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ــا( :قــال تعــاىل م ــان ــد كَ محــا م أَب ــد أَح ــن م كُمــال رِج ــن لَكــولَ و سر ــه  اللَّ
اتَمخو نيبِيالن وكَان بِكُلِّ اللَّه ءيا شيملع(  
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ال بـد لكـل    إذ، اإلنسـان م مفاصل حياة ن الرضاعة تعد من أهلى الرغم من أع

فعنـد  ، فـإن موضـوعها مل حيـظ باهتمـام كـبري مـن املـؤرخني القـدامى        ، فرد أن مير هبا
بـل أنـه غالبـا مـا يـذكر ضـمن       ، ذا املوضـوع صـدى  مراجعة كتب الفهارس مل جند هل

)وملا كانت سرية الرسـول ، احلديث عن سرية األفراد هـي األوسـع تنـاوال مـن      (
)فإن هذا املوضوع درس أيضاً ضـمن تصـفح حياتـه   ، خمتلف تفاصيلها ومل  (
  . يفرد له كتاباُ خاصاُ

ــنيب( أن نعثــر علــى خمطــوط نــادر بعنــوان   شــاء الكــن و )رضــاعة ال ) 
بقسم الذخائر واملخطوطات   مؤسسـة كاشـف الغطـاء    ) هـ٢٠٧ت ( منسوب للواقدي

فعقـدنا العـزم علـى دراسـتها وحتقيقهـا ملـا فيهـا مـن تفاصـيل          ، العامة بالنجف األشرف
)النيب  حياة مهمة عن   .   تلك املرحلة (

ثــم مشــروعية ، اإلســالموقــد قمنــا بدراســة موضــوع الرضــاعة عنــد العــرب قبــل   
وسلطنا الضوء علـى نسـب   ،   القرآن الكريم والسنة النبوية) من غري األم( اعةالرض

)النيب   مـن الرضـاعة فـذكرنا أمهاتـه وأبـوه وإخوانـه وأخواتـه وخالتـه وأبنـاء           (
نسـأل ا تعـاىل أن   ، وعملنا على مناقشة الروايـات املتعلقـة هبـا   إخوانه وأبناء أخواته 

  . ريم إنه نعم املوفقجيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الك
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أوىل العرب قبل اإلسالم أمهية كبرية باختيار الزوجة املناسبة من حيث شـرفها  

  :فقالوا، وحسبها ونسبها ملا لذلك من عالقة حبياة األطفال وتربيتهم
  )١(منبته وعن الغصن عن واسأل.. . حاذقا فكن تزوجت إذا
  :همبعض وقال
ل ٢(املناكح خبث القوم خبث وأول.. . ترابه خبث املاء خبث وأو(  

 تطبيـق  علـى  حرصـوا  وهلـذا ، )٣(الشـرف  مدارج من الكرمية املناكح: ومن أمثاهلم
 مجلـة  أن وروي ، )٤(الرجـال  لكـرائم  البنات كرائم واختيار الزواج،   التكافؤ قاعدة
   وليستعملن األكفاء، زوجوات( أن قومه مذحج سيد كعب بن احلارث به أوصى ما

رجـل بنبيـه    ىوصـ وأ، )٥()يكـون  ما أفنٍ إىل ولدها فإن، احلمقاء وجتنبوا املاء، طيبهن
وقـال آخـر   ، )٦()الشـعري  خبـز  بفلـق  ولو األكفاء من إال بناتي تزوجن ال بين يا: (قالف
 فخـري  األكفـاء  جتـدوا  مل فـإن ، الـبالء  إىل فتحوجـوهن  النسـاء  عـن  األكفـاء  تردوا وال(

 يعلـو املـرأة علـى    ال( وقاعدهتم   هذا العرف يقـوم علـى قـوهلم   ، )٧()القبور أزواجهن
يتـزوجن   وهو مـا دفـع الـبعض منـهم إىل وأد البنـات خوفـا منـه أالّ       ، )٨()من هو دوهنا
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خلّـف  خ: (فعندما سئل قيس بن عاصم عن سبب وأده لبناته قال، األكفاء شيت أن ي
  :يقول فأنشأ يرضه فلم رجلٍ إىل رجلٌ خطبو ،)١()عليهن غري كفء

  كلثوم أم عندي اجلوع رخص ما.. . رخصتها يبغون سعوا للّذين قل
ة أباها إليه ساقت.. . منقصة بعل من هلا خري املوت   )٢(كوم جلّ

ويأتي سبب تأكيدهم على النسب كون نسـب األم أحـد قـوائم شـرف األرومـة        
ا يرتفعـون عـن األسـريات خشـية أن يلحـق      فسادات العرب وزعمـاؤهم كـانو  ، وعراقتها

يعريون   ، لذا خيتارون من النساء من بيوت العز والشرف، العار بأوالدهم ألن األبنـاء سـ
  . )٣(أذالء مل يدفعوا عن حرمهم األسر بأن أخواهلم غري شجعان

عاب الـزواج  ، فجرير ملا هجا بين تغلب، واخلؤولة حمل فخر واعتزاز العربي   
   :منهم بقوله

  
  

    
  : وقال بعضهم يصف النزع   الشبه  

  
  

    
    

  
    

  :ما قال آخرك  
 
 

  
  ؤولة، كفيتك لقد وا: لولده آخروقال    .)٦(اخلؤولة لك واخرتت الضّ
وهـو   واألم بالرضـاعة ، األم بالنسـب : واخلؤولة عند العـرب تـأتي مـن جهـتني مهـا     
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ملـك احلـرية لـه أخ     )١(فكـان النعمـان بـن املنـذر    ، وهم يعرفون النوع الثاني، موضوعنا
وكـان ملالـك بـن العجـالن     ، )٢(رمـه ويقربـه  من الرضاعة يقال له سعد القرقرة فكـان يك 

و  أيامــه كـان   هتامــة ملـك مــن اليهـود يــدعى    ، أخـت مــن الرضـاعة   )٣(اخلزرجـي 
فلما كان زفاف أخت مالـك  ، الفطيون ال تزف عروس إىل بعلها قبل أن تدخل عليه

مـن الرضـاعة أبــت أن تـدخل إىل غــري بعلـها واســتنجدت بأخيهـا مــن الرضـاعة فقــام       
وكان سبب انضمام بين غنى إىل جانب بين عامر بـن صعصـعة علـى بـين     ، )٤(بقتله

متيم  يـوم رحرحـان الثـاني أن أحـد رجـاهلم يـدعى أبـو عمـرية بـن وهـب الغنـوي أخ            
  . )٥(طفيل بن مالك العامري من الرضاعةلل

وملكانة األخ من الرضاعة وما يرتتب عليها من العصبية فقد حـرص العـرب قبـل    
 تكون أن يرون كانوا ولذلك الولد، طبيعة   أثر من يرتكه ملا( ماإلسالم على لنب األ

 املولـود  أهـل  من قريبة مرضعة فرتضعه لسبب، ذلك تعذر إذا إال الولد، مرضعة األم
 دساس اللنب ألن، الطيب العرق ذوات ومن املرض، من السليمات املرضعات من أو
بالعالقة احلميمة بني األخـوين   و  هذا املعنى ضرب العرب املثل، )٦()شاربه   يؤثر
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 وشـريكا  لبان، رضيعا وهو أنا فالن،(و ، )١()هأم بلبان أخوه هو(: من الرضاعة فقالوا
ملـا بينـهما مـن التقـارب       )٣(أي ال يستغين أحدكما عن اآلخر )٢()رهان وفرسا عنان،
  :)٥(وقال األعشى، )٤(واملماثلة

 
 

  
    : وقال آخر

 
 

  
  ، السـمط  انـتظم  كما وندماء املشط انفرج كما إخوان هم...(: وقالوا   ذلك نثرا

 بــتتث رضــاع العشــرة. ثانيــا رضــاعاً وكانــت دانيــا، نســباً صــارت املنادمــة، أعتقــت إذا
 والطــيش، الوقـار  بـني  العــيش أعطـاف    تقلبنـا  قــد. ذمتـه  تلـزم  لبــان واملـودة  حرمتـه، 
  . )٨()...القشرة رقيق الزمان إذ العشرة، ثدي وارتضعنا

وقد كان من عادة العرب االجتماعية أن بعض األسر   احلواضر ترسل أوالدهـا  
قد أشار احللـيب إىل ذلـك   و، )٩(  مراحل الطفولة األوىل إىل البادية ليسرتضعوا هناك

   مرضـعة  لـه  يلتمسـون  ولـد  هلم ولد إذا وأخالقهم العرب شيم من كان( أنه: بقوله
 علـى  عـار  أنـه  يـرون  كـانوا  ألهنـم  وقيل، له وأفصح، للولد أجنب ليكون قبيلتهم، غري
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ورمبا أن الفقرة األخرية من النص حالة عند بعض القبائل ، )١()...ولدها ترضع أن املرأة
ة جتوع( فقد ورد   بعض أمثاهلم، بدويةال ظئـرا  تصـري  ال أي. بثـدييها  تأكـل  وال احلر 

والتمـاس األجـر علـى الرضـاع مل يكـن      : (قال السـهيلي ، )٢()بأجرة مرضعة أي: للقوم
وكـان عنـد بعضـهن    : (ثم عقب على ذلك بقولـه ، )٣()حمموداً عند أكثر نساء العرب

، )٤()كرميـة مـن كـرائم قومهـا    ، بـين سـعد  فقد كانـت حليمـة وسـيطة      ، ال بأس به
وميكــن اجلمــع بــني القــولني أن ســكان احلواضــر ميثلــون احلالــة األوىل لكثــرة الشــواهد     

فمثال كان ابن النعمان بن املنذر ملك احلرية عند سلمى بنـت حـارث املـري    ، عليها
ك وتقدم   قصة مالك بن العجالن وأخته من الرضاعة مع الفطيون مل، )٥(تسرتضعه

وكان أبو نائلـة سـلكان بـن سـالمة بـن وقـش األنصـاري أخـا كعـب بـن           ، ك يثربمل
و  قريش كان عبـد ا بـن سـعد بـن أبـي سـرح       ، )٦(اليهودي من الرضاعة فاألشرا

وأرضعت أمساء بنت أبي بكر الصـديق زينـب   ، )٧(أخا عثمان بن عفان من الرضاعة
بـن الـزبري مهـا    بري ومصـعب  بنت أبي سلمة املخزومي فأوالد أمساء عبد ا بـن الـز  

وحممد بن حاطب بن أبي بلتعة أخ لعبد ا بن جعفر بـن  ، )٨(أخواها من الرضاعة
وعمار ، )٩(أبي طالب من الرضاعة إذ أن أمساء بنت عميس أرضعته معه   احلبشة
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)بن ياسر أخو أم سلمة زوج النيب وهناك الكثري من األمثلة ، )١(من الرضاعة (
 إذ، أن الرضــاعة مــن غــري األم كانــت ظــاهرة معروفــة عنــد العــرب  الــيت أشــارت إىل 

 ربيعـا  مـرتني  عـام  كـل    يأتينها احلرم ونواحي مكة حوايل اليت القبائل نساء كانت(
  . )٢()الرضاعة تتم حتى بالدهن إىل هبم ويذهنب الرضعاء يلتمسن وخريفا

ــض أوالدهــم إىل الرضــاعة      ــريش فقــد علــل الســهيلي إرســال بع ــوجهني  وأمــا ق ل
وضرب مـثال لـذلك هـو أن عمـار بـن ياسـر كـان        ، تفريغ النساء إىل األزواج: أحدمها

أخو أم سلمة من الرضاعة وكانت زينب بنـت أبـي سـلمة   حجرهـا فانتزعهـا منـها       
)دعي عنك هذه املقموحة املشقوحة اليت آذين هبا رسول ا: وقال والوجه ، (
واحـتج بقـول   ، كـون أفصـح لسـاناً وأجلـد جلسـمه     لينشأ الطفل   األعـراب في : الثاني

) الرسـول  مـا رأيـت أفصـح منـك يـا      : )t(دما قـال لـه أبـو بكـر الصـديق     عنـ  (
فقال، رسول ا( ، )٣()وأُرضعت   بين سعد، وأنا من قريش، وما مينعين: ((

ومما يعزز إرسال بعض األسر من قريش أطفاهلا للرضـاعة   الباديـة هـو مـا     ، )٣()سعد
سأل الصـحابي جـابر بـن    ) u(اإلمام زين العابدين علي بن احلسني رواه مسلم أن 

األنصاري عن حج رسول ا عبد ا( )فقال (  –بعد حديث طويل –(
، ودمـاء اجلاهليـة موضـوعة   ، أال كل شيء من أمر اجلاهلية موضـوع حتـت قـدمي   .. .(

، ين سـعد وأن أول دمٍ أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن احلـارث كـان مسرتضـعاً   بـ    
كانـت   -ومنـهم بـين هاشـم     -و  هذا إشـارة صـرحية أن قـريش     )٤() ... فقتلته هذيل

ترسـل أبناءهـا للرضــاعة إىل باديـة بــين سـعد وأن األخرييــن كـانوا يزاولــون ذلـك قبــل       
  .اإلسالم
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فجـاء    ، )١(عشر مرة ىحدذُكرت كلمة الرضاعة ومشتقاهتا   القرآن الكريم إ
سورة البقرة تنظيم عملية رضاعة الطفل   حالة حدوث نزاع بني الزوجني من فـراق  

ولَينِ  أَولَـادهن  يرضعن والْوالدات{ : قال تعاىل، أو حنوه نِ  حـلَيكَـام  ن مـل ادأَر أَن  مت يـ 
ف  لَـا  بِـالْمعروف  وكسوتُهن قُهنرِزْ لَه الْمولُود وعلَى الرضَاعةَ ا  نَفْـس  تُكَلـَّ عها  إِلـَّ سـلَـا  و 
ضَار ه  لَه مولُود ولَا بِولَدها والدة تُ لَـدلَـى  بِوعو  ارِثثْـلُ  الْـو م  ك ذَلـ  ا فَـإِنادا  أَر الً صـ ف  ن عـ 
اورٍ  منهما تَراضٍ تَشـفَلَـا  و  اح نـج لَيا ع هِمـ إِنو  تُـمدأَر وا  أَنع ضـتَرتَس  كُملَـادفَلَـا  أَو  اح نـج 
كُمــي ــلَّمتُم إِذَا علَ ــا س م ــتُم آتَي وفرعــالْم ــوا بِ ــه واتَّقُ ــوا اللَّ لَماعو أَن ــه ــا اللَّ بِم ــون  تَعملُ
ريص حولني أوالدهن يرضعن الوالدات: فقد قررت اآلية أن، )٢(}ب ،برضاع أحق وهن 

 بولـدها،  ارتضّ أن لوالدة وليس. األجر من غريهن طىعي مبا رضاعهن نلْْقبِِ ما أوالدهن
 ينـزع  أن لـه  للمولـود  ولـيس ، هـا غري طىعي ما عليه طىعتُ وهي ضارة،م هرضاع فتأبى
 ثلم الوارث وعلى، غريها طيعي ما األجر من تقبل وهي هلا، ضراراً هوالدت من ولده
 احلـولني  قبـل  يفطمـاه  أن أرادا فـإن ، والكسـوة  النفقـة  مـن ، ذلك   الوالد على الذي
 أن أردمت وإن، عليهمـــا جنـــاح فـــال منـــهما وتشـــاور املولـــود والـــدي مـــن تـــراض عـــن
ــ أن األم أبــت إذا، علــيكم نــاحج فــال كــمأوالد عواضــرتَستَ  علــى جنــاح فــال ،هعترضَ

 ومل رضـاعهن،  متـام  إىل أوالدكم تسرتضعوا أن أردمت وإن ،غريها له عضرتَسي أن األب
 علـيكم  جنـاح  فال صالحهم، من ذلك تروا ومل فصاهلم، على ووالدهتم أنتم تتفقوا
 إذا علـة  لغـري  أو هبـن  لعلـة  رضاعهم من أمهاهتم امتنعت إن ظؤورة، تسرتضعوهم أن

، )٣(بــاملعروف هنآتيتمــو الــيت حقـوقهن  اآلخــرة املسرتضــعة وإىل أمهــاهتم إىل سـلمتم 
كنوهن { : قـال تعـاىل  ، واىل نفس املعنى قررت سورة الطالق أَسـ  ن مـ  ث يـح  تُمكَن سـ 
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نم كُمدجلَا وو نوهَضار ضَيقُوا تُ فقُوا حملٍ أُولَات كُن وإِن علَيهِن لتُ ى  علَـيهِن  فَأَنْ  حتـَّ
نَضــع ي ــن لَهمح ــإِن ــعنأَر فَ ــم ضَ ــآتُوهن لَكُ ــورهن فَ وا أُجــر أْتَمو كُمــن يب وفــر عبِم إِنو 
تُمراستَع عضتُرفَس ى لَهرأُخ * قفنيذُو ل ةعس نم هتعس  ن مـو  رقُـد  ه لَيـع  قُـه ق  رِزْ فـني  فَلْ
ف لَا اللَّه آتَاه مما جعلُ آتَاها ما إِلَّا انَفْس اللَّه يكَلِّ يس اللَّه  د عـرٍ  ب سـا  عر سـوهنـا  ، )١(} ي

 منـه،  ولـدها  األم رضـاع    قررت الشارع الكريم   حال وقوع اخلـالف بـني الـزوجني   
 نتـزع ي أن لـه  ينبغـي  فـال  غريهـا،  به يرضى مبا الرضاع أجر من رضيت إذا أحق ألهنا
 إرضاعه، على إكراهها له وليس عليها، له يلسب فال رضاعه، من متنعتإن اف، منها
  . )٢(منه البائنة هأم غري مرضعة للصيب يستأجر ولكنه

فإن حصل ذلك كان له من احلُرمة ، ومن هنا يأتي جواز رضاعة غري األم للطفل
ــال تعــاىل ، مــا حيــرم مــن النســب   ــت{ : ق مرح كُمــي ــاتُكُم علَ هأُم ــاتُكُم نبا وــو أَخوتُكُم 

اتُكُممعو الَاتُكُمخو اتنبالْأَخِ و اتنبو  ت الْأُخـ  اتُكُم هـأُمي  وات واتُكُم  أَرضَـعنكُم  اللـَّ أَخـو 
نم ةضَاعالر اتهأُمو كُمائسن كُمبائبري وي اللَّاتف ورِكُمج ح نم كُمائسي ناللَّات تُم  دخلْ
بِهِن فَإِن تَكُونُوا لَم تُم ن  الَّذين أَبنائكُم وحلَائلُ علَيكُم جناح فَلَا بِهِن دخلْ مـ  لَابِكُم أَصـ 
أَنوا وعمج ف قَد ما إِلَّا الْأُختَينِ بين تَ    . )٣(} رحيما غَفُورا كَان اللَّه إِن سلَ

فلمـا أبــاح  ، هــي املصـدر الثـاني للتشـريع بعــد القـرآن الكـريم     أمـا السـنة النبويـة و   
ه    جـاءت السـنة النبويـة لتوضـح وتفصـل      ، القرآن الكريم الرضاعة للطفل مـن غـري أمـ

وتشــرح مــا ينــتج مــن عالقــة جديــدة بســبب الرضــاعة ومــا يرتتــب عليهــا مــن حقــوق    
)أن الـنيب  : وهناك مجلة أحاديث   هذا الشـأن  منـها  ، وواجبات عـن  قـال   (

رم  ما الرضَاعِ من يحرم لي، تَحلُّ الَ: (بنت محزة بن عبد املطلب حـي  ن بِ،  مـ سـالن 
يه تي بِنأَخ  ن مـ  ةضَـاع(و  روايـة عـن علـي بـن أبـي طالـب      ، )٤() الرu(  قـال :
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)قال )كما قـال  ،)١()النسب من حرم ما الرضاعة من حرم ا إن( ( ) :
)ضَ إِنةَالراع مرا تُحم مرحي نم ةوعنه، )٢()الوِالَد(  املصـة  حتـرم  لَـا (: أنه قـال  (
)كما، )٣()املصتان ولَا  الرضَـاعة،  مـن  إخـوتكن  انظـرن : ()رض(قـال لعائشـة    (
  . )٤()ااعة من الرضَاعة فَإِنَّما

   كــان مــا هــي احلرمــة هبــا تقــع الــيت الرضــاعة أن( وذهــب بعــض العلمــاء إىل
 احلال   ذلك بعد منه كان ما وأما، جوعه ويسد اللنب يقوته طفل والرضيع الصغر،
 فـال  الثقـل  مـن  معنامها   وما واللحم اخلبز إالّ يشبعه وال اللنب جوعه تسد ال اليت
 وعلـى  ابنـه  وعلـى  أَبِيـه  علَـى  مـت رح جاريـة  الرجـلِ  امرأة أرضعت فإن، )٥()له حرمة
 جـد  كـل  وعلى، ولده وولد، ذكر لَه ولد كل وعلى بناته، وبين بنيه بين وعلى جده
قبل من لَه أَبِيه وإذا ه،وأم ـ  غالمـاً  املرضـع  كَانرِحأَة  ولـد  عليـه  مأرضـعته،  الـيت  املَـر 

 خالته وال الرضاعة من عمته لَه حتل وال بلبنه الصيب هذا أرضع الذي الرجل وأوالد
  . )٦(أخته ابنة وال أخيه ابنة وال

  

 ( )    
  تعاىل أن ال يعـيش لرسـول ا شاءت حكمة ا( ولـد ذكـر يبلـغ مبلـغ      (

ا { : قـال تعـاىل  ، إذ أن مجيع أوالده الذكور ماتوا صغاراً، الرجال مـ  كَـان  د مـحا  م أَبـ 
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دأَح نم كُمالرِج نلَكولَ وسر اللَّه اتَمخو نيبِيالن كَانو بِكُلِّ اللَّه  ءي ا  شـ يمـل١(} ع( ،
)كما مل يكن ألبويه عبد ا وآمنة ولد غريه ) ، وعليه مل يكن له أخٌ أو أخت

ه آمنة بنت وهـب أخٌ أو أخـت فيكـون خـاالً لـه أو خالـةٌ      ، من النسب ومل يكن ألم ،
أما قول بين زهرة حنن أخوال رسول ا( ه منهم ( ولذلك فإن ، )٢(ذلك ألن أم

وملا كان ذلك ال يأتي إالّ ، مجيع إخوانه وأخواته وأخواله وخاالته كانوا من الرضاعة
  . من جهة األم املرضعة لذلك ابتدأنا هبا

  
( ) 

)اختلفــت الروايــات   رضــاعه  فقيــل مــن مثانيــة مــن النســاء وقيــل مــن  (
  : عض تلك الرواياتوفيما يلي استعراض لب، عشرة
ه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بـن زهـرة بـن كـالب     -١ قيـل أهنـا أرضـعته    ، أم

وقيل سبعة أيـام وقيـل بضـعة أيـام وقيـل أربعـة أشـهر وقيـل سـبعة          ، تسعة أيام
ــه   ، )٣(أشــهر ــيت بقــي فيهــا عنــد أم : إذ قــال، ومل يشــر ابــن هشــام إىل املــدة ال

فـدخل بـه   : (فأخـذه ، لد لك غالمأرسلت آمنة إىل جده عبد املطلب أن قد و
ه فدفعه ، ويشكر له على ما أعطاه، فقام يدعو ا، الكعبة ثم خرج به إىل أم
)والتمس لرسول ا، إليها والسؤال الذي يثار هنا ملـاذا  ، )٤()الرضعاء (

)مل تتول والدتـه  أمـر إرضـاعه وحضـانته ؟ إذ أن مقتضـى الفطـرة أن       (
عن  والْوالدات{ : قال تعاىل، ضاعةتكون األم هي من تتوىل الر ضـري  ن هـالدأَو 
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فلماذا أخذ جده عبد املطلب ، )١(} الرضاعةَ يتم أَن أَراد لمن كاملَينِ حولَينِ
ه تعـاني مـن قلـة اللـنب       ، يبحث لـه عـن مرضـعات    مل جنـد    ، هـل كانـت أمـ

سؤال سـوى روايـة الكلـيين عـن     املصادر اليت بني أيدينا من جييب على هذا ال
)ملا ولد النيب: (أنه قال )u(اإلمام جعفر الصادق مكث أياما ليس  (

وكانـــت وفاهتـــا ، ولعـــل هـــذا مـــا يفســـر إلتمـــاس الرضـــعاء لـــه ، )٢()لـــه لـــنب
)وعمره )وهي بذلك أول من أرضعته، )٣(ست سنوات ( ) .  

كانت امرأة مـن  ( :قيل إهنا، ثوبية األسلمية موالة أبي هلب بن عبد املطلب -٢
ة بـوالد  بشـرته  حـني  أعتقهـا  وقـد ، )٤()وال تضادد بـني كوهنـا مـوالة   ، أهل مكة

)النيب  عبد ألخيك غالما ولدت آمنة أن شعرت أما: له قالت فإهنا، (
وكان رضاعها إياه ، )٥(حرة أنت هلا فقال ا( أليام قالئل بلـنب ابـن    (

وأرضـعت أيضـاً   ، )٧(ذه حليمـة وكان ذلك قبل أن تأخ، )٦(هلا يقال له مسروح
)أبـو ســفيان بــن احلــارث بــن عبــد املطلـب ابــن عــم الــنيب    فهــو  تربــه  (

ه محـزة بـن عبـد    ، )٨(وأخوه من الرضاعة وكانت قد أرضعت قبله بسنتني عم
و  رواية أن محـزة بـن عبـد املطلـب     ، )٩(املطلب فهو أخوه من الرضاعة أيضاً

                                                
  
  
 

 
  
  
 


 

  
  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

)أخو النيب ن ثوبية ثم مـن امـرأة أخـرى    م، من الرضاعة من وجهني (
)من بين سعد كانت قد أرضعت محزة ثم أرضعت النيب وهـو عنـد    (

كما أرضعت ثوبية أبا سلمة بـن عبـد األسـد املخزومـي فهـو أيضـاً       ، )١(حليمة
)أخو النيب ، و  احلديث أنـه ملـا عرضـت عليـه بنـت      )٢(من الرضاعة (

): أبي سلمة قال كمـا أرضـعت   ، )٣() إن أباهـا أخـي مـن الرضـاعة    ( (
)وقيل أن خدجية والـنيب ، )٤(أيضاً عبد ا بن جحش كانـا يكرماهنـا    (

و  عـام  ، فلمـا هـاجر إىل املدينـة كـان يرسـل إليهـا بكسـوة       ، ويصالهنا  مبكـة 
وقيل أهنا ماتت مرجع ، )٥(الفتح سأل عنها وعن ابنها مسروح فأخرب أهنما ماتا

)النيب قال ابـن عبـد الـرب إهنـا     ، )٧(واختلف   إسالمها، )٦(من خيرب (
وذهـب  ، )٩(ال نعلـم أهنـا قـد أسـلمت    : وقال ابن اجلـوزي ، )٨(مل تدرك اإلسالم
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ى  الـنيب  أرضـع  مـن  باب و : (وقال ابن حجر، )١(ابن مندة أهنا أسلمت  صـلّ
م عليه اللَّه  ال ولكـن  تسـلم،  مل أهنـا  علـى  يـدل  مـا  سعد ابن طبقات من وسلّ
  -على رواية ابن سعد  –والراجح أهنا أسلمت  ،)٢()هبذا مندة ابن قول يدفع

إذ كـان هنـاك العديـد مـن املسـلمني      ، وبقيت مبكة ومل تتمكن من اهلجرة  -
وقـد أشـار إلـيهم القـرآن     ، الذين بقوا مبكة ومل يتمكنوا من اهلجرة إىل املدينة

ِجد عنِ وصدوكُم كَفَروا الَّذين هم{ قال تعاىل ، الكريم سامِالْ الْمرح يدالْهو 
ــا ــغَ أَن معكُوفً ــه يبلُ ــالٌ ولَولَــا محلَّ رِج ــون نمؤم ــاءسنو ــات نمؤم ــم ــوهم لَ لَمتَع أَن 
متَطَئُوه كُميبص مٍ بِغَيرِ معرة منهم فَتُ ي  اللَّه ليدخلَ علْ فـ  ه تـمحر  ن مـ  اء شـي  لَـو 
زيلُــوا : قــال الطــربي   تفســريه، )٣(} أَليمــا عــذَابا مــنهم كَفَــروا الَّــذين لَعــذَّبنا تَ

 خبيلكم تطئوهم أن با املؤمنون أيها منهم ونساء اإلميان أهل من رجال ولوال(
 يسـتطيعون  فال عنكم، هبا املشركون حبسهم وقد مبكة، تعلموهم مل ورجلكم

فلعلها حبِست ومل تستطع اهلجرة ، )٤()لوهمفتقت إليكم اخلروج ذلك أجل من
  . لكوهنا أمة

 النجـار،  بن عدي بن عامر بن خداش بن لبيد بن زيد بنخولة بنت املنذر  -٣
أشارت بعض املصادر إىل أهنا أرضعت النيب، األنصارية بردة أم( ))٥( ،

ألهنا كانـت مرضـعة ابنـه    ، وهو الصحيح، وقد استبعدت مصادر أخرى ذلك
 إمنـا  موهـ  وهو: (وقد عقب الصاحلي الشامي على هذه الرواية بقوله، )٦(اهيمإبر

ى ولده أرضعت  عمـر  وأبـو  سـعد  ابـن  ذكـر  كمـا ، إبـراهيم  وسلم عليه ا صلّ

                                                
  
  
  
  
  
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 سـاق  أن بعد ونصه، خبطه رأيته كما اإلصابة   احلافظ جرى وعليه وغريمها
 ملا خالفاً، لصوابا هو وهذا، وسلم عليه ا صلى النيب ابن مرضعة: نسبها
 بعـد  ثـم ، ذلـك  على نبه من أر ومل ابن إسقاط من السقيمة النسخ بعض  
 ا رمحهمـا  مجاعـة  بن الدين بدر القاضي بن الدين عز القاضي رأيت مدة
 وأن الرضـاع    ذكرهـا    موهـ  األمـني  ابـن  أن املختصـرة  سريته   ذكر تعاىل
ــك حكــوا العصــريني بعــض  بــذلك فســررت انتــهى، تعقــب غــري مــن عنــه ذل

  . )١()تعاىل ا ومحدت
 بنـت  خولـة  تكون أن جيوز أنه: (ليب التقريب بني الروايتني فقالوقد حاول احل

) أرضعته واحدة: اثنتان املنذر  وأن إبـراهيم،  ولـده  أرضـعت  وواحدة، (
) أرضعته اليت خولة ومل ، )٢()محـزة  ترضع كانت اليت السعدية هي (

  . بني أيدينا ما يقرر قول احلليب جند   النصوص اليت
 وسـلم  عليـه  ا صـلى  نـه إ: (قيـل ، أرضعته ثالث نسوة أبكار من بين سليم -٤

مر فيـه    ثـديها  منـهن  واحـدة  كـل  فوضـعت  صـغري  وهو هبن  ٣()عليـه  فـدر( ،
) عناهن الالتي نوه عاتكة، تسمى منهن واحدة كل النسوة وهؤالء ) 
األوىل ، وهو أمر مستبعد مـن جهـتني  ،  )٤()سليم من العواتك ابن أنا( :بقوله

ــنيب    ــه ال ــك قال ــن العوات ــا اب )أن حــديث أن ــل    ( ــوم حــنني مرســل وقي ي
ــاني   تأويــل ذلــك إن صــح اخلــرب    ، )٥(ضــعيف وقيــل غريــب   إذ لــيس ، والث

ــعنه    ــن أرضــ ــك أهنــ ــابن العواتــ ــود بــ )املقصــ ــلِ    ( ـ بـــن ق ــن مــ ــا هــ وإمنــ
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)أجداده ) نسوة ثالث: وهن الـنيب  أجـداد  أمهـات  من كن ( )، 
 قصـى،  بن مناف عبد أم وهي ذكوان بن فاجل بن هالل بنت عاتكة إحداهن
 عبـد  بـن  هاشـم  أم وهـي  ذكـوان  بن فاجل بن هالل بن مرة بنت عاتكة والثانية
 آمنـة  أبى وهب أم وهي هالل بن مرة بن األوقص بنت عاتكة والثالثة، مناف
)النيب أم  بنوو الثالثة، ةعم والثانية نيةالثا ةعم العواتك من فاألوىل، (

  . )١(الوالدة هبذه تفخر سليم
الــنيب   )٣(أهنــا كانــت ظئــر    )٢(ذكرهــا ابــن األثــري عــن املســتغفري     ، أم فــروة  -٥

( لَّى  الـنيب  ظئـر  فروة أم عن( وروى هلا حديثاً بإسناده: قال، ( صـ  ه  اللـَّ
هلَيع لَّمسرسـول  يل قـال : قالـت  و لَّى  ا صـ  ه ه  اللـَّ لَيـع  لَّم سـإىل أويـت  إذا:  و 

ا  قُلْ{ فاقرئي فراشك هـأَيي  ونرقـال ابـن   ، )٤()الشـرك  مـن  بـراءة  فإهنـا ، }الْكَـاف
: وقيـل  ،فروة أبو: وقيل، فروة فقيل احلديث، هذا راوي   اختلف قد: (األثري
: وقد علـق ابـن حجـر علـى ذلـك بقولـه      ، )٥()األقوال أغرب القول وهذا ،نوفل

، وعليـه  )٦()املعتمـد  هـو  وهـذا .. .فروة أبو هو وإمنا، حمض غلط عن بل :قلت(
ــيت بـــني أيـــدينا أن أم فـــروة أرضـــعت     ــالل النصـــوص الـ فلـــم يثبـــت مـــن خـ
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)النيب : إذ قـال الـذهيب عـن املسـتغفري    ، ولعل ذلك مـن املوضـوعات   (
  . )١(أنه كان صدوقاً   نفسه يروي املوضوعات

 وكنيت كنيتها، عليها غلبت، مالك بن صنح بن ثعلبة بنت بركة، أم أمين -٦
كانــت لعبـد ا بــن عبــد املطلــب  : قـال ابــن ســعد  احلبشــى، أميــن ابنــها باسـم 

فورثهــا رســول ا( ــه   ( وكانــت حتضــنه واصــطحبته عنــدما ســافر مــع أم
ه   طريـق العـودة أتـت بـه أم أميـن       ، لزيارة أخواله   يثرب وعندما توفيت أمـ

فذكرت أنه ملا تو  عبد ، )٣(رعايتها له حتى الكرب واستمرت  ، )٢(إىل مكة
املطلب رأيت رسول ا( وروى عبـد ا بـن   ، )٤(يبكـي خلـف سـريره    (

)مــا رأيـت الــنيب : (العبـاس عــن أم أميـن أهنــا قالـت    شـكا صــغرياً وال   (
كان يغدو فيشرب مـن زمـزم فـأعرض عليـه الغـداء      ، جوعاً  وال عطشاً، كبرياً
وتزوجــت مبكــة عبيــد بــن زيــد اخلزرجــي   ، )٥() أنــا شــبعان ،ال أريــده: فيقــول

 هاجرت، )٧(ثم خلف عليها زيد بن حارثة فولدت له أسامة، )٦(فولدت له أمين
ــاجرت ــرتني هــ ــة أرض إىل اهلجــ ــة وإىل احلبشــ ــول  ، )٨(املدينــ وروي أن رســ

ا( ، )١٠(وهذا احلـديث معضـل   )٩()أمي بعد أمي أمين أم( :يقولكان  (
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ومل يثبت أهنا ، )١(حلديث وأنه خبصوص فاطمة بنت أسدفيما ذكر الطرباني ا
)أرضعت النيب وكانـت  ، )٢(إذ أهنـا كانـت حاضـنته وليسـت مرضـعة      (

)وقيل بعـد وفـاة الـنيب   ، )٣()t(وفاهتا   أول خالفة عثمان خبمسـة   (
  . )٤(أشهر

حارِث بن ا عبدحليمة بنت أبي ذؤيب  -٧  بن بن رزام جابر بن شجنة بن الْ
 بـن  حفصـة  بـن  عكرمـة  بـن  منصـور  بـن  هـوازن  بـن  بكـر  بـن  سـعد  بـن  ناضرة
)أرضعت النيب، )٥(مضر بن غيالن وأقدم من أورد خرب ، ملدة سنتني (

)خرب إرضاعه )هو ابن إسحاق صاحب كتاب سرية النيب ( ) - 
 بـين  مـن  المـرأة  مـوىل  - جهـم  أبـي  بـن  جهـم  حدثين: (قال  -نورده بتمامه 

 -حاطـب  بـن  احلـارث  مـوىل  يقال فكان ،حاطب بن احلارث عند كانت متيم،
 عـن  تثْدحـ : يقـول ، طالب أبي بن جعفر بن ا عبد مسع من حدثين: قال

 أهنا -أرضعته اليت، وسلم عليه ا صلى ا رسول أم -احلارث ابنة حليمة
 و  الرضعاء، هبا نلتمس بكر، بن سعد بين من نسوة   مكة قدمت: قالت
 صـيب  ومعي بالركب، أذمت كانت قمراء يل أتان على فقدمت، شهباء سنة
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   جنـد  مـا  ذاك، صـبينا  مـع  أمجـع  ذلـك  ليلنـا  ننـام  ما وا لنا، وشارف لنا،
 امرأة منا علمت ما ا فو مكة، فقدمنا يغذيه، ما شارفنا   وال يغنيه، ما ثديي
 يتــيم إنــه :قيــل فــإذا - وســلم عليــه ا صــلى ا رســول - عليهــا عــرض وقــد إال
 الوليـد،  أبـي  مـن  املعـروف  نرجو إمنا ه،أم إلينا تصنع أن عسى ماذا: وقلنا ركناه،ت

 أخذت إال امرأة صواحيب من بقي ما ا فو إلينا؟ تصنع أن عسى فما هأم فأما
 إني وا: العزى عبد بن احلارث لزوجي قلت غريه، أجد مل فلما غريي، رضيعاً
 اليتـيم  ذلـك  إىل ألنطلقـن  رضـيع،  معـي  لـيس  صـواحيب  بـني  مـن  أرجـع  أن أكره

 أجـد  مل أنـي  إال أخذتـه  مـا  ا فو فأخذته، فذهبت، عليك، ال: قال فآلخذنه،
 مـن  شـاء  مبـا  ثـدياي  عليـه  فأقبـل  رحلـي،  به فجئت أخذته، أن إال هو فما، غريه
 شــارفنا إىل صــاحيب وقــام روي، حتــى أخــوه وشــرب روي، حتــى فشــرب لـنب، 
 فقال ليلة، خبري فبتنا روينا، حتى وشربت شرب ما فحلب حلافل، إهنا فإذا تلك

 مـا  إىل تـرى  أمل مباركـة،  نسـمة  أخـذت  قد ألراك إني وا حليمة، يا: صاحيب
 خرجنـا  حتـى  خـرياً،  يزيـدنا  ا يـزل  فلـم   أخـذناه  حـني  اخلـري  مـن  الليلة به بتنا

 محـار،  هبـا  يتعلـق  مـا  حتـى  بالركـب  أتـاني  لقطعـت  ا فـو  بالدنـا،  إىل راجعني
 خرجـت  الـيت  أتانك أهذه ذؤيب، أبي بنت يا ويلك،: ليقلن صواحيب أن تىح

 قـدمنا  حتـى  لشـأناً،  هلـا  إن وا: فيقلن هلي، إهنا وا نعم،: فأقول معنا؟ عليها
 فــإن منــها، أجــدب وجــل عــز ا أرض مــن أرضــاً أعلــم ومــا ســعد، بــين أرض
 أحـد  حولنـا  ومـا  ،شـئنا  مـا  فنحلـب  لبنـاً،  شـباعاً،  تـروح  ثم لتسرح غنمي كانت
ــبض ــه ت ــنب، بقطــرة شــاة ل ــامهم وإن ل ــرتوح أغن ــى جياعــاً، ل  ليقولــون أهنــم حت

 معهــم، فاسـرحوا  ذؤيـب،  أبـي  بنـت  غــنم تسـرح  حيـث  انظـروا  وحيكـم  :لرعيـاهنم 
 لـنب،  قطـرة  فيهـا  ومـا  جياعـاً  أغنـامهم  فريحيون تسرح، حيث غنمي مع فيسرحون
 الربكـة،  يرينـا  وجـل  عـز  ا يـزل  فلم شئنا، ما حنلب لبناً، شباعاً، غنمي وتروح
 بلـغ  مـا  ا فـو  الغلمـان،  يشـبه  ال شـباباً  يشـب  وكـان  سـنتيه،  بلـغ  حتـى  ونتعرفها
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 رأينا مما به شيء أضن وحنن ه،أم على به فقدمها جفرا، غالما كان حتى سنتيه
   .)١()... الربكة من فيه

ابـن إسـحاق عـن    ، ثـة فاملعتمد   الرواية علـى ثال ، أول ما يبادرنا سند الرواية  
 فأمـا حممـد بـن إسـحاق    ، جهم بن أبي اجلهم عن عبد ا بن جعفر بن أبي طالب

أمـا جهـم بـن أبـي     ، )٢(فاختلف فيه وأحسن ما قيل فيه أنه ليس بالقوي ) هـ١٥١ت (
 ت( و  روايته عن عبد ا بن جعفر بن أبي طالب، )٣(هم فانه جمهول ال يعرفاجل
حـدثين مـن   : نه مل يسـمع مـن عبـد ا بـن جعفـر بـل قـال       فيها اضطراب إذ أ) هـ٨٤

كمــا أن روايــة عبــد ا بــن جعفــر عــن ، مســع عبــد ا بــن جعفــر و  هــذا انقطــاع
دثت عـن حليمـة   : حليمة فيها انقطاع إذ ذكرت الرواية قوله عـن أن رؤيـة    ، حـ فضـال

)عبد ا بن جعفر حلليمة أمر مستبعد ألنه عندما تو  الرسـول  عمـره   كـان  (
ــاة    ، )٤(عشــر ســنني وحليمــة وإن مل تشــر املصــادر إىل وفاهتــا إال أهنــا توفيــت قبــل وف

)النيب وعليـه فـان إسـناد الروايـة     ، كمـا سـيأتي  ، )٥(مبدة حسب رواية الواقدي (
الثانية ابن أبي اجلهم و، األوىل ابن إسحاق وهو مشهور بالتدليس: ضعيف وفيه علتني

  . )٦(وهو جمهول
)حديث حليمة عن رضاعة النيبولكن إذا كان    بـين سـعد مل حيـظ     (
)فان اسرتضاع النيب، بتصحيح احملدثني منـها  ، عندهم ثابت من طرق أخرى (
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، )٣(واحلـاكم   املسـتدرك   )٢(والكلـيين   الكـا   ، )١(ما ذكره اإلمام أمحد   مسـنده 
  . )٥(واأللباني   السلسلة الصحيحة، )٤(واهليثمي   جممع الزوائد

)وأشــار ابــن ســعد إىل أن حليمــة الســعدية قــدمت علــى الرســول     بعــد  (
)زواجه من خدجية فكلم الرسول ويبدو ، )٦(خدجية فأعطتها أربعني شاة وبعريا (

و  روايــة أخــرى أن ، ويبــدو أن ذلــك كــان قبــل اإلســالم ألنــه مل يشــر إىل إســالمها 
)حليمــة أتــت الــنيب  ــم أتــت إىل أبــ ، فبســط هلــا رداءه وقضــى حاجتــها  ( ي ث

) t(ثـم أتـت عمـر بـن اخلطـاب     ، فقضى فبسط هلا رداءه وقضى حاجتـها ) t(بكر
  . )٧(ففعل مثل ذلك

ــك نظــر  ــف   إســالمها، ويبــدو أن   ذل ها أبــو نعــيم مــن   ، )٨(إذ اختُلفقــد عــد
: وقـال ، وذكرها ابـن عبـد الـرب مـن الصـحابة     ، )٩(الصحابة ومل يشر إىل وقت إسالمها

)أهنا جاءت النيب روى عنها عبد ا ، فبسط هلا رداءه) هـ٨سنة (يوم حنني (
وقد علق ابن كـثري علـى خـرب    ، )١١(وتابعه ابن األثري وابن حجر   ذلك، )١٠(بن جعفر

)لقــاء الرســول فلعــل : وقــال، )١٢(أنــه حــديث غريــب: هـــ بقولــه٨حبليمــة ســنة  (
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ه حليمـة     رت    ، الراوي يريد أخته من الرضاعة اليت كانت حتضـنه مـع أمـ ثـم هـل عمـ
)تى ذلك الوقت؟ فـإن مـن وقـت إرضـاعها الـنيب     ح  –حتـى وقـت اجلعرانـة     (

ــنني    ــائم حـ ــا غنـ ــم فيهـ ــيت قسـ ــنة   –الـ ــتني سـ ــد مـــن سـ ــدما  ، أزيـ ــا عنـ وأقـــل عمرهـ
)أرضعته ثـم إن حـديث   : قـال ، فا أعلم هل عاشت بعد ذلك، ثالثني سنة (

   . )١(قدوم أبويه عليه   اجلعرانة مرسل
فقـد أشـار الواقـدي أن    ، ؤيب مل تـدرك اإلسـالم  و  رواية أن حليمة بنت أبي ذ

)النيب هـ قدمت عليه إحدى نساء بين سعد بـن بكـر   ٨عند فتحه مكة سنة  (
، ودعاهــا إىل اإلسـالم فأســلمت ، وانتسـبت لــه فعرفهـا  ، وأهـدت إليــه زق مـن مســن  

فـذرفت عينـا   ، فقبل هديتها  وجعل يسأهلا عن حليمة فأخربته أهنـا ماتـت   الزمـان   
رسول ا( أخواك وإختاك وهم حمتـاجون  : ثم سأهلا من بقي منهم فقالت، (

)فوصـلها  ، إىل برك وصلتك نعـم املكفـول   : فانصـرفت وهـي تقـول   ، وكسـاها  (
و  روايـة الـبالذي أن املـرأة السـعدية هـي      ، )٢(ونعم املرء كنـت كـبرياً  ، غرياً ًكنت ص

)وحسب هذه الروايـة إن قوهلـا للـنيب   ، )٣(أخت حليمة يمـة ماتـت     أن حل (
، هــ ٨و  احلالتني أهنا توفيـت قبـل سـنة    ، الزمان كانت تقصد قبل البعثة ورمبا بعدها

)وعدها ابن عبد الرب من الصحابة وقال بإسالمها وروايتها عن النيب وهذا ، )٤((
  . أي قبل السنة العاشرة للبعثة، يعين أن إسالمها كان أيام خدجية

    

 
شارت املصادر إىل أن احلارث بن عبد العزى بن رفاعة بن مالن بـن ناصـرة بـن    أ
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، )١(نت أبي ذؤيـب فهـو أبـوه مـن الرضـاعة     سعد بن بكر بن هوازن كان زوج حليمة ب
وأشار ابن إسحاق إىل التقائه برسول ا(  احلـارث  قـدم (:  قال، بعد البعثة  (

)رسول أبو العزى، عبد بن ) ا سـول ر على، الرضاعة من (  مبكـة،  (
 ومـا : قـال ! هـذا  ابنـك  يقـول  مـا  حـار  يـا  تسـمع  أال: عليـه  أنزلت حني قريش له فقالت
، عصـاه  مـن  فيهمـا  يعذب دارين  وأن، املوت بعد يبعث ا أن يزعم: قالوا يقول؟
 مالك بين أي: فقال فأتاه، مجاعتنا وفرق، أمرنا شتت وقد، أطاعه من فيهما ويكرم

 إىل يصـريون  ثم، املوت بعد يبعثون الناس إن تقول أنك ويزعمون يشكونك ولقومك
)ا رسول فقال! ونار؟ جنة  يا اليوم ذلك كان قد ولو، ذلك أزعم أنا، نعم: (
فحسن، ذلك بعد احلارث فأسلم، اليوم حديثك أعرفك حتى بيدك أخذت لقد أبة 

 إن يرسلين مل قال ما فعرفين بيدي ابين أخذ قد لو: أسلم حني يقول وكان، إسالمه
ولكـن املصـادر مل   ، وهـذا يعـين أنـه تـأخر إسـالمه     ، )٢()اجلـن  يدخلين حتى ا شاء

فقــــد وورد   حـــديث مرســــل  أن أبـــاه مـــن الرضــــاعة وفـــد علــــى     ، حتـــدد ذلـــك  
ــنيب )الــ ــه  ( ــط لــ )فبســ ــاة   ، )٣(رداءه ( ــد وفــ ــلم بعــ ــه أســ ــة أنــ و  روايــ
)النيب ممـا يعـزز ذلـك روايـة الواقـدي      و، وهو أمر يصعب قبوله لطول املدة، )٤((
)أن النيب : قال هـ   مكـة عـن   ٨سأل امرأة من بين سعد قدمت عليه سنة  (

ه وأبيه من الرض وهذا يعين أنه تـو  قبـل ذلـك    ، )٥(فأخربته مبوهتما   الزمان، اعةأم
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ــف       ، التــاريخ ــن ألّ ســلم واحــتج بأنــه مل يــذكره   موذهــب الســهيلي إىل أنــه مل ي
علـى   فيما عده أبو نعيم وابن األثري من الصحابة وذكرا إسالمه اعتمـاداً ، )١(ةالصحاب

ضعف رواية ابن إسـحاق أن  ، )٢(رواية ابن إسحاق أعاله ابـن سـعد ذكـر الروايـة     ومما ي
ه مــــن الرضــــاعة عبــــد ا بـــن احلــــارث الــــذي آمــــن بعــــد وفــــاة   أعـــاله مــــع أخيــــ 

)الــنيب : ق وابــن ســعد بــالقولوعلــق ابــن حجــر علــى روايــيت ابــن إســحا ، )٣((
وهـو أمـر مسـتبعد   تقـديرنا لتقـادم      ، )٤()واالبـن  لـألب  وقـع  ذلـك  يكون أن وحيتمل(

  . الزمن بالنسبة لألب
)بالنسبة إىل ثوبية األسلمية موالة بين هاشـم والـيت أرضـعت الـنيب    أما  ) 

خـر  بضعة أيام فإن املصادر اليت بني أيدينا مل تشر إىل اسم زوجها والذي يعـد هـو اآل  
)أباً للنيب   . من الرضاعة (
     

( ) 
)محزة بن عبد املطلب عم الرسول -١ وأخـوه مـن الرضـاعة أرضـعتهما      (

ذكر ، و  تقرير سنه، كما تقدم عند الكالم عن ثوبية، ثوبية موالة أبي هلب
)أنـه كـان أســن مـن الـنيب     ن مــن وقيـل أنــه كـان أسـ   ، )٥(بــأربع سـنني  (

)النيب إذ كيف أرضعتهما بلـنب  ، و  القول األول مشكل، )٦(بسنتني (
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وهلـذا رجـح ابـن عبـد الـرب أن يكـون       ، )١(ابنها مسروح والرضاعة أمدها سـنتان 
)محزة أسن من النيب وقد ، )٣(وقال ابن األثري هو األرجح، )٢(بسنتني (

 أن وميكـن : (الطـربي فقال حمـب الـدين   ، حاول البعض التقريب بني الروايتني
 وأرضــــعت، ابنــــها رضــــاع أول   ســــنيه آخــــر   محــــزة أرضــــعت تكــــون
ــنيب )الـ ــر   ســـنيه أول   ( ــون، ابنـــها رضـــاع آخـ  بـــأربع كـــربأ فيكـ
ــنيب    ، )٤()ســنني ــد املطلــب أخــو ال ــن عب ــة أن محــزة ب )و  رواي مــن  (

من ثوبية ثم من امرأة أخرى من بـين سـعد كانـت قـد     ، الرضاعة من وجهني
  . )٥(وهو عند حليمة ) (محزة ثم أرضعت النيبأرضعت 

وعن رضاعة محزة بن عبد املطلب   بين سعد مل تسعفنا النصوص بـذلك     
فـإن   ) ()ولكن محـزة فضـال عـن أنـه عـم الـنيب      ، غري رواية ابن سعد

ه هالة بنت وهيب بن عبد مناف ابنة عم آمنة بنت وهب وكان زواج عبـد  ، أم
وقـد أرضـعتهما ثوبيـة    ، )٦(من زواج ابنه عبـد ا مـن آمنـة    املطلب منها قريباً 
ــين هاشــم  فمــن غــري املســتبعد أن يكــون هــو اآلخــر قــد أرســل إىل    ، مــوالة ب

    . مرضعة من بين سعد وهو ما كان سائداً عند بعض األسر من قريش
 رســـول ابـــن عـــم، بـــن هاشـــم بـــن عبـــد املطلـــب احلـــارث بـــن ســـفيان أبـــو -٢

ا( كمـا تقـدم    – أياماً هاابن بلنب ثوبية أرضعته ضاعة،الر منوأخاه  (
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ــألف وكــان - )ا رســول ي ــب فلمــا، قبــل البعثــة ( عث(  عــاداه (
)النيب وقال، حنني يوم وشهد الفتح عام أسلم ثم وهجاه،  أن أرجـو : (
، )١(اجلنـة  أهـل  فتيـان  سـيد  سـفيان  أبو: أيضاً فيه وقال، محزة من خلفا يكون

)بـــالنيبوكـــان مـــن املشـــبهني   ودفـــن عشـــرين، ســـنة باملدينـــة تـــو   (
  . )٢(بالبقيع

أشـارت املصـادر إىل أن ثوبيـة مـوالة بـين هاشـم أرضـعت        ، مسروح بن ثوبية -٣
)النيب : قـال ابـن سـعد   ، )٣(بلنب ابنها مسروح فهو أخوه مـن الرضـاعة   (

كان رسول ا( بصـلة وكسـوة حتـى جـاءه خربهـا      ( يبعـث إىل ثوبيـة   (
مـا فعـل ابنـها مسـروح؟     : فقـال ، سـنة سـبع مرجعـه مـن خيـرب      أهنا قد توفيـت 

 وابنـها  يـة بثو بـذكر  أظفر ومل: (قال حمب الدين الطربي، )٤()مات قبلها: فقيل
 علـى  الطـرف  مـن  شـيء    أقف ومل: (وقال ابن حجر ،)٥()يسلما مل ولعلهما
ه      ، )٦()حمتمل وهو، مسروح ابنها إسالم مكـة مـع أمـ   بِس والراجح أنـه حـ
لذلك عـده ابـن حجـر    ، ثم مات قبل الفتح –كما مر  – يستطع اهلجرة ومل
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  . )١(من الصحابة
)العباس بن عبد املطلب بن هاشم عـم الـنيب   -٤ روى سـعيد بـن أبـي    ، (

)أن النيب )٣(عن قتادة )٢(عروبة وقيـل أم حبيـب وقيـل    ( خطب حبيبـة  (
عة ن الرضــابنــت العبــاس بــن عبــد املطلــب فوجــد أباهــا أخــاه مــ    ) أم حبيبــة

فهـي روايـة مرسـلة    ، و  هذه الرواية نظـر ، )٤(أرضعتهما ثوبية موالة أبي هلب
)ثم كيف خيطب النيب، ورواهتا مدلسون حبيبـة بنـت العبـاس وأمهـا      (

وهــي أخــت أم املــؤمنني ميمونــة بنــت احلــارث   )٥(لبابــة بنــت احلــارث اهلالليــة
)اهلاللية زوج النيب ، مونـة خالـة حبيبـة   وعليه تكون أم املـؤمنني مي ، (

)والنيب وعليـه   ،)٦()ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها: (يقول (
)فإن القول أن العباس بن عبد املطلب أخـو الـنيب   مـن الرضـاعة أمـر     (

  . فيه نظر، وا أعلم
خْـزوم  بن عمر نب ا عبد بن هلَال بن الْأسد عبد بن ا عبد سلمة أَبو  -٥ م 

ة بن ةيقظ بن ب بن مري بن كَعي لؤقرش ه برة بنت عبـد املطلـب فهـو    ، الْ وأم
ة الـنيب   ابن عمـ( شـهد اهلجـرتني   ، أرضـعته ثوبيـة مـوالة أبـي هلـب     ، (
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  . )١(هـ٣وجرح يوم أحد جرحا اندمل ثم انتفض فمات منه سنة 
 أسـلم  قرشـي ال مجـح  بـن  حذافـة  بن وهب بن حبيب بنعثمان بن مظعون  -٦

م وكان بدرا، وشهد اهلجرتني، وهاجر رجال، عشر ثالثة بعد علـى   اخلمر حر
ل وهـو  اجلاهلية،   نفسه علـى  شـعبان    باملدينـة  املهـاجرين  مـن  مـات  مـن  أو 
)ا رســول أنو اهلجــرة  مــن  شــهرا  ثالثــني رأس ـل   ( بــن  عثمــان  قبـ 
ت وهو مظعون النيب أخاه كانقيل أنه ، )٢(مي( وروايـة  ، )٣(ةالرضاع من (
)لنيبتقبيل ا إال أن ، )٤(لعثمان بـن مظعـون وردت   مصـادر حديثيـة     (

)عبارة أنـه كـان أخـو الـنيب     مـن الرضـاعة مل تـرد   املصـادر املتقدمـة       (
   . وا أعلم، مما جيعلها حمل شك، اليت أفاضت   سريته

 غـنم  بـن  كـثري  بن مرة بن صربة بن يعمر بن عبد ا بن جحش بن رئاب  -٧
، بن هاشم املطلب عبد بِنت أميمة هأم األسدي، خزمية بن أسد بن دودان بن

)ذكــر الســهيلي أن ثوبيــة أرضــعت الــنيب  ــه محــزة وعبــد ا بــن  ( وعم
 ذكـره  الـذي ( إن : وقـد ضـعفها الصـاحلي الشـامي ورد عليهـا قـائال      ، )٥(جحش
 أبـو  محـزة  مـع  الراضـع  أن اختالفـاً  بينـهم  أعلـم  ال الصحيح وأهل التاريخ أهل
 هـو  هـذا : قلـت ، عنـدهم  جحـش  البـن  ذكـر  ال األسـد  عبـد  بن ا عبد مةسل

 ا صـلى  الـنيب  ذكـر  سـلمة  أبـا  فـإن  قلم؟ سبق السهيلي ذكره وما، الصواب
 يـذكر  ومل البخـاري  صـحيح    كمـا  ثويبـة  مـن  وإيـاه  هـو  رضـع  أنـه  وسلم عليه
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ــك ــر الســهيلي، ذل ــن وذك ــك   ، )١()جحــش اب ــو صــح ذل ــم ل ــف يتــزوج  ، ث كي
)النيب وحيـرم مـن   ، ينب بنت جحش وهي أخت أخوه من الرضاعةز (

كما أن عبد ا بـن جحـش استشـهد   أحـد     ، الرضاعة ما حيرم من النسب
)وعنـدها كـان سـن الـنيب     )٢(وسنه بضع وأربعني سـنة  سـت ومخسـون    (

   . وا أعلم، وعليه فإن هذه الرواية يصعب قبوهلا ، فكيف يكون رضيعه، سنة
ه العزى عبد بن احلارث بن ا عبد  -٨ شـرب  الـذي  وهـو السـعدية   حليمـة  أم 

)الــنيب مــع ، واختلــف   وقــت إســالمه، )٤(وقيــل امســه ضــمرة، )٣( (
ــاه كـــان يقـــول      ــذكر ابـــن ســـعد أن أخـ ــه يكـــون بعـــث؟ فقـــال     : (فـ أتـــرى أنـ

)النيب ، أما والـذي نفسـي بيـده آلخـذن بيـدك يـوم القيامـة وألعرفنـك         (
)فلما آمن بعد موت النيب: قال أنـا أرجـو   : جعل جيلس فيبكي ويقـول  (

)أن يأخذ النيب فيما ذهبت مصادر أخرى ، )٥()بيدي يوم القيامة فأجنو (
وذهـب ابـن حجـر أن    ، )٦(أن هذه القصة وقعت ألبيـه احلـارث بـن عبـد العـزى     

ــألب واال   ــا وقــع ل ــك رمب ــنذل ــاة     ، )٧(ب ــه أســلم بعــد وف ــة فإن وحســب هــذه الرواي
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)النيب )يبو  رواية أن الن، ( كان جالسا يوما فأقبـل أبـوه مـن     (
ه فوضـع هلـا شـق ثوبـه     ، الرضاعة فوضع له بعض ثوبه ثـم أقبـل   ، ثم أقبلت أمـ
)أخوه من الرضاعة فأجلسه  احلـديث  وهـذا : قال احلرضي، )١(بني يديه (

 و  روايـة ابـن شـهر   ، )٢(التـابعني  عـن  يـروي  السائب بن عمرو ألنه عن معضل
)ث أخــو الــنيب أن عبــد ا بــن احلــار   أشــوب ومل ، )٣(تــو  مســلماً  (

   . تتحدث املصادر اليت بني أيدينا كثريا عن سريته كما مل تذكر سنة وفاته
حفـص بـن   : ذكـره ابـن حجـر باسـم    ، )٤(بـن عبـد العـزى    احلـارث  بن حفص -٩

)النيب أخو : قال، حليمة السعدية  رواية على له وقفت، الرضاعة من (
ه من عـن  إسـحاق،  بـن  حممـد  عـن ، اللخمي ثمانع بن حممد طريق من أم 
ه  عبد عن جهم، أبي بن جهم  عـن  حليمـة،  بـن  حفـص  عـن  جعفـر،  بـن  اللـَّ
أم وهـب  بنـت  آمنـة  عـن  ه،أم  الـنيب( )مـيالده  قصـة    ( )")٥( ،

إذ أن إسناد ، وقد تقدم الكالم عن إسناد هذه الرواية عند احلديث عن حليمة
والثانيـة  ، إسحاق وهو مشـهور بالتـدليس  األوىل ابن : الرواية ضعيف وفيه علتني
ومل يرد   املصادر املتقدمة اليت بني أيدينا أن ، )٦(ابن أبي اجلهم وهو جمهول

ا بـن  وذهب الصـاحلي الشـامي أن عبـد    ، حلليمة السعدية ابن امسه حفص
ولعل حفص هذا هو نفسه ضمرة ووقع تصـحيف    ، )٧(احلارث امسه ضمرة

  . االسم
ذكره املطهـر  ، بن حرب بن أمية بن عبد مشس القرشي األموي أبو سفيان -١٠
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 مـن  أخـاه  فكـان  حـرب  بن سفيان أبا أرضعت حليمة وكانت: (املقدسي قائال
  : منها ألمور وهو أمر مستبعد، )١() الفتح عام وأسلم الرضاعة

)إنه أسـن مـن الرسـول     -أ ال تكـون إال     ةوالرضـاع ، )٢(بعشـر سـنني   (
)فال يعد من إخوة النيب، نتنيالصغر وخالل الس   . من الرضاعة (

)لـو صــحت الروايـة ملــا جــاز للـنيب    -ب أن يتــزوج أم حبيبـة بنــت أبــي   (
  . سفيان ألهنا ستكون بنت أخيه من الرضاعة كما هو احلال البنة محزة

لعل هناك تصحيف وقع   االسـم إذ املقصـود أبـو سـفيان بـن احلـارث بـن         -ج 
 ) (إسالمه عام الفتح وهو كما مـر أخـو الـنيب   عبد املطلب الذي كان 

  .  من الرضاعة
أمية بن احلارث بـن عبـد العـزى ذكـره الصـاحلي الشـامي مـن أبنـاء حليمـة           -١١

)السعدية وهو أخو الـنيب  ومل تشـر املصـادر الـيت بـني أيـدينا إىل      ، )٣( (
   . حاله

  
( ) 
رث بن عبد العزى وتسمى الشيماء اسم غلب حذافة ويقال خدامة بنت احلا -١
)أخته، عليها   :وتقول تالعبهو حتضنه كانت، )٤(الرضاعة من (
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  : وكانت تقول  

  
  

    
    

  
    

  : ومما كانت تقول أيضاً  
  

  
    

    
  

    
    

  
    

 رسـول  اءهـ ووقع عليهم السـيب جـاءت الشـيم   ٨وروي أنه ملا اهنزمت هوازن سنة   
ا( ، ذلك عالمة وما( :قال، الرضاعة من ألختك إني ا رسول يا: قالتو (
)ا رسول فعرف، متوركتك وأنا ظهري   عضضتنيها عضة: قالت  العالمة (

رهـا  عليـه  فأجلسـها  هنـا  هـا : قـال  ثـم  رداءه هلـا  فبسـط  فـأقيمي  أحببـت  إن  :فقـال  وخي 
بة عندي مة حمببـل : فقالـت ، فعلت قومك إىل فرتجعي كأمتع أن أحببت وإن مكر 
 أنـه  بكـر  بـن  سـعد  بنـو  فـزعم ، قومهـا  إىل وردهـا  فمتّعهـا ، قومي إىل وترجعين متتّعين
)ا صلى  فلـم  اجلاريـة  الغالم فزوجوا وجاريةً مكحول له يقال غالماً أعطاها (
 خيـل  أغـارت : (كمـا وردت الروايـة بصـيغة أخـرى وهـي     ، )٣() بقيـة  نسـلهما  مـن  يزل
ى  اللَّه ولرس ه  صـلّ م  عليـه  اللـَّ  السـيب،  مـن  أخـذوا  فيمـا  فأخـذوها  هـوازن،  علـى  وسـلّ

 وعرفته أختك، أنا، حممد يا: قالت هبا قدموا فلما صاحبكم، أخت أنا: هلم فقالت
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 إن: هلـا  فقـال  عينـاه،  ودمعـت  عليه فأجلسها رداءه، وبسط هبا فرحب عرفها، بعالمة
بة مكرمة فأقيمي أحببت نوإ أوصلتك، قومك إىل ترجعي أن أحببت فقالت، حمب :
ى اللَّه رسول وأعطاها فأسلمت أرجع، بل م عليه اللَّه صلّ  أعبد وثالثة وشاء نعما وسلّ

)وأشار املسعودي إىل أن أحد أسباب رد النيب، )١()وجارية سـيب هـوازن هـو     (
 وأرتـه  وذكرتـه  فاسـتعطفته  الشـيماء،  إليـه  سارت: (استعطاف أخته الشيماء له إذ قال

ى  ا رسـول  رد أسباب أحد ذلك وكان والسالم الصالة عليه فعرفها العضة أثر  صـلّ
م عليه ا  صـار  مـا  منـاف  عبـد  بن هاشم بن املطلب عبد وبنى هاشم بنى وسائر وسلّ
 عليـه  منـه  ذلـك  رأوا حـني  منـه  إلـيهم  صـار  مـا  أصـحابه  ورد السـيب،  ذلـك  من إليهم
  .  )٢()والسالم الصالة

إال أن الروايـة أعـاله     )٤(وضـعفها احملـدثون   )٣(من أن هذه الرواية معضـلة  وعلى الرغم
فيمـا ذهبـت روايــة   ، توضـح أن أختـه مـن الرضــاعة الشـيماء مل تسـلم حتـى ذلــك احلـني       

 )٦(والـراجح أهنـا أسـلمت إذ ذكرهـا   الصـحابة أبـو نعـيم       ، )٥(ى أهنا أسلمت آنذاكأخر
   . )٢(وابن حجر، )١(وابن األثري )٩(ابن شهر آشوبو، )٨(وابن عبد الرب )٧(واملطهر املقدسي
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أنيسة بنت احلارث بن عبد العزى أمهـا حليمـة السـعدية وعليـه فهـي أخـت        -٢
ــنيب )الـ ــاعة  ( ــن الرضـ ــى    ، )٣(مـ ــدما التقـ ــوازن عنـ ــيب هـ ــة سـ و  حادثـ
)النيب أخته من الرضـاعة الشـيماء سـأهلا عمـن بقـي منـهم فـأخربت         (

ذكرهـا ابـن حجـر حتـت     ، هــ ٨وكان ذلك سـنة  ، )٤(ببقاء عمها وأختها وأخيها
ومل تشـر املصـادر   ، )٥(آسية بنـت احلـارث السـعدية وعـدها مـن الصـحابة      : اسم

  . اليت بني أيدينا إىل تاريخ وفاهتا
ذكرهـا الصـاحلي   ، السـعدية  أمية بنت احلـارث بـن عبـد العـزى أمهـا حليمـة       -٣

  . ني أيديناومل تشر إليها املصادر املتقدمة اليت ب، )٦(الشامي
بنت الزبري بن عبـد املطلـب بـن هاشـم القرشـية      ) ويقال أم حكيم( أم احلكم -٤

)ابنــة عــم الــنيب ، اهلامشيــة تزوجــت ربيعــة بــن احلــارث بــن عبــد  ، (
ــب ــت رضـــيعة رســـول      ، )٧(املطلـ ــض املصـــادر أن أم احلكـــم كانـ أشـــارت بعـ

ا( ر ومــن حيــث الســن فــإن الــزبري بــن عبــد املطلــب تــو  وعمــ  ، )٨((
)الرســـول وأم احلكـــم أســـلمت وروت عـــن    ، بضـــع وثالثـــون ســـنة    (
)النيب ، هــ ٧وهذا يعين أهنا كانت حيـة سـنة   ، )٩(وأطعمها من خيرب (
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)ومل تشــر املصــادر الــيت بــني أيــدينا إىل مرضــعتها مــع الــنيب        وإن ، (
   . صحت هذه الرواية فال تعدوا أن تكون ثوبية ألهنا موالة بين هاشم

( ) 
بن عبد العزى بن رفاعة بن مالن بن ناصرة بن سعد ) وقيل أبو برقان( أبو ثروان

بن بكر بن هوازن السعدي أخو احلارث بن عبد العزى السعدي زوج حليمة السعدية 
رسول ا فهو عم( أبـو برقـان وأبـو ثـروان     ": قـال ابـن حجـر   ، )١(من الرضاعة (

   . )٢("أحدمها تصحيف من اآلخر 
ــأخر حتــى ســنة    ــة ، هـــ٨ويبــدو أن إســالمه ت  رســول أن إســحاق ابــن ففــي رواي

ا(  هوازن وفد أدركه وسباياهم أمواهلم من أصاب ما هوازن من أصاب( ملا (
 عـم  برقـان  أبـو  وفـيهم ، )٣(صـرد  بـن  زهـري  ورأسـهم  ،رجـال  عشـر  أربعة وهم باجلعرانة،
)ا رســول  أصــل  إنّــا ا رســول  يــا: فقــالوا -أســلموا  وقــد الرضــاعة  مــن (
، )٤()عليـك  ا مـن  علينـا  فـامنن  عليـك  خيـف  مل مـا  الـبالء  من أصابنا وقد وعشرية،

)النبِي على قدم هوازن وفد وذكر الواقدي أن : فقـال  الرضَاعة من هعم وفيهِم (
، إمنا   هذه احلظائر مـن كـان يكفلـك مـن عماتـك وخاالتـك وحواضـنك        رسول يا(

ا ف مرضـعا  رأَيتُـك  لقدو، وأرضعناك بثدينا، ناك   حجورناوقد حض أَيـت  مـا  ررضـعم 
اشـ  رأَيتُـك  ثـم  منـك  خـريا  فطيمـا  رأَيت افم فطيما ورأيتك، كمن خريا ت  افمـ  اب أَيـر 
اش نك خريا ابقد ميك تكاملت ووحنـن مـع ذلـك أهلـك وعشـريتك     ، اخلـري  خالل ف ،

وأنشده رئيس الوفد زهـري بـن صـرد السـعدي قصـيدة      ، )٥()كفامنن علينا من ا علي
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 رقّ هلا رسول ا(   : جاء   بعض أبياهتا (
  

  
    

    
  

    
    

  
    

    
  

    
  . ومل تشر املصادر اليت بني أيدينا إىل سنة وفاته  

  
( ) 
)له تكان  وهـي ، بنـت أبـي ذؤيـب    سـلمى  هلـا  يقـال  الرضاعة من خالة (
)نيبالـ  أتـت  إهنـا : يقـال ، )٢(السـعدية  حليمـة  أخت :  وقـال  رداءه، هلـا  فبسـط  (
)وأشار الـبالذري إىل أن أخـت حليمـة قـدمت عـل الـنيب      ، )٣(أمي يا مرحبا ) 

 فسـأل ، مسن وجنى أقط فيه جرابا إليه وأهدت زوجها، أخت ومعها( يوم فتح مكة 
، خلفــت عمـن  وسـأهلا ، عينـاه  فـذرفت  مبوهتــا، فأخربتـه ، حليمـة  عـن  حليمـة  أخـت 
ة وأخربته ، وافيـة  درهـم  مـائيت  وأعطاها ظعينة، ومحل بكسوة، هلا أمرف، وحاجة خبلّ
ومل تشر املصادر اليت بني ، )٤()وكبريا صغريا أنت املكفول نعم: تقول وهي وانصرفت

  . أيدينا إىل سنة وفاهتا
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( ) 

 عمـر  بن هاللَّ عبد بن هالل بن األسد عبد بن اللَّه عبد سلمة أبى بن سلمة -١
)ابن أخي النيب القرشي، خمزوم بن  قبـل  مـن ه ربيبـ و من الرضاعة (
هأم رسول زوج وروي أن الذي، سلمة أم ا(  سلمة، ابنها سلمة أم (

)ا رســول فزوجــه )ا رســول فقــال ، محــزة بنــت  (  هــل ( (
  . )٢(مروان بن امللك عبد خالفة إىل وعاش، )١()هأم إياي بتزوجيه سلمة جزيت

)ابــن أخـي الــنيب ، سـلمة  أبــى بـن  عمــرأبـو حفـص    - ٢ مـن الرضــاعة   (
ــه قبــل مــن وربيبــه أم ــأرض اهلجــرة مــن الثانيــة الســنة   وولــد،  ســلمة أم  ب
)ه اللّ رسول قبض يوم العمر من له كان: وقيل احلبشة،  سنني، تسع (
  . )٣(هـ٨٣وتو  باملدينة سنة  )u(علي بن أبي طالب مع اجلمل يوم وشهد

  
( ) 

أمها سلمى بنت عميس استشهد أبوها    املطلب عبد بن محزة بنت أمامة -١
ــه عرضــتو، أحــد وهــي صــغرية  ) علي ــة هــى: (فقــال (  مــن أخــى ابن

)فزوجها النيب، )٤()الرضاعة    . )٥(ربيبه سلمة بن أبي سلمة (
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ة -٢ ابنــــة أخ  وميــــة،املخز القرشــــية األســــد عبــــد بــــن ســــلمة أبــــى بنــــت در
)النيب )النيب زوج سلمة أم بنت  تهربيبو (  عنتـها  اليت هيو، (
)زوج النيب حبيبة أم ة ناكح أنك حتدثنا قد إنا: بقوهلا له ( أبى بنت در 

)فقـال  سـلمة،   يل، حلــت مـا  حجـري    ربيــبيت تكـن  مل لـو  إهنــا( :(
رمجتـها إىل  مل تشـر املصـادر الـيت ذكـرت ت    ، )١()الرضـاعة  مـن  أخـى  ابنة ألهنا

  . )٢(سنة وفاهتا
)ابنـة أخ الـنيب   سـلمة،  أبـى  بنت زينب - ٣  سـلمة،  أم قبـل  مـن  تـه ربيبو  (

ــا كــان ــرة امسه ــ رســول فســماها، ب )هاللَّ ــدهتا، زينــب  ( ــاأم ول ــأرض ه  ب
ه  رسـول  عـن  وحفظت هبا، وقدمت، احلبشة ) اللـَّ  وهـو  عليـه  ودخلـت ، (
ــح يغتســـل ــاء يـــزل فلـــم وجههـــا،   فنضـ ــا   الشـــباب مـ ــربت حتـــى وجههـ  كـ
 عبـد  بـن  أسـد  بـن  املطلـب  بن األسود بن زمعة بن اللَّه عبد وتزوجها، )٣(وعجزت
   .)٤(هـ٦٣وشهدت وقعة احلرة باملدينة اليت قتل فيها اثنني من أوالدها سنة، العزى

مر بنا رواية أن العباس بن عبد املطلب ، حبيبة بنت العباس بن عبد املطلب -٣
)أخو الـنيب  ة أرضـعتهما ثوبيـة وبالتـايل فـإن حبيبـة      مـن الرضـاع   (

وقـد أوضـحنا أن   هـذه الروايـة     ، بنت العباس بنت أخيه من الرضاعة
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نظــر : (وهنــاك روايــة أخــرى ذكرهــا الطربانــي عــن ابــن عبــاس قــال ، نظــر
رســول ا( إىل أم حبيبــة بنــت العبــاس وهــي تــدب بــني يديــه    (

)فقـــال ــا حـــي أل : ( ــئن بلغـــت وأنـ ــها لـ ــبض ق، تزوجنـ بـــل أن فقـ
فعلى الرغم من أنه ينقض الرواية ، وهذا احلديث فيه نظر أيضاً، )١()تبلغ

)الروايـة السـابقة إذ كيـف يقـول     أنــه سـيتزوج بنـت العبـاس بــن     (
قــال ، فــإن   رواهتـا راوٍ مـرتوك  ، عبـد املطلـب وهـو أخــوه مـن الرضـاعة     

وهـو  ، )٢(احلديث   إسنادمها احلسني بن عبـد ا بـن عبـاس   : اهليتمي
)ثم إن ظاهر احلديث أن الـنيب  ،)٣(مرتوك قـال ذلـك قبـل وفاتـه      (
)فكيف أنه، بقليل يقول ذلك وقد منعـه ا تعـاىل الـزواج مـن      (

 لَـا : (كمـا جـاء   سـورة احلجـرات قـال تعـاىل      ، احلرائر من غري أزواجـه 
ــك يحــلُّ ــاء لَ سالن ــن م ــد عــا ب ــدلَ أَن ولَ تَب ــن ــن بِهِ اجٍ مأَزْو ــو ــك ولَ بج أَع 

نهنسا إِلَّا حم لَكَتم كينمي كَانو لَى اللَّهكُـلِّ  ع  ءي ا  شـ يبـققـال  ، )٤()ر
فضـال عـن   ، )٥()لـك  أحللناهـا  اليت إال النساء من لك حيل ال: (الطربي
فقد تقدم أن حبيبة بنت العباس خالتها أم املؤمنني ميمونة بنـت  ، ذلك

ــنيباحلــارث اهلالليــة زوج ا )ل ــها ، ( ، وال نــتكح املــرأة علــى خالت
وعليـه فـإن القــول أن حبيبـة بنــت العبـاس بــن عبـد املطلــب بنـت أخــي       

)النيب   . وا أعلم، من الرضاعة أمر فيه نظر (
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نشـأ     ،هو أبو عبد ا حممد بـن عمـر بـن واقـد مـوىل بـين سـهم مـن أسـلم         

كمـا قربـه اخلليفـة    ، هـ  فنال حظـوة عنـد الربامكـة   ١٨٠املدينة ثم حتول إىل بغداد سنة 
  . )١(هـ٢٠٧من بغداد وتو  هبا سنة املأمون العباسي وواله قضاء اجلانب الشرقي 

 بن وحممد أنس، بن ومالك راشد، بن وعمر ذئب، أبي ابن مسع: (قال اخلطيب
ــالن، بــن دوحممــ الزهــري، أخــي بــن ا عبــد جثمــان، بــن وربيعــة عوابــن ع ،يجــر ج 
فيان  جعفر، بن احلميد وعبد زيد، بن وأسامة وري،  وسـ  سـوى  ومجاعـة  معشـر،  وأبـا  الثـَّ
ه : عنـه  روى، هؤالء حممـد  كاتبـ  يـادي،  حسـان  وأبـو  سـعد،  بـنإسـحاق  بـن  وحممـد  الز 

د  اهلـامشي،  سنالْح بن اللَّه وعبد البرجالني، اخلليل بن وأمحد الصغاني، مـبـن  وأَح 
  . )٢()وغريهم أسامة، أبي بن واحلارث الثَّلْجي، شجاع بن وحممد ناصح، بن عبيد

قـال أمحـد بـن    ، أما توثيقه فهو ضعيف عند معظم أهـل احلـديث ووثقـه آخـرون    
كـان  : (وقال ابن حبـان  )٤(مرتوك: وقال البخاري، )٣(هو كذاب يقلب األحاديث: حنبل
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ى قلوبات وعن اإلثبات املعضالت يروي الثقات امل ا  حتـَّ مبـالقلـب  إىل سـبق  ر  ه  كـان  أَنـَّ
ــه حنبـــل بـــن أَمحـــد كـــان لـــذلك املُتَعمـــد ــي: (وقـــال ابـــن عـــدي، )١()يكذبـ ن هـــو بـ
 أهـل  علـى  النـاس  أمني الواقدي: احلربي إبراهيمقال ، فيما وثقه آخرون، )٢()الضعف
 يعلـم  فلـم  اجلاهليـة  فأمـا  اإلسـالم،  مربـأ  الناس أعلم الواقدي: وكان يقول، )٣(اإلسالم
 )٦(وحدث عنـه أبـو بكـر بـن أبـي شـيبة       )٥(وقال مصعب الزبريي هو ثقة، )٤(شيئا منها

 شــخص علــى الصــادرة باألحكــام التنــاقض هــذا النــاس ســيد ابــن علــل، )٧(وآخــرون
 األغـراب  لكثـرة  مظنة العلم سعة: (إن بالقول والتعديل اجلرح علماء قبل من الواقدي
 بـذلك  فكثـرت  العلـم  سـعة  عن مدفوع غري والواقدي للتهمة، مظنة األحزاب، ةوكثر
  . )٨()غرائبه

فقـد كـان عاملـاً باملغـازي     ، ومل يكن هناك خالف حول الواقـدي ودوره   التـاريخ  
ت  مـا ( :وأكثـر ولعـه باملغـازي فكـان يقـول      ،)٩(واإلحكاموالسرية والفتوح  مـلإال غـزاة  ع 

تضَي وقـد أشـاد هبـا    ، وكـان صـاحب تصـانيف كـثرية    ، )١٠()أعاينه ىحت املوضع إىل م
 محـل  منـها  قمطـر  كـل  كتبـا  قمطـر  سـتمائة  وفاتـه  بعـد ( ابن النديم فـذكر أنـه خلـف   

 بـألفي  كتـب  لـه  بيـع  ذلـك  وقبـل  والنهار الليل يكتبان مملوكان غالمان له وكان رجلني
 هاهنـا  إىل الغربـي  جانـب  مـن  الواقـدي  انتقـل  ملـا : (وقال اخلطيب البغـدادي  ،)١١()دينار
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 مـن  مـا : يقـول  الواقـدي  كـان : (وقـال ، )١()وقـر  ومائةَ عشرين على كُتُبه محل إنه يقَال
فظه من أكثر وكتبه إال أحدوقـال ابـن خلكـان   ،  )٢() كُـتيب  مـن  أكثـر  وحفظي، ح :
صـاحب التصـانيف   : (وقال الذهيب، )٣(وغريها املغازي   التصانيف له عاملا إماما كان
ومـع  .. . زي العالمة اإلمام أبو عبد ا أحد أوعية العلم على ضعفه املتفق عليـه واملغا

  . )٤()هذا فال يستغنى عنه   املغازي وأيام الصحابة وأخبارهم
 الكتـب  مـن  ولـه : (قـال ، أما أهم تصانيفه فقد ذكر ابن النديم منها مثان وعشـرين 

 فتـوح  كتـاب ، الطبقـات  تـاب ك، مكـة  أخبـار  كتـاب ، واملبعـث  واملغازي التاريخ كتاب
 كتاب، السالم عليه احلسن مقتل كتاب، اجلمل كتاب، العراق فتوح كتاب، الشام
 حـرب  كتـاب ، والدار الردة كتاب، وسلم عليه ا صلى النيب أزواج كتاب، السرية
 أمـر  كتـاب ، وسـلم  عليه ا صلى النيب وفاة كتاب، صفني كتاب، واخلزرج األوس
، القـرآن  ذكـر  كتـاب ، بكر أبي وبيعة السقيفة كتاب، املناكح بكتا، والفيل احلبشة
 عمـر  ووضـع  القطـائع    واألنصـار  قـريش  مـداعي  كتاب، ووفاته بكر أبي سرية كتاب

 وغلـط  القـرآن  علـم    الرغيـب  كتـاب ، وأنسـاهبا  ومراتبـها  القبائـل  وتصـنيف  الدواوين
 ضـرب  كتـاب ، مالسـال  عليـه  احلسـني  ومقتـل  واحلسـني  احلسـن  مولد كتاب، الرجال
 كتاب، الكبري التاريخ كتاب، اآلداب كتاب، الفقهاء تاريخ كتاب، والدراهم الدنانري
 كتــاب، الفــنت   اخلــوارج وتــرك اهلـوى  وذم واجلماعــة الســنة كتــاب، احلــديث غلـط 

 والعمـرى  والصـدقة  الشـفعة    والكوفـة  املدينة أهل اختالف على وحيتوي االختالف
 والشـهادات  واحلـدود  والسـرقة  والغصـب  واملضـاربة  والبضـاعة  يةوالعار والوديعة والرقبى
  .)٥()الفقه كتب نسق وعلى
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( ) 
)مل نعثر   املصادر اليت بني أيدينا على كتاباً مستقال عن رضاعة النيب ) 

 عليــه ا صــلى الــنيب ةرضــاع   ةرســال( ســوى علــى اثــنني أحــدمها رســالة بعنــوان 
هذه رضـاعة  ( واآلخر املخطوطة اليت بني أيدينا وهي بعنوان، )١(ملؤلف جمهول) لموس

وغـري هـاتني املخطـوطتني فـان     ، )٢(منسوبة للواقـدي ) النيب صلى ا تعاىل عليه وسلم
)موضوع رضاعة النيب   .  تناولته املصادر ضمن كتب السرية املختلفة (

إىل جنبــها   قســم الــذخائر  وخبصــوص املخطوطــة الــيت بــني أيــدينا فإنــه يوجــد 
واملخطوطـات   مؤسسـة كاشـف الغطـاء العامـة بـالنجف األشـرف خمطوطـة أخــرى         

هذا مولد النيب ( شبيهة هبا من حيث األسلوب واخلط  منسوبة للواقدي أيضاً بعنوان
وقد أخضـع حسـني نصـار األخـرية للدراسـة      ، )٣()صلى ا تعاىل عليه وسلم للواقدي

  : وتوصل إىل
 عصـــر   املدونـــة الكتـــب أســـاليب عـــن متامـــا خيتلـــف الكتـــاب أســـلوب نإ -١

 والســـيما األلفـــاظ   بديعيـــة حمســـنات بوجـــود أســـلوبه امتـــاز إذ الواقـــدي،
 الدراسات قطعت الذي املصنف هذا به كتب الذي األسلوب هو هذا، السجع
 مل البديعيــة احملسـنات  اسـتعمال  بـأن  وأســاليبهم املـؤرخني  منـاهج  تناولـت  الـيت 
  . متأخرة قرون   إال خباصة منها والتارخيية بعامة، العربية الكتابة   تظهر

ــا يكــن مل شــعري منــط وجــود -٢  هــذا أوراق بــني ظهــر الواقــدي عصــر   مألوف
 املـدائح  عليهـا  يطلـق  الـيت  الشعرية املقطوعات من العديد وجدت إذ الكتاب،
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  . املتأخرة القرون ءشعرا فيها برع اليت الشعرية األمناط من وهي النبوية،
 ألي السـرية    ورواياته الواقدي مصنفات على اعتمدت اليت املصادر إغفال -٣

 أن علـى  أمجعـت  قـد  املصادر أن العلم مع الكتاب، هذا من نص أو اقتباس
 الواقـــدي علـــم عنــدهم  اســـتقر الــذين  األربعـــة أحــد  كـــان ســعد  بـــن حممــد 
 السـرية  قسـم  و  طبقـات ال كتـاب    نـص  أي سـعد  ابن يورد فلم، ومصنفاته

   الواقـدي  عـن  عـدة  روايـات  نقل بل املولد، حادثة   والسيما خباصة، منه
  . الكتاب هذا   موجودة منها واحدة أية تكن مل احلادثة هذه

 نسـبة  إثبات حتاول قد اليت االحتماالت كل أمام الباب تغلق األدلة هي هذه -٤
 نتاجــات مــن الكتـاب  هــذا إن قـول ال إىل وتــدفعنا، الواقـدي  إىل الكتــاب هـذا 
  . )١(املتأخرة القرون   القصاصني أحد

)وخبصوص خمطوطة رضاعة النيب  الـيت  املصـادر املنسوبة للواقدي فـإن   (
 قائمـة  ضمن الكتاب هلذا ذكر أي فيها يرد مل الواقدي كتبها اليت املصنفات ذكرت
  :تيةوبعد دراستنا هلا ميكن أن نسجل املالحظات اآل ،)٢(مصنفاته
ــنيب   -١ ــف عــن خمطوطــة مولــد ال )إهنــا ال ختتل مــن حيــث اســتخدام   (

احملسنات البديعية ال سيما السجع الذي شاع   الكتابات العربيـة   العصـور   
راجِ        :) فمـن ذلـك  ، املتأخرة ذيرِ السـ النـ شـريلِ بالب أقبـلَ   ربيـعِ األو ضـا قـدالر

ه احتشام يا لَه من، املُنري سيد األنامِ وجلَّ اجلليل زاد لنا به املقصودون لودوم ،
رتامجاحِ وإالح الحِ والن ه مـا    ، يوم الثاني عشر قد أتى بالفَ رأيـ ه ود ما أسـ ه شعر

       فَقُه مـا أشـ قام وأشـفى السـ مـا ظلـم كَـمح قد دهعمـا      ، أس فقُـهمـا أر فقُـهمـا أر
طي نلَي همحال   ، بِ الكالمِأرال   املَـالحِ و ه حـجما أر ه رقد هصح قُه ما أفْ نُطْ

صاحِ وال   الكرامِ رورِ وِدام اهلَنا بِمولـد  ،   الفَ نا الس نا املُنا ونلْ بِشهرٍ ربيعٍ بلغْ
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صـطفى أمحــد كـريمِ األيــادي عظـيمِ الثَّنــا    رم بــه   ، املُ ت فيــه أفراحنـا فــأكْ تكملـَّ
دنا      ، بيباً دناح شـنـا بنـورِ اهلُـدى ر ه فنلْ شـدسبيلَ اهلُـدى ر م    ، أبانو وملّـا أتـى يـ

ا أتى عيدنا رور وزال املَنـا   ، ميالده جعلناه ملّ السـ وجـآء الكائنات ف رش مبولده ،
ن جنـا    َمـع ُا ر فـ تبلَغـوا   فصـلُّوا عليـه عسـى    ، فهو الشفيع الرفيع الّذي به يغْ

  . )١()... جِنان النعيمِ ونَيلَ املُنا
) ١٣( ورقة  احتل الشعر حوايل) ٤٦( إذ من بني، االستخدام املفرط للشعر -٢

وهو من نوع املدائح النبوية الـيت سـادت منـذ القـرن السـادس اهلجـري       ، ورقة
  . )٢(يكواليت حظيت بتشجيع السالطني األيوبيني واملمال

وهــو ، الصـو  علـى املقــاطع الشـعرية الـيت وردت   املخطوطـة     غلبـة الطـابع    -٣
ــز بالتوســل بالرســول    ــذي متي )ال ــه   ( ــه والصــالة علي ــذه ، والتشــفع ب وه

ــزات الشــعر الصــو     ــن ممي ــع أحــد      )٣(الظــاهرة م ــا جــاء   مطل ــك م فمــن ذل
  : القصائد

 
  

   
    : وآخرها

 
  

    
  :وجاء   مطلع قصيدة أخرى  
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  : وآخرها


  
   

  وهـو أمـر مل نعهـده عنـد     ، غياب اإلسناد بشكل كامـل مـن الروايـات الـواردة     -٤
فمثال   مطلع كتابه املغـازي حـرص   ، الواقدي الذي كان يسند معظم رواياته

)ته عن أول لواء عقده الرسولعلى ذكر سلسلة السند لرواي وهنـا  ، )٢((
، قالت حليمـة ، قال عبد املطلب، قالت آمنة :   هذا الكتاب اكتفى بالقول

  .  قال الراوي
)إن الروايات الواردة عن مولد النيب -٥ )      ورضاعته مل جند هلـا صـدى

فمـثال روى ابـن   ، )٣(روايات الواقدي الـيت اعتمـدها ابـن سـعد   هـذا البـاب      
)ا رسول وهب بنت آمنة ولدت ملا: (سعد عن الواقدي قال  أرسلت (

 مـن  ورجـال  ولـده  معـه  احلجـر    جـالس  وهو البشري فجاءه، املطلب عبد إىل
 كان ومن هو وقام املطلب عبد ذلك فسر، غالما ولدت آمنة أن فأخربه، قومه
: القـ ، بـه  أمـرت  ومـا  هلـا  قيـل  ومـا  رأت مـا  بكـل  فأخربتـه ، عليها فدخل معه

وجـاءت  ، )٤()ويشـكر  ا يـدعو  عنـدها  وقام الكعبة فأدخله املطلب عبد فأخذه
فخرجت من بابِ : قالَ عبد املطّلب: (هذه الرواية   املخطوطة باختالف كبري

  ويقولــون ــرونويكب هلِّلــونهــا يعلَي منــزلَ آمنــةَ وإذا بــاألرضِ ومــن ــفا أطلــبالص
ِرسولَ ا قالَ ع، جآءكماملطّلب مـن   : بد سـقطت وإذا باألصنامِ قد نظرت ثم

ي وأقولُ، أعال الكعبةنيع عن أمسح فجعلت :   يقظـان أم ا  : قـال ، أنـا نـائم فلمـ
     مــن يفــوح ــك سهــا واملعكوفــاً علــى منزل يــور ــت الطُّ أتيــت إىل منــزلِ آمنــةَ رأي
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جرتهـا وقآئـلٌ يقـولُ    فقيــلَ  : ح مـا اخلـرب : لـدو     ضــر ربيعـةَ وم وفخـر د البشـرسـي ،
     فـاسالن عليهـا أثـر ابِ ولـيس شـمِ النكسه إيل خرجت ، فطرقت عليها الباب فَ

صفني ن قَهأش ثوبي أن إيل تيمفأو ،فقالت :املطلب ُيا عبد فقلت، مالك : أين
  . )١()عٍوضعتُه أكملَ وضْ: قالت، النور الذي كان على وجهِكي
 صـلى  ا برسول حامل وهي آمنة ترمأُ: (قالوروى ابن سعد عن الواقدي  

بينما جاءت الرواية   املخطوطـة عـن   ، )٢()محدأ تسميه أن سلم و عليه ا
ه حممـدا ً فـإن امسـه       : وقد هتَـف بـي هـاتف وهـو يقـولُ     : (آمنة قالت مسيـ

    د مؤيـ وراة مآء حممـود ٌ و  التـَّ السـ ،   دبـورِ اهلـادي املسـدو  اإلجنيــلِ ، و  الز
أمحد ،دمح٣()و  القرآنِ طه ويسن وم( .  

 بكـر  بن سعد بين من نسوة عشر مكة قدم( ورواية ابن سعد عن الواقدي أنه
 عليها فعرض ... ا عبد بنت حليمة إال كلهن الرضاع فأصنب الرضاع يطلنب
 وماعسـت  لـه  مـال  وال يتـيم  تقـول  فجعلت، سلم و عليه ا صلى ا رسول
قـد  تـرى  مـا : لزوجهـا  حليمـة  فقالـت ، فنـها وخلّ النسـوة  فخـرج ، تفعـل  أن هأم 

 إنــا فلــو، اليتــيم الغــالم هــذا إال يسرتضــع غــالم مبكــة ولــيس صــواحيب خــرج
 خذيـه  زوجهـا  هلـا  فقـال  شيئا نأخذ ومل بالدنا إىل نرجع نأ أكره فاني أخذناه
   فوضـعته  امنـه  فأخذتـه  هأمـ  إىل فجـاءت ، خـريا  فيه لنا جيعل نأ ا عسى
 عليـه  ا صـلى  ا رسـول  فشـرب  لبنا يقطرا حتى ثدياها عليه فاقبل حجرها
 وقالـت ، الغـرث  مـن  ينـام  ال أخـوه  كان ولقد، أخوه وشرب روي حتى وسلم
قيـل  ومـا  تأر مـا  وأخربهتا، شان له سيكون فإنه ابنك عن سلي ظئر يا: هأم 
 سعد بين   ابنك اسرتضعي ليال ثالث يل قيل :وقالت، ولدته حني فيه هلا
   الــذي الغـالم  هـذا  أبــا فـان  :حليمـة  قالــت، ذؤيـب  أبـي  آل   ثــم بكـر  بـن 
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 مــا  بكــل وســرت  حليمــة نفــس فطابــت ، زوجــي وهــو ذؤيــب  أبــو حجــري
 ومحلت حليمة فركبتها أتاهنم فحدجوا، منزهلا إىل به خرجت ثم، مسعت
 على فطلعا شارفهم احلارث وركب يديها بني سلم و عليه ا صلى ا رسول

 مــا: حليمــة يــا فقلــن، يتواهقــان ومهــا مرتعــات وهــن الســرر بــوادي صــواحبها
 قــال، بركــة وأعظمهــم قــط رأيتــه مولــود خــري وا أخــذت: فقالــت، صــنعت
 ذلـك  منزلنـا  مـن  رحلنـا  فمـا : قالـت ، نعم: قالت، املطلب عبد بن أهو: النسوة
أمـا روايـة صـاحب املخطوطـة فقـد      ، )١()نسـائنا  بعـض  مـن  داحلسـ  رأيت حتى

ــة الواقــدي بتفاصــيل كــثرية   ــنب  ، موجزهــا، اختلفــت عــن رواي أن املراضــع طل
)الرضيع وأهنـا  ، منهم الوحوش والنسوة يعرضن أنفسـهن فتـأبى آمنـة    (

ثـم إن  ، هتف هبا هـاتف أن ترضـعه   بـين سـعد ومـن امـرأة امسهـا حليمـة        
)ضاع النيبحليمة حترك قلبها لر فهتـف  ، وكانوا   سنة جهد وقحط (

فخرجت مع النساء ، هبا هاتف أن اذهيب إىل مكة إلرضاع مولود عظيم القدر
و  الطريق هتف هبا هاتف أن إسرعي لرضاع الصادق األمني وسـيد املرسـلني   

وجعــل النســوة يــدخلن علــى آمنــة     ، فــدخلت مكــة  ، وحبيــب رب العــاملني 
، ا مل تسمع االسم والقبيلة تصرفهن بكالم مجيـل فتسأهلن عن أمسائهن فإذ

أمــا حليمــة فإهنــا التقــت عبــد  ، وتقــول إن ابــين يتــيم وهــن ال يــرغنب بــاليتيم 
فقالـت لـه حتـى أشـاور زوجـي وقلبـها حيـن        ، املطلب فعرض عليها ابنه اليتـيم 

فصـربت  ، ما تفعلني بـاليتيم ومـا عسـى أن يفعـل جـده     : فقال هلا زوجها، إليه
زوجها وأخذت تبكي وتقول أريـد املولـود الـذي عنـد عبـد املطلـب       على كالم 

، فخرجـت تطلـب عبـد املطلـب    ، فـرقّ هلـا زوجهـا   ، عسى ا أن يسعدني به
، ال أريـد غريهـا  : وعبد املطلب دخل على آمنة وأخربها خرب حليمة فقالت لـه 

فـذهبا إىل  ، فخرج عبد املطلب يريد حليمـة وحليمـة تريـده فالتقيـا   الطريـق     
فقالـت هـو نـور    ، فسـألت حليمـة آمنـة عنـه    ، يت آمنة فإذا البيت يتألأل نوراب
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  . )١(....وجهه الذي يغين عن املصابيح
إن األســلوب الــذي عــرض فيهــا صــاحب املخطوطــة الروايــات التارخييــة عــن    -٦

)رضاعة النيب ، بعيد عن أسلوب الروايات اليت جاءت عند الواقـدي  (
 تقود القارىء إىل ما فوق احملسوس حبيث متزج فهي تتسم بالصنعة األدبية اليت

الرواية التارخيية باخليال وتنطلـق بـه بـدون ملـل فـال تكـاد تنتـهي واحـدة حتـى          
بينمـا إحـدى    ,قصـة  فهـو أقـرب إىل ال  ، تعقبها األخـرى حتـى هنايـة الكتـاب    

ــيت   ــالدراســات ال ــه فتــوح الشــام تشــري إىل     تتناول أن منــهج الواقــدي   كتاب
  . )٢()أدبي غري قصصي تارخيي( ح الروايات هوأسلوبه   طر

لغة املخطوطة فيها بعض األخطاء الغويـة بينمـا لغـة الواقـدي   كتبـه ومنـها        -٧
كتــاب املغــازي فصــيحة لــيس فيهــا خلــل أو أخطــاء حنويــة أو لغويــة أو حتــى    

  . )٣(صرفية
إن ما تقدم من حيثيات جيعلنا نـرجح أن الكتـاب لـيس مـن عمـل الواقـدي        -٨

  .ه نُسب إليه فهو منسوبوإن
   

 
ــف أي  ــا املؤل ــرتك لن ــر يشــري إىل نفســه أو عصــره  مل ي رجحنــا أعــاله أن  وملــا، أث
وعليـه فــال بـد هلــا مـن مؤلــف    ، وليســت لـه ) هــ ٢٠٧ت ( املخطوطـة منسـوبة للواقــدي  

)تطالعنـا أول صـفحة   خمطوطـة الكتـاب قصـيدة   مـدح الرسـول       ، آخر ) 
)وموضوعها يدور حـول مولـد الـنيب    ، وال يوجـد فيهـا مـا يشـري إىل الرضـاعة      (

  كتابه ) هـ٥٩٧ت ( وأقدم مصدر عثرنا عليه يشري إىل هذه القصيدة هو ابن اجلوزي
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)مولد النيب وهناك روايـات    ، )١(إذ أشار إىل القصيدة مع بعض االختالف (
: نذكر منها مثال، )هـ٤٠٧ت ( نيسابورياملخطوطة جاءت مشاهبة ملا ذكره أبو سعد ال

ن املالئكـة مـع أحـدهم طشـت مـن الزبرجـد          : قالت آمنةُ( مـ وإذا إنـا بثالثـة نظرت ثُم
أربعةُ أركانٍ على كلِ ركنٍ جوهرة نيا شـرقُها    : وإذا بقائلٍ يقولُ، األخضرِ ولههـذه الـد

  ِا يـا حبيـب ها فاقبضحرها وبرها وبهـا      وغربمن ئت علـى مـا شـ يـا حممـد  ،  فقـبض
تالطَّش اليت   وسط على اجلوهرة ،إىل يومِ القيامة بلةَ أمتُهوق لتُهبق وهذه ، )٢()فهي

 أنا فبينا: آمنة قالت: (الرواية ال ختتلف كثريا عن رواية أبي سعد النيسابوري الذي قال
 يــد  ، وجــوههم خــالل مــن طلــعت الشــمس أن ظننــت نفــر بــثالث أنــا إذا أتعجــب
ــك داخــل و  فضــة، إبريــق أحــدهم ــح اإلبريــق ذل : الثــاني يــد و  املســك، كــريح ري
: يقـول  قائل وإذا بيضاء، لؤلؤة ناحية كل نواحي أربع عليها خضراء زمرد من طست
 فسـمعت  شئت، ما على ا حبيب يا فاقبض وحبرها وبرها وغرهبا شرقها الدنيا هذه
  . )٣()له قبلة جعلها جالله جل ا إن الكعبة، ورب الكعبة على ضقب: يقول قائال

)وعن ما شـاهده عبـد املطلـب عنـد مساعـه مبولـد الـنيب        ذكـر صـاحب   ، (
ر   : قالَ عبد املُطَّلب( املخطوطة األربـعِ وخـ جوانبه فَبينما أنا أطوف   البيت وقد مالَ بِ

 منه ومسعت قامِ إبراهيمساجداً   ميقـولُ      ، التَّهليلَ والتَّكبري اسـتَوى قائمـاً وهـو ثُـم
صطَفى ثم جعلت األركان تُسلم بعضُها على : قال، احلمد ِ الَّذي خصين مبحمد املُ

فيما ذكر أبو سعد النيسابوري نفس الرواية ، )٤()جآءكم رسولُ اِ: بعضٍ وهي تقولُ
 شيئا، منه أرم الكعبة   الليلة تلك كنت: ملطلبا عبد قال: (ببعض االختالف قائال

   سـاجدا  وخـر  األربـع،  جبوانبـه  استمال قد احلرام بالبيت أنا إذا الليل انتصف فلما
 ا أكـرب  ا: ينـادي  عجيبـا  تكـبريا  منـه  أمسع قائما البيت استوى ثم إبراهيم، مقام
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 املشـــركني، أجنــاس  مــن  ربــي  بــه  طهرنـــي قــد  اآلن املصــطفى،  حممــد  رب أكــرب، 
 الصـنم  إىل أنظـر  فكأني الثوب، ينقض كما األصنام انقضت ثم اجلاهلية، ورجسات
 قد آمنة إن أال: ينادي مناديا ومسعت وجهه، على احلجر   انكب وقد هبل األعظم
  . )١()الرمحة سحايب عنها انكشفت وقد وسلم عليه ا صلى حممدا ولدت

اهبة عند بعـض املتـأخرين نشـري إىل    كما وردت بعض الروايات   املخطوطة مش
أن حليمة وزوجها عندما توجها إىل ) هـ٨٩٤ت ( فقد ذكر الصفوري، بعضها للتدليل

أنا   بعض الطريق إذ خرج رجل من شجرة ومعه حربـة فـوكز    ...(: قالت مكة طلبا لرضيع،
أشــار صــاحب فيمــا ، )٢()...األتــان وهــي األنثــى مــن احلمــري وقــال أســرعي مبرضــعة ســيد املرســلني   

اس       يـا  : فقال بعلـي : (املخطوطة إىل نفس املعنى إذ قال النـ ر طَّيـحليمـةُ ارجِعـي بِنـا كـي ال ي
فَقُلت يا قرين اخلري إن قَليب واثق باِ إن املَولود لَنا دون غيرنا فبينما حنـن نقـولُ   ، بِنا

عن الشنا مبرزَ ألي وإذا قد نَرجِع أو عةٌ نَسريبةٌ المرح وقُ وبيدهح الس خلة بِ رجلٌ كالن
ادق األمني : فاقبلَ إىل اإلتانة وأشار إليها باحلربة وقالَ هلا رضاع الصرعي لأنْشطي وأس

العـــاملني بر حبيـــبو ــلني املُرسـ دوذكـــر الصـــفوري روايـــة رجـــوع حليمـــة  ، )٣()وســـي
)بالنيب    أنـا  فبينمـا : حليمـة  قالـت : (تيالـه بقولـه  وحماولة بعض النصارى اغ (
 فلما، مسمومة سيوف ومعهم حممدا يتذكرون نصرانيا بأربعني أنا وإذا، الطريق أثناء
ــه نظــر ــال كــبريهم إلي ــاقتلوه الغــالم هــذا دونكــم وحيكــم: ق ــو ف ــوب فه ــت، املطل : فقل

 أحرقتـهم ف السـماء  مـن  نزلـت  بنار وإذا السماء حنو بطرفه ورمق عينيه ففتح واحممداه
قالـت  : قال، وقد وردت الرواية عند صاحب املخطوطة بتفصيل أكثر، )٤()آخرهم عن

بلين أربعـون راهبـاً    : (حليمة تَقْ اسـ وإذا قَـد همنيأع عن تبغو دعبين س ت ا سبقْ فَلم ،
ف ف يحدثُهم حبديث سيدنا محمد صل، ومعهم األُسقُ ، عم ويذْكُر لَهم نَعتَهوهو األُسقُ

ــه : ويقــولُ ديثح   ــم هو ــنام ــر األص كَسي ــه ــه وإنَّ ــد ، هــذا أوانُ محبِم تــازَتــةُ اج ليمحو
                                                

  
  
 ( ) 
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ف علـى    قُ خَ األُسـرص نها والنور يشرقُ من غُرته إىل عنانِ السمآء فَ ضْ ح   وهصلعم و
أصحابِه ،مقالَ لَهو:           كْـتُمرأد فَقَـد فَـاقْتُلُوه ه نـع تُكم دثْ الّـذي حـ لـوداملَو هـذا هـو ونَكُمد

ه: الفُرصةَ قالوا ه إذا بلَـغَ مبـالغَ الرجـالِ      : فقالَ لَهم، يا أبانا ما تَنظُر إىل أنوارِ اقْتُلُـوه فإنـَّ
صـارى      ذَبوا الن جـ ر قَتْلَـة فَ أشـ كُمقْتُلَنصـلعم      لَي د مـحلـدي مو و عوا نَحـر وأسـ موفَهي سـ ،

دري : قالت حليمةُ إىل صـ تُهيضَم صارى ما رأيت فَ الن نم ا رأيت ال   ، فَلم بِـأع ت ناديـو
ه عيناه وآ قُر داهمحتي وآ موص ، تأيرأسي ر موفهيس لَتعي و نصارى م ا الننوا د فَلم

حــأبوابِ       م ــيوفهم تَغْشــاني وإذا بِ س كــادت ــد ــمآء وقَ إىل الس ــه فبِطَر ــق مــداً صــلعم ر م
صارى بأجمعهِم، السمآء قَد فُتحت وانقض منها نريان كالشهبِ الن لكَت١()فَأه( .    

ثالثة مـن القصـائد الـيت وردت   املخطوطـة مـع      ) هـ٩٥٣ت ( كما ذكر البكري
  . )٢(ختالف   بعض األلفاظ ولكنه هو اآلخر مل يشر إىل قائلهاا

إال أن ما ورد من تشابه   بعـض الروايـات بـني املخطوطـة واملصـادر األخـرى ال       
فهـذه  ، حيل إشكالية معرفة عصر املؤلف على الرغم من غرابة تلك الروايات ونـدرهتا 

اهتم هبذا املوضـوع وهـي توزعـت    الروايات والقصائد النادرة مل جندها إال عند قلة ممن 
) هــ ٨٩٤ت (والصـفوري ) هــ ٥٩٧ت (وابـن اجلـوزي  ) هــ ٤٠٧ (بني أبي سـعد النيسـابوري  

  العصر أي ، لذا إننا نرجح أن املخطوطة كتبت بعد البكري، )هـ٩٥٣ت (والبكري
  هـذا العصـر حركـة التصـوف وسـاد الشـعر الصـو  واملـدائح          إذ شاعت، العثماني
  . لسمة اتصفت هبا املخطوطة والشعر الوارد فيهاوهذه ا، النبوية
  
  

                                                
 ( )  
 ( ) ( )

 ( ) 
( )   
( )( ) 
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اعتمدنا على صورة من نسخة فريدة حمفوظة   قسم الـذخائر واملخطوطـات     

 وتقع   سبع وأربعـني ) ٣١٨(ت رقممؤسسة كاشف الغطاء العامة بالنجف األشرف حت
ــة     ــة الثالث ــها الورق ــة فقــدت من ضــح ســوى مواضــع يســرية   كتبــت خبــط نســخ وا  ,ورق

انطمســت معــامل الكلمــات فيهــا وهلــذا أصــبح مــن الصــعوبة قراءهتــا أشــرنا إليــه       
وتعــذر علينــا اســتدراك ، مواضــعه مــن حتقيــق الــنص وقــد وفقنــا إىل اســتدراك بعضــه  

وكتبت خبط واضح ضمت كل ورقـة ثالثـة عشـر سـطرا وحـوى كـل       ، البعض اآلخر
    . سطر على حوايل مثان كلمات

 وانتـهت بعبـارة  ) هذه رضـاعة الـنيب صـلى ا تعـاىل عليـه وسـلم      ( بعبارة ابتدأت
وهـي  ، )هذا ما انتهى إلينا من رضاعه صلى ا عليه وآلـه وصـحبه أمجعـني آمـني    (

إال أن فهـارس مؤسسـة   ، فضـال عـن املؤلـف   ، ختلو من اسـم الناسـخ أو تـاريخ النسـخ    
  . كاشف الغطاء أشارت إىل أهنا من مصنفات الواقدي

ا يؤخذ على املخطوطة أهنا خالفت بعـض قواعـد اللغـة العربيـة   رسـم اخلـط       مم
 كتبـت برسـم  ) لـك (فمـثال كلمـة  ، السيما الكسرة اليت كتبت يـاء   مواضـع كـثرية   

، )إنكــي( كتبــت) إنــك(وكلمــة، )قــومكي(كتبــت برســم) قومــك( وكلمــة، )لكــي(
، لـك ورد   أصـل املخطوطـة   لذا فإننا نلفت نظـر القـارئ الكـريم إىل أن ذ   ، ...وهكذا

         . بعض األخطاء   مواضعها إىلكما نبهنا 
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  ثـُ : منةُآ قالتـ  مطلبت    ولـدي فَلَـم أجـده ،  و   م ـ  )٤(دعٍخـْ فـإذا هـالبي  ـ  توالنور 

خيرج مخْاملَ نعِد ، فـدخلْ : قالـتـ  تعليه  تُـهدجفَو  ِ ًإىل     سـاجِدا هبع اً أصـ تعـاىل رافعـ 
  )٥(عرالسمآء كَاملتضَ
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 نمـ  نسـ نـف أح وأ، قريـراً  بـه  مالُمسى اجلَوطَرف أ، زَجتُه بِاملسك تَحديراً )١(....
حد ٢(غدا مشهوراً سامِح( ،كالع قيقِوشفتني تلمنوراً ع)وث، )٣غرٍ يثوراًحكى لؤلؤاً من ،

لَوجِلد كالفضَّ ء ها مآنر مفج ويد، اًرنِ معموباإلميا أضحىوصدرٍ ، )٤(هباء ونوراً ة جلٌ
تفجـرياً  عيمِالن ، وقـدم  صـدق  لـه  ع سـ   ةعاد كوراً  يِ السـ شـم ،    د نـع نالكـو واضَـطَرب

خموراً م كان قَد فَكَأنه هتثَ، )٥(وِالد ثُوراًونَ رئ ، ر السعود علَى الوجود نُ رئ مقْ ئ مقْ وقُرِ
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حبقَد أصو دص زل عليـ    واَنزلَ   حقٌِه، اإلميانِ معموراً نَِموط القَ لَـم يـ نكَـبرياً  اًم ،} 
ناكَ شاهدا ومبشرا نريا  * ياأَيها النبِي إِنَّا أَرسلْ ا مـاجرسو هبِإِذْن ا إِلَى اللَّهياعدا  ويرنَذو 

* نم ملَه بِأَن نينمؤرِ الْمشبا وا كَبِري ضْلً افقني ودع      * اللَّه فَ نـالْمو رِينعِ الْكَـاف لَـا تُطـو
ا   . )١(} أَذَاهم وتَوكَّلْ علَى اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيلً

  *واَنْشد   املَعنى يقُول شعر     
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ثُ: منةُآ قالتم نظرت م وإذا إنا بثالثةن مع حأ املالئكةدهم طشت من الز برجـد 
ها نيا شـرقُ هـذه الـد  : يقولُ وإذا بقائلٍ، جوهرة ركنٍ على كلِ أركانٍ أربعةُ وله األخضرِ
وغربها وبرها وبحرها فاقبض   يـا حبيـب ِا   ـ    يـا حممـدعلـى مـا شئت هـا من ، فقـبض 

على اجلوهرة لطَّا اليت   وسطشت ،فهي قلتُبه أمتُ بلةَوقإىل يومِ ه ١(القيامة( ،َوانشد 
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  * شعر عنى يقولُ  املَ


 
   

  
 

   
  

 
   

  
 

   
  

 
   

    
  
الرربيعِ قبلَأ ضا قد   بال )٤(لِاألوبشري ذيرِالن املُ راجِالسنري سيلَ يا، األنامِ ده من 
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مولود ونوجلَّ لنا به املقصود اجلليل زاده احتشام ،يوم  ـ الثـاني عشر  الحِبـالفَ  أتـى  قـد 
وإ جاحِوالنالحرتام ،شعره ما أسوده رأيما  هأسعده قد كَحم ـ  وأشـفى  ما ظلمالسقام 
مـا   هرقـد  هصحأفْما  هقُطْنُ، الكالمِ بِطي نيلَ همحرما أ هفقُأرما  هفقُأرما ، هقُفَأشما 
أرجحالحِال   املَ ه صاحِال   الفَو وبِ، رامِال   الكرٍشه بيعٍر ناملُانا لغْب ـ لْونرورِنا الس 
 نـا أفراحفيـه   تتكملَّـ ، نـا الثَّ ظـيمِ ع األيـادي  يمِكـر  محـد صـطفى أ املُ ولـد مبِ ناهلَا داموِ
م وا أتـى يـ  وملـّ ، دناشـ دى راهلـُ  نا بنورِلْفن هشددى راهلُ سبيلَ بانأ، دنابيباً ح به رمفأكْ

ميالده ملّ جعلناه  ناا أتـى عيـد ، ـ  مبولـدهشرف  وجـآ  الكائنـاتـ  ءالسنـا ملَوزال ا رور ، فهـو 
الشفيع الرالّ فيعذي به غْيفر ُا َعمن فصلُّ ، ناج وا عليـه ع غـوا جِ لَسـى تب نـان عـيمِ الن 
  . بةالكع دنع لبِطَّاملُ دوعب هلُّهذا كُ، نااملُ لَيونَ

 ساجداً روخ األربعِ جوانبهبِ الَم وقد   البيت أطوف ناأنما يبفَ: لبطَّاملُ عبد قالَ
مِقا  م إبراهيم ومسعت والتَّ هليلَالتَّ منهثُ، كبريوى قائماًستَا م يقولُ وهو احلمد ِ 
 عـضٍ ها علـى ب عضـُ ب سـلم تُ األركـان  جعلـت  ثـم : قـال ، فىطَصـ املُ ين مبحمدذي خصالَّ

الذي  يومِباحلي الق نتصحتَ بنياملُ والكتاب ورالن وهو، اِ رسولُ ءكمجآ: وهي تقولُ
أبداً ال ميوت ودفعت عني السوء أ بألفال حولَ لف إالّ وال قوة ِبا ١(العظيمِ العلي( .  
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املطّ قالَ عبدلب :من بابِ فخرجت فا أالص بـاألرضِ  وإذا آمنـةَ  منـزلَ  طلـب  ومـن 
 وإذا نظـرت  ثـم : لـب املطّ عبـد  قـالَ ، اِ رسولَ ءكمجآ ويقولون رونويكب لونهلِّها ييعلَ

 أم نـائم  نـا أ: وأقـولُ ي نـ يع عـن  مسـح أ فجعلت، الكعبة أعالمن  سقطت قد باألصنامِ
قال، يقظان :ا فلمآمنةَ منزلِ إىل أتيت الطُّ رأيتعكوفاً يور ها على منزلواملسك يفوح 
من حجريقولُ ئلٌوقآ هات :فقيلَ ما اخلرب :وس لديد البشر ربيعةَ وفخر ومضر ، فطرقـت 

فَ عليها البابخرجت إيل مِكسه النابِش عليها أ وليسال ثرنفأ، فاسوميت يثوب إيل 
الـذي كـان علـى     ورالنـ  أيـن  :فقلـت ، املطلـب  يا عبـدُ  مالك: فقالت، صفنين هقَأش نأ
١(كيهِوج( ،وضعتُ :قالتعٍوضـْ  أكمـلَ  ه)٢( ، وقـد تـَ هف   ـ : وهـو يقـولُ   بـي هـاتفمسيه 
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اهلـادي   بـورِ لزاو  ، )٣(دمؤيـ وراة و  التَّـ  )٢(ٌ ء حممـود مآ  السـ  ن امسهفإ )١(ً حممدا
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املسد١(د(  ،ِأ و  اإلجنيلمحد)٣(طه نِو  القرآ، )٢(   
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  .  )٢(دمحوم )١(ويسن
 وإذا بشخصٍ عليه فدخلت: قالَ، عِدخْ  املَ ا هوه دونك: قالت، اهني إيرِأ: فقالَ
 :قـالَ  ثـم ، اهـ نم ترتعبـ إ صـيحةً  علي فصاح، مشهور سيف وبيده ولِوالطُّ دالقَ عظيمِ
  . )٣(الئكةاملَ زيارة نهقضي منى تَحتَّ امٍأي ثالثة إىل هوبين بينك حيلَ
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 هن تسـمي وأ اهلـاتف  كـالمِ  مـن  هـا ومبـا سـبق   دت  وال رأتمبـا   حدثتـه  آمنـةَ  إنثم 
، ءالسـمآ  أهـلُ  هدمـ كما ح األرضِ أهلُ هيحمدل آمنةُهو يا  نعم االسم: قال، حممداً

آمنةُ  قالت ومسعت أ: يقولُ قائالبالواحد عيذه مكلِ ن شر حاسد ن قائمٍم أو قاعد 
ذُيأخ باملراصالطُّ د  واملوا رقأ، ردباملاجِ عيذهد من فـ املُ تنةعانوأ، )١(د املعـين   نشـد  
  * شعر  يقولُ
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  فــانظروا رمحكــم ُإىلتعــاىل  ا أدــ لــة كرامتواملُ هــ عجــزات والبراهني ــوخ مــارِ ود  ن
 لُّكـُ  عورجـ ،  عطـام املَ بـالُ ح هـانِ الكُ مـن  عـت تقطَّو، )٣(فاترالش وطُقُوس،  )٢( سفارِ
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جارٍب ماجلِ نسِواإلنْ ن لصولة طْسوته ذليال ١(خاضع( .  
فلمرِا عض لى املَعقيلَ )٢(عِراض من يرضع هذه الدرة اليتيمة   هلـا  الـيت ال يوجـد 
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ةقيم ،قالت الوحوش: نَ حننرضغْونَ عهتنم خدمته العقالَ، )١(ميمة :لٌكُ وكان يتَرجيه 
ويلُؤمه ويطمع ٢(فيه( ،وصرن ـ النسوة يدخـ   لنعلـى أمآمنـةَ  ه ويرضـْ عـ فُأنْ نسهن هـا  علي
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 يـايل وآمنـةُ  اللّ   بعـضِ  ا كـان فلم :الق، طلبِعبد املُ هإىل جد هرإن أم: وتقولُ آمنةُ فتأبى
   *شعر  األبيات هذه يقولُ ووه هصخْرى شوال نَ هصوتَ عمسنَ فهبا هات تفه إذْ نائمةٌ

 
 

   
  

 
   

  
 

   
    

هـا  إلي تتـه مـا انْ كلّ آمنـةُ  وكانـت  رتمـا أمـ  ل تصـغي و عتما سـ فلمـ : آمنـة  تقالـَ 
تَ رضعةًمتخبِسرها عن اسمها وسبِحسبِنَها ومجيـلٍ  كـالمٍ ها بِصـرفُ تَها و تَون تظـر ـ الوعد 
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الـّ  واالسمرفتـْ ذي عـ  همن  اهلـات١(ف( ، فَ: قـال كَحـر ُلـْ عـاىل قَ تَ اـ  حليمـةَ  بالسةَعدي)٢( 
ضاعِرِل سيد الربية ،وكان ستَ ببقَ حريك حليمـةَ  لـب ُالـنيب صـلّ   رضـاعِ ل عـاىل  تَى ا

وسلّ عليهأنَّ، مها كانت هي وقومها   تلك ّالسنة ج  عظيمٍ هد قَوحط ،وكُ: قالتا ن
 لـتقطُ نَ بـين سـعد   بنـات  نم )٣(باتيحوينا وصأ جخرأ فكنت شيءلنا  يكن وملْ قراءفُ
منَ نلُونأكُ األرضِ باته من شدوالفاقَ وعِاجلُ ةـ ، ةفلم األيـامِ    بعـضِ  ا كـان خ رجـت 

، سارح ءومآ لُكَا يؤمم فيها نبات األرضِ نم ضيقٍم   تعها فوقَباتحويص مع حليمةُ
نمـا  بيفَ: حليمـةُ  قالـت ، )٤(ءاملآ ذلك نم بتشرِو النبات ذلك نم حليمةُ فأكلت: قال
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حنن إذْ كذلك تَهبِ فنا هاتف من  ـ الـوادي نَ  ذلـكسصـوتَ  معه ال نـَ وـ خْرى شصه ـ وهو 
  *شعر  سولِم على الرسلّيي وصلّي نم فلحأ يقولُ


 

   
  

 
   

  
 

   
  

 
   

  
 

   
  

 
   

  حليمةُ قالت :ثم انقطع ا كَعنالم اهلاتف وعاودن األبيات يثُّح لـى املَ نـا ع إيل سـري 
يـا  : )٣(علـي ب فقـالَ ، بـات الن مـن  ئاًشـي  ذُأخنَ مولَ نا خائفاتلًكُو احلي إىلنا جعرفَ ةَمكّ

أقصـانا   هعمسـ  فاهلـات  بقـولِ  هفأخربتـُ ، شـيء بِ تـأتيين  ملْو ائشـة كالطّ )٤(أراكـي  حليمةُ
وأدنانا وهو يثُّحنا ع القـَ  عظـيمِ  ضـاعٍ رِ ألجـلِ  إىل مكـةَ  واحِلى الـرـ ، رِدـ فلما سزَ معوج 

نا صـ خُي نأ اَ عـلَ لَ نا إىل مكةَسريي بِ: يا حليمةُ قالَ، هركاتب نم ما ذكرت حليمةُ
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 ةرملدي ضُو تدولَتي فَالدوِ وقت آن وقد حامال تنوكُ: حليمةُ قالت، )١(ولودهذا املَبِ
ــ عــاًجوو وعــاًى جلــوتَأ وأنــا فلمــا و ــ علــي شــيغَ هتُعضّ متــاني وأ اجلــوعِ ناملنــامِ آت   
 هتُحورائ سلِالع نأحال م هطعمو نباللَّ نم بياضاً دشأ هنُولَ هرٍين   نَذفَقَملين وتَاحف
كاملتَسلي فاغْتَاغْ: يل فقالَ، فرِذْاأل سكسلت ،ـ إ: قـالَ  ثمـ ربي فَشربشت  ثـم رنـي إىل  د
يا حليمةُ: يل وقالَ، كانيم  ـ خْاملَ أنـتضـاعِ رِبِ ةُصوص  الـنيب العُبـي صـلّ  رتعـاىل   ى ا
عليوسلّ هم ،وهو الناملَ يباأل كيطحـي فَ بع ليـك حـآ طْبِبفـإ  مكـةَ  ءا قـً زْفيهـا رِ  )٢(كـي لَ ن
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كـي  لَ اُ ردأ: ري وقـالَ دعلـى صـ   هيـد بِ ضـرب  كي ثمقوم ساءن سعدني أوتكو واسعاً
 لِمـ علـى ح  رقـد ال أ نـأ وأ ومِالنـ  نمـ  تتبهانْ قدبي لَر زةعفَو، حنامل )١(كيبجنو نباللَّ

ثدياي وكُ قدسيت حناًس ماالًوج وصويحونَطُباتي بهن ظُبِ الصقاتهورهـ  نوهـ  نصفر 
الوجوه مغَ نرِي لَّعقُفَ، ةلن ٢(ناكيفارقْ باألمسِ يل حنن(  أ وأنـت شـد ـ ما جوعـاً ن  وأنـت 
كَفَ لبينةٌ مسينةٌ اليومتُتمهن ٣(ريأم( ،وقلت ل يكـُ  وملْ ةَمكـّ  إىلملـين  بعلـي احلنـا   ن
: بعلـي  فقـالَ ، فعوالضّ اجلوعِ دةن شها مما   بطن ضخَضْخَتَي شتم إذا )٤(تانةإ إالّ

ــ: فقلــت طيــقليهــا مــا ال تَحمتُلَ )٥(كــينّإ يــا حليمــةُ: بعلــي ــاخل رينيــا قَ رِي ُا يملنــا ح
وحيهالُم ،فقدم تانةَعلي اإلب كُوا نَنعضْأ دفأ هاالعها ركبين علي دي ضـُ ولـَ  وأخـذتمرة 

ح  تَ ضين وهيدبيبِنا كَبِ دب ملِالن علَّكاملُ أورِ قةـ جالها   الوـ  )٦(لِحـ فلما سنا ر
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على اجلادة وفَقعي بِارجِ يا حليمةُ: بعلي فقالَ، تانةَاإل تـ طَّنا كي ال ييـ  رالننـا بِ اس ،
 سرينَ نقولُ ما حنننرنا فبيغي نا دونلَ ولوداملَ إن باِ ليب واثققَ إن اخلري يا قرين لتقُفَ
رجِنَ أووإذا ع  بـرزَ  قـد ـ  نـا أليـ من الشرجـلٌ  بِع كالن ـ  خلـةالسوقُح  وبيـده حبـةٌ ر عـةٌ الم 

 األمني ادقرضاع الصل رعيوأسشطي نْأ: هلا وقالَ باحلربة هاإلي وأشار تانةإىل اإل فاقبلَ
وسياملُ درسلني وحبيب رب العاملني ،بِ ابشـري يـا حليمـةُ   : قـالَ  ثم ـ مـا خ١كيص  اإللـه 
 فـو اِ : حليمـةُ  قالت، العاملني بر حبيبِو رسلنياملُ دوسي بينينال بأكرمِ )٢(لكيوفضَّ
ه كبالر بقتس نأ إىل تانةُنا اإلبِ رعتأس قدلَ    . )٣(بأسرِ

 ــ لُفـأو ن أم فَ نــاأ علــى احلـرمِ  شـرفــ ةَمكَّـ  إىل نظــرت ومن هـا واحلــَ لَحورم يلــي نج
 ختـارِ املُ دمحم ربكةبِ وذلك اإلزهارِ بأصناف واألشجار األرض تهرأزْ وقد، كالعروسِ

 رمِاحلـَ  بإطراف لتفنزِ: حليمةُ قالت، هارِوالن يلُاللّ ما دام موسلّ هتعاىل علي ى اُصلّ
رأواْا فلم فقآرئي ذلك العشب زيز الع نزلوا يرعون ويأكُ فيهلون من النبات، وعا قدوا ش
هم ودوابهم ا فلمأصوابح دخاملَ ةَا مكّلواملُ ةَحروس ـ  لٌوكـُ  فةَشـرمنـ تَ هنطمأ عتكـُ  نن و
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خْاملَ هيبِ ةُصوصاملَ ذلكولوذي الّ دأنارطلْبِ تعته الوجوفأقْ: قالَ، دإىل آمنةُ بلت عبد 
 دمــ حم ولــدكَل رظُــنتَفَ عاتضــ راملُ ءهــؤآل إىل جرخْــتَ الأدي يــا ســي : قالــتو لــبطَّاملُ
قالَ، رضعةًم :نعم فحني خرج من عندها سمع  اهلـاتف ـ يهتف يقـولُ و  هـذه  األبيـات ،
  *شعر سولِلى الري عصلّي نم فلحأ


 

   
  

 
   

  
 

   
  

 
   

  ــت ــ رضــعاتاملُ ســوةالن علــنجو: حليمــةُ قال يدخـعلــى  لن أمــ آمنــةَ ه وهــ ي عـن 
أسمائهن ـ تَ ملْ فـإذا  ئلةٌسآممعِس  ـ تَ والقبيلـةَ  االسـمصرفهكـالمٍ بِ ن وتقـولُ ، ميـلٍ ج  إن

ابين يتيم وكانوا ال يرغبون تيمِ  الي يرغَوبون الو  الّ لدذي له ألنَّ أبه رِكْيم مةَرضع 
ولدوإ، هن ـ عباملُ د ـ  طلـبخرج سـتقبلُ ي رضـعةً م ل ولـده مـ حمُصـلّ  دى ا   تعـاىل عليـه 
 هلـدي وأبـو  و نمـ  زعـ أ هـو  ال ولكـن  فيقـولُ  كَدلـَ و هو يقولونفَ معهم مكلَّتَ فإذا، موسلّ
مات وهو نِطْ  ب أم٢(ه( ،فكانوا إذا سميتْوا بِعمه عرضُيوا عطلبـِ  نفـَ : قـالَ ، هدخلت 
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 هعلي متوسلَّ إليه فأقبلت لبطّاملُ دبع وا هوفقالُ د احلرمِسي نع تسئلَو ةَمكّ حليمةُ
فلما وقفت بني يديه أشارت المِبالس عليه وقالت :يا سياأل دشراف يا من رِعف باجلود 

 نـا سـنني  بِ ترم وقد هروفصنا بِعلي مانالز جار وقد ةٌديعس امرأة إنين علمإ فواإلنصا
أذابت الشحواللَّ محم وأهلكت الشاة ـ  وملْ والبعريقِيب  لنـا م وال نَ عـني صـري وزاد نـا  علي

 د احلـرمِ يـا سـي   كتُصـد قَ وقـد ، راعيهـا   م األغنـام نا ى شاركْحتّ بذْاجلَ   هذا العامِ
ومدنِع والكَ اجلودرم م  أ ولودرضععلي أُلَ )١(هسعد فقالَ، به هلا عباملُ دـ يا أ طلبةَم 
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ِتفاقٌإ ا حسن ولْحم وسعوأنا، د ملْ عندي غالم  تلـد سـآ النء ثلـَ موال  ه أحسـن م نـه 
 لـه  ال أب تـيم ي هنَّـ أ إالّ لعتهطَ نم ءوأضْوال  هىأبوال  أنوروال  أكملَوال  أمجلَوال 
 طلـب املُ دبـ ع كـالم  حليمـةُ  معتا سـ فلمـ : قـالَ ، أبيه قامنأ موأ ذيهخُفَ يت فيهغبر نفإ
أمسكت عن طابِخه لَوم يجِعكَها ما ذَبر هلا من يتمه ،فقالت له:  يا سـيدي إن ي عـ م
علي وما أبأ قدردونَ أمراً قطععةٌنا راجِوها أ ه  أشـاوِ  إليـهروأ   هـذا األمـرِ   ه ذكـر  مـا   لـه

ذكرت مهذا املَ أمرِ نفقالَ، ولود هلا عباملُ دوارجِ )١(كـي افعلي ما بـدا لَ  طلب عـي إيل 
مـا  : هـا هلـا بعلُ  فقـالَ ، هلـا  ما ذكـر  إىل نحها يبلْها وقَعلب إىل حليمةُ عترجفَ وابِباجلَ
خيا حليمةُ )٢(كيرب فقالت إ: لهن د احلرمِسي عباملُ دسألتْ طلبه الرضاع يل إ فذكرن 
عنده مولود حسمجيلُ ن الصنَّأ إالّ ورةه يال  تيمأب له ـ آ فلمذْخخوفـاً  ه م نـك  ومـن 
َمالمتفما  كهاهلا بعلُ فقالَ قائلٌ أنت :مـا تَ  يا حليمـةُ  )٣(حكيوي مـا وإنَّ بـاليتيمِ  فعلـني 
ه  ريدنُ ٤(زِقْـد(  ن مـ  أبيـه  إ فقالـتن  جـده ـ عباملُ د قـآ  طلـبئم  بـأمره  ضـَ  وقـديل خـرياً  من 

ــ يــا حليمــةُ )٥(حكــييو: فقــالَ، كــثرياً ــاملَ عترجِ راضــ باإلنعــامِ ع مآ نلمــانِالغُ بــاء وأنــت 
 سـى أما هـا فلمـ  بعل على كالمِ حليمةُ صربتفَ، أبداً ذلك ال كان يتيمِ المٍغُبِ عنيجرتَ
 قحـ ي قالت، بكنيتَ يا حليمةُ )٦(كيما لَ: هاهلا بعلُ ها فقالَتَعدم حليمةُ بلتأس ءسآاملَ
يل كــآالبتَ ءــر ــين ســعد عجِ ــ رجــعوأنــا أ ضــاعِبالر ب باخليبهلــا بعلَ فقــالَ ةــهــا و ذي مــا الّ
، ني بـه عدسـ ي نأ اُ عسـى فَ طلـب املُ دبيل ع هذي وصفَالّ دولواملَ أريد: قالت، ريدينتُ

 ا فارقَملّ لبطّاملُ دبوع قالَ طلباملُ دبع إىل حليمةُ تخرجفَ )١(اهإي )٧(كيدونَ: هلا فقالَ
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ال  هـذه  أريد: آمنةُ فقالت، حليمةُ نوم نهم هلا ما كان وذكر آمنةَعلى  دخلَ حليمةُ
غَ أريديرها لما سبق مكالمِ ن اهلاتفَ، فرجع عبطّاملُ درِأثَعلى  لبه ي حليمـةَ  طلـب ،

د يـا سـي   أيـن  إىل: قالـت ، هرفتـْ ع هرأتـْ ا فلمـ  يا   الطريقِفالتقَ ه  طلبِ ءتجآ وحليمةُ
العرقالَ، ب ١(كيالي(  َيا عاليـة الن سـب ، وأنـا : قالـت  كـذلك   يـا سـيطـيمِ احلَ د)٢(  أتيـت 
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لعلَّ اليتيمِ فلِالطِّ رضاعِل َأتعاىل  ان يسعدني به الرب الرحيم ، فسـار ـ عبطّاملُ د لـب 
 ولِســعلــى الر مسـلّ ي ويصــلّي نمـ  فلــحأ: يقـولُ  احلــالِ ولسـان  ورائــه نمـ  وهــي، هـا مامأ

  *شعر
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   بـد ع عم هاليع ليمةُح دخلتفَ نةَمآ بيت إىل وحليمةُ لباملطَّ بدع أتىا فلم: قالَ

 يـا حليمـةُ   واِ: هلـا  وقالت )٢(كريمِوالتّ رحيبِبالتَّ آمنةُها قتْتَها فالْليع متسلّو لبِاملطّ
أنت أحق ولَبِ اسِالنوانظُ ومي ياحليمةُبدي قُكَ حشاشةَدي وري ملدي بـال تَ ن وـ عي ن
  * تقول شعر وأنشدتي نم مِغْبالر ذيهتأخلَ )٣(كينَّوإ

 
 

   
  

 
   

  
 

   
  

 
   

   ذي فيـه الـّ  تالبيـ  هبـا إىل  وأقبلـت  حليمـةَ  بيـد  أخـذت  نـةَ مآ إن مثـُ : اويالـر  قالَ
ضْحرت النُصلّ يبتَ ى اعاىل عوسلَّ ليهم ، ـ : حليمـةُ  قالـتفلم ا دخلـت ع ى صـلَّ  ليـه
ُتَ اوسلَّ عاىل عليهنَ مظرإ تالّ ىل البيتذي فيه الن ُصـلّ  بـىتَ ى ا  وسـلَّ  عـاىل عليـهم 
ألُتَي وذا هفإ ال  :قالـت ، بيحصـا م )٦(كيدلـَ و تي حـولَ دها يا سيلَ فقلت، عاًساط وراًنُ ألْ
 مئو نآه وإذا هلتُتأمفَ حليمةُ قالت، )٧(صابيحاملَ نِغين عذي يالّ املليح جههو نور وه بلْ

                                                
  
 


( )

 
  
  
  
  
 



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ــ علــى ظهـره  مئنـآ  وهو ــي مص  أصـابعه ـ تَ وهــيشــ لبنــاً خب ، علــى وجهــه سـيلُ ي نبواللًَ
ما تَ منةُآ فقالتنظهذا املَ إىل رينوني مازِفإ باركْاملُ لودلت طَّم١(كيخبـارِ أل عةًل( ، قالـت 
، سـقاً غَلـيال   هرعشـ ، قاًصـد م والًرسـ و، قاًعشم مولوداًو، نقاًروو جةًهب تنظرفَ: حليمةُ

ألًمـ  بحاًصـ  هقَرفُ  ىحأضـْ ه فـُ نْأ، تغرقـا  قـد  سـك بامل هبـ حاجِ، رقاًشـ م قمـراً  هبينـ ج، تألْ
 كبحرٍ بالكرمِ هكفُّ، قاًطوم باألنوارِ نقهع، قاًرقْرم احلياة ءه مبآدخ، دقاًسرم عليه نساحلُ
مندقاًف ،غَ العلومِ مجامعِبِ صدرهقاًد ،بطنه ملئت جِ، قـاً وتُ ةًفّع بأيـدي  سـمه  املالئكـة 
مقَ، قاًنمدمعلى بِ هساط السعود باجلود قد املَ لـيحِ واملَ، تقاارصـو وف م ثـوبٍ  لفـوف   
من الصوف عيمِبالن فَ، قاال بالشسبحان من هذا املَلولود شعر ، قالَخ *  


 

   
  

 
   

  
 

   
  

 
   

  
 

   
  

 
   

  
 

   
  

 
   

   
 

   
  حليمةُ قالت :ا نَفلمإىل ظرت حسنه ومجاله وكمالملْ ه ـ  يبقعقٌر وال ع إالّ ضـو 
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دخلَو متُحبه فيه ،حليمةُ قالت :  ه بِنـورِ طلعتـ ال أتَم هرأس عند ا أطـالَ   ، فجلست فلمـ
        أجعلَهـا علـى صـدره يـدي أن تدي طـائي علـى زوجـي فَمـإب فتخ همنَو علي ،  فَفَـتح

    أن ت ممـفَه مآء نـانِ السـبِع ق لَحـ نور هفَم نم خَرج ه   عينيه وضَحك   وجهي فَ فَعـأر
تُـه   فنهض بِنفسه ف دي فَقَبلْ علـى يـ و١(إذا ه( ،       خيفَـةً أن ه نـم ت نـآمنـةُ مبـا عاي م لـملْ أُعو
ي من ه  هتـُ لْناو مثـُ  عرضـَ فَ مـنِ دي األيثـَ  هتـُ لْفناو  : قالت حليمةُ، ويحق هلا ذلك، تأخذُ

، نِب  اللَّـ  شـريكاً  هلـَ  نأ ملـ عو ، عـاىل تَ اِ نم ماًإهلا ذلك وكان عنتَفام رِسدي األيثَ
حليمةُ قالت :ثَ فكاندي األينِم رسولِل ِىصلَّ ا ُعلَ ايوسلَّ هم ثَودسرِي األي لدي لَو
 زمتا عفلم وسروراً رحاًفَ ئتلم وقد آمنةَ ندع نم به خرجتو هتُلْمتَاح مثُ )٢(ةرمضُ
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ع١(سريعلى املَ زمت( َقال عاملُ بدطلب :مهى نُحتـّ  يا حليمةُ الزوكـي د)٢( نُوـ رفكيد)٣( ،
قُ :حليمةُ قالتلت حبييب محمُصلً دى ا عليوسلَّ هأُال  مغَ داًفْرِ ريديره فـاني  كَ قد
 موسلّ هعليِ ى اُصلّ داًمحبييب مح لتومحثم مدحت عبد املُطّلب ، ةهيالب هتعلْطَبِ
ولدي ضُومرة ونوره يشقُر ثُ عليم ودعآمنةَ ت طّاملُ وعبدلب علَّتَفَ )٤(وخرجتبـي   قت

  * شعر سولِعلى الر مسلّويي صلّي نم فلحأ، تقولُ تدوأنش آمنةُ
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قالت ٢(واجعلُفَ: ليمةُح( بنو سعد يتعج ـ  بـونمأنـوارِ  نه و ـ  مـنسمو لـُ عو دارِقـْ مه ،
ويقولون يحق هذا املَلوأ لودن يمدبكلِ ح سانٍل ،ألن لَثْمملْ ه يوجسآ د  وانِاألكْ رِئ ،

بتْوبِأ ةَيلَاللّ نا تلكسر موأ بيتغَرد عشٍي ،حنن ـ  وبنـو سعـ  دـ فلما أصبحنا عنـا علـى   لْو
ــحم وأخـذت  ةَتانَــاأل تبــركَفَ سـري املَ ــ داًم قدنِضـْ امي   ح مــنِاألي ودي ضُــلَــومرة   
نِِضْح سرِاألي ،وسيت قَتانَأ فإذانا رد بقَست كْالرأسرِبِ بفَ، هقالوا بنو سعد :يا حةَليم 
ــكُ ا نَنعال تَ )٣(كيتَتــانَأ هــدمــشــي و هــفارِ ي ــوأ، ةٌغَ ــ متُنْ اليوم عالثــةٌا ثَهــلي ــو هســري تَ ي
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ــ ــأ، فاخلــاط )١(قرالبكَ ــاإل اُ قطَنْف ــت، ةَتانَ ــا بــ : صــيحٍفَ بلســانٍ وقال ــي ين سعد ــم ا م
 نسـ حو، زايلهـ  زالَ هركاتـ ببِفَ، رينواآلخ لنياألو ديري سهال ظَع قدي ونم بونعجتَتَ

تَتَحايل واسرت تَوايل فَأحعج٢(واب( بنو سعد متانَاإل المِكَ نفَ ةا أظننن ذلك ال  ياالًخ
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فَ، )١(ةَقيقَحلما سقْبت بين سعد وغبت عن أعينقَ وإذا همد قْتَاسلين براهبـاً  أربعون ،
ومعهاألُ مقُسف ،واألُ هوقُسف يثُحدهم حبديث سيدنا محمد كُيذْصلعم ولَ رنَ همتَعه ،
ــهــذا : يقــولُو ــوإ هأوانُ ــكَي هنَّ ــر س األصنام ــو هم ــ  ح ديثه ،وــحةُليم تــازَاجبِ تمــح مد 

صلعم وهو ضْ  حنها والنور يشقُر غُ منرتإىل ه نانِع مآالسفَ ءصـ األُ خَرقُسف لـى  ع
 متُكـْ رأد دقـَ فَ وهلُتُاقْفـَ  هنـ ع كمتُثْدذي حـ الـّ  لـود واملَ هـذا هـو   مكُونَد: مهلَ قالَو، هأصحابِ
 جـالِ الر بـالغَ م غَلـَ ب إذا هنَّـ فإ وهلـُ تُاقْ: مهلَ فقالَ، هأنوارِ إىل رظُنما تَ أبانايا : قالوا ةَصرالفُ
، صـلعم  دمـ حلـدي م و وحـ نَ عواروأسـ  مهوفَيصـارى سـ  بوا النذَجـ فَ ةلـَ تْقَ رشـ أ مكُنلَتُقْيلَ

قالت حفَ: ةُليما لمرأيت من صارى ما النضَفَ رأيتمتُيـ  إىل هصريد ،ـ وناديأبـِ  تال ع
صتي وآو محمقُوآ  داهره عفَ، ناهيلما دنوا النصارى مني ولَعت سيوفهسي رأ مرأيت 
مــح صــلع داًمــم ر مطَبِ قــر فــ إىل ه مآالسء ــو ــ كــادت دقَ سيوفهــ وإذاشــاني غْتَ م  أبوابِبِ

مآالسقَ ءفُ دتحت وانقض منها نريان كالشفَ، بِهلكَأهت صارى بأالنجمهِعم ، وقـائال 
  . )٢(تارِخْاملُ دمحم ةكَرببِ ارِباجلَ نارِبِ ارفّالكُ تكَلهأُ: يقولُ
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إ ثمن  سـاروا إىل أ  بين سـعدـ أ نـ  رفُشوا علـى حهم فـالتقَ يا املُو قـيمني  بالقـادمني ،
فلما وقعت أعينهرسولِ أنوارِعلى  م ِِوا صلعم قالُ اوا ما رجأ عحد مبا رجعت  بـه 
قالَ، ليمةُح :وأصبحت مروجهوأراضيهِ مم ضَخْمرـ نَ ةضرة ، ونزلـت  هِعلـيم الب ركـات 
وتتابعت وزالَ، اخلرياتت عنهالتَّ مبربكَ )١(رحاتة محمصلعم د ، صـاحعجـِ املُ بزات 
والبراهني والبركات ٢(والدالالت واآليات( ،فتبادرت إليه جالُالر سآوالنء قَيب ـ  لـونيدي 
سيد ىوألقَ، صلعم األنبياء ُعاتَ اىل متَحبهِ  قلوبِ هحتّ م ـ  ى كـانههِمطلـوبِ  غايـةُ  وم 
فلما صار عمره فكانِ سنتني يشب باباًش ال يشبأ هحد مقالَ، )٣(لمانِالغُ نت ليمةُح :
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 ظيفـاً نَ إالّ مـا كـان   طْقَ باًوثَ له تسلْما غَ اِ وفَ، رٍيخ كلِبِ ةضاع  رِ هعم نتكُ دلقَ
أجِ وملْ، راًطاهد غائطاً له وال بـ  )١(طْقَ الًوفلما دب وم ـ كَشـى وبشـا تَوانْ ر ، ـ  فكـانرى ي
، إيل لَبقْإذْ أ يومٍ ذات ةٌسجال إنانما يبفَ: حليمةُ قالت، مهِبِ رحفْال يفَ لعبوني لمانالغُ
ولَئَس عن إخوته فقلت له : ـ نَّيب إبـي يـا حهم خْي رجـون ير أغْ عـونزَ  نامنـا الـيت ر ُقنـا ا 
اهـا بِ إيـ ركَبتــ : فقـالَ ، كيـا أممـا أنْ  اه ـ  صـفتبيين وبــيـ  نإخـ قْأنـا أ ، تيوعــ د  اللِ  الظِّ
 نين إيـا بـ  : لـه  فقلـت ، )٣(رِواجِاهلـَ  رحـ و )٢(مئمآ  السـ تي ووإخـ  اللَالـز  ءاملـآ  برشوأ
إختَوتَ كربوبالِقا واجلِا   الش ،تَ وأنتربيت بالرفاهة وأيضـاً ، اللِوالد  يإنـّ دي لـَ يـا و 

ـ  أخافعليـ  كمـ احلَ نواسد يـونِ والع ـ الرواصفقـالَ ، د : ِبـا ـ يـا   )٤(كـي عليأمـ  اهر  اص
عاللَّ )٥(كينوم ،نعم ظُاحلاف هو ُتَ اميين لّعاىل سإليه تَووكلي عليـ فَ ههـ   والكـا  من 
 نأ أريـد : قـالَ ، ريـد ما تُ: له فقلت المهكَ نوم هبِ تشهدفَ: حليمةُ قالت، هعلي لَكّوتَ

أكون مع إخاملَ تيو  كُوأشارِعى رهم الش  دة خآوالرء ،فقلت له :حبرامةًكَا و ا فلم
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كان مالغَ ند دهتُنه كَوتُلْحه تُوأعطيه عصاه وموداًز ،وخرج مع إخوتاملَ إىل هرعى وهو 
املُ مسِكالشقَرِشة الب  وجِر شعر يقولُ احلالِ ولسان *  
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حليمةُ قالت :١(رواظَا نَفلم( بنو سعإىل د خْتُ: قالوا يا حليمةُ ذلكرجني هذا  لُثْم
ــ ــج وكــان، المالغُ لوسه خ  بــاك ىلأو ــت ــلَ قال هحليمــةُ م :ِوا مــا فعلــت ــك  إالّ ذل
رِبأمقْوما أ، هدأُ رفَخاله ،حليمةُ قالت :فلما خرج من عدي طالباًن للمرعى وهكَ وبرِد 
ــني جني مــامِالتَّ ــامِاألغْ لــى ب ــفَ، ن ــراقأُ تجعلْ بأ إىل هن ــم ــارِى النضَ ــو ه بدــ ت الشمس 
ــباإل صرارِف ،خـر جـــةُ ت ــالن بلُقْتســتَ حليم ــ تــارِخْاملُ يبِ ُلّصـ ى ا عليـوإذا، موســلّ ه 
بالرــات ــد )٢(ع ــبقْأ ق ــوار والُ ــاملُ وأن ــص ــي ألألُتَطفى تَ ــت، مهِعل ــ: حليمــةُ قال ــم تدنوفَ نه 
 كان خرياً: يل فقالَ، كإخوتَ مع حالك كان لدي كيفيا و: له وقلت، عليه تموسلَّ
 رمما  اهأميا : ةرميل ضُ فقالَ هحال نع هوسألتُ هإخوت إىل تلْدع مثُ، نسوأح اهأميا 

على حرٍج وال مرٍد وال شوال طَ رٍجإالّ رٍي هو سلّيـ  معليه ،إالّ شـى علـى يـابسٍ   وال م 
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واخاحلالِ ضر   ،واألغْ كذلكنام إن باملَ رهاأمسري ساروإ تن رهاأم فَوقَ بالوقوفت ،
وأعجب مقَ اإنّهذا  نأتَ دوادي كَ إىل نايثري ـ العـ فَ بِشصداألغْنا د نـام ـ عنمـا  : فقـالَ ، ه
ال : لنـا  فقـالَ ، راًكاسـ  شـاً حو فيـه  نإ: نا لهلْهذا الوادي فقُ نع مكُنامأغْ دونصتَ مكُبالُ
 ونٍوعيـ  لِناجـِ كاملَ أنيـابٍ بِ دأسـ نـا  علي مجه دقَ وإذا هخلفَ نحنَو نامامأ دخلَ موا ثُختافُ
، هوحـ م نَوسـلّ  هعليـ  ى اُصـلّ  دمحم نهضفَ تمزهوانْ هنم ناماألغْ ترفَفَ، لِشاعكاملَ
 همهفْال نَ كالمٍبِ هموكلَّ، )١(ومعكَها هذنبأ كسمفَ هديي نيب هسرأ عضَو دقَ دباألس وإذا
 دعـ هـذا الـوادي ب   برقـْ ال تَ له قلت: لَقا، له تلْذي قُما الّ نا لهلْفقُ هارباً داألسى ولّفَ
اليتَفَ مِولَهثُ، )٢(كجلَ مفَ ساألغْ جعلتنام ذُتلو تَوتَ بهكَبار به ـ كَ وإذا بشاةسرـ  تيها د
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، )١(رسـ كَهبـا   نيكـُ  ملْ نكـأ  دوا كـالغزالِ تعـ  ترها فمـ علي هبيد رمفَ، هها إليدي تدمفَ
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حليمةُ قالت :     َمـع خـرج الغـد ن مـ ا كـان ـ  فلمإخوتـ  كَ هجـاري عادتـ ، هفلم ا كـان  وقـت 
 رةمدي ضـُ ولـَ  تفرأيـ  ةهانـَ لْكالو تجـ رفخَ: حليمةُ قالت، ياحلَ   توالص عقَو رِهالظُّ
 يوفبالسـ  جالُالر جفخر، كلَه دقَفَ دمحقي بأخي محلْأ اهيا أم: يقولُ وهو، خاًصارِ
سآوالنصارِ ءخات ،وخرج بعلي احلارث نادي وآي لَووآ ده محمنأ   وأ ريباًغَ لُتَقْتُ داه
القَ لِأوائصارِ مِووآ وأقولُ، ةٌخ محموآ داه لَوـ أتَى حتّ داهياملَ تـ وضالـّ  ع ذي كـان  فيـه  

 ءمآالسـ  نـانِ ع إىل ثناياه نم عدصتَ واألنوار، مبستَي جالس وه فإذا، صلعم اِ رسولُ
بييب ح وقلت، )١(هينيع نيب تلْوقب سي عليهفْنَ تحرطَ نأ إىللي قْع نم كمالَأتَ مفلَ
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 تيوإخـ  عمـ  سـاً جال تنـ كُ يإنّ اهأميا : قالَ، وءالس كعن اُ صرف كبِ لَزذي نَما الّ
 تيوإخـ  نِيب نم ونيذُفأخما هنم روأنْ أر ملْ انِهيب النِجر أتاني وإذانا زاد ةَلَضْفَ لُنأكُ

ؤادي فـُ  قا بـه شـ فَ صـار باأل همعلَ ذُيأخ المعاً ظيماًع جراًنجذبا خو قٍرفْري بِهظَ )١((.....)
قلْويب إىل جثـُ و  ـ  مخْتَاسشـائ رجا أحقلـْ ي وجعـال يب و    ه هـا بيـدتلّهثـُ يـ أ مخرةًتـَ كْنُ ج 
سدآووقالَ، رماها   األرضِفَ )٢(ء ظُّيل هذا ح الشطانِي منك يا محمثُ، دم اآل إنخر 
 لَفغس، جِلْالثّ نم أنلْم ءضآالبي ةضّالف نم ريقٍبوأ ضرِاألخ جدربالز نم تشط جخرأ
قلْ بهيب ومجيع غَ ئيشآأحسال نْوأ ماًناعسـلَ م غَعما ثـُ هم إىلهـا  رد مهـا ثـُ  كانـ أ مخرج 

واحد منختَفَ عظيماً ما خامتاًهم على قلْ بهيب وما شق مـ  نجو  ، فـالتحقـُ بِ مدرة ِا 
 وقالَ، دييبِ ذَخما أهنم واحداً ان مثُ، قيماًم العيضْأ نيب هتَدبرو أجد ناأتعاىل وها 
 هتـ أم جبميـعِ  هتـَ نْزَو وفلـَ  هعـ د: قـالَ  مثـُ ، مهجحتُرين فـَ وزنَفَ هتأم نم رٍشعبِ هنْزِ: هلصاحبِ

ــ مهرجحلـَ  ــ مثُ ــ إىلوني مضَ دورِصما وقَــهــبال مــا بيــ ن عوقــاال يل، يني :يــا مــح مــ د  ولَ
عملت ُما ا يريد منقَلَ كرت عثُ، ناكَيم طارا عن ـ فَ ي   اهلـواءصظـُ نْأ رتر مـا هِإلي 
  . )٣(ءمآجلا   السى وحتّ
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 قيـه حلفا المهـذا الغـُ   صـيب أُ دقـَ  يكـون  نأ إني أخـاف : احلارث حليمةُ جوزَ فقالَ
بأهل١(ه( ،وإ: حليمةُ قالتن إ يا حليمةُ: مي قالواقوالإىل  مضي بهفأتَ نِكاهيت إىل  به
قالَ، نِالكاه قُ: لهص علي القـ  ةَصمن آ إىل هـا أولهـا رِخ ، ـ : حليمـةُ  قالـتـ فلما سمع 
نِالكاه ذلك ثَورسولِ إىل ب ِا ضَصلعم ومإىل ه صرِدـ  يا للعـربِ : وقالَ، همـ  نرٍش 
 لُطـ بيو متكُهـ لآ بسيو مكُالمأح هفَسي هنَّفإ هعم نيولتُواقْ المهذا الغُ لواتُاقْ ربتَاقْ دقَ

 كُديـنـ  مويعوكُدال تَ ديــنٍ إىل مرفـُ عوه ،ــ: حليمـةُ  قالــت ــ إالّ رعشـ أ مفلَ  جــلٌر لَبـ قْأ دوقَ
ةُقَلْاخلُ عظيم وبيده حرفخَ ةٌبقَر هبا صدر نِالكاه لَفهك هو وقوم٢(ه( .  
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حليمةُ قالت :فرجعبِ تمحمإىلصلعم  د منزيل فبيناأما ن وإذا ريقِ  الطَّ ةٌراجع 
رٍبئْ رأسِعلى  بامرأة وهوآ: تقولُ ي ولداه هكْلولَ تيس يل مـ غَ ورِالذكُ نكَرِي ، قالـت 
 رِئـْ هـذا البِ  نمـ  ءقي مـآ تَسـ أل تخرجـ : قالـت ، اِ ةَميا أ )١(هلا ما لكي فقلت حليمةُ

ودي على كَلَولَقَفي فانْتوقَ رِئْمين   البِ بد ع٢(زواج( جالُالر سآوالنء عن راجـِ إخه ،
فقلت يا محمإ دن كان لك معجزة عند بِرنافأرِ ك اهـا إي بأعيقـَ فتَ نـا ندم  الـنصـلعم   يب
 لِفـْ الط بـان و رِئـْ البِ حافـات  نمـ  ءاملـآ  قدفَّتـَ فَ ءاملـآ  إىل هعبِبإصـ  وأشـار  رِئـْ البِ بِجانـ  إىل
الصغري على وجاملآ هء ،وهيقولُ و :السالم عليك يا محمد ،ومسعت ال : يقولُ قائال
 قالت، ارِالن نم صاةجي العني كيف هنبوا مجعتَ لْب فالَاألطْجي ني كيف هنبوا مجعتَ

ــ إىل هتَيمضـَ فَ: حليمـةُ  صدقَري ولـْ بــ  تمـا بين عيـ نيفَ، )٣(ه سـمعت هنيئــاً: يقـولُ  قــائال 
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 تفأخـذْ : حليمـةُ  قالـت ، )٣(كـي نم ذَخما أُ )٢(كييعلَ دري اليوم مكةَ ءيا بطحآ )١(لكي
ــحم تفأخــذْ صــلعم قــُ  داًمــامي ود سرــ ت ــأتَى حتّ يت ــاب ــم ب ــوعلَ )٤(ةَكَ يمجاعــةٌ ه 

ــم جــفَ تمعني ــحم تعوضَ داًم ــصــلعم ودخ ــ تلْ ــعى أُحتّ لم جــدــ ه ــى يحتّ ــتَي جرخْ  اهلقّ
بسادات العرب فسمعـ  تهدعظيمـةً  ة ـ فرجعلـَ فَ تم أره ، ـ : فقلـتمعاشـ  رـ : اسِالنأين 

ذهب ذي كيب الّالصان قالوا، ناها ه :أي الصبطْتَ يانلبني ، فقلـت :مـ حما د ـ  بـنعبد 
ا فلمـ  شـيء  )٥(كـي مع مـا كـان  : فقالوا يل، يمن سلتُاخ هجد إىل هدألر تجئْ لبِطَّاملُ
 نسـي مـ  نفْ نيمـ رأل هأر ملـَ  نئلـَ  واِ: وقلت، سيعلى رأْ رابالتُّ تثيح هنسوني ميآ

هذا اجلَ قِشاهبِ وإذا لِبخٍشي وكّتَيـ   )٦(كيلَ ما: يل فقالَ، أُ على عصاةيـا سعةُدي  فقلـت 
له ولَ ضاعدي محمناأ: هلا فقالَ، صلعم د عندي من يرده لَعثـُ  )٧(كـي يـ  ملَدخ  علـي 
الصنم الكبري وامسه هلُب قَولَب وطـ  سـاً أْراف حلـَ وـ  هسـ  : وقـالَ ، عاًبيـا سدي لـَ يم  لْتـز 
متُنوقـدمياً  حـديثاً  ريشٍعلى قـُ  ك  ـ  وهـذهالستـَ  ةُعديزعأ من لـَ ودها مـ حداًم  ـ ، ضـاعا فلم
سمع الصنرِذكْبِ م محمد طَقَصلعم س على وهِجه طَّتقَوطَساقَوتَ إرباً إرباً عـ  تاألصنام 
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، المِهـذا الغـُ   دنـا علـى يـ   الكَه نفإ خا يا شيعن كإلي: يقولُ نا قائالعمسو هلَوي حالتّ
حليمةُ قالت :فخرج الشيوأنا أ خسمع اصكاكَط أسنانه وارتعاد كْرـ بتيقـَ لْوأ هازَكـّ ى الع 
من يده وهو يكي وقآبيقولُ ئال :معاشر ال تضُ اسِالنوا فـإ جن لمـ حمد ـ راًب ضـَ ال ييعه 

و   وادي تُها ههامة حتت شجريإل ةمامقَ، ةتـْ لَظلَّ دـ الغَ هواحلَ، ةُمام ـ صـا يسبكفِّـ بِ حه 
  . )١(موسلّ هعلي ى اُصلّ

فخَ: قالترج عبطّاملُ دحنْ لبفإذاالوادي  و هو فقالَ جالس عبطّاملُ دلب :من  أنـت 
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 )١(بـوسِ رعلـى قَ  هلـَ ماحتَ مثـُ ، لـب طّاملُ دبـ ع بنا اِ دبع بنا دمحم ناأ: فقالَ الميا غُ
السرج ودلَخ به واطْ ةَكّممأن الناس ٢(به( ،جهز ـ عبطّاملُ د حليمـةَ  لـب ـ أحسهـازٍ جِ ن 
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  *شعر تقولُ تدشوأنَ )١(هايح إىل  تفَرصوانْ


 
   

   
 

   
  

 
   

  
 

   
  

 
   

  
 

   
  

 
   

  
 

   
  

 
   

  
 

   
  

 
   

  حليمةُ قالت :غَا بلَفلم النُصلّ يبتعاىل علَ ى ايوسلّ هم من العرِم ـ أربـ  عسنني ،
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 ى اُصلّ غَلَا بفلم لبطّاملُ دبع هدج هفلَكَو )١(نةَديواملَ ةَكَم نيب دلَ  ب ةُنآم هأم تفَّوتُ
ُتعاىل علَ ايوسلّ هثَ ممان ستَ ننيـ وج  ده ـ عبطّاملُ د لـب لـَ فَكَوه ـ عمأبـو  ه  ٢(طالـب( ،
ملَا كَفلم عمره ننيرِ سشع أتاه ُا مرِخْالفَ ن خارِوالف والعز شـى  ذاوإ، قـارِ والوم   
 هبـ خاطَو )١(هيـ علَ ملسـ ي مر إذا روفعم رجح ةَكَ  م كانو، )٣(ةُمامالغَ هلَلِّظَتُ رِواجِاهلَ
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خاطَوبه األشجار ٢(واألحجار( ،  
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   )١(عريالب هموكلّ
بي  بحرتَي كان رينشو  الع: حليمةُ قالت، )٢(صلعم هعأصابِ نِيب نم ءاملآ عبونَ
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 بِرالعـ  سـادات  نيبـي بـ   رفـاخ تَي كـان  عـني باألرو  ، )١(بـي  بـاهى تَي كـان  الثنيو  الـثَّ 
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وعثَبه ُا سالَبالرة وشاع كْذراملَ ه  ١(بِغارِواملَ شارق( ،وكان قاًصاد واسمه بين أعدائه 
ــ الصقُاد ــني ــألمانَ األم تاخلَ و ، )٢(صــلعم همســني ــان ــرزُ إذا ك ــعخ هتُ ــو هداءرِ ل طَبسه 
   اُوتَ مثُ، سنةً وستون ثالثةً هرمع لَمى كَحتّ )١(نيزوريو هأزور لْأزَ ملَو، )٣(يتحتَ
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