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�: &bُّ &َمة &1ضعت 1سو� �هللا �؟ 
- ثويبة، �قد كانت �مًة أل� �ب، �كانت قد �@ضعت 

سابقا �ز# � �يضا،.

�: ما �سم �بن �6بنة مرضع �لن� � حليمة؟ 
- عبد �هللا �شيماH، �كانا عزيزين عليه �. 

�: ما �سم ^�6 حليمة؟ 
- �حلا@«.

�: هل &سلمت حليمة �6حلا�1؟
- هناi �ختال~ = هذ� �ألمر، �لكن �ملرّجح �Sما �سلما، 

��خته  �هللا  عبد  �لرضاعة  من   � �هللا   Eخو @سو� ��سلم 
شيماH �يضا @ضي �هللا عنهما. 

�: كم كا	 عمر �لن� � حني &عاfته حليمة C\ &مه؟ 
 �@بع سنو� تقريبا.

 \C &مه  به  سافر�  حني   � �لن�  عمر  كا	  كم   :�
يثر� لزياm1 &قا1ֲדا؟ 

- ست سنني.

�: كم يوما &قامت هناA؟
-  قر�بة شهر.
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�: م� توفيت &مُّه؟
 Hبو�� مبوضع  �ملدينة  من  عائدً#  مكة   �� طريقها   =-

.iفنت هنا<�

�: من كا	 ير�فقه � s هذ� �لسفر Cضافة C\ �6لدته؟ 
َ�َمًة لو�لدته � �@ثتها من �dجها  - ��ُّ �مين، �كانت 

عبِد �هللا.

�: هل كا	 1سو� �هللا � يعرD ق� &مه؟
-نعم؛ فبعد �لبعثة مّر يوما بذ�i �ملوضع ��@�_ �صحابه، 

��d@ ق�ها. 

�: ما�p تعرD عن &d &مين 1ضي �هللا عنها؟ 
 rله �سامة �لذ -لقد تز�جها dيد بن حا@ثة � فولد

كا* �به @سوE �هللا � كث��.

�: ما�p تعرD عن ^يد بن حا1ثة؟ 
�ختطفه غز�#  قبيلة ب¯ كلب،  T: كا* غالما حر� من 
غز�� قبيلة �مه عندما كانت = dيا@# �م، فأتو� به سو� 
عكاç، فعرضو_ للبيع، فاشتر�_ حكيم بن حز�� ��هد�_ 
عليه  الحظت  �حني  عنها،  �هللا  @ضي  خد�ة  لعمته 
�ما@� �لنبوÎ ��جلد�@# �هدْته لرسوE �هللا � �لذr تبنّا_. 
�من �لطريف ��لغريب �* �با_ حني عر~ بوجو>_ عند 
 Hيستعيد_ منه، فخيَّر_ �، فآثر �لبقا Hهللا � جا� Eسو@
��لشفقة  �حلنا*  ملا �جد_ عند_ من   � �هللا   Eعند @سو

��لعطف ما يفو� حبَّ �لو�لد. 

�: م� سافر � C\ �لشاd؟ 

- = عا� �٥٨٣، مع عمه �� طالب.

خصو�   s طالب  &با   m�َبِح �لر�هب  &6صى  َمب   :�
�لن� �؟ 

فيه   ?�@ فإنه  �ليهو>،  من   yلص� ¶فظ  ��صا_  لقد   -
�ما@� �لنبو#.

�: b& s مدينة كا	 يقيم هذ� �لر�هب؟
- = بصر? �لشا�.

 hبصر \C عمر 1سو� �هللا � حني سافر 	كم كا :�
مع عمه &� طالب؟

- �ثنا عشر عاما.

�: هل شاb& s � A1 حر� s سن �لشبا� قبل 
Cعال	 �لنبوm؟ 

 fحر r� = i@نه � يشا�  �لر��يا يبد� من بعض   -
بنفسه، ��منا كا* ينا�E �عمامه �لسهاَ� = حرf �لفجا@. 

�: حني &1سلت �لسيدm خد�ة سيدنا 1سو� �هللا � 
بأمو�� �لتجاC m1\ �لشاd، هل &1سلْت معه &حد�؟

شهد  �قد  َمْيسَرَ#،  عبدها  معه  �@سلْت  فقد  نعم؛   -
بإخالصه ��مانته �. 

�: هل تعرD بعض &صدقاj �لن� � قبل �لنبوm؟
كا*   rلذ� حز��  بن  �حكيم   ،� بكر  �بو  سيدنا   -
شريف �لطبع، �dيد بن عمر� �لذr كا* معر�فا بكر�هته 

للشرi قبل �إلسال�.




