
الجزء الثا�

   (صبر أم ُسَليم وأبي طلحة)   
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روى الشيخان وآخرون، َعْن أَنَِس بِْن َمالٍِك رَِيضَ اللُه َعْنُه قَاَل:

كَاَن ابٌْن ِألَِ� طَلَْحَة يَْشتَِ�، [َوتََواَضَع أَبُو طَلَْحَة لَِمرَِضِه أَْو تََضْعَضَع لَُه]، فََخَرَج أَبُو 

ْت َعلَيِْه ثَْوبًا،  َنتُْه َوَحنَّطَتُْه َوَسجَّ لَتُْه، وَكَفَّ ، [فََقاَمْت أُمُّ ُسلَيم، فََغسَّ ِبيُّ طَلَْحَة فَُقِبَض الصَّ

َوقَالَْت: َال يَُكوُن أََحٌد يُْخِربُ أَبَا طَلَْحَة َحتَّى أَكُوَن أَنَا الَِّذي أُْخِربُُه]، فَلَ§َّ رََجَع أَبُو طَلَْحَة 

[َوَمَعُه نَاٌس ِمْن أَْهِل الَْمْسِجِد ِمْن أَْصَحاِبِه] قَاَل: َما فََعَل ابِْني؟ قَالَْت أُمُّ ُسلَيم: ُهَو 

، [ويف رواية:  بَْت إِلَيِْه الَْعَشاَء فَتََعىشَّ أَْسَكُن َما كَاَن،[َوظَنَّ أَبُو طَلَْحَة أَنََّها َصاِدقٌَة] فََقرَّ

ْوا َوَخَرَج الَْقْوُم] [فَتَطَيَّبَْت لَُه َوتََصنََّعْت لَُه] [أَْحَسَن َما كَاَن تََصنَُّع قَبَْل َذلَِك] ثُمَّ  فَتََعشَّ

أََصاَب ِمْنَها، فَلَ§َّ فََرَغ [َبَاَت، فَلَ§َّ أَْصبََح اْغتََسَل، فَلَ§َّ أََراَد أَْن يَْخُرَج أَْعلََمتُْه] [قَالَْت: 

أَلَُهْم أَْن  أََرأَيَْت لَْو أَنَّ قَْوًما أََعاُروا َعاِريَتَُهْم أَْهَل بَيٍْت فَطَلَبُوا َعاِريَتَُهْم،  أَبَا طَلَْحَة،  يَا 

Ãََْنُعوُهْم ؟ قَاَل: َال] [بَْل يَرُدُّونََها َعلَيِْهْم]

 الحديث 
الرابع والعشرون
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َواِر  قَالَْت:   [ٍÄُْعَم أَبَا  [اْحتَِسْب  َوتََعاَىل]  تَبَارََك  اللِه  ِمَن  َعاِريًَّة  كَاَن  ابَْنَك  فَِإنَّ  [قَالَْت: 

، [فََغِضَب َوقَاَل: تَرَكِْتِني َحتَّى تَلَطَّْخُت ثُمَّ أَْخَربْتِِني ِبابِْني !] [فَاْسَرتَْجَع، َوَحِمَد  ِبيَّ الصَّ

اللَه] فَلَ§َّ أَْصبََح أَبُو طَلَْحَة أÌََ رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم فَأَْخَربَُه، فََقاَل: أَْعرَْستُُم 

اللَّيْلََة؟ [ويف رواية: فَِبتَُّ§ َعُروَسÍِْ َوُهَو إَِىل َجْنِبُكَ§] قَاَل: نََعْم، قَاَل: اللَُّهمَّ بَارِْك لَُهَ§. 

 Ìََِبِه النَِّبيَّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، فَأ َÎِْفََولََدْت ُغَالًما، قَاَل ِيل أَبُو طَلَْحَة: اْحَفظُْه َحتَّى تَأ

َمَعُه  َوأَرَْسلَْت  يَِسُمَها]  أَْو  لَُه  أَبَاِعَر  يَْهَنأُ  [فََوَجْدتُُه  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللُه  َصىلَّ  النَِّبيَّ  ِبِه 

Òََرَاٌت،  نََعْم،  قَالُوا:  ٌء؟  َيشْ أََمَعُه  فََقاَل:  َوَسلََّم،  َعلَيِْه  اللُه  النَِّبيُّ َصىلَّ  فَأََخَذُه  ِبتََمرَاٍت، 

ِبيِّ  فَأََخَذَها النَِّبيُّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم فََمَضَغَها، ثُمَّ أََخَذ ِمْن ِفيِه فََجَعلََها ِيف ِيف الصَّ

ُه َعبَْد اللِه، [فََ§ كَاَن ِيف اْألَنَْصاِر َشابٌّ أَفَْضَل ِمْنُه] َوَحنََّكُه ِبِه، َوَس§َّ

 ،٢١٦٨ الطياليس  مسند   ،٢١٤٤ مسلم  و٥٤٧٠،   ١٣٠١ البخاري  من  مجمعة  الرواية 

املسند ١٢٢١٠ و١٤٢٨١، صحيح ابن حبان ٧١٨٨

 الحديث 
الرابع والعشرون
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(صبر أم ُسَليم وأبي طلحة) 

لت بالحيل والتعطر. تََواَضَع: انكرست نَْفسه.                             تََصنََّعْت: تجمَّ

تََضْعَضَع: أصابه الحزن وضعف جسمه.          أََصاَب ِمْنَها: جامعها.

فَُقِبَض: مات.                                      أََعاُروا َعاِريَتَُهْم: أعطوا أشياء لهم عىل وجه التسليف.

َوَحنَّطَتُْه: وضعت له ِطيبا مخصصا لألموات اسمه الحنوط.        فَتَطَيَّبَْت: وضعت عطرا.

ْت: غطته وسرتته.                                  تَلَطَّْخُت: أصابتني الجنابة بالج§ع. َوَسجَّ

Ãََْنُعوُهْم: Ãنعوا رد ما استعاروه.                       َحنََّكُه: دلك به سقف الفم من داخله

: ادفنه .                                          يَِسُمَها: يضع عليها ِسَمة، وهي العالمة. ِبيَّ َواِر الصَّ

فَاْسَرتَْجَع: قال كلمة "إنا لله وإنا إليه راجعون".         أَْعرَْستُُم: هل جامعت امرأتك؟ 

أَبَاِعَر: جمع بعÄ وهو الجمل.                      يَْهَنأُ: يطليها بالقطران ليحميها من األمراض.

: �
��المعا

.

فوائد في الصبر:    

 وقوع الحزن للنفس البرشية عند فقد األحباب فطرة إنسانية وال طاقة ألحد أن يدفع 

وقوع ذلك ابتداء، لكن يتم ضبطه والسيطرة عليه بالتزام رشع الله والصرب والتسليم لقضاء 

الله وقدره.

 من ترك شيئًا لله تعاىل وآثر ما ندب الله إليه وحض عليه من جميل الصرب معوٌَّض خÄًا 

من ما فاته.

 التلطف والتمهيد برضب املثال تهيئة لإلخبار îصيبة أو îا يُحزن.

 الصرب الذي يُؤجر عليه العبد فور نزول املصيبة ك§ قال صىل الله عليه وسلم: "إòا الصرب 

عند الصدمة األوىل".

الرضا بأقدار الله املؤملة واألجر عىل عظم البالء ويف الحديث: "اليزال الرجل يبتىل يف نفسه 

وأهله وماله حتى يخرج من الدنيا كيوم ولدته أمه".

 تسلية املصاب عند فقد الولد، ورîا أن قصة أو مثال Ãكن أن تكون عزاء وقدوة ملن ابتيل.

الصرب  ينايف  األهل عن حال مريضهم، وأن ذلك ال  املريض وإخبار  "يشت�" جواز توجع   

والرضا بأقدار الله، وقد قال رسول الله صىل الله عليه وسلم ملا كان يشت�: "وارأساه".
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(صبر أم ُسَليم وأبي طلحة)  

لت بالحيل والتعطر. تََواَضَع: انكرست نَْفسه.                             تََصنََّعْت: تجمَّ

تََضْعَضَع: أصابه الحزن وضعف جسمه.          أََصاَب ِمْنَها: جامعها.

فَُقِبَض: مات.                                      أََعاُروا َعاِريَتَُهْم: أعطوا أشياء لهم عىل وجه التسليف.

َوَحنَّطَتُْه: وضعت له ِطيبا مخصصا لألموات اسمه الحنوط.        فَتَطَيَّبَْت: وضعت عطرا.

ْت: غطته وسرتته.                                  تَلَطَّْخُت: أصابتني الجنابة بالج§ع. َوَسجَّ

Ãََْنُعوُهْم: Ãنعوا رد ما استعاروه.                       َحنََّكُه: دلك به سقف الفم من داخله

: ادفنه .                                          يَِسُمَها: يضع عليها ِسَمة، وهي العالمة. ِبيَّ َواِر الصَّ

فَاْسَرتَْجَع: قال كلمة "إنا لله وإنا إليه راجعون".         أَْعرَْستُُم: هل جامعت امرأتك؟ 

أَبَاِعَر: جمع بعÄ وهو الجمل.                      يَْهَنأُ: يطليها بالقطران ليحميها من األمراض.

.

فوائد في الصبر:    

 وقوع الحزن للنفس البرشية عند فقد األحباب فطرة إنسانية وال طاقة ألحد أن يدفع 

وقوع ذلك ابتداء، لكن يتم ضبطه والسيطرة عليه بالتزام رشع الله والصرب والتسليم لقضاء 

الله وقدره.

 من ترك شيئًا لله تعاىل وآثر ما ندب الله إليه وحض عليه من جميل الصرب معوٌَّض خÄًا 

من ما فاته.

 التلطف والتمهيد برضب املثال تهيئة لإلخبار îصيبة أو îا يُحزن.

 الصرب الذي يُؤجر عليه العبد فور نزول املصيبة ك§ قال صىل الله عليه وسلم: "إòا الصرب 

عند الصدمة األوىل".

الرضا بأقدار الله املؤملة واألجر عىل عظم البالء ويف الحديث: "اليزال الرجل يبتىل يف نفسه 

وأهله وماله حتى يخرج من الدنيا كيوم ولدته أمه".

 تسلية املصاب عند فقد الولد، ورîا أن قصة أو مثال Ãكن أن تكون عزاء وقدوة ملن ابتيل.

الصرب  ينايف  األهل عن حال مريضهم، وأن ذلك ال  املريض وإخبار  "يشت�" جواز توجع   

والرضا بأقدار الله، وقد قال رسول الله صىل الله عليه وسلم ملا كان يشت�: "وارأساه".

1
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  الفوائد (46 فائدة) 
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(صبر أم ُسَليم وأبي طلحة)  
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: ادفنه .                                          يَِسُمَها: يضع عليها ِسَمة، وهي العالمة. ِبيَّ َواِر الصَّ
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عند الصدمة األوىل".
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الصرب  ينايف  األهل عن حال مريضهم، وأن ذلك ال  املريض وإخبار  "يشت�" جواز توجع   
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(صبر أم ُسَليم وأبي طلحة)

1  قوة نفسيتها حتى أنها استطاعت تغسيل ولدها وتكفينه بنفسها، وÒكنت من ضبط أهل بيتها 

وترشيد سلوكهم يف املصيبة.

 شدة رضاها عن الله رغم مصابها، فلم يُسمع لها رصاخ وال نواح وال جزع.

 عظم صربها، فرغم وفاة ولدها تصنع العشاء لزوجها وضيوفه ثم تتجمل لزوجها أحسن ما 

كانت تصنع قبل ذلك، وال تخربه بالوفاة حتى يبيت ويصبح. 

 بيان حالها من التجلُّد، وَجودة الرأي، وقوة العزم، وكانت ريض الله عنها تشهد القتال، وتقوم 

بخدمة املُجاِهدين، إىل غÄ ذلك م§ انفرَدت به عن معظم النِّسوة.

 تحريها الصدق يف كالمها، واستخدامها املعاريض لتتجنب الكذب. 

 من حق الزوج عىل زوجته أن يجد طعاما مجهزا له بعدما عمل وكدح طول يومه.

 ،Íضغ حتى يلÃمن التمر إن وجد أو مادة حلوة كالعسل أو الفاكهة، و Äهو أخذ يشء يس

ويدلك حنك املولود به (سقف فمه) عقب والدته وقبل أن يرضع.

 هو عادة معروفة من قبل اإلسالم، وصارت سنة فعلية باإلج§ع بعد أن عمل بها رسول الله 

صىل الله عليه وسلم، وقال بالخصوصية النبوية بعض أهل العلم وهو مرجوح.

 لها فوائد طبية منها حث الطفل îادة سكرية عىل تعويد عضالت الفم عىل االمتصاص.

 يجتمع يف تحنيك النبي صىل الله عليه وسلم أمران ه§ التحنيك والتربك بريقه، والتربك 

بالريق ليس ألحد بعده مطلقا.

 Ãكن ألي أحد القيام بها مع املولود يف أول والدته فإن فات ذلك التوقيت فال ترشع وال 

فائدة طبية منها.

� التحنيك: 
�   فوائد �

من حق الزوج عىل زوجته أن يجد طعاما مجهزا له بعدما عمل وكدح طول يومه.

مرض بعض القرابة ال Ãنع الرجل من أداء صالة الج§عة طاملا وجد من يقوم عليه.

كرم أ� طلحة ريض الله عنه واإلتيان بأضيافه وعدم اعتذاره منهم رغم مرض ابنه الشديد، 

امتثاالً للحديث: "أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة 

بسالم".

ال حرج أن تبادر املرأة إىل دعوة زوجها بالتجمل واإلشارة وإن ~ يكن له حاجة ابتداء، وأنه 

ال ينقص قدر املرأة وال يشÍ كرامتها.

 الكناية عن األمور التي يستحيا من ذكرها رصيحة، فقوله: "أصاب منها"، وقوله تعاىل:

(أَْو َالَمْستُُم النَِّساَء)     (النساء: ٤٣)

، كنايات عن الج§ع.

 عادة أهل املدينة بتحنيك الولد.

2

3 

4  
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(صبر أم ُسَليم وأبي طلحة) 

الفوائد الفقهية : 

 املسارعة إىل تغسيل امليت وتكفينه ودفنه يف أقرب وقت.

 بوب البخاري للحديث فقال: باب من ~ يُظهر حزنه عند املصيبة، وفيه جواز األخذ بالشدة، 

وترك الرخصة ملن قدر عليها، والثواب الجزيل عىل ذلك.

 جواز التعريض يف الكالم لتجنب الكذب، وهو إطالق كالم عىل وجهÍ محتملÍ، ويكون غاية 

املتكلم منه أن يُفهم السامع خالف ما يقصده، ودليله تعريض أم ُسلَيم ريض الله عنها بقولها: 

"هو أسكن ما كان"، فقد أرادت أن الولد مات وصاغت كالمها بحيث يُفهم أنه نائم وهي 

تقصد موته، ويف األثر املوقوف عىل عمران بن حصÍ: "إن يف املعاريض مندوحة عن الكذب"، 

وعليه بوب البخاري بقوله: كتاب األدب، باب املعاريض مندوحة عن الكذب.

 حرمة التعريض يف الكالم إن أبطل حقا أو أثبت باطال.
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08 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(صبر أم ُسَليم وأبي طلحة)

جواز إخفاء خرب املوت إذا دعت املصلحة لذلك ثم يُبÍ الخرب يف الوقت املالئم.

 للمرأة التطيب لزوجها ولو مات لها أقرب قريب، خالفا ملوت الزوج فالحداد عليه، ومنه 

عدم التطيب ملدة أربعة أشهر وعرشا.

 "بات، فل§ أصبح اغتسل" فيه جواز تأخÄ غسل الجنابة إىل ما قبل أداء صالة الفريضة، 

والسنة ملن أراد تأخÄ الغسل أن يتوضأ.

 استحباب تسمية املولود باسم جميل، وأجملها عبد الله وعبد الرحمن، وقد روى مسلم 

قوله صىل الله عليه وسلم: "أحب األس§ء إىل الله تعاىل عبد الله، وعبد الرحمن" .

 جواز تسمية املولود يف أول يوم من والدته، وال يلزم أن تؤخر التسمية إىل اليوم السابع مع 

العقيقة، وال حرج أيضا يف اختيار االسم قبل الوالدة فاألمر فيه سعة.
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09 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(صبر أم ُسَليم وأبي طلحة)

        فوائد حول شخصية أم ُسَليم:  

 قوة نفسيتها حتى أنها استطاعت تغسيل ولدها وتكفينه بنفسها، وÒكنت من ضبط أهل بيتها 

وترشيد سلوكهم يف املصيبة.

 شدة رضاها عن الله رغم مصابها، فلم يُسمع لها رصاخ وال نواح وال جزع.

 عظم صربها، فرغم وفاة ولدها تصنع العشاء لزوجها وضيوفه ثم تتجمل لزوجها أحسن ما 

كانت تصنع قبل ذلك، وال تخربه بالوفاة حتى يبيت ويصبح. 

 بيان حالها من التجلُّد، وَجودة الرأي، وقوة العزم، وكانت ريض الله عنها تشهد القتال، وتقوم 

بخدمة املُجاِهدين، إىل غÄ ذلك م§ انفرَدت به عن معظم النِّسوة.

 تحريها الصدق يف كالمها، واستخدامها املعاريض لتتجنب الكذب. 

 من حق الزوج عىل زوجته أن يجد طعاما مجهزا له بعدما عمل وكدح طول يومه.

1

من حق الزوج عىل زوجته أن يجد طعاما مجهزا له بعدما عمل وكدح طول يومه.

مرض بعض القرابة ال Ãنع الرجل من أداء صالة الج§عة طاملا وجد من يقوم عليه.

كرم أ� طلحة ريض الله عنه واإلتيان بأضيافه وعدم اعتذاره منهم رغم مرض ابنه الشديد، 

امتثاالً للحديث: "أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة 

بسالم".

ال حرج أن تبادر املرأة إىل دعوة زوجها بالتجمل واإلشارة وإن ~ يكن له حاجة ابتداء، وأنه 

ال ينقص قدر املرأة وال يشÍ كرامتها.

 الكناية عن األمور التي يستحيا من ذكرها رصيحة، فقوله: "أصاب منها"، وقوله تعاىل:

(أَْو َالَمْستُُم النَِّساَء)     (النساء: ٤٣)

، كنايات عن الج§ع.

 عادة أهل املدينة بتحنيك الولد.
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10 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(Who amongst you is fasting today?)

املسلم ينبغي عليه أال يشغل نفسه بالتفاصيل التي ال تفيد، وال يسأل عن أمور 

ال ينبني عليها شيئ يف أمر دينه ودنياه، فأبو ذر ذكر أن ناسا من أصحاب النبي 

صىل الله عليه وسلم قالوا، و~ يهتم بنقل أس§ءهم لراوي الحديث.

 قوة نفسيتها حتى أنها استطاعت تغسيل ولدها وتكفينه بنفسها، وÒكنت من ضبط أهل بيتها 

وترشيد سلوكهم يف املصيبة.

 شدة رضاها عن الله رغم مصابها، فلم يُسمع لها رصاخ وال نواح وال جزع.

 عظم صربها، فرغم وفاة ولدها تصنع العشاء لزوجها وضيوفه ثم تتجمل لزوجها أحسن ما 

كانت تصنع قبل ذلك، وال تخربه بالوفاة حتى يبيت ويصبح. 

 بيان حالها من التجلُّد، وَجودة الرأي، وقوة العزم، وكانت ريض الله عنها تشهد القتال، وتقوم 

بخدمة املُجاِهدين، إىل غÄ ذلك م§ انفرَدت به عن معظم النِّسوة.

 تحريها الصدق يف كالمها، واستخدامها املعاريض لتتجنب الكذب. 

 من حق الزوج عىل زوجته أن يجد طعاما مجهزا له بعدما عمل وكدح طول يومه.

 ،Íضغ حتى يلÃمن التمر إن وجد أو مادة حلوة كالعسل أو الفاكهة، و Äهو أخذ يشء يس

ويدلك حنك املولود به (سقف فمه) عقب والدته وقبل أن يرضع.

 هو عادة معروفة من قبل اإلسالم، وصارت سنة فعلية باإلج§ع بعد أن عمل بها رسول الله 

صىل الله عليه وسلم، وقال بالخصوصية النبوية بعض أهل العلم وهو مرجوح.

 لها فوائد طبية منها حث الطفل îادة سكرية عىل تعويد عضالت الفم عىل االمتصاص.

 يجتمع يف تحنيك النبي صىل الله عليه وسلم أمران ه§ التحنيك والتربك بريقه، والتربك 

بالريق ليس ألحد بعده مطلقا.

 Ãكن ألي أحد القيام بها مع املولود يف أول والدته فإن فات ذلك التوقيت فال ترشع وال 

فائدة طبية منها.

من حق الزوج عىل زوجته أن يجد طعاما مجهزا له بعدما عمل وكدح طول يومه.

مرض بعض القرابة ال Ãنع الرجل من أداء صالة الج§عة طاملا وجد من يقوم عليه.

كرم أ� طلحة ريض الله عنه واإلتيان بأضيافه وعدم اعتذاره منهم رغم مرض ابنه الشديد، 

امتثاالً للحديث: "أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة 

بسالم".

ال حرج أن تبادر املرأة إىل دعوة زوجها بالتجمل واإلشارة وإن ~ يكن له حاجة ابتداء، وأنه 

ال ينقص قدر املرأة وال يشÍ كرامتها.

 الكناية عن األمور التي يستحيا من ذكرها رصيحة، فقوله: "أصاب منها"، وقوله تعاىل:

(أَْو َالَمْستُُم النَِّساَء)     (النساء: ٤٣)

، كنايات عن الج§ع.

 عادة أهل املدينة بتحنيك الولد.

(صبر أم ُسَليم وأبي طلحة)

كرمها وعدم اعرتاضها عىل زوجها لدى إحضاره ضيوفا رغم مرض ولدها، وصناعتها للعشاء 

بنفسها له وألضيافه.

الدائم لإلÃان بان أرواحنا   ما ذكرت من تشبيه عن الجÄان وعاريتهم، يفيد استحضارها 

أمانة ومرجعنا جميعا إىل الله عز وجل.
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11 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(صبر أم ُسَليم وأبي طلحة)

الفوائد العامة : 

 األوالد قرة العيون وفلذات األكباد وزينة الحياة.

الحديث فيه رشح لبعض جوانب قوله صىل الله عليه وسلم: "الولد محزنة، 

مجبنة، مجهلة، مبخلة".

عىل  دليل  منهم   Äالصغ وخاصة  ملرضهم،  أوالده  أجل  من  الرجل  انكسار   

شفقة ورحمة عظيمة، ويف الحديث: "الراحمون يرحمهم الرحمن".

رحمة األب الجبلية بأوالده، فكان سؤال أ� طلحة عن ابنه أول ما فعل عندما 

أÌ بيته.
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12 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(صبر أم ُسَليم وأبي طلحة)

 قوة نفسيتها حتى أنها استطاعت تغسيل ولدها وتكفينه بنفسها، وÒكنت من ضبط أهل بيتها 

وترشيد سلوكهم يف املصيبة.

 شدة رضاها عن الله رغم مصابها، فلم يُسمع لها رصاخ وال نواح وال جزع.

 عظم صربها، فرغم وفاة ولدها تصنع العشاء لزوجها وضيوفه ثم تتجمل لزوجها أحسن ما 

كانت تصنع قبل ذلك، وال تخربه بالوفاة حتى يبيت ويصبح. 

 بيان حالها من التجلُّد، وَجودة الرأي، وقوة العزم، وكانت ريض الله عنها تشهد القتال، وتقوم 

بخدمة املُجاِهدين، إىل غÄ ذلك م§ انفرَدت به عن معظم النِّسوة.

 تحريها الصدق يف كالمها، واستخدامها املعاريض لتتجنب الكذب. 

 من حق الزوج عىل زوجته أن يجد طعاما مجهزا له بعدما عمل وكدح طول يومه.

5
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من حق الزوج عىل زوجته أن يجد طعاما مجهزا له بعدما عمل وكدح طول يومه.

مرض بعض القرابة ال Ãنع الرجل من أداء صالة الج§عة طاملا وجد من يقوم عليه.

كرم أ� طلحة ريض الله عنه واإلتيان بأضيافه وعدم اعتذاره منهم رغم مرض ابنه الشديد، 

امتثاالً للحديث: "أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة 

بسالم".

ال حرج أن تبادر املرأة إىل دعوة زوجها بالتجمل واإلشارة وإن ~ يكن له حاجة ابتداء، وأنه 

ال ينقص قدر املرأة وال يشÍ كرامتها.

 الكناية عن األمور التي يستحيا من ذكرها رصيحة، فقوله: "أصاب منها"، وقوله تعاىل:

(أَْو َالَمْستُُم النَِّساَء)     (النساء: ٤٣)

، كنايات عن الج§ع.

 عادة أهل املدينة بتحنيك الولد.
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 قوة نفسيتها حتى أنها استطاعت تغسيل ولدها وتكفينه بنفسها، وÒكنت من ضبط أهل بيتها 

وترشيد سلوكهم يف املصيبة.

 شدة رضاها عن الله رغم مصابها، فلم يُسمع لها رصاخ وال نواح وال جزع.

 عظم صربها، فرغم وفاة ولدها تصنع العشاء لزوجها وضيوفه ثم تتجمل لزوجها أحسن ما 

كانت تصنع قبل ذلك، وال تخربه بالوفاة حتى يبيت ويصبح. 

 بيان حالها من التجلُّد، وَجودة الرأي، وقوة العزم، وكانت ريض الله عنها تشهد القتال، وتقوم 

بخدمة املُجاِهدين، إىل غÄ ذلك م§ انفرَدت به عن معظم النِّسوة.

 تحريها الصدق يف كالمها، واستخدامها املعاريض لتتجنب الكذب. 

 من حق الزوج عىل زوجته أن يجد طعاما مجهزا له بعدما عمل وكدح طول يومه.

من حق الزوج عىل زوجته أن يجد طعاما مجهزا له بعدما عمل وكدح طول يومه.

مرض بعض القرابة ال Ãنع الرجل من أداء صالة الج§عة طاملا وجد من يقوم عليه.

كرم أ� طلحة ريض الله عنه واإلتيان بأضيافه وعدم اعتذاره منهم رغم مرض ابنه الشديد، 

امتثاالً للحديث: "أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة 

بسالم".

ال حرج أن تبادر املرأة إىل دعوة زوجها بالتجمل واإلشارة وإن ~ يكن له حاجة ابتداء، وأنه 

ال ينقص قدر املرأة وال يشÍ كرامتها.

 الكناية عن األمور التي يستحيا من ذكرها رصيحة، فقوله: "أصاب منها"، وقوله تعاىل:

(أَْو َالَمْستُُم النَِّساَء)     (النساء: ٤٣)

، كنايات عن الج§ع.

 عادة أهل املدينة بتحنيك الولد.

13 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

(صبر أم ُسَليم وأبي طلحة)

15

"قَاَل: اللَُّهمَّ بَارِْك لَُهَ§" أصابت بركة دعاء النبي صىل الله عليه وسلم أبا طلحة وأم ُسلَيم، 

وابنه§ وأحفاده§.

 بركة تحنيك النبي صىل الله عليه وسلم للصبي بتمر ممزوج بريقه.

 عبد الله بن أ� طلحة، املولود الذي دعا رسول الله صىل الله عليه وسلم لوالديه بالربكة 

الفقيه، وإخوته كانوا  الله بن أ� طلحة  وحنكه بعد والدته، هو والد إسحاق بن عبد 

عرشة كلهم حمل عنه العلم، وإسحاق ولد عبد الله هو شيخ اإلمام مالك صاحب املوطأ.

 عناية الرشيعة باألطفال منذ الوالدة من الجوانب البدنية والنفسية كافة.

واالسرتجاع  للحمد  ودعته  زوجها  ت  صربَّ من  هي  ُسلَيم  فأم  الصالحة،  الزوجة  اختيار   

بالقصة التي روتها له.
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