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أيها اإلخوة الكرام ،ال زلناا عاس راير البااا ياج الت ايوج رهللااواا ى علاال ج ايهم أتعلايا ،وال زلناا عاس
أهل يج الن ي ،والاديث في الدرس العاهللاي كاا جا الريدة أم ك ثوم  ،وزوتة ريدنا جعر ا الخطاب رهللااي ى
جنه ،ونعا س في هذا الدرس قبة هذه الباا ية الت ي ة.
حياتها مع رجل ال مثيل له في التاريخ:
أغ

لقد قهللاج أ ُّم ك ثوم نج ج ي ا أ ي طالب زوت ُة جعار اا الخطااب ،وأعُّهاا الرايدة فاطعاة الزهارا  ،قهللااج
اياعه ،وأا أياعها عاج ظل رتل لم يلهد العاري ُخ له عثيو،
وقد ا َّدثني أ ٌخ كريم قال :في واشنطا أك ر عكع ة في اللالَم ،لو بففنا رفوفها ألااطاج ااألر

 ،وفاي فناا

هذه العكع ة قُ َّة ج يهاا اهللاااراج اإلنراانية ،و تاز ٌ ك يار عاا اهللاااراج اإلنراانية اهللااارةُ اإلراوم ،ورايدنا جعار
ٌ
رعلة ج
كهف اللدالة ،أي هذا الباا ي له
يعثل
َ

عراعو اللاالَم ،لام يلهاد العااريخ لاه عثايو ،ال زوتاا ،و ال أ ًاا،

وال قائدا ،وال راجيا ل ناس،
كيف أنه وُ هللاِ س له عرة رنا ُم ناقة ف ك  ،وقال:
ُ
ُ
الناس كراديسها.
أكلت أطي َبها ،وأكل
الخليفة أنا إذا
بئس
ُ
واينعا قرقر ط ُنه قال:
ُ
صبية المسلمين.
قرق ِْر أيها البطنُ  ،أو ال تقرقر ،فو هللاِ لن تذوق اللح َم حتى يشبع منه
واينعا قال:
ٌ
َ
الطريق يا عمر.
بغلة في العراق لحاسبني هللا ُ عنها لِ َم لَم تصلح لها
وهللاِ لو تع َّثرت
ً
رعينة فإذا هي ال نه ج د ى ،قال:
واينعا رأ إ و
ائتوني به ،فلما جاءوا به قال :ما هذه؟
لثج ها إل العرج لعرعا فعاذا فل ُ
قال :إ ٌل اشعري ُعها عالي ،و ُ
ج؟
الناس :اِر َعوا هذه اإلبل فهي البن أمير المؤمنين ،اُسقوا هذه اإلبل َ فهي البن أمير المؤمنين،
قال :و يقول
ُ
و هكذا تسمن إبلُك يا ابن أمير المؤمنين .
َ
أجرفج لعاذا هي رعينة؟ ألنك ا ني،
ِبع هذه اإلبلْ ،
رأس مالك ،و ُر َّد الباقي لبيت مال المسلمين.
وخذ
َ
هو الذي قال:

ُ
والنااس
النااس بكاذا ونهياتهم عان كاذا،
أمارت
صته ،وقاال :إنناي قاد
ُ
َ
أمر جمع أهلَه وخا َّ
كان إذا أراد إنفا َذ ٍ
ُ
كااالطير ،إن رأوكاام وقعااتم وقعااوا ،وايا ُم هللاِ ال أوتا َينَّ بواحااد وقااع فيمااا نهيا ُ
ااعفت لااه العقوبا َاة
ااس عنااه إال ةا
ات النا َ
لمكانه مني.
وهو الذي قال وهو يععاا أا َد الوالة:
الناس بسارق أو ناهب؟
ماذا تفعل إذا جاءك
ُ
قال :أقطس يدَه،
سا َّد
قااال :فا ن جاااءني ماان رعيتااك ماان هااو جااائع أو عاطاال فسا قطع يادَك ،إن هللا قااد اسااتخلفنا عاان خلقااه لن ُ
شاكرها ،إن هاذه اييادخ ُخلقات
جوع َتهم ،ونساتر عاورتهم ،وناو رفر لهام حارفتهم ،فا ن و َّفيناا لهام ذلاك تقاةايناهم
َ
لتعمل ف ن لم تجد في الطاعة عمال التمست في المعصية أعماال ،فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية.
ُ
جعوق اإلروم ،قال عرة:
ُّ
الحق أالّ آخذ من أموالكم شيئا إال بح رقه ،وال أنفق من هذه
علي
خمس خصال خذوني بهن :لكم
أيها الناس
َّ
ُ
علاي ّأال أج رماركم فاي ال ُبعاو  ،فا ذا ِِباتم
علي أن أزيد عطاياكم إن شاء هللا ُ تعالى ،و لكم
ايموال إال بحقه ،و لكم
َّ
َّ
أب العيال حتى ترجعوا.
في البعو ف نا ُ
الاديث جنه يطول ،وقد قال جنه ج يه البوة و الروم:
لو كان نبي بعدخ لكان عمر
وأرو ُع عااا جنااده الااورع ،ارااعنذا الراايد َة جائشااة فااي اياعااه أا ُيااد َفا إلا تنااب ررااول ى ،و ق اال أا يعااوج
ب ا َنه:
و َّ
ُ
خليفاة لمسالمين ،أرياد أن
ُم َّر بجنازتي أمام بيات السايدة عائشاة ،واسات ذنها ثانياة ،فلعلهاا أذِنات لاي ،وأناا
ُ
فارقت الحيا َة
ت ذن لي ،وأنا قد
ط ب أا يرعنذنها لد وفاعه ،لئو يكوا عنب ُه هللااغطا ج يها
إن أذنت لك ،وأنا في النعش فادفِ رني إلى جنب رسول هللا
ٌ
وراعة عا لدها راعة،
ور ٌع عا لده ورع،
ريدنا البديق ارعخ فه ،جوعِب :ارعخ َ
فج ج ينا هذا الرت َل الشديد،
ُ
فقال سيدنا الصد ُ
عمار؟ يقاولنَّ :
استخلفت علايهم
أتخوفونني باهلل ،و هللاِ إذا س لني هللا ُ يوما القيامة لِم
ريق:
َ
ر
ُ
استخلفت عليهم أرحمهم
رب
يا ُّ
شهادة البديق ريدنا جعر أرا ُم الخ ق الخ ق لد ررول ى ،ثم قال:
هذا علمي به ،ف ن بدَّل و ِ َّير فال عل َم بي بالغيب

َّ
ععلطاار العتااالسُ لكعااالهم ،وألد هاام ،ولعواهللااالهم ،وللطااائهم،
ى أيهااا اإلخااوة اينعااا ُيااذكر الباااا ُة الكاارام
و ِ
َّ
أجاز ى ُ اه علاال دي َناه،
ول ذلهم ،ولرخائهم ،ولثقعهم اهلل ،و عا ُّع هم ،إناه جعاوق اإلراوم ،و فااروق اإليعااا الاذي
وررولَه أوالً ،ثم َّ
أجز ى ه األع َة ثانيا.
هااذه أ ُّم ك ثااوم الزوتااة الطي ااة اللاق ااة الرشاايدة شااهدج ايااا َة رتاال عااا جظعااا اإلرااوم خابا ًاة ،و عااا كاارام
ال شرية ثانيا،
وقد ررم هذا الخ يف ُة اللظي ُم ل دنيا قاط ًة بور َة الاق ،واللدل ،واإلاراا ،له ك عة لاد ألاف وأر لعائاة جاام
ُج َّدج عا اقوق اإلنراا:
متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا
له إدراك جعيق تدا ،ور َّاق ،واآلا العُواظ عا هو القويُّ في اللالم؟ العنعِج ،عا هو الهللاليف؟ العرعه ِك،
ويل يمة ت كل ما ال تزرع ،و تلبس ما ال تنسج
فقال هذا الخ يف ُة اللعوق:
كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟
والشي الواهللاح ععاعا أا العنعج هو القوي ،ل إا هؤال األقويا لهم عقولاة عهللاااكة ،عهللاااكة فاي عيازاا
القاايم ،أعااا هااي فواقلااة :عادعا َ
اج قو َّيااا فننااج ج ا اااق ،ا ُّقهاام القااوة ،هااذه شااريلة ال اااب ،شااريلة ال اااب القااويُّ هااو
العنعبِ ر ،عاذا قال ريدنا البديق؟ قال:
َّ
َّ
الحق له
خ عندخ حتى آخذ
القوخ فيكم ةعيف عندخ حتى آخذ
الحق منه ،والةعيف منكم قو ٌّ
ُّ
هذا الفرق الواهللاح يا اهللاارة العر عيا و اهللااارة الشاارديا ،إا با َّح العل يا ُر ا اهللااارة العرا عيا القاوة
لبااب الاق ،اهللاارة الشارديا بااب الاق هو القويُّ  ،القوي بااب الاق ،أعا جناد العرا عيا باااب الااق
هو القوي ،أ دا.
أه ُل رعرقند

ً
خفياة جاا اااكم راعرقند العرا م إلا
هم أا فعح ودهم لم يكا شرجيا ،عرا َّل وفا ٌد عانهم

ااب

الخ يفة جعر ا ج د اللزيز ،وجرهللاوا ج يه عشك عهم،
قال :ورقة ب يرة ،قبابة كعب ج يها:
إلى فالن اخ ُرج مان سامرقند ،و اعار

علايهم اإلساال َم َّأوال ،فا ن أباوا فا عر

علايهم الجزياة ،فا ن أباوا

فقاتلهم
ظنوا أنه يهللااك ج يهم هذه القبابة ،ورقاة با يرة ،تاي

دخال ،وفاعح ،واراعقر ،وعع َّكاا ،واكام عديناة

جظع عاع ة يخرج عنها ورقة! ف عا ذه وا إليه ،وأجطوه هذه القبابة ق َّ ها،
وقال :سمعا و طاعة س خرج،
علت وا عا ذلك وقالوا :ا قوا أج عوا إروعهم،

العاريخ اإلروعي شي ال يُب َّدق ،اليوم أ ٌخ كريم قال لي :يقرأ جا عاريخ الباا ة قال لي :شي ال يُب َّدق،
هاو ،و
هو ،إلههم إلهنا ،و رننه قائعة ،أناج عاارَّ ك وفقهاا فقاط ،ى جزوتال هاو َ
كاا عل يقي أا ق ج :و لكا ى هو َ
عا ع يَّر ،ناا وادنا ع يرنا.
ً
دولاة هللااليفة تادا ععخ فاة ،ال ال عوتاد دولاة ،ق ائال
عبور
عبوروا ،وإا كاا شيئا ي دو لكم عهللااِكا،
اآلا
َّ
َّ
رُاَّ ل في باارا ينعشاروا ج ا أعريكاا قوعهاا النووياة ،والبااروخية ،واألقعاار الباناجية ،والا اة الترثوعياة،
والقنا اال الذكيااة ،وقنا اال الش ا ح ،وال ااوارج فااي ال اااار ،علقااول هااؤال ال اادو الرااال الااذيا فااي طاارف البااارا
يب اوا أقو أعة في اللالَم،
إذا كان هللا ُ معك فمن عليك ،وإذا كان عليك فمن معك
علقول الن ي ج يه البوة والروم عُواق عهدو ٌر دعُه عئة ناقة لعا ينعي ه ً
اياا أو عيعاا ،يع لاه راراقة لينخاذ
العائة ناقة ،أراد أا يقع ه لينخذ العائة ناقة ،غابج قدعا فرره في الرعل ،أول عرة ،وثاني عرة ،فقال له:
يا رراقة كيف ك إذا ل َ
رج رواري كرر ؟
ى شي ٌ ال يُب َّدق ،إنراا عواق ،وعهدور دعُه ،عائة ناقة لعاا يانعي اه اياا أو عيعاا يلِاد راراقة راواري
و ِ
كرر  ،دوي ،أنج رعكوا في ال يج األ ي

 ،نفس العرافة ،ال عهللااكوا ،العرافة نفرها يا ق ائال فاي الباارا :

و العل ير العلابر ،ععخ فة فقيرة ،أرهللاها قاا ة ،ال ن اج فيها ،عاؤها ق يل ،دولعااا جظيععااا ععر لعااا ج ا عتاد
الدنيا وكل شي ثعيا جندهم ،عهللاعاوَا في ر س قرا ،ويب ح العرا عوا راادة الادنيا ،كاانوا رجاا َة ال انم فبااروا
رجاة األعم.
السيدة أم كلثوم ووفاة زوجها سيدنا عمر بن الخطاب:
فهذه الزوتة الطي ة أ ُّم ك ثوم شهدج ايااة هاذا اللعاوق الك يار ،لكاا هاذه الرالادة لام عا ُدم إلا أم ك ثاوم اياث
طالج ي ُد اإلثم اإلترام ايا َة جعر فطلنعه طلناج قاع ة ،هذا الذي طلنه لد أا ُ
طلا رايدنا جعار ،وهاو يبا ي ،لعاا
أفاق عا غي و عه ،الوااد ُ
ُّ
عج هل هناك أعل ل لي  ،أوالده ،قال:هال با
طلِا يرنل جا عاذا؟ يا عر

العرا عوا

الفتر؟ الشي الذي يق قه بوة الفتر.
قالج أ ُّم ك ثوم اينعا تاؤوا ه إليها :واجعراه ،وكاا علها نروةٌ ف كيا علها ،و ارع َّج ال ُ
يج ال كا ،
اآلا هذه وقائس في العاريخ ،دققوا كم ناا ليدوا جا هذه الوقائس
قال ا َْا َج َّاس:
ِايه ْم َقاا َل
وُ هللاِ َس ُج َع ُر ْاُ ْال َخ َّطا ِ
ب ُّ َ
وا َو ُي َ
ُوا َوي ُْث ُن َ
ير ِه َف َع َك َّن َف ُه ال َّناسُ َي ْدج َ
وا َج َ ْي ِه َق ْ َل أَاْ يُرْ َف َاس َوأَ َناا ف ِ
ب َج َ َر ِر ِ
َف َ ْم َيرُجْ نِي إِ َّال ِ َرتُل َق ْد أَ َخ َذ ِ َع ْن ِك ِي ِعاْ َو َرائِي َف ْال َع َف ُّ
ج إِلَ ْي ِه َفإِ َذا ه َُو َج ِيٌّ َف َع َراَّ َم َج َ ُج َع َر

ات َيَ ُ اانُّ أَنْ َي ْج َعلَ ا َك َّ
هللا إِنْ ُك ْنا ُ
َو َقااال ََ :مااا َخلَّ ْفا َ
هللا ُ َما َاع
هللا ِب ِم ْثا ِال َع َملِ ا ِه ِم ْن ا َك َوا ْي ا ُم َّ ِ
اب إِلَا َّ
ات أَ َح ادَا أَ َحا َّ
اي أَنْ أَ ْل َقااى َّ َ
صالَّى َّ
ات أَ َناا َوأَ ُباو َب ْك ٍار َو ُع َما ُر َود ََخ ْل ُ
سالَّ َم َيقُاول ُ ِج ْئ ُ
صا ِح َب ْي َك َو َذا َك أَ رني ُك ْن ُ
ات أَ َناا
سول َ َّ ِ
هللا ُ َعلَ ْيا ِه َو َ
هللا َ
ت أ ُ َك رث ُر أَ ْس َم ُع َر ُ
َ
ت َيَ ْر ُجو أَ ْو َيَ ُ نُّ أَنْ َي ْج َعلَ َك َّ
ت أَ َنا َوأَ ُبو َب ْك ٍر َو ُع َم ُر َف ِنْ ُك ْن ُ
َوأَ ُبو َب ْك ٍر َو ُع َم ُر َو َخ َر ْج ُ
هللا ُ َم َع ُه َما
(رواه مسلم)

هذا كوم ريدنا ج ي،
غ َّر ه ا ُنه ج ُد ى ،ونزل في ق ره ا نه ج د ى ،وجثعاا ا جفاا ،ورليد ا زيد ،وج د الراعا ا جاوف،
وقال ا اُ رلد:
عشار سانين ،و
ليال بقاين مان ذخ الحجاة ،و دُفان ياوم ايحاد و كاان خالف ُتاه
َ
ُطعِن عم ُر يوم ايربعاء يربع ٍ
دُفن مع النبي صلى هللا عليه و سلم،
العنورة يزور رراول ى ج ياه الباوة والراوم ،فيقاف أعاام ق ار الن اي ،ويرا م
وإذا ذهب الرت ُل إل العدينة
َّ
الن اي ،ويادجو لاه الادجا َ العانثور ،ثام ينعقال إلا ق ار رايدنا الباديق ،ثام ينعقال إلا ق ار رايدنا جعار ،جعاوق

ج

اإلروم.
زواجها من عون بن جعفر واستشهاده:
قيااج أ ُّم ك ثااوم لااد وفاااة زوتهااا جعاار ازينااة ج يااه ازنااا شااديدا ال ي يااب جااا فكرهااا ،عااذكره فهللاااائ ه،
و إارانه ،وهي عه ،و ش َّدعه ،وليونعه ،و لدله ،وإنبافه ،وكاا ا نها زيد يت س إليها يهدئ عا روجهاا ،ويخ َّفاف عاا
ً
لوجة ج
آالعها ،ولكنه أايانا ي كي علها ،فعنهعر دعوجُه

فراق أ يه ،جطفا ج

أعه.

اآلا دققوا ،وعا أا انقهللاج أيا ُم ج َّدعها عا زوتها الراال اع يفاعاهاا أ وهاا ج ايُّ اا أ اي طالاب االزواج،
فيررع أخواها الارا والاريا ياذِرانها عا أا عتلل أعرها يد أ يها لئو يزوتها عا أقار ه األياع  ،خشية ج يها
ى لا عتد في الرتال أعثا َل جعر،
أا عكوا زوتة لرتل دوا جعر ،فإنها و ِ
فقد ذكر ا اُ األثير جا الارا والاريا ا ني ج ي ا أ ي طالب قال :لما ت َّي ْ
مت أ ُّم كلثوم
األياع تعس أيم ،و األيم عا ال زوت َة له ،أو عا ال زوج لها ،أي طرف عا دوا طرف آخر ،كرا كانج أم
ثي ا.
وقد ذكر ا ا األثير جا الارا و الاريا ا ني ج ي ا أ ي طالب قال:
لما ت َّي ْ
مت أ ُّم كلثوم من عمر بن الخطاب رةي هللا عنهم دخل عليها الحسن والحسين....
ت سيدةُ نساء المسلمين ،وبنت سيدتهن ،بنت السيدة فاطمة ،وإناكِ وهللاِ إن أمكنا ِ
إنكِ ممن عرف ِ
ت عل َّياا مان
تزويجك ل ُينكِح َّنكِ بع َ أيتامه،
هللا ،وأثناى علياه ،وذكار منازلتهم مان
فما قاما حتى طلع
ُّ
علي بن أبي طالب ي َّتكل على عصاه فجلاس فحماد َ
رسول هللا  -أخ الحسن و الحسين  -صلى هللا عليه و سلم،

وقال :قد عرفتم منزلتكم عندخ يا بني فاطمة ،وأثرتكم على سائر ولادخ ،لمكاانكم مان رساول هللا صالى هللا
عليه و سلم ،و قرابتكم منه،
َ
صدقت  -رحمك هللا ،وجزاك هللا عنا خيرا –
فقالوا:
أخ بن َّية إن هللا عزوجل قد جعل أمركِ بيدكِ ،
قالْ :
الريد أعرها يدها،
أحب ان تجعليه بيدخ،
إن هللا عزوجل قد جعل أمركِ بيدكِ  ،ف نا
ُّ
أخ أب ِ
ت إني امرأةٌ أرِب فيما يرِب فيه النساا ُء ،و أحاب أن أصايب مماا تصايب النساا ُء مناه ،وأناا
فقالتْ :
أريد أن أن ر في أمر نفسي،
أي دجني أنا أخعار ،هذا شي ط يلي تدا،
فقال :ال وهللاِ يا بن َّيتي ،ما هذا من رأيك،
هذا ليس عنك ،هذه عل يعة ع ذية ،أايانا علرف شخبا علرفة تيادة ،يفاتئاك نفكاار تديادة ،هاذه لايس عناك،
هذه تا عك ع ذية ،عا أطراف ،فشلر هذا الباا ي الت يل ريدنا ج ي أا هذه األفكار ليرج أفكار أم ك ثوم،
خ هذين  -الحسن والحسين –
وهللاِ يا بنيتي ما هو إال رأ ُ
هذه ليرج عنكِ هذه عا األررة شي ط يلي ،أايانا اال ا له رأي ،واألب له رأي ،والزوتة لها رأي ،هنااك
ابٌّ  ،وعو َّدة ،وثقة ،لكا ينشن أايانا اخعوف وتهاج نظر،
ثم قام فقال :وهللاِ ال أكلرم رجال منهما أو تفعلين،
إا لم عر عي أعركِ إليَّ ال أك م واادا عا هؤال  ،الارا و الاريا،
ف خذا بثيابه فقاال :اجلِس يا أبي ،فوهللاِ ما على هجرانك من صبر،
َ
رأياج الاو َّد ،هكاذا ين اي أا عكاوا األرارةُ ،إذا أجار
ال نعاعَّل إا قاطلعنا ،هال

األب جاا ا ناه فهاذا أك ار

جقاب ،أعا :ال يعك م علي ،وأنا ال أريده ،و يقول ألعه :ال أرياده ،و ال يك عناي ،علنا ذلاك أا هنااك هللاالف عر ياة،
أعا إجرا

األب جا أوالده فهذا روح خطير تدا ،إذا كاا هناك إاراا ،وجطا  ،وهناك كعاال ،اإلجارا

جقاب،
قال :وهللاِ ال أكلم رجال منهما أو تفعلين ،ف خذا بثيابه
فقاال :اجلس يا أبي فو هللاِ ما على هجرانك من صبر ،اجعلي أمركِ بيده،
غيَّروا ،و ق وا العوت َة اتل ي أعرك يده
ُ
فعلت ،كما تشاء،
فقالت :قد
زوجتكِ من عون بن جعفر
قال :ف ني قد َّ

أك ار

ا ا ريدنا تلفر ا أ ي طالب ذو التنااايا أخاو رايدنا ج اي ،وهاو الاذي أعراك الراياة ،وكااا القائا َد الثااني،
أعرك الراية يعيناه فقُطلاج يعي ُناه ،فنعراكها شاعاله فقُطِ لاج شاعالُه ،فنعراكها لهللااديه ،وُ ِتاد فاي تراعه أكثار عاا
عرليا طلنة ،و ك الن يُّ كا ً شديدا اينعا غ ن ا ُ ارعشهاده ،و رعَّاه تلفر ذا التناايا ،هذا ا ُنه جواُ ا تلفر،
قال :ف ني قد زوجتكِ من عون بن جعفر ،وإنه لغالم
فعوعه –
أي فع في ريلاا َّ
وبع لها ب ربعة آالف درهم ،وأدخلها عليه،
ولقد كانج أعني ُة ج ي ا أ ي طالب أا يزوج ناعه عا أوالد أخيه تلفر ا أ ي طالب ،عا ق ال أا يازوج أ َّم
َّ
الخطاب ،و هذا عا قاله ايا خط ها جع ُر:
ك ثوم للعر ا
ُ
حبست بناتي على بني جعفر،
إني
إكراعا لوالدهم الشهيد ،رأيعم الشهيد إكراعا لوالدهم الشاهيد اا س ج ايُّ اا أ اي طالاب ناعاه ج ا أوالد أخياه
تلفر.
ً
زوتاة ال اا رايدنا تلفار
اآلا عا َّققج أعني ُة ج اي اا أ اي طالاب ،و اآلا أ ُّم ك ثاوم لاد رايدنا جعار أبا اج
ارعُه جوا ،كاا آلل تلفار جناد اإلعاام ج اي عكاناة جظيعاة ،فانوال ُد تلفار هاو أوالد أخياه ،و كاانوا قاد دخ اوا فاي
رجايعه لد ارعشهاد أ يهم ،الن يُّ قال:
العم والد
زوج نااج
أجرف رتو في أاد أايا دعشق ُعوُ ف َي أخوه عرك له خعس ناج ،وهو جناده خعاسُ نااج ،اللا ُّم َّ
زوج ناعه الععام والكعال ،العرعي اج نفرها ،واإلكرام نفره ،الااتاج نفرها ،هذا األبل،
أخيه كعا َّ
العم والد
اللم فاي اإلراوم والاد ععاعاا ،يُلاعال أوال َد أخياه كعاا لاو أنهام أ نااؤه ،اعا فاي العياراث أجطِ اي عياراث األب
الععو َّف في اياة أ يه إل اللم ،ليكوا الل ُّم راجيا ألوالد أخيه.
و لاكم هذه القرا ة يا أ نا تلفر وجعهم ج اي كاناج عفهللاايل عازويج أم ك ثاوم ألك ار أوالد تلفار ،كناراا
بنيس ي َّعخذ الل ُّم ُعتاه أ نا أخيه األياع جنده،
فزوتها أ وها لوا ا تلفر فنا َّعه ،وعاج جنها ،أي عاج في اياعه ،وجواُ هذا ا اا تلفار اا أ اي طالاب
َّ
َّ
العط ب القرشي الهاشعي ،وال ُده تلفر ذو التناايا ،وُ لد ج جهد ررول ى ب ى ج يه و ر م ،أعُّه أم
اجد
أخويه ج د ى و عاعد ،أرعا نج جُعيس الخطعية ،أر عج قديعا ،وهاترج الهتارعيا ،و كاناج عبااا ًة لفاطعاة
اع وفاعها ،ارعشهد جواُ ا تلفر ُعر ُعر ،وال جقِب له خراراا ،عدينة في ود فاارس ،كااا فاي تهااد فار ُعشاهد
هناك،

زواجها من محمد بن جعفر واستشهاده:
فزوتها أ وها رهللاي ى جنه عاعد ا تلفر الولاد الثااني ،فعااج،
ف عا انقهللاج ج َّد ُعها أ قج أعرها يد أ يهاَّ ،
وعاعد هذا هو ا ا تلفر ا أ ي طالب ا ج د العط ب ا ذي التناايا ،القرشي الهاشعي ،وهو ا اا أخ ج اي اا
أ ااي طالااب ،أ ُ ُّعااه أرااعا ُ نااج جُعياار ،وُ لااد ج ا جهااد ررااول ى ،وكانااج والد ُعااه اانر الا شااة ،فااي أثنااا الهتاارة
األول  ،وقدم العدينة طفو ،ولعا تا نل ُي تلفر إل ررول ى تا ل يج تلفر ،وقال:
النبي على فخذه و دعاا لهام و قاال:
إلي أوال َد أخي ،ف خرج إليه عبد هللا و محمد و عون ،وةعهم
ُّ
أخرجوا َّ
أنا ول ُّيهم في الدنيا و اآلخرة ،و قال صلى هللا عليه وسلم :أما محمد فيشبه ع َّمنا أبا طالب
وقيل :إنه ارعشهد عرعر أيهللاا ،ولم يكا له ول ٌد ،أول زوج كاا شهيدا ،و الثاني شهيد.
زواجها من عبد هللا بن جعفر:
ف عا انقهللاج ج َّدعها عا عاعد ا تلفر ،أول وااد جواٌ  ،والثاني عاعد أ قج أعرهاا ياد أ يهاا ،ج اي اا أ اي
زوتها أ وها عا ج د ى ا تلفر الثالث ،فعاعج جنده،
طالب ،ثم َّ
وج د ى هذا هو ا ا تلفر ا أ ي طالب ا ج د العط ب الهاشعي القرشي ،له با ة عاس رراول ى ،وأعُّاه
أرعا نج جعيس ،ولد نر
في اإلروم نر

الا شة ،وكاا أ واه رهللاي ى جنهعاا عهااتريا إليهاا ،ولاد هنااك ،وهاو أو ُل عولاود

الا شة ،أول عاا وُ لاد فاي اإلراوم انر

الا شاة هاو هاذا ،وقادم عاس أ ياه إلا العديناة ،و ُعاوفي

الن يُّ ج يه البوة و الروم ولل د ى جش ُر رنيا.
قال ج د ى ا تلفر:
إلي حديثا يح َّد به ،ال أح َّد به أحدا من الناس
أردفني
سر َّ
النبي صلى هللا عليه و سلم وراءه ذات يوم ف َّ
ُّ
كاا ج ُد ى كريعا توادا ا يعا يُر َّع

ار التود ،رو جا الن ي ب
َ

ى ج يه و ر م أااديث كثيارة ،قاال

اإلعام ا ا اتر:
الكرم شهيرة ،وكاا يقال له :قطبُ الرخا
أخ ارُه في َ
وفاتها:
لد أا أقاعج أ ُّم ك ثوم الطاهرة الزكية جند الزوج الثالث عا أ نا تلفر ا أ اي طالابً ،إذا أول زوج رايدنا
جعر ،ثم جوا ،ثم عاعد ،ثم ج د ى ،ألَّم ها العر

ً
ً
عرهللااية ،ولام عكاا قاد ولادج
راهللااية
 ،اع عو َّفاهاا ى علاال

عا أزواتها الثوثة أيَّ ولد ،أوالدها فقط عا ريدنا جعر ،و قد بادف يو ُم وفاعها ياو َم وفااة ا نهاا زياد اا جعار اا
الخطاب ،الذي عوُ في شا ا ،ولام يلقاب ،وبا

ج ياه وج ا أعاه ج ا ُد ى اا جعار ،ودفنهعاا فاي العديناة ،وذلاك فاي

أوائل دولة علاوية ،وذلك في ادود رنة خعريا ل هترة ،را ج أ ُّم ك ثوم ،وقد جاشج أياعا ع يئة األااداث ،راوا

العي شهدعها أيا َم خوفة زوتها جعر ا الخطاب ،أو العي شهدعها عا لده ،وهي زوتاة آل تلفار ،وج ا األخا
أيام خوفة أ يها ج ي ا أ ي طالب.
زوتهاا
أيها اإلخوة ،هذه ن ذة جا اياة هذه الباا ية الت ي ة أم ك ثوم ينج ج ي ا أ ي طالب ،أعها فاطعاةَّ ،
زوتها ألوالد تلفر ،وهكذا كاا أباابُ الن ي رهللااواا ى علاال ج ايهم
أ وها عا عا َّعه وعقديره لريدنا جعر ،ثم َّ
أتعليا ،ج

ابٍّ شديد و ج

وفا و إخو

.
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