىحيكح  نىحالس اإحتحبمئفهحليعح  نىحاللج ح ف لح ح-أحححح
ح  هحمئفهحأفدحن حدحالأل  حماحاللج ح ن ضعحل ىحال لضك حالأل  تأاحال  ىحيكحح-دحححح
حالم ل اةحيكحالمنلا  ح-إحححح
حالالفل     لألحح حاللج حيكحح- ححححح
حةح الم ل اةحيكحال  ل ح-هدححححح
  70  لةحاإل لاءح_حاآلنىحح(2



 

 

 
 

41  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 لفقلت النِاء علي الرردددددددددال       دددددداء كمث  هلأددولو كان النِددددد   
 التلكدددددير فلددددددر للمددددددددددددَلوال        فما التْنيُ الوم الشمس عي     
ح امحنئليأحالبل ىحيكحمأل ئ لتح ال ئن ةحبم  ئ ل ح -
حنئمل ف ل ححا الفلسحنخ م ف لتح    لحح:الدني  مؤنثة -
ح هكح  ا حاكب ااتح م أحالحن اا حح:واألرض مؤنثة -
ح ل  هلحل حالال لفحاكج ل حتح  حالحلأحاكفل ح حح:حوالحي ة مؤنثة -
ح ب لح   حالمال  اتح ين لحالفئ حالمل   ا حح:والجنة مؤنثة -

 خددلإحمدداحبألدد احالف ددلءح)حاكفبنددلءح المل دد  ا  ح ال دد ن  ا  ح ال دد  اءحتتت 
  ال للح ا  ح الئبل ح السهل ح( 
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 املساواة يف التكليف
ح نمددلاحالف ددلءح  نمددلاحاللجددل ح دد اءمحب دد اٍءتح خألددلدحامح ح-الئددللهحح- لددن ئ  حأا 

حالال دللنفحال دل ن ىتح أ  ح ح  هحالم ل اةحبدن احالد   لح اكفثدهحيدكحأ  ددخ يكحال لآاحن  ُّ
ًَ   :ال  نفحآلَ  ح ح  اءح  هححد  ح د اء ْ  أَن دَت َوَزو ُردَ  ال َجنَّد َُ د َوقُدل نَدا ََدا اَمُم او 

َربَا َهللهل الشَّجَ  ح ُتَما َوال دَدق  ُُ هل َما َرَغّدا َحي  ند  َْ وَُكَ مل َْ الظَّاللملي َُونَا مل   . (1َرَة فَدَت

حيددددكحم ددددف يتح الالِّلمدددد يحيددددكحال ُّددددفاتح أبدددد حنئ َددددهحيددددكحم ددددف يتح ح أخددددَلإحالحمندددد يُّ
دداححدد ن حأ ِّح دد مىح حنددلحل دد َ حامتح حح:(لضددكحامح ف ددلحح)  ددح حدحاكلبددلفكحمخ  للددع 

ددلحالفِّ ددلءحيدكحال خجددلةتحيددنفس حام َُم  أنِّددي الَ  :أ دمعحامح خ   ددن  ددٍ  مل دديُ  َعَمددَ  َعامل ِل ُأ
 ٍَ ْ  بَدع  َُم  مل ْ  ذََكٍر َأو  أُند َث  بَدع ُق  . (2) مل

يماح لأحح: ّ ىحال ل.حبناحالملأةح اللج حيكح ثنلحماحالئبل اعح المئلم عل  ح
حتح ال د  ح  ددنلمدال ضدنح  ضد ءحاللجدد حتح الغال د ح غ د دتح ال دد كح  د الدأف دلحال

ح–تح الحددديح حجددددحس دددكح مدددلحأفددددحنس دددكتح ال  حأاحال ددد احيدددكححدددل ححدددن حأ حففدددلس
 ن بد تح  د احلد حال د  عحجددلسحح نجد سحالبنددعحمف دلح- الخللفددحيدكحن دنلحمداحاكح دل ح

ح تح نج سحل لحأاحالئال حماح بن هلحملحم  عحنمنف لمف ل
ل احماحلحمىحامحبللملأةحأفدحخففح ف لحالال  ندفحيدكحبئد حالال دلنئلعحملا دلةح

ح.(3)حلألبنئال لحالخ  نىح الفف نى

                                                 

ح 35ىحناآلح–الب لةحح  لة(ح1
ح 195ىحناآلح–آ ح ملااحح  لة(ح2
(حمث حاللأحال  ةح ال   حيكحالحن ح الففلسحمعح ضلءحال   تح    ح ضلءحال  ةح3

ح=لح   حالم  ىتحلنسح  ن احجمئىح  حجمل ى 
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 :ف لخالصة

أاحالمددددلأةحالملثدددد حاللجدددد حيددددكحأمدددد لح الفلل دددددحيددددكحأخددددلىح أ ثددددلحأح ددددل حال ددددلنئىح
اإل دد منىحالفألبدد ح  ددهحاللجددل ح الف ددلءح دد اءحتح مددلحجددلءحمدداحالالفلندد حبددناحالجف ددناح

 لنددحال دليلحالم دلبلحتح نفهدلح دهحأفددحمداحلحمدىحامح   مددحبخ  ددنفهلح لندحالم   ح 
الم ل اةحبناحالجف ناحي نخبلفلح نفحنحم حاللجد حتح نل دحلأ دحلنس  ح  هحأفدحه  
 ن دلحمداحالد  ححدل ح نل دحلأ دح ه حنلىحضئفحالمدلأةح مدلحنفدس ح حتجفنفلمح نلضئد
تح نهدددّ حلأ ددددححالدددهحندددالحأل ح  دددهح دددخلةحال ا دددعحتح ه ددد احنهددد حلا بدددلمحالددد  لةحال ددد لنى

يُ  َعَم َ : الم   حمألمئفلمحبلإلنملاحم ال  ملمحكملحام ِل ْ   أنِّي الَ ُأ َُم  مل ن  َعاملٍ  مل
 ٍَ ْ  بَدع  َُم  مل    (1()2 ) ذََكٍر َأو  أُند َث  بَدع ُق

 
 

                                                                                                                         

الئلل حال نفحمحم حل ن حلضلحجلءحيكح اللدح)ح   حالف لءحيكحاإل   (حل مجال  ح حححح=ح
حاكلبلفك(: حال نا حفل ل حمحم  حالئبل اعحا جالمل نىحح)الح ن  حيك حاللجل  حن لل ا الف لء

ح  ن اتح حالخفنفلم ح  ن ا حالجد ح  ح ل ا حل ا حيال ل. ح الئن نات ح الجمئى حالجمل ى    ة
حبحض ل حل حن حمف ا حأ ا ح     ح  ند حام ح  ه حالفبك حأا حيكحح  ا حالئن  اجالمل.

ح  اح  الد حالم  هح
ح ضعححححح ح  ن ا ح نحل  حال   ت ح مل ح لللجل  ح  ن ا حمفل ضى حا جالمل نى حالحي   بل ة

حاإلحلا تح   ح ل.حل احماحاكم لح الف لدح  هح ج ه اح لبسحال فلسناحيكحأن ن احم ة
حذلك. ا جالمل نىح ال نل نىحملحه حأ ثلحما

ح 14ىحناآلح–الم أحح  لة(ح1
ح_حم  عح ؤا ح ج اد حاللج ح الملأةه حاإل   حن ل يحبناح(ح2
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 املساواة يف املواالة
ْ ُمُروَن  : دددددل حالئدددددلله ٍَ ََددددد ددددد لليَددددداُء بَدع  نَددددداُ  بَدع ُقدددددُمم  َأو  مل نُدددددوَن َوال ُمؤ  مل َوال ُمؤ 

رل َوَُقليُموَن الصََّةَ  ََ ْل ال ُمن  َن َع َمو  ُدوَن الزََّكاَة َوَُ ليُعدوَن اللَّدَه  بلال َمع ُرو ل َوََدند  َوَُدؤ 
َليمٌ  ٌز َح  .  (1 َوَرُووَلُه ُأولَحلَ  َويَدر َحُمُمُم اللَُّه إلنَّ اللََّه َعزَل

 املساواة يف الدماء
حال دلنئى حبدنا ح حأاحن  الد حاللجد حبدللملأةرححاللجد ح المدلأةح ل عخ لع  يدكحالد ِّملءتح  دل 

ح    َُم  فلي  :  ل حج   َُم  دَدتدَُّقونَ َوَل   . (2 ال قلَصاصل َحَياٌة ََا ُأوللي األل َبابل َلَعلَّ

 دود والعقوباتحليف ااملساواة 
 

 ا  لمىحالح ح  هحالملال ددح   بدىحم دللةحمداحالال دلنعحل دللاحالجمل دىح اكمدىتح     
 احح-لحملندددىحالفهدددل حالئدددل ح المجالمدددعتحلددد لأحنال دددل ىحيدددكحهددد احالمبددد أحاللجددد ح المدددلأةح

أحدد هملح ددنئلمحمدداحال ددأحالمئل ددكتح  دد حا ددال جدححدد امح جفلنددلعحالسفددلح ال دد فحالال دددح
 . ال ل ى

جلءعحف   حماحال لل.حالؤ  ح  لمىحالح ح  هحالملال دتح البناح نفنىح جلائ لححححح

ََدُمَما :  هحال  لح اكفثهتح ل حالئلله َ دل ًُ فَاق  َُعوا َأ َِّارلَق َِّارلُق َوال َوال
 .(3)ح

                                                 

ح 72ىحناآلح–الال بىحح  لة(ح1
ح 178ىحناآلح–الب لةحح  لة(ح2
ح 38ىحناآلح–الملئ ةحح  لة(ح3
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ًَ َرل َدةٍ   :وق ل سبح ن      ُمَما ملاَئ ند  ٍد مل للُدوا ُك َّ َواحل ًُ َوالزَّانلي فَار   .(1) الزَّانلَي

ْ  و      رل ِّ  َع بَدَرنلي :، قَالَ  الُزه  ُْ الُزبَدي ر َأخ  دل  : ُعر َوُة ب  َرَأّة َوَرَقت  فلي َعم  َأنَّ ام 
ُمَمدا إللَد   َرُوولل اللَّهل  ، فَدَفزلَع قَدو  ْل َزَ ددٍ  فلي َغز َوةل ال َفت  ل ًَ ب د ِ   ُأَوداَم دفلعُ ََ ونَُه َتش 
دددا َكلََّمدددهُ  :ُعدددر َوةُ  ، قَدددالَ  ًُ  فَدَلمَّ دددُه َرُودددولل اللَّدددهل  ُأَوددداَم  :فَدَقدددالَ   فليَمدددا دَدلَدددوََّن َور 

ْ  ُحُدومل اللَّهل  " لُِّمنلي فلي َحد  مل ََ ًُ  قَالَ "،  أَُد دتَدغ فلر  للدي ََدا َرُودوَل اللَّدهل  :ُأَوداَم او 
ُي قَاَم َرُووُل اللَّ  لُدهُ هل َخ ليّبا فَدَْمد َن  عَ ، فَدَلمَّا َكاَن ال َعشل ، مُدمَّ لَد  اللَّدهل بلَمدا ُهدَو َأه 

َُم  أَندَُّمددم  َكدددانُوا إلَذا َوددرَ َأمَّددا بَدع ددددُ "  :قَددالَ  َل َِ قَدددبد  لَددَ  النَّدددا َق فلددديملُم ، فَإلنََّمددا َأه 
ُ  دَدرَُكوهُ  دُس ، َوإلَذا َوَرَق فليملُم القَّعليُ  َأقَاُموا َعَلي دهل ال َحددَّ ، الشَّرَل َوالَّدلل  نَدف 

ددٍد َودددَرَقت  َلَق َع دددُت ََددَدَها ًَ بلن دددَت ُمَحمَّ ددٍد بليَددددلهل لَددو  َأنَّ فَاطلَمددد مُدددمَّ َأَمدددَر تح" ُمَحمَّ
بَدتُدَمددا بَدع ددَد َذللددَ  ل َمددر َأةل، فَدُق لَعددت  ََددُدَهابلتلل ددَ  ا  َرُوددوُل اللَّددهل  ددَنت  دَدو  ُِ ، َفَح

ًُ  َودَدَزوََّرت  ، قَالَدت   َْر َفُ  َحاَرتَدَمدا إللَد  َرُودولل  : َعائلَشد ْ دلي بَدع دَد َذللدَ  ، فَد انَدت  دَد ََ َف
  .(2)اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولَّمَ 

 املساواة يف جزاء اآلخرة
د َ   :قال  دعدال  ْ  َعمل يليَدنَّدُه  َمد ٌْ فَدَلُنح  مل ْ  ذََكدٍر َأو  أُند ثَد  َوُهدَو ُمدؤ  د َاداللّحا مل

ْل َما َكانُوا ََدع َمُلونَ  َِ َرُهم  بلَْح  َدندَُّمم  َأر  زَل ًّ َولََنج     . (3) َحَياّة طَيَِّب

                                                 

ح 2ىحناآلح–الف لحح  لة(ح1
حَ َ    َح «  خاَللدحال َمَغلسخي « البخللي حناح(ح2 حَ   هحال  د حَ َ ن دخ تحح3992_حل  ححَبلدحَمَ ل حالف بخكِّ

حَ َ ن لخيخحَ الف   كخح «  خاَللدحال ح     خح «  حناحم    حال  للخ خحال  لخنفخ ح 3203 ح_حل حَبلدحَ أل عخ
ح 97ىحناآلح–الفح حح  لة(ح3

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7272
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5594
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=365626
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=367815
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=367815
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=40590
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=40590
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=41373
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=41373
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ْ   :  دل حالئدللك  د دَ  َاداللّحا مل ْ  َعمل َلَمدا َوَمد ثد  دَزأ إلال مل ًّ فَدَ َُج  دَ  َوديَِّح ْ  َعمل َمد
َِابٍ  ًَ َُدر َزُقوَن فليَما بلَغي رل حل ُخُلوَن ال َجنَّ ُْولَحلَ  ََد  ٌْ َف مل   . (1)ذََكٍر َأو  أُند َث  َوُهَو ُمؤ 

س ةح ح حالئخ بن احاللج ح الملأةحيكح ثنٍلحمدَاحاآلندلعحح- بحلفدح الئللهحح-ي لَ ىحلدُّ
ح  هح كءح ح    ا  حاك خل يتح ا  حالمدلأةحيكحال لآاحالئهن حيكحالجساءخ ح  دهحأا  ي ف ملحن  ُّ

حالل ال  ددلح ا  حيئ ال دلحأ ثنبددعتح ا  د تحم   فددىحبللال دللنفحال ددل نىتحمدنم لةأحبلل اجبددلعح ا   لللج 
حأ  ددللدح حفدلَلحال جنددلتح ا دأَلَ هحجمددلةحالحدل دتح الفددلثلع      خبدعتحيدد  احاحالمد حاللجدد  

حالمدددلأةح  ا يحمث دددلَ ححب دددىح ددداخ حلَبنال دددلتححالحدددَعحهددد  حال دددن فتحي دددنسح لدددأحبسائددد خ  يدددع 
حال خنل ح  هحأ   هل حلس  ج لتح أح فع  ح( 2) أخ  ع 

حأ ِّح دد مىحس  إحالفبددك  حل فبددك    ددا  مددلحلفددلح حف دد  لحيددكحال ددلآاح  أف  ددلح للددع 
فدددكحح: مدددلحن ددد  لحاللجدددل تح للدددع ح مفددددحن مئدددٍ ح   حح-نفس فدددكح ن فدددلجئفكحح:أيح-ي ددد حَنل   
فبلتح للع ح لهححجلةحمداحح: ف اؤيح  هحالمخ ح ئليتحث حخلجع   أفلحأ  لِّ ح ئليحي ففع 

ح مئكح فَ حالجلن ح أف لحليئعحلأَ د لح لدهحج دىحالجلند حح:مئفليح-حجلحبنالكتحيجئ ع 
دحالفبدكِّح ف بدلرحل  فددح ندَلح  ال يحهد ح د  فحالم دج ح  ح اأحل  دل  مفددح هد ح  دهحالمخ

ح فددَ حالمفبددلح-ملالفددعح دداحالمفبددلح ثنددلماح َددا أَُمددا الندداِ، إنَّ اهلل  ":يدد  احهدد حن دد   
َْ   :َقدددول فدددي كتابددده نَدددا ل َوال َقدددانلتلي مل َْ َوال ُمؤ  ملنلي دددللَما ل َوال ُمدددؤ   ِ َْ َوال ُم ي دددللمل  ِ إلن  ال ُم

دددَعا ل  َْ َوال َلاهل دددعلي َْ َوالص دددابلَرا ل َوال َلاهل َْ َوالص ددداملقَا ل َوالص دددابلرَل َوال َقانلتَدددا ل َوالص ددداملقلي
َْ والص دائلمَ  َْ َوال ُمَتَصدد قَا ل والص دائلملي َْ فُددُروَرُمم  َوال َحافلددظَا ل َوال ُمَتَصد قلي ا ل َوال َحدافلظلي

رّا َعظليماّ  َْ الل َه َكثليرّا َوالل اكلَرا ل َأَعد  الل ُه َلُمم م غ فلَرّة َوَأر     (3)(4) َوالل اكلدرَل
                                                 

ح 40ىحناآلح– ليلحح  لة(ح1
 ( 2/82   ةحالحجلدح)(ح2
ح ح35اآلنىحح–  لةحاكحسادححح(3
(تح الحل  ح11341ح10/219(تح الف لئكحيكحال بلىح)26575ل ايحأحم حيكحم ف يح)(ح4

ح(2/416مخال لماتح  ح حدح  هح لألحال نخناتح أ ل يحال هبكح)
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 لدد اححدد حل دد  حامحأخدد حأ للبدددحمدداحالف ددلءح  ددكح  ددكحالئمدد ح الددلأحاإلال ددل ح
حح-حدددناحأف دددسَ حامحح دددل حل ددد  حامحح: دددل حئددداحأبدددكحهلندددلةح  دددكحالف ددددتحي  دددس 

َْ :  جدد  ح ددَربلي َقد  دديَرَدَ  األ  أو كلمددً نحوهددا  -َددا معشددَر قددَر  " : ددل  ،  (1 َوَأن ددللر  َعشل
ََِم، ال ُأغ ني عنَم مْ اهلل هيّحا، َا بني عبدلمنا ، ال ُأغ ني عدنَم ملدْ  - اهتروا أنف

دددً اهلل هددديّحا، َدددا عبَّددداِ بدددْ عبددددالم ل ، ال  دددا َادددفليًَّ عمَّ دددْ اهلل هددديّحا، َو ُأغ ندددي عندددَ  مل
دا فاطلمدً بلندت محمَّدد، َودليني مدا هدحتل ملدْ  روول اهلل، ال ُأغني عن ل ملدْ اهلل هديّحا، َو

 . 2) " مالي، ال أغني عن ل مْ اهلل هيّحا
 األحكام

 اليت يتساوى فيها الرجل واملرأة
ال ضدلئنىحمدداح  دل ح  الدد حالح د  حال  دبنىح ال بددىح ال  دفح ال  ددنىح الح د  ح

ح  ل ىح ح    
  .ال     حاكملفى  حالئ    حال يلءحبللئ  ح ال        ألف)  :وأخالق مثل  
 الف دددددحيددددكحالدددد ناتح مئليددددىحاكح ددددل حال ددددل نىتح أل دددددحالئ دددد حال ددددل كح أحدددد ا ح    

حال   أ 
 الددددلخ حال دددددل نىحمثدددد ح  دددددلحال دددد ةحل م دددددليلتح الجمددددعحبدددددناحال ددددد الناتحح

حأنل حاللخ ح ال فل  اإليألللح
 .  ال مىحالمللنىتح  حىحالئ   حالمللنىح الالجللنىححححح

                                                 

ح ح214اآلنىحح–  لةحال ئلاءححح(1
نَلاَلَأحاَك  َلبخناَح (حيكحالف نلح  لةحال ئلاء:حبلدح﴿8/386ل ايحالبخلليح)ح(2 حَ  خ ل  ﴾تح َ َأف  خ

نَلاَلَأحاَك  َلبخناَح ﴿ : م   حيكحاإلنملاحبلدح  لدحالئلله حَ  خ ل   .﴾ َ َأف  خ

ح
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 أحكام ختص الرجل
 ال  امىح)حال  ا تح الفف ىح(   1
حالأل     2
حالج ل    3
 .  ةحالجمئى  4

 أحكام ختص املرأة
 .أح ل حالحن ح الففلس  1
حالج ل حخ فحاللجل    2

 األحكام املتفاوتة بني الرجل واملرأة

 المنلا    1
 . ل  ل ة  ا2
 
 
 
 

***** 
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 ــةالقوامـــــــ
 

ددنءل بلَمددا َفق ددَ  الل ددُه بَدع َقددُمم  َعلَددَ    :قتت ل بعتت لى َِ الر َردداُل قَدو اُمددوَن َعلَدد  الن 
دَواللملم  فَالص داللَحاُ  قَانلتَداٌ  َحافلظَداٌ  ل ل َغي د ل بلَمدا َحفلدداَل  ْ  َأم  د ٍَ َوبلَمدن أَند َفُقدوا  مل بَدع د

ْ  فلدي ال   ُجُروُه ْ  َواه  ْ  َفعلُظوُه َ دلي َدَلاُفوَن ُنُشوزَُه ْ  فَدإلن  َمَقدارل ل الل ُه َوال درلبُوُه  ِ َوا

َّ إلن  الل َه َكاَن َعللي اّ َكبليراّ  ْ  َوبلي ُغوا  َعَلي مل ََ دَدبد  َُم  َف     (1) َأطَع َن
َُيمٌ   :ق ل بع لىو  ٌز َح ًٌ َوالل ُه َعزَل ْ  َمرََر     (2) َولللر َرالل َعَلي مل
َََم ولإلن دي ُأعليدُلَها بلدَ  َولَدي َس الدل َكُر َكداالُند َثَ    :ق ل بعت لىو  َوإلن دي َودم ي تُدَما َمدر 

يم َْ الش ي  َانل الر رل د تَدَما مل     (3) َوُذرَ 
أيحلن دد اح دد اءحيددكحالج دد ح الئ دد ح الال دد ناتحبدد حل دد حمددف  حألبنئالدددحالالددكحال نئدددح

حح.ل  نل ح  كح هنفالد

 الضمن ح ههحيكححلجىح لكحه يحالئلألفىتحيكحاللبنىحأ   هلتحح: واملرأة عاطفية
جددلا حس ج ددلح  احلجددعح لن ددلح  دد كح لن ددلح فددلءحال ددئكح الئمدد تحين ددمعحمف ددلح  مددىح
ال  اح ببلمحللاحالدتح ملح لفعحالفئ حأمفلحخ نجىحلضكحامح ف لحمدعحالفبدكح د كحامح

   ندح     
ح اللج حنغ دح   دح لألفالدتح  لأحلنح  حاكم لحيكحالبنعتح خللإحالبنع ح  

                                                 

ح 34ىحناآلح–الف لءحح  لة(ح1
ح 228ىحناآلح–الب لةح  لةح(ح2
ح 36ىحناآلح–آ ح ملااحح  لة(ح3
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   ددكحالمددلأةحأاحالف دد حأاحال  امددىحل لجدد   ح مدداح  امددىحاللجدد حل مددلأةتحأاحنحددليهحح
  :الئددللهح ددل   ددكح لضدد لتح مددلحل ددلتح  نف ددلتح  دد حأ ددللحامح لددهح لددأحيددكح اللبدددح

َمددا َجددارَُة َعَليد  ُِ َوال حل َُم  نَدداراّ َوُقوُمَهددا الن ددا للددي َُم  َوَأه  دد َِ َْ اَمنُددوا  قُدددَوا  أَنُف  ََََْد َمددا ال ددللَ
َمُرونَ  َعُلوَن َما َُدؤ  َداٌم ال  ََدع ُصوَن الل َه َمن َأَمَرُهم  َوََدف  ٌََظ هل ًٌ غل ََ  .   (1)َمََئل

َِنءل  :يكح  لدحالئللك ( رمحه اهلل) َقول ابْ كثير     الر َراُل قَدو اُموَن َعَل  الن 
 (2)

 مؤ ب لح  احأيحاللج ح ن ح  كحالملأةتحأيحه حلئن  لح  بنلهلح الحل  ح  ن لتحح
  (3)0ا  جع
لأةتح  لددأحكاحأ ددللح لددكحأاحاللجدد حأيضدد حمدداحالمدد :ويقتتول العالمتتة ال تتنقي ي    

لحجمنددعحتح اكف ثددىحف دد حخ  ددكحألبنئددكتحكاحاكفثددهحنجئدد حل ددالدد   لةح ددلفح  مددل 
حةتح  لددأح فمددلحهدد حلجبددلحالددف  حالخ  ددكحالألبنئددكتح  ح بددلحالفددلسحأل .حالسنفددىح الح ددك

  ح(4)حبف ا لحالف لءحكاحالفل لح حح  ح  ند

 :أسب ب القوامتتتتتتتتتتتتتتة
 احاللجل حل  حيضن ىحيكحسنل ةحح:ك ل حاإلمل حال لألب :ام ل العقل والبمييز  1

  الئ  ح الال بنلتحيجئ حل  حح حال نل ح  ن احل لأح
الفاللةححكاحالملأةحالحن ح الففستحي حال  كح  حال   حيكحه ي :ام ل الدين  2

  .بخ فحاللج 

                                                 

ح 6ىحناآلح–الالحلن حح  لة(ح1
  34ىحناآلح–الف لءحح(ح  لة2

  1/491الف نلحاباح ثنلحح(3

 1/136أض اءحالبنلاحل  ف نألكحح(4
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مثدد حال دد ا ح الفف ددىتحي دد اح اجدددح  ددكحاللجدد ح  احالمددلأة  ح لدد اح :بتتذل المتت ل  3
ح  احامالفعحالس إح احالفف ىح  كحالملأةتحي  لحالف فح احأللن حال ضلء ححح: ل حالف  لء

أاحال  امىحل لج تحي  احأفف عح  ندح   كحفف  لح أ   هلتحي فدحن  اح :والخالصتتتتتتة

حامحالئللك ح ل  ح مل حاإلح لا َْ  َواُدوا    :ما ًّ فَإلن طلب  َل َّْ نلح  اء َاُدقَادلمل َِ النَّ
َُُلوهُ  ا َف ِّ ٍء مِّن ُه نَدف  َُم  َعْ َهي  ّحا  َل َُُم  *َهنليّحا مَّرَل َواَل َفَماء َأم  ُِ ُدوا  ال َواَل دُدؤ 

َُم   ُِوُهم  َوُقوُلوا  َلُمم  قَدو اّل مَّع ُروفّاقلَيامّا َوار زُُقوُهم  فليَما  الَّتلي َرَعَ  الل ُه َل  َواك 
  (1(ح)2).   

ي  احفس عحال  امىحماحاللج تح أ بحعحال  امىحل ملأةتحفس عحالبل ىحماحالبنعتح
ح  ثلعحالم ل  تحلمخللفىح فاحامح سح ج  

ح
ح
ح
ح

ح*****
ح
ح

                                                 

  5تح4  لةحالف لءح_حاآلناللاحح(1

أض اءحالبنلاحح2/169الف نلحال لألبكح2/188افهلحأح ل حال لآاحل ج ل حح(2
  1/531أح ل حال لآاح باحالئلبكحح1/136ل  ف نألكح
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 منـــاذج

 من إميان النساء بالغيب وتكذيب املشاهد
 :رواحًزورً عبد اهلل بْ  (1

ًَ، قَدالَ  رلَمدد  َ ْ  عل دد َ  :َعد ًَ ُمق  ُْ َرَواَحدد َرأَدلدهل " َكدداَن اب د ّعا إللَد  َرن دد ل ام  ، فَدَقدداَم إللَدد  جل
ًل  َي َما َرارلًٍََ َلُه فلي نَاحل َرةل فَدَوَقَ  َعَليد  َرأَدُهُ ال ُحج  ُه فلي َمق َجعلهل  ، َوفَدَزَعتل ام  د  ، فَدَلم  َدجل
َتلددهل ت  فَدَرأَد ددُه فَدَقاَمددت  َوَخَرَردد َرَة مُددمَّ ، فَدَرَرَعددت  إللَدد  ال بَدي ددتل َفََْخددَعلَدد  َرارَل ددف  َل ل الشَّ

َرَة، فَدَقددالَ ، َوفَدددَرَ  فَدَقدداَم فدَ َخَرَردت   ددُ  الشَّدف  مل ددَيم  ؟ فَدَقالَددت   :َلقليَدَمددا َدح  ددَيم   :َمم  ، لَددو  َمم 
َْ َكتلَفي دد ْ ُ  بَدددي  ُُ رَأََد تُددَ  َلَوَردد تُددَ  َحي دد ددَأم رَك  َرةل، قَددالَ َ  بلَمددللهل الشَّ َ تلنلددي ؟  :ف  َْ رََأ َ دد َوَأ

َد :قَاَلت   َ تلنلدي :ًل، فَدَقدالَ رَأََد تُدَ  َعلَد  ال َجارَل ، َوقَدد  نَدَمد  َرُودوُل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َمدا رََأ
َرَأ َأَحُدنَا ال ُقر اَن َوُهَو رُ  َرأ  فَدَقاَل  :ُنٌ ، قَاَلت  َعَلي هل َوَولََّم َأن  ََدق    :فَاقد 

ُلو كلَتابَهددددددددددددددددَروُ  أَدَانَا  رل َواطل ٌ   وُل اللَّهل ََدتد  َْ ال َفج  ُموٌر مل  َكَما الَ  َمش 
  ُ دددددددددددددددددددددددبلهل ُموقلَناٌ  َأنَّ َما قَاَل َواقل   أََد  بلال ُمَدأ بَدع َد ال َعَم  فَدُقُلوبُدَنا
هل  ْ  فلَراهل َْ ال َمَقارل ُ إلَذا   ََبليُت ََُجافلي َرن َبُه َع رلكلي َتثد َقَلت  بلال ُمش   او 

اَمن ُت بلاللَّهل وََكلَّب ُت ال َبَصَر، مُمَّ َغَدا َعَل  َرُوولل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل  :فَدَقاَلت  
َلُه َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم "  َ ُت نَدَوارل َ  َحتَّ  رََأ بَدَرُه َفَقحل  (.1)َوَولََّم، َفَْخ 
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ْل ال  :وفي رواًَ ُْ َعدل   َع ًَ  :، قَدالَ َمي َثمل ، َوُهَو اب  َْ َرَواَحد ذََكدُروا َأنَّ َعب دَد اللَّدهل ب د
 ًّ َدد َرأَدَدهُ  ابد تَداَع َرارَل ٍم ، َوبَدَلَغَمددا أنَّددُه  بَدَلَغَمددا ، َوقَددد  ، وََكدَتَم َذللددَ  ام  ، فَدَقالَدت  لَددُه َذاَ  ََددو 
 :، فَدَقالَدت  َما فَدَعل تُ  :، فَدَقاَل َلَماَ  أَنََّ  ابد تَدع َت َرارلًََّ إلنَُّه بَدَلَغنلي َعن   :َكاَن علن َدَها

مَ ، َوقَدددد  بَدَلَغنلدددي أَنَّدددبَدلَددد  دددُب َ َ  ُكن دددَت علن دددَدَها ال يَددددو  ِل ، فَدددإلن  ُكن دددَت إلالَّ ُرُنبّدددا ، َواَل َأح 
َْ ال ُقر انل ، فَدَقالَ  َرأ  اََاٍ  مل   :َااملقّا فَاقد 

َ  دددددَهمل   ُ  بلَْنَّ َوع َد اللَّهل َح َناددددددَوَأنَّ النَّاَر َمث    د  افلرَل ََ  َوأ ال 
َق ال َماءل طَا ٍ  َق ال َعر شل َرُب ال َعاَلمليَنا  َوَأنَّ ال َعر َش فَدو   َوفَدو 

 ََ ئل ََ ُلُه َم مل ََ   َدامٌ دددددددددددًٌ هل ددددددددَوَدح  ئل ََ َلُه َمَقرَّبلينَ ًُ دددددددددَم  اددددددددددداإلل

ُلوٌب َعَلي َ   :فَدَقاَلت  َلهُ   َ  :قَاَل  .َأَما إلذ  قَدَرأ َ  ال ُقر اَن فَإلنِّي َقد  َعَرف ُت أَنَُّه َم
َما ، فَدَلم  دَدَزل  َد  ُلُبُه  َِ َِت  نَدف  َما َفَحَب ُه َعَل  فلَراهل د  ًٍ ، فَدَلم  َدجل َل تَدَقَدد ُه َذاَ  لَيد  فَافد 

ًل الدَّارل ، فَدَقاَلت   َي ن  َادَدق َت فليَمدا بَدَلَغنلدي َفَجَحدَدَها  :َحتَّ  َقَدَر   َعَلي هل فلي نَاح  اخ 
َْ  :، فَدَقاَلتل  ََا ل مل َرأل اخ  دَرأ   اقد  ال ُقر انل إلن  ُكن َت َااملقّا ، فَإلنََّ  إلن  ُكن َت ُرُنّبا َلم  دَدق 
َْ الُصدب  ل َوداطلُ  ََبليدُت  :، فَدَقالَ  د ََّ َمع دُروٌ  مل وفليَنا َرُووُل اللَّدهل ََدت لدو كلَتابَدُه إلَذا ان َشد

 َْ دددافلرَل ََ دددَتثد َقَلت  بلال  دددهل إلَذا او  ْ  فلَراهل ُ  أَدَددد  بلال ُمدددَدأ بَدع دددَد ََُجدددافلي َرن بَدددُه َعددد ال َمَقدددارل
ِّْ أَنَّنلي إللَدي اللَّدهل  ال َعَم  فَدُقُلوبُدَنا َلُه ُموقلَناٌ  أنَّ َما قَاَل َواقلُ  َوَاع َلُم علل ّما لَي َس بلالظَّ
ددددُ  َفَحدددددََّ  َرُوددددوَل اللَّددددهل اددددل  اهلل عليدددده ووددددلم بلددددَلللَ  ،  ُشددددوٌر ُهنَدددداَك َورَارل َمح 

َتق َحَ   مل ،  :َحتَّ  َرمَّ َََدُه َعَل  فليهل ، َوقَاَل فَاو  ََ د ََ َل ال  ْ  َمَعارَل رل  مل " َهَلا َلَعم 
بلر نلي َمددا الَّددلل   َُم  ، فَددَْخ  ددائل َِ ددرُُكم  للنل يَددارَُكم  َخيد  ًَ ، إلنَّ خل َْ َرَواَحدد ََدغ فلددُر اللَّددُه لَددَ  ََدداب 
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ُُ قُدل ددَت َمددا قُدل ددَت ؟ " ، قَددالَ  نَددَ  ،  : قَالَددت  للددي : َرمَّ   َعَلي دَ  َحي دد اللَّددُه بَدي نلددي َوبَديد 
ُق َ َأَما إلَذا قَدَرأ َ  ال ُقر اَن فَإلنِّي أَدَّملُم ظَنِّي  ، فَدَقاَل َرُووُل اللَّهل ال  اهلل عليه َوُأَادِّ

ْل " :وولم َ دُدَما َذاَ  فلقلٍه فلي الدِّ  .(1)" َلَقد  َوَرد 
اح ددلا خدد فحالم ددله ةتحكاحالم ددله ححه دد احاإلنمددلاحنجئدد ح فدد هاحالال دد ن ح ا 

حأف لحلأالدحي  حالجللنىتحي ملح لأحاكبنلعح هفعحأف لح لآاحي   الدح   بعحب لهل 

َن َصددارلًََّ  : زورددً رددابر بددْ عبددد اهلل (2 ددُعوم األ   ِ َلً بلن ددت َم ددي  -ُوددَميد  ِر
يوم الخندق وقوة يقين ت  بت هلل  ول   قصة رائعة في إارام النبي  :اهلل عنما

  ،َعب دل اللَّهل عْ ف َْ دي اهلل عنممدا  -َرابلَر ب  دا ُحفلدَر ال َلن دَدُق  -ِر قَداَل َلمَّ
َ ددُت النَّبلدديِّ  َرأَدلددي فَدُقل ددتُ   رََأ ْ ُ  إللَدد  ام  َفدد ََ َهدد   علن ددَدكل  :َخَمّصددا َهدددلَّدا ، فَان 

َ ددُت َرُوددولل اللَّددهل  َرَرددت  إللَدد َّ رل   هدديء فَددإلنِّي رََأ َرابّددا فليددهل َخَمّصددا َهدددلَّدا . َفَْخ 
ْ  َهددعليٍر ، َولَنَددا بدُ  دد تُدَماَادداٌع مل ٌْ فَددَلَبح  دد ًٌ َمارل ددعليَر، فَدَفَرغَددت  َمي َمدد ، َوَطَحنَددتل الشَّ

فَدَقالَدت  الَ   إللَد  فراغدي، َوَق َّع تُدَمدا فدي بُدر َمتلَمدا ، مُدمَّ َولَّي دُت إللَد  َرُودولل اللَّدهل 
ح    دفقحني َرُوولل اللَّهل  ْ  َمَعدُه . َفجل داَرر دُُه فَدُقل دتُ َوَمد َِ ََدا َرُودوَل اللَّدهل،  :تُدُه َف

ًّ لَنَددا، َوَطَحنَّددا َادداعّ  نَددا بُدَمي َمدد ْ  َهددعليٍر َكدداَن علن ددَدنَاَذَبح  دد ، فَدتَدَعدداَل أَن ددَت، َونَدَفددٌر ا مل
َ  ال َلن دَدقل ، إلنَّ َردابلراّ قَدد  َادَنَ  ُودورّا » فَدَقاَل  َمَعَ  . َفَصاَ  النبي  ََا َأه 

 َّ دم   فحي َه َُ بلدُزنَّ »  : فَدَقداَل َرُودوُل اللَّدهل « . بل َُم  ، َوالَ َدل  َّْ بُددر َمَت الَ دُدن دزلُل
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َُم  َحتَّدد  أردديء  يددَن ح ددُت، َوَردداَء َرُوددوُل اللَّددهل « . َعجل َِ َحتَّدد    َفجل ددُدُم النَّددا ََدق 
َرأَدلددددي، فَدَقالَددددت   ح ددددُت ام  بلددددَ  َوبلددددَ  . فَدُقل ددددُت قَددددد  فَدَعل ددددُت الَّددددلل  قُدل ددددتل .  :رل

ََ َوبَداَرَك،  ََ فليهل َوبَاَرَك ، مُمَّ َعَمَد إلَل  بُدر َمتلَنا، فَدَبَصد يّنا، فَدَبَص َرَرت  َلُه َعجل َفَْخ 
َُم ، َوالَ دُدن زللُ » مُددمَّ قَدداَل  ْ  بُدددر َمتل دد ي مل بلددز  َمعلدد ، َواق ددَدحل ، «وَهدداام ُع َخددابلَزّة فَدل َتل 

ددُم بلاللَّددهل َلَقددد  َأَكلُددوا َحتَّدد  دَدرَُكددوُه، َوان َحَرفُددوا ، َوإلنَّ بُدر َمتَدنَددا  ِل َوُهددم  أَل ددٌ  ، فَُْق 
بَدُز َكَما هُ  ينَدَنا لَُيل    .1)ولََتغلُ  َكَما هلَي ، َوإلنَّ َعجل

ًٌ   :وفتتي روايتتة للبختت رك أنَ َقتت لَ    ََدد َِددت  ُكد  فلددُر فَدَعَر َم ال َلن ددَدقل َنح  إلنَّددا ََدددو 
َِت  في ال َلن َدقل ، فَدَقدالَ  :فَدَقاُلوا َهدلََدٌة ، َفَجاُءوا النَّبليَّ  ًٌََ َعَر  َهللهل ُكد 

ًَ َأَّداٍم الَ نَدُلوقُ « .  أَنَا نَازللٌ »  َمَد  مُمَّ قَاَم َوَب  نُدُه َمع ُصدوٌب بلَحَجدٍر ، َولَبلثنَدا مََ
ََْخدددَل النَّبددديُ  دددَيَم ،   َذَواقّدددا ، َف يَدددَ  َأو  َأه  ال ملع دددَوَل َفَقدددَرَب ، فَدَعددداَم َكثليبّدددا َأه 

َ دُت بدالنبي :فَدُقل ُت ََا َرُووَل اللَّهل، ائ َلن  للي إلَل  ال بَدي دتل . فَدُقل دُت المرأددي  رََأ

   ٌر ، َفعلن ددَدكل هدديء قَالَددت عنددد  َهددعليٌر  :َهددي ّحا ، َمددا َكدداَن فددي َذللددَ  َاددبد 
دددَم فدددي  دددعليَر ، َحتَّددد  َرَعل نَدددا اللَّح  ُت ال َعنَددداَق، َوَطَحنَدددتل الشَّ َوَعنَددداٌق . فَدددَلَبح 

ح ُت النبي ًل ، مُمَّ رل ، َقد     ال بُدر َم َْ األَمَافليِّ ًُ بَدي  َر ، َوال بُدر َم َِ ََ ُْ َقدل ان  ي َوال َعجل
فَدُقم  أَن َت ََا َرُووَل اللَّهل، َورَُردٌ ، َأو  طَُعيٌِّم لي ،  :َكاَم   َأن  دَدن َقَج، فَدُقل تُ 

ََنل . قَاَل   »قَداَل « .  َكثليدٌر طَيِّد ٌ »  فَدلََكر ُ  لَدُه، قَدالَ « . ؟ َكم  ُهوَ » رَُر
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َْ التدَُّنورل َحتَّد  ادلدي َز مل ًَ، َواَل ال ُلبد   ُقوُمدوا »فَدَقداَل « . ُق   َلَما اَل دَدن زلُع ال بُدر َم
َرأَدلهل قَالَ فَدَقاَم « .  ُروَن َواألَن َصاُر ، فَدَلمَّا َمَخَ  َعَل  ام  َوَ َح ل َراَء  :ال ُمَمارل
ْ  َمَعُمم  . قَاَلت  َه   َوََْلَ ؟ قُدل ُت نَدَعم    النَّبليُ  َْ َواألَن َصارل، َوَم رَل  بلال ُمَمارل

ددُر ال لُ « . ام ُخلُددوا َوالَ َدَقدداَغ ُوا » فَدَقدداَل .  ِل  َ َعددُ  َعَلي ددهل َفَجَعددَ  ََ ددَز، َوََج  بد 
دَحابلهل، مُدمَّ  ن دُه ، َوَُدَقدرُِّب إللَد  َأا  ًَ، َوالتدَّنُدوَر إلَذا َأَخدَل مل دُر ال بُدر َمد َم ، َوََُلمِّ اللَّح 

ًٌ، قَدالَ  ُر ال ُلب دزَ، َوََدغ درلُ  َحتَّد  َهدبلُعوا، َوبَقلدَ  بَقليَّد ِل  َ »  :ََدن زلُع ، فَدَلم  ََدَزل  ََ
ًٌ ُكلل  َهَلا َوَأه   ُمم  َمَجاَع َِ َأَاابَدتد   .(1) «دلأ ، فَإلنَّ النَّا

ددَحاقَ اب تتُن  َقتت لَ       مَنلي :إو  ينَددا َوَحدددَّ ُْ مل ْ   َوددعليُد ب دد ْل َعب دددل اللَّدده ، َعدد ،  َرددابلرل ب دد
ل َنا َمَ  َرُودولل اللَّدهل   : قَالَ  دُر  فلدي  َعمل ًٌ، َغيد  انَدت  علن ددل  ُهدَوَد َم ََ ، َف ال َلن دَدقل

ًٌ. قَالَ  يَن د  َومل ََْمر ُ   :قَدالَ ؛  للَرُودولل اللَّدهل  َواَللَّدهل لَدو  َادنَدع َناَها :فَدُقل دتُ  :رل فَد
دّزا، َوَذَبَحدت  دلل دَ   ن دُه ُخبد  ْ  َهدعليٍر، َفَصدنَدَعت  لَنَدا مل د َرأَدلي، َفَ َحَنت  لََنا َهدي ّحا مل ام 

َناَها للَرُوددولل اللَّددهل  دداَة، َفَشددَوَد  َنا َوَأرَاَم َرُوددوُل اللَّددهل  :َقتت لَ   الشَّ دديد  َِ ددا َأم   فَدَلمَّ

َراَ   ن صل ْ  االل َنا رََرع نَدا  :قَالَ  - ال َلن َدقل  َع ديد  َِ وَُكنَّا نَدع َمدُ  فليدهل نَدَمارَنَدا ، فَدإلَذا َأم 
ًّ َكانَدت   :قُدل تُ  :قَالَ  -إَل  َأَهالليلَنا  ََا َرُووَل اللَّهل، إنِّي َقد  َادنَدع ُت لَدَ  ُهدَوَد َم

ْ  ُخب دزل َهدَلا الشَّدعل  د دُ  َأن  دَدن َصدرل َ علن َدنَا، َوَادنَدع َنا َمَعَمدا َهدي ّحا مل ُْحل َمعلدي   يرل، َف
دُد َأن  ََدن َصدرلَ  َمعلدي َرُودوُل اللَّدهل  دَدهُ   إَل  َمن زلللي، َوإلنََّمدا ُأرَل دا  :قَدالَ  . َوح  فَدَلمَّ

، مُددمَّ َأَمددَر َادددارلّخا َفَصددَر َ  :َأن  قُدل ددُت لَددُه َذللددَ  ؟ قَدددالَ  َأن  ان َصددرلُفوا َمدددَ   :نَدَعددم 
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http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16001
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36


 

 

 
 

57  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ْل َعب ددل اللَّدهل  إَل  بَدي دتل    َرُوولل اللَّهل  إنَّدا لللَّدهل َوإلنَّدا إلَي دهل  :قُدل دتُ  :  قَدالَ  َردابلرل ب د
ُعددددوَن قَددددالَ  بَددددَ  َرُوددددوُل اللَّددددهل  :رَارل َْقد  ُِ َمَعددددُه، قَددددالَ ،  َف بَددددَ  النَّددددا َفَجلَددددَس  :َوَأقد 
َناَهدا إلَي دهل  َرر  ، ُكلََّمدا فَدبَددرََّك َوَودمَّ  ) اللَّدَه (، مُدمَّ  :قَدالَ  . َوَأخ  ُِ َأَكدَ ، َودَدَواَرَمَهدا النَّدا

، َحتَّ  َاَدرَ  ٌِ ٌم قَاُموا َوَراَء نَا َما ال َلن َدقل  َأه  ُ  فَدَرَ  قَدو  . َعند 
(1)ح

 .   

الألئددل تح ددل حبم دد الح حلمددلح  دد حالفبددك.....:ورواه البي قتتي فتتي )التتدالئل  
ي  نعحماحالحنلءحمدلح حنئ مددح  حح:ي لم اتح ل ح"ح  م اح لهحجلبل"حح:ل م  مناحجمنئلمح

ح:جلءفلحبخ د ح  دهح دل.حمداح دئنلح  فدل تح  خ دعح  دهحاملأالدكحأ د  ح:امتح   ع
هدددد ح ددددلاح ددددنلأح دددد حح:ي للددددعتحبللخفدددد  حأجمئددددنا  ايالضددددحعحجددددلءأحل دددد  حام

ي  ددفعحح: ددل ح.امح ل دد لدحأ  دد ح دد حأخبلفددليحمددلح فدد فلح:ي للددعح.فئدد ح:  ددع ألئلمددأ 
ح))خددي و عيين دد   ددم (   دد ((ح:ي ددل ححيدد خ حل دد  حامح: ددل .  فددكح مددلمح دد ن امح
نثدل تح نغدلفحال حد تح نخمدلحهد اتح نخمدلحهد اتحيمدلحسا حن دلدحح جئ حل د  حامح

ح ل حل د  حامث حح.الفلسححالهح بئ احأجمئناتح نئ  حالالف لح ال  لحأمبحملح لفلح له
:ح. ي  حالس حالن  ح ال  يحن م لح))ك و عأهيي((ح

 أخبلفدكحأف د ح دلف احثملفملئدىتحح:   حل ايحأب حب دلحبداحأبدكح دنبىتح  دل حيدكحآخدلي
ح.أ ح ل حث ثملئى

                                                 

ح_حالبل ىحيكحألئل حجلبل ح س ةحالخف   _ ال نلةحالفب نىح باحه ل (ح1
ح

http://www.islamweb.net/newlibrary/Bookslist.php
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1666&lang=&bk_no=58&ID=1
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امح ل د لدحح:ي للدعح.فئد ح: دع  ه ح لاح نلأح  حألئلمأ ح:وفي قول   لزوج  
 ح  لددىح  ددكح دد ةح نملف ددلحي  ددفعح فددكح مددلمح دد ن امحح: ددل ح.أ  دد ح دد حأخبلفددليحمددلح فدد فل
 .بللغندح ال  ندحالم له اع

       ْ ْل  وَعدد َم ْل َعب دددل الددرَّح  ْ   ، َوددم  ل ب دد ْل َماللدد ٍ  أَبليددهل  َعدد ْل َكع دد ل ب دد ْل ب دد َم ،  َعب دددل الددرَّح 
ُْ َعب ددل اللَّدهل " أََد   :قَالَ  َِّدََم، ،  اللَّدهل َرُودوَل  َردابلُر ب د دلََّم َعَلي دهل، فَددَرمَّ َعَلي دهل ال َِ َف
َه َرُوولل اللَّهل  :قَاَل  َ ُت َور  َه َرُودولل اللَّدهل  فَدَرَأ ُ  َور  ِل دَدَغيدَّدَر   ُمتَدَغيدِّّرا، َوَما َأح 

ْ  ُروٍع، فََْدَدي ُت َمن زلللي، فَدُقل ُت للل َمر َأةل  َ دُت  :إلال مل ،  َرُودوَل اللَّدهل َوَ َح ل ، َلَقدد  رََأ
 َْ د َمُه دَدَغيدََّر إلال مل ُ  َور  ِل ُمُه ُمتَدَغيدٌِّر، َوَما َأح  َََِّم َوَور  ُت َعَلي هل ، فَدَرمَّ َعلليَّ ال لَّم  َِ َف

ٍء ؟ قَاَلت   ْ  َهي  ْ   :ال ُجوعل ، فَدَم   علن َدكل مل د ًٌ مل دَل ُْ َوَفق  َواللَّهل َما لََنا إلال َهدَلا الددَّارل
َياَن ، فَدُقل ُت َلَمازَاٍم نُدَعلِّ  َْ َمدا َكداَن  :ُ  بلَما الصِّبد  دَنعلي َْ َوَدص  َبَ  الددَّارل َه   َل ل َأن  نَدل 

ُلُه إلَل  َرُوولل اللَّهل  مل َبب دَت، قَدالَ  :قَاَلت  ؟  علن َدكل ، مُمَّ َنح  ْ  َذللدَ  َمدا َأح  َعُ  مل  :َأفد 
، َوَاددنَدَعت  َمددا َكدداَن علن دددَ  َْ  ، مُددمَّ ، َوطََبَلددت  َحنَددت  َوَخبَدددَز   َها، َوطَ فَددَلَبَحتل الدددَّارل

ًٍ لََنا َن ََِعتل المَدَرم نَا فلي َرف  َْ ، فَدَو َِدع  ، مُمَّ َحَمل تُدَما إلَل  َرُوولل اللَّهل دَّارل تُدَما ، فَدَو
َ هل، فَدَقالَ  َْ َََد ُت َعَلي َ ،  :َما َهَلا ََا َرابلُر ؟ قُدل تُ  :بَدي  لَّم  َِ ََا َرُووَل اللَّهل، أَدَدي ُتَ  َف

ُت  َْ ال ُجددوعل ، فَددَلَبح  دد َمددَ  لَددم  ََدتَدَغيدَّددر  إلال مل ددّرا، َفظَنَدن ددُت َأنَّ َور  َمددَ  ُمتَدَغيدِّ َ ددُت َور  فَدَرَأ
ّنا َكانَدت  لَنَدا مُدمَّ َحَمل تُدَمدا إللَي دَ  ، قَدالَ  َم   للدََدا َردابلرُ  :َمارل َمدَ  ، ، اذ َهد   فَدار  ي قَدو 

َياَء ال َعَربل  :قَالَ  َمُعُمم  فََْدَدي ُتُه بلملدم  ، مُدمَّ َمَخل دُت ، فَدُقل دتُ فََْدَدي ُت َأح   :، فَدَلم  َأَزل  َأر 
َعددددت  ، َهددددلل ََددددا َرُوددددوَل اللَّددددهل  مل ل ُمددددم  َعلَدددديَّ َأر َودددداال،  :، فَدَقددددالَ هل األَن َصدددداُر قَددددد  ُأر  َأم خل

َْم َخل تُدُمم  َعَلي ددهل َأر   ٌم َخَرُرددوا َوَمَخددَ  فَدد َمددا ، فَددإلَذا َهددبلَ  قَدددو  ند  ْ ُكُلوَن مل ددانُوا ََدد ََ َودداال ، َف

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=54950
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4470
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
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ًل َهبليُه َما َكاَن فليَما ، وََكاَن َرُووُل  َن اَخُروَن ، َحتَّ  َأَكُلوا َرمليّعا ، َوَفَقَ  فلي ال َجف 
ددُروا َعظ ّمددا ، مُددمَّ إلنَّ َرُودد  :، ََدُقددوُل اللَّددهل  ِل  َ َرَمددَ  ال علظَدداَم   وَل اللَّددهل ُكلُددوا َوال َد

ددَمع ُه إلال أَنِّددي َأَرأ  ددٍَم لَددم  َأو  ََ لَّددَم بل ََ َمددا مُددمَّ َد ددَ  ََددَدُه َعَليد  َِ ًل ، فَدَو نَدد فلددي َوَودد ل ال َجف 
َما ، فَدَقاَل للي  َُ ُأُذنَديد  ُف ُخل  َهاَدَ  ََا  :َهَفتَدي هل دَدَتَحرََّكانل ، فَإلَذا الشَّاُة َقد  قَاَمت  دَدند 

دُدَما َوَمَقي ُت ، َوإلندََّمدا لَتُدنَدازلُعنلي ُأُذنَدَمدا ، َحتَّد  أَدَدي دُت  َرابلُر ، بَاَرَك اللَُّه فليَما ، َفََْخل 
َواللَّددهل َهددادُدَنا الَّتلددي  :َمددا َهددللهل ََددا َرددابلُر ؟ قُدل ددُت  :بلَمددا ال بَدي ددَت ، فَدَقالَددت  للددَي ال َمددر َأُة 

َناَها لل  َياَها ، قَاَلت  ،   َرُوولل اللَّهل َذَبح  َمُد أَنَُّه َرُووُل اللَّهل ،  :َمَعا اللََّه َفَْح  أَنَا َأه 
َمُد أَنَُّه َرُووُل اللَّه َمُد أَنَُّه َرُووُل اللَّهل، أَنَا َأه   .(1)أَنَا َأه 

َمُد أَنَُّه َرُووُل اللَّهل  ) :وفي قول        نملف لح ال  ن  لح  لىح  كح  ةح   أَنَا َأه 

 بللغند 
 
 
 

***** 
                                                 

َبَ لفخك _   ئ حالفب ةحكبكحفئن (ح1 حالفُّب   ةخحكبخكحف َئن ٍ حاك   ال َف  ح_ .َ  ئخ   حالث ث ا:حيخكحََ   
حم َ اَساةخحاكف بخَنلءخح ح-ل ح ب حال  ىح الل تحح120/ح6اباح ثنلحح-تحالب انىح الف لنىح...  خ  لخ
ح 14حح/10ح–ال للحكحال لمكح

http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=629&pid=138909
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=629&pid=138910
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=629&pid=138910
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=%D8%AB%D9%85+%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D9%81%D9%8A+%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%88%D8%B6%D8%B9+%D9%8A%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7+%D8%AB%D9%85+%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85+%D8%A8%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85+&source=web&cd=8&ved=0CEcQFjAH&url=http%3A%2F%2Fshiaonlinelibrary.com%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2F3741_%25D8%25B3%25D8%25A8%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587%25D8%25AF%25D9%2589-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A-%25D8%25AC-%25D9%25A1%25D9%25A0%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2581%25D8%25AD%25D8%25A9_14&ei=2sxqULzWAsrjtQbbx4DACg&usg=AFQjCNEX82o6ie3lBw-xHfLSMwRQC122lQ
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=%D8%AB%D9%85+%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D9%81%D9%8A+%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%88%D8%B6%D8%B9+%D9%8A%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7+%D8%AB%D9%85+%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85+%D8%A8%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85+&source=web&cd=8&ved=0CEcQFjAH&url=http%3A%2F%2Fshiaonlinelibrary.com%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8%2F3741_%25D8%25B3%25D8%25A8%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587%25D8%25AF%25D9%2589-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A-%25D8%25AC-%25D9%25A1%25D9%25A0%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2581%25D8%25AD%25D8%25A9_14&ei=2sxqULzWAsrjtQbbx4DACg&usg=AFQjCNEX82o6ie3lBw-xHfLSMwRQC122lQ
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 يقني املرأة املسلمة 

 :(1) هاجر املصرية (1

 : وجدة خامت النبيني .. زوجة اخلليل إبراهيم .. وأم إمساعيل عليهما السالم     
َهداَرَر إلبد دَراهليُم ":   َق َل َرُسوُل الل  ر  :َق َل   َأبري ُهَري َرةَ َعن   :البخ رك ج ء في   

 َْ د َْ ال ُملُدوكل َأو  َربَّداٌر مل د ًّ فليَمدا َمللدٌ  مل ارََة ، َفَدَخَ  بلَمدا قَدر ََد َِ َمَخدَ   : ال َجبَدابلَرةل ، َفقليد َ بل
                                                 

جلحهلح)حبلل نل   نفنهحمئفلهلحسهلةحال  السح   مىح)جدل(حح-هلجل:ح ن :حهكح  مىح بلنىحتحهل(ح1
حمئفلهلحأل حجدحبللمئفهحالال لاالهح)م ل(حأيحا م لحسهلةحال  السح  فلنال لحالم لنىح 

حم نفىحم لنىح  نمى حح-  ن :حأف لحماحم نفىحمففح
ح ههحب ل ئن ححللنلم حح-  ن :حأف لحماح لنىحالفلملح

  ندد :حأف ددلحف بنددىحي فللددأحمئ  مددىحمال ا لددىحمفدد حسمدداحبئندد حيددكحأ  ددسألحالفدد بنناح ددكح ددمل حال دد  ااح
 جف دحم لحمفل هلحأاحال ن ةحهلجلحهكحيكحاك د حف بندىتح ند   حهد احا   دلءح د ةحا ال دل اعح

كحالف بندىح  مدىحهدل جلحالالدكحالئفدهحالجدللسحأ حالمالدل أحمف ل:حأ  :حا  حهلجلحن لب دحففسحالفأل ح د
ح كح  للةحلبملحلئم نىحالل  لح حن ةحيكحم ىح المئفهحالمبل لحل   مىحه :ح  فحاج س 

ثلفنل:حماحالثلبعحأنضلح كحال  ىحأاحال ن ةحهلجلح لفدعحال دبسحث بدلحألد ن حيضفلضدلحلنخفدهحآثدسلح
الجلجددللحال بددلسحالف ددلئهحالفدد بهحالمئددل فحأ دد ام لحمدداحال ددن ةح ددللةتح هدد احال  ددفحنفألبدد ح  ددهح

ح الم الخ  ححالهحالن   
ثللثدددل:ح  مدددىحس حس تحنئال ددد حبنف دددلحأنضدددلح  مدددىحف بندددىحفأل دددعحب دددلحال دددن ةحهدددلجلح فددد ملحاففجدددلحالمدددلءح
 ن لب  لح كحال غىحالف بنىح:ح د تح الالكحالئفهحبللئلبنىحيئ حاكملحجدفتحي  ح للال لحملالاح ههحال   ح

ح  تح الح لحالفأل حلال باحسمس  حالملءحل ال  فح:ح  
لابئل:ح لاحابف لح  مل ن ح  ندحال   حلامنلحبلل لحل   ل تح ه احأحد حأهد حممندساعحالفد بنناحال د ملءح
الدد ناح ليدد احالللنخنددلحبل دد حلمددلةحالحدد   حيددكححددل ب  حمددعحاك دد لنناح الفددلسح الل مددلاح حالددهحمددعح

حهجلنى ح41الئلدح ح لح كح
للنىتح   لحاباح ثنلحأف دلح لفدعحأمندلةحمداحالئمدللن ح  ند حال فئدلفن اح  ن :حأاحهلجلح لفعحجحححح

حال ناحح م احم لح ب حالفلا فىتح أف لحبفعحس نم  حال يح ال دحالفلا فدتح ماحث حالبفلهلحيل  ا 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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ِل  ْل النَّدا د َِ ْ  َأح  د ًَ بلدام َرَأٍة مل لَد َْر َودَ  إللَي دهل ، فَدَقدالَ  ، إلبد دَراهليُم اللَّيد  ْ  َهدللهل  :َف ََدا إلبد دَراهليُم، َمد

َمددا، فَدَقددالَ  :الَّتلددي َمَعددَ  ؟، قَددالَ  تلددي ، مُددمَّ رََرددَ  إللَيد  بلينلي، :َهددللهل ُأخ  ددلِّ ََ فَددإلنِّي قَددد  ال ُد

تلددي بَددر دُدُمم  أَنَّد ل ُأخ  ، قَددالَ  !فَدَواللَّدهل  ،َأخ  دُركل ٌْ َغي درل  َوَغيد  مل  : إلن  َعلَد  اأَلر ضل ُمددؤ 
َِّدُْ َوُدَصدلِّي،  ،َفَْر َوَ  إللَي هل َأن  َأر ول   بلَما، َفَْر َودَ  بلَمدا إللَي ده َمدا، فَدَقاَمدت  دَدتَدَو فَدَقداَم إللَيد 

دي إلال َعلَد  : دَدُقولُ  َصدن ُت فَدر رل دياللَُّمدمَّ إلن  ُكن دُت اَمن دُت بلدَ  َوبلَرُودوللَ ، َوَأح  ، َزو رل
دددافلَر، قَدددالَ  ََ دددلِّ   َعلَددديَّ ال  َِ َلي دددهل "، قَدددالَ :فَدددَ ُد ََ بلرلر  فَدَقددداَل َعب دددُد  :فَدغَددد َّ َحتَّددد  رََكددد

ْل  َم ْل ،  :الرَّح  َم ُْ َعب دل الرَّح  ًَ ب  ْ  أَبلي ُهَرَد َرَة ، قَالَ قَاَل أَبُو َوَلَم إلنَُّه  :إلندََّما قَاَلتل  :َع
َِّدُْ َوُدَصددلِّي،  : إلن  ََُمدت  َُدَقد    َمدا ، فَدَقاَمدت  دَدتَدَو دَ  مُدمَّ قَداَم إللَيد  دَي قَدتَدَلت دُه ، فَُْر ول هل

دي إلال عَ  :َودَدُقولُ  َصدن ُت فَدر رل دي اللَُّممَّ إلن  ُكن ُت اَمن ُت بلَ  َوبلَرُودوللَ  ، َوَأح  لَد  َزو رل
دافلَر، قَدالَ  ََ لِّ   َعلَديَّ ال  َِ ْل  :، فََ ُد َم َلي دهل، قَداَل َعب دُد الدرَّح  ََ بلرلر   : فَدغَد َّ َحتَّد  رََكد

 ًَ ددَي  :اللَُّمددمَّ إلن  ََُمددت  َُدَقدد    :إلندََّمددا قَالَددتل  :إنَّ أَبَددا ُهَرَد ددَرَة، قَددالَ  : قَدداَل أَبُددو َوددَلَم هل
ددد َ  ًل ، فَدَقدددالَ  قَدتَدَلت دددُه ، قَددداَل فَُْر ول ًل َأول الثَّاللثَددد َواللَّدددهل َمدددا َأر َودددل ُتم  إللَددديَّ إلال  :فلدددي الثَّانليَددد

ُعوَهدددا إللَددد  إلبد دددَراهليَم، فَدَرَرَعدددت  إللَددد  إلبد دددَراهليَم،  :َوَأع ُ وَهدددا َهددداَرَر، قَدددالَ  َهدددي  َانّا، َأر رل
َدَم َولليَدةّ  :فَدَقاَلت   افلرل َوَأخ  ََ ينهد ىح لن دلحاكمندلةح، . (1)؟ َأَهَعر َ  َأنَّ اللََّه َرمَّ َكي َد ال 

ال بألندىحالم دلنىحالالدكحا دم لحهدلجلح  لامدلمحل ددلح لدنسحخل مدىح مدلحند  هحالن د  حيددكح
حح. الب  

                                                 

بلدح لاءحالمم  أحماحالحلبكح هبالدح  ال دح  ل حالفبكح  هحامح(ح حناحالبخللي:ح1
لاحيه م يح بل  يح  بكح مللح   ندح ب  ح  ل حامح  ندح    حل  ملاح لالدح  لاحح

الئللهح}ح امحيض حبئض  ح  هحبئ حيكحاللس حيملحال ناحيض  احبلا يحلس   ح  هحملح
ح 2104_حل  حالح ن :حح احم  عحأنملف  حي  حيندح  اءحأيبفئمىحامحنجح 
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احن  احأاح بلاهن ح لاحنلن حأيسثلعح للةحأاحنالس ج لح بلاهن تحكف لح لفعحالئ  ححححح
حلدح لنىتحيالس ج ل ح

ٍم َحللدديمٍ  }  حم ددعحهددلجل ()  ه دد احح دد حامح  دد ةح بددلاهن      ََ ددر نَاُه بلغُدد  فَدَبشَّ

 .ه ح  مل ن ح  ندحال   ، (1){

ح  مل ن  ح     حهلجل بلاهن ( )  ل ع حماح( )  ا  ح الثملفنا حال ل  ى يك
 للةتح بلعح بلاهن ححالئملتح  لليح  حب غعح احالننسحماحاإلفجلدتحيالئلهمعح نلة

حالئملح ح ه حيكحه ا حماحأمليتح نفحن الألنعحالال ين حبنف مل   ندحال   حيكححنلة
ح. نفح بنل

ب ل ح( ) نفلجكحلبدتح نأل دحأاحنئنفدح ن ل  يتحيب ليحام( )  ب أح بلاهن    
َحاَق ََدع ُقوبَ } :آخلحالفجبدح للي ْ  َورَاءل إلو  َحاَق َومل * قَاَلت  ََا  فَدَبشَّر نَاَها بلإلو 

ٌء َعٍجي  * قَاُلوا  َلَتا أَأَللُد َوأَنَا َعُجوٌز َوَهَلا بَدع للي َهي ّلا إلنَّ َهَلا َلَشي  َوَد 
َ  ال بَدي تل إلنَُّه َحمليٌد  َُم  َأه  ًُ اللَّهل َوبَدرََكادُُه َعَلي  َم ْ  َأم رل اللَّهل رَح  َْ مل أَدَدع َجبلي

يدٌ   .(2) {َمجل
( ) أفجبددددعح ددددللةح  ددددحل ( )    ةح  ددددمل ن بئدددد حخمددددسح ددددف اعحمدددداح    

  مل ن حماحهلجلتح ا  حل حماح للة ح لح مىحألا هدلحح: ه  اح للحإلبلاهن ح ل اا
امتح الحل دنلمحلمدلح دد حن دعحبددناحالدس جالناح  لدد ن ملحمداحالخدد فح الم دلحفلعحأمددلحامح

ليتحالالدكح بحلفدحخ ن دح بلاهن حأاحنخلإحب  مل ن ح أمدحهدلجلتح نبالئد حب مدلح داح دل
 .ا المعح ثنلامح ث  ح  ن لحأملحهلجلح  ل هلح  مل ن تحبئ حأاح للحل لح ل امح

                                                 

ح 101(ح  لةحال ليلعحاآلنىح1
  73:حح71اآلنلعحماحح–(ح  لةحه  ح2

ح 
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كمددلحلبدددتحيخددلإحب ددلجلح ابف ددلح  ددمل ن تح هدد ح حندد ليح () أ  دداح بددلاهن     
 لدهحح: لهحأنداحننخد هملتحي دلاح د حمدلحمدّلحبم دلٍاحأ جبددحينددح دجلح فخد ح سل.ح دل 

 .ام حنلح بلاهن  :( ) ه فلحنلحلّد حينجنبدحجبلائن 

 ه  حه ح هلجلح لئلناتح مئ ملح ل هملح  مل ن ححالهح    اح لهحم ىتححن ح     
حال مس  . حسل.حهفلأح  حملءحا ححلِّ

ألا ح بدددلاهن ح  نددددحال ددد  حأاحنالدددلأحهدددلجلح  لددد هلح  دددمل ن تحيدددكح لدددأحالم دددلاححححح
الالمدددلح  لبدددىححال لحددد حالم فدددلتححنددد ح ح الح  حألئدددل حينددددح  ح دددلادتح ّ ح دددنسحمدددا

    غنلةحين لح  ن حماحالملء
ِ نننِ  ج  َ  ننن    َعننن   ف ِ ننن   َع  ننن     قَننن  َ  َسنننِع ِد  َأوََّل َمدددا ادََّلدددَل  (رضننن  ن عاهمننن  ) ا
اءُ  َِ ََ  النِّ ْ  قلبَد ل  ال ملن َ  د دَماعلي َ  مل مُدمَّ  َودارَةَ  لَتُدَعفِّدَي أَمَدَرَهدا َعلَد  ملن َ ّقدا ادََّلدَل    ُأمِّ إلو 
دَماعلي َ  َوبلاب نلَمدا إلبد دَراهليمُ  َرداَء بلَمدا دَعُمَما علن ددَ  إلو  َِ دُعُه َحتَّد  َو ِل ددَي دُدر  علن ددَد  ال بَدي دتل  َوهل

ًٍ فَدددو قَ  ددَزمَ  َمو َحدد دل َولَددي سَ  َزم  ددجل  ِ ًَ  فلددي َأع لَدد  ال َم دد ََّ َمحلددٍل َأَحددٌد َولَددي َس بلَمددا َمدداٌء  بلَم ََدو 
ددددددَقاّء فليدددددهل َمدددددداٌء مُددددددمَّ  دددددٌر َوول َرابّدددددا فليددددددهل َدم  دددددَ  علن ددددددَدُهَما رل َِ دددددَعُمَما ُهَناللددددددَ  َوَو َِ فَدَو

دد ُمن  َللّقددا فَدَتبلَعت ددهُ  إلبد ددَراهليمُ  قَدفَّدد  رُُكنَددا  إلبد ددَراهليمُ  فَدَقالَددت  ََددا َماعلي َ ُأُم إلو  َهُ  َودَدتد  َْ دَددل  َ دد َأ
دددَرارّا َوَرَعدددَ  اَل  ٌء فَدَقالَدددت  لَدددُه َذللددَ  مل بلَمددَلا ال دددَوامل  الَّدددلل  لَددي َس فليدددهل إلن دددٌس َواَل َهددي 

َما فَدَقاَلت  َلُه اللَُّه الَّلل  َأَمَرَك بلَمدَلا قَداَل نَدَعدم  قَالَد ُعَنا مُدمَّ ََدل َتفلُت إللَيد  ت  إلَذن  اَل ََُقديدِّ
 ََ ًل  َحتَّدددد  إلَذا َكدددداَن علن دددددَ  إلبد ددددَراهليمُ  رََرَعددددت  فَددددان  ََل َبَ   الثَّنليَّدددد ددددتَدق  نَددددُه او  ُُ اَل ََدَرو  َحي دددد

ددهل  مل َ ددهل فَدَقدداَل َربِّ  ال بَدي ددتَ  بلَور  للَمددا ل َوَرفَددَ  َََد ََ ْ   مُددمَّ َمَعددا بلَمددُؤاَلءل ال  دد ن ُت مل ََ دد إلنِّددي َأو 
َُُرونَ  بَدي تلَ  ال ُمَحرَّمل  ُذرَِّّتلي بلَواٍم َغي رل ذل  َزر ٍع علن دَ    .َحتَّ  بَدَلَي ََش 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15992
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=3189#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=3189#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=3189#docu
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َماعلي َ  ُأمُ  َوَرَعَلت   ِل ُ  إلو  َماعلي َ  دُدر  َربُ  إلو  ْ  َذللدَ  ال َمداءل َحتَّد  إلَذا نَفلدَد  َوَدش  مل
ددددَقاءل َع لَشددددت  َوَع لددددَ  ابد نُدَمددددا َوَرَعلَددددت  دَدن ظُددددُر إللَي ددددهل ََدتَدلَددددوَّأ َأو  قَدددداَل  ِِّ َمددددا فلددددي ال

ًَ َأن  دَدن ظُددَر إللَي ددهل فَدَوَرددَد    ََدتَدلَددبَّ ُ  يَدد َر ضل  الصَّددَفا فَان  ََلَقددت  َكَراهل ددَرَب َربَددٍ  فلددي األ  َأقد 
بَدَلت  ال ددَواملَ  دَدن ظُددُر َهدد   دَدددَرأ َأَحددّدا فَدلَددم  دَدددرَ ََلليَمدد ددتَدق  َأَحددّدا   ا فَدَقاَمددت  َعَلي ددهل مُددمَّ او 

  ْ َحتَّ  إلَذا بَدَلغَدت  ال دَواملَ  َرفَدَعدت  طَدَرَ  ملر علَمدا مُدمَّ َودَعت  َودع َي  الصََّفا فَدَمَبَ ت  مل
ُمومل َحتَّ  َراَوَز    َِانل ال َمج  ن  َمدا َوَنظَدَر   َهد    ال َواملَ  مُمَّ أَدَدت ال َمر َوةَ اإل ل فَدَقاَمدت  َعَليد 

ٍِ  دَدددَرأ َأَحددّدا فَدلَددم  دَدددَر َأَحددّدا فَدَفَعلَددت  َذللددَ  َوددب َ  َمددرَّاٍ  قَددالَ  ُْ َعبَّددا  قَدداَل النَّبلدديُ  اب دد
)):"  دددَرَفت  َعلَددد دددا َأه  نَدُمَمدددا فَدَلمَّ ِل بَديد  دّا  ال َمدددر َوةل  فَدددَلللَ  َودددع ُي النَّدددا َودددملَعت  َادددو 

دَمع َت إلن  َكداَن  َ ّقدا فَدَقالَدت  قَدد  َأو  َِملَعت  َأ َِمََّعت  َف َما مُمَّ َد َِ ُد نَدف  فَدَقاَلت  َاٍه دُرَل
د ل  ِل دَي بلال َملَدد ل علن دَد َمو  ددَزمَ  علن دَدَك غلدَواٌ  فَددإلَذا هل ددهل  َزم  َُ بلَعقلبلددهل َأو  قَداَل بلَجَناحل فَدَبَحد

ُِدهُ  ال َماُء َفَجَعَلت  َحتَّ  َظَمَر  ْ  ال َمداءل  ُدَحوِّ د دَلا َوَرَعلَدت  دَدغ درلُ  مل ََ َودَدُقدوُل بليَددلَها َه
ددَقائلَما َوُهددَو ََدُفددوُر بَدع ددَد َمددا دَدغ ددرلُ  قَددالَ  ٍِ  فلددي ول ُْ َعبَّددا ََدددر َحُم  ":(( قَدداَل النَّبلددُي  اب دد

َماعلي َ  اللَّهُ  اَنت  َأو  قَا َزم َزمَ  َلو  دَدرََكت   ُأمَّ إلو  ََ ْ  ال َماءل َل ّنا  َزم َزمُ  َل َلو  َلم  دَدغ رل   مل َعيد 
َِدَعت  َولَدَدَها ًَ فَدإلنَّ َهدا  َمعليّنا قَاَل َفَشدرلَبت  َوَأر  َع فَدَقداَل َلَمدا ال َملَدُ  اَل َدَلداُفوا القَّديد 

ُم َوأَبُدوُه َوإلنَّ اللَّدَه اَل  بَدي َت اللَّهل  ُهَنا ََ لَدُه وََكدانَ ََدب نلي َهَلا ال ُغ ديُ  َأه  ُمر َدفلّعدا  ال بَدي دتُ  َُقل
انَدت  َكدَلللَ  َحتَّد   ََ دَماللهل َف ْ  ََملينلدهل َوهل ْ ُخدُل َعد دُيوُل فَدَت ُِ ْ دليدهل ال ًل َد َر ضل َكالرَّابلَي ْ  األ  مل

  ْ ًٌ مل َق ْ   ُرر ُهمَ  َمرَّ   بلملم  رُفد  ُ  بَدي ٍت مل َل  ُرر ُهمَ  َأو  َأه  ْ  َطرَل َْ مل بلللي فَدنَدَزُلوا  َكَداءٍ  ُمق 
ددَف ل  ًَ  فلددي َأو  دد ََّ ددُدنَا  َم فَدددَرَأو ا طَددائلّرا َعائلّفددا فَدَقدداُلوا إلنَّ َهددَلا ال َّددائلَر لَيَددُدوُر َعلَدد  َمدداٍء َلَعم 

ْل فَدددإلَذا ُهدددم  بلال َمددداءل فَدَرَرُعدددوا  دَّي  بلَمدددَلا ال دددَوامل  َوَمدددا فليدددهل َمددداٌء َفَْر َودددُلوا َررلًّدددا َأو  َردددرَل
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بَدرُ  بَدُلوا قَالَ َفَْخ  َماعلي َ  وُهم  بلال َماءل َفَْقد  َْ لََنا َأن  نَدن زلَل  َوُأُم إلو  ْ َذنلي علن َد ال َماءل فَدَقاُلوا أََد
َُدم  فلددي ال َمداءل قَداُلوا نَدَعدم  قَدالَ  ََّ َل ْ  اَل َحد َلد ٍِ  علن دَدكل فَدَقالَدت  نَدَعدم  َوَل ُْ َعبَّدا قَدداَل  اب د

ددَماعلي َ  َذللدد َ فَددَْل َف   ":(( النَّبلددُي  ن ددَس فَدنَدَزلُددوا َوَأر َوددُلوا إللَدد   ُأمَّ إلو  ددُ  اإل ل ددَي ُدحل َوهل
مُ  ََ ُمم  َوَهدد َّ ال غُدد ددند  ددُ  أَبد يَدداٍ  مل للدديملم  فَدنَدَزلُددوا َمَعُمددم  َحتَّدد  إلَذا َكدداَن بلَمددا َأه  َودَدَعلَّددَم   َأه 

 َْ دددي دددُمم  َوَأع َجدددبَدُمم  حل َِ ُمم  َوأَند َف دددند  ًَ مل ُمم  ال َعَربليَّددد دددند  دددَرَأّة مل دددا َأم َرَك َزوَُّردددوُه ام  َهددد َّ فَدَلمَّ
ددددَماعلي َ  َوَمادَددددت   ددددَماعلي ُ  إلبد ددددَراهليمُ  َفَجدددداءَ  ُأُم إلو  َُ َدددداللُ  َدرلَكتَددددُه فَدلَددددم   بَدع ددددَدَما دَدَزوََّرإلو 
د   دَماعلي َ  ََجل َرأَدَدُه َعن دُه فَدَقالَدت  َخدَرَ  ََدب َتغلدي لَنَدا مُدمَّ َودَْلَ  إلو  ََْل ام  د َِ دملم  َف ْ  َعي شل َما َعد

ََت  إللَي ددهل قَدداَل فَددإلَذا َردداَء  ٍةَفَشدد دَّ ٍَ َوهل ددي ِل ُْ فلددي  دد ُْ بلَشددر  َنح  دد َوَهي حَددتلملم  فَدَقالَددت  َنح 
دددددددددا  ًَ بَابلدددددددددهل فَدَلمَّ دددددددددر  َعَتبَددددددددد َم َوقُدددددددددوللي لَدددددددددُه َُدَغيدِّ ََ ددددددددد َِّ َرئلي َعَلي دددددددددهل ال َزو ُرددددددددد ل فَددددددددداقد 

َماعلي ُ  َراءَ  ْ  َأَحٍد قَاَلت  نَدَعدم  َراَءنَدا َهدي ٌ   َهي حّ  اَنسَ  َكَْنَّهُ  إلو  ا فَدَقاَل َه   َراءَُكم  مل
ٍة  ددَّ دٍد َوهل بَدر دُُه أَنَّا فلدي َرم  بَدر دُُه َوَوَْلَنلي َكي َ  َعي ُشَنا َفَْخ  َْلََنا َعن َ  َفَْخ  َِ َكَلا وََكَلا َف

ددرَ  ٍء قَالَددت  نَدَعددم  َأَمَرنلددي َأن  َأقد  َادداكل بلَشددي  ددر  قَدداَل فَدَمدد   َأو  َم َوََدُقددوُل َغيدِّ ََ دد َِّ َأ َعَلي ددَ  ال
ًَ بَابلدد َ  للدد ل َف َلََّقَمددا َودَدددَزوََّ   َعَتبَدد قَدداَل َذاكل أَبلددي َوقَددد  َأَمَرنلددي َأن  أُفَارلقَدد ل ال َحقلددي بلَْه 

ُمم   َُ َعند  َرأ فَدَلبل ُمم  ُأخ  ند  دد   إلبد دَراهليمُ  مل ُه فَدَدَخَ  َمدا َهداَء اللَّدُه مُدمَّ أَدَداُهم  بَدع دُد فَدلَدم  ََجل
  ْ ددََْلَما َعن دددُه فَدَقالَدددت  َخددَرَ  ََدب َتغلدددي لَنَددا قَددداَل َكي دددَ  أَند ددُتم  َوَودددََْلَما َعددد َِ َرأَدلدددهل َف َعلَدد  ام 
َُم   ًٍ َوأَمد نَددت  َعلَدد  اللَّددهل فَدَقدداَل َمددا َطَعدداُم ُْ بلَلي ددٍر َوَوددَع دد ددملم  َوَهي حَددتلملم  فَدَقالَددت  َنح  َعي شل

ُم قَاَل  مل َوال َماءل قَاَلت  اللَّح  َُم  قَاَلت  ال َماُء قَاَل اللَُّممَّ بَارلك  َلُمم  فلي اللَّح  َفَما َهَراُب
َمحلدٍل َحدد   َولَدو  َكداَن َلُمدم  َمَعددا َلُمدم  فليدهل قَدداَل   ":(( قَداَل النَّبلدُي  ْ  َلُمدم  ََدو  دد َُ َولَدم  ََ

َمدددا َأَحدددٌد بلَغي دددرل  لُدددو َعَلي مل ًَ  فَدُمَمدددا اَل ََل  ددد ََّ إلالَّ لَدددم  َُدَوافلَقددداُه قَددداَل فَدددإلَذا َرددداَء َزو ُرددد ل  َم
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ًَ بَابلهل فَدَلمَّا َراءَ  هل َُدث بلُت َعَتَب َم َوُمرَل ََ َِّ َرئلي َعَلي هل ال َماعلي ُ  فَاقد  ْ   إلو  قَاَل َه   أَدَاُكم  مل
ددد َِ ًل َوأَمد نَدددت  َعَلي دددهل َف ُْ ال َمي حَددد ددد َِ بَدر دُدددُه َأَحدددٍد قَالَدددت  نَدَعدددم  أَدَانَدددا َهدددي ٌ  َح َْلَنلي َعن دددَ  َفَْخ 

دَرأُ  ٍء قَالَدت  نَدَعدم  ُهدَو ََدق  بَدر دُدُه أَنَّدا بلَلي دٍر قَداَل َفَْو َاداكل بلَشدي  َْلَنلي َكي َ  َعي ُشدَنا َفَْخ  َِ َف
ًُ َأَمَرنلد ًَ بَابلدَ  قَداَل َذاكل أَبلدي َوأَن دتل ال َعَتبَد ْ ُمُرَك َأن  دُدث بلدَت َعَتبَد َم َوََد ََ َِّ ي َأن  َعَلي َ  ال

ُمم  َما َهاَء اللَُّه مُمَّ َراَء بَدع َد َذلل َ  َُ َعند  ََ ل مُمَّ لَبل ِل َماعلي  أُم  َّ لَدُه  َوإلو  ََدب رل  نَدب  ُُ
  ْ دد بّددا مل ًٍ َقرَل ددَت َمو َحدد ددَزمَ  َدح  ددَنُ  ال َواللددُد بلال َولَدددل  َزم  ددا َراُه قَدداَم إللَي ددهل َفَصددنَدَعا َكَمددا ََص  فَدَلمَّ

َماعلي ُ  مُمَّ قَاَل ََا  بلال َواللدل َوال َوَلُد  َن   َمدا َأَمدَرَك رَبُدَ   إلو  إلنَّ اللََّه َأَمَرنلي بلَْم ٍر قَاَل فَاا 
قَدداَل َودُعليُننلددي قَدداَل َوُأعلينُددَ  قَدداَل فَددإلنَّ اللَّددَه َأَمَرنلددي َأن  أَب نلددَي َهددا ُهنَددا بَدي تّددا َوَأَهدداَر إللَدد  

ًٍ َعلَددددددددد ًٍ ُمر َدفلَعددددددددد دددددددددَد َأَكَمددددددددد َلَمدددددددددا قَددددددددداَل َفعلن دددددددددَد َذللدددددددددَ  َرفَدَعدددددددددا ال َقَواعل   َمدددددددددا َحو 
  ْ دَماعلي ُ  َفَجَعد َ  ال بَدي تل  مل َجدارَةل  إلو  ْ دلي بلال حل ََدب نلدي َحتَّد  إلَذا ار دَدَفدَ  ال بلنَداُء  َوإلبد دَراهليمُ  ََد

ددَعُه لَددُه فَدَقدداَم َعَلي ددهل َوُهددَو ََدب نلددي َِ ددمَ  َردداَء بلَمددَلا ال َحَجددرل فَدَو َجددارََة  اعلي ُ َوإلو  َُدَناوللُددُه ال حل
ددمليُ  ال َعللدديمُ  َوُهَمددا ََدُقددواَلنل  َِّ ََ ََدب نليَددانل َحتَّدد   رَبدَّنَددا دَدَقبَّدد   ملنَّددا إلنَّددَ  أَن ددَت ال قَدداَل َفَجَعدد

َِّمليُ  ال َعلليمُ  َوُهَما ََدُقواَلنل  ال بَدي تل  ا َحو لَ ََُدورَ   . 1) رَبدََّنا دَدَقبَّ   ملنَّا إلنََّ  أَن َت ال
ِ ِ  ج  َ  ن  َع   و     ِ نِ  َع  ن     َعن    ، َسِع ِد  َْ  :قَن  َ  َرِضنَ  ن   َعا ه َمن ، ا دا َكداَن بَددي  َلمَّ

ًٌ فليَمددا َمدداٌء  ددَماعليَ  َوَمَعُمددم  َهدنَّ دَماعليَ  َوُأمِّ إلو  للددهل َمدا َكدداَن َخددَرَ  بلإلو  َْ َأه  إلبد دَراهليَم َوبَدددي 
 ًَ د ََّ ًل فَديَددلُر لَبَدنُدَمدا َعلَد  َادبليدَِّما َحتَّد  قَددلَم َم َْ الشَّدنَّ د َرُب مل َماعليَ  َدش   َفَجَعَلت  ُأُم إلو 
دا  دَماعليَ  َحتَّد  َلمَّ للدهل فَاددَّبَدَعت دُه ُأُم إلو  ًٍ ، مُمَّ رََرَ  إلبد َراهليُم إللَد  َأه  َت َمو َح ََِعَما َدح  فَدَو

                                                 

بددلدح دد  حامحالئددللهح االخدد حامح بددلاهن ح _  الددلدحأحل ندد حاكفبنددلء _  ددحناحالبخددلليح(1
ح ح3184 _حل  حخ ن 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=3189#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=3189#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=3189#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=3189#docu
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3307
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3151&idto=3313&lang=&bk_no=0&ID=2030
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3151&idto=3313&lang=&bk_no=0&ID=2030


 

 

 
 

67  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

رُُكنَددا، قَددالَ  ْ  دَدتد  ْ  َورَائلددهل ََددا إلبد ددَراهليُم إللَدد  َمدد دد  :إللَدد  اللَّددهل ، قَالَددت   :بَدَلغُددوا َكددَداّء نَاَمد ددُه مل
يُت بلاللَّهل،  ِل ًل َوََددلُر لَبَدنُدَمدا َعلَد  َادبليدَِّما  :قَالَ َر َْ الشَّدنَّ د َرُب مل فَدَرَرَعت  َفَجَعَلت  َدش 

ُس َأَحدّدا، قَدالَ  :َحتَّ  َلمَّا فَنلَي ال َماُء، قَاَلت   فَدَلَهَبت   :َلو  َذَهب ُت فَدَنَظر ُ  َلَعلِّي ُأحل
دُس أَ  دا بَدَلغَدتل َفَصعلَد   الصََّفا فَدَنَظَر   َوَنَظَر   َه   ُدحل دسَّ َأَحدّدا فَدَلمَّ َحدّدا فَدلَدم  ُدحل

دددَواطّا ، مُدددمَّ قَالَدددت   لَدددو  َذَهب دددُت  : ال دددَواملَ  َودددَعت  َوأَدَدددت  ال َمدددر َوَة فَدَفَعلَدددت  َذللدددَ  َأه 
 فَدَنظَددر ُ  َمددا فَدَعددَ  دَدع نلددي الصَّددبليَّ فَددَلَهَبت  فَدَنظَددَر   فَددإلَذا ُهددَو َعلَدد  َحاللددهل َكَْنَّددُه ََدن َشدديُ 

دددَما ، فَدَقالَدددت   ُِ دددُس َأَحدددّدا  :للل َمدددو  ل فَدلَدددم  دُقلرََّهدددا نَدف  لَدددو  َذَهب دددُت فَدَنظَدددر ُ  َلَعلِّدددي ُأحل
ّعا، مُدمَّ  سَّ َأَحّدا َحتَّ  أََدمَّت  َوبد  َفَلَهَبت  َفَصعلَد   الصََّفا فَدَنَظَر   َوَنَظَر   فَدَلم  ُدحل

ٍ ، فَدَقالَددت   لَددو  َذَهب ددُت فَدَنظَددر ُ  َمددا فَدَعدد َ  :قَالَددت   ددَي بلَصددو  ُ  إلن  َكدداَن  :فَددإلَذا هل دد َأغل
ددُ ، قَددالَ  ب رَل ددٌر فَددإلَذا رل َر ضل ،  :فَدَقددالَ  :علن ددَدَك َخيد  ددَلا َوَغَمددَز َعقلبَددُه َعلَدد  األ  ََ بلَعقلبلددهل َه

فلُز، قَالَ  :قَالَ  َماعليَ  َفَجَعَلت  َدح  ََ ال َماُء َفَدَهَشت  ُأُم إلو  دمل فَدَقاَل أَبُد :فَاند َبَث   و ال َقاول
)):":  ال َمدداءل َوََدددلُر  :لَددو  دَدرََكت ددُه َكدداَن ال َمدداُء ظَدداهلّرا، قَدداَل َْ دد ددَرُب مل َفَجَعلَددت  َدش 

ْل ال َوامل  فَإلَذا ُهدم  بل َي دٍر َكدَْندَُّمم   :لَبَدنُدَما َعَل  َابليدَِّما، قَالَ  ْ  ُرر ُهَم بلَب   ٌِ مل َفَمرَّ نَا
ددُروا َذاَك ، َوقَدداُلوا  ََ ددُر إلالَّ َعلَدد  َمدداٍء فَدبَدَعثُددوا َرُوددوَلُمم  فَدَنظَددَر فَددإلَذا  :أَن  ددوُن ال َّيد  َُ َمددا ََ

َمددا  ا إللَيد  بَدَرُهم  فَددَْدَدو  َْ لَنَددا َأن   :، فَدَقدداُلواُهددم  بلال َمدداءل فََْدَدداُهم  فَددَْخ  ْ َذنلي ددَماعليَ  أَدَدد ََددا ُأمَّ إلو 
ددَرَأّة ، قَددالَ  َ  فلدديملُم ام  ََ َْ َمَعدد ل فَدبَدلَددَي ابد نُدَمددا فَدددَن َُ دد  ِ ددوَن َمَعدد ل َأو  َن َُ مُددمَّ إلنَّددُه بَددَدا  :َن

بد ددَراهليَم ، فَدَقددالَ  للددهل إلنِّددي ُم َّللددٌ  َدرلَكتلددي ، قَددالَ  :إللل َه  دد :ألل َِ َْ  :لََّم ، فَدَقددالَ َفَجدداَء َف َ دد َأ
َماعليُ  ؟، فَدَقاَلت   يُد، قَالَ  :إلو  َرأَدُُه َذَهَ  ََصل ًَ بَابلدَ   :ام  ُقوللي َلُه إلَذا َراَء َغيدِّر  َعَتَب

بَدَرد دددُه ، قَدددالَ  دددا َرددداَء َأخ  للددد ل ، قَددداَل  :فَدَلمَّ مُدددمَّ إلنَّدددُه بَدددَدا  :أَن دددتل َذاكل فَددداذ َهبلي إللَددد  َأه 
بد َراهليَم  للهل إلنِّي ُم َّللٌ  َدرلَكتلي، قَالَ  :، فَدَقاَل إللل َه  َماعليُ   :َفَجاَء فَدَقالَ  :ألل َْ إلو   َ ؟ ، َأ
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دديُد ، فَدَقالَددت   :فَدَقالَددت   َرأَدُددُه َذَهددَ  ََصل ددَرَب، فَدَقددالَ  :ام  َوَمددا  :َأاَل دَدن ددزلُل فَدددَت  َعَم َوَدش 
َُم  ؟ ، قَاَلت   َُم  َوَما َهَراُب ُم قَالَ  :َنا ال َماُء َوَهَرابدُ  :َطَعاُم اللَُّممَّ بَدارلك   :َطَعاُمَنا اللَّح 
دمل  : َلُمم  فلي َطَعاململم  َوَهَرابلملم ، قَدالَ  ًٌ بلدَدع َوةل إلبد دَراهليمَ  : ) فَدَقداَل أَبُدو ال َقاول   بَدرََكد

)) ، َبد َراهليَم، فَدَقاَل  :قَال للهل إلنِّدي  :مُمَّ إلنَُّه َبَدا إللل َه  ََ ألل ُم َّللدٌ  َدرلَكتلدي َفَجداَء فَدَوافَد
َّ لَدُه ، فَدَقدالَ  دللُ  نَددب  دَزَم َُص  ْ  َورَاءل َزم  د دَماعليَ  مل دَماعليُ  إلنَّ رَبَّدَ  َأَمَرنلددي َأن   :إلو  ََدا إلو 

إلَذن  َأفد َعَ ،  :لَ ، قَاَأطل   رَبََّ ، قَاَل إلنَُّه َقد  َأَمَرنلي َأن  دُعليَننلي َعَلي هل  :أَب نلَي َلُه بَدي ّتا، قَالَ 
َجدارََة َوََدُقدواَلنل  :قَالَ  :َأو  َكَما قَالَ  َماعليُ  َُدَناوللُُه ال حل رَبدَّنَدا  فَدَقاَما َفَجَعَ  إلبد َراهليُم ََدب نلي َوإلو 

ددمليُ  ال َعللديمُ  َِّ ددي ُ   :قَددالَ ،  (1)دَدَقبَّد   ملنَّدا إلنَّددَ  َأن دَت ال ددُعَ  الشَّ َِ َحتَّد  ار دَدَفددَ  ال بلنَداُء َو
َجدارََة َوََدُقدواَلنل  َجارَةل فَدَقاَم َعلَد  َحَجدرل ال َمَقدامل َفَجَعدَ  َُدَناوللُدُه ال حل رَبدَّنَدا  َعَل  نَدق  ل ال حل

َِّمليُ  ال َعلليُم   .(2)ح. "دَدَقبَّ   ملنَّا إلنََّ  أَن َت ال
  :أتدرين أخيت املسلمة

 ؟!! حالهحالالح  ح  كحه احالن ناح  ) حبعحهلجلح بلاهن   ح فىح
أناح لفعحالئنشحهلجلح لفعحيكحبنئىح ليلةححالهحأخ م لحجبللحم لحل للةح ح    

 ؟.   ن لحال   
 أفدددعح ددد ح دددحبعح الددد نأحالم ددد منا حتحثددد حافال  دددعحمددداح دددحبىح الددد نأ  ح لدددهح    

ححس جأحالم   حأنضلم  حي  حجلءح ف أحماحالن نا  

                                                 

ح 127(ح  لةحالب لةح_حاآلنىح1
ن   _  خاَللدحال َحيِّح _  حناحالبخللي(ح2 حال   حَ َجَساءخ َ لخ حال م ح  ح 3138ل  حالح ن :ححَأب َ اد 

http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=365626
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 اسفددكحبددناحن نفددأتح ن ددناحهددلجلح  ن ددلحال دد    حال دد ليحلدد حأفددأحم لف ددل  ح  ددهحححح
،  الحددل حالالددكح لفددعح  ن ددلححددناحالل  ددلحالخ ندد ح بددلاهن تح مددلح  ددفحابدداح بددلس

ح الل أحس جأح  هدحيكح بن حام  حي نفحالفئ ناح مل احال  لنا  

 :الصديقة مريم ) عليها السالم (  يقـــيــن (2

ناّ وََكف َلَما زََكرلَ دا    : ل حالئدلله َِ ٍْ َوأَنَبتَدَما نَدَباداّ َح َِ فَدتَدَقبد َلَما رَبد َما بلَقُبوٍل َح
ددَراَب َوَرددَد علنددَدَها رلز قدداّ قَدداَل ََدد َمددا زََكرلَ ددا ال ملح  ََُم أَن ددَ  لَدد ل ا ُكل َمددا َمَخددَ  َعَليد  َمددر 

ْ  علندل الل هل إن  الل َه ََدر ُزُق َمْ َِابٍ  َهدََلا قَاَلت  ُهَو مل     (1) َََشنُء بلَغي رل حل
ددناّ   :)حيددكح  لدددح( :قتت ل ابتتن جتتري   َِ فبالددعحيددكحح: ددل   َوأَنَبتَدَمددا نَدَباددداّ َح

    (2) .  اءحامح
  : دل حالئدللهمجله   حاباح بلسح  حاباحجلنيحتحيكح" :و أجمع المفسرون مثل

 حال جدد ح الفل  دىحالغضدىححدناأفددح جد ح فدد هلحيل  دىحالجفدىح)ح  َوَردَد علندَدَها رلز قداّ 
حالفل  ىح ف حأح ح  حيل  ىحال نفحيكحال اللءحتح يل  ىحال اللءحيكحال نف(ح ح

ماحأناحلأحه اح ح ماحأالهحلدأحب د احح:نئفك  أَن َ  َل ل َهدََلا  :  ي ل حس لنل
ْ  علنددددل الل دددهل إن  الل دددَه ََددددر ُزُق َمدددْ َََشدددنُء   ؟يدددكح ندددلححنفددددح ددد بلَغي دددرل قَالَدددت  ُهدددَو مل

َِابٍ   .  حل
  يدددلم..   ن دددس حبنددد عحام  يللددد يحن ددد  ح  دددكحج ددد حالددد   ةح لدددكحام

نلس دددحالن ددناحالدد يحلس دددحلمددلن ح  ن ددلحال دد  حتحالالددكحاللبددعحيددكحبنددعحامح)حالم ددج ح
حنلبكحأ لنلءيح أحبلبدحلجل ح ف لء ح  اك  هح(حي   احام

                                                 

ح حح37اآلنىحح–(ح  لةحآ ح ملااح1
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 :) عليها السالم ( أم موس ي يقين (3

َنا إلَل  أُمِّ ُموَو  : ل حالئللكح ف تل َعَلي هل فََْل قليهل  َوَأو َحيد  عليهل فَإلَذا خل ِل َأن  َأر       
َْ  افليفلي ال َيمِّ َواَل َدلَ  َْ ال ُمر َوللي َزنلي إلنَّا رَاُموُه إللَي  ل َوَراعلُلوُه مل * َواَل َدح 

َُوَن َلُمم  َعُدوًّا َوَحَزنّا إلنَّ  َن للَي َن َوَهاَماَن َوُرُنوَمُهَما   فَال تَدَق َُه اُل فلر َعو  فلر َعو 
 َْ ٍْ * َكانُوا َخاطلحلي َن قُدرَُّ  َعي  َرَأُ  فلر َعو  َِ  َوقَاَلتل ام  تُدُلوُه َع  لِّي َوَلَ  اَل دَدق 

ُعُروَن  َلُه َوَلّدا َوُهم  اَل ََش  َب َ  *َأن ََنَفَعَنا َأو  نَدتَّلل فُدَؤاُم أُمِّ ُموَو  فَارلّغا إلن   َوَأا 
َْ  َكاَم   لَتُب دل  بلهل َلو اَل َأن نلي مل َْ ال ُمؤ  َُوَن مل  َوقَاَلت   *رََّب  َنا َعَل  قَدل بلَما للَت

ُخ   ُعُرونَ ألل َ  *  تلهل ُقصِّيهل فَدَبُصَر   بلهل َعْ ُرُنٍ  َوُهم  اَل ََش  ِل َنا َعَلي هل ال َمَرا َوَحرَّم 
َُم   ُحوَن  ملْ قَدب ُ  فَدَقاَلت  َه   َأُمُل َُم  َوُهم  َلُه نَاال ُفُلونَُه َل  َ * َعَل  َأه  ل بَدي ٍت ََ

نُدَما  نَاُه إلَل  أُمِّهل َكي  دَدَقرَّ َعيد  َزَن َوللتَدع َلمَ فَدَرَمم  َّْ  َواَل َدح  َل َ  َوَل َأنَّ َوع َد اللَّهل َح
ثَدَرُهم  اَل ََدع َلُمونَ   َأك 

(1) 
 

     ٍَ ددملم  فلددي بَدع دد ُُ بَدع قل ددُرُه ، َمَخددَ  َحدددلَ ٍِ ، َوَغيد  ُْ َعبَّددا إلنَّ اللَّددَه  :قَدداَل اب دد
ََ َُوُوددَ  َوَهلَددَ  ال َمللددُ  الَّددلل  َكددانَ  ددا قَدددَب ًُ ُمل ددَ   دَدَعدداَل  َلمَّ َمَعددُه َودَدَوارَمَددتل ال َفَراعلنَدد

ًل َوُهدم  َعلَد   دَت ََددل ال َفَراعلنَد دَرائليَ  َدح  َرائليَ  لَدم  ََددَزل  بَدنُدو إلو  َر َوَنَشَر اللَُّه بَنلي إلو  ملص 
َحاُق ، َوإلبد َراهليُم َهَرُعوا فل  ْ  ملَنلملم  ملمَّا َكاَن َُوُوُ ، َوََدع ُقوُب، َوإلو  َْ بَدَقاََا مل يملم  مل

ُن ُموَوددد ، وََكددداَن َأع تَددداُهم  َعلَددد  اللَّدددهل َوَأع َظَمُمدددم  قَددددو اّل  مل َحتَّددد  َكددداَن فلر َعدددو  ََ ددد و  اإل ل
ًل َعلَدد   دد ََ ددَعٍ ، وََكدداَن َودديَِّ  ال َمَل ُْ ُمص  ددُمُه فليَمددا ذُكلددَر ال َولليددُد ب دد َوَأط ددَوَلُمم  ُعُمددّرا ، َواو 

بُدُمم   َرائليَ  َُدَعلِّ ُِوُمُمم  ُووَء ال َعَلابل بَنلي إلو  َعُلُمم  َخَواّل َوََ  . َوََج 

                                                 

ح ححح13:حح7(ح  لةحال   ح_حاآلنلعحماح1
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ْ ُن  ًَ، وََكددداَن َهددد َُهددددَّ َوُأع  لدددَي الرَِّوددداَل دددتَدن قلَلُهم  بَدلَدددَي ُموَوددد  األ   ِ دددا َأرَاَم اللَّدددُه َأن  ََ فَدَلمَّ
ِل  ددل ْ  بَدي دتل ال َمق  د بَدلَدت  مل دهل َكدَْنَّ نَدارّا َأقد  َن قَدب دَ  ولاَلَمةل ُموَود  أَنَّدُه رََأأ فلدي َمَنامل فلر َعو 

َتَمَلت  َعَل  بُدُيو ل  َربَدت   َحتَّ  اه  دَرائليَ  ، َوَأخ  َرَقتل ال قلب َ  َودَدرََكت  بَنلدي إلو  َر َفَْح  ملص 
ََاُه ، فَدَقاُلوا  ْ  ُرا  ََْلُمم  َع َِ ًَ ، َف َمَن ََ ََِّحَرَة ، َوال ُحَزاَة ، َوال  َر ، َفَدَعا ال  :بُدُيوَ  ملص 

ِل ، الَّدد دددل ْ  َهددَلا ال بَدلَدددل ، ََدع نُددوَن بَدي ددَت ال َمق  دد ددُرُ  مل ن ددُه ، ََل  ددَرائليَ  مل لل  َردداَء بَدنُددو إلو 
لُددوٌم إلالَّ  ددَرائليَ  َمو  ََْمَر َأن  اَل َُولَددَد للَبنلددي إلو  ددَر ، فَدد ُك ملص  ََ ددهل َهدد مل ددوُن َعلَدد  َور  َُ رَُرددٌ  ََ

َرَك ال َجَوارل    . ُذبلَ  َوَُدتد 
َن َوُحَزادُدُه إللَي دهل فَدَقداُلوا إلنَُّه َلمَّا دَدَقاَرَب َزَماُن ُموَود  أَدَد  ُمَنجُِّمدو فلر   :َوقليَ        :َعدو 

دَرائليَ  قَدد  َأظَلَّدَ  َزَمانُدُه الَّدلل  َُولَدُد  ْ  بَنلدي إلو  د لُدوّما مل َنا َأنَّ َمو  ُد فلي علل مل اع َلم  أَنَّا َنجل
ََْمَر بلَقت دد ل  ُل ملَنَددَ  . فَدد ددَ  َوََدغ للبُددَ  َعلَدد  ُوددل  َانلَ  ، َوَُدبَدددِّ ََ ددُلُبَ  ُمل   ِ ُكدد ِّ   فليددهل ََ

َرائليَ   ُلوٍم فلي بَنلي إلو   . َمو 
َر ض { :قَاَل دَدَعاَل  و      دعلُفوا فلدي األ  ُتق  َْ ُاو  ْ  َعلَد  الَّدللَ د َأن  َنُمد إللَد   - َونُرَل
لدده  ُمم مَّددا   -قَدو  ددند  َن َوَهاَمدداَن َوُرُنوَمُهَمددا مل َْ َلُمددم  فلددي اأَلر ضل َونُددرل  فلر َعددو  دد َِّ َونَُم
َلُرونَ َكانُوا  م  { :َوَقد  فَدَعَ  دَدَعاَل  َذللَ  بلملم  َكَما قَاَل دَدَعاَل  } ََح  َنا ال َقدو  َوَأو رَمد 

دَعُفونَ  َتق   ِ َْ َكانُوا َُ لده  - الَّللَ َكدَلللَ   { :َوقَداَل دَدَعداَل   } ََدع رلُهدونَ  -إللَد  قَدو 
َرائلي  َناَها بَنلي إلو  لل  } َوَأو رَمد  ْ  ُموَو  َفَما نَدَفَعُه َأرَاَم فلر َعو ن بلَحو  هل َوقُدوَّده َأن  ََدن ُجو مل

ددره ال َقددَدرل   َواَل َُدغ لَدد  بَدد    رَة ال َمللدد  ال َعظلدديم الَّددلل  اَل ََُلدداَل  َأم  ْ  َذللددَ  َمددَ  قُددد  دد مل
َُدون  َ دهل بَد   ََ ك فلر َعدو ن َعلَد  َََد ََ َُدون َهد مه َوَرَرأ قَدَلمه فلي ال قلَدم بلدَْن  ََ  َ نَدَفَل ُح
ْ  ال ولل ددَدان إلنََّمدددا  دد ددَببلهل أُُلوفّددا مل َِ ْ  ُوُردددومه َوقَدتَدل ددت بل دد تَدددَرز   مل م الَّددلل  الح  ََ َهددَلا ال غُدد
ْ  َطَعامدد  َوأَن ددَت دُدَربِّيدده َوُدَدلِّلددُه  دد ددَلاُاُه مل َمن َشددُؤُه َوُمَربَّدداُه َعلَدد  فلَراهدد  َوفلددي َمارك َوغل

ك رُ  ََ كدد  َوَهدد ََ اُه َوَحت فدد  َوَه ددَمَوا  َودَدتَدَفدددَّ َِّ َ ددهل للددتَدع َلم َأنَّ َرب  ال نُددومك َعلَدد  َََد
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ز الشَّدلَد ال ملَحال الَّدلل  َمدا َهداَء َكداَن  ََ ُهَو ال َقاهلر ال غَالل  ال َعظليم ال َقول   ال َعزَل ال ُع
  ْ َُ  .َوَما َلم  َََشْ  َلم  ََ

ْ  قَدت   ذُُكو      ثَدَر مل َن  ذََكُروا َأنَّ فلر َعو ن َلمَّا َأك  َرائلي  َخاَفت  ال قلب   َأن  ََدف  ر بَنلي إلو 
َن إلنَّددُه  دداقًَّ فَدَقدداُلوا للفلر َعددو  َع َمددال الشَّ ْ  األ  دد ددَرائلي  فَديَدلُددوَن ُهددم  َمددا َكددانُوا ََدُلونَددُه مل بَنلددي إلو 

د َِ َتَمرَّ َهَلا ال َحال َأن  ََُمو  ُهُيوخمم  َوغلل َمدانمم  َُدَقتدَّلُدوَن َونل اُاُهم  اَل َُوهل  إلن  الو 
ََْمَر بلَقت د ل  نَدا َذللدَ  فَد ُلص إللَيد  َع َمال فَدَيل  ْ  األ  َْ بلَما دَدُقوم بلهل رلَرالمم  مل َلْ َأن  دَدُقم  َُم 
رُُكدوَن فليَمدا  َنً الَّتلدي ََدتد  َِّ م فلي ال ََ َِّ ال ولل َدان َعاّما َودَدر كمم  َعاّما فَدُوللَد َهاُرون َعَلي هل ال

َن نَدداِ ال ولل ددَدان َوُوللدد لُددوَن فليَمددا ال ولل ددَدان وََكدداَن للفلر َعددو  ددَنً الَّتلددي َُدَقتدِّ َِّ َد ُموَودد  فلددي ال
ا  َصدددو  ْ  رَأََد نَدَمدددا قَدددد  َحَملَدددت  َأح  ددداء َفَمددد َِ ُموَكَّلُدددوَن بلدددَلللَ  َوقَدَوابلددد  ََدددُدوُروَن َعلَددد  النِّ

َبلَما إلالَّ نل  مَما فَإلَذا َكاَن َوق ت ولاَلَمدَما اَل ََدق  َدً الو  اء ال قلب   فَإلن  َوَلَد   ال َمدر َأة َرارَل َِ
دَفار ال ُمر َهَفدً  ّما َمَخَ  ُأولَحلَ  الدلَّبَّاُحوَن بلََْ ددلَملم  الشِّ ََ َْ َوإلن  َوَلَد   ُغ دَدر َكنَما َوَذَهب 

دا َحَملَدت  ُأم  ُموَود  بلدهل عَ  ا قَددبََّحُمم  اللَّده دَدَعداَل  . فَدَلمَّ م لَدم  فَدَقتَدُلوُه َوَمَقو  ََ د َِّ َلي دهل ال
ددَعت ُه  َِ ددا َو ْ  َلمَّ َلدد دد  َكَغي رلَهددا َولَددم  دَدف  لددْ َلَمددا الدددَّاََا  َوَل َمددا َمَلاَلدد  ال َحم  ََظ َمددر َعَليد 
فّدا َهددلَّدا َوَأَحبَّت دُه ُحبًّدا زَائلدّدا وََكداَن ُموَود   َِاَقت  بلدهل َذر ّعدا َوَخافَدت  َعَلي دهل َخو  ذََكّرا 

 ََ َِّ ّعا َوَهر ّعا قَاَل اللَّه دَدَعداَل  َعَلي هل ال ْ  َأَحبَُّه طَبد  َِّعليد َم م اَل ََدَراُه َأَحد إلالَّ َأَحبَُّه فَال
ًّ ملنِّي  { : در َها َوأُل قلدَي  }َوأَل َقي ُت َعَلي   َمَحبَّ َِاَقت  بلهل َذر ّعا أُل ملَمت  فلدي ول فَدَلمَّا 

َُ فلددي ُروعَمددا َكَمددا قَدد نَددا إللَدد  أُم  ُموَودد  َأن   { :اَل دَدَعدداَل  فلددي َخلَدددلَها َوأُن فلدد َوَأو َحيد 
َزنلددي إلنَّددا رَاُموُه  ددت َعَلي ددهل فََْل قليددهل فلددي ال ددَيم  َواَل َدَلددافلي َواَل َدح  ف  ددعليهل فَددإلَذا خل ِل َأر 

 َْ ْ  ال ُمر َودددللي ددد َوَذللدددَ  أَنَّدددُه َكانَدددت  َمارَهدددا َعلَددد  َحافَّدددً النِّيددد   } إللَي ددد  َوَرددداعلُلوُه مل
َمدا َأَحدد  د  َولَددَها فَدإلَذا َمَخدَ  َعَليد  ِل دّدا َوَرَعلَدت  دُدر  فَالدََّلَل   دَابُودّا َوَممََّد   فليدهل َمم 

در َورَ  دَعت ُه فلدي َذللددَ  التَّدابُو  َوَوديدََّرد ُه فلدي ال َبح  َِ ْ  َدَلافدُه َذَهبَدت  فَدَو د َب َت دُه بلَحب ددٍ  ملمَّ
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ددَعت ُه فلددي َذللددَ   َِ ْ  َدَلافددُه فَددَلَهَبت  فَدَو َمددا َمدد م َمَخددَ  َعَليد  ددا َكدداَن َذا  ََدددو  علن دددَها فَدَلمَّ
َتَمَلُه َحتَّ  ُمدرَّ  ر َوَذهلَلت  َأن  دَدر بل ُه َفَلَهَ  َمَ  ال َماء َواح  التَّابُو  َوَأر َوَلت ُه فلي ال َبح 

دَرَأة فلر َعدو ن َواَل بلهل َعلَد  َمار فلر َعدو   َْ بلدهل إللَد  الم  َتَمل نَدُه فَدَلَهب  ن فَال تَدَق َدُه ال َجدَوارل  فَاح 
دا َكَشدَفت  َعن دُه إلَذا ُهدَو  َما فلي فَدت حه ُمونَما فَدَلمَّ َّْ َعَليد  َتَت َْ َأن  َُدف  ي َْ َما فليهل َوَخشل رَل ََد 

هُ  ََ َمله َوَأح  َِْ ال َلل َ َوَأر  ْ  َأح  م مل ََ ديْ  ُغ َقَ  اللَّه َمَحبَّته فلدي قَدل بَمدا حل َوأَبد َماُه َفَْو 
ْ  َكَراَمتَما َوَهَقاَوة بَدع لَما  َعاَمدلَما َوَما َأرَاَم اللَّه مل َِ  .َنَظَر   إللَي هل َوَذللَ  لل

َُوَن َلُمم  َعُدوًّا َوَحَزنّا { :َوللَمَلا قَاَل  ن للَي  . }فَال تَدَق َُه اُل فلر َعو 
ددَحاق َوَغي ددره قَدداَل مُ  ددد ب ددْ إلو  َندَُّمددم  لَددم  َحمَّ م ُهنَددا اَلم ال َعاقلبَددً اَل اَلم التدَّع لليدد  ألل ََّ الدد

ْ  إلَذا نُظلددَر  َلدد دي َمددا قَداُلوُه َوَل ددال ََدق َتقل دُدوا بلال تلَقاطلددهل َذللدَ  َواَل َهدد   َأنَّ ظَداهلر اللَّف  َُرَل
 ََّ َقدد  الدد ددَياق فَإلنَّددُه دَدبد  ِِّ َنَّ َمع نَدداُه َأنَّ اللَّدده دَدَعدداَل  قَديََّقددُمم  إللَدد  َمع نَدد  ال م لللتدَّع لليدد ل ألل

َُدون أَبد لَدي فلدي إلب  َدال َحدَلرهم  ملن دُه َوللَمدَلا قَداَل  َعلُه َعُدوًّا لَدُه َوَحَزنّدا فَدَي ل تلَقاطلهل للَيج  الل
َْ  { : دَدَعداَل  ن َوَهاَمدان َوُرُنومهَمدا َكدانُوا َخداطلحلي ْ  َأمليدر وَ  } إلنَّ فلر َعو  قَدد  ُرولَ  َعد

ْ  ال َقَدرلَّدً  د م مل َي اللَّه َعن ُه أَنَّدُه َكتَدَ  كلَتابّدا إللَد  قَددو  ِل ز َر َْ ُعَمر بْ  َعب د ال َعزَل ملنلي ال ُمؤ 
ابَل َوُموَو  فلي علل م اللَّده  َِّ َلَتابل اللَّه َوبلَْق َدارلهل النَّافلَلة فلي علل مه ال للَبمم  بل  َ فلي َد

ددددابل  َِّ َن َعددددُدو  َوَحددددَزن قَدددداَل اللَّدددده دَدَعدددداَل  ال ن َوَهاَمددددان  { :َ للفلر َعددددو  َونُددددرل  فلر َعددددو 
ددَلُرونَ  ُمم  َمددا َكددانُوا ََح  ددند  ددون  } َوُرُنومهَمددا مل َُ َوقُدل ددُتم  أَند ددُتم  لَددو  َهدداَء فلر َعددو ن َأن  ََ
ّرا َواَللَّه دَدَعاَل  ََدُقول  َُوَن لَ  { :للُموَو  َولليًّا َونَاال  .  }ُمم  َعُدوًّا َوَحَزنّاللَي

له دَدَعاَل   ن قُدرَّة َعي ْ  { :قَدو  َرَأة فلر َعو  دا  } للي َولَد َوقَاَلت  الم  ََدع نلدي َأنَّ فلر َعدو ن َلمَّ
ددَيً بلن ددت  َرأَددده اول ددَرائلي  َفَشددَرَعت  الم  ْ  بَنلددي إلو  دد ددون مل َُ ْ  َأن  ََ دد فّددا مل َراُه َهددمَّ بلَقت للددهل َخو 

ددم َعن ددُه َودَددُلب  ُموندده َوُدَحبِّبددُه إللَدد  فلر َعددو ن فَدَقالَددت   م ُدَلاال قُدددرَّة َعددي ْ للددي "  :ُمددَزاحل
دَببلهل فَدَقاَل فلر  "  َوَل  َِ داَن َكدَلللَ  َوَهدَداَها اللَّده بل ََ ََ َف َعو ن َأمَّا َل  فَدنَدَعم  َوَأمَّا للي َف
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َم فلدي َحددلَُ ال ُفتُدون فلدي ُودورَة طده َهدللهل ال قلصَّدً  َ دهل َوقَدد  دَدَقددَّ ُه اللَّده َعلَد  َََد ََ َل َوَأه 
لدهبلُ وللَما فلدي رلَواََدً الب دْ َعبَّداِ َمر ُفوّعدا علن دد النَّ  دائلي  َوَغي دره . َوقَدو  د  َأن   { : َِ َِ َع

َفعَنا  دَببلهل  }ََدند  َِ نَدَما ال َجنَّدً بل ََ د لده . َوَقد  َحَصَ  َلَما َذللَ  َوَهَداَها اللَّده بلدهل َوَأو   :َوقَدو 
ددلُه َولَددّدا { ددلُه َولَددّدا َودَدَتبَدنَّدداُه َوَذللددَ  أَنَّددُه لَددم  } َأو  نَدتَّلل ْ  َلَمددا  َأ   َأرَاَم   َأن  دَدتَّلل دد َُ ََ

لدده دَدَعدداَل  ن ددُه َوقَدو  ددُعُرونَ  { : َولَددد مل ن ددُه  } َوُهددم  اَل ََش  ُروَن َمددا َأرَاَم اللَّدده مل َأ   اَل ََددد 
َمً ال َعظليَمً ال َباللَغً َوال ُحجًَّ ال َقاطلَعً   َ ْ  ال حل  .بلال تلَقاطلملم  إلَّاُه مل

ددَبَ  فُدددَؤاُم أُمِّ ُموَودد  فَارلغّددا  {  إلن َكدداَم   لَتُب دددل  بلددهل لَددو ال َأن رََّب  نَددا َعلَدد  َوَأا 
 َْ نلي مل َْ ال ُمؤ  َُوَن مل ديْ َذَهدَ   }قَدل بلَما للَت ْ  فُددَؤام ُأم  ُموَود  حل بلّرا َع ََدُقول دَدَعاَل  ُمل 

ْ  أُُمور الدُدند َيا إلالَّ  ء مل ْ  ُك   َهي  َبَ  فَارلّغا َأ   مل ر أَنَُّه َأا  ْ  ُموَود   َوَلدَها فلي ال َبح  د مل
رلَمدددً َوَودددعليد ب دددْ ُربَدي دددر َوأَبُدددو ُعبَدي دددَدة َوالقَّدددحَّاك   َ دددد َوعل قَالَدددُه الب دددْ َعبَّددداِ َوُمَجاهل
دَّة  ْ  هل َِْ ال َبص رل   َوقَدَتاَمة َوَغي رهم  " إلن  َكاَم   لَُتب دل  بلهل " َأ   إلن  َكاَم   مل َوال َح

دَها َوُحز نَما َوَأَوفَما لَُتظ مل  بلر بلَحاللَما َلو اَل َأنَّ اللَّده مَدبَّتَدَمدا َور  ر أَنَُّه َذَهَ  َلَما َوَلد َوُدل 
َْ  { :َوَابدََّرَها قَاَل اللَّه دَدَعاَل   نلي مل ْ  ال ُمؤ  َُوَن مل  }َلو اَل َأن  رََب  َنا َعَل  قَدل بَما للَت

تلدهل ُقصِّديهل فَدَبُصدَر   بلدهل َعدْ ُرنُدٍ  َوُهدم  { ُخ  دُعُرونَ َوقَالَدت  ألل َأ   الدَّبلعلدي  } ال ََش 
ي ال بَدَلد َفَلَرَرت  للَلللَ   ْ  نَدَواحل ْ نه مل   .أََمره َوُخلل  َخَبره َوَد َلَّبلي َه

ْ  ُرُن {:وقوله ْ  َرانل  .  } فَدَبُصَر   بلهل َع  قَاَل البْ  َعبَّاِ َع
ْ  بُدع د . :َوقَاَل ُمَجاهلد  ْ  ُرُن  َع  َبُصَر   بلهل َع

دتَدَقرَّ ُموَود  َعَلي دهل  :قَدَتاَمة َوقَالَ  دُه َوَذللَ  أَنَُّه َلمَّا الو  َرَعَلت  دَدن ظُر إللَي هل وََكَْندََّما اَل دُرَل
دد   ِل ُِدوا َعَلي دهل ال َمَرا دَت  َلَقت ُه ملن دُه َعَر دَرَأة ال َمللدد  َواو  م بلدَدارل فلر َعدو ن َوَأَحبَّت دُه الم  ََ د َِّ ال

ْ  َذللَ  َفَلَرُروا بلدهل إللَد   الَّتلي فلي َمارهم  فَدَلم   َّا َوأََب  َأن  ََدق َب  َهي ّحا مل َما َمد  ند  ََدق َب  مل
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َِاَعتلهل فَدَلمَّا رَأَد دُه بلََْ ددلَملم  َعَرفَدت دُه َولَدم  ُدظ ملدر  ُدوَن الم َرَأة َدص ُل  للرل ُِوق َلَعلَُّمم  ََجل ال
ُعُروا بلَما .  َذللَ  َوَلم  ََش 

ْ  قَدب د  "  :َعاَل  قَاَل اللَّه ددَ  د د  مل ِل َنا َعَلي دهل ال َمَرا ّمدا قَدَدرلًّا َوَذللدَ  " َوَحرَّم  رَل َأ   َدح 
َيانَته َلُه َأن  ََدر َدقل  َغي در مَدد   أُم ده َوأللَنَّ اللَّده ُودب َحانه َودَدَعداَل   َراَمتلهل علن د اللَّه َوال ََ لل

دا َرَعَ  َذللَ  َوَبّبا إلَل  رُُروعه إلَل   عُه َوهلَي املَنً بَدع دَدَما َكانَدت  َخائلَفدً فَدَلمَّ ِل أُم ه للتُدر 
عهُ  ِل ْ  َُدر  َْ فليَم دم  "  رَأَدد ُمم  َحائلرَل َُ ُفُلونَدُه َل  َ د  بَدي دت ََ دم  َعلَد  َأه  َُ قَاَلت  َه   َأُمل 

ُحونَ  َُوا فلدي َأم رَهدا قَاَل البْ  َعبَّاِ فَدَلمَّا قَالَدت  َذللدَ  َأَخدُلوَها َوَهد"  َوُهم  َلُه نَاال
ملم  لَددُه َوَهددَفَقتمم  َعَلي ددهل ؟ فَدَقالَددت   ددحل رَل  بلُنص  ددحمم  لَددُه َلُمددم  َوقَدداُلوا َلَمددا َوَمددا َُددد  ُنص 

َفَعته َفَْر َوُلوَها فَدَلمَّا قَاَلت  َلُمدم   َوَهَفَقتمم  َعَلي هل َرغ َبتمم  فلي ُوُرور ال َملل  َورََراء َمند 
دد ْ  َأَذاُهدم  َذَهبُددوا َمَعَمددا إللَد  َمن ددزللمم  فَددَدَخُلوا بلدهل َعلَدد  أُم دده َفَْع  َت ددُه َذللدَ  َوَخَلَصددت  مل

دددَرَأة ال َمللددد   دددير إللَددد  الم  ََما فَال تَدَقَمدددُه فَدَفرلُحدددوا بلدددَلللَ  فَدَرّحدددا َهددددلَّدا َوَذَهدددَ  ال َبشل مَدددد 
َمددا عَ  َمدا َوَأع  َتد  دَنت  إللَيد  َِ َعت  ُأم  ُموَود  َوَأح  دَتد  دَي اَل دَدع درل  أَندََّمددا فَاو  َّ َوهل  َداء َردزَل

دددَيً َأن  دُقلددديم علن ددددَها  َما اول ََما مُدددمَّ َودددَْلَتد  ََ مَدددد  نلدددهل َوافَددد ََو  ْ  لل َلددد أُم ددده فلدددي ال َحقليَقدددً َوَل
َّ َوَأو اَلّما َواَل َأق دددلر َعلَدد  ال ُمَقددام علن دددك َمددا َوقَالَددت  إلنَّ للددي بَدع دد ددعُه فََْبَددت  َعَليد  ِل  فَدتُدر 
ددَرَأة فلر َعددو ن إللَدد  َذللددَ   َمددا الم  ددعُه فلددي بَدي تلددي فَدَعل ددت َفََْرابَدتد  ِل َبب ددت َأن  أُر  ْ  إلن  َأح  َلدد َوَل
ددد  فَدَرَرَعددددت  ُأم   دددان ال َجزَل َِ ح  ددداول  َواإل ل َِ ََ ََ  َوال  َمدددا الندََّفَقدددً َوالصِّددد دددَر   َعَليد  َوَأر 

يًَّ قَدد  أَب ددَ  ِل َيً َمَر ِل فَمدا َأم نّدا فلدي علدز  َوَرداه َورلز ق ُموَو  بلَوَلدلَها رَا َلَما اللَّده بَدع دد َخو 
َعته ال َلي ددر   دد  فلددي َاددند  ِل َت َمار  َوللَمددَلا َردداَء فلددي ال َحدددلَُ " َمثَدد  الَّددلل  ََدع َمدد  َوََح 
ْ  بَددي ْ الشِّددَّة َوال َفدَر  إل  د َُ رَهدا " َولَدم  ََ ْ ُخدل َأر  د  َولَددَها َوَد ِل الَّ َكَمَث ل ُأم  ُموَود  دُدر 

َم ر َما َهاَء َكاَن َوَما َلم   ْ  بلَيدلهل األ  ُِب َحان َم وه َواَللَّه َأع َلم َف َلً َأو  َنح  م َولَيد  ال َقللي  ََدو 
َرّرا يَ َمل  ِل ْ  الددََّقاُه بَدع د ُك   َهم  فَدَرّرا َوبَدع د ُك    َع  للَم ْ  الَّلل  ََج  َُ  .َََشْ  َلم  ََ
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نَددد { :قَددداَل دَدَعددداَل   دددَزَن فَدَرَمم  نُدَمدددا َوال َدح  َأ   بلدددهل " َواَل }اُه إللَددد  أُمِّدددهل َكدددي  دَدَقدددرَّ َعيد 
َزن " َأ   َعَلي هل "  َ  َدح  َمدا "  َوللتَدع َلم َأنَّ َوع دد اللَّده َحد ْ  َرم ه إللَيد  د َأ   فليَمدا َوَعدَدَها مل

َمدددا أَ  يَنحلدددٍل َدَحقََّقدددت  بلدددَرمِّهل إللَيد  َْ َفحل ْ  ال ُمر َودددللي ددد ْ  َوَرع لددده مل ددد ن دددُه َرُودددول مل نَّدددُه َكدددائْل مل
لده دَدَعداَل   ّعدا َوَهدر ّعا . َوقَدو  َْ فَدَعاَمَلت ُه فلي دَدر بلَيته َما ََدن َبغلدي لَدُه طَبد  َّْ "  :ال ُمر َوللي َلد َوَل

ثَددرهم  اَل ََدع َلُمددونَ  ُمددوَمة الَّتلددي ُهددَو "  َأك  َعالدده َوَعَواقلبَمددا ال َمح  ددَم اللَّدده فلددي َأفد  ََ َأ   َح
ّمدا إللَد  النُدُفدوِ َوَعاقلَبتده ال مَ  َم در َكرَل دَرة فَدُربََّمدا ََدَقد  األ  خل َما فلي الُدند َيا َواخ  ُموم َعَليد  ح 

َم ر َكَما قَاَل دَدَعداَل  ُموَمة فلي نَدف س األ  َرُهوا َهي ّحا َوُهدَو َخي در "  : َمح   َ َِ  َأن  َد َوَع
ُبوا َهي ّحا َوُهَو َهر   َِ  َأن  ُدحل َُم  َوَع َُم   َل َرُهوا "  : َ َ لَ حاَلَئلَله" َل  َ َِ  َأن  َد َوَع

ّرا َكثليّرا َع  اللَّه فليهل َخيد   (1)" َهي ّحا َوََج 
ه يحال  ىحماحأ ه حال   حيكحالن ناح  كحامحج حج لدتححند حأاحالد حكح    

ال يحأ حليحامح سح ج حك حم  هح لاح حكح ل ل تح معح لدأحامالث دعحمدلحأملهدلحبددح
حمعح  ةححب لح بف ل لب لح
حخنلحملح ئ حماحاكل حاإلخ  ح خنلحملفس حماحال ملءحالن نا  :قيل

ح  فكحأ نلأحالئف ح الئلينىح الن ناحيكحاك لكح اآلخلةح الل ُ م  .. 
 الس فلحماحالن ناحملحال  اح  نفلحبدحم لئدحال فنل الل ُ م  .. 
أ   حال  انىح  ضحعحل د حأللند حالفجدلةحتحاجئ فلحماحال ناحأ للعح لن  حالل ُ م  .. 

ح     اح بن حاإلخ  ح الن ناح 

                                                 

ح حالف نلحاباح ثنلح_حالف نلح  لةحال   (ح1



 

 

 
 

77  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 :(رضي الله عنها) أم املؤمنني خدجية بنت خويلد :َقدددديْ (4
  متن الات ر وقتل علي ت  مجتيء جبريتل عنتدم  رجتع الحبيتب محمتد      

ْ   عُدر َوةُ  عدْالبخت رك، امت  فتي صتحي   ًَ  َعد َمدا َأندََّمدا قَالَدت   َعائلَشد دَي اللَّدُه َعند  ِل َأوَُّل َمدا  َر
ْ  ال    بُدلَ  بلهل َرُووُل اللَّدهل  ََدا إلالَّ مل داَن اَل ََددَرأ ُرا  ََ مل َف ًُ فلي الندَّو  ََا الصَّاملَق يل الُرا  َوح 

اَن ََْ دلي ََ َل الُصب  ل َف َراءّ  َراَء   ملث َ  فَدَل ُُ فليهل َوُهَو التدََّعُبُد اللََّياللَي َذَوا ل  حل فَدَيَتَحنَّ
ُ  إلَل  َُ َوُهدَو  َخدلََجًَ  ال َعَدمل َوََدتَدَزوَُّم للَلللَ  مُمَّ ََدر رل حَدُه ال َحد فَدتُدَزوُِّمُه للملث للَما َحتَّ  َفجل

ددَراءٍ  فلددي ددَرأ  فَدَقدداَل لَددُه النَّبلدديُ  غَددارل حل َمددا أَنَددا  فَدُقل ددتُ   َفَجدداَءُه ال َملَددُ  فليددهل فَدَقدداَل اقد 
ُد مُمَّ َأر َوَلنلي َرأ  فَدُقل ُت َما أَنَا  :َقالَ فدَ  بلَقارلٍ  َفََْخَلنلي فَدَغ َّنلي َحتَّ  بَدَلَي ملنِّي ال َجم  اقد 

دَرأ  فَدُقل دُت  ُد مُمَّ َأر َوَلنلي فَدَقاَل اقد  ًَ َحتَّ  بَدَلَي ملنِّي ال َجم  بلَقارلٍ  َفََْخَلنلي فَدَغ َّنلي الثَّانلَي
دُد مُدمَّ َأر َودلَ  ًَ َحتَّ  بَدَلَي ملنِّدي ال َجم  دَرأ   نلي فَدَقدالَ َما أَنَا بلَقارلٍ  َفََْخَلنلي فَدَغ َّنلي الثَّاللَث اقد 

 ََ ددددمل رَبِّددددَ  الَّددددلل  َخلَدددد دددداَن َمددددا لَددددم  ََدع لَددددم   َحتَّدددد  بَدلَدددديَ  بلاو  َِ ن  فَدَرَرددددَ  بلَمددددا  َعلَّددددَم اإل ل
فَدَقاَل َزمُِّلونلي َزمُِّلونلي فَدَزمَّلُدوُه َحتَّد  َذَهدَ   َخدلََجًَ  َحتَّ  َمَخَ  َعَل  بَدَواملرُهُ  دَدر ُر ُ 

دي َما للي  َخدلََجًُ  َعن ُه الرَّو ُع فَدَقاَل ََا ِل ديُت َعلَد  نَدف  بَدَرَهدا ال َلبَددَر َوقَداَل قَدد  َخشل َوَأخ 
ددر  فَدددوَ  ََّ أَب شل ددُدُق  فَدَقالَددت  لَددُه َكدد َم َوَدص  ددُ  الددرَّحل ددَ  اللَّددُه أَبَددّدا إلنَّددَ  لََتصل زَل اللَّددهل اَل َُل 

 َِّ ُْ َعلَدد  نَدَوائلدد ل ال َحدد ددرل  القَّددي َ  َودُعلددي دد َّ َودَدق  ََ ددُ  ال  مل َُ َوَدح  مُددمَّ ان  ََلَقددت   ال َحدددلَ
ْل ُقَصي   َحتَّ  أََدت  بلهل  َخدلََجًُ  بلهل  ْل َعب دل ال ُعزَّأ ب  ْل َأَودل ب  َف ل ب  َْ نَدو  ًَ ب  ُْ  َوَرَق َوُهَو اب 
َلتَداَب ال َعَربلديَّ  َخدلََجًَ  َعمِّ  تُدُ  ال   َ ًل وََكاَن ََ َرّأ دَدَنصََّر فلي ال َجاهللليَّ َأُخو أَبليَما وََكاَن ام 
تُدَ  وََكداَن َهددي ّلا فدَ   َ يدد ل َمدا َهداَء اللَّددُه َأن  ََ ن جل ْ  اإل ل د ًل مل تُدُ  بلال َعَربليَّد  َ ددَي َي َكبليدّرا قَدد  َعمل

ًُ  فَدَقالَدت  لَددهُ  يددَ  فَدَقددالَ  َخدلََجد ْل َأخل ْ  اب د دد دَم   مل َْ َعددمِّ او  ًُ  َأ   اب دد دي َمدداَذا دَدددَرأ  َورَقَد َْ َأخل اب دد

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6689&idto=6749&bk_no=0&ID=3852#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6689&idto=6749&bk_no=0&ID=3852#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6689&idto=6749&bk_no=0&ID=3852#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6689&idto=6749&bk_no=0&ID=3852#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6689&idto=6749&bk_no=0&ID=3852#docu
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بَدَرُه النَّبليُ  ًُ  رََأأ فَدَقدالَما   َفَْخ  ُِ الَّدلل  أُن دزللَ   :َوَرقَد ََدا  ،ُموَود  َعلَد   َهدَلا النَّداُمو
ُمددد َ  َردددَلّعا لَي َتنلدددي فليَمدددا رلُردددَ  قَدو  َْ َُل  دددي  :  فَدَقددداَل َرُودددوُل اللَّدددهل  ،َأُكدددوُن َحيًّدددا حل

ديَّ ُهدم   رلرل ًُ  فَدَقدالَ  ،َأَوُمل  ْ  ل رَُردٌ  قَدُ  بلملث د ل  :َورَقَد ح دَت بلدهل إلالَّ عُددوملَ  َوإلن  نَدَعدم  لَدم  ََد َمدا رل
ّرا ُمَ  َأن ُصر َك َنص  نلي ََدو  رلك  ًُ  مُمَّ َلم  ََدن َش    ُمَؤزَّرّا َُد  دَرّة َحتَّد   َورََق ُي فَدتد  َأن  دُدُوفَِّي َوفَدتَدَر ال َوح 

ن دهُ  ِل  َحزلَن النَّبلُي َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم فليَما بَدَلغََنا ُحز نّا َغَدا مل ْ  رُُءو د دَرارّا َكدي  ََدتَددَرمَّأ مل مل
دُه دَدبَددَّأ لَدهُ  َِ ن دُه نَدف  دي  َُدل قلدَي مل ََ َُلََّما َأو َف  بلدللر َوةل َربَدٍ  لل َبالل َف َل ال جل د ُ  َهَواهل ب رَل فَدَقداَل  رل

دُه فدَ  ُِ ْ ُهدُه َودَقلدُر نَدف  ُْ للدَلللَ  َر َُ د  ِ دُ  فَدإلَذا طَالَدت  ََا ُمَحمَّدُد إلنَّدَ  َرُودوُل اللَّدهل َحقًّدا فَدَي يَدر رل
يل َغَدا للملث  ل َذللَ  فَإلَذا َأو َف  بلللر َوةل َرَبٍ  دَدَبدَّأ َلهُ  َرُة ال َوح  ب رَل ُ  َعَلي هل فَدتد  ث دَ   رل فَدَقداَل لَدُه مل

ٍِ  قَالَ  َذلل َ  ُْ َعبَّا َُ اإل لا َبا ل  اب  ُء ال َقَمرل  فَالل َِو  ُء الشَّم سل بلالندََّمارل َو   (1).بلاللَّي  ل  َِو 

ال   لتحالالكح للال لحأمفلح لكحه يحال  ملعحالألنبىحالالكحالث يح :انظري أخيت املسلمة
سخنددَأحال  ددد حَأَبدد ماح خف ددَأحح: نجددىحلس ج ددلحالحبندددحمحمدد حلال ا ددندخ حيَددَ حال  دددخحَ حن خ  ددل  حَأب  خ َ دد  

حال َح ِّح حَ َ هحَفَ ائخدخ نا  ن َفحَ ال ئخ حَ الَ  لخيحالض  حال َ    مخ   نَ حَ اَلح  حال َح خ َ حَ اَل       حالل حخ   َلاَل خ  

 .  ف لحل  ملعحال الح حأاحال الدحبملءحال هدفو اهلل !      
 . ل  ح   حن نف لح ملحأخسايحامحأب افو اهلل !      
 .  اخاللليحلفب الدح ل للالدحتح جئ دحخ ن دح  ح حبنبدح  ح م ألفلي      

                                                 

ح1 حح_خح خالَلدحالال ئ بخنل _  حناحالبخللي( حال  دخ حَل      حبخدخ َئ حب  خ حَمل ححمخا ححَبلدحَأ     كخ ال َ ح 
للخَحى ح َنلحال   ؤ  ح ح2561_حل  ححاللُّ

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
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  :)ورحيانته  فاطمة بنت الرسول يقــــني الزهراء )  (5
امحال ل منىحال ل دنىتح لد عح بد حبئثدىحالفبدكححيلألمىحالسهلاءحبفعحمحم حباح ب     

 أم دلحخ نجدىحبفدعحخ ن د ح)لضدكحامح ، )بخمسح فناتح هدكحأ دغلحبفدلعحالفبدك
 ف ل(تحالس ج لحأمنلحالمؤمفناح  كحباحأبكحألللدح  ملهلحثمدلاح  دلح دفىح أفجددح

  مف لحالح اح الح ناح مح اح أ ح  ث  ح سنفد
  :(رضي هللا عنها) يقينهاذكر شئ من 

مَدَنا َعب دد اللَّده ب دْ َادالل   :قَاَل ال َحافلال أَبُو ََدع َل       مَدَنا َوم   بْ  زَن َجَلً َحدَّ َحدَّ
ْ  َردابلر َأنَّ َرُودول اللَّده َادلَّ   ََدلر َع ْ  ُمَحمَّد بْ  ال ُمن  مَدَنا َعب د اللَّه بْ  َلمليَعً َع َحدَّ

ََّ َذللَ  َعَلي دهل َف َداَ  فلدي َمنَدازلل اللَّه َعَلي هل َوَولََّم َأقَاَم َأَّاّما  َلم  ََ  َعم َطَعاّما َحتَّ  َه
َّْ َهي ّحا فَََْد  فَاطلَمً فَدَقالَ  ُم ند  َدة مل د علن د َواحل ََا بُدنَديًَّ َه   علن ددك "  :َأز َواره فَدَلم  ََجل

ء اُكلُه فَإلنِّي َرائل  ؟ " قَاَلت   َبلي أَن َت َوأُ  :َهي  ْ  علن دَها اَل َواَللَّه بْل مِّي فَدَلمَّا َخَرَ  مل
نَدً َلَمدا  دَعت ُه فلدي َرف  َِ َمدا فَدَو ند  دم َفََْخَلد دُه مل ْل َوقل  َعدً َلح  َمدا َردارَة َلَمدا بلدَرغليَفي  بَدَعَثت  إللَيد 

ْ   :َوقَالَدت   ددي َوَمدد ِل َواَللَّدده أَلُوملددَرنَّ بلَمددَلا َرُوددول اللَّدده َاددلَّ  اللَّدده َعَلي ددهل َوَوددلََّم َعلَدد  نَدف 
ّنا إلَل  َرُوول  يد  َِ ّنا َأَوُح َِ َعً َطَعام فَدبَدَعَثت  َح بد  َْ إلَل  هل ي َتارل علن دل  وََكانُوا َرمليّعا ُمح 

َمددا فَدَقالَددت  اللَّدده َاددلَّ  اللَّدده َعَلي ددهل َوَوددلََّم فَدَرَرددَ   بلددَْبلي أَن ددَت َوأُمِّددي قَددد  أَدَدد  اللَّدده  :إللَيد 
َمددا  َشددف ت َعند  ََ ًل َف نَدد ددي ََددا بُدنَديَّددً " قَالَددت  فََْدَدي تدده بلال َجف  ٍء َفَلبَّْ ددده لَدد  قَدداَل " َهُلمِّ بلَشددي 

َما بُملت  َوَعَرف   ّما فَدَلمَّا َنَظر   إللَيد  ّزا َوَلح  ُلوَءة ُخبد  ْ  اللَّده فَإلَذا هلَي َمم  د ت أَندََّمدا بَدرََكدً مل
َفَحملد   اللَّه َوَادلَّي ت َعلَد  نَبلي ده َوَقدَّم تده إللَد  َرُودول اللَّده َادلَّ  اللَّده َعَلي دهل َوَودلََّم 

َْ َل  َهَلا ََا بُدنَديًَّ " ؟ قَاَلت    َ ْ  َأ ْ   :فَدَلمَّا َراُه َحملَد اللَّه َوقَاَل" مل د ََا أََبت " ُهَو مل
دَد اللَّده َوقَدالَ علن د اللَّ  داب " َفَحمل َِ ْ  َََشداء بلَغي درل حل دد لللَّدهل :ه إلنَّ اللَّه ََدر ُزق َمد " ال َحم 

َرائلي  فَإلندََّما َكانَدت  إلَذا َرَزقَدَمدا اللَّده  اء بَنلي إلو  َِ يَِّدةل نل َِ الَّلل  َرَعَل  ََا بُدنَديًَّ َهبليَمً بل
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َِاب " ُهَو مل : َهي ّحا َوُوحلَلت  َعن ُه قَاَلت   ْ  َََشاء بلَغي رل حل ْ  علن د اللَّه إلنَّ اللَّه ََدر ُزق مل
َُ َرُوول اللَّه َالَّ  اللَّه َعَلي هل َوَولََّم إلَل  َعللي  مُمَّ َأَكَ  َرُودول اللَّده َادلَّ  اللَّده  فَدبَدَع

ددي ْ َوَرمليد  َأز وَ  َِ ددْ َوُح َِ ا  النَّبلددي  َاددلَّ  اللَّدده َعَلي دهل َوَوددلََّم َوَأَكددَ  َعللدي  َوفَاطلَمددً َوَح
دَي قَالَدت   :َعَلي هل َوَولََّم َوَأه   بَدي ته َحتَّ  َهبلُعوا َرمليّعا قَاَلت   َنً َكَما هل  :َوبَقلَيت  ال َجف 

ّرا َكثليّرا يَران َوَرَعَ  اللَّه فليَما بَدرََكً َوَخيد   .  1)  .َفَْو َوع ت بلَبقليَّتلَما َعَل  َرملي  ال جل
ْ  و    ًَ ، قَددالَ  َعدد لَدد ْل َغف  ًٌ . فَدَقدداَل للفَ  :ُوددَوَ دل ب دد ًَ َأَادداَبت  َعلليًّددا َخَصاَادد اطلَمدد

َما َي اللَُّه َعند  ِل َْل تليهل  :َر َِ ، وََكداَن . فََْدَدت هُ َلو  أَدَدي تل النَّبليَّ َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم َف
، َفَدقَّتل ال َبابَ  علن َد أُمِّ  َْ َ َم َْ النَّبلُي َالَّ  اللَُّه َعلَ ، فَدَقاَل َأ َ َمد "  :ي هل َوَودلََّم ألُمِّ َأ

ث للَمدا ،  ْ دليَدنَدا فلدي مل نَدا َأن  َد ًٍ َمدا َعوََّمدد  نَدا فلدي َوداَع ًَ ، َوَلَقد  أَدَدتد  إلنَّ َهَلا َلَدُق فَاطلَم
ي َلَمددا ". قَالَددت  قُدد َتحل ددُت َلَمددا ال بَدداَب. فَدَقددالَ فَدفَ  :وملي فَددافد  ًُ َلَقددد  " ََددا فَ  :َتح  اطلَمدد

دلَنا أَ  ًٍ َما َعوَّم  ث للَما "أَدَدي تلَنا فلي َواَع ْ دليَدَنا فلي مل ََا َرُووَل اللَّدهل َهدللهل  :. فَدَقاَلت  ن  َد
يدددُد ، َفَمدددا طََعاُمنَدددا ؟ فَدَقددداَل  مل دددبليُ  َوالتَّح   ِ لليدددُ  َوالتَّ ًُ طََعاُمَمدددا التدَّم  ددد ََ "  :ال َمَئل

ّمددا ، َوقَددد  َوالَّددلل  بَدَعثَنلددي بلددال   َْ ََدو  ملددي ددٍد نَدداٌر ُمن ددُل مََ تُددبلَس فلددي الل ُمَحمَّ َِّ َمددا اقد  َح
ح تل أَ  َنا َأع نُدٌز ، فَإلن  هل ًل َأع ُنزٍ أَدَدتد  َِ دَس  َمر ُ  َل ل بلَلم  تُد ل َخم  دح تل َعلَّم  ، َوإلن  هل

ددُ  انلّفددا ". قَالَددت  َكللَمدداٍ  َعلَّ  ب رَل َّْ رل دد :َمنلدديمل نلددي َخم  َس َكللَمدداٍ  الَّتلددي بَدلَدد  َعلِّم 
 َّْ ُم ََ ُ  . قَاَل  َعلََّم ب رَل َْ  :" ُقوللي :رل درَل دَر اخخل ، َوََا اخل َْ ، َوََدا َذا ََا َأوََّل اأَلوَّللي

ْل ، َِاكلي َم ال َم َْ ، َوََا رَاحل ةل ال َمتلي َْ ". قَالَ  ال ُقوَّ ي مل فَان َصدَرف ُت  :َوََا َأر َحَم الرَّاحل
ددَي اللَّددُه َعن ددُه، فَدَقددالَ َعللددي  َحتَّدد  َمَخل ددُت َعلَدد   ِل  َمددا َورَاَءكل ؟ فَدَقالَددت  َذَهب ددتُ  :َر
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َرةل. فَدَقددالَ  ْ  علن دددلَك إللَدد  الددُدند َيا، َوأَدَدي تُددَ  بلدداخخل دد دد ل  :مل ددُر َأَّامل ، َخيد  دد ل ددُر َأَّامل . َخيد 
رل  َياُن ُهَو الثدَّو  ْل ، َوُوف  َنامل َوال َمت  ُز اإللو  َ ّقا َعزَل َْ الَّتلدي َكداَن َوَهَلا َأ َ َمد ُ  . َوأُُم َأ

ْل  ْل َزَ ددل ب د ًَ ب د د ِّ ُأَوداَم ْل ال حل د ِّ اب د النَّبلُي َالَّ  اللَُّه َعَلي دهل َوَودلََّم علن دَدها أُُم ال حل
 ًَ ُمم  َحارلمَددد دددَي اللَّدددُه َعدددند  ِل ًّ للَواللدددَدةل الرَُّودددولل َادددَر ددديَف لَّ  اللَّدددُه َعَلي دددهل ، وََكانَدددت  َوال
ُْ َرُووَل اللَّدهل َادلَّ  مَ َوَولَّ  ُق ًّ لللنَّبليِّ َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم َدح  َن ِل ، وََكاَنت  َحا

ددَي  ِل اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم َوُهددَو َاددغليٌر ، َوَمددو الٌة لَددُه َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم ، َوَر
َما  .(1). اذا في الانز َعند 

 ف هلحالال  ن ح  كحالغندحأ ثلحماحالم له تحيملحلاجئالدحه  اح لحبىحالن ناح
 ()ح  للدددعحنلل ددد  حامحفلنددد حالخم دددىحأ فدددسح الخمدددسح  مدددلعححنفمدددلحأخبلهدددلحالفبدددك

حبلل  لء 
ْ  و  َْ الرََّحد  ،  َأنَّ فَاطلَمًَ َعللي  َع د ََت  َمدا دَدل َقد  فلدي ََددلَها مل م َهد ََ د َِّ َمدا ال َعَلي مل

ُه ، فَددلََكَر   َذللدددَ   ددد  ّمدددا فَدلَددم  َدجل ددَْلُُه َخامل  ِ فََْدَددتل النَّبلدديَّ َاددلَّ  اللَّدددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم َد
بَدَرد ددُه قَددالَ  ددا َردداَء َأخ  ًَ، فَدَلمَّ َعَنا فَددَلَهب ُت َأقُددوُم،  :للَعائلَشدد نَا َمَقددارل َفَجاَءنَددا َوقَددد  َأَخددل 

رل ، فَدَقدال :فَدَقالَ  ُ  بَددر َم َقَدَمي دهل َعلَد  َادد  نَدَنا َحتَّ  َوَردد  ، َفَجَلَس بَديد  اَن ل ََ َأاَل  :َم
َُمَ  د ْ  َخداملٍم ؟ إلَذا َأَوَد ُتَمدا إللَد  فلَراهل د َمدا مل َُ دٌر َل ََُما َعلَد  َمدا ُهدَو َخيد  ُدَما َأُمُل ا َأو  َأَخدل 

 ، َْ ملدي ََ مّدا َوَم ََ َمدَدا َم ، َواح  َْ ملدي ََ مّا َوَم ََ ، َوَوبَِّحا َم َْ ملي ََ مّا َوَم ََ بدَِّرا َم ََ ََُما ، َف َع َمَقارل
ْ  َخاملم ََُما مل ٌر َل  .(2) متفَ عليه" . فَدَمَلا َخيد 
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 :عائشة )رضي اهلل عنها( أم املؤمنني  يقني  (6
أاحم د نفلح :  لضكحامح ف دل)    لئ ىحس إحالفبه احمللأحأفدحب غدح اح

أ ألن ددلح ندددليتحح:تحي للددعحلمددد  ةحل ددلكح دددلئمىتح لددنسحيددكحبنال دددلح  حل نددف ددنل لح هدد
يفئ دعتحي مدلحأم دنفلحح:أ ألن دلح ندليتح للدعح:لنسحلدأحمدلحالفألدلناح  نددتحي للدعح:ي للع

أه ىحلفلحأه حبنعحأ ح ف لاحملح لاحن  ىحلفدلح دلةح  الف دلحيد  الفكح لئ دىح)حلضدكح
ح( 1)ح   كحماحه احإحه احخنلحماح ل أحح:امح ف لح(حي للع

 :خولة بنت ثعلبة )رضي اهلل عنها( :يقني املرأة اجملادلة  (7
     ًَ ًَ بلن تل مَدع َلَب َل ْ  َخو  دي اهلل عنمدا-َع ْل  :قَالَدت   -ِر ِل ب د َواللَّدهل فلديَّ َوفلدي َأو 

ًل، قَاَلت   َر ُوورَةل ال ُمَجاَمَل ُكن دُت علن دَدُه، وََكداَن   :َااملٍت أَند َزَل اللَُّه َعزَّ َوَر َّ َاد 
َر. قَاَلت   َِجل ٍء  :َهي ّلا َكبليّرا َقد  َواَء ُخُلُقُه َو ّما، فَدَراَرع ُتُه بلَشي  َفَدَخَ  َعَليَّ ََدو 

َ ، فَدَقدالَ فَدغَ  درل أُمِّدي. قَالَدت   :قل مُدمَّ َخدَرَ  َفَجلَدَس فلدي نَدامل   :أَن دتل َعلَديَّ َكَظم 
ددي. قَالَددت   ِل ددُدنلي َعلَد  نَدف  ، فَددإلَذا ُهددَو َُرَل ًّ، مُددمَّ َمَخددَ  َعلَديَّ دهل َودداَع مل   :فَدُقل ددتُ  :قَدو 

لُددُص إللَدديَّ َوقَددد  قُدل ددَت َمددا قُدل ددَت َحتَّدد   ًَ بليَدددلهل ال َدل  لَدد ددُس ُخَوَد  َّ، َوالددلل  نَدف  َكدد
ملهل. قَاَلت    َ ََُم اللَُّه َوَرُوولُُه فليَنا بلُح ن دُه، فَدَغَلب تُدُه بلَمدا  :ََح  تَدنَدع ُت مل فَدَوامَدَبنلي، َوام 

َل  :قَاَلت   .فََْل َقي ُتُه َعنِّيدَدغ للُ  بلهل ال َمر َأُة الشَّي َ  القَّعليَ ،  ُت إلَل  بَدع  مُمَّ َخَرر 
ح ددُت َرُوددوَل اللَّددهل  ددُت َحتَّدد  رل َمددا ملَيابَدَمددا، مُددمَّ َخَرر  ند  ددتَدَعر ُ  مل اددل  -َرددارَادلي فَاو 

ن ددُه، َفَجَعل ددُت  -اهلل عليدده ووددلم َ ددهل، فَددلََكر ُ  لَددُه َمددا َلقليددُت مل َْ َََد ددُت بَدددي   ِ َفَجَل
َُو إللَ  ْ  ُودوءل ُخُلقلدهل. قَالَدت   -ال  اهلل عليه وولم-ي هل َأه  د َفَجَعدَ   :َما أَل َق  مل
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دد ل َهددي ٌ    :ََدُقددولُ  -اددل  اهلل عليدده ووددلم-َرُوددوُل اللَّددهل  ُْ َعمِّ ًُ! اب دد لَدد "ََددا ُخَوَد 
ددُت َحتَّدد  نَدددَزَل فلدديَّ ال ُقدد :َكبليددٌر، فَددادَّقلي اللَّددَه فليددهل"، قَالَددت   ر اُن، فَدَواللَّددهل َمددا َبرلح 

َما َكاَن ََدتَدَغشَّاُه، مُمَّ ُورَِّ  َعن دُه.  -ال  اهلل عليه وولم-فَدتَدَغشَّ  َرُووَل اللَّهل 
بل ل  :فَدَقاَل للي ًُ، َقد  أَند َزَل اللَُّه فلي ل َوفلي َاداحل َل قَدد   {مُدمَّ قدَرَأ َعلَديَّ  .""ََا ُخَوَد 

لُددَ  فلددي  َل الَّتلددي ُدَجامل ددَمُ  َوددملَ  اللَّددُه قَدددو   ِ َلي إللَدد  اللَّددهل َواللَّددُه ََ ددَت َمددا َوَدش  َزو رل
 َّْ دائلملم  َمدا ُهد َِ ْ  نل د َُم  مل دن  َْ َُظَداهلُروَن مل ديٌر * الَّدللَ َدَحاُورَُكَما إلنَّ اللَّدَه َودمليٌ  َبصل

دد ََ نَدُمم  َوإلندَُّمددم  لَيَدُقولُدددوَن ُمن  ئلددي َولَدددد  ََّ ْ  ال َقدددو لل أُمََّمددادلملم  إلن  أُمََّمدددادُدُمم  إلالَّ ال ددد ّرا مل
ددائلملم  مُددمَّ ََدُعددوُموَن للَمددا  َِ ْ  نل دد َْ َُظَدداهلُروَن مل َوُزورّا َوإلنَّ اللَّددَه َلَعُفددو  َغُفددوٌر * َوالَّددللَ
دم  ُدوَعظُدوَن بلدهل َواللَّدُه بلَمدا دَدع َملُدوَن  َُ ْ  قَدب د ل َأن  ََدَتَماوَّدا َذلل د ًٍ مل ُر رَقَدَب رَل قَاُلوا فَدَتح 

  ْ ْ  لَددم   َخبليدٌر * َفَمد ددا َفَمد ْ  قَدب د ل َأن  ََدَتَماوَّ دد ْل مل ْل ُمَتتَدابلَعي  َرَ  ددَياُم َهدم  دد  َفصل لَددم  ََجل
نُدوا بلاللَّدهل َوَرُودوللهل َودلل دَ  ُحدُدوُم اللَّدهل  مل َليّنا َذللدَ  للتُدؤ  د  ِ َْ مل دتِّي َت ل   فَإلط َعاُم ول  ِ ََ

َْ َعَلاٌب أَلليمٌ  افلرَل ََ -ال  اهلل عليه وودلم -َرُووُل اللَّهل فَدَقاَل للي  (1) }َوللل 
ًّ". قَالَدت  " : َ  رَقَدبَد هل فَدل يُدع تلد َمدا علن دَدُه َمدا  -ََدا َرُودوَل اللَّدهل -َواللَّدهل  :فَدُقل دتُ  :ُمرَل

َُ. قَددالَ  ْل " :َُدع تلدد ْل ُمَتتَددابلَعي  َرَ  ََددا َرُوددوَل -َواللَّددهل  :فَدُقل ددتُ  :". قَالَددت  فَدل َيُصددم  َهددم 
َياٍم. قَالَ  إلنَّهُ  -اللَّهل  ْ  ال ْ  " :َهي ٌ  َكبليٌر َما بلهل مل ّقا مل َليّنا َوو   ِ َْ مل تِّي فَدل ُي  علم  ول

ددٍر". قَالَددت   فَدَقدداَل  :َمددا َذاَك علن ددَدُه. قَالَددت   -ََددا َرُوددوَل اللَّددهل -َواللَّددهل  :قُدل ددتُ  :َدم 
ٍر". قَالَدت  فَإلنَّا َوُنعليُنُه " :- ال  اهلل عليه وولم -َرُووُل اللَّهل  ْ  َدم   :بلَعَرٍق مل

ُْعليُنُه بلَعدددَرٍق اَخدددَر. قَدددالَ  - ََدددا َرُودددوَل اهللل  -َوأَنَدددا  :فَدُقل دددتُ  قَدددد  َأَادددب تل " :َوددد

                                                 

ح ح4:ح1اآلنلعحماحح–(ح  لةحالمجل لىح1
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دّرا". قَالَدت   ْل َعمِّد ل َخيد  دي بلداب  تَدو ال ، فَاذ َهبلي فَدَتَصددَّقلي َعن دُه، مُدمَّ او  ن تل َِ  :َوَأح 
 .(1)أخرج  أحمد وأبو داود. فَدَفَعل تُ 
الحم حمحالد يح  دعح دمئدحاك د اعحتحل د ح :عن ع ئ ة ) رضي اهلل عن     ق ل.و      

ال  مدحتح أفلحيكحفلحندىحالبندعحمدلحأ دمعحمدلحال د  حتحيدنفس حامح جلءعحالمجل لىح لكحالفبكح

 . (2)حلجدحالبخلليحالئ ن لح الف لئكح اباحملجىأخ  َقد  َوملَ  الل هُ  ح: سح ج 

خ لىحبفدعححتح فكحك معح   ح)البللأحال يحأ  كح مئدح  ح   :ل.وعن   أن   ق      

ندلحل د  حح: هدكحال د  ،   تح هكحال ال كحس ج لح لدكحل د  حامثئ بى(ح نخفكح  كحبئضد
تححالددهح  اح بددلح ددفكح اف ألددعح لدد يحهددلهلحمددللكتح أيفددكح ددبلبكح فثددلعحلدددحبألفددكامحأ دد ح

  يمدلحبلحدعححالدكحفدس حجبلند ح  نددحال د  حب د يحاآلندىح:مفكتحال   ح فكحأ   ح لنأتح للدع
ح س ج لحأ سحباحال لمع حأخلجدحباحأبكححلال  ح: للع  َقد  َوملَ  الل هُ 

ه يحال ا ئىحال  ح  كحأاحماحاف ألعحلجلؤيح احالخ  ح لد حنبد ح :يقول الفخر الرازك    

   لدحأح ح  يحالخلل ح فليحامح لأحاكملح
 :  المؤمنين عمر بن الخ  ب)خولة بنص  أمير  - 

ْ  ُوُرددددوٍه، :ُبتتتتو ُعَمتتتتَر ب تتتتُن َعب تتتتدر ال َبتتتتر  أَ  َقتتتت لَ      دددد ْ   ُروَِّنَددددا مل ْل  َعدددد ُعَمددددَر ب دددد
َي اللَُّه َعن ُه ، أَنَُّه  ال َل َّابل  ِل ُِ ، َفَمدرَّ بلَعُجدو َر قَدَفت ُه ، َخَرَ  َوَمَعدُه النَّدا دتَدو  ٍز فَاو 
مُدددُه ، فَدَقددداَل لَدددُه رَُرددد ٌ فَدَوقَددد َ  مُدَما َوُدَحدِّ َْ ،  : ، َفَجَعدددَ  ََُحددددِّ نلي مل يدددَر ال ُمدددؤ  ََدددا َأمل

َت ا  ِ َِ َعَل  َهللهل ال َعُجوزل َحَب ْ  هلَي ؟ : ، قَالَ لنَّا رل  َم َرَأٌة َهللهل ام   َوَد ُلَ  ! َدد 

                                                 

تحأ  حالغلبىحيكحمئليىحال حلبىح_ح اللدحالف لءح_ححلفح459/ح3(حمخال لحاباح ثنلح1
حالخلءح_حخ لىحبفعحثئ بى ح

ح(حالملجعحال لب  2

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5913
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5913
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5913
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ًَ ، الَّتلدي  ًُ بلن دُت مَدع َلبَد لَد ْ  فَددو قل َودب  ل َودَماَواٍ  ، َهدللهل َخو  د َواَها مل  َ َوملَ  اللَُّه َهد
َلي إللَد   :أنزل اللَُّه فليَما دَت َمدا َوَدش  َل الَّتلدي ُدَجامللُدَ  فلدي َزو رل َقد  َوملَ  اللَُّه قَددو 

دُ  َواللَّدهل لَدو  أَندََّمدا ،    (1)اللَّهل  ةل ، مُدمَّ َأر رل ََ تُدَمدا إلالَّ لللصَّد َوقَدَفدت  إللَد  اللَّي د ل َمدا فَاَرقد 
َما  ح(2)إللَيد 
هد يحخ لدىحبفدعحثئ بدىحالالدكح دمعحامح  ل دلحمداح؟  أددرون مْ هدله العجدوز   

ح (3) ي  ح بعح مل اعتحأن معحلدحالئللمناح  ل لح  حن مئدح مل

 :مظلومــة امرأة  يقـني  (8

بنفمددلحالدد سنلحيخددلحالم ددأحنم ددكح  حبددلملأةحالئاللضدددتح الليددعح لندددح نددل ىحأفدددح
 د لنال لح   دلعحلدددحأاحبئد ح  ملفدددح د ح ال دد احس ج دلتحيجئدد حالد سنلح حن الفددعح

أن ددلحالدد سنلحألأنددعحال  دد حالالددكحليئال ددلح لنددأحي دد حح: لن ددلحإحي للددعحلدددح اعحندد  
 ددددلحإإحي دددد حإإح أفددددلحأفالهددددلحالال  نددددعح  نحال الفددددعح لن ددددلح ح دددد حليئال ددددلح لددددكحامح

المضهحأنل ححالدهح دب ح د أللاحال  لدىح  دكحالد سنلحيجدل يحمداح د حأم الددتحثد ح
 .  ح امحإحخلإحال  نعحالملأةحإح: ال دتح  ف هلح ل حال سنلحبحل ىح أ ه

(  : رضي اهلل عن  ) صاحبة التنور يقني (9
       ْ للدهل  :، قَالَ أَبلي ُهَرَد َرَة َع َْ ،  4) َمَخَ  رَُرٌ  َعلَد  َأه  د دم  مل دا رََأأ َمدا بلمل فَدَلمَّ

                                                 

ح ح1اآلنىحح-(ح  لةحالمجل لىح1
حح_ح ثبلعح فىحالئ  ح باح  امىحالم   ك(ح2 حاَكف بخَنلءخ َبلٍلحَ الخَ ٍةحيخكحَهَ احَ اخ حَأخ  _حل  ح خ  ل 

ح_ح اللدحالف لءح_ححلفحالخلءح_حخ لىحبفعحثئ بى ححتحأ   حالغلبىحيكحمئليىحال حلبىح49
ح(حافهلحمخال لحالف نلحاباح ثنل 3
ح(حأيحأه حبنالدح أ حلدحفف الدح 4)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=871&pid=188093
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ًل  ًل َخدددَرَ  ،  1)ال َحاَرددد دددا رََأ   ام  ،  2) إللَددد  ال بَدرَِّّددد ، َرأَدُدددُه قَاَمدددت  إللَددد  الرََّحددد فَدَلمَّ
َما ددددَعتد  َِ دددددَجَرد هُ ،   3) فَدَو َِ نَدددددا :مُددددمَّ قَالَددددت  ،   4) َوإللَدددد  التدَّنُددددورل َف   5)اللَُّمددددمَّ ار زُقد 
ًُ  ، 6)فَدَنظَدددَر    نَددد دددَتَ َ      7) فَدددإلَذا ال َجف  إللَددد    10)َوَذَهبَدددت   : 9) قَدددالَ ،  8)قَدددد  ام 
َتللحّدددددا   11)التدَّنُدددددورل   : قَددددددالَ ،  14) فَدَرَردددددَ  الددددددزَّو  ُ  :  13)قَددددددالَ ،  12)فَدَوَرَدد ددددددُه ُمم 
َرأَدُددُه ؟   16)بَدع دددل  َهددي ّحا  15)َأَاددب ُتم   ْ  رَبدِّنَددا  17) نَدَعددم   :قَالَددت  ام  دد    1) قَددامَ  ، 18) مل

                                                 

ح(حأيحماحالج .ح الفل ىح 1)
ح(حأيح لهح ألئىحماحاكل حمف  بىح لهحالبلحل الضل.ح لهحخلل حالبلنىح 2)
ح(حأيحالألب ىحالئ نلح  هحال ف هح المئفهحي ننال لح فهفال ل 3)
ح(حبالخفنفحالجن ح ال   حأيحأ   الدح 4)
ح(حأيحماح ف أحي فأحخنلحاللاس ناح   حاف ألعحألمئفلح اح نلأح  حفألمعح  حيكحخنلأ 5
ح(حأيح لهحاللحهح 6)
(ح هكحال  ئىح  هحملحيكحال لم سحأ حال  ئىحال بنلةح  هحمدلحيدكحخ  دىحال غدىح المدلا حهفدلح7)

حملحن ضعحالحعحاللحهحلنجالمعحين لحال  ن ح 
ح(حأيحماحال  ن ح 8)
ح(حأيحاللا يح 9)
ح(ح يكحف خىح حنحىحي هبعح 10)
ح(حأيحلالخبسحيندحماحال  ن حبئ ح جفد 11)
ح(حأيحماحالخبسحالم ال  حبدح 12)
ح(حأيحاللا يح 13)
ح(حأيحلاجنلحلملح ل حبنملحامح ا نلح ل حأيحالس إح ه حا الئفلفحبنلاحح 14)
ح(حأيحأ  ال حأ حح  ال حح 15)
حأ حماحاإل لبى ح(حأيحماحاك نلء16)
ح(حأيحأ بفلح 17)
(حأيحماح ف حلبفلحأ حماحلس دح ملحأخألنفلح أ دلدحالألنبدكحلحمددحامحيدكح  لددحال  د حالس فدلححند ح دل ح18)

ح  عحأاحال ندحس ج لحبملحالألحفدح الئجفدح الخبسيحي ننعحاك بلدحل لأحافال هح 
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" َأَمدا  :لللنَّبلديِّ َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم فَدَقداَل   (3)فَدلُكلَر َذللد َ (، 2) الرََّح ِإَلى 
ًل  مل ال قلَياَم  .  4)ح" رع(ه أمحي إلنَُّه َلو  َلم  ََدر فَدع َما ، َلم  دَدَزل  َدُدوُر إلَل  ََدو 

ح الئللهحينلحل لحماحاملأةحمؤمفىح  حامالبح ب  لح نملفلح ن نفلحبلمححححح

 :ولدها  هلا   اهلل  أحي   اليت املرأة  يقني (01

ُْ أَبلدددي الدددُدند َيا  دددرل ب ددد  َ َن  :قَددداَل أَبُدددو َب ََ ددد ْل َعج  دددَداشل ب ددد ُْ خل مَنلي َخاللدددُد ب ددد َحددددَّ
َِّاٍم قَااَل  ْل َب يَم ب  ُْ إلبد َراهل َماعليُ  ب  ْ  مَابلٍت  :ال ُمَملََّبيِّ َوإلو  مَدَنا َااللٌ  ال ُمرُِّ  ، َع

ْل َماللٍ  قَالَ  ال بُدَنانليِّ ، ْ  أََنسل ب  َن َصدارل ُعد   :َع َْ األ  دَرَع نَا َهابًّا  مل ، َفَمدا َكداَن بلَْو 
َناهُ  ْ  َأن  َماَ  َفَْغ َمق  ُمِّدهل  ،مل َب، َوقَاَل بَدع ُقدَنا ألل نَا َعَلي هل الثدَّو  دبليهل .  :َوَمَدم  ِل َت اح 

َ   :نَدَعم . قَاَلت   :َوَقد  َماَ ؟! قُدل َنا :اَلت  قَ     نَدَعدم  . َفَمددَّ  :َما دَدُقوُلوَن؟ قُدل َنا َأَح
ددَماءل، َوقَالَددت   َِّ ، َوَهدداَرر ُ  إللَدد  َرُوددوللَ  اللَُّمددمَّ إلنِّددي اَمن ددُت بلدد َ  :ََددَدَد َما إللَدد  ال

دد تَدَمدداَاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم ، فَددإلَذا نَدَزلَددت  بلددي هل دُددَ  فَدَفرَّر  ٌة َمع و  ددَُْلَ  دَّ ، َفَْو 
ملَ  َعلَ اللَّ  ًَ. قَدالَ ُممَّ َأالَّ َدح  ديَب دهل فَ  :يَّ َهدللهل ال ُمصل مل ْ  َور  َب َعد َشدَ  الثدَّدو  ، َفَمدا ََ

َنا َحتَّ  َأَكل َنا َوَأَكَ  َمَعنَ    .اَبرلح 
َمقلديُ  دَ اخدر، َوقَدد  َرَواُه ال بَديد  دائل ل َكانَدت  َعُجددوزّا  مدْ طَر َِّ ، َوفليدهل َأنَّ أُمَّ ال

َياَء .   َعم 

                                                                                                                         

ح(حأيحيالئجدحالس إح 1)
ح ح يكحف خىح حنحىح (حأيح ليئ لحلنلىحأثلهلحي  لحب نغىحالمج  ح2)
ح(حأيح  لحال ضنىحبالملم لحل فبك 3)
َف  حال َئَ َلةخحال م َب  لخنَاحبخلل َجف ىخح   «ححم ف حأحم حباححفب  (4) دَحلَبىخح_حل د ح«ححم    ثخلخنَاحمخَاحال   َف حالم    َبل خكحم   

ح 10433الح ن :ح

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=121&pid=60215
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=121&pid=60215
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=121&pid=60217
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َمقليُ قَاَل  ٍه اَخَر ُمر َوٍ  َوَقد  ُرول  :ال بَديد  ْ  َور  ْل  َأ مل َْ اب د ََدع نلي فليهل ان قل َداٌع بَددي 
د ْل َماللٍ  ، مُدمَّ َوداَقُه مل ٍن َوأََنسل ب  ْل َُدوُنسَ َعو  د  ب د َِ َل علي د ْ  َعب ددل اللَّدهل ْ  َطرَل ، َعد

ْ  أَنَددٍس قَددالَ ا ٍن، َعدد ْل َعددو  ُمَّدد :ب دد ددُت فلددي َهددللهل األ  مّددا لَددو  َكانَددت  فلددي بَنلددي َأم رَك  ََ ًل َم
َرائلي َُممُ إلو  دَزَة؟ قَدالَ  . قُدل َنا َمداَ  َلَما دَدَقاَوَمَما األ  دَي ََدا أَبَدا َحم  ًل   :هل ُكنَّدا فلدي الُصدفَّ

َرٌة وَ لَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولَّمَ علن َد َرُوولل اللَّهل اَ  َرَأٌة ُمَمارل ٌْ َلمَ ، فََْدَدت ُه ام  ا قَدد  َمَعَما اب 
َِاَ  ال َمر َأَة إلَل بَدَليَ  َْ ُ  َأن  َأَادابَُه  ، َف نَدا ، فَدلَدم  ََدل بَد نَدَمدا إللَيد  َِداَ  ابد  اءل َوَأ َِ النِّ

ََ ، فَدَغمََّقُه النَّبلدُي َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل وَ  ًل َفَمرلَض َأَّاّما مُمَّ قُبل ََن َودلََّم ، َوبَاُء ال َمدل
َمازلهل  دا أَ ، فَدلَ َوَأَمَر بلجل دَلُه قَدالَ مَّ ِِّ نَدا َأن  نُدَغ َمدا " . ، ائ دتل أُمَّدُه َفَْع للم  " ََدا أَنَدسُ  :َرم 

تُدَمدددا . قَدددالَ  دددت  علن دددَد َقَدَمي دددهل فََْ  :َفَْع َلم  َِ َمددداَفَجددداَء   َحتَّددد  َرَل ، مُدددمَّ َخدددَل   بلمل
ُت َلَ  طَ  :قَاَلت   َلم  ّعااللَُّممَّ إلنِّي َأو  مَدانَ ، و  َو  دّدا َوَخَلع دُت األ  ، َوَهداَرر ُ  لَدَ  زُه 
 ًّ مَدانل ، اللَُّممَّ اَل ُدش  رَغ َب َو  ًل َمدا ملُت بلي َعبَدَدَة األ  ديَب ْ  َهدللهل ال ُمصل د لُنلدي مل ، َواَل ُدَحمِّ
للَمددا. قَددالَ اَل  ًَ للددي بلَحم  ُمَمددا َحتَّدد  َحددرََّك َقَدَمي ددهل ،  :طَاقَدد ََ فَدَواللَّددهل َمددا اند َقَقدد  َك

ََ اللَّددُه َرُوددوَلُه َادد ددهل ، َوَعدداَش َحتَّدد  قَدددَب مل ْ  َور  َب َعدد لَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوأَل َقدد  الثدَّددو 
دددت  أُُمدددُه. قَدددالَ ، وَ َوَودددلَّمَ  ََ ُْ ال َل َّدددابل َري ّشدددا  :َحتَّددد  َهَل دددَز ُعَمدددُر ب ددد ، مُدددمَّ َرمَّ

َرمليِّ .  َْ ال َحق  َء ب  ََ تَدع َمَ  َعَلي ملم  ال َع   (1"ح)َواو 

 :ودة اليمانيــة  )رضي اهلل عنها(سـ يقـني  (00

ًَ  أخددر  أبددو َعلددي عددْ ًَ َردداَء    َمددو اَلةل َرُوددولل اللَّددهل  رُزََد نَدد َمَة ال َيَمانليَّدد َأنَّ َوددو 
ًُ بلن دُت ُعَمدَر،  َصد ًَ دَدُزورَُهدا، َوعلن دَدَها َحف  ًٍ َعائلَش َمُة فلدي َهي حَد ًٍ َفَجداَء   َودو  ، َوفلدي َحالَد

                                                 

ح حح6/154.259ح فىح ح ىح  لةحماحال جلة«ححالب انىح الف لنى(ح1
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َمددددا  َمدددداٌر َكددددَلللَ ، َوَعَليد  ، َوخل ْل ْ  بُدددددُرومل ال ددددَيَم دددد َمددددا ملر ٌع مل ًٍ، َعَليد  ددددَن َِ ث ددددُ  َح نُدق  َتَددددانل مل
َمدددا، قَالَدددت   قَديد  ْ  طَيددد ل َزع َفدددَراَن فلدددي ُمؤ  ددد ْل مل َّْ بلدددهل َوَأم رََكددد :ال َعر َودددتَدي  ددداُء ََدتَددددَزَّ َِ ، تل النِّ

ًُ للَعائل  َص َْ  :َشًَ فَدَقاَلت  َحف  ملنلي دُ  َرُودوُل اللَّدهل ََا ُأمَّ ال ُمدؤ  فَديَدَرانَدا ُقُشدّفا َوَهدللهل  ، ََجل
ُرقُ  نَدَنا دَدبد  َْ (، 1) بَديد  ملنلي ًُ .  :فَدَقاَلت  ُأُم ال ُمؤ  َصد َل اللَّدَه ََدا َحف  ًُ ، ادَّد َص َل اللََّه ََا َحف  ادَّ
َنتَدَمدا. قَالَدت   :فَدَقاَلت   َما زَل َدنَّ َعَليد  ِل َْ  :أَلُف  وََكداَن فلدي ُأُذنلَمدا ملَقدٌ  ، قَالَدت  ؟ َمدا دَدُقل د

 ًُ َصدد َمَة ، َخددَرَ   :َلَمددا َحف  َع ددَوُر. قَالَددت  ََددا َوددو  نَدَعددم  ، فَدَفزلَعددت  فَدَزّعددا َهدددلَّدا ،  :األ 
، فَدَقالَدت   َُ َتبلدُ  ؟ قَالَددت   :َفَجَعلَدت  دَدن دَتفل َْ َأخ  َ د ْ   :َأ دد ًٌ َلُمدم  مل ًل، َخي َمد َعَلي دَ  بلال َلي َمد

دجُ   ِ َتَبَْ   فليَما، َوفليَمدا قُدُدوٌر، َوَن ،  َوَعٍ  ََ  ُبُلوَن فليَما، َفَلَهَبت  ، فَاخ  بُدو ل ََ ال َعن 
ََ   َفَجدداَء َرُوددوُل اللَّددهل  ددَت ليَعانل َأن  دَدَت  ِ ، اَل َد ََانل ددَح ، َوُهَمددا َدق  َْ القَّددحل ل دد لََّمددا مل

َ  َمددددرَّا ٍ  َمددددا َذا القَّددددحل ُ "  :فَدَقددددالَ  ََ ًل ، . ؟ " مَدددد ََْ دددددلََدُمَما إللَدددد  ال َلي َمدددد َمَْدَددددا َب َفَْو 
َمُة دُدر علُد ،َه َ َفلَ  َمَة ، َمالَد ل "  :فَدَقداَل َلَمدا ، فَإلَذا َوو  ََدا َرُودوَل  :" قَالَدت  ؟  ََدا َودو 
َع َوُر، قَالَ اللَّهل  َّْ "  :، َلَقد  َخَرَ  األ  دُرَر َّْ ، َمدا َخدَرَ  َولََيل  دُرَر مُدمَّ .  " َما َخَرَ  َولََيل 

َج   ِ َما ال غَُباَر، َوَن َُ َعند  ُف َرَرَما، َفَجَعَ  ََدند  بُدو ل َمَخَ  َفَْخ  ََ افهدل اح لدكح  .(2) " ال َعن 

 .ن نف لح ال  ن  ل

                                                 

ح(ح يكحل انىحل ألبلافكح:ح فحاحي  الناح ه يحبنالفلحالبل ح 1
 هدددكح ددد  ةحبفدددعح مدددللةحبددداحاك دددأحال م افندددىحالنملفندددىحامدددلأةح دددل لةح يددد عح  دددهحمئل ندددىح 

تح هددكح نددلحأ حالمددؤمفناح دد  ةحبفددعحسمئددىحس إحالفبددكح دد كحامح  جددلعحلدددحمئ ددلحمحددل لة
ح  ندح     

 الحلفحالخنلةح _ح675/حح2ةحالف لءح اللجل ح ال بنلاح(ححنلةحال حلبىحدحبلدحمئل لح2
حالفَِّ ل خح _ الم لةحبس ائ حالم لفن حالئ لة َلة حالفَِّ لءخح _  خالَلد  ح:ح خ   ح ح2665_حل  ححَبلدأ
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 :ابنــة حاتــم األصـم ) رمحها اهلل (  يقـــني (02

فدل   كحأاححلال حاك  ح لاحلج ح ثنلحالئنلح ح تحتح  لاحلدحأ   ح  د لح ا 
تحيددد خ حنالحددد  حمئ ددد تحيالئلضددد احلددد  لحالحددديحيج دددسح اعحلن دددىحمدددعحأ دددحلبد

لدد حح:تحيج ددسحمئ دد حنحدد ث  تحثدد ح ددل حل دد  ح  ددكحأ   يحال دد  ح  بدددحتحثدد ح خدد
أ فال حكبن  حأاحند هدح لدكحبندعحلبددحيدكحهد احالئدل ححلجدلحتح ند   حل د حتحمدل اح

تحأفددعح  ددكحهدد يحالحددل ح حالم ددأح ددنئلح:لدد حيئ ددال ح حي للددعحس جالدددح أ   يح  ددن  
لحدل ح ح  دلاحلددح فحاح  كحملحاللىحماحالفل ىحتحي نفحاللن ح لأح فحداحب د يحا

مل اح  ن  حل حأ فال حلدح  حن م  ح لأح ح   يحن هدححند حح:للعابفىح غنلةحي 
حدحح: دلءتحي فددحمفدل  حل دلس تح لدنسحبدلسا تحيد  لال  ح لدأتحي دلل ا حدح ام  د  ع

هدد يحال ددغنلةحتحنددلحأبلفددلتحافأل دد ححندد حأحببددعح حي ددل حمدداح  الدددح  ددل الدح أحددل ح
 ف  ح ندفحبللحيح ح خلإحم ليلاتح أ باحأه حبنالدحن خ ح  دن  حجندلاف  حن بخد

أ فدد احلدددحبددللحيحتح الن ددفح  ددكحيلا دددحأ ددحلبدح جنلافدددتحيجئدد حأ   يحن  مدد اح
ل ح  عحملحال  مفلتحيليئعحال غنلةحأللي لح لكحال ملءحح:ال أحال غنلةح ن  ل ا

 دد  عحال دد  حبفضدد أحتح أفددأح حالضددنئ  تحيدد حح: ل ددكح  ددن يح مدد  يح:ي للددع
لحددل تح  حخددلإحأمنددلحالب دد حالخنددب  تح  حالخج فددكحمئ دد  حيبنفمددلحهدد ح  ددكحهدد يحا

مال ن اتحيلف ألعح اح   ليح أ حلبدتحيح  حلدح ألشح د ن تحيلجالدلسحبندعح
ماحأفعح حح:اللج حال للاححلال حاك  تحيل ال هحمف  حملءتح  ل.حالبلدتحي لل ا

ح:تحيليئعحس جدىححدلال حلأ د لح لدكحال دملءح  للدع اكمنلتحببلب  حلن ال  ن ح: ل 
بالفلحجنل لتح الن  حن دفحاكمندلحبلبفدلحن ال د نفلح ل كح  ن يح بحلفأ  حالبللحىح
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ا د ل فلتحينخد حح:تحث ح ف لحأخ عح  سامحج ن امح مبالدحملءتح  للعحل مالفدل  حمف دل
هد يحالد الحح:اكمنلحال د سح  دلدحمفددتحيل دالأللدحال دلدحمداح لدأحالمدلءتحي دل 

 د تح ح امحإحب حلئب حماح بل حامحال للحناحنئدلفحبحدلال حاكح:كمنل حي لل ا
نددلح ددن يحل دد ح ددمئعحأفدددحالبللحددىحح:ل دد ح ددمئعحبدددتحي ددل حالدد سنلح:ي ددل حاكمنددل

أحل حبللحيح  ليلتح ل حنخ فحلئنللدح نئلتح أخبلعحأف  حالبللحىحبدلال احجنل دلتح
 فحدداح دد حث  فددلح  ددن  حالندد  حتح لددنسحمدداحالمددل ءةحأاحنث دد حمث فددلحح:ي ددل حاكمنددل

 لمدكحب دلحيدكحالد التحثد ح ددل حح  دكحمدث   حتحثد ححد حاكمندلحمفأل الددحمداح  دألد
ماحأحبفكحتحي ن  حمفأل الدتحيح حجمنعحأ حلبدحمفلأل   ح لم احب لحح:ك حلبد

ال د  ح  دن  حأهد حالبندع  حكالندف  حال دل ىحح: لدن  حتحثد حاف دلي اتحي دل حالد سنل
بدددثماحهددد يحالمفدددلأل تحي مدددلحفدددس حاكمندددلحلجدددعح لدددن  حالددد سنلتح  يدددعح لدددن  حثمددداح

ا الل هلحمف  ح  ححي مدلحلأعحال دبنىحال دغنلةح لدأحب دعحالمفلأل تحمل حجسن ح ح
ملحه احالب لءح ح فملحنجدحأاحالفلحكتحي احامح  ح  دعحح:ب لءح  ن ا حي لل احل ل

نددلحأ تح امح فمددلحب ددلئكتح نددفحبالفددلحالبللحددىحجنل ددلتحيفهددلح لنفددلحح:  نفددلتحي للددع
لح لنفددلح حن  فددلحمخ دد  حفهددلةح احدد ةحين فلفددلحبئدد حي لفددلح حيددلل لن حالخددلل ح  احفهدد

 لددكحأحدد حألليددىح ددنا  حال  دد حافهددلح لددكحأبنفددلتح  بددليحبنح دداحالدد بنل ح لمددلحخددلإح
هدد حمدداح بدد حح:حددلال تحمددل حأمنددلحالل ددد  حيأل بدد احلدددحألبنبددلحي دد حنجدد  اتحي ددلل ا

 ددللاح حيدد  ح  ددكححددلال تحي مددلح خدد ح  ندددح   مدددح  ددلحلدددتحيئدد يكحاكمنددلحمدداح
ن لدتحيفل حال أحال ن ىحيف لحيدكحأمدلحح  الدتحينملحلدحبملحنل دتح ملحنن  تح مل

نددلححددلال حمدداحأ دد احمئلم الدددحمئفددلحأ دد حفلحمئلم الفددلحمئدددتحثدد حح: نللدددتحي ندد حلددد
أخبلحبملح لاحماحأملح نللدحتحين ثلحالثفلءح  كحامحالئلله  حي ملح ضكححجدح
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 دغللح د  ح بدللحح: لجعحال  الددحأ   يتحيئدلف حال دبنىحال دغنلةتح ب دهتحثد ح دل 
 .(1) . احامح حنفهلح لكحأ لبل  ح ل احنفهلح لكحأ لي  حبد   حآخلنا  ح

 :يف اليقني علي اهلل ) عز وجل ( قصة مؤثرة (03
 لب حي ب ح بئملحل حنألئ ح  لاحيكحبفكح  لائن    :  عن وهب بن منب  ق ل    

يخلإحي  فحمعح ح حل حخلجعح أل بعحلفلح نئملحح:حي للعحلدحاملأالد ح حه ح  نللدح نئمل
 امحك م ّاحالن  حمعح ح:ححيل الؤجلحالئمل ح  لفحالّ دح فدحاللس حي ل الئمل ح

  احأم هح لبكحيجلءح لهح لح حالبحلحيل ال  ح ملحسا حلا ئملح  لج ماححاله
   ح م َعحمعحأ الل يح   حح:ححمل اح فئعحي ل حح:ححأالهحأه دحي للعحلدحاملأالد

ل   دحيد  دفحمدعحادلدئمل دحيدل الؤح جدلحادلدئمل ح  د فدكحأدادحندئألنفكحثد ح د ادح دلدهحاد
 امحك م احالن  حمعحلبكححح:ححاللس ح ل حن النجليحأح حي ل    لفحامح فد

يل ال  ح ملحسا حلا ئملح  لج ماححالهح  احأم هحأ ب ح يجلءح لهح لح حالبحل
 احأ الل يح  ح   فكحأاحنجمعححح:ححمل اح فئعح ل  ح:حح لهحمفسلدحي للَعحلدحاملأالد

ي ب حنال  دحه لماحلبألاح بألفملحله لح لكحأجليحيخل مالدحاملأالدح بلسعح  ند
لحث ح  اح لهحال   حيل الؤجل الئمل ح  لفح فدح   بنلفدحنالضل  احج  م

البحلح  امحك م احمعحلبكحيجلءح لهح لح حح:ححاللس ح ل حن النجليحأح حي ل 
لحح:ححيل ال  ح ملحسا حلا ئملح  لج ماححالهح  احأم هح ل   أناحأمضكحالل عحأ  امم

لحثدد ح ديددح معحضح ملحنددالضل دد اددحجدد  ددم الددحم ح دد هحجدد  حمددفدحيدد ملح ددلدددحمدداح دداددلد
أفلئ حأفلحأ ححح:حح  ن ح لائحىح  اءحينخ ح  هحب ليح  ل    ل لماح  معحلائحى
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لحنالضل  ا لح ح ن هلاحالل عحأ  امم أ  حلائحىح  ن ح لائحىح  اءح أ معحج  م
يخلجعحاملأالدححل لةح   حح لعح ضح ملح  ل لماح فلحماحالبلدحيألل حالبلد

جدلءفدلحلد   حأد الل دأحححنلحيد ادح  حح:حح لح دهكحالدضحأحيدكح جد دحثد ح للدع اح دلدا دن
 اححح:حال   ح   ل احلد   احجلءحي احين لئ يحح:حب فلفنلح  لاه ح   لءح   أح   ن ح  ل 

س الأحيكح يكحالئم حكلأنعح م أحيلضنالدحي احأفعحس الفحح:ححأ الل أحن   حلأ
   .1) اكجلة
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 من روائع 

 ()احلب لرسول اهلل 
  صورة من حب الرجال لرسول اهلل: 

َمدا قالَددت   ددَي اهلل َعند  ِل ًَ َر ْ  عائشدد َردداَء رَُرددٌ  إللَد  النَّبلدديِّ َاددلَّ  اهلل َعَلي ددهل  :َعد
ْ   :َوَولََّم فَدَقالَ  ي َوإلنََّ  أَلَح   إلَليَّ مل ِل ْ  نَدف  ََا َرُووَل اهلل! إلنََّ  أَلَح   إلَليَّ مل

دبلر َحتَّد   َْذ ُكَرَك َفَمدا َأا  ْ  ولل دل  َوإلنِّي أَلُكون فلي البَدي تل فَد للي َوَأَح   إلَليَّ مل َأه 
ددَ  َعَرف دفََْن ظُُر إللَي َ  َوإلَذا ذَكدادليَ   دلي َوَمو  ًَ ر ُ  َمدو  ُت أَنَّدَ  إلَذا َمَخل دَت الَجنَّد

يُت َأن  ال َأرَاَك؟ فَدَلم  ََدُرم  َعَلي دهل  ًَ َخشل َْ َوإلنِّي إلَذا َمَخل ُت الَجنَّ رُفلع َت َمَ  النَّبليِّي
ًل  َِّدَم بلَمدللهل اخََد دُ  َعَلي دهل ال ب رَل  :النَّبلُي َالَّ  اهلل َعَلي هل َوَولََّم َهي ّحا َحتَّد  نَددَزَل رل

  َْ َْ الن بلي ددي َعددَم الل ددُه َعلَددي ملم م دد َْ أَند  َ لَدددَحلَ  َمددَ  ال ددلل ُْو  َوَمددْ َُ لدد ل الل ددَه َوالر ُوددوَل َف
َْ ُأولَدددَحلَ  رَفليقدداّ  دد ُِ َْ َوَح ي ددَمَداءل َوالص دداللحل َْ َوالش  رواه ال برانددي   (1) َوالص ددد َقلي

 في الصغير واألوو  .
ْل ورواه ال براندي      ْل اب دد دي اهلل عنممددا-َعبَّداِ فَعد أنَّ رَُردَ أَدَد  النَّبلدديَّ  -ِر
بُدددَ ، َحتَّددد  إلنِّدددي  :فَدَقدددالَ  -ادددل  اهلل عليددده وودددلم- ََدددا َرُودددوَل اللَّدددهل إلنِّدددي أُلحل

َْذ ُكُر أَنِّدي  دُرُ ، فَد دي َدل  ِل يُء فََْن ظُُر إللَي َ  ظَنَدن دُت َأنَّ نَدف  أَلذ ُكُرَك، فَدَلو ال أَنِّي َأرل
ددُ  َأن  إلن  َمَخل دد ، َوُأحل ََّ َذللددَ  َعلَدديَّ ًل َفَشدد ددر ُ  ُمونَددَ  فلددي ال َمن زللَدد ًَ ال ُت ال َجنَّدد
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ًل. فَدَلم  ََدُرمَّ َرُووُل اللَّهل  َهي ّحا،  -ال  اهلل عليه وولم-َأُكوَن َمَعَ  فلي الدَّرََر
ُْولَحل َ ) :-عز ور   -فََْند َزَل اللَُّه  ْ  َُ ل ل اللََّه َوالرَُّووَل َف َْ أَند َعدَم  َوَم َ َمدَ  الَّدلل
 فَدَتََها َعَلي هل.-ال  اهلل عليه وولم-(، َفَدَعاُه َرُووُل اللَُّه َعَلي ملم  

حل د  حامح: فدح دل حح احأبكحأن د ح يدكحبنالدكحفدس حححلمدلحفدس ح  دك 
تحبددنبكحأفددعح أمددكإححنددلحفبددكحامح:تحي  ددعحلددديددكحال ددف ح أفددلح أ حأندد دحيددكحالئ دد 

تحيددنه لحأفددعحي دداحيددكحالئ دد حأ دد احي  ددأح ال دد احالحالددكحيح أ هدد حأا فددكحك ددلح
يددكح ددف دح  فددلحححي ددلاحل دد  حامح: ففددس حفحدداحيف دد احيددكح ددف حالبنددعح ددل 
حلفلحين  تحي معحأفلح أ حأن دحب ألنفدىحمدلحلفدلحملي  دحيكحالم  احي   حاف  لحح د 

تح دل حينؤ نددححلحلفح نلهلحفف فحب لحالملءحالخ يلمحأاحن أللح  كحل   حام
تحثدد حفبئددد حبدددح لندددحتحيددد  احل ح  نفددلحيضددد دح  فدددلحفضددعحلدددحالئ دددلءح: حأندد دأبدد

النممعحأفلح أ حأن دحم ضعحن يحين  فلحمفدحفبالغدكحبد لأحالبل دىححالدهحبئثفدلح لنددح
 ل حألحلن يحتحححتحيل يحل   حام   حجئ فلحلدحيندحب  محأ حث ملمحلن ىحبئ لئدح

امحإحبدددنبكحأفدددعح أمدددكحل  عححندددلحل ددد  ح:تحي  دددعيجئالددددحيس دددلمحح:ينددددحأثدددلامحتح دددل 
  ددلئأح لدد حألحيندددحم ضددعحندد أح  فددعح  احل الدددح  نفددلحالنممددعحأفددلح أ حأندد دح

"ح فددكح جدد عحيندددحلندداحهدد يحال ددجلةح أفددلحح:م ضددعحندد أحفبالغددكحبدد لأحالبل ددىح ددل 
  .(1)ح. ين  فليح ل حفضعحلدحال أحال جلةحبئ ح:لج حأفلجكحينملحأفال حي   يح"ح ل 
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  صور من حب النساء لرسول اهلل : 

  :أم املؤمنني )صفية بنت حيي بن أخطب ( حب  (0
 لاحأب هلح ن حبفكحالفضنلتح ه حماح بألح  يحباحنئ  دحتحث حماح لندىحفبدكح
امح ل  لدحهلل احباح مدلااتحأخدكحم  دهح  ن مدلحال د ةح ال د  ح  ح  لفدعحممدلح
أيلءحامح  كحل  لدحن  حخبنلح حينخ ح فنىحتحيالس ج لح جئ ح ال  لحم لهلح ح   د ح

حل لح حجب لح ح
ٍل  ََ دد ْل هل ْ  ُحَمي دددل ب دد َ ددُت َكددَْنِّي ، َوَهددَلا الَّددلل  َعدد ًُ : رََأ ، قَدداَل : قَالَددت  َاددفليَّ

ََاَهدا ،  َمدا ُرا  تُدُرنَا بلَجَناَحي هل . قَاَل : فَدَرُموا َعَليد   ِ ََدز ُعُم َأنَّ اللََّه َأر َوَلُه ، َوَمَلٌ  ََ
 .(1)َوقَاُلوا َلَما فلي َذللَ  قَدو اّل َهدلَّدا 

ْ  و  ْل  نَافل ٍ  َع ْل  ، َع َي اللَّدُه َعن دُه ، قَدالَ  ُعَمرَ  اب  ِل ًَ   :َر ْل َادفليَّ دَي َكداَن بلَعدي  ِل َر
دَرةٌ  َمدا َخقل َمدا َهدللهل  ": ، فَدَقداَل َلَمدا َرُودوُل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلَّمَ اللَّدُه َعند 

َرُة بلَعي نلَ  ؟ فَدَقاَلت  ال   َ ُت فليَما ََدَرأ النَّائلُم َقَمّرا َوَقَ   :َلقل ي إلنِّي رََأ قُدل ُت للَزو رل
رل فل  ج  د :فَدَلَ َمنلي ، َوقَدالَ  ي حل َْ َمللدَ  ََدث درلَب ، قَالَدت  ُدرَل ََ  :دلَ َفَمدا َكداَن أَبد غَد

ْ  َرُوولل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي دهل وَ  ديإلَليَّ مل ََدع تَدللُر  ، َفَمدا زَالَ َودلََّم قَدتَدَ  أَبلدي َوَزو رل
، َوََدُقولُ  ًُ إلنَّ أَبَاكل أَلََّ  َعلَديَّ  :إلَليَّ تَّد  َذَهدَ  ، حَ  ال َعدَرَب َوفَدَعدَ  َوفَدَعد َ  ََا َافليَّ

ي ِل ْ  نَدف    (2). رواه ال براني برج ل الصحي  وابن حب ن في صحيح   "َذاَك مل

                                                 

ح ح نلحأ   حالفب ءحل هبك(ح1
ح 12/130(ح ب حال  ىحالل ل حيكح نلةحخنلحالئبل ح2

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7863
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7863
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
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الفلسح ملحماح  افال نعح لكحل   حام :دقول افيً :وفي رواية أبو يعلى
حمفدحتحي ل  يملح معحماحم ئ يحح:"ح اح  مأح فئ اح  اح   اح"  للعح:أح حأ ليح لك 

حمفد  .(1)"   ملحماحالفلسحأح حأحدح لك 

  نفحاف  بعححافهليح نفح لاححدح فنىحلل   حامح :أخيت املسلمة
الالمفددهحأاحال جددعحالدد يحيددكححالئدد ا ةححبددلحيفددكحالمددل حالدد يحمددلعحيندددحل دد  حامح

حَنَ دلٍلتح َدل َحن  احين لحي  حأخلإحباح ئ ح حل   حامح حب اخ حَ أَللءخ َتَمدَ  إللَد  ح:ا  ار 
 ًُ هل الَّلل  َماَ  فليهل، فَدَقاَلت  َافليَّ ِل اُاُه فلي َمَر َِ َرُوولل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم نل

! ، فَدَغَمَزدد َما َأز َواُ  النَّبلديِّ ملم ُ  َأنَّ الَّللَ  بلَ  بليَأَما َواللَّهل ََا نَبليَّ اللَّهل ، َلوَ  :َزو َرُتُه 
َّْ النَّ  َْ " :بلدُي ، فَدَقددالَ َادلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم ، َوأَب َصددَرُه دد ْ  َأ ِّ " َمق ملق  دد َْ مل ، فَدُقل دد

ٍء ََا َرُووَل اللَّهل ؟ قَالَ  ًٌ  :َهي  َق َّْ ! َواللَّدهل إلندََّمدا َلَصدامل َُ َبتل َّْ بلَصداحل ْ  دَدغَداُمزلُك حإح" ح" مل
  (2).   ف يحح اح ملحيكحاإل لبى

حب أم حبيبة )رمله بنت أبى سفيان( لرسول اهلل  2)  : 
ج ل ددلحلل دد  حامح      ال ددنلحمددلحنبنفدددحمددلحأ ل يحأهدد حح  دد حب ددغحمدداححدددحأ حححبنبددىح ا 

ددرل ِّ  ْل فعددح:مدداحخبددلحأبددكح ددفنلاحلمددلح دد  حالم نفددىحالفب نددىتح  ددل حبسنددللةحابفالدددحأ ححبنبددى ، الُزه 
ًَ َراَء إلَل  َرُوولل اللَّهل َالَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم  :قَالَ  ََن ُْ َحر ٍب ال َمدل َياَن ب  َلمَّا َقدلَم َأبُو ُوف 

 ، ًَ ََّ ُد َغز َو َم لََّمُه َأن  ََزَلَوُهَو َُرَل ََ ًل َف َ بلَي ًل ال ُحَد َن ، " فَدَلم  َُدق بل   َعَلي هل َرُودوُل اللَّدهل َد فلي ُهد 
ًَ  ُأمِّ  ، َفَدَخَ  َعَل  ابد َنتلهل ، فَدَقامَ َعَلي هل َوَولََّم "َالَّ  اللَُّه  للَس َعلَد   َحبليَب ، فَدَلمَّدا َذَهدَ  للدَيج 

                                                 

ح(حالملجعحال لب  2
حال  دددخحَ دد  هح«حالألب ددلعحال بددلىح بدداح ددئ (ح2 حَ  َددهحَل  دد  خ اخ ددس  حال ح  ددل  تحاإل ددلبىح(2358ال  ددد ح   ) خ  

ح باححجلح 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2955
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2955
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ًُ  :ونَددُه، فَدَقددالَ فلددَراشل النَّبلدديِّ َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم َطَود ددُه مُ  ب ددتل بلَمددَلا ال فلددَراشل ، َأَرغل ََددا بُدنَديَّدد
ُرٌا َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم َوَأن دَت ام د َب   ُهَو فلَراُش َرُوولل اللَّدهل  :، َأم  بلي َعن ُه ؟ قَاَلت  َعنِّي

رلٌك، فَدَقالَ  ٌس ُمش  ًُ ، َلَقد  َأَااَب ل بَدع دل  َهر   :َنجل   .1)  .ََا بُدنَديَّ

 :أيضا ومن دالئل حب أم حبيبة للنيب 

َياَن،  ًَ بلن تل أَبلي ُوف  ْ  ُأمِّ َحبليَب ًَ، َع ْ  زََد َنَ  بلن تل ُأمِّ َوَلَم َمَخدَ  َعلَديَّ  :قَالَدت  َع
َياَن؟  :َرُووُل اهللل َالَّ  اهللُ َعَلي هل َوَولََّم، فَدُقل ُت َلهُ  تلي بلن تل أَبلدي ُودف  َه   َلَ  فلي ُأخ 

َعدُ  َمداَذا؟» :فَدَقالَ  َلُحَمدا، قَدالَ  :قُدل دتُ « َأفد  ؟» :دَدن  َْ َذللد ل بِّدي دُت  :قُدل دتُ « َأَو ُدحل  ِ َل
ًٍ، َوَأَحد ُ  للَي تلدي، قَدالَ  َلَ  بلُمل  ْ  َهدرلَكنلي فلدي ال َلي درل ُأخ  دُ  للدي» :َمد ، « فَإلندََّمدا اَل َدحل

ًَ، قَدالَ  :قُدل تُ  بلر ُ  أَنََّ  َدل  ُدُ  ُمرََّة بلن دَت أَبلدي َودَلَم ًَ؟» :فَإلنِّي ُأخ  « بلن دَت ُأمِّ َودَلَم
درل » :نَدَعم ، قَالَ  :قُدل تُ  ج  ْ  رَبليَبتلدي فلدي حل د َُ ًُ َلو  أَندََّمدا لَدم  َد   َمدا َحلَّدت  للدي، إلندََّمدا ابد نَد

، َواَل  َّْ َُ َْ َعلَدددديَّ بَدنَددددادل دددد  ِ ََ دَدع رل ًُ، فَدددد ددددَعت نلي َوأَبَاَهددددا مُدَوَد بَدددد َِ ًل، َأر  دددداَع َِ َْ الرَّ دددد ددددي مل َأخل
 َّْ َُ ح  2)هلا لفال مِلم ،« َأَخَوادل

مدداحالمحبددىح اإلجدد  ح الال دد نلحيدددكحح يددكحهدد احالم  ددفحبنددلاحمددلح ددلاحل فبددكح
فف سحس جلالدتحي د حم دأح  د ب اح الئ  داحبددح د حالالئ د ح يد  ح د حأحد تحيفضد مح داح

                                                 

حنلةحح12/100(حاباحالج سيحيكح فىحال ف ةح باحالج سيح  ح ب حال  ىح الل ل حيكح نلةحخنلحالئبل ح1
  حالللنفحح2/294ال حلبىحدحبلدحخل إحال حلبىح احال   اعح  ألعححبل حالجله نىحلال نن ححبل حاإل   ح

ح«حأ دملءحالف دلءحَ َ دهححدلفحالدلاء«ح م  ح باح  دل لحالللنف تحح1/468اإل   حبلدحيالاحم ىح َ دى حبخف دع  َلم 
ح دخ حَحل  حب اخ لخ حَ خ  حح (73494)َأبخكح  ف َنلا 

(تح الف لئكحيكح2056(تح أب ح ا  حيكح"ال فا"ح)1449(تح" حناحم   "ح)5106(" حناحالبخللي"ح)2ححح
ح( 6/291)(تح"الم ف "ح1939(تح" فاحاباحملجد"ح)95تح6/94"المجالبه"ح)
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  فدحل   حلدحالئللمناتحي د ح  نددحال د ةح ال د  حالدس إحالحبنددتح هد احمدلححمد ح
حأخال دلحبدس إح حن د لحل دلحخدلأللامتح   حأ حالمؤمفناحأ ححبنبىح لدهحأاحالف دلحيدكحأاحاَلَبدل 

حنفغ حلن لح ن لمتح نليئ لحيكحال فنلح اآلخلة 

ج ابدددلمح ا دددالف لملمحلئلضددد لح  نددددح« أو دحبددديْ ذلددد » :ك ححبنبدددى   ددد  حالفبدددك
الددس اإحبنخال ددلتحيندددحالالئجدددحمدداح  ف ددلحالأل دددحأاحنالددس إح نلهددلحمددعحمددلحأل بددعح  ندددح

ح( 1الف لءحماحالغنلةح)

ل م ددللاتحي ف ددلحلمددلحلأعحل دداحهدد يحالغنددلةحافمحددعتح الجل سال ددلحأ ححبنبددىتحفهددلاح
لأعحأاحمداحم د حىح،   لداحالففدل حبدللفبكح-ب حَضدل اعحح-أف لحلاحال   حماحَضل ةح

حب ل ح  أخال لحأاحالهفلحبس اإحالفبك

ًٍ  )ح: ه احملحأ لبعح فدحب  ل ل لليَد ُت َلَ  بلُمل   ِ ا د حيل د حمداحاإلخد ءحأيح  َل

ْ   ) ل ددعحبمففددل يحبددأح  حخللنددىحمدداحضددلة تلددي َوَأَحددُ  َمدد أيح  َهددرلَكنلي فلددي ال َلي ددرل ُأخ 
ح حأحدحماح لل فكحينأح يكح حبالأح ا فالفل.حمفأحبخنلاعحال فنلح اآلخلة

المالضددددمفىحل ددددئل ةحالدددد الناتح  بددددللخنلحهدددد ح ددددحبىحل دددد  حامالمددددلا حح: ندددد  ح
ال لاللةحلملحلئ دحنئل حماحالغنلةحالالكحجلعحب لحالئل ةحبناحالس جلعتحل احجلءحيدكح

دلددي فلددي ُحُجددورلُكم   البخددلليحاكخددلىحيددكحبددلدل انددىح ََّ َُُم ال مدداح الددلدح   (2َورَبَددائلُب

 أحدددحمدداح ددل فكحينددأحأخالددكتحيئددلفحأاحالمددلا حبددللخنلحح: دد  حأ ححبنبددى  3) الف ددل 

                                                 

ح( 9/143افهلح:ح"حيالاحالبللي"ح)1) 
ح 23  لةحالف لءتحاآلنى:ح2) 
ح( 9/158(تح)5106ل  ح)ح3)
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ح االد 

رل  َما َحلَّت  لليح)ح:  لدححححح ج  ْ  رَبليَبتلي فلي حل َُ (حمئفليحأف لححدلا ح  دكححَلو  َأندََّما َلم  َد
ب ببناح  ف لحلبنبىح   ف لحبفدعحأخدكحي د حي د حأحد حال دببناححلمدعحبدلآلخلح اللبنبدىح
بفددعحالس جددىحم ددال ىحمدداحالددلدح هدد حاإل دد  حكفدددحن دد  حبنم لهددلح ن دد احأح ال ددلح

   الحجلحبفالاحالحلءح   لهل

 : َأْرَوى ِبْنِت َعْبِد اْلُمطَِّلِب حب (3
َراٍة ، قَاَلت  ف     ْ  بَدرََّة بلن تل أَبلي َدج  َلُر َاََة الُقَح    :َع َكاَنت  قُدَرَ ٌ  اَل دُدن 

َلُر ال َوق َت ، وََكاَن َرُووُل اللَّهل ال  اهلل عليه وولم إلَذا َراَء َوق ُت  ، إلنََّما دُدن 
ا فُدَراَمأ َوَمثد   ُْ ال َعص رل ، دَدَفرَُّقوا إلَل  الشَِّعابل ، َفَصلَّو  َن  ، َفَمَش  طَُلي ُ  ب 

َناٍم ، بَدع   ع  ل َأر  ٍس ، ََُصُلوَن بلشل ُْ َعب دل َهم  ُقُمم  ََدن ظُُر إلَل  ُعَمي ٍر ، َوَحاطلُ  ب 
َل  ُْ اأُلَاي  ال بَدع  ْل ، إلذ  َهَجَم َعَلي ملم  اب  َشي  ُْ ال قلب  ليًَّل، وََكانَا فَاحل ، دل ِّ ، َواب 

ُهم  فَدرَ  َجارَةل َواَعًّ َمو  ، َوأَدَدَيا أَبَا ، َحتَّ  َخَرَرا َوان َصَرفَا َوُهَما بلال حل َتدَّانل ََش 
ٍ ، َوأَبَا َلَم ٍ  َْ أَبلي ُمَعي  ٍ َرم  ًَ ب  َب ، فَان  ََلُقوا َلُمم  ، َفلََكُروا َلُمُم ال َلبَدرَ  ، َوُعق 

ُرُروَن فلي َغَلسل الُصب  ل  َُِّحوَن َوََُصُلونَ فلي الُصب  ل ، وََكانُوا ََل  ، ، فَدَيتَدَو
َنَما ُهم  فلي هل  ًُ ، َوأَبُو َلَمٍ ، َوعلدٌَّة  ، إلذ  ع  ٍ فَدبَديد  َب ٍ ، َوُعق  َهَجَم َعَلي ملم  أَبُو َرم 

ْ  ُوَفَمائلملم   ُمم  ، فَدَبَ شُ مل ند  ، فَدَناُلوا مل ، َوَأظ َمَر َأا َحاُب َرُوولل اللَّهل ال  وا بلملم 
لَُّموا بلهل اإلل اهلل عليه وولم  ََ ُهم  ، وَ و ََم، َوَد ملم  ، َونَاَمو  ِل ْ  أَند ُف ، َودَدَعمََّد َذبُوا َع

ُْ ُعَمي ٍر إلَل  أَبلي  ٍ  ، َفَقَربَُه ، َفَشجَّهُ طَُلي ُ  ب  مَدُقوُه ، فَدَقاَم َرم  ََْخُلوُه َوَأو  ، َف
يهل ُمونَُه أَبُو َلَمٍ  َحتَّ   َْ َأخل  :َوأ بلن تل َعب دل ال ُم َّلل ل َ  أَلر  ، َفقليَحلَُّه ، وََكاَن اب 
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َْ إلَل  اب نل ل طَُلي ٍ  َقدل اددََّبَ  مُ  ِّا َلهُ َأال دَدَرَ  ، وََكاَنت  َأر َوأ َحمَّّدا، َوَااَر َعَر
َلَمت  ، فَدَقا ُر َأَّامل طَُلي  ٍ  :َلت  َقد  َأو  ْل َخاللهل ، َدَ َخيد  ْل اب  ٌم ََُلُب َع ، َوَقد  َراَء و 

 َِّ ْ  علن دل اللَّهل دَدَعاَل  بلال َح نَدَعم  ،  :اددَّبَدع تل ُمَحمَّّدا ؟ قَاَلت  َوَقدل  :وا، فَدَقالُ مل
بَدَرهُ  َفَلَر َ  َما، فَدَقالَ ، فََْ بَدع ُقُمم  إلَل  أَبلي َلَمٍ ، َفَْخ  َبَ  َحتَّ  َمَخَ  َعَليد   :قد 
َْ َل ل َوالددَِّباعل ل ُمَحمَّّدا َعَجّبا ، قَاَلت  َعب دل ال   ، َودَدرَك تل ملَ َقد  َكاَن  :ُم َّلل ل
ي َ َذلل  ْل َأخل ُه َوام  َ ، فَدُقم  ُموَن اب  َيارل نَدع ُه، فَإلن  َظَمَر َأم ُرهُ ، فَاع ُقد  ، فََْن َت بلال لل
ُخَ  َمَعهُ إل  ح َت َأن  َدد  ْ  ُكن َت َقد  ن  هل َُ َُوَن َعَل  ملَنلَ  ، َوإلن  َلم  َد ، َأو  َد
ي َ أَ  َْ َأخل ًّ، مُمَّ ََدُقوُلونَ َولََنا طَا :، قَالَ ع َلر َ  اب  ًٌ بلال َعَربل قَاطلَب َراَء إلنَُّه  :َق

َدٍ  ، قَالَ  ٍْ ُمح  َل  . (1)ح."مُمَّ ان َصَرَ  أَبُو َلَم ٍ  :بلدل

 :حب هند بنت عتبة لرسول اهلل  (4
ُْ الُزبَدي درل عْ      ًَ رَ ُعدر َوُة ب د َمدا ، ، َأنَّ َعائلَشد دَي اللَّدُه َعند  ن دَد بلن دَت  :قَالَدت  ِل إلنَّ هل
ًَ عُ  ْل رَبليَعدد ًَ ب دد َر ضل ََددا َرُوددوَل اللَّددهل  :، قَالَددت  ت بَدد ددرل األ  ددا َعلَدد  َظم  ددُ   ، َمددا َكدداَن ملمَّ َأه 

بَددداءٍ  بَددداٍء َأو  خل بَ َأخ  َبائلدددَ  َأو  خل ددد ل َأخ  ْ  َأه  ددد ائلدددَ ، َهددد َّ ، َأَحددد َّ إللَددديَّ َأن  ََدددللُلوا مل
َي  بَ ََح  مَ ، مُمَّ َما َأا  بَداءٍ  َ  ال يَددو  بَداٍء َأو  خل دُ  َأخ  ْ  َأه  د ْ  َأن  ََعلدُزوا مل د ، َأَحد َّ إللَديَّ مل

َبائلدد َ أَ  َبائلددَ  َأو  خل دد ل َأخ  َ ّقددا  :لَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلَّمَ ، قَدداَل َرُوددوُل اللَّددهل َادده  " َوَأ
دٍد بليَددلهل "، قَالَدت   ديٌ ، ََدا َرُودوَل اللَّدهل  :َوالَّلل  نَدف ُس ُمَحمَّ ِِّ َياَن رَُردٌ  مل ، إلنَّ أَبَدا ُودف 

َْ الَّلل  َلُه ؟ قَالَ   .(2)" اَل، إلالَّ بلال َمع ُرو ل "  :فَدَم   َعَليَّ َحَرٌ  َأن  ُأط علَم مل
                                                 

ح (حماحأللن حال ا  ي6868الم ال لأحل حل  )(ح1
ح م   ح اباححبلاح  نله ح تح ل ايحح6178 حناحالبخلليح_حل  حالح ن :ح(ح2
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 : حب أم أمين لرسول اهلل (5
ٍِ قَاَل  ْل َعبَّا ْ  اب  َر   بلن ٌت للَرُوولل اللَّهل :َع َالَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم َادغليَرٌة َلمَّا ُحقل

ددَ  ََددَدُه َفََْخددَلَها َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَودد َِ رلهل، مُددمَّ َو لََّم َفَقددمََّما إللَدد  َاددد 
َمددا َْ ََددَد   َرُوددولل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم َعَليد  ددَي بَدددي  ددت  أُ .، فَدَقَقددت  َوهل ََ ُم فَدَب
 َْ َ َم َْ َوَرُودوُل  :فَقاَل َلَمدا َرُودوُل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم .َأ َلدي َْ أَدَدب  َ َمد ََدا ُأمَّ َأ

َلدي َوَرُودوُل اللَّدهل َادلَّ   :فَدَقالَدت   اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَودلََّم علن دَدكل ؟ َمدا للدي اَل أَب 
َلددي  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلَّمَ  ددُت  :فَدَقدداَل َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم  .ََدب   ِ إلنِّددي َل

ًٌ مُددمَّ قَدداَل َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم  َمدد َلندََّمددا رَح  َلددي َوَل ُْ بلَلي ددٍر  :أَب  مل ال ُمددؤ 

َمُد اللََّه َعزَّ َوَر َّ (( ْل َرن بَدي هل َوُهَو ََح  ْ  بَدي  ُُِه مل َزُع نَدف  َعَل  ُك ِّ َحاٍل دُدند 
 .(1)ح

(حلييث يال ة ع(ض ة ين ى حب أم أميم  رسول (هلل ص ى (هلل ين  ه عيف هذ(      
 .عس  

 : لرسول اهللَفاِطَمةُ ِبْنتُ َأَسِد ْبنِ َهاشِمٍ ُأمُّ عَِليٍّ حب  (6
ْل َماللدٍ  قَداَل      ْ  أََنسل ب د دٍم ُأُم َعللدي   :َع ْل َهاهل ًُ بلن دُت َأَوددل ب د دا َمادَدت  فَاطلَمد  -َلمَّ

ُمَما  َي اللَُّه َعند  ِل َما َرُووُل اللَّهل  -َر َفَجلَدَس  -َالَّ  اللَُّه َعَلي دهل َوَودلََّم  -َمَخَ  َعَليد 
ددَما ، فَدَقدداَل  َمدد ل اللَّددُه ََددا أُمِّددي ، ُكن ددتل أُمِّددي بَدع دددَ  :علن ددَد رَأ ول َْ  " رَحل أُمِّددي ، َدُجددوعلي

َْ بلدَلللَ   ددلَ َِ ل طَيِّّبا َوُد  علملينلي ، دُرَل َْ نَدف  َنعلي ينلي ، َوَدم  ِل  َ َْ َوَد بلعلينلي ، َودَدع َرَ  َوُدش 

                                                 

(ح2570(حتح أحمدددددد ح)1820) ايحالف دددددلئكحيددددددكحالجفددددددلئسحبددددددلدحالب ددددددلءح  ددددددهحالمنددددددعحلح(ح1
ح   ححدحاكلبلفكحيكح حناحالف لئكح 
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دا بَدلَدَي ال َمداَء الَّدلل  فليدهل  مّدا ، فَدَلمَّ ََ دَ  َم َِّ َرَة " . مُدمَّ َأَمدَر َأن  دُدَغ خل اَر اخ  َه اللَّهل َوالدَّ َور 
َبُه َرُووُل اللَّهل ا ََ اُفوُر َو ََ بلَيدلهل ، مُمَّ َخَلَ  َرُووُل اللَّهل  -َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم  -ل 
قَدُه ، مُدمَّ َمَعدا  -َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَودلََّم  - دَما إلَّداُه ، وََكفَّنَدَمدا بلبُددر ٍم فَدو  ُِ َقمليَصدُه فََْل َب

َن َصدارل َّ ،  -اللَُّه  َعَلي هل َوَولََّم  َالَّ  -َرُووُل اللَّهل  َْ َزَ دٍد ، َوأَبَدا أََُدوَب األ  ًَ ب د ُأَوداَم
دَد  َرَها ، فَدَلمَّا بَدَلغُدوا اللَّح  فلُروَن ، َفَحَفُروا قَدبد  َوَم ََح  ّما َأو  ََ َْ ال َل َّابل ، َوُغ َوُعَمَر ب 

َرُه َرُووُل اللَّدهل  دا  -َودلََّم َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل وَ  -َحف  دَرَ  دُدَرابَدُه بليَددلهل ، فَدَلمَّ بليَددلهل ، َوَأخ 
َ َجَ  فليهل ، فَدَقاَل  -َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم  -فَدَرَ  َمَخَ  َرُووُل اللَّهل   ِ " اللَُّه  :فَا

ًَ بلن ددد ُمِّدددي فَاطلَمددد يدددُت ، َوُهدددَو َحدددي  اَل ََُمدددوُ  ، اغ فلدددر  ألل يلدددي َوَُمل تل َأَودددٍد ، الَّدددلل  َُح 
ْ  قَدب للددي    دد َْ مل َن بليَدداءل الَّددللَ َِّ نَبليِّددَ  َواأل  َخَلَما بلَحدد َمددا ُمددد  دد   َعَليد  َمددا ُحجَّتَدَمددا ، َوَووِّ َوَلقِّند 
 ، ُِ دَد ُهدَو ، َوال َعبَّدا َمدا َأر بَدّعدا ، َوَأم َخُلوَهدا اللَّح  َْ " . وََكبدََّر َعَليد  ملي فَإلنََّ  َأر َحُم الرَّاحل

َُ َوأَبُو بَ  ٍر الصَّدلَ ُمم   -َ  َي اللَُّه َعند  ِل      .(1)–َر
ٍِ قَاَل      ْل َعبَّا ْل اب  ْل أَبلي طَاللدٍ  َخلَدَ  النَّبلدُي  :َوَع ًُ ُأُم َعلليِّ ب   -َلمَّا َماَدت  فَاطلَم

ددَ َجَ  فلددي قَدب   -َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم   ِ ددَما إلَّدداُه ، َوا َِ ددا َقمليَصددُه َوأَل َب رلَهددا ، فَدَلمَّ
َما التُدَراُب قَاُلوا  دنَدع ُه بلََْحدٍد  :ُووَِّ  َعَليد  ََا َرُووَل اللَّهل ، رَأََد َناَك َانَدع َت َهي ّحا لَدم  َدص 

د ََّجع ُت َمَعَمدا فلددي  :! فَدَقداَل   ِ ًل ، َوا ْ  مليَدابل ال َجنَّد دد دي   للتَدل دَبَس مل دتُدَما َقمليصل  ِ " أَل َب
َل اللَّددهل إللَدديَّ قَدب رلَهددا   ُخفِّددَ  عَ  ْل َخل دد دد َِ ْ  َأح  دد ًل ال َقب ددرل   إلندََّمددا َكانَددت  مل ددغ َ  َِ   ْ دد َمددا مل ند 

 .  ..(2)َانليّعا بَدع َد أَبلي طَاللٍ  " 

                                                 

ح(ح يندحضئف ح20324الألبلافكح)(ح1
ح)(ح2 َ ألخ   َ حيخكحاك  ح (ح يندحج للىح7128الأل َبَلافخكُّ
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 : لرسول اهلل ُأّم َهاِنِئ ِبْنِت َأِبي َطاِلٍب َرضَِي الّلُه عَْنَهاحب  (7
 

َرأ حححح  ِ ن ٌد ، فلي َم ُمَما هل َما ، َواو  َي الل ُه َعند  ِل ْ  أُم  َهانل ل بلن تل أَبلي طَاللٍ  َر َع
ددرلَ  بلَرُوددولل الل ددهل  َرُوددولل الل ددهل َاددل   الل ددُه َعَلي ددهل َوَوددل َم أَند َمددا َكانَددت  دَدُقددوُل َمددا ُأو 

ًَ فلدي بَدي تلدي ،  َال   الل ُه َعَلي هل َوَول َم إال  َوُهَو فلي بَدي تلي ، نَامَ  لَد علن دل  دلل دَ  الل يد 
رل َأَهبد َنا َرُووُل الل هل  َنا ، فَدَلم ا َكاَن قُدبَدي َ  ال َفج  َرَة مُم  نَاَم َونلم  خل َفَصل   ال علَشاَء اخ 
َنا َمَعدُه قَداَل ََدا أُم  َهدانلٍ  َلَقدد   دا َادل   الص دب َ  َوَادل يد  َال   الل ُه َعَلي دهل َوَودل َم فَدَلم 
ح دددُت بَدي دددَت  َ دددتل بلَمدددَلا ال دددَوامل  ، مُدددم  رل دددَرَة َكَمدددا رََأ خل دددم  ال علَشددداَء اخ  َُ َادددل ي ُت َمَع
َْ مُدم   َن َكَمدا دَددَرَ  دم  اخ  َُ َة ال غَدَداةل َمَع ََ ِل َفَصل ي ت فليهل مُم  قَدد  َادل ي ت َاد ال َمق دل

  ْ ََش ددَ  َعدد ُ  بل َددَر ل رلَمائلددهل فَدَت ََْخددل  ددُرَ  َف ًٌ  قَدداَم للَيل  ًٌ َم  ولَ دد َب  نلددهل َكَْن ددُه قُدب  لي دد
ُذوك ، قَداَل َواَلل دهل  دل بُوك َوَُددؤ  ََ َِ فَدُي فَدُقل ت َلُه ََا نَبلي  الل هل اَل ُدَحدد    بلَمدَلا الن دا
َبعلددي َرُوددوَل الل ددهل  ددي ًٍ َوَ َحدد  ادد  ًل للددي َحَبشل َدد ألحدددمنمموه . قَالَددت  فَدُقل ددت للَجارَل

دا َال   الل ُه َعَلي دهل وَ  ِل َوَمدا ََدُقولُدوَن لَدُه . فَدَلم  دَمعلي َمدا ََدُقدوُل لللن دا  ِ َودل َم َحت د  َد
بُدوا َوقَداُلوا  بَددَرُهم  فَدَعجل ِل َأخ   :َخَرَ  َرُووُل الل هل َال   الل ُه َعَلي هل َوَول َم إلَد  الن دا
ًُ َذللدَ  أَن دي  ث د ل َهدَلا قَد     قَداَل اََد دَم   بلمل  ِ دُد ؟ فَإلن دا لَدم  َن ًُ َذللَ  ََا ُمَحم  َما اََ
ًل فَدنَدد  َلُمدم  بَعليدٌر  اب د س  الد  ٍن بلَوامل  َكَلا وََكَلا . فََْند َفَرُهم  حل ََ َمَرر   بلعليرل بَنلي ُف

ددٌه إلَدد  ا بَدل ددُت َحت دد  إَذا ُكن ددُت بلَقددَجَناَن فَددَدلَل تُدُمم  َعَلي ددهل َوأَنَددا ُمَور  ددامل . مُددم  َأقد  لش 
ا  َم نلَياّمددا ، َوَلُمددم  إنَدداٌء فليددهل َمدداٌء قَددد  َغ  ددو  ُ  ال َقددو  ٍن فَدَوَرددد  ََ َمددَرر ُ  بلعليددرل بَنلددي فُدد
ًُ َذللددَ  َأن  عليددَرُهم   َشددف ُت غل َدداَءُه َوَهددرلب ُت َمددا فليددهل  َكدداَن ؟ َواََدد ََ ءل َف  َعَلي ددهل بلَشددي 
دددُدُمَما َرَمدددٌ  َأو َرُق َعَلي دددهل غلَرارَدَدددانل  ًل التد ن علددديمل ََدق  ْ  ال بَدي َقددداءل مَنلي ددد ددد َن ََُصدددوُب مل اخ 
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ًَ فَدلَدم  ََدل َقُمدم  َأو ُل  ُم الث نلي  َتَدَر ال َقو  َرأ بَدر قَاُء . قَاَلت  فَابد  ُخ  َماُء َواأل  َداُهَما َوو  إح 
ْ  ال َجَمدد ل َكَمددا َوَاددَ  َلُمددم  وَ  دد ددُعوُه مل َِ بَدُروُهم  أَند ُمددم  َو َْخ  نَدداءل فَدد ْ  اإل ل َوددَُْلوُهم  َعدد

دُدوا فليدهل  ُه َولَدم  ََجل ُه َوأَند ُمم  َهب وا فَدَوَرُدوُه ُمَغ  د  َكَمدا َغ  دو  ُلوّءا َماّء مُم  َغ  و  َمم 
ًَ ، فَدَقدداُلوا  دد  َ َْ َوُهددم  بلَم َخددرَل ن فلر نَددا فلددي َاددَدَق َواَلل ددهل َلَقددد  أُ  :َمدداّء . َوَوددَُْلوا اخ 

ُعونَا إلَي دددهل َحت ددد   َ  رَُردددٍ  ََدددد  دددملع َنا َادددو  َِ ال دددَوامل  ال دددلل  ذََكدددَر َونَدددد  لَنَدددا بَعليدددٌر َف
نَاهُ  ح.(1)َأَخل 

ْ  أُمِّ َهانلٍ  بلن تل أَبلي طَاللدٍ  قَالَدت  حححح  َادلَّ  اللَّدهُ  -َخ ََبنلدي َرُودوُل اللَّدهل  :َوَع
دُ  َأن   :فَدُقل تُ  -َعَلي هل َوَولََّم  ْ  اَل ُأحل َلد ًٌ ََدا َرُودوَل اللَّدهل ، َوَل َما بلي َعن دَ  رَغ بَد

َغاٌر . فَدَقاَل َرُووُل اللَّهل  "  للدَم ؟   : -َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَودلََّم  -أَدَدَزوََّ  َوبَنليَّ ال
دٍ  فلدي نَداُه َعلَد  طلف  اُء قُدَرَ ٍ  َأح  َِ بلَ  نل َْ اإل ل اٍء رَكلب  َِ ُر نل دَغرلهل َوَأر َعداُه َعلَد   َخيد  ال

ح  ح(2)"حبَدع ٍ  فلي َذا ل ََدلهل 

ْ  َعاملٍر ، قَاَل و      َخَ َ  َرُودوُل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم أُمَّ َهدانلٍ  ،  :َع
َُ الدزَّو  ل  :فَدَقاَلت   علي َوَبَصدرل  ، َوَحد ْ  َودم  د ََا َرُووَل اللَّهل ، ألَن َت َأَحُ  إلَليَّ مل

ْ نلي َوَوَلدل  ، َوإلن   ََ َه َِيَِّ  بَدع  ي َأن  ُأ بَدل ُت َعَل  َزو رل َش  إلن  َأقد  َعظليٌم ، َفَْخ 
ََّ الزَّو  ل ، فَدَقداَل رَ  َِيَِّ  َح بَدل ُت َعَل  َوَلدل  َأن  ُأ ُودوُل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َأقد 

                                                 

ح 402/ححح1باحه ل ح حال نلةحالفب نى(ح1
ح(حح ا ح20502)ح173/حح18المئج حال بنلحل ألبلافكح(ح2
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نَدداُه َعلَدد  َولَددٍد فلددي  :َوَوددلََّم  دداُء قُدددَرَ ٍ  ، َأح  َِ بلددَ  نل َْ اإلل دداٍء رَكلددب  َِ ددَر نل " إلنَّ َخيد 
َغرلهل ، َوَأر َعاُه َعَل  بَدع ٍ  فلي َذا ل ََدلهل  ح (1)"ححال

ه دددحبدداح مددل ح َححك بدد ح  دد م لحس جددىحل بنددلةحبدداحأبددح-امح ف ددلحكلضدد-  لفددعححححح
حمفدكالمخس م  ملةتح جئ ةتح هلفئملتح ن  فتح ألللبمدلتح   دن تح جملفدى حح:تح أفجبع 

ح امح فدحكلض-حك   حال لهحابف لحجئ ةحباحهبنلةح  نىحخلا لاحيهح   حاإلمل ح  
حس ج لحهبنلةحهللبملحححح ح    حأ  معحأ حهلف حن  حيالحعحم ىتحبنفملحَيل 
ْ  ُأمِّ َهانل ٍ و      فَدُقل دُت ََدا  -ال  اهلل عليه وولم-قَاَلت  أَدَدي ُت إلَل  َرُوولل اللَّهل  َع

َُِعف ُت َوَبدَّن ُت. فَدَقاَل  َكبِّرلأ اللََّه » َرُووَل اللَّهل ُملَّنل  َعَل  َعَمٍ  فَإلنِّ  َقد  َكبلر ُ  َو
ًَ َمرٍَّة َوَوبِّحل  اللََّه  َمدلأ اللََّه ملاَئ ًَ َمرٍَّة َواح  ٍِ ُمل َجدٍم ملاَئ ًل فَددَر ْ  ملائَد د ٌر مل ًَ َمرٍَّة َخيد  ملاَئ

 ًٍ ًل َرقَدَب ْ  ملاَئ ٌر مل ًٍ َوَخيد  ًل َبَدَن ْ  ملاَئ ٌر مل َرٍ  فل  َوبلي ل اللَّهل َوَخيد   ِ  ابْ ماره.« ُم
ح احالفبكح  هحامح  ندح    حأحل نَ تحب غعح الىح ألبئناحح نثمل حححح ح   حل ع 

 : اء لرسول اهلل ويف ميدان أحد يظهر حب النس

 :امرأة من بين دينار ) رضي اهلل عنها ( (0

ْل َماللٍ  قَاَل  ْ  أََنسل ب  ًّ  :َوَع ًل َخي َقد دُ  ال َمدلَنَد ُم ُأُحدٍد َخداَض َأه  َلمَّا َكاَن ََدو 
ًل ، َفَلَرَرددتل  :، َوقَدداُلوا  َنَدد ًل ال َمدل يَدد ددٌد َحتَّدد  َكثُدددَر ل الصَّددَوارلُ  فلددي نَاحل قُتلددَ  ُمَحمَّ

يَمدا اَل َأم رل   َمدا َوَأخل َبليَما َواب نلَما َوَزو رل بلَلت  بْل تُدق  ًّ ، فَاو  رلَم َن َصارل ُمح  َْ األ  َرَأٌة مل ام 

                                                 

حال   د يخنِّناَحح«الألب لعحال بلىح باح دئ (ح1 حَ د  هحال  دد حَ َ ن ددخح«حأَلَبَ دلع  حَخأَلدَدحالف بخدكُّ حَمدا  دل   خ  
ح«ح     حال م أل  خدخ حَ ب  خ حب اخ حأبكحأَلللخدخ حبخف ع  ح (10121)ل  حالح ن ح:حأ  ُّحَهلفخ خ
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بلَلت  بلهل َأوَّاّل ، فَدَلمَّا َمرَّ    تُدق  ْ  َهدَلا ؟ قَداُلوا  :َعَل  َأَحدلهلم  ، قَاَلت   أََدَُّمُم او  َمد
َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل  -َما فَدَعَ  َرُووُل اللَّهل  :أَبُوكل َأُخوكل َزو ُر ل ابد ُن ل ، دَدُقوُل  :

َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل  -َأَماَمددَ  َحتَّدد  ُمفلَعددت  إللَدد  َرُوددولل اللَّددهل  :َوَوددلََّم ؟ ََدُقولُددوَن 
بلهل ، مُمَّ قَاَلت   -َم َوَولَّ  ًل مَدو  َي َبلي أَن دَت َوأُمِّدي ََدا َرُودوَل اللَّدهل ،  :َفََْخَل   بلَناحل بْل

ْ  َعَ  ٍ  َت مل  .(1) اَل أُبَاللي إلذ  َوللم 
دَحاقَ  قَالَ و      ُْ إو  مَنلي : اب د نٍ  َوَحددَّ ُْ أَبلدي َعدو  ددل ب د ْ   َعب دُد ال َواحل دَماعليَ   ، َعد إو 

ْل ُمَحمَّدٍ  ْ   ب  ْل أَبلي َوقَّاص ، َع َمرَّ َرُووُل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل  : ، قَالَ  َوع دل ب 
  ْ د َرَأةل مل ديَ  َزو ُرَمدا َوَأُخوَهدا َوأَبُوَهدا َمد َ  بَنلدي ملَنَدارٍ  َوَولََّم بلدام  َرُودولل  ، َوقَدد  ُأال

َفَمدا فَدَعدَ  َرُودوُل  :مَّا نُدُعوا َلَمدا ، قَالَدت  ، فَدلَ  بلُُْحدٍ  اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولَّمَ 
ددل اللَّدهل َكَمدا  :اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَودلََّم ؟ قَداُلوا  ٍن ، ُهدَو بلَحم  ََ دّرا ََدا أُمَّ فُد َخيد 

، قَاَلت   َْ بِّي ديَر َلَمدا إلَي دهل  :َحتَّد  أَن ظُدَر إلَي دهل ؟ قَدالَ َأُرونليهل  :ُدحل ُْهل   إَذا رَأَد دُه ، َحتَّدَف
ًٍ بَدع َدَك َرَل ٌ   :قَاَلت   يَب  .(3) (2) ُكُ  ُمصل

 :أم سعد بن معاذ ) الذي اهتز له عرش الرمحن ( (2

نلحل   حامحح: جلءعح لندحأ ح ئ حباحمئل حالئ  تح  ئ حأخ حب جل حيل دتحي ل     
تحمئددل اهدلححبلبف دلح مدلحبداح حي مدلح فدعح سح   دفحل دل ح" مرحبداّ بمدا "ح:تحي دل إحأمدك

                                                 

ح(ح1 دخحم َحم  خ حَ ن خخ حَ ا  َ ألخ   َ حيخكحاك  حَلَ اي حالأل َبَلافخكُّ ح  َئن ٍدحَ َل   لخي د حب اخ ح َ َب خن ى حلخَجللخدخحثخَ لعأححتَأ  
نَلةمح  ح  ن :(حأيحهنئىحح نلةحتح ح ل ىح بنلةح 2 َ لٍ ح:حال َجَ   حال لخن  حَ غخ حهخ حَ لَ حاب ا  :حَن   ا 
حال َ ثخنلخححمخا ح تحَ مخا  ح ال َ  خن خ حال َ  خن خ حتحَ ه َ حَهله َفلحمخا 
ح  ناحالملأةحال نفللنى«ح س ةحأح ح«حال نلةحالفب نىح باحه ل ح«حال نلةح(ح3
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ح(حث حح:ي للع   لحكه حمداح الد حأملح  احلأنالأح للملمحتحي  حا ال عحالم نبىح)أيح  ع 
، قددهمه  ار(واددو( يف (مجيددة    ددأ   يددأ أم سدد ي ش أ وددرى ع وددرى أه  دد  أ ح:بنحدد ح  ددل 

 ماحنب هح  ن  حبئد حهد ا حلضنفلحنلحل   حامحإحح: للععقي شف و( يف أه       أ  

" اللمدددم اذهددد  حدددزن  :محإحأ .حلمددداحخ فددد احمدددف  حتحي دددل ندددلحل ددد  حاح:ثددد ح للدددع
 (1) قلوبمم ، واربر مصيبتمم  وأحِْ اللل  عل  مْ خلفوا "

هفنئددلحلددأحنددلحأ حال دد ن ناح ددئ حبدداحمئددل حالدد يحاهالددسحلم الدددح ددلشحالددلحماحيلحددلح
ب    حل حد  ح  مل حباحمئل حالد يحن دفعحيدكحأه ددح"حهفنئدلحلدأح  دهح دبلأح   دهح

 .  حبأحلل   حام

 :(إبرهة )خادمة النجاشي ملك احلبشة(3

هارر عبيد اهلل بْ رح  بْم حبيبً معده إلد  أرض الحبشدً فدي المجدرة 
الثانيً فتنصر واردد عْ اإلوَم ودوفي بْرض الحبشً ومبتت أم حبيبدً علد  
مَنما اإلوَم وهجردما وكاندت قدد خرردت بابنتمدا حبيبدً بندت عبيدد اهلل بدْ 

 رح  معما في المجرة إل  أرض الحبشً وررعت بما معما إل  مًَ. 
ُْ ُعَمدرَ      ْل  :قَداَل اب دد ددَماعليَ  ب دد ْ  إلو  ْل زَُهي ددٍر ، َعد ددرلو ب د ُْ َعم  مَدَنا َعب دُد اللَّددهل ب د َحدددَّ

، قَددالَ  ْل ال َعدداصل ْل َوددعليدل ب دد ددرلو ب دد ًَ  :َعم  َْنَّ  :قَالَددت  أُُم َحبليبَدد َ ددُت فلددي ال َمنَددامل َكدد رََأ
َوهلهل فَدَفزلع ُت ، فَدُقل ُت  َوأل ُاورٍَة َوَأه  ي بلَْو  ٍ  َزو رل َْ َرح  دَدَغيدََّر    :ُعبَدي َد اللَّهل ب 

َبَ   َْ َأا  ي ْل  :َواللَّهل َحالُُه ، فَإلَذا ُهَو ََدُقوُل حل َ ًَ ، إلنِّي َنَظر ُ  فلي الدِّ ََا أُمَّ َحبليَب
                                                 

ح 4/335 ب حال  ىح الل ل حيكح نلةحخنلحالئبل حح–ح2/47ال نلةحالح بنىحح(1
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ْل فَدلَدم  أَ  َدد ن ددُت بلَمدا ، مُدمَّ َمَخل ددُت فلدي مل دَرانليًَّل وَُكن ددُت قَدد  مل َْ النَّص  د ددّرا مل َر ملَنّدا َخيد 
ددَرانليًَّل ، فَدُقل دُت  دٍد ، مُدمَّ رََرع ددُت إللَد  النَّص  بَدر دُددُه  :ُمَحمَّ ددٌر لَدَ  ، َوَأخ  َواللَّددهل َمدا َخيد 

َف   بل  َ ُت َلُه ، فَدَلم  ََح  ََا الَّتلي رََأ رل َحتَّ  َماَ  ، فَدُْرلَ  بلالُرا  َما َوَأَك َّ َعَل  ال َلم 
َْنَّ ادليّددا ََدُقددوُل للدي  مل َكد َْ ، فَدَفزلع دُت َوَأوَّل تُدَمددا َأنَّ َرُوددوَل  :فلدي الندَّددو  نلي مل ََددا أُمَّ ال ُمددؤ 

إلالَّ َأنل  َفَمددا ُهددوَ  :ََدتَدَزوَُّرنلددي ، قَالَددت   -َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َواللددهل َوَوددلََّم  -اللَّددهل 
ْ ذلُن ، فَدإلَذا  دَت  ِ يِّ َعلَد  بَدابلي ََ اند َقَقت  علدَّدلي ، َفَما َهَعر ُ  إلالَّ بلَرُوولل النََّجاهل

ًٌ لَددُه َُدَقدداُل َلَمددا  َدد نلددهل ، فَددَدَخَلت  َعلَدديَّ  :َرارَل ًَ َكانَددت  دَدُقددوُم َعلَدد  ملَيابلددهل َوَمه  َرَهدد أَبد 
َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َواللدددهل  -إلنَّ َرُوددوَل اللَّددهل  :لَدد ل  إلنَّ ال َمللددَ  ََدُقددولُ  :فَدَقالَددت  
ََدُقدوُل  :َبشََّركل اللَُّه بلَلي ٍر ، َوقَاَلت   :َكَتَ  إلَليَّ َأن  ُأَزوَِّر ل ، فَدُقل ُت   -َوَولََّم 

ْل َودعليدل  :َل ل ال َمللُ   َْر َودَلت  إللَد  َخاللددل ب د ْ  َُدَزوُِّرد ل ، َف ْل ال َعداصل وَكِّللدي َمد ب د
َمدا َوَخدَوادليَم  َليد  ْل َكانَدتَدا فلدي رلر  ًٍ َوَخَدَمتَدي  ْ  فلقَّ ْل مل َواَرَ  ًَ ول َلت ُه َوَأع َ ت  أَبد َرَه فَدوَكَّ
دُي َأَمدَر  دا َكداَن ال َعشل َما بلهل ، فَدَلمَّ َما ُوُرورّا بلَما َبشََّردد  َليد  ًّ َكاَنت  فلي َأَاابل ل رلر  فلقَّ

ُي َرع   َْ َفَحَقدُروا َفَل َدَ  النََّجاهل ي دللمل  ِ َْ ال ُم د ْ  ُهنَداَك مل َْ أَبلدي طَاللدٍ  َوَمد َفدَر ب د
ددُي ، فَدَقدداَل  ْل  :النََّجاهل ْل ال ُمَمددي مل مل مل ال ُمددؤ  ََ دد َِّ ِل ال ددُد لللَّددهل ال َمللدد ل ال ُقددُدو ال َحم 

دددَمُد َأن   ددددلهل ، َوَأه  ََّ َحم  دددُد لللَّدددهل َحددد دددزل ال َجبَّدددارل ، ال َحم  اَل إللَدددَه إلالَّ اللَّدددُه َوَأنَّ  ال َعزَل
َََم  ُْ َمدر  د  اب د َِ ُة  -ُمَحمَّّدا َعب ُدُه َوَرُوولُُه ، َوأَنَُّه الَّلل  َبشََّر بلدهل علي ََ َعَلي دهل الصَّد

ُم  ََ َِّ  .  -َوال
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َ  إللَديَّ َأن  َكتَد  -َالَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َواللدهل َوَودلََّم  -َأمَّا بَدع ُد فَإلنَّ َرُووَل اللَّهل      
ََْرب ُت إلَل  َما َمَعا إللَي هل َرُووُل اللَّهل  َياَن َف ًَ بلن َت ُوف  َالَّ  اللَُّه  -ُأَزوَِّرُه أُمَّ َحبليَب

َْ  -َعَلي هل َواللهل َوَولََّم  نَانليَر بَددي  َ  الددَّ ََ ًل ملَنَداٍر ، مُدمَّ َود ائَد تُدَما َأر بَدَعمل دَدقد  َوقَدد  َأا 
مل  ُْ َوددعليٍد فَدَقدداَل ََددَد ل ال َقددو  لََّم َخاللددُد ب دد ََ َمددُدُه وَ  :، فَدددَت ددُد لللَّددهل َأح  ددَتعليُنُه ال َحم  َأو 
ُرهُ  تَدن صل َمُد َأنَّ َوَأو  َمُد َأن  اَل إلَلَه إلالَّ اللَُّه َوَأه  ) َأر َوَ  ُمَحمَّّدا َعب ُدُه َوَرُوولُهُ ، َوَأه 

َِّ للُيظ مل  ْل ال َح رلُكوَن ( . َرُووَلُه بلال ُمَدأ َوملَ ْل ُكلِّهل َوَلو  َكرلَه ال ُمش  َ  َرُه َعَل  الدِّ
َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َواللدهل  -َأمَّا بَدع ُد فَدَقد  َأَرب ُت إلَل  َما َمَعا إللَي دهل َرُودوُل اللَّدهل     

َياَن فَدبَددداَرَك اللَّدددُه لل  -َوَودددلََّم  ًَ بلن دددَت أَبلدددي ُودددف  تُدددُه أُمَّ َحبليبَددد َرُودددوللهل ، َوَمفَدددَ  َوَزوَّر 
ْل َودددعليٍد فَدَقَبَقددددَما ، مُددددمَّ َأرَاُموا َأن  ََدُقوُمددددوا ، فَدَقدددداَل  نَانليَر إللَدددد  َخاللدددددل ب دددد  :الددددَّ

َن بلَياءل  ًَ األ  ُِوا فَإلنَّ ُونَّ لل ُم  -ار  ََ د َِّ ُة َوال ََ إلَذا دَدَزوَُّردوا َأن  َُدؤ َكدَ   -َعَلي ملُم الصَّ
ًَ ال ََّعداُم َعلَد  التدَّدز ول  ََْكُلوا ، مُدمَّ دَدَفرَّقُدوا ، قَالَدت  أُُم َحبليبَدد  :َجل ، فَدَدَعا بل ََعداٍم فَد

ًَ الَّتلي َبشََّرد نلي فَدُقل ُت َلَما  إلنِّي ُكن ُت  :فَدَلمَّا َوَاَ  إلَليَّ ال َماُل َأر َول ُت إلَل  أَبد َرَه
َمحلددٍل َواَل َمدداَل بليَدددل  َقددااّل َفُلددللََما َأع  َي تُدد ل َمددا َأع  َي تُدد ل ََدو  ثد  ددوَن مل ُِ   َوَهددللهل َخم 

يُ  َما َأع  َي تُدَما فَدَرمَّد ُه إلَليَّ َوقَالَدت   ًّ فليَما َرمل قَّ َرَرت  إلَليَّ حل َتعلينلي بلَما ، َفَْخ  فَاو 
نلددهل َوقَدددل َعددَزَم َعلَدديَّ ال َمللددُ  َأن  اَل َأر زََأكل َهددي ّحا َوأَنَددا الَّتلددي َأقُددوُم َعلَدد  ملَيابلددهل َومَ  : ه 

َْ َرُوولل اللَّهل  ُت لللَّهل ، َوَقد   -َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َواللهل َوَولََّم  -اددَّبَدع ُت ملَ َلم  َوَأو 
ددا َكدداَن  َْ ال عل  ددرل ، فَدَلمَّ دد َّْ مل دد ِّ َمددا علن ددَدُه َُ َْ إللَي دد ل بل َعددث  دداَءُه َأن  ََدبد  َِ َأَمددَر ال َمللددُ  نل

ٍِ َوَعن َبٍر وزَبَاٍم َكثليٍر ، َوَقدلم ُت بلَلللَ  ُكلِّهل َعلَد  َرُودولل  ال َغُد َراَءد نلي بلُعومٍ  َوَور 
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َلُر ، مُدمَّ  -َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َواللهل َوَولََّم  -اللَّهل  ََ َُدن  وََكاَن ََدَراُه َعَليَّ َوعلن دل  َف
 ًُ َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َواللدهل  -اللَّدهل  َفَحاَرتلي إللَي د ل َأن  دُدق رلئلدي َرُودولَ  :قَاَلت  أَبد َرَه

َم َودُدع للمليهل أَنِّي قَددل اددَّبَدع دُت ملَنَدُه ، قَالَدت   -َوَولََّم  ََ َِّ مُدمَّ َل ََفدت  بلدي  :ملنِّي ال
دددَي الَّتلدددي َرمََّزد نلدددي ، وََكانَدددت  ُكلََّمدددا َمَخلَدددت  َعلَددديَّ دَدُقدددوُل  دددي   :وََكانَدددت  هل َِ اَل دَدن 

، قَاَلت  َحاَرتلي  َنا َعلَد  َرُودولل اللَّدهل  :إللَي  ل دا قَددلم  َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َواللدهل  -فَدَلمَّ
دَم َرُودوُل  -َوَولََّم  َِّ ًُ ، فَدَتَب ًُ َوَمدا فَدَعلَدت  بلدي أَبد َرَهد بَدر دُدُه َكي دَ  َكانَدتل ال لل  بَد َأخ 
َم ، فَدَقددداَل َوأَ  -َادددلَّ  اللَّدددُه َعَلي دددهل َواللدددهل َوَودددلََّم  -اللَّدددهل  ََ ددد َِّ َمدددا ال ند  َرأ دُدددُه مل "  :قد 

ًُ اللَّهل َوبَدرََكادُُه  َم ُم َورَح  ََ َِّ َما ال ح (1)"حَوَعَليد 

 :كل نساء الصحابة حيبنب رسول اهلل 
ي دد يحل ن ددىحبفددعح ددنفكحبدداحهل دد حبدداح بدد حمفددلفحبدداح  ددكتح أم ددلحهللددىحبفددعح    

 بد حمفدلفحبداحسهدلةحي لد عح   ةحباح ب حال الحباح  كحالس ج لحف ي حباحأهندحباح
حلدحمخلمىحباحف ي  

   ح لفعحأ د حالفدلسح  دهحابف دلحمخلمدىحتحجدلءعحح   حأ  معح أ ل عحل   حامحححححح
ال ن دىح دل حح(2) اح لن دلح د حاجالمئدعحاللند حبنلالدأح:ي للدع  ل د  حام لن ىحال جدلةح حد لع

ح (1)   ندحال    احيلا دح بلعح  كحباحأبكحألللدح  الم  لحيالح  حل   حام
                                                 

خألبىح«حح اللدحمئليىحال حلبىحلضكحامحالئللهح ف  «حالم ال لأح  هحال حنحنا (1
  _ الألب دلعحال بدلىح بداح دئ  (ت6837_حل د حالحد ن :ح)الفجل دكح  دهحف دل حأ ححبنبدى

ح بلد ح 8/98_حس جالدحأ ححبنبىححأس اإحالفبكح خ  ل 
حأيح ال أ  (2
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مدداحح: ددل ؟   نددلحبفددكتحمددلح  دد  أحبددللفبكح:ح نفددىحبدداحالنمددلاحال ددنلدح هدد يحأ حححح
ح. نفحال بلحنلحح نفىح احلؤنىحفبنأحث ثىحأنل  ح:ث ثىحأنل تحيفللعحمفدح أف بالدح لئ ى

يددكح  جئ  دداحندد يئاحأ   هدداحن ددلال اح دداحالفبددك   مدداححدددحالف ددلءحل فبددك
اباحأبدكح دنبىح داحال دئبكحتحأاحامدلأةح يئدعح لدكحابف دلحند  ح  حالم األاتحي  حأخلإح

  أحدد حال ددنفحي دد حنألدد ححم ددىحتحي دد الدح  ددكح ددل  يحبف ددئىحتحثدد حأالددعحبدددحالفبددك
أيحبفدددكحإح"  : هددد احابفدددكحن لالددد ح فدددأحتحي دددل حالفبدددك! ندددلحل ددد  حامحح:ي للدددعح

ئ ددأحأيحبفددكحإحلح:ي ددل ح  تحيددنالهحبدددحالفبددكين ددلبالدحجلاحددىحتحي ددل.حاحمدد حهفددلح"
 . (2) إ  حتحنلحل   حامح:جس عح ح ل ح

  دد حب ددغح دد  حال ال ددهحمدداحالم دد مناحيددكح ددس ةحأحدد ح ددبئناحلجدد ح  لفددعحأ  بنددىح
مداحح24ماحالخدسلإحتحح41 ح)حال ال حماحاكف للتحي  ح ال حمف  حخم ىح  ال احلج

تح معحهد احالئد  حال بندلحمداح لجلنا(ح ألبعحماحالم3تح  ال حلج حماحالن   ح)اك س
أاحأحددد احمددداحاكف دددللحمدددلح دددمئفلحل اندددىح احددد ةح دددحنحىح  حضدددئنفىح  حم ضددد  ىح

تحأ حالالدد ح ددخألىح  ددهحهدد احالدد ناححندد حأ ددلب  حمددلحأ ددلب  حاكف ددللحالس ددس.ح نملفددد

                                                                                                                         

ح بددددلد_ال ددددلب حالملجددددع (1 ددددل  تح8/223  ددددلحبفددددلعح م مددددىحل دددد  حامح دددد هحامح  ندددددح  دددد  ح خ  
ح 4/303 اإل لبىح

حيكح فسحالئمل ح2 ح  ا حبلدحخل إحالح5/277( حال حلبى حنلاح  اللل  حيكحالج ل ح)حنلة
ح( ح1/583
(حح ل حاباحا حل ح:ح  لاحمماح ال حن مئ حمخنلن حتح  لاحأح حبفكحثئ بىحباحالفنأل اح3

تحلملح لاحن  حأح ح ل ح:حنلمئ لحالن   حتح امحل  ح  مال حأاحف لحمحم ح  ن  حلح حتح
ح ح بعح ح ل ح: حال بعحت حن   ح: احالن   ح  ل ح:ح00 لل ا ح نفدح   الد  اح  بعححينخ 

ح لكحل   حامح ي لال حمئدححالكح ال حي ل ححيمللكحلمحم حن فعحيندحملح لءحتحث ح  ا
ح(ح 1/331ينملحب غفلح"حمخنلن حخنلحن   ح"ح)حالللنفحاإل   حل  هبكححل   حامح
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يددكح ددبن حهدد احالدد ناحالج ندد تحبدد حمددعححددسف  ح  ددكح ددال ه حتحيلحدد احبم  دد  حامح  ددكح
  ئ ح حالجفىتح ملحملح   حأ 

 : ومن روائع املواساة اليت تدل علي حب النساء للنيب  -

مددداح دددس ةحأحددد ح  حأ احبددد  حب ددد ةحالمغدددلدحيخدددلإححلمدددلحلجدددعحل ددد  حامح
 ددئ حبدداح بددل ةحلضددكحامحح–نال  ددنح  ددكحال ددئ ناح)ح ددئ حبدداحمئددل ححل دد  حامح

ح ف مددلح(حي دد كحب دد حثدد ح ددل ح لددكحبنالدددحتح مضددكح ددئ حبدداحمئددل ح لددكحف ددلءيح ف ددلء
تحنب ددناحح  مدددحتحي ددل  اححالددهحلدد حالب ددكحامددلأةح  حجددلءحب ددلح لددكحبنددعحل دد  حامح

حالدهح هددحح أ احب  حالئ لءحي  حنخلإحل د  حامحححمسةحبناحالمغلدح الئ لءح 
مدداحف مدددح خددلإتححث دد حال ندد حتحثدد حفددل ايحال دد ةحنددلحل دد  حامحإحي دددحل دد  حامح

ح:"حمدلحهد اح ح"حي ند ح:عحالب دلءحي دل   دمي  احهد حأخدفحيدكحم دنالدحمفددححدناح خد حتح
 أمدلحأاحح"حلضكحامح دف اح  داحأ    داح"ح:ءحاكف للحنب ناح  كححمسةتحي ل ف ل

    الل حالف لءح لكحمفلسل ا
بلدحالم دج حنب دناح  دكححمدسةححخلإح  ن اح هاح  ك :وفي رواية ابن ه  م

يد احالم ا دلةحيدن  ح"تحتحمحاكف دلل"حالجئاحلحم احامحتحل د ح ا دنالاحتحلحد حاح:ي ل 
ح(1).  يلجئاحب ن حمعحلجلل ا

اكف دللحنب دناححلد حلجدعحمداحأحد ح دمعحف دلء  أاحل د  حام"  :وفي روايتة
تحب غحالف لءح لدأحيجئفدلحنب دناححمدسة"حل اححمسةح حب ا كحلدح"حيح:  كحأس اج احي ل 

                                                 

ح حح4/337(ح ب حال  يح الل ل حيكح نلةحخنلحالئبل ح1



 

 

 
 

114  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ال ن ىتحمل هاحاحملسلفلحنب ناحمف ح" نح ح:احال ن حي مئ اح هاحنب ناتحي ل يلفالبدحم
ح (1) " تح  حنب ناح  كحهللأحبئ حال ن ىينلجئا

   :قصة  عمر والعجوز -
أاحح:ل يحاباحالمبللأحيكحالسه ح احسن حباحأ د  ح)حمد لهح مدلحبداحالخألدلدح(ححححح
خددلإحلن ددىحنحددلسحالفددلسحتحيددلأىحم ددبلحلحيددكحبنددعحتح ا  اح جدد سحالددففشح،   مددل

  :  يلحلالغسلدح هكحال   ح
 

 علتتتتتتي محمتتتتتتد صتتتتتتالة األبتتتتتترار       
 

 صتتتتتتتتلى عليتتتتتتتت  ال يبتتتتتتتتون األخيتتتتتتتت ر             
 قتتتد انتتت. قوامتتت  باتتت  ب ألستتتح ر     

 
 يتتتتتت  ليتتتتتت.  تتتتتتعرك والمن يتتتتتت  أ تتتتتتوار 

 هتل بجمعنتي وحبيبتي التدار 
 

يمددلسا حنب ددكححالددهح ددل.ح  ن ددلحالبددلدتحي للددعح ر يج ددسح دد ح، الئفددكحالفبددك
 مدددلحبددداحالخألددلدحإح للدددعح مددللكح لئمدددلح ح مدددلحنددنالكحبئمدددلحهددد يحح:مدداحهددد اح ح ددل 
أ دنلأحأاحح:ايالحكحلحمأحامحي حبنسح  نأحإحيفالحعحلدحي خ حي ل ح:ال ل ىح ح ل 

  . 2). ال خ نفكحمئ ملحإح للعح  ملإحيل فلحلدحنلح فللإحيلضهح لجع

  ددلاح فدد حأ ددملءحبفددعحأبددكحب ددلح مددن حمدداح مدد حل دد  حام :قتت ل ابتتن الزنتت د
 ،ي مددلح الدد ح بدد حامحبدداحالسبنددلح هدددحال مددن ححينمددلح هدددحممددلحافال دددحتحي للددعح

                                                 

 اإلمل حأحم ح اباحملجىحب ف حح–(حل ايحأب حنئ كحبلجل حال حناح احاباح ملحتح  احأفسح1
ح)حالملجعحال لب ح(ح حح-لضكحامح ف ملحح- الألبلافكح احاباح بلسحح– حناح احاباح ملح

حالب لءح  كح2 (ح  احيكحمفالخدحال فسح)ححنلةحال حلبىحدحخل إحال حلبىح احال   اعحد
ح(ح12/470  ىح الل ل حيكح نلةحالئبل حدحيكحلس  حمحبالدح ث اب لحدح ب حالح  لحالفبكح
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ل  مدن حأ د ح  دكحمداح الد ح بد حامحتحي جد حال مدن ح فد حلجد حمداحلجدل حح:أ ملءح
 نددفحأ ددالغفلحح: حأل يحأ حال ددالغفلحلددكحأ ددملءتحي ندد حل ددل حي للددعح:أهدد حال ددل حتحي ددل 
  ل لال ح ب حامح 

 مئدددحح  حيجددلءحبددلل من دحي نجدد   لدد احلددح:ي ددنسحنددل حال مددن حإحي للددعح :قتت لوا 
 بضددددعحح:ن ح لددددكح بدددد حامتحي يئدددددتحي للددددعا يددددعحال مددددح:ي للددددع بدددد حامحبدددداح ل ة 

فمدلح فددعح بدد ح فدلحامحلددأحندلحح:فئد ح ح للددعح:ال مدن حنددلح بد حامح ح ددل   بدد حامتح ا 
    امحباح ل ة

  : حب الصبيان لرسول اهلل  -

 :ومعوذ (معاذ0
 يدددكحبنالدددناحمددداحبنددد عحاكف دددللحاللبدددكحهددد ااحال دددب اح)حمئدددل حبددداح مدددل حبددداح

  مئل حباح فلاءحلضكحامح ف ملح(ح  كححدحامح   كححددحل د  حامحح–الجم  ح
 مدلحيدكحح هملحن ال احأبلحج  ح د  حامتي نلحبفلح لكح لحىح"حبد ل"حلففهلح لن ملح 

حال حنحناح حب اخ حَ للخاخ نَ حب اخحَ ا  فٍحح خب َلاهخ حَ    حب اخ َماخ حالل ح  حَجد ِّيخحتحَأبخنددخححتحَ دا حَ ب  خ تحَ دا 
دَماللي ،  : َدل َح ْ  هل ينلدي َوَعد ْ  ََمل ٍر فَدَنظَدر ُ  َعد َم بَدد  َنا أَنَا َواقلدٌ  فلدي الصَّد ِّ ََددو  بَديد 

دَنانُدُمَما َدَمندَّ  ًٍ َأو  َن َصدارل َحدلَثَد ْ  األ  د ْل مل َمدي  ََ دَلَ  فَإلَذا أَنَا بلُغ  ِ َْ َأ ي دُت َأن  َأُكدوَن بَددي 
ُمَما فدَ  ند  ٍ  ؟ قُدل ُت  :َغَمَزنلي َأَحُدُهَما، فَدَقالَ مل نَدَعدم  َمدا  :ََا َعمِّ َه   دَدع رلُ  أَبَا َرم 
ي، قَالَ َحاَرُتَ  إل  َْ َأخل ُُِ  َرُووَل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل  :لَي هل ََا اب  بلر ُ  أَنَُّه ََ ُأخ 
تُددُه اَل َُدَفددارلُق َوددَوامل  َوددَواَمُه َحتَّدد  ََُمددوَ   َوَوددلَّمَ  ْ  رَأََد  ددي بليَدددلهل لَددحل ِل َوالَّددلل  نَدف 

نَّا فَدتَدَعجَّب دُت للدَلللَ  فَدغَ  َع َجُ  مل َخدُر، فَدَقداَل للدياأل  َلَمدا فَدلَدم  أَن َشد    :َمَزنلدي اخ  ثد  مل
دد ٍ  ، قُدل دد َأن  َنظَددر ُ  إللَدد  أَبلددي َرم  ِل ََُما  :تُ ََُجددوُل فلددي النَّددا ُب َأاَل إلنَّ َهددَلا َادداحل
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ُه ، مُددمَّ ان َصددَرفَا إللَدد   ََ َفي ملَما َفَقددَربَاُه َحتَّدد  قَدددَت دديد  َِ تَددَدرَاُه بل الَّددلل  َوددَْل ُتَمانلي فَابد 
بَدَراُه ، فَدَقالَ َرُوولل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل وَ  َُ  :َولََّم َفَْخ  َُ ُكدُ    :َما قَدتَدَلُه ، قَالَ " َأ

مُ  ند  ٍد مل ََُما ، قَااَل  :َما أَنَا قَدتَدل ُتُه ، فَدَقالَ َواحل َفي  ُتَما َويد  َِح  اَل فَدَنظَدَر فلدي  :َه   َم
ْل ، فَدَقاَل  َفي  يد  َِّ ْل ال َجُمو ل وََكانَا ُمَعداَذ   :ال رلو ب  ْل َعم  ُكَما قَدتَدَلُه َوَلُبُه ُمَعاذل ب  ََ كل

رل  َْ َعم  َراَء وُمَعاَذ ب  َْ َعف  ْل الَجُمو ل " .ب   (1)مبفق علي   و ب 
َم  :وعند البخ رك أيض       ٍ  إلنِّدي َلفلدي الصَّد ِّ ََددو  ُْ َعدو  ْل ب د َم قَداَل َعب دُد الدرَّح 

ددَْنِّي لَددم   ََ ِّْ َف د ِِّ دارل  فَدتَديَددانل َحدددلَثَا ال َِ ََ  ْ ينلددي َوَعدد ْ  ََمل ٍر إلذ  ال تَدَفددُت فَددإلَذا َعد بَدد 
َمددا إلذ   انلمل ََ ْ  بلَم ددٍ  اَمدد بلهل ََددا َعددمِّ َأرلنلددي أَبَددا َرم  ْ  َادداحل دد ددرًّا مل قَدداَل للددي َأَحددُدُهَما ول

تُدلَددُه َأو   تُددُه َأن  َأقد  ُ  اللَّددَه إلن  رَأََد  ددَنُ  بلددهل قَدداَل َعاَهددد  ددي َوَمددا َدص  َْ َأخل فَدُقل ددُت ََددا اب دد
لَدُه قَداَل فَ  ثد  بلهل مل ْ  َاداحل د درًّا مل َخدُر ول َْ َأُموَ  ُمونَُه فَدَقداَل للدي اخ  َمدا َودرَّنلي أَنِّدي بَددي 

ددَربَاُه  َِ ْل َحتَّدد   َرَ  ث ددَ  الصَّددق  ا َعَلي ددهل مل ََْهددر ُ  َلُمَمددا إللَي ددهل َفَشدددَّ انَدُمَمددا َف ََ ْل َم رَُرلَددي 
َراءَ  َنا َعف   .(2). َوُهَما ابد 

مَنلي :وفددي كتدداب ) المغدداز  ( بدداب ) فقدد  مددْ هددمد بدددرا ( ،قددال     َحددددَّ
ُْ إلبد َراهل  هل قَداَل قَداَل َعب دُد ََدع ُقوُب ب  ْ  َرددِّ ْ  أَبليهل َع ُْ َوع ٍد َع يُم ب  مَدَنا إلبد َراهل يَم َحدَّ

                                                 

تحح3302 حناحم   ح_حل  حالح ن ح:ححتح2924ل  حالح ن :ح حناحالبخلليح_ح (1
تحح4948_حل  حالح ن :حح حناحاباححبلا تح1606_حل  حالح ن :حم ف حأحم حباححفب 

_حل  حال بلىحل بن  كل فاحادحح3/422ح5782_حل  حالح ن :حلم ال لأح  هحال حنحناا
  ئ ح ت16824_حل  حالح ن ح:ححل ألبلافكحلمئج حال بنل، ا 305/حح6ح11822الح ن :

ح ح4796_حل  حالح ن :الللنفح م  ح باح  ل ل ت975_حل  حالح ن :حالفب ةحل بن  ك
ح ح(ح3766) حناحالبخلليح اللدحالمغلسيح_حل  حالح ن :ح(ح2
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  ٍ ُْ َعو  ْل ب  َم ْ   :الرَّح  ْ  ََملينلي َوَع ٍر إلذ  ال تَدَفُت فَإلَذا َع َم َبد  إلنِّي َلفلي الصَّ ِّ ََدو 
 ََ ْ  بلَم دَْنِّي لَدم  اَمد ََ ِّْ َف د ِِّ َِارل  فَدتَدَيانل َحدلَثَا ال َمدا ، إلذ  قَداَل للدي َأَحدُدُهَما ََ انلمل

بلهل  ْ  َااحل رًّا مل دٍ  ..َ.قُدل دتُ  :ول دَنُ   :ََا َعمِّ ، َأرلنلي أَبَدا َرم  دي، َوَمدا َدص  َْ َأخل ََدا اب د
َخُر  :بله ؟ل قَالَ  تُدَلُه َأو  َأُموَ  ُمونَُه ...فَدَقاَل للي اخ  ُتُه َأن  َأقد  ُ  اللََّه إلن  رَأََد  َعاَهد 
ددرًّا  لَددُه... قَدداَل ول ثد  بلهل مل ْ  َادداحل دد انَدُمَمددا ...  :مل ََ ْل َم َْ رَُرلَددي  َفَمددا َوددرَّنلي أَنِّددي بَدددي 

ََِربَاهُ  ْل َحتَّ   َرَ  ث َ  الصَّق  ا َعَلي هل مل ََْهر ُ  َلُمَما إللَي هل َفَشدَّ  .َف
تحاحأبدكحب دلحلضدكحامح ف مدل احاباح بدلستح  بد حامحبد :وعند ابن إسح ق    
 دمئعحال د  ح أبد حج د حيدكحمثد حح: ل حمئل حباح مل حالجم  حأخ حبفدكح د مدح: ل 

ي مدلح دمئال ملحجئ الددحمداح دنفكححتأب حالح  ح حنخ  ح لنددح: ه حن  ل اح(1)الحلجىح
ي دددم عحفحددد يتحي مدددلحأم ففدددكححم دددعح  نددددتح ضدددلبالدحضدددلبدحأألفدددعح  مددددحبف دددفح

حالحددعحملضددخىحالفدد ىح ددل دتحيدد حامحإحمددلح ددب ال لححددناحأللحددعح  حبددللف اةحالألددناحمددا
 ضلبفكحابفدح  لمىح  كح لال كحيألدل حند يحيالئ  دعحبج د ةحح:حناحنضلدحب لتح ل 

فدكحك دحب لحخ فدكتح ماحجفبكتح أج ضفكحال الدل ح فددتحي  د ح لال دعح لمدعحند مكتح ا 

 .(2). اذا في البداية .حالهحأللحال لتحث حالمألنعحب لح  ن لحآ الفكح ضئعح  ن لح  مكي ملح

                                                 

ح(حال جلحالم الف  حأيحاحالمكحبلل جلح 1
 سا ح:حث ح لشحبئ ح لأحإح لكحح–ح1/267(حالملجعحال لب حدح الللنفحاإل   حل  هبكح2

حسماح ثملاحباح فلاح)لضكحامح فد(ح 
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 : (حب طلحة بن الرباء لرسول اهلل 2

ُْ َكع ٍ  ، قَاَل   ْ  بَنلي أُنَدي ٍ  أَدَد    :ذََكَر ُمَحمَُّد ب  ُْ ال بَدَراءل رَُرَ مل ًُ ب  َكاَن طَل َح
تُدَ   :َرُووَل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم َُدَباَلُعدُه ، فَدَقداَل  " أُبَاَلُعدَ  َعلَد  َأن  دَدق 

ََِ  بلَيدلهل ، قَاَل  :أَبَاَك " ، قَاَل  َْم  َرأ ، فَدَقاَل  :َف " أُبَاَلُعَ   :مُمَّ َراَء َمرَّّة ُأخ 
ُتَ  أَبَاَك " ، قَاَل  دَرأ ، فَدَقداَل  :َعَل  َأن  دَدق  ََِ  بلَيدلهل ، مُمَّ َرداَءُه َمدرَّّة ُأخ  َْم   :َف

تُدلَددُه ، قَدداَل  " أُبَاَلُعدد َ  ََْمَرُه َأال ََدق  تُددَ  أَبَدداَك " ، فَدَباََدَعددُه ، فَدد مُددمَّ إلنَّ  :َعلَدد  َأن  دَدق 
َنَ  ، قَدداَل  َْم  َوأ فَدد  َ ََ  َهدد ددَت ًَ اه  َفَجدداَءُه َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل  :طَل َحدد

َل َمددد َ  ، فَدَقددداَل للدددبَدع  " إلَذا نَددددَزَل بلدددهل  :ْ  علن دددَدُه َوَودددلََّم ََدُعدددوُمُه فَددددَرَأأ بلدددهل ال َمدددو 
ددَمَدُه َوُأَادلَِّي َعَلي دهل " . قَداَل  ُ  فَدنذلنُونلي َحتَّد  َأه  َْ  :ال َمدو  دد ُ  مل فَدنَدددَزَل بلدهل ال َمدو 

ْ  علن َدُه  َُ َم َعُلوا ، قَداُلوا  :اذلنُوا َرُووَل اللَّهل ، فَدَقاَل  :اللَّي  ل ، فَدَقاَل بَدع  ال دَدف 
ددفلُعوَن بلَرُوددولل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم إلَذا  : َتش   ِ ََ ُِ ًُ َوالنَّددا َوللددَم ََددا طَل َحدد

ُ  ؟ قَاَل  َمَشُه  :َحَقَرُهُم ال َمو  َرٌب َأو  دَدند  ًٌ َأو  دَدل َدَغُه َعق  َب  َ يَبُه َن َش  َأن  ُدصل َأخ 
ًٌ ، قَدداَل  ددا َمدداَ   :قَدداَل  َوأَل َقدد  اللَّددَه بلددَلللَ  ، :َحيَّدد ددَبَ  ، فَدَلمَّ فَدتَدرَُكددوُه َحتَّدد  َأا 

دم   :اَذنُوا َرُووَل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم ، فَدَقاَل  َُ إلَذا نَددَزَل  :" أَلَدم  َأقُد   َل
ُ  َفنذلنُونلي ؟ " . فَدَقاُلوا  َعدَ  َفَمندَ  :بلهل ال َمو  نَا ََا َرُووَل اللَّدهل َأن  نَدف  َعنَدا َوقَداَل َأَرم 

ًٌ فَددَْل َق  اللَّددَه  : َمَشددُه َحيَّدد ددَرٌب ، َأو  دَدند  ًٌ ، َأو  دَدل َدغَددُه َعق  بَدد  َ دديَبُه َن َشدد  َأن  ُدصل َأخ 
َْ  :بلددَلاَك ، فَدَقدداَل َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم  ًَ ب دد ََ طَل َحدد " اللَُّمددمَّ ال دد

 .(1)ق َحُ  إللَي َ  " ال بَدَراءل َدق َحُ  إللَي هل َوََ 

                                                 

ح   «ححاك لنلءح باحأبكحال فنل(ح1 َحأ  حاَلض  حال َ حأَل  َحَىحب َاحال َبَلاءخ ح ح72ل  حالح ن :حال      
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ْل ال بَددَراءل أَنَّدُه و      ًَ ب د ْ  طَل َحد ٍْ ، َعد َلي د  ِ ْل مل ًَ ب  ْ  طَل َح ٍْ ، َع َلي  ِ ْ  أَبلي مل  :َع
ُِ    :قَاَل  -َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم  -أََد  النَّبليَّ  أُبَاَلع دَ   -ََدع نلدي ََدَدَك  -اب 
ًل َواللددددَدَ َ  ؟ " . قُدل دددُت  :. قَددداَل  ُ  لَددددُه  :" َوإلن  َأَمر دُدددَ  بلَق ليَعددد اَل . مُدددمَّ ُعدددد 
ُِ   َََدَك أُبَاَلع َ  قَاَل  :فَدُقل ُت  َم " . قُدل دُت  :اب  ََ مل قَداَل  :" َعد ََ د  :َعلَد  اإل لو 

ًل َواللَدَ َ  ؟ ". قُدل تُ " َوإلن  َأَمر دُ  ُ   :َ  بلَق ليَع ًَ ، وََكانَدت  لَدُه اَل . مُمَّ ُعدد  الثَّاللثَد
ِل بلَما ، فَدَقاَل َلُه النَّبلُي  ْ  أَبَدرِّ النَّا  : -َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم  -َواللَدٌة وََكاَن مل

ددوَن  َُ َبب ددُت َأن  اَل ََ ْ  َأح  َلدد مل ، َوَل ًُ الددرَّحل ًُ ، إلنَّددُه لَددي َس فلددي ملَنلنَددا َق ليَعدد " ََددا طَل َحدد
ُمُه . مُدمَّ َمدرلَض فَدَعداَمُه النَّبلدُي  فلي ملَنل َ  ََ د َْ إلو  د ُِ دَلَم َفَح ًٌ " . َفَْو  َب َادلَّ   -رَل

َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل  -فَدَوَرددَدُه ُمغ ّمدد  َعَلي ددهل ، فَدَقدداَل النَّبلددُي  -اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم 
ْ  لَ  : -َوَولََّم  ِّا مل ُبو ًَ إلالَّ َمق  ُْ طَل َح دُلوا إللَديَّ " " َما َأُظ َلتلهل ، فَإلن  َأفَداَق َفَْر ول يد 

ًُ فلي َرو  ل اللَّي  ل ، فَدَقاَل  َْفَاَق طَل َح َالَّ  اللَُّه َعَلي دهل  -َما َعاَمنلي النَّبلُي  :. َف
بَدُروُه بلَما قَاَل قَاَل  :؟ قَاُلوا  -َوَولََّم  ُلوا إللَي هل فلد :فَدَقاَل  :بَدَل  ، َفَْخ  ي اَل دُدر ول

َْق رلُءوُه ملنِّدي  ُ  فَد ْ  إلَذا فُقلدد  َلد ٌء ، َوَل ديُبُه َهدي  ًٌ َأو  َُصل َعُه َمابَّد َِ ًل فَدتَدل  اَع َِّ َهللهل ال
ددا َاددلَّ  النَّبلددُي  ددتَدغ فلر  للددي . فَدَلمَّ  ِ َم ، َوُقولُددوا لَددُه فَدل َي ََ دد َِّ َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل  -ال

دلدهل َوبلَمدا قَداَل قَداَل الُصب َ  َوََْل َعن ُه ، فََْ  -َوَولََّم  بَدُروُه بلَمو   -فَدَرفَدَ  النَّبلدُي  :خ 
ددَحُ  إللَي ددَ  َوأَن ددَت  :ََددَدُه َوقَدداَل  -َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم  " اللَُّمددمَّ ال َقددُه ََق 

ُْ َاداللٍ  لَدم   َّ ، َوَعبَدُد رَبِّدهل ب د ًُ  َدق َحُ  إللَي هل "َرَواُه ال َّبَدَرانلُي ُمر َو َأع رلف دُه ، َوبَقليَّد
 .(1)رلَراللهل ُومدُِّقوا . 

                                                 

بلدحملحجلءحيكحأل حىحباحالبلاءحلضكح«حد اللدحالمفل «حمجمعحالس ائ ح مفبعحالف ائ (ح1
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

،  أخر  ال براني عْ حصيْ بْ وحو  األنصار  أن طلحً بْ البراء و  
قب  قدميده  فجع  َلصَ بروول اهلل،  لما لقي النبي ََدا َرُودوَل  : قَدالَ ، َو

ّرا ي َلَ  َأم  ََ َأع صل َبب َت َف دَ  النَّبلدُي   . اللَّهل ، ُمر نلي بلَما َأح  َعجل اللَّدُه َادلَّ   -َُ
ٌم، فَدَقددالَ للدد -َعَلي دهل َوَودلََّم  ََ تُد   أَبَدداكَ  :َلللَ  َوُهدَو غُد َفَلددَرَ   :قَدالَ  " " اذ َهد   فَاقد 
َعدَ   دمٍ  :، فَدَدَعاُه ، فَدَقداَل لَدهُ ُمَولِّيّدا لليَدف  ًل رَحل ُ  بلَق ليَعد َعد  " " َأق بلد     فَدإلنِّي لَدم  أُبد 

ُعدوُمُه  َ  -َالَّ  اللَُّه َعَلي دهل َوَودلََّم  -فََْدَاُه النَّبلُي بَدع َد َذللَ  ،  طَل َحًُ  َفَمرلضَ  .
للدهل  َه  دا ان َصدَرَ  قَداَل ألل داءل فلدي غَدي ٍم َوبَددر ٍم ، فَدَلمَّ َِ ًَ  اَل َأَرأنِّدي " إل  :فلدي ال َم إلالَّ  طَل َحدد

ُ  ، فَددنذلنُونلي ددَمَدُه َوُأَاددلَِّي َعَلي ددهل  َحددَدَ  فليددهل ال َمددو  لُدديل  َحتَّدد  َأه  " . َوَأع َجلُددوا فَدلَددم  ََدبد 
ْل َعدو  ٍ  - [َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَودلَّمَ  -النَّبلُي  َّْ َعَلي دهل  ] بَنلي َواللمل ب  َحتَّد  دُددُوفَِّي ، َوَرد

ُقدونلي بلَربِّدي ا : طَل َحًُ  اللَّي ُ  ، وََكاَن فليَما قَالَ   اَل وَ  -دَدبَداَرَك َودَدَعداَل   -م فلُنونلي َوأَل حل
ُعوا َرُووَل اللَّهل  َْ  -َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم  - َدد  ، َواَل  ال يَدُموم   فَإلنِّي َأَخاُ  َعَلي هل مل

بلَر النَّبلُي  دَبَ  ، َفَجداَء  -َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم  -ََُصاُب فلي َوَببلي . َفُْخ  َْ َأا  ي حل
َِ َمَعدُه ، َوقَدالَ َحتَّ  َوَقَ  َعلَد  قَدب درلهل َوَاد ََ  : َّ النَّدا ًَ  " اللَُّمدمَّ ال د دَحُ   طَل َحد َدق 

رل  أَبلي َماُومَ  علن دَ  :قُدل تُ  . "إللَي هل َوََق َحُ  إللَي  َ  ْ  اخل فلدي  ال َّبَدَرانلديُ  َرَواهُ . َطَرٌ  مل
َو َو ل  ٌْ إلن  َهداَء  َرَوأ َأبُو َماُومَ ، َوَقد  األ  د َِ َت َعَلي هل   فَدُمَو َح ََ ُل َوَو ََ َهَلا ال َحدلَ بَدع 

  (1) .اللَّهُ 

                                                 

تح2/299حمحبدددىحالفبدددكحح–بدددلدحخدددل إحال دددحلبىح ددداحال ددد  اعححح-(ححندددلةحال دددحلبىح1
بددلدحمددلحجددلءحيددكحأل حددىحبدداحالبددلاءحلضددكح«حح اللدحالمفل د«ححمجمعحالس ائ ح مفبعحالف ائ 

ح( حح15969)حامح فد

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=87&ID=3086&idfrom=16145&idto=16146&bookid=87&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=87&ID=3086&idfrom=16145&idto=16146&bookid=87&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=87&ID=3086&idfrom=16145&idto=16146&bookid=87&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=87&ID=3086&idfrom=16145&idto=16146&bookid=87&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=87&ID=3086&idfrom=16145&idto=16146&bookid=87&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=87&ID=3086&idfrom=16145&idto=16146&bookid=87&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=87&ID=3086&idfrom=16145&idto=16146&bookid=87&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=87&ID=3086&idfrom=16145&idto=16146&bookid=87&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=87&ID=3086&idfrom=16145&idto=16146&bookid=87&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=87&ID=3086&idfrom=16145&idto=16146&bookid=87&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=87&ID=3086&idfrom=16145&idto=16146&bookid=87&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=87&ID=3086&idfrom=16145&idto=16146&bookid=87&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=87&ID=3086&idfrom=16145&idto=16146&bookid=87&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687


 

 

 
 

121  
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  : (حب صبية من أهل البحرين لرسول اهلل 3
لجىح أ دد فحالبحددلناحأاح  ملفددلحمدداحأهدد حالبحددلناحخلجدد احن ئبدد احبلل دد اح ددكححححح

 دد ليحينخدد هلحيجئ دد احنأل ب ف ددلحمفدددحيددنبهحي ددل ح دد  حمددف  ح ددلةح  ددهح ل دد حي  ئددعحال
 دددنلالأحبحددد حمحمددد ح  حل  ال دددلح  نفدددلحيدددنبهحلئفددددحامح  ددددحل ددد  حامحيدددن ب  اح  نددددح
ب د الج  حيمدلحسالدد احنخبأل فددححالددهحمدلعحلئفددىحامح  نددحيليددعح لدأح لددهح مدلحلضددكح

 ملاحل لأحاك  فح  ل حامحالئللهح فدحي امحملحيل حبفالاح  ح فنمىح فلحالدحب ال حالغ
اآلاح دددسحاإل ددد  ح احأألفدددل ح دددغللاح دددال حفبدددن  حيغضدددب احلددددح افال دددل اح أهددد لح  ح
اك  فح امح بحلفدح الئللهحأ   ح  د هحامح  دهح دن فلحمحمد ح   دهحآلددح  دحبدح

ح( 1)    

 
 
 
 
 
 

***** 
                                                 

الثلفكحينملحجلءحيكحالاللخن حيكحالمسا حالف  حالم الأللفحيكح  حياحم الهلفح_ح(ح1
ح ح الب ألح الالفئ 



 

 

 
 

122  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 النساء امتثال

 ((مر رسول اهلل أل
 : ((1)أم املؤمنني) أم حبيبة  (0
  ْ ٍِ  َع ْل َأو  رلو ب  َيانَ  َعم  ُْ أَبلي ُوف  ًُ ب  َِ مَنلي َعن َب هل الَّلل  َماَ  فليدهل  قَاَل َحدَّ ِل فلي َمَر  

 ٍُ دددداُر إللَي ددددهل قَدددداَل َوددددملع تُ بلَحدددددلَ َِ ًَ  ََدَت    َوددددملع ُت َرُوددددوَل اللَّددددهل  دَدُقددددولُ  ُأمَّ َحبليبَدددد
َّْ بَدي د:" ََدُقولُ  د ًٍ بُنلدَي لَدُه بلمل لَد ٍم َولَيد  ًّ فلدي ََددو  َعد َرَة رَك  ْ  َالَّ  امد َنَتي  َعش  ًل َم  ٌت فلدي ال َجنَّد

                                                 

فخناَح(حأ1 مخ حأ َمن ددَىح: ُّحَحبخنَبدَىحأ  ُّحال م دؤ  حب داخ دخ حَحدل  حب داخ لخ حَأبخددكح  دف َنلَاحَ دخ  َ دى حبخف دع  َبدى حَلم  ال  دنَِّ ة حال م َحج 
ح  َ ك ح ب اخح حب اخ حَمَفلفخ حَ ب  خ حب اخ حَ م سخ   . َ ب  خ

نثملحححح ددددددددالُّ َاحَحدددددددد خ َ ددددددددىأحَ  خ ددددددددَف  َهلحَخم  دددددددد خ أح ال ب َخددددددددللخيُّح َ اال َفددددددددَ حَلَ ددددددددلحتم    تح َ م    نثَن اخ َ َ ددددددددهحَحدددددددد خ
نثَن اخح م    خ أح َ الََفل  َح   بخَح خ

ح حَ دد ِّحالل   دد  خ حَبَفددلعخ ددا  ددَكحمخ َ ددلتحَ َ حيخددكحتحَ هخ ف  دددخحمخ حَفَ ددبملح خَلن  ددَكحَأ  ددَلد  حهخ دددخحَمددا  َ اجخ َلددن َسحيخددكحَأس 
ف َ ل فخَ لئخدخح حَأب َئَ حمخ َكحَفلئخَنى حال  الخ حاَلَس  َإحبخَ لحَ هخ ف َ لتحَ َ حَما  حَ َ ا ملحمخ َثل  َكحَأ   حهخ   . َما 

َ ددلح   خددَ حَلددد ح     ددَ َ َ لح بخلل َحَبَ ددىخح َ َ ن  ددد حَ ددلحخد حتحَ َأ   نَفددلٍلتحَ َج  َسَهددلح ال َحَبَ ددىخح َ ف  لَئددىخح خ َبددَعحمخ َأل 
َنلءَح ح:حَ ب ل َهل . بخَن   َم   َح َ ن َ ل   حَ ب ل َهدل . بخ خ َءحتحَبد   نَفدىخح َ َهدَ احَ حَ دك  ح . بخلل َم خ َ ا خف َمدلحال الخدكحبخَم  َبدَلةخحَبدلدخ
نلخح غخ حَنسخح : ال   َملء حبخف ع  حَ َ َمَىحَأ   َف َ للخن ى حأ  ُّ   . نَ حاك 

حَ دددئ  ٍح َ دددل َححححح دددا  ٍلر تحال َم  ال ددد َ حَنددد   َح َحف َهَ دددى  َأب ددد ح  دددف َنلا ح َ َلددد َح : اب  َ دددلح َ أ   حَحبخنَبدددىَح َبددد   يَِّكحَ ف  تحال ددد  
يحَهدددلَجَلح َ دددلحال ددد خ ج  يُّح : ال َحَبَ دددىخح بخَ دددلح خَلدددهَس   ََ ددد خ َندددلٍدحاك  حلخ ددداخ حب  دددشخ حَجح  دددا  ددد  حال  ددددخحب  الَددد ًّاح   َبن  تحم ل 

لما ح . م الََف ِّ تحَ َ لَاحال َ لخكُّح بخلل َحَبَ ىخح    خَ حَ َ ن َ لحلخ ف بخكِّ ع    . َ َ احَ ل َح .   ث َملَاحب َاحَ ف لاَح َ َفَىح خ

كِّح َ َ ا ح َف خ َخ  دَلةخح بخَم  دىَح َحبخنَبدىَح َ َلَ ع ح أ   حَحبخنَبىَح َأا ح :   ث َملَاحاك  دَ حهخج  حال  ددخح َ َ دا ح . ال َحَبَ دىخح تحَ ب  َ ب د خ
حَحددس  ٍح دداخ حب  ددلخ حَأبخددكحَب   دداخ يحَس  َجَ ددلتححت ب  دددخححَ َخأَلدددَحَ آَخددَلتحَ ددلَ :حَ ددلَاحال دد خ ددكُّح  خَلن  ح : الف َجل خ ددا  َخللخدد  حب 

حأ َمن دىَح حب داخ حال َئدل خ حب داخ ن خ نَفدىَح َ ئخ َ حبخَ لال َم خ َ حَ د خ دعأحَ َثَ ث د َاحَ دَفىمح تحَيَ دلَاحَلَ دلحَند    دنلحأ د  ح) بخض 
ح .(اأ ححبنبىحأ حالمؤمفن « ال حلبىحلض ااحامح  ن   « الفب ء

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10583
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10583
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10583
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10583
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=7
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=7
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2467
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2467
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2467
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=6536&lang=&bk_no=60&ID=1
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http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=316&lang=&bk_no=60&ID=2
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=316&lang=&bk_no=60&ID=2
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ًَ  قَاَلت   " ْ  َرُودولل اللَّدهل  ُأُم َحبليَب د َّْ مل َّْ ُمن دُل َودملع تُدُم تُدُم ًُ  َوقَدالَ   َفَما دَدرَك  د َِ َفَمدا  َعن َب
  ْ دد َّْ مل َّْ ُمن ددُل َوددملع تُدُم تُدُم ًَ ُأمِّ  دَدددرَك  ٍِ  َوقَددالَ  َحبليبَدد ُْ َأو  ددُرو ب دد َّْ  َعم  َّْ ُمن ددُل َوددملع تُدُم تُدُم َمددا دَدددرَك 

  ْ دددد ًَ  مل دددد َِ ُْ َودددداللمٍ  َوقَدددددالَ  َعن َب ْ   النُدع َمدددداُن ب ددددد ددددد َّْ مل َّْ ُمن دددددُل َوددددملع تُدُم تُدُم ْل  َمدددددا دَدددددرَك  ددددرلو ب ددددد َعم 
 ٍِ مَنلي َأو  دَمعليُ  َحدَّ  ِ داَن ال مل َِّ مَدَنا َأبُو َغ ُْ  َحددَّ دُر ب د مَدَنا ال ُمَفقَّد ل  بلش  ْ   َماُومُ  َحددَّ النُدع َمدانل  َعد

ْل َواللمٍ  ٍم مل  ب  ْ  َادلَّ  فلدي ََددو  دَنامل َمد َدّة َدَ ُوّعدا بُنلدَي لَدُه بَدي دٌت فلدي  ن تَدي  بلَمدَلا اإل لو  دَرَة َودج  َعش 
  .1)ال َجنًَّل 

ــت جح  )   النبىىي زوجتيىى  (2 ــب بن ــه و وزين ــي اهلل أم حبيب )رض

  :عنهما(

ن  بن ي اهلل عنمما قالتعْ َز ًَ َمَخل ُت َعلَد   :تل أبي ولمً ِر أُمِّ َحبليبَد
دددَي اهللُ عنمدددا َْ دُددددُوفَِّي أبُوَهدددا أبُدددوودددلمادددل  اهلل عليددده ، َزو ل النَّبلددديِّ ِر دددي و ، حل

دي اهلل عنده َياَن بدْ حدرب ِر َرُة َخلُدوٍق أو  َغيدرلهل، ، فَدَدَعت  بل ليدٍ  فليدُودف  هل ُادف 
نُه َرارلًََّ  َِّت  َفَدَهَنت  مل َما ، مُمَّ قَاَلت   ، مُمَّ َم َِيد  ْ  واهللل  :بلَعارل د َما للي بلال ِّيد ل مل

َر أنِّي َوملع ُت ر َحاَرًٍ  ن بَدرل ووَل اهللل ال  اهلل عل، َغيد   :يه وولم َُقدوُل َعلَد  المل
دددَّ علدد ددرل أن  ُدحل مل اخخل ُْ بلدداهللل َواليَدددو  مل ددَرَأٍة دُدددؤ  ددُ  الم  ََ ل " ال ََحل   َميِّددٍت فَددوَق مَدد

ددُمرٍ لَيَددالٍ  ًَ أه  ددراّ "، قالَددت  زََد نَدد ُ  ، إالَّ علَدد  َزو ٍ  أر بَدَعدد مُددمَّ َمَخل ددُت َعلَدد   :َوَعش 
نَددد َ  دددي اهللُ  زََد  دددٍ  ِر َْ دُددددُوفَِّي َأُخوَهدددابن دددتل َرح  ، فَدددَدَعت  بل ليدددٍ   عنمدددا حدددي

ن ُه مُمَّ قَاَلت   َِّت  مل ًٍ ، َغيدَر أنِّدي َودملع ُت  :َفَم ْ  َحاَرد أَما َواهللل َما للي بلال ِّي ل مل
ن بَدرل  دَرَأٍة دُدد :رُووَل اهللل ال  اهلل عليه وولم َُقدوُل َعلَد  المل دُ  الم  ُْ " ال ََحل مل ؤ 

                                                 

بلدحيض حال فاحاللاالبىح ب ح « ناح   لهل اللدح  ةحالم ليلح «  حناحم   (ح1
ح ح728_حل  ححالفلائ ح بئ هاح بنلاح   ها

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10583
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

دُمٍر  ًَ أه  ٍََ ، إالَّ علَد  َزو ٍ  أر بَدَعد دَّ عل  َميٍِّت َفوَق َم رل أن  ُدحل مل اخخل بلاهللل َواليَدو 
راّ "   .(1) . [ متفَ عليه ]َوَعش 

 :صفية بنت عبد املطلب :عمة النيب (3
 

ْ  ُعر َوَة ، قَاَل  َي اللَُّه َعن ُه  :َع ِل ُر َر بَدَرنلي أَبلي الُزبَديد  ُم  :َأخ  " أَنَُّه َلمَّا َكاَن ََدو 
َع  َحتَّ  َكاَم   َأن  دُ   ِ َرَأٌة َد بَدَلتل ام  لَد ، قَدالَ ُأُحٍد ، َأقد  رلَ  َعلَد  ال َقتد  درلَه  :ش  ََ َف
ُر " ال َمر َأُة ال َمر َأُة " :النَّبلُي َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم َأن  دَدَراُهم  ، فَدَقالَ  ، قَاَل الُزبَديد 

ًُ ، قَداَل فَدتدَ  : ُت أَندََّما أُمِّي َادفليَّ تُدَمدا قَدب دَ   :َووَّم  َمدا ، َفَْم رَك  دَع  إللَيد  دُت َأو  َفَلَرر 
َل ، قَالَ َأن  دَدن   رل  وََكانَدتل  :َتملي إلَل  ال َقتد  دَرَأٌة َرللدَدةٌ فَدَلَدَمت  فلي َادد  ، قَالَدت  ام 
َودلََّم ُووَل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل وَ إلنَّ رَ  :فَدُقل تُ  :لَي َ  ، ال َأر َض َلَ  ، قَالَ إل  :

، قَالَ  ْل َمَعَمدا ، فَدَقالَدت   :َعَزَم َعَلي  ل بَدي  َرَرت  مَددو  بَدانل  :فَدَوقَدَفت  ، َوَأخ  َهدَلانل مَدو 
دددَزةَ  دددي َحم  َمدددا أَلخل ح دددُت بلمل تَدلُدددهُ  ، رل َمدددا ، قَددداَل ، فَدَقدددد  بَدَلَغنلدددي َمق  فِّنُدددوُه فليمل ََ  :، َف

َْ األَن َصدارل قَتليدٌ   د َزَة ، فَإلَذا إلَل  َرن بلدهل رَُردٌ  مل َْ فليملَما َحم  فِّ ََ ْل للُن بَدي  َنا بلالثدَّو  حد  َفجل
ددَزَة ، قَدداَل  َْ  :، قَددد  فُعلددَ  بلددهل َكَمددا فُعلددَ  بلَحم  فِّدد ََ ًّ َوَحيَدداّء َأن  ُن دد َِ نَا َغَقا فَدَوَرددد 

ْل َواألَن َصارلُ  ال بَدي  َزَة فلي مَدو  ٌب ، َولل َن َصدارل ِّ  : َكَفْ َلُه ، فَدُقل َنا َحم  دَزَة مَددو  للَحم 
َْ اخَخرل ، قَاَل  بَدُر مل اَن َأَحُدُهَما َأك  ََ ٌب ، فَدَقدَّر نَاُهَما َف نَدُمَما ،  :مَدو  َرع َنا بَديد  َْقد  َف

ُمَما فلي الثدَّو بل الَّلل  َاداَر لَدُه " ند  ٍد مل فَّنَّا ُك َّ َواحل ََ وأبتو يعلتى . رواه أحمتد . َف
 . وأوامر رسول   . فا نوا وق فين عند أوامر اهلل  (2)حوالبزار.

                                                 

ح 6 دح  ح–بلدحالحلن ح ح ا حالملأةح  كحمنعحي  حث ثىحأنل حح–(حلنل حال للحناح1
ح   «ححم ف حأحم حباححفب ح(1 َف  حال َئَ َلةخحال م َب  لخنَاحبخلل َجف ىخ دددددددددَف  حَبدددددددددل خكحال َئَ ددددددددددلَح«ححم    ةخحم   

ح«حمفل دددحالف ددلءحال ددحلبنلعحلئبدد حالغفددكحالم   ددكح(ت1364)ال م َب  ددلخنَاحبخلل َجف ددىخح َ ددفخن ى حبخف ددع 
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 :أم محيد ) رضي اهلل عنها (  (4

دَرَأةل أَبلدي ُحَمي دٍد      ْ  َعمَّتلدهل أُمِّ ُحَمي دٍد ام  َن َصدارل ِّ، َعد ْل ُوَوَ ٍد األ  ْ  َعب دل اللَّهل ب  َع
َِّاعلدل ِّ، أَندََّما َراَء ل النَّبليَّ  ََدا َرُودوَل اللَّدهل،  :ادل  اهلل عليده وودلم فَدَقالَدت  ال

َة َمَعدددَ ، قَدددالَ  ََ دددُ  الصَّددد َة َمعلدددي، » :إلنِّدددي ُأحل ََ َْ الصَّددد بِّدددي دددُت أَنَّددد ل ُدحل قَدددد  َعللم 
ُد ل فلدددي  ََ ، َوَاددد َردلددد ل دل ل فلدددي ُحج  ََ ْ  َاددد ددد دددٌر لَددد ل مل ُد ل فلدددي بَدي تلددد ل َخيد  ََ َوَاددد

 ََ ْ  َاددد ددد دددٌر مل َردلددد ل َخيد  ْ  ُحج  ددد دددٌر لَددد ل مل ُد ل فلدددي َمارلكل َخيد  ََ ، َوَاددد دل ل فلدددي َمارلكل
  ْ دد ددٌر لَدد ل مل دد ل َخيد  مل دل قَدو  ددجل  ِ ُد ل فلددي َم ََ ، َوَادد دد ل مل دل قَدو  ددجل  ِ دل ل فلددي َم ََ َادد

دل  جل  ِ دل ل فلي َم ََ       رواه أحمد. «.َا
وددر رف وين دد  سددأ  أدديي يف أق ددو  :قتت ل عبتتد اهلل بتتن ستتويد) راوك الحتتدي      

 .شوء  م   ه أ عأظ مه عكأنت ا   و و ه حيت  ا ت (هلل ا أيل
 : أيتها األخت املسلمة انظري 
عهل ( فهية  ر ونة يف تح ك ف كأنت (سهيأ ة (ملرأة (ملؤ ية  رتغ ب ( ييب     

 ؟!!  ز أنيأ أكثر  م ز أهن 

 ام ال  ناحيكحبنالأتحملحمفئأحل   ح  يملحلأح حال الجنبناحلالل ندحالفبك     
  ماحال  ةحيكحالم ج ح ل احل بأحينملحه حخنلحلأح 
 ددلاحالف ددلءحيددكح  دد حل دد  حامح  احخددلجاحمدداحبندد ال احنخددلجاح : قنن   النندم        

مالبددد  عحمال فئدددلعحبلك  دددنىح حنئدددلياحمددداحالغ دددستح  دددلاح  اح ددد  حالفبدددكح ددد هحامح
                                                                                                                         

ح حَ م ى حَل    خ حال م أل  خدخ م ف حالسبندلحبداحالئد ا حلضدكحامح«حم ف حالبسالح (2ل  حالح ن ح)َ ب  خ
ح2/583حندلةحال دحلبىح(980)ح مملحل ىح ل ةحباحالسبنلح احأبندحالسبندلحبداحالئد ا «ح فد
ح حح
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 احح:ل دد  حاممددعحهد اح ددل ح  نددح  دد  حن دل حل لجددل حم دلف  ححالددهحنف ددلفحالف دلءح ح
ح .   ال احيكحبن ال احخنلحل ا

  دددددل ىح   لضدددددكحامح دددددف  )  ممدددددلحنددددد  ح  دددددكح ددددد ةحالدددددنثلحف دددددلءحال دددددحلبى     
خددلإحيددكحندد  ح ندد تحي دد كتحثدد حخألدددتح  كا ددالجلبال احكمددلحامح ل دد لدحأاحالفبدد

 لددد حنددد  لحآ افدددلح  ح  لمدددىتحثددد حأالدددكحالف دددلءحيددد  ه اتح   دددلهاتح أمدددلهاحبلل ددد  ىتح
. تحث حالالفعحه ح بد  ح لدكحبنالددآ اف اح ح     احن يئاح لكحب  حناح لكيلأنال احن  ح
ح(1)ح.مالف ح  ند

َن َصدددارل ِّ أَنَّددُه َودددملَ  َرُودددوَل اللَّددهل  وعددْححححح ْ    أَبدددو ُأَوددي ٍد األ  ددد ََدُقدددوُل َوُهددَو َخدددارلٌ  مل
َل فَدَقداَل  د داءل فلدي ال َّرَل َِ تَدَلَ  الرَِّراُل َمَ  النِّ دل فَاخ  جل  ِ داءل  َرُودوُل اللَّدهل ال َم َِ "  :لللنِّ

َل  دد َّْ بلَحافَّددا ل ال َّرَل َُ ََ َعلَددي  دد َْ ال َّرَل دد ُقق  َّْ َأن  َدح  دد َُ ر َن فَإلنَّددُه لَددي َس َل ْ خل ددَت انَددت   " او  ََ َف
ْ  ُلُصوقلَما بلهل  َدارل مل َُ بلال جل بَدَما لََيتَدَعلَّ َدارل َحتَّ  إلنَّ مَدو  َُ بلال جل ح .(2)ح ال َمر َأُة دَدل َتصل

 :فاطمة بنت قيس) رضي اهلل عنها ( (5
تتتم  متتتن أمتتتور النستتت ء أال وهتتتو التتتزوا  واخبيتتت ر  تتتري       وفتتتي أمتتتر م ر

علتى رأي تن واخبيت ره علتى اخبيت رهن،   قدمن رضي اهلل عن ن رأيت  الحي ة
ًَ بلن ددَت قَددي ٍس قالددت فمتن ذلتت  مت  روابتت  إلَذا "  :  قَداَل للددي َرُودوُل اللَّددهل  :فَاطلَمد

ُْ َزَ دٍد " َحَلل تل َفنذلنلينلي َفنَذنَدت ُه  ًُ ب د ُْ ُادَلي ٍر َوُأَوداَم مل ب د ًُ َوأَبُو ال َجم  َفَل َبَدَما ُمَعاولََ
دمل  ": فَدَقاَل َرُودوُل اللَّدهل  ًُ فَدَرُردٌ  دَدرلٌب اَل َمداَل لَدُه َوَأمَّدا أَبُدو ال َجم  َأمَّدا ُمَعاولََد

                                                 

ح 1/450بلدح  ةحالئن ناحح–(حم  لةحالم لبناح1
ح ح4/369تح حناحأبكح ا  ح5272ل ايحأب ح ا  ح(ح2
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

اءل وَ  َِ َِرَّاٌب لللنِّ ًُ فَدَرُرٌ   ْ  ُأَواَم َل ًُ فَدَقداَل  "َل ًُ ُأَواَم َلا ُأَواَم ََ فَدَقاَلت  بلَيدلَها َه

تُددُه  ":  َلَمددا َرُوددوُل اللَّددهل  ددٌر لَدد ل قَالَددت  فَدتَدَزوَّر  ًُ َرُوددوللهل َخيد  ًُ اللَّددهل َوطَاَعدد طَاَعدد
 .(1) "فَاغ َتَب  ُت بلهل 

وامتثاهلم ألمره  حب البنات لرسول اهلل   :  
  :(رضي اهلل عنه)(قصة زواج جليبيب 0

ْ  أَبلي بَدر زََة َأنَّ ُرَلي بليّبا َكاَن  َن َصارل وََكاَن َأا َحاُب النَّبليِّ َالَّ  اللَُّه َع ْ  األ  مل
َمددا َحتَّدد  ََدع لَددَم أَلللنَّبلدديِّ َاددلَّ  اللَّددُه  ََحدددلهلم  َأِّددٌم لَددم  َُدَزوِّر  َعَلي ددهل َوَوددلََّم إلَذا َكدداَن ألل

ًٌ َأم  اَل فَدَقداَل َرُودوُل اللَّدهل َادلَّ  اللَّد ُه َعَلي دهل َوَودلََّم َذاَ  َعَلي هل َوَودلََّم فليَمدا َحاَرد
َن َصارل  ْ  األ  ٍم للَرُرٍ  مل نلي ابد َنَت َ  ":ََدو  ٍْ  :فَدَقالَ  " َزوِّر  ًُ َعي   ":فَدَقاَل َلهُ  ،نلعلمَّ َونُدع َم

دددُدَها دددي ُأرَل ِل دددُت للنَدف   ِ ْ   :قَددداَل  ،إلنِّدددي َل َحتَّددد   :قَدددالَ  ،للُجَلي بليددد ٍ  :قَدددالَ ؟ َفللَمددد
ْ ملرَ  ددَت إلنَّ َرُوددوَل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم ََل  ُددُ   :دَاَهددا فَدَقددالَ أُمََّمددا فََْ  ،َأو 
ٍْ َزوِّ   َرُووَل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولَّمَ  :قَاَلت   ،ابد َنَت ل  ًُ َعي   :قَدالَ  ،نلعلمَّ َونُدع َم

دددهل  ِل دددُدَها للنَدف  ْ   :قَالَدددت   ،إلنَّدددُه لَدددي َس َُرَل َحل َقددد   :قَالَدددت   ،للُجَلي بليددد ٍ  :قَدددالَ  ؟َفللَمددد
ددُر اللَّددهل اَل ُأَزوُِّ  ُرَلي بليبّددا ْل اَل َلَعم  نَدده  َمددرَّدَدي  ددا قَدداَم أَبُوَهددا  :قَددالَ  ،َأُرَلي بليددٌ  ابد  فَدَلمَّ

ْ دلَي النَّبليَّ َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم قَاَلت   ْ   :للَي رلَها َمد د  ْ  خل ُمَِّما مل َخ ََبنلدي ال َفَتاُة ألل
ََُما قَاَلت   فَدتَدُرُموَن َعَل  النَّبليِّ َادلَّ   :قَاَلت   ،النَّبلُي َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولَّمَ  :إللَي 

فَدُعدددونلي إللَددد  النَّبلددديِّ َادددلَّ  اللَّدددُه َعَلي دددهل َوَودددلََّم فَإلنَّدددُه اَل  دددَرُه ام  اللَّدددُه َعَلي دددهل َوَودددلََّم َأم 
                                                 

ح .1869تحاباحملجىح3222تحالف لئكح1135تحالاللم يح1480ل ايحم   ح(ح1
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ْ َنَ  بلَمدا فَدَزوََّرَمدا  :أَبُوَها النَّبلديَّ َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم فَدَقدالَ  ََُقيدُِّعنلي فَََْد  َهد
َنَمددا النَّبلددُي َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم فلددي َمغ ددّزأ لَددُه َوَأفَدداَء اللَّددُه دَدبَدداَرَك  ُرَلي بليبّددا فَدبَديد 

ْ  َأَحددٍ  ":  اللَُّه َعَلي هل َوَولَّمَ َودَدَعاَل  َعَلي هل فَدَقاَل َرُووُل اللَّهل َالَّ  د قلدُدوَن مل  َه   دَدف 
نّا :قَاُلوا  " ََ قلُد ُف نّا َونَدف  ََ قلُد ُف َلنِّي َأف قلدُد ُرَلي بليبّدا فَدان ظُُروُه  ":فَدَقاَل النَّبليُ  ،نَدف  َل

َل  ًٍ قَدد  قَددتَدَلُمم  مُد " فلي ال َقتد  َع  :قَدالَ  ،مَّ قَدتَدلُدوهُ فَدَنَظُروُه فَدَوَرُدوُه إللَد  َرن د ل َودبد 
نِّدي  :فَدَقدالَ  ،فَدَوَقَ  النَّبلُي َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلَّمَ  ًّ مُدمَّ قَدتَدلُدوُه َهدَلا مل َع قَدتَدَ  َودبد 

ٌر  ن ُه مُمَّ َحَمَلُه َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم َعَل  َواعلَدَ هل َما َلُه َودرَل َوأَنَا مل
َر وَ  دَعُه فلدي َغيد  َِ اعلَد   َرُوولل اللَّهل َالَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم َحتَّد  ُحفلدَر لَدُه مُدمَّ َو

 َّ  ِ دلهل َوَما ذََكَر ُغ  .(1)َلح 
 .  وىمىأ يف (ألىْن ىأِر أىِّيمٌ أىنْدفىق  ِ يدْ ىأ :َق َل ثَ برٌ. 

ُْ َوع ٍد و  ًَ  :قَاَل اب  ْ  بَنلدي مَدع َلبَد ْ  ََل ُكُر َأنَّ ُرَلي بليّبا َكاَن رَُرَ مل فَدَقد  َوملع ُت َم
  ْ د َْ األَن َصارل َوال َمر َأُة الَّتلي َزوََّرَما َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي دهل َوَودلََّم إلَّداُه مل َحلليّفا مل

  ْ ْل ال َلز رَ ل . َرَواُه َع ًَ بَنلي ال َحارل ل ب  ْل َوَلَم ْ  َحمَّامل ب  ْل ُوَلي ٍ ، َع ْل ُعَمَر ب  َحاَق ب         . إلو 
ًَ مَابلتّدا قَدالَ :َوَحدََّ   ْل أَبلدي طَل َحد َهد   دَدع لَدم  َمدا َمَعدا َلَمدا َرُودوُل اهللل  :َعب دل اهللل ب د

َعدد   َعي َشددَما   :َاددلَّ  اهللُ َعَلي ددهل َوَوددلََّم ؟ قَددالَ  ددَر َاددبًّا، َواَل َدج  َمددا ال َليد  " اللُمددمَّ ُادد َّ َعَليد 
 . (3).(2) أخرجه أمحي هبذ (  فظَكدًّا َكدًّا " . 

                                                 

حدددددددد ن حأبددددددددكحبددددددددلسةحاك دددددددد مكحلضددددددددكحامحالئددددددددللهح«حأ  حم ددددددددف حالب ددددددددلننا«حم ددددددددف حأحمدددددددد (ح1
ح( 19309) فد
َف  حال َئَ َلةخحال م َب  لخنَاحبخلل َجف ىخح   ح«حم ف حأحم حباححفب (ح2 دلخنِّناَح«حم    حال َب   َف خ حم    حَأبخكحح«َأ     ن   َح خ

َكحال  د ح حَلضخ َ مخكِّ   َ َسَةحاك  ح ح(19343ل  حالح ن :ح)َبل 
حح1/0261 فىحال ف ةحح-ح2/668(ححنلةحال حلبىح3
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 :(املرأة اليت خطبها املغرية بن شعبة 2

ْل      ًَ  َعدد ْل ُهددع َب َْ األَن َصددارل، فَددلََكر ُ  َذللددَ   :قَددالَ  ال ُمغليددَرةل ب دد دد ًّ مل َدد َخ َب ددُت َرارَل
تدَ  :لللنَّبلديِّ َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي دهل َوَوددلََّم، فَدَقدداَل للدي  ":ال ، قَدالَ  :َمددا " فَدُقل ددُت " رَأََد 
َمدا َُ َن َمَم بَديد  َرأ َأن  َُدؤ  َما ، فَإلنَُّه َأح  فَدَْدَدي تُدُمم  ، فَدلََكر ُ  َذللدَ   :قَدالَ  " فَان ظُر  إللَيد 

دتُ  بلهل ، فَدُقم  ًُ للَواللَددلَما ، فَدَنَظَر َأَحُدُهَما إللَد  َاداحل َد دُت، فَدَقالَدتل ال َجارَل ، َفَلَرر 
، قَدددالَ  : رلَها، فَدَقالَدددت   :َعلَدد  الرَُّرددد ل ددد  ًَ خل يَددد إلن  َكددداَن  :فَدَرَرع ددُت، فَدَرفَدَعدددت  نَاحل

، َوإلال فَدإلنِّي ُأَحدرُِّ   َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم َأَمدَرَك َأن  دَدن ظُدَر، فَدان ظُر 
َما ،  :َعَلي َ  َأن  دَدن ظَُر، قَالَ  دَرَأّة َكانَدت  فَدَنَظر ُ  إللَيد  دُت ام  تُدَما، َفَما دَدَزوَّر  فَدتَدَزوَّر 

َما ند  َرَم َعَليَّ مل   (1)ح. اذا في الانز  ) َأَح َّ إلَليَّ َوال َأك 

 اهلل رسولنساء ينصرن    : 
  : ضباعة ِبْنت عامر بن قرط العامريةو أسلمت مَبكَّة (0

ْل ال َعاملرل ُ عْ        َم ْ   ، َعب ُد الرَّح  ملهل  َع ْ  قَدو  َياٍ  مل " أَدَانَدا َرُودوُل  :اُلوا ، قَ  َأه 
اٍظ ، فَدَقالَ   اللَّهل  ََ ُِوقل ُع ُْ بل ُم ؟ قُدل َنا  :َوَنح  ْل ال َقو  ْل  :ملمَّ ْ  بَنلي َعاملرل ب د مل

                                                 

ح فا1 حح( حا1003الاللم ي حلحل فات ح ف لئكال بلى ح(5164حت3201) حت حملجىح فا ابا
حباححفب  ت1856 حأحم  حال المك)17788ت17770)م ف  حم ف   حناحاباحح(ت2106(ت
 (ت17469تح17459ت17458ت17457ت17281)لمئج حال بنلحل ألبلافك،ا 1/600ملجىح

ح نبى (ت9520)حمئج حاك  ألحل ألبلافكال حأبك حابا ح13249)م فف ح ب ح(ت م فف
ح( 3173) فاحال ال ألفك (ت12492ت12491)ال فاحال بلىحل بن  ك (10088)اللسا 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1665
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1665
http://www.islamweb.org/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4472
http://www.islamweb.org/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1131
http://www.islamweb.org/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1131
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ًَ ، قَالَ َاع صَ  ْ  َأ ِّ بَنلي َعاملٍر ؟ قُدل َنا  :َع ًَ . قَالَ بَدنُ  :مل ْل رَبليَع وََكي َ   :و َكع  ل ب 
َُم  ؟ قُدل َنا  ًُ فلي فَدَقداَل َلُمدم   :ال َُدَراُم َما قلبَدَلَنا َوال َُص  ََل  بلَنارلنَدا ، قَداَل  :ال َمنَدَع

درله   : ًَ رَبِّدي ، َولَدم  ُأك  نَدُعدونلي َحتَّد  أُبَدلِّدَي رلَوداَل َُم  َدم  إلنِّي َرُودوُل اللَّدهل ، فَدإلن  أَدَدي دُت
َُم  َعَل  َهي   ن  ْ  َأ ِّ قُددَرَ ٍ  أَن دَت ؟ قَدالَ  :ٍء ؟ قَاُلوا َأَحّدا مل ْ  بَنلدي َعب ددل  : َومل د مل
ْ  بَنلدددي َعب ددددل َمنَدداٍ  ؟ قَددداَل  :ال ُم َّللدد ل . قَددداُلوا  ددد َْ أَن ددَت مل  ََْ ْ    ":فَددد ُهدددم  َأوَُّل َمددد
بَنلي َوَطَرَمنلي نَدُعَ  َحتَّ  دُدبدَ  :. قَاُلوا "َكلَّ ُْ بلَ  َوَنم  مل َلنَّا ال َن  ُرُمَك َوال نُدؤ  لَِّي َوَل

ًَ رَبِّددَ  ، قَددالَ  ُْ  :رلَودداَل ددوَُّقوَن إلذ  أَدَدداُهم  َبَجددَرُة ب دد َِ ُم ََدَت قَدددي ٍس فَدنَدددَزَل إللَددي ملُم ال َقددو 
َلُرهُ  :ال ُقَشي رلُ  ، فَدَقالَ  ْ  َهَلا الَّلل  َأرَاُه علن دَُكم  أُن  ُْ َعب ددل  :؟ قَاُلوا  َم ُمَحمَُّد ب د
ُي ، قَالَ  َُم  َوَلُه ؟ قَاُلوا : اللَّهل ال ُقَرهل نَدا  :َما َل زََعَم لََنا أَنَُّه َرُووُل اللَّهل ََ  ُلُ  إللَيد 

نَدَعُه َحتَّ  ًَ رَبِّدهل، قَدالَ َأن  َنم  دُدم  َعَلي دهل ؟ قَداُلو :  َُدبَدلَِّي رلَواَل نَدا فلدي قُدل   :ا َفَمداَذا َرَمم 
ددَنا ، قَدداَل  َِ ُف نَدُ  بلددهل أَند  ددا َنم  نَدُعددَ  ملمَّ نَددا َوَنم  مل رلُرددَ  إللَد  بَل ًل ، ُنل  ددَع َِّ د ل َوال الرَّح 

ٍء  :َبَجددَرُة  ْ  َهددي  دد ٍء َأَهددرَّ مل ددُ  بَشددي  ددوقل ََدر رل ُِ دد ل َهددللهل ال ْ  َأه  دد َمددا َأع لَددُم َأَحددّدا مل
ُعدوَن بلدهل ، بَدَدأ ُدم  للتَدَنابُدلل النَّد ُمددُه دَدر رل دٍد ، قَدو  ٍِ َواحل ْ  قَددو  ُم ال َعدَرُب َعد َُ ي ِل َودَدددر مل ا

َل  يد دُدوَن إللَد  رَهل ِل بلدهل ، دَدع مل دَعَد النَّدا دانُوا َأو  ََ دّرا َل ن دُه َخيد  ُِدوا مل َأع َلُم بلدهل ، لدو  اَن
ُوونَدُه َودَدن ُصدُرونَُه ؟ فَبلدح َس الدرَّأ   بُوُه ، فَدتُدؤ  ُمُه وََكدلَّ ٍم َقد  َطَرَمُه قَدو  دُتم  قَدو  مُدمَّ  . ُ  رَأََد 

َبَ  َعَل  َرُوولل اللَّهل  ملَ  ، فَدَواللَّهل َلو ال أَنََّ  علن َد  :فَدَقاَل ،  َأقد  َ  بلَقو  ُقم  فَال َح
ملي َلَقَرب ُت ُعنُدَقَ  . قَاَل  إلَل  نَاقَتلهل فَدرَكلبَدَما ، فَدَغَمَز   فَدَقاَم َرُووُل اللَّهل  :قَدو 

ُُ َبَجَرُة  فََْل َقت دُه، َوعلن دَد بَنلدي َعداملٍر   َهاكلَلتَدَما ، فَدَقَمَصت  بلَرُودولل اللَّدهل ال َلبلي
َْ َمددَ   ددَلم  ددَوةل الَدلددي َأو   ِ َْ النِّ دد ْل قُدددر ٍن ، َكانَددت  مل ًُ بلن ددُت َعدداملرل ب دد ُِددَباَع َمحلددٍل  ََدو 

َمدا ، فَدقَ   َرُوولل اللَّهل  ًَ ، َرداَء   زَائلدَرّة إللَد  بَنلدي َعمِّ ََّ ََدا اَل َعداملٍر  :الَدت  بلَم
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َنُ  َهَلا بلَرُوولل اللَّهل  َُص  َر للي ، َأ َُم    َوال َعامل دن  نَدُعُه َأَحدٌد مل َْ َأظ ُمرلُكم  ال ََم  بَدي 
ََْخدَل ُكدُ  رَُردٍ   َما إللَد  َبَجدَرَة ، َوامد نَدانل َأَعانَداُه ، َف ْ  بَنلي َعمِّ ًُ نَدَفٍر مل َم ؟ فَدَقاَم مََ

ُمم   دند  ا ُوُرددوَهُمم  ، َفَجلَددَد بلددهل اأَلر ضَ رَُرددَ مل رلهل ، مُددمَّ َعلَددو  ، مُددمَّ َرلَددَس َعلَدد  َاددد 
ْ  َهدُؤالءل  ": َل  ّما ، فَدَقاَل َرُووُل اللَّهل   :قَدالَ  ."اللَُّممَّ بَارلك  َعلَد  َهدُؤالءل َوال َعد
َْ َنَصدد َ ًُ الَّددلل مَدد ددَلَم الثََّ ددُم  اخَخددُروَن َلع نّددا ، َوَهلَدد َ ُروُه فَدُقتللُددوا ُهددَمَداءَ َفَْو  ، َواو 

َْ َنَصُروا َبَجَرَة  ًل نَدَفٍر الَّللَ َم ُْ ُعبَداَمَة  :الثََّ ًُ ب د ُْ َعب دل اللَّهل َوُمَعاولََ ٌِ َوَحز ُن ب  فلَرا
َْ َنَصددُروا َرُوددوَل اللَّددهل  َ ًُ الَّددلل مَدد ٍ   : ، َوَأمَّددا الثََّ نَددا َوددم  ددٌ  َوَغ ََفدداُن ابد  َفغل  رَل

 ُْ َعب دل اللَّهل " . َوُعر َوُة ب  
ددَحاقَ      ْل إلو  دددل ب دد ًل ُمَحمَّ ددرلُ   :قَدداَل  : َوفلددي رلَواََدد مَنلي الُزه  ددا َاددَدَر  :َحدددَّ " فَدَلمَّ

ددلَر  ُْ َحتَّد  ال ََدق  د ِِّ ٍر إلَل  َهي ٍ  َلُمم  َقد  َكاَن َأم رََكت ُه ال ُِ ، رََرَعت  بَدُنو َعامل النَّا
دوُن فلدي َذللدَ   َُ مُوُه بلَمدا ََ انُوا إلَذا رََرُعوا إللَي هل َحدَّ ََ َم ، َف َأن  َُدَوافلَي َمَعُمُم ال َمو ول

مل ، فَدَلمَّ  دململم   ، َوََْلُمم  َقدلُموا َعَلي هل فلي َذلل َ ا ال َمو ول  :، قَداُلواَعمَّا َكداَن فلدي َمو ول
ْ  قُدَرَ  ٍ  ، ََددز ُعُم أَنَّدُه نَبلدي  َحُد بَنلدي َعب ددل ال ُم َّللد ل ، مُمَّ َحدََّ  أَنَُّه أَ َراَءنَا فَدّت  مل

ددُرَ  بلددهل  نَدَعددُه َونَدُقددوَم َمَعددُه َوَنل  ُعونَا إللَدد  َأن  َنم  نَددا، قَددالَ  ََددد  مل ددَ   :َمَعنَددا إللَدد  بَل َِ فَدَو
ددهل ،  ددي ُ  ََددَدُه َعلَدد  رَأ ول ْ  دَددٍَ  ؟ َهدد   ََددا بَنلددي َعدداملرٍ  : مُددمَّ قَددالَ الشَّ دد ، َهدد   َلَمددا مل

دَماعليللي  قَدُ  ،  ٍن بليَددلهل، َمدا ََدُقوُلَمدا إلو  ْ  ُم َّللٍ  ؟ فَدَوالَّلل  نَدف ُس فَُ للُلنَابَاَها مل
َُم  ؟َأال  َْ َكاَن رَأ َُ  ََْ َُ َف   .1).إلندََّما ال َح

                                                 

َبَ لفخك «   ئ حالفب ةحكبكحفئن  (1 حالفُّب   ةخحكبخكحف َئن ٍ حاك   ح حح.. ...َ  ئخ  

http://www.islamweb.org/hadith/display_hbook.php?bk_no=629&pid=138909
http://www.islamweb.org/hadith/display_hbook.php?bk_no=629&pid=138909
http://www.islamweb.org/hadith/display_hbook.php?bk_no=629&pid=138910
http://www.islamweb.org/hadith/display_hbook.php?bk_no=629&pid=138910
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  :  َعاِتَكُة ِبْنُت عَْبِد اْلُمطَِّلِب:(عمة النيب )( 2

      ْ ْل الُزبَدي رل  َع ًُ بلن ُت َعب دل ال ُم َّلل ل  رََأ    :قَالَ  ُعر َوَة ب  ََ َمدا  (َعادل َي اللَُّه َعند  ِل  َر
ٍروال غلَفارل ِّ  ََدَرأ النَّائلُم قَدب َ  َمق َدمل  فليَما ( ْل َعم  َقَم ب  ًَ  قُدَرَ  ٍ  َعَل  َِم  د ََّ ََ ل  بلَم بلدَث

ََا ، َفَْا َبَحت   ًُ لََياٍل ُرا  د ََ َمدا َعادل يَمداَفَْع َظَمتد  ْل َعب ددل  ، فَدبَدَعثَدت  إللَد  َأخل ِل ب د ال َعبَّدا
َّْ َعلَد   :فَدَقاَلت  َلهُ  ال ُم َّلل ل  ُخَل َزَعت نلدي لَيَدد  ََدا َأفد  ًَ ُرا  لَد َ دُت اللَّيد  ي ، َلَقدد  رََأ ََا َأخل

ٌء ، فَدَقاَل  ََ َما َهر  َوَب ند  ملَ  مل َ دُت فليَمدا ََددَرأ النَّدائلُم  :َي ؟ فَدَقالَدت  َوَما هل  :قَدو  رََأ
َب َ  ل ، فَدَقدداَل  بَددَ  َعلَدد  بَعليددٍر لَددُه فَدَوقَددَ  بلدداأل  َّ َأقد  ٍر  :َأنَّ رَُردد ان فلددُروا ََددا اَل غَددد 

ٍ  ، فَددُْرَ  ََ َُم  فلددي مَدد َتَمُعددوا إللَي ددهل للَمَصددارلعل َِ ار  ، مُددمَّ ُأَرأ بَعليددَرُه َمَخددَ  بلددهل أ النَّددا
ُِ إللَي دددددهل  َتَمدددددَ  النَّددددا َد ، َوار  ددددجل  ِ ، فَددددإلَذا ُهدددددَو َعلَددددد  ، مُددددمَّ َمثَدددددَ  بلددددهل بَعليدددددُرهُ  ال َم

ِل  ع َبً رَأ  ََ ٍر لل  :، فَدَقالَ  ال  ََ ٍ ان فلُروا ََا اَل َغد  َُم  فلدي مَد ، مُدمَّ إلنَّ بَعليدَرُه َمَصدارلعل
ِل  َُم  فلددي ان فلددرُ  :أَبلددي قُدبَدددي ٍس، فَدَقددالَ  َمثُددَ  بلددهل َعلَدد  رَأ  ٍر للَمَصددارلعل وا ََددا اَل غَددد 

ددول  َحتَّدد   بَدلَددت  دَدم  َْقد  ِل ال َجبَدد ل ، َف ْ  رَأ  د َْر َوددَلَما مل َرّة ، َف ٍ  ، مُددمَّ َأَخددَل َاددل  ََ مَد
دَ  ، َواَل  إلَذا مل ْ  ُمورل قَدو  د َف ل ال َجَب ل ، َأر َفَقدت  َفَمدا بَقليَدت  َماٌر مل َكاَنت  فلي َأو 

ُِ  فليهل بَدع ُقَما ، فَدَقدالَ  بَدي ٍت إلالَّ َمَخ َ  يَمدا  : ال َعبَّدا ُتمل ََدا فَاك  َواللَّدهل ، إلنَّ َهدللهل َلُرا 
ْ  بَدَلغَدت  َهدللهل  :قَاَلت   َمدا لَدحل ُتم  ُذونَدنَدا قُدَرَ ّشدا َوأَن َت فَاك  ُِ  ، َفَلدَر َ لَيُدؤ  ْ   ال َعبَّدا د مل

ًَ  علن دددلَها َوَلقلدديَ  َْ ُعت بَدد َتَمُه إلَّاَهددا ، وََكدداَن لَددُه َادددلَّقا فَددلََكَرَهاال َولليددَد ب دد  َ ددَت ، لَددُه َواو 
َبليدهل  ال َولليدُ  َفلََكَرَها ُُ قَدالَ ألل ُِ  ، فَدَتَحددََّ  بلَمدا فَدَفَشدا ال َحددلَ ، إلنِّدي اللَّدهل وَ   ال َعبَّدا

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10982
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10982
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10982
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=18
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=18
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=18
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15497
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15497


 

 

 
 

133  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ًل  َلغَدداٍم إللَدد  ع بَدد ََ َطُددوَ   ال  دَ ألل ددجل  ِ ٍلفلددي نَدَفددٍر  ، فَددإلَذابلَمددا إلذ  َمَخل ددُت ال َم أَبُددو َرم 
  ْ ََاََدَتَحدَّمُونَ  قُدَرَ  ٍ  مل ْ  ُرا  ًَ  ، َع ََ ، َمتَد   أَبَا ال َفق  ل  ََا  أَبُو َرم  ٍ  ، فَدَقالَ  َعادل

 ًُ َُم  ؟ قُدل تُ َحدََّمت  َهللهل النَّبليَّ َما: َوَما َذاَك قَالَ  :فلي ََا رَأَدد  ًُ بلن دُت َعب ددل  ُرا  د ََ َعادل
دديُتم  ََددا ال ُم َّللدد ل  ِل َُم  َحتَّدد  دَدنَ  بَنلددي َعب دددل ال ُم َّللدد ل  ، َأَمددا َر بَّددَْ ، َأن  ََدتَدَنبَّددَْ رلَردداُل

َ  الَّتلددي ذََكددَر    ددم  َهددللهل الددثَََّ َُ ددَنتَدَربَُّص بل َِ ددااُُكم  َف َِ ًُ،  نل دد ََ فَددإلن  َكدداَن َحقًّددا َعادل
َُونُ  َي َِ لَ َف َُم  َأك  َُم  كلَتابّا إلنَّ َنا َعَلي  ، فَدَواللَّهل ُب َأه  ل بَدي ٍت فلي ال َعَربل ، َوإلالَّ َكَتبد 

ْ  َكبليرٍ  َما َكاَن إللَي هل ملنِّي ر ُ  َما قَاَلت  إلالَّ  مل ََ َهدي ّحا َواَل  َما رََأ    :، فَدُقل تُ  أَنِّي أَن 
ْ  َوملع ُت بلَمَلا د دَرَأٌة مل ََ ام  ي ُت َلم  دَدب د َِ إلالَّ أَدَدت نلدي،  بَنلدي َعب ددل ال ُم َّللد ل  ، فَدَلمَّا َأم 

 َْ ُل َأن  ََدَقَ  فلي رلرَ  :فَدُقل  َل ال َلبلي اَء َأَابَدر ُدم  للَمَلا ال َفاول َِ َُم  ، مُمَّ دَدَناَوَل النِّ الل
  ْ د َُ َمُ  فَدَلم  ََ  ِ دَرٌة ؟ فَدُقل دتُ  َوأَن َت َد َّْ  :علن دَدَك فلدي َذللدَ  َغيد  ُت ، قَدد  َواللَّدهل َادَدقد 

دد ََ ددَرٍة إلالَّ أَنِّددي قَددد  أَن  ْ  َغيد  دد ، فَددإلن  َعدداَم ر ُ  َمددا قَددالَ َوَمددا َكدداَن علن دددل  فلددي َذللددَ  مل
فليَدنَُّه ،  َُْهدادلُمُه ، فَدَواللَّدأَلَك  ُِدُه لَيَدُقدوَل َهدي ّحا َف ُل أَدَدَعرَّ مل الثَّاللد ُ  فلدي ال يَددو  هل فَدَقَعد 

َوهُ  بلٌ  َنح  َّ َحدلََد إلنِّي َلُمق  هل، َحدلََد ال َمن َظرل ، وََكاَن رَُر َِانل إلذ  ال َور  ، َحدلََد اللِّ
دل ََ  ددجل  ِ ددَو بَددابل ال َم ددَتُد ، فَدُقل ددتُ َولَّدد  َنح  ددي ش  ِل ا اللَُّمددُم ال َعن ددُه ُكدد َّ َهددلَ  :فلددي نَدف 

ْ  َأن  ُأَهددادلَمهُ  دد ددَم   َاددو  َ  َوددمل َ  ، َوإلَذا ُهددَو قَددد  فَدَرقّددا مل َْ  َمددا لَددم  َأو  َقددَم ب دد َِم 
ٍرو َب َ  ل َقد  َحوَّ  َعم  ََّ َقمليَصدُه، َوَرددََع َوُهَو َواقلٌ  َعَل  بَعليرلهل بلاأل  َلُه ، َوَه َل رَح 
َُم  َمدد َ  ََددا َمع َشددرَ  :ََدُقددولُ  بَعليددَرُه، ددَواُل ًَ َأم  ًَ اللَّ ليَمدد َياَن،  قُدددَرَ ٍ ، اللَّ ليَمدد أَبلددي ُوددف 

َُم  َقد   ُ ، َفَشَغَلُه َذللَ  َعنِّي، فَال غَ َوَأا َحابُهُ  َعَرَض َلَما ُمَحمَّدٌ  َودلَجارَُد ، فَدلَدم  و 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10982
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10982
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10982
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َنا ، َفََْاابَ  َماُز َحتَّ  َخَرر  ْ  إلالَّ ال جل َُ مَ  قُدَرَ ّشا ََ ْ  قَدت د ل  َما َأَاابَدَما ََدو  د ٍر، مل َبد 
رَ  َيارلهلم  َأه  رل خل ًُ بلن ُت َعب دل ال ُم َّلل ل  ، فَدَقاَلت  افلملم  ، َوَأو  ََ   : َعادل

 َُ َ  َوَعاَب ََا بلَح ْل الُرا  َُ مل َهارلبُ  م  أََلم  َد َْ ال َقو   بلَتص دلَقلَما َق َّ مل
للب  َكَلب تل َوإلنََّما ْ  ُهَو َكاذلبُ  فَدُقل ُتم  َوَلم  َأك  قل َم َْ بلالصِّد  ب  ََلَّ َُ

(1) 
يدد حالددلىح لال ددىحمثدد حهدد يحاللؤنددلحالئهنمددىح  ح   ب ددلحممال ددهءحبحدددحابدداحأخن ددلح    

  مال  فح  كحف لالد   الفبكحمحم 

   :ةاملسلمأخيت  

حبلمح  نأحمل احاللناحيكحف مأ إإإ ح    
ح  ملحال يحنؤل أ حححح
ح  ملحال يحن غ ح  بأح ي لأ حححح
حأف لةحاإل    حأ حالألئل ح ال لادح ال بلسح الم ضى  ححح

 

 

 

 

 

 

 

***** 
 

                                                 

لؤيا عاىكة قبس قدوم ضمضم  _كتاب المغازي والس ايا _ لمستدلك علج الصحيحينا(ح1

ح حح3/558حفي قتس كفال ق يش

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10982
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10982
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8670&lang=&bk_no=74&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4170&idto=4276&lang=&bk_no=74&ID=1835
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4170&idto=4276&lang=&bk_no=74&ID=1835
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برسول اهلل ـارفرح األنصـ  () 

 مئ احبخل إحالفبكح  هحامح  ندح    حماحم ىح لاحالم  م احيكحالم نفىح  ححححح
 ددال حالحددلح  ددن  حتححالددهح  احا دد اةح لددهحهددلهلحالم نفدىحنفالهل فدددحتحي دلف احنغدد  اح دد 
حالدددهحلددد حنبددد حهددد حتححالدددهح  اح دددلاحالنددد  حالددد يح ددد  حينددددحافالهدددل يح دددل  اح لدددهحبنددد ال  
يب لحبددححح  ندح    ح   ح خ  احبن ال  تتح    حالل   ح  هحامن اله  احبدحيئل  ا

تح  لفددعحيددلحال  حبدددح ددلملةحتحي دد ححم دد احأ دد حال  حن دد  يحيفددل اه تحيخلجدد احيل ددال ب  ي
ح ال  م احفح حهلهلحالحلةحيل ال ب  يح ح

ألبدعحح   حفدس حالل د  ح د هحامح  نددح  د  حيدكح بدلءحيدكحبفدكح مدل حبداح د فحححح
ح  لةحلن ىح أ سحم ج ح بلءحح ح

كحأاحندد خ حالم نفددىحأل د ح لددهحس مددلءحبفدد لمدلح ددس حل دد  حامح دد هح  نددح  دد  ححححح
ح الفجللحيجلء احمال   ناح ن ي  

افأل  دلحح:ا ال ب دحخم ملئىحلج حماحاكف للححالدهحافال د اح لن مدلحي للدعحاكف دلل
أن  حه  حأن د حهد  حيمدلحلأنفدلحمفهدلامحح:آمفنا  ح  ئ عحالئ اال حالبن عحناللائنفدحن  ا

  .1). بن لمحبدحن مئ 

تححالم نفىحالمف لة اهلل   الف لءتح البفلعتح ال بنلاحب    حل   يل حاللجل تحححححح
ددَكحال  ددد حح: مددلحيددكحالبخددلليح  نددلي حال َبددَلاَءحب ددَاحَ ددلسخٍدحَلضخ ددَحلَ ح َددلَ حَ ددمخئ ع  حَأبخددكح خ   َ ددا 

                                                 

ح(حل ايحالبن  كح احأفسح حح1
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ال د ٍ حَ  َح حأ  ِّحَم   ح  َمن دٍلحَ اب دا  حب ا  َئد  َ حَ َ ن َفلحم    حَ  خ حَما  حالف دلَسحَ ف   َملحَ لَ حَأ     َئدلاخ لَفدلحن   لخ
ح َحلدخ حَأ   حيخكح خ  لخنَاحمخا  حال َخأل لدخ حب ا  َ ح  َمل  ٍلحث   حَ  خ حَنل خ حب ا  حَ َ ئ  أحَ َ م لل  َ حبخَ  أ َيَ  خ

ددددخحَ َ ددد  َ حَيَمدددلحَلأَح حَ ددد  هحال  دددد حَ َ ن  َ حالف بخدددكُّ ددددخحَ َ ددد  َ حث ددد  ح َددد خ حَ ددد  هحال  دددد حَ َ ن  دددَ حالف بخددكِّ حَأه  ن دددع 
َمددلء ح حال  دددخحَ دد  هحال  ددد حَ َ ن دددخحَ َ دد  َ حَحال ددهحَجَئددَ حاإل خ حبخَل  دد  خ ٍءحيَددَلَح     دد احبخَ ددك  نَفددىخحَيلخح  ال َم خ
َ   َد َ حَلبَِّأحاك  حا   حَ بِّا  َ حَحال هحَ َلأ ع  حَ َ   َ حَيَملحَ  خ حال  دخحَ   هحال  د حَ َ ن دخ َ حَل      هحَن    َاحَ  خ

حال م َف   خح    . 1)حيخكح  َ ٍلحمخا 
الم نفددىحلئبددعحالحب ددىحبحلاب ددلح  لمددلح دد  حل دد  حام :أفدددح ددل     دداحأفددس
  (2)"  يلحلمحب   مد

الم نفدددىحجئددد حالف دددلءح  لمدددلح ددد  حل ددد  ح:  ددداح لئ دددىحلضدددكحامح ف دددلح للدددع
حح: ال بنلاح ال  ئ حن  دا

 طلددددددددددددددددددددددددددد  البدددددددددددددددددددددددددددددر عليددددددددددددددددددددددددددددددنا
 

 مدددددددددددددددددددددددددددْ منيدددددددددددددددددددددددددددا  الدددددددددددددددددددددددددددوماع 
 ورددددددددددددددددددددددد  الشَدددددددددددددددددددددددددددر علينددددددددددددددددددددددددا  

 
 مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ماعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا هلل ماع  
 أَمدددددددددددددددددددددددددا المبددددددددددددددددددددددددددعو  فيددددددددددددددددددددددددددددنا  

 
 (3)رحددددددددددددددددددددت باألمددددددددددددددددددددددر الم دددددددددددددددددددداع 
 

حهلتم يت  رستول اهلل !ح:   ملحملحب الحماح  لحاكف للح  ح نل يحأاحنفس ح ف ه ح
ح(4)ح"إن   مأمورة خلوا سبيل   " :ين   حل  حخنلامح ن   ح ن   حتإلى العزة والمنعة والثروة

                                                 

بددددلدحم دددد  حالفبددددكح دددد هحامح  ندددددح  دددد  ح«حح اللدحمفل دحاكف لل«ح حناحالبخلليح(1
حددد ن حالبدددلاءحبددداح دددلسدح«حأ  حم دددف حال ددد يننا«حم دددف حأحمددد ح(ت3710) أ دددحلبدحالم نفدددى

ح حح( 18096لضكحامحالئللهح فد)
ح(حل ايحأحم ح أب ح ا  ح حح2
ح(حلجاحاباحال ن حلحمدحامح:حأاحه يحاكبنلعح لل هلح ف ح   ةحل   حامحماحيالاحم ى حح3
ح حح385/ح3(ح ب حال  ىح اإلل ل ح يهح نلةحخنلحالئبل ح4
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لمددلحفددس ح  ددكحأبددكحأندد دحخددلإحجدد اٍلحمدداحبفددكح   ل يحالحددل  حأاحل دد  حام
 : الفجللحنضلباحبلل ي فح ن   ا

 

 نحتتتتتن جتتتتتوار متتتتتن بنتتتتتي النجتتتتت ر
 

 يتت  حبتتذا متتن محمتتد متتن جتت ر 
  

"  :نعدم َدا رودول اهلل ! فقدال :قلدْ " ؟ أُدحببنني " : فقال روول اهلل
َّْ " قالما مَ  َُ   ح(1) وأنا واهلل ُأحُب

 ( أحلى وصف لرسول اهلل)(الثنني من النساء): 
 

ــِة :األولدد  - ــٍد اْلُزَزاِعي  ْ  :ُأمِّ َمعْبَ ددَزامل  َعدد ْل  حل ْل  هلَشددامل  ب دد ْ   َخاللدددٍ  ب دد ، َعدد  

ْل  هلَشامل  أَبليهل  ْ  أَبليهل ُحبَدي  ٍ  ب  ْل  ُحبَددي   ، َع احل ل َرُودولل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َاد َخاللددٍ  ب د
ْ  مَ  د َْ َخدَرَ  مل دي ًَ َعَلي هل َوَولََّم ، َأنَّ َرُووَل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم حل د ، َوَخدَرَ  ََّ

درٍ   َ ًل َوُهَو َوأَبُو َب ّرا إلَل  ال َمدلََن َما ُمَمارل ند  دَي اللَّدُه دَدَعداَل  َعن دهُ  مل ِل َل  أَبلدَر دٍر ، َوَمدو   َ ي َب
َرةَ  ُْ فُدَميد  َي اللَُّه دَدَعاَل  َعن هُ  َعاملُر ب  ِل ْل األَُرَ قل ل َمُروا َر ، َوَملليُلُمَما اللَّي ثلُي َعب ُد اللَّهل ب 
ًل  َعَل  َخي َمَتي   دقل  ، وََكاَنت  بَدر زَّة َرل َدةَ ُأمِّ َمع َبٍد ال ُلَزاعليَّ  ِ ًل، مُدمَّ َد َتبلي بلفلَناءل ال ُقبَّد ي َدح 

ّما َوُد  علمُ  َُْلوَها َلح  َِ َما، َف ند  تَدُروُه مل ّرا للَيش  يُبو َوَدم  ْ  َذللد َ ، فَدَلم  َُصل د ، ا علن َدَها َهدي ّحا مل
َْ وََكاَن ال   نلتلي  ِ َْ ُم ُم ُمر ملللي ي  ، فَدَنَظَر َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم إلَل  َهاٍة فل َقو 

ًل، فدَ  رل ال َلي َم  ِ ْل َخلَّ  :" َما َهللهل الشَّاُة ََا ُأمَّ َمع َبٍد ؟ " قَاَلت   :َقالَ كل دُد َعد َفَما ال َجم 
ٍْ ؟ "، قَالَددت  " فَدَمدد   بلَمددا  :، قَدداَل ال غَددَنمل  ْ  لَددَب دد ْ  َذللددَ  ، قَددالَ  :مل دد َمددُد مل ددي َأر  " :هل

                                                 

ح ح3/0390(ح ب حال  يح الل ل حيكح نلةحخنلحالئبل ح1

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=14630
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=14630
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=33169
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=33169
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=14445
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=14445


 

 

 
 

138  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ُلبَدَمددا ؟ "، قَالَددت  أَدَدد َْ َأن  َأح  َ ددَت بلَمددا َحل بّددا ، نَدَعددم  إلن  رَأَ بَدلَدد  بلددَْبلي أَن ددَت َوأُمِّددي :ْ َذنلي
َما ُلبد  َِدر َعَما فَاح  دَ  بليَددلهل  َِ ، فَدَدَعا بلَمدا َرُودوُل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم ، " َفَم

تَدرَّ   َعَلي هل ، فَدتَدَفاَحت  َر َّ َوَمَعا َلَما فلي َهادلماَوَومَّ  اللََّه َعزَّ وَ  ، َوَمَعا َوَمرَّ   َوار 
َ  َفَحَلَ  فليَما  َُ الرَّه  ، مُدمَّ َودَقاَها َحتَّد  ُرولََدت  ، َمجًّا َحتَّ  َعَُه ال بَدَمداءُ بلإلنَاٍء َُدر بل

ُِدوا  دَرُهم  َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم ، مُدمَّ َأرَا َوَوَق  َأا َحابَُه َحتَّ  َرَوو ا ، َوَهرلَب اخل
نَددداءَ  َحلَدددَ  فليَمدددا مَانليّدددا بَدع ددددَ  مُدددمَّ  ٍء َحتَّددد  َمدددَ  اإلل ََدَعَمدددا ، مُدددمَّ غَددداَمرَُه علن دددَدَها مُدددمَّ بَابَدددد 

َمددا " ددوُق َأع نُدددّزا علجَ َوار َدَحلُدوا َعند  ُِ افّددا ، فَدَقلََّمددا لَبلثَددت  َحتَّدد  َردداَء َزو ُرَمدا أَبُددو َمع بَددٍد ََ
ُِّح  َْ ُهز ال  اوَك  َِ َّْ قَ ََدَت دَ  ، َوقَدالَ لليٌ  ، فَدَلمَّا رََأأ أَبُو َمع  ، ُمُلُم َْ َعجل  :بَدٍد اللَّدَب

ُْ ََا ُأمَّ َمع َبٍد ؟ َوالشَّداُة َعدازل  َْ َلَ  َهَلا اللََّب  َ ْ  َأ يَدالٌ مل ًَ فلدي ال بَدي دتل ، َوال حَ ٌب حل ُلوبد
ْ   :؟ قَاَلت   دفليهل للد :َلا وََكَلا ، قَالَ َحاللهل كَ  ال َواللَّهل إلال أَنَُّه َمرَّ بلَنا رَُرٌ  ُمَباَرٌك مل ي ال

َل َلم  َدعلب ُه  :ََا ُأمَّ َمع َبٍد ، قَاَلت   َْ ال َلل  َِ هل َح َِاَءةل أَبد َلَج ال َور  َ ُت رَُرَ ظَاَهَر ال َو رََأ
لَ  َفارلهل َوَطٌ ، َوفلي َاو  ُمح  نَدي هل َمَعٌج، َوفلي َأه  يٌم، فلي َعيد  ًٌ، َوول دلهل ًٌ َوَلم  دُدز رل بلهل َاع َل

دَرنُ  ًٌ، َأزَُ  َأقد  َيتلهل َكثَامَد ، ن  َادَمَت فَدَعَلي دهل ال َوقَدارُ ، إل َاَمٌ ، َوفلي ُعُنقلهل َوَ ٌ ، َوفلي للح 
لَّ  ََ َمدُ  الَم َوَماُه َوَعدَُه ال بَدَمداءُ َوإلن  َد ْ  بَعليددٍ ، َأر  د ِل َوأَبَدَمداُه مل دنَّدا دُنُه ، َوَأح  َِ َُه َوَأح 

دددٍ ، ُحل دددُو  ْ  َقرَل ددد دددٌ  ال َهدددللٌر َوال نَدددزلرٌ مل ، َفص  َل َخدددَرزَاٌ  َنظ دددٌم  ، َكدددَْنَّ َمن  لَقدددهُ ال َمن  لددد
ْ  ُطولٍ ََدَتَحدَّر نَ  ٌِ مل ْ  قلَصرٍ ، َوال ، رَب ٌ  ال ََْ  ٌْ مل ُمُه َعي  ْل دَدق َتحل دنَدي  َْ ُغص  ٌْ بَدي  ، ُغص 
رّا فَدُموَ  نُدُمم  قَدد  َِ ًل َمن َظّرا، َوَأح  َم ن  قَداَل أَن َصدُتوا ، إل فَدَقداُء ََُحُفدوَن بلدهل لَدُه رُ  ،أَن َقُر الثََّ
للهل  ُفدوٌم َمح  َمَر دَدَباَمُروا إلَل  َأم درلهل ، َوإلن  أَ للَقو  ُشدوٌم ال َعدابلٌس َوال ُمَفنَّدٌد، قَداَل أَبُدو ، َمح 
ًَ ، وَ  :َمع َبدٍ  ََّ ُ  قُدَرَ ٍ  الَّلل  ذُكلَر لََنا َأم ُرُه َما ذُكلَر بلَم دُت ُهَو َواللَّهل َااحل َلَقد  َهَمم 
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ًَ َعلليًّددا  دد ََّ ٌ  بلَم ددَبَ  َاددو  ُ  إللَدد  َذللددَ  َوددبليَ ، َفَْا  َّْ إلن  َوَرددد  َعلَدد ددَحَبُه َوأَلفد  َأن  َأا 
ُروَن  َ  َوال ََددد  ددَمُعوَن الصَّددو   ِ ُبُه ، َوُهددَو ََدُقددولُ ََ ْ  َادداحل ِل  :َمدد َرددَزأ اللَّددُه َرُب النَّددا

ْل قَاال  َر َرَزائلهل َرفليَقي  َتَد   بلهل فَدَقد  فَداَز َخيد  َخي َمَتي  ُأمِّ َمع َبدل ُهَما نَدَزالها بلال ُمَدأ َواه 
ْ  فلَعدداٍل ال ُدَجدداَرأ  دد َُُم بلددهل مل دددل فَديَددا للُقَصددي  َمددا َزَوأ اللَّددُه َعددن  ََ ُمَحمَّ دد  َرفليدد َِ ْ  َأم  َمدد

َعدُدَها للل   داُن فَدتَدادلملم  َوَمق  ََ ْ  بَنلدي َكع دٍ  َم َممل للدَيمل َُم  َوُوؤ  دَت َْ بلَمر َاددل َودُلوا ُأخ  ملنلي ُمدؤ 
ددَمدل َمَعاَهددا بلَشدداٍة َحائلددٍ  فَدَتَحلَّبَددت   دداَة َدش  ددَُْلوا الشَّ  ِ َُُم إلن  َد ْ  َهددادلَما َوإلنَائلَمددا فَددإلنَّ َعدد

ّنا َلَدَد َما للَحاللٍ  َُدَرمِّمُ  َِرَُّة الشَّاةل ُمز بلدل فَدغَاَمرََها رَه  ّحا  دَدٍر مُدمَّ َها فلي َعَلي هل َارَل َمص 
يددُ  ال مددادلَ  ، َوُهددَو َدَ َمددو رلمل  ُْ مَابلددٍت بلددَلللَ  َهددبََّ  َُجل دداُن ب دد َِّ ددا َوددملَ  َح  :ُقددولُ ، فَدَلمَّ

ٍم  ْ  قَدو  رل  إللَي ملم  َوََدغ َتدل  دَدَرحََّ  َع  ِ ََ  ْ َِ َم ُمم  نَبليُدُمم  َوُقدِّ ٌم زَاَل َعند  َلَقد  َخاَب قَدو 
ًل رَبُدُمدددم  َفَقدددلَّت  ُعُقدددوُلُمم  َوَحددد ٍم بلنُدددوٍر ُمَجددددَّمل َهدددَداُهم  بلدددهل بَدع دددَد القَّدددََل  َّ َعلَددد  قَددددو 

دفَُّموا علَمداََدتَدُمم  َهداٍم  َِ ٍم َد ُِدَُل قَددو  َتول    ِ ََّ َُدر َهدل َوَه   ََ ْ  ََدت َب ل ال َح َوَأر َهَدُهم  َم
د ل ََدث درلَب رل  تَددل َوقَدد  نَدَزلَدت  ملن دُه َعلَد  َأه  دَعدل بلهل ُكد َّ ُمم  َكداُب ُهدّدأ َحلَّدت  َعلَدي ملم  بلَْو 

دل َوإلن  قَداَل فلدي  دجل  ِ لُدو كلتَداَب اللَّدهل فلدي ُكد ِّ َم َلُه َوََدتد  ُِ َحو  نَبلي  ََدَرأ َما ال ََدَرأ النَّا
دٍر َودَعامَ   َ ْل أَبَدا َب ُِدَح  ال غَددل للديَدم  مل َأو  فلدي  ددلَُقَما فلدي ال يَددو  ًَ َغائلدٍ  فَدَتص  ٍم َمَقاَل ُة ََدو 
َعددُدَها  دداُن فَدتَددادلملم  َوَمق  ََ ْل بَنلددي َكع ددٍ  َم ددَعدل للدديَدم   ِ ددعلدل اللَّددُه ََ  ِ َُ  ْ َبتلهل َمدد هل بلُصددح  َردددِّ

َْ بلَمر َادددل زَاَم ُمو  ملنلي ُْ َهدداُروَن فلددي َحدلَثلددهل، قَددالَ للل ُمددؤ  ُْ َوَحدددَّ  :َودد  ب دد ددُد ب دد مَدَناُه ُمَجاهل
َرٍم ، فَدَقداَل لَنَدا  َ ْ  ُم ًٌ  :ُموَو ، َع لَد ًٌ " " لَدم  دُعلب دُه ُمح  َل ، َوالصَّدَواُب َولَدم  دُددز رل بلدهل َادق 

 ًُ َل ًٌ الثَّج  ًٌ َوَاع َل َل ًُ  : ُمج  ، َوالصَّع َل ْل دُد أَنَّدُه َادلَّ  اللَّدُه  :كلبَدُر ال َب   ِل ، َُرَل َغُر الدرَّأ  ال
ْ  َكبليَر ا َُ ِل َعَلي هل َوَولََّم َلم  ََ ْل َوال َاغليَر الرَّأ  َرٌم ل َب    َ َفارلهل  :، َوقَاَل لََنا ُم " فلي َأه 
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دلهل  َرمٍ ، َوقَاَل  َم ٌ اَعَ ٌ  َوفلي َاو   َ ْ  ُم دَفارل  :لََنا ُمَجاهلٌد، َع هل َوطَدٌ  فلدي " فلي َأه 
دلهل َاَحٌ  " ًُ  :، َوالصَّدَواُب َادَحٌ  َوُهَو الُ ولُ  :َواُب َوَط ٌ ، َوالصَّ َاو  َوهلدي ال َبحَّد
دد  َ ْ  طُددوٍل " :َرٌم ، َوقَدداَل لَنَددا ُم دد َِ مل  ْ دد" ال ََدد ، ْ  طُددوٍل "، َوالصَّددَواُب " ال ََدَتَشددنَّا مل
ددَرٌم   َ دددٌ " َوال َعددابلٌس َوال ُمع تَدد :َوقَدداَل لَنَددا ُم ددَرٍم ٍد "، َوقَدداَل لَنَددا ُمَجاهل  َ ْ  ُم " ال  :، َعدد

ََلَّبٌ ال عَ  :َعابلٌس َوال ُمَفنٌَّد "، ََدع نلي  (1).  .ابلٌس َوال ُم

 رسول اهللللرَُّبيِّعِ ِبْنتِ ُمَعوِِّذ ْبنِ َعْفَراءَ ا :الثانيً  -: 
  ْ ددرٍ  َوَعدد ْل ََاول ددارل ب دد ْل َعمَّ دددل ب دد ْل ُمَحمَّ  بلن ددتل  لللُربَديِّدد ل  قُدل ددتُ  :، قَدداَل  أَبلددي ُعبَدي ددَدَة ب دد

ْل  ُمَعوِّذل  َراءَ  ب  فلي:  َعف   بُدنَديَّ  ََدا : قَاَلت   -َوَولَّمَ  َعَلي هل  اللَّهُ  َالَّ  - اللَّهل  َرُوولَ  لََنا ال

َ تَ  رَأََد َتهُ  َلو   ًّ  الشَّم سَ  رََأ   (3)(2)حالدَّارلمليُ  َرَواهُ .  طَاللَع

                                                 

حال حددددددددلءخح«حالمئجدددددددد حال بنددددددددلحل ألبلافددددددددك(تح3610ل بغدددددددد ي)ح ددددددددل حال ددددددددفىح(1 حا«حَبددددددددلد  ددددددددم د حَمدددددددداخ   
َ ددددن اأح   ئدددد حالفبدددد ةحح(ت255)  ئدددد حالفبدددد ةحل بن  ددددكح(ت239)  ئدددد حالفبدددد ةحكبددددكحفئددددن ح(ت3525)ح 

الددللنفح م ددد ح بددداحح(ت395)  دددالنئلدحيددكحمئليدددىحاك ددحلدح بددداح بدد حالبدددل(تحا48لب ددب لفك)
(تحالددددللنفح6480تحح2111)مئليددددىحال ددددحلبىحكبددددكحفئددددن  (ت11128تحح1908تحح1907)  ددددل ل

ح 1/189حاإل   حل  هبك
ح 3/1613  فلالدحتحح(حم  لةحالم لبناحدح اللدحالفضلئ ح ال ملئ دحبلدحأ ملءحالفبكح2
حَ الفُّدد(ح3 حال َئددن اخ ددِكحبخفَددال اخ :حَ َف خ ددٍلح(تح َددلَ حال م َؤلِّددف  حَنل خ حب دداخ ددللخ حَ م  حب دداخ دد خ حم َحم  َبن ددَ َةحب دداخ حَأبخددكح   تحَ َ ددا   اخ

ح(:حبخَضد  ح َبنِّعخ حلخ لُّ َحلَ ح)حَ لَ ح:ح    ع  ح خ   حب ا  َماخ حَجَملَ ٍىحتحَ َلَ ىحَ ف د حَ ب   حالل ح  ِكحتحَلَ ىحَ ا  َيفَدال ٍاححاَللبخئخ
فخكح(:حَأم ح حال َم     َلةخحتحَ َحلبخن ىأحَج خنَ ىأح)ح خ حال َ ا خ ن خ حَ ف َلاَءح(:حبخاَل   خ حب اخ حم َئ ِّ خ نٍ ح)حبخف عخ حم َخلأَلَبٍىحَياَل   خ ل 

:حاف َئالخكح)حَلَفلحَل   َ حال  دخح حَأيخ فخ َاحال َ    حَ َ   َ حح-مخ :حَنلحب حح-َ   هحال  د حَ َ ن دخ حَ لَلع  حال َندلءخ ن خ ح(:حبخاَل   خ َفك 
ددَعحيخندددخح حَ أَللَلئ  :حف دد َلحَ ج  خدددخ حَلَأن الَددد ح(حَأي  َحَمددٍىح)حلَدد   حَ ددَفَ ٍىحَ َمل  نل  ددغخ حال َمف ال  َحددىخحاَل   م أَللَلَئددىمححال َم    دد َلةخحَأ خ

َسحأَلللخح ح)حَلَأن َعحال  م  حال َ َملن  ا  حَ ال ب خ ع  حَ َنن الخكحَمَعحَ ج  خدختحَ َ اَيَ َأحالأل للخع حال َمن م  ا  حيخكحَ ج  خدخ َئىمح( حَأي 
ح ح)ح َسحأَلللخَئىمحَ ه َ حَأه َ ل  :حَيَ َنف َأحَلَأن َعحال  م  نل  حالال    خ ح (ححمل لةحالمفلالناحلئ هحال لليَأ خ

http://fatwa.islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=10718
http://fatwa.islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=10718
http://fatwa.islamweb.org/newlibrary/showalam.php?ids=10718
http://fatwa.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=273&idfrom=11410&idto=11892&bookid=79&startno=55#docu
http://fatwa.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?bk_no=79&ID=273&idfrom=11410&idto=11892&bookid=79&startno=55#docu
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 عاقــــــــالت
 

 :هاجر عليها السالم -
دد ما أعقلما حينما راءهدا إبلديس عليده لعندً اهلل ، حححح َلبرهدا أن إبدراهيم ََر

أن َدددلب  إودددماعي ، ورمهدددا عليمدددا، مليددد  علدددي قدددوة عقلمدددا وقدددوة إَمانمدددا، 
  ْ ارٍ  فَع َِ ْل ََ َن َصارل َّ  َوَْل تُ  :قَالَ  َع َاءل ب  َْ ُربَدي ٍر األ  ْ   َخوَّاَ  ب  َذبلي ل اللَّهل  ، َع

ددددددَماعلي ُ  :أََُدُمَمددددددا َكددددددداَن ؟ فَدَقدددددددالَ  دددددددا بَدلَددددددديَ  إلو  ددددددَماعلي ُ  ، َلمَّ َْ  إلو  دددددددنلي َودددددددب َ  ول
مل فلي َمن زلللهل  إلبد َراهليمُ  رََأأ َب ُ  بلالشَّامل  فلي الندَّو  َماعليَ ،  أَنَُّه ََل  فَدرَكلَ  إللَي هل َعلَد  إلو 

دَر بلدهل َوَرداَءُه  ََْخَل بلَيدلهل َوَمَق  بلدهل للَمدا أُمل ال بُدَراقل َحتَّ  َراَءُه فَدَوَرَدُه علن َد أُمِّهل، َف
دددددي  َاُن فلدددددي ُادددددورَةل رَُردددددٍ  ََدع رلفُدددددُه، فَدَقدددددالَ  دددددَراهليمُ  ََدددددا :الشَّ دددددُد ؟ إلبد  َْ ُدرَل َ ددددد  ، َأ

ُد َأن   :َحاَرتلي. قَالَ  فلي : إلبد َراهليمُ  قَالَ  َب َ  دُرَل َماعلي َ  َدل  َ دَت  : إلبد َراهليمُ  قَالَ  . إلو  َأرََأ
َبُ   دَددز ُعُم َأنَّ اللَّدَه  :َوللدَم ؟ قَدالَ  :إلبد َراهليمُ  ، قَالَ نَدَعم  أَن تَ  :َوَلَدُه ؟ قَالَ َواللّدا ََل 

ن تُ فَإلن  َكاَن  : َأَمَرَك بلَلللَ ، قَاَل إلبد َراهليمُ  َِ   . اللَُّه َأَمَرنلي َأطَع َنا لللَّهل َوَأح 
َْ َذَه َ  :، فَدَقالَ  َها َ  فَان َصَرَ  َعن ُه َوَراَء إلب لليُس إلَل       َ بلاب نلد ل ؟  إلبد َراهليمُ  َأ
َبَحددُه. قَالَددت   :َذَهددَ  فلددي َحاَرتلددهل. قَددالَ  :قَالَددت   ددُد َأن  ََل  َ ددَت  :فَإلنَّددُه َُرَل َوَهدد   رََأ
َبُ  َوَلَدُه ؟ قَالَ َوا َْ  :ُهَو ََددز ُعُم َأنَّ اللَّدَه َأَمدَرُه بلدَلللَ . قَالَدت   :للّدا ََل  د َِ فَدَقدد  َأح 

ُُ َأطَدداَع اللَّددَه. مُددمَّ َأم َركَ  ددَماعلي َ  َحي د ددَماعلي ُ  ََددا :، فَدَقدالَ  إلو  َهُ  بلددَ   إلو  َْ ََددل  َ دد َأ

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16572
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َبَحَ . قَددالَ فَإلنَّددُه ََددل   :للَحاَرتلددهل. قَددالَ  :أَبُددوَك ؟ قَددالَ  َ ددَت  :َهُ  بلددَ  لليَددل  َوَهدد   رََأ
َبُ  َوَلَدُه ؟ قَالَ  ََدز ُعُم َأنَّ اللَّدَه َأَمدَرُه  :َوللَم ؟ قَالَ  :نَدَعم  ُهَو. قَالَ   :َواللّدا َقُ  ََل 

َماعلي ُ  بلَلللَ . قَالَ  ُُ َأطَاَع رَبَّدُه . قَدالَ  : إلو  َْ َحي  َِ   َفَلدَرَ  بلدهل َحتَّد :فَدَقد  َأح 
َم ، نل ال يَدددو  تَدَمدد  إللَدد  َمن َحدرل ال بُددد  ددَر، مُدمَّ اند  ُُ أُمل نّد  َحي دد تَدَمد  بلددهل إللَدد  مل  :فَدَقدداَل  اند 

ددَماعلي ُ  أَبُدنَدديَّ ، إلنَّ اللَّددَه َأَمَرنلددي َأن  َأذ َبَحددَ  . قَددالَ  ًَ رَبِّددَ    : إلو  َْطل   فَددإلنَّ طَاَعدد فَدد
ددَماعلي ُ  ُكددُ  َخي ددٍر. مُددمَّ قَددالَ  ددَت أُمِّددي بلددَلللَ  ؟ قَددالَ   إلو   :اَل . قَددالَ  :َهدد   َأع َلم 

َْع رلض   ْ  َحل قلدي فَد د َْ مل ي َِّ د ِِّ ْ  إلَذا قَدرَّب دَت ال َلد دَزَن َوَل َأَاب َت، إلنِّي َأَخداُ  َأن  َدح 
ددبلَر َواَل دَدَرانلددي . فَدَفَعدد َ  َعنِّددي ددَدُر َأن  َدص  ددَراهليمُ  ، فَإلنَّددُه َأر  ي ، َفَجَعددَ  ََُحددُز فلدد إلبد 

ًّ  َحل قلهل ، فَإلَذا ال َحزُ  مَد ََ ْل َأو  َم َرُة ، َفَشدَحَلَها َمدرَّدَدي  تَدُ  الشَّدف  ٍِ َمدا ََح  فلدي ُنَحدا
َت ليُ  َأن  ََُحزَّ ، قَالَ   ِ َْ اللَّهل  : إلبد َراهليمُ  بلال َحَجرل ُكُ  َذللَ  اَل ََ َم َر مل إلنَّ َهَلا األ 

َْ َََدَ هل ، فَدَقالَ ، فَدَرَفَ  رَأ َوُه ، فَإلَذا بلَوع   ُقم  ََا بُدَنيَّ فَدَقدد   : إلبد َراهليمُ  ٍ  َواقلٍ  بَدي 
  . بلملّن  نَدَزَل فلَداَك . َفَلَبَحُه ُهَناكَ 

مَنلي  ال َواقلدل ُ  قَالَ  ُْ  َوَحدَّ ًُ ب  ْ  رَبليَع ًَ  ُعث َماَن، َع ْل ُأَواَم لل ب  ََ ْ   هل َع َداءل  ،َع
ارٍ  َِ ْل ََ ْ   ، ب  مٍ  َع ََ ْل َو بليُ  ُهوَ  : أَنَُّه قَالَ  َعب دل اللَّهل ب  َماعلي ُ  اللَّ  إلو 

  .ح 1)

                                                 

ح  دح اللدحال النفحالمال  مناحماحاكفبنلءح المل  نا « الم ال لأح  هحال حنحنا (ح1 َبَنلا 
حَ ب اخح حيخكحَمَ ل خ الخَ فخ خ  ن َح ا خ َمل خ ح 3/426 َ َ ن دخحال  َ   ح -  خ  

ح 
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 :( ملكــة سبــأ) بلقيس -

علتي المت ء، إذا  ات ن ال دهتد يتدل ستليم ن  : ق ل ابتن عبت   
ا ن بأرض فتالة   لبت  فن تر لت  المت ء فتي بختوم األرض، فت ذا دل تم عليت ، 

الجت ن فحفتروا لت  ذلت  المات ن، حبتى يستبنب  المت ء متن  أمتر ستليم ن 
قراره. فنزل سليم ن يوم  بفالة من األرض فبفقد ال ير ليرى ال دهد فلم يتراه 

:   ُهَد َْ فَدَقاَل َماللَي اَل َأَرأ ال ُمد  َْ ال َغنئلبلي بَدن دُه َعدَلاباّ َهددلَداّ *  َأم  َكاَن مل اُلَعل 
 ٍْ ُِل  َاٍن م بلي ْ دليَدن ي بل دَر بَعليدٍد فَدَقداَل َأَح دُت بلَمدا *  َأو  ألذ َبَحن ُه َأو  لََي َُ َغيد  د ََ َفَم

 ٍْ ح ُتَ  ملْ َوَبٍإ بلَنبَدٍإ ََقلدي لل * َلم  ُدحل   بلهل َورل دَرَأّة َدم  ُمدم  َوُأودليَدت  إلن دي َوَردد   ام  َُ
ٍء َوَلَمددا َعددر ٌش َعظلدديٌم  ددْ ُكدد   َهددي  ددْ *مل ددُجُدوَن لللش ددم سل مل  ِ َمَمددا ََ َوَرددددد َما َوقَدو 

تَدُدونَ  دبلي ل فَدُمدم  الَ ََدم   ِ ْل ال َْ َلُمُم الش ي  َاُن َأع َماَلُمم  َفَصد ُهم  َعد  ُمونل الل هل َوَزَ 
ددرلُ  ا*  ددُجُدوا  لل ددهل ال ددلل  َُل   ِ ددَماَوا ل َواألر ضل َوََدع لَددُم َمددا َأال  ََ  ِ َء فلددي ال ل َلدد  

ُفددوَن َوَمددا دُدع للنُددونَ  قَدداَل َوددَننظُُر *  الل ددُه الَ إللَدددََه إلال  ُهددَو َرب  ال َعددر شل ال َعظلدديمل * ُدل 
 َْ دداذلبلي ََ َْ ال  دد َلتَددابلي َهدددََلا فََْل قلدده  إللَددي ملم  مُددم  دَدددَول  *  َأَاددَدق َت َأم  ُكنددَت مل  اذ َهدد  ب 

ُعونَ  ُمم  فَان ظُر  َماَذا ََدر رل مٌ * َعند  إلن ُه *  قَاَلت  ََََْد َما ال َمَُ إلن َي أُل قلَي إلَلي  كلَتاٌب َكرَل
يمل  ْل الدر حل َمدَد مل الل هل الر ح   ِ َْ * ملْ ُوَلي َماَن َوإلن ُه بل ي دللمل  ِ  َأال  دَدع لُدوا  َعلَدي  َوأ دُدونلي ُم

دَمُدونل قَاَلت  ََََْد َما ال َمَُ أَ  * درّا َحت دَ  َدش  ًّ َأم  درل  َمدا ُكندُت قَاطلَعد تُدونلي فلدَي َأم  *  فد 
 َْ ْ ُمرَل دُر إللَي د ل فَدانظُرل  َمداَذا دَد ٍِ َهددلٍَد َواألم   ْ ٍة َوُأولُدو بَد لُدو قُددو  ُْ ُأو  *  قَاُلوا  َنح 

ُدوَها َوَرَعلُدَوا  َأعلدز   َِ ًّ َأف  ََ ًّ وََكدَلللَ  قَاَلت  إلن  ال ُمُلوَك إلَذا َمَخُلوا  قَدر  للَمدن َأذلل د َة َأه 
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َعلُدونَ  ددُ  ال ُمر َوددُلونَ *ََدف  ًٍ فَدنَداظلَرٌة بلددَم ََدر رل َ دد ًٌ إللَددي ملم  بلَمدل ددَل ددا َرددنَء *  َوإلن ددي ُمر ول فَدَلم 
َُم   َ تل ٌر م م ن ادَاُكم  َب   أَنُتم  بلَمدل ْل بلَماٍل َفَمن ادَانلي الل ُه َخيد  ُوَلي َماَن قَاَل أَُدملد وَن

َرُحدونَ ددَ  َمدن *  ف  درلَرند ُمم م ند  ْ دليَدند ُمم بلُجنُدوٍم ال  قلبَدَ  َلُمدم  بلَمدا َولَُنل  د   إللَدي ملم  فَدَلنَد ار رل
ًّ َوُهددم  َادداغلُرونَ  ل دد ْ ُدونلي *  َأذل ددَما قَدب ددَ  َأن ََدد ْ دلينلي بلَعر هل ددم  ََدد َُ  َ قَدداَل ََََْد َمددا ال َمددَُ َأ

 َْ ي للمل  ِ ْ  *ُم ٌت م ْ ال جل رَل دَ  َوإلن دي  قَاَل علف  دْ م َقامل أَنَا  ادليَ  بلدهل قَدب دَ  َأن دَدُقدوَم مل
 ٌْ دي َلتَدابل أَنَدا  ادليدَ  بلدهل قَدب دَ  َأن *  َعَلي دهل َلَقدول   َأمل َْ ال  قَداَل ال دلل  علندَدُه علل دٌم م د

د ل رَب دي دْ َفق  دَتقلر ّا علندَدُه قَداَل َهددََلا مل  ِ دا رَاُه ُم لُدَونلَي  ََدر َدد  إللَي َ  َطر فُدَ  فَدَلم  للَيبد 
مٌ  هل َوَمْ َكَفَر فَإلن  رَب دي َغنلدي  َكدرَل ِل ُر للنَدف  َُ َر فَإلن َما ََش  ََ ُفُر َوَمْ َه ُر َأم  َأك  َُ  أََأه 

َتُدونَ *  َْ الَ ََدم  َْ ال للَ َُوُن مل َتدلَ  َأم  َد ُروا  َلَما َعر َهَما نَنظُر  أَدَدم   َ فَدَلم ا *  قَاَل َن
دددَلا ََ ددْ قَدب للَمدددا وَُكن دددا  َرددنَء   قليدددَ  َأَه َعر ُهدد ل قَالَدددت  َكَْن دددُه ُهددَو َوُأودلينَدددا ال علل دددَم مل

 َْ ي للمل  ِ َْ * ُم ٍم َكدافلرَل دْ قَددو  * َوَاد َها َما َكاَنت دد ع ُبُد ملْ ُمونل الل دهل إلند َمدا َكانَدت  مل
ًّ وََكَشَفت  َعْ َود َبت ُه ُلج  ِل َما قَداَل إلن دُه قليَ  َلَما ام ُخللي الص ر َ  فَدَلم ا رَأَد ُه َح اقَديد 

ُت َمدَ  ُودَلي َماَن  دَلم  دي َوَأو  ِل دُت نَدف  َر قَاَلت  َرب  إلن دي ظََلم  َار ٌ  م َمر ٌم م ْ َقوارَل
 َْ ي    (1 للل هل َرب  ال َعاَلمل

   :رجاحة عقلها 

حح  ملحأجم حيألفال لإح ملحأح اححسم لإح  ح  لءهلإأحملحألجاح    لإح مل     
    لئ لح يألفال لح  حماحمفلحيكحمث ححححح

                                                 

ح حح44:حح20اآلنلعحماحح–(ح  لةحالفم ح1
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ح ف لحاملأةححلسعحال لفحماحأأللايدتح  خ عحالالللنفحماحأ  عحأب ابد ححححح
ال  ل ددناتح لدد حال  الدددح ددنلال لحيددكحأ ددفللححال الددلدح  حن ددأللح  ددال لحأحدد حلدد ححححح

خبلهدلحيدكح اللبددححتحام حج حج لددتح أ ل لب لح  ن لحالغلبلنا ح فملح  لححلل لتح أثفه
حالندحالبلأل حماحبناحن ندح  حماحخ فد الئسنسحال يح حنن

 لأالدحث حا ال للعح سلائ لحيكحأملهلح مدلح د ح،   لملحأ ل هح لن لح اللدح  نملاحححح

مٌ  ): للعحتحفس حب ل  (. ََا أََُدَما الَمَ ُ إلنِّي أُل قلَي إلَليَّ كلَتاٌب َكرَل

ح  ل ل    ح ( أُلقَي إليَّ   ) النم  حال  ل حي   حالمج   ت حال يحأل لي ح للعحب نغى ما

     لأححالهح حال لفحا فالبليحلغنلحالم    ح  نفحأل ك 
 :ممار الشورأ   

ددراّ قَالَددت  ََددا أََُدَمددا  : ددل حالئددلله ًّ َأم  ددرل  َمددا ُكنددُت قَاطلَعدد تُددونلي فلددي َأم  الَمددَ ُ َأفد       
ددَمُدونل  ٍِ َهدددلٍَد   أيحالحضددل ا  َحت ددَ  َدش   ْ ٍة َوُأولُددو بَدد لُددو قُدددو  ُْ ُأو  دد قَدداُلوا  َنح 

 َْ ْ ُمرَل ددددُر إللَي دددد ل فَددددانظُرل  َمدددداَذا دَدددد أيحفحدددداحأ دددد اءح اح ددددئعحأاحال  دددد ندح  َواألم 

 لندأحفمالث ددححل دلحمدلح دلل اتح لفدعحهدكحأحدس حلأندلحمدف  ح الحللبندتح بئ حهد اح احاكمدلح
 أ  دد حبددنملح دد نملاتح ح بدد حل ددلحبجفدد  يح جن  دددتح مددلح ددخلحلدددحمدداحالجدداح اإلفددسح

 فدكحح: الألنلتح   ح له عحماح ضنىحال اللدحمعحال  ه حأملاح جنبلحب نئلحي للعحل  
حتح حين  دد فلحبجفدد  يح ن   فددلحبمدداحمئدددحأخ ددهحأاحفحللبدددح فمالفددعح  نددد نخ دد ح لددك 
ُدوَها َوَرَعلُدَوا    الن  حال  أح ال مللح  اح نلفل َِ ًّ َأف  ََ إلن  ال ُمُلوَك إلَذا َمَخُلوا  قَدر 
َعُلونَ  للَمن َأذلل ًّ وََكَلللَ  ََدف       َأعلز َة َأه 
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ًٌ إللَي ملم    :ث ح  لعح لكحالم للحىح الم ل فىح الم للمىتح للع      َل َوإلن ي ُمر ول
ُ  ال ُمر َوُلو  َ ًٍ فَدَناظلَرٌة بلَم ََدر رل حج ابد  نبلَمدل حتح  ما حمفل ح لأ حن ب  ي ئ د

ي نفح فلتحأ حنضلدح  نفلحخلاجلحفحم دح لندحيكح  ح ل ح ف الس حلدحب لأح ناللأح
ح الللفلح محللبالفل حح

احل حح: للعحل  م ل :وق ل ابن عب          اح ب حال  نىحي  حم أحي لال  يحتح ا 
ن ب  لحي  حفبكحيلالبئ يح ح ه احماحأ  ىحاك لىح  كحلجلحىح    لححن حأملعح  م لح

حبلالبل دح اح لاحفبنلح 
اففلا هلحيكحالم أح  حأف لح حاللن حأاحال النثلحبلل لالح  ف  تحب ححيئ هحالل  حماححححح

حال ل له  
ح  ح ماحف ال نل ح يكحأيح كءحف ال نلححنلالفليملحف ندحا  ال للةحيكحححححح
ًٌ إللَي ملم ) : للعحب  نس ضغلئاحالفف ستحل اححال   أح هدال  نىحالحححح َل َوإلنِّي ُمر ول

ُ  ال ُمر َوُلونَ  ًٍَّ فَدَناظلَرٌة بلَم ََدر رل  . بلَمدل
أيح نبئ ح لندحب  نىحال ن حبمث دتح أفهلحمل احن  احج ابددحبئد ح :ق ل ابن اثير    

ن ب ح لأحمفلح ن دّفح فدلتحأ حنضدلدح  نفدلحخلاجدلحفحم ددح لنددح د ح دل تحح لأتحي ئ د
حب لأتح ناللأح الللفلح محللبالفل ح ف الس حلد

ملح لاحأ    لحيكح   م لح  ل  لتح  معحأاحال  نىحال عحم  ئلمح :وق ل قب دة   
حماحالفلس 

جّلبفدلحأاححتحي د ال  ندىحاآلاحف د م لحيدكحاك  ددحلمداحفحدد :حببي في اهلل !!أ    
 مددددل ححف ددد م لحلمدددداحبنففدددلح بنفدددددحالخددددّ فح الددد ّجسحلنددددس  حضددددبلدحال ددد  أتح نفج ددددك

 داحأبددكحهلنددلةح دداحالفبددكح ح:تحيفددكحالحدد ن المخدل فحيفئددنشحمئدددحيددكح دفلءح هفددلء
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 حل ايحالبخلليحيكحاك دحالمفل تح أب ح " دماموا دحابوا"  :  هحامح  ندح    ح ل ح

  .نئ هحب  فل حح ا
حملحالالضهحالغضبلاتح  حا الئألفحال  أللاتح  ح  بعحال حفلءت :وا ن ُيق ل     

ح لند ح حال  نى حبمث  حالم ج لت حا الئم  ح   حالمح  لت حال  ك ح   حالمغلل ت ح يئع   
 : ن   حال ل ل

  هدايا الناِس بعِضهُم لبعىىض  
 
 ىىاالىىىىىىىىىىُم الوصىىىىىىىىىىىُد في قلوِبهِ ىىىىىىىىىىتول

  وتزرُع في
ً
ا  ويكسوهم إذا حضروا جماال الضمير هًوى وُود 

 :فطنة وحصافة
َلا َعر ُه ل قَاَلت  َكَْنَُّه ُهوَ ) : ل حامحالئلله     ََ   فَدَلمَّا َراء   قليَ  َأَه
 ددلاح دد نملاح  ندددحال دد  ح دد حأمددلحبالغننددلحبئدد ح ددفلعح ددلشحب  ددنسحبسنددل ةح    

 ح نفددحهد إحأيحن دب دح ن للبدد ح:أه د اح ل دأ ح للدعح:لنخالبلح    لتحي نل لح ف  
حأفددحهد حكف د لح ه احماحيألفال لح   لئ لتحي  حال  ح)هد (حل جد  حالالغنندلحينددتح لد حالفدفخ

  ليالدتحينالعحب فهحمحالم حلبملنا 
ح فدحه ح :ق ل ابن اثير      ي لاحين لحثبلعح    تح ل لحلّدح  هلءح حس تحي  حال   
فدح  نِّلح ب  ِّ ح ف  ِّل م ليالدح ف لتح  حأفدح نليحلملحلأعححلبئ  حماحآثلليح  فلالدح ا 

 احه احالم  فحالح نفحماحب  نسحلنئألدكح ل دلمحبضدل لةحالالدنفكح فد ح دمل.ح     
 ال  ن لتح بخل ىحبئ ملح ثلعح  لئ حف   لح اس ا عح ل ىحال ا ل لتح ل دلئ ححاكخبلل
ححلل.ح لدهحف دلي اإلفاللفع حيبئ حالفدلسح حن دل حنال  دهحأ حن دمعحخبدلامح ّ ح ن دحالج ا 

 لدهحالالدنفكح  د  ح     ح  دلحالفبدكتح  احالنّم حلمحال ايح لم ىح حالدح ج  ىحف  د
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ددي  َانل "حح:الئج ددىحي ددل  َْ الشَّ دد ًُ مل َْ اللَّددهل َوال َعَجلَدد دد ل ايحالاللمدد يح  ددّححدح "حالتَّددَْنِّي مل

حاكلبلفك 
ُت ) :الرجوع للحق َلم  ي َوَأو  ِل ُت نَدف  َمدَ  ُودَلي َماَن لللَّدهل َربِّ قَاَلت  َربِّ إلنِّي ظََلم 

 َْ ي دي) :ملحأجم  لحماح  مىتح ملحأح دفدحمداح د   .ال َعاَلمل ِل دُت نَدف   ، َربِّ إلنِّدي ظََلم 

 ا اللافحبلل فدتحي  حنجئ  لحم   لح م لفال دلح فد ح  م دلحالال بدلح داحح  لالحبللخألنئىت
ح ب  حالح تح اللج .ح احالبلأل  

تح الخدد فحمدداحاهالددساسحال دد لةح فدد حالمحبددناح دد ح احالم لفددىحالئ منددىحأ حال   نددىحححح
حاآلاحماحالاللاجعح اح   حأ حيئ حالبناحلدحخألؤي حالمفعحالبئ 

ي لفعحم  لال لحمدعح  م دلح دببلحلفجلال دلح فجدلةح  م دلح  دبدح  د م لح  دئل ال لححححح
بللخ   ح يكحاآلخلةح،  يكحال فنلحبلإل   ح الس اإحبفبكحامح  نملاح:يكحال النا

 . (1).  الجفلايكح

 :خدجية بنت خويلد  ) رضي اهلل عنها ( : أم املؤمنني -

حح   لفعحاملأةح ل  ىتح اعحمل تحنل دحين لحاللجل ..  أ  حس إحلل   حام

  :من رجاحة عقلها 

س جددلحل ددل  حلمددلحلأعحيندددحمدداح  ل بددعح دداحاكس اإتح اخالددللعحالفبددكحمحمدد   (1
   ملعحالفب ة 

ي لفدددعحأ  حمددداحآمددداحمددداحاللجدددل ح  بدددلمح ل ددد لدالم دددلل ىح لدددكحاإلنمدددلاح  (2
حح  الف لءح

                                                 

ح ح2/668(حافهلحال  ىحبالملم لحيكحالف نلحاباح ثنلح1
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  ححبملل لتح يل الدحلج  حال ناح ال   ةح لكحامحح ا عحالفبكح (3

   أل حملحأ ضبعحل   حامح  4

يدكححدلاءحم دأح  حح  ال لحيكح  فحلأ  لحلالئلفحالم أحالد يحندنالكحالفبدكح   5
  أ ح نأللاح 

أاحامحس جددددحيدددكحالجفدددىحبمدددلن ح  ن دددلحال ددد  حتحح لمدددلحأخبلهدددلحل ددد  حامح   6
  بللليلءح البفنا ح: آ نىحاملأةحيل  احتحملح ضبعحب ح للعح

 :السيدة عائشة ) رضي اهلل عنها ( :أم املؤمنني -

 أ دد لح،  تحس إحالفبددك(1)هددكحأ حالمددؤمفناح لئ ددىحبفددعحأبددكحب ددلحال دد ن      

 ال جدلةتح فنال دلحأ ح بد حام دفىحال دعح بد حح-حلضدكحامح ف دلح-ف دلئد ح لد عح
تح (2)

ددد ِّن ىتح   لخيدددعحبددددن حالمدددؤمفناتح بدددللحمنلاءحلغ بددددىحالبندددل ح  دددهحل ف ددددل ح  ل  ِّبدددعحبلل ِّ
                                                 

دّكتحح (1 دّكتحالال نمخ تحال  َل خ ح ئددخ حباخ ح مل خ حباخ ح لملخ أب هل:ح ب حامحباحأبكح  َحلَيى:ح ثملاحباخ
أب حب لحال  ن تحأ  حماحآماحبل   حامح  هحامح  ندح    حمداحاللجدل تح أ  حالخ فدلءح

مداحاللا  ناتح لد حبم دىتح ف دنحب دلتح  دلاحأحد حأ دله حالئدلدتح  دن امحمداح دل اعح دلنشتح ح
فخنددلئخ  تح للمددلمحبنف ددلدحال بلئدد ح أخبللهددلح  نل ددال لتح  ددلاحم  دد يلمحبددللح  ح اللأيددىتح  بددللحأ  

حخألنبلمحل فلمتح  جل لمحبأل م 
أ ُّح بدد حامتح فلهددلحب ددلحالف بخددّكح دد هحامح  ندددح  دد  تح  لددأح فدد ملحأل بددعحمفدددحأاحن دد احح (2

لتحيئدداح ددل ةح دداحَ لئخَ ددىحلضددكحامحل ددلح فنددىتحي فلهددلحبددلباحأخال ددلحأ ددملءتحالألننبمددلحلخلأللهدد
ح» ف لحأف لح للع:ح حامخحب داخ حَ ب د خ الَفخكحبخلب فخدأخ ح  فمدهتحَ دلَ :ح"َيدل   بخكحَل  دا  حَ دَ احخ َنلحَل   َ حال  دختح   ُّ

"ح َبن لخ حامخحَحال دهحَملالَدع ح-نئفكحاباحاخال لحح-السُّ حال   َ هحبخدن  ِّحَ ب د خ أخلجددحأبد ح ا  حيدكح«حتحَيَ لَفع 
(تح ابداحملجددحيدكح دففدتح4970تحل د ح)293/ح4 ففدتح اللدحاك دتحبلدحيدكحالمدلأةحال فدهح

/ح43(تح أحمدد ح3739تحل دد ح)1231/ح2 الددلدحاك دتحبددلدحاللجدد حن فددهح بدد حأاحن لدد حلدددح
ح :ح" ف يح حنا" 365/ح4(تح  ل حاباححجلحيكحالال خن ح26242تحل  ح)291
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 َددلَ حيخن َددلحالالددكحح-ح ف ددللضددكحام-ىحبفددعح ددلملحبدداح دد نملحال فلفندد أ حل مددلا  أم ددل
حال  دخحَ   هحال  د حَ َ ن دخحَ آلخدخحَ َ   َ ح َْ ال ُحدورل "حح:َل      د دَرَأٍة مل ْ  َأَحد َّ َأن  ََدن ظُدَر إللَد  ام  َم

ْل فَدل يَدن ظُر  إلَل  ُأمِّ ُروَمانَ    (1) "حال علي
  لفدددعحمددداح لددد عح لئ دددىحلضدددكحامح ف دددلحيدددكحاإل ددد  ح لددد حالددد لأحالجله ندددىتحححححح

أاح لئ ىحس إح  ل ةحباحالسبنل  م   ح ا البخللي المال  مناحيكح   م  رحي  حل ى
 .""ل حأ   حأب يح  ح هملحن نفلاحال ناح: للع  ل   حام

ح ددددلنمناحمدددداحخنددددلةححححح حيددددكحبنددددعحال دددد  ح اإلنمددددلاح لدددد عتح يددددكحأحضددددلاح الددددَ ن اخ
اللبددعتح   ددهحيضددلئ حالدد ناحالئهددن ح الئللنمدددحال ددمحىحف ددنعح   ددحلبىحل دد  حام

ح الل ل ع ح
 هددكحبفددعح ددبعح ددفناتح الس ج ددلح هددكحبفددعح    دد حالمددعحخألبال ددلحلل دد  حامححححح

ل يح ف ددلحتحال ددعرح  لددأحلح اثددىح ددف لتحي دد حب نددعحال ئدددحبئدد حس اج ددلحيالددلةحمدداحالددسما

                                                 

حال حنحنا (1 ح  ه حالم ال لأ حَمئ لخَيىخح« حح خالَلد  ح    حَ ف      حال  د  َك حَلضخ َحلَبىخ حال   ح« َ ما 
حَ   هح حال  دخ حَل    خ حَبن عخ حَأه  خ ٍلح«ححامح  ندح    َمَفل خدخ حَأبخكحَب   حب اخ َماخ حالل ح  حَ ب  خ حَمَفل خدخ  خ  ل 

حضئنفح(5992)    حالألب لعحتالح ن  ح ل    يك حمحم  حبا حال ل   حأ ُّح : ا ح  لَِّنع لمل
َماحَ ل يحأاحنفهلح لهحاملأةحماحح" بلهلح ل حل   حامح  هحامح  ندح    ح:ل ملاحيكح

ح)" الح لحالئناحي نفهلح لهحأ حل ملا حالألب لعحال بلىح" حاباح ئ حيكح" (تح8/277ل اي
(ح1/199(حتح ال  مكحيكح"حالللنفحجلجلاح"ح)6/3498مئليىحال حلبىح"ح)"ح أب حفئن حيكح

 . تح احال ل  حباحمحم حمل  تح اح  كحباحسن جمنئ  :حماحأللن ححمل حباح  مى

يندحضئفحح-معح ل للدحح-ه اح  فل حضئنفحرحي فدح : ن   حال نفحاكلبلفكحلحمدحامححح
 ( 4603ل  /_ححال    ىحالضئنفى).  كحباحسن حرح ه حاباحج  لاح"حافال ه

حالح ن حأنضلحم ئدحالسبنليح     حالمئل فحح–   حأل  حه ا نل يحح ملح–لا يحال نلة
ح 3/538الم ال لأححالحل  حيك

http://islamstory.com/%D8%A3%D9%85_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://islamstory.com/%D8%A3%D9%85_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://islamstory.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://islamstory.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://islamstory.com/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
http://islamstory.com/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
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ّمدا :قَاَلت  ح:أف لح للع َوأَنَدا أَل َعدُ   َمَخَ  َعلَديَّ َرُودوُل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم ََدو 

ًُ ؟ " ، فَدُقل تُ  :بلال بَدَنا ل ، فَدَقالَ    . 1)، " َفَقحل َ َخي ُ  ُوَلي َمانَ  :" َما َهَلا ََا َعائلَش
َما، قَاَلت   َي اللَُّه َعند  ِل ًَ َر ْ  َعائلَش أَل َعُ  بلال بَدَنا ل علن َد النَّبليِّ َالَّ  اللَُّه ُكن ُت "  :وَع

َْ َمعلددي َعَلي ددهل َوَوددلََّم وََكددانَ  ُ  ََدل َعددب  دداَن َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل للددي َاددَواحل ََ ، َف
 َْ َّْ إلَليَّ فَديَدل َعب  رِّبُدُم َِ َْ ملن ُه فَدُي ح  (2)  "َمعليَوَولََّم إلَذا َمَخَ  ََدتَدَقمَّع 

ْ  ح:وفي لفالحححح فَدُربََّمدا َمَخدَ  َعلَديَّ  " ُكن دُت أَل َعدُ  بلال بَدنَدا ل  :، قَاَلت   َعائلَشًَ  َع
َْ َوإلَذا ال َجدَوارل  َوَودلََّم َوعلن ددل َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل  ، فَدإلَذا َمَخدَ  َخدَرر 

 َْ  . 3) " َخَرَ  َمَخل 

خألنبالدددددحال ددددغنلةح ثنددددلماتحي ددددلاحن  ددددكحب ددددلحأم ددددلح    دددد حأحدددددحل دددد  حام     
ْ  ف َل  َحبليد ٍ  َع َمدا النَّبلدُي َادلَّ   :ُعدر َوَة ، قَدالَ  َمدو  ًُ َحدزلَن َعَليد  دا َمادَدت  َخدلََجد َلمَّ

دَُم بل  َِّ َرئليُ  َعَلي هل ال بد  دٍد ، فَدَقدالَ اللَُّه َعَلي هل َوَاللهل َوَولََّم ، فََْدَاُه رل ًَ فلدي َمم   :َعائلَشد
َل ُحز نلَ  ، َوإلنَّ  َهُ  بلبَدع  ًَ  ََا َرُووَل اللَّهل ! َهللهل َدل  ْ  َخدلََجد فلي َهللهل َلَلَلّفا مل

َتللدُ  إللَد  بَدي دتل  اَن َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَاللدهل َوَودلََّم ََل  ََ ، مُمَّ َرمََّها ، َف

                                                 

حال   د يخنِّناَح«حالألب لعحال بلىح باح دئ (ح1 حال  ددخحَ د  هحال  دد حَ َ ن ددخح«حأَلَبَ دلع  حَل  د  خ َ اإخ حَأس  دل   خ  
حأبكح  َحلَيَىح   «ح     حب اخ ٍلحال ِّ ِّن خ حأبكحَب   ح ح9735_حل  حالح ن ح:َ لئخَ ى حبخف ع 
حالح (2 حل   حالبخللي_ ح حنا ح5692 ن : حت حال الد حم   « ح حنا ح« حَيَضلئخ خ  خالَلد

َحلَبىخح َكحال  د حاَلَئلَله«ححال   حَ لئخَ َىحَلضخ ح 4477ل  حالح ن :حح_حَبلدحيخكحَيض  خ
ل دد ح أبدد ح ا  حيددكح الددلدحاك دحتح363_حل دد حالحدد ن :حح(حل ايحالبخددلليحيددكح الددلدحاك د1

ح ح3343الح ن ح:_حل  ح  الف لئكحيكح اللدحالف ل حت4285الح ن :ح

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2242
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2242
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ددٍر ، َوََدُقددوُل   َ َفظلينلددي  " ََددا أُمَّ ُروَمدداَن ، :أَبلددي َب ددّرا ، َواح  ًَ َخيد  ددي بلَعائلَشدد تَدو ال او 
ُعُروَن بلَْم رل اللَّهل فليَما ، فليَما " ،  للَما ، َوال ََش  ًٌ علن َد َأه  ًَ بلَلللَ  َمن زلَل اَن للَعائلَش ََ َف

ْ دليملم  ،  َل َمددا َكدداَن ََدد فََْدَدداُهم  َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَاللددهل َوَوددلََّم فلددي بَدع دد
ددٌد إلال َأن  ََدد ٌم َواحل ددٍر ُمن ددلُ وََكدداَن ال َُل  لحُددُه ََدددو   َ ددَلَم، إللَدد  َأن   ْ دلَي بَدي ددَت أَبلددي َب َأو 

نّدا ، َهاَررَ  اّء َحزَل ََ َلي ُب ٍر ، دَدب   َ تدَِّرّة بلَبابل أَبلي َب َِ ًَ ُمَت ُد َعائلَش دََْلَما ، ، فَدَيجل َِ َف
ََت  أُمََّما َنا َرُوولل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدَفَش ُه َعَلي دهل ، َوذََكَر   أَندََّما ُدوَلُ  ، َفَدَمَعت  َعيد 

دد ل " ََددا أُمَّ ُروَمددانَ  :َعلَدد  أُمِّ ُروَمدداَن ، فَدَقددالَ  َوَاللددهل َوَوددلََّم ، فَددَدَخ َ  ، أَلَددم  ُأوال
ًَ َأن  دَ  َفظلينلددي فليَمددا ؟ " فَدَقالَددت  بلَعائلَشدد ََ ََددا َرُوددوَل اللَّددهل  :ح  َ ، إلندََّمددا بَدلَّغَددتل الصِّدددِّ

َنا َعلَدت  " َوإلن  فدَ  :ُه َعَلي دهل َوَاللدهل َوَودلَّمَ فَدَقاَل النَّبلُي َالَّ  اللَّ ، َعنَّا، َوَأغ َقَبت ُه َعَليد 
َمدا  :" قَاَلت  أُُم ُروَمانَ  دَي اللَّدُه َعند  ِل ًُ َر دُدَما أَبَدّدا، وََكانَدت  َعائلَشد ال َرَرَم ، ال ُوؤ 
ًل  ددَن َِّ ةل  ُوللددَد   فلددي ال َْ الُنبُدددوَّ دد ًل مل ُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل ، َودَدَزوََّرَمددا رَ الرَّابلَعدد

دد َِّ ددَرةل فلددي َهددوَّالٍ َوَاللددهل َوَوددلََّم فلددي ال ًل ال َعاهل َْ ، َن ددنلي ددتِّ ول ًُ ول نَدد َمحلددٍل ابد  ددَي ََدو  ، َوهل
رٍ  َمَة بلَشم  حححححح. 1) َودَدَزوََّرَما بَدع َد َوو 

الم نفددددىح لددددهحالم نفددددىتحلح الدددددحالئددددل سحالم ددددلجلةح لددددهح   بئدددد حهجددددلةحالل دددد  حححح
المف لةتح هفلأحاجالمعحالحبنبلاتح  ّمعحالب جىحألجلءحالم نفىحالمف لةتح أه عحالفلحدىح

ال بدددلىتح ا الم دددعح  دددس ةحبددد ل مددداح ددد حم دددلارحيللم ددد م احمبال جددد اح فال دددلله حيدددك
                                                 

ح   ح«حالم دددال لأح  دددهحال دددحنحنا(ح1 دددَكحال  دددد حَ دددف      دددَحلَبىخحَلضخ َيدددىخحال   حَمئ لخ ح«ح خالَدددلد  دددل   خ  
حال  ددخح   ح حَل  د  خ َ اإخ حَأس  حمخا  َحلبخن لعخ د ِّن خحَ لئخَ دى حبخف دع ح«حال   حال ِّ د ِّنَ ى حبخف دع  ل د حالحد ن :ح)ال ِّ

ح ح9837 حل  حالح ن :حالألب لعحال بلىح باح ئتح (6746

http://islamstory.com/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
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بئلئ ددى ح  دد حالدد  حهدد احالددس اإحالمنمدد احيددكح دد ا ح ددفىح  بددس اإحل دد  حامحيددلحال  
ح.اثفالناحل  جلةتح افال  عح لئ ىح لهحبنعحالفب ة

 ددنلفدح ددنئلحمدداح ددل حالدد فنلتح أل ددباح    ددلحأهدد حالالف ددنلحأاحأس اإحالفبددك     
مددف اح  ل دد  حام آ نفدددحبغنددلةحبئضدد اح  ددهحبئدد تحيددسلهح  1)حمفدددحسنددل ةحالفف ددى

ََددا أََُدَمددا النَّبلددُي قُدد   :ح دد لاح  ددئ ح لددهح ليددىحلدددحيم دد حين ددلتحيفسلددعحهدد يحاآلنددى
َّْ دُددرلم نَ  ددَ  إلن ُكنددُت َز َوارل َّْ  ألِّ َُ َّْ َوُأَوددرِّح  َُ َْ أَُمددتدِّع  َنتَدَمددا فَدتَدَعددالَي  َيا َوزَل  ال َحيَدداَة الددُدند 

 َّ ددي َّْ *  َوددَراّحا َرمل َن اللَّددَه َوَرُوددوَلُه َوالدددَّارَ َوإلن ُكنددُت ددَرَة فَددإلنَّ اللَّددَه َأَعدددَّ  دُددرلم  خل اخ 
ّرا َعظليّمدا َّْ َأر  َُ ن َنا ل مل ِل   داحأس اجددحن مئد حال دئل ح لئ دىح حف دىح (2 ) للل ُمح 

 ح دد مىح  ددفنىحالخنبلنددىح منم فددىحال  لنددىح سنفدددحبفددعحجحددشحأ ححبنبددىح  دد  ةح حأ ح
يئددددل حاآلنددددىح  ددددن اتحيبدددد أحبئلئ ددددىح    حام ج نلنددددىحبفددددعحالحددددلل تحيفددددس حل دددد

ْ ذلُن َعلَدد  َرُوددولل ف،  3)يلخالددللعحامح ل دد لد ددَت  ِ ددٍر ََ  َ ْ  َرددابلٍر قَدداَل َمَخددَ  أَبُددو َب َعدد
ََحدٍد  -َالَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم  -اللَّهل  َذن  ألل َِ ُرُلوّودا بلَبابلدهل لَدم  َُددؤ  فَدَوَردَد النَّدا

ُمم  ، قَاَل  ند  ُْذلَن لَدُه ،  :مل ْ َذَن فَد دَت بَدَ  ُعَمدُر فَاو  دٍر فَدَدَخَ  ، مُدمَّ َأقد   َ َبلدي َب ُْذلَن ألل فَد
ّمدا َوداكلّتا ،  -َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم  -فَدَوَرَد النَّبليَّ  داُاُه َوارل َِ َلُه نل ا َحو  ِّ َرالل

ُ  النَّبليَّ  :فَدُقل ُت  :قَاَل  ِ حل َّْ َهي ّحا ُأ قَداَل  -َالَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم  -أَلَُقوَل

                                                 

(حندددلحأنال دددلحالف دددلءحالمالليدددلعحال ددد االكحمدددلحاللضدددناح  حبالدددلفحالئدددنشحمددداحالألئدددل ح ال دددلادح1
 الم دد احتحافهددل احكم ددلعحالمددؤمفناحمددل احأل ددبا حسنددل ةحالفف ددىح)حنئفددكح ددل حال ددئنلحإإإح

حكف احالملح  ن احاكنل ح لنسحيكحبن ال اح  حالملءح لبملحن ج حمئدحل يءحالالمل 
ح ح29:حح28  لةحاكحسادحاآلناللاحماح(ح2
ح 10/81(حافهلح حناحم   ح ل حالفب يح3
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:   ُ ْ َمدا فَدَوَرد دُت إللَيد  ًَ فَدُقم  ًَ َودَْلَت نلي الندََّفَقد َ دَت بلن دَت َخارلَرد ََا َرُودوَل اللَّدهل لَدو  رََأ
َ  َرُووُل اللَّهل  للي   :َوقَداَل  -َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَودلََّم  -ُعنُدَقَما ، َفَقحل َّْ َحدو  ُهد

ًَ َََجدُْ ُعنُدَقَمدا ، َوقَداَم ُعَمدُر َكَما ددَ  ْ  َعائلَشد دٍر َعد  َ ًَ فَدَقاَم أَبُدو َب َْل َننلي الندََّفَق  ِ َرأ ََ
َْ َرُودوَل اللَّدهل  دَْللي  ِ ُهَمدا ََدُقدوُل َد ََ ًَ َََجُْ ُعنُدَقَما كل َص َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل  -إلَل  َحف 

َّْ  -َوَولََّم  َْ مُدمَّ نَدَزلَدت  َهدللهل  َما لَي َس علن دَدُه مُدمَّ اع تَددَزَلُم درَل دّعا َوعلش   ِ ّرا َأو  دل َهدم 
 ( ًُ ََدد دد َ اخ  َز َوارل ددّرا ( َحتَّدد  بَدلَددَي )  ََاأََُدَمددا النَّبلددُي قُدد   ألل َّْ َأر  َُ ددن  ددَنا ل مل ِل للل ُمح 
ًَ قَاَل َعظليّما  ُد َأن  َأع رلَض َأم رّ  :( قَاَل فَدَبَدَأ بلَعائلَش ًُ إلنِّي ُأرَل ُ  َأن  ََا َعائلَش ا ُأحل

يرل  أَبَدَوَ  ل ، قَاَلت   َتشل  ِ للي فليهل َحتَّ  َد ََ  :اَل دَدَعج  َوَما ُهَو ََا َرُووَل اللَّهل ؟ فَدَت
ًَ قَاَلت   ََ َما اخ  َتاُر اللََّه َوَرُووَلُه  :َعَليد  يُر أَبَدَو َّ َب   َأخ  َتشل َأفليَ  ََا َرُووَل اللَّهل َأو 
َرَة  خل اَر اخ  ائلَ  بلالَّلل  قُدل ُت ، قَاَل َوالدَّ َِ ْ  نل َرَأّة مل بلَر ام  َُْلَ  َأن  اَل ُدل  اَل  :َوَأو 

  ْ َلدد َعث نلددي ُمَعنِّتّددا َواَل ُمتَدَعنِّتّددا َوَل بَدر دُدَمددا إلنَّ اللَّددَه لَددم  ََدبد  َّْ إلالَّ َأخ  ُم ددند  ددَرَأٌة مل ددَْلُنلي ام   ِ َد
ّرا " . َرَواُه مُ  ِِّ للٌم بَدَعثَنلي ُمَعلِّّما ُمَي  ِ(1  . 

 ؟ ا قالت فماذ
دديُر أَبَدددَو َّ بَدد   ح:بتتأملوا معتتي  إلتتي رج حتتة عقل تت ،  ق لتت.     َتشل َأفليددَ  ََددا َرُوددوَل اللَّددهل َأو 

َرةَ  خل اَر اخ  َتاُر اللََّه َوَرُووَلُه َوالدَّ  .َأخ 

ْ   :وفي رواية لمسلم أيض    رل ِّ  َع َم  الُزه  َِ َأنَّ النَّبليَّ َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم َأق 
ّرا قَالَ  هل َهم  ُخَ  َعل  َأز َوارل رل ُ  َأن  اَل ََد  بَدَرنلي الُزه  ْ   ُعر َوةُ  َفَْخ  َي  َعائلَشًَ  َع ِل َر

َمددا قَالَددت   َّْ َمَخددَ  َعلَدديَّ َرُوددوُل  اللَّددُه َعند  ًّ َأُعددُدُه لَدد ددُروَن لَيد  ددٌ  َوعلش   ِ ددا َمَقددت  دل َلمَّ
                                                 

بدلدحبندلاحأاحالخنندلحاملأالددح حن د احأل  دلح  حبللفندىححد ن حح- اللدحالأل  حح- حناحم   ح(ح1
ح 1478ل  ح

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=469&idfrom=3039&idto=3358&bookid=53&startno=20#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=469&idfrom=3039&idto=3358&bookid=53&startno=20#docu
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َت  َم قَاَلت  َبَدَأ بلي فَدُقل دُت ََدا َرُودولَ اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولَّ  دم  َِ اللَّدهل إلنَّدَ  َأق 
َّْ فَدَقدالَ  َْ َأُعدُدُه درَل دٍ  َوعلش   ِ ْ  دل د ّرا َوإلنَّدَ  َمَخل دَت مل َنا َهم  ُخَ  َعَليد  إلنَّ  َأن  اَل َدد 

ُرونَ  ٌ  َوعلش   ِ َر دل  . 1) الشَّم 
دددٍ   [ :ففتتتي قتتتول أم المتتتؤمنين الستتتيدة ع ئ تتتة       ِ ْ  دل ددد َوإلنَّدددَ  َمَخل دددَت مل

 َّْ َْ َأُعددددُدُه ددددرَل الئبنددددلحمدددد حكحبالئ دددد ح  دددددحالس جددددىحالمحبددددىحالدددد    حلس ج ددددلتح ] َوعلش 

 الل ب دددلحلئ  الددددح لن دددلحلن دددىحلن دددىتح  دددل ىح دددل ىتح ينددددحالددد   ح الحبددددح ا دددالمللىحل  ددددح
 .الس إحالمحدحالم الل تح  حب أحب لح ب ح نلهلحماحف لئد

نئفدددكحح– احلجددد حمدداحالأل  دددلءحنبددلنعحلددددح : ئ تتتةقلتتت. لع :وعتتن األستتتود قتتت ل

ح( 2) نلحبفكحإح حالئجدتحه حم أحامحنؤالندحماحن لءح: للعح–مئل نىح

 ان روا وبأملوا إلي رج حة عقل   .

   :(رضي اهلل عنها  )سودة بنت زمعة  :أم املؤمنني  -

الحعحاباح  حل لحن ل حلدححتح  لفعح ب حل   حامحأ  معح  نملح بلنئع
حباح مل ح  ح أ   حمئ لحح  ن "حال  لااحباح مل حباح ب ح مسح"حأخ ح

حلأعحلؤنددىحي  ددال لح  ددهحس ج ددل حئددلح لددكحالحب ددىحيددكحال جددلةحالثلفنددىتح هددلجلحم
َعتنر اب تنر فح:يئبلهلحبم الددح س اج دلحمداح دن حالخ د حمحمد ح د هحامح  نددح  د  

ددي "  :َعب تت  ، ، َقتت َل  ددٍرو َأخل ْل َعم  َرانل ب دد  َ دد َِّ ًَ علن ددَد ال َعدد َمُة بلن ددُت زَم  َكانَددت  َوددو 
بَدَ   ََْن النَّبلديَّ َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم َأقد  ٍرو ، فَددَرَأ   فلدي ال َمنَدامل َكد ْل َعم  ُوَمي  ل ب 

                                                 

حالخ  ئملحَ  خ  لخناَح(ح حناحم   ح_ح اللدحال نل ح_ح1 حَن   ا  ح 1083ح_حل  حالح ن :حَبلدحال    ل 
ح 6/186(حم ففحاباحأبكح نبىح2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=469&idfrom=3039&idto=3358&bookid=53&startno=20#docu
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

بَدَر   َزو َرَما بلَلللَ  ، فدَ  ي َحتَّ  َوطلَ  َعَل  ُعُنقلَما ، َفَْخ  ْ   :َقداَل ََم شل َوأَبليدَ  لَدحل
َّْ َولََيتَدَزوََّرنَّددد ل َرُودددوُل اللَّدددهل َادددلَّ  اللَّدددُه َعَلي دددهل َوَودددلََّم ،  ََددداكل أَلُمدددوَد َادددَدَقت  ُرا 

ّرا ، َوقَاَل هلَشاٌم  :فَدَقاَلت   تد  ّرا َوول ج  َما َذاَك ، مُدمَّ  :حل ِل ْ  نَدف  ُر ، دَدن فلي َع ج  ال حل
لَدددد ددددَي رََأ   فلددددي ال َمنَددددامل لَيد  ددددَماءل َوهل َِّ َْ ال دددد َمددددا مل ََّ َعَليد  َقدددد ددددَرأ َأنَّ َقَمددددّرا اند  ًّ ُأخ 

بَدَر   َزو َرَمدا ، فَدَقداَل  َْخ  ًٌ ، فَد َع ُ   :ُمق َ جل ََداكل لَدم  أَل بَد ْ  َادَدَقت  ُرا  َوأَبليد ل لَدحل
  ْ دد َراُن مل  َ دد َِّ ََ  ال ددَت ْ  بَدع دددل  ، فَاه  دد َْ مل ي دديّرا َحتَّدد  َأُمددوَ  َودَدتَدددَزوَّرل ِل ددهل  إلال ََ مل ََدو 

ُ  إلال َقللدديَ َحتَّدد  َمدداَ  ، َودَدَزوََّرَمددا َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه  َذللددَ  ، فَدلَددم  ََدل بَدد
ح ( 1)! " َعَلي هل َوَولَّمَ 

أف دلحخ دنعحأاحنفلل  دلحالفبدكح د هحامح  نددح  د  حيأل بدعح :من رجاحة عقلها 

ْ  عروة بْ فتحمفدحأاحنم   لح  هبعحلن ال لحلئلئ ى ًُ  :الزبير قَالَ َع  :قَاَلت  َعائلَشد
َْ َأَودنَّت  ، َوَفرلقَدت  َأن  َُدَفارلقَدَمدا َرُودوُل اللَّددهل  دي ًَ حل َعد َمُة بلن دُت زَم  َوَلَقدد  قَالَدت  َودو 

ًَ ََا َرُود :لَّمَ َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َووَ  ملي للَعائلَشد ، فَدَقبلدَ  َذللدَ  َرُودوُل اللَّدهل وَل اللَّدهل ََددو 
َمدا، قَالَدت  اللَُّه َعَلي هل َوَودلَّ َالَّ   ند  دَزَل اللَّدُه دَدَعداَل  َوفلدي  :نَدُقدولُ  :َم مل فلدي َذللدَ  أَند 

َما  َباهل ْ  بَدع للَما ُنُشوزاّ )  : -ُأرَاُه قَاَل  -َأه  َرَأٌة َخاَفت  مل  .(2)( َوإلن  ام 
رل   َ ْ  عل ٍِ قَدالَ وَع ْل َعبَّا ْ  اب  ًَ َع َمُة َأن  َُ  :َم دَيت  َودو   َلَِّقَمدا النَّبلدُي َادلَّ  َخشل

نلددي :ُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم فَدَقالَددت  اللَّدد َ  " اَل ُد َلِّق  دد ِل ًَ ، َوَأم  ملي للَعائلَشدد َعدد   ََدددو  ، نلي، َوار 

                                                 

حال    يخنِّناَح«حالألب لعحال بلىح باح ئ (ح1 حال  ح«حأَلَبَ لع  حَل    خ َ اإخ حَأس  دخحَ   هحال  د حَ َ ن دخح خ  ل 
ح«حح     حَ م سخ حَ ب  خ حب اخ حَ ن سخ َئَىحب اخ حَسم  َ ة حبخف ع  ح 9710ل  حالح ن :ح _َ   
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

نَدُمَمددا ُاددل ّحا َوالُصددل ُ  )  :فَدَفَعددَ  ، فَدنَدَزلَددت   ددللَحا بَديد  َمددا َأن  َُص  ََ ُرنَدداَ  َعَلي مل فَدد
ٌر   .(1)( َخيد 

دداّء لروددول اهلل ألنمددا  أخددرأ وفددي رواَددً ددددل علدد  أن وددومة فعلددت ذلدد  إِر
دي اهلل عنمدا ، قالدت ف :دعلم أن رودول اهلل َحد  عائشدً دَر  :عدْ عائشدً ِر " َغيد 

ًَ َزو  ل النَّبلدد ِّ اددل  اهلل عليدده  َلتَدَمددا ، للَعائلَشدد َمَمددا َولَيد  ًَ َوَهبَددت  ََدو  َعدد َمَة بلن ددَت َزم  َأنَّ َوددو 
َِا َرُوولل اللَّهل ال  اهلل عليه وولم "وولم دَدب َتغل  بلَللل   .(2)َ  رل

 :( رضي اهلل عنها) ُأمُّ سََلَمَة  :ُأمُّ اْلُمْؤمِِننيَ  -

حال م غخح حَأبخكحأ َمن َىحب اخ ف   حبخف ع  َلة حهخ َبى حتحالأل لهخ حال  دخحال  نَِّ ة حال م َحج  حَ ب  خ ح  َمَلحنَلةخحب اخ ب اخ
حال  دخحرح حتحَ ن فخ حال َ لخن خ حب اخ حَ  ِّحَخللخ خ ن ى حتحبخف ع  س  مخ حم ل َةحتحال َمخ  حَن  َهَىحب اخ حب اخ س   خ حَمخ  ب اخ

َ لٍ ح ح حهخ حب اخ حَ  ِّحَأبخكحَج   خ حَ بخف عخ
ح حاك  َ  خ َلاعخ ددَاحال م  َددلجخ حَ دد  هحال  ددد ح حمخ ددَ حالف بخددكِّ حَ ب  ددَاحَ َ ن دددخحَ َ دد  َ ح خحَ لَفددع  ندددخحمخ ف ددَ حَأخخ

ح َحح:الل َضددلَ ىخح ددكِّحَأبخددكحَ ددَ َمَىحب دداخ س  مخ حال َمخ  ََ دد خ حاك  حح،ب دد خ حتحَ َخددَ حبخ َددلحالف بخددكُّ ددللخاخ حال   دد خ الل ج 
حالفِّح َمد خ حَأج  دا  حمخ َلةخح حَ َ لَفدع  َاحال  خج  َبٍعحمخ حَأل  حَ َ   َ حيخكحَ َفىخ حَ   هحال  د حَ َ ن دخ دَليخ خا  حَ َأ   َ دلءخ

ح حَفَ بمل
فخنَاح مخ حال م ؤ  حأ م َ لعخ حَملَعحمخا  َلحَما  حآخخ حَحال دهحَبَ َغ َدلحمَح حَ َ لَفع  حتحَ م َلع  َ دن اخ حال ح    الَد  

حلخَ لخأَح تحَيَ َجَمع  حالَحال   خن خ حَ َ ن دخحَ ثخنلماح حَل   َكحَ َ ن َ لحتحَ َحسخَفع  حتحَ    خ دَ ي ح خ   حَبئ  دنلما  َب   تحَن خ
ح خلَددهحال  دددخح اَلَ  َددع  َمددل حح:َ َل َددلحَأ  َ  أحَ ددَحلبخنُّ اَحح   ل ددعحفحدد احمدداحال ددئناح ددفىح  َ اف  تح  

                                                 

ح دحاكلبلفكحيكح"ح حناحالاللم يح"(ح  ححح3040ل ايحالاللم يح)ح(ح1
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ندددَ ح  م  َدددى حَأَحل خ ح حَ َل َدددلحج  َفدددد  يدددكح دددفىحألبدددعحمددداح   خددد حب دددلحالفبدددك حَ َ دددَ َمى حتحَ َسن 
ح ال جلة

  .ح نفىح-ا مدحح: ن ح-ه حسا حاللا دحأح حاكج ا ح :وأبوه 

  .  لفدعحالئد حمداحي  دلءحال دحلبنلعتحلم دىرحال دأحأ ححبنبدىح:   ح ه حماح دملهل

أبددكح لددهحأبددكح ألدداحيددكح  بئدد حل دد  حامح: دداح مددلحبدداحأبددكح دد مىتح ددل  ح     
المحدددل ح دددفىحألبدددعتحيغدددلدحال دددئلح   دددلناحلن دددىتحثددد حلجدددعحيدددكح دددفلتح جلحددددحالددد يح

رحيمدلعحمفددتحلثمدلاحخ د احمداحجمدل ى اآلخدلة ح ح دعحأمدكححأ لبدحند  حأحد حمفدال خ أ
  .  هحامح  ندح    ح-يكح  ا تح الس ج لحل   حامح

  .  ال ينعح فىحال عح خم ناحيكح يحال ئ ةح: لهحأاح ل 

َبلددي َوددَلَمًَ قَالَددت   ًَ ألل ددَرَأٌة ََُمددوُ  َزو ُرَمددابَدَلَغنلددي أَنَّددُه لَددي   :أُُم َوددَلَم ، َوُهددَو َس ام 
ًل ، مُددمَّ لَددم   دد ل ال َجنَّدد ْ  َأه  دد ًل دَدددَزوَّ   ، إلالَّ َرَمددَ  اللَّددمل نَدُمَمددا فلددي ال َجنَّدد ، فَدتَدَعدداَل ُه بَديد 

 .نَدَعدم   :أَُد ليعليَننلي ؟ قَالَدت   :اَل . قَ  أَدَدَزوَُّ  بَدع َدكَ ، َواَل هلُدَك َأالَّ دَدَزوََّ  بَدع دل ُأَعا
دددي :قَدددالَ  دددُت دَدَزوَّرل ًَ بَدع ددددل  رَ إلَذا مل نِّدددي ، اَل . اللَُّمدددمَّ ار ُزق  أُمَّ َودددَلَم دددّرا مل َّ َخيد  ُرددد

ذل  زلنُدَما َواَل َُدؤ  ًَ ؟ َفَمدا لَبلث دُت  :ََما ، فَدَلمَّا َماَ ، قُدل تُ َُح  ْ  أَبلي َودَلَم ٌر مل ْ  َخيد  َم
 ًَ ، َوَراَء َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم ، فَدَقداَم َعلَد  ال بَدابل فَدلََكَر ال لل  بَد

ي ْل َأخل ُم َعَلي ددهل ، َأو  َأرُُم َعلَدد  َرُوددولل اللَّددهل  :ا ، َأول اب نلَمددا، فَدَقالَددت  َمددإللَدد  اب دد أَدَدَقدددَّ
 . مُمَّ َراَء ال َغُد َفَلَ َ  . بلعلَياللي

ْ  أَبليهل وعْ  ًَ، َع ْل أَبلي َوَلَم ُْ ُعَمَر ب  دُدَما،  :اب  ًَ َلمَّا اند َقَقت  َعدَّ َأنَّ أُمَّ َوَلَم
دددٍر   َ َمدددا َرُودددوُل اللَّدددهل ، َخ َبَدَمدددا أَبُدددو َب َُ إللَيد  ، فَدَرمَّد دددُه   مُدددمَّ ُعَمدددُر، فَدَرمَّد دددُه، فَدبَدَعددد
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ْ   :فَدَقالَددت   دد ًٌ َولَددي َس َأَحددٌد مل ددبلَي ددَرأ، َوأَنِّددي ُمص  بلددر  َرُوددوَل اللَّددهل أَنِّددي َغيد  َمر َحبّددا، َأخ 
للَيائلي َهاهلّدا .   َأو 
َما َُ إللَيد  ُل ل  :فَدبَدَع ًٌ   فَإلنَّ اإلنِّي ُمص   :َأمَّا قَدو  َياَن ل بلَي بد  فلي ل ال  َ مَّا . َوأَ للََّه َوَي

ُل ل  َرأ :قَدو  َْم ُعو اإلنِّي َغيد  َِ َرَد ل ، َف هلَ  َغيد  لليَداُء   فَدلَدي َس للََّه َأن  َُل  َو  ، َوَأمَّدا األ 
َِدد  بلددي َأَحدددٌ  ُمم  إلالَّ َويَدر  ددند  . َوقَدداَل هل قُددم  فَدددَزوِّ   َرُوددوَل اللَّدد ََددا ُعَمددُر ، :قَالَددت  . مل

َُ .  :َرُووُل اللَّهل  ًّ . . . ال َحدلَ َن ََ  َأَما إلنِّي اَل أَند ُقُص ل ملمَّا َأع  َي ُت ُف
ُْ نَُمي ٍر  ْل أَبلدي مَابلدٍت  :َعب ُد اللَّهل ب  ْ  َحبليد ل ب د دُي ، َعد مَدَنا أَبُو َحيَّاَن التدَّي مل َحدَّ

ًَ  :، قَاَل  لََّمنلدي ،  :قَاَلت  أُُم َوَلَم ََ أَدَانلي َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَودلََّم َف
َجداٌب، َفَل ََبنلدي ، فَدُقل ددُت  نَدنَدا حل ًّ  :َوبَديد  دُد إللَديَّ ؟ َمددا َأقُدوُل َهدَلا إلالَّ رَغ بَدد َوَمدا ُدرَل

دنِّي ، َوإلنِّدي أُمُ  ْ  ول بَدَر مل َرَأٌة َقد  َأم  ي   إلنِّي ام  ِل ْ  نَدف  أََد تَداٍم ، َوأَنَدا َهددلََدُة  َلَ  َع
اَء .  َِ َمُ  النِّ َرةل ، َوأَن َت ََا َرُووَل اللَّهل َدج   ال َغيد 

ن د ل . َوَأمَّدا  :قَاَل  بَددُر مل ُْ ، فََْنَدا َأك  د ِِّ بُدَما اللَّدُه . َوَأمَّدا ال هل دَرُة ، فَديُدل  َأمَّدا ال َغيد 
ح.  1)َفَْذلن ُت ، فَدتَدَزوََّرنلي  أََد َتاُم ل   فَدَعَل  اللَّهل َوَعَل  َرُووللهل ،

 هددد احمددداحلجلحدددىح    دددلتحخليدددعحأاحالنالن دددلحالغندددلةحمددداحف دددلءحالفبدددكحيالفئددد ح دددنئلح
حنغضدحالفبكحينغضدح  ن لحالفبكحينغضدحامحلغضبد 

ند  حالح نبندىتحأاحنح د حلأ ددح    دللال لح  دكحالفبدكح:أيضةا  ومن رجاحة  عقلهةا  
  يكحبلدحم ل لةحالف لءح  نفحلحه ندحينالن هحبدح ال  ىحبالملم لح

                                                 

ح أ ح  مىحأ حالمؤمفنا«حال حلبىحلض ااحامح  ن  «ح نلحأ   حالفب ء(ح1
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 :بن عمرو بن نفيل ) رضي اهلل عنها ( عاتكــة بنت زيد -

 أخ هلح دئن ح..   ملعح  هحالحفنفنىحال محىحم ىح بلاهن   أب هلحسن      
حأح حالئ لةحالمب لناحبللجفىح ح  باحسن 

تحي مددلح   لفددعحمدداحأجمدد حف ددلءح ددلنشح    حالس ج ددلح بدد حامحبدداحأبددهحب ددل
 خ حب لح  بعح  هح   دح أحب لححبلمح  ن امحيث د ح لدأح  دهحأبنددحتيمدلحبددحأبد حب دلح

ندددلبفهح فدددهحألىحهددد يحالمدددلأةح ددد حأ ه دددعحلأندددأحتحح:ن مدددلحتح هددد حيدددكح ليدددىحلددددحتحي دددل ح
ح:ل دددعحأ ددد لح  دددكح لدددأحتح دددل حح:   بدددعح  دددهح   دددأحتحيأل   دددلح    ح دددل ح بددد حامح

  ددهحمخللفددحأبنددحيأل   ددلحتحيجدس.ح  ن دلحجس ددلمحأ  دمعح  ندأح  حأل  ال ددلحتحي د حن د لح
أه  دعح بد حالدلحماحتحيمدلحح:  ن امتح امالفعح احالألئل ح ال لادح  حي ن حكبهحب دلح

تح  ب حامح حنلايح ه حمضجعحيكحال مسح ن   ح ح:بدحن ملحم
 

 واهلل متتتت  أنستتتت   متتتت   ذر  تتتت رق
 

 ومتتت  نتتت   قمتتترك الحمتتت م الم تتتوق 
 مثل تتت فلتتتم أر مثلتتتى  لتتتق اليتتتوم  

 
 وال مثل تتتت  فتتتتى نيتتتتر  تتتت  ي لتتتتق 

 ل تتتتت  خلتتتتتق عتتتتت  وديتتتتتن ومحبتتتتتد 
 

 وخلتتق ستتوى فتتي الحيتت ء ومن تتق 
  

لاجئ ددلحنددلبفكحإحيلاجئ ددلحتح أ لمددعح فدد يح  ددلاحح:ي دمئدحأبدد يحيددل حلدددحتح  ددل حلددد
نحب لححبدلمح د ن امحيجئد حل دلحح ن دىح  دهحأاح حالدس إحبئد يحيلمدهحب د  حند  حالألدلئفح

ح:تحي للعحاللثندح  يلفال  حبئ ح يلةحل   حام
 

 فآليتتتتت. ال بنفتتتتت  عينتتتتتي ستتتتتخينة
 

 عليتتتتت  وال ينفتتتتت  جلتتتتتدك أنبتتتتترا  
 فبى  ول عمرك م  أرى مثل  فبتى 

 
 

 أاتتتر وأحمتتتى فتتتي الصتتتب   وأخيتتترا   
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 إذا  تتتتترع. فيتتتتت  األستتتتتنة خ ف تتتتت 
 

 إلى القرن حبى يبر  الترم  أحمترا   
  

 د ح دلاحأ ألدلفكحح ن دىحأاح حح: للدعح   رضى اهلل عن )  يخألب لح ملحباحالخأللد
ل ىحالح ن ددىحح:ي ددل ح  يل ددالفالهحتحيل ددالفالعح  ددهحبدداحأبددهحألللدددح:أالددس إحتح ددل ح

يكحخ يالددح   دلحالفدلسح لدهح لنمالددحيدنال يحتح   لهحأه دح الس جكحإحيالس ج لح مل
نددلحأمنددلحح:  ي مددلحيددل حمدداحالألئددل ح خددلإحالفددلسحتح ددل حلدددح  ددهحبدداحأبددهحألللددد

  ح لال ددىححالدهحأهفن ددلحتح أ  دد احل ددلحبللبل ددىحتحيدد  لح مددلحالمدؤمفناحائدد احلددكحيددكح دد
المؤمفناحتحين اححل احأبهحالح احيندحمسا حتحين احلدحنلحأمنح: لأحلئلال ىحتحي للعحح

 نلح لال ىحإح:لدحتحي ل ح
 

 وآليتتتتت. ال بنفتتتتت  عينتتتتتي ستتتتتخينة
 

 عليتتتتتت  وال ينفتتتتتت  جلتتتتتتدك أنبتتتتتترا 
حأه كحإ :  ي ل ح مل     فلحامحلأح حالف  ح  ه 

 :من رجاح  عقلها وقوة إيمانها 
ح: حي للددددعحلدددددححأك دددد أفح: ددددل حل ددددلحن مددددلح  دددد ح ضدددددح  ن ددددلح   أاح مددددل

 ح  حح:أال ددالألنعحأاحال ددليفكح دداحاإل دد  حبئدد ح  احهدد افكحامح ددسح جدد ح إإحح ددل ح
حح0  اح ححح   حمح لهلحماحاملأةح للحىح ل  ىحكيبَ حال  ءحفح: للعح

 ه ددعح فدد يححالددهح الدد تحي مددلح الدد حجس ددعح  ندددحجس ددلمح دد ن   ح  دد حلثالدددح لال ددىح
ح:ب ئلح  ح  ليحالحل  حيكحالم ال لأح   رضى اهلل عن  )
 عتتتتتتتتين جتتتتتتتتودك بعبتتتتتتتترة ونحيتتتتتتتتب 

 

 

 

 ال بمتتتتتتتل علتتتتتتتى ا متتتتتتت م ال يتتتتتتتب 

 

 فجعبنتتتتي المنتتتتون ب لفتتتت ر  المعلتتتتم

 

 

 يتتتتتتتتتتتتتتوم ال يتتتتتتتتتتتتتت   والبأنيتتتتتتتتتتتتتتب 

 

 عصتتمة التتدين والمعتتين علتتى التتدهر

 

 ونيتتتتتتتت  المل تتتتتتتتو  والماتتتتتتتتروب 
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 قتتتتل ألهتتتتل الضتتتتراء والبتتتتؤ  موبتتتتوا 

 

إذا ستتتتتتتتتتتقبن  المنتتتتتتتتتتتون اتتتتتتتتتتتأ    

  1 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعوب)

 

ح  للعحيندحأنضلح
 فجعنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي فيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروز ال در دره

 

 

 

 
 بتتتتتتتتأبيض بتتتتتتتت ل للابتتتتتتتت ب منيتتتتتتتتب

 رؤو  علي األدني نلي  علتي العتدك 

 

 

 

 

 
 أختتتتي ثقتتتتة فتتتتي الن ئبتتتت . مجيتتتتب  

 مبتتتي متتت  يقتتتل ال ياتتتذب القتتتول فعلتتت  

 

 

ح(2)إلتتي الخيتترا. نيتتر ق تتوبستتريع  

إح لدهحالم دج حث حالس جعحبئ يحالسبنلحباحالئ ا ح  لاحلج ح ن لاحتح  لفعحالخدلح     
تحي  ح لأح  ندح  لاحن ليحأاحنف لهلح داحالخدل إح لدهحال د ةح ئل ال لحمعحأس اج ل
" ال بمنعتتتوا إمتتت ء اهلل مستتت جد اهلل " رواه أحمتتتد وأبتتتو  :  لحدد ن حل ددد  حام

 .داود
ل ددلحلن ددىحيددكحه ددلحالم ددج ح هددهح حالئليدددحتحيضددلدحبندد يح جنسال ددلحثدد حيئددل ح

أ حح:لحاف دددلفحتحي ئددد عحبئددد ح لدددأح ددداحالخدددل إح لدددهحالم دددج ح   ح  دددلاحن ددد  حل ددد
 فلحفخلإح  احالفلسحفلسح ملحب د حمداحبدنسحتح أمدلحاآلاحح:الخلجناحنلح لال ىح حيال   

ل دبل.ح هد حفدلئ ح  ح  د حبد ا يحاحسي ح  حث ح  ال ح ف لحالسبنلحتح ال ددح مدل حبداحجلمد ح
ححح:لثالدحي للعح

 نتتتدر ابتتتن جرمتتتوز بفتتت ر  ن متتتة
 
 
 
 

 يتتتتتتتوم اللقتتتتتتت ء اتتتتتتت ن نيتتتتتتتر معتتتتتتترد    
 يتتتتتتتتتتت عمرو لونب بتتتتتتتتتتت  لوجدبتتتتتتتتتتت  

 
 ي عثالب  أم  إن  ف. بفت ر 

 
 

 ال   ي تتتتت  رعتتتتتال البنتتتتت ن وال اليتتتتتد 
 

 الفيم  مضي مم  يرو  ويابدك
 ثالبتتتتتت  أمتتتتتت  إن  فتتتتتتر. بفتتتتتت ر 

 
 ام نمرة قد خ ض   لم يثن 

 فيمتتتت  مضتتتتي ممتتتت  يتتتترو  ويابتتتتدك 
 

 فيعن    راد  ي بن فقع الفدفد
 اتتتتم نمتتتترة قتتتتد خ ضتتتت   لتتتتم يثنتتتت 

 
 واهلل رب  إن قبل. لمسلم 

 

 عن تتت   تتتراد  يتتت  بتتتن فقتتتع الفدفتتتدى                      
 

                                                 

ح ح94/ح3(حالحل  حيكحالم ال لأحدح اللدحمئليىحال حلبىحدح1
حال لب  (حالملجعح2
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 واهلل ربتتتتتتت  إن قبتتتتتتتل يتتتتتتت  مستتتتتتتلم   
 

 (1)حلتتتتتت. عليتتتتتت  عقوبتتتتتت  المبعمتتتتتتد 
 حأالددس إحح:ي الدد ح ف ددلحبم ددلتحي للددع ثدد حالس ج ددلحبئدد يحمحمدد حبدداحأبددهحب ددل      

  (2) بئ يحأب امح فكحكح بفهحأفهحل حالس جعحجمنعحأه حاكل حل ال  اح احآخله 

()  :رضي اهلل عنهابنت أبي بكر الصديق ) ذات النطاقني ( اءأمسـ -
ددن ى حبفددعحأبددكحب ددلحال دد ن ححح حال  دددخحال   َل خ ث َمددلَاحأ  ُّحَ ب دد خ حَأبخددكح  َحليَددَىح   حال  دددخحب دداخ َ ب دد خ

ن ى حتحال َم ِّن ى حتحث   حال َمَ فخن ى حالال ح  . ن مخ

فخناَح َ الخَ ة حال َخ خنَفىخح مخ حأ  ِّحال م دؤ  دع  َبن دلتحَ أ خ  حالسُّ حال  دخحب داخ ح َ لئخَ دىَح َ ب  خ َلاعخ حال م  َدلجخ دل  تحَ آخخ
ح    َ َيلةمح

ن َح ح خ  َةحَأَحل خ حَ ه لماحتَلَ ع  حَ أ مَُّ لحتَ َ م َلع  حالفِّأَللَ ن اخ حبخَ اعخ ح هخكَحح:َ ال ئ َلف    اَلن  َدى حبخف دع 
حال ئ س ىحال َئلمخلخن ى ح حمخا ح ت َ ب  خ حَأَ ا  َلَةحَ َفىمح َ لئخَ ىَح َ َ لَفع  َعحَ    حَحلمخ مح . بخبخض  ح َهلَجَلع  بخَئب  خ

داِحح:َ  خن َح . ال  دخح د  أل حَل َدلح خ حَن   م د أَحال نَح َ َ د خَ عخح . َل   َبن دلخح َمدَعحَس  جخ َدل ل  دَكتحَ َأب  َهدلحتح . السُّ َ هخ
حَ َحلبخنُّ اَح َ َج َُّهلتحَ اب ف َ ل َبَئال      تحَأل  َبن لخ حالسُّ    اب ا 

َنلء ح َ َخ  َفلحَ َ ه :  َ ل م    خٍ حال   لِّي َ ا ح َمىأحَ م  َلَأةأحَضخ  َكحام  رحَي خَ احهخ َبن لخ حالسُّ ح-أ  ِّحاب اخ
َنل  َح تحَيَ لَلع حَف   حم ال َئىخحال َحيِّ حال  دخحح:لحَ ا  حَلخ َ حَل         َ  يخنَ ل .  

َفل خح َ ل َح حَأبخكحالسِّ حب ا  َماخ َملء ح َ لَفع ح : َ ب   حالل ح  َبَلحمخا ح َأ   لٍح َ لئخَ ىَح َأ     .بخَئ  

َ ةَح  دداح ددل  ح   َ ددل  حب ددا  حَأبخندددخحت هخ لخح تحَ ددا  ف دد خ حال م  َمددَىحبخف ددعخ ددَملءَح َ ددا ح ت َ َيلألخ ح َأ   ح:تحَ للَددع 
ح  ف َلَةحالف بخكِّح َلتح  َ َفئ ع  حن َ لجخ نَاحَأَلاَ حَأا  حَأبخكححخ دَ لئخدخحيخكحَبن عخ حلخ  دف َلالخدخحَ َ حلخ خ حَأجخ   َيَ   

                                                 

ح ح3/368(حالحل  حالم ال لأح1
ح(حالملجعحال لب ح2
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َبخكَملحأَح حكخ ب أل   َملحتحَي    ع  حفخأَلل خكتحَ ل َحح:ل  كحبخ خَمدلح َدلَ حح:َملحَأجخ  ح خ   ب ألخ حتحيَدلل     ِّندخحبخلث َفن اخ
حح:   . َ اَعحالفِّأَللَ ن اخحح:َي خَ لخَأح  مَِّنع 

   :من رجاح  عقلها  
ددلحح :َ للَددع ح ددَدحالف بخددكُّحَلم  ددا ح  اَلَ ج  ددلٍح َحَمدد َح َم  ددىَح مخ نددَعحَمللخدددخح َأب دد حَب   َ ددَىحح-َمَئددد حَجمخ َخم 

ددددال َىحآَ ٍفح ح خ ددددَكحتحَي َددددل َح َأب دددد ح  َحليَددددىَح َيَنالَددددلفخكحَجدددد ِّيح-آَ ٍفحتحَأ   حَ مخ حح:َ  َدددد   حَهددددَ اح َدددد    خا 
دخحتحَي    ع ح حبخَمللخدخحَ َفف  خ حالَحح:َيَجَئ     حتحَ       َلَأحَلَفلحَخن لماحَ ثخنلماَ   

ح ٍدتحث د  حَأَخد  ع  حَ َ ن  َدلحبخثَد   تحَ َ أل ن دع  حيخدكح  د  ةخحال َبن دعخ َجدلٍلتحَيَجَئ  دال   ا  ح خَلهحَأح  َيَئَم  ع 
ت دخ يختحَ َ َضئ ال َ لحَ َ هحالث    حَهَ احتحَيَفَئ ح:َهَ احاَلَلَ د حَلَفلتحَيَ ل َحح:َي    ع ح بخَن خ حاَلَلَأحَل     ح َأم لح خ  

مئدحاحالمد حأبد حب دلح   خلإحأب حب ل  أفدحلملحخلإحل   حام : يكحل انى
يد خ حح:مللدح  دحمئدحخم ىحآ فح لهد حأ ح دالىحآ فح لهد حيدلفأل  حبددحمئددتح للدع

ح امحإح فدكحكلايح د حيجئ د حبمللددح:  د ح هددحب دليحي دل     نفلحجد يحأبد ح حليدى
 أخدد عحح: د حندلحأبدعحإح فدددح د حالدلأحلفدلحخنددلامح ثندلام ح للدعح:  ددعحح:مدعحفف ددحتح للدعح

أحجددللاحي ضددئال لحيددكح دد ةحيددكحالبنددعحالدد يح ددلاحأبددكحنضددعحمللدددحين ددلتحثدد ح ضددئعح
ي ضعحح:نلحأبعحإحضعحن أح  كحه احالمل  ح للعح:  ن لحث بلتحث حأخ عحبن يحي للع

 حبنسح  ح لاح  حاللأحل  حه احي  حأح اتح يكحه احب  أحل د تح امحح:ن يح  ندحي ل 

 ح هد احالد يح(ح1)حملحاللأحلفلح نئلح ل احأل عحأاحأ  احال دنفحبد لأ ح د احيدكحالب اندى
حيئ الدحماحلجلحىح    لحلضكحامح ف ل 

                                                 

ح 2/151(ححنلةحال حلبىح1
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   :ومن رجاح  عقلها أيضا 
السبندلحأندل حمحل دلةح ف ملحج  عحمئ لحابف دلحالبألد حال د ن ح بد حامحبداح     

ح: امحمددلحأخددلفح  حأاحنمثدد حبددكح حي للددعحلدددح:الحجددلإحلدددحيددكحالحددل حي ددل حل ددل
ّمددا ، َوُمددت    : ح  للددعحلددد مددلحنضددلحال ددلةح دد خ لحبئدد ح بح ددل  ََددا بُدنَدديَّ علدد   َكرَل

يّرا ُم َأول َك ال َقو  ّما ، اَل ََْ ُخل  ح . َكرَل
ي  : ُعر َوةُ  قَالَ  َتَ   -َمَخل ُت أَنَا َوَأخل رل لََياٍل ،  -قَدب َ  َأن  َُدق  َعَل  أُمَِّنا بلَعش 

ًٌ ، فَدَقالَ  َع ددلََن ل ؟ قَالَدت   : َعب ُد اللَّهل  َوهلَي َورل ًٌ . قَداَل  :َكي دَ  َدجل َعد إلنَّ  :َورل
ًّ . قَالَددت   ،  : فلددي ال َمددو  ل َلَعافليَدد ََت  َِددحل َعدد  ، َو ََ دَدف  دلي، فَدد ددَتملي َمددو  َلَعلَّددَ  َدش 

ْ دلَي َعلَدد  َأَحددل َطَرفَدي دد َ َواللَّددهل  :لَدت  َوقَا ددَتملي َأن  َأُمددوَ ، َحتَّد  دَدد ا َأن  إلمَّدد :، َمدا َأه 
َب  ِل َت َتَ  َفَْح  ََ  ،، َوإلمَّا َأن  َدظ َفَر فَدتَدَقرَّ َعي نلديدُدق  ًٍ فَد إلَّداَك َأن  دُدع دَرَض َعلَد  ُخ َّد

ًَ ال َمو  ل  َي بَدُلَما َكَراهل َُ، فَدتَدق    . دُدَوافل

للٍم ، قَاَل ف  حوقت  الب   الشميد   ِ ْل ُم ًَ ب  َفٍ  ، ُمَعاولََ ْ  أَبلي نَدو  َ دُت  :َع رََأ
َْ الُزبَدي ددرل َعلَدد ًل، قَددالَ َعب ددَد اللَّددهل ب دد َنَدد ًل ال َمدل ٌ  َدُمددُر َعَلي ددهل َفَجَعلَددت  قُدددَرَ   :  َعَقبَدد

 ُِ ُْ ُعَمددَر َوالنَّددا مُ  -، َحتَّدد  َمددرَّ َعَلي ددهل َعب ددُد اللَّددهل ب دد ددَي اللَّددُه َعند  ِل فَدَوقَددَ   -َمددا َر
د :َعَلي هل، قَدالَ  َِّ ُم َعَلي دَ  أَبَدا ُخبَدي دٍ  ! ال ََ د َِّ ُم َعَلي دَ  أَبَدا ُخبَدي دٍ  ! ال ََ د َِّ ُم ال ََ

ْ  َهدَلا ، َأَمدا َواللَّدهل َلَقدد  ُكن دُت َعَلي َ  أَبَا ُخبَدي  ٍ  َمداَك َعد . َأَما َواللَّهل َلَقدد  ُكن دُت أَند 
ْ  َهدَلا ، َأَمدا َواللَّدهل إلن  ُكن دَت َمدا  ْ  َهَلا ، َأَما َواللَّهل َلَقد  ُكن ُت أَند َماَك َع أَند َماَك َع
ٍء  ًُ َودو  ًٌ أَن دَت َهدُرَها أَلُمَّد مل ، َأَما َواللَّهل أَلُمَّد ُت َاوَّاّما قَدوَّاّما َوُاواّل لللرَّحل  -َعللم 

ًُ َخي ددٍر  ًٍ أَلُمَّدد ُْ ُعَمددرَ مَّ ندَ مُدد -َوفلددي رلَواََدد قلددُ  َفددَل َعب ددُد اللَّددهل ب دد دداَ  َمو  ، فَدبَدلَددَي ال َحجَّ
علدهل َعب دل اللَّهل وَ  ل  ْ  رل َْر َودَ  إللَي دهل، فَدُْن زلَل َعد لُدُه ، َف ، فَدُْل قلَي فلدي قُدبُدورل ال يَدُمدومل ، قَدو 
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ددٍر ، فََْبَددت  َأن    َ ددَماَء بلن ددتل أَبلددي َب َمددا مُددمَّ َأر َوددَ  إللَدد  أُمِّددهل َأو  ََْعدداَم َعَليد  ْ دليَددُه ، َف َد
َحُب ل بلُقُرونل ل ، قَاَل   ِ ََ  ْ َّْ إللَي  ل َم ْ دليَدنِّي َأو  أَلَبد َعَث فََْبَدت  َوقَالَدت   :الرَُّووَل لََت

:   ْ َُ إللَديَّ َمد َعد دَحبُنلي بلَقُرونلدي َوقَدالَ  َواللَّهل اَل ادليَ  َحتَّد  دَدبد   ِ َأُرونلدي  :فَدَقدالَ  :ََ
ددب تليَّ  ََ ََدتَدددَوذَُّ  حَ ول ََْخددَل نَدع َلي ددهل ، مُددمَّ ان  َلَدد َمددا ، فَدَقددالَ ، َف َكي ددَ    :تَّدد  َمَخددَ  َعَليد 

َ تلنلي َانَدع   َياهُ  :ُت بلَعُدوِّ اللَّهل ؟ قَاَلت  رََأ َ  َعَلي هل ُمند  َِد  َد َعَلي دَ   رَأََد ُتَ  َأف  َِ َوَأف 
َردَددد َ  ْل ! أَنَددداََدددا اب ددد :، بَدَلَغنلدددي أَنَّدددَ  دَدُقدددوُل لَدددُه اخل َواللَّدددهل َذاُ   َْ َذا ل النِّ َددداقَدي 
ْل  ن ُت َأر َفُ  بلهل طََعاَم َرُوولل اللَّهل  :، َأمَّا َأَحُدُهَما النِّ َاقَدي  َُ َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل  -َف
َخدُر  -َوَولََّم  َْ الددََّوابِّ ، َوَأمَّدا اخ  د ٍر مل  َ تلدي اَل فَنل َداُق ال َمدر َأةل الَّ  :َوطََعاَم أَبلي َب

تَدغ نلي َعن ُه ، َأَما إلنَّ َرُووَل اللَّهل   ِ مَدَنا  -َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم  -َد ) إلنَّ  :َحددَّ
ََ إلَخالُدَ  إلالَّ  نَداُه َوَأمَّدا ال ُمبليدُر فَد دلَّاُب فَدَرأََد  ََ َْمَّدا ال  ابّا َوُمبليّرا ( ، َف فلي مَقليٍ  َكلَّ

للمٌ  فَدَقامَ  :إلَّاُه قَاَل   ِ ع َما . َرَواُه ُم َما فَدَلم  َُدَرارل   1). رواه مسلم  حَعند 

ًَ  قدددددددال نَددددددد مَدَنا : ُعيَديد  ْ  أُمِّدددددددهل ، أَبُدددددددو ال ُمَحيَّددددددداةل  َحددددددددَّ دددددددا  :قَددددددداَل  ، َعددددددد َلمَّ
ددا ُ  قَدتَدد َ  َْ الُزبَدي ددرل  ال َحجَّ ددَماءَ  ، َمَخددَ  َعلَدد  اب دد يددَر  :َوقَدداَل َلَمددا  َأو  ََددا أُمَّدده  ، إلن  َأمل

ًٍ ؟ قَالَددت   ْ  َحاَردد دد َْ َواَّددانلي بلدد ل ، فَدَمدد   لَدد ل مل نلي مل ددُت لَددَ  بلدددُْم  ،  :ال ُمددؤ   ِ َل
َلنِّي أُُم ال َمص ُلوبل  ُمَ   َوَل ْ  ُأَحددِّ َل ًٍ ، َوَل ْ  َحاَر ِل الثَّنليًَّل ، َوَما للي مل  :َعَل  رَأ 

ُرُ  فلي : اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم ََدُقولُ  َوملع ُت َرُووَل اللَّهل َالَّ  َكلَّاٌب ،  مَقلي ٍ  ََل 
َناُه  ََلَّاُب فَدَقد  رَأََد  َْمَّا ال  َتارَ  دَدع نلي -َوُمبليٌر َف فَدَقاَل  . َوَأمَّا ال ُمبليُر فََْن تَ  - ال ُمل 

َْ  :َلَما     .  ُمبليُر ال ُمَنافلقلي

                                                 

ح 99/ح16 ل حالف  يحح-(ح حناحم   ح1
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ُْ َُوُنسَ  وعْ َمُد ب  مَدَنا : َأح  ُْ ََدع َل  التدَّي مليُ  َحدَّ َي  ب  ْ   أَبُو ال ُمَحيَّاةل ََح  ، َع
ًَ  َمَخل ددتُ  :أَبليددهل ، قَدداَل  دد ََّ ْل الُزبَدي ددرل  بَدع ددَد قَدت دد ل  َم ٍ   اب دد ََ ددُلوٌب  -بلددَث  -َوُهددَو َمص 
يَدداُء ، فَدَقالَددت  َفَجدداَء   أُُمددُه  ًٌ َعم  لَدد ددا ل  َعُجددوٌز َطوَل َأَمددا اَن لللرَّاكلدد ل َأن   : للل َحجَّ
َُ ؟ قَالَدت   :ََدن دزلَل ؟ فَدَقداَل  اّمددا َواللَّدهل َمددا َكداَن ُمَنافلّقدا ، َكداَن َادوَّاّما قَدوَّ  :ال ُمنَدافل
َمدددا  -َواللَّدددهل  -اَل  :ان َصدددرلفلي ََدددا َعُجدددوُز، فَدَقدددَد َخرلف دددتل . قَالَدددت   :بَددددرًّا . قَدددالَ 
 . . َكددلَّاٌب َوُمبليددرٌ  مَقليدد ٍ  فلددي :َوددملع ُت َرُوددوَل اللَّددهل ََدُقددولُ  َخرلفَددُت ُمن ددلُ 

  .ال َحدلَُ. .

ْل ُعَمدددددرَ  قليددددد َ و  ب ددددد دددددَماءَ  إلنَّ   الل دل  َأو  دددددجل  ِ ًل ال َم يَددددد َْ  -فلدددددي نَاحل دددددي َوَذللدددددَ  حل
ُْ الُزبَدي ددرل  ُاددلل َ  َمددا ، فَدَقددالَ  - اب دد ٍء ،  :َفَمدداَل إللَيد  ددت  بلَشددي  َِ َُ لَي  إلنَّ َهددللهل ال ُجثَدد

دبلرل  َر َواُ  علن دَد اللَّدهل ، فَدادَّقلي اللَّدَه َواا  نَدُعنلدي ، َوقَدد   :فَدَقالَدت  . َوإلنََّمدا األ  َوَمدا ََم 
 ُِ دلَ  رَأ  ْل زََكرلَّا ُأه  َي  ب  ْ  بَدَغاََا ََح  َرائلي َ  إلَل  بَغلي  مل  1)بَنلي إلو 

.  
نملاح ن نا نلحل لحماحا حملأةح ل  ىحالئلم عحمعحأ  هحاكح ا حبئ  ح ح مىح ا 

     :بن معبد بن احلارث اخلثعمية  أم عبد اهلل أمساء بنت عميس  -
َُولل  َرا ل األ  َْ ال ُمَمارل   . مل

َلَمت  قَدب َ  ُمُخولل َرُوولل  :قلي َ       َر َقمل    َأو    . َماَر األ 
ًل، فَدَولَددَد   لَددُه ُهنَدداك إللَدد  َرع َفددٌر ال َّيَّددارُ  بلَمددا َزو ُرَمددا َوَهدداَررَ       َعب دددَ  ال َحَبَشدد
نّا َوُمَحمَّّدا، ، اللَّهل  ًل  فَدَلمَّا َهاَرَر   َمَعُه إلَل  .َوَعو  ََن دملَد  ال َمدل ُتش  ًَ َودب ٍ ، َواو  َوَن

                                                 

ح 2/295 نلحالفب ءح(ح1
ح 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12297
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12297
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14078
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14078
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
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مَ  دَدددً ََددددو  َُ  ، دَددددَزوََّ  بلَمدددا ُمؤ  َ دددٍر الصِّددددِّ  َ دددّدا : فَدَولَدددَد   لَددده ، أَبُدددو َب َوق دددَت  ُمَحمَّ
، مُددددمَّ دُدددددُوفِّيَ  ًَ ال ددددَوَماعل دددد ددددت  َحجَّ ، َفَحجَّ ددددَرامل َُ  اإل لح  َ ددددَلت ُه. َودَدددددَزوََّ   ، الصِّدددددِّ َِّ فَدَغ

ُْ أَبلي طَالل ٍ  بلَما   . َعللُي ب 

ْل و     ددع بليِّ  َعدد ددَماءُ  قَدددلَمت   :قَددالَ  ، الشَّ َْ  َأو  دد ًل  مل ََددا  : ُعَمددرُ  ، فَدَقدداَل َلَمددا ال َحَبَشدد
َرةل  َناُكم  بلددال ملج  ًُ، َوددبَدق  دديَّ ددرل  ، َلَقددد  َاددَدق َت  :فَدَقالَددت   . َحَبشل ُكن ددُتم  َمددَ    :َلَعم 

َُم  ، وَُكنَّا ال بُدَعَداَء الُ َرَماَء ، َأَما   َرُوولل اللَّهل  َل َُم  ، َوَُدَعلُِّم َراهل َُ  علُم َرائلَع
ددَدٌة ،  ":َواللَّددهل أَلَذ ُكددَرنَّ َذللددَ  للَرُوددولل اللَّددهل ، فََْدَدت ددُه ، فَدَقدداَل  ددَرٌة َواحل ِل هلج  لللنَّددا

َردَانل  َُم  هلج      ."َوَل
ْ  و      َماُء بلن ُت ُعَمي سٍ  قَاَلت   : قَالَ  َعاملٍر ، َع ََا َرُووَل اللَّهل، إلنَّ َهُؤاَلءل  : َأو 

َْ . قَالَ  رَل َْ ال ُمَمارل َنا مل  ِ ْ  ََدُقوُل َذللَ  ،"  : ََدز ُعُموَن أَنَّا َل َرُة  َكَلَب َم َُُم ال ملج  َل
ْل  يِّ  َهاَرر ُدم  إلَل  :َمرَّدَدي    ". ، َوَهاَرر ُدم  إلَليَّ  النََّجاهل

َي  : فَدَوَلَد   َلهُ  َعلليًّا مُمَّ دَدَزوََّرت   : ال َواقلدل ُ  قَالَ      نّا ، ََح    . َوَعو 

حَأبخكحَسائخَ ةَح  اح     حبخف َعح  َمن سٍح َ  خكِح اَلَس  إَح : َن     ح َ لمخلما َ مخئ ع ح : َسَ لخن لحب ا  َملَء تح َأ  
ٍلحت : َياَلَفلَخَلحاب َفلَهل حَأبخكحَب   حب ا  حَجئ َفلٍح م َحم    حب ا  ف   َملح َ م َحم    َل  حح:تحَيَ لَ ح  ِ حمخ َأَفلحَأ  

حَأبخنأَح حمخا  ف َأحتحَ َأبخكحَخن لأ   . مخ

ددكحَبن َف  َمدددلتحَ للَددع ح : َ  خددكِح َي َددلَ حَل َدددلح: َددل َح      حَخن دددلماحح:ا  ضخ دددَاحال َئددَلدخ حَ ددلبًّلحمخ َمددلحَلَأن دددع 
حَخن لماحمخا ح َجئ َفلٍح مخا ح حَ    م لٍح تحَ َ حَلَأن ع  ح : َ  خكِح َيَ ل َح  ت َأبخكحَب   حَلَفدلحَ دن ئملحرحَ لَد   َملحاَلَل  عخ

حَلَمَ الُّأخ  يح    عخ حَ ن َلحال  خ حح:َ لَلع حح    عخ حَثَ َثىمحَأف َعحَأَخ ُّ     َنللأح(ح1) خا     (2)ح. خخ

                                                 

:حملحالل عحلفلح نئلحتح ل ح(ح:حي ل ح  ك7/108ليح باح ئ ح)ح(ح يكحالألب لعحال بح1
حىحأفعحأ    حلخنلل   عح نلحال يح  عحلم الأحتحي للعحأ ملءح:ح احث ث

ح(ح نلحأ   حالفب ءح_ححاللجمىحأ ملءحبفعح منس 2
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افهددل اح لددكحهدد يحالمددلأةحالئل  ددىحالالددكحيضددعحالفددسا.حبنف مددلحبح دداحالال ددلفحيددكح
ال   حتحيلف فعح  حماحس جن لحجئفلحالألنللح  ملحالفلل  ح)حلضكحامح ف مدلح(ح

ح   كح بن حالمسا تحيملحأب نعحلفلح ححالكح ل حل لح  كح

 :أم سليم )رضي اهلل عنها( -

ححححح حب داخ حَ دف  خ حب داخ حَ دلمخلخ حب داخ ف د  دخ حج  حب داخ حَحدَلا خ حب اخ حَسن  خ حب اخ حَخللخ خ حمخ  َحلَاحب اخ َ ن ٍ حبخف ع  أ  ُّح  
ن ى ح ح َلجخ َف َ للخن ى حال َخس  حرحاك  للخ حالف ج  حب اخ يِّ حَ  خ

ححححح َمن َ دددلحتح ن دددل ال غ َمن َ دددلء ح :ا دددال لعحب فنال دددلح"حأ ح ددد ن ح"حَ ن  َدددل   حاللُّ ح:ء ح حَ ن  َدددل  
ح حح:َ   َ ى ح حَ ن َ ل   َمن َثى ح حح:أ َفن َفى ح حَ ن َ ل   حل 

حتحَ   هحال  د حَ َ ن دخحَ َ   َ حححححح حالف بخكِّ حَمللخٍأح حح:َأ ُّحَخل خ خ حب ا  حَأَفس 
حتحث   حاَلَس  َجَ لحَأب  حأَل  َحدَىحَسن د  ححححح ل  حالف ض  حب ا  َ لحَمللخأ  حتحَملَعحَس  ج  َف َ دللخيُّ حَ د  ٍ حاك  ب دا 

حَلد ح حَأَبلح  َمن ٍلحتحَ َ ب َ حال  دخح حح:َيَ َلَ ع 
أ  معحاللمن لءح غنلهلحماحال لب ناح ف ملح مئعح اح نداحالحد حيدهحنثدلدحححححح

 ددفليح  بدد حهجددلةحالفبددكحتح حالل ددعحس ج ددلحمللددأحالدد يح ضدددح ثددللح فدد ملحلجددعحمددا
ح :الفضدلحس جالددحالدل  حبئسنمدىحأ د ىحمداحال دخل    حب   م لح لملح دمعحمللدأحبداح

أ   حأاح ح لدح  حامح أ   حأاحمحم احل   حامتحخلإحماحالبنعح لضبلحب حخلإح
حماحالم نفىح   لحكف لحأ بحعحأل حا   ح حم لاحل ليلحمث دحب لح حملعحبلل ل  

أفدسح"حمداحه يحالمؤمفىحبحنلال دلحالس جندىح بس ج دلح ابداح لد هلحال حند ح"ح ضحعححححح
   معحابف لحه نىحل ل   ح.!!!! أج ح نف لح حثبلال لح  هحمب أهلح ل حالالل  حأ حالاللاجع

الم نفدددددددددىح لفدددددددددعحاكف دددددددددللح مددددددددداح دددددددددلاحين دددددددددلحمددددددددداح حنفمدددددددددلح ددددددددد  حالفبدددددددددكح!!!
ين ب دددددعح  يدددددلحناحم الب دددددلناحبم  مدددددد  م دددددغ لناحبل دددددال بل حالفبدددددك الم دددددلجلنا

احبدناحهد يحالجمد .تح مئ دلحابف دلحيخلجدعحأ ح د ن حاكف دللنىحمد،  اكي اإحلسنللالد
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الم نفدىح ح أفدلحابداح   د  حل د  حامح: دل ح  أفسحلضكحامح ف ملتحيئداحأفدس
ندلحل د  حامحح:ي للدعح  ثملاح فناحينخ عحأمكحبن يحيلفأل  عحبكحالكحل   حام

فدكح حأ د لح  دكح  ح فدحل حنب حلج ح  حاملأةحماحا ف للح  ح   حأالحفدأحبالحفدىحتح ا 
  دلح  ملحأالحفأحبدحتح  حابفكحتحيخد يحي نخد مأحمدلحبد احلدأحتحيخد معحل د  حام

ح فناحيملحضلبفكح  ح بفكح بىحتح  ح بسحيكح ج كح ح
َي اللَُّه َعن ُه قَاَل قَاو  ِل ْ  أََنٍس َر َلت  أُمِّي ََا َرُووَل اللَّهل َخاملُمَ  أََنٌس ام ُع َع

ثلر  َماَلُه َوَوَلَدُه َوبَارلك  َلُه فليَما َأع  َي َتهُ  ":اللََّه َلُه قَالَ    ح (1)ح.مبفق علي "  اللَُّممَّ َأك 
ي فكحلماحأ ثلحاكف للحمل محتح ح ثالفكحابفالكحأمنفىحأفدح ياحماح :يقول أن  

  بكح لكحم   حالحجلإحالب لةحال ئىح   ل اح ملئىح  ح  لاحلدحب اللاحنحم حيكح
 . 2)ال فىحالفل  ىحملالناح  لاحين لحلنحلاحنجكءحتحمفدحلناحالم أح ح

حالالكحخ معح ناحامح سح ج        حالئل  ى حالملأة حأفسححافهليح لكحه ي يبخ مى
لل   حامحخ مىحل ناحامحالئللكتح ملح ف عحأاحالأل دحال  لءحماحل   حامحكفستح

حي  لحلدحيفل حخنليحال فنلح اآلخلة  ح
 !!!  أ  حاملأةحن  احم لهلحا    ححححح
ال   حلخألبال لحبئ ح يلةحس ج لحاك  ح"حأب حأل حىحسند حبداح د  ح"ح  دلاح حندسا ح     

 فددح حنفبغدكحأاحح:م لامح بنلامحيالل يحكف لح حالالس إحم ل لحال د  حم ل لمح  ل ح  ن ل
أالددس إحم ددل ل حأمددلحالئ دد حنددلحأبددلحأل حددىحأاحآل ددال  حنفحال ددلحآ حيدد ا ح أف دد حلدد حأ ددئ ال ح

                                                 

ح« اللدحال   اع«ح حناحالبخللي(ح1 ددخحبخأل د  خ مخ حَ َ   َ حلخَخل خ حَ   هحال  د حَ َ ن دخ َ ةخحالف بخكِّ َبلدحَ   
حَ بخَ ث ددَلةخحَمللخدددخح ددلخ ح« الددلدحيضددلئ حال ددحلبى«ح ددحناحم دد  (تح حح5984ح)ال ئ م  ددا  حَبددلدحمخ َيَضددلئخ خ

َكحال  د حَ ف د ح حَمللخٍأحَلضخ حب اخ ح (2480)ح_حل  حالح ن :حَأَفسخ
ح 3/107(حالللنفحاإل   حل  هبكح1
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حين لحفللاح حالل ع ح
ندلحأبدلحأل حدىحمدلحمث دأحندل ح ل فدأحامدلؤح دليلح أفدلحح:يئف ملح ل  حلخألبال دلح للدعححححح

 !!!.  حي اأحم ليتح حأ ن ح نلياملأةحم  مىحتحي احال  
 - لن د  ح نئ داح  د مدحبدناحند يحالل د    يلفأل  حأب حأل حىحنلن حالفبدك     

 ه  اح خ حأبد حأل حدىحاإل د  ح ح داحا د مدح  دهحند حس جالددحال دأحح-يالس جعحمفدح
ح ح ملحالل عحالغس حمعحل   حامحيكح حبىحس ج لحأب حأل حىح !!!ال حلبنىحاللائئى

الألب ددلعحب ددف حح-يفددكح ددحناحم دد  ح ابدداح ددئ ح:جلهدد عحمددعحالل دد  حيددهح س االدددححح
ندلحل د  حامحهدد يحأ حح: دحناحأاحأ ح د ن حاالخدد عحخفجدلامحند  ححفددناحي دل حأبد حأل حددى

نددلحل دد  حامح اح فددلحمفدددكحم ددلأحب ددلعحبدددحبألفددددإإإإ حح: دد ن حمئ ددلحخفجددل حي للدددع
ن ح د ن ح ف د ةحمداحاكف دللحنغدس حبد   دلاحل د  حامح: ن   حأفسحلضكحامح فد

  .مئدح  اح ساحين  ناحالملءح ن ا ناحالجلحه

ْل َعب ددل اللَّدهل رَ ح:أروع ما قرأته عن تلك الصـحابية من  حححح ْ  َردابلرل ب د دَي اللَّدُه َعد ِل
ُمَما، قَالَ  ًَ فَدإلَذا  :لَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولَّمَ قَاَل النَّبلُي اَ  :َعند  " رَأََد تُنلدي َمَخل دُت ال َجنَّد

َرَأةل أَبلي  ًّ أَنَا بلالُرَمي َصاءل ام  ًَ َوَوملع ُت َخَشَف ْ  َهدَلا ؟، فَدَقدالَ  :ُقل دُت ، فدَ طَل َح  :َمد
َدد ددّرا بلفلَنائلددهل َرارَل َ ددُت َقص  ٌل َورََأ ََ ْ  َهددَلا ؟ :ًٌ، فَدُقل ددتُ َهددَلا بلدد  :، فَدَقدداَل للُعَمددَر للَمدد

ََْرم  ُ  َردَددَ  ، فَدَقدداَل ُعَمددرُ  فَدد بلددَْبلي َوأُمِّددي ََددا  :َأن  َأم ُخلَددُه فَددَْن ظَُر إللَي ددهل فَددلََكر ُ  َغيد 
  (1)َرُووَل اللَّهل َأَعَلي َ  َأَغاُر " 

                                                 

ح14892_حل  حالح ن :م ف حأحم حباححفب تح3426ل  حالح ن :ح حناحالبخلليح_ح(ح1
ح_حل  حالح ن :حم ف حأبكح ا  حالألنلل كتح8063_حل  حالح ن ححال فاحال بلىحل ف لئكتح

ل بغ يح_حل  حح ل حال فىت2037ح_حل  حالح ن :م ف حأبكحنئ هحالم   كحت1815
ح ح3788حالح ن :
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 :هند بنت عتبة -

 حدد ىحف ددلءحالئددلدحال الددكح ددلاحل دد ح دد لةح للنددىح بدد حاإل دد  ح بئدد يتح هددكحأ ححححح
 .الخ نفىحمئل نىحباحأبكح فنلاحلضكحامح ف مل

 لفدددعحهفددد ح اعح دددفلعحالليدددعح ددد لهلحبدددناحالف دددلءحمددداحالئدددلدتحيفن دددلحي دددلحىتح      
ح جلأةتح ث ىتح حس تح لأي ح

 .ال   حال ئلح الل  حالح مىتح  لفعحاملأةحل لحففسح أففىححححح

 .س ج دددلحأب هدددلحمددداحالفل  دددىحبددداحالمغندددلةحالمخس مدددكتحي لددد عحلددددحأبلفدددلمتحثددد حالل الدددد     

 فدددكحامدددلأةح ددد حم  دددعحأمدددليحيددد حالس جفدددكحلجددد مححالدددهحح:  للدددعحكبن دددلح اعحنددد       
 حخألبأحلج احماح  مأتح فدح ح: لأحلأ حث ح ل حل لحن ملمحح:الئلضدح  ك حي ل حل ل

يفددكحال ددلفح ال ددمن تحح: ل ددعحم ددمنلمحلددأح احدد امحمف مددلححالددهحأ ددفدحلددأتحأمددلحاك  
 الح ددددحال دددلن تحالخدددللناحبددددحه جدددلمحمددداح ف الددددتح  لدددأح  دددجل حمددداح دددنمالدتحح ددداح
احم دعح دلاحمئدأتحال ضدناح  نددحيدكح ال حلبىتحح احاإلجلبىتح احاللبئالددحاللبئدأتح ا 

تح أمدلحاآلخدلحيفدكحالح ددحالح دندتح الدلأيحاكلنددتحمللدتح ال الفناحبلأنأحيكحضئفد
اح بددد لحأل مالددددتح  دددسح  دددنلالدتحندددؤ دحأه ددددح  حنؤ ب فددددتح احاالبئددد يحأ ددد  حب ددد تح ا 
جددلفب يحالدد  لحب دد تح دد ن حالغنددلةتح ددلنعحالألنددلةتح  دد ن ححجددلدحال بددىتح احجددل.حيغنددلح

احف س.حيغنلحم   لتح  حبنفعحلأححلل مل ن حمضدنل.حأملحاك  حي ح: للع  .مفس لتح ا 
ل لنمالددددتحمدددؤاعحل دددلحينمدددلح  دددهح احلددد حالئ ددد حأاحال دددناحبئددد ح بلئ دددلتح الضدددنعحالحدددعح
احأفجبعحيئاحخألنحملحأفجبع حاألد ح  دلحهد اح جفلئ لتح احجلءعحلدحب ل حأحم عتح ا 

فدكحح: فكحي حال مدحلكحتح أملحاآلخلحيبئ حالحلةحال لنمى  فكحكخ  حهد احل ام دىتح ا 
احال د ن حبنفدكح فدكحآخد ةحبدن دحالبئد حمدعحلس مدكح بالدكتح   دىحال فالدكتح ا  لدحلم اي دىتح ا 
 بنفدحلحليحأاحن  احالم ايعح اححلن ح  نلالدتح ال ائ ح داح النبال دلتحالمحدلمكح داح
ح ن ال لتحالسائاحكل مال لتح نلحم ا  ح  حسمّن ح ف حضئضئىحالح ا  تحيمداحهد ح ح

يس جدددددح  حال  فددددكح لندددددح ل ددددلءحالمال دددد سحح: اأحأبدددد ح ددددفنلاحبدددداححددددلدحتح للددددعحح: ددددل 
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ال دد ستح  حالم دددح دد  حالمدد األسحالضددلستحا ددالخلحامحيددكحال ددملءحنخددلحلددأحبئ مدددح
ح.يكحال ضلء

يلخالنللهلحل لج حال  ن تحه حماحلجلحىح    لتحب حه ح امح دناحالئ د ح الحدس تححححح
   ةححسم  ح ملحهد معحالبند عح ال  دعح ضدل عحيملحبفنعحالبن عح  حب  ةحاللجل ح

ح  حماحضئفحلجلل ل 

  :ســـــعريه وكنيتها أم زفر )رضي اهلل عنها( -

ُْ أَبلي رَبَاٍ  قَاَل قَاَل للي   ٍِ    عْ َع َاُء ب  ُْ َعبَّا د ل   اب  ْ  َأه  د َرَأّة مل َ  ام  َأاَل ُأرَل
َماُء ال َمر     بَدَل  ، قَاَل َهللهل  :ال َجنًَّل؟ قُدل تُ  َِّو  َالَّ  اللَّدُه َعَلي دهل  أََدت  النَّبليَّ  ،  َأُة ال

ََشَّدُ  فَدام ُع اللَّدَه للدي. قَداَل  :فَدَقاَلت   ،  َوَولََّم  َرُع َوإلنِّدي أََد دح تل  ": إلنِّي ُأا  إلن  هل
ددبلُر،  ُ  اللَّددَه َأن  َُدَعافليَدد ل " ؟ فَدَقالَددت  َأا  ددح تل َمَعددو  ًُ َوإلن  هل َاددبَدر  ل َولَدد ل ال َجنَّدد

ََشََّ . َفَدَعا َلَما :فَدَقاَلت   ََشَُّ  فَام ُع اللََّه للي َأن  اَل أََد  .   1)إلنِّي أََد
  .ال فنلحللاحىحاآلخلةافهل اح لكح   حه يحالملأةحالمؤمفىح نفحآثلعحم  ىح

 :أم أميـــن ) رضي اهلل عنها ( -

دم َ لححححح حلَدد حح:ا   حتحَيَ لَدَ ع  ددكُّ َلجخ حال َخس  حال َحدللخ خ َبن د  حب دا  حاَلَس  َج َددلح   َأن َمددَاح حح:َبَلَ دى ح حَ  َد  
ددَ ح ثَددَىحَلَنددللخَكحب ئخ حَحللخ َفددن ٍاح حث دد  حاَلَس  َج َددلحَسن دد  حب ددا  َ حح  دد خَ حَندد   ال    ددَلةأحَ جخ َددل أحتحا   َن َمددَاحهخج  َ كخ

حَ َ   َ حتحَيَ لَح حَ   هحال  د حَ َ ن دخ حلَدد حأ َ دلَمَىحب دَاحَسن د ٍحالف بخكُّ حال  ددخحَ د  هحال  دد حَ ع  حَل  د  خ دد  حتححخ
ح (2)َ َ ن دخحَ َ   َ ح

                                                 

حدد ن حل دد ح_حبددلدحيضدد حمدداحن ددل.حمدداحالددلناحح- الددلدحالملضددهحح- ددحناحالبخددلليح(ح1
بددلدحثدد ادحالمددؤماحينمددلحن ددنبدح_ح الددلدحالبددلح ال دد ىح اآل ادحح-حناحم دد  ح ددحتح5652:

ح ح2576ح ن حل  ح:حح_حماحمل حأ ححساحأ حفح ح لأح
ح أ حأنما«حال حلبىحلض ااحامح  ن  «ح نلحأ   حالفب ء(ح2
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 ابداححبددح  ح دلاح  تح أ حأ دلمىحبداحسند ححددحل د  حام  حلضدفىحالل د  
حناحالس إح   لث لح خم ىحأجمل ح  ألئىح ف حتحين ال  لحل   حام  ل   حامح
تحيالس ج ددلح بندد حبدداحنسندد حمدداحبفددكحالحددلل حبدداحالخددسلإحتحي لدد عحلدددحأنمدداحتحخ نجددى

 ين ال دد    دلاحسند حبداححللثددحلخ نجدىحي هبالددحلل د  حامي ال حن  حخنبدلح د ن احتح
َ دد  هح س جدددحأ حأنمدداحي لدد عحلدددحأ ددلمىحبدداحسندد ح  ددلاحنحب ددلحالفبددكح رستتول اهلل 

د ل "حح:"ح  ح  دلاح  احفهدلح لن دلح دل ححََا أُمَّه  "حح: ن   حل دلحال  د حَ َ ن دخحَ َ    َح ًُ َأه  َهدللهل بَقليَّد
حاك  َ  خحتح  1) "ح ححل ايحالحل  حبَدي تلي َلاعخ َاحال م َ لجخ حمخ َ َ لَفع 

(2  . 
دداو  َْ  ُأمُ  َهدداَرَر    َلمَّ َ َمدد ددت   َأ َِ  َولَددي سَ  فَدَع لَشددت   ، الرَّو َحدداءل  ُمونَ  بلال ُمن َصددَر ل  َأم 
َمدا َفُدلِّيَ  ، َوَرَمَد    ، َاائلَمًٌ  َوهليَ  َماءٌ  َمَعَما َْ  َعَليد  د دَماءل  مل َِّ ْ   َمل دوٌ  ال د  بلرلَهداءٍ  َمداءٍ  مل
 ََ دتُ  َوَلَقدد   ، َع َد ٌ  َذللد َ  بَدع ددَ  َأَاابَنلي َما : دَدُقولُ  وََكاَنت   ، َفَشرلَبت   ، أَبد َي  ِ  دَدَعرَّ
مل  للل َعَ  ل  رل  فلي بلالصَّو  ح  3)حَع لش تُ  َفَما ال َمَوارل

ْ  و  َل  َعدد ْل  َهددقلي ًَ  ب دد بَدد َْ  أُمُ  َكانَددت    : قَددالَ  ، ُعق  َ َمدد  َاددلَّ  اللَّددهل  َرُوددولَ  دُدَل ِّدد ُ  َأ
ْ   :َوَولَّمَ  َعَلي هل  اللَّهُ  َالَّ  اللَّهل  َرُوولُ  فَدَقالَ  ، َعَلي هل  َودَدُقومُ  ، َوَولَّمَ  َعَلي هل  اللَّهُ   َمد
ددَرَأةّ ا ََدتَدددَزوَّ َ  َأن   َوددرَّهُ  ْ   م  دد دد ل  مل ًل، َأه  َ   أُمَّ  فَدل َيتَدددَزوَّ    ال َجنَّدد  ، َزَ دددٌ  فَدتَدَزوََّرَمددا ،" َمددَْأ

ًَ  َلهُ  فَدَوَلَد      . 4) ُأَواَم

                                                 

ح 4/63 اللدحمئليىحال حلبىحح–(حم ال لأحالحل  ح1
ح أ حأنما«حال حلبىحلض ااحامح  ن  «ح نلحأ   حالفب ء(ح2
ح(حالملجعحال لب  3
حَ َ دد  َ ح   ح  ددلحمدد الكحَل  دد  حال  دددخحَ دد  هحال«حأف ددلدحاك ددلافحل ددب  لي(ح4 _حسندد حالحددد«ح  ددد حَ َ ن دددخ

حال   ددد يخنِّناَح«حالألب دددلعحال بدددلىح بددداح دددئ حتح436ل ددد حالحددد ن :ح ح«حأَلَب َدددلع  ددد خَملعخ حال م    َنى حالفَِّ دددلءخ دددمخ اَل  
ح ح10345_حل  حالح ن :حال م َبلنخَئلعخح

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3826
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3826
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ْ  و   ْل  ُمَحمَّدل  ع َْ  أُمُ  َراَء    :قَالَ  ،قَدي سٍ  ب  َ َم  َعَلي دهل  اللَّدهُ  َادلَّ  النَّبلديِّ  إللَد  َأ
ل نلددي، :فَدَقالَددتل  ، َوَوددلَّمَ  مل لُدد ل : قَددالَ  اح  مل ًل  َولَدددل  َعلَدد  َأح   ََددا :فَدَقالَددت   "، النَّاقَدد
ددُدهُ  َوال َُ ليُقنلددي ال إلنَّددهُ  اللَّددهل، َرُوددولَ  لُدد ل  ال " :فَدَقددالَ  ، ُأرَل مل  دل َولَددد َعلَدد  إلال َأح 
ًل  دَز ُ  اللَّدهل  َرُودولُ  وََكدانَ  ََُمازلُحَما، َكانَ   أَنَّهُ  ََدع نلي "، النَّاَق  َحقًّدا، إلال ََدُقدولُ  َوال ََم 
بل ُ   .الُنوقل  َوَلدُ  ُكُلَما  َواإلل

نئفكحأفدح لاحنملسح لح  لاحل   حامحنمس ح  حن   حح 1) 
ح  حح لح اإلب ح   لح ل حالف   

حَسن ددٍ حال َحَ ددَاحب ددَاحأ َمن ددَىحَ َفلَسَ ددد حَي َددلَ حلَددد ح ح َلهحأ َ ددلَمَىحب دداخ حَمدد   حَأبخددكحال ف ددَلاعخ َخلَ دَ حاب ددا 
دخح حيخكحَ َ مخ حَأبخكحال ف َلاعخ حح:اب ا  دَ    احَ َلَيَئدد حح:َنلحاب َاحَبَلَ دَىحال لخند  حأ   حَأن َمدَاحَي َدلَ حال َحَ دا  ا  

حب دداخح ددلخ حَ َ ن دددخحح خلَدهحَأبخددكحَب   نَفددىخحَ  َدد   ددكحال َم خ َمئخدٍ حَ لضخ ٍ حَ ه ددَ حَن   حَحددس  ددلخ حب دداخ حَ م  حب داخ دد خ م َحم 
ح حَأبخكحال ف دَلاعخ ب اخ ٍلحتح خ َىحتحَيَ لَ حَأب  حَب   لخدَأحلَدد حَندلحاب دَاحَبَلَ دَىحَي َدلَ حح:ال  خ   َعحبخَ    ح:َمدلحَأَل  

ددلٍح َ لح ح َددلَ حَأب دد حَب   ددمخ حح:حَ ددم ن ال َ لحبخل   ددَ  خ ددَاحاإل خ   نَلحبخ َددلحَ َحلل  َددلحمخ ددغخ َعحبخ َددَ احالال     خف َمددلحَأَل  
حَلَ لح حال  دخحَ   هحال  د حَ َ ن دخحَ َ   َ حَن      َنلحأ م د حَ َنلحأ   حَأن َمَاحَ حَأَ لَلفخكحال  د حح:َحلل َ لحَ َل     

حَأَ   ال َأحَيَضَلَبد حَ ب ئخح ح خا  حَ َج   ألملَ س   .(2)نَاحَ   
ددد مح :  َل ُعَلَمتتت ُء الس تتتَيرر قتتت حأ  ُّحَأن َمدددَاحأ ح  ددد خكحال َمدددلءَحَحَضدددَلع  حاَل   تحَ ال دددَ ا خيحاحتحَ َ لَفدددع 

حَخن َبلَحا حال  دحَ   هحال  د حَ َ ن حل َجل َحهتحَ َ  خَ ع  تحَ َ للَدع حتحَ َلم لح  بخَ حَل      ح:دخحَ َ   َ حَبَ ع 
حتحَ ن َفحاف َ أَلَعح ح حال  َملءخ ح خف َملحَأب  خكحَ َ هحَخَبلخ

                                                 

حال    يخنِّناَح«حالألب لعحال بلىح باح ئ (ح1 َنى حالفِّ َح«حأَلَبَ لع  ح   حاَل  مخ حال م َبلنخَئلعخ حال م    خَملعخ أ  ُّح«حلءخ
«حأب ادح  لحالمخ   لع«حالمفاله حيكحالللنفحاكم ح باحالج سيت10347ل  حالح ن :ح_ححَأن َماَح

ح حبلدح  لحملحجلىحيكح فكحال جلة
َكحال  د حَ ف     ح_ححالم ال لأح  هحال حنحنا(ح2 َحلَبىخحَلضخ حَمئ لخَيىخحال   حح_ح خاَللد  أ  ِّحَأن َمَاحَم  َ ةخح خ  ل 

َفالخدخح حَ َ   َ حَ َحلضخ حال  دخحَ   هحال  د حَ َ ن دخ ح( 1015_حل  حالح ن :ح)َل    خ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7243
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ددلح  الخدد َمددل حَ َلم  حخخ يَددىخحح:تحَ َ للَددع حتحَبَ ددع حَ ح   حيخددكحَأ   خ يَِّنددع  دد   ح حَ ال    ددَكحاإلخ   َ حَ هخ ال َندد  
ال يندعح : يكح حناحم   ح ل حاباح  لد (1) يخكحخخ َيىخحَأبخكحَب  لٍحح:  ث َملَاحتحَ  خنَ ح

  ( 2)بخم ىحأ  لح  بئ حملحال يكحل   حام

  يف زيارة أم أمينالصد يق والفاروق : 
   ْ ددَي اللَّددُه َعن ددهُ قَدداَل أَبُدد :، قَددالَ  أَنَددسٍ  َعدد ِل ددٍر َر  َ َوفَدداةل َرُوددولل اللَّددهل ، بَدع ددَد و َب

َْ ان  َ  :َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم للُعَمرَ  َ َم َ  بلَنا إلَل  أُمِّ َأ ، نَدُزورَُهدا َكَمدا َكداَن َرُودوُل لل
نَدا إل َعَلي هل َوَولََّم ََدُزورَُها اللَّهل َالَّ  اللَّهُ  تَدَميد  دا اند  ، فَدَقدااَل َلَمدا، فَدَلمَّ دت  ََ َمدا َب َمدا  :لَيد 

َل  ٌر للَرُووللهل َالَّ  اللَّهُ َُدب  َلي  :َعَلي هل َوَولََّم ، فَدَقاَلت   ي ل ؟ َما علن َد اللَّهل َخيد  َما أَب 
ٌر للَرُووللهل َالَّ  اللَّهُ  ْ  َعَلي دهل َوَودلَّمَ  َأن  اَل َأُكوَن َأع َلُم َأنَّ َما علن َد اللَّهل َخيد  َلد ، َوَل

يَ  َلدددي َأنَّ ال دددَوح  دددَماءل  قَددددل اند َق َددد َ  أَب  َِّ َْ ال ددد ََ مل ددداءل َفَجَعددد ََ ُمَمدددا َعلَددد  ال ُب ، فَدَميََّجتد 
َلَيانل َمَعَما   .3) رواه مسلم..  " .ََدب 

افهددليح لددهحهدد يحالمددلأةحالئل  ددىحلمددل احالب ددهح حكاحالدد حكح دد ح :أخبتتي المستتلمة
أف لحاللن حأ املحج ن ةحماحامح سح ج ح ل احبلف ألل.ح :.. معن ه اف ألعحماحال ملء

الدد حكحاف ألئددعحاك امددل ح لمددلح الدد حالفددلل  ح مددلح)حلضددكحامح فدددح(حب ددعتحلئ م ددلح

                                                 

بلدح  لحملحجلىحيكح«حأب ادح  لحالمخ   لع«حالمفاله حيكحالللنفحاكم ح باحالج سي(ح1
ح ح فكحال جلة

ح(حالألب لعحال بليح باح ئ ح_حبلدح  لحماحبلنعحل   حامح ح2
َحلَبىخح«ح حناحم   ح(ح3 حال   َكحال  د ح«ح خالَلدحَيَضلئخ خ حَأن َمَاحَلضخ حأ  ِّ حَيَضلئخ خ  ف لححَبلدحمخا 
ح ح4499ل  حالح ن :ح_ح
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أاح مددلاح ددلاحل  دد  حح ددفلحح ددنفلحتح ف ددلاحمبنفددلح  ح لدد لأح ندد حل ددلحيددكحب لئ ددلح
  1) الن  حَ َهكحاإل   ح)حأيحضئفح(ح ح:  كح ملحتحي للعح

 :واملأمـون زبيــدة -

س جددىحالخ نفددىحهددلل احالل ددن ح ابفددىح مدددح ددلاحلدددحمف ددلححمحمدد حالم  دددحبددلكمناححححح
ح ال يح   ح لندحبللخ يىحماحبئ يح ماحبئ يحأخندحالمنم اح  لاحالمنم احماحجللنى

 الالدددكحمدددلعحبئددد ح   الددددحبث ثدددىحأندددل حبحمدددكحالففدددلسح  لمدددعححخلا دددلفنىحا دددم لحملاجددد 
ححباللبنالدحسبن ة 

 لفعحمالبلجىح  ححملح)حال عحالمحجبى :( ا فلحلسبن ةح)ح ل ا م م الذهبييقو    
حآثللححمن ةحيكحأللن حالحيح  لاح (حاله لحل لجل   لفعح هنمىحالجليح المل حل ل

حماحالج اليح ن   ح ف لح   جللنىحنحفهاح اللدحامحلدحالئللمناحملئىيكح  لهل
ح:ال ل ل

ح  دددد  حي ح د جل سعحال ححلدب غعحماحالمفلخلح  حيخ
حفسلعحاكففحمف لح ال فل ححشدددددددد  احفسلعحمفلسل لح لن

ح  احاكف لدحأخ  عحال لا ححال هح  ملحىح خ   حمج 
 

أفبدد حالخ فددلءح أح دد حالم دد أح :الر تتيد هتت رون يصتت  ا متت م التتذهبي زوج تت     
 اححدديح ج ددل ح  ددس ح  ددجل ىح لأيح  ددلاحنحدددحالئ مددلءح  ددلاح ثنددلحاإلففددل حح  ددلا

ح  ال   ىحنئه ححلملعحال ناح نبغ حالج ا حيكحال   

                                                 

ح ح8/172(حاإل لبىح باححجلح1

http://www.dawshagya.org/vb/thread67127.html
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بفددعحجئفددلحابدداحالمف دد لحيددنب حس ج ددلحأبدد حجئفددلحالمف دد لحالخ نفددىح سبندد ة هددكحححح
"ح لدد عحيددكحالم  دد ح  دد فحامحح بل ددنىحهل ددمنىح ل ددنىح": لدد اح ف ددلالئبل ددكح ن 

 دلاحنحب دلححبدلح د ن احح بحلفدح الئللهحمحبال لحيكح  دحجد هلحأبدكحجئفدلحالمف د لت
الف  دعحمداح دلفححلبنلض لح فضللال لت سبن ة   ملهل سبن ة   ا ه حال يحأأل  ح  ن لح

 . ح ندح لهح ل حمجن ح لهح ؤ  ح يض ح لهح سح   نلةح ف دح هن 

 لفدعحمئل يدىحبدللخنلح اإليضدل ح  دهحأهد ح : يقتول عن ت  الخ يتب الباتدادك    
 .الئ  ح  لفعح لحبىحبلح  هحالف لاءح الم ل نا

ي دددددكحامدددددلأةحالئددددد حال دددددئىحمددددداح سبنددددد ة الحهدددددهحامدددددلأةحبمدددددلححهندددددعحبددددددن  لددددد احلددددد ححححح
اباحس ج لحالمنم احتحابفلحابداح ت الل ن  هلل ا س ج لحابف لحمحم حاكمناحت  :ءالخ فل

س ج دددلحال اثددد ح المال  ددد تح م دددلحالم ددد يتحجددد هلحالمف ددد لتح ددد حأبن دددلحأبددد حالئبدددلسح
   ال فل تح اباح م لحال ل ي

خ نفددىحلدد حن دداحمددف  حابدداحح37سبندد ةح لبنددىحيددكح  لددىحبفددكحالئبددلسحالدد لهحالخ يددىح    
أبد حالئبدلسحال دفل حتح ( ف دلءحأ دلج ح  حهدؤ ءحالث ثدى   د حأبفدلءح "  لبنىح  حثد  

 أبد حجئفددلحالمف دد لحتح محمدد حاكمددناحابف ددل(حي ددلاحالئددلدحنالفددلخل احب ددلحكاحابف ددلح
ح باح ل نىا

 لفددعحيلندد ةحيددكحالفضدد ح الئ دد ح الال دد ىح الئفددلفح الث ليددىح  لفددعحالمالئددعحبئ دد  ححححح
  ل ددددددددددلئ حال دددددددددد  ال ددددددددددلآاح ال ددددددددددفىح المئددددددددددللفح اك دح  لفددددددددددعح ددددددددددل لةحال ددددددددددفح

 ه احجئ  دلحال ند حلددحالخ يدىحمداحبئد ححلت لفعحالحدحابف لحمحم حاكمناححبلمحجمحححح
حأبند ح
حل احالل ن ح لاحنلن حأاحن  احخ نفىحالم  مناحماحبئ يحابفدحالمنم ا حححح

http://www.dawshagya.org/vb/thread67127.html
http://www.dawshagya.org/vb/thread67127.html
http://www.dawshagya.org/vb/thread67127.html
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 ل احسبن ةحلد حال ايد ح  دهحمدلح دلاحنلند حالل دن حيغضدبعحمفددح  هبدعح لنددحالئلالبددحححح
ح  هحه احاكملحال يح لاحنلن  ح

" نحددأح فمددلحهددكحأمددىحمحمدد ح ل لنددىحمدداحح:  فدد ملحأخدد عحالئلالبدددح ددل حل ددلحالل ددن     
ا الل لفكحامحالئللهحمأل  لمحبئف كح   ح ليعحملحبناحابفكح ابفأ حلنسحابفأحنلحسبن ةح

حل خ يىح  حن  احل ل نىح" ححأه مح
ابفددكح امحخنددلحمدداحابفددأح أ دد احلمددلحاللندد حلددنسحب بنددلح ددفندح  ح ددغنلحح:ي للددعحححح

 .يندتحأ خهحماحابفأحفف لمتح أ جعح  بلمح

 نحأح احابفأحكحدح لهحكف لحالخ يىح حال  اح  حلماح دلاحل دلحح:ي ل حالل ن     
الخ  ح منخ   احب د احا فدل تحيمدلحأ فلفدلحأه مح ب لحم الح لمح فحاحم ؤل اح احه اح

أاحف  ددهحامحبدد سله ح فف  دددح لندددحبدد ثم  حيل ئدد يححالددهحأ ددل ح  نددأحمددلحبددناحابفددكح
 . ابفأ

 لمدلححتأجلىحهلل احالل ن حا خالبللحبناحاكمناح المنم احيل دال  هحالمدنم احأ  مح    
حالدهحأ احلددح   ح لهحبلدحالمج سح   ح  هحأبندحث ح  دفحألد ن محمألنألدنحالدلأستح

ج سح حمد حامحالئدللهحثد حا دالن احالل دن حبدناحن الدلدحيدن اححتالل ن حبللج  سح ال   
ا اللدح  ب حأأللايدح ن يحسبن ةتحث حلجدعح لدهحم لفددح حمد حامح  دهحلضدهححتلدحب لأ

حأبندحح احلأندحيند ح
يدىحنلحبفكح فكحألن حأاحأ   ح لندأح  د حاإلملمدىح أ ئد أحم ئد حالخ ح:ي ل حالل ن حححح

حي فكح  حلأنالأحل لحأه مح ب لحح ن لم ح
نددلحأبالددليحأخددكحأحدد حمفددكحح:ثدد ح ددل حتيب دهح  ددل حالمددنم احن ددن حامحالئلينددىحل الدد يححح

 اباح ن الكح  حأخل ح  حأفدحأ  ىح  هحهد احاكمدلحمفدكح أ د حا دالأل  لح دل حامح
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يدن احلددححلأحمدلحينددحالل دل ح الخد  تح ل ئبدل حالخندلح ال د   حثد حأ دالن احل خدل إ
 .الل ن 

 بئد ح لدأحا ددال  هحالل دن حابفددحاكمددناحيدن  حمددلحيئ ددحاكمدناحأاح خدد ح  دهحأبندددح    
تح  احأاحن ددالن اح هدد حنالبخالددلحيددكحم ددنالدححالددهح  دد ح لددهح ل ددكحالئددلشح لددهحأبنددد

 مداحأحد حبد لأحح:ملحال   حنلحبفكحأاحأ   ح لنأ حيل ح  هحالف لح:يب أحالل ن حب ؤالد
 نددفحح: حي ددليدحأمنددلحالمددؤمفناحهددلل احالل ددن ح  ددل حلسبندد ةمفددكحنددلحأمنددلحالمددؤمفنا

ي  احأ للعحبدللح حح:بفأحأح حبملحاللن  حيل حالل ن اح:نلحأمنلحالمؤمفناح:لأنع حي للع
ح. أف فعحينفلحأ   ح لهحابفكحث ح لهحابفأ

  حسالعحسبن ةحبدححالهحجئ حاكمناح لكح   يح بلنعحلدتحث حال لكحالخ يىحبئ يتححححح
ح لضكحب لأحالمنم اتححن حأفدحح دح  نىحأبندح لكح   حاكمنا 

   ددد حالفضددد حبددداحاللبندددعحأاحالخ يدددىح  احأيضدددعح لدددكحالمدددنم احلددد حنبددد ح  نددددتححححح
 نئدس حأخنددحالمدنم احتححين  يحاكمناحبدح حلضدحأاحند لكحابفددحم  دهح  ندىحالئ د 

ح أ لفدح  كحلأندح  كحبفئن هحباحملهلاتح ال ف ي 
يفئ ححالهح العحبناحجن شحالمنم اح اكمناححل دح  لاحف لنال لح ال حاكمناحححححح

حاباحسبن ة 
حيمل احالفئ حسبن ةحأمل حه احالح  حالج   

 لد هلتح فد ملحلجلحىح    لح لسافال لحملةحثلفنىتحلملحجلءهلحفبدنحم الد ححي فلحه لعحححح
 أ عحم ل كحأه حالفالفىحلالحلنض لح  هحالثنلحماحالمنم اتحال يح لاحبم لاح ل هلح

حح:أب الدح  حاملعحأبلح   حأل  ح لن لحنبلئحفف دحبئ حأاحأل  عح لندحأبنلاللمحماحال ئل
 دتتتتتتتتتويمبع ب آلال   ورا ويفق  أال إن صر  الدهر يدني ويبعد

 دتتتتتتتتتفسلم. لالقدار واهلل أحم  يدى ب. بريب الدهر مني تتتأص
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 تدتد هلل لي يتتتفقد بقي. والحم  وقل. لريب الدهر إن هلا. يد   
 دا ومحمتتدتتتتتتتولي جعفر لم يفق   إذا بقي المأمون ل   ف لر يد لي  
مدداح لئدد حهدد يحح:  فدد ح ددلاءةحالمددنم احلببنددلعحأل دد حيددكحالأل دددح لن ددلح  ددل حل ددل    

ح:  دل احألدفح لهد  ح دل ح:  د حأمدلعحلدد ح للدعح:أب حالئاللهنى ح ل ح:اكبنلع ح للع
ح   حأملفلحلدحبمث ح لأ ح

نددلحح:ل ددعح ل ددندح  ح لال ددد حي للددعح:  ددل حت ا الدد لح لن ددلحمدداح الدد حأخندددحمحمدد حححح
ح حأمنلحالمؤمفناح احل ملحن ملحالجالمئلاحيندح ألج حأاحنغفلحامحل ملح اح لءحام

 أخدد حالمددنم احنسندد حيددكح لمدددح  ددهحسبندد ةح أ ددلال لحي ددلاحنئألن ددلح دد ح ددفىحملئددىححححح
حألفح نفللح ألفحألفح له  

بنددد ةحأل ددد عحل مدددنم اح لئ دددى :وفتتتي روايتتتة الخ يتتتب الباتتتدادك     أهفئدددأحح"ح: احس 
حابفمدلحخ نفدىتحي د ح بخ يىح  حهفنعحفف كحب لح فدأح بد حأاحألاأتح لدئاح فدعح د حي د ع 

 مدلحخ دلحمداحا الدل حمث دأتح  حث  دعحأ حمدبعحند هلححابفملحخ نفدىحلد حألد يت   ضعح
مالل ملحبملح    " ح أخ حالمنم احبئ ح لدأحيدكححمفأت  أ ن حامحأجلماح  هحملحأخ تح ا 

 .  لام لح م  ال لح لضلهل

 ح حال ينعحببغ ا حيكحجمل ىحاك لهح فىح عح  لةح ملئالنا

"ح امح اح ددلاحكبددكحيضدد حيددكحالدد   ةحح ددئ عحهدد ح  مددأحأبدد أحأ حس جددأحي للددعحححح
احلس جدددكحيضدد حيدددكحاكخدد حبنددد يح لددهحالخندددلحأ حبلكخدد ح  دددهحندد يح لدددهح  الاللبنددىحيدد

ح الخنلح"حي كح حالف لحيض حأبن لح  حيض حس ج ل
حي  حملح  لحماحه يحالملأةحن  ح  كح  ةح    لح   ةح  لئ لح   ةح نملف ل حححح

حالضبه :زوجة أبى محزة - حال  ححهجلحاب ححمسة ح ل  ح ل عحبفاللم س جالدحكف ل
 ل امح  ح ألا حالس اإحماحأخلىح أخ حنالبل  حالسنللاعحمعحالجنلااحبغنىحالس اإحتح  اعح
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ن  ح خ حبنعحجنلافدحيلأالدحس جالدحينخ عحال ا دحأبفال لحبلبنلعحماحال ئلحب  عح
 ح: ل ح ههحالل   لح

حمدددددددددددددددددلحكبدددددددددددددددددهححمدددددددددددددددددسةح حننالنفدددددددددددددددددلح
ح

حنهدددددددد حيددددددددهحالبنددددددددعحالدددددددد ىحن نفددددددددل 
ح ح ضدددددددددددددددددددددددبلاحأ حف ددددددددددددددددددددددد حالبفنفدددددددددددددددددددددددلح

ح
حالددددددددددددلمحمددددددددددددلح لددددددددددددأحيددددددددددددهحأندددددددددددد نفلح

ح ح فحددددددددددددددددددددداح دددددددددددددددددددددلكل حلسال نفدددددددددددددددددددددلح
ح

حففبدددددددددددعحمدددددددددددلح ددددددددددد حسل ددددددددددد يحينفدددددددددددلح
ح يئددل حالددس إح لددهحس جالدددحالح نمددىحالئل  ددىحتح  خدد ح  ن ددلحالخبددلءحي بدد حلأسحاملأالدددح     

 .   1) ه مال ملح لدحالئ بىح: ابفالدحتح  ل ح

 :جارية سليمان بن عبد امللك -
  نملاحباح ب حالم أحالجمد حن مدلح لدبسحثنلبددح ا دال حبئملمدىحتح  فد يحنل يحأاح
أفعحأجم حالئلدحل     حيأل ددحمف دلحأاحح: نفحاللناحال نئىح ح للعح:جللنىحي ل حل ل

ح:ال م حالج ادح ال ل حبملحأضملعتحي للع
حأفددددددددعحفئدددددددد حالمالددددددددل.حلدددددددد ح فددددددددعحالب دددددددده

 

ح نددددددددددددددددلحأاح حب ددددددددددددددددلءحل ف ددددددددددددددددلاحح 
ح حأفدددددددددددعحخدددددددددددل حمددددددددددداحالئنددددددددددد دح ممدددددددددددل

ح
ح(2ن دددددددليحالفدددددددلسح ندددددددلحأفدددددددأحيدددددددلا) 

ح
 :فتــــــــــاة -

َردداَء   فَدتَدداٌة إللَدد  النَّبلدديِّ َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل  :عددْ بُدَرَ ددَدَة بددْ الحصددي  قددالف    
دَر  :َوَولََّم ، فَدَقاَلت   َم  َتُه .َفَجَعَ  األ  َِ ي ِل يهل لليَدر َفَ  بلي َخ َْ َأخل إلنَّ أَبلي َزوََّرنلي اب 

                                                 

ح ح1/108البنلاح الالبنناحل جلحهحح–(حافهلحاللبنىحاك   حل  لب فهح1
ح الب انىح الف لنىح باح ثنلتحالللنفحالألبلي ح–3/142(حيلفهلحاللجمالدحيكح اللدحالللنفحاإل   ح2
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َما .فَدَقاَلت   داُء َأن   :إللَيد  َِ ْ  َأَرم ُ  َأن  دَدع لَدَم النِّ َلد قَدد  َأَردز ُ  َمدا َادَنَ  أَبلدي ، َوَل
ٌء. َم رل َهي  ْ  األ  بَاءل مل   1) لَي َس إلَل  اخ 

ي اهللو  ًَ َأنَّ فَدَتاةّ  عنما، عْ عائشً ِر َمدا فَدَقالَدت   َعائلَش إلنَّ  :َمَخلَدت  َعَليد 
دَتُه د مناءددده  َِ ي ِل يددهل لليَدر فَدَ  بلدي َخ َْ َأخل ًٌ ، قَالَددت   -أَبلدي َزوََّرنلدي اب د  :َوأَنَدا َكارلَهد

ي َحتَّ  ََْ دلَي النَّبليُ  ِل لل َْر َوَ  إللَد  أَبليَمدا  حَفَجاَء َرُووُل اللَّهل ححار  بَدَرد ُه ، َف َفَْخ 
َمدا  دَر إللَيد  َم  قَدد  َأَردز ُ  َمدا َادَنَ  أَبلدي  :، فَدَقالَدت  ََدا َرُودوَل اللَّدهل َفَدَعاُه َفَجَعدَ  األ 

ءٌ  َم رل َهي  ْ  األ  اءل مل َِ ْ  َأَرم ُ  َأن  َأع َلَم أَلللنِّ َل حح ح(2)حَوَل
ثد ححأبن دلتححند حأف دلح ليدعحأاحالحد حمئ دلملحأ   حه يحالفاللةح ح احأ ب لحمدعح

ح الفلسلعح فدحكبن لحأ بلحمف ل

 :جــــــاريـــة عاقلة -
 بنفمدددلحلجددد حنج دددسحيدددكحبنالددددتح مئددددحجللنالددددتحيددد  احبددددحن دددمعحلجددد حنم دددكحيدددكح

افهليحه احاللج حهد حح:ال لل.ح مئدحأ  اعحال   حن   حب لحيكحال لل. حي ل حلجللنالد
 فدححلتحيخلإحم ل لحلنئدلفحمداحح:ه ححلحأ ح ب  حيخلجعحالجللنىح لجئعحي للع

لد ح ددلاحح: حي للدعألد حال د لكح فددححدلتح هد ح بد ح:ل دلحهد   حيد  احبددحنجد يح بد اتحي دل 
ح ب احملحيئ حه احإإإ 

 ددلاحلجدد حمدداحال ددللحناحن ددنلحبددلل لدحمدداحأحدد حالبندد عحح: الح ددكحبأللندد حآخددل
يألددل حالبددلدحيفالحددعحلدددحجللندددحي ددنل لح دداح ددلحدححاعحمئددلسفح  فددلءتي ددمعحأ دد ح

                                                 

ح (1874ل ايحاباحملجدح)(ح1
_حل  ححح3/404بلدحالب لحنس ج لحأب هلح ههح للهىحح– اللدحالف ل حح–(ح فاحالف لئكح2

_حل  حح2/602تح اباحملجدحيكح اللدحالف ل حبلدحماحس إحابفالدح ههح للهىح(3269)الح ن :
ح (1874)الح ن :ح
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هد ححدلحح: فدححلتحي ل حاللج حال دللاح: حي للعحالجللند  ب ه حه ححلحأ حح:البنع
 الل  لح مضهح لهححدل ح دبن دتحي دنل لح دن هلح داحالألدلل حيد  لعححي نفئ حملن لءت

تح بد لدحملحح  تحي فس يح لحدحالبنعح  لفحم   حاللج حال للاح  دل حبد حأفدلح
ح.  لنسححلتح اللأحالغفلءح المئلسف  ب  خلإحم ل لمح أخبلحاللج حال للاحأفدح

 :زوجة شعيب بن حرب  -

ح: فددكحل دد حالخ دد حتحي للددعحح:ألا ح ددئندحبدداححددلدحأاحنالددس إحامددلأةحتحي ددل حل ددل
حأ  أحخ  لحمفأحماحنح جأح لهحأاحال  اح ن حالخ  ح 

 :عائشة أم أبو عبد اهلل آخر ملوك األندلس -
 

هد حآخدلحم د أحاكفد لسح 1527 :1460 الثدلفكح  دلأبد ح بد حامحمحمد ح دلاح
ح(( ححالغللدحبلمحالم  مناحالم  دحد))
 ا ال د  حلفل نفلفد حتحم د أحالأل ائدف مدا بفدكحف دل مدا  لفلألدى   لاحم  دلمح  ده

نسابن حند  ح أيحال دغنل(حتحبنفمدلح( el chico )  ح  دمليحاإل دبلا1492نفدلنلحح2 ا 
 أيحالم ؤ حأ حالالئنس ح) الس لبك( ح مليحأه ح لفلألى

تح ل حنفدأح1483  ل  ل  نفل  ل مىحيلفلف  حي  س ح أ لحيك   الللى حل  ح س 
ندسابن حم د أح  دالللىح أ ليححالهح اي ح  هحأاحال باحمم  ىح لفلألىحاللبئىحلفلفلف  ح ا 
 ألاجدد ا حاك دد ا حالالللنددىح ضددلهلحيددكحا  الالددل حمددعحأبندددحأبددكحالح دداح  ددكحبدداح ددئ ح

 .أبكح ب حامحمحم حالس     مد

نددسابن حلال دد ن ح لفلألددىتح لدد ىحليضدد1489يددكح ددل ح ح دحأ لمددلحا ددال  ليحيلفلفدد  ح ا 
 .ا ال  معحالم نفى  1492نفلنلحح2  ح للاح  هحالم نفى ح أخنلامحيك

http://vb.naqaae.eg/naqaae3579/
http://vb.naqaae.eg/naqaae3579/
http://vb.naqaae.eg/naqaae3579/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1460
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1460
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%86%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%86%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1483
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1483
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%BA%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%BA%D9%84
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سيددلةح الم ددلاحالدد يحأل ددهحمفدددحفهلالدددحاكخنددلةح  ددهح لفلألددىحمددلحسا حمئل يددلمحبل دد 
ال دأح ي للدعحلددحأمددح ب ده (el último suspiro del Moro) الئلبدكحاكخندلة

 " ابــك كالنســاء على ملـك مل حتـافظ عليــه كالرجـال : لئ ىحالحلةح:الملأةحالئل  ى

 حد حل دلحأاحح-م  دددح لد حند ايعح داحب د يحي  البددددعحل ل هلحال يحل حنحليهح  دهحح للال ل
 : لنالفل   لحاكجنل حجند حبئ حجند حلن  الفددل حمف دلح ال دد اح بددلةحل مئالبددلح-ال الدح

 د والعلى أرزاقتتتتتتتتتتتإن المح م  ح ول جسيم . األمور وال بقل
 عن ن ية في   ال الب سب ق  وارنب بنفس  أن باون مقصرا

 :عجـــــوز بين اسرائيـــل  -

  ْ َي اللَُّه َعن ُه ، قَاَل  َعللي   َع ِل لََّم َكداَن َرُودوُل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَود  :َر
ءٍ  ْ  َهدددي  َعلَدددُه ، قَدددالَ ، فَدددإلَذا ُودددحلَ  َعددد َعلَدددُه  :َْرَاَم َأن  ََدف  نَدَعدددم  ، َوإلَذا َأرَاَم َأن  ال ََدف 

َت ، ََ ٍء ال َودد ََ وََكدداَن ال ََدُقددوُل للَشددي  دد َِ ددََْلُه ، َف َِ َت ، مُددمَّ ، فََْدَدداُه َأع َرابلددي  ، َف
ََتَ  َِ ًل   َود    ":َودلَّمَ ، مُمَّ َوََْلُه ، فَدَقاَل النَّبلدُي َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل وَ َوََْلُه ، َف َكَمي حَد

دح َت ََدا َأع َرابلد :ال ُمن َتملرل َلهُ  ًَ  :، َوقُدل نَداُي ، فَدَغَب  نَداهُ َود   َمدا هل َُْل ال َجنَّد د  ِ ،  اخَن ََ
ًّ ، قَاَل النَّبلُي اَ  :قَالَ  َل َُْلَ  رَاحل  :َل ، مُدمَّ قَدالَدَ  َذاكَ  :لَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولَّمَ َأو 

َلَمددا، قَددالَ  :َودد  ، قَددالَ  ددَُْلَ  زَامّ  :َودد   قَدداَل  :لَددَ  َذاَك ، مُددمَّ قَدداَل  :َورَح  ا ، َأو 
ْ  َذللَ  ، فَدَقاَل النَّبلُي َالَّ  اللَُّه َعَلي دهل َوَودلََّم  :َذاَك َلَ  ، قَالَ  :قَالَ  َنا مل بد  فَدَعجل
ََْل، قَددالَ َأع  ُددوا اأَلع َرابلدديَّ  : ُْع  ليَ  :َمددا َودد النَّبلددُي َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل ، مُددمَّ قَدداَل فَدد

دَرائليَ  ؟ مُدمَّ   :َوَولََّم  ًل اأَلع َرابلديِّ َوَعُجدوزل بَنلدي إلو  ََْل  ِ َْ َم إلنَّ ُموَود   :قَدالَ َكم  بَدي 
ََُِّم َلمَّا درَ  َعَلي هل ال دَر َأن  ََدق  َدَ  ال َبح  َِدَرَب ُوُردوَه الددََّوابِّ ، فَداند تَدَم  إللَي دأُمل ، هل، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0_%D8%B2%D9%81%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0_%D8%B2%D9%81%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0_%D8%B2%D9%81%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722
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، إلنَّدددَ  علن دددَد قَدب دددرل َُوُوددد َ  :َمددداللي ََدددا َربِّ ؟، قَدددالَ  :اَل ُموَوددد  ت  ، فَدَقدددفَدَرَرَعددد
مل   علظَاَمُه َمَعدَ  ، قَدا دُر بلداأَلر ضل ، َفَجَعدَ  ُموَود  ال  :لَ فَاح  دتَدَوأ ال َقبد  َوقَددل او 

رل  ََْل ُموَو ََد  َِ َْ ُهَو ، َف  َ رل  :  َأ َْ ُهدَو ؟َه   ََد  َ د َُم  َأ ن  إلن    :، فَدَقداُلوا   َأَحٌد مل
  َ نٍ َكاَن َأَحٌد ََدع َلُم َأ َْ ُهدَو َْ ُهَو فَدَعُجوُز بَنلي فَُ َ د َمدا ، َلَعلََّمدا دَدع لَدُم َأ َْر َودَ  إللَيد  َف

َما الرَُّووُل ، قَاَلت   ، فَاند تَدَم ُموَو  َُم  ؟ ، قَاُلوا :إللَيد  إلَل  ُموَو   ان  َللقلي :َما َل
َْ أَ  :فَدَلمَّا أَدَدت ُه، قَالَ  ي دُر َُوُودَ  ؟، قَالَدت  َه   دَدع َلمل َْ قَدبد  فَدُدلِّيَنا  :نَدَعدم  ، قَدالَ  :َ د

َُْلَ  ، قَالَ  :َعَلي هل قَاَلت    :َل ل َذللَ  ، قَاَلت   :َلَما  ال َواللَّهل َحتَّ  دُدع  لَينلي َما َأو 
دونُ  َُ ًل الَّتلدي َد َُْلَ  َأن  َأُكوَن َمَعدَ  فلدي الدَّرََرد ًل ، قَدالَ  فَإلنِّي َأو   :فليَمدا فلدي ال َجنَّد

ًَ، قَالَددت   َِدد  إلال َأن  َأُكددوَن َمَعدد :َوددللي ال َجنَّدد َ  َفَجَعددَ  ُموَودد  ال َواللَّددهل ، ال َأر 
َْو َح  اللَّدددهُ  :َُدَراُمَهددا، قَدددالَ  ُقُصدددَ  َهدددي ّحا ، ، فَإلنَّددُه ال َدَ إللَي دددهل َأن  َأع  لَمددا َذللددد َ  فَدد ند 

رَ َل  ال َقب رل َفَْع  َاَها، َوَملَّت ُه عَ  َرُروا ال علظَاَم ، َوَراُزوا ال َبح  ح (1)ح " ، َفَْخ 
َدةَ  َعتتن  وفتتي روايتتة   ْ  ،  َأبرتتي ُبتتر  نَدددَزَل   َرُوددوَل اللَّددهل  َأنَّ  ، أَبلددي ُموَودد  َعدد
َرَمُه ، فَدَقاَل َلهُ ي  بلَْع َرابل   :ََا َرُووَل اللَّهل  :قَالَ " .َو   َحاَرَت   " ََا َأع َرابليُ  :َفَْك 

ْل ، فَدَقاَل َلُه َرُووُل اللَّدهل  للي . قَاَلَما َمرَّدَدي  لُبُدَما َأه  للَما َوَأع نُدٌز ََح  ًٌ بلَرح  "  : نَاَق
دَرائليَ  ؟ " ث َ  َعُجوزل بَنلدي إلو  َُوَن مل دَحابُُه  َأَعَجز َ  َأن  َد ََدا َرُودوَل  :، فَدَقداَل َأا 

دددَرائليَ  ؟ قَددداَل اللَّدددهل ، َوَمدددا َعُجدددوُز بَ  ددديَر بلَبنلدددي  ُموَوددد  " إلنَّ  :نلدددي إلو  ِل َأرَاَم َأن  ََ
َل ، فَدَقداَل لَدُه ُعَلَمداءُ  د ْل ال َّرَل د َّ َعد ِل ُْ َرائليَ  َف دَرائلي َ  إلو  ُمَ   ، بَنلدي إلو  ُْ ُنَحددِّ د َنح 

                                                 

ددن خح«حالمئجدد حاك  ددألحل ألبلافددك(ح1 حال مخ دد أح«حَبددلد  ددم د ح:حم َحم  حا   تحح7975ل دد حالحدد ن :ح _حَمدداخ
حَ ال ح«حالجسءحالخلمس«حم لل حاكخ  حل خلائألك حَ ال َ َل خ حَملحَجلَءحيخكحال  َخلءخ ح   َبلد  ل د ححَبد   خ

ح 590الح ن :ح



 

 

 
 

187  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ْ   َُوُو َ  َأنَّ  د دُرَ  مل ََ اللَّدهل َأن  اَل َنل  َنا َمَواملي درَ  َأَخَل َعَليد  ُقدَ  علظَاَمدُه  ملص  َحتَّد  نَدند 
دددددرُ  :َمَعنَدددددا . قَدددددالَ  َْ قَدبد  َ ددددد رل  َأ دددددم  ََدددددد  َُ َُ َْ  :؟ قَددددداُلوا َُوُوددددد َ  َوَأ َ ددددد رل  َأ َمدددددا دَدددددد 

دددرُ  دددَرائلي َ  إلالَّ َعُجدددوزُ  َُوُوددد َ  قَدبد  َمدددا، فَدَقدددالَ  . بَنلدددي إلو  َْر َودددَ  إللَيد  ُملِّينلدددي َعلَددد   :َف
ًل . قَدالَ اَل َواللَّهل اَل  :فَدَقاَلت   . َُوُو َ  قَدب رل  َعُ  َحتَّد  َأُكدوَن َمَعدَ  فلدي ال َجنَّد  : َأفد 

َمَمدا فََْدَدت   :" وََكرلَه َرُووُل اللَّهل َما قَاَلت  َفقليَ  َلهُ   َ َمَمدا َفَْع  َاَهدا ُح  َ َأع  لَما ُح
ددَرّة ، فَدَقالَددت   ددا َنَقددُبوُه قَالَددتل  :ُبَحيد  ددُبوا َهددَلا ال َمدداَء . فَدَلمَّ فلددُروا هَ  :أَن قل اُهنَددا. اح 

ث دُ   َُوُو َ  فَدَلمَّا َحَفُروا إلَذا علظَامُ  َُ مل د َر ضل ، فَدإلَذا ال َّرَل َْ األ  د دا َأقَدُلوَهدا مل ، فَدَلمَّ
ءل الندََّمارل  ررَج هُ رواه الح ام وق ل  .َِو  َن در َوَلم  ُيخ  س  يُ  ا  ر يٌ  َصحر  َهَذا َحدر

(1) . 
   ددد حهددد يحالئجددد سحالجددد حبنف مدددلحب فدددلح ل دددئلمح  حي ددد ححكافهددلح لدددكح  ددد حاك لابددد

أل ددددحاك لابدددكح فندددلحسائ دددىح  ح أل بدددعحالئجددد سحآخدددلةح حس ا حل دددلح لددد حالأل ددددحالجفدددىح
ححيح دحب ححأل بعحالفل  سحاك  هحمعحأفبنلءحامح ل  دح 

ي دد حمدداحالف ددلءحالندد  حنأل بدد احأ ددنلءحالدد فنلح نل مدد احأس اج دد ح  ددكحالح ددن  لح
حح لدحآخلال  ح  ن  اح لأح  كح

 زوجة شريح القاضي) رمحهما اهلل ( -

مداحح)حامدلأةحالمنمدى اح لناحال لضكح ل حلدحبئ حس اجددحمداح :ال عبيق ل      
 ل حت  ندفحهد اح:ي  دعالف دلء حيد ف اححالمدن ت  ن  حبف لءحبفكحح: ئبكحنل(حبفكحالمن ح

مدللعحبدد  لحلبفددكحالمددن تحيدد  احبددلملأةحجلل دىح  ددهح  ددل حتح الجله ددلحجللنددىح)حيالددلةح(حح:

                                                 

_حل دد حح الددلدحالدد النفحالمال دد مناحمدداحاكفبنددلءح المل دد نا « الم ددال لأح  ددهحال ددحنحنا(ح1
ح   ححدحاكلبلفك، 4142

ح

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8670&lang=&bk_no=74&ID=1
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أيحال ددلادحأ جدددحح:ي للددعح( أيحأل بددعحأاحال دد نفكحح)تحيل ال دد نععمددلحلأندد نح دداح
ح ددلبعتي مدلح لنبددلم حفكحأخللددح يددحلبفمدلمتا د  احاللجدد حح: للعالنّ ددل مدلحح:ي  ددعحلد نأح ح 
أيحح) مداح حح:ابفالدك ح  دعح: للعحماحه يح ح ح:ي  عين جبالفكححالجللنىتح لهفهلعح
أ ححأيلل دىح:حفه دد ح  دعمداحبفدكححجد نلسنفدحبفعحح:( ح للع أ   لححأب هلتماحه ح
ح:  دعحبد حيلل دىح ح: للدعح( ح  ح ه حهكح اعحس إحأ حمخأل بىحكححأي) ححم غ لى

ح اح فَعح فلء حفئ تح: ح للعحأالس جنفن لح 
ي د حنألددح(حأيحك ضكحيالدلةحال ن  لدىحح)مفسلكتحك ن حيندحح لهحعيالل ال لح مضنححححح
ي ايندددعحمئ ددد ححالئدددلدتأخددد عحبئددد ح خددد افكحمددداحأ دددلافحح ددد نعتي مدددلححم نددد تلدددكح

ححدلجالكتأبدلحأمنددحمدلححلجالدأح حيد  لعحلددحح:جدللس حي دل يد  اح م دلححالئ لت  ةح
ح:ي  دددعححالدددهحفددد معحإإحمفسلدددكتيمدددلحب غدددعححف ضدددفلتثددد ححلدددكت بدددللأحال ددد  حح س جفدددكت

ي ممددعح  دد ب اتح الدد  لعحف ددلءحالمددن تح   ددهحح أجفلهددلتحالئددلدتالس جددعح لددهحأ  ددهح
 نددعحمددلحأحدددح ا  ححاح  يددح( أالس ج ددلححب ددلتأيحأ خدد حح)ثدد ح  ددعحأجمئ ددلححبأل   ددلت
حينلحه ح:  عحالبنعتج  عحيكحي ملحأ ححن ل نف لتث حأ ب حف لؤهلحأنلملمتح أ معحأل  ال لتح

 ال ددد كحهدددكححل ئالدددناتأاحن ددد كححاللجددد تح  اح خ دددعحالمدددلأةح  دددهحال دددفىت احمددداححإ
أالالفدكححافال ندعتي مدلححال د كتيد  احهدكحخ فدكحح لائدكتثد حالالفدعححت  معحأ د ك  لأتح

 فدد عححالبنددعتي مددلحخدد حبددللس فلااتح ددبغعححىفددحج الن ددلحينخدد احثنددلبكتح ألب ددففكحم 
ح:فف دكي  دعحيدكحم د مح(تحأيحح)  هحل  أحح:ي للعحفلحنال لتح لهيم  عحن يححمف لت

تحيحم عحامح   دعح  هحالفبدكح(أيحم نبىحابال نعحب لححب ل) ح ىحال  اهكحمفنعح
 نلاح ألتح  حلملحنلضدكحامتح أفدعحلجد ححعملح لحتح  ح امحى لبنحاملأة فكحح:  للع

 مدلححيسالنددتيحد ثفكحبمدلحالحددح(تححألبل دأأيح حأ دلفحح) لندتح حأ دلفحأخ  دأح
 دددّ  حمدددلحنحددددحمددداحال ددد  ح اكيئدددل حح) احأحددددح ددد اح  دددح:ي  دددعحل دددلينجالفبددددتحال لهددددح
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أهد حح)أخبلفدكح داحأ د للأحح:(تح للدع د حمدلحن دلي) أ دليح د اح(ح الألئل ح فح ح لأح
ح ملحأحدحأاحنم  فكح ح لضكت فكحلج حح:ي  عتحأالحدحأاحنس ل أ ح(ح لابالأ
 ححمج سحال ضلءتحي فعح لهتح أ معح ف هلحث ثلتحث حخلجعحىي معحبنفئ حلن حححح
ححن ملح  حه حأيض حماحال يح ب د حىألح

  خ عحمفسلكحي  اح ج سحالنملحح(أيحبئ حمل لح ل حح)حالهح لاحلأسحالح  ححححح
حسنفح:ي  عح الف هحإإ حه حدنل حح:ملحبل ي للعح:أمك   عح: للعحإ يمل حأبل حأمنىتنل

حح نفحس جالأ ح ح: للعحام أحم ححبخنلتح:  ع نفحأفعح حللأح ح 
ينح فعحح أ بّدعتحالاللبنىتينح فعححلبندّدعت أ ي ح لنفى حل  ححاملأةت خنلحح:  عححححح

حالالن ند ح
حيكححللالناح احالملأةح ح:ي للعححححح حمف ل حخ  لم  اححهنعح)ح ح:اللىحيكححل حأ  أ

ح  ملح( ح ل عحح ح ا  ا ف حس ج ل 
ح يححححح حلند حمف ل حلابأ حح)ا حمف ل حنغضبأ حمل ححهع حح(  ح  نأحح)يلل  أل أي

حالم ل ى يكحبن ال لح لامحماحال لهلءححعملححلسحلجل ح ي احالح(بضلب لح
أاحال نلفكح نفحالحدحأاحح الف لفحبئث حح اح يت  لفعح  حح  حالنالنفلحملةحححححح

ح  أجنب ل ح  حأ  للأ ح ح:نس ل أ حأي ح] ح لؤ ا حمئكححن  حيم ثع ح[ حن لء ا مل
 تحل حأ دح  ن لح نئلمتح ملح ضبعح  ن لح أل   لناح فد

  :ما نستزلصه من هذه القصة 

ح  ا لالسا نجدحأاحنالح هحاللج حبللال ناحح (1
حالفالفددددى خ ددددنىححيالددددلةت(ح  ددددهحاللجدددد حالم ددددلل ىحل ددددس اإح  اح  ددددعحيددددكحفف دددددححدددددح2
حب لح حا لالبلأل(حالالحليح احالفاللةتح  احأه  لح ب ح3
حتح الالفلؤ حبفجل حالس اإح لم ال ب (حالال   ح  هحامحتح    حالخ فحماحا4
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ححالهحيكحم لئ حالس اإح ،  الل    البل.حال فاحالمال االلةح اح  5
اإح(ح البل.ح  ن ىحالح التح الم ألفىحمعحالس جدىتح خل دىحيدكحب اندىح  د هملحبدللس ح6

سالىحاللهبىحماحالفاللةلالح ن حالالسلفحالمأل  دحبنف مل ح تح ا 
لالددد   حالمددد  ةححت(ح هالمدددل حاللجددد حبسنفالددددتحأمدددلحمأل ددد دح مدددلحهددد حالحدددل ح فددد حالمدددلأة7

بنف مددلتح نئددفح دد حمف مددلحاآلخددلح دداحالفهددلحل غلندددح]حيمددلحنئجدددحالئددناتحن ددعحيددكح
حال  دح[ح 

(ح ال ددددلفحالمددددلأةحبلجلحددددىحالئ دددد حأمددددلحم دددد حتححندددد حأاح لددددأحن ددددل  حيددددكحي دددد حتح8
ح م لنلةحاللج حبملحن اي حألبئدح خ  دح 

لح ال د  ءح الخ د ح(حالالفله حبدناحالدس جناحمفد حبد ءحالحندلةحالس جندىحتحنح د حاإل دال لا9
حح ماحالم ل  ح الم لحفلع

 :تنازع رجل وامرأته -

ح:ي للدعحالمدلأة: فدحاللايعحلج ح املأالددحالدهحسندل ح الدكحالب دليحيدكح لد حل مدلأنل ىححححح
 مندددددددددددددلحهددددددددددددد احابفدددددددددددددكح دددددددددددددلاحبألفدددددددددددددكح  دددددددددددددلؤيح حجدددددددددددددليح فدددددددددددددلؤيك ددددددددددددد احامحاأ

م دعحأ د ا حلحدناحأ دبئىح س ح د لأأي  ححت أحفهدحا اح ل حتأ  ؤيحا احفل حت ث نكح  لؤي
 .خ يحمفكح  لاألا حأففئدح لج عح يئدح

 .الضئنداحأ  ضئالدح ب ححتاحالحم ندأفلححم الدح ب حأحإ  حأحامأح:ي ل حاللج ححححح

  ضددئدححن ت حم الدددحث ددحنفددلت ل فدددححم دددحخفحتن ددلحا منددلأ دد  حح:ي للددعحالمددلأيحححح
ح.   ضئالدح لهلتح   ة
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(ح1)   فددكحمدداح ددجئأحتحدد حبدددحمفددأأل  ح  ددهحالمددلأةح لدد هلحي ددكحاح:ي ددل حسنددل 

حبلجلحىح    لح  بعحس ج لتح هكحمح ى 

 :املرأة احلكيمة وابنها -

بف ددلحن ددئ حأ دد ا حال بلنددعح  ح ن لب ددلحمدداح نفندددح  حالأعحامددلأةحيددكحالمفددل ح  ح
 هدكحالالئد  حمداحال دنأللاحالدلجن ح  حح دالن هعحمداحف م دليل..  دبحاللححمدلا ناأحالهح

 لغليددددددددددددددددددح بف دددددددددددددددددلح  حالددددددددددددددددد يحنب دددددددددددددددددغل ددددددددددددددددداحلددددددددددددددددد حن ددددددددددددددددد أحبلل دددددددددددددددددلح  هبدددددددددددددددددعح

  دددلاحضددد ءحال ل ددددحح..ال دددلبئدح  دددلحمددداح مدددليح  حلالجددد يح  دددهح ل ددددحال  مبنددد الل
لأالددح هد ح.. نفئ سح  دهحالفليد يح  ح لأالددحندلىحمدلحأيس  دلحح دلح  ح أثدللح د حمخل ي دل

ألا عحأاحال دلمحيدكح ج ددح  حل ف دلح .. ن دله حيدن  حخ ندع  ح  دهح ل ددحال  مبند الل
لجئعح لهح.. خل دحأف لح خ عحب   حخليعح  حل حن حهدحه حآثلعحاإلف حلدح  

بفددد  حي ددلعحأاحال دد  حمدداحالندحالن ندددح حئيلا دد ل  حي ددلعحأاحالخبددلحأبددلي  حلنال دد  حم دد
يلا ددد لح ال فددد ح ل ددددحال مبنددد اللح ال بخددددح  دددهحيئ الددددح الئل بدددد  حل ف دددلح  دددعحامحأاح

ل حالبدل ل  حلأعح يدكحال دب.. ن  م دلحال د ادحيدكحالغد   ح فلمدعح هدكحال دالئن حبدلم
   ح  لفلح ح همل  حي ج ال لحيل دحل ح ن ح  نلالدىبف لحن الئ حل  هلدح لهحالم ل ا

 .مل احاللايحنفئ ححالهحن بعح   حتمللأنأحيكح خ حجلئع:

 ..ندددددددد هدح لددددددددهحمألئدددددددد ح حن ددددددددالليح ددددددددنئلحلنن  دددددددددح:ينجلب ددددددددلحب دددددددد  حبدددددددد ن ك

ح:ي للدعحلددتح نئلحمدل ف هلح معح  نفدحي  ح   ا  احل حن احمئدحمل حل لأح:ي للعحلد
 .مل احال   ح فدح   حت ا  احالفل  حيلالحلحل   ند

                                                 

_حل دد حح الددلدحالدد النفحالمال دد مناحمدداحاكفبنددلءح المل دد نا « الم ددال لأح  ددهحال ددحنحنا(ح1
ح 4142

ح

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8670&lang=&bk_no=74&ID=1
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ح.. لدنسحبح سالددحي ندفحنفدالاح د نالدحلألئدل حتأ ند ح فددحمجفد اح:ينجلب دلحب دل د
ي د ح دللمجل  ححالد يححتبللالن ند حندلحأمدكح:أجلب دل أالدلايحمجفد احندلحبفدكح   ح:ي للعحلدد

ح..أفعحالفئد حمثد حهد احالمجفد احندلح لد يح:يلبال معح أجلبالد.. نلشح  هحجلحدحم حل
فئدد ح  حبلؤنالددأحلمددلحنفددالاح دد نالأحح:ي للددعحلددد!!! مددكأي ددل حل ددلحمالئجبددلح  حأفددلحنددلح

ح. ف هلح معح أألل حبلأ دحخج ح.ل ف لء
بفكحب حأفعحمجف فلحأ ثلحمفد  حي د حيدالاح د نالدحل د حلدنسحمئدد  حح:ي للعحلد

اح دلاحال دليدح ندلحح دن   ح ل فددحلدنسحمحدل  أفدعحيفالحدعح د نالأحلمدلحهد ححأمدل..  ا 
َفظُدددوا    :محدددل   ح ف دددنعح  لددددحالئدددلله ْ  أَب َصدددارلهلم  َوََح  ددد َْ ََدُغق دددوا  مل ملنلي قُددد   ل ل ُمدددؤ 

ددنَدُعونَ  مئددعح نفددلح  فدد هلح   (1  فُدددُروَرُمم  َذللددَ  َأز َكددَ  َلُمددم  إلن  الل ددَه َخبليددٌر بلَمددا ََص 
اح ل  عحلمث ح لأح  حينفلحأبف لحبحساح  ح  ل حل لحح لحنلحأمكح  حأفلحا خألنعح  ح ا 

ح (2)مجف احأ ثلحمفد  حب ح آث حأنضل  حأ  أحبنفكحلاحأ للهل
ح
ح
ح

ح*****

                                                 

ح 30اآلنىحح–(ح  لةحالف لح1
ح(حمفال يح   د 2
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   الليددرُمعيندا  عل
َوانل   : ق ل بع لي      م مل َوال ُعد  َودَدَعاَونُوا  َعَل  ال بر  َوالتد ق َوَأ َواَل دَدَعاَونُوا  َعَل  اإلل

 .  (1) الل َه َهدلَُد ال علَقابل َوادد ُقوا  الل َه إلن  
ْ ُمُروَن   : قتتت ل بعتتتت لىو   ٍَ ََدددد لليَددددنُء بَدع دددد نَددددا ل بَدع ُقدددُمم  َأو  مل نُددددوَن َوال ُمؤ  مل َوال ُمؤ 

دُددوَن الز َكدداَة َوَُ ليُعددوَن الل ددَه  َََة َوَُدؤ  ددرل َوَُقليُمددوَن الص دد ََ ْل ال ُمن  َن َعدد َمددو  بلددال َمع ُرو ل َوََدند 
َليمٌ َوَرُووَلُه  ٌز َح لَدَحلَ  َويَدر َحُمُمُم الل ُه إلن  الل َه َعزَل     (2) ُأو 

دَم اللَّدُه  : "قَداَل َرُودوُل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلَّمَ  :، قَاَل  أَبلي ُهَرَد َرةَ  ْ  وع     رَحل
َْ اللَّي  ل  َّ قَاَم مل َمدا ال َمداءَ  ، فَإلن  أََبت  َفَصلَّ  َوأََد َقاَل ام َرأََدهُ رَُر مل دَم َنَقَ  فلدي َور  ، رَحل

َْ اللَّي  ل فَ  َرَأّة قَاَمت  مل دهل َرَمداَصلَّت  َوأََد َقَظت  َزو  اللَُّه ام  مل ، فَدإلن  أَبَد  َنَقدَحت  فلدي َور 

 .(3) روه أبو ماوم والنِائي. " ال َماءَ 

 :أم املؤمنني خدجية ) رضي اهلل عنها ( -
،   من الا ر وقل علي ت  مجتيء جبريتل  عندم  رجع الحبيب محمد 

فَدَرَرددَ  بلَمددا دَدر ُرددُ  بَدددَواملرُُه َحتَّدد   ":، وقتت لوأخبرهتت  الخبتتر...... أقتترأ  :لتت  فقتت ل
ًَ فَدَقاَل زَمُِّلونلي زَمُِّلونلي فَدَزمَُّلوُه َحتَّ  َذَهَ  َعن ُه الرَّو ُع فَدَقاَل  َمَخَ  َعَل  َخدلََج
دي فَدَقالَدت  لَددُه   ِل دديُت َعلَد  نَدف  بَدَرَهددا ال َلبَددَر َوقَداَل قَدد  َخشل ًُ َمدا للدي َوَأخ  ََدا َخدلََجد

                                                 

ح ح2اآلنىحح–(ح  لةحالملئ ةح1
ح ح71اآلنىحح–(ح  لةحالال بىح2
ح حح1/388بلدحالالحلن ح  هح نل حال ن حح–(حم  لةحالم لبناح3

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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ََّ أَب   َُ َك دُدُق ال َحددلَ َم َوَدص  دُ  الدرَّحل َ  اللَُّه أََبّدا إلنَّدَ  لََتصل زَل ر  فَدَو اللَّهل اَل َُل  شل
 َِّ ُْ َعَل  نَدَوائل ل ال َح ََ َّ َودَدق رل  القَّي َ  َودُعلي ملُ  ال   .َوَدح 

  لدأححدناح هبدعحبددح لدكحابداح م دلحح:حفما كان أجمل من قولها إال فعلهةا 

ي َ  :اىأ ىتْ ودى  ل ىحباحف ي حتح ْل َأخل ْ  اب  َم   مل َْ َعمِّ او  ( ْدمى أىِخدو  عىرىقىدة   ودىاىألى  َأ   اب 
َى( ادىددددددرىى وىددددددرىْخيندىرىه  ( ي دددددديبي  ( ( ي ددددددأ  و   (  ددددددِذي   :عىرىقىددددددة    ىددددددأ رىأىى ودىاىددددددألحح ىددددددأ ددددددذى هى

ددأ ،  وسىددى ينى ىددى  أ نْددلِلى  ددذىين أ يىددأ  ىْ هىددِ  ِو  ى  ،ُي ْرِج دد ى قدىْو  دد ى أىك ددو   حى  ددأ ِحدد ى  جى
ندى ىْ  َلْى يىْرِف رىج ٌل قىطي ِبِْثِل  ىأ  :عىرىقىة   ودىاىألى  ،أىعىُم ْرِِجو  ه  ْ ح:ححودىاىألى رىس ول  (   هِ 

أىْ   عىرىقىدة   ُث   َلْى يدىْيوىدبْ    دؤىز ر ( ِجْئتى ِ ِه ِإال  ين دوِييى عىِإْ  ي دْيرِْكِ  يدىْو  د ى أىْن  دْرَى نىْ در (
أ  دى ىغىيىأ ح ْلن أ غىيى  ( اد و يفمى عىودىهدىرى (ْ وىْحو  ودىهدْرىة  حىَّت  حىلِ ى ( ي يبي صى  ى (   ه  ينى ىْ ِه عىسى   ى ِو مى

دددْو  ينىدددل  ِ وى َى  ِدددِذْرعىِة جى دددأ أىْع دددوى(ِهِق (مْجينىدددأِل وىو   مى دددْو يدىهدىدددرىي ى ِ دددْم ر ء عِ  شى ِ ْيددده  ِ دددرى(ر ( كى
دده  ادىينىددي ى  ىدده  يد ْ ِاددوى ِ ْيدده  ندى  ددي  ِإن دد ى رىس ددول  (   ددِه حىا ددأ ودى ىْأددو م   ِجْْبِيددل   ْفأى ودىاىددألى يىددأ َّ ىم 

َى ِدد ى  ( ِ ِمثْددِل  ددرىة  ( ْددوىْحِو غىدديى َى( يىأ ىددْت ينى ىْ ددِه ودىهدْ  ِددذىِ  ى جىْرش دده  عىاىِاددري ندىْفأ دده  ودى دىْرِجدد   وىددِْ
ينىددل  ادىينىددي ى  ىدده   َى  ِددِذْرعىِة جى َى( أىْع َى ِدد ى  ِجْْبِيددل   وىددِْ وىددأِ ق   ( ْددم  ينىين ددأ    قىددألى  ودىاىددألى  ىدده  ِ ثْددلى 

ِر  ِأ   ْ لِ  ْصينىأ ِ (ْلِ  ح (1).ضىْوء  ( و ْمِس  ِأ يد  ىأِر عىضىْوء  (ْ اىمى
ح

                                                 

ح1 حح_خح خالَلدحالال ئ بخنل _  حناحالبخللي( حال  دخ حَل      حبخدخ َئ حب  خ حَمل ححمخا ححَبلدحَأ     كخ ال َ ح 
للخَحى ح َنلحال   ؤ  ح ح2561_حل  ححاللُّ

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6689&idto=6749&bk_no=0&ID=3852#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6689&idto=6749&bk_no=0&ID=3852#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
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  :أم املؤمنني عائشة ) رضي اهلل عنها ( -

ْ  َع َدداٍء، قَددالَ   ددَي اللَّددُه َعند   :َعدد ِل ًَ َر ْل َمَخل ددُت َعلَدد  َعائلَشدد َمددا َمددَ  ُعبَدي دددل ب دد
ْ  َرُوددولل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددهُ  :ُعَمي ددٍر، فَدُقل ددتُ  دد َ ددتل مل نَددا بلَْع َجدد ل َمددا رََأ بلرَل َعَلي ددهل  َأخ 
ََت   ًٍ فَدَدَخَ   :، َوقَاَلت  َوَولََّم . فَدَب َل ْ  َعَجّبا إلنَُّه أَدَانلي فلي لَيد  َُ ْ نلهل َلم  ََ َوَأُ  َه

ي َأو  قَاَلت   ل د :َمعلي فلي فلَراهل ل دَدُه مُدمَّ قَداَل فلي للَحافلي َحتَّ  َمسَّ رل ََدا  :دل  رل
نلي أَدَدعَّبَ  ٍر َذرَل  َ ُ  قُدر بَدَ  . َفَْذلن دُت  :قُدل تُ  :ُد للَربِّي . قَاَلت  بلن َت أَبلي َب إلنِّي ُأحل

د   ََ ثَدَر َا َّ ال َماءل ، مُمَّ قَاَم ََُصلِّي فَدَب َْ َوَأك  َِّ ْ  َماٍء فَدتَدَو ًٍ مل َلُه ، فَدَقاَم إلَل  قلر َب
د  ، مُدمَّ رَفَدَ  َحتَّ   ََ د  مُدمَّ َودَجَد فَدَب ََ رلهل ، مُدمَّ رََكدَ  فَدَب َواَلت  ُمُموَعُه َعَل  َادد 

دد  فَدلَددم  ََدددَزل  َكددَلللَ  َحتَّدد  َردداَء بلددٌَل َفنَذنَددُه بلالصَّددَةل ، فَدُقل ددُت  ََ ََددا  :رَأ َوددُه فَدَب
َليدَ  َوقَدد  َغَفدَر اللَّدُه لَدَ  َمدا ددَ  َْخََّر ؟ َرُووَل اللَّهل ، َمدا َُدب  ْ  َذن بلدَ  َوَمدا دَد د َقددََّم مل

ددَزَل َعلَدديَّ  :فَدَقدداَل  َعددُ  َوقَددد  أَند  َُورّا َوللددَم ال َأفد  إلن  فلددي   : َأفَددَ َأُكددوُن َعب ددّدا َهدد
للددي األل بَددابل  ََ ل ال ل ي دد ل َوالند َمددارل الَََدداٍ  اُلو  ددتل ددَماَوا ل َواألر ضل َواخ   ِ َل ال * َخل دد

َْ ََددددل ُكُروَن  َ َل الَّددددلل ددددُروَن فلددددي َخل دددد ََّ اهلَل قلَياّمددددا َوقُدُعددددوّما َوَعلَدددد  ُرنُددددوبلملم  َوََدتَدَف
َّ ُودب َحاَنَ  َفقلنَدا َعدَلاَب النَّدارل  ََِّماَوا ل َواأَلر ضل رَبدََّنا َما َخَلق َت َهَلا بَاطل   ال

  .  2)" َو  لمْ قرأها ولم َتفَر فيما"  :ثم ق لح(1)
                                                 

ح ح191تح190اآلنىحح–(ح  لةحآ ح ملااح1
ح2 حاباححبلاح)( حال نفحيكحأخ  حالفبكح620أخلجد ح أب  حح-( ح     ح-  هحامح  ند
باححمن تح اباحأبكحال فنلحيكحالالف لتح(ح  سايحال ن ألكحيكح"ال لحالمفث ل"ح لهح ب ح186)
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بْ أبي رَبَا  قَاَل مخلت أَنا َوابْ  عمر َعَل  َعْ َع اء  :وفي رواًَ أخرأ    
َ ددت مددْ َرُوددول اهلل َاددلَّ   نلددي بلَْع َجدد  َمددا رََأ بلرَل َعائلَشددً فَدَقدداَل َلَمددا اب ددْ عمددر َأخ 

ََت  و  اللَّهُ  َلتدي َعَلي هل َوَولَّمَ  فَدَب َأطَاَلت ممَّ قَالَدت كد  أمدره عجد  أَدَدانلي فلدي لَيد 
ل ددل  مدمَّ قَداَل ََدا َعائلَشدً َهد  لَد  َأن َفدخ  فلي للَحافلي َحتَّ   الصَ رلدده بلجل

لَددً َفقلددت ََددا َرُوددول اهلل إلنِّددي ألحدد  قربدد   ْ َذنلي لددي فلددي عبَدداَمة رَبِّددي اهلل اللَّيد  دَدد
َِّدْ َولدم  َوأح  َهَواك فقد َأذلنت َل  فَدَقداَم إللَد  قربَدً مدْ َمداء فلدي ال بَدي دت فَدتَدَو

ََُصلِّي فَدَقَرَأ مْ ال ُقر ان َورع  َبَي َحتَّ  بلغدت  ََثر مْ ا  الَماء ممَّ قَامَ 
َ ددهل  َوَ ددهل مددمَّ رلددس َفَحمددَد اهلل َوأَمد نَدد  َعَلي ددهل َورعدد  َبَددي مددمَّ رفدد  َََد الددُدُموع حق 
ة  ََ ل َُؤذنددُه بلَصدد ََ َ ددت ُمُموعدده قددد بلددت اأَلر ض فََْدَدداُه بلدد َورعدد  َبَددي َحتَّدد  رََأ

َلدي َوقدد غفدر اهلل لَد  َمدا دقددم ال َغَداة فَدَراُه َبَدي فَدَقدا َل لَدُه ََدا َرُودول اهلل أَدَدب 
َُورّا مدمَّ قَداَل َوَمداللي اَل  ل َأفَ أكدون عبددا هد مْ َذن ب  َوَما َدَْخ ر فَدَقاَل ََا بلََ

لَددً ) َلددي َوقددد أنددزل اهلل َعل ددي فلددي َهددلله اللَّيد  َر ض أب  ددَمَوا  َواأل  َِّ إلن فلددي خلددَ ال
تلََ  اللَّي      .(1)ح( ممَّ قَاَل َو  لمْ قَدَرَأَها َولم َتفَر فليَما.  َوالندََّمارَواخ 

ح ن لؤهاح ه حنئ   اح"ح: ح ل ح"حملح لنىحالالف لحين ا " :قيل لإلم م األوزاعي

                                                                                                                         

(ح جّ  ح  فل يحاكلبلفكحيكح1/195 اباحالمف لح اباحمل  ندحيكحالالل ندتح اباح  ل لح)
(ح م ال ح620(ح افهل:ح"اإلح لاحيكحال لندح حناحاباححبلا"ح)68ال    ىحال حنحىح)

ح523الهمساح)
َ َ ن دحيخح(ح1 سخّيحيخكحال َ َيلءتحَ َأب  حَلَ اي ح ب حباححمن تح الثئ بكتحَ اب احمل  كحالفل نله تحاب احال َج  

ندح الاللهند ح ملحيكحالخلنيحأحل ن حال  لفح) َفَ لفخكحيخكحالال ل  خ   َ ح (1/260ال َ ل خ حاك 
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 :زوجة أبي اهليثم بن التيهان )رضي اهلل عنها( -

ْ  أَبلي ُهَرَد َرَة قَدالَ  دُرُ   :َع ًٍ اَل ََل  َخدَرَ  النَّبلدُي َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم فلدي َوداَع
درٍ   َ درٍ  :فَدَقدالَ  ،فليَما َواَل ََدل َقداُه فليَمدا َأَحدٌد فََْدَداُه أَبُدو َب  َ  :فَدَقدالَ  ؟َمدا َرداَء بلدَ  ََدا أَبَدا َب

ُت أَل َق  َرُووَل اللَّهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلَّمَ  دلليَم َعَلي دهل  َخَرر   ِ دهل َوالتَّ مل َوأَن ظُدُر فلدي َور 

ُ  َأن  َراَء ُعَمرُ   ،(1)حال ُجدوُع ََدا َرُودوَل اللَّدهل  :قَدالَ  ؟َما َراَء بلَ  ََدا ُعَمدرُ  :فَدَقالَ  ،فَدَلم  ََدل َب
ََ  ":فَدَقدداَل َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلَّمَ  :قَددالَ  ُ  بَدع دد َذللددَ   َوأَنَددا قَددد  َوَرددد 

دد ل  َّ َكثليددَر النَّل  َن َصددارل ِّ وََكدداَن رَُردد َمددانل األ  ْل التدَّيد  فَددان  ََلُقوا إللَدد  َمن ددزللل أَبلددي ال َمي ددَثمل ب دد

ُدوهُ  ْ  َلُه َخَدٌم فَدَلم  ََجل َُ م َرأَدلهل  ،َوالشَّاءل َوَلم  ََ ُب ل  :(2)حفَدَقاُلوا الل َْ َااحل  َ  :فَدَقاَلت   ؟َأ
                                                 

أاحاإلف ددلاحنجدد سحلدددحأاحنخبددلحبمددلحفللدددحمدداحألدد تح  احلدد حن دداح لددأح  ددهح ددبن حالال دد ِّكح(ح1
ح  ح اح حأخبلحاآلَخَلناحبملحفللدحماحالج . ي    حاللضهتحب حل ال  نىح الال بنلح  ح

حنا:الحللَحح ال   ىح  ه
الحللدددىحاك لددده:حأاحنخبدددله حبددد لأحل دددكحن َ ددد ُّ يح ن دددبل يتحي ددد اح حبدددنسحبددددتح هددد حمددداحبدددلدح

حالال ا ك 
لحمداح ضدلءحامح  د ليتح ال د لنىح الحللىحالثلفنى:ح  اح لاح  هح بن حالال  ِّكح الالبلُّ ح الالضجُّ

ح   حالففستح الأل دتح م حالن رحي  احم م   ل مخ   ناتح ا ح
جدد اسحال دد  حمددعحالمددلأةحاكجفبنددىحبدد  احيالفددىح    اح ددلاحبغنددلحيالفددىتح  حمحدد  لح ددل كتح(ح2

ي فدددح حبددنسح  ددهحاإلف ددلاحأاحنددال   حمددعحالمددلأةحاكجفبنددى يللفبكح دد هحامح  ندددح  دد  حلمددلح
حدحهدد حالددس إتح مددلحهدد حالدد لن حجددلءح لددهحهدد احاللجدد ح ددل حل مددلأة:ح)حأندداح ددلحبأخ ح(ح ال ددل
ندددخحححح  ددهحأاحالددس إحن ددمهح ددلحبلمح الس جددىحال ددمهح ددلحبى  َبالخدخحَ َأخخ  ددل حامحالئددلله:حَ َ ددلحخ

[ح  ام:حالس جدددىحال دددمهح دددلحبىتح الدددس إح دددلحب لرحكاحبنف مدددلحم دددلَحبىتحي ددد ح12]المئددللإ:
افأل دد حن ددالئ دحي ددل :ح)أندداح ددلحبأخ حي للددع:ححن ددلحب لحيددكحهدد يحالحنددلةحبللئ ددلةحالس جنددى 
َبعحب  ح الل ال  حن خ  ا(  ح= لفلحالملءتحيلح 



 

 

 
 

198  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ََِعَما مُمَّ  ًٍ ََدز َعبُدَما فَدَو تَدع للُب لََنا ال َماَء فَدَلم  ََدل َبُثوا َأن  َراَء أَبُو ال َمي َثمل بلقلر َب  ِ ََ ََ  ان  ََل
ددم  إللَدد   ََ بلمل َبليددهل َوأُمِّددهل مُددمَّ ان  َلَدد َددهل بْل َردداَء ََدل تَددزلُم النَّبلدديَّ َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم َوَُدَفدِّ

دَعُه فَدَقداَل النَّبلدُي َحدلَ َِ ًٍ َفَجداَء بلقلن دٍو فَدَو لَد ََ إللَد  َنل  داطّا مُدمَّ ان  َلَد َِ دَ  َلُمدم  بل َِ َقتلهل فَدَب
ْ  ُرطَبلددهل  ":َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلَّمَ  دد ََ دَدنَدقَّي ددَت لَنَددا مل ََددا َرُوددوَل اللَّددهل إلنِّددي  :فَدَقددالَ  " َأفَدد
َتاُروا َأو  قَ  ْ  َذللدَ  ال َمداءل َأَرم ُ  َأن  َدل  د رلهل َفََْكُلوا َوَهدرلبُوا مل  ِ ْ  ُرطَبلهل َوُب اَل َدَليدَُّروا مل

ْ  النَّعلدديمل "  :فَدَقدداَل َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلَّمَ  دد ددي بليَدددلهل مل ِل َهددَلا َوالَّددلل  نَدف 
ًل ظل   بَدارلٌم  َم ال قلَياَم َُْلوَن َعن ُه ََدو   ِ ََ َأبُدو ال َمي دَثمل  "، َوُرطَدٌ  طَيِّدٌ  َوَمداٌء بَدارلمٌ الَّلل  ُد فَدان  ََل

َنَ  َلُمم  طََعاّما فَدَقاَل النَّبلُي َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولَّمَ  َّْ َذاَ  َمر   ":للَيص  َبَح  :قَدالَ "، (1)حاَل دَدل 
َّا فََْدَاُهم  بلَما َفََْكُلوا  :فَدَقاَل النَّبلُي َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَودلََّم  ،َفَلَبَ  َلُمم  َعَناقّا َأو  َرد 

َهدد   لَددَ  َخدداملٌم 
ْ دلنَددا فَددُْدلَي النَّبلددُي َاددلَّ  اللَّددُه  :قَددالَ ، اَل  :قَددالَ ؟ (2) فَددإلَذا أَدَانَددا َوددب ٌي َف

                                                                                                                         

الحدددد لحال دددد ن حمدددداح  خددددل حاكجفبددددكحأ حاكجلفدددددح لددددهحالبنددددعتح  ح  اح ددددلف احأفل ددددلمح=حمددددعح
 دددللحناتح الس جدددىحالئدددلفحن نفدددلمحأاحاللجددد ح حمدددلفعحل نددددحمددداح خددد ل  تح  دددلف اح دددللحناتح

أاحنخ دد حبددللملأةح لدد ح ددلاحمدداحأ دد احي فللددأحندد خ  اتحأمددلحأاحندد خ ح احدد حي ددألحيدد حنجدد سح
حال للحنا 

ي د ح دل حالفبدكح د هحامح  نددححاإلف لاحنالجفدحال  نفحالمضنفحبملحن  ح  نددح  ح  ه(ح1
(حأي:ح اعحلددباتحَخ ِّ ددلح االل  ددلحلخ  ددبارحلال ددالفن حمف ددلحيددكحالَح  دددتح   دد  :ح) حالدد بحاح اعحَ ل 

تح ا بدداح ددنئلمحآخددلتحينل دد حالمضددنفحا بدداح ددلةمحلن ددعح اعحلددباتح .حالح دد دحلن ددالفل حمف ددل
ح لهحأاحنفال كحلدحملح حنضلحبم  حالدتحأ حملح حنحلمدحماحا فالفل.حبد 

يدد احالفبددكح دد هحامح  ندددح  دد  حلمددلحألئدد ح فدد يح ددنلدح  ددل ححم ليددنةحمدداحأح دداح لنددأح  (ح2
حأ ألدليتح حيلئالفل(ح لملحأالليح دبكأ   ليدنيحبئبدٍ حلد:ح)ه حلأحخل   ح ل :ح  ح ل :حي  احأاللفلح بكأ

ح  هحه يحال جبى 
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 ٌُ ْل لَدي َس َمَعُمَمدا مَاللد فَدَقداَل النَّبلدُي َادلَّ  اللَّدُه فََْدَداُه أَبُدو ال َمي دَثمل ، َعَلي هل َوَودلََّم بلَرأ َودي 
ُمَما ":َعَلي هل َوَولَّمَ  ند  تَدر  مل تَدر  للي :فَدَقالَ  " اخ  فَدَقاَل النَّبلُي َالَّ  اللَُّه  (1)ََا نَبليَّ اللَّهل اخ 

ٌْ  ":َعَلي هل َوَولَّمَ  َدَم َتَشاَر ُمؤ   ِ إلنَّ ال ُم
د" (2) تَدو صل بلدهل ُخل  َهَلا فَدإلنِّي رَأََد تُدُه ََُصدلِّي َواو 

                                                 

أاحاإلف دددلاحننخددد حلأيحال ددد حلءح الئ ددد ءحيدددكحاخالندددللحاك دددنلءح  كاحالفبدددكح ددد هحامح(ح1
لحلدحاللأ لاح أالليحأب حال نث ح ل ح  ندحال  ةح ال د  :ح)اخالدلحمف مدل ح ضخ   ندح    حلملحأ ح 

كح أف داحلدكتح أ  د حي ل :حنلحفبكحامإحاخالدلحلدك(حأي:حأفدعحأب دلحمفدكح أخبدلتح أخندلحمفد
حبم  حىحفف كحماحفف كتحيلخاللحلك 

يننخ حاإلف لاحلأيحال  حلءح الئ  ءحيكحاخالنللحاك نلءتحمعحأف دلحأ دنلءح فن ندىتح د حال د اح
ح  نللةتح   حال  احاملأةتح   حن  احبناللمتح   حال  اح  ئىتح   حال  اح نلح لأ

  كاحالفبددددكح  نددددحال دددد ةححأاحاإلف دددلاح  احأل  ددددحمفدددددحف دددنحىحيددد حبدددد حأاحندددنالكحب دددل(ح2
 ال   ح ل حيكحح   حاإلخد ة:ح) ا  احا الف دحأحيلف داحلدد(حي د احأمدلحند  ح  دهحال جد دتح
فمددلح أي:ح حبدد حأاحالبدد  حلدددحال  ددعحيددكحف ددحدتح الجال دد تح  حالخالددلحلدددحا البلألنددلمح   دد ائنلمتح ا 

 حلددحأ حنجدحأاحالف لح الجال  ح الب  حال  عحيدكحال  لدىح  دهحالخندلتحلالخبدلي:حهد حهد احأيضد
 اأ ح هدددد يحم ددددنلىحالحالددددلإح لددددهحالحددددٍلح فهددددلح الف نددددلتح لددددنسح ددددنئلمح  دددد ائنلمتحمددددلح ا حأفدددددح
ا ال ددللأح حبدد حأاحالبدد  حلدددحالددلأيحمجلفددلمح  ح) ا  احا الف ددحأحيلف دداحلددد(حهدد احندد  ح  ددهح

ح ج دح  أللءحالف نحىحلبمحالم   حماح ب حأخندحالم   ح ج بلمح ل نلم 
ح للحنؤ يحالف نحىحب   ح  ن   ملحهكحاك نلءحالالكحالجئ حالم ال

م لفلالد  حأ  م:حأاحنئلفحهلفحالم ال نلح ملحح لدح حللدح ا 
حثلفنلم:حأاحنف لح نفهلحيكحالم نلى 

حثللثلم:حأاحن ال ئلحبناحال ضنىحأملفى 
لابئلم:ح حال  احاإل للةحه يح حنحىح  ح  اح دلاحلد حن دال ح دنئلمحمداحالم د حىتح حأاحن د  :ح

اآلاحأ لددددح  دددهحأيح دددكءح أ دددب دح لنددددتح مدددلحنفئددد حبئددد حالفدددلستححهددد احأ ألدددلفكحي دددلةتحأفدددل
ن   :حأفلحأ   دح لهحأيح دكءحا دالثملليتح د ح حن د احمفند امحأ حيلئ الددحب دنألىتح أفدلحأ دب دح
 لن لتح بئ حالفلسحماحخندلفال  حيدكحاإل دللةح  احجدلءح احد أح  دل حلدد:حأفدلح فد يح دف ىحمدعح
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بَدَرَها بلَقو لل َرُوولل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل ، َمع ُروفّا  ََ أَبُو ال َمي َثمل إلَل  ام َرأَدلهل َفَْخ  فَان  ََل
َرأَدُهُ  ،َوَولَّمَ  َما أَن َت بلَباللٍي َمدا قَداَل فليدهل النَّبلدُي َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم إلالَّ  :فَدَقاَلت  ام 

ٌَ فَدَقداَل النَّبلدُي َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلَّمَ  :َأن  دَدع تلَقُه قَالَ  ُ   :فَدُمَو َعتلي َعد إلنَّ اللَّدَه لَدم  ََدبد 
ًّ إلالَّ َوَلُه بل َاندَ  ًٌ نَبليًّا َواَل َخلليَف درل َوبل َانَد ََ ْ  ال ُمن  َمداُه َعد ْ ُمُرُه بلدال َمع ُرو ل َودَدند  ًٌ دَد َتانل بل َانَد

ددوءل فَدَقددد  ُوقلديَ  ُِ ًَ ال ْ  َُددوَق بل َانَدد ْ ُلوُه َخبَددااّل َوَمدد يٌ   " اَل دَد يَستتى َهتتَذا َحتتدر َقتت َل َأُبتتو عر
يٌب  يٌ  َنرر    .  1)َحَسٌن َصحر

ةحالئهنمىحبأللفىح دللحىحلس ج دلح نفح لفعحه يحالملأ :ان رك أخبي المسلمة

بنح ددداحال جددد يح هددد حالئالددد ح  ح..   حنددد حأ لفالددددح  دددكحالففنددد ح  دددنىحل ددد  حام
ي  فكح ائملمحأخالكحالم  مىح  فلحلس جأح  كحامالثل حأملحامح أملحل  لدح  كحامح

ح  ندح     

 :) ورضي اهلل عنها(   رسولفاطمة بنت ال -

ْ  ُود ًَ، قَدالَ عد لَد ْل َغف  ًٌ  :َوَ دل ب د ددَي . فَدَقداَل للفَ َأَادداَبت  َعلليًّدا َخَصاَاد ِل ًَ َر اطلَمد
َما َْل تليهل َلو  أَدَدي تل النَّبليَّ َالَّ  اللَُّه عَ  :اللَُّه َعند  َِ ، وََكداَن علن دَد . فََْدَدت دُه َلي هل َوَولََّم َف

                                                                                                                         

 حهد يتح ن لددح  دهحاك د تحثد حند هدحهد ح ننخد حي اح  اح مدعحيد اح د اتحين د  حلدد:ح تحخد
حال أح ن ب دح لن لح  حه يحماحالخنلفى 

  ام:حماحخنلفىحالم ال للحأاحن ال حالم  حىتح ماحخنلفىحالم ال للحأ حن ئ مخ حالج  حيكح
ح )حماحمحلضلةحل  نفحمحم ح للاحالمفج (اللأيتحب حنئألكحلأنلمحا البلألنلمح   ائنلمح

 ل اهلحح-حح(2369)بلدحملحجلءحيكحمئن ىحأ حلدحالفبكح–(ح حناحل ايحالاللم يح1
  4/131 اللدحاكألئمىحح–لحل  حيكحالم ال لأح
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 َْ َ َمد َْ ي د، فَدَقدداَل النَّبلدُي َادلَّ  اللَّددُه َعلَ ، فَدَدقَّتل ال بَدابَ (1)أُمِّ َأ َ َمدد "  :هل َوَودلََّم ألُمِّ َأ
ث لل  ْ دليَدنَدا فلدي مل نَدا َأن  َد ًٍ َمدا َعوََّمدد  نَدا فلدي َوداَع ًَ ، َوَلَقد  أَدَدتد  َمدا ، إلنَّ َهَلا َلَدُق فَاطلَم

ي َلَمددا ". قَالَددت   َتحل ددُت َلَمددا ال بَدداَب. فَدَقددالَ  :قُددوملي فَددافد  ًُ َلَقددد   :فَدَفَتح  " ََددا فَاطلَمدد
دلَنا أَ  أَدَدي تلَنا فلي ًٍ َما َعوَّم  ث للَما ". فَدَقالَدت  َواَع ْ دليَدَنا فلي مل ََدا َرُودوَل اللَّدهل َهدللهل  :ن  َد

للي ُ  ًُ طََعاُمَما التدَّم  ََ مليُد، َفَما طََعاُمَنا ؟ فَدَقالَ  ال َمَئل بليُ  َوالتَّح   ِ " َوالَّلل   :َوالتَّ
تُبلَس فلي الل ُمَحمَّ  َِّ َما اقد  َنا َأع نُددٌز بَدَعثَنلي بلال َح ّما ، َوَقد  أَدَدتد  َْ ََدو  ملي ٍد نَاٌر ُمن ُل مََ

ددح تل أَ  ًل َأع نُددزٍ ، فَددإلن  هل دد َِ ددَس َكللَمدداٍ  َمددر ُ  لَدد ل بلَلم  تُدد ل َخم  ددح تل َعلَّم  ، َوإلن  هل
 َّْ دُ  انلّفددا ". قَالَدت   َعلََّمنلديمل ب رَل َّْ  :رل ُمدد ََ دَس َكللَمدداٍ  الَّتلدي َعلََّم نلدي َخم   بَدلَدد  َعلِّم 

دددُ  . قَدددالَ  ب رَل َْ ََدددا َأوََّل اأَلوَّ  :" قُدددوللي :رل َْ للدددي دددرَل دددَر اخخل َوََدددا َذا ال ُقدددوَّةل ، ، َوََدددا اخل
 َْ ْل ، َوََا أَ ال َمتلي َِاكلي َم ال َم َْ " . قَدالَ ، َوََا رَاحل ي مل فَان َصدَرف ُت َحتَّد   :ر َحَم الرَّاحل

ددَي اللَّددُه َعن ددُه ، َمَخل ددُت َعلَدد  َعللددي   ِل ْ   َمددا َورَاَءكل ؟ فَدَقالَددت  َذَهب ددتُ  :فَدَقددالَ َر دد مل
َيا َرةل علن دلَك إلَل  الُدند  دُر َأَّاملد ل  :. فَدَقدالَ  ، َوأَدَدي ُتَ  بلداخخل دُر َأَّاملد ل َخيد  . كدلا ، َخيد 

 .(2) في الَنز
هدددد يحح:حندددد ح للددددع  افهددددلح لددددهحهدددد احاك دحيددددكح ددددؤا حيلألمددددىحلل دددد  حام

حح:الم ئ ىحألئلم لحالال بناحتح    تح    تحح ملح للع نلحل   حامحإحافهلح نفح  كُّ
ل حننالكحلكحبللألئل ح ل حنئألفكحفف دح ح   ح    ح  نفحن نفن لح  كح   حل   حامح

                                                 

حأ َ دلَمَىح(ح1 دددِّ حال حخ حاب داخ دددِّ ف دَ هلحأ  ُّحال حخ حَ د  هحال  ددد حَ َ ن ددخحَ َ دد  َ ح خ حَ أ  ُّحَأن َمدَاحال الخددكحَ دلَاحالف بخددكُّ دداخ ب 
ددَكحال  دد حَحللخثَددَىحَلضخ دداخ حب  دد خ دددخحَ َ دد  َ حتحَسن  حَ دد  هحال  ددد حَ َ ن  ددنَفىمحلخَ الخددَ ةخحالل   دد  خ حَ  خ حتحَ َ لَفددع  د حَ ددف     

حَل  د َ حال  ددخحَ د  هحال  دد حَ َ ن ددخحَ َ د  َ ح دا  ض  حَ َ   َ حاَلح  حَ   هحال  د حَ َ ن دخ َفىمحلخ ف بخكِّ حَحلضخ َ ه دَ حَ َ لَفع 
حتحَ َم   ةأحَلد حَ   ح نلأ َكحَ ف َ لح َ غخ حَ َ   َ حتحَ َلضخ ح حهحال  د حَ َ ن دخ

ح ح3/39ح(ححنلةحال حلبىحدحبلدح نملاحال حلبىحبللغندحبنخبللحالفبكح2
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  نفحاخالنللهلحل   ملعح  كحاك فسحح ح  نفحهكحمئنفدىحلس ج دلح  دكحأمدلح؟  
حالاآلخلةح  ح ح تح ل حال ال كحهَكحتحمعحأاحالف دلءح يحا ال هحالخ ل ى نفحأاح  كُّ

ددة  ىْعدد ىة  ِ دد   "  : أ دد حجس ددلحمدداحاللجددل ح ح حف ددالغلدح لددأح  دددحي دد ح ددل  وأِيمى
  (1) مالف ح  ند".  وىمىْم أىْغعىينى أ أىْغعىينىِ  

ددرى ىِ  رىس ددول  (   ددِه صىدد  ى (   دده  ينى ىْ ددِه  :، قىددألى  ينىِ   ددأ أى     :وفتتي روايتتة للبتتزار  سى
ٌر  ِ يمأىأِء ؟ " ودى ىدْ  أىْيِر  ىدأ أىق د :عىسى   ى ينىْم شىْوء  قىألى  ول  ، وىدذىكىْرف  " أىيي شىْوء  خى دْ

ددةى ، ودىاىأ ىددْت  ددألى عىال  : أىال قد ْ ددتى  ىدده   :َى ِدد ى  ِفىأِيمى ددأِء أىْ  ال يدىددرىْيمى ( رمجى ددٌر  ِ يمأى خى دْ
د   ى ودىاىدألى  :يدىرىْعندى  م  ، قىألى  إلندََّمدا "  : وىذىكىْرف  قدىْولى وىأِيمىةى  ِ ي يبم صىد  ى (   ده  ينى ىْ دِه عىسى
ًٌ ملنِّي  َع َمابلق  َي اللَُّه َعند  ِل  .. " َر

 :أم املؤمنني  أم سلمة ) رضي اهلل عنها ( -

فبسأل عن  زوجب   يايب ابن عم   سلم  عن الصالة مع رسول اهلل 
ًَ .. ام  في مسبدر  الحت ام  ْل الُزبَدي درل ، َأنَّ أُمَّ َودَلَم ْل َعب ددل اللَّدهل ب د ْ  َعداملرل ب د َعد

ْل ال ُمغليدددَرةل  ْل هلَشدددامل ب ددد ًَ ب ددد دددَرَأةل َودددَلَم م  ُقدددُر  :قَالَدددت  الل ًَ ََح  َمددداللي اَل َأَرأ َودددَلَم
َة َمَ  َرُوولل اللَّهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم ؟ قَالَدت   ََ دَت ليُ   :الصَّ  ِ " َواللَّدهل َمدا ََ

ددُرَ  ، ُكلَّ  ُِ َأن  ََل  ََددا فُدددرَّاُر ، فَدددَرر ُدم  فلددي َوددبلي ل اللَّددهل ،  :َمددا َخددَرَ  َادداَ  بلددهل النَّددا
 ًَ َد ح  .(2)م  خالد بْ الوليد وََكاَن فلي َغز َوةل ُمؤ 

                                                 

ح 3/1732حمفل دحأه حبنعحالفبكحح– اللدحالمفل دحح–(حم  لةحالم لبناح2
ح ح3/42(حم ال لأحالحل  ح1

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722
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  :أم كلثوم بنت الصديق) رضي اهلل عنها ( -

م م مدلحلد حندف حلن الددحتحيكحلن ىحماح اعحال نللكتحلأعحس ج لحأل حىحباح بن حامح
ئىحألفح لهد حأاللفكحماححضلم عح بئملح:تحي نلالدح ملحأهمدح حي ل حل لح  لاح فنل

تحي  عحملحهاحلج حبلبدحنبنعح ه احالمل حيكحبنالدح ح للدعحيدنناحتحيالف لعحمف حال ن ى
أ افدكححأالكحال بل حيل .حبجفدلاح   دل.ح)حأفعح احبئ حأخ ئأح أ حلبأح حي  ا

لحمدأحامحإح فدأحم ي دىحبفدعحم يد ح  حي مدلحأ دباح  دلحح:(ح   مدحبندف  حتحي دل حل دل
تح ل حن  حناللأحلبنالدح نئلحتحي  مدحبناحالم لجلناح اكف للبجفلاح  ضعحين لحالمل 

عحمفد حلدحأبلحمحم حأملح دلاحلفدلحيدكحهد احالمدل حمداحف دندح حي دل حأنداحأفدح:تحي للعح
ح( 1)يملحب كح  ح لةحين لحفح حألفح له ح:الن  ح حي نفأحبملحب كتح للع

 :الشفاء بنت عبد اهلل ) رضى اهلل عنها ( -

ْل  دَفاءل  َع أَدَدي دُت َرُودوَل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل  :، قَالَدت   اللَّدهل  َعب ددل  بلن دتل  الشِّ
دددَْلُُه ، ّمدددا َأو  دددَر ،  َوَودددلََّم ََدو  َفَجَعدددَ  ََدع تَدددللُر إللَددديَّ َوأَنَدددا أَُلوُمدددُه ، َفَحَقدددر ُ  الُظم 

ُت َحتَّ  َمَخَلت  َعَليَّ ابد َنتلي َوهلَي دَ  ًَ َفَلَرر  دَن َِ ْل َح بلي ل ب د َت ُهدَرح  ُ  ، فَدَوَردد  ح 
بليَ  فلي ال بَدي تل َفَجَعل ُت أَُلوُمُه ، فَدَقاَل  ًُ ال دَدلُدوملينلي ، فَإلنَّدُه َكداَن  :ُهَرح  ََا َرارلََ
ددتَدَعارَُه َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددهُ  ٌب او  بلددَْبلي َوأُمِّددي   :َعَلي ددهل َوَوددلََّم ، فَدُقل ددتُ  للددي مَدددو 

َم ، َوَهللهل  ُعرُ  ُكن ُت أَُلوُمُه ُمن ُل ال يَدو  ح (ح2)ح " .َحالُُه ، َوال َأه 

                                                 

ح حح1/30(ح نلحأ   حالفب ءح1
ح(6944)الم ال لأح  هحال حنحناحتح20282ل  حالح ن :ح ل ألبلافك_المئج حال بنلح(ح2
ح (3213) ئدحاإلنملاحل بن  كتحح4/53

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1464
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1464
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 :عمرة امرأة حبيب العجمي -

ق  يأ رجل،  :نأئ ، ويين هه يف ( أ ر، عقأ ت  هعزعج أ حين ب  (نهين ت    ة    
واددددي َهددددب (   ددددل عجددددأء ( ي ددددأر، ع دددد  يدددديي  يريددددق    ددددي عز(ي ق  ددددل، عقو(وددددل 

 .(  أحل  قي سأرف قين يأ عحنم قي  ا يأ

  :سلمى موالة رسول اهلل  -
      ْ ًَ  َع أََدت  َول َم  َمو اَلُة  :َزو  ل النَّبليِّ َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم قَاَلت   َعائلَش

َل  َرُوولل اللَّهل َالَّ   َرَأُة أَبلي رَافلٍ  َمو  َرُوولل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم ، َأو  ام 
ْ ذلنُُه َعَل  أَبلي  َت  ِ اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم ، إلَل  َرُوولل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم َد

ََِربَدَما افل ٍ رَ  َبلي رَافل ٍ  :، قَاَلت  َقد    قَاَل َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم ألل
ذلَنلي ََا َرُووَل اللَّهل  :َما ََا أَبَا رَافلٍ  ؟ " قَالَ َما َلَ  َولَ :  " ، فَدَقاَل َرُووُل اللَّهل دُدؤ 
ََا َرُووَل اللَّهل ، َما  :َ تليهل ََا َول َم  ؟ " قَاَلت  " بلَم اذَ  :  اللَُّه َعَلي هل َوَولَّمَ َالَّ 

َدَ   َلنَُّه َأح  ٍء ، َوَل ُتُه بلَشي  ََا أَبَا رَافلٍ  ، إلنَّ  :َوُهَو ََُصلِّي ، فَدُقل ُت َلهُ اَذَد 
ْ  أَ  َْ إلَذا َخَرَ  مل للملي  ِ َحدلهلم  َرُووَل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعلَي هل َوَولََّم َقد  َأَمَر ال ُم

ََِّْ الرَُِّ  َأن  َدَ  هل َوَولََّم ، َفَجَعَ  َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي  ، فَدَقاَم َفَقَربَنليتَدَو
ْ ُمر َك إلالَّ بلَلي رٍ  :ََق َحُ  َوََدُقولُ     .(1) "" ََا أَبَا رَافلٍ  ، إلندََّما َلم  َد

                                                 

َف  حال َئَ َلةخحال م َب  لخنَاحبخلل َجف ىخح   ح«حم ف حأحم حباححفب (ح1 «ح ل سح  لحاكف لل«حم   
َكحال  د حَ ف َ لح    حال  نَِّ ةخحَ لئخَ َىحَلضخ ن   ح (25744)حَح خ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
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َْ ال ُمَع َّ ل  - َواَن ب  ً َاف   :َزو رل
      ْ ُْ َع د َرَأٌة إلَل  النَّبلديِّ َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم َوَنح  أَبلي َوعليٍد قَاَل َراَء   ام 

ددرلبُنلي إلَذا  !ََددا َرُوددوَل اللَّددهل  :علن ددَدُه فَدَقالَددت   َْ ال ُمَع َّدد ل ََق  َواَن ب دد ددي َاددف  إلنَّ َزو رل
 ََ ُت َواَل ََُصددلِّي َادد ُس َاددلَّي ُت َوَُدَف ُِّرنلددي إلَذا ُاددم  ددرل َحتَّدد  َد  لُددَ  الشَّددم  َة ال َفج 

ُلَمددا  ددا قَالَددت  فَدَقدداَل ََددا َرُوددوَل اللَّددهل َأمَّددا قَدو  ددََْلُه َعمَّ َِ َواُن علن ددَدُه قَدداَل َف قَدداَل َوَاددف 
ْل َوَقد  نَدَمي تُدَمدا قَدالَ  ُِورَدَدي  َرأُ بل لَدو  َكانَدت   ":فَدَقدالَ  :ََق رلبُنلي إلَذا َالَّي ُت فَإلندََّما دَدق 

َِ ُود َفددت  النَّدا ََ دَدّة َل َُ فَدَتُصدوُم َوأَنَددا  " ورَّة َواحل ُلَمددا َُدَف ُِّرنلدي فَإلندََّمدا دَدن  َللدد َوَأمَّدا قَدو 
بلرُ  ََ َأا  َمحلدٍل  ،رَُرٌ  َهاب  َف اَل " :فَدَقاَل َرُودوُل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم ََدو 

مَ  َرَأٌة إلالَّ بلإلذ نل َزو رل ُس  " اَدُصوُم ام  ُلَمدا إلنِّدي اَل ُأَادلِّي َحتَّد  َد  لُدَ  الشَّدم  َوَأمَّا قَدو 
ُس قَداَل  دتَدي قلاُل َحتَّد  َد  لُدَ  الشَّدم   ِ داُم َن ََ ُ  بَدي ٍت َقد  ُعرلَ  لَنَدا َذاَك اَل َن فَإلنَّا َأه 

َقظ َت َفَصدد ِّ  ددتَديد  (1)فَددإلَذا او 
 
  ددهحألل ددىحامحيدد  احح لفددعحالف ددلءحالحل دداه دد اح  (2)

ح   فحأملم اح لل حينئلضاحاكملح  هحل   حامح  هحامح  ندح    
                                                 

ح (2459)حل ايحأب ح ا  ح(ح1
حالَ  دددددَلأح(ح2 ح(ح:حَأي  ح)حَي خف َ دددددلحالَ  دددددَلأحبخ  ددددد َلالَن اخ ي أَلدددددللخ حَندددددن م لفخكحبخلإل خ حَأي  ن خ ددددد خ )حَ ن َفألِّلفخدددددكح(ح:حبخللال   

ند حال  خد حاَلأل  خ حَ دا  حَفَ ن الَ دلح(ح:حَأي  ح)حَ َ د   َئالَن اخ حيخكحَل   َئىحَأ   حيخكحَل   نَ الَن اخ حأَل خ َلاَءةحَ ا خأَللَلدىحبخ   َلالَن اخ
دمدح ح(ح:حاخ   حَ لَفدع  ن ح)حَيَ لَ ح(ح:حَل    حال  دحَ   هحال  دحَ َ ن ددخحَ َ د  َ ح)حَلد   َ ةححَ لَ :حَأب  حَ ئخ ال  
ح ح  دد َلةحَ لَفددع  ددَ ةح(ح:حَأي  دد حال َفلالخَحددىح)ح  دد َلةحَ احخ حال  خددَلاَءةحَبئ  حَ لَفددع  حَلدد   ددَ لحالَ  ددَلأحَأي  َنئ دد  ح خَلددهحَم  

حالف دلسح(ح:ح َح َكحال َفلالخَحدىح)حَلَ َفدع  َ ةحَ هخ حال  خَلاَءةح   َلةحَ احخ حَ لَفع  ح:حَل   حَأ  َ لَهلح حَ َ لَ حالألِّنبخكُّ َل  
دددخح َح َ ددلةح)حَيَ ددلَ حَل  دد  حال  دددحَ دد  هحال  دددحَ َ ن  ئمددلحَ َأي ددَلا ماحَ ددَ احيخددكحال مخل  حَجم  حَ َفددال      دَسَأال      حَكَج  حَ دد   َحَأي 

ح حال فخ  دددحَأا  ددا  ن حمخ ح:حيخددكحَهددَ احال َحدد خ جَ ددلح(ح:حَ ددلَ حال َخأل ددلبخكُّ حَس   حبخدد خ  اخ ددَلَأةح خ   دد  حاخم  َمئخددٍ حَ حاَل   َن  
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 يددكح دد  ىحالمددلأةحس ج ددلحلل دد  حامح لندد ح  ددهحأاحف ددلحاللندد حالخنددلحلس ج ددلتح  حأاح
مفئدحل لحمداحهد يحالألل دلعحن دعحيدكحال دلتح ل داحلمدلح لضدعحاكمدلح  دهح دلحدح

لحبب لألىح    لىح ل حنئفف لح ل حنئففدتح ل احالح مىح الخ  حالح اتحيح حل لحاكم
  ضعحبناحأن ن ملحالح    

( : ) َرْيـطـــة ِبْنت عَْبد اللـه -
دئ  تح ن دل      َلَأةحَ ب  حامحبداحَم   َنىحالث فنىتحام  حح حلائألدىحح:حلنألىحبخف عحَ ب  حامحباحم ئل خ
احلائألىحل دحح:ح ن  َجىحأخلىحلدتح هكحأ ح ل يحح:ح  ن حح حل لح ف لحسنفدتح ا    . لنألىحَس  

                                                                                                                         

َجددىحَمم    َ ددىحلخ دد حالس    ددا  ددَلةحمخ ددَ ا َمَفددليخعحال م ال َئددىحَ ال ئخ   َح  ددىحاك  حيخددكحَ لم  حَحّ َ ددلحيخددكحَفف  دد َحس   إخ لحتحَ َأا 
دد لحيخددكحَ   ددعح   احَ   ددع حَمح    الََفَئددع  َبددلِّ ح خَ احاخم  ددلحم  بملحَ ن  ددلخبَ لحَضددل  حَنض  حَأا  حلخ ددس   إخ تحَ يخندددخحَأا 

حبخلل َحيِّح َلَمع  حَأح  َلةحتحَ يخندخحَ لخن حَ َ هحَأف َ لحَل   َمل حال ئخ   ح خنَفلءحال َحّ حَ ا خج  َ لَاحَلدد حَمف ئَ دلححَ َ ن دخحمخا 
لَهل د حَ َحدّ حال  ددحم الَدَلاٍمحتحَ ا خَلدهحَهدَ احرَ َح   حَحّ دحَ َ ن َ لحم َئج  َا  تحَ َهدَدحَ أَلدلءحب داحَأبخدكحَلَبدل حكخ

حَحّيحالال أَل ُّ. حَلد حَمف ئَ لحمخا  اَل خفحال ئ َ َملءحيخكحَأا  حَنخ  حَأَفدلحَأه د حَ دف َئىح)حَي خف لحَأه  حَبن دعح(حَ َل   :حَأي 
د   َاحال َمدلءحيخدكحأل د  ح  ح  لخَفحَلَفلحَ لخَأح( ح)ح َحَ حَفَفل حال  ن ح حَ دلف  احَن   دَكحَأف   د   حَ لَ ال َفلحَ لخدَأحَ هخ :حَأي 

ددالَن  خهح(ال  َندد ح(ح:حَ لخددَأحللخكح)حَ حَفَ ددل حَف   ددالَن َ ه عحَيَ دد ِّ دد ح)حَ ددلَ حَيدد خَ احاخ   ددلحال  ن  َفلحآخخ ح خَ احَلَ دد   :حَأي 
حل أل ددفحال  دددح ددا  ندددحمخ ددلحَ جخ دددخحَأم  حل أل ددفحَفبخّندددحَ دد  هحال  دددحَ َ ن  ددا  يخحَ مخ َبددل خ َ َ دد  َ حَ لخي  دددحح  ددب َحلفدحبخئخ

ددالخنَ ءحال َئددلَ ةحَيَ ددللَحبخن م الخدددخح ددعحَ ا   َفددهحَمَ َ ددىحالأل ب  ددد حَ َ ددهحَمئ  ف  حَن  دد احَ لخددَأحمخ ددبخدحَأا  ححتحَ ن    ءخ َ لل  ددك 
بدحيخكحَ لخَأحبخحال َمئ ج  سحَ ف د ح َلحتحَ َ لَاحَ لحخ َمدهحَ َ ن ددخحتحَيئ د خ حن غ  حَ َ ن ددخحَمف سخَلىخحَمدا  حن ثَدل د   حيخنددخحَ َلد  

دنبد حيخد حَن   احَ لخدَأح خف َمدلحَ دلَاحن  خ اَلمخ حَأا  َ دلعح   احَبئ د َ َنح    َ حكحَبئ د حاك  حَن  دا  تحَ َ لخدَأح خَ احَلد  
حال َمَفدل حَيَناَلَمد حن   خهد حَ َنب َئثد حمخا  َلالخدخحَما  حَن  د احبخَحض  لَ ىحبخددخحالف د   حَحال دهحاَلأل   دعحال  دم سح   احَأا 

َ دلعحَ َلدن َسح   َ ف َ دلاحَ َ دهحَهدَ احيخدكحَ ائخد حاك  حَنب َ دهحاإل خ دَ ا حَي خف دد حَنب ئ د حَأا  َح  دىحاك  ف دد حيخدكحَ لم  َ لخَأحمخ
دد حَ ددن فدحَ َ حن َلا خ ددا  دد خاحَهددَ احال َ دد  لحمخ ددَلالخدخحَأَحدد حَ حن    حبخَحض  دد سحَأا  حَحللدددحَ َ حَنج  ددا  ث دد حَهددَ احمخ كحمخ

ح ددا  م  حمخ نَ ددلهخ حالال ف بخندددحَ إلخخ ددَ ةحيخددكحَ   الَ ددلحَ لخددَأحَمددَعحَسَ ا حال ئ دد  لحبخ    دد .خ حال   ددا  الخَفددل.حمخ م  ن َهددّاحبخدددخحا خ
  َ لي حَ ن َ لهخ ي حَ ال  د حَأ   ض  ح َنح 
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دَرَأةل َعب ددل عْ      ًَ ام  ْ  رَائل َد ًَ َعد ْل ُعت بَد ْل َعب دل اللَّدهل ب د ْ  ُعبَدي دل اللَّهل ب  ْ  أَبليهل َع ُعر َوَة َع
دَرَأّة َادَناَع ال يَددل قَداَل وَكَ  ُعوٍم َوُأمِّ َولَددلهل وََكانَدت  ام   ِ ْل َم َُ َعَلي دهل َوَعلَد  اللَّهل ب  انَدت  دُدن فلد

  ْ ُعوٍم َلَقد  َهَغل َتنلي أَن َت َوَوَلُدَك َع  ِ ْل َم َعتلَما قَاَلت  فَدُقل ُت للَعب دل اللَّهل ب  ْ  َاند  َوَلدلهل مل
ٍء فَدَقاَل َلَما َعب ُد اللَّدهل َواللَّدهل َمدا َُم  بلَشي  َت ليُ  َأن  أََدَصدََّق َمَع ًل َفَما َأو  دُ   الصََّدَق ُأحل

َعللددي فََْدَددت  َرُوددوَل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم  ددٌر َأن  دَدف  ْ  فلددي َذللددَ  َأر  دد َُ إلن  لَددم  ََ
َمدا َولَدي َس للدي َواَل للَولَددل  َواَل  ند  ًٍ أَبليدُ  مل َع دَرَأٌة َذاُ  َادند  فَدَقاَلت  ََا َرُودوَل اللَّدهل إلنِّدي ام 

رَ  ًٌ َغيد  ددي نَدَفَقدد ٍء للَزو رل ددَت ليُ  َأن  أََدَصدددََّق بلَشددي  ًل َفَمددا َأو  ْ  الصَّددَدَق َهددا َوقَددد  َهددَغُلونلي َعدد
دُت قَداَل فَدَقداَل َلَمدا َرُودوُل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم  ٍر فليَمدا أَند َفق  ْ  َأر  فَدَم   للي مل

َر َما أَند فَ    .(1)  .  " ق تل َعَلي ملم  أَن فلقلي َعَلي ملم  فَإلنَّ َل ل فلي َذللَ  َأر 
 :صاحب اللقطة وزوجته -

      ددلاحبم ددىحلجدد حي نددلامتح لدددحس جددىح ددللحىتحي للددعحلدددحن مددلحمددلح فدد فلح دد عحتح
يخلإح لكحالحل حتحي ج ح ن لحبدحبئ حال فلفنلحتحيفل حب لأح جلءحبدح لدهحس جالددحتح

ل ألىحالحل ح حب حل لحح: نسح ج الدحم  هحبللحل حيللال ألالدحتحي للعحلدحس جالدحح:  ل ح
مدداح جددد ح ن ددلحينددددح فددلفنلح  الددددح ددد احح:مفل نددلحنفدددل يحمدداحالالئلندددفح  حيخددلإحي دددمع
ه حلدأحتحح:تح هلحه ح احب فالدح هنئالدحتحي ل أفلح ج الدحح:  فالدح  احتحي ل حاللج ح

اح ح امحتح ل دداحأ ألددلفكحلجدد حمددح:أال ددسأحبددكح ح ددل ح:ئىحأخددلىحتحي ددل  مئدددحال ددئمل
لحاألل حبئض لحيكحالحل حتحثد حفدل ح  ن دلحتحيد احل هدح:الئلا حألفحماحال فلفنلتح  ل 

                                                 

 حامح دداحالفبددكح دد هحامح  ندددححدد ن حلائألددىحامددلأةح بدد«حم ددف حالم نددنا«حم ددف حأحمدد (ح1
ح (15656)    
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مدداح جدد هلتحيددل يعح لندددحالجمنددعتحي فدددحأمددناتح اكمددناحنن دد ح نال دد  تحيال دد اح لنددأح
ح ح   الفلحم ب لىحكملفالد

أاحبئد حالجفد  حيدكحمئل دىحح:ندددل ى:نساء يشـجعن الرجـال يف الريمـوك    -

تح  مدعحالف دلءحأاحهدؤ ءح د لاءححالدهح  د  اح لدهح دف فحالف دلءالنلم أحتحالنخلاحل
أناحال هب احح:للجل حأن لحاح:تحي  احب  عحج  ليحاح ف فحال الل اللجل حهلب احم
تح الهحأيحج ىحماحجف حامحالفس  احت احامحمأل عح  هحأح ال  حيلال  يح أفال حال لب ا

جددعحبدددح  ددهحلأسحيددلسحتحثدد ح احهفدد حس جددىحأبددهح ددفنلاحأخدد عح مدد  حالخنمددىح خلح
حنددلحابدداح ددخلح حالجددعحالددهحمحللبددىحالئدد  ح اجئدد حفف ددأحيدد اءحيددكح:س ج ددلحتح  للددع

 ددبن حالح دد  ح  ددهحلضددلءحامحالئددللهححالددهحنغفددلحلددأح ف بددأحالالددهح ددب عحمفددأحتح
  ح ال دددل   ا  دددلحاكندددل حالالدددكح فدددعحين دددلحالحدددل حالفدددلسح  دددهحخددد فحل ددد  حام

حتح ف هلحلجعح حللدح أب هحب حأح فلحيهحالمئل ى ال فللح الم ل ناح  هحمحللبالد

 :رجل من بين إسرائيل وامرأته -

ا دلائن حلجد ح دللاح لددحس جدىح نفدىحال ندىح اعحلأيح حدس حيدن حهحيكحبفكح لاحححححح
امحالئدددللهحالدددهحفبدددكحالسمدددلاحأاح ددد حلددد لأحالئبددد حال دددللاحأفدددكح ددد لعحلددددحأاحنمضدددكح
اح ف فح مليحبللغفهح ف فدحبللف لحي احاخالللحأاحن  اح فليحيدكح دبنبالدحا فنفدليح ا 

 ح حاخالللحأاحن  احيكح نخ خالدح  لفلحلدح لأحين لفليحلد

مددلحأ  دد حاللجدد ح لددأحأخبددلحبدددحس جالدددح  ددل حل ددلح دد حجددلءحخألددلدحمدداحامحالئددللهحلحححح
  حلأنعحح:   ح  ندحملح مئدح  ل حل لحملحاللن حي للعحلدحا خالنللح لنأحي ل حاللج 

الف لحيكحال بنبىحي  اح فعح لبلمحي نلامحاحالم دعح  دبلعح  نددحيد  اح دلعح بندلامح فندلمح
  اح فدلحح:بدكح  بل الددحي للدعحالمدلأةحأن دلحاللجد  لاحلكحملحأال  عحبدح أ الغ حبألل ىحلح
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يددكحال ددبنبىحيددكحضددفأح لدد حف دد لح  ددهحألل ددىحلبفددلحالئددللهح لدد حال دد حأندد نفلحالددهحيئدد ح
الخنددلاعح ا  ألددلءحال دد  لعحيلل اجدددحأاحالخالددللحالغفددهحيددكحسمددلاحال ددبلدحين دد احلفددلح

فئ حح: بلدح  فهح ألل ىتحيف  لححنفئ ح  هح بل الدحبنج ملمفلح أم الفلتحي ل حاللج 
لد لأحاللجد ح  احح:ملحلأنعح   لأحففئ حيفس حال حكح  دهحفبدكح لدأحالسمدلاتحي دل ح د 

آثلعحألل الفلح ا الفل عحج  أحيكح بل الفلح االف عحفنالأح فنىحس جالدأح  دهحألل الفدلتح
ي ددد ح ضدددنعح  ددد لعحأاحأ ضدددكحجمندددعح مدددلأحيدددكحالغفدددهح  ددداحأفدددعح س جالدددأح  دددهح

 . 1)   احل ملححهحال فنلح اآلخلة بل الكح م ملحلس ال ملحيال   لحبدح  هحبلنالكحلن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 
                                                 

ح(حالالبلحالم ب أحيكحف نحىحالم  أ 1ح
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 نساء يراقـنب اهلل 

 :أم عمارة بنت سفيان بن عبد اهلل الثقفي :اللنب  بائعة ابنة   -

 ددلاحمددداح دددل ةحأمنددلحالمدددؤمفناح مدددلحبدداحالخألدددلدحتحنألددد فحبلل ندد حيدددكح ددد ال.ح
الم نفىحالمف لةحلنالف  حأحد ا حل نالددحتح يدكح اعحلن دىح دلاحن دنلح مئددحمد  يح"حأ د  ح"ح
ي مددلحألددل حبدددحالمألددلفحا ددالف ح لددهحجدد الحبنددعحيددكحجدد فحال ندد حتح ا  احبدددحن ددمعحامددلأةح

 لدهحال دباحيلم  نددحبللمدلءح)حأيحاخ ألنددححنلحابفالدليحتح د مكح: اخ حالبنعحال   ح بفال لح
 . (حتحي فأح  حأ بحعحإ

ح:أ حمددلح  مددعحبمددلح ددلاحمدداح سمددىحأمنددلحالمددؤمفنا ح للددعحاك ح :فق لتت. البنتت.
  ملح لاحماح سمالدحنلحبفنالكح 

ل د حأمدلحمفل نددحيفدل يحيدكحالفدلسحأ حن دلدح)حأيحنخ دألح(حال دباح :ق ل. البنت. 
 دد مكحنددلحبفنالددكح لددهحال ددباحيلم  نددىحبللمددلء  حي فددأحبم ضددعح حح:بللمددلءح حي للددعحاك ح

 .  نلاأحيندح ملتح  حمفل يح ملحإ
اح :فق ل. البن. نلحأمليتح امحملح فعحكألنئدحيكحالمبح أ  ندحيكحالخ ءتح ا 

ح ح لاح ملح حنليحتحيلدح ملحنلىحإتح امحملح فعحكيئ دح   حف هح فدح
تح لملحأ باحال بل حنئلفحالم لاح نمنسحالبنع همسح ملح لكح)حأ   ح(حبناح

امضددكحلدد لأحالم ضددعحيددلفهلحمدداحال لئ ددىح مدداحالم دد  حل ددلحتح هدد حل ددلحح:تح دل حك دد  
   إح(ح بئ ح)حأيحسح

تحيفهددلعحيدد  احالجللنددىحأندد حتح حلجدد حل ددلحتح ا  احينالنددعحالم ضددع :يقتتول أستتلم 
حلالدح حعح ملحباحالخأللدحينخبنالنأحأم لحتح ا  احلنسحل لحلج ح  حينال
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 جمعح ملحأ   يتح أخبله حالخبلح  ل ح  ن  حالس اإحماحه يحالبفعتح ااحل ح
ح  حي ب ح ل  حيس جدح ححنالس ج لحمف  حأح حالس ج لحه 

ي لددد عحلددددحبفالدددلح دددم هلح"حأ ح ل ددد ح"ح  ح الس جدددعحأ ح ل ددد ح بددد حالئسندددسحبددداح
حمل ااح أفجبعحلدح ملحباح ب حالئسنس ح

الخألدلدح  حي د حا دالن هحمداحف مددحتحيم داحالفد  حماحهفلحالح  عحلؤنلح مدلحبداح
تحن ددنلحب ددنلةح"حمدداحهدد احالدد يحمدداح لدد ح مددلتحنأ ددمهح مددل:ن دد  حح دداح ج دددح ح هدد 

ح ملحإح
تحماح  حال ديحمداح لد يحالد يحنمدبحاكل حلنعح ئليح: لاحن   ح: يكحل انى

ح(1)ح   ح ملحمبعحج لاح 
مندلحالمدؤمفناح مدلحبداحي  يحالبفعحالف نلةحب دبدح د ح لحالالدس إح"ح ل د حبداحأ

الخألدددلدح"ح  دددلاحمددداحثمدددللح ددد ح لح مدددلحبددداح بددد حالئسندددسح  حالددد يحب دددبدح  لددددح
ح ا أل احال ئدح  كحالغف ح  حي  حلفلحين لحأ  ةح 

 :امرأة مؤمنـة خرج زوجها يف اجلهاد  -

أخبلفدكحمداحأ د  حأاح مدلح)حلضدكحح:أخلإح ب حالدلاس ح داحابداحجدلنيح دل 
ح:امح فدح(حبنفملحه حنأل فح معحاملأةحال   ح

 وأرقن  أن ال حبي  أالعبددددددددددددددده  د اول هلا اللي  واووم رانبدددده   

ر روانبهدددلزعزع مْ هلا الِ  (2)فلوال حددددددددلار اهلل اله  مثله     َر

                                                 

ح حح4/92(ح فىحال ف ةح باحالج سيح1
ح( ح1/201)حمخال لحالف نلحاباح ثنلح(ح يكحالف نلحاباح ثنل:حي حامحل  حامحأفكحألا بدح2
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

أ لبدعحس جددكحمفدد حأ دد لتح  دد حا ددال عحح:مللددأح ح للددع :فقتت ل ل تت  عمتتر 
يلم  كح  نأحفف أتحي فملحه حالبلن حح:مئل حامحإح ل ح:عح  ءام ح للعأل ح: لند ح ل 

 فهح لئ أح داحأمدلحح: لندحيبئ ح لندحرحث ح خ ح  هحح فىح)لضهحامح ف ل(حي ل 
 ددد حأهمفدددكحيليلجندددددح فدددهحتحيددددكح ددد حال دددالل حالمددددلأةح لدددهحس ج ددددلح حيخفضدددعحلأ دددد لح

يدد احامح حن دددالحنهحمدداحالحددد تحين ددللعحبنددد هلحث ثددىحأ ددد لح ا  حح:عتح دددل ح ا ددالحن

 .(1)   احيكحال فسح أاح حالحبسحالجن شحي  حألبئىحأ  لح:ينلبئى  حي الدح ملح

ح ه يحال  ىح لن ح  ىح  هح  ةحملا بال لحمح سح ج  حح

 :املرأة البدوية  -

 لهححلجىحل دلحيالبئ دلحاللجد تحالئ  ح  دحلج حبلملأةحب  نىتح   ح هبعح اعحلن ىح    
حح ي ملحخ حب لحيكحالبل نىتح الفلسحفنل حح ل ملتحلا  هلح احفف  ل

افهلحأفدل حالفدلسحجمنئدلح حيفدل حاللجد تح هداحأف دلح د حأجلبالددح لدهحمدلحح:ي للعحلدحححح
ابالغددهتحي ددل ح ألددلفححدد  حمضددللدحالحددكتحيدد  احالفددلسحفنددل تحيلجددعحم ددل لاح أخبلهددلح

حح لفنل بخ  حالم لاح  حماحا
حح ملحال   حيكحامحالبللأح الئللهتحأفلئ حيكحه يحال ل ىح ح:ي للعحححح
ح احامح حنفل ح  حالنخ يح فى حح: ل حاللج حححح
اح ددلاحالخ دد ح حنل ففددلتحيدد لأحح:ي للددعحالمددلأةحححح  احالدد يحلدد حنددف ح  حنفددل تحنلافددلتح ا 

أ لددهحأاحنخددلفتحيددلالئهحاللجدد ح الل  ددلح الددلدحخ يددلحمدداحامحالئددلله  ح لمددلحمددلعحلئددكح
ح كح لندملحيئ حامحبأح حي ل ح فلحلكحلخ يكحمفدح ال بالح:يكحالمفل حي ن حلد

                                                 

ح ح1/458ح-بلدحالج ل حح-(ححنلةحال حلبىح1
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 :قصة أخري -

ي ددل حل ددلحامضددكح    ددكحأبدد ادحالدد الححن ددل حأفدددحألا حلجدد حيل دد تحامددلأةح فنفددى     
  حأ   عح دلئلحاكبد ادحح:جمنئ لتح اح مكح     لحيمضعحالملأةحث ح ل عتحي للع

ال أحاكبد ادحح:أيحاكب ادح لأحالبلدتحي للعح: أ ث عح     لح  ىحبلدح اح تحي ل 
الالددكحبنففددلح بددناحالخ دد ح دد حأ   ال ددلتح  دد حب ددكحالبددلدحالدد يحبنفددكح بددناحالخددلل حج ددعح
 همالدددحمددلح دد لعح  ندددتح  حا ددالألئعحأاحأ   دددتح هدد حبحللدددحمفالدد  تحي  ددعحيددكحففددسح
ه احللج حماحهد احال د  حال نبدىحيدلخ  حمحالال بدىح أ  دعح داح فبددح  دل حالدهحألل دىح

حح حلبدحاك  ه
 

 
 
 
 

 

***** 
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 ورعــــــــات
 :) رضي اهلل عنها ( عائشة بنت أبى بكر :ورع أم املؤمنني _

ٍِ فعْ      ُْ َعبَّا مَنلي َعب ُد اللَّهل ب  ُْ ال َل َّابل  َحدَّ َلمَّا اع تَدَزَل نَبلُي اللَّهل  قَالَ  ُعَمُر ب 
  َتُددوَن بلال َحَصدد ، َوََدُقولُددون َُ ُِ ََدن  َد فَددإلَذا النَّددا ددجل  ِ دداَءُه قَدداَل َمَخل ددُت ال َم َِ  :نل

ََ َرُودددددددوُل اللَّدددددددهل  ،  طَلَّددددددد َجدددددددابل َمر َن بلال حل ددددددداَءُه، َوَذللدددددددَ  قَدب دددددددَ  َأن  َُددددددددؤ  َِ نل
َم، قَالَ  :ُعَمرُ  فَدَقالَ  َّْ َذللَ  ال يَدو  ًَ، َفَدَخل ُت َعَل  :فَدُقل ُت أَلَع َلَم  :فَدُقل تُ  َعائلَش
ٍر! ََا بلن تَ   َ ذل  َرُووَل اللَّهل  أَبلي َب ْ  َهْ نل ل َأن  دُدؤ  َما  :، فَدَقاَلت    َأَقد  بَدَلَي مل

َْ ال َل َّابل  للي َوَما َلَ  ََا ًَ بلن دتل  َعَلي َ  بلَعي َبتلَ ، قَداَل فَدَدَخل ُت َعلَد  اب  َصد َحف 
ذل  َرُودوَل اللَّدهل  ًُ!َحف صَ  ََا :فَدُقل ُت َلَما ُعَمر،َ  ْ نل ل َأن  دُددؤ  ْ  َهد د ، َأقَدد  بَدلَدَي مل

بُد ل َولَدو اَل أَنَدا َل َلََّقد ل َرُودوُل اللَّدهل  َواللَّهل! َلَقد  َعللم تل َأنَّ َرُووَل اللَّهل  اَل َُحل
  َرُوددوُل اللَّددهل َْ َ دد دداءل، فَدُقل ددُت َلَمددا َأ ََ ددت  َأَهدددَّ ال ُب ََ ُهددَو فلددي  :، قَالَددت   فَدَب

ًل، َفَدَخل ُت فَإلَذا أَنَا ُرَب َزانَتلهل فلي ال َمش  مل َرُوولل اللَّهل  بلَربَا ٍ  خل ََ قَاعلدّدا َعلَد   ُغ
ددل ٌع ََدر قَدد  َعَلي ددهل  ْ  َخَشددٍ  َوُهددَو رل دد َلي ددهل َعلَدد  نَقليددٍر مل ًل ُمددَدل  رلر  ددُرَب ًل ال َمش  َُفَّ دد ُأو 

ْ ذلن  للي علن َدَك َعَل  َرُوولل اللَّهل  ََا :َمَ تُ َوََدن َحدلُر، فَدَنا َرُووُل اللَّهل  َت رَبَاُ  او 
  ًَل مُدددمَّ َنظَدددَر إللَددديَّ فَدلَدددم  ََدُقددد   َهدددي ّحا، مُدددمَّ قُدل دددُت  رَبَدددا ٌ  ، فَدَنظَدددر  :إللَددد  ال ُغر فَددد
ْ ذلن  للي علن َدَك َعَل  َرُوولل اللَّهل  رَبَا ُ  ََا َت ًل مُدمَّ َنظَدَر إلَل  ال ُغر   رَبَا ٌ  فَدَنَظرَ  او  َف

دلي، فَدُقل ددتُ  ْ ذلن  للددي علن ددَدَك  رَبَددا ُ  ََددا :إللَدديَّ فَدلَددم  ََدُقدد   َهددي ّحا، مُددمَّ رَفَدع ددُت َاددو  ددَت او 
ُْ َأنَّ َرُودددوَل اللَّددددهل  َعلَددد  َرُوددددولل اللَّدددهل  َّْ  فَددددإلنِّي َأظُدددد ْ   ظَدددد دددد ح ددددُت مل أَنِّدددي رل

َصًَ  َأر  ل  ْ  َأَمَرنلي رَ  َحف  َّْ ُعنُدَقَمدا،  ُووُل اللَّهل ، َواللَّهل لَحل رلَب  ِ بلَقر بل ُعُنقلَما أَلَ

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
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َمدددَْ إللَددديَّ َأن  ار قَددده ، فَدددَدَخل ُت َعلَددد  َرُودددولل اللَّدددهل  َْو  دلي َف ، َوُهدددَو  َورَفَدع دددُت َادددو 
َْم َن  َعَلي ددهل إلزَارَُه َولَددي سَ  ددُت فَدد  ِ دديٍر، َفَجَل ٌ  َعلَدد  َحصل ددَ جل ددُرُه َوإلذَ  ُمق  ا َعَلي ددهل َغيد 

ًل َرُوولل اللَّهل  َزاَن يُر َقد  أَمدََّر فلي َرن بلهل، فَدَنَظر ُ  بلَبَصرل  فلي خل فَإلَذا أَنَدا  ال َحصل
ًل َوإلَذا ًل ال ُغر فَد َي ث للَما قَدَرظّا فلي نَاحل ول الصَّاعل َومل ْ  َهعليٍر َنح  ًٍ مل ٌَ  بلَقب َق ٌَ،  َأفليد ُمَعلَّد

نَداَ ، قَدالَ  :قَدالَ  َليدَ  ََدا : فَابد تَدَدَر   َعيد  َْ ال َل َّدابل  َمدا َُدب  ََدا نَبلديَّ  :قُدل دتُ  !؟اب د
َزانَدتُدَ  اَل  يُر قَدد  أَمدَّدَر فلدي َرن بلدَ ، َوَهدللهل خل َلي َوَهَلا ال َحصل اللَّهل ! َوَما للي اَل أَب 

َرأ قَدي َصرُ  َأَرأ فليَما إلالَّ َما َأَرأ، َوَذاكَ   ِ َند َمارل، َوأَن َت َرُووُل  وَكل فلي الثَِّمارل َواأل 
َزانَدتُدددَ ، فَدَقدددالَ  اللَّدددهل  َودُُه َوَهدددللهل خل ! ََدددا :َوَادددف  َْ ال َل َّدددابل ددد  َأن   اب ددد َِ َأاَل دَدر 

َيا َرُة َوَلُمم  الُدند  خل َُوَن لََنا اخ  َْ َمَخل دُت  :بَدَل ، قَالَ  :قُدل تُ  ،َد دي َوَمَخل ُت َعَلي هل حل
ملهل ال َغَقَ ، فَدُقل تُ  ْ نل  :َوأَنَا َأَرأ فلي َور  ْ  َهد د َُ َعَلي َ  مل ََا َرُووَل اللَّهل! َما ََُش

َّْ فَإلنَّ اللََّه َمَعَ   تَدُم اءل، فَإلن  ُكن َت طَلَّق  َِ َتهُ النِّ ََ ئل ََ ب رَل َ  َوَم ائلي َ  َورل ََ ي بُو َوأَ  َوأَنَا َومل
دددرٍ   َ ُ  َأن   َب ٍم إلالَّ رََردددو  ََ ددد ََ َمدددُد اللَّدددَه بل دددُت َوَأح  لَّم  ََ نُدددوَن َمَعدددَ ، َوقَدلََّمدددا َد مل َوال ُمؤ 

يليددرل  ًُ التَّل  ًُ اََدد ََدد للي الَّددلل  َأقُددوُل، َونَدَزلَددت  َهددللهل اخ  ددوَن اللَّددُه ََُصدددُِّق قَدددو  َُ ََ   إلن
َمددا َوإلن َدظَدداَهَرا َعَلي ددهل فَددإلنَّ اللَّددَه ُهددَو َمددو اَلُه دَدُتوبَددا إللَدد  اللَّددهل فَدَقددد  َاددَغت  قُدُلوبُ  َُ

 َّْ َُ َِ  رَبُُه إلن طَلََّق يٌر * َع ًُ بَدع َد َذللَ  َظمل ََ ئل ََ َْ َوال َم نلي مل ُ  َوَااللُ  ال ُمؤ  ب رَل َورل
نَددداٍ  قَانلتَددداٍ  دَائل  مل دددللَماٍ  ُمؤ   ِ َّْ ُم َُ دددّرا مِّدددن لَدددُه َأز َواّردددا َخيد  بَددداٍ  َعابلدددَداٍ  َأن َُدب دل

ارّا ََ ًُ بلن ُت أَبلدي  وََكاَنت    (1) َوائلَحاٍ  مَديَِّباٍ  َوأَب  رٍ َعائلَش  َ َصًُ  َب َدظَداَهَرانل  َوَحف 
ددداءل النَّبلددديِّ  َِ َّْ ، قَدددالَ  :فَدُقل دددتُ ، َعلَددد  َودددائلرل نل دددتَدُم ،  اَل  :ََدددا َرُودددوَل اللَّدددهل! َأطَلَّق 

تُدوَن بلال َحَصد  ،  :قُدل تُ  َُ دللُموَن ََدن   ِ َد َوال ُم دجل  ِ ََا َرُووَل اللَّهل! إلنِّي َمَخل دُت ال َم
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ََ َرُووُل اللَّهل  :ََدُقوُلونَ  ، قَالَ  طَلَّ َّْ ُم بلَرُهم  أَنََّ  َلم  ُد َلِّق  ُْخ  اَءُه، َأفََْن زلُل َف َِ  :نل
ح تَ  مُُه َحتَّ نَدَعم ، إلن  هل ملهل َوَحتَّ  َكَشدَر ، فَدَلم  َأَزل  ُأَحدِّ ْ  َور  َر ال َغَقُ  َع َِّ   َدَح

ِل مَدغ دددّرا، مُدددمَّ نَددددَزَل نَبلدددُي اللَّدددهل  ْل النَّدددا ددد َِ ْ  َأح  ددد َ ، وََكددداَن مل ، َونَدَزل دددُت، َفَقدددحل
ددل عل َونَدددَزَل َرُوددوُل اللَّددهل  ُُ بلال جل َر ضل َمددا   فَدنَدَزل ددُت أََدَشددبَّ ددي َعلَدد  األ  شل َكَْنََّمددا ََم 

ددهُ  ُِ ،  :بليَدددلهل، فَدُقل ددتُ  َََم َْ ددرَل ًّ َوعلش  ددَع  ِ ًل دل ََددا َرُوددوَل اللَّددهل! إلنََّمددا ُكن ددَت فلددي ال ُغر فَدد
َ دُت  :قَالَ  دل، فَدَناَم دجل  ِ ُت َعَل  بَدابل ال َم ، فَدُقم  َْ رَل ّعا َوعلش   ِ َُوُن دل َر ََ إلنَّ الشَّم 

دلي َْع َل  َادو  َ   :بلد داَءهُ  َرُودوُل اللَّدهل  لَدم  َُ َلِّد َِ ًُ نل ََد َوإلَذا : ، َونَدَزلَدت  َهدللهل اخ 
ْل َأو  ال َلو  ل َأَذاُعوا بلهل َوَلو  َرُموُه إلَل  الرَُّوولل  َم  ْ  األ  َوإلَل  ُأوللدي َراَءُهم  َأم ٌر مل

ُمم   ددند  ددتَدن بل ُونَُه مل  ِ ََ َْ َ ُمم  َلَعللَمددُه الَّددلل ددند  ددرل مل َم  ددتَدن َب  ُت َذللددَ    األ  ن ددُت أَنَددا او  َُ َف
يليرل  ًَ التَّل  َر َوأَند َزَل اللَُّه َعزَّ َوَر َّ اََ َم    (1)األ 

      ْ ْل َعب دل اللَّهل  وَع درٍ  َمَخ َ  قَالَ  َرابلرل ب   َ ْ ذلُن َعلَد  َرُودولل اللَّدهل  أَبُدو َب دَت  ِ ََ 
ُْذلنَ  ُمم  قَداَل فَد ند  ََحٍد مل َذن  ألل َِ ُرُلوّوا بلَبابلهل َلم  َُدؤ  د فَدَوَرَد النَّا  َ َبلدي َب فَدَدَخَ   رٍ ألل

َب َ  ُْذلَن َلُه فَدَوَردَد النَّبلديَّ  ُعَمرُ  مُمَّ َأقد  ْ َذَن َف َت ّمدا  فَاو  داُاُه َوارل َِ لَدُه نل دا َحو  ِّ َرالل
ُ  النَّبلدديَّ  :َودداكلّتا  فَدَقددالَ  ددحل  ِ َّْ َهددي ّحا ُأ " ََددا َرُوددوَل اللَّددهل! لَددو  :، فَدَقددالَ أَلَقُددوَل
َ دددَت بلن دددتَ  ًَ  رََأ َ   َخارلَرددد ْ ُ  ُعنُدَقَمدددا َفَقدددحل َمدددا فَدَوَرددد دددُت إللَيد  ًَ فَدُقم  َودددَْلَت نلي الندََّفَقددد
ًَ " :َوقَدددالَ  َرُودددوُل اللَّدددهل  دددَْل َننلي الندََّفَقددد  ِ للي َكَمدددا دَددددَرأ ََ َّْ َحدددو  أَبُدددو  ، فَدَقدددامَ ُهددد

رٍ   َ ًَ  إللَد  َََجُْ ُعنُدَقَما فَدَقاَم ُعَمدرُ  َعائلَشًَ  إلَل  َب َصد ُهَمدا ََدُقدوُل َََجدُْ ُعنُدَقَمدا كل  َحف  ََ
َْ َرُوددوَل اللَّددهل  ددَْل   ِ َُْل َرُوددوَل اللَّددهل  َد دد  ِ َْ َواللَّددهل! اَل َن  َمددا لَددي َس علن ددَدُه فَدُقل دد

                                                 

رالاجباب ح_حلطالقكتاب ا _ هللاحيح مسلم(ح1 لِرِه ىااا قاوإ يِيرِ ِهن  وا ىاخإ اِء وا اِص النِّسا تِزا اعإ ِء وا يالا ِ إِنإ  فِي اْلإ وا

لايإهِ  ا عا ح.  1479ل   ىاظااها ا
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َْ مُمَّ نَدَزَلت  َعَلي هل َهللهل  رَل ّعا َوعلش   ِ ّرا َأو  دل َّْ َهم  َهي ّحا أََبّدا لَي َس علن َدُه مُمَّ اع تَدَزَلُم
 ًُ ََدد ددّرا  :{ اخ  َّْ َأر  َُ ددن  ددَنا ل مل ِل ددَ  َحتَّدد  بَدلَددَي للل ُمح  َز َوارل ََددا أََُدَمددا النَّبلددُي قُدد   ألل
ًَ، فَدبَددَدأَ  :قَددالَ  }َعظليّمددا ًُ  ََددا" :فَدَقددالَ  بلَعائلَشدد ددُد َأن  َأع ددرلَض َعَلي دد ل إل  َعائلَشدد نِّددي ُأرَل

، دديرل  أَبَدَوَ دد ل َتشل  ِ ددُ  َأن  اَل دَدع َجللددي فليدددهل َحتَّدد  َد ددّرا ُأحل َوَمددا ُهددَو ََدددا  :قَالَدددت   َأم 
ًَ، قَاَلت   ََ َما اخ  ََ َعَليد  يُر أَبَدَو َّ بَد   َأفليَ  ََا  :َرُووَل اللَّهل ؟ فَدَت َتشل َرُووَل اللَّهل َأو 

تَدداُر اللَّددَه  ددائلَ  َأخ  َِ ْ  نل دد ددَرَأّة مل بلددَر ام  ددَُْلَ  َأن  اَل ُدل  ددَرَة َوَأو  خل اَر اخ  َوَرُوددوَلُه َوالدددَّ
بَدر دُدَمدا إلنَّ اللَّدَه لَدم  ََدبد  " :بلالَّدلل  قُدل دُت، قَدالَ  َّْ إلالَّ َأخ  ُم دند  ددَرَأٌة مل دَْلُنلي ام   ِ َعث نلددي اَل َد

ّرا ِِّ ْ  بَدَعثَنلي ُمَعلِّّما ُمَي َل  .(1). رواه مِلم" ُمَعنِّّتا َواَل ُمتَدَعنِّّتا َوَل
        ْ ددرل ِّ  وَعدد ّرا ،  ، َأن  النَّبلدديَّ  الُزه  ددهل َهددم  ُخَ  َعلَدد  َأز َوارل ددَم َأن  اَل ََددد  َِ َأق 

ددرل ُ  قَددالَ  بَدَرنلي : الُزه  َْخ  ْ   ، ُعددر َوةُ  فَدد ًَ  َعدد َمددا ، قَالَددت   َعائلَشدد ددَي اللَّددُه َعند  ِل ددا  :َر َلمَّ
َّْ ، َمَخددَ  َعلَدديَّ َرُوددوُل اللَّددهل  ًّ َأُعددُدُه لَدد ددُروَن لَيد  ددٌ  َوعلش   ِ  :، قَالَددت   َمَقددت  دل

ّرا  :بَددَدَأ بلددي ، فَدُقل ددُت  نَددا َهددم  ُخَ  َعَليد  َت َأن  اَل دَددد  ددم  َِ ََددا َرُوددوَل اللَّددهل إلنَّددَ  َأق 
َّْ ، فَدَقدددداَل  َْ َأُعددددُدُه ددددرَل ددددٍ  َوعلش   ِ ْ  دل دددد ددددٌ  "  :َوإلنَّددددَ  َمَخل ددددَت مل  ِ َر دل ددددم  إلنَّ الشَّ

ُرونَ   . (2)رواه مِلم  " َوعلش 
تحال  لنفددددححمدددلحأ ل دددأحأنال دددلحالال ندددىحالف ندددىحالئفنفدددىتحمدددعح ددد  أحلحبنبدددأحمحمددد ححححح

بنمنفددددتححنددد حجدددلءح بددد حمنئدددل يحبنددد    ح فددددح ددد ةحاإلنمدددلاح الن دددناح  ددد ةحالددد ل.ح مدددلح
ح  نغضدحامح سح ج  

                                                 

_ح اللدحالأل  ح_حبلدحبنلاحأاحالخننلحاملأالدح حن  احأل  لح  حبللفنىح_حل  ح(ح حناحم   ح1
ح 1478

َنل خح «  حناحم   (ح2 لخناَح «  خاَللدحال ِّ حالخ  ئملحَ  خ   حَن   ا  ح 1820ل  حالح ن :ح_ححَبلدحال    ل 
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 :) رضي اهلل عنها ( زينب بنت جح  :ورع أم املؤمنني -

َْلَ  وََكاَن َرُودولُ  َعائلَشًُ  قَاَلت        زََد نَدَ  بلن دَت  اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم َود
دد ٍ  ددرل   َرح  ْ  َأم  َ ددتل فَدَقالَددت  ََددا َرُوددوَل  للَزَد نَدد َ  فَدَقددالَ  (1)َعدد ددتل َأو  رََأ َمدداَذا َعللم 

علي َوَبَصرل  ملي َوم  دّرا  ،اللَّهل َأح  دُت إلالَّ َخيد  ًُ  قَالَدت  ، َواللَّهل َمدا َعللم  دَي : َعائلَشد َوهل
ْ  َأز َوا ل النَّبلدديِّ َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم فَدَعَصددَمَما اللَّددُه  دد دداملينلي مل َِ الَّتلددي َكانَددت  ُد

 .(2)متفَ عليه .بلال َورَعل 
المالنمدددد حنجدددد حال دددد  ح  حاإلخدددد  ح  حالال دددد يح  حالدددد ل.ح  حالحدددددح  ححفددددهحححححح

ال  دددلاح  ح يدددنماح حيدددكحضدددلال لحتحي ددد حمددداحامدددلأةحيلحدددعحبمدددلحن دددل ح ددداحضدددلال لحتح
ح  لمعحبالل نجدح ا  ل الدتح الفالهلحأل   لحلنخ  حل لحالج تح الحهكحبس ج لح ح هل 

 ددمئعحمداح دد  حسنفددحين ددلحيمدلح دلاحمدداح لئ دىحح)حلضددكحامح ف دلح(حبئد حأاحححححح
ح:ل دلح م لفال دلح فد يحتحيال د      حأاحالل حل لحالجمند ح ال د  حل دلحبحددحل د  حام

 .  هكحالالكح لفعحال لمنفكحماحأس اإحالفبك
ن ددنلفدحححبدد ح ددللعحهدد يحال دد ل ةح هددكحالددل يحلفددلح  ددىحاجالمددل.حف ددلءحالفبددكح     

ًَ َزو َ  النَّبلدديِّ َاددلَّ  ح:تح مددلحجددلءحيددكحالحدد ن الئدد  حيددكحابفددىحأبددكح حليددىح َأنَّ َعائلَشدد
ًَ بلن دَت  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم قَاَلت  َأر َوَ  َأز َواُ  النَّبليِّ َالَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم فَاطلَمد
لََّم َرُوددولل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم إللَدد  َرُوددولل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَودد

                                                 

ح(حأيحيكحح ن حاإليأح 1
 اللدح«حح حناحم   ح(ت3910)بلدحح ن حاإليأ«حح اللدحالمغلسي«ح حناحالبخللي (2

ح (2770)ال بىحال ل فبلدحيكحح ن حاإليأح  ب  ح«حالال بى
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َْذلَن َلَمددا فَدَقالَددت  ََددا َرُوددوَل  ٌ  َمعلددي فلددي ملر طلددي فَدد ددَ جل ْ َذَنت  َعَلي ددهل َوُهددَو ُمق  ددَت فَاو 
ًَ َوأَنَددا  ًل أَبلددي ُقَحافَدد نَدد َل فلددي ابد  ددَْل َنَ  ال َعددد   ِ اللَّددهل إلنَّ َأز َواَرددَ  َأر َوددل َننلي إللَي ددَ  ََ

ًٌ قَالَددت  فَدَقدداَل َلَمددا َرُوددوُل اللَّدد ددتل َودداكلَت  ِ ًُ أََل هل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم َأ   بُدنَديَّدد
 َْ ددي ًُ حل بِّي َهددللهل قَالَددت  فَدَقاَمددت  فَاطلَمدد َْحل ددُ  فَدَقالَددت  بَدلَدد  قَدداَل فَدد َْ َمددا ُأحل بِّددي ُدحل

ْ  َرُوولل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم فَدَرَرَعت  إللَد  َأز َوا ل  النَّبلديِّ  َوملَعت  َذللَ  مل
َّْ بلالَّدلل  قَالَدت  َوبلالَّدلل  قَداَل َلَمدا َرُودوُل اللَّدهل  ُم بَدَردد  َْخ  َالَّ  اللَُّه َعَلي دهل َوَودلََّم فَد
علي إللَد   ٍء فَدار رل ْ  َهدي  د َْ َلَما َمدا نُددَراكل َأغ نَدي دتل َعنَّدا مل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم فَدُقل 

َل فلدي َرُوولل اللَّهل َالَّ  ال َنَ  ال َعدد  لَُّه َعَلي هل َوَولََّم فَدُقوللي َلُه إلنَّ َأز َواَرَ  ََدن ُشد 
َْر َودَ   ًُ َف ًُ َواللَّهل اَل ُأَكلُِّمُه فليَما أََبّدا قَاَلت  َعائلَشد ًَ فَدَقاَلت  فَاطلَم ًل أَبلي ُقَحاَف َن ابد 

دٍ  َزو َ  النَّبلديِّ َادلَّ  اللَّدُه َأز َواُ  النَّبليِّ َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَودلََّم زََد   نَدَ  بلن دَت َرح 
ًل علن ددَد َرُوددولل اللَّددهل  َّْ فلددي ال َمن زللَدد ُم ددند  دداملينلي مل َِ ددَي الَّتلددي َكانَددت  ُد َعَلي ددهل َوَوددلََّم َوهل

ْ  زََد نَدَ  وَ  ْل مل َ ّرا فلي الدِّ َرَأّة َقُ  َخيد  َقد  لللَّدهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم َوَلم  َأَر ام  أَدد 
دددَما فلدددي  ِل ًّ َوَأَهددددَّ اب تلدددَلااّل للنَدف  مل َوَأع ظَدددَم َادددَدَق َادددَ  لللدددرَّحل دددَدَق َحددددلَثّا َوَأو  َوَأا 
ٍة   دددَّ ْ  حل دد رَّة مل ال َعَمدد ل الَّددلل  َدَصدددَُّق بلددهل َودَدَقددرَُّب بلددهل إللَدد  اللَّددهل دَدَعدداَل  َمددا َعددَدا َوددو 

َمدا ال   ند  رلُع مل  ِ ْ َذَنت  َعلَد  َرُودولل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َكاَنت  فليَما ُد دَت ًَ قَالَدت  فَاو  َفي حَد
ًَ فلدي ملر طلَمددا َعلَدد   َعَلي دهل َوَوددلََّم َوَرُودوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّدُه َعَلي ددهل َوَودلََّم َمددَ  َعائلَشدد

َْذلَن َلَمدا َرُود َمدا َوُهدَو بلَمدا فَد ًُ َعَليد  ًل الَّتلي َمَخلَدت  فَاطلَمد وُل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه ال َحاَل
َل  دَْل َنَ  ال َعدد   ِ َعَلي هل َوَولََّم فَدَقاَلت  ََا َرُووَل اللَّهل إلنَّ َأز َواَرَ  َأر َودل َننلي إللَي دَ  ََ
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دَت َاَلت  َعلَديَّ َوأَنَدا َأر قُدُ  َرُودوَل  ًَ قَالَدت  مُدمَّ َوقَدَعدت  بلدي فَاو  ًل أَبلي ُقَحافَد َن فلي ابد 
دَر   اللَّهل َالَّ    اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم َوَأر ُقُ  َطر َفُه َه   ََْ َذُن للدي فليَمدا قَالَدت  فَدلَدم  دَدبد 

دَر  دَرُه َأن  أَند َتصل  َ زََد َنُ  َحتَّ  َعَرف ُت َأنَّ َرُووَل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم اَل ََ
مَ  ددا َوقَدع ددُت بلَمددا لَددم  أَن َشددبد  َمددا قَالَددت  فَدَقدداَل َرُوددوُل قَالَددت  فَدَلمَّ ا َحتَّدد  أَن َحي ددُت َعَليد 

ُْ َعب دل  مَنليهل ُمَحمَُّد ب  ٍر َوَحدَّ  َ ًُ أَبلي َب َن ََِّم إلندََّما ابد  اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم َودَدَب
ْ  َعب   مَنليهل َع ُْ ُعث َماَن َحدَّ َزاَذ قَاَل َعب ُد اللَّهل ب  ْل قُدم  ْ  اللَّهل ب  ْل ال ُمبَداَركل َعد دل اللَّهل ب 

دا َوقَدع دُت  دَر أَنَّدُه قَداَل فَدَلمَّ لَدُه فلدي ال َمع نَد  َغيد  ثد  َنامل مل رل ِّ بلَمَلا اإل لو  ْ  الُزه  َُوُنَس َع
 ًّ َما َأن  أَم َلن تُدَما َغَلَب  .(1)ح بلَما َلم  أَن َشبد 

 :ورع املرأة الدمشقية -

ح: بد حالدلحماحبداحنسند حبداحجدلبلح دل حل ىحاباح  ل لحيدكحالدللنفح م د ح دا  
م د حي جد يحالم دالليح هبدلحتحيكح   حال دفلح)حالفحدلسح(حب بل عحاملأةح)حأل عح(

ح:ي للدعح:أفدح فل)حفحلسح(ح ه ح هدحي  حلدأحأملح فكحل حأ الليح  ح  كح:ي ل حل ل
تحيلخال ددملح لددهح هبددلحي دد حلددأتحيدد اح ددلاح لثفددليح  ح  ددكحأفدددح ددفلح)حفحددلسح(مددلح

بنف مدلح  حيئلضددحافهدلحينمدلحح:بد حالم دأتحينحضدلحلجدلءحبداححند ةتحي دل  حال لن حبدا
إحأ أل لحثمفددح األلحددحيدكحنلحأمنلحالمؤمفناح:ال ب دتحي ل تحينبعحأاحلجلءح  كحالملأة

بندددعحالم ددد مناح  حهددد يحال  دددىح لنددد ح  دددكح ل.حالمدددلأةح ال  اهدددلححنددد حأف دددلحلددد حال بددد ح

                                                 

بلدحيكحيض ح لئ ىحلضكحامحالئللهح«حح اللدحيضلئ حال حلبى«حح حناحم   (ح1
ح (2442) ف مل

ح
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كح  ل لح"حملح لثفليح  ح  دكحأفددحال هدحمعحأفدحم   لح لثالدحتح ملحأ للعح لكح لأحي
ح فلح"ح  ح  لعح  كح ل.حاللج حأنضلح ح

ْ  أَبلددي ، تح مددلحيددكحالحدد ن  ددبندحجدد احبمددلححدد  حيددنماح ددلاح ب فددل هدد يحال  ددىح َعدد
  ْ دد ددتَدَرأ رَُرددٌ  مل ددَي اللَّددُه َعن ددُه قَدداَل قَدداَل النَّبلددُي َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم اه  ِل ُهَرَد ددَرَة َر

ددتَدَرأ ال َعَقدداَر فلددي َعَقددارلهل َرددرَّّة فليَمددا  (2)َعَقددارّا لَددُه  (1)رَُردد ٍ  فَدَوَرددَد الرَُّرددُ  الَّددلل  اه 
َر َض  دتَدَرَ ُت ملن دَ  األ  دتَدَرأ ال َعَقداَر ُخدل  َذَهبَدَ  ملنِّدي إلنََّمدا اه  َذَهٌ  فَدَقاَل َلُه الَّدلل  اه 

ن دددَ  الدددلََّهَ  َوقَددداَل الَّدددلل  لَدددهُ  َر َض َوَمدددا فليَمدددا  َولَدددم  أَبد تَددد   مل َر ُض إلنََّمدددا بلع تُدددَ  األ  األ 
ٌم   (3)فَدَتَحاَكَما إلَل  رَُرٍ  فَدَقاَل الَّلل  َدَحاَكَما إللَي هل  ََ ََُما َوَلٌد قَاَل َأَحُدُهَما للي ُغ أََل

                                                 

ح   خدَلح  لد:(ح1 دا  م  حَأَحدٍ حمخ د خ مخ خَملحَ َ حَ َ دهحا   حَ َ هحا   حَأ خف  ٍ حَ َ للماح"حَل   حَلج  حمخا  اَلَلىحَلج  أ "حا  
ح ىخ يخحال  خ   ح باححجل()حيالاحالبللىح يخكحَه خ

ح(ح2 حتحَ ن َ دددل   ددد خ حبخللف خ  ددد     دددد حَبئ ض  دددن َئى حَ َخ   حَ الض  دددسخ   حيخدددكحال َُّغدددىخحال َمف  ل دددد ح:ح)حَ َ دددللماح(حال َئَ دددلل     َ
ح دَاحال َمدل خ حمخ د     َ حاك  حَيَ دلَ ح:حال َئَ دلل  َندل أ دلح خ دلحتحَ َأم  حَأن ضم حَ َ دللأ يحلخ  َمف دسخ خ حال د خ حالف فخدنسخ تحلخ  َمالَدل.خ
حيخددكحال َُّغددىخحَأف ددد حَم  دد ددل  ف  َ يمددلح حَ ال َمئ  حَيَجَئَ ددد حخخ ددن َئى حتحَ  خنددَ حَمالَددل. حال َبن ددعخ حَ الض  ددسخ   حَ  خنددَ حال َمف    أ
حم َفبِّدٍدح حب داخ حَ ه دخ ن خ حتحَ َ ل َ حبخَ لخَأحيخكحَح خ حَ ال م َلا  حبخدخحه َفلحال  ال  حَ َ هحال َجمخنعخ الخَلاأخ اح)حيدالبخل خ  

ح البللىح باححجل(
حَ َ ن ددخحال  دَ   حر(ح3 يحاَلَحلَ َمدلح خَلن ددخحه دَ حَ ا    حالف بخدكُّ حال د خ حم َفبِّدٍدح"حَأا  حب اخ َ يخدكححيخكح"حال م ب اَلَ  خحلخَ ه دخ

حَبئ  خح حمخا  َفن اخ يحال َ ل  ح خ حَ لخَأحَ َ َعحيخكحَسَماخ ٍلح"حَأا  حبخ   َحلَ حب اخ َ د  حح"حال م ب اَلَ  خحإلخخ     َضدلالخدخحَيلل  دد حَأ  
َلَ ي ح فخدددخحَأ   ددٍدحلخَ    ددَ حَ ه  ف  نَاحَمددلحَ َ ددَعح خ ددكحالَددل جخ حَن  اَلضخ ددَلائخنَ حح حَ َ ددفخنع حال ب َخددللخيِّ حَبفخددكح خ   ددلخ )حيخددكح خ  

ح يالاحالبللىح باححجل(
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ًَ َوأَن فلُقددوا َعلَدد  َدد َم ال َجارَل ََ َلُحددوا ال غُدد ًٌ قَدداَل أَن  َدد َخددُر للددي َرارَل ن ددُه  َوقَدداَل اخ  ددملَما مل ِل أَند ُف
قَا   (1)مبفق علي ". َوَدَصدَّ

ح  ف ملح فدعحأ دلأحهد احالحد ن تحأ د  حيدكحفف دكحهد احالخبدلحنح نددحلفدلحالفبدكح
ِل   ماح لاح ب فل  حألنسحيكحأمالفلح) رلَردت  لللنَّدا ًٍ ُأخ  َر أُمَّد (حمثد حهد يحال دفلعححَخيد 

 د حمد ءح  بدكححالالكح ج عحيكحه ااحاللج اتحيئف ملح لأعحه يحال  ىحنئ د حامح
حماحنفئ حه احالفئ ح حتحأاح ج عحيكحأمىحمحم حماحالفلحى

 :أخت بشر احلايف ) رمحها اهلل ( ورع -

 فدلح د  حفغدس حبلل ند حح:حليكح هبعح لهحاإلمل حأحم حي للعنل ىحأاحأخعحب لحال
 مئل فلحمفدحتح لبملحنملحبفلحم ل  حالهلهلنىحدححلسحبفكحهلهلح  ةحبغ ا حدح فحاح
  كحال ألاحيفغس حيكحض ئ لحالألل ىح الألل الناحتحأيالح دحلفدلحأ حالحلمددح إحي دل حل دلح

آيحتحندلحآ حب دلح ح د مال    ح حأسا حأ دمعحح:أخعحب لح  حي ل ح:ماحأفعح ح للعح:
حدحب ددهح  ددل  مدداحبنددال  حح:الدد ل.حال ددليكحمدداح ددب   ح  حإح نددل ىحأاحأحمدد حلحمدددحام

 .(2)ح. نخلإحال ل.حال ل    ح حالغسلكحيكح ئل  ل

                                                 

تحح(3285_حل ددد حالحددد ن :ح)بنددد حبدددلدحالمفل ددددأخلجددددحالبخدددلليحيدددكح الدددلد:حاكفبندددلءح (ح1
جدددددحم دددد  حيددددكح الددددلد:حاك ضددددنىتحبددددلد:حا ددددالحبلدح  دددد  حالحددددل  حبددددناحالخ ددددمناتح أخلح

ح(ح 21)الح ن :ح
  ددد حل ندددعحمددداح جددددحآخدددلح مدددلحيدددكحح–(حافهددلحال  دددىحيدددكح دددفىحال دددف ةح بددداحالجددد سيح2

حالب انىح الف لنىح باح ثنلح 
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 :( ورع ضرتني) :قمة الروعة يف الورع  -

ب غفكحأفدح لاحببغ ا حلج حبساسحلدحثل ةتحيبنفملح(  لحمدحام)  ن   حاباحالج سيحححح : 
ه حيكححلف الدححأ ب عح لندح بنىحتحيللالم عحمفددح دنئلحال داللندحتحيبنفمدلحهدكحالحل ثددح

ح: د حالحندلعح امحممدلحلأندعحإحي للدعحح:  فعح ج  لحيدكحخد  ح لدأحيالحندلحتح  دل ح
 حأالس جدددحتحمددلحجئددعحك ددالليح ددنئلحتح فمددلحلددكحأنددل حأالددل  ح لددكحال دد  حلن ددعحب  بددكحلجدد

لددكحابفددىح دد حتحح:  دد ح  ئددعحأفددعحب  بددكح لددكحمددل حتحي دد حلددأحبددللالس إحبددك حي ددل حل ددلح
 دد حلضدددنعحأاحح: هددكحس جالددكح  دد ح لهدد ال لحأ حأ نلهددلحتح لدددكحمف ددلحح لدد حتحي للددعح

الجدد ح لددكحيددكحاك ددب .حفدد بالناحتحيلضددكحتح  ددل حمئ ددلحتحيئ دد حالئ دد حتح مضددكح لددكح
 مفسل لحي خ حب لح ح
 احبئ حأ   لئكح  ح نلفكحأاحأ د احال ن دىحح:مفسلدتحي ل حلس جالدث ح هدح لكح

 ف يتح مضكحيبدلعح فد هل  ح  دلاحنمضدكح د حند  حاله دلح لن دل  حيب دكح  دكح لدأح
  احخدلإحيدلفهليحأنداحح:ثملفنىحأ  لح  حينف لعحابفدىح مددحأح الددتحي للدعحلجللندىحل دل
 دلح دل تح البئالددحالجللندىتحنمضكح حيالبئالدحالجللنىحتحيجلءح لكحال  لاتحي مدلحجدلءحاله

 هدددد ح حندددد ليتح لددددكحأاح خدددد حالبنددددعحال ددددأحالمددددلأةتحيجددددلءعحالجللنددددىح لددددكحالجنددددلااحتح
ل ددبنىح دد حالس جددعحبلجدد حالددلجلحبددساستحيئددل عح لددكحح:ي ددنلال  حلمدداحهدد يحالدد التحي ددلل ا
 نددلأحأاحنئ دد حب دد احأحدد   ح لدد حاله ددلحلس ج ددلح ددنئل  حح: ددن ال لتحينخبلال ددلتحي للددعحل ددل

 حال فىتحث حمل ح ملع  ح خ فحثملفنىحآ فح نفلل  حيئم عحالملأةحين  حاللج حالمل
الالدددكحهدددكحابفدددىح مددددح لدددكحمدددلحن دددالح دحال لددد حمددداحالالل دددىح هددد ح دددبئىحآ فح نفدددللحتح
ينيل ال لحتح   معحاكفحالبل نىحف فناتح الل عحالف فحيكح نسحتح  للدعحل جللندىح

لجدد حمددلعتح  دد حخ ددفحخدد يحهدد احال ددنسحتح ا هبددكح لددكحبنددعحالمددلأةح ا  من ددلحأاحالح:
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ثملفنددىحآ فح نفددللح  دد حأخدد حاإلبدداح ددبئىحآ فحبح دددتح ب نددعحألددفتح   ددمال لحبنفددكح
ح بنفأح ه احح أح   مندح لن لح 

يمضددعحالجللنددىحيألل ددعح  ن ددلحالبددلدتح  خ ددعح أخبلال ددلحخبددلحاللجدد ح حددد ثال لح
بم الددددتح أ  مال ددددلحالحدددل حتحيب ددددعح يالحدددعح ددددف    لح أخلجدددعحمفدددددحل ئدددىحتح  للددددعح

 دد  يح لددكح ددن الأتح  دد مكح  نددحمفددكح أ  من ددلحأاحاللجدد حأل  فددكتح  الدددحح:ندىل جللح
لكحبلاءةتح ل يح  ن لحالمل تحي فكحملحأ الح حيكحالل الدح نئلحتحيلجئعحالجللنىح لكح

 .(1)ح. ن ال لحينخبلال لح

 :من آل بيت النبوة رضوان اهلل عليهم ورع امرأة -

أ  هح لكحلج حماحأهد حال  يدىحيدكحالل الددح   دلحح: اح أللءحباحال لئدح ل ح    
أفدحم لكحآل ح  كحباحأبدكحألللددحي د معحالم نفدىحيد خ عح  دكحأبدكحجئفدلح)حمحمد ح

مددلحأ ليدددتح  لفددكح  ددهحأخالدددح)حأ ح  ثدد  حبفددعح  ددكح(حيدد  اح جدد سحح:بدداح  ددكح(حي ددل 
  ددكح ددلنلحيددكحبنددعحل حتحيدد  احيددكحالبنددعح دد لءحمئ دد تحيجئ ددعحأ  دددحب ددلىحيددكح

ندددلحبفدددكحإح حنحسفدددأحمدددلحالدددليحينفدددلحبخندددلتح  دددعحأ  دددكح لدددكحلجددد حح: للدددعالبندددعحتحي
احمد لكحلفدلحن دل حلددحهلمدسحأ ح ن دلاح بالل الدتح   لحأفدحم لكحل  تح للعحمدلحأ فددح ا 

َا كيِان إن ال محمد ال َْكلون الصددقً ،  " : دل   أخبلفكحأاحل   حام
  .(2)وإن مولي القوم مْ أنفِمم ، فَ دْكلما ".

الدنم كح أفدعحال دلأناحهد يحال  ددحي فدأح دالج ناحاللضدلح ال فل دىح  ح : املسـلمة أخيت 
  ال ل.ح الال  يح  حيالنم كح الن ك 

                                                 

ح ح246/حح2(ح فىحال ف ةح باحالج سيح1
ح (210/ح3 لفعح) ناح ب حالبل كحباحمجمعحال حلبىحكبكحالح(ح1
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   :أم الدحداح) رضي اهلل عنها ( ورع -

ْ  أَنَدددسٍ حححح َّ قَددداَل َأنَّ رَ  :َعددد ًّ  :ََدددا َرُودددوَل اهللل  :ُرددد لَددد ٍن َنل  ََ ، َوأَنَدددا أُقلددديُم إلنَّ للُفددد
ْ ُمر ُه َأن  َُدع  لَينلدي َحتَّد  أُقلديَم َحدائل لي بلَمدا، ئل لي بلَماَحا َادلَّ  فَدَقداَل لَدُه النَّبلدُي . فَد

ًٍ فلي ال َجنًَّل  " :اهللُ َعَلي هل َوَولَّمَ  َل َدا ل  (1) فَََْب .  َأع  لَما إلَّاُه بلَنل  فََْدَاُه أَبُو الدَّح 

                                                 

َ ددٍىحيخددكحح(1 َ ددلح خن ددلي حبخَفخ  ألخ دددخحَ َ دد  َ ح:ح)حَأ   حَ دد  هحام حَ َ ن   ل حا دد حاللجدد حالدد يح ددل حلدددحالف بخددكُّ
ح(حَيَنَبهحتح ف حالبن  كحيكح" ففد"ح) ح ح260/ح6ال َجف ىخ

ٍءحَ الَددَدحيخندددخحَل  دد   ح َ حَ ددك  حَأ   ح:ح"حَأا  دداحال م َ ددنِّدخ ن حب  دددخحَ َ دد  َ ححيددل ىح دداحَ ددئخ امخحَ دد  هحام حَ َ ن 
حامخح َ ددٍىحتحَيَ َضددهحَل  دد    ددلحَلددد حيخددكح دد   خحَفخ  ح:حَأف ددد حَخلَ ددَ حَنالخنمم لخ دد خ حال م ف  دد خ حَ ب  دداخ َ َ ددهحَأبخددكحل َبلَبددَىحب 

دداَلَ هح خَلدد حال َنالخددن  حَ ا   َبخددكحل َبلَبددَىحبخلل ئدد   خح َيَضددي  دددخحَ َ دد  َ حكخ حامخحَ دد  هحام حَ دد  هحام حَ َ ن  هحَل  دد  خ
َ حَندلح حلخكحَهدَ احال ئد   َبخكحل َبلَبَىح:ح)حَهد  حامخحَ   هحام حَ َ ن دخحَ َ   َ حكخ حَ َ   َ حتحَيَ لَ حَل      َأَبدلحَ َ ن دخ

حَنَ َبد حلخَل    خح ح(ح َيَنَبهحَأب  حل َبلَبَىحَأا  حَفل   ي ح خَلهحال َنالخن خ حَ َ   َ ح حل َبلَبَىحرحلخَ ك  حامخحَ   هحام حَ َ ن دخ
ث   دد ح ددخحَهدَ احال َنالخددنَ حَ َلدَأحمخ ألخ حامخحَ د  هحام حَ َ ن ددخحَ َ دد  َ ح:ح)حَندلحَأَبدلحل َبلَبددَىحتحَأ   حيخددكحَيَ دلَ حَلدد حَل  دد   

َنددد ح حال َجف ددىخح(ح  حن ئ ألخ َف ححَيددَنَبهحَأب دد حل َبلَبددَىحَأا  ددَاحاك  حمخ دد أ حَيَ ددلَ حَلج  ددَعح خاخ :حَنددلحَل  دد َ حامخحتحَأَلَأن  َ ددللخ
ث   ددد حيخددكحال َجف دىخح  حال َنالخدنَ حرحَألخددكحمخ أَلن ددع  َ حَيَن   حَهددَ احال َئدد   دددخححاب اَلئ دع  حامخحَ دد  هحام حَ َ ن  َيَ ددلَ حَل  دد   

ح(ح  َ اَحدىخحتحَ َ   َ ح:ح)حَفَئد   حال  ح  حتحَ ه دَ حاب دا  َف َ دللخيُّ َحال دهحَل خدَكحَأَبدلحل َبلَبدَىحَيَ دلَ ح:حَندلححَيدلف أَلَ َ حاك 
ٍ ح  نَ ى حَفخ  حَلد حَح خ نَ الخكحتحَ َ لَفع  َ حبخَح خ ف َأحَهَ احال ئ   حتححَأَبلحل َبلَبَىحتحَأب الَل. حمخ َيَ لَ حَأب  حل َبلَبدَىح:حَفَئد  

نَ دٍىح  ددد حبخَح خ ف  َ اَحدىخح خ  ححَيلب الَلَ دد حمخ حال  ح  ددا  حاب  حَن  َبد خ ددٍ حتححَيَ دد   َ حأ ح  ح  ددَلن ٍشحَند   ددنلماحَحال دهحَجددلَءح  ف دلل  َن خ
حامخحَ د  هحام ح حَي  الخدَ حَ د خن ماحتحَيَ دلَ حَل  د    حامخحَ د  هحام حَ َ ن ددخحَ َ د  َ حَيَ دلاَلَ      حَيَخَلَإحَمَعحَل  د  خ

حيخح َ اَحىخ حال  ح  ب اخ ٍ حم َ ل ٍ ح خ ح    حَ َ   َ ح:ح)حل د  ح(ح َ َ ن دخ حكحال َجف ىخ
يفكحه يحالل انىحأاحه احاللج حه حأبد حلبلبدىحتح ا دمدح:حب دنلحبداح بد حالمفد لحاكف دلليحتح

ح=(ح290-289/ح7  ن حا مدحليل ىحتح  ن ح نلح لأحتح الم   لحاك  ح "اإل لبى"ح)
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َلتَددَ  بلَحددائل لي :فَدَقددالَ  فَددََْد  النَّبلدديَّ َاددلَّ  اهللُ َعَلي ددهل َوَوددلََّم . فَدَفَعدد َ  . بلع نلددي َنل 
ًَ بلَحدائل لي. قَدالَ  :فَدَقالَ  لَد َعل َمدا لَدُه ،  :ََدا َرُودوَل اهللل ، إلنِّدي قَددل ابد تَدع دُت النَّل  فَار 

َما ََ قٍ  :فَدَقاَل َرُووُل اهللل َالَّ  اهللُ َعَلي هل َوَولََّم  .فَدَقد  َأع  َي ُت ْ  علل   ( 1) ) َكم  مل
ددَرارّاح(2)َرَماٍ   ًل ( قَاَلَمددا مل ددَدا ل فلددي ال َجنَّدد َبلددي الدَّح  َرأَدَددُه فَدَقددالَ  .ألل ََددا أُمَّ  :فَددََْد  ام 

ًل  ًٍ فلدي ال َجنَّد لَد َْ ال َحدائل ل ، فَدإلنِّي قَدد  بلع تُدُه بلَنل  د دي مل ُررل َدا ل اخ   :فَدَقالَدت   . الدَّح 
بلُممَ  -رَبلَ  ال بَدي ُ   ًّ ُدش  ح( 3) اَأو  َكللَم

                                                                                                                         

 هدد احاإل ددفل حضددئنفحإلل ددللدحتح ل فدددحمدداحملا ددن ح ددئن حبدداحالم ددندحتح ملا ددن حابدداح=ح
داَلِيحبخَ دلح"حافال دهحمداحالم ندح ن ٍ حم ح  حَ دئخ ن      نىح ف حبئ حأه حالئ  حتح ل حال هبكح:ح"حَمَلا خ

ح(ح 125/ح5" نلحأ   حالفب ء"ح)
ح (241"ال لندحالال  ند"ح) ح:حاالف  اح  هحأاحمل  الدحأ احالملا ن ح"ح   ل حالحليه

دددخح لدددحَ دد  هحال  دددحَ َ ن  دد   حم َئ  دد حيخددكحال َجف ددىح ددل حالفدد  يحلحمدددحامح:ح"حَ    ح خ ددا  حمخ َ َ دد  َ ح:ح)حَ دد  
َ ددىحَيَبَ ددهحال غ ددَ  حرحَيَ ددلَ ح ددلحَخلَ ددَ حَأَبددلحل َبلَبددىحيخددكحَفخ  حَنالخنمم ددَ ا ح(حتحَ ددلل  اح:حَ ددَببدحَأا  َبخددكحال  ح  كخ

دد دددخح خن لَهددلحَ َلددأحبخَ ددلح خ ألخ دددخحَ َ دد  َ حَلددد ح:ح"حَأ      حيخددكحال َجف ددىح"حتحَيَ ددلَ ح:حَ حتحالف بخددّكحَ دد  هحال  دددحَ َ ن 
حَ دد  هحال  دد نَ ددٍىحَلددد حتحث دد  حَ ددلَ حلخ ف بخددكِّ حَأبخددكحل َبلَبددىحبخَح خ ددا  دداَلَلاَهلحمخ ددَ ا حتحَيل   َعحبخددَ لخَأحَأب دد حال  ح  دحَيَ ددمخ

ح أَلن الَ ددلحال َنالخددن ح حَ ددلَ ح:ح)حَفَئدد   حَأ   دد   أح خا  دددخحَ َ دد  َ ح:حَألخددَكحبخَ ددلح خ (حتحَيَ ددلَ حالف بخددّكحَ دد  هحال  دددحَ َ ن 
َ ا ح(ح"حافال هح  َبخكحال  ح  ح خ   حم َئ   حيخكحال َجف ىحكخ حَ َ   َ ح:ح)حَ    حَ َ ن دخ

َ دىخح حح(1 دَاحالف خ  حمخ دا  حال م   َمَ دىخحتحَ ه دَ حال غ    حال َئدن اخ دلخ د    حه َفدلحبخَ     ل حالف  يحلحمددحامح:ح"حال ئخ
َ ى حبخَ َمللخَ لحتحَ َلن َسحم َلا ماحه َفلح"حافال هَ َأم لحال َئ  ح َ لحَي  َ حالف خ  حبخَفال حخ ح حح  

ح حح الل ا ح:حالث ن حح(2
  دددل حالحدددل  :ح"ح (2194(حتح الحدددل  ح)7159(حتح ابددداححبدددلاح)12482اإلمدددل حأحمددد ح)ح(3

(ح  دهح دلألح2964 حناح  هح دلألحم د  ح"حتح  د اح دححدحاكلبدلفكحيدكح"حال دحنحىح")
ح ححم   ح 
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ْل َوددُمَرَة ، قَدداَل و      ْ  َرددابلرل ب دد " َاددلَّ  َرُوددوُل اهللل َاددلَّ  اهللُ َعَلي ددهل َوَوددلََّم  :َعدد
َدا ل  ْل الدَّح  ٍِ ُعر ٍ  فَدَعَقَلُه رَُرٌ  فَدرَكلَبُه ، َفَجَعَ  ََدتَددَوقَُّص  :َعَل  اب  مُمَّ أُدلَي بلَفَر

َع  َخل َفهُ   ِ ُْ نَدتَّبلُعُه ، َن مل . بلهل ، َوَنح  َْ ال َقدو  د إلنَّ النَّبلديَّ َادلَّ  اهللُ  :فَدَقداَل رَُردٌ  مل
ٍَ  :َعَلي دددهل َوَودددلََّم قَددداَل  ٍق ُمَعلَّددد دددل  ْ  عل ددد ْل  -َدلًّ  َأو  ُمددد -) َكدددم  مل ب ددد ًل الل فلدددي ال َجنَّددد

 ًُ ددَدا ل ( َأو  قَدداَل ُهددع َب ددَدا ل  : -راو  الحدددَُ  -الدَّح  َبلددي الدَّح   ( 1))  ) ألل
ددُعوٍم ، 764وروأ ال برانددي فددي "الَبيددر" )      ِ ْ  ابددْ َم ( بِددند ِددعي  َعدد
دددا نَدَزلَدددت  ) :قَددداَل  دددا " َلمَّ ِّ دددرلُض اهلَل قَدر  ْ  َذا الَّدددلل  َُدق  دددّناَمددد َِ ( ، قَددداَل أَبُدددو َح

َدا ل  نَّا ال َقر َض ؟قَالَ  :الدَّح  ُد مل دَدا ل  :ََا َرُووَل اهللل إلنَّ اهلَل َُرَل  ) نَدَعم  ََا أَبَا الدَّح 
دُت رَبِّدي َحدائل لي ،  :فَدَقداَل . َأرلنلدي ََدَدَك ، فَدَناَولَدُه ََدَدهُ  :قَدالَ . (  ِ َر إلنِّدي قَدد  َأقد 

 ًٍ اَئ ددتَّمل ددَدا ل ،  َوفلددي َحددائل لي ول ًٍ ، مُددمَّ َردداَء إللَدد  ال َحددائل ل فَدنَدداَمأ ََددا أُمَّ الدَّح  لَدد َنل 
ُتُه رَبِّي :فَدَقالَ . لَبدَّي  َ  :فَدَقاَلت  . َوهلَي فلي ال َحائل ل   ِ َر ي فَدَقد  َأقد  ُررل  . " اخ 

درلُض اللَّدَه  } :لمدا نزلدت :وعْ عبد اهلل بْ مِدعوم قدال      ْ  َذا الَّدلل  َُدق  َمد
ددا  ِّ ددّناقَدر  َِ ددد  :قددال أبددو الدَّحدددا  (2) { َح َددا روددول اهلل أو إن اهلل دعددال  ََر

أرنددي َدددك  قددال فناولدده   :قددال"  نعددم َددا أبددا الدَّحدددا "  :منددا الَقددر َض؟ قددال
ًٍ، مدم رداء َمشدي حتد  أدد   :قال دُت اهلل حائ ّدا فيده ودتمائً نللد فدإني أقِر

لبيدد    :َددا أم الدَّحدددا   قالددت :الحددائ  وأم الدَّحدددا  فيدده وعيالدده  فناماهددا
                                                 

ح حح(965م   ح)ح حناح(1
ح ح245  لةحالب لةح_حاآلنىحح(1
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ُت ربي عدز ورد  الحدائ . قالدت أُم الدَّحددا  :قال ربد   :اخرري، قد أقِر
ت، مددم أقبلددت علدد  اددبيانما دلددر  مددا فددي  بيعدد  بددارك اهلل لدد  فيمددا اهددتَر

 ( 1) أفواهمم ودنفَ ما في أكماممم  حت  أفقت إل  الحائ  اخخر
ًَ و      ْ  أَبلي أَُماَم ًُ  :َع َلمَّا نَدَزَلت  َعَل  النَّبليِّ َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم َهدللهل اخََد
دَعافّا َكثليدَرّة  ):  ِ دّنا فَدُيَقداعلَفُه لَدُه َأ َِ ِّدا َح درلُض اللَّدَه قَدر  ْ  َذا الَّدلل  َُدق  . قَداَم (َم

َْ األَن َصددارل ، فَدَقدداَل  دد اللَّددهل ، اللَّددُه ُوددب َحانَُه فَددَداَك أَبلددي َوأُمِّددي ََددا َرُوددولل  :رَُرددٌ  مل
ْل ال َقر ضل َغنلي  . قَاَل  َتاُ  إلَل  ال َقر ضل َوُهَو َع َُم  بلدَلللَ   :ََح  َل خل ُد َأن  َُدد  " َُرَل

ًَ " . قَددداَل  دددَدا ل ، فَدَقددداَل  :ال َجنَّددد دددتَدَق َّ األَن َصدددارلُ  إللَددد  أَبلدددي الدَّح  ََدددا أَبَدددا  :فَاو 
َدا ل ، أَند َزَل ا ًّ الدَّح  َمد ََ ًّ ُمح  للَُّه ُوب َحانَُه َعَل  النَّبليِّ َالَّ  اللَُّه َعَلي دهل َوَودلََّم اََد

َردَدُه  يَداُه َواخل بُدَما ُمند  لُدُي بلَمدا َاداحل َفاٌء لللُصُدورل ََدبد  درلُض ):فليَما هل ْ  َذا الَّدلل  َُدق  َمد
ددَعافّا َكثليددَرةّ   ِ ددّنا فَدُيَقدداعلَفُه لَددُه َأ َِ ددا َح ِّ ددَدا ل إللَدد   ( اللَّددَه قَدر  بَددَ  أَبُددو الدَّح  َْقد  . َف

فَددَداَك أَبلددي َوأُمِّددي ََددا َرُوددوَل اللَّددهل ،  :النَّبلدديِّ َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم ، فَدَقدداَل لَددُه 
ّنا فَدُيَقاعلَفُه  ):أَند َزَل اللَُّه َعَلي َ  َهللهل اخًَََ  َِ ِّا َح ْ  َذا الَّلل  َُدق رلُض اللََّه قَدر  َم

َعافّا َكثليَرةّ  َلهُ   ِ َدا ل " . قَاَل  :؟ قَاَل ( َأ ََا َرُووَل اللَّدهل ،  :" نَدَعم  ، ََا أَبَا الدَّح 
َِ ال َقدر َض َوُهدَو َعد َُْل النَّدا د  ِ " ََدا أَبَدا  :ْل ال َقدر ضل َغنلدي  . فَدَقدالَ اللَُّه َعدزَّ َوَرد َّ ََ

دددُد َأن  َُدددد   دددَدا ل َُرَل َُم  بلدددَلللَ  ال جَ الدَّح  َل ًَ "خل فَددددإلن   !ََدددا َرُودددوَل اللَّدددهل  :. قَدددالَ نَّددد
ددا دَ  ِّ ددُت اللَّددُه قَدر   ِ َر ًَ ؟ قَددالَ َأقد  ُْ للددَي ال َجنَّدد ددَم ددَدا ل  :ق  " . " نَدَعددم  ، ََددا أَبَددا الدَّح 

َيانلي ؟ قَددالَ  :. قَددالَ " َوَزو َرتُددَ  " :َوَزو َرتلددي ؟ قَددالَ  :قَدداَل  ددبد  ددٌ    :َوال " اللَّددُه َواول
َياُن ََا ٌم َوالصِّبد  َدا ل ". قَالَ  َكرَل ملُدَك أَنِّي قَدد  ََا َرُووَل اللَّهل  :أَبَا الدَّح  ، فَإلنِّي ُأه 

                                                 

حماح  لةحالب لة حح245حاآلنىح-الف نلحال لألبكحح(1
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ِّا ، قَاَل  دَْل َ    :َرَعل ُت َحائل لي لللَُّه ُوب َحانَُه قَدر   ِ َدا ل ، إلنَّا لَدم  َن " ََا أَبَا الدَّح 
َعدد    ًّ لَددَ  َوللعلَياللددَ  " . قَدداَل كلَُهَمددا ، فَار  ددوُن اخَخددُر َمعليَشدد َُ  :َأَحددَدُهَما ، َوََ

َرُهَمددا ، فَدَقدداَل  ددملُدَك أَنِّددي قَددد  َرَعل ددُت َخيد  " ََددا أَبَددا  :ََددا َرُوددوَل اللَّددهل ، فَددإلنِّي ُأه 
ًَ " . قَدددداَل  ددددَ  اللَّددددُه بلددددهل ال َجنَّدددد زَل ددددَدا ل إلّذا ََج  ََ أَبُددددو ا :الدَّح  ددددَدا ل فَددددان  ََل لدَّح 

دد ل ،  ددَت النَّل  َيانلَما دَددُدوُر َدح  ددبد  ددَي َمددَ  ال ددَدا ل َوهل األَن َصددارلُ  َحتَّدد  أَدَدد  أُمَّ الدَّح 
َْ  :فََْن َشَْ ََدُقدوُل  د هدَداَك اللَّدُه ُودُبَ  ال َمدامل  إللَد  َودبلي ل ال َلي درل َوالرََّهدامل بَدي تلدي مل

ددُتُه اللَّددَه َعلَدد  ال َحددائل ل الَّددلل  فلددي ال ددَوامل  فَدَقددد  مَ   ِ َر ددا إللَدد  التدَّنَددامل َأقد  ِّ َقدد  قَدر 
ددعلي ل فلددي ال َمَعددامل فَدددَومِّعلي  ْ  َوال ار دلددَدامل إلال رََردداَء التَّق  اع تلَمددامل  بلددال َّو عل ال َمدد

دَتب قلي ُهددلَتل لللرََّهدامل  للي بلال َفق  ل َواأَلو المل َواو  إلنَّ  ال َحائلَ  َوَماَع ال َغامل  َوار َدحل
دَدا ل  َمدُه ال َمدر ُء إللَد  ال َمَعدامل قَالَدت  أُُم الدَّح  دُر زَاٍم َقدَّ َأَمدا إلذ   :ال بلرَّ َوالتدَّق َوأ َلَليد 

َ ددُم  دتَدَقاُل ، َولَددو ال َذللددَ  ا  ِ َْ اللَّددهل َوَرُودوللهل فَدبَدي ددٌ  ُمددر بلٌ  ، ال َُدَقدداُل َوال َُ دد بلع دَت مل
صَّدد للدد   إلال حل ددَدا ل ، ال أُبَاللدد ل  :َتَ  ، قَدداَل َلَمددا اللَّددهل لَددم  َدم  َْ اللَّددهل ََددا أُمَّ الدَّح  دد مل

َُِ  َقد   :َهي ّحا ، َوأَن َشَْ ََدُقوُل  َ هل َوَنَصَ  َوَلَ  ال َحاُل إلَذا ال َحاُل َو ثد ُلَ  َأمَّأ َما َلَد مل
َماءل َوالزَّ  ددو  َِّ َوةل ال ددَو ال ددبَدَلَ  َواللَّددُه َوللددُي الَّددلل  َكدداَن َمتَّددَ  اللَّددُه عليَدداللي َمددا َاددُلَ  بلددال َعج  ه 

َع  َوَلُه َما َقد  َكَدَ  ُطوَل اللََّياللي   ِ َِّ َمَ  َما َقد  َهَرَ  َوال َعب ُد ََ َمَنَ  فلي َوارل ل ال َح
رلُ  َما فلي َأفد َواهلملم  َودَدند   َيانلَما ُدل  بد  بَدَلت  َعَل  ال َتَدَ  . مُمَّ َأقد  َُ َما فلي َوَعَلي هل َما اك  ُف

َماململم  َحتَّ  َأف َقت  إلَل  ال َحائل ل   .(1)َأك 
)  :نلحأ حال ح ا حأخحال  ملعحالالكحأفأل حامحب لحيلملحأجم حه يحاهلل أابر !     

ِ َوَرُسولِِه َفَبْيٌع  .. ربح بيعك.. بارك هللا لك فيما اشتريت أََما إِْذ بِْعَت ِمَن هللاه

                                                 

ح ح(4441)الللنفحبغ ا حل خألندحالبغ ا يح(1
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َتكَ , ال ُيَقالُ َوال ُيْسَتَقال   ُمْربِحٌ  ِ لَْم َتْملِْك إاِل ِحصه  ال يح ،  , َولَْوال َذلَِك اْيُم هللاه
حيئ أ حي   ح  لأ حما م  ) أجم  ررُ  َم  فري َأف َواهر ر ب َي نرَ   ُبخ  ثُم  َأق َبَل.  َعَلى صر

َم مر رم  َحب ى َأف َض.  إرَلى ال َح ئر ر    . َوَبن ُفُض َم  فري َأا 
ن  ح  كح  ةحاإلنملاحبللغندح لؤنىحال  دحمل ف حامح) رب  بيع     :القول    

حيكحجفالدحماحالفئن  
   الحنألىحيكحال ناح خلاإحالالملحماحأي ايح بنلف لح مىحال ل. :والفعل    
ح امحنئجسحل لفكح احأاحنئبلح اح همىحه يحالملأة حححح
 م ذا نوين ؟!!!!!!!.ف     

 
 
 
 
 
 
 

***** 
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 مللصدددا 
 :املرأة اليت سقت الكلب -

رة  َنَما َكل ٌ  َُ ليُ  بلرَكليًٍَّ َقد  َكاَم  ": قال روول اهلل  عْ أب  هَر بَديد 
ددددَرائليَ  ، فَدنَدَزَعددددت  ُموقَدَمددددا  ْ  بَدَغاََددددا بَنلددددي إلو  دددد تُدلُددددُه ال َع َددددُ  ، إلذ  رَأَد ددددُه بَغلددددي  مل ََدق 

َقت ُه  َِ تَدَقت  َلُه بلهل َف  .(1)حمبفق علي  . ". إلَّاُه ، فَدُغفلَر َلَما بلهل فَاو 
  ْ ددَرةَ  وَعدد ْ  َرُوددولل اللَّددهل ،   أَبلددي ُهَرَد  ًٍ  " :قَددالَ   َعدد دد َِ ددَرَأٍة ُمومل م  ُغفلددَر الل

ل ٍ  َعَل  ََ ُُ ، قَالَ  َمرَّ   بل ِل رَكلي  ََدل َم تُدُلُه ال َعَ ُ  فَدنَدَزَعدت  ُخفََّمدا   :رَأ  َكاَم ََدق 
َْ ال َماءل فَدُغفلَر َلَما بلَللل َ  َمارلَها فَدنَدَزَعت  َلُه مل مَدَقت ُه بللل َْو   .(2) " َف

"ح ا  ددلالهلح  ن ددلححندد حأاحهدد يححالزنددا هدد يحالمددلأةحمددعحالال لب ددلحل دد يحال بنددلةح"     

 فلحل لحتحبمل اح حب ف ال لح  دكحمخ د  حمداححال بنلةح"حالسفلح"ح ن ف لحتح  حأاحامح
  حأ ح ددللحلح  حأ حمجلهد احيدكح ددبن حامح  حبد حلدد ححل  ح ف دلحلدد حال د هحفبندحخ د ح

حال د هح ف ددلفلح  ح ف دلح دد عح  بددلح حب د احالئمدد حالب ددنألحالمم د ءحبددلإلخ  تحيددلمح
الال بدىحح فلحل لح أ خ  لحجفالدتح لئ حماحث ادحه احالئم حيكحال فنلحأاحلس  لحامح

 .  الف   
حد  ححد ن حالمدلأةحالالدكح د عح :  رمحـه اهلل  )ابن بيميتة يقول  يخ ا سالم 

ي  يح  عحال  ددحب نمدلاحخدلل ح دلاحح:ال  دح اللج حال يحأملألحاك ىح احالأللن 

                                                 

ح1 مِ  « هللاحيح مسلم( اِمه « ِكتااب الس الا إِطإاا ِة وا ما تا ا قإِي الإباهاائِِم الإُمحإ ِس سا لقم  ... بااب فاضإ

 .4171الحديث: 

جِّ  « هللاحيح البخالي( 2 يإدِ  « ِكتااب الإحا اِء الص  زا را ِ  وا صا اُب الإُمحإ  .3095_ لقم  تابإوا

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=40590
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=41617
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=41617
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=365626
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=366598
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=366598
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يكح  ب لحيغ فخَلحل لتح ا  حلنسح د حبغدكح د عح  بدلمحن غفدلحل دلتح  د لأحهد احالد يحفّحدهح
خ  ح دلئ حب  بددحيغفدلحلددح   احال  أح احالأللن حيئ دح  ح اأحب نملاحخلل ح ا 

  ب لأ

ح( 1)ي احاإلنملاحنالفلض حبالفلض حملحيكحال   دحماحاإلنملاح اإلخ   
 

 :أمة العزيز بنت جعفر بن املنصور : ة والبئرزبيد -

سبندد ةحبفددعحجئفددلحبدداحالمف دد لتحالئبل ددنىححح:حابفددىحجئفددلحأ حالئسنددسحالم  بددىحح:ح هددكحح  
ال ل ددمنىحال ل ددنىتح لفددعحأحدددحالفددلسح لددهحالل ددن تح  لفددعح اعحح دداحبددلهلح جمددل ح

  لفدلح لدأحأللهلتح  لاحلدحمئ دلحمداحالحهلندلح الجد اليح الس جدلعح نلهدلح ثندلامح مدلح
فملحل بعحسبن ةحكاحج هلحأبلحجئفدلحالمف د لح دلاحن  ب دلح نل  د لح يكحاللجمالدتح ا 

 فملحأفعحسبند ةتحلبنلضد لتحيغ ددح لدأح  ن دلحيد حالئدلفح  حبددتححح:ح هكح غنلةح ن   
 ح حأ حالئسنسحح:ح أ  حا م ل

ح ح  لاحل لحماحالجمل ح المل ح الخنلح ال نلفىح ال   ىح البلح كءح ثنلحححح
ف دددنعحاكمندددلةحسبنددد ةحيدددكح  دددلحجددد هلحالخ نفدددىحأبددد حجئفدددلحالمف ددد لحيلأالددددح هددد ححححح

 .نؤ سحال  لىحالئبل نىتحيالئ معحمفدحال نل ةح المبل لةح هكحملحسالعحيكح اح غنلة

احالل دددن تحينحب دددلح ثندددلامتح بفدددهحل دددلحي مدددلح دددللعح دددلبدحالس ج دددلحابددداح م دددلحهدددلل ح    
  ددلامحجمددن محبدددلل لدحمدداح  دددليتحي مددلح خ دددعح  ددلهلحيدددكحأ  حلن ددىتح لأعحأاح ددد  ح

تحجللندىح  فدعح د ح احد ةحمدف احب دلاءةحجدسءحمداحال دلآاحملئدىالج اليحال الكحنخ مف لح
 .  للحن  لأحيكحمفسل لحال لآاح لم مح  حلن ى

                                                 

  .6/221منهاج السنة  (1
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أعحالحجدلإحنبحثد اح داحالمدلءحيدكحالحدلح  ح  ف ملححّجعحمعحس ج لحهلل احيدلححححح
ح !!!نج  فد
احفلحلكحح:لجئعح لهحم نفال لحبغ ا ححالهحفل عح بنلحالم ف  ناح لئ ىحلدحيملحأاحححح

 .ف لامحجللنلمحيكحم ى

ا ددالغلدح بنددلحالم ف  ددناحالف ددلة  حي نددفحنبفددكحف ددلامحجللنددلمحيددكح ددحلاءح لح ددى  ح    
احا ددالألل.حأاحنفئدد حي ددن  فدحاكمددلح ث  احح:نددلام  حي ددل حل ددلحمثفنددلمح سم ددلح دداحالف ددلة ا 

ايئد   ح لد ح  فالدأحضدلبىحالفدنسحح:اكملح ن  فأح ثندلام  حيدل عح  نددح  مال دلحالخللد ة
 . نفللامح

 أمددل ح دد حهدد احالئددس ح اإل ددلالتحلدد حنجدد ح بنددلحالم ف  ددناحمفددلامحمدداحالففندد حالف ددلةح    
ال خ لتحينخلإحماحاآلبدللحمنلهدلمحينخ حالئمل تح حفلحاآلبللتح  ّ لحالجبل تح يالعح

الجددليح  ددهح ددألاحاكل ح ددللعحال دد كحالحجددلإحمئددلعحال ددف اعح لدد حنال  ددفح  لح
اكمنددلةحسبندد ةحيددكحالالددنثنلح فدد حهدد احالدد  لتحبدد حأمددلعحالئمددل حببفددلءحا  دداللاحلعح  ددهح

 .امال ا حالأللن حماحبغ ا ح لهحم ى

ح.عح  حمبعحالأللن   للحالحلإح الم ليلح حن ئلحبلل ح ىتحكاحا  اللاحل    
هددد احالأللنددد حبل دددم لحأللنددد حسبنددد ةح لمدددلحب غ دددلحمئلفدددلةحالفدددلسحيدددكحم دددىح   دددمكححححح

 الحم  ددد حالم دددل حيدددكحب ددد حامحالحدددلا حب دددبدح  دددىحالمندددليح الالفدددل.حأ دددئللهلحأمدددلعحيدددكح
الب انىحببفلءحبل ىحبم ىحالم لمىح ج بعح لن لحمنليح ناحماح اخ ححدل حم دىحالم لمدىح

ح  ن مح ل حنفحبلحالنلجلعحال  لا ححاحملءهلح لاأ ّ ح
 حنفئد حأمدلعحسبند ةحجمل دىحمداحالم ف  دناحبج ددحمندليحالئند احمداحخدللإححد   ححححح

حددل حم ددىحالم لمددىح ان ددل حمنله ددلح لددهح اخدد حمفأل ددىحالحددل ح بئثددعحبددنم ا حأللئ ددىح



 

 

 
 

234  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

لالح ندد حهدد ي لح   ددهحهدد احي دد حأخدد عحاك مددل ح  ددهحألددلن ناحهمددلح ددناححفددناح  ددناح
ح.  هحالئناحاك له«حسبن ة»ا  ح ليىح   ح  دح

ال دددفناححالدددهحن مفدددلحهددد اححمئدددلع لئمدددىحمفددد حالم دددل .حالخندددليححهددد احآثدددلل  حالدددسا ححححح
م ددل .ح ددناحسبندد ةحاكثددليح الدد يحنمالدد حمدداحأ ددللكحجبددل حال ددلحبدد ا يحفئمددلاحبددلل لدح
مدداحالألددلئفححالددهحم ددىح الدد يح ددلاحلدددحاكثددلحال بنددلحيددكح دد نلحأهددللكحم ددىحالم لمددىح

اح لفدعحهد يحالم نفدىحالم   دىحمداح داحأبئد ححتمحالحدلا حبللمندليحالئ بدى حجلإحبنعحا
المنددليحمددلح لفددعحفالنجدددىحجفددلفحمنددليحاآلبددللح ل ددد ح  ددىحاإلم لفددلعح اكندد يحال ف  دددنىح
الملهلةحالمؤه ىح الم لبىتح ّ حااحال ن ةحسبن ةحا الألل عحبلجلل لحالئلم ناحالمخ  ناح

فنىحمالأل لةحالال ل ىحمعحملحال  د ح لنددحالند  حاحنفف  احه احالم ل .حالئم  حبألل حيأ
   حالال ف ل جنلحمداحالألد لح ال د  تح  دنملحيدكح د لةحالئدلم ناحآفد اأحيدكح دحدحالمندليح

ال ن دددددد ماللاعح  بددددددلحملالفئددددددلعححلمئددددددلعالأل ن ددددددىحالالددددددكحالمالدددددد ححلع بددددددلحال ددددددأحالم ددددددلي
 مفخفضددددلعحجب نددددىح أ  نددددىح  ددددحلليحيئم دددد احالمفل ددددندحالمف ددددلبىحلمجددددلىحالئددددناح

 ال فددد اعحبدددللحجلح الجددد ححالدددهحا دددالألل عحالمندددليحا ف دددنلدح بدددلحهددد يح الخدددلساعح
ال فددد اعح المضدددخلعحالب ائندددىحب ددد ح ددد  لىح ن دددلححالدددهح  ددد عح لدددهحالم دددج حالحدددلا ح
بم ىحالم لمىحمل لامحبمفدلأل حالم دل لحالم   دىحمفدهح  ليدلعح مس لفدىح  حالدسا حآثدللح

ل ح  نفددددح ددد حالددد ح م  دددلحال فددد اعحالملئندددىح الخدددلاساعح لئمدددىح لدددهحالنددد  حيدددكح دددف  حالجبددد
 .بلكمسحل  حمل لحآ فحال فناح  ن ل

بئدد ح لددأتحاالجدددحالم ف  دد اح الئمددل ح لددهحمفأل ددىح ددناححفددناحالالددكحا دداللعحسبندد ةح    
ب ددلالنف لح أبأل  هددلح اف ددن احيددكحم ضددعح لددأح دد امح جالمددل.حال ددن  حالمغ نددىحبمنله ددلح

  دددلاح لدددأحيدددكح دددل ححلال دددأحالمفأل دددىح ج بددد احالمندددليح بدددلحال فددد اعح لدددهحم دددىحالم لمدددى
 ال د لحالم دليىحمداحالمفأل دىحالالدكحب دلحم ضدعحفبدعح دناح لدهححده809الم اي ححده194
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  د حالد حبفدلءحال فدلةحبنحجدللحالبلسلدعح ا دالخ معحالفد لةححتح  41الحلا حبح الكالم ج ح
يددكحال دد ناحخ ددنألحالم فددىحل  دد حأحجددللحالبفددلءح  م ددعحاففددل حيددكحالمفددلأل حالجب نددىح
 الالدددكحن دددئدح سالال دددلح  ددد حمدددلعح  دددهحال فدددلةحأ مدددل حا ددد  ح الدددلمن حيدددكحالئ ددد لح

عح  دددلحاإل ددد منىحالمخال فدددىح لدددهحااحال  فدددعحمنله دددلحاللئن دددنىحيدددكحب اندددىحال دددلاحاللابددد
ح ل  جلة
مدلحيئد ححح:حلأندعحسبند ةحيدكحالمفدل حي  دعحح:ح دل ح بد حامحبداحالمبدللأحح:ح  ل حالخألنددحححح

يمددلحهدد يححح:ح  ددعحح ح فددلحلددكحيددكحأ  حمئدد  حضددلدحيددكحأللندد حم ددىحح:حي للددعحح حامحبددأح
ب ددلحالملن ددكحسيدلعح  ندددحج ددف ححح:ح يداحبددناحه لافنفددلحلجد حن ددل حلددحح:ح للددعحح حال دفلةح
حح ح ئلحل لحج  يحي  يحال فلةحماحال أحالسيلةسيلةحيل 
 فدلحح: نفححللأحنلحأمليح تح للعحح: بئ حأاحملالعتحلآهلحأح حأبفلئ لتحي ل حل لححححح

بل ئلعح فدلحف  د ن لحيدكحح: للعح:ل لحبنيح كءحنلحأمليح:امحلكح أ خ فكحالجفى حي ل 
 ح  فلح ج فليحلغنلحامح: البئلتحنلحأمليحإح للعح:ج فحال ن  ح ل 

  ل حأف لحلؤنعحيكحالمفل حي ئ عح ملح لفعحال فئدحمداحالمئدل فح ال د  لعحححححح
 هدددحثدد ادح لددأح  دددح لددهحأه دددتح مددلحففئفددلح  ححح:ح مددلح م الدددحيددكحأللندد حالحدديحي للددع
ح حل ئلعح فعحأل ئ احيكحال حل

 :املرأة وامللك واملسجد -
لنخ د حا دمدحتحيدنملحنح كحأاحأح حالم  أحألا حأاحنبفكحم ج اح ن دمندحبل دمدتح    

ب ددد  حمددداحلخدددل ح  الددددح  نددددحا دددمدحتحثددد حبددد أحيدددكحالبفدددلءح مفدددعح بددد  حالفف دددىح المدددل ح
 الم ل  ةحماحالفلسحتحيمدلحأاحالد حالبفدلءحتحيفدل ح اعحلن دىحمداحال ندللكحتحيد  احبددحندلىح
م  ددلحمدداحال ددملءحنفددس ح نمحدد حا ددمدحمدداح  ددكحال دد  ح ن الدددحا دد حامددلأةحتحيل ددالن هح

بدد حح: فمددلحهددكحأضددغل حأحدد  ح ددل حح:ح لدددحاللؤنددلحتحي ددلل امفس  ددلح  دد ح  ددكحمدداح
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 جد فلحا دمأحم الد دح مدلحهد حح:ل   حتحيد هب احثد حلجئد اح ح  دلل اا هب اح افهل اح لهحا
تح يدكحيئد حمثد حمدلحيئد حيدكحال ن دىحاك لدهتح حكحال ن ىحالثلفندىحلأىحففدسحاللؤندل  حث حي

تحي دل حلمداحح لددحمداحالخل دىححال ن ىحالثللثىحلأىحففسحاللؤندلحتح  د ححفدهحا د حالمدلأة
تحيد هب اح بحثد اح ف دلحثد حأالد احب دلحا هب اح ا نل اح احا د حهد احالمدلأةحثد حائالد فكحب دلحت

ح:الد  لي حي للددعح:  ح دل ح:هد ح دلهمعحب دكءحيدكحبفددلءحهد احالم دج تح للدعح:ي دنل ل
 امحإحملح لهمعحب كءح  حأففدكحمدللعحب د احالم دج ح هد حنبفدهحيلأندعحال ابدىحالالدكح

م ح  ن لحال باحل  احالم ج حملب ألىح بلل لدحمف لحالملءح هكحالفهدلح لنددتحي لبدعحنح
أفددعحيئ ددعحهدد احالفئدد حمح أفددلحبفنددعحالم ددج حلغنددلحامح)حح: لن ددلحالمددلءحي ددلبعحي ددل 

 .حالهحنخ  حا مكح(ح أملحأاحن محكحا مدحماح  كحالم ج حث حن الدحا م ل
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 ا ددعفيفنِاء
 :السالممريم عليها  -

َََم إلذل انَتَبَل    : َبَع َلى ق ل      َلَتابل َمر  انّا َهر قليًّا  َواذ ُكر  فلي ال  ََ للَما َم ْ  َأه  مل
َجابّدا * دم  حل َمدا ُروَحنَدا فَدَتَمثَّدَ  َلَمدا َبَشدّرا َودولًّا  فَادََّلَل   ملْ ُمونلمل َْر َودل َنا إللَيد   *َف

نددَ  إلن ُكنددَت َدقليًّددا  قَالَددت  إلنِّددي َمْ مل رَبِّدد ل  قَدداَل إلنََّمددا أَنَددا َرُوددولُ  *َأُعددوُذ بلددالرَّح 
ّما زَكليًّا  ََ ََهَ  َل ل ُغ دوُن للدي *ألل َُ دنلي َبَشدٌر َولَدم   قَالَدت  أَنَّد  ََ  ِ َِ ٌم َولَدم  ََم  ََ غُد

ٌْ َولل  قَاَل َكَللل ل  *َأُك بَغليًّا  ًّ قَاَل رَُب ل ُهَو َعَليَّ َهيِّ َمد ِل َورَح  ًّ لللنَّا َعَلُه اََ مِّنَّدا  َنج 
دديًّا ددّرا مَّق قل دديًّا  َفَحَمَلت ددُه فَانَتبَددَل    * وََكدداَن َأم  انّددا َقصل ََ ََْراءَهددا ال َمَلدداُض  *بلددهل َم َف
ًل  َل ل عل النَّل  ديًّا  إلَل  رل ِل دّيا مَّن  ِ ا فَدَناَماَهد* قَاَلت  ََا لَي َتنلي ملُت قَدب دَ  َهدَلا وَُكندُت َن

تَددد ل َودددرلًّا  َزنلدددي قَدددد  َرَعدددَ  رَبُددد ل َدح  تلَمدددا َأالَّ َدح  دددْ َدح  دددل عل * مل َوُهدددزِّ  إللَي ددد ل بلجل
اقل   َعَلي  ل ُرطَّبا َرنليًّا  َِ ًل ُد َل َْ * النَّل  د َّْ مل نّدا فَإلمَّدا دَددَرَل دَربلي َوقَددرِّ  َعيد  َُللي َواه  َف

يًّاإلنِّي َنَلر ُ  للل ال َبَشرل َأَحّدا فَدُقوللي ِل َم إلن ْ  ُأَكلَِّم ال يَدو  ّما فَدَل ْل َاو  َم        ( 1)ح رَّح 

دددرى ادى ىدددأَلى ِق  دددةى      َىكى ددأ  دددمى  ،زىكىرِي ددأ  ىم  دديى ِ ْيددده  ينى ىْ دددِه ( أ  ِِه م  ، عىأىن ددده  أىْعجى دددأِل ِكدددْبى ، يف حى
هِددددِه  ددددأ  -عىين ْاددددِ  زىْعجى ( زىِك  ددددأ يىددددأِهر (   ينىأرىك  يف ِإجيىددددأِيِه   ىددددْرِّيىى  ِ ذِْكرِِق  ددددةِ ينىطىددددفى  -عى ىددددي 

ددأ ( أ ددمى  ،يِن أىددى عى ىدديىهىأ ٍِْ أى   ينى ىْ ِ مى ددأ ِ ددْم غىدد ددينىة  م  ، ِ يدْ ى ، وىددِْ    دىددْ ى (ْ ِا  ددهدىْ ِ   يىأسى
َىكىرىي ىدددأ يف َِل يِنْمدددرى( ى عىهىأه يىدددأ  ) دددأ دى ىة  َ عىِسىدددذى يد ْادددرِ    دىدددْ ى عىيف س دددورىِة (أْلىْنيِن ىدددأِء ،  عى  وى
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ِة س دْ طىأنِِه،  ،  ِ ىي ل  يِنينىأيىه  ينى ىى ق ْيرىاِِه عىينىظىمى يدى  مىأ يف (ْ مىْ َنى (ْ ِا  هدىْ ِ  ِهدىاىأر ِ   ىأ  دى دْ
  . عىأىن ه  ينى ىى  ىأ يىوىأء قىأِيرٌ 

ََم}:َقتتتتت لَ       َلتَدددددابل َمدددددر   ِْيدددددت  يِنْمدددددرى( ى، ِ دددددْم   ىدددددْرِّيى   عىِهدددددوى  { َواذ ُكدددددر  فلدددددي ال 
أنىْت ِ ْم  دىْ ت  يىأِهر  يى مب  يف  يى(ع يى  س مى ىةِ  م ، عىكى   . ىِ  ِإْسرى(ئِ لى  ينى ىْ ِه ( أ مى

ددأ سىىددأ يف      يىِة أ  م ى ددرى (   دده  ادى ىددأَلى ِق  ددةى ِعالى َىكى ددأ نىددذىرىاْد ىأ  سددورةعىقىددْي  َِل يِنْمددرى( ى، عىأىند  ى
دأن و( يدىهدىاىر   دو ى  ِدذىِ  ى  َتىْي م   ىْأِييى  :َّ ىر رىة ، أىيْ  ْادِيِ ، عىكى فَدتَدَقبدََّلَمدا رَبُدَمدا    دىْ دِت (ْ مى

ّنا َِ َبتَدَما نَدَبادّا َح ٍْ َوأَند  َِ   . (1   بلَقُبوٍل َح
دة ،   ىِ  ِإْسدرى(ئِ لى  عىنىوىرىْف يف      (ِف ( ي أِسدوىأِف نىْودرىة  ينىِظ مى أنىدْت ِإْحديىى (ْ  ىأ ِديى وىوى

ددددأ أنىددددْت يف كىفىأ ىددددِة زىْعِ  أ ْخِه ى ددددِة عى( ه ينىهيددددِل، عىكى ْودددد  ورى(ِف  ِأْ ِ ينىددددأيىِة (ْ  ىِظ مى  :عىِق ددددلى  -(ْ مى
ددددأ أ ىِه ى َى عىينىِظدددد ِمِ    ، (  ددددِذي يدىرْ  زىكىرِي ددددأ -خى َى(  َْ  ىْ ددددِه يف ِج  ددددو ى إِ نىدددديبم  ىددددِ  ِإْسددددرى(ئِ لى ِإ

 . ِييِيِ  ْ 
ددرىه   زىكىرِي ددأ عىرىأىى سىىددأ     َمددا زََكرلَّددا   ،ِ ددمى (ْ وىرى( ىددأِف (ْسىأئِ ىددِة  ىددأ  دى ى ُكلََّمددا َمَخددَ  َعَليد 
ْ  علن ددل اللَّدهل ال ملح   ََُم أَنَّ  َل ل َهَلا قَاَلت  ُهَو مل َراَب َوَرَد علن َدَها رلز قّا قَاَل ََا َمر 

َِابٍ  ْ  َََشاُء بلَغي رل حل   . (2 إلنَّ اللََّه ََدر ُزُق َم
ي  يِنْييىهىأ َثىىرى ( ومهىأِء يف (   ْ ِف عىَثىىرى (   ْ ِف يف ( ومهىأِء.        وىذ ِكرى أىن ه  كىأ ى جيِى

                                                 

ح 37حاآلنىح-آ ح ملاا  لةح(ح1
ح 37اآلنىحح–(ح  لةحآ ح ملااح2

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=19&ayano=18#docu
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ددأ أىرى(يى (   دده  ادى ىددأَلى       ددة  (ْ ينىأ ِغىددة   -ودى ىم  ددة  عى(حلْ ي  ه   -عى ىدده  (حلِْْومى ددأ ينىيْندديى أىْ  ي وِجدديى ِ يدْ ى
دِة (ْ ِ ظىدأمِ ينى ىْ ِه (  يِن أىى عىرىس و ىه   ْْىْمأى ديى ( ريس دِل أ عيل (ْ  ىدْلِم ( م  ، أىحى َتبَدَل    }،أ دمى اند 

انّدددا َهدددر قليًّا ََ للَمدددا َم ْ  َأه  ددد دددْرِ  (يْنهدىدددلى ىهدْ  ْ   :َأكر  { مل ينىدددْت ِإَلى شى َىهى دددْت ينىددديدْ  ْ ، عى عىادىيى  
  .(َت ىذىْف سىىأ  ىْيلال  ادىهدى ىين ي  ِو ِه  : ندىْوٌف (ْ يِنوىأيلي  عىقىألى ، (ْ مىْأِيِي (ْ م اىي  ِ 

ْف ِ دْم ي عهِنِدْ  ِحيىأ  دأ : عىقدىْو  ده        دلى (   ده   :أىيِ  ، وىأَت ىدذى (ْسدهىهدىرىْف ِ ديدْ  ْ  عىادىدوى(رىْف، وىرىْرسى

دأ م   ِجْْبِيدلى  ادى ىدأَلى إِ ى دْ ى د َلةخح خف َ دلٍاح :َأك  {  فَدَتَمثَّدَ  َلَمدا َبَشدّرا َودولًّا } ينى ىْ دِه ( أ دمى َ َ دهح  

ح . الَل  حَ لمخ ٍح

ن دددَ  إلن  ُكن دددَت َدقليًّدددا }     ْل مل َم دددأ ادىينىدددي ى سىىدددأ  :َأك    {قَالَدددت  إلنِّدددي َأُعدددوُذ بلدددالرَّح   ىم 
دددأ       دددر ، عىِهدددوى يف  ىوى دددأٌ  ، (ْ مى ىددد   يف ص دددورىِة  ىوى دددأ ِحيى دددأ عى دىدددْ ى قدىْوِ  ى يدى ى فىدددرِي  عى دى دْ يدْ

أودىْهه  عىظىي ْت أىن ه  ي رِيي هىأ ينى ىى ندىْفِأ ىأ، ودىاىأ ىتْ  ن دَ  إلن  إلنِّدي َأُعدوُذ بلدالرَّح   } :خى ْل مل َم
ٌٍ  ىده   ِأ   دهِ ) ِإْ  ك ْيتى َتىىأف  (   هى  :َأك   { ُكن َت َدقليًّا ( ه دوى (ْ مىْودر عِف  يف ( اىْذِك دذى ، عىهى

ددددددل   ددددددو ى  ِأأْلىْسدددددد ىِل وىأأْلىْسدددددد ىِل، وىَّىو ودىْهدددددده  أىع ال   ِأ   ددددددِه ينىددددددل  عىجى ْوِ  أىْ  يىو    .( ددددددي 
ثدىيىأ أى  و ك رىْيب   حىي ثىِ   : (ْ م  جىرِير   قىألى  أى  دو  قىدألى  :قىدألى  ينىأِصد    ، ينىمْ  أى  و  ىْور ، حىي 
َىكىرى ِق  ةى  - عى(ِئل   َ ع ند ْ  ىدة  ِحد ى قىأ ىدتْ  :ودىاىدألى  -  ىدْرِّيىى  عى دْت أى   ( ه ِادو    } قىدْي ينىِ مى

ن دَ  إلن  ُكن دَت َدقليًّدا قَداَل إلنََّمدا أَنَدا َرُودوُل رَبِّد ل  ْل مل َم ودىاىدألى سىىدأ  { إلنِّي َأُعَوُذ بلالرَّح 
ِِ  ين ددأ سىىددأ عى  ددلِيم   أ (ْ مى ىدد    ْْىددْوِف ينى ىددى ندىْفِأدد ى أ ِ ددمى (  ىْأددت  َّ ددأ  :  ىددأ حى ىددلى يِنْيدديىهى

درىِف ( در مْحىمى  : دى ىثىدِ  إِ ىْ دِ ، عىيد اىدأل   :اىظ يم ى، عى ىِو م رىس ول  رى مدِ ، أىْي  َىكى دأ  دأ  ىم  ِإند  ى
ْ ئىهِددِه عىقىددألى  ِجْْبِيددل   (نْدددهدىفى ى  ا أَنَددا َرُوددوُل رَبِّدد ل لليَدَمددَ  لَدد ل إلنََّمدد} :ودىرىق ددأ عىينىددأيى ِإَلى هى
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ّمدددا زَكليًّدددا  ََ ( قدىدددرىأى  {ُغ دددذى ءِ  هىوى دددي   ىْوددد  ورِي (ْ ا دددر (ِء . عىقدىددددرىأى  أى  دددو ينىْمدددرِع  ْدددم  (ْ  ىدددمى أىحى
ددر ع ى  ّمددا زَكليًّددا } (ْْلخى ََ ََهددَ  لَدد ل ُغ ددٌم ، عى ىْ ددَن   { ألل عىِكددمى (ْ ِاددرى(ءىادىْ ِ  ىدده  عىْجددٌه حىأى

  . صىِ  ٌح ، عىك لٌّ اىْأهدىْ لِم  (أْل ْخرىى
ددددنلي َبَشددددٌر َولَددددم  َأُك }وددددرنورف      ِ َِ ٌم َولَددددم  ََم  ََ ددددوُن للددددي غُدددد َُ قَالَددددت  أَنَّدددد  ََ
( عىقىأ ىدددْت   ىدددْرِّيى   ودىهدى ىي ينىدددتْ  :أىْي  { بَغليًّدددا دددذى ْ دددفى   :ِ دددْم هى ٌم ؟ أىْي  كى دددو   يل غ دددمى  :يىو 

(ِف زىْع   ، عىالى يد هى ىدددو ر  ِ ددد م  م  ِ ددد م ، عى ىْأدددت   ِدددذى ( (ْ غ دددمى دددذى دددي  هى ينى ىدددى أىيم ِصدددفىة  ي وجى

( قىأ ىدددْت} دددور  َ عىِسىدددذى دددنلي َبَشدددٌر َولَدددم  َأُك بَغليًّدددا (ْ ف ي   ِ َِ ِهدددوى  :عى(ْ ينىغِدددوي  {  َولَدددم  ََم 
( جىأءى يف (حلْىِييثِ  وى ينىْم  ىْ ِر (ْ ينىِغوم  :( ل (نِ ىة َ عىِسىذى   . هنِ 

ُل ُ       ٌْ  }:َوَقو  ِِ  ين أ  :أىْي   {قَاَل َكَللل ل قَاَل رَُب ل ُهَو َعَليَّ َهيِّ ودىاىألى سىىأ (ْ مى ى   

إِن ه  سى  وجىي  ِ ْيدِ  غ مى  دأ، عىِإْ  َلْى يىو دْم  ىدِ   دىْ دٌل عىالى  :ِإ   (   هى قىْي قىألى  :سىىأ ينىم أ سىرى ىتْ 
( قىدألى  ٌة، وىِْن ه  ينى ىى  ىأ يىوىأء  قىأِيٌرَ عىِسىدذى ِل  } :ا وجىي  ِ ْيِ  وىأِحوى ًّ لللنَّدا َعلَدُه اََد {  َوللَنج 

د :أىيْ  ْ ِاِ دْ ، وىَّى ىدقى يىالى ىة  عىينىمى ىة   ِ ي أِ  ينى ىى ق ْيرىِة  ىدأرِئِِ ْ  عىخى أ ِِاِ   ، (  دِذي ندىدو ِفى يف خى
در   ِدمى أ نْدثىدى، عىخى ىدقى  ىِا  دةى ( ذيرمي دِة  َيىمى  أى ىأه  ْ  َىكى َىكىر  عىالى أ نْدثىى، عىخى ىقى حىو (ءى ِ دْم   ٍِْ ِ ْم غى

ددر  عىأ نْدثىددى، ِإال   َىكى ددى  ىددْم  ه  ِ ددْم أ نْدثىددى  ِددمى  يِن أى دديى ة  ( ري ىأيِن  ددة  وىِْن دده  أىْعجى ددِت (ْ ِاْأددمى ددر ، ودىهىم  َىكى  
أِل ق ْيرىاِِه عىينىِظ ِ  س ْ طىأنِِه وىمى إِ ىهى  (  ة  ينى ىى كىمى ر ه  عىالى رى   ِسوى(ه   ( ي    . غى دْ

لُدددهُ       نَّدددا } :َوقَدو  ًّ مل َمددد مى رىمْحىدددة  ِ دددمى (   دددِه نىيِن  دددأ  { َورَح  ( (ْ غ دددمى دددذى ِ دددمى أىْي عىَنىْ ىدددل  هى
  :(   ِه ادى ىأَلى عىادىْوِح ِيِه، كىمىأ قىألى ادى ىأَلى يف (ْْليىِة (أْل ْخرىى  (أْلىْنيِن ىأِء يىْيين و ِإَلى يِنينىأيىةِ 

 َإلذ  قَاَلتل ال م ُْ َِ  اب  يُ  علي ِل ُمُه ال َم ًٍ ملن ُه او  للَم ََ ََُم إلنَّ اللََّه َُدَبشُِّركل بل ًُ ََا َمر  ََ ئل ََ
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 َْ َّ َومل دل وََكم  َِ فلي ال َمم  لُِّم النَّا ََ َْ َوَُ َْ ال ُمَقرَّبلي َرةل َومل خل يّما فلي الُدند َيا َواخ  َََم َورل َمر 
 َْ ي  .يىْيين و ِإَلى يِنينىأيىِة (   ِه رى مِه يف  ىْ ِيِه عىك   و ىِههِ  : أىيْ   .1)  الصَّاللحل

ُْ أَبلددي َحددادلمٍ  قَددالَ      م   قىأ ىددتْ  :قىددألى  ِ ىأِهددي   ينىددمْ  : اب دد ددمى ددأ ( أ  َى(   : ىددْرِّيى  ،ينى ى دْ ى ك ْيددت  ِإ
دددي ثىِ   دددى خى ىدددْوف  حى َى( ك ْيدددت   ىددد ى  يِن أى ِإ دددوى يف  ىطْدددِ  عى دددِ  عىه  دددين حى يف  ىطْدددِ  عىكى  مى ( ي دددأِ  سى

يند رى    .عىكى
يًّا عىقدىْو  ه }      ّرا َمق قل مِ  { وََكاَن َأم  ( ِ ْم كىمى دْرِّيىى  ِجْْبِيدلى  ُي ْهىمىل  أى   هىذى دأ  ، ِ مى ُي ْْب هى

( أىْ ٌر   اىي ٌر يف يِنْ ِ  (   ِه ادى ىأَلى عىقىيىرِه  عى ىِو ئىِهِه .   أى   هىذى
ددْبىِ (   ددِه ادى ىددأَلى  ِرىس ددو ِهِ       ددل  أىْ  يىو ددو ى ِ ددْم خى ددي   عىُي ْهىمى دد   ى  َّ ىم  صىدد  ى (   دده  ينى ىْ ددِه عىسى

( ينىدِم ( ديد ْفِ   دأ قىدألى ادى ىدأَلى عىأىن ده  كىدَن  هِبىدذى دأ، كىمى دَراَن الَّتلددي  يف ودىْرِج ى ًَ علم  نَد َََم ابد  َوَمدر 
َنا ْ  ُروحل َنا فليهل مل َصَنت  فَدر َرَما فَدنَدَفل     . (2 َأح 

تتَح قَ  َقتت لَ      تتُد ب تتُن إرس  دديًّا }ُمَحم  ددّرا َمق قل أى   (   ددهى قىددْي ينىددلىمى ينى ىددى  :أىيْ  { وََكدداَن َأم 
( أىْيع ددأ ددذى (، ودى ىددْ سى ِ ْيدده    دديٌّ، عى(ْخهىددأرى هى ددذى ددرىه  ،  ( ْددم  جىرِيددر   هى ٍِِه، عىَلْى ُيىْددِ  غى دْ يف ادىْفِأدد

  . عى(   ه  أىيْن ى   
جأءهدأ (ملَّدأ) ) عقدت ( وضد  ( خود ت أ  يادأل ع م شية ينفه دأ ينيدي أ     

يًّا  :ين   أ شئ ِل ّيا مَّن  ِ    . (3 قَاَلت  ََا لَي َتنلي ملُت قَدب َ  َهَلا وَُكنُت َن
 و ذه ق ة ( أ ية  رِّي ( ينهول، (  ف فة، ( طأهرة، ( يا ة.     

                                                 

ح 46تح45اآلناللاحح–(ح  لةحآ ح ملااح1
ح 12اآلناللاحح–(ح  لةحالالحلن ح2
ح 23اآلنىحح–(ح  لةحملن ح3
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( الصديقة بنت الصديق العفيفة الطاهرة   أم املؤمنني ) عائشة -
 :املربأة من فوق سبع مساوات

   ْ َما َزو  ل النَّبليِّ  َعائلَشًَ  َع َي اللَُّه َعند  ِل ف د ل  َر دُ  اإل ل َْ قَاَل َلَمدا َأه  ي َمدا  حل
  ْ دد َعدد  للَحدددلَثلَما مل ْ  َحدددلَثلَما َوبَدع ُقددُمم  َكدداَن َأو  دد ًّ مل مَنلي طَائلَفدد قَدداُلوا وَُكُلُمددم  َحدددَّ
َُ الَّددلل   ُمم  ال َحدددلَ ددند  ْ  ُكدد ِّ رَُرددٍ  مل بَددَت لَددُه اق تلَصاّاددا َوقَددد  َوَعي ددُت َعدد ٍَ َوأَمد  بَدع دد

  ْ مَنلي َع َُ َحدلَثلملم   َعائلَشًَ  َحدَّ َعد  لَدُه َوبَدع  ََُصدُِّق بَدع ّقا َوإلن  َكداَن بَدع ُقدُمم  َأو 
ٍَ قَاُلوا ْ  بَدع  َْ  َكاَن َرُووُل اللَّدهل  :َعائلَشًُ  قَاَلت   :مل دَرَع بَددي  إلَذا َأرَاَم َودَفّرا َأقد 

دددددددهل  ُمَما َخدددددددَرَ  بلَمدددددددا َرُودددددددوُل اللَّدددددددهل  ،َأز َوارل َّْ َخدددددددَرَ  َودددددددم   ،َمَعدددددددهُ  فَدددددددََُْدُم
نَدنَدا فلدي غَدز َوٍة َغَزاَهدا :َعائلَشًُ  قَاَلت   َرَع بَديد  َْقد  ملي ،َف دُت  ،َفَلدَرَ  فليَمدا َودم  َفَلَرر 

َجابُ  َمَ  َرُوولل اللَّهل  دَزُل  ،بَدع َد َما أُن زلَل ال حل ي َوأُند  َمرل َمدُ  فلدي َهدو  ن ُت ُأح  َُ َف
دددر نَا َحتَّددد  إلَذا فَددددَرَ  َرُودددوُل اللَّدددهل  ،فليدددهل  ِل ْ  َغز َودلدددهل دلل ددد َ  َف ددد نَدددا  مل َوقَدَفدددَ  َمنَدو 
  ْ ًل  مل ََن َْ  ال َمدل يد ل َفَمَشدي ُت  ،قَافلللي َْ اَذنُدوا بلالرَّحل دي دُت حل ي ل فَدُقم  ًّ بلالرَّحل َل اَذَن لَيد 

دددُت   ِ للدددي فَدَلَم بَدل دددُت إللَددد  رَح  ْ نلي َأقد  دددا َقَقدددي ُت َهددد َحتَّددد  َرددداَوز ُ  ال َجدددي َ  فَدَلمَّ
ْ  َردز عل  د ٌد للدي مل رل  فَإلَذا علق  ددل   َفدارل ظَ  َاد  دُت علق   ِ قَدد  اند َق َدَ  فَدَرَرع دُت فَال َتَم

دددنلي اب تلغَددداُاهُ  َِ َتَمُلوا  :قَالَدددت   ،َفَحَب لُدددونلي فَددداح  َْ َكدددانُوا َُدَرحِّ َ ُ  الَّدددلل بَدددَ  الدددرَّه  َوَأقد 
ي َمرل ُبوَن أَنِّدي فليدهل  َهو  ِل  ،فَدَرَحُلوُه َعَل  بَعليرل  الَّلل  ُكن ُت َأر َكُ  َعَلي هل َوُهم  ََح 

 ًَ َْ ال ُعل َقد ْ ُكل  دُم إلنََّمدا ََد َّْ اللَّح  َْ َوَلم  ََدغ َشُم بُدل  َفافّا َلم  ََدم  اُء إلذ  َذاَك خل َِ وََكاَن النِّ
ْ  ال ََّعدامل  َم ل  ،مل ًَ ال َمدو  فَّد ُم خل َلر  ال َقدو  دتَدن   ِ َْ رَفَدُعدوُه َوَحَملُدوهُ   فَدلَدم  ََ دي وَُكن دُت  ،حل

 ِّْ د ِِّ ًَ ال ََث ًّ َحدل دَتَمرَّ  ،َرارلََ ددل  بَدع دَد َمدا او  ُ  علق  داُروا َوَوَردد  َِ فَدبَدَعثُدوا ال َجَمدَ  َف
يدد ٌ  ُمم  َماٍع َواَل ُمجل ددند  ح ددُت َمنَددازلَلُمم  َولَددي َس بلَمددا مل ددُت َمن زلللددي  ،ال َجددي ُ  َفجل فَدتَدَيمَّم 
ُعدوَن إللَديَّ فَدبدَ  قلُدونلي فَديَدر رل ًٌ فلدي الَّلل  ُكن ُت بلهل َوظَنَدن ُت أَندَُّمم  َوديَدف  د َِ نَدا أَنَدا َرالل يد 
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دددددتُ  دددددَلملُي مُدددددمَّ  وََكدددددانَ  ،َمن زلللددددي َغَلَبت نلدددددي َعي نلدددددي فَنلم  ُِ ُْ ال ُمَع َّددددد ل ال َواُن ب ددددد َادددددف 
َوانليُ  ْ  َورَاءل ال َجدددي  ل  الدددلَّك  ددد ددداٍن نَدددائلٍم  ،مل َِ دددَبَ  علن دددَد َمن زلللدددي فَددددَرَأأ َودددَواَم إلن  َفَْا 

َْ رَانلي ي َجابل  وََكانَ  ،فَدَعَرفَنلي حل َقظ تُ  ،رَانلي قَدب َ  ال حل تَديد  َْ  فَاو  دي دتلر َراعلهل حل بلاو 
ل بَدابلي ،َعَرفَنلي دي بلجل مل ن دُه  ، وَ َفَلمَّر ُ  َور  ًٍ َواَل َودملع ُت مل للَمد ََ نَدا بل لَّم  ََ َواللَّدهل َمدا َد

ددتلر َراعلهل  ددَر او  ًّ َغيد  َلتَددُه فَدددَوطلَ  َعلَدد   ،َكللَمدد ددُت َوَهددَوأ َحتَّدد  أَنَدداَ  رَاحل ََدددلَها فَدُقم 
َمددددا فَدرَكلب تُدَمددددا َْ  ،إللَيد  نَددددا ال َجددددي َ  ُمددددوغلرَل ًَ َحتَّدددد  أَدَديد  لَدددد ََ ََدُقددددوُم بلددددي الرَّاحل فَددددان  ََل

رل  فلي يَرةل َوُهم  نُدُزولٌ  َنح  ْ  َهَل َ  ،الظَّمل دَر  ،قَاَلت  فَدَمَلَ  َم وََكداَن الَّدلل  دَددَولَّ  كلبد 
ف دد ل  ُْ أُبَددي   اإل ل ُْ َوددُلول َعب ددُد اللَّددهل ب دد بلددر ُ  أَنَّددُه َكدداَن ََُشدداُع  : ُعددر َوةُ  قَددالَ  ،َ اب دد ُأخ 

دديهل  هل تَدو   ِ ُعُه َوََ ددَتمل  ِ َ ّقددا ُعددر َوةُ  َوقَددالَ  ،َوَُدَتَحدددَُّ  بلددهل علن ددَدُه فَدُيقلددُرُه َوََ ددمَّ  :َأ َِ لَددم  َُ
َ ّقددا إلالَّ  ف دد ل َأ دد ل اإل ل ْ  َأه  دد ُْ مَابلددتٍ  مل دداُن ب دد َِّ ُْ  َح ددَ ُ  ب دد  ِ ًَ َومل ًُ بلن ددُت  أُمَامَدد نَدد َوَحم 

دد ٍ  ًٌ  َرح  ددَب ددَر أَندَُّمددم  ُعص  ددم  َغيد  َْ اَل علل ددَم للددي بلمل ٍِ اَخددرَل َكَمددا قَدداَل اللَّددُه   ،فلددي نَددا
ددَر َذللددَ  َُدَقدداُل لَددهُ  ُْ َوددُلولَ  دَدَعدداَل  َوإلنَّ كلبد  ُْ أُبَددي  اب دد   :ُعددر َوةُ  قَددالَ  َعب ددُد اللَّددهل ب دد

َرُه َأن   َعائلَشًُ  َكاَنت    َ َِ َّ علن َدَها َد َِّانُ  َُ   :َودَدُقوُل إلنَُّه الَّلل  قَالَ  َح
ي  ر ضر ن ُام  ورَق ءُ   َف رن  َأبري َوَوالرَدُه َوعر ر ضر ُمَحم د، مر  لرعر

َنا :َع ئرَ تتتةُ  َق َلتتت.   ًَ  فَدَقددددلم  َنَددد ُِ  ال َمدل ّرا َوالنَّدددا َْ قَددددلم ُت َهدددم  دددي ي ُت حل ََ دددَت فَاه 
ْ  َذلل َ َُفليُقوَن فلي قَدو لل  ٍء مل ُعُر بلَشي  ف  ل اَل َأه  بُنلي فلدي  ،َأا َحابل اإل ل َوُهَو ََرَل

ْ  َرُوددولل اللَّددهل  َوَرعلددي أَنِّددي دد َْ  الُل  دد َ   اَل َأع ددرلُ  مل ددي ن ددُه حل الَّددلل  ُكن ددُت َأَرأ مل
َلي َت ُخُ  َعلَديَّ َرُودوُل اللَّدهل  ،َأه  دلِّمُ  إلنََّما ََدد  َِ َُم   ":مُدمَّ ََدُقدولُ   فَدُي " َكي دَ  دلدي

دددُت  َْ نَدَقم  دددي دددُت حل دددرِّ َحتَّددد  َخَرر  دددُعُر بلالشَّ بُنلدددي َواَل َأه  مُدددمَّ ََدن َصدددرلُ  فَدددَلللَ  ََرَل
ددُت َمدد َ  ددَ  ٍ  َفَلَرر   ِ َّ  أُمِّ مل ددُرُ  إلالَّ لَددي  دد ل وََكدداَن ُمَتبَدرَّزَنَددا وَُكنَّددا اَل َنل  قلبَددَ  ال َمَناال
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ُرنَددددا إللَدددد  لَي ددددٍ  َوَذللددددَ  قَدب ددددَ  َأن   ْ  بُدُيودلنَددددا قَالَددددت  َوَأم  دددد بّددددا مل نُددددَ  َقرَل َُ ددددَل ال  نَدتَّلل
َلَها علن َد  ال َعَربل  َأم رُ  َُُن ل َأن  نَدتَّلل َْذَّأ بلال  َُولل فلي ال بَدرًَِّّل قلَبَ  ال َغائل ل وَُكنَّا نَدَت األ 

ددُت أَنَددا ددَ  ٍ  بُدُيودلنَددا قَالَددت  فَان  ََلق   ِ ًُ  َوأُُم مل نَدد ددَي ابد  ْل  َوهل ْل ال ُم َّللدد ل ب دد ددمل ب دد أَبلددي رُه 
ْل َعاملرٍ  َوأُُمَما بلن تُ  َعب دل َمَنا ٍ  رل ب  ًُ  َال  َل  َخاَل َ ٍر الصِّدِّ  َ نُدَما أَبلي َب دَ ُ   َوابد   ِ مل

ْل ال ُم َّلل ل  ْل َعبَّامل ب  ًَ ب  ُْ أُمَاَم بَدل ُت أَنَا ب  َْقد  دَ  ٍ  َف  ِ َْ فَدَرغ نَدا  َوأُُم مل دي قلبَدَ  بَدي تلدي حل
ْ نلَنا فَدَعثَدَر    ْ  َه َ  ٍ  مل  ِ َ  ٌ  َدعلسَ  فلي ملر طلَما فَدَقاَلت   أُُم مل  ِ فَدُقل ُت َلَما  (1) مل

َّ َهملدَ  َْ رَُر ُِبِّي رّا بلح َس َما قُدل تل أََد دَمعلي َمدا قَداَل  َبد   ِ فَدَقاَلت  َأ   َهن َتاه  َولَدم  َد
بَدَرد نلي بلَقو لل  ِّدا َعلَد   قَاَلت  َوقُدل ُت َما قَاَل َفَْخ  ف  ل قَالَدت  فَداز َمم ُ  َمَر َأه  ل اإل ل

ي فَدَلمَّا رََرع ُت إلَل  بَدي تلي َمَخَ  َعَليَّ َرُووُل اللَّهل  ِل دلََّم مُدمَّ قَداَل َكي دَ    َمَر َِ َف
َْ ال َلبَدد دتَدي قل دُد َأن  َأو  ْ َذُن للدي َأن  ادلدَي أَبَددَو َّ قَالَدت  َوُأرَل َُم  فَدُقل ُت لَدُه أَدَد ْ  دلي د َر مل

َْذلَن للددي َرُوددوُل اللَّددهل  َمددا قَالَددت  فَدد ُمِّددي ََددا أُمَّتَدداُه َمدداَذا ََدَتَحدددَُّ    قلَبللمل فَدُقل ددُت ألل
ًّ علن دَد  ديَح ِل دَرَأٌة قَدُ  َو ًُ َهدوِّنلي َعَلي د ل فَدَواللَّدهل َلَقلََّمدا َكانَدت  ام  ُِ قَاَلت  ََا بُدنَديَّ النَّا

بُدَمددا َلَمددا  َمددا قَالَددت  فَدُقل ددُت ُوددب َحاَن اللَّددهل َأَوَلَقددد  رَُرددٍ  َُحل ددَرائلُر إلالَّ َكثدَّددر َن َعَليد  َِ
ي ددتُ  ََ ُِ بلَمددَلا قَالَددت  فَدَب ُت اَل ََدر قَددُْ للددي  َدَحدددََّ  النَّددا ددَبح  ًَ َحتَّدد  َأا  لَدد دلل ددَ  اللَّيد 
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َلي قَاَلت  َوَمَعا ُت أَب  َبح  ٍم مُمَّ َأا  ُ  بلنَدو  َتحل َْ   َرُووُل اللَّهل  َمم ٌ  َواَل َأك  َعلليَّ ب د
َْ َزَ ددٍ  أَبلي طَاللد ٍ  ًَ ب د ديُرُهَما فلدي  َوُأَوداَم َتشل  ِ دَُْلُمَما َوََ  ِ ُي ََ َُ ال دَوح  دتَدل َب َْ او  دي حل

َْمَّددا للددهل قَالَددت  َف ًُ  فلددَراقل َأه  ََْهدداَر َعلَدد  َرُوددولل اللَّددهل  ُأَودداَم ْ    َف دد بلالَّددلل  ََدع لَددُم مل
للددهل  ددهل فَدَقددالَ بَدددَراَءةل َأه  ِل ًُ  َوبلالَّددلل  ََدع لَددُم َلُمددم  فلددي نَدف  لَددَ  َواَل نَدع لَددُم إلالَّ  ُأَودداَم َأه 
ّرا َوَأمَّا اءُ  َعللي   َخيد  َِ َ  اللَُّه َعَلي َ  َوالنِّ َواَها َكثليدٌر  فَدَقاَل ََا َرُووَل اللَّهل َلم  ََُقيِّ ول

ُدق َ  قَاَلت  فَدَدَعا َرُود ًَ َدص  دَرةَ   وُل اللَّدهل َوَو   ال َجارلََ دَرةُ  فَدَقداَل َأ    َبرَل َهد    َبرَل
ءٍ  ْ  َهدي  د َ تل مل بُد ل  رََأ دَرةُ  قَالَدت  لَدهُ  ََرَل َمدا  َبرَل َ دُت َعَليد  َِّ َمدا رََأ َوالَّدلل  بَدَعثَدَ  بلدال َح

ْل  دي ْ  َعجل ِّْ دَدنَداُم َعد د ِِّ ًُ ال َثَد ًٌ َحدل َد َر أَندََّما َرارَل ّرا َقُ  َأغ ملُصُه َغيد  ْ دلي َأم  للَمدا فَدتَد َأه 
ْ ُكُلُه قَالَدت  فَدَقداَم َرُودوُل اللَّدهل  ُْ فَدَت ْ    الدَّارل د دتَدع َلَر مل دهل فَاو  مل ْ  ََدو  د َعب ددل اللَّدهل  مل

ْل أَُبي   ن َبرل فَدَقالَ  ب  ْ  رَُردٍ  قَدد   َوُهَو َعَل  ال مل د ْ  ََدع دللرُنلي مل َْ َم ي للمل  ِ ََا َمع َشَر ال ُم
للدي َواللَّدهل بَدَلَغنلي َعن دُه َأَذا دّرا َوَلَقدد  ذََكدُروا  ُه فلدي َأه  للدي إلالَّ َخيد  دُت َعلَد  َأه  َمدا َعللم 

للددددي إلالَّ َمعلددددي قَالَددددت   ُخُ  َعلَدددد  َأه  ددددّرا َوَمددددا ََددددد  ددددُت َعَلي ددددهل إلالَّ َخيد  َّ َمددددا َعللم  رَُردددد
ُْ ُمَعاذٍ  فَدَقامَ  َم ل  َأُخو َوع ُد ب  َه  َرُووَل اللَّهل َأع للُرَك فَإلن    فَدَقاَل أَنَا ََا بَنلي َعب دل األ 

  ْ د ِل  َكاَن مل َو  ن دال َلز رَ ل  األ  َوانلنَدا مل ْ  إلخ  د دَرب ُت ُعنُدَقدُه َوإلن  َكداَن مل َأَمر دَدنَدا فَدَفَعل نَدا  َِ
  ْ دد دَرَك قَالَددت  فَدَقدداَم رَُرددٌ  مل ددانَ  وََكانَدت   ال َلددز رَ ل  َأم  َِّ ددللهل  أُُم َح ْ  َفلل دد ددهل مل بلن ددَت َعمِّ

ُْ ُعَباَمةَ وَ  َوُهوَ  َّ َاداللّحا  ال َلدز رَ ل  َوُهَو َوديِّدُ  ع ُد ب  قَالَدت  وََكداَن قَدب دَ  َذللدَ  رَُرد
ًُ فَدَقالَ  يَّ َتَمَلت ُه ال َحمل ْ  اح  َل َِع دٍ  َوَل تُدُلُه َواَل دَدق دلُر َعَل   لل ُر اللَّهل اَل دَدق  َكَلب َت َلَعم 

بَ  ْ  رَه  لَ  َما َأح  َتَ  فَدَقامَ قَدت للهل َوَلو  َكاَن مل ُْ ُحَقي رٍ  ب َت َأن  َُدق  ُْ  ُأَوي ُد ب  َوُهَو اب د
ْل ُعبَددداَمةَ  فَدَقدددالَ  َودددع دٍ  َعددمِّ  دددع دل ب ددد َِ ٌَ  لل تُدَلنَّدددُه فَإلنَّدددَ  ُمنَدددافل دددُر اللَّدددهل لَنَدق  َكددَلب َت َلَعم 

َْ قَالَددت  فَدثَدداَر ال َحيَّددانل  ْ  ال ُمنَددافلقلي ُِ  ُدَجدداملُل َعدد َو  َحتَّدد  َهُمددوا َأن   َوال َلددز رَ ُ  األ 
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َتتللُددوا َوَرُوددوُل اللَّددهل  ن بَددرل قَالَددت  فَدلَددم  ََدددَزل  َرُوددوُل اللَّددهل   ََدق    قَددائلٌم َعلَدد  ال مل
ملي َذللددَ  ُكلَّددُه اَل ََدر قَددُْ للددي  ي ددُت ََدددو  ََ َت قَالَددت  فَدَب ََ ُتوا َوَودد ََ ََُلفُِّقددُمم  َحتَّدد  َودد

ٍم قَاَلت   ُ  بلنَدو  َتحل ّمدا  َمم ٌ  َواَل َأك  ْل َوََدو  َلتَددي  ي دُت لَيد  ََ َبَ  أَبَددَواَ  علن ددل  َوقَدد  َب َوَأا 
اءَ  ََ ُْ َأنَّ ال ُب ٍم َحتَّ  إلنِّي أَلَُظ ُ  بلنَدو  َتحل َنا  اَل ََدر قَُْ للي َمم ٌ  َواَل َأك  ٌَ َكبلدل  فَدبَديد  فَالل

ْ َذَنت  َعلَديَّ  دَت َلدي فَاو  َِانل علن دل  َوأَنَا أَب  ْ  أَبَدَواَ  َرالل د دَرَأٌة مل َن َصدارل  ام  َفَْذلن دُت  األ 
ُْ َعلَد  َذللدَ  َمَخدَ  َرُودوُل اللَّدهل  د نَدا َنح  َلي َمعلي قَالَدت  فَدبَديد  َِت  دَدب    َلَما َفَجَل

َلَمدا َوقَدد   للس  علن دل  ُمن ُل قليدَ  َمدا قليدَ  قَدبد  لََّم مُمَّ َرَلَس قَاَلت  َوَلم  ََج  َِ َنا َف َعَليد 
ّرا اَل  َُ َهم  ٍء قَاَلت  فَدَتَشمََّد َرُووُل اللَّدهل  لَبل ْ نلي بلَشي  َْ   َُوَح  إللَي هل فلي َه دي حل

ًّ  َعائلَشًُ  مُمَّ قَاَل َأمَّا بَدع ُد ََا  َرَلسَ  حَد إلنَّدُه بَدَلَغنلدي َعن د ل َكدَلا وََكدَلا فَدإلن  ُكن دتل َبرَل
يُبَدرُِّئ ل اللَُّه َوإلن  ُكن تل أَل َمم تل بلَلن ٍ  فَاو   َِ تَدغ فلرل  اللََّه َوُدوبلي إللَي هل فَإلنَّ ال َعب دَد َف

دا َقَقد  َرُودوُل اللَّدهل  َمَقالَتَدُه   إلَذا اع تَدَرَ  مُمَّ دَاَب دَاَب اللَّدُه َعَلي دهل قَالَدت  فَدَلمَّ
َبلي َأرل   َرُووَل اللَّدهل  ن ُه َق  َرّة فَدُقل ُت ألل ُس مل  َعنِّدي  قَدَلَص َمم علي َحتَّ  َما ُأحل

ُمِّددي   فليَمددا قَدداَل فَدَقدداَل أَبلددي َواللَّددهل َمددا َأم رل  َمددا َأقُددوُل للَرُوددولل اللَّددهل  فَدُقل ددُت ألل
يبلددي َرُوددوَل اللَّددهل  فليَمددا قَدداَل قَالَددت  أُمِّددي َواللَّددهل َمددا َأم رل  َمددا َأقُددوُل للَرُوددولل   َأرل

ِّْ اَل   اللَّددهل  دد ِِّ ًُ ال َثَدد ًٌ َحدل َدد ْ  ال ُقددر انل َكثليددّرا إلنِّددي َواللَّددهل  فَدُقل ددُت َوأَنَددا َرارَل دد ددَرأُ مل َأقد 
ُتم  بلدهل  قد  َُم  َوَاددَّ ِل تَدَقرَّ فلي أَند ُف َُ َحتَّ  او  ُت َلَقد  َوملع ُتم  َهَلا ال َحدلَ َلَقد  َعللم 

َْم ٍر وَ  دم  بلد َُ ْ  اع تَدَرف دُت َل ُقونلي َولَدحل ًٌ اَل ُدَصدِّ َح َُم  إلنِّي َبرَل ْ  قُدل ُت َل اللَّدُه ََدع لَدُم فَدَلحل
َّ إلالَّ  ددم  َمددَث َُ ددُد للددي َوَل قُدنِّي فَدَواللَّددهل اَل َأرل ًٌ لَُتَصدددِّ حَدد ن ددُه َبرَل َْ  أَبَددا َُوُودد َ  أَنِّددي مل ددي حل

دُفونَ  قَالَ  تَدَعاُن َعلَد  َمدا َدصل  ِ ٌر َرمليٌ  َواللَُّه ال ُم دَ َجع ُت  َفَصبد   ِ مُدمَّ َدَحوَّل دُت َوا
ْ  َواللَّدهل  َلد ًٌ َوَأنَّ اللََّه ُمبَدرِّئلي بلبَدَراَءدلدي َوَل َح يَنحلٍل َبرَل ي َواللَُّه ََدع َلُم أَنِّي حل َعَل  فلَراهل
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ُْ َأنَّ اللََّه ُمن زلٌل  َقَر َما ُكن ُت َأُظ ي َكاَن َأح  ِل َل  َلَشْ نلي فلي نَدف  ّيا َُدتد  ْ نلي َوح  فلي َه
ْ  ُكن تُ  َل ٍر َوَل لََّم اللَُّه فليَّ بلَْم  ََ ْ  َأن  ََدَت َأر ُرو َأن  ََددَرأ َرُودوُل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه  مل

ََددا َُدبَدرِّئُنلددي اللَّددُه بلَمددا فَدَواللَّددهل  مل ُرا    َمددا رَاَم َرُوددوُل اللَّدددهل َعَلي ددهل َوَوددلََّم فلددي الندَّددو 
ْ  َأه  ل  ُه َواَل َخَرَ  َأَحٌد مل َِ لل ََْخَلُه َما َكاَن ََْ ُخدُلُه  ال بَدي تل  َمج  َحتَّ  أُن زلَل َعَلي هل َف

ْ  ال َعَرقل ملث  ُ  ن ُه مل ْ  ال بُدَرَحاءل َحتَّ  إلنَُّه لََيَتَحدَُّر مل ٍم َهداٍ   ال ُجَمانل  مل َوُهَو فلدي ََددو 
ْ  مل  ددد ْ  َرُودددولل اللَّدددهل مل دددرَِّ  َعددد ُِ َوُهدددَو   َقددد ل ال َقدددو لل الَّدددلل  أُن دددزلَل َعَلي دددهل قَالَدددت  َف

ددَح ُ  لَّددَم بلَمددا َأن  قَدداَل ََددا ََق  ََ ًٍ َد انَددت  َأوََّل َكللَمدد ََ ًُ  َف َأمَّددا اللَّددُه فَدَقددد  بَدددرََّأكل  َعائلَشدد
َمدُد إلالَّ قَاَلت  فَدَقاَلت  للي أُمِّي ُقوملي إللَي هل فَدُقل ُت َوال لَّدهل اَل َأقُدوُم إللَي دهل فَدإلنِّي اَل َأح 
دددَزَل اللَّدددُه دَدَعددداَل  َْ َرددداُءوا بل  اللَّدددَه َعدددزَّ َوَرددد َّ قَالَدددت  َوأَند  ًٌ إلنَّ الَّدددللَ دددَب ف ددد ل ُعص  اإل ل

َُم   ددددن  ددددَزَل اللَّدددددُه َهدددددَلا فلددددي بَدَراَءدلدددددي قَددددالَ  مل ََددددا ل مُدددددمَّ أَند  دددددَر اخ  دددددٍر  ال َعش   َ أَبُدددددو َب
 َُ َ َُ َعلَدد  الصِّدددِّ ًَ  وََكدداَن َُدن فلدد ْل أُمَامَدد ددَ  ل ب دد  ِ َُ  مل ددرلهل َواللَّددهل اَل أُن فلدد ن ددُه َوفَدق  للَقَرابَتلددهل مل
دَ  ٍ  َعلَد   ِ ًَ  بَدع دَد الَّدلل  قَددالَ َهدي ّحا أَبَدّدا  مل َواَل ََْ دَدد ل  َمدا قَداَل فَدَْند َزَل اللَّدهُ  للَعائلَشد

يمٌ  للهل َغُفوٌر رَحل َُم  إلَل  قَدو  ن  َُ  قَالَ  ُأوُلو ال َفق  ل مل َ ٍر الصِّدِّ  َ بَدَل  َواللَّهل إلنِّي  أَبُو َب
ُ  َأن  ََدغ فلَر اللَُّه للي فَدَرَرَ  إلَل  َ  ٍ  أَلُحل  ِ َُ َعَلي دهل َوقَداَل  مل ًَ الَّتلي َكاَن َُدن فل الندََّفَق

ن ُه أََبّدا قَاَلت   َْلَ  وََكداَن َرُودوُل اللَّدهل  َعائلَشً َواللَّهل اَل أَن زلُعَما مل نَد َود َ  بلن دَت زََد 
ْ  َأم رل  فَدَقالَ  َرح  ٍ  َ دتل  :"للَزَد َن َ  َع دتل َأو  رََأ ََدا َرُودوَل  :فَدَقالَدت   " َمداَذا َعللم 

ددّرا ددُت إلالَّ َخيد  علي َوَبَصددرل  َواللَّددهل َمددا َعللم  ددي َوددم  مل ًُ  قَالَددت   ،اللَّددهل َأح  ددَي : َعائلَشدد َوهل
ْ  َأز َوا ل النَّبلددد ددد ددداملينلي مل َِ  :قَالَدددت   ،فَدَعَصدددَمَما اللَّدددُه بلدددال َورَعل   يِّ الَّتلدددي َكانَدددت  ُد

تُدَما ًُ  َوطَفلَقت  ُأخ  َن ْ  َهَل َ  َحم  ََت  فليَم َمابٍ  قَالَ  ُدَحارلُب َلَما فَدَمَل ُْ هل فَدَمَلا  اب 
ُل  ْ  َحددلَ د ًُ  قَالَدت   ُعدر َوةُ  َهدُؤاَلءل الدرَّه  ل مُدمَّ قَدالَ الَّلل  بَدَلَغنلي مل َواللَّدهل إلنَّ  َعائلَشد
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ددي بليَدددلهل َمددا   َ  لَيَدُقددوُل ُوددب َحاَن اللَّددهل فَدددوَ الرَُّرددَ  الَّددلل  قليددَ  لَددُه َمددا قليدد ِل الَّددلل  نَدف 
ثَددد  قَددُ  قَالَدددت   ْ  َكنَددد ل أُند  ددد "  مُدددمَّ قُتلدددَ  بَدع ددَد َذللدددَ  فلدددي َودددبلي ل اللَّدددهل  :َكَشددف ُت مل

 .(1)البخ رك

ح هدددد ح ددددل لحل دددد  حامح  ح ددددلاحبدددداحثلبدددعح دددا:فتتتتي الستتتتير التتتتذهبي قتتتت ل    
َْ   : ل حامحيدن  ح  لحبدح أح حأف لليحال نا رَل َْ ال ُمَمدارل د َوَُّلوَن مل َِّابلُقوَن األ  َوال

ُِدوا َعن دُه َوَأَعددَّ َلُمدم   ُمم  َوَر دَي اللَّدُه َعدند  ِل داٍن َر َِ َْ اددَّبَدُعدوُهم  بلإلح  َن َصارل َوالَّللَ َواأل 
َْ فليَما أَبَدداّ َذللدَ   َند َماُر َخاللدلَ تَدَما األ  رل  َدح  ُز ال َعظلديمُ َرنَّاٍ  َدج    د ح (2)ح ال َفدو 

ح دددلاحبددداححيدددكحال دددحناتح الحدددل  حيدددكحالم دددال لأح  دددهحيضدددلئ حاإلمدددل حم ددد  حبددد د
 هبدعحأ ددحح دلاح فد حح: داحأبنددح دل حه ل حبداح دل ةح ماح لأحملحل اي  ثلبع

 .(3)ح  لئ ىحي للعح حال بدتحي فدح لاحنفلياح احل   حام

 : فدحال يح ل ح: ال   حح لاتح ف هلال ليحأاحن دحح لئ ىح لفععروة،  وق ل   

 (4) ءتم وقتلعرض محمد منا  يتتف ن أبي ووالده وعرض

دأ قىأ ىدتْ  ينىأِئوىةى  ينىمْ  ينىْمرىةى  ينىمْ  دأ ندىدلىلى ين دْذرِي رىِضوى (   ه  ينىيدْ ى قىدأمى ( ي ديبي صىد  ى   ىم 
َى عىاىددددمى  َى( دددد   ى ينى ىددددى (ْ ِمْيددددْبىِ وىددددذىكىرى  ددددأ ندىددددلىلى ِ ددددْم  :(   دددده  ينى ىْ ددددِه عىسى ادىْ ددددِ  (ْ ا ددددْرَ ى ودى ىم 

دددي ه  ْ  (ْ ِمْيدددْبىِ  ددددْرأىِة وىع ددددرِ  و( حى ثدىيىأ أى ىددددرى  ِدددأ ر ج  ىْ ِ عى(ْ مى ددددي  ثدىيىأ ( يديفىْ  ِددددوي  حى دددي  ددددي   ْددددم   حى َّ ىم 
( (حلْىِييِث َلْى يىْذك رْ  ِي ْ ِم ِإْس ىقى َّ ىم   ينىمْ  سى ىمىةى  قىألى وىرى ىرى ِ رىج  ىْ ِ عى(ْ درىأىة   ينىأِئوىةى  هِبىذى

                                                 

ح 3910_حل  ححبلدحح ن حاإليأ «  اللدحالمغلسي «  حناحالبخلليح(1
ح 100اآلنىحح–(ح  لةحالال بىح2
ححالبخلليح م    حل اي(ح3
حالبخللي حل اي(ح4
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ددةِ  عىيدىا و  ددو ى  ( يديفىْ  ِددوي  قىددألى  أ ثىأثىددةى عىِ ْأددطىِح  ْددِم  حىأ ددأ ى  ْددِم ثىأ ِددت   َّ ددْم اىوى  دد ى  ِأْ فىأِحوى
ْرأىة    .(1)حمحىْيىة   ِْيت  جىْ ش   (ْ مى

  د حح-حأبدكحابداحمل د اح-   حبنفعحالل انلعحأاحماحخل حيدكحاإليدأح د حالدلدح     
 :بملحهكحأه حلدح لئ ىح ملح لاحمفدح  ل حنم    ح لاحا ال ل

 لحوم الاوافلوبصب  نرثى من   ةترزان م  بزن بريب (2)حص ن

                                                 

ح فدح(ح_ح ح4474_حل  حالح ن ) بلدحيخكحَح ِّحال َ   فخحح« اللدحالح   «حح فاحأبكح ا  (ح1
حاكلبلفك 

ح:ح(ح2 حتحَ ن َ ل   َملَنالخدخ حَ حخ حالل ج  خ اخ حيخكححخ   َف َ لحاَل   ا  حرحكخ حال َمل َأة ح خَ احاَلَس  َجع  َفعخ ح:حأ ح  خ َ ن َ ل  
ح حَ ن اخ حَ مخا  حت حَس  ج  َهل ح خَ ا حَأه   َ ل َ َفَ ل حَأح  حَ اخ َ ل جخ حبخَس   الَفخَك حَياَل   حَفف َ َ ل َا حال َح ِّ حَأا  ال م اَلَس َِّجىخ

َاح حمخ ح خَلهحَ ن لخَهل حالال أَل ُّعخ حَ اخ َجَ ل حَس   َا حَ ال َح ِّ حت حالأل بخنَئىخ حَحلَجىخ َج  خ حكخ ح خَلهحاللَِّجل خ الال أَل ُّعخ
َ لاخح ح  حيخكحاإل خ حتحَيَئَ هحال َمل َأةخحال م َئ     َ َفىخححالفَِّ لءخ حَلف َهحال م ح  حدح تحَحال هح خنَ ح:ح خا  ل خ حال   دحبخَفال اخ

حل  خَيحَ اخح حَ لَ الخَ لحتحَيَ    َ فخ حَ َ هحخخ حبخدخحال َئَلد  ٍ حَفأَلَ ع  َلابخكِّح ا    حَيل خ   َ حاك  حَأف د ح اب اخ َ لَ ح:حَ  ُّ
َ َدح خَ اح َ َاحتحَأل َفَيح خَ احَ َهَدحَملل د حتحَ َأ   ل ٍفح:حَأح  حَثَ َثَىحَأح  ح خ   حبخلل َ   لخ َ ث َلحَأي َئَ حا    حَيل خ خدخ

حَ اخح ث   د  حمخ حَ ل  خَي حت َس َهلخيِّح َ َ م د  حَ َ ا ح اك  َ دٍح ت حَل َح َثئ  حن َ ل   حال َئفخنَفَى حال َمل َأَة حَأا  َ َفىأ حم ح  ح: ح-ل
ح ل خ حال   َفىأحح-بخَفال اخ حَلَ لح-بخَ   لخَهلحح-َ م ح  خ َ َفىأح : َ َأم لحال َمل َأة حال م اَلَس َِّجى حَين َ ل   حح-م ح  بخلل َفال اخ

حح- حَ ال َخَ فخ حال  َ فخ حال َم     ل  َاحح-َ حَ ن َلحتحَ َجَملهخنل  حَأئخم ى حال فخ  دخ ف      حال م َلاَ حَ َ هحأَحح-َ مخ ا 
حَ ال َئَفلئخفخح حتحَ  خنَ ح:حَ لِ حيخكحال َحَلائخلخ حال َحَلائخل  حتحَ  خنَ ح:حه ا  حَهله َفلحال م اَلَس َِّجلع  َ َفلعخ حبخلل م ح 

مَح حاإل خ اَلل خ حاك     حتحَ َ َنن الخكحَ اخ حال م اَلَس َِّجلع  حال َحَلائخل  ح:حه ا  حن َ ل   حتحَ َ    د حَ ال م اَلَس َِّجلعخ ح  حَملحن َلجِّ ل خ
حم غ فخَنىأحَ ا ح عخ نَغى حال َجم  حَ  خ َاحالفَِّ لءخ اَلى حيخكح تحَ لخَملَ احَ لَ ح:حمخ ح:حالفُّ   ح حَ لَ حَبئ ض      َهَ احال َ ن  خ

حالفُّح حبخغ م   خ َلد حَ ليخنملحَ ايخنملحتحَ َ ل َ حَبئ ض      حَنَلحَ    حتحَ َل   حيخكحَ لخَأحتحَ لخَأح:حالَن  خن  حال ئ م   خ اَلىخ   
َ َ حَ لخَأحال م َف ِّل  َاحَحال هحل  خَيحَ ا ح اَل   حا   ح:حَ  خ َمل   حاإل خ الَل   ح م َجلهخ ٍح َ لَ حاك     ح  ف ع  َأف د حَ لَ ح:حَل  

حبَح حَ ا خا  ح خَلن دخ حَلَ لَيَل ح: حَأي  حت بخ خ حاإل خ َبلَ  حَأ   ح خَلن دخ حَلَضَلب ع  حلخك حن َف ِّل َهل حَما     َ حتحَأ   حَمَ لف د  ئ َ 
ي ف  خ ح َ  خ حَأ خ حت حال َئفخنَفلع  حبخدخ حن َلا   حَ    َ َفلعخ حال م ح  حَلف َه حَي خا  حر ن خنًّل حَب خ حَن   ا  حَنَ ل   حال َ ن َ  حَهَ ا َأا 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=7927
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=7927
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12585
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12585
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 نبي ال دى والمارم . الفواضل   تتتتتتت  ومنصبتتحليلة خير الن   دين
 نير زائل مرام المس عي مجدها  بتتتتتحي من لؤك بن ن ل  ةتتتتتتلتعقي

 وء وب  لتتتتتتتتتتتو  ره  من ال س    تتتتتتتتتت  خيمتتتتتتم ذبة قد  يب الل
 . سو ي إلي أن مليتتتتتتتتتتفال رفع  ف ن ان. قد قل. الذك قد زعمبم

 لتتتتتتتتتتترئ بي م حتتتولان  قول ام  ت تتتتتتت ن الذك قد قيل لي  بالئف
  فلتتتتتتتتن المحتتآلل رسول اهلل زي  واي  وودك م  حيي. ونصربي
  ولتتتتتتتورة المب تتبق صر عن  س  ل  ربب ع ل على الن   ال م

بئد حمدلحجدلءحيدكحال دلآاحح لئ دىحأاحمداحأخألدنحيدكححد   حفبدحالئ مدلءح  دكحه اح ححححح
أاحمدداحاال م ددلحح:م دد  حيددكح ددل حالفدد  يحمدداحبلاءال ددلتحنئالبددلحم دد بلحل  ددلآاتح  دد ح  ددل

ح فلتحلمخللفالدحال لآا 

 :املرأة وصاحب الغار -

      ددىحالث ثددىحففددلتحالدد ناح ددلف احيددكحأمددىحمدداحاكمدد ح   دد حلفددلحالحبندددحمحمدد 

 ب الفلتحآ اه حالمبنعح لكح للتحيلفح لعح  دن  ح دخلةحمداحالجبد ح  د عحبدللحالالكح
الغللتحي ملحأهم  حه احاكملحج  د احنال دل ل اتحين دفلعحالم د لةح  دكحأاحالخد  ح

َرةل إلالَّ )   ماحه يحال لألىحهد حبند حام ْ  َهدللهل الصَّدل  د َُم  مل دي فَدَقداُلوا إلنَّدُه اَل َُدن جل
ُعوا َُم   اللَّهَ  َأن  َدد    دلاحمداحبندف  حلجد حمد ثلحلددحابفدىح د حي ندلةتح   بلَصالل ل َأع َمالل

                                                                                                                         

ح(ح خف َمل َ َفلعخ ح)حال م ح  حتحَلاَلَ ه َ حَأا  َاحالفَِّ لءخ حه َفلح:حمخ حَن     حَل   حتحَيَ    ححال م    خَملع  حفخَ لح   ا  ل    َنح 
اَلَل أحم ح حم ح  ن ىخ حَ   َ حالس   جخ حَأا  أل َ َ حتحَأي  حم    خَملٍعحتحَيَنَيلَ حَهَ احال َ ن   حال ئ م  َ حَ اإل خ أل َ  ملحَ ح خَ اح  ا 

ل   ح حتحَيَنح  حَ ال َمم    َ لعخ حَ ال َحَلائخلخ حَ ال َ ليخَلاعخ َفلعخ مخ حَبن َاحال م ؤ  َ حيخندخ َمىخح َيل  َلَأٍةحيخكح خ   حام  حَأن ىخ اَلَس ُّإ 
فخدخح ٍ حَ حخ   الف نلح  لدحالئللهح المح فلعحماحالف لءح «   لةحالف لء)حالف نلحالمفللح_ححَلج 

ح . (  ح اللدحامح  ن    حملحم  عحأنملف

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=413&idto=740&lang=&bk_no=65&ID=225
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أيحلتحينلا هدددلح  دددهحفف ددد تح  دددلاحنحب دددلححبدددلمح ددد ن امح ن ددد ِّحمدددلحنحددددحاللجدددل حالف دددلء
تحينلمدعحب دلح دفىحمداحح- الئنل حبلمح-ألا هل بللسفلرحلنسفكحب لتح ل ف لحلد حال ايد ح أَبدع 

تحي  حالج حأح حمداحالب دلحال جدنح لنددح  ح لنب دلحجى حلح  ن حأ لب لحي لح:ال فناتحأي
يلضددألل عح لددهحأاحالجدد  حبفف دد لحيددكحالسفددلحمدداحأجدد حالضددل لةتح هدد اح حح ابدداح م ددلتح

نج ستح ل اح  هح  ححل رحه احال يحح  تحيجلءعح لندتحين أللهلحملئدىح   دلناح
 نفللاتحماحأج حأاحالم فدحماحفف  لتحيفئ عحماحأج حالحلجىح الضل لةتحي مدلحج دسح

 للدددعحلددددحهددد يحال  مدددىحمف ددلحمج دددسحاللجددد حمددداحاملأالدددح  دددهحأفددددحنلنددد حأاحنفئددد حب ددلتح
ََّ ال َلداَدَم إلالَّ بلَحقِّدهل ) :الئجنبىحالئهنمى َل اللََّه َواَل دَدُفد  دسحح-يخ يالددحبدلم (1)ح ادَّ

 أ ددللعح لندددح لددهحأفدددح احألا حهدد احبددللح حيدد حمددلفعح فدد هلتحل دداح  فدددحح- جدد 
حالخلال حبغنلحح تحهكح حاللن يتحاللىحأاحه احماحالمئل دكرح ل د اح للدعح نف ُّ

ح-الالدددكحخلجدددعحمددداحأ مدددل ح  ب دددلح-االددد خحامتحي مدددلح للدددعحلددددحهددد يحال  مدددىحح:لدددد
 خ ددعحيددكحأ مددل ح  بدددتح  ددل ح ف ددلح هددكحأحدددحالفددلسح  ندددتحنئفددكحمددلحسالددعح

 ددسح-ل بالدددح ف ددلتح  ح له ددلتحبدد ححب ددلحبددلٍ حيددكح  بدددتحل دداحأ ل دددحخدد فحامح
ح-حي ددل ح ف ددلح هددكحأحدددحالفددلسح لندددتح الددلأحل ددلحالدد هدحالدد يحأ أللهددلح- جدد 

َخددُر " ...... :   لف ددمعح  ددال لحمدداحالفبددكملئددىح   ددلناح نفددللامتح َوقَدداَل اخ 
دددَما  ِل ْ  نَدف  دُدَمدددا َعددد ََْرم  ِل إللَددديَّ َف اللَُّمدددمَّ َكانَدددت  للدددي بلن دددُت َعدددم  َكانَدددت  َأَحددد َّ النَّدددا

َْ َفَجداَءد نلي  دنلي ِِّ ْ  ال د ًٌ مل تَدنَدَعت  ملنِّي َحتَّد  أََلمَّدت  بلَمدا َودَن َْ فَام  درَل َفَْع  َي تُدَمدا علش 
                                                 

َف بخَنلءخح«  حناحالبخللي(حجسءحماحح ن حأل ن حيكح1 حاك  ن خ ح«حح خالَلدحَأَحل خ ن   َبدددددددددلدحَحددددددددد خ
ح.(3230)ال َغللخح

ح

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
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َنَددداٍر َعلَددد  َأن   ًَ مل ائَددد دددَما فَدَفَعلَدددت  َحتَّددد  إلَذا قَدددَدر ُ    ُدَللِّدددَي بَدي نلدددي َومل ِل َْ نَدف  َوبَددددي 
ْ  ال ُوقُددوعل  دد ددُت مل ََّ ال َلدداَدَم إلالَّ بلَحقِّددهل فَدَتَحرَّر  ددُ  لَددَ  َأن  دَدُفدد َمددا قَالَددت  اَل ُأحل َعَليد 

َما فَان َصَرف تُ  ُت اللََّهَ  الَّلل  َأع  َي تُدَمدا  َعَليد  ِل إلَليَّ َودَدرَك  َما َوهلَي َأَحُ  النَّا َعند 
ُْ فليدددهل فَاند َفَرَردددت   ددد ُر   َعنَّدددا َمدددا َنح  دددَ  فَدددافد  مل اللَُّمددمَّ إلن  ُكن دددُت فَدَعل دددُت اب تلغَددداَء َور 

َما ند  َت ليُعوَن ال ُلُروَ  مل  ِ َر أَندَُّمم  اَل ََ َرُة َغيد   .(1)ح"......الصَّل 
احلد حن ئ د حا دم لحيدلمحححححح نلحل لحماحففسحمؤمفىتح فنفدىتح لنمدىتحخ د حامح  لهدلح ا 

 .  نئ مدتح جئ ح فال لحمث حل مؤمفناح المؤمفلعحيكحخنلحأمىحأخلجعحل فلس

 :هند بنت عتبة بن ربيعة :زوجة أبو سفيان بن حرب  -

ْل َمَم   ال َّائليِّ قَداَل      ْ  ُحَمي دل ب  ْل   :َع ًَ علن دَد ال َفاكلدهل ب د ن دُد بلن دُت ُعت بَد َكانَدت  هل
ًل  يَدانل قُددَرَ ٍ  ، وََكداَن لَدُه بَدي دٌت لللقِّدَياَف ْ  فلتد  ُزومليِّ ، وََكاَن ال َفاكلُه مل ال ُمغليَرةل ال َمل 

ددَ َجَ  ال    ِ ّمددا ، َوا ْ  َغي ددرل إلذ ٍن ، َفَللَّدد  َذللددَ  ال بَدي ددَت ََدو  دد ُِ مل َفاكلددُه ََدغ َشدداُه النَّددا
   ْ د بَدَ  رَُردٌ  ملمَّ َل َحاَرادلدهل ، َوَأقد  ًل ، مُمَّ َخدَرَ  ال َفاكلدُه فلدي بَدع د ن ُد َوق َت ال َقائلَل َوهل
ددا رََأأ ال َمددر َأَة َولَّدد  َهارلبّددا ، فََْب َصددَرُه ال َفاكلددُه  َكدداَن ََدغ َشدداُه ، فَدددَوَلَج ال بَدي ددَت ، فَدَلمَّ

َْ ال بَدي ددتل ، فََْ  دد للددهل، َوقَددالَ َوُهددَو َخددارلٌ  مل ن ددٍد َفَقددَربَدَما بلرلر  بَددَ  إللَدد  هل ْ  َهددَلا  :قد  َمدد
َتنلدي.  :الَّلل  َكاَن علن دَدكل ؟ قَالَدت   دُت َحتَّد  أَند بَدم  َتبَدم  َمدا َكداَن علن ددل  َأَحدٌد َوَمدا اند 

                                                 

َجلَلةخح خالَلدح:حا «  اللدحاإلجللة «  حناحالبخللي(حجسءحماحح ن حأل ن حيكح1 َبددددددددلدح«ححإل خ
الَن َجَلحأَح حا   ندل ح:حَماخ َجخ نلماحتحَياَلَلَأحاك    دحناحم د  حتح2121ل د ححأجدليحيئمد حينددحالم دالنجلحجخ

ح.2743بل  حح_
ح

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
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، فَدَقاَل َلَما أَبُوَهدا :قَالَ  ُِ لََّم فليَما النَّا ََ ، َوَد َبلي ل َِ  :ال َحقلي بْل ًُ، إلنَّ النَّدا ََدا بُدنَديَّد
دُت لَددُه   ِ ْل الرَُّرددُ  َعَلي د ل َاداملقّا َمَو د َُ ، فَدإلن  ََ َْكل ثَددُروا فليد ل فَدَنبِّحلينلددي نَدبَد قَدد  َأك 
َل ُكمَّدانل  تُدُه إللَد  بَدع د بّدا َحاَكم  َق لدُ  َعن د ل ال َفاكلدُه، َوإلن  ََد   َكاذل تُدُلُه   فَديَدند  ْ  ََدق  َم

، َفَحَلفَ  ْل َما. فَدَقداَل للل َفاكلدهل ال َيَم اذلٌب َعَليد  ََ للُفوَن بلهل أَنَُّه َل ََدا  :ت  َلُه بلَما َكانُوا ََح 
َْم ٍر َعظلدديمٍ َهددَلا، إلنَّددَ  رَمَ  َنتلددي بلدد ْل . ي ددَت ابد  ددانل ال ددَيَم َل ُكمَّ نلي إللَدد  بَدع دد ، َفَحدداكلم 

ًُ فلدي َرمَ  ْ  بَنلدي َعب ددل َمنَدا ٍ َفَلَرَ  ُعت بَد د ًٍ مل ْ  ، َوَخدرَ اَعد د ًٍ مل َ  ال َفاكلدُه فلدي َرَماَعد
َم قَداُلوا  ََ َوٍة َمَعَما . فَدَلمَّا َهارَُفوا ال دبل  ِ ن ٌد فلي نل ُزوٍم ، َوَخَرَرت  َمَعُمم  هل بَنلي َمل 

ُمَما ، فَدَقاَل َلَما أَبُوَها  : ن ٍد ، َودَدَغيدََّر َور  َر َحاُل هل ََّ ْل فَدتَدَن اهل ََ إلنِّي  :َنرلُم َعَل  ال 
ددرل ال َحددالل َأَرأ َمدد َُ ْ  دَدَن دد ددُروٍه علن ددَدكل ، َوَمددا ذَ ا بلدد ل مل  َ ََ َكدداَن َهددَلا اَك إلالَّ للَم ، َأفَدد

َمَد  يَرنَا ؟ فَدَقاَلت  قَدب َ  َأن  ََش  ِل ُِ َم دُروٍه ، اَل َواللَّدهل ََدا أَبَدتَداهُ  :النَّا  َ ، َمدا َذاَك للَم
ْ ُدوَن َبَشدّرا َُل  لدُ   َُم  َد ْ  َأع رلُ  أَنَّ َل ًٍ َوَل دَم ِل دَمنلي بل ِل ُْ َأن  ََ ديُ  ، َواَل اَمد َوَُصل

َُوُن َعَليَّ  . فَدَقالَ َد ًّ فلي ال َعَربل درلكل .  :ُوبَّ ْ  قَدب  ل َأن  ََدن ظَُر فلدي َأم  َتبلُرُه مل إلنِّي َأخ 
لَدد َفَصدد ددهل َحتَّدد  َأم  لليللددهل فََّر بلَفَرول َخَلَمددا فلددي إلح  َْم  ْ  بُدددر  َف دد ًّ مل َوَأو َكددَْ ، مُددمَّ َأَخددَل َحبَّدد

َرَمُمم  َوَنَحَر َلُمم  ، فَدَلمَّا َْ َأك  اهل ََ ي ٍر ، فَدَلمَّا َابَُّحوا ال  َِ َما بل دَدَغدَّو ا قَاَل َلُه  َعَليد 
 ًُ َناَك فلي َأم رٍ إل  :ُعت َب حد  َتبلُرَك بلهل ، َوإلنِّي َقد  َخبَّْ ُ  نَّا َقد  رل ، فَان ظُر  َما َلَ  َخبليّحا َأخ 
ْ  َهَلا . قَالَ ُأرل  :َرٌة فلي َكَمَرٍة . قَالَ َدم   :. قَالَ ُهَو  َْ مل َي ْ  بُددر   :َُد أَبد  د ًٌ مل فلدي  َحبَّد

ٍر . قَالَ  للي ل ُمم  ْ  َاَدق تَ  :إلح  د نُو مل َوةل . َفَجَعدَ  ََدد   ِ ، فَان ظُر  فلي َأم رل َهُؤاَلءل النِّ
 َّْ َداُه َشداُقوملي غَ  :َوََق رلُب َكتلَفَما، َوقَالَ  إلح  دَر َوح  ًٍ يد  ّمدا ، َولَ َء َواَل زَانليَد ََ َتللدَدنَّ ُغ
ًُ  :َُدَقدداُل لَددهُ  ََْخددَل بليَدددلَها ، فَدَنثَدددَر   ُمَعاولََدد َمددا ال َفاكلددُه َف ْ  ََدددلهل  ، فَدَقدداَم إللَيد  دد ََددَدَها مل
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ْ  َغي درلَك . فَدتَدَزوََّرَمدا إللَي د َ  :َوقَاَلت   د دوَن َذللدَ  مل َُ َّْ َعلَد  َأن  ََ رلَاد ، فَدَواللَّدهل أَلَح 
َياَن َفَجاَء   بلُمَعاولًَََ أَ   .. رىعى(ه  ( ط يندىرى(ِني  بُو ُوف 

 :املرأة والكفل -

      ْ ْل ُعَمرَ  َع دَمع ُه إلالَّ َمدرَّّة َأو   َودملع ُت النَّبلديَّ  قَالَ  اب  ََُحددُِّ  َحددلَثّا لَدو  لَدم  َأو 
ْ  َذللَ  َوملع ُت َرُودوَل اللَّدهل  َلنِّي َوملع ُتُه َأَكثَدَر مل ْل َحتَّ  َعدَّ َوب َ  َمرَّاٍ  َوَل  َمرَّدَدي 

ددد ُ  َكدددانَ " : ََدُقدددولُ  َلف  ْ   ال  ددد دددَرائلي َ  مل لَددد بَنلدددي إلو  ْ  َذن دددٍ  َعمل ددد دددَرَأٌة  هُ اَل ََدتَددددَورَُّع مل فََْدَدت دددُه ام 
َرأَدلددهل  ْ  ام  دد َعددَد الرَُّردد ل مل َمددا َمق  ند  ددا قَدَعددَد مل َْ ملَنَددارّا َعلَدد  َأن  َََ ََْهددا فَدَلمَّ ددتِّي َفَْع  َاَهددا ول
َلنَّددُه َعَمددٌ  َمددا َعملل تُددُه قَددُ   تُدد ل قَالَددت  اَل َوَل َره  َليدد ل أََأك  ددت  فَدَقدداَل َمددا َُدب  ََ َأر َعددَد   َوَب

َْ أَن دتل َهدَلاَوَما َحمَ  َعللدي ًُ فَدَقاَل دَدف  دَي لَد ل  َلنلي َعَلي هل إلالَّ ال َحاَر َوَمدا فَدَعل تلدهل اذ َهبلدي َفمل
ُتوبّا َعَل  بَابلهل   َ َبَ  َم َلتلهل َفَْا  ْ  لَيد  ي اللََّه بَدع َدَها أََبّدا َفَماَ  مل َوقَاَل اَل َواللَّهل اَل َأع صل

َل  إلنَّ اللََّه َقد  َغَفرَ   (.1ع(ه ( رت ذي ) ر "ف  ل للل 

                                                 

حَلَ اي ح (1 حَ دد   حَحَ دداأ ن أ نَ ددهحَهددَ احَحدد خ ددٍ حَ ددا ححَ ددن َبلا ح َ ددلَ حَأب دد ح خ حَ احخ ددل  َمددشخح َ َ ن    َ ددَ حَهددَ اح اك  َفح 
حَ دددا ح ددد     َمدددشخح َ َلَيئ ددد ي حَ َلَ ىحَبئ ض  دددد حَ َلَ ى اك    َيئ  حَنل  حَ ن دددلشٍح َيَ ددد   دددا  حب  دددلخ نَ ح َأب ددد حَب   َهدددَ احال َحددد خ

َمددشخح َ ددا ح   َ أَلددَنحيخندددخحَ َ ددلَ حَ ددا ح اك  دداخح َيَنخ  حال  دددخحب  دد خ حال  دددخححَ ب  دد خ ددلٍح َ ددا ح َ ب  َبن  حج  دداخ حب  ن خ ح َ ددا ح َ ددئخ دداخ اب 
ف  هٍح   َملَح حَمح  حال  دخحالل اسخيُّح َ ه َ حَ ن ل  حَ ب  خ ن ىمح َ َ ب   حال  دخحب ا  حَج  ال د ح  لِّ ححلخَئ خدكِّح ه َ ح   يخِكحَ َ لَفع  ب داخ

حالدل اسخيِّح َ َلَ ىحَ ا ححَأبخكحأَلللخدٍح حال  ددخ حَ ب د خ حال  دخحب اخ دبِّكُّح َ ب  خ دَ ة حالض  أَلدلةَح   َبن  حَأل  حب دا  دلإ  ح َ ال َحج  َ َ ن دل 
حال ئخ  د خح د خ حَأه  ح خَبللخ ٍ حمخا  حبدلدحمفدد   الدلدح دفىحال نلمدىح الل دلئ ح الد ل.  دفاحالاللمد ي ح)حَ احخ

أ ثدلحمداححيكح حنحدح  حأفددح دل ح دمئعحل د  حامح اباححبلا  أخلجددحح2496_حل  ح
ح(   نلهلماحأللن دح  البن  ك  الحل    لناحملةحن   حي  لحفح يحت

ح
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 :أم حكيم بنت احلارث  -

لمددلح ددلاحندد  حالفددالاحاك هدد ح)حيددالاحم ددىح(حأهدد لحالفبددكح  حبئدد حمدداحآ  يح   ددهححححح
 دكح دلح حال لمدىحلندد هدح تحمداحهدؤ ءح  لمددىحبداحأبدكحج د تحي ددلدمدف  حال د ةحتح ح

 مئ دلح د  حل دلححتحثد حالد هدح لاءيحت   لكحالنماتحيالنخ حلدحس جالدحأملفلحماحالفبك
ل مددددكتحيلا  هددددلح دددداحفف دددد لحتحيجئ ددددعحالمفندددددححالددددهح دددد معح  ددددكححددددكحمدددداح ددددأتح
يل ددالئلفال  ح  ندددتحيددن ث  يحلبلألددلتح أ ل ددعح  لمددىح  ددكح ددلح حمدداح دد اح حال لمددىتح

 لف لأحح يكحأللن  ملح لكحالئ  ةحتحأخبلعحس ج لح  لمىحبملحح  حماحالغ  حي ال د  
ح: الحمدد حالم دد لعحمدداحهدد يحالمددلأةحالئهنمددىال  ددىحبالملم ددلتحي دد حين ددلحمدداحالضددحنلعح

ْ  ف ْل الُزبَدي رل  َع َلديٍم بلن دُت  :، قَالَ  َعب دل اللَّهل ب  دَلَمت  أُُم َح ُم ال َفدت  ل َأو  دا َكداَن ََددو  َلمَّ
َرأَ  ْل هلَشاٍم ام  ْل أَبلي َرم  ٍ ال َحارل ل ب  ًَ ب  رلَم  َ َليٍم ُة عل ََا َرُووَل  :، مُمَّ قَاَلت  أُُم َح

ْل ، َقد  َهَرَب عل اللَّهل  ًُ ملن َ  إلَل  ال َيَم رلَم َْمِّ ، َوخَ َ  تُدَلُه َف ، فَدَقاَل َرُودوُل ن هُ اَ  َأن  دَدق 
ٌْ "، َفَلَرَردت  فلدي طََلبلدهل " ُهد :لَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلَّمَ اللَّهل َاد د ، َوَمَعَمدا غُدٌَم َو امل
َماَلَما ُروملي   ِل ْ  نَدف  ْ  ، فَدَراَوَمَها َع د ، َفَجَعَلت  ُدَمنِّيهل َحتَّ  َقدلَمت  بلهل َعَل  َحدي  مل

ُمم  عَ َعدد    ددتَدَغامَدتد  ًَ ، فَاو  رلَمدد  َ مَدُقوُه رلبَاطّددا، َوَأم رََكددت  عل َْو  تَدَمدد  إللَدد  َلي ددهل، فَدد ، َوقَدددل اند 
ْ  َودَواحل ل  د ٍ  مل درَ  َواحل ًَ ، فَدرَكلدَ  ال َبح  ًل، ََدُقدوُل لَدهُ  ،دلَماَمد دفليَن َِّ  :َفَجَعدَ  نُدودلُي ال

، قَالَ  للص  ٍء َأُقوُل ؟ قَاُلوا  :َأخ  ًُ ُق   ال إللَدَه إلال اللَّدهُ  :َأ َّ َهي  رلَمد  َ َمدا  :، قَداَل عل
درل ، َفَجَعلَدت  دُللدُ   َْ اأَلم  د َلديٍم َعلَد  َهدَلا مل ْ  َهَلا ، َفَجداَء   أُُم َح َهَرب ُت إلال مل

ِل َوَخي ددرل  :إللَي دهل ، َودَدُقدوُل  ِل َوأَبَدددرِّ النَّدا َادد ل النَّدا ْ  علن ددل َأو  د ح تُددَ  مل َْ َعدم  ، رل  ََدداب 
ددددَ  ، فَدَوقَددددَ  َلَمددددا َحتَّدددد  َأم رََكت ددددُه ، فَدَقالَددددت   َِ للدددد   نَدف  ِل ، ال دُدم  إلنِّددددي  :النَّددددا

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4697
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ْ َمن ُت َلَ  َرُووَل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم ، قَاَل  َت أَن تل فَدَعل تل ؟ قَاَلت   :او 
َْمَّنَددَ  ، فَدَرَرددَ  َمَعَمددا  : تُددُه َف ددد ل  :، َوقَدداَل نَدَعددم  ، أَنَددا َكلَّم  مل ْ  غَُ دد َمددا َلقليددتل مل

ددا َمنَددا  ددللم  ، فَدَلمَّ  ِ َمحلددٍل لَددم  َُ ًُ َوُهددَو ََدو  رلَمدد  َ دديِّ ؟ َوَخبدََّرد ددُه َخبَدددَرُه ، فَدَقتَدلَددُه عل الُرومل
ًَ ، قَاَل َرُووُل اللَّهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي د ََّ ْ  َم هل َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم مل

دَحابلهل  ُْ أَ   :" َوَولََّم أَلا  ًُ ب د رلَمد  َ َُم  عل ْ دلي ّراََد نّدا ُمَمدارل مل دٍ  ُمؤ  دُبوا بلدي َرم  ُِ ، فَدَ َد
ذل  ال حَ  ُلُي ال َميَِّت ". قَالَ أَبَاُه ، فَإلنَّ َو َّ ال َميِّتل َُدؤ  ًُ  :يَّ َوال دَدبد  رلَمد  َ َوَرَعَ  عل

ُعَمددا ،  َرأَدلددهل ََُجامل َْ ام  دد ْ َب  َعَلي ددهل َودَدُقددوُل ََ  لُددُ  مل ًٌ ،  :فَدتَدد ددللَم  ِ إلنَّددَ  َكددافلٌر َوأَنَددا ُم
ددا رََأأ َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه  :فَديَدُقددوُل  ددٌر َكبليددٌر ، فَدَلمَّ نِّددي أَلم  ددّرا َمنَدَعدد ل مل إلنَّ َأم 

ًَ َوَمَ  إللَي هل ، َوَما َعَل  النَّبليِّ َادلَّ  اللَّد رلَم  َ ُه َعَلي دهل َوَودلََّم رلَماٌء ، َعَلي هل َوَولََّم عل
 َْ ًَ ، مُددمَّ َرلَددَس َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم ، فَدَوقَددَ  بَدددي  رلَمدد  َ فَدَرّحددا بلعل

ًٌ ، فَدَقاَل  بَدَرد نلي أَنََّ  َأمَّن َتنلي :َََدَ هل ، َوَمَعُه َزو َرُتُه ُمن َتقلَب  ََا ُمَحمَُّد ، إلنَّ َهللهل َأخ 
ٌْ " ، قَداَل  :، فَدَقاَل َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم  د " َاَدَقت  ، فََْن دَت امل

 ًُ رلَم  َ ُعو ََا ُمَحمَُّد ؟ قَاَل  :عل دَمَد َأن  ال إللَدَه  :فَإلَل  َما َدد  ُعدوَك إللَد  َأن  َدش  " َأم 
َعدَ  إلال اللَُّه َوأَنِّي َرُووُل اللَّهل ، َوَأن  دُقل  َعدَ  َودَدف  دلَي الزََّكداَة ، َودَدف  يَم الصَََّة ، َودُددؤ 

 ًُ رلَمددد  َ دددَمل ، فَدَقدداَل عل َصدداَل اإللو  َ  إلال إللَددد   :" ، َحتَّدد  َعددددَّ خل َواللَّددهل َمدددا َمَعددو 
ُعَو إللَددد  َمدددا  يدددٍ  ، قَدددد  ُكن دددَت َواللَّدددهل فلينَدددا قَدب دددَ  َأن  دَدددد  ٍْ َرمل ددد َِ دددٍر َح َِّ ، َوَأم  ال َحددد

ًُ َمعَ  رلَمد  َ دَدقَدَنا َحددلَثّا َوأَبَدرَّنَدا بلدرًّا ، مُدمَّ قَداَل عل َ  إللَي هل َوأَن َت َأا  دَمُد  :و  فَدإلنِّي َأه 
ددرَّ بلددَلللَ  َرُوددوُل  ُِ ددّدا َعب ددُدُه َوَرُوددولُُه ، َف ددَمُد َأنَّ ُمَحمَّ َأن  ال إللَددَه إلال اللَّددُه ، َوَأه 
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ٍء  :، مُددمَّ قَدداَل  اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلَّمَ  ددَر َهددي  نلددي َخيد  ََددا َرُوددوَل اللَّددهل ، َعلِّم 
دددّدا َعب ددددُدُه  :" دَدُقددددوُل  :َأُقولُدددُه ، فَدَقددداَل  دددَمُد َأن  ال إللَدددَه إلال اللَّددددُه ، َوَأنَّ ُمَحمَّ َأه 

 ًُ رلَم  َ َلي دهل َوَودلََّم مُمَّ َماَذا ؟ قَاَل َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَّدُه عَ  :َوَرُوولُُه " ، فَدَقاَل عل
دٌد " ، فَدَقداَل  : ٌر ُمَجاهل دللٌم ُمَمدارل  ِ ْ  َحَقدَر أَنِّدي ُم ملُد َم ملُد اللََّه َوُأه  " دَدُقوُل ُأه 

ًُ َذللَ  ، فَدَقاَل َرُووُل اللَّهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم  رلَم  َ َم  :عل دَْل نلي ال يَددو   ِ " ال َد
ًُ َهي ّحا ُأع  ليهل َأَحّدا إلال أَ  رلَم  َ ُه " ، قَاَل عل ََ تَدغ فلَر للي   :ع  َي ُت  ِ َُْلَ  َأن  َد فَإلنِّي َأو 

ددع ُت فليددهل ، َأو  ُمَقدداٍم َلقليتُددَ  فليددهل ، َأو    َِ دديٍر َأو  ِل َمددا ، َأو  َم ََ ُت ُكدد َّ َعددَداَوٍة َعاَمَد 
دَ  ، َأو  أَن دَت َغائلدٌ  َعن دُه ، فَدَقداَل َرُودوُل  مل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َكٍَم قُدل تُدُه فلدي َور 

يٍر َواَر فليهل إللَد   :َعَلي هل َوَولََّم  ِل " اللَُّممَّ اغ فلر  َلُه ُك َّ َعَداَوٍة َعاَمانليَما ، وَُك َّ َم
ْ  علر ٍض فلي  يرل إلط َفاَء نُورلَك ، َواغ فلر  َلُه َما نَاَل ملنِّي مل ِل ُد بلَلللَ  ال َم ٍ  َُرَل ِل َمو 

ددي ، َأو  أَ  مل ًُ َور  رلَمدد  َ دديُت ََددا َرُوددوَل اللَّددهل ، مُددمَّ  :نَددا َغائلددٌ  َعن ددُه " ، فَدَقدداَل عل ِل َر
 ًُ رلَم  َ ْ   :قَاَل عل تُدَمدا فلدي َادد  َعد ًّ ُكن ُت أَند َفق  أَنَا َواللَّهل ََا َرُووَل اللَّهل ال َأمَُع نَدَفَق

ع َفَما فلي َوبلي ل اللَّهل ، َوال قلتَداال ُكن دُت أُقَادلدُ  فلدي َادد   ِل َوبلي ل اللَّهل إلال أَند َفق ُت 
ع َفُه فلي َوبلي ل ال ِل َلي ُت  ْ  َوبلي ل اللَّهل إلال أَبد  تَدَمدَد فلدي ال قلتَدالل َحتَّد  َع لَّهل ، مُدمَّ ار 

ددا ل  ََ َرأَدَددُه بلددَلللَ  النِّ يّدا ، فَدددَرمَّ َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم ام  قُتلددَ  َهددمل
ْ  رلَراللددهل  . اأَلوَّلل  ددٍرو ، ََدع نلددي  :قَدداَل ال َواقلدددلُ  َعدد ُْ َعم  َم  :َوقَدداَل ُوددَمي ُ  ب دد ََدددو 
دددَحابُُه ، قَددداَل ُحنَدددد دددٌد َوَأا  َتبلُرَهدددا ُمَحمَّ ٍْ ، ال ََج  ًُ  :ي  رلَمددد  َ إلنَّ َهدددَلا  :ََدُقدددوُل لَدددُه عل

ٌء ، إلن   ددرل َهددي  َْ اأَلم  دد ددٍد مل ددَر بليَدددل اللَّددهل ، َولَددي َس إللَدد  ُمَحمَّ ٍل ، إلنَّ اأَلم  لَددي َس بلَقددو 
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ًَ َغدّ  َم فَإلنَّ َلُه ال َعاقلَب دَدَك  :ََدُقدوُل ُودَمي ٌ   :ا ، قَاَل ُأملََ  َعَلي هل ال يَدو  َواللَّدهل إلنَّ َعم 
، قَددالَ  ٌُ َفلددهل َلَحددددلَ ٍء  :بللل دددُ  فلددي َغي دددرل َهدددي  ِل دددَد ، إلنَّددا ُكنَّدددا َواللَّددهل نُو ََدددا أَبَددا ََزَل

َفدددُ . قَدددالَ َوُعُقولُنَدددا ُعُقولُنَدددا، نَدع بُدددُد َحَجدددّرا ال ُْ َحيدََّوَ دددهل  َوأندددا : ََُقدددُر َوال ََدند  ،  اب ددد
ُْ َمع ُرو ٍ  أنا َمُد ب  دمٍ  ، ناَأح  ُْ فَدم  ُْ ب د ي  َِ ُْ َودع دٍ  ، نداال ُح دُد ب د دُد  ، أندا ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ُْ ُعَمرَ  مَنلي ب  ْل أَبلي َوبد   ، َحدَّ ُْ َعب دل اللَّهل ب  رل ب   َ ْ   َرةَ أَبُو َب ًَ  ، َع بَد ْل ُعق  ، ُموَو  ب 
  ْ ًَ  َع ْ   أَبلي َحبليَب َل  الُزبَدي رل ، َع ْل الُزبَدي در َمو  دَعب دل اللَّدهل ب د َُ ول َوأ ، فَدلََكَر ال َحددلَ

َوهُ  ًل ُوَمي ٍ ، َنح  دُي أَدَدُم ، َوقَداَل ب دقلصَّ ََ ، َوُرَوادُُه الثدَّل جل ًل ُْ َودع ٍد بَدع دَد دَدَلُفظلدهل بل للَمد
ِل  أَن َت أَبَدرُ  :الشََّماَمةل، َوقُدل تُ  َدُق النَّدا ِل َوَأا  ِل َأقُدوُل َذللدَ  النَّا فَد  النَّدا ، َوَأو 

 َِ ن ُه، َوقُدل تُ  َوإلنِّي َلُمَ ْ طلٌ  الرَّأ  َياّء مل تلح  دتَدغ فلر  للدي ُكد َّ  :او  ََدا َرُودوَل اللَّدهل ، او 
ددُد بلددهل إلظ َمدداَعددَدا ددع ُت فليددهل ُأرَل ِل َمددا ، َأو  َمر كلددٍ  ُأو ََ ُت ددر كل َوٍة َعاَمَد  ، فَدَقددداَل َر الشِّ

رلَمددد :َرُودددوُل اللَّدددهل َادددلَّ  اللَّدددُه َعَلي دددهل َوَودددلََّم   َ ًَ ُكددد َّ َعدددَداَوٍة " اللَُّمدددمَّ اغ فلدددر  للعل
لَّدددَم بلدددهل َعاَمانليَمدددا ََ ٍَ َد ددد دددَ  فليدددهل ، َأو  َمر كلدددٍ  أَ ، َأو  َمن  ل َِ ددددُ و  ْ   ، َُرَل َأن  ََُصددددَّ َعددد

 :" قُد    :ا دَدع َلُم َفَْع َلَمُه، قَدالَ ، ُمر نلي بلَلي رل مَ َرُووَل اللَّهل  ََا :َوبليللَ  "، فَدُقل تُ 
ددّدا َعب ددُدُه َوَرُوددولُ  ددَمُد َأن  ال إللَددَه إلال اللَّددُه َوَأنَّ ُمَحمَّ ددد  فلددي َوددبليللهل "َأه  ، ُه ، َوَراهل

للددهل  َوزَامَ  ُْ َوددع ٍد بَدع ددَد قَدو  َْ فلددي خل  :اب دد نَدداملَ َم َأر  يّدا ََدددو  ددٍر قُتلددَ  َهددمل  َ ًل أَبلددي َب َفَدد
َل  َ ددتَدع َمَلُه الصِّدددِّ ، َوقَددد  َكدداَن َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم َعدداَم ال َحددجِّ او 
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http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=10596
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=10596
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قُدَما ، فَدتُدددُوفَِّي َرُوددوُل اللَّدد ًُ َعلَدد  َهددَوازلَن ََُصدددِّ رلَمدد  َ هل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم َوعل
 ًَ َمحلٍل بلَتَباَل   .ََدو 

(1 
ح.

ًُ افهددلحل دد احال دد  حالدد يحنبددناح همددىحهدد يحالمددلأةحالئفنفددىحال نفددى)ححححح رلَمدد  َ َوَرَعددَ  عل
ْ َب  َعَلي هل  ُعَما ، فَدَت َْ ام َرأَدلهل ََُجامل إلنََّ  َكافلٌر َوأَنَا  ):َودَدُقولُ  ..  ه حس ج لح..ََ  ُلُ  مل

 ًٌ للَم  ِ دٌر ح:تحين د  ي غ عحبللدح ي ليحأاحه احال ناح هن تح(ُم إلنَّ َأم ّرا َمنَدَعد ل ملنِّدي أَلم 
حححححح َكبليرٌ 

ح امحملحه ح  حاإلنملاح الال  يح الئفىحالالكحالسنفعحبدحه يحالملأةحال للحى ححححح
 الئألنفلحأ حح ن ح لسحيكح دفلعحال د  ةحالد يحنحمد حهد  حالد ناحتح ندفحن د احمالم د لححححح

حب نفدتحي احالفلسح حنالنثل احبلل   ح ال ئللاعتح فملحنالنثل احبلل فلعح اك مل  

 :حفصة بنت سريين -

ل خىحأف دددلح لفدددعحالحدددالفهحب فددداح ائددد حل دددلحهددد حجدددسءحمددداحم ب ددد لحيددد  اححجدددعح
جلءعحاكنل حالئ دلةحاكخندلةحمداحلمضدلاحلب دال دحال دن حيندد ح ف دلح أحلمعحلب الدتح ا  اح

َحف َ ىحبفعح نلناتحالمح ِّثىحالساه ةتحالالكحأمضعح بلب لحيكح بل ةح ال د ىتح  لفدعح
ندددلحمئ دددلحال دددبلدإحخددد  احمددداحأفف ددد  ح أفدددال ح دددبلدتحيددد فهحلأندددعحالئمددد حيدددكحح:ال ددد  

 . 2)ال بلد

                                                 

حال َخلءخح«حالللنفح م  ح باح  ل ل(ح1 ف  َمددى ح«ححَحل  لخ ددم د ح خ   حا   دداخ حمخ ددل  حَأبخددكح«ح خ   ددا  َمددى حب  لخ  خ  
ح   ل دد حالحدد ن :ح َ ددل خ حهخ دداخ ددلخ حب  الألب ددىح « الألب ددلعحال بددلىح بدداح ددئ تح42501َج  ددٍ حَ م 

ن هددىحبدداحمددلةحبدداح مدداحبفددكحمخددس  حبدداح « اللابئددىحممدداحأ دد  ح فدد حيددالاحم ددىح مددلحبئدد ح لددأ
ح( 10887_حل  حالح ن ح:ح) ئدحباحلؤي

ح 404/حح1 فىحال ف ةح(ح2

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=82&pid=35003
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260  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

حمئلفندددح حال ددلآاحال ددلن تح الدد بلع    ملهددلحاثفالددلح  ددلةح ددفىتح  ددلاحأخ هددلح َددَلَأع 
ا هبددد اح لدددهحح:"محمددد حبددداح دددنلنا"ح  احا ال دددَ  ح  نددددح دددكءحمددداحال دددلآاحال دددلن ح دددل 

حف ىتح ا نل هلح نفحال دلأ ح ا دال لعححف دىحبللسهد تح ال دبلحالجمند ح  دهحألل دىح
ال  دح  بل الدتح  لفعح ثنلةحال نل تحأل ن ىحال نل تحال خ حم ج هلحال  كحيندتح الالئب ح

ءةحال ددددلآاتح  حالخددددلإحمدددداحبنال ددددلح  حلحلجددددىحأ حلم لب ددددىحمدددداحنددددنال احلن ددددالفال ف لتحب ددددلا
 نالئ مدد احمف ددل ح  لفددعحمح ثِّددىحج ن ددىتحف ددنعحيددكحبنددعح  دد تح  ددلاحل ددلح ددالىح خدد ةح

ح نلهلتح    حن لء احال لآاتح ن الغ  احبللح ن  ح
ح  لفعححف ىحالحدحالئ  تح البد  حيدكح دبن دح د ح دلٍ ح ففدنسرحكف دلحاَلئ  َد حأا
ححف دددىحب ددد ةحالم ددد  لحبالئدددللن حاإل ددد  حالح دددىتح الئ مدددلءح لثدددىحاكفبندددلءتح مدددلح  لخيدددع 

ح َدددل َح دددَ  خ دددٍ حاَكح  حَ ل خ حح:ح ألل ال دددلحل  ددددح لل ددد لدرحيَئدددا  حَ  َدددهحَحف َ دددَىحبخف دددعخ   ف دددلحَفددد  خ   
َمد حَل َدلحَلحخ حَيَف  د    حبخددخ حال جخ  َبدلَدحَهَ دَ احَ اَلَف  َبدع  حَجَئ َدعخ نلخنَاحَ  َد   حال  دد ح خ   َدلَ حال  دد حاَلَئدلَلهحتأخ

 ُرنَددداٌ  َأن َّْ اّحدددا فَدلَدددي َس َعلَدددي مل ََ دلدددي اَل ََدر ُردددوَن نل ََّ ددداء ال َِ َْ النِّ ددد دددُد مل َوال َقَواعل
يٌ   َّْ َواللَّددُه َوددمل ددٌر لَُّمدد َْ َخيد  ددتَدع فلف   ِ ًٍ َوَأن ََ نَدد ددَر ُمَتبَدرَِّردداٍ  بلزَل َّْ َغيد  َْ مليَددابَدُم َََقددع 

حَلَفله َ حال ح،   (1َعلليمٌ  حَ لَ حَياَل      دَ حَ لخدَأحَيَف  د   حح:جخ  َبلد  ٍءحَبئ  حَ ه  َْ ) َأىُّ دتَدع فلف  ِ َوَأن  ََ

 َّْ ٌر َلُم حال جخ  َبلدخح  َخيد  حه َ ح خث َبلع  َياَل     
(2 .  

 ددل ح دلاحال د ن حبداححف ددىحنجمدعحالحألددحيدكحال ددنفححت داحه دل حبداحح دلا    
  فعحأج ح لةحي لاح  احجلءحال اللءحجلءحح:ين  ليح ننخ حال  د حينف  دح للعححف ى

بلل لف احينضئدحخ فكح أفدلحيدكحم د يحثد حن ئد حين  د حبد لأحالحألددحالم  دلح  اأح
                                                 

ح 60اآلنىحح–(ح  لةحالف لح1
ح (ح حنا13918ال فاحال بلىحل بن  كح)(ح2
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  ف حح: للعال  دحالمف  ح    امح حنؤ يح خلفدح ن يئفك حفم  حب لأحملح لءحام ح
نددلحبفددكحالجددعح لددهحح: لبمددلحأل عحأف ددلفح لندددحيددن   ح: للددعحمدداحن فندددحلدد حألا ح لددأ 

ي ملحملعحلس حامح  ندحمداحال دبلحمدلحح: للعححف ىحأه أحث حأ  لحملحنلن حين  د 
يبنفددلحأفددلح اعحلن ددىحأ ددلأحح: ددلءحأاحنددلس ح نددلحأفددكح فددعحأجدد ح  ددىح حالدد هدتح للددع

َّ إلنََّما علن َد   اآلنى  لةحالفح ح  حأالنعح  هحه يح دل اللَّهل َمَمّنا َقللي تَدُروا بلَعم  َواَل َدش 
ددم  إلن  ُكن ددُتم  دَدع َلُمددوَن  َُ ددٌر َل َفددُد َوَمددا علن ددَد اللَّددهل بَدداٍق  *اللَّددهل ُهددَو َخيد  َمددا علن دددَُكم  ََدند 

ْل َمددا َكددانُوا ََدع َملُددونَ  دد َِ ددَرُهم  بلَْح  َْ َاددبَدُروا َأر  َّْ الَّددللَ دزلََ ين دد ال لحح: للددع   (1َولََنج 

 دلاحنبئد ح لدهحح:  لفدعحلددحل حدى ح للدعححف دىح:ين هدحامحملح فعحأج   ل حه ل 
ندددلحأ حح:ندددلحبفدددكح فدددأحلدددالئ  حأفدددكح حأ دددلبدتحأفدددلح دددلئمى حين ددد  ح:بح بدددىحبللغددد اةحيدددن   

 . 2) .ال  ن ح احأألندحال باحملحبلعحيكحضل .حاإلب تحا  ندحماح ئع
 
 
 
 

***** 
                                                 

ح ح97:حح95اآلنلعحماحح–(ح  لةحالفح ح1
ح 404/حح1 فىحال ف ةح(ح2
ح
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 ديمددا رح
      ْ ْل  َع ْ   ، أَبلي ال َجع دل َواللمل ب  ًَ ال بَداهللليِّ  َعد دَي اللَّدُه َعن دُه ، أَبلدي أَُماَمد ِل  : قَدالَ  ، َر

َرَأٌة إلَل  َرُوولل اللَّهل  ٌْ َلَما ، َوُأخ تٌ ، َراَء ل ام  دََْلت  َرُودوَل  َوَمَعَما اب  َِ دَدُقوُمَهدا َف
دددا ان  ََلَقدددت  ،  اللَّدددهل  "  : َرُودددوُل اللَّدددهل  قَدددالَ  َفَمدددا َودددَْلَت ُه إلال َأع  َددداُه إلَّاَهدددا ، فَدَلمَّ

يَمددددا ٌ  َّْ (1)َحدددداملٌَ  َواللددددَداٌ  رَحل دددد مل َْ إللَدددد  َأز َوارل ْ دلي َمَخددددَ  (2)، لَددددو ال َمددددا ََدددد
 ًَ َّْ ال َجنَّ   ( 4)"(3)ُمَصلَِّيادُدُم

                                                 

حال فلعحاكلبعح(ح1 لم   فحمح  فحأيح)حلم عح ال اعحملضئلعحلحنملعحبن   ها(حه ي
ح الف لءح  ل حال فلعح  هحالاللالندح    لح   لحه يحال فلعحلملحين لحماحاكجلحبالحم حم ل  ل

ح ) ل حالجلمعحال غنل()ل  حملحننالناح لهحأس اج ا(حأيحماحاك ىح  فلااح  لالد(ح2
 هح يكح  لد:ح)ل خ حم  نلال احالجفى(حيندحن  ح  هح ه حح حالس إحكاحه يحال فلعحنال (ح3

حال خ ح ح  حال  ك ح  حما حبنا ح     ح"م  نال ا" ح  لد: ح يك حالس إ ح لهح  نلا حبللفهل أجلهل
الجفى ح)ح حهدحألدحأ(ح احأبكحأملمى(ح ل حالئلا ك:ح فدحلنسح ف حاباحملجدحلفهح"ملضئلع"تحملح

ح) ل حالجلمعحال غنل(   حالألبلافكحيكحال غنلهكح  ح ف
(تح الألبلافكحيكحال بنلح2013تحح2003ملجدح)ح(تح ابا268تح257تح252/ح5أخلجدحأحم ح) (4
(تح ضئفدحاكلبلفكح192تح191/ح4(تح الحل  ح)898تح ال غنلح)(7985ت7910(ح)252/ح8)

(تح البن  كحيكح ئدحح7412)حل  ح173/ح4الحل  ح  ب حاللسا ح حح( 2678يكحضئنفحالجلمعح)
ضئفدحبئ حأه حالئ  ح ح(ح2210(تحم ف حأب ح ا  حالألنلل كح)ح10303تحح8174اإلنملاحل  ح)ح
 ضئفدحيكحضئنفحح.(2678ضئفدحاكلبلفكحيكح)حضئنفحالجلمعحال غنلح(ح)يحب بدحاإلف ألل.

ح( باحملجدا
ح 
ح

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3182
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3929
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َي اهللُ َعنَما قَالَدت  عْ و       ِل ًَ َر دْلُنلي،  :َعائلَش  ِ َنتَدانل َد دَرأٌة َمَعَمدا ابد  َرداَءد نلي ام 
َمددا، مُددمَّ  َنتَديد  َْ ابد  َما بَدددي  ددَمتد  َِ ددَدٍة، فَْع  َي تُدَمددا فَدَق ددَرٍة َواحل ددَر َدم  ددد  علن دددل  َغيد  فَدلَددم  َدجل

، فَدددَدَخَ  النَّبلددديُ  تُدددُه، فَدَقدددالَ   قَاَمدددت  َفَلَرَردددت  مد  ْ  َهدددللهل "  :َفَحدَّ ددد ْ  ََللدددي مل َمددد
َْ النَّارل  ت راّ مل َّْ َلُه ول ، ُك َّْ َْ إللَي مل َِ  .متفَ عليه "البَدَنا ل َهي حاّ، فَْح 

َما أَندََّمدا قَالَدت       َي اهللُ َعند  ِل ًَ َر ْ  َعائلَش ْل  :وَع َنتَددي  دُ  ابد  مل ًٌ َدح  َليَن د  ِ َرداَءد نلي مل
دَرّة، َورَفَدَعدت  إللَد   ُمَمدا َدم  ند  دَدٍة مل َََ  َدَمَراٍ ، َفَْع َ ت  ُك َّ َواحل تُدَما َم َلَما، َفَْط َعم 

َرَة، الَّتلدي َكانَدت  ُدرل  َنَتاَها، َفَشقَّتل التَّم  َما ابد  َت  َعَمتد  ْ ُكَلَما، فَاو  َرّة للَت َدُد َأن  فليَما َدم 
ْ نُدَما، فَدددلََكر ُ  الَّدددلل  َادددنَدَعت  للَرُودددولل اهلل َْع َجَبنلي َهددد نَدُمَمدددا، فَددد ْ ُكَلَمدددا، بَديد    َد

َْ النَّدار: فَدَقالَ  د ًَ َأو  َأع تَدَقَمدا بلَمدا مل ". أخررده  "إنَّ اهلَل قَدد  َأو َردَ  َلَمدا بلَمدا الَجنَّد
 .مِلم

عَ  - ْل ددداُء ال لَ دَوف   َ  :دَّ
بل  ح ملأةح فملح فىحلف لءح ثنلاعحآثلاح ئل ةحأناللم احين ئ هاح ه احلنسح    

، قَاَل: قَاَل َرُووُل اللَّهل َالَّ  فح:امحيكح الح لامالد َجعليِّ َه  ْل َماللٍ  األ  ْ  َعو  ل ب  َع
ْل » :اهلُل َعَلي هل َوَولَّمَ   َ َعاُء ال َلدَّ َرَأٌة َوف  َم   1)أَنَا َوام  ْل ََدو  ًل َكَمادَدي  ُد « ال قلَياَم َمَْ ََزَل َوَأو 

                                                 

حَ الض ح(ح1 َاحال َمَ   ىخ حلخَملحن َ لبخ  َهلحمخ حال َخ  ن اخ اخ حم اَلَغنَِّلة حَل   (حَأي  َلَأةأحَ ف َئلء حال َخ  ن اخ ح ف أخح)حَأَفلحَ ام 
َمددىخحَ َنف ددد حَ ددلَ ح َن  حاك  حأل دد  خ ددا  حمخ ددَ ا خ دد َ ةخحَ ال   ف َ ددلح خَلددهحال   م  ددَكحال الخددكحاَلَغن ددَلحَل   ددف َئلء حهخ حال   حال َخأل ددلبخكُّ

دَ  ُّحَمَ لف دد حن لخند  حبخدَ لخَأحَ َ ن ددخحال  دَ ح َ دلحَ دن ئملحَيَن   دنَدحَلف ح  حن  خ حَ ه دَ حَأا  حالف للخ حَ ف عخ ح  حأَحَمن خ   أحمخا  ا 
ددَفعَح حالالَددَسن َاحَ اَل   ح خَلددهحَأا  الَددلإ  حَياَلح  حالالَددَس  إ  َهددلحَ َلدد   حَفف َ ددَ لحَ َ ددهحَأ  َ  خ حَحَبَ ددع  يخحال َمددل َأَةحَ دد   حَفف َ ددَ لحَهدد خ

َ لحاف اَلَ ه جخ ح لخَس  
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ًل  بَّاَب َِّ َ   َوال َِت  »بلال ُوو  ٍ ، َوَرَماٍل، َحَب َما َذاُ  َمن صل ْ  َزو رل َرَأٌة اَمت  مل ام 
َما َعَل  ََدَتاَماَها َحتَّ  بَانُوا َِ ح. 1) «َأو  َماُدوا  1)نَدف 

                                                                                                                         

حال ُّف َئى حبخَض ِّحال م   َمَ ىخحَف  .أحمخاَح حَ ب   حال َح ِّحال  ه َ  خيُّ حَ  خندَ حه دَ ححَ َ لَ حال  ن ف  حَلدن َسحبخدلل َ ثخنلخ ال  َ ا خ
ٍاحآَخلَح ح َ َ ا أحَمَعحَل  

نَفددَىحَ ا حالسِّ َهددلحَ اَلَلَ ددعخ َ  َ  خ حَفف َ ددَ لحكخ َلةخحَأَلاَ حَأف َ ددلحَبددَ َلع  م  حبخددلل ح  حَ ددَ ا أحم َ ددل دأ ددَحل خ لال َليُّددَدحَ يخددكحال ِّ
َاحال َمَ   ىخح خح ف َ لحمخ َ لح ل حنل حأف لح لفعحمداحأ د حَحال هحاَلَغن َلحَل   جخ َهلحَبئ َ حَ َيلةخحَس   َ لَمىمحَ َ هحَ َل خ

ح ح    ددَعحَ َلَجددلع  حَيدد خا  ددب َئن اخ ددَاحاك     حمخ (حَأي  ددٍدحَ َجَمددلٍ ح)حَ َ ددلالَن اخ لخدددخحَ اَعحَمف  خ ال خخ  َ ددىخحَ ددَ لخَأحلخَ   
ح حَ دلئخلخ حَ َلَجدلعخ دا  َ دهحمخ ح  دن  حال د  حَأ   َف بخَندلءخ دن َملحَ َلَجدى حَفبخنَِّفدلحَ د  هحال  دد حَ َ ن ددخحاك  ال َخ  د خحَ ح خ

حَ َلَجالخدددخحيخددكحال َجف ددىخحَ ا خف َمددلحَيددل  َح ددد حال م َبلَلَغددى حيخددكحَلي ددعخ ف  حمخ حال َغددَل   حَبددن َاحَ َ دد  َ حَ حَنَفلل َ ددلحَأَحدد أح    ددع 
حَبدددن َاحَ لَح ح خَ دددلَلةمح خَلدددهحالال َفدددل  عخ دددب َئن اخ َ دددلةخحاك     حيخدددكحمخل  كُّ دددن  ألخ دددىخحَ لَلدددد حال ُّ حاك  م  حَ آَحدددل خ َف بخَندددلءخ َجدددىخحاك 

ئ   خح ح ال ُّ َلن دٍعحَأي  حَ َيل َإحَبن َف  َملحَ َمدلح دنجكءح)ح أ مدنحنسند (حهد حبداحس  َ اَنٍىحلخ  ب َخللخيِّ حَ يخكحلخ     ع 
دد م  حَبَنددلٍاح خ ددَلَأةأ(حَ أل ددف  ح)حام  حم ب الَددَ ٍأحَأَ ددلَلحَبَنلفمددلحلخَ ددلالَن اخ حَخَبددل  َ ددلحَأ   ف  حمخ حَبددَ  أ حَأ   حال َخدد  ن اخ َلَأٍةحَ ددئ َفلءخ

ددلحَ ح حَأنِّمم حَ ددلَلع  حَأي  ددن خ حال مخ فخنددفخ ددَسةخحَ اَلخ  َ ددل(حبخَمدد ِّحال َ م  جخ حَس   ددا  حمخ ددَلَأةأح)حآَمددع  يخحام  حَهدد خ دد   ٍفحَأي  َمح 
بَح حَ لحخ حَأي  ل خ حال   ٍد(حبخَ   لخ حح ددح للددحال دللىءح)حَ َجَمدلٍ (حَس  َإحَلَ لح)حَ اَعحَمف  خ َىحَفَ دٍدحَأ  

الخَلاسخح ح  حلخ خ حَ َلن َ ع  حالث َ ادخ َلَأٍةحَ أ لخنَ حبخَ لحَ َمل   م  َفىأح خ نَلٍةحَ هخَكح خ ح   َلٍةحَ  خ حَ َمل خ حَأي 
حَأَحددددٍ ح)ححَح ددددَفىخحال َمل    َبددددىخحال َمأل    َبدددىخحلخ  دددد ِّ يخحال ِّ َفدددهحَأف َ ددددلحَمددددَعحَهدددد خ َ ددددى حَ ال َمئ  م  حَفف َ ددددَ ل(حَيلل ج  َبَ ددددع 

حَ ددلبخَلةمحَأ  ح َ اإخ حالددس  حَمَفَئال َ ددلحَ دداخ حبخ   فخدددخحَأي  حَأ   حَ دد   نلخ حبخالَ  دد خ حَحددل أ ددَلىحَأ   ددَفىأحأ خ  ح خ حَأ   ددالخئ َفلفأ ح=حا  
َ ددع ح= حَ َ مخ َ  َ  خ َمددىخحاك  حبخخخ   دداَلَغَ ع  حا   حَأيخ ححَ ددَفَ ىمح)حَ َ ددهحَنالَلَملَهددل(حَ َ ددلَ حَ ددللخ أ حَيَ َنف َ ددلحَحَبَ ددع  َل  دد  

ح َفف َ َ لحأيح  ئعح  ن  ح للدحال للىء
ح(ح1 حَيدد خا  الََبدىخحَ َمدللخ خ   حَ َ د   اح خَلدهحَمل  َبلَفدى حَأ   حَل  د  حاإل خ حَ بخدل  احَ َحَ دَ ع  ح خَلدهحَأا  )حَحال دهحَبدلف  ا(حَأي 

حَ ال َ    خح حبخَمئ َفهحال َف   خ َ ا خ َض  َاحاك  حال َبن َاحمخ
ح د   حَ ه دَ حال َفض  اخ َاحال َب   حمخ لخهخ   الََ  ُّ احبخَنم  حَ ا   حَحال هحَيَض   احَ َسا   اح    ةمحَ َ    م حَأي  َ ال َمسخن دى حَ َ لَ حَ للخ أ
د حَنم  حَأ   حَ لَ حَثَ َ حَبَفلٍعحَحال هحَنبخا  حَ َ احَ لَ حال للىءحَ َ لَ حيخكحالفَِّ لَنىخحيخكحَمل  ةخحَبَنَاحَما  ال َاحَندبخا 

دَكح خَ احاَلسَح حهخ حبخف الَدد حَ َبن َفَ دلح خَ احَس  َجَ دلحَ َبلَفدع  حَأَبلَاحي َ اأ َاحن َ ل   حَناَلَس  ج  حَأي  حال َنلءخ حَ َ َنف دد حبخَفال اخ   َجدع 
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َي اللَُّه َعن ُه، قَالَ و     ِل ْ  أَبلي ُهَرَد َرَة َر  " : قَاَل َرُووُل اللَّهل ال  اهلل عليه وولم  : َع
َُْقوُل َلَمدا دَرَأٌة دُدبَداملرُنلي، فَد ْ دلي ام  ًل، إلالَّ أَنَُّه لَتَد َتُ  َلُه بَاُب ال َجنَّ ْ  َُدف  ،   : أَنَا َأوَُّل َم َمالَد ل

ْ  أَن تل  ُ  َعَل  أََد َتاٍم للي  : فَدتَدُقولُ   ؟ َوَم َرَأٌة قَدَعد   . 2)يعلى أبي  ."  أَنَا ام 
حناللم ددلالحفددلاح  ددكحأاللحمددىح حافهددل اح لددكحهدد يحالمددلأةحالالددكحجئدد حامحيددكح  ب ددلح    

  حيالح د عح  دهحيدكح خد  حالجفدىحي  اعح ب هلتحي دلاحالثد ادحأاحبدل لعحالفبدكح
حال ئل ةحاكب نىحيكحجفلعحالخ    

 خدددلفحح  بددددحبللحفدددلاح  دددكحأمدددىحالحبنددددحمحمددد ححي ندددفحنفئددد حامحبمددداحمدددبححححح
 ؟   ن لحماحفللحج ف ح  ل حب   ال لح لكحامح س ج 

ْ  ف :يللملأةحهكحالجف يحالمج   حيكحه احال  اتح ل  اح  كحب لحالفبكححححح أَبلدي  عد
دَي اللَّدُه َعن دُه قَدالَ  ُهَرَد دَرةَ  ِل  ََدا َرُودوَل اللَّدهل  :فَدَقدالَ  َرداَء رَُردٌ  إللَد  َرُودولل اللَّدهل  َر

ْل َاَحابَتلي !  ِ ِل بلُح َُ النَّا ْ  َأَح ْ   :قَالَ ،  أُُم َ  ":قَالَ  ؟َم  مُدمَّ أُُمد َ  ":قَدالَ  ؟مُمَّ َمد

ْ   :قَالَ  " ْ   :قَالَ " مُمَّ أُُمَ   ":قَالَ  ؟مُمَّ َم  . 3)"َ  مُمَّ أَبُوك ":قَالَ  ؟مُمَّ َم

***** 
                                                                                                                         

حمَح حَأ   حَمددلال  ا(حَأي  حَأبخنَ ددلحاف اَلَ ددهح)حَأ   حَبن ددعخ حَ ددا  حَبئ ددَ ع  حَأي  دد خ حال ب ئ  ددَاحال َبددن اخ حَ ددَ احمخ نددعخ حلخ ال ف  خ حَيددَن   لالَددع 
َ لةخح ح يخكحال مخل 

ح 5149ح ن حل  حح_حبلدحيكحيض حماح ل حنالنمل_حح فاحابهح ا  (ح1
ح( 2564)المألللدحالئللنىحبس ائ حالم لفن حالثملفنىح(ح2
تح5626_حل د ححبلدحماحأح حالفدلسحبح داحال دحبى «  اللدحاك د «  حناحالبخللي (3

ح[ حح2548]ح حناحم   ح_ح اللدحالبلح ال  ىح اآل ادح_حبلدحبلحال ال ناح أف ملحأح حبدح

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=13851&lang=&bk_no=52&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=13851&lang=&bk_no=52&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10906&idto=11386&lang=&bk_no=52&ID=3338
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10906&idto=11386&lang=&bk_no=52&ID=3338
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 وعيدا 
حح:حليمة السعدية

لضددئىحالفبددكح دد هحامح  ندددحال ددن ةحح نمددىحبفددعحأبددهح ؤندددح بدد حامحال ددئ نىحمحححح
 حماحأ ئ حمف لححناحلد حالجد حلضدنئلحاللضدئدح  حل د  حامح دن حال د فناحمداح     

ًَ بلن دتل ال َحدارل ل َعد لدح ماح ج تحف   لح هكحالدل ىح  دىح دئل ال ل:ح ُأمِّ ، ْ  َحلليَمد
َّ  -َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم  -َرُوولل اللَّهل  َِّع دل ََِعت ُه قَاَلت  ال دُت فلدي  :ًل الَّتلي َأر  َخَرر 

ٍر ندَ   َ ْل َب ْ  بَنلي َوع دل ب  َوٍة مل  ِ ًَ نل د ََّ دَعاَء بلَم َِ دَراَء قَدد    1)، َعلَد  أَدَدانٍ ل دَتملُس الُر للدي َقم 
ُت َأذ َمت  فدَ  د ل . قَالَدت  َزاَحم  َباءَ  :بلالرَّك  ًٍ َهدم  نَدا فلدي َودَن َل لَنَدا َهدي ّحا 2) َوَخَرر  ، لَدم  دُدب د

ي ا ُْ َعب دل ال ُعزَّأ. قَاَلت  َوَمعلي َزو رل ََّ   3)َوَمَعَنا َهارل ٌ  :ل َحارلُ  ب  لََنا ، َواللَّهل إلن  دَبل
ٍْ عَ  ْ  لَدَب َنا بلَق  َرٍة مل ائلدهل نَدنَد، َوَمعلدي َادبلي  للدي إلن  َليد  ََ َلتَدنَدا َمدَ  ُب َلي َمدا  ،اُم لَيد  َمدا فلدي مَدد 

ََ ملنَّدا َُدع تلُبهُ  ًَ لَدم  ََدب د د ََّ َنا َم ٍْ نَدغ ُلوُه إلالَّ أَنَّا نَدر ُرو . فَدَلمَّا قَددلم  ْ  لََب ، َوَما فلي َهارلفلَنا مل
َما َرُودوُل اللَّدهل  َرَأٌة إلالَّ ُعرلَض َعَليد  ْ بَداهُ  -َوَودلََّم  َلي دهل َادلَّ  اللَّدُه عَ  -ام  ، َوإلنََّمدا ُكنَّدا فَدَت

دد َِ ًَ َر لُددومل نَدر ُرددو َكَراَمدد ْ  َواللدددل ال َمو  دد َُنَّددا نَدُقددولُ ، وََكدداعلهل مل دد  َأن   :اَن ََتليّمددا، َف َِ َمددا َع
د بلي ام  ْ  َادَواحل د ََ مل َنَ  أُُمُه ؟ َحتَّد  لَدم  ََدب د دَرَأٌة إلالَّ َأَخدَل   َادبليًّا، َغي درل َدص  ُت ، وََكرله 

َ  َوَلم  اُخدل  َهدي ّحا َوقَدد  َأَخدَل  ديَأن  َأر رل بلي، فَدُقل دُت للَزو رل َّْ إللَد   :َادَواحل َعد َواللَّدهل أَلَر رل
ُخَلنَّدد للدديفََْدَدي تُددُه َفََْخل   :ُه . قَالَددت  َذللددَ  َفآل  دددُددُه فَدَرَرع تُددُه إللَدد  رَح  قَددد   :ي، فَدَقدداَل َزو رل
َلدليهل ؟ فَدُقل تُ  َرُه . فَدَقالَ  ، َذاَك أَنِّينَدَعم  َواللَّهل  :َأخ  د  َغيد  د   ،َقد  َأَاب تل  :َلم  َأرل َِ فَدَع

                                                 

ةً   (1 ةُ األنثج خاهللا  حح ححاألىان: الحمال يقع علج الذك  واألنثج ، واألىااُن الحمالا
سنة شرهباء : ذا  قحرو ورردب ، والشرهباء األلب البيضراء التري ال خضر ة فيهرا لقلرة  (2

يت سنة الجدب بها المط  ح ححمن الشهبة ، وهي البياب فُسمِّ
ح ححالشالف : الناقة المسنة التي الىفع لبنها (3
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ّرا  َعَ  فليهل َخيد  درل  قَالَدت   : فَدَقاَلت  . اللَُّه َأن  ََج  ج  َواللَّهل َما ُهدَو إلالَّ َأن  َرَعل تُدُه فلدي حل
َبَ  َعَلي هل َمد   : ْل َفَْقد  َْ اللَّدَب د َفَشدرلَب َحتَّد  ُرولَ  َوَهدرلَب َأُخدوُه :، قَالَدت  َلي بلَمدا َهداَء مل
دَي َحافلدٌ  َحتَّ  ُرول َ  -ع نلي ابد نَدَما ددَ  - َْ اللَّي د ل ، فَدإلَذا هل د ي إلَل  َهدارلفلَنا مل ، َوقَاَم َزو رل

نَددا تد  ، فَبل َوَهددرلب ُت َحتَّدد  ُرولَددتُ  :َشددرلَب َحتَّدد  ُرولَ  ، قَالَددت  ، فَ َفَحَلبَددت  لَنَددا َمددا َوددندَّنَدَنا
َلتَدنَددا دلل ددَ  بلَلي ددرٍ  ددَباّعا رلَواءّ لَيد  َيانلَنا، قَالَددت  ، َوقَدد، هل ََدع نلددي  -ََدُقددوُل أَبُددوُه  :د  نَدداَم َاددبد 

ًّ ، قَددد  نَددامَ  : -َزو َرَمددا  ًّ ُمَبارََكدد ددَم َِ ًُ َمددا َأرَاكل إلالَّ َأَاددب تل َن َاددبليُدَنا  َواللَّددهل ََددا َحلليَمدد
َنا ، فَدَواللَّهل َلَلَرَرت  أَدَانلي َأَماَم الرَّك  ل َقد  َقَ َعت ُه َحتَّد  َمدا مُمَّ َخرَ  :َوُرولَ  . قَاَلت   ر 

ُلُغونَدَما  َحتَّ  أَندَُّمم  لَيَدُقولُ  َناال َحارل ل  َوَ َح ل ََا بلن تَ  :ونَ ََدبد  َِت  َهللهل ، ُكفِّي َعَليد  ، أَلَي 
َدَانل ل الَّتلي َما ؟ َفَُْقولُ  بْل اُمَنابَدلَ  :َخَرر تل َعَليد  دَي قُددَّ َنا َمَنازللَنَدا .   َواللَّهل َوهل َحتَّد  قَددلم 

ْ  حَ  دد ددرٍ مل  َ ْل َب ددرل بَنلددي َوددع دل ب دد ِل َنا َعلَدد  ا ددَدبل َأر ضل اللَّددهل ، فَدَقدددلم  ددُس َأر  ، فَدَوالَّددلل  نَدف 
َِرُِّحونل  ًَ بلَيدلهل إلن  َكانُوا لَُي َبُحوا َحلليَم َِرُِّ  رَ َأغ َناَمُمم  إلَذا َأا  اعلي َغَنملي فَدتَدُروُ  ، َوَُ

َّ غَ  ددي بل َانّددا لَبَدنّددا ُحفَّدد ْ  َنمل دد ًّ َمددا بلَمددا مل دد ََ َياّعددا َهالل ٍْ . قَالَددت  ، َودَدددُروُ  َأغ نَدداُمُمم  رل  :لَددَب
ددُدهَ  للددُ  َق  ددَرّة َواَل ََجل ددرل َأَحددٌد ََح  ِل ٍْ َوَمددا فلددي ال َحا ْ  لَددَب دد َنا مل ددحد  َنا َمددا هل ا، َفَشددرلبد 

ددرُِّحوَن  :للُرَعددادلملم  فَديَدُقولُددوَن  َِ ًَ ؟ فَدُي ددرُِّ  رَاعلددي َحلليَمدد َِ َُ ُُ ددرُِّحوَن َحي دد َِ ددُم َأاَل ُد َُ َوَد َل
َِرِّ  ٍْ وَ ُ  فليهل رَاعليَنافلي الشِّع  ل الَّلل  َُ ْ  لََب َياّعا َما بلَما مل دَددُروُ  ، َودَدُروُ  َأغ َناُمُمم  رل
َّ لَبَدّنا. قَاَلت   مل َهَباَب -لَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم اَ  -وََكاَن  :َغَنملي ُحف  ُ  فلي ال يَدو  ََشل

رل َهددَباَب ا ددُ  فلددي الشَّددم  ٍر ، َوََشل ًٍ الصَّددبليِّ فلددي َهددم  ددتًّا َوُهددَو لصَّددبليِّ فلددي َوددَن ، فَدبَدلَددَي ول
ٌم َرف رٌ  ََ َنا اب نلي ، َوقَاَل َلَما ا َعَل  أُمَُّه فَدُقل َنا َلَمافَدَقدلم نَ  :قَاَلت  .  1) ُغ أَبُوُه رُُموا َعَليد 

َش  َعلَ  ًَ . قَاَلت  فَدل نَدر رل   بلهل فَإلنَّا َنل  ََّ ْ نلهل للَمدا رَ  :ي هل َوبَاَء َم ُْ بلَشد د َِ ُْ َأ د ْ  َوَنح  د أََد نَدا مل

                                                 

ح ححالجفل:حال بكحن لدحالب    (1
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َعددا بلددهل  :َحتَّدد  قَالَدددت   فَدلَددم  نَدددَزل  بلَمددا :بَدرََكتلددهل قَالَددت   َُ علن ددددَ  . فَدَرَرع نَددا بلددهل ار رل دد ََ نَا َفَم
. قَاَلت   ْل َرَ  َمدا لَنَدا إلذ   :َهم  ، ََدر َعيَدانل بلمل ّمدا َخل دَ  ال بُديُدو ل َنا ُهَو ََدل َعُ  َوَأُخوُه ََدو  فَدبَديد 

َبليدددهل  دددَتُد، فَدَقددداَل للدددي َوألل نل  :َراَءنَدددا َأُخدددوُه ََش  ََ ، قَدددد  َرددداَءُه رَُرددد ددديَّ دددي ال ُقَرهل َأم رلَكدددا َأخل
دددَجَعاُه َفَشدددقَّا َب  نَدددُه،   ِ َْ نَدددا إللَي دددهل َوُهدددَو قَدددائلٌم ُمن َتقلدددٌ  َف دددَتُد، فَاند تَدَميد  دددَوُه َنش  نَدددا َنح  َفَلَرر 

نُهُ  ُتُه، مُمَّ قُدل َنافَاع تَدنَدَقُه أَبُوُه ،   1)َلو  نل  :َماَلَ  َأ   بُدَنيَّ ؟ قَالَ  :َواع تَدنَدق  ََ " أَدَانلي رَُر
َجَعانلي مُمَّ َهقَّا َب  نلي ، فَدَواللَّهل َمدا َأم رل  َمدا َادنَدَعا ".   ِ َْ َعَلي ملَما ملَياٌب بَدَياٌض َف

َتَمل نَدداُه فَدَرَرع نَددا بلددهل، قَالَددت   :قَالَددت   ًُ، َمددا َأَرأ  :ََدُقددوُل أَبُددوُه  :فَاح  َواللَّددهل ََددا َحلليَمدد
َم إلالَّ  ََ للددهل قَدب ددَ  َأن  ََظ َمددرَ  َهددَلا ال غُدد دديَ ، فَددان  َللقلي فَدل نَدددُرمَُّه إللَدد  َأه  بلددهل َمددا  قَددد  ُأال
َمددا فَدَقالَددت   :. قَالَددت  نَدَتَلددوَُّ  َعَلي ددهل  ع نَددا بلددهل إللَيد  َمددا َرمَُّكَمددا بلددهل ؟ َوقَددد  ُكن ُتَمددا  :فَدَررل

َْ َعَلي ددهل. قَالَددت   ددي صل ددُ  اَل َواللَّددهل إلنَّددا   :فَدُقل ددتُ  :َحرَل ََّ الَّددلل  ََجل َكَفل نَدداُه َوَأمََّد نَددا ال َحدد
دَداَ  َعَلي دهل، َح  َنا فليدهل. مُدمَّ َدَلوَّف دُت األ  للدهل  :فَدُقل دتُ  َعَليد  َُدوُن فلدي َأه  فَدَقالَدت  :، قَالَدت  ََ

َمددا، فَددَْخ   :أُُمددهُ  َُ ا زَالَددت  بلنَددا فَدَواللَّددهل َمدد :قَالَددت  . بلَرانلي َخبَدرَُكَمددا َوَخبَدددَرهُ َواللَّددهل َمددا َذاَك بل
بَدر نَاَها َخبَدَرُه ، قَاَلت   ْ نّا،  :َحتَّ  َأخ  ب نلدي َهدَلا َلَشد ََّ َواللَّدهل، إلنَّ الل ُتَما َعَلي هل ؟ َك فَدَتَلوَّفد 

بلرُُكَما َعن دُه  ًّ ؟ َأاَل ُأخ  َّ قَدُ  َكداَن َأَخد َّ َواَل َأع ظَدَم بَدرََكد د إلنِّدي َحَمل دُت بلدهل فَدلَدم  َأَر َحم 
َما َ ُت نُورّا َكَْنَُّه هل َِدع ُتهُ ملن ُه، مُمَّ رََأ ْل َو ي ْ  حل بلد ل ٌب َخَرَ  مل َِداَء   للدي َأع نَداُق اإل ل ، َأ
َِع ُتُه، َفَما وَ  َيانُ بلُبص َرأ، مُمَّ َو َر ضل رَافلّعدا َقَ  َكَما دَدَقدُ  الصِّدبد  دّعا ََدَدُه بلداأل  ِل ، َوقَدَ  َوا

َماءل، َمعَ  َِّ ََُمارَأ َوُه إلَل  ال ح.  2) اُه َوال َحَقا بلَشْ نل

                                                 

ح ححافال عحل فدح:حالغنلحماحخ فحأ حأل  (1
ح(حح ا ح6441 حناحاباححبلاح) (2
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ٍ ( حححح ْ  أَبلي الف، عقي أحين أ ( ييب ص ى (هلل ين  ه عس   ح ين أ كين َي اللَّدُه َع ِل  َُفي  ل َر
َ ُت رَ  :، قَالَ َعن هُ  ًل َفَجاَءد ُه ُووَل اهللل ال  اهلل عليه وولمرََأ ع َراَن ّما بلال جل ُم َلح  ِل ، ََدق 

ول  ددَرَأٌة َبد  ًٌ ام  ددَ  َلَمددا رلَماَءهُ َّدد َِ ْ  َهددللهل ؟ قَدداُلوا :، فَدُقل ددتُ فَدَب َهددللهل أُُمددُه الَّتلددي َكانَددت   :َمدد
ُعهُ  ِل  . 1) دُدر 

َروددت ين يددأه  أ ددي وِف  -  ددي وددهح  وددة-ملددأ أخْبادده إحدديى ( يأددأء  ووأ ددأ ع     
ح ين   أ
ي دد حمددداح دددئل ةح بل دددىحفللال دددلحهددد يحالمدددلأةحالئهنمدددىحبلحالضدددلف لحل فبدددكح ددد هحامححححح

لضل دتح ه حألف ح غنلتحي نفحبماحالحم حي ليح همدح تح الالبعح دفالدح  ندح    ح ا 
 الف ددلح ددلنئالدتح الحفددهحالدد ناحالدد يحجددلءحبدددح الئهمدددح ال الدد يحب  ندددح المالثدد حأمددليتح

ح  هحامح  ندح      ال  ليح

ـــؤمم   ُ دددب  ل : ن نين ُأمُّ املم ْ  ول ددد ًَ ، مل ْل َودددع َي ْل َأخ  َدددَ  ب ددد ًُ بلن دددُت ُحيَددديِّ ب ددد َادددفليَّ
دددَراهليَم  ْل إلبد  دددَحاَق ب ددد ْل إلو  دددَرائليَ  ب ددد ْل نَبلددديِّ اللَّدددهل إلو  ول ِّ ب ددد ََّ َعلَدددي ملُم  -الددد

ًل َرُودددولل اللَّدددهل َهددداُروَن  ْ  ُذرَِّّددد ددد ُم . مُدددمَّ مل ََ ددد َِّ ُم  -ال ََ ددد َِّ  :()َعَلي دددهل ال
َ ن د خح حَأبخدكحال ح  َ ن  خحتحث   حَخَ َفحَ َ ن َ لح خَفلَفى حب ا  حَأبخكحال ح  َ لح:حَ     حب ا  َ مخ َ ح خ   اَلَس  َجَ لحَ ب 
حيخددكح حتحَ َ ددلَلع  َبددَلحَ ف  َددلحتحَ   ددبخَنع  َ حَخن  حتحَي  الخددَ ح خَفلَفددى حَندد   حال َن  دد  خ ح  ددَئَلاءخ ددا  تحَ َ لَفددلحمخ

َنددَىحال  َح ح  ح خ ددكحأَحَ دد   خ حَ دد  هحال  ددد حَ َ ن دددخحَ َ دد  َ حَ ف  َددلحرحَ َأف  َددلحَ حَنف َبغخ حرحَي خنددَ حلخ ف بخددكِّ ح  بخددكِّ ا 
ؤ ٍسح ح َضد حَ ف َ لحَ ب َئَىحَأل  َنَىحتحَ َ    ح  ح خ حَلَأحتحَيَنَخَ َهلحمخا   اَل   َاح خ  

اإل دد  ح الب ددلءححيل دألفلهلحل دد  حامح د هحامح  ندددح  دد  حلفف ددتح خّنلهددلحبدناحححح
  هح نف لح لئ محل ل:ح"حاخاللليتحي احاخاللعحاإل   حأم  الأحلفف كح)أيحالسّ جالدأ(تح
احاخاللعحالن   نىحيئ هحأاحأ ال أحيال ح كحب  مدأح"تحي للدع:ح"حندلحل د  حامتحل د ح  ا 

                                                 

ح(ح يندحج للى ح2781م ف حالبسالح) (1



 

 

 
 

270  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ه ندعحاإل دد  ح  د  عحبددأح بدد حأاحالد   فكتححندد ح دلعح لددهحلح ددأح مدلحلددكحيددكح
ن لح ال ح  حأمتح خنلالفكحال فلح اإل   تحيلمح ل  لدحأحدحالن   نىحألدتح ملحلكحي

ح لّكحماحالئال ح أاحألجعح لهح  مكح" ح
ين ال  لحل   حامح  هحامح  ندح    ح السّ ج لتح جئد ح ال  دلح د ا  لتح  لفدعحححح

حمل ألال لحأ ح  ن حالالكحم ألال لتح  أللال لتح هّننال لحل س اإحبل   حام ح
ين ال  لحل   حامح  هحامح  ندح    ح السّ ج لتح جئ ح ال  لح  ا  لتح  لفعححححح

حمل ألال لحأ ح  ن حالالكحم ألال لتح  أللال لتح هّننال لحل س اإحبل   حام ح
حيخكحال َمَغلسخيحححح حَمل  حَ   هحال  د حَ َ ن دخحَ َ   َ حَ َخَ حبخَ لحتح َحَ َ    حالف بخك  أ  ُّححَ َفَئال َ لحَلد ح:حَأا 
دددَ ن  ٍح تحَ َحَجَب َدددلتحَ َل  بَح   ندددلخ لَددد َدددلحَ َلاَءي حَ  َدددهحال َبئخ دددَسحبخ خَمدددلتح َح  حَ َ ن  َدددلتحَ َأ   ندددَلحاَلئخ حال َبئخ تحَأا 

حاَلَئلَلهح ح-َيَ َ َئلحتحَ َ   َم  َملحال  د حححح
حتحالَح حَ   هحال  د حَ َ ن دخحَ َ   َ حَلم لحأَل  َلع  حالف بخك  ال َ َ لحَ َ اَ َ لح حث   ح خا  حَس  َجَ لحتحَ َجَئَ ح خ

هد فحالل دد  ح د هحامح  نددح  د  حمدداحس اج دلح  ساسهدلح ا  لام ددلح  دلل اح احمداححححح
 ليعحم لفال لتح لهحجلفدحالئ نض لحخنلامحمماحي  عحماحأه  لح   م لتح نضلفح لهح

 نم دد حل بدد ل  ح لددأح نجددل حلابألددىحالم ددلهلةحبنفدددح بددناحالن دد  حلئ دددحنخفّددفح دد اءه تح
ح    ةحالح حالالكحجلءحب ل

ححححح  دل  لحامح دسح جد حهد احالم دل حيدكحهد يحالهدل فحي  ح ئل ةحل  يحالملأةححند  
حس ج لحماح ن حالخ  ح أحب  ح لندحل   حامحمحم ح  هحامح  ندح     ال ئبىتح ح

مدلحل د لدح   حماح ي  لحامحالئدللهحل  د  ح آمفدعحبدلمحالئدللهح امالث دعحأمدليح أحححح
حي  حفللعح ئل ةحال النا 

مد ةحليلف دلححنخدلإحيدكح دبن حامحيدكال دنفحند فسح دلاح عارضة أزياء فرنسـية: 
 دل حبغ د ححالد   ةحبفلف دلتحمل دسثفدلءحا داللاحالدحيدهحأ بئ ح  لحماحالخدل إح حتح بنلةح

 ح بلءةحج يحالال ف نىح لهحال   حي  حنج ماحم ب دح لا حال هلدحأحجمنعحم ب دحث 
الج لدددحيددهحال دد  حب ددلحالئجدددح دد ححأثفددلءاحن ب دد لحألدد ااحال ثنددلةح    يلضددأللحاك اعح

ماحيهحال   حبجملل لح ف  حاه حم ضىح اسنلءح ه ح حند لىحب د ا     اثفلءح   الددح
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احال داللن لحمفددحأل مل سحيهحبللنسحا ال  فالدحا بدلح للضدىحاسندلءحيدهحبدللنسح أل بدعح
لف لء      ل اح  فحااللأحل هحالئبلندىحالح  حمعحاأفلح حأ حالف  حمث  لحي ل حل لحأ

يددهحمل ددسحالدد   ةح فدد حالف ددلء     يجلءعحيددهحالندد  حالالددللهحل مل ددسح هددهحخلئفددىحمدداح
الم  مناح ف لح نلحم  مىح ل حالالئلم حمعحم  مناحماح ب ح ل ف لحي جئعحبل ال بل ح
ا خ اعحل لحب د حب ل دىح بل حضدلاح المحبدىح  اح دب حمئليدى    لملحج  د اح  دهح

ىح دد  حألشحالألئددل ح جدد عحبنددف  حالمحبددىح ا  ددلا حثدد ح ددلم احبئدد يحل ددمل.حالبنددلا)حمفدد
ث ح...ا نملاح ا خلة(حيب عح  ن اح اللثلح  ب لح ا  فعحا  م لح  ألحيلحىحا خ اع

ل هلحهدد حالل بددهح ددخ حمئددناحنمحم دد  حنئ م ددلحامدد لحال نا  ي ددأأل بددعحالددس اإحمدداح
فددددحال دددبدحن ددداحخنلا   ي دددلل احلددد محاح دددلاح دددلحدحالئبلندددىحك    للدددعح ح   ل ددداح

سنلءحيهحبللنسح اعحجمل ح مدل ح  د لةحأ بلح للضىحأن فسحه حالل دحالس اإحماح
  فنل   ل حفئ حل احبئ حم ةحالخس إ    يل للح  ندحالم لنفحبللس اإحلم ةحث ثىحاندل ح

الئ  حانل ح ج هلحالب هحلفلا دححن حاف لحل حالدح3ث حا ال مل حالم ةحي اي      ل احبئ ا 
 لل احلدحبل ب .حمئ لح   ل احبئ حن ثنلاحماحام لحال نا    ي هدحل م لنفحل   لىحي

اندل حح3ا  ب .ح للعحل حاالئ  حبل هحال نا  يل للحلدحالم لنفحااحنخلإحب لحمعحالف لء
ن مددلحيددلس ا حيلح ددلحيأل بددعحح15يخلجددعح يلحددعح ثنددلاحثدد حأل بددعحسنددل ةحالمدد ةحيسا  هددل

ن ملح  حسنل ةحبئد ح لدأحي مدلحلجئدعح دنل لحال دنفحند فسحمدلحح40مف  حالسنل ةحيسا  هلح
ح  لأنأحيهحا   

 للعحلدحافال حه مىح ح ل حلمدل اح ح للدعح اح فد   حهد احالخندلح  حالئليد يحل فدلس   ح 
  حماحالفلسحنم عح  دهح ندلحا ح د  ح افدال ح حالالحل د اح ف دل يحمداحالفلل   احفدلح

بح ددحا  د  حا حا لهدلدح الالألدلفح  ندلححيهحبللنسح حفئلفح نئلح داحا  د  
 لأ    ي ددل حل ددلحنئفددهحمم دداحالالل نفددهحا اح  ددال مل حمدد الهح ح للددعحلدددحيددهحل لنددىح
ام   ي دددددددنل لح مدددددددل اح دددددددالفئ هح حددددددد أحيدددددددهحالفن     للدددددددعح ددددددد فحا ندددددددلححندددددددلالهح
ل      ي ددنح  حمئلضددهحلن دد احمئلضددلحل م بددسحا  دد منى    ل حل دداح ددن  اح

  ندد حجدد ا    للعحلدددحل فددهحالئ مددعحالن ددناح  ددهحامحااحالددلس ح جمنددعححالئلئدد حالمددل ى
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ا  نلءحبن حامح ح ي    يفل حب لح  ل حافدلحا احاخدلإح افدلحمألمدئاح  دهح د ةحانملفدأح
 بلم    ل احح  عحم   ىح بنلةحل ل 

 لاحهفدلأحيدهحبدللنسح دفل حخألندلح   د حند  حالجلائد ح الح  مدىحالحد لحالف دلءحمفددح 
ثنلحماحالف لءح ل حن الألعحال ب ح  ندحيلجلءحمداحالف دلءح د  حالج د سححن ح ال ح 

 حمدداحنحمددن احمدداحال ددفل       ههح حالئددلفحأيددهحالبنددعح حدد هاح  احلجدد حمئ دد ح
 لأ    ددددلاحال ددددفل حنخألددددألحل ال  ددددلحهدددد يحل  ن ددددىح   يددددهحمفال ددددفحال ندددد ح ددددئ ح  ددددهح

  لاحنم أححالب   فى)حن حاف لحجئ عحال  لحا لضهحمئل ح ال  لحالثلفهحل   ا(
بن يحخفجلا  نفلح ا خليح  ليلحل لؤنى    ي ج الفن  حمه مىحجد اح  دفح احالدللحانداح
نالجدحنمنفلح  ح دمل      ههحيدهحهد احال  دعح لفدعح دلج ةحمحبدناحلج نددح لد حالد لىح

نضددل    ي ملح لمددعحلالددنالهحبللل ئددىحالثلفنددىحمدداحبددناحلج ندددحأبددد     ل حندد لىحب ددلحهدد ح
 بلح ههح ب ىحالحجلدحا    حيفدس.ح  فدسحمداحالب   فدىحملالئ دلحي جكءحب  مىحامحأ

فدددحأمدداح دددحمغ ددنلح  نددد   ي ملح هدددحبدددحالفددلسحل م ال ددفهحيدد جكءحاكأيفددس ح  ددهحلح
ال ددددفل حالخألنددددلحيددددنب غ احالدددد سنلحالدددد يحجددددلءحبفف دددددحلنئددددلفحمدددداحالدددد ىح ددددب ح  ندددددح

 لن ليئد    ح
لا أحف دفناحه د اح   دل حح اثفلءحا الج ادحال  ال لحل  فلمحماحال ىحضلبأح حي   

ح    ل احي جئعحب اح ةحماحالئفللنعحا حالجاحخلجعحماحبألاحا ل ح  للعحأ ح
  مددىح حا لي ددلحح ددنعحلدد ح  فددعحبئدد هلحل ددئ حج ددمهح  د   يل ددللحالدد  ال لح  ددهح
 نل ةحال سنلحال هلدحالهحمفس حا خعحلمئليىحالفل ن حالحل  ح هاحافدحنخلفحيدهح

عح الجدداحيددهحالئ ددلحالحلله   ي مدلح  دد حالدد سنلح لجددل حال د  ح نددفحن دد احالئفللند
خ  احن   احالجلسح نخبأل اح  هحالبلد   يفهلعحماح ناحالبدلدحي جد عحأال حليىح

 الألنعحيالاحأفلح حأفلحا فىحس جهح نلحم ج     حألجللىح ثنلةحخ فحالبلدحي للعحل  ح
 دؤا حالم د حمداحجنب       لاحالأفلحأمم احال نل فهحب ل ىحماحالحعحالبلدح ححالبلد  
  بل حأل بعحال فل       للعحل  حامحأحليىحملحههحال  مىحالالهح  الن لح حال 
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اح  مدىحمداحامدلاةحأىحالئف ااحاللئن هحل دلح(حأ  فعحال حفح   لحيهحالملف نع)حني 
م دددد مىح لفددددعحال ددددبدحيددددهحال ددددب ح  ددددهحا بددددلح ددددفل حيددددهحبددددللنسح لدددد حن البدددد احهدددد يح

 لب لح للضىحاسندلءحم د  لةحي دلاح د حمداحنلند حال  مى ف  ح نلحم  منا      لفعح
لمئليال لح  حالهحاف دلحاخ دعحم دلاح بندلح مئليىحه يحال  مىحماحالف لءحن هدحلسنللال ل

ي لفددعحال  م دد ح دداحامح   لالدددحح..مدداحالمئددل ح  ددال بل حالف ددلءحيددهحالدد  لحا لضدده
ب د اح ثدلحمداحخم دملئىحامدلأةحيدهحهد يحالحل ثدىح لأ د  حأ  همالدح  داحا  د  ححالدهح
  ح  لدىحأاحال د احيلف دلحأ  احال سنلحخ يدحأفدحن  دأحأالحجلدحيهح اعحالب        ح

ح  لبنىحال خ حيهحا     ب بدح   حالفلف نباحال ناحن خ  احيهحا    ح  حن  أ
حي  حألا عح نئلح ألا حامحب لح نئلحآخل ححححح
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 دائبددددددددا 
ز ) زُليلا ( -  :امرأة العَز

ح  (حل ب ددل  س لنخددى لا ندد حبفددعحلملنندد   ا ددم ل ( سلنخددلء أ  سلنخددل أ  : ُزليختتة     
أمفح الدددددح   ددددهح  دددد حالم ددددأ م ددددل  لدددده ن  ددددف  فدددد ح دددد   حم ددددل  سنددددسح ىس جدددد

ح   بدددددددلحالالدددددددللنف م دددددددل الددددددد يحنئددددددد حمددددددداحأ هددددددد حالم ددددددد أحالددددددد ناحح مددددددد ا الثللددددددد 
ح.م   لةحبجملل لح  بلنلئ لحال يحأضحهحال بلامح أففى   لفع ح

الثلفنددىح  دد حلأىحن  ددفحيددكحمفلمدددحيددكح ددغليحيددكح دداحال ددلبئىح  ددلةح ددفىحأ ح
  لةحأاحأح ح  لح   بلح ال مسح ال ملح ج  احلدتحي ّ حاللؤنلح  هحأبندتحيب دليح

 بللفب ةح الئبنلحاكح   

  دددلاحن  دددفحلائدددعحالجمدددل تحمحب بدددلحلددد ىحأبنددددتحممدددلحأثدددللحح ددد ح خ الددددح  نددددح
ح السمله ح  ند 

  لاحجمللدحاللائعح بدحمحفالدتحل ىحم   حيكح حنحىحأفددح د هحال ّددح  نددح

ْل "   : ل   ّ  ح  ِ ََُِّم َه  َر ال ُح  . 1) " ُأع  لَي َُوُوُ  َعَلي هل ال
 دلاحن  دفحح داحال جددتحجئد حال دئلتحضدخ حالئنفدناتح :وق ل اعتب األحبت ر     

م ددال يحالخ دد تحأبددن حال دد اتح  ددنهحال ددل  ناح الئضدد ناتحخمددن حالددبألاتح ددغنلح
يدكح  مددح دئل.حال دمسحال لةتح  احابال  حلأنعحالف لحماحض اح دتح ا  احال   حلأندعح

                                                 

ح1 حل اي حثلبعح( حح ثفل حت حباح  مى ححمل  حح ثفل ح اح نبلاحباحيل مت حيكح حنحد م   
حأفلحبن  فح  هحال  دح  ندح البفلفكح احأفسح:حي  لحح ن حاإل لاءحملي  لتح يند:حي  ا

حح     حتح  احه ح  حأ ألكح أللحالح اح

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%88%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%88%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%88%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
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مدداحثفلنددليتح حن ددالألنعحأحدد ح  ددفدرح  ددلاحح ددفدح ضدد ءحالف ددللح فدد حال ندد تح  ددلاح
 .ن بدحآ  ح  ندحال   حن  حخ  دحامح فففحيندحماحل حدح ب حأاحن ندحالمئ نى

 فدح ل ح لأحالجمل حماحج الدح دللةرح  لفدعح د حأ ألندعح د سحالح دارحح:  ن حححح
ََمٌ  } :ي مددلحلآيحمللددأحبدداح  ددلح ددل  ددَراَ  َهددَلا غُدد هدد يح ددلاءةحأهدد حالم نفددىح { ََددا ُبش 

ََمٌ  } :  أه حالب لةرح  حاباحأبكح  ح حي فدح دلأ َر َّ َهَلا غُد ي  ددحاكلدفح{ ََا ُبش 

ل ح( 1)حنلءتحكاحه يحالنلءحن  لحملح ب  لتحي ملحل حنجسح  لحاكلفح لاح  ب لح  ضم
 ال ئددددتحثددد حأل ددد يحيدددكحالبئدددلتحأخددد يح خ الددددحمئ ددد ح لدددهحالبلندددىحب  ددد حال دددنلحىح

 أخبل احأبله ح  بلحأاحال ئدحأ  دتحي  حن الفعحاكدحال للاحب  م  تح اال م  حبم ن ةح
أ  ئ هلحيندتحث حأف  يحالّ دحبالئ  دحبحب ح ل حأ لكحيكحالبئلتحث حبل دحآخ  يحيكحم لح
كحبددثماحبخددستح ا  دد احأف دد حا ددالل يحمدداح ددن يتحبددل  يحلددلئنسحال ددلألىح هدد حالئسنددسحيدد

دددكحَمث ددد اي تح:محليهدددىحال دددل نىح دددلدحبحندددلةحالمفسلدددىتحينحبددددح  دددل ح ملأالدددد  جئ ددددح َأ  لخمخ
 لحدحأمدليح ف نددتح لئدنسحخ مددح المال دلفحيدكحبنالددتح الد  يحال ّددحالئدللهحبلل  اندىح

 . الاللبنىح الال ين 

بد ح الئبند   ل حنئلم دحمئلم ى ألف  ه  لهحب ألدح ح ن  ف ام فبكالئسنسح أ خ 
الد  لءح الدلأيحالثل ددحبلإلح دلاح لنددحلمدلح جد حينددحمداحالفألفدىح ح سلنخدى أ  هحس جالدد

دد  َأن     :لي ددل حل دد َِ ددَواُه َع ددي َمثد  رلمل َرأَدلددهل َأك  م  ددَر الل ْ  ملص  دد ددتَدَراُه مل َوقَدداَل الَّددلل  اه 
ْ ولَد ل  ْ  َد د َر ضل َوللنُدَعلَِّمدُه مل نَّدا للُيوُودَ  فلدي األ  ََّ َلُه َولَدّدا وََكدَلللَ  َم َفَعَنا َأو  نَدتَّلل ََدند 

ُل َواللَُّه  ََحاملَ ِل اَل ََدع َلُمونَ األ  ثَدَر النَّا َّْ َأك  َل  .   (2َغاللٌ  َعَل  َأم رلهل َوَل

                                                 

حح(حالحل يحيكحالالف نل 1
حح 21اآلنىحح  -  لةحن  ف (2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
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م ةحأح ح  لح لملمح لهحأاح للح دلبلمحح داح  الئسنسح  ليكح ن  ف الل ل.
حح  ح مئليى ال جدحح  حال   تح جل لمح  نلمتح  اح 

 لددهحأاح بن  ددف  لندد  ح  ح نددس ا ح ددغفحضددك  ددلاح حنمحينحبالدددحامددلأةحالئسنددست
تحيددنبهح نملفددلحبلل ّدددتح  ام لا  الدددح دداحفف دددحهلفددىمحمفدددحأفدددح ددنألنئ لحيددكحمئ ددنى

ح امالثل حكمليتح اجالفلبلحلمف نلالد 

للدددُ   } : ال ددد نلاحكيضدددل حس ج دددلح  ندددد َْ َمث دددواَ  إلنَّدددُه ال َُدف  ددد َِ إلنَّدددُه رَبِّدددي َأح 
ب ددلحل جدد  حالبلهددلاح فدد يتح هدد ححل دددح  ددهحالألل ددىتح امالفددعحهّمدددح  {  الظَّدداللُمونَ 

 . الالم أحبس ادحآبلئدت
دددرلَ  َعن دددُه  } :تح دددل حالئدددلله مددداحالمخ  دددنا فبدددك ن  دددف اك َكدددَلللَ  للَنص 
ُِوءَ  َْ  ال ي َلصل ْ  علَباملنَا ال ُمل  َشاء إلنَُّه مل ينبهحأاحنلال دحالخألنئدىح هدلدح { َوال َفح 

ح ف حالبلد ح  ن هل خللجلمحل ف ملح ج ا
 لملحخلبعحيكحالح ن حل بال لحمفدتحح  عح  ندتح ملحه ح ناحال ل ةح ف حملح     

حنخللف  حأح حاكالبل. ح
 لمدددلحلأعحس ج دددلحلددد ىحالبدددلدحنلنددد حالددد خ  تحلف دددعح  نددددحالال مدددىتح أي مالددددحأفددددحححححح

  :نلندددد هلحب دددد ءتحي دددد ب لحن  ددددفحالّ دددد ن تحيددددلحال  حالددددس إحالئل دددد ح لددددهحال دددددلائا
دْ ُمبُددٍر َوأَل َفيَددا َودديَِّدَها لَدَدأ ال بَددابل  َواُودَتبَدَقا يَصددُه مل قَالَددت  َمددا  ال بَدداَب َوقَدددَّ   َقمل

َْ َأو  َعَلابٌ  َج  ِ للَ  ُوَوّءا إلالَّ َأن َُ ْ  َأرَاَم بلَْه  قَاَل هلَي رَاَوَمد نلي  *أَلليٌم  َرَزاء َم
  ْ ددي َوَهددملَد َهدداهلٌد مِّدد ِل للَمددا إل  َعددْ ندَّف  ددْ قُدبُددٍ  َفَصددَدَقت  َأه  يُصددُه قُدددَّ مل ن َكدداَن َقمل

 َْ دددد َْ  َوُهدددَو مل دددداذلبلي ََ ددددَلَبت  َوُهددددوَ  *ال ََ ددددْ ُمبُدددٍر َف يُصددددُه قُدددددَّ مل ددددْ  َوإلن  َكددداَن َقمل مل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B1


 

 

 
 

277  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 َْ احمددس حمدداح    (1 الصَّدداملقلي  اح ددلاح من دددحمددّس حمدداحاكمددل حي ددكحال ل بددىتح ا 
أثدددلحم ل مال دددلح  يل  دددلحمددداحالخ دددفحي ددد حال دددل  تحكاحالم ددد  ح  دددهحالمدددلأةحنه دددلح

الفلحندددىحاإلملمندددىتح ال دددللدحمددداحالمدددلأةحنه دددلحأثدددلحلحل  دددلحبددددحمددداحالخ دددفتحيه دددلعح
 .بلاءالدتح الال  عحالال مىحب لتح أملحن  فحب الملاحالخبلتح أملهلحبل  الغفللحل فب ل

هدددكح سلنخدددى  ددد ح دددد   حمددداح  بدددد ٍلحأن ددداحأاحس جالدددد ن  دددف أاح مدددن     فددد ملحلأىححححح
دا رََأأ َقمليَصدُه    داحفف ددحي دل ح  مالددحال د نلة ن  دف الخلئفىح هكحمداحلا  ع فَدَلمَّ

ْ  ُمبٍُر قَاَل  َّْ َعظليمٌ ُقدَّ مل َّْ إلنَّ َكي دَُك ْ  َكي دلُك  .    (2 إلنَُّه مل

حالف لءتح     ح  مال ل حالم نفىت حيكحألجلء ح ياللهل حالئسنس حاملأة ح ل.حخبل حه ات  مع
ح أملعح ح  نفلت ح اح ة ح آالعح   حبلل  نات حال ألع ح له حنحاللإ حألئلمل حل ا ين  ع

ما هلا َبَشراّ  }  :ن  فحأاحنخلإح  ن اتحيب لهاحجمللدتحي ألئاحأن ن اتح   ا
مٌ  يئ لف لتحث حه  الدحبلل جاح احل حن الجدحل لتح ي لحأمليح { إلن  هلا إلالَّ َمَلٌ  َكرَل

ح.بناحالفلستحيلأىح ن يحأاحنسجدحيكحال جاتحلنحمكح مئىحاملأالد
نف  حالمؤلخ اح المف ل احأاحن  فح  ندحال   حالس إحماحاملأةحالئسنسحالالكححححح

حبئ حال بال لتح   ل اح  لأحأفدحأفجدحمف لح ل ناحاثفنا حلا  الدح احفف دتح  لأ

َعل نلددي َعلَدد   قَددالَ } :لمددلح ددل حن  ددفحل م ددأ :بتتن إستتح ق رحمتت  اهللاقتت ل      ار 
ْل اأَلر ضل إلنِّدي َحفلدياٌل َعللديمٌ   د حيئ دعحإحيد  يحينمدلحندد  ل احح: دل حالم دأ (3){ َخدَزائل

نِّا للُيوُودَ  فلدي  وََكَللل َ  } : م ح ألفنلتح  س ح ألفنلح ملح لاح  ندتحن   حام ََّ َم

                                                 

حح 27:حح25لعحماحاآلنح  _  لةحن  ف (1
حح 28اآلنىحح  _  لةحن  ف (2
حح 55اآلنىحح  _  لةحن  ف (3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
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ددددي ُ  ُُ َََشدددداء ُنصل َمددددا َحي دددد ند  ددددَر  اأَلر ضل ََدَتبَدددددوَّأُ مل دددديُ  َأر  َمتلنَددددا َمددددْ نََّشدددداء َواَل ُنقل بلَرح 
 َْ نلي ِل  . 1){ ال ُمح 

أاح ألفنلحَهَ أحيكحال أحال نللكتح أاحالم أحالل نلاحح- امحأ   حح-ي  لحلكحح: ل     
ألنسحح:باحال لن تحس  إحن  فحاملأةح ألفنلح"حلا ن ح"تح أف لححناح خ عح  ندح ل ح

حمملح فعحاللن ناح ح ل ح ح للعح:ه احخنلما حال  ن تح حال مفكتحح:ينس م احأف ل أنُّ ل
ح حاللىحح فمل ح مل حيكحم أح  فنلتح  لاح لحبكح حي فكح فعحاملأة  جمل تحفل مىم

حننالكحالف لءتح  فَعح ملحجئ َأحامحيكحح فأح هنئالأتحيغ بالفكحفف كح  هحملحلأنع 
أيدددلائن حبددداحن  دددفتحح:ينس مددد احأفددددح جدددَ هلح ددد لاءتحين دددلب لتحي لددد عحلددددحلج دددناحححح

 من لحباحن  فتح  ل حكيدلائن حفد اتح الد حن  دعحبداحفد اتح لحمدىحامدلأةحأند دح  نددح

 .(2)ال    ح

 :الملزوميًالمرأة  -
  لفدعحمداحالف دلءحال الدكححبئ حأاحيالحعحم ىحالم لمدىح دل عحامدلأةحمداحبفدكحمخدس  

 مدلححأ  ماتح  لفعح لنفىحمداحأ دلافح بن دىحبفدكحمخدس   ح بفد حمخدس  ح بن دىح بندلةت

                                                 

حح 56اآلنىحح  _  لةحن  ف (1
(حماح16/151(تح الألبليحيكح"حجلمعحالبنلاح"ح)7/2161ل ايحاباحأبكححلال حيكح"حالالف نلح"ح)(ح2

  ل حفحد يح دداحسند حبداحأ د  حالالدلبئكحالج ند تح  داح هددحبدداح  ح  دحل حبددأللند ح د مىتح داحابداح
(تحح4/553ف دد ح لددأحال ددن ألكحيددكح"حالدد لحالمفثدد لح"ح)ححمفبدددحالمئددل فحبللل انددىح دداحاإل ددلائن نلع

 لملح لفعحح لنىحمحم حباح  حل حمداحال  د حالالللنخندىحال  نمدىتح  حنئدلفحل دلح  دفل حمال د تح
ةح دداح  مددلءحأهدد حال الددلدتحلدد حن دداحلفددلحأاحف دد   لح  حأاحف دد ب لح نغ دددح  ددهحالهدداحأف ددلحمددنخ  

فمددلحف ل هددلح  ددهح ددبن حالح لنددىحال ددل نىحالمجددل ةتحمف ضددناحالئ دد حبح ن ال ددلح لددهحامح ددسح  دد لأتح ا 
ح ج  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
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وَ َعن  :جلءحيكحالح ن  ْ   ة،ُعر  ًَ َع َمدا َأنَّ قُدَرَ ّشدا َأَهمَُّمدم  َعائلَش دَي اللَّدُه َعند  ِل  (1)َر

ًل  يَّد ُزومل ْ ُن ال َمر َأةل ال َمل  ، فَدَقدالَ ح(2) َه لِّدُم فليَمدا َرُودوَل اللَّدهل  :الَّتلدي َودَرَقت  ََ َُ  ْ َوَمد
                                                 

  يحه حب بدحملح  عحمف لحتححتحأ ح نله هم  حالملأةح(حأيحأج دح لن  حهمل:ح)حأ  لد (1
ب  احال ف :ححتح مضهحيكحالمفل دحماحل انىح النبىح احال ن أ   فككملحأيح:حأهمفكحان ل 

 حباحاك   ح:حأملهلحالمالئ  حبلل ل ىحتح   ح  عحيكحل انىحم ئ حتحأي " "حأهم  ح ناحالملأ
حل   حامحاآلالكحالالفبندح  ن ل ح لأحينالنفل حأ همفل ح ل عحال أحالملأة حلمل ح" حتحح-حح-: "

ح . تح ه حماحبفكح  يحباح ئدحلهألح ملشألاحآخلحماح لن م ئ  حالم   لحماحب
بفالاحالالحاللفنىح ال لفحبئ هلحهلءح -   لدح:ح)حالمخس منىح(حف بىح لهحمخس  حباحن هى(ح2

تح مخس  حأخ ح  دحباحملةحال يحاباحملةحباح ئدحباحلؤيحباح للدح-مئجمىحم للىح
  .  ب حمفلفف دح لندحبف ح

 " : باحم   حتح ه حال يح ف حالف لئكح   عحيكحل انىح  مل ن حباحأمنىح احمحم حححح

تح ا  حالملأةح  هحال حناحيلألمىحبفعحاك   ح عحاملأةحماح لنشحماحبفكحمخس  ح" لح
باح ب حاك  حباح ب حامحباح مل حباحمخس  حتح هكحبفعحأخكحأبكح  مىحباح ب حاك  ح

 ال حأب هلح ليلاحتحمح  ندح    ال حلبكحالج ن حال يح لاحس إحأ ح  مىح ب حالفبكح  هحا
   تح  ه حماحس  حأاحلدح حبى حب لحتح ال دححمسةحباح ب حالمأل دن ح

خلجدح ب حتحأ ب حاك  تح هكحبفعح  حالم   لة  ن حهكحأ ح مل حبفعح فنلاحباححححح
لحأ ح مل حباح فنلاحباح ب حاك  تح:ح"حأخبلفكحب لحباحالن حأف اللسا ح احاباحجلنيح ل 

رح احهاح ح بلاح"ح ه ح  ألحمماح للد نل دحأفدح للدح"ححتح   عحمعح لأحيك ه احمئض 
ح  كاح  ال لحمغلنلةحل   ىحالم   لةحيكحه احالح ن ح

حا  النئلدحححح يلألمىحبفعحاك   حباح ب حاك  حهكحالالكح : "  ل حاباح ب حالبلحيكح"
ن هلرحكف لح ل عحح نلتحي  معح لنشحأ لمىحي فعحين لح ه ح   تحح ألعحل   حامح

   ح ن ال

  ع:ح   ح ل ح لأحاباح ئ حيكحاللجمال لحيكحالألب لعحماحأللن حاكج احباح ب حامحححححح
:ح"حأاحيلألمىحبفعحاك   حباح ب حاك  ح ل عحح نلححبندحباحأبكحثلبعحليئدحال ف يح ا

  . يل ال فئ اح"حالح ن  -   هحامح  ندح    ح-  هح   حل   حامح

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5594
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
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ددُ   : َعَلي ددهل َوَوددلََّم ، فَدَقدداُلواَاددلَّ  اللَّددُه  ُْ َزَ ددٍد حل ًُ ب دد تَددرلُ  َعَلي ددهل إلالَّ ُأَودداَم ْ  ََج  َوَمدد
ًُ َرُوولل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولَّ  لََّمُه ُأَواَم ََ ، فَدَقاَل َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َم َف

ْ    " َوَودلَّمَ  د دَفُ  فلدي َحدد  مل َت َدَ  مُدمَّ  ُحدُدومل اللَّدهل أََدش  لَدَ   ، قَدالَ مُدمَّ قَداَم فَاخ  إلنََّمدا َأه 
ُ  دَدرَُكددددوُه َوإلَذا َوددددَرَق فلدددديملُم  ددددرَل َُم  أَندَُّمددددم  َكددددانُوا إلَذا َوددددَرَق فلدددديملُم الشَّ َل َْ قَدددددبد  الَّددددللَ

ًَ بلن دتَ  َ دُم اللَّدهل لَدو  َأنَّ فَاطلَمد دٍد َودَرَقت  َلَقَ ع دُت  القَّعليُ  َأقَاُموا َعَلي دهل ال َحددَّ َوا ُمَحمَّ
َََدَها
(1 

 . 
ُْ الُزبَدي رل و     َرَأّة َوَرَقت  فلي َغز َوةل ال َفت  ل ، فَُْدلَي بلَما َرُووُل اللَّهل  :ُعر َوُة ب  َأنَّ ام 
 ،  مُمَّ َأَمَر بلَما فَدُق لَعدت  ََدُدَها، قَالَدت ًُ ،   :َعائلَشد بَدتُدَمدا َودَدَزوََّردت  دَنت  دَدو  ُِ َفَح

ْ دلي بَدع دددَد َذللدددَ ،  َْر َفُ  َحاَرتَدَمدددا إللَددد  وََكانَدددت  دَددد َرُودددولل اللَّدددهل َادددلَّ  اللَّدددُه َعَلي دددهل فَددد
 2)َوَولَّمَ 

.  
                                                                                                                         

بفددعحأبددكحمفليددلةحبددناح  لدددحبفددعحاك دد  ح"ح حح:ح  نم دداحأاحن ددل لندد حاك لددهحأ دد ىتح الأل    
 ددئ حتح أمددلح  ددىحأ ح مددل حيدد  لهلحابدداحأاحال دد اح فنددىحاك دد  حأبددلحاك دد  حاك دد  ح حالمددل 

أف ددلحخلجددعحلددن حي  ئددعححتحيدد  ل اأنضددلح ابدداحال  بددكحيددكحالمثللدددتح البئدددحال نددث حبدداح دد ي
ح-تحي مدددلحأ ددبح احأالددد احب ددلحالفبدددكحث  هددلينخددد عح نبددىحل ددد تحينخدد هلحال ددد  حين ححتبل دددحفددس  
ح- د هحامح  نددح  د  ح - تحيدنملحب دلحالفبدكيئل عحبح  يحأ ح  مىح-  ندح    ح  هحامح
بداح دئ حأاح لدأحتح يكحل انىحا ئلاح للدحخفنسحباحنئ هحباحأمنىحتح أف   احيكح لأي ألئع

يلألمدىحبفدعحاك د  حتح   حال   حيكحال د ل اعح يدكح دس ةحالفدالاحأف  دىح لاحيكححجىحال  ا.
يدكح لدأحخألدنححتح نه دلل  الناح أاحبنف ملحأ ثلحماح فالناتحيه لحالغلنلحا لفعح ل حالفالا

لباحتح مدداحل  هددلحبددناحيلألمددىح أ ح مددل ح دد ددلح  ددهحأف ددلحأ ح مددل ح ددلباحالجدد سيمدداحا ال
ح. تحي  دحالحم أللهلح اباحب   ا ح ماحالبئ مل

حل  حالح ن :ح «  خالَلدحال َحيِّح «  حناحالبخللي (1 ن  خ حال   حَ َجَساءخ َ لخ حال م ح  ح ح3241َأب َ اد 
حل  حالح ن :حَأب ح «  خالَلدحال َحيِّح «  حناحالبخللي (2 ن  خ حال   حَ َجَساءخ َ لخ حال م ح  حح2468َ اد 

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5594
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=365626
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=365626
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=366598
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=366598
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=365626
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=365626
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=366598
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=366598
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 : املرأة وعبيد بن عمري -

أاحامددلأةحجمن ددىح لفددعحبم ددىتح  ددلاحل ددلحس إتحح:  ددلحاإلمددل حالئج ددكحيددكحالللنخدددححححح
أالددلىحأحدد احنددلىحهدد احال جدددح  حح:يفهددلعحن مددلح لددهح ج  ددلحيددكحالمددلآةحي للددعحلس ج ددل

حيلئدد احلددكحيندددتح:تح للددع 1) بندد حبدداح منددلح:مددا ح ددل ح:فئدد تح للددعح:نفالددالاحبدددتح ددل 
ينالالدح للم الفالنىحيخ حمئ لحيكحفلحنىحماحالم ج حح:  حأ فعحلأتح ل ح:بيالففدتح ل ي

 فدكحح:نلحأمىحامحا الالليتحي للعح:الحلا تحين فلعح اح جدحمث حي  ىحال ملتحي ل حل ل
ح:عحيكحأملأتح للع فكح لئ أح اح كءحي احأفعح   الفكحفهلحح:  حيالفعحبأتح ل 

أخبلنفددكحلدد حأاحم ددأحالمدد عحأالددلأحلن ددب حح: حال ددنلفكح دداح ددكءح  ح دد  الأتح ددل 
ح: دل ح د  عتح:ال  د ح تح دل ح:ل حأحأ لاحن لأحأاحأ ضكحلأحه يحالحلجدى ح للدع

ال  دد ح تحح:ي دد ح خ ددعح بددلأح أج  ددعحل م ددلءلىحأ ددلاحن ددلأحأفددكح ضددنال لحلددأتح للددع
 ألد اح الدب  ح  حالد لناحأالنخد ناح اللبدأحبنمنفدأحأ حي  حأاحالفلسحأح:   عتح ل ح: ل 

ي د حأل عحح:   عتح ل ح:ال   ح تح ل ح:ب مللأحأ لاحن لأحأفكح ضنال لحلأ ح للع
المملح  هحال لاألح  حال لناحه حالفجناحأ ح حالفجناحأ لاحن لأحأفكح ضنال لحلدأ ح

ي د حجدكءحبدللمنسااح جدكءحبدأحيد حالد لناحأنخدفحح:   عتح ل ح:ال   ح تح ل ح: للع
ي دد ح  فددعحبددناحح:ال  دد ح تح ددل ح:منسافددأحأ حنث دد حأ ددلاحن ددلأحأفددكح ضددنال لحلددأتح للددع
ح: د  عتح دل ح:ال   ح تح ل ح:ن يحامحل م لءلىحأ لاحن لأحأفكح ضنال لحلأ ح للع

مددددلحح:يلجئدددعح لدددهحس ج دددلتحي دددل ح:االددد حامحي ددد حأفئددد حامح  ندددأح أح ددداح لنددددأتح دددل 
أفددعحبألددل ح فحدداحبألددلل اتحين ب ددعح  ددهحال دد ةح ال دد  ح الئبددل ةتحح: ددفئع ح للددع

مددللكح لئبندد حبدداح منددلحأي دد ح  ددكحاملأالددكتح لفددعحيددكح دد حلن ددىحح:ي ددلاحس ج ددلحن دد  
 . 2)  ل  لحي نلهلحلاهبىإ

                                                 

حل  حالح ن :ح «  خالَلدحال َحيِّح «  حناحالبخللي (1 ن  خ حال   حَ َجَساءخ َ لخ حال م ح  حح2468َأب َ اد 
حدحح 628 دح– اللدحالمفث لاعح الم احح-(حلنل حال للحناح2
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 : املرأة الغامد يــة -

ُْ بُدَرَ ددَدةَ عددْ  ْ   ، َعب ددُد اللَّددهل ب دد َْ مَ  ، َأنَّ  أَبليددهل  َعدد ددَلمليَّ َمدداعلَز ب دد َو  أَدَدد   اللددٍ  األ 
ددُت  ََددا َرُوددوَل اللَّددهل، :رُوددوَل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم ، فَدَقددالَ  إلنِّددي قَددد  ظََلم 

َْ ال غَددل أَدَداُه، فَدَقدالَ  د ُد َأن  ُدَ مَِّرنلي ، فَدَرمَُّه فَدَلمَّا َكاَن مل ي َوزَنَدي ُت َوإلنِّي ُأرَل ِل  :نَدف 
َْر َودَ  َرُودوُل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه ََا َرُووَل ال ًَ ، َف لَّهل، إلنِّي قَدد  زَنَدي دُت ، فَددَرمَُّه الثَّانليَد

ددهل، فَدَقددالَ  مل ن ددُه َهددي ّحا ؟ ،  :َعَلي ددهل َوَوددلََّم إللَدد  قَدو  َلددُروَن مل ْ ّوددا دُدن  للددهل َب أَدَدع َلُمددوَن بلَعق 
دد ل  :فَدَقدداُلوا  ًَ ،  َمددا نَدع َلُمددُه إلالَّ َوفلدديَّ ال َعق  يَنا، فليَمددا نُدددَرأ، فََْدَدداُه الثَّاللثَدد ْ  َادداللحل دد مل

دا َكداَن  للدهل، فَدَلمَّ َِ بلدهل َواَل بلَعق   ْ بَدُروُه أَنَُّه اَل بَد ََْل َعن ُه َفَْخ  َِ َ ّقا، َف َْر َوَ  إللَي ملم  َأ َف
َم ، قَاَل  َرّة ، مُمَّ َأَمَر بلهل فَدُررل ًَ َحَفَر َلُه ُحف  ًَُّ ، فَدَقاَلت  َفَجاءَ  :الرَّابلَع  : ل ال َغاملدل

 :ََا َرُووَل اللَّهل ، إلنِّي َقد  زَنَدي ُت َفَ مِّر نلي َوإلنَُّه َرمََّها ، فَدَلمَّا َكاَن ال غَدُد ، قَالَدت  
فَدَواللَّددهل إلنِّددي  َمدداعلّزا ََددا َرُوددوَل اللَّددهل ، للددَم دَدُرُمنلددي َلَعلَّددَ  َأن  دَدُرمَّنلددي َكَمددا َرَمم  َ 

ددا َولَددَد   أَدَدت ددُه بلالصَّددبليِّ فلددي  :لَدد  ، قَددالَ َلُحبد   إلمَّددا اَل فَدداذ َهبلي َحتَّدد  دَللدددل ، فَدَلمَّ
ًٍ ، قَالَددت   ر قَد دُدُه ، قَددالَ  :خل ددا  :َهدَلا قَددد  َوَلد  يددهل، فَدَلمَّ ددعليهل َحتَّد  دَدف  لمل ِل َْر  اذ َهبلدي َف

َرُة ُخب ٍز، فَدَقاَلت    ِ تُدُه  :َفَ َمت ُه أَدَدت ُه بلالصَّبليِّ فلي ََدلهل كل َهَلا ََدا نَبلديَّ اللَّدهل قَدد  َفَ م 
، مُمَّ أَ  َْ ي للمل  ِ َْ ال ُم َمدَر بلَمدا َفُحفلدَر َوَقد  َأَكَ  ال ََّعاَم ، َفَدَفَ  الصَّبليَّ إلَل  رَُرٍ  مل

بل ُ  ، فَدَرَرُموَها، فَديُدق  َِ رلَها َوَأَمَر النَّا ُْ ال َولليدل  َلَما إلَل  َاد  بلَحَجدٍر فَدَرَمد   َخاللُد ب 
هل  َ  نَبلُي اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي دهل  َخاللدٍ  رَأ َوَما فَدتَدَنقََّ  الدَُّم َعَل  َور  َِمل بدََّما، َف َِ َف
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http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1841
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1841
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َّ ََدا :إلَّاَها، فَدَقالَ  َوَولََّم َوبَّهُ  د ًّ  َخاللددُ  َمم  بَد دي بليَددلهل َلَقدد  دَابَدت  دَدو  ِل فَدَوالَّدلل  نَدف 
سٍ   َ ُ  َم َما َوُمفلَنت   َلُغفلَر َلهُ  (1) َلو  دَابَدَما َااحل ، مُمَّ َأَمَر بلَما َفَصلَّ  َعَليد 

(1). 
                                                 

ددسحلغددى:ح(ح1 رح أ دد دحالجبلنددىتحالَم   ددلنبىحال الددكحننخدد هلحالمددل خس  الددّف  ح الهُّ دد تح الم ددسحالض 
ح لاهد ح لفدعحالؤخد حمداحبدلئعح دس  دال دحَأم  خ ددحَم   مدلتح  احجبدهتح الَم   َمَ َ دحَنم  خ دحَم   ملح مَ   

دٍستح ال حالَئ  للتح ن ل حل َئ  للح لحدحَم   َ عحيكحاَك  ا حيكحالجله نىرح المل خس  م دس:حال ِّ
ح خ احَأخ حالئ  لتحثد  ح  دمِّكحالمدنخ  حم  مدلحال دمنىح ملحنن خ يحالئ  للتحن ل :حَمَ َسحي  حمل خسأ

معح  هحم    ستحمث حَي  سح ي    س  حبللم  لتح ج 
دددلنبىح الجبلندددىح ل:حيددد حنخال دددفحمئفدددليح ددداحالمئفدددهحال ُّغددد يتحينأل ددد ح  دددهحالض  دددلحا دددأل حم  أم 

مغدددلل ح فحددد ح لدددأتح  ددد ح  ددددحا دددالئمللدحينمدددلحننخددد يحأ ددد ااح اللُّ ددد  ح الئ ددد لح الخدددلاإح ال
حال ُّ أللاحه مملح ف حالبنعحأ حال ِّلاءتح ل حال ل ل:

حأ  ا حالئلا ح الددل ةح***ح يكح  ِّح لَه خححأيدكح  ِّ حم َسح خ ح ملحبل.حاملؤأ
حالم سحمحل  حبلل اللدح ال ُّف ىح اكثلح اإلجمل.  ح

حأ   محدحاك ل ىحماحال اللد:
ح«الئللهح  لد حَ ال م ف َ دلخ َ دلءخ حال َفح  َبدهحَ َنف َ دهحَ داخ يحال   ل  ح خ حَ ا خنالَدلءخ َ دلاخ ح  حَ اإل خ حبخلل َئد   خ حال  َدحَندن م ل   خا 

حاَلَ   ل  اَح حَلَئ       ه      حَنئخ ح[ 90االفح :ح»]َ ال َبغ كخ
ح»   لدددحالئدددلله:ح دد خ حبخلل َبلألخ دددَف     حَبن  دددَ اَل     حَ َ حالَددن      احَأم  دددا  حلخالَددن      احَيلخن مدددلحمخ دددل خ ل  احبخَ ددلح خَلدددهحال ح    َ ال ددد  

ددد اَح َ م  حاَلئ  ددال    حَ َأف  ث  خ حبخدددلإل خ حالف ددلسخ ددَ ا خ نَاحآَمف ددد احَ ح»[تح   لدددحالئدددلله:ح188الب ددلة:ح«]َأم  َنددلحَأنَُّ دددلحال دد خ
حاَل  دد َاحالخَجدللَح حَأا  ح خ   د خ حبخلل َبلألخ ددَف     حَبن  دَ اَل     حال  ددَدحالَدن      احَأم  ح خا  حَ َ حالَ  ال   دد احَأف ف َ د     دف      حالَددَلاٍ حمخ ةمحَ دا 

ل نمم حَلحخ ح[تح29]الف لء:ح«حَ لَاحبخ    
دددلسحمددداحأ بدددلحأ ددد ااحاله  مدددىتحبددد حهددد حمددداحاله  مدددىحأفف ددد  تحي ف ددددحننخددد حمدددلح ح  دددل :ح الم  

حن الح ُّتح نئألندحلماح حن الح ُّ" 
دددلسحب دددلئلح1/348«)لالس  اجددد»  دددل حابددداححجدددلحال نثمدددكحيدددكح (حبئددد ملح  دددلحاآلندددى:ح" الم  

أف ا دد:حمدداحجددلبكحالم ددسح  لالبدددح  ددله يح  اسفددح  لئ دددح  نددله حمدداحأ بددلحأ دد ااحاله  مددىتح
ب حه حماحاله  مىحأفف   تحي ف   حننخ  احملح حن الح ُّ اتح ن يئ فددحلمداح حن دالح ُّدتح ل د اح

حلحمدحنفب حعحماححلا "  حن خ ح لحدحم سحالجف َىرحكا 
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حثلفنمل:حاك ل ىحماحال ُّف ى 
ى  حأم لحاك ل ىحماحال ُّف ىح  هحالحلن حالم سحي كحف  لا:حأ ل ىح لمىتح أ ل ىحخل  

ح د هحامح  نددح ح د  ح»ملحل ايحأب حب لةحلضكحامح فدح ل :ح:يلك ل ىحالئلم ىح خألبفدلحالف بدكُّ
ٍ حَهدددَ ا إح  فدددل:حامح ل ددد لدحأ  ددد تحي ددد عححال دددهحهَفف دددلحأف ددددحنددد  حالف حدددلح دددل :حَأالَددد  ل  َاحَأّيحَنددد  ح

حَ دد  ٍلحَهددَ ا إح  فددل:حامح ددلخ إح  فددل:حب ددهتح ددل :حأيُّ َ حالف ح   ن ددمِّندحبغنددلحا ددمدتح ددل :حَأَلددن َسحَندد  
ددىخ إح  فددل:ح ج   ل دد لدحأ  دد تحي دد عححال ددهحهَفف ددلحأف دددح ن ددمِّندحبغنددلحا ددمدتحي ددل :حَأَلددن َسح   حالحخ
حَبَ ٍ حَهَ ا إح  فل:حامح ل  لدحأ   تحي  عححال هحهف فلحأف دح ن مِّندحبغندلحا دمدتح ب هتح ل :حأيُّ
َمدددىخح ل  حَحدددَلا أحَ ح  حَ َ دددن      دددَ اَل     حَ َأم  َمددلَء     ح خ حبخللَب  دددَ ةخحالَحدددَلا خ إح  فددل:حب دددهتح دددل :حَيددد خا   ددل :حَأَلن َ دددع 

حَهد َح حَهَ احيخدكحَ د  لخ     مخ     إحَ دلل  ا:حفئد تحَن   حَب  غ دع  تحَأَ حَهد   َاحَلب   د   حاَل  َ د   حَهدَ اح خَلدهحَند   خ احيخدكحَبَ د خ    
ي دد خ ئ دد احَبئ  ٍعتحَيددَ حاَلل جخ حَ ددلمخ ددا  َ ددهحمخ حم َب  ددٍغحَأ   حال  ددلهخ  حالَغلئخددَدتحَيددل د  تحَي  ن َب ِّددغخ ددَ    ح ددل :حال    دد  حا  

حلخَ ل حَبئ ض      لخد  :ح دل حل د  حامح ملحل ايحأب حهلنلةحلضكحامح الدح ل « َدحَبئ  ٍح  ف للماحَنض 
د ح»   :ح  هحامح  ندح ح ل ض  حَحَلا أحَ م د حَ َملل د حَ  خ حَ َ هحال م    خ خ حال م    خ خ ح«    ُّ

حل دد  حامحمح ددل :ح ندددخح» مددلحل ايحأبدد ححمندد حال ددل  يحأا  ددَ حَ َ ددلحَأخخ حَنن خ  حَأا  دد خ حلخ ل ج  دد ُّ حَ حَنحخ
د خ خح حَ َ دهحال م    دد خ خ حال م    حَمدل خ دا  حامخحمحمخ َ حَل  د    د  ةخحَمدلحَحددل  ددختحَ َ لخددَأحلخ خ حَفف  خ نددخ حألخ  حتحيحددل ح«بخَغن دلخ

حالم  ددلسح حأا  ل دد  حامح دد هحامح  ندددح ح دد  حمددل حالم دد  ح   حمددلحأ ألددليحبلضددليتح  ح ددأ 
حننخ حمل حالم   حماح نلحألندحفف د 

ددلحاك ل ددى ددى:حمددلحل ايح  بددىحبدداح ددلملتح ددل :ح ددمئعحل دد  حامحمح ددل :ححأم  ح»الخل   َ حَندد  خ   
حَم  سٍح ح «ال َجف َىحَ لحخد 

َ ن فخدعح» ملحل ايحأب حالخنلح ل :ح  ل حم د مىحابداحم خ  د حدح  دلاحأمندلماح  دهحم دلحدح  دهحل 
حن لَنددحالئ د لتحي دل :ح ّفدكح دمئعحل د  حامح د هحامح  نددح  ح» د  حن د  :ححاباحثلبعحأا 

حيخكحالف للخح َدحال َم  سخ حَ لحخ ح«  خا 
دل:ح َبدىمح» ملحل ايحبلن ةحدح  ىحالغلم ندىحدحملي  م حاَل   حالَلَبدع  يخحَلَ د   دكحبخَند خ يحَفف  خ َم  د محَندلحَخللخد  حَيَ ال د خ

ٍسحَلغ فخَلحَلد ح حَم   حالَلَبَ لحَ لحخد  ح« َل  
ح  هحامح  ندح ح   ح ل :ح ملحل ايح ثملاحباحأبكحالئل حالث  فكح احالف ح ح»بكِّ حَأب دَ اد  ال ف داَلا 

ح حَ دلئخٍ حَين ئ أَلده حَهد   دا  حمخ داَلَجلَدحَلدد  حَهد   حَ اٍ.حَين    دا  حمخ َفدلٍ :حَهد   يحم  حَين َفدل خ د خ دفحال  ن  حفخ   ال  َملءخ
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ُْ ال َولليدددل بلَحَجددٍر فَدَرَمدد  رَأ َوددَما فَدتَدن َقددَ  الدددَُّم  :وفتتي روايتتة بَددَ  َخاللددُد ب دد َْقد  َف
ددملَ  النَّبلددُي َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم َوددبَُّه إلَّاَهددا ،  َِ ددبدََّما ، َف َِ ددهل َخاللددٍد َف َعلَدد  َور 

ًّ  :فَدَقدداَل  بَدد ددبدََّما ، فَدَقددد  دَابَددت  دَدو  ُِ دد ل  َمدده  ََددا َخاللددُد اَل َد ْ  َأه  دد ُعوَن مل لَددو  دَابَدَمددا َوددبد 
ُمم   ند  َبُ  مل ًل لَتُدق  ََن   .(2)ح.ال َمدل

                                                                                                                         

دالَح َ ٍةح خ  حا   حَم  ل  ٍدحَين َفل َإحَ ف د  حَيَ حَنب َ هحم    خ أحَن     حبخدَ    دَئهححكَجلَدحام حمخا  َلدد ح خ  حَسافخَندىأحاَل  
حَ   للأح َ لحَأ   جخ َ دلح»رح يكحلفه:ح«بخَفل  جخ حبخَفل  دك  ح خ  حلخَبغخ داَلغ فخل  حا   حلخَمدا  حَخ   خددخحَيَنغ فخدل  ف  حمخا  حاَمحَن    خا 

حَ   للٍح ح« َأ  
حمح ددل حيددكح اللبدددحال دد يحبئثدددح لددهحهل دد ح هددن حالددل  :حح مددل حالف بددك  ح»ل ايحابدداح بددلسحأا  دد خ بخ  

حاال ح تحَ َ  أحَ َ هحَمداخ حاللُّ  خ ن خ َل  َ حَ هخ حامخحَ َل   لخدخح خَلهحهخ حم َحم ٍ حَ ب  خ تحمخا  ن خ حالل حخ َماخ َبدَعحامخحالل ح 
دد  حَيدد خفِّكحَأ  ح ددلحَبئ  دد حال  ددَ ىتحَأم  ححأَح   تحَيدد خا  الَن اخ ددَلَأحَمددل  الخددَأحام حَأج  تحن ؤ  ددَ    حاَل   دد خ   :حَأ   ددَ  خ َ لَنددىخحاإلخ   بخ خ

نِّناَح حَ َ ن َأح خث َ حاَكلخن خ حت«اَلَ ل ن َعحَي خا 
تحبئدد ملح«اكلن ددننا»(حيددكحبنددلاحمئفددهح1/39«ح)يددالاحالبددللي»الحددليهحابدداححجددلح:حيددكحح ددل 

تح ددل :ح  دد ح ل حالف ددنلحاكلن ددنناحبمئفددهحآخددلتحي ددل ح  ددلحالمئفددهحاك   تح هدد :حالف  حدد ا
مددداحأللن دددد:حاكلن دددنُّ ا:ح«حال بندددل»ال  نددد حابددداح دددئ ح ددداحنددد فسحينمدددلحل ايحالأل بلافدددكحيدددكح

حدحأفّحالم ستح اك  ححه الئ  لل ارحنئفكحأ دحالمدلا تحيدللمئفهحالمبللغدىح حأه لتح ه احدح اح ا 
دددحنا»يدددكحاإلثددد تحيفدددكح حالَلَبَ دددلح»الدددكحا الليدددعحبدددللسِّفه:حيدددكحالمدددلأةحال ح«حال   َبدددىمحَلددد   حاَل   حالَلَبدددع  َلَ ددد  

ٍسحَل  بخَ ع ح حَم   ح.«َ لحخد 
دد    خح «  ددحناحم دد   (1 َفددل «  خالَددلدحال ح  دددخحالسِّ الَددَلَفحَ َ ددهحَفف  خ حا   ل دد حالحدد ن :ح_ححَبددلدحَمدداخ

َفدلح_حل د حالحد ن :)حح«ح اللدحالح   ح«ح فاحال المكح تح3214 حبخللسِّ اَلَلَيدع  ح خَ احا   د خ َبدلدحال َحلمخ
ح (2324

حن َ ددد َِّكحَ َ دددهحح(حم دددف حابددداحأبدددكح  افدددى2 حَأا  خَمدددل خ حاإلَبلَحدددىخحلخ   حَبَندددلاخ ح_حَبدددلد  ددد    خ حال ح  _ح خالَدددلد 
( حالَمل ج  َمىخحتحَ الف   كخ ح( 5086الس افخَنىخ

http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=40590
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=40590
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=41373
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=41373
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ددر   :وفتتي روايتتة ددأ :ودىاىددألى ين مى ددأ عىقىددْي رى ىْهدى ى َلَقددد  دَابَددت   : قىددألى ؟ ،  ا  ىدد مو ينى ى دْ ى
ُمم   َعتد  ًلَلَوول ََن ْ  َأه  ل ال َمدل َْ مل َْ َوب علي ًّ َلو  َكاَن بَدي  َب ْ  ، َوَه    دَدو  د َ  َأف َقدَ  مل َوَرد 

َما لللَّهل دَدَعاَل  ِل  .(1)؟ َأن  َراَم   بلنَدف 
دأ ودىر ِ ىدت ُث   أى ىدرى هِبىدأ :وفي روايتة ًّ  :، ُث   قىدألى ، ُث   صىد  ى ينى ى دْ ى بَد َلَقدد  دَابَدت  دَدو 

ددد ل  َْ َأه  دددَمت  بَددددي  ِل ُمم   لَدددو  ُق دددند  ًل قُبللَدددت  مل َنَددد َ  ال َمدل ْ  َأن  ، َوَهددد   َوَردددد  ددد َأف َقدددَ  مل
َما ِل  .(2)؟ َراَم   بلنَدف 

 :آِسَية ِبْنت الفرج اجُلْرَهِمّية -
ددَنىححح:ح ل ىحَنئ  َددهحبدداحاك دد  تح دداحَ ب دد حامحبدداحجددلا حالئ ن ددكح ددل      جددلءعحآ خ

دَلَأةحمداحجدله ح دلاحم د ف لحبدللحج اححجد احَم  دىح لدهحالف بخدّكح دّ هحامح بخف عحالفلإحام 
حح:حنددلحل دد  حامتح ّفددكحأخألددنعح  ددهحفف ددكح سفنددعحيأل لفددكتح ددل حح:حي للددع  ندددح  ددّ  ح

حمدداح   الددأخ حح"ححح:ح ددل حح ح حح:ح ددل حح"حي دد ح لدد ع ح"ح ينخبلالدددحبفحدد ح دد لتححح"ححي دد حب ددكح  نددأخ
ححالهحال  يحح"ححح:ح ل  حبمأل لأخ  .(3) .حأخلجدحاباحمف يح أب حف َئن  حح حح"حل ع 

 :آِمَنة ِبْنت خلف األسلمية -

لما أاابت  أن املَنً بلن ت خل  األولميً راء  إل  النَّبلي    : الحِْعْ 
ددَرَأة محصددنً وزورددي غدداز، وإنددي أاددبت   : الفاحشددً فقالددت َددا روددول اهلل، إنددي ام 

                                                 

ح( 5082)الملجعحال لب (ح1
ح( 5086)الملجعحال لب (ح2
ح :حآ نىحبفعحالفلإحالجلهمنى[حح6690«ح]حبلدحال مسة«ح اللدحالف لء«حأ  حالغلبى(ح3
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لددً، ومعددا لمددا كثيددراّ حدديْ رُرمددت فددي نحددو   .  . الفاحشددً، ف مرنددي وذكددر قصددً طَو
 (.1)  . ورقتيْ
مددددً عفيفددددً ،   أاحالئالددددلفح  أل م ددددلحالخدددد فحمدددداحامأخألددددنعح  حنفددددوِ كَر

بسفلهددلحلالالأل ددلحيددكحالدد نفلحمدداحالدد فدح ال  ددهحامحألددلهلةحف نددىتحمددلحالدد يحجددلءحب ددلح فدددح
 الخ فحمفدحتح مدلحالس دس.ح نملف دلحيدكحهد يحالمد ةحالالدكحألجئ دلحين دلححاإلنملاحبلمح

الفبكححالكحالضعح لن هلحتح حالكحال لضئدححالكحنففأل تحب حاس اعح  لالاح  دكحالدلج ح

 .(2)حححالكحالالأل لح

 :القصاب واجلارية توبة  -
ب لحباح ب حامحالمسفكحأاح  لبلح لعحبجللنىحلبئ حجنلافدحينل د  لحأه  دلحح ا

يكححلجىحل  ح لهح لنىحأخلىحيالبئ لحيلا  هلح احفف  لحي للعح حالفئ حكفلحأ  ححبلح
لددأحمفددأحلددكح ل فددكحأخددلفحامح ددل حينفددعحالخلينفدددح أفددلح حأخليدددحيلجددعحاللئبددلحين ددلبدح

ل   حلبئ حأفبنلءحبفدكح  دلائن حي دنلدح دل حالئألشححالهح ل حنف ألعح ف دحي  احه حب
ملحلأح دل حالئألدشح دل حالئدل ححالدهحفد   حامححالدهحاله فدلح دحلبىححالدهحفد خ حال لندىح
 ل حملحلكحماح م ح دل حينفدلحأ  د ح أمداحأفدعح دل حيد  لحالل د  ح أمداحهد حيدنه ال  ح
ح حلبىححالهحافال  اح لهحال لنىحينخ حال  لدح لهحم لفدح مللدعحال دحلبىحيمللدعح  ندد
يلجددعحالل دد  حي ددل حس مددعحأاحلددنسحلددأح مدد ح أفددلحالدد يح  دد عح أفددعحالدد يحأمفددعح
ينه الفدددلح دددحلبىحثددد حالبئالدددأحلالخبلفدددكحمدددلحأمدددلأحيدددنخبليحي دددل حالل ددد  حالاللئددددح لدددهحامح

 .(3)بم لاحلنسحأح حماحالفلسحبم لفد

                                                 

حالملجعحال لب  ح(1
ح(حالألب لعحال بليح باح ئ  2
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 :امرأة تطوف بالبيت احلرام -
 حندلحلدح هبدعح ل ح هندحبداحالد ل حبنفمدلحامدلأةحيدكحالألد افح اعحند  ح هدكحال د ح

ال دد اعح ب نددعحالالبئددلعحنددلحلدح ددبحلفأح  سالددأح فددأحألحدد حالددلاحمناحنددلحلدحمددلحلددأح
أخندىح خ دعحبندعحلبدأحالند  حي للدعححت   بىح  حالفدللحي للدعح دلحبىحل دلح لفدعحمئ دل

 امحملحألىحهلالناحال  مناحأه حل أل افحح  حبنعحلبكحي نفحألاهملحأه حأألنحب ملح
 .(1)اللح أناحم اللبنعحلبكح   ح  معححن حم 

 :العابد واملرأة البغي توبة  -
 احالح اح ل ح لفعحاملأةحبغكحل دلحث د حالح داح حالم داحمداحفف د لح  حبملئدىح
فدحأب لهلح لب حين جبالدحي هدحيئم حبن ندح  لليحيجمعحملئىح نفللحث حجلءح  نفللح ا 

 نفددللح لن ددلحي ددل ح فددأحأ جبالفددكحيلفأل  ددعحيئم ددعحبندد يح  للجددعححالددهحجمئددعحملئددىح
ي للدعحلددحا خد حيد خ ح  دلاحل دلح دلنلحمدداح هددحيج  دعح  دهح دلنلهلحثد ح للدعحلدددح
ه  حي ملحج سحمف دلحمج دسحالخدلالاح  دلحم لمددحبدناحند يحامحينخ الددحل د ةحي دل حل دلح
االل نفددكحأخددلإح لددأحالملئددىح نفددللح للددعحمددلحبدد احلددأح  دد حس مددعحأفددأحلأنالفددكحين جبالددأح

فللحي ملح د لعح  دكحيئ دعحالد يحيئ دعحي هبعحيئللجعح    عححالهحجمئعحملئىح ن
ي ددل حيل ددلحمدداحامح مدداحم ددلمكحبددناحن ندددح  دد حبغضددعح لددكحينفددعحأبغدد حالفددلسح لددكح
ي للعح اح فعح ل  لحيملحلكحس إح نلأحي دل ح  نفدكحأخدلإحي للدعح ح  حأاحالجئد ح
لكحأاحالس إحبدكح دل ح ححالدهحأخدلإح للدعحي دكح  ندأح احأفدلحأالنالدأحأاحالالس جفدكح دل ح

بث بدددحثدد حخددلإح لددهحب دد يح الالح ددعحاللئبددىحفل مددىح  ددهحمددلح ددلاحمف ددلححالددهححلئدد حيال فددع
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 د معحب دد يحي ددنلعح داحا ددمدح مفسلدددحيدد لعح  نددحي ندد حلدددح احالم  دىح دد حجلئالددأحي مددلح
لآهلح   ح   ىحيملعح   ألحيكحند هلح  للدعحأمدلحهد احي د حيدلالفكحي د حلددحمداح لنددح

 .(1) س جالد لل احأخ يحلج حي نلح للعحي فكحأالس جدححبلحكخندحيال

 :توبة ملك من ملوك البصرة وجاريته  -
 ل يح داحمللدأحبداح نفدللحلحمددحامحأفددح دلاحن مدلحمل دنلحيدكحأس دىحالب دلةحيدد  اح
ه حبجللنىحماحج اليحالم  أحلا بىح مئ لحالخ  حي ملحلآهلحمللأحفدل ىحأنال دلحالجللندىح
أنبنئأحم  أح للعح نفح  عحنلح نفح ل حأنبنئأحم  أح للعح ل حبل فكح لاحمث أح

أمددلعحأاحنحمدد ح لددهح الهددلحيحمدد حيدد خ عحن دداللنفكح ددل حفئدد ح خنددلاحمفددأحيضددح عح ح
 لددهحم  هددلحينخبلالدددحيضددحأح أمددلحأاحندد خ ح لندددحيدد خ حينل نددعحلدددحال نبددىحيددكح  دددح
ال ن حي ل حملححلجالأح ل حبئفكحجللنالأح ل حأ حالألن حأ اءحثمف دلح دل حيثمف دلح فد يح
ف االلاحم   اللاح يكحيضح  اح  لل اح ندفح دلاحثمف دلح فد أحهد اح دل حل ثدلةح ن ب دلح

احل حالمال دألح الد هاح لل احل حال الأحبخلعح ا   اح ملح ن ب لح ل ح احل حالالئأللحسيلعح ا 
احالئمدلح دداح  ند حهلمدعح اعححدن ح بدد  ح أ د الحجمدىح لئ  ددلح ح  م دعح  دئثعح ا 
ال  أح  حلفف  لح  حالحبأح  حل غف لح  حبأح حالفكحبئ  أح  حال   حيدكح  أح  ح

خد حبد  احمدلح دنلعحيدكحجللنالدأحمداحنخ فح  ن لحأح حماحبئ أح  حلأالدحمث دأح أفدلحآ
الثماحجللنىحخ  عحماح  لىحال لي لحل حمسإحبلن  لحأجلإحلأللدح ل ح  كحب  م دلح
مندعحكجدلدح لد حبد احمئ دم لحل  دمسحكه مدعح  فددح لد حبد احيدكحال ند حل دألعحيد ح
ف ليح ل ح اج عحاآليل حبح ن لح ح   لحلالسخليعحف نعحبدناحلندل حالم دأح الس فدلااح

 فلاحالفئن ح   نعحبملءحالال فن حي حالخ فح   هلح  حنثب  حمفدح  هلح   لعحيكحأ
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ينن مددددلحأحدددد حبليئددددىحالددددثماح ددددل حالالددددكح  ددددفعح ددددل حي ف ددددلحالم جدددد  ةحالددددثماحال لنبددددىح
المخألدددح دددل حيمدددلحثمف دددلحلحمددأحامح دددل حالن دددنلحالمبددد   حأاحالفددل ح دددل ىحيدددكحلن دددأح

لئئدأح ندلحيالدؤثلحامحللبأح أاحن ضعحألئلمأحيال  لحجح:يال  كحل ئالناحالخ   ملح
  ددهح دد  الأح أاحالليددعح دداحالأللندد ححجددلاحأ ح دد لاح أاحال ألددعحأنلمددأحبللب غددىح الليددعح
همالددأح دداح الحالغف ددىحيالئددنشحيددكحالدد فنلحبئددسحال فدد .ح الددنالكح دد اح لددهحم  ددفحال لامددىح
آمفددلح الفددس ح دد احيددكحالجفددىحمخ دد احي ددل حاللجدد حنددلحجللنددىحأ ددمئعحمددلح ددل ح ددنخفلحهدد اح

أحم حأ ح  دح للعحب ح   ح بدلح ف داح دل حينفدعح  اححدلةح للعحفئ ح ل حأي   ح
ل جدحامح ضدنئىح د اح  د اح د  ىح  ندأح أفدال حأن دلحالخد ا حأحدلالح ضدنئىح د اح  د اح
ل دد ح هدد يحالدد الحبمددلحين ددلح دد  ىحمددعحجمنددعحمددللكحيددكح ددبن حامحثدد حمدد حندد يح لددهح دداللح

 للددعححتبدددحخ دداح ددلاح  ددهحبئدد حأب ابدددحيلجال بدددح خ ددعحجمنددعحمددلح ددلاح  ندددح ا ددالالل
 ح ددنشحلددكحبئدد أحنددلحمدد  يحيلمددعحب  دد ال لح لب ددعحث بددلحخ ددفلح خلجددعحح:الجللنددى

مئدحي    ملحبئ حمللأح   لحل مدلح أخد حأللن دلح أخد اح ندليحيالئبد احجمنئدلححالدهحجدلءح

ح (1)الم عحيف   ملح  هححل حالئبل ةحلحمىحامح  ن مل
ح
ح
 

***** 
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 خدأئفدأف 

  :بنت الصديقالسيدة عائشة الصديقة :أم املؤمنني -
ُْ ال َحدارل ل َوُهددَو  ْل ال َُفي د ل ُهددَو اب د ُْ َماللدد ل ب د ُ  ب د مَنلي َعدو  درل ِّ قَداَل َحدددَّ ْ  الُزه  َعد
ًَ ُحدددَِّمت  َأنَّ  ُمَِّمددا َأنَّ َعائلَشدد ًَ َزو  ل النَّبلدديِّ َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم ألل ددي َعائلَشدد ُْ َأخل اب دد

َْ الزُ  ًُ َأو  َعب َد اللَّهل ب  َّْ َعائلَشد دَي ًُ َواللَّدهل لَتَدن َتمل بَدي رل قَاَل فلدي بَدي دٍ  َأو  َع َداٍء َأع  َت دُه َعائلَشد
ٌر َأن  اَل  َمددا فَدَقالَددت  َأُهددَو قَدداَل َهددَلا قَدداُلوا نَدَعددم  قَالَددت  ُهددَو لللَّددهل َعلَدديَّ نَددل  ُجددَرنَّ َعَليد  أَلَح 

د َتش  َْ الُزبَدي درل أَبَددّدا فَاو  ددَرُة فَدَقالَددت  اَل ُأَكلِّدَم اب دد َْ طَالَدت  ال ملج  ددي َمدا حل ُْ الُزبَدي ددرل إللَيد  َفَ  اب دد
ْل الُزبَدي ددرل   دا طَدداَل َذللددَ  َعلَد  اب دد رل  فَدَلمَّ ُُ إللَد  نَددل  َواللَّدهل اَل ُأَهددفُِّ  فليدهل أَبَددّدا َواَل أََدَحنَّدد

َْ األ َ  ْل ب د َم ًَ َوَعب َد الرَّح  َرَم َْ َمل  َوَر ب   ِ ْ  بَنلدي َكلََّم ال مل د ْل َعب ددل ََدغُدوَ  َوُهَمدا مل دَومل ب د و 
دُ  َلَمدا َأن   ًَ فَإلندََّمدا اَل ََحل َرَة َوقَاَل َلُمَما أَن ُشدُُكَما بلاللَّهل َلمَّا َأم َخل ُتَمانلي َعَل  َعائلَشد زُه 

ْل بل  َلي  دَتمل ْل ُمش  َم دَوُر َوَعب دُد الدرَّح   ِ َبَ  بلدهل ال مل ْ َذنَا دَدن للَر َق ليَعتلي َفَْقد  دَت َمدا َحتَّد  او  َْر ملََتلمل
ًُ ام ُخُلوا  ُخُ  قَاَلت  َعائلَش ًُ اللَّهل َوبَدرََكادُُه أََند  َم ُم َعَلي  ل َورَح  ََ َِّ ًَ فَدَقااَل ال َعَل  َعائلَش

َْ الُزبَدي ددرل فَدلَ  ددم  َواَل دَدع لَددُم َأنَّ َمَعُمَمددا اب دد َُ ددا َمَخلُددوا قَدداُلوا ُكُلنَددا قَالَددت  نَدَعددم ام ُخلُددوا ُكُل مَّ
دَوُر   ِ ََ ال مل َلدي َوَطفلد دُدَها َوََدب  ََ َُدَناهل ًَ َوَطفلد ََ َعائلَش َجاَب فَاع تَدَن ُْ الُزبَدي رل ال حل َمَخَ  اب 
ن ددُه َوََدُقددواَلنل إلنَّ النَّبلدديَّ َاددلَّ  اللَّددُه  ددَدانلَما إلالَّ َمددا َكلََّمت ددُه َوقَبللَددت  مل ْل َُدَناهل َم َوَعب ددُد الددرَّح 

ُجدَر َأَخداُه  َعَلي هل  دللٍم َأن  ََدم   ِ ُ  للُم َرةل فَإلنَُّه اَل ََحل ْ  ال ملج  َوَولََّم نَدَم  َعمَّا َقد  َعللم تل مل
جل َطفلَقدت  دُدلَكُِّرُهَما  رَل ْ  التَّل كلَرةل َوالتَّح  ًَ مل ثَدُروا َعَل  َعائلَش ََ ل لََياٍل فَدَلمَّا َأك  َق َم فَدو 

َلددي َودَدُقددولُ  رََها َودَدب  َْ  نَددل  ُر َهدددلٌَد فَدلَددم  ََدددَزااَل بلَمددا َحتَّدد  َكلََّمددت  اب دد إلنِّددي نَددَلر ُ  َوالنَّددل 
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َلدي  رََها بَدع َد َذللَ  فَدَتب  ًّ وََكاَنت  َدل ُكُر َنل  َْ َرقَدَب رلَها َذللَ  َأر بَعلي الُزبَدي رل َوَأع تَدَقت  فلي َنل 
َمارََها  . (1)رواه البخ رك  . َحتَّ  دَدُب َّ ُمُموُعَما خل

ًَ عْ أخر  ابن سعد، و  ًَ ، َأنَّ َعائلَش ْل َوَلَم رلو ب  ْ  أَبليهل َعم  ًَ ، َع ْل َوَلَم رلو ب  َعم 
َما ، قَاَلت   َي اللَُّه َعند  ِل َواللَّهل َلَوملم ُ  أَنِّدي ُكن دُت َهدَجَرّة ، َوَواهللل لَدَوملم ُ  أَنِّدي  "  :َر

ُلق نلي َهي ّحاُكن ُت َمَدرَّة ، َواهللل َلَوملم ُ  َأنَّ   .(2)"  اللََّه َلم  ََل 
ددَي  عددْو  ًَ َوهل دلَمددا َعلَدد  َعائلَشدد ٍِ قَدب ددَ  َمو  ُْ َعبَّددا ْ َذَن اب دد ددَت ًَ قَدداَل او  دد ََ ُْ أَبلددي ُمَلي  اب دد
 ًٌ َش  َأن  َُدث نلَي َعَليَّ (3)َمغ ُلوَب ُْ َعمِّ َرُوولل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل  (4)قَاَلت  َأخ  َفقليَ  اب 

                                                 

حال  دددخحَ دد  هح_ححبددلدحال جددلة«ح الددلدحاك د«ح ددحناحالبخددللي(ح1 حَل  دد  خ ددَلةخحَ َ دد   خ َبددلدحال  خج 
حَلَنلٍ ح َ حَثَ  خ َلحَأَخلي حَي   حَن  ج  ٍ حَأا  حلخَلج  حَ َ   َ حَ حَنحخ ُّ ح (ح5725)ال  د حَ َ ن دخ

ل دد حح395/ح1تحالسهدد حل  نددعحح146/ح2تحالسهدد حل مددل حأحمدد حح74/ح8ألب ددلعحابدداح ددئ ح(ح2
ح (161)
َكح(ح3 ل د ح:ح)حَ هخ ح َ    عخ حال َم   دخ ح خ  ةخحَ ل  حمخا  ح َمغ    َبىأح(حَأي 
حال  ددخح(ح4 حَ د ِّحَل  د  خ حتحَي خندَ ح:حاب دا  حن ث فخَكحَ َ ك  َ هحَأا  ح:حَأخ  ل د ح:ح)حَ لَلع  َ د  هحال  دد حَ َ ن ددخحح-َ   

ح دَاحالد ُّخ   خ َفئ دد حمخ حال َ لئخَ حَي خَ حَ ف َ لحَأف َ دلحاَلم  يحَ َ َلال دد حَيدَ   َلَهلحبخَمف سخَلالخددخحتحَ َ   َ ح(حَ َنا  لخ  َمئ َفدهحال د خ
دالَن َ َاح خح يحا   حتحَ ال د خ َماخ حالدل ح  حَ ب د خ نَ لحَ ب   حال  ددخحب دا  حَأخخ يحَلاَجَعحَ لئخَ َىحيخكحَ لخَأحه َ حاب ا  حَ ال  خ ب داخ

حَم  َ َهلحتح َح َ اا  نَفئخٍ حه َ حَ    حأَللخند خحَ ب لٍسحَ َ هحَ لئخَ َىححخ دا  حَ دئ ٍ حمخ َمد  حَ اب دا  حَبن َاحَ لخَأح    د حَأح     َ
دالَن ح َلهحَ لئخَ دَىحَأف دد حا   دَ اَاحَمد   حَ    حَأبخدكحم َ ن َ دَىحَ دا  حاب داخ ثَن ٍ حَ اخ حخ  ح  ث َملَاحه َ حاب ا  حال  دخحب اخ َ َاحَ ب  خ

حَيددَ َ َلحال ح ددَكحاَلم د ع  حَ ب دلٍسحَ َ ددهحَ لئخَ دَىحَ هخ ب داخ ح خ الَددلي ح خا  نَ حَ يخندددخح"حَيَ دلَ حَلَ ددلحَ ب د  حال  دددخحَندلحأ م  َحد خ
دددئ َعح"حَ ا  َ دددهح ح خ حَلدددد ح خا  دددَ ا  ح:حائ  حتحَ لَلدددعخ دددأخ حَ ن َ  ِّ   دددأخ حن َ ددد ِّ  حَ َ ن  حَبن الخدددأخ حَ دددللخاخ دددا  دددَاحَ ب دددلٍسحمخ اب 

َ اَنددَىحال ب َخددل حلخ حَ َ ددهحَأا  حَهددَ احَندد   ُّ حَأا  حال ُّددل ا خ دد   حَبئ  َ ددَىحَلدد   ددَاحَأبخددكحم َ ن  حاب  َا  َ ددَ ىأحتحَ ددلَ ح:حكخ حم ل  لخيِّ
دا ح د لخيخحاف اَلَ دهح حَ َمدلحَأ  لخيحمخ حح ض  لخدخحلخَئلئخَ َىحلخَئدَ  خ حَ ب لٍسحَحلَ حَ    حاب اخ َئد حمخاخ حَ لخَأحَ َ حَ مخ    َ حَن  

دخحتحَ َمددلحال َمدد ددد لخيخحَ َ ددَمل خ حح ض  ددَاحَلددد حال َجددس   حبخَئددَ  خ نددَعحَ لخدددَأحَأن  حَ لخدددَأح حَ َلَئ  ددد حَحَضددَلحَجمخ ددا  لفخع حمخ
دبخأل د حه دَ حتحَ لخَ دَ اح َح حَنض  ف دد حَمدلحَلد   دَ اَاحَضدَبأَلحمخ حَ    حَأا  حتحَأ   دَ اا  حَ    حَيَ   َلي حبخدخ َ دَعحَ أَللَ حَ     ي حبخدخ

حَأبخكحم َ ن ح حاب اخ َ اَنىخ حَنَ ع حيخكحلخ َ اَاحَملحَل   حَ    َ اَنىخ ح)حيالاحالبلليح( حَ َىح يخكحلخ
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دلََن ل قَاَلت  بلَلي دٍر إلن   َوَولَّمَ  َْ قَاَلت  ائ َلنُوا َلُه فَدَقاَل َكي َ  َدجل للملي  ِ ْ  ُوُروهل ال ُم َومل
ًُ َرُودولل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم  قَالَ  (1)اددََّقي تُ  فََْن تل بلَلي ٍر إلن  َهاَء اللَّدُه َزو َرد

دد دّرا َغيد   َ َل   بل دَماءل  (2)َركل َولَدم  ََدددن  َِّ ْ  ال دد ُركل مل فَددُه  (3)َونَددَزَل ُعددل  ََ ُْ الُزبَدي ددرل خل َوَمَخددَ  اب د
يًّا (4) ِل ّيا َمن   ِ ٍِ فََْمد َن  َعَليَّ َوَوملم ُ  أَنِّي ُكن ُت نل ُْ َعبَّا فَدَقاَلت  َمَخَ  اب 

(5) (6). 

                                                 

ح(ح1 نَ فخكِّ مخ َ اَنىخحال      حالال   َ ىحتحَ َ َ َعحيخكحلخ حَأه  خ حمخا  ح  ف ع  ح خا  ح(حَأي  حاال َ ن ع  ل د ح:ح)حبخَخن ٍلح خاخ    َ
ح ح ح)حيالاحالبلليح( َأب َ ن ع 

َجى حَل   ح(ح2 حَ لَءحال  د حاَلَئلَلهحتحَس   حبخَخن ٍلح خا  ل د ح:ح)حَيَنف عخ حَ    حال  دخ ح-َ   هحال  د حَ َ ن دخحَ َ   َ حح- خ
حال  دخح حَل    خ حفخَ لءخ حَأَحد  َ اَاح"ح  ف عخ َ اَنىخحَ    ح(حيخكحلخ حبخ  لماحَ ن َلأخ حَنف  خا  َ   هحال  د حَ َ ن دخحح-َ َل  

حأَلنِّبملح"ح حح-َ َ   َ ح ح خ   دُّ حن حخ حَن  ا  ح)حيالاحالبلليح( تحَ َل  
ل دد(ح3 ح(حد حَ    ددَملءخ ددَاحال   حمخ دد  ل أخ ي ددأخح:ح)حَ َفددَسَ ح   ددىخحاإل خ ح خَلددهح خ   ددنل  ددَ اَاح"حن  خ َ اَنددىخحَ    تحَ َ َ ددَعحيخددكحلخ

ح َل  خ حتحَيَ دددن َسحيخدددكحاك  دددنا  َمخ حاك  حَ دددَملَ اٍعح حَجدددلَءحبخددددخحالدددلُّ    حَيددد   خحَ دددب عخ دددا  حمخ دددَسَ حال  دددد حَبَلاَءالَدددأخ َ َأف 
حَ ه َ حن ال ح َ دَىحَم  جخ ماح خ   حَلن  ح خَ َ ال دأخ دلخيخح"حَ َ دَ أَلع  ح"حَ َساَ حيخدكحآخخ حَ َأأل دَلاَفحالف َ دللخ د خ َ هحيخندخحآَفلَءحال  ن 

حَلد  ح د أ دَلىحيخنَ دلحَلج  حأَللخندٍ حأ خ  دا  َمدَ حمخ َح  حَلم َبلَلَ دىأح"حَ كخ حَيَفَسَ حالال َنمُّ  حتحَيَ ال  ددخح خف دأخ َب َ اءخ ححاك  ن َ د  حَ داخ
دد حَ ب دداب  حأ حلٍسحَأف ددد حَ ددلَ حَلَ ددلاخ ي:ح"ح خف َمددلح  ددمِّنعخ ددَئ خ فخنَاحلخاَل   مخ ددؤ  يحتحَ ا خف ددد ح  حال م  حال  َلدد خ ددَ حَأا  حَ ب  ددم أخ "حَ   

حَ لبخح حب اخ َماخ حالل ح  حأَللخن خحَ ب  خ حَ ئ ٍ حمخا  َلَجد حاب ا  ث َ د حَ َأخ  حَ ب لٍسحمخ حاب اخ ح)حيالاحالبلليح( حأٍلحَ اخ
حَ ب ددلٍسحَياَلَخلَلَفددلح(ح4 ددا  حَخددَلَإحاب  ددَ حَأا  حَ َ ددهحَ لئخَ ددَىحَبئ  َ َيددد ح(حَأي  حخخ ددلخ َبن  حالسُّ ددا  ل ددد ح:ح)حَ َ َخددَ حاب     َ

ح ح دددلخ َبن  حالسُّ ددداخ دددكَءحاب  حَ ب دددلٍسحَمجخ ددداخ ددد . حاب  حَ َهلبمدددلحَ ا خَنلبمدددلحتحَ اَيدددَ حل ج  دددل  إخ حَ ال خ  )حيدددالاحيخدددكحالددد ُّخ   خ
حالبلليح( 

ل د ح(ح5 حتحَ َ َ َعححَ    حَ َ هحَأف ف  خ خ   فخ حيخكح خ  ةخحال َخ   حال َ َل.خ ح(حه َ حَ َ هحَ لَ ةخحَأه  خ ح خَلف  :ح)حَ  خ  ع 
فخك حَ    حَن   َ حَ َلف ه د ح"حَيَ لَلع  َ حَأا  حَ ب لٍسحَهَ احال َ َ َ حَ ب  ب اخ ح خ َ اَاحَأف َ لحَ لَلع  َ اَنىخحَ    ف َأححيخكحلخ مخ

نًّلح"ح حَنلحاب َاح َح نملحَمف  خ حفخ   حَأفِّكح  ف ع  يخحَلَ  خ  ع  كحبخَن خ يحَفف  خ ح)حيالاحالبلليح( ب لٍسحتحَيَ ال  خ
حَملح«حح  لةحالف ل«ح اللدحالف نلحال لآا«ح حناحالبخللي(ح6 ئ ال م  ي ح    ال    حَ مخ َبلدحَ َل  َ ح خ  

حَفاَلَ   َ حبخَ َ اح  ب َحلَفَأحَهَ احب ح حَلَفلحَأا  ن أحَن   ا  حَ هخ ح( ح4476)ح  الَلاأ
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ًَ، قَالَ  :وفي رواًَ الحاكم ََ ْل أَبلي ُمَلي  ْل اب  ْ ذلُن  :َع دَت  ِ ََ ٍِ ُْ َعبَّدا " َراَء اب د
ْ َذَن َلُه ، فَدَقداَل َلَمدا بَدنُدو  َما ، فَََْبت  َأن  َد ِل َما فلي َمَر َي اللَُّه َعند  ِل ًَ َر َعَل  َعائلَش

يَما  ْ  َخي درل َولَددلكل ، قَالَدت   :َأخل د ْ  دَدز كلَيتلدهل ، فَدلَدم   :ائ َلنلي َلُه ، فَإلنَُّه مل د َمُعدونلي مل
ٍِ ََدَزاُلو  ُْ َعبَّا َما ، قَاَل اب  إلنََّما ُومِّيتل  :ا بلَما َحتَّ  َأذلَنت  َلُه ، فَدَلمَّا َمَخَ  َعَليد 

ْ  َأَحد ِّ  د ُم ل قَدب َ  َأن  ُدوَلدل  ، إلنَّد ل ُكن دتل مل َعدل  ، َوإلنَُّه الو   ِ َْ للَت نلي مل أُمَّ ال ُمؤ 
ْ  َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َأز َوا ل النَّبليِّ َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَالل  َُ هل َوَولََّم إللَي هل ، َوَلم  ََ

ًَ إلال َأن   بَّدد َْ َأن  دَدل قلددي اأَلحل نَدد ل َوبَدددي  ددُ  إلال طَيِّبّددا ، َوَمددا بَديد  َعَلي ددهل َوَاللددهل َوَوددلََّم َُحل
ددوَ  ًَ األَبد  لَدد ددَد ، َوَلَقددد  َوددَقَ ت  قلََمدُدد ل لَيد  َِ اءل ، َفَجَعددَ  اللَّددُه دُدَفددارلَق الددُروُ  ال َج

ًَ التدَّدَيُممل ، َونَدَزلَدت   يَدَرّة فلي َذللدَ  ، فَدَْند َزَل اللَّدُه دَدبَداَرَك َودَدَعداَل  اََد َْ خل ي للمل  ِ للل ُم
لَد  فليدهل  َْ إلال َُدتد  ي دللمل  ِ دل ال ُم َِارل ْ  َم ٌد مل جل  ِ َْ ال ُقر انل ، فَدَلي َس َم فلي ل اََاٍ  مل

ُركل ، انَدداَء اللَّي دد َْ  : ل َوانَدداَء الندََّمددارل ، فَدَقالَددت  ُعددل  ْ  دَدز كلَيتلددَ  للددي ََددا اب دد دد َمع نلددي مل
ٍِ ، فَدددَوملم ُ  أَنِّدد دديًّا "َعبَّددا ِل دديًّا َمن  ِل ددَنامل ، ي ُكن ددُت َن يُ  اإللو  ٌُ َاددحل ، َهددَلا َحدددلَ

  .(1)َوَلم  ََُلرَِّراُه .

                                                 

ح   ح«حالم دددال لأح  دددهحال دددحنحنا(ح1 دددَكحال  دددد حَ دددف      دددَحلَبىخحَلضخ َيدددىخحال   حَمئ لخ ح«ح خالَدددلد  دددل   خ  
حال  دددخح حَل  دد  خ َ اإخ حَأس  ددا  حمخ ددَحلبخن لعخ دددخحَ َآلخدددخحَ َ دد   َحال     ددلحأ ححبنبددىحبفددعحأبددكح«ححَ دد  هحال  ددد حَ َ ن 

ح ح4/9ح_إح6814ل  حالح ن :ح_حح ل ح حناح  اي دحال هبك ح فنلاحلضكحامح ف ل
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  :( أم حبيبة ) رملة بنت أبي سفيان رضي اهلل عنها :أم املؤمنني -

ْ  َعب دددل  َرَة ، َعدد ْل أَبلددي َوددبد  ُْ َعب دددل اللَّددهل ب دد ددرل ب دد  َ مَنلي أَبُددو َب ُْ ُعَمددَر َوَحدددَّ قَدداَل اب دد
ْل ال َحددارل ل ، قَدداَل  ْ  َعددو  ل ب دد ْل ُوددَمي ٍ  ، َعدد يدددل ب دد ددَي  :ال َمجل ِل ًَ َر َوددملع ُت َعائلَشدد

َما ، دَدُقوُل  ًَ َزو ُ  النَّبليِّ َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَاللهل َوَودلََّم  :اللَُّه َعند  " َمَعت نلي أُُم َحبليَب
دلَما ، فَدَقاَلت   َْ القََّرائلرل ، فَدَغَفَر اللَُّه َذللَ    :علن َد َمو  َُوُن بَدي  نَدَنا َما ََ َقد  َكاَن بَديد 

ْ  َذللَ  ُكلِّهل  ًُ  ُكلَُّه ، َوَدَجاَوَز ، َوَحلَّل ُت ل مل َورَّر دلنلي َورَّكل اللَُّه  :. فَدَقاَلت  َعائلَش
 َْ ًَ َأر بَدٍ  َوَأر بَعلدي ث َ  َذللدَ  " َودُدُوفدِّيَدت  َودَن ًَ فَدَقاَلت  َلَما مل ، َوَأر َوَلت  إلَل  أُمِّ َوَلَم

ُمَما َي اللَُّه َعند  ِل ًَ َر ح ح(1) فلي إلَمارَةل ُمَعاولََ

ز بْ : أم البنني  -  : مروانبنت عبد العَز
 دداحمددل ااحبدداحمحمدد ح ددل ح خ ددعح ددسةح ددلحبىح ثنددلح  ددهحأ حالبفددناحبفددعح بدد ح

 :الئسنسحباحمل ااحأخعح ملحي للعحل لحنلح سةحملحمئفهح   ح ثنل
  تتتتتتتتتتتتب توعزة مم ول معنى نريم  قضى ال ذك دين علم. نريم 
 حبدد حمدداح   مددأححت للددعح:ن دد  حتا فنفددكح: للددع ؟متت  هتتذا التتدين التتذك يتتذاره

 سةح فعح   الدح ب ىحيناللفكحلنفالجسهلحالد يحيالحلجدعح  نددح لد حأفحلددحح:ي للعحت نلي
أفجسن دددلحمفددددح   دددكح ثم دددلحثددد حلاجئدددعحفف ددد لحيل دددالغفلعحامحح:ي للدددعحل دددلحأ حالبفدددنا

  اح  ددلعح لددأحب ددعححالددهحالبدد حخمللهددلححت أ ال ددعحل  مال ددلحهدد يحألبئددناحل بددىح  لفددع

                                                 

ح 2/418عحدحبلدحا اللضلءحالم   ح(ححنلةحال حلبىحدح اللدحخل إحال حلبىح احال   ا1
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لفكح فددد ملحال  مدددعحب دددلح الئبددد عح بدددل ةح  دددلعحب دددلحيدددكح ال ددد  حندددلحلنالفدددكحخدددلسحل ددد
  ددلهلحمدداح دد ةحاجال ل هددلحيليضددعحيددلاشحالمم  ددىحالحنددكحلن  ددلح  لفددعح دد حجمئددىح
الحمددد ح  دددهحيدددلسحيدددكح دددبن حامح  لفدددعحالبئددد ح لدددهحف ددد ةح لبددد اعحنجدددالمئاح فددد هلح
 نالح ثاح   حيال   حأحدحح نث اح  كحي  اح مدعح لدهح د الكحل د عح دف اح  لفدعح

  حالبخند حمداحبخد ح  دهحفف ددحبللجفدىح  لفدعحال د  حجئد حل د ح ف دلاححال   حالبخن 
ف مىحيكح  ح جئ عحف مالكحيكحالب  ح اإل أللءح امحل ئألنىح ال  ىح الم ا  ىحيكح
امحأحدح لدكحمداحالألئدل حالألنددح  دهحالجد .ح ال دلادحالبدلل ح  دهحالهمدنح هد حنفدل ح

 .(1)لحم لحامحالئللهالخنلح  حبل  ألفل.ح  لفعح  هحم هدحجمن ححالهحال ينعح
 
 
 
 
 
 
 

ح*****

                                                 

ح(ح اللدحالال ابناح باح  امى 1
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 ات عابــــد
 :مريم عليها السالم -

َْ حح: ل حالئلله ُجدل  َوار َكعلي َمَ  الر اكلعلي نُتلي للَرب  ل َواو  ََُم اقد  ح(1)ححَََمر 
ُنتلي للَرب  ل ح ل ح الل ةحيكح  لدح ح أألنئكحللبأح:حاقد 

   لفعحملن حال  هححالهحالل ح  ملهلح:  احأبهح ئن 

ح  حال   ححالهحن ن حال ناحماح  من ل لفعحملنح:اك سا ه  اح
ُنتلي للَرب  ل حلملح ن حلملن حح: ل ح  احمجله  ح  لمعححالهح لمعح  من لتححاقد 

 مدلحنلس  دلحبغندلحح دلدحح  ح دلاحامحح ب بدحالمجله ةح الن ناح  هحامح
َِابٍ   يكح  ل ل ح (2()3) إن  الل َه ََدر ُزُق َمْ َََشنُء بلَغي رل حل

 :أم سليمان نيب اهلل عليه وعليها السالم -

 دددلاحلددد ا  ح)ح"حح:ن ددد  ح دددمئعحل ددد  حامحح: ددداح ثمدددلاحبددداحأبدددهحالئدددل ح دددل      
  م احي   اتحي احهد يحال دل ىحح:  ندحال   ح(حماحال ن ح ل ىحن  هحين لحأه دحن   

  ح(5)" حل ايحأحم حح(4)حن الجندحامح سح ج حين لحال  لءح  حل لحلحأ ح  لل
ندلحبفدكح حالد .حال د ةحبلل ند حيد احالفد  حح:  لفعحأ ح  نملاحال  كحابف لح ال   

حبلل ن حنجئ حالئب حي نلاححن  حال نلمىح ح
                                                 

ح حح43اآلنىحح–(ح  لةحآ ح ملااح1
ح حح37اآلنىحح–(ح  لةحآ ح ملااح2
ح حح2/195(حال لحالمفث لحيكحالالف نلحبللمنث لحل  ن ألكح3
ح(حآخ حالئ  لحماحأم ا حالفلسح ح4
ح حح3898(حم  لةحالم لبناحدح اللدحال  ةحدحبلدحالالحلن ح  كح نل حال ن ح5
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 :أم املؤمنني عائشة ) رضي اهلل عنها ( -

 لفعحال   حال هلح  حالفأللحح:أاح لئ ىح لفعحال ل حال   تحن    :عن عروة
 .  حن  حأضحهحأ حن  حيألل

  اح دددد هحالغدددد اةحأ حح:نئفددددكح- فددددعح  اح دددد  عحح:  دددداحال ل دددد حلحمدددددحامح ددددل 
أب أحببنعح لئ ىحلضكحامح ف لحين   ح  ن لتحيغ  عحن ملمحي  احهكح لئمىحح-ال با

ددد  :ال دددباح ال دددلأ َِّ نَدددا َوَوقَانَدددا َعدددَلاَب ال َّْ اللَّدددُه َعَليد  الددد   ح الب دددكح،  (1)ُمومل َفَمددد

 . الل  هلتحيه  عحمفالهلامححالهحم  عحال نل 

 } :ث ح هبعح لدهحال د  حلحدلجالكحيلجئدعحيد  احهدكح لئمدىحال د كح الب دكح ال د  
َُِّمومل  َنا َوَوقَانَا َعَلاَب ال َّْ اللَُّه َعَليد   .{  َفَم

  :أم املؤمنني  زينب بنت جح  ) رضي اهلل عنها ( -

يال د  ححالدهحالالئددح،  تحلالخ  احبلب دل حال ن الحدح نلح لفعح)حلضكحامح ف لح(
 خدد حح: ددل  تحيئدداحأفددسحلضددكحامح فددد المدد ح  نددديالجئدد حل ددلححبدد حبددناحاك مدد ةحلالئ

؟ مدا هدلا الحبد  "  :ي ل ،  (2)الم ج حي  احبحب حمم   حبنفكحال للنالنا  الفبك

"حح د يحتحلن د حح:(حالئ  عحبددح حي دل حالفبدكح3تحي  احياللع)ه اححب حلسنفد :ق لوا 
  .4. ) أح   حف لألدحي  احياللحي نل  ح"حمالف ح  ند

                                                 

ح حح27اآلنىحح–  لةحالأل لحح(1
ح(حأيحماح  اليحالم ج ح ح يكحل انىحم   ح:"حبناح للنالناح"ح ال للنىحالئم  ح 2
ح(حأيح   عح احال نل حيهحال  ةح ح3
ح ح104(حلنل حال للحناحدحبلدحا  ال ل حيكحالألل ىح ح4
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ل د ح هبدعححمند ةحمالئبد ةحمفدس.حح: للدعح ف دلح لئ دىح فد حم ال دل :ا صت بة فتىو 
 . الناللمهح اكلام 

 مددداححددد ن حأ ح ددد مىحب دددف حم  ددد  حينددددحال ا ددد ىحأف دددلح  دددلعحسنفددددحياللحمدددعح
تح  لفعحلل   حامح  هحامح  ندح  د  حمئجبدىح  لفدعحن دال ثلحمف دلح:  ن لح  للع

 .  لفعح للحىح  امىح  امىح فل لمحال   حب لأح  دح  هحالم ل نا

 :أم املؤمنني حفصة بنت عمر بن اخلطاب ) رضي اهلل عنهما ( -

  ْ ْل َزَ ددددٍ  َعددد ًُ   َرُودددوَل اللَّدددهل  َأن   ، قَددددي سل ب ددد ًَ َفَجددداَء َخاالَهدددا ُقَداَمددد َصددد ََ َحف  طَلَّددد
ددت  َوُعث َمدد ََ ددَبٍ  ، َفَجدداَء َأَمددا َواللَّددهل َمددا  : َوقَالَددت   ،اُن ابد نَددا َمظ ُعددوٍن، فَدَب ْ  هل طَلََّقنلددي َعدد

دددَ  قَددداَل للدددي " إلنَّ  :فَدَتَجل َببَدددت  ، فَدَقدددالَ   َرُودددوُل اللَّدددهل  ب رَل ًَ فَإلندََّمدددا  :رل َصددد ددد   َحف  رَارل
ًل  ًٌ َوإلندََّما َزو َرُتَ  فلي ال َجنَّ ًٌ قَدوَّاَم رواه ال براني برردال الصدحي  ، والحداكم "َاوَّاَم

 في المِتدرك.
امح ددسح جدد حأفددس حجبلندد حمدداحأج  ددلحنددنملحح:هدد يحالمددلأةحال ددللحىح لددهحح اافهددلح

بملاجئال لحدحكاحامحنحب لح  حلمدلحبنف دلح بنفددح دبدح ا د ح هد حمد ا مال لح  الفبك
أاحلجد حح:  هحال   حح ال  ةح  ح ل  اح  لحاباح ثندلحيدهح اللبددحالب اندىح الف لندىح

أح بنفدح بدح ا  حتحيد  اح   الددحي  حبنفح: ن حاملأةحح لب ةحأاحال   حلدح حي للعح
حلأحا الجلدحلهح 

 :(رمحها اهلل  )أم الصهباء العدوية البصرية : معاذة بنت عبد اهلل -

الم دهحتحححالهحيندتحيملحالفل حأم عحال يحن مكحه اح: احجلءحالف للتح للع ح لفع
 دلاحح  ح ا  اين دلحتحيمدلحالفدل ححالدهحال دباححأم عحالالكحلن الكجلءحال ن ح للعحه يحح ا  ا

حماحالف  ح حالبل البل ح لفعحال بسحالثنلدحالل ل ححالهحنمفئ لح

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6522
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6522
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ح حماحال ن حال   حبدحجسئ لح ال لأتحل ئىح الملئى  حن  ح لن دححيكال  هحح  لفع
حه  حال ب ل حيكح  حالل ال   ح جبعحلئناحالفل ح   ح ليعحأل  حح  لفع
 حإحال د  حي لالدبفدكحأيح:ي دل لددتححابدامغدسىحمئددححيدك ن حأباححىس ج لح  ح  لا

هلح  فددحالف ددلءيلجالمئددعححثدد حال دد  حي الدد حتح  حالددهحاحال ددبأتحيحمدد حي لالدد ححالددهح الدد ح
ح  يددللجئاغنددلح لددأحلاح فددالاحجئددالاحا حيملحبددلحب دداح ححلال فئففددك فددالاحجئددالاحح اح:ي للددع
ح حملالعال  بلءححالهححأبهيلا لحبئ ححة  حمئل  حالالح ل 

حأمدلح:ث حضدح ع ح للدعحب نعالم عحب عحث حضح عحي ن حل لحم ححجلءهلح لمل
حتالب دلءحلدد لأحي دلاالدد  لح ححة  دلعحمفلل دددحال دنل ح ال د حيد فكحتحلأنددال حالب دلءحالد ي

حيددكح بدد أال دد بلءح دد ححأبددهح لددهفهددلعححيدد فكح هحضدد ححالب ددمكمدداححلأنددال حالدد يمددلحأ ح
الدد فنلح ددب لححيددكل دد ححلأنددعفضددلحمددلححيددك ددحاحالدد الح   ندددحح الددلاحخضددلا ااح هدد ح

ح(ح 1ال  ةح)ن خ ح  عححأابئ ح لأحيلضلحيملالعح ب ححأ لأحألافك  حح لندحح عضي

 :) رمحها اهلل ( بنت سريين حفصه -

خن ددلحمحمدد حبدداح ددنلناح ددلحدح الددلدحالف ددنلحينح  دد  بنددعحال دد ىححيددكحف ددنعحححح
  حح  ددلةح دفدح ملالددعح هددهحابفددحال ددئناح ددفدحاثفالدكحىال دلااح هددهحابفددحاكحد  تح ددلأع

ح( 2ىح)ل لئ حأ حىلحلجح  م  هلحث ثناح فدح حالخلإححيكم ثعح
 نددفحلأنددعحم  الددأحح:ا داللعححف ددىحجللنددىتحي ندد حل ددل :قتت ل ه تت م بتتن حستت ن    

 ف دددلحامدددلأةح ددددللحىتح  حأف دددلحأ فبدددعح فبددددلمحح:بلل نددد  حيددد  لعح  مدددلمحبللفلل ددددنىحمئفدددلي
ح. هنملمتحي كحال ن ح  دحالب كح ال  ك

                                                 

ح 4/13 باحالج سىححال ف ة فدحح-ح3/76ل  هبكححاإل   افهلحالللنفح(ح1
ح ح4/14الج سى باححال ف ةح فد(ح2
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 :فاطمة بنت حممد بن املنكدر  ) رمحها اهلل ( -
 

هدد أحال ندد ح اخددال ألحح: ددلئمىحيدد  احجف ددلحال ندد حالفددل ىحب دد عححددسنا لفددعحف للهددلح
حاله  ح أ ىح  ححبندح لهححبنبدح خ  عحبأح 

 :امرأة رياح بن عمرو القيسى ) رمحها اهلل ( -

 دددلاحس ج دددلحلجددد ح دددللاح ألا حأاحنخالبدددلح سنمال دددلح  دددهح ندددل حال نددد حتحيالفدددل  حتح
ي دددللعح ن لهدددحبئددد حمدددلححي لمددعحهدددهحال دد هح أن هالددددتحيددل  هحالالثل ددد ح أفددددح ددن   حت
مضدهحال ند ح   د لحح:مضهحلبعحال ن حتح ه د اح لدهحأاحمضدهحال ند ح لد حن د حي للدع
ح (1المح ف اح أفعحفلئ حإحلنعح ئلىحماح لفهحبأحنلحلنل ح)

 :احَلْوالءُ ِبْنت ُتوَْيٍت -

ن ح ن ىحاَكَ  خ حح حىالح  ءحبخف عحال نعحباححبندحباحأ  حباحَ ب  حالئس ىحباح َ ّكحال  َل خ
حح حهلجلعح لهحالم نفىتح  لفعح ثنلةحالئبل ة

ْ  بَنلدي َأَودٍد  د َرَأٌة مل َما ، قَاَلت  : " َكاَنت  علن دل  ام  َي اللَُّه َعند  ِل ًَ َر ْ  َعائلَش َع
ْ  َهدللهل ؟ ، قُدل دُت :  َفَدَخَ  َعَليَّ َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم فَدَقداَل : َمد

ًُ اَل  َن ََ َْ ُف د َُم  َمدا ُد ليُقدوَن مل دلَما ، فَدَقداَل : َمده  َعلَدي  ََ ْ  َاد د  دَدنَداُم بلاللَّي د ل فَدلُكلَر مل
َع َمالل ، فَإلنَّ اللََّه اَل َََمُ  َحتَّ  َدَمُلوا "   يكحل انىح نلحال حناح   دلحأاح (2)األ 

                                                 

ح ح4/44(ححالملجعحال لب ح1
حالد ناح لدهحخلجدحالبخلليحيدكحاإلنمدلا:حبدلدحأأ(ح2 َ م دد ححددُّ يدكح د ةح (تح م د  43)حامحَأ  

(تح1368(تح أبددد ح ا  حيدددكحالالألددد .ح)1870الم دددليلنا:حبدددلدحأمدددلحمددداحفئدددسحيدددكح ددد الدح)
(تح أحمددد ح258(تح مللدددأحيدددكحالم ألدددنح)4238(تح ابددداحملجدددىح)762 الف دددلئكحيدددكحال ب دددىح)
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ْ  ، فحالَحدد   ء حبخف ددعحال َ ن ددعٍححالمددلأةحهددك ًَ  َعدد َمددا ، َأنَّ ال َحددو الَء  َعائلَشدد ددَي اللَّددُه َعند  ِل ، َر
د  َمرَّ   بلَما ، َوعلن َدَها النَّبلُي َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم ، قَالَدت  : فَدُقل دُت : َهدللهل قَد

َْ ال َعَمد ل َمدا ُد ليُقدوَن ، فَاللَّدُه ال   : " زََعُموا أَندََّما ال دَدَناُم اللَّي َ  ، قَدالَ  د ُخدُلوا مل

َُْمو   ِ َُْم َحتَّ  َد  ِ   (1)ح.  "حاََ
 :عابدة -

ٍْ   :ينىْم يدىْ  ىى ْ ِم حىِو    ، قىألى  (  :قىألى سىِ  ي  ْ م  ج يندى دذى "  ىأ رىأىْيت  أىْرينىدى حلى ْر ىدِة هى
َى(فى  ى دْ ىدة  ادى ى  اىدْت  ِرىْسدهىأِر  (ْ يندىْ ِت عىال أىْحرىصى ينى ىْ ِه ِ ْم أىْهِل (ْ ينىْ رىِة ،  ىاىْي رىأىْيت  جىأرِيىة  

ْ ينىِة ، جى ى ىْت اىْيين و عىادىيْنِوو عىادىهىعىر ِف  حىَّت   ىأاىتْ  ح ح(2)"ح(ْ وى

 :أخرى عابدة -

شووف إَل جأريدة ح:قأل أ و َّرز ( طفأعيح:ينو   م أيب ينمأرة ( ين ري قألينم حححح
يددأ  دد  (سدده م   ددل ( ايأينددة ينددم َل ح: يددأ ضدد ق (ملوأددب ين ددو عأنددأ شددأ  واأ ددت يل

ٍ( ، ع(هلل  أ رأيت ( ا  ل ينأي س  مأ    أ ز ت   ي أيندرف ح:قأل أ و َّرز .(ملطأ ب، ووث
 .(3) ركة كم  أ يف قيوينو

                                                                                                                         

(تحمدداححدد ن ح لئ ددىحلضددكح4925(تح البن  ددكح)191(تح الحمندد يحيددكحم ددف يح)24853)
ح  ل امح ف

الحفددىحاكحدد  يحيددكح ددل حجددلمعحالاللمدد يح|مئددلل حال ددفاحل خألددلبكحبالح ندد ححيالاحالمفئ ح| (1
ح  دددل حالسل لفكحيالاحالبلليح باحلجدحالحفب كح|يالاحالبلليح باححجلح|حالألبلمح|

ح_حل «ح فىحال ف ةح باحالج سيحتحح نىحاك لنلءحكبكحفئن (حح2 كُّ حَنسخنَ حالف َخئخ ن  حب ا   ح خب َلاهخ
ح تح نلحأ   حالفب ءحل  هبكح5772الح ن :ح

ح  فىحال ف ةح باحالج سي(حح3

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
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 :أخرى عابدة -

أا يدأ ( درأة  ه يندية يف نأح دة ( ين درة  يأد   ين   دأ وا دل ح:ينم ينيني ( و(حي قدألحححح
قددي غ ادددت ين   دددأ ( ينددأ   يدددذ ثدددم  ح:عَل َ(َ؟ قدددأ و(ح: يددأ ال ا ددد و  إ   ددأ. ق يدددأ

 .(1)ح.قه ت من ة :عَل َ(َ؟ قأ و(ح:اينوو. ق يأ

 :أخرى عابدة -

َكددرف يل ( ددرأة  أ ين ددرة  ه ينددية ورا ه ددأ ووجددي أ  :ينددم سدد  ي  ددم ينطددأري قددأل    
يدددأ سددد  ي، كدددل  :سددد  ي. قأ دددت : دددأ ( ددد ؟ وا دددت :ا ددد و وأن دددروت. واأ دددت

 .(2)شوء شغ   ينم (هلل و و ين     ووم. ُث أقين ت ين ى صم أ عاركه 

 :أخرى عابدة -

كأندددت ( دددرأة  أ ين دددرة اادددول  ا ين دددأ. واددديا   دددم   :ين دددو  دددم (حلأدددم قدددألينددم حححح
ق ددب،  ددأ أنأددأَش أصددين ت   ظمددة (هلل نأسدد أ  إسددو ك ددف يل  ددأ ار   يدد  غددي(  

 .(3) عقأسو ( ا ب  ي     ي

 :أخرى عابدة -

رأيدت ( درأة سدوي(ء  أ ين درة، ع( يدأ  ِهم دو   :ينم صدأ   دم ينيندي ( ودرِّي قدألححح
يدأ  :ين   أ، ُث قأ ت ويخ ت ي(ر(  ويخ و(    أ عأحيقو( هبأ، وينوف  ي أ وا ت

ح( 4)هذه أ أ َتأو 
                                                 

ح الملجعحال لب (حح1
ح الملجعحال لب (حح2
ح الملجعحال لب (حح3
ح الملجعحال لب (حح4
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 دأفوا  ددد
 فقـه أمهات املؤمنني

ْ ُمُروَن   : قتتت ل بعتتت لى ٍَ ََددد لليَدددنُء بَدع ددد نَدددا ل بَدع ُقدددُمم  َأو  مل نُدددوَن َوال ُمؤ  مل َوال ُمؤ 
ُدوَن الز َكاَة َوَُ ليُعدوَن الل دَه  َََة َوَُدؤ  رل َوَُقليُموَن الص  ََ ْل ال ُمن  َن َع َمو  بلال َمع ُرو ل َوََدند 

َليمٌ  ٌز َح لَدَحلَ  َويَدر َحُمُمُم الل ُه إلن  الل َه َعزَل  .  (1) َوَرُووَلُه ُأو 
َْ   : قتت ل بعتت لىو  ْ  َوالَ دَدبَدددر ر  َُ ًل ااُلولَددَ  َوقَدددر َن فلددي بُديُددودل للي دد دَدبَدددر َ  ال َجاهل

دُم  َُ هلَ  َعن ُد الل ُه للُيل  َْ الل َه َوَرُووَلُه إلن َما َُرَل َْ الز َكداَة َوَأطلع  َََة َوادلي َْ الص  َوَأقلم 
يددددرا ددرَُكم  َد  مل ددَ  ال بَدي ددتل َوََُ م  َس َأه  ْ  *  الددر ر  دد ْ  مل ددد َُ َواذ ُكدددر َن َمددا َُدت دددَلَ  فلددي بُدُيودل

ًل إلن  الل َه َكاَن َل ليفاّ َخبليراّ  ددَم  َ  .  (2) اََا ل الل هل َوال حل
ن منت  أمتور ديتن م، ، فيتبعلمنيجل  مع نست ءه ويحتدث  فا ن النبي 

فقد روى البخ رك في صحيح  في اب ب عن ،  وم  أ ال علي ن  يئ   إال سألن
ًَ،  ،العلم ًَ، َأنَّ َعائلَش ََ َكانَدت  اَل   :َزو َ  النَّبليِّ ال  اهلل عليه ووَلمعْ ابْ  أَبلي ُمَلي 

ددَمُ  َهددي ّحا اَل دَدع رلفُددُه، إلالَّ رَاَرَعددت  فليددهل َحتَّدد  دَدع رلفَددُه، َوَأنَّ النَّبلدديَّ اددل  اهلل عليدده   ِ َد
ددَ  ُعددلِّبَ » :ووددَلم قَددالَ  ْ  ُحوول ًُ « َمدد َأَولَددي َس ََدُقددوُل اللَّددُه فَدُقل ددُت  :قَالَددت  َعائلَشدد

                                                 

ح 71اآلنىحح–(ح  لةحالال بىح1
ح 34تح33اآلناللاحح–(ح  لةحاكحسادح2
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دديّرا} : دَدَعددالَ  ِل ددابّا ََ َِ َ  ََُحاَوددُ  حل ددو  َِ "إلنََّمددا َذللدد ل  :فَدَقددالَ  :قَالَددت  ، (1) {َف
  ْ َل لل    :الَعر ُض، َوَل اَب ََدم  َِ ْ  نُوقلَ  الحل   .(2) مبفق علي  " َم

ٍر، َأنَّ َعائلَشًَ   َ ْل أَبلي َب ْل ُمَحمَّدل ب  مل ب   اللَّدهل  َرُودولُ  قَدالَ  :قَاَلت   ،وعْ الَقاول
َشُرونَ » :ووَلم عليه اهلل ال   ََا :فَدُقل تُ  :َعائلَشًُ  قَاَلت   «ُغر اّل  ُعَراةّ  ُحَفاةّ  ُدح 
داءُ  الرَِّردالُ  اللَّدهل، َرُوولَ  َِ ؟ إللَد  بَدع ُقدُمم   ََدن ظُدرُ  َوالنِّ ٍَ درُ » :فَدَقدالَ  بَدع د َأَهدُد  اأَلم 

ْ  َأن  َُملمَُّمم  َذاكل    .(3) «مل
  ْ ْل هلَشاٍم، َع ْ  َوع دل ب  ًَ، قَاَلت   وَع قَاَل َرُودوُل اهللل ادل  اهلل عليده  :َعائلَش

ْ  َكددرلَه للَقدداَء اهللل، َكددرلَه اهللُ » :ووددَلم ْ  َأَحدد َّ للَقدداَء اهللل، َأَحدد َّ اهللُ للَقدداَءُه، َوَمدد َمدد
َ ،  :فَدُقل دددددتُ « للَقددددداَءهُ  دددددَرُه ال َمددددددو   َ ُلنَددددددا َن َُ ؟ َف ًُ ال َمدددددو  ل يَدددددد ََددددددا نَبلددددديَّ اهللل َأَكَراهل
ددَوانلهل َوَرنَّتلددهل، »:الَ فَدَقدد  ِ ًل اهللل َورل َمدد ددَر بلَرح  َْ إلَذا ُبشِّ مل َّْ ال ُمددؤ  َلدد ، َوَل لَددي َس َكددَللل ل

افلَر إلَذا ُبشَِّر بلَعَلابل اهللل َوَودَل لهل،   ََ َأَح َّ للَقاَء اهللل، َفََْح َّ اهللُ للَقاَءُه، َوإلنَّ ال 

 .(4) «َءهُ َكرلَه للَقاَء اهللل، وََكرلَه اهللُ للَقا

 

                                                 

ح 8آنىحح_ح  لةحا ف  ل ح(1
ح 1/207ماح معح نئلمحيلاجعحيندححالهحنئليدحافهلحيالاحالبلليحبلدحح-(ح حناحالبخلليح2
ح ( 109/ح8أخلجد:حالبخللي/ حنحدح)ح(3
ح ( 2065/ح4أخلجد:حم   /ح حنحد)ح(4
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ح ملحجلءحيكحالح ن ح  ن حالحنلءتح    لاحل   حام د  لخيِّ نٍ حال خ  حَأبخكحَ دئخ َ ا 
َكحال  د حَ ف د حَ ل َح رَاءل ح:"َلضخ ْ  ال َعدل  د َكاَن النَّبلُي َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم َأَهددَّ َحيَداّء مل

رلَها د   .(1)ح. مالف ح  ندح"حفلي خل
يمدددلح ددددلاحن ددددالألنعحأاحنجندددددح ددداح دددد ح ددددؤا حنأئددددل ح  نددددحمدددداحج ددددىحالف ددددلءح
بلل لاحىحال لم ىتحب ح لاحن فهحيكحبئ حاكحندلاح    ح للبمدلحلد حالف د حالمدلأةح داح
أللند حال فلنددىحمدلا يح  ندددحال د  حتحيال دد  حأم دلعحالمددؤمفناحبال ضدناحمددلا حل دد  حامح

ددَرَأّة َودددََْلت   ،  لدددأح  تح مددلحالددل يحلفددلحال دددن ةح لئ ددىح)حلضددكحامح ف ددلح َأنَّ ام 
دُ   ِل ََْمَرَهدا َكي دَ  دَدغ َت َل َف دي ْ  ال َمحل د دللَما مل  ِ ْ  ُغ النَّبليَّ َالَّ  اللَُّه َعَلي دهل َوَودلََّم َعد

دٍ  فَدَتَ مَّدرل  بلَمدا فلر َاًّ  ُخلل  ":قَالَ   ِ ْ  َم د  ":قَدالَ ؟  َكي دَ  أََدَ مَّدرُ   :قَالَدت   " مل
ددرل  بلَمددا ددرل " :قَدداَل ؟ َكي دد َ   :قَالَددت   " َدَ مَّ دُدَما إللَدديَّ  "ُوددب َحاَن اللَّددهل َدَ مَّ َتبَددل  فَار 

  ح 2) دَدَتبَّعلي بلَما أَمَدَر الدَّمل  :فَدُقل تُ 

فا ن. نس ء األنص ر حريص . على معرفة األحا م فتي أختل أمتورهن، 
نعم النس ء، نست ء األنصت ر  :فا نوا ام  بقول السيدة ع ئ ة رضي اهلل عن  

 لم يمنع ن الحي ء أن يبفق ن في الدين.

                                                 

بلدحالحنلءح يض دح الح ح  كحالالخ  حبدح حح- اللدحاآل ادحح-(حلنل حال للحناح1
ح ح294
الملأةحفف  لح  احالأل لعحماحالمحن حبلدح لأح _  اللدحالحن  _ح حناحالبخللي(ح2

ح 308_حل  حح  نفحالغال  

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=13851&lang=&bk_no=52&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=574&idto=644&lang=&bk_no=52&ID=205
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=574&idto=644&lang=&bk_no=52&ID=205
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ددي اهلل عنمددا قالددت  َددا روددول  :قالددت أم وددليم  :ودددروأ لنددا أم وددلمً ِر
اهلل ! إن اهلل ال َِددددتحي  مددددْ الحددددَ ، فمدددد  علدددد  المددددرأة مددددْ غِدددد  إذا 

فغ ددددت أم وددددلمً ورممددددا ،  " نعددددم ، إذا رأ  المدددداء "  :احتلمددددت ؟ قددددال
، فدبم " دربدت َميند  " نعدم :ول اهلل ! أو دحتلم المرأة ؟ قدالروَا  :وقالت

 َشبمما ولدها ؟ "
ددً أم وددليم " إن مدداء الرردد  غلدديال أبدديَ، ومدداء المددرأة  وزام مِددلم براَو

 (1رقيَ أافر، فمْ أَما عَ أو وبَ ََون منه الشبه". )
حدد  أو دحددتلم  :فقالددت أم وددلمً :وفدد  رواَددً لقددد فقددحت النِدداء، َو

 المرأة ؟. 
ْ  و      ًَ  َعددد رلَمددد  َ ًَ  َأنَّ  عل َرأَدَدددُه فَدتَدَزوََّرَمدددا رلفَاَعددد ََ ام  ُْ الزَّبليدددرل  طَلَّددد ْل ب ددد َم َعب دددُد الدددرَّح 

ًُ  :قَالَددت   ،ُ ال ُقَرظلددي   ددَرّة  َعائلَشدد َمددا ُخق  َمددا َوَأرَدد  ََت  إللَيد  َقددُر َفَشدد َمدداٌر َأخ  َمددا خل َوَعَليد 
ل ددددددلَها دددددا َرددددداَء َرُودددددوُل اللَّدددددهل  ،بلجل ددددداءُ   فَدَلمَّ َِ َّْ بَدع ّقدددددا َوالنِّ  ،ََدن ُصدددددُر بَدع ُقدددددُم
ًُ  قَالَددت   ددَرّة  :َعائلَشدد ل ددُدَها َأَهددُد ُخق  نَدداُ  َلجل مل ث ددَ  َمددا ََدل َقدد  ال ُمؤ  َ ددُت مل ْ  َمددا رََأ دد مل
بلَمددا َ  أَندََّمددا قَددد  أَدَددت  َرُوددوَل اللَّددهل  :قَددالَ  ،مَدو  ْ    َوَوددمل دد نَددانل لَددُه مل َفَجدداَء َوَمَعددُه ابد 
ْ   !َواللَّهل  :قَاَلت   ،َغي رلَها د ْ  َذن ٍ  إلالَّ َأنَّ َما َمَعُه لَي َس بلَْغ َن  َعنِّي مل َما للي إللَي هل مل

ْ  مَدو   ددد ًّ مل بَددد إلنِّدددي  !َكدددَلَبت  َواللَّدددهل ََدددا َرُودددوَل اللَّدددهل   :فَدَقدددالَ  ،بلَمددداَهدددللهل َوَأَخدددَل   ُهد 
دُ  ٌز ُدرَل َلندََّما نَاهل َملَمل َوَل ََ األ  ًَ  أَلَند ُفُقَما نَدف  فَدإلن  "ح: فَدَقداَل َرُودوُل اللَّدهل  ،رلفَاَع

                                                 

ح 1/135(حالملجعحال لب ح1

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16584
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16584
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  ْ د ي لَدُه َحتَّد  ََدُلوَق مل دُلحل لِّدي لَدُه َأو  لَدم  َدص  َلتل ل َكداَن َذللد ل لَدم  َدحل ديد  َِ ،  " ُع
ْل لَددهُ  :قَددالَ  نَدددي  َهددَلا  ":قَددالَ  ،نَدَعددم   :قَددالَ  " بَدنُددوَك َهددُؤاَلءل  ":فَدَقددالَ  ،َوأَب َصددَر َمَعددُه ابد 

َْ فَددوَ  ي َْ َما دَددز ُعمل ي ْ  ال غُدَرابل بلدال ُغَرابل  !اللَّدهل  الَّلل  دَدز ُعمل د دَبُه بلدهل مل ".رواه َلُمدم  َأه 
    (1) البلار 

ْ  وفي احي  مِلم  ْ   ُعر َوةَ  َع دَرَأةُ  قَالَدت   َعائلَشًَ  َع ًَ  َرداَء   ام  إللَد   رلفَاَعد
ًَ  فَدَقالَدت  ُكن دُت علن ددَ  النَّبليِّ َالَّ  اللَُّه َعَلي دهل َوَودلَّمَ  قلدي  رلفَاَعد ََ َف َلََّقنلدي فَدبَدتَّ َط

َْ الزَّبليرل  فَدتَدَزوَّر تُ  ْل ب  َم ًل الثدَّو بل  َعب َد الرَّح  َب ث ُ  ُهد  ََِّم َرُووُل  َوإلنَّ َما َمَعُه مل فَدَتَب
علدددي إللَددد  ":فَدَقدددالَ   اللَّدددهل  َْ َأن  دَدر رل ددددلَ ًَ  أَُدرَل َلَتُه اَل َحتَّددد   رلفَاَعددد ددديد  َِ دَدددُلوقلي ُع

َلَت ل  يد  َِ رٍ  قَاَلت  " َوََُلوَق ُع  َ َذَن لَدُه  َوَخاللددٌ  علن دَدهُ  َوأَبُو َب بلال بَدابل ََدن َتظلدُر َأن  َُددؤ 
رٍ  فَدَناَمأ ََا  َ َمُر بلهل علن َد َرُوولل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل  أَبَا َب َمُ  َهللهل َما َدج   ِ َأاَل َد
 .  (2)حَوَولَّمَ 

فا ن. النس ء ي ترحن م ت ال ن أمت م أم ت . المتؤمنين وخ صتة ع ئ تة 
ال » :قتتت ل رستتتول اهلل   )عتتتن إيتتت   بتتتن عبتتتد اهلل رضتتتي اهلل عن تتت ، ف
َذئلددر َن النِدداء علدد   :فقددال  فجدداء عمددر إلدد  روددول اهلل« دقددربوا إمدداء اهلل

أزوارمددددْ "أ  ارتددددرأن ونشددددزن"، فددددرخص فددددي ِددددربمْ "َعنددددي إذا معددددت 
َعنددي أحددان ، " القددرورة ولَددْ ِددرباّ غيددر مبددر " فْطددا  بددنل روددول اهلل

                                                 

ححح.ح5487_حل  ححبلدحثنلدحالخضل _  اللدحال بلس _  حناحالبخللي(ح1
(ح دحناحم د  ح_ح الدلدحالف دل ح_حبدلدح حالحد حالمأل  دىحث ثدلحلمأل   دلححالدهحالدف احس جددلح2

ح ح1433 نليح نألنهلحث حنفلل  لح الف ضكح  ال لح

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5550&idto=5726&lang=&bk_no=0&ID=3235
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5550&idto=5726&lang=&bk_no=0&ID=3235
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فقددال  ،َشددَون أزوارمددْ عنددد أممددا  المددؤمنيْ النِدداء بيددو  روددول اهلل 
أزوارمْ،  لقد أطا  بنل بيت محمد نِاء كثير َشَون"  : ) روول اهلل

 ونيرهم .  2)وابن م ج    1)أبو داود  اهرو  "ليس أولح  بلياركم

ح  ه احن  حأنضلمح  هحأثلحأم لعحالمؤمفناحيكحليعحالمئلفلةح اح نلها

م ئ مح ملجئلمحل ثنلحماحال ضلنلحالالكحن ال حل لحالم  م اححي احلضكحامح ف ا
ح خل ىحملحلدح  ىحبنه ن  ح ملحنالئ  حبللحنلةحالبنالنى 

ح :ومما اعتنين به وبتبليغه لألمة
 : ماح لأ ح ثنلحماحم لئ حالأل للةح م ملمتح الم لئ حالف لئنىحخ   لم حححح

  ْ ْل ُعَمي درٍ  ما رواه مِدلم فدي "ادحيحه" َعد ًَ  قَداَل بَدلَديَ  ُعبَدي ددل ب د َعب دَد  َأنَّ  َعائلَشد
دددٍرو َْ َعم  ددد اللَّدددهل ب ددد َِ ددداَء إلَذا اغ َت َِ ْ ُمُر النِّ َّْ فَدَقالَدددت  ََددد َْ رُُءوَودددُم ددد ُقق  َْ َأن  ََدند  ََدددا  :ل 

ددٍرو َعَجبّددا ْل َعم  ب دد َّْ  الل َْ رُُءوَوددُم دد ُقق  َْ َأن  ََدند  ددل  َِ دداَء إلَذا اغ َت َِ ْ ُمُر النِّ ََ  ،َهددَلا ََدد َأفَدد
 َّْ َْ رُُءوَوددُم دد للق  َّْ َأن  ََح  ْ ُمُرُه ددُ  أَنَددا َوَرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  ا َلَقددد  ُكن ددتُ  ،ََدد ِل للَّددُه َأغ َت

دٍ  ْ  إلنَاٍء َواحل َراَغاٍ   َعَلي هل َوَولََّم مل َ  إلفد  ََ ي َم ُد َعَل  َأن  أُف رلَ  َعَل  رَأ ول   3)َواَل َأزَل

ْ  فوأاد. هذا الحام أم المؤمنين أم سلمة ت رضي اهلل عن   ت  َعب دل اللَّدهل  َع
ْل رَافلدد ٍ  َل  ب دد ًَ  َمددو  ْ   أُمِّ َوددَلَم ًَ  َعدد ددَرَأٌة  قَالَددت   أُمِّ َوددَلَم قُدل ددُت ََددا َرُوددوَل اللَّددهل إلنِّددي ام 

                                                 

ح 2146ل  ح فاحأب ح ا  ح_حح(1
ح 1985ل  حاباحملجىح_ح فاحح(2
ح 331بلدحح  حضفلئلحالمغال  ىل  ح «  اللدحالحن  «  حناحم   ح(3

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16531
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16531
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=54
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=54
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=826&idto=1029&lang=&bk_no=53&ID=141
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=826&idto=1029&lang=&bk_no=53&ID=141
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ًل قَدالَ  دد ل ال َجَنابَد  ِ دي فََْند ُقُقدُه للُغ َر رَأ ول َِدف  ثلددي  إلنََّمدا ، اَل  ":َأُهدُد  فليد ل َأن  َدح   َ ََ
َْ َعَل  رَأ ول ل مَ  َْ َعَلي  ل ال َماَء فَدَت  ُمرَل ي َ  َحثَدَياٍ  مُمَّ دُفليقل ََ." 

ًل  ":قَالَ  :في رواًَو  ْ  ال َجَناَب ُلُه مل ِل َُْحُلُه َفَْغ  ََ  " َأَف   .1) َوَلم  ََل ُكر  ال َحي 
أبجتزك إحتدان  صتالب    :عن مع ذة بن. عبد اهلل أن امترأة ق لت. لع ئ تةو 

فتتال يأمرنتت   ؟ انتت  نحتتيض متتع النبتتي  2)أحروريتتة أنتت. :إذا   تتر.؟ فق لتت.
 ال نفعل .ف :ب ، أو ق ل.

اتتت ن يصتتتيبن  ذلتتت  فنتتتؤمر بقضتتت ء الصتتتوم وال نتتتؤمر  :وفتتتي روايتتتة ق لتتت.
 .  3)مبفق علي  بقض ء الصالة.

ف لءحال حلبىحن ثدلاحمداحا دالفاللءحأم دلعحالمدؤمفناح خل دىحيدكحم دلئ ححع  لف
الأل ددددللةتح  دددداحنل دددد اح لددددهح لئ ددددىحلنالبددددناحالأل ددددلتح مددددلحف دددد ح لددددأحالبخددددلليحيددددكح

 . 4)" حنحد"ح اح لئ ى
ئداحأ حييدكحبنالددح الئلم ددحمدعحأه ددتح   بناحأم لعحالمؤمفناحج افددحمداحه ندد

 فعحأ لدح أفلححلئ تحثد حأفل لددحالفبدكحح: للعح(لضكحامح ف لحح)المؤمفناح لئ ى

                                                 

ح 330ل  حدحبلدحح  حضفلئلحالمغال  ىح _  اللدحالحن  _  حناحم   (ح1
حم لاحالجمعحالخ الإح ل  حآلاءحمبال  ىحضللىتح مف لحح(2 ح لهححل لاءحكف ل حف بال ل فمل  ا 

ح أف  حنل احأاح  هحالحلئ ح ضلءحال  ةح  لأح  هحأ    حيكحل حال فى 
ح ح335ل  حتح حناحم   ح_ح321ل  ح حناحالبخلليح_حح(3
يكح اللدح"الحن "تحبلدح  بل حالمحن ح ا  بللي:ح  احف لءحنبئثاح لهح لئ ىحبلل لجىحين لح (4

حماح حب لأحالأل ل حاللن  حالبنضلء  حال  ى حالئج اححالهحاللنا ح  حيال   : حال فلة  ال ل فحيند
حالحنضى 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=826&idto=1029&lang=&bk_no=53&ID=141
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=826&idto=1029&lang=&bk_no=53&ID=141
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 "أيحالن د حال حد ححينضعحيليح  هحم ضعحيكحين لدتح أالئل حالئل ح أفلححدلئ ح
  .1رواه مسلم ) .ينضعحيليح  هحم ضعحيك ح  "حث حأفل لدحالفبكحماحالئه حبن فلف ل

بنه ددتحخل دىح أاحالن د  ح دلف اح  اححلضدعحالمدلأةح   ه احن ضداحمد ىحال ألفدد
حل حنؤا   هلح ل حنجلل  هلحيكحالبن ع ين  ح

ملحنلند حهد احاللجد حأاحند .حمداحأملفدلح دنئلمح  حح: لملحب غحالن   حه احال  يح لل ا
حخللففلحيند 

ي  ددد اح ددداحيدددكححل ددد اح  دددهحمئليدددىحمدددلحندددففئ احمددداحأح دددل تحنجئ  ددداحندددبحاتح
 لحبددنخ حأ ددلالها  ح  لفددعحالمددلأةحمددف احالددنالهح لددهحال ددن ةح لئ ددىحيددكحالهدد  حلال ددنل

ح احبئ حأم لحال نا  حماحأح ل حالحن ح الففلسح الجفلبىح  نلهل 
حنفملحن  احيكح   أ ضحعح لئ ىحدحلضكحامح ف لحدحملحن  احماحل   حام

 . بنالدتح بنفعح نلمدحال ن ح   الدح ال ج يتح بنفعحج افدح هنمىحماحالئلم د
ن ددفعح امحمددلح ددلاحل دد  حح: ف ددلحأف ددلح ددئ ع  2) مدداح لددأحمددلحل ايحالبخددللي

يددد  اححضدددلعحح(حالئفدددكحخ مدددىحأه ددددح) دددلاحن ددد احيدددكحم فدددىحأه ددددحح:يدددكحبنالدددد ح للدددع
حال  ةحخلإح  حال  ة" 

 ينددحالالل نددحيدكحالال اضدعح :ق ل الح ف  ابن حجر ت رحمت  اهلل ت فتي  ترح 
 . 3) اللأحالال بلتح خ مىحاللج حأه د

األدب متتتن وبتتترجم عليتتت  المؤلتتت  ا متتت م البختتت رك رحمتتت  اهلل فتتتي ابتتت ب 
ح نفحن  احاللج حيكحأه د  :"صحيح " فق ل

                                                 

ح 300ل  ح حناحم   ح_ح(ح1
ح( 6039تح5363تح676(حيكح حنحدح)ل  ح2
ح( 2/163)يالاحالبلليحح(3
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"ا ن ألين الن  ، وأاترم  :فق ل. وروك عن ع ئ ة أن   وصف. النبي 
 الن  ، وا ن رجال  من رج لام، إال أن  ا ن بس  م  ".

فاتت ن لزوج بتت  ال تت هرا. أابتتر الفضتتل فتتي نقتتل جميتتع أحوالتت  وأفع لتت  
رضي اهلل عن     فا ن. متن التذا ء  البيبية.. وعلى رأس ن السيدة ع ئ ة )

متت  رأيتت. أحتتدا  أعلتتم بتت لقران وال  :والف تتم بماتت ن.. فعتتن عتتروة بتتن الزبيتتر قتت ل
بفريضتت ، وال بحتتالل وال بحتترام، وال بفقتت ، وال ب تتب، وال ب تتعر، وال بحتتدي  

 (1)العرب ، وال بنسب من ع ئ ة " 
لتتو جمتتع علتتم النتت   ال تتم، ثتتم علتتم أزوا  رستتول  :وعتتن الزهتترك قتت ل

 .(2)لا ن. ع ئ ة أوسع م علم   "  ،اهلل

ا ن. ع ئ ة أفق  الن  ، وأعلم النت   ،  :وعن ع  ء بن أبى رب   ق ل

 (3)وأحسن الن   رأي  في الع مة . 
تد يقر َواَل  :ُقل ُ. لرَع ئرَ ةَ  :وَعنر اب نر َأبري ُمَلي َاَة، َق لَ  َبُقولريَن ال  ع َر َوَأن .ر اب َنُة الص 

ل ُمَ  فري ر؟ َفَق َل.   إرن  الن بري  صلى اهلل علي  وسَلم  » :ُبَب لريَن، َوَبُقولريَن ال  ب  َفَم  عر

َفُ  َذلر َ  ُفوَن َلُ  َفَأح  ، َفَيصر َقُم َفَبفرُد َعَلي  ر وُفوُد ال َعَربر   .(4) « َا َن َيس 

                                                 

ح المئج حال بنلحل ألبلافكح لجللدحلجل حال حناح ح4/11(حل ايحالحل  حيكحالم ال لأح1
ح 4/11(حالحل  حيكحالم ال لأح2
ح(حالملجعحال لب  3
ح(12/ح4الحل  /حالم ال لأح  هحال حنحناح)ح(4
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م  رأي. أحد ا أعلم بفق  وال ب ب وال ب عر من ع ئ ة، ولو  :وق ل عروة
لتتم ياتتن لع ئ تتة متتن الفضتت ئل إال قصتتة ا فتت  لافتتى ب تت  فضتتال  وعلتتو مجتتد، 

 .(1) ف ن   نزل في   من القرآن م  يبلى إلى يوم القي مة

َلتتَم برتت ل َحاَللر َوال َحتتَرامر » :وعنتت  فتتي روايتتة ل تتمر َوال  تتع رر  َمتت  َرَأي تتُ. َأَحتتد ا َأع  َوال عر

نرينَ  مر  .(2) «َوال  ب  مرن  َع ئرَ َة ُأم  ال ُمؤ 

، َأن ُ  قريَل َل ُ    تُن ال َفتَرائرَض؟ َفَقت لَ  :وَعن  َمس ُروق، سر  :َهل  َا َنت.  َع ئرَ تُة ُبح 
تتَح بر ُمَحم تتد، صتتلى » تتَيَخَة َأص  هر، َلَقتتد  َرَأي تتُ. َم   تتي برَيتتدر ك َنف سر اهلل عليتت  إرك َوال تتذر

َأُلوَنَ   َعنر ال َفَرائرضر  ََا برَر َيس   .(3) «وسَلم األ 

تتَح َب َرُستتولر اهللر صتتلى اهلل  :وَعتتن  َأبرتتي ُموَستتى، َقتت لَ  تتَاَل َعَلي َنتت  َأص  "َمتت  َأ  

ل م  " ن ُ  عر ن َدَه  مر َن  عر يٌ  َق   َفَسَأل َن  َع ئرَ َة إرال  َوَجد    .(4) علي  وسَلم َحدر

  .(5) َم  َرَأي ُ. َأَحد ا َأف َصَ  مرن  َع ئرَ ةَ  :ُموَسى ب نر َ ل َحَة، َق لَ وَعن  

َوَة، َعن   َأبري ر َق لَ  تب يَن  :وَعن  هرَ  مر ب نر ُعر  تيَدَة سر "ُرب َم  َرَو.  َع ئرَ ُة ال َقصر

"   .(6) َبي ب   َوال مر َئَة َبي .،

                                                 

ح ح( 186/ح7اباحاكثنل/أ  حالغلبىحألحالئ منىح)ح(1
ح ( 12/ح4الحل  /حالم ال لأح  هحال حنحنا)ح(2
ح (66/ح8اباح ئ /حالألب لعحال بنلح)ح(3
ح ح(188/ح6أخلجد:حالاللم ي/ح ففدح) (4
ح (188/ح6أخلجد:حالاللم ي/ ففدح)ح(5
ح ( 72/ح8اباح ئ /الألب لعحال بنلح)ح(6
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 النددداِ، وأعلدددم النددداِ، أفقددده عائشدددً كاندددت  :ربدددا  أبدددي ب دددْ ع ددداء َوقَدددالَ 
  (.1)  العامً فلي رأَّا الناِ وأحِْ

 اهلل ادل  النَّبليِّ  َأز َوا ل  َرملي ل  علل مل  إلَل  َعائلَشًَ  علل مُ  ُرمل َ  َلو   :وَق َل الز ه ررك  

اءل  َرملي ل  َوعلل مل  ووَلم عليه َِ انَ  النِّ ََ  .(2) َأف َق َ  َعائلَشًَ  علل مُ  َل

ْ   َأوَّلُ  :قال وعنه ْل  ال َعَمد  َكَش َ   َم ِل  َعد َْ  النَّدا دنًََّ  َلُمدمُ  َوبَدديَّ ُِ  َذللد َ  فلدي ال

  .(3) ووَلم عليه اهلل ال  النَّبليِّ  َزو  ُ  َعائلَشًُ 

ْ   الزِّنَدامل، أَبلدي ابدْ الدرحمْ عبد وعْ َ دتُ  َمدا :قَدالَ  أَبليدهل، َعد  َأر َوأ َأَحدّدا رََأ
ددع رٍ  ْ   للشل دد ْ   رلَواََتلددي َوَمددا :قَددالَ  اللَّددهل؟ َعب دددل  أَبَددا ََددا َأر َواكَ  َمددا :لَددهُ  يدد َ َفقل  ُعددر َوَة، مل دد   مل

ًَ! رلَواًََل  ءٌ  بلَما ََدن زللُ  َكانَ   َما َعائلَش ع ّرا فليهل  أَن َشَد    إلال َهي    .(4) هل

  ْ ْل  َوَلَمًَ  أَبلي وَع ْل  َعب دل  ب  َم َ تُ  َما :قَالَ  الرَّح  د َأع لَدمَ  َأَحدّدا رََأ ُِ ْل بل  رودول َن
َقهَ  َوال ووَلم عليه اهلل ال  اهلل تليجَ  إلنل  رَأ  ٍ  فلي َأفد  ًٍ  َأع لَدمَ  َوال رَأ َلهل  إلَل  اح   بلنََد

ًٍ  َوال نَدَزلَددت   فليَمددا َقدد ْ   َفرَل دد ًَ  مل  أاددحاب مددْ األكددابر َِددْلما كددان (5) َعائلَشدد
 رودول أادحاب عليندا أهَ  ما : قال  موو  أب  فعْ..   اهلل روول

                                                 

ح( 1883/ح4اباح ب حالبل/حا  النئلدحيكحمئليىحاك حلدح)ح(1
ححح الملجعحال لب ح(2
ح (383/ح5البن  ك/حال فاحال بلىح)ح(3
ح (1883/ح4اباح ب حالبل/حا  النئلدحيكحمئليىحاك حلدح)ح(4
حح( 286/ح2)حلىاباح ئ /الألب لعحال بح(5
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 رواه "  ّ علمددددا مندددده عندددددها وردددددنا إال عائشددددً فِددددْلنا ، قدددد  حدددددَثا  اهلل
 .(1) . األلباني واححه الترمل 
  ْ ْل  َعب دل  وَع َم ْل  الرَّح  دمل  ب د ْ   ال َقاول ًُ  َكانَدت    :قَدالَ  أَبليدهل  َعد دتَدَقلَّت   قَددل  َعائلَشد  او 
َوأ ًل  فلي بلال َفتد  ََف رٍ  أَبلي خل  َ  ََدر َحُمَمدا َمادَدت   َأن   إلَل  َررًّا َوَهُلمَّ  َوُعث َمانَ  َوُعَمرَ  َب
 .بلي بلرَِّها َم َ  َلَما ُمَزلّما وَُكن تُ  اللَُّه.
      ْ ُمددددددومل  وَعدددددد ْل  َمح   عليدددددده اهلل اددددددل  النبددددددي أزوا  كددددددان  :قددددددال لَبليدددددددٍ  ب دددددد

َْ   وودددَلم َفظ ددد ْ   ََح  ددد ُل  مل دددث َ َوال َكثليدددّرا  وودددَلم عليددده اهلل ادددل  النَّبلددديِّ  َحددددلَ  مل
ًَ. َوأُمِّ  للَعائلَشًَ  تلي َعائلَشًُ  وََكاَنت   َوَلَم دل  فلي دُدف   َماَدت   َأن   إلَل  َوُعث َماَن، ُعَمرَ  َعم 
ْ   َكددددابلرَ األَ  وََكددددانَ  اللَّددددُه، ََدر َحُمَمددددا دددد ددددَحابل  مل  عليدددده اهلل اددددل  اللَّددددهل  َرُوددددولل  َأا 
َنل  بَدع َدهُ  َوُعث َمانُ  ُعَمرُ   ووَلم َما َُدر ول َْالنلَما إللَيد   ِ ْل  فَدَي ْل  َع َن ُِ   (2)ال
ْل      ددع بليِّ  َعدد ًَ  َأنَّ  :الشَّ ددواّ  للَلبلي دددٍ  َرَوَ ددتُ  :قَالَددت   َعائلَشدد ْ   َنح  دد  وََكددانَ  بَدي ددتٍ  أَل دد ل  مل

ددع بليُ  ْ   فَدَيتَدَعجَّدد ُ  ََددل ُكُرَها الشَّ دد َمددا مل َمددا. فلق مل لُ  مُددمَّ  َوعلل مل َُم   َمددا ََدُقددو  ََْمبل  ظَددُن  بلدد
 .(3) الُنبُدَوةل 

  ْ ْل  َوَلَمًَ  أَبلي وَع ْل  َعب دل  ب  َم َ تُ  َما :قَالَ  الرَّح  ْل  َأع َلمَ  َأَحّدا رََأ َن ُِ  روول بل
َقهَ  َوال ووَلم عليه اهلل ال  اهلل تليجَ  إلنل  رَأ  ٍ  فلي َأفد   بلنًٍََ  َأع َلمَ  َوال رَأ َلهل  إلَل  اح 
َقًٍ  َوال نَدَزَلت   فليَما ْ   َفرَل  . (1)َعائلَشًَ  مل
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َيان وعْ     ْل  ُوف  ًَ، ب  َن َاُم، ََا :ُمَعاولًََُ  قَالَ  :قَالَ  ُعيَديد  ِل  َأ ُ  زَل  :قَالَ  َأع َلُم؟ النَّا
َْ  َأمليرَ  ََا أَن تَ » نلي مل  َعَليَّ  َعَزم تَ  إلَذا َأمَّا» :قَالَ  َعَلي َ ؟ َأع زلمُ  :قَالَ  ، «ال ُمؤ 

 . (2)«فَدَعائلَشًُ 
ًَ  َكاَنت    عائشًَ  إلنَّ  :َُقال كان  :قال األعم  وعْ      . (4)(3)الرَّأ  رَُرَل
ًل  فلي َأع َلمُ  َوالَ » :اللهبي وقال  فلي َوالَ  َب     ووَلم عليه اهلل ال  ُمَحمَّدٍ  أُمَّ
اءل  َِ َرَأةّ  ُم  َلّقا النِّ َما َأع َلمَ  ام  ند   .(5)«مل
ْ   لَددم   :كثيددر  ابددْ قددالو       دد َُ َُمددمل  فلددي ََ ث دد ُ  األ  ًَ  مل ظلَمددا فلددي َعائلَشدد ف  َمددا حل  َوعلل مل

 . (6)وعقلما َوَفَصاَحتلَما
 وابدْ وعلدي، عمدر، :ودبعً م لقا فتوأ الصحابً أكثر :حجر ابْ وقال     

د عباِ، وابْ عمر، وابْ مِعوم، دوان وعائشً مابت، بْ وَز  دعدال  اللَّده ِر
  . (7)أرمعيْ عليمم
َّ   كتاباّ   الزركشي أل  وقد      ما إلَرام اإلرابً وماه، مِائلما، َحو  كام

َم ُ  كلَتابٌ   فَدَمَلا :مقدمته في قال الصحابً، عل  عائشً اوتدركته  َما فلي هل  َأر 
ًُ  بلهل  دَدَفرََّم    َد َق يَ  الصِّدِّ ِل َما اهللُ  َر َواَها فلي هل  َخاَلَفت   َأو   َعند  َما بلَرأ  ٍ  ول ند   َكانَ   َأو   مل
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ًّ، ُونًَّّ  فلي هل  علن َدَها َن َاَمةُ  َأو   بَديدِّ ًٌ، علل مٍ  زَل َقَن َََر    ُمتد  أَن   زََمانلَما، ُعَلَماءل  َعَل  فلي هل  َأو 
َما فلي هل  رََر َ  َأو   لًٌَّ  إللَيد  ْ   َأرل ْ   َأو َحرَّرَد هُ  َأَوانلَما، َأع َيانل  مِّ َوأ، مل تَدَمَد    َأول  فَدتد   ار 
ْ   فلي هل   .(1)َأقد َوأ رَأَد هُ  رَأ  ٍ  مل

 :بالتفسري عائشة علم

ْل     رل ِّ، َع يَ  َعائلَشًَ  َوَْل تُ  :ُعر َوةُ  قَالَ  الُزه  ِل َما اللَّهُ  َر َ تل  :َلَما فَدُقل تُ  َعند   َأرََأ
لَ  ْ   َوالَمر َوةَ  الصََّفا إلنَّ } :دَدَعاَل  اللَّهل  قَدو  ْ   اللَّهل  َهَعائلرل  مل  َأول  البَدي تَ  َحجَّ  َفَم
ََ  اع َتَمرَ   الَ  َأن   ُرَنا ٌ  َأَحدٍ   َعلَ  َما فَدَواللَّهل  ،(2){بلملَما ََ َّوَّ َ  َأن   َعَلي هل  ُرَنا َ  َف
َْ  ََا قُدل تَ  َما بلح سَ  :قَاَلت   َوالَمر َوةل، بلالصََّفا ََ ُو َ  تلي، اب    َلو   َهللهل  إلنَّ  ُأخ 
َلندََّما بلملَما، ََدَتَ وَّ َ  الَ  َأن   َعَلي هل  ُرَنا َ  الَ  :َكاَنت    َعَلي هل، َأوَّل تَدَما َكَما  َكاَنت    َوَل
للُموا َأن   قَدب  َ  َكانُوا  ارل،األَن صَ  فلي أُن زلَلت    ِ ًل، للَمَناةَ  َُملُلونَ  َُ  َكانُوا  الَّتلي ال َّاغلَي

، علن دَ  ََدع ُبُدونَدَما انَ  الُمَشلَّ ل ََ ْ   َف  َوالَمر َوةل، بلالصََّفا ََ ُو َ  َأن   ََدَتَحرَّ ُ  َأَه َّ  َم
َلُموا، فَدَلمَّا ْ   موولَ  عليه اهلل ال  اللَّهل  َرُوولَ  َوَُْلوا َأو   ََا :قَاُلوا َذللَ ، َع
َْ  َن ُو َ  َأن   نَدَتَحرَّ ُ  ُكنَّا  إلنَّا اللَّهل، َرُوولَ   اللَّهُ  فََْند َزلَ  َوالَمر َوةل، الصََّفا بَدي 
ْ   َوالَمر َوةَ  الصََّفا إلنَّ } :دَدَعاَل  َّْ  َوَقد  » :َعائلَشًُ  قَاَلت   {،اللَّهل  َهَعائلرل  مل  َو
نَدُمَما، ال ََّوا َ  ووَلم عليه اهلل ال  اللَّهل  َرُوولُ  ََحدٍ  فَدَلي سَ  بَديد  ُركَ  َأن   ألل  ََدتد 
نَدُمَما ال ََّوا َ    .(3)«بَديد 
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      ْ ْ   هلَشدددداٍم، وَعدددد ْ   أَبليددددهل، َعدددد ًَ، َعدددد ددددُتم   َوإلن  } َعائلَشدددد ف  دددد ُوا َأالَّ  خل ِل  فلددددي دُدق 
ًُ » :قَالَددت  (1){الَيتَدداَم  ددونُ  الَيتليَمدد َُ  َعلَدد  فَدَيتَدَزوَُّرَمددا َولليُدَمددا، َوُهددوَ  الرَُّردد ل  علن دددَ  َد
دديءُ  َماللَمددا، ِل َبتَدَما، َوَُ َْ  لَددهُ  طَددابَ  َمدددا فَدل َيتَدددَزوَّ    َماللَمددا، فلددي ََدع ددددللُ  َوالَ  ُاددح  ددد  مل
اءل  َِ َواَها، النِّ َن  ول ََ َ  َمثد   .(2)«َورُبَاعَ  َوُم

ْل  هلَشامل  وعْ ْ   َة،ُعر وَ  ب  ْ   أَبليهل، َع يَ  َعائلَشًَ  َع ِل َما اللَّهُ  َر  َهللهل  فلي :َعند 
َرَأةٌ  َوإلنل } :اخًََل  ْ   ت  َخافَ  ام  د ِّدا َأو   ُنُشدوزّا بَدع للَمدا مل  "الرَُّرد ُ  :قَالَدت   ، (3){إلع َرا
َُونُ  ثلرٍ  لَي سَ  الَمر َأُة، علن َدهُ  َد  َ َت  ِ َما، بلُم ند  دُ  مل َعلُد َ  :فَدتَدُقدولُ  َُدَفارلقَدَما، َأن   َُرَل  َأر 
  ْ ْ نلي مل  َذللَ " فلي اخًََُ  َهللهل  فَدنَدَزَلت   حل  ، فلي َه

  ْ ًَ، وَع ًَ، َوََْلت   أَندََّما أَُميَّ ْ   َعائلَش  َما دُدب ُدوا إلن  } :دَدَعاَل  اللَّهل  قَدو لل  َع
َُم   فلي ِل ُفوهُ  َأو   أَند ُف َُم   ُدل  ب  ْ   (4){اللَّهُ  بلهل  ََُحاول للهل  َوَع ْ  } :قَدو   ُووّءا ََدع َم    َم
زَ  َما َوَْلَنلي َما :فَدَقاَلت   ، (5){بلهل  َُج   اهلل ال  اللَّهل  َرُوولَ  َوَْل تُ  ُمن لُ  َأَحدٌ  َعند 
ًُ  َهللهل » :فَدَقالَ  ووَلم عليه يُبهُ  بلَما الَعب دَ  اللَّهل  ُمَعادَدَب َْ  َُصل ًل  الُحمَّ  مل َب  َ  َوالنَّ
هل  ُكمِّ   فلي َماَََقعُ  البلَقاَعًُ  َحتَّ  قلُدَها َقمليصل َزعُ  فَديَدف   الَعب دَ  إلنَّ  َحتَّ  َلَما فَديَدف 

ُر ُ  ْ   لََيل  ُر ُ  َكَما  ُذنُوبلهل  مل رُ  ََل  َمرُ  التِّبد  َْ  اأَلح  َليرل  مل  .(6)«ال
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 :العلميً للمِائ  عائشً دوميَ
ْ  ف      َرةَ  َع ، َعب دل  بلن تل  َعم  ْل َم َامَ  إنَّ  :قالت الرَّح  َْ  زَل َيانَ  أَبلي ب   إلَل  َكَت َ   ُوف 
َْ  اللَّهل  َعب دَ  إلنَّ  َعائلَشًَ  ٍِ  ب  ْ   :قَالَ  َعبَّا َدأ َم َّا َأه  ُرمُ  َما َعَلي هل  َحُرمَ  َهد   َعَل  ََح 
َُُه، َُدن َحرَ  َحتَّ  الَحا ِّ  رَ  قَاَلت   َهد  ُْ  قَالَ  َكَما لَي سَ  :َعائلَشًُ  فَدَقاَلت   :ةُ َعم   اب 

،عَ  ٍِ َئلدَ  فَدتَدل تُ  أَنَا» بَّا  مُمَّ  بلَيَد َّ، ووَلم عليه اهلل ال  اللَّهل  َرُوولل  َهد  ل  قََ
َُ  مُمَّ  بلَيَدَ هل، ووَلم عليه اهلل ال  اللَّهل  َرُوولُ  قَدلََّدَها  فَدَلم   أَبلي، َم َ  بلَما بَدَع
ُرم   ءٌ  ووَلم عليه اهلل ال  اللَّهل  َرُوولل  َعَل  ََح  رَ  َحتَّ  َلهُ  اللَّهُ  هُ َأَحلَّ  َهي   ُنحل
 .(1)ح«الَمد  ُ 
 الِوق في عليه أد  عمر أن أبيه عْ ،أميً بْ عمرو بْ اهلل عبد وعْ    
ته مرن :قال عمرو؟ َا هلا ما فقال بمرن َِوم وهو  به. فْدصدق اهتَر
 ان  ما عمرو َا فقال بعد، عليه أد  مم إذّا. أنت فْنت :عمر له فقال

؟ َعَل  :قال به؟ دصدقت :قال المرن؟  ْ َقًَ  عل  :قال َم  :قال امرأده رُقَديد 
ْ   بل  :قال به؟ دصدق أن  زعمت أليس َل  اهلل ال  اللَّهل  َرُوولَ  َوملع تُ  َوَل
 فقال :"قال ادقً لَم فمو هيء مْ أع يتموهْ ما :َقول ووَلم عليه
 واهلل :فقال ووَلم عليه اهلل ال  اللَّهل  َرُوولل  َعَل  دَلب ال عمرو َا :عمر
 فقال عائشً، عل  فاوتْذنوا ،عائشً المؤمنيْ أم دْدي حت  رق أفا ال

 ما :ََدُقولُ  ووَلم عليه اهلل ال  اللَّهل  َرُوولَ  َأَوملع تَ  :اهلل أَن ُشُدكَ  :عمرو
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 :عمر فقال نعم. اللمم م،نع اللمم ادقً؟".فقالت لَم فمو أع يتموهْ
 .(1)باألوواق الصفَ ألماني هلا؟ عْ ،كنت  أَْ
      ْ ٍر، أَبلي وَع  َ هل  فلي ََدُقولُ  ََدُقُص، ،ُهَرَد َرةَ  أَبَا َوملع تُ  :قَالَ  َب ْ  » :َقَصصل  َم
رُ  َأم رََكهُ  ََ  ُرنُّبا ال َفج  ْل  للَعب دل  َذلل َ  َفلََكر  ُ  ،«ََُصم   َف َم ْل  الرَّح   - ال َحارل ل  ب 
َبليهل  ََرَ  - ألل ََ  َذللَ ، فََْن  ْل ال َعب دُ  فَان  ََل َم  َعَل  َمَخل َنا َحتَّ  َمَعُه، َوان  ََلق تُ  رَّح 
يَ  َوَلَمًَ  َوأُمِّ  َعائلَشًَ  ِل ُمَما، اهللُ  َر ََْلُمَما َعند  َِ ْل  َعب دُ  َف َم ْ   الرَّح   :قَالَ  َذللَ ، َع

َلل َتاُهَما بل ُ  ووَلم عليه اهلل ال  النَّبليُ  َكانَ » :قَاَلت   َف ْ   ُرنُّبا َُص   َغي رل  مل
َنا :قَالَ  «ََُصومُ  مُمَّ  ُحُلٍم،  َعب دُ  َلهُ  َذلل َ  َفلََكرَ  َمر َواَن، َعَل  َمَخل َنا َحتَّ  فَان  ََلق 

، ْل َم  فَدَرَمم  َ  ُهَرَد َرَة، أَبلي إلَل  َذَهب تَ  َما إلالَّ  َعَلي  َ  َعَزم تُ  :َمر َوانُ  فَدَقالَ  الرَّح 
َنا :قَالَ  :ََدُقولُ  َما َعَلي هل  حد  رٍ  َوأَبُو ُهَرَد َرَة، أَبَا َفجل  َ رُ  َب ِل  :قَالَ  ُكلِّهل،  َذلل َ  َحا
، َعب دُ  َلهُ  َفلََكرَ  ْل َم  :قَالَ  نَدَعم ، :قَالَ  َلَ ؟ قَالََتاهُ  َأُهَما :ُهَرَد َرةَ  أَبُو فَدَقالَ  الرَّح 
 .(2)َأع َلمُ  ُهَما
ْل  ُعددر َوة وعددْ     ُْ  أَنَددا ُكن ددتُ   :قَددالَ  الُزبَدي ددرل، ب دد ْل  ُعَمددرَ  َواب دد  َ ددَتنلَد  ِ ددَرةل  إللَدد  ُم  ُحج 

،ًَ دددَم ُ  َوإلنَّدددا َعائلَشددد  ِ دددر بَدَما لََن دددَواكل  َِ ِِّ ، بلال ُْ دددَت  ِ  َعب ددددل  أَبَدددا ََدددا :فَدُقل دددتُ  :قَدددالَ  َد
، ْل َم  فَدُقل ددتُ  نَدَعددم ، :قَددالَ  رََرددٍ ؟ فلددي ووددَلم عليدده اهلل اددل  النَّبلدديُ  اع َتَمددرَ  الددرَّح 
َْ  َأاَل  أُمََّتاهُ  َأ    :للَعائلَشًَ  َمعلي  ِ ؟ َعب دل  أَبُو ََدُقولُ  َما َد ْل َم  ََدُقدوُل؟ َوَمدا :قَالَدت   الرَّح 
 ََدغ فلدرُ » :فَدَقالَدت   رََردٍ ، فلدي وودَلم عليده اهلل ادل  النَّبلديُ  اع َتَمرَ  :ََدُقولُ  قُدل تُ 
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َبلي اهللُ  ، َعب دل  ألل ْل َم رل ، الرَّح  ْ   اع َتَمرَ  َوَما رََرٍ ، فلي اع َتَمرَ  َما َلَعم  َرةٍ  مل  إلالَّ  ُعم 
ُْ  :قَالَ  «َلَمَعهُ  َوإلنَّهُ  َمُ ، ُعَمرَ  َواب   ِ ََتَ  نَدَعم ، َواَل  اَل، :قَالَ  َفَما ََ  (1)َو

 :غريها على السائل حتيل املسائل بعض يف عائشة وكانت

ْ  ف      ْل  ُهَرَ  ل  َع َُْلَما َعائلَشًَ  أَدَدي تُ  :قَالَ  َهانلٍ ، ب  ْل  َأو  ِ  ل  َع  َعَل  ال َم
، ْل ْل  َعَلي  َ  :فَدَقاَلت   ال ُلفَّي  ل هُ  طَاللٍ ، أَبلي بلاب  َِ افلرُ  َكانَ   فَإلنَّهُ  َف َِ  َرُوولل  َم َ  َُ

َْل َناهُ  ووَلم، عليه اهلل ال  اهللل  َِ  عليه اهلل ال  اهللل  َرُوولُ  َرَع َ » :فَدَقالَ  َف
ًَ  ووَلم َم ََ َّْ  َأَّامٍ  َم افلرل، َولََيالليَدُم َِ ّما للل ُم ًّ  َوََدو  َل  .(2)ح«للل ُمقليمل  َولَيد 
       ْ َْ  َأنَّ  ُكَرَ ددٍ ،  وَعدد ، اب دد ٍِ ددَورَ  َعبَّددا  ِ َْ  َوالمل ًَ، ب دد َرَمدد ْل  َوَعب دددَ  َمل  َم َْ ا الددرَّح   ب دد
دديَ  َأز َهددرَ  ِل ، اللَّددهُ  َر ُمم  ًَ  إللَدد  َأر َوددُلوهُ  َعددند  دديَ  َعائلَشدد ِل َمددا، اللَّددهُ  َر ددَرأ   :فَدَقدداُلوا َعند   اقد 
َما ََمَ  َعَليد  َِّ نَّا ال يّعا، مل ْل  َوَول َما َرمل ْل  َع َعتَدي  ََةل  بَدع دَ  الرَّك  درل، َاد  :َلَمدا َوقُد    الَعص 
بلر نَددا إلنَّدا  ووددَلم عليدده اهلل اددل  النَّبلدديَّ  َأنَّ  ابَدَلَغنَدد َوقَدد   ُدَصددلِّينَدُمَما، أَنَّدد ل  َعن دد ل  ُأخ 

َمددا، نَدَمدد  ُْ  َوقَددالَ  َعند  ٍِ  اب دد ددرلبُ  وَُكن ددتُ  َعبَّددا  ِ َِ  َأ ْل  ُعَمددرَ  َمدد َ  النَّددا  الَل َّددابل  ب دد
َمددا، ًَ  َعلَددد  فَددَدَخل تُ  :ُكَرَ ددد ٌ   فَدَقدددالَ  َعند  ددديَ  َعائلَشددد ِل َمدددا، اللَّددهُ  َر  َمدددا فَدبَدلَّغ تُدَمدددا َعند 

ًَ، أُمَّ     َودددد :فَدَقالَددددت   َأر َوددددُلونلي، ددددتُ  َوددددَلَم ، َفَلَرر  بَدر دُدُمم   إللَددددي ملم  َْخ  للَمددددا، فَدددد  بلَقو 
ث دد ل  َوددَلَمًَ  أُمِّ  إللَدد  فَدَرُمونلددي ًَ، إللَدد  بلددهل  َأر َوددُلونلي َمددا بلمل  َوددَلَمًَ  أُمُ  فَدَقالَددت   َعائلَشدد
يَ  ِل َما اللَّهُ  َر َمد  وودَلم عليده اهلل ادل  النَّبلديَّ  َوملع تُ  :َعند  َمد ََدند   رَأََد تُدهُ  مُدمَّ  ا،َعند 

َْ  ََُصلِّيملَما ي َر، َالَّ  حل دَوةٌ  َوعلن دل  َعَليَّ  َمَخ َ  مُمَّ  الَعص   ِ ْ   نل د َْ  َحدَرامٍ  بَنلدي مل د  مل
ًَ، إللَي هل  َفَْر َول تُ  األَن َصارل، َد  لَد َ  دَدُقدولُ  :لَدهُ  فَدُقدوللي بلَجن بلدهل  قُدوملي :فَدُقل دتُ  الَجارَل
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َمدد  َوددملع ُت َ  هل،اللَّدد َرُوددولَ  ََددا :َوددَلَمًَ  أُمُ  ْ   دَدند  ، َعدد ْل  فَددإلن   ُدَصددلِّيملَما، َوَأرَاكَ  َهددادَدي 
رل  بلَيدلهل، َأَهارَ  ْ خل َت ًُ، فَدَفَعَلتل  َعن ُه، فَاو  ََْهدارَ  الَجارلََ ْ َخَر    بليَددلهل، َف دَت  َعن دُه، فَاو 
ًَ، أَبلي بلن تَ  ََا» :قَالَ  ان َصَر َ  فَدَلمَّا ْل  َوَْل تل  أَُميَّ ْل الرَّ  َع َعتَدي   َوإلنَّهُ  الَعص رل، بَدع دَ  ك 
ٌِ  أَدَانلي ْ   نَا ، َعب دل  مل ْل  َفَشَغُلونلي الَقي سل ْل  َع َعتَدي  ْل  الدرَّك  درل  بَدع ددَ  اللَّتَددي   فَدُمَمدا الُظم 
 .(1)«َهادَانل 

  2210) ألفدددلاح ملئالدددلاححددد ن ح   دددلةحأحل نددد    ل ىحل دددلح ددداحل ددد  حام
 ألبئددددىح  ددددبئناححدددد نثلمتح اففددددل حالبخددددلليحبنلبئددددىحالفدددد حال ددددنخلاحمف مددددلح  ددددهحملئددددىحا

ح خم ناتح م   ح"حثملفنىح  بئناح 
ح ل ىح ف لحخ  ح ثنلحماحال حلبىح الاللبئناحلضكحامح ف  حأجمئنا ح

  أخي املسلم .. أخيت املسلمة: 

،  الئلل احمئكحلففهلح  ح فىح حبعح لئ ىح)حلضكحامح ف لح(حل   حامح
الس ج لح ههحبفدعح دبعح دفناتح سيدعح لنددح هدهح  أاحل   حامح:ل ىحم   ح ف ل

حبفعحال عح فناح لأئب لحمئ لتح ملعح ف لح ههحبفعحثملاح  لح فى ح
ال ددعح ددف اعتحي ددلاحمح دد ال لحهدد احالئ دد حال ثنددلتح فجدد هلح ددحبعحل دد  حامح

خ  اح   ح ل حين لحح ن ح ل ح فدحاإلمل حاباح ثنلحيكحالب انىح الف لنىحأفدح حنثبعح"ح
حف فح نف  ح احه يحالحمنلاءح" 

 وأنت أخت املسلمة:  

 ام سنة صحببي زوج  ؟ ام بعلم.ّ من  ؟!!
 فال أدرى العيب في  أم في زوج  ؟ 
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 ددلاحىح حفه مددأتحيللئندددحيددكحاللجددل تحكف دد حيددكحخددللإحالبنددعح  ددلةتح  اخدد ح
 ، إال متتن رحتتتم ربتتتي) البنددعتحأ ددحلدحالألئدددل ح ال ددلادح  ضدددلءحالحلجددلعح ال ددد  اع

َُم  نَاراّ َوُقوُمَهدا   :  ف  اح   حامحالئدلله للي َُم  َوَأه  َِ َْ اَمُنوا  قُدَوا  أَنُف ََََْد َما ال للَ
دددَداٌم ال  ََدع ُصدددوَن الل دددَه َمدددن َأَمدددَرُهم   ٌََظ هل ددد ًٌ غل ددد ََ َمدددا َمََئل َجدددارَُة َعَليد  ُِ َوال حل الن دددا

َمُرونَ  َعُلوَن َما َُدؤ   .  (1) َوََدف 
اللج ح  حن ال ن حاله ح الئ  حأ  إ  الملأةحه ح   

 الم لنفح  حن  حن  ل احنلحأحبلدحاال  احامحيكحالف لءتح أ نم احح  ىحالالئ ن حيدكح 

 البنعح ل اح ححنلةحلماحالفل ىحإإح  حماحلح حلبه ح

َواذ ُكدددر َن َمددا َُدت دددَلَ  فلددي    ف دن حامح ددسح جد حأاحنجئدد حبن الفددلح بندعحالفبددك  

  ْ د َُ ًل إلن  الل َه َكاَن َل ليفاّ َخبليراّ بُدُيودل ددَم  َ ْ  اََا ل الل هل َوال حل  . (2) مل

حح ددددلاحالفددددلسح  ددددكح  دددد حل دددد  حام :ق لتتتت. أم ستتتتلمة رضتتتتي اهلل عن تتتت   

نضئ احأب لله حيكحال  ةحم ضدعح دج  ه تح يدكح  د حأبدكحب دلحلضدكحامح
 يكح  د ح فدح لنبلحماح ج  ه تح يكح   ح ملحألمحعحأب لله ح لكحال ب ىتح

    ثملاحلضكحامح فدحالالفال احنمنفلح  مل حيح ثعحالفالفىح 
 ه احن  ح  كحي دحأ ح  مىحلضكحامح ف دلح ي م دلحتححند حلبألدعححدل حاكمدىح    

 بحددلل  حيددكح دد ال  ح  ح  لندد ح  ددكح دد ةحا ددالفبلأل لحلبح ددل حالف  نددىحالم اي ددىحل فبددك
 ،تتير،  عتتنف َكدداَن َرُوددوُل اللَّددهل اددل  اهلل عليدده ووددلم  :، َقتت َل الن ع َمتت نر ب تتنر َب ر
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َِوِّ  ُاُفوفَدَنا َِوِّ  بلَما ال قلَداَ  ، َحتَّ  رََأأ َأن  َقد  َعَقل نَدا َعن دُه َُ ، َحتَّ  َكَْنََّما َُ
بدَِّر فَدَرَأأ رَُرَ بَاملَّا اَ  ََ ّما فَدَقاَم َحتَّ  َكاَم َأن  َُ َْ الصَّد ِّ ، مُمَّ َخَرَ  ََدو  د رُُه مل د 

َُم  "  :فَدَقددالَ ،  َْ ُوُرددوهل َّْ اللَّددُه بَدددي  َُم  ، َأو  لَُيَلدداللَف ددُونَّ ُاددُفوَف َِ " علبَدداَم اللَّددهل لَُت
   . 1)مبفق علي  

َبَ  َرُووُل اللَّهل ال  اهلل عليه       ْل النُدع َمانل َأقد  ْل أَبلي َماُوم َوَغي رلهل ، َع َوفلي ُوَن
ددهل ، فَدَقدداَل  مل ِل بلَور  َّْ  :ووددلم َعلَدد  النَّددا مّددا َواللَّددهل لَُتقلدديُم َُم  مََ " َأقليُمددوا ُاددُفوَف

َُم  " َْ قُدلُددوبل َّْ اللَّددُه بَدددي  َُم  ، َأو  لَُيَلدداللَف َ ددت الرَُّرددَ  َُدل ددزلُق  :، قَدداَل  ُاددُفوَف فَدَرَأ
ع بلهل " ََ بلهل وََكع َبُه بل ًل َااحل َب َبَتُه بلرُك  بلهل ، َورُك  َل ل َااحل َلَبُه بلَمن    .َمن 

ْ  ال       ْل َعددازلٍب قَدداَل َوَعدد َكدداَن َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم   :بَدددَراءل ب دد
ددُ  ُادددُ  َِ ًٍ ََم  يَدد ًٍ إلَدد  نَاحل يَدد ْ  نَاحل دد اَل  :ورَنَا َوَمَناكلبَدنَددا َوََدُقددولُ ََدَتَللَّددُ  الصَّدد َّ مل

َُم  ، وََكدداَن ََدُقددوُل  َتللددَ  قُدلُددوُب َتللُفددوا فَدَتل  تَددُه ََُصددُلوَن  :َدل  ََ ئل ََ َعلَدد  إنَّ اللَّددَه َوَم
 ٍْ َِ َناٍم َح َوَّلل  " َرَواُه أَبُو َماُوم بلإلو   . 2).  الصَّ ِّ األ 

ح   حلس عحأ ح  مىحه احالف  حب بدحالضحنال لحل ناحامح سح ج ح ححححح

 :أم كلثوم بنت عقبة فقـــه -

      ْ ًَ  َع َب ْل  أَندََّما َكاَنت  َدح تَ  أُمِّ ُكل ُثومل بلن تل ُعق  رلَهت ُه، وََكاَن  ال َعوَّامل الُزبَدي رل ب  ََ َف
دداءل، فَدَقالَددت   َِ ًٍ.  ، أَبَددا َعب دددل اللَّددهل  ََددا : لللُزبَدي ددرل  َهدددلَّدا َعلَدد  النِّ نلددي بلَت  لليَقدد َروِّح 
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. قَددالَ  :قَالَددت   ََ َْ َوَرددَد ل ال َّل دد ددي ًّ  :َوَذللددَ  حل َفُعدد ل َأن  ُأطَلَِّقدد ل َد  لليَقدد َوَمددا ََدند 
َع َ  َدّة، مُمَّ ُأرَارل دتَدر ولُ  إللَد  َذللدَ ، قَدالَ  :؟ قَاَلت   َواحل دُدنلي َأو  َف َلََّقَمدا  :إلنِّي َأرل

َتلَمدا َدّة مُمَّ َخَرَ ، فَدَقاَلت  للَجارَل ًّ َواحل دَواَب، قَدالَ  :َد  لليَق َبد  َِدَعت   :َأغ للقلدي األ  فَدَو
ًّ، فَدَقالَ رَ  رُ  فَََْد  :ارلََ دَر بلَمدا ، فَدَقدالَ  الُزبَديد  ًُ أَبلدي ُمَعدي ٍ  ،  :فَدُبشِّ نَد دَر   بلدي ابد  ََ َم

ن هُ   مُمَّ َخَرَ  إلَل  َرُوولل اللَّهل    .  1") َفلََكَر َذللَ  َلُه ، " فََْبَانَدَما مل

 :أم الشافعي )رمحها اهلل(  فقه -

هكح لين ال لتحينلا حال لضكحأاحنف د حبنف مدلتح   عحأ حال ليئهح ف حال لضكح    
ددَداُهَما   :لدنسحلددأح لددأتحكاحامحالئددللكحن د  ح:ي للدعحلدددحأ حال ددليئك دد َّ إ ح  َأن َدقل

َرأ فَدُتلَكِّرَ  َداُهَما اأُلخ    .(2 إلح 

 :رباب بنت سيد التابعني ) سعيد بن املسيب ( فقه -

)حلحمددح ماحح  ىحالالئ ن حيكحالبنعحالخلجعحابفىح ن حالاللبئناح ئن حباحالم دندح

الالكحخألب لحالخ نفىحاكم يح ب حالم أحباحمل ااح بفدحال لن   حيلي ح ئن حباححام(
الم ندح خ كح  دهحابفالددحمداحالالدلفحيدكح  د لحبفدكحأمندىححيالف دهحلب دلح    ح يدكح

 حامحبدداحح  ا ددىحتحلبضدئىحأنددل حثدد ح ددل حند  حمدداحاكنددل ح دلدح دداحمج  دددحال مندد يح بد
 دداح نلبدددح حيددنخبليحب يددلةحس جالدددح اف ددغللدحبدد لأتحح:مددلةحثلفندددحتحي ددنلدحابدداحالم ددندح

هددد حح:ي ددد حأخبلالفدددلححالدددهحف ددد  هلح ف دددلأللأحالئدددساءح حثددد ح دددنلدح:ي دددل حابددداحالم دددند

                                                 

_حل  ح  ةحالحلم حالمال يهح ف لحس ج ل _  اللدحالأل   _ الم ال لأح  هحال حنحنا  (1
ح 2889

ح 282اآلنىحح–  لةحالب لةح  (2

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8670&lang=&bk_no=74&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8670&lang=&bk_no=74&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2674&idto=2720&lang=&bk_no=74&ID=1177
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2674&idto=2720&lang=&bk_no=74&ID=1177
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 حح مدداحالدد يحنس جفددكح حح:ا ددالح ثعحامددلأة حهدد حالس جددعحبددنخلىح ح ددل حابدداح  ا ددد
أفلحثد ح ضدعحند يحيدكحند ح بد حامحح:أحماحال فنلح  حث ثىح لاه تحي ل حاباحالم ندأم 

ثد ححمد حامح أثفدهححباح  ا ىحأمل حالحلضلناح لهحلمج  ددحيدهحم دج حل د  حامح
تحث حأ   حجمل ىحالم  مناحأفددحس إح لنمالددحلئبد حامحبداح  ندح   هح  كحفبندح

أخ ح دئن حبداحالم دندحابفالددحثد ح هددح لدهحتح ح  ا ىح  هح اللدحامح  فىحل  لدح
 فدأح فدعحلجد حح:بنعح ب امحباح  ا ىحث حألل حالبلدحيخلإح ب حامحي ل حلدح دئن 

 سبلمحيالس جعتحي لهعحأحاحالبندعحال ن دىح حد أتح هد يحاملأالدأحتحثد حالدل   ح اف دلفتح
كحضددلح لسحح: لددهحأندداح ح ددل ح: لمددلحألا حابدداح  ا ددىحأاححنخددلإتح للددعحلدددحس جالددد

حاج سحهفلحأ  مأح   ح ئن  ح:ن  حي للعحلد ئ

  وهلذه الزجية من فوائد عظيمة جدًا: 

 لسح  بليحل  حماحنفالهلحماحَنألل ح  ندحالبلدحخلألبلمح بفالددتحيماحنفالهلح حح  -1
ح  ال ل  حم ف س  ح لحدحال ل ى  ح لحدحالم فع  حأ ح لحدحال ناح إإح

   ح لاحيكحه احالس اإحماحب لألىح ح -2

 " ؟ اج سححالهحأ  مأح   ح ئن "  م ذا بدل المة المرأة لزوج    -3

   هحح  لعحالالئ ن حالالكح لاحنبث لح ئن حيكحبنالدحلس جدح ك   ي  :بدل    

حي حالالئجدحيناحأبن لح ن حي  لءحالاللبئنا  ح أم لحبفعحأبكحهلنلةحلضكحامح فد 

 :بعض النساء الفقيهاتنبذة عن  -

أفعحأللل ح اح دئ عحح: ههح ل  ةح  هحال   حي ل حل لفهلحلج ح لهحاملأالدح  (1
 ألدلل ح احفسلددعح ح ألددلل ح اح  فددعح  حيلمددعحبفف د لح  ددهحال دد  ح  ددألحالدد التح
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ي اأحأبهح أمكحتح احمدلعحاإلمدل حمللدأحأحالدلإح لندأحأهد حالم نفدىحيدكحح:ي ل حل ل
 أح لم   

حف ددىححاا هبدد احيل ددنل حح:  ددلاحابدداح ددنلناح  احأ دد  ح  ندددح دد حمدداحال ددلاءةتح ددل ح  2
  .1) بفعح نلناحكخالدح نفحال لأ

  .2)   لفعحأ ح ن كحبفعح بلاهن حالحلبكحيلض ىح للمىحالفالكحيكحالف د   3

أمدىحال احدد حبفدعحالح ددناحبداح  ددمل ن حبداحمحمدد حح: دل حأبد حالح دداحالد الح ألفددك   4
ال لضدددكحالمحدددلم كح  ححفهدددعحال دددلآاح الف ددددح  دددكحمددد هدحال دددليئكتح الفدددلائ ح
 ح لب لتح الفح ح  ندلح لدأحمداحالئ د  ح  حم دلل ىحيدكحالخندلاعتح حد ثعح  الددح

 .  3) ف لحالح ن ح

الف  دلءح ه يحيلألمىحبفعح  ءحال ناحال دمل ف يحالحففدكح دلحدح الدلدح"حالحفدىح  (5
"ححفهدددعحالالحفدددىحي لفدددعحي ن دددىحتحأل ب دددلح ثندددلحمددداحاللجدددل حي ددد حنس ج دددلح الددد هلتح
  فددد ملح دددففحأبددد حب دددلحال ل دددلفكح اللبددددح"حبددد ائعحال دددفلئع"ح هددد ح دددل حالالحفدددىح

يفل حبدح ثنلامح س جدحابفالدح جئد حم لهدلحمفددح لدأحح–أب هلحح– لضدح  هح نخدح
  ح  ن حم لهلح    حأب حأل حى م لهلح اللدح أ ل حالحفالدحيس جدحابفالدتحح:ي لل ا

حدح الفال ىتح ال  لعحل ال لنسح ألفعالحال حالم لفىحالئللنىحاللينئىحيكحالف ي لفعحح (6
   ماحماحال الدتح  دلاحالم دأحالئدل  ح"فد لحالد ناحمحمد  "تحن ال دنلهلحيدكحبئد ح
أمددد لحال  لدددىحال اخ ندددىتح ن دددنل لحيدددكحبئددد حالم دددلئ حالف  ندددىتحأمدددلحس ج دددلحالف نددددح

ال ل ددددلفك"ح ددددلحدح الددددلدح"البدددد ائع"حيلبمددددلحهددددل حيددددكحالفالنددددلحيالددددل يح لددددهح"ال بنددددلح

                                                 

ح ح14/حح4(ح فىحال ف ةح باحالج سيح1
ح(حالملجعحال لب  2
ح(حالملجعحال لب  3
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ال ددد ادح الئليددددح جددددحالخألدددنحينلجدددعح لدددهح  ل دددلتح  لفدددعحالفالدددكح نحالدددل حس ج دددلح
يال اهددلتح  لفددعحالفالدد ىحالخددلإح   ن ددلحال  نئ ددلح ال  نددعحأبن ددلح س ج ددلتحي مددلحمددلعح

لئ د ح ي   دلحأب هلح لفعحال  عح  هحالفال ىحهكح س ج لح"ال ل لفك"حلل د خ لحيدكحا
  .ال ا ع

أ ل ح"ال ددخل ي"حيددكحم  دد  الدحالضددخمىح"الضدد ءحال مددعحكهدد حال ددلاحالالل ددع"ح     (7
(حاللجمىحلف لءحبلساحيكح لأحال لاتحمئهم داحمداحالمحد ثلعح1070أ ثلحماح)
ح .الف ن لع

تحبفددددعحالم ددددأحأ لفددددأحسندددددح)حسندددداحالف ددددلءح(اكمنددددلةحمف ددددلةحال ددددلآاتحسندددددحالف ددددلء (8
 لفعححليهىحل  لآاحمف دلةحلددتح البدعحالف دنلامحل الدلدحامح للم نلح  أللاحال ف تح

 دددسح جددد تح نئددد حالف دددنلهلحهددد احمددداحأ ائددد حالالفل دددنلحالالدددكحاففدددل عحب دددلحالف دددلءتح
 .الفل عحبالف نلحال لآاحالئهن ح لم مح

يلألمددىحالف لنددىحأ حالبفددناتحالالددكحبفددعحجددلمعحال ددل نناحيددكحيددلسحيددكحال ددلاحالثللدد حح (9
ةحماحبفلئدتحجلمئىح   منىحهدكحاك لدهحمداحال جليتحال يح للحبئ حياللةح جنسح

ف   ددلحيددكحالئددلل حاإل دد مكتحبدد حيددكحالئددلل ح  دددتح لفددعح للمددىحيلضدد ىحمح ددفىتح
  ملح لفعحأخال  لحملن تحالالكحبفعحجلمعحاكف لسحيكحيلسحأنضل ح

ف ددلحل عحأ مدداحأ دد لحالمحددّ ثلعحيددكحاكفدد لستحأ حالح دداحبفددعح دد نملاتح  ددلحح (10
  ح مل لمحمفدح  دلاءةح  نددتح  د ححجدعح الال دعح احمح  حاكف لسحب كحباحمخ

بئ ملءحالحجلستح  دمئعحمدف  حالحد ن ح الف ددتح  دل عح لدهحاكفد لسحثد ححجدعح
 .ملةحثلفنىتح ال ينعحيكحم ىحالم لمى
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 ددد حبددداحأ دددملءحبفدددعحأنضدددلتحأ مدداحالمحددد ثلعحالف ن دددلعحيدددكحالغدددلدحاإل دد مكحح (11
ال بنلناحأبكححفنفىح مللدأحالفلاعتحالالكحالئ معح  هحن حأبن لح لحدحاإلملمناح

   ا ال لعحبل انىحالح ن ح الف دح  هحم هدحأبكححفنفىحباحأفست

 خ نجدددىحبفدددعحاإلمدددل ح دددحف احالئللمدددىحالج ن دددىحالالدددكح دددل ح ف دددلحاإلمدددل حال لضدددكح (12
حاللالندحالم الأح ال لندحالم للأحلمئليىحأ   حمد هدحمللدأ)ح نل حيكح اللبدح

 ناتح  دلاحف دلءحسملف دلحن دالفالنف لح لفعحخ نجىح ل  ىح للمىح اعح نلفىح ح : (
 يكحم لئ حال ناح ن ال ناحب لحيكحمئض عحاكم ل ح

ألدد  ح)حلددهحمئهدد حلغددلعحالئددلل ح   دد ح  ددلحابدداححددس حيددكح اللبدددحال دد نلحالمالددلج ح (13
احالف دددلءحيدددكحاكفددد لسح ددداحنئم ددداحيدددكحم ددداحأتح اإلنددد ف(الحملمدددىحيدددكحاكلفدددىح

 دللغس ح الف ددنيتح  د ح  ددلحيندددحمالئد  ةتحمف ددلحالألددح ال  لددىح الالئ دن ح ال ددفلئعح
 .أفدحالئ  ح  ن احيكح غلي

 يكحالئ لحالملابألكحبدللغلدحاإل د مكتح لفدعحالمنمدىحبفدعحال د أللاحالمغلبدكح (14
ن  ددفحبدداحالل ددفناتحمدداحالبلل ددلعحيدددكحالئ دد تح دد لأح لفددعحأ ح مددل حبدداحسهدددلح

حالألبندحالم   لحأبكحب لحباحسهلحملهلةحيكحالألدحالفهليح الئم ك  .أخع 

الملنفكحبللمغلدتحا ال لعحف دلءح للمدلعتحمدف احالف ن دىحأ حهدلفكحح يكحالئ ل (15
 .بفعحمحم حالئب   كتح اك نبىحالئللمىح فنىحالئسينى

نضددلتحا ددال لعحف ددلءح للمددلعتحمددف احم ددئ  ةحأ يددكحالئ ددلحال ددئ يحبددللمغلدح (16
 .ال س النىحالالكحا الفعحب    حال ب تح بفعحال فلأللح الج  لح الم الس

عحمف دلحأبد ح بد حامحمحمد حبداح بد حالدلحماحبداح دلمىتح مح:يلألمىح عحالم  أ (17
 أبدد حالئدد ءحمحمدد  حبدداحأبددكحب ددلحالفلضددكتح   لهددلحيددكحمئجمدددتح  ددمعحمف ددلح
اكمددل حالددلإحالدد ناحأبدد حالح دداح  ددكحبدداح ددفجلحبدداحال ددبلأتح أبدد حالفضدد ح بدد ح
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اكحددد حبددداح دددئ حامحبددداحفجدددناحالحل افدددكتح ال دددنفح دددلاإحالددد ناح مدددلحبددداح  دددكح
لسعحأبددكحالئبددلسحأحمدد حبدداحمحمدد حبدداح  ددكحال ددلسل فكتح حدد   حال س نفددكتح أجدد

 دعحالم د أح لفدعحم لئدىحبدللئ  ح الدالئ  تح أل ددحالئ د تحند  ح: ف لحب م  ح  ل 
  هح لأح ثلةح ن خ لح ماحالئ معح  هحأن ن  تح  ثلةحمداحأجلسهدلحمداحالئ مدلءح
 المحدد ثنا ح الددلىح دد لأحأاح ددعحالم دد أح لفددعح اعح ددمئىحألنبددىحبددناحالف  ددلءح
 المح ثناتح  لفعحث ىح   حبناحالئ ملءرحن  ح  هح لدأح ثدلةحأل ب دلح ملند ن لح
مددددداحيحددددد  حالئ مدددددلءتح  ثدددددلةحمددددداحأجدددددلسال  تح خل دددددىحمددددداحالئ مدددددلءح لل دددددبلأتح

  فكن الحلافكتح ال س ح

 نفالخددل احتح ددلاحاللجددل حنحل دد اح  ددهححضدد لح ل  دد لح:يلألمددىحبفددعحالمفدد ل (18
 .بنف لح نخال  حيكحالح ن ح

ح لفددعح ايددلةحالئ دد حتال ددن ح دداح  ددلئ حالم ددلئ تح:بددكحالفددالايلألمددىحبفددعح بددلسحأ (19
 لفددعحمدداحالئللمددلعحالفلضدد عح :ن د  حابدداح ثنددلحين ددلتح الدال احالف ددىحاال لفددلحبللغددل

  دلاحابداححاللجدل تحد الفئد حمدل حن د لح  ندتحالنملحبللمئل فح الف هح احالمف ل
ل ددددالئ حل ددددلحل ثددددلةح ح دددداح ف ددددلح الحضددددلح ل أالنمنددددىحنثفددددكح  ن ددددلحتح ا  اح  دددد ح

  م لئ  لح  ل ىحي م ل

ح: لفدعح للمدىحيلضد ىح دل ح ف دلحالفلب  دكح:ف ل دكحالفحد يفضللحبفعحمحمد حاك (20
خلهدلحألندعحح:ب هدلحن د  أ  دلاحتح لفعحالف  ح ثنلحمداحاللجدل حيدكحالئبدل ةح الف دى

 .مث  ل

 الددلدحيالندلعح لمددلح  د عح دداحالالمنددسحح لددهب هدلحأل دد  لحأ : ححدلال آ دنخىحبفددعح (21
ي لفدددعحالددد هدح دددلاحالدددهحسمن ال دددلحلالنخددد حالئ ددد حتح دددلب هدددلحمددداحال م دددىح  مأمفئ دددلح
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  ل دددعححت  لفدددعحالبلحددد حالئ مدددلءةتحاح  لفدددعح  ندددىحجدددل آيحفهدددعحال دددلحتحمدددف ا
  الفالنلعحبئ ح لأحالف ىح الئبل اع

يدددللمؤلمح المحددد  حال ددد نلح"الخألنددددحالبغددد ا ي"ح دددلحدح الدددلدح"الدددللنفحبغددد ا "ح (22
 دددمعحمددداحالف ن دددىحالمح ثدددىح"ألدددلهلةحبفدددعحأحمددد حبددداحن  دددفحالالف خندددى"حالمال يدددلةح

 هد ح463

"ج ن ىحبفعح  كحباحالح احال جلي"حيكحال لاحالخلمسحال جليتحي لفعحمماحح (23
 بددللحالئ مدددلءحلح دداحيدددكحأل دددحالحددد ن حيددكحالئدددلا ح ال ددل ح  دددمعحمف ددلحبئددد ح

  . لل مئلفكتح  لفعحالئ  حال بنلاحال لآاحال لن 

هد(حماح688  لفعح"سنفدحبفعحم كحباح  كحباح لم حالحلافك"حالمال يلةح فىح) (24
الف لءحال الكح ضدناح مدلهاح  ددحيدكحأل ددحالحد ن ح الل اندىتح اس حد حالألد دح
أ اح  ددهحبددلدحبنال ددلحيددكح ددفاحجبدد ح ل ددن احب م دد تحي ددمئ احمف ددلحالحدد ن تح  ددلح

   ن لح ثنلماحماحال الد ح

ي د حالفدل عحبل اندىححتهدد735سنفدحبفعحنحنهحباحالئدسحبداح بد حال د  "حالمال يدلةح (25
المئجددد حال دددغنلحبلل دددمل.حالمال ددد تح  دددل ح ف دددلحمدددؤلمحاإل ددد  ح" دددمسحالددد ناح
الدد هبك"ح فدددح ددلاحين دددلحخنددلح  بددل ةح حددددحل ل انددىحبحندد حأفددددح  ددلئح  ن ددلحنددد  ح

 ح م ال لح  ةحأجساء

هدد(حمداحالمحد ثلعحالبلل دلعح722المال يدلةح)تحأحمد حبداح مدلحال م د نىسنفدحباح (26
  . اعحال ف حيكحالح ن تح لح ح لن لح ثنلحماحالأل د

 نح ددددكحاللحللددددىحالئهددددن ح"ابدددداحبأل ألددددى"حأفدددددحيددددكحلح الدددددحسالحالم ددددج حاكمدددد يح  (27
ب م  تح  معحيندحماح   حماحمح ثلعح لدأحالئ دلتحمثد ح"سنفددحبفدعحأحمد ح

  لفعحاملأةح اعح   حلا فحيكحالئ د ح الحد ن تح " لئ دىحبفدعحباح ب حاللحن تح
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محم حباحالم   حالحلافنى"حالالدكح دلاحل دلحمج دسح  د حبللم دج تح  لفدعحالال  ددح
  .بللخنلألىتح  لأح  ن لح"اباحبأل ألى"ح   ماحماحال الد

  دد حالفدددل عحبئدد حالمحددد ثلعحبددبئ حالل اندددلعتحمثدد ح"سنفددددحبفددعح ددد نملاحبددداح (28
 ح هد(تح الالكحأخ حالئ  ح ف لح"ال كحال ناحال ب ك"705المال يلةح) " بلاهن 

 ملحأجلسعحبئ حالئللملعحالمح ثلعحلئ  حماح بللحالئ مدلءتحيسنفددحبفدعح بد ح (29
هدد(حأجدلسعح"ابدداححجدلحالئ دد  فك"ح725امحبداح بد حالح ددن حبداحالنمندىحالمال يددلةح)

ل–ال يحل ىح  داح" لئ دىحبفدعحمحمد حبداح بد حال دل ي"حالالدكح لفدعح اعحح-أنضم
 دد ن حيددكحالحدد ن تح حددّ  ح ف ددلحخ دد ح ثنددلتح  لفددعحال  ددفحبنف ددلح دد  ىح ددف ح

 دعحالف  دلءحبفدعحال ا دألكتحح:اإل مل.حلنفدىحالجلفددتح ل عح داحمحد ثالناحهمدل
  .نفدحبفعحال مل سح ح

  دد حأ ل ح"ابدداححجددل"حيددكح اللبدددح"المئجدد حالمؤ ددسحل مئجدد حالمف ددلس"ح ثنددلماحمدداح (30
كحال ددمل.ح دداحال ددن محمددعح ددنخلالدحال الددكحأخدد ح ددف احالئ دد تح  دداحا دداللا دحيدد

بئضدد اتح   ددفحبئضدد احبنف ددلحم ددففىح هددكح لئ ددىحبدداح بدد حامحالح بنددى" ح
الدد هبكحيددكح اللبدددح"مئجدد ح ددن محالدد هبك"ح ثنددلماحمدداح ددنخلالدتحح أ ل حاإلمددل (ح28

    لاحن   ح احبئض اح"ال ينعح نخالفل

  ددددلاحل ف ددددلءح  لحبددددللسحيددددكحالث نددددفح اللبنددددىحالف ندددددح الئددددلل حالج ندددد ح"ابدددداححددددس ح (31
اكف ل ددددك"رححندددد ح  مفدددددحال ددددلآاحال ددددلن ح ال ددددلاءةح ال اللبددددىح ال ددددئلح هدددد حيددددكح

"لبنددعحيددكححجددلحالف ددلءتحح:ل ددلنال اححالددهحملح ددىحالب دد  تح نح ددكحالجلبالدددحين دد  
 ف دددنعحبدددناحأنددد ن اتح لددد حأ دددلفح ندددلهاح  حجلل دددعحاللجدددل ح  ح أفدددلحيدددكححددد ح

لبففددددكحيددددكحال ددددبلد  ح هدددداح  مففددددكحال ددددلآاتح ل نففددددكح ثنددددلماحمدددداحاك ددددئللتح  
  .الخأل"تح  لاحل  يحالاللبنىح الالث نفحأثلهلحال بنلحيكح   دح  خ نالد
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يلألمدددىحبفدددعحح: ددداحالئ ددد حالم  ددد  كح"جددد  حالددد ناحال دددن ألك"حأخددد ح هددد احالئدددلل  (32
الالدددكحلّ ب دددلحبللم دددف تح  لفدددعححأ حهدددلف حبفدددعحال ددد لنفكتح حمحمددد حبددداحأحمددد حال دددمل ف ي

– للمددىحبددللفح تح أ ل حل ددلحاللجمددىحيددكح اللبدددح"بغنددىحال  ددلةحيددكحأخبددللحالفحددلة"تح أخدد ح

ددل  ت خ نجددىحبفدددعحأبدددكحالح دداحالم ددداحت ددداح"أ حالفضدد حبفدددعحمحمدد حالم   دددكح-أنضم

 أمددىحالخددلل حبفددعح بدد حتحبفددعحمحمدد حالم ددلنى  هددلجلحت ف دد ااحبفددعح بدد حامحال فددلفك
  .  نلهاح ثنلحال ألنفحالئ بكت

 بئ حيللملأةحالم  مىح لاحل لححض لحبللسحيكحالمجالمعحالئ مكحاإل  مكتحي لفدعح    
 ن   هلحالأل دحكخد حالئ د ح ف دلتح ال دففحال الددتح الفالدكتح ال ال دللححئ  ت ال ححئ  تالَحالَح

ح. الئفلفحالأل لحال لنئىحالغلاءتح نل ليحيكحه يكحاكم لحالئلمىتح
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 ألزواجهن اْتي ـْفَو
 

ِبي ِ امرأة  -
َ
 : 1)()  َأيُّوَب  اللَِّه  ن

َحاقَ  قَالَ  ُْ إلو  َْ  اب  َّ مل ، َوُهوَ  َكاَن رَُر ْل  الُرومل َْ َرزَاَ  ب د ُْ ُمدوَص ب د أََُوُب ب د
يَم ال َلللي ل  ْل إلبد َراهل َحاَق ب  ْل إلو    . ال عليصل ب 

دددُرُه ُهدددوَ      ُْ  َوقَددداَل َغيد  ْل  أََُدددوُب ب ددد دددَحاَق ب ددد ْل إلو  ْل ال علددديصل ب ددد دددَ  ب ددد ْل َرغ وَل ُمدددوَص ب ددد
  . ََدع ُقوبَ 
دددبلهل َوقل      َِ دددُر َذللدددَ  فلدددي َن ددد يدددَ  َغيد  ََ ددداكلرَ  ، َوَح َِ ُْ َع َعَلي دددهل  لُدددونٍ  َأنَّ أُمَّدددُه بلن دددتُ  اب ددد

مُ  ََ َِّ  . ال
َْ  :َوقليد َ       ْ  اَمد د َم أُل قلديَ  بلدإلبد َراهليمَ  َكداَن أَبُدوُه ملمَّ ُم ََددو  ََ د َِّ فلدي النَّدارل فَدلَددم   َعَلي دهل ال
رلق هُ   . َدح 
ْ  ُذرًَِّّل      َنَُّه مل َوَُّل ألل ُموُر األ  للهل دَدَعاَل  إلبد َراهليمَ  َوال َمش  ْ   :{ ، َكَما قَدرَّر نَا علن َد قَدو  َومل

 } ُذرَِّّتلددهل َماُوَم َوُوددَلي َماَن َوأََُددوَب َوَُوُوددَ  َوُموَودد  َوَهدداُرونَ 
يَ  َأنَّ و ،  2) الصَّددحل

َن بليَدددداءل  نُددددو ٍ  ُمونَ  إلبد ددددَراهليمَ  َعائلددددٌد َعلَدددد القَّددددمليَر  َْ األ  دددد ُم ، َوُهددددَو مل ََ دددد َِّ َمددددا ال َعَلي مل
للددهل دَدَعدداَل  دداءل فلددي قَدو  َِ ََحدداءل إللَددي ملم  فلددي ُوددورَةل النِّ نَددا إل  :{ال َمن ُصدوصل َعلَدد  اإل ل نَّددا َأو َحيد 

                                                 

(ح ن :حأاحا م لحلحمىحبفعح يلاثن تح  ن :حلنلحبفعحنئ  دح  ن :حلنلحبفعحمف لحباح1
حنئ  د ححححححححححححححححح

:(ح  لةح2 َف َئل خ ح 84حاآلنىحاك 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13359
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13359
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=59&ID=52&idfrom=43&idto=47&bookid=59&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=59&ID=52&idfrom=43&idto=47&bookid=59&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=59&ID=52&idfrom=43&idto=47&bookid=59&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=59&ID=52&idfrom=43&idto=47&bookid=59&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=59&ID=52&idfrom=43&idto=47&bookid=59&startno=3#docu
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دَراهليَم وَ  َنا إلَل  إلبد  ْ  بَدع دلهل َوَأو َحيد  َْ مل َنا إلَل  نُوٍ  َوالنَّبليِّي دَماعليَ  إللَي َ  َكَما َأو َحيد  إلو 
َِ  َوأََُوبَ  َبانل َوعلي َو  َحاَق َوََدع ُقوَب َواأل  ًَ .  1) } َوإلو  ََ  . اخ 

ح  ددَ َلىخح     ددا  حَأف ددد حمخ نا  ددحخ ددَحل َح َيلل   ح خ   حب دداخ ددن خ َلَأال ددد ح خنددَ ح ال ئخ ددم َ لح:تحَ ام  ح ا   َلَنددلحبخف ددع 
حَأي َلائخنَ حب اخح : َ  خن َح . َنئ    دَح َمى حبخف ع  َفدلي ححَلح  حَي خ َدَ احَ َ ل  دَ ل  حَنئ   د َدتحَ َهدَ احَأ   ن    دَفحب داخ

حَأف بخَنلءخح حبخ خ  لخ ف  دَلائخن َححَهله َفلحتحث   حَفئ ألخ حَ دلَءحال  دد حَ بخددخحالثِّ َدى ح َبفخدكح خ   دالخدخح خا  ح خ   دلخ دَ ح خ   َبئ 
  . َ َ َ ن دخحالالُّ  َ ا ح

دددنلَي الُقدددُر َوأَن دددَت َأر َحدددُم َوأََُدددوَب إل }قَددداَل اللَّدددُه دَدَعددداَل      َِّ ذ  نَددداَمأ رَبَّدددُه أَنِّدددي َم
َلُمم  َمَعُمددم   ددثد  لَددُه َومل نَدداُه َأه  ُِددر  َوادَديد    ْ دد َنا َمددا بلددهل مل َشددف  ََ َنا لَددُه َف ددَتَجبد  َْ فَاو  ي مل الددرَّاحل

 َْ َ َرأ للل َعابلدل ْ  علن دلنَا َوذلك  ًّ مل َم  . 2){رَح 
ددي  َاُن  :{َوقَدداَل دَدَعدداَل        ددنلَي الشَّ َِّ َواذ ُكددر  َعب ددَدنَا أََُددوَب إلذ  نَدداَمأ رَبَّددُه أَنِّددي َم

للددَ  َهددَلا  َ  بلرلر  ددٍ  َوَعددَلاٍب ار ُكدد لَددُه بلُنص  نَددا لَددُه َأه  ددٌ  بَددارلٌم َوَهددَراٌب َوَوَهبد  َِ ُمغ َت
درلب  بلدهل   ِ غ ثّا فَا ِل َل َبابل َوُخل  بلَيدلَك  ُوللي األ  َرأ ألل نَّا َوذلك  ًّ مل َم َلُمم  َمَعُمم  رَح  ثد  َومل

نَاُه َاابلّرا نلع َم ال َعب ُد إلنَُّه َأوَّابٌ  ُ  إلنَّا َوَرد  َن  .  3) } َواَل َدح 

ددداكلرَ  َوأَورَ      َِ ُْ َع َل  اب ددد ددد ْ  َطرَل ددد ل بلددديِّ  مل ََ ددد َح :  َدددل َحأَنَّدددُه  ال  حب ئخ حَفبخدددك  تح  خ  لخندددس ح َأ    

ن  ح تحث   ح ث م ف   أح ن  ح تحث   ح  خب َلاهخ َمل خ َحل  ح تحث   ح  خ   تح ل د ألأح تحث د  ح ن    دف ح تحث   ح َنئ    د ح تحث   ح  خ  
تحث ددد  ح تحث ددد  ح م  َ دددهحَ َهدددلل  ا ح تحث ددد  ح   دددَئن دأح تحث ددد  ح َ دددللخاأح تحث ددد  ح ه ددد  أح ث ددد  ح تح ال َنَ دددع ح  خل َندددلس 

                                                 

ح:(ح  لةح1 ح 163حاآلنىحالفَِّ لءخ
ح 84تحح83(ح  لةحاكفبنلءح_حاآلناللاح2
ح ح42(ح  لةح ح_حاآلنىح3
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http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13359
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13359


 

 

 
 

336  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

حَنئ   د دَح ث   ح حن    دَفحب داخ حَأي دَلائخنَ حب داخ نَ َفحب اخ حَ  خ حب ا  يخكُّ حَمال ده تحث د  ح   ل  حب دا  دا ح ن د ف س  َبفخدكح مخ
ح تحث ددد  ح َنئ   ددد دَح دددَحلَ حب ددداخ ح خ   حب ددداخ دددن خ حال ئخ حلخنفَدددَلَسحب ددداخ ددد َ حب ددداخ حآم  حَلَساَ حب ددداخ َأنُّددد َدحب ددداخ
ن َح حَي خا ح  خب َلاهخ حَفَهلأ الخندخ حَهَ احالال ل  ل ه   ما تحَ يخكحَبئ  خ حَأف   َملحَبئ  َح َ َ للخحم تح ف د  ٍح ال َم     ل 

دددددددددددددددددددددددددددددد َح ن َح َ َ ب  ددددددددددددددددددددددددددددددَلاهخ   . ال  ددددددددددددددددددددددددددددددد حَأ   َدددددددددددددددددددددددددددددد  حتح َح  خب 

ُرُهم        يرل ، َوالتَّارَل ل ، َوَغيد  ِل ح َأنُّ د ح َ لاَح :قَاَل ُعَلَماُء التدَّف  حمخا  حَ ثخنَلحال َمل خ َلج  م

ددددددددَئىخح دددددددكحال م ال  خ ََلاضخ دددددددكحَ اك  حَ ال َمَ ا خ حَ ال َئبخنددددددد خ َف َئدددددددل خ دددددددَاحاك  ددددددددخحمخ دددددددف  يخدخحَ َأف َ ا خ ح   َ دددددددلئخلخ
حَأل  خح ال َبث فخن ىخح بخَنل  خح ح . ح  َلااَح مخا 
ددد      ََ ددداكلرَ  َوَح َِ ُْ َع حتح : اب ددد حلَدددد حتحَ َ دددلَاحلَدددد حَأ  َ  أحَ َأه   ددد َاحَ ثخندددلأ َأف  َدددلح     َدددلحَ لَفدددع 

ح دخ نئخ حَ لخَأحَجمخ يخحَي   خَدحمخا  حَ د خن أح تحَ اب ال  خَكحيخكحَجَ  خ د أ ف دد ح  ض  حَنب دَ حمخ حتحَ لَد   حال َبَ ءخ بخَنف َ ا.خ
ح حَ ا خلأ دأ اَل خ حم ح  حبخ خَملحتحَ ه َ حيخكحَ لخَأح   ِّدخحَ لبخلأ حَ َج   حال  َدحَ س  َ ىحَ   بخدخحَ لخَ لفخدخحَن    ل   خ

حَ َفَ للخيخح حيخكحَلن  خدخ حَ َج   حلخ  دخحَ س  د حَحال هحَ ليَدد حال َج خدنس  دخحَ َمَ لئخدخحتحَ أَللَ حَمَلض  تحَ َ َبلحخ
َب َددٍىحَخللخَج َددلحتحَ اف َ أَلددَعحَ ف ددد ح يخحَ أ ل  خددَكحَ  َددهحَمس  حَب َدد خ ددا  ددلخَإحمخ حتحَ أ خ  َفخددنس  ف ددد حاك  َحددَشحمخ تحَ َأ  

َجالخددخح َح دَ ىحَس   ف د حَ َ ن ددخح خ حَنب دَ حَأَحد أحَنح  حتحَ َل   نَ حالف لس  ح َد خ حاَلل َ دهحلَدد حَح  دد حتحَ اَلئ دلخف  لَفدع 
نف ددد حَ  َددهح حَ ددن فخدخحتحَ ال ئخ ددا  حمخ دد خا  حاَلالَددَل    ح خَلن دددخحَيال    َ ددلفخدخح خَلن  َددلحَ َ ددَفَ الخدخحَ َ ن  َددلحتحَيَ لَفددع   خح 

حَملل  َدددلححَح دددَ َحالخدخحتحَ َضدددئ َفحَحلل  َدددلحتحَ َ ددد   حَحلَجالخددددخحَ اَل  ددد   حبخَم   ددد خ  حَ َضدددلءخ حاَلخ  ال دددهحَ لَفدددع 
ددَكحَ ددلبخَلةأحَمَئددد ح َضددلَهلحَ هخ ددَكحال  ددد حَ ف  َددلحَ َأل  يخحَلضخ َمددد حتحَ اَل  دد َ حبخددَنَ  خ حلخال أل ئخ لخ َج  الف ددلَسحبخددلك 
حتح ددنَبىخحبخددللس   إخ ددَاحال م  خ حبخ َددلحمخ دداَل ُّ حتحَ َمددلحَنخ  حَ ال َ لَدد خ حيخددَلا خحال َمددل خ ددا  حبخ خَمددلحمخ َ  َددهحَمددلحَحدد  

َمدىخحتحَي خف دلحلخ  ددخحَ ضخح ل  َمدىخحتحَ ال ح  حَبئ َ حال  َئلَ ةخحَ الفِّئ َمدىخحَ ال خخ   حالف لسخ َمىخ حتحَ خخ   حال َن خ حَ اعخ ن خ
ئ  اَح   . َ ا خف لح خَلن دخحَلاجخ
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ي ل َأنَّ َرُوددوَل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَودلََّم قَددالَ      ُد َأَهدد : َوقَدد  مَدبَددَت فلددي الصَّددحل
ءّ  ََ ِل بَدد ثَددُ  ، َُدب تَدلَدد  الرَُّرددُ  َعلَدد   النَّددا َم  ثَددُ  فَاأل  َم  َن بليَدداُء ، مُددمَّ الصَّدداللُحوَن ، مُددمَّ األ  األ 

ئلهل  ََ َد فلي َب ًٌ زَل َب ََ َِ ل ملَنلهل فَإلن  َكاَن فلي ملَنلهل َا   . َح
حَهَ اح   ُّد ح     حَنسخ   ح َأنُّ دَح َ َل   الخَ لبملتحَ َحم  ماحَ   د  لماحتحَحال دهح خا  حَ ب لماحَ اح  َ َ ن دخحال  َ   ح خ  

ح حَأف دَ ا.خ دا  دلحبخَمدلحَحَ دَ حلَدد حمخ حَأن ضم حال َمثَد   دَلد  حال  دَ   حتحَ ن ض  حبخَ ب لخيخحَ َ ن دخ َلد  ال َمَثَ حَلن ض 
حح ال َبَ َنلح
َفبِّددددددددٍح َ  َددددددد  حل  خَيحَ دددددددا ححححح حم  ددددددداخ حب  ددددددددخ َ َمدددددددلءخح َ ه  ح   دددددددا  دددددددلخيخحمخ دددددددَلائخن َح تحَ َ ن  يخدددددددكح َبفخدددددددكح خ  
ىخح يخحتحَ ال  دد حَأ   َد  ح َأنُّ دَح  خ   يخحتحَ َبَ ئخدخحيخكحَجَ د خ حَمللخدخحَ َ َل خ حَ َهلدخ حيخكحَ ن فخن ىخ ن أ حأَل خ حَخَبلأ

الخدخح ح    بخ خ
       ْ َ لخيُّح َأنُّ د ح َ لاَح :أَنَُّه قَاَل  ُمَجاهلدٍ  َوَع حَأَ لَبد حال ج  َ حَما  ح . َ َ ن دخحال  َ   حَأ  

اَلَ ف  احيخكحم   ةخححححح حاخ  دفخنَاحَ حاَلسخند  ح َ ه دأح َب  َ اي حَ َ هحَأ  َ اٍ حرحَيَسَ  َح َ َ  خ َأف د حاب ال  خدَكحثَدَ َ ح خ
ح ح حَ َ حاَلف     

َب َددىٍح أَنَددسٌ  َوقَددالَ      دد  لماحتحَ أ ل  خددَكحَ  َددهحَمس  ددفخنَاحَ َأ   ددَلائخن َح اب ال  خددَكحَ ددب َعح خ ح لخَبفخددكح خ   اَل خددف  اَلخ 

يخحَحال هحَيل َإحال  د حَ ف د حتحَ َ ه َ حَلد ح حيخكحَجَ  خ َ َاحالث َفلَءحَ َ ن دخحال  َ ادُّ َلحتحَ َأح  َج    . اك 
َلَةحَ َفىمح  : ُحَمي دٌ  َوقَالَ        َمَ َ حيخكحَب  َ اي حَثَملفخَكحَ   
دددِّ ُ  َوقَددالَ      ُِ ح :  ال حتحَيَ لَفددعخ حال َئه دد  حَ ال َئَ ددد  حَنب ددَ ح خ   ددد حَحال ددهحلَدد   م  اَلَ ددلَ أَلحَلح 

ح دلحأَلدلَ حَ َ ن  َدلحَ للَدع  الَدد حتحَيَ م  حاَلف ل   د حاَلح  َمل خ حبخللل  َلَأال د حاَلن الخندخ َعحَلب دَأح َأنُّد د ح َندلح:ام  حَ َ د   لَد  
دددَأح حَي َدددلَ ح دددبخَلحلَدددد حح:َلفَدددل َإحَ ف  حَأ   حلخ  ددددخحَأا  لحَي  دددَ حَ  خنددد أ نحم نَاحَ دددَفىمحَ دددحخ حَ دددب ئخ دددع   َددد  ح خ  

ح لخ َج  دددددددد    حالف ددددددددلَسحبخددددددددلك  حاَلخ  حتحَ َ لَفددددددددع  حَهددددددددَ احال َ ددددددددَ  خ ددددددددا  حمخ نَاحَ ددددددددَفىمحتحَيَجسخَ ددددددددع  َ ددددددددب ئخ
ددد  ح ت ددددخحال  دددَ   ح َأنُّددد دَح َ ال أل ئخ حَن   ف ددد احنَح َ َ ن  حالف دددلَسحلَددد   حَأف  َدددلحتحث ددد  ح خا  ددد   م  َفَ لحلخئخ  مخ خ ددداَلخ  خ   

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17285
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17285
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468


 

 

 
 

338  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

دددَلَأة ح حَأَحددد ماح َأنُّددد دَح ام  ددد   حاَلجخ دددلحلَددد   حبخم َخلَلأَلالخددددخحتحَيَ م  َن     ددد خ حال ئ  حَبَ ئخددددخحَأ   دددا  حمخ حَنَفدددلَل     يمدددلحَأا  َخ  
َ ىحَضفخنَلاَلن َ لحبخألَح ح خح  َلافخ   َ حاك  حَبَفلعخ حلخَبئ  خ حَيَبلَ ع  م َ لحَ َمَ ع  اَلخ  خ َئدلٍ حأَلنِّدٍدحَ ثخندٍلحَن  

حبخدددخح حح:َي َددلَ ح . َأنُّد دَح َيَنالَدع  حَهددَ اح حَ َأف َ دَلي حَيَ للَددع  حَأن دَاحلَددأخ ددا  ددلحح:مخ ددلح حَيَ م  حبخددخحأ َفل م َخددَ م ع 
دلح حَيَنف َ َلي حَأن ضم َلىحبخأَلَئلٍ حَيَناَلال د حبخدخ فخنَلَةحاك  خ  حالض  حَأَح ماحَيَبلَ عخ حاَلجخ   تحَ َح َدَفحَ لَاحال َغ  حَل  

َملَلَهلحتحَيَ م لحَلَأىح َ لحخخ حَلأ  خ حَ ا  حَأن َاحَلَ لحَهَ احالأل َئل  ح حَيَ َ َفع  بخَلي حمخا  َ حَنن     د حَحال هحال خ 
َْ  ):َلأ َ دددَ لحَمح     مدددلح ح َدددلَ حيخدددكح  َ لئخددددخح ي مل دددنلَي الُقدددُر َوأَن دددَت َأر َحدددُم الدددرَّاحل َِّ   . )أَنِّدددي َم

ْ  و     ْل ُعَمي ددرٍ  َعدد ْل ُعبَدي دددل ب دد َنُّدد دَح َ ددلاَح :قَدداَل  َعب دددل اللَّددهل ب دد ح كخ ددلحَي َدد   مم حَيَجددلَءاحَن   َأَخددَ ااخ

ح بخدخ ندٍ ح حَي َدلَ حَأَحد  ه َملحلخَ دلحخ حَبئخ دا  حَيَ لَمدلحمخ ددخ حلخنحخ دا  ف دد حمخ ف َ احمخ حَند   نَئلحَأا  داَلألخ حَ دلَاحح:َن   لَد  
دلحلَد َأنُّد د ححَخن لماحَمدلحاب داَلَ ي حبخ َدَ اح َيَجدسخ.َح َأنُّ دَح ال  د حَ  خَ حمخا ح لخ خَمدلحَجَس م حَ    دا  حمخ دا  دَس. حمخ حَنج    

ث َ د حتحَ لَ ح ٍءحَ ألُّحمخ حَلن  َدىمح َدألُّحَ دب َئلفملحتحَ َأَفدلح:َ ك  حَأبخدع  ح  ف دَعحاَلئ  َد  حَأفِّدكحلَد   َأ   َد  ح ال      ح خا 
حتحث د  ح َدلَ ح دَمَئلاخ حَ ه َمدلحَن   َاحال  دَملءخ ح  حح:َمَ لَاحَجلئخٍعحَيَ  ِّ  فخكح حَي   َِّ حمخ ف دَعحال    د  ح خا 

ددَاح دد َِّ حمخ ح َددألُّحتحَ َأَفددلحَأ   َدد  حَمَ ددلَاحَ ددلٍلحَيَ دد ِّ  فخكح حَي   نَ ددلاخ حلخددكحَ مخ حَن  ددا  اَلئ  َدد  حَأفِّددكحلَدد  
حتحث   حَ لَ ح َمَئلاخ حَ ه َملحَن   حَ دلجخ ماح:ال  َملءخ الخدَأحَ َخدل  س  الخدَأحَ حح:تحَي َدلَ ح ال    د  حبخئخ س  ال    د  حبخئخ

يَدددددع حَلأ ح دددددد حَأل  دددددَفحَ فِّدددددكحَيَمدددددلحَليَدددددَعحَلأ َ دددددد حَحال دددددهحَ َ دددددَفحَ ف  دددددكحَأَبددددد ماحَحال دددددهحاَل   خ   .  خ

ُْ أَبلدددي َحدددادلمٍ  َوقَدددالَ  دددرٍ  وَ  : اب ددد ُْ َررَل يّعدددا ،  اب ددد دددلخيِّح َ ددداخحَرمل ححتحَ دددا ح السُّه  حب ددداخ َأَفدددسخ

حَ   هحال  د حَ َ ن دخحَ َ د  َ ح َدل َح َمللخأٍح حالف بخك  حَبدَ ؤ ي حَثَمدلفخَكح  خا ح : َأا  حَأنُّد َدحَلبخدَ حبخددخ حال  ددخ َفبخدك 
َلَةحَ َفىمح ح َ    ن  ح خ   حَ ال َبئخ َ افخددخحلَدد حتحَيَلَيَضد حال َ لخند  ح خخ  حَأَخد ِّ دا  َ افخدخحَ لَفلحمخ ح خخ  حمخا  َ ن اخ َلج 

حتحَيَ ل َح حَ َنل  َحلاخ ح خَلن دخ بخدخح َ لَفلحَنغ   َ ااخ حَ ف بمدلحح:َأَح  ه َملحلخَ لحخ َفدَدحَأنُّد د  حَأ   حَل َد   َ   حَ ال  ددخ اَلئ 
ب د ح نَاح ح َددلَ حلَددد حَ ددلحخ ددَاحال َئددلَلمخ َفَبددد حَأَحدد أحمخ ددَلَةحح:َ َمددلحَ اَأح ح َددلَ حح:حَمددلحَأ   ف دد  حَثَمددلفخَكحَ    م 

َفحَملحبخدخح د حَلبُّد حَيَن   خ َحم  حَنل  حَحال هحَ َ َلحَ لخَأحَلد ح حيحَ َفىمحَل   حالل ج    بخلخ حَن   َ م لحَلاَحلح خَلن دخحَل  
ح َ حَأ  لخيحَمددلحاَل  دد   ح: َأنُّدد د ح تحَي َددل َح حال  ددَدحَ ددس  حَ  َددهحَ ن ددَلحَأا  ددلُّ حَأم  حَنئ  َدد  حَأفِّددكح  ف ددع  َ َجدد  
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حَند    لَح َندَىحَأا  حَ ف   َمدلحَ َلاهخ ع ح خَلهحَبن الخدكحيَدن َ فِّل  حال  َدحتحَيَنل جخ حَيَن    َلااخ حَناَلَفلَسَ لاخ َ ن اخ احال  دَدحالل ج 
حيخدكحَحد  ح يخحَحال دهح :  َدل َح .  خ   َلَأال دد حبخَند خ حام  َ دَ عخ حيخدكحَحلَجالخددخحيَد خَ احَ َضدلَهلحَأم  دل إ  َ َ دلَاحَنخ 

َحهحال  د ح خَله حَيَن   حَ َ ن دخ ٍ حَأب أَلَنع  َعحتحَيَ م لحَ لَاحَ اَعحَن   ح :يخكحَمَ لفخدخحَأاخح َأنُّ دَح َنل جخ ال     
حَبللخ أحَ َ َلادأح اَلب أَلَنال د حَياَلَ   ال د حاَلف ه ح بخلخج  خَأحَهَ احم غ اَلَ  أ حال  دد حَيل   َهدد  حَأ   حتحَ َأ  َبَ حَ َ ن  َدلح َد   ل 

ح حَملحَ لَاحتحَيَ م لحَلَأال د حَ للَدع  َ اخ حتحَ ه َ حَ َ هحَأح  َاحال َبَ ءخ حَبدلَلَأحال  دد حيخندَأحتحح:َملحبخدخحمخ َأي 
ب اَل َدهح حيَد َح حال  دخحَهَ احال م  حَلَأن َعحَفبخك  ححَه   حال  ددخحَ  َدهحَ لخدَأحَمدلحَلَأن دع  ف دَأح خ   دَبَدحبخددخحمخ حَأ   د م َلج 

لح ح َددلَ ح نحم حح:يَدد خفِّكحَأَفددلحه ددَ ح ح َددلَ حح:َ ددلَاحَ ددحخ حَ َأف ددَ لأ دداخ حلخ  َ م  حرحَأف ددَ لأ َ َ ددلَاحلَددد حَأف ددَ َلااخ
حَأي َلَ دددع ح ددداخ حال َ م  دددَ لخ دددَ اه َملحَ  َدددهحَأف  ح خح  دددلحَ لَفدددع  حَيَ م  حتحَيَبَئدددَ حال  دددد حَ دددَحلَباَلن اخ نلخ يخنددددخححلخ   دددئخ
حال ددَ لخَ حَحال ددهحيَددلَ ح نلخ حال  ددئخ ددَلىحيخددكحَأف ددَ لخ حاك  خ  َهددَ اح . الدد  َهَدحَحال ددهحيَددلَ حتحَ َأي َلَ ددعخ

حَجلخنلٍح َلف ه ح دخح . اب اخ ح َ َهَ َ احَلَ اي حبخاَلَملمخ ب لاَحاب ا  دخحتحَ ا ح حخ نحخ ح يخكحَ حخ حال َحَ داخ حب داخ م َحم د خ
َبددىَح ح  اَلن  َم َددىَح تحَ ددا ح ب دداخ حَ ه دددٍح تحَ دداخح َحل  ح اب دداخ ددَبد حَأا    َ دد ًّاحتحَ اك  حَلي ئ ددد حجخ بخدددخح حَ َهددَ احَ لخندددأ

حَن   َاحَم     يملح ح
ن َححم  َ دددهحب دددا ح َحددد  ثََفلحَأبخدددكحثفدددل : اب تتتُن َأبرتتتي َحتتت برم،  َوَقتتت لَ      دددَمل خ دددل أحتح  خ   تحَحددد  ثََفلحَحم 
حَسن ددٍ تحَ دا ح َحد  ثََفل حب دا  حمخ  ددَلاَاتحَ داخح َ  خدكُّ حَ ب دلسٍح ن    دَفحب داخ َ َأل َب  دد حال  دد حح   ددىمحح: َددل َح اب داخ

دده حَياَلَفح  ددَاحال َجف ددىخ ح َأنُّدد دحمخ حاَلئ لخي ددد حَيَ للَددع  َلَأال ددد حَي َدد   حام  َنددٍىحتحَ َجددلَءعخ َنددلحح:تحَ َج َددَسحيخددكحَفلحخ
حالد َِّئلَدح حَ َجَئ َد حبخددخحَأ خ حال  خَ َدحَ َهَبدع  يحَ لَاحَهله َفلحتحَلَئ   ب اَلَ هحال  خ حَهَ احال م  حَ ب َ حال  دخ ع 

ددد حَ ددلَ ىمح ح َددل َح حَأَفددلح:ال َ  ِّم  فِّددكحَنددلحَ ب ددَ حال  دددخح حَي َددلَ حح:َ للَددع ح . َأنُّدد د ح َ ن َحددأخ حمخ ددَخل  ح:َأاَل  
حَأَفل يحَ   ح َأنُّ د ح َ ن َحأخ حَجَ  خ    َل  حال  د حَ َ ك 

ٍِ  قَالَ      ُْ َعبَّا حَمَئ    ح : اب  ث َ      حَ مخ َنلفخ خ   ح    .  َ َل  حال  د حَ َ ن دخحَملَلد حَ َ َلَ ي حبخَن  

ُْ ُمَنبِّهٍ  َوقَالَ      ُ  ب  ح :َأو َح  اللَُّه إللَي هل  َوه  دث َ      حَ َ ن دَأحَأه  َدَأحَ َمللَدَأحتحَ مخ حَلَ   ع     َ
ح دَفلَءَأحَ  َددلِّد  حيخنددخح خ حيَدد خا  حبخ َددَ احال َمدلءخ د   اَل خ حتحَيل   حَمَئ  د   دداَلغ فخل  َبلفمدلحتحَ ا   حَ ددَحلَبالخَأح  ل  َ دا 
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حَأبخددددددددددددكحَحددددددددددددلالخ ٍح ددددددددددددا  فخكحيخنددددددددددددَأح حَلَ اي حاب  حَ َ دددددددددددد   ح َدددددددددددد   حيَدددددددددددد خف        . َل  دددددددددددد  
ُْ أَبلي َحادلمٍ  َوقَالَ      ْ    : اب  ْل  أَبلي ُهَرَد َرةَ  َع النَّبليِّ َالَّ  اللَُّه َعَلي دهل َوَودلََّم ، َع
ْ  َذَهد ٍ  : قَالَ  د َ َر َعَلي هل َردَراّما مل ُم َأم  ََ َِّ َفَجَعدَ   َلمَّا َعاَف  اللَُّه أََُوَب َعَلي هل ال

بلهل . قَاَل  َعُ  فلي مَدو  دَبُ  ؟ قَدالَ  :َفقليَ  َلُه  :ََْ ُخُل بلَيدلهل ، َوََج   : ََا أََُوُب َأَما َدش 
َمتل َ  ْ  رَح  َبُ  مل ْ  ََش  َمل  ح . ََا َربِّ َوَم َم  ح َ َهَ َ احَلَ اي حاإل خ ح . َأح 

َنَمددا " : َقتت لَ  َعتتن  الن برتتي    َأبرتتي ُهَري تتَرة َعتتن  ف     ددُ  ُعر ََانّددا  أََُددوبُ  بَديد  ِل ََدغ َت
ْ  َذَه ٍ  ُ  َرَراٍم مل بلهل فَدَناَماُه رَبُُه ََا َخرَّ َعَلي هل رلر  ثلي فلي مَدو  أََلم   أََُوبُ  َفَجَعَ  ََح 

ْ  بَدرََكتلد َ  ْ  اَل غلَن  للي َع َل ْ  َأغ نَدي ُتَ  َعمَّا دَدَرأ قَاَل بَدَل  ََا َربِّ َوَل " رواه  َأُك
   .  1) البخ رك
لُددهُ      للدد َ  :(َوقَدو  َ  بلرلر  َر َض  ( ار ُكدد ددرلبل األ   ِ للددَ  َأ ل ا ددَلحبخدددخحبلرلر  اَلثَددَ حَمددلحأ مخ َيلم 

ددَبددللخَ َةحال َمددلءخحلَددد حَ ن فمددلحيَددَنف َبَعحال  ددد ح حَنغ اَل خ ددَلحَأا  ف  َددلتحَ أ مخ ددَلَدحمخ َهددَدحال  ددد حَ حيخن َددلحتحَ َن   تحَيَن  
حَ ا َلَدد خ ددَاحاك  دد  ي حمخ حَ ال َمددَل خحَ ف ددد حَمددلحَ ددلَاحَنجخ ََ ىحَ ال  ددَ  خ يحَ ددلَاحيخددك  يخحَهددلهخلماحتحال دد خ كحَجَ دد خ

فمددل ددَ حَ لخددَأح   ِّددَ َبلألخ َلةمح َحتحَ َأب َ لَددد حال  ددد حَبئ  ىمحَهددلهخ ددح  ددلدخح خ حاَللمًّ َفددىمحتحَ َجَمددل م حَ ثخنددلماحَبلألخ تحَ َمددل م
حَ بًّلحَمأَللمح َاحال َمل خ حَلد حمخ حَ َهددٍحَحال هحَ د  دا  دلحَجدَلا ماحمخ نمم تحَ َأخ  َدَفحال  دد حلَدد حَأه  َدد حتحاحَ هخ

حَمَئ    ح : َ َملحَ لَ حاَلَئلَله ث َ         َ آاَلن َفلي حَأه َ د حَ مخ
ح حح:َفقريلَ      َنلفخ خ   َنله   حال  د حبخَن   حَأح 
َ د حح:حَوقريتتلَ      حتحَ َجَمددَعحلَددد حَ ددم  حيخددكحالدد ُّف َنلحَبددَ َل     َضددد حَ ددف      حَ ددَ َفحتحَ َ    آَجددَلي حيخددنَما 

ل د ح َلةخح حَ َ    خخ حاآل  حيخكحال  الخ َفل: بخ   ِّ خ   ف  خ ح خ َمىمحمخا  َفلحَ ف د ح خ  اَلد حتحَ َ َ ف َفلحَمدلح . َلح  حَلَيئ  َأي 
َ ددلفمل ف ددلحبخدددخحَ َلأ يَددىمحَ ا خح  َمددىمحمخ حَلح  ددل  حض  ددا  ناَح بخدددخحمخ ددَلىحلخ  َئلبخدد خ حاب ال  خددَكحيخددكح َ  خ   حالَدد   خَلةمحلخَمدداخ َأي 

                                                 

 أن دح  حفل ىحلبدحح:)بلدح   حامحالئلله _  اللدحأحل ن حاكفبنلء _  حناحالبخللي(ح1
ح ححححححححححححححححح3211(حل  :حأفكحم فكحالضلح أفعحألح حاللاحمنا
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حال  دخح َ ةأحبخَفبخكِّ يخحَيَ د حأ    حَ َل خ حَمللخدخحَأ   يخحَأ   ح َأنُّ دَح َجَ  خ َه  حمخا  حاب اَلَ ي حال  د حبخَملحه َ حَأ   تحَحن   
اَلَ َدحَحال هحَيل َإحال  د حَ ف د حَ لخَأحتحَيَ َبَلح َح   .اح 

َلَأالخدخح حَيَ لَ ح     َ حام  حَهَ احا   حَي خَ حمخا  َئدَىحح:َ َما  حَأب َئدَ حالفُّج  حَي َد   َنىخ يخحاآل  حَه خ َمى حمخا  َكحَلح  هخ
َلَ حيخكحالف س .خح   تحَ َأ  

ْل  القَّحَّاكُ  َوقَالَ      ٍِ  ، َع ْل َعبَّا حلَدد حَل  حال  د ح : اب   خَلن َ لحَ َبلَبَ لحَ َساَ َهلحَحال هحَ َلَ ع 

ال ىمحَ  خ  لخنَاحَ َل ماحَ َ لما   . خ

نَاحَ ددَفىمحبخددَنل  خح َأنُّدد د ح َ َ دلَشح    ددَ حَ لخددَأحَ دب ئخ حال َحفخنفخن ددىخحتحث دد  حَ ن ددل  اح الددلُّ  خح َبئ  ندداخ َ  َدهح خ
ناَح ن َح َبئ َ ي ح خ ل د ح .  خب َلاهخ َفلي حَ دلبخلماح : َ َ    ح خف دلحَ َجد   َف   حبخدخحَ َ حاَلح  لخد  غ ثملحَيلض  َأحضخ حبخَن خ خ   

دَ حال َئب دد  ح خف ددد حَأ  ادأح يخح . فخئ  يخحَ َل  دد لخدخحَهدد خ حاَلَئددلَلهحلخَئب د خ ددَاحال  دددخ َ دىأحمخ َ َ ن دددخحال  ددَ   ح َأنُّدد دَح ل خ 
أٍلح  لَئَىحَ    َلَأاَلد حمخ حام  لخَبا  حَح خفخدخحَلَنض       يخنَملحَ لَاحمخا 

َف دد حح:َح خف د حَ لخَأحلخَبن ئخ َدلحَضدَفلئخَلَهلح حَ  خندَ حح:َي خنَ ح     اَلَلَضدَ لح كخ د َلةخحا   حيخدكح   ال  دن أَللا 
حَل َدددددلحَ َ اءمح دددددف  َنُّددددد دَح أَلبخندددددٍدحَن خ حَيَح َدددددَفح كخ َبَلال دددددد حتحَيَئدددددَلَفحَأف دددددد حال  دددددن أَللا  تحَيَناَلال دددددد حَيَنخ 

ددددغ ثملحتحَ ه ددددَ ح ددددَ حضخ حَنن خ  حَأي الَددددلي حَأا  حَ َجدددد   ددددلحَ ليَددددلي حال  ددددد حَ ددددس  أٍلحتحَيَ م  لَئددددَىحَ دددد   ددددلخَبف َ لحمخ َلَنض 
حَ لل ئخح ددَ ةمحتحَ َن  دد ا  َبىمحَ احخ ددلخَبَ لحبخدددخحَضددل  َمَئ َددلح     َددلحَ َنض  َمددع حال  ددَمللخنَفحَيَنج  يحَنج  حال دد خ ث َ ددل خ

ف ددَس مح ح َهددَ احم  ددَلإخ حَ ال َمخ  ددَاحال فَددَلإخ ح حَ َهددَ احمخ َفدد   حَ َ حَنح  أٍلحتحَ َنَبددلُّ لَئددىخحَ دد   حبخمخ دخ ددل  َمف سخلَددَىحالض 
حاال  َدددهحال  دددَدحت دددن َملحيخدددكحلخَمددداخ دددَبىخحال م َ لبخدددَ ةخح َ َأأَللَ دددد حتحَ َ ح خ اَل خ دددلبخَلةخحال م ح  َلَأالخددددخحال   َحددد ِّحام 

َ ددَىحتحَ َ   َ  َددلح يخحاللُّخ  ددَكحال  ددد حَ ف  َددلحرحَ لخ َددَ احَ   ددَدحال  ددد حَهدد خ ددَ ةخحَلضخ دد ِّنَ ىخحال َبددلل ةخحالل ا خ ال ِّ
لخددخح دَ حال َئب د  ح خف دد حَأ  ادأح : بخَ    َفلي حَ دلبخلماحفخئ  يخح .  خف دلحَ َجد   حَهد خ دَاحال ف َ  َدلءخ حمخ داَلئ َمَ حَ ثخندلأ حا   َ  َد خ

َن ح حاك  َ َىحيخكحَبلدخ حاللُّخ  َند خ حتحَ اَلَ   دَعحآَخدل  َاحيخن َدلحَحال دهحَ َضدئ  اح خالَدلَدحال حخ حَ الفُّد   لخ َملاخ
دددَاح دددَنلَءحمخ َندددىخحال َ لخنَمدددىخحتحَ َأالَددد  احيخنددددخحبخَن   يخحاآل  حتحَ َ ددد  ل  ي حبخ َددد خ َن َمدددلاخ دددَاحاك  حمخ يخدددكحال َخدددَ  خ

ح َح حأَلَليملحمخا  حتحَ َ َف    ل  حَ ال َغَلائخدخ حال َئَجلئخدخ ح خَلن دخح خا  ف َ حال       خ ح خ َ ل خ َح  حاك  لخَأحيخكح خاَللدخ
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  . َ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلَءحال  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد حاَلَئدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلَله

حَ َ دلَح     حَأا ح َ َ    حالال دللخنفخ َ َمدلءخ ح   دا  حَجلخندٍلتحَ َ ن دل ي حمخ يَِّكح َ َ ن ددخحال  دَ   ح َأنُّد دَح اب دا  دلحال د   َلم 
نَاحَ َفىمح ح ئخ حَ لَاح  م ل ي حَثَ ثملحَ الخ  

حَلَ ىح:َ  خنَ ححححح حَ لخَأح حَ َ    َثَلحمخا  د ٍح َ ا ح َلن  أح  خف د حَ لَشحَأ   َفدلي ح م َجلهخ حال  دَدحح:َمدلحَمئ  َأا 
َ حال  خَنلَمىخح حَن   اَليُّ َ ن َملاَح َنح  حت بخ   فخَندلءخ   َ َ َ ن ددخحال  دَ   حَ  َدهح َ بخن    دفَح َ َ ن دخحال  َ   حَ َ هحاك 

ح َلخ  ددلءخ حال ددَبَ ءخح َ بخددَننُّ دَح تاك  دد خ حَ َ ددل خلَح َلَ اي ح . َ َ ن دددخحال  ددَ   حَ  َددهحَأه  َفددلي حتحَ َأف ددد ح اب ددا  بخَمئ 
دَ ي حَ لَد  ح حَبئ  لخ َم  َمدَ حتحَ  َدلَ حبخدلك  يخحَح   َ دهح خلَدهحَ لَد خ حَأنُّد دَح ي حَأ   حب دا  دل  يحَنددس     ح بخ   تحَ ه دَ حال د خ

حتحَيلل  دددد حَأ   َددد  ح حَ َمدددلَعحاب ف دددد حَهدددَ احتحَ َ دددلَاحَفبخنًّدددلحيخنَمدددلح حَأف دددد ح   حال  خف ددد خ دددَاحالف دددلسخ حمخ َ ثخندددلأ
حَهله َفلح َنس   م  َاحتحَ َ لاَح نَاحتحَ ل َف    ل  َاحال ِّفخنَاحَخم  ملحَ َ ب ئخ ح  م ل ي حمخ ح خ   يحال  خف  خ َىح خ  خ  
ح حَأنُّ دَح  خف د حح:َ لَ حَبئ ض                                   . َ َ ن  خَملحال  َ   ح اب ا 

افهلىح لكح خ  حه يحالملأةحالئهنمىحلس ج دلتح  دبلهلح  نددتح :أخبي المسلمة 
لفف  لتح الفلفن لحيكحخ مالدتح ل حالالل ددحيدكحأندل حمحفالدد  ح د ححل  يلءهلحلدتح  نلفال 

ح( 1 لأحابالغلءحملضلةحلب لح)

 :( رضي اهلل عنهمازوجة عثمان بن عفان )  :نائلـة بنت الفرافصة -
تحبدداحاكحدد  حبدداح مددل حبدداحثئ بددىحبدداحالحددلل حال  بددكتح فلئ ددىحبفددعحالفلاي ددىححححح

مداحبفدكح  دددتحأحد حأ د لحبألدد احالئدلدحيددكحتحال  يددى يدك ف دلافنى  لد عحمداح لئ ددى
تح ل حال احي لحىح  م لحال ال لح  هحلجدلل  حبد ح دم عحف دلءه حالف لحىح الب  ى

ددل  حخألب ددلح ثمددلاحبدداح فددلا   دد ححالثددلماح الئ ددلناحمدداحال جددلةتحيددكحالئددل   أنضم

                                                 

حال  ددخحَأنُّد َدححح_حبلدح  لح لنىح بلاهن ح  ندحال  ةح ال    «  لنىالب انىح الف (ح1 ى حَفبخدكِّ  خ  
ح ححححححححححححححححح272   حاكفبنلءح باح ثنلح ححتحَ َ ن دخحال  َ   ح
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=2783&lang=&bk_no=59&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=2783&lang=&bk_no=59&ID=1
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س ّج ددلحلدددحأخ هددلحضدددتح حم  ددلح لددهح ثمددلاحيددكحالم نفددىتح  ددلاحم دد مملح  ددلاحأب هددلح
   ددلحن مئدد حح- بن ددىح  دددحح-ف ددلافن لتح  دد حالس ج ددلح ثمددلاح هددهحف ددلافنىتح  بن ال ددلح

حف للى ح
حح  كحن ح لئ ىحبفعحأبكحب ل حح:  ن ح   حأ  معحفلئ ىح  هحن ندتحححح
حح  حخلل تح أل يتح أ حأبلاحال غلىأح: أفجبعحلدحماحال ل حث ثملحححح
نددلحبفددعحح: حدناحاجالمددعحب ددلحليددعح  ف دد الدح دداحلأ دددحيه دلحال دد عحيندددتحي ددل حل ددلحححح

الفلاي دددىتح حن  لفدددأحمدددلحالدددلناحمددداح ددد ئكإحيددد احالحالددددحمدددلحالحبدددنا حينم ددد عح ددداح
م لحأاحأ   ح لنأ حي للعح:ال     حيبل لهلحب  لد تح ا  ماحأم لحملح  لعحح: م لحال  مكح لك 

 ّملحأاحال  مكحح:ال  عحي فكحماحف لءحأحدحبئ لال اح لن احال ل ةحال  عتح أملح  لأ
مدلحأاحأ د  ح لندأتحيد  تح ا  امح ّاحمدلحالج دمالدحمداح ألدعحال دحلاءحال ا دئىح ال دفلحح لك 

 .الأل ن تحكبئ حمملحبنفكح بنفأتحب حأ   ح لنأ

لبل دددىتحيب ل دددعحي لمدددعح ج  دددعح لدددهحجددد الي  حيم ددداح  دددهحلأ ددد لح   دددلحل دددلحبلححححح
  بفض حماحامح سح ج 

بفالمددلح  لدد ما  ح  لفددعحلدددحألن ددىحح:أفجبددعحفلئ ددىحبفددعحالفلاي ددىحلئثمددلاحبفالمددلتح  ندد ححححح
ددلحمدداح حنلال ددلحمئدددحالس جددىحالمألنئددىحالحلفنددىتححالددهح  دد حالأل يددلاح لددهحالم نفددىح ل مم
الب لةح الف أللألتحنحم حمئدحآ يملحماحالغ  لءحال ناحالنّبأل احال لحب دن ي  حنلند  اح
 ال حالخ نفىح ثملاحباح فلا  حيحل ل احبنالدح فلئ ىحمئددحال د حمداح سنمالددتح الدؤفسح

 . الد ح

حالددهح  احخ ددكحالل ددل.حمدداحالمحل ددلناح دد   حجددنشحمدداحال ددل حإلف ددل حالخ نفددىححححح
المحل ددلتح فددس اح  ددهح اليح حنددنل احلبنالدددححلمددىتح  حل ددحبالدحم لفددىتح  حلفضددلئ دح

ح   لماحيكحفف    حاآلثمىتحي لل اح ال دح ه ح لئ حن لأحال لآاإ
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  ح لدهحمفسل دلتحيف دلعح دئلهلح ف هلحألا عحفلئ ىحبفعحالفلاي ىحأاحالمفدعح خد لححححح
هفًّلحمف لحأاحيكح   ب  حبضدئملحمداح نمدلاح  د حألدلفحن د اح  دن  ح ندف    حل داح

حح:مفئ دلحيدكح  لددحل دل  )  ثملاحباح فدلا تحي ئمدليحلد خ ل  ح  دك  "خد يحخمدللأخ
  أه احماححلمىح ئلأ

حعي دد حن دداحمدداحفلئ ددىح هددكحالددلىحال ددن فحال الددلدحمدداحس ج ددلحالحبندددح  ح ضددئحححح
ن لحلالال ددكحال ددنفح دداح ثمددلاتحي ألددعحال ددنفحأ ددلبئ لح مضددهحيددكحبألدداحالخ نفددىحندد 

 .اللا  ح س جالدحالحل  ح ّ حال ن فح احج  يححالهح  ال 

ددلتح ل ف ددلحف  ددعحمدداحمئددناحأحدد ح  ل دد  حامحنلعلدد حال دداحمدداح ددحلب ف ددلحححححح ن مم
 ثمدلاحبداح فدلا  ح لفدعحبجلفبددحند  ح د الدتح  ايئدعح فددحبج د هلح لح حلبالدحس ج

حالددهح  ألئددعحأ ددلبئ ل  ح حددناحهجدد ح  ندددحأحدد ه ح هدد ىح  ندددحب ددنفدحال  ددعحال ددنفح
بن هلحي ألئعحأفلم  لتحي لخعح  هحلبدل ح د  ح ثمدلاتحين دل.حفحد حاللجد حي ال ددتح
 بنفملح لفعحال ل.حإلم دلأح دنفحلجد حثدلٍاحل داحاللجد حالم داحمداحأاحن ألدعحأ دلبعح

حددناحهمدد احب ألددعحلأ دددحندد هلحاكخددلىح هدد حندد خ حال ددنفحيددكحبألدداح ثمددلاحلن ال دددتح ح
أل عح  ندحبفف  لح  حأف  حل حنلحم احضئف لتح ل حنئلي احلئثمدلاح د ليتحيحدس احلأ ددتح

 احأمنددلححت احأمنددلحالمددؤمفناح دد ح  الدد ح: مث  دد احبدددتحي ددلحعح الدد  حن ددن حمدداحأأللاي ددل
ح:المؤمفناح  ح  الخ  حث ح خ حلج ح  دحم ال ح ثملاتحي  احلأ دحيكححجلهل حي ل حل ل

ح ج ددددحي ددد حأ  دددمعحبددد لأ حح: لخدددَ  ح دددل حاللجددد ح: ددداح ج دددد ح للدددعا  دددفهح دددل  ألخألددد حح 
ا  دفهح داحح:أملحاللضهحملح ددل حيندددحل د  حال  ددح)تح دل حينددح د اح  د ا حي دل ح:ي للع

ندب سحال  ددحند أتح أ مدهحح: ج د حث حهج ح  ن لحي أل ح جدح ثملاتحي  عح  ندح لئ ى
حب لأ ح

حح   حنب عحن ايتح  مهحب لي حي  حنخلإحاللج حماحالبلدح  حححح
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 ال ل عحجثىح ثملاحيكحم لف لح  احأاحنجلؤحأحد ح  دهحالج ندسيح  يفددتحينل د عححححح
 لددهحح نألدددحبدداح بدد حالئددسىح جبنددلحبدداحمألئدد تح أبددهحج دد حبدداحح نفددىتح ح ددن حبدداح

 حف  لحأاحفخلإحبددحف دللما ح حدناححدّ حالهد  حخلجد احح:حسا تحلن َج ِّس  اح ثملاتحي لل ا
المغددلدح الئ ددلءحفحدد حالب نددعتح هددهحالال دد م  حب ددلاإحنفنددلحل دد ح ح ددىحالهدد  ححبدددحبددنا

تحثد حأل دد اححالدهحالد ح يفددحبئد حأاح دد هح  نددحجبندلحبداحمألئد ح جمل ددىحمداحالم د منا
حح:ث ح للعحاللثندح  ن لحج الاحلنئفكحأثليتححالكح نفب دحالث الت

ووقد ذهب.  عن  فضول   ىتتتتتوم لى ال َأب اى وُأباتى قرابب    رر  أبى َعم 
يددددكحالم دددد مناتحح-لضددددهحامح ف ددددل-خألبددددعحفلئ ددددىح   بئدددد حأاح  يدددداح ثمددددلا    
مئل دلحالمدؤمفناح أهد حال  دددح حال دال ثل احم دلمكتح  حال دال ثل اح  مدكتحيدد فهحح:ي للدع

حبئهن ح ال   عحث  حماح ثملاحباح فلاحثللد حاكل دلاحمداحأ دحلدح ب ع  حسنفىحأ  خ
يكحال  لىححناحال د  تحي د حنال  مددحمال د  ح لد حن دأحيدكححل   حال  دتحي  حاللاجعحالفلس

حيض دحمالنث  ح
 لد حال الدفحفلئ دىحبد لأحبد حأل د عح لدهحمئل ندىحب الدلدحمليد حمئددح مدن ح ثمددلاححححح

ممس مددلحم نئمددلحبللدد ملءتح   دد عحيددكحسلحال مددن حخ دد ىحمدداح ددئلحلحنالدددتح ألئ ددلحأحدد ح
ح لال ندحماح  فدتح خم ىحأ لبعحماحأ لبئ لحالم أل  ى ح

 أ  دعح لنددحأاحنئ دد ح د حأ لئددأحيدكحالم دج حالجددلمعحيدكح م دد تح أاحن دلأح  ددهحححح
 لدهحمئل ندىحبداحأبدهح دفنلاتحأمدلحح:المجالمئناح لأحال اللدتح  لاحبئد حمدلحجدلءحيندد

ي فهحأ     ح لهحال  دحال يحأفئ ح  ن  ح   م  حاإل   تح ه ا  حمداحالضد لىتحح:بئ 
 بغح  ن  حفئمدحهلهلةح بلألفىتح أف    ح أف    حماحال فلتح ف ل  ح  هحالئ  تح أ

َوإلن  :ال  دددددح أ  ددددل  حح دددددح حدددد حخ نفالدددددحأاحالف ددددل يحبئددددس حال  دددددح  ددددن  تحي فدددددح ددددل 
دَرأ  ُخ  دَداُهَما َعلَد  األ  نَدُمَما فَإلن بَدَغت  إلح  َتتَدُلوا َفَْا للُحوا بَديد  َْ اقد  ملنلي َْ ال ُمؤ  طَائلَفَتانل مل
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لل فَدَقادلُلوا الَّتلي دَدب غلي حَ  نَدُمَمدا بلال َعدد  دللُحوا بَديد  تَّ  َدفلديَء إللَد  َأم درل اللَّدهل فَدإلن فَداء   َفَْا 
 َْ ِل لي ُ  ال ُمق  ُ وا إلنَّ اللََّه َُحل ِل َوَأق 

(1  . 
ح   حاجالمعحل مل دحخم  احألفح نفحنب  احالحعح من ح ثملاح أ لبئ ل ححححح
ح ينددىحلدددتحي دد حالالددس إح    ل ددعحفلئ ددىححليهددىحلدد  لىح ثمددلاحبدداح فددلاحححح  ه ددع 

ح  لفعحماحأجم حالف لء ح
حتح  لفددعحفلئ ددىحم نحددىحالثغددلت   مددلحجلءهددلحخلألدددحَل  ال ددديالددل  ح  ن ددلحالخألددلدتحححححح

تح  نلعحالف لءح ملحنئجدحالخأللدحين دلتحي  دايلخألبال لح  ( ال   حمئل نىي ح:َنَبع 
 امح حنجال ن احأح حح:  للعح أل  عحب اح لهحمئل نىحي  لعحثفلنلهلحبحجلتحثفلنلأ

 .  2) بئ ح ثملا
تح للعحلمل ح     . )حالهح حنألمعحيكحاللجل حبئ ح ثملاح:  ئ عح ملح فئع 
فدكحخفدعحأاحنب دهححسفدكح  دهح :وق ل.     فكحلأنعحالحساحنب هح ملحنب هحالثد دتح ا 

   ثملاتحينأل عحمفكحلج ح  هحملحاأل عح ثملاتح  لأحملح حن  احأب ما

لدددددحس جددددىحمخ  ددددىح ينددددىح مألنئددددىتح  ددددلاح ثمددددلاحح ل ددددعحألن ددددىححنلال ددددلحمئدددددحححح
ددلحل دد ا حلأن ددلتح  دد ححهنددعحيددكحبنالدددحبم لفددىح بنددلة  ح  دد حل عحال ددن ةح ن ال ددنلهلح ائمم

دلحمداحأحل ند حل د  حامح- ف دللضدهحال  ددح-فلئ ىح اح لئ ىح تحثد حال يندعحبئد حبئضم
ح.ج ل ح هن حلخ مىحاإل   

حاهل ب كحخلل ماحيكح  لحال يححبندحال  لفل لحلس جالحؤهليل  ح  ح لاححب لحححححح

                                                 

ح 9(ح  لةحالحجلاعح_حاآلنىح1
ح ح12/239(ح ب حال  ىح الل ل حيكح نلةحخنلحالئبل ح2
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مدداحفلئ ددىحبفددعحالفلاي ددىحال مندد ةحم ل ددىح ثمددلاحبدداححأفددعحأخالددكحالم دد مىيددنناحححححح
 فلاتحالالكحالئ معحين لححدحالس إححناحأحب لتحي هبالدححنلال لححنًّلح منالمدل  ح  ايئدعح

   فدحبج  هلححناح اهمدحالخألل 

حس جالأحلالحبأح :رجل لالأقول و        . ا أل لح  أحلال  أتح أ لم لحلال لمأأحد 

 :( رضي اهلل عنهما)  أم الدرداء  -
َ اءخح َ ن َمدددى حح:َ  خندددَ ح-ال  دددنَِّ ة حال َئللخَمدددى حال َف خن َدددى حتحه َجن َمدددى حح:أ  ُّحالددد  ل  َ دددلبخن ى حح-ج    َ اك 

َكح َنلخن ى حال َِّم   خن ى حتحَ هخ م  غ َلىحال حخ حال ُّ َ اءخ ح أ  ُّحال  ل 
ح دداَلَ َلع  ل َهددلحتحَ ا   ح حَ أَلددلَ ح  م  َ اءخ نَلةأحَ  َددهحَأبخددكحالدد  ل  ددَكحَ ددغخ حال   ددل آَاحَ هخ َ َ َلَضددعخ

حَ السُّه  خح حَ ال َئَم خ حبخلل ئخ   خ
خلألبدلحبئد حمد عحأبدكحالد ل اءحتحينبدعحأاححننالن لحمئل ندىحبداحأبدكح دفنلاحح

تتَراَن ، َقتت َل ف :الالس جددد ددَي "  :َعتتن  َمي ُمتتونر ب تتنر مر   ِل ًُ أُمَّ الدددَّر َماءل َر َخ َددَ  ُمَعاولََدد
ُمما ، فَََْبت  َأن  دَدتَدَزوََّرُه ، قَاَلت   دَي اللَّدُه َعن دُه  :اللَُّه َعند  ِل َوملع ُت أَبَا الدَّر َماءل َر

َمدا " ،  :َودلََّم قَاَل َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي دهل وَ  :، ََدُقوُل  درل َأز َوارل ال َمدر َأُة خخل
َبلي الدَّر َماءل َبَدال  ُد بْل ُت ُأرَل  ِ ح (1)َوَل

  ْ َلَبلدديِّ  َعدد ْل قَدددي ٍس ال  ًَ ب دد َياَن أُمَّ  :، قَددالَ َع ليَّدد ُْ أَبلددي ُوددف  ًُ ب دد َخ َددَ  ُمَعاولََدد
،  ءبَا الددَّر َماأَ  إلنِّي َوملع تُ " :أُُم الدَّر َماءل  ، فَدَقاَلت  ر َماءل الدَّر َماءل بَدع َد َوفَاةل أَبلي الدَّ 

                                                 

حالفَِّ ل خح«حبس ائ حالم لفن حالئ لة الحلفحالخنلةحالم لةح(ح1 حَبلدأح«ح خالَلد  ف الخَ لدخ حا خ حَ اخ ل  :حالس ج 
ح    المألللدحالئللنىحبس ائ حالم لفن حالثملفنىح باححجلحتح2490ل  حالح ن :حح  خَلهحَ ن لخ

ح 1782ل  حالح ن :حح   

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5651
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5651
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2761
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2761
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6271
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6271
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دَرَأٍة دُددُوفَِّي " :، ََدُقدولُ لَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلَّمَ َوملع ُت َرُووَل اللَّهل َاد :ََدُقولُ  أَََُمدا ام 
َما َزو ُرَما ، فَدتَدَزوَّرَ  هَ ت  بَدع  َعند  رل َأز َوارل َتاَرَك َعَل   " َدُه َفملَي خخل ، َوَما ُكن ُت أَلخ 

َما ُمَعاولًََُ  أَبلي الدَّر َماءل، َتَ  إللَيد  ََ ًٌ   :َف َم َِ مل فَإلنَُّه َمح  فَدَعَلي  ل بلالصَّو 
ح (1)

ْل نُدَفي ددرٍ وعدد ْ  أُمِّ الدددَّر َماءل ، أَندََّمددا قَالَددت  ألَبلددْ  ُربَدي ددرل ب دد الدددَّر َماءل علن ددَد ي ، َعدد
َحدداَك ، َوإلنِّدي َأخ  ُبُدَ  إلَدد  :ال َمدو  ل  ََ َيا فََْن   إنَّدَ  َخ َب َتنلدي إلَدد  أَبَددَو َّ فلدي الدُدند 

ددَرةل . قَددالَ  ددَ  فلددي اخخل ِل ًُ  :نَدف  ددي بَدع دددل . َفَل َبَدَمددا ُمَعاولََدد َلحل بَدرَ فَددَ دَدن  د ددُه ، َفَْخ 
  (2) .َعَلي  ل بلالصَِّيامل  :بلالَّلل  َكاَن، فَدَقالَ 

ح حمخ  َلاَاحَ ف َ لحتحَ للَدع  حب ا  حح:َ َلَ ىحَمن م  ا  َ اءخ دَنلخكحَأَحد ماحح: َدلَ حلخدكحَأب د حالد  ل  َ حاَل  
ح دددع  ح َدددلَ حح:َ دددن ئملح حَي    دددع  اَلج  حاح  حح: خاخ دددف      ددد  أل حمخ نَاحتحيَدددلف ه لخيحَمدددلحَن   دددل خ دددكحال َح   اَلاَلب ئخ

ندخحث   حاأل َحفخندخحَ    خندخح بخألخ ندخحَيلخ  َيخ  خ
ح (3)

 :فاطمة بنت عبد امللك بن مروان  -

اكم ندىتححيلألمىحبفعح ب حالم أحباحمل ااحباحالح  حباحأبدكحالئدل حال ل دك
غنددددددلةحبفددددددعحخللدددددد حبدددددداحالئددددددل حأ حالمح ددددددلاحأب هددددددلحأحدددددد حأمددددددلاءحبفددددددكحأمنددددددىتح أم ددددددل

الخ نفدىحالساهد حلحمددحامحالئدللهتح هدكحح ملحباح بد حالئسندسح   حالس ج لحالمخس منىت

                                                 

حال َبلءخح«حالمئج حاك  ألحل ألبلافك(ح1 م د ح:حَب  لأح«حَبلد  حا   ح 3225  حالح ن :حلح_ححَماخ
حَملحل  خَيح فدحَ َ ن دخحال     ح  «ححم   حاآلثللحل ألحل ي(ح2 حم    خ خ حَبَنلاخ ل  حالح ن :ح َبلد 

ح أ حال ل اء«حب نىحالألب ىحاك لهحماح بلاءحالاللبئنا«ح نلحأ   حالفب ءتح556
ح ال ل اءأ ح«حب نىحالألب ىحاك لهحماح بلاءحالاللبئنا«ح نلحأ   حالفب ء(ح3
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أ حبئ حبفندد ح  لفدعح  فدلحلددح  دهححندلةحالد ل.ح السهد تح  دبلعحمئددح  دهحال  دفدح
حح. سه يتح ل عح فدح ثنلاحماحالئ  

ال دددكءحح  ددد حا المددد ح  ددد حيضددد  لححدددناحأضدددفعح  نددددحمددداحجددد اهلحالئ ددد ح  للي
ال ثنلتحي  ححل عح  هحأل بدتححالهحأضحعحلا نىحل ح ن تح   ح لفعحمماح  لهلح
أب حسل ىحينماححّ  حبلل ل حمداحالف دلءتح  د حل ىح ف دلح د  حمداحالئ مدلءح الالدلبئناح
أمثددل ح ألددلءحبدداحأبددكحلبددل حالم ددكحالالددلبئكحمفالددكحأهدد حم ددىح محدد ث  تح  دد لأحل ىح

 يح  نلهمل  ف لحأب ح بن ةحباح  بىحباحفليعحالف لح

خنددلةحاللجددل ح هدد حالددس إحال ددللاتحيددنالّ حامحب بدد احا المدد حلفلألمددىح  دد ح مددل تح
حه حالخ نفىحالساه ح ملحباح ب حالئسنسحلحمدحام  حفئمالدح  ن لح

ي دد حاللّبددهحابدداح م ددلح مددلحبددناح خ ال ددلحيددكح  ددلح الدد هلحبئدد ح يددلةحأبن ددلح بدد ح
بدناحأبفلئددتح حدناحب غدعحيلألمدىحالئسنسحباحمل ااححن حضمدح بد حالم دأح لنددح لّبدليح

ح احال بلحالنليعتح فضيح بلب ملتحاخالللحل لحأب هلحاباح م لح ملحس جلمح  فؤامحل ل 
   أحامحنلحأمنلحح:ين جب لحاخالنللحأبن لتح يل ح ملحب لتح أجلدح مدح لئ مح

ح يلس ا ح مدح  جلبلمحبدحتالمؤمفناتحي  ح فنعحالم نلىح أجسلعحالئألنى
دددفلمتحي مدددلح دددنلدح مددددح ددداحفف الددددح  دددلاح مدددلحمفددد ح ضدددملفلمح–ف دددنالدحي دددنحلمحَل خ

ح ملحهمل ح: ل حهكحبناحال نئالنا ح:ينجلبدح-لمئن ىحابفالد
تُدددُروا وََكدداَن    دد  حامحالئددللهح: ددل  ددرلُفوا َولَددم  ََدق   ِ َْ إلَذا أَنَفُقددوا لَددم  َُ َوالَّددللَ

َْ َذللَ  قَدَواماّ  بَدي 
ح ّ مدحه ا إي  ّلح ب حالم أحبدح ال لء ح ّماح  1)

                                                 

ح 67(ح  لةحالفل لاح_حاآلنىح1
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 س ّيعحيلألمىح لهحس ج دلتحي دلاحند  حسيلي مدلحمداحاكندل حالم د   ةحيدكح م د تح
حب  محماحالسنع حي  ح  لحماححضلح ل  ملحأف  ح لف احن لج احال فل ن حبللغللنى

ح: ضل حالنما هكحالالكحن   حين لح
 أخ. الخالئ  والخليفة زوج    بن. الخليفة والخليفة جده 

ي دددد ح ددددلاحأب هددددلح جدددد هلحخ نفالددددناحمدددداحخ فددددلءحبفددددكحأمنددددىتح  دددد ح لددددكحالخ يددددىح
ال لندد ح  دد نملاح نسندد حح:  لن ددلحألبئددىحمدداح خ ال ددلح هدد ح مددلحبدداح بدد حالئسنددستحس ج ددل

حأفدحل حنح  حه احلغنلهلحماحالف لء حالسبنلحباحب للح ال ن ألكح  ل ه ل  ح   ح
  ل عحيلألمىحمعح ملح ن ىحمالليىحمفئمىتحي  حأضحهح ملح الكحالم نفدىتح

ح  حل ح نئ  د ح: لس  ملحامحمفدحبلبفناحاثفناحهمل
  امعحه يحالحنلةحال فنئىححالهح لاح ل حال عح ال ئناحمداحال جدلةححدناحالد لهح

دددّ يحمددداحآفندددىح_حمدددىتحيلف  بدددعححنلالددددتح  ددد احس ج دددلحخ يدددىحاك  هددد حال دددلدحالددد يح  
ح ململمحساه امحالث  حم ئ لنىحالخ يىح له د ح-الم أ

  دلاح فد هلحجد هلحأمدلحل دلح)حلمدلح لدكحالخ يدىح  ملحباح ب حالئسندسل لحح ل 
ملحأاحالن فكحلكحح:بدحأب هلحل حنلحمث د( اخاللليح ملحأاحالل يحح نأح لهحبنعحالمل تح ا 

خالددللأحا حبد حح:يدكحيلا دأتحيدد فكحأ دليحأاحأ دد احأفدلح أفددعح هد حيدكحبنددعح احد تح للددع
الهح ضعحيكحبنعحمدل حالم د مناتحي مدلحمدلعح  ندح   هحأضئليدتحينملحبدحيحم حح

 للدعح ح امحتح حأألنددحبددحح اح ئعحل  الددح لندأتح: ل حلفلألمى نسن   ملح ا الخ ف
ح حفف لحيكححنلالدح ألجعحيندحبئ حم الد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF
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 بلاهن حباحف نألحح ثفلح د نملاحبداححمند ح داحح يكحالسه ح باحالمبللأحأخبلفل
أبكح بن ةحباح  بىحباحفليعحأفدح خ ح  هحيلألمىحبفعح ب حالم أحي ل حأ حالخبلنفكح

 .  1) اح ملح للعحملحأ   حأفدحا ال  حماحجفلبىح  حاحال  حمف حا الخ ف
 معح لأحب عح  ندححالهح  هحب لهل  ح فدحالحدح  ح فدحال يلءح  ح فددحاللبدلألح    

 . 2) ال ثن حال يح حن الألنعحأح حأاحن ألئد

 :ســـــعـدي الوفية !!! -
  لحأّاحمئل نىحباحأبدكح دفنلاحج دسح اعحند ٍ حبمج دٍسح دلاحلددحب م د ح  دهح
 لل ىحالأّللن تح  لاحالمج سحمفداّلاحالج افددحلد خ  حالّف دن تحيبنفمدلحهد ح  دهحيلا ددح

ن دل.حيدكحم دنالدحلاجد مح  حفهدلح لدهحلجدٍ حنم دكحفحد يح هد ح  أه حمم  الدحبناحن نددت
لد حنخ د حامحح:الحدّلحتحيالنّم ددحمئل ندىتحثدّ ح دل حلج  دلئد حلينلمتح  لاح لدأحالند  ح د ن 

نددلح دد  ح ددلح لندددح ا  ددفح دداحح:مّمدداحأحالددلإح لددهحفف دددحيددكحمثدد حهدد احالندد   حثددّ ح ددل 
 ددل نلمحكف ددفّفدتح لددئاح ددلاح حللدددح  ّ ددالدحيدد امحلددئاح ددلاحي نددلامحك فنّفدددتح لددئاح ددلا

مال  ندلمحي دّ  ح  نددحيدلّ ح مه  ملمحكف لّفدتح لئاح لاح فنلمحكي لّفد حيخدلإح لنددحالل د  
حأ لابدكِحح:مّمداحالّلجد  ح دل ح:  ندحالّ    حثّ ح ل حلدد مداحبفدكح د لةتح  دّن يحأفدلحلجد أ

حأ ب عح لهحأمنلحالمؤمفناحم ال نلمح لندحبه مٍىحفسلعحبكحماحبئ ح ّمللد ح
ندلحأ لابدك حثدّ ح دللحبددححالّدهح  دفحبدناحن نددحي دّ  ححأ دبحعح:لددحالّل د   ي ل 

ح:أف نحن      ندحبللخ يىحث ّح
                                                 

ح(ح نلحأ   حالفب ءحدححبلدحاللجمىح ملحباح ب حالئسنسح 1
ح ت1/95  دن ألكتلحالللنفحالخ فلء (حافهلحاللجمال لحيكح2 حب دا  ح ندىحاك لندلءحكبدكحفئدن تح  َمدل 

تحل  حالح ن :ح حال َئسخنسخ  تحالللنفح م  ح7350َ ب  خ

ح

http://www.islamport.com/b/4/tareekh/%DF%CA%C8%20%C7%E1%CA%C7%D1%ED%CE/%CA%C7%D1%ED%CE%20%C7%E1%CE%E1%DD%C7%C1_1/%CA%C7%D1%ED%CE%20%C7%E1%CE%E1%DD%C7%C1%20004.html
http://www.islamport.com/b/4/tareekh/%DF%CA%C8%20%C7%E1%CA%C7%D1%ED%CE/%CA%C7%D1%ED%CE%20%C7%E1%CE%E1%DD%C7%C1_1/%CA%C7%D1%ED%CE%20%C7%E1%CE%E1%DD%C7%C1%20004.html
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=628&pid=138567&hid=7350
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=628&pid=138567&hid=7350
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=628&pid=138567&hid=7350
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 وي  ذا الّندى والجود والّن بل الجزل  مع وك ي  ذا العلم والحلم والفضتتتتل
 في  ني  ال بق ع رج ئي من العدل  أبيب  لّم  ض ق في األرض مذهبي
  تتتتتواني  ّي   ا ن أيستتتره قبتتتتتتتتتتلي  وجد لي ب نص  ، من الّجتت ئر الذك
 وجتتت ر ولم يعتدل، وأنصبني أهلي  سب ني ستتتتعدى وانبرى لخصومبي
 بسجتتن، وأنتتتتتتواع العذاب مع الابل  قصتتتتتتتتتد. ألرجتو نفعتتتتتتتت  فأث بني
 الّرزق من أجليبأّب.، ولم أسبامل  وهّم بقبتتتتتتتتتتتتتلي نتتتير أن منّيبتتتتتي
 فقد   ر من وجد، بسعدى ل   عقلي أنثني جتتتتتتتتتتتتتتتزا  اهلل عّني جّنتتة

نلحأ لابكح ّفكحألاأحال دال كح دلم محمداح ّمللفدلحح:ي ّملحيل حماح ئليح ل حلدحمئل نى   
أ  احامحأمنلحالمؤمفناتح ه ح امحابداح ّمدأحمدل ااحبداحالح د حح:لفلإح ل   ل حال مد

ح لم حالم نفى ح
أ دد احامحاكمنددلتح لفددعحلددكحح: مددلح ّ ددالأحمئدددحنددلحأ لابددك ح ددل ح:مئل نددى  ددل ححححح

بفدعح د  حخألبال دلح لدهحأبن دلحيسّ جفدكحمف دل ح  فدعح  فدلمحب دلحلمدلح لفدعحينددحمداح مددل ح
حجملل لتح     لح ال لابى ح

ب نعحمئ لحنلحأمنلحالمؤمفناتحيكحأ  اححلٍ ح أفئد حبدلٍ تحم دل لامحسملفدلمتح لندلحيححححح
حالئنا ح
ح  لفعحلكح لمىمحماح بٍ تح   ن لعتحي فعحأ  ل لح فف كحب ل حححححح
حي العح  ن لحأ ضنىحامح ح ا  حالّ هلتحي  عحين لح اءأحي هبعحب  لةحام حححححح
يب نددعح حأم ددأح ددنئلمتح  ددلعحم نفددلمحمفّ ددلامتح دد ح هدددح   ددكتح  ددلءعححددللكتحححححح

  ددلعحث دد مح  ددهح جدددحاكل  حي ّمددلحب ددغح لددأحأبلهددلححددل حبنفددكح بنف ددلتح أف لفددكتح
ح جح فكتح ألل فكتح  يئ لح ّفك ح
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ي دد حأ لحلفف ددكحبحن ددٍىح  حف ددلٍة حينالنددعح لددهح لم ددأحمددل ااحبدداحالح دد حم ددال نلمحححححح
ندلحأّن دلحالّلجد حلد حح دعحبدناحح:يبئ ح لندتحي ّملح  فحبناحن نددتح دل حلددحمدل ااحبئّمكت

أ دد احامحاكمنددلتحلددنسحلدددح فدد يحس جددىح  حس جالدددحمدداحح:ابدداحأخنددأح س جالددد ح ددل 
حابفالكح أل ح

أ  احامحاكمنلتحأفلحلاٍ حبللّجللنىتحي احلأىحاكمندلحأاحنبئد ح لن دلحح:  عحأفلححححح
بئ ح لن لحينالعحالّجللنىحم ل ىمتحي ّملح  فعحبدناحن نددح فهدلح ن معحمف لحملحال    حي

لدددهحح دددف لح  ئدددعحمفددددحم  دددعحاإل جدددلدح ا  الح دددلاتحي دددللحلدددكحندددلحأمندددلح  لن دددلح ا 
حالمؤمفناحخ ملمح افال لفكتح أملحبكح لهحالّ جا ح

هد حلدأحح:يب نعح نفكحخللعحماحالّ ملءحيكحم لٍاح حنٍ تحثدّ ح دل حكبدكحبئد يححححح
كتح أف  أحألدفح نفدلٍلتح أسند أحأفدعح  دلةحآ فح لهدٍ حالفالفدعحب دلتح أفدلحأاحالسّ ج لحمفّح

ح احأفعحيئ عح لأحسّ جال لحمفأ حح:أضماحأل   ل ح ل حلدحأب هل
ي ّمددلح ددلاحمدداحالغدد حبئدد ح لددّكتحي ّمددلحأ خ ددعح  ندددحفهددلح لددّكح لك دد حالغضددبلاتحححححح

ح حأيئ  حح:نلأ لابكحألّ  ح ئ ى ح  عح:ي ل حلك
  دددّكحح:كحثددد حلّ فدددكح لدددهحالّ دددجاتحي ّمدددلح دددلاحيدددكحالنددد  حالثّدددلفكح دددل يدددنملحبضدددلبححححح

حبلك لابك ح
حألّ  ح ئ ى حح:ي ّملح  فعحبناحن ندتح ل حححح
ح حأيئ  حح:ي  عحححح
ي ّ ألح  ّكحنلحأمنلحالمؤمفناحخّ امدحيضلب فكحضلبلمح حن  لحأحد أح  دهح  دفدتححححح

  دّكحبدلإل لابكتحي ّمدلح  فدعحح:للد ح دل ثّ حأملحبكح لهحالّ جارحي ّملح لاحيكحالن  حالثّح
ندلحأ لابدكتح ج لددىحح:  ددّكحبللّ دنفح الّفألدعح أحضددلحال دّنلفتحثدّ ح ددل ح:بدناحن نددح دل 

حلّبكتح  لامىح ال يتحلئاحل حالألّ  ح ئ ىحكيّل ّاحبناحج  أح م ضعحل لفأ ح
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بددكحيخ دنعح  ددهحفف ددكحال الدد حيألّ  ال ددلحأل  ددىمح احد ةمح  ددهحألدد  حالّ ددّفىتحثددّ حأمددلححححح
ح لهحالّ جاحيحب فكحيندححاّلهحالّمعح ّ ال لحثّ حالسّ ج لتحيبفهحب لتحثّ حأأل  فك ح

ف ليأتحيللحمفكحنلحأمنلحالمؤمفنا ححححح حينالنالأحم الغنثلمح  حلج عح  لأح ا 
ي حامحنلحأمنلحالمؤمفناحل  حأج  فكحاكل تح أ ابفكحال   تح ب نعحيدكححّب دلحبد ححححح

ح:أف نحن     دحالفن  حث ّح  ٍ تحثّ حافالحدححالّهح ل عحفف
 والّن ر في  الّدم ر في القلب مّني ن رٌ 
 في  الّ بيب يح ر والّجسم مّني سقيمٌ 
 فدمع تتتتتت  متتدرار والعين ب  ل دمع   
 فم  علي  اص ب ر حمل. من  ع يم   
 وال ن  رك ن تتتتتت ر فلي  ليلي ليتتتتتلٌ 
 فؤاده مسب تتتتت ر ف رحم ائيب   حزين   
 يثيبتتتتتتت  الجّبت ر اردد علّي سع دك

  دلاحيدكحح:ثّ حخّلحمغ ّنلمح  نددحبدناحند يحأمندلحالمدؤمفناح نّفددح د ح دئ حبددح دل حححح
 ّفدلحمحح: لأحال  عحمئل نىحمالّ ئلمتحي ّملحفهلح لندح  حخّلحبناحن ندح ل حثّ حج ستح  ل 

ّفلح لندحلاجئ ا ح ح ا 
ح دددددللامحيدددددكححدددددل ححححح ا الددددد ىح امحمدددددل ااحبددددداحالح ددددد حضدددددلالامحيدددددكححددددد   حالدددددّ ناتح ا 

ح امحنلحأ لابكحل  حأالنالفكحبح نٍ حملح مئعحبمث د حح:الم  مناتحثّ ح ل 
أّمددلحبئدد تحي ّفدددحب غفددكحح:نددلح دد  ح  ددّكحبدد ا ٍةح  لألددلٍسحي الدددح لددهحمددل ااح:ثددّ ح ددل حححح

الددّ ناتح افال  ددعححلمددىمحللجددٍ حمدداحح فددأحأّفددأحا الدد نعح  ددهحل ّنالددأحيددكحبئدد ححدد   
حالم  منا ح
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ّفملحنفبغكحلماح لاح النلمح  هح  لٍةحأ ح   نٍ حأاحنغدّ حب دليح  د  االدتح نسجدلححححح  ا 
حفف دح احلّ االد ح

ّفمددلحالدد الكح ددللّلا كحلغفمددٍىتحيدد  احليدد حبدددحب نددعحمئدددتح ا  اح ددلاحل ددلح ئبددلمحيمدداحححححح  ا 
حنح أل لحبئ ي ح

ح:نلعثّ ح الدحب  يحاكبحححح
 ف سبافر اهلل من فعل امرئ، زاني وّلي.، ويح  أمرا  لس. بحامتتتت 
 مع القرا يتتت  بمث ال  وفرقتتتتتتت ن قد ان. عندك ذا عقتل، وذا أدب، 
 ي اتتتتو إلينتتتت  بب   ثّم أحتتتتتتتزان حّبى أب ن  الفبى العذرّك منبحبت   
 حقّتتتتتت   وأبرأ من دينتتتتتتي ودي ني أع تي ا ل  يمينتت   ال أافّتتترهتتتت 
 ألجتتعتلّن  لحمتتت   بين عقبتتتتتتت ني إن أن. خ لفبني فيم  ابب. بت 
 مع الامي.، ومع نصر بن ذبي ن  ّلق سع د وعّجل   مجّ تتتتتتتتتتزة  
 وال افعتل  حق   فعتتل إنستتتتتتتتتتتتتت ن فم  سمع. ام  بّلا. في ب تر، 

 أو أن بالقي المن يت  بين أاف ن إّم  أن بجود ب ت  ف خبر لنفس 
ح  ّكحبف لحباح بنلاح ال منعح لحبّكحالبلن  حح:ثّ حخال حال اللدتح  ل     
أخلجدلحب د احال الدلدح لدهحمدل ااحبداحالح د ح  حالضدئليح ّ حح:ي ّملح  فلحبناحن يح ل حححح
حبن ي ح
ثدّ حفدل  يحال الدلد حيجئد حمدل ااحيخلجلحبلل اللدححاّلهح ل احبددح  نددتحي دّ ملحح: ل حححح

 دّن يحح:ن لأيح نلّ  يتحثّ ح ل ح  خ ح  هح ئ ىح هد حبدلٍأتحي ّمدلحفهدلعح لنددح للدعحلدد
مدددلحالددد يحنب ندددأ ح دددل ح الدددلدحأمندددلحالمدددؤمفناتح ل ح  دددّكحيدددكحأمدددلأحندددنملفكحينددددحأاح

حأألّ  أح أجّ سأح أبئ حبأح لند ح
ح لاح لأحأحّدح لّك ح  فعحأ ّ حأاحنالل فكحمئأحح لناحثّ حن ال فكتحيحححح
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ح:ب  يحاكبنلع يألّ   لح جّ سهلحثّ ح الدح لهحمئل نىحححح
حس    تدتتتتال بعجلّن أمير المؤمنين فق   نتتتتتتتتتتتأوفي بنذر  في رفق، وا 

 فاي  أدعى ب سم الخ ئن الزاني وم  راب. حرام   حين أعجبني
 أمث ل إنس نمن  األم قي على   ر.تتتأعذر ف ّن  لو أبصرب   لج     

  نتتتتتتتعند الخليفة إنٌ  ال وال ج     فسو  يأبي   مٌ  ال يع دل  
  نتتتتتتتحّبى أضّمّن في لحد، وأاف         أبدا  تتتتتتتتلوال الخليتفة م   ّلقب     

 زانتتتتتتتتتحّبى خّلفب  بأوص ب، وأح على سع د، سالٌم من فبى  قلق، 
الّجللنىح  هحالّ فىحالالكححّ  حلد حي ّملح ل اح  هحمئل نىحثّ ح يئدح لن ملتح  يعح   

ح امحل  حأح احيكحه يحاكبنلعتح ل  حأ لءح لهحفف د حح:يّأح اللبدح  لأحأبنلالدحثّ ح ل 
حماحححح ح   م حلفلهلهل حالب ك ح  حل ب بٍى حبجللنٍى حي  ا حين خ عح لندت حبللّجللنى حأمل ثّ 

حح ف لح  ملل ل ح
حماحح حححح ح  ل يئجدحمئل نى ح لهحج  لئد حالحّ   حثّ  حالّجللنىحح:ف ل حه ي ح ّا  ام

حلملل  ل ح حل  ح م عحالّفئمى حالّفئمىحمعحح احالّ فىت حالخ  حي ئاح م عحل ل ل لم ى
حيل الفأل  لتحي  احهكحأي احف لءحالئلد ح

ح  ّكحبلك لابك حح:ثّ ح ل حححح
ح ل حلدحمئل نىحححح ح  فحبناحن ندت حح:ي ّمل حماح  ٍ ت  أ ّ ضأح ف لحه حلأح ف ل

ث  حج اٍلحأب لٍلحمعح ّ حجللنٍىحمف ٍاحألفح لهٍ تح  هح ّ ح اح ٍةحمف ّاح  لحخ ٍعح
ماحالخّسح الّ نبلإح الحلنلح ال الّلاتح أجليح  نأح   ن ّاحملحنجليح  هحالم  مناتح
حمئل نىح  مدح  كح  هح حأالّ  حي مل حماحالّ  عح الّفف لع  ححهلم  أجئ حلأح ل ّا

ملحح: ح   ىمحهّاحمئل نىحأفدح  حملعحمف ل حي ملحأيل ح ل حلدحمئل نىاك لابّكح   
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 لحبل تح أ  أححل تحأ   حبئ لأحنلحأمنلحالمؤمفناحماحج لحح:بللأحنلحأ لابك ح ل 
ح:مل اا حثّ حأف نحن   

 ا لمسبجير من الّرمض ء ب لّن ر ال بجعتلني هدا  اهلل من مل ، 
 يمسي ويصب  في هم  وبذا ر     أردد سع د على حرّان مابئب، 
 وأسعتتتتر القلتتب من  أّك إستع ر قد  ّفب  قلتتتٌق م  مثل  قلتقٌ 
 حّبى أنّيب في قبرك وأحج رك واهلل واهلل ال أنستتتى محّببتت  
 ف ن فعلتتتت. ف ني نير افّتتتتت ر اي  الّسلّو وقد ه م الفؤاد ب  

 فعل نير ، فعل اللؤم والع رال  فأجمل بفضل  وافعل فعل ذك ارم، 
 امحنددلحأمنددلحالمددؤمفناحلدد حأ ألنالفددكح ددّ حمددلحاحال الدددحالخ يددىحمددلحلضددنعحبدددحح:ثددّ ح ددل 

ح:  اح ئ ى ح ل  ح   حمجف احبفكح لملححن حن   
 إلّي نستتتتتتتتت ٌء م  ل ن ذنتوب أبى القلب إاّل حّب ليلى وبّاض.
 تتتتت. حّبى ال أا د أجيبفأب ت وم  هي إاّل أن أراه  فجتتتتتتتتتت ءة  

فئدددد حنددددلحأمنددددلحح:نددددلحأ لابددددك ح ددددل ح:ي ّمددددلحيددددل حمدددداح ددددئليتح ددددل حلدددددحمئل نددددىحححح
 فددأحم دِلح فدد فلحأّفددأح د حألّ  ال ددلتح  دد حبلفدعحمفددأح مدداحمددل ااتحح:المدؤمفنا ح ددل 

 اأح لنأتحنلحأمنلحالمؤمفنا حيالحّ  حمئل نىحفح هلحثّ حح: ل احفخّنلهلحبنففل ح ل 
أمنلحالمؤمفناحيكح ّسيح  دليدح   د ليتحأ حح:نلح ئ ىحأّنفلحأحّدح لنأح: ل حل ل

ين ددللعح مددل ااحيددكح  ددبدح ا ال ائدددتحأ حهدد احاك لابددكحيددكحج  دددح أألمددللي  
 :الّجللنىحفح حاباح ّم لحاك لابكتحثّ حأف نعحال   

ن ا ن في جوع، وأ متتتت ر  أعّز عندك من أهلي ومن ج رك هذا وا 
 واّل ذك درهتتم، من م ودينتتتتتتتتتتت ر مروان ع مل وص حب البّ   أو 
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ل عتح امتحنلحأمنلحالمؤمفناحلح ثلاحالسملاحبخل لالدتح ل  ح لفعحلكحح:ثّ ح للعححححح
ح   هحالّ ّ ةح ح الّضّلاءت ح  هحالّ ّلاء حمئد حماح بل حأحّ  ح أفل حجمن ىت مئدح حبى

الدحامحلكحمئد حيئجدحمئل نىح الّلخلءتح   هحالئلينىح الب ءتح   هحال   حال يح 
حآ فح لهٍ ح حبئ لة حل ل ح أمل ح مل ءال ل ح  ملل ل ح    ل حما حج  لئد حما حمئد  ما

ح (1)ح ألح  لحيكح   لعحبنعحالم  منا
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح

***** 
                                                 

ح.أخبللحالف لءح باحالج سيح_حبلدحملحجلءحيكح  فحالف لء(ح1
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 صابراتنساء 

 :( رضي اهلل عنهاأم سليم ) -

ال بحتدثوا  :عن أن  ق ل م . بن ألبي  لحة من أم ستليم، فق لت. ألهل ت     
فجت ء فقربت. إليت  ع ت ء فأاتل  :أب   لحة ب بن ، حبى أاتون انت  أحدثت ، قت ل

ثم بصنع. ل  أحسن م  ا ن بصنع قبل ذل ، فوقتع ب ت ، فلمت   :و رب، فق ل
ي  أب   لحة! أرأي. لو أن قومت  أعت روا  :رأ. أن  قد  بع وأص ب من  ، ق ل.

 :ال ، ق لتتت. :وهم؟ قتتت لعتتت ريب م أهتتتل بيتتت. ف لبتتتوا عتتت ريب م أل تتتم أن يمنعتتت
برابنتي حبتى بل خت. ثتم أخبربنتي بت بني،  :فاضب وق ل :ف حبسب ابن ، ق ل

" :   فتتأخبره بمتت  اتت ن فقتت ل رستتول اهلل )فتت ن لق حبتتى أبتتى رستتول اهلل )
فتي   " ق ل فحمل. ق ل فا ن رستول اهلل ) بارك اهلل لَما في غابر ليلتَما

إذا أبتتى المدينتتة متتن ستتفر ال ي رق تت    ) ستتفر وهتتي معتت  واتت ن رستتول اهلل
 روقتت ، فتتدنوا متتن المدينتتة فضتترب   المختت ض فتت حبب  علي تت  أبتتو  لحتتة، 

إنتت  لتتبعلم يتت  رب! أنتت   :يقتتول أبتتو  لحتتة :، قتت ل() وان لتتق رستتول اهلل 
يعجبني أن أخر  متع رستول  إذا ختر ، وأدختل معت  إذا دختل، وقتد احببست. 

ي  أب   لحتة! مت  أجتد التذك انت. أجتد، ان لتق  :بقول أم سليم :بم  برى، ق ل
ف ن لقن ، ق ل وضرب   المخ ض حتين قتدم  فولتد. نالمت  فق لت. لتي أمتي يت  

 ، فلمت  أصتب  احبملبت  )أن  ال يرضع  أحد حبى نادو ب  على رسول اهلل
فصت دفب  ومعت  ميستم فلمت  رآنتي قت ل  :قت ل  ف ن لق. ب  إلى رستول اهلل )
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نعتم ، فوضتع الميستم قت ل وجئت. بت  فوضتعب  فتي  :ل.لعل أم سليم ولد.، ق
بعجوة من عجتوة المدينتة فالا ت  فتي فيت  حبتى   ) حجره، ودع  رسول اهلل

فق ل رسول اهلل  :ثم قذف   في في الصبي، فجعل الصبي يبلم   ، ق ل ،ذاب.
( : "(1)" ق ل فمس  وج   وسم ه عبد اهللانظروا إل  ح  األنصار التمر. 

ْ  و ححح دل َع دجل  ِ ًَ إللَد  ال َم ًَ َفَلدَرَ  أَبُدو طَل َحد ٌْ ألَبلد  طَل َحد ََ  اب د دَت أَنَدٍس قَداَل اه 
َُم   دن  بلدَرنَّ َأَحدٌد مل للَمدا الَ َُل  ََُم فَدَميَّدَْ   أُُم ُودَلي ٍم ال َميِّدَت َوقَالَدت  أَله  فَدتُدُوفَِّ  ال غُد

للدد ًَ بلَوفَدداةل اب نلددهل . فَدَرَرددَ  إللَدد  َأه  ْ  أَبَددا طَل َحدد دد دل مل ددجل  ِ دد ل ال َم ْ  َأه  دد ٌِ مل هل َوَمَعددُه نَددا
ددٌر َمددا َكدداَن. فَدَقرَّبَددت  إللَددي ملم  َعَشدداَءُهم   ََُم قَالَددت  َخيد  ددَحابلهل قَدداَل َمددا فَدَعددَ  ال غُدد َأا 

دا َكداَن  ُم َوقَاَمتل ال َمر َأُة إلَل  َمدا دَدُقدوُم إللَي دهل ال َمدر َأُة فَدَلمَّ ا َوَخَرَ  ال َقو  دُر فَدتَدَعشَّو  اخل
ًّ فَدَتَمتدَُّعدوا بلَمدا  َد دتَدَعاُروا َعارَل ٍََن او  ًَ أَلَدم  دَددَر إللَد  الل فُد اللَّي  ل قَالَدت  ََدا أَبَدا طَل َحد
 ًّ َد فَدَلمَّا طُللَبت  َكَْندَُّمم  َكرلُهوا َذاَك. قَاَل َما أَن َصُفوا. قَالَدت  فَدإلنَّ ابد نَدَ  َكداَن َعارَل

َْ اللَّددهل دَدبَدداَرَك َودَدَعددالَ  دد ددَبَ  مل ددا َأا  ددَد اللَّددَه فَدَلمَّ ددتَدر َرَ  َوَحمل   َوإلنَّ اللَّددَه قَدَبَقددُه. فَاو 
ددا رَاُه قَدداَل  -اددل  اهلل عليدده ووددلم-غَددَدا َعلَدد  َرُوددولل اللَّددهل  بَدداَرَك اللَّددُه » فَدَلمَّ
َمددا  َُ َلتل َمددا فلدد  لَيد  َُ ددُه َفَحَملَددت  بلَعب دددل اللَّددهل فَدَوَلَدد ددُه لَددي َّ وََكرلَهددت  أَ «. َل ََ ن  ُدَحنِّ

دددُه َرُودددوُل اللَّدددهل  ََ َوّة َوَمعلددد   -ادددل  اهلل عليددده وودددلم-َحتَّددد  ََُحنِّ َفَحَمل تُدددُه غُدددد 
دُمَما فَدُقل دُت ََدا َرُودوَل اللَّدهل إلنَّ أُمَّ  ِل نَدُْ أَبَداعلَر لَدُه َأو  ََ دُدُه ََدم  دَوٍة فَدَوَرد  َدَمَراُ  َعج 

رلَهت  أَ  ََ ًَ َف َل دُه َرُودوُل اللَّدهل ُوَلي ٍم َوَلَد ل اللَّيد  ََ ُه َحتَّد  ََُحنِّ ََ ادل  اهلل -ن  ُدَحنِّ
                                                 

ح ضلئ حأبكحأل حىحاكف لليح(ح حناحم   ح_حبلدحي1
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ٌء » فَدَقداَل  -عليه وولم َّْ «. َأَمَعدَ  َهد   ََْخدَل بَدع َقدُم دَوٍة. َف قُدل دُت َدَمدَراُ  َعج 
َْو َرَرُه إلَّداُه َفَجَعدَ  ََددتَدَلمَّاُل فَدَقداَل  َّْ مُمَّ َرَمَ  بُدَزاقَدُه فَد ُحدُ  األَن َصدارل » َفَمَقَغُم

َر  حح (1)« حُهَو َعب ُد اللَّهل » قَاَل قُدل ُت ََا َرُووَل اللَّهل َومِّهل. قَاَل «. التَّم 

ه  ددعحح: ل دد ح جدد عحل ددلح ددبن ىحيددكحبفددكح  ددلائن تحيئدداحال ل دد حبدداحمحمدد تح ددل 
 فدددح دد ح ددلاحيددكحبفددكحح:امددلأةحلددكتحينالددلفكحمحمدد حبدداح ئدددحال لهددكحنئسنفددكحين لتي ددل 

  لائن حلج حي ندح لل تح لب حمجال  تح  لفعحلدحاملأحةتح  لاحب لحمئجبدلح ل دلحمحبدلح
تيملالددعحي جدد ح  ن ددلح جدد اح دد ن اتح أل ددكح  ن ددلحأ ددفلححالددهحخ ددهححيددكحبنددعتح أ  دد ح
احامددلأةح ددمئعحبدددتح   ددهحفف دددتح احالجدددح دداحالفددلستحي دد حن دداحندد خ ح  ندددحأحدد ت ا 

لندددححلجددىحا ددالفالندحين ددلحلددنسحنجسنفددكح  حأاحأ ددلي دحب ددلتح احلددكح ح:يجلءالدددتحي للددع
 فكحجئالأحأ الفالنأحيكحأمدلتحح:ي هدحالفلستح لسمعحالبلدتحينخبلتحين احل لتحي للع

 فدكحا دالئلعحمداحجدللةحلدكحح  ندلحي فدعحألب ددح أ ندليحسملفدلتحثد حح: ملحه  ح للعح: ل 
 فدددحم دد ح فدد يحسملفددلتحح:لددعفئدد ح امتح لح: ف دد حأل دد  اح لددَكحيندددحأيددنل يح لددن  ح حي ددل 

نلحمددأحامإحينالن ددفحح: لددأحأحدد حلددل أح نددليححددناحأ ددللح  دد يحسملفددلتحي للددعحلدددح:ي دل 
  كحملحأ للأحامإحث حأخ يحمفأح ه حأح حبددحمفدأح حإحينب دلحمدلح دلاحينددح ففئددح

 .  2)امحب  ل ل
لدح ل احهفلأحيل ح بنلحبناحأ ح  ن ح امدلأةحبفدكح  دللئن تحكاحأ ح د ن تحالم د

ح ه حي  ةح ب هلتح اإل لائن نىحلن عحالم نبىحم نبال لحي لاحال بدحيكحالم  هىحي أل

                                                 

ح ححححححححححححححححححححح حناح ح3/106(ح12354م ف حأحم )(ح1
حبلدحجلمعحالح بىحيكحالم نبى حححححححححححححححححححححح– اللدحالجفلئسحح-(حل ايحمللأحيكحالم ألنح2
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 :( رضي اهلل عنهاأم سعد بن معاذ )  -

 عندم  قبل ابن   عمرو بن مع ذ ) رضي اهلل عن    ج ء. بعدو، وسعد 

   ددفحح" مرحبدداّ بمددا "ح:نددلحل دد  حامحإحأمددكتحي ددل ح:  ددئ حأخدد حب جددل حيل دددتحي ددل 

أمدددلح  احلأنالدددأح دددللملمحتحي ددد حح:ل ددل  حي مدددلح فدددعح ساهدددلححبلبف دددلح مدددلحبدداحمئدددل تحي للدددع
ح(حث ح  لحكه حماح ال حبنح ح  دل  يدأ أم سد ي ش أ ودرى ح:ا ال عحالم نبىح)أيح  ع 

ح: للدعع ورى أه  د  أ  قدهمه  ار(وادو( يف (مجيدة    دأ ، عقدي شدف و( يف أه  د     دأ  
نلحل د  حامحإحأ .حلمداحح: ماحنب هح  ن  حبئ حه ا حث ح للعلضنفلحنلحل   حامحإح

اللمم اذه  حزن قلوبمم ، واربدر مصديبتمم  وأحِدْ الللد  "  :خ ف احمف  حتحي دل 

 (1) "عل  مْ خلفوا 
احماحم عح مل ح  ح ن حد حبددحأخنددحالبألد حال د ن ح دئ حبداحلح فالن ملحأاحالم

أثددلحجددل ح دد حتح  ددكحب دد   حل حدددسحلدددح ددلشحالددلحماحيلحددلحالدد يحاهالدد  )  مئدددل 
 ه حاباحح–يكحبفكح لنهىح  ) تحبئ حأاحح مدحل   حامأ لبدحيكح س ةحالخف  

: " َأال فَدَقدداَل النَّبلددُي َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم ي ددلحعحأمدددتحح– ددبعح ث ثدد اح ددفىح
َهُ  ُحز ُن ل ؟ فَإلنَّ ابد َن ل َأوَُّل  تَددزَّ لَدُه ََدر قَُْ َمم ُع ل َوََل  َ  اللَّدُه إللَي دهل َواه  َِدحل   ْ َمد

 ( 2)حال َعر ُش "

                                                 

ح 4/335 ب حال  ىح الل ل حيكح نلةحخنلحالئبل حح–ح2/47ال نلةحالح بنىحح(1
ح 3/106الم اللأح  ل ح حناحاإل فل ح ل حنخلجليح  اي دحال هبكحح(حل ايحالحل  حيك2
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

"  : ) يجددلءعحأ ح ددئ حالفهددلح لندددحيددكحال حدد تحيل هددلحالفددلسحي ددل حل دد  حام
ين ب عححالكحفهلعح لندح ه حيكحال ح ح ب حأاحنبفكح  نددحال دباح الالدلادتح معوها "،

 . 1)   كح بلي  أحال بأح ف حامتح  ساهلحل   حامح:ي للع
 ملالعحأ ح ئ حلضكحامح ف لحيكحال دفىحالخلم دىحمداحال جدلةتحيدكحففدسحال دفىح

  ( 2الالكحملعحين لحابف لح ئ حلضكحامح فدح)

( : رضي هللا عنها)  أم كلثوم بنت عقبة -
ْل أَبلددي مُ أ      ًَ ب دد بَدد َرا ل ، َعددي  ٍ ُم ُكل ثُددوٍم بلن ددُت ُعق  َْ ال ُمَمددارل دد ددَلَمت   ،مل ددً َأو  ََّ ،  بلَم

ًل َوددددب  ٍ  ،َوبَاََدَعددددت   ددددَرٌة إللَدددد  َوددددَن ْ  َلَمددددا هلج  َْ  ،َولَددددم  ََدتَدَميَّدددد وََكدددداَن ُخُروُرَمددددا زََمدددد
َ بليَددً ُاددل  ل   َوعلَمددارَُة، َفَمددا زَااَل َحتَّدد  ال َولليدددُ  ا، َفَلددَرَ  فلددي إلم رلَهددا َأَخَواَهدد ال ُحَد
ًَ، فَدَقدااَل  َقدلَما أَدَدُرُمنلدي ََدا َرُودوَل  :ُمَحمَّدُد،  ل لَنَدا بلَشدر طلَنا، فَدَقالَدت   ََدا :ال َمدلَنَد

داءل فلدي القَّدع  ل  َِ َر للي ، َوَحداُل النِّ ْ  ملَنلي َواَل َابد  تلُنونلي َع َُفَّارل ََدف  اللَّهل إلَل  ال 
ددددَت ؟ فَددددَْند َزَل اللَّددددُه دَدَعدددداَل  َْ اَمنُددددوا إلَذا َردددداءَُكُم  :{َمددددا قَددددد  َعللم  ََددددا أََُدَمددددا الَّددددللَ

 َّْ ُنوُه َراٍ  فَام َتحل َناُ  ُمَمارل مل ََدتَدي ْ }ال ُمؤ   .اخ 

ددداَن ََدُقدددولُ       ََ ُم ! َمدددا  :َف ََ ددد َّْ إلالَّ َحدددُ  اللَّدددهل َوَرُودددوللهل َواإل لو  َُ دددَرَر اللَّدددهل َمدددا َأخ 
َْ َذللَ ، َلم   َّْ للَزو ٍ  َواَل َماٍل، فَإلَذا قُدل  ُت َُفَّارل  َخَرر  َّْ إلَل  ال  ع ُم  .َُدر رل

                                                 

ح 3/432(حالألب لعحال بليح باح ئ ح1
ح 13/86(ح ب حال  يح الل ل حيكح نلةحخنلحالئبل ح2

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=182&idto=182&bk_no=60&ID=150#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=182&idto=182&bk_no=60&ID=150#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=182&idto=182&bk_no=60&ID=150#docu
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

   ْ دد َُ ُمِّ ُكل ثُددومٍ  َولَددم  ََ ًَ  ألل دد ََّ ًَ  َزو ٌ  فَدتَدَزوََّرَمددا بلَم ُْ َحارلمَدد ، مُددمَّ طَلََّقَمددا ،  َزَ ددُد ب دد
ُْ َعدو  ٍ  فَدتَدَزوََّرَمدا ْل ب د َم دَراهليَم ، :   فَدَولَدَد   لَدهُ  َعب دُد الدرَّح  دا  َوُحَمي دّدا إلبد  ، فَدَلمَّ

َما ، دَدَزوََّرَما ُْ  دُدُوفَِّي َعند  ُرو ب   . 1)  فَدتُدُوفدَِّيت  علن َدهُ  ال َعاصل َعم 

إلةي اةاح   هةذل الةةيرة الع ةرة  كية  فعلة          :ان رن أيب ت  المستلم .
رل ِّ  :عندما ُغشي علي زوجها ْل الُزه  ٍ  َع ْل َعو  ْل ب  َم ْل َعب دل الرَّح  ْ  ُحَمي دل ب  ، َع

ًَ ، وََكاَنت   َب ْ  أُمِّهل أُمِّ ُكل ُثومل بلن تل ُعق  َْ  ، َع َرا ل اأُلَولل مل ، فلي قَدو لل اللَّدهل ال ُمَمارل
دددَتعليُنوا بلالصَّدددب رل َوالصَّدددَةل  {:َعدددزَّ َوَرددد َّ  دددَي َعلَددد  َعب ددددل  :، قَالَدددت  (2)}َواو  ُغشل

َرأَدُددُه أُ  ددُه فليَمددا، َفَلَرَرددتل ام  ُِ ًّ ، َفظُنُددوا أَنَّددُه فَدداَض نَدف  ددَي ٍ  َغش  ْل َعددو  ْل ب دد َم ُم  الددرَّح 
دل  ُكل ُثوٍم إلَل  جل  ِ َْ الصَّب رل َوالصََّةل ، فَدَلمَّا َأفَاَق، ال َم ُْ بلَما أُملَر   بلهل مل َتعلي  ِ ، َد

ددَي َعلَدديَّ انلّفددا ؟ قَدداُلوا :قَددالَ  ، قَددالَ  :ُأغ شل ُتم  إلنَّدد :نَدَعددم  ، " َاددَدقد  ددانل ََ ُه َردداَءنلي َمَل
، فَدَقدالَ  :فَدَقاال ْل دي دزل اأَلمل دَ  إللَد  ال َعزَل َ  ُنَحاكلم  َعداُه، فَدإلنَّ  :َملَدٌ  اَخدرُ  ان  َللد َأر رل

ُتُ  بلددهل بَدنُددوُه َمددا  ددَتم   ِ ، َوََ ددَعاَمَة َوُهددم  فلددي ُب ُددونل أُمََّمددادلملم  َِّ ْ  َكَتب ددُتم  لَددُه ال دد َهددَلا ملمَّ
ّرا مُددمَّ َمددا َ بدَ َهدداَء اللَّددُه "، فَدَعدداَش  ٌُ َاددحل ، ع ددَد َذللددَ  َهددم  يٌ  َعلَدد  َهددر نل َهددَلا َحدددلَ

ْل   . 3) . َوَلم  ََُلرَِّراهُ  ،الشَّي َلي 
مدددلحلألمدددعحالخددد   تح  ح ددد عحالجنددد د  حبددد حلجدددنعح لدددكح ددد  حالغنددد دتحالحدددكح

حب لحلنلس  لحال بلتحالالن  حاآلنىحتح امح فدحلف  حال لآاح  حال ن  تحال الئنا 

                                                 

ح(ح نلحأ   حالفب ء_حأ ح  ث  حبفعح  بى 1
ح 45نىح_حاآلح  لةحالب لة(ح2
ح (2992ل  حالح ن :ح)الم ال لأح  هحال حنحنا(ح3

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=138
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=138
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الصحابية اجلليلة ُسَعْيَرة األسديةو من احلبشةو عرفت بأم ُزَفـر   -

ُْ أَبلدي رَبَداٍ  قَداَل قَداَل للدي عْ َع َداُء ف:رضي اهلل عنها- ٍِ    ب د ُْ َعبَّدا   اب د
ْ  َأه  ل ال َجنًَّل؟ قُدل تُ  َرَأّة مل َ  ام  َماُء    بَدَل  ، قَاَل َهللهل  :َأاَل ُأرَل َِّو  ،  ال َمر َأُة ال

دَرُع َوإلنِّد :فَدَقالَدت   ،  َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم  أََدت  النَّبليَّ   ََشَّدُ  إلنِّدي ُأا  ي أََد
ُ   ": فَددام ُع اللَّددَه للددي. قَدداَل  ددح تل َمَعددو  ًُ َوإلن  هل ددح تل َاددبَدر  ل َولَدد ل ال َجنَّدد إلن  هل

دبلُر، فَدَقالَدت   ََشَّدُ  فَدام ُع اللَّدَه للدي :اللََّه َأن  َُدَعافليَد ل " ؟ فَدَقالَدت  َأا  إلنِّدي أََد
ََشََّ . َفَدَعا َلَما    1)َأن  اَل أََد

 : املؤمنة العجـــوز  -

وقف. عجوز أم م الحجت   بتن يوست  الثقفتي، يتوم أن ستجن ابن ت ، وحلت       
 لو لم بقبل  لم .!.  :ب هلل للعجوز أن يقبل ، فق ل. في ثقة

ل  ح نددددفحأخدددد عحهدددد احاكمددددلحمددددلحأ   ددددأحأنال ددددلحالئجدددد سحالمؤمفددددىتحال اث ددددىحبلب دددد     
ححبب لألى  

يملحأح كحاإلنمدلاتح  احامدالبحبددحال  ددتح الفد لحبددحالئ د تح يدل ح  دكحال  دلاحتححححح
  0 السنفعحبدحاكل لا

 أعرابية مؤمنة -
أ ددنبعحأ لابنددىحبلبف ددلح هددكححلجددىتحي مددلح يفالدددتح لمددعح  ددكح :قتت ل األصتتمعي     

 امحإحنلحبفكحتحل  ح   الأحلضنئلحتح ي  الأح لنئلحتح  نفدحل حن احبناحح: بليح  للع
                                                 

ح5652حد ن حل د ح:_حبلدحيض حمداحن دل.حمداحالدلناحح- اللدحالملضهحح-حناحالبخلليح (ح1
بددلدحثدد ادحالمددؤماحينمددلحن ددنبدحمدداحمددل حأ ح_ح الددلدحالبددلح ال دد ىح اآل ادحح-حناحم دد  ح ددحت

ح ح2576ح ن حل  ح:حح_ححساحأ حفح ح لأح
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الحللناحم ةحألال حبئن دأحين دلحتحين دبحعحبئد حالفضدللةح الغضدللةح ل فد حالحندلةحتح
 الالف ددد حيدددكحألنددددحل ائح دددلحتحالحدددعحأألبدددل حالثدددلىحتحج ددد احهلمددد احتح ليدددلةح دددحن لحتح

    ئن امحجلسامح 
أ ندل حالففدلءتح أ د فالأح الحالب دهتح لمالفددكححل د ح دحبعحالد فنلح  نددأ :أك بنتي

  بئ أحبف بىحالل ى 
أيحح:ل دد حأ ددفلحلددكح دداح جدددحالدد فنلتح ددبل ح اإحه مددد حثدد ح للددع :أك بنتتي

مفأحالئ    ح هبالددحلدكح دلةح دناتحي د حالمالئفدكحبددح ثندلاححبد ح د بالفندح  دن لحثد حح:لد
تحيدلح ححضدلئأأملالفكحبلل بلح    الفكح  ندحاكجدلحتحي د  عح  د أحتح لضدنعح 

الح ح لبالددحح:ال   حح-ماحاللح ح  كحماحا ال   الدحالل  حتح    الدحالثلىححامح  ك
حتح آفسح ح الدحتح ا اللح  لالدحتحن  حالف  فحال فلعح ال  ءاعح ح

أيحبفكحإح ففكح  حالس  عحل فليتحي ندعحح: لملحألا عحاللج .ح لكحأه  لتح للع
ح ئليتحملحسا أحلبئ حأللن أتحن  حمئل أح ح

حححححح0   ح فكحأ نلأحلدحاللضلتحبلضلئكح فدال
ال   ح فكحأ ال   أحماحا ال   الفكح نليحيكحأح لئكحجفنفلح اث  حال ال اعتحملح
أمضددددهححددددلالةح  دددد ب اتح أ  دددد حمضددددلجئ اتح أ  ددددلحف ددددللهاتح أ دددد حأف دددد اتح أ دددد ح

ح ح ددددددال اتح أبئدددددد هاحمدددددداحال ددددددل لتح أ ددددددلب احمدددددداحاكحددددددساا  حثدددددد ححمدددددد عحامح
ح أب عح  حالحلضلنا ححححح ا اللجئعح اف ليع
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 ُمتصدقات
نَدددددا ل   :قتتتتت ل بعتتتتت لى      مل َْ َوال ُمؤ  نلي مل دددددللَما ل َوال ُمدددددؤ   ِ َْ َوال ُم ي دددددللمل  ِ إلن  ال ُم

َْ َوالص ددددددابلَرا ل  َْ َوالص دددددداملقَا ل َوالص ددددددابلرَل َْ َوال َقانلتَددددددا ل َوالص دددددداملقلي َوال َقددددددانلتلي
َعا ل  َْ َوال َلاهل علي َْ والص دائلَما ل َوال َلاهل ي َْ َوال ُمَتَصد قَا ل والص دائلمل َوال ُمَتَصد قلي

َْ الل دَه َكثليدراّ َوالدل اكلَرا ل َأَعدد  الل دُه  َْ فُدُروَرُمم  َوال َحافلدظَا ل َوالل اكلددرَل َوال َحافلظلي
راّ َعظليماّ    .  (1 َلُمم م غ فلَرّة َوَأر 

رل ِّ ْ  وع     دُرُ  أَبلي َوعليٍد ال ُلد  ، َأن  َرُووَل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم َكداَن ََل 
ةل فَد ََ َم ال فل  درل، فَدَيب دَدأُ بلالصَّد دَح  َوََددو   ِ َ َم األ  َدُه َوَودلََّم قَدامَ إلَذا َادََدو  ََ بَدَ  لَّ  َاد ، َفَْقد 

 ٍُ ًٌ بلبَدع  ُهم ، فَإلن  َكاَن َلُه َحاَر ََّ ٌِ فلي ُمَص ِل َوُهم  ُرُلو ، َأو   َعَل  النَّا ِل ذََكدَرُه لللنَّدا
ًٌ بلَغي رل َذللَ  َأَمَرُهم  بلَما، وََكاَن ََدُقولُ  ُقوا" :َكاَنت  َلُه َحاَر ُقوا ،َدَصددَّ ُقوا،  َدَصددَّ َدَصددَّ

اُء، مُمَّ ََدن َصرل ُ  َِ ْ  ََدَتَصدَُّق النِّ ثَدَر َم  (2)رواه مسلم".وََكاَن َأك 

 :  رضي اهلل عنها)  عائشة :إنفاق أم املؤمنني  -
ملعحلأنعحاملأالناحأجد  حمداحح: اح ب حامحباحالسبنل)حلضكحامح ف ملح(تح ل ححححح

 لئ دددىح أ دددملء)حلضدددكحامح ف مدددلح(ح ج  همدددلحمخال دددفتحأمدددلح لئ دددىحي لفدددعحالجمدددعح
ال كءح لكحال كءتححالهح  اح لاحاجالمعح ف هلح  معتحأملحأ دملءحي لفدعح حالم دأح

 ( 3)  نئلحلغ 
                                                 

ح ح35اآلنىحح–  لةحاكحسادححح(1
ح 889الح ن ح:ح_ححل  ح اللدح  ةحالئن ناح(ح حناحم   ح_ح2
ح ح43(حل ايحالبخلليحيكحاك دحالمفل ح ح3

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
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أالندعح لئ دىح)حلضدكحامح ف دلح(حبملئدىحح: احأ ح لةتح للدع :وأخر  ابن سعد     
ل ال لح هكحن مئ ح لئمىتحي  عحل لحملحا الألئعحينملحأفف عحأاحال دالليحبد له حألفحيف

      .(1)0 لحملحالفأللناح  ندح حي للعحل ح فعحأ  لالناحلفئ ع
 ف ددلحال ددعحيددكحح:  لفددعح)حلضددكحامح ف ددلح(ح  احأخلجددعحال دد  ىحالئأللهددلتح ال دد  حححح

حن حامح ب حأاحال عحيكحن حال لئ  ححححح
)ح حفلند ح0جساأحامحخنلاح:جساأحامحخنلاتحال   حل خل  ح   حلدح: ا  اح ل حال لئ حححح

حمف  حجساءح  ح   لاح(ح

 :( رضي اهلل عنهاسودة بنت زمعة )  :إنفاق أم املؤمنني  -

أاح ملح)حلضدكحامح فددح(حبئد ح لدكحح: احمحم حباح نلناأخر  ابن سعد،      
 لاهد تح للدعحيدكحح:مدلحهد ي ح دلل اح:   ةح)حلضكحامح ف لح(حبغلالةحماح لاه تحي للع

ح لالةحمث حالالملإحيفل ال ل ح

 :( رضي اهلل عنهازينب بنت جح  )  :إنفاق أم املؤمنني -
" أودرعَْ لحاقدا  :  ) ق ل رسول اهلل :ق ل.   ) رضي اهلل عن  عن ع ئ ة      

واتت ن  :فاتتن يب تت ولن، أيتتب ن أ تتول يتتدا ، ق لتت. :ق لتت. ،بددي أطددولَْ َدددا "
رواه البختت رك ومستتلم  0أ ولنتت  يتتدا  زينتتب ألن تت  ا نتت. بعمتتل بيتتده  وببصتتدق

 .     2) واللف  لمسلم

                                                 

ح( ح2/219   ح لئ ىحح–بلدحاإلففل حح–(ح  احيكحاإل لبى)ححنلةحال حلبىح1
ح ح16/8بلدحيضلئ حأ حالمؤمفناحسنفدحح–(ح حناحم   ح ل حالف  يح2
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فاتن  إذا اجبمعنت   : رضتي اهلل عن ت   )ق لت. ع ئ تة  :وفي لف  البخ رك     
نمد أيدين  في الجدار نب  ول، فلم ،  ) في بي. إحدان  بعد وف ة رسول اهلل

. زينب بن. جحتال وا نت. امترأة قصتيرة، ولتم باتن نزل نفعل ذل  حبى بوفي
 . 1) إنم  أراد  ول اليد ب لصدقة  ) بأ ولن ، فعرفن  حينئذ أن النبي

  لفددعحسنفدددحامددلأةح ددفل.حالندد تحي لفددعحالدد بغح الخددلسح الال دد  حبدددحيددكح ددبن حححححح
حح0  احيكحاإل لبىح باححجلح0ام

  لفعحسنفددحلضدكحامح ف دلحالخدلفحمداحيالفدىحالمدل   حندل يحلفدلح لدأحبداح دئ حححححح
لمددلحخددلإحالئألددلءتحأل دد ح مددلح)حلضددكحامح فدددح(ح لددكحح: دداحبددلةحبفددعحلايددعتح للددع

 فددلحامحلئمددلإح نددليحمدداحح:سنفدددحبفددعحجحددشحبللدد يحل ددلتحي مددلح خدد ح  ن ددلتح للددع
 دددبحلاحامإحح:لدددأتح للدددعحهددد اح  ددددح: خددد افكح دددلاحأ ددد يح  دددكح  ددد حهددد احمفدددكتح دددلل ا

أ خ دددكحنددد أحح: دددف يح األلحددد اح  نددددحث بدددلتحثددد ح للدددعح:ع ا دددالاللعحمفددددحبثددد دتح  للددد
يل بضكحمفدح بضىتحيل هبكحبدح لكحبفكحي اتح بفكحي احماحأهد حلحم دلح أناللم دلح

 فلحامحلدأحندلحأ حالمدؤمفناح امحح:إححالهحب نعحمفدحب نىحالحعحالث دتحي للعحل لحبلة
ي جدد فلحمددلحالحالدددحح:ي  دد حمددلحالحددعحالثدد دتح للددعح:يددكحهدد اححدد حإح للددعحإحل دد ح ددلاحلفددل

ال  د إح حند ل فكح ألدلءحح:خم ىح ثملفناح لهملتحث حليئدعحند هلح لدكحال دملءتحي للدع
حح0 ملحبئ ح لمكحه اتحيملالع

 دلاح ألدلءحسنفددحح: داحمحمد حبداح ئددح دل  :وفي روايتة أخترك البتن ستعد     
بفعحجحشح)حلضكحامح ف لح(حاثفدكح  دلحألفدلتحلد حالنخد يح  ح لمدلح احد اتحيجئ دعح

                                                 

ح ح1/586بلدحاإلففل ح  لاهنىحاإلم أح-(حم  لةحالم لبناح1
ح
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ال  دد ح حندد ل فكحهدد احالمددل حمدداح لبدد حي فدددحيالفددىتحثدد ح  ددمالدحيددكحأهدد حلحم ددلتحح:ال دد  
هدد يحامددلأةحنددلا حب ددلحخنددلتحح: يددكحأهدد حالحلجددىتحيب ددغح مددلح)حلضددكحامح فدددح(تحي ددل 

ب غفددكحمددلحيل ددعتحينل دد حبددنلفح لهدد حال ددالب ن لتحح: تح  ددل ي  ددفح  ن ددلح أل دد حبلل دد 
حي   عحبدحه احالم  أح  احيكحاإل لبى

ي اهلل عنماإنفاق أم الدحداح)  -  :( ِر
ْ  أََنسٍ     َّ قَاَل َأنَّ رَ  :َع ًّ  :ََا َرُووَل اهللل  :ُر َل ٍن َنل  ََ ئل لي ، َوأَنَا أُقليُم َحاإلنَّ للُف
ْ ُمر ُه َأن  بلَما َادلَّ  اهللُ َعَلي دهل فَدَقداَل لَدُه النَّبلدُي . َُدع  لَينلي َحتَّ  أُقليَم َحائل لي بلَما، َف

ًل  " :َوَولَّمَ  ًٍ فلدي ال َجنَّد َل دَدا ل فَدَقدالَ  (1) فَدََْب .  َأع  لَما إلَّاُه بلَنل   :فََْدَداُه أَبُدو الدَّح 
                                                 

َ ددٍىحيخددكحح ل حا دد حاللجدد حالدد يح(1 َ ددلح خن ددلي حبخَفخ  ألخ دددخحَ َ دد  َ ح:ح)حَأ   حَ دد  هحام حَ َ ن   ددل حلدددحالف بخددكُّ
ح(حَيَنَبهحتح ف حالبن  كحيكح" ففد"ح) ح ح260/ح6ال َجف ىخ

دددخحَ َ دد  ح حامخحَ دد  هحام حَ َ ن  ٍءحَ الَددَدحيخندددخحَل  دد    َ حَ ددك  حَأ   ح:ح"حَأا  دداحال م َ ددنِّدخ ن حب  َ حيددل ىح دداحَ ددئخ
حامخح َ ددٍىحتحَيَ َضددهحَل  دد    ددلحَلددد حيخددكح دد   خحَفخ  ح:حَأف ددد حَخلَ ددَ حَنالخنمم لخ دد خ حال م ف  دد خ حَ ب  دداخ َ َ ددهحَأبخددكحل َبلَبددَىحب 
حامخحَ دد  هحام ح دداَلَ هح خَلددهحَل  دد  خ حال َنالخددن  حَ ا   َبخددكحل َبلَبددَىحبخلل ئدد   خح َيَضددي  دددخحَ َ دد  َ حكخ َ دد  هحام حَ َ ن 

َ حَندلحَأَبدلحَ َ ن ح حلخكحَهدَ احال ئد   َبخكحل َبلَبَىح:ح)حَهد  حامخحَ   هحام حَ َ ن دخحَ َ   َ حكخ حَ َ   َ حتحَيَ لَ حَل      دخ
حامخحَ   هحام حَ َ ن دخح حَنَ َبد حلخَل    خ ح(ح َيَنَبهحَأب  حل َبلَبَىحَأا  حَفل   ي ح خَلهحال َنالخن خ حَ ح َ َ   حل َبلَبَىحرحلخَ ك 

ث   دد ح ددخحَهدَ احال َنالخددنَ حَ َلدَأحمخ ألخ حامخحَ د  هحام حَ َ ن ددخحَ َ دد  َ ح:ح)حَندلحَأَبدلحل َبلَبددَىحتحَأ   حيخددكحَيَ دلَ حَلدد حَل  دد   
َنددد ح حال َجف ددىخح(ح  حن ئ ألخ ددحَيددَنَبهحَأب دد حل َبلَبددَىحَأا  :حَنددلحَل  دد َ حامخحتحَأَلَأن  َف َ ددللخ ددَاحاك  حمخ دد أ حَيَ ددلَ حَلج  َعح خاخ

ث   ددد حيخددكحال َجف دىخح  حال َنالخدنَ حرحَألخددكحمخ أَلن ددع  َ حَيَن   حَهددَ احال َئدد   دددخححاب اَلئ دع  حامخحَ دد  هحام حَ َ ن  َيَ ددلَ حَل  دد   
ح(ح  َ اَحدىخحتحَحال دهحَل خدَكحَأَبدلحل َبلَبدَىحَيَ دلحَ َ   َ ح:ح)حَفَئد   حال  ح  حتحَ ه دَ حاب دا  َف َ دللخيُّ َ ح:حَندلحَيدلف أَلَ َ حاك 

ٍ ح  نَ ى حَفخ  حَلد حَح خ نَ الخكحتحَ َ لَفع  َ حبخَح خ ف َأحَهَ احال ئ   حتححَأَبلحل َبلَبَىحتحَأب الَل. حمخ َيَ لَ حَأب  حل َبلَبدَىح:حَفَئد  
نَ دٍىح  ددد حبخَح خ ف  ح  ددلَححَيلب الَلَ دد حمخ ددنلماحَحال دهحَجددلَءح  ف دلل  حَن خ َ اَحدىخح خ   حال  ح  ددا  حاب  حَن  َبد خ ددٍ حتحَيَ دد   َ حأ ح  ن ٍشحَند  

حامخحَ د  هحام ح حَي  الخدَ حَ د خن ماحتحَيَ دلَ حَل  د    حامخحَ د  هحام حَ َ ن ددخحَ َ د  َ حَيَ دلاَلَ      حَيَخَلَإحَمَعحَل  د  خ
ح(ح  حيخكحال َجف ىخ َ اَحىخ حال  ح  ب اخ ٍ حم َ ل ٍ ح خ ح    حَ َ   َ ح:ح)حل د  حَ َ ن دخ
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َلتَددَ  بلَحددائل لي ََددا  :النَّبلدديَّ َاددلَّ  اهللُ َعَلي ددهل َوَوددلََّم فَدَقددالَ فَدََْد  . فَدَفَعدد َ  . بلع نلدي َنل 
ًَ بلَحدددددائل لي. قَدددددالَ  لَددددد َعل َمدددددا لَدددددُه ، فَدَقدددددد   :َرُودددددوَل اهللل ، إلنِّدددددي قَددددددل ابد تَدع دددددُت النَّل  فَار 

َما ََ قٍ  :فَدَقاَل َرُووُل اهللل َادلَّ  اهللُ َعَلي دهل َوَودلََّم  .َأع  َي ُت ْ  علدل  د  َرَما ٍ  ( 1) ) َكدم  مل
ًل ( ح(2) َدا ل فلدي ال َجنَّد َبلي الدَّح  دَرارّاألل َرأَدَدُه فَدَقدالَ  .قَاَلَمدا مل دََدا ُأمَّ  :فَدََْد  ام  َدا ل الدَّح 

َْ ال َحدائل ل  د دي مل ُررل ًل اخ  ًٍ فلدي ال َجنَّد لَد َأو    -رَبلدَ  ال بَدي دُ   :فَدَقالَدت    ، فَدإلنِّي قَدد  بلع تُدُه بلَنل 
بلُمَما ًّ ُدش  ح( 3) َكللَم

                                                                                                                         

هدد احاللجدد حهدد حأبدد حلبلبددىتح ا ددمد:حب ددنلحبدداح بدد حالمفدد لحاكف ددلليحتحيفددكحهدد يحالل انددىحأاح
(ح هد اح290-289/ح7  ن حا مدحليل ىحتح  ن ح نلح لدأحتح الم د  لحاك  ح "اإل دلبى"ح)

اإل ددفل حضددئنفحإلل ددللدحتح ل فدددحمدداحملا ددن ح ددئن حبدداحالم ددندحتح ملا ددن حابدداحالم ددندح
دداَلِيحبخَ ددلح"حافال ددهحمدداح" ددنلح  نددىح فدد حبئدد حأهدد حالئ دد تح ددل حالدد هبك:ح"حَمَلا ن ٍ حم ح  حَ ددئخ ددن     خ

ح(ح 125/ح5أ   حالفب ء"ح)
ح (241"ال لندحالال  ند"ح) ح:حاالف  اح  هحأاحمل  الدحأ احالملا ن ح"ح   ل حالحليه

ح خ   حم َئ  د حيخدكحال َجف دى ل حالف  يحلحمدحام حمخا  لدحَ   هحال  دحَ َ ن دخحَ َ   َ ح:ح)حَ    َبخدكحح:ح"حَ    كخ
َ ا ح(تحَ لل  ا َ دىحَيَبَ دهحال غ دَ  حرحَيَ دلَ حالف بخدّكحَ د  هحال  ح  حَنالخنمملحَخلَ َ حَأَبلحل َبلَبىحيخكحَفخ  :حَ َببدحَأا 

َعحبخدَ لخح ح خن لَهلحَ َلأحبخَ لح خ   حيخكحال َجف ىح"حتحَيَ لَ ح:حَ حتحَيَ مخ دخ ألخ حَ َ   َ حَلد ح:ح"حَأ   َأحَأب د حال  دحَ َ ن دخ
حَ د  هحال  دددحَ َ ن ددخحَ َ دد  َ ح: نَ دٍىحَلددد حتحث د  حَ ددلَ حلخ ف بخددكِّ حَأبخددكحل َبلَبددىحبخَح خ دا  دداَلَلاَهلحمخ دَ ا حتحَيل   َألخددَكححال  ح 
دددخحَ َ دد   َح ح(حتحَيَ ددلَ حالف بخددّكحَ دد  هحال  دددحَ َ ن  أَلن الَ ددلحال َنالخددن ح حَ ددلَ ح:ح)حَفَئدد   حَأ   دد   أح خا  ححبخَ ددلح خ :ح)حَ دد  

َ ا ح(ح"حافال هح  َبخكحال  ح  ح خ   حم َئ   حيخكحال َجف ىحكخ
َ دىخح حح(1 دَاحالف خ  حمخ دا  حال م   َمَ دىخحتحَ ه دَ حال غ    حال َئدن اخ دلخ د    حه َفدلحبخَ     ل حالف  يحلحمددحامح:ح"حال ئخ

َ ى حبخَ َمللخَ لحتح َ لحَي  َ حالف خ  حبخَفال حخ ح ححَ َلن َسحم َلا ماحه َفلح"حافال هَ َأم لحال َئ    
ح حح الل ا ح:حالث ن حح(2
  ددل حالحددل  :ح"ح ددحناح (2194(حتح الحددل  ح)7159(حتح ابدداححبددلاح)12482اإلمددل حأحمدد ح)ح(3

ح ح(ح  هح لألحم   ح 2964  هح لألحم   ح"حتح   اح ححدحاكلبلفكحيكح"حال حنحىح")
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ْ  و      ْل َوددُمَرَة ، قَددالَ  َعدد " َاددلَّ  َرُوددوُل اهللل َاددلَّ  اهللُ َعَلي ددهل َوَوددلََّم  :َرددابلرل ب دد
َدا ل  ْل الدَّح  ٍِ ُعر ٍ  فَدَعَقَلُه رَُرٌ  فَدرَكلَبُه ، َفَجَعَ  ََدتَددَوقَُّص  :َعَل  اب  مُمَّ أُدلَي بلَفَر

َع  َخل َفهُ   ِ ُْ نَدتَّبلُعُه ، َن مل فَدَقداَل رَ . بلهل ، َوَنح  َْ ال َقدو  د إلنَّ النَّبلديَّ َادلَّ  اهللُ  :ُردٌ  مل
ٍَ  :َعَلي دددهل َوَودددلََّم قَددداَل  ٍق ُمَعلَّددد دددل  ْ  عل ددد ْل  -َأو  ُمدددَدلًّ   -) َكدددم  مل ب ددد ًل الل فلدددي ال َجنَّددد

 ًُ ددَدا ل ( َأو  قَدداَل ُهددع َب ددَدا ل  : -راو  الحدددَُ  -الدَّح  َبلددي الدَّح   ( 1))  ) ألل
ُعوٍم ، 764وروأ ال براني في "الَبير" )      ِ ْ  ابْ َم  :قَداَل ( بِند ِعي  َع
ددا نَدَزلَددت  "  ددّنا)َلمَّ َِ ددا َح ِّ ددرلُض اهلَل قَدر  ْ  َذا الَّددلل  َُدق  ددَدا ل ( ، َمدد ََددا  :قَدداَل أَبُددو الدَّح 

ُد ملنَّا ال َقر َض ؟ د :قَالَ  َرُووَل اهللل إلنَّ اهلَل َُرَل َأرلنلدي  :قَدالَ . ( َدا ل ) نَدَعم  ََا أَبَا الدَّح 
ُت رَبِّي َحائل ليإلنِّي  :فَدَقالَ .َََدَك ، فَدَناَوَلُه َََدهُ   ِ َر ًٍ َقد  َأقد  اَئ دتَّمل ، َوفلي َحدائل لي ول

ًٍ ، مُددددددمَّ َردددددداَء إللَدددددد  ال َحددددددائل ل  لَدددددد ددددددَدا ل َنل  ددددددَي فلددددددي فَدنَدددددداَمأ ََددددددا أُمَّ الدَّح  ، َوهل
ُتُه رَبِّي :فَدَقالَ . لَبدَّي  َ  :فَدَقاَلت  .ال َحائل ل   ِ َر ي فَدَقد  َأقد  ُررل  . " اخ 

درلُض اللَّدَه  } :لمدا نزلدت :وعْ عبد اهلل بْ مِدعوم قدال      ْ  َذا الَّدلل  َُدق  َمد
ددّنا َِ ددا َح ِّ ددد  :قددال أبددو الدَّحدددا  (2) { قَدر  َددا روددول اهلل أو إن اهلل دعددال  ََر

أرنددي َدددك  قددال فناولدده   :"  قددالنعددم َددا أبددا الدَّحدددا "  :منددا الَقددر َض؟ قددال
ًٍ، مدم رداء َمشدي حتد  أدد   :قال دُت اهلل حائ ّدا فيده ودتمائً نللد فدإني أقِر

لبيدد    :َددا أم الدَّحدددا   قالددت :الحددائ  وأم الدَّحدددا  فيدده وعيالدده  فناماهددا
                                                 

ح حح(965م   ح)ح حناح(1
ح ح245  لةحالب لةح_حاآلنىحح(1
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ُت ربي عدز ورد  الحدائ . قالدت أُم الدَّحددا  :قال ربد   :اخرري، قد أقِر
، مددم أقبلددت علدد  اددبيانما دلددر  مددا فددي بيعدد  بددارك اهلل لدد  فيمددا اهددتَرت

 ( 1) أفواهمم ودنفَ ما في أكماممم  حت  أفقت إل  الحائ  اخخر
ًَ و      ْ  أَبلي أَُماَم ًُ  :َع َلمَّا نَدَزَلت  َعَل  النَّبليِّ َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم َهدللهل اخََد
دَعافّا َكثليدَرّة  ):  ِ دّنا فَدُيَقداعلَفُه لَدُه َأ َِ ِّدا َح درلُض اللَّدَه قَدر  ْ  َذا الَّدلل  َُدق  . قَداَم (َم

َْ األَن َصددارل ، فَدَقدداَل  دد فَددَداَك أَبلددي َوأُمِّددي ََددا َرُوددولل اللَّددهل ، اللَّددُه ُوددب َحانَُه  :رَُرددٌ  مل
ْل ال َقر ضل َغنلي   َتاُ  إلَل  ال َقر ضل َوُهَو َع َُم  بلدَلللَ   :. قَاَل ََح  َل خل ُد َأن  َُدد  " َُرَل

ًَ " . قَددداَل  دددَدا ل ، فَدَقددداَل  :ال َجنَّددد دددتَدَق َّ األَن َصدددارلُ  إللَددد  أَبلدددي الدَّح  ََدددا أَبَدددا  :فَاو 
 ًّ َمد ََ ًّ ُمح  َدا ل ، أَند َزَل اللَُّه ُوب َحانَُه َعَل  النَّبليِّ َالَّ  اللَُّه َعَلي دهل َوَودلََّم اََد  الدَّح 

َردَدُه  يَداُه َواخل بُدَما ُمند  لُدُي بلَمدا َاداحل َفاٌء لللُصُدورل ََدبد  درلُض ):فليَما هل ْ  َذا الَّدلل  َُدق  َمد
ددَعافّا َكثليددَرةّ   ِ ددّنا فَدُيَقدداعلَفُه لَددُه َأ َِ ددا َح ِّ ددَدا ل إللَدد   ( اللَّددَه قَدر  بَددَ  أَبُددو الدَّح  َْقد  . َف

فَددَداَك أَبلددي َوأُمِّددي ََددا َرُوددوَل اللَّددهل ،  :النَّبلدديِّ َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم ، فَدَقدداَل لَددُه 
ّنا فَدُيَقاعلَفُه  ):أَند َزَل اللَُّه َعَلي َ  َهللهل اخًَََ  َِ ِّا َح ْ  َذا الَّلل  َُدق رلُض اللََّه قَدر  َم

َعافّا َكثليَرةّ  َلهُ   ِ َدا ل " . قَاَل  :؟ قَاَل ( َأ ََا َرُووَل اللَّدهل ،  :" نَدَعم  ، ََا أَبَا الدَّح 
َِ ال َقددر َض َوُهددَو َعدد َُْل النَّددا دد  ِ " ََددا أَبَددا  :ْل ال َقددر ضل َغنلددي . فَدَقددالَ اللَّددُه َعددزَّ َوَردد َّ ََ

ُد َأن  َُد   َدا ل َُرَل َُم  بلَلللَ  ال جَ الدَّح  َل ًَ . قَالَ خل دُت ََا َرُووَل اللَّهل  :نَّ  ِ َر ، فَإلن  َأقد 
دددا دَ  ِّ ًَ ؟ قَدددالَ اللَّدددُه قَدر  ُْ للدددَي ال َجنَّددد دددَم دددَدا ل ". قَدددالَ " نَدَعدددم   :ق   :، ََدددا أَبَدددا الدَّح 
َيانلي ؟ قَددالَ  :" َوَزو َرتُددَ  ". قَددالَ  :الَ َوَزو َرتلددي ؟ قَدد ددبد  ٌم  :َوال ددٌ  َكددرَل " اللَّددُه َواول

ددَدا ل ". قَددالَ  َيانُ َوالصِّددبد   ددملُدَك أَنِّددي قَددد  ََددا َرُوددوَل اللَّددهل  :ََددا أَبَددا الدَّح  ، فَددإلنِّي ُأه 
                                                 

حماح  لةحالب لة حح245حاآلنىح-الف نلحال لألبكحح(1
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ِّا ، قَالَ َرَعل ُت َحائل لي لللَّ  دَدا ل ، إل  :ُه ُوب َحانَُه قَدر  دَْل َ   " ََا أَبَدا الدَّح   ِ نَّدا لَدم  َن
دوُن اخَخدُر َمعليَشدكلَُهَما َُ َع   َأَحدَدُهَما ، َوََ ََدا  :لَدَ  َوللعلَياللدَ  " . قَدالَ ًّ ، فَار 

َرُهمَ َرُووَل اللَّهل  ملُدَك أَنِّي َقد  َرَعل ُت َخيد  دَدا ل  :ا ، فَدَقالَ ، فَإلنِّي ُأه  " ََا أَبَا الدَّح 
َ  ال زَل ًَ ". قَالَ إلّذا ََج  َدا ل األَن َصدارلُ  َحتَّد  أَدَد   :لَُّه بلهل ال َجنَّ ََ أَبُو الدَّح  فَان  ََل

َيانلَما َدُدوُر َدح تَ  بد  َدا ل َوهلَي َمَ  ال ، فََْن َشدَْ ََدُقدولُ  أُمَّ الدَّح  د ل هدَداَك اللَّدُه  :النَّل 
َْ ال َحدائل ل الَّدلل  فلدي ا د ل دَوامل  ُوُبَ  ال َمامل  إللَد  َودبلي ل ال َلي درل َوالرََّهدامل بَدي تلدي مل

ْ  َوال  دُتُه اللَّدَه َعلَد  اع تلَمدامل  بلدال َّو عل ال َمد  ِ َر ِّدا إللَد  التدَّنَدامل َأقد  فَدَقد  َمَقد  قَدر 
للدي  ار دلَدامل إلال رََراَء التَّق علي ل فلي ال َمَعامل فَدَومِّعلي ال َحائلَ  َوَماَع ال َغامل  َوار َدحل

ددَتب قلي ُهدد دد ل َواأَلو المل َواو  َمددُه بلال َفق  ددُر زَاٍم َقدَّ ددَوأ َلَليد  دلَتل لللرََّهددامل إلنَّ ال بلددرَّ َوالتدَّق 
ددَدا ل  َْ اللَّددهل َوَرُوددوللهل فَدبَدي ددٌ   :ال َمددر ُء إللَدد  ال َمَعددامل قَالَددت  أُُم الدَّح  دد َأَمددا إلذ  بلع ددَت مل

َ دُم اللَّدهل لَدم   تَدَقاُل ، َولَدو ال َذللدَ  ا  ِ صَّدَتَ  ،  ُمر بلٌ  ، ال َُدَقاُل َوال َُ للد   إلال حل َدم 
َدا ل ، ال أُبَالل ل  :قَاَل َلَما  َْ اللَّهل َهي ّحا ، َوأَن َشَْ ََدُقوُل ََا أُمَّ الدَّح  ثد لُدَ  َأمَّأ  :مل مل

َوةل  َُِ  َقد  َمتََّ  اللَُّه علَياللي َما َاُلَ  بلال َعج  َ هل َوَنَصَ  َوَلَ  ال َحاُل إلَذا ال َحاُل َو َما َلَد
َِّ َمددَ  َمددا قَددد  ال دد ل ال َحدد ددَو ال ددبَدَلَ  َواللَّددُه َوللددُي الَّددلل  َكدداَن َمددَنَ  فلددي َوارل َماءل َوالزَّه  ددو  َِّ

بَدلَدت   تَدَدَ  . مُدمَّ َأقد  َع  َولَدُه َمدا قَدد  َكدَدَ  طُدوَل اللَّيَداللي َوَعَلي دهل َمدا اك   ِ َهَرَ  َوال َعب ُد ََ
رلُ  َما فلي أَ  َيانلَما ُدل  بد  َمداململم  َحتَّد  َأف َقدت  إللَد  َعَل  ال َُ َمدا فلدي َأك  ُف دَواهلملم  َودَددند  فد 

 .(1)ال َحائل ل 
)  :نلحأ حال ح ا حال  ملعحالالكحأفأل حامحب لحي هأخحملحأجم حه يحاهلل أابر !     

ِ َوَرُسولِِه َفَبْيٌع  .. ربح بيعك.. بارك هللا لك فيما اشتريت أََما إِْذ بِْعَت ِمَن هللاه

                                                 

ح ح(4441)الللنفحبغ ا حل خألندحالبغ ا يح(1
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َتكَ  ِ لَْم َتْملِْك إاِل ِحصه  ال يح ،  ُمْربٌِح , ال ُيَقالُ َوال ُيْسَتَقال  , َولَْوال َذلَِك اْيُم هللاه
حيئ أ ررُ  َم  فري َأف َواهر رم  ) أجم حماح  لأحي   ب َي نرَ   ُبخ  . ثُم  َأق َبَل.  َعَلى صر

َم مر رم  َحب ى َأف َض.  إرَلى   . ال َح ئر ر  َوَبن ُفُض َم  فري َأا 
ن  ح  كح  ةحاإلنملاحبللغندح لؤنىحال  دحمل ف حامح) رب  بيع     :القول    

حيكحجفالدحماحالفئن  
 ماذا دقوليْ لو كنت مَانما؟ 

ندلحأ حيد اإح أفدلحيدكحح:ل حأاحس جأح دل ح لندأحن مدلحمداح م ددتحي دل بصورك،      
   الكح لنأحماحالئم تح ج عح  ملحمف  بناتح نحاللج اح لكحالمل تحين ألنال  ح د ح
ملالبكحل  حال  ل حأ .حلأحاإلجلبىتحأملحأ حال ح ا حي  حال   حس ج لحبللحلئألح  دتح

لبداحالبندع  حندلحل دلحح:ال يحن اللال احمفدحأل  حالئل تح ل احال دئل ةحالمدبح  ب دلتح ال د  

  .1)  الث ىحينملح ف حامح سح ج ،  )  مم  ءةحبلإلنملاحبلمماح  مىح

ة كنعمبٍ بن مالك األنصاري - نةُ اممرنأن  :( رضي اهلل عنها)   إنفاق خنْيم
َعب تد اهلل بتن   : عن اللي  بن سعد، عن رجل من ولتد اعتب بتن م لت ، يقت ل لت 
ترََأة اعتب بتن م لت  أن ت  أبت.    رستول اهلل )يحيى، عن أبي ، عن جدب  خيترة ام 

إنه ال َجوز للمرأة   "   :  فق ل رسول اهلل )  . إني بصد ق. ب ذا  : بحلي  ل   فق ل.
فبعت  رستول   . نعم  : فق ل.  " ؟فم  اوتْذنتل كعباّ   . في مالما أمٌر إال  بإذن زورما

                                                 

ح( 2/14(حل ايحأحم ح الألبلافكح الحل  ح البغ يح)حافهلح اللدححنلةحال حلبى1
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  . نعتم  : فقت ل  " ؟هد  أذندت لليدرة أن دتصددََّق بحليِّمدا "   : إلى اعتب فقت ل  اهلل )

      .(1)من     فقبل  رسول اهلل )

ْ   " :ك ملءحبفعحأبكحب ل   ) ج نلحبفلحأاحفخال حه احالبلدحب  نىحالفبك َعد
: قَداَل للدي َرُودوُل اهللل َاددلَّ  اهللُ  َمدا، قَالَدت  دَي اهللُ َعند  ِل دٍر َر  َ دَماَء بلن دتل أَبلدي َب َأو 

ي َأو   -أَن فلقلي »َعَلي هل َوَولََّم:  ي، َأو  اند َفحل دَي اهللُ  -ان َقحل صل ي، فَدُيح  َواَل ُدح صل
 . 3). 2)مبفق علي   «َعَلي  ل 

                                                 

ح(حأ   حالغلبىحيكحمئليىحال حلبىح_ح اللدحالف لءح_حخنلةحاملأةح ئدحباحمللأ 1
بلدحالح ح  هحاإلففل ح  لاهىحاإلح لءحح ن حل  حح- اللدحالس لةححح- حناحم   حح(2

ح 1029
حَ بخَحددلٍءحح(2 حال َفددلءخ ددكحَيبخَفددال اخ ددلحاف َفحخ ك(حَأم  ددكحَ اف َضددحخ دددخحَ َ دد  َ ح)حَأف فخ خددكحَ اف َفحخ ل ددد حَ دد  هحال  ددد حَ َ ن     َ

حم   َمَ ٍى ح
ح ل خ حالض  كحَيبخَ   لخ حخ حال َئأَلدلء حَ ن أل َ د  حَ َأم لحاف ضخ دا  حَ الف ض  دكحَ الدف ف ا  ألخ كحَأ   حخ كحَ اف ضخ َ َمئ َفهحاف َفحخ

دد ل ددد حَ دد  هحال  ددد حَ َ ن  حَ    ددَاحالددف ف اخ َ ددَغحمخ حَأب  ددَلا  حه َفددلحَ َن  دد ا  حَيَ َئ  ددد حال م  دددِّ ددلحَ َ ددهحال   حَأن ضم ددا  دخحالف ض 
كحَ َأف فخ خدددك دددحخ دددكحَ اف ضخ َكحال  دددد ححَ َ ددد  َ ح)حاف َفحخ كحَين ددد  خ حَ َ حال ددد  خ دددأخ دددكحال  دددد حَ َ ن  دددكحَين ح  خ َ َ حال ح  خ

ح حال َمددل خ حا َِّخددللخ حَ َ داخ دد خ حَ ال ب خ  َ دلأخ م  حاإل خ حَ دداخ َفددلي حالحد ح   للف َفَ ددىخحيخدكحالأل لَ ددىخحَ الف   دك  (حَمئ  َ َ ن دأخ
لٍح حَأبخكحَب   َملَءحبخف عخ حَأ   ل د ح)حَ ا  حَ    ححيخكحال  خَ لءخ حَ د  هحال  دد حَ َ ن ددخحَ َ د  َ حَيَ لَلدع  حالف بخدك  َأف َ لحَجدلَءعخ

دد م  َضددَفحمخ حَأل  حَأا  َفددل أ حج  حَ َ ددك  حَيَ دد   ددل  َبن  حالسُّ َخددَ حَ َ ددك  حَمددلحَأ   ٍءح خ   حَ ددك  ددا  حَلددن َسحلخددكحمخ حال  دددخ لحَنددلحَفبخددك 
حَ َ ح داَلأَلئ عخ كحَمدلحا   َضدخخ حَيَ لَ حال  حَ َ ك  حَ َ دهحَمدلحن   خخ   م د  أ (حَهدَ احَمح  َكحال  دد حَ َ ن دأخ كحَين د  خ ال د  خ

دَ  َح دَلي حال   حَ َ حَن   َبن دلخ حالسُّ دلحه دَ حمخ  دأ  م  حمخ حَفَفَ دٍىحَ َ ن لخَهدلحَأ   َ لحبخَ دَبدخ حلخَفف  خ َبن ل  أَللَهلحالسُّ حَأ   ف دد حَبد   َىحمخ
حَ دبَح حَ َ د   حالف دلسخ َكحبخَ لحَ َ هحَ لَ ةخحَ للخدخ ل دد حَ د  هحال  دد حَ َ ن ددخحَلضخ دَنَلىخحَ لخنبمدلحَ    يخحال َم   حَهد خ َ حَبَندلا 

ح دددفخ حيخددكحالل ض  حَلددأخ نل ي حَأا  حَ الَ  دد خ دددل  َبن  َضددهحبخدددخحالسُّ ددلحَنل  م  َفدددلي حمخ (حَمئ  دداَلأَلئ عخ كحَمددلحا   َضددخخ َ َ دد  َ ح)حال 
َضدلهَح َ حَبئ دٍ حَ    َُّ دلحَنل  َفدلي حَمدلحَمَلاالخَدحم َبلَحىمحَبئ َضدَ لحَيد   حَمئ  حَن  د ا  َ َهدلحَأ   حَيدلي َئ خكحَأ   َبن دل  لحالسُّ



 

 

 
 

377  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 َُ عمْ ال عام
      ْ ْل َوددع دٍ َعدد َعددُ  َعلَدد  َأر بلَعدداَء فلددي   :قَددالَ   َوددم  ل ب دد ددَرَأٌة َدج  َكانَددت  فلينَددا ام 

َعلُدُه فلدي  َل فَدَتج  دل  ِِّ ًٍ دَدن دزلُع ُأُادوَل ال ُم ُرُمَع اَنت  إلَذا َكاَن ََدو  ََ ل ّقا َف ًٍ َلَما ول َمز رََع
َل  ددل  ِِّ ددوُن ُأُاددوُل ال َُ ْ  َهددعليٍر َد  َحنُدَمددا فَدَت دد ًّ مل َعددُ  َعَلي ددهل قَدب َقدد ٍر مُددمَّ َدج  َعر قَددُه  قلددد 

نَددا  َمددا فَدتُدَقددرُِّب َذللددَ  ال ََّعدداَم إللَيد  ددلُِّم َعَليد  َِ ًل فَدُن ةل ال ُجُمَعدد ََ ْ  َادد دد وَُكنَّددا نَدن َصددرلُ  مل
َما َذللَ . ًل لل ََعامل َم ال ُجُمَع َوقَاَل َمدا ُكنَّدا نَقليدُ  َواَل نَدتَدغَددَّأ فَدنَدل َعُقُه وَُكنَّا نَدَتَمنَّ  ََدو 

 . 1) ًل إلالَّ بَدع َد ال ُجُمعَ 

 . 2). ليس فيما هحم وال ومك، وكنا نفر  بيوم الجمعً :وفي رواية    

***** 
                                                                                                                         

ح دَكحال  دد حَ َ ن دأخ دكحَين ح  خ ل دد حَ د  هحال  دد حَ َ ن ددخحَ َ د  َ ح)حَ َ حال ح  خ حَ َ    حَلدأخ دلحه دَ حمخ  دأأ م  حمخ اَلأَلئ عخ ا  
حبخدلل  ف ح حال  ف دهخ حم َ لَبَ ىخ حَبلدخ (حه َ حمخا  َكحَ َ ن أخ حَ َمدلحَ دلَ حاَلَئدلَلهحَ َمَ دل  اح م دلحامحَ ن   خ فخدنسخ حلخ ال ج  هخ

الخدخحَ  خندد َح َ دد   حَ َمددلحَأم  ددأخ ددَ د حَ ف  حَيض  ددأ  حَ ن م  خ عخ حَ َمددلحَ الَددل  ددأخ حَ َ ن  حَ َن  ال ددل  ددعخ حَ َمددلحَمَفئ  َفئ ددأخ َفددلي حَنم  حَ َمئ 
حَ دد ثخلخندخحَيَن  دد ا  دداَل   حَ حاَلئ  ِّندددخحَياَل   ددكحَأي  َفددهحَ حال ح  خ حَ َ ددهحَمئ  ح)حبددلدحال َحدد ِّ ح خف َفل خددأخ ف  خأَلددل.خ َببملح خ
الخَ للخيخ( ح  ح خ حال َ  خن خ الَفخع حمخا  حَ َ حاَلم  حبخلل َ  خن خ حَ َل   َ َ ىخ ح ال  

بلدح   حامحالئللهحي  اح ضنعحال  ةحيلفال ل اح «  اللدحالجمئى «  حناحالبخلليح(1
ح 896ل  حالح ن ح:ححيكحاكل ح ابالغ احماحيض حام

ح ( 5/173  احيكحالالل ندح)ح(2

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=31
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7236&lang=&bk_no=0&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=839&idto=901&lang=&bk_no=0&ID=560
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=839&idto=901&lang=&bk_no=0&ID=560
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 داعيات إلي اهلل 
 :( رضي اهلل عنهاأم املؤمنني خدجية بنت خويلد )  -

 دلاح  دد  حخ نجدىحخنددلح بل ددىح  دكح ثنددلحمداحف ددلءح ددلنشتحي لفدعحل ددلحاكثددلح     
الف دددلءتحي ددد ح  دددلحابددداح دددئ حيدددكححال بندددلح  دددكحالف دددلءحللجلحدددىح    دددلتح ث   دددلحبدددنا

أ د معححدناحأ د معحأم دلحخ نجدىحبفدعحخ ن د ح  ) ل ندىحبفدعحل د  حامح:الألب دلع
حح( 1لضكحامح ف لح)

أ  معححناحأ  معحأم لحخ نجىح  ) أ ح  ث  حبفعحل   حامح:   لحأنضلححححح
حح( 2بفعحخ ن  حلضكحامح ف لح)

حي لفعحالجال  ح  كحالف لءحال   هاح لكحامحين  ماح ن خ احيكحاإل    ح     
حمف لتكف دددلح لفدددعحمحب بدددىحلملل دددلح ح دددب لح     دددلح خ    دددلححححح ي لفدددعحالف دددلءحال بددد  

ح  نف ل ح
 

 :( رضي اهلل عنهاأم شريك )  -
ح( 3 ا م لح سن ىتح ن ل ح سنىحبفعحجلبلحباحح ن حال   نىحماحاكس )    
 الدد يحنه ددلحيددكحح: ددفحيددكحف ددب لحيجمددعحابدداححجددلحبددناحالل انددلعتحي ددل   دد حاخالحححح

الجمددعحأاحأ ح ددلنأح احدد ةتحاخال ددفحيددكحف ددبال لحأف ددللنىحأ ح لملنددىحمدداح ددلنشتحأ ح

                                                 

ح ح8/36ال بليح باح ئ حح(حالألب لع1
ح ح8/37(حالملجعحال لن ح2
 .1391/ 1تسد الغابة  (3
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 ل دنىحالس جدعحيدكحح:أس نىحماح  ستح اجالمل.حه يحالف دحالدث  تحمم داح دناحن دل 
ح( 1  سحيف بعح لن  تحأ حل حالالس إحب حهكحأف للنىحبللمئفكحاك  )

هد يحالمدلأةحالم دد مىحالالدكحأ د معح دد نملمحيدكحم ددىتحثد حأخد عحالدد   ح لدهحاإل دد  تححححح
 دددل ح  دددعحيدددكح  ددددحأ ح دددلنأحلضدددكحامح ف دددلحاإل ددد  تحح:ي ددد حل ىحابددداح بدددلسح

ين دد معح هددهحبم ددىح  لفددعحالحددعح)حأبددهحالئ دد لحال   ددهح(تحثدد حجئ ددعحالدد خ ح  ددهح
ح:لهدلحكهد حم دىحينخد  هلح  دلل اف لءح لنشح لامحيالد   ه ح لدهحاإل د  ححالدهحه دلحأم

يحم  فهح  هحبئنلحلنسحح:ل لحل  ح  مأحلفئ فلحبأح يئ فلتح ل فلح فل أح لن   ح للع
يمددلحح:الحالددهح ددن حم ألددنح  ح نددليحثدد حالل دد فهحث ثددلمح حنألئمدد ففهح  حن دد  ففهتح ددل 

أالددعح  دددهحثددد  ححالدددهحمدددلحيدددهحاكل ح دددن حأ دددمئدتحيفسلددد احمفدددس متح  دددلف اح  احفسلددد اح
  فهحيهحال مسح أ اله  اح حب  اح فهحالألئل ح ال لادححالهحنلالح  احتحيبنفملحأفلحأ ث

  لأح  حأفلحبنثلح ن ح  هحبل حمفددتحثد حليدعحتحثد ح دل حيالفل لدعتحيد  احهد ح لد حمدلءتح
ي لبعحمفدح  ن محتحث حفس.حمفهتحث ح ل تحيالفل لالدحي لبالدحمفدح  ن متحث حليعتحث ح دل ح

مدددلالامتححالدددهحل ندددعتحثددد حأيضدددعح دددلئليح  دددهحج ددد ىحأنضدددلمتحثددد حليدددعتحي دددفعح لدددأح
ح: ثندددلبهتحي مدددلحا دددالن ه اتحيددد  احهددد ححبدددنثلحالمدددلءتح لأ فدددهحح دددفىحال نئدددىتحي دددلل احلددده

 حامحمددلحيئ ددعح لددأح ددلاحمدداحاكمددلحح:افح  الددهحينخدد عح دد لءفلحي ددلبعحمفدددح حي للددع
 ددد نىحلدددئاح فالدددهح دددل  ىحيددد نفأحخندددلحمددداح نففدددلتحيفهدددل اح لدددهحاكح: ددد اح  ددد اتحي دددلل ا

ح(ح 2ي ج  هلح ملحالل  هلح أ  م احبئ ح لأح)
أ دد  حس ج ددلح هدد حأبدد حالئ دد لحي ددلجلح لددهحل دد  حامحمددعحأبددكحهلنددلةحمددعح  سح

لئ ددأح  ددهح نفدددتحح:أ ح ددلنأحيجددلءفكحأهدد حأبددكحالئ  ددلتحي ددلل اح:حددناحهددلجل اتح للددع
                                                 

 . 2/66، جلية األولياء ألبي نايم  420/ ٨بن جج   الاْلهللاابة   (1

 

ح حح8/238تحاإل لبىحيهحالمننسحال حلبىحح2/42(ح ف ةحال ف ةح باحالج سىحح1
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

يدللالح  احح حجدل تح امإحلفئد بفأح د ابلح د ن اتح:أيح امإح فكحلئ كح نفددتح دلل اح:  ع
بفلحماح الفلتح فحاح فلحبد يحالخ  دىح هد حم ضدئفلحي دلل احنلند  احمفدس ح حم د فكح
  هحجم حثفل ح لحل لب  ح أ  هدحنألئم فكحالخبسحبللئ د تح  حن د  فكح ألدلةحمداح
ملءتححالهح  احافال فحالف للح  خفعحال مسح فحاح لئه احيفسل احيضلب احأخبنال  ح

  دمئكح ب دليحيفئ د اح لدأحبدكحث ثدىحأندل تح الل  فكحيكحال مسححالهح هدح   دكح
يمددلح لنددعحمددلحن  لدد اح  حح:االل ددكحمددلحأفددعح  ندددتح للددعح:ي ددلل احلددكحيددكحالندد  حالثللدد 

يد امإح فدكحلئ دكح لدأحح:ال  مىحبئ حال  مىحين نلحب  بئكح لهحال ملءحبللال حند ح للدع
احد احثد ح   حب غفكحالج  تح  ح ج عحبل ح ل ح  هح  ليحينخ الدحي لبعحمفدحفف لح ح

افالس.حمفكحي هبعحافهلحي  احه حمئ  حبناحال ملءح اكل حي د حأ د لح  نددتحثد ح لدكح
 لكحثلفنىحي دلبعحمفددحفف دلحثد حليدعتحيد هبعحأفهدلحيد  احهد حبدناحال دملءح اكل حثد ح
 لدكح لددكحالثللثددىحي ددلبعحمفدددححالددهحل نددعح أهل ددعح  ددهحلأ ددكح  ج ددكح ثنددلبكح للددعح

 اح د  ةحامحح:ي  دعحل د ح:ه احنلح   ةحامتح للدعحماحأناحلأح:يخلج احيفهل اتحي لل ا
 نددليحمددداحخدددللفح نفددددتح أمدددلح ددد ل  حمددداحأنددداحهددد ا حيمددداح فددد حامحلس دددلحلس فنددددحامتح

ف دد  حأاحح:يددلفأل   اح ددلا لح لددهح ددلب  ح ا   اهدد حي جدد  هلحم  ددنةحلدد حالحدد تحي ددلل اح: للددع
فدلحبدأحمدلحيئ فدلحلبأحه حلبفدلح أاحالد يحلس دأحمدلحلس دأحيدكحهد احالم ضدعحبئد حأاحيئ 

ه حال يح ل.حاإل   تحين  م اح هلجل احجمنئلح لهحل   حامح  لف احنئلي احيض كح

 هدددكحمددداحاكس تح  )   دددن  ح مدددلح دددفعحامح لدددكح هدددكحالالدددكح هبدددعحفف ددد لحل فبدددك

 فدكحأهددحفف دكحح:  لفعحجمن ىح   حأ فعتحي للدع  )يئلضعحفف  لح  هحالفبكح

مددلحيددكحامددلأةححددناحال دددحح:ي للددعح لئ ددى  ) لددأح أال دد  حب ددلح  نددأحي ب  ددلحالفبددك

َرَأةّ  :ينفلحال أحي ملهلحامحمؤمفىحي ل ح:فف  لحللج حخنلتح للعحأ ح لنأ ًّ  َوام  َن مل ُمؤ 
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َلَحَما ددَتن  ِ ددَما لللنَّبلدديِّ إلن  َأرَاَم النَّبلددُي َأن ََ َِ ددْ ُمونل  إلن َوَهبَددت  نَدف  ًّ لَّددَ  مل َخاللَصدد
 َْ نلي مل ح( 2ي ملحفسلعحه يحاآلنىح للعح لئ ىح احامحلن ل.حلأحيكحه اأ)   (1 ال ُمؤ 

 :( رضي اهلل عنهاأم املؤمنني عائشة )  -
مَدَنا     ُْ اأَلَامِّ  َحدَّ ُد ب  ُْ  َعائلَشًَ  دَدَلقَّي تُ  :، قَاَل  ََزَل ًَ ، أَنَا َواب د ََّ ْ  َم ًٌ مل بلَل َوهلَي ُمق 

ي َددانل  ْ  حل دد تلَمددا ، َوقَددد  ُكنَّددا َوقَدع نَددا فلددي َحددائلٍ  مل ُْ ُأخ  ْل ُعبَدي دددل اللَّددهل َوُهددَو اب دد ًَ ب دد طَل َحدد
ْل أُ  بَدلَددت  َعلَد  اب دد ن ددُه ، فَدبَدَلَغَمدا َذللددَ  َفَْقد  َنا مل ًل َفََْاددبد  تلَمددا دَدُلوُمدُه َودَدع لللُددهُ ال َمدلَنَد ، مُددمَّ خ 

ًّ ، مُددمَّ قَالَددت   ًّ بَلليغَدد علظَدد بَدلَددت  َعلَدديَّ فَدددَوَعظَت نلي َمو  ددَت َأنَّ اللَّددَه دَدبَدداَرَك  :َأقد  َأَمددا َعللم 
ًُ َوَرَمد  بلَحب للددَ  َودَدَعداَل  َوداَقَ  َحتَّدد   َرَعلَدَ  فلددي بَدي دتل نَبليِّدهل ؟ َذَهبَددت  َواللَّدهل َمي ُمونَدد

مل  ْ  أَدد َقانَا لللَّهل َوَأو َاللَنا لللرَّحل  . 3) َعَل  َغارلبلَ ، َأَما إلندََّما َكاَنت  مل
 نىحلح حامحأمفلح ل ىحلضكحامح ف لحالمؤمفىحالال نىحالف نىحالأللهلةحالئفنفىحال اححححح

 . لكحال ا هى  حي كح ف ملحلأعحالخألنح  لعحبلمح   هع

                                                 

ح ح50  لةحاكحسادح_حاآلنىحح(1
ح(حالألب لعحال بلىح باح ئ ح ح2
حال    يخنِّناَح « الألب لعحال بلىح باح ئ  (3 حَ   هحا « أَلَبَ لع  حال  دخ حَل    خ َ اإخ حَأس  ح خ  ل  حل  د حَ َ ن دخ
حال س ح« حبا حبجنل حبا حباححسا حال َحللخ خ حبخف ع  حل  8/138حَمن م  َفى  ح م ال لأح10076_ ت

ح ح4/32الحل  ح
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 :( رضي اهلل عنهاأم سليم)  -
نددلحأبددلحأل حددىحإحح:ننالن ددلحأبدد حأل حددىحخلألبددلتح هدد حم ددلأحيالدد   يحل  دد  حي للددع    

أيدد حال ددالحكحح:ب ددك ح للدعح:أل دعحالئ دد حأاح ل ددأحالد يحالئبدد يحفبددعحمداحاكل ح ح ددل 

حالدددهحافهدددلحيدددكحح: ددد ا لح ندددليتح دددل حأالئبددد ح دددجلةح حح احأ ددد معحيددد فكح حألنددد حمفددد

ح:أ د  حأاح ح لددح  حامح أاحمحمد احل د  حامتحي للدعح:أمليتحيد هدحثد حجدلءتحي دل 

 .اذا في ا ص بة.نلحأفسحس إحأبلحأل حدحيس ج ل

 :( رضي اهلل عنهاسفانة بنت حامت الطائي)  -
 لاحل فلفىحبفعححلال ح  لح بنلحيكح   ةحأخن لح  يحباححلال ح أثلهلح  نددح     

حأف دلح ل دلعحبنئدىحاإل د  ح الد   ةحيدكحم دج ح حالهح خد حيدكحاإل د  حتححند  
ْ ينىأ ى ْ ِم  و ىمْ الفبكحبللم نفىحالمف لةتح  كح ل ف لحأيض حالالحنىح أال حال   تحح شى

ددْ ي  ( ط ددأِئوم  ددأ ى   :، قىددألى  سى ددأ ِِ  كى ددأ  دى ىغىددِ   ينىددِييي  ْددم  حى ، ِو مى ، يدىا ددول  ددٌل  :يى مددئ  "  ىددأ رىج 
دد ى  ِددِه ِ دد م ِ دد ددي  كىرى(ِه ىددة   ِرىس ددوِل (   ددِه ِحدد ى  ِى ددأ ى أىشى أىنىددأ وىو ْيددت  (ْ ددرىأ  ، أى  ددأ مى (ْ  ىددرىِ  كى

دددرِيف أ ْيدددت  نىْ دددرى(نِ  أ أىِسدددشى ْيدددت  يف ندىْفِأدددو ينى ىدددى ِييدددم  ، وى ٍ  يف قدىدددْوِ و  ِأْ ِمْر ىدددأِفِ ، عىك  ، و 
دددأ يف قدىددد ْيدددت   ىِ و  دددأ ى عىك  دددأ كى ْ دددت  ي ْ ددديى   يب  ْوِ و ِ مى دددأ  ِى ، ِ رىس دددوِل (   دددِه َ كىرِْهه ددده   ، ودى ىم 

ددأ ى يل ينىددرى  ِغ ددمم   ودىا ْ ددت   ددأ ى رى(يِن  ددأ ِل ِ ِددو، كى ال أى ىددأ  ىدد ى ، أىيْنددِيِي يل ِ ددْم ِإ ِ ِددو  :يبٌّ عىكى
ْ دددتى  َى(  ِى دددأن أ وىأْحيِنْأددد ىأ قىرِيين دددأ ِ ددد م ، وىدددِْ َ   دددم ِ ىأن دددأ ِ أى دددي  قىدددْي أىْ ىدددأال  ِِبىدددْ ش  ِ م  ىم 

َِنم عىِيد ددِذِه ( ْدديِنميى ، وىدد  (ة ، ودىاىدألى ، ودىفى ىدلى . ُث   ِإن دده  أى ئى هى َى(فى غىدديى يىددأ ينىددِييي  ىددأ   :اىددأِن 
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ْ دددد َى( غىِودددد ىْه ى خى ْيددددتى صىددددأنِ  أ ِإ ددددي  وىأْصدددديدىْ ه  (ْل ى ك  ، ، ل  َّ ىم  وىددددِْنم قىددددْي رىأىيْددددت  رى(يىددددأف 
دأ قدىرم ْ  :ودىا ْ ت   :هىِذِه ج   وش  َّ ىم ي   قىألى  :، ودىاىأ  و(ينىيدْ ىأوىأىرىْ ت   ، يل ِ ىأيل، ودىاىر  دى ى

ْ ددددت   ِددددرىْهِ و عىعى ىددددِييوى  ددددأمِ أىحلْىددددق   ِرىْهددددِل ِييدددد :، ُث   قد ْ ددددت  أْحهىمى ، ِ  ِ ددددمى ( ي  ىددددأرىى  ِأ و 
. ِر، ودى ىم أ قىِيْ ت  ( و أمى، أىقىْمت  هِبىدأ (حلْىأضِ وىأى ىْوت  (حلْ وِش  ةى عىخى ىْفت  ( ْديىةى حىأ ِ  يف 

ْ ٌل  ِرىس وِل (   ِه  ( ودىه ِ  ب  ( ْديىةى حىأ ِ  ِو مىْم أ ِص بى ، ودىا ِيمى هِبىأ ينى ىى )عىَتىىأ ىفىِ  خى
ددينىأيىأ يى مدددئ  ، عىقىددْي  دى ىدددهى رىس ددولى (   دددِه  ددرىيب ِإَلى (  ()رىس ددوِل (   دددِه يف سى دددأِم، قىدددألى هى  :و 

در  هِبىدأ  أنىدِت ( أ دينىأيىأ ُي ْينىْأدمى هِبىدأ. وىمى ٍىة   ينىدأِ  (ْ مىْأدِيِي كى وىي ِ  ىْت ( ْديىة  حىأ ِ  يف حىِظ
ْل ىدة ، ودىاىأ ىدتْ )رىس ول  (   ِه  أنىْت (ْ درىأىة  جى هى ىد ى  يىدأ رىس دولى (   دِه ، :( ودىاىأ ىْت إِ ىْ ِه عىكى

َِ ؟"  :(ْ وى(وِدددي  ، وىدددأْ ي ْم ينى ىدددو   ىدددم  (   ددده  ينى ىْ ددد ى . قىدددألى (ْ وى( ِدددي  عىغىدددأ ى   " عى ىدددْم عى(وِدددي 
دددأ ِ  . قىدددألى  :قىأ ىدددتْ  ُث    ىعىدددى  :قىأ ىدددتْ  ؟ "(ْ فىدددأري ِ دددمى (   دددِه عىرىس دددو ِِه "  :ينىدددِييي  ْدددم  حى

 ، َى( كىأ ى (ْ غىدي   ىدر  يب عىقىدْي أىِيْأدت  رىس ول  (   ِه صى  ى (   ه  ينى ىْ ِه عىسى   ى عىادىرىكىِ  ، حىَّت  ِإ
ْ ِفدِه أىْ  ق دوِ و إِ ىْ دِه وىوى مِم دِه. قىأ ىدتْ  دأرى ِإيلى  رىج دٌل ِ دْم خى  :ودىا ْمدت  إِ ىْ دِه ، ودىا ْ ددت   :وىرىشى

. قىدألى يىأ رىس ولى  " قىدْي  :(   ِه، هى ى ى (ْ وى(ِ ي  عىغىأ ى (ْ وى(ِوي ، وىأْ ي ْم ينى ىو   ىم  (   ه  ينى ىْ د ى
دددَّت   دددو    ىدددِ  ثِاىدددة ، حى دددِيي ِ دددْم قدىْوِ دددِ   ىدددْم يىو  دددَّت  وِى ، وىدددم ادىْ يى ِدددو ِح دددر ع   حى ودى ىْ دددت 

َِنِ ددِ "  َِ ُث   َ دددأرى ِإيلى  أىْ   وى  :. قىأ ىددتْ يد يندى مغىددِ  ِإَلى  ِددمِي ددِل (  ددِذي أىشى دددرىْ ت  ينىددِم ( ر ج  أى
. قىأ ىدتْ  :كى مِم ِه . وىِا لى  عىأىقىْمدت  حىدَّت  قىدِيمى رىْكدٌب ِ دْم  ى ِدو  أىْع  :ينىِ وي  ْدم  أىيب يىأ ِدب 

رىس دولى (   دِه وىِيْئدت   :عىِإمن ىأ أ رِيدي  أىْ  َِيى أىِخدو  ِأ و دأِم ، قىأ ىدْت  :ِ ْم ق عىأينىةى، قىأ ىتْ 
(  ودىا ْ دددت ،):  ، ٌيىدددأ رىس دددولى (   دددِه، قىدددْي قىدددِيمى رىْهدددٌط ِ دددْم قدىدددْوِ و يل وِددد ِ ْ  ثِاىدددٌة عى ىدددم
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ددأِن رىس ددول  (   ددِه  :قىأ ىددتْ  ددَّت  )وىوىأى ددْ  حى ( عىمحىى ىددِ  عىأىيْنطىددأِن ندىفىاىددة  ، وىَّىرىْجددت   ى ى  
دددددأمى. قىدددددألى ينىدددددِييٌّ  َْ نىظىدددددْرف  ِإَلى ظىِ  يىدددددة  ودىوى(  :قىددددِيْ ت  ( و    ددددِه ِإنم  ىاىأيِندددددٌي يف أىْه ِدددددو ِإ

. قىددألى  :ودىا ْ ددت   :ا  ىدوم   ِإيلى  ادىؤ  ييىددأ، قىدألى  ددأ ِ  ددأ عىقدىفىددْت  :( ْديىدة  حى َى( ِهددوى ِهدوى . ودى ىم  وىدِْ
ددد ى ىْت، ادىا دددول   ْ دددتى  ِرىْه ِددد ى عىعى ىددد :ينى ىدددو  (ْنأى َى عىادىرىْكدددتى  د يدى  دددةى (ْ اىدددأِي   ( ظ دددأَِل  (ْحهىمى ِي

َى عىينىْورىاىدده . قىددألى  ددر (، ودىوى(   ددِه  ىددأ يل ين ددْذٌر  ىاىددْي  :قد ْ ددت   :عى( ِددِي يىددأ أ خى  ددة  ال ادىا ددويل ِإال خى دْ
ددْرِف. قىدددألى  َىكى أنىدددْت (ْ دددرىأىة   :صىدديدىْ ت   ىدددأ  ُث   ندىلى ىدددْت وىرىقىأ ىددْت يِنْيدددِيي، ودىا ْ دددت  سىىددأ ، عىكى

( ( ر ج ِل؟ قىأ ىتْ  :حىأزِ ىة   َى( ادىرىْيمى يف أىْ ِر هىذى درِي  أ، وىدِْْ   : ىأ أىرىى عى(   ِه أىْ  ادىْ  ىقى ِ ِه سى
ددأ َ ودى ىددْم ا ددذىل  يف يِنددلم  ددْم  ىِ و  ددأِ ق  إِ ىْ ددِه  ىدده  وىِعدد  ىٌة، عىِإْ  يىو  ددِم ( ر ج ددل  نىيِن  ددأ َ وىأ أ  يىو 

. قد ْ ددت   (  ِ ددر ْأي ، قىددألى  :( ْدد ىمىِم عىأىنْددتى أىنْددتى ددذى ددَّت  أىْقدديىم  ينى ىددى  :عى(   ددِه ِإ   هى وىَّىرىْجددت  حى
د  ْمت  ينى ىْ دِه. ودىاىدألى  ِيييىةى، وىيىخىْ ت  ينى ىْ ِه عىه وى يف  ىْأدِيِيِه وىأى  ىدِم "  :رىس وِل (   ِه (ْ مى

( وىدأْنطى ىقى يب ِإَلى  دىْ هِدِه ، )ينىِييي ْ م  حىأ ِ  . ودىاىأمى رىس ول  (   ِه  :ودىا ْ ت   ؟ " ( ر ج ل  
ٍىٌة ، وىأْسددهدىْوقدىفىْهه  ودىوىقىددفى سىىددأ يىددوِيم  ينِدد َْ  ىِا ىْهدده  (ْ ددرىأىٌة ضىددِ  فىٌة كى ودىوى(   ددِه ِإن دده   ى ىأِ ددٌي يب ِإ

ِه ىأ. قىألى  ، ُث    ىعىد :ودىا ْ ت  يف ندىْفِأو :ا وى مم ه  يف حىأجى ( ِبى ِد   دذى ى رىس دول  عى(   ِه  ىأ هى
ودى ىأ ِإيلى ، ودىاىألى يل  "  :(   ِه حىَّت  يىخىلى  دىْ هىه ، ودىهدىيىأعىلى ِعسىأيىة  ِ ْم أىيىم  َّىْو و ة   ِ ف أ ودىاىذى

دددِذِه "، قىددألى  (ْج ِددسْ  دددأ. قىددألى  :قد ْ ددت   :ينى ىددى هى " ال  ىدددْل  :ال  ىدددْل أىنْددتى وىددأْجِ ْس ينى ى دْ ى
(  :قد ْ ت  يف ندىْفِأو  :(. قىألى )س ول  (   ِه أىْنتى "، وىيى ىْأت  عىجى ىسى رى  دذى عى(   ِه  ىأ هى

 :قد ْ دت   :" ِإيه  يىأ ينىِييي ْ مى حىأ ِ  أىَلْى اى   رىك وِس  أ ؟ " ، قىدألى  : ِرىْ ِر  ىِ    ش ُث   قىألى 
ٍى يف قدىْوِ  ى  ِأْ ِمْر ىأِِف "، قىدألى  : دى ىى. قىألى  "  : دى ىدى . قىدألى  :قد ْ دت   :" أىعىَلْى اىو ْم اىِأ
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لي  ى ى يف ِييِي ى ". قىألى  َىِ  ى َلْى يىو ْم ُيِى أىجىْل عى(   دِه، عىينىرىْودت  أىن ده  نىديبٌّ  :قد ْ ت   :وىِْ   
ددل . قىددألى  ددٌل يدىْ  ىدد    ىددأ جي ْ ى ْيدى  دد ى ِ ددمى  :ُث   قىددألى  :  ْرسى ددأ ِ  ِإمن ىددأ ميى "  ى ى  دده  يىددأ ينىددِييي  ْددمى حى

دددأل  يىِفددد     ِهِ ْ  ، ودىوى(   دددِه  ى  وِشدددوىم  (ْ مى دددأجى يِم  ىدددأ ادىدددرىى ِ دددْم حى ( ( ددديم دددذى ( دددييخ وِل يف هى
ْيدى   ى ِ دمى ( دييخ وِل  يِم  ىدأ ِو ِ ْ  حىَّت  ال ي وجىي   ىْم يىْرخ ذ ه  ، عى ى ى  ه  ِإمن ىأ ميى ( ( ديم دذى يف هى

ِيِهْ  ، ودىددوى  ثْدددرىِة ينىددي عمِهْ  عىِق  ددِة ينىدديى ْددر     ادىددرىى ِ ددْم كى ْرأىِة َتى (   ددِه  ى  وِشددوىم  أىْ  اىْأددمى ى  ِددأْ مى
( (ْ يندىْ ددتى ، ال َتىىددأف  ِإال (   ددهى عى ى ى  دده  ِإمن ىددأ ددذى ددَّت  ادىددل عرى هى ددأ حى ٍِهى  ِ ددمى (ْ اىأِيِسدد  ِة ينى ىددى  ىِ 

ِِهْ  ، عى(ِّْي  (   ددِه  ٍْ ددْ طىأ ى يف غىدد ْيدى  دد ى ِ ددمى ( ددييخ وِل ِو ددِه َ أىن دد ى ادىددرىى أى   (ْ م ْ دد ى عى( أي ميى
دددددْت " . قىدددددألى  ى  وِشدددددوىم  أىْ  اىْأدددددمى ى  ِأْ ا   دددددوِر (ْ ينِددددد ِ  ِ دددددْم أىْرِ)  ىأ ِدددددلى قىدددددْي و هِ   : ى

ددأوىرىْسدد ىْمت  " ددأ ِ  يدى . وىوى ْيهىددأِ  عى ىِا ىددِت ( ث أ ِثىددة ، عى(   ددِه  ىعىددِت ( ثدم  :ا ددول   ى ينىددِييي  ْددم  حى
دددونىم   دددْرأىةى  ىهىو  دددْت ، عىرىأىيْدددت  (ْ مى ، قىدددْي رىأىيْدددت  (ْ ا   دددورى (ْ ينِددد  ى ِ دددْم أىْرِ)  ىأ ِدددلى قىدددْي ود هى ى

ددْ ئ أ ددأ ال َتىىددأف  شى ٍِهى ْددر    ِ ددمى (ْ اىأِيِسدد  ِة ينى ىددى  ىِ  (  َتى ددذى َ  هى ُى دد ددَّت   ، عى(ِّْي  (   ددِه (ْ يندىْ ددتِ حى
 . ىهىو ونىم  ( ث أ ِثىة   ى ىِف عىم  (ْ مىأل  حىَّت  ال ي وجىي   ىْم يىْرخ ذ ه  

حح:َ لَ حال ا  ي     حال  دخ َ حَ َ هحَل    خ حح حال حالأّللئكح. . َ ي   حَبفخكحاَلمخن ٍحح()َ يخنَ لحَ  خ
ح (1)حح حال   حف ب لح ف حأخن لحَ  يتح  لاحأب هلححلال حن فهحأبلح ف لفى

ح

                                                 

ح _ الللنفحالألبلي(ح1 حَ ا  حال َخَبلخ َ ةخحاَلب  أَح خ  ل  تح   ح  ليحاباحاكثنلحيكحأ   حح3/56َ س 
حالغلبىحدح اللدحالف لءح_حاللجمىح فلفىحبفعححلال  ح

http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=334&pid=376585
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 :( رضي اهلل عنها)  فاطمة بنت اخلطاب -
َمددلحب دداحتحب دداحففندد حب دداح بدد حالئددسىحال ل ددنىحالئ  نددىيلألمددىحبفددعحالخألددلدححححح أخددعح  

ل حب احففن ت ن حب احسن حب احَ م  حس جىحَ ئخ ح  نممل أ  معححال َخأل لدخ
تح  ن حَمَعحس ج لح  لأح ب ح    ح ملحأخن لحلضكحأ  معح ب حس ج لح: ح  نحححح

  د ح  دلحيدكحأبد ادحأخدليحمداحهد اححال  دح ف لتح خبلهلحيخكح  د  ح مدلحخبدلح جندد
حال اللدتحين لضفلح اح  ليحهفلحخ نىحالال لال 

 ل اح  لفدلحبئد حالد يحح()   حالف لءحيكح   حالفب ةح اح ا نلعح لكحامحححححح
ح  لعحلفلح الدحال نلةح   ال ا 

( رضي هللا عنها  :) بنت كريز بن ربيعة بن عبد مشسسعدي  -

ال ددددن حاإلمددددل حثللدددد حالخ فددددلءتحأمنددددلحح: الالددددكحأثمددددلعح   ال ددددلحه انددددىحابدددداحاخال ددددل    
 ب حمفلفحباح ثملاحباح فلاحباحأبكحالئل حباحأمنىحباح ب ح مسحباحالمؤمفناح

  كحباح  دحباحملةحباح ئدحباحلؤيحباح للدحباحي لحباحمللأحباحالفضلحباح
 فلفددىحبدداحخسنمددىحبدداحم ل ددىحبدداح لنددلسحبدداحمضددلحبدداحفددسالحبدداحمئدد حبدداح دد فلاحأبدد ح
 مدددددل ح أبددددد ح بددددد حامحال ل دددددكتحاكمددددد يتحأمندددددلحالمدددددؤمفناتح  حالفددددد لناح  دددددلحدح

 .لنسحباحلبنئىحباح ب ح مسأل ىحبفعح ح:ال جلالناتح س إحا بفالنا ح أمد

 ام  أم لحأ حح ن تح هكحالبنضلءحبفعح ب حالمأل دح مىحل   حححححح

 هددد حأحددد حالئ دددلةحالم ددد   حل ددد حبللجفدددىتح أحددد حال دددالىحأ دددحلدحال ددد لىتح أحددد حححححح
الث ثدددىحالددد ناحخ  دددعحل ددد حالخ يدددىحمددداحال دددالىتحثددد حالئنفدددعحينددددحب جمدددل.حالم دددلجلناح

ثلل حالخ فلءحاللا  ناتح اكئمىحالم د نناتحالمدنم لحح اكف للحلضكحامح ف  تحي لا
حبلالبل   ح ا  ال اءحب   ح
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أ دد  ح ثمددلاحلضددكحامح فدددح دد نملح  ددهحندد يحأبددكحب ددلحال دد ن تح  ددلاح ددبدححححح
أفدحلملحب غددحأاحل د  حح:   مدح جنبلحينملح  ليحالحليهحاباح  ل لتح م خ ح لأ

ابددداح م دددلح البدددىحبددداحأبدددكحل ددددتححمددداح-  لفدددعح اعحجمدددل حح-امحس إحابفالددددحل ندددىح
الن فح  حل حن احه حالس ج لتحي خ ح  هحأه ددحم م مدلتحي جد ح فد ه حخللالددح دئ ىح

أب ددلح حننددعحث ثددلحالالددلاتحثدد حث ثددلح ث ثددلحح:ي للددعحلددد- ح  لفددعح لهفددى - بفددعح لنددس
أخلىتحث حبنخلىح كحالال ح  لاتحأاللأحخنلتح   ندعح دلاتحأف حدعح امحح دلفلحسهدلاتح

 . نعحب لاتح اينال لحبفعح هن ح  لاتحبفنعحأملاح  حأ ل ح  لا أفعحب لتح ل

ح:يئجبدعحمداحأملهدلححند حالب دلفكحبدللملأةح د حالس جدعحبغندليتحي  دعح: ثملاح ل حححح
 . حإحملحال  لناحنلحخللى

حال  دلاتحهد احالفبدكحمئددحالبلهدلا حأل د دحبح ددحح:ي للعححححح  ثملاحلدأحالجمدل تح لدأخ
 .اتحيلالبئدح حالغالللأحاك ثلاال نلاتح جلءيحالالفسن ح الفل ل

 . فأحلال  لناحأملاحملح  عحبب  فلح:ي  عح: ل ححححح

محمدد حبدداح بدد حامحل دد  حمدداح فدد حامتحجددلءحبالفسندد حامحندد   حبدددح لددهحح:ي للددعححححح
م ددبلحدحم ددبل تح  نفدددحيدد  تح أمددليحفجددل تح  لفدددحفألددل تح ل ددعحلدددحح:امتحثدد ح للددع

 .البألل تحملحنففعحال نل تحل ح  عحال بل تح   عحال فل ح م عحاللمل 

 نحدأحندلح ثمدلاتحح:يلفأل  عحمف لاتحي  نفكحأب حب لحينخبلالددتحي دل ح: ل ح ثملاححححح
 حالالددكحنئبدد هلح فددأحللجدد ححددلس حمددلحنخفددهح  نددأحالحدد حمدداحالبلألدد تحمددلحهدد يحاك ددفل
 .  مفل حألن عحماححجللةح  ح حال معح  حالب لح  حالضلح  حالففع 

 .  عحب هإح امح ف لحل  لأح: ل ححححح

 امحل دد ح دد  الأحخللالددأحهدد احل دد  حامحمحمدد حبدداح بدد حامتح دد حبئثدددحامحح:ي ددل ححححح
 . لهحخ  دحبل للالدتحه حلأحأاحالنالند 



 

 

 
 

388  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

نلح ثملاتحأجدحامح لهحح ددتحينفدلحل د  حامح لندأحح:يلجالمئفلحبل   حامتحي ل ححححح
لهحخ  د  . ا 

ي امحملحالملل عحفف كحمفد ح دمئعحل د  حامحأاحأ د معتح  د  عحأاح حح: ل ححححح
 لدددح  حامح حدد يح ح ددلنأحلدددتحثدد حلدد حألبدد حأاحالس جددعحل نددىحبفددعحل دد  حامحتحي ددلاح

ح:ن ل 
  نُ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   عثمتتتتتتة وزوجتتتتتتتتترقي  نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن زو  رآه إنستتتتتأحس

 :فق ل. في ذل  ُسعدى بن. اريز
 قر تتتتتدك إلى الحتتتتتتتوأر ده واهلل ي   هدى اهلل عثم ن  بقولي إلى ال دى

 دقر تتتد عن الصتتتوا ن برأك ال يص  ديد محمداتتتتتتتع ب لرأك الستتتتتتتتتتتفب ب
 م ز  ال م  في األفقر  فا ن  ابدر  ق بنب تتتتتعو  ب لحتتتت  المبتتتتتتوأناح

 لقر تتتتتتل. للختتتت  أرستتتتوأن. أمين الل  فداؤ  ي  ابن ال   ميين ُم جبي
ث حجلءحأب حب لحماحالغد حبئثمدلاحبداحمهئد اتح بدنبكح بند تح  بد حالدلحماحح: ل حححح

باحأبكحاكل  حين  م اتح  لف احمدعحمداححباح  فتح أبكح  مىحباح ب حاك  تح اكل  
 .اجالمعحمعحل   حامحثملفنىح ث ث احلج 

 هدلجلح لدهحالحب ددىحأ  حالفدلسح مئددحس جالدددحل ندىحبفدعحل دد  حامتحثد ح دل ح لددهححححح
 .م ىح هلجلح لهحالم نفى

بالمددلن حابفددىحل دد  حامتح أ ددل حب ددبب لحيددكحح()حي مددلح لفددعح  ئددىحبدد لحا ددالغ حححح
 .الم نفىتح ضلدحلدحل   حامحب  مدحمف لتح أجليحين لحي  حمئ   حينماح   هل

ي مدلحال يندعحس  جدددحل د  حامحبنخال ددلحأ ح  ثد  حيال ينددعحأنضدلحيددكح دحبالدتح  ددل ح    
 .« ل ح لاح ف فلحأخلىحلس جفلهلحبئثملا » :ل   حامح
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ن مئددد حيدددنماحالددد لهتح  ددد حفددد حامح  دددهحالئفددد ح دددف  تح  ددد  حح  ددد  حأحددد اتح يدددلحححح
الخفددد  ح الح نبندددىتح بدددلنعح فددددحل ددد  حامحن مئدددٍ حب حددد ىحن نددددتح  ددد  حخنبدددلح  مدددلةح

 .ال ضلءتح حضلحالفالاح ه اساح الأللئفح  س ةحالب أتح ج سحجنشحالئ لة

ب دددلح ال ددد  ح ددداح بددد حالدددلحماحبددداحخبدددلدحأفددددحج دددسه حن مئدددٍ حبث ثملئدددىحبئندددلحبن اللحححح
أفدحجلءحن مئٍ حبنلفح نفللحي ب لحيكححجدلحح: أح   لتح  اح ب حاللحماحباح ملة

 . ملضلح ثملاحملحيئ حبئ حه احالن  حملالنا » :ل   حامحتحي ل ح

 حدديحمددعحل دد  حامححجددىحالدد  ا.تح الدد يكح هدد ح فدددحلاٍ تح  ددحدحأبددلحب ددلحححححح
الدتح الدد يكحينح دداح ددحبالدتح الدد يكح هدد ح فدددحلاٍ تح  ددحدح مددلحينح دداح ددحب

 . ه ح فدحلا ٍح

 . ف ح  ندحيكحأه حال  لىحال الىتحي لاحخنله ح ملح ننالكحححح

يدد لكحالخ يددىحبئدد يحيفددالاحامح  ددهحن ندددح ثنددلاحمدداحاك ددللن ح اكم ددللتح ال  ددئعححححح
 امالدددد عحال  لددددىحالمحم نددددىتح ب غددددعحالل ددددللىحالم ددددألف نىحيددددكححالمم  ددددىحاإل دددد منىت

َْ   :لسحم دد ا ح  لددحالئددللهم دلل حاكل ح مغللب ددلتح ه ددلحل فدد َوَعددَد اللَّددُه الَّددللَ
َلَ   دددَتل  َر ضل َكَمدددا او  للَفندَُّمم  فلدددي األ  دددَتل   ِ لُدددوا الصَّددداللَحا ل لََي َُم  َوَعمل دددن  اَمنُدددوا مل

  ْ د لَندَُّمم  مل َّْ َلُمم  ملَنَدُمُم الَّلل  ار َدَق  َلُمدم  َولَيُبَددِّ َن َِّ ْ  قَدب للملم  َولَُيَم َْ مل بَدع ددل الَّللَ
نا فلملم  َأم   .  (1  َخو 

َرُه َعَل   :وقول  بع لى     َِّ للُيظ مل ْل ال َح ُهَو الَّلل  َأر َوَ  َرُووَلُه بلال ُمَدأ َوملَ
رلُكونَ  ْل ُكلِّهل َوَلو  َكرلَه ال ُمش  َ  .  (2  الدِّ

                                                 

ح ح55  لةحالف لح_حاآلنىحح(1
ح ح33  لةحالال بىح_حاآلنىحح(2
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دَرأ بَدع دَدُه َوإلَذا ": ) وقول        ِ ََ كل َرأ فَد  ِ ََ إلَذا َهَلَ  كل َهلَدَ  قَدي َصدُر فَد
َّْ ُكُنوزُُهَمددا فلددي َوددبلي ل اللَّددهل  َفَق ددي بليَدددلهل لَتُدددند  ِل َقتت َل َأُبتتو "قَدي َصددَر بَدع ددَدُه َوالَّددلل  نَدف 

ي ٌ  يٌ  َحَسٌن َصحر يَسى َهَذا َحدر  . 2  )1)عر

 . ه اح  دحالح  ح    دح الن  ح ال أل حسملاح ثملاحلضكحامح فدححححح

 فدددحح دداحال دد  تحم ددناحال جدددتح ددلن حاكخدد  تح اححنددلءح  دد ح ددلاحلضددكحامححححح
 ثنلتح  دل ح سندلتحن دؤثلحأه ددح أ للبددحيدكحامتحالنلنفدلحل  د ب  حمداحمالدل.حالحندلةحالد فنلح

نئألددكحح()الفددلفكتحلئ دددحنددل ب  حيددكح نثددللحمددلحنب ددهح  ددهحمددلحنففددهتح مددلح ددلاحالفبددك

                                                 

 

بلدحملحجلءح  اح هدح«حح  هحامح  ندح     اللدحالفالاح احل   حامح«حح فاحالاللم يح(1
ح   لىحي ح  لىحبئ ي

حح(2 َله    حآخخ َا  حكخ سخ حال ف ل  َ َ ىخ حَمم  ال    خَ حَهَ احَمَعحَبَ لءخ حا   ح:حَ  خ ن خ حَهَ احال َح خ َ لَ حال َحليخه حيخكحَ ل  خ
حَمم  َح لحَمَعحَبَ لءخ ال    خَ حَأن ضم ح  ث َملَاحتحَ ا   حال م َلاَ حَ ح  الخَ حيخكحَسَملاخ حَ لخَأحبخَنا  نَدحَ ا  حَ أ جخ َ ىخحاللُّ  خ

ح حَ اخ حَ َهَ احَمف     أ حَ َ حَ ن َ َلحبخلل  ل خ َلا خ حتحَنب َ هح خ  َلىحبخلل ئخ كِّ حأَحال  ليخئخ ن خ حال َح خ حَ لَ حَ َ َبد  ا 
ح خَلن  خَملحلخح حاف  خأَللَ.حَ َفلخهخ   َ م  احَخلي  ا لحَأ   للماحتحَيَ م  َلاَ حال ج  حَ ال ئخ حَنن ال  َاحال  لَ  ح  َلن  ملحَ لف  ا   خ  لخ خ  

حَ اَلب ح حلخ     بخ خ   حاَلأل نخنبمل حَل     حَ لخَأ حَ َ   َ  حَ َ ن دخ حَ   هحال  د  حالف بخكُّ حَيَ لَ  َ  خ حيخكحاإل خ   حبخَنا  حَل     نلما  خ
حَ ا خف ح حم     د  حَب خَك حَ ن َ َل حيخكحَأا  َمى  حال حخ   حَ  خنَ  حت حال َم     َلن اخ حاإل خ   خنَمن اخ حَ اخ حَ َنس     َملحم   َ   َمل

حَلم ح حَ ن َ َل حَ َلأ  ملحتحَأا  حَ َملحَ اَ َهلحَ  خ  َلىحَ َهَدحم     د حَأ   م َاحال  ل خ الََفَعحمخ حال  لحَجلَءي ح خاَللد 
حَ   ح حالف بخكِّ لحَأالَلي ح خالَلد  حن    خَ حتحَ  خ  َلىحَلم  حَ بخَ د حَ َ لَ حَأا  حَ َ   َ  حَ   هحال  د حَ َ ن دخ هحال  د حالف بخكِّ

ح  َ حن َمس  حَأا  حَ َ   َ  حَ َ ن دخ حَ   هحال  د  حالف بخكُّ حَيَ َ ل حت َ د  حَمس  حَ َ   َ  حَيَ لَاحَ َ ن دخ حت  ٍ حم َمس  م     د ح    
حبخلل  ل حَأف د حَ لَا حتحَ َ لخَأ حَنم  خأ  حَمل ث َ  حمخ َ ي حَنم  خأ  حَبئ  َفلي حَيَ حَ ن َ َل حَمئ  حال َخأل لد  حتحَ لَ  حَ َ لخَأ  خ

حَ َ حَنم  خأ ح حبخدخ ح خ   حلخ ف َ لَلىحف   أأ يحَ حَنالخ ُّ حال  خ سخ حال َم   خ ححَ بخَ لحَبن ع  حَ لَاحَ    ح خ   حَأَح أ َ َ هحاللُّ  خ
ح حَأَح أ حَنخ   ف د  حَ َل   حَخَسائخف د  ال ف الخَحع  حَ ا   حت حَ ن َ ل  حَيلف َجَ هحَ ف َ ل حت حَج  لما حَ ا خم ل لًّا ح خ ح خم ل َاحَ َخَ د  مخ

َ ي حتحاف اَلَ ه حَبئ  َلةخحيخكحالخ  َأحال بخَ  خ ح ال َ َنل خ
ح

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7799&lang=&bk_no=56&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4107&idto=4329&lang=&bk_no=56&ID=1472
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
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 ج ه  حيكحالفللتح ن د ححأ  املح ن .حآخلناتحنئألكحأ  املحخ نىحأاحن ب  حامح  ه
 .آخلناح لهحملحجئ حامحيكح   ب  حماحال  ىح اإلنملا

   حالئفعح  ندحب بدحه يحالخ  ىحأ  ا تح ملحالئفعحبئ حالخ الإح  هحل   ححححح
ح.امحيكحاإلنثلل
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 ُمضَحَِيات

ححل  ح :آسية بنت مزاحم ) عليها السالم ( - حيل  ا حالألل نى س جى
 ححححححححححححححححححححححححححححححححح:ال ئفىحال يحالجبلح   ححناحا  كحاللب بنىح اكل هنىتحي ل حم لح  ند

َع َل  } َُُم األ  ْ  إلَلٍه َغي رل }   1){ أَنَا رَُب َُم مِّ ُت َل ح  . 2){ َما َعللم 

ين لم ددلحامحبلل  انددىتحيسمفددعحبم  ددكح  ندددحال دد  ح أحبالدددتح  لفددعحالففدد ح  ندددح
االبئددددتحي مددلح  دد حيل ددد اح  ندددحال ئفددىحأمدددلحبالئدد نب لتحبلل ددمستحيددد  احح   ددكح دد حمددا

ْل  اف لفح ف لتحأه ال لحالم ئ ىحبنجفحال لتحي ملحا دال حب دلحالالئد ند قَالَدت  َرب  اب د
مل  َْ ال َقدددو  ددد َن َوَعَمللدددهل َوَنج نلدددي مل دددْ فلر َعدددو  ًل َوَنج نلدددي مل للدددي علندددَدَك بَدي تددداّ فلدددي ال َجن ددد

مددلحأح دداحهدد احال دد  حاخالددللعحالجددللح بدد حالدد التح :قتت ل العلمتت ء،   (3الظ دداللمليْ

ي كحالألمعحيكحج الحامح ب حال  د لتح يدكحاآلندىح لند ح  دكح د ةح نملف دلح ال د ن  لح
 بللبئدد حتح بئدد حأاحأل بددعحجدد الحامحتحأل بددعحالفجددلةحمدداحيل دد اح ألغنلفدددتح أالبل ددد

َْ ال  ) د َن َوَعَمللدهل َوَنج نلددي مل دْ فلر َعددو  مل الظ داللمليَْوَنج نلدي مل ي دد حند ن لح لج ن ددلتح   َقددو 

أ حالئجبد احح:يل د اح: هكح لبلةتحيلأعحبنال لحيكحالجفىتحيضح عححناحلأالددتحي دل 
مدداحجف ف ددلحإح فددلحفئدد ب لح هددكحالضددحأتحي ددب حامحل ح ددلح فجلهددلحامحالئددللكحأ ددل ح

حفجلةتحيليئ لح لكحالجفىحالن  ح ال لدح الالفئ  ح
                                                 

  ح24(ح  لةحالفلس لعح_حاآلنىح1

  ح38(ح  لةحال   ح_حاآلنىح2

ح 11حاآلنىح-  لةحالالحلن ح(ح3
ح
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

مدددؤمفناحيدددكحأاح  ددد ىحال فدددلح حالضدددله ححنددد حيجئددد حامححلل دددلحمدددث حلحدددل حال
 لفعحيكحال فنلحالحعحأ  يحأ د اءحامح)حيل د اح(ح هدكحيدكحأ  دكح دلفحالجفدى  ي  ح
نضلهلحاال لل لحبدح ه حماحأ فلحال ليلناتح ل حنففعحاملأةحف  ح ل ألتحاال لل احب ملح

ح0 هملحل   حلدحالئللمناح
نىتححند حضدحعحبلكب دىح ب  يحالالضحنلعحالئهنمىحالالكحضحعحب لحال دن ةحآ د

 الئهمىتححن حأف دلح لفدعح دن ةحال  دلحالفل د فكتححند حالخد  ح الح د   حيدلمحجد ح
لحبخنددلحالب ددلح)ح ددج لدددحأ سهددلح ليددعح ددنف لح   لهددلحيددكحأ ددلفح البدددحالمفسلددىتح س ج

حح0(حيكحالجفىحمحم ح
 :األحامَُ التي ورم  في فقلما

ْ  أَبلي ُهَرَد َرَة ، َأن  َرُووَل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم ، قَاَل   1 دُبَ   :َع  ِ " َح
َْ َأر َبٌ   ي اءل ال َعاَلمل َِ ْ  نل ًُ  :مل َن ، َوَخدلََج َرَأُة فلر َعو  ًُ ام  َي َراَن ، َواول ََُم بلن ُت علم  َمر 

ًُ بلن ُت ُمَحمَّ    0 1)"  دٍ بلن ُت ُخَوَ للٍد ، َوفَاطلَم

ددي اهلل عندده قَدداَل عتتن أ  2 قَدداَل َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل  :بددي موودد  ِر
دداءل إلالَّ :َوَوددلََّم  َِ ْ  النِّ دد ُمدد   مل  َ ْ  الرَِّرددالل َكثليددٌر ، َولَددم  ََ دد ددَرَأُة  :) َكَمددَ  مل ًُ ام  ددَي اول

ددل  د ل الثَّرَل داءل َكَفق  َِ ًَ َعلَد  النِّ دَ  َعائلَشد دَراَن ، َوإلنَّ َفق  ََُم بلن ُت علم  َن ، َوَمر  فلر َعو 
 .  2) متفَ عليه َعَل  َوائلرل ال ََّعامل (

                                                 

حال مخن خح«حالمئج حاك  ألحل ألبلافك(ح1 م د ح:حم َحم  أح«حَبلد  حا     ح(7624)َماخ

  ح( 2431(ح م   ح)3411ل ايحالبخلليح)(ح2
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

" إن اهلل زورني  :قال روول  :عْ وعد بْ رنامة، هو العوفي، قال   3
م بنت عمران ، وامرأة فرعون وأخت مووي" رواه ال براني.   في الجنً مَر

ددَ (  4 ْ  َطرَل دد م مل ََ دد َِّ َمددا ال ََم َعَليد  دداكلر فلددي دَدر َرَمددً َمددر  َِ َوذََكددَر ال َحددافلال الب ددْ َع
ْ  القَّحَّاك َوُمَجاهلد ْ  الب دْ  ُوَوَ د بْ  َوعليد مَدَنا ُمَحمَّد بْ  َاالل  بْ  ُعَمر َع َع

ب رَل  إلَل  َرُوول اللَّه َالَّ  اللَّه َعَلي هل َوَولََّم َفَمرَّ   َخدلََجً  :ُعَمر قَاَل  َراَء رل
  ْ د ْ  َقَصد  بَعليدد مل د دُرَها بلبَدي دٍت فلدي ال َجنَّدً مل م َوَُدَبشِّ ََ د َِّ فَدَقاَل إلنَّ اللَّه َُدق رلئُدَما ال

ددد ََم بلن دددت اللََّمددد  اَل َنَصددد  فليدددهل َواَل َادددَل  مل فَددداء بَددددي ْ بَدي دددت َمدددر  لُدددَؤة َرو  ْ  ُلؤ 
م َيً بلن ت ُمَزاحل َران َوبَدي ت اول   . علم 

ْ  الب دْ َعبَّداِ َأنَّ النَّبلدي  َادلَّ   (5 رلَمً َع  َ ْ  عل ر ال ُمَلللي  َع  َ ْ  َحدلَُ أَبلي َب َومل
دَي فلدي ال َمدو    فَدَقداَل " ََدا َخدلََجدً إلَذا اللَّه َعَلي هل َوَولََّم َمَخَ  َعَل  َخدلََجً َوهل

دت  م " فَدَقالَدت  ََدا َرُودول اللَّده َوَهد   دَدَزوَّر  ََ د َِّ نِّدي ال َّْ مل َْق رلئليمل ََِرائلَرك فَد َلقليت 
ن  ددَرَأة فلر َعددو  ًَ الم  ددَي ددَران َواول ََم بلن ددَت علم  َّْ اللَّدده َزوََّرنلددي َمددر  َلدد قَدب للددي ؟ قَدداَل " اَل َوَل

 . 1)"وََكل َثَم ُأخ ت ُموَو 
ْ  أَبلدي أَُماَمددً قَداَل  :أَبُدو ََدع لَد   فدي رواَدًوَ      قَداَل َرُودول اللَّده َادلَّ  اللَّدده  :َعد

ددَران وََكل ددَثَم  ََم بلن ددت علم  ددت َأنَّ اللَّدده َزوََّرنلددي فلددي ال َجنَّددً َمددر  َعَلي ددهل َوَوددلََّم " ُأع للم 

                                                 

حال ِّناخح«ححالمئج حال بنلحل ألبلافك(ح1 ح«حَبلد  حَ ئ   حب ا  يخكُّ َفلَ َةحال َئ     ح( 5347)ج 



 

 

 
 

395  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ن ؟ " فَدُقل دت َهنليحّدا لَد  ََدا َرُودول اللَّده َوُرولَ   دَرَأة فلر َعدو  دَيً الم  ُأخ ت ُموَو  َواول
ْ  البْ  أَبل  َّ َع   . ي َماُومُمر َو

  :أم املؤمنني خدجية ) رضي اهلل عنها ( -

 لفددعحخ نجددىحلضددكحامح ف ددلحامددلأةحالددلجلةح اعح ددلفح مددل تحال ددالنجلحاللجددل ح
تح  ه حأملفالدتح  ل حأخ  دتحيبئثدعح  هحملل لحي ملحب غ لحماح   حل   حامح

 لنددددتحيئلضدددعح  نددددحأاحنخدددلإحل دددلحيدددكحمدددل حالدددلجلاح لدددكحال دددل تح الئألنددددحأيضددد حمدددلح
مف ددلححالئألددكح نددليحمدداحالالجددللتحمددعح دد  حل ددلحن ددل حلدددحمن ددلةتحي ب دددحل دد  حامح
يددكحح خدلإحيددكحملل ددلح اأتح خددلإحمئدددح  م ددلح)من دلة(ححالددهحفددس حال ددل حتحيفددس ح

ح:ماح د مئىحلاهددحمداحاللهبدلاحتحيدلأل عحاللاهددح لدهح"من دلة"حي دل حه ح جلةح لنبلمح
هدد احلجدد حمدداح ددلنشحمدداحأهدد حح:مدداحهدد احاللجدد حالدد يحالحددعحال ددجلةح حي ددل حمن ددلة

حالحل ح 
حملحفس حالحعحه يحال جلةح  حفبكح ح:ي ل حاللاهد

  لاحمن لةتح  اح لفعحال لجلةح ا ال حالحلتحنلىحم  ناحنه فد  حي مدلح د  حم دىح
 مدددلح ددمعحمددداح ددد  ححمن دددلةحخ نجددىحبمدددلحلأىحمدداح هددد  حالم ئ دددىحلمحمدد حأخبددلح

حاللاهدحيندح 
  لفعحخ نجىحاملأةححلسمىح لنفىحلبنبىتحي  لعح لدأحل ل دىحبداحف يد ح  دلاحابداح

لددئاح ددلاحهدد احح ددلمحنددلحخ نجددىح اح"محمدد امح"حلفبددكحهدد يحاكمددىح  حح: م ددلحتحي ددل ح ل ددىح
ح احسملفدح ح ليعحأفدح لئاحل  يحاكمىحفبكحنفالهلحه

 ح حي ملحب غحح أخبلالدحب لا ال لحل س اإحمفدحتح الس جالدححيبئثعحخ نجىحل فبكح
بدددح لندددحالخدد ءتحي ددلاح  هدد حح-نخ دد حبغددللححددلاءحينالحفدد حيندددحح دداحاكلبئددناححأ
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الالئب حال نللكح  اعحالئ  ح ب حأاحنفس.ح لهحأه دح نالس  حل لأحث حنلجعح لدهحخ نجدىحتح
أ ددلأحح:يحالحدد ح هدد حيددكح ددللححددلاءح  حيجددلءيحالم ددأحي ددل حينالددس  حلمث  ددل  ححالددهحجددلء

ينخ فكحيغألفكحالثلفنىححالهحب غحمفدهحالج د حثد حأل د فكحح:ملحأفلحب للئح ح ل حح:حي ل 
ملحأفلحب للئحتحينخ فكحيغألفكحالثللثىحتححالهحب غحمفهحالج د ح حح:أ لأحي  عحح: حي ل ح

دمل رَب دَ  ال دلل    : ث حأل  فكحي ل  دَرأ  بلاو  ََ اقد  ٍَ *  َخلَد ْ  َعلَد د داَن مل َِ ن ََ اإلل *  َخلَد
َرمُ  َرأ  َورَب َ  األك  اَن َما َلم  ََدع َلم  *  ال للأ َعل َم بلال َقَلمل * اقد  َِ ن  . (1) َعل َم اإلل
"ح:نلجدددفحيدددؤا يحتحيددد خ ح  دددهحخ نجدددىحبفدددعحخ ن ددد ححي دددل   يلجدددعحل ددد  حام

سم  فهتحسم  فه"حيسم  يححالهحح هدح فدحالدل .ح  حي دل حلخ نجدىح أخبلهدلحالخبدلحل د ح
 دد ح امحتح حنخسنددأحامحأبدد اح  ح فددأحلال دد حح:خ ددنعح  ددهحفف ددكح حي للددعحخ نجددىح

الئناح  كحف ائدحالح ح   ال  دحالمئ   تح   ح   حاللح ح  ح ال لىحالضنفتح الحم حالَ   
ابدداح دد حخ نجددىح  ددلاحامددلءامح دد حح-بدداحف يدد ححيلفأل  ددعحبدددحخ نجددىححالددهحأالددعح ل ددى

الف لحيدكحالجله ندى  ح  دلاحن الددحال الدلدحالئبلافدكحتحين الددحمداحاإلفجند حبللئبلافندىح
ندلحبداح د حإحح:ملح دلءحامحأاحن الدد  ح  دلاح دنخلمح بندلامح د ح مده حي للدعحلددحخ نجدى

  امحنلحباحأخكحمل احاللىح حينخبليحل د  ح:أ معحماحاباحأخنأح حي ل حلدح) ل ى(
هد احالفدلم سحالد يح دلاحنفدس ح  دهح"م  دهح"حندلحلنالفددكحح:خبدلحمدلحلأى حي دل حلددح ل دى

أ حمخلجدكحهد ح" : ين لحج  لمتحلنالفكحأ  اححنلمح  حنخلجدأح  مدأحي دل حل د  حام
احندد ل فح: إح"ححي ددل  ن مدددأححكفئدد حتحلدد حنددنعحأحدد حبمثددد حمددلحجئددعحبدددح  ح دد  يتح ا 

 ل دددىح"حأاحالددد يهح يالدددلحالددد حكحيالدددلةح حل ايححأف دددلأحف دددلامحمدددؤسلاح حثددد حلددد حنف ددددح"
حالبخلليح 

                                                 

ح ح5:حح1اآلنلعحماحح–(ح  لةحالئ  ح1
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نلحاباح  حتحأال الألنعحأاحالخبلفدكحب دلحبأحهد احح:    للعحخ نجىحلل   حام
 ي  احجلءحينخبلفكحبدح حححححححح:"حفئ ح" ح للعح:ال يحننالنأح  حجلءأح ح ل 

ح:ندلحخ نجدىحهد احجبلند ح د حجدلءفكحي للددعحح:  يجدلءحجبلند حتحي دل حل د  حام
حي ل حل   حامحيج سح  ن لح ح:  حنلحباح مهحيلج سح  هحيخ يحالن لىح

يالحددد  ح ا ئددد ح  دددهحيخددد يحالنمفدددكحتحح:فئددد ح ح للدددعحح:هددد حالدددلايح ح دددل حح:ي للدددعح
"حفئدد ح"تحح:يج ددسح  دهحيخدد هلحالنمفدكحتحي للددعحهد حالددلايح ح دل   يالحد  حل د  حام

هدد حالدددلايح حح:للدددعحجددللسحيدددكححجلهددلحثدد ح   يح ددلعحينل ددعححخمللهدددلح ل دد  حام
نددلحبدداح دد حاثبددعح أب ددلحيدد حامإح فدددحبم ددأحمددلحهدد احب ددنأللاح"حل ايحح: ح ح للددع: ددل 

ح(1البن  كح)
ي لفعح)حلضكحامح ف لح(ح ل  ىحلبنبىح  حي لفعحأ  حماحآمداحبددح  د  عحبمدلح

  ددهحأمددليحتحيخفددفحامحبدد لأح دداحل دد لدحتح حن ددمعححدجددلءحبدددحمدداح فدد حامح  اسلحالدد
ن لهدحماحل ح  ندحتح ال  ندحلددحتحينحسفددح لدأحتح  حيدلإحامحبد لأح فددتح  اححءب ك

لجددعح لن ددلحالثبالدددتح الخفددفح فدددح ال دد  دح ال دد اح  ندددحأمددلحالفددلسحنلحم ددلحامحالئددللهح
ح( 2)

 بفكحهل  ح بفكح ب حمفلفح يلض اح  ن  ح   حنفملح لألئعح لنشحل   حام
عححالكحأ  د اح ل حال دجلحتح  امد احالح للحيكح ئدحأبكحألللدحتحلم ةحث  ح ف ا
أاحأ ددحلدحل دد  ح  دلنش  مددلحلأعيح:  دكح لددأحثدد  ح دف اعتح مددلح ددل حابداحا ددحل 

                                                 

  ف ةحال نلةحالفب نىح باح ثنلحح-ح2/314(ح ب حال  يح الل ل حيكح نلةحخنلحالئبل حح1
ح ح1/147
ف  حماح اللدح ب حال  ىح الل ل حيكح نلةحخنلحالئبل حح1/240(ح نلةحاباحه ل ح2
ح 2/402
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

  حفسل احب  احأ لب احبدحأمفلح  لالاتح أاحالفجل كح  حمفعحماحلجنح لندحمدف  حتح  ام
 أ ددحلبدتح  مدعحل د  حام  حمدسةحبداح بد حالمأل دد  د حأ د  حتحي دلاحهد   مدل  أا

نف دددد حيدددددكحال بلئدددد تحاجالمئدددد اح ائالمدددددل اح)حبنددددف  ح(حأاحن البدددد اح اللبدددددلح جئدددد حاإل دددد  ح
تح  ددددهحأاح حنف حددددد اح لدددددن  ح  ح  بفددددكحالمأل دددددد ت بفدددددكحهل ددددد  نالئل دددد  احينددددددح  دددده

ي ملحاجالمئ احل لأح الب يحيكح حنفىتح ح ه تح  حنبنئ ه ح نئلتح  حنبالل  احمف  حرنف 
ال  نددد اح  دددهح ال ئبدددى ثددد حالئلهددد  اح ال اث ددد اح  دددهح لدددأتحثددد ح   ددد احال دددحنفىحيدددكحجددد ف

 ح.أفف   ح

أبدكحألللددحبداح بد ح  لده  بف حالمأل دد بف حهل   افحلسع  لنش ي ملحيئ عح لأ  
أبد حل ددتح بد ح بفدكحهل د  تحي خ  احمئدحيكح ئبدح اجالمئ اح لندتح خلإحمدا المأل د

ح( 1) تحيهلهله   لنش الئسىحباح ب حالمأل دتح له
  يكح لأحال  عحالئ ندحلد حالالخ دكحخ نجدىح داحس ج دلح حبنددح  ب دلحالفبدكح

ثد ح احح:ب حه عحبج اليحالؤاسليح ال لف يحيكحه يحالمحفىححالكحملالدعتحن د  حابداحه دل 
خ نجددددىحبفددددعحخ ن دددد ح أبددددلحألللدددددحه  ددددلحيددددكح ددددل ح احدددد تحيالاللبئددددعح  ددددكحل دددد  حامح

ح(2الم لئدحب  أحخ نجىتح  لفعحلدح سنلح   ح  كحاإل   )
بجد الححبنبددحتح    ي دلحلحخ نجدى ب دحه يحالالضحنلعحالئهنمىحالالدكح د مال لحأمفد   
تح مددلحيدددكحالحدد ن ح ددداحأبددهحهلندددلةحبندددعحيددكحالجفدددى  امحلب ددله  فبندددحمحمددد  ح

ندلحل د  حامإحهد يحخ نجدىح د حأالدعحح:ي دل   أالهحجبلن حالفبدكح:لضكحامح فدح ل 

                                                 

ح 1/375(حالملجعحال لب ح1
ح 1/375(حالملجعحال لب ح2
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

مئ ددلح فددلءحيندددح  ا ح ألئددل تحيدد  احأالالددأتحيددل لأح  ن ددلحال دد  حمدداحلب ددلح مفددهتح ب ددلهلح
ح(1دحيندح  حف د"حمالف ح  ندح ح)ببنعحيهحالجفىحماح  دتح ح خ

 احح:ي ددل ححجددلءحجبلندد ح لددهحل دد  حامحح:  دداحأفددسح)حلضددكحامح فدددح(ح ددل 
 احامحهددد حال ددد  ح   دددهحجبلنددد حح:امح دددسح جددد حن دددلأح  دددهحخ نجدددىحال ددد  تحي للدددع

ح(2ال   حتح   ندحال   ح لحمىحامح"ح)
ًَ ألَندََّمددا َمادَددت  قَدب ددَ  وقددد  ْ  َخدلََجدد ُوددحلَ  النَّبلددُي َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم َعدد

ًل ،  ْ  أَند َمدارل ال َجنَّد د دٍر مل دامل ال ُقدر انل ، فَدَقداَل : " أَب َصدر دُدَما َعلَد  نَدم  ََ َل َوَأح  ال َفَرائل
ْ  َقَصٍ  ال َاَلَ  فليهل َوال َنَصَ  "  ح (3)فلي بَدي ٍت مل

الف الىحيكح  لدح"حماح  دح"ح ل حن د ح"حمداحح:ح ل الُس يلى في الروض اآلن ق
لؤلدددؤتحأاحيدددكحلفدددهحال  ددددحمفل دددبىحتحل  ف دددلحأحدددلسعح  ددددحال دددب حبمبل لال دددلح لدددهح

 (ححح4اإلنملاح  اح نلهلح ح)

 يهحالئل حال يحملالدعحينددحخ نجدىح  مددحأبد حألللددح دمهح دل حالحدساح  حلحدساح
ن ثلحالثفدلءح  ن دلحيدل ىحاإلمدل حأحمد حب دف حجند ح  ل   حام   هحم ال ملح  حي لاح 

                                                 

ح(حالملجعحال لب ح 1
  ل حح ن حح-خ نجىحح-(حل ايحالف لئكحتح الحل  حيكحالم ال لأح اللدحمئليىحال حلبىح2

ح حناح  هح لألحم   ح ل حنخلجليح أ ليحال هبكح 
دَف  حَجدلبخلٍح«حم ف حأبكحنئ هحالم   ك(ح3 حالم  د حالئ دك ت2020ل د حالحد ن :حح_حالَلبخع ح:حم   

حال َمَفل خدددددخح«حيددددكحس ائدددد حأبددددكحنئ ددددهحالم  دددد كحجددددسءح الددددللنفح م دددد ح بدددداح(تح1303)ح خالَددددلد 
 (ح72104 تح68280تحح68279تحح68278)  دلحمداحا دمدح ل دى«ححلفحالد ا «ح  ل ل

 دددب حال ددد ىح الل دددل حيدددكح دددنلةحخندددلحالئبدددل ح)ل ايحأحمددد ح أبددد حنئ دددهح الألبلافدددكح ابددداححبدددلا ح
ح( 12/47
ح ح12/47نلةحخنلحالئبل ح(ح ب حال  ىح الل ل حيكح 4
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ًَ ، قَاَلت  و ْ  َعائلَش ًَ ، أَمد نَد  : َع َكاَن النَّبلُي َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم إلَذا ذََكَر َخدلََجد
َْ الثدَّنَددداَء ، قَالَدددت   ددد َِ َمدددا ، َفَْح  ّمدددا ، فَدُقل دددتُ : َعَليد  ثَددددَر َمدددا دَدددل ُكُرَها َمدددا أَ  :َفغلدددر ُ  ََدو  ك 

َما ، قَدالَ  ند  ّرا مل قل ، َقد  أَب َدَلَ  اللَُّه َعزَّ َوَر َّ بلَما َخيد  َراَء الشِّد  َمدا أَب دَدلَنلي اللَّدُه ) :َحم 
بَنلي  قَدت نلي إلذ  َكددلَّ ُِ ، َوَادددَّ َمددا، قَددد  اَمنَددت  بلددي إلذ  َكَفددَر بلددي النَّددا ند  ددّرا مل َعددزَّ َوَردد َّ َخيد 

، ُِ ُِ ، َوَرَزقَنلدددي اللَّدددُه َعدددزَّ َوَرددد َّ َولَدددَدَها إلذ   النَّدددا َوَواَودددت نلي بلَماللَمدددا إلذ  َحَرَمنلدددي النَّدددا
اءل  َِ   .  1أحمد) رواه  َحَرَمنلي َأو اَلَم النِّ
َكداَن  : َع ئرَ تةُ  َق َل.  ، لضكحامح ف لح نلةح د ن ةمحح لئ ىأمفلحححالهح للعحمف ل

ًَ  إلَذا ذََكددرَ   َرُوددوُل اللَّددهل  ددتلغ َفاٍر َلَمددا،  َخدلََجدد َمددا َواو  ْ  مَدنَدداٍء َعَليد  دد َُْم مل دد  ِ ددد  ََ ََ لَددم  ََ
دددَرُة، فَدُقل دددتُ  ّمدددا، َفَحَمَلت نلدددي ال َغيد  .  :فَدددلََكَرَها ََدو  ِّْ ددد ِِّ ْ  َكبليدددَرةل ال ددد دددَ  اللَّدددُه مل َِ َلَقدددد  َعوَّ

دقل  ُت فلدي َخلَددل  َوقُدل دُت فلد :قَاَلت   دَ  َغَقدّبا. ُأو  ديفَدَرأََد ُتُه َغقل ِل اللَُّمدمَّ إلن   :ي نَدف 
ُِوٍء، فَدَلمَّا رََأأ النَّبلُي  ، َما َلقليتُ  َأذ َهب َت َغَقَ  َرُووللَ  َعنِّي َلم  َأُعد  َأذ ُكُرَها بل

، َواَود نلددي إلذ  َرَفَقددنلي ؟  َكي ددَ  قُدل ددتل  :قَددالَ  ُِ بَنلي النَّددا َواللَّددهل َلَقددد  اَمنَددت  بلددي إلذ  َكددلَّ

 ، ُِ َما ال َوَلَد َوُحرلم ُتُموُه ملنِّي قَاَلت  النَّا ند  ّرا :َورُزلق ُت مل   . فَدَغَدا َورَاَ  َعَليَّ بلَما َهم 
  ندددحح-يفددكحالحدد ن حَ ددلَ حح دد حالح دد عح  ددهحالخنلنددىحتحيحالالضددحنلع ب دد 

ًُ "  : - ال دد ةح ال دد   ددائلَما َخدلََجدد َِ ُم بلنددُت علمددَراَن، َوَخيددُر نل ددائلَما َمددَر َِ َخيددُر نل

 .(2) م ال َف أحَ َ ندخح" بلنُت ُخَوَللٍد 

                                                 

ددَف  حال َئَ ددَلةخحال م َب  ددلخنَاحبخلل َجف ددىخح   ح«حم ددف حأحمدد حبدداححفبدد   (1 _حل دد حح ددل سح  ددلحاكف ددلل«حم   
ح( 24302الح ن :)ح

ح(حالملجعحال لب  3
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َْ َأربَد ٌ  "  :-علي  الصالة والستالم  -َوَق َل  داءل الَعدالملي َِ ُم بلندُت  :َخيدُر نل َمدَر
ًُ امدَرَأُة فلرَعدونَ  دَي دٍد، َواول ًُ بلندُت محمَّ ًُ بلنُت ُخَوَللٍد، َوفَاطلَم َرَواُه  " علمَراَن، َوَخدلََج

َحُ  اأَللَب ني    .َأحَمُد َوَنيُرُه َوَصح 
 يقول د/ نعمان أبو الليل
 :ح(1)

   ؟.               عن   رضي اهلل   علي ع ئ ة ) رضي اهلل عن   لم ذا فضل. خديجة )  
يل  ح   ح لئ ى)حلضكحامح ف لح(ح ي   لحتح  ثلةحل انال لحل ح ن تح خ نجىح)ح
لضكحامح ف لح(حل حالل حح ن ح اح حتح  لئ ىحبفعحال  ن حأب حب دلتح خ نجدىحلد ح
ندد لأحأبن دددلحاإل ددد  ح  حمدددعح لددأحيدددللفل ح اضددداحيدددكحالفضددن حخ نجدددىح  دددكح لئ دددىتح

فبدكحيدكحالفالدلةحالم ندىحالالدكح لفدعح   دلحم دل ح الئددح  لأحكاحخ نجىح ل دعحمدعحال
   ددددد ح اضدددددأللادح الفبدددددكح ددددد حنددددد  حن دددددال ح نضدددددلدتح ندددددال  حبلل دددددحل  ح ال ددددد د  ح
 ال  لفى  ح ال ئلتح نؤ يحيكحامتح ملحن الألنعحأاحنئب حامح  ح لامتحي لفعحال ا دندح

نالددتحيد حنجد حبملل لح فف  لتح الؤاسليح ال لف يح الثبالدح  كح   الدتحيملحأاحنلجعح لكحب
حح0مف لح لكح  لحاك حالحف ا

 ؟   لحلح  حي كحس جىحما :وب ل بع إذا سب، وقيل ل 
ذا قيل ل  )      ؟ مجف اح  حي كحس جىحما : وا 

يددكحالفالددلةحالم فنددىتحالالددكححأمددلح لئ ددىح)حلضددكحامح ف ددلح(حالس جددعحالل دد  ح
  كحين لحاللحندحأه حالم نفىح)حأل دعحالبد لح  نفدلح(ح الم د م احم الفد اححد  حل د  ح

)ح ثددلفكححتح أبن ددلحال دد ن حأبدد حب ددلحالدد سنلح ال ددلحدحاك  حلل دد  حامحامح
نلحأ حالمؤمفناحإح  حح:اثفناح  حهملحيكحالغللح(حينخ عحم لفىحاجالمل نىح للنىحيالفل ي

                                                 

ح(ح  الل حالالف نلح     حال لآاحبللجلمئىحاإل  منىح ماح  ملءحالالب نغح ال   ةحبلكل ا 1
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 .. ي  ع ئال.. ي  عويال.. ي  موفقة.. ي  ابنة الصتديق )  ند ل  لح ح الل  ح
  0وهذا هو السبب األول
ففل  دلتحمثد حآ دنىح"ح :أم  السبب الثت ني يدكحيضد حخ نجدىحهد ح د ةحالضدحنال لح ا 

امددلأةحيل دد اح"حي دد حضددحعحبللجددليح المف دددح الم لفددىحا جالمل نددىحالملم  ددىحتحي ددكح
                      0بللم  ىح اكمنلةس جىحالم أح  ن ةحال  لح الفل يح

 بئد حأاح دلأعح د حهد اح داحأ  حامدلأةحضدحعحيدكح دبن حامح :أخيت املسلمة 
ماحأج حه انىحالفدلسح افال دللحاإل د  حتح  ندفحفللدعح د حالخندلحب دبدحالالضدحنلعح

 محبددىحجبلندد ح،   حندد حفللددعحمحبددىحام،   الالددكح دد مال لحمدداحأجدد ح ندداحام
بد حمحبدىحجمندعحخ د حامحمداحالم د مناح لدهحأاح،    محبىحمحمد   ندحال   حتح
حال   حال ل ىح ح

ي  حف نعحأخالكحالم  مىحأاحال د فكحمث  دلتحيال د مكحبجلفددحس جدأحجلفبدلمحلجفددح
 الج سنددحل حل دىحيدكح  تح الؤاسلندحتح الفل لندحتح ال جئندحتح  دهحف دلةح نداحام

أ ححدلالفدددللكحمدددلحف الددد  املددد   ةحالفدددلسح لدددهح  اكل ح الخدددل إحيدددكح دددبن حام
حالمؤمفناحخ نجىح)حلضكحامح ف لح(ح 

  :( )ِمنْ َمكََّة ِإَلى اْلَمِديَنةِ  - -َزْينَبَ ِبْنتِ َرُسولِ اللَِّه  -

ْل ُمَحمَّددل ب د عْ     درل ب د  َ ُْ أَبلدي َب ْل َحدز ٍم ، قَدالَ َعب ُد اللَّهل ب  درلو ب د م ُت ْل َعم  : ُحددِّ
ْ  زََد َنَ  ، بلن تل َرُوولل اللَّهل  َنَمدا  -َالَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َواللدهل َوَودلََّم  -َع ، قَالَدت  : بَديد 

ن ددٌ  ًَ إللَد  أَبلدي دَبلَعت نلدي هل د ََّ ًَ، فَدَقالَدت   أَنَا أََدَجمَُّز بلَم ْل رَبليَعد ًَ ب د : ََدا بلن دَت بلن دُت ُعت بَد
لُ  َْ الُلُحوقَ ُمَحمٍَّد ، أََلم  ََدبد  دلَ َبلي ل ؟ قَاَلت  : فَدُقل تُ  غ نلي أَنَّ ل ُدرَل : َمدا َأَرم ُ  بْل

دا  ًٌ فلدي َمتَداٍع ملمَّ َعللي إلن  َكاَنت  لَد ل َحاَرد ًَ َعم  ، اَل دَدف  َن َذللَ  ، فَدَقاَلت  : َأ ل ابد 
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َْ بلددهل إللَدد  أَبليدد ل فَددإلنَّ علن دددل  ُلغلددي َُ بلدد ل فلددي َوددَفرلكل َودَدبد    َحاَرتَدد ل ، قَالَددت  َُدر فَدد
تُدَمددا ،  ف  ْ  خل َلدد َعددَ  ، قَالَددت  : " َوَل نَددُ  : َواللَّددهل َمددا ُأرَاَهددا قَالَددت  َذللددَ  إلالَّ للتَدف  زََد 
ْ  َرَمدددازل  قَددددلَم  ددد دددا فَدَرغ دددُت مل دددز ُ  فَدَلمَّ دددُد َذللدددَ  ، فَدَتَجمَّ ر ُ  َأن  َأُكدددوَن ُأرَل ََ فَدددَْن 

ُْ الرَّبليدد ل أَ  ًُ ب دد ددول  كلَنانَدد َوددُه َحم  َم للددي بَعليددّرا فَدرَكلب تُددُه َوَأَخددَل قَدو  ددي ، فَدَقدددَّ ُخددو َزو رل
َمٍ  َلَمددا ، فَدَتَحدددََّ  بلددَلللَ   ددَي فلددي َهددو  وكلَنانَدتَددُه َفَلددَرَ  بلددي نَدَمددارّا ََدُقوُمَهددا ، َوهل

داَن َأوَّ  ََ ْ  رلَراُل قُدَرَ ٍ  ، َفَلَرُروا فلي طََلبلَما َحتَّ  َأم رَُكوَها بللل  طُّوأ ، َف ُل َمد
 ُْ ْل َعب ددل ال ُعدزَّأ َونَدافلُ  ب د ْل َأَوددل ب د ْل ال ُم َّللد ل ب د دَومل ب د َو  ُْ األ  َمدا َهبَّداُر ب د ََ إللَيد  َوَب
ًَ َُدَروُِّعَمددا َهبَّدداٌر بلددالُرم  ل  قليَّدد ْ  بَنلددي أَبلددي ُعبَدي ددٍد بلإلف رَل دد ًٍ مل ددرلُ  َلَقَرابَدد َعب دددل قَدددي ٍس ال فلم 

مَ  َمرل ُت َوهلَي فلي َهو  َعت  َطَرح  َّ فليَما ََدز ُعُموَن ، فَدَلمَّا رَل ا ، وََكاَنتل ال َمر َأُة َحامل
نِّددي رَُردددٌ  إلالَّ  نُو مل ُوَهددا َونَدثَددَ  كلَنانَدتَددُه ، مُددمَّ قَدداَل : اَل ََددد  َذا َب  نلَمددا ، فَدبَدددَرَك َحم 

ُِ َعن ُه ، َوأََد  أَبُو  َْ النَّا ََّ ّما ، فَدتَدَل َِع ُت فليهل َوم  ْ  قُددَرَ ٍ  َو لًٍَّ مل َياَن فلي رل ُوف 
بَددَ  أَبُددو  َْقد  دد َّ َف ََ لَِّمددَ  ، َف ََ لَددَ  َحتَّدد  ُن ، فَدَقدداَل : أََُدَمددا الرَُّرددُ  ، ُكدد َّ َعنَّددا نَدبد 
ددَت بلددال َمر َأةل َعلَدد   دد   ، َخَرر  َياَن َحتَّدد  َوقَددَ  َعَلي ددهل ، فَدَقدداَل : إلنَّددَ  لَددم  ُدصل ُوددف 

نل  ََ ِل َع ِل النَّا دٍد رُُءو ْ  ُمَحمَّ َنا مل َبتَدَنا َوَما َمَخَ  َعَليد   َ يَبتَدَنا َوَن ًّ َوَقد  َعَرف َت ُمصل َي
ًّ  -َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َواللددهل َوَوددلََّم  - نليَدد ََ َنتلددهل إللَي ددهل َع ددرلَ  بلابد  ُِ َوقَددد  ُأخ  ُْ النَّددا ، فَدددَيُظ

ْل َأظ ُمرلنَددا َأنَّ  ْ  بَدددي  دد ِل مل ِل النَّددا دديَبتلَنا َعلَدد  رُُءو ْ  ُمصل َنا َعدد ْ  ُذل  َأَاددابَدتد  َذللددَ  َعدد
ْ  أَبليَمدا  دَما َعد ِل رل  َما لَنَدا َبَحب  ٌْ ، َوَلَعم  َِع ٌ  بلَنا َوَوه  الَّتلي َكاَنت  ، َوإلنَّ َذللَ  
ُِ أَنَّددا قَددد   ُ  َوَدَحدددََّ  النَّددا دد   بلددال َمر َأةل ، َحتَّدد  إلَذا َهددَدَأ الصَّددو  ْل ار رل َلدد ًٌ َوَل  َحاَردد
َْقَاَمدت  لََيالليّدا  َبليَمدا . قَداَل : فَدَفَعدَ  ، فَدَرَردَ  َف َمدا بْل ق  درًّا فََْل حل ر  بلَما ول ِل نَاَها َف َرَمم 
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بلهل  ًَ َوَاداحل ْل َحارلَم َّ َحتَّ  َولََّمَما إلَل  َزَ دل ب  ُ  َخَرَ  بلَما لَي  َحتَّ  إلَذا َهَدَأ الصَّو 
  . 1)رواه الح ام   -َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َواللهل َوَولََّم  -لَّهل ، فَدَقدلَما بلَما َعَل  َرُوولل ال

ًَ ، َزو  ل النَّبلديِّ  :وفي رواية أخرك للح ام  ْ  َعائلَشد ْل الُزبَدي رل ، َع ْ  ُعر َوَة ب  َع
دا قَددلَم  مَ َواللدهل َوَودلَّ َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل : َأنَّ َرُودوَل اللَّدهل  َالَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َواللدهل َوَودلَّمَ  َلمَّ

 ًَ ََن ْل كلَناال َمدل ًَ ، َأول اب  ًَ َمَ  كلَناَن ََّ ْ  َم َنُتُه زََد َنُ  مل ًَ ، َفَلَرُروا فلدي ، َخَرَرتل ابد  َن
دددهل ، أََمرلَهدددا ُْ بَعليَرَهدددا بلُرم حل دددَومل ، فَدلَدددم  ََددددَزل  ََ  َعددد ُْ اأَلو  َحتَّددد  ، َفَْم رََكَمدددا َهبَّددداُر ب ددد
َقددت  َمّمددا، َوأَل َقددت  َمددا فلددي اَاددَرَعمَ  رَل ددَتَجَر فليَمددا بدَ َب  نلَمددا ، َوُأه  ددٍم ، ، فَاه  نُددو َهاهل

َُ بلَمدا، فَدَقاَلت  بَدُنو أُ َوبَدُنو أَُميًََّ  ُْ َأَحد د ًَ : َنح  دتَ َميَّد دم  أَبلدي  ، وََكانَدت  َدح  ْل َعمِّمل اب د
اَنت  علن َد هلن دل بلن  ال َعاصل  ََ ْل رَبل ، َف ًَ ب  ن دٌد : َهدَلا يَعًَ تل ُعت َب اَنت  دَدُقوُل َلَمدا هل ََ ، َف

ََِب ل أَبلي ل ، فَدَقاَل َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َواللدهل وَ  ًَ بل ْل َحارلمَد : َودلََّم للَزَ ددل ب د
نَددَ  ؟ "" َأال دَدن  َ  يَحنلددي بلَزَد  َُ َدجل : " َفُلددل  هل ، قَددالَ ، قَدداَل : بَدلَدد  ََددا َرُوددوَل اللَّددللدد

ََ َزَ دٌد َوبَددرََّك بَعليدَرُه ، فَدلَدم  ََددَزل  ََدتَدَل َّدُ  حَ اَدملي ، َفَْع  َداُه إلَّداُه "خَ  تَّد  ، فَدان  ََل
ْ  دَدر َعدد  ؟ فَدَقدَلقلدَي رَاعليّدا ، فَدَقددالَ  ْ  َهددللهل : َفلل اَل : ألَبلددي ال َعداصل ، فَدَقددالَ : للَمد َمد

اَر مَ : للَزَد َنَ  بلن تل ُمَحمٍَّد ، فَ اأَلغ َناُم ؟ قَالَ  : َهد   لَدَ  َعُه َهدي ّحا ، مُدمَّ قَداَل لَدهُ َِ
، َفَْع  َداُه ال َلداَدمَ : َوال َدل ُكر ُه أَلَحٍد ؟ قَالَ ، َ  َهي ّحا دُدع  لَيُه إلَّاَهاَأن  ُأع  ليَ  ، نَدَعم 
 ََ َخدددَ  َغَنَمدددهُ فَدددان  ََل َْم  دددي ، َف ْ  َدَم، فَدَعَرفَدت دددُه، ، َوَأع  َاَهدددا ال َلددداالرَّاعل : َمددد فَدَقالَدددت 

تَددُه ؟ قَددالَ  َْ دَدرَك   ََْ : فَدد ددانل َكددَلا وََكددَلا ، : َأع  َدداَك َهددَلا ؟ قَدداَل: رَُرددٌ  ، قَالَددت  ََ بلَم

                                                 

دٍلحَ َسن َفدَدحح  ل حالم ال لأ(حيكح1 حَأبخدكحَب   حال  ددخحب داخ حَبدن َاحَ ب د خ َ دل أ ح خل  حيخنددخ ن أ دَكحح-َهدَ احَحد خ َلضخ
حال  دن َخن اخح ألخ نٍاحَ َ دهحَ دل  َفلٍ حَ حخ حم    خٍ حتحَ َ   حل  خَيحبخ خ   ألخ حَ َ هحَ ل  حتحَ َل  َ ي حَلَحَ م ع  حال  د حَ ف     

اَلَ لماح  حح0(6918)4/42م خ 



 

 

 
 

405  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

تَ قَددالَ  ََ دد َِ ددا َراَءد ددُه ، قَدداَل َلَمددا، َخَرَرددت  إللَي ددهل فدَ ت  َحتَّدد  إلَذا َكدداَن اللَّي دد ُ : َف : َلمَّ
َْ ََدد َْ ََددَد َّ ، قَالَددت  َد َّ َعلَدد  بَعليددرلهل ، ار َكبلددي بَدددي  ْل ار َكدد   أَن ددَت بَدددي  َلدد : ال ، َوَل

اَن َرُووُل اللَّدهل كلَبت  َورَاَءُه َحتَّ  أََدت  فَدرَكلَ  َوَر  ََ ، هل َواللدهل َوَودلَّمَ َادلَّ  اللَّدُه َعَلي د، َف
دديَبت  فلدديَّ "، فَدبَدلَددَي ََدُقددولُ  ددَي َأف َقددُ  بَدنَددادلي ُأال دد: " هل َِ َْ ال ُح ْل َذللددَ  َعللدديَّ ب دد ، ي 

مُدُه دَدن دَتقلُص  ٌُ بَدَلَغنلدي َعن دَ  ُدَحدِّ ََ إلَل  ُعر َوَة ، فَدَقاَل : َمدا َحددلَ ََّ فَان  ََل فليدهل َحد
ًَ ؟ فَدَقدددالَ  ددُ  َأنَّ للدددَي َمددا بَددددفَاطلَمدد ددرلقل َوال َمغ دددرلبل : َواللَّددهل َمدددا ُأحل َْ ال َمش  ، َوإلنِّدددي ي 

ددَتقل  ًَ َحقًّددا ُهددَو َلَمدداأَند  ، قَدداَل َأن  ال ُأَحدددَِّ  بلددهل أَبَددّدا ا بَدع ددُد فَدلَدد َ ، َوَأمَّددُص فَاطلَمدد
َُِ  علن َد اللَّهل  )َوإلنََّما َكاَن َهَلا قَدب َ  نُدُزولل اًََل :: ُعر َوةُ   ام ُعوُهم  خبَائلملم  ُهَو َأق 
حن َخلَِّجلي حح 1) ( حتحَ َل   حال  ن َخن اخ ألخ حَ َ هحَ ل  ناأ حَ حخ ن أ   . 2). َهَ احَح خ

 :أم حكيم بنت احلارث بن هشام:ليلة العرسالشهيدة  -
      ْ ْل الُزبَدي درل  َعد َلدديٍم  َعب ددل اللَّدهل ب د دَلَمت  أُُم َح ُم ال َفدت  ل َأو  دا َكداَن ََددو  ، قَدداَل : َلمَّ
َليٍم : ََدا بلن ُت  ٍ  ، مُمَّ قَاَلت  أُُم َح ْل أَبلي َرم  ًَ ب  رلَم  َ َرَأُة عل ْل هلَشاٍم ام  ال َحارل ل ب 

َْمِّن ددُه ،  تُدلَددُه َف ْل ، َوَخدداَ  َأن  دَدق  ن ددَ  إللَدد  ال ددَيَم ًُ مل رلَمدد  َ َرُوددوَل اللَّددهل ، قَددد  َهددَرَب عل
ٌْ " ، َفَلَرَرت  فلدي طََلبلدهل ، مَ لَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولَّ فَدَقاَل َرُووُل اللَّهل اَ  : " ُهَو امل

َما ، َفَجَعَلت  ُدَمنِّيهل َحتَّ  َقدلَمت  بلدهل  ِل ْ  نَدف  ٌم َلَما ُروملي  ، فَدَراَوَمَها َع َوَمَعَما غَُ
مَدُقوُه رلبَ  َْو  ُمم  َعَلي دهل ، فَد دتَدَغامَدتد  ْ  َعد   ، فَاو  د رلَمدَعَل  َحي  مل  َ ، ًَ اطّدا ، َوَأم رََكدت  عل

ْ  َودددَواحل ل  ددد ٍ  مل تَدَمددد  إللَددد  َوددداحل دددرَ  َوقَددددل اند  ًَ ، فَدرَكلدددَ  ال َبح  ، َفَجَعدددَ  نُدددودلُي دلَماَمددد
                                                 

 ح 5نىحاآلح_حح  لةحاكحساد(ح1

ح ن حسنفدحبفعح«حل بخلليحالالللنفحاك  ألح(2738)الم ال لأح  هحال حنحنا(ح2
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ًل ،  ددفليَن َِّ ، قَددالَ ال للددص  ٍء َأقُددوُل ؟ قَدداُلوا :ََدُقددوُل لَددُه: َأخ  : قُدد   ال إللَددَه إلال َأ َّ َهددي 
 ًُ رلَم  َ ْ  َهدَلا ، اللَُّه، قَاَل عل د َْ َفَجداَء   أُُم حَ : َما َهَرب دُت إلال مل د َلديٍم َعلَد  َهدَلا مل

َْ َعدم  ت  دُللُ  إللَي دهل ، َودَدُقدولُ ، َفَجَعلَ اأَلم رل  ِل : ََداب  ْ  علن ددل َأو َاد ل النَّدا د ح تُدَ  مل ، رل
َِ َ َوأَبدَ  لل   نَدف  ، ال دُدم  ِل ِل َوَخي رل النَّا ، فَدَقالَدت  َقَ  َلَما َحتَّ  َأم رََكت دهُ ، فَدوَ رِّ النَّا
ْ َمن ُت لَددَ  َرُوددوَل اللَّددهل : إل  ددَت : أَن ددتل فَدَعل ددتل ؟ ، قَددالَ  َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلَّمَ نِّددي او 

َْمَّنَددقَالَددت   تُددُه َف دد ل َ ، فَدَرَرددَ  َمَعَمددا، َوقَددالَ : نَدَعددم  ، أَنَددا َكلَّم  مل ْ  غَُ دد : َمددا َلقليددتل مل
دديِّ ؟ َوَخبدََّرد ددُه َخبَدددَرهُ الرُ  َ  ومل ددا َمنَددا ، فَدَقتَدلَددُه عل ددللم  ، فَدَلمَّ  ِ َمحلددٍل لَددم  َُ ًُ َوُهددَو ََدو  رلَمدد

ًَ ، قَدداَل َرُوددوُل اللَّددهل  َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلَّمَ َرُوددوُل اللَّددهل  دد ََّ ْ  َم دد َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل مل
دَحابلهل  دُبوا  " : َوَودلََّم أَلا  ُِ ّرا ، فَدَ َد نّدا ُمَمدارل مل دٍ  ُمؤ  ُْ أَبلدي َرم  ًُ ب د رلَمد  َ َُم  عل ْ دلي ََد

لُدددُي ال َميِّدددَت " . قَددداَل : َوَرَعدددَ   ذل  ال َحددديَّ َوال دَدبد  أَبَددداُه ، فَدددإلنَّ َوددد َّ ال َميِّدددتل َُددددؤ 
ْ َب  َعَلي ددهل َودَدُقددولُ  ُعَمددا ، فَدتَدد َرأَدلددهل ََُجامل َْ ام  دد ًُ ََ  لُددُ  مل رلَمدد  َ : إلنَّددَ  َكددافلٌر َوأَنَددا  عل

ددا رََأأ َرُوددوُل اللَّددهل  ددٌر َكبليددٌر ، فَدَلمَّ نِّددي أَلم  ددّرا َمنَدَعدد ل مل ًٌ ، فَديَدُقددوُل : إلنَّ َأم  ددللَم  ِ ُم
ًَ َومَددَ  إللَي ددهل  مَ َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلَّ  رلَمدد  َ  َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلَّمَ ، َوَمددا َعلَدد  النَّبلدديِّ عل

ًَ رلَما رلَمدد  َ َم ، فَدَوقَددَ  ، مُدمَّ َرلَددَس َرُوددوُل اللَّدهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي دهل َوَوددلَّ ٌء، فَدَرّحدا بلعل
َ ددهل  َْ َََد دددُ ، َوَمَعددُه زَ بَدددي  ًٌ ، فَدَقدداَل: ََددا ُمَحمَّ بَدَرد نلددي أَنَّددَ  ، إلنَّ َهددللهل َأخ  و َرتُددُه ُمن َتقلبَدد
ٌْ "، اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلَّمَ لَّ  َادد، فَدَقدداَل َرُوددوُل اللَّددهل َأمَّن َتنلددي دد : " َاددَدَقت  ، فََْن ددَت امل

 ًُ رلَم  َ دُد ؟ قَدالَ : فَإلَل  مَ قَاَل عل ُعو ََدا ُمَحمَّ دَمَد َأن  ال ا َدد  ُعدوَك إللَد  َأن  َدش  : " َأم 
دلَي الزَّ هل ، َوَأن  دُقلددديَم الصَّدددَةَ إللَدددَه إلال اللَّدددُه َوأَنِّدددي َرُودددوُل اللَّددد َعدددَ  َكددداَة، ، َودُددددؤ  َودَدف 

َعددَ  " َ  إلال َودَدف  ًُ : َواللَّددهل َمددا َمَعددو  رلَمدد  َ ددَمل ، فَدَقدداَل عل َصدداَل اإللو  ، َحتَّدد  َعدددَّ خل
يدد ٍ إللَدد  ال   ٍْ َرمل دد َِ ددٍر َح َِّ ، َوَأم  ُعَو إللَدد  َمددا َحدد ، قَددد  ُكن ددَت َواللَّددهل فلينَددا قَدب ددَ  َأن  دَددد 
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دَدقَدَنا َحددلَثّ  َ  إللَي هل َوأَن َت َأا  دمَ َمَعو  ًُ : فَدإلنِّي َأه  رلَمد  َ ُد ا َوأَبَدرَّنَدا بلدرًّا ، مُدمَّ قَداَل عل
ُِرَّ بلَلللَ  َرُووُل اللَّدهل َأن  ال إلَلَه إلال اللَّهُ  َمُد َأنَّ ُمَحمَّّدا َعب ُدُه َوَرُوولُُه ، َف ، َوَأه 

نلددي خَ : ََددا َرُوددوَل اللَّددهل ، َعلِّ ، مُددمَّ قَددالَ  َلي ددهل َوَوددلَّمَ َاددلَّ  اللَّددُه عَ  ٍء َأُقولُددُه ، م  ددَر َهددي  يد 
ددَمُد َأن  ال إللَددَه إلال اللَّددُه ، َوَأنَّ مُ فَدَقددالَ  ددّدا َعب ددُدُه َوَرُودددولُُه ": " دَدُقددوُل : َأه  ، َحمَّ

ًُ : مُددمَّ َمدداَذا ؟ قَدداَل َرُوددوُل اللَّددهل َادد رلَمدد  َ : " دَدُقددوُل لَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلَّمَ فَدَقدداَل عل
ددملُد اللَّددَه وَ  ْ  َحَقددَر أَنِّدديُأه  ُد َمدد ددمل ددٌد " ُأه  ٌر ُمَجاهل ددللٌم ُمَمددارل  ِ ًُ  ، فَدَقددالَ ُم رلَمدد  َ عل

َم َهدي ّحا ُأع  ليدهل لَّ  اللَُّه َعَلي دهل َوَودلَّمَ اَ ، فَدَقاَل َرُووُل اللَّهل َذلل َ  دَْل نلي ال يَددو   ِ  : " ال َد
دُه " ََ ًُ ، قَداَأَحّدا إلال َأع  َي ُت رلَمد  َ دتَدغ فلَر للدي: فَدإلنِّي َل عل  ِ دَُْلَ  َأن  َد ُكد َّ َعدَداَوٍة   َأو 

َمددا ََ ُت ددع ُت فليددهل َعاَمَد  َِ دديٍر َأو  ِل و  َكددٍَم قُدل تُددُه فلددي ، أَ ، َأو  ُمَقدداٍم َلقليتُددَ  فليددهل ، َأو  َم
ملَ ، َأو  أَن َت َغائلٌ  َعن هُ  مَّ : " اللَُّمدَعَلي دهل َوَودلَّمَ  َادلَّ  اللَّدهُ ، فَدَقاَل َرُووُل اللَّهل َور 

ددُد بلددَلللَ  ُه ُكدد َّ َعددَداَوٍة َعاَمانليَمددااغ فلددر  لَدد ددٍ  َُرَل ِل دديٍر َودداَر فليددهل إللَدد  َمو  ِل ، وَُكدد َّ َم
دديرل إلط َفدداَء نُددورلَك ، َواغ فلددر  لَددُه َمددا نَددالَ  ِل ددي ال َم مل ددر ٍض فلددي َور  ْ  عل دد نِّددي مل ، َأو  أَنَددا مل

ًُ َغائلٌ  َعن ُه " رلَم  َ يُت ََا، فَدَقاَل عل ِل ًُ َرُووَل ا : َر رلَم  َ : أَنَا َواللَّدهل للَّهل، مُمَّ قَاَل عل
ْ  َودبلي ل اللَّدهل إلال أَند َفق دتُ  تُدَمدا فلدي َادد  َعد ًّ ُكن دُت أَند َفق   ََا َرُووَل اللَّهل ال َأمَُع نَدَفَق

ددع َفَما فلددي َوددبلي ل اللَّددهل  ْ  َوددبلي ل اللَّددهل ِل إلال  ، َوال قلتَدداال ُكن ددُت أُقَادلددُ  فلددي َاددد  َعدد
َلي   ع َفُه فلي َوبلي ل اللَّدهل أَبد  ِل يّدا ، ُت  تَدَمدَد فلدي ال قلتَدالل َحتَّد  قُتلدَ  َهدمل فَددَرمَّ ، مُدمَّ ار 

ََا ل اأَلوَّلل  َرأََدُه بلَلللَ  النِّ   . َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم ام 
ْ  رلَراللددهل قَداَل ال َوا     ٍْ : َوقَداَل قلدددلُ  َعد َم ُحنَدددي  ددٍرو، ََدع نلدي: ََدددو  ُْ َعم  ، ال ُوددَمي ُ  ب د

دَحابُُه ،  دٌد َوَأا  َتبلُرَها ُمَحمَّ لٍ ََج  ًُ: إلنَّ َهدَلا لَدي َس بلَقدو  رلَمد  َ ، إلنَّ قَداَل: ََدُقدوُل لَدُه عل
َْ األَ  َر بلَيدل اللَّهل ، َولَي َس إلَل  ُمَحمٍَّد مل ءٌ اأَلم  َدَ  َعَلي دهل ال  م رل َهي  َم فَدإلنَّ ، إلن  ُأمل يَددو 
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ًَ غَ  َفلدهل َلَحدّدا، قَاَل: ََدُقوُل ُودَمي  ٌ َلُه ال َعاقلَب دَدَك بللل ، قَداَل: : َواللَّدهل إلنَّ َعم  ٌُ دلَ
دَ  ٍء َوُعُقولَُنا ُعُقولَُنا، نَدع بُدُد َحَجدّرا ال ََا أَبَا ََزَل ُ  فلي َغي رل َهي  ِل ، إلنَّا ُكنَّا َواللَّهل نُو

َفُ .   ََُقُر َوال ََدند 
ِل      ددَماَمةل، َوقُدل ددُت: أَن ددَت أَبَدددُر النَّددا ًل الشَّ للَمدد ََ ُْ َوددع ٍد بَدع ددَد دَدَلُفظلددهل بل َوقَدداَل ب دد

ن ُه،  َياّء مل تلح  َِ او  ِل َأُقوُل َذللَ  َوإلنِّي َلُمَ ْ طلٌ  الرَّأ  َف  النَّا ، َوَأو  ِل َدُق النَّا َوَأا 
دددتَدغ فلر   َمدددا ، َأو  َمر كلدددٍ  َوقُدل دددُت: ََدددا َرُودددوَل اللَّدددهل ، او  ََ ُت للدددي ُكددد َّ َعدددَداَوٍة َعاَمَد 

، فَدَقاَل َرُووُل اللَّهل  ُد بلهل إلظ َماَر الشِّر كل ع ُت فليهل ُأرَل ِل : "  َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولَّمَ ُأو
لََّم بلهل، أَ  ََ ٍَ َد ًَ ُك َّ َعَداَوٍة َعاَمانليَما، َأو  َمن  ل رلَم  َ ََِ  اللَُّممَّ اغ فلر  للعل و  َمر كلٍ  َأو 

ْ  َوبليللَ  "، فَدُقل ُت: ََا َرُووَل اللَّهل، ُمر نلي بلَلي رل َما دَدع َلُم  ُد َأن  ََُصدَّ َع فليهل، َُرَل
دّدا َعب دُدُه َوَرُودولُُه ،  دَمُد َأن  ال إللَدَه إلال اللَّدُه َوَأنَّ ُمَحمَّ َفَْع َلَمُه، قَداَل: " قُد   : َأه 

َْ فلدي َوَراهلد  فلي َوبل  َناملَ َم َأر  يّدا ََدو  للهل : قُتلَ  َهمل ُْ َوع ٍد بَدع َد قَدو  يللهل "، َوزَاَم اب 
، َوقَددد  َكدداَن َرُوددوُل اللَّددهل  َل َ ددٍر الصِّدددِّ  َ ًل أَبلددي َب َفَدد َعدداَم  َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلَّمَ خل
قُدَما ، فَدتُدددُوفِّيَ  ددتَدع َمَلُه َعلَدد  َهددَوازلَن ََُصدددِّ َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َرُوددوُل اللَّددهل  ال َحددجِّ او 

ًَ  َوَولَّمَ  َمحلٍل بلَتَباَل ًُ ََدو  رلَم  َ   .َوعل
(1 

ح.
 دد حمدداحالفنددليكح ال ددحلاءح ألئال ددلحأ حح ددن تح  دد حجددلءح  ن ددلحمدداحلندد ح ف ددللتحححححح

 هددكحالالبددعحس ج ددلتحالالحددلأح  ددكح دد من لتح الالحمدد حالم ددل تحلالحمدد حلدددحفدد لحاإلنمددلاح

                                                 

حال َخلءخح«حالللنفح م  ح باح  ل ل(ح1 ف  َمددى ح«ححَحل  لخ ددم د ح خ   حا   دداخ حمخ ددل  حَأبخددكح«ح خ   ددا  َمددى حب  لخ  خ  
ددلخ ح ح   ل دد حالحدد ن :حَج  ددٍ حَ م  َ ددل خ حهخ دداخ الألب ددىح « الألب ددلعحال بددلىح بدداح ددئ تح42501ب 

 مدداحبفددكحمخددس  حبدداحن هددىحبدداحمددلةحبدداح « اللابئددىحممدداحأ دد  ح فدد حيددالاحم ددىح مددلحبئدد ح لددأ
ح( 10887_حل  حالح ن ح:ح) ئدحباحلؤي

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=82&pid=35003
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=82&pid=45777
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=82&pid=45777
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=82&pid=45777
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 ال  انىتح   ح  عحماح  م دلحالل مدكحيدكحالأللند حمداحالمدلا  ةح داحالدففستح هدكح
 الالحم ح ال بلححالكحجئ حامحل لحمخلجل 

ه ددعح لبدد ةحمجلهدد ةحيددكح ددبن ح نف ددلح ينددىحلس ج ددلتححالددكحجددلءحندد  حالنلمدد أح حح    
الددل حالمالددلاجئناح الفددللناحمدداحأل ححمددعحالف ددلءحمئدددتح  لفددعحخ ددفحالجددنشيخلجددعح
  فددعحهددكح  نلهددلحمدداحالف ددلءحن ددجئاحاللجددل تح ن دد ناحالجلحددهتح ندد ا ناححال الددل ت

المئل ددىتحأ ح أم دد عحبئضدد احبن مدد ةحالخنددل حنددلجئاحمدداحيددلحمدداحأل ححالملضددهت
   لهحأناحنلحل عتحأالالل  ففلحل ئ  إح ال فلل ح:ن بخفدح لئ ع

ي دددلاحل  مدددلال احأ بدددلحاكثدددلحيدددكحليدددعحهمددد حاللجدددل  حلمدددلح  مدددعحأ حح دددن حبم الددد ححححح
 ل ف ددلحهدد أعح  دددلعححس ج ددلح  لمددىح أبن ددلحالحددلل حبدداحه ددل تحالددنثلعحبدد لأح ثنددلامت

ح. بن حامح نف لححناحال  لعحأف ملح  ن ااتح أف ملح ال حيك
 لمددلحأ م ددعح دد ال لحال دد  حلخألبال ددلحاثفددلاحمدداح بددللح دد ا حالم دد مناحنسندد حبدداحأبددكححححح

 اي دعحأ حح دن ح  دهحح فنلاتح خلل حباح ئن حبداحالئدل حلضدكحامح دف  حأجمئدنات
ل دداحالحددلدح لفددعحم ددالملةحبددناحالم دد مناححالددس اإحمدداحخللدد حبدداح ددئن ح  دد  حم لهددلت

إححالددددهحالفال ددددكحالحددددلدتحل دددداحخللدددد حبدددداح ددددئن ح المفددددل  حأاحنؤجدددد حالددددس اح الددددل  ت
ال حلبكحالج ن حلأىحالس اإحيكحالحل ح  احافالهللحيليضعحأ حح ن تحيلل  عح ندلح

لدد حأخدددلعحح:ي للددعح كف ددلحلأعحأ دد ا امحمدداحالددل  ح دد حاالج ددعحفحدد حالم ددلاتحمفل دددت
حححح !.ال خ  ححالهحن  حامحه يحالجم .

 احفف ددددكحالحدددد ثفكحأففددددكح ن ددددلدحيددددكحح:ل دددداحخللدددد امحأ ددددلح  ددددهحم  فدددددح  ددددل حححح
  .اللأيحملحاللىح:ي اي عحأ حح ن حمل مىتح  للعحلدحجم    ح  ن ال ت

حأ نمعحاك لاستح ف بعحالخنل حل   ئ حيكحمدلإحال دفلح فد ح فألدلةح  دهحالف دلت    
 منعحب فأللةحأ حح ن حث حب أعحالمبللسةحيخلإحالئلنستح  لال ح الل حالم المنعتحي الد ح
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الددلأححن ددال لاحبدددتحل ددف  حال ددلثل اح  ندددح  ال دد يح مددلح ال دد احابفدددحمدداح بدد تمددف  ح دد  امح ح
 . ل  دحالالكحيكحال فنلتح ا ال ب الدحالح لحالئنا

 لفددعحالئددل سحأ حح ددن حيددكحخنمال ددلحال ددمعح الددلىحمددلحنجددليحيددكحالمئل ددىح اللا دددح    
ي  عح  ن لحثنلب دلتححتال حس ج لحاف يئعحهكحاكخلىحال لال اكح ا تحي ملح  معحبم 

ال ئددعح مدد  امحمدداحخنمددىح ل دد لتح افالهددلعح دد   حالددل  حمدداحفح هددلح  دد ح لحيددكح ا 
ن ن لتحملحالل مكحاك  حيضدلبالدحبدللئم  حينل الددح الدن متحثد حمدلحالثدلفكحينل الددح الدن متح

 مددلحأاحابالئدد حالددل  ح  ددن مححالددهححثدد حالثللدد حثدد حاللابددعحثدد حالخددلمستححالددهح ال ددعح ددبئىر
لضدكح  د ن ة  لاح دبدحم دل  لتحيخدلعحخلجعحال لال حمعحاللجل تحين نبعحب   

 .امح ف ل

 اف دس حالددل  ح  الدد حمددف  حخ دد ح ثندلتح أ ددفلعحالمئل ددىح دداحا ال دد ل حالئل  ددناححح   
ح.يكح بنحىح ل  مل

دحيضدددلبعحأل .حاكمث دددىحيدددكحالئفدددىح الالضدددحنىحمددداحأجددد ححددددحامح حددددحل ددد لححححح
ح  كحامح  ندح     

  :أم شريك )رضي اهلل عنها( -

هددد يحالمدددلأةحالم ددد مىحالالدددكحأ ددد معح ددد نملمحيدددكحم دددىتحثددد حأخددد عحالددد   ح لدددهح    
 دددل ح  دددعحيدددكح  ددددحأ ح دددلنأحلضدددكحامح ف دددلحح:اإل ددد  تحي ددد حل ىحابددداح بدددلسح

اإل ددد  تحين ددد معح هدددهحبم دددىح  لفدددعحالحدددعح)حأبدددهحالئ ددد لحال   دددهح(تحثددد حجئ دددعح
الددد خ ح  دددهحف دددلءح دددلنشح دددلامحيالددد   ه ح لدددهحاإل ددد  ححالدددهحه دددلحأملهدددلحكهددد حم دددىح

ح:ل ددددلحلدددد ح  مددددأحلفئ فددددلحبددددأح يئ فددددلتح ل فددددلح ددددفل أح لددددن  ح ح للددددعحح:ينخدددد  هلح  ددددلل ا
بئنلحلنسحالحالهح ن حم ألدنح  ح ندليحثد حالل د فهحث ثدلمح حنألئمد ففهحيحم  فهح  هح

يمددلحأالددعح  ددهحثدد  ححالددهحمددلحيددهحاكل ح ددن حأ ددمئدتحيفسلدد احح:  حن دد  ففهتح ددل 
مفددس متح  ددلف اح  احفسلدد احأ ث دد فهحيددهحال ددمسح أ دداله  اح حب دد اح فددهحالألئددل ح ال ددلادح

http://forums.mazika2day.com/t112051.html
http://forums.mazika2day.com/t112051.html
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بددل حمفدددتحثدد حليددعحتحثدد ح ددل حححالددهحنلالح دد احتحيبنفمددلحأفددلح دد لأح  حأفددلحبددنثلح ددن ح  دده
يالفل لدددعتحيددد  احهددد ح لددد حمدددلءتحي دددلبعحمفددددح  دددن محتحثددد حفدددس.حمفدددهتحثددد ح دددل تحيالفل لالددددح
ي لبالدحمفدح  ن متحث حليعتحثد ح دل حأنضدلمتحثد حليدعحتحي دفعح لدأحمدلالامتححالدهحل ندعتح
ث حأيضعح دلئليح  دهحج د ىح ثندلبهتحي مدلحا دالن ه اتحيد  احهد ححبدنثلحالمدلءتح لأ فدهح

 حامحمددلحح:افح  الددهحينخدد عح دد لءفلحي ددلبعحمفدددح حي للددعح:ال نئددىتحي ددلل احلددهح ددفىح
لئاح فالهح ل  ىحي نفأحخندلحمداح نففدلتحح:يئ عح لأح لاحماحاكملح  اح   اتحي لل ا

  (ح1) يفهل اح لهحاك  نىحي ج  هلح ملحالل  هلح أ  م احبئ ح لأ
حن حأاحالمدلأةح ثندلامحمدلححيج  حالملأةح  هحالملأةحمث  لتحماحأح احالج   ح ب  ت

الددنثلحيددكحس ج ددلح أ   هددلتح   ىحلحم ددلتح  ح ددنملح  اح ددلاحبنددف  حالمدد  ةح المحبددىحتح
 مددلحيئ ددعحأ حح ددن حبفددعححددسا حلضددكحامح ف ددلحتححندد ح لفددعححلن ددىح  ددهح  دد  ح

حس ج لح  لمىحباحأبهحج  حلضكحامح فدح 

 :أم سليم ) رضي اهلل عنها ( -

أاحأبدلح   ج لح  حي  حأخلإحاإلمل حأحم ح احأفسالضحكحب  ا  لح  احأ   حسح
ندلحأبدلحأل حدىحإحأل دعحالئ د حأاحح: بد حأاحن  د  تحي للدع  خألدحأ ح  ن  أل حىح

أي حال دالحكحالئبد ح دجلةح ح احح:ب ك ح للعح: ل أحال يحالئب يحفبعحماحاكل ح ح ل 
حالهحافهلحيكحأمليتحيد هدحثد حجدلءتحح:  ا لح نليتح ل ححأأ  معحي فكح حألن حمف

ندلحأفدسحس إحأبدلحأل حددحح:أ د  حأاح ح لددح  حامح أاحمحمد احل د  حامتحي للدعح:ي ل 
ح ح  احيكحاإل لبىح يس ج لح

ب  ا ح نلحاإل   حي لاححعافهل اح لهح   حه يحالملأةحالئهنمىحالالكحملحلضن
مه ددددلحمدددداحمهددددلهلحح دددد ا  لمحأ هدددد ح دددد ا لمحيددددكحاإل دددد    ح   ددددىحأ ح دددد ن حأ بددددل

 . الضحنلال ل  م ؤ لنىحالملأةح احال   ةح لهحام

                                                 

ح حح8/238تحاإل لبىحيهحالمننسحال حلبىحح2/42(ح ف ةحال ف ةح باحالج سىحح1
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

  :أمساء بنت أبي بكر الصديق ) رضي اهلل عنها ( -

ددٍر ، قَالَددت  : " ُكن ددُت َمددرَّّة فلددي أخددر   ال براندد    َ ددَماَء بلن ددتل أَبلددي َب ْ  َأو  َعدد
ْ  َأر ضل  د ًَ ، َوالُزبَدي درل مل َأر ٍض َق ََعَما نَبلُي اللَّهل َالَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم ألَبلدي َودَلَم

ُر َمَ  َرُوولل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل  يرل ، َفَلَرَ  الُزبَديد  َْ  النَّقل د َوَولََّم ، َولَنَدا َرداٌر مل
دمل َمدا  د ل اللَّح  ْ  رَل د َحَمدا ، فَدَدَخَلنلي مل ُ  رَل ال يَدُمومل ، َفَلَبَ  َهاّة َف ُبلَلت  فَدَوَرد 
ددبلر   ًَ ، فَدلَدم  َأا  َع  َخدلََجدد ًٍ للددي دُدد  نَد ددٌ  بلابد  ٍء قَددُ  َوأَنَدا َحامل ْ  َهدي  دد لُنلي مل خل لَدم  َُدد 

ْ   فَان  ََلق ُت َفَدَخل تُ  د َما نَارّا َلَعلََّمدا ُد  علُمنلدي ، َوَمدا للدي مل ند  َتبلُس مل َرأَدلهل َأقد  َعَل  ام 
َحددُه  ُت رَل ددا َهددَمم  ًٍ إللَدد  النَّددارل ، فَدَلمَّ تُددُه از َمم ُ  َهددرًّاَحاَردد ْ دُددُه ، مُددمَّ ، َورَأََد  ، َفَْط َف

تَددبل  ًَ َأقد  ح ددُت الثَّانليَدد ث ددَ  َذللدد َ رل ًَ ُس مل َلددي  ، مُددمَّ الثَّاللثَدد ُ  أَب  َ ددُت َذللددَ  قَدَعددد  ددا رََأ فَدَلمَّ
ًَّل فَدَقالَ  َوَأم ُعو اللََّه ، َفَجاءَ  َُم  َأَحٌد ؟ قَاَلت  : ال إلال َزو ُ  ال يَدُمومل : َأَمَخَ  َعَلي 

َما إللَ  ند  للي مل َما أََبّدا َأو  دُدر ول ند  َتبلُس نَارّا ، فَدَقاَل : فََ اُكُ  مل ًُ أََدت  دَدق  َما ، ال َعَربليَّ يد 
 ًٍ َحددد َْر َودددَلت  إللَددديَّ بلَقد  ْ  دلل دددَ  َف ددد ٌء َأع َجدددُ  إللَددديَّ مل ْ  فلدددي اأَلر ضل َهدددي  ددد َُ ، َولَدددم  ََ

ي رٍ األَ  ََ ُْ ُب ًل " قَاَل اب  َل ًٌ .ك  ًُ َعر َق َح  .(1): ال َقد 

 :) رضي اهلل عنها (  سلمةأم املؤمنني  أم  -
مَنلي أَبلي   َحاَق : َفَحدَّ ُْ إو  ْل َعب ددل قَاَل اب  ًَ ب د ْ  َودَلَم اٍر ، َعد َِ ََ ُْ َحاُق ب  إو 

دلدهل أُمِّ َودَلَمًَ  ْ  َردَّ ًَ ، َع ْل أَبلي َوَلَم ْل ُعَمَر ب  َزو  ل النَّبلديِّ َادلَّ  اللَّدُه تح(2)حاللَّهل ب   
                                                 

ح 19795ل  حالح ن :ح_ححالمئج حال بنلحل ألبلافك (1
 ندد  كحسا حالل دددح  لفددعحح– ا ددمدحح نفددىحتح  ندد ح دد ن حح–(ح هددكحهفدد حبفددعحأبددكحأمنددىح2

بدددلةحبفدددعح بددد ححتحابددداح مدددىحالفبدددك فددد حأبدددكح ددد مىحبددداح بددد حاك ددد ح بددد حس اج دددلحبدددللفبكح
 لد عحمد  ةحأبدكحل دد  حتحألضدئال ملح حمدسةحث نبدىحمداحاللضدل ىحتح  لاحأخدلحالفبدكالمأل د
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ًل رََحددَ  للددي  َعَلي ددهل َوَوددلََّم ، قَالَددت  : َنَدد ًَ ال ُلددُروَ  إلَدد  ال َمدل َمددَ  أَبُددو َوددَلَم ددا َأر  َلمَّ
درل  ،  ج  ًَ فلدي حل َْ أَبلدي َودَلَم ًَ ب د بَعليَرُه مُمَّ َحَمَلنلي َعَلي هل ، َوَحَمَ  َمعلي اب نلي َوَلَم

دا رَأَد دُه رلَرداُل بَنلدي ال ُمغليدرَ  ْل مُمَّ َخَرَ  بلي ََدُقوُم بلدي بَعليدَرُه ، فَدَلمَّ ْل َعب ددل اللَّدهل ب د ةل ب د
َ دددَت  َمدددا ، َأرََأ دددَ  َغَلب تنَدددا َعَليد  ُِ دددُزوٍم قَددداُموا إلَي دددهل ، فَدَقددداُلوا َهدددللهل نَدف  ْل َمل  ُعَمدددَر ب ددد
مل ؟ قَالَدت  : فَدنَدَزُعدوا خل َداَم  يُر بلَما فلدي ال دبلََ ِل رُُكَ  َد َم نَدتد  ََ َبَتَ  َهللهل ؟ َع َااحل

ْ  ََدلهل ، فَ  ََوددل ال َبعليرل مل َ  علن َد َذللَ  بَدنُدو َعب ددل األ  ن ُه . قَاَلت  : َوَغقل ََْخُلونلي مل
نَدنَددا علن ددَدَها إذ  نَدَزع ُتُموَهددا  ددُرُك ابد  ًَ ، فَدَقدداُلوا : اَل َواَللَّددهل ، اَل نَدتد  ددُ  أَبلددي َوددَلَم ، رَه 

نَدُمم  َحتَّ  ًَ بَديد  بلَنا . قَاَلت  : فَدَتَجاَذبُوا بَنلي َوللَم ْ  َااحل ََ  مل َخَلُعوا ََدَدُه ، َوان  َلَد
 ًَ ي أَبُو َودَلَم ََ َزو رل نلي بَدُنو ال ُمغليَرةل علن َدُهم  ، َوان  ََل َِ ََودل ، َوَحَب بلهل بَدُنو َعب دل األ 
ن دُت  َُ َْ اب نلدي . قَالَدت  : َف دي َوبَددي  َْ َزو رل ًل . قَاَلت  : فَدَفرََّق بَدي نلي َوبَددي  ََن إَل  ال َمدل

ددُرُ  ُكدد َّ  ًّ َأو   َأخ  دد  َوددَن َِ َلددي ، َحتَّدد  َأم  َب ُ  ل ، َفَمددا َأزَاُل أَب  للُس بلدداأل  َْر  غَددَداٍة فَدد
ْ  بَنلي َعمِّي ، َأَحُد بَنلي ال ُمغليَرةل ، فَددَرَأأ َمدا بلدي  َما َحتَّ  َمرَّ بلي رَُرٌ  مل ند  ّبا مل َقرَل

رلُرددوَن َهددلل  َمنلددي فَدَقدداَل للَبنلددي ال ُمغليددَرةل : َأاَل ُدل  نَدَمددا فَدَرحل ُتم  بَديد  ًَ ، فَدددرَّقد  َليَن دد  ِ هل ال مل
ددح تل .  ددَ  إن  هل َْ َولَدددلَها قَالَددت  : فَدَقدداُلوا للددي : ال َحقلددي بلَزو رل َمددا َوبَدددي  َْ َزو رل َوبَدددي 
ََودل إَليَّ علن َد َذللدَ  اب نلدي . قَالَدت  : فَار َدَحل دُت بَعليدرل   قَاَلت  : َوَرمَّ بَدُنو َعب دل األ 

ًل . مُددمَّ َأَخددل   َنَدد ددي بلال َمدل ددُد َزو رل ددُت ُأرَل ددرل  ، مُددمَّ َخَرر  ج  ددع ُتُه فلددي حل َِ ُ  اب نلددي فَدَو
ْ  َلقليددُت  َل اللَّددهل . قَالَددت  : فَدُقل ددُت : أَدَدبَدلَّددُي بلَمدد ْ  َخل دد دد قَالَددت  : َوَمددا َمعلددي َأَحددٌد مل
                                                                                                                         

  حتح  ددلاحأ  حمدداحهددلجلح لددكحالحب ددىلدددح)ح دد مى  ح  مددلة  ح  لةح(حأ دد  حبئدد ح  ددلةحأففددس
 لمدلحمدلعح دلاحح–تح  لاح  حجل حبنح حجلحلتحث حافدال  ح  نددحالم نفى أ  حماحهلجلح لكح

تحيمدلعح دفىحألبدعتحيالس ج دلحالفبدكح  لفدعحمداحأجمد حالف دلءحلفبكحث ح  دلحلدداال يحأ مضدح
 (ح ح351/ح1 هكحآخلحف لءيح يلةح)حالللنفحاإل   حح–
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ي ، َحتَّ  إَذا ُكن ُت بلدالتدَّن عليمل َلقل  ْل َحتَّ  َأق َدَم َعَليَّ َزو رل ًَ ب د َْ طَل َحد يدُت ُعث َمداَن ب د
ًَ ؟ قَاَلت  :  َْ ََا بلن َت أَبلي أَُميَّ  َ ًَ َأَخا بَنلي َعب دل الدَّارل فَدَقاَل للي : إَل  َأ أَبلي طَل َح
ًل . قَاَل : َأَوَما َمَعَ  َأَحٌد ؟ قَالَدت  : فَدُقل دُت : اَل  ََن ي بلال َمدل ُد َزو رل فَدُقل ُت : ُأرَل

ََْخددَل بللل َددامل َواَللَّددهل ، إ ددَرٍك ، َف ْ  َمتد  دد الَّ اللَّددُه َوبُدنَدديَّ َهددَلا . قَدداَل : َواَللَّددهل َمددا لَددَ  مل
ْ  ال َعدَربل قَدُ  ،  د َّ مل ب ُت رَُرد ول  بلي ، فَدَواَللَّهل َمدا َادحل ََ َمعلي ََدم  ال َبعليرل ، فَان  ََل

ن دُه ، َكداَن إَذا بَدلَدَي ال مَ  دَرَم مل ْ َخَر َعنِّدي ، َأَرأ أَنَُّه َكداَن َأك  دَت ن دزلَل أَنَداَ  بلدي ، مُدمَّ او 
ددَجَرةل ، مُددمَّ  ْ َخَر بلَبعليددرل  ، َفَحدد َّ َعن ددُه ، مُددمَّ قَديَّددَدُه فلددي الشَّ ددَت َحتَّدد  إَذا نَدَزل ددُت او 
تَدَمدا ، فَدإلَذا َمنَدا الدرََّواُ  ، قَداَم إلَد   دَ َجَ  َدح   ِ دَدَنحَّ  ) َعنِّي ( إلَد  َهدَجَرٍة ، فَا

ْ َخَر َعنِّدددي ، َوقَددداَل : ار َكبلدددي . فَدددإلَذا رَكلب دددُت بَعليدددرل  دددَت َمدددُه فَدَرَحلَدددُه ، مُدددمَّ او    فَدَقدَّ
ددهل ، فَدَقدداَمُه ، َحتَّدد  ََدن ددزلَل بلددي . فَدلَددم   ََْخددَل بللل َامل ددتَدَوَ ُت َعلَدد  بَعليددرل  أَدَدد  َف َواو 

ًَ ، فَدلَ  َنُ  َذللَ  بلي َحتَّد  َأق دَدَمنلي ال َمدلَنَد دََدَزل  ََص  ًل بَنلدي َعم  دا َنظَدَر إلَد  قَدر ََد رلو مَّ
ٍ  بُقباٍء، قَالَ  ْل َعو  ًََل ب  ًَ بلَمدا نَدازلاّل  -: َزو ُرَ  فلي َهللهل ال َقر   -وََكداَن أَبُدو َودَلَم

ًل اللَّهل ، مُمَّ ان َصَر َ  انَدت  دَدُقدولُ  فَام ُخلليَما َعَل  بَدرََك ََ ًَ. قَداَل: َف ََّ ّعا إَل  َم : رَارل
ًَ، َوَمدا  َواَللَّهل  مل َأَاابَدُمم  َمدا َأَاداَب اَل أَبلدي َودَلَم ََ َ  بَدي ٍت فلي اإل لو  َما َأع َلُم َأه 

ْل طَل َحًَ  ْ  ُعث َماَن ب  َرَم مل ّبا َقُ  َكاَن َأك  َ ُت َااحل  (ح ح2(ح)1)حرََأ

                                                 

(ح ل احأ لمدحامح سح ج حبلإل   حبئ حالح نبنىح هلجلحه ح خلل حباحال لن ح)لضكحامح1
 (ح حح3/169 ف مل(حمئلح)الب انىح

ح_حح  فدددح دد هحامح  ندددح  دد  حلم دد مكحم ددىحبددلل جلة«ح]حال ددنلةحالفب نددىح بدداحه ددل (ح2 ددل   خ  
لحَل خَنلح[ نث َ لحَ م  د حَ َح خ َلة حَأبخكحَ َ َمَىحَ َس  ج  ح]حهخج  نَفىخ لخنَاح َلهحال َم خ   ححال م َ لجخ
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 :(أول شهيدة يف اإلسالم )  سُمية بنت اخلياط -
نلألتحهكحأ ح مللحباح     نل لتحأ  ح  ن يحا ال   عحيدكحاإل د  تح منىحبفعحالخ 

 هكحمماحب ل احأل اح  حإل  ءح  مىحامح سح جد تح هدكحمداحالمبلنئدلعحال دلبلاعح
حالخنلاعحال الكحاحالم احاك ىحيكح اعحام 

 لفددعح ددمنىحبفددعحخنددلألحأمددىحكبددكحح نفددىحبدداحالمغنددلةحبدداح بدد حامحبدداح مددلحبدداححححح
بدداحمللددأحبدداح فلفدددحبدداح ددنسحالئف ددك حمخددس  تحالس جددعحمدداحح نفدددحنل ددلحبدداح ددلملح

  لاحنل لح لبنلمح حأللفنلمحم حجنملحماحبفكح فستحأالهح لهحم ىحه ح أخ ندحالحلل ح
 المللأحأل بلمحيكحأخن ملحاللابعح ب حامتحيلجدعحالحدلل ح المللدأح لدهحالدنماح ب دكحهد ح

الس إححللفحنل لحأبلحح نفىحاباحالمغنلةحباح ب حامحباح ملحباحمخس  تح ححتيكحم ى
مدداحأمالدددح ددمنىح افجدددحمف ددلح مددللامتحين ال دددحأب ح نفددىتح هدد حنل ددلح ابفدددح مددللحمددعح
أبدددكحح نفدددىح لدددهحأاحمدددلعتحي مدددلحجدددلءحاإل ددد  حأ ددد  حنل دددلح أخددد يح بددد حامح  دددمنىح

    ملل

 لفددعح ددمنىحمدداحاك لددناحالدد ناح خ دد احيددكحالدد ناحاإل دد مكح  ددلبعح ددبئىحممدداحيححححح
 ح أبكحب لحال  ن ح ب  ح   ندح خبلدح  مدللحا الف  احاإل   حبم ىحبئ حالل  ح

حابف ل ح
يللل دد  ح دد حمفئدددح مدددتحأمددلحأبدد ب لحال دد ن حي دد حمفئدددح  مدددتحأمددلحالبددل  احي دد ححححح

   ا  احأ فلفحالئ ادح ألب  احأ لا.حالح ن ح   ل احالحعحل ندحال مسحالحلل ى

حأ  ح  ن حا ال   حيكحاإل   ح منىحأ ح ملل حح: احمجله تح ل حححح
 أ  حمدداحأه ددلحاإل دد  حل دد  حامتح أبدد ب لتح بدد  تح  دد ندتح خبددلدتحح: ددل حححح

ح   مللتح  منىحأ ح ملل
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

َي اهللُ َعن دُه حححح ِل ْ  َرابلٍر َر َِاكلُر َع َمقلُي َوابْ  َع َرَ  ال َّبَدَرانلُي َوال َحاكلُم وال بَديد  َأخ 
للددهل َوُهددم  َُدَعددَلبُوَن. فَدَقدداَل: َأنَّ َرُوددوَل اهللل اددل  اهلل عليدده ووددلم َمددرَّ بلَعمدداٍر وَ  َأه 

ًل » علدددَُكم  ال َجنَّدد ددٍر فَددإلنَّ َمو  دداٍر َواَل ََاول ددُروا اَل َعمَّ ددُي: رلَردداُل «. أَب شل قَدداَل ال َمي َثمل
.ًٌ زل ال ُمقوم َوُهَو ملَق يَم بْ  َعب دل ال َعزَل َر إلبد َراهل ي ل َغيد   ال َّبَدَرانليِّ رلَراُل الصَّحل

َر َ      دي اهلل عنممدا قَداَل:  َوَأخ  ْ  َعب ددل اهللل ب دْ َرُعَفدرل ِر أَبُو أحمد ال َحاكلم َع
َن فلدي  َذو  داٍر َوُهدم  َُددؤ  ٍر َوَعمَّاٍر َوأُمِّ َعمَّ َمرَّ َرُووُل اهللل ال  اهلل عليه وولم بلَياول

ددددٍر فَددددإلنَّ َمو  »اهللل دَدَعدددداَل  فَدَقدددداَل َلُمددددم :  ّرا ال ََاول ددددٍر َاددددبد  ّرا ال ََاول دددددَُكم  َاددددبد  عل
دَوُه َوزَاَم: َوَعب ددل «. ال َجنًَّل  دي اهلل عنممدا َنح  ٍِ ِر ْل َعبَّا ْ  اب  ل بليِّ َع ََ ُْ ال  َرَواُه اب 

ٌر فلدي  ٍ  ُوَميًَّل فلي قُدُبللَما َفَماَدت  َوَماَ  ََاول َْ أَبُو َرم  ٍر. َوزَاَم: َوطََع ْل ََاول اهللل ب 
َِقَ   َ .ال َعَلابل َورُملَي َعب ُد اهللل َف

ددملَد أُُم      ُتش  دَمل او  يٍد فلدي َأوَّلل اإللو  ُل َهدم  دٍد قَداَل: َأو  ْ  ُمَجاهل َوعلن دَد أحمدد َعد
ْل َمي ُمدوٍن قَداَل:  دُرو ب د ْ  َعم  ًٍ فلدي قُدُبللَمدا. َوَعد ٍ  بلَحر بَد ًُ طََعنَدَما أَبُو َرم  َعمَّاٍر ُوَميَّ

ددرل بلالنَّدد َْ ََاول دداَر ب دد ددرلُكوَن َعمَّ ددَرَق ال ُمش  دداَن َرُوددوُل اهللل اددل  اهلل َأح  ََ ارل. قَدداَل: َف
دهل فيَدُقدوُل:  ُر َََدُه َعلَد  رَأ ول ََدا نَداُر ُكدونلي بَددر ّما َوَودَّما »عليه وولم ََُمُر بلهل َوَُمل

ًل  ًُ ال َباغليَدد تُدلُددَ  ال فلحَدد ددَُم، دَدق  َِّ ددَراهليم َعَلي ددهل ال دداٍر َكَمددا ُكن ددتل َعلَدد  إلبد  «. َعلَدد  َعمَّ
َْ َمَ  ُمَعاولًٍََ.فَدَقتَدلَ   ُه َأَحُد ال ُمَقادلللي

يٍ  َوَأع َجملي   ْ  َفصل َرا ل إلن  ظَفلَر   بلملُم ** كلَُب اأَلَعامل  مل  َوال ُغر َو بلاأَله 
ْل ُمَلجَّمٍ  امل اب  َِ ْ  ُح ُ  َعللي  مل َزَة الر َمأ ** َوَمو  ُي َوَقت  َحم  شل ًُ َوح   َفَحر َب
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ددَي اهللُ َعن ددُه قَدداَل: َوعلن ددد ال َحدداكلمل      ِل ْ  ُعث َمدداَن َر دداكلٍر َعدد َِ ُْ َع نَدد  َواب دد َُ فلددي ال 
ي َمَ  َرُوولل اهللل ال  اهلل عليه وولم بلال َب  َحاءل إلذ  بلَعمَّارل َوأَبليدهل  َنَما أَنَا َأم شل بَديد 

. فَدَقداَل أَبُدو دَمل ْ  اإللو  بُوَن فلدي الشَّدم سل لليَدر دَدُدوا َعد داٍر: ََدا َرُودول  َوأُمِّهل َُدَعدلَّ َعمَّ
ددَلا؟ فَدَقدداَل:  ََ ُر َه ددٍر َوقَددد  »اهللل الدددَّه  ددٍر، اللَُّمددمَّ اغ فلددر  خلل ََاول ّرا ََددا اَل ََاول َاددبد 

 «.فَدَعل تَ 
دداٍر قَدداَل:      ددد ب ددْ َعمَّ ْل ُمَحمَّ ْ  أَبلددي ُعبَدي ددَدَة ب دد ًل َعدد ل يَدد ددَرَ  أَبُددو نُدَعددي ُم فلددي ال حل َوَأخ 

رلُكوَن  رُُكوُه َحتَّ  َو َّ َرُووَل اهللل ادل  َأَخَل ال ُمش  َي اهللُ َعن ُه فَدَلم  ََدتد  ِل َعمَّارّا َر
ددا أَدَدد  َرُوددوَل اهللل اددل  اهلل عليدده  اهلل عليدده ووددلم، َوذََكددَر اللَمددتَدُمم  بلَلي ددٍر، فَدَلمَّ

قَداَل: َهدر  ََدا َرُودوَل اهللل ادل  اهلل عليده وودلم. َمدا « َما َورَاَءَك؟»وولم قَاَل: 
ن ددَ  وذََكددر ُ  اللَمددتَدُمم  بلَلي ددٍر فَدَقدداَل َرُوددوُل اهللل اددل  اهلل دُ  ددُت حتَّدد  نلل ددُت مل رلك 

ُد قَدل َبَ ؟»عليه وولم:  ي َ  َدجل ََ . قَاَل: « َف ََمانل ٌْ بلاإلل ُد قَدل بلي ُم  َمحل قَاَل: َأرل
ح (1)«. فَإلن  َعاُموا فَدُعد  »

أاحالفبكح د هحامحح:أنضلمح احمحم  أخلجدحاباح ئ ح احأبكح بن ةحفح ي ح أخلإح
أخ أحال فللح»ح:  ندح    حل كح مللامح ه حنب كتحيجئ حنم اح اح نفندح ه حن   

 أخددلإحأنضددلمح دداح« ححيغألُّدد أحيددكحالمددلءرحي  ددعح دد اح  دد اتحيدد اح ددل  احي دد ح اأحل دد 

                                                 

/حح8(ح البن  ددددكحيددددك"حال ددددفاحال بددددلىح"ح)حح389/حح2ل ايحالحددددل  حيددددكح"حالم ددددال لأح"ح)ح(ح1
حتح ل يحماحألل ح ثنلةحمالئ  ةحتحن  ح  هحأاحل   ىحأ  مح ( ح ا  فل يحضئنفحح208

 ه يحالملا دن حال د ىحبئضد لحبدبئ ح "حيدالاحالبدلليحح:ح-لحمدحامحح– ل حالحليهحاباححجلح
  (ح ح312/حح12"ح)ح
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

أحل حالم ل  اح مللحباحنل لحبللفلل ح ل حي دلاحل د  حامحح: مل حباحمنم اح ل 
ح  فكحبل امح   ملمح»ح:امح  ندح    حنمّلحبدح نملحن يح  هحلأ دحين     هح نلحفلل 

ح«   هح مللح ملح فعح  هح بلاهن ح  ندحال   تحال ال أحالفئىحالبل نى
ددْ بَدع دددل  :  دد حأفسلددعحآندددحيددكح ددناح مددللحيددكح  لدددح س جدد حححح َمددْ َكَفددَر بلالل ددهل مل

ددرلهَ  ْ  ُأك  رّا إََمانلددهل إلالَّ َمدد رل َاددد  َُف  َلْ مَّددْ َهددَرَ  بلددال  ََمددانل َولَددد ْ  بلاإلل  َوقَدل بُددُه ُم  َمددحل

َْ الل هل َوَلُمم  َعَلاٌب َعظليمٌ   .  (1 فَدَعَلي ملم  َغَقٌ  مِّ

ل دد  حامح ددّ هحامح  ندددححح:حأ  حمدداحأه ددلحاإل دد  حبَم  ددىح ددبئى  : قتت ل مج هتتد    
  د ندتح َ م دللتح  دمّنىتحينمدلحل د  حامح دّ هح  ّ  تح أب حب لتح ب  تح خبدلدتح

امح  ندددح  ددّ  ح أبدد حب ددلحيمفئ مددلح  م مددلتح أمددلحاآلخددل احين لب دد احأ لا.حالح ندد تحثدد ح
 ح ح   ل احيكحال مسرح جلءحأب حج  ح لهح منىحيألئف لحبحلبىحي ال  ل

 ثلهدل حىحيدكح  ب  دلحيملالدعح  دهحالفللعح منىحال  ل ةحبئ حأاحألئف لحأب ج  حبحلب    
  لفعح دمنىححدناحا ال د  عحامدلأةح جد ستحي ندلةتحمالم د ىحبللد ناحاإل د مكتحثلبالددح
  ندددددح حنسحسح ددددلح فدددددحأحدددد تح  ددددلاح نملف ددددلحاللا ددددفحيددددكح  ب ددددلحهدددد حم دددد لحثبلال ددددلح

ح   بلهلح  هحاحالمل حاك ىحال يح  الدح  هحأن يحالم ل نا
 د مناتح  د  حمئل دىحهلجلح مللح لهحالم نفىح ف ملحا ال ح د ادحالم دل ناحل م    

بدد لح أحدد ح الخفدد  ح بنئددىحاللضدد ااح الجمدد ح ا ال دد  حيددكحمئل ددىح ددفناحيددكحاللبنددعح
اك  حأ حاآلخددلحمدداح ددفىح ددبعح ث ثددناحل  جددلةتح مدداحمفل بدددتحبفددلءحأ  حم ددج حيددكح

 .اإل   ح ه حم ج ح بلء
 

                                                 

ح 169اآلنىح–حآ ح ملاا  لة(ح1
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 :النجارعفراء بنت بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن :اء  أم الشهد -

  أ  معح بلنئعحل   حامح  هحامح  ندح    ح    

حم دى د معحأل   دلتحيح فددحمئدل ح مئد  حثد حالس جعحالحلل حبداحليل دىحينفجبدعحمفدد    
نلسح  ل  ح  لملحث حأل   لحتحيالس ج لحب نلحباح ب حلجى حتنللن حينفجبعحلدحخلل ح ا 

 لدح  يل الحلل حباحليل ىحتحي ل عحس ج لحاك  حث حلجئعح لهحالم نفىتحيلاجئ لح
 . ال حمئل ح  ل  ح:في نزوة بدر     
 .ا ال   حخلل حيكح لنىحاللجنع :وفي نزوة أحد     
 .ا ال   ح لمل :وفي بئر معونة     
نلسح ب كح  ف :وفي حرب مسيلمة الاذاب       .ا ال   حمئل ح ا 
ي دد معحلضددكحامح ف ددلح ددالىحمدداحأ   هددلتح  لفددعح  مددلحجلءهددلحخبددلحا ال دد ل ح     
َواددداّ   أ   هددلتحالحمدد حامح الددل  أحدد ح َْ قُتللُددوا فلددي َوددبلي ل اللَّددهل َأم  َّْ الَّددللَ ددَب َِ َوال َدح 

ددم  َُدر زَقُددونَ  يَدداٌء علن ددَد رَبِّمل بَدد   َأح 
الئدد حبددل كحأ   هددلح الحم دد  ح الددل ب  ح  ددكحثتتم . 1)

لمدلح : دل حابداحال  بدك الج ل تححالكحا ال  حمف ح الىتح لملحب كح  فحهفعحأفدح دلت
نددلحل دد  حح:ي للددعحلئدد ف،   الدد حمئددل ح مئدد  تحجددلءعح فددلاءحبفددعح بندد ح لددهحالفبددك

ح. ح:امتحه اح لحبفكتحي ل 
 ماح  ةحاحالضلف لحك   هلح ح احاللبنال لحل  ح  كحالالضدحنىح الج دل تحأ دباححححح

   م لح  ملحل  تحي حنئلي اح  حب  م ل 

                                                 

ح 169اآلنىح–حآ ح ملاا  لة(ح1
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 :زنرية الرومية -

مدداحال ددلب لعح لددهحاإل دد  تحأ دد معحيددكحأ  حاإل دد  تح  ددد ب لحح(1)سفنددلةح لفددع     
 حح حالم ل  ا

ححح ح لفعحم  ةحبفكحمخس  تحي لاحأب حج  حنئ ب لحح:ح ن 
أ مال دلححح:حل حالم ل  ا لفعحم  ةحبفكحَ ب  حال التحي ملحأ  معحَ مخنعتحي حح:ح  ن 

 مدلحند ليحالد عح الئدسىحمداحنَئب د هملتح فمدلحهد اححح:حي للدعححإحال عح الئسىحل فلهدلحب مدل
ماحال ملءتح لبكح ل لح  هحل حب ليتحين بحعحمداحالغد ح ل حامحب دلهلتحي للدعح

ددد حح:ح دددلنش  لمدددلحلأىحأبددد حب دددلحلضدددكحامح فددددحمدددلحنفلل دددلحمددداححح حهددد احمددداح دددحلحم َحم 
     .  2)ا اللاهلحين ال  لتح هكحأح حال بئىحال ناحأ ال   حأب حب لحالئ ادت

 :( رحممم اهلل دعاليأم الشهداء )  الشهيدة -

تحن ل ح للةح  بئىحبفناحبفكح  لائن حأالكحبلملأةحماح:حححَعن  وهب ب ن منب ، َق لَ حححح
َلهحم أح لاحنفالاحالفلسحَ َ هحأ  حلح حالخفسنلحي  لحأ بله حي لدح لندح لح حل لح خ

ب احينملحبخدخحملح فعحآل  ح نئلححلمدحال  دح سح ج حأح:ح  تحَيَ ل َحح:حلخفسنلحتحَيَ ل َحا
ح:يحن ندتحَيَ ل َحتحث ح  لحبلل ي ألئعحن ايح لج يتحث ح ألئدح ض اح ض احَحال هح ال د

تحينملحب  لحماحفحلسحيم ئعحسناللح فعحآل  ح نئلححلمدحال  دحالئللهملحح:ح  حتحَيَ ل َح
ملح فعحح:ح  تحَيَ ل َحح:حعحأل ليحين لتحث ح  لحال يحن ندتحَيَ ل َحهح  اح  نث حأ  نعحَحال ح

أفعحأ  ح أ  ح أه احح:حل َحتحَي َحئللهحتحي ال دتحث ح  لحال يحن ندآل  ح نئلححلمدحال  دحال
                                                 

حح حب  لحالسايتح الف احالم   ةتح ال  ناحالنلءحالحال لحف ألاللاتح آخليحلاءتحث حهلءحح:حسخفنلةح(1
ح( ح8_ححسفنلةحالل منىحإح  اللدحالف لء يكحمئليىحال حلبى_ أ  حالغلبى)ح
  ح8_ححسفنلةحالل منىحإح  اللدحالف لء يكحمئليىحال حلبى_ أ  حالغلبى(ح2
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

أال ل احملحح:حلمدحال  دحالئللهح  كحيضحأحالم أتحَ َ ل َحَ َ هحال  دحماحأاحآ  ح نئلحح
تحيجسحج  ةحين ج ح ال دح لنخألئدح لأح أملحبدحتا حأاحنغضبفكلا حب المدح نليح حألحأ

 ف دحتحث حأملحبدحأاحن  فحج  ةحلأ دح  ج دح  خلحتحي  حنس حن ال ح  ح اح حمف  ح
ل  حلثنعحلأحح:حب  اح نلح ال حأخندحَحال هحب كحأ غله حتحيللالفعحبخدخح خَلهحأمدحتحَيَ لَ ح

ىح اح ةحتحينئنشحأف  ندحَ َ هحأاحل ممملحلأنعحتحيلفأل  كحبلبفأحَهَ احتحيلخ كحبدح ح
أيحبفكح فدح لاحلكحَ َ هح  حلج حماح خ افأحح:حفئ تحيخ عحبدحتحي للعح:حلأتح للع

ح حتح لكح  نأحح لاحتح  لأحأفكحألضئعح  ح اح حح لناحتحيملعحأب أح أفعح
دحد كحأدمددلح دحدمالكح دندلأددحأدلدبددئىحأد د ادد دحتدحيدن نلددأحبدلمدح د دضئالأحلدضئفأح دلد حدم حتدحيدنلد

احأخ الأحن  حال نلمىحتح ل عحمئ  تح نئلحمملححلمدح  نأح  حال  نح بلعح ل حالن  
الحم حمحال يحأ مئفكحَهَ احمفأحأملح فعحأخلفحأاحاللن نفكحَ َ هحأاحآ  حح:حَيَ ل َح

مملححلمدحال  دحتحث حجلءعحبدح خَلهحالم أحتحي للعحهلحه ح اح  حأل الدح  لضعحَ َ ن دخح
َ ل دد دأددلددح دححتدد ددفعحآلدد دد ح نئلححددلمدددح دد كحمددلحح:حتددحيددنمددليددحاددلددم أحأدداددحنددن دد حتددحيددَ يدد ال دح د

تحتحي  كحل مىلحلأنعحالن  حتح نحأتحيم فكحكج فكحألثكحلأح:حلَ حكم  بنخ الدحتحَ  َح
احثدد  حمدلحأدجدمعحبدنح:حأد ددألنأحمدلحأدحدببعحالدئن ناحبددتدح ددللدعثد حأد فعحبدأحمدلح ئعح دح

تحي  ححننعحبئ ه حملحأل عح لأحتح ملح فعحآل  ح ل يح مئ نىحال  دح سح ج 
   . 1)مملححلمدحال  دحأب احي ال  لح ألح  لحببفن لح نئل

                                                 

بدددلدح ددد  حاكفبندددلءح«حأبددد ادح  دددلحالمخ   دددلع«حالمفددداله حيدددكحالدددللنفحاكمددد ح بددداحالجددد سي(ح1
حفكحح الجسءحالثلح  لحأ  ا حماحال  ملء«ح المل  نا
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 :) رضي اهلل عنها ( :أم الشهداء األربعة -

  دد حضددلبعحأل .حاكمث ددىحيددكحالالضددحنىحبف دد اعح بدد هلحيددكحم  ئددىحال ل  ددنىتحي دد ححححح
  فددعحبددناحأبفلئ ددلحاكلبئددىتح فدد ملحال نئدد احل خددل إحمجلهدد ناحيددكح ددبن حامتحال  ددن  ح

ي دد ح  ددلحالسبنددلحبدداحب ددللتحبلل ددبلح فدد حال  ددلءتح الحلضدد  ح  ددهحالالضددحنىح الفدد اءتح
َماحبداحَ ب د حامح داحأبنددح داحأبدكح احم َحم  حبداحالح داحالمخس مدكتح داحَ ب د ح الدل ح 

سةتح احأبند أاحالخف لءح   عحال ل  نىح مئ لحألبئىحبفدناحل دلتحي للدعحل د حأ  ححح:حَ ج 
نلحبفّكتح ف  حأ  مال ح هلجلال حمخالللناتح امحال يح ح لدح ندليح ف د حلبفد حلجد ححح:حال ن 

دددَلَأةح احددد ةتحمدددلحخفدددعحأبدددل  ح  ح يضدددحعحخدددلل  تح  حهّجفدددعح احددد تح مدددلحأف ددد حبفددد حام 
   حالئ م احملحأ  حامحل م د مناحمداحالثد ادحالجسند حيدكححح حح ب  تح  ح ّنلعحف ب  

ح َجد ّححح ححلدحال ليلنا   :  ا  م احأاحال الحالبل نىحخنلحماحالد الحالفلفندىتحن د  حامحَ دس 
   بلُروا  َوَاابلُروا  َورَابلُ وا َْ اَمُنوا  اا  للُحونَ  ََا أََد َما ال للَ َُم  دُدف     (1 َوادد ُقوا  الل َه َلَعل 

ي  احأ بحال ح  امح اح لءحامح للمناحيغ  اح لهح الل ح     حم الب لناتح بدلمح
ححح ح  هحأ  ائدحم الف لنا

دنل  لتح ج  ِّ دعح  ا  احلأنال حالحلدح  ح ّملعح داح دل  لتح اضدأللمعحلهدهح  دهح خ
 جللدد  احلئن دد لح فدد حاحالدد ا حخمن دد لتحالهفددل احفددللامح  ددهحأل ا  ددلتحيالنّممدد اح ألن دد لتح
حح حبللغ ف  ح ال لامىتحيكح الحالخ  ح الم لمى

ددح لتح ال دد م احي ددلال  اح هدد حنلالجددس اتح أب دد احبدد ءمحح ددفلمتح يخددلإحبف هددلح ددلب ناحلف   
الحم حمحال يح ليفكحب دال   تح ألجد ححح:حي ملحب غ لحالخبلح للعحح ح ا ال    احلحم  حام

حح ح(2)نجمئفكحب  حيكحم  الَ ّلحلحمالدماحلبكحأاح

                                                 

ح ح200اآلنىحح–(ح  لةحآ ح ملااح1
ح2 حالغلبى( حال بلدحالخلء «  اللدحالف لء « أ   حبفعح مل  حخف لء حباحلبل حباحثئ بى: حلن   ت

حاإل لبىحيكحالمننسحال حلبىح باححجل 
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 :اللأبتيْ صاحبة -
لمددلح ددبهحالددل  حبئدد حف ددلءحالم دد مناتحيب ددغحالخبددلحالل ددىح ب ددلحأمنددلحالمددؤمفناح     

لدددد حاالخدددد عحمحدددد حبددددلل لدحمدددداحأمنددددلحح:هددددلل احالل ددددن   حي ندددد حلمف دددد لحبدددداح مددددلل
المدددؤمفناتحيحلضدددعحالفدددلسح  دددهحالغدددس تحيفئددد حتحيبنفمدددلحهددد حنددد  له ح نحدددل تح  اح
فحدداححبخل دددحم ددددل لةحمخال مددىح دد حأللحددعح لددهحمف دد لح ا  اح الددلدحمضددم  حح لددهح

 فكحاملأةحماحأه حالبن اللعحماحالئلدتحب غفكحح:ال لةتحيفأحال اللدتحي لأيحتحي  احيند
للم  مناتح  مئعحالحلنضأحالفدلسح  دكحالغدس تح الل نبدأحيدكح لدأتحملحيئ حالل  حب

يئم عح لهحأ ل ح  حمدداحب فكتح هملح أباللىتحي ألئال ملتح  للال لحيكحه يحالخل دىح
المخال مدىحتح أفل دد أحبدلمحالئهددن تحلمدلحجئ ال مددلح ند حيددلسح دلٍسحيددكح دبن حامتحي ئدد ح

ح  ددهحال ددأحالحددل حفهددلةمحينلح يب ددهح أب ددهحح:حمفددكحب ددل ح ددل حامحالئهددن حأاحنفهددلح لدده 
الفلسحتح أملحهلل احأاحنفل ىحالففنلحتحيغساحبفف دحتحينف كحيدن  حتح يدالاحامح  دن  ح
 حافهل اح لهحهد يحالمدلأةحالئهنمدىحالالدكحلد حالجد حمدل حالضدحكحبددحيضدحعحبدن ل ح د ح
  ن لح  ح أ سح  ح  هحالملأةح دئلهلحالد يحبددحالالدسناحتحيئمد عح لنددح   دالدحلن د اح

فلسحيكح بن حامح   حينلحمداحامدالبعححند ن لح  د لهلحبللد هدحمدل احف ندعحأاح ن احل
 ؟؟ . ال  منا

- 

أاحامدلأةح دلاحل دلحألبئدىحمداحالبفد اتح د   احح: يحاى ا م م ال برك فتي ب ريخت   
 لد حالفددحب د ح  1)  ف د حأ د مال حي د حالبد ل اتح هدلجلال حي د حالث بد اح:ال ل  نىتحي للدعحل د 

ث حجئال حبنم  ح ج سح بنلحي ضئالم هلحبدناحند يح  3)  ل حال حم  حال فى  2)الب  ح

                                                 

ح(حأىحل حاللجئ اح احهجلال  ح 1
 (حأىحل حن الث    حالفلسح 2

 (حأيحل حنضئف  حال حألح الج .ح 3
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أهددد حيدددللسح   حافأل  ددد احيل ددد   احأ  حال الدددل ح آخدددليحتحيدددن ب  احن دددال  احتحي مدددلح دددلب اح
ال  د حا يدعح داحبفدكحتحيلجئد اح لن دلح  د حح: ف لتحليئعحن ن لح لهحال ملءتح ههحال   

 .  2 )1)أح ف احال الل تحملح   حمف  حلج ح  مل
  :عصمت الدين خاتون) ابنة معني الدين أنر حاكم دمشق ( -

ماحأبلسحال خ نلعحالف لئنىحالالكحلئبعح  لماحم مًّلحيكحملح ىححلجىحماحالللنفح    
حندد حأ دد معححاكمددىتح  لددأحأثفددلءحال جمددىحال دد نبنىحال ل ددىح  ددهحالئددلل حاإل دد مكت

 .بلاثاحال  نبنناالالم ن حلالحلنلحبنعحالم  سحماححب   ح نلحمبل لحيك

فددد لحالددد ناحمحمددد  حسف دددكح الس جدددعحمددداحالبألددد حفللدددعحال دددلفحمدددلالنارحمدددل ةححدددناحححح
 دد أللاحم ددلح ال ددل تح المددلةحالثلفنددىححددناحالس جددعحمدداحَخَ فدددحالفل ددلح دد  حالدد ناح

 .اكن بكتحلحم ملحام

ف دددنعح  دددمىحالددد ناحيدددكحبندددعحمف دددغ حب ضدددلنلحاكمدددىتحمالفل ددد حمئ دددلرحينب هدددلححححح
)ح  ددلاحال ددلئ حبال ددننلحأمدد لحال  لددىحب م دد حيددكح  دد حح دد حاحالدد ناحأفددلاكاللبددأحمئددن

(تح ا الألل.حأاحن نأللح  هحالح  حالفئ كحل   لىحيكحه حضدئفححال  ج ىحاكاللب ى
 ."ححل  ح م  ح ال ابئ لحمجنلحال ناحأب حالم أح"

يكحب انىحأمليحالحللفحمعحالفلفجىحلحملنىح  لىح م د حمداحال  د .حيدكح دنأللةحآ ححححح
حّ ل حح دح الَم    تح  حأفدح ل ح داح لدأح الحدللفحمدعحال د أللاحفد لحالد ناححسف ك

 . 1148هد/ح542سف كحيكح ل ح

 ن  لح   حال ناحخ ن حبداحأنبدأحال دف يح دلحدح الدلدح)الد ايكحبلل يندلع(تححححح
َبدددلحيدددكحخبدددلحمددداح بدددلح اإلمدددل حالددد هبكحيدددكح اللبددددح) دددلحح"ح:(حأفددددحالئخ  دددلاح دددل  مح لئ م

                                                 

 (حنئفهحل حنجل حأح ه حجلحلح 1

ح 3/544(حالالللنفحال بنلحل مل حالألبليح2
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 نلفددىتحهدلهلحال ددجل ىتحج ندد حال دد لتح دللكحال مددىتحم  دد يملحبددلللأيتحمد بِّلماتحح دداحال
َ حلءتح ثنلحال َ  ىح البخل بًّلحل ئ ملءح ال ُّ   م حخ

ف نىحلمؤلفدح  ح  كحمحم حمحم حال    بكحأّاح  محححح ال ناححع  ل حيكحال نلةحالسِّ
ال نل دنىحهّ عحيكح  ئىحأبن دلحيدكح م د ححالدهح  دعح د  حمداحالالغنُّدلاعحيدكحالخلنألدىح

ل ئددلل حاإل دد مكح ددلاحل دددلحأثلهددلحال بنددلح  ددهححنلال دددلتحأبلسهددلحمحددل  عحالبألدد حفددد لح
الدد ناحسف ددكحالدد يحافددال يحمددعحاإلمددللاعحاإل دد منىح نل ددىحالالددسلفح الالفل دداتحيالحدد   ح
ال ددلا.حبددناح م دد ح آ حسف ددكح لددهحمحددل  عحل  حدد ةح الال لندددتح الددل ّ عحالملا دد عح

أفددلححددل  ح م دد تح ا ددال ّلعحالحددل حبنف مددلح  ددهحأجمدد حبددناحفدد لحالدد ناح مئددناحالدد ناح
 ددفىتح النّ دد عحاكمدد لح  ددهحمددلحا الددل ح دد حمف مددلتح لالن ندد حهدد يحالئ  ددىحخألدددحفدد لح

ال ناح  ايد حاكخندلتح  الددح الدلدحالئ د ححعمئناحال ناحأفل"حابفالدح  محال ناحماح"
لسحيكح م  حبمحضدلحمداحل د حفد لحالد ناحيدكح د لح د ا تح مدلح احالدّ ح  د ا حالج د

ح.حالهح ف حال ي ح لئ ماح ب حبالدحابفىحمئناحال نا
ي ددلاحهدد احالددس اإحلمددساحل حدد ةح  دد منىتح بمثلبددىحخألدد ةح  ددكحأللندد حالحلنددلحبنددعححححح

حالم  ستح لملح لفعحالغلنىحفبن ىتحبللأحامحيكحه يحالسنجىححححح
حل حن احالالحللفحمدعحمئدناحالد ناحأفدلحهد حالغدل حال حند حمداحالال د ُّ حل دس اإحمداحححح

فملحال مئىحالألنبدىحالالدكح لفدعحالحهدهحب دلتح  ح دل ح ف دلحالمؤلخد اح   مىحال ناتح ا 
ح أ ثدلهاحح"ح:اباح ثنلحيكح)الب اندىح الف لندى(  مف    لفدعحمداحأح داحالف دلءتح أ ّف دا 

خ مىتحمالم ِّ ىحماحال ناحبللئ ل ةحال ث ه" حه يحال نلةح يئعح د  حالد ناحبئد ح يدلةح
ألبال ل حح  نئ  ح  ن لتحي لفعحلدحفخئ  حالس جىحف لحال ناحلنال   حلخخ

 ددد لح أ هددد حم ددد أحأف لالددد ناحمحمددد  حسف دددكح الم  ددددحبللم دددأحالئدددل  حمددداحح:س ج دددل
حالم  مناحالمجله ناح الم ايئناحل   نبنا ح
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ج ل دد تح  ددلاحنحددل ح  ددهحا ح ددلفح فدددحلحمدددحامححبدددحل ئ دد ح ال ددلن حالئ مددلءح ححححح
تح  ددلاحالئ مددلءح فدد يحيددكحالمفسلددىحا  لددهحالال دبدحب دد ح ا  الدد اءحب ددنلةحمدداح دد فحمددف  

لنددح حد ه حأ بد حأح ا  ا المح حالئهن تحنحضله حالهحمج  دتحين فن  ح نال اضدعحل د تح
ن   حلدحم حال عح نفدح  ندتح نئالف دح نج  دحمئدح  هح جل الدتح ن ب ح  ندحبج نالدتح

حلندددددتحالئهنمددددلح الدددد  نلاح احاللامددددلتح   ددددفحمج  دددددحبنفدددددحن ددددبد  ددددلدحالفددددلسحأ نفدددددح
ح  تحي  حمج سحح  ح حنلءتح حالؤباحينددحالحدل تح  حند  لحينددح  ل   حام مج س

 .لئ  ملحالج ل ح    حب  حاأال للحناتح الم  لةحيكحح أح ا الئ  ح ال ناح

حل دأ     حالمؤلخ ا ح  ند حاللا  نا  ل سح:أل   حال بنلالخ فلء حل ب د حباح ت بئمل
  ال يح لفحبخلمسحالخ فلءحاللا  نا  ب الئسنس

ح  ىححححح حال فنل حن ألفحماحه ي ح ل  ح أللة ح  نلة حال ناحب  لحمجن  حامحف ل أ ل 
   خم ناح لملمحثملفنىح

حاإلمل حححح ح  ل ل ن    حلابألحح:ابا حالحلد حيك حمحم  ( حال نا حف ل ح) حأفد ب غفك
حح احال حا ف ملشت ح  ن  حثلبعحال   ت لمكحبلل  ل تح  ندحالضلدح ف حالجنشت

ضن حالم ل تحن    حأ حلبدح ف حال لةتح نحمكحمف سم  ح ف حالفلةتح نالئل حبج  يح
  ل   ل ةحلملحنلج حب لحماح مل حال ئل ة

 أملح جل الدح ح احلأندحي  ح لفعحالف لنىح : اباحاكثنل  ل ح:  اح جل الدح أ  امد
ح أج  ه ح ح لأنلمت حم ن ة ح أح ف   حالحلدت حيك حالفلس حأ بل ح لا حي فد حين ملت  لند
مئليىحبنم لحاكجفل ح أح ال  تح بدح لاحنضلدحالمث حيكح لأتح مئعحجمئلمح ثنلامح

حن  ل اماحالفلسح  ح نفدحح:حأح ن   حالفلسحأح احمفدت ح  هحه ل حنل ا حل   ف  
 ."خ  حمفدح حنالحلأح ح حنالسلس 

http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://www.zuhlool.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1&action=edit
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1&action=edit
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1&action=edit
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1&action=edit
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حن   ح بأل ح لن لح" :ياباحالج سح   احسه ي حأ ل حال  ئ حالئهنمىح حنم حن ي  لاح  ا
 . فملحنن  حماحألب حخل حيندحألئل حب نأل

 ه حألن ىحثملفنىح   لناح لملح حنبال  تحي  ل احلدحح نثلحفب نلح احا بال لمىحححححح
 فددكحك ددالحكحمدداحامحالئددللكحأاحنلافددكحمالب ددملح الم دد م احمحل ددل احح:يددل ح لضددبل

حبللفلفي 
 د حيدكحال حند حال دل ح ضدمدح لدكحمم  الددتح هد احممدلحسا حالم د مناحهنئدىح ل احاجالححححح

حأمل حالل  تح جعح
الل ضدددددالناحيدددددكحأخبدددددللحالف لندددددىحح دددددل حأبددددد ح دددددلمىحالم   دددددكح دددددلحدح الدددددلدح)ححححح

الددد ناححع" يدددكحآخددلحَ دددَفلحالدددسّ إحال دد أللاحبللخدددلال احالمفئ الددىح  دددمح: ال دد حنى(
ي مدلحالد يكحح-لحمدحامحالئلله-احبفعحاكمنلحمئناحأفلتح  لفعحيكح  مىحف لحال ن

أ لمدددعحيدددكحمفسل دددلحب  ئدددىح م ددد تحلينئدددىحال ددد لتحم دددال  ىحبنملهدددلتح ثندددلةحال ددد  لعتح
 اك مددل حال ددللحلع حيددنلا حال دد أللاححفددهححلمال ددلتح  ددنلفال لح   ددمال لتحينحضددلح
) دددلفحالددد ناحبددداحأبدددكح  دددل ا(ح      لددددتح س  جددددح نلهدددلحبحضدددلال  حأخ هدددلحكبن دددلح

م ددئ  حبدداحأفددلحب  ف ددلتح  خدد حب ددلح بددلعح فدد هلتح  ددلاحب ددئ يححاكمنددلح ددئ حالدد نا
محبدىح د  حالد ناحل دلتح أفددح دلاحن الددحح ئ هل" ح ملح  دلحابداح ثندلحيدكحالللنخددح"

  ل لحأثفلءحملضدحيكححلااح  حن  ح اللبملحأل ن مح

 ملحالمنسعحالخلال اح  مىحال ناحبلجلحىحالئ  تحا ال بال لحأثفلءحف نال لحيكحبنعححححح
حن حاأّل ئدعح  دهحأ ضدل.حأمال دلتح أ ل دعححجد حالمخدلأللحالالدكحالالئدل حل دلح ال هلح

 الفل  ددعحمئ ددلرحممددلحافئ ددسح  ددهححنلال ددلحالس جنددىحمددعحفدد لحالدد ناحسف ددكحالدد يح ددلاح
 ثنلماحملحننخ حبلأن ل  ح مداحال  د حالأللنفدىحالالدكحال دل ىحأاحفد لحالد ناح دب  لح اعح

ددلح  سنددلماحمدداح  ددل-مددلةحبلل لضددكحالفلضدد حللجلحددىح    ددلح  دد ا حلأن ددلح اح لضددنملحح نمم

http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A&action=edit
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A&action=edit
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" ح مدلحح ل فكحأجم حمفدح"ح:يلبال معحالخلال اح  مىحال ناح  للعحلس ج لح-ال سلاء
ح.   حال ناح لاحن  لح احلأن لح  لحاإلمل حال هبكحأاح"

أثدددددددلحم ددددددد أحفددددددد لحالددددددد ناحيدددددددكححندددددددلةحس جالددددددددتح  دددددددلىححللددددددددح  بل الددددددددح لن دددددددلتح     
س جالددددحمددداحأح ددداحالف دددلءح أ ف ددداح أ ثدددلهاحخ مدددىتح   دددمعحالددد ناحخدددلال ا ي لفدددع

 هح  لفددعحل ددلحا  ددلفح  دد  لعح ثنددلةح بددلح هددن تحمالم دد ىحمدداحالدد ناحبددللئل ةحالدد ث
ف ددلحفلمددعحلن ددىح دداح ل هددلتحين ددبحعح هددكحأ  لفددعحال ثددلحال نددل حيددكحال ندد تح حدد  ح

 ضبهتحي نل لحف لحالد ناح داحأملهدلحيد  لعحف م دلحالد يحيد عح  ن دلح ل هدلتحيدنملح
فدد لحالدد ناح فدد ح لددأحبضددلدحالألبدد  حيددكحال  ئددىح  ددعحال ددحلحلالدد  هحالفددلئمناحل نددل ح

 .ن ح خ  حل ضللبناحأجلاحجسن ال 

أثملحس اإحالخلال اح  مىحال ناحماحف لحال ناحسف كح احابفىح  ل ناتحهملحححححح
ح   تح حبئ  ح ه  حأب ي حال يحال يكح فد ح  مل ن  ح ال للا حال يحال يكحألف مت أحم 

حال نا ح  مى حأمد ححيلهالمع حبال لن  ل حالف  ي ح ل  حال حن ح-باللبنالد حابف ل ب حح-  فد
حالالكحالفالهلي م عح  هح حالئخهل  حبلك بلء حل  نل  حبئ حح..النهن د ح الجسنلة يَمَ أحال ل 
هدتح  لاح مليح ح ىح  لةح فىتح ال ّ دحبللم أحال للا حا ال  لح569 يلةحأبندح فىح

(حأفدحلي ححال لم حيكحالالللنفحبال  ايح  ل دتح  لحالمؤلمحاباحاكثنلحيكح اللبدح)
حبلأيحاكألبلءحيكح لدح كءحماحال ح"اكخ  حألّحعح  ندح  ى حخملحل ال ا يح ف مل

 حأيئ ححالهحأ الفالكحالف  لء حيل الفالهتحينيالليحي ندحح:ي ل ح-حالالكحأ  عحبحنلالدح-"ححال  لفي
حلد حي ل  ح لأت حبج اس حالحففنى حامحح:ماحم لِّ ك ح  ل ب لدحاكج تحح-الئللهح-ألأنعح ا

حالف ند حلد حي ل  حالخمل  ح لد حي ل ح:أنؤخلي حل نعح:   ح  حح ام    حح-ح بحلفدح–ام
ح. ل حنب غحالئ لناحماحالئملح-لحمدحامح-ا الئم عحملححل مدح  ك  ح ل حن لب لتحيال  يكح

http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit
http://www.zuhlool.org/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit
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دلحل مدلأةحال دلبلةرح  دلحالد  ال لحنل دلحف دلحيدكحححح  ملح لفعحالخلال اح  دمىحالد ناحفم  جم
لمد ةح  دلناح اللبدح)يجلحأمى(حأف لحه عح س ج لحف لحال ناح لبلناح  هح ضلءحامح  د ليح

 . لمملححالهح ل حل ملح  مل ن 

لدد حن ددفح  لح  ددمىحالدد ناح فدد حاللبنددىحاكبفددلءح م ددلف ةحس َجن  ددلحفدد لحالدد ناحثدد ح دد  ححححح
  ددّ حأسلهمددلح  دد  حح-مجدد ِّ اححل ددىحالج ددل حيددكحاكمددىحيددكحال ددلاحال ددل سحال جددليح-الدد ناح

ه حه احالد  لح أهمنالدد  حالبخ ح ف ملحبننىحم  لةحأ حلأيتح ا  لفال ملح  هحألل ىحامحل  ح 
ل ف ددلحالجددل سعح لددأح لددهحمحل لددىح  دد  حالمجالمددعح الف دد  حبدددتح يددكح ددبن ح لددأحأ  فددعح
أمدد ا محأللئ ددىح  ددهحأ مددل حالخنددلح الئ ددن حاكمددىح اللبنال ددلتح ددل ح ف ددلح بدد حال ددل لحبدداحمحمدد ح

"هددددكحمدددداحأ ددددفحالف ددددلءحح:(حالدددد السحيددددكحالددددللنفحالمدددد السحالفُّئنمددددكحال م دددد كحيددددكح اللبدددددح)
 اح َأَجّ  دداحيددكحال ددنلفىح أحددسم ّاتحمالم دد ىحمدداحالدد ناحبددللئ ل ةحالدد ث هتح ل ددلحأمددلح أ  ددم

فليدددد ح مئددددل فح  دددد  لعح ل االدددددحل ف  ددددلءتح  لددددأح دددد ىح   ي ددددلح  ددددهحمئال ن ددددلح   الي ددددلح
   أ للب ل

َفعحالخلال اح  مىحال ناحبنف لحي ن ىحيدكحالمد هدحالحففدكتح ل د ةحا الفلئ دلححححح    خ
هدح  هحم هدحاإلمل حالحففكحب م  ح573 ىحالخلال فنىح فىحب  احالم هدحبَفعحالم لح

بمح ّددىح لفدددعحال ئددلفحبحجدددلحالدد هدتح  ددد حاهالمددعحب دددلرح ال ف ددعحبالم ن  دددلحمل نًّددلح ددداح
أللن حال  فح ال خنلح نلا االدحل م لِّ ناح الأل بىتح ل د حالد الهح  دهحالالد لنسحيدكحهد يح

 .الم ل ىحمجم  ىحماحأ لبلح  ملءحالف دحالحففك

احبنددددعح  ددددمىحالددد ناحبنددددعح نددددل ةتحأ ددددلةحنالددد  حأيلا هددددلحلالحلنددددلحبنددددعحه ددد اح ددددلحححح
حالحلجدىح لدهح الم  ستح نحم  احبناحَجَفبلال  حه  حاإل   ح ف  لالد   ح  حفحداحبدنمسِّ

بدد حح-ا  الل ددل حب دد يحالفمددل إح ا  دد لأل لح  ددهح ا ئفددلحل حلفنًّددلح ي لنًّددلح اللب نًّددلإح هدد اح
ىحجنددٍ حنحدد  ححدد  حالبأل ددناحفدد لحالدد ناح ددن  احلدددحأثددلح بنددلحيددكحالف ددئح-حأ فددهحلنددد

 .سف كح    حال ناحاكن بكتحلحم ملحام
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هدددتح بددد حأاحال ّحدد ح نفن ددلحبلؤنددىحالم ددج حاك  دددهح581ال ينددعحلحم ددلحامح ددل حححح
تحلحم ددلحامحمحددللماتح   يفددعحبللالُّلبددىحالالددكحبفال ددلح  ددهح ددفاح ل ددن اح  ددهحف ددلحبددل ى

حلحمىح ا ئى 
 

- 

 ح1260ح-هددددحح658خددلإح ألددسحندد  حاإلثفددناحالخدددلمسح  ددلحمدداح ددئبلاح ددفىحححححح
بجمنددعح  دد لحم ددلح مدداحافضدد ح لددن  حمدداح  ددل لحال ددل ح مدداحالئددلدح الالل مددلاح

ح  نله حماح  ئىحالجب حيكحال لهلة 
ح25يدددك ي  دددألنا يدددك  دددناحجدددلل ع  فحبل ددد الال دددهحالفلن دددلاحيدددكحالم دددلاحالمئدددلححححح

ح ح)  عح    حالجن ناحالململحمخال فحيند( حح1260لح بالمب_ح هدح658لمضلا
 ب نددىحالجددنشحنخالبدد ح بنبددلس  ددل ح ددنفحالدد ناح ألددسحبال  ددن حجن دددحلم  مددىحب نددل ةحححح

أ حمئددل س ح هجدد  حمضددل  بددناحالددال  ح يددكحال  نددلاحالمجددل لةح  دد اعح  دد حأ حلالففندد 
  ددلاح ألددسح دد حاجالمددعحبددلإلملاءتحيحضدد  ح  ددهح الددل حالالالددللح   ددله حبمددلح  ددعحبنهدد ح

 حضد  ح  دهحا دالف ل حاك للن حمداحال الد ح ال دبكح الحلند تح خد ي  ح  د .حمثد ح لدأتح
ال ل حماحالالالللح ف لةحاإل   ح الم  مناتحيضج احبللب لءتح الحللف اح  هحا جال دل ح

 .يكح الل حالالالللح  يئ  ح احالب  

 ددلنعحثدد ح ف ددحبعحمالهددلهلةحبددلف سا حب جدد  ح بنبددلس  لمددعحم  مددىحالجددنشحب نددل ةحححح
 دد حح دد حجن دددح  ألددس مسنددفحه يدددح ددحدحخنللددىحالمغدد  ح لددهحال مددناتحيددكححددناح ددلا

 .ا الئ ا احل ج  حمضل ح ل اتح مئدح  اعحالخنللىحالفل لاحال لمفناحي  حال ا ي

حن ىح  هح البغلحيحم حب  ح  ايح  دهحم  مدىحجدنشحالم د مناح اخالل ددح افأل عحالحححح
 بدد أعحالم  مددىحيددكحالاللاجددعح لددهح اخدد حال مددناتح يددكحال ددأحاكثفددلءحخددلإح ألددسح ب نددىح

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B2
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م دددلةح يل دددلاحالجدددنشح  م ددد اح  دددهحالأل نددد ح محل دددلةح ددد اعح البغدددلتححنددد ح لفدددعح
  حثدد حهجدد حجندد شحالم دد مناحنفسلدد احمدداحيدد  حالدد  حالج ندد تح المغدد  حن ددئ  اح لددن 

 البغدددلحبئفدددفح ددد ن ح لدددهح لجدددىحأاحم  مدددىحجدددنشحالم ددد مناحاسنحدددعحجلفبدددلتحيل الب ددد ح
احثبعحال  لح المنمفى  ح  البغلحيكحال الل تحيلف حلحجفل حمن لةح   لحالم  مناح ا 

 لفددعحالحددلدحضددللنى  حأخددلإحالالالددللحين ددلح دد ح م لفنددلال  تح ه ددلحالفدد  حالمنمفددىححححح
ل حاكن ددلحل  دد اعحاإل دد منىتح بدد أعحال دد اعحالالاللنددىحالالددكح لفددعحالضددغألح  ددهحالجفدد

اإل دددد منىحالاللاجددددعحالحددددعحالضددددغألحاللهندددددحل الالددددللتح بدددد أحالالالددددللحنخالل دددد احالمن ددددلةح
اإل  منىتح ب أحال   اءحن  أل اتح ل حأ م حالالالللحاخاللا   حل من لةحي ن الف اححد  ح

 .الجنشحالم   

 لم دددتح ن جدددح ددلاح ألددسحن ددفحيددكحم ددلاح ددل حخ ددفحال ددف فحنلا دددحالم  ددفحبحححح
يخددَل حالجددنشح لددهح دد حالثغددلاعتح نخألددألحل دد ح بنددلةح  ددغنلةتح  ددله ح ألددسحالمئلفددلةح
الالددكحالئن دد لحمن ددلةحالم دد مناتحيدد يعح لن ددلحبددسخلحالفددل حالفهلمندددحمدداحخ ددفحالددال  تح

 . ل احالضغألحالالالليحا المل

يمددلح ددلاحمدداح ألددسح  حأاحفددس ح ددلحىحال الددل حبفف دددرح  لددأحلالثبنددعحالجفدد  ح ليددعححححح
ل ح  حالمئف نىتحأل هحبخ  الدح  هحاكل حالئبنلماح احا النل دحل   ل ةتح    حخ يددح

 ."ح ا   مليح":حماحالم عتح أأل  ح نحالدحال  نلة

  لال ح ألسحمعحالجنشحالم   ح الدل مح د ن ماتححالدهح د دحأحد حالالالدللح د مدحفحد ححححح
حمددداح الفدددلس  ألدددسحينخألدددنيح ل فددددحأ دددلد الددد يح دددلاحنل ددددح  نددددح ألدددسحي  الددد حالفدددلس 
اكل تح  لالدددد حمل ددددنلمح حخندددد حلددددد ح لآيحأحدددد حاكمددددلاءح ددددل الدتحياللجدددد ح ألددددسح  ددددهح

الممللنددأح هدد حن لالدد حمل ددنملتحيجددلءح لندددحم ددل ملتح الفددلس حلدددح دداحيل دددتح  حأاح ألددسح

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3
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ناحففئأإإ" ه حن لال حمل نلمح لهحأاحأال يحبفدلسح"ملح فعحكحل حالم  مح:امالفعتح  ل 
 .ماحالخن  حا حالنلألنى

حالل ددح:  د ح مددحبئد حاكمدلاءح  دهحهد احالم  دفح  دلل احلددححححح يد ا ح يدلس لدَ حلد  
ح.ب ببأحي  حأاحبئ حاك  اءحلآأحل ال أتح ه أحاإل   

"أملحأفلح فعحأل  ح لهحالجفىتح أملحاإل   حي دحلدح حنضدنئدتح  د ح الد حح:ي ل ح ألس
(حين دل حامح    دك   ثمدلا  مدل ي اح يد اح يد اححالدهح د حخ  دلمحمداحالم د أح)مثد 

ح ل    حماحنحفهدح نله تح ل حنضعحاإل   
  دددلحبىح  دددنفحالددد ناح ألدددس هدددكحس جدددىحالم دددأحالمهفدددل ج فدددللححددددحاللمدددلاأمدددلححححح

خلح  مىحفأل عحب لح ب حأاحالم عح  ن ةحآالئبللةحال  نلةح)) ا   ملي((ح الالكح لفعح
 . ناحجلل ع يك الالالل   هحن 

 :   دكحأحمد حبدل ثنل ل مؤلدفح( واإةالمالحمف دلحل اندىح)ح:  لعحبئ حالل انلعحححح

لملح لاحن  ح ناحجلل عححضلح نفحالد ناح ألدسح مئددحس جالددحج فدللححددحاللمدلاح
ل الددل حالم دداحالالالددلحمدداحسحسحددىح ددف فحالم دد مناححالددهح ف دد ح  دد  احالمئل ددىح أثفددلءحا

حأففل  لحاكخنلةحي ل ح)حه لهحخنل حالمئ  لحيضلب احج فللح هدح ألسح لن لح هكحال ف
ال تقل واح ي تةال  ةل قةل    ح(حيل عح  ندح هكح  دهححلل دلح)ح احبنبالليح  ح اس جلي

دح اف دد ح  ددهح(حثدد حيلضددعحل ح ددلح لددهحبللئ ددلح ف دد ح ألددسحمدداحم لفدد واإةةةالمال
(حيدالحمسحالم د م اح اللةه أك ةر    واإةةالمال   حجنشحالالاللحن ال حين  ح هد حن دلمح)

حة هسنمىحمف لحب  احامتح ا ال  احيكح اللل  ححالهحهسم ه ح
لد احفجد حأاحالمدلأةحالم د مىح د ح دلل عحمداحأ  حند  حيدكحالالضدحنىحل د ناح الحمدد ححححح

الم ئ لنىحالجليحال يل.ح اح نف دلح   ند ال ل  ححند حهدلجلعح الحم دعحمدلحالحم دعحمداح

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%82%D8%B7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%82%D8%B7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
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نملف دلح ا  د ءح  مدىحلب دلح م ل حالغلبىح اللأحال ألاحتحماحأج حالحفلهح  كح نف لح ا 
ح)ح ح لدح  حامح(ح 

ح
ح
ح
ح
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 مهاجرات
يقول ابن القيم

ي ملحا ال حالب ءح  هحال حلبىحلضهحامح ف  حتحأ احامحح بحلفدح الئللكحل  حححححح
بدلل جلةحاك لدكح لددكحالحب دىح  دلاحأ  حمدداحهدلجلح لن دلح ثمددلاحبداح فدلاحلضددكحامح

حح:  لف احاثفكح  لحلج ح ألبعحف  ةح،    فدح مئدحس جالدحل نىحبفعحل   حام
 .   ثملاح املأالدحل نىحبفعحل   حام -
ححح (1)حَ   َ َىحبخف َعح  َ ن  ٍحح أب حح نفىح املأالد -

                                                 

ح دد حبدداح ددلملحبدداحلددؤيح أم ددلحبدداح بدد ح  حبدداحف ددلحبدداحمللددأحبدداحح دد  ىحبفددعح دد ن ح(1
يلألمىحبفعح ب حالئسىحباحأبكح نسحباح ب ح  حباحف لحباحمللأحباحح  حبداح دلملحبداح
لددؤيحأ دد معح دد نملحبم ددىح بلنئددعح هددلجلعح لددهحأل حالحب ددىحال جددلالناحجمنئددلحمددعحس ج ددلح
أبدددكحح نفدددىحبددداح البدددىحبددداحلبنئدددىحبددداح بددد ح دددمسح  لددد عحلددددحهفدددلأحمحمددد حبددداحأبدددكحح نفدددىح

بكحح نفىح ب حامحبداحاك د  حبداح مدل حمداحبفدكحمللدأحبداحح د حي لد عحلددح الس ج لحبئ حأ
  نألحباح ب حامحث حخ فح  ن لح ملمحباح دئن حبداح دلففحبداحاك  د حبداحمدلةحبداحهد  ح
باحيلليحباح   ااحبداحثئ بدىحبداحب ثدىحبداح د ن حبداحمف د لحي لد عحلددح دلملحبداح دملمحثد ح

احالحدلل حبداحسهدلةحي لد عحلددح دلل حبداحخ فح  ن لح ب حاللحماحباح  فحباح ب ح  فحبد
 بدد حالددلحماح  دد ح لفددعح دد  ىحبفددعح دد ن ح دد حالبفددعح ددللملحمدد لهحأبددكحح نفددىح  ددلاحندد خ ح
  ن لحيلخ حل لحل   حامح د هحامح  نددح  د  حأاحاللضدئدحخمدسحلضدئلعحأخبلفدلحنسند ح

 ن حباحهلل احأخبلفلح ب حالئسندسحبداح بد حامحبداحأبدكح د مىح داحالسهدليحأاح د  ىحبفدعح د
فدددحندد خ ح امددلأةحأبددكحح نفددىح ددنلعحل دد  حامحي للددعحنددلحل دد  حامح فددلح فددلحفئدد ح ددللملح لدد اح ا 
  ددكح أفددلحيضدد ح نددلىحمفددكحي ددل حل دد  حامحألضددئندحخمددسحلضددئلعح لندد خ ح  نددأح ددل ح
السهليح  لفعح لئ ىحالفالكحب  يحالفالنلح أخبلفكح لل حأفدح خ ح  هحأ ح  ثد  حبفدعحأبدكحب دلح

لندد خ ح  ددهح لئ ددىحين ددمعحمف ددلحينلضددئالدحلضددئالناحأ حث ثددلحثدد حلاللضددئدحخمددسحلضددئلعح
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ح أب ح  مىح املأالدحأ ح  مىحهف حبفعح ب حاك    -
ح  لملحباحلبنئىح املأالدحلن كحبفعححثمىح  -
خددلإحث ثددىح ثمددلفناحلجدد ح مدداحالف ددلءحال ددعحف دد ةحمددف  حح:حوفتتي ال جتترة الث نيتتة -

أ ملءحبفعح منسحمعحس ج لحجئفلحباحأبكحألللددتح أ ححبنبدىحبفدعحأبدكح دفنلاح
   .1) معحس ج لح ب حامحباحلبنئىحال يحالف لح ملعح ليلا

 يدكح اللبددححنددلةح َقدول الشدي  محمدد َوود  الَاندددهلو     
 نفحالل عحال حلبىحأ أللف  حالئسنسةحمعحأاحيلا حال ألاحح:ال حلبىحيكحبلدحال جلة

ح   ن ح  هحالفف ستحبحن حأّف  حل حنلجئ اح لهحأ أللف  ح لهحالم ع ح
ح لن  حماحححححححح حح ال فنلح مالل  ل   نفح لاح لأحأحد 
حح   نفح   م احال ِّناح  هحال فنلتحي  حنبلل احبضنل  لح ل حن الفال اح لهحيفلئ ل ححححححح

                                                                                                                         

ملضددعحي دد حندد خ ح  ن ددلحأخبلفددلحمحمدد حبدداح مددلححدد ثفكحمئمددلح محمدد حبدداح بدد حامح دداح
السهليح احأبكح بن ةح اح ب حامحباحسمئىح احأمددح داحأ ح د مىح للدعحأبدهحأس اإحالفبدكح

مداحل د  حامح د هحامح  نددح  هحامح  ندح    حأاحننخ احب د اح   داح فمدلحهد يحلخ دىح
    حل   ىحبفعح  ن حأخبلفلحخلل حبداحمخ د ححد ثفلح د نملاحبداحبد  ح داحنحندهحبداح دئن ح
 ل حح ثالفكح ملةحبفعح ب حاللحماحأاحاملأةحأبدكحح نفدىحبداح البدىح  دلعحلل د  حامح د هح

  ندددححامح  ندددح  دد  ح ددللملحمدد لهحأبددكحح نفددىح  خ لدددح  ن ددلحينملهددلحل دد  حامح دد هحام
  دد  حأاحاللضددئدحينلضددئالدح هدد حلجدد ح بنددلحبئدد ملح دد  حبدد لاحأخبلفددلحمحمدد حبدداح مددلححدد ثفلح
محم حباح ب حامحباحأخكحالسهليح احأبندح ل ح لاحنح دحيكحم ئألحأ ح فدلءح د لحلضدئىح
ين لبدح لل ح  حن  حخم ىحأنل ح  دلاحبئد حند خ ح  ن دلح هد ححل دلحلخ دىحمداحل د  حامح

حال   د يخنِّناَح«حال بدلىح بداح دئ حالألب لع)ل   ىحبفعح  ن  ح«حأَلَبَ دلع  د خَملعخ حال م    َنى حالفَِّ دلءخ دمخ اَل  
ح   ح ح«حال م َبلنخَئلعخ حَ ب  خ لخ حب اخ حَ م  حب اخ ح  َ ن  خ ح   (َ   َ ى حبخف ع 

ح ح2/80(حسا حالمئل ح باحال ن ح1
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  نفحنفلُّ احماحب  ح لهحب  ح حالفلهلمحل نف  حماحالفالفىتحي نف  ح لف اح  حخ    اححححح
حلآلخلح  لف احماحأبفلئ لحي للعحال فنلح نف لحخ   عحل   

مثددد حالهددد حن دددلجلاحمئ ددد ح ندددؤ ناحمئ ددد حح ل دددحاجددد حأاحف دددلئ  ح ددد المالنمددد حنححححح
 نالحم احمئ  حالم  لعح المجله اعحماحأج ح حندلءحهد احالد ناحالئهدن تحيلضدكحامح

ح ف ا 

 مهاجرات احلبشة
 

 :قتتتتتتتتتتريال متتتتتتتتتتن
ح بني ه  م من

مددعحس ج ددلح ثمددلاحبدداح فددلاحلضددكححتل نددىحبفددعحل دد  حامح
ح امح ف مل 

ح:تحخلجددددع حبنبددددى تحمئ ددددلحابفال ددددل أ ححبنبددددىحبفددددعحأبددددكح ددددفنلاح بني أمية من
حتح لجئعحب لحمئ ل م ى ما

أبدددكح ابفال دددلحمدددا بسنفدددد تح ددد معحمئ ددل أ ح دد مىحبفدددعحأبدددكحأمندددى  بني مخزوم من
   ل ال لحهفللأ   مى

بنتتي بتتيم بتتن  متتن
  : مرة

تح بفالددلاحل ددلح لفددعحه  ددعحبددللأللن ح:بدداحجبن ددىلنألددىحبفددعحالحددلل ح
تحه  ددداح سنفدددحبفددعحالحددلل   لئ ددىحبفددعحالحددلل ت: لدد ال ملحهفللددأ

تحمدداحمددلءح ددلب يحيددكحالأللنددد تح م  ددهحبدداحالحددلل تح أخدد هاجمنئددل
تحن دددل ح  ددد معحبفدددعحل دددلح لددد ال لحهفللدددأتحي ددد حنبددد حمددداح لددد هلح نلهدددل

 .يلألمى ل ل
  . بفعحأبكح  فحباحضبنلةلم ىح من بني س م
  لن هحبفعحأبكححثمىحباح لف  من بني عدك
 ابفددىح ..   دد  ىحبفددعح دد ن حبدداح مددل     دد  ةحبفددعحسمئددىحبدداح ددنس من بني ع مر

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10733
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10733
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=93


 

 

 
 

437  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 د ن حبداح أ ح  ثد  حبفدعح .   ملةحبفعحال ئ يحبداح  د اا .. المج  
  .  مل 

 يلألمدىحبفدعح دف ااح أ ملءحبفعح منسحباحالفئملاحالخثئمندى من نرائب العرب
 بل دىحبفدعح ت  ي ن دىحبفدعحن دلل - باحأمنىحباحمحدل حال فلفندى

  . أ ح لحبن حباحح فى .  ح فى ن للت

 باحلبشة ئهنأبنا
   :الحب ة بأرض نوهذه بسمية من ولد من أبن ئ 

   ب حامحباحجئفلحباحأبكحألللد  بني ه  م من
ي عبتتتتتد بنتتتتت متتتتتن
   م 

أمددىح تح أخالددد   ددئن حبدداحخللدد حبدداح ددئن  ت محمدد حبدداحأبددكحح نفددى
 . بفعحخلل 

  سنفدحبفعحأبكح  مىحباحاك   من بني مخزوم
  .  ب حامحباحالمأل دحباحأسهل  بني زهرة من

 لئ ددددددىحبفددددددعح  أخ االددددددد .  م  ددددددهحبدددددداحالحددددددلل حبدددددداحخللدددددد من بني بيم
ح .  سنفدحبفعحالحلل  ت  يلألمىحبفعحالحلل  ت الحلل 

 التتتتتتتتذاور متتتتتتتتن م
  خمسة

  ددددددئن حبدددددداح ت  محمدددددد حبدددددداحأبددددددكحح نفددددددى  بدددددد حامحبدددددداحجئفددددددل
ح  م  هحباحالحلل  ت   ب حامحباحالمأل د ت خلل 

تح  يلألمدى  سنفد   لئ ى ت   مىح سنفدحبفعحأبك  للأمىحبفعحخ ا ن   من ن
 الحلل حباحخلل حباح خل بفلع

(1 . 

                                                 

جئفدددلحبددداحأبدددكحألللددددحمددداحالحب دددىح حددد ن ح  دددلح ددد   حح«حال دددنلةحالفب ندددىح بددداحه دددل (ح1
ح م لجلاعحالحب ىح«حالم لجلناح لهحالحب ى

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=116
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=166
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16891
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16891
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16891
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=170
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=170
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1666&lang=&bk_no=58&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1341&idto=1347&lang=&bk_no=58&ID=625
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1341&idto=1347&lang=&bk_no=58&ID=625
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 املنورة لمدينةل مهاجرات

َل :أم املؤمنني  1 َ ٍر الصِّدِّ  َ ًُ بلن ُت أَبلي َب   : َعائلَش
ًَ، قَاَلت       ْ  َعائلَش ْ  عروة بْ الزبير، َع "َلمَّا َهاَرَر َرُووُل اهللل ادل  اهلل  :َع

 ،ًَ َْ َحارلمَد َُ َزَ دَد ب د ًل بَدَعد َنَد دتَدَقرَّ بلال َمدل دا او  عليه ووَلم َخلََّفَنا َوَخلََّ  بَدَنادلدهل، فَدَلمَّ
  ْ دد ًل ملر َهددٍم َأَخددَلَها مل اَئ ددمل َِ ْل َوَخم  َُ َمَعددُه أَبَددا رَافلددٍ  َمددو اَلُه، َوَأع  َاُهَمددا بَعليددَرَ  َوبَدَعدد
ددٍر َمَعُمَمددا   َ َُ أَبُددو َب ددرل، َوبَدَعدد َْ الُظم  دد ددتَدَرََانل بلَمددا َمددا َََحَتاَرددانل إللَي ددهل مل ددٍر ََش   َ أَبلددي َب
دٍر   َ ْل أَبلدي َب ًٍ، وََكَتَ  إلَل  َعب دل اهللل ب د َم ََ ْل َأو  َم َْ ُأَرَ قلٍ  الُدَالليَّ بلَبعليَرَ  َعب َد اهللل ب 

لَددُه أُمَّ أَ  ددَ  َأه  مل ددَرَأُة الُزبَدي ددرل، َأن  ََح  ددَماُء ام  ددي َوَأو  ددٍر، َوأُمَّ ُروَمدداَن، َوأَنَددا َوَأخل  َ بلددي َب
ًَ بلتلل دددَ   ُْ َحارلمَددد دددتَدَرأ َزَ دددُد ب ددد َ دددٍد، اه  ا إللَددد  ُقَد تَدَمدددو  َْ َحتَّددد  اند  دددَحبلي َفَلَرُردددوا ُمص 

يّعدد ًَ َرمل دد ََّ ًَ أَب علددَرٍة، مُددمَّ َمَخلُددوا َم مَدد ََ ًل ملر َهددٍم َم اَئ ددمل ِل َْ ال َلم  ًَ ب دد ا، َفَصدداَمُفوا طَل َحدد
ًَ َوأُمِّ   يّعددا، َوَخددَرَ  َزَ ددٌد َوأَبُددو رَافلددٍ  بلَفاطلَمدد نَددا َرمل ددَرَة، َفَلَرر  ددُد ال ملج  ُعبَدي دددل اهللل َُرَل
 ،ًَ ، َوُأَوددداَم َْ َ َمددد َْ َوَولَدددَدَها َأ َ َمددد ًَ، َوَحَمدددَ  َزَ دددٌد أُمَّ َأ َعددد َمَة بلن دددتل زَم  ُكل ثُدددوٍم َوَودددو 

َ َحبَدنَ  ًٍ َمعلدي فليَمدا َواا  َر نَدَفَر بَعليرل  َوأَنَا فلي ملَحفَّ ْ  َنمل َل مل ا َحتَّ  إلَذا ُكنَّا بلال بي
َنتَدداُه َوا َعُروَودداُه، َحتَّدد  إلَذا ُأم رلَك بَعليُرنَددا َوقَددد   :أُمِّددي، َفَجَعلَددت  أُمِّددي دَدُقددولُ  َوا ابد 

لََّم اهللُ  َِ َْ الثَّنليًَّل مَنليًَّل َهر َها َف ًَ، فَدنَدَزل ُت َمدَ  عليَدالل َهَبَ  مل ََن َنا ال َمدل ، مُمَّ إلنَّا َقدلم 
ٍر، َونَدَزَل إللَديَّ النَّبلدُي ادل  اهلل عليده وودَلم َوَرُودوُل اهللل ادل  اهلل عليده   َ أَبلي َب

َلُه،  دل، فََْند َزَل فليَما َأه  جل  ِ َل ال َم َيادّا َحو  َد َوأَبد  جل  ِ َمحلٍل ََدب نلي ال َم َنا ووَلم ََدو  ثد  ََ َفَم
ددرٍ   َ للددَ ؟،  :فليَمددا َأَّاّمددا، مُددمَّ قَدداَل أَبُددو َب نَدُعددَ  َأن  دَدب َتنلددَي بلَْه  ََددا َرُوددوَل اهللل َمددا ََم 

َُ بلَمددا « الصَّددَداقُ » :قَددالَ  ددا، فَدبَدَعدد ًّ َوَنشًّ ددَرَة ُأوقليَّدد َنتَددا َعش  ددٍر امد   َ ، َفَْع  َدداُه أَبُددو َب
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َنا، َوبَدَن  بلي َرُووُل اهللل  ال  اهلل عليه ووَلم فلي بَدي تلي َهدَلا الَّدلل  أَنَدا فليدهل، إللَيد 
َخددَ  َرُوددوُل اهللل اددل  اهلل عليدده ووددَلم  َْ فليددهل، َوَأم  َوُهددَو الَّددلل  دُدددُوفَِّي فليددهل َوُمفلدد
ددوُن علن ددَدَها، وََكدداَن دَدددَزوََّ   َُ ، وََكدداَن ََ ًَ َمَعددُه َأَحددَد دلل ددَ  ال بُديُددو ل َعدد َمَة بلن ددَت زَم  َوددو 

م ُت َأنَّ ال نَّبلددُي اددل  اهلل عليدده ووددَلم إلَّدداَ  َوأَنَددا أَل َعددُ  َمددَ  ال َجددَوارل ، َفَمددا ُحدددِّ
ددت نلي فلددي  َِ َرُوددوَل اهللل اددل  اهلل عليدده ووددَلم دَدَزوََّرنلددي َحتَّدد  َأَخددَلد نلي أُمِّددي َفَحَب

ددُت، َفَمددا َوددَْل تُدَما  ددي أَنِّددي دَدَزوَّر  ِل ، فَدَوقَددَ  فلددي نَدف  ددَي الَّتلددي ال بَدي ددتل َحتَّدد  َكانَددت  هل
بَدَرد نلي   . 1)َأخ 

 .  2) :)رضي اهلل عن   هجرة أم ولمً  2

3   ًَ َب ابن أبي عمرو بن ب نر َأبري ُمَعي  ، ا :)رضي اهلل عن   ُأُم ُكل ثُومل بلن ُت ُعق 
  .أمية بن عبد  م  بن عبد من   بن قصي

عبد  م  بن عبتد منت   بتن أروى بن. اريز بن ربيعة بن حبيب بن  :وأمما    
  .قصي
أستتلم. بماتتة وب يعتت. قبتتل ال جتترة وهتتي أول متتن هتت جر متتن النستت ء بعتتد أن     

ه جر رسول اهلل صتلى اهلل عليت  وستلم إلتى المدينتة ولتم نعلتم قر تية خرجت. متن 
بتين أبوي تت  مستلمة م تت جرة إلتتى اهلل ورستول  إال أم الثتتوم بنتت. عقبتة خرجتت. متتن 

متتن خزاعتتة حبتتى قتتدم. المدينتتة فتتي ال دنتتة هدنتتة ماتتة وحتتده  وصتت حب. رجتتال 
الحديبية فخر  في أثره  أخواهت  الوليتد وعمت رة ابنت  عقبتة فقتدم  المدينتة متن الاتد 
يتتوم قتتدم. فقتت ال يتت  محمتتد   لنتت  ب تتر ن  ومتت  ع هتتدبن  عليتت  وق لتت. أم الثتتوم يتت  

                                                 

ح   ح«ححالمئج حال بنلحل ألبلافك(ح1 حَل  ددد  خ دددَحلدخ حَأ   دددا  حبخدددلل   َفهحمخ دددَلف  حن ئ  دددَف  حَمدددا  ح«حم    َ اإخ حَأس  دددل   خ  
حال  دخحَ   هحال  د حَ َ ن دخح      ح(18625)َل    خ

  ملحفللعحماحالم  ىحيك:ح)حبلدحمضحنلعح(حماحه احال اللد ح(ح   ح  لعح  ىحهجلال لح2
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افت ر رسول اهلل أن  امترأة وحت ل النست ء إلتى الضتعف ء مت  قتد علمت. فبردنتي إلتى ال
يفبنوني في دينتي وال صتبر لتي فقتبض اهلل الع تد فتي النست ء فتي صتل  الحديبيتة 
وأنتتتزل فتتتي ن المحنتتتة وحاتتتم فتتتي ذلتتت  بحاتتتم رضتتتوه ال تتتم وفتتتي أم الثتتتوم نتتتزل 
فتت مبحنوهن اهلل أعلتتم ب يمتت ن ن ف مبحن تت  رستتول اهلل وامتتبحن النستت ء بعتتده  يقتتول 

خرجبن لزو  وال م ل فت ذا قلتن  واهلل م  أخرجان إال حب اهلل ورسول  وا سالم وم 
ذل  بران وحبسن فلتم يترددن إلتى أهلتي ن فقت ل رستول اهلل صتلى اهلل عليت  وستلم 
للوليد وعم رة ابني عقبة قد نقض اهلل الع د في النس ء بمت  قتد علمبمت ه ف نصترف  
ولتتم ياتتن ألم الثتتوم بنتت. عقبتتة بماتتة زو ، فلمتت  قتتدم. المدينتتة بزوج تت  زيتتد بتتن 

يل الالبتي فولتتد. لتت  وقبتل عن تت  يتتوم مؤبتة، فبزوج تت  الزبيتتر بتتن ح رثتة بتتن  تتراح
حح. 1)العوام بن خويلد فولد. ل  زينب

ْ  أَبليهل، قَالَ حححح ْل َمي ُموٍن، َع رلو ب  ْ  َعم  ْل أَبلي   :وع ًَ ب  َب َكاَنت  أُُم ُكل ُثومل بلن ُت ُعق 
، وََكاَنت  فلي ْل ال َعوَّامل َت الُزبَدي رل ب  اءل، وََكاَنت  َلُه  ُمَعي ٍ  َدح  َِ ٌة َعَل  النِّ دَّ هل هل

ََ َوُهَو ال  ََِربَدَما ال َّل  َما، َحتَّ   ْ َب  َعَليد  َق فَدَي َْلُُه ال ََّ  ِ اَنت  َد ََ ًٌ، َف َكارلَه
ُْ لللصََّةل  ََدع َلُم، فَََْلحَّت  َعَلي هل  َِّ ًّ، مُمَّ َخَرَرت  َوُهَو ََدتَدَو ، َف َلََّقَما َد  لليَق

ََِعت  ، فَدَقالَ  بَدَرُه أَندََّما َقد  َو للهل َفَْخ  ْ  َأه  اٌن مل َِ ، َفَْم رََكُه إلن  ََِعت  َخَدَعت نلي  :فَدَو
"  :َخَدَعَما اللَُّه !، فَََْد  النَّبليَّ َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم َفلََكَر َذللَ  َلُه ، فَدَقالَ 

ََ فليَما كلَتاُب اللَّهل، فَاخ  ُبد   ُْ  :َما "، قَالَ َوَب ُ  إلَليَّ أََبّدا، قَاَل ُمَحمَُّد ب  ال دَدر رل
يَم َوُحَمي ّدا، َوَماَ   :ُعَمرَ  ٍ  فَدَوَلَد   لَُه إلبد َراهل ُْ َعو  ْل ب  َم مُمَّ دَدَزوََّرَما َعب ُد الرَّح 

، َفَماَدت  علن َدهُ  ُْ ال َعاصل ُرو ب  ْل فَدتَدَزوََّرَما َعم  َم َما َعب ُد الرَّح  َعند 
ح  2)

                                                 

حال    يخنِّناَح«حالألب لعحال بلىح باح ئ ح(ح1 ح   ح«حأَلَبَ لع  حال م َبلنخَئدددلعخ ددد خَملعخ حال م    َنى حالفَِّ دددلءخ دددمخ أ  ُّح«حاَل  
حبخف ع ح ح ح    ث   خ حأبكحم َئن ألخ  ح    َبَىحب اخ

 ح حالملجعحال لب ح(ح2
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

َماٍب، قَالَ  وعْ     ُْ هل َم   :اب  رلُكوَن َقد  َهَرطُوا َعَل  َرُوولل اللَّهل ََدو  َكاَن ال ُمش 
ْ  َراَءنَا  َنا، َوَم َدُه إللَيد  ْ  قلَبللَنا َوإلن  َكاَن َعَل  ملَنلَ  َرَمم  ْ  َراَء مل ًل أَنَُّه َم َ بلَي ال ُحَد

  ْ انَ قلَبللَ  َرَمم نَاُه إللَي  َ  مل ََ ْ   ، َف ْ  َراَء مل ُخُ  فلي ملَنلهل ََدُرُم إللَي ملم  َم ، قلَبللملم  ََد 
َدانل  َرّة َراَء َأَخَواَها َُرَل ْل أبي ُمَعي ٍ  ُمَمارل ًَ ب  َب فَدَلمَّا َراَء   أُُم ُكل ُثومل بلن ُت ُعق 

رل  َْ اَمُنوا إلَذا  :َل َل اللَُّه دَدَباَرَك َودَدَعا، فََْند زَ َراَها َوََدُرمَّاَها إللَي ملم  َأن  َُل  ََََُْدَما الَّللَ
 َّْ ُتُموُه َّْ فَإلن  َعللم  َّْ اللَُّه َأع َلُم بلإلََمانلمل ُنوُه َراٍ  فَام َتحل َناُ  ُمَمارل مل َراءَُكُم ال ُمؤ 
 َّْ ُلوَن َلُم َّْ حل   َلُمم  َوال ُهم  ََحل َُفَّارل ال ُه َّْ إلَل  ال  ُعوُه َناٍ  فََ دَدر رل مل ُمؤ 

َّْ َوال وَ  َّْ ُأُرورَُه َّْ إلَذا ادَدي ُتُموُه َلُحوُه َُم  َأن  دَدن  اُدوُهم  َما أَند َفُقوا َوال ُرَناَ  َعَلي 
ُم   َ َُم  ُح َُْلوا َما أَند َفُقوا َذلل  ِ ُتم  َول َي َُْلوا َما أَند َفق  َوافلرل َواو  ََ َُوا بلعلَصمل ال  ِل ُدم 

َُفَّارل ) ، ُهَو الصََّداقُ  :لَّهل، قَالَ ال َُم  إلَل  ال  ْ  َأز َوارل ٌء مل َُم  َهي  َوإلن  فَاَد
ث َ  َما أَند َفُقوا  َْ َذَهَبت  َأز َواُرُمم  مل هلَي ال َمر َأُة  :، قَالَ  1)( فَدَعاقَدب ُتم  َفنُدوا الَّللَ

للُمو   ِ للُم فَديَدُرُم ال ُم  ِ َُفَّارل ُد لل َن َاَداقَدَما إلَل  ال   ِ ََ ال ُم اَء ، َوَما طَلَّ َِ ْ  نل ُموَن مل
َُفَّارل علن َدُهم  فَدَعَلي ملم  َأن  ََدُرُموا اَ  َْ ال  رلكلي َّْ إلَل  ال ُمش  َُوا َداقَدُم َِ ، فَإلن  َأم 

للُموَن   ِ ََِ  ال ُم َُفَّارل َأم  اءل ال  َِ ْ  نل َْ ملمَّا فَارَُقوا مل ي للمل  ِ ْ  َاَداقل ال ُم َاَداقّا مل
للَما ل الَدلي  ِ ْ  قلَبللملم  . َاَداَق ال ُم َْ مل ح   . 2)حرل

                                                 

ح 11حتح10حاللان_حاآل  لةحالممالحفىح(ح1
ح حالملجعحال لب (ح2
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 مواقف بطولية 

 مـن صنـع النسـاء

 :تضحياتهن وثباتهن على اإلميان -

 :األخدود املرأة املؤمنة  و .0

يدكح  دىحأ دحلدحاكخد   ح فد ملحآمداحالفدلسحبدلدح   هكحالالكح  لهدلحالفبدك
الغ  حتح أملحالم أحبلكخ   حبني ايحال د أحيخد عح أضدل حين دلحالفندلااح  دل حمداحلد ح
نلجعح اح نفدحيدن حم يحين دلح   ححيجدلءعحامدلأةح مئ دلح دبهحل دلحيال ل  دعحأاحال دعح

ندلحأمدددحا ددبليحي فددأحح:ين دلحخ يددلمح  ددهح لد هلحيددنفأل حامح لدد هلحيددكحالم د ح  ددل حل ددلح
ح  هحالح ح"ح

 افهليحأخالكحالم  مىح لهحه احالثبلعح  هحاإلنملاح الالضدحنىحمداحأجد حامح
ححن حأل عحبفف  لح  ل هلحيكحالفلل ح

ي ددد ح دددج حاإلمدددل حم ددد  حيدددكح  1) تحخ ددد  حيدددكحالددد فنلال دددلحخ ددد  ن  ي الددددحام
لجدل ح ف دلءمحيدكح   حنحدحالضحنىحه يحالملأةحتحلال  احمث حكمدىحالحبنددحمحمد 

الالضحنىح الثبلعح  هحاإلنمدلاح الئ ند ةحتححالدهحلد ح  د حاكمدلح لدهح سهدل حالففد سح
 .   اكل ا حماحأج حام

ح الخ   حالثلفكحيكحالفل  سحمعحأفبنلءحامح ل  دح  ن  حال   ح 

                                                 

حدح60لنل حال للحناحبلدحال بلح دح(حافهلح  ىحأ حلدحاكخ   حبالملم لحيكح اللد1
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ِبْنِت ِفْرَعْوَنَماشَِطةِ   2.: 

لن ددىحاإل ددلاءح المئددلاإح هدد حيددهحأللن دددح لددهحبنددعحالم دد سح  مددلحالحبندددحمحمدد حححح
ْل ي ج حلنحلمحألنبىمحتح ٍِ    َع ْل َعبَّا   َوَودلََّم َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل   قَاَل َرُووُل اللَّهل   :قَالَ   اب 

ًُ الَّتلي   َل رلَ     َلمَّا َكاَنت  اللَّيد  ًٌ فَدُقل دُت ََدا    ُأو  ًٌ طَيِّبَد دُ     بلي فليَمدا أَدَدت  َعلَديَّ رَائلَحد ب رَل   رل
ًُ فَدَقاَل َهللهل رَائلَحًُ   ًُ ال َّيَِّب َن    َما َهللهل الرَّائلَح ًل فلر َعو  ًل ابد َن  َ ل دُت َوَأو اَلملَهدا قَداَل قدُ    َماهل

 ًَ دُ  ابد نَد دَي ُدَمشِّ َنا هل ْ نُدَما قَاَل بَديد  َن    َوَما َه ٍم إلذ  َودَقَ ت    فلر َعدو  َرأ    َذاَ  ََددو  ْ     ال ملدد  د مل
 ًُ ددمل اللَّددهل فَدَقالَددت  َلَمددا ابد نَدد  ِ َن    ََدَدَد َما فَدَقالَددت  بل ْ  رَبِّددي َوَرُب  فلر َعددو  َلدد أَبلددي قَالَددت  اَل َوَل

بلُرُه أَبلي ل اللَُّه قَ  ًُ َوإلنَّ َل ل    اَلت  ُأخ  َن ََ بَدَرد ُه َفَدَعاَها فَدَقاَل ََا ُف بلَلللَ  قَاَلت  نَدَعم  َفَْخ 
مليَدت  مُدمَّ َأَمدَر بلَمدا  ٍِ َفُْح  ْ  ُنَحدا د ََْمَر بلبَدَقدَرٍة مل رَبًّا َغي رل  قَاَلت  نَدَعم  رَبِّي َورَُبَ  اللَّدُه فَد

ًّ قَاَل َوَمدا َحاَرتُد ل قَالَدت  دُدل َق  هلَي َوَأو اَل    َأن   ُمَها فليَما قَاَلت  َلُه إلنَّ للي إللَي َ  َحاَر
فلنَدَنا قَدداَل َذللددَ  لَدد ل  ددٍد َودَددد  ٍب َواحل َمددَ  علظَدداملي َوعلظَدداَم َولَدددل  فلددي مَدددو  ددُ  َأن  َدج  ُأحل

 ََ َْ َِّ قَاَل َفََْمَر بلَْو اَلملَها فَُْل ُقوا بَدي  ْ  ال َح َنا مل دّدا إللَد  َأن  اند تَدَمد  َعَليد  ّدا َواحل َدَد َما َواحل
َِدٍ  وََكَْندََّمدا دَدقَ  للدهل قَداَل ََداَذللَ  إلَل  َادبلي  َلَمدا ُمر  ْ  َأر  د دت  مل َِ ملدي فَدإلنَّ    أُمَّده     اَع اقد َتحل

َتَحَمت   َرةل فَاقد  خل ْ  َعَلابل اخ  َوُن مل ُْ َعبَّ   قَاَل قَاَل   َعَلاَب الُدند َيا َأه  ٍِ اب  ًٌ   ا لََّم َأر بَدَع ََ َد
ددغَارٌ  َََم   ال ُْ َمددر  دد  اب دد َِ م   علي ََ دد َِّ ُ    َعَلي ددهل ال ُْ   َُوُودد َ    َوَهدداهلُد   ُرددَرَ ٍج   َوَادداحل   َواب دد

َن   ًل فلر َعو  ًل ابد َن  َ    . 1 )1)َماهل

                                                 

(ح2903(حتح ابداححبدلاح)12280(حتح الألبلافدكح)1/309أخلجدحاإلمل حأحم حيدكح"حالم دف ح"ح)(ح1
 ا:ح"حه احح ن حح داحاإل دفل ح"حتح  دل ح(ح84 ل حال هبكحيكح"حالئ  ح"ح)ح(ح 2/496تح الحل  ح)

(ح:ح"ح  دفل يح حبدنسحبددح"حتح  دحاح  دفل يحالئ مدىحأحمد ح دل لح3/15اباح ثنلحيكح"حالالف نلح"ح)
(ح2821ل  حح31ح–ح5/30(حتح  ل حاكلفؤ ألحيكحالخلنيحالم ف ح)4/295يكحالئ ن دح  هحالم ف ح)

خددال ألح فدد حجمددعحمدداحاكئمددىح"ح:ح"ح  ددفل يحح دداحتحي دد ح ددمعححمددل حبدداح دد مىحمدداح ألددلءح بدد حا 
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 :آسية بنت مزاحم   ) عليها السالم ( .3

   لفعحت لفعحماح نله حح:حح  ن حت  لفعحآ نىحاملأةحيل  احماحبفكح  لائن ححححح

  فححتلأعحآ نىحالم ئ ىحالئلإحبل ح لحتي ّملح ال عحالمل ألىحتمؤمفىحال ال ح نملف ل
 نملف لححةب نلال لح  لفعحالفهلح لن لح هكحالئ دحي ّملحلأعحالم ئ ىح  ح امح ا

ينخبلهلحخبلححت ال  ن ملحلم  هحيبنفملحهكح  لأح  ح خ ح  ن لحيل  ا  اس ا عحن نفمل
لئّ أحا اللاأححح:ححي ل حل لحتال ن حلأحملحأجلأأح  هحامحح:ححآ نى لدح:ح للعحتلمل ألىا

ملحبكحجف اح ل ّفكحآمفعحبلمحالئللهحلبكححح:ححالمل ألىحي للع الجف احال يحا اللى
 ح ح لّبأح لّدحالئللمنا

ين  دد ح  ّاحابفالددأح دد حأ ددلب لحمددلحأ ددلدحالمل ددألىحح:حيدد  لحيل دد احأّم ددلح  ددل حل ددلححححح
أّمدلححح:حينبعح  للعتحنلا ال لح  هحم اي ىحيل  اتحيلال   ّاحالم عحأ حلال فلّاحب لدحم  ه

أ الددل ح  دّ بعححالددهح  فدلحبدلمحيدد ح امحيدنملحيل د اححالددهحمدّ عحبدناحن ندددحألبئدىأحأا
ًل    : ملالددعحي مددلح لنفددعحالمدد عح للددع ْل للددي علنددَدَك بَدي تدداّ فلددي ال َجن دد قَالَددت  َرب  اب دد

ددْ مل الظ دداللمليْ َوَنج نلددي مل َْ ال َقددو  دد َن َوَعَمللددهل َوَنج نلددي مل ي  ددفحامح دداح     (2فلر َعددو 

افهدل اح لدهححح:حيل د ا ب نلال لحيلأعحالم ئ ىح ملحأ ّ حل لحماحال لامىحيضح عحي دل 

                                                                                                                         

  ب  احنالبناحأاحه يحال  ىح دحنحىحثلبالدىح داحفبنفدلح د هحامح  نددح  د  حتح لن دعحمدنخ  ةحمداح
ح م ل لحن   نىحأ حف لافنىح

حح(1 حَ ب لٍسحححح َ اخ حَل  د َ حال  ددخححححاب اخ حَ َ د  َ ححححَأا  حَمدل ع ححححَ د  هحال  دد حَ َ ن ددخ دلخَيحبخددخ دلحأ    حَلائخَحدىأحأَلنَِّبدىأححَلم  بخددخ
َ ح ح َد   حَند    ل  حَ َل   حيخكحال  َملءخ حَلبِّكحَ َلبَُّأحَما  حَ لَلع  حَلبُّأخ حَأف د حَ لَ حَما  حَ ب دلٍسححححَيَ َ َلحَمئ َفلي ح خ   اَلَ   دَ ححححاب داخ

َبَئىأح ح حَأل 
ح11حاآلنىح-  لةحالالحلن ح(ح2
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 ح  د حمددلح  لهدلحيددكحبددلدحح ح(1)الجفد احالدد يحب دلحالضددحأح هدكحيددكحالئدد ادحثد حملالددع
  لهددلحهفدددلحلمدددلح دددلاحيددكح  دددال لحأ هددد حالثبدددلعح  دددكحالضددحنلعحف دددلئنىتح  ددد ح للفدددلح

 اإلنملا 

 :فاطمة بنت اخلطاب ) رضي اهلل عنها ( .4

حبفعحححح حالئسىحباحلنل حباح لألحباحلسا حباححيلألمى الخأللدحباحففن حباح ب 
ح   يحباح ئدحباحلؤي

أ  معح  نملمحأ  حاإل   حمعحس ج لح ئن تح ب ح    حأخن لح  ملتح هكح لفعح
حح حأخن لح  مل بدح    ح

مدلحح:ن خ ح  ن لح ملححناح   حب  د م لحهدكح س ج دلح دئن حبداحسند حتح ن د  ح
مدددلح ددد اححددد نثلمحح:هدد يحال نفمدددىحالالدددكح دددمئال لح فددد   ح ح  دددلف احن دددلؤ اح"حألددددح"حي دددل ح

ألأنددعحنددلحح:حي ئ مددلح ددب الملح ح ددل حلدددحخالفدددح ددئن حبدداحسندد حح:الحدد ثفليحبنففددلحتح ددل ح
ح  ن امحتححه نفأح حي ثدح ملح   ملحإح اح لاحالح حيكح نلح َم خالفدحي ألنيح ألئَل

يجدددلءعحأخالددددحي يئالددددح ددداحس ج دددلحيففح دددلحبنددد يحففحدددىحيددد مهح ج  دددلتحي للدددعح هدددهح
نلح ملح اح لاحالح حيدكح ندلح نفدأحتحأ د  حأاح ح لددح  حامحح أ د  حأاحح: ضبه

  ح(2محم حل   حامح         حالفح)

خلجدعحبئد ححح:حمدلح داح  د مدتحي دل  دنلعح  ححح:حل ىحمجله ح احابداح بدلسح دل 
الل عح ناحآبلئدأححح:ح    ححمسةحبث ثىحأنل تحي  احي احالمخس مكح  لاح  حأ   حي  ع

حح:ح  دعححإح احيئ دعحي د حيئ ددحمداحهد حأ هد ح  ندأحح دلمحمفدكحح:ح اال بئدعح نداحم َحم د  ح دل 
                                                 

ح11حاآلنىح-  لةحالالحلن ح(ح1
ال  ىحبالملم لحيكححنلةحال حلبىحبلدحالحم حال حلبىحال  ائ حيكحال   ةح لهح(حافهلح2

حالحم ح ئن حباحسن ح س جالد ح-امح
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  دمئعحهم مدىتححيلفأل  دعحي جد عحالبدلدحمغ  دلمتحح:ح دل حح حأخالأح خاَلفأحح:حماحه  ح ل 
يمددلحسا ححح حمددلح ددمئعح ددنئلحح:حمددلحهدد احالدد يحأ ددمع ح للددعحح:حيفددالاحالبددلدتحيدد خ عحي  ددع

حأخالددكحينخدد عح ال دد  حبنففددلححالددهحأخدد عحبددلأسحَخالفددكحيضددلبالدحين منالدددتحي لمددعح لددك 
حح:حيل دالحننعححدناحلأندعحالد  تح   دعحح:ح دل ححإح  ح لاح اأح  هحل  حأففدأحح:حلأ كحي للع
ح ح(1)ح حأخلج لحالث ثىح ح   لح  ىح    ح  ملحيكحاللجمالدححح حح حال اللدأل فكحه اح

أنددلح دد  ةححفف دد لحإحح:ي مددلحيالحددعحلددهحأخالددكحالبددلدتح  ددعح: يددهحل انددىحالبددسالح ددل 
ندددلحبددداحح: ليدددعح دددنئلمحيضدددلدحبددددح  دددهحلأ ددد لحتحيب دددعحالمدددلأةح  للدددعح: دددب ع ح دددل 

 . 2).  ا فعحملح فعح لفئلمحي  حأ  معح   حالفح:الخأللد

  لفعحه يحالالضحنىح الحم حالضلدح اإلن اءح ببلحيكح    ح ملحباحالخأللدح
حلضكحامح ف  حجمنئل 

لحمأحامح لضكح فأحنلحبفعحالخألدلدحتحيح  دىحالالئ دن حالالدكحأ مالن دلحيدكحبنالدأح
أفددعح س جددأتح لفددعح ددببلحيددكح  دد  حيددلل  حاكمددىتح ب ددلاأحمددلبناحمبددناحاآلاحيددكح

الالئ ددن ح  ح   ددلأحنددلحيلألمددىتحي لفددعحح  الددأحفبلا ددلحلبمددىح لددكحالف ددلءح  حأ ددل حح  ددىح
حن  حال نلمى 

مسية بنت اخلياط  تحأبدلحج د حل دلح بنلةتح   حمدلحالئد ند  لفعحاملأةح ج سةح:.5  
 حالكحلس  لحامحال  ل ةح  كحن ندح هكح لبلةحثلبالىح  كح نف لح 

بنت عمرو  بن مؤمـل  جارية  :أ د معحبم دىح د نملح  لفدعحممداحنئد دحيدكحامح.6
  دددلاح مدددلحبددداحالخألدددلدح بددد حأاحن ددد  حهددد حالددد يحنئددد ب لحلنل هدددلح ددداحاإل ددد  ح

                                                 

ح(حأ   حالغلبىحيكحمئليىحال حلبىح_ح اللدحالف لءح_حاللجمىحيلألمىحبفعحالخأللد 1
ح(الملجعحال لب ح 2
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يال دد  ح دد لأحنفئدد ححينئدد ب لححالددهحنفالددلحثدد حندد   لح ن دد  ح امحمددلحأ  ددأح  ح ددسمى
 بأحلبأ 

وابن قدامة املقدسـي رمحـه اهلل   قصة الغالم     دلاحبم نفدىحنح دهحأفددح: .7
لجدد حن ددل حلدددحأبدد ح  امددىحال ددلمكتح  ددلاح دد ححبدددحامح لندددحالج ددل ح  ل دد  حام

يكح بن حامح الغس ح لهحب  حالل  تحيج سحن ملمحيكحم ج حل   حامح  هحامح
نلحأبلح  امدىححد ثفلحبن جددحمدلحلأندعحح:  حمعحأ حلبدحتحي لل احلد  ندح    حنالح

يكحالج ل ح حي ل حأب ح  امىحفئ ح فكح خ عحيكحبئ حال فناحالل ىحأأل دحجم مح
نددلحح:أ داللندحلنحمد حال دد  حتحيبنفمدلحأفددلحن مدلمحجلل دلمح  ح خ ددعح  دكحامددلأةحي للدعح

حمداحال  دئلحمدلح س ع  أبلح  امىح مئالأح أفعحالح  ح احالج ل ح الح ح  ندح   حل 
لدد حن لس دددح نددليحمدداحالف ددلءحتح  دد ح  ددئالدح أ دد حعحمفدددح دد ل حل فددلسح  فلالدددح
بللاللادح كح حنفهلح لندحأح حتح   حأحببعحأاحالنخ يحمئأحيد  اح دلَعحيدكحبد  ح

ددل عحا ل ددن فح   ددل عحاك ددّفىحتحيدد احال فددللح جللددعحاكبألددل ح ل منددعحالفبددل ح ج 
احالجعح لندح ا  حيل يئدح لهحماحنحاللإح لندحلنحضدلح دئليح ن دنبدحالغبدللحيدكح
 دبن حامحتحينفدلحامدلأةحألم ددىح دلاحلدكحس إح   دبىح   دد ح  ال د احيدكح دبن حامح لدد ح

  لاح  ّكحج ل حلجله ع ح
لدددكححا  ددد حندددلحأبدددلح  امدددىحأاحس جدددكحلمدددلح  الددد حخ دددفح: فدددل لالفكحال ددد ل  ح  للدددع

  ملمحماحأح داحال دبلدح  د حالئ د حال دلآاح الفل  دنىح اللمدكح  دهحال د سح هد ح د ا ح
بلل ن ح  ا حبللف للح لدحماحالئمدلحخمدسح  دلةح دفىح هد ح لئددحيدكحضدنئىحخ ف دلح
لدددحأبدد يحي ئ دددحن دد  ح بدد حم ددنلأحين ج دددحمئددأحه نددىح لددهحامح ددسح جدد ح أفددلحأ ددنلأح

حلث اد بحلمىحاإل   تح حالحلمفكحملحأل بعحماحا
أل ددددحيدددكحبئددد حح:ينخددد عحال ددد ل حمف دددلحيددد  احهددد حمهفددد لحمددداح دددئلهل حي للدددع

حمدداحالل ددىح مئددكح لحللددأح أفددلحأفهددلح لندددحلنألمددئاح  بددك حيأللحالدددحيددكحلح ددكح خلجددع 
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ح:أ حلبكتحي ملح لفلح ف حح احم  مىحباح ب الم أح  احبفدللسحن الدفحمداح لائدك
ك ددحلبكحال دد م احأفددال ححالددهححنددلحأبددلح  امددىح ددفح  ددكح  ددن محنلحمددأحامتحي  فددعح   ددع
الحم حمحال يحل حنحلمفكحح:أفهلحماحه اتح ا  احأفلحبفللسح  ح فلحمفكح  لف فكح  ل 

 حبالأح ل حنل فدكحخلئبدلم ح  دعحل  دبكحأ دفلحلدكح داح ج دأتحيد اح دلاحن دس حمث دأح
احلدد حن سمددأح ددس حل  الددأتحين ددفلح دداح ج دددحيدد  احبدددح دد  ح  ددس حأملالددأحبللم ددنلتح ا 

حىحالب لح   ندحآثللحالفئمى  نفدحال ملحلن 
 حبدد حأفددلحخددللإحمئددأحأأل دددحثددنلح الدد يحكفدددحح:ألددأح الدد ح ح ددل ح:  ددعحل  ددبك

فئ حح:ألأح ال ةح ح ل ح:ا ال   حي ئ حامحنلس فكحال  ل ةح ملحلس حأبك ح  عحل  بك
ا هدح لن لحيل الن ف لحي احأ فعح ا  حين  ح ف هلحي احألل الأحل لحأيضد حمداحح: ح  ع

نلحأبلح  امىحأملحح:الجفىحالحعحه  حال ن فح الحعحأ  ا حاكم لع ح ل حالج ل تحكا
أفددلحابدداح ددلحبىحال  نئددىتحمددلحأ ددل.حمددلحف ددنعح  ددنىحأمددكحح:  ح ددل ح:الئليفددكح  ددع

 لحبىحال  ل تح أفلح اح لءحامحال  ن حابداحال د ن تح دنلالأحبدلمح حالحلمفدكحالغدس ح
ب ددفىحل دد  حامح دد هحامح  ندددحمئددأحيددكح ددبن حامتحيدد فكححددليهحل الددلدحامح ددللفح

  دد  تح ددللفحبللفل  ددنىح اللمددكح مددلحخ فددعح لائددكحأيددلسحمفددكحيدد حالح لفددكحل ددغلح
احأمددكح دد حأ  ددمعح  ددهحأاح حألجددعتح  للددع نددلحبفددكح  احل نددعحال فددللحيدد حح: ددفكح ا 

الددد ل  حالددد بلح هددددحفف دددأحمح األ ددددحمجدددل لةحامحالئدددللهح مجدددل لةحأبندددأحمدددعح خ افدددأح
ىحيدد  احلس ددأحامحال دد ل ةحيل ددفعحيددّكحي فدددح دد حب غفددكحأاحال دد ن حال ددللحناحيددكحالجفدد

ن ددفعحيددكح ددبئناحمدداحأه دددح  ددبئناحمدداحجنلافدددتحثدد حضددمالفكح لددهح دد لهلح ليئددعح
 ل دددكح  دددن يح مددد  يحهددد اح لددد يح لنحلفدددىح  بدددكح ثمدددلةحح:لأ ددد لح لدددهحال دددملءح  للدددع

حيؤا يح  مالدح لنأحي لبدحماحأبند 
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ءامح دد ن امحأ ددفلمح  ددهحح ددفدح جمددل ح ددبلبدحي مددلح ددمئعح دد  حالغدد  حب نددعحب ددل
نلح  حم حب لؤأ ح اح فعحالب دكحح: لحمىحل  دح ال الدح الئجبلمحماح بلهلح فد حي ل 

لدد حأبددأحل ددغلحح:ل ددغلح ددفكحيدد احامحنئدد دحمدداحهدد حأ ددغلحمفددكح  اح  ددلي ح  ددع
ح فأح ل احأب كحل  دح ال الأح نفحال  احبئ أ 
ةحلح فددلح الغدد  ح حنفالددلحمدداح  ددلحامح  ددلفلح فسلفددلحال ددأحال ن ددىحي مددلح ددلاحالغدد ا

الئللهتحيالنم الدحي  احه حأيلسحمفلح  احل دح خل مفلح  احفسلفلحمفس تح  للح  ملح لفلح
ن ددد ىح سمددددح ندددس ا حف دددلألدح ن دددف ح  بددددح اله دددلح  مدددلعحالفدددل ح  ندددد حي ددد حفدددس ح
 دلئلناححالدهحأ ددليفلح  دهح ندللحالم ددل ناح فد ح دل دحال ددمسحيفسلفدلحيج دسحالغدد  ح

فحلفددلحألئلمددلحإليألللفددلح  فددلح ددنلملتحيغ بدددحالفئددلسحيفددل حف مددىحأل ن ددىحيبنفمددلحهدد حنألددب
فلئ ح  حالب  حيكحف مددحي  دعحك دحلبكحأ حالدل اح لدهحضدحأحهد احالغد  حيدكحف مددتح

لأنددعحلؤنددلحح:بفددكحلأنالددأحال دل ىحضددلح لمحمبال دملمحيددكحمفلمددأتح دل ح:ي مدلحا ددالن هح  دع
عح ددنفكحيددكحل ضددىحخضددلاءحأفن ددىحلأنددح:مددلحهددك ح ددل ح:يددن جبالفكح أضددح الفك ح  ددع

يبنفملحأفلحأج  حين لح  حلأنعح  لامحمداحيضدىح  دليدحمداحالد لح الجد اهلتح أب ابددحمداح
ال هدح  ال ليحملخنىتح ا  احج اليحنليئاحال ال لح ج ه اح لك مللحي ملحلأنففدكح  داح

 حالئجدد حمددلحآاحلددأتحثدد حح:ملحبددلحبددأحيددنل عحأاحأمدد حندد يح لددهح حدد اهاحي للددعح:لددك
ض احن   حلبئ حه احس إحالملضنىتح   احلدكحال د  حنلحمدأحامحيال د معح مئعحبئ

أمددلمكحيدد  احيددكحأ  ددهحال  ددلح ليددىحمدداحالدد هدحاكحمددلح  ن ددلح ددلنلحمدداحالسبلجدد ح
اكخضددلح  امدددحمدداحالفضددىحالبنضددلءح  ندددحجللنددىح ج  ددلح نفدددحال ددمسحلدد  حأاحامح

 حي مدلحلأالفددكحثبدعح  دكحب ددليحلد هدح  هددح   ددكحمداحح دداحالغليدىح ب دلءحالجللنددى
ملحبددلح أهدد ح  دد  حنددلح لددكحامح حبنبدددحأفددعحلددكح أفددلحلددأحيددنل عحأاحح:الجللنددىح للددع
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احالمنئدل حبنفدكحح:أضم لح لهح  ليحي للع م  تح حالئج تحي فأحبئن حمداحالخفدلتح ا 
ح بنفأح  امحبئ ح  ةحاله لحينب ل ح

لأنعحخنلامتح خنلامحن  ا حث حبالفلحمالئجبناحماحمفل حالغ  تحح:  عحلدح: ل حأب ح  امى
حالمفل يحنفل ي حي  ا حيل بفلحخن لفل حالبل لفل حأ بحفل حخن حامحال بكح بللجفىحح:ي مل نل

أب ليتحاففل احخفليلمح ث ل مح جله  ا حيملح لاح  ح ل ىتح ا  احجنشحال فلحخ لدحامح
حي لاحأ  حماح حالمفال لت حأ ب ح للجلا  ح يل ح   ح م    حيب   حالغ   حين   حم حمّفل

جمئ  ح  ل حيكح  أل  تحي ال حمف  حلجل مح جف  حأبألل محي ملحلأنالدح  لأحلح الدح
ح:نلحبفكحالجعحينفعح بكح  حالئلفحخ .حالحلد حي ل ح:ينخ عحبئفلاحيل دح   ع

َْ اَمُنوا  إلَذا َلقل   :نلح  حأل حال معح   حامحالئلله َْ ََا أََُدَما الَّللَ َ َكَفُروا   يُتُم الَّلل
بَارَ  َ دُدَوُلوُهُم اأَلم  فاّ فََ  . (1 زَح 

أاللن حأاحأ خ حالفلل حيبنفملحه حن  مفدكح  ححمد ح  نفدلحالم دل  اححم دىحلجد ح
 . اح تححلل احبنفكح بناحالغ  ح مفئ فكحمفدح ا الغ ح  ح اح حمفلحبفف د

ال ال دددهح حنح  ددد احح   الدد حخ ددد ح ثندددلحمددداحالم ددد مناتحي مددلحايالدددل حالجمئدددلاح  
 ددد  احيجئ دددعحأجددد  حبفل دددكحبدددناحال ال دددهح  مدددلؤه حال دددن ح  دددهحاكل ح  جددد ه  ح ح
الئددلفحمددداح ثدددلةحالغبدددللح الدد ملءتحيبنفمدددلحأفدددلحأجددد  حبددناحال ال دددهح ا  احأفدددلحبدددللغ  حبدددناح

ندلحمئ دلحالم د مناتحبدلمحح: فلبأحالخن ح  ح  يحالاللادح هد حنال  ددحيدكح مددح ن د  
 امىحين ب عح  ندح ف ملح مئعح نلحدحي  حأ دلفح ج ددحل ثدلةحابئث احلكح مكحأبلح 

ندلح د ح د  عحاللؤندلح لدحح:أفلحأبد ح  امدى ح دل ح:ال ملءح الغبللح   سحال  ادحي  ع
ال ئبددددىحأفددددلحابدددداح ددددلحبىحال دددد ل تحيئفدددد هلحلمنددددعحبفف ددددكح  ندددددحي ب ددددعحبددددناح نفندددددح

                                                 

 ح 15اآلنى:ححاكففل ح_  لةح(ح1
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امدددىحيدددكحندددلحبفدددكح حالدددفسح مدددأحأبدددلح  ح: م دددحعحالالدددلادح الددد  ح ددداحمحل دددفدح   دددع
مث أح حن ف هح حالم اح ج كحبث بأحث بكحأح حبدحماحح: فل الأحن  حال نلمى حي ل 

ث بدأتح  دددحنددلح د حأل ددهحامحالئددللهحبددتحنددلح دد حهد يحالحدد لاءحالالددكح  دفال لحلددأح لئمددىح
  هحلأ كحالفالهدلحخدل إحل حدكح ال د  حلدكح ّجد حينفدلحم دالل ىح لندأتحبدلمحندلح د ح اح

هد يحالمضدمخىحبللد  حل الد الكحالم د نفىحالدث  ءحالحسنفدىححلّ أحامح للملمحيالحم حثنلبك
 ال  م لح لن لحلالئ  حأفكحل حأضنعح  نال لح ل حأجباح ف حل دلءحالم دل ناتح ا دلأحمفدكح
ال   ح  ن لتح   حل لحأاحامح  ح ب حال  نىحالالكحأه نال لتح لكحندلح د حأخدعح دغنلةح

حال  احل لحماحالئملح  لح فناح فعح  ملح خ عحا ال ب الفكحال    ح  كتح ا  احخلجع 
آخدلحمداحند   فكح فد حمخلجددكتح  د ح للدعحلدكحبدلمحنددلحأخدكح حالدبألح ّفدلحيد  احل ناَل ددلح

امحخ نفالكح  نأح لهحند  حال نلمدىتحح:يل لأح  ن لحمفكحال   ح   حل لحن   حلأحأخ أ
ثددد حالب ددد ح  دددل حأ ددد  حأاح ح لددددح  حامح حددد يح ح دددلنأحلددددح ددد  ح  ددد يح أ ددد  حأاح

ب يح ل  لدحه احملح   فلحامح ل  لدح    حامح ل  لدتحث حخلجعحل حدحمحم امح 
حي ففليحيكحثنلبدح  لنفليحلضكحامح فدح  فلحبد 

ي مدلحلجئفدلحمدداح س الفدلحال دأح  خ فددلحالل دىحلد حال دداحلدكحهمدىح  ح الحأ حالغدد  تح
ح: لي  احجللنىحال بدحالغ  حيكحح فدح جمللدح هكح لئمىحبللبلدح ال   حل  حماحملحب

أمددلحلجدددعحمئ دد حأخدددكحين  لددد اح حح:نددلح ددد حمدداحأنددداحجئددعحين ددد  حمددداحالغددس تحيال ددد  
مداحالغدس حح:ندلح د حمداحأنداحجئدعتح  دعح:فئليدتحي ملح مئال لحال  معح لن لحي للعحلدك

أمدددلحلجدددعحمئ ددد حأخدددكحثددد حب دددعح  للدددعحمدددلحأبدددللكتحنلجئددد اح أخدددكحلددد حنلجدددعحح: للدددع
حبىحالبنعحأاحأبلح  امىح  هحالبلدتحنلحجللنىح  لكحل لح:يغ بالفكحالئبلةتحث ح  عحل ل

ح:ي دددمئعحالمدددلأةح  مدددكحيخلجدددعح الغندددلحل ف دددلحي ددد معح  ن دددلحيدددل عحال ددد  ح  للدددع
 اح دلاحح:بّنفكحلكحالب للةحماحالالئسنىحلحمأحام ح للدعح:أمب لامحجئعحأ حمئسنلم ح  ع
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اح دددلاح  الددد حيدددكح دددبن حامحينفدددعحمب دددل حي  دددع ح: لددد يحلجدددعح دددللملمحينفدددعحمئدددستح ا 
الحم حمحال يحجئ دح خنلةحن  حال نلمىتح  عحح:أب لي حي  ح  ب عحه نالأحيب عح  للع
هددكحالالدكحال  مدأحال ددل ىحيال د معح لدكحي  ددعحح:يمدلحيئ دعحالجللندىحأخددعحالغد   ح للدع
امحخ نفالددكح  نددأح لددهحندد  حال نلمددىتحي ددلخعحح:ل ددلح احأخددلأحن دد  ح  نددأح ن دد  حلددأ

 ال دلحبئد ح دل ىتحيد  احهدكحمنالدىحيالئجبدعحمداح   ئعح  هح ج  لحمغ نلمح  ن لتحيحلح
 لددأحثدد ح دد معحثنددلدحالغدد  حالالددكح لفددعحمئددكحكمدددح    ال ددلح اف ددليعححسنفددلمح  ددهح

  (1)الغ  ح الجللنىح مالئجبلمحماح بلحأم مل
 .   حماح ل ح لاءح  ح هن حاملأة

 
 
 
 
 
 
 

ح*****
                                                 

  ح  لب اعحالل ى  لحالم ألفنلعحماح(ح فىحال ف ة:ح1
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 َعا  ُمبا
 رَُسوِل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عََلْيِه وَسَلََّمل

َناُ  َُدَباَلع َنَ  َعَل  َأن  اَل   :بع لى ق ل      مل ََا أََُدَما النَّبلُي إلَذا َراَءَك الُمؤ 
َتاٍن  َْ بلبُدم  َّْ َواَل ََْ دلي َْ َأو اَلَمُه تُدل  َْ َواَل ََدق  َْ َواَل ََدز نلي رلق   ِ َْ بلاهللل َهي ّحا َواَل ََ رلك  َُش 

 َّْ َ دلَمل َْ َأ َنُه بَدي  َترَل تَدغ فلر  ََدف  َّْ َواو  يَنَ  فلي َمع ُروٍ  فَدَباَلع ُم َّْ َواَل ََدع صل َوَأر ُرللمل
يمٌ  َّْ اهللَ إلنَّ اهلَل َغُفوٌر رَحل  . (1 َلُم

 :البيعً  معن 
1   ًّ م دد لحمدداحالبددلءح النددلءح الئددناتحأ دد ح احدد تح هدد حبنددعحال  ددكءتح :البيعددً لغدد

البنددددعحضدددد حال ددددلاءتح هدددد حمددددَاحح: لب مددددلح ددددمِّكحال ددددلاءحبنئمددددلتح المئفددددهح احدددد تح  ندددد 
  (2)اكض ا 

ال دف ىح  دهح نجدلدحالبندعتح   دهحالمبلَنئدىح الألل دىتح :والبيعً اا َحا هي  2

أ ددف  اح  ندددتح بلنئدددحح:المبلَنئددىح الألل ددىتح  دد حالبددلَنئ اح  ددهحاكمددلرح   لددأح: البنئددى
ح: ف ىحالبنعتح هكح:مخاحبل.ح بلنعح-بفالاحالبلءحح-تح الَبن َئى ح(3) لَهَ ي حح:  ندحمبلنئى

إلنَّ   :الئددللهح ددل المئل َد ةح المئلَهدد ةح الال لنددىتح بدد   حالئ دد ح  ددهحالألل ددىح الفُّ دلةتح
َْ َُدَباَلُعوَنَ  إلنََّما َُدَباَلُعوَن اهللَ  َ  .  (4( 5 الَّلل

                                                 

 ح 10  لةحالممالحفىرحاآلنى:ح(ح1

 حح 1/557حاباحمفه لتحل لاحالئلد(ح2

  ح( 1/557اباحمفه لتح"ل لاحالئلد"ح)ح(3

  ح10  لةحالفالارحاآلنى:حح(4

  (115  ئجكتحمحم حل استح حلم ح ل  ح فنبكتح"مئج حلغىحالف  لء"تح) ح(5
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حبدددد لأحال ددددبن ملحح: المبلنئددددى :قتتتت ل ابتتتتن حجتتتتر       بددددللةح دددداحالمئلهدددد ةرح  ددددمنع 
  . 1)بللمئل ضىحالمللنى

حالبنئىحهكحالَئ   ح  هحالألل ىتح ناح :وق ل ابن خلدون في "مقدمب "     ا   حأا 
ددد حأمندددليح  دددهحأفددددحن ددد  حلددددحالف َهدددلحيدددكحأمدددلحفف ددددح أمددد لحالم ددد مناتح ح المبدددلنعحنئلهخ
دَليتح ح الَم   نفلس دحيكح دكءحمداح لدأتح نألنئددحينمدلحن  فددحبددحمدَاحاكمدلح  دهحالَمف َ دألخ

لح     اح   يتحجئ  احأن َن  حيكحن يحالن ن ماحل ئ  تحين دبدح لدأح  لف اح  احبلنئ احاكمن
حالبنئدى حم دلَيحىحبلكند يتح يخئ  حالبلئعح الم الليتحي  مكحبنئىتحم  لحبل.تح  دللعخ
ه احم ل ل لحيكح  لفحال غىح مئ د  حال دل.تح هد حالمدلا حيدكحالحد ن حيدكحبنئدىحالفبدكح

حح( 2)ال فهلن ىحالئ بىح  ف حال جلةتح حنثملح ل حه احح
حمئفددهحالبنئددىحا  ددأل حكحهدد بددحيددفخ  حمدداح لددأححححح َ   دد حبددناحالمبددلنخعحمدداحح:نا 

ددليتح عح الألل ددىحيددكحالئ  ددلح الن ددلتح المف ددألح الَم    المبددلَنعحلَدددحمدداحالدد  ةح  ددهحال  ددم 

ح  الف ن حاك م  لح لندتح ألل الدحيكحالمئل فتح  اح خ ل ح  حم فلَس ى
ءحبنئددىحجمل نددىح  ددكحاإلنمددلاحبددلمح حدد يح ح ددلنأحلدددتح  لفددعحبنئددىحالفبددكحل ف ددلحححح

 . يئ حالألل لعح اللأحالمف لاعح الف احشحالالهح لفعحمفال لةحيكحالجله نىح

تح خمدشحأم لحالجله ندىحمثد حالفنلحدىحح أحنلفلح لاحنسن ح  كحمليكحآنىحالبنئىحما    
حاكس اإ ال ج يح   حالجن دتح ف لحال ئ لح ال  لءحبلل ن ح الثب لتح  شح

ح
ح

                                                 

 ح( 1/64الئ   فكتحأحم حباح  كحباححجلتح"يالاحالبلليح ل ح حناحالبخللي"ح)ح(1

  ح( 209اباحخ   اتح ب اللحماحباحمحم تح"م  مىحاباحخ   ا"ح) ح(2
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 :أحاديث  بيعـة النســـــاء

َم فَدت  ل   َأنَّ النَّبليَّ  ُرول َ   1 ًَ  َلمَّا فَدَرَ  ََدو  ََّ ًل الرَِّرالل َأَخَل فلدي َم َع ْ  بَديد  ًل  مل َعد بَديد 
دداءل  َِ َْم رل َرُوددولل اللَّددهل  َوُعَمددرُ  الصَّددَفا َوُهددَو َعلَدد  النِّ دداَء بلدد َِ ن ددُه َُدبَدداَلُ  النِّ ددَفُ  مل َأو 
َّْ َعن ددددُه ،َاددددلَّ   ددددَرَأُة أَبلددددي  اللَّددددُه َعَلي ددددهل َوَوددددلََّم َوَُدددددبَدلُِّغُم ًَ ام  ن ددددُد بلن ددددُت ُعت بَدددد َوهل
َيانَ  ْ  َرُوددولل اللَّددهل  ُوددف  دد فّددا مل ددَرٌة َخو  َِّ ًٌ ُمتَدَن َعدد َأن  ََدع رلفَدَمددا ، فَدَقدداَل َعَلي ددهل   ُمتَدَقندِّ

ُم  ََ دددددددد َِّ ُة َوال ََ َّْ َعلَدددددددد  َأن  اَل  :الصَّدددددددد َُ َْ بلاللَّددددددددهل َهددددددددي ّحا "أُبَدددددددداَلُع ددددددددرلك  ، "ُدش 
ن دددُ  فَدَرفَدَعددت   نَددا  :رََأَوددَما َوقَالَددت   هل ْ ُخددُل َعَليد  ددَناَم َوإلنَّددَ  لََت َا  نَا األ  َواللَّددهل َلَقددد  َعبَددد 

نَدد ددّرا َمددا رَأََد  دَددُه َعلَدد  الرَِّرددالل َأم  َمددامل اَك َأَخل  مل َوال جل ََ دد ، دُدبَدداَلُ  الرَِّردداَل َعلَدد  اإل لو 
 ، مُ فَدَقدد   ََ دد َِّ ُة َوال ََ َْ  ":فَدَقدداَل َعَلي ددهل الصَّدد ددرلق   ِ ن دددُ  ، فَدَقالَددت  "َواَل َد أَبَددا  إلنَّ  : هل
َيانَ  دُ  للدي َأم  اَل ؟  ُوف  ْ  َماللدهل َهنَداّة َفَمدا َأم رل  أََدحل يٌ  َوإلنِّي َأَاب ُت مل رَُرٌ  َهحل
َيانَ  : فَدَقددالَ  ٍء فليَمددا مَ  أَبُددو ُوددف  ْ  َهددي  دد يَمددا َغبَدددَر فَدُمددَو لَدد ل َقدد  َوفل َمددا َأَاددب تل مل
لٌ  ََ َ  َرُودددوُل اللَّدددهل َحددد ن دددُد بلن دددُت  َوإلنَّددد ل  ":َوَعَرفَدَمدددا، فَدَقددداَل َلَمدددا ، َفَقدددحل َلمل
 ًَ دا َودَلَ  ََدا نَبلديَّ اللَّدهل َعَفدا اللَّدُه َعن دَ ، فَدَقدالَ  :، قَاَلت  " ُعت َب  ":نَدَعم  فَاع ُ  َعمَّ

 َْ ًٍ َمدداأَدَدددز نل ال ُحددرَّةُ  :فَدَقالَددت   ،" َواَل دَدددز نلي ددند   ، َوفلددي رلَواََدد ددَرَأٌة قَددُ ، زَنَددت  مل َّْ ام  ُم
َّْ  ":فَدَقالَ  َْ َأو اَلمَُك تُدل  َغارّا َوقَدتَدل تَدُمم  كلَبارّا، فَدَْند ُتم   :، فَدَقاَلت  "َواَل دَدق  َناُهم  ال رَبدَّيد 

نُدَمددددا َيانَ  َوُهددددم  َأع لَددددُم، وََكدددداَن ابد  ُْ أَبلددددي ُوددددف  ًُ ب دددد مَ  َحن ظَلَدددد ر، قَددددد  قُتلددددَ  ََدددددو   بَددددد 
َي ا ُعَمرُ  َفَقحل َ  ِل دتَدل َق َر دَم َرُودوُل اللَّدهل للَُّه َعن ُه َحتَّ  او  َِّ  ":فَدَقدالَ   ، َودَدَب

ن ددددهُ  َمددددا َمددددا لَددددي َس مل ددددللَ  َعلَدددد  َزو رل نَددددُه،َوُهَو َأن  دَدق  َترَل تَدددداٍن دَدف  َْ بلبُدم  ْ دلي  ،" َواَل دَدددد

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15776
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ن دددُ  فَدَقالَددت   دددل َومَ  : هل ْ ُمُرنَددا إلالَّ بلالُره  ددٌر قَبلدديٌ  َوَمددا َد تَدداَن أَلَم  ددارلمل َواللَّددهل إلنَّ ال بُدم  ََ
، فَدَقدددالَ  قل ََ ددد َخ  ددديَننل  ":األ  دددَنا  :، فَدَقالَدددت  "ي فلدددي َمع دددُرو ٍ َواَل دَدع صل  ِ َواللَّدددهل َمدددا َرَل

ءٍ  َيَ  فلي َهي  َنا َأن  نَدع صل ِل َنا َهَلا َوفلي أَند ُف َِ لل َمج 
(1 . 

ًَ  َأنَّ  ُعدر َوةُ عْ و   2 َمدا َزو َ  النَّبلديِّ  َعائلَشد دَي اللَّدُه َعند  ِل بَدَرد دهُ  َر َأنَّ َرُودوَل  َأخ 

ًََل بلَقدو لل اللَّدهل  اللَّهل  ملَنا ل بلَمللهل اخ  ْ  ال ُمؤ  ْ  َهاَرَر إللَي هل مل ُْ َم َتحل ََدا  َكاَن ََم 
نَددددداُ  َُدَباَلع نَدددددَ   مل للدددددهل أََُدَمدددددا النَّبلدددددُي إلَذا َرددددداَءَك ال ُمؤ  ددددديمٌ  إللَددددد  قَدو    َغُفدددددوٌر رَحل

ًُ  :قَالَددت ُعددر َوةُ  :قَددالَ  نَددا ل قَدداَل َلَمددا  َعائلَشدد مل ْ  ال ُمؤ  دد ْ  َأقَدددرَّ بلَمددَلا الشَّددر نل مل َفَمدد
َرَأٍة َق ُ " : َرُووُل اللَّهل  َِّت  ََُدُه َََد ام  ّما َواَل َواللَّهل َما َم ََ فلدي  َقد  بَاََدع ُت ل َك

للهل َقد  بَاََدع ُت ل َعلَ  َّْ إلالَّ بلَقو  ًل َما َُدَباَلُعُم  . 2)". رواه البلار    َذلل ل ال ُمَباََدَع

ُْ الُزبَدي رل وعْ   3 ًَ َزو َ  النَّبليِّ  َأنَّ  ُعر َوُة ب  نَداُ  إلَذا  قَاَلت    َعائلَش مل َكاَنت  ال ُمؤ 
َّْ بلَقدو لل اللَّدهل َعدزَّ َوَرد َّ  َهاَرر َن إلَل  َرُودولل اللَّدهل  دَتَح ََدا أََُدَمدا النَّبلدُي إلَذا   َُم 

 َْ َْ َواَل ََدز نلي رلق   ِ َْ بلاهللل َهي ّحا َواَل ََ رلك  َناُ  َُدَباَلع َنَ  َعَل  َأن  اَل َُش  مل َراَءَك الُمؤ 
َّْ َواَل َواَل َدَ  ددد َّْ َوَأر ُرللمل َ ددددلَمل َْ َأ نَدددُه بَددددي  َترَل تَددداٍن ََدف  َْ بلبُدم  ْ دلي َّْ َواَل ََددد َْ َأو اَلَمُهددد دددتُدل  ق 

دديمٌ  َّْ اهلَل إلنَّ اهلَل َغُفددوٌر رَحل ددتَدغ فلر  َلُمدد َّْ َواو  دديَنَ  فلددي َمع ددُروٍ  فَدبَدداَلع ُم  . (3 ََدع صل

ْ  َأقَدرَّ بلَمَلا  :َعائلَشًُ  قَاَلت   ًل َفَم نَد ملَنا ل فَدَقد  َأقَددرَّ بلال ملح  ْ  ال ُمؤ  وََكداَن َرُودوُل  ،مل
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َّْ َرُوددوُل اللَّددهل  اللَّددهل  َّْ قَدداَل َلُمدد للمل ْ  قَدددو  دد ددَرر َن بلددَلللَ  مل َْ "  : إلَذا َأقد  دد ان  َللق 
 َّْ َُ َِّت  ََُد َرُوولل اللَّهل َالَّ  اللَّدُه "  فَدَقد  بَاََدع ُت َعَلي دهل َوَودلََّم ََدَد َواَل َواللَّهل َما َم
َرَأٍة َق ُ  مل  ام  ََ ََ َّْ بلال  َر أَنَُّه َُدَباَلُعُم َواللَّهل َما َأَخدَل َرُودوُل اللَّدهل : َعائلَشًُ  قَاَلت  ، َغيد 
  َِّدت  َكدُ  َرُودولل اءل َقُ  إلالَّ بلَما َأَمَرُه اللَُّه دَدَعاَل  َوَما َم َِ  اللَّدهل  َعَل  النِّ

َرَأةٍ  َّْ  َك َّ ام  َّْ إلَذا َأَخَل َعَلي مل ّمدا "َقُ  وََكاَن ََدُقوُل َلُم ََ َّْ َك َُ ". رواه  قَدد  بَداََدع ُت
 . 1) مِلم

ْ  و   4 بَدَرد هُ  َعائلَشًَ  َأنَّ  ُعر َوةَ  َع داءل قَالَدت   َأخ  َِ ًل النِّ َع ْ  بَديد   َمدا َمدسَّ َرُودوُل اللَّدهل  َع

  ُ دددَرَأّة قَددد َمدددا َفَْع  َت دددُه قَدددالَ  بليَددددلهل ام  َمدددا فَدددإلَذا َأَخدددَل َعَليد   ":إلالَّ َأن  ََْ ُخدددَل َعَليد 
 . 2)رواه مسلم  " ذ َهبلي فَدَقد  بَاََدع ُت ل ا

ًَ ، أَندََّمدا قَالَدت  : أَدَدي دُت َرُودوَل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل   5 َقد ًَ بلن دتل رُقَديد  ْ  أَُمي َم َع
َْ : ََا َرُووَل اللَّهل ، نُدَباَلُعدَ  َعلَد   مل ، فَدُقل  ََ َوٍة بَاََدع َنُه َعَل  اإل لو   ِ َوَولََّم فلي نل

تُددَ  َأو اَلَمنَددا َأن   ددرلَق َواَل نَدز نلددَي، َواَل نَدق   ِ ددرلَك بلاللَّددهل َهددي ّحا، َواَل َن ْ دلَي اَل ُنش  ، َواَل نَدد
ددهل  َترَل تَدداٍن نَدف  َ دددلََنا َوَأر ُرللنَددابلبُدم  َْ َأ ددَيَ  فلددي َمع ددُرو ٍ  ،بَدددي  ، فَدَقدداَل َرُوددوُل َواَل نَدع صل

دَت َع  مَ لَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولَّ اللَّهل اَ  َّْ "، قَالَدت  : " فليَمدا او  دُت َّْ َوَأطَق  : اللَّدُه َْ : فَدُقل دُت
َناَوَرُوولُُه  ِل ْ  أَند ُف ، فَدَقداَل َرُودوُل اللَّدهل نُدَباَلع دَ  ََدا َرُودوَل اللَّدهل ، َهُلمَّ َأر َحُم بلَنا مل

دداءَ : " لَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلَّمَ َادد َِ ددَرَأٍة  ، إلنَّ إلنِّددي اَل ُأَاددافلُ  النِّ ًل ام  ائَدد للي للمل َمددا قَدددو 
                                                 

ح 1866دحل  ححبلدح نفنىحبنئىحالف لء _  اللدحاإلمللة _  حناحم    (1
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ددددَدٍة " . ددددَرَأٍة َواحل م  للي الل ث دددد ل قَدددددو  ددددَدٍة ، َأو  مل ددددَرَأٍة َواحل م  للي الل أخرجتتتت  م لتتتت   َكَقدددو 
 .1)وصحح  ابن حب ن .. وأخرج  البرمذك ونيره مخبصرا . 

 

ْل  :وفدد  رواَددً أخددرأ  6 ًَ ب دد ن ددُد بلن ددُت ُعت بَدد ًَ ، قَالَددت  : " َردداَء   هل ْ  َعائلَشدد َعدد
ًَ ، إللَد  َرُودولل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم للتَُباَلَعدُه ، فَدَنظَدَر  إللَد  ََدَدَد َما ، رَبليَع

َمدد: فَددَلهَ ي فَدَغيِّددرل  ََددَدكل "، قَالَددت  : " اذ َهبلددفَدَقدداَل َلَمددا نَّدداءٍ َبت  فَدَغيدََّردد  ، مُددمَّ ا بلحل
: " أُبَاَلُعد ل َعلَد  َأن  ال ُه َعَلي هل َوَولََّم ، فَدَقدالَ َراَء   إلَل  َرُوولل اللَّهل َالَّ  اللَّ 
ددرل   ِ ددرلكلي بلاللَّددهل َهددي ّحا ، َوال َد َو دَدز نلددي ال ُحددرَُّة ؟ ! : أَ قلي ، َوال دَدز نلددي "، قَالَددت  ُدش 

َّْ َأو المَ قَالَ  تُدَل دَت لَنَدا أَ : " َوال دَدق  ًَ إلم ٍَق " ، قَاَلت  : َوَهد   دَدرَك  َي َّْ َخش  و الّما ُك
تُدُلُمم  ؟ ! قَالَ  ْ  َذَه ٍ : فَدَباََدَعت ُه ، مُمَّ قَاَلت  َلُه َوعَ نَدق  َوارَانل مل َما ول : َما دَدُقوُل َليد 

ْل ؟، قَالَ فلي هَ  َواَرَ  ِِّ ْل ال  َ رل َرَمنَّمَ َل ْ  َرم  َردَانل مل  ( 2)"  : " َرم 

ٍرو ، َعُجوٌز َوقَاَل أَبُو ََدع َل    7 ًُ أُُم َعم  مَدت نلي َغبَ  ُْ َعللي  ، َحدَّ ُر ب  مَدَنا َنص  : َحدَّ
ْ  بَنلددي مُ  دد ْ  َردددَّدلي، مل مَدت نلي َعمَّتلددي، َعدد ددٍ  ، َحدددَّ ًَ رَ َجاهل ْ  َعائلَشدد ددَي اللَّددُه ، َعدد ِل

َما ، قَاَلت   ْل رَ َعند  ًَ ب د ن ُد بلن ُت ُعت َب دَي اللَّدُه َعن دُه إللَد  َرُودولل : " َراَء   هل ِل ًَ َر بليَعد
قَالَدت  : ، " اذ َهبلي فَدَغيِّرل  ََدَدكل " :َولََّم للتَُباَلَعُه ، فَدَقالَ اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل وَ 
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نَّاَء ، مُمَّ َراَء   إلَل  َرُوولل اللَّهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل وَ َفَلَهَبت   َما بلحل لََّم َود، فَدَغيدََّردد 
ددرلكلي بلاللَّددهل َهددي ّحا: " أُبَاَلُعدد ل َعلَدد  َأن  ، فَدَقددالَ  ددرلقلي، َواَل دَدز نلددي"، وَ اَل ُدش   ِ . اَل َد
َْ َأو  َأَودَدز نلي ال ُحرَُّة ! قَالَ  قَاَلت  : تُدل  ٍق "، قَالَدت  : " َواَل دَدق  ََ د ًَ إلم  دَي َّْ َخش  : اَلمَُك

تدُ  َت لََنا َأو اَلّما نَدق   َلُمم  ؟ قَاَلت  : فَدَباََدع ُتُه . َوَه   دَدرَك 

دددَ أبدددي َعلددد  فدددي المقصدددد العلدددي بزوائدددد أبدددي َعلددد     8 والميثمدددي مدددْ طَر
دٍرو 38الموالي    ًُ أُُم َعم  مَدت نلي غلب  َد ، َحددَّ ُْ َعللي  ُر ب  مَدَنا َنص  َعُجدوٌز  -: َحدَّ

  ٍ ْ  بَنلي ُمَجاهل ْ  َعا -مل ْ  َردَّدلي، َعد مَدت نلي َعمِّتلي، َع : َرداَء   َحدَّ ًَ، قَالَدت  ئلَشد
ًَ إلَل  َرُوولل اللَّهل َاَل  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم للتَُباَلَعدُه فَدَنظَدَر  ْل رَبليَع ًَ ب  ن ُد بلن ُت ُعت َب هل

نَّداٍء مُدمَّ « اذ َهبلي فَدَغيِّرل  ََدَدكل »إلَل  َََدَد َما فَدَقاَل:  َمدا بلحل : فَدَلَهَبت  َغيدََّردد  .قَالَدت 
أُبَاَلُعدد ل َعلَدد  َأن  ال »لَدد  َرُوددولل اللَّددهل َاددَل  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم فَقدداَل: َردداَء   إل 

ددرلقلي، َوال دَدز نلددي  ِ ددرلكلي بلاللَّددهل َهددي ّحا، َوال َد : َأَودَدز نلددي ال ُحددرَُّة؟ قَدداَل: « ُدش  .قَالَددت 
ًَ إلم َقٍ » َي َّْ َخش  َّْ َأو المَُك تُدُل : َوَه   « َوال دَدق  دتُدُلُمم ؟ .قَاَلت  َت لََنا َأو الّما نَدق  دَدرَك 

ْل   َ ْ  َذَهدٍ : َمدا دَدُقدوُل فلدي َهدَل د دَوارَانل مل قَاَل: فَدَباََدَعت دُه.مُمَّ قَالَدت  لَدُه: َوَعل َيمدا ول
؟ قَاَل:  ْل َواَرَ  ِِّ رل َرَمنَّمَ »ال ْ  َرم  ٌر مل  « .َرم 

َ أبي َعل      9 ًَ ، قَ 74067ورواه ابْ عِاكر مْ طَر ْ  َعائلَشد الَدت  : َع
ًَ د : إللَد  َرُودولل اللَّدهل  ْل رَبليَعد دَداَن : اب د ُْ َحم  ًَ د زَاَم اب د ن دٌد بلن دُت ُعت بَد : َرداَء   هل
درل ل ، قَالَدت  :  ْل ال ُمق  ُل اب د َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم للتَُباَلَعُه ، فَدَنَظَر ، َوفلدي َحددلَ

ددَداَن : َلَمددا ، َوقَدداال : د " اذ َهبلددي  فَدَنظَددَر إللَدد  ََددَدَد َما ، فَدَقدداَل : د زَامَ  ُْ َحم  اب دد
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نَّداٍء ، مُدمَّ َرداَء   َرُودوَل اللَّدهل  َمدا بلحل فَدَغيِّرل  َََدكل " ، قَاَلت  : فَدَلَهَبت  ، فَدَغيدََّردد 
َداَن : إلَل  َرُوولل اللَّهل َالَّ  اللَّدُه َعلَ  ُْ َحم  ي دهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم ، َوقَاَل اب 

درلقلي ، َوال   ِ درلكلي بلاللَّدهل َهدي ّحا ، َوال َد َوَولََّم ، فَدَقاَل : " أُبَاَلُع ل َعَل  َأن  ال ُدش 
ًَ إلم دٍَق  دَي َّْ َخش  َْ َأو المَُكد دتُدل  دَدز نلي " قَاَلت  : َأَو دَدز نلي ال ُحرَُّة ؟ قَداَل : " َوال دَدق 

َت لََنا َأو المّ  دتُدُلُمم  ؟! قَداَل : فَدَباََدَعت دُه ، مُدمَّ قَالَدت  لَدُه " ، قَاَلت  : َوَه   دَدرَك  ا نَدق 
َردَانل  ْل ؟ قَاَل : " َرم  َواَرَ  ِِّ ْل ال  َ ْ  َذَهٍ  : َما دَدُقوُل فلي َهَل َوارَانل مل َما ول َوَعَليد 
درل َرَمدنََّم " . وكمدا ددرة وقد   ْ  َرم  د دَداَن : " مل ُْ َحم  ْ  نَارل َرَمنََّم " ، َوقَاَل اب  مل

إوددنام ابددْ عِدداكر ) ع يددً ( وهددلا دصددحي  واددوابه ) عب ددً ( دبعدداّ  فددي
 .لمِند َعل  وغيره

ددَ أبددي َعلدد  فددي دمددلَ  الَمددال     10 ْ  3998والمددز  مددْ طَر : َعدد
ًَ إللَد  َرُودولل اللَّدهل ادل  اهلل  ْل رَبليَعد ًَ ب د ن ُد بلن ُت ُعت بَد ًَ ، قَاَلت  : َراَء   هل َعائلَش

َدَ  ل " َنَظَر إلَل  َََدَد َما ، فَدَقاَل َلَما : " اذ َهبلي فَدَغيِّرل  ََ عليه وولم للتَُباَلَعُه ، فدَ 
نَّدداٍء ، مُددمَّ َردداَء   إللَدد  َرُوددولل اللَّددهل اددل  اهلل ، قَالَددت  : فَددَلَهب تُ  ، فَدَغيدَّر دُدَمددا بلحل

رلكلي بلاللَّهل َهدي ّحا ، وال  دعليه وولم ، فَدَقاَل: " أُبَاَلُع ل َعَل  َأن  ال ُدش   ِ رلقلي ، َد
ًَ َو دَدز نلدي ال ُحدرَُّة ؟ ! " قدال: أَ وال دَدز نلي " ، قَاَلت   دَي ُتللدي َأو الَمكل َخش  : " وال دَدق 

تُدُلُمم  ؟ ! " قَاَلت  : فَدَباََدع ُتهُ  َت لََنا َأو الّما نَدق   .إلم ٍَق " ، قَاَلت  : " وَه   دَدرَك 

ددَحاُق ب دد (11 مَدَنا إلو  مَدَنا أَبُددو َوددعليٍد َحددددَّ بلددُي أَبُددو ََدع ُقدددوَب َحدددَّ ََ َل ُْ ُعث َمددداَن ال 
 ًَ دلدهل أُمِّ َع ليَّد ْ  َردَّ َن َصدارلُ  َعد ًَ األ  ْل َع ليَّد ْل اب د َم ُْ َعب ددل الدرَّح  دَماعليُ  ب د مَدَنا إلو  َحددَّ
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ددداَء  َِ ًَ َرَمدددَ  نل َنَددد دددا قَددددلَم َرُودددوُل اللَّدددهل َادددلَّ  اللَّدددُه َعَلي دددهل َوَودددلََّم ال َمدل قَالَدددت  َلمَّ
َي اللَُّه َعن ُه قَداَم َعلَد  األ َ  ِل َْ ال َل َّابل َر َّْ ُعَمَر ب  َُ إللَي مل ن َصارل فلي بَدي ٍت مُمَّ بَدَع

َم فَدَقدداَل أَنَددا َرُوددوُل َرُوددولل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه  ََ دد َِّ َن َعَلي ددهل ال ددلََّم فَدددَرَمم  َِ ال بَددابل َف
َّْ قُدل نَدا َمر َحبّدا َُ َْ  َعَلي هل َوَولََّم إللَي  بلَرُودولل اللَّدهل َوَرُودولل َرُودولل اللَّدهل َوقَداَل دُدبَداَلع 

تَداٍن  َْ بلبُدم  ْ دلي َّْ َواَل َد َْ َأو اَلمَُك تُدل  َْ َواَل دَدق  َْ بلاللَّهل َهي ّحا َواَل دَدز نلي رلك  َعَل  َأن  اَل ُدش 
دديَنُه فلددي َّْ َواَل دَدع صل دد َُ َّْ َوَأر ُرلل َُ َ َ دددل َْ َأ نَددُه بَدددي  َترَل نَا  دَدف  َمع ددُروٍ  قُدل نَددا نَدَعددم  َفَمددَدم 

ددَمد   ْ  َخددارل ل ال بَدي ددتل مُددمَّ قَدداَل اللَُّمددمَّ اه  دد دد ل ال بَدي ددتل َوَمدددَّ ََددَدُه مل ْ  َماخل دد ََدَنا مل َ دددل َأ
 ًَ ْ  اددَِّباعل ال َجَنائلزل َواَل ُرُمَع ََ َونَدَم  َع ََ َوال ُحيَّ رلَ  ال ُعتَّ ْل َأن  ُنل   َ  َوَأَمَرنَا بلال عليَد

ًل  َياَح ْ  الندِّ يَنَ  فلي َمع ُروٍ  قَاَلت  نُمليَنا َع للهل َواَل ََدع صل ْ  قَدو  َنا َوَوَْل تُدَما َع  . 1) َعَليد 
َْ ال ُمَباَلَعا ل قَاَلت  َكاَن فليَما َأَخدَل  عْ (12 َرَأٍة مل ْ  ام  يٍد َع ُْ أَبلي َأول يُد ب  َأول

نَدا َأن   َنا َرُووُل اللَّهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم فلدي ال َمع دُرو ل الَّدلل  َأَخدَل َعَليد  َعَليد 
ّمدددا َواَل نَدددد   ُمدددَ  َور  دددَيُه فليدددهل َأن  اَل َنل  ََّ َري بّدددا َوَأن  اَل اَل نَدع صل َّ َواَل َنُشددد ُعَو َوَ ددد

 . 2) .نَدن ُشَر َهَعّرا
َنا النَّبلدُي َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل  (13 َما قَاَلت  َأَخَل َعَليد  َي اللَُّه َعند  ِل ًَ َر ْ  أُمِّ َع ليَّ َع

َر  َرَأٌة َغيد  نَّا ام  ًل َأن  اَل نَدُنوَ  َفَما َوَفت  مل َع َوٍة أُمِّ ُوَلي ٍم َوَولََّم علن َد ال بَديد   ِ َخم سل نل

                                                 

  [ح20273ل  حالح ن ]حح ن حأ ح ألنىحلضكحامح ف لح«حأ  حم ف حالب لننا«حم ف حأحم (ح1

  [ح3131ل  حالح ن ]ححبلدحيكحالف  «ح اللدحالجفلئس«ح فاحأبكح ا  (ح2



 

 

 
 

462  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ددَرَأةل  َرَة َوام  ًل أَبلددي َوددبد  نَدد ْل َأو  ابد  ددَرأَدَدي  ددَرَأةل ُمَعدداٍذ َوام  َرَة ام  ًل أَبلددي َوددبد  نَدد ءل َوابد  ََ َوأُمِّ ال َعدد
َرأ َرَأٍة ُأخ   . 1) .ُمَعاٍذ َوام 

َمدو  (14 دَي اللَّدُه َعند  ِل ًَ َر ْ  أُمِّ َع ليَّد َْ َعد ديرَل ًَ بلن دتل ول َص ْ  َحف  ا قَالَدت  بَاََدع نَدا َع
َْ بلاللَّهل َهدي ّحا َونَدَمانَدا  رلك  َنا َأن  اَل َُش  َرُووَل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم فَدَقَرَأ َعَليد 
َدَمدا َفَمدا  زَل ُد َأن  َأر  ًُ ُأرَل َن ََ َعَدد نلي ُف َرَأٌة َََدَها فَدَقاَلت  َأو  ًل فَدَقَبَقت  ام  َياَح ْ  الندِّ َع

.َلَما النَّبلُي َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم َهي ّحا فَان  ََلَقت  َورََرَعت  فَدَباََدَعَما قَالَ 
 (2  

ْل َعب دددل اللَّددهل ، قَدداَل : " َأَخددَل َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل  (15 ددرل ب دد  َ ْ  َب َعدد
 َْ ددُقق  دداءل َأن  ال ََش  َِ ًل َعلَدد  النِّ َعدد َْ َوَ ددَ ، َوال َوَوددلََّم فلددي ال بَديد  علي َري بّددا ، َوال ََددد 

ّرا َْ َهج  ّما ، َوال ََدُقل  َْ َور    3) " . ََُلمِّش 
دَحاَق ،  (16 ْل إلو  ْل اب د مَدَنا أَبلدي ، َعد مَدَنا ََدع ُقوُب َحددَّ َمُد : َحدَّ َماُم َأح  َوقَاَل اإل ل

  ْ ْل ُوَلي ٍم ، َع ََمل ب  ْل ال َح ُْ أََُوَب ب  مَنلي َولليُ  ب   -أُمِّهل َول َم  بلن تل قَدي ٍس َحدَّ
ددَدأ َخددااَل ل َرُوددولل اللَّددهل  قَددد  َاددلَّت   -َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم  -وََكانَددت  إلح 

دارل  ْل النَّجَّ اءل بَنلدي َعددل ِّ ب د َِ َدأ نل ْل ، وََكاَنت  إلح  َلتَدي  ح دُت  -َمَعُه ال قلبد  قَالَدت  : رل
                                                 

ل ددد ح]حبدددلدحمدددلحنف دددهحمددداحالفددد  ح الب دددلءح السجدددلح ددداح لدددأح«ح الدددلدحالجفدددلئس«حح حناحالبخللي(ح1
  [ح1244الح ن 

حن َبلنخئ َفَأح«ح  لةحالممالحفى«ح اللدحالف نلحال لآا«حح حناحالبخللي(ح2 َفلع  مخ ]حبلدح خَ احَجلَءَأحال م ؤ 
  [4610ل  حالح ن 

حال    يخنِّناَح«حالألب لعحال بلىح باح ئ (ح3 حال  دخحَ   هح   ل  ح«ححأَلَبَ لع  حَملحَبلَنَعحَ َ ن دخحَل       خ  ل 
  [9561[الح ن :ح
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دا  -ُه َعَلي هل َوَولََّم َالَّ  اللَّ  -َرُووَل اللَّهل  َن َصدارل ، فَدَلمَّ َْ األ  َوٍة مل  ِ نُدَباَلُعُه فلي نل
تُدددَ   دددرلَق ، َواَل نَدز نلدددَي ، َواَل نَدق   ِ دددرلَك بلاللَّدددهل َهدددي ّحا ، َواَل َن نَدددا : َأالَّ ُنش  َهدددَرَن َعَليد 

َ دلََنا وَ  َْ َأ هل بَدي  َترَل َتاٍن نَدف  ْ دلَي بلبُدم  َيُه فلي َمع ُروٍ  َأو اَلَمنَا ، َواَل َن َأر ُرللَنا ، َواَل نَدع صل
َنا ،  - َّْ " . قَالَدددت  : فَدَباََدع نَددداُه ، مُدددمَّ ان َصدددَرفد  ددد َُ َْ َأز َواَر ددد قَددداَل : " َواَل دَدغ ُشش 

للي َرُووَل اللَّهل  َِ علي َف َّْ : ار رل ُم ند  َرَأٍة مل م   -َالَّ  اللَُّه َعَلي دهل َوَودلََّم  -فَدُقل ُت الل
َرُه " : َما غل ُ  ْ ُخُل َماَلُه ، فَدُتَحابلي بلهل َغيد  َْلَت ُه فَدَقاَل : " َد َِ َنا ؟ قَاَل : َف  َأز َوارل

مَدَنا َعب ددُد  (17 ِل ، َحدددَّ ُْ أَبلددي ال َعبَّددا يُم ب دد ددَراهل مَدَنا إلبد  َمددُد : َحدددَّ َمدداُم َأح  َوقَدداَل اإل ل
ْل  دددل ب دد ْل ُمَحمَّ يَم ب دد ددَراهل ْل إلبد  ُْ ُعث َمدداَن ب دد ْل ب دد َم ْ   الددرَّح  مَنلي أَبلددي ، َعدد َحاطلددٍ  ، َحدددَّ

 ًَ ًَ بلن تل ُقَداَم َْ َمظ ُعدوٍن  -أُمِّهل َعائلَش ًَ  -ََدع نلي : اب د قَالَدت  : أَنَدا َمدَ  أُمِّدي رَائل َد
ًل ، َوالنَّبلددُي  َياَن ال ُلَزاعليَّدد ددَوَة  -َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم  -بلن ددتل ُوددف   ِ َُدبَدداَلُ  النِّ

َْ  َوََدُقولُ  َْ ، َواَل دَددز نلي درلق   ِ َْ بلاللَّدهل َهدي ّحا ، َواَل َد درلك  َّْ َعَل  َأن  اَل ُدش  َُ : " أُبَاَلُع
 ، َّْ دد َُ َّْ َوَأر ُرلل َُ َ َ دددل َْ َأ نَددُه بَدددي  َترَل تَدداٍن دَدف  َْ بلبُدم  ْ دلي َّْ ، َواَل دَدد َْ َأو اَلمَُكدد ددتُدل  ، َواَل دَدق 

دديَننلي فلددي َمع ددرُ  َْ وٍ  " . َواَل دَدع صل َْط َرق  َّْ النَّبلددُي قَالَددت  : فَدد َاددلَّ   -. فَدَقدداَل َلُمدد
َْ : -اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم  َّْ " قُدل  َت َع ُت َّْ ، نَدَعم  فليَما او  َْ َوَأقُدوُل َمَعُمد َّْ ََدُقل د د َُ . َف

ن دددُت َأقُددد َُ دددَت َع ُت . َف ًُ ، نَدَعدددم  فليَمدددا او  وُل َكَمدددا َوأُمِّدددي دُدَلقِّنِّدددي : قُدددوللي َأ   بُدنَديَّددد
 َْ   .ََدُقل 
كانت الررال دصفَِّ عل  َدأ وقالت أم عمارة) نِيبً بنت كع  (   (18

فلمددا بقيددُت أنددا وأم ،   روددول اهلل ) ليلددً العقبددً، والعبدداِ اخددل بيددد النبددي
ددً بددْ عمددرو" َددا روددول اهلل هادددان امرأدددان  :منيدد  أختددي  نددامأ زوردد  "ُغَز
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م عليده، قدد ب" : حقردا معنا َباَعان ، فقال النبي اَعُتممدا علد  مدا بداَعتَُ
فررعنددا إلدد  ررالنددا فلقينددا ررلدديْ مددْ قومنددا  :، قالددتإندد  ال أادداف  النِدداء

دان أن َحقرا البيعً فوردا القوم قدد  ولي  بْ عمرو وأبا موام المازني ََر
باَعوا فلما كان بعد باَعا أوعد بْ زراة وكدان رأِ النقبداء فدي الِدبعيْ ليلدً 

 .العقبً
ألباَعدددده فقددددال ان لقددددي  وعددددْ الِددددوماء قالددددت أديددددت روددددول اهلل  (19

  فاختقبي مم دعالي أباَع .
ْ  َرددد ه َأنَّ النَّبلددي  َاددلَّ  اللَّدده َعَلي ددهل وعدْ ع  20 ْ  أَبليددهل َعد ددرو ب ددْ ُهددَعي   َعدد م 

ْ  َمدداء ، فَدَغَمددَس ََددده فليددهل مُددمَّ  دد دداء َمَعددا بلَقددَدٍ  مل َِ َأَمددَر  َوَوددلََّم َكدداَن إلَذا بَدداَََ  النِّ
َّْ فليهل  َ دلَم َْ َأ  ِ اء فَدَغَم َِ  .  النِّ

َد ، دَدُقوُل : بَاََدع دُت وع (21 َماَء بلن َت ََزَل َهٍ  ، أَنَُّه َوملَ  َأو  ْل َحو  رل ب  ْ  َهم 
 َّْ ددَت َع ُت ددَوٍة ، فَدَقدداَل : " فليَمددا او   ِ َرُوددوَل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم فلددي نل

 " َّْ ددُت َّْ ، اللَّددهل ! بَاَلع نَددا ، فَدَقددالَ  ، فَدُقل نَددا : ََددا َرُوددولَ َوَأطَق  َُ : " إلنِّددي ال ُأَاددافلُح
َّْ َما َأَخَل اللَُّه َعزَّ َوَر َّ " . َُ  إلنََّما اُخُل َعَلي 

22)   ْ َيانَ أَ  َعددد َمدددَد ، قَددداَل : َودددملع تُ  بلدددي ُودددف  ْل أَبلدددي َأح  َل  اب ددد أُمَّ َعددداملٍر  َمدددو 
َملليًََّ  لَد  بلن دُت ال ُل َدي مل ، َوَحدوَّا اأَله  ح ُت أَنَدا ، َولَيد  ْل ، دَدُقوُل : رل دَد ب د ُء بلن دُت ََزَل

 َْ ُْ ُمتَدَلفَِّفددانل بلُمُروطلنَددا بَدددي  دد ْل زَُعددورَاَء ، فَددَدَخل َنا َعَلي ددهل َوَنح  ْل ُكددر زل ب دد ْل ب دد ََ دد َِّ ال
َبَتيَّ  ددددَ  َاددددداحل َِ ددددب ُت ، َوَن َِ َت دددددَبنلي فَاند  َِ ُت ، َوَن ددددلَّم  َِ ال َمغ ددددرلبل َوال علَشدددداءل ، َف

َبَتا ، فَدَرحََّ  بلَنا ، مُ  َِ َت َّْ ؟ " ، فَدُقل َنا : ََا َرُووَل اللَّهل فَاند  َُ مَّ قَاَل : " َما َحاَرُت
ح دَت  نَا َأنَّ َمدا رل َنا بلدَ  ، َوَهدملد  قد  َنا نُدَباَلُعَ  َعَل  اإللو َمل ، فَإلنَّدا قَدد  َاددَّ حد  ، رل

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=211
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=211
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=560
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=560
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ددُد  َ  ، فَدَقدداَل َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم : " ال َحم  لللَّددهل الَّددلل  بلددهل َحدد
  ُ َّْ " ، قَالَدت  أُُم َعداملٍر : فَدَدنَدو  َُ َّْ للإللو َمل " ، مُدمَّ قَداَل : " قَدد  بَداََدع ُت َهَداُك

ن ُه ، فَدَقاَل َرُودوُل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم : " إلنِّدي داَء ،  مل َِ ال ُأَادافلُ  النِّ
لل  ددَرَأٍة َكَقددو  للي ألَل دد ل ام  ٍر ، دَدُقددوُل : إلنَّددا قَدددو  ددَدٍة " ، وََكانَددت  أُُم َعددامل ددَرَأٍة َواحل ي الم 

َََ  َرُووَل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولَّمَ  ْ  بَا   ..َأوَُّل َم
ْ  بَداَََ  النَّبلديَّ َادلَّ  و  (23 ْل قَدتَداَمَة ، قَداَل : " َأوَُّل َمد ْل ُعَمدَر ب د مل ب د ْل َعاال َع

ٍر بلن ٌت اللَُّه َعَلي هل  ْل ُعبَدي ٍد ، َوأُُم َعامل ًُ بلن ُت رَافل ل ب  ْل ُمَعاٍذ َكب َش َوَولََّم أُُم َوع دل ب 
َل  بلن ُت  ْ  بَنلي ظَُفَر : لَيد  ْل ، َومل ََ َِّ ْل ال َد ب  ْل ، َوَحوَّاُء بلن ُت ََزَل ََ َِّ ْل ال َد ب  ََزَل

ٍ  : لَيد   ْل َعددو  ددرلو ب دد ْ  بَنلددي َعم  دد ًُ بَدنَدداُ  أَبلددي ال ُل َددي مل ، َومل يَمدد ََُم َوَدمل لَدد  ، َوَمددر 
ددد ل ،  ٍر الرَّاهل ُِ بلن دددُت أَبلدددي َعدددامل َياَن أَبلدددي ال بَدنَدددا ل ، قُتلدددَ  بلُُْحدددٍد ، َوالُشدددُمو ُودددف 
ْل  ْل مَابلتل ب  ًُ بلن ُت النُدع َمانل ب  َل ل ، َوطَي َب ْل أَبلي اأَلقد  ًُ بلن ُت مَابلتل ب  يَل َنتُدَما َرمل َوابد 

َل ل " .أَبلي ا  .أَلقد 

:املبايعات  
حماحالف لءحالمبلنئلعحل فبك     ح بنلا يكح    ح  لحاباح ئ حيكحالألب لعح   ا

حالجسحالثلماتحيماحأل حأاحنالئلفح  ن احي نلاجئد 
 :الرر  والمرأة بيعًالفرق بيْ 

 :املرأة مع الرجل يف أمر البيعة فيها األمور اليت تتساوى :أواًل

حل لجل ح الف لء البنئىحم ل  ىح  1
ححتح الج سحالبنئىحيلا ي ا جالمل.حل بنئى(ح2
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ي  حال للحأملحالبنئىح ف ح  حماحاللجل ح الف لءحيئفد حاللجدل حح:ال لالحأملحالبنئى(ح3
 هكحالبنئلعحالث  حالمئل يىحبنئىحالئ بىحاك لهح الثلفنىححأ ثلحماحم ألا لفعحيكح

حح بنئىحاللض اا 
حح:ث  حملاعح ملحثبعح لأحيكحالل انلعح  ف حالف لءحال للعحالبنئىحححح
ح ملحيكحح ن ح لئ ى حح:بنئىحالف لءحالم لجلاعح:ف ألولى ححح
بنئددىحف ددلءحاكف ددللح مددلحيددكححدد ن حأ ح ألنددىحيددكح  ل ددلحجمددعحف ددلءحح:والث نيتتةحححح

  .اكف لل
     عحالفأللحمعحالفبكح:ملحل ايحاباح بلسحلضكحامح ف ملح ل ح:والث لثة    

حنخألدحبئ  ح أبكحب لح حث  ح ب حالخألبىت حن   ف ل   ملح  ثملاحلضكحامح ف  
ث حأ ب حن    ححالهحجلءحالف لءححت نفكحافهلح لندححناحنج سحبن ي  خلإحالفبك

حي ل  حب   َناُ  َُدَباَلع َنَ  َعَل  َأن  اَل   :مئد مل ََا أََُدَما النَّبلُي إلَذا َراَءَك الُمؤ 
َْ بلاهللل َهي ّحا وَ  رلك  َتاٍن َُش  َْ بلبُدم  َّْ َواَل ََْ دلي َْ َأو اَلَمُه تُدل  َْ َواَل ََدق  َْ َواَل ََدز نلي رلق   ِ اَل ََ

تَدغ فلر   َّْ َواو  يَنَ  فلي َمع ُروٍ  فَدَباَلع ُم َّْ َواَل ََدع صل َّْ َوَأر ُرللمل َ دلَمل َْ َأ َنُه بَدي  َترَل ََدف 
يمٌ  َّْ اهلَل إلنَّ اهلَل َغُفوٌر رَحل آفالاح  هح لأ ح للعحح: ل ححناحيل حمف لث ح . (1 َلُم

ح:فئ  ح حن ليحح احماحهكح ل حالثئللبكح:_ل حنجبدح نلهلح_املأةح اح ةحمف اح
ح.أ ل حاآلنىح  هحماحل حنبلنئدحماحأه حم ىتحل لدح   ه حبلإل   تح امحأ   

 :األمور التي اختلفت فيما المرأة عْ الرر  في أمر البيعً :مانياّ 
ح ملح  1 حالف لء ح لفعحبنئى حي   حاللجل ت حبنئى ح  ه حالف لء حبنئى اخال فحمضم ا

هفلأحأم لحا اللأحين لحاللجل حمعحالف لءح هفلأحأم لحأاحبنفال لحاكحل ن حال لب ىح
ح.اخال حب لحاللجل ح  احالف لءح هفلأحأم لحاخال حب لحالف لءح  احاللجل 

                                                 

 ح 10  لةحالممالحفىرحاآلنى:ح(ح1
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 لن اح ملح   لأحيكحالبنئىح يكحاكخلىحأل  ح  احالف لءحأالهح لن احالفبكأ  2
حالح ن ح حيك ح مل ح  له  حاللجل  حبنفمل حالم ج ت حيك حيكحم لف ا ح لن ا حأاله الثللثى

ح.  لفلحل   حامحيبلنئفلي
جمعحف لءحاكف للحح:اجالمل.حالف لءحيكحبنعح يكحالم ج ح ملحيكحالح ن ح(حأا3

 .يكحبنعحبنفملحاللجل حل حن احل  حم لاحمح  

ح..  كح   حاخال ألحالف لءحبلللجل حاانعح يكحالم ج حنؤ  بالاجالمل  احيكح ححححح
حل بنلاح الخل إحب  اح حالف لء حالحل ح  كحاجالمل. حالمبللأحن  ا حالج    يكحه ا

حالاللالند 
 :األمور المشتركً بيْ الررال والنِاء في البيعً :مالثاّ 
ح    حاإل لاأحبلمح-1
ح    حال ل ىح-2
ح    ح ال حاك   ح-ح3
حح ا النلاحبب اللا   حح-4
     حالمئ نىحيكحالمئل فحح-5

البلنئ فكح  هحال معح الألل ىح» ملحيكحح ن حجلبلحح:البنئىح  هحالف لةح المفئى
يكحالف لألح ال   ح   هحالفف ىحيكحالئ لح الن لح   هحاكملحبللمئل فح الف كح

 ل فكح  اح احالمف لح   هحأاحال  ل احيكحامح حالنخ   حيندحل مىح ئ ح   هحأاحالف
حالجفى ح ل   ح أبفلء  ت ح أس اج   حأفف    حالمفئ احمفد « ح  معحنثلدحيالمفئ فكحممل

حااح حال الألنع ح الملأة ح الف لء  حاللجل  ح  ن ل حب نع حا م ل ح ه ي حينخ   حفبلنئد ي مفل
ح.بفلئ لح  ندألندح ملحال الألنعحف لةح ناحامحباللبنىح الف لح ناحامحبلل   ةح

ء:الررال عْ النِامور اختص بما أ :رابعاّ   
ال جددلة  ح الج ددل   ح الف دداحل دد حم دد    ح ال ددمعح الألل ددىحيددكحالئ ددلحح:البنئددىح  ددك

 الن دددددل  حبنئدددددىح  دددددكحأاح حن دددددنل احالفدددددلسح دددددنئل  حبنئدددددىح  دددددكحأ حنفدددددلس  احاكمدددددلح
حأه د  البنئىح  كحالم ع 
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 حباتمُ

 للجهاد واخلروج يف سبيل اهلل 

ف ددلءيتحيمدداح  ددعح دد م لححي ددلاحن ددل.حبددنا  احخددلإحل ج ددل ح   ددلاحل دد  حام
ح الخلإحمئدحف لءحالمؤمفناحن  ناحالملضهتح ن ا ناحالجلحه حخلجعحمئد  ح

ح: ن مدداح  ددهحخدد مال اح  حيئدداحأ ح ألنددىحاكف ددللنىح)حلضددهحامح ف ددلح(ح للددع
أ ددفعحل دد حالألئددل حتح دبعح ددس اعحأخ ف دد حيددكحلحدلل  حتح ح   دس عحمددعحل دد  حام

ح(ح 1  هحالسمفكح  حأخلجدحاإلمل حأحم ح م   ح اباحملجىح)تح أ   ح أ ا ىحالجلحه
ْل  ُِ َعدد َمدَزَم النَّددا ُم ُأُحددٍد، اند  ددا َكداَن ََدددو  دَي اللَّددُه َعن ددُه، قَداَل: " َلمَّ ِل ْ  أَنَددٍس َر َعد
ددٍر، َوأُمَّ   َ ًَ بلن ددَت أَبلددي َب َ ددُت َعائلَشدد  النَّبلدديِّ َاددلَّ  اهللُ َعَلي ددهل َوَوددلََّم، قَدداَل: َوَلَقددد  رََأ
ددُرُه:  ُقددَزانل القلددَرَب، َوقَدداَل َغيد  َما دَدند  ، َأَرأ َخددَدَم ُوددوقلمل َردَانل ُوددَلي ٍم َوإلندَُّمَمددا َلُمَشددمِّ
َعدددانل  ، مُدددمَّ دَدر رل مل دددَواهل الَقدددو  رلَغانلدددهل فلدددي َأفد  َمدددا، مُدددمَّ دُدف  ََنل القلدددَرَب َعلَددد  ُمُتونلمل ُق دَددددند 

رلَغانل  يَحانل فَدتُدف  آَلَنلَما، مُمَّ َدجل مل فَدَتم  َواهل الَقو   . 2)رواه البخ رك  "َما فلي َأفد 
ََنل القلَرَب َعَل  ُمُتونلملَما     ُق ُرُه: دَدند  ،  3)َوقَاَل َغيد  مل َواهل الَقو  رلَغانلهل فلي َأفد  ، مُمَّ دُدف 

مل " َواهل الَقو  رلَغانلَما فلي َأفد  يَحانل فَدتُدف  آَلَنلَما، مُمَّ َدجل َعانل فَدَتم   .مُمَّ دَدر رل

                                                 

 بلدحخ مىحالف لءحيهحالج ل ح ح-(ححنلةحال حلبىح1

ل  ح]ح اللدحالج ل ح ال نلحبلدح س حالف لءح  اللل احمعحاللجل حح ن حل  حح- حناحالبخلليح(ح2
  [ح2724الح ن 

 (ح  كحه  لهملح ح3
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ْل  دَي  َع ِل َْ الَل َّدابل َر ُْ أَبلدي َماللدٍ : إلنَّ ُعَمدَر ب د ًُ ب د َماٍب، قَداَل مَدع َلبَد ْل هل اب 
در ٌن َريِّدٌد، فَدَقداَل  ًل، فَدَبقلدَي مل داءل الَمدلَنَد َِ ْ  نل د اٍء مل َِ َْ نل َم ُمُروطّا بَدي  َِ اللَُّه َعن ُه، َق

، َأع د ل  َْ نلي مل يدَر الُمدؤ  ْ  علن دَدُه: ََدا َأمل َُ َمد ًَ َرُودولل اللَّدهل َادلَّ  اهللُ َلُه بَدع د نَد َهدَلا ابد 
، فَدَقاَل ُعَمُر:  ُدوَن أُمَّ ُكل ُثوٍم بلن َت َعللي  أُُم َودلليٍ  »َعَلي هل َوَولََّم الَّتلي علن َدَك، َُرَل

ْ  بَدداَََ  َرُوددوَل اللَّددهل َاددلَّ  اهللُ َعَلي دد دد دداءل األَن َصددارل، ملمَّ َِ ْ  نل دد َُ، َوأُُم َوددلليٍ  مل هل َأَحدد
َم ُأُحدٍ »، قَاَل ُعَمُر: « َوَولَّمَ  ، قَداَل أَبُدو َعب ددل «فَإلندََّما َكاَنت  دَدز فلُر لََنا القلَرَب ََدو 

ي ُ   . 1)" اللَّهل: " دَدز فلُر: َدلل

أَنَددٍس ، قَدداَل : َكدداَن َرُوددوَل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم " ََدغ ددُزو بلددُْمِّ عددْ و 
َْ ال َجر َح  "ُوَلي ٍم ،  َْ ال َماَء، َوََُداولَ قلي  ِ َْ األَن َصارل َمَعُه إلَذا َغَزا، فَدَي َوٍة مل  ِ  َونل

 رراله ررال الصحي  :(5/324قال الميثمي )
َراَء قَاَلت  ُكنَّا نَدغ ُزو َمَ  َرُوولل اللَّهل َالَّ  اللَّدُه و  ْل َعف  ْ  رُبَديَِّ  بلن تل ُمَعوِّذل ب  َع
ًل َعَلي هل  ََن َل  َوال َجر َح  إلَل  ال َمدل ُدُمُمم  َونَدُرُم ال َقتد  َم َوَنل  قلي ال َقو   ِ   2) َوَولََّم َن

َْ وأختتر  البختت رك  ُْ أَبلددي َماللددٍ  إلنَّ ُعَمددَر ب دد ًُ ب دد ددَماٍب َوقَدداَل مَدع َلبَدد ْل هل ْ  اب دد َعدد
اٍء مل  َِ َْ نل َم ُمُروطّا بَدي  َِ َي اللَُّه َعن ُه َق ِل ًل فَدَبقلدَي ال َل َّابل َر د ل ال َمدلَنَد داءل َأه  َِ ْ  نل

َْ َأع دد ل َهددَلا بلن ددَت  نلي مل يددَر ال ُمددؤ  ْ  علن ددَدُه ََددا َأمل َُ َمدد ددر ٌن َريِّددٌد فَدَقدداَل لَددُه بَدع دد َمددا مل ند  مل
                                                 

 اللدحالج ل ح ال نلحبلدححم حالف لءحال لدح لهحالفلسحيكحح-ح56 حناحالبخللي(ح1
  2881الغس حح ن حل  ح

ح [حح2726ل  حالح ن ح]ححبلدحم ا اةحالف لءحالجلحهحيكحالغس (ح حناحالبخلليح_ح2
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ددُدوَن أُمَّ ُكل ثُددوٍم بلن ددَت َعللددي   َرُوددولل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم الَّتلددي علن ددَدَك َُرَل
ْ  بَداَََ  َرُودوَل فَدقَ  د َن َصدارل ملمَّ داءل األ  َِ ْ  نل د َُ بلهل َوأُُم َودلليٍ  مل اَل ُعَمُر أُُم َولليٍ  َأَح

َم ُأُحدٍ   . 1) اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم قَاَل ُعَمُر فَإلندََّما َكاَنت  دُدز فلُر لََنا ال قلَرَب ََدو 
الجلحددهتحن مدداحبلل الددل حمدداححة ال دد لنىتح مدد ا ا  لفددعحالف ددلءحمددعحج دد حالخ مددىتح

 لاءحاللجددل ح  احا ددال عحالحلجددىحلدد لأتح مددلحل ىح دداحأ ح ددئ حبفددعح ددئ حبدداحاللبنددعح

(حي  ددعححلضددهحامح ف ددل)ح(2) خ ددعح  ددهحأ ح مددللةحح:)لضددهحامح ف ددل(ح لفددعحال دد  
الفدلستححعخلجدعحأ  حالف دللحافهدلحمدلحن دفح:إحأخبلنفكحخبلأح حي للعحىنلحخللح:ل ل

 هد حيدكحأ دحلبدح ال  لدىح الدلناح   مئكح  لءحينددحمدلءتحيلفال ندعح لدكحل د  حام
ي مدددعحأبل دددلحال الدددل ح  ل م ددد مناتحي مدددلحاف دددس حالم ددد م اتحافحدددسعح لدددهحل ددد  حام

تح للدددع يلأندددعحح: أ دح فدددحبلل دددنفتح ألمدددهح فددددحال ددد سححالددهحخ  دددعحالجدددلا ح لددده 
ابداح مئدىتحح: دلحمداحأ دلبأحب د اح ح للدع  هح لال  لحجلحلمحأج فحلدح  لحتحي  دعحل
 لددد فكح  دددهحمحمددد تح حح:أ بددد حن ددد    أ مدددنيحامإحلمدددلح لدددهحالفدددلسح ددداحل ددد  حام

 أفددلسحممدداحثبددعحمددعح  فجدد عح احفجددلتحيل اللضددعحلدددحأفددلح م ددئدحبدداح منددل
يضددلبفكحهدد يحالضدلبىتح ل دد حضددلبالدح  ددهح لدأحضددلبلعتح ل دداح دد  ح ل د  حامح

 .  3) احيكحالب انىامح لاح  ندح ل لا ح  
ل  حلأنالفكح  د حاف  دفحالفدلسح داحل د  حامح مدلحب دكح  حففدلحنالمد اح :وبقول 

  لةح أفلح ابفدليح س جدكحبدناحن نددحفد دح فددح الفدلسحنمدل احبددحمف دسمناح لآفدكح ح

                                                 

حأ  ِّحَ  خنأٍلححبلدح  لحأ ح  نأل«حح اللدحالمغلسي«ح حناحالبخللي(ح1   (ح3843)حَبلدح خ  لخ

ح(حف نبىحبفعح ئدح 2
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أل ددكحالل ددأحلمدداحح:الددلسحمئددكحيددلآىحلجدد محم لنددلمحمئدددحالددلسح حي ددل حل ددلحدحالالددلسح
حتن لال حتحينل هحالل دحينخ الدحيجئ عحأالاللسحبددح داحل د  حامح د هحامح  نددح  د  

ين بدد حلجدد ح  ددهحيددلسحيضددلبفكحيالالل ددعحلدددحي دد حن ددفعح ددنفدح ددنئلمحيدد لهحينضددلدح
نددلحأ حح": ل دد دحيل دددحي  ددعح  ددهحه ددليحيجئدد حالفبددكح دد هحامح  ندددح  دد  حن ددناح

  دححالهحأ ل الدح ئ دحالمفنىيئل ففكح  نح: للعح"ح مللةحأملمأح

"حمددلحالالفددعحندد  حأحدد حنمنفددلمح:ن دد  حح ددمئعحل دد  حامحح: ددل ح  دداح مددل حح
   1)   مل مح  ح ألاهلحال لال ح  فكح" ح  احيكحاإل لبى

حيكح س ةحأح حبن هلحلماحالضلدحبدحيهح ج يحالم ل نا ح  2)  لفعح فنى
حح.  3)   ال عحن مئ حلج حماحالن   

 دلاح  حمل حباحأ لمىحح ثفلحه ل حباح ل ةح احأبندحأاحالفبكأخبلفلحأ لمىح
  احخلإحل الل ح د  يحمداحالم نفدىحليدعحأس اجددح ف دلءيحيدكحأألد حح دلاحبداحثلبدعحكفددح

                                                 

 (حالملجعحال لب ح 1

ددن ىحال ل ددمنىتح مددىحل دد  حامحح(2 دد حمفددلفحال  َل خ دد حالم أل  خدددحبدداحهل دد حبدداحَ ب   ددفنىحبخف ددعحَ ب 
السبنلحباحالئدّ ا تح أم دلحهللدىحبخف دعح هنددحبداحَ ب د حمفدلفحبداح ّ هحامح  ندح  ّ  تح هكحأ ح

سهلةتح هكح  ن ىححمسةح الم    ح حج  حبفكحَ ب  حالم أل  خدحل حنخال فحيكح   م لحمداح ّمدلعح
َ ىتح ال دددحناحأفددددحلددد حن ددد  ح نلهدددلتح الف بخدددّكح دددّ هحامح  نددددح  دددّ  تح اخال دددفحيدددكح لالخَ دددىح َأل 

دد ح ددمستحأخدد حأبددكح لفددعحيددكحالجله نددىح دد حالس ج  ددل=ح=الَحددللخ حبدداححددلدحبدداحأمن ددىحبدداحَ ب 
دد حال ئبددىتح   ددف نلاحبدداححددلدتحيمددلعح ف ددلتحيالس ج ددلحالئدد ا حبدداحخ ن دد تحي لدد عحلدددحالسبنددلح َ ب 
  ل ددعح ثنددلامتح ال ينددعح ددفىح  ددلناحيددكحخ يددىح  مددلحبدداحالخألددلدتح ل ددلحثدد  ح  ددبئ اح

 لمدلح الد ححح حأ  متح لدنسحب دكءتح للددحأبد ح  مدل احالئ ا حالس ج لححح:ح  يفعحبللب نعتح  ن حح ح فى
أخ هدددلححمدددسةح جددد عح  نددددح جددد امح ددد ن امتح  دددبلعح دددبلامح هنمدددلمح)حأ ددد حالغلبدددىحيدددكحمئليدددىح

 ح حال حلبىح_حبلدحالف لءح_حاللجمىح فنىحبفعح ب حالمأل د(
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 لاحماحأح داحآألدل حالم نفدىتح خ دفحح دلاحند  حأحد حيجدلءحن د  يحي  د حبدلكأل ح
الن ددد  يحفدددس ح لدددهحهددد احاح:ن دددالمعح نالخبدددلحي للدددعح دددفنىحبفدددعح بددد حالمأل ددددحلح دددلا

يل ال دتحي نفددحهدلدح لدأحينخد عح مد  امحيفسلدعحيخال الددححالدهحيالحدعحالبدلدح  دن حم  دن مح
  . (1)ث ححم عح  ندحيضلبالدحبللئم  حي ال الد

 لفعح فنىحبخف عحَ ب  حالم أل  خدحيكحيدلل.ححح:ح  احَ ب  حامحباحالسبنلتح احأبندح ل 
لاحح دددلاحمئفدددلحيدددكح  دددحح:حح ددداحح دددلاحبددداحثلبدددعتحنئفدددكحيدددكح  ئدددىحالخفددد  ح للدددع
يمددّلحبفددلححح:ح للددعح ددفنى،  الح دداحمددعحالف ددلءح ال ددبنلاححندد حخفدد  حل دد  حام

حيجئ حنألنفحبللح اتح   ححللبعحبفد ح لنهدىح  ألئدعحمدلحبنف دلح بدناح حن   يأ لج أ
 الم دد م احيددكح   لددنسحبنففددلح بنددف  حأحدد حندد يعح فددلتح ل دد  حام، ل دد  حامح

نددلححح:حي  ددعحح:حنف ددلي اح لنفددلح ددف  ح احأاللفددلحآٍعتح للددعفحدد لح دد  ِّه تح حن ددالألنئ احأاح
حبللح دداح مددلحالددلىتح  حأمفدددحأاحندد  ح  ددهح  لاالفددلح ح ددلاتح احهدد احالن دد  ّيحن أَلدد ِّف 

حنلحابفىحَ ب د حالم أل  خددحح:حي ل حح حماح لائفلحماحن   تحيلفس ح لندحيل ال د  امحححإحنغفلحامحلأخ
حمددلحأفددلحب ددلحدحهدد ا ي مددلح ددل ح لددأتح لدد حألح فدد يح ددنئلمتححح:حلددعح ددفنى لححإحل دد ح ليددعخ

احالجددسعح أخدد عح مدد  امح فسلددعحمدداحالح دداح لندددتحيضددلبالدحبددللئم  ححالددهح ال الدددتحثدد ح
نلحح دلاتحافدس حيل د بدحي فددحلد حنمفئفدكحمداح د بدح ّ حأفددححح:حلجئعح لهحالح احي  ع

 ح حملحلكحب  بدححلجىحنلحابفىحَ ب  حالم أل  خدحح:حي ل حح حلج 

 حدد ثفلحه ددل حبدداح ددل ةتح دداحأبندددتح دداح ددفنىحبخف ددعحَ ب دد حالم أل  خدددتححح:ح فس ددل حندد

َلَأةح ال عحلج محماحالم ل ناحح:حمث دح فح يتح سا حيند  . 2) ح ح هكحأ  حام 

                                                 

ح الجسءحالثلماح-ح ئ  باححالألب لعحال بلى(ح1
 (حأ  حالغلبىحيكحمئليىحال حلبىح_ح اللدحالف لءح_ححلفحال ل ح_ح فنىحبفعح ب حالمأل دح 2
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  اح فدددهحأحددد حمددداحح:  لفدددعحأ ح ددد ن حيدددكح دددس ةححفدددناحالحمددد حخفجدددلامح  ح ال ددد  
ح ح(1)الم ل ناحب لعحبدحبألفدح

 ه يحأ ملءحبفدعح د حمئدل حبداحجبد ح)حلضدهحامح ف مدلح(تح ال دعحند  حالنلمد أحح

ح ح(2) حل ايحالألبلافهحألال ئىحماحالل  حبئم  حالف ألل

ح الالحمدددد ح  ي لفددددعحالمددددلآةحال ددددفحبجدددد الحاللجدددد حجفبددددلمحلجفدددددحلف ددددلةح ندددداحام
حال ناح حىم ؤ لن
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح

ح*****
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 رغبة النساء 

 يف الشهادة يف سبيل اهلل 
 

 :( أم حرام بنت ملحان )  -
مَدت نلي أُُم َحدَرامٍ  د  اهلل عنده د قَداَل َحددَّ ْل َماللدٍ  د ِر ْ  أَنَدسل ب د َأنَّ النَّبلديَّ ،  1)َعد

ددَحُ ، قَالَددت  ََددا  ددَو ََق  َقاَل َوه  ددتَديد  ّمددا فلددي بَدي تلَمددا، فَاو  اددل  اهلل عليدده ووددلم قَدداَل ََدو 
  ََُ دددحل دددَر،    " قَددداَل َرُودددوَل اللَّدددهل، َمدددا َُق  ْ  أُمَّتلدددي ََدر َكبُدددوَن ال َبح  ددد ٍم مل ْ  قَددددو  ددد ب دددُت مل َعجل

ددرَّةل  ُمم   . " َكددال ُمُلوكل َعلَدد  اأَلول دددند  َعَلنلددي مل   . فَدُقل ددُت ََددا َرُوددوَل اللَّددهل، ام ُع اللَّددَه َأن  ََج 
                                                 

ب اح  يحأ ححلا حبفعحم حلاحب احخلل حب احال لن حب اححلا حب احجف دحب اح لملحب اح ف ح(ح1
س إح بل ةحب احال لمعحتح أخعحأ ح  ن حتح خللىحأفسحب احمللأحتح حأ فحَلَ لح ب احالفجلل 

حتح حيخكحبنال ل ح نس لهل حن لم ل حَ َ   َ  حَ َ ن دخ حَ   هحال  د  حَل    حال  دخ حَ َ لَا َ َ هحا  ح حناحت
حت حبلل  ل ة حَلَ ل ح   ل حت ح  ن ن ح ف هل ح بل ة حس ج ل حي ملحيخلجعحَمَع حت حيخكحالبحل  لسنى

حيملالعح حي ل ال ل حلالل ب ل ح ابى حي لبعح لن ل حالبحل ح بل حخلجعحما ح خَلهحجسنلة     ا
 ن ل ح:ح احمئل نىح ساحال أحح  يفعحيخكحم ضئ لحتح  لأحيخكح مللةحمئل نىح خ يىح  ث َملا 

لحاملأالدحيلخالىحبفعح لهىحماحبفكحف ي حب اح ب حمفل ا  النئلدح)فالغساةحبفف دحتح مئدحَأن ضم
ححيكحمئليىحاك حلدح باح ب حالبل حالف لء« ح فه ح اللد حالحلء« حبلد حبفعح« ححلا  أ 

ح (م حلا
ح ح ح حلد ح لفعحمحل  حاالف حالئ ملءح  هحأف ل حام: حالف  يحلحمى حيكحح ل حاإلمل   اخال ف ا

حالبلح  نلح حاباح ب  حي ل  ح لأح    ح  ل ححي نفنى ح   حاللضل ى حما ح لفعح ح ىحخل الد :
ح: حالفجللححآخل ا حبفه حما حأمد حالمأل دح لفع ح ب  حكا حلج ي حأ  حكبند ح لفعحخللى ب 

  (حح13/57) حناحم   ح ل حالف  يح
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َو ََق َح ُ   .   " أَن تل َمَعُمم    " فَدَقاَل  َقاَل َوه  تَديد  ْل َأو   مُمَّ نَاَم، فَاو  فَدَقاَل ملث َ  َذللَ  َمرَّدَدي 
َمّدددا  ُمم    . مََ دددند  َعَلنلدددي مل َْ   " فَديَدُقدددوُل   . قُدل دددُت ََدددا َرُودددوَل اللَّدددهل، ام ُع اللَّدددَه َأن  ََج  ددد أَن دددتل مل

 َْ ددا رَ   " اأَلوَّللددي ، َفَلددَرَ  بلَمددا إللَدد  ال غَددز ول، فَدَلمَّ ُْ الصَّدداملتل َرَعددت  فَدتَدددَزوََّ  بلَمددا ُعبَدداَمُة ب دد
 .(1)البلار   .  قُدرَِّبت  َمابًٌَّ للتَدر َكبَدَما، فَدَوقَدَعت  فَان َدقَّت  ُعنُدُقَما

ْل َماللددٍ ، َأنَّ َرُوددوَل اللَّددهل اددل  اهلل عليدده  وفتتي صتتحي  مستتلم ْ  أَنَددسل ب دد َعدد
ُخُ  َعلَدد  ُأمِّ َحددَراٍم بلن ددتل ملل َحدداَن فَدُت  علُمددُه وََكانَددت  ُأُم  ددَت ووددلم َكدداَن ََددد  َحددَراٍم َدح 

ّمدا َفَْط َعَمت دُه  َما َرُووُل اللَّهل ادل  اهلل عليده وودلم ََدو  ْل الصَّاملتل َفَدَخَ  َعَليد  ُعَباَمَة ب 
َقاَل َوُهدَو  دتَديد  للي رَأ َودُه فَدنَداَم َرُودوُل اللَّدهل ادل  اهلل عليده وودلم مُدمَّ او  َِت  دَدف  مُمَّ َرَل

 َُ ُِدوا   " َ  ََدا َرُودوَل اللَّدهل قَداَل ََق َحُ  قَالَدت  فَدُقل دُت َمدا َُق دحل ْ  أُمَّتلدي ُعرل د ٌِ مل نَدا
ث ددَ   ددرَّةل َأو  مل ددرل ُمُلوّكددا َعلَدد  اأَلول َعلَدد َّ غُددَزاّة فلددي َوددبلي ل اللَّددهل ََدر َكبُددوَن مَدددَبَج َهددَلا ال َبح 

رَّةل  ُودوَل اللَّدهل ام ُع اللَّدَه َأن  ََُشُ  أََدَُّمَما قَاَل قَاَلت  فَدُقل ُت ََدا رَ  .   " ال ُمُلوكل َعَل  اأَلول
ددَحُ  قَالَددت   َقاَل َوُهددَو ََق  ددتَديد  ددَ  رَأ َوددُه فَدنَدداَم مُددمَّ او  َِ ُمم  فَددَدَعا َلَمددا مُددمَّ َو ددند  َعَلنلددي مل ََج 

ََُ  ََددا َرُوددوَل اللَّددهل قَدداَل  ددحل ُِددوا َعلَدد َّ غُددَزاّة فلددي   " فَدُقل ددُت َمددا َُق  ْ  أُمَّتلددي ُعرل دد ٌِ مل نَددا
َكَمدددا قَددداَل فلدددي اأُلولَددد  قَالَدددت  فَدُقل دددُت ََدددا َرُودددوَل اللَّدددَه ام ُع اللَّدددَه َأن   .   " هل َودددبلي ل اللَّددد

ُمم  قَاَل  ند  َعَلنلي مل َْ   " ََج  َْ اأَلوَّللي دَر فلدي  .   " أَن تل مل فَدرَكلَبت  ُأُم َحَراٍم بلن ُت ملل َحاَن ال َبح 
ْ  َمابَّتلَما ًَ َفُصرلَعت  َع ْل ُمَعاولََ ََت   َزَم رل فَدَمَل َْ ال َبح  َْ َخَرَرت  مل ي   . حل

                                                 

لخح اللدحالج ل ح_حبح حناحالبخلليح_حح(1 حال َبح  ح(  2932)حلدحل    دخ
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رل َفَحَمَلَما َمَعُه فَدَلمَّا َأن       ُْ الصَّاملتل بَدع ُد فَدَغَزا فلي ال َبح  قَاَل فَدتَدَزوََّرَما ُعَباَمُة ب 
َما فَان َدقَّت  ُعنُدُقَما  َما َفَصَرَعتد  ًٌ فَدرَكلَبتد    (.1البلار )َراَء   قُدرَِّبت  َلَما بَدغ َل

 دد حبددناحاكل حالالددكح لدد عحين ددلح اكل حالالددكح يفددعحين ددلتحأخبتتي المؤمنتتة:     
م ليلعح ل ئىحتح ملح لاحأاحنخأللحببلل دلحن مدلحأاحالد هدح لدهح بدل ح ل داحفد عح
  دد  عحلب ددلحيددكحفنال ددلحأاحال دد احمدداح دد  اءحالبحددلحالدد ناحلآهدد حالفبددكحيددكحلؤنددليتح

حل ل  لؤنلحاكفبنلءح حكتحي    لحامحالئللهح أ أللهلح ؤح
حيمل احف نفلح          ححححح

 : بنت عبد اهلل بن احلارث األنصاريةقــــــةور أم- 
نس لهلح ن من لحال  ن ةتح  لفدعح د حجمئدعحال دلآاتح  دلاح    لاحل   حام

أالدن احلدكحأاحأخدلإحمئدأحتحأ ا ىحجلحدل  تحح:حناح ساحب لامتح للعحلد ل   حامح
  أمل حملضل  تحلئ حامحن  ىحلكحال  ل ة 

 دلح  حنس لهلحيكحبنف دلتح جئد حل دلحمؤ فدلمحندؤ احل دلحيدكحبنال    لاحل   حام
سمدداح مددلحبدداحالخألددلد أملهددلحأاحالددؤ حأهدد ح الهددلح     حي ال  ددلح دد  ح جللنددىحل ددلح مددلحم

 تح  ل حامي  ب ملتح  (2ل لحال  ل ة ) 

                                                 

لخح حناحم   ح_ اللدحالج ل ح_حب(ح1 حال َبح  ح(  5033)حلدحل    دخ
نئ هح الحل  ح اباح ئ حيكحالألب لعح)ح ب حال  ىح(حل ايحاإلمل حأحم ح أب ح ا  ح أب ح2

 (ح ح12/315 الل ل حيكح نلةحخنلحالئبل ح
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 في بناء المِارد

ملُلوَها َوار َغُبوا فلي حححح َرأَدُُه َرَعَ  ََدُقوُل: اح  ْل أَبلي َأو َف  قَاَل: َلمَّا دُدُوفدَِّيتل ام  ْ  اب  َوَع
َجددارََة  ددُ  َوَمَوالليَمددا بلاللَّي دد ل حل مل للَمددا  فَإلندََّمددا َكانَددت  َدح  ددَس َعلَدد  َحم  دل الَّددلل  ُأوِّ ددجل  ِ ال َم

ْل  ْل َحَجَرَ  ملُ  بلالندََّمارل َحَجَرَ   .(1)التدَّق َوأ، وَُكنَّا َنح 

 

 أَْ الملتقي ؟
بئ حأمنلحالمؤمفناح ثملاحباح فلاحلضكحامح فدتححبندحباحم  مىحالف ليتح
ح لئدد ا ح  ددكحجددنشحمدداحالم دد مناحلالن ندددحالددل  تح  لفددعحس جالدددحمئدددتح  بدد حأاحالبدد أ

يدكحح:أناحأل لأح  اححمكحال ألنسح ملجعحال دف ف ح دل ح:المئل ىتح للعحلدحس جالد
خنمدددىح لئددد حالدددل  تحأ حيدددكحالجفدددى  ح مدددلحهدددكح  ح دددل لعح  ئددد تح ف دددله حامح  دددكح

حالل  تح أ ل.ححبندح لكحخنمىح لئ حالل  حي  احبس جالدح اخ حالخنمى ح
 ال  دددحالجددلئ  ح ف ددلح دد ةحافهددل اح لددكحهدد يحال مددىحالئهنمددىتح ال ددجل ىحال  نددىتح

حاإلنملاح الن ناح 
ح

                                                 

حح(1 نفأ حَ ه َ حَضئخ كُّ حَأب  حَمللخٍأحالف َخئخ حَ يخندخ ححمجمعحالس ائ ح مفبعحالف ائ )حَلَ اي حال َبس ال   اللدح«
ح (1956بلدحبفلءحالم لج )«ححال  ة
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 مبشرات باجلنة

قدددال رودددول اهلل ادددل  اهلل عليددده  :خديجنننة ِاننند خوي ننند :أم املـــؤمنني -

ُ  فَدَقالَ وولم: برَل ًُ َقد أَدَتَ  َمَعَما إلنَداٌء  :أَدَاني رل ََا َرُووَل اهللل، َهللهل َخدلََج
دْ  دَي قَدد أَدَتدَ  فَداقَرأ  عليمدا الِدَم مل فليهل إلَماٌم َأو طََعاٌم َأو َهَراٌب، فَدإلَذا هل
دددْ َقَصدددٍ ، ال َادددَلَ  فليدددهل َوال  ًل مل دددر َها بلَبيدددٍت فدددي الَجنَّددد نِّدددي، َوَبشِّ رَبدَِّمدددا َومل

 .  ومسلم البخ رك رواهَنَصَ  ((.
 :الصديقة ِاد الصديق ع ئشة رض  ن عاه  :أم املؤمنني -

ْ  ف     ًَ، َعدد ْل  َعائلَشدد  َعلَدديَّ  لَيُدَمددوِّنُ  إلنَّددهُ  " :قَددالَ  ووددَلم عليدده اهلل اددل  النَّبلدديِّ  َعدد
َ تُ   أَنِّي   ال َجنًَّل" فلي َعائلَشًَ  َك ِّ   بَدَياضَ  رََأ

 :بنت اخلياط() مسية عم ر ِ  ي س   أم :الشهيدة  -

دي اهلل عنممدا قَداَل:      ْ  َعب ددل اهللل ب دْ َرُعَفدرل ِر َرَ  أَبُدو أحمدد ال َحداكلم َعد َأخ 
َن فلدي  َذو  داٍر َوُهدم  َُددؤ  ٍر َوَعمَّاٍر َوأُمِّ َعمَّ َمرَّ َرُووُل اهللل ال  اهلل عليه وولم بلَياول

ددددٍر »اهللل دَدَعدددداَل  فَدَقدددداَل َلُمددددم :  ّرا ال ََاول دددددَُكم  َاددددبد  عل ددددٍر فَددددإلنَّ َمو  ّرا ال ََاول َاددددبد 
دَوُه َوزَاَم: َوَعب ددل «. ال َجنًَّل  دي اهلل عنممدا َنح  ٍِ ِر ْل َعبَّا ْ  اب  ل بليِّ َع ََ ُْ ال  َرَواُه اب 

ٌر فلي  ٍ  ُوَميًَّل فلي قُدُبللَما َفَماَدت  َوَماَ  ََاول َْ أَبُو َرم  ٍر. َوزَاَم: َوطََع ْل ََاول اهللل ب 
َقَ . ال َعَلابل  َِ  َورُملَي َعب ُد اهللل َف
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 :سليم زوجة أبي طلحة أم :الرميصاء  -

ُمَما، قَاَل: قَاَل النَّبلُي َالَّ  اللَُّه َعَلي هل      َي اللَُّه َعند  ِل ْل َعب دل اللَّهل َر ْ  َرابلرل ب  َع
ًَ َوَودملع ُت  دَرَأةل أَبلدي طَل َحد ًَ فَإلَذا أَنَدا بلالُرَمي َصداءل ام  َوَولََّم: " رَأََد تُنلي َمَخل ُت ال َجنَّ

ْ  َهددَلا ؟، فدَ  ًّ، فَدُقل ددُت : َمدد ًٌ، َخَشددَف َدد ددّرا بلفلَنائلددهل َرارَل َ ددُت َقص  ٌل َورََأ ََ َقدداَل: َهددَلا بلدد
ََْرم ُ  َأن  َأم ُخلَددُه فَددَْن ظَُر إللَي ددهل فَددلََكر ُ   ْ  َهددَلا ؟، فَدَقدداَل للُعَمددَر : فَدد فَدُقل ددُت: للَمدد

َبلي َوأُمِّي ََا َرُووَل اللَّهل َأَعَلي َ  َأَغاُر "  َرَدَ  ، فَدَقاَل ُعَمُر: بْل   (1)َغيد 
 

وقد م  ذك ها في باب لغبة النساء في الشهادة في سبيس  :أم حرام بنت ملحان -

 ى عز ورس.
 

 

 

 

 

 

 

ح*****
 

                                                 

ح14892_حل  حالح ن :م ف حأحم حباححفب تح3426ل  حالح ن :ح حناحالبخلليح_ح(ح1
ح_حل  حالح ن :حم ف حأبكح ا  حالألنلل كتح8063_حل  حالح ن ححال فاحال بلىحل ف لئكتح

ل بغ يح_حل  حح ل حال فىت2037ح_حل  حالح ن :م ف حأبكحنئ هحالم   كحت1815
ح ح3788حالح ن :
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 حرص النساء 

 أجــراخلارج فى سبيل اهللعلى حصول 
 

َي اللَُّه َعن ُه ، َأنَّ َرُووَل اللَّهل َالَّ  اللَّدُه       ِل ْ  أَبليهل َر ْل ُمَعاٍذ ، َع ْ  َوم  ل ب  َع
َُ َورلًَّّ فَ  : ََا َرُووَل اللَّهل َعَلي هل َواللهل َوَولََّم بَدَع َرَأٌة ، فَدَقاَلت  ، إلنََّ  بَدَعث َت َْدَدت ُه ام 
دددي َخددد دددرلًََّ َوإلنَّ َزو رل َِّ دددَياملهل ، وَ َرَ  فليَمددداَهدددللهل ال ، َوُأَادددلِّي قَدددد  ُكن دددُت َأُادددوُم بلصل
دلهل ، َوأَدَدَعبَُّد بلعلَباَمدلهل ، ََ َْ أَبد ُلُي بلهل َعَملَدُه . قَدالَ  َفُدلَّنلي َعَل  َعَم ٍ  بلَص : " ُدَصدلِّي

، َْ ََ دَدق ُعدلَ َْ  َف ََ دُدف  لدرَل َْ فَد ي تُدرل َوَدُصدومل ََ دَدف  َْ فَد َْ " قَالَدت  ، َودَدل ُكرَل َ َُ : َوُأطليد
دي بليَدَ  ََا َرُووَل اللَّهل ؟ قَالَ َذلل  ِل دلهل َمدا بَدَلغ دتل : " َولَدو  طلق دتل َذللدَ  َوالَّدلل  نَدف 

ْ  َعَمللهل " .  َر مل رلَراُه ال ُعَشيد  َنامل َوَلم  َُل  يُ  اإل لو  ٌُ َاحل َهَلا َحدلَ
(1 . 

 

 

 

 

 

 

***** 
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 ثواب 
 خبري املرأة إذا خََلَفت زوجها

المدلأةحال ددللحىحالالدكحالئنددناحس ج دلح  ددهحالالفددل حلئمد حالدد   ةح لدهحامح ددسح جدد ح
أ   يحبخندل)حالحد ألح  دن  حتح الدلبن  ح الخل إحيكح بن حامح دسح جد حتح الخ فددحيدكح

 ي نفمدلح دسعحيدهح دبن حامح00 الفف ح  دن  ح اح دلاحب دلح دئىحأ حمداحمدل حس ج دلح(
 ، بددحأحل ند حالفبدكحعتح ه احملح دلح   حال لل دحيهحاكجل   َزَ دُد ، فعتن

َي اللَُّه َعن ُه َأنَّ َرُووَل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل وَ  ِل ُْ َخاللٍد َر ْ  َرمََّز  :"َولََّم قَالَ ب  َم
ّا فلي َوبلي ل اللَّهل بلَلي دٍر فَدَقدد  غَدَزا ْ  َخَلَ  َغازَل ّا فلي َوبلي ل اللَّهل فَدَقد  َغَزا َوَم  َغازَل

  1) مبفق علي "
َُ بَدع ثّدا و  رل ِّ َأنَّ َرُووَل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم بَدَعد ْ  أَبلي َوعليٍد ال ُلد  َع

ددُر  َر  ْل َأَحددُدُهَما َواأل  ْ  ُكدد ِّ رَُرلَددي  دد ُ  مل َ ٍ  فَدَقدداَل لليَدن َبعلدد ْ  ُهددَل دد يَدداَن مل إللَدد  بَنلددي َلح 

نَدُمَما   2)رواه مسلم  " بَديد 

 :بعتت  إلتتى بنتتى لحيتت ن وعتتن أبتتى ستتعيد الختتدرى أن رستتول اهلل     
نَدُمَما ُر بَديد  َر  ْل رَُرٌ  َواأل  ْ  ُك ِّ رَُرَلي  ُر   مل ْ  ُكد ِّ  :َوفلي رلَواًٍََ َلُه ". للَيل  ُر   مل للَيل 

                                                 

حَخَ فَدد حبخَخن دٍلح«ح اللدحالج ل ح ال دنل«ح حناحالبخللي(ح1 حَج  دَسحَ لسخنمدلحَأ   حَمدا  د خ ح2688)حَبدلدحَيض 
  ح13/40(تح حناحم   ح ل حالف  ىح

ح(ح 1896(ح حناحم   ح)2
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ْل رَُردد ٌ  للددهل َوَماللددهل بلَلي ددٍر  ، رَُرلَددي  ددم  َخلَددَ  ال َلددارلَ  فلددي َأه  َُ َُ مُددمَّ قَدداَل للل َقاعلدددل : َوَأ

رل ال َلارل ل  ث ُ  نلص  ل َأر   . 1). رواه مسلم " َكاَن َلُه مل
هدكحس جالددتححدح ل لنالد حفلفحد أف حدحم حيلا  الحيكحبنالدحخ فحالغلسيحين  حما

مدددداحخ مددددىح ل لنددددىحم ددددئ لنىحالبنددددعحح ةح  ددددهحف دددد حبئدددد حالحلجددددلعتح الحمدددد  دددد 
حيكحالبنع حال نل ح  هحأ مل حالفب ة حتحلبألفل 
يللف لءحنلن  احالالضحنىحل د ناحمثد حاللجدل حيمدلحأ هم دلح أ دلي لح أجم  دلحمداحح
حح    
ْل  ءمدداحالف ددل لدد لأحجئدد حامحل دداححلمددىحسائدد ةح  ددهح نددلهاح      ْ  ُوددَلي َماَن ب دد َعدد

ْ  أَبليددهل قَدداَل قَدداَل َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلَّمَ  دداءل  :"بُدَرَ ددَدَة َعدد َِ ًُ نل ُحر َمدد
 َْ ددددلَ ْ  ال َقاعل ددد ْ  رَُردددٍ  مل ددد ًل أُمََّمدددادلملم  َوَمدددا مل َْ َكُحر َمددد ددددلَ َْ َعلَددد  ال َقاعل ددددلَ ال ُمَجاهل

  ْ َّ مل ُلُ  رَُر ًل  ََل  َم ال قلَياَمد للهل فَدَيُلونُُه فليملم  إلالَّ ُوقلدَ  لَدُه ََددو  َْ فلي َأه  ال ُمَجاهلدلَ
َُم   ْ  َعَمللهل َما َهاَء َفَما ظَُن ْ ُخُل مل  .فَدَي

نَددا َرُوددوُل وبإوددنام اخددر:"      ددح َت فَال تَدَفددَت إللَيد  ددَنادلهل َمددا هل َِ ْ  َح دد فَدَقدداَل َفُلددل  مل

َُم   اللَّهل َالَّ  اللَّهُ   .   2)؟ رواه مسلم "َعَلي هل َوَولََّم فَدَقاَل َفَما ظَُن

***** 
 

                                                 

ح(حالملجعحال لب  1
َمىخحفخَ لءخح حناحم   ح_ح(ح2 ل  حَبلدحح  حيخن خا  حَخلَف     حَما  نَاحَ ا خث  خ  فاحأبكح تح1897ال م َجلهخ خ

نَا)«ح اللدحالج ل «ح ا   نَاحَ َ هحال َ ل خ خ حال م َجلهخ خ َمىخحفخَ لءخ ل  ح (2496َبلدحيخكحح 



 

 

 
 

483  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 املـرأة والشـورى
 

 حبددنسحأاحن ال ددنلحاللجدد حس جالدددح أ   يحتحيددهح ثنددلحمدداحاكمدد لتحالالددهحالحالددلإح
 لهح  لىح ل احن  احالف د حيدكحال د لىحل لجد حتحيل  دالئفلسحبدسلاءحاآلخدلناحأمدلح

أاحالمدلأةحفل  دىح  د ح  نداحتح  دهح  ح ن حالفبدكم  حتحي ثنلحماحاللجل حنف  ح
 نلحمئفليحين م حاملأالدحيكحبنالدح نفئ حمداحأ حلأ ددحمدلحنالدلاءىحلددحتحين دالب حبلأنددحتح
 ه احن ل حالضغلئاح ف حالف لءحكس اج احتحي ثنلحماحالف لءح    لحنساحألفحلج ح

أنفدددلحمدددلحيف دددل لهاتح ا  احلح لدددفح ح خديجتتتة .. أم ستتتلمة .. ع ئ تتتة ..  }تحمثددد ح
حلأن احف ضاحل اح لأح حفنخلل

 

:نمـاذج مـن الشـورى مـع النسـاء    

:  يوم الحديبية اهلل عن   ألم سلمة ) رضي م  ورة النبى 0      ) 

َلتَدددابل قَددداَل َرُودددوُل اللَّدددهل َادددلَّ  اللَّدددُه َعَلي دددهل َوَودددلََّم  ددديًَّل ال  ْ  َققل ددد دددا فَددددَرَ  مل َلمَّ
َا َحابلهل ُقوُموا فَان َحُروا مُمَّ  ُمم  رَُردٌ  َحتَّد  قَداَل  ألل دند  للُقوا قَاَل فَدَواللَّدهل َمدا قَداَم مل اح 

ُمم  َأَحٌد َمَخَ  َعَل  ند  َ  َمرَّاٍ  فَدَلمَّا َلم  ََدُقم  مل ََ ًَ  َذللَ  َم َفلََكَر َلَمدا َمدا  أُمِّ َوَلَم
ِل فَدَقاَلت   ْ  النَّا ًَ  َلقلَي مل دُ  ذَ  أُُم َوَلَم لِّدم  ََا نَبلديَّ اللَّدهل أَُدحل ََ دُر   مُدمَّ اَل ُد للدَ  اخ 

للَقددَ  َفَلددَرَ  فَدلَددم   ُعَو َحاللَقددَ  فَدَيح  َنَ  َودَددد  ًّ َحتَّدد  دَدن َحددَر بُددد  ُمم  َكللَمدد ددند  َأَحددّدا مل
ا  دا رََأو  نَدُه َوَمَعدا َحاللَقدُه َفَحَلَقدُه فَدَلمَّ ُمم  َحتَّد  فَدَعدَ  َذللدَ  َنَحدَر بُد  دند  لِّم  َأَحدّدا مل ََ َُ
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تُددُ  َذللددَ  قَددامُ  َُ بَدع ّقددا َحتَّدد  َكدداَم بَدع ُقددُمم  ََدق  للدد وا فَدَنَحددُروا َوَرَعددَ  بَدع ُقددُمم  ََح 
 1)بَدع ّقا َغمًّا 

.        
َْ مالئدد  النبددوة فلدديو  دد ددا فَدددَرَ  َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم مل : فَدَلمَّ

َلتَددابل ، قَدداَل َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه  ُِ ُقوُمددوا ال  َعَلي ددهل َوَوددلََّم : " ََددا أََُدَمددا النَّددا
ِل ، فَدَقداَم َرُودوُل اللَّدهل َادلَّ   َْ النَّدا د فَان َحُروا ، َوُحُلوا " ، فَدَواللَّهل َما قَاَم َأَحٌد مل

ًَ ، َأال ددَ  ًَ ، فَدَقاَل : " ََا أُمَّ َوَلَم َْ إلَل  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم َفَدَخَ  َعَل  أُمِّ َوَلَم َرَ 
ُمم   َعُلونَُه " ، فَدَقاَلت  : ََا َرُووَل اللَّهل ، ال دَدُلم  ِل ، َأ   اُمُرُهم  بلاأَلم رل ال ََدف  النَّا
دددَ  فلدددي  ِل َك َحَمل دددَت َعلَددد  نَدف  دددا رََأو  دددٌر َعظلددديٌم ملمَّ َِ قَدددد  َمَخَلُمدددم  َأم  ، فَدددإلنَّ النَّدددا

ددَت   عَ  َعتلددَ  َولَددم  َُدف  لِّددم  الُصددل  ل ، َورَر  ََ ُر   ََددا َرُوددوَل اللَّددهل ، َوال ُد َلي ددَ  ، فَدداخ 
َك  َِ إلَذا رََأو  َََ  فَدتَدن َحدَر ، َوَدُحد َّ ، فَدإلنَّ النَّدا ْ دلَي َهدد  ِل ، َحتَّد  دَد َْ النَّدا َأَحّدا مل
هل فَدَعل ددَت َذللددَ  ، فَدَعلُددوا َكالَّددلل  فَدَعل ددَت ، َفَلددَرَ  َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي دد

 ، ََ ََددُه ، فَدَنَحددَر ، َوَحلَدد لِّددم  َأَحددّدا ، َحتَّدد  أَدَدد  َهد  ََ ْ  علن ددَدَها ، فَدلَددم  َُ دد َوَوددلََّم مل
ُِ َرُوددوَل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم قَددد  فَدَعددَ  َذللددَ  ، قَدداُموا  ددا رََأأ النَّددا فَدَلمَّ

ََ بَدع ُقدُمم  ، وَ  ٌَ ، فَدَقداَل َرُودوُل اللَّدهل َادلَّ  فَدَفَعُلوا ، َوَنَحُروا ، َوَحلَد َقصَّدَر بَدع د
َْ " ، َفقليدددَ  : ََدددا َرُودددوَل اللَّدددهل ،  اللَّدددُه َعَلي دددهل َوَودددلََّم : " اللَُّمدددمَّ اغ فلدددر  للل ُمَحلِّقلدددي

َْ ، فَدَقدددداَل َرُوددددوُل اللَّددددهل َاددددلَّ  اللَّددددُه َعَلي ددددهل َوَوددددلَّمَ  اللَُّمددددمَّ اغ فلددددر  " :َوال ُمَقصِّددددرَل
                                                 

«ح الدلدحال دل أل«ح دحناحالبخدلليجسءحماحح ن حأل ن حيكح  ىح د احالح نبندىحيدكحح(1
حَ ا َ ل خ حيخكحال جخ حَبلدحال ُّل  ألخ حَ  خالَلَبىخحال ُّل  ألخ دخ حال َحل  حَمَعحَأه  خ ح (ح2583)حل م َ لَلَحىخ
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َْ ، فَدَقدددددداَل : " للل مُ  مّددددددا ، قليددددددَ  : ََددددددا َرُوددددددوَل اللَّددددددهل َوللل ُمَقصِّددددددرَل َْ " مََ َحلِّقلددددددي
 َْ  1)َوللل ُمَقصِّرَل

. "   

مداحفحدلحالبد اح خد ح بدىحمداحأ  ح  ي مدلحيدل حل د  حام....... :وفى رواية
حمددلاءحتح   ددلحبخددلاشحبدداحأمندددحبدداحالفضدد حال ئبددكحيح دد حلأ دددح لمددهح ددئليح  ددهح

جفبدحماح ملةحخضلاءحتحيجئ حالفلسحننخ  احال ئلحمداحيد  حال دجلةح جلةح لفعح
ينالحل ددددد فدح)حنال ل دددددم فدح(ح أخددددد عحأ ح مدددددللةحألل دددددلعحمددددداح دددددئليحي لفدددددعحالغ ددددد  لح
ل ملن ح ال  ندحينبلأحتح جئ حبئض  حنح د حبئضدلمتححالدهح دل حبئضد  حن الد حبئضدلمح

 . 2)  ملمح

جدد اسحم ددل لةححك ح دد مىحيددكحال  ددفحالفددلسح دداحامالثددل حأمددليحت   يددهح  مددد
حالملأةحالفلض ىحتح يض حأ ح  مىح  ي لح    لح 

 

  :( بنت شعيب عليه السالم 2

ددَ ح):حن حأ للعح لكحأبن لحأاحن دالنجلحم  دهح  نددحال د  ح اُهَما ََدا قَالَدت  إلح 

ر هُ  ْ رل َت ْل  أََبتل او  َر َم ُْ  (ْسهىْرجىْرفى  إلنَّ َخيد  ي َمل ح  3) ( ال َقولُ  األ 

                                                 

حالفُّب   ةخحَ َمئ لخَيىخح   «ح  ئ حالفب ةحل بن  كح(1 ح خَلهحَ  ئخ خ َخ   َلةخح«ححال َم   ح  م  َمل. حَأب َ ادخ جخ
َ ن بخَنىخح ح 1520ال ح 

ح ح5/92 ب حال  ىح الل ل حيكح نلةحخنلحالئبل حح(2
ح ح26ال   ح_حاآلنىح  لةحح(3
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(1)( آسية بنت مزاحــــم ) رضي اهلل عنها (3   :  

حندد حأ دددللعح  دددهحيل ددد اح  نددددحال ئفدددىحتحيددكح ددد  ح الددد حم  دددهح  نددددحال ددد  ح 
دد   : للددعي  َِ تُدلُددوُه َع ٍْ لِّددي َولَددَ  اَل دَدق  َن قُدددرَُّ  َعددي  ددَرَأُ  فلر َعددو  َأن  َوقَالَددتل ام 

ُعُرونَ  َلُه َوَلّدا َوُهم  اَل ََش   .  (2 ََنَفَعَنا َأو  نَدتَّلل
مدداحن دد  حبددللالئ ن ح  ح مدداحح: حبدد حن منددلمحمدداحال دد لىح  ددك :والم تت يخ يقولتتون

ن   حبفهليىحالبنع  ح ماحن   حب   ا حالألئل   ح ماحن   حبل ال بل حالضن ف  ح ماح
ن دد  حب دد ىحاكلحددل   ح مدداحن دد  حبللسنددللاع  ح مدداحن دد  حبف ددلةحالجمل ددلعحالخللجددىح

حيكح بن حامحح 
حيف لأحاللجل ح الف لءح  حح دحا الئ ا ي ح
ءحن  حالج لىحبللج  سحماحالمغلدح لهحالئ دلءح ماحخ  حال  لىحف لأحالف لح

حيكحال  لحتح  لاءةحال لآاتح ال  لءحلفس  حال  انىح 
 ماحخ  حالالئ ن حيكحالبنعحفحل حال بلدح  كحالالضحنىح الخل إحيكح بن حح

امحلم ةحأل ن ىحإل لمدىحالد ناح ف دلحالد ناحيدكحالئدلل ح فحم  د حالم دؤ لنىح ندنالكح لدأح
كحامح ف  ح أبفلئ  ح حب  حل الضحنىح الخل إحيكح دبن حب  لح   حال حلبىحلض

حامح  ح ه  ا 
 

                                                 

  لفعحماحخنللحالف لءحالمئ   اعتح ماحبفلعحاكفبنلءتح  لفعحأملحل م  مناحاللحم  حح(1
ح الال   ح  ن  ح الئألن  ح ن خ  اح  ن لح 

ح 9  لةحال   ح_حاآلنىحح(2
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 النصرات 

 والتَْيدا  الغيبيً للنِاء
 وقد مر ذاره . :المرأة التي أحي اهلل لما ولدها  (1

()  :لضي ى عنها  أم شريك  (2
َمقلي  َعْ أبي ُهَرَد َرة قَاَل َكاَنت ام َرَأة مْ موِ َُدَقال َلَمدا أم هدَر       أخر  ال بَديد 

أولمت َفَْقد َبلت د ل  مْ َصحبما إلَل  َرُوول اهلل ال  اهلل َعَلي هل َوولم فَدَلقليت 
ال يَدُموم فَدَقاَل دعالي فََْنا أاحب  قَالَدت فدانتظرني َحتَّد  امد  ودقا  َمداء ررَ مْ 

دد  وددفرده  دداُروا َحتَّدد  َأم ِددوا فَنددزل ال يَدُمددومل   َوِو َِ قَدداَل معددي َمدداء فَان  ََلقددت َمَعدده َف
دددقلنلي فَدددإلنِّي ع شددد  َواَل  فتعشددد  َوقَددداَل ََدددا أم هدددَر  دعدددالي إللَددد  ال عَشددداء قَالَدددت او 

ددَت لي ددرب قَدداَل اَل أوددقي  َق  ددَرة َحتَّدد  دمددوم  قَالَددت َواهلل اَل َأو    َأن اكدد  َحتَّدد  أه 
ددعت رَأوددَما علدد  ركبتدده قَالَددت َفَمددا  َبلددت إللَدد  بَعليرَهددا فعقلتدده َوِو أدمددوم أبدددا َفَْقد 
ددي فَدَنظَددر  إللَدد  َمدداء َأهددد  أَقظنددي إلالَّ بددرم ملددو قددد َوقدد  علدد  ربينددي َفرفعددت رَأ ول

ِّا مْ اللَّ  دت مدمَّ نقدحت علد  ودقا  بَدَيا َِ  َفَشرلبت َحتَّ  رَو بْ َوأحل  مْ ال َع
دا  دَماء فَدَلمَّ َِّ َحتَّ  ابت  ممَّ م ده ممَّ رف  بَيْ ََد  َوأَنا أنظر َحتَّ  دوارأ مني فلي ال
َ دْ  َأاَبحت َراَء ال يَدُمومل   فَدَقاَل ََا أم هَر  قلت َواهلل قد وقاني اهلل قَداَل مدْ َأ

ددَماء مددمَّ رفدد  بَدديْ أنددزل َعَلي دد َِّ ددَماء قلددت َواهلل لقددد أنددزل اهلل علدد  مددْ ال َِّ   مددْ ال
ََِّماء  .ََد  َحتَّ  دوارأ عني فلي ال
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  :المرأة التي رم اهلل لما عنزدما وايصتما  (3
من حباحه       دلاحلجد حمداحالألُّفدل ةحأللن ددح  نفدلحح:  ح دل أخلإحاإلمل حأحم ح احح 

ح:أالنعحالم نفىحيكح نلحلفلتحيبئفلحبضدل الفلتحثد ح  دعح: ل ح:ننالكح  هحالحكحينح ث  
الدناحمداحبئد يحبخبدليتحيلفال ندعح لدهحل د  حامح د هحامحآلكفأل  اح لهحه احاللج حي

" احامددلأةح لفددعحيندددتحيخلجددعحيددكح ددلنىحمدداحح:يدد  احهدد حنلنفددكحبنالددلم ح ددل ح  ندددح  دد  ح
ح: دددل حالم ددد مناح الل دددعحثفالدددكح  دددلةح فدددسةتح  ن دددال لح)ال دددفللة(حالالدددكحالف ددديحب دددل 

ندلحلدتح د حضدمفعحلمداحخدلإحيدكح دبن أحح:فم لح  ن ال ل ح للدع يف  عح فسامحماح
فدددكحأف ددد أح فدددسيح فدددكح ددد حي ددد عح فدددسامحمددداح فمدددكح  ن دددالكتح ا  أاحالحفدددهح  نددددتح ا 

ندد  لحلدددح دد ةحمفل دد ال لحح حل دد  حامح دد هحامح  ندددح  دد  حيجئددح:  ن ددالك"  ل 
ين دبحعح فسهدلح مث  دلحح"ح:للب لحالبللأح الئلله ح ل حل   حامح  هحامح  ندح    

بددد حأ دد  أ ح دددل حح:  ن ددال لح مث  ددلتح هلالندددأحينال ددلحيل دددنل لح اح ددئع" ح دددل ح  ددع
حه (حل ايحاإلمل حأحم تح لجللدحلجل حال حنا حافال 5/277ال نثمكح)

ح

ح*****
ح
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 نساء يف طعامهن الربكة

()   :لضي ى عنها الربكة يف مسن أم سليم (1

َِاكلر َعْ أندس َأن أمده أم ودليم      أخر  أَبُو َعل  َوال َّبَدَرانلي  َوأَبُو نعيم َوابْ  َع
رمعت مدْ َهدادلَما ودمنا فلدي عَدً َوأر ودلت بلدهل إللَد  النَّبلدي ادل  اهلل َعَلي دهل َوودلم 

ا فعلقددت العَددً علدد  ودددد َفَجدداَء  أم وددليم فددرأ  العَددً ممتلحددً فْفرغمددا ورمَهدد
َْ إلن   َبردده فَدَقداَل أَدَدع َجبلدي دق ر ومنا َفَجاَء  إلَل  النَّبلي ادل  اهلل َعَلي دهل َوودلم َفَْخ 
َكاَن اهلل أطعم  َكَما أطعمت نبيه كلي وأطعمدي َفجح دت فقِدمت فلدي قَدع د  لندا  

َرَْ َكَلا وََكَلا َودركت فليَما مَ   .ا ائتد منا بلهل همرا َأو َهم 
امة البررمي عدْ  :لح ف  أبو يعلىوفي رواية ل حدمنا هيبان، منا محمد بْ َز

كانت لما هاة فجمعت مْ ومنما فدي عَدً   :أبي طَل، عْ أنس، عْ أمه قال
َا ربيبً أبلغي هله العًَ روول اهلل  :فم   العًَ مم بعثت بما م  ربيبً فقالت

 .َْددم بما
َددا روددول اهلل هددله عَددً  :فان لقددت بمددا ربيبددً حتدد  أدددت روددول اهلل فقالددت

ففرغددت العَددً «  أفرغددوا لمددا عَتمددا » :وددمْ بعثددت بمددا إليدد  أم وددليم، قددال
فدفعت إليما، فان لقت بما وراء  وأم وليم ليِت في البيت، فعلقدت العَدً 

َدا ربيبدً  :عل  ودد، فجاء  أم وليم فرأ  العًَ ممتلحدً دق در فقالدت أم ودليم
قد فعلت فإن لم دصدقيني  :فقالت أليس أمرد  أن دن لقي بما إل  روول اهلل؟



 

 

 
 

490  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

إنددي  !َددا روددول اهلل :فددان لقي فِددلي روددول اهلل، فان لقددت ومعمددا ربيبددً فقالددت
والل   :قالت ." قد فعلت، قد راء  ":قال.بعثت معما إلي  بعًَ فيما ومْ

فقدددال لمدددا رودددول  :قدددال.بعثددد  بدددالحَ، ومَدددْ الحدددَ، إنمدددا لممتلحدددً دق دددر ودددمنا
أدعجبددددديْ إن كدددددان اهلل أطعمددددد  كمدددددا أطعمدددددت نبيددددده؟ كلدددددي  ،َدددددا أم ودددددليم":اهلل

فجحددت إلدد  البيددت فقِددمت فددي قعدد  لنددا وكددلا وكددلا، دركددت  :قالددت".وأطعمددي
ْ  .فيما ما ائتدمنا به همرا أو همَر

()  :لضي ى عنها أم أوس البهزيةالربكة يف مسن   2

ً قَاَلت وليت ومنا لدي َفَجَعلتده      َمقلي  َعْ أم َأو ِ البمَز أخر  ال َّبَدَرانلي  َوال بَديد 
فلددي عَددً وأهدَتدده ألدد  النَّبلددي اددل  اهلل َعَلي ددهل َووددلم َفقبلدده َودددرك فلددي العَددً َقللدديَ 

لُددوَءة  ومعددا َونفدد  فليددهل  ددي َمم  َمددا َوهل َمددا عَتمددا فرموهددا َعَليد  ًل مددمَّ قَدداَل رموا َعَليد  بلال برَكدد
ومنا فظنت َأن النَّبلي ال  اهلل َعَلي هل َوولم لم َقبلَما َفَجاَء  َلَما ُادَرا  فَدَقالَدت 

َفقولُدوا  ذهبدوااََا َرُوول اهلل إلنََّما وليته َل  لتْكله َفعلم أَنه قد أوتجي  َلُه فَدَقاَل 
ًل فَْكلدت بَقليَّدً عمدر النَّبلدي ادل  اهلل َعَلي دهل َوودلم  َلَما فلتْكد  ودمنما ولتددع بلال برَكد

 .ووالَته أبي بَر َوعمر َوُعث َمان َحتَّ  َكاَن مْ َأمر َعلي  َوُمَعاولًََ َما َكانَ 

()  :لضي ى عنها شريكأم الربكة يف مسن   3

َمقلددددي  َعددددْ أبددددي ُهَرَد ددددَرة      :بعددددد أن ذكددددر قصددددً هجردمددددا واددددحبتما أخددددر  ال بَديد 
ممَّ َأقبلت َحتَّد  مخلدت علد  َرُودول  :لليموم  كما مر ذكره،.............قال 
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َْ َاداعا  اهلل ال  اهلل َعَلي هل َوولم َفوهبت َلهُ  ملي ََ دا َوأمر َلَما بلَث بقعَما فَدَزورَما َز
َّددً لَرُوددول اهلل اددل  اهلل َعَلي ددهل  َوقَدداَل كلددوا َواَل دَيلددوا وََكدداَن َمَعدده َمعَمددا وددمْ َهدل
دددً َلَمدددا بلغدددي َهددلله العَدددً َرُودددول اهلل ادددل  اهلل َعَلي دددهل َوودددلم  َووددلم فَدَقالَدددت لجاَر

ََْخدددُلوَها ففرغوهدددا َوقَددداَل َلَمدددا َرُودددول اهلل ادددل  اهلل َعَلي دددهل َوودددلم  فَان  ََلقدددت بَمدددا َف
ُلوَءة  َما َمم  انَما َفدخلت أم هَر  فَدَنَظر  إللَيد  ََ علقوها َواَل دوكوها فعلقوها فلي َم

نًَ أَلَي َس َأمرد  َأن ََ دن لقي بلَمللهل العَدً إللَد  َرُودول اهلل ادل   ومنا فَدَقاَلت ََا ُف
قَالَددت قددد َواهلل ان  ََلقددت بَمددا َكَمددا قلددت مددمَّ قلددت مددمَّ َأقبلددت بَمددا  اهلل َعَلي ددهل َووددلم

انَمدا  ََ ء َولَنده قَداَل علقوهدا َواَل دوكوهدا فعلقتمدا فلدي َم َمدا َهدي  ند  أاوبما َما َق در مل
ن ددُه  َْ َادداعا لددم َددنقص مل ملدي ََ َمددا َحتَّدد  فنيددت مدمَّ كددالوا الش ددعير فوردددوه َم ند  ََْكُلوا مل فَد

ء  َهي 
َعددْ َرددابر َعددْ أم هددَر  أَندََّمددا َكانَددت علن دددَها عَددً دمددد   :َوأختتر  اب تتن ستتعد 

م ودمنا  َما ابيانما َذا  ََدو  ند  فليَما ومنا لَرُوول اهلل ال  اهلل َعَلي هل َوولم َف ل  مل
ََْكُلوا  ددَي دِددي  قَالَددت َفَصددَبب ت َلُمددم فَدد َفلددم ََددْ فَدَقاَمددت  إللَدد  العَددً لتنظددر فَددإلذا هل

َما ند  حينا ممَّ ذهبت دنظر َما بَقلي فصبته ُكلده ففندي مدمَّ أَدَدت َرُودول اهلل ادل  اهلل  مل
 .َعَلي هل َوولم فَدَقاَل َلَما أاببته أما أَنَّ  َلو لم دصببه لقام َل  َزَمانا

() : مالك البهزية أم الربكة يف مسن   4
أخر  ُمِلم َعْ َرابر َأن أم َمال  َكاَنت دمد  للنَّبلي ال  اهلل َعَلي دهل َوودلم 
ء فتعمدد ألد   مم َولَدي َس علن ددهم َهدي  دَُْلوَن األ   ِ مْ عًَ َلَما ودمنا فيْديمدا بنوهدا فَي
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تَمددا َحتَّدد  عصددرده فََْدَددت النَّبلددي العَددً فتجددد فليَمددا وددمنا َفَمددا زَاَل َُقدديم َلَمددا َأَمم بَي
 .ال  اهلل َعَلي هل َوولم فَدَقاَل أعصرديما قَاَلت نعم قَاَل َلو دركتيما َما زَاَل قَائلما

() : صاحبة الرحى   5
ْ َعددْ أبددي ُهَرَد ددَرة قَدداَل أَدَدد  رردد  َأهلدده  دديرَل ددَ اب ددْ ول َمقلددي  مددْ َطرَل َوأخددر  ال بَديد 

ال َحارً َفلر  إلَل  ال َبرًََّ فَدَقداَل اللَُّمدمَّ أرزقندا َمدا نعدتجْ ونلتبدز  فَدَرأأ َما بمم مْ
ّزا والرح  د حْ والتندور مد أ رندوب هدواء فَجداء َزورَمدا  َنً م أ خبد  فَإلذا ال َجف 
ء قَاَلت نعم رزق اهلل َفرف  الرََّح  فَنس َما حولَمدا فَدلكر َذللد   فَدَقاَل عن دُكم  َهي 

م ال قلَياَمًلَرُوول اهلل ال  (.  اهلل َعَلي هل َوولم فَدَقاَل )َلو دركتَما لدار  إلَل  ََدو 
َ ودعيد بدْ أبدي ودعيد َعدْ أبدي ُهَرَد دَرة َأن رردَ مدْ  َمقلي  مْ َطرَل َوأخر  ال بَديد 
َرأَدده لَدو أَنِّدي  ء فَدَقالَدت ام  ّمدا َولَدي َس علن دد َأهلده َهدي  َن َصار َكاَن َذا َحاَرً َفلر  ََدو  األ 

ددم  ريرانددي َاددو  الرََّحدد  َورََأوا حركدد ت رحددا  َورعلددت فلددي دنددور  وددعفا  فَِ
الُدخان فظندوا َأن عنددنَا َطَعامدا َمدا بلنَدا خَصاَادً فَدَقاَمدت  إللَد  دنورهدا فْوقددده َوقدد 
َبردده فَددخ  َوإلن  دحر ك الرََّح  فَْقبد  زوحمدا َوودم  الرََّحد  فَدَقداَل َمدا د حنديْ َفَْخ 

َمقليّقدا َفلدم َب قد  فلدي ال بَدي دت وَعداء إلالَّ ملد ء مدمَّ خرردت ألد   رحاها لتدور ودص 
ّزا فَْقب  َزورَما َفلكر َذللد  لَرُودول اهلل ادل  اهلل َعَلي دهل  دنورها فَدَوَردده مملوءا خبد 
ُتُموَهددا َمددا زَالَددت   َووددلم قَدداَل َفَمددا فعلددت الرََّحدد  قَدداَل رفعتمددا ونفقددتما قَدداَل )لَددو دَدرَك 

ي َكَما هلَي  َنامه َاحل َُم( إلو   .لَم َحَياد

***** 
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  الحدُ

 ع ى التع  م فى ال  د

ال غ ناح  الأحيدهحفهليدىحالبندعح الم بدسح أل دكحالألئدل حتحيمدل اححىأخالكحالم  م
ححححالل عحماحال  عحلفهليىح  بأح ح

      حل  لد  فهليىحال  دح حالنالهح  حب مل.ح   حاإلنملاح)ح   حام
َواذ ُكدددر َن َمددا   :ح  ددلعحالئ ددن حالبنددعحلنالح دد حينفددلح دد  حلبفددلحيددك(تح  لددأحبددللج  سح

ًل إلن  الل َه َكاَن َل ليفاّ َخبليراّ  ددَم  َ ْ  اََا ل الل هل َوال حل ْ  مل د َُ  .  (1 َُدت دَلَ  فلي بُدُيودل
نُدددددوَن   بدددددللج  سحيدددددكحح  دددددلعحالالئ دددددن حنالح ددددد حينفدددددلحأنضدددددلح ددددد  حلبفدددددل مل َوال ُمؤ 

نَدددا ل  مل دددرل َوال ُمؤ  ََ ْل ال ُمن  َن َعددد َمدددو  ْ ُمُروَن بلدددال َمع ُرو ل َوََدند  ٍَ ََددد لليَدددنُء بَدع ددد بَدع ُقدددُمم  َأو 
لَددَحلَ  َوديَدر َحُمُمُم الل دُه  ُدوَن الز َكاَة َوَُ ليُعوَن الل َه َوَرُودوَلُه ُأو  َََة َوَُدؤ  َوَُقليُموَن الص 

َليمٌ  ٌز َح    (2 إلن  الل َه َعزَل
  يندحامحن ثلحخنليح ن  ح ليح نال عح  كحأه د البنعحال يحن  لح :وقيل

  :التعليم يف البيت  ميأله نورا

ٌْ   :ق ل بع لى َْ الل هل نُوٌر وَكلَتاٌب م بلي    (3 َقد  َرنءَُكم  م 

                                                 

ح 34اآلنىحح–  لةحاكحسادحح(1
ح 71اآلنىحح–  لةحالال بىحح(2
ح ح15اآلنىحح–  لةحالملئ ةحح(1



 

 

 
 

494  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ُولَدد   َوقَدددر نَ   :قتت ل بعتت لىو  ًل األ  لليَّدد َْ دَدبَدددُرَ  ال َجاهل َّْ َواَل دَدبَدددرَّر  َُ فلددي بُديُددودل
 َْ َْ اللََّه َوَرُووَلُه إلنََّما َوَأقلم  َْ الزََّكاَة َوَأطلع  َة َوادلي ََ َُُم  الصَّ هلَ  َعدن ُد اللَُّه لليُدل  َُرَل

ددرَُكم   ددَ  ال بَدي ددتل َوََُ مِّ َس َأه  يددّرا  الددرِّر  ْ   *َد  مل دد َّْ مل َُ لَدد  فلددي بُديُددودل  َواذ ُكددر َن َمددا َُدتد 
ًل إلنَّ اللَّدَه َكدانَ  َمد  َ دللَما ل * َل ليّفدا َخبليدّرا  اََا ل اللَّهل َوال حل  ِ َْ َوال ُم ي دللمل  ِ إلنَّ ال ُم

نَدددددددا ل  مل َْ َوال ُمؤ  نلي مل َْ َوالصَّددددددداملقَا ل  َوال ُمدددددددؤ  َْ َوال َقانلتَدددددددا ل َوالصَّددددددداملقلي َوال َقدددددددانلتلي
 َْ َْ  َوالصَّددابلرَل قلي ددَعا ل َوال ُمَتَصدددِّ َْ َوال َلاهل ددعلي قَ  َوالصَّددابلَرا ل َوال َلاهل ا ل َوال ُمَتَصدددِّ

 َْ َْ َوالصَّدددائلَما ل َوال َحدددافلظلي ي َْ اللَّدددَه   َوالصَّدددائلمل فُددددُروَرُمم  َوال َحافلظَدددا ل َوالدددلَّاكلرَل
ّرا َعظليّما َكثليّرا   . (1 َواللَّاكلَرا ل َأَعدَّ اللَُّه َلُمم مَّغ فلَرّة َوَأر 
ان. أخي  الثوب فستق . ا بترة  :وعن ع ئ ة ) رضى اهلل عن     ق ل.    

فببينتت. ا بتترة ب تتع ع وجتت   ف لبب تت  فلتتم أقتتدر علي تت  فتتدخل رستتول اهلل 
 .  2)رسول اهلل . رواه ابن عس ار 

 تتل ولتتم يقتتيم متتع  لتتم ياتتن لرستتول اهلل  :قتت ل وعتتن ابتتن عبتت   
 م  إال نلب ضوءه، ضوء ال م  ، ولم يقيم متع سترا  إال نلتب ضتوءه 

 ضوء السرا  .
 ؟    احف لحج  يحال لنفتحي نفحبف لح  مدتح ه ندي 

 يئلئ ىحألغهحفد لحب دنلال لتح  دهحفد لح نفن دلتحيدلأعحاإلبدلةحيدكحفد لحل د  حام
 ،حفليحح ن ىحاك نلءحالمل نىتح الح لئ حالغنبنى حححايبف لحاإلنمل

                                                 

ح ح35:حح33اآلنلعحماحح–اكحسادح  لةحح(1
ح ب حال  ىح الل ل حيهح نلةحخنلحالئبل ح ح(2
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ي ملحف ال ن ح  هحح  ىحالالئ ن حيهحالبنعتحيلل يح ف يحب نلةح ف ملحن خ حبن الفدلح
 .  ينلىحين لحف لح   حامح    حالل   

بفف دددحتحي دد حمددّلححمدداحأحددل حالفددلسح  ددكحالئ ددن حس جلالددد    ددلاحل دد  حام
أ ح "ح:  هحس جدالددحج نلنىحبفعحالحلل ح   ح لفدعح لبد ةح لفالدىحمحالئدللهحي دل حل دلح

تح لضلءحفف دحتح سفىح ل دحح بحلاحامح بحم يح   حخ  دح:أ  مأح  ملعحال  لن ا
 .رواه مسلم " تح م ا ح  ملالد

أاحأ حالمؤمفناححف ىحبفدعح مدلحبداح :وقد ذار البالذرك في فبو  البلدان  
الخأللدح لفعحالالئ  حال اللبىحيكحالجله ندىح  دهحند حامدلأةح لالبدىحالد  هحال دفلءحالئ  ندىح

أل دح لهحال فلءحأاحالئ م لحالح ناحالخألح السننفدح ملح  مال لح  ي ملحالس ج لحالفبك
 .  ال اللبىأ  ح

أاحفددد  لحل ددد ح ائمدددلمح  ددد حاكفبندددلءح :ومتتتن أستتتب ب الصتتتال  عنتتتد األبنتتت ء
 ال للحناح ال دللحلعحتححالدهحنف دنحيدهح  د ب  ححددحال د  حتح ب د لحمدلحف دمئ  ح
فلبهحين  حالفضلئ ح    حي لاحاكمل حأحم ح ثندلا حمدلحنحد  حأبفدلءيح داحيضد حاإلمدل ح

لسنللالدحتحي مدلحالفدل  حألئدل حالئ دلءحتحال جددححال ليئكح   مدح ال  ايحي  ليحاإلمل حأحم 
أهد احهد ححيندلحأبالدلح:ال ليئكحيكحيلا دح ا ال  هح  ندح فل ح حي للعحبفعحاإلمدل حأحمد ح

ل د ح حهدعح  نددحثد  حأمد لحح:فئد حتح للدعحح:ال ليئكحال يحالح ثفلح فدح ح ل حل لح
 خ حالغليىحلد حن د حح فدح ف ملح  مفلحلدحالألئل حأ  ح ثنلاح     ح  ف ملح:ين لححدافال  ال

لن  هح ندل حال ند ح الال جد ح  د ح د هحبفدلحالفجدلحمداح ندلحأاحنال ضدنحإحيد هدحأحمد ح
إحل دد حأ  ددعح ثنددلاحح نددلحأحمددح:ل  ددليئكح  ددنلدح دداحهدد يحاكمدد لح   ح ددل حلدددحال ددليئكح

كففدددكحأ  ددد حأاحألئدددلم  حمددداحالحددد  ح   ح أفدددعح دددلن ح ألئدددل حال دددلن ح  اءحتح ألئدددل ح
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فمددلحأ  ددعحكالدد ا ىحبألئلمددأح ح أمددلحأففددكحلدد حأ دد ححالبخندد ح اءحتح مددلحأ  ددع ك ددبعحتح ا 
ال نددد تحكففدددكح فددد ملح ضدددئعحلأ دددكحكفدددل تحفهدددلعح دددناح الدددلدحامح  دددفىحفبنددددحأمدددل ح
 نفكتحيل الفبألعحاثفناح  بئناحم نلىحي  ندىحنفالفدعحب دلحالم د م اتحي د حن د احهفدلأح

 نفددكححعلح ا ديل دىحل ندل حال ند  ح ح أمدلحأففدكح د نعحب دد حالفجدلحمداح ندلح ضد ءحمد
ألئ حالف  ححالهحأج  حال ض ءتحي   حب نعحأل  حال ن حن هلفلمتحي  نعحالفجلحب ض ءح

حالئ لءح 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

***** 
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 تربيـة األوالد
 

ُِ   :ق ل بع لى َُم  نَاراّ َوُقوُمَها الن ا للي َُم  َوَأه  َِ َْ اَمُنوا  قُدَوا  أَنُف ََََْد َما ال للَ
َما  َجارَُة َعَليد  َعلُدوَن َمدا َوال حل َداٌم ال  ََدع ُصدوَن الل دَه َمدن َأَمدَرُهم  َوََدف  ٌََظ هل ًٌ غل ََ َمََئل

َمُرونَ     (1 َُدؤ 
تتَي الل تتُ  َعن ُ َمتت  ، َقتت َل  اب تتنر ُعَمتترَ  َعتتن  و  ،   )َستتمرع ُ. َرُستتوَل الل تت ر  :َرضر

ْ  رَعليَّتلددهل ،  ":َيقتولُ  ددُحوٌل َعدد  ِ َمدداُم رَاٍع َوَم ْ  رَعليَّتلدهل ، َواإل ل ددُحوٌل َعدد  ِ ددم  رَاٍع َوَم َُ ُكُل
 ًٌ َمددا رَاعليَدد ْ  رَعليَّتلددهل ، َوال َمددر َأُة فلددي بَدي ددتل َزو رل ددُحوٌل َعدد  ِ للددهل َوَم َوالرَُّرددُ  رَاٍع فلددي َأه 

ُحولَ   ِ ْ  رَعليَّتلدهل ، قَداَل َوَم ُحوٌل َع  ِ ْ  رَعليَّتلَما ، َوال َلاملُم فلي َمالل َويِّدلهل رَاٍع َوَم ًٌ َع
ب ُت َأن  َقد  قَاَل  : ِل   2). مبفق علي  .  " .َوالرَُّرُ  رَاٍع فلي َمالل أَبليهل  :َوَح

َ  َعَل  علَياللَ  "..... :الع ر ، لمع ذ ق ل  وفي وص ي  النبي  ْ  أَن فل مل
ُمم  َعَصاكَ  للَ ، َواَل دَدر َف   َعند  ُمم  فلي اللَّهل  َطو  ف  َمدُ  َرَواهُ  "َأَمبّا َوَأخل   .3)  َأح 
                                                 

ح ح6اآلنىحح–  لةحالالحلن حح(1
ن  خح _  خاَللدحال َحيِّح _  حناحالبخلليح(2 حال   حَ َجَساءخ َ لخ حال م ح    حناحم   تح2560_حل  ححَأب َ اد 

َملَلةخح _ حال َجلئخلخح _  خاَللدحاإل خ حَ      َبىخ حال َئل خ خ َمل خ نَ ىخحاإل خ ح ح3414_حل  حَبلدحَيضخ
َ لفخكحلَح : َ ل َح م َئل ٍح َ ا حح ف حالح ن :(1 حَأ   حال  دخ حَ َ   َ حح-      حح-َ   هحال  د حَ َ ن دخ بخَئ  لخ

حَ ن ئمل " : َ  خَملٍعحتحَ ل َح حبخلل  دخ ح َ حال   لخأ  حَأَمَلاَأحَأا  حَ الخَ ن َأحَ ا خا  حتحَ َ حاَلئ   ا  لِّ  ع  ح  الخ  َعحَ ح  تحَ ا خا 
حَ َ ةمح َ ا  حالال ل  حَ َ  حت حَ َمللخَأ حَأه  خَأ حمخا  ل َإ حَما ححاَلخ  حَي خا  حر حم اَلَئمِّ ما ال  َبىم ال  َبىمح َم   حَم   حَ َ ةم اَلَلَأ

نَح م اَلَئمِّ ما َ ٍىحتحَ ا خن لَأحَ ال َمئ  خ حَيلحخ لماحَي خف د حَلَأَسح   ِّ حَخم  َلَبا  م ى حال  دخحتحَ َ حاَل   ف د ح خ حمخ حَبلخَئع  َىحرحَيَ   
حَح  ح َنىخ حبخلل َمئ  خ أل حال  دخح َي خا  فخح تحَ ا خن لأَححَ خ  َاحالس ح  حتحَ ا خَ احَأَ لَدح َ ال فخَلاَلحمخ حَهَ َأحالف لس  تحَ ا خا 

حَ َ لأَح َيع حَ ف      لخَأحتحَ َ حاَلل  حأَل   َنللخَأحمخا  حَ َ هح خ حتحَأف فخ   حَيلث ب ع  حَ َأف َعحيخن خ   عأ َأَ بملح الف لَسحَم  

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=365626
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=366598
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=366598
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=40590
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=41455
http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=41455
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َ  َعَل  علَيالل َ  حَأي ح : َوأَن فل حال َئن اخ حاَلجخحح:بخَ   لخ لَما  حَ ل  م حَفَفَ ال د  حَ َ ن َأ حَ َمَح ُّحد  ت

حال فخ  دخح دخح  ال د  حح َب  ألخ
للدد َ  ْ  َطو  دد لرتت ر َأك   :مل حَمللخددأَح :برَفتتب  ر َأو  دد خ َفددل َيض  ددعخحتحَ يخددكحَمئ  حال      حبخ َدد  لخ ددد  تحي حال َ   

نددددد خحا خ  الخَ دددددل خحَ الأل ل َددددد الَدددددل خحىخحَ  َدددددهحأَللخ حيخدددددكحال م ئ  حَ َ دددددلَأح تحَ ال َ َ دددددألخ يَدددددع حَ دددددف      َ َ حاَلل 
حلَددد حَأي ح :  َأَ بمددل حح:َمف ئ دد  أ دخ ددل  ََ َدحبخللض  دداَلَح ُّ احاك  َفددهح خَ احا   تحَ ال َمئ  ندخ دد خ حَ حلخ ال ئ  ندددخ لخ ال ن  خ
حاَلَئدلَله َيَ ح لخدخ حَ َ    دلي َدَلاُفوَن نُ  ):ال َ لمخح      ََّ َّْ فلدي َوال ُجدُروُه َّْ َواه  َّْ َفعلظُوُه ُشوزَُه

 َّْ رلبُوُه  ِ       ال َمَقارل ل َوا
ُمم  فلي اللَّهل )  ف  دَلحال  ددخحح:َأي ح   َوَأخل حَأَ امخ حيخكحم َخلَلَفىخ ل ه    دنَحىخحتححتَأف  خ نددخحبخللف  خ َ َفَ اهخ
ح َ الال ئ  خن خح َ  خحمخا  َخ  حاك  حَ َ هحَمَ للخ خ حتحَ بخلل َحم  خ نَلااخ حال جخ حَ بخلِّ حال َنالخن خ َ لاخ حَ ا خح  حال َف خنلخ  خأل َئل خ

حَ لخأَح  ( 1)َ َ ن لخ
ْ  َأَمٍب "  :رستتول اهلل  وقتت ل دد ددٍ  َأف َقددَ  مل ْ  َنح  دد َمددا َنَحددَ  واللددٌد َولَددّدا مل
 ٍْ َِ       . 2)"َح
ُُ ََدددَراُه   :قتت ل  عتتن ابتتن عبتت   عتتن الرستتول و       َن َحي دد ددو  َِّ ددُ  " َعلُِّقددوا ال َأه 

  .   3)رواه ال براني   ال بَدي تل ، فَإلنَُّه َأَمٌب َلُمم  "

                                                                                                                         

حال  دخح حيخك ف      َم  ح َلَ اي ح . " َ َأخخ ح . َأح  حالم لبنا حم  لة حح–) بلدحال بلئلح   ملعحح– اللدحاإلنملا
ح( ح1/2الففل ح

ح بلدحال بلئلح   ملعحالففل  _  اللدحاإلنملا _ مل لةحالمفلالناح ل حم  لةحالم لبنا(ح1
ح2 ح)( ح الاللم يحيكح"ال فا" حال بنل"ت ح"الالللنف حالبخلليحيك ح البن  كحيكح"ال فاح1952أخلجد (ت

ح) حالحل  حيكح"الم ال لأ"ح3/84ال بنل" حال هبكح ه حال  ادتح  ححد حضئفد (ح ضئف يتح   ا
ح 8118ل  ح(إتح لمسحلدحال ن ألكحبلل حىحيكح"الجلمعحال غنل"ح263/ح4)
 دهح  بدد حال ددم حابفدكح  ددكحبداح بندد حال  دددحبداح بددلسح دداحالألبلافدكحيددكحال بندلحمدداححدد ن ح ن(ح3

بدحتح ماحأللن ح ا  حباح  كح احأبنددحبددحبد  احتحي فددحأ دحل د حتححاباح بلسحأبن ملح احج همل

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=131#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=131#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=131#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=12525&lang=&bk_no=79&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10&idto=404&lang=&bk_no=79&ID=4
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10&idto=404&lang=&bk_no=79&ID=4
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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وعننن عثمننان الحنناطبي قننال ددمئعحابدداح مددلح)لضددكحامح ف مددل(حن دد  ح :

فدددحم ددئ  حح:للجدد  أ دحابفددأرحي فددأحم ددئ  ح دداح لدد أحمددل احأ بالدددح مددل اح  مالددد تح ا 
 . 1) احبلأح أل ا نالدحلأ

َفدددلءَح : َب  حاآلَبدددلء حاك  حَمدددلحن ددد لخ   حح:َأي َضددد   ََ د  تحَ اك  الث َفدددلء حال َحَ دددا  ق ف نننعو قنننال ابنننن الَّم 

للخح  اَح حال   َ اا  خ   . 2) .الف ليخع تحَ اإل خ

كاحنددؤ دحاللجدد ح لدد يح فدد ملحنب ددغحمدداحال دداح الئ دد حمب غددلمحوقننال المننناو   :
نحالمدددد ح لددددأحبددددناحنف ددددئدح  ددددهحأخدددد  ح دددد حلءحالمددددؤمفناح ن دددد فدح دددداحمخللألددددىح
المف  ناح نئ مدحال لآاح اك دح ل لاحالئلدح ن مئدحال فاح أ ل ن حال  فح نئ مدح

ح:فحد حال د ةح  ندلح لدأح حنضدلبدح  دهماحأح دل حالد ناحمدلح ح فدهح فددح ن د  يحثد
دح دللعحأيئللددحمداح د  لالدحالجللندىتحخنلحلدحماحأاحنال   حب دل.حرحكفددح  احأ بد

بدد  ا ح اك دح د اءحالففد سح اللبنال ددلححتح هد احند   حبد  ا   د  ىحال دل.حنف ألدعحث اب ددل
َُم   قوا أنفَِم  لآلخلة للي  .  (3 نَاراّ  َوَأه 

                                                                                                                         

لخل  ح ح ه حماحح ن ح ا  ح احالبسالحب فهح:حضعحال  ألححند حسا حيكحل انىح:ح كحنلهدح فدحا
نددلايحالخددل  حتح  ددل ح:ح حفئ مدددح دداحابدداح بددلسح  حب دد احاإل ددفل حمدداححدد ن حابدداح بددلسحتح حدد ن ح
ابداح بددلسح فدد حالبخددلليحيددكحاك دحالمفددل حب فددهح:ح  دد ح دد ألأححندد حنددلايحأه ددأحتح يندددحابدداحأبددكح

لح فدد حأبددكحف ئددن حيددكحاللجمددىحالح دداحبدداح ددللاحمدداحلن ددهح يندددحضددئفحتح يددكحالبددلدح دداحابدداح مدد
الح نىحماحل انالدح اح بد حال  ددحبداح نفدللح فددحب فدهحالاللجمدىحتح  داحجدلبلحليئددح:حلحد حال  ددحلجد ح

    حيكحبنالدح  أللحنؤ دحبدحأه دحتح يكح ف يح بل حباح ثنلح ه حضئنفح 

ح)ح ح" حمجمعحالس ائ  حال نثمكحيكح" اكلبلفكحيكحح ح ح فد(ح ح106/حح8 الح ن ح:ححّ اح  فلَ ي
حح (حح4022 حناحالجلمعح)ح

ح.3/84أخلجدحاإلمل حالبن  كحيكح"ال فاحال بنل"ح(ح1
ح.(45ح-ح44اك دحال غنلح) (ح2
ح ح6اآلنىحح–(ح  لةحالالحلن ح3
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 السجلهددلحب ل  هددلحالفدددللح ال ددن حأ  هددد حي  لنالددأحفف ددأح  لددد أحمف ددلحأاحالئه دددلح      
 الحدددبسح الئألندددىح بدددنف ا.حالالن نددددحيمددداحاك دحالم  هدددىح ال  نددد ح الال  نددد ح الضدددلد

ح(1)حال لنمىح نلحالن ندحالففسحال لن ىحال ئنمىح حال  نى الف ا ح البلحيالن ندحالففسح
  دهحالئدل ةحفجد حاك   حن  د  احآبدلءه حيدهحالخندلح ال دلحتح يدهح لدأحن د  حأحدد ح

ح:ال ئلاءح
 إذا اتت ن رب البيتت. ب لتتد  ضتت رب 
 

 ف تتتتتتيمة أهتتتتتتل البيتتتتتت. التتتتتترقل 
 :وقال أحدهم 

 م تتتتى ال تتتت وو  يومتتتت   ب عوجتتتت  
 

 فقلتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتال م تتتتتتتتتيب  بنتتتتتتتتتوه 
 عتتتتتالم بخبتتتتت لون ؟ قتتتتت لوا :فقتتتتت ل  

 
 بتتتتتتتتتدأ. بتتتتتتتتت  ونحتتتتتتتتتن مقلتتتتتتتتتدوه 

 فايتتتتتتتر ستتتتتتتير  المعتتتتتتتو  واعتتتتتتتدل 
 

 فتتتتتتت ن عتتتتتتتدل. فتتتتتتتنحن معتتتتتتتدلوه 
 أمتتتتتتتت  بعتتتتتتتتر  أب نتتتتتتتت  اتتتتتتتتل فتتتتتتتترع 

 
 الخ تتتتى متتتتن أدبتتتتوهيجتتتت رى فتتتتي  

 وين تتتتتتتتتتتتتتأ ن  تتتتتتتتتتتتتت  الفبيتتتتتتتتتتتتتتت ن 
 

 علتتتتتتى متتتتتت  اتتتتتت ن عتتتتتتوده أبتتتتتتوه 
 الب أحالاللبنىحمف حفئ مىحاكهفللتحي  اح بلحالألف حنف عحالسمل حتح يدكح لدأحن د  ح 

 : أح ه 
أدب بنتتتتي  صتتتا را قبتتل ابتترب م 
 اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبرب م

 

 فلتتتتتي  ينتتتتتفع بعتتتتد الاتتتتتبرة األدب 
إن الاصتتتتتتتتتتتتون إذا قومتتتتتتتتتتتتب    

 اعبدل. اعبتدل.
 وال يتتتتتتتتلين إذا قومتتتتتتتتب  الخ تتتتتتتتب 

 
 

الد نا  ححه أفلحأ   ح ل ملأةح  لامح بندلحأ بدلحمداح  لحاكدتحيدكحاللبندىحاك   ح  د
ي  حمف ح لاحألف حلضنئلمح ه حنفهلح لهحأمدح ن لدحماح     لحيالج يحن   هلحيدكح

                                                 

ح(ح حح257/حح5ين حال  نلحح)حح(1
ح
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 ثنلحممدلحالفئ ددتحبد ح احأيئلل دلحالدؤثلحينددححالدهح بد ح   الدد  حيد  احخلجدعحالمدلأةحمداح
بنال لح ههححلم حمالبلجىحلالب ىحسنفال لحأمل حاللجدل   حيفجد حهد احالجفدناح فد ملحنخدلإح

)حالسفدلح(  ح  د لأحلد حأ  دعحالحدلا   حينخدلإح   لهحالحنلةحنالأل عح لهحمئ نىحام
جفنف لح لهحال فنلح  نفدحالالأل عح لهحال ل ىح أ  حالحلا   ح الئ دسح  احخلجدعححالمدلأةح

  ضدددعحأللي دددلح أ  دددعحالحددد  حي ددد ح لدددأحندددؤثلحيدددكحمددداحبنال دددلحمحال دددمىحيدددكحثنلب دددلح
جفنف ددلحتح ل دد ح ددمئفلح  ددىحأحدد حم دد أحالم دد مناحأل دد حابفدددح  ددهحلأسحجددنشحنغددس ح

 بئ حأنل حجلءيحالخبلحأاحابفدح  حيلحماحالسحفحيج دسححسنفدلم  ح،  يكح بن حام
يئفدد ملحلأالدددحس جالدددح  ددهحهدد احالحددل ح ددنلالدح دداححللدددح حي دد حنخبلهددل  حينلحددعح  ندددتح

أاحابف لح  حيلحماحالسحف  ح الفلالحماحالسحفح بندلةحمداحال بدلئل  حي للدعحح:ينخبلهل
الملأةحملح لاحابفكحلنفئ ح لأ  حي  حننبدحالم أحل   حس جالدتح بئ حأندل ح  ئد حجلءالددح
الب لىحبلفال للح ل يحيهحالج ل   ح    حأاحالخبلحال لب حل لأح دلاح ل بدلم  حينل د ح

مدلح دلاحابفدكحلنفئد ح لددأتحح: دللح لد هل  ح  دنل لح داح  ل دل لدهحس جالددح أخبلهدلحبلفال
ددّ َىحب ددباححدكفددكحمددلحألضددئالح: للددع   ح أفددلح  ددهح ضدد ء  حيددنفهحل دد احالج دد حالدد يح  

 !!! . أللهلحماحج  حأللهلتحأاحنئ كحامح سح ج 
،   أاحالح دداحالب ددليح لفددعحأمدددحخنددلةحمدد  ةحأ ح دد مىحس إحالفبدده:ويـــروى   

ال هدحك ح  مىحيكحالحلجىتحيلبملح لبعحينب دهتح ال دل  دحأ ح د مىحبثد ن لحالئ  ددحبددح
ل ددىح لددهحأاحالجدد حأمدددتحيندد لح  ندددحثدد ن لح  حينددل يحأاحال ددأحالح مددىح الف ددلحىحمدداحب

  0 1) .الالغ يحب باحأ حالمؤمفنا

                                                 

ح 234/ح3 اللدحالللنفحاإل   حال هبكحدحاللجمىحالح احالب ليحح(1
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 لفعحمئل ةحالئ  نىحألضئعحح: احأبهح ب حاللحماحال  مكتح ل :وذكر ابن اجلوزى 
 حالف  يحلضل كحبن د حالحدلا تحح: للعحمئل ةحالئ  نىح:أ حاك   تح  للعحأ حاك   

ي فكحج د عحج د يححدناحألضدئالأححالدهحأ  دعحالحد    حيلجال د يحأاح حالدن  كح  ح
  .1) ح  تحلئ أحأاحال ي كحلخ مىح ن أح)امحج حج لد(ح اللضلحب ضلئد

  :أخيت املسلمة 

ا  مكحأاح  حال فلعحالألنبىتح اكخ  حالحمن ةتحالالكحالالخ  ناحب دلحالفال د ح لدهح
 لن أح ه حيكحلحمأحمعحال  حالد يحن د دحمداحالحبد حال دليتح  د لأحمدعحال دباحيدكح

كح  هحألل ىحلبأح امالثل حأ امليح  حاللضل ى  حيلحل خ
حأاحالؤالهحالبن عحماح خَب خأ ح اَمحامَحإحيلَمحاَمحح   هحثغلةح هنمى  ا  مكحأفأحححححح

حأاحنؤالهحأبفلءحالم  مناحماح ب أ ححإح اَمحامَحح أاحنؤالهحاإل   حماح خَب خأ حإ
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح

***** 
                                                 

ح ح4/19ح– فىحال ف ةحح(1



 

 

 
 

503  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 النيــة يف تربيـة األوالد

ف  حاحالفنىحيكحاللبنىحاك     حيفف يحأاحن  احأ   فلحأ لندلءحامتح  مدلءحححححح
ح لم نا  ح  لةح لكحامحمخ  نا  حمجله ناحيكح بن حام ح

 والنية تبدأ والجنين في بطن أمه مثل:  

 (حنً بنت فاقوذ) امرأة عمران:  

ددَراَن َرب  إلن ددي نَددَلر ُ  لَددَ  َمددا فلددي َب  نلددي إل   : ددل حالئددلله     ددَرَأُة علم  ذ  قَالَددتل ام 
يُ  ال َعلليمُ  ِ مل      (1 ُمَحر راّ فَدتَدَقب    ملن ي إلن َ  أَنَت ال

 هكححفىحبفعحيل     ح  لفعح حال  ححالهح لخع  ح  لفعحن ملحيدكحهد ح دجلةح
ن ألئدددد حيلخددددلمحلدددددتحيل ددددال عحال لدددد ح   ددددعحامحالئددددللكحأاحن ب ددددلح لدددد ام  حيددددلأعحألددددلئلامح

فد لعحأاحن د اح لحيحم عحمفدتحي ملحالح  حالحم  يل الجلدحامح  لءهلتح  ا ئ لحس ج

الم ددج ح)  محددللا  حمدداحأمددلحالدد فنلح لددكحألل ددىحامتحمفل ددلحل ئبددل ةح لخ مددىحبنددعحالم دد س
َما  ..  اك  دددده ددددَعتد  َِ ددددا َو قَالَددددت  َرب  إلن ددددي    فدددد ملح ضددددئعحمددددلن أيح  فَدَلم 

َِع تُدَمن أُند َث َ  ََِعت   َو فد لهلححند ح  يخليعحأاح حن بد حام،  َوالل ُه َأع َلُم بلَما َو

َََم ولإلن دي ُأعليدُلَها بلدَ    أاحالبفعح ملح للع َولَي َس الل َكُر َكاالُند َثَ  َوإلن ي َودم ي تُدَما َمدر 
 َْ د تَدَما مل يمل َوُذرَ  أيحيكحال  ةح الج  حيكحالئبدل ةتح خ مدىحالم دج ح   (2الش ي  َانل الر رل

حاك  هح لنسحيكحمخللألالدحل فلسحيكحالم ج حمف  ةح ملحال  احماحالف لء 

                                                 

ح ح35اآلنىحح–(ح  لةحآ ح ملااح1
ح ح36اآلنىحح–  لةحآ ح ملااحح(2
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

فَدتَدَقبد َلَمددا    ب دددحفنال ددلحال ددللحىحال بدد حفنال ددلح مددلح ددل حام  ل دداحامح
ٍْ َوأَنَبتَدَمدا نَدَبادداّ  د َِ َمدا زََكرلَ دا رَبد َمدا بلَقبُدوٍل َح دناّ وََكف َلَمدا زََكرلَ دا ُكل َمدا َمَخدَ  َعَليد  َِ َح

ْ  علنددل الل دهل  د ََُم أَن َ  َل ل َهددََلا قَالَدت  ُهدَو مل َراَب َوَرَد علنَدَها رلز قاّ قَاَل َََمر  ال ملح 
َِابٍ   .  (1إن  الل َه ََدر ُزُق َمْ َََشنُء بلَغي رل حل
 الئهمدكحيدكحاللبندىحمدلن ح  ن دلحال د    اميللفنىحالح فىح لفعح دببلحلئفلندىح

. (2  

   (رمحها اهلل  )والدة الشيخ / حممد عمر الباملبوري :  

 لفددعحامددلأةحمؤمفددىحال نددىحيددكح  ب ددلحمئليددىحامحجدد ح  دد تحيئفدد ملح ضددئعحابف ددلح
لددكحالم ددحفح  للددع نددلحلدحإحابفددكحهدد احنحفددهح اللبددأحح:محمدد ح مددلتحفهددلعح لندددح ا 

ه ا  ح  ف ملح بدلح  مالددحال دلآا  ح  لفدعحالدنالكحلددحب الدلدح  د حاكفبندلءحلن دلأحل دلح
أاحنجئ دأحال دلأحأمدل ح  نلحبفكإحأفعحاآلاحال لأحلكح أفلح جد ستحأ دن حامح:ث حال   

حل لحفنال ل  الم نناحماحالفلسح  ح   حح  حامح

 :وصدق من قال 

  .ت ء المارمتتتتتتتبم إذا سقي.  .تا لنب الق بنب.تتتهي األخ

 ست ق الفضيلة مثمتتتتتتتتتتترا. بقوم إذا بع ده  المربي على

 ي ذب   احضتتتتتتتن األم ت . للختتتتالئق من محلر  ولم أرى

                                                 

ح ح37اآلنىحح–  لةحآ ح ملااحح(1
حباح ثنل حافهلح   حاكفبنلءح ح(2
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 البنين أو البن . لبربيتتتتتتتتتتتتة فحضن األم مدرسة بس م.

 امثل النب. ينب. في الفالة ولي  النب. ينب. في جن ن

 بحتتتتتتل لس ئلي   الم اتال. في العلتم بحتتتترا  أمن   وا ن.

 الع لم . فا ن. من أجتتتتتتل وعلم ت  النبي أجتتتتتتتتل علم

 امثل ربيب س فلة الصف . ولي  ربيب ع ليتتتتتة المزاي 
 :وأ يضا

 ن ب ألبن ء خيراتفاي  ن  ال.تضن الج هتإذا ن ئوا بح

 ى لأل ف ل ام ل توهل يرج إذا اربضعوا ثدك الن قص .؟؟؟

 الصبي ب  انعا  ألخالق  ام  انعا  الخي ل على المرآة

 

 :وأ يضا

 

 م روض إذا بع ده الحي األ   إيراقتتب لرك أورق أيم

 األم أسب ذ األس بذة األولى  ال. مآثرهن مدى اآلف ق

 

ي  ح  حم اليح  كحالفنىح  حيلبملحاإلف لاحن لبكححند ااحين د احلددحأجدلتح لبمدلح     
َي اللَّدُه َعن دُه ََدُقدوُل  يأَبَ عْ فن لبكح ف لاحي حننخ حأجلح  حح دحفنالددتح ِل ُهَرَد َرَة َر

َتَبَس فَدَرّوا فلي َوبلي ل اللَّهل إلََمانّدا بلاللَّدهل  ْ  اح  قَاَل النَّبلُي َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم َم
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

َم ال قل  يَزانلدهل ََدددو  لَدُه فلددي مل مَددُه َوبَدو  ددبَدَعُه َورلَّدُه َوَرو  ددلَّقا بلَوع دددلهل فَدإلنَّ هل ًل َوَدص  رواه "  َياَمدد
 .  1)البخ رك 

ثد حالج ند يحثد ح..     حفب أحبالئ ن حاك   ح الدلدحامولبحقيق هذه النواي  

ثدد حفسندد ح    مثدد حالمئلهدد حاكسهلنددىح_ح مئلهدد حال ددلاءاع)  ف ح  دد حبللمدد السحال نفنددى
 الدددلدحال ؤلدددؤحح-  دددكح لدددأحأاحفحفه ددد ح  الددددحالحددد ن حمثددد حح  حلندددل حال دددللحناح

 الملجلاحينملحاالفد ح  نددحال دنخلاح  ح الدلدحم د لةحالم دلبناحل خألنددحالالبلندسيح  ح
حيملحالن لحماح لأحفحفهدحل   ح

ث حف لسحل  ح الدحالف د  ح ال نلةحالفب نىتح  الدحالال النفحمث حالب انىح الف لندى  ح
الدحالفح ح ال لف  ح ف لسحل  حي دحال ا ع  ح  حفدف    حمداح  د ح لدهحآخدلححالدهح  

حنال ف يح 
 مددعح لددأحفخلجدددحيددكح ددبن حامح ددسح جدد حلنخددللألحالدد  لةح لددهحامحالئددللهحلناللبددكح
  دددهحالاللبندددىحالل حندددىحينمالدددسإحالئ ددد حبدددللئ  تحينضدددفكح  نددددحفددد لحالئ ددد ح ن  دددهحح دددىح

ححالب لء 
 
 

***** 
                                                 

لخدخح«ح اللدحالج ل ح ال نل«ح حناحالبخلليح(1 حال  دخحلخَ    اَلَبَسحَيَل ملحيخكحَ بخن خ حاح  َبلدحَما 
ح حال َخن  خ حلخَبلألخ ح 2698_حل  حالح ن حاَلَئلَلهحَ مخا 
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 الصفات اإلميانية

 عليما ال ف   التي َج  أن َرب 

حالئلله :وصية لقمان البنه  - ًَ َأن    : ل  َم  َ َماَن ال حل َنا لُق  َوَلَقد  ادَديد 
ْ  َكَفَر فَإلنَّ اللََّه َغنلي  َحمليدٌ  هل َوَم ِل ُر للنَدف  َُ َُر  فَإلنََّما ََش  ْ  ََش  َُر  لللَّهل َوَم  اه 

رلك  بلاللَّهل إلنَّ الشِّر َك َلظُل ٌم  * َماُن الب نلهل َوُهَو ََعلظُُه ََا بُدَنيَّ ال ُدش  َوإلذ  قَاَل لُق 
 . (1 َعظليمٌ 

ٍرو، قَاَل: ُكنَّا علن َد َرُوولل اللَّهل  :وصية نوح البنه  - ْل َعم  ْ  َعب دل اللَّهل ب  َع
يَجاٍن ، َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم ، َفَجاَء رَ  ًََل، َعَلي هل ُربًٌَّ ول ْ  َأه  ل ال َبامل ُرٌ  مل

ْل  ٍِ اب  ََِ  ُك َّ فَارل َُم  َهَلا َقد  َو َب ، فَدَقاَل: َأاَل إلنَّ َااحل ََبا ل َمز ُرورٌَة بلالدِّ
ْل رَاعٍ  ، َوََدر َفَ  ُك َّ رَاٍع اب  ٍِ ْل فَارل ٍِ اب  ُد َأن  َََقَ  ُك َّ فَارل ! قَاَل : َُرَل ٍِ  فَارل
ََْخَل َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم بلَمَجامل ل ُربَّتلهل، َوقَاَل: "  ! قَاَل : َف
ْ  اَل ََدع قلُ  ! " ، مُمَّ قَاَل: " إلنَّ نَبليَّ اللَّهل نُوّحا  َِ َم َأاَل َأَرأ َعَلي َ  للَبا

ب نلهل: إلنِّي قَاص  َعَلي َ  َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم َلمَّا َحَقَرد ُه ال   َوفَاُة قَاَل الل
يًََّ  ، اُمُرَك بلََ إلَلَه إلالَّ اللَُّه ،  (2)ال َوال ْل ْل امد َنتَدي  ، َوأَند َماَك َع ْل َنتَدي  اُمُرَك بلامد 

                                                 

ح ح13تحح12اآلناللاحح–(ح  لةحل ملاحح1
حأحمَ ح)2 لحلملححضلالدحال يلةح 225/ح2(ح يكحل انىح ف حاإلمل خ  لحابفندتح(ح  نلخي:ح احف حم

ح.ي ل :"ح فكح ل لح  ن ملحال  نى:حآمل ملحبلثفالناتح أف ل ملح احاثفالناح  ح"حي  لحفح ي
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 َِّ ََِّمَوا ل ال َعت  ب  َ فَإلنَّ ال ِل ًٍ ، َوُو َعت  فلي كلفَّ ِل ب َ ، َلو  ُو َِّ َْ ال ي ِل َر  ، َواأل 
ََِّمَوا ل  َّْ اَل إلَلَه إلالَّ اللَُّه، َوَلو  َأنَّ ال ًٍ ، رََرَحت  بلمل اَل إلَلَه إلالَّ اللَُّه فلي كلفَّ

 َّْ ُم ًّ، َقَصَمتد  َمَم ًّ ُمبد  َّْ َحل َق ب َ  ، ُك َِّ َْ ال ي ِل َر  ب َ  ، َواأل  َِّ اَل إلَلَه إلالَّ اللَُّه،  ال
دلهل  َُ ، (1)َوُوب َحاَن اللَّهل َوبلَحم  ٍء ، َوبلَما َُدر َزُق ال َلل  ُة ُك ِّ َهي  ََ ، فَإلندََّما َا

َلب رل "، قَاَل: قُدل ُت ، َأو  قليَ : ََا َرُووَل اللَّهل ، َهَلا  ْل الشِّر كل َوال  َوأَند َماَك َع
َناُه ،  َنَتانل الشِّر ُك َقد  َعَرفد  َِ نل َح ََ ََحدلنَا نَدع  َُوَن ألل ُر ؟ قَاَل: َأن  ََ َلبد  َفَما ال 

 ًٌ ََحدلنَا ُحلَّ َُوَن ألل َنانل ؟ قَاَل: " اَل " ، قَاَل : ُهَو َأن  ََ َِ َراَكانل َح َلُمَما هل
ََحدلنَا َمابًٌَّ  َُوَن ألل ُر ُهَو َأن  ََ َلبد  َُِما ؟ ، قَاَل: " اَل " ، قَاَل : ال  ََدر َكبُدَما ََدل َب

ُِوَن إللَي هل  لل ََحدلنَا َأا َحاٌب ََج  َُوَن ألل ؟ ، قَاَل: " اَل " ، قَاَل : َأفَدُمَو َأن  ََ
 َِّ ُر ؟ قَاَل: " َوَفُه ال َح َلبد  ؟ قَاَل: " اَل " ، قليَ : ََا َرُووَل اللَّهل ، َفَما ال 

ِل " ُص النَّا  . 2)  َوَغم 
 

ن  حمددلحفلبددهح  ندددحأ   فددلح  حأاحفئ م دد حأ  ح ددئبىحمدداح ددئدحاإلنمددلاح هددكحيدد
ْ  أَبلي ُهَرَد َرَة قَاَل قَداَل َرُودوُل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل   مىحالال حن حيفكحالح ن ح َع

لُ  َْف َقدُلَما قَددو  ًّ َف ُتوَن ُهع َب ٌ  َوول ُعوَن َأو  بلق  ٌ  َوَوبد  ََماُن بلق  اَل إللَدَه إلالَّ  َوَولََّم اإل ل

                                                 

ح." (حأي:ح آملأحبد"ح بحلاحامح بحم ي1
ح   «ححم ف حأحم حباححفب (ح2 َف  حال َئَ َلةخحال م َب  لخنَاحبخلل َجف ىخ ددددددددَاح«ححم    ثخددددددددلخنَاحمخ ددددددددَف  حالم    م   

َحلَبىخح دَكح   ل د حالحد ن :ح«ححال   حَلضخ حال َئدل خ ل حب داخ حَ م  حامخحب اخ َف  حَ ب  خ  البخدلليححت6404م  
(ح49/ح1(تح الحل  حيكح"الم ال لأح  دهحال دحنحنا"ح)548يكح"اك دحالمفل "حح ن حَل   ح)

ح ثنلح)لحم ح دحام(حيكح"حالب انىح الف لنىح"  حاح  فلَ يحالئمل  حابا 
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ََمددانل  ْ  اإل ل دد ًٌ مل َل َوال َحيَدداُء ُهددع َب دد ْ  ال َّرَل ََذأ َعدد ًُ األ  نَاَهددا إلَماطَدد مبفتتق  ."حاللَّددُه َوَأم 
 . 1)علي  . 

دلددهل أُمِّ وذاتتر ابتتن ستتعد فتتي  بق بتت  الابتترى  ْ  َردَّ ْل َعب دددل اهلل َعدد ددَحاَق ب دد ْ  إلو  َعدد
: َفَجدداَء أَبُددو أَنَددٍس وََكدداَن َغائلبّددا فَدَقدداَل: ُوددَلي ٍم أَندََّمددا اَمنَددت  بلَرُوددولل اهلل . قَالَددت 

: َفَجَعلَددت   . قَالَددت  َلنِّددي اَمن ددُت بلَمددَلا الرَُّردد ل ُ  َوَل : َمددا َاددبَدو  ؟ قَالَددت  َأَاددبَدو  ل
دّدا َرُوددوُل اهلل دَمُد َأنَّ ُمَحمَّ ديُر إللَي ددهل قُد   ال إللَدَه إلال اهلل. قُدد   َأه  دا َوُدشل ِّ ُْ أََن . دُدَلقِّد
ددل  َعلَديَّ اب نلدي. فَدتَدُقدوُل: إلنِّدي ال  ِل قَاَل: فَدَفَعَ . قَاَل: فَديَدُقدوُل َلَمدا أَبُدوُه: ال دُدف 
لُددُه  ددُدُه. قَدداَل: َفَلددَرَ  َماللددُ  أبددو أنددس فلقيدده عدددو فقتلدده، فلمددا بَدَلَغَمددا قَدتد  ِل أُف 

َ  َحيًّدد ددا َحتَّدد  ََدددََع الثَّددد  ِّ : ال َرددَرَم ال َأف  لددُم أََن ْ ُمَرنلي قَالَددت  ا َوال أَدَدددَزوَُّ  َحتَّدد  ََدد
ًَ َوُهَو  َ . َفَل َبَدَما أَبُو طَل َح َما. فَدتَدَرَك الثَّد  أََنٌس. فَديَدُقوُل َقد  َقَقتل الَّلل  َعَليد 
َ دَت َحَجدّرا دَدع بُدُدُه ال ََُقدُرَك َوال  ّما فليَما دَدُقوُل: َأرََأ . فَدَقاَلت  َلُه ََدو  رلٌك فَََْبت  ُمش 

َفُعدد َ  َفُعددَ ؟  ََدند  دداَر فَديَدن ُجُرَهددا لَددَ  َهدد   ََُقددُرَك َهدد   ََدند  ْ دلي بلَمددا النَّجَّ ًّ دَدد َأو  َخَشددَب
.فَدتَدَزورَما.قَداَل: فََْدَاَهدا فَدَقداَل: َلَقدد  َوقَدَ  فلدي  قَاَل: فَدَوَقَ  فلي قَدل بلهل الَّلل  قَاَلت 

: فَددإلنِّي أَدَدَزوَّ  . َواَمنَددت. قَالَددت  ن ددَ  َاددَداقّا قَدل بلددي الَّددلل  قُدل ددتل ُرددَ  َوال اُخددُل مل
َرُه،وولد  له عبد اهلل وأبا عمير .  َغيد 

                                                 

«ح اللدحاإلنملا«حح حناحم    ، بلدحأم لحاإلنملا«ححنملا اللدحاإل«ح حناحالبخللي (1
تح ال فهحبلدحبنلاح   ح ئدحاإلنملاح أيض  لح أ فلهلح يضن ىحالحنلءح   فدحماحاإلنملا
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

وأوددلمت أم وددليم وباَعددت روددول اهلل  وهددمد  َددوم حندديْ وهددي حامدد      
ن َجددٌر. وهدمد  قبد  ذلد  َدوم أحدد دِددقي  بعبدد اهلل بدْ أبدي طلحدً َوَمَعَمدا خل

د بْ وم   ًَ هو َز ن َصارل   الع ش  ودداو  الجرح  .وأبو طَل َح ححححححح. األ 
 . ه احأفسح  مأتحي ب  دحالفبكح:  للعحلد  أالعحبدحالفبكحأفسحي ملح بلحححح

ي  مدددلحبددد أحالألفددد ححنلالددددحبفألددد ح ح لددددح  حامحمحمددد حل ددد  حام  ح ي ددددحامحبدددناح
حنخال حب لححنلالد ح

 ف ئ م دددد حاإلنمددددلاح الن ددددناح الال حندددد ح مئليددددىحامحلدحالئددددللمناتحبدددد  لح  دددد ح
ح   فددددلحمددددعحالفبددددكح:اكفبنددددلءح ال دددد ن ناتحيئدددداحجفدددد دحبدددداح بدددد حامح ددددل  ح فحددددا 

يالنددلاححددسا ليحيالئ مفددلحا نمددلاح بدد حأاحفددالئ  حال ددلآاحتحثدد حالئ مفددلحال ددلآاحتحيلس  فددلحبدددح
ح نملفلمح"حل ايحاباحملجىح 

 

  :علي اإلميان واليقني  تربية ابن عباس  -

ْ  َعب دل   ُمَما قَاَل: "ُكن دت َخل دَ  َرُودولل اللَّدهل َع َي اللَُّه َعند  ِل ٍِ َر ْل َعبَّا  -اللَّهل ب 
! -اددل  اهلل عليدده ووددلم  مل ََ ّمددا، فَدَقدداَل: ََددا غُدد إنِّددي ُأَعلُِّمدد  َكللَمدداٍ :   1) ََدو 

َْل   دد ُه ُدَجاَهدد ، إَذا َوددَْل ت فَاو  ددد  َفددال  اللَّددَه َدجل َفظ دد ، اح  َفددال  اللَّددَه ََح  اللَّددَه، اح 
َفُعدوك  َتَمَعدت  َعلَد  َأن  ََدند  ًَ لَدو  ار  ُمَّد ْ  بلاَللَّدهل، َواع لَدم  َأنَّ األ  دَتعل تَدَعن ت فَاو  َوإلَذا او 

                                                 

حالب   حتح نأل  ح  هحالل ج  حمجلسماح(ح1 ححناحن ل ح لهحأاحَن ّدحأ ححناحن للدح ا   بكُّ
َفلي حبخغ َ ٍ حَح خنٍ ح حح-: نَفىخح حح-}حَيَب  ل  حيخكحال َم خ حَنالخنَمن اخ حَيَ لَاحلخغ َ َمن اخ َ ال  ) لم سح}حَ َأم لحال جخ

ح المئلفك(
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

َتَمُعوا َعَل  َأن  ََُقُروك  ٍء َقد  َكَتَبُه اللَُّه َل ، َوإلن  ار  َفُعوك إالَّ بلَشي  ٍء َلم  ََدند  بلَشي 
ٍء لَددم  ََُقددُروك إالَّ بل  ُم، َوَرفَّددت  بلَشددي  ََ َق دد ٍء قَددد  َكَتبَددُه اللَّددُه َعَلي دد   رُفلَعددت  األ  َشددي 

ي ٌ  َرَواُه التدِّر مللل ُ  ."الُصُح ُ  ٌْ َاحل َِ ٌُ َح  .َوقَاَل: َحدلَ

ددلل ِّ      ًل َغي ددرل التدِّر مل ُه أمامدد ، دَدَعددرَّ   إلَدد  اللَّددهل " :َوفلددي رلَواََدد ددد  َفددال  اللَّددَه َدجل اح 
ديَب ، َوَمدا فلي الرََّخاءل َدَ  ْ  للُيصل د َُ َْك لَدم  ََ ع رلُف  فلي الشِّددَّةل، َواع لَدم  َأنَّ َمدا َأخ  َد

ددَر َمدددَ  الصَّدددب رل، َوَأن  ال َفدددَرَ  َمدددَ   ْ  للُيل  لحَددد ، َواع لَدددم  َأنَّ النَّص  ددد َُ َأَادداَب  لَدددم  ََ
ّرا  ِ رل َُ  ِ ، َوَأنَّ َمَ  ال ُع ََر بل  . 1) ."ال 

  :بناءه درسا يف اليقنيأ َع يعبادة بن الصامت  -

ْل ُعَباَمَة ، َحدَّ عْ  ُْ ال َولليدل ب  : َمَخل دُت َعلَد  ُعبَداَمَة مَنلي أَبلي ، قَدالَ ُعَباَمُة ب 
َ ، فَدُقل ددتُ َوُهددَو َمددرل  ٌَ أََدَلاََددُ  فليددهل ال َمددو  ددد  للددي، : ََددا أَبَدتَدداُه ، َأو  َ َتمل ددنلي َوار  ال
ُِو فَدَقالَ  لل ُِ : َأر  َل ََمدانل وه، قَالَ نلي فَدَلمَّا َأر  ْ  َد  َعدَم طَع دَم اإل ل : ََا بُدَنيَّ ، إلنََّ  لَد

ًل ال علل دمل  ََّ َحقليَقد ُلي  َحد ْ  دَدبد  َْ بلال َقدَدرل خَ بلاللَّدهل دَدبَداَرَك َودَدَعداَل  ، َوَل مل ي درلهل ، َحتَّد  دُددؤ 
ددَوَهددرِّهل قَدداَل : قُدل ددتُ  ي ددَ  للددي َأن  َأع لَددَم َمددا َخيد  ََ ُر ال َقددَدرل َوَهددُرُه ؟ : ََددا أَبَدتَدداُه ، َف

َ ََْك لَ قَالَ  يَب َ : دَدع َلُم َأنَّ َما َأخ  ْ  للُيصل َُ ْ  للُيل  لحَدَ  ، م  ََ َُ ، َوَما َأَااَبَ  َلم  ََ
: " إلنَّ َأوََّل َمدا ُه َعَلي دهل َوَودلََّم ، ََدُقدولُ ََا بُدَنيَّ إلنِّي َوملع ُت َرُووَل اللَّدهل َادلَّ  اللَّد

ََ اللَّدُه ددَ  ًل َعداَل  ال َقلَدُم ، مُدمَّ قَدالَ بَداَرَك َوددَ َخَل داَع َِّ تُد   ، َفَجدَرأ فلدي دلل دَ  ال : اك 
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ًل "بلَما ُهَو َكائل  مل ال قلَياَم دَت َعلَد  َذللد َ ، ََدا بُدنَديَّ إل ٌْ إلَل  ََدو   ِ ، َمَخل دَت ن  ملدتَّ َوَل
ح( 1)ح حالنَّارَ 

ْل ُعَباَمَة ححححح ْل ُمَحمَّدل ب  ْ  ُعَباَمَة ب  ْل الصَّاملتل ، قَاَل : َلمَّا َحَقَر   ُعبَداَمَة َع ب 
 َْ دي إللَد  االصَّاملتل ال َوفَداُة ، قَدالَ  ب  رلُردوا فلَراهل ْل ََدع نلدي إللَد  الددَّارل : " َأخ  ، لصَّدح 

، َوَخددَدمليمُددمَّ قَدد َمُعددوا للددي َمددَوالليَّ يرَ اَل: ار  ُخُ  َعلَدديَّ ، انلددي، َورل ْ  َكدداَن ََددد  ، َوَمدد
َْ الددُدند َيا ، َفَجَمُعددوا  دد ْ دلي َعلَدديَّ مل ٍم ََدد ددَر ََدددو  ملي ال ُأرَاُه إلال اخل لَددُه . فَدَقدداَل : إلنَّ ََدددو 

َُم  بليَدددل  َأو   نِّددي إللَددي  ددَرةل ، َوإلنَّدُه ال َأم رل  ، َلَعلَّددُه قَددد  فَددَرَن مل َْ اخخل دد ًٍ مل لَد َوَأوََّل لَيد 
دددُس ُعبَددداَمةَ  ٌء ، َوُهدددَو َوالدددل  نَدف  دددانلي َهدددي  َِ ًل ،  بللل َم ال قلَياَمددد بليَددددلهل ال قلَصددداُص ََددددو 

نِّدد ددَتصَّ مل ْ  َذللدَ  إلال اقد  دد ٌء مل ددهل َهددي  ِل َُم  فلدي نَدف  ددن  ي قَدب ددَ  َأن  َوُأَحدرُِّ  َعلَدد  َأَحددٍد مل
ددي. فَدَقدداُلوا: بَدد   ُكن ددَت َواللددّدا ِل ددُرَ  نَدف  َلدداملٍم : َوَمددا قَدداَل لل ُمَؤمِّبّددا قَددالَ ، وَُكن ددَت َدل 

ْ  َذللدَ  ؟ قَداُلوا: نَدَعدم  ، فَدَقدالَ : َأَغَفر ُدم  للي فَدَقالَ َقُ  ُووّءا.  د اللَُّمدمَّ  :َما َكداَن مل
ددَمد  مُددمَّ قَددالَ  دديَّتلي: َأمَّدداه  َفظُوا َوال َُم  : ُأَحددرُِّ  َعلَدد  ُكددا اخَن فَدداح  ددن  دداٍن مل َِ  ِّ إلن 

َلددي َِّددََدب  ددي فَدتَدَو ِل ُِدد، فَددإلَذا َخَرَرددت  نَدف  ددُنوا ال ُو ِل ُخ   ُكددُ  وءَ ُحوا ، َفَْح  ، مُددمَّ لليَددد 
ددتدَ   ِ ّدا فَدُيَصددلَِّي ، مُددمَّ ََ ددجل  ِ َُم  َم ددن  دداٍن مل َِ ددهل إلن  ِل ، فَددإلنَّ اللَّددَه َعددزَّ غ فلَر للُعبَدداَمَة َوللنَدف 

ةل )َوَردد َّ ، قَدداَل:  ََ ددَتعليُنوا بلالصَّددب رل َوالصَّدد رَ  ح 1) َواو  ددرلُعوا بلددي إللَدد  ُحف  دلددي ، مُددمَّ َأو 
                                                 

بدددلدحيدددكحح- الدددلدحال دددفىح(تح افهدددلح" دددفاحأبدددكح ا  "ح)317/ح5الم دددف "حل مدددل حأحمددد ح)(ح1
ح-بدلد:ح مداح د لةحاح- اللدحالف نلحال دلآا(تح "جلمعحالاللم ي"ح4700َل   ح)حح ن ح-ال  ل

ح-(تح "ال لنئى"حل مل حاآلج لِّيح)بلدحاإلنملاحبمدلحجدلىحبددحال  د حممدلحن د احأبد ما3319ح ن حل  ح)
 "ال ددفى"ح بدداحأبددكح ل دد ح)بددلدح  ددلحال  دد حأفدددحأ  حمددلحخ دد حامحالئددللهح مددلحح(ت384حدد ن حل دد ح)

ح-(تح "الح ندددى"حكبدددكحفئدددن ح111تح107تح105تح104تح103تح102أحل نددد ح)ح-جدددلىحبددددحال  ددد ح
ح.اللجمىح بلاهن حباحأبكح ب ى
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ددبلُغوا َعلَدديَّ ُأر ُرددَواَن " .دُدت بلُعددونلي نَددارّاَوال  مددم أوددرعوا بددي إلدد  حفردددي،  ، َوال َدص 
ح . 2)وال دتبعوني بنار

ه  اح لف احن الم احباللبنىحأبفدلئ  ح مد الن  ح  بند ه ح جندلاف  ح  دكحاإلنمدلاحبدلمححححح
ح الن  حاآلخلححالكحيكحأففل   حاكخنلةحلنسحأملم  ح لكح لأ 

  :احملاسيب البنهاعلي اإلميان واليقني  احلارث بن أسدتربية أم  -

 لفعحأ حالحلل حباحأ  ح)حلحم لحامح(حاللن حأاحال لبدكح لد هلح"حالحدلل ح"  دكحالن دناح
 د كتح ا دن حامحأاحنلس دأحالألئدل حين د  ح لدكحح:  حي  احألا حالألئل حال د  حلددبلمح

ال دد ةحيالضددعحلدددحالألئددل حالحددعحسفبندد تحيدد  اح دد كحن  ددفحالسفبندد حينجدد حالألئددل   ح
نددلحلدحإحاآلاحح:  للددع   يدد هبعحن مددلح لددكحال دد  تحيالددنخلعتحيال ج ددعح لددكحام

ابفددكح حنجدد حالألئددل حينخددلدحن نفدددح ال ج ددعح لددكحامحأاحنلس ددد  ح  ددل حالحددلل حمدداح
 الددلدتحي دد حنجدد حأمدددتحي ددل ح لددكحال دد ةح مددلحنفئدد ح دد حندد  حتح بئدد حأاحافال ددكحمدداحال

ال ددد ةتح  دددفحالسفبنددد حيددد  احبللألئدددل حين ددد ح  دددبع  حثددد ح دددل عحأمددددتحي دددنلالدح ددداح
يئ عحمثد حمدلحأيئد ح د حند  حي جد عحالألئدل حالحدعحالسفبند تح ل داحح:الألئل تحي ل حل ل

حامح سح ج ح نلحأمليحإحألئل حالن  حل حأ  حمث دح ألح  حيحم عح
 

                                                                                                                         

ح.45(ح  لةحالب لةح_حاآلنىح1
  َبلَ ةحباحال لمعحباحَ ن سح«حال  ندحال مل حل مسيحت(ح اللدحالسه حل مل حهفل حباح لي2

حتحالللنفح م  ح باح  ل ل 1556باحأ ل حباحي لحباحَ ن سح   ل  حالح ن :ح
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 :ابن الشهيد -

يلأىح بنلمحل حنالجل سحالحل نىح  لةحماح ك خ حأح حال للحناحم ج امحلن  ححححح
حن  هحيهحخ  .حالل  ح لئملم حاللج حال للاح  نلدح .. ملي  اباحماحأفعح ح:ال   

حح.اباحلج حملعح  ن امحيهح ح ىحالمئللأح:ينجلدحال به
ح        أاللضهحأاحال  احلهح ل امح أ  احلأحأبلمح ح:ي ل حاللج حال للا

ح  احجئعححالألئمفكه حح: ل حال به
  ه حال  نفهح  اح أل عح ح: ل حال به. فئ ح:ي ل حاللج حال للاح

حح. فئ ح:ي ل حاللج حال للا
ح ح  اح لنع حال   فكه حح:ال بكي ل ح

ح . فئ ح:ي ل حاللج حال للا
 .  احمعح حالحننفكه حح:ال بكي ل ح

  !ه احملحلنسح لندح بن ح:ي هشحاللج حال للاحإح  ل 

ح ح  ل حال بكين ل  ححيلالل فكح:ب ج د ححخ  فكحل  ي  ا حن ححنلس فكث  ث ححكمنالفث 
 نحننفك 

ح!!.. ماحال   ح  هحامح فليحلئمليح:يلف لفحاللج ح ه حن         

 :تربية اإلمام السلمي علي املراقبة -

تحي للدعحأمدك:حال ج دعح لدهحبندعحح366ا الن فعحأمكحيدكحالحديحتح خلجدعح دفىح

ح ح 1) .امتحي حن الباح  نأححليهلأح نئلحال الحكحمفدح  ا

                                                 

ال  مكحمحم حباحالح ناحباح«حالألب ىحالحل نىح الئ ل ا«ح نلحأ   حالفب ءحال هبك(ح1
ح محم حباحم  هحباحخلل حباح لل 
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 
 التقوى  على 

حالمؤمفناتح لهحابفدح ب حام حأمنل  حالخأللدخ حبا  ي اهلل عنممدا)  الدح مل    ِر

ي فدحَماحاال هحامحَ َ ليتح مداحال  د ح  نددح فدليتح مداح د ليحح:أملحبئ : ليهحَ ن َبٍىح لب 

َمددلَ حه ددلأتحي فدددح حح(1)سا يتح مدداحأ لضدددحَجددَساي حيلجئدد حالال دد ىح دد َءحب ددلأتح  خ جخ
َلحلماح حح فىحلدتح  حخنلحلماح حخ دنىحلددتح  حج  ند ح م حلماح حفخن ىحلدتح  حَأج 

  (2)لماح حَخَ َ حلد

  
 ( )محبً الروول عل 

ََ ل : »النَّبلُي ال  اهلل عليده وودل م أن علي  عن     َأمبُدوا َأو اَلمَُكدم  َعلَد  مَد
ًَ ال ُقر انل فلي  ، فَإنَّ َحَمَل َُم ، َوُح  َأه  ل بَدي تلهل، َوقلَراَءةل ال ُقر انل َصاٍل: ُح  نَبلي خل

َم الَ ظل  ًل ََدو  َم ال قلَياَم  .  3) « َّ إلالَّ ظلُلُه َمَ  أَن بلَيائلهل َوَأا فلَيائلهل ظل  اللَّهل ََدو 

                                                 

ماحال  لنىتحأب لعحال ا حاللءح د"اللا "تح "الخمى" حح-لدح   حنفالاحب  لحأ حح-أ  حالال  ى:ح خ  ىح(ح1
 هك:حملحن اللحاللأستحي كحاالخل ح  لنىحال نأحمملحالخليدح الح ليتحيال  ىحالئب حمحأاحنجئ حبنفدح
 بناحملحنخ ليح  لنىحال ندحمفدتح هكحامالثل حأ املحامحالئللهح اجالفلدحف اهندحبفئ ح  حمنم لحبدتح

ح.تحبح دحالألل ىتحَماحيئ ح لأحي  حماحالمال نا حا حهدحماح" لن حالفللحنا اللأح  حمف كح فد
اكمللك"حكبكح  كحال للكتح "الئخ  حالفلن ح"ح باح ب حلبدتح "مفل دح ملحباحالخأللدح"ح باح(ح2

ح.الج سي
حالجلمعحال غنلحل  ن ألكتح ضئفدحاكلبلفكحيكحضئنفحالجلمع ح(3
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

   حملح نفح لاححدحال بنلاح،  يفغلسحيكح   دحأ   فلححدحامح ل  لد
يددكح دد ح ددغنلةح  بنددلةتح فدد  لحل دد ح   فددلبن  ح  ددكحاالبددل.ح ددفالد، لل دد  حامح

ح   حال حلبىحيكح لأ 

 
 (علي ادباع هدَددددددده )

اَن ، أَنَّهُ فعْ  َِ َْ َكي  َ  ب  ًَ ، ََدُقوُل :   أَنَُّه َوملَ  َوه  َْ أَبلي َوَلَم َوملَ  ُعَمَر ب      
رل َرُوولل اللَّهل اَ  ّما فلي َحج  ََ ََدل  َد ليُ   ، وََكاَنت  لَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولَّمَ ُكن ُت ُغ

ًل  َف ُم ، َومِّ فلي الصَّح  ََ ، فَدَقاَل للي َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم : ََا ُغ
متفَ  .اَلت  دلل َ  طلع َمتلي بَدع ُد "، َفَما زَ َيملينلَ  وَُك   ملمَّا ََللي َ وَُك   بل  اللَّهَ 
 . 1)عليه

 
 ( )عند ملالفً أمره ونميه 

"  : قدال رودول اهلل  :عْ بَل بْ عبداهلل بْ عمر ، عْ أبيده ، قدال 
واهلل  :ال دمنعوا النِاء حظوظمْ مْ المِارد إذا اودتْذنَم " فقدال بدَل 

 :، ودقددول أنددت  قددال روددول اهلل  :أقددول  :لنمددنعمْ ، فقددال لدده عبددداهلل 
 ! .  لنمنعمْ

                                                 

ح(حالملجعحال لب  1
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

بَدَرنلديعو  َماٍب ، َأخ  ْل هل ْ  أَبليدهل ، قَدالَ  ْل اب  : َودملع ُت َرُودوَل اللَّدهل َوداللٌم ، َعد
َد إلذَ لُ َعَلي هل َوَولََّم ، ََدُقو َالَّ  اللَُّه  دارل َِ اءَُكُم ال َم َِ نَدُعوا نل َُم  : " ال َدم  ْ َذنَّ دَت ا او 
َما "، قَالَ  ُل إللَيد  ْل ُعَمرَ : فَدَقاَل بَل ُْ َعب دل اللَّهل ب  ، قَالَ : وَ ب  َّْ نَدُعُم بَدَ  اللَّهل لََنم  َْقد  : َف

بَُّه َودبًّ  َِ ُْ ُعَمَر َف بلدُرَك َعَلي هل َعب ُد اللَّهل ب  لَدُه قَدُ  ، ُأخ  ثد  ا َهددلَّدا َمدا َودملع ُتُه َودبَُّه مل
ْ  َرُوولل اللَّهل َالَّ  اللَّهُ  َّْ  َع دنَدُعُم دللٌم َعَلي هل َوَودلََّم ، َودَدُقدوُل: َواللَّدهل لََنم   ِ . َرَواُه ُم

 . 1! . رواه مسلم ).
ْل ُعَمَر َأنَّ  ْ  َعب دل اللَّهل ب  ْ  ُمَجاهلٍد َع النَّبليَّ َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم قَاَل اَل َع

ْل ُعَمدددَر فَإلنَّدددا  ٌْ للَعب ددددل اللَّدددهل ب ددد َد فَدَقددداَل اب ددد دددارل َِ ْ ُدوا ال َم لَدددُه َأن  ََددد َّْ رَُردددٌ  َأه  دددنَدَع ََم 
ْ  َرُوولل اللَّهل َالَّ  اللَّدُه َعَلي دهل وَ  ُمَ  َع َّْ قَاَل َعب ُد اللَّهل ُأَحدِّ نَدُعُم َودلََّم َودَدُقدوُل َنم 

 . 2). رواه أحمد وصحح  األلب نى . َهَلا قَاَل َفَما َكلََّمُه َعب ُد اللَّهل َحتَّ  َما َ 

ْل ُمَغفَّدٍ  ال ُمَزنلديِّ قَداَل نَدَمد  النَّبلدُي َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم و  ْ  َعب ددل اللَّدهل ب د َع
تُددد ُ  ْ  ال َلدددل  ل َوقَددداَل إلنَّدددُه اَل ََدق  َْ  َعددد َقدددُْ ال َعدددي  دددُْ ال َعدددُدوَّ َوإلنَّدددُه ََدف  ََ الصَّدددي َد َواَل ََدن 

 َّْ ِِّ ُر ال ِل  َ   . 3). متفَ عليه َوََ

                                                 

ح ح1/339بلدحالجمل ىح يض  لحح–(حم  لةحالم لبناح1
ح(حالملجعحال لب  2
ح«ح الددلدحاك د«ح ددحناحالبخددللي(ح3 حال َخدد  فخ حَ ددا  «ح ددحناحم دد    (ح5866)حَبددلدحالف   ددكخ

دددَاح   ح حمخ َ ددد   حَ َمدددلحن ؤ  حَ الددد  َبلئخاخ دددن  خ َنل خح«ح خالَدددلدحال   دددألخ حبخددددخحَ َ دددهحا خ   ددداَلَئلا  حَبدددلدح خَبلَحدددىخحَمدددلحن   
ح( 3620)   
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ْل ُمَغفٍَّ  َخدَلَ  ، فَدنَدَمداُه وقدال : إلنَّ رودوَل اللَّده وفي رواية :      باّ الب  َأنَّ قَر
ديُد َادي داّ إلندَّ » َال   اهللُ َعَلي هل وَولَّم نَدَم  عْ الَلل  ل وقَاَل :  مُدمَّ « َما ال َدصل

ُمَ  َأن روددوَل اللَّده َاددل   اهللُ َعَلي دهل وَوددلَّم ، نَدَمد  َعن ددُه ، مُددمَّ  عداَم فقدداَل : ُأَحددِّ
للُ  ،؟ ال ُأَكلُِّمَ  أَبداّ  َ  َدل    .1) .ُعد 

 

 
 علي محبً أه  اإلَمان 

حنئ م ف  ح  :ق ل أن  بن م ل        ح مل حال نخنا حمحبى حأ   ه  حنئ م ا لف ا
   .2) ال  لةحماحال لآا

 لاحأبكحنبئ حخ فكح  احجلءيحلج حساه حأ ح :ق ل ص ل  بن ا م م أحمد     
   .3) مال  فحكفهلح لندتحنحدحأاحأ  احمث د

 
 علي امتثال أوامر اهلل عز ور  

 وأهمما) الصَة (
أن نربي أوالدن  علي حب الصالة ، منذ نعومة أ ف رهم   يأمرن  النبي 

 ،  ْ ْل ُهَعي  ٍ  َع رلو ب  ْ   َعم  ْ   أَبليهل  ، َع هل  ، َع ، قَاَل : قَاَل َرُووُل اللَّدهل َادلَّ   َردِّ
                                                 

ح ح116بلدحالمحليهىح  كحال فىح آ اب لح دح–(حلنل حال للحناح1
ح(حال فىحل خ   2
ح(ح نلحأ   حالفب ءحل  هبك 3

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6144
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6144
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3815
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3815
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980
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 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

رلبُوُهم  "  :اللَُّه َعَلي هل َوَولَّمَ   ِ َْ ، َوا نلي َناُء َوب  ل ول ةل َوُهم  أَبد  ََ ُمُروا َأو اَلمَُكم  بلالصَّ
نلي ٍر ول َناُء َعش  َما َوُهم  أَبد  نَدُمم  فلي ال َمَقارل ل َعَليد  رواه أبتو داود  " َْ ، َوفَدرُِّقوا بَديد 

  1)ب سن د حسن . 
ددهل وعددْ  ْ  َعمِّ َرَة ال ُجَمنلددُي َعدد ْل َوددبد  ْل الرَّبليدد ل ب دد ددزل ب دد ُْ َعب دددل ال َعزَل ًُ ب دد َعب دددل  َحر َملَدد

َرةَ  ْل َوبد  ْل الرَّبلي ل ب  ْ  رَ  ال َملل ل ب  ْ  أَبليهل َع هل قَالَ َع قَاَل َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه   دِّ
 َْ َمدددا اب ددد دددرلبُوُه َعَليد   ِ َْ َوا دددنلي َْ َودددب  ل ول َة اب ددد ََ َعَلي دددهل َوَودددلََّم َعلُِّمدددوا الصَّدددبليَّ الصَّددد

رٍ  مروا الصبي بالصَة إذا بلي  :رواه أبو داود والبرمذك. ولف  أبو داود  َعش 
 . 2) . وب  ونيْ

 ل يحنئ دددد دحبدددداح ددددفنلاحأاح مددددلحبدددداح بدددد حالئسنددددسحالددددنخلح دددداحال دددد ةحمددددعح
مل دددغ أح حي دددل ح لفدددعحملج الدددكحال ددد احح:الجمل دددىحن مدددلحتحي دددل ح دددللاحبددداح ن دددلاح

أ دد معح لددأح  دددكحال دد ةح ح  الددددح لددكحأبندددتح هددد ح  ددكحم دددلحح: ددئلي حي ددل حلدددد
  .3)نئ مدحب لأ  حيبئ حأب يحل   حي  حن  مدححالكحح  حلأ د

اللجددد حيدددكحمفسلددددح  دددمعحاآل ااتحيئ نددددحأاحنددد هدحيددد لاح لدددكحالم دددج حيددد  اح دددلاح
 ن ألحدحمئدحأ   يتح ب لأحنلبدكحيدن  ححددحال د ةتح نئد  ه ح  دكحالد هلدح لدكح

 لد ي  ح   دهحاك حأاحالحد حأ   هدلح  دهحال د ةحتححعالم ج تحيلل ل حنلا دحاهالملمدل

                                                 

حم دددددددددددددددددف حأحمددددددددددددددددد حبددددددددددددددددداح(ت275ح)أب ح ا  حال ج اللفك(ت495تح417) فاحأبكح ا  (ح1
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفاحتح197:حح1ح662حالم ال لأح  هحال حنحنا(تح6579تحح6514)حفب 

ح2ح(2971تحح2970تح2969تح2968)حال ددفاحال بددلىحل بن  ددك(ت769حتح768)حال ال ألفك
ح( 8130)ح ئدحاإلنملاحل بن  كتحح3394حم ففحاباحأبكح نبىتح228:ح
بدلدحمددلحجددلءحمالدهحنددؤملحال ددبكح«ح الددلدحال دد ةح«ح ددفاحالاللمد يح (تح494ح) أبد ح ا  (ح2

َ ةخح_ححبلل  ة حبخلل   بخكُّ حال   َمل  ح 407_حَبلدحَملحَجلَءحَماَلهحن ؤ 
ح9/341بلدحاللجمىح ملحباح ب حالئسنسحح–(حالب انىح الف لنىح3
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ْل ُعَمددَر ََدُقددوُل: عدد :يفددهحالحدد ن  َوددملع ُت َرُوددوَل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّدده ْ  َعب دددل اللَّددهل ب دد
ْ  " ......َعَلي ددهل َوَوددلََّم ََدُقددوُل: ًٌ َعدد ددؤوَل  ِ َمددا َوَم ًٌ فلددي بَدي ددتل َزو رل ، َوال َمددر َأُة رَاعليَدد

  .1)مبفق علي   " ......رَعليَّتلَما، 
  :أحمد بن حنبل ) رحم  اهلل  ا م م 
 يدددلةح الددد يح مدددلح لفدددعحأ حال دددليئكتحال لدددعح ال الددددحال ندددل حب دددؤ فدح اللبنالددددحبئددد ح     

  لفددعحالئددلفكحالف ددلتح هب ددلحامحح ددفلمح جمددل محتحال دد  حلخألبال ددلح دد  ح حنح ددهحمدداح
الددلا بناحل دداحفف دد لحأبددعح المفئددعتح فدد لعحفف دد لحل لدد هلح  ل ددعحلال ددئ يحح الالدد لهح
الئ نمدددتح لفددعحهددكحلدددح دد  ةح مثددل محنحالدد ىحيددكحالألل ددىتحال دد  حمدداحال ندد ح ال دد كحمددلح

حل لحأاحال  كتحث حال خاحالملءح ال  هددتح ال ضدئدح الد هدحبددح لدهحالم دج تح لءحام
حث حالج سح ف حالبلدحالفالهليح لهحأاحنخلإح 

 
 

  :بقول إحدى المعلم . 
مفهددلحح:أاحنل ددم احتحيددكحندد  حمدداحاكنددل حأل بددعحمدداح حدد ىحال ددف فحاإلبال ائّنددى

 !!!!. يالئجبعحماحل م لتحيجلءعحال من ةح   حل معحم حفح .نعاللب

فدددعح جلبال دددلحالبلنئدددىح ل ح!!! الف مدددناح أل دددمكحاللبندددعح لدددنسحم دددحفحاح:ي  دددع
  هگ اح  مالفكحأمكحتال لآاحلبنعح  بك:   فئىح  هح ج كتح للع

لبفلحهدحلفلح  )حأيحاللبندحال أح  ح أيحأ حال أحالالكحأال فعحالاللبنىإح بحلاحامححححح
 . ال   حآمناح(حماحأس اجفلح  لنلالفلح لةحأ نا

 

                                                 

ح لنل حال للحنا(ح1
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 ( رضى هللا عنهم) 

حمدل احنلند   ح اح حن د  ح: فحاك  يكح ح ىحالم السح ن حالمئ  حأل دحال ححححح
ح حلملحن بل  
    د ح جدلبال  ح لفدعحالد  لححد  ح لدأح  حألندلل  حألبندد  ح دلألك  ح: دل حمدف  حمدا

  ألن حأاحأ  احَ َحلخبخنّ لح: ل ح.  ح اح حمف  ح ل ح نئلح لنبل  حضحأحمفدحالال من ..

ح  ح حالئجدحالمئ  حماحالال من ححححح ململح  حن  ح ب حملحأفدل حح: ل ح ل حلمل احَ َحلبخكّ 
َىحَ َحلبخكّ ح ح  .. ال   حلِّكح خ   حامح  ح َبأَل   ح  حن حخدُّ َحلبخكّ  ث   د ححال     ألن حأاحأ باحمخ

ح  عح      ح ه  حالمئ   حه ي حما ح مئالد حمفع حخ فحه اح اإلجلبىتنحل   حأا َ َ  خَ 
ح الألف حأم لمح هنمىحل لأح للحه يدح هنملمح

 

 
وهذه أم سليم رضي اهلل عن   بأمر ابن   أنت  أن يحفت  ستر رستول اهلل 

 أََد  َعَليَّ َرُووُل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه  ": ، قَالَ  أََنسٍ  ، ام  يروك ذل  لن  سيدن
َنا فَدبَدَعثَنلي لََّم َعَليد  َِ ًٍ  َعَلي هل َوَولََّم ، َوأَنَا أَل َعُ  َمَ  ال غلل َمانل ، قَاَل : َف إلَل  َحاَرد

ددَ  ؟ قُدل ددُت : بَدَعثَنلددي  َِ ح ددُت ، قَالَددت  : َمددا َحَب ددا رل ْ ُ  َعلَدد  أُمِّددي ، فَدَلمَّ ، فََْب  َدد
ًٍ ، قَاَلت  : َما َحاَرُتُه ؟ قُدل دُت : إلندََّمدا  َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم للَحاَر

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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ر  ، قَاَلت   رِّ رَ ول ِل َّْ بل َم ُوولل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم َأَحدّدا ، قَداَل : اَل ُدَحدِّ
مد ُتَ  ََا مَابلتُ   . 1)رواه مسلم . . " أََنٌس : َواللَّهل َلو  َحدَّم ُت بلهل َأَحّدا َلَحدَّ

ًل  يأَبَدددعتتتن  دددرل الصَّدددَدَق ْ  َدم  ددد دددَرّة مل ُْ َعللدددي  َدم  ُْ ب ددد ددد َِ دددَرَة ََدُقدددوُل َأَخدددَل ال َح ُهَرَد 
َمدا َأَمدا َفَجَعَلَما فلي فليهل فَدَقاَل َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم كلد   كلد   ار مل بل 

 ًَ ْ ُكُ  الصََّدَق َت أَنَّا اَل َن   2) مبفق علي  . "َعللم 
 ه دد اح ددلاحال ددللح احنخددلي اح  ددكحأفف دد  ح أ   هدد حمدداحأ دد حالحددلا ح  حي دد اح

ندلحبفدكحإحل د حح: ال حا مل حالبخلليح)حلحمدحامح(ح لاحالدلجلاحتحي مدلحمدل حتح دل حلددح
 الل عحلأحخم ناحالفح له ح حأج حين لح لهملحيندح ب ىح ح

 

 :ألمته  توجيه النيب 

ّمدا َوَرُودوُل اللَّدهل ادل  اهلل  دددٍر أَنَُّه قَاَل: َمَعت نلي أُمِّي ََدو  ْل َعامل ْ  َعب دل اللَّهل ب  َع
: َهددا دَدَعدداَل ُأع  ليددَ ، فَدَقدداَل َلَمددا َرُوددددددوُل  ددٌد فلددي بَدي تلنَددا، فَدَقالَددت  عليدده ووددلم  قَاعل

دّرا، «.َوَمدا َأَرم  ل َأن  دُدع  ليدهل ؟» اللَّهل ال  اهلل عليه وودلم :  : ُأع  ليدهل َدم  قَالَدت 
                                                 

َحلَبىخح«حح حناحم   (ح1 حال   َكحال  د ح«حح خالَلدحَيَضلئخ خ حَمللخٍأحَلضخ حب اخ حَأَفسخ حَيَضلئخ خ َبلدحمخا 
ح 4539   ل  حالح ن :ح

ح«ح الددلدحالس ددلة«ح ددحناحم دد  تحح1402ل دد حالحدد ن :ح ددحناحالبخددلليح_ح(ح3 ددلخن خ َبددلدحاَلح 
ح  ح دٍ حَ َبف د حال م أل  خددخ حَبف د حَهل خ حال  ددخحَ د  هحال  دد حَ َ ن ددخحَ َ د  َ حَ َ َ دهحآلخددخحَ ه د   َ لةخحَ َ هحَل  د  خ  َاحالس 

ح ح (1069)َ ن لخهخ  
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َأَمدا إلنَّد ل لَدو  لَدم  دُدع  لدهل َهدي ّحا  » فَدَقاَل َلَما َرُووُل اللَّهل ادل  اهلل عليده وودلم  : 
 ًٌ َب  . 1) «. ُكتلَبت  َعَلي  ل كلل 

مئ  ح  ححالهح ل ح لاحالح ن حيكحالال  نىحي  ح  بعحالملأةحأ   هلحيكحالح ن ح
حأ حالضدحأ  حلئ مال  حال  دح هكح حال ئل 

ينجددح  دكحالمدلأةحأاحاللا دكحال د  حمددعحأ   هدلتحي د حأل دل حالبدلدح يدالاحال لدد حح
 .البلدحي نلدحالأللل ح احأبندتحفئ  يحأاحن   حال   

  دددلاححأاحأحددد حأل بدددىحالئ ددد تحألا حأاحنددد هدح لدددكحبغددد ا حلأل ددددحالئ ددد  :ويحاتتتتي
ضددعحندد أحيددكحندد يحح: ددغنلامتحين ألالدددحأمدددحألبئددناح نفددللامحمنلاثدددحمدداحأبندددح  للددعحلدددح

يئله هلح  كح لأح  ح خدلإحمدعح لي دىح‘ح  له فكح  كحالالسا حال   حي حال  دحأب امح
نلن حبغ ا تح يكحأثفلءحالأللند حخدلإحال  د  ح ف بد اح د حمدلحيدكحال لي دى  ح لأ احهد اح

حألبئ اح نفدللامحتحي دخل احح:ه حمئأح  ح حي ل حح:دال بكحل حالثنلدتحي لل احل مئك 
                                                 

ح(ت3/447(حتح أحمددددد ح)5/236(ح حابددددداحأبدددددكح دددددنبىح)4991 ح1588ل ايحأبددددد ح ا  ح)(ح1
(ح َ دّمهحمد لهح بد امح10/198(ح البن  كحيدكحال دفاح)5/11 البخلليحيكحالالللنفحال بنلح)

ل ايحأحمدددد حح:ح-لضددددكحامح فدددددحح–بدددداح ددددلملحسنددددل ماتح لدددددح ددددله ااح:حدددد ن حأبددددكحهلنددددلةح
:ح»ح(حب ف يح فدتح داحل د  حامح د هحامح  نددح  د  ححأفددح دل :ح2/452) ح دل حلخَ دبك  َمدا 

َبددىالئدل حهدلأتحثَدّ حلدد حن ح ددخحي دكح خ   ل ايحالحددل  حح-لضدكحامح فدد– ححد ن حابداحم ددئ  ح«حئ ألخ
ددلح لددهحالفبددكح دد هحامح  ندددح  دد  حح ح:»حملي  م ددد حجددّ ح َ حَهددس  أح  حَأا  ف  دد  احمخ حالَ دد َدحَ حَن    خا 

ح حَن د ي  حالبدل  حَ ا خا  ح لدهحالبدلِّ َ حَن د ي  د   حابفد حث دّ حَ حن ف جدسحلددح ّاحال ِّ «ح لدهحالجف دىخح  حَنئَ حاللج   
ا  ددفل حالحدد ن حضددئنفحلج للددىحسنددل حمدد لهح بدد امحبدداح ددلملتح ب نددىحلجللدددحث ددلعح حالحدد ن ح 

ح  نددلحمحمدد حبدداح جدد احي دد ح دد   ح أمددلحال دد اه ح:حيمددلحل ايحأبدد حهلنددلةحَيئخ  ال دددح دد   ح ددمل.خ
السهدلّيحمفدددحتح مددلحل ايحابدداحم ددئ  حي ددل حالحددل  ح:حهدد اححدد ن ح ددحناحاإل ددفل ح  ددهح ددلألح

فمدددلحالددد االلعحهددد يحالل اندددلعحبال  ندددفحأ ثدددلحهددد يححال دددنخناح  اي ددددحالددد هبكحيدددكحالال خدددن ح   ا 
ح ال  ملع 
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مفددح ح دب احأفددحأب ددح الل دد يح لجئد اح لدكح  دفح دلاحبدددح بندلحال  د  تحنفالهدلحمددلح
فئدد حتح  ح ددبنلححح:هدد حأخدد ال  ح دد حمددلحيددكحال لي ددىح ح ددلل اح:نددنال احبدددحي مددلحلآهدد ح ددل ح

حألبئ اح نفللامتحيالل فليحاحال ح: نلفليح ملحمئدتحي ل  للامحل نفدتحفهداحأاحبددحخدب حمئك 
ححبددحتحي مدلححضدلحبدناحن نددحتح دل ح:يكح   دتحي ل ح ح:هد حمئدأح د ح حي دل حح:  دك 

حألبئدددد اح نفددددللامحتح ددددل  أندددداحهددددكح حينخلج ددددلح  دددد م لحلدددددتحي ددددل ح بنددددلحح:فئدددد حتحمئددددك 
أمجف احأفعحنلحبفكح ح نفحالل  ح داحف د  أح ال د م لحبلخالندللأح حي دل حح:ال    

خددل إحمدداحب دد يتح لهدد عحأمددكح  ددكحال دد  تحينفددلح حأف دد ح  دد حلمددلحأل عحالح:لددد
 ححدد  ح  ح دد ةح  حبددلمحتحأفددعحالخددلفحأاحالخدد اح  دد حح:أمددكتحي ددل ح بنددلحال  دد  

أمأحتح فحاح حفخلفحأاحفخ اح   حامح حث حأملحبل حجمنعحملحأخ حمداحال لي دىح  ح
   اللدح  كحن ندح ماحمئدحجمنئلح 

 

 

ْ   ..... :الع تر، لمعت ذ قت ل  ففي وص ي  النبتي  د َ  َعلَد  علَياللدَ  مل أَن فلد
ُمم  َعَصاكَ  للَ ، َواَل دَدر َف   َعند  ُمم  فلي اللَّهل  َطو  ف    1)رواه أحمد. ".َأَمبّا َوَأخل

  ددد ةحبأل ددددحيددد  احمندددسحال دددبكحفبددد أحأاحفبدددناحلددددح ددد لةحامح دددسح جددد ح  همالددددتح
 افال لمدحمماح  ليتح فبناحلدح   حاكفبنلءح حدل حمداحاالدبئ  تح  ندفحبألدشحامح
 سح ج حبماحخللف    ح فبدناحل د حأحد ا حالد الحاآلخدلةتحالجفدىح مدلحين دلحمداحالفئدن تح

ح الفللح ملحين لحماحالئ اد 

                                                 

ح ح1/2بلدحال بلئلح   ملعحالففل حح– اللدحاإلنملاحح–(حم  لةحالم لبناح1
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   :تربية أم سفيان الثوري لسفيان
نلحبفكحإحاأل ددحالئ  ح أفلحأ فنأحح: ح فنلاحالث ليحل فنلاح للعحأ :ق ل وايع    

ح البعح  لةحأحلفتحيلفهلحه حالليحيكحفف أحح:بمغسلك  ح  للعحلد حبفكحإح  ا نل
 . 1) سنل ةحيكحح مأح   للأتحي احل حنس أحيل   حأفدح حنضلأح  حنففئأ

 :تربية أم ربيعة الرأي لربيعة
  لهددددلح نددددلح احدددد حمدددداحأهدددد حالالددددللنفح الالددددلاج حيددددكححنددددلةححالئجنبددددىال  ددددىححهدددد ي
)أبدددكح بددد حالدددلحما(حالمددد فكحالمئدددل فحبلبنئدددىحالدددلأيح دددنفححلبنئدددىحبددداحيدددل محاإلمدددل 
 لحم  حام حمللأحباحأفسحاإلمل 

ح: ددل حلحمدددحامحابدداح  ددل لح فحدداحفف   ددلح مددلحجددلءعحيددكحالددللنفح م دد حل حددليه
 حاللحماحأب حلبنئىحخدلإحيدكحالبئد  حل يح احم نخىحأه حالم نفىحأاحيل خلحأبلح ب

س جالددحأ ح لهحخلا لاحأنل حبفكحأمنىح لسنلتح لبنئىححم حيكحبألاحأمددتح خ دفح فد ح
رحي د  حالم نفدىحبئد ح دبعح   دلناح دفىح هد حلا ددحيل دلحيدكحلبنئىحث ثناحألدفح نفدلل

ندلح دد  حامحإحح:ند يحلمداحيفدس ح داحيل دددحثد ح يدعحالبدلدحبلمحددحيخددلإحلبنئدىحي دل حلدد
نددلح دد  حامحإحأفددعحلجدد ح خ ددعح  ددهحح: تح  ددل حيددل مح:جدد ح  ددهحمفسلددكح حي ددل أال 

حلمالكحإحيال اثبلح ال بدح  ح اح حمف ملحب لحبدححالهحاجالمعحالجندلااحيب دغحمللدأحبداح
 امح حيلل الدددأح  ح فددد حح:أفدددسح الم دددنخىحيدددنال احنئنفددد احلبنئدددىتحيجئددد حلبنئدددىحن ددد  

 حبلل ددد أللاح أفدددعحمدددعحاملأالدددكح  ثدددلح امح حيلل الدددأح ح:ال ددد أللاح جئددد حيدددل محن ددد  
                                                 

ح ح3/91(ح فىحال ف ةح باحالج سيح1



 

 

 
 

526  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

أن دلحال دنفحإحلدأح دئىحح:الضجني حي ملحب ل احبمللأح  عحالفلسح   د تحي دل حمللدأ
هدد يح اليح أفددلحيددل محمدد لهحبفددكحيدد اتحي ددمئعحح:يددكح نددلحهدد يحالدد التحي ددل حال ددنف

هددد احس جدددكح هددد احابفدددكحالددد يحخ فالددددح أفدددلححلمددد حبددددحح:املأالددددح  مددددحيخلجدددعحي للدددع
ح:فئددد  ح دددل ح:هددد احابفدددكح حإح للدددعح: ب ندددل حيددد خ حيدددل محالمفدددس ح  دددل حيل الف دددلحجمنئدددل

المدل ح د ح يفالددحح:ينخلجكحالمل حال يحلكح ف أح ه يحمئكحألبئدىحآ فح نفدللحي للدع
 أفلحأخلجدحبئ حأنل  حيخلإحلبنئىح لهحالم ج ح ج سحيكحح  الدح أالدليحمللدأحبداحأفدسح

لافحأهددد حالم نفدددىح أحددد  ح الح ددداحبددداحسنددد ح ابددداحأبدددكح  دددكحال  بدددكح الم دددلح كح أ ددد
يددكحم ددج حالل دد  حيخددلإحي دد هحيفهددلح لددهححهاخددلإح دد ح:الفددلسحبددد حي للددعحاملأالددد

ح  ددىح ايددلةحينالددليحي  ددفح  ندددحيفلجدد احلدددح  ددن ح ف ددسحلبنئددىحلأ دددحن همدددحأفدددحلدد حنددليح
ه احلبنئىحبداحح:ماحه احاللج ح حي لل اح:   ندحأل ن ىحي أحيندحأب ح ب حاللحماحي ل 

ل دد حليددعحامحابفددكرحيلجددعح لددهحمفسلدددحي ددل حح:ي ددل حأبدد ح بدد حالددلحماحأبددكح بدد حالددلحما
ل د حلأندعح لد أحيدكححللدىحمدلحلأندعحأحد احمداحأهد حالئ د ح الف ددح  ن دلتحي للدعحح:ل ال الد
 حح:ينن ملحأحدح لنأحث ث احألفح نفللحأ حهد احالد يحهد حينددحمداحالجدليح ح دل ح:أمد

حي امحملحضنئالد  امحأ    ح: دح  ندح ل ي فكح  حأفف عحالمل ح ح: امحأ حه اتح للع
ح
ح
ح
ح
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 علي الشجاعة وجمالسة الكبار لالستفادة  
طفال الشجعان، مثل

أ
 :نحكي لهم قصص ال

ليلتة ال جترة، والافت ر  علي بن أبتي   لتب ونومت  علتي فتراال النبتي   1
 محدقين ب لدار.

يم تتي فتتي فتتي يتتوم متتن األيتت م اتت ن ستتيدن  عمتتر   :عبتتد اهلل بتتن الزبيتتر   2
ذا ومت  إن رأو ستيدن  عمتر حبتى فتروا  بصبية يلعبتون ،  وارع المدينة وا 

لمت ذا لتم  :ف ببسم سيدن  عمر وقت ل للصتبي، واحد  جميع م م عدا صبي
ي  أمير المؤمنين لم أجرم فأخ فت  ولتم باتن  : الاالم بفر مع م ؟ فق ل ل 

هتتذا الاتتالم  :فأعجتتب بتت  ستتيدن  عمتتر وقتت ل،  ال ريتتق ضتتيقة فأوستتع لتت 
 .الاالم هو عبد اهلل بن الزبير بن العوام, ،بي أابن 

3   ًَ ُْ َوددَلَم ددَناُن ب دد دد ل نَدل ددَتقلُ  ال ددبَدَل َ   :قَدداَل ول ًل فلددي ُأُاددولل النَّل  ًّ بلال َمدلَنَدد  ُكنَّددا ُأَغي للَمدد
ددُمونَُه ال َلددَلُ  َِ نَددا ُعَمددُر ب دد، َفَلددَرَ  إل الَّددلل  َُ ، فَدتَدَفددرََّق ال غلل َمدداُن ُْ ال َل َّددابل لَيد 

دَينلي َومَدَبتُ  دا َغشل انلي ، فَدَلمَّ ََ يدَر ال ُمد :، قُدل دتُ َم َْ ََدا َأمل ملنلي ، إلنََّمدا َهدَلا َمدا أَل َقدتل ؤ 
َف  َعلَديَّ " " َأرلنلي أَن ظُر   :الرَُِّ  ، قَالَ  درل  ، فَدَقداَل فَإلنَُّه ال ََل  ج  ، فَدَنظَدَر فلدي حل

 . " َاَدق تَ  :

حينمتت  ولتتي الخالفتتة عمتتر بتتن عبتتدالعزيز، وفتتد. الوفتتود للب نئتتة، فبقتتدم   4
 :فقت ل الاتالم .لين تق متن هتو أابتر منت  :فق ل عمر نالم حدي  السن،

أصل  اهلل أمير المؤمنين، إنم  المترء بأصتاري  قلبت  ولست ن ، فت ذا متن  
لاالم وعر  فضل  من اهلل عبدا  لس ن   الف   ، وقلب   ح ف   ، فقد اسبحق ا
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سمع خ  ب ، ولو أن األمر ي  أمير المؤمنين ب لسن لا ن في األمة متن 
 .صدق. :فق ل عمر .هو أحق بمجلس  هذا من 

وال بد أن نبر  لل فل فرصة في المزا  مع الاب ر، وعتدم زجتره، حبتى ال   5
نجر   عوره، وناسر نفس ، ويبعود علي االن واء والوحتدة.. وعتن هتذا 

أُدلَي النَّبلُي َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم  :قالت ُأمِّ َخاللٍد بلن تل َخاللدٍ   َعن  ال  بحدثن  
 ًٌ دددَو َهدددللهل  1) بلثليَددداٍب فليَمدددا َخمليَصددد ُِ  َ ْ  دَددددَرو َن َأن  َن َماُء َادددغليَرٌة فَدَقددداَل َمددد َودددو 

ًَ بليَددلهل  َمدُ  َفََْخدَل ال َلمليَصد ُْمِّ َخاللدٍد فَدُْدلَي بلَمدا ُدح  ُم قَداَل ائد تُدونلي بلد َََت ال َقدو  َِ َف
للقلي َما َوقَاَل أَب للي َوَأخ  َِ فََْل َب
دَفُر فَدَقداَل ََدا ُأمَّ   2) َقدُر َأو  َأا  وََكداَن فليَمدا َعلَدٌم َأخ 

 ٌْ َِ ًل َح يَّ  . 1)رواه البخ رك "  َخاللٍد َهَلا َوَناه  َوَوَناه  بلال َحَبشل

                                                 

دددَكح(ح1 ددد ٍفحم َئ  َمدددٍىحَ هخ ح   حَأ   حَخدددس  حثخَنددلد  ح:حال َخَمدددلئخ   كُّ دددَمئخ   َ ح(حَ دددلَ حاك  َ اءخ ددد   نَ ددىخحال   )ال َخمخ
ددَكح حتحَ  خنددَ ح:حهخ ددٍ حه ددَ ح خَ ددلءأحم َلب ددعأحَلددد حَ َ َمددلاخ ح حَ َ ددلَ حَأب دد ح  َبن  حالف ددلسخ حلخَبددلسخ ددا  حمخ   دد  أحَ لَفددع 

حَل  ح حَأيِّ َ اَءحم َئ  َمىمح خَ لءأحَل خن أحمخا  ح)حٍاحَ لَاحتحَ  خنَ ح:حَ حال َ م هحَخمخنَ ىمحَحال هحاَل   َاحَ   
ح (أحم حباح  كحباححجلحالئ   فك_حيالاحالبلليح ل ح حناحالبخللي

دَ ح(ح2 َندلَ ةخحَ اٍ حَ ب  ح"حَ َ دلَ ح"حبخسخ َ اَندىخحَأبخدكحال َ لخند خ ل د ح:ح)حَ لَ حَأب  خكحَ َأخ  خ خكح(حيخدكحلخ ل دد حَ    َ دلَ حتحَ َ   
ل دد ح:ح"حأَح حتحَ َ دَ احَ    ب َ ءخ حبخدلإل خ دلأ حَأم  حالد   خ دلخ دَ ةخحَ َ    حال م َ ح  َسةخحَ      اخ حال َ م  خ  خ خدكح"ح:ح"حَأب  خكح"حبخَفال اخ

حال أل  خدد  حَ لخددَأحَ ال لخح َ  خحَ ه َمددلحبخَمئ فمددهحتحَ ال َئددَلد  خ  حبخددلإل خ ددلأ حَأم  حبخلل م ئ َجَمددىخحَ ال َ ددلفخ ندد  حالدد َُّ لَءحبخأل دد  خ
ح: َ ددَ حتحَ ددلَ حال َخ خندد   حَ َنخ  د  َ ددهحالث دد   حَحَنلال َ ددلحَحال ددهحَنب  حَأف َ ددلحاَلأل دد    حبخددَ لخَأحتحَأي  حلخ  م َخلأَلدددخ حال َبَ ددلءخ

حَبللخح دع  َلج  َدحَأخ  حالث د   َ   دع  َ دلحتحَ َأخ  َ ئ  حثخَنلَبدَأحَ ال  حَ َخدلِّ   دش  َفدلي ح خ حَمئ  حَ َأخ  خ   َندد حَ َلف   ال دد ح حَ َ َ دَعحَأب  خ
دَاحال الخدكحبخلل َ د َجدد حمخ دَكحَأ   حَ هخ ح"حَ َأخ  خفخكح"حبخلل َفدلءخ حال َفَلب لخيِّ حَ اخ َ سخيِّ حَأبخكحَسن ٍ حال َمل  َ اَنىخ حيخكحلخ َا  حكخ لفخ

ح ددَ   حبخَمئ فمددهحتحَل خددا  خ  ددَ ء حَ اإل خ ب  حاإل خ دداَل  سخ  حالال ن  خنددَ ح خ خ حتحاك   َلددهحاَل   حال  ف َهددن اخ حلخاَلَغددلن لخ َجددلَسحال َئأل ددف 
ح َح ددَلي حتحَ َ َ ددهحَمددلحَ ددلَ حال َخ خندد   حَ ن  َ َفددع  َ ال ددد حَأخ  حَ الث لفخَنددى حال فخندد  حَمئ فمددهحَسائخدد ماحَ ه ددَ حَأف َ ددلح خَ احَأب  حاَل  دد ا 

َلددده دددلحَأ   حَأن ضم حال الخدددكحبخلل َفدددلءخ ددداخ حتحَل خ حلخ ال ن  خنددد خ َ حبخَ دددَفٍ ححال الخدددكحبخلل َ دددلفخ َلَجدددد حَأب ددد حَ ا   تحَ ن َؤنِّددد  َهلحَمدددلحَأخ 
حال  دددخح حَل  دد  خ ددَحلد  ددَلَةحَ ددلَ ح:ح"حَ ددلَاحَأ   حَأبخددكحَفض  نٍاحَ ددا  دددخحَ َ دد  َ حح-َ ددحخ  خَ احح-َ دد  هحال  ددد حَ َ ن 



 

 

 
 

529  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

حب اخح ححححح حَ م سخ حَ ب  خ حأ َمن َىحب اخ حب اخ حال َئل خ حب اخ ن خ حَأبخكحأ َحن َحَىحَ ئخ حَخللخٍ حاب ا  حَأ ُّحَخللخٍ حبخف ع 
م َ لح ح حا   لخ خ ن ى حال َم   ن ى حال َم ِّن ى حتحال َحَب خ ن ى حاك  َم خ حَمَفلٍفحتحال   َل خ َبىأحتحح"حَأَمىأح"حَ ب  خ دح  َل َدلح  

ح نثَن اخ حَح خ ح  2)َ َلَ ع 
مدداحال ددلب ناح لددهح    دلاح الدد هلحخللدد حبدداح دئن حبدداحالئددل حبدداح بد ح ددمس

اإل ددد  حتح  دددلاحهددد ح املأالددددحمددداحأ ائددد حالم دددلجلناحالدددهحالحب دددىتح هفدددلأح لددد عحلددددح
 ضعح أللاحماح   حألف لال لحيكحالحب ىتحثد ح دل عحمدعحأب ب دلححالالكاملأالدح"حأمىح"ح

 ل عحأمددددىح)لضددددهحامح..    لددددهحالم نفددددىحالمفدددد لةحتحبئدددد حأاحهددددلجلح لن ددددلحالفبددددك
 واأ ىدتْ  ه حنل ب احال فنفالناحيكحأللن   حالهحالم نفىححك ف ل(تح نفح     حالفجل 

ْل : َأق رلئُدددوا  دددفليَنتَدي  َِّ دددَحابل ال نَدددا ، ََدُقدددوُل أَلا  َم َخَرر  ددديَّ ََددددو  : " َودددملع ُت النََّجاهل
ًُ : وَُكن دُت  دََم ، قَالَدت  َأَمد َِّ نِّدي ال يّعا َرُودوَل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم مل َرمل

دََم " ، َوَرَو   فليمَ  َِّ ديَّ ال َْ النََّجاهل َرَأ َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم مل ْ  َأقد 
 َُ َ ْ  َرُوولل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم َأَحامل  . 3) َع

ّرا َوَخاللّدا  ُْ ال َعوَّامل فَدَوَلَد   َلُه   َعم  ُر ب   .. وكدان النبدي .َودَدَزوََّرَما الُزبَديد 
 . 4)ََرمما

                                                                                                                         

حال  ددد ح"حَ َ َ ددَعح ندد ماح خنددَ حَلددد ح:حال ب  خددكحَ ن خ  خددف  بمددلحَج خ حَث   ح"حَأب  خددكحَلددبخَسحَأَحدد  ه    َ اَنددىخحَأبخددكحال َ لخندد خ يخددكحلخ
حح الَن اخ ح (ح)حيالاحالبلليَ َأخ  خ خكح"حَمل 

َ اءخح«ح اللدحال بلس«ح حناحالبخللي(ح1 نَ ىخحال     ح (ح5485)حَبلدحال َخمخ
حَخللخٍ ح)حمحتح حتحسح(«ح ماح غللحال حلبى«ح نلحأ   حالفب ء(ح2 ح َأ ُّحَخللخٍ حبخف ع 
حال    يخنِّناَح«ح باح ئ حالألب لعحال بلى(ح3 ح   ح«حأَلَبَ لع  حال م َبلنخَئلعخ حال م    خَملعخ َنى حالفَِّ لءخ مخ اَل  
ح (ح10368ل  حالح ن :ح)حأ  ُّحَخللخٍ حأمىحبفعحخلل حباح ئن حباحالئل حباحأمنىح   «ح
حَخللخٍ ح)حمحتح حتحسح(«ح ماح غللحال حلبى«ح نلحأ   حالفب ء(ح4 ح َأ ُّحَخللخٍ حبخف ع 



 

 

 
 

530  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 علي حب احلياء والسرت 

   :أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ) رضى اهلل عنها ( 
 

هتذه البنت. الصتايرة يبقتدم أميتر المتؤمنين عمتر بتن الخ ت ب لخ بب تت .. 
ُد بلَلللَ  : إلنَّ ا َاغليَرٌة ، َفقليَ  للُعَمرَ : إلندَّمَ علي فَدَقالَ  َعَماَما َُرَل دُه َمند  لِّم  ََ ، قَاَل : َف

د ِل ُُ بلَمدا إللَي دَ  ، فَددإلن  َر َعدد َرأَدُددَ  ، قَدالَ ، فَدَقداَل َعللدي  : أَبد  دَي ام  َُ : يَت َفمل فَدبَدَعدد
ََ بلَمددا إللَي ددهل، قَددالَ  ْ  َودداقلَما ، فَدَقالَددت  : فَددَلَهَ  ُعَمددُر َف دد   ، فَدلَددو ال َشددَ  َعدد : َأر ول

َْ لَ  نلي مل يُر ال ُمؤ  ُت ُعنُدَق َ أَنََّ  َأمل  َ ََ  . 2) "  1)َص
وقدد ُرو  أنَّ وديَّدنا ُعمددَر خ َد  أمَّ ُكلثددوٍم بندت وديِّدنا علددي  ورفَد  موَبمددا 

دد    : ادددُركل الثَّددوب  -ليَددرأ رُكبَتيمددا، فقالددت  َأرول ولَددوال أنَّدد  هددي  َكبيددر  -أ  
مددَ ، وقالددت  ألبيمددا: أرَوددل تني إلدد  هددي ل وددوء، فقددال لمددا: هددو  للَ مددُت ور 

عهذه ( رع(ية ايل ين ى أ  ين ى  قي زع  ينمر ح  خطين أ، . َزوُر  َا أمَّ ُكلثوم
 .عهذ( اْبئة   مر َّأ ي  اه  ه (ملغرضو 

                                                 

فخنَاحَلَ َ   عحَ ن َفأ ح(ح1 مخ حال م ؤ  ح:حَل  َ حَأف أحَأمخنل  ح يكحل انىح ف ح ب حاللاس :حَيَ لَلع 
ح نفنأ  ع  ح:ححل  حأفأحأمنلحالمؤمفناحَلَ أَلم  ح يكحل انىح ئن حباحمف  ل:حَيَ لَلع 

حالفَِّ ل خح«حم ففح ب حاللسا (ح2 نَلن اخح«ح خالَلد  غخ حال   حفخَ ل خ (حتح10102ح ن :حل  حال)حَبلد 
ح (ح521أخلجدح ئن حباحمف  لحيكح ففدح)ح ح
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يفل دددحالبفددلعحيددكححدددحالحجددلدح ال دداللتح أاح لددأحن ددال جدحمحبددىحامح محبددىح
 . الفلسح احاللام  

 إنمت  حبست. بنت بي علتي بنتي جعفتر :أن علي ق ل لعمتر :وعند ابن سعد
زوجني   فتو اهلل ! مت  علتي   تر األرض رجتل يرصتد متن ارامب ت  مت   :فق ل 

زفتتوني !  :قتتد فعلتت. .. فجتت ء عمتتر إلتتي الم تت جرين، فقتت ل :ألرصتتد ، قتت ل 

كد  " :قت ل   النبتيابنتة علتي ، إن   :بمتن بزوجت. ؟ قت ل  :فزفوه، فق لوا

وانتت. قتتد صتت هر. ،  " نِدد  ووددب  ودديق   َددوم القيامددً إال نِددبي ووددببي
 . 1)فأحبب. هذا أيض  . اذا في ا ص بة 

ُ. ُعُنَقَ  "  " م  معن ه  إال أنت  أميتر المتؤمنين ! جتراءة .. عفتة .. َلَصَاا 
حي ء .. ألن   برب. في بي. النبوة فأبوه  علي وأم ت  ف  متة الزهتراء وجتده  

سيد األولين واآلخرين ا ن أ د حي ء  من العذراء في خدره  وأم    محمد 
ف  متتة، ا نتت. بستتبحي أن يراهتت  النتت   وهتتي ميبتتة علتتي الستترير )التتنعال  

 بدون ن  ء .. وأم الثوم بضعة من ف  مة وعلي !!
 أخبي هل بحبين أن باون بن ب  مثل   ؟ 

كخ  ح األ بكحالئد احاب ئكحبفف أح لبن لح  كح لأح  حث حلبكحيكحبفلالأحه يحا
حماحامح ح

َما، قَاَلت       َي اللَُّه َعند  ِل ًَ َر ْ  َعائلَش ُكن ُت أَل َعُ  بلال بَدَنا ل علن َد النَّبلديِّ َادلَّ  "  :وَع
اَن َرُووُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل  ََ َْ َمعلي، َف ُ  ََدل َعب  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم وََكاَن للي َاَواحل

                                                 

ح حح671/ح2(ححنلةحال حلبىح1
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َْ وَ  َّْ إلَليَّ فَديَدل َعب  رِّبُدُم َِ َْ ملن ُه فَدُي  " َمعليَولََّم إلَذا َمَخَ  ََدتَدَقمَّع 
ح  (1)

وأن  بن. ست.  وبقول ع ئ ة ) رضي اهلل عن     بزوجني رسول اهلل 
  .سبين ودخل علي وأن  بن. بسع سنين

ْ  و  ًَ  َعدد أَل َعددُ  بلال بَدنَددا ل علن ددَد النَّبلدديِّ َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل  ُكن ددتُ " :  ، قَالَددت   َعائلَشدد
اَن َروُ  ََ َْ َمعلي ، َف ُ  ََدل َعب  وُل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَودلََّم َوَولََّم ، وََكاَن للي َاَواحل

َْ َمعلي َّْ إلَليَّ ، فَديَدل َعب  رِّبُدُم َِ َْ ملن ُه ، فَدُي َقملع     ".إلَذا َمَخَ  ََدند 
ُكن ددُت أَل َعددُ  بلال بَدنَددا ل فَدُربََّمددا َمَخددَ  َعلَدديَّ َعتتن  َع ئرَ تتَة ، َق َلتت.  : " وفتتي لفتت  

َْ َوإلَذا َرُوددوُل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه  َعَلي ددهل َوَوددلََّم َوعلن دددل  ال َجددَوارل  ، فَددإلَذا َمَخددَ  َخددَرر 
 َْ  لم ذا يسببرن مع صارهن ؟   2)" " . َخَرَ  َمَخل 

حملحه ح  ححنلءمح احالجلبلمحمفدحإإ 
ح
ح
ح

                                                 

ح (1 حالح ن : َحلَبىخح«ح حناحم   «حال الدحتح5692 حناحالبخللي_حل   حال   «ح خاَللدحَيَضلئخ خ
َكحال  د حاَلَئلَله حَ لئخَ َىحَلضخ ح 4477ل  حالح ن :حح_حَبلدحيخكحَيض  خ

بخكِّح(حل ايحالبخلليحيكح اللدحاك دحالمفل ح2 حال   حَلأ سخ ح:حَم  اخ   ح أب ح363ل  حالح ن :ح_ححَبلد 
ح( 3344  ح الف لئكحيكح اللدحالف ل ح) ح(4285) ا  حيكح اللدحاك دح

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
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 علي الزهد وحب الفضائل

دتَدَرأ َخاَدّمدا بلدَْل  ل ملر َهدٍم .      دَي اللَّدُه َعن دُه : َأنَّ ابد نّدا لَدُه اه  ِل دزل َر َْ َعب ددل ال َعزَل بَدَلَي ُعَمَر ب 
تَددَ  إللَي دددهل ُعَمددُر  ََ ددتَدَرَ َت َفصًّدددا بلددَْل  ل ملر َهدددٍم  :َف فَدددإلَذا َأدَدداَك كلتَدددابلي فَبلددد ل  .بَدَلغَنلدددي َأنَّدددَ  اه 

دينليًّا .  َدّدا ال َع   َفصَّدُه َحدل ْل . َوار  ل  َخاَدّما بلدلر َهَمي  ٍْ . َوادَّلل بل   بلهل َأل َ  َب   ال َلاَدَم . َوَأه 
هل  ِل َر نَدف  َم اللَُّه ام َرّءا َعَرَ  َقد  ُت   َعَلي هل : رَحل  .   1)َواك 

 طاعتهمعلي بر اآلباء و
 

ْ باخباء مث    :فنلكر لمم قصص الباَر
  :و فقب  علي والده   قصً إبراهيم  1
َقاّ نَبلي دداّ * إلذ  قَدداَل  قتت ل بعتت لى      دددِّ يَم إلنَّددُه َكدداَن ال ددَراهل َلتَددابل إلبد  َواذ ُكددر  فلددي ال 

دُر َوال َُدغ نلدي  دَمُ  َوال َُدب صل  ِ َعن دَ  َهدي حاّ * ََدا أَبَدتل ألَبليهل ََا أََبتل للَم دَدع ُبُد َما ال ََ
َراطاّ َوولَ اّ * ََا أََبتل ال  دلَك ال َْ ال علل مل َما َلم  ََْ دلَ  فَادَّبلع نلي َأه  إلنِّي َقد  َراَءنلي مل
ددي اّ * ََددا أَبَددتل إلنِّددي َأَخدداُ  َأن   ْل َعصل َم ددي  َاَن َكدداَن لللددرَّح  ددي  َاَن إلنَّ الشَّ دَدع بُدددل الشَّ

ددَ  َعددَلا َِّ ْ  َََم ددٌ  أَن ددَت َعدد ددي  َانل َوللي دداّ * قَدداَل َأرَاغل ددوَن لللشَّ َُ ْل فَدَت َم َْ الددرَّح  دد ٌب مل
ُجر نلدي َمللي داّ * قَداَل َودٌَم َعَلي دَ   ْ  لَدم  دَدن تَدهل أَلر ُرَمنَّدَ  َواه  يُم لَدحل دَراهل اللَمتلي ََا إلبد 

                                                 

ندلأحف دالئناحح(ح1 «حي د حيدكحمفدلس ح ندلأحفئبد ح«حم الإحال لل ناحبدناحمفدلس ح ندلأحفئبد ح ا 
ح   حأ  ا حالئ ملءحيكحالال اضعي«حي  حمفسلىحالال اضعح
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دتَدغ فلُر لَدَ  رَبِّددي إلنَّدُه َكدداَن بلدي َحفلي داّ * َوَأع تَددزل  ْ  ُمونل اللَّددهل َوَْو  د ُعوَن مل َُم  َوَمدا دَددد  ُل
ددد  َأال َأُكدددوَن بلدددُدَعاءل رَبِّدددي َهدددقلي ا َِ ُعدددو رَبِّدددي َع خألدددلدحم دددكءحبلل دددف ىح  1)ح َوَأم 

  اللحمىحكبندحال ليلحخ يلح  ندحماح  ادحامح سح ج ح 

   :  نبي اهلل إسم عيل ) علي  السالم   و  عب  ألبي 2
ددٌ  إللَد  رَبِّددي   ال د  حمدداحبد  ح  مددلمدلحهدلجلح بددلاهن ح  نددح َوقَدداَل إلنِّدي َذاهل

ْل  دلَ َْ   ن حلبدحأاحن دحلدح لد اح دللحل  (2) َويَدم  ي َْ الصَّداللحل د  َربِّ َهد   للدي مل

 (3)  ،   يب ليحامحبغ  حح ن ح ه ح  مل ن ح  ندحال ٍم َحللديمٍ فدَ ح ََ  َبشَّر نَاُه بلغُد

 (4حي ملح ددح  دللحن دئهحيدكحم دللحدحتحلأيح بدلاهن ح  نددحال د  حيدكحالمفدل ح)
دع يَ فدَ  أفدحننملحب باح ل يتح لؤنلحاكفبندلءح حدكتحيدنخبليح َِّ دا بَدلَدَي َمَعدُه ال قَداَل ََدا  َلمَّ

  دن يبدل لحالغد  حالح (5)  بُدَنيَّ إلنِّي َأَرأ فلي ال َمَنامل أَنِّي َأذ َبُحَ  فَدانظُر  َمداَذا دَددَرأ
  َْ َْ الصَّدابلرَل د ُدنلي إلن َهداء اللَّدُه مل َمُر َودَتجل َعد   َمدا دُددؤ   لندىح   (6 قَاَل ََدا أَبَدتل افد 

ح( ح7ال  ا ح الألل ىحل  ال ح للدحالئبل حج حج لد)
ح

                                                 

ح ح48:حح41(ح  لةحملن حاآلنلعحماح1
ح 99اآلنىح–(ح  لةحال ليلعح2
ح 99اآلنىح–(ح  لةحال ليلعح3
ح 100اآلنىح–(ح  لةحال ليلعح4
ح 101اآلنىح–(ح  لةحال ليلعح5
ح 101اآلنىح–(ح  لةحال ليلعح6
ح(ح   حاكفبنلءح باح ثنل 7
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       :    نبي اهلل ورسول  يحيي ) 3
 دد  ح يئدد تح ددل ح  ددلحامحبددليحب ال ندددتح ألل الدددحل مددلحأمددلامح ف نددلمتح الددلأح     مددلح    
يًّاوَ  الئللك َُْ َربَّارّا َعصل    (1 بَدرًّا بلَواللَدَ هل َوَلم  ََ

 :    نبي اهلل ورسول  عيسي ) 4
قَداَل   ، أفأل دحامح سح جد تحيدكحالم د حبمدلحن دال ب حبددححنلالددتح نئدنشح  ندد     

َلَتاَب َوَرَعَلنلي نَبليًّا * َادانلي  إلنِّي َعب ُد اللَّهل ادَانلَي ال  َْ َمدا ُكندُت َوَأو  َ د َوَرَعَلنلي ُمَبارَّكا َأ

َعل نلي َربَّارّا َهقليًّا ةل َوالزََّكاةل َما ُمم ُت َحيًّا *َوبَدرًّا بلَواللَددلي َوَلم  ََج  ََ  بلالصَّ
(2 . 

   :وا ن ب را بوالدي    الرجل الذك دخل مع ص حبي  الا ر5
َي اللَُّه       ِل ْل ُعَمَر َر ْل اب  ْ  َرُوولل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي دهل َوَودلََّم َع ُمَما ، َع َعند 

َن َأَخَلُهُم ال َمَ ُر َفَماُلوا إلَل  غَداٍر فلدي ال َجبَد ل  ًُ نَدَفٍر ََدَتَماَهو  َم ََ َنَما َم قَاَل : " بَديد 
َْ ال َجبَددد ل َفَْط بَدَقدددت  َعلَدددي ملم   ددد َرٌة مل ، فَدَقددداَل  فَان َح َّدددت  َعلَددد  فَدددمل غَدددارلهلم  َادددل 

ًّ ، فَام ُعوا اللََّه بلَما َلَعلَُّه  ل ُتُموَها لللَّهل َااللَح ٍَ : ان ظُُروا َأع َمااّل َعمل بَدع ُقُمم  للبَدع 
ُرُرَمددا ، فَدَقدداَل َأَحددُدُهم  : اللَُّمددمَّ إلنَّددُه َكدداَن للددي َواللددَدانل َهددي َلانل َكبليددَرانل َوللددي  ََدف 

َغاٌر ُكن ُت َأر َع  ًٌ ال َي بد  دُت َعلَدي ملم  َفَحَلب دُت بَدَدأ ُ  بلَواللدَد َّ  ال َعلَدي ملم  ، فَدإلَذا رُح 
ددددي   َِ ددددَجُر َفَمددددا أَدَدي ددددُت َحتَّدددد  َأم  ددددقلملَما قَدب ددددَ  َولَدددددل  ، َوإلنَّددددُه نَدددداَء بلددددَي الشَّ ُت َأو 

دُدُمَما َقد  نَاَما ََ فَدَوَرد  ح ُت بلال حل ُلُ  َفجل د، َفَحَلب ُت َكَما ُكن ُت َأح  ُت علن دَد بل فَدُقم 
ددملَما ددَرُه َأن  رُُءوول َمددا ، َأك  ململ ْ  نَدو  دد َلُمَمددا ُأوقلَظُمَمددا مل ًل قَدبد  َي ددَرُه َأن  أَب ددَدَأ بلالصِّددبد  ، َوَأك 

                                                 

ح ح14(ح  لةحملن حاآلنىح1
ح 32:حح30  لةحملن حاآلنلعحماح(ح2
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َن علن ددَد قَددَدَميَّ ، فَدلَددم  ََدددَزل  َذللددَ  َمأ بلددي َوَمأ بَدُمددم  َحتَّدد  طَلَددَ   ًُ ََدَتَقدداَغو  َي َوالصِّددبد 
ددُر ، فَددإلن  ُكن ددَت دَدع لَددمُ  ًّ  ال َفج  ُر   لَنَددا فُدر َردد ددَ  فَددافد  مل أَنِّددي فَدَعل ددُت َذللددَ  اب تلغَدداَء َور 

دَماَء ، َوقَداَل  َِّ َمدا ال ند  َن مل ًّ َحتَّد  ََددَرو  َماَء ، فَدَفَرَ  اللَُّه َلُمدم  فُدر َرد َِّ َما ال ند  نَدَرأ مل
بُدَمدا َكََْهددِّ َمدا ًُ َعدم  ُأحل نَد داَء  الثَّانلي : اللَُّممَّ إلنَُّه َكاَنت  للدي ابد  َِ دُ  الرَِّرداُل النِّ َُحل

ددَعي ُت َحتَّدد  َرَمع ددُت  َِ َنَدداٍر َف ًل مل ائَدد ددَما فََْبَددت  َحتَّدد  ادليَدَمددا بلمل َِ َمددا نَدف  َف ََلب ددُت إللَيد 
َل  َمدا قَالَدت  : ََدا َعب دَد اللَّدهل ادَّد َليد  َْ رلر  ُ  بَددي  دا قَدَعدد  ًَ ملََناٍر فَدَلقليتُدَما بلَما ، فَدَلمَّ اَئ مل

َمدا ، اللَُّمدمَّ فَدإلن  ُكن دَت دَدع لَدُم أَنِّدي اللََّه ، وَ  دُت َعند  َت ل ال َلاَدَم إال بحقه فَدُقم  اَل دَدف 
ًّ ، َوقَدداَل  َمددا فَدَفددَرَ  َلُمددم  فُدر َردد ند  ُر   لَنَددا مل ددَ  فَددافد  مل قَددد  فَدَعل ددُت َذللددَ  اب تلغَدداَء َور 

يدّرا بلَفدد ْ َرر ُ  َأرل ددَت َخدُر : اللَُّمددمَّ إلنِّدي ُكن ددُت او  ددا َقَقد  َعَملَددُه قَدداَل اخ  َرقل َأرُز  فَدَلمَّ
دُت َعَلي دهل َحقَّدُه فَدتَدرََكدُه َورَغلدَ  َعن دُه ، فَدلَدم  َأَزل  َأز رَُعدُه َحتَّد    ِ َأع  لنلي َحقِّي فَدَعَر

ن ددُه بَدَقددّرا وَ  نلددرَاعليَدَمددا ، َفَجدداَءنلي فَدَقددالَ َرَمع ددُت مل َل اللَّددَه َواَل َدظ للم  ي َوَأع  لنلددي : ادَّدد
َل اللَّدهَ ي ، فَدُقل تُ َحقِّ  دَزأ   : اذ َه   إلَل  َذللدَ  ال بَدَقدرل َورَاعليَمدا ، فَدَقداَل : ادَّد َواَل دَدم 

َزأُ بلَ  َفُلدل  َذللدَ  ال بَدَقدَر َورَاعليَدَمدبلي، فَدُقل تُ  ََ بلَمدا: إلنِّي اَل َأه  ََْخدَلُه فَدان  ََل ، ا َف
ُر   َمددا بَقلددَي فَدَفددَرَ  اللَّددُه فَدإلن  ُكن ددَت دَدع لَددُم أَنِّددي فَدَعل ددُت َذللددَ  اب   ددَ  فَددافد  مل تلغَدداَء َور 

ُمم    . 1) ." َعند 
ًُ وفي رواًَ أخدرأ:      نَد َخدُر : اللَُّمدمَّ إلن  ُكن دَت دَدع لَدُم أَنَّدُه َكداَن للدي ابد  فَدَقداَل اخ 

دَما فََْبَدت   ِل ْ  نَدف  دُدَمدا َعد ِل إلَليَّ َوأَنِّي رَاَوم  ْ  َأَح ِّ النَّا ًل َعم  مل ائَد إلالَّ َأن  ادليَدَمدا بلمل

                                                 

ََ دخح«ح ددددحناحالبخددددللي(ح1 دددددخح«ح خالَددددلدحاك  حَ الخَ ن  حَبددددل  حَمددددا  ل دددد حالحدددد ن :ح _ بددددلدح خَجلَبددددىخح  َ ددددلءخ
َ ددل خح«ح ددحناحم دد  تح5544 ح«ح خالَددلدحاللِّ دد خ حالث َ ثَددىخحَ الال َ  ُّ حال َغددللخ ددَحلدخ ددىخحَأ   ل دد ح_حَبددلدح خ  

ح 4932الح ن :ح
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َما  ِل ْ  نَدف  َنت نلي مل ََ َْم  َما َف ملََناٍر ، َف ََلب تُدَما َحتَّ  َقَدر ُ  فََْدَدي تُدَما بلَما َفَدفَدع تُدَما إللَيد 
ََّ ال َلدداَدَم إلالَّ بلَحقِّددهل  َل اللَّددَه َواَل دَدُفدد َمددا ، فَدَقالَددت  : ادَّدد َليد  َْ رلر  ُ  بَدددي  ددا قَدَعددد  فَدَلمَّ

دَيتلَ  فدَ  ْ  َخش  د ًَ ملَنَداٍر فَدإلن  ُكن دَت دَدع لَدُم أَنِّدي فَدَعل دُت َذللدَ  مل ائَد ُت ال مل ُت َودَدرَك  ُقم 
ُمم  َفَلَرُروا  .  1) " فَدَفرِّ   َعنَّا فَدَفرََّ  اللَُّه َعند 

  :  ق ل محمد بن المنادر6
بددلعح مددل)حنئفددكحأخددليح(حن  دد كح بددعحأ مددسحلجدد حأمددكتح مددلحأحدددحأاحححححح

 دد مكحضددئكح دد مأحح:لن الددكحب ن الددد  ح  ددلاحنضددعحخدد يحبددلكل حثدد حن دد  حكمددد
ح( حب ريخ ا سالم  كحخ ي)ح

ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح

ح*****
ح
ح

                                                 

َف بخَنلءخح«ح حناحالبخللي(ح1 حاك  ن خ حال َغللخح«حح خالَلدحَأَحل خ ن   ح 3230ل  حالح ن :ح_حَبلدحَح خ
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 ُنربي يف نفوس األطفال علو اهلمة 

نفهددلح لددكحمدداحهدد حيمدداحالئجددسحأاحنددس ليحالمددلءحبفف دددتحيدد حن ددن حل ددلح سفددلتح أاح
ي  دحماحالفلستحفهلحالحن ااحاك ج ح لكحالحن ااحالفلأل حتحي احاللج ح  اح دغلعح
فف دددحيددكح نفدددحنددنبكحل ددلحمدداحأ مللدددح  حمددلحن ددل  حمفسلال ددلح فدد يتحيالددلايح ددغنلامحيددكح
مل ءالدددح همالدددتح ددغنلامحيددكحمن لدددح أه ائددد  ح ددغنلاحيددكحيددكحجمنددعح ددؤ فدح أ مللدددتح

حلفب لح  حملح لاح غنلامحيكحجلفدحالففسحال غنلة ي اح همعحفف دح ه حبج

 :أمثلة يف علو اهلمة
: حمع وية بن أبي سفي ن  1

لأىحبئدد حمالفل ددكحالئددلدح :قتت ل  ل المتتدائني عتتن صتت ل  بتتن ايستت نقتت    
ي للدعحح. فدكحكهداحهد احالغد  ح ن د  ح  مددح:مئل نىح ه ح بكح دغنلتحي دل 

 .ث  الدح اح لاح حن   ح  ح  مدح:هف 

لأنددعحهفدد احبم ددىح ددناح ج  ددلحي  ددىح مددلتحح: ددل حأبدد حهلنددلة :وقتت ل ال تت فعي    
 خ ف لحماح جنسال لحمث حاللج حالجللستح مئ لح بكحن ئدتحيملحلج حيفهدلح

 احل حن  ح  حح:ي للعحهف ح. فكحكلىح  ملح اح لشحلن   اح  مدح: لندحي ل 
 .  مدحينملالدحامتح ه حمئل نىحباحأبكح فنلا

بتن عبتد اهلل بتن أبتي ستي  أنبأنت  علتي بتن محمتد  :وق ل محمد بن سعد    
 احابفددكحهدد احح:فهددلحأبدد ح ددفنلاحن مددلح لددهحمئل نددىح هدد ح دد  حي ددل حل فدد  :قتت ل
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فدحلخ ن حأاحن   ح  مد   مددحي دألتحث  الددح احلد حح:ي للدعحهفد ح.لئهن حاللأستح ا 
 :  لفعحهف حالحم دح ه ح غنلح ال   ح.ن  حالئلدح لألبى

 متمحبٌب في أهل  حلي  مٌ تترق، اريتإّن بني مع
 وٌر وال سؤومتوال ضج  مٌ تتلي  بف حال، وال لئي

 ال يخل  ال ن وال يخيم  صخر بني ف ر، ب  زعيمٌ  
ي ملح لدهح مدلحنسند حبداحأبدكح دفنلاحمدلح  يحمداحال دل تحخدلإح لنددحمئل ندىحي دل حح: ل 

  نفحلأنعح للحابفأحاللبئلح بفك ح:أب ح فنلاحل ف 

 . احاضأللبعحخن حالئلدحي الئ  حأناحن عحابفأحمملحن  احيندحابفكح:ي للع

ي مددلحمددلعحنسندد حبدداحأبددكح ددفنلاح ددفىحبضددعح  ددلةتح جددلءحالبلندد ح لددهح مددلحبم الدددتحل ح
 مدلحالبلندد ح لددهحال دل حب  نددىحمئل نددىحم دلاحأخندددحنسندد تحثد ح ددّسىحأبددلح دفنلاحيددكحابفدددح

  دد عحح: ددل ح.أخدد يحمئل نددىح: ددل حنددلحأمنددلحالمددؤمفناحمدداح لنددعحم لفددد ح:ي ددل ح.نسندد 
 .لحملحنلحأمنلحالمؤمفنا

احح:  للعحهف حلمئل نىحينملح البعحبدح لندححح  امحنلحبفكح فدح  حأاحال  ححلةحمث أتح ا 
 .ه احاللج ح  حا الف ضأحيكحه احاكملتحيل م حبألل الدحينملحأحببعح  لهع

نخلفددلحيددليئ  حنددلحبفددكح احهددؤ ءحالددلهألحمدداحالم ددلجلناح ددب  فلح الح:  ددل حلدددحأبدد يحححح
 ب   ح   م  ح ف حامح  ف حل  لدتح   لحبفلحالنخنلفلحي لل اح ل ةح  دل ةتح  دلفلح
أالبل لتح   ح ل أحج دنملحمداحأمد له حيد حالخدللف  تحي فدأحالجدليح لدهحأمد حيفدليسحيد اح

 .ب غالدحأ لثالدح  بأ

 .ثملاي  حنس حمئل نىحفلئبلح  هحال ل حيكحال  لىحالئملنىح الئثملفنىحم ةحخ يىح ححح



 

 

 
 

540  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

 ايالدالاحيددكح ددفىح ددبعح   ددلناحجسنددلةح بددل ح  دد ف لحالم دد م اح لنبددلحمدداح ددالناححححح
 فىحيكحأنلمدح ماحبئ يتح ل حالس حالفال حدلعح الج دل ح لئمدلح  دهح دل دحيدكحأنلمددحيدكح

 .ب  حالل  ح الفلفيح  نلهل

ي ملح لاحماحأمليح أملحأمنلحالمدؤمفناح  دكحمدلح دلاحلد حن دعحيدكحال دأحاكندل حيدالاححححح
ل  نىتح ح  هحن ندح  ح  هحن يح  كتح ألمعحيكحمئل نىحم أحالدل  حبئد حأاح دلاحبل

 .  حأخ ليح أ لدتح   لحجف يح  حله 

ي مددلحلأىحم ددأحالددل  حا ددالغل حمئل نددىحبحددلدح  ددكحالدد افهح لددهحبئدد حالددب  حيددكححححح
 امحلدئاحلد حالفالددح اللجدعح لدهحبد  أحندلحح:جف  ح هنمىح ألمعحيندتحي الدحمئل نىح لند

ك أل حاحأفلح اباح مكح  ندأح كخلجفدأحمداحجمندعحبد  أتح كضدن اح  ندأححلئنا
 .اكل حبملحلحبع

 .يئف ح لأحخلفحم أحالل  حتح بئ حنأل دحال  فىحححح

ثدد ح ددلاحمدداحأمدددلحالالح ددن حمددلح دددلاتح  دد لأحمددلحبئدد يح لدددهح  ددعحا ددأل حدحمدددعححححح
ندددلح  دددهحالح دداحبددداح  دددكح مدددلحال ددد  تحيلفئ ددد عحال  مدددىح  دددهحمئل ندددىتح أجمئدددعحالل ل

 .بنئالدحيكح فىح ح ىح ألبئناح ملح  مفل

ي دد حنددس حم ددال  حبددلكملحيددكحهدد يحالمدد ةح لددهحهدد يحال ددفىحالالددكح لفددعحين ددلح يلالدددتححححح
 . الج ل حيكحب  حالئ  ح لئ تح   مىحامح للنى

 الغفلئ حالدل ح لنددحمداحأألدلافحاكل تح الم د م احمئددحيدكحلاحدىح  د  تح  دفاححححح
 . 1)  ف 

                                                 

حالب انىح الف لنى/الجسءحالثلما/ ه يحاللجمىحمئل نىح   لح كءحماحأنلمدح ملح ل حيك(ح1
  مفل بدح يضلئ د

ح
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أخددد عحالبددد حينددددحهددد يحال مدددىح الالأل دددعح لدددكحمدددلحنالأل دددعحبددددحأبفدددلءحالم ددد أح ه ددد اح     
ح الئهملءتححالكحفل حال لفح اللنل ىتحمعح  حدح ال  ايح ح مد 

  :حممد الفاتح (2

أفدعحح:ال  دألفألنفنىتح ال د   لفعح ال الدحالخلإحبدح لهح  ةحالفجلتح اللندحا  الح      
ثدد حالئ دد يحح، نددلحمحمدد حمدداح ددنفالاحهدد يحاك دد الحيل ددمأحمحمدد ح مددلح ددل حل دد  حام

 نددفح ددنيالاحهدد يحاك دد الحنددلحأمددكح حيالددل ح  ندددحل حح:ال ه ددىح نبل لهددلحبلل ددؤا ح ددلئ مح
ح:اك حالمؤمفددىحال اث ددىحبف ددلحامحلمدداحاالبددعحلضدد افدحالئللمددىحبل ددلئسحال دد ةح م لمف ددلح

حتح ال  أللاتح ال   تح حدحالفلس بلل لآا

لبالدددح ال الددددححالدددهحب دددغحمب دددغحاللجدددل تح  دددح مدددلحن ددددحالفالندددلاتح حدددناحب دددغحمددداححححح
الئمددلحفنفددلمح   ددلناحالدد يكح الدد يحال دد أللاحمددلا حالثددلفكتح ج ددسحمحمدد حمفس نددلمحنفالحدددح

أفعحالب دكتحيمدل احالفئد حالف دلء  حح: نب كحأبليتحي خ عح  ندح هلل لحملحلأعتحث ح للع
 دد حل   ددألفألنفنىتحي ددكحبلفالهددللأتح أ دد اءحح:ليئددعح دد ال لح احدد عحب ددلهلح لئ ددىحثدد 

أبنأحيكح  حم لا  حي ملحالبل كح اح ل  ندتح ال لهح لشحال  لىحبئد حأبنددتح بد أح
حبلل نلح  ملمحخأل ةحال  حأخلىحلالح ن حح مدح ح  حالم  مناح 

فددد حالدددلئنسح  ددد حمحمددد حأاحمضدددن حالب دددف لح دددلاحهددد حالمئنددد حل   دددألفألنفنىح المفحححح
ل م دددل  اعحمددداحأ ل بدددلتحيدددنلا حأاحنبفدددكح  ئددددىحهفدددلأححالدددهحن ألدددعحال دددأحا مدددد ا اعتح
ا ددالغل حبفددلءحال  ئددىح دد  لامح  ددملهلح  ئددىحالددل  تح بئدد حأاحالدد حالبفددلءحأ ددباحمدداح نددلح

حالمم احكيح فنفىحأاحالملح  احأاحالنخ حاإل احماحال  لىحالئثملفنى 

                                                                                                                         

ح
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ضدددمف لحمددد يعح مددد  حن دددمهحالمددد يعحالددد حبفدددلءحال  ئدددىتح دددفل ىحالمددد ايعح مددداححححح
حجددددلا تح ن دددد (ح1500)حال احدددد ةحال  نفددددىح الددددساحألددددات(ح700)حنددددساحال دددد أللفكتح ددددلا

حاللجدددل حمددداحملئدددىحن دددل  هلحثددد لحملئدددىح نجدددليحتحبئنددد ةحم دددليلعحمددداحأل  لالددددح ال دددمع
حاك  اء 

ث حسحفحبجن دح لهحال  ألفألنفنىح حل لهلح ال العح  ائفحالم ايعح  هحالم نفىححححح
لددن مح ف ددللامححالددهحا ال دد  حأه  ددلحتح  خ  ددلحمحمدد حيلالحددلمحتح  ددمكحبئدد ح خ ل ددلحبمحمدد ح

حالفلالاحتح

 خدد حمحمدد حالم نفددىح  دد هحل ئالددناح دد لامحمحتحثدد ح خدد ح فن ددىح)حانددلح دد ينلح(ححححح
ل اح دد ح ممال  ددلال  ح ح ل ددلح لددهحجددلمعح)حانددلح دد ينلح(ح أ ألددهحأه  ددلحاكمددلاح  ددهحأ

 ا احيندحبلل  ةحك  حملةتح االخ حماحال  ألفألنفنىح ل مىحل  لالدحتح أأل د ح  ن دلح
ح)ا   حب  ح(ح هكحالئفكح الحا    حل ف لححليعحينملحبئ ح لهحا الألفب  ح 

اك ددلىحح دد أحمحمدد حالفددلالاح دد  أحال لئدد حالددلحن حمددعحأهددللكحال  ددألفألنفنىتحيدد ىحححح
بفف دددتح  ددلم   حبلحمددىتح  ايدد ح  ددهح دد  ةحالدد ناحيددل احخدد  حالح ددللح لددهحمفددلسل  ح

حي لاحفئ حاكمنل 

لدد حنال  ددفحألمدد  حمحمدد حالفددلالاح فدد حهدد احالحدد حتحبدد حاال ددئعحل ددم حبدد  حال ددلدحححح
ح ال ل أ حالب  فى"ح ب  "حألبلفنل" "حل ملفنل" "حالم لة" 

األد لامحلل مدلتحيل دال لهح  دهح  ئدىحبدلل لدحمدداح ل ددحيدكحيدالاح نألللندلحلن د اح مبلححححح
حم نفىحأ اللافعحاإلنألللنىتح يكحأللن دح لهحل ملح ل مىح نألللنلحيلجنيحالم ع 
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 يلحددعحأ ل بددلح لألبددىحب دد احالفبددنتح أمددلحبلبددلحل مددلحأاحال ددل حال دد ةحيددكحال فددلئسححححح
حابال لجلمحبفبنح يلالد ح

(ح192"  دداللفب  "ح حدد هلح)حم ددج تحمف ددلحيددكحالئل ددمىح300حأف ددنحمحمدد حالفددلالاحححح
ح(حم ل ددىتح مدداحأ دد لحآثددلليحالمئمللنددىحم ددج ح"57م ددج ماح جلمئمددلتحبلإلضددليىح لددهح)

ح" ح لايحأل دح ب حأبهحأن دحاكف للي"تح   لح"ح"حتح جلمعح"حال  أللاحمحم 
 

أك ن يتتة ب لتتب فتتي  :لقتتد ستتأل أحتتد األئمتتة الع متت ء ولتتده، واتت ن نجيبتت   3
 حي ب  ي  بني! وأك رجل من ع م ء الرج ل بحب أن باون ؟. 

 نحددأحنددلحبفددكحإحل دد ح ددغلعحفف ددأتح  دد ألعحح:أحدددحأاحأ دد احمث ددأحي ددل  :فأج بتت 
همالددأتحي البددأح  ددكح   ددأحالبدد ا كحتحل دد ح دد لعحلفف ددكحنددلحبفددكحيددكحمبدد أحف ددنالكحأاح

فسلددىحالالددكحاللاهددلتح بنفددكحأ دد اح ئ ددكحأبددهحألللدددحيملسلددعحأ دد ح أ دد  تححالددهحب غددعحالم
ح)حلضكحامح فدح(حملحالئ  حماحال ن حالبئن تح الم يحال ل عتحي  حن لأح  بناح  ك 
حبداح    حأل بعحمفسلالكحأاحن  احمدلحبنفدكح بنفدأحمداحالمد يحمثد حمدلحبنفدكح بدناح  دك 

 أبكحألللدح إ 

اجبمع فى الحجر عبد اهلل بن الزبير، ومصعب بن الزبير، وعروة بتن الزبيتر، و  (4
أمددلحأفددلحيددنالمفهحح:ي ددل ح بدد حامحبدداحالسبنددلحح:فقتت لوا بمنتتوا  وعبتتد اهلل بتتن عمتتر

أملحأفلحينالمفهحأاحنؤخ ح فهحالئ  ح ح  ل حم ئدحح:الخ يىح ح  ل ح ل ةحباحالسبنل
بفعحأل حىح   نفىحبفعحححأملحأفلحينالمفهح ملةحالئلا ح الجمعحبناح لئ ىحح:باحالسبنل

أمددلحأفددلحيددنالمفهحالمغفددلة حيفددلل احمددلحالمفدد ا  ح لئدد حح:الح ددناح ح  ددل ح بدد حامحبدداح مددل
ح ح(1)1اباح ملح  ح فلحلدح

                                                 

ح 622/حح2ح-حال هبكح-(حالللنفحاإل   ح1
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  ددددلاحلحمدددددحامحنم ددددكحتح ل ددددلمحح12 ددددلاحاإلمددددل حالفدددد  يحنحضددددلحيددددكحالندددد  ح ح (5
 . بللأللن حن للحملححفهدحماحالئ  ح نلاجئد

 .  لأحاباححجلحمئج حالألبلافكحيكحج  ىحبناحاله لح الئ ل ح (6

 . ملةحتحث  ح   لنائلا حألللعحالمغفك ب حامحباحمحم حي ندحال ح (7

 .  فىح20فئن  حالمجملحجللسحأبلحهلنلةح (8

 .  فىح35 ب حامحباحفليعحجللسحاإلمل حملل لمح (9

حفهددعحال ددلآاح أفددلحابدداح ددبعح ددفكتح حفهددعحالم ألددنح أفددلحابدداحح: ددل حال ددليئكح (10
 .  لح فنا

 . لململحي  عح بلاهن حالحلبكحماحمج سحال غىحفح حخم ناحح: ل حثئ بى (11

  . لاحاحم حنحفهحألفحألفحح ن تحنئفكحم ن فلمحح: ل حأب سل ى (12

 البددعح دداحألددفح ددنفتح  دداح دد ح احدد حمددف  ح  ددلةحآ فححدد ن حح: ددل حالبخددللي (13
 . أ ثل

 . اح اج  عح لهحالح اح بعح فناحل حأخل حمف لحن ملحح: ل حجلنل (14

يدددكحألبئدددىحمجدددللسح  دددلأحمئجددد حالألبلافدددكححىابددداححجدددلحال دددفاح بددداحملجدددأح دددلح ح (15
 هدد احال الددلدحن ددالم ححتيددكحمج ددسح احدد حبددناح دد الكحاله ددلح الئ ددلال ددغنلح
 .ح ن ح1500  هحفح ح

   م نعح  هح  مكحيكحالأل دحألفحيل فح: ل حأب ححلال حاللاسي (16

  .ألفعحاكل ح   لحيكحأل دحالئ  ح: ل حم ح   (17

 فعحآالكحبلدحأبّكحباح ئدح ه حفلئ تحين ند ح  دهحبلبددحح: احاباح بلسح ل ح ح (18
  الح ن ححالهحنخلإحينأل دحمفد

حمالهحنج حالئب حألئ حاللاحىح حح: ن حل مل حأحم حباححفب  (19
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 . ف حأ  ح   حنضئ لحيكحالجفى:  ل 

 ملسلعحمعحالمحبلةح ح:ي ن حلدحت لؤيحن ملحنحم حمحبلةح نجلي

ح. الم بلةح لهمعحالمحبلةح:   ل 
هدد يحالمددلأةح:  ددىح نددسابن حبفددعحالم ددأحخدد ااحالثددلفكحم ددأح  ددالللىح ا  ددبلفنلح يهدد ح (20

ث ثدناح لمدلحيدكح دبن ححأ ج بىحماحأ لجندحالالللنفحي  حأيفعحمداح ملهدلحا ثدلحمدا
ل د حف دنعحأف دلحامدلأةحين  دمعح  ألئدعح. ف لةح نف دلحالف دلافكح مد هب لحال دلث لن ك

 حبدددلعحح من ددد لححالدددهحال ددد ألح لفلألدددىح  دددهحنددد ن لتح  دددهحفف ددد لح  ددد احأ حال دددالب  
هفدددعحمج هلاال دددلحلددد يعحب  دددم لحي حددد عحج ددد  حم ددد أحالف دددللىحضددد حالم ددد مناتح لح

ملالبلعحالجف  تح  لفعحال لفحبفف  لح  هحالمئللأحض حالم  مناتح يئد حأ د ألعح
 . ح1492بغلفلألىح اكف لسحف لئنلحيكح فىححم أحالم  منا

 لمددلح ددله اح  ددهح  دد حهمددىحهدد يحالمددلأةحح30 ب ددكح من دد لحالدد يحلدد حالفس دددحمدد ةححححح
ال مددىح هددكحالف ددلح ندداحبلألدد تحتح دد حهدد يححالددهحأ ددباحن ددل ح مددن ح نددسابن حالئالندد 

حي نفحبماحن   حبف لةح ناحالح ح نفحال  احف لالدحل ح   

 :أقوال يف علو اهلمة
 : يقول ابن القيم اجلوزية

 .  حب  حل  للأحماحهمىحال  نلي ح الل ندح    حنب ليح ن  ندحححح

لل  ُّح ال مدددىحيخئ  َدددىحمددداحال دددّ تح هددد حمبددد أحاإللا ةتح ل ددداحخ ددد هلحبف لندددىحاإللا ةتحيدددحححح
ح .مب ؤهلتح ال خّمىحف لنال ل

   ف ااححلملفدح: ف ااحي حدتح  ف  حهمالد :فعلو همة المرء    
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هددد ح :ال ّمتتتةعلتتتو : وجتتت ء فتتتي رستتت ئل ا صتتتال  لل تتتيخ الخضتتتر حستتتين    
   ا ال غللحملح  احالف لنىحماحمئللكحاكم ل

ح  :وج ء في صيد الخ  ر  بن الجوزك ح لنى حالففسح له حخل إ ح ملل لال مى
ح .المم احل لحيكحالئ  ح الئم 

  :(رمحه اهلل تعاىل ) تيميةيقول شيخ اإلسالم ابن 

فمدلحح:حالئدللهيكحبئد حاآلثدللحاإللن دىح د  حامحححح  فدكح حأفهدلح لدهح د  حالح دن تح ا 
  أفهلح لهحهمالد

ح نمىح ّ حأملىءحملحنح ا حح: الئلمىحال   ح: ل ححححح
امرر  ء مررا يطلررد، ي يررد تن قيمررة المرر ء همترره قيمررة كررس والخ صتتة بقتتول "      

 .ومطلبه

  ): ااحب منازل الةائرين)قال اإلمام اهلروي 

ليلمتح  حنالمللأح لحب لتح  حن الفعح :ال مة    . ف لملحنم أحا فبئل حل م    ح خ

يستولي عليه كاستيالء الملك علج المملوك، و  :تي ،يملك االنبااث للمقصود :قول 

  .خالصاً هللا فاً  :" هللا فاً " تي

 :يقول الشاعر محمد إقبالو

 واء جديبتإهب  األرض ف ل  عتت ل قل. للصقر وهو في الجو
 وعن ن السم ء مرعى خصيب  ق ل لي الصقر في جن حي وعزمي
 : ويقول الشاعر أبو فراس الحمداني

 تربلن  الصدر دون الع لمين أو الق وم ال بوستت  بينن تونحن ق
 ومن يخ ب الحسن ء لم يال  الم ر ن تتنفوس ب ون في المع لي
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  :( لفتة الكبد إىل نصيحة الولد ) قال ابن اجلوزي يفو

حال ّمىحي حال فع حبللد  اتح  د ح     ح  حلخ ل ال لتح ا  حيمالهح  ع  حففسأ  ملحال ف 
دددلفحبللددد فمدددلحال  دددلحبئددد حال مددد حيدددكح لن حأاحال ّمدددىحم لددد  ةحمدددعحاآل مدددك   تح ا 

حالمدفئ تحأ حبئ حاك  لعتحي  اح ح للالددح مالدهحلأندعحيدكحفف دأح جدسامحي د   ثع  ح 
حالم يد تحي داحالفددل حخندلامح  حبألل الددتحيمداحالدد يحأ بد ح  نددح لد حنددَلح   د محي د  
 ددددّ حمددددلا  ح مدددداحالدددد يحأ ددددل ح فدددددحيمضددددهحبفلئدددد ة حأ ححهددددكحبغددددل حمدددداح

ح أ لاضدح 
 :) رمحه اهلل( أيضا قال ابن اجلوزيو

    ملل لحالمم احل لحيكحالئ  ح الئم ال مىحخل إحالففسح لهح لنىح    
 :()  قال اإلمام عليو

 .لو بعلق. همة أحدام ب لثري  لن ل   .. همم الرج ل بزيل الجب ل    

يفلبدددكحيدددكحالألفددد ح  ددد حال مدددىتح الفهدددلح لدددكحالئهمدددلءحلن ددد اح هنمدددلحمدددث     ح
مدداحيألللدددحالئ دد حأحدد إحالفددلسح لددكح  دد حال مددىتحكاححلجددىحاكمددىح لددكحفب  دددحأ ثددلح

حلجال ددلح لددكحمدداح دد ايحمدداحال ددلفئناح المحالددلينا  ح هدد حال ددلفئ اح المحالليدد اح  ح
ح فىحماحح فلالدح أثلحماحآثلليحتحيللألف حيكحب   دحالغلنىحالالكحب غ دلحالفدلبغ احمداح
 ب دح حنحالدلإح لدكحخ د ح ندلحخ  ددحتح جد ح ندلحجد يحتح  دملءح ندلح دملئدتح أل ح

أ االدددتح ل فدددحيددكححلجددىح لددكحففددسح للنددىح نددلحألضدددتح   دد ح نددلح   دددتح أ اةح نددلح
  . 1) فف    حتح همىح للنىح  مم  

                                                 

ح)حبال لفح( 1/234لفهلاعحل مفف  ألكح اللدحا(ح1
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 تربية األطفال على حب التضحية

ل ناح  ف لبكحيكحفف سحاكألفل ححدحالالضحنىح  لأحب  لالضحنلعحال حلبى     
ال حلبىحال لا حمعحأبفلءه حتحيئاحسناحالئلب ناح  كح ه  اح لاحنفئ ح..  ام

 ملح   فلحف َئ  َ حمغلسيحل   حامح: ل ،  باحالح ناحباحأمنلحالمؤمفناح  ك
حفئ  حال  لةحماحال لآا ححححح

 دلاحأبددكحح:  داح  دمل ن حبداحمحمد حبداح دئ حبدداحأبدكح  دل حالسهدليحالمد فكح دل ححححح
نلحبفكحه يح لفحآبلئ  حي حح:  نفلح  لانليتح ن    نئ هلح  نئ مفلحمغلسيحل   حام

حالضنئ اح  لهل 
   1) .يكح   حالمغلسيحخنلحال فنلح اآلخلة :وعن الزهرك ق ل 
تح    حالالضحنىح  احال ال فلهلحن لبكحيكحفف  فلحكاح   حالمغلسيحه ح   حالالضحنى 

حالالضحنىح حدحال  ل ةحيكح بن حامتح ف  لحل  ح بلدحال حلبىحال ناحضح اح ح دخ
ح:بنفف   حيكح بن حامحمث ح

 :عمري بن أبي وقاص

تحيدددل حأ ددحلبدح ل حمدداحا ال ددغلحمددف    يفددكح ددس ةحبدد لح ددل حل ددد  حام
 لايددعحبدداحخدد نيتح البددلاءحبدداح ددلسدتح أ ددن حبدداح بدد حامحبدداح مددلتح أ ددلمىحبدداحسندد تح

الجدعتحيب دهحح:حضنلتح سن حباحأل د تح سند حبداحثلبدعتح  مندلحبداحأبدكح  دل تحي دل 
 . 2) ينجلسيتحي ال حبب لحه حاباح عح  لةح فى

                                                 

ل ىحاآلثللحالث ثىحالخألندحالبغ ا يحيكحالجلمعح اباح  ل لحيكحالللنخد)ح  ب حال  يح(ح1
ح(4/20 الل ل حيكح نلةحخنلحالئبل ح

ح 4/38(ح ب حال  يح الل ل حيكح نلةحخنلحالئبل ح2
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ْ  أَبليددهل قَدداَل : َرمَّ َرُوددوُل اللَّددهل  ْل َوددع ٍد ، َعدد ْ  َعدداملرل ب دد َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل  -َعدد
ََْردازَُه  -َم َوَولَّ  دٌر ، َف د  ُعَميد  ََ دَغَرُه ، فَدَب َتص  ٍر ، او  ْ  بَدد  َْ أَبلي َوقَاٍص َع َر ب  ُعَميد 

دددي َهدددع َرٌة  مل رّا َوَمدددا فلدددي َور  ُ  بَدددد  ًَ َودددي فلهل ، َوَلَقدددد  َهدددملد  َمالَددد ُ  َعَلي دددهل حل ، فَدَعَقدددد 
َُِحَما بلَيدل  َدٌة َأم   .(1)ح. َواحل

ْل َوددع ٍد ،  ْ  َعدداملرل ب دد َْ أَبلددي وَعدد ددَر ب دد ددي ُعَميد  َ ددُت َأخل ْ  أَبليددهل ، قَدداَل : " رََأ َعدد
ٍر  دَنا َرُودوُل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه َعَلي دهل َوَودلََّم للل ُلدُرو ل إللَد  بَدد  َِ َوقَّاٍص قَدب َ  َأن  ََدع رل

ي ؟ فَدَقاَل : إلنِّي َأَخاُ  َأن  ََدَرانلي َرُود وُل اللَّدهل ََدتَدَواَرأ ، فَدُقل ُت : َما َلَ  ََا َأخل
ددُ  ال ُلددُروَ  َلَعدد َّ اللَّددَه  ددغلُرنلي فَديَدُرُمنلددي ، َوأَنَددا ُأحل َتص   ِ َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم فَي
ددَماَمَة ، قَدداَل : فَدُعددرلَض َعلَدد  َرُوددولل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه َعَلي ددهل َوَوددلََّم  ََدر زُقُنلددي الشَّ

َغَرُه ، فَدَقاَل : " ار رل  َتص  ََْردازَُه َرُودوُل اللَّدهل َادلَّ  اللَّدُه فَاو  دٌر َف ََ  ُعَميد     " ، فَدَب
ٍر  َغرلهل فَدُقتلَ  بلَبد  ْ  ال ن ُت َأع قلُد َلُه َحَمائلَ  َوي فلهل مل َُ َعَلي هل َوَولََّم . قَاَل َوع ٌد : َف

ُْ َعب دل ُوم   ُرو ب  ًّ ، قَدتَدَلُه َعم  تَّ َعَشَرَة َوَن ُْ ول  . 2) " َوُهَو اب 
 :() سعد بن خيثمة وأبيه 

َْ أَبَددانَ  ٍل ، َأنَّ ُوددَلي َماَن ب دد ََ دد ْل أَبلددي هل ْ  َوددعليدل ب دد مَددُه ، َأنَّ َرُوددوَل اللَّددهل  َعدد َحدَّ
يّعدا  ًَ َوأَبُدوُه َرمل َْ َخي َثَمد ٍر َأرَاَم َودع َد ب د دا َخدَرَ  إللَد  بَدد  َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم َلمَّ

                                                 

تححنلةحال حلبىحبلدحالج ل حدحخل إحال بنلاحح188/ح3(ح أخلجدحالحل  حيكحالم ال لأح1
ال حلبىحلض ااحامح«ح نلحأ   حالفب ءحتح584/ح1ح- بن حامح  اللل  حيكحالج ل حيكح

ح  ئ حباحأبكح  ل «ح  ن  
لخنَاح  لح   «حالألب لعحال بلىح باح ئ (ح2 َاحال م َ لجخ حال َب  لخنِّنَاحمخ حَبفخكحس ه َلَةح«ححأَلَبَ لع  َ مخا 

حم ل ةَح حب اخ ح خ دخ ح (3142)ل  حالح ن :ححب اخ



 

 

 
 

550  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

دددُرَ  ال ُلدددُرو  ََْمَر َأن  ََل  َ  َمَعدددُه ، فَدددلََكَر َذللدددَ  لللنَّبلددديِّ َادددلَّ  اللَّدددُه َعَلي دددهل َوَودددلََّم فَددد
ََحددلنَا  ب نلدهل َودع ٍد : إلنَّدُه اَل بُددَّ ألل ُْ ال َحارل ل الل ًُ ب  تَدَمَما ، فَدَقاَل َخي َثَم َأَحُدُهَما فَاو 

ائلَ  ، فَدقَ  َِ َْقلم  َمَ  نل ْ  َأن  َُقليَم َف ًل َخمَدر دُدَ  بلدهل مل دُر ال َجنَّد اَل َودع ٌد : لَدو  َكداَن َغيد 
ُم َودع ٍد َفَلدَرَ  َمدَ   تَدَمَما َفَلدَرَ  َودم  ملي َهَلا ، فَاو  أَنِّي َأر ُرو الشََّماَمَة فلي َور 

ُْ َعب دل َوم   ُرو ب  ٍر ، فَدَقتَدَلُه َعم  حح (1).َرُوولل اللَّهل َالَّ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم إلَل  َبد 

َد َمددَ  َرُوددولل اللَّددهل َاددلَّ  اللَّددُه  َوقَددالَ  ددمل ُتش  نُددُه او  خيثمددً أبددو وددعد، وََكدداَن ابد 
مل  رٍ  َعَلي ددهل َوَوددلََّم فلدددي ََدددو  ًُ   بَددد  َعدد رٍ  َلَقدددد  َأخ  َددَْد نلي َوقد  َمدددا  بَدددد  ، وَُكن ددُت َواللَّددهل َعَليد 

ُت اب نلي فلي ال ُلُرو ل ،  ّصا ، َحتَّ  َواَهم  ُمُه ، فَدُرزلَق الشََّماَمَة ، َحرَل َفَلَرَ  َوم 
ًل  دَرُ  فلددي ملَمدارل ال َجنَّدد  ِ ْل ُادورٍَة ََ دد َِ مل فلدي َأح  ًَ اب نلدي فلدي الندَّددو  َ دُت ال َبارلَحدد َوقَدد  رََأ

ُ  َمددا ًل ، فَدَقددد  َوَرددد  نَددا فلددي ال َجنَّدد َ  بلنَددا دُدَرافلق  َوَعددَدنلي  َوأَند َمارلَهددا ، َوََدُقددوُل : ال َحدد
ًل ، َحقَّا رَبِّي َتاقّا إلَل  ُمَرافَدَقتلدهل فلدي ال َجنَّد ُت ُمش  َبح  ، َوَقد  َواللَّهل ََا َرُووَل اللَّهل َأا 

َبب ُت للَقاَء رَبِّي ، فَام ُع اللََّه ََا َرُووَل اللَّهل  نِّي ، َوَرقَّ َعظ ملي ، َوَأح  َوَقد  َكبلَر   ول
ًل ، فَدَدَعا لَدُه َرُودوُل اللَّدهل َادلَّ   ودعد ًَ َأن  ََدر زُقَنلي الشَّدَماَمَة ، َوُمَرافَدَقد فلدي ال َجنَّد
يّدا بلُُْحدٍ  اللَُّه َعَلي هل َوَولََّم بلَلللَ  ، فَدُقتل َ    َهمل

ح. 2)

***** 
                                                 

ح_ححال دددحنحنام ددال لأح  ددهحال1)  حَمَفل خددددخ ددا  حَ مخ ددَكحال  ددد حَ دددف      دددَحلَبىخحَلضخ َيددىخحال   حَمئ لخ  خالَددلد 
حَ ئ ٍدح حب اخ حَمللخأخ حب اخ حال َحللخ خ حَخن َثَمَىحب اخ حب اخ   189/حح3ح_ح( ح4854)حل  حالح ن :حَ ئ  خ

ناحي دد حيددكحاللالندددح ددنل حه ندددحمددعحال فددللح المفددلي «ححسا حالمئل حيكحه يحخنلحالئبل (ح2
ي دد حيددكح ددنل حمغلسندددح بئ ثدددح  ددهح جدددح«حمدداححددناحبئدد ح لددهححددناحل ددكحامح ددسح جدد 

ح/ 4  ب حال  يح الل ل حيكح نلةحخنلحالئبل ححتي  حيكح س ةحأح «حا خال لل
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 الرتبيـــة

 علي اإلميان وأثرها الطيب
 

   أمير المؤمنيْ علي بْ أبي طال : 
هدد يحالاللبنددىحأ  ددبالدحمحبددىحيددكحبنددعحالفبدد ةح)حبم ددىحالم لمددىح(  ح  اللبددكح  ددك

ي بدد حاإل دد  حي ددلاحأ  حمدداححدي مددلحَ ددل ح  ندددحاإل دد  تحمددعح ددغلح ددف  الفبددك
  الددد ح،  أ ددد  حمددداحال دددبنلا  ح ه دددلعحهددد يحال دددجل ىحيدددكحالم ا دددفحمدددعحالفبدددك

 مل حبداح بد ح  حيدكح دس ةحبد ل  ح ملحددحالن د  يحيدكح دس ةحح: فل ن حال فلحمث 
)حلضدكحامح  لءحالئدللمناحيلألمدىحبفدعحمحمد خنبلح  ح أه الدحكاحنالدس إحخندلحف د

   ف دددلح(ح أبدددلحالح ددداح الح دددناح دددن اح دددبلدحأهددد حالجفدددى  ح  دددلاحمددداحل ددد  حام
 . بمفسلىحهلل احماحم  ه  ح لابعحالخ فلءحاللا  نا

يدد ح جدددحي دد حاللبددكح  ددكحندد حامددلأالناح هنمالددناح همددلحأمدددحيلألمددىحبفددعحأ دد حثدد ح
حىحبفعحخ ن  ح)لضهحامح ف ل(   كحن حأمدح أ حالمؤمفناحجمنئلحخ نج

  د ح  روول اهلل   :(  وابْ حبه)  أوامً بْ َز
 أبندحسن حباححللثىح اال للدح" أم أيمن "  يكححجلحأمد  اللبهحأ لمىحباحسن 

  لدحتح كاحن لند  ببنعحالفب ةح أم لعحالمؤمفناتحأه الدحلن  احأه حلحدحالفبك
  امح ف  حتح ين  ح ملحباحالخأللدأمنلامح  كحجنشحيندح بللحال حلبىحلضكح

ال دد  ح  نددأحأن ددلحاكمنددلح لحمددىحامحإحح: حن  ددكحأ ددلمىح  ح ددل حلددد    ددلاح مددل
 . 1).   أفعح  كحأمنل  ال يكحل   حام

                                                 

ح ح500/ح2(حافهلح نلحأ   حالفب ءح1



 

 

 
 

552  

 
 

 ) الجزء األول (  صالح البيوت فى جهد الرسول 

ح حشحال ل ح لاح مليحثملفكح  لةح فى  كحجن  لملحأمليحالفبك :ق ل الذهبي
 

 فْ علي أبيمْ ربيً علي اإلَمان رعلت البنا  دلالت: 
 فدلح :عن ال يثم بن خل  الدورك أن محمد بن سويد ال ح ن حدثت  قت ل 

بددلاهن حبدداحأبددكحال ندد ح جمل ددىتح أحمدد حبدداح  فدد ح ل دد حبدداح  ددكح مئفددلحأبدد ح بندد تح ا 
حيفدنالكحهد احاللجد تححيف  مددح حح:حفب حن ضلدحيجئ ح ل  حن    أ حلجد حن د  حمئدك 

ندلحح:أفدلحأ د  حمئدأحندلحأبدلحالح دناتحي دل ح:ل ند يملحنجنبدحأح حثد ح دل حابداحأبدكحاح: ل 
فكحتحي ل حاباحأبكحال ن     نلحأبلحالح ناحإحأب غح لكحبفلالكحين  ن  تحيهففلحح:تحخ 

 جلءح اللدحح: فكح هبعح لن اتحيب ناتح ل ح:أفدح هدحنال فاح نالحفألحتحث حجلءحي ل 
بددداححفبددد تححندددلحأبلفدددلح فددددحب غفدددلحأاحهددد احاللجددد حأخددد حأحمددد ح:ابفالدددكح ل ددد حمددداح ا دددأل

ال لآاحمخ   تحيلال حامحإح  حالجبدحي حامحإحكاحننالنفلحفئنأحح:يضلبدح  كحأاحن   
ح لنفلحماحأاحننالنفلحأفأحأجبع  حأحد 

 رعلت البنا  َلفْ مْ أك  الحرام :التربيً علي اإلَمان:  
نلحأبدحإح حالألئمفدلح  حمداححد  تحيد احال دبلح  دكح :ق ل. بن . رجل ألبي ن

  1) .ماحال بلح  كحالفللحالج .حأن ل
ح:يأل بدعحمداحأبن دلح دنئلتحي دل حل دلوا ن ليحيي بن مع ذ ابنة صايرة الستن، 

نددلحبفنالددكحإحاأل بددكح اأحمدداحامحإحأ حمددلحأ ددالحكحمدداحامحأاحأأل دددحمفدددح ددنئلحنؤ دد ح

 . 2)0 إإإ

                                                 

ح4/0261(ح فىحال ف ةح1
ح4/0260(حالملجعحل لب ح2
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:التربيً علي اإلَمان  بالنفس من أجل هداية البشرية ةوأثرها يف التضحي   ححح: 

تديفدد  لحل دد ح  ددىحالغدد  ح ال ددلحلتحالالددكحل اهددلحاإلمددل حم دد  حيددكح ددحنح    
ددَ ن د َ ددا ح     حَل  دد َ حال  دددخح َُم   ":َ ددل َححَأا  َل ْ  َكدداَن قَدددبد   ،َكدداَن َمللددٌ  فلدديَم

رٌ  دا َكبلدرَ  ،وََكاَن َلُه َوداحل ّمدا  :قَداَل للل َمللد ل  ،فَدَلمَّ ََ ُ  إللَديَّ ُغ َعد إلنِّدي قَدد  َكبلدر ُ  فَابد 
رَ  ِِّح  ُه ال ّما َُدَعلُِّمهُ  ،ُأَعلِّم  ََ َُ إللَي هل ُغ قلهل إلَذا َوَلَ  رَاهلد ٌ  ،فَدبَدَع اَن فلي َطرَل ََ  ،َف

َمهُ  ََ اَن إلَذا ،َفَْع َجَبهُ  ،فَدَقَعَد إللَي هل َوَوملَ  َك ََ َر َمرَّ بلالرَّاهلد ل َوقَدَعدَد  َف َِّاحل أََد  ال
ََِربَهُ  ،إللَي هل  َر  َِّاحل ا َذللَ  إلَل  الرَّاهلد ل  ،فَإلَذا أََد  ال ََ ديَت  :فَدَقدالَ  ،َفَش إلَذا َخشل

للددي ددنلي َأه  َِ َر فَدُقدد   َحَب دداحل َِّ لَدد َ  ،ال دديَت َأه  رُ  ،َوإلَذا َخشل دداحل َِّ ددنلي ال َِ  ،فَدُقدد   َحَب
َنَمدددا ُهدددَو   َِ فَدبَديد  دددت  النَّدددا َِ ًٍ قَدددد  َحَب ًٍ َعظليَمددد  :فَدَقدددالَ  ،َكدددَلللَ  إلذ  أَدَددد  َعلَددد  َمابَّددد

مَ  ََْخَل َحَجّرا ال يَدو  ُر َأف َقُ  َأم  الرَّاهلُ  َأف َقُ  َف َِّاحل اللَُّمدمَّ إلن    :فَدَقالَ  ،َأع َلُم ال
رل  دداحل َِّ ددرل ال ْ  َأم  دد دد ل َأَحدد َّ إللَي ددَ  مل ددُر الرَّاهل تُدد َكدداَن َأم  ًَ َحتَّدد  فَاقد  ابَّدد    َهددللهل الدَّ

 ُِ َي النَّا ُِ  ،ََم قل بَدَرهُ  ،فَدَرَماَها فَدَقتَدَلَما َوَمَق  النَّا  فَدَقاَل َلهُ  ،فَََْد  الرَّاهلَ  َفَْخ 
درلَك َمدا َأَرأ َوإلنَّددَ   !َأ   بُدنَديَّ  :الرَّاهلد ُ  ْ  َأم  د نِّدي قَدد  بَدلَدَي مل َم َأف َقدُ  مل أَن دَت ال يَددو 

ََ دَددُدلَّ َعلَدديَّ َوددتُب تَدَل  فَددإل  ُتلليددَت فَدد ددَرَص  ،ن  ابد  َبد  َمددَه َواأل  َك  ُم َُدب ددرلُ  األ  ََ وََكدداَن ال غُدد
َواءل  َم  ْ  َوائلرل األ  َِ مل َِملَ  َرلليٌس للل َملل ل َكاَن َقد  َعمليَ  ،َوََُداول  النَّا فََْدَاُه  ،َف

َمددُ   :فَدَقددالَ  ،بلَمددَداََا َكثليددَرةٍ  إلنِّددي اَل  :فَدَقددالَ  ،إلن  أَن ددَت َهددَفي َتنليَمددا َهاُهنَددا لَددَ  َأر 
ددفلي اللَّددهُ  ددفلي َأَحددّدا إلنََّمددا ََش  ُ  اللَّددهَ  ،َأه   ،َفَشددَفاكَ  فَددإلن  أَن ددَت اَمن ددَت بلاللَّددهل َمَعددو 

َْ بلاللَّهل َفَشَفاُه اللَّهُ  للدسُ  ،َفنَم فَدَقداَل لَدُه  ،فَََْد  ال َمللَ  َفَجَلَس إللَي هل َكَما َكداَن ََج 
ْ  َرمَّ َعَلي َ  َبَصَركَ  :ل َملل ُ ا رَبِّدي  :قَدالَ  ،َوَلَ  َرب  َغي درل  :قَالَ  ،رَبِّي :قَالَ  ؟َم

مل  ،َورَُبَ  اللَّدهُ  ََ بُدُه َحتَّد  َملَّ َعلَد  ال غُد ََْخدَلُه فَدلَدم  ََددَزل  َُدَعلِّ مل  ،َف ََ ديَء بلدال ُغ  ،َفجل

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=52
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=52
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ددَرَص َأ   بُدنَدديَّ قَددد  بَدلَددَي  :فَدَقدداَل لَددُه ال َمللدد ُ  َبد  َمددَه َواأل  َك  رلَك َمددا دُدب ددرلُ  األ  ددح  ْ  ول دد مل
َعُ  فَدَقالَ  َعُ  َودَدف  فلي َأَحّدا إلنََّمدا :َودَدف  دفلي اللَّدهُ  إلنِّي اَل َأه  ََْخدَلُه فَدلَدم  ََددَزل   ،ََش  َف

بُُه َحتَّ  َملَّ َعَل  الرَّاهلد ل  ديَء بلالرَّاهلد ل  ،َُدَعلِّ ْ  مل  :َفقليدَ  لَدهُ  ،َفجل د   َعد َنلدَ  ار رل
ََِ  ال مل ن  فَََْب  َفَدَعا بلال مل  قَّاهُ ن  َشارل فَدَو هل َفَشقَُّه َحتَّ  َوَقَ  هل  ،َشاَر فلي َمف رلقل رَأ ول

دديَء بلَجللدديسل ال َمللدد ل َفقليددَ  لَددهُ  ْ  ملَنلددَ  فَددََْب  :مُدمَّ رل د   َعدد ددَ  ال مل  ار رل َِ َشدداَر ن  فَدَو
هل َفَشقَُّه بلهل َحتَّ   ْ  فلي َمف رلقل رَأ ول مل َفقليَ  َلُه ار رل   َعد ََ يَء بلال ُغ قَّاُه مُمَّ رل َوَقَ  هل

ددَحابلهل  ملَنلددَ  فَددََْب  َفَدفَدَعددهُ  ْ  َأا  دد اذ َهبُددوا بلددهل إللَدد  َربَدد ل َكددَلا  :فَدَقددالَ  ،إللَدد  نَدَفددٍر مل
ْ  ملَنل  َعُدوا بلهل ال َجَبَ  فَإلَذا بَدَلغ ُتم  ُذر َوَدُه فَإلن  رََرَ  َع  ،هل َوإلالَّ فَاط َرُحوهُ وََكَلا فَاا 

ح تَ  :فَدَقالَ  ،َفَلَهُبوا بلهل َفَصعلُدوا بلهل ال َجَب َ  فلنليملم  بلَما هل دم   ،اللَُّممَّ اك  فَدَرَرَ  بلمل
دددَق ُوا َِ دددي إللَددد  ال َمللددد ل  ،ال َجبَدددُ  َف شل َمدددا فَدَعدددَ   :فَدَقددداَل لَدددُه ال َمللددد ُ  ،َوَرددداَء ََم 

دَحابلهل  ،اللَّهُ َكَفانليملُم   :قَالَ  ؟َأا َحاُب َ  ْ  َأا  د اذ َهبُدوا  :فَدَقدالَ  ،َفَدفَدَعُه إللَد  نَدَفدٍر مل
ْ  ملَنلدهل َوإلالَّ فَاق دللُفوهُ  بلهل  َر فَإلن  رََرَ  َع ُلوُه فلي قُدر ُقوٍر فَدتَدَووَّ ُوا بلهل ال َبح  مل  ،فَاح 

فلنليملم  بلَما :فَدَقالَ  ،َفَلَهُبوا بلهل  ح تَ  اللَُّممَّ اك  َفَْ  ،هل ََ ًُ فَدَغرلقُدوافَان  َِّفليَن  ،   بلملم  ال
دددي إللَددد  ال َمللددد ل  شل دددَحاُب َ  :فَدَقددداَل لَدددُه ال َمللددد ُ  ،َوَرددداَء ََم    :قَدددالَ  ؟َمدددا فَدَعدددَ  َأا 

َعددَ  َمددا اُمددُرَك بلددهل  :فَدَقدداَل للل َمللدد ل  ،َكَفددانليملُم اللَّددهُ  ددَت بلَقددادلللي َحتَّدد  دَدف   ِ  ،إلنَّددَ  َل
دل عٍ  :قَالَ  ؟َوَما ُهوَ  :قَالَ  لُبُنلي َعلَد  رل ٍد َوَدص  َِ فلي َاعليٍد َواحل َمُ  النَّا مُدمَّ  ،َدج 

ْ  كلَنانَتلي ّما مل ِل  ،ُخل  َوم  َم فلدي َكبلددل ال َقدو  دم  َِّ َِد   ال دمل اللَّدهل  :مُدمَّ قُد    ،مُدمَّ  بلاو 
مل  ََ نلددي ،َربِّ ال غُدد َِ فلددي َفجَ  ،فَإلنَّددَ  إلَذا فَدَعل ددَت َذللددَ  قَدتَدل َتنلددي ،مُددمَّ ار مل َمددَ  النَّددا

ل عٍ  ٍد َوَاَلَبُه َعَل  رل ْ  كلَنانَتلدهل  ،َاعليٍد َواحل د ّما مل َم فلدي   ،مُمَّ َأَخَل َودم  دم  َِّ َِدَ  ال مُدمَّ َو
ِل  مل  :مُمَّ قَالَ  ،َكب دل ال َقو  ََ دمل اللَّدهل َربِّ ال غُد غلهل  ،بلاو  ُم فلدي ُادد  دم  َِّ مُدمَّ َرَمداُه فَدَوقَدَ  ال
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دددَ  ََدددَدُه فلدددي َِ مل َفَمدددا َ  فَدَو دددم  َِّ ددد ل ال ِل غلهل فلدددي َمو  ُِ  ،ُادددد  اَمنَّدددا بلدددَربِّ  :فَدَقددداَل النَّدددا
مل  ََ مل  ،ال غُدد ََ مل  ،اَمنَّددا بلددَربِّ ال غُدد ََ َ ددَت َمددا   :فَددُْدلَي ال َمللددُ  َفقليددَ  لَددهُ  ،اَمنَّددا بلددَربِّ ال غُدد َأرََأ

ددَلرُ  ُِ  ،َواللَّددهل نَدددَزَل بلددَ  َحددَلُركَ  قَددد   ،ُكن ددَت َدح  َْ النَّددا ددُدومل فلددي  ،قَددد  اَمدد ُخ  ََْمَر بلاأل  فَدد
ََ ل َفُلدَّ    ِِّ َواهل ال َرَم النِّيَرانَ  ،َأفد   ِ ْ  َلم  ََدر رل    ،َوَأ ُموهُ  َوقَاَل َم َْح  ْ  ملَنلدهل فَد   1)َعد

م   :َأو  قليَ  َلهُ  ،فليَما َرَأٌة َوَمَعَما َابلي  َلَما ،فَدَفَعُلوا ،اقد َتحل َِت   َحتَّ  َراَء   ام  فَدتَدَقاَع
مُ  ،َأن  دَدَقَ  فليَما ََ َِّ  :فَدَقاَل َلَما ال ُغ   2)رواه مسلم " ََا أُمَّه  اا بلرل  فَإلنَّ ل َعَل  ال َح

 :ويف هذه القصة من الفوائد العظيمة منها 

 .فالئ  حماحه يحال  ىحأاحفلبكحأ   فلحب  لحال   حالالكحال ح حال م   1
حأهمنىح  كحالالللنف  (2
 .الفف سحأثلحال   حيك  3
أهدددد حالألغنددددلاح الف ددددل ح حنم  دددد احالحجدددديحالئ  نددددىح ال دددد لةحاإل النددددىح  ددددهح  الةح (4

حالفلسحين جئ اح لهحال حلح ال ئ  ة 
 اهالمل حأه حال  ءح الف ل حبماحنخ ف  حيكحأ ملل    (5

مدداحهدد يحال  ددىحنالبددناحلفددلح نددفحف ددال حبددللفشءتح فئالفددكحبن ددحلدحالم اهدددحمدداح (6
  حالئ  نىح الف لنىح اإللا نى حال غلتح الفمنىحم اهب  ح   لاال 

أهمنىحال نئىحماحنلا حكملح هن حماحال دغلتح ا دالثمللحجمندعح  لاالددحينمدلحندلا ح (7
حمفد 

                                                 

ح(ح)ح1 َسةخ م  ي ح(حبخَ م  حَ َ هحَهَ اح حَ َ َ َعحيخكحَيَنح  كحاالَِّفلَ حالفَُّ فخ َ أَلٍعحَبئ َ َهلحَحلءأحَ ل خَفىأحتحَ َفَ َ حال َ لضخ
حَ َمئ َفهح ح  ح  ل همل حيخنَ ل حاأل َلح  ا حَ َمئ َفلي  حت حَهلهخلأ حَ َهَ ا حت حبخلل َ لفخ ح( م  ي  حَيَن  حخ ح) ح: َفل حبخَ  خ حف َ فخ َبئ  خ

م  ي ح َ اَنىخحاك   َلهحال  َمهحاللِّ َخ  ال َ لحالف لَلحلخال ح  نَ َةحَ َ ن َلَهلح خَ احَأ   حال َح خ حَحَمن ع  لخ خ   حَ    حح . يخنَ لحمخا 
بلدح  ىحأ حلدحاكخ   ح ال لحلح اللاهدح «  اللدحالسه ح الل لئ  «  حناحم   (ح2

ح ح3005ح_حل  ح الغ  

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8479&idto=8600&lang=&bk_no=53&ID=1364
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8479&idto=8600&lang=&bk_no=53&ID=1364
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  ةحال بدنسحال دحلةح أ د اف  ح  دهحالفدلستحي د حندس حال دأح فد حالغد  حل د حالئ دن ح (8
حاللاهدحلدححالهح لضعحلدحال ابىح  ل حال أحالم للى 

لةحامحيد  ح د ح د لةتح أمدلحامحيد  ح د حأمدلح ح اح لا ةحامحي  ح  ح لا ةتح  د  (9
 داحين دد اتحنددليحالئبددل حضددئف  حح:لا  حل ضدلئدح  حمئ دددحلح مدددح  اح ددل حل  ددكء

  جدددسه حم مدددلحالجبدددل اح ألغددد اح بغددد اتحل ددد حاخالدددللحالم دددأحالغددد  حلن ددد احال دددلحلح
الددد يحنثبدددعحبددددح  دددلئ حم  ددددتح ألا حامحالئدددللهحأاحن ددد احالددد ا كحال دددللاحالددد يح

م  دح ن  يحالفلسح لهحال ناحالح تح يكح لأحآندىحل مئالبدلناتحيدلمحن ند ححن مل
ل نفدددحلجدددل محنفبالدد احمددداحبنددد عحالأل ا نددعحال فدددلةحلن  فددد احالدد  لةحال ددد اةحالبدددللة ح

  حناحال   حالفب يحلب  ل ح:افهل

 ال  دحل م  حىحال ل نىح خ فحالفالفى ح (10

فدأح دالبال هح))ح:بدلءحالد   ةاللبنىحالئلل حلال مند يح ا  د ا يح ال نئالددحلالحمد حأ ح (11 ((حح ا 
 ا ال لايلمحل م ال ب حماحخ  حالالح نلعح ال نئىحالففسح اللالندحالح لبلعحل لأ 

رَُكوا َأن  ََدُقوُلوا اَمنَّا َوُهدم  فأَ  :اك  حالب ءحل مؤمفناح (12 ُِ َأن  َُدتد  َ  النَّا ِل َح
تَدُنونَ   .   (1ال َُدف 

 (( حي  احابال نعحي حال  ح  كح))ح:الحفلهحاكمفكح  هح نخد  (13

    حالمفكحاللاهدحالفالفىحأ حالالئل حل لحمعح  ةح بليح الحم د ح (14

الال اضددعح ا  الددلافحبددللح حم مددلح ددلاح ددلحبدح الالئددللكح  ددهحالح دد ح ال بددلتحح (15
ي  احاللاهدحمعحأفدحمئ  حالغ  ح ملبندح مخلجدحماحاله ملعح لدهحالفد لتح مدعح

أفددعحالندد  حح))ح:بدد لأحأمددل حال مندد يحال ددغنلح لددأحلمددلح  دد حأفدددحأيضدد حمفدددحج ددل
 (( حأيض حمفك

ا ددددالغ  حالم فددددىحالألبنددددىحيددددكحالدددد   ةحتحمددددعحالحددددل ح  ددددهحففددددعحالفددددلسح حدددد حح (16
 م   ال   

                                                 

ح ح2الئف ب عح_حاآلنىح  لةح(ح1
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 ال   ةح لهح ناحامح حالئلفح فلًّحمئن فلمح افهلحيئ حالغ   ح (17

  جلاءحاآلنلعح لامىحل ئب حالال كحالف ك ح (18

 بدحالضئنفح لهحا  لءحاللب بنى الألغنلاحلنسحلدحح تحب حن  حب لحح (19

دح   ىمحنضدحأحمف دلحالند  حال دغنلحح (20 أ بحعح دنلحأ لئدأحالألغدلةحالمجدلمناحأ ض 
  ال بنل 

  حنضئفحاإلف لاح ن  ح  هحأ حلبدحماحجلاءحالالئ ندتحي حنغ حه احماحح (21
 ال د ن حأفف د ملحيد اءحلد ناححلم لفالدتح ملحيئ حج نسحالم أح الغد  حمدعح دبلن م

 ام 

 فمدلحح))ح:ا  اللافحبللفض حكه دح بنلاح جدسحاإلف دلاح يل الددح لدهحمئ فدىحلبددح (22
 (( حن فكحام

محل لدددىح ألفددددلءح لألفدددىحالغدددد  تح ا دددالمللالدح لددددهحالبلألددد ح حليدددددح ددداحال ددددلاألحح (23
 (( ح…أيحبفكح  حب غحماح حلأحح))ح:الم ال ن 

ئد ندحلنسحل ىحأه حالألغندلاحال د لةح  دهح يحدل حالخ د حين جئد اح لدهحال د ةح الال (24
  ه احماح فال  ح  بن    

  بلحالئلل ح الحم دحل ب ءح ال  ن ح مدحي اءحل نفد ح (25

اإلنملاح حن اسندحأيحلالبىحأ حم لفىحأ ح فنلتح ل  اح   حج نسحالم أح فنليحي اءحح (26
 ل نفد 

اإلنمدددلاح  احخللألدددعحب ل دددالدحال  ددد دحا دددالخفح دددلحبدحب ددد ح   بدددىح مدددلحيئددد حح (27
 الغ  تححناحالففاحالم أحيكح ال د 

المحاحال ل حالمفاتحل  حملعحاللاهددح الد سنلح الغد  ح مدلحمدلعحالم دأح أ  افددتحح (28
 ل احأناحمفلسل   إح أن  حاللأحأ  ةح  نلةحن ال يحب لح نفل حأجلهل إ

اهالمددل حالم ددأحبددنملحالغدد  حلن دد اح ددف امحلدددحفهددلامحلفددلألح  لئدددتح ل فدددح  احخددللفحح (29
 ألل لعحالب دلنىح الثدل ةحالف لندىحأمليح ل حنلجعح اح نفدحيلل ال حجساؤيتح  ح نمىحل

  ف حالألغلة 
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((ح  لدأح مدىحح فدلفن  حامح))ح: لجل.حاكملحيدكحاكمداح الخد فح لدهحامحالئدللهح (30
 الن نا 

ه دددللحح (31   دددلءحامحيدددكح ددد ححدددل ح أل ددددحف دددلالدح  ددد  حا  المدددل ح  دددهحالدددففسح ا 
ن ددل حح((حال  دد  حا ففددن  حبمددلح ددئعح))ح:الف دلح الفل ددىح الحلجددىح لددهحال دد يحالئسندس  ا 

 أمله ح لهحامحنفئ حب  حملحن لءح    حاخالنللحالئ  بىح ا  اللا ح  هحام 

ن حددهحأاحالغدد  حلدد حنفددلحبئدد حأاحأفجددليحامحالئددللهح دد حمددلةحمدداح   بددىحالم ددأتح (32
  لددأحكفدددحلدد حن دداحنف دد حال دد مىحلفف دددتحبدد ح ددلاحن دد فح لددهح ه ددللح ندداحامح

  ددددالدحيددددكحمجلل دددد  ح نفالهددددل احح ا  ددد ءح  مالدددددتح لئدددد حالفددددلسح ددددلف احنالدددلبئ ا
الفالنجدىحيدكحمئل دىحالغدد  حمدعحال د أللاحالمالجبدلحمدد  كحاللب بندىتح  ندفحن اجدددح

 ( حح1الغ  حالم أح نلحهنلدح  ح ج تحمعحملح لفح احال  أللاحماح فأحال ملءح)

 (( ححالهحالفئ حملحآملأحبدح))ح:ا  الساسحب ناحام (33

ال دد ن حالددففسحيدد اءحيددكح  دد ةححأهمنددىحالدد   ةح لددهحال حندد حامححالددهحاحاللجددعح لدده (34
 الفلسح لهحامحج ح    

 ا حالنل حيكحال   ةح لهحال حن حام  (35

 ال   ح اإلخ  حنحأل ح  حالمؤماحأ   حال ثفنىحيكح   دحالفلس ح (36

م مددلحبدد احبفنددلاحال فددلحضددخملمح هنمددلمحي فدددح لفالفددلمحالبددلل اح ددل لاحمددلحنددالحأل ح (37
َيانَُه  بن  ح خدسةت ْ  َأوََّس بُدند  ْ  َأَفَم ٌر َأم  َم َواٍن َخيد   ِ َْ اللَّهل َورل َعَل  دَدق َوأ مل

َمدداَر بلددهل فلددي نَددارل َرَمددنََّم َواللَّددُه ال  َيانَددُه َعلَدد  َهددَفا ُرددُرٍ  َهدداٍر فَاند  َأوَّددَس بُدند 
 َْ ي َم الظَّددداللمل ددددل  ال َقدددو  يبئددد حهددد احالال بدددنسحالأل نددد ح  دددهحالمجالمدددعح،    (2ََدم 

ضد .حلمد  كحاللب بندىح دل لاحمدلحافال دهح د ح الض ن دح اللبنالدح  هحالخفد .ح الخ
  لأحبم  فح اح تح مث حه مىح هنمىحاف  ئعحب مئىح غنلة 

                                                 

ح(حافهل:ح حناحال   حالفب يحلب  ل 1
ح 109الال بىح_حاآلنىح  لةح(ح2
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  حالمددؤماحنفبغددكحأاح حنضددنعحهدد لامحيحنلالدددح  دد ةح م الدددح  دد ةح  ألددلاعح مدددحح (38
    ة 

ألأنددعحمددلح فددعحالحدد لح دد ح امحح))ح:البأللفدىحال ددنئىح أثلهددلحال ددن ح  ددهحال د أللاح (39
 (( حفلسفس حبأحح لأح  حآماحال

فمدلححجج د حهدكحح (40 أهد حالألغندلاح حنئليد احالحد الح  حالمفدلهلةح  حالمجل لدىتح ا 
الددبألشح الئ  بددىتح  حبددنسحيددكح بددل ةحال ددئدح ب ددلءحلمدد هدحال دد أللاتح الغألنددىح

 ل  ل ندحالبلأل ى 

َوَمددا نَدَقُمددوا    : ددل حالئددللهحمددل احيئدد حهددؤ ءححالددهحنئددل ب احال ددأحالئ  بددىحالف ددلاءتح (41
ُمم  إلال   ددند  نُددوا   مل مل يددد َأن َُدؤ  ددزل ال َحمل ي ددلاحال ددبدحأف دد ححاخالددلل اح  (1 بلالل ددهل ال َعزَل

كفف   ح  ن ةحاإلنملاح الال حن تحأناححلنىحاللأيح الالف نلح فد   حندلحأهد حال فدلح
  الف ل   

آنىحماحآنلعحامحيكحفأل حالغ  تح ف لةحالمؤماح الننن حامحلدح بئ حماحنثبالدح (42
 (( حا بليحي فأح  هحالح ح))ح:مفدحال   ح اإلخ    هحالخنلح  اح   ح

بألددل حح (43 ال دد ن حالالضددحنلعحل دد احالدد ناح لدد ح  دد عحلبدد  حالففدد سحإلح ددل حالحدد ح ا 
يَدداٌء علن ددَد حالبلألدد  َواددداّ بَدد   َأح  َْ قُتللُددوا فلددي َوددبلي ل اللَّددهل َأم  َّْ الَّددللَ ددَب َِ َوال َدح 

رَبِّملم  َُدر زَُقونَ 
ح. 2)

***** 

                                                 

ح 8:حاآلنىح-  لة:حالبل إح(ح1
ح 169اآلنىح–حآ ح ملاا  لة(ح2
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 اخلتام

  لحب لاءةحه يحالحنلةحالألنبىحالالكح أاحنففئفلح جمنعحالم  مناح  امأ ن ح
ح حنفن ح  ك ح أا ح  ندت حأحنله  حمل ح  ك حنحننفل ح أا حاكمىت حه ي أج لمفلح  ف

البل ىح الألمنفنفىح اف لا حتحماحاإلنملاح الال  ىح ال ئل ةح ح أل احفلحبملحأيل ح  ن  
 الالجليكح اح الحالغل لح)حال فنلح(حتحتحجفىح(تح اإلفلبىح لكح الحالخ   ح)حالال  ل

ح ا  الئ ا حل م عح ب حفس لدح 
ح أاحنجئ حه احالئم حخلل لمحل ج دحال لن ح أاحنجئ دحيكحمنسااحح فلالفل ححححح
ح ماححححح حفف ك حيما حخألن حما حيند ح لا ح مل حامت حيما حال ين  حما حيند ح لا  مل

 .ال نأللاح امح ل  لدحمفدحبلاء

 

 
 
 
  

 


