
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

وسجلت   السري،  أمجل  بسريهتا  سّطرت  عظيمة،  بشخصيات  النّبوية،  والسرية  اإلسالمي  التاريخ  حيفل 

فاضلة، عرفت برجاحة عقلها، وقّوة عزمها، وثباهتا  العظام صحابية  املواقف، ومن هؤالء  أنبل  بمواقفها 

رشف   فنالت  ودارها،  بأرضها  ضحت  دينها،  املواملدينة  لحبشةلجرة  اهلعىل  أم  إهنا  النبي ،  وزوج    ؤمنني، 

يا نساء النبي لستن  }:  ه عليه السالم، أم سلمة، التي قال اهلل فيها وباقي زوجات صىل اهلل عليه وسلم  الكريم

االقتداء وأخالقه يف التعامل مع أهل بيته؛ ليعلمن الناس    هفكان هلن الفضل يف نقل هدي    {كأحد من النساء 

 .  صىل اهلل عليه وسلم بسريته 

كان أبوها من أكرم رجال قريش؛ حتى أنه كان    املخزوميةهند بنت أمية    السيدة أم سلمة:بدة  عاالفقيهة ال-

 (. زاد الراكب)لعظيم جوده يسمى بني العرب 

املخزومي،   األسد  عبد  بن  ابن عمها عبداهلل  من  فف تزوجت  الناس إسالما،  أول  من  لتعذيب كانا  تعرضا 

الدين، فام زادمها ذلك إال جلدا وثباتا، حّتى قررا الفرار بدينهام  ، رجاء رؤيتهام يرتدان عن  شديد من قريش 

 إىل أرض احلبشة 

أن قريشا قد دخلت يف اإلسالم، فعادت مع أيب سلمة إىل مكة، حتى أذن اهلل   شاع   وبقيا يف احلبشة حتى 

 . للمستضعفني باهلجرة إىل املدينة النبوية

أعد بعريا ومحل عليه  أبو سلمة قد  فلام رأته ها وجعل سلمة يف حجر  ، زوجته  وكان  البعري،  يقود  ، ومىض 

فقالوا:   إليه،  قاموا  املغرية  بني  فنزعوا  رجال  البالد؟  يف  هبا  تسري  نرتكك  فعالم  هذه؟  صاحبتك  أرأيت 

 :  ريض اهلل عنها  قالت زوجته!   منه اخطام البعري من يده، وأخذو

األسد عبد  بنو  ذلك  عند  زوجي   وغضب  واهلل أهل  ال  فقالوا:  من    ،  نزعتموها  إذ  عندها  ابننا  نرتك  ال 

يده،  .صاحبنا بينهم حتى خلعوا  ابني سلمة  فتجاذبوا  املدينة   قالت:  إىل  بيني وبني   ،وانطلق زوجي  ق  فُفرِّ

 . فكنت أخرج كل غداة فأجلس باألبطح فام أزال أبكي؛ حتى أمسى سنة أو قريًبا منها، زوجي وبني ابني

 



 

 

 

بالفرج؛ حيث مر هبابمكة عىل    ومكثت ريض اهلل عنها املغرية    هذه احلال حتى أذن اهلل هلا  بني  رجل من 

قتم بينها وبني زوجها وبني ولدها، فقالوا احلقي   فرمحها، وقال لبني املغرية: أال ُُتِْرجون هذه املسكينة، فرَّ

 .بزوجك إن شئت

أحد ي  رجت؛ ومل يكن مع ثم خ   يفأخذته وجعلته يف حجر  يولد  وا يل  وملا أردت اهلجرة إىل املدينة أعاد

)أسلم يف أول سنة ثامن    فلقيت عثامن بن طلحة بن أيب طلحة  ي،إىل زوج  حتى أصل  تبلَّغ به أمن خلق اهلل  

الفتح   الكعبة عام  مفاتيح  منه رسول اهلل  فتح مكة. أخذ  يتلو:   قبل  إليه وهو  َأْن  }ثم ردها  َيْأُمُرُكْم  اهللََّ  إِنَّ 

إِىَل  اأْلََماَناِت  وا  َأْهلَِها ُتَؤدُّ إال  58]النساء:    {  منكم  ينتزعها  ال  تالدة  خالدة  عثامن  يا  ))خذها  له:  وقال   ،]

 . ظامل((

فقال هلا: إىل أين يا بنت أيب أمية؟ قالت له: أريد زوجي باملدينة قال: َأَوَما معِك أحد؟ فقالت: ال واهلل إالَّ   

فأخذ بخطا ِمن مرتك  ما لك  فقال: واهلل  وُبنَيَّ هذا،  فواهلل ما صحبت اهلل  هيوي يب،  فانطلق معي  البعري  م 

أناخ يب   املنزل  بلغ  إذا  أنه كان أكرم منه كان  ، أرى  العرب قطُّ نزلُت  ثم استْأَخر عنِّي   رجاًل من  إذا  حتى 

ى وقال: اركبي فإذا ركبُت واستويُت عىل بعريي؛   ثم قيَّده يف الشجرة   فحطَّ عنه   استأخر ببعريي   ثم تنحَّ

بخطامه فقاده حتى ينزل يب، فلم يزل يصنع ذلك يب حتى أقدمني املدينة، فلامَّ نظر إىل ُقَباء، قال:  أتى فأخذ  

زوجك يف هذه القرية فادخليها عىل بركة اهلل ثم انرصف راجًعا إىل مكة فكانت تقول: واهلل ما أعلم أهل 

 . ن أكرم من عثامن بن طلحة بيت يف اإلسالم أصاهبم ما أصاب آل أيب سلمة، وما رأيت صاحًبا قطُّ كا

: وقد كانت تردد هذا الدعاء  -ريض اهلل عنه-ومل تستقر طويال باملدينة حتى استشهد زوجها يف غزوة أحد  

، فأكرمها اهلل بخري مما أخذ منها (( يل خريا منها  واخلفإنا هلل وإنا اليه راجعون، اللهم أجرين يف مصيبتي  ))

خمس مائة   باقي زوجات النبي صىل اهلل عليه وسلم،  كان صداقها كصداقو،  تزوجها صىل اهلل عليه وسلمف

سنة أربع    ، ودخل هبا النبي تقريباً يورو    350ما يقرب من  من الفضة،    ماتاوالدرهم نحو ثالث جر  درهم

  من اهلجرة.

 :امتن اهلل عىل أم سلمة بفضائل كثرية ومن ذلك 

    ن امتدحهم اهلل مم أهنا من السابقات إىل اإلسالم، ومن أوائل املهاجرات إىل احلبشة واملدينة، وكانت -1

 



 

 

 

َبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َريِضَ اهللَُّ َعنْهُ }  ه:لوقب ِذيَن اتَّ ُلوَن ِمَن املَُْهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر َوالَّ ابُِقوَن اأْلَوَّ ْم َوَرُضوا َعنُْه  َوالسَّ

َتَها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ َوَأَعدَّ   ِري ََتْ  [100التوبة:] {هَلُْم َجنَّاٍت ََتْ

َيا نَِساَء النَّبِيِّ  } :أهنا إحدى أمهات املؤمنني الاليت ُفِضلن عىل نساء العاملني يف التقوى واملنزلة، قال تعاىل-2 

َقْيُتنَّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن ال   إِِن اتَّ
ِ
الزوجية باقية بعد  فيف اآلخرة،     ، كام أهنا زوج النبي صىل اهلل عليه وسلم{نَِّساء

 . ألحد من أمته    بعده  صىل اهلل عليه وسلم  نكاح زوجاتهاهلل   حيل  موته، لذلك مل

باقي    -3  عن  ُتتلف  اعرتفْت هنسائ كانت  حيث  الَغرية؛  صدرها  من  انُتزع  فقد  عليه صىل  له    ،  اهلل 

 بذهاب الَغرية من نفسها.   بَغريهتا، وذلك عند خطبته هلا، فدعا هلا وسلم

، وُحَسْينًا يف   هاكان عند أمِّ    : أن رسول اهللام عن زينب ابنة أمِّ سلمة ريض اهلل عنهو-4 فجعل َحَسنًا يف شقٍّ

وقال حجره،  يف  وفاطمة   ، يدٌ  : شقٍّ ََمِ مَحِيٌد  ُه  إِنَّ اْلَبْيِت،  َأْهَل  َعَلْيُكْم  َوَبَرَكاُتُه  اهللَِّ  سلمة    {َرمْحَُة  وأمُّ  وأنا 

وقال اهلل،  رسول  إليها  فنظر  سلمة  أمُّ  فبكت  خصص :جالستان،  اهلل،  رسول  يا  قالت:  ُيْبكِيِك؟  تهم  َما 

 . َأْنِت َواْبنَُتِك ِمْن َأْهِل اْلَبْيِت :  قالفوتركتني وابنتي. 

دخل عىل نسائه كان يبتدئ بأمِّ سلمة ريض اهلل عنها، فعن عائشة ريض اهلل إذا   صىل اهلل عليه وسلمكان -5

ا أكربهن،  إذا صىلَّ العرص دخل عىل نسائه واحدة واحدة، يبدأ بأمِّ سلمة ألهن   عنها قالت: كان رسول اهلل

 .وكان خيتم يب 

وسلم-6  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عن  روت  فقد  حافظة؛  فقيهة  عاملة  كانت  أن  مناقبها  ثالثامئة    ومن 

ومسلم بثالثة عرش، روى عنها ابناها: عمر، وزينب، وأخوها عامر،   بثالثة،  انفرد البخاريوثامنني حديًثا،  

 وابن أخيها مصعب ، وعدد من الصحابة والتابعني.  

التعليم والتوجيه، فقد روت أنه صىل    وقد روت ريض اهلل عنها  النساء بغرض  ة بمعرش  األحاديث اخلاصَّ

ُيَقبِّلها وهو صائم، وأهنا كانت تغتسل     اهلل عليه وسلم  معه من اإلناء الواحد من اجلنابة، وأهنا كانت كان 

 يف حلاٍف واحد، ولو كانت حائضًا.   تنام مع النبي

قالت: يا رسول اهلل، تغزو الرجال    .كام كانت ريض اهلل عنها سبًبا لنزول بعض اآليات من القرآن الكريم 

َتَتَمنَّْوا َما َفضَّ } :وال نغزو، وإنام لنا نصف املرياث. فنزلت َجاِل َنِصيٌب  َوالَ  بِِه َبْعَضُكْم َعىَل َبْعٍض لِلرِّ َل اهللَُّ 

 َنِصيٌب مِمَّا اْكَتَسْبنَ 
ِ
 {إِنَّ املُْْسلِِمنَي َواملُْْسلاَِمِت َواملُْْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت }ونزلت:  ،[32]النساء:  {مِمَّا اْكَتَسُبوا َولِلنَِّساء



 

 

َذَكر النساء يف اهلجرة بيشء؟ فأنزل اهلل   قالت: يا رسول اهلل و  .[35]األحزاب:   َنْسَمع اهللَ  هَلُْم  } :ال  َفاْسَتَجاَب 

ُْم َأينِّ ال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمنُْكْم ِمْن َذكَ   [195]آل عمران:  {ٍر َأْو ُأْنَثىَرهبُّ

َقاَل صىل اهلل عليه وسلم     يوم احلديبية  ففيتفكريها،  رجاحة عقلها وحسن    -7 اْلكَِتاِب  َقِضيَِّة  ِمْن  َفَرَغ  ملََّا 

اْحلُِقوا  :ألَْصَحابِهِ  ُثمَّ  َفاْنَحُروا،  ف ُقوُموا  َذلَِك  .  َقاَل  َحتَّى  َرُجٌل  ِمنُْهْم  َقاَم  ِمنُْهْم  اَم  َيُقْم  مَلْ  َفَلامَّ  اٍت،  َمرَّ َثاَلَث 

اهللَِّ، َأَُتِبُّ َذلَِك اْخُرْج ُثمَّ الَ ُتَكلِّْم َأَحًدا   نبّي َيا  : َفَقاَلْت   .َأَحٌد َدَخَل َعىَل ُأمِّ َسَلَمَة، َفَذَكَر هَلَا َما َلِقَى ِمَن النَّاسِ 

ْم َأَحًدا ِمنُْهْم،   ِمنُْهْم َكلَِمًة َحتَّى َتنَْحَر ُبْدَنَك، َوَتدْ  . َفَلامَّ كام قالت  َفَعَل فُعَو َحالَِقَك َفَيْحلَِقَك  َفَخَرَج َفَلْم ُيَكلِّ

 .فعلوا كام فعلَرَأْوا َذلَِك، َقاُموا فَ 

حني   -ريض اهلل عنه-نصحها وتوجيهها ألمري املؤمنني عثامن بن عفان    ذلك  ومننصحها للمسلمني    -8

بالسري   ونصحته  عليه  ثم  دخلت  عنهام،  اهلل  ريض  وعمر  بكر  وأيب  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  خطى  عىل 

 قالت: هذا حقُّ أمومتي َأْقِضيه إليك، وإن عليك حقَّ الطاعة، فقال: قلِت فوعيُت، وأوصيِت فقبلُت. 

ألو نصحها  عنهاأيضًا  اهلل  ريض  عائشة  املؤمنني  البرصة،    م  إىل  اخلروج  أرادت  حني  اجلمل،  معركة  يوم 

 .ها عىل البقاء وعدم اخلروج إىل البرصةحثتف

وقد َتاوزت الرابعة والثامنني،   ُتُوفَِّيْت ريض اهلل عنها يف والية يزيد بن معاوية سنة إحدى وستني للهجرة،

رت تسعني سنة ريض اهلل عنها    وقيل: ُعمِّ

 :وهلا ثالث من الولد

 .املطلب عبد سلمة: زوجه صىل اهلل عليه وسلم من أمامة بنت محزة بن  -1

 ..(( يا غالم سم اهلل)) :عمر: له رواية؛ حديث -2

زينب: يروى أهنا دخلت عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم وهو يغتسل فنضح يف وجهها املاء فلم يزل ماء  -3

الشباب يف وجهها حتى كربت وعّجزت، وكانت من أفقه نساء أهل زماهنا، لقبت بالعاملة احلافظة هلا رواية  

 .هاويروى عن

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 


