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والسعادة  ،فيه احلياة الطيبة يف الدنيا ،قيماً العاملني، أنزل لنا ديناً احلمد هللا رب
ته يف دنياه عبادة ملواله، وكل حركاته وسكناته بني جعل فيه عمل املرِء .للدار اآلخرة

  .اهللا ذكراً حلضرة -الصاحلة 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، أنزل دينه وقرآنه لعمارة هذه 

يصري املؤمن بكل  ،واملتجر الرابح والزرع الناجح ،احلياة، بالعمل الرافع والعلم النافع
  .كأنه يف حمراب عبادة بني يدي حضرة اهللا - إذا مشى على منهج اهللا -هذا 

وأشهد أن سيدنا حممداً عبواحلبيب النطاسي  ،ه، احلكيم األعظماهللا ورسولُ د
عضالت، وجعل املؤمنني شكالت، وقضى على كل املُالذي حلَّ للدنيا كل املُ ،األكرم

  .وىف سعادة يوم امليقات ،يف راحة يف الدنيا -إذا أحسنوا إتباعه 
ح، وكان فعله تالذي كان قوله فَ ،م وبارك على سيدنا حممدوسلِّ اللهم صلِّ

حلضرة  اًعبادة، وكان تركه لألمر زهاده، وكان يف كل أحواله وحركاته وسكناته عابد
وكل  ،ى اهللا عليه وعلى آله الذين اتبعوه، وأصحابه الذين اقتدوا به وتأسوا بهصلَّ. اهللا

 .العاملني رب يا ،آمني .. آمني ،من مشى على هديه إىل يوم الدين، وعلينا معهم أمجعني
  .. ما بعدأ

   :اعة املؤمننيمج األحبة هايأ
تمعات وجلَّ إن املرأة هلا دور عظيم يف الدعوة إىل اهللا عزن أل ،وبناء ا

هي  -وتربيه األوالد والبنات على دين اإلسالم  ،األساس يف إصالح اتمعات
ة وقواعد تربي ،ولذلك األم حتتاج  إىل املعرفة الصحيحة بقواعد اإلسالم. األمهات
!!! ن إصالح اتمع لن يتم إال عن طريق النساءأل، والبنات على دين اإلسالم األوالد

يستطيع أن يطبق  إسالمياً خرج لنا جيالًوإصالح األوالد ي !!األوالد نهن من يصلح
وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان منهن داعيات كثريات  .تعاليم اإلسالم

  اإلسالم  إىل
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فنذرت هللا عز  ،انت ال تنجبك.. اهللا عنها وأرضاها  السيدة أم سليم رضي
فرزقها اهللا بأنس  -هذا قبل اإلسالم  -للكعبة  أن جتعله خادماً وجل إن أجنبت ولداً

نس كان عنده عشر سنني عند هجره النيب الكرمي صلى اهللا عليه أسيدنا  ؛بن مالك
كنت ، نسأهذا  ،رسول اهللايا (( :فجاءت إىل النيب وقالت - املنورة  وسلم إىل املدينة

  )١( ))لك جعله خادماًأواليوم  ،للكعبة جعله خادماًأنذرت أن 
وصاحب  ،فارس من الفرسان -فجاءها رجل من عظماء املدينة  ،توىف والده{

وما  :قال !!؟هل تقدر على مهري :قالت له ،وخطبها – رأس مال كبري وجتاره واسعة
رسول  ال اله إال اهللا حممداً( :أن تقول؛ واحداً ال أريد منك إال شيئاً :قالت ؟مهرك

ذ أخذهب الرجل و .ذلك مهري :قالت – وهو كان على غري دين اإلسالم - )اهللا
  )٢( }وعاد إليها يرتضى ذلك ،يفكر

بل كان النيب صلى اهللا عليه ،هاولذلك كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيب 
وكان يقيل يف الصيف  ،لزيارا يف بيتها فكان يذهب دائماً ،يد على ذلكيزوسلم 
وىف نشر اإلسالم بني غري املسلمني يف أهل  ،لدورها البارز يف خدمه اإلسالم ،عندها

  . املدينة املنورة
ساء والن ،وهناك كثري من صفحات التاريخ مليئة بالصحابيات اجلليالت

الكثريات الاليت كان هلن دور مثل الرجل يف هذا  أةواملر - اإلسالم ةيف خدم كبري
   .الباب

ونأخذ من البداية عندما نزل الوحي  ،الدور البارز يف نشر اإلسالمواملرأة هلا 
 نزل من الغار إىل البيت مسرعاً ؛أول مرة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   ؟ماذا حدث لك :خدجية ةلسيدافقالت له  ،)ودثروين زملوين: (ويقول
 :قالت له ،رأيت كذا وكذا :قال هلا - احلكيمة املعينةهذا هو دور املرأة 

))تاثْبو مع نا ابي رشأَب،  بِيكُونَ نو أَنْ تجي َألرإن هدةَ بِيجيدخ فْسي نالَّذ فَو
ةاُألم هذ٣( ))ه(.  
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وتكرم  ،نك لتصل الرحمإ: (اهللا عليه وسلم ىيف مكارمه صل دمث أخذت تعد
وذكرت له صفاته اجلميلة احلقيقية املوجودة فيه  ،))وتعني على نوائب احلق ،الضيف

وهذا هو سر قول  ،وهدأ روعه ،فاطمأن رسول اهللا وسكن قلبه ،صلى اهللا عليه وسلم
وا : (وجلَّ اهللا عزكُنستا لاجوأَز فُِسكُمأَن نم لَكُم لَقأَنْ خ هاتَآي نملَ وعجا وهإِلَي

  ).الروم:٢١)(بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك لََآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ
 ةهذا الدور حتتاجه كل مسلم. هي اليت سكن إليها وطمأنته وهدأت من روعه

يف أوقات  ،إذا كان للرجل أو األوالد أو البنات ؛يف كل بيت من بيوت املسلمني
  .الشدة حيتاجون من خيفف عنهم ويسكنهم

 ةوكان عنده خرب -  هيا بنا إىل ابن عمى ورقه بن نوفل :قالت له ،بعد هذا
وجدها ال تغىن  ،األصنام واألوثان ؛ها العربدبدرس األديان املوجودة اليت ع ،باألديان

درسها  ،فبحث باألديان السماوية املوجودة مثل اليهودية والنصرانية ،وال تسمن
فاختار  ،وىف النهاية وجد أم قاموا بتحريف تلك الكتب السماوية ،دراسة مستفيضة

وكان  وجلَّ اليت هي ديانة سيدنا إبراهيم الذي نزل به من عند اهللا عز ،لنفسه احلنيفة
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم ةبل ظهور حضرمله سيدنا إبراهيم ق يعبد اهللا على

أو  فلنذهب إىل ساحرٍ :مل تقل له ،ذهبت به إىل اخلبري الذي يعلم هذه األمور
 يف نا املتعلمات حاالًءغري أن نسا !!مع أم كانوا موجودين يف هذا الوقت ،دجال

وهذا الساحر أو  !!يذهنب للدجالني والسحرة -الوقت الاليت حيملن شهادات عليا 
لذلك قال !! ال يفعلون إال استرتاف أموالنا ويضحكوا علينا !!؟الدجال ماذا يفعل

 مل يقبل اهللا تعاىل منه عمالً ،من ذهب إىل كاهن أو عراف: (صلى اهللا عليه وسلم
  .)٤) (ربعني يوماأ

وهذا كله مجاعه املؤمنني ال يصح يف شرع اهللا عز ، ألننا نشجعهم على هذا
من ( :ملن أراد أن يكون يف حفظ اهللا -الن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لنا ، وجلَّ

درِكَهٍء فَييبِش هتمن ذم اللَّه كُمنطلُبفَال ي ،اللَّه ةمي ذف وفَه بحلَّى الصص،  هكُبفَي
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منهارِ جي نيكون يف ضمان  ).هللا عنهمسلم  عن جندب بن عبد اهللا رضي ا اهرو) (ف
   !!؟حدأهل يؤذيه  -وهل الذي يكون يف ضمان اهللا  ،اهللا

ب به إىل هومل تذ ،فالسيدة خدجية رضي اهللا عنها ذهبت به إىل اخلبري فوراً
 :فعندما وصل إليه قال له ،إمنا ذهبت به إىل العابد العامل الدارس ،الدجالني أو الكهان

فقال  ،فقص عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما حدث ؟ماذا حدث لك قص علي
الذي كان يرتل على  -يعىن امللك املوكل بالوحي  -إن هذا هو الناموس  :له

  )5()هذا الزمان الذي ننتظره نك نيبإو ،موسى وعيسى
هذا هو دور صغري للسيدة خدجية رضي اهللا عنها وأرضاها لنعلم ما دور  

وكان سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حينما يواجِه  !!مالنساء يف نشر اإلسال
كان عندما يتكلم معهم كان  ؛سيئة ةكانوا يواجهوه مواجه -  أهل مكة عند الكعبة

برسول  !!مبن؟ ،خر يستهزأوالبعض اآل ،والبعض يسب ،رواألخر يصفِّ ،قبعضهم يصفِّ
ولَقَد نعلَم أَنّك يضيق ( :وجلَّ وكما قال اهللا عز -!! اهللا صلى اهللا عليه وسلم

     .)احلجر:٩٧() صدرك بِما يقُولُون
خدجية  ةلسيدافيعود إىل بيته فتايت إليه  ،فكان يضيق صدره من هذا الكالم
 ةوجتعله يستعيد نشاطه مر ،وختفف عنه ،رضي اهللا عنها وتزيل كل هذه اهلموم عنه

أخرى حىت يوهذا التخفيف ورفع الروح املعنوية يف التأييد  .وجلَّ بلغ دعوه اهللا عز
والنصرة واملؤازرة كانت كلها ممخدجية رضي اهللا عنها وأرضاها ةلسيدامن !! ؟ن!!  

وكان حضره النيب عندما  -فلذلك عندما جاءت السيدة عائشة رضي اهللا عنها 
 ،من الغرية والنساء كما تعلمون فيهم شيء -  خدجية ةلسيدايذكر سريه  نجيلس معه

قد : فالسيدة عائشة ذات مره قالت له -من رجل واحد  اتخاصة السيدات املتزوج
 ؛منها اًواهللا ما أبدلين اهللا خري( :قال .كانت عجوز من قريش ؛منها اًأبدلك اهللا خري

  ) ٦( )وواستين بنفسها وماهلا ،أمنت ين إذ كذبين الناس
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لذلك هبط إليه أمني ،  عنهاخدجية رضي اهللا ةلسيدافهذا قبس بسيط من دور 
بشر خدجية ببيت يف  :وجلَّ يقول لك اهللا عز( :وقال له ة،الوحي جربيل ذات مر

البخاري ومسلم عن عبد اهللا بن أيب ) (ال تعب فيه وال نصب ،علي اجلنة من قصبأ
اإلسالم صلوات رىب وتسليماته  جل ما فعلته رضي اهللا عنها لإلسالم ولنيبأمن ، )أوفَى
   .عليه

السيدة أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما ؛من بنات اإلسالم نأخذ دور بنت 
كانت كل ليلة تقوم يف منتصف الليل حتمل  ،عندما هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم

سالم خدمة  لإل ،ومتشي به إىل غار ثور ،الطعام إىل النيب صلي اهللا عليه وسلم وصاحبه
  .ورسول اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم

شرك النساء معه يف األعمال اليت تناسبهن بل كان صلى اهللا عليه وسلم ي- 
عندما أمسكت  ،حدأفقد قال عن السيدة نسيبة بنت كعب يف غزوة  ،حىت يف القتال

وال  ما التفت مييناً(: بالسيف وأخذت تدافع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عن  ي، والواقدعمر رضي اهللا عنهاإلصابة عن ( )إال وأنا أراها تقاتل دوين مشاالً

   ).جامع األحاديث واملراسيل ،ضمرة بن سعيد
صلى اهللا مع رسول اهللا » أم سلمه«كانت ؛ يف صلح احلديبية ةودور أم سلم

والذي وصفه القرآن الكرمي  ،يف رحلته إىل مكة حيث مت صلح احلديبية معليه وسل
وكانت منوذجاً للمرأة صاحبة العقل  ،وكان هلا دور جليل مل ينسه التاريخ ،بالفتح املبني

   .والفضل يف حفظ كيان اجلماعة من التصدع ،الصائب
أعالها  حتدد هذا العنصر بعد ما ،واملوقف يثبت أن املرأة عنصر فعال وحيوي

وشاركت يف  ،فشاركت يف الدعوة ،اهللا عليه وسلمورباها رسول اهللا صلى  ،اإلسالم
والتأمني من  ،والعلم والرواية واالجتهاد ،وشاركت يف االبتالء والرأي والغزو ،اهلجرة

 ،واملوقف هنا قامت به املرأة يف حفظ مجاعة املسلمني ووقايتها هلم من التدهور .األعداء
وعودم للمدينة دون  ،ديبيةإثر األزمة النفسية اليت انتابتهم بعد شروط صلح احل
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وحني طلب منهم الرسول ، فقد اعترب املسلمون ما حدث نوعاً من الذلة ،دخول مكة
أن حيلقوا رؤوسهم ويذحبوا اهلدى  -قبل عودم إىل املدينة  -صلى اهللا عليه وسلم 

فلم يقم  ،فكررها ثالث مرات !!صحابته !!؟هم ومن !!مل يفعلوا ،من اإلحرام حتلالً
  .د منهمأح

 )هلك املسلمون(قائالً  ،رضي اهللا عنها غاضباً» ةأم سلم«فدخل على  
وكأن اهللا تعاىل أنطق احلل هلذه الغمة على لسان املرأة احلكيمة  ،وأخربها ما حدث
منهم كلمة  مث ال تكلم أحداً ،أخرج .. ؟أحتب ذلك ،يا نيب اهللا((: حيث ردت قائلة
فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه . وتدعو حالقك فيحلق لك ،حىت تنحر بدنك

فلما . ه ودعا حالقه فحلقهنحنر بد ،وسلم فلم يكلم أحداً منهم حىت فعل ذلك
حىت كاد بعضهم يقتل  ،وجعل بعضهم حيلق لبعض ،قاموا فنحروا ،رأوا ذلك
م مبشورة اهللا عليه وسل ىفحفظ اهللا املسلمني من خمالفة النيب صل .)٧() بعضاً غماً

   .رضي اهللا عنها ةالسيدة أم سلم
   .واستغفر اهللا يل ولكم.. أقول قويل هذا 

  :اخلطبة الثانية
النازل يف  ين، وأكرمنا بالعلم اإلهليالذي كرمنا ذا الد ،العاملني احلمد هللا ربِّ

حىت  املؤمننيوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، القائل لعباده  .قرآنه الكرمي
). يوسف:٧٦( )وفَوق كُلِّ ذي علْمٍ عليم: (موال تنتهي آماهل ،توقف طموحامتال 

وأشهد أن سيدنا حممداً عه من خلقه وخليلُهباهللا ورسولُه، وصفي الذي قال له ربه ،د :
)لَمعت كُنت ا لَمم كلَّمعالنساء:١١٣) (و.( 

ووفقنا إلتباع هديه وشريعته وسنته،  ،وبارك على سيدنا حممداللهم صلِّ وسلِّم 
واجعلنا يف الدنيا من أهل الفقه يف الدين، واجعلنا يف اآلخرة من أهل شفاعته، ويف 

 آمني، يا رب العاملني.. اجلنة من أهل جواره أمجعني، آمني 
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 :أيها األحبة مجاعة املؤمنني
أول شيء ينبغي  .هو العلم -لمة ينبين عليه عمل املسلم واملس - أول أساس

أن تعلم احلُكم   ،على املسلمة أن تعلمه؛إن أرادت أن تكون نافعة لدينها وجمتمعها
الشرعي ألي عملٍ تقدم عليه، سواء كان هذا العمل عبادة، أو هذا العمل حنو زوج، 

   .أو حنو أوالد، أو حنو جريان
عرض وبين كيفية عمله؛ من كتاب الدين اإلسالمي مل يترك شيئاً يف احلياة إال و

: ى اهللا عليه وسلَّمولذا قال صلَّ، الءجومن عمل الصحابة األ ،اهللا ومن سنة رسول اهللا
ماذا عملت : والسؤال الثاين -ماذا علمت؟ : أول سؤالٍ يسأله العبد يوم القيامة(

  . [8])فيما تعلمت
فَاسأَلُوا ( :مل أكن أعرف، ألن اهللا يقول: ليس هناك عذر ملسلمة أن تقول هناك

سنعمل، والعمل الذي نعمله ال ). النحل:٤٣) (كُنتم ال تعلَمونَأَهلَ الذِّكْرِ إِنْ 
نعرف احلكم الشرعي فيه، وأخطأنا يف هذا العمل، فيكون هذا العمل ال أجر لنا فيه 

 .وال عذر لنا
بنت ستتزوج، فالبد هلا أن تعرف من البداية حقوقها وواجباا، ما  :مثالً

، وتعرف أيضاً حق ؟الواجبات اليت تقوم ا لزوجها، وما ؟احلقوق اليت هلا عند زوجها
، وتعرف احلقوق كلها حىت متشي كما يرضي اهللا عز ؟أم الزوج وأيب الزوج وأخواته

 :والشيء الذي تتوقف عنده فال تستحي من السؤال، قال صلى اهللا عليه وسلَّم. وجلَّ
  )٩( )لديننعم النساء نساء األنصار مل مينعهن احلياء أن يتفقهن يف ا(

ففرض عليها أن ، فتحتاج يف البداية أن تعرف فقه النساء وما جيب أن تعلمه
فإنه  - فليست حرة يف هذا األمر  -تتعلم أمور الدين اخلاصة بالنساء، ليس ترفاً 

. )١٠() طلب العلم فريضة على كل مسلم( :قال صلى اهللا عليه وسلَّم فرض،
ألن احلديث ليس فيه كلمة مسلمة،  ،مسلم ومسلمة :معناها ،هنا) مسلم(وكلمة 

   ... مث الدعاء ...... .خياطب به املسلم ختاطب به املسلمملاذا؟ ألن ما 
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أيب أنس بن مالك -هي أم سليم بنت ملحان رضي اهللا عنها، كانت حتت مالك بن النضر  :أم أنس) ١(
فولدت له أنس بن مالك، فلما جاء اهللا باإلسالم أسلمت مع قومها وعرضت اإلسالم على زوجها،  - يف اجلاهلية

 .فغضب عليها وخرج إىل الشام فهلك هناك، مث خلف عليها بعده أبو طلحة األنصاري
أما : قبل أن يسلم، فقالت سليم أم أبو طلحة خطب :قال أنس بو نعيم عنأاحلافظ  :ولياءحلية األ) ٢(

فإن تسلم فذلك مهري ال أسألك غريه،  ،وما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ،إين فيك لراغبة
 .فتزوجها أبو طلحة فأسلم

  البداية والنهاية: وابن كثريتاريخ الرسل وامللوك، : ، والطربيالسرية النبوية: ابن هشام) ٣(
  .)من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه مل تقبل له صالة أربعني يوماً: (روى مسلم يف صحيحه) ٤(
 أا :أخربته وسلم عليه اهللا صلى النيب زوج عائشة أن ،الزبري بن عروةصحيحه عن  مسلم يف ىرو )٥(

 رؤيا يرى ال فكان ،النوم يف الصادقة الرؤيا الوحي من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول به بدئ ما أول كان{ :قالت
 العدد أوالت الليايل التعبد وهو ،فيه يتحنث حراء بغار خيلو فكان اخلالء إليه ببح مث .الصبح فلق مثل جاءت إال

 فجاءه ،حراء غار يف وهو احلق فجئه حىت ،املثله فيتزود خدجية إىل يرجع مث ،لذلك ويتزود أهله إىل يرجع أن قبل
 ما :قلت قال ،اقرأ :فقال أرسلين مث اجلهد مين بلغ حىت فغطين فأخذين :قال .بقارئ أنا ما :قال ،اقرأ( :فقال امللك

 فأخذين ،بقارئ أنا ما :فقلت ،أقرأ :فقال أرسلين مث ،اجلهد مين بلغ حىت الثانية فغطين فأخذين :قال ،بقارئ أنا
 وربك اقرأ .علق من اإلنسان خلق .خلق الذي ربك باسم اقرأ :فقال أرسلين مث ،اجلهد مين بلغ حىت الثالثة فغطين
حىت  ،فرجع ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترجف بوادره ).يعلم مل ما إلنسانا علم .بالقلم علم الذي .األكرم

وأخربها  ،ما يل ،خدجية أي :خلدجية مث قال ،فزملوه حىت ذهب عنه الروع ،زملوين زملوين( :فقال خدجية دخل على
 ،واهللا إنك لتصل الرحم ،فواهللا ال خيزيك اهللا أبداً ،ا أبشركلَّ :خدجية قالت له ،لقد خشيت على نفسي :قال ،اخلرب

فانطلقت  .وتعني على نوائب احلق ،وتقري الضيف ،وتكسب املعدوم ،لَّوحتمل الكَ ،وتصدق احلديث
ر يف وكان امرأ تنص ،أخي أبيها خدجية وهو ابن عم ،ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى حىت أتت به خدجية به

قد  كبرياً وكان شيخاً ،ويكتب من اإلجنيل بالعربية ما شاء اهللا أن يكتب ،وكان يكتب الكتاب العريب ،اجلاهلية
فأخربه رسول اهللا  ؟ماذا ترى ،يا ابن أخي :ورقة بن نوفل قال ،امسع من ابن أخيك ،أي عم :خدجية فقالت له ،عمي

 ليتين يا ،صلى اهللا عليه وسلم موسى ذي أنزل علىهذا الناموس ال :ورقة فقال له ،صلى اهللا عليه وسلم خرب ما رآه
 ؟خرجي همم وأَ :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،ا حني خيرجك قومكيا ليتين أكون حي ،فيها جذعاً

  .}مؤزراً وإن يدركين يومك أنصرك نصراً ،مبا جئت به إال عودي مل يأت رجل قطّ ،نعم :ورقة قال
)٦(  دبع اللَّه نب دمنِ أَحخلّوف ب يدالْأز نعائشة ع ا قَالَتهنع اللَّه يضر :} لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسكَانَ ر
لَّمسو هلَيا  عموا يهاَء، فَذَكَرا الثَّنهلَيع ِسنحةَ، فَيجيدخ ذْكُرى يتح تيالْب نم جرخي كَادنِي ال يكَترامِ فَأَداَألي نم

ةُ فَقُلْتريا: الْغوزجإِال ع تلْ كَانهاللَّه لَكدأَب ا ، فَقَدهنا مريلَّ خجو زع. م زتى اهتح بضفَغ نم رِهعش مقَد
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ا منها، وقَد آمنت بِي إِذْ كَفَر بِي الناس، وصدقَتنِي وكَذَّبنِي ال واللَّه ما أَخلَف اللَّه لي خير(: ، ثُم قَالَالْغضبِ
م ننِي متاسوو ،اسالناسنِي النمرا إِذْ حهاِءالسالن الدنِي أَومرا إِذْ حهنم الدلَّ اَألوجو زع قَنِي اللَّهزرو ،( قَالَت ،
  })ال أَذْكُرها بِسيئَة أَبدا(: فَقُلْت بينِي وبين نفِْسي: عائشةُ رضي اللَّه عنها

حلق رجال يوم : فحدثىن ابن عبد اهللا بن أىب جنيج عن جماهد عن ابن عباس قال: قال ابن إسحاق») ٧(
واملقصرين يا رسول اهللا ؟ : يرحم اهللا احمللقني قالوا -وسلم صلى اهللا عليه  -احلديبية وقعد آخرون فقال الرسول 

رسول  يا: واملقصرين فقالوا -صلى اهللا عليه وسلم  -قال يرحم اهللا احمللقني وكررها ثالث مرات وىف الثالثة قال 
رسول  مث انصرف :حديثه يف يالزهر :قال ).مل يشكوا: فلم ظاهرت الترحيم للمحلقني دون املقصرين؟ قال ،اهللا

وىف هذه السورة  ،حىت إذا كان بني مكة واملدينة نزلت سورة الفتح :قائالً ،اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن وجهه
ويتم نعمته عليك ويهديك  .ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر .إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً( :البشرى العظيمة
صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه فرحاً شديداً  لب النيبففرح هلا ق .)وينصرك اهللا نصراً عزيزاً .صراطاً مستقيماً

فأعطاها  ،أحضان اإلسالم مرأة تربت يفافهي  .»أم سلمة«مكافأة هلم على صربهم الذي كان نتيجة حلسن رأى 
عترافاً اأمر من أشق األمور  جته يفزو يوهكذا أخذ الرسول برأ ).احلكيم والفكر السديد ياهللا سبحانه وتعاىل الرأ

  .بصواب رأيها
إن أخوف ما أخاف أن يقال : (روى ابن املبارك يف كتاب الزهد عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال) ٨(

  قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟: يل يوم القيامة
   .رواه البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها) ٩(
  .هرضي اهللا عنرواه ابن ماجة عن أنس   )١٠(

***********************************  


