بسم هللا الرحمن الرحيم
السيدة أم كلثوم
أيها اإلخوة المؤمنون ،مع سير الصحااييا الليحي

راحوان ع لىحالي نيحيهن ألمىحين ،والصحاايي اليحو

هححا انين ح الةالة ح لسححي نا رسححوع ع صححيي ع نيي ح وسححي  ،هححا أ ثيةححو  ،ول ح

هححالب انين ح البححاهرة يى ح ر ي ح ،

وأسيم مع أمها خ يل وأخوالها.
نظام األسرة:
أيها اإلخوة ـ يع الماا فا الا يث نن هالب انين الباهرة يلح أن نىيح هحالب الاةيةح  ،اينمحا حاع ع نح
ولع:
اَل أ ُ ْقسِ ُم بِ اه اذا ا ْل ابلا ِد ( )1اوأا ْن ات ِحل ٌّ بِ اه اذا ا ْل ابلا ِد ( )2او اوالِ ٍد او اما اولا اد
(سورة البلد)

نظححا اويححوة ،ونظححا الينححوة ،أن ينا ح ر الي ححر مححن أيححا وأمهححا  ،وأن يححو هللا ع فححا ا يححا رامح ل ححو ثححع
لصور ،وأن لثون هالب الى
ييم  ،هالب الى

ن

م ه  ،ن ح او ياينح  ،ون ح او ياينهحا ،ون ح انيحن ييييح  ،وانيحن

لىرفنا ياهلل ن ولع ،لىرفنا يرام ع.

فا اياة اإلنسان إنسان واا يلمني أن يثون خيراً من  ،إن أيوب ،ن يول أ نيي ول اورض ياس اينح ،
أي اً ..لو ثان او

مسلخ ما ً واين و يراً ي لخر ي  ،او ال ةير يلمني أن يثون اين غنيا ً ،او غير الملىي يلمنحي

نين ح أن يثححون أني ح الىيمححا  ،او المسلاححىي يلمنححي أن يثححون اين ح أ ححو او ويححا  ،واو أايان حا ً ،وفححا أغي ح
اوايان ،وفا يىض اوايان ن يالاج إلي اين  ،لنيخال مة ً:
أ غنا و وي ،ون يالاج إلي اين إب ا ً ،ن اال ما ي ون مىنوي  ،ومع اللك ن يسى او إن أن يثحون
اين فا يايوا  ،وفا ث اي  ،وفا سىا ة ،وفا اسحلةرار ،وفحا سحمى بييح  ،إالاً نظحا اويحوة ،ونظحا الينحوة يىرفنحا
ياهلل ن ولع.
أيهححا اإلخححوة ،يح او واح ب يىرفححك يححاهلل ،للىح للسححلري  ،ل ححةي للسححى  ،للححوهللا لل ححيع ،لىححر لليححي  ،او
أايان حا ً لاححر ن سححها أبي ح البىححا  ،ولبىم ح اينهححا ،إالا ثان ح رام ح اومهححا هثححالا فثيححي رام ح خححال اورض
والسماوا .
اَّلل اغ ْي ار ا ْل اح ِّق اظنه ا ْل اجا ِهلِ هي ِة
اي ُظ ُّنونا بِ ه ِ
(سورة آل عمران)

أن لىححري ع ،أن لىححري راملح  ،أنح خيح الخيح ليسححى ه  ،خيةهح للنح نراححها السححماوا واورض ،إالا
سا له يىض ال ائ من ألع أن يىالله  ،ن أن لىع الاياة ال نيا ملىي هثالا ،فيا أيها اإلخوة اوثار :

اَل أ ُ ْقسِ ُم ِب اه اذا ا ْل ابلا ِد ( )1اوأا ْن ات ِحل ٌّ ِب اه اذا ا ْل ابلا ِد ( )2او اوالِ ٍد او اما اولا اد
(سورة البلد)

يىنا من أنظ ا يا ال ال نيي نظم ع ،نظا اويوة.
فاينح النيححا نييح الصح ة والسح

السححي ة فابمح اينمححا ي ححر يهححا ،يىححض الصححااي مححا ثححانوا مرلححااين لهححالب

الي ارة ،فيما نظر إليه اع نيي الص ة والس :
ريحانة أشمها ،وعلى هللا رزقها
وهالب السي ة أ ثيةو  ،هالب أياا ً اينح رسحوع ع صحيي ع نييح وسحي يىنحا محا الحالي يخ حي ملانح الايحاة؟
اوسرة ،ألمني من ثع أخ أن ياث ينا أسرل  ،ون مهما لثن الاياة اسي  ،مهما لثن ملىي  ،إالا خع اإلنسان إلحي
ييل الملماسك ،الالي في و  ،الالي في ا  ،والالي في لااي  ،والالي في مؤاةرة ،والالي فيح لةح ير ،إالا خحع إلحي
ييل نسا ثع ملان ال نيا ،فإالا ثان اليي لايما ً ،إالا ثان اليي م اونا ً ياليغاا  ،يالثراهي  ،يالمنافس  ،يإ ناج
البري ا خر ،هالا يي

بى من اللاي  ،اإلنسان ي ر من ملان الايحاة إلحي ييلح  ،فحإالا ثحان ييلح لاحي إلحي أيحن

ياله ؟.
أنل أ

الىل من إنسان ـ وهو يسلبيع ـ ن يةي يم ليو ال ولا ،ليو يين أفرا اوسحرة ،يانيلسحام ،

يالس  ،يال ناي ياله ي يغحض اليصحر ،يالمسحاما  ،لنمحو الى حا  ،أمحا ياللح ي والمىاليح واننلةحا  ،والسحخري ،
لنمو اواةا  ،وإالا أر ـ إن ص اللىيير ـ اللصمي اإللها لألسرة:
اومِنْ آا اياتِ ِه أانْ اخلا اق لا ُك ْم مِنْ أا ْنفُسِ ُك ْم أا ْز اواجا ً لِ ات ْس ُك ُنوا إِلا ْي اها او اج اعل ا اب ْي ان ُك ْم ام او هد ًة او ار ْح ام ًة إِنه ِِ اذلِ اَ اَا ايا ٍ
ت لِ اَ ْو ٍم
اي ات اف هك ُرونا
(سورة الروم)

فإن ل لثن هالب المو ة والرام يين ال ولين ،فالاال مراي ل اً ،ولةلاا المىالل .
فهححالب السححي ة أ ثيةححو يسححميها يىححض الخبيححا ثوث ح اإلس ح  ،ين ح رسححوع ع صححيي ع نيي ح وسححي  ،أمهححا
خ يل  ،أ المؤمنين الثير راا ع لىالي ننها ،ول

يى ر ي  ،وأسيم مع أمها خ يل وأخوالها.

ماالا اع ع ن ولع نن امرأة نوح وامرأة لوب؟ اع:
ه
ا
صالِ اح ْي ِن اِ اخا ان اتا ُه اما اِلا ْم
ام ارأا اة لُوطٍ اكا ان اتا ات ْح ات اع ْبدا ْي ِن مِنْ ِع ابا ِد انا ا
وح او ْ
ا
ض ار اب هللا ُ ام اثالً لِلهذِينا اك اف ُروا ا ِْم ارأ اة ُن ٍ
هللا ا
ار ام اع ال هدا ِخلِينا
ُي ْغنِ ايا اع ْن ُه اما مِنا ه ِ
ش ْيئا ً اوقِيل ا ادْ ُخ اال ال هن ا
(سورة التحريم)

إياك أن ل ثر أنهما خانلا وليهما خيان فراش ،أي اً ،يحع خيانح نحوة يالمةايحع أسحى

حا ليح وج أن لثحون

ولل  ،وأون ب ،وينال نيي ون ل  ،ا لميع ل اً ،يىنا أايانا ً ال ول  ،مع ماا الح من لمحع ،أمحا إالا ثانح
ال ول لها ون للاب ولها ،لهحا م حارث  ،لهحا نح  ،لهحا مسحان ة ،هحالب ليسح
ول ورفية

ول و ميي .

ولح فةحب ،إنهحا ولح وصح ية ،

ال وج السىي هو الالي يسلبيع أن يرفع مسلو

ولل إلي مسلواب ،يايث يىحيش مىهحا ثصح يةين اميمحين،

ثرفيةين ،ث مييين.
ل

نظري أنها أسيم مع أمها خ يل  ،سي نا الرسوع ني الص ة والس

لثن ولل أوع من أمن ي  ،وأثير ن ل  ،وع و

الا محن أهحواع الح نوة محا الا ،

مى ثالليع.

السححي ة خ يلح راححا ع ننهححا ححا ن يصح  ،لثححا الح نوة اإلسح مي لةححو نيححي لهح ها ،ونيححي نمهححا،
ونيي صيرها ،ونيي صمو ها إن ص اللىيير،
لاللك النيا نيي الص ة والس

اينما فل مث  ،ل ين

فاع خ يل ،

اع :انصيوا لا خيم نن ير خ يل  ،وغر اليوا نن يرها
يىنا أن أيلها ال ول الباهرة اللا اا من ألع هالب ال نوة لك نصي من هالا النصر.
طالقها من عتيبة بن أب لهب:
إالاً أسيم مع أمها خ يل وأخوالها ،ل ولها نليي ين أيا له

يحع اليىةح  ،ولح يح خع نييهحا ،ثمحا أن أخحاب

نلي ـ نلي ونليي ـ نلي ل وج ر ي  ،ونليي ل وج أ ثيةو  ،ول ي خ نييهما ،وثان اللحك يىح اليىةح فيمحا نح ع
ول لىالي:
ات هب ْت اي ادا أا ِب ال اه ٍ
ب او ات هب
(سورة المسد)

اع أيو له نيني  :رأسا من رأسثما ارا الي لبيةا اينلي فبيةلا يع ال خوع نييهما.
النيا نيي الص ة والس اينما لىي ع أسوة اسن  ،اع لىالي:
هللا اكثِيراً
ول ه ِ
هللا أ ُ ْس اوةٌ اح ا
لا اَدْ اكانا لا ُك ْم ِِ ار ُ
س ِ
هللا اوا ْل اي ْو ام ْاَاخ اِر او اذ اك ار ه ا
س ان ٌة لِ امنْ اكانا اي ْر ُجو ه ا
(سورة األحزاب)

ثع ا الا  ،الي لبيي الينا الا  ،ومو الول الا  ،وال ةر الا  ،والغنحي الا ح  ،والةهحر الا ح  ،والنصحر
الا  ،والهلرة الا ها واإلخراج من يي ب الا  ،الا ثع ا  ،وو ي و

ثامي مع ثع ا فاسلا أن يثون سحي

الخي  .ولون أن النيا ي ر ،للري نيي ثع خصائص الي ر ،لما ثان سي الي ر.
رأسا من رأسثما ارا الي لبيةا اينلي  ،فبيةلا يع ال خوع نييهما.
أما وج ين  ،نا ال نوة ن سها للبييح اينح مامح فيح ي ىحع ،فيمحا و حع أسحيراً ننح رسحوع ع صحيي ع
نيي وسي  ،نظر إلي فةاع :وع ما الممناب صهراً .ثان اراً ،هناك حخص إمىح  ،فحا ايالنحا ،هنحاك حخص حرارب
يي وال ل  ،بي فيبي  ،افىع ي ىع ،الرك يلرك ،الوال ة نيي الىين والرأ  ،والوال ة ياسن إليها ي ا و ،
أما أن ليمرك يمىصي فلسللي  ،فيس اراً،
ال ل  :إما أن لث ر يمام ـ أ سي نا سى ـ وإما أن أ هللا البىا الي أمو .

اع :وع يا أ لو أن لك مائ ن

فخرل واا َ ًة واا ًة ما ث ر يمام  ،فثيا إن ئ  ،أو ن ليثيا.

ال ول لها ا  ،واو لها ا  ،أما أن لنسا مع ال ول ولنسي ا أمك ،الوال .أما أن لنسي ا ال ولح
ولنسا مع أمك ،أياا ً الوال .أنب ثع الي ا اة  ،أما اوصع فا هالا المواوهللا:
سانا ً
ضى ار ُّب اَ أا هَل ات ْع ُبدُوا إِ هَل إِ هياهُ او ِبا ْل اوالِ اد ْي ِن إِ ْح ا
او اق ا
(سورة اإلسراء اَية )22

الىيا ة هلل وا ب ،واإلاسان ليوال ين ،أما إالا أبى وال ك فحا مىصحي فينح ني لح محن ون ع ،الىيحا ة هلل،
واإلاسان ليوال ين.
بيىا ً أ ثيةو راا ع ننها ،ور ي اينلا رسوع ع صيي ع نييح وسحي والهلحا مصحيراً وااح اً فحا سحييع
اإلس .
صاايا لييع اسم مصى ايحن نميحر ،ثحان ايحن أسحرة غنيح لح اً ،وثحان ماحر المةحع فحا أنا لح  ،وةيايح
ال اخرة ،ثان فلي أنيةا ً نبراً ،في غني ظاهر ،فيما أسي ار ثع هالا الغني ،ارم أهيح ثحع حا  ،هحالا الارمحان
وسا

ري.
أي

نيحي هحالب الاا ةح  ،ون اليىةح اإلسح مي ظهحر  ،وون ع نح ولحع أنح ع نيحي نييح صحيي ع نييح

وسي :
ات هب ْت اي ادا أا ِب ال اه ٍ
ب او ات هب
(سورة المسد)

بيةلا منهما ،وهالا ر

لنا ،إالا خسِ رْ

أه افك النييي  ،يسي هويلك الوااا خسر
إياك أن لى هالا خسارة ،إياك أن لى

يسي

ينك ،يسي منهلك يسحي اسحلةاملك ،يسحي ميا ئحك ،يسحي

ا من ال نيا ،خسارة هالا ال ا وسا

ري لك.

يئا ً فالك من الح نيا يسحي ميح ئك خسحارة ،يحالىث  ،افلخحر يثحع حا

ااهللا منك يسي مي ئك ،ون هالا فا مي ان اسنالك يو الةيام .
هناك نةب

ية ل اً سيوااها لث  :إنسان نن ب مبى يييع الخمر ،لا إلي ع ،ألحي

لويل أن يااني ل غيل ؟ ألي

ع حا راً محن لاظح

ا راً؟ ما الالي يا ث؟ الغي لهيب إلحي الريحع ،لمحاالا؟ ليح فع المحؤمن ةمحن بانلح ،

للثححون هححالب الخسححارة المؤ ل ح فححا مي ح ان اسححنال يححو الةيام ح  ،أمححا لملححر أن ح لححا لاححان

غيل ح  ،يلححو أني

المنارفين ن ايا ً ياهلل ،ون بمىا ً ياللن  ،ولثن رغي فا ماان الغي .
سمى يمبى فا اي  ،ثل لوا  :ممنوهللا ر الخمر ييمر الر  ،والر
خي هالا المبى  ،السان الىا رة ،ون لول ما
ما

نيي ع.

 ،الغ ا الظهر ،والمبى لا  ،السحان الةالةح ن يولح

 ،الرايى ن يول  ،الخامس ن يول  ..إ ياع منةبحع النظيحر ..هحالب اليواح  ،يح أ يةيح ب غيحر المسحيمين ..حا

مري  ،إالا هالب اليوا للي ال يائن ،ناع مئا اليواا .

ف ي أن ل فع ةمحن بانلحك ،ثحع محؤمن يحو يصحبي محع ع ،ويحو يىاهح ب نيحي البانح لن حي لح م حث
امن اوسرة ،من أ ر النا

،

إلي  ،من أم وأيي  ،من ولل  ،من أون ب أايانا ً ..ثان من الممثن أن ّ لثون ،لثحن

هالا المحؤمن ن ير حي إلحي ع نح ولحع ،ثيحي ير حي؟ يح فع هحالا الحةمن ياهظحا ً ،ع نح ولحع يريح أن لح فع الحةمن،
ليثون هالا الةمن فا مي ان اسنالك يو الةيام  ،فمرايا ً يثع ا ملى إالا ثان فا سييع ع.
إالا أخال بيي أنيي ها ة ،والا اومرين الي أخال ال ها ة ،وسنوا ل ين الييع ،ومنهج فو با الي حر،
واوسلاال صى ،

يثون ننصريًا ،وثي ما ن يبي  ،واصحع الييحع يالنهحار ،فحإالا نحاع هحالب ال حها ة ،ي حىر ين حوة

يصى أن لصور.
إالا ثان مع رلع ثلوراب فخري  ،ن ي ىر ي ا  ،ون ل لثي

ي ًئا ،اال اع رسما ،وو نوا..

أما ال ثلوراب الاةيةي  ،راسح ةمانيح ن حر نامًحا ،وثحع يحو سحهر إلحي السحان الةانيح  ،ولحيليي ،وأبرواح ،
وأسلاال صى  ،أايانا ً يثون البال المسي فا يي غريا ل أسلاال غير مسحي  ،يسحي مىحين ،يسحي ننصحري ياليةح
اومرين ،وناع ال ها ة...
إالا سححا ع ن ح ولححع لرلححع يىححض ال ح ائ ون ح مسححي  ،أمححا إالا صححر الرلححع مححع ري ح  ،ارلث ح مىصححي ،
اناري ،ع أليي لح مالح  ،أبيح يصحرب ،ع سحا لح

ولح  ،هحالب نةويحا  ،ن ألاح ث نحن هحالا ،أنحا ألاح ث نحن

مصيي ثان يسي مي ئك ،يسي الل امك ،يسي هويلك مصيي يهالا السي  ،هالا وسا

ري ،وهالا ةمن اللن ،

أَل إن سلعة هللا غالية
النيا نيي الص ة والس

ل ولنل  ،وثسر ةنيل فا أا  ،وسحاع الح محن ولهح فحا البحائي ..ألحي

ع ا رً ا نيي نصرب؟ ثيي سم لهؤن الس ها أن ينالوا من ؟ وأن ي لموب ،وأن يسخروا من  ،وأن يثاليوب،
لا ب ليريع :لو ئ وبية نييه اللييين،
اعَ :ل يا أخ  ،اللهم اهد قوم ِإنهم َل يعلمون،..
هالا هو الثماع الي ري.
زواجها من سيدنا عثمان:
ة ل ولها سي نا نةمان يى وفاة أخلها ر ي سن ة ث ليهلرة ،ول لي ل  ،ويةي نن ب إلي سن لسع ،ايحث
لوفي راا ع ننها فا هر ىيان.
ا ن نام النا

ل وج ول مال  ،أخال أخلها مال  ،ماالا يةوع النا  :ما هالا؟ ..ماالا اع النيا؟

اع :لو كنه عشراً لزوجتهن عثمان
أرأي هالا الثماع

وهناك خص ،ل ي ظروي ما ي صىي  ،يةوع َ :هالب ال ول

ؤ،ث

يابين ،ول باهرة يريئح ،

 ،إالا برأ ْ م ثي  ،إالا ثان هناك واج ،ة صار ثسحا َ ،ح َ ال ولح سحي  ،ن لحي

لي

لها ن

ن

 ،ما ام ال ول مسلةيم فهالا الث

لي

ل ن

سحيئا ً ،لحي

لح

.

اللبير ،الل اؤ  ،من ر  ،من يي  ،محن يحو  ،خحع يحون نةح صح ة  ،خحع صح ي بحار الصح ة  ..ثح
لي

ل مىنحي إب حا ً ،ثح

ثيةو نا

حيابين ،ليو حع الىح اوة واليغاحا يحين النحا  ،والاةيةح هحالب السحي ة الليييح السحي ة أ

يين أثر أيوين نيي اإلب

.

الحصار ومعاناتها:
نا

أ ثيةو راا ع ننها إلي لان أمها خ يل  ،اللا و

مو ي اللياع الرواسا

ويالمناسي أيها اإلخوة..الالي نن ب اين وثان مسيمًا ،ومؤم ًنا ،وما صح

النيحا فهحالب م حثي ثييحرة لح اً ،ونّ

النيا يةوع:
من جاءه بنتان ِأحسن تربيتهما ِأنا كفيله ِ الجنة.
قالوا :واحدة ،قال :واحدة..
ما ولك..
ثع يي في ين  ،الىناي يهالب الينح  ،والىنايح يح ينها ويصح لها ويالايهحا ،ويىيمهحا ،وي ةههحا ،ويةرأنهحا ،ةح
ل ويلها ل ا مؤمن هالا بري ليلن .
امن اللن يهالب الين  ،فالالي أنل من أ
لا ص ي لا ب سيع ينا  ،أوع ين ن

الىل أن يلير ال وج إالا ي ر ياونةي.

لراايًا ثييرً ا ،ةانا ين لا ه ي لأل ةمين  ،ونهحا أنليح ين ًلحا،

الين الةالة ه ي أةمن ،الرايى أةمن ،ثيمحا أنليح لح ينلحا ً ييليهحا يه يح ةمينح  ،ونهحا ه يح ع ،الينح ه يح ع ،ن
لىري ،أايانا ً ييليك اين ينسيك الاياة ثيها ،وليلا الينح يىب هحا ،وانانهحا ،وإخ صحها ،و ح ييليهحا وج را لح اً
فيصير أ ر لك من اينك ،وث من وج أ ر إلي أ ال ول من اين  ،أن اسلسي  ،ون هحالا المولحو ه يح محن
انلن يها ثةيرا.
ع ،واله ي
ِ
نا

أ ثيةو إلي لانح أمهحا خ يلح  ،اللحا و ح مو حي الليحاع الرواسحا لليييح

ولهحا النيحا صحيي ع

نيي وسي .
السي ة أ ثيةو الا

أل الاصار،

فالسي ة ر ي هالر مع ولها ،السي ة ين يةي محع ولهحا ،فهمحا ينلحان الا لحا الاصحار ،السحي ة فابمح ،
والسي ة أ ثيةو  ،وع ا ن يص ،
صيهي ه
ع َنيَ ْي ِ َو َسيه َ :
َا َع َرسوع ه ِ
ع َ

اف أا اح ٌد اولا اَدْ أُوذ ُ
خ ْف ُ
لا اَدْ أ ُ ِ
هللا او اما ُي ْؤ اذى أا اح ٌد اولا اَدْ أا ات ْت اعلا ه اث اال ُثونا مِنْ اب ْي ِن اي ْو ٍم
ِيت ِِ ه ِ
ت ِِ ه ِ
هللا او اما ُي اخ ُ
اولا ْيلا ٍة او اما لِ اول ِِب اال ٍل اط اعا ٌم ايأْ ُكل ُ ُه ُذو اك ِب ٍد إِ هَل ا
اري ِه إِ ْب ُط ِب اال ٍل.
ش ْ ٌء ُي او ِ
(الترمذي)

ا يخل ا لا اإليب ،ثسرة خي  ،من

ة اللوهللا.

الا ا مع أمهما يلان النيا صيي ع نيي وسي اي الاصحار ،الحي إنهمحا أثيحوا أخ حن البىحا  ،لسح رمح
اللوهللا الةالي  ،وأ اموا نيي اللك ة ث سنين ي بىا ـ الي إن يىض الصااي أثيوا أورا ال لر،
وهالا الي يصع اإلسح

إليحك إلحي هنحا ،أنح ململحع يمسحال م لواح  ،مثي ح  ،م فئح  ،لثييحر صحو  ،ن أاح

ياايةك ،ن سؤاع ،ون لوا  ،ثع ييو ع م لا  ،ال رو

نيي

وسا  ،هحالا اإلسح

مح فوهللا ةمنح  ،محن فحع

ةمنح ؟ الصححااي الثححرا  ،أنح ا ن مسححلهيك ،أنح ا ن منل ححع ،أمححا الصححااي فةح فىححوا الححةمن ،ةح ث سححنوا أثيححوا
أورا ال لر ،والثافر هو الثافر ن يلغير ،الث ر هو الث حر ،واإليمحان هحو اإليمحان ،ومىرثح الاح واليابحع أ ليح
أي ي .
البىا الالي يصع إليه يصيه سراً ـ لهرييًا ـ يثميا

ييي ل اً ،وثان نيي الصح ة والسح

يلحولي لو يىح

ين س يالى الح  ،ا ن لحاله مسحان ا لمنثحويين ،الحالين يالحالون لهحالب المسحان ا ن لصحع إلحيه  ،و ح لصحع إلحي
أن ائه  ..فثان نيي الص ة والس
أما أسيا الاصار ،لما رأ

يو هللا هالا البىا الةييع ين س نيي أصااي .
ريش أن أصاا

رسوع ع صيي ع نيي وسي

و ححراراً ،وأن النلا ححا منححع مححن للححي إلي ح مححنه  ،وأن نمححر ح أسححي  ،وأصححي اإلس ح
وائلمروا نيي أن يثليوا ثلايا ً يلىا ون في نيي ينا ها
ون يييىوه

ن لوا يي اً أصايوا ي أمنا ً
ي ححو فححا الةيائححع اللمىححوا،

وينا ني المبي نيي أن ّ ينثاوا إلحيه  ،ون ينثاحوه ،

يئا ً ،ون ييلانوا منه  ،فيما اللمىوا لاللك ثليوا فا صاي  ،ة لىاه وا ،ولواةةوا نيي اللك ،ة نيةحوا

الصاي فا لوي الثىي لوثي اً نيي أن سه  ،فالا النيا المةابى ان لصا ي  ،الا أل الاصار هو وأهي .
أ ثيةو ثان لا هالا الاصار ،نل أخلها ين  ،وأخلها ر ي فا الاي  ،و ين مع ولها.
و ر يىض أ راي ريش ع ها  ،وأع المبي  ،ثانوا مسلاى ين ،يةوع أا ه  :النيا ملنحون ،وينحا
فا ييل أمنا ً ،النيا ثان مسلاى ا ً..
يمر النيا نيي أع ياسر ،وه يىاليون ،ماالا ثان يةوع له ؟ صبراً آل ياسر...
ا ن ثيم مام لحرلج لهحا الح نيا ،أمحا اينمحا يح أ يالح نوة ثحان احىي ا ً ،ولاثمح يالغح يالغح ر أرا هحا ع لىيح
اىي ا ً ،لماالا؟ ليثون اإليمان ي اةيةيا ً ،لو ثان ويحا ً ،وأمنحوا يح مائح ألحي ،ولسحى ولسحىون أل ًحا ثحااليون خوفحا ً أو
بمىا ً ،أما إالا ثان اىي ا ً فاإليمان ي اةيةا.
أ وع لث هالا ائما ً :او ويا ميثوا الر ا  ،واونييا ميثوا الةيو  ،او ويحا ميثحوا الر حا يةحوله  ،واونييحا
يثماله  ،والنيا ثان مسلاى ا ً ،و الوا نن  :ملنون ،الوا نن  :ساار ،الوا ننح  :ثحالا  ،حالوا ننح  :ثحاهن ،حالوا
نن  :انر ..ألةوا نيي اللرا .

وِاة والدتها:
وهالب ال لاة الباهرة انين اليارة أ ثيةو ا ن ثما ا ن أيوها فا السن الىا رة ليهلرة ،هالب السن سماها
المؤرخون نا الا ن ،فة النيا َ نام َليْن ،سن اخيحا ،وسحن خحارلا ،مالح

وللح خ يلح  ،ياحاي إلحي أنمح

صيي ع نيي وسي فة ال ول ..
سححمى نححن رلححع لح

ولح لوفيح  ،لهححا أخح ل و هححا فححا الىمححر اححوالا ن ححرين سححن  ،ثييححرة ،فححا الةامنح

واللسىين ،و ولل مملا ة ،فانلرض نيي ع انلرااًا

ي ً ا ،أن هالب أالالها ،خال أخلها ...هالا لهع.

الا مو ال ول صيي ع نيي وسي  ،الا مو الول  ،الا لبيي الينا  ،الا الهلرة ،الا ال ةر ،اع:
اف أا اح ٌد اولا اَدْ أُوذ ُ
خ ْف ُ
لا اَدْ أ ُ ِ
هللا او اما ُي ْؤ اذى أا اح ٌد اولا اَدْ أا ات ْت اعلا ه اث اال ُثونا مِنْ اب ْي ِن اي ْو ٍم
ِيت ِِ ه ِ
ت ِِ ه ِ
هللا او اما ُي اخ ُ
اولا ْيلا ٍة او اما لِ اول ِِب اال ٍل اط اعا ٌم ايأْ ُكل ُ ُه ُذو اك ِب ٍد إِ هَل ا
اري ِه إِ ْب ُط ِب اال ٍل.
ش ْ ٌء ُي او ِ
(الترمذي عن أنس)

يىنا إالا الواا خاي يي ً وهو ي نو إلي ع ن ولع ل فا النيحا أسحوة اسحن  ،وهحو سحي الخيح  ،واييح
الا ..
فهالب السي ة الوال ة ،السي ة خ يل مال يى خمح
ل ولها فا اوريىين ،يإااف خم

ون رين ،ينلج خم

ون حرين نامحا ً فحا صحاي النيحا نييح الصح ة والسح ،
وسلون ،هو نمرب خمسون سن  ،ل و .

إالا ل وج الرلع امرأة ،ومال  ،ول وج الةاني  ،يراا الةاني  ،ويال اوولي ،أما النيا نيي الصح ة والسح
فثان وفيا ً لهالب ال ول وفا ي و اللصور.
مر ًة من يا الم اني
قالت له السيدة عائشة :ألم يبدلَ هللا خيراً منها
قالَ :ل وهللاَ ،ل وهللاَ ،ل ،وهللا ،أقسم ثالثة أيمان..
السي ة نائ

لميي ل اً ،اي فا مةليع الاياة ،واللا ثانح ننح ب فحا نمحر أمح لةرييحا ً ،إالا ل ولح المحرأة

فا الخامس ن ر لنل ول أصغر منها يخمس ن ر ،مىناها فا نمر أم لماما ً.
يى أن مال هالب السي ة الليييح  ،اللحا هحا السحن الح اخيا ،محا نمح أيحو بالح الحالي هحو السحن الخحارلا،
فال ن ال اخيا انهار ،وال ن الخارلا انهار ،لاللك سمي ثلا السيرة الىا الىا ر ليهلرة نا الا ن.
وقوِها مع والدها صلى هللا عليه وسلم:
لما ما أيو بال  ،نال

ريش من رسوع ع صيي ع نيي وسي من اوال ما لح لثحن لبمحع يح فحا ايحاة

أيو بال  ،الي انلرا س ي من س ها ريش فنةر نيي رأس اللرا ،
ف خع الينا صيي ع نيي وسي ييل  ،واللرا نيي رأس ،

فةام أ ثيةو لغسع نن اللرا  ،وها ليثا،
فةاع نيي الص ة والس  :ن ليكِ يا يني  ،إن ع مانع أياك.
ةةل ياهلل نظيم ا اً ،هالا يلليي فا الهلرة ،سرا ورا ب ،مائ نا ح لمحن يحيلا يح ايحا ً أو ميلحا ً ،مائح نا ح ،
النا ةمنهحا يةح ر يمائح وخمسحين أل ًحا ،أو يمئلحا ألحي ،احر مائح  ،مييحونين ،لمحن يحيلا يح ايحا ً أو ميلحا ً ،وسحرا
ورا ب لا ليةلي  ،وييخال اللائ ة،
فةاع ل النيا نيي الص ة والس  :كيف بَ يا سراقة إذا لبست سواري كسرى.
أن م ا  ،مهح ور محك ،ةةح النيحا يالنصحر حا ن يصح  ،يىنحا سيصحع ،وسين ح
وسآلا يثنو ثسر  ،وفحا نهح سحي نا نمحر لحا

ولح  ،وسحياار ،

ثنحو ثسحر  ،ولحا سحوار ثسحر  ،ولحاج ثسحر  ،و محيص

ثسر  ،أين سرا ؟ لا سرا ،
بخ ،أ ُ اع ْيراب من بن مدلج يلبس سواري كسرى.
سي نا نمر أليس سواري ثسر ولال  ،و اع :اب ٍخ ٍ
يحححالمنظور المىاصحححر ا ن ولححح فحححا لنحححو إفريةيحححا صحححغيرة لححح اً ،ن لىرفهحححا نيحححي الخريبححح  ،ون لىحححري
ناصملها ،وال ةر م ع ،وموابن من موابنيها يلي
أ ُ اع ْيراب من بن مدلج يلبس سوار كسرى.

فا اليي اوييض مثان صااي  ،أياا ً ن

المةيا ..

قال :يا بنية َل تبَِ ِإن هللا مانع أباَ..
وألمني نيي ثع مؤمن أن لثون مىنويال نالي  ،لن يلخيي ع نن المحؤمنين أيح اً ،ولثنح يملاحنه  ،ن يلخيحي
ننه  ،يع يملانه .
هجرتها:
بيىا ً هالر النيا ثما لىيمون مع صااي أيا يثر ،ويى اين أرسع من ييلي يي ثيةو  ،وي ابم .
لرك النيا نيي الص ة والس

أ ثيةو وفابم نن

ولل الةاني سو ة ين

مى اللا ل ولهحا يىح وفحاة

السي ة خ يل  ،ويى أن وصع إلي الم ين  ،واسلةر فيها أرسع يىحض أصحااي نصحباا أهحع ييلح محن مثح  ،محع
أهع أيا يثر الالين اسليةاه هناك.
أيها اإلخوة ،اينما وصي ينا الينا صحيي ع نييح وسحي أ ثيةحو وفابمح  ،لصحايهما ولح النيحا نييح
الص ة والس

سو ة ين

مى  ،ومىهن ينحا أيحا يثحر الصح ي أسحما ونائ ح  ،الحي اسحلةييهن نسحا اونصحار

يالا اوة واللراا  ،ويسلةيع النيا صيي ع نيي وسي اينلي و ول يثع و وانان.
هالب ال برة ،لمع مع اوسرة ،لا

ال ول والين اوولي والةاني إلي الم ين .

زواجها:
وهنححاك روايح ويححا هريححرة راححا ع ننح أن النيححا نييح الصح ة والسح

ححاع :ألححانا ليريححع فةححاع :إن ع

ييمرك أن ل وج نةمان أ ثيةو نيي مةع ص ا ر ي  ،ونيي مةع صايل ،
ولاع أ ثيةو

ول ثريم ميلي نن نةمان ين ن ان بيىا ً هالا يى وفاة ر ي .

إخواننحا الثححرا  ،المحرأة مححا أثرمهحا إن ثححري  ،ون أهانهحا إن لئححي  ،وثحان أصححاا النيحا مححة ً نييحا فححا لثححري
المرأة.
فثانح

ولح ثريمح ميليح ننح نةمححان يىح أخلهححا ر يح  ،وياظححي نةمححان راححا ع ننح يهححالا اليةح (الي

النورين) ،ون ل وج اينلا رسوع ع نيي الص ة والس  ،ايث ثان ولا ً نينلا رسحوع ع نيحي اللحوالا ،و ح
ثان وال من أ ثيةو لة ث سنوا خيون من الهلرة ،ونا ح أ ثيةحو ننح نةمحان سح سحنوا ولح ليح لح ،
وثان وفالها راا ع ننها سن لسع ليهلرة ،و اع الينا نيي الص ة والس :
لو كن عشراً لزوجتهن عثمان.
وِاتها:
ولما واى أ ثيةو فا يرها لي

النيا نيي الص ة والس

نيي يرها ونيناب ل مىان ا نا ً نيي اينلح

الغالي الى ي ة ،فراا ع لىالي نن السي ة الثريم أ ثيةو  ،ثما اع يىض الخبيا  :ثوث اإلس .
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