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١١- ,4 �ملؤمنني: �لسيد� خد|ة �ضي �هللا عنها- ,4 �ملؤمنني: �لسيد� خد|ة �ضي �هللا عنها

�: من هي ,=� N=جا; �لن� �؟ 
H :m! �ملؤمنني: �لسيد� خد¿ة Sضي �هللا عنها بنت خويلد.

 
�: أل� قبيلة تنتمي؟ 

m: ب� Hسد.
 

�: مf =لد;؟
�ألمر، �يقا@ بني ثالµ سنو�Ò �, sسة   m: �تلف > 

عشر عاما قبل عا! �لفيل (Ëو ٥٧٠!).

�: ما هي كنيتها؟
H :m! هند.

�: من كاB =ليُّها عند عقد �لقر�B؟ 
m: كا( �ليها عمر� بن Hسد.

�: من عقد �لِقر�B؟
H :mبو طالب عم �لن· �.

�: ما�F كاB لقبها قبل �لز=��؟ 
.�m: طاهر

   
�: ما �سم =�لدִדا؟

.�m: �لسيد� فاطمة بنت �Wهد

�: كم عاشت صحبة �لن� �؟ 
m: ٢٥ سنة؟ 

,مهـا; �ملــؤمنني ,مهـا; �ملــؤمنني 

﴿َ�لَنِبيُّ َ,ْ=َلى ِباْلُمؤِمِنْيَن ِمْن َ,ْنُفِسِهْم َ=َ,Nَْ=�ُجُه ُ,مََّهاُتُهْم﴾ (�ألحز��: ٧)
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التقوى

�: ما �سم N=جيها �أل=لني؟
m: عتيق، �هند. 

�: هل كاB �ا ,=ال+ من قبل ,B تتز=� �لن�َّ �؟ 
m: كا( qا ثالثة �Hال= هم: هند، �حاµS، �هند (�البنة). 

�: مf توفيت؟ 
m: بعد �خلر�m من شعب H¦ طالب > �لعا! �لعاشر من بعثة 
 .��لن· �، �Tلك > شهر Sجب من �لعا! �لثالث قبل �qجر

�: ,ين ُ+فنت؟   m: مبوضع جيحو( > مكة �ملكرمة.

�: هل تعر� �سم ,ختها �ل� عاشت بعد =فاִדا =تشرفت 
بقبو8 �إلسال4؟ 

m: نعم هي �لسيد� هالة Sضي �هللا عنها، �كا( Sسو@ �هللا � 
عليه  �يبد�  عنها  �هللا  يفتقد خد¿ة Sضي  يسمع صوִדا  حني 

�لشو� qا.

�: هل تز=� �سو8 �هللا � � حياִדا ,� �مر,� ,خرM؟
m: ال. 

٢٢ - ,4 �ملؤمنني: �لسيد� سو+� �ضي �هللا عنها - ,4 �ملؤمنني: �لسيد� سو+� �ضي �هللا عنها

�ملؤمنني   4, =فا�  بعد  ,=ال   � �لن�  ֲדا   Bقتر� �ل�  َمن   :�
�لسيد� خد|ة �ضي �هللا عنها؟ 

عنها.  �هللا  Sضي  Wمعة  بنت   �سو=  ��لسيد �ملؤمنني:   !H  :m
 .D=ال�H تقو! برعاية )H جها��W سو@ �هللا � منS قصد�

�: ما �سم =�لدִדا؟ Þ :mو² بنت قيس.

�: أل� قبيلة تنتمي؟     m: لب� عبد Þس.
  

�: مf =لد;؟ 
m: عاَ! �لفيل (Ëو ٥٧٠!).

  
�: كم كاB عمرها =قَت �لز=��؟ 

Ò :mسو( سنة، �كا( عمر �لن· � Hيضا Òسني عاما. 

�: من خطبها لرسو8 �هللا �؟ 
m: �لسيد� خولة بنت حكيم Sضي �هللا عنها.

�: بعد ��جر�، عند من نزلت ضيفًة؟
 .� GSيو� �ألنصاH بوH :m

 �: كم �=ْ; من �ألحا+يث؟
Ò :mسة Hحا=يث فقط.

�: ما �سم N=جها �أل=8؟
m: �لسكر�( بن عمر� �.

  
�: هل كاB �ا ,=ال+ من �لز=� �أل=8؟

m: نعم �لدs له �لد� ��حد� Åي عبد �لرÃن.
  

�: كم مر� نالت سعا+� حج �لبيت؟ 
m: مر� ��حد� فقط برفقة �Wجها �ملقدS ²سو@ �هللا � > 

 .Gجرq� لعا! �لعاشر�
  

�: هل تعر� �ا ,� ميز� معينة؟
m: هاجرs ,� �حلبشة مع �Wجها. 

.Gجرq� عا! ١٩ < :m   توفيت؟ fم :�


