


 

 نظم أمهات المؤمنين ٢

 

 
 

على أشرف المرسلين الحمد هللا رب العالمين وأصلي وأسلم 

خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

 الدين. سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

نبدأ بعون اهللا تعالى وتوفيقه ما تيسر من التعليق على هذه 

سيرة  .المنظومة المتعلقة بسيرة ونسب أمهات المؤمنين 

 أهنن أمهات اهللا  النسوة المباركات اللوايت أخربأولئك 

 ،]٦: األحزاب[ ª « ®¬ ¯ ±° Z © ¨ ]للمؤمنين 

وهذه األمومة وإن كانت ال  أمهات، هن  النبي فأزواج

تستلزم المحرمية الشرعية إال أهنا ترتتب عليها أحكام شرعية ثابتة 

جهن بعد رسول اهللا برهن وحرمة تزوبعضها يتعلق بحياهتن من 

 الرب، وبعضها يتعلق بحياهتن، ويتعلق هبن بعد الموت من 

 والتوقير والحب يف اهللا.

 5 4 3 2 1]عليهن فقال:  وقد أثنى اهللا 
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76 8 9 Z  :أهنن الشرط، هبذا وفين أهنن ومعلوم ]٣٢[األحزاب 

 .النساء خير كن فلذلك  اهللا اتقين

الشيخ: العالمة وهذه المنظومة هي منظومة ألحد الشناقطة وهو 

ض فيها لنسب ، تعرغالي بن المختار فال األنصاري الشنقيطي 

 .سيرهتن الشريفة أمهات المؤمنين وشيء من 

 

 :قال 

من أثقلته ذنوبه فكبلته فأصبح كاألسير،  :أي (قال أسير ذنبه)

(من أي بكل ما يجني من الذنوب،  (المعترف لربه بكل ما يقترف)

 والشيخ  )(يف االشتغال عن العالضيع حياته  ضيع العمر)

معروف عند الناس بالتقوى، والفضل، واإلنابة، وبطلب العلم 

 وتعليمه.

ا                                                           ً والمؤلفون يف بدايات كتبهم عادة تعرتيهم وتنتاهبم وجهتان، أحيان  

ا يسلك المسلك الثاين، وذلك أن                             ً يسلك أحدهم هذا المسلك وأحيان  

ــــاَل أســــيرُ   . ١ ــــرُف  ق ــــِه المعت  ذنبِ

 

ــــــرُِف   ــــــِه بكــــــلِّ مــــــا يقت  لربِّ

ــتغالِ   . ٢  ــَر يف االش ــيَّع العم ــن ض  م

  

ــالِي  ــُد غ ــو الُعبي ــال وه ــن الع  ع
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للعلم ا                               ً على العبد وتوفيقه ألن يكون خادم   مقام نعمة اهللا 

واالعرتاف  والخضوع والخشوع هللا  التذللمقام يقتضي 

ترغيب طلبة بالذنب والمقام الثاين الذي يراعيه بعض أهل العلم هو 

العلم وذلك أن اإلنسان إذا أثنى على كتبه قد يكون ذلك مرغبا لطلبة 

العلم فيها ولذلك بعض العلماء يف مقدمات كتبهم ينطلقون من مبدإ 

العتزاز بنعمة اهللا تعالى والتحدث التواضع وبعضهم ينطلق من مبدإ ا

 هبا، وترغيب طلبة العلم فيما يكتب لهم.

 

هذا دعاء بلفظ الخرب، وهو أبلغ من الدعاء  (تاب عليه ربه ووفقه)

أن يتوب علي وأن يوفقني.  اإلنشائي، أي أسأل اهللا 

أصلح له ما يرجوه، والرجا أصله الرجاء بالمد،  الرجا له)(وأصلح 

ر ضرورة وهذا من أقيس الضرورات، ُ  ِ                              وق ص   كما قال ابن مالك   

 يف األلفية:

 

ـــــهْ   . ٣ ق ـــــُه ووفَّ ـــــِه ربُّ ـــــاَب علي  ت

  

ـــهْ    ق ـــُه وحقَّ ـــا ل ج ـــلَح الرَّ  وأص

 

رارا طوقصـــر ذي المـــد اضـــ 

 مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

  

                      عليــه والعكــس بخلــف يقــع  
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أن يتوب عليه وأن يوفقه  أي يسأل اهللا  آمنا)(حتى ينال 

(من كل . ما يطلبه (ما يرتجي)ال كونه آمنا ح (آمنا)يجد  (حتى ينال)

رت ج المغلق، يقال: أ رتج الباب ي رتجه أغلقه،  خير بافتتاح المرتج) ُ             الـم             َ                  َ   ُ    

وباب مرتج مغلق، أي بافتتاح ما هو مغلق من أبواب الخير بأن يفتح 

 اهللا له أبوابا عظيمة من أبواب الخير.

 

، ثنى بعد التعريف بنفسه بحمد اهللا  (أحمدك اللهم)

فقد كان يعرف بنفسه يف بداية كتبه  وهذه سنة رسول اهللا 

من محمد عبد اهللا ورسوله إلى «التي يكتبها لألمراء والملوك فيقول: 

 .»إال هوفالن بن فالن أما بعد فإين أحمد إليك اهللا الذي ال إله 

وقد بين لنا القرآن أن هذه السنة ليست مختصة برسول اهللا 

 بل هي من سنن األنبياء السابقين فكانوا يعرفون بأنفسهم ،

يف كتابه  يف كتبهم التي يرسلوهنا إلى الناس، كما قال سليمان 

ـــا مـــا يرَتِجـــي   . ٤ ـــاَل آمنً  حتـــى ين

  

 من كـلَّ خيـرٍ بافتتـاِح الُمـرَتِج   

 

ـــــالِة   . ٥ ـــــمَّ بالصَّ ـــــُدَك اللَّه  أحَم

  

ـــالِت    ـــِم الصِّ ـــيِّ دائ ـــى النب  عل

 واآلِل واألصــــحاِب واألزواِج   . ٦ 

  

واِج    ـــالزَّ ـــاُء ب ـــتهَج النِّس ـــا اب  م
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 ،]٣٠:النمل[  v w x Z ]الذي كتبه إلى ملكة اليمن، فبدأه بقوله: 

 . ]٣٠النمل:[  y z { | }Z]هللا فقال: ا بذكر ذلك بعد ثنى ثم

الباء  (بالصالة)أهله،  أنتبما  أي أثني عليك م)الله ك(أحمد

أو على  (على النبي)، بمعنى مع، أي مع الصالة على النبي 

كل ذلك صحيح فصيح، فالنبيء اشتقاقه من النبأ وهو بالهمز ف النبيء

وقد قرأ نافع بالهمزة  ،أي مخرب عنه الخرب؛ ألنه منبئ عن اهللا 

إال أن قالون استثنى موضعين من سورة األحزاب فقط، وبقية القراء 

هكذا، والنبي تحتمل وجهين: قد تكون مبدلة  )النبي(يقرؤون بالياء 

 وقد تكون أيضا من نبا، نبا الشيء ينبو بمعنى ارتفع.

وهم أقاربه  أي وأصلي على آل النبي  (واآلل)

 شم، اآلل لها إطالقان يف عرف العلماء:المؤمنون من بني ها

إطالق ترتتب عليه بعض األحكام الشرعية كحرمة الصدقة  األول:

، وكحظهم يف يفء المسلمين وغنيمتهم ويف على آل محمد 

هذا اإلطالق يختص ببني هاشم وبني عبد المطلب عند الجمهور، 

وقال المالكية يختص ببني هاشم فقط دون غيرهم، ولكن الراجح ما 

ذهب إليه الجمهور يف هذه المسألة ألن حديث البخاري صريح يف 
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د لم نحن وبنو المطلب شيء واح«قال:  هذا؛ فإن النبي 

، فدل ذلك على أن آل المطلب من آل »نفرتق يف جاهلية وال إسالم

وأهنم تجري عليهم األحكام التي تجري على بني  النبي 

 هاشم.

إطالق اآلل يف معرض الدعاء؛ فإن اآلل يف كالم العرب  والثاين:

وال  ،معناها األتباع، فتشمل كل من كان متبعا لرسول اهللا 

 لمؤمنين من بني هاشم.تختص حينئذ بأقاربه ا

هم  جمع صاحب، وأصحاب النبي  (واألصحاب)

واجتمع معه ومات  جمع صاحب وهم: كل من آمن بالنبي 

على دينه ولو تخللت ذلك ردة على األصح، كل من آمن بالنبي 

 ا من رأى النبي             ً فال يعد صحابي   ؛معه مؤمنا جتمعوا

  النبي  أسلم ولم يرقبل اإلسالم ثم.  وال بد

 من كان كالنجاشي  ضا من االجتماع فال يعد من األصحابأي

يف اليوم  ونعاه النبي  فإنه أسلم يف عهد النبي 

 هولم يجالس وصلى عليه ولكنه لم ير النبي  ،الذي تويف فيه

فهو ليس من الصحابة، ثم البد أن يموت على دينه بخالف من تنصر 
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 .سول اهللا أو ارتد فهؤالء ليسوا من أصحاب ر

أيضا أصلي عليهن  أي أزواج النبي  (واألزواج)

واألفصح يف امرأة الرجل أن يقال زوج بغير هاء  .فاألزواج جمع زوج

  Z، [ ³   ´ ¶µ Z © ¨ § ]ولهذا لم يرد يف القرآن غيرها 

 زوج لها فاألفصح يف امرأة الرجل أن يقال ،الفصحى اللغة هي هذه

وأما الزوجة بالتاء فقد ذكر المربد أهنا لغة تميم ومعظم  ،بغير هاء

 كقول الفرزدق: ، الشواهد التي أنشدت عليها هي من شعر تميم

 ومعلوم أن الفرزدق رجل من تميم، وكقول غيالن:

ومحل الشاهد قوله: أذو زوجة يف المصر أم ذو خصومة، فاألزواج 

 .Z °± ̄ ]قال:  جمع زوج واهللا 

أي هذه صالة دائمة مستمرة مادام  (ما ابتهج النساء بالزواج)

                    وإن الـــــذي يســـــعى ليفســـــد  

       زوجتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  

                   كســــاع إلــــى أســــد الشــــرى   

          يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبيلها

 
   حـا ِّ وِّ                   تقول عجـوز مـدرجي مرت 

  

                         باهبا من عند بيتي وغاديـا    على   

ـــــر أم ذو    ـــــة يف المص                        أذو زوج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومة         خص

  

                               أراك لها يف البصرة العام ثاويـا  

                           فقلــت لهــا ال، إن أهلــي لجيــرة   

  

                           ألكثبــة الــدهنا جميعــا وماليــا  

ـــرتني يف   ـــذ أبص ـــت من ـــا كن                        وم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومة        خص

  

                                أراجع فيها يا ابنة القوم قاضـيا  
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النساء يبتهجن أي يفرحن بالزواج، ويف هذا محسن من المحسنات 

البديعية يسميه أهل البالغة براعة االستهالل، وبراعة االستهالل هي 

أن يذكر المؤلف أو الشاعر أو الكاتب أو الناثر بين يدي مقصوده ما 

ما « فقال: ي ُ                                        ي شعر بمراده فهو هنا سيتكلم عن أزواج النب

وعلى آل  أي أن صالته على النبي  »ابتهج النساء بالزواج

ممتدة دائمة مادامت النساء تفرح  وأزواجه صالة النبي 

 .بالزواج

 

كلمة يتخلص هبا من كالم إلى كالم، فالعرب إذا أرادت أن  (هذا)

 تنتقل من كالم إلى كالم لها يف ذلك ثالث طرق:

أن تتخلص بحسن التخلص وهي أن تنتقل من كالم إلى  األولى:

الخروج من كالم إلى كالم وهذا يسمى كالم برابط مالئم يحسن به 

 حسن التخلص.

 هــــذا وإنَّ علــــَم أزواِج النَّبِــــي   . ٧

  

  ومــا لهــنَّ مــن شــريِف النَّســِب   

  ومـا اجـتمْعَن َمَعــُه فيـِه مــَن اْب   . ٨ 

 

هْب      علٌم شريٌف كسـبائك الـذَّ

 يَلـــــذَّ يف األســـــماِع والطِّبـــــاِع   . ٩ 

  

 ...  
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أن تنتقل اقتضابا وهو أن تنتقل من كالم إلى كالم دون ربط  الثانية:

 بينهما.

أن تأيت بأداة تشعر باالنتقال، فهناك أدوات تشعر بأن  الثالثة:

اإلنسان سينتقل من كالم إلى كالم آخر، وأشهر هذه األدوات (أما 

قرآن الكريم ولكنها كثيرة يف خطب رسول اهللا بعد) ولم ترد يف ال

وردت يف القرآن الكريم يف  ) وقد، ومن هذه األدوات (هذا

 أيضا وكذلك  ª « ¬ ® Z ¨© ]سورة ص يف قول اهللا تعالى: 

 ª « ¬    ®  ̄±° Z  [ 8 ©  ̈ § ¦ ]: تعالى قال ،)ذلك(

9 : ; < = > ? @    Z. 

ُ                فهذه أدوات ينتقل هبا من كالم إلى كالم، ت شعر السامع بأن                                      

 (وإن علم أزواج النبي)المتكلم يريد أن ينتقل من كالم إلى كالم آخر 

(وما لهن من شريف  أي علمك بنسب وحياة أزواج النبي 

ما اجتمعن  (وما اجتمعن معه فيه من اب)وبنسبهن الشريف  النسب)

َ     (من  اب) فيه مع النبي  ْ         واألصل من  أب لكن بنقل الحركة،            

فالعرب تستثقل حرف الهمزة فلذلك تتصرف نقلت الحركة تخفيفا 

فيه تصرفات كثيرة يتصرفون فيه بالحذف ويتصرفون فيه باإلبدال 
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 :ويتصرفون فيه بالتسهيل وغير ذلك، كما قال ابن بري 

سبائك الذهب جمع سبيكة وهي  (علم شريف كسبائك الذهب) 

ل كجمال المعنى أن هذا العلم علم نفيس جميقطع الذهب المذابة، و

 حال ذاذة             َ لذ الشي يلذ ل   ،ذ يحلو  َ يل   (يلذ يف األسماع)سبائك الذهب. 

 أي وتألفه الطباع. (يف األسماع والطباع)

 

(واهللا عالم من أراد االتساع يف هذا العلم فليستمع لما نظمت فيه. 

أرجو  (عساه)مطلع على ما أخفيه يف نفسي،  اهللا  أخفيه)بما 

(بالخالص من كل ما يقدح يف يتفضل  (أن يمن) منه 

أن يمن علي بأن يخلصني من كل  أي أسأل اهللا  اإلخالص)

ما يقدح يف اإلخالص ويشوب نيتي، يريد أن تكون نيته خالصة هللا 

               النطق فيه تكلـف         والهمز يف  

  

                    فســـــهلوه تـــــارة وحـــــذفوا  

                      وأبــدلوه حــرف مــد محضــا  

  

                    ونقلــــوه للســــكون رفضــــا  

 

ـــاعِ   ...  ـــِه اتِّســـاَع الب ـــرْد في  ومـــن ي

 فلَيســــتِمْع لمــــا نظمــــُت فيــــِه   .  ١٠ 

  

  واهللاُ عـــــــالٌم بمـــــــا ُأخفيـــــــهِ   

 عســــاُه أن يُمــــنَّ بــــالَخالِص   .  ١١ 

  

  ِمن كلِّ ما َيقَدُح يف اِإلخـالصِ   

 



 

 نظم أمهات المؤمنين ١٢

 لك، يسأل ليس فيها سمعة وال رياء وليس فيها حظ ألحد لذ

 أن يصرف عنه الشوائب التي تشوب النيات فتفسدها. اهللا 

 

ُ                      ثم خل ص إلى المراد فقال لك:      

يف أسماء النبي ذكر بعض أهل العلم طه  (طه)أي تزوج  (نكح)

 من قال بل هو الحروف المقطعة أوائل السور التي  ومنهم

يف أسماء العراقي يف ألفية السيرة  اختلف العلماء يف معناها، وقد ذكره

 قال  النبي 

 كذاك عبد اهللا يف التنزيل   طه ويس مع الرسول 

أو كونه من  والخالف يف كونه من أسماء النبي  

بطه  الحروف المقطعة مشهور، المهم أنه هو عرب عن النبي 

 .جريا على من يقول إن طه من أسماء النبي 

تزوج  يعني أن النبي  (نكح طه من نساء العرب عشرا)

إحدى عشرة امرأة، عشر منهن من العرب وواحدة من بني اسرائيل 

  نكـــَح طـــه ِمـــن نِســـاِء العـــرِب   .  ١٢

 

  عشًرا ومن َعِقِب َهاُروَن النَّبِي  

ـــى ترتيـــِب   .  ١٣  ـــدًة وخـــْذ عل  واح

  

  تعـــــريَفُهنَّ وعلـــــى تهـــــذيِب   
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، هي أصال من اليهود من بني وهي أمنا صفية بنت حيي 

أي الحادية عشرة هي  (ومن عقب هارون النبي واحدة)إسرائيل. قال 

امرأة من بني إسرائيل بل هي من أشرف بني إسرائيل لكوهنا من ذرية 

، جدها هارون بن عمران أخو موسى وهذا شرف هارون 

 .عظيم لها 

النسوة  سنتطرق لهؤالء )(وخذ على ترتيب تعريفهن وعلى تهذيب

 المباركات على مرحلتين:

 مرحلة الرتتيب. المرحلة األولى:

 مرحلة التهذيب. المرحلة الثانية:

بتاريخ  فمرحلة الرتتيب نذكر فيها فقط ترتيب أزواجه 

حتى نصل إلى مرأة تزوجها فالنة تليها فالنة، فنقول أول ا ،زواجه هبن

 .آخر نسائه 

والمرحلة الثانية هي مرحلة التهذيب وهي أن نتطرق لرتجمة كل 

مع تقسيمهن إلى قرشيات  واحدة من هؤالء األزواج 

  .ير قرشيات وواحدة من بني إسرائيلوعربيات غ
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 قال:فبمرحلة الرتتيب  بدأو

هي خديجة بنت خويلد  أول امرأة تزوجها النبي 

  وسيأيت تعريفها وبسط ذلك إن شاء اهللا، ووصفها بأهنا خير

النساء وهذا على كل حال أمر مختلف فيه بين أهل العلم فإنه قد ورد 

يف الشرع تفضيل نسوة من نساء العالمين، واختلف العلماء يف 

المفاضلة بينهن. وتنحصر المفاضلة يف خمس نسوة ثالث من أمة 

سابقة أما االثنتان اللتان هما من واثنتان من األمم ال محمد 

عمران وآسية امرأة فرعون، وأما اللوايت  ةاألمم السابقة فهما: مريم ابن

وفاطمة بنت ،فهن: خديجة بنت خويلد هن من أمة محمد 

، فمن أهل العلم ، وعائشة بنت أبي بكر رسول اهللا 

ألن  ؛عمران ابنةاإلطالق مريم  على من قال بأن أفضل نساء العالمين

 وهذا  v w x y z { | }Z ]اهللا سبحانه قال: 

العموم أنه عام يف كل النساء يف كل زمان ويقتضي بظاهره  يف ظاهر

أفضلية مريم ابنة عمران على كل نساء العالمين، ومن أهل العلم من 

اآلية ن وا إوقال ول اهللا قال ال بل األفضل فاطمة بنت رس

ــــــهْ   .  ١٤ ــــــت تزويَج ُلهــــــنَّ ُحبَِي   أوَّ

 

نـــا َخديَجـــْه     خيـــُر النســـاِء أمُّ
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 | } ]ا يف تفضيل مريم، ألن هذا يحتمل أن يكون المراد نًص ليست 

}Z   أي على نساء عصرك، فقد قال اهللا  لموسى

[" # $ % &Z  يقتضي أفضليته على محمد وهذا ال

.  وقال اهللا لبني إسرائيل: [ µ ¶ ¸ ¹ 

º   » ¼ ½ ¾ ¿ À Z  يقتضي أهنم أفضل من أمة  وهذا ال

 1 0 / . ] :عنهاقال  ، فاهللا محمد 

2Z نصا وليس داللته يف ظاهر هو األصوليون يقول كما العام إذن، 

فلذلك يمكن أن يصرف عن عمومه بأدلة أخرى فهو ليس نصا، وأيضا 

 :وقال »سيدة نساء أهل الجنة« :هناإ فاطمة قال فيها النبي 

: ال أفضل امرأة على َبضعة وقال اإلمام مالك  ،»بضعته«إهنا 

، وتمسك بكلمة الَبضعة أي كأهنا من رسول اهللا رسول اهللا 

.وهذا مسلك حسن ، 

خير نسائها «قال:  أن النبي  وورد يف خديجة 

أخرجه البخاري  »مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد

(خير نسائها مريم ابنة ، ومسلم من حديث علي ابن أبي طالب 

أي هي أفضل معاصريها وهذا ال خالف فيه بين أهل العلم،  عمران)
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ورد فيها قول النبي  أهنا هي أفضل نساء زماهنا، وعائشة 

: » وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر

والخالف يف الحقيقة إنما هو قوي بين مريم وفاطمة وإال فإن  »الطعام

هاتين معظم أهل العلم يقول بأفضليتهما على غيرهما أن مريم 

وفاطمة أفضل من خديجة وأفضل من عائشة وأفضل كذلك من آسية 

 هن نسوة مباركات فاضالت.و ،جميعا 

 

، هي سودة بنت المرأة الثانية من أزواج النبي  (فسودة)

هي  (فحفصة)، هي الثالثة من أزواجه  (عائشة)زمعة، 

المراد  (فزينب)، الرابعة حسب الرتتيب من أزواج النبي 

تزوج زينبين، إذن زينب  هبا زينب بنت خزيمة ألن النبي 

وهي أم  هند)(ف ،بي بنت خزيمة هي خامس أزواج الن

 برة أي زينب)(وسابعهن المغيرة كما سيأيت، سلمة هند بنت أمية بن 

 فَســــــودٌة عائشــــــٌة فحفصــــــُة   .  ١٥

  

ةُ  فزينــــــٌب      فهنــــــُد ثــــــمَّ َبــــــرَّ

ـــــةْ   .  ١٦  ـــــا ُجَوْيرَِي ن ـــــٌب فأمُّ   َأْي َزينَ

 

  َفَرْمَلــــــٌة َصــــــِفيَُّة النَِّضــــــيرَِيةْ   

ـــــاللِ   .  ١٧  ـــــي ِه ـــــا أخـــــُت بنِ ن   فأمُّ

 

ـــــٌة َصـــــاحبُة الَكمـــــاِل     َميمون
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، وثامنتهن جويرية زينب الثانية التي هي زينب بنت جحش 

، وتاسعتهن أم حبيبة رملة بنت أبي ضرار أبي الحارث بن  بنت

وعن أبيها، وعاشرهتن صفية بنت حيي بن أخطب،  سفيان 

 والحادية عشرة وهي األخيرة ميمونة بنت الحارث الهاللية 

شورات التي تتداول جميعا، وأنبه هنا أنني اطلعت على بعض المن

د  مارية من أزواج النبي  َ  ُّ                      على الوسائل والوسائط االجتماعية وفيها ع                                       

  والصحيح أهنا ليست من أزواج النبي  فمارية

ية من سراريه كان القبطية هي أمة من إماء النبي  ر      ُ ِّ                 ، وس 

لك، أهداها له المقوقس ملك اإلسكندرية واستولدها  ِ                                               يطؤها بالـم            

أم ولد  ، اتخذها النبي وولدت له إبراهيم النبي 

وكذلك لم يخيرها، هذه هي العالمات التي تميز هبا  ،ولم يقسم لها

 عن غيرهن. أزواج النبي 

يقسم لنسائه ليلة لهذه وليلة لهذه، وإن  وقد كان النبي 

كان الراجح عند أهل العلم أن ذلك غير واجب عليه ألن اهللا 

 قال له: [ " # $ % & ' ( *) + ,  - . / 

0 21 Z   فالنبي  م ولكن مع س  َ  ْ          لم يكن يجب عليه الق                    

 ذلك كان يقسم لنسائه.
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أنه  نسائه عندما أعلمه اهللا  النبي  وقد خير

،خير نسائه أن يطلقهن وأي واحدة منهن اختارت أن يطلقها متوىف

وتنكح بعده ما شاءت ويرفع عنها الحجاب الخاص بأزواج النبي 

  ونحو ذلك أو أن يبقين يف عصمته وحينئذ لهن حجاب

له:  خاص ويحرم عليهن أن يتزوجن بعده فقد قال اهللا 

 ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢          ¡ ے ~ { | }]

© ª « ¬ ®              ¯ ° ± ² ³   ´ µ ¶ ̧   ¹ º 

»Z  النبي  وخشي جميعا، سولهرو اهللا فاخرتن  على

عائشة من هذا التخيير ألهنا صغيرة فقال: إين أخربك بأمر أريد أن 

خربها قالت: وقالت وماهو يا رسول اهللا؟ فلما أتستشيري فيه أبويك 

محل و أختار اهللا ورسوله والدار اآلخرة! ،ستشير أبي وال أميأواهللا ال 

رية أي الشاهد أن مارية ليست من أزواج النبي            ُ       ، ولكنها س 

وقد استولدها وولدت له  لك                              ِ ن إمائه اللوايت كان يطؤهن بالـم  مأمة 

 ولده إبراهيم كما هو معلوم.

 

 إذن هذا هو ترتيبهن، وشرع اآلن يف مرحلة التهذيب، فقال:

  قـــِد انتَهـــى تـــرتيُبهنَّ فاســـتِمعْ   .  ١٨

 

ـــــــْع    ـــــــذيَبُهنَّ تنتِف ـــــــُه ته  َعِقَب
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من قبيلة قريش وقد نظمهن يف  ست من أزواج النبي 

 لستهؤالء ا (خديجة فسودة عائشة فحفصة فهند ثم رملة)بيت واحد 

ليسوا من قريش  من قبيلة قريش، وبقية أزواج النبي 

وسيفردهن يف الذكر فيما بعد، فبدأ بالقرشيات وبدأ بخديجة بنت 

وألهنا هي أول امرأة  خويلد ألهنا أفضل نساء النبي 

 فقال: تزوجها النبي 

 

هي خديجة بنت خويلد بن  أول امرأة تزوجها النبي 

العزى بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن  أسد بن عبد

غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 

 إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

إليه نسبا. أقرهبن إليه  وهي من أقرب أزواج النبي 

ــتُّ   .  ١٩ ــريٍش ِس ــن ُق ــؤالِء ِم ــن ه   ِم

 

  بِهــا ُيحاِشــينا األََذى والَمْقــُت   

 خديجــــــٌة فســــــودٌة عائشــــــُة   .  ٢٠ 

  

  فحفصـــــٌة فهنـــــُد ثـــــمَّ َرمَلـــــةُ   

 

نـــــا خديجـــــٌة ِمـــــن َأَســـــِد   .  ٢١  فأمُّ

  

ؤَدِد     ِسبِط ُقَصيٍّ ِذي الُعال والسُّ

  الكِــَرامْ بنــُت ُخَويلــٍد أبِــي الُغــرِّ   .  ٢٢ 

 

ــَزامْ    ــِن ِح ــيِم ب ــرِ وَحك َبي   آِل الزُّ
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شمس  أمية بن عبد رملة، ألن رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن

بن عبد مناف، تجتمع معه يف عبد مناف، وتليها يف قرابتها له 

  خديجة، خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن

مناف بن  عبد مناف، قصي، تجتمع معه يف قصي، قصي هو والد عبد

 قصي بن كالب.

 وأم خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت زائدة بن األصم العامرية.

امرأة عاقلة فاضلة ذات مال وجمال ومنصب وشرف  خديجة كانت

 وعقل.

، أولهما: عتيق رجلين قبل رسول اهللا  تزوجت 

بن عائذ بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، وأنجبت منه 

يقال لها: هند. ثم تزوجت بعده رجال من تميم، يقال له: أبو هالة بنتا 

بن زرارة، فولدت له ولدين ذكرين، يقال لهما: هالة وهند، هالة رجل 

 وليس امرأة، وهند رجل أيضا.

إذن لها هندان: بنت وهي بنت عتيق بن عائذ بن عبداهللا بن عمر بن 

ن بلية تميم، هو ابالرجل تميمي، من قمخزوم بن يقظة بن مرة. وهند 

 أبي هالة بن زرارة، وهالة كذلك رجل وليس بنتا.
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امرأة غنية ذات مال وتجارة، فكانت تعامل  كانت خديجة 

رجال قريش وتضارهبم بالمال لكي يتجروا بتجارهتا، وسمعت عن 

فعاملته، وأرسلت معه غالما لها يقال له:  رسول اهللا 

رة، فخرج معه إلى الشام، يف رح يس  لة تجارة مباركة، ورأى ميسرة يف َ   َ                            م 

تلك الرحلة بعض المعجزات العظيمة التي حدثت لرسول اهللا 

 ؛ من ذلك أن الغمامة كانت تظل رسول اهللا ،

فإذا سار سارت الغمامة وإذا وقف وقفت. فرأى آيات ومعجزات 

 أهبرته. وربحوا يف تلك التجارة ربحا عظيما.

لمعجزات التي رآها وبربكة فلما جاء ميسرة وحدث خديجة بتلك ا

، ورأت هي من ربح تجارهتا ذلك؛ وأمانته رسول اهللا 

، ألهنا علمت أنه سيكون له شأن. بت يف أن تتزوج النبي رغ

 فدعته إلى الزواج، فكان ذلك الزواج المبارك.

وقد أكمل خمسا وعشرين سنة ودخل  جها النبي تزو

ن    .عمرها يومئذ يناهز األربعينمنه،                           َ ُّ يف السادسة والعشرين، وهي أس 

ليها ج عمعها أربعا وعشرين سنة، ولم يتزو أقام النبي 

 .امرأة طيلة حياهتا
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ولنصرة هذا الدين، فكانت هي  لإلسالم، وقد وفقها اهللا 

ع على وصدق به، بل إهنا كانت توس ن بالنبي من آم أول

ك يف أول نزول حينما كان يخشى المل تهوتثب ول اهللا رس

ار حراء فدخل على من غ لوحي إليه. عندما رجع النبي ا

وع، ثم قال لوه حتى ذهب عنه الرلوين، فزمخديجة فقال: زملوين زم

 ، قالت: (كال واهللا،»لقد خشيت على نفسي«خديجة وأخربها الخرب: ل

الكل، وتكسب مل نك لتصل الرحم، وتحما يخزيك اهللا أبدا؛ إ

َ                    المعدوم، وت قري الضيف، وتعين عل  .)ى نوائب الحق          

ابن  أسد بن عبدالعزى، وهو ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل بن

ر يف الجاهلية، عمها، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان امرءا قد تنص

ء فيكتب من اإلنجيل بالعربانية ما شا ،وكان يكتب الكتاب بالعربانية

ماذا «، فقال له: أخيك) يا ابن عم اسمع من ابن(اهللا أن يكتب، فقالت: 

 إنه الناموس(، فقال: ما رأى خرب ه النبي فأخرب »ترى؟

ي فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ ليتن له اهللا على موسى، ياالذي نز

ي  هم؟!«: قال النبي  ،)خرجك قومكي
خرج  ِ  َّ     أوم     ُ ، قال: »  

(نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إال عودي وأوذي، وإن 

 وفرت صرا مؤزرا) ثم لم يلبث ورقة أن تويف،يدركني يومك أنصرك ن
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 الوحي. 

على حق،  ك لحظة يف أن النبي إذن خديجة لم تتشك

به. وآمنت بالنبي ومؤيد  وأنه منصور من عند اهللا 

 دقت به وآزرته وخرجت معه إلى الشعب، فكانت وص

، واستحقت بذلك األفضلية معين ووزير لرسول اهللا  خير

أها اهللا إياها. وقد نزل جربيل إلى الرفيعة التي بولعظيمة والمكانة ا

بشر خديجة ببيت يف الجنة من قصب، ال (وقال له:  النبي 

 رها اهللا بالجنة. صخب فيه وال نصب) فبش

ا بالصدقة يذكرها، ويتعاهد قريباهتا وأهله وكان النبي 

رت     ِ ما غ   رت من امرأة       ِ : (ما غ  ذلك قالت عائشة واإلحسان، ول

أصال  هي لم تدركها ألن النبي  ،)ة، ولم أدركهامن خديج

وعندما حتى توفيت. ما دامت خديجة معه  ديجةج على خلم يتزو

قد ة طفلة صغيرة، فهو أصال إنما عتوفيت كانت عائشة يومئذ صبي

 النبي ما رأت من كثرة ذكر عليها بعد وفاة خديجة، ولكن ل

 .غارت منها ها ثرة إحسانه على أهلها ومراعاته لحقن كلها وم

خير نسائها مريم بنت عمران، «:  ها النبي قال فيوقد 
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على تفضيلها  وهذا فيه نص »وخير نسائها خديجة بنت خويلد

. 

 رزق النبي منها الولد، ولم ي زق النبي رو

 .ته مارية الولد من غيرها إال من سري

منها ولدان ذكران وهما القاسم وعبد  لد للنبي فقد و

ر بينهما ويقول: يير من يغااهللا، ويلقب: بالطيب والطاهر. ومن أهل الس

من أحد لم، لم يبلغ الحلم ثالثة، وكلهم ماتوا قبل بلوغ الحأوالدها 

 كور.الذ اء النبي أبن

أن بنات النبي يف  إجماعا، ال خالف بين أهل العلم أما بناته فأربع

 جن جميعا.، وقد بلغن جميعا وتزوأربع 

جها أبو ، وقد تزوزينب بنت رسول اهللا  فكرباهن

ا ه، وولدت له علي، أسلم وحسن إسالمالربيع العاص بن 

 وأمامة.

لهب وهو يومئذ مشرك يف مكة،  جها عتبة بن أبيرقية فقد تزوأما 

عزم أبو لهب على   X Y Z [ \ Z ]ا نزل قول اهللا تعالى: فلم

، لرقية، وكان هو زوجا أبنائه أن يطلقوا بنات رسول اهللا 
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جها عثمان بن عتيبة زوجا ألم كلثوم. فلما طلق رقية تزو هوكان أخو

عه، وولدت له ابنه عبداهللا، ولم يعش فقد تويف ، وأقامت معفان 

 ل اهللايت هي يف السنة الثانية من هجرة رسويف السنة الرابعة، وتوف

ف عثمان بن عفان ، فتخل  يمرضهاعن غزوة بدر ،

أن له أجر «أخربه كما يف صحيح البخاري:  ولكن النبي 

ف عن غزوة بدر فعثمان بن عفان مع أنه تخل »وحظ من حضر بدرا

ّ        وأعطاه حظ ه كذلك أن له أجر شهود بدر، ، أخربه فالنبي          

 من الغنيمة. 

النورين،  ذلك أم كلثوم أيضا، وبذلك لقب ذا عدج عثمان بثم تزو

مرتين، ولم يحصل  رف بصهارة النبي ألنه حصل له الش

صهارة  د، لم تتعدذلك ألحد من أصحاب رسول اهللا 

 .لغير عثمان بن عفان  الرجل الواحد للنبي 

وأما من النساء فقد حصل ذلك لهند بنت عوف، ولكنها لم تدرك 

زينب بنت  ابنتين من بناهتا؛ وهن بي ج الناإلسالم. قد تزو

خزيمة وميمونة بنت الحارث، هاتان امرأتان من أزواج النبي 

  هما هي هند بنت عوف ٍ          (خير  عجوز  يف الورى الحميرية   ُّ                   أم       ُ    
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 إن شاء اهللا يف محله. يأيت تفصيلهس كما أصهارا)

خويلد: هو أبو آل  )زامالزبير وحكيم بن ح (أبي الغر الكرام آل

شرة المبشرين بالجنة، ام هو أحد العالزبير وآل حكيم. الزبير بن العو

مر بالخالفة، شهد لهم بأن وأحد الستة الشورى، الذين عهد إليهم ع

اهللا رسول  عمة اض عنهم، وهو ابنوهو ر تويف رسول اهللا 

،وأمه صفية بنت عبد المطلب،  ؛ هو ابن العوام بن خويلد

 العواميلد. الزبير بن عمته خديجة بنت خوو ف يف صحبتها،وال خال

بن كالب بن مرة. وهي بن قصي  العزىبن خويلد بن أسد بن عبد 

يائها، ريش، ومن أغنأيضا عمة حكيم بن حزام، هو رجل من عقالء ق

منها، فكان بعد ذلك بعد  اه اهللا وقد شهد بدرا مشركا، ثم نج

نجاين يوم ال والذي يمينه يقول: (غلظ يوأراد أن  حلفإسالمه إذا 

يعد ذلك نعمة عظيمة ف) ألنه طبعا أكرمه اهللا باإلسالم بعد ذلك، بدر!

 حكيم بن حزام رجلويوم بدر.  مشركا يقتل ه لنأن ،عند اهللا 

ق هبا، ودار عقالئهم، اشرتى دار الندوة وتصدمن فضالء الصحابة و

 فيها أمورها.الندوة هي التي كانت قريش تجتمع فيها وتقضي 
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 :ثم قال 

قصي،  ها مع رسول يجمع يعني أن خديجة 

الذؤابة: الناصية، شعر مقدم الرأس، عرب عن  (يجمعها مع ذؤابة)

بالذؤابة يعني أنه أشرف بني لؤي، يجمعه معها  رسول اهللا 

رم، القرم: الفحل.  َ                   جدهما الق  قصي كان يقال له  (المجمع قصي)        

المجمع؛ ألنه جمع شتات قريش، وهو الذي أخذ مفتاح البيت، اشرتاه 

ب شان الخزاعي ب   ْ              ِ من أبي غ   َ (أخسر من الخمر، فكانت العرب تقول:   ٍّ ق   ِ ز         

 .صفقة من أبي غبشان!)

 

ُ  سودة       د  بن  هي بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن ُ  ِّ    عبد و      

         ِ              غالب بن ف هر بن مالك بن بن عامر بن لؤي بن  نصر بن مالك بن حسل

 .   َّ  الن ضر

ــــَؤيّْ   .  ٢٣ ــــِة ُل ــــَع ُذَؤاب ــــا م   يجَمُعه

 

ـُع ُقَصـيّْ    هما الَقـْرُم الُمَجمِّ   َجدُّ

 

نـــــــا َســـــــودُة ِمـــــــن ُزالِل   .  ٢٤  وُأمُّ

  

ـــاِمرِ الِمفَضـــالِ    ـــؤيٍّ َع   نجـــِل ُل

ـــيِس   .  ٢٥  ـــِن َق ـــَة ب ـــُت َزْمَع  َوِهـــَي بِن

  

ــْمِس    ــِد َش ــِن َعب ــِه اْب ــِز َقوِم  َعزي

ـــِب   .  ٢٦  ـــيِّ الَعاِق ـــَع النَّب  يجَمُعهـــا م

  

ــــِب    ــــؤيُّ ذو الَمنَاق هما ُل ــــدُّ  َج
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لة  وقرابة للنبي  ً               وهي أبعد  القرشيات  ص   ِ  ِ          ُ         هي من بني ،

فهر والنضر مختلف بينهما أيهما و.                         ِ  عامر بن لؤي بن غالب بن ف هر

ريش، قال له قي جداد النبي من أ قريش؟ قريش: رجل

ولكن السلسلة المشهورة المعروفة ليس فيها ذكر لهذا االسم، فالنبي 

  هو محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد

بن غالب بن فهر بن  مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي

ر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ض  ُ  َ إلياس بن م  بن           

د  بن  نزار ع  َ  ِّ م  فالنسابون  ،ريش)عدنان، ليس يف هذا ذكر لكلمة (قبن َ 

، وقيل: هر، من أجداد النبي اختلفوا من هو؟ فقيل: هو ف

 يرة، قال:يف ألفيته يف الس هو النضر، وقد قال العراقي 

شا تجتمع يف فهر، العراقي يرجح أن قري امعناها: األصح أن قريش

الذي هو ير يقولون: هو النضر، وهذا هو فهر، واألكثرون من أهل الس

 فقال:  رجحه وصدر به البدوي

موس بنت  سودة األنصارية، كانت  س بن زيدقي         َّ       أمها الش 

ــــر  ــــح فه ــــريش فاألص ــــا ق                    أم

  

                       جماعهـــا واألكثـــرون النضـــر  

 

ـــر  ـــل: فه ـــر، وقي ـــريش النض                        ق

  

ــــتقر   ــــب اس ــــاح كع  وا                   وبالبط
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 ومتها، من بني عامر بنعند رجل من أبناء عم قبل النبي 

كران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، المشهور  الذي                 َّ                                       لؤي يقال له: الس 

، وكان رجال مسلما من أصحاب رسول ل قريشا يف صلح الحديبيةمث

النبي   عنها فتزوجها، وقد تويف .بعده 

، وأقامت مع وهاجرت وهي يف عصمة رسول اهللا 

وهي أول  .إلى المدينة جاء النبي  ، عندماالنبي 

ال هبا إ ، ألنه حينما هاجر ليس له امرأة مدخولامرأة بنى لها من أزواجه

ا يد خل هبا، ولم يتزوج غيرهما،                            َّ    سودة. وعائشة طفلة صغيرة لـم 

 . هي سودةحينئذ المدخول هبا الزوجة الوحيدة فكانت 

خشيت أن  - نطعنت يف الس - َّ ْ ن ت    َ أس   ولما وأقامت معه 

أن  - وقد حقق اهللا رجاءها -جت ور رسول اهللا طلقها ي

ا للنبي ُ                   ت حشر يف أزواج النبي                ً        ، أن تكون زوج 

يمة! أن هتدي المرأة هذه بطولة عظويف اآلخرة، فأهدت ليلتها لعائشة، 

اآلخرة ! ولكن هي تؤثر -لزوجه األخرى-ليلتها من زوجها لضرهتا 

 .على الدنيا

من هجرة رسول اهللا  ة أربع وخمسينسن فيت سودة وت
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. 

العاقب: من أسماء النبي  (يجمعها مع النبي العاقب)قال: 

 ،(جدهما لؤي ذو المناقب)  يعني هي تجتمع مع النبي

  يف لؤي، وهو من أجداد النبي .(ذو المناقب) 

بة، وهو ما يذكر به اإلنسان من المجد والحسب ونحو ذلك. نق  َ                                                    جمع م    َ      

 

ْ                                        من ت ي م، بطن من قريش يقال له: بنو تيم، أبوها  أمنا عائشة   َ    

أبو بكر، واسمه عبداهللا، وهو ابن أبي قحافة، واسم أبي قحافة عثمان. 

بن سعد بن كعب  بن عثمان بن عامر بن عمرو فهي عائشة بنت عبد اهللا

بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 

 ها صحابي وأمها أيضا كذلك صحابية.وعن أبيها وأمها، أبو 

وقع يف التسجيل خطأ بتقديم سعد على كعب يف سلسلة نسب  تنبيه

 .والصواب ما أثبتناه هنا أبي بكر 

نـــــا َعائشـــــٌة ِمـــــن َتـــــيمِ   .  ٢٧   وأمُّ

 

ـــيمِ    ـــاِة الضَّ ـــارِم ُأب ـــِل المك   أه

  بِنُت أبي بكرِ الَعتيِق الُمرتَضـى  .  ٢٨ 

 

ــــا    َض ــــا الرِّ ــــَد نبيِّن ــــًة بع  َخِليف

  نســــــــُبها ونســــــــُب النَّبـِـــــــيِّ   .  ٢٩ 

 

ـــــيِّ    َة األبِ ـــــرَّ ـــــن ُم ـــــا ِم َع   تفرَّ
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يمر الكنانية  و  مان وهي زينب بنت عامر بن ع  و  َ              وأمها أم ر   ُ                           ْ  َ           ،

وقصتها مشهورة يف اإلفك، فقد كانت ت هاجرأسلمت وصحابية، 

ن على عائشة وتقول لها: (قلما كان رجل عنده امرأة يحبها وتحبه،  و  َ  ِّ                                                             ت ه   ُ

 وكان لها ضرائر إال وكثرن عليها)، وهي أم لعائشة وعبد الرحمن.

يف السنة الثامنة من هجرة رسول اهللا  وقد توفيت 

  مان، أم عائشة  ْ و           َّ  َ ، أعني أم  ر . 

ثالثة أوالد وثالث بنات فقط، هذه ذريته، عائشة له  أبو بكر 

وعبد الرحمن أشقاء، شقيقان، أمهما أم رومان. وأسماء وعبد اهللا 

َ                أيضا، أمهما ق ت ي ل ة بنت عبد العزىشقيقان   ْ  َ  ُ ، ومحمد بن أبي بكر ليس له             

يس، وأم كلثوم هذه تويف عنها أبو  م  َ                                شقيق وال شقيقة، أمه أسماء بنت ع   ُ                              

 عنها قبل أن تولد، أم كلثوم بنت أبي بكر، أمها بكر وهي جنين، تويف

أرى ذا حبيبة بنت خارجة، هي بنت خارجة التي قال فيها أبو بكر: (

ِ                         بطن  بنت خارجة أنثى) وقد تزو  جها طلحة بن عبيد اهللا.  

  .عمروبن  صخر الخير بنت يقال لها: أم أم أبي بكر

ليس يف العشرة المبشرين بالجنة من أبواه مسلمان إال أبو بكر. و

علي بن أبي طالب أمه مسلمة وأبوه ليس بمسلم. الزبير بن العوام أمه ف
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مسلمة، صفية كذلك مسلمة، وأبوه ليس كذلك. وهكذا، معناه ليس 

 .فيهم من أبواه مسلمان إال أبو بكر 

ن ، ألقبل النبي ليس لها زوج سابق  عائشة 

كر، فهي الوحيدة من أزواج النبي هي بتزوجها و النبي 

 رسول اهللا  التي لم يتزوجها رجل غير. 

، وكان أها اهللا قصتها يف اإلفك مشهورة، حيث بر

يف شأهنا حين تخلفت عن  المنافقون وبعض الصحابة قد تكلموا

ها، فجاء من كانوا ا ل؛ ألهنا خرجت تلتمس عقدرسول اهللا 

ودج  -اكانت النساء يومئذ خفافو-ملها يف ح يحملوهنا َ     فحملوا اله           

ولم يشعروا بأهنا  ،كانت تركب فيه عائشة  الذيالمركب وهو 

لى مكاهنم فوجدهتم قد إ، جاءت ليست فيه، وبقيت عائشة 

نها النوم فنامت، فلما أصبحت ذهبوا، فاضطجعت وألقى اهللا على عي

لمي                    ُ مر هبا صفوان بن الـم   وكان -، فرآها وعرفها   ِّ     ُّ    عط ل الس 

رسول اهللا  إنا هللا وإنا إليه راجعون! ظعينةفقال:  -يعرفها قبل الحجاب

هبا إلى النبي  ا راحلته حتى ركبتها، وقدم! فأناخ له

ذلك من  ، فخاض الناس يف ذلك، فقالت عائشة: فهلك يف
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المنافق، ولكن هذه  عبد اهللا بن أبي هلك! وكان الذي تولى كربه

بعض أصحاب  ام فيهلم تقصر أيضا على المنافقين فقد تكل سألةالم

 أن النبي ح ابن عبد الرب ، وقد رجهللا رسول ا

ُ                        ومنهم م سط ح بن أ ثاثة وهو رجل شهد بدرا،  القذف، حد الصحابة حد       َ  ِ       

منة  بنت جحش، هؤالء صحابة ليسوا منافقين.        َ   ومنهم ح 

أهل بدر ه يف شخص وجدت هذه قاعدة، أيبدر لم يشهدها منافق؛ ف

 مؤمن، ألن أهل بدر لهم كتاب سابق من اهللا  اعلم أنه رجل

 :بالمغفرة، فلم يشهدها منافق. قال البدوي 

قال: (وما يدريك لعل اهللا اطلع على أهل بدر  والنبي 

 .)ال: اعملوا ما شئتم، قد غفرت لكمفق

 ةكرامة لها، ولذلك ال توجد امرأ ، وكان ذلكها اهللا برأ

 ب اهللا، فمنإال عائشة، ألن من رماها فقد كذ ر من رماهايف الدنيا يكف

 فهو كافر. ،ب القرآن الكريمرماها بالفاحشة مع صفوان فقد كذ

بعد خديجة، وهذا محل  هي أفضل نساء النبي  عائشة 

بالعلم،  لها اهللا مة، فضل العلم، وهي أعلم نساء هذه األاتفاق من أه

ــــاب ســــابُق                        ُ لهــــم مــــن اهللا كت

  

ــــافُق    ــــهدها من ــــا ش ــــذاك ك                      ُ ل

 



 

 نظم أمهات المؤمنين ٣٤

 ، ليس فيهم امرأةوهي من الستة الذين أكثروا من الرواية عن النبي 

 ها.غير

أبو هريرة، عبد اهللا بن عمر، عبد اهللا بن عباس، أنس وهؤالء الستة 

هم سبعة زاد أبا سعيد وعائشة بن مالك، جابر بن عبد اهللا ّ                      . ومن عد         

 .الخدري، كصنيع السيوطي يف ألفية الحديث 

حين خرج إلى أهل العراق  قال فيها عمار بن ياسر 

قد  وقد كانت عائشة - بن أبي طالب  يدعوهم إلى علي

ج  قال: ( -خرجت أيام الجمل و  ز  ْ  ُ واهللا إهنا ل   َ  َ يف  رسول اهللا          

فهو يعرتف  ،الدنيا واآلخرة، ولكن اهللا ابتالكم أتطيعونه أم تطيعوهنا؟)

عائشة ويف الدنيا واآلخرة،  لها بأهنا زوج رسول اهللا 

  معلوم أهنا خرجت عن اجتهاد، كما خرج طلحة بن عبيد اهللا

عن اجتهاد، وكما خرج الزبير بن العوام عن اجتهاد، وهؤالء كلهم من 

من أصاب منهم فله أجر  هم مأجور على اجتهاده،ل الجنة، وكلأه

االجتهاد واإلصابة، ومن أخطأ منهم فهو مأجور أيضا كذلك، 

. 

سنة ثمان وخمسين من هجرة رسول اهللا  توفيت عائشة 

. 
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يقبلون الظلم، معناه أي ال  ،الضيم الظلم، من يأبون (أباة الضيم)

  ضعف. ، ليسوا أهل هوان والأبيةا عزيزة أن لهم نفوس

 (المرتضى)، هذا لقب ألبي بكر  (بنت أبي بكر العتيق)

 ضا.تضاه الناس خليفة بعد نبينا الرالذي ار

هي ة، فهي كما ذكرنا تفرعا من مر نسبها ونسب النبي 

بن  عامر بن عمروبنت أبي بكر الصديق، وهو أبو قحافة بن عائشة 

يف  ، فهي تجتمع مع النبي مرةيم بن بن تبن سعد كعب 

 رة.م

 

بن كعب بن  )من بني عدي(بنت عمر بن الخطاب  )حفصة(وأمنا 

أشراف  (أشراف الندي)الذين هم معادن للخير،  (معادن الخير)لؤي، 

، هي بنت أمير المؤمنين، )بنت أمير المؤمنين عمر(الجماعات، 

أبي بكر العتيق المرتضى  بنت"وتالحظون أنه يف ذكر عائشة قال 

ــِديّْ   .  ٣٠ ــي َع ــن بن ــُة ِم ــا حفص ن   وأمُّ

 

ــــَراِف    ــــَراِت أْش ــــادِن الَخي َمع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدّيْ   النَّ

 

ـــَرا  .  ٣١ ـــؤمنيَن ُعَم ـــرِ الم ـــُت أمي   بِن

 

ـــلِّ    ـــدِل يف ك ـــفِّ الع ـــِط َك َباِس

  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَرى

 

 َيجُمعَهــــا مــــَع النَّبــــيِّ َكْعــــُب   .  ٣٢

  

ــْدُب    ــيُّ النَّ ــُر التَِّق هما الَحب  َجــدُّ
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هو الذي وقع. كان الناس  وعمر أسماه أمير المؤمنين، وهذا ،"خليفة

، فلما مات أبو خليفة رسول اهللا  يقولون ألبي بكر 

لقبوه أمير ول لعمر خليفة خليفة رسول اهللا، ثم بكر كان بعض الناس يق

المؤمنين، فكان أول من لقب هبذا اللقب. فأبو بكر ال يقال له يف حياته 

 أمير المؤمنين، بل يقال له خليفة رسول اهللا. 

 عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بنهي بنت أمير المؤمنين 

ياح  زاح بنبن عبد اهللا ِ     ر  ط بن ر  َ       بن ق ر        ْ  ُ كعب بن لؤي بن غالب عدب بن     

 بن فهر بن مالك بن النضر. 

مشتهر بالعدل  عمر بن الخطاب (باسط كف العدل يف كل الورى)

 . وهذا معروف

أي -أن عمر مصروف  ي فيهاف رسالة يرطة كان قد ألأحد الشناق

، وجاء عليها بما يزيد على مائة  -يمكن تنوينه ٌ                                كأن تقول: قال: عمر                   

من  أن عمر ممنوع ألنه من المعروف ردوا عليهو، ببيت من شعر العر

الصرف، وقال بعضهم: أنا ال أدري، ماذا ينكر؟ هل ينكر عدل عمر، أم 

ال، ال  عمر معدول عن عامر، قال هل ينكر عدل عمر؟فعلمية عمر؟ 

 أحد ينكر عدل عمر.
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مؤمنة مهاجرة هي زينب بنت مظعون،  وأم حفصة 

مكة هجرة لم  ي عطلت يف، وآل مظعون بيتهم من البيوت الت

يبق فيها أنيس، بيتهم عطل فلم يبق فيه أحد، ألهنم أسلموا جميعا 

السائب بن وقدامة بن مظعون،  خرج وهاجروا، فلم يبق منهم أحد،

 جميعا مهاجرين إلى اهللا ورسوله.عثمان بن مظعون ومظعون، 

عند خنيس بن حذافة السهمي، كان زوج  حفصة  كانت

، شهد بدرا وأصيب فيها ولم يستشهد فيها ولكنه عاوده حفصة 

هذا الذي رجحه ابن سيد الناس يف ذلك الجرح فتويف منه بعد ذلك، 

احاته تلك عيون األثر ويف اإلصابة أنه جرح يف أحد ومات من جر

على أبي بكر  عرضها عمر خنيس لما تويف وولعل األول أرجح 

فسكت ولم يجبه، ثم عرضها على عثمان بعد وفاة زوجه رقية، فقال 

عثمان: لقد بدا لي أن ال أتزوج اآلن، يعني: عثمان اعتذر، أما أبو بكر 

لم يعتذر وإنما سكت، فغضب عمر لعدم جواب أبي بكر. ثم خطبها ف

إين لم (، فلما تزوجها جاء أبو بكر إلى عمر فقال: النبي 

كان لي أن أفشي سرا  أجبك ألين علمت أن رسول اهللا سيتزوجها، وما

 .)لرسول اهللا 
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ولم يطلق امراة غيرها ثم عاودها، بل  طلقها النبي وقد 

يف الحديث أن جيريل أمره بمراجعتها وقال له إهنا زوجك يف الجنة 

طلق امرأة واحدة وآلى  النبي . وفراجعها النبي 

 من نسائه جميعا.

وقد روت علما عن  من فواضل أصحاب النبي وهي 

وقيل  هـ)٤١(واختلف يف وفاهتا فقيل توفيت سنة  النبي 

 هـ). ٤٥سنة (

 يعني أن حفصة  رب يفتح ويكسر،        ِ رب أو الح     َ الح   )الحبر(

اء وكعب كان من علم ،كعب بن لؤي يجمعها مع النبي 

ون جمعة ولما تويف صاروا يؤرخقريش وعظمائها، يخطبهم يف كل 

 .بوفاته، وكان على ملة إبراهيم قال البدوي يف عمود النسب

 

 

 

ــب   ــوت كع ــوا ل أ         بم ــهرته      رخ       ش

  

ـــ   ـــدين أه ـــى ال ـــه  مك   ي ل ا               رد إل   ت

               لنبــي كــل جمعـــه     إلــى ا     يــدعو   

  

 

       مودعـــه              خطـــب كـــل الرشـــاد  ب  

 

نـــــا ِهنـــــُد ِمـــــَن الُقـــــُرومِ   .  ٣٣   وأمُّ

 

ـــي َمخـــُزوِم    ـــائِِم الِعـــزِّ بنِ  دع

ــــَميَدعِ   .  ٣٤  ــــَة السَّ ــــي ُأَميَّ   بنــــُت أبِ

 

ــِه ُدِعــي   ــَزاِد َرْكبِ ــِذي بِ   وْهــَو الَّ

 



 

 نظم أمهات المؤمنين ٣٩

أمنا هند هي أم  ،جمع قرم وهو الفحل )(وأمنا هند من القروم

بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبداهللا بن عمر بن مخزوم بن هند سلمة، 

العز بيوت يقظة بن مرة من بني مخزوم (دعائم العز) كانوا من أشرف 

 والمجد والشرف يف قريش.

 كما قال البدوي: 

أمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة الكنانية، كانت أم سلمة قبل النبي 

 األسد بن هالل بن عبداهللا  عند ابن عمها أبي سلمة بن عبد

 بن عمر بن مخزوم. 

وولدت له ابنين وبنتين، سلمة وهو رجل، وعمر وهو مشهور كان 

يا غالم سم اهللا وكل بيمينك وكل : (ويقول له يؤدبه النبي 

، وزينب ودرة، ومنهم من يسميها رقية، هؤالء هم أوالد أم )مما يليك

 سلمة من أبي سلمة.

هي قديمة اإلسالم، وزوجها كذلك قديم اإلسالم وهاجرا إلى 

اَدا  .  ٣٥ ــزَّ كــاِب ال ــي الرِّ ــِه يكِف   لِكونِ

 

 فكـــْم أَفـــاَد ِمـــن ُعـــًال َوَشـــاَدا   

ةْ   .  ٣٦  ــــرَّ ــــيِّ ُم ــــَع النَّبِ ــــا م   َيجُمعَه

 

ـــدرُ    ُهما َب ْة  جـــدُّ ـــرَّ  التَّمـــاِم الُغ

 

                العـز قــد توارثــوه     بيــت       مخـزوم 

  

                        عمـــرو وعـــامر وعمـــران بنـــوه  
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الحبشة، ثم عادا من الحبشة إلى مكة ثم هاجر أبو سلمة إلى المدينة 

عند أهلها آل المغيرة. لم يقبل آل عبد األسد أن  واحتبست أم سلمة

، فكانت تذهب كل يوم وتجلس تبكي حتى رأوا منها هتاجر بأوالدهم

ها، ولما خرجت ذلك فرقوا لها، وأذنوا لها بالهجرة وخرجت وحد

لمدينة، شيعها عثمان بن أبي طلحة العبدري، وحدها مهاجرة إلى ا

ه أن تضيع وأن تذهب ي لهذما ينبغ(رجل عاقل شريف من مكة قال: 

ن تبيت أرافقا لها يف السفر، فإذا أرادت ، فذهب معها وكان م)وحدها

هذه (ورافقها حتى وصلت إلى قباء، فقال:  ،خرج عنها فبات وحده

 ، وانصرف. )القرية فيها زوجك

من عثمان بن  أعف ما رأيت رفيقا أحسن وال( :فقالت أم سلمة

باإلسالم بعد ذلك، هو فعل هذا وهو  وقد أكرمه اهللا أبي طلحة)، 

مشرك، رأى امرأة خشي عليها أن تضيع، فخرج معها إلى المدينة وهو 

كانت فيهم أخالق،  -سبحان اهللا-ال يؤمن باهللا يومئذ، ولكن العرب 

م مكارم األخالق، قال: إنما بعثت ألتم ولهذا فإن النبي 

 ألهنم كانت فيهم أخالق فتحتاج إلى تتميم

أصيب يف غزوة أحد ولم يستشهد بعدها  بو سلمة زوجها أ
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 حتى تويف  يعاوده السقم من جراحهمباشرة، ولكنه لم يزل 

بعد أن اعتدت،  وأرضاه. فلما تويف عنها خطبها رسول اهللا 

وحدثت أم سلمة عن ذلك، فقالت: كنت قد سمعت من رسول اهللا 

  لنبي احديثا وهو أن  :ما من مسلم يصاب «قال

، فلما مات أبو »بة فيحمد اهللا ويسرتجع إال أبدله اهللا خيرا منهابمصي

 )وأي رجل أفضل من أبي سلمة؟(فعلت ذلك وقلت يف نفسي:  ةسلم

، فعلمت أن اهللا قد فبينما أنا كذلك إذ جاءتني خطبة النبي 

  .هو خير من أبي سلمةرزقها رجال 

أن لها أوالدا وأهنا أسنت  ولما خطبها أخربت النبي 

أما الغيرة فأسأل اهللا أن يذهبها عنك، وأما ما «ن هبا غيرة، فقال: وأ

، »ذكرت من الولد فأنا أبوهم، وأما ما ذكرت من السن فأنا أكرب منك

 .ثم تزوجها النبي 

خطبها أصابني ما  فلما بلغني أن النبي (قالت عائشة: 

من جمالها، فلما رأيتها إذا هي لي  يصيب النساء من الغيرة مما ذكروا

معروفة بالجمال البارع والعقل البالغ  كانت  .فوق ما يقال عنها

 والعقل الصائب.
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يوم الحديبية فأشارت إليه بذلك  استشارها النبي 

عندما دخل عليها وقال: خشيت أن يهلك الناس،  الرأي المبارك.

وما ذاك؟ فقال: أمرهتم بأمر فلم يفعلوه. فقالت: احلق يا  :فقالت

وتبادر  رسول اهللا، فإنك إن فعلت فعلوا، ففعل النبي 

 الناس إلى الحالق لما رأوه يحلق.

من الرضاعة وهو ابن عمته  وأبو سلمة هو أخو النبي 

 المطلب بن هاشم. فأمه برة بنت عبد

عاشت أم سلمة حتى كانت آخر امرأة توفيت من أزواج النبي 

، وقيل سنة  هـ)٦١(وقيل سنة  هـ)٦٢(ة نقيل إهنا توفيت س

وقد رجح الحافظ ابن حجر يف اإلصابة أهنا توفيت سنة  ،هـ)٥٩(

 .هـ)٦١(

ها يقال لها زاد و السيد الموطأ األكناف، كان أبوه (السميدع)

ة الزاد ولكرمه، كان إذا سافر مع أي رفقالركب، ألنه يكفي الركاب 

 فلهذا لقبته قريش هبذا اللقب. ؛كان الزاد والنفقات عليه

 أي هو جدها. (يجمعها مع النبي مرة)
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اسمها رملة ، السادسة من القرشيات هي رملة بنت أبي سفيان

بن أمية بن عبد  واشتهرت بلقبها أم حبيبة، أمها صفية بنت أبي العاص

 .شمس بن عبد مناف

وهو صخر بن حرب بن أمية بن  ،أبوها أبو سفيان سيد قريش

، من مسلمة عبدشمس بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة 

 الفتح.

مكة  وأسلم قبل دخول النبي  ،تلقى النبي  

 وحسن إسالمه وجاهد يف سبيل اهللا تعالى.

معاوية، كأبي سفيان وال  أما رملة فهي قديمة اإلسالم هي ليست

فقد أسلمت يف مكة وسافرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد اهللا بن 

جحش بن رئاب بن أسد، نسبة إلى أسد خزيمة وليس أسد قريش، أسد 

نـــــا َرمَلـــــُة ِمـــــْن َســـــَراِت   .  ٣٧   وأمُّ

 

ـاداِت      َساَداِت َعبـِد َشـمٍس السَّ

  بِنُت أبِـي ُسـْفياَن َسـيِِّد الَحَضـرْ   .  ٣٨ 

 

ـــَريٍش اْشـــَراِف    والَبـــدِو ِمـــن ُق

 ُمَضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْر 

 

ُســــِل   .  ٣٩  َيجُمعَهــــا مــــَع إَِمــــاِم الرُّ

  

ـــي   ـــاٍف الَعِل ـــُد َمن ُهما َعب   جـــدُّ

َما  .  ٤٠  ـــدَّ   هـــذا وللتَّهـــِذيِب َرْعـــٌي َق

 

ــا   ــْذ ُعِلَم ــا الَّ ــن َمحلِّه ــَة ع   َرمل

ـــــ   .  ٤١  ــــي ُجَوْي ــــٍة َتِل ــــَي يف َمرتب  َفِه

 

نـــا بنـــِت ُحَيـــْي    ــــرَِيَة َقبـــَل أمِّ

 



 

 نظم أمهات المؤمنين ٤٤

 خزيمة بن مدركة بن إلياس.بن 

كانت عند عبيد اهللا بن جحش وخرج هبا مهاجرا إلى الحبشة ثم 

تنصر ومات نصرانيا، وثبتت هي على اإلسالم ومعها بنتها حبيبة، 

يزوجه إياها،  وكتب إلى النجاشي أن وخطبها النبي 

 وزوجه إياها، وهذا هو الصحيح.

بغي أن ننتبه إلى والعلماء ضعفوا ما ورد يف صحيح مسلم، ونن

تزوج رملة  قولنا (ما ورد يف صحيح مسلم)، من أن النبي 

بعد إسالم أبيها؛ ألن هذا معارض لما روته الكافة عن الكافة ولما 

يف  ن واإلخباريين، فهو كما قال ابن القيم ي ِّ ي   ِ ر   َ ي               ِ تواتر عند الس  

من خديجة بمكة، وهو  الزاد: (هو بمنزلة زواج النبي 

من حفصة يف المدينة). ال أحد يمكن  بمنزلة زواج النبي 

 تزوج حفصة بمكة. أن يقول إن النبي 

فتزوجها وهي يف الحبشة قبل أن يسلم أبوها ثم وفدت عليه يف 

م خيرب، أيا إلى النبي  السنة السابعة. فأهل الحبشة جاؤوا

اب إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري بكت أرسل النبي 

يدعوه فيه إلى اإلسالم فأسلم، ويأمره أن يزوجه أم حبيبة وكتب فيه 



 

 نظم أمهات المؤمنين ٤٥

إليه أيضا أن يرسل إليه من معه من المسلمين فحملهم يف سفينتين، 

 قدم معهم أبو موسى األشعريو، فذهبوا إلى النبي 

فكان من الوفد الذين قدموا بقيادة جعفر بن  صادفت سفينته سفينتهم

 . أبي طالب

سنة أربع توفيت والمشهور أهنا  واختلف يف سنة وفاة أم حبيبة

 .يف خالفة أخيها معاوية وأربعين 

فهي من بني عبد  )السادات سادات ابن شمس(أشراف  )من سراة(

أبو سفيان سيد قريش كما هو  أبي سفيان سيد الحضر)بنت (شمس. 

 معلوم.

هي أقرب  )الرسل جدهما عبد مناف العلي (يجمعها مع إمام

يف عبد  إليه ألهنا تجتمع مع النبي  أزواج النبي 

لم يتزوج هاشمية، وهاشم أخو عبد شمس،  مناف. والنبي 

يف  وهي من بني عبد شمس، إذن هي أقرب أزواج النبي 

 الرتبة والقعدد له.

يعني أن التذهيب الذي  (هذا وللترتيب رعي قدما)ثم قال مالحظة 

سار هو عليه من الكالم على القرشيات ثم الكالم على غير القرشيات 



 

 نظم أمهات المؤمنين ٤٦

بعد ذلك، اقتضى تقديم رملة عن محلها التي هي فيه، فإن رملة 

وزينب بنت  خزيمةبعد أن تزوج زينب بنت  تزوجها النبي 

. وقد تزوج قبلها من غير قريش الزينبين. وقد ذكرنا قبل ذلك جحش

التاسعة ألن هي يف الرتتيب  فرملة. يب زوجات النبي ترت

جويرية وقبل تزوج بعدها امرأتين، فهي يف مرتبة تلي  النبي 

كما هذا التهذيب أيضا اقتضى تقديم أم سلمة عن  ،صفية 

 .من غير القرشيات زينب بنت خزيمة محلها فإن قبلها

 

يرى مشروعية التوسل بالجاه، وهذه مسألة  وكان المؤلف 

فنحن نركز على مضمون النظم  -ليس هذا موضع نقاشها-مشهورة 

 . المتعلق بسير أمهات المؤمنين 

بعدهن بالخمس البواقي ى قد ذكر الناظم القرشيات الست وأتو

من غير قريش وهن: الزينبان؛ أي: زينب بنت خزيمة، وزينب بنت 

  جحش، وجويرية، وصفية، وميمونة الهاللية، ذكرهن يف بيت واحد.

 

 م َقــد َبنَــى بَِخمــِس َوِمــن ِســواهُ   .  ٤٢

  

ْس َنْفِسـي ،بِهنَّ    وُس َقـدِّ   يـا ُقـدُّ

  الزينبـــــــان أمنـــــــا جويريـــــــه  .  ٤٣ 

 

 صــــــفية ميمونــــــة الهالليــــــه   

 



 

 نظم أمهات المؤمنين ٤٧

؛ ألن قبلها يف الزواج بدأ ببنت جحش، مع أن زينب بنت خزيمة

التهذيب اقتضى منه أن يجمع األختين وهما زينب بنت خزيمة 

هما: زينب  ،أختين ألم جتزو ، فالنبي ماوميمونة 

زينب بنت خزيمة ثم ج بنت خزيمة، وميمونة بنت الحارث، تزو

 لو كان المؤلف توفيت عنده، ثم بعد ذلك تزوج أختها ميمونة، 

يريد الرتتيب الزمني لقدم زينب بنت خزيمة على زينب بنت جحش، 

التي سار عليها  ولكنه اقتضى منه التهذيب الذي سار عليه والمنهجية

ر األختين لكي ينبه على أخوهتما ولكي يجمعهما يف أن يجمع ويؤخ

 آخر النظم.

ر بن هي زينب  زينب بنت جحش، ُ      بنت جحش بن رئاب بن ي عم    َ                    

ودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن د   َ                       صرب ة بن مرة بن كبير بن غنم

ع   ر بن نزار بن م  ض  َ  َ بن الياس بن م               َ  ُ بن عدنان، من بني أسد بن خزيمة،   ِّ د              

ل العرب، ليسوا من قريش، قبيلة مستقلة مشهورة، وهم قبيلة من قبائ

ن الذي أخربه  بنجحش، ومنها عكاشة  لها مشاهيرها؛ منها: آل  ِ  َ            م حص 

ـِة النَّبِـي   .  ٤٤  فبِنُت َجحٍش بنـُت َعمَّ

  

ــــِب    اها النَّبِــــي بَِزينَ ة َســــمَّ  َبــــرَّ

ــــِد اهللاِ   .  ٤٥  ــــَي بَِعق ــــٍد َوْه ــــن َأَس  ِم

  

ـــــاِهي   ـــــُه ُتَب ـــــا أزواَج   نِكاَحه

 َيجُمعَهـا مــَع النَّبـِـيِّ الُمصــطَفى   .  ٤٦ 

  

هما ُخَزيَمـــُة أُخـــو الَوَفـــا     جـــدُّ

 



 

 نظم أمهات المؤمنين ٤٨

أنه يدخل الجنة من غير حساب وال عقاب، ومنهم:  النبي 

يت بن زيد  م  َ           الشاعر الك   ُ ب يد بن األبر          َ  ِ          األسدي، والشاعر ع  ، ومنهم: ص               

ة  بن خوط نبئتمـال ُ       ل يح   َ ذلك من  أ، وغيرلم بعد أن تنبيلد، وقد أسَ  

 مشاهير هذه القبيلة المعروفة.

إذن هي من بني أسد بن خزيمة، والتنبيه على هذا مهم؛ ألن يف 

بنت خويلد، فخديجة  ا يقال لهم: بنو أسد، منهم خديجةقريش بطن

بنت خويلد بن أسد هي من بطن من قريش يقال له بنو أسد. إذن يف 

قال لها بنو وهناك قبيلة من العرب مستقلة يد قال له بنو أسي قريش بطن

من قريش، من بطن من قريش يقال لهم: بنو  أسد، وخديجة 

ا الب، وأمى بن قصي بن كأسد، هي بنت خويلد بنت أسد بن عبد العز

 قال لهم: بنو أسد.فهي من قبيلة أخرى ي زينب بنت جحش 

يمة  بنت  ها، أمعمة النبي  زينب بنت جحش هي بنت ُ      أ م     َ  ُ

، اهللا  رسول المطلب بن هاشم بن عبد مناف، عمةعبد 

ب يد  اهللا، وأبي أحمد، وزي والدة آل جحش: عبد ِ                    اهللا، وع    َ  ُ من ة،             َ  َ   نب، وح 

ُ      وحبيبة، أبناء  جحش.              

عند زيد حارثة مولى رسول اهللا  بنت جحش  كانت زينب



 

 نظم أمهات المؤمنين ٤٩

 وأقامت معه برهة من الزمن فلم يتفقا، وكان زيد ربما ،

ِ                 عض الع شرة إلى رسول اهللا شكا ب       فكان كما قال اهللا ،

  :لنبيه[; < = > ? @ A B C D E 

F G H I J K L M Z   يف  سبق م، ألنهشرة لم تد          ِ ، وهذه الع

سيتزوج زينب، وستكون من  علم اهللا تعالى أن النبي 

، بل ، فلما طلقها تزوجها قها زيد، فطلأزواجه 

 إياها بعقد رباين. جه اهللازو

م به القرآن: زينب بنت جحش لم ينطقه إنسان، تكل عقد

[ZZ الناس يعقدون الزواج بقول هذا أعظم عقد يف التاريخ !

ها اهللا تعالى لنبيه زوجفالنة لفالن) لكن زينب  جتفالن: (زو

 ،[ U V W X Y ZZ،  فكانت تفخر على

، )ن، وأنا زوجني ربيأهلك نجكزو(وتقول:  أزواج النبي 

 .ZZ]هو الذي قال:  فاهللا 

 سنة خمس من الهجرة، وكانت امرأة النبي تزوجها 

لك مع أهنا كانت بذ له عائشة  صالحة فاضلة ورعة، شهدت

ما يقع بين  كان يقع بينهن أزواج النبي  بعض-تساميها 



 

 نظم أمهات المؤمنين ٥٠

ا أم(قالت يف حديث اإلفك عن زينب قالت:  ، فعائشة -النساء

أي تنافسني ) سامينيالتي كانت ت ها اهللا بالورع، وهيفقد عصم زينب

 سمعتولكن لما  والقرب منه، رسول اهللا  يف مرضاة

صمها إال خيرا ك قالت: (أحمي سمعي وبصري، واهللا ال أعلماإلفب َ      ) ع    

ة وقع يف اإلفك، ولكن هي كانت اهللا بالورع، مع أن بعض الصحاب

 .عة ورعا عظيماور

ا ربا وإحسان من أكثر نساء رسول اهللا   وكانت

ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة لل وصدقة، ويد لةوص

 أن النبي   :أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا«قال« 

 ساء رسول صلى اهللا عليهن وسلم حملنههذا الحديث عندما سمعه ن

أيتهن  رنعلى الحقيقة ال على المجاز، فكن يتطاولن ينظ ل األمرأو

ه ن نسائم برسول اهللا قت لح أطول يدا، فكانت أول امرأة

توفيت عام فتح مصر،  وتوفيت بعده هي زينب بنت جحش 

سنة عشرين للهجرة، وهي أول من تويف من نساء رسول اهللا 

. 

ن أهله فاطمة، م برسول اهللا ق لح أول من ومعروف أن



 

 نظم أمهات المؤمنين ٥١

بعده  توفيت بعده بستة أشهر فقط. أما أزواجه فأول من تويف منهن

 توفيت سنة عشرين. زينب بنت جحش 

الحديث، ألنه بالمعيار الكمي   عندما توفيت فهم األزواج

ويعرفن من هي  يتطاولن هن يدا، هن كنليست هي أطول زينب

لطول بالنظر ل هن يدايدا، فزينب بنت جحش ليست هي أطولأطولهن 

مجاز يراد به  هالصدقة، وأنبذلك أن المراد بعدها  علمواوالعادي، 

: إن زينب ولذلك قالت عائشة  سان والكرم،الصدقة واإلح

كانت هي أطولهن يدا ألهنا كانت تعمل بيدها وتتصدق، كانت كثيرة 

 .الصدقة 

لقا لمن يرى وقوع المجاز يف قال: إن يف هذا الحديث متعوقد ي

المعنى  تبادر لهن الحديث النبوي؛ ألن نساء رسول اهللا 

 ر.بعد ذلك المعنى اآلخ الحقيقي، ثم فهمن

على الصحيح صاحبة قصة العسل؛ وهي قصة مشهورة، جاء  وهي

يف الصحيحين أن صاحبتها حفصة، وجاء أيضا يف الصحيحين كذلك 

أن صاحبتها زينب بنت جحش، وهو الذي رجحه النووي وكثير من 

كان يحب الحلوى والعسل، وأنه جاء  أهل العلم، أن النبي 



 

 نظم أمهات المؤمنين ٥٢

عسال فأعجبه، فاحتبس عندها  فرأى عندها إلى زينب بنت جحش يوما

بذلك،  أزواج رسول اهللا  كثر مما كان يحتبس، ففطنأ

. فقالت عائشة لحفصة: إذا عليه كما قال اهللا وتظاهرن 

ثمر فيه وهو مغافير؟  فقولي له: هل أكلت رسول اهللا  جاءك

يكره الرائحة الكريهة، وكان   النبيوكان  كريهة رائحة

: فإذا قال لك ،اإلنسان فيه أي رائحة ال تعجبهأبغض شيء إليه أن يرى 

أكلت نبتا له رائحة  يعنيت نحله العرفط، ؛ قولي له: جرسشربت عسال

قالت: يا  نجحت الخطة، فعندما أتى عائشة و .ليست جيدة

هذا ليس فيه كذب، هي تسأله، والسؤال ومغافير؟ الرسول اهللا أأكلت 

جحش عسال،  بل سقتني بنتفقال لها: ، ال يحتمل الصدق وال الكذب

ط، فجاء إلى حفصة فقالت له نفس جرست العرف هفقالت له: لعل نحل

الكالم، فرجع إلى زينب بعد ذلك فقالت له: أريد أن أسقيك مرة 

 أخرى، فقال: ال.

فهذه هي قصة العسل، الصحيح أن صاحبتها زينب بنت جحش 

. 

رسول  بمن أورع صواحذكرنا من العابدات الزاهدات  وهي كما



 

 نظم أمهات المؤمنين ٥٣

 من الهجرة. ، توفيت سنة عشريناهللا 

َ  َّ كان يقال لها ب ر   زينب، من أسد، أي  ة، وسماها النبي              

يقال لهم: بنو  يف أول الدرس بأن قريشا فيهم بطنمن قبيلة أسد، نبهنا 

أسد، وأيضا توجد قبيلة مستقلة من العرب يقال لهم: بنو أسد، فبنو 

خويلد، هذه من بني  جة بنتأسد الذين هم بطن من قريش منهم خدي

قبيلة مستقلة، أما بنو أسد الذين من من بطون قريش وليس  أسد ولكن

 منهم زينب بنت جحش فهم قبيلة من العرب مستقلة.

 كانت تباهي أزواج النبي  (وهي بعقد اهللا نكاحها)

 U V ]هو الذي عقدها لنبيه،  ن اهللا ها، ألبعقد اهللا نكاح

W X Y ZZ  من اهللا التزويج كان بعقد رباين فما ،

 ن عرس.أبركه م

بن  ألهنا من بني أسد ا خزيمة)م(يجمعها مع النبي المصطفى جده

ضر  بن  َ     خزيمة، مدركة إلياس بن م    ُ  د بن عدنان.نزار بن مع                      

 

، هي بنت الحارث بن جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، 

ــةْ   .  ٤٧ ــي ُمصــَطِلِق الُخَزاِعَي ــن بنِ   وِم

 

نـــا ُجَويرَِيـــْة     أبـــَرُك ِعـــْرٍس أمُّ

 



 

 نظم أمهات المؤمنين ٥٤

أبي ضرار الخزاعية، من خزاعة. وخزاعة قبيلة مذبذبة بين السبئيين 

والعدنانيين، أي من النسابين من يقولوا: هم من عرب اليمن، من أبناء 

ب بن قحطان، وهم عشر قبائل: األزد  بن سبأ ب بن ي عر  ُ                                 ي شج    َ       ُ   َ

ج  وح   ذح  ِ  ُ   ِ واألشعريون وم    َ ة            َ  مي ر  وك ند   ِ    ُ  َ ذام    َ      ُ    وأنمار وغسان ول خم وج                

ب بن قحطان.وعاملة ب بن ي عر  ُ            ، هؤالء هم أوالد سبأ ي شج    َ       ُ   َ                     

ة إلياس، وذلك ألنه جاء يف  ع  َ                         ولكن الصحيح أن خزاعة بن ق م   َ  َ                         

ي  قال: عمرو نبي الصحيحين أن ال َ   بن ل ـح    ُ ة بن     ع  َ      بن ق م   َ  َ    

ف ند  ِ  خ  ب ه يف النار،  أبو خزاعة، أخرب النبي   ِ  َ            أنه رآه يجر ق ص  َ  ُ             

وهو أول من حمل العرب على عبادة األصنام، وهو أول من سيب 

  :[ Æالسائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي، كما بينه اهللا 

Ç È É Ê  Ë Ì Í Î Ï ÐZ  من اخرتاعات هذه كلها

 واختالقات عمرو بن لحي.

صط ل ق،  َ  ِ   إذن فهي خزاعية، من بطن من خزاعة يقال له: بنو الم    ُ                                                

بني المصطلق، ويقال غزوة يقال لها: غزوة  غزاهم النبي 

ر هبم النبي  لها: غزوة يع، وظ ف  يس  ر  ِ            الـم   َ      ِ   َ  ُ      فأسر رجالهم، وفر

 بعضهم، وجاء بالنساء والذراري. 



 

 نظم أمهات المؤمنين ٥٥

بالسبي وقسم الغنيمة وقعت جويرية  ولما جاء النبي 

  يف سهم ثابت بن قيس بن شماس األنصاري، خطيب رسول

، فلما وقعت يف سهمه كاتبته، فاتفقت معه على مبلغ اهللا 

معين تؤديه على فرتات معينة وأهنا تصبح حرة، ثم جاءت إلى رسول 

 تستعينه يف نجوم الكتابة، فلما كلمت النبي  اهللا 

و؟ قال: أقضي يف ذلك قال: هل لك يف خير من ذلك؟ قالت: وما ه

عنك نجوم الكتابة وأتزوجك، قالت: نعم، فبذلك تزوجها النبي 

  وقضى عنها نجوم الكتابة، وكانت مباركة على قومها كما

قال الشيخ هنا: (أبرك عرس) أي: على قومها، ألنه عندما تزوجها 

، قال الناس: هؤالء أصهار رسول اهللا  النبي 

 ا لصهارةاحرتام ؛أعتقوهم جميعافأطلقوا جميع األسرى والسبايا، و

! يعني هم: سبيهم نساؤهم ذراريهم أموالهم رسول اهللا 

ا احرتام ت! ولكن الصحابة كانوا يحرتمون رسول اهللا قسم

أطلق  لرسول  عظيما عندما أصبح بنو المصطلق أصهارا

جميع السبايا وردوا األموال إلى أهلها ألهنم أصبحوا أصهار  الناس

، يحرتمون صهارة رسول اهللا وهم  رسول 

 .هاعلى قوم امرأة لذلك كانت أبرك
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، وهذا وعتق ألجلها زهاء مائة بيت كانت امرأة مباركة على قومها

 معنى قوله:

اة، لم نقف عليها فيما بين أيدينا من سمها غير مأم ة ويريج

هل االختصاص عنها بعض المشايخ من أ المراجع، وقد سألت

المهم  أمة،هنا ن أفأخربوين بأهنم لم يظفروا هبا، وبعضهم يقول: إنه يظ

المؤمنين ات ، أما أمهفقط ب، هي وحدهاة يف الكتسماها غير مأن أم

 ن معروفات.األخريات فأمهاهت

ساف ع  كانت قبل رسول اهللا  ُ    ِ  عند م  صفوان، وهو ابن بن     

ابة، وهو الذي اعتمده عمها، هذا هو الذي رجحه الحافظ يف اإلص

اهللا. وقد ة األبصار، وقال ابن هشام: إنه يقال له: عبدريف ق يأيضا اللمط

 ق.قتل يف غزوة بني المصطل

َ  َّ أن اسمها كان ب ر  جاء يف صحيح مسلم  ة، وسماها النبي              

 وقد أسلم أبوها، كما سيأيت تفصيل ذلك يف محله جويرية ،

ـــُروا  .  ٤٨ ـــيُرها إْذ ُأِس ـــا َعِش ـــاَل بِه   ن

 

ـــُه بالنِّســـاِء َمعَشـــُر     مـــا لـــم ينَْل

  إذ َعتُقــــوا وُهــــم ُزهــــاُء ِماَئــــةِ   .  ٤٩ 

 

ـةِ بيٍت ِمـِن      اسـتِرقاِق أهـِل الِملَّ
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  ت وخمسين.سنة خمسين، وقيل سنة س إن شاء اهللا. توفيت 

 

 النبي) صاحب(قومه،  يف وهي بنت الحارث بن أبي ضرار القائد

بذلك أنه من الصحابة، وكان قد فر يف المعركة، فلما وصل  يعني

دا من اإلبل ليفالسبي إلى  ْ               المدينة ساق ذ و   َ ويرية، فلما كان دي به ج            

واد يقال له: العقيق نظر إلى ذلك الذود من  على مقربة من المدينة يف

ن ت  نفس يف شعب بالعقيق،  فحبسهماه هبما،                        َ َّ ْ    اإلبل، فأعجبه بعيران، فض 

قال  ، فلما جاء إلى النبي البقية للنبي  وساق

بنتي جويرية هبذا ا ديث بن أبي ضرار، أقبلت أريد أن أفله: أنا الحار

: أين البعيران اللذان من اإلبل، فقال له النبي  الذود

حيث أعلمه  وهذه من معجزات النبي هما يف العقيق؟! تركت

الصحابة م، وكان من ل اهللا! فأسلرسو أنك الوحي بذلك، فقال: أشهد

 ،بصهارة رسول اهللا  حصل له الشرفو. 

 

 

ــي  .  ٥٠ ــُت حــارٍث نجــِل َأبِ   َوِهــَي بِن

 

ــي   ــاحِب النَّبِ ــِد ص ــَراٍر القائ   ِض
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يف إلياس، إلياس  يعني أن نسبها يجتمع مع نسب النبي 

د بن عدنان، وهذا على الصحيح كما ذكرنا،  ع  َ                                        بن مضر بن نزار بن م   َ                   

ة قال: عمرو بن لحي بن  مما جاء يف الشيخين أن النبي  ع  َ   ق م   َ  َ

ف ند  ِ  بن خ  إلى أمه، ألن خندف  و خزاعة، وقوله ابن خندف نسبة لهأب     ِ 

ة مشهورة، فأوالد إلياس ينسبون تارة ألبيهم وتار زوجة إلياس هي

لوان بن عمران بن إلحاف القضاعية،                      ُ                                 ألمهم وهي: ليلى بنت ح 

 مشهورة، زوج إلياس بن مضر بن نزار، وقد ذكرنا أن خزاعة مذبذبة. 

العرب ينقسمون إلى ثالثة أقسام: قسم انتهى ولم يبق له ذكر، وهم 

ديس  م وج  َ  ْ    َ    العرب البائدة أو البائرة، وهم عاد وثمود وط س   والعمالقة                                         

بيل ووبار، هؤالء القبائل باروا هلكوا. رهم وأ م يم وع  َ                                     وج      ِ  َ      ُ   

ــــاين العــــرب العــــدنانيون، أوالد عــــدنان، والعــــرب                                                    والقســــم الث

ُ            اليمانيون، اليمانيون: أوالد سبأ بن َيشُجب بن َيعُرب بن قحطان.   َ       ُ   َ                                    

بعض قبائل العرب يختلف فيها النسابون، فتكون مذبذبة، بعضهم 

 ا إلى العدنانيين.ينسبها إلى سبأ، وبعضهم ينسبه

هو ما أخرب  فخزاعة كما ذكرنا اختلف فيها المؤرخون، لكن الحق

  نســــــُبها ونســــــُب النِّبــــــَراسِ   .  ٥١

 

ه إِلَيــــاِس    عــــا ِمــــن جــــدِّ  َتفرَّ
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 يف الحديث الذي أخرجه الشيخان. به النبي 

 

ي ي بن  امرأة تزوجها النبي  عاشر َ      هي صفية بنت ح  ُ             

فاها من يف السنة السابعة ألنه اصط أخطب، تزوجها النبي 

ن قواد اليهود، وقد مات مشركا م سبي غزوة خيرب. أبوها كان قائدا

َ  ، وأمها ب رعياذ باهللاوال  ل، من اليهود.موأالس بنت  ُّ ة          

مسالعند  ل النبي كانت قب َ  م بن م شك  خلفه عليها ، ثم       ِ 

ُ        نانة  بن الر                    ِ يهودي آخر يقال له: ك   يق.     ق  َ     بيع بن أبي الح   ُ ا النبي ما غزثم ل             

 وقعت يف السبي، فاصطفاها النبي  خيرب 

ي  لنفسه، وأعتقها، وجعل مهرها عتقها، وأولم عليها بـ س وتمر، َ  ْ ح 

من بب  ب س  : طعام مشهور عند أهل المدينة؛ تمر ي ر  َ   ُ  ِ َ  الحيس   ُ . وهو مشهور      ُ                                  

 عند العرب:

ـــــــِفيَّةْ   .  ٥٢ ـــــــا َصـــــــِفيَُّة الصَّ ن   وأمُّ

 

ـــِة الَعِليَّـــةْ      ّذاُت الَمزاَيـــا الَجمَّ

ها موسى وزوُجها النَّبِـي  .  ٥٣    إذ عمُّ

 

َتــِب    ها َهــاُروُن عــالِي الرُّ   وجــدُّ

  بنـــــُت ُحَيـــــيٍّ َقائـــــِد الَيُهـــــودِ   .  ٥٤ 

 

ــوِد    ــَو ُذو ُجُح ــيرِ َوْه ــرِم النَّض  َق

حمِن   .  ٥٥  ـــالرَّ  بِالُمصـــطَفى َنعـــوُذ ب

 

ِمــــــن ُموِجبــــــاِت الَمقــــــِت   

  والِحرَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 
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وكما ذكرنا  ينة هبا بعد أن اصطفاهاالمد النبي  قدم

، وهناك فرق ها مهرها، فهي من أزواجه أعتقها وجعل عتق

ة  التي ةية. السري ِّ ر                 ُ بين الزوجة والس   ُ       : هي األ م   َ لك توطأ       َ ُ   بالـم  فقد هي أما ،     

: إهنا نزلت -يريقول أهل الس-ت إلى المدينة ا قدملم أعتقها وتزوجها

األنصار نساء  عمان من األنصار، فجاءها بعضيف بيت حارثة بن الن

ت رآها ة لرتاها، فلما خرجمتنكر  ينظرن إليها وجاءت عائشة

قالت:  »ماذا رأيت يا عائشة؟«ق هبا وقال: فلح؛ النبي 

، »ال تقولي ذلك، إهنا قد أسلمت«: يهودية!، قال لها النبي 

 .هذا من الغيرة التي تصيب النساء أحياناو

يف مرض النبي و امرأة عابدة زاهدة صادقة.  كانت صفيةو

 ت صفية: يا رسوللالذي تويف فيه اجتمع عليه نساؤه، فقا 

عليها، فقال لهن النبي  اهللا! واهللا لوددت أن ما بك بي، فتغامزن

 :»!ضن ضم  ِ    م   ِ  م ن «وما ذاك يا رسول اهللا؟!) قال: : (فقلن »َ  

ن، واهللا إهنا لصادقة ك  ز  ُ                  تغام   ِ  ُ    «. 

ِ  هـــذا وَجـــدُكُم الصـــغاُر بعينـِــِه   ِ      ُ        ُ  ُ  َ       

  

َ       ُ ال ُأم لِـــي إْن كـــاَن ذاَك وال أُب        َ     ْ    ِ    ُ     

ــا   ــى له ــة ُأدَع ــوُن كريه َ      وإذا تك   ُ         ُ            

  

ُ     وإذا ُيحـــاُس الَحـــيُس ُيـــدعى     ُ   َ    ُ    ُ      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدُب  َ  ُ ُجن  ُ   

 

ــَك   ــب لِتل َ    ِ   َ عَج ــية  ــامتي        قض           وإق

  

ــــيِة    ــــَك القض ــــى تِل ــــيكم عل ِ  ف       َ  ِ          

َ  ُ أعَجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب      
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 سنة خمسين للهجرة، وقيل سنة اثنين وخمسين. توفيت 

 

قرابة منه، يجمعها مع النبي  صفية هي أبعد نساء النبي 

  إبراهيم ألهنا هي من ولد إسحاق، هي من بني ،

إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق، فهي أبعد أزواج النبي 

  قرابة به، فهي تجتمع معه يف إبراهيم ورملة بنت ،

به نسبا ألهنا تجتمع يف عبد  أبي سفيان أقرب أزواج النبي 

 مناف.

 

نة بنت الحارث من بني ومني هالل اثنتان ميمونة وزينب، ميمن ب

من بني هالل بن عامر  هالل. اثنتان أي اثنتان من أزواج 

بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 

 خصفة بن قيس عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

  يجمُعهــــــا مــــــَع رســــــوِل اهللاِ   .  ٥٦

 

ـــــــُل اهللاِ    ـــــــيَن خلي ـــــــو النَّبيِّ   أُب

 

ـــــانِ   .  ٥٧ ـــــالِل اثنَت ـــــي ِه ـــــن بنِ   وِم

 

ـــــانِ    ـــــُب األُخت ـــــٌة وزين   َميُمون

ـــــٌة آِخـــــُر ِذي الآللِـــــي  .  ٥٨    ميمون

 

ــي   ــاِرِث الِهاللِ ــُت الَح ــي بن   وِه
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من أب واحد،  تاوهما أختان ألم، ومن قبيلة واحدة ولكن ليس

حارث وأختها ميمونة بنت الحارث بن حزن زينب بنت خزيمة بن ال

كما  . بالنسبة لزينب هي خامسة أزواجه بن بجير 

عائشة  تزوج ثمسودة تزوج خديجة ثم تزوج  تقدم. فإنه 

ثم حفصة ثم زينب بنت خزيمة، أما ميمونة فهي آخر نسائه 

. 

بن الحارث الهاللية فهي من بني  يمةخز أما زوجه زينب بنت

أمها هند بنت عوف الحميرية، من حمير  ،بن صعصعة هالل بن عامر

بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. تزوجها رجال من أصحاب 

الطفيل بن الحارث بن المطلب فطلقها كانت عند  الرسول 

فاستشهد عنها يف المطلب، ثم تزوجها أخوه عبيدة بن الحارث بن 

وكلهم  رئابوجها بعد ذلك عبداهللا بن جحش بن ثم تز ،غزوة بدر

المطلب هو من الثالثة الذين  وعبيدة بن الحارث بن عبد صحابة.

أن  للمبارزة، حيث سألت قريش النبي  قدمهم 

عتبة بن تقدم رجال من األنصار وتقدم لهم يقدم لها رجاال من قوم ف

 عبدشمس بن عبد ية كلهم من بنربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتب

ولكن  ،أنتم؟ قالوا نفر من األنصار. قالوا: كراممناف. فقالوا من 
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قم يا حمزة قم يا « :. فقال النبي أخرجوا إلينا من بني عمنا

حمزة بن عبد المطلب  فقدم لهم النبي  »علي قم يا عبيدة

عمه، وعلي بن أبي طالب، وعبيدة بن الحارث. وكان ذلك سبب 

. وأما حمزة وعلي استشهاد عبيدة بن الحارث، فقد أصيب إصابة بالغة

 ا.اهمصاحبيها وأهلك وثبا على فقد

دع أنفه وج ة أحد،ويف غز ها عبداهللا بن جحش عن تويف

ا النبي يف غزوة أحد، ولما تويف عنها تزوجه استشهد يف سبيل اهللاو

 ،ن وقيل ثالثة أشهر ثم توفيت، وقامت عنده شهري بعده

فقط، هما:  امرأتان ه إالنسائ من يمت يف حياة النبي  ولم

تويف عن  زيمة، النبي خديجة بنت خولد وزينب بنت خ

 ة امرأة.حدى عشرإوقد تزوج تسع نسوة، 

كانت مشهورة بالكرم حتى لقبت أم  زينب بنت خزيمة 

ولكنها محظوظة  رسول اهللا  را معيلم تعش كث المساكين،

ألن شهرين من حياهتا جعالها يف ذمة الرسول  ؛على كل حال

 وزوجا له يف الجنة. 

جمع لؤلوة هي آخر هذه الفرائد  )الآللئ(ميمونة هي آخر هذه 
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تزوجها النبي آخر أمرة  ،أزواج النبي  منالحسنة 

 ، كانت قبل النبي ن عبد زوجا ألبي رهم ب

لى العباس بن ، وكانت قد جعلت أمرها إالعزى، وأمها هند بنت عوف

لبابة الكربى بن الحارث ل، ختها أم الفضالمطلب وهو زوج أ عبد

، على النبي  فعرضها زوجها النبي فت  يف

 .عمرة القضية يف السنة السابعة من الهجرة

عمرة التي قاضت قريش عليها النبي هي العمرة القضية 

  للنبي  لم يأذنوا نأن المشركيمعلوم ف ،حديبيةاليف

 يعتمر  أن هاصلحا مقتض ، ولكن عقدوا معهمكةللدخول با

عمرة القضية من  ما حل النبي عندو، ة القادمةمن السن

 لنبي ها من يخطبها لتزوج ميمونة بنت الحارث فجاء

البعير ومن عليه للرسول اهللا ( :قالتف ،وكانت على بعير لها

،(  فتزوجها النبي،  ودخل هبا يف مكان يقال له

توفين  كل أزواج النبي . وتوفيت أيضا به بعد ذلك سرف،

إال اثنتان فقط، هما خديجة وميمونة، أما خديجة ودفن يف بقيع الغرقد 

كانت يف الحج فأما ميمونة و، يف مكة قبل الهجرة توفيت فقد 

وتوفيت ودفنت كذلك يف هذا  سرففلما خرجت من مكة بلغت 
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 .الموضع 

قالت عنها  بالعبادة والزهد والورع،مشهورة  ميمونة كانت 

 .)وأوصلنا للرحمكانت ميمونة أتقانا (: عائشة 

 . هـ) ٥١(سنة  توفيت 

 

أمالته عن الرتتيب؛ يعني أن منهجه يف التهذيب ورعي المناسبة 

ألنه أخر زينب بنت خزيمة، مع أن زينب بن خزيمة متقدمة طبعا، فهي 

، لكن اقتضى منه الجمع بين الخامسة يف الرتتيب تلي حفصة 

عن محلها  األختين برتجمة واحدة أن يؤخر زينب بنت خزيمة 

 فنبه على ذلك.

 

لما تويف  اذلك بأن أباه نزار كان يقال لمضر مضر الحمراء، وسبب

كان له أربعة أوالد: ولد يقال له مضر، وولد يقال له نزار، وولد يقال له 

ــــَل للتَّهــــِذيِب   .  ٥٩ ــــذا وإنَّ الَمي   ه

 

ــــِب    ــــِن التَّرتِي ــــا َع ــــاَلني هن   أم

ـــي  .  ٦٠  ـــَة تِل ـــُت ُخزيم ـــٌب بن   إذ زين

 

ــِل    ــِب ُدوَن َخَل  حفصــَة يف التَّرتِي

 

  وُمَضــُر الَحمــَراِء ِذي المكــاِرمِ   .  ٦١

 

ـــاتِِم    ـــيِّ الَخ ـــَع النَّب هما م ـــدُّ  ج
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إياد، وولد يقال له أنمار، فلما احتضر قدم أمواله بينهم؛ فأعطى مضر 

كلتها من أحمر ماله، وأعطى نزار اشالقبة الحمراء وما كان على 

الفرس الشقراء وما كان على شاكلتها أيضا، وأعطى إياد الجارية 

 ا من البدرةالشمطاء وما كان على شاكلتها من ماله أيضا، وأعطى أنمار

 ، فلذلك لقب مضر مضر الحمراء.اوما كان على شاكلته -أي النقد-

هنما كما أل ومضر هو الجد الذي يجمعهمها مع النبي  

 مضر. منأسلفنا من بني عامر بن صعصة وهؤالء 

 

ال   الفخر ال تبارى)(يفا: أي أم زينب بن خزيمة وميمونة مأمه

ر عليها إنسان، يقال إهنا هي أكرم أمرأة أصهارا؛ ألن يمكن أن يفخ

ــــاَرى  .  ٦٢ ــــرِ ال ُتَب ــــا يف الَفخ هَم   أمُّ

 

 خيُر عجوٍز يف الَورى أصـَهاَرا   

ــــي  .  ٦٣  ــــاٌس َعِل ــــزُة عبَّ ــــا حم   نبيُّن

 

ــي   ــو بكــرِ العِل   أخــوُه جعفــٌر أب

ٌع ُعبيــــــَدُة الُمطَِّلبِــــــي  .  ٦٤    ُمجــــــدَّ

 

َتــِب      وِصــنُوه الطَُّفيــُل عــالِي الرُّ

ُة الِمقــــدامِ   .  ٦٥    وِهـــَي أيًضـــا َجـــدَّ

 

ـــِد الُهمـــامِ    ـــيِف اإللـــِه خال   َس

ـــــوِف   .  ٦٦  ـــــُت َع ـــــُد بِن ـــــَي هن وِه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِي   الِحْمَي

 

ـَيرِ    ـهيرِ عنـَد أهـِل السِّ  على الشَّ

  ِل َأَســـــدِ وقيـــــَل إنَّهـــــا ِمـــــَن آ  .  ٦٧ 

 

 ال أشــــمَت اهللاُ بنــــا ذا َحَســــِد   
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فهو أفضل البشر وقد  أعظم صهارة هي صهارة الرسول 

ابنتين من  لم يجتمع لغيرها، فقد تزوج النبي  ااجتمع لها م

ولم  ،بنت الحارث  بناهتا وهما: زينب بنت خزيمة وميمونة

 يقع ذلك ألي امرأة أخرى.

المطلب من أصهار هند بنت عوف ألنه تزوج  بن عبد )حمزة(

ابنتها سلمى بنت عميس الخثعمية، وسلمى بنت عميس ولدت له 

 يعلى وولدت له ابنته أمامة. 

 كان من أصهارها فزوجه هي المطلب العباس بن عبد وه (عباس)

أم الفضل الذي  ، وهيالعباس أم الفضل وهي أم ولد ،لبابة الكربى

ُ  َ ، وق ث  أم الفضل أيضا يقال له أبو الفضل ويقال لها ،يكنى به وعبداهللا  م   

 هؤالء أوالد العباس بن عبد وأم حبيبوعبيداهللا وعبدالرحمن ومعبد 

أمهم أم الفضل لبابة الكربى بنت الحارث هي شقيقة ميمونة  ،المطلب

فميمونة ، ابة الصغرى التي هي أم خالد بن الوليدولب هي بنت الحارث

أنه كان يبيت عندها ألهنا يف الحديث كما  خالة ابن عباس 

  .أمه لبابة الكربى أم الفضل بنت الحارثف، خالته

ـــــــــل يف ســـــــــتته األزوال                       وقي

  

                والفضل واإلفضال          أهل العال  
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 جمع زول وهو الرجل الشريف. )األزوال(

، هؤالء الثالثة  ، وجعفر، وأبوبكرومن أصهارها علي

أول من تزوجها هو  أسماء بنت عميس، تزوجوا امرأة واحدة يقال لها:

محمدا  وهاجرت معه إلى الحبشة، ولدت له جعفر بن أبي طالب

ثم استشهد ، وبه يكنى وبه تكنى أيضا وعونا وعبداهللا، أكربهم عبداهللا

، أمره رسول اهللا  فقد جعفر بن أبي طالب يف معركة مؤتة

زيد بن حارثة، فإن أصيب فأميركم جعفر فإن أصيب  قال أميركمو

 رواحة على الرتتيب. فأميركم عبداهللا بن 

يف  وولدت له محمد بن أبي بكر. تزوجها أبو بكر الصديق ف

الحليفة يف حجة  حيث بلغ ذا بي صحيح مسلم أن الن

فست      ُ كر، ن  بن أبي بفست أسماء بنت عميس فولدت محمد  ُ ن  الوداع 

 بن أبي بكر، تويف عنها أبوبكر  وهي يف الحج وولدت محمد

 التي غسلته.وهي 

ابنا أيضا يقال له  وولدت لهتزوجها بعده علي بن أبي طالب، و

لما كانت مع علي بن أبي  ويذكرون أهنالم يعش، ويحيى مات صغيرا 

          ة مـــن فحـــل             مـــا ولـــدت نجيبـــ 

  

ـــل   ـــن أم الفض ـــن بط ـــتة م                       كس
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تبارى وتسامى ولداها المحمدان، محمد بن جعفر  طالب 

كان محمد بن جعفر يقول إن أبي خير من أبيك فومحمد بن أبي بكر، 

أن  أرادت أسماء فومحمد بن أبي بكر يقول أبي خير من أبيك، 

ا فقالت: ما رأيت شابا كجعفر وال كهال مثل أبي بكر، متقضي بينه

 !لنا؟ ماذا أبقيتف علي لهافقال 

بن هو عبداهللا بن جحش والمجدع  اأي من أصهاره (مجدع)

لحارث بن بن ا ةبيد ُ ع  وكانت عنده زينب بنت خزيمة، رئاب 

كلهم هؤالء الثالثة الذين يف هذا البيت عبدالمطلب وأخوه الطفيل، ف

  كان زوجا لزينب بنت خزيمة.

 هي أيضا جدة المقدام(و :لتفتت التفاتة ال تخلو من أدب وقالثم ا

ليس من الصالحين وهو فمن أصهارها رجل  )سيف اإلله خالد الهمام

برسول ون ل كان من المستهزئين الذين يستهزؤب ،الوليد بن المغيرة

فقال هي جدة  المتقين مع هؤالء األشراف لم يعده، فاهللا 

 بنات الحارث .لبابة الصغرى هي أم خالد بن الوليد بنتهاف خالد،

وأم الفضل زوج العباس  ثالث: ميمونة زوج رسول اهللا 

 .د بن الوليد ولبابة الصغرى وهي والدة خال
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ة التي هي أشرف عجوز يف الورى هذه المرأ )وهي هند بنت عوف(

هي هند بنت عوف الحميرية من حمير، حمير بن سبأ بن  اأصهار

وقيل إهنا  السير،الشهير عند أهل  علىيشجب بن يعرب بن قحطان، 

صهارة النبي وذكرنا من قبل أنه حصل لها شرف ، بني أسدمن 

  لم مرتين ولم يحصل ذلك لغيرها من النساء، كما أنه

من الرجال صهارة النبي  يحصل لغير عثمان بن عفان 

 مرتين. 

 لرسول اهللا  فا ْ ل   ِ س   كان أنوقع لطلحة بن عبيد اهللا وقد 

لف هو زوج أو-أربع مرات، ولم يقع ذلك لغيره من الصحابة  خت    ِّ           الس 

تزوج أربع نسوة، كل واحدة منهن أخت لواحدة من فقد ، -زوجك

بنت جحش، فكان  ، كانت عنده حمنة رسول اهللاأزواج 

عنده زينب بنت  ألن النبي  سلف للنبي 

النبي كانت عنده أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فهو سلف وجحش، 

 ن النبي أل  ،عنده عائشة بنت أبي بكر الصديق

فهو سلف  نت عنده الفارعة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أميةكا

عنده رملة بنت أبي  ، ألن النبي لرسول اهللا 

بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبداهللا بن عمر  قريبةكانت عنده وسفيان، 
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كانت  ، ألن النبي فهو سلف النبي  ،بن مخزوم

 بي أمية بن المغيرة بن عبداهللا.هند بنت أ عنده أم سلمة

 

أربعة رجال من آباء األزواج هم الذين صحبوا رسول اهللا 

 وهم أبو بكر الصديق ،  بنته عائشة، عمر بن

بنته أم حبيبة  بنته حفصة، أبو سفيان بن حرب  الخطاب 

ر وبنته جويرية، وثنتان من أزواج النبي ارملة، الحارث بن أبي ضر

  ميمونة وهو ليس صحابيا، وجويرية أبوهما الحارث

، ذكرنا آنفا قصة ر ابي وهو الحارث بن أبي ضروأبوها صحا

 .إسالمه

فليسوا  أما غير هؤالء من آباء نسوة الرسول اهللا 

حيي بن كصحابة، منهم من أدرك اإلسالم ولم يسلم والعياذ باهللا 

، ومنهم من سول اهللا رل األعادي بل كان من أعدىأخطب 

 لم يدرك اإلسالم أصال.

 

  َصِحَب ِمن آبـائِهنَّ الُمصـطَفى  .  ٦٨

 

ــا   ــيُن الُخَلَف يُق َع ــدِّ   ُعمــُر والصِّ

ــةْ   .  ٦٩  ــو ُجَويرَِي ــرُم أُب   والحــارُث الَق

 

ــْه    ــاُم َفاْدِرَي ــْرٍب الُهَم  ونجــُل َح
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 جمع وذيلة وهي قطعة الفضة تشوب الذهب. (الوذائل)
 

 ما أتمناه. (األماين) ،األمن مان)(األالدنيا واآلخرة،  (الدراين)
 

 

الذي هو مهيمن  هو النبي  (المهيمن)أكمله،  (أتمه)

 على األديان التي قبله.

يسميها أهل البالغة براعة اختتام ألنه قال يف آخر كالمه  (قد انتهى)

 (قد انتهى).

ـــى  .  ٧٠ ـــِد انته َبا ق ـــُه مهـــذَّ ـــا ُرمُت   م

 

َهَبا   ــذَّ ــوُب ال ــِل تُش ــَل الَوَذائِ   ِمث

 

ــَرةْ   .  ٧١ ــاِت اآلِخ ــه يف درج ــو ب   أرج

 

ـــًة علـــى المزاَيـــا َفـــاِخَرةْ      ِمزيَّ

اَريِن باألِمـــانِ   .  ٧٢    والفـــوَز يف الـــدَّ

 

  ونيــَل مــا أبِغــي مــن األَمــانِي  

 

ــــــُه َعَلــــــى  .  ٧٣   والحمــــــُد هللاِ أَتمَّ

 

 إِتماِمه بِحمـِد ِذي الطَّـوِل َعـَال   

ــــّدْ   .  ٧٤  ــــا ال ُيَع ًما َم ًيا ُمســــلِّ   ُمصــــلِّ

 

ــّدْ    ــِة َمَع ــى الُمهــيِمِن ُخالَص  عل

ـــــا  .  ٧٥  ـــــال انتَِه ـــــِه وَصـــــحبِِه بِ   وآلِ

 

ـــا   ـــاٍل وانتَِه ـــٌد بامتَِث ـــرَّ َعب ـــا َب   َم

  فناَل ِمن َمـوالُه كـلَّ مـا اشـَتَهى  .  ٧٦ 

 

ـــى   ـــِد انَتَه ـــاُؤُه ق ـــُه رج ـــا ل   ِممَّ

 


