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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أجمعهي    على رسوله محمد وعلى آلهه وحهح ه  ونسلم إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي 

. 
 ...أما بعد 

وههم الهن   وراهوا عه      مصهابي  الهدجى     ى و ههم أعهالا ال هد   فال شك أن الصهحاب  روهوان اهلل علهي م    
حفه  اهلل ععهالى ب هم الهد   ف هم أولهى النهاس بهن ر سهيرهم ون هر             هد ه وسمته وخلقهه   رسول اهلل 

 له لن   أحهففاهم اهلل بصهح   خهاعم رسه    وهم الصفوة ا   رهمامحاسن م والت ّ ه ب م والسير على أا
فكهانوا أبهر   .. امر ذلك أعمااًل حهالح  ه هرت علهى جهوارح م     ععّلموا اإل مان أواًل وامتألت به قلوب م وأ

خير الناس قرنهي اهم الهن    لهون م       :)ِ د ل م رسول ال دى بنلك فقالالناس قلوبًا وأحدق م ل ج   وَش

 .ححي  ال خاري  (ام الن    لون م 
  لهى قيهاا السههاع    فهننلل اهلل فههي شهنن   قرآنهًا  تلههى إ      رفيه  رفه  اهلل أم ههات المهنمني  إلهى مقههاا    وقهد  

وحه رن معهه علهى شه ِ        فهي وهّرا ه     سمعه المنم  فيمتلئ حدره مح هً  لمه  شهار   الرسهول     
قهال ععهالى   وخَفْف  عنه ما  جد م  آالٍا في س يل الدعوة إلى اهلل   األذى  وروبوعحَمْل  معه   العيش 

 6األحلاب سورة{  َواُجُه ُأَمَ اُعُ ْمالَنِ ُي َأْوَلى ِباْلُمْنِمِنيَ  ِمْ  َأنُفِسِ ْم َوَأْز}:
لنا فم  الواجب مح   أم ات المنمني  ف   زوجاعه في الدنيا واآلخرة واعتقاد أن   مف هرات مه   هل    

 . 33األحلاب{ْيِت َوُ َفِ َرُ ْم َعْفِ يرًاَنَما ُ ِر ُد الَلُه ِلُيْنِهَب َعنُكُم الِرْجَس َأْهَل اْلَ ِإ }: سوء قال ععالى 
ُُ     هأبوابالتار خ م  أوس   رسول اهلل   زوج عا    أمنا دخلت وقد  عاشهت فهي بيهت الن هي     حيه
  لتكهون   ..على ميراث الن وة عقت س وعحف  وعسهتوعب  هل مها عهرى      ةوشاهد  زوج   ر م  مح وب

 . هوأهلفي بيته  لكل م  أراد أن  تعرف على أحوال الن ي  معّلمبعد ذلك خير 
 جهد ع هر ودروس ال حصهر ل ها عحتها       ..   اإلنسهان الحصهي  الن هر فهي سهيرع ا العفهرة       وعندما  معه 

وهربت روهي اهلل عن ها أروأل األم له  فهي الصه ر والعلهم        عرجهو اهلل والهدار اآلخهرة فقهد      مهراة إإلي ا  هل  
وفضههل عا  هه  علههى النسههاء )  ف ههي التههي قههال عن هها رسههول اهلل   لن ههي لوالع ههادة وحسهه  الع ههرة 

 .( 3663/366)رواه ال خاري  (ر د على سا ر الفعاا  فضل ال 
فلن حر سو ًا م  سيرة أا المنمني  لنستقي من ا ما ُ ضيء لنا الفر ق   ونتلود به في عق هات الحيهاة    
. 

 :قال ال اعـــــر 
  رر علي حد   م  ا حادي     

 الفناد الصادي فحد   م  جلو
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 الدرس األول
 ا نس ـــ ا ون ــــنع 

( ا عاِ ُش )بــ  ناد  ـا أحيانًا وقد  ان الن ي   منخوذ م  العيِش   اسُم ــا الني عرفت به عا     
هنا ج ر ُل ِ ْقِرُ ِك   ا عاِ ُش : ) قال لي رسوُل اهلل : ففي ال خاري ع  عا  َ  قاَلْت   على الترخيم 

..... ( .السالَا 
بهـ   و  يرًا مها ناداهها     (  ا مَوفق  : ) ة والسالا خاط  ا بقوله وفي ال ما ل للترمني أنه عليه الصال

 .  األل انيحححه (  ا بنت أبي بكر    ا بنت الصد ق ) 
وعههه  أميهههر    المكيههه   (التيميههه ) عهههيممههه  بنهههي   القرشهههي   ن ههها عا  ههه  الصهههد ق  بنهههت الصهههد ق    إ

مضهرب األم هال فهي     فهي عجارعهه    ًاميسهور  في قومهه   فكان أبوها وجي ًا ن نت في بيت  ر م  المنمني 
مهها :)  قهول فيهه الن ههي محمهد       ههان مه  أوا ههل المق لهي  علهى اعتنههال الهد   الجد ههد     . حلمهه وحهدقه   

مها علهم حهي     .. دعوت أحد إلى اإلسالا إاّل  انت فيه عنده   هوه ون هر وعهردد إاّل مها  هان مه  أبهي بكهر         

 .  رواه ال خاري( ذ رعه له وما عردد فيه 
 مها نفعنهي   ني مال قه  ما نفع:)   قول الن ي .. هو وبيته وماله عحت عصرف الدعوة وقا دها   فنح  

 . حد ُ ححي  ؟..وهل أنا ومالي إاّل لك :  قول وعندما  سم  أبو بكر ذلك   كي و( مال أبي بكر 
 2/821اب  ه اا  رةسي .ال  خفئ أن  نعي بيت أبي بكر أحد طرفي الن ار إمّا بكره وإمّا ع يه  و ان الن ي 

 ما  هانوا مضهرب الم هل     اد الرأي وا بالكرا وال جاع  و األمان  وسدعرف يم أمّا قوا عا    ف م بنو ع
 .والترفق ب   وحس  معاملت    بنسا  مفي ال ر 

ش رة ذا ع  في دماا  الخلق وحس   بكر الني  ان له إلى جانب هنا الميراث الفيب  وأمّا أبوها فنبو
 .لي  الجانب الع رة و

 .م  الصحابيات الجليالت  هوأمّا أمّ ا فنا رومان دعد بنت عامر الكناني
عدا   بادر  ل أفرادها إلى اإلسالا   أسرة مسلم  م اجرة   عا    روي اهلل عن ا هنه هي أسرة 

.عنخر إسالمه    وهو شقيق عا      ع دالرحم  
ضحيت ا فهي سه يل ن هر دعهوة     سرة أبي بكر في ج ادها وعولم ع لغ أسرة م  األسر المسلم  ما بلغته أ

و هان  م هي خله  الرسهول عهارة وأمامهه عهارة وعه           وأخن  ل مالهه معهه    فقد هاجر أبو بكر اإلسالا
 هنعي   أخي ها وأسهماء عهنعي بالفعهاا وال هراب و      مينه أخرى و ل ذلك خوفًا عليه ام  قيم معه في الغهار  

 . إلى المد ن  سالمًا  هلل باألخ ار م  مك  حتى وحل رسول ا

 :مولدهــــــــا 
ف هي ممه  ولهد فهي       في الخامسه  وقيهل فهي الرابعه  مه  بهدء ال ع ه  الن و ه  ال هر ف            عا   ولدت 
 (لم أعقل أبوي إال وهما  د نان الد   : و انت عقول   ب ماني سني   وهي أحغر م  فاطم   اإلسالا

 .  رواه ال خاري 
اهها وجهّدها حهحابيان    بأن أ عا  ه   هر مه  ملا ها    وُذ امرأة أبواهها م هاجر   سهواها     لم  نك  الن ي و

ممه  أسهلم و انهت     حهحابي  وذ ر أبو بكر ب  أبي خي مه  أن عا  ه  أسهلمت حهغيرة بعهد امانيه  ع هر        
 .والدع ا ق ل ال جرة بس   سنوات على األرج  

 وععههرا المسههلمون خالل هها ألقسههى  وفههي سههنوات طفولت هها مههرت الههدعوة إلههى اإلسههالا بنشههد مراحل هها  
 .الوف اد اأنواأل األذى و

 ـات تربويــــة من الدرس األول وقفــــ 
عرب  المعلم  الفال ات بنهمي  عحمل   للمسنولي  في خدم  د ن م م  خهالل عف يقهه فهي الحيهاة سهلو ًا      

 . وعماًل قدوة وخلقًا ح ًا ونصرة  ما  ان موق  أسرة عا    
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 الدرس ال اني

 الخف   الم ار ــ  
حهي  قهال    أخ هر عه  ههنا رسهول اهلل       أول مراحل هنه الخف   الم ار    انهت وحيهًا مه  اهلل سه حانه    

ههنه  : فيقهوُل        حر هرٍ مه -قفع  –وجاَءني بِك الملك في سرقٍ     تك في المناا االث لياٍل ِرُأ:)لعا    
  متفق عليه (نا م  عند اهلل  مضهإن  ُك ه: فنقول فن    ع  وج ك فإذا أنت هي امرأعَك

ههنه  : )فقهال  وأخر  الترمني ع  عا    أن ج ر ل جاء بصهورع ا خرقه  حر هر خضهراء إلهى الن هي       

 .   حححه األل اني (زوجتك في الدنيا واآلخرة 
وقهد عوفيهت خد جه  ق هل ال جهرة به الث        أمضى اهلل س حانه هنه الخف   الم ار    وبعد وفاة خد ج  

 . وعلو  عا    بعدهـــا  سنتي  أو قر  ًا م  ذلك  ل ُ ف  سني  

 : عا    م ر 
عكر مهًا ل هنن ا وهـهـو أمهر     ألهلا اهلل سه حانه الهلو  أن  قدمهه       الم ر حهق شهرعي فهي اإلسهالا للمهرأة      

 .    م رًا مقداره خمسما   درهم وقدا الن ي لعا.  (4)النساء( وآعوا النساء حدقاع   نحل ) : إل ـــي

 : الستعداد لللفاف ا
:) فقهال  لمها سهكنوا في ها فمهرا بعضه م  لهنلك دعها الن هي           المد نه  المنهورة   عنار الم اجرون بمناخ

وانقهل حماهها     وحهحح ا وبهارل لنها فهي حهاع ا ومهدها         الل م ح ب إلينا المد نه   ح نها مكه  أو أشهد     

وط رهها     ا حتى أح حت أطيب بهالد اهلل  ففيب اهلل س حانه بعد ذلك مناخ. متفق عليهه   (فاجعل ا بالجحف  

فمروهت شه رًا     وعهنارت عا  ه  بعهد ال جهرة بالمنهاخ الجد هد الهني لهم عنلفهه مه  ق هل              مما  هان في ها   
ولمهها شههفيت أخههنت أم هها ع ينههها للههلوا  وععالج هها ليقههوى جسههدها     جسههدها وعسههاق  شههعرها  َ ُعَضههَف

عر هد أن عهدخلني علهى     أمهي ععهالجني للسهمن       انهت :) حهدات عا  ه  عه  ههنا فقالهت        و لول وعف ا 

 .  حححه األل اني( فسمنت  نحس  سمنٍ    فما استقاا ل ا ذلك حتى أ لت الق اء بالرطب   رسول اهلل 

 : ـات تربويــــة من الدرس الثاني وقفــــ

ب م  فضل اهلل على نسهاء المسهلمي  أن فهرا ل ه  الم هر ولهو بح هت فهي عهادات بعه  ال هعو           ـــ إن 
 .ال نات م  قضاء العمر بتوفير الم ر ل ناع م  آباءلوجدت  ي   عاني 

على  ل فتاة أن عستعد للفاف ا بالمعرف  التام  للحياة الجد دة مال ا وما علي ا فهي ذلهك وأن ال عن هغل    -

بنسههس بنههاء فتلتحههق بالههدورات التربو هه  التههي ع صههرها   باإلسههتعدادات ال ههكلي  وعنسههى الجههوهر
 . األسرة
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 الدرس ال الُ
 اللوا  الميمون 

نهه  فمَك  وأعهل اهلل ن يهه     في الساب  ع ر م  رمضان السن  ال اني  مه  ال جهرة وقعهت معر ه  بهدر      
وفهر  الن هي     و ان  وا بدر م  أ هاا اإلسهالا الك هرى      سر سر م  ُأل من م وُأِتل م  ُقِتفُق  قر ش  م 
 هت  هوا بهدر    َقْعأل هاا التهي أَ  فكانهت ا   جميه  المسهلمي     الح هورُ ت الفرحه  و ب نا النصر المنزر وعَم 

وهكهنا شه د شه ر شهوال        عا  ه   بلواجهه  ل مناس ًا في علك األ اا وقتًا فوجد   سرور أ اا فر  و
 .وانتقال عا    إلى بيت الن وة وم    الوحي  م  هنه السن  زوا  الن ي 

  لنفسههه وهههي واحههدة مه  حجههرات بناههها    سهجد  فهي حجههرة مالحههق  للم  عا  هه   أسهك  الن ههي  
 .عندما بنى المسجد بعد وحوله إلى المد ن  المنورة 

عسه     مصهفوف      رى بيوعًا مه  جر هد النخهل      الرسول و ان الداخل في المسجد الن وي على ع د 
دخهل   نهت أ )  :قهال الحسه      ولهم  ه   من ها ج ه  الغهرب        ليهه  حجرات في شهرل المسهجد وشهماليه وق   

ووح  عمران به  أبهي أنهس الحجهرات     (  مان فنعناول سقف ا بيدي عفي خالف   بيوت أزوا  الن ي 
ال  وطهي   و هان خمسه  أبيهات مه  جر هد         ان من ا أربع  أبيات بل   ل ا حجر م  جر د النخهل  :)فقال 

  ه  منعغهرف مه     وهي حغيرة فترعرعهت فهي م ه   الهوحي      بيت الن ي  دخلت عا      حجر ل ا
نههي ب هها  تو ع  علم هها ُ حفيههًا ب هها   و ههان   حههالح  نقيههفن ههنت  رسههول اهلل  يوعههنارت ب ههد   العلههم

إلهى   فلهم  نتقهل الرسهول    ... العهرب     مها  انهت أعلهم النهاس بجاهليه       مغاز ه بع  و خر  ب ا في  
  . سنل ا   ار وحغار الصحاب  رووان اهلل علي م   جوار ربه حتى خلف ا مرجعا وحج

ابه   :)فقالهت    ها عهروة معي ه  أم هات المهنمني  علهى ع هد رسهول اهلل         تالبه  أخ  ت عا  ه   وحف
ام ال الل االا  أهل  في ش ر   وما أوقدت في أبيات رسهول    أختي إن  نا لنن ر إلى ال الل ام ال الل 

قهد  هان لرسهول     إال أنهه   التمهر والمهاء  : األسهودان  : قالهت  ! ؟ اخال  ما  ان  عي كم  :فقلت  ناٌر اهلل 
رواه ( مه  أل هان م فيسهقينا      منحهون رسهول اهلل    او انت ل م منا   و انو جيران م  األنصار  اهلل 

 .ال خاري 
 هفغضههب عليهه  عوسههي  النفقههه علههي    وحملههت شههدة العههيش أم ههات المههنمني  أن  سههنل  رسههول اهلل 

ر َيههَخاههم أمههره ع ههارل وععههالى أن ُ - غرفههٍه عاليهه  –واعتههلل   فههي م ههرب  لههه   الصههالة والسههالا مههن   
وبهي  الصه ر     ه بي  أن  فارق   فينه   إلى غيره مم   حصهل ل ه  عنهده الحيهاة الهدنيا وز نت ها        نسا

روهي اهلل عهن      –فهاخترن      عنهد اهلل فهي ذلهك ال هواب الجل هل      ولَ ه   على ما عنده م  ويق الحهال  
 .اهلل ل   بعد ذلك بي  خير الدنيا وسعادة اآلخرة  فجم   اهلل ورسوله والدار اآلخرة  –وأرواه  

إنهي ذا هٌر لهك أمهرًا فهال عليهك أالي ععجلهي حتهى         :)  ما بدأ ب ها فقهال    أول -  ما قالت عا     –وبدأ 
إن اهلل عهل وجهل   : اهم قهال   : لهت  قا قد علم أن أبوي لم  كونا  هنمراني بفراقهه    :قالت ( ري أبو ك عستنم

ْحُكَ  َسهَراحًا  الَنِ ُي ُقل ِلَنْزَواِجَك ِإن ُ نُتَ  ُعِرْدَن اْلَحَيهاَة الهُدْنَيا َوِز َنَتَ ها َفَتَعهاَلْيَ  ُأَمهِتْعُكَ  َوُأَسهرِ      َ ا َأُ َ ا }:قال
  21األحلابسهورة {َ  َأْجهرًا َعِ يمهاً  اِت ِمهنكُ ُ نُتَ  ُعِرْدَن الَلَه َوَرُسوَلُه َوالَداَر اْلآِخَرَة َفِإَن الَلَه َأَعَد ِلْلُمْحِسهنَ  نجميال وإ

23 
 .فإني أر د اهلل ورسوله والدار اآلخرة  أبوي ُرِمْنَتْسفي هنا َأأ :فقلت : قالت 

 . متفق عليه  ( م ل ما فعلت ام فعل أزوا  رسول اهلل : قالت 
 ن هي  عن ها ع كهي أسهفًا علهى ههنه الحيهاة مه  ال        وم  شهدة ههنه الحيهاة وشه ف ا فقهد  انهت عا  ه         

 .وشوقًا إلي ا 
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 وقفـــــات تربويــــة من الدرس الثالث 
على  ل فتاة أن عتيق  بنن السعادة ليست في المال واألااث والل اس إنما هي في طاع  اهلل س حانه -

 وبقي  أم ات المنمني  فنل  والسعي إلى جن  عرو ا السموات واألرا وهنا هو اختيار عا    
   . سعادة الدار   

 .ن ي اهلل وأفضل خلقه  عيش حياه بسيف  بعيدة ع  الترف -

ال عيش إاّل عيش اآلخرة فم  عرف حقيق  هنه الحياة الدنيا استعد للحياة اآلخرة بالعمل الصال  -
 .والم ادرة إلى الخيرات 
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 الدرس الراب 
  الن ّوة بيت في

 منلله ً  أهها وبَو   الجاهلي  في من ا ععاني  انت التي واالوف اد ال لم أنواأل  ل المرأة ع  اإلسالا رف 
 مراحهل  جميه   فهي  المهرأة  بتكر م  الن ي واهتماا   اآلن حتى المرأة بلغت ا منلل  أ ُ  عداني ا ال رفيع 
 أْو   بنهاتٍ  اهالثَ  أْو ابْنَتهي ِ  عهالَ  َمه ْ : "  فقهال  وأختهاً  بنتهاً    ّرم ها  فقهد    ذلك على واو  دليل حياع ا
 السه اب   بنحه عيه  أشهار  و"    هاعي ِ  وههوَ  أنها   نهتُ    عهن  َ   موُت أو َ ُمْت  حتى أخواٍت االَث أْو أختي 

  أ ضًا والترمني مسلم وأخرجه   أحمد رواه.  والوسفى
 .  وحسنه الترمني رواه " ألهلي خيُرُ ْم أنا و ألهِلِه خيُرُ ْم خيُرُ ْم: "  فقال زوجً  م او َر
 " الجّنه َ  َفهَ مَ  ِرْجل ها  إلهلاْ :  قهال    نعهم "  قهال "  أٌا أَلهكَ : "  معه الج اد  سنله أعَى لم  فقال ُأمًا م او َر

 .   األل انيحححه 
عرعهى شهنونه    ونضجت واستوت عقاًل وف مًا و إدرا ًا فكانت فهي بيهت رسهول اهلل      عا  ُ  ْتَرُ َ  

عفيعههه فههي عوجي اعههه وعحفهه  عنههه الك يههر مهه  أقوالههه     وعههدبر أمههوره وعواسههيه حههي  عجههب المواسههاة و  
ل ا ذلك الفضل فكانت أحهب   وعرف رسول اهلل    خير قياا يفعاله وعقوا بنمور بيت اللوجنوعتنسى ب
     .نسا ه إليه

 : ألفف م و األزوا  خير
  .  ي الن معامل  حس    يرة أحاد ُ في عا    لنا ووحفت   بنهله ألفف م و األزوا  خير   ان
 في  صن   الن ي  ان ما:  " عا     ل د اب  األسود سنل   ال يت م ن  في أحيانًا   ساعده   ان

 مع  و جلس .   ال خاري رواه "  الصالة إلى خر  األذان سم  فإذا   أهله م ن  في  ان"  فقالت ؟ ال يت

  لن يل عا    ذ ر إلى م اًل  ريفان   هنا م  شينًا السن   تب لنا وحف ت   أحاد     إلى مستمعًا
 في ان ري " أطلَُّقِك ال وإني طَلَق ا أنُه إال ؛ زرأٍل  نبي لِك  نُت: "  بعده ل ا  الن ي وقول زرأل أا حد ُ

 . والف راني والنسا ي الصحيحي 
 امرأًة وال بيدِه قُ  شينًا  اهلل رسول ورب ما):  عا  ُ  قالت وب نا   رفيقًا رحيمًا ب      انو 

 . مسلم (.. اهلل  س يل في  جاهْد أْن إال ؛ خادمًا وال
 و قسم   من   هعصح  التي ليختار سفرًا أراَد إذا بين   ليقرأل إنه حتى   المعامل  في بين   و سوَّي

 قلبال عني  –" أْمِلُك وال َعمِلُك فيما عُلْمني فال   أمِلُك فيما ِقسمتي هنه الل َم ):  و قول   بالعدل بين  

  حد ُ ححي  (–
 . الم ل مضرب أح حت الن ي م  المنمني  أم ات لقيت ا التي الكر م  المعامل  هنه

 :عن ا اهلل روي لعا    وسلم عليه اهلل حلى اهلل رسول مح  
 أم ات م  غيرها إلي ا  صل لم رفيعً  المح   في منللً   الن ي قلب في  عا   ع وأت  وقد

 . ب ا ل ا فنقّروا   المنلل  هنه لعا    الصحابُ  َفوعَر.  المنمني 
 م يرًا –" هنِه َفَنِح َّي:  قال   بلى:  فقالت"  ؟ أحُب ما عح ي  ألسِت بني  أْي ):  لفاطم   :قال 

 . حد ُ ححي  ( لعا   
:  قال ؟ جالالر وم :  قال  "  عا  ُ : "  قال ؟ إليَك الناِس أحُب م :  العاص ب  عمرو سنله ولما

 . 3363ححي  الجام  رقم  (عا    زوجتي في الجن  ) وقد قال     عليه متفق(  أبوها
وإاّل ...  ما  انت أح    إليه في الدنيا .. لعل المراد ان ا أحب زوجاعه إليه في ا : قال المناوي 

 .فلوجاعه  ل   في الجن  
:  عا    موت بلغ ا لما سلمه أُا قالت   العالي  المكان  ب نه  لعا    المنمني  أم ات اعترفت وقد

 أا زمع  بنت سودة   رت ولما.  الن الء أعالا سير " أباها إال  رسول إلى الناِس أحَب  اَنْت لقْد واهلل" 
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 على غضب إذا  سترويَنه و      لعا     رسول م   وم ا جعلت عن ا اهلل روي المنمني 
  ان فقد   التابعي  م  العلماء   اُر أ ضًا المكان  هنه لعا    وعَرَف   عا    بواسف  من   واحدة

 . السماِء م  الم َرأُة   اهلِل رسول ح ي ُ  الصد ق بنت الصد قُ  حَدَاْتني:  قال عن ا حَدَث إذا مسروُل
ُُ   عوفي أن إلى  اهلل رسول قلب في األايرة اللوج   عا    وهلت  أزواجُه  استنذن حي

  النعم ب نه عتحدث و انت غيرها  نل ا لم المناقب م  جملً  ب نا عا    ونالت   ابيت في َاَرَملُي
 ححي  ال خاري " ونحري َسَحري وبيَ  بيتي في عوفَي  اهلل رسول أَن علَي اهلِل ِنْعِم ِمْ  إَن: "  فتقول

 وقفـــــات تربويــــة من الدرس الرابع 
 ع يمه ً الً  مكانه ال و  نالت األجهر مه  اهلل  فإن قامت بما علي ا  واج ات اعلي   ما أنأن لللوج  حقول  -

وان نحههنر مهه  سههماأل  لههنا حههّري بنهها أن نقتفههي أارهههـا   عنههد زوج هها  مهها جههاء فههي سههيرة عا  هه   
 .   ات َفِ َ الُم
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 ـــــــ  الدرس السادس الدرس الخامس
 حادا  اإلفك 

 تَنِحوامُت   اإلُفك حاداُ  سوى  نفه في حياع ا طيل  شيء  بالن ي  عا    عالق  حفاء ر عّك لم
 الوحي وم    الن ّوة بيت إلى وأعادت   براءع احتى نللت  أقساها و المح  أشد م  محن  في ا

 تنل لال م  آ اٍت وفضا ل ا مناق  ا عقد في عتألأل   جد دة مناقب عا    مناقب إلى متوُو  حفاءه
 . الد    وا إلى المنمنون  تلوها الحكيم
   أزواجِه بي  أقرأل  خر  أن أراَد إذا  اهلل رسول  ان: "  فقالت المحن  هنه ع  عا    عحدات
 بني غلوة هي.  غلاها غلوٍة في بيننا فنقرأَل   معُه  اهلل رسول ب ا خرَ  س ُم ا خر  فن تُ َ 

 هودجي في حملُأ فننا   الحجاُب َنَلَل ما بعد    اهلل رسول م  فخرجُت   س مي فخر    المصفلق
   قافلي  المد ن  م  ودنونا   وَقَفل علَك غلوعه م   اهلل رسول فرغ إذا حتى فِسْرنا   فيه أنلل و

 قضيُت فلما  الجيَش جاوزُت حتى فم يت   بالرحيل آذنوا حي  فقمت   بالرحيل ليلً .  [ أُعِلم ] آَذَن
   ابتغاُؤُه  سنيوح   عقدي فالتمست   انقف  قد أهفاٍر جلأل م  لي عقد فإذا   َرْحلي إلى بللُتأ شنني
 وهم   ِر ْ ُت  ْنُت الني بعيري على فرحلوُه   هودجي فاحتملوا لي  رحلون  انوا الن   الرهُ  وأق ل

 فلم  [قليل الفعاا ] الُعلق   عن ُل اإنم   اللحم ُ  ِقْلُ َ  لم ِخفافًا ذال إذ النساء و ان   فيه أني  حس ون
 فوجدُت  وساروا الجمل ف ع وا   الس  حد  َ  جار ً  و نُت   رفعوُه حي  ال ود  خف  القوا  ستنكر
  به  نُت الني منللي فنممُت   مجيٌب وال داأٍل ب ا وليس   منازل م فجنُت الجيش استمَر بعدما عقدي

 . فنمُت عيني غل تني منللي في جالس  أنا ف ينما   إلَي فيرجعون سيفقدونني  أن م وهننت
 إنساٍن سواَد فرأى   منللي عند فنح   فندلج   الجيش وراء م  السلمي المعفَّل ب  حفوان و ان
 إنا:  بقوله أي.  باسترجاِعِه فاستيق ُت  ( الحجاب ق ل  راني و ان)   رآني حي  فعرفني فنعاني نا م
 منُه سمعُت وال  لمً   ّلمني ما واهلل   بجل ابي وج ي فخمرُت   عرفني حي  . راجعون إليه وإنا هلل

 أعينا حتى الراحل  بي  قود فانفلق  اُتْ رِ َف  د  ا على فوطئ راحلتُه أناخ حتى   استرجاعه غير  لمً 
 ب  اهلل ع ُد َكاإلف عوَلى الني و ان   َهَلَك م  ف لك   ال  يرِة نحر في موزعي  َنَلُلوا ما بعَد الجيش

 . سلوٍل ب  أبي
 ب يٍء أشعُر ال   اإلفِك أححاب قول في  فيضون والناس   ش رًا قدمُت حي  فاشتكيتًُ   المد ن  فقدمنا

 حي  منه أرى  نت الني اللف   اهلل رسول م  أعِرُف ال أني وجعي في   نيُ ر وهو  ذلك م 
 الني فنال    نصرف ام"  ؟ ِعيُكْم  ي : "   قول ما فُيسلَُّم  اهلل رسول علَي  دخل إنما أشتكي
 ُمَت َرُزنا وهو   المناِحِ  ق ل ِمْسفٍ  أا معي فخرجت   نق ت بعدما خرجت حتى   أشعر وال ُ ربيني

 األول العرب أمُر وأمُرنا   بيوعنا م  قر  ًا الُكُنَ  نّتخن أْن ق َل وذلك   ليٍل إلى لياًل إال نخرُ  ال وُ َنا 
 بيتي ق ل ِمْسفٍ  وأا أنا فنق لُت...    بيوعنا عند نّتخنها أن بالكن  نتنذى فُكنا   الغا   ق ل الَتَ ُرِز يف

   قلِت ما ِبنَس:  ل ا فقلت   ِمْسفُ  َعِعَس:  فقالت مرط ا في ِمْسفٍ  أا فع رت   شنننا م  فرغنا قد
 أهل بقوِل فنخ رعِْني ؟ قال وما:  قلُت ؟ قال ما عسمعي ِلْم أو ِهنتاُه أْي:  قالت!  بدرًا َشِ َد رجاًل أعُس يََّ 

  ي : "  قال ام  اهلل رسول علَي ودخل   بيتي إلى رجعت فلماعلى مروي  َمروًا فازَدْدُت اإلفِك
:  قالت   اِقَ ِل م م  الخ ر أستيقَ  أن أر ُد حيَنِنٍن وأنا:  قالت ؟ أبوَي آعي أن لي أعنَذُن:  فقلُت"  ؟ ِعيُكْم
 عليِك َهوَّني بنَيُ   ا:  قالت ؟ الناس  تحّدُث ما أَمتاُه  ا:  ألمي فقلُت أبوَي فجنُت  اهلل رسول لي فنذن

 س حان:  فقلت   علي ا َ ُ ْرَن إال َوراِ ُر ول ا  حُ  ا رجٍل عند ووينٌ  ُ ق امرأٌة  انت لقّلما اهلل فو  
 بنْوًا أ تِحُل وال دْمٌ  لي  رَقُن ال أح حُت حتى الليلِ  علَك ف كيُت:  لتقا!  ب نا الناس عحّدث ولقد اهلل

 .أبكي أح حُت حتى
 الوحي استل ُ حي  – عن ما اهلل روي – ز د ب  أسام  و طالب أبي ب  علي  اهلل رسول فدعا

   أهله راءةب م   علُم بالني  اهلل رسول على فنشار ز د ب  أسام  فنما   أهله فرال في  ستنمرهما
 أبي ب  علي وأما.  خيرًا إال نعلُم وما أهلك اهلل رسول  ا:  فقال   الودَّ م  نفسه في ل م  علم وبالني
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 فدعا   َعصُدقَك الجار   عسنل وإن   يٌر ِسواها والنساُء عليك اهلل  ضّيق لم اهلل رسول  ا:  فقال طالٍب
 بع ك والني ال:  بر رُة قالت"  ؟ ُ ر ُ ك شيٍء م  أ تر هْل بر رُة أي: "  فقال َبرَ رَة  اهلل رسول
جار   حد    الس  عناا ع  عجي  أهل ا فتنعي  أن ا م  أ  ر علي ا أغمصُه أمرًا علي ا رأ ُت إن بالحق

فقال وهو على   فاستعنر  ومنن م  ع داهلل ب  أبي ب  سلول  فقاا رسول اهلل . الداج  فتن له 
اهلل ما علمت على  فو ؟مي  م   عنرني م  رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي  امع ر المسل:)المن ر 

 ؟ (ولقد ذ روا رجاًل ما علمت عليه إال خيرًا وما  ان  دخل على أهلي إال معي   أهلي إال خيرًا 
وقههد بكيهت ليلتههي  و ومههًا ال    فمكهُ  ههومي ذلهك ال  رقهها لهي دمهه  وال أ تحهل بنههوا فنحه   أبههواي عنهدي       

  وأنها أبكهي    نمها همها جالسهان عنهدي     ف ي   نهان أَن ال كهاء فهالق   هدي       نوا وال  رقُا لهي دمهٌ    أ تحل ب
ف ينها نحه  علهى ذلهك دخهل علينها         فجلسهت ع كهي معهي      فنذنت ل ا   فاستنذنت على امرأة م  األنصار 

  هوحى إليهه   وقهد ل هُ شه رًا ال     ولم  جلس عندي منن قيهل مها قيهل ق ل ها      فسلم ام جلس  رسول اهلل 
أما بعد  ا عا    فإنه قد بلغنهي عنهك  هنا و هنا     :) ام قال  حي  جلس  فت  د رسول اهلل   في شنني 

إذا اعتهرف   فهإن الع هد    ر ك اهلل وإن  نت ألممت ذن ًا فاستغفري اهلل وعهوبي إليهه   ؛ فإن  نت بر ن  فسي 
مقالته قله  دمعهي حتهى مها أحسه  منهه        فلما قضى رسول اهلل ( بنن ه ام عاب إلى اهلل عاب اهلل عليه 

 واهلل مها أدري مها أقهول لرسهول اهلل     : قهال    فيمها قهال    أجهب عنهي رسهول اهلل    :فقلت ألبي   قفرة 
وأنهها جار هه  -: فقلههت   مهها أدري مهها أقههول لرسههول اهلل : قالههت    أجي ههي رسههول اهلل :فقلههت ألمههي  

فهي   اهلل لقهد علمهت لقهد سهمعتم ههنا الحهد ُ حتهى اسهتقر        إنهي و : -حد    الس  ال أقرأ   يرًا مه  القهرآن   
ولههن    قوني بههنلك صههِدال ُع –نههي بر نهه  إواهلل  علههم  –بر نهه   فلههن  قلههت لكههم إنههيٍ  قتم بههه أنفسههكم وحههَد

 وسه    أبهي واهلل مها أجهد لكهم مه اًل إال قهول        قني لتصهدُ  –واهلل  علم أني منه بر نه    –اعترف لكم بنمر 
 [ .و اهلل المستعان على ما عصفون فص ٌر جميل :] قال 

ولكه  واهلل   وأن اهلل م ر هي ب راءعهي     وأنا حيننِن أعلم أني بر ن    عم عحولت فاوفجعت على فراشي 
 نمٍرول نني في نفسي  ان أحقر م  أن  تكلم اهلل في َبه   ما  نت أه  أن اهلل منلل في شنني وحيًا  تلى 

اهلل مها داا   فهو  :قالهت    فهي النهوا رؤ ها   ر نهي اهلل ب ها       ول اهلل رى رسولك   نت أرجو أن ُ   لى َتُ 
وال خهر  أحهد مه  أههل ال يهت حتهى أنهلل عليهه فنخهنه مها  هان  نخهنه مه  ال رحهاء حتهى إنهه                  رسول 

فلمها سهري عه       وهو في  وا شاٍت م  اقل القول الهني  نهلل ليهه     ليتحدر منه م ل الجمان م  العرل 
ا اهلل عهل وجهل فقهد     ها عا  ه  أَمه    :فكانهت أول  لمه  عكلهم ب ها       وههو  ضهحك    سري عنهه  رسول اهلل 

 ععهالى  وأنلل اهلل  وال أحمد إال اهلل عل وجل   واهلل ال أقوا إليه : فقلت  قومي إليه  :فقالت أمي ( لأَرَب
م َبْل ُههَو َخْيهٌر َلُكهْم ِلُكهِل اْمهِرٍن ِمهْنُ م َمها اْ َتَسهَب         ِإَن اَلِن َ  َجاُؤوا ِباْلِإْفِك ُعْصَ ٌ  ِمنُكْم َلا َعْحَسُ وُه َشّرًا َلُك}:

 . 88النور {ِمَ  اْلِإْاِم َواَلِني َعَوَلى ِ ْ َرُه ِمْنُ ْم َلُه َعَناٌب َعِ يٌم 
نهب مهاذا علمهت أو     ها ز  :)  سنل ز نب بنت جحش عه  أمهري فقهال     و ان رسول اهلل  :قالت عا    

وهههي التههي  انههت : مهها علمههت إال خيههرًا قالههت    رسههول اهلل أحمههي سههمعي وبصههري   هها : فقالههت ( ؟رأ ههت
ا ف لكهت فهيم    وطفقت أخت ها حمنه  عحهارب ل ه     فعصم ا اهلل بالورأل  ساميني م  أزوا  رسول اهلل ُع

 متفق عليه واللف  لل خاري  (هلك م  أححاب اإلفك
شهه ادة ال عمحوههها   رههها وطي  هها محنت هها ب هه ادة ربانيهه  ب راءع هها وط  مهه   هكههنا خرجههت عا  هه  

وأعلى م  مقام ا في نفسه وفي نفوس    مكانت ا في قلب رسول اهلل   اا وال األعواا مما زاد م األ
 .المنمني  إلى  وا الد   
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 اب الدرس الس
   فكألافوا د م  حادا  

وال  هوحي إليهه    شنن ا  الوحي ش رًا في  س ع  رسول اهلل اقتضى عماا االمتحان واالبتالء أن ُح-8
و ههلداد المههنمني     وع  ههر علههى أ مههل الوجههوه     فههي ذلههك شههيء لتههتم حكمتههه التههي قههّدرها وقضههاها        

و هلداد    وأههل بيتهه     حسه  ال هِ  بهاهلل ورسهوله     مه    الصادقون إ مانًا وا اعًا علهى العهدل والصهدل    
 . ملرسوله و للمنمني  سرا رهاهلل     رَو ونفاقًا فكًاإالمنافقون 

وال هلم ع د م لم  ح ر علي ها  : )...  جلاء الص ر على ال لم العلة لصاح ه ال محال  قال الن ي -2
وقد أعلها اهلل ععالى بهنن أنهلل براءع ها فهي سهورة عتلهى إلهى           حد ُ ححي .. ( إال زاده اهلل عل وجل علا 

 . وا القيام 
و اهلل إنهي  ) : هنلك  هان شهنن ا حهي  قالهت      وعلى المرء أن  حس  ال   فهي هلل و فهوا أمهره إليهه      -3

 ... (  نت أعلم أن اهلل سي رؤني 
العفو والصف  فما أع م عفو أبو بكر حهي  لهم   هنر لنفسهه وأرجه  النفقه  لقر  هه بعهد أن عهلا علهى           -4

 .قفع ا 
 د مه   إن المنم  إذا ععرا  لإلبتالء فعليه اللجوء هلل الني بيده مقاليد  ل شي خصوحًا إذا  ان الع-3

 ( .  ما حدث مع ا )اهلل في الرخاء فإن اهلل حتمًا ناحره عند ال دة 
حهي  غفهت   ) ال  ات على الم ادن والقيم حتى في المواق  الصع   والحرج   مها  هان مه  شهنن ا     -6

وهنا ما نحتاجه اليوا مه  ال  هات علهى الحهق فهي أي حهال وفهي  هل          حفوان  رأت  عندما( وج  ا
 .مكان 

 مهها ) للمههرأة أذا أرادت الخههرو  أن ال عخههر  وحههدها خاحهه  فههي مههواط  الفههت   األسههوال      سههتحب-6
 (.   م  أا مسف  لقضاء حاجت ا  خرجت 

َلْوَلها ِإْذ َسهِمْعُتُموُه   } : مها قهال ععهالى    حما   السم  وال صر واللسان ع  الخوا في أعراا النهاس  -1
خيهر   ولنها فهي موقه  ز نهب      .82النهور {ِسِ ْم َخْيرًا َوَقهاُلوا َههَنا ِإْفهٌك ُمِ هيٌ      َهَ  اْلُمْنِمُنوَن َواْلُمْنِمَناُت ِبَننُف

 .أسوة عندما قالت احمي سمعي وبصري واهلل ما علمُت علي ا إال خيرا 
قفعوا قفعًا ال   هكون   ( س حانك هنا ب تان ع يم : )في قول الصحاب  لّما سمعوا ذلك : قال اب  القيم 

 .وفر   هاهرة  ع يم  فيه أن هنا ب تان
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  ام الدرس ال
  الرسول  ةوفا

 عا    روي اهلل عن ا في ع د الخلفاء الراشد   
بالمرا حتى  ن شعر أفما  وعمر ضه في أ اا حياعه األخيرة  شرف خدم  الن ي  نالت عا    

فهنذن لهه     في بيهت عا  ه     َاَرَمأزواجه أن ُ  واستنذن   (أ   أنا غدًا؟ أ   أنا غدًا؟:) أخن  سنل 
وفهي  هومي    عوفي في بيتهي   إن م  نعم اهلل علي أن رسول اهلل  :أزواجه أن  كون حيُ أحب فقالت 

 –ع هههدالرحم   دخهههل علهههَي وأن اهلل جمههه  بهههي  ر قهههي ور قهههه عنهههد موعهههه    وبهههي  سهههحري ونحهههري   
  ن ههر إليههه  فرأ تههه   اهلل  وأنهها مسههندة رسههول وبيههده السههوال  -(ع ههدالرحم  بهه  أبههي بكههر أخوههها  )

لِينُه لك أ: وقلت  فتناولته فاشتد عليه  آخنه لك؟ فنشار برأسه أن نعم  :فقلت وعرفت أنه  حب السوال
ل  د هه فهي المهاء    فجعهل  هدخ    في ها مهاء     أو عل ه      ةفلَينُتهُه وبهي   د هه ر هو      ؟ فنشار برأسه أن نعم 

الرفيهق   ) :ام نصب  هده فجعهل  قهول    ( إن للموت سكرات  اهلل ال إله إال ) : قول  فيمس  ب ما وج ه
 متفق عليه واللف  لل خاري  ( حتى ق   ومالت  ده (  األعلى

بههالمعوذات  وهههي عنفههُ عليههه     وقههد اشههتد المههرا بههالن ي    ان ههري إلههى ا اع هها وهههدوء نفسهه ا   
 . اريححي  ال خ( إذا مرا فعل بنفسه ذلك  أنه )وعمس  بيده ألن ا عن رت 

 .   َاَ تُه اهلل س حانه عندما علم بوفاة الن ي ؛ الني وليس ذلك غر  ًا على بنت الصّد ق ...فلله درها
إنما هو بعه  مها  هان     لم  مت الن ي:جعل الناس  قولون   اهلل رسوَل َ ِ لّما ُق:  قالت عا    

أنهت أ هرا علهى اهلل أن    : وقهال    يهه  فك   ع  وج ه وقَ ل بي  عين  فجاء أبو بكر   نخنه عند الوحي 
م   ان  ع د اهلل فإن اهلل حي ال  موت وم   ان  ع هُد محمهد فهإن    : و حعد المن ر ام قال   ميتك مرعي  

َوَمها ُمَحَمهٌد ِإاَل َرُسهوٌل َقهْد َخَلهْت ِمه  َقْ ِلهِه الُرُسهُل َأَفهِإن َمهاَت َأْو ُقِتهَل            }: محمدًا قهد مهات وعهال قولهه ععهالى      
 844آل عمهران { َقَلْ ُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَم  َ نَقِلْب َعَلَى َعِقَ ْيهِه َفَله  َ ُضهَر الّلهَه َشهْينًا َوَسهَيْجِلي الّلهُه الَ هاِ ِر  َ        ان
 رواه ال خاري والنسا ي واب  ماجه واللف  له  .( نني لم أقرأها إال  ومنٍن :)قال عمر  

ووقه  فهي حجرع ها القمهر األول      المكهان الهني عوفهاه اهلل فيهه    فهي   فهي حجهرة عا  ه      ودف  الن هي  
إن حهدقت رؤ هال   : فقهال أبهو بكهر     قد رأت في نوم ا  نن االا  أقمهار سهقف  فهي حجرع ها      و انت  

 .رواه الف راني ورجال الصحي  ( ...... دف  في بيتك خير أهل األرا 

 :.في ع ــد أبي بكــر 
ق هر أبهي بكهر م هل ق هر الن هي        َلِعوُج      إلى جنب رسول اهلل أن  دف عا     وأوحى أبو بكر 

 وسق  القمر ال اني في حجرة عا      عليه الماء  َّشمسفحًا وُر . 
ولهيس  : لتتهولى عنفيهن وحهيته التهي قهال في ها لعا  ه          واختار أبو بكر م  بي  أوالده وبناعه عا    
وجههرد هههنه    وهههنا ال عيههُر الناوهه ُ   الح  ههُي  هههنا الع ههُد عنههدنا مهه  فههيء المسههلمي  قليههٌل وال   يههٌر إال  

 و نفّنت وحي  الصّد ق ( َ  إلى عمَر وأبر ي من َ فإذا مُت فابع ي ب   القفيف  
رحم اهلل أبا  اهلل أبا بكر لقد أععب م  بعده رحم)  :عمر بكى حتى جعلت دموعه عسيل  و قول  َعِلَمفلما 

 ( بكر لقد أععب م  بعده 
حاب  إذا و ان عمهر وغيهره مه    هار الصه        في ع د عمر  لعا    المرموق  المكان   ام استمرت

 . عا     سنلوا  أشكل علي م أمر 
وال     يهرًا    حف   م  حد ُ الن ي   ان أزواُ  الن ِي :) أخر  ابُ  سعد ع  محموِد ب  ل يد قال 

و هان األ هابُر مه       ي ع د عمر وع مان إلى أن ماعهت  ف عُفتيو انت عا     م اًل لعا    وأا سلم  
 2/363الف قات (  رسالن إلي ا فيسنالن ا ع  السن   عمر وع مان بعده   أححاب رسول اهلل 

فمها  :)  ع اُب عمر وُعجُله وعحترُمُه  دل على ذلك قول ها فهي حهد ُ ممازحت ها ِلَسهْوَدة      و انت عا    
فههي  وفههي عههدد مهه  األحاد ههُ روع هها عا  هه  عهه  الن ههي ( لههه  زلههت أهههاُب عمههَر ل ي ههِ  رسههول اهلل 
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فهإن     -أي مل مهون   –اون ِدَحوقد  ان  كون في األمم ق لكم ُم:)  قوله : فضا ل عمر ومناق ه من ا 
إني ألن ُر إلى شهياطي   :)  ومن ا قوله رواه مسلم  (فإَن عمر ب  الخفاب من م   ك  في أمتي من م أحٌد 

 . حححه األل اني( الجِ  واإلنِس قد فُروا م  عمر 
 سهتنذن ا ليهدف  فهي الحجهرة ال هر ف  ؛ أذنهت لهه         ولما أرسهل ولهده ع هداهلل بعهدما طعه  إلهى عا  ه         

انفلهق إلهى   :) بنهه ع هداهلل   إلفقهد قهال     رغم أنه فهي سهياق  المهوت     م  عا     وعنملي أدب عمر 
ُت اليهوا للمهنمني    أمير المنمني  فإني لسه : وال عقل   عليك عمُر السالَا  قرُأ:    أا المنمني  فقل عا 

اهم دخهل علي ها     فمضهى فسهلم واسهتنذن    (  ستنذن عمهر به  الخفهاب أن  هدف  مه  حهاح يه       : قْل  أميرًا 
ارنهُه بهه اليهوا علهى      نت أر ده لنفسي وألو: قالت  فسلم علي ا وقال  ما أوحاه   فوجدها قاعدة ع كي 

مها لهد ك   : فقهال   فنسندُه رجٌل إليه  قال ارفعوني   هنا ع داهلل ب  عمر قد جاء : فلما أق ل قيل   نفسي 
  ما ان شيء أهم إلي مه  ذلهك المضهج     . الحمد اهلل : قال    َتَنِذَأ  الني عحب  ا أمير المنمني  : قال 

:) فقهل    فهاحملوني علهى سهر ري اهم قه  بهي علهى ال هاب         فهإذا أنها ق ضهت      ان هر     ا ع داهلل ب  عمر 
فههإني   إلههى مقههابر المسههلمي   رَدعنههي فُرَدنههيوإن  لههي فههندخلني  َتَنههفههإن أِذ   سههتنذن عمههر بهه  الخفههاب 

  فلمها حمهل فكهنن المسهلمي  لهم عصه  م مصهي   إال  ومنهٍن         ( أخ ى أن  كون إذن ها لهي لمكهان السهلفان     
ي فه وم  أبي بكهر روهوان اهلل علي مها وسهق  القمهر ال الهُ         م  الن ي فنذن له فدف  حيُ أ رمه اهلل

 . حجرة عا    

أن اعسهههعت رقعههه  الدولههه   بعهههد فهههي ع هههد ع مهههان بههه  عفهههان   زادت المكانههه  العلميههه  لعا  ههه  و 

وفق  ها فقصهدوها    واحتا  الناس إلى علم عا      ودخلت في اإلسالا أمم وشعوب   يرة  المسلم 
 .وحوب م   ل حدب 

وال شهك     ورعا ه  ل هَ  واهتمامهًا ب هنون       أقل م  عمر عنا   بنم هات المهنمني    ولم  ك  ع مان 
وقهد انفهردت عا  ه        أعرف الناس بفضا ل ع مان ومناق ه ومكانته عند رسهول اهلل   أن عا    

  بروا   عدة أحاد ُ ع  الن ي  هفي فضا ل ع مان ومناق . 
وقهال     ان  ستحي م  ع مان وأنهه إذا دخهل عليهه جلهس وسهوى ايابهه        الن ي  م  هنه األحاد ُ أن

إن ) ... وفهي روا ه  اانيه     ( المال كه    هأال أسهتحي مه  رجهل عسهتحي منه     :) ع  ذلك لعا    وقد سنلته 
 ححي  مسلم  ... (ي ع مان رجل حّي

: قالهت    ع مهان  : قلهت  ( ه ؟مه  بعهُ ههن   ) :فقهال    لحمًا  فرأى دخل علَي رسول اهلل : ومن ا قول ا 
 حد ُ حس  (رافعًا  د ه  دعو لع مان  فرأ ت رسول اهلل 

 :في ع ـــد علــي روي اهلل عنه 
 ومكانت هها الرفيعهه  عنههد الن ههي   أعههرف النههاس بمقههاا عا  هه    وال شههك أن علههي بهه  أبههي طالههب  

رعه لههه وج ههاده  اهوقرابتههه منههه ومصهه  مكانتههه الرفيعهه  عنههد الن ههي    ععههرف لعلههي   وعا  هه   
: ؟ قالهت   الناس  ان أحهب إلهى رسهول اهلل     أُي)  :نلت و دل على ذلك أن ا لما ُس وشجاعته وسابقته

 .  رواه الترمني وحسنه ( امًا مًا قَواحَوإن  ان ما علمت   زوج ا : فقيل م  الرجال ؟ قالت  فاطم  
فلمهها سههنل ا شههر   ابهه  هههانيء عهه      وإذا مهها سههنلت عهه  شههيء ال ععلمههه عحيههل السهها ل علههى علههي   

فسهنلناه     عليهك بهاب  أبهي طالهب فسهله فإنهه  هان  سهافر مه  رسهول اهلل           : المس  على الخفي  قالت 
 رواه مسلم وأخرجهه النسها ي وابه  ماجهه     ( و ومًا وليل  للمقيم  االا  أ اا وليالي   للمسافر  جعل رسول اهلل : فقال 

. 
فهي  هم عصهلي المهرأة      ْتَلِنمه  ذلهك أن ها لمها ُسه       سنل  م  علم ا بنجوبت ا وربما أحالت عليه بع  األ 

فهنعى عليهًا فسهنله    : قهال    ام ارج  إلَي فهنخ رني بالهني  قهول لهك      سل عليًا: م  ال ياب ؟ فقالت للسا ل 
 . (حدل : فقالت   فنخ رها  فرج  إلى عا      فقال في الخمار والدرأل السابغ 
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 الدرس التاس 
   عا    روي اهلل عن ا لفاطم  بنت رسول اهللمح 

 
علهى فاطمه      هدل علهى ذلهك انهاء عا  ه          على عالق  حسن  ومودة م  فاطم   عا      انت
  اجتمه  نسهاء الن هي    : قالت عا    : في الحد ُ التالي      فجهاءت فاطمه      فلهم  غهادر مهن   امهرأة

اهم إنهه     فنجلس ا عه   مينهه أو عه  شهماله     ( ًا بابنتي مرح )عم ي  نن م يت ا م ي  رسول اهلل فقال 
مها  نهت   : مها   كيهك ؟ فقالهت    : ام إنه سارها فضحكت أ ضًا ؛ فقلهت ل ها   : إلي ا حد  ًا ف كت فاطم   أسَر

ك أخَصه : فرحًا أقرب م  حلن ؛ فقلهت ل ها حهي  بكهت      ما رأ ت  اليوا: فقلت  ألف ي سَر رسول اهلل 
   ما  نت ألف ي سهر رسهول اهلل   : وسنلت ا عما قال ؟ فقالت   دوننا ام ع كي  بحد  ه  رسول اهلل 

وأنهه    أن ج ر ل  ان  عاروه بهالقرآن  هل عهاا مهرٍة     ) إنه  ان حداني : فقالت   حتى إذا ق   سنلت ا 
ونعهم السهل      وإنهك أول أهلهي لحوقهًا بهي       وال أراني إال قد حضر أجلهي    عاروه به في العاا مرعي  

سهيدة   –أو  –أال عروهي  أن عكهوني سهيدة نسهاء المهنمني       ) ي فقهال  رِنَاف كيهت لهنلك اهم إنهه َسه     ( أنا لك
 رواه مسلم  . فضحكت لنلك ( نساء هنه األم  

الن هي   و  مها قهال  على جميه  النسهاء    وقد أخن جم ور أهل العلم م  هنا الحد ُ فضل فاطم  

  وفاطمه     وخد جه  بنهت خو لهد      مهر م بنهت عمهران    : حس ك م  نساء المنمني  :) في حد ُ آخر
متفق عليهه  (وفضل عا    على النساء  فضل ال ر د على سا ر الفعاا   وآسي  امرأة فرعون   بنت محمد 

 م  حد ُ أنس 
 

 : التاسعوقفـــــات تربويــــة من الدرس 
  ت على م  نحب الص ر عند نلول مصي   المو   بالقضاء والقدر  هدوء النفس والروا إن  -

 . وهو دليل على اإل مان ع يم األجر وال واب  حصولم  
وم  نتا جه   وو  الدف في م لعمر  عا      إ  ار   المنم أهمي  اإل  ار في حياة  -

 . ال عور بالروا والسعادة والن ر الحس 

وهو  ع مان  وقد  ُمد  بهفي سا ر أمورنا  اإل مانالني هو قر    م نحتا  إلى خلق الحياء  -
 !!رجل فكي  بالمرأة ؟

 .  بي  األقارب وهنا ما عم لت به عا    وفاطم د اوالتوأهمي  التعامل الحس   -
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 عاشرالدرس ال

  روي اهلل عن ا  ع ادع ـــا
وأ  رهم اطالعًا على ع ادعهه     ألن ا  انت ألصق الناس به     يرا بع ادة الن ي  عا    عنارت 

للنههاس فههي األحاد ههُ الك يههرة التههي رو ههت عن هها حههورة  املهه      عا  هه  وقههد نقلههت   الخاحهه  بههه 
 .لع اداعه الخاح  

وعنست به علي ا دون انقفاأل  مداومتها اعه على ع ادعه هي  سم  ال ارزة في من ج ع ادة الن ي الو
 .في ذلك  عا    

فكانهت ال    وبخاحه  حهالة الليهل       عداوا على  ل نوافهل الع هادات التهي  انهت عند  ها      كانت عا    ف
ال عهدأل قيهاا   قالت لي عا    : أخر  أحمد ب  ع داهلل ب  قيس قال . عدع ا وعنص  بالمداوم  علي ا 

 6/234المسند  .ل حلى قاعدًا ُسأو َ  َاِرو ان إذا َم   ان ال  دعه  فإن رسول اهلل  الليل
:  يرًا ؛ أخر  أحمد ع  ع هداهلل به  أبهي موسهى قهال      و  دو م  الحد ُ التالي أن ا  انت عفيل الصالة  

 ُتْله ُقَف  الضهحى   يعصهل  فهإذا ههي    فنعيت ها  : قهال    إلى عا    أسنل ا عه  أشهياء    –ب  مدرل إ أرسلني
 6/823المسند  .هي ات : فقالوا   حتى عفرغ  ُدُعْقَأ

َفَمهَ  الَلهُه َعَلْيَنها    }:لهه ععهالى    ما  انت   يرة الدعاء والتضرأل في حالة النافل  إذا مهرت بآ ه  وعيهد  قو   

 علهيَ  َ ُمه  ) وعهدعو  وههي عكهرر وع كهي بعهد قراءع ها ل ها        ْتَعِمفقهد ُسه  .  26الفهور  {َوَوَقاَنا َعهَناَب الَسهُموِا   

 . (وقني عناب السموا
وعتحمهل الصهوا فهي أ هاا الحهر ال هد د م مها بلهغ من ها           فقد  انت عحرص عليه  في الصوا  أما ع ادع ا

 . د والتعب الج
والمهاء  هرّش     وههي حها م      أخر  أحمد أن ع هدالرحم  به  أبهي بكهر دخهل علهى عا  ه   هوا عرفه           

إَن حهوا  هوا   :) قهول   ففهر وقهد سهمعت رسهول اهلل     ُأ: فقالت   أففري : فقال ل ا ع دالرحم    اعلي

 . حد ُ ححي (عرف   كفر العاا الني ق له 
وأعاهها وههي محرمه       حج  الوداأل  حجت م  الن ي     يرة فقد حجت واعتمرت مرات   وأما الحج 

وفاعت هها العمههرة ق ههل الحههج     أن عههندي المناسههك عههدا الفههواف بال يههت     مرههها الن ههي  فن: دا الحههي  
أرا  بدا ه   –لتعتمر بعد الحج فنذن ل ا وأرسل ا م  أخي ا ع دالرحم  إلى التنعيم  فاستنذنت الن ي 

 . وال  لال مسجد التنعيم حتى اآلن  دعى بمسجد عا      ن ا بعمرة ت مفنهّل –الحرا الحل أو 
 .أ  ر م  مرة  وحجت واعتمرت روي اهلل عت ا بعد وفاعه 

      :سخــاؤها وجودهــا 

فكهل مهاٍل  صهل إلهى  هدها عتصهدل بهه سهواء  هان            أعلى درجهات الجهود والسهخاء     عا    بلغت  وقد
    حد ُ ححي  ( اعقوا النار ولو ب ق عمرة)  سمعت م  الن ي  عف يقًا لما  قلياًل أو   يرًا 

 :وعتحدث بنلك فتقول   بالتمر والتمرعي  وال الث  فما أ  ر ما عصدقت في حياة الن ي 
فقسههمت ا بههي    نعفيت هها ف  فلههم عجههد عنههدي غيههر عمههرٍة واحههدٍة     جههاءعني امههرأٌة مع هها ابنتههان عسههنلني  

نحسه  إلهي    ه  لهه     مه  ههنه ال نهات شهينًا ف     بليم  :) فقال  خل الن ي فد  ام قامت فخرجت  ابنتي ا
 متفق عليه واللف  لل خاري  (سترًا م  النار

فاعفهت     فنطعمت ها اهالث عمهراتٍ    ل ها جاءعني مسكينٌ  عحمل ابنتي  : وفي حد ُ آخر قالت 
نتاهها ف هقت التمهرة    فاسهتفعمت ا اب   ي ا عمهرة لتن ل ها   ورفعت إلى ِف   لَ  واحدٍة من ا عمرٌة 
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:) فقهال  للن هي   الهني حهنعتْ   فهن رتُ   فنعج ني شنن ا   التي  انت عر د أن عن ل ا بين ما 
 رواه مسلم ( إَن اهلل قد أوجب ل ا ب ا الجن  أو أعتق ا م  النار 

حتهى علحهق    وحرحت روي اهلل عن ا طيل  حياع ا على ال قاء على معي ت ا التي عاشت ا م  الن هي  
فتغل  ها دموع ها وع كهي اهم      ههدي ل ها شهيء عهن رت معي ه  الن هي        انهت  لمها أُ   و لهدت بالهدنيا  فبه 

 .عتصدل به 
لم  لك  رسول اهلل : ام قالت  ن رت إليه ف كت   فلما خرجت عا      فض و هدى ل ا مرة ايابًا َأ

   2/41حلي  األولياء  .منه شيء  رقته ولم   َقام َف  هنا   جد ك  
فلما  ان الليل جاءت بهه    ولم ععلم ب ا عا      ورفعت الجار   سل    دي ل ا سالل عنب فقسمته هوُأ

واهلل ال ! قالهت أفهال عنقهودًا واحهدًا       رفعهت لنن لهه    : ما ههنا ؟ قالهت   : عن ا  فقالت روي اهلل  الجار   
 . منه شينًا  أ لُت

 .   جيب درع اقوأن ا لتر  م س عي  ألفًا عقس عا     لقد رأ ُت: قال  ع  عميم ب  سلمه ب  عروة و
بعهُ  : قهال عهروة    ) عمسهك شهينًا إلففارهها   أن وربما عكون حا م  فتتصدل بالمال الهني  نعي ها وعنسهى    

قالهت مهوالٌة     بت ال مس ع  ذلهك اليهوا حتهى فرقت ها     افو اهلل ما غ  بما   أل   معاو   إلى عا    
 .لو قلت ق ل أن أفرق ا لفعلت : فقالت   هم بدرهم لحمًا لو اشتر ت لنا م  هنه الدرا:  ل ا
عنهدما رأت علي ها خمهارًا    مه  أهل ها   اة مهر إوقد زجرت    ع تعد ع  ملاحمه الرجال انت في الفواف  و

 .كست ا خمارًا   يفًا بادرت فرقيقًا 

 : عاشرالوقفـــــات تربويــــة من الدرس 
عن ـهـن فهي طاعه  اهلل وأن ها مه  أع هم الفهرص التهي ُ نهال ب ها           ع و ق الفال ات إلهى مقهاا ال هاب  التهي     -

 شرف 
الصـــــهـوا   فهي سا ـــهـر ع ادعـــهـ ا  الصـــهـالة      مه  شهنن ا   ما  ان الوقوف في هل اهلل ععالى و هنا 

.......... 
 .ابتعادها ع  ملاحم  الرجال حتى في الع ادة -
 ي  ان خمارها خفيفًا فنبدلت ا خمارًا   يفًا أمرها بالمعروف ون ي ا ع  المنكر  المرأة الت-
 .على متاأل الدنيا دار اإلبتالء  عقد م ا ل واب اآلخرة دار الجلاء -
 .على نوافل الع ادات  صالة الُضحى  مواه ت ا -
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 لحادي ع رالدرس ا
 لم عا    روي اهلل عن اِع

  بالهد   مه  قهرآن وعفسهير وحهد ُ وفقهه        لم ها  هل مها اعصهل    فقد بلهغ عِ    وهو أبرز حفات عا    
 . قلت عن ا حتى ذهب الحا م في مستدر ه إلى أن رب  أحكاا ال ر ع  ُن

قهال أبهو موسهى      الصحاب  إذا أشكل علي م األمر في الد    ستفتون ا فيجدون علمه عنهدها   و ان   ار
ٌُ ق   - أححاب رسول اهلل  –ل علينا ما أشك: األشعري  عا  ه  إال وجهدنا عنهدها منهه     فسهنلنا    حد 

  أخرجه الترمني . علمًا 
 . سنلون ا ع  الفرا    رأ ت م يخ  أححاب محمد : وقال مسرول ب  األجدأل 

فههههي  أحههههحاب رسههههول اهلل   كت ههههون إلههههى  مهههه  األمههههور  مصههههار أمههههٌر ههههكل علههههى أهههههل األوحههههي  ُ 
رجعههوا إلههى علمههاء بيههن م   يء فكههان هههنالء إذا فههاع م علههم شهه  و سههنلون م عهه  حكههم اهلل فيههه  الحجههاز

بيهن م   ومقهاا عا  ه    ... اشت روا بحمل العلهم وفق هه  ع هد اهلل به  عمهر وأبهي هر هرة وابه  ع هاس          
أو بهنحوال    لي ها  هل مها  تعلهق بنحكهاا النسهاء       فكان عمر ب  الخفاب  حيل إ  مينه مقاا األستاذ م  عال

لكهان علهم عا  ه      أزوا  الن هي  لهى علهم جميه     مه  علهم عا  ه  إ   ري لهو جُ قال اللُه  ال يتي  الن ي 
مها رأ هت أحهدًا مه  النهاس أعلهم بهالقرآن وال بفر ضه  وال بحهالل وال          : ) وقهال عهروة عه  أبيهه       أفضل 

 ُهَرَصه بدر الد   اللر  ي  تابًا َق َ َلوقد َأ ( بحراا وال ب عر وال بحد ُ العرب وال بنسب م  عا   
د ما استدر ته عا    اإلجاب  إل را)على الصحاب  أسماه  عا     استدرا اتعلى موووأل واحد هو 

 ( . على الصحاب 

 وهناك 
 
 عوامل م
ّ
 .:أهمها , أن تتبوأ هذا املكانة العلمية الرفيعة  نت عائشة ك

وحياع ا في  نفه ورعا ته مدة بلغت اماني سنوات وخمسه     في س  م كرة  زواج ا م  الن ي  -8
 .  ير االهتماا بتعليم ا وإرشادها   نه المدة حفيًا ب ا خالل ه و ان   أش ر 

 . روي اهلل عن ا  رة ما نلل م  الوحى في حجرع ا  -2

إال وعسههنل مستفسههرة    ععرفههه أو عههرى أمههرًا ال فقههَل أن عسههم  شههينًا عست ههكله    لسههان ا السههنول  -3
  شههينًا ال ععرفههه إال  انههت ال عسههم:  يكهههلبههنلك حتههى قههال عن هها ابهه  أبههي مُ   واشههت رت عا  هه    عنههه

أو : فقلهت  : قالت عا  ه    . حد ُ ححي ( م  حوسب عنب :) قال  وأن الن ي   راجعت فيه حتى ععرفه 

ش قولكهه  مهه  نههو  إنمهها ذلههك العههرا : ) فقههال ( فسههوف  حاسههب حسههابًا  سههيرًا )لههيس  قههول اهلل ععههالى 
صار لك رة أسنلت   ع  شنون د هن     ني على نساء األنولنلك  انت روي اهلل عن ا ُع( الحساب   لك 

 رواه ال خاري . عم النساء نساء األنصار لم  منع   الحياء أن  تفق   في الد   ِن: فتقول 

؛ إلهى جانهب    وحس ك ل نا األمر دلياًل مهاروت عه  الن هي      حدة ذ ا  ا وقوة ذا رع ا وحاف ت ا  -4
 .ا في  ل مناس   ععرا ل ا العدد الك ير م  األشعار واألم ال التي  انت عست  د ب 

وعهنعي فهي المرع ه  الخامسه  فهي حفه  الحهد ُ وروا تهه           م    ار حفاظ السن  م  الصهحاب    ُدَعُع وهي
  ولم  س ق ا م  الصحاب  سوى أبي هر رة واب  عمر وأنس ب  مالهك وابه  ع هاس روهي اهلل عهن م       

أمها غيرهها      قت ها م اشهرة مه  الن هي     عن م بنن مع م األحاد ُ التي روع ها قهد عل   وعمتاز عا    
عه  غيهر    أن روت عا     وقَل  م  رواة الصحاب  فقد روى بعض م ع  بع    يرًا م  األحاد ُ 

ولنلك انفهردت بروا ه  أحاد هُ   يهرة عه          ف ي ععد بحق أ  ر الصحاب  علقيًا م  الن ي    الن ي 
ففهي     واة الصهحاب  فهي روا ه  أحاد هُ   يهرة عنهه       بينما اشهترل ر   ها عنه غيرها رِولم َ  الن ي 

 فهي نقهل السهن  الن و ه ُ     ههنه الميهلة ع هي  لنها فضهل عا  ه          مسانيدهم نجد أحاد ُ   يهرة م هتر     
وعكاد األحاد ُ التي وحهفت  بخاح  سنته الفعلي  في بيته عليه الصالة والسالا و  ن رها بي  الناس و

 . ب ا أقواله روت األحاد ُ التي  سنته الفعلي  عغلب على عا    
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 .أوحل م النه ي في الن الء إلى نحو الما     ا   يرًا  لنلك  ان عدد الرواة عن
إن احتهيج   رأيفهي   أفقهه وال  ما رأ ت أحهدًا أعلهم بسهن  رسهول اهلل     :) قال أبو سلم  اب  ع دالرحم  

 ( .  وال فر ض  م  عا     علم بآ   فيما نللت أوال  إليه
بعصهرها فهي اهالث علهوا علهم الفقهه وعلهم         ةإن عا  ه   انهت وحيهد   :) قال في ا أبهو عمهر به  ع هد ال هر      

 (الفب وعلم ال عر 
 انهت عا  ه  أفقهه النهاس     :)حتهى قهال عفهاء     بي  علو بيان ا ورجاحه  عقل ها    وهكنا جمعت عا    

 (وأحس  الناس رأ ًا في العام  
ا اجت دت في استن اط األحكاا للوقا   التي لم عجد ل ها حكمهًا   نمإو بما عرفت م  الن ي  ولم عكت  

فإن لم عجهد اجت هدت    في الكتاب والسن   بح تفكانت إذا سنلت ع  حكم مسنل  ما   في الكتاب والسن  
التي اعت هرت فيهه من هرًا مميهلًا  ضهيء علهى        لعلم عا    ارول نا فإننا نلمس ع يم األ الستن اط الحكم 
 .وأرواها  هي عا    علكم ف ي التي  انت أقرب الناس لمعلم األم  وأح  م  به أهل العلم وطال

  :  حلادي عشرمن الدرس ا فوائد تربوية
فيما  نف  اإلنسان وهنا ما  جب أن نتلمسه في أنفسهنا   است مار المواهب والفاقات والقدرات والفراغ -

 ال  اب  ي  عم اسهت ماره مه  ق هل عا  ه      ان ري إلى الن اء والففن  وسرع  الحف  ووقت   دا ما 
خاحه  فهي ههنا الوقهت مه  عهوفير        وههنا مها  جهب علهى  هل واحهدة منها عجهاه نفسه ا           وما ههي نتا جهه؟؟  

وسا ل التقني  بي  أ د نا وفي بيوعنا فاحرحي على انتقاء ما  فيدل من ا وما  عنيك على است مار وقتك 
 .فيما  روي اهلل ععالى 
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 ال اني ع ر  الدرس
 واألنساب بالفب معرفت ا

 عقتصهر  لم عن ا اهلل روي عا    أن لنا ع ي    ال ر ع د  اب  جليل عالم ع  حدرت التي ال  ادة هنه
   وال هعر  واألنسهاب  بالفه   علم أخرى علوا على واس   اطالأل على  انت إنما ؛ فق  الد   علوا على
 إنهي :  متعج هاً  ل ها  فيقهول    العلهوا  ههنه  بكل عا    إحاط  م  جبالع  تملكه اللبير ب  عروة  ان حتى

 عليهه  اهلل حهلى  اهلل رسول زوج  ؟  منع ا ما:  فقلت   الناس أفقه م  أجدل   فنعجب أمرل في ألعفكر
 وأبوههها  منع ها  ومهها:  فقلهت    وأشههعارها وأنسهاب ا  العههرب بن هاا  عالمهه  وأجهدل    بكههر أبهي  وابنهه  وسهلم 
 !؟ أ   فم  بالفب عالمً  وجدعك أن أعجب إنما لك و ؟ قر ش عاّلم 
 أو -  عمهره  آخهر  عنهد   سهقم   ان  اهلل سولر إن [أي عروة ] َعَر ُ   أي:  بلف  جواب ا النه ي وذ ر

 فمه     له أعالج ا و نت األنعات له فتنعت وجه  ل م  العرب وفود عليه عقدا و انت – عمره آخر في

   ( .الفب تععّلم هنا فم  أي )  .َاَم
 النهاسَ  سهم ُ أو   لهه  فُينعهت  المهر  ُ  و مهرا  ال هيء  لهي  فُينعهت  أمرُا  نت:  قالت ااني  روا   وفي

 . النه يـ  الن الءسير أعالا  فنحف ه ل ع  بعض م  نعُت
 مدرب عدر ب أو ط يب ععليم على الفب ععّلم ا في ععتمد لم عن ا اهلل روي عا    أن على  دل وهنا

  ان وإنما   العلم هنا ع   سنل ا م  الناس م  وقَل   مالح ت ا وقوة ذ ا  ا على تاعتمد إنما  
 عروة  ان لنلك   العلم ل نا عا    ِحْنَل  تصورون  انوا ما ألن م   الد   علوا ع   سنلون ا الناس

   عن ا حدأ  تلقاه أن دون بوفاع ا الغل ر الجّم العلم هنا ذهاب على موع ا بعد ألم و بحرق   تنس 
 .  عنه  سنل ال علم ا عام  ذهب فلقد فيقول

 : عالمينها أش ر
 وعلمهت م  حجرهها  فهي  ورّبهت م  إلي ا عا    ومت م  ان مم  علقى العلم عن ا بعضًا م  محارم ا الن  

 جيهل  بعهد  الالحقه   األجيهال  إلهى  وَنَقَلتههُ  اإلسهالا  َحَفَ ه   عن ها  اهلل روهي  عا     د على من م اهللجعل ف  
 علي ها   هدخلون    ل ها  مخالفه   وأ  هر  غيرهم م  عا    إلى أقرب هنالء  ان وقد   والتابعي  الصحاب 

 مه   علهي م  أشهكل  مها   هل  عه   عا  ه   سهنال  فهي  جهرأة  أ  ر  انوا وربما    د  ا بي  م اشرة و جلسون
 . غيرهم

 ب  محمد ب  والقاسم   عن م اهلل روي أسماء أخت ا م  العواا ب  اللبير ابنا وعروة اهلل ع د:  وهم
 وخ يب وعّ اد   عا    أخي حفيد عتيق أبي ب  اهلل وع د   عا    أخي اب  وهو الصد ق بكر أبي
 اب  الرحم  ع د اب  سلم  وأبو   اللبير ب  اهلل ع د ب  حملة ب  وع اد   اللبير ب  اهلل ع د ولدا

 .الرواع  م  أخت ا

 
 :وفاع ــا روي اهلل عن ا 

و هان   مهرا الوفهاة   ن الم ارل في السن  ال امن  والخمسي  لل جرة مروت عا  ه   في ش ر رمضا
وال عجعلوا عحتهي قفيفه      فنوحت أال عت عوا سر ري بنار    اآلخرة مع م نساء الن ي  إلىقد س ق ا 

 حمراء 
 ها  فن هب علي ها ابه  أخي     ولما اشتد المرا علي ا اسهتنذن علي ها ع هداهلل به  ع هاس روهي اهلل عهن م        

فعرفت أنهه سهي ني علي ها و ل ي ها       هنا ع داهلل ب  ع اس  ستنذن عليك : ع داهلل ب  ع دالرحم  فقال 
. 

 .دعني م  اب  ع اس فإنه ال حاج  لي به وال بتل يته : فقالت 
فلما أن   فنذن له إن شنت : قالت   ا ُأَمتاه إَن اب  ع اس م  حالحي بنيك  سلم عليك و ودعك : فقال 

واألح ه  إال أن عخهر     مها بينهك وبهي  أن علقهٍى محمهدًا      : بم ؟ قال : قالت   أب ري : م وجلس قال سَل
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وسههقفت   ولههم  كهه  رسههول اهلل  حههب إال طي ههًا    نههِت أحههب نسههاء رسههول اهلل إليههه    الههرو  مهه  الجسههد 
س ليس مع م مهاٌء  فنح   النا  فنح   رسول اهلل ليفلَ  َا حي   ص   في المنلل   قالدعك ليل  األبواء 

وأنهلل    فكان ذلك مه  سه  ك ومها أذن اهلل ل هنه األمه  مه  الرخصه           فننلل اهلل أن عيمموا حعيدًا طي ًا 
فنحه   لهيس مسهجٌد مه  مسهاجد اهلل  هن ر         اهلل براءعك م  فول س   سموات جاء ب ها الهرو  األمهي     

 .فيه إال هي عتلى فيه آناء الليل والن ار 
 .منسيًا نسيًا  ا اب  ع اس فو الني نفسي بيده لوددت أني  نت دعني منك : فقالت 

الف قهات  ( سهمك ق هل أن عولهدي    المها سهميت أا المهنمني  إال لتسهعدي وإنهه      : وفي روا   ااني  أنه قال ل ا 

 .ام اشتد علي ا المرا حتى فارقت الحياة   بعضه وأخر  ال خاري 1/66
ودفنهت مه  ليلت ها بعهد حهالة          ع هرة مه  شه ر رمضهان     وعوفيت روهي اهلل عن ها ليله  ال الاهاء لسه      

فهاجتم  النهاس ونهلل أههل        وههي  ومنهٍن بنهت سهٍت وسهتي  سهن  وحهلى علي ها أبهو هر هرة             الوعر 
  والقاسهم به  محمهد      ونلل في ق رها عروة ب  اللبيهر    العوالي وحضروا فلم عر ليل  أ  ر ناسًا من ا 

   ححي  ال خاري . ع داهلل ب  ع دالرحم  و  وع داهلل ب  محمد ب  أبي بكر 
وقالهت أا سهلم  حهي     . أَما إنه ال َ حلُن علي ا إال مه   انهت ُأَمهه    : ولما علم ع يد ب  عمير بوفاع ا قال 

عوفيت روي اهلل عن ا بعد أن عر هت   إاَل أباها  لقد  انت أحب الناس إلى رسول اهلل : علمت بوفاع ا 
اآلف م  ححي  الحد ُ عه  رسهول     بضع ألمهلوحف ت  لفق ي  واالجتماعي  ا لحياةأعمق األار في ا

ناحههع  شههد دة النقههاء بالغهه     لقههد  انههت حياع هها حههفح  أا المههنمني  عا  هه   روههي اهلل عهه   اهلل 
  .نلل ا وم واها وجمعنا ب ا في الصالحي  م  ع اده   وأ را اوأرواه الف ارة 

 
 : طرف م  مواع  ا و الم ا

 .حف  الصفوة  ( م  الناس ذامًا  هإن الع د إذا عمل بمعصي  اهلل عاد حامد:)  لت قا -8
 الهدا ب المجت هد   إنكم له  علقهوا اهلل ب هيء خيهر لكهم مه  قله  الهننوب فمه  سهّره أن  سه ق            ): وقالت -2

 .( 22/32صفوة حف  ال (  نفسه ع    رة الننوب فليَك
قهال رسهول اهلل   : فقالت    بهعنصحه  ه م  رسول اهلل  وما حد  ا سمعت وطلب معاو   م  عا    

 (: نه  وا اهلل  فهاه اهلل من وه اهلل إلهى النهاس ومه  أسهخ  النهاس بر      َوَ َلههُ م  أروى الناس بسخ  اهلل 
 .( 6282)ححي  الجام  ( الناس

الع هد  خالل المكارا ع ر عكون في الرجل وال عكون في أبي  وال ابنه وقد عكون في :)قالت عا    -3
وحفه     وحهله الهرحم    ومهداراة النهاس     حهدل الحهد ُ   : أحهب   لمه   قسهم ا اهلل   وال عكون في سهيده  

والوفهههاء بالع هههد   وقهههرى الضهههي     والمكافهههنة بالصهههنا    وإعفهههاء السههها ل  والتهههنمم للجهههار  اللسهههان
 (ورأس   الحياء  
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 ع ر  الُالالدرس 
  مناقب عا   

وانفردت بمجموعه م  المناقب الني ذ رع ا  تب    والملا ا الفضا ل م   يربك  عا    اهلل خ 
 :السن  من ـــا 

 أححابخير   الم  ر   بالجن   ةوأول الع ر أفضل ححاب  رسول اهلل  ؛ الصد ق بنت أن ا -8
 ( بكر أبي بنت  ا   الصد ق بنت  ا) :   ناد  ا   ان ما و  يرًا   واإلسالا الجاهلي  في  الن ي
 . ححي  مسلم " بكر أبي ابن  إن ا: "   قوله   بكر أبي بنت لكون ا بح  ا نَوه األحاد ُ بع  وفي

 . خد ج  بعد م    الن ي إلى األزوا  أحب  انت -2
 فنعيته: قال السالسل ذات جيش على بع ه  الن ي أن"  العاص ب  عمرو ع  بسنده ال خاري روى
 باب المغازي   تاب: ال خاري ححي . .."أبوها قال ؟ الرجال فم : فقلت عا    : قال ؟إليك أحب الناس أي فقلت

 . (4331) رقم السالسل  ذات غلوة

 .زواج ا ق ل الحر ر م  قفع  في  اهلل الرسول إلى بصورع ا السالا عليه ج ر ل جاء -3
 ليال االث المناا في ر تكُأ":   اهلل رسول قال:  قالت أن ا  عا    إلى بإسناد  ما ال يخان روى

 إن فنقول هي أنِت فإذا وج ك ع  فن  ُ  امرأعك  هنه: فيقول حر ر م  سَرَقٍ  في الملك بك جاءني
 (.2431) رقم   المنمني  أا عا    فضا ل باب الصحاب   فضا ل  تاب: مسلم ححي . "ُ مضه اهلل عند م  هنا  ُك

 اهلل رسول قال:  فقالت" عا    إلى بإسناده ال خاري روى . اعليه السال ج ر ل  ايلإ اهلل  أرسل -4
 ال ما َعرى وبر اعه  اهلل ورحم  السالا وعليه: فقلت" السالا  قرُ ك ج ر ل هنا عا ش   ا  ومًا 

 (3661) رقم ن ا ع اهلل روي عا    فضل باب   وسلم عليه اهلل حلى الن ي أححاب فضا ل  تاب: ال خاري ححي . " اهلل رسول عر د - أرى
. 

 رسول فاختارت أبو  ا بموافق  ذلك وقرن التخيير  آ   نلول عند بالتخيير  الن ي بدأها م  أول -3
 ُقْل الَنِ ُي َأُ َ ا َ ا: ))ععالى قوله وهي   المنمني  أم ات بقي  ب ا فاست  عست يرهما أن ق ل  اهلل

 ُعِرْدَن ُ ْنُتَ  َوِإْن. َجِمياًل َسَراًحا َوُأَسِرْحُكَ  ُأَمِتْعُكَ  َفَتَعاَلْيَ  َوِز َنَتَ ا الُدْنَيا اَةاْلَحَي ُعِرْدَن ُ ْنُتَ  ِإْن أَلْزَواِجَك
 . 23ـ21:األحلاب(( َعِ يًما َأْجًرا ِمْنُكَ  ِلْلُمْحِسَناِت َأَعَد الَلَه َفِإَن اآَلِخَرَة َوالَداَر َوَرُسوَلُه الَلَه

 ورسوله اهلل أر د فإني أبوي؟ استنمر هنا أّي ففي: "..  قالت عا    إلى بإسناد  ما انال يخ روى
 عردن  نت  وإن) قوله باب التفسير   تاب: ال خاري ححي " فعلت ما م ل  اهلل رسول أزوا  فعل ام: قالت اآلخرة  والدار

 . (4616) رقم( ًاع يم أجرًا منك  للمحسنات أعد اهلل فإن اآلخرة والدار ورسوله اهلل
 .ب ا الخاص فم  لألم   هو ما ومن ا ب نن ا هو ما من ا بس   ا الكر م القرآن م  آ ات نللت -6 
 .وال  تان اإلفك م  به رميت مما بال راءة ل ا اهلل ش د أن -

 اْ َتَسَب َما ِمْنُ ْم اْمِرٍن ِلُكِل َلُكْم َخْيٌر َوُه َبْل َلُكْم َشريا َعْحَسُ وُه ال ِمْنُكْم ُعْصَ ٌ  ِباإِلْفِك َجاُءوا اَلِن َ  ِإَن))
 ِلْلَخِ يِ يَ  اْلَخِ يَ اُت: ))ععالى قوله إلى 88:النور ((َعِ يٌم َعَناٌب َلُه ِمْنُ ْم ِ ْ َرُه َعَوَلى َواَلِني اإِلْاِم ِمَ 

 َمْغِفَرٌة َلُ ْم َ ُقوُلوَن ِمَما ُمَ َرُءوَن ُأوَلِنَك ِللَفِيَ اِت ُ وَنَوالَفِي ِللَفِيِ يَ  َوالَفِيَ اُت ِلْلَخِ يَ اِت َواْلَخِ يُ وَن
 . 26:النور(( َ ِر ٌم َوِرْزٌل

 : لألم  عاا وهو بس   ا نلل ما أما -
 .لألم  وعس ياًل رحم   انت التي التيمم آ   -

  اهلل رسول فنرسل  لكت ف قالدة أسماء م  استعارت أن ا"  عا    إلى بإسناد  ما ال يخان روى
 إليه ذلك شكوا  الن ي أعوا فلما وووء بغير فصلوا الصالة فندر ت م طل  ا في أححابه م  ناسًا

 لك اهلل جعل إال عكرهينه ًاأمر بك نلل ما فواهلل خيرًا اهلل جلال حضير ب  ُأسيد فقال التيمم آ   فنللت
 اهلل روي عا    فضل باب   وسلم عليه اهلل حلى الن ي أححاب فضا ل  تاب: خاريال  ححي  ."بر   فيه للمسلمي  وجعل مخرجًا منه

 . (3663) رقم   عن ا
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 في ودف   وم ا  في ونحرها سحرها بي  وفاعه فكانت بيت ا  في ُ مَرا أن  الن ي حرص -6
 على بكر أبي ب  الرحم  ع د دخل: قالت عن ا  اهلل روي عا    ع  بسنده ال خاري روى فقد بيت ا 
  اهلل رسول (ّدهبفن) * به  ستُ  َرطٌب ِسوال الرحم  ع د وم  حدري  إلى مسندعه وأنا  الن ي

  تاب: ال خاري ححي  ..."به فاستَ   الن ي إلى دفعته ام هتوطيّ  ونقضُته فقضمُته السوال فنخنُت بصره 

 محمد ب  محمد علي ألبي األشع يات  تاب في من ور آخر وطر ق بلف  الحد ُ وروا    (4431) رقم ووفاعه  وسلم عليه اهلل حلى الن ي مرا باب المغازي 

 . الكوفي األشعُ
 .الجن  أححاب م  بنن ا  أخ ر -1

 المنمني   أا  ا: فقال ع اس اب  فجاء اشتكت عا    أن" محمد ب  القاسم إلى بإسناده ال خاري روى
 فضل باب   الن ي أححاب فضا ل  تاب: ال خاري ححي  ."بكر أبى وعلى  اهلل رسول على ِحْدٍل  فرط على عقدمي 

 .بتوقي  إال  كون ال الجن  بدخول ل ا ع اس اب  فقف . (3668) رقم عن ا  اهلل روي عا   
 هي:  قول عمارًا سمعُت: "قال األسدي ز اد ب  اهلل ع د ع  وحححه والترمني ال خاري روى  ما

 فضل م  باب: الترمني وجام   (3662) برقم  عا    فضا ل باب  الن ي أححاب الفضا ل  تاب ال خاري رواه ."واآلخرة الدنيا في زوجته

 ".ححي  حس  حد ُ هنا: "الترمني وقال  (3113)رقم عن ا  اهلل روي عا   

 م  عا    روت .األلفي  عجاوزت   يرة أحاد ُ  الن ي ع  روت إذا األم   هنه نساء أعلم هي -3
 ب  وأنس عمر ب  اهلل وع د هر رة أبي بعد الروا   م  المك ر   أرب  وهي حد  ًا( 2282) ألحاد ُا

 إواف  .(363) ص   الجوزي الب  األار أهل ف وا وعلقي   (33) ص حلا  الب  الرواة  الصحاب  أسماء: ان ر. علي م اهلل رووان مالك
 .ن او ستفتو إلي ا  رجعون  انوا الصحاب    ار أن إلى

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بت د د الدال أي مد ن ره إليه* 

 م اًل ان ري   وبيانًا أدبًا علداد  الن ي م  حد   ا في و انت   بيان ا وعلُو لسان ا فصاح  -82
 قالت  .. "  زرأٍل ألا زرأل  نبي لِك  نُت: "  زرأل أا حد ُ في ل ا قال عندما  للن ي النفيس جواب ا
 الحد ُ في منفق ا حس وعنملي     متفق عليه " زرأٍل أبي مْ  خْيٌر أنَت بل"  اهلل رسول  ا:  عا   
 قالت"  َغْض ى علَي  ْنِت وإذا راويً  عنَّي ِت ْن إذا ألعلُم إني: "  اهلل رسول لي قال:  قالت:  التالي
 وإذا   محمٍد وربَّ ال:  عقوليَ  فإَنِك راويً  عني  ْنِت إذا أَما: "  فقال ؟ ذلَك ععِرُف أ َ  ِمْ :  فقلت
 رواه.  ( اسَمَك إال أهجُر ما اهلل رسول  ا واهلل أجل:  قْلُت:  قالْت"  إبراهيَم وربَّ ال:  قْلِت غض ى  ْنِت

 ال خاري

.  ال خاري رواه .  تحدث عا    م  سار بالليل  ان فإذا   السفر في حتى محادات ا  حب   ان لنلك
 لللوج  م ال خير  فعا      أمامه وأ مله م  ر بنجمل ع  ر أن حرح ا ذلك  ل وفول

 إلي ا ن َر إْن   لحُ الصا المرأُة متاع ا وخيُر متاأل الدنيا: "  بقوله  الن ي وحف ا التي الصالح 
  انت فلقد. عفسيره في   ير اب  ذ ره"  وماِلِه نفس ا في َحفَ تُه عن ا غاَب وإْن  أطاعتُه أمَرها وإْن   سّرعُه
 .  سّره ما إال الن ي من ا  رى أال على الحرص شد دة

 

 ..وختامًا 
 كون ذ رها وأارها ؟ لنا البد أن عفكر  ل واحدة منا  ي  سي  سي قى لكل منا ِذ ٌر وأار  -

 :قال ال اعر 
 وما م   اعٍب اال سيفنى 

 و  قى الدهر ما  ت ت  داُه     
 فال عكتب بكفك غير شيٍء

 ُ ــــــسرل  وا القيام  إن عراُه      
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وسا ر  و أخالق ا  لكل واحدة منا في ع ادع ا قدوة وأرواها ولتك   هكنا انت ت سيرة عا    
 ا رسول اهلل  ي  عقول : " فقال  جاء رجل إلى رسول اهلل : )هنا الحد ُ  ولنتنمل معًا شنون ا 

 .متفق عليه " المرء م  م  أحب : "  في رجل أحب قومًا ولم  لحق ب م ؟ فقال 
رف  االل م إّنا نحب الصحاب  جميعًا فنلحقنا ب م واح رنا في زمرع م و أدخلنا جّنتك برحمتك مع م و 

 ..إ اهم وحلى اهلل على محمد وعلى  آله وحح ه وسّلم درجتنا بصدل مح تنا 

 


