
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

زوجة عثامن بن مظعون   -بعد وفاة أمِّ املؤمنني خدجية بنت خويلد ريض اهلل عنها، جاءت خولة بنت حكيم  

احلبشة إىل  اهلجرة  يتزوج،    ، جاءت ورفيقة سودة يف  أن  تسأله  عليه وسلم  اهلل  النبي صىل  وقد    إىل  السيام 

َيا َرُسوَل ))وقالت:  ،سمعت قوله صىل اهلل عليه وسلم: ))من أفضل الشفاعة أن تشفع بني اثنني يف نكاح((

ُة اْلَبْيِت  ٌة لَِفْقِد َخِدجَيَة، قال: َأَجْل ُأمُّ اْلِعَياِل، َوَربه   ؟ فقالت: َأال َأْخُطُب َعَلْيَك   . اهللهِ، إِِّنِّ َأَراَك َقْد َدَخَلْتَك َخله

َوَمن؟  بَِذلَِك، فسأهلا:  َأْرَفُق   
ِ
النَِّساء َمْعََشَ  إِنهُكنه  َأَما  َبىَل  َثيًِّبا، فقال:    قال:  ِشْئَت  َوإِْن  بِْكًرا،  ِشْئَت  إِْن  قالت: 

وكانت سودة عند  )َوَمِن البِْكُر َوَمِن الثهيِّب؟ فذكرت له البكر عائشة بنت أيب بكر والثيب سودة بنت زمعة  

بن  إىل   السكران  هاجر  ممن  وإياه  وكانت  وعنها  عنه  اهلل  ريض  عنها  فتويف  عمرو  بن  سهيل  أخو  عمرو 

. فلامه انتهت عِ   (احلبشة فكلمتها. فقالت   خولةأتتها  دة سودة  فقال صىل اهلل عليه وسلم خلولة: َفاْذُكِرْْياَِم َعََلّ

عليه،  خيطبِك  وسلهم  عليه  اهلل  صىل  أرسلني  قالت:  ذاك؟  وما  سودة:  وددُت   هلا  أيب،  فقالت:  ادخَل عىل   ،

قالت: فدخلت عليه وهو شيٌخ كبري، فحييته بتحية اجلاهلية، ثم قلت: إن حممد بن عبد   فاذكري له ذلك

 . اهلل، أرسلني أخطب سودة، قال: كفٌء كريم

كانت أول امرأة تزوجها بعد خدجية. وكان زواجها يف رمضان سنة عَشة وتزوجها عليه الصالة والسالم  

ب  وبنى  النبوية،  البعثة  حتى ا  من  أكثر  أو  سنني  ثالث  من  نحوًا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  به  وانفردت  بمّكة، 

   .عائشة حني قدم املدينة تزوج

فجا مسافرا،  زمعة  بن  عبد  وأخوها  تزوجت  قد  أسلم:  وكانت  أن  بعد  فقال  الرتاب.  رأسه  عىل  حيثي  ء 

ج رسول اهلل  سودة بنت زمعة    لعمرك إِّن لسفيه يوم أحثي يف رأيس الرتاب أن تزوه

عي  ويف زواجه منها صىل اهلل عليه وسلم رد عىل  ،  لسابقَوَكاَن هَلَا ََخَْسُة ِصْبَيٍة َأْو ِستهٌة ِمْن زوجها ا- من يده

 .  هذه امرأٌة متقدمٌة يف السن ُمْصبَِيةفأنه كان مغرمًا بالنساء،   هويتهم

عبد   ، فروى لنا  صىل اهلل عليه وسلم وأن تبعث يوَم القيامة زوجًة من زوجاته  هت ريض اهلل عنها حبّ آثر-

ْقنِي َوَأْمِسْكنِي، َواْجَعْل اهلل اْبن َعبهاٍس، َقاَل: َخِشَيْت َس  َقَها َصىله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم، َفَقاَلْت: اَل ُتَطلِّ  ْوَدُة َأْن ُيَطلِّ



 

 

 

َفَفَعَل  لَِعائَِشَة،  إِْعَراًضا  }:َفنََزَل   .َيْوِمي  َأْو  ُنُشوًزا  َبْعلَِها  ِمْن  َخاَفْت  اْمَرَأٌة  ُيْصلِ َوإِِن  َأن  َعَلْيِهاَم  ُجنَْاَح  َحا  َفاَل 

ْلُح َخرْيٌ   . [128]النساء: {َبْينَُهاَم ُصْلًحا َوالصُّ

َبنْيَ   َأْقَرَع  َأَراَد َسَفًرا  إَِذا  َوَسلهَم  َعَلْيِه  َكاَن َصىله اهللُ  َقاَلْت:  َعنَْها،  َعائَِشَة َريِضَ اهللهُ  ُتُهنه َخَرَج وَعْن  َفَأيه نَِسائِِه، 

َوَكاَن   َمَعُه،  ِبَا  َيْوَمَها  َسْهُمَها َخَرَج  َوَهَبْت  َزْمَعَة  بِنَْت  َأنه َسْوَدَة  َغرْيَ  َوَلْيَلَتَها،  َيْوَمَها  ِمنُْهنه  اْمَرَأٍة  لُِكلِّ  َيْقِسُم 

   .هَوَلْيَلَتَها لَِعائَِشَة َزْوِج النهبِيِّ َصىله اهللُ َعَلْيِه َوَسلهَم، َتْبَتِغي بَِذلَِك ِرَضا

ْيَن: َأنه  - ُعَمَر َبَعَث إِىَل َسْوَدَة بِِغَراَرِة َدَراِهم. َفَقاَلْت: َما َهِذِه؟ ُعرفت ريض اهلل عنها بكرمها، فَعِن اْبِن ِسرْيِ

َقْتَها   ِغْينِي الُقنَْع، َفَفره  َقاُلوا: َدَراِهم. َقاَلْت: يِف الِغَراَرِة ِمْثَل التهْمِر، َيا َجاِرَيُة َبلِّ

بة املعَش، وكانت ُتضحك النبي أحياًنا، فُروى أهنا قالت له: صليت خلفك الليلة، فركعت يب كانت طي  -

   .حتى أمسكت بأنفي خمافة أن يقطر الدم، فضحك وكانت تضحكه باليشء أحياًنا 

وكانت ريض اهلل عنها ممن نزل فيها آيات احلجاب فكانت من أشد النساء متسكًا به، فخرجت ذات مرة -

ء حوائجها وكانت امرأة طويلة جسيمة ال ختفى عىل من يعرفها، فرآها عمر بن اخلطاب ريض اهلل  لياًل لقضا

اآليات  فنزلت  احلجاُب،  َينِزَل  أن  عىل  ِحرًصا  َسوَدُة،  يا  عَرفناِك  فقال:  فعرفها  ُقْل  } :عنه  النهبِيُّ  َا  َأْيُّ َيا 

ُيْدنِ  املُْْؤِمننَِي   
ِ
َونَِساء َوَبنَاتَِك  اهللهُ ِِلَْزَواِجَك  َوَكاَن  ُيْؤَذْيَن  َفاَل  ُيْعَرْفَن  َأْن  َأْدَنى  َذلَِك  َجاَلبِيبِِهنه  ِمْن  َعَلْيِهنه  نَي 

   {َغُفوًرا َرِحياًم 

عنها غزوة خيرب مع- عليه وسلم من  صىل اهلل عليه وسلم  ه شهدت سودة ريض اهلل  اهلل  ، وأطعمها صىل 

  .عرًيا، ويقال قمحالغنائم ثامنني َوْسًقا متًرا وعَشين َوْسًقا ش 

َا   - َأهنه َعائَِشَة،  فَعْن  هلا،  فأذن  املزدلفة  ليلة  بمنى  الصبح  تصَل  أن  واستأذنته  الوداع،  حجة  معه  وشهدت 

وَ  َقْبَلُه،  َتْدَفُع  املُْْزَدلَِفِة،  َلْيَلَة  َوَسلهَم  َعَلْيِه  اهللُ  َصىله  اهللِ  َرُسوَل  َسْوَدُة  اْسَتْأَذَنْت  النهاِس،  َقاَلْت:  َحْطَمِة  َقْبَل 

َثبَِطًة  َوكَ  اْمَرَأًة  الثهِقيَلُة    -اَنِت  َفَدَفْعنَا    -يعني  َأْصَبْحنَا  َحتهى  َوَحَبَسنَا  َدْفِعِه،  َقْبَل  َفَخَرَجْت  هَلَا،  َفَأِذَن  َقاَل: 

اْسَتْأَذْنتُ   . بَِدْفِعهِ  َأُكوَن  َفَأكُ   هَوَِلَْن  َسْوَدُة،  اْسَتْأَذَنْتُه  َكاَم  َوَسلهَم،  َعَلْيِه  اهللُ  ِمْن َصىله  إََِله  َأَحبُّ  بِإِْذنِِه،  َأْدَفُع  وَن 

 . َمْفُروٍح بِهِ 

مل حتج سودة بعد حجها مع النبي صىل اهلل عليه وسلم ولزمت بيتها حتى وفاهتا، فكانت تقول: اَل َأُحجُّ  -

 .  َعزه َوَجله َبْعَدَها َأَبًدا، وتقول: َحَجْجُت َواْعَتَمْرُت َفَأَنا َأَقرُّ يِف َبْيتِي َكاَم َأَمَرِِّن اهللهُ



 

 

 

ٌة َبْعَد  ه وكانت زوجات  ُكنَا َدابه رِّ حيججن إال سودة بنت زمعة وزينب بنت جحش ريض اهلل عنهن، قالتا: اَل حُتَ

 ، السيام وقد قال هلن صىل اهلل عليه وسلم: ))هذه ثم ظهور احلُُص((. َرُسوِل اهللهِ صىّل اهلل عليه وسلم 

ُد ْبُن ِس  ُه ِقيَل لَِسْوَدَة َزْوِج النهبِيِّ َصىله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم: مَ َقاَل حُمَمه نَي رِييَن  َرِِحَُه اهللهُ َتَعاىَل: ُنبِّْئُت َأنه ا َلِك اَل حَتُجِّ

أَ  اهللهُ  َوَأَمَرِِّن  َواْعَتَمْرُت،  َحَجْجُت  َقْد  َفَقاَلْت:  َأَخَواُتِك؟  َيْفَعُل  َكاَم  َتْعَتِمِريَن  اَل  َواَل  َفَواهللهِ  َبْيتِي،  يِف  َأَقره  ْن 

   َأْخُرُج ِمْن َبْيتِي َحتهى َأُموَت، َقاَل: َفِواهللهِ َما َخَرَجْت ِمْن َباِب ُحْجَرهِتَا َحتهى ُأْخِرَجْت بِِجنَاَزهِتَا 

فأتيُت منزَل، فإذا أنا  بدر : ُقِدم بُأَسارىتقالحيدثنا عن السيدة زمعة    عن عبد الرِحن بن سعد بن زرارة-

يزيد،   أبا  قلت:  أن  نفيس  ملكت  ما  رأيته  فلامه  عنقه،  إىل  يداه  جمموعة  احلجرة  ناحية  يف  عمرو  بن  بسهيل 

ُمتُّْم كِراًما! قالت: فواهلل ما نبههني إاله قول صىل اهلل عليه وسلم من داخل البيت:    هأعطيتم ما بأيديكم! أال 

 َوَعىَل َرُسولِِه؟ قلت: يا رسول اهلل، واهلل ما ملكت نفيس حيث رأيت أبا يزيد أْن قلُت ما  َأْي َسْوَدُة، َأَعىَل اهللهِ 

 قلُت.

قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول اهلل، ماتت فالنة. يعني الشاة، فقال:   ابن عباس  وعن-

فقال ماتت.  قد  شاة  مسك  نأخذ  فقالت:  َمْسَكَها.  َأَخْذُتْم  َعزه    : َفَلْواَل  اهللهُ  َقاَل  اَم  إِنه وسلم:  عليه  اهلل  صىل 

  : َمْسُفوًح }َوَجله َدًما  َأْو  َمْيَتًة  َيُكوَن  َأْن  إِاله  َيْطَعُمُه  َطاِعٍم  َعىَل  ًما  حُمَره إََِله  ُأوِحَي  َما  يِف  َأِجُد  الَ  حَلَْم  ُقْل  َأْو  ا 

َتْطَعُموَنُه   ،[145]اِلنعام:    {ِخنِْزيرٍ  فدبغته،  َفإِنهُكْم الَ  َمْسكها  إليها فسلخْت  َفَأْرَسَلْت  بِِه.  َفَتنَْتِفُعوا  َتْدُبُغوُه  إِْن 

قْت عندها.  ذْت منه قربًة حتى ختره   فاخته

وعنها ريض اهلل عنها قالت: جاء رجٌل إىل النبيِّ صىل اهلل عليه وسلم فقال: إنه أيب شيٌخ كبرٌي ال يستطيع -

َكا َلْو  َأَرَأْيَت  َعْن  أن حيج. قال:  َأْرَحُم، ُحجه  َفاهللهُ  قال:  نعم.  ِمنُْه؟ قال:  ُقبَِل  َعنُْه،  َفَقَضْيَتُه  َدْيٌن  َأبِيَك  َعىَل  َن 

 َأبِيَك. 

َقْد - ُغْرالً،  ُعَراًة  ُحَفاًة  النهاُس  ُيْبَعُث  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  قالت:  عنها  اهلل  ريض  وعنها 

َوَبَلَغ   اْلَعَرُق  بعًضا؟َأجْلََمُهُم  بعضنا  يبُص  فقلت:  اآلَذاِن.  النهاُس   فقال:  ُشُحوَم  ِمنُْهْم  } ُشِغَل  اْمِرٍئ  لُِكلِّ 

  .[37]عبس: {َيْوَمئٍِذ َشْأٌن ُيْغنِيهِ 

قال الذهبي رِحه اهلل: يروى لسودة َخسة أحاديث منها يف الصحيحني حديث واحد عند البخاري، وكانت 

 ويقال:  ،اخلطاب ريض اهلل عنه وقد ناهزت الثامنني ريض اهلل عنها وفاهتا يف آخر خالفة سيدنا عمر بن 



 

 

 

 هـ. وملا توفيت سجد ابن عباس فقيل له يف ذلك؟ فقال: قال صىل اهلل عليه وسلم:  54ماتت سنة  

 .، أي أنه أمر عظيم (( إذا رأيتم آية فاسجدوا))

ريض اهلل عنهام، وممهن روى عنها   العوامعبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن الزبري بن    :روى عنها من صحابة 

  من التابعني حييى بن عبد اهلل بن عبد الرِحن، ويوسف بن الزبري، وموىل الزبري بن العوام. 

  

 

 مد هلل رب العاملني وآخر دعوانا أن احل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


