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�ضي �هللا عنها�ضي �هللا عنها

!: ما �سم ��لدها؟ 
 .� ��Hلفا
~: سيدنا عمر 

!: ما �سم ��لدִדا؟

لسيد@ �ينب بنت مظعو).  :~

!: مL �لدn؟ 

لن�  بعثة  من   O
سنو sس  قبل   :~

 .�

!: مL تز�جها �سو& �هللا �؟ 

لثالث 
`جر�. hلعا
 ' :~

!: كم كا� عمرها �قت �لز��o؟


هللا  Hسو�  عمر  �كا)  عاما،   ٢٢  :~
� ٥٥ عاما.

!: كم ��n من �ألحا#يث؟
~: ٦٠ حديثا.

!: ما �سم �pجها �أل�&؟ 
~: خنيس بن حذ
فة �. 

!: مL توq �؟ 
 @�غز  ' 
ستشهد �  ،
Hًبد شهد   :~

�حد.ُ

!: هل تعرs tا A^ ميز� تتميز ֲדا؟
 ،hلقيا
  @aكث  hلصيا
  @aكث كانت   :~

لكتابة، � قد حفظت � @�
�تعر^ 
لقر


لوفا@ كانت صائمًة  hيو�
لقرV) كله، 
Hضي 
هللا عنها.

!: مL توفيت؟ ~: عاh ٤١ هـ.

!: Aين قvها؟
.aلصغ
 dلبا
 @Qمشق مبق� ' :~

pينب  �لسيد�  �ملؤمنني:   OA pينب .  �لسيد�  �ملؤمنني:   OA  .٥٥   
بنت خزمية �ضي �هللا عنهابنت خزمية �ضي �هللا عنها

!: مL �لدn؟ ~: قبل ثالثة عشـر 
عاًما من بعثة 
لن� �. 

!: مL تز�جها �سو& �هللا �؟ 

لثالث 
`جر�. hلعا
 ' :~
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!: كم كا� عمرها �قت �لز��o؟
~: ثالثو) عاما، �كا) عمر Hسو� 
هللا 

� ٥٥ عاما.

!: ما �سم �pA�جها �لسابقني؟ 
بن  �عبيد@   ،ÁHحلا
 بن  
لطفيل   :~
Hضي  جحش  بن  
هللا  �عبد   ،ÁHحلا



هللا عنهم.

!: هل تعرA t^ شرs tا؟
 � 
هللا  Hسو�   (� `ا  �كQ شر^   :~
�Hملة  �Zا  
لثا¨  
لشر^ � تز�جها،  قد 
بنسب   � بالن�  قر
بة  �`ا   ،�

لشهد

لطفيل �عبيد@ Hضي  
جها _S كا) ���
�ما   � 
لرسو�  عّم  
ب�  عنهما  
هللا 

لن�  عمة  
بن  فكا)  
هللا"  "عبد  
لثالث 

لن�ُّ � �خَتها   ~َّ��بعد �فاִדا تز ،�

لسيد@ ميمونة Hضي 
هللا عنها ' 
لسنة 


لسابعة من 
`جر@. 

!: هل تعرs tا A^ ميز� تتميز ֲדا؟

ملساكني، �Sلك  hّكانت تعر^ بأ :~

لكثر@ _طعامها 
ملساكني.

!: مL توفيت؟ 
 
�هكذ 
`جر�.  
لثالث   hلعا
  :~
�شهر  ثالثة   � 
لن�  بصحبة  متتعت 

فقط.

٦٦. OA �ملؤمنني: �لسيد� OA سلمة . OA �ملؤمنني: �لسيد� OA سلمة 
�ضي �هللا عنها�ضي �هللا عنها

!: ما �yها �حلقيقي؟
�مية. á�~: هند بنت 

!: مL �لدn؟ 
~: قبل سّت سنو
O من بعثة 
لن� �. 

p: مÂ تز�جها Hسو� 
هللا �؟ 

لر
بع 
`جر�. hلعا
 ' :~

!: كم كا� عمرها �قت �لز��o؟

هللا  Hسو�  عمر  �كا)  عاما،   ٢٤  :~

� ٥٧ عاما.

!: كم �nْ�َ من �ألحا#يث؟
~: ٣٧٨ حديثا.

!: ما �سم �pجها �أل�&؟ 

ملخز�مي  
ألسد  عبد  بن  
هللا  عبد   :~
من   cخو�� 
لن�  صاحب  �هو  �؛ 

ملهاجرين،   ��� من  �هو  
لرضاعة، 
�تو'  �حد، ُ  '  Çُجر�  ،
Hًبد �شهد 
 ���سنة ٤ هـ. �Sُكر ' 
حلديث بأنه 

من ُيعطى كتابه بيمينه. 

�ما  Aجنبت  �أل�ال#  من  كم   :!

سلمة،  �ال�: � �Hبعة   :~ yAا{هم؟  
��ينب. ،@H���عمر، 

!: هل تعرs tا A^ ميز� ؟
�� مهاجر@ _4 
ملدينة �هي �~: كانت 

لن� � �فاً@، �عند 
حلديبية  ~
���Vخر 

لكباH منهم  Âلصحابة- ح
حني �صيب 
 Çتنشر  l�  ،iتباHبا  -� عمر  مثل 

لصلح، �كا) Hسو� 
هللا  
صد�Hهم ֲדذ
� قلقا جد
 حني الحظ Sلك، �ملّا �مرهم 
لشعوHهم  �Sلك   -
يفعلو  l� بالنحر 
�c مهيًنا، Qعت
باإلهانة نتيجة 
لصلح 
لذ� 
Sلك  
لُعْمر@   �
�� حرمهم  �نه  عن  فضًال 
 -  h

حلر 
لبيت  عند  هديهم  �¼ر   hلعا

 ��شاOH عليه �) يبا�H هو بالنحر، �يبد
�Zا كانت على ثقة بأ) 
لصحابة سيتبعونه 

ألمر،   ' يعصونه  ال  فهم  تر��،   (��
�لكنهم مضطربو) بسبب 
لصدمة، فلما 

ِحلل  من  �Sلك   - هديه  بنحر   �  hقا
 (�َ َمْعُكوًفا  
ْلَهْدَ� �َ﴿ تعا4  قوله  بدليل 
َيْبُلَغ َمِحلَّه﴾ (
لفتح: ٢٦) �� ممنوعا من 
بنحر   
قامو  -h

حلر 
لبيت   4_ 
لوصو� 

�يها.H حلديبية، فتحقق

`د� ' 

!: مL توفيت؟  ~: عاh ٦٠ هـ.

!: Aين قvها؟ 
.aلصغ
 dلبا
 @Qمشق مبق� ' :~


