
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

كريمة،    قوامة  صوامة  للمؤمنني  وأم  جليلة  صحابية  عن  اليوم  يوم  حديثنا  ليكون  باإلسالم،  اهلل  أكرمها 

من الرحم، لكن الوالدة احلقيقة يوم يؤمن    روجاخليالد ال يكون يوم  املإسالمها هو يوم ميالدها احلقيقي، ف 

إجيابيا يف أمته غري سلبي، مبرصا للحق معتقدا  باهلل إيامنًا حقيقيا، يوم يكون ملتزما رشع اهلل نافعا خلق اهلل  

فمن هو أبو بكر وعمر وعثامن وعيل وخالد لوال رسول اهلل! فميالدهم احلقيقي كان بمعرفته وإيامهنم  ،  له

   صىل اهلل عليه وسلم. به

وان، من بني املصطلِق من عبودية األرس وال   تعالوا معنا لنشهد ذلك املشهد العظيم الذي نقل تلك املرأةف

   . ريض اهلل عنها إهنا جويرية بنت احلارث  ،إحدى أمهات املؤمنني   تصبحأ، حتى  تعاىل   إىل رشف العبودية هلل

وسلم  سباها عليه  اهلل   سنة   يف :  وقيل  الجرة،  من   مخس   سنة  يف   -املصطلق  بني -  املَُْرْيِسيعِ   َغْزَوةِ   ِف   صىل 

هفاسمها برة وكان  ست،  .سامها جويريةو غرير

وسلم   جيمعون  وقومها  أبوها كان    عليه  اهلل  صىل  مكله  طريق  يف  وسلم   ، ة ،  عليه  اهلل  صىل  هبم  سمع  فلام 

ومعه   إليهم  ،   700خرج  منهم  قتل  من  وقتل  املصطلق،  بني  اهلل  فهزم  كثرًيا،   مقاتل،  منهم سبًيا  وأصاب 

 وكان من بني السبايا يومئذ جويرية بنت احلارث.  

وَ  لِ تقول:  ْهٍم  سَّ يِف  سِ َقْعُت  امَّ الشَّ ْبِن  َقْيِس  ْبِن  َلهُ   َثابِِت  َعمٍّ  اِلْبِن  َفِجاء،  َأْو  َنْفِِس،  َعىَل  اهلل  ة َفَكاَتْبُتُه    رسول 

َقاَلْت  كَِتاَبتَِها،  يِف  عنها  َتْسَتِعينُُه  اهلل  ريض  ُحْجَرِِت  عائشة  َباِب  َعىَل  َرَأْيُتَها  َأْن  إِالَّ  ُهَو  َما  َفَواهللَِّ  َفَكِرْهُتَها، : 

ى ِمنَْها َما َرَأْيُت، َفَدَخَلْت َعَلْيِه، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللَِّ، َأَنا ُجَوْيِرَيُة بِنْ ُه َسرَيَ ُت احْلَاِرِث َسيِِّد َقْوِمِه، َوَعَرْفُت َأنَّ

ْهمِ   َما ََلْ ََيَْف َعَلْيَك، َفَوَقْعُت يِف السَّ
ِ
ِس    َوَقْد َأَصاَبنِي ِمَن اْلَباَلء امَّ  -َأْو اِلْبِن َعمٍّ َلُه    -لَِثابِِت ْبِن َقْيِس ْبِن الشَّ

. فقال صىل اهلل عليه  كاتبني عىل تسع أواق يف فكاكي، فقد  َفَكاَتْبُتُه َعىَل َنْفِِس، َفِجْئُتَك َأْسَتِعينَُك َعىَل كَِتاَبتِي

ُهَو  وسلم:    َوَما  َقاَلْت:  َذلَِك؟  ِمْن  َلِك يِف َخرْيٍ  ُجِك َفَهْل  َوَأَتَزوَّ كَِتاَبَتِك  َأْقِِض  َقاَل:  َقاَلْت:   .َيا َرُسوَل اهللَِّ؟ 

               .: َقْد َفَعْلُت ت َنَعْم َيا َرُسوَل اهللَِّ. َقالَ 

 



 

 

 

نظر إىل اإلبل   بالعقيق،، فلام كان  جويرية  بفداء ابنته   أتى  احلارث بن أيب رضار وجاء يف بعض الروايات أن  

فرغب يف بعريين منها، فغيبهام يف شعب من شعاب العقيق، ثم أتى النبي عليه    ابنته، ليفدي    هبا،التي جاء  

فقال عليه الصالة والسالم: أين البعريان   لقد أصبتم ابنتي، وهذا فداؤها،  وقال: يا حممد الصالة والسالم،

 اللذان غيبتهام يف العقيق يف شعب كذا وكذا؟ 

معه ابنان له، وناس و  أسلم، ف ل احلارث: أشهد أنك رسول اهلل، ألن الذي فعلته ال يعلمه أحد إال اهلل فقا

 . من قومه، وأرسل البعريين فجاء هبام

 فقال أبوها: بىل، فلام سألا  ؟قال عليه الصالة والسالم: أريت إن خريهتا أليس قد أحسنُت ثم 

اخرتُت  ورسوله  قالت:  وسلم  فخرج  .  اهلل  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أصهار   : فقالوا  الناس  إىل  اخلرب 

قالت   فبلغ عتقهم مائة أهل بيت بتزوجه إياها،   فأعتقوا من كان يف أيدهيم من سبي املصطلق،  ؟يسرتقون 

 . عائشة : فال أعلم امرأة كانت أعظم بركة عىل قومها منها 

إسالمها  وحسن  سنةهي  و  أسلمت  عرشين  ا.  ابنة  ريض  عنها:  تقول  َقُدومِ هلل  َقْبَل  َعَلْيِه   ه َرَأْيُت  اهللُ  َصىلَّ 

ُأْخرِبَ  َأْن  َفَكِرْهُت  ِحْجِري،  يِف  َوَقَع  َحتَّى  يْثِرَب  َمْن  َيِسرُي  َأْقَبَل  اْلَقَمَر  َكَأنَّ  َلَياٍل  بَِثاَلِث  ِمَن  َوَسلََّم  َأَحًدا  هِبَا   

َوَسلَّ  َعَلْيِه  اهللُ  َقِدَم َصىلَّ  َحتَّى  يِف  النَّاِس  ْمُتُه  َكلَّ َما  َواهللَِّ  َجنِي  َوَتَزوَّ َأْعَتَقنِي  َفَلامَّ  ْؤَيا،  الرُّ َرَجْوُت  ُسبِينَا  َفَلامَّ  َم، 

ُُتْرِبَ  ي  َعمِّ َبنَاِت  ِمْن  بَِجاِرَيٍة  إاِلَّ  َشَعْرُت  َوَما  َأْرَسُلوُهْم  ِذيَن  الَّ ُهُم  املُْْسلُِموَن  َكاَن  َحتَّى  ،  َقْوِمي  اخْلَرَبَ ِِن 

  .ْدُت اهللََّ َعزَّ َوَجلَّ َفَحمِ 

أهم مالمح شخصي- عنها  تهاوكان من  اهلل  ذلك  ريض  ويظهر  والعبودية،  الرق  تكره  أبية  امرأة حرة  أهنا 

 مع أهنا َل تسرتق إال للحظات!   ،افتداء نفسها من الرق باالكتتاببواضًحا جليًّا 

صىل اهلل عليه وسلم َخَرَج ِمْن    هَأنَّ   ريض اهلل عنهام  فَعِن اْبِن َعبَّاسٍ   عابدة تكثر من ذكر اهلل،  حليمةكانت  -

ْبَح َوِهَى ِف َمْسِجِدَها ُثمَّ َرَجَع َبْعَد َأْن َأْضَحى َوِهَى َجالَِسٌة َفَقاَل -ُجَوْيِرَيةَ -ِعنِْدَها َما   : ُبْكَرًة ِحنَي َصىلَّ الصُّ

تِى َفاَرقْ  َلْو ُوِزَنْت    :َقاَل . َقاَلْت َنَعمْ   ؟ُتِك َعَلْيَها ِزْلِت َعىَل احْلَاِل الَّ اٍت  َلَقْد ُقْلُت َبْعَدِك َأْرَبَع َكلاَِمٍت َثاَلَث َمرَّ

 ((. َوِمَداَد َكلاَِمتِهِ ِه باَِم ُقْلِت ُمنُْذ اْلَيْوِم َلَوَزَنْتُهنَّ ُسْبَحاَن اهللَِّ َوبَِحْمِدِه َعَدَد َخْلِقِه َوِرَضا َنْفِسِه َوِزَنَة َعْرِش 

 

 



 

 

  

َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َدَخَل َعَلْيَها َيْوَم اجلُُمَعِة َوِهَي َصائَِمٌة، َفَقاَل: َأُصْمِت   ه كانت صوامة، ففي البخاري َأنَّ 

 .َقاَل: َفَأْفطِِري. َقاَل: ُتِريِديَن َأْن َتُصوِمي َغًدا؟ َقاَلْت: الَ  . َقاَلْت: الَ  َأْمِس؟

ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللُ َعنُْه، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َأيِب  َم، وهذا فيه عدم ُتصيص يوم اجلمعة بصيام، َعْن 

بِِصَيامٍ  اجْلُُمَعِة  َيْوَم  وا  َُتُصُّ َواَل  َياِِل،  اللَّ َبنْيِ  ِمْن  بِِقَياٍم  اجْلُُمَعِة  َلْيَلَة  وا  َُتَْتصُّ ))اَل  َأْن    َقاَل:  إِالَّ  اِم،  اأْلَيَّ َبنْيِ  ِمْن 

َيُكوَن يِف َصْوٍم َيُصوُمُه َأَحُدُكْم((، وأما إذا صام اإلنسان يوم اجلمعة من أجل أنه صادف صومًا كان يعتاده 

فإنه ال حرج عليه يف ذلك، وكذلك إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده فال حرج عليه يف ذلك، وكذلك لو كان  

صوم يوم عرفة فصادف يوم عرفة يوم اجلمعة فال حرج عليه أن يصوم يوم اجلمعة، فالنهي من عادته أن ي

 .عن التخصيص ليوم اجلمعة

الصدقة- حتب  كريمة  سخية  ع،  كانت  بركة  كانت  الصدقة  حتب  كانت  قومهاىلوكام  ف  قال:  ،  جماهد  عن 

  ، يقلن: َل يتزوجك رسول اهلل إنام أنت قالت جويرية بنت احلارث لرسول اهلل : إن أزواجك يفخرن عيلر

 أَل أعظم صداقك؟ أَل أعتق أربعني رقبة من قومك؟  :ملك يمني، فقال 

فقيهة فقد روت عن-  امرأة  ابن  صىل اهلل عليه وسلم    ه وقد كانت ريض اهلل عنها  سبعة أحاديث، كام ذكر 

كام أسند لا ،  وملسلم حديثني اجلوزي، وذكر أيًضا أنه لا يف الصحيحني ثالثة أحاديث؛ للبخاري حديث  

 . اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده أربعة أحاديث 

وفا عنها  هتا أما  اهلل  احلارث  :   ريض  بنت  جويرية  توفيت  عمر:  ابن   ست  سنة   األول   ربيع  شهر  يف قال 

 املدينة   واِل يومئذ وهو احلكم بن مروان  عليها وصىل  معاوية، إمارة  يف ومخسني

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 


