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  )١( إنشاء املربة وأهدافها
تأسست يف دولة الكويت طبقاً ألحكام القوانني الصادرة يف شـأن           
األندية ومجعيات النفع العام واملربات اخلريية والقرارات املنفذة هلا مـربة           

  . مقرها مدينة الكويت،))مربة اآلل واألصحاب((أطلق عليها اسم 
ر الشؤون االجتماعية والعمل رقم     وقد مت إشهارها مبوجب قرار وزي     

م وقد سجلت املربة يف إدارة اجلمعيات اخلرييـة واملـربات           ٨٢/٥٠٠٢
  ٣٢بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل حتت رقم 

   :أهداف املربة
األطهار واألصـحاب   ) آل البيت (العمل على غرس حمبة اآلل       - ١

  .األخيار يف نفوس املسلمني) الصحابة(
الشرعية بني أفراد اتمع وخصوصاً تلك املتعلقـة        نشر العلوم    - ٢

  .بتراث اآلل واألصحاب من عبادات ومعامالت
التوعية بدور اآلل واألصحاب، وما قاموا به من خدمات جليلة  - ٣

لنصرة اإلسالم، والدفاع عن املسلمني وحتقيق هدي القرآن الكرمي والسنة 
  .النبوية الشريفة

يادة التقارب بني شرائح اتمع مـن       دعم الوحدة الوطنية وز    - ٤
خالل جتلية بعض املفاهيم اخلاطئة اليت رسخت يف نفوس بعض املسلمني           

  .عن أهل البيت األطهار والصحابة األخيار
                                                                                                                         

حرفياً من واقع النظام األساسي للمربة الصادر بقرار وزيـر الـشؤون االجتماعيـة               )١(
 .والعمل
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   اللجنة النسائية يف
  مجعية الشيخ عبداهللا النوري اخلريية

  
  :أهداف اجلمعية

 تقدميها ملساعدة القيام بكافة أعمال الرب واإلحسان اليت تستطيع       - ١
  .املسلمني وخدمتهم مبا يتوافر لديها من إمكانات

 ـ حرص اجلمعية على تعزيز ودعم الروابط األخوية يف الـبالد   ٢
  .واتمعات اإلسالمية

 ـ حرص اجلمعية على دعم التراث اإلسالمي وتقدمي املساعدات  ٣
ن يتواجـدون   التعليمية والثقافية ألبناء املسلمني يف أوطام ويف أي مكا        

  .فيه
 ـ قيام اجلمعية بتشجيع العلماء والطلبة يف جمـال الدراسـات     ٤

  .اإلسالمية
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  أهداف مجعية الرعاية اإلسالمية
م ١٩٨٢مجعية الرعاية اإلسالمية هي مجعية نفع عام تأسست عـام           

تقوم بأعمال تطوعية وتعمل على حتقيق أهداف دينية واجتماعية وثقافية          
  : النحو التايلوإعالمية على

نشر حقائق الدين اإلسالمي وفضائله بـالوعظ واإلرشـاد يف           - ١
كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف       {: هدي قول اهللا تعاىل   

  .}وتنهون عن املنكر
العناية بتعليم ودراسة القرآن الكرمي والسنن املطهرة واألحكام         - ٢

  .الشرعية بصفة عامة
 احملتاجني والفقراء ويئة الفرص هلـم لكـي         توجيه العناية إىل   - ٣

ينعموا حبياة مستقرة وحث املوسرين على العطاء حتقيقاً للتكافل بني أفراد       
  .اتمع وإفساح جماالت البذل عن طريق إنشاء مشروعات خريية

  :وللجمعية يف سبيل حتقيق هذه األهداف أن تتبع الوسائل التالية
ذلك علـى املـستوى الـوطين       نشاطات وفعاليات خمتلفة و    - ١

  .واخلليجي والعريب والعاملي
  .إقامة دورات متنوعة تفيد املرأة والطفل - ٢
تشجيع  البحوث اإلسالمية على مستوى الكويـت والعـامل           - ٣

  .اإلسالمي
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  )١( أهداف االحتاد
  :يهدف االحتاد الوطين لطلبة الكويت بصفته منظمة طالبية إىل

  .طالبة والدفاع عن مصاحلهم املادية واألدبيةمة كافة األعضاء بامل -أ 
  .ان وحتقيق خمتلف الوسائل لتشجيع الطلبة يف حتصيلهم العلمي -ب 

  :ويهدف االحتاد بصفته منظمة نقابية إىل
  .ثيق الروابط بني االحتاد وكافة املنظمات الشعبية يف الكويت -أ 

  .ة الكويتينيل على نشر الوعي النقايب السليم بني مجيع الطلب العم-ب
  .متثيل طلبة الكويت يف خمتلف ااالت احمللية واخلارجية -جـ 

  :ويهدف االحتاد أيضاً بصفته منظمة تقوم على الشورى إىل
  .االلتزام بالشورى يف ممارسة العمل النقايب -أ 

  .العمل من أجل تطبيق الشورى كأسلوب للحياة يف الكويت -ب 
  :إسالمية إىلكما يهدف االحتاد بصفته منظمة 

  .بث الوعي اإلسالمي -أ 
  .كشف خمططات أعداء اإلسالم -ب 
  .وحدة احلركة الطالبية اإلسالميةودعمها -ج 
ية والعربية واإلسـالمية    توثيق عالقاته باملنظمات الطالبية اخلليج     -د  

  .والدولية
 مجيع احملافل وعلى رأسـها      الدفاع عن القضايا اإلسالمية يف     -هـ  

  .القدس
                                                                                                                         

 . من دستور االحتاد٧، ٦، ٥، ٤حرفياً من واقع املواد  )١(
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  الفهارس
  الصفحة                                       املوضوع

   .....................مقدمة بني يدي أمهات املؤمنني
  ............................ .................وقفة مهمة

  .................. .....أزواج النيب ف أفضل نساء العاملني
   ............................تعدد زوجات النيب حكمة 

   .........................................الفضائل العامة
   ........................الفضائل اخلاصة بكل واحدة منهن

   ....................... بنت خويلد رضي اهللا عنهاخدجية
  .............. ...........سودة بنت زمعة رضي اهللا عنها

  ............. عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما
  ............ .حفصة بنت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما

  ............... ...........زينب بنت خزمية رضي اهللا عنها
  ............. ...أم سلمة هند بنت أيب أمية رضي اهللا عنها

  ............... ........زينب بنت جحش رضي اهللا عنها
  ................ .....جويرية بنت احلارث رضي اهللا عنها

  ............. أم حبيبة رملة بنت أيب سفيان رضي اهللا عنهما
  .............. .. عنهاصفية بنت حيي بن أخطب رضي اهللا

  ............... .......ميمونة بنت احلارث رضي اهللا عنها
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  ....... .............الدعوة يف حياة أمهات املؤمنني
  ........... ..........حملات عامة عن أمهات املؤمنني

  يث روايتهن للحديثترتيب أمهات املؤمنني من ح
  ................................... النبوي الشريف

  .......... ............شجرة الذرية النبوية املباركة
  ............. .......احلالة االجتماعية لبيوت النيب 

  معه  ني التقاء عشر من نساء رسول اهللاجدول يب
  ........................................ يف النسب

  ................... ........................خامتة
  ............................. .........أهم املراجع
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  مقدمة بني يدي أمهات املؤمنني

احلمد هللا والصالة والسالم على خامت رسل اهللا وأهله وصحبه ومـن 
  :وااله إىل يـوم الديـن وبعد

مرتلـةً عظيمةً ودرجـةً رفيعـةً من   فقد نال آل بيـت النـيب    
لتقدير واالحترام عند أهل السنـة وفـق احلقـوق اليت شرعها اهللا هلم           ا

أذكركم اهللا (( من احملبة والتويل، وذلك حفظاً لوصيـة رسـول اهللا         
، وهم بذلك يتبـرءون من الغـالة الذين أفرطـوا يف      )١( ))يف أهل بييت  

  .بعض آل البيت، ومن النواصـب الذين يؤذوم ويبغضوم
امةً وأهل السنة خاصةً حيبـون آل البيـت األطهـار           فاملسلمون ع 

وحيرمون إيذاءهم أو اإلساءة إليهم بشكل عـام وأمهــات املـؤمنني        
  .بشكـل خاص

ويسر مربة اآلل واألصحاب أن تقدم من ضمن أوائل إصدارا هذا           
البحث لتحقق به أهداف املربة املتمحورة حول نشر تـراث آل البيـت           

يار، وغرس حمبتهم يف نفوس املسلمني وتصحيح       األطهار والصحابة األخ  
  .بعض املفاهيم اخلاطئة بشأم يف نفوس بعض املسلمني

حيث تناولت هذه الورقات وقفات يف عظم شأن أمهات املـؤمنني           
رضي اهللا عنهن، مث فضائلهن رضي اهللا عنهن من القرآن الكرمي والـسنة         

                                                                                                                         

رقم  ن أيب طالب    كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي ب       : صحيح مسلم    )١(
)٨٠٤٢(  



 
 

 
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

ـ         ات املـؤمنني   املطهرة، فقد وردت اآليات واألحاديث يف مـدح أمه
والثناء عليهن مما يـدل عـلى علو مرتبتـهن، وسـمو مرتلتــهن          
وتوضـيح فضائلهن عامةً ضمن آل البيت رضي اهللا عنـهم وتناولـت         

  ·كذلك مناقب خاصة لكلٍّ منهن
  :وقفة مهمة
  م  النِبي أَولَى ِبالْمؤِمِنني ِمن أَنفُِسِهم وأَزواجه أُمهاته       : قال تعاىل 

  .)٦:األحزاب(
 وإخوانه    رسول اهللا  )١( ، وأبوه  أمهاته زوجات النيب     :فاملؤمن

ربنا اغِْفر لَنا وِلِإخواِننـا الَّـِذين         املهاجرون واألنصار، املعنيني بدعائه   
  ).١٠: احلشر  ( سبقُونا ِبالِْإمياِن

لنيب ف فهو   ، فمن طعن بزوجٍة من زوجات ا      وهذا هو بيت النيب     
أمهـات  (فإنه لو كان مؤمناً ملـا طعـن يف          . مطرود من نسب اإلميان   

  . ألنَّ االبن ال يطعن يف أمه.)املؤمنني
فيما يترتب عليها مـن حقـوق       . وهذه األمومة كاألمومة احلقيقية   
  .االحترام واإلجالل والفخر باالنتساب

؟ بـل    فهل هناك أمهات أشرف من نساٍء اختارهن رسول اهللا          
لَا يِحلُّ لَك النساء ِمن بعد ولَا         اختارهن اهللا عز وجل، فقال لنبيه       

أَن تبدلَ ِبِهن ِمن أَزواٍج ولَو أَعجبك حسنهن ِإلَّا ما ملَكَت يِمينك وكَانَ          
                                                                                                                         

رواه أبو داود كتـاب     )) إمنا أنا لكم مبرتلة الوالد     : (( لقول النيب    هي أبوة معنوية   )١(
  .واحلديث حسنه األلباين ) ٨(الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء احلاجة برقم 



  
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

 جحش ، وقال عن زينب بنت)األحزاب(  )٢٥ (اللَّه علَى كُلِّ شيٍء رِقيباً 
لَما قَضى زيد منها وطَراً زوجناكَها ِلكَي لَا يكُـونَ          ف َ  :رضي اهللا عنها  

            ركَانَ أَمطَراً وو نها ِمنوِإذَا قَض اِئِهمِعياِج أَدوِفي أَز جرح ِمِننيؤلَى الْمع
  .)٧٣:األحزاب(  )٣٧(اللَِّه مفْعوالً 

يا ِنساء النِبي لَستن كَأَحٍد       :ن على نساء العاملني   وقال يف أفضليته  
     نتقَياء ِإِن اتسالن نم )م على املؤمنني     .)٢٣:األحزابحىت إنه تعاىل حر 

مع أنَّ ذلك حالل مع     . كما يحرم على الولد الزواج بأمه     . الزواج منهن 
ذُوا رسولَ اللَِّه ولَـا أَن تنِكحـوا        وما كَانَ لَكُم أَن تؤ      فقال. غريهن

  .)األحزاب ( )٥٣( أَزواجه ِمن بعِدِه أَبداً ِإنَّ ذَِلكُم كَانَ ِعند اللَِّه عِظيماً
يؤذيه كل ما ميكن أن يسيء إىل أزواجه من قـوٍل أو             والرسول  

 إال من   إىل احلد الذي أمر اهللا عز وجل به املؤمنني أن ال خياطبوهن           · عمٍل
وِإذَا سأَلْتموهن متاعاً فَاسأَلُوهن ِمن وراء ِحجاٍب         وراء حجاب فقال  

  ذَِلكُم أَطْهر ِلقُلُوِبكُم وقُلُوِبِهن وما كَانَ لَكُم أَن تؤذُوا رسـولَ اللَّـِه              
  .)٣٥:األحزاب(

 سـبحانه   واهللا! فكيف بالطعن ن أو سبهن أو وصفهن مبا ال يليق         
يا أَيها النِبي قُل لِّأَزواِجك وبناِتـك         وتعاىل يقول بعد تلك اآلية بقليل     

ِمِننيؤاء الْمِنسوِمن ج ِهنلَيع ِننيدلَا ي نذَيؤفَلَا ي فْنرعى أَن ينأَد ذَِلك ِبيِبِهن
  .)األحزاب(  وكَانَ اللَّه غَفُوراً رِحيماً

لَِئن لَّم ينتِه الْمناِفقُونَ والَّـِذين ِفـي         مث قال تعاىل بعدها مباشرة      
قُلُوِبِهم مرض والْمرِجفُونَ ِفي الْمِدينِة لَنغِرينك ِبِهم ثُم لَا يجاِورونك ِفيها       
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 النيب   إشارة إىل ما كان يشيعه أولئك عن زواج        .)األحزاب( ِإلَّا قَِليالً   
    وقد كانت زوجةً ملتبناه زيد وقد مر ذكـر         . بزينب رضي اهللا عنها

يف   فجعل الكالم عن الـنيب       .)٧٣(ذلك يف السورة نفسها يف اآلية       
  .وأوصى املؤمنني أال يكونوا أمثاهلم. أزواجه من شيمة املنافقني وأمثاهلم

ـ              ن يف  وبين اهللا عز وجل يف السورة نفسها أنه لن يقبل عذر من طع
ومتبعاً قول السادة والكرباء ـ إذا  . ، تاركاً القرآن والسنة أزواج نبيه 

وم تقَلَّب وجوههم ِفي النـاِر   ي: مل يتب ومات على ذلك ـ كما قال 
ا سادتنا  وقَالُوا ربنا ِإنا أَطَعن    )٦٦(يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولَا        

، وهل الطعن يف أزواج النيب      )األحزاب(  )٦٧( وكُبراءنا فَأَضلُّونا السِبيلَا  
 أم من املنكر الشديد؟! والقول فيهن مبا ال يليق من القول السديد؟!  

ختيل نفسك ـ وأنت تسب عائشة أو حفصة رضي اهللا عنـهما ـ    
مـا   ...  ويـسمع كالمـك  ينظر إليك التفت فإذا أنت برسول اهللا     

  !منك؟ موقفك يف تلك اللحظة؟ وما موقفه هو 
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  أفضل نساء العاملني أزواج النيب 
 يا ِنساء النِبي لَستن كَأَحٍد من النساء ِإِن اتقَيـتن            : يقول تعاىل   

  .)٢٣:األحزاب(
بـشرط  . نأي ليس هناك من مجاعةٍ من النساء مطلقاً أفضل مـنك          

فإذا ثبتت التقوى يف حقهن ثبتت أفضليتهن على نساء العـاملني          . التقوى
، وليس ذلك بكثري على نساء أفضل        عرب العصور والدهور دون استثناء    

األنبياء واملرسلني، واخللق أمجعني، على نساء اختارهن اهللا سبحانه وتعاىل 
  .!  واخترن اهللا عز وجل ورسوله .  ورسوله

ذلـك أـن   . بنص الكتاب العظيم وى فثابتةٌ لنساء النيب  أما التق 
اخترن اللـه ورسـوله والدار اآلخرة على احلياة الدنيا وزينتـها بعـد            

يا أَيها النِبي قُل لِّأَزواِجك ِإن كُنتن تِردنَ          :نزول آيات التخييـر وهي   
   نالَيعا فَتهتِزينا ويناةَ الديِميالً      الْحاحاً جرس كُنحرأُسو كُنعتِإن  )٢٨( أُمو

            اِت ِمـنكُنِسنحِللْم دأَع ةَ فَِإنَّ اللَّهالْآِخر ارالدو ولَهسرو نَ اللَّهِردت نكُنت
  .)األحزاب(  )٢٩( أَجراً عِظيماً

نيا وزينتـها   فاخترن اهللا ورسوله والدار اآلخرة، وتركن احلياة الـد        
ومتاعها، وكان هذا االختيار صادقاً بدليل أنه مل يكن مثة مـا يرغبـهن           

ويصربهن على معاناة شظف العيش معه، ســوى         بالبقاء مع النيب    
صدق اإلميان، وحقيقة التقـوى؛ وألنَّ هـذا االختيـار قـائم علـى            

  .التقوى، استحق قبول اهللا عز وجل له فكرمهن بسببه
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لَا يِحلُّ لَك النساء ِمن بعد ولَا أَن تبدلَ ِبِهن ِمـن             : هوذلك بقول 
نهنسح كبجأَع لَواٍج ووأَز  )٢٥:األحزاب(.  
    :وهذا التكرمي من جهتني

  .من الزواج عليهن  ـ منعه ١
. من تطليق واحدٍة منهن، ليتزوج أخرى بدالً منـها   ـ منعه  ٢

يبقني له زوجـات دائمات، ليس يف الدنيا فحسب        وذلك من أجل أن     
: وإمنا يف اآلخرة أيضاً؛ ولذلك منع املؤمنني من التزوج ن من بعده فقال  

               ـِدِهعِمن ب هاجووا أَزنِكحلَا أَن تولَ اللَِّه وسذُوا رؤأَن ت ا كَانَ لَكُممو
، وجعلهن مبقـام    )األحزاب(  )٥٣(ماً  أَبداً ِإنَّ ذَِلكُم كَانَ ِعند اللَِّه عِظي      

النِبي أَولَى ِبالْمؤِمِنني ِمن أَنفُِسِهم وأَزواجه       : األمهات لكل مؤمن بقوله   
مهاتهأُم  )٦:األحزاب(.  

فحري بكل عاقل أن يتدبر هذه الوقفات جيداً يف عظم شأن أمهات            
  .املؤمنني رضي اهللا عنهن
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  د زوجات النيب حكمة تعد
لَقَد : أسوة للمؤمنني كما يف الذكر احلكيم      ملا كانت حياة النيب     

  وكانت أفعالـه   .)١٢:األحزاب(كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ      
مصدراً من مصادر التشريع املهمة .  

كان البد من وجود من ينقل ذلك من داخـل البيـت النبـوي              * 
لنقل األحكـام   ا من ِحكَم تعدد الزوجات بالنسبة للنيب     الطاهر، وهذ 

اُألسرية والزوجية واألحكام اخلاصة باملؤمنات يف عـصرهن رضـي اهللا      
 .عنهن، وبعد عصرهن إىل يوم القيامة

هلن، يصلحن قدوةً حسنةً للمؤمنـات يف   كما أن بتربية النيب     * 
أسوةٌ حسنةٌ لكـل    كل العصور، وهذا ما حصل وهللا احلمد واملنة، فهن          

فها هي واحدةٌ منهن عائـشة      . مؤمنٍة؛ فكان هذا أيضاً من ِحكَم التعدد      
   .رضي اهللا عنها، من أجلِّ رواة احلديث عن النيب 

وملا كان اإلسالم يف مهده كان البد من توثيق الصالت بالقبائـل         * 
ي والبطون العربية لتسهيل الدعوة اإلسالمية، مثل زواجه من جويرية رض         

  .اهللا عنها فكان ذلك سبباً يف إسالم بين املصطلق رضي اهللا عنهم
وأيضاً لزيادة الصلة بأصحابه الكرام وتكرميهم وتشريفهم مثل أيب         * 

بكر وعمر رضي اهللا عنهما، فقد تزوج من ابنتيهما عائـشة وحفـصة             
رضي اهللا عنهما، كما شرف عثمان وعلياً بتزوجيه من بناته رضـي اهللا             

  .أمجعنيعنهم 
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وأيضاً كان الزواج ببعضهن سبباً يف إثبات حكٍم شـرعي مثـل            * 
إبطال حكم التبين فكان الزواج من السيدة زينب بنت جحش رضي اهللا            

  .عنها
وأيضاً ملا لبعضهن من وضٍع خاٍص ومعاناٍة اجتماعيٍة مثل الـسيدة           

ة الـيت  سودة بنت زمعة رضي اهللا عنها اليت مات عنها زوجها، وأم سلم     
استشهد زوجها وأبقى أيتاماً، والسيدة أم حبيبة ملا ارتد زوجهـا عـن             
اإلسالم باحلبشة وبقيت يف دار الغربة، فكان ذلك مواساةً هلن رضي اهللا            

  .عنهن أمجعني
ولو كانت هذه الزجيات كما يدعي املستشرقون وأتباعهم إلشـباع        

لسن، ولكـن أن تكـون   الغريزة، لَـكُن كلهن أبكاراً أو صغريات يف ا      
البكر الوحيدة هي عائشة والبقية إما مطلقات أو أرامل ذوات أوالد فهذا      

  .بعيد كل البعد عن الغرائز والشهوات
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  الفضائل العامة
الشرك والشيطـان واألفعال   (  تطهري آل البيت من الرجـس     -١

: قال تعاىل ،   ، وأمهات املؤمنني من آل البيت      )اخلبيثة واألخالق الذميمة  
          ِلِبـالْقَو نعـضخفَلَا ت نتقَياء ِإِن اتسالن نٍد مكَأَح نتلَس ِبياء النا ِنسي

وقَرنَ ِفي بيوِتكُن ولَا     )٣٢( فَيطْمع الَِّذي ِفي قَلِْبِه مرض وقُلْن قَوالً معروفاً       
  اِهِليالْج جربت نجربت          اللَّـه ـنأَِطعكَاةَ والز آِتنيلَاةَ والص نأَِقمِة الْأُولَى و

 ورسولَه ِإنما يِريد اللَّه ِليذِْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيِت ويطَهركُم تطِْهرياً
ِحكْمِة ِإنَّ اللَّه كَـانَ     واذْكُرنَ ما يتلَى ِفي بيوِتكُن ِمن آياِت اللَِّه والْ         )٣٣(

ات أنَّ آية الـتطهري     ،  يوضح سياق اآلي    )األحزاب(  )٣٤( لَِطيفاً خِبرياً 
  .كيف ال وهي قد نزلت فيهن ، تشمل نساءه 

لتحـرمي  مرتلة األمومة للمؤمنني حيث جعلـهن أمهـات يف ا          -٢
   . واالحترام فضالً عن صحبته

    ِِمنؤلَى ِبـالْمأَو ِبيالن        مهـاتهأُم ـهاجوأَزو أَنفُـِسِهم ِمـن ني  
  .)٦:األحزاب(

اختيار اهللا ورسوله والدار اآلخرة إيثاراً على الدنيا وزينتها فكان           -٣
  .جزاؤهن أن أعد اهللا هلن أجراً عظيماً

           اةَ الدينَ الْحِردت نِإن كُنت اِجكوقُل لِّأَز ِبيا النها أَيـا   يهتِزينا وين
وِإن كُنتن تـِردنَ اللَّـه       )٢٨(فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحاً جِميالً      

ورسولَه والدار الْآِخرةَ فَِإنَّ اللَّـه أَعـد ِللْمحـِسناِت ِمـنكُن أَجـراً              
  .)األحزاب()٢٩(عِظيماً
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   . لـه ورسـوله؛ ولذا مل يفارقهنومعلوم أن اختـرن ال
ومن يقْنت  : مضاعفة األجر هلن على الطاعات والعمل الصاحل       -٤

ِمنكُن ِللَِّه ورسوِلِه وتعملْ صاِلحاً نؤِتها أَجرها مرتيِن وأَعتدنا لَها ِرزقـاً            
  ).١٣:األحزاب( كَِرمياً 
ء يف الشرف والفـضل     كأحد من النسا  ليست أمهات املؤمنني     -٥

يا ِنساء النِبي لَستن كَأَحٍد من النساء ِإِن اتقَيتن فَلَا تخضعن  :وعلو املقام
  .)األحزاب( )٣٢( ِبالْقَوِل فَيطْمع الَِّذي ِفي قَلِْبِه مرض وقُلْن قَوالً معروفاً

وة القرآن واحلكمة يف بيون مما يدل علـى  لقد شرفهن اهللا بتال   -٦
  .جاللة قدرهن ورفعتهن

              َكَان ِة ِإنَّ اللَّهالِْحكْماِت اللَِّه وآي ِمن وِتكُنيلَى ِفي بتا ينَ ماذْكُرو
  )األحزاب(  )٣٤( لَِطيفاً خِبرياً

  .يف الدنيا واآلخرة ت رسول اهللا هن زوجا -٧
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  اخلاصة بكل واحدة منهنالفضائل 

زى بن قُصي وقُصي    بن أسد بن عبـد الع    خدجية بنت خويلد     -١
، وهي ثاين أقرب أمهات املؤمنني إليه نسباً مـن جــهة           جد النيب   

  .)١( األب، ومل يتزوج غريها من ذرية قُصي إال أم حبيبة بنت أيب سفيان
 وأكثرهن  وتعترب خدجية أوسط نساء قريش نسباً، وأعظمهن شرفاً،       

وهو ابن مخس وعشرين سنة بعد أيب هالـة   ماالً، تزوجها رسول اهللا    
  .بن النباش بن زرارة التميمي حليف بين عبد الدار

وأجنبت له   )٢( ونصرته، فكان يفضلها على مجيع النساء      آمنت به   
أوالده إال إبراهيم فإنه من السيدة مارية رضي اهللا عنها، ومل يتزوج عليها       

  .حىت توفيت قبل اهلجرة بثالث سنني  الرسول
  
  
  
  
  

                                                                                                                         

 خدجية مع رسول    تلتقي أم حبيبة مع رسول اهللا يف اجلد عبدمناف بن قُصي، وتلتقي            )١(
فيما بعد   فهن يلتقني مع رسول اهللا       اهللا يف اجلد قُصي، أما باقي زوجات رسول اهللا          

 )).مرة، وكعب ولؤي، وخزمية، وإلياس ومضر((قُصي 
أي على مجيع النساء يف عصرها فهي من سيدات نساء العاملني األربع، وهن آسـية                )٢(

 .ان، وخدجية، وفاطمة رضي اهللا عنهن مجيعاًبنت مزاحم امرأة فرعون، ومرمي ابنة عمر
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  :وهلا فضائل جليلة ومناقب عظيمة منها
فهي أول الناس إمياناً مبـا     : إا من السابقني األولني إىل اإلسالم      -١

  .)١( أنزل اهللا، فكان هلا أجرها وأجر من آمن بعدها
حىت فارقت احلياة الدنيا فانفردت خبمـس        مل يتزوج عليها     -٢

حـوايل  (  سنة من مثانية وثالثني سنة هي حياته الزوجيـة           وعشرين
  .)الثلثني
هلا رزقاً من اهللا رزقـه إيـاه فحبـها           كان حب الرسول     -٣
  .)٢(فضيلة
يكثـر من ذكرها والثناء عليها واملـدح هلا وصلة         كـان   -٤
  .ودها

على امـرأة مـن    ما غرت للنيب  ((: قالت عائشة رضي اهللا عنها    
   .)٣( )) على خدجية لكثرة ذكره إياها وما رأيتها قطنسائه ما غرت

                                                                                                                         

ألا أول من أسلم من النساء ومن سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل ـا،                  )١(
والدال على اخلري كفاعله يف األجر والثواب، ومن دعا إىل هـدى كان له من األجر مثل                

املـسألة يف فـتح     وانظر تفصيل   . أجور من اتبعه، ال ينقص ذلك من أجورهم من شيء         
، وأيضاً انظر اية اإلجياز يف سـرية سـاكن احلجـاز،            )باب فضائل خدجيـة  (الباري  

  .للطهطاوي وأيضاً شرح النووي  لصحيح مسلم
ـ  كتاب فضائل الصحابة، باب : صحيح مسلم )٢(  من فضائل خدجية ـ رضي اهللا عنها 

ف فتأمل كي  ))  حبها إين قد رزقت   فقال رسول اهللا    (( : ، ويف احلديث  )٥٣٤٢(رقم  
   . كان حبها من اهللا رزقاً لرسوله

 من فـضائل خدجيـة ـ رضـي اهللا      صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب  )٣(
  .)٥٣٤٢(ـ رقم عنها



  
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

   . كانت خري نساء أمة حممد -٥
: روى البخاري بإسناده إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قـال            

خري نـسائها مـرمي وخـري نـسائها         ((: يقول مسعت رسول اهللا    
  .)١())خدجية
صخب سالم اهللا عليها وبشارا ببيت يف اجلنة من قصـب ال            -٦

  .فيه وال نصب
أتـى  ((: روى الشيخان بإسناديهما إىل أيب هريرة رضي اهللا عنه قال     

يا رسول اهللا هذه خدجية قد أتت معها إناء         : فقال جربيل إىل النيب    
فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم من را              

  .)٢()) نصبومين وبشرها ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه وال
  .رزقه اهللا تعاىل منها من الولد ومل يرزقه ف من غريها -٧

ورزقين اهللا منـها الولـد ومل يـرزقين مـن           (( قال رسول اهللا    
  .)٣())غريها
 بن قيس بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن         سودة بنت زمعة   -٢

مالك بن ِحسل بن عامر بن لؤي بن غــالب بـن فــهر، أمهـا                
عنـد   ت زيد بن عمرو  األنصارية، وكانت قبل النيب          الشمـوس بن 

                                                                                                                         

  .)٣٨١٥(رقم  كتاب مناقب األنصار، باب تزويج النيب : صحيح البخاري )١(
وفضلها ـ رضي اهللا   يب كتاب مناقب األنصار، باب تزويج الن: صحيح البخاري )٢(

   ) .٣٨٢٠ (عنها ـ رقم

 ومنـهن    باب ذكر أزواج رسول اهللا       )٢٢(رواه الطرباين يف املعجم الكبري، رقم        )٣(
   .١٣ ص٢٣خدجية بنت خويلد ج



 
 

 
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

وعنها ابن عباس وحيىي بن عبداهللا  السكران بن عمرو، روت عن النيب    
بن عبدالرمحن بن سعد بن زرارة، أسلمت مبكة قدمياً وهـاجرت هـي             

، وهـي أول    )١( وزوجها إىل احلبشة اهلجرة الثانية، مات زوجها هناك       
بعد خدجية وكان ذلك مبكة، وانفردت بـه    امرأة تزوجها رسول اهللا     

وفيت يف آخر خالفة عمر ت. حنواً من أربع سنني، وهي سيدة جليلة ونبيلة      
   . بن اخلطاب

  :ومن مناقبها
، فقد وهبت يومهـا يف        حرصها على البقاء يف عصمة النيب      -١

يف   الـنيب وحباً له،  ولتكون من زوجات  القَسم لعائشة تقرباً إليه   
  .نةاجل

أنشدك باهللا أما    ذكر ابن سعد يف الطبقات أن سودة قالت للنيب          
راجعتين وقد كربت وال حاجة يل يف الرجال ولكين أحب أن أبعـث يف        

   .)٢( نسائك يوم القيامة فراجعها النيب 
أنَّ سودة بنت   ((: روى البخاري بإسناده إىل عائشة رضي اهللا عنها       

يقْسم لعائشة بيومهـا ويـوم      النيب  زمعة وهبت يومها لعائشة وكان      
  .)٣())سودة

                                                                                                                         

   .١٢/٤٥٥ ذيب التهذيب، ابن حجر العسقالين، )١(
   .٨/٤٥ بتصرف من طبقات ابن سعد )٢(

ح، باب املرأة ب يومها من زوجها لـضرا رقـم           كتاب النكا :  صحيح البخاري  )٣(
)٥٢١٢. (  



  
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

  .متين عائشة أن تكون مثل هديها وطريقتها -٢
ما رأيـت   ((: روى مسلم بإسناده إىل عائشة رضي اهللا عنها قالت        

  .)٢( ...)) من سودة بنت زمعة)١( امرأةً أحب إيلَّ أن أكون يف ِمسالخها
للـه بن عثمـان    وهـو عبد ا   عائشة بنت أيب بكر الصديق        -٣

أن تكـتىن فقـال      التيمي القُرشي، تكىن بأم عبداهللا فقد سألت النيب         
اكتىن بابن أختك فاكتنت بأم عبداهللا وهو عبداهللا بن الزبري بن العـوام             
وأمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهم مجيعاً، وأمها أم رومان بنت عـومير     

وهي  جها رسول اهللا    الكنانية، ولدت بعد البعثة بأربع سنوات، وتزو      
بنت ست ودخل ا وهي بنت تسع سنني، ومل يتزوج بكراً غريها، وقد             
نزلت براءا من فوق سبع مسوات، وكانت أحب أزواجه إليه من بعـد             

  .)٣(خدجية، وأفقه نساء األمة يستفتيها أكابر الصحابة
وهي يف الثامنة عشرة من عمرها وكانـت     تويف عنها رسول اهللا     

 هـ وصلى عليها أبو هريرة رضي اهللا        ٥٨ من رمضان سنة   ١٧يف  وفاا  
  . ودفنت يف البقيع رضي اهللا عنهاعنه

وانفردت عائشة رضي اهللا عنها مبجموعة من املناقـب الـيت           * 
  : ذكرا كتب السنة منها

                                                                                                                         

  .)١٤٦٣(كتاب النكاح، باب جواز هبتها نوبتها لضرا، رقم : صحيح مسلم )١(

   .يف مسالخها بكسر أوله أي جلدها واملراد أن تكون نظريا يف كل شيء )٢(

بة لبدرالـدين  راجع ـ متفضالً ـ اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الـصحا    )٣(
   .الزركشي



 
 

 
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

  
، من بعد خدجية رضـي اهللا       كانت أحب األزواج إىل النيب       -١

  .عنها
أنَّ ((بن العاص رضي اللـه عنـه      روى البخاري بسنده عن عمرو      

فأتيته فقلت أي النـاس  : بعثه على جيش ذات السالسل قال    النيب  
  .)١(...))فمن الرجال؟ قال أبوها: عائشة،فقلت: أحب إليك ؟ قال

يف قطعة مـن     جاء جربيل عليه السالم بصورا إىل الرسول         -٢
  .احلرير قبل زواجها

قال : ة رضي اهللا عنه أا قالت     روى الشيخان بإسناديهما إىل عائش    
أريتك يف املنام ثالث ليال جاءين بك  امللك يف سرقٍة           (( رسول اهللا   

هذه امرأتك، فأكشف عن وجهِك فإذا أنِت هـي         : من حرير فيقول  
  .)٢())فأقول إن يك هذا من عند اهللا يمضه

   . أرسل هلا جربيل السالم مع رسول اهللا -٣
:  يوماً قال رسول اهللا : قالت ((ه إىل عائشة   روى البخاري بإسناد  

وعليه السالم ورمحـة اهللا  : فقلت)) يا عائش، هذا جربيل يقرئُك السالم    
   )٣( وبركاته، ترى ما ال أرى  ـ تريد رسول اهللا 

                                                                                                                         

  )٤٣٥٨(كتاب املغازي، باب غزوة ذات السالسل، رقم : صحيح البخاري )١(

كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عائشة أم املـؤمنني رضـي اهللا            : صحيح مسلم  )٢(
  .)٢٤٣٨(عنها، رقم 

باب فضل عائـشة رضـي اهللا       ،  كتاب فضائل أصحاب النيب     : صحيح البخاري  )٣(
  . )٨٦٧٣(عنها، رقم 



  
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

وهو يف حلافها دون غريها من       أُنزل الوحي على رسول اهللا       -٤
  .أمهات املؤمنني

 يا أم سلمة ال تؤذيين يف عائشة فإنـه          ...((  :  قال رسول اهللا  
  .)١())واهللا ما نزل علي الوحي يف حلاف امرأة منكن غريها

 وهي قوله   بالتخيري عند نزول آية التخيري     أول من بدأها النيب      -٥
ِزينتهـا  يا أَيها النِبي قُل لِّأَزواِجك ِإن كُنتن تِردنَ الْحياةَ الدنيا و      : تعاىل

وِإن كُنتن تـِردنَ اللَّـه       )٢٨(فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحاً جِميالً      
 )٢٩( ورسولَه والدار الْآِخرةَ فَِإنَّ اللَّه أَعد ِللْمحِسناِت ِمنكُن أَجراً عِظيماً         

قبـل أن    تارت رسول اهللا     ذلك مبوافقة أبويها فاخ    وقرن. )األحزاب(
  .تستشريمها فاسنت ا بقية أمهات املؤمنني

ففي أي هـذا    (( ... : روى الشيخان بإسناديهما إىل عائشة قالت     
مث فعـل  : فإين أريد اهللا ورسوله والدار اآلخرة، قالـت      أستأمر أبوي؟ 

  .)٢())أزواج رسول اهللا ف مثل ما فعلت
سببها منها ما هو بشأا ومنها       نزلت آيات من القرآن الكرمي ب       -٦

  :ما هو لألمة عامة، فمن اخلاص ا
  .أن شهد اهللا هلا بالرباءة مما رميت به من اإلفك والبهتان* 

                                                                                                                         

باب فضل عائـشة رضـي اهللا       ،  كتاب فضائل أصحاب النيب     : صحيح البخاري  )١(
  .)٣٧٧٥(عنها، رقم 

وإن كننت تردن اهللا ورسوله والـدار      : كتاب التفسري، باب قوله   : صحيح البخاري  )٢(
  .)٤٧٨٦(، رقم  اآلخرة فإن اهللا أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً



 
 

 
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

             ولْ هاً لَّكُم برش وهبسحلَا ت نكُمةٌ مبصوا ِبالِْإفِْك عاؤج ِإنَّ الَِّذين
 ما اكْتسب ِمن الِْإثِْم والَِّذي تولَّى ِكبره ِمنهم         خير لَّكُم ِلكُلِّ امِرٍئ منهم    

  ِظيمع ذَابع لَه    إىل قوله تعاىل  :      َِبيثُـونالْخو ِبيـِثنيِللْخ ِبيثَاتالْخ
مـا  ِللْخِبيثَاِت والطَّيبات ِللطَّيِبني والطَّيبونَ ِللطَّيباِت أُولَِئك مبـرؤونَ مِ        

كَِرمي قِرزةٌ وِفرغم مقُولُونَ لَه٢٦( ي( ) النور.(  
  :وأما ما نزل بسببها وهو عام لألمة 

  .آية التيمم اليت كانت رمحة وتسهيالً لألمة* 
أا استعارت مـن أمسـاء      ((روى الشيخان بإسناديهما إىل عائشة      

 ناساً مـن أصـحابه يف      قـالدة فهلكـت، فأرسـل رسـول اهللا      
شـكوا   طلبها فأدركتهم الصالة فصـلوا بغري وضوء فلما أتوا النيب          

ذلك إليه فنـزلـت آية التيمم فقال أُسيد بن حضري جــزاك اللــه    
خرياً فـواللـه ما نزل بك أمر تكرهينه إال جعل اهللا لك منـه خمرجـاً        

  .)١())وجعل للمسلمني فيه بركة
كانت وفاته بني سـحرها  أن يمرض يف بيتها، ف      حرص النيب  -٧

وحنرها يف يومها، ومجع اهللا ريقيهما يف آخر ساعة له من الـدنيا وأول              
ساعة له من اآلخرة، ودفن يف بيتها، فقد روى البخاري بـسنده عـن              

دخل عبدالرمحن بن أيب بكر علـى  : عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت  
طْب يسنت به   وأنا مسندته إىل صدري، ومع عبدالرمحن ِسواك ر        النيب  

                                                                                                                         

باب فضل عائشة رضي اهللا عنها      ،   ضائل أصحاب النيب  كتاب ف : البخاريصحيح   )١(
  .)٣٧٧٣(رقم 



  
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

ه وطيبتـه مث  بصره، فأخذت السواك فقضمته ونفضت فأبده رسول اهللا  
  .)١(  ....))فاسنت به  دفعته إىل النيب

  بأا من أصحاب اجلنة أخرب  -٨
أنَّ عائشة اشـتكت    ((روى البخاري بإسناده إىل القاسم بن حممد        

 ِصدٍق، على   )٢(ني على فَرطِ  يا أم املؤمنني، تقدم   : فجاء ابن عباس فقال   
، فَقَطْع ابن عباس هلا بدخول اجلنة        )٣())وعلـى أيب بكر   رسول اهللا   

  .ال يكون إال بتوقيف
: كما روى الترمذي وصححه عن عبد اهللا بن زياد اَألسدي قـال           

  .)٤(هي زوجته يف الدنيا واآلخرة: مسعت عماراً يقول
  
  

                                                                                                                         

، وروايـة   )٤٤٣٨(ووفاتـه، رقـم      صحيح البخاري، كتاب املغازي باب مرض النيب         )١(
احلديث بلفظ وطريق آخر مذكور يف كتاب األشعثيات أليب علي حممد بـن حممـد األشـعث                 

  .الكويف
  الذي سبق وتقدم: الفرط  )٢(
 باب فضائل عائشة رضي اهللا عنها، رقم        كتاب فضائل أصحاب النيب     : لبخاري  صحيح ا  )٣(
)٣٧٧١(  
باب فضائل عائشة رضـي اهللا عنـها     اري كتاب فضائل أصحاب النيبرواه البخ  )٤(

، )٣٨٨٩(باب من فضل عائشة رضي اهللا عنها، رقـم  : ، وجامع الترمذي)٣٧٧٢(برقم  
  .وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح



 
 

 
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

أحاديث كثرية   عن النيب   هي أعلم نساء هذه األمة، إذ روت         -٩
 إضافةً إىل أن كبار الصحابة كانوا يرجعـون إليهـا           )١(جتاوزت األلفني 

  .ويستفتوا
 وهي أخت عبد اهللا ألبيه وأمها       حفصة بنت عمر بن اخلطاب،     -٤

زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهـب بـن              
جها خنيس بن   سنة ثالث للهجرة بعد زو     حذافة، تزوجها رسول اهللا     

حذافة البدري املتوىف باملدينة، وكانـت صوامة قوامة، ولدت قبل البعثة          
  · هـ رضي اهللا عنها٤٥خبمس سنني وتوفيت يف شعبان سنة 

  :ومن مناقبها
شرفت باهلجرة مع زوجها، روى ابن سـعد بإسـناده إىل أيب             -١

من حفصة بنـت عمـر       )٢(تزوج خنيس بن حذافة   ((: احلويرث قال 
  .)٣( ))كانت عنده وهاجرت معه إىل املدينةف

  .يف اجلنة كثرة الصيام والقيام وهي زوجة املصطفى  -٢

                                                                                                                         

حديثاً وهي رابع املكثرين من الروايـة       ) ٢٢١٠(روت السيدة عائشة من األحاديث       )١(
أمساء الـصحابة   : بعد أيب هريرة وعبداهللا بن عمر وأنس بن مالك رضوان اهللا عليهم انظر            

  .٣٦٣، وتلقيح فهوم أهل األثر البن اجلوزي ص ٣٩الرواة، البن حزم ص 
د هجرته إىل أرض احلبشة مث شـهد أحـداً          كان من املهاجرين األولني شهد بدراً بع      )٢(

 واإلصابة البن حجر ١/١٣٤ونالته مثة جراحة مات منها باملدينة، االستيعاب البن عبدالرب        
٢/٣٤٥.  
   .٨/٨١ابن سعد : الطبقات الكربى )٣(



  
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

طلـق   أنَّ رسـول اهللا  ((روى الطرباين بإسناده إىل قيس بن زيد      
أتاين :   فدخل فتجلببت فقال النيب    فجاء النيب    .... حفصة تطليقة 

راجع حفصة فإا صوامة قوامة وإا زوجتك    : جربيل عليه السالم فقال     
  .)١( ))يف اجلنة
 ظل عنـده    ملا جمع املصحف على عهد أيب بكر رضي اهللا عنه          -٣

مث اسـتعانوا بـه   حىت وفاته مث عند عمر يف خالفته مث صار عند حفصة،   
 سـنة مخـس   فيتعندما مجعه عثمان رضي اهللا عنه وأعادوه هلا حىت تو       

  .)٢(وأربعني باملدينة 
 بن عبد اهللا بن عمرو بن عبد مناف بن هالل       زينب بنت خزمية   -٥

بن عامر بن صعصعة اهلاللية كان يقال هلا أم املساكني إلطعامها إيـاهم             
والتصدق عليهم، استشهد زوجها عبد اهللا بن جحش بأحد فتزوجهـا           

 تلبث معه إال شهرين أو ، وكان دخوله ا بعد حفصة ومل رسول اهللا 
وإن كانت مل تذكر هلا مناقب علـى  . ثالثة، مث توفيت سنة أربع للهجرة 

اخلصوص فيكفيها ما جاء يف حقهن على العموم وكذلك صالة رسول           
اهللا عليها ملا ماتت، فتلك فضيلة اختصت ا ألنه مل ميت يف حياة رسول              

 رمحة واجبة    من زوجاته إال خدجية وهي، وصالة رسول اهللا        اهللا  
  .للمؤمنني

                                                                                                                         

 ، وحـسنه  )٦٧٥٣( رقم   ١٦,٤، واملستدرك   )٩٣٤(، رقم   ٣٦٥،  ١٨املعجم الكبري،    )١(
 ، ويف صحيح اجلامع الـصغري وزيادتـه رقـم         )٢٠٠٧(حيحة رقم   األلباين يف السلسلة الص   

)٤٣٥١(.  
  .وصححه الشيخ شعيب األرناؤوط) ٤٥٠٦(صحيح ابن حبان ـ  )٢(



 
 

 
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

املخـزومية القرشية كان ) حذيفة(أم سلمة هند بنت أيب أميـة  -٦
جلوده، فاملسافر معه ال حيمل زاداً وأمها عاتكة ) زاد الركب(أبوها يلقب   

بعد موت زوجها  تزوجها رسول اهللا  . بنت عامر كنانية من بين فراس     
الذي هـاجرت معـه إىل       )١( أيب سلمة بن عبد األسد و هو ابن عمها        
دخلت املدينة، وكانت من     )٢( احلبشة مث إىل املدينة، وقيل إا أول ظعينة       

  .أمجل النساء وأشرفهن نسباً
  :ومن مناقبها

ا، روى مـسلم بإسـناده إىل أم        زواج النيب ف منها ودعاؤه هل      -١
حاطب بن أيب بلتعه خيطبين له  أرسل رسول اهللا : قالت((....  سلمة
أما ابنتها فندعو اهللا أن يغنيهـا       : ، فقال )٣(إنّ يل بنتاً وأنا غيور    : فقلت

  .)٤( ))عنها، وادعو اهللا أن يذهب بالغرية
بأا من أهل اجلنة، روى أمحد بإسناده إىل أم سـلمة            أخرب   -٢

على علي وفاطمـة   رسول اهللا   ) غطى(أغدف  : رضي اهللا عنها قالت   
اللهم إليك :  مخيصة سوداء مث قالواحلسن واحلسني رضي اهللا تعاىل عنهم

                                                                                                                         

  .فأمه أميمة بنت عبداملطلب وهو أيضاً ابن عمة رسول اهللا  )١(
  .املرأة تكون يف اهلودج: الظعينة )٢(
  .غيور للرجل واملرأة: ى تقولعلى وزن فعول يشترك فيه الذكر واألنث: غيور )٣(
  ).٩١٨(كتاب اجلنائز، باب ما يقال عند املصيبة، رقم : صحيح مسلم )٤(



  
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

: وأنـا يـا رسـول اهللا قـال     : قلت: قالت. ال إىل النار أنا وأهل بييت 
  .)١(وأنِت

  وتظهر حكمتها جلية يوم احلديبية، ملـا دعـا رسـول اهللا       -٣
: فما قما أحد قال   : قال. يا أيها الناس احنروا واحلقوا    : ((الصحابة فقال 

 فرجع رسـول    . عاد مبثلها فما قام رجل     مث عاد مبثلها فما قام رجل حىت      
)) ما شأن النـاس ؟      : يا أم سلمة  : (( فدخل على أم سلمة فقال     اهللا  

إنساناً، واعمد  يارسول اهللا قد دخلهم ما رأيت، فال تكلمن منهم          : قالت
إىل هديك حيث كان، فاحنره واحلق فلو قد فعلت ذلك فعـل النـاس              

 حىت أتى هديه فنحره مث جلس    ال يكلم أحداً   ذلك، فخرج رسول اهللا     
فحلق، فقام الناس ينحرون وحيلقون، وقال حىت إذا كان بني مكة واملدينة 

   .)٢(وسط الطريق فرتلت سورة الفتح
  .على ما أوتيت من عقل وحسن تدبريوتلك املشورة دالة بوضوح 

  

                                                                                                                         

وضعف الشيخ شعيب األرنـاؤوط   ) ٢٦٥٨٢( برقم   ٦/٣٠٤،  ٦/٢٩٦: مسند أمحد  )١(
وأنا : قالت أم سلمة  ((: جاء فيها  إسناده، ويف رواية عن عمر بن أيب سلمة ربيب النيب           

 صحيح أخرجه الترمـذي     ))أنِت على مكانك أنِت إىل خري     ((: اهللا؟ قال معهم يا رسول    
ويف احلديث منقبـة ظـاهرة      . وصححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي     ) ٣٨١٢(رقم  

  .للسيدة أم سلمة رضي اهللا عنها
، وعلق الشيخ شـعيب األرنـاؤوط       ٤/٣٢٣ وانظر الرواية بتمامها يف مسند أمحد بن حنبل          )٢(

  .حسنإسناده : بقوله



 
 

 
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

بن رباب بن يعمر اَألسدي حـليف بـين        زينب بنت جحش     -٧
ت اُألول و أمها أميمة بنت عبد املطلب بن هاشم عبد مشس، من املهاجرا

سنة ثالث أو مخس بعد ما كانت لزيد بـن   ، تزوجها النيب  عمته  
، الذي كان يدعى ابن حممد ويف ذلك بيـان      حارثة موىل رسول اهللا     

زيـد بـن     حكم الزواج من زوجة االبن املتبين فقد تبىن رسول اهللا           
 فكان يقال له زيد بن حممـد فقطـع اهللا   حارثة رضي اهللا عنه قبل النبوة   

 مث زاد    ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا      : تعاىل هذه النسبة بقوله   
بزينب بنت جحش رضي    وتأكيداً بوقوع تزويج رسول اهللا ذلك بياناً 
  :حىت نزلت اآلية )١( ))اهللا عنها
        اللَِّه طُ ِعندأَقْس وه اِئِهمِلآب موهعاد )وفيها نزلـت  ) ٥:ألحزابا   
 َا فاكَهنجوطَراً زا وهنم ديى زا قَضلَم )٧٣:األحزاب(  

 كانت زينب رضي اهللا عنها من سادات النساء ديناً وورعاً وجـوداً         
  .حيث كانت وفاا سنة عشرين  وهي أول األمهات حلوقاً بالنيب

  :ومن مناقبها
  من فوق سبع مسوات زوجها اهللا عز وجل لنبيه  -١
              ِقاتو كجوز كلَيع ِسكِه أَملَيع تمعأَنِه ولَيع اللَّه معقُولُ ِللَِّذي أَنِإذْ تو

اللَّه وتخِفي ِفي نفِْسك ما اللَّه مبِديِه وتخشى الناس واللَّه أَحق أَن تخشاه فَلَمـا               
  م ديى زاِج            قَضوِفـي أَز جرح ِمِننيؤلَى الْمكُونَ علَا ي ا ِلكَياكَهنجوطَراً زا وهن

  )األحزاب ()٣٧(أَدِعياِئِهم ِإذَا قَضوا ِمنهن وطَراً وكَانَ أَمر اللَِّه مفْعوالً
                                                                                                                         

  ) .٣٧( انظر تفسري ابن كثري آلية األحزاب رقم )١(



  
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

زوجكن أهاليكُن وزوجين   ((: وكانت تفتخر على الزوجات فتقول    
  .)١( ))ت من فوق سبع مسوااهللا تعاىل

   ـ كان زواجها سبباً لرتول آية احلجاب٢
ملا ((... روى البخاري بإسناده إىل أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال          

كانت معه يف البيت، صنع طعاماً ودعا        أهديت زينب إىل رسول اهللا      
القوم فقعدوا يتحدثون، فجعل النيب ف خيرج مث يرجع، وهـم قعـود             

ا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تدخلُوا بيوت النِبـي    ي َ: أنزل اهللا تعاىل  يتحدثون، ف 
ِإلَّا أَن يؤذَنَ لَكُم ِإلَى طَعاٍم غَير ناِظِرين ِإناه ولَِكن ِإذَا دِعيتم فَادخلُوا فَِإذَا              

 ذَِلكُم كَانَ يـؤِذي النِبـي       طَِعمتم فَانتِشروا ولَا مستأِْنِسني ِلحِديٍث ِإنَّ     
فَيستحِيي ِمنكُم واللَّه لَا يستحِيي ِمن الْحـق وِإذَا سـأَلْتموهن متاعـاً             
           ا كَانَ لَكُممو قُلُوِبِهنو ِلقُلُوِبكُم رأَطْه اٍب ذَِلكُماء ِحجرِمن و نأَلُوهفَاس

للَِّه ولَا أَن تنِكحوا أَزواجه ِمن بعِدِه أَبداً ِإنَّ ذَِلكُم كَانَ           أَن تؤذُوا رسولَ ا   
  .)٢( ))،  فَضرب احلجاب، وقام القوم)األحزاب(  )٥٣( ِعند اللَِّه عِظيماً

  .عليها بني أزواجه بتصدقها وإنفاقها يف سبيل اهللا  ثناء النيب  -٣
قال رسول  : قالت(( عنها   روى مسلم بإسناده إىل عائشة رضي اهللا      

فكن يتطـاولن أيتـهن   : أسرعكن حلاقاً يب أطولكن يداً، قالت    :   اهللا

                                                                                                                         

  .)٧٤٢٠( رقم ))وكان عرشه على املاء((كتاب التوحيد، باب : صحيح البخاري )١(
ال تدخلوا بيوت النيب     : كتاب التفسري باب قوله تعاىل    ) ٤٧٩٢: (صحيح البخاري  )٢(

   . إال أن يؤذن لكم إىل طعام



 
 

 
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

فكانت أطولنا يداً زينب ألا كانـت تعمـل بيـدها     : قالت.أطول يداً 
  .)١( ))وتتصدق

: ومن فضائلها رضي اهللا عنها أنَّ عائشة رضي اهللا عنها قالـت            -٤
زينب وأتقى هللا وأصـدق حـديثاً       مل أر امرأة قط خرياً يف الدين من         ((

وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذاالً لنفسها يف العمل الذي تصدق  
  .)٢( ))به وتقرب به إىل اهللا تعاىل

 بن ضرار بن حبيب بن خزمية اخلزاعيـة         جويرية بنت احلارث   -٨
 سنـة مخس أو )٣( )الْـمريسيع(املصطلقية، سبيت يف غزاة بين املصطلق    

فقـضى   )٤( وقعت يف سهم ثابت بن قيس فكاتبـها        اهلجرة، ف  ست من 
 كتاا، وتزوجها بعد ما كانت حتت مسافع بن صـفوان            رسول اهللا 

املقتول يف املعركة نفسها، وأعتق املسلمون بسببها مئة أهل بيـت مـن             
  .السيب فكانت بركتها على قومها عظيمة، توفيت سنة مخسني للهجرة

  
  

                                                                                                                         

كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل زينب       ) ٢٤٥٢ ( رقم حديث: صحيح مسلم  )١(
  .أم املؤمنني

رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب يف فضائل عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها               )٢(
)٢٤٢٢(.  
  .اسم بئر خلزاعة بني مكة واملدينة وهو بضم امليم وفتح الراء وسكون الياء )٣(
 على مال يؤديه مقسطاً فـإذا أداه        ))مملوكه(( هي أن يتفق السيد مع رقيقه     : املكاتبة )٤(

  .فهو حر



  
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

  :ومن مناقبها
  .ات للعبادة الذاكرات اهللا كثرياًمن املكثركانت  -١

روى مسلم بإسناده إىل عبد اهللا بن عباس عن جويرية رضي اهللا عنها 
خرج من عندها بكرة حني صلى الصبح وهي يف مسجدها           أنَّ النيب   

ما زلت على احلـال الـيت       : مث رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال       
لقـد قُلت بعـدك أربـع      :   قال النيب . نعم: فارقتك عليها؟ قالت  

سـبحان اهللا  : كلمات ثالث مرات لو وزنت مبا قُلِت منذ اليوم لوزنتهن   
   .)١(وحبمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

  .)٢( جويرية بعد ما كان امسها برة مساها النيب  -٢
صخـر بن حرب بن أمية بـن     أم حبيبة رملة بنت أيب سفيان        -٩

األموية، أمها صفية بنت أيب العاص بن أمية، ولدت قبل البعثة           عبد مشس   
بسبعة عشر عاماً و أسلمت مع زوجها عبيد اهللا بن جحـش األسـدي      
وهاجرا إىل احلبشة فولدت حبيبة، ومتسكت بدينها مث هاجرت وتنـصر           

، وهـي أقــرب      وأبدهلا اهللا زوجاً خرياً منه رسول اهللا         )٣(زوجها
  .هـ٤٤ تلتقي معه يف عبد مناف، توفيت سنة نسائه إليه نسباً

                                                                                                                         

كتاب الذكر والدعاء باب التـسبيح أول النـهار         ) ٢٧٢٦(حديث  : صحيح مسلم  )١(
  .وعند النوم

فـال   يغري األمساء اليت فيها تزكية لصاحبها امتثاالً لقوله تعـاىل            كان رسول اهللا    )٢(
   . تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى

وهو الوحيـد   ) نعوذ باهللا من سوء اخلامتة    (ت عبيد اهللا بن جحش على النصرانية        وما )٣(
  .من إخوة السيدة زينب بنت جحش رضي اهللا عنها الذي مات على غري اإلسالم



 
 

 
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

  :ومن مناقبها
من أن جيلس عليه أبوهـا وهـو         إكرامها فراش رسول اهللا      -١

  .مشرك ملا قدم لتمديد اهلدنة بني املسلمني وقريش
  .)١(هاجرت اهلجرة الثانية إىل احلبشة -٢

 بن سعية من بين النضري وهو من        صفية بنت حيي بن أخطب     -١٠
ى بن يعقوب مث من ذرية هارون بن عمران، كانت حتت سالم            ِسبط الو 

بن ِمشكم قبل إسالمها مث خلف عليها ِكنانة بن أيب احلقيق فقتل يـوم              
 الكليب وكاتبها، وقد وفَّى النيب    خيبر مث صارت مع السيب فأخذها دحية        

     ا فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقهااثـنني  توفيت سـنة  . كتا
  اهلجرةومخسني من 

  :ومن مناقبها
  زوجة نيب وابنة نيب وعمها نيب  -١

بلغ صفية أنّ حفـصة     : روى الترمذي عن أنس رضي اهللا عنه قال         
ما : وهي تبكي، فقال   بنت يهودي، فبكت فدخل عليها النيب       : قالت

:   فقـال الـنيب   . إين ابنة يهودي  : قالت يل حفصة    : يبكيك؟ قالت   

                                                                                                                         

انظـر صـحيح    . من هاجر إىل احلبشة وجعل هلم هجرتني       وقد مدح رسول اهللا      )١(
 أيب طالب وأمساء بنت عميس وأهل    مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل جعفر بن       

  .)٢٥٠٢(سفينتهم رضي اهللا عنهم، برقم 



  
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

يب، وإنك لتحت نيب، ففيم تفتخر عليك ؟مث وإنك البنة نيب، وإنّ عمك لن
  )٢(.)١( اتقي اهللا يا حفصة: قال 

أما واهللا يا نيب    (بالصدق ملا قالت له يف مرضه        وصفها النيب    -٢
  .)٣( )اهللا لوددت أنَّ الذي بك يب

بن حزن بن عامر بن صعصعة اهلاللية و        ميمونة بنت احلارث     -١١
 عوف الثقفي مث خلف عليها      أمها هند بنت عوف، تزوجت مسعود بن      

 - )٤(وكيلـها  -أبو رهم بن عبد العزى، فمات عنها، فزوجها العباس          
، وبىن ا بسرف قرب مكة، وكانت آخر امرأة تزوجها سـنة             النيب  

  .سبع يف عمرة القضاء
  :ومن مناقبها

  هلا باإلميان   ـ شهادة النيب ١
األخوات :   قال رسول اهللا  ((:  عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال      

وأختها أم الفضل بنت احلارث وأختـها        مؤمنات ميمونة زوج النيب     

                                                                                                                         

  .)٣٨٩٢(رقم  جامع الترمذي، كتاب املناقب، باب فضل أزواج النيب  )١(
) ٣٨٩٢(أي أن أباك هارون وعمك موسى وأنت زوجيت، وقد روي يف الترمـذي               )٢(

جي حممد، وأيب هـارون،     وكيف تكونان خري مين وزو    : أال قلتِ ((: هلا قول الرسول   
  )).وعمي موسى

  .٨/١٢٨وطبقات ابن سعد ) ٢٠٩٢٢( رقم ١١/٤٣١ مصنف عبدالرزاق )٣(
والعباس بن عبداملطلب زوج أختها أم الفضل بنت احلارث فعلى هذا تكون الـسيدة          )٤(

  .ميمونة خالة عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهم مجيعاً



 
 

 
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

سلمى بنت احلارث امرأة حـمزة و أمسـاء بنـت عمـيس أختـهن              
  .)١())ألمهن
  ميمونة  مساها رسول اهللا -٢

كان اسم خاليت ((: روى احلاكم بإسناده إىل ابن عباس رضي اهللا عنه
   .)٢( ))ميمونة ميمونة بره فسماها رسول اهللا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                                                                                         

 ))صحيح(( ووافقه الذهيب، وقال األلباين      ، وصححه احلاكم،  ٣٣-٤/٣٢: املستدرك )١(
  ).١٧٦٤(، وسلسلة األحاديث الصحيحة )٢٧٦٣(كما يف صحيح اجلامع الصغري 

 ويف مـستدرك    ).٢١٤١(احلديث يف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنـه             )٢(
  . من طريق ابن عباس رضي اهللا عنه٤/٣٠احلاكم 



  
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

  الدعوة يف حياة أمهات املؤمنني
لقد كانت الدعوة إىل اهللا تعاىل هي اهلدف األمسى ألمهات املؤمنني           
فما من حديث قيل عند إحداهن أو مسعته بعضهن إال وقامت بتبليغه كما 

ا نضر اهللا امرءاً مسع منا شيئاً فبلغه كم        : ((مسعته متذكرات قول النيب     
) رضـي اهللا عنـهن  (ولقد امتزن  )١( ))مسعه فرب مبلغ أوعى من سامع  

بسعة العلم والفقه يف الدين فتعلم الفقهاء منهن أحكاماً كانـت نافعـةً             
للناس كافة، وحكت لنا كتب ا لسري عن أمهات املؤمنني مواقفاً تـدل             
على بذهلن للنصيحة وأمرهن باملعروف ويهن عن املنكر، وال نـذهب           

 إذا قلنا إن جناح الدعوة إىل اهللا تعاىل يف أول عهدها كان بـسبب               بعيداً
ونصرته مباهلا    عنها فهي أول من آمنت برسول اهللا      خدجية رضي اهللا    

 مـع   ونفسها فكانت ِنعم الزوجة اليت تربط على قلب رسـول اهللا            
لقـد  ((: متذكراً جلميلـها   اهللا  بزوغ فجر الوحي يقول عنها رسول       

 كفر يب الناس، وصدقتين حني كذبين الناس وأشركتين يف          آمنت يب حني  
هلـا القـدم    ) رضي اهللا عنها  (لقد كانت    )٢())ماهلا حني حرمين الناس   

  .الراسخة يف نشر دين اهللا فرضي اهللا عنها وأرضاها
 وتلكم السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق حتفظ عن رسول اهللا        

تعلم منها الفقهاء والعلماء، وأكثر     العديد من األحاديث لتبثها يف الناس في      
: الناس األخذ عنها فنقلوا عنها من األحكام واآلداب شيئاً كثرياً حىت قيل        

                                                                                                                         

  ).٦٧٦٤(صحيح اجلامع الصغري برقم  )١(
  .١/٥٨٩انظر االستيعاب البن عبدالرب  )٢(



 
 

 
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

ولقد أثىن العلماء ). رضي اهللا عنها(إن ربع األحكام الشرعية منقول عنها 
وعلمهـا فقـال    ) رضي اهللا عنـها   ( على عائشة    نيوالتابعمن الصحابة   

األكابر يسألون عائشة  اب رسول اهللا مسروق رأيت مشيخة من أصح
حـدثتين  :  ، وكان إذا حدث عنها يقول      عن الفرائض ) رضي اهللا عنها  (

الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب اهللا املربأة من فوق سبع مسوات فلـم       
  .)١(أكذا

كانت عائشة أفقه الناس وأعلم النـاس       : ويقول عطاء بن أيب رباح    
  .وأحسن الناس رأياً يف العامة

ما رأيت أحداً أعلم بفقه وال بطب       : ويقول هشام بن عروة عن أبيه     
  .)٢(وال بشعر من عائشة

أما إنه ال حيزنُ عليها إال مـن        : وقال عبداهللا بن عبيد بن عمري قال      
  .)٣(كانت أمه 

لغريها دخلت عليها حفـصة بنـت       ) رضي اهللا عنها  (ومن دعوا   
شف عن جبينها فشقته عائشة     عبدالرمحن بن أيب بكر وعليها مخار رقيق ي       

مث دعت خبمـار    ! ورة النور؟ أما تعلمني ما أنزل اهللا يف س      : عليها وقالت 
  .فكستها

                                                                                                                         

  ٢/١٨١ سري أعالم النبالء )١(
  .، ط دار الغد، املنصورة٦٦نساء حول الرسول، عاطف صابر شاهني، ص  )٢(
  ٢/١٨٥ سري أعالم النبالء )٣(



  
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

يا معشر النساء اتقني اهللا ربكن وبالغن       : وكانت تعظ النساء فتقول   
يف الوضوء، وأقمن صالتكن وآتني زكاتكن طيبة ا أنفسكن، وأطعـن           

  .أزواجكن يف ما أحببنت أو كرهنت
خليفة اهللا تعاىل على املرأة زوجها فإذا رضي عنـها          : ت تقول وكان

زوجها رضي اهللا عنها وإذا سخط عليها زوجهـا سـخط اهللا عليهـا              
ومن قوهلا من حق الزوج     . ومالئكته ألا حتمل زوجها على ما حيلُ هلا       

على املرأة أن تلزم فراشه وتتجنب سخطَه، وتتبع مرضاته، وتوفر كسبه،           
  .)١( أمراً وحتفظه يف نفسهاوال تعص له 

فلقد تبوأت مرتلة العاملات    ) رضي اهللا عنها  (وأما زينب بنت جحش     
العامالت الواعظات الناصحات لكل مؤمن ومؤمنة يف العمل بسنة النيب          

            ،يف حياته وبعد مماته، حفظت مسعها وبصرها عما يغضب اهللا تعاىل
يف حديث اإلفك )  عنها رضي اهللا (عن السيدة عائشة     فلما سأهلا النيب    

  )).أمحي مسعي وبصري، ما علمت عليها إال خرياً((: قالت -
أما أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث، فنقلت لألمة أحاديث رسـول           

املتعلقة باألحكام الفقهية مثلما حدث يف يوم عرفة حيث شـك            اهللا  
ب صائم أم مفطر يف ذلك املوقف، فأرسلت إليه حبال         الناس هل النيب    

  .)٢( وهو واقف يف املوقف فشرب منه والناس ينظرون

                                                                                                                         

  .املصدر السابق، الصفحة نفسها )١(
  ).١٩٨٩(انظر احلديث يف صحيح مسلم، كتاب الصوم باب صوم يوم عرفة برقم  )٢(



 
 

 
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

رضي اهللا  (لقد كانت   . )١(من اجلنابة  ومنها بيان صفة غسل النيب      
من الواعظات الناصحات لألمة فرضي اهللا عنها وعن باقي أمهات          ) عنها

  .املؤمنني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                         

  ).٣١٧(صحيح مسلم، كتاب احليض باب صفة غسل اجلنابة، رقم  )١(



  
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

  حملات عامة عن أمهات املؤمنني
  دخل ن كانت وفان بعده       كل زوجات رسول اهللا الالئي     -

  .إال خدجية وزينب بنت خزمية رضي اهللا عنهما فقد توفيتا يف حياته
وكلهن دفن يف البقيع باملدينة ماعدا خدجية دفنـت يف احلجـون        -

مبكة، وميمونة دفنت بسرف بالقرب من التنعيم حسب ما أوصـت يف            
  .فيه املكان الذي بىن ا رسول اهللا 

يلتقني معه يف النسب مـن جهـة         سول اهللا   عشر زوجات لر   -
أم حبيبة، وخدجية، وأم سلمة، وعائشة، وحفصة، وسودة وزينب        : األب

بنت جحش، وجويرية، وزينب بنت خزمية، وميمونة ومجعت الـسيدة          
زينب بنت جحش االلتقاء نسباً من جهة األب واألم فأمها أميمة بنـت             

 جهة األب يف خزمية بـن  وتلتقي معه من  عبداملطلب عمة رسول اهللا     
  .مدركة بن إلياس

  .مسى النيب زوجتيه ميمونة وجويرية بعد أن كان امسهما برة -
كانت كل من زينب بنت خزمية وصفية وميمونة وخدجية رضي           -

بزوجني، بينما كانت عائـشة      اهللا عنهن مجيعاً قد تزوجن قبل النيب        
   ).رضي اهللا عنهن(البكر الوحيدة بينهن 

  
  
  
  



 
 

 
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

  رتيب أمهات املؤمننيت
  من حيث روايتهن للحديث النبوي الشريف

  
  :الصديقة بنت الصديق رضي اهللا عنها -١

  ).٢٢١٠(روت ألفان ومائتا حديث وعشرة أحاديث 
  .اتفق هلا البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعني حديثاً

  .وانفرد البخاري بأربعة ومخسني حديثاً
  .وانفرد مسلم بتسعة أحاديث

  . أكثر من ألفي حديث))مسنده((وروى هلا أمحد يف 
  :السيدة أم سلمة رضي اهللا عنها -٢

ذكـر الذهبـي أن مسنـدها يبلـغ ثـالث مائة ومثانية وسبعني         
  .حديثاً

  .اتفق البخاري ومسلم هلا على ثالثة عشر حديثاً
  .وانفرد البخاري بثالثة

                                                                                                                         

سيكون تركيزنا يف إيراد مرويات كـل واحـدة مـن أمهات املـؤمنني رضـي اهللا              * 
أمساء الصحابة والرواة البن حــزم، وتلقيح فهوم   -١: عنهن على مخسة مصادر رئيسية    

مس الدين الذهيب، وخمطوط جزء فيه مـا        أهل األثر البن اجلوزي، وسري أعالم النبالء لش       
لكل واحد من الصحابة من احلديث لبقي بن خملد األندلسي وكتاب نساء يف ظل رسول               

  .للشيخ عرفان العشا حسونة الدمشقي اهللا 
 



  
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

  .وانفرد مسلم بثالثة عشر
  :ت احلارث رضي اهللا عنهاالسيدة ميمونة بن -٣

  روي هلا سبعة أحاديث يف الصحيحني((: قال الذهيب
  .انفرد هلا البخاري حبديث

  .ومسلم خبمسة
  )).ومجيع ما روت ثالثـة عشـر حـديثاً

حديثها أكثر من ذلك فقد روى      ((: وقال الشيخ احملقق عرفان العشا    
نتهي بـالرقم   وي) ٢٦٨٥٨/١٠(هلا أمحد وحديثها يف املسند يبدأ بالرقم        

)٢٦٩٢١/١٠.(  
 روت ستة وسبعني حديثاً ونقل احملقق       ))أمساء الصحابة الراواة  ((ويف  

ويف ((:  قال ))أعالم النساء ((يف حاشية الكتاب املذكور كالم كحالة يف        
حديثاً ويف الكمال يف معرفة الرجال أا       ) ٧٧(مطالع األنوار أا روت     

من خمطوطات دار الكتـب  ) ٣٢(حديثاً، ويف جمموعة رقم    ) ٤٦(روت  
  .)١( حديثاً) ٧٩(الظاهرية أا روت 

  :أم حبيبة بنت أيب سفيان رضي اهللا عنهما -٤
يف أمساء الصحابة والرواة أا روت مخسة وستني حديثاً وكذلك ما           

  .)٢( ))تلقيح فهوم األثر((ذكره ابن اجلوزي 

                                                                                                                         

   .٦٨أمساء الصحابة الرواة، حاشية ص  )١(
  .٣٦٥، وتلقيح فهوم أهل األثر البن اجلوزي ٧٢أمساء الصحابة الرواة ص  )٢(



 
 

 
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

 )١() )مسندها مخسة وستون حـديثاً    ((وهذا أيضاً ما ذكره الذهيب      
  .اتفق هلا البخاري ومسلم على حديثني وتفرد مسلم حبديثني

  : حفصة بنت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما-٥
 أا روت ستون حديثاً،     ))أمساء الصحابة والرواة  ((ذكر ابن حزم يف     

  .)٢( ))تلقيح فهوم األثر((وكذلك ذكر ابن اجلوزي يف 
  .)٣( ))ستون حديثاًوسندها يف كتاب بقي بن خملد ((: قال الذهيب

  .اتفق هلا الشيخان على أربعة أحاديث وانفرد مسلم بستة أحاديث
أربعـة  )) املسند((وقد روى هلا أمحد يف      : وقال الشيخ عرفان العشا   

  .)٤( )٢٦٥٢٩/١٠(وإىل الرقم ) ٢٦٤٨٥(وأربعني حديثاً بدءاً بالرقم 
  :زينب بنت جحش رضي اهللا عنها -٦

  .ر حديثاً أا روى إحدى عش)٦( وزيوابن اجل )٥( ذكر ابن حزم
وحديثها يف مسند اإلمام أمحد من الرقم       ((: قال الشيخ عرفان العشا   

  .)٢٧٤٨٦/١٠ - ٢٧٤٨٣(و) ٢٦٨١٦/١٠ - ٢٦٨١٣(

                                                                                                                         

   .٢٠٨ل اهللا ص نساء يف ظل رسو )١(
   .٣٦٥ ، وتلقيح فهوم أهل األثر ٧٥أمساء الصحابة الرواة ص )٢(
إن مسند بقي ابـن     : ، وقال الشيخ عرفان العشا    ٢٣٠ - ٢/٢٢٧سري أعالم النبالء     )٣(

  . من نساء يف ظل رسول اهللا١٢٤خملد مفقود وانظر لإلفادة حاشية ص 
   .١٢٤ ص نساء يف ظل رسول اهللا )٤(
   .١٥٣أمساء الصحابة الرواة ص  )٥(
   .٣٦٩األثر ص أهل تلقيح فهوم  )٦(



  
 

 يف فضائل أمهات املؤمنني... شذى اليامسني 

) ٨٢٧(وابن حبان   ) ١٩٠٦١(وابن أيب شيبة    ) ٢١٨٧(والترمذي  
 ))شرح السنة ((والبغوي يف   ) ٩٣/١٠ ())السنن الكربى ((والبيهقي يف   

  .)١( وغريهم) ٤٢٠١(
والنـسائي  )... ١٢٦٨ ())مالـك يف موطئـه    ((كما روى هلـا     

)٢()٣٥٠٠(.  
  : صفية بنت حيي بن أخطب رضي اهللا عنها-٧

  .أا روت عشرة أحاديث )٤( وابن اجلوزي )٣( ذكر ابن حزم
ورد هلا من احلديث عشرة أحاديث منها واحد متفق ((: وقال الذهيب 

  .)٥()) عليه
وأمحـد  ) ٢١٧٥(، ومـسلم    )٢٠٣٥(بخـاري   وحديثها عند ال  

  .)٦( )٢٦٩٢٩/١٠(، و)٢٦٩٢٧/١٠(
  :جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار رضي اهللا عنها -٨

أا روت سبعة أحاديث، وهو ما       )٨( وابن اجلوزي  )٧(ذكر ابن حزم  
جاء هلا سبعة أحاديث منـها عنـد        (( : ذكره الذهيب أيضاً وفصل فقال    

                                                                                                                         

   .١٨٦نساء يف ظل رسول اهللا ص  )١(
   .١٨٦ نساء يف ظل رسول اهللا ص )٢(
   .١٥٥أمساء الصحابة والرواة ص  )٣(
    .٣٦٩األثر ص أهل تلقيح فهوم  )٤(
   .٢/٢٣٨سري أعالم النبالء  )٥(
   .٢٣٩يخ عرفان العشا يف نساء يف ظل رسول اهللا ص فضل ذلك الش )٦(
   .٣٧١أمساء الصحابة والرواة ص  )٧(
   .٣٧١ تلقيح فهوم أهل األثر ص)٨(
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 وأضاف الشيخ عرفان العشا     )١( ))يثانالبخاري حديث وعند مسلم حد    
وفيه ) ٢٦٨٢٠/١٠ - ٢٦٨١٧ ()) املسند((وحديثها عند أمحد يف     ((

  .)٢( ))غري الذي ذُكر
  :سودة بنت زمعة رضي اهللا عنها -٩

أا روت مخسة أحاديث روى      )٤( وابن اجلوزي  )٣( ذكر ابن حزم  
 ، وأمحـد يف   ١٤٥٧، ومسلم رقـم     ٦٧٤٩،  ٦٦٨٦(هلا البخاري رقم    

) ٦١٢٧/٢) (٢٧٤٨٩/١٠(،  )٢٧٤٨٧/١٠(،  )٢٧٤٨٨/١٠(مسنده  
  ).٣٤٨٥(وروى هلا النسائي رقم 

أما السيدة خدجية بنت خويلد والسيدة زينب بنت خزميـة فلـيس            
  .لواحدة منهن رواية رضوان اهللا عليهن مجيعاً

وهذا ما أمكنين مجعه يف بيان مرويات أمهات املؤمنني من احلـديث       
   .لبيان ما بذلن يف نشر حديث رسول اهللا رضوان اهللا عليهن، 

  
  
  
  
  

                                                                                                                         

   .٢/٢٦٣سري أعالم النبالء  )١(
   .٢٠٠نساء يف ظل رسول اهللا ص  )٢(
   .٢٢٢أمساء الصحابة والرواة ص  )٣(
   .٣٧٢ تلقيح فهوم أهل األثر ص)٤(
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  خامتة

لقد عشنا بعضاً من الفضائل العطرة ألمهات املؤمنني، فلنتخذها زاداً          
يف رحلة األمواج املتالطمة من الشبهات اليت أثريت ومازالت تثار حوهلن           

  .خاصة وآل البيت عامة
تلـك  وجيب على بناتنا وزوجاتنا أن يتعلمن وينـشرن ويـتحلني ب          

الفضائل سلوكاً يف بيوتنا فتكون األسوة احلسنة والقدوة املثلى، فنكـون         
بذلك حفظنا بعضاً من حقوق أمهات املؤمنني يف اإلحتـرام واإلكـرام            

  .إكرام نسائه والتوقري والتعظيم، ومن إكرام رسول اهللا 
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  أهم املراجع

م ـ الطبعـة األوىل ـ    دار اإلعـال .  ـ االستيعاب البن عبدالرب األندلسي ١
  م٢٠٠٢األردن ـ 

  .طبعة املعارف ـ بريوت.  ـ البداية والنهاية البن كثري الدمشقي٢
يف واقعنا املعاصر ـ جاسم املطوع ـ الطبعـة األوىل      ـ زوجات النيب  ٣

  م٢٠٠١ـ الكويت ـ 
  م٢٠٠٠ ـ سنن الترمذي ـ دار السالم ـ الرياض ـ ٤
 ـ مطبعة مؤسسة الرسالة ـ احلادية عـشر     ـ سري أعالم النبالء ـ الذهيب  ٥
  . شعيب األرناؤوطقيقـ حت

  . ـ صحيح ابن حبان ـ ابن حبان ـ طبعة الرسالة ـ بريوت٦
  م ٢٠٠٠ ـ صحيح البخاري ـ دار السالم ـ ٧
  . ـ صحيح اجلامع الصغري وزياداته ـ األلباين ـ املكتب اإلسالمي٨
 ـ  م٢٠٠٠لـسالم ـ    ـ صحيح مسلم ـ اإلمام مسلم ـ طبعـة دار ا    ٩
  .الرياض

  . ـ الطبقات الكربى البن سعد ـ طبعة صادر ـ بريوت١٠
   .هـ٢١٤١ ـ جممع الزوائد ـ اهليثمي ـ طبعة الفكر ـ بريوت  ـ ١١
 ـ مسند أمحد بن حنبل ـ طبعة قرطبة ـ القاهرة ـ حتقيـق شـعيب       ٢١

  .األرناؤوط
مكتبة العلوم واحلكم  ـ معجم الطرباين الكبري ـ أليب القاسم الطرباين ـ    ٣١

   .هـ٤٠٤١ـ املوصل  ـ حتقيق محدي السلفي ـ 
  


