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Eعد�T �لد�عية: ¸مد �´د نعيم
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NN ž›Ž‘m@¸Î@@@@@@@@@@@@ ملؤمنني: �لسيد? <ينب بنت� DE -٧

جحش �ضي �هللا عنها


لد"؟  Mم :N
 hقبل ستة عشر عاما من بعثة �لن :�

 .�

N: ما �Pها �أل
O؟  
�: بّر:.

N: من Pّاها <ينب؟
�: سيدنا �سوp �هللا �. 

N: مM تز
جها �سوO �هللا �؟ 
.Rخلامس �\جر� I5 �لعا :�

N: كم كاU عمرها 
قت �لز
�T؟
�: ٣٦ عاما، 	كا0 عمر �سوp �هللا 

� ٥٧ عاما.

N: ما �سم <
جها �أل
O؟ 
�: سيدنا §يد بن حا�ثة �. 

� ميز? تتميز ֲדا؟E اX Yهل تعر :N
	كانت  �لصدقة،   :Gكث كانت   :�
§ّ	جها   Rلذ� هو  �هللا  بأ0  تفتخر 
نبيه، 	نطق �لقر¾0 ֲדذ� �لز	�� 	قصة 
تعا�  قوله   5 	<لك   p	أل� §	�جها 
ا َقَضى َ§ْيٌد ِمْنَها َ	َطًر� َ§	َّْجَناَكَها  ﴿َفَلمَّ
َحَرٌ�  �ْلُمْؤِمِنَني  َعَلى  َيُكو0َ  َال  ِلَكْي 
ِمْنُهنَّ  َقَضْو�   �>َEِ Tْ�َِعَياِئِهْم   �ِ�	َ§ْ�َ ِفي 

 .(٣٨ :qألحز��)  ﴾َطًر�	َ
	هي �ل� شهدw �	ال على �0 عائشة 
�ضي �هللا عنها بريئة 5 قصة �إلفك.

N: مM توفيت؟ 
.R٢٠ �\جر Iعا :�

٨- DE �ملؤمنني: �لسيد? جويرية 
�ضي �هللا عنها

N: ما �سم Eبيها؟ 
�: �حلا�i بن �Â ضر��. 

N: أل� قبيلة تنتمي؟
�: ب� �ملصطلق.
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التقوى


لد"؟  Mم :N
 .� hقبل سنة من بعثة �لن :�

� من �لصحابة كانت E حصة ] :N
من �لغنائم؟ 

فحرَّ�ها   ،� قيس  بن  ثابت   :�
مقابل �لفدية.

N: من bفع �لفدية عنها؟
حني   � �هللا   pسو� سيدنا   :�
 } �ئيس.  �بنة  بأfا  قائلة  �ستنجدْته 

تز	جها �سوp �هللا �. 

N: مM تز
جها �سوO �هللا �؟ 
.Rخلامس �\جر� I5 �لعا :�

نتيجة  Eُطِلق   fسE كم  سر�3ُ   :N
هذ� �لنكا3 صلة بالرحم؟ 
�: ٧٠٠ �سG من قومها.

N: كم كاU عمرها 
قت �لز
�T؟
�: ٢٠ عاما، 	كا0 عمر �سوp �هللا 

� ٥٧ عاما.

 jE بن kبوها �حلا�E سلمE هل :N
ضر��؟   �: نعم.

N: كم �
" من �ألحاbيث؟

�: ٧ �حاTيث.

N: ما �سم <
جها �أل
O؟ 
�: مسافع بن صفو�0، 	قد ُقتل 5 

غز	: �ملُرْيسيع.
 

 no جا7"  كيف   Yتعر هل   :N
�ملدينة؟

 5 wُ�سر �سG:؛ حيث   w@جا :�
غز	: �ملَُرْيسيع.

N: مM توفيت؟ �: عاI ٥٦ هـ.

E :Nين bفنت؟  �: 5 جنة �لبقيع.

N: من صلى عليها �جلنا<?؟
حينها  �حلكم، 	كا0  بن  مر	�0   :�

	�6 �ملدينة.

٩- DE �ملؤمنني: �لسيد? DE حبيبة 
�ضي �هللا عنها

N: ما �Pها �ألصلي؟
�: �لسيد: �ملة �ضي �هللا عنها. 

N: ما �سم Eبيها؟
�: �بو سفيا0 بن حرq بن �مية بن 

عبد æس.


لد"؟  Mم :N
بعثة  من  سنة  عشر:  µس  قبل   :�

 .� hلن�

N: مM تز
جها �سوO �هللا �؟ 
.Rجر\� �Tلسا� I5 �لعا :�

N: كم كاU عمرها 
قت �لز
�T؟
�: ٣٦ عاما، 	كا0 عمر �سوp �هللا 

� ٥٨ عاما.

عقد  عند  
كيلها   Uكا من   :N
�لقر�U؟ 

�: سيدنا خالد بن سعيد �. 

N: كم �
" من �ألحاbيث؟
�: ٦٥ حديثا.

N: ما �سم <
جها �أل
O؟ 
�: عبيد �هللا بن جحش. 	قد هاجر 
	��تد  تنّصر   } �حلبشة   ���  �E ֲדا 
 I� ثبتت	هنا°،  wما	 Iعن �إلسال

.Iحبيبة على �إلسال

� ميز?؟E اX Yهل تعر :N
�: من قاI بعقد قر�fا برسوp �هللا � 
هو �لنجاشي -ملك �حلبشة- 	<لك 
 wمن عالما	ينا�، T ٤٠٠ Fمبهر قد�



٣٥

التقوىاجمللد التاسع والعشرون،  العدد السادس، ذو احلجة ومحرم ٣٨-١٤٣٧ هـ  تشرين األول / أكتوبر  ٢٠١٦ م

تعظيمها لرسوf� ،� pا حني §��ها 
�بوها "�بو سفيا0" 5 �ملدينة 	جلس 
على سرير �سوp �هللا � سحبت من 
حتته �حلصG قائلة: ال يليق �0 جتلس 

.� hعلى سرير �لن

N: مM توفيت؟ 
.R٤٤ �\جر Iعا :�

E :Nين bفنت؟
�: 5 جنة �لبقيع. 

١٠- DE �ملؤمنني: �لسيد? صفية 
�ضي �هللا عنها

N: ما �سم 
�لدها؟
.Tُحَيي بن �خطب �ئيس �ليهو :�


لد"؟  Mم :N
 hلن� بعثة  من   wبع سنو��� بعد   :�

 .�

N: مM تز
جها �سوO �هللا �؟ 
.Rلسابع �\جر� I5 �لعا :�

N: كم كاU عمرها 
قت �لز
�T؟
�: ١٧ عاما، 	كا0 عمر �سوp �هللا 

� ٥٩ عاما.

N: كم �
" من �ألحاbيث؟
�: ١٠ �حاTيث.

 no جا7"  كيف   Yتعر هل   :N
�ملدينة؟

�: جا@w �سG: 5 �سا�O خي[. 

� بيت نزلت باملدينة؟E ] :N
�: 5 بيت �حلا�i بن �لنعما0 �

 
N: ما �سم <
جها �أل
O؟

�: كنانة بن �Â �حلقيق، 	قد ُقتل 5 
غز	: خي[.

�ٌّ من Eمها" �ملؤمنني طعنتها E :N
 � tفقاطعها �لن ،bا من �ليهوvبكو

بعض �لوقت؟ 
جحش  بنت  §ينب  �ملؤمنني   I�  :�

�ضي �هللا عنها. 

 tلن� � صحاj حرN خيمة E  :N
� ليلة �لعرN مع �لسيد? صفية؟

.Rألنصا�� qبو �يو� :�

 Uكا عندما  Eسدْتها  � خدمة E  :N
سيدنا عثماU ,اصر�.

عثما0  لسيدنا   Iلطعا� ��سلت   :�
� 5 <لك �لوضع �حلر� عن طريق 

�هللا  �ضي  علي  بن  �حلسن  سيدنا 
عنهما.

N: مM توفيت؟ 
.R٥٠ �\جر Iعا :�

١١- DE �ملؤمنني: �لسيد? ميمونة 
�ضي �هللا عنها


لد"؟  Mم :N
بعثة  من  سنة  عشر:  µس  قبل   :�

 .� hلن�

N: ما �سم 
�لدها؟
�: �حلا�i بن حز0.

N: مM تز
جها �سوO �هللا �؟ 
.Rلسابع �\جر� I5 �لعا :�

N: من خطبها لرسوO �هللا �؟ 
	قد   � طالب   Â� بن  جعفر   :�
�ملطلب  عبد  بن  �لعبا�  من  خطبها 
-§	� �ختها- 	قد كا0 يلي �مرها. 

� قر�بة كانت تربط جعفر بن E :N
jE طالب ֲדا؟ 

�: كا0 §	َ� �ختها.
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التقوى

N: كم كاU عمرها 
قت �لز
�T؟
�: ٣٦ عاما، 	كا0 �سوp �هللا � 

يومذ�° ٥٩ عاما.

� قر�بة كانت Xا مع خالد بن E :N
�لوليد �؟

�: كانت خالته.

تر�فق  كانت  �ألمها"  من   �E  :N
�سوO �هللا � يوD فتح مكة؟ 

 I�	 سلمة"،   I�" �ملؤمنني   I�  :�
�ملؤمنني "ميمونة" �ضي �هللا عنهما. 

N: كم �
" من �ألحاbيث؟
�: ٧٦ حديثا.

N: ما �سم <
جها �أل
O؟ 
بن  عمر	  بن   Tمسعو تز	جت   :�
فا�قها. { تز	جت  �لثقفي، {   Gعم

�با �هم بن عبد �لُعّزO فتو5 عنها.

� ميز?؟E اX Yهل تعر :N
�لسيد:  �ملؤمنني   I� �خت  كانت   :�

.Iينب بنت خزمية من �أل§

N: مM توفيت؟ 
.R٥١ �\جر Iعا :�

N: من صلى عليها �جلنا<?؟
�هللا  �ضي  عبا�  بن  �هللا  عبد   :�

عنهما.

N: هل كاU من Eقا�ֲדا؟
�: نعم كا0 �بَن �ختها. 

E :Nين bفنت؟ 
�: مبوضع "َسِرd" قريًبا من مكة. 

١٢- DE �ملؤمنني: �لسيد? ما�ية 
�لقبطية �ضي �هللا عنها


لد"؟  Mم :N
 hمن بعثة �لن wسنو� iبعد ثال :�

 .�

N: مM تز
جها �سوO �هللا �؟ 
.Rلسابع �\جر� I5 �لعا :�


قت  عمرها   Uكا كم   :N
�لز
�T؟

	كا0  بكر�،  	كانت  عاما   ٢٠ :�
 ٥٩ يومذ�°   � �هللا   pسو� عمر 

عاما.

N: كم �َ
ْ" من �ألحاbيث؟
�: ٦٠ حديثا.

 no جا7"  كيف   Yتعر هل   :N
�ملدينة؟

�: جا@w كهدية لرسوp �هللا � من 
�ملقوقس؛ ملك �لقبط مبصر.

N: هل 
لد" لرسوO �هللا �؟
�: نعم؛ فقد 	لدw له سيدنا Eبر�هيم 
�لذR قاp عنه �سوp �هللا � عند 	فاته 

"لو عاç لكا0 صديقا نبيا."

هدية   ] 
حيد?  كانت  هل   :N
�ملقوقس؟

�: ال؛ بل كانت معها �ختها �يضا.

N: ما �Pها؟ �: �gها سGين. 

N: ما�� فعل ֲדا �سوO �هللا �؟ 
�: �هد�ها حلسا0 بن ثابت �. 

N: مM توفيت؟ 
 .R١٦ �\جر Iعا :�

N: من صلى عليها �جلنا<?؟
�: سيدنا عمر �لفا�	· �.

E :Nين bفنت؟ 
 �: 5 جنة �لبقيع. 


