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 نساء حوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ                    
 
 زوجات الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ- 1   

 

 خديجة بنت خويمد رضى اهلل عنيا

 :نسبيا ونشأتيا
 

 68ىي خديجة بنت خويمد بف أسد بف عبد العزى قصي بف كبلب القرشية األسدية ، ولدت سنة 
تربت وترعرعت في بيت مجد ورياسة، نشأت عمى الصفات واألخبلؽ . ( ـ556)قبؿ اليجرة 

الحميدة، عرفت بالعفة والعقؿ والحـز حتى دعاىا قوميا في الجاىمية بالطاىرة ، وكانت السيدة 
خديجة تاجرة، ذات ماؿ، تستأجر الرجاؿ وتدفع الماؿ مضاربة، وقد بمغيا عف رسوؿ اهلل صمى اهلل 
عميو و سمـ أنو كاف صادؽ أميف، كريـ األخبلؽ، فبعثت إليو وطمبت منو أف يخرج في تجارة ليا 

وقبؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ، وربحت تجارتيا . إلى الشاـ مع غبلـ ليا يقاؿ لو ميسرة
أخبر الغبلـ ميسرة السيدة خديجة عف أخبلؽ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و . ضعؼ ما كانت تربح

سمـ ، فدست لو مف عرض عميو الزواج منيا، فقبؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ، فأرسمت 
السيدة خديجة إلى عميا عمرو بف أسعد بف عبد العزى، فحضر وتزوجيا رسوؿ اهلل صمى اهلل 

عميو وسمـ ، وكاف ليا مف العمر أربعيف سنة ولرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ خمس وعشروف 
. سنة

كانت أوؿ امرأة تزوجيا الرسوؿ ، صمى اهلل عميو وسمـ، - رضي اهلل عنيا - السيدة خديجة 
أنجبت لو ولديف . ]وكانت أحب زوجاتو إليو، ومف كرامتيا أنيا لـ يتزوج عمييا غيرىا حتى ماتت 

. ، وعبد اهلل ، ورقية وزينب وأـ كمثوـ وفاطمة (وكاف يكنى بو)القاسـ : وأربع بنات وىـ
 

: إسبلميا
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رضي - النبي صمى اهلل عميو و سمـ كانت السيدة خديجة - سبحانو وتعالى - عندما بعث اهلل 
ىي أوؿ مف آمف باهلل ورسولو، وأوؿ مف أسمـ مف النساء والرجاؿ، وكاف رسوؿ اهلل - اهلل عنيا

تمقى رسو اهلل صمى اهلل . صمى اهلل عميو وسمـ والسيدة خديجة يصمياف سرًا إلى أف ظيرت الدعوة
عميو و سمـ كثيرًا مف التعذيب والتكذيب مف قومو، فكانت السيدة خديجة رضي اهلل عنيا تخفؼ 

سبحانو وتعالى - وعندما انزؿ اهلل . عنو وتيوف عميو ما يمقى مف أكاذيب المشركيف مف قريش
فرجع مسرعًا  )اقرأ بسـ ربؾ الذي خمؽ  )قاؿ لو -صمى اهلل عميو وسمـ - الوحي عمى الرسوؿ - 

، فزمموه حتى ذىب عنو الروع، فقاؿ " زمموني : " إلى السيدة خديجة وقد كاف ترجؼ بوادره، فقاؿ 
كبل، أبشر، : ، فقالت لو " قد خشيت عمى نفسي : " وأخبرىا الخبر وقاؿ" مالي يا خديجة؟ : " 

فواهلل ال يخزيؾ اهلل أبدا، إنؾ لتصؿ الرحـ، وتصدؽ الحديث، وتحمؿ الكؿ، وتعيف عمى نوائب 
وانطمقت بو إلى ابف خميا ورقة بف نوفؿ بف أسد، وىو تنصر في الجاىمية، وكاف يفؾ . الحؽ

امع : الخط العربي، وكتب بالعربية باإلنجيؿ ما شاء اهلل أف يكتب، وكاف شيخا قد عمى، فقالت 
ىذا الناموس الذي أنزؿ عمى : يا ابف أخي ما ترى؟، فأخبره، فقاؿ: مف ابف أخيؾ ما يقوؿ، فقاؿ

. موسى 
 

: منزلتيا عند رسوؿ اهلل 
 

- كانت السيدة خديجة امرأة عاقمة، جميمة، دينة، مصونة، كريمة، مف أىؿ الجنة، فقد أمر اهلل 
. رسولو أف يبشرىا في الجنة ببيت مف قصب ال صخب فيو وال نصب- تعالى 

 
كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يفضميا عمى سائر زوجاتو، وكاف يكثر مف ذكرىا بحيث أف 

ما غرت عمى أحد مف نساء النبي ما غرت عمى خديجة وما رأيتيا، ولكف : عائشة كانت تقوؿ 
كاف النبي صمى اهلل عميو و سمـ يكثر مف ذكرىا وربما ذبح الشاة ثـ يقطعيا أعضاء ثـ يبعثيا 
في صدائؽ خديجة فربما قمت لو كأنو لـ يكف في الدنيا إال خديجة، فيقوؿ إنيا كانت وكاف لي 

.  منيا ولد

كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ال يكاد يخرج مف البيت حتى : وقالت عائشة رضي اهلل عنيا 
يذكر خديجة فيحسف الثناء عمييا، فذكر خديجة يوما مف األياـ فأدركتني الغيرة فقمت ىؿ كانت إال 

ال واهلل ما أبدلني : عجوزًا فأبدلؾ اهلل خيرًا منيا، فغضب حتى اىتز مقدـ شعره مف الغضب ثـ قاؿ
اهلل خيرًا منيا، آمف بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني اهلل منيا أوالدًا إذ 

. فقمت في نفسي ال أذكرىا بسيئة أبدا: حرمني النساء، قالت عائشة
: وفاتيا

 
توفيت السيدة خديجة ساعد رسوؿ اهلل األيمف في بث دعوة اإلسبلـ قبؿ ىجرتو إلى المدينة 
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المنورة بثبلثة سنوات، وليا مف العمر خمس وستوف سنة، وأنزليا رسوؿ اهلل بنفسو في حفرتيا 
تحمميا - صمى اهلل عميو وسمـ- وأدخميا القبر بيده، وكانت وفاتيا مصيبة كبيرة بالنسبة لمرسوؿ 

. سبحانو وتعالى- بصبر وجأش راضيًا بحكـ اهلل 
عودة لمرئيسية 
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 سودة بنت زمعة                                       

 
 وبيا نزلت آية الحجاب وؿ امرأة تزوجيا الرسوؿ بعد خديجةأ

 
: اسميا ونسبيا

ىي أـ المؤمنيف سوده بنت زمعة بف قيس بف عبد ود ابف نصر بف مالؾ بف حسؿ بف عامر بف 
. لؤي القرشية العامرية، وأميا الشّموس بنت قيس بف زيد بف عمر األنصارية

 
: إسبلميا

 
كانت قبؿ أف يتزوجيا رسوؿ اهلل . كانت سيدة جميمة نبيمة ضخمة، مف فوا ضؿ نساء عصرىا

السكراف بف عمرو، أخي سييؿ بف عمرو : صمى اهلل عميو وسمـ تحت ابف عـ ليا يقاؿ لو
ولما أسممت بايعت النبي صمى اهلل عميو وسمـ وأسمـ معيا زوجيا السكراف وىاجرا جميعًا . العامري

إلى أرض الحبشة، وذاقت الويؿ في الذىاب معو واإلياب حتى مات عنيا وتركيا حزينة مقيورة ال 
. عوف ليا وال حرفة وأبوىا شيخ كبير

 
: زواجيا

 
في حديث لعائشة عف خولة بنت حكيـ، أف خولة بنت حكيـ السممية رفيقة سودة في اليجرة إلى 

الحبشة وزوجيا عثماف بف مظعوف لما عرض عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بعائشة رضي 
. أنيا صغيرة ويريد مف ىي أكبر سنًا لتدبير شؤوف بيتو ورعاية فاطمة الزىراء: اهلل عنيا

 
فعرضت الزواج مف سوده بنت زمعة، فيي امرأة كبيرة وواعية، رزاف ومؤمنة، وأف جاوزت صباىا 

ولـ تكد خولة تتـ كبلميا حتى أثنى عمييا الرسوؿ صمى اهلل عميو . وخمت مبلمحيا مف الجماؿ
. فأتى فتزوجيا- وسمـ

 
بسودة ولدييا ستة أبناء وكاف زواجيا في رمضاف في السنة - تزوج النبي صمى اهلل عميو وسمـ

سنة ثمانية لميجرة عمى صداؽ قدره أربعمائة : العاشرة مف النبوة، بعد وفاة خديجة بمكة، وقيؿ
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. درىـ، وىاجر بيا إلى المدينة
: فضميا 

مف فواضؿ نساء عصرىا، أسممت وبايعت النبي صمى اهلل عميو - رضي اهلل عنيا - تعد سودة 
تزوج بيا الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وكانت إحدى أحب . وسمـ ، وىاجرت إلى أرض الحبشة

. زوجاتو إلى قمبو، عرفت بالصبلح والتقوى، روت عف النبي أحاديث كثيرة وروى عنيا الكثير
وكانت تمتاز بطوؿ اليد، لكثرة صدقتيا حيث كانت . ونزلت بيا آية الحجاب، فسجد ليا ابف عباس

. امرأة تحب الصدقة
:- صفاتيا

 
لما دخمت عائشة رضي اهلل عنيا بيت الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ زوجة محبوبة تمؤل العيف 

بصباىا ومرحيا وذكائيا، شاءت سودة أف تتخمى عف مكانيا في بيت محمد صمى اهلل عميو وسمـ 
فيي لـ تأخذ منو إال الرحمة والمكرمة، وىذه عائشة يدنييا مف الرسوؿ المودة واإليثار واالعتزاز 

. بأبييا، ومبلحة ييواىا الرجؿ
 

وقد أنس الرسوؿ محمد صمى اهلل عميو وسمـ بمرحيا وصباىا في بيتو فانقبضت سودة وبدت في 
بيت زوجيا كالسجيف، ولما جاءىا الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ يومًا وسأليا إف كانت تريد 
تسريحًا، وىو يعمـ أف ليس ليا في الزواج مأرب إال الستر والعافية وىما في عصمة الرسوؿ 

يا رسوؿ اهلل مالي مف حرص عمى أف أكوف : ونعمة اهلل، قالت سودة وقد ىدأت بيا غيرة األنثى
. لؾ زوجة مثؿ عائشة فأمسكني، وحسبي أف أعيش قريبة منؾ، أحب حبيبؾ وأرضى لرضاؾ

 
ووطدت سوده نفسيا عمى أف تروض غيرتيا بالتقوى، وأف تسقط يوميا لعائشة وتؤثرىا عمى 

نفسيا، وبعد أف تزوج الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بحفصة بنت عمر جبرًا لخاطرىا المكسور بعد 
وفاة زوجيا وسنيا لـ يتجاوز الثامنة عشر، ىانت لدى سودة الحياة مع ضرتيف ندتيف كمتاىما 

.  تعتز بأبييا، ولكنيا كانت أقرب لعائشة ترضييا لمرضاة زوجيا

رضي - وكانت سوده ذات أخبلؽ حميدة، امرأة صالحة تحب الصدقة كثيرًا، فقالت عنيا عائشة 
: يا رسوؿ اهلل أّينا أسرع بؾ لحاقًا؟ قاؿ: اجتمع أزواج النبي عنده ذات يوـ فقمف-: اهلل عنيا 

أطولكف يدًا، فأخذنا قصبة وزرعناىا؟ فكانت زمعة أطوؿ ذراعًا فتوفي رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو 
. وسمـ فعرفنا بعد ذلؾ أف طوؿ يدىا كانت مف الصدقة

 
في : بعث إلى سودة بفرارة دراىـ، فقالت- أف عمر رضي اهلل عنو: عف ىشاـ، عف ابف سيريف
 .بمغيني الفتح، ففرقتيا: الغرارة مثؿ التمر، يا جارية



 9 تأليف محمد برهان- نساء حول الرسول  

 

:  أعماليا
 

خمسة أحاديث، وروى عنيا عبداهلل بف عباس ويحيى بف عبداهلل - رضي اهلل عنيا- روت سودة 
. وروى ليا أبو داود والنسائي وخرج ليا البخاري. بف عبد الرحمف بف سعديف زاره األنصاري

 
: وفاتيا

 
توفيت سودة في آخر زمف عمر بف الخطاب، ويقاؿ إنيا توفيت بالمدينة المنورة في شواؿ سنة 

: ولما توفيت سوده سجد ابف عباس فقيؿ لو في ذلؾ؟ فقاؿ. أربعة وخمسوف، وفي خبلفة معاوية
، فأي آية أعظـ مف ذىاب أزواج " إذا رأيتـ آية فاسجدوا:" قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

. النبي صمى اهلل عميو وسمـ
العودة لمرئيسية 
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 عائشة بنت الصديؽ رضي اهلل عنيا                               

 
: نسبيا ونشأتيا

 
. ىو ما ليذه اإلنسانة مف عقؿ نير، وذكاء حاد ، وعمـ جـ (رضي اهلل عنيا)السيدة عائشة 

ولدورىا الفعاؿ في خدمة الفكر اإلسبلمي مف خبلؿ نقميا ألحاديث رسوؿ اهلل وتفسيرىا لكثير مف 
وىي كذلؾ المرأة التي تخطت حدود . جوانب حياة الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ واجتياداتيا 

مف  (رضي اهلل عنيا)لقد كانت . دورىا كامرأة لتصبح معممة أمة بأكمميا أال وىي األمة اإلسبلمية
ما رأيت أحدًا أعمـ  ))أبرع الناس في القرآف والحديث و الفقو، فقد قاؿ عنيا عروة بف الزبير 

 1(. (بالقرآف وال بفرائضو وال بحبلؿ وال بحراـ وال بشعر وال بحديث عرب وال بنسب مف عائشة
: وفي ىذه النقطة البحثية تطرقت إلى ثبلث مجاالت تميزت فييـ السيدة عائشة وىي 

 
 .عمميا وتعميميا . 1
 
. السيدة المفسرة المحدثة. 2
 
. السيدة الفقيو . 3
 

رضي )وقد اخترت ىذه المجاالت ؛ ألىميتيا وألثرىا الواضح في المجتمع والفكر اإلسبلمي، فيي 
صمى اهلل }بعمميا ودرايتيا ساىمت بتصحيح المفاىيـ، والتوجيو إلتباع سنة رسوؿ اهلل  (اهلل عنيا

فقد كاف أىؿ العمـ يقصدونيا لؤلخذ مف عمميا الغزير، فأصبحت بذلؾ نبراسًا منيرًا . {عميو وسمـ
تمكـ ىي عائشة بنت أبي بكر الصديؽ عبد اهلل بف عثماف، زوجة .يضيء عمى أىؿ العمـ وطبلبو

ولدت بمكة المكرمة في العاـ . رسوؿ اهلل وأفقو نساء المسمميف وأعمميف بالقرآف والحديث والفقو
في السنة الثانية لميجرة، فكانت أكثر  {صمى اهلل عميو وسمـ}الثامف قبؿ اليجرة ، تزوجيا الرسوؿ 

. نسائو رواية ألحاديثو
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فضمت عمى نساء ))عف ذلؾ فتقوؿ  (رضي اهلل عنيا)كانت مف أحب نساء الرسوؿ إليو، وتحكي 
كنت أحب نسائو إليو، وكاف أبي أحب رجالو إليو، وتزوجني لسبع وبنى : الرسوؿ بعشر وال فخر

،واستأذف النبي صمى (المقصود حادثة اإلفؾ)، ونزؿ عذري مف السماء (أي دخؿ بي)بي لتسع 
إني ال أقوى عمى التردد عميكف،فأذّف لي أف أبقى عند : اهلل عميو و سمـ نساءه في مرضو قائبلً 

قد عرفنا مف تريد، تريد عائشة، قد أذنا لؾ، وكاف آخر زاده في الدنيا : بعضكف، فقالت أـ سممة
( رضي اهلل عنيا)توفيت(. (ريقي، فقد استاؾ بسواكي، وقبض بيف حجري و نحري، ودفف في بيتي

. في الثامنة والخمسيف لميجرة
عمميا وتعميميا 

 
مف أكبر النساء في العالـ فقيًا وعممًا، فقد أحيطت بعمـ كؿ ما  (رضي اهلل عنيا)تعد عائشة 

مرجعًا ألصحاب رسوؿ اهلل  (رضي اهلل عنيا)وكانت . يتصؿ بالديف مف قرآف وحديث وتفسير وفقو
يستفتونيا فيجدوف لدييا حبًل لما أشكؿ  (رضي اهلل عنيـ)عندما يستعصي عمييـ أمر، فقد كانوا 

أصحاب رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و -ما أشكؿ عمينا )): حيث قاؿ أبو موسى األشعري . عمييـ
( . (سمـ حديث قط، فسألنا عائشة إال وجدنا عندىا منو عمماً 

 
وقد كاف مقاـ السيدة عائشة بيف المسمميف مقاـ األستاذ مف تبلميذه، حيث أنيا إذا سمعت مف 
عمماء المسمميف والصحابة روايات ليست عمى وجييا الصحيح،تقوـ بالتصحيح ليـ وتبيف ما 

. خفي عمييـ، فاشتير ذلؾ عنيا ، وأصبح كؿ مف يشؾ في رواية أتاىا سائبلً 
 

لقد تميزت السيدة بعمميا الرفيع لعوامؿ مكنتيا مف أف تصؿ إلى ىذه المكانة، مف أىـ ىذه 
: العوامؿ

 
. ذكائيا الحاد وقوة ذاكرتيا، وذلؾ لكثرة ما روت عف النبي صمى اهلل عميو و سمـ - 
 

زواجيا في سف مبكر مف النبي صمى اهلل عميو و سمـ، ونشأتيا في بيت النبوة، فأصبحت - 
. التمميذة النبوية (رضي اهلل عنيا)
 

.  كثرة ما نزؿ مف الوحي في حجرتيا، وىذا بما فضمت بو بيف نساء رسوؿ اهلل- 

حبيا لمعمـ و المعرفة، فقد كانت تسأؿ و تستفسر إذا لـ تعرؼ أمرًا أو استعصى عمييا مسائمة، - 
. ((كانت ال تسمع شيئا ال تعرفو إال راجعت فيو حتى تعرفو))فقد قاؿ عنيا ابف أبي مميكة 

 
ونتيجة لعمميا وفقييا أصبحت حجرتيا المباركة وجية طبلب العمـ حتى غدت ىذه الحجرة أوؿ 
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تضع حجابًا بينيا وبيف  (رضي اهلل عنيا)وكانت . مدارس اإلسبلـ وأعظميا أثر في تاريخ اإلسبلـ
. ((سمعت تصفيقيا بيدييا مف وراء الحجاب))تبلميذىا، وذلؾ لما قالو مسروؽ

 
مف . لقد اتبعت السيدة أساليب رفيعة في تعميميا متبعة بذلؾ نيج رسوؿ اهلل في تعميمو ألصحابو

نما التأني ليتمكف المتعمـ مف االستيعاب،  فقد قاؿ عروة . ىذه األساليب عدـ اإلسراع في الكبلـ وا 
أال يعجبؾ أبو ىريرة جاء فجمس إلى جانب حجرتي يحّدث عف ))إف السيدة عائشة قالت مستنكرة

فقاـ قبؿ أف أقضي سبحتي، -أصمي-رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ يسمعني ذلؾ، وكنت أسبٍّح
. ولو أدركتو لرددت عميو، إف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ لـ يكف يسرد الحديث كسردكـ

كذلؾ مف أساليبيا في التعميـ، التعميـ أحيانًا باإلسموب العممي، وذلؾ توضيحًا لؤلحكاـ الشرعية 
كما أنيا كانت ال تتحرج في اإلجابة عمى المستفتي في أي مسائمة مف مسائؿ . العممية كالوضوء

كذلؾ الحظنا بأف السيدة عائشة كانت تستخدـ . الديف ولو كانت في أدؽ مسائؿ اإلنساف الخاصة
ويتضح ذلؾ في رواية مسروؽ . اإلسموب العممي المقترف باألدلة سواء كانت مف الكتاب أو السنة

يا أبا عائشة،ثبلث مف تكمـ بواحدة منيف فقد أعظـ : كنت متكئًا عند عائشة، فقالت))حيث قاؿ
مف زعـ أف محمدًا صمى اهلل عميو و سممرأى ربو فقد أعظـ : ما ىف ؟ قالت: عمى اهلل الفرية، قمت
يا أـ المؤمنيف، أنظريني وال تعجميني،ألـ يقؿ اهلل :وكنت متكئًا فجمست فقمت: عمى اهلل الفرية، قاؿ

 (ولقد رآه نزلًة أخرى.ولقد رآه باألفؽ المبيف)عز وجؿ 

إنما ىو  ): ،فقاؿ {صمى اهلل عميو وسمـ}أنا أوؿ ىذه األمة سأؿ عف ذلؾ رسوؿ اهلل : فقالت
جبريؿ، لـ أره عمى صورتو التي خمؽ عمييا غير ىاتيف المرتيف،رأيتو ميبطًا مف السماء ساّدًا 

ـُ خمقو ما بيف السماء و األرض  ال تدركو األبصار وىو :) أولـ تسمع أف اهلل يقوؿ: فقالت( (ِعَظ
وما كاف لبشر أف يكممو اهلل إال :)أو لـ تسمع أف اهلل يقوؿ (يدرؾ األبصار وىو المطيؼ الخبير

. (وحيا أو مف وراء حجاب أو يرسؿ رسواًل فيوحي بإذنو ما يشاء إنو عمٌي حكيـ
 

ومف زعـ أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ كتـ شيئا مف كتاب اهلل فقد أعظـ عمى اهلل : قالت
ف لـ تفعؿ فما بمغت رسالتو  ): الفرية ، و اهلل يقوؿ يا أييا الرسوؿ بمغ ما أنزؿ إليؾ مف ربؾ وا 

قؿ ال يعمـ ) ومف زعـ أنو يخبر بما يكوف في غد فقد أعظـ عمى اهلل الفرية ، واهلل يقوؿ : قالت. (
( (مف في السماوات و األرض الغيب إال اهلل 

كانت معقبًل لمفكر اإلسبلمي، وسراجًا يضيء (رضي اهلل عنيا)وبذلؾ يتضح لنا بأف السيدة عائشة 
ولذكائيا و حبيا لمعمـ كاف النبي صمى اهلل عميو و سمـ يحبيا ويؤثرىا حيث . عمى طبلب العمـ

ف  )):قاؿ كمؿ مف الرجاؿ كثير، ولـ يكمؿ مف النساء إال آسية امرأة فرعوف ومريـ بنت عمراف، وا 
(. (فضؿ عائشة عمى النساء كفضؿ الثريد عمى سائر الطعاـ
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 السيدة المفسرة المحدثة

عالمة مفسرة ومحدثة، تعمـ نساء المؤمنيف،ويسأليا كثير  (رضي اهلل عنيا)كانت السيدة عائشة 
مف الصحابة في أمور الديف،فقد ىيأ ليا اهلل سبحانو كؿ األسباب التي جعمت منيا أحد أعبلـ 

ذا تطرقنا إلى دورىا العظيـ في التفسير فإننا نجد أف كونيا ابنة أبو بكر . التفسير والحديث وا 
الصديؽ ىو أحد األسباب التي مكنتيا مف احتبلؿ ىذه المكانة في عالـ التفسير، حيث أنيا منذ 

نعومة أظافرىا وىي تسمع القرآف مف فـ والدىا الصديؽ، كما أف ذكائيا و قوة ذاكرتيا سبب 
ني لجارية ألعب  )):آخر،ونبلحظ ذلؾ مف قوليا لقد نزؿ بمكة عمى محمد صمى اهلل عميو و سمـ وا 

(. (وما نزلت سورة البقرة والنساء إال وأنا عنده (بؿ الساعة موعدىـ والساعة أدىى وأمر)
 

تسأؿ (رضي اهلل عنيا)ومف أىـ األسباب إنيا كانت تشيد نزوؿ الوحي عمى رسوؿ اهلل، وكانت
لى ما تشير إليو بعض اآليات فجمعت بذلؾ شرؼ تمقي القرآف .الرسوؿ عف معاني القرآف الكريـ وا 

رضي )وقد جمعت . مف النبي صمى اهلل عميو و سمـ فور نزولو وتمقي معانيو أيضا مف رسوؿ اهلل
إلى جانب ذلؾ كؿ ما يحتاجو المفسر كقوتيا في المغة العربية وفصاحة لسانيا و عمو  (اهلل عنيا

. بيانيا
كانت السيدة تحرص عمى تفسير القرآف الكريـ بما يتناسب وأصوؿ الديف وعقائده، ويتضح ذلؾ 

حتى إذا استيأس الرسؿ و ظنوا أنيـ قد  ))في ما قالو عروة يسأؿ السيدة عائشة عف قولو تعالى
قد استيقنوا أف قوميـ : ُكذٍُّبوا، قمت: أ ُكِذُبوا أـ ُكذٍُّبوا؟ قالت عائشة: قمت( (…ُكِذُبوا جاءىـ نصرنا

: وظنَّوا أنيـ قد ُكِذُبوا؟ قالت:أجؿ لعمري قد استيقنوا بذلؾ، فقمت ليا: كّذبوىـ فما ىو بالظف، قالت
ىـ أتباع الرسؿ الذيف آمنوا : فما ىذه اآلية؟ قالت: معاذ اهلل لـ تكف الرسؿ تظف ذلؾ بربيا، قمت

بربيـ وصدقوىـ، فطاؿ عمييـ الببلء و استأخر عنيـ النصر، حتى إذا استيأس الرسؿ ممف كذبيـ 
(. (مف قوميـ، وظنت الرسؿ أف اتباعيـ قد كذَّبوىـ جاءىـ نصر اهلل عند ذلؾ

وفي موقؼ آخر يتضح لنا أف السيدة عائشة كانت تحرص عمى إظيار ارتباط آيات القرآف بعضيا 
وبذلؾ فإف السيدة عائشة تكوف قد ميدت لكؿ مف أتى . ببعض بحيث كانت تفسر القرآف بالقرآف
أما مف حيث إنيا كانت مف كبار حفاظ السنة مف . بعدىا أمثؿ الطرؽ لفيـ القرآف الكريـ 

المرتبة الخامسة في حفظ الحديث وروايتو، حيث إنيا أتت  (رضي اهلل عنيا)الصحابة، فقد احتمت 
. (رضي اهلل عنيـ)بعد أبي ىريرة ، وابف عمر وأنس بف مالؾ ، وابف عباس 

 
ولكنيا امتازت عنيـ بأف معظـ األحاديث التي روتيا قد تمقتيا مباشرة مف النبي صمى اهلل عميو و 

ذلؾ أف الحجرة . سمـ كما أف معظـ األحاديث التي روتيا كانت تتضمف عمى السنف الفعمية 
المباركة أصبحت مدرسة الحديث األوؿ يقصدىا أىؿ العمـ لزيارة النبي صمى اهلل عميو و سمـ 



 14 تأليف محمد برهان- نساء حول الرسول  

 

وتمقي السنة مف السيدة التي كانت أقرب الناس إلى رسوؿ اهلل، فكانت ال تبخؿ بعمميا عمى أحٍد 
. منيـ، ولذلؾ كاف عدد الرواة عنيا كبير

ترى وجوب المحافظة عمى ألفاظ الحديث كما ىي، وقد الحظنا ذلؾ مف  (رضي اهلل عنيا)كانت 
يا ابف أختي بمغني أف عبد اهلل بف عمرو مارٌّ بنا إلى  ))رواية عروة بف الزبير عندما قالت لو 

فمقيتو : الحج فالقو فسائْمو، فإنو قد حمؿ عف النبي صمى اهلل عميو و سمـ عممًا كثيرًا، قاؿ عروة
إف :فساءلتو عف أشياء يذكرىا عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ فكاف فيما ذكر أف النبي قاؿ

اهلل ال ينتزع العمـ مف الناس انتزاعًا، ولكف يقبض العمماء فيرفُع العمـ معيـ، ويبقى في الناس 
فمـ حدثت عائشة بذلؾ أعظمت : قاؿ عروة. رؤوسًا جيَّااًل يفتونيـ بغير العمـ، فَيضّموف و ٌيضمٌّوف

حتى إذا : أحدَّثؾ أنو سمع النبي صمى اهلل عميو و سمـ يقوؿ ىذا؟ قاؿ عروة: ذلؾ و أنكرتو، قالت
إف ابف عمرو قد قدـ فالقو ثـ فاتحة حتى تسألو عف الحديث الذي ذكره لؾ : كاف قابٌؿ، قالت لو

فمما : فمقيتو فساءلتو فذكره لي نحو ما حدثني بو في مرَّتو األولى، قاؿ عروة: في العمـ، قاؿ
ولذلؾ كاف بعض ( . (ما أحسبو إال قد صدؽ، أراه لـ يزد فيو شيئًا ولـ ينقص: أخبرتيا بذلؾ قالت

رواة الحديث يأتوف إلييا ويسمعونيا بعض األحاديث ليتأكدوا مف صحتيا، كما إنيـ لو اختمفوا في 
ومف ىذا كمو يتبيف لنا دور السيدة عائشة و فضميا في نقؿ السنة النبوية . أمر ما رجعوا إلييا

ونشرىا بيف الناس، ولوال أف اهلل تعالى أىميا لذلؾ لضاع قسـ كبير مف سنة النبي صمى اهلل عميو 
. و سمـ الفعمية في بيتو عميو الصبلة و السبلـ 

 
 :السيدة الفقيية 

مف أكبر النساء في العالـ فقيًا وعممًا، فقد كانت مف كبار  (رضي اهلل عنيا)تعد السيدة عائشة
عمماء الصحابة المجتيديف، وكما ذكرنا سابقًا بأف أصحاب الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ كانوا 
يستفتونيا فتفتييـ، وقد ذكر القاسـ بف محمد أف عائشة قد اشتغمت بالفتوى مف خبلفة أبي بكر 

نما  (رضي اهلل عنيا)ولـ تكتِؼ . إلى أف توفيت بما عرفت مف النبي صمى اهلل عميو و سمـ وا 
اجتيدت في استنباط األحكاـ لموقائع التي لـ تجد ليا حكمًا في الكتاب أو السنة، فكانت إذا سئمت 
عف حكـ مسألة ما بحثت في الكتاب والسنة، فإف لـ تجد اجتيدت الستنباط الحكـ، حتى قيؿ إف 

تؤكد عمى تحريـ زواج المتعة  (رضي اهلل عنيا)فياىي . ربع األحكاـ الشرعية منقولة عنيا
إال عمى أزواجيـ أو ما ممكت أيمانيـ .والذيف ىـ لفروجيـ حافظوف )): مستدلة بقوؿ اهلل تعالى 

(. (فمف ابتغى وراء ذلؾ فأولئؾ ىـ العادوف.فإنيـ غير مموميف
 

: وقد استقمت السيدة ببعض اآلراء الفقيية، التي خالفت بيا آراء الصحابة، ومف ىذه اآلراء
 
لـ يدع رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  ))جواز التنفؿ بركعتيف بعد صبلة العصر، قائمة-1
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وعمى الرغـ مف أنو مف المعموـ أف التنفؿ بعد صبلة العصر مكروه، فقاؿ (. (الركعتيف بعد العصر
. بعض الفقياء أف التنفؿ بعد العصر مف خصوصياتو 

كما أنيا كانت ترى أف عدد ركعات قياـ رمضاف إحدى عشرة ركعة مع الوتر، مستدلة بصبلة - 2
كيؼ كانت ))رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ ،وذلؾ عندما سأليا أبو سممة بف عبدالرحمف 

ما كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و : صبلة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ في رمضاف؟ قالت
سمـ يزيد في رمضاف وال في غيره عمى إحدى عشرة ركعة، يصمي أربعًا فبل تسأؿ عف حسنيف و 

: فقمت يا رسوؿ اهلل. طوليف، ثـ يصمي أربعًا فبل تسأؿ عف حسنيف و طوليف، ثـ يصمي ثبلثا
رضي اهلل )فكاف الصحابة . ((يا عائشة إف عيني تناماف وال يناـ قمبي)): أتناـ قبؿ أف توتر؟ فقاؿ

يصمونيا عشريف ركعة، ألف فعؿ النبي صمى اهلل عميو و سمـ ليذا العدد ال يدؿ عمى نفي  (عنيـ
 )):وىكذا جمعت السيدة عائشة بيف عمو بيانيا و رجاحة عقميا، حتى قاؿ عنيا عطاء. ما عداه 

(. (كانت عائشة أفقو الناس وأحسف الناس رأيًا في العامة
: الخبلصة 

 
وىي في السادسة و الستيف مف عمرىا،بعد أف تركت  (رضي اهلل عنيا)توفيت السيدة عائشة 

وحفظت ليـ بضعة آالؼ مف . أعمؽ األثر في الحياة الفقيية و االجتماعية والسياسية لممسمميف
. صحيح الحديث عف رسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ 

 
لقد عاشت السيدة بعد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ لتصحيح رأي الناس في المرأة العربية ، 

بيف جميع جوانب العموـ اإلسبلمية ، فيي السيدة المفسرة العالمة  (رضي اهلل عنيا)فقد جمعت 
وكما ذكرنا سابقًا فيي التي قاؿ عنيا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ أف . المحدثة الفقيية

. فضميا عمى النساء كفضؿ الثريد عمى سائر الطعاـ، فكأنيا فضمت عمى النساء
 

، وأيضا قاؿ ((ما رأيت أعمـ بفقو وال طب وال شعر مف عائشة)):كما أف عروة بف الزبير قاؿ فييا
إف عائشة كانت وحيدة بعصرىا في ثبلثة عمـو عمـ الفقو وعمـ  )):فييا أبو عمر بف عبدالبر

(. (الطب وعمـ الشعر

وىكذا فإننا نممس عظيـ األثر لمسيدة التي اعتبرت نبراسًا منيرًا يضيء عمى أىؿ العمـ 
وطبلبو،لمسيدة التي كانت أقرب الناس لمعمـ األمة وأحبيـ، والتي أخذت منو الكثير وأفادت بو 

 .فيي بذلؾ اعتبرت امتدادا لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ . المجتمع اإلسبلمي
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 حفصة بنت عمر رضى اهلل عنيا                                            

 
ر ضي اهلل عنيما ، ولدت قبؿ المبعث  (عمر بف الخطاب)ىي حفصة بنت عمر أمير المؤمنيف 

 (خنيس بف حذافة السيمي)لقد كانت حفصة زوجة صالحة لمصحابي الجميؿ . بخمسة األعواـ
الذي كاف مف أصحاب اليجرتيف، ىاجر إلى الحبشة مع المياجريف األوليف إلييا فرارا بدينو ، ثـ 
إلى المدينة نصرة لنبيو صمى اهلل عميو و سمـ، و قد شيد بدرا أوال ثـ شيد أحدا، فأصابتو جراحو 

شابة في ريعاف العمر ، فترممت  (حفصة بنت عمر  )توفي عمى أثرىا ، و ترؾ مف ورائو زوجتو 
. وليا عشروف سنة

 زواج حفصة مف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ
تألـ عمر بف الخطاب البنتو الشابة ، وأوجعو أف يرى مبلمح الترمؿ تغتاؿ شبابيا وأصبح يشعر 

بانقباض في نفسو كمما رأى ابنتو الشابة تعاني مف عزلة الترمؿ، وىي التي كانت في حياة زوجيا 
تنعـ بالسعادة الزوجية، فأخذ يفكر بعد انقضاء عد تيا في أمرىا ، مف سيكوف زوجا البنتو؟ 

وما مف خاطب ليا ، وىو غير عالـ بأف النبي صمى اهلل عميو و سمـ قد ..ومرت األياـ متتابعة 
ولما تطاولت األياـ عميو وابنتو . أخذت مف اىتمامو فأسر إلى أبي بكر الصديؽ أنو يريد خطبتيا

الشابة األيـ يؤلميا الترمؿ، عرضيا عمى أبي بكر ، فمـ يجبو بشيء ، ثـ عرضيا عمى عثماف ، 
فوجد عمييما وانكسر، وشكا حالو إلى النبي صمى اهلل عميو و . بدا لي اليـو أال أتزوج : فقاؿ 

! ؟..يتزوج حفصة مف ىو خير مف عثماف، يتزوج عثماف مف ىو خير مف حفصة: سمـ ، فقاؿ 

لما بو مف ىموـ البنتو ، ثـ خطبيا النبي . وعمر ال يدري معنى قوؿ النبي صمى اهلل عميو و سمـ 
صمى اهلل عميو و سمـ ، فزوجو عمر رضي اهلل عنو ابنتو حفصة ، ويناؿ شرؼ مصاىرة النبي 

صمى اهلل عميو و سمـ ، ويرى نفسو أنو قارب المنزلة التي بمغيا أبو بكر مف مصاىرتو مف ابنتو 
عائشة ، وىذا ىو المقصود واهلل أعمـ مف تفكير النبي صمى اهلل عميو و سمـ بخطبة لحفصة بنت 

! عمر رضي اهلل عنيا ؟
 

وزوج رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ عثماف بابنتو أـ كمثوـ بعد وفاة أختيا رقية، ولما أف تزوج 
فاعتذر أبو بكر إليو، .. لقي عمر بف الخطاب أبا بكر..رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ حفصة 

ال تجد عمي ، فإف ر سوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ، كاف ذكر حفصة، فمـ أكف ألفشي : وقاؿ 
! سره ، ولو تركيا لتزوجتيا ؟

 
وبارؾ الصحابة يد رسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ وىي .. وبذلؾ تحققت فرحة عمر وابنتو حفصة 
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تمتد لتكـر عمر بف الخطاب بشرؼ المصاىرة منو عميو الصبلة والسبلـ ، وتمسح عف حفصة آالـ 
وكاف زواجو صمى اهلل عميو و سمـ بحفصة سنة ثبلث مف اليجرة عمى صداؽ قدره .الترمؿ والفرقة

. 3 درىـ، وسنيا يوميئذ عشروف عاما400
 

: حفصة في بيت النبوة 
بالشرؼ الرفيع الذي حظيت بو سابقتيا - رضي اهلل عنيا -وقد حظيت حفصة بنت عمر الخطاب 

رضي اهلل  (أميات المؤمنيف )وتبوأت المنزلة الكريمة مف بيف !!.عائشة بنت أبي بكر الصديؽ 
!!.. عنيفَّ 

 
ثالثة الزوجات في بيوتاتو عميو الصبلة ... بيت النبي صمى اهلل عميو و سمـ  (حفصة )وتدخؿ 
 .. (عائشة )و ..(سوده  )فقد جاءت بعد.. والسبلـ 

 
وىي مف .. وأما عائشة فحارت ماذا تصنع مع ىذه الزوجة الشابة.. أما سوده فرحبت بيا راضية 

وممئت قموب المشركيف منو .. الذي أعز اهلل بو اإلسبلـ قديما  .. (عمر )بنت الفاروؽ ! ىي
!!..  ذعرا

التي ما  (سوده)وسكتت عائشة أماـ ىذا الزواج المفاجئ وىي التي كانت تضيؽ بيوـ ضرتيا 
صمى }مف أياميا مع الرسوؿ  (حفصة)فكيؼ يكوف الحاؿ معيا حيف تقتطع …اكترثت ليا كثيرا 
!. ثمثيا؟ {اهلل عميو وسمـ

 
صمى اهلل }وتتضاءؿ غيرة عائشة مف حفصة لما رأت توافد زوجات أخريات عمى بيوتات النبي 

إنو لـ يسعيا إال أف .." وصفية … وجويرية..وزينب األخرى …وأـ سممة…زينب " …{عميو وسمـ
.!.. وينعميا ذلؾ الصفاء النادر بيف الضرائر؟…وتسر حفصة لود ضرتيا عائشة …تصافييا الود

 
رضي اهلل عنيا -صفات حفصة 

جبريؿ عميو )شيادة صادقة مف أميف الوحي … القوامة.. الصوامة …أـ المؤمنيف  (حفصة)
وقد وعت حفصة … !!في الجنة- يا رسوؿ اهلل- إنيا زوجتؾ : وبشارة محققو …  !! (السبلـ

وقد عكفت عمى المصحؼ ... وتأدبت بآداب كتابو الكريـ حؽ التأدب.. مواعظ اهلل حؽ الوعي 
إلى عظيـ  (عمر بف الخطاب)مما أثار انتباه أبييا الفاروؽ ..تبلوة و تدبرا و تفيما و تأمبل 

مما جعمو يوصي بالمصحؼ الشريؼ الذي كتب في عيد !! اىتماميا بكتاب اهلل تبارؾ و تعالى 
و كتابو كانت عمى العرضة األخيرة .. أبي بكر الصديؽ بعد وفاة النبي صمى اهلل عميو و سمـ 

التي عارضيا لو جبريؿ مرتيف في شير رمضاف مف عاـ وفاتو صمى اهلل عميو و 
!!.. أـ المؤمنيف (حفصة)إلى ابنتو ..………سمـ
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 الوديعة الغالية: حفظ نسخة القرآف المكتوب عند حفصة 

لما أمرني أبوبكر : " روى أبو نعيـ عف ابف شياب عف خارجة بف زيد بف ثابت عف أبيو قاؿ 
- فجمعت القرآف كتبتو في قطع األدـ وكسر األكتاؼ والعسب، فمما ىمؾ أبو بكر رضي اهلل عنو

- عمى رؽ مف نوع واحد : أي- كاف عمر كتب ذلؾ في صحيفة واحدة فكانت عنده- توفي : أي 
فمما ىمؾ عمر رضي اهلل عنو كانت الصحيفة عند حفصة زوجة النبي صمى اهلل عميو و سمـ ، ثـ 
أرسؿ عثماف رضي اهلل عنو إلى حفصة رضي اهلل عنيا ، فسأليا أف تعطيو الصحيفة ؛ و حمؼ 
ليردنيا إلييا، فأعطتو ، فعرض المصحؼ عمييا ، فردىا إلييا ، وطابت نفسو ، و أمر الناس 

!  …فكتبوا المصاحؼ 

و قد امتاز ىذا المصحؼ الشريؼ بخصائص الجمع الثاني لمقرآف الكريـ الذي تـ إنجازه في 
خبلفة أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو ، بمشورة مف عمر بف الخطاب ، و ذلؾ بعد ما استحر 

مف القراء  (سبعوف  )حيث قتؿ في معركة اليمامة  (مسيممة الكذاب  )القتؿ في القراء في محاربة 
: وخصائص جمع ىذا المصحؼ نجمميا فيما يمي .. الحفظة لمقرآف باسره 

 
أف كؿ مف كاف قد تمقى عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ شيئا مف القرآف أتى وأدلى بو : أوال 

. إلى زيد بف ثابت 
 

أف كؿ مف كتب شيئا في حضرة النبي صمى اهلل عميو و سمـ مف القرآف الكريـ أتى بو إلى : ثانيا 
. زيد 

 
. أف زيدا كاف ال يأخذ إال مف أصؿ قد كتب بيف يدي النبي صمى اهلل عميو و سمـ: ثالثا 

 
أف الجمع بعد المقارنة بيف المحفوظ في الصدور ، و المرسوـ في السطور ، و المقابمة : رابعا 

. بينيما ، ال بمجرد االعتماد عمى أحدىما
 

أف زيدا كاف ال يقبؿ مف أحد شيئا حتى يشيد معو شاىداف عمى سماعو و تمقيو عف : خامسا 
رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ مباشرة ببل واسطة ؛ فيكوف بذلؾ ىذا الجمع قد تـ فيو التدويف 

. الجماعي ، و الثبلثة أقؿ الجمع
 

و ضبطو كاف عمى حسب - األوؿ مف نوعو - أف ترتيب ىذا المصحؼ الشريؼ : سادسا 
. العرضة األخيرة عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ قبؿ التحاقو بالرفيؽ األعمى

 



 19 تأليف محمد برهان- نساء حول الرسول  

 

فعف عروة بف الزبير أف أبا بكر قاؿ  (عمر بف الخطاب  )وقد شارؾ زيد في ىذه الميمة العظيمة 
" اقعدا عمى باب المسجد ، فمف جاءكـ بشاىديف عمى شيء مف كتاب اهلل فاكتباه : " لعمر و زيد 

المراد انيما يشيداف عمى أف ذلؾ المكتوب كتب  : " (جماؿ القراء)قاؿ الحافظ السخاوي في !!.. 
بيف يدي النبي صمى اهلل عميو و سمـ ، أو المراد أنيما يشيداف عمى أف ذلؾ مف الوجوه التي 

".  نزؿ بيا القرآف 

ولما أجمع الصحابة عمى أمر أمير المؤمنيف عثماف بف عفاف في جمع الناس عمى مصحؼ إماـ 
أرسؿ أمير المؤمنيف عثماف إلى أـ المؤمنيف حفصة رضي اهلل .." يستنسخوف منو مصاحفيـ 

" .. عنيا أف أرسمي إلينا بالصحؼ ننسخيا في المصاحؼ 
 

التي أودعيا أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب عند ابنتو حفصة أـ !!.. تمؾ ىي الوديعة الغالية 
. …والتابعوف … فحفظ ليا الصحابة ...ورعتيا بكؿ صوف .. فحفظتيا بكؿ أمانة .. المؤمنيف

لى أف يرث اهلل األرض ومف عمييا … وتابعوىـ مف المؤمنيف إلى يومنا ىذا  ذلؾ الذكر .. وا 
في عيد … الجميؿ الذي تذكر فيو كمما تذاكر المسمموف جمع المصحؼ الشريؼ في مرحمتيو 

بقيت .…إلى آخر أياـ عمي…وبعد مقتؿ عثماف… وعيد ذي النوريف عثماف… الصديؽ أبي بكر 
إلى أف توفيت في أوؿ عيد معاوية بف أبي سفياف … حفصة عاكفة عمى العبادة صوامة قوامة 

. وشيعيا أىؿ المدينة إلى مثواىا األخير في البقيع مع أميات المؤمنيف رضي اهلل عنيف…
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 زينب بنت خزيمة الحارث رضى اهلل عنيا                                      

 
أـ المساكيف رضي اهلل عنيا و أوؿ مف دفف مف أميات المؤمنيف في المدينة 

 
 :اسميا ولقبيا

ىي زينب بنت خزيمة الحارث بف عبد اهلل بف عمرو بف عبد مناؼ بف ىبلؿ بف عامر بف 
صعصعة اليبللية، ولـ يختمؼ المؤرخوف في نسبيا مف جية أبييا كما صرح ابف عبد البر في 
ترجمتيا باالستيعاب بعد سياؽ نسبيا، وىو ما أجمعت عميو مصادرنا لترجمتيا أو نسبيا ، وأما 
مف جية أميا فأغفمتو مصادرنا، ونقؿ ابف عبد البر فييا قوؿ أبى الحسف الجرجاني النسابة ، 

ألميا ، وكانت تدعى في - أـ المؤمنيف - وكانت زينب بنت خزيمة أخت ميمونة بنت الحارث 
واجتمعت المصادر عمى وصفيا بالطيبة والكـر والعطؼ عمى الفقراء - أـ المساكيف - الجاىمية 

أـ -والمساكيف في الجاىمية واإلسبلـ ، وال يكاد اسميا يذكر في أي كتاب إال مقرونا بمقبيا الكريـ 
. المساكيف 

 
: زواجيا مف الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ
والتي لـ يمض عمى دخوؿ  {صمى اهلل عميو وسمـ}زينب بنت خزيمة ىي إحدى زوجات النبي 

حفصة البيت المحمدي وقت قصير حيف دخمتو أرممة شييد قرشي مف المياجريف األوليف فكانت 
ويبدو أف قصر مقاميا ببيت الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ قد . بذلؾ رابعة أميات المؤمنيف

صرؼ عنيا كتاب السيرة ومؤرخي عصر المبعث فمـ يصؿ مف أخبارىا سوى بضع روايات ال تسمـ 
مف تناقض واختبلؼ ، وزينب بنت خزيمة أرممة شييد قرشي مف المياجريف األوليف ىو عبيدة 

 3بف الحارث بف عبد المطمب، قتؿ عنيا في بدر فتزوجيا النبي صمى اهلل عميو و سمـ سنة 
بدافع - صمى اهلل عميو وسمـ تزوجيا -ىجرية، ويقاؿ إنو كاف زواجا شكميا، حيث إف الرسوؿ 

.  الشفقة

أف : ففي اإلصابة عف ابف الكمبي {صمى اهلل عميو وسمـ}واختمؼ فيمف تولى زواجيا مف النبي
رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ خطبيا إلى نفسيا فجعمت أمرىا إليو فتزوجيا ، وقاؿ ابف ىشاـ 

زوَّجو إياىا عميا قبيصة بف عمرو اليبللي، وأصدقيا الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ : في السيرة 
أربعمائة درىـ  

 
واختمفوا أيضا في المدة التي أقامتيا ببيت النبي صمى اهلل عميو و سمـ ، ففي اإلصابة رواية 
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كاف دخولو صمى اهلل عميو و سمـ بيا بعد دخولو عمى حفصة بنت عمر،رضي اهلل عنيا، : تقوؿ
فتزوجيا في  ): ، ورواية أخرى عف ابف كمبي تقوؿ" ثـ لـ تمبث عنده شيريف أو ثبلثة وماتت 

وفي  . (شير رمضاف سنة ثبلث، فأقامت عنده ثمانية أشير وماتت في ربيع اآلخر سنة أربع
دخؿ بزينب بنت خزيمة العامرية، أـ المساكيف، - يعني السنة الثالثة- وفييا): شذرات الذىب

أجودىف ؛ - رضي اهلل عنيا - ، وكانت زينب بنت جحش(وعاشت عنده ثبلثة أشير ثـ توفيت
يعني أزواج النبي صمى اهلل عميو و سمـ وأبرىف باليتامى والمساكيف ، حتى كانت تعرؼ بأـ 

 . (المساكيف 
: وفاتيا

ورقدت .في اإلصابة" ابف حجر"ونقؿ " الواقدي"الراجح أنيا ماتت في الثبلثيف مف عمرىا كما ذكر 
وصمى عمييا النبي عميو الصبلة والسبلـ، ودفنيا بالبقيع في شير . في سبلـ كما عاشت في سبلـ

وقد . رضي اهلل عنيف-ربيع اآلخر سنة أربع ، فكانت أوؿ مف دفف فيو مف أميات المؤمنيف 
في - أميات المؤمنيف - ولـ يمت منيف- رضي اهلل عنيا - ماتت بعد زواجيا بثمانية أشير 

والسيدة زينب - ومدفنيا بالحجوف في مكة- حياتو إال غير السيدة خديجة أـ المؤمنيف األولى
بنت خزيمة اليبللية، أـ المؤمنيف وأـ المساكيف 
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 ىند أـ سممة رضى اهلل عنيا                                         
 

آخر مف مات مف أميات المؤمنيف 
: نسبيا 

ويقاؿ أف اسـ جدىا المغيرة ىو  )ىي ىند بنت سييؿ المعروؼ بأبي أمية بف المغيرة، أـ سممة 
زاد الركب ، : وىي قرشية مخزومية ، وكاف جدىا المغيرة يقاؿ لو  . (حذيفة، ويعرؼ بزاد الركب

وقد . وذلؾ لجوده ، حيث كاف ال يدع أحدا يسافر معو حامؿ زاده، بؿ كاف ىو الذي يكفييـ
. تزوجيا أبو سممة عبد اهلل بف عبد األسد المخزومي

 :فضميا 
ُتعدَّ أـ سممة مف أكمؿ النساء عقبل وخمقا، فيي وزوجيا أبو سممة مف السابقيف إلى اإلسبلـ ، 

ورجعا إلى مكة، ثـ ىاجرا معو  ((سممة))ىاجرت مع أبي سممة إلى أرض الحبشة ، وولدت لو 
ومات أبو . فولدت لو ابنتيف وابنا أيضا ، وكانت أوؿ امرأة مياجرة تدخؿ المدينة. إلى المدينة

سممة في المدينة مف أثر جرح في غزوة أحد، بعد أف قاتؿ قتاؿ المخمصيف المتعشقيف لمموت 
، فأخمفو رسوؿ اهلل صمى (الميـ اخمفني في أىمي بخير ): وكاف مف دعاء أبي سممة. والشيادة 

سممة، وعمر، وزينب، : اهلل عميو وسمـ عمى زوجتو أـ سممة، فصارت أًما لممؤمنيف، وعمى بنيو
. (ىػ4)فصاروا ربائب في حجره المبارؾ صمى اهلل عميو وسمـ، وذلؾ سنة أربع لميجرة 

كما كانت تعد مف فقياء الصحابة ممف كاف يفتي، إذ عدىا ابف حـز ضمف الدرجة الثانية، أي 
المتوسطوف فيما روي عنيـ مف ): متوسطي الفتوى بيف الصحابة رضواف اهلل عمييـ، حيث قاؿ

إلى أف عدىـ ثبلثة عشر، ثـ  (...عثماف، أبوىريرة، عبد اهلل بف عمرو، أنس، أـ سممة: الفتوى
. (ويمكف أف يجمع مف فتيا كؿ واحد منيـ جزء صغير): قاؿ

:  زواج أـ سممة مف النبي صمى اهلل عميو و سمـ 

عندما انقضت عدتيا بعث إلييا أبو بكر يخطبيا فمـ تتزوجو ، وخطبيا النبي صمى اهلل عميو و 
مثمي ال يصمح : فقالت لو. سمـ إشفاقا عمييا ورحمة بأيتاميا أبناء وبنات أخيو مف الرضاعة 

لمزواج ، فإني تجاوزت السف ، فبل يولد لي، وأنا امرأة غيور، وعندي أطفاؿ ، فأرسؿ إلييا النبي 
أما السف فأنا أكبر منِؾ ، وأما الغيرة فيذىبيا اهلل ، وأما : صمى اهلل عميو و سمـ خطابا يقوؿ فيو 

فأرسمت أـ سممة ابنيا عمر بف أبي سممة . األولياء فميس أحد منيـ شاىِد وال غائب إال أرضاني
. ليزوجيا بالرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ 

 
ولما تزوج رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ أـ سممة حزنت عائشة رضي اهلل عنيا حزنا شديدا 

واهلل أضعاؼ ما وصفت لي في الحسف : لما ذكروا ليا مف جماؿ أـ سممة وقالت لما رأتيا 
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وكاف رسوؿ اهلل إذا صمى العصر دخؿ عمى نسائو فبدأ بأـ سممة وكاف يختميا بعائشة .والجماؿ 
. رضي اهلل عنيف 

 
وسافر رسوؿ الميصمى اهلل عميو و سمـ بعض األسفار وأخذ معو صفية بنت حيي وأـ سممة فأقبؿ 

رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ إلى ىودج صفية ، وىو يظف أنو ىودج أـ سممة، وكاف ذلؾ 
فغارت أـ سممة وعمـ . اليوـ يـو أـ سممة فجعؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ يتحدث مع صفية 

تتحدث مع ابنة الييودي في يومي وأنت رسوؿ اهلل : الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ فقالت لو
.... استغفر لي فإنما حممني عمى ىذه الغيرة 

: صفاتيا وأخبلقيا 

كاف ألـ سممة رأي صائب أشارت عمى النبي صمى اهلل عميو و سمـ يوـ الحديبية، وذلؾ أف النبي 
لما صالح أىؿ مكة وكتب كتاب الصمح بينو و بينيـ وفرغ مف قضية - عميو الصبلة والسبلـ- 

. فمـ يقـ منيـ رجؿ بعد أف قاؿ ذلؾ ثبلث مرات . قوموا فانحروا ثـ حمقوا : الكتاب قاؿ ألصحابو
فقالت . فدخؿ عمى أـ سممة فذكر ليا ما لقي مف الناس- صمى اهلل عميو وسمـ- فقاـ رسوؿ اهلل 

يا نبي اهلل أتحب ذلؾ اخرج ثـ ال تكمـ أحدا منيـ كممة حتى تنحر بدنؾ وتدعو : لو أـ سممة 
فخرج فمـ يكمـ أحدا منيـ كممة فنحر بدنتو - عميو الصبلة و السبلـ - فقاـ . حالقؾ فيحمقؾ 

ودعا حالقو فحمقو ، فمما رأوا ذلؾ قاموا فنحروا وجعؿ بعضيـ يحمؽ بعضا حتى كاد بعضيـ يقتؿ 
. [كناية عف سرعة المبادرة في الفعؿ  ].بعضا 

وتعد أـ سممة خير مثاؿ يجب عمى أميات وزوجات اليوـ االحتذاء بو مف خبلؿ تربيتيا ألوالدىا 
وكانت خير زوجة وأـ صالحة، تممؾ العقؿ الراجح ، والشخصية القوية، . التربية األخبلقية الكريمة

وكانت قادرة عمى اتخاذ قراراتيا بنفسيا، وتتسـ شخصيتيا بحسف األخبلؽ واألدب ، وىذا ما يندر 
كالعناية بالزوج، والنظر في أمور األطفاؿ، . في كثير مف األميات والزوجات في وقتنا الحالي

كؿ ىذا نفتقده في أميات وزوجات . ومساعدة الزوج في أصعب األوقات، وتقدير حاؿ زوجيا 
ىماؿ الزوج وعدـ رعايتو، ومبالغتيف واىتماميف  ، وذلؾ الستيتارىف بأمور تربية األطفاؿ ، وا  اليـو

 .بأمور الدنيا والتي غالبا ما تكوف زائفة ال معنى ليا 

 
 :دور أـ المؤمنيف أـ سممة رضي اهلل عنيا في رواية الحديث

  :مروياتيا رضي اهلل عنيا وتبلميذىا

روت أـ المؤمنيف أـ سممة رضي اهلل عنيا الكثير الطيب، إذ تعد ثاني راوية لمحديث بعد أـ 
المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا، إذ ليا جممة أحاديث قدرت حسب كتاب بقي بف مخمد ثبلثمائة 

اتفؽ ليا البخاري ومسمـ عمى ثبلثة عشر حديثًا، وانفرد البخاري . (378)وثمانية وسبعيف حديثًا 
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ومجموع مروياتيا حسب ما ورد في تحفة األشراؼ مائة وثمانية . بثبلثة، ومسمـ بثبلثة عشر
 (.158)وخمسوف حديثًا 

 
 :محتوى مروياتيا رضي اهلل عنيا

 
كاف وجود أـ المؤمنيف أـ سممة، وأـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيما خاصة بيف الصحابة، 

وتأخر وفاتيما بعد النبي صمى اهلل عميو وسمـ مف العوامؿ الميمة التي جعمت الناس يقصدونيما 
، تربعت أـ (ىػ58)خاصة لمسؤاؿ والفتيا، وبعد وفاة أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا سنة 

سممة رضي اهلل عنيا عمى سدة الرواية والفتيا لكونيا آخر مف تبقى مف أميات المؤمنيف، األمر 
.. إلخ.... الذي جعؿ مروياتيا كثيرة، إذ جمعت بيف األحكاـ والتفسير واآلداب واألدعية، والفتف

إف مرويات أـ سممة معظميا في األحكاـ وما اختص بالعبادات أساًسا كالطيارة والصبلة . 1
وفي أحكاـ الجنائز ، وفي األدب، وفي ستر العورة، وفي رفع الرأس إلى . والزكاة والصوـ والحج

السماء عند الخروج مف البيت، والمرأة ترخي مف إزارىا ذراًعا، وروت في األشربة، والنيي عف 
كما ... وفي النكاح، روت زواجيا، وفي اإلحداد والرضاع... عجـ النوى طبًخا وخمط النبيذ بالتمر

روت في المغازي، والمظالـ والفتف، في الجيش الذي يخسؼ بو، وفي الميدي، وروت في المناقب 
رضي اهلل عنيا -وىذا يدؿ عمى قوة حافظة أـ سممة واىتماميا بالحديث .في ذكر عمي وذكر عمار

لممزيد انظر آماؿ قرداش بنت الحسيف ، دور المرأة في خدمة الحديث في القروف الثبلثة  ). 
 ( 70 )األولى، كتاب األمة ، عدد 

 
 :تبلميذىا 

رضي - نقؿ عنيا مروياتيا جيؿ مف التبلميذ رجااًل ونساء، مف مختمؼ األقطار، حيث روى عنيا 
. خمؽ كثير- اهلل عنيا 

أـ المؤمنيف عائشة، وأبو سعيد الخدري، وعمر بف أبي سممة، وأنس بف مالؾ، : فمف الصحابة- 
. رضي اهلل عنيـ - وبريدة بف الحصيف األسممي، وسميماف بف بريدة، وأبو رافع، وابف عباس 

سعيد بف المسيب، وسميماف بف يسار، وشقيؽ بف سممة، وعبد اهلل بف : ومف التابعيف، أشيرىـ- 
أبي مميكة، وعامر الشعبي، واألسود بف يزيد، ومجاىد، وعطاء بف أبي رباح، شير بف حوشب، 

. وآخروف... نافع بف جبير بف مطعـ
ابنتيا زينب، ىند بنت الحارث، وصفية بنت شيبة، وصفية بنت أبي عبيد، وأـ : ومف النساء- 

ولد إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عوؼ، وعمرة بنت عبد الرحمف، وحكيمة، رميثة، وأـ محمد ابف 
. قيس
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عمرة بنت أفعى، جسرة بنت دجاجة، أـ مساور الحميري، أـ موسى : ومف نساء أىؿ الكوفة- 
انظر آماؿ قرداش بنت الحسيف ، دور المرأة في  ). ، جدة ابف جدعاف، أـ مبشر(سرية عمي)

 ( 70 )خدمة الحديث في القروف الثبلثة األولى، كتاب األمة ، عدد 
 

 
. رضي اهلل عنيا- وفاة أـ سممة 

كانت أـ المؤمنيف أـ سممة رضي اهلل عنيا، آخر مف مات مف أميات المؤمنيف، عمرت حتى "
، وكانت قد (ىػ62)بمغيا مقتؿ الحسيف، لـ تمبث بعده إال يسيًرا، وانتقمت إلى اهلل تعالى سنة 

" . عاشت نحًوا مف تسعيف سنة 
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 زينب بنت جحش رضى اهلل عنيا                                      

 
السيدة زينب بنت جحش امرأة مف عمية نساء قريش، ىذب اإلسبلـ نفسيا، وأضاء قمبيا بنوره 
وضيائو، واكسبيا التقوى والخمؽ الكريـ، فأصبحت درة مف الدرر المكنونة نادرة الوجود، وتعتبر 

سيدة مف سيدات نساء الدنيا في الورع والتقوى والجود والتصدؽ، وقد غدت أما مف أميات 
المؤمنيف بزواجيا مف النبي صمى اهلل عميو وسمـ، ومما زادىا شرفا وتقديرا وذكرا عند المؤرخيف 

عمى طوؿ الدىر ذكر قصة زواجيا في القرآف الكريـ، وبسببيا أنزلت آية الحجاب ، فرفعت 
مكانتيا وعمت منزلتيا في محارب العبادة ، وكانت أواىة حميمة ، تصوـ النيار وتقوـ الميؿ ، 

وكانت سخية اليد، تجود بكؿ ما لدييا دوف أف تبخؿ أو تتوانى في تقديـ العوف لمفقراء 
والمحتاجيف حتى غدت مثاال عظيما في الكـر والجود والخمؽ الكريـ ، وقد لقبت بألقاب عديدة 

أـ المساكيف ، ومفزع األيتاـ ، وممجأ األرامؿ، فيي امرأة سباقة إلى فعؿ الخيرات، وليا : منيا
قدوة - رضي اهلل عنيا-سيرة ندية عطرة في تاريخنا اإلسبلمي ، وبيذا تعتبر السيدة زينب 

عظيمة لكؿ مسممة تحتذي بأخبلقيا وخصاليا النبيمة ، و تقتفى أثرىا، وييتدي بيدييا؛ ليكوف 
. ذلؾ سببا ليا في الفوز برضا اهلل تعالى ورضا رسولو صمى اهلل عميو وسمـ 

  :اسميا ونسبيا 

، " زينب بنت جحش بف رياب بف يعمر بف مرة بف كثير بف غنـ بف دوراف بف أسد بف خزيمة
الممقب بأسد اهلل وسيد - رضي اهلل عنو - مف أخواليا حمزة بف عبد المطمب . وتكنى بأـ الحكـ

عطائو في النوائب ،  الشيداء في غزوة أحد ، والعباس بف عبد المطمب الذي اشتير ببذؿ الماؿ وا 
وخالتيا صفية بنت عبد المطمب الياشمية ، أـ حواري النبي صمى اهلل عميو وسمـ الزبير بف 

وليا إخواف ىما عبد اهلل بف جحش األسدي صاحب أوؿ راية عقدت في اإلسبلـ . العواـ األسدي 
وأحد الشيداء ، واآلخر أبو أحمد واسمو عبد بف جحش األعمى ، وىو أحد السابقيف األوليف ومف 

المياجريف إلى المدينة ، وليا أختاف إحداىما أميمة بنت عبد المطمب عمة الرسوؿ صمى اهلل 
- ولدت السيدة زينب ."عميو وسمـ، واألخرى ىي حمنة بنت جحش مف السابقات إلى اإلسبلـ 

ولدت قبؿ " ، وقيؿ أنيا "في مكة المكرمة قبؿ اليجرة بأكثر مف ثبلثيف سنة- رضي اهلل عنيا 
وقد نشأت السيدة زينب بنت جحش في بيت شرؼ ونسب وحسب ، ". اليجرة بسبع عشرة سنة

وىي متمسكة بنسبيا ، ومعتزة بشرؼ أسرتيا ، وكثيرا ما كانت تفتخر بأصميا ، وقد قالت مرة 
". أنا سيدة أبناء عبد شمس:"

: إسبلميا
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كانت زينب بنت جحش مف المواتي أسرعف في الدخوؿ في اإلسبلـ، وقد كانت تحمؿ قمبا نقيا 

مخمصا هلل ورسولو، فأخمصت في إسبلميا، وقد تحممت أذى قريش و عذابيا، إلى أف ىاجرت إلى 
المدينة المنورة مع إخوانيا المياجريف، وقد أكرميـ األنصار وقاسموىـ منازليـ وناصفوىـ أمواليـ 

. وديارىـ 
 

 :أخبلؽ السيدة الفاضمة وأعماليا الصالحة 
 

صمى اهلل }تميزت أـ المؤمنيف زينب بمكانة عالية وعظيمة، وخاصة بعد أف غدت زوجة لمرسوؿ 
كانت سيدة صالحة صوامة قوامة ، تتصدؽ بكؿ ما تجود بيا يدىا . وأما لممؤمنيف {عميو وسمـ

عمى الفقراء والمحتاجيف والمساكيف، وكانت تصنع وتدبغ وتخرز وتبيع ما تصنعو وتتصدؽ بو ، 
. وىي امرأة مؤمنة تقية أمينة تصؿ الرحـ 

 
:  كـر السيدة زينب بنت جحش وعظيـ إنفاقيا

وىنالؾ العديد مف المواقؼ التي تشيد عمى عطاء أـ المؤمنيف زينب بنت حجش الكبير، وتؤكد 
والمفظ لمسمـ - أخرج الشيخاف ." عمى جودىا وكرميا ، والذي تغدقو عمى المحتاجيف ببل حدود 

قالت " أسرعكف لحاقا بي أطولكف يدا: " قاؿ رسوؿ اهلل: قالت- رضي اهلل عنيا - عف عائشة - 
وكانت أطولنا يدا زينب ؛ ألنيا : يتطاولف أيتيف أطوؿ يدا ، قالت  (أميات المؤمنيف  )فكف: 

فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة : قالت عائشة: وفي طريؽ آخر . تعمؿ بيدىا وتتصدؽ 
الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ نمد أيدينا في الجدار نتطاوؿ ، فمـ نزؿ نفعؿ ذلؾ حتى توفيت زينب 

بنت جحش ،وكانت امرأة قصيرة ولـ تكف بأطولنا ، فعرفنا حينئذ أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ 
إنما أراد طوؿ اليد بالصدقة ، وكانت زينب امرأة صناع اليديف ، فكانت تدبغ وتخرز وتتصدؽ بو 

كانت زينب تغزؿ الغزؿ وتعطيو سرايا : قالت- رضي اهلل عنيا - عف عائشة . في سبيؿ اهلل
." يخيطوف بو ويستعينوف بو في مغازييـ- صمى اهلل عميو وسمـ - النبي 

 
لما خرج العطاء : ما حدثت بو برزة بنت رافع فقالت " وموقؼ آخر عمى بذليا الماؿ وتصدقيا بو 

غفر اهلل لعمر بف الخطاب : ، أرسؿ عمر إلى زينب بنت جحش بالذي ليا ، فمما أدخؿ إلييا قالت 
سبحاف اهلل : ىذا كمو لؾ ، قالت: ، غيري مف أخواتي كانت أقوى عمى قسـ ىذا مني ، قالوا

ادخمي يديؾ واقبضي منو : صبوه واطرحوا عميو ثوبا ، ثـ قالت لي : واستترت منو بثوب ثـ قالت 
قبضة فاذىبي بيا إلى بني فبلف وبني فبلف مف ذوي رحميا وأيتاـ ليا ، فقسمتو حتى بقيت منو 

غفر اهلل لؾ يا أـ المؤمنيف واهلل لقد كاف لنا في ىذا الماؿ حؽ : بقية تحت الثوب فقالت برزة ليا
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فمكـ ما تحت الثوب فوجدنا تحتو خمسمائة وثمانيف درىما ، ثـ رفعت يدىا إلى : ، قالت زينب
."  الميـ ال يدركني عطاء لعمر بعد عامي ىذا : السماء فقالت 

كانت زينب بنت جحش تساميني في المنزلة عند رسوؿ : "قالت- رضي اهلل عنيا - عف عائشة 
اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ، ما رأيت امرأة خيرا في الديف مف زينب ، أتقى ؿ لو، وأصدؽ حديثا ، 

." رضي اهلل عنيا- وأوصؿ لمرحـ، وأعظـ صدقة 
 
إف زينب بنت جحش : " عف عبداهلل بف شداد أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ لعمر " 

إف ابراىيـ لحميـ أواه " و " الخاشعة المتضرعة: " يا رسوؿ اهلل ، ما األواىة؟ قاؿ: قيؿ " أواىة 
" . منيب 

 
رحمو - قاؿ ابف سعد ." لقد ذىبت حميدة ، متعبدة ، مفزع اليتامى واألرامؿ:" وقالت عائشة فييا 

درىما وال دينارا، و كانت تتصدؽ بكؿ ما - رضي اهلل عنيا - ما تركت زينب بنت جحش - :" اهلل
." قدرت عميو ، وكانت مأوى المساكيف 

: رواية زينب لمحديث الشريؼ
صمى اهلل }مف النساء المواتي حفظف أحاديث الرسوؿ - رضي اهلل عنيا - كانت السيدة زينب 

رضي اهلل عنيا أحد عشر حديثا ، واتفؽ اإلماماف - ، ورويت عنيا ، وقد روت  {عميو وسمـ
ابف أخييا : لقد روى عنيا العديد مف الصحابة؛ منيـ. البخاري ومسمـ ليا عمى حديثيف منيا

وروى عنيا أيضا . محمد بف عبداهلل بف جحش ، والقاسـ بف محمد بف أبي بكر، ومذكور موالىا
زينب بنت أبي سممة وأميا أـ المؤمنيف أـ سممة ، وأـ المؤمنيف : " الكثير مف الصحابيات منيف 

. ، وأيضا كمثوـ بنت المصطمؽ- رضي اهلل عنيا - رممة بنت أبي سفياف المعروفة بأـ حبيبة 
 

عف حميد بف نافع ، عف زينب - " رضي اهلل عنيا - ومف األحاديث الشريفة التي رويت عنيا 
دخمت عمى زينب بنت جحش حيف توفي أخوىا ، فدعت بطيب : بنت أبي سممة ، أنيا أخبرتيا

صمى اهلل عميو }واهلل مالي بالطيب مف حاجة غير أني سمعت رسوؿ اهلل : فمست منو ، ثـ قالت
ال يحؿ المرأة تؤمف باهلل واليوـ تحد عمى الميت فوؽ ثبلث لياؿ ، إال : " يقوؿ عمى المنبر  {وسمـ

."  عمى زوج أربعة أشير وعشرا

عف أـ حبيبة بنت أبي سفياف، عف زينب بنت جحش أف رسوؿ اهلل صمى " ومما أخرجو البخاري 
ال إلو إال اهلل ، ويؿ لمعرب ، مف شرؽ اقترب ، :" اهلل عميو و سمـ دخؿ عمييا يوما فزعا يقوؿ 
قالت زينب - وحمؽ بإصبعيو اإلبياـ والتي تمييا - فتح اليـو مف ردـ يأجوج ومأجوج مثؿ ىذه 

 ."نعـ إذا كثر الخبث: " يا رسوؿ اهلل أفنيمؾ وفينا الصالحوف؟ قاؿ: فقمت: بنت جحش 
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 جورية بنت الحارث رضى اهلل عنيا                                         

 
وليست ىناؾ أصدؽ وأبيى وأنضر مف . سيرة عطرة يود الكثير مف أىؿ الخير لو كانوا طرفا منيا

. نقؼ عمى سيرتيا؛ لتكوف لنا فييا عبرة وموعظة. سيرة سيدة مف سيدات وأميات المؤمنيف
ولنأخذ قطوفا دانية مباركة مف سيرة أـ المؤمنيف جويرية التي خصيا اهلل عز وجؿ بالطيارة، وما 

. رضي اهلل عنيا وأرضاىا.أجمؿ سيرتيا العطرة
 

 نشأة جويرية أـ المؤمنيف
 

ىي برة بنت الحارث بف أبي ضرار بف حبيب بف عائذ بف مالؾ مف خزاعة ، كاف أبوىا سيد وزعيـ 
عاشت برة في بيت والدىا معززة مكرمة في ترؼ وعز وفي بيت تسوده العراقة .بني المصطمؽ 

واألصالة ، وفي حداثة سنيا تزوجت برة مف مسافع بف صفواف أحد فتياف خزاعة وكانت لـ 
. تتجاوز العشريف مف عمرىا

 
بدايات النور 

 
بدأ الشيطاف يتسمؿ إلى قموب بني المصطمؽ ويزيف ليـ بأنيـ أقوياء يستطيعوف التغمب عمى 

المسمميف، فأخذوا يعدوف العدة ويتأىبوف لمقاتمة المجتمع المسمـ بقيادة الرسوؿ صمى اهلل عميو 
وسمـ فتجمعوا لقتاؿ رسو ؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ، وكاف بقيادتيـ سيدىـ الحارث بف أبي 

ضرار، وقد كانت نتيجة القتاؿ انتصار النبي صمى اهلل عميو وسمـ وىزيمة بني المصطمؽ في عقر 
فما كاف مف النبي إال أف سبى كثيرا مف الرجاؿ والنساء،وكاف مسافع بف صفواف زوج . دارىـ

جويرية مف الذيف قتمتيـ السيوؼ المسممة وقد كانت السيدة جويرية بنت الحارث مف النساء 
البلتي وقعف في السبي فوقعت في سيـ ثابت بف قيس بف شماس األنصاري رضي اهلل عنو، 

. عندىا اتفقت معو عمى مبمغ مف الماؿ تدفعو لو مقابؿ عتقيا؛ألنيا كانت تتوؽ لمحرية
 

زواج جويرية مف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 

شاءت األقدار أف تذىب السيدة جويرية إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فرأتيا السيدة عائشة 
فو اهلل ما رأيتيا عمى باب حجرتي إال : وقالت . كانت حموة مبلحة: أـ المؤمنيف فقالت تصفيا 

أنا جويرية بنت : " جاءت جويرية رسوؿ اهلل وقالت . كرىتيا، وعرفت أنو سيرى منيا ما رأيت
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الحارث بف أبي ضرار سيد قومو، وقد أصابني مف األمر ما قد عممت، فوقعت في سيـ ثابت بف 
". قيس فكاتبني عمى نفسو تسع أوراؽ فأعني عمى فكاكي

 
وألف بني المصطمؽ كانوا مف أعز العرب دارا وأكرميـ حسبا، ولحكمة النبي صمى اهلل عميو وسمـ 

". فيؿ لؾ في خير مف ذلؾ؟: " قاؿ لجويرية 
 

" . أقضي عنؾ كتابتؾ وأتزوجؾ: " قاؿ" . وما ىو يا رسوؿ اهلل ؟: " قالت 
 

ففرحت . وكانت قبؿ قميؿ تتحرؽ طمبا الستنشاؽ عبير الحرية، ولكنيا وجدت األعظـ مف ذلؾ
جويرية فرحا شديدا وتألؽ وجييا لما سمعتو مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ، ولما سوؼ 

". نعـ يا رسوؿ اهلل: " تبلقيو مف أماف مف بعد الضياع واليواف فأجابتو بدوف تردد أو تمعثـ 
.  درىـ400فتزوجيا النبي صمى اهلل عميو وسمـ وأصدقيا 

 
كاف اسميا برة فغير رسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ اسميا : قاؿ أبو عمر القرطبي في االستيعاب

فأصبحت جويرية بعدىا أما لممؤمنيف وزوجة لسيد األوليف واآلخريف صمى اهلل . وسماىا جويرية
. عميو وسمـ

 
بركة جويرية 

 
ىـ أصيار : وخرج الخبر إلى مسامع المسمميف فأرسموا ما في أيدييـ مف السبي وقالوا متعاظميف

قالت عنيا . فكانت بركة جويرية مف أعظـ البركات عمى قوميا. رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 
فمقد أعتؽ بتزويجو إياىا مائة أىؿ بيت مف بني المصطمؽ، -: رضي اهلل عنيا - السيدة عائشة 

. فما أعمـ امرأة أعظـ بركة منيا
 

صفاتيا وأىـ مبلمحيا  

كانت السيدة جويرية مف أجمؿ النساء، كما أنيا تتصؼ بالعقؿ الحصيؼ والرأي السديد الموفؽ 
الرصيف ، والخمؽ الكريـ والفصاحة ومواقع الكبلـ كما كانت تعرؼ بصفاء قمبيا ونقاء سريرتيا، 

وزيادة عمى ذلؾ فقد كانت واعية ، تقية، نقية، ورعة ، فقيية ، مشرقة الروح مضيئة القمب 
. والعقؿ

الذاكرة القانتة 
 

راحت السيدة جويرية تحذو حذو أميات المؤمنيف في الصبلة والعبادة وتقتبس مف الرسوؿ صمى 
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فكاف أـ . اهلل عميو وسمـ ومف أخبلقو وصفاتو الحميدة حتى أصبحت مثبل في الفضؿ والفضيمة 
المؤمنيف جويرية مف العابدات القانتات السابحات الصابرات، وكانت مواظبة عمى تحميد العمي 

. القدير وتسبيحو وذكره 
: ناقمة الحديث 

حدث عنيا ابف عباس، وعبيد بف السباؽ، وكريب مولى ابف عباس ومجاىد وأبو أيوب يحيى بف 
بمغ مسندىا في كتاب بقي بف مخمد سبعة أحاديث منيا أربعة . مالؾ األزدي وجابر بف عبد اهلل

وقد تضمنت مروياتيا أحاديث في . في الكتب الستة، عند البخاري حديث وعند مسمـ حديثاف
الصوـ، في عدـ تخصيص يوـ الجمعة بالصوـ، وحديث في الدعوات في ثواب التسبيح، وفي 

ف كاف الميدي ممكيا بطريؽ الصدقة، كما  الزكاة في إباحة اليدية لمنبي صمى اهلل عميو وسمـ وا 
. روت في العتؽ

 
وىكذا وبسبعة أحاديث شريفة خمدت أـ المؤمنيف جويرية بنت الحارث رضي اهلل عنيا اسميا في 
عالـ الرواية، لتضيؼ إلى شرؼ صحبتيا لمنبي صمى اهلل عميو وسمـ وأمومتيا لممسمميف، تبميغيا 

ومف األحاديث التي أخرجيا اإلماـ . األمة سنف المصطفى صمى اهلل عميو وسمـ، ما تيسر ليا ذلؾ
البخارُي رحمو اهلل عف قتادة عف أيوب عف جويرية بنت الحارث رضي اهلل عنيا أف النبي صمى 

: ال ، قاؿ: ؟ قالت " أصمت أمس: " اهلل عميو وسمـ دخؿ عمييا يوـ الجمعة، وىي صائمة فقاؿ
، وىذا يدؿ عمى كراىية تخصيص يوـ " فأفطري: "ال ، قاؿ: ؟ قالت "تريديف أف تصومي غدا"

. الجمعة بالصوـ والنيي عف صيامو
 [وفاتيا  ]لقاء اهلل

عاشت السيدة جويرية بعد رسوؿ اهلل راضية مرضية، وامتدت حياتيا إلى خبلفة سيدنا معاوية بف 
وتوفيت أـ المؤمنيف في شير ربيع األوؿ مف السنة الخمسيف . أبي سفياف رضي اهلل عنيما

. لميجرة النبوية الشريفة، وشيع جثمانيا في البقيع وصمى عمييا مرواف بف الحكـ
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 صفية بنت حيي رضى اهلل عنيا                                                  

 
: نسبيا

 
. يتصؿ نسبيا بياروف النبي عميو السبلـ. ىي صفية بنت حيي بف أخطب

لى عمي أبي ياسر لـ ألقيما قط مع ولدىما إال أخذاني دونو:" تقوؿ . كنت أحب ولد أبي إليو، وا 
فمما قدـ رسوؿ اهلل المدينة، غدا عميو أبي وعمي مغسميف، فمـ يرجعا حتى كاف مع غروب 

الشمس، فأتيا كاليف ساقطيف يمشياف اليوينا فيششت إلييما كما كنت أصنع، فواهلل ما التفت إلي 
. أىو ىو؟ قاؿ نعـ واهلل: وسمعت عمي أبا ياسر وىو يقوؿ ألبي. أحد منيما مع ما بيما مف الغـ

". عداوتو واهلل ما بقيت: فما في نفسؾ منو؟ أجاب: قاؿ. نعـ: أتعرفو وتثبتو؟ قاؿ: قاؿ عمي
 

: مولدىا ومكاف نشأتيا
ال يعرؼ بالضبط تاريخ والدة صفية، ولكنيا نشأت في الخزرج، كانت في الجاىمية مف ذوات 

. وأميا تدعى برة بنت سمواؿ. ودانت بالييودية وكانت مف أىؿ المدينة. الشرؼ
 

 :صفاتيا
 

عرؼ عف صفية أنيا ذات شخصية فاضمة، جميمة حميمة، ذات شرؼ رفيع ، 
: حياتيا قبؿ اإلسبلـ

 
أوؿ أزواجيا . كانت ليا مكانة عزيزة عند أىميا، ذكر بأنيا تزوجت مرتيف قبؿ اعتناقيا اإلسبلـ

ثـ فارقتو وتزوجت مف كنانة ابف الربيع ابف . يدعى سبلـ ابف مشكـ كاف فارس القوـ و شاعرىـ
. قتؿ عنيا يوـ خيبر. أبي الحقيؽ النصري صاحب حصف القموص، أعز حصف عند الييود

 
: كيؼ تعرفت عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

 
، استعد رسوؿ اهلل عميو الصبلة والسبلـ لمحاربة الييود فعندما . في السنة السابعة مف شير محـر

". اهلل أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قـو فساء صباح المنذريف: " أشرؼ عمييا قاؿ
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واندلع القتاؿ بيف المسمميف والييود، فقتؿ رجاؿ خيبر، وسبيت نساؤىا ومف بينيـ صفية، وفتحت 
عندما عاد ببلؿ باألسرى مر بيـ . ومف ىذه الحصوف كاف حصف ابف أبي الحقيؽ. حصونيا

ببعض مف قتبلىـ، فصرخت ابنة عـ صفية، وحثت بالتراب عمى وجييا، فتضايؽ رسوؿ اهلل مف 
. وقاؿ لصفية بأف تقؼ خمفو، وغطى عمييا بثوبو حتى ال ترى القتمى. فعمتيا وأمر بإبعادىا عنو

. فقيؿ اف الرسوؿ اصطفاىا لنفسو
 

فاختار صفية، فقيؿ . وذكر أف دحيو بف خميفة، جاء رسوؿ اهلل يطمب جارية مف سببي خيبر
فقاؿ لو النبي خذ جارية . لرسوؿ اهلل عميو الصبلة والسبلـ إنيا سيدة قريظ وما تصمح إال لؾ

. غيرىا
: إسبلميا

كعادة رسوؿ اهلل ال يجبر أحدًا عمى اعتناؽ اإلسبلـ إال أف يكوف مقتنعًا بما أنزؿ اهلل مف كتاب 
فسأليا الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عف ذلؾ، وخيرىا بيف البقاء عمى ديف الييودية أو . وسنة

ف أسممت سيمسكيا لنفسو. اعتناؽ اإلسبلـ وكاف اختيارىا . فإف اختارت الييودية اعتقيا، وا 
. اإلسبلـ الذي جاء عف رغبة صادقة في التوبة وحبًا ليدي محمدًا صمى اهلل عميو وسمـ

عند قدوميا مف خيبر أقامت في منزؿ لحارثة بف النعماف، وقدمت النساء لرؤيتيا لما سمعوا عف 
و بعد خروجيا . ذكر بأنيا كانت منقبة- رضي اهلل عنيا- جماليا، وكانت مف بيف النساء عائشة 

لقد أسممت وحسف : " رأيت ييودية، قاؿ رسوؿ اهلل : سأليا رسوؿ اهلل عف صفية، فردت عائشة
". إسبلميا

 
: يوـ زفافيا لمحمد عميو الصبلة السبلـ

أخذىا رسوؿ اهلل إلى منزؿ في خيبر، ليتزوجا ولكنيا رفضت، فأثر ذلؾ عمى نفسية رسولنا 
وىناؾ قامت أـ سميـ بنت ممحاف بتمشيط صفية وتزينيا . فأكمموا مسيرىـ إلى الصيباء. الكريـ

. كانت تعمرىا الفرحة، حتى أنيا نسيت ما ألـ بأىميا. وتعطيرىا، حتى ظيرت عروسًا تمفت األنظار
وعندما دخؿ الرسوؿ عميو الصبلة . وأقيمت ليا وليمة العرس، أما ميرىا فكاف خادمًة تدعى رزينة

والسبلـ عمى صفية، أخبرتو بأنيا في ليمة زفافيا بكنانة رأت في مناميا قمرًا يقع في حجرىا، 
. ً  لكأنؾ تمنيف ممؾ الحجاز محمدًا ولطميا عمى وجييا:فأخبرت زوجيا بذلؾ، فقاؿ غاضبا

 
ثـ سأليا الرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ عف سبب رفضيا لمعرس عندما كانا في خيبر، فأخبرتو 

قالت أمية بنت أبي قيس سمعت أنيا لـ تبمغ سبع عشرة سنة يوـ . أنيا خافت عميو قرب الييود
. زفت إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

 
 :مواقفيا مع زوجات النبي
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فتضايقت مف قوليف وأخبرت رسوؿ اهلل . بمغ صفية أف حفصة وعائشة قاال بأنيا بنت ييودي

نؾ لتحت نبي ففيـ تفخر عميؾ: " قولي ليما: فقاؿ ليا حج النبي " إنؾ البنة نبي وعمؾ لنبي وا 
فمسح الرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ دموعيا وىي تزداد . بنسائو، وفي الطريؽ برؾ جمميا فبكت

يا زينب اقفزي أختؾ : دموعًا وينياىا فمما جاء وقت الرواح، قاؿ رسوؿ اهلل لزينب بنت جحش
فغضب النبي ولـ يكمميا حتى رجع ! أنا أقفز ييو ديتؾ؟: وكانت مف أكثرىف ظيرُا قالت. جمبلً 

فدخؿ ! ىذا ظؿ رجؿ وما يدخؿ عمي رسوؿ اهلل: المدينة وفي شير ربيع األوؿ دخؿ عمييا، فقالت
وكانت ليا جارية تخبؤىا مف النبي فقالت فبلنو : يا رسوؿ، ما أصنع؟ قالت: النبي فمما رأتو قالت

. فمشى النبي إلى سرير صفية ورضي عف أىمو: لؾ، قاؿ 
: وفاة النبي عميو الصبلة و السبلـ

 
اجتمعت زوجات النبي عنده وقت مرضو الذي توفي بو، فقالت صفية أتمنى أف يحؿ بي ما ألـ 

. فغمزتيا زوجات النبي، فرد عمييف واهلل إنيا لصادقة. بؾ

. وبعد وفاتو صمى اهلل عميو وسمـ افتقدت الحماية و األمف، فظؿ الناس يعيرونيا بأصميا
: مواقؼ أخرى لصفية

وفي أحد األياـ ذىبت صفية إلى رسوؿ اهلل تتحدث معو، وكاف معتكفا في مسجده، فخرج ليوصميا 
فقاال " تعاليا فإنيا صفية:" فمقيا رجميف مف األنصار، فعندما رأيا رسوؿ اهلل رجعا فقاؿ. إلى بيتيا

". إف الشيطاف ليجري مف ابف آدـ مجرى الدـ: "فقاؿ. نعوذ باهلل، سبحاف اهلل يا رسوؿ اهلل
، جاءتو جارية لصفية تخبره بأف صفية تحب - رضي اهلل عنو- وفي عيد عمر بف الخطاب 

فأما السبت لـ أحبو بعد أف " السبت وتصؿ الييود، فمما استخبر صفية عف ذلؾ، فأجابت قائمة
وسألت الجارية عف سبب فعمتيا ". أبدلني اهلل بو بيوـ الجمعة، وأما الييود فإني أصؿ رحمي

. فأعتقتيا صفية. الشيطاف: فقالت
 

لـ تأؿ جيدا في والئيا لو، الذي ما فتئت عائشة تحرض - رضي اهلل عنو- وفي عيد عثماف 
أييا : " عميو حتى بمغ بيا األمر أف دلت قميص رسوؿ اهلل مف بيتيا وصاحت في المسمميف

أي أف آثار الرسوؿ ما زالت باقية، " الناس، ىذا قميص رسوؿ اهلل لـ يبؿ وقد أبمى عثماف سنتو
ف سنتو قد انتيكت وبميت بسبب عثماف . وا 

 
: روايتيا لمحديث

 
روى - أخرج منيا في الصحيحيف حديث واحد متفؽ عميو. ليا في كتب الحديث عشرة أحاديث

عنيا ابف أخييا وموالىا كنانة ويزيد بف معتب، وزيف العابديف بف عمي بف الحسيف، واسحاؽ بف 



 35 تأليف محمد برهان- نساء حول الرسول  

 

. عبداهلل بف الحارث، ومسمـ بف صفواف
: وفاتيا

و دفنت بالبقيع مع أميات .  ىجرياً 50توفيت في المدينة، في عيد الخمفية معاوية، سنة 
. المؤمنيف، رضي اهلل عنيف جمعياً 

 
: الخاتمة

 
أعجبني موقفيا مع عمر بف - رضي اهلل عنيا-مف خبلؿ ما قرأت عف حياة صفية بنت حيي 

فرغـ أنيا أسممت لـ تنسى . الخطاب رضي اهلل عنو، عندما سأليا عف يوـ السبت وزيارتيا لمييود
أىميا، وىذا الشيء حث عميو ديننا الحنيؼ 
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 رممة أـ حبيب رضى اهلل عنيا                                                 

 
 :نسبيا ونشأتيا 

 
، رممة بنت أبي - صمى اهلل عميو وسمـ- أـ المؤمنيف، السيدة المحجبة، مف بنات عـ الرسوؿ

صحابية جميمة، ابنة زعيـ، وأخت . سفياف صخر بف حرب بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ 
عميو الصبلة والسبلـ - خميفة، وزوجة خاتـ النبييف محمد

 
عميو - فأبوىا أبو سفياف، زعيـ ورئيس قريش، والذي كاف في بداية الدعوة العدو المدود لمرسوؿ

وأخوىا معاوية بف أبي سفياف، أحد الخمفاء األموييف، ولمكانة وجبللة منزلة أـ - الصبلة والسبلـ
وأخيرًا، فيي مف زوجات " . خاؿ المؤمنيف: "، قيؿ لمعاوية(في الشاـ)حبيبة في دولة أخييا 

، فميس ىناؾ مف ىي أكثر كرمًا وصداقًا منيا، وال في نسائو مف -عميو الصبلة والسبلـ-الرسوؿ
وىذا دليؿ عمى زىدىا وتفضيميا لنعـ اآلخرة عمى نعيـ الدنيا الزائؿ . ىي نائية الدار أبعد منيا

 
- كانت أـ حبيبة مف ذوات رأي وفصاحة، تزوجيا أواًل عبيد اهلل بف جحش، وعندما دعا الرسوؿ

الناس في مكة إلى اإلسبلـ، أسممت رممة مع زوجيا في دار األرقـ بف أبي - عميو الصبلة والسبلـ
األرقـ، وحينما اشتد األذى بالمسمميف في مكة؛ ىاجرت رممة بصحبة زوجيا فارة بدينيا متمسكة 
بعقيدتيا، متحممة الغربة والوحشة، تاركة الترؼ والنعيـ التي كانت فييا، بعيدة عف مركز الدعوة 

والنبوة، متحممة مشاؽ السفر واليجرة، فأرض الحبشة بعيدة عف مكة، والطريؽ تتخممو العديد مف 
الطرؽ الوعرة، والحرارة المرتفعة، وقمة المؤونة، كما أف رممة في ذلؾ الوقت كانت في شيور 
حمميا األولى، في حيف نرى بأف سفر ىذه األياـ سفر راحة ورفاىية، ووسائؿ النقؿ المتطورة 

وبعد أشير مف بقاء رممة في الحبشة، أنجبت مولودتيا . ساعدت عمى قصر المسافة بيف الدوؿ
 ".بأـ حبيبة"، فكنيت "حبيبة"

  :رؤية أـ حبيبة

في إحدى الميالي، رأت أـ حبيبة في النوـ أف زوجيا عبيد اهلل في صورة سيئة، ففزعت مف ذلؾ ، 
وحينما أصبحت، أخبرىا زوجيا بأنو وجد في ديف النصرانية ما ىو أفضؿ مف اإلسبلـ، فحاولت 

. رممة أف ترده إلى اإلسبلـ ولكنيا وجدتو قد رجع إلى شرب الخمر مف جديد



 37 تأليف محمد برهان- نساء حول الرسول  

 

 
وفي الميمة التالية، رأت في مناميا أف ىناؾ مناديًا ينادييا بأـ المؤمنيف، فأولت أـ حبيبة بأف 

وبالفعؿ؛ مع مرور األياـ، توفي زوجيا عمى ديف النصرانية، فوجدت أـ . الرسوؿ سوؼ يتزوجيا
حبيبة نفسيا غريبة في غير بمدىا، وحيدة ببل زوج يحمييا، أمًّا لطفمة يتيمة في سف الرضاع، 

وابنة ألب مشرؾ تخاؼ مف بطشو وال تستطيع االلتحاؽ بو في مكة، فمـ تجد ىذه المرأة المؤمنة 
سبحانو وتعالى - غير الصبر واالحتساب، فواجيت المحنة بإيماف وتوكمت عمى اهلل

 
 :زواج أـ حبيبة

 
بما جرى ألـ حبيبة، فأرسؿ إلى النجاشي طالبًا الزواج منيا، - صمى اهلل عميو وسمـ- عمـ الرسوؿ

ففرحت أـ حبيبة ، وصدقت رؤياىا، فعيدىا وأصدقيا النجاشي أربعمائة دينار، ووكمت ىي ابف 
. عميا خالد بف سعيد ابف العاص، وفي ىذا داللة عمى أنو يجوز عقد الزواج بالوكالة في اإلسبلـ

وبيذا الزواج خفؼ الرسوؿ مف عداوتو لبني أمية، فعندما عمـ أبو سفياف زواج الرسوؿ مف ابنتو 
ويقصد أف الرسوؿ رجؿ كريـ، وبيذه الطريقة خفت البغضاء ! ذاؾ الفحؿ، ال يقرع أنفو: رممة، قاؿ

، كما أف في ىذا الموقؼ -صمى اهلل عميو وسمـ- التي كانت في نفس أبي سفياف عمى الرسوؿ
دعوة إلى مقابمة السيئة بالحسنة، ألنيا تؤدي إلى دفع وزواؿ الحقد والضغينة و صفاء النفوس 

بيف المتخاصميف 
 

: أبو سفياف في بيت أـ حبيبة

-صمى اهلل عميو وسمـ- حينما نقض المشركوف في مكة صمح الحديبية، خافوا مف انتقاـ الرسوؿ
، فأرسموا أبا سفياف إلى المدينة لعمو ينجح في إقناع الرسوؿ بتجديد الصمح، وفي طريقو إلى 

، مر أبو سفياف عمى ابنتو أـ حبيبة في بيتيا، وعندما ىـ -عميو الصبلة والسبلـ- النبي
سحبتو أـ حبيبة مف تحتو وطوتو بعيدًا - صمى اهلل عميو وسمـ- بالجموس عمى فراش الرسوؿ

بؿ بو عنؾ ، : "، فأجابتو" أراغبة بيذا الفراش يا بنية عني؟ أـ بي عنو؟: "عنو، فقاؿ أبو سفياف
: ، فغضب منيا، وقاؿ"وأنت رجؿ نجس غير مؤمف- صمى اهلل عميو وسمـ- ألنو فراش الرسوؿ

وىنا نجد بأف ىذه المرأة المؤمنة أعطت أباىا ". ال واهلل بؿ خير: "، فقالت"أصابؾ بعدي شر"
المشرؾ درسًا في اإليماف، أال وىو أف رابطة العقيدة أقوى مف رابطة الدـ والنسب، وأنو يجب عمينا 
عدـ مناصرة ومواالة الكفار ميما كانت صمة المسمـ بيـ، بؿ يجب عمينا محاربتيـ ومقاتمتيـ مف 

. أجؿ نصرة اإلسبلـ
 

المسمميف لفتح مكة، وبالرغـ مف معرفة أـ حبيبة - صمى اهلل عميو وسمـ- لذلؾ ، جيز الرسوؿ 
وسر - صمى اهلل عميو وسمـ- ليذا السر، إال أنيا لـ تخبر أباىا، وحافظت عمى سر رسوؿ اهلل 



 38 تأليف محمد برهان- نساء حول الرسول  

 

ففتح المسمموف مكة، ودخؿ العديد مف المشركيف في ديف اهلل، وأسمـ أبو سفياف، . المسمميف
وفي ىذا الموقؼ إشارة إلى أنو . فتكاممت أفراح أـ حبيبة وشكرت اهلل عمى ىذا الفضؿ العظيـ

يجب عمى المرأة المسممة حفظ سر زوجيا، وعدـ البوح بو حتى ألقرب الناس إلييا، فيناؾ العديد 
مف النساء البلتي يشركف األىؿ في حؿ المشاكؿ الزوجية، والكثير مف ىؤالء النسوة يطمقف بسبب 

لذلؾ يجب عمى الزوجة الصالحة المحافظة عمى بيت الزوجية وعدـ . إفشائيف لمسر وتدخؿ األىؿ
. البوح باألسرار

 
: دورىا في رواية الحديث الشريؼ

بمغ -. صمى اهلل عميو وسمـ- عدة أحاديث عف الرسوؿ- رضي اهلل عنيا- روت أـ حبيبة
رضي - فؤلـ حبيبة. مجموعيا خمسة وستيف حديثًا، وقد اتفؽ ليا البخاري ومسمـ عمى حديثيف

فعف زينب بنت أـ سممة عف أـ حبيبة " حديث مشيور في تحريـ الربيبة وأخت المرأة،- اهلل عنيا
بنت أبي سفياف قالت 

دخؿ عمي رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فقمت لو ىؿ لؾ في أختي بنت أبي سفياف فقاؿ أفعؿ 
ماذا قمت تنكحيا قاؿ أو تحبيف ذلؾ قمت لست لؾ بمخمية وأحب مف شركني في الخير أختي قاؿ 
فإنيا ال تحؿ لي قمت فإني أخبرت أنؾ تخطب درة بنت أبي سممة قاؿ بنت أـ سممة قمت نعـ قاؿ 
لو أنيا لـ تكف ربيبتي في حجري ما حمت لي إنيا ابنة أخي مف الرضاعة أرضعتني وأباىا ثويبة 

كذلؾ حديثيا في فضؿ السنف الراتبة قبؿ الفرائض " . فبل تعرضف عمي بناتكف وال أخواتكف
كما أنيا ذكرت أحاديث في الحج، كاستحباب دفع الضعفة مف النساء وغيرىف مف . وبعدىف

المزدلفة إلى منى في أواخر الميؿ قبؿ زحمة الناس، كما أنيا روت في وجوب اإلحداد لممرأة 
روت في الدعاء بعد األذاف، وفي العير التي فييا : المتوفى عنيا زوجيا، ووفي أبواب الصـو

عميو الصبلة - الجرس ال تصحبيا المبلئكة، وغيرىا مف األحاديث التي كانت تصؼ أفعاؿ الرسوؿ
وأقوالو - والسبلـ

 
 :وفاتيا

 
أـ -  بعد اليجرة، ودفنت في البقيع، وكانت قد دعت عائشة44سنة - رضي اهلل عنيا- توفيت

. . قد يكوف بيننا وبيف الضرائر فغفر لي ولؾ ما كاف مف ذلؾ: قبؿ وفاتيا، فقالت- المؤمنيف
. سررتني سرؾ اهلل: غفر اهلل لؾ ذلؾ كمو وتجاوز وحمؾ مف ذلؾ ، فقالت أـ حبيبة: فقالت عائشة

مثؿ ذلؾ ، وفي ىذا إشارة إلى ما يجب عمى المسمميف أف : وأرسمت إلى أـ سممة فقالت ليؿ
- يفعموه قبؿ ساعة الموت، أال وىو التسامح والمغفرة، كما فعمت أـ حبيبة مع أميات المؤمنيف

. رضواف اهلل عمييف أجمعيف
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 مارية القبطية رضي اهلل عنيا                                         

 
 

 )  ىدية المقوقس(مارية القبطية 
وذكر المفسروف . قدمت مارية إلى المدينة المنورة بعد صمح الحديبية في سنة سبع مف اليجرة

أف اسميا مارية بنت شمعوف القطبية، بعد أف تـ صمح الحديبية بيف الرسوؿ صمى اهلل عميو و 
صمى اهلل - سمـ وبيف المشركيف في مكة، بدأ الرسوؿ في الدعوة إلى اإلسبلـ ، وكتب الرسوؿ 

كتبا إلى مموؾ العالـ يدعوىـ فييا إلى اإلسبلـ، واىتـ بذلؾ اىتمامًا كبيرًا، فاختار - عميو وسمـ 
مف أصحابو مف ليـ معرفة و خبرة، وأرسميـ إلى المموؾ، ومف بيف ىؤالء المموؾ ىرقؿ ممؾ 

، كسرى أبرويز ممؾ فارس، المقوقس ممؾ مصر و النجاشي ممؾ الحبشة تمقى ىؤالء . الرـو
. ممؾ فارس، الذي مزؽ الكتاب.المموؾ الرسائؿ وردوا ردًا جميبل، ما عدا كسرى 

لما أرسؿ الرسوؿ كتابًا إلى المقوقس حاكـ اإلسكندرية والنائب العاـ لمدولة البيزنطية في مصر، 
فأخذ حاطب كتاب . أرسمو مع حاطب بف أبي بمتعة، وكاف معروفًا بحكمتو وببلغتو وفصاحتو

واخذ يستمع . الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ إلى مصر وبعد اف دخؿ عمى المقوقس الذي رحب بو
". يا ىذا، إف لنا دينًا لف ندعو إال لما ىو خير منو" إلى كممات حاطب، فقاؿ لو 

 
إني قد نظرت في أمر ىذا النبي فوجدتو ال يأمر : " وُاعجب المقوقس بمقالة حاطب، فقاؿ لحاطب

بزىوٍد فيو، وال ينيي عف مرغوب فيو، ولـ أجدُه بالساحر الضاؿ، وال الكاىف الكاذب، ووجدت معو 
" آية النبوة بإخراج الخبء و األخبار بالنجوى وسأنظر

أخذ المقوقس كتاب النبي صمى اهلل عميو و سمـ وختـ عميو، وكتب إلى النبي صمى اهلل عميو و 
سمـ 

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ " 
 

لمحمد بف عبداهلل، مف المقوقس عظيـ القبط، سبلـ عميؾ، أما بعد 
 

فقد قرأت كتابؾ، وفيمت ما ذكرت فيو، وما تدعو إليو، وقد عممت أف نبيًا بقي، 
 

وكنت أظف أنو سيخرج بالشاـ، وقد أكرمت رسولؾ، وبعثت إليؾ بجاريتيف ليما 
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". مكاف في القبط عظيـ، وبكسوة، وأىديُت إليؾ بغمة لتركبيا والسبلـ عميؾ
 

وفي طريؽ عودت حاطب . مارية بنت شمعوف القبطية وأختيا سيريف: وكانت اليدية جاريتيف ىما
. إلى المدينة، عرض عمى ماريو وأختيا اإلسبلـ ورغبيما فيو، فأكرميما اهلل باإلسبلـ

 
مارية لنفسو، ووىب أختيا سيريف لشاعره  وفي المدينة، أختار الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ

كانت ماريو رضي اهلل عنيا بيضاء جميمة . الكبير حساف بف ثابت األنصاري رضي اهلل عنو
الطمعة، وقد أثار قدوميا الغيرة في نفس عائشة رضي اهلل عنيا، فكانت تراقب مظاىر اىتماـ 

ما غرت عمى امرأة إال دوف :" وقالت عائشة رضي اهلل عنيا. رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ بيا
فأعجب بيا رسوؿ اهلل صمى اهلل - أو دعجة-ما غرت عمى مارية، وذلؾ أنيا كانت جميمة جعدة

عميو و سمـ وكاف أنزليا أوؿ ما قدـ بيا في بيٍت لحارثة بف النعماف، فكانت جارتنا، فكاف عامة 
الميؿ والنيار عندىا، حتى فرغنا ليا، فجزعت فحوليا إلى العالية، وكاف يختمؼ إلييا ىناؾ، فكاف 

" . ذلؾ أشد عمينا
 

 والدة مارية إلبراىيـ
وبعد مرور عاـ عمى قدوـ مارية إلى المدينة، حممت مارية، وفرح النبي لسماع ىذا الخبر فقد 

ولدت مارية . كاف قد قارب الستيف مف عمره وفقد أوالده ما عدا فاطمة الزىراء رضواف اهلل عمييا
، طفبًل جميبًل يشبو الرسوؿ صمى "شير ذي الحجة مف السنة الثامنة لميجرة النبوية الشريفة"في 

وبيذه الوالدة " تيمنًا بأبيو إبراىيـ خميؿ الرحمف عميو السبلـ" اهلل عميو وسمـ، وقد سماه إبراىيـ، 
. أصبحت مارية حرة 

وعاش إبراىيـ ابف الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ سنة وبضع شيور يحظى برعاية رسوؿ اهلل 
صمى اهلل عميو و سمـ ولكنو مرض قبؿ أف يكمؿ عامو الثاني، وذات يـو اشتد مرضو، ومات 

وكانت وفاتو يوـ الثبلثاء لعشر لياؿ خمت مف ربيع األوؿ " إبراىيـ وىو ابف ثمانية عشر شيرًا، 
. ، وحزنت مارية حزنًا شديدًا عمى موت إبراىيـ"سنة عشر مف اليجرة النبوية المباركة

 :مكانة مارية في القرآف الكريـ
 

أنزؿ اهلل عز . "لمارية رضي اهلل عنيا شأف كبير في اآليات المباركة وفي أحداث السيرة النبوية
وجؿ صدر سورة التحريـ بسبب مارية القبطية، وقد أوردىا العمماء والفقياء والمحدثوف 

وقد توفي الرسوؿ عنيا صمى اهلل عميو و سمـ وىو راض ". والمفسروف في أحاديثيـ وتصانيفيـ
عف مارية، التي تشرفت بالبيت النبوي الطاىر، وعدت مف أىمو، وكانت مارية شديدة الحرص 

. عمى اكتساب مرضاة الرسوؿ صمى اهلل عمية وسمـ، كما عرفت بدينيا وورعيا وعبادتيا
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وفاة مارية 
 

عاشت مارية ما يقارب الخمس سنوات في ظبلؿ الخبلفة الراشدة، وتوفيت في السنة السادسة 
فاجتمع عدد كبير مف الصحابة مف . دعا عمر الناس وجمعيـ لمصبلة عمييا . عشر مف محـر

الياجريف واألنصار ليشيدوا جنازة مارية القبطية، وصمى عمييا سيدنا عمر رضي اهلل عنو في 
لى جانب ابنيا إبراىيـ . البقيع، ودفنت إلى جانب نساء أىؿ البيت النبوي، وا 

الخاتمة 
حيث . في نياية المطاؼ أتمنى مف المولى عز و جؿ أف أكوف قد وفقت في كتابة ىذا الموضوع 
ومكانة . إني دونت فيو عف اليدية الرائعة التي وىبيا المقوقس إلى النبي صمى اهلل عميو و سمـ 

ىذه السيدة العظيمة في القرآف الكريـ ولحظة والدتيا إلبراىيـ الذي كاف مثار محبة النبي صمى 
. اهلل عميو و سمـ ، وكمي أمؿ في أف يحقؽ عرض ىذا الموضوع الفائدة المرجوة منو 
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 ميمونة بنت الحارث رضى اهلل عنيا                                              

 
رضي اهلل عنيا - آخر أميات المؤمنيف 

 
: اسميا ونسبيا

ىي ميمونة بنت الحارث بف حزف بف جبير بف اليـز بف روبية بف عبداهلل بف ىبلؿ بف عامر بف 
أـ الفضؿ : فأما أميا كانت تدعى ىند بنت عوؼ بف زىير بف الحرث، وأخواتيا. صعصعة اليبللية

زوج العباس رضي اهلل عنيما، و لبابة الصغرى زوج الوليد بف المغيرة المخزومي  (لبابة الكبرى)
وأـ خالد بف الوليد، وعصماء بني الحارث زوج أُبي بف الخمؼ، وغرة بنت الحرث زوج زياد بف 

أسماء : أما أخواتيا ألميا فيف. وىؤالء ىف أخواتيا مف أميا وأبييا.. عبداهلل بف مالؾ اليبللي 
بنت عميس زوج جعفر رضي اهلل عنو، ثـ مات فخمؼ عمييا أبو بكر الصديؽ رضي اهلل عنو، ثـ 

وسممى بنت عميس زوج حمزة بف عبدالمطمب رضي اهلل . مات فخمؼ عمييا عمي كـر اهلل وجو
وسبلمة بنت عميس زوج عبداهلل بف كعب . عنو، ثـ ممت فخمؼ عمييا شداد بف أسامة بف الياد

. بف عنبة الخثعمي
 

أشرؼ الخمؽ رسوؿ : وليذا ُعرفت أميا ىند بنت عوؼ بأكـر عجوز في األرض أصيارًا، فأصيارىا
اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، وصاحبو الصديؽ، وعميو حمزة والعباس ابنا عبدالمطمب، وجعفر وعمي 

وتمؾ فضائؿ حساف، فيؿ فوؽ . أبناء عمو أبي طالب، وشداد بف الياد رضي اهلل عنيـ أجمعيف
!! ؟؟...ذلؾ مف أسمى وأفخر مف ىذا النسب األصيؿ والمقاـ الرفيع

 
: أزواجيا قبؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ

 
كاف زواجيا رضي اهلل عنيا أواًل بمسعود بف عمرو الثقفي قبيؿ اإلسبلـ، ففارقيا وتزوجيا أبو رىـ 

ثـ مؤل نور اإليماف قمبيا، وأضاء جوانب . فتوفي عنيا وىي في ريعاف الشباب. بف عبدالعزى
. نفسيا حتى شيد اهلل تعالى ليا باإليماف، وكيؼ ال وىي كانت مف السابقيف في سجؿ اإليماف

فحظيت بشرؼ الزواج مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ في وقت فراغو مف عمرة القضاء سنة 
.  لميجرة7



 43 تأليف محمد برهان- نساء حول الرسول  

 

 
 :ىمس القموب وحديث النفس

وفي السنة السابعة لميجرة النبوية، دخؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وأصحابو مكة معتمريف، 
وكانت ميمونة بمكة أيضًا ورأت رسوؿ . وطاؼ الحبيب المصطفى بالبيت العتيؽ بيت اهلل الحراـ

اهلل وىو يعتمر فمؤلت ناظرييا بو حتى استحوذت عمييا فكرة أف تناؿ شرؼ الزواج مف رسوؿ اهلل 
صمى اهلل عميو وسمـ وأف تصبح أمًا لممؤمنيف، وما الذي يمنعيا مف تحقيؽ حمـ لطالما راودتيا 
في اليقظة والمناـ وىي التي كانت مف السابقيف في سجؿ اإليماف وقائمة المؤمنيف؟ وفي تمؾ 

المحظات التي خالجت نفسيا ىمسات قمبيا المفعـ باإليماف، أفضت ميمونة بأمنيتيا إلى أختيا أـ 
الفضؿ، وحدثتيا عف حبيا وأمنيتيا في أف تكوف زوجًا لمرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وأمًا 

لممؤمنيف، وأما أـ الفضؿ فمـ تكتـ األمر عف زوجيا العباس فأفضت إليو بأمنية أختيا ميمونة، 
. ويبدو أف العباس أيضًا لـ يكتـ األمر عف ابف أخيو فأفضى إليو بأمنية ميمونة بنت الحارث

فبعث رسوؿ اهلل ابف عمو جعفر بف أبي طالب ليخطبيا لو، وما أف خرج جعفر رضي اهلل عنو مف 
عندىا، حتى ركبت بعيرىا وانطمقت إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، وما أف وقعت عيناىا 

". البعير وما عميو هلل ورسولو: "عميو صمى اهلل عميو وسمـ حتى قالت
 

: ميمونة في القرآف الكريـ
 

وامرأة مؤمنة إف  )): وىكذا وىبت ميمونة نفسيا لمنبي صمى اهلل عميو وسمـ وفييا نزؿ قولو تعالى
(. (وىبت نفسيا لمنبي إف أراد النبي أف يستنكحيا خالصة لؾ مف دوف المؤمنيف

 
لقد جعمت ميمونة أمرىا إلى العباس بف عبد المطمب فزوجيا لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، 

إف ميمونة بنت الحارث قد تأيمت : "وقيؿ أيضًا أف العباس قاؿ لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ
. ، فتزوجيا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ" مف أبي رىـ بف عبدالعزى،ىؿ لؾ أف تتزوجيا؟

: ميمونة والزواج الميموف

أقاـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وأصحابو بمكة ثبلثة أياـ، فمما أصبح اليوـ الرابع، أتى إليو 
- الذي أسمـ فيما بعد- صمى اهلل عميو وسمـ نفر مف كفار قريش ومعيـ حويطب بف عبدالعزى 

فأمروا الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ أف يخرج بعد أف انقضى األجؿ وأتـ عمرة القضاء والتي كانت 
وما عميكـ لو تركتموني فأعرست بيف أظيركـ، : "فقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ. عف عمرة الحديبية

فخرج رسوؿ اهلل صمى ".ال حاجة لنا بطعامؾ، فأخرج عنا: "فقالوا". فصنعت لكـ طعامًا فحضرتموه
. اهلل عميو وسمـ وخمؼ مواله أف يحمؿ ميمونة إليو حيف يمسي

فمحقت بو ميمونة إلى َسِرؼ، وفي ذلؾ الموضع بنى الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ في ىذه البقعة 
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فعقد عمييا . المباركة، ويومئذ سماىا الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ميمونة بعد أف كاف اسميا برة
تزوجني رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ونحف : "بسرؼ بعد تحممو مف عمرتو لما روي عنيا

 ".حبلالف بسرؼ

 

 
 

: ميمونة والرحمة المباركة إلى المدينة المنورة
 

نو لشرؼ . ودخمت ميمونة رضي اهلل عنيا البيت النبوي وىي لـ تتجاوز بعد السادسة والعشريف وا 
ال يضاىيو شرؼ لميمونة، فقد أحست بالغبطة تغمرىا والفرحة تعميا، عندما أضحت في عداد 

وعند وصوليا إلى المدينة استقبمتيا نسوة دار . أميات المؤمنيف الطاىرات رضي اهلل عنيف جميعاً 
اليجرة بالترحيب والتياني والتبريكات، وأكرمنيا خير إكراـ، إكرامًا لمرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 

. وطمبًا لمرضاة اهلل عز وجؿ

ودخمت أـ المؤمنيف الحجرة التي أعد ليا الرسوؿ الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ لتكوف بيتًا ليا 
وىكذا بقيت ميمونة تحظى . أسوة بباقي أميا المؤمنيف ونساء رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

بالقرب مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وتتفقو بكتاب اهلل وتستمع األحاديث النبوية مف 
الرسوؿ الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ، وتيتدي بما يقولو، فكانت تكثر مف الصبلة في المسجد 

صبلة في مسجدي ىذا أفضؿ مف ألؼ : "النبوي ألنيا سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ
". صبلة فيما سواه إلى المسجد الحراـ

 
وظمت ميمونة في البيت النبوي وظمت مكانتيا رفيعة عند رسوؿ اهلل حتى إذا اشتد بو المرض 

ثـ استأذنتيا عائشة بإذف النبي صمى اهلل عميو وسمـ لينتقؿ .. عميو الصبلة والسبلـ نزؿ في بيتيا
. إلى بيتيا ليمرض حيث أحب في بيت عائشة

 
 :حفظيا لؤلحاديث النبوية

 
وبعد انتقاؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ إلى الرفيؽ األعمى، عاشت ميمونة رضي اهلل عنيا 

حياتيا بعد النبي صمى اهلل عميو وسمـ في نشر سنة النبي صمى اهلل عميو وسمـ بيف الصحابة 
والتابعيف؛ ألنيا كانت ممف وعيف الحديث الشريؼ وتمقينو عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، 
وألنيا شديدة التمسؾ باليدي النبوي والخصاؿ المحمدية، ومنيا حفظ الحديث النبوي الشريؼ 
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و كانت أـ المؤمنيف ميمونة رضي اهلل . وروايتو ونقمو إلى كبار الصحابة والتابعيف وأئمة العمماء
عنيا مف المكثرات لرواية الحديث النبوي الشريؼ والحافظات لو، حيث أنيا روت عف رسوؿ اهلل 

 .صمى اهلل عميو وسمـ ستًا وسبعيف حديثاً 

 :ميمونة وشيادة اإليماف والتقوى

وعكفت أـ المؤمنيف عمى العبادة والصبلة في البيت النبوي وراحت تيتدي بيدي رسوؿ اهلل صمى 
وتقتبس مف أخبلقو الحسنة، وكانت حريصة أشد الحرص عمى تطبيؽ حدود - اهلل عميو وسمـ 

اهلل، وال يثنييا عف ذلؾ شيء مف رحمة أو شفقة أو صمة قرابة، فيحكى أف ذا قرابة لميمونة دخؿ 
لئف لـ تخرج إلى المسمميف، فيجمدونؾ، ال تدخؿ عمي : "عمييا، فوجدت منو ريح شراب، فقالت

وىذا الموقؼ خير دليؿ عمى تمسؾ ميمونة رضي اهلل عنيا بأوامر اهلل عز وجؿ وتطبيؽ ". أبدا
وقد زكى الرسوؿ صمى . السنة المطيرة فبل يمكف أف تحابي قرابتيا في تعطيؿ حد مف حدود اهلل

اهلل عميو وسمـ إيماف ميمونة رضي اهلل عنيا وشيد ليا وألخوتيا باإليماف لما روى عف ابف 
ميمونة زوج : األخوات المؤمنات: قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: "عباس رضي اهلل عنو قاؿ

" النبي صمى اهلل عميو وسمـ، وأـ الفضؿ، وسممى امرأة حمزة، وأسماء بنت عميس أختيف ألميف
. رضي اهلل عنيـ جميعاً 

 
: األياـ األخيرة والذكريات العزيزة

 
كانت أـ المؤمنيف ميمونة رضي اهلل عنيا، قد عاشت الخبلفة الراشدة وىي عزيزة كريمة تحظى 

إنيا توفيت : وقيؿ. باحتراـ الخمفاء والعمماء، وامتدت بيا الحياة إلى خبلفة معاوية رضي اهلل عنو
سنة إحدى وخمسيف بسرؼ وليا ثمانوف سنة، ودفنت في موضع قبتيا الذي كاف فيو عرسيا 

قاؿ . رضي اهلل عنيا، وىكذا جعؿ اهلل عز وجؿ المكاف الذي تزوجت بو ميمونة ىو مثواىا األخير
". دفنا ميمونة بسرؼ في الظمة التي بنى فييا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: "يزيد بف األصـ

وتمؾ ىي أمنا وأـ المؤمنيف أجمعيف ميمونة بنت الحارث اليبللية رضي اهلل عنيا، آخر حبات 
حدى أميات المؤمنيف المواتي ينضويف تحت قوؿ اهلل  العقد الفريد، العقد النبوي الطاىر المطير، وا 

. وصدؽ اهلل العظيـ.((إنما يريد اهلل ليذىب عنكـ الرجس أىؿ البيت ويطيركـ تطييرا  ))تعالى 
 

 :فضائؿ وأسباب شيرة ميمونة

وكانت ألـ المؤمنيف ميمونة رضي اهلل عنيا شيرة شيد ليا التاريخ بعظمتيا، ومف أسباب شيرتيا 
: نذكر

كما ذكرت - إف أـ ميمونة ىند بنت عوؼ كانت تعرؼ بأنيا أكـر عجوز في األرض أصيارًا 
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أشرؼ الخمؽ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، وصاحبو الصديؽ، وعميو حمزة : فأصيارىا- سابقاً 
والعباس ابنا عبدالمطمب، وجعفر وعمي أبناء عمو أبي طالب، وشداد بف الياد رضي اهلل عنيـ 

. أجمعيف
 

ومف أسباب عظمتيا كذلؾ شيادة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ليا وألخواتيا باإليماف، لما روى 
: األخوات المؤمنات: قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: "عف ابف عباس رضي اهلل عنو قاؿ

ميمونة زوج النبي صمى اهلل عميو وسمـ، وأـ الفضؿ زوج العباس، وسممى امرأة حمزة، وأسماء 
. رضي اهلل عنيف جميعاً " بنت عميس أختيف ألميف

 
ومنو تكريـ اهلل عز وجؿ ليا عندما نزؿ القرآف يحكي قصتيا وكيؼ أنيا وىبت نفسيا لرسوؿ اهلل 

وامرأة مؤمنة إف وىبت نفسيا لمنبي إف أراد النبي  )): صمى اهلل عميو وسمـ، في قوؿ اهلل تعالى
(. (أف يستنكحيا خالصة لؾ مف دوف المؤمنيف 

 
ومف ذلؾ أنيا كانت آخر مف تزوجيا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، وبيا ختمت أميا 

وقد كانت تقيو تصؿ الرحـ لشيادة أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل . المؤمنيف، وكانت نعـ الختاـ 
". إنيا واهلل كانت مف أتقانا هلل وأوصمنا لمرحـ: " عنيا ليا عندما قالت

 
ومما يذكر لميمونة رضي اهلل عنيا أنيا كانت أـ المؤمنيف ميمونة رضي اهلل عنيا مف الحافظات 
المكثرات لرواية الحديث النبوي الشريؼ، ولـ يسبقيا في ذلؾ سوى أـ المؤمنيف السيدة عائشة 

 .رضي اهلل عنيا، وأـ سممة أـ المؤمنيف رضي اهلل عنيا
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  أميات الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ -1

 
 

 أـ الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ- آمنة بنت وىب                                         

 
 آمنة بنت وىب سيدة األميات

ىذه الشخصية العظيمة واألـ الجميمة لطالما نقصت المصادر والراويات عنيا ، ويمكف تممس 
مبلمحيا مف خبلؿ صورة ابنيا العظيـ الذي آوتو أحشاؤىا، وغذاه دميا، واتصمت حياتو بحياتيا، 

وأف اهلل تعالى اختار ". آمنة بنت وىب"لقد كاف سيدنا محمد ىو األثر الجميؿ الذي خمفتو سيدة 
وما . سيدنا محمد حيث اختاره مف كنانة، واختار كنانة مف قريشا مف العرب، فيو خيار مف خيار 

أنا ابف العواتؽ مف : " كاف ليا مف أثر في تكويف ولدىا الخالد الذي قاؿ معتزا بأمياتو بالجاىمية 
". سميـ

: أنوثة وأمومة
 

عانت المرأة في الجاىمية، مف صنوؼ االستعباد واالستبداد، ومف وأد البنات وانتقاؿ المرأة 
إال أننا غافموف عف أمومة آمنة بنت وىب، وعف . بالميراث مف األباء إلى زوجات األبناء، وغيرىا

فمف المموؾ العرب، مف انتسبوا إلى . عمييـ الصبلة والسبلـ- فضميا في إنجاب خاتـ النبييف
وىناؾ كثير مف الشعراء يمدحوف كبار . كعمرو بف ىند، وأبوه ىو المنذر بف ماء السماء: أمياتيـ

حذيفة بف "الرجاؿ بأمياتيـ، وكذلؾ لـ ينسوا أف يذكروا لممرأة مشاركتيا في جميؿ األحداث فقاؿ 
" : غانـ

محقوقة منؾ بالشكر  فإنو قد أسدى يدا" لبنى" وال تنس ما أسدى ابف  ًً
 

وأمؾ سر مف خزاعة جوىر إذا حصؿ األنساب يومًا ذوو الخبر 
 

 إلى سبأ األبطاؿ تنمى وتنتمي فأكـر بيا منسوبة في ذرا الزىر

 
:  بيئة آمنة ونشأتيا
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تفتحت عينا الفتاة واألـ الجميمة آمنة بنت وىب في البيت العتيؽ في مكة المكرمة ، في المكاف 
في - عميو الصبلة والسبلـ " -الخميؿ" الذي يسعى إليو الناس مف كؿ فج، ممبية نداء إبراىيـ 

" سيد الخمؽ " آمنة بنت وىب " الناس بالحج، وفي ذلؾ المكاف الطاىر المقدس وضعت السيدة 
، وبيئة آبائو وأجداده ، ودار مبعثو صمى اهلل " عبد اهلل بف عبد المطمب بف ىاشـ" في دار " محمدًا 

. عميو وسمـ
 

 :آؿ آمنة بنو زىرة
 

وىب بف كبلب " ذات الشأف العظيـ، فقد كاف أبوىا " آؿ زىرة " مف أسرة " آمنة بنت وىب "تندرج 
: سيد بني زىرة شرفا وحسبا ، وفيو يقوؿ الشاعر" بف مرة بف كعب بف لؤي

 
ٍـّ بّرة   يا وىب يا بف الماجد بف زىرة ُسدت كبلبا كميا، ابف مره بحسٍب زاٍؾ وأ

 
مف جية أميا، دوف ذلؾ عراقة وأصالة فيي ابنة برة بنت عبد العزى بف " آمنة"ولـ يكف نسب 

عز بني عبد مناؼ حسب " آمنة" فتجمع في نسب "... عثماف بف عبد الدار بف قصي بف كبلب
ويؤكد ىذه العراقة واألصالة بالنسب اعتزاز الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بنسبو حيث قاؿ . وأصالة
لـ يزؿ اهلل ينقمنيمف األصبلب الطيبة إلى األرحاـ الطاىرة مصفى ميذبا ، ال تتشعب شعبتاف : " ...

" . أنا أنفسكـ نسبا وصيرا وحسبا - : " ويقوؿ أيضا " إال كنت في خيرىما 
نسٌب تحسب العبل بُحبله قمدتو نجوميا الجوزاء 

حبذا عقُد سؤدٍد وفخار أنَت فيو اليتيمة العصماء 
: زىرة قريش" نشأة آمنة " 

وصباىا في أعز بيئة، وما ليا مف مكانة مرموقة مف حيث األصالة " آمنة"كاف منبت سيدتنا 
فيي بنت بني زىرة نسبا وشرفا، " بزىرة قريش" النسب والحسب، والمجد السامية، فكانت تعرؼ 

وقيؿ فييا . فكانت محشومة ومخبآة مف عيوف البشر، حتى إفَّ الرواة كانوا ال يعرفوف مبلمحيا
". إنيا عندما خطبت لعبد اهلل بف عبد المطمب كانت حينيا أفضؿ فتاة في قريش نسبا وموضعا 

" آمنة " وقد عرفت . وكانت بشذاىا العطرة تنبثؽ مف دور بني زىرة، ولكنو ينتشر في أرجاء مكة
حيث إنو كاف مف أبناء أشرؼ أسر " عبد اهلل بف عبد المطمب"في طفولتيا وحداثتيا ابف العـ 

قرشي، حيث يعتبر البيت الياشمي أقرب ىذه األسر إلى آؿ زىرة؛ لما ليا مف أواصر الود والعبلقة 
الحميمة التي تجمعيـ بيـ، عرفتو قبؿ أف ينضج صباىا، وتبلقت معو في طفولتيا البريئة عمى 

، وفي مجامع القبائؿ ولكنيا حجبت منو؛ ألنيا ظيرت .روابي مكة وبيف ربوعيا، وفي ساحة الحـر
فييا بواكر النضج، ىذا جعؿ فتياف مف أىؿ مكة يتسارعوف إلى باب بني زىرة مف أجؿ طمب 

. الزواج منيا
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  "عبد اهلل فتى ىاشـ" 

مع أنو دير بأف يحظى بيا، لما لو مف " زىرة قريش" بيف الذيف تقدموا لخطبة " عبد اهلل" لـ يكف 
فاطمة بنت عمرو بف عائذ " وأمو" عبد المطمب بف ىاشـ" رفعة وسمعة وشرؼ، فيو ابف 

مف " عبد اهلل " ولكف السبب الذي يمنع ". سممى بنت عمرو" ألبيو " عبد اهلل" وجدة " المخزومية
حيث إف عبد المطمب حيف اشتغؿ . ىو نذر أبيو بنحر أحد بنيو هلل عند الكعبة" آمنة" التقدـ إلى 

، فأخذت قريش تذلو، فنذر يوميا، إذا ولد لو " الحارث" بحفر البئر، وليس لو مف الولد سوى ابنو 
بعشرة أوالد وكاف " عبد المطمب" فأنعـ اهلل عمى . عشرة مف األبناء سوؼ ينحر أحدىـ عند الكعبة

، "آمنة"وخفؽ قمب كؿ شخص وىو ينتظر المحظة ليسمع اسـ الذبيح، وبقيت .أصغرىـ" عبد اهلل" 
ليكوف " عبد اهلل " ال تستطيع أف تترؾ بيت أبييا، ولكنيا تترقب األنباء في ليفة، وقد اختير 

أيضا فبكت النساء، ولـ يستطع " عبدا هلل" ذبيحا، ومف ثـ ضرب صاحب القدح فخرج السيـ عمى 
" الوفاء بنذره؛ ألف عبد اهلل أحب أوالده إليو، إلى أف أشار عمييـ شخص وافد مف " عبدا لمطمب"

بأف يقربوا عشرًا مف اإلبؿ ثـ يضربوا القداح فإذا أصابو ، فزيدوا مف اإلبؿ حتى يرضى " خيبر
ربكـ، فذا خرجت عمى اإلبؿ فانحروىا، فقد رضي ربكـ ونجا صاحبكـ، وظموا عمى ىذه الحالة 

. ينحروف عشًرا ثـ يضربوف القداح حتى كانت العاشرة، بعد أف ذبحوا مئة مف اإلبؿ
 

عرس أمنة و عبد اهلل 

فغمر الخبر " عبد اهلل"بابنو " آمنة "بتزويج " عبد المطمب" ليخبر ابنتو عف طمب " وىب"جاء 
وكذلؾ قيؿ ". آلمنة" ، وبدأت سيدات آؿ زىرة تتوافد الواحدة تمو األخرى لتبارؾ " آمنة"مفرح نفس 

؛ ألنو اشتير بالوسامة، فكاف أجمؿ الشباب وأكثرىـ "عبد اهلل" بأف الفتيات كف يعترضف طريؽ 
التفكير في فتاىا الذي لـ " آمنة"وأطالت . سحرا، حتى إفَّ أكثر مف واحدة خطبتو لنفسيا مباشرة

ًً يدىا، زاىدا في كؿ أنثى سواىا، غير ميتـ إلى ما  يكد يفتدى مف الذبح حتى ىرع إلييا طالبًا
واستغرقت األفراح ثبلثة أياـ ، ولكف عيناىا مؤلتيا الدموع؛ ألنيا سوؼ ! سمع مف دواعي اإلغراء

. بما تشعر بو، وقادىا إلى رحبة الدار الواسعة" عبد اهلل"تفارؽ البيت الذي ترعرعت فييا، وأدرؾ 
. وذكر بأف البيت لـ يكف كبيرا ضخـ البناء، لكنو مريح لعروسيف ليبدآ حياتيما

 
فكاف البيت ذا درج حجري يوصؿ إلى الباب ويفتح مف الشماؿ، ويدخؿ منو إلى فناء يبمغ طولو 
نحو عشر أمتار في عرض ستة أمتار، وفي جداره األيمف باب يدخؿ منو إلى قبة، وفي وسطيا 

 .يميؿ إلى الحائط الغربي مقصورة مف الخشب، أعدت لتكوف مخدعًا لمعروسيف
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 :البشرى بمحمد
 

أعرضف عنو كثير مف النساء المواتي كفَّ يخطبنو عبلنية ، " آمنة" مف " عبد اهلل " بعد زواج 
، فسأؿ عبد اهلل واحدة " عبد اهلل" مف بيف النساء المواتي عرضف عف " بنت نوفؿ بف أسد" فكانت 

فارقؾ النور الذي كاف معؾ باألمس، فميس لي بؾ اليوـ :" منيف عف سبب إعراضيا عنو فقالت 
" . حاجة

آمنة "وراحا يفكراف في القوؿ الذي قالتو تمؾ المرأة؟ ولـ تكؼ " عبد اهلل وآمنة" أدىش ىذا الكبلـ 
ورقة " عف التفكير والرؤيا عنيا وسبب انشغاؿ آمنة في التفكير يرجع إلى أف ىذه المرأة أخت " 

مع عروسو أياما ، " عبد اهلل" وبقي ... الذي بشر بأنو سوؼ يكوف في ىذه األمة نبي " بف نوفؿ
وقيؿ إف المدة لـ تتجاوز عشرة أياـ؛ ألنو يجب عميو أف يمحؽ بالقافمة التجارية المسافرة إلى غزة 

. والشاـ
 

 :العروس األرممة آمنة

تشعر "آمنة "بسرعة قبؿ أف يتراجع عف قراره، ويستسمـ لعواطفو، ومرت األياـ و" عبد اهلل " انطمؽ
عبد " بموعة الفراؽ ، وليفة والحنيف إلى رؤيتو، حتى إنيا فضمت العزلة واالستسبلـ لذكرياتيا مع 

ببوادر الحمؿ، وكاف شعورا " آمنة" ومرت األياـ شعرت خبلليا . بدال مف أف تكوف مع أىميا" اهلل
وفي ىذه األياـ كانت تراودىا شكوؾ في سبب . خفيفا لطيفا ولـ تشعر فيو بأية مشقة حتى وضعتو

. فكانت تواسي نفسيا باختبلقيا الحجج واألسباب لتأخيره" عبد اهلل" تأخير
 

فكانت ال تستطيع أف تخبرىا بالخبر الفاجع، الذي يحطـ القمب " آمنة"إلى " بركة أـ أيمف" وجاءت 
عبد " ، ومف ثـ أتاىا أبوىا ليخبرىا عف " آمنة"عند سماعو فكانت تخفيو في صدرىا كي ال تعرفو

قد " عبد اهلل" التي طاؿ معيا االنتظار وىي تنتظره، فيطمب منيا أف تتحمى بالشجاعة ، وأف " اهلل
أصيب بوعكة بسيطة، وىو اآلف عند أخوالو بيثرب، ولـ تجد ىذه المرأة العظيمة سوى التضرع 
والخشية وطمب الدعاء مف الخالؽ البارئ لعمو يرجع ليا الغائب الذي تعبت عيناىا وىي تنتظره، 

وفي لحظات نوميا كاف تراودىا أجمؿ وأروع األحبلـ والرؤى عف الجنيف الذي في أحشائيا، 
ًً يبشرىا بنبوءة وخبر عظيـ ليذا الجنيف ًً . وتسمع كأف أحدًا

 
قد مات، أفزع " عبد اهلل " ليخبر الجميع بأف " الحارث بف عبد المطمب " وجاء الخبر المفزع مف 

ىذا الخبر آمنة، فنيمت عيناىا بالدموع وبكت بكاًء مرًا عمى زوجيا الغائب ، وحزف أىميا حزنا 
. وانيمت بالنواح عميو وبكت مكة عمى الشجاع القوي . شديدا عمى فتى قريش عبد اهلل 
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 :آمنة بنت وىب أـ اليتيـ 

ُنصحت آمنُة بنت وىٍب بالصبر عمى مصابيا الجمؿ، الذي لـ يكف ليصدؽ عندىًا حتى إنيا كانت 
ترفض العزاء في زوجيا، ولبثت مكة وأىميا حوالي شيرًا أو أكثر وىي تترقب ماذا سوؼ يحدث 

وطاؿ بيا التفكير بزوجيا الغالي عمييا ، حتى إنيا . بيذه العروس األرممة التي استسممت ألحزانيا
عبد " توصمت لمسر العظيـ الذي يختفي وراء ىذا الجنيف اليتيـ، فكانت تعمؿ السبب فتقوؿ أف 

لقد أميمو اهلل حتى يودعني ىذا الجنيف الذي تحسو يتقمب في ! لـ يفتد مف الذبح عبثا" اهلل
وبذلؾ أنزؿ اهلل عز وجؿ الطمأنينة والسكينة في .والذي مف أجمو يجب عمييا أف تعيش. أحشائيا
ألـ يجدؾ يتيما " ، وأخذت تفكر بالجنيف الذي وىبيا اهلل عز وجؿ لحكمة بديعة، "آمنة" نفس 
في ىذا الجنيف مواساة ليا عف وفاة زوجيا ، ووجدت فيو " آمنة" فوجدت . (6الضحى  )" فآوى

وانيموا عمييا مف البشائر " آمنة" فرح أىؿ مكة بخبر حمؿ . مف يخفؼ عنيا أحزانيا العميقة
أعيذه بالواحد، " وسمعت كأف أحد يقوليا " آمنة"وتتكرر الرؤى عند . بالخبر السعيد" آمنة "لتينئة 

". مف شر كؿ حاسد، ثـ تسميو محمدا
 

وجاءىا المخاض فكانت وحيدة ليس معيا أحد ولكنيا شعرت بنور يغمرىا مف كؿ جانب، وخيؿ 
كميف بجنبيا ، فأحست " ىاجر أـ إسماعيؿ" ، و "وآسية امرأة فرعوف"، "مريـ ابنة عمراف" ليا أف 

: بالنور الذي انبثؽ منيا ، ومف ثـ وضعت وليدىا كما تضع كؿ أنثى مف البشر، وىكذا كاف فقد 
 

ولد اليدى فالكائنات ضياء وفـ الزماف تبسـ وثناء 
 

الروح والمؤل المبلئؾ حولو لمديف والدنيا بو بشراء 
 

والعرش يزىو والحظيرة تزدىي والمنتيى، والدرة العصماء 
 

. فوليدىا بجوارىا، ولـ تعد تشعر بالوحدة التي كانت تشعر بيا مف قبؿ" آمنة" وىنا اكتممت فرحة 
: بحفيده، وشكر الرب عمى نعمتو العظيمة منشدا يقوؿ" عبد المطمب" وفرح الناس وفرح الجد 

 
الحمد اهلل الذي أعطاني ىذا الغبلـ الطيب األرداف 

 
قد ساد في الميد عمى الغمماف أعيذه مف شر ذي شنآف 

 
مف حسد مضطرب العناف 
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، وسبب تسميتو محمدا ىو أنو يريده أف يكوف محمودًا في األرض وفي السماء، " محمدا" وسماه 
. ومف ثـ تواؿ القوـ ليسموا أبناءىـ بيذا االسـ

بأف القسـ األوؿ واألىـ قد انتيى بوضع وليدىا المبشر، ورسالة أبيو قد انتيت " آمنة"وشعرت 
بأف أودعو اهلل جنيًنا في أحشائيا، ولكف ميمتيا بقت في أف ترعاه وتصحبو إلى يثرب ليزور قبر 

لما أصابيا مف الحزف واألسى " آمنة" وبعد بضعة أياـ جؼ لبف " . عبد اهلل" فقيدىما الغالي 
حتى ترضعو، فبات عندىـ " لحميمة بنت أبي ذؤيب السعدي" لموت زوجيا الغالي عمييا فأعطتو 

حدثت لرسوؿ " حميمة"وفي الفترة التي عاش عند ". آمنة"حتى انتيت سنة رضاعتو وأرجعتو إلى 
. حادثة شؽ الصدر التي أفزعت النفوس بيا

 
: وفاة آمنة بنت وىب

 
تترقبو حيث بمغ محمٌد السادسة مف عمره بعد العناية الفائقة لو مف " آمنة"حاف الوقت التي كانت 

فصحبتو إلى أخواؿ أبيو المقيميف في يثرب ولمشاىدة قبر . وظيرت عميو بوادر النضج. والدتو
فقيدىما الغالي، وعندما وصمت إلى قبر زوجيا عكفت ىناؾ ما يقارب شيرا كامبل ، وىي تنوح 

. يميو ويمعب مع أخوالو" محمد"وتتذكر األياـ الخوالي التي جمعتيا مع زوجيا بينما 
 

بأف " آمنة"فشعرت . في طريقيا بيف البمدتيف إثر عاصفة حارة وقوية ىبت عمييـ" آمنة"تعبت 
أجميا قد حاف فكانت تيمس بأنيا سوؼ تموت، ولكنيا تركت غبلمًا طاىرًا، ثـ أخذىا الموت مف 

- وانيمت أعيف الطفؿ بالبكاء بيف ذراعي أمو، فيو . بيف ذراعي ولدىا الصغير وفارقت ىذه الدنيا
فضمتو المسكينة إلى صدرىا وأخذ تحاوؿ أف " أـ أيمف" فأخذتو . ال يدرؾ معنى الموت - بعد 

وعاد اليتـ الصغير إلى مكة حامبل في قمبو الصغير الحزف واأللـ . تفيمو معنى الموت حتى يفيمو
. ، ورأى بعينيو مشيد موت أعز الناس وأقربيـ إلى قمبو؛ أمو آمنة التي يصعب عميو فراقيا
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 حممية السعدية مرضعة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ                                       

 
: نسبيا

 
عبد اهلل بف الحارث بف شجنة بف جابر بف رزاـ بف ناصرة بف : حميمة بنت أبي ذويب ، وأبو ذويب

فصية بف نصر بف سعد بف بكر بف ىوازف بف منصور بف عكرمة بف خصفة بف قيسا بف عيبلف 
. مف بادية الحديبية بالقرب مف مكة.مف قبيمة بني سعد بف بكر. 
 

 :عمميا
 

كانت مرضعة،أي أف المرضعات يقدمف الى مكة مف البادية ويفضمف مف كاف أبوه حيًا ليزيد مف 
. إكراميف

 
: زوجيا

 
ىو الحارث بف عبد العزى بف رفاعة 

 :أبناؤىا
 

كبشة، وأنسيو، والشيماء 
 

 :أبناؤىا مف الرضاعة
 

محمد صمى اهلل عميو وسمـ،حمزة بف عبد المطمب رضي اهلل عنو، سيد الشيداء وعـ النبي،أبا 
. سفياف بف الحارث بف عبد المطمب ابف عـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 

 
: سبب أخذىا لمرسوؿ 

 
قدمت حميمة السعدية مع نساء قوميا يمتمسف الرضاع مف أبناء مكة،فرجعت صاحباتيا بأبناء 

قدت في :"مكة ولـ تجد ىي أحدًا ترضعو سوى اليتيـ محمدًا صمى اهلل عميو وسمـ ، وقالت حميمة
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، فقدمنا مكة، فواهلل ما (ناقة  )، عمى أتاف لي ومعي صبي لنا وشارؼ(جدباء  )سنة شيباء
إذا قيؿ أنو يتيـ .عممت منا امرأة إال وقد عرض عمييا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فتأباه

األب،فواهلل ما بقي مف صواحبي امرأة إال أخذت رضيعًا غيره، فمما لـ أجد غيره قمت لزوجي إني 
فأخذتو " ألكره أف أرجع مف بيف صاحباتي وليس معي رضيع،ألنطمؽ إلى ذلؾ اليتيـ فآلحذنو

حميمة ووجدت بركة في شرفيا، وثدييا، وآؿ بيتيا، وأغناميا، وأرضيا التي كانت تعاني مف 
. الجدب

 
: رجوع حميمة إلى مكة

 
فقدمنا بو عمى أمو، ونحف أحرص شيء عمى مكثو فينا،لما كنا نرى مف بركتو،فكممنا أمو، : قالت 

فمـ نزؿ بيا حتى : لو تركت بني عندي حتي يغمظ فإني أخشى عميو وباء مكة، قالت: وقمت ليا
[( 2]).ردتو معنا، قالت فرجعنا بو

:  حميمة ترجع بو إلى أمو

ما أقدمؾ بو وقد كنت حريصة عميو وعمى : فاحتممناه فقدمنا بو عمى أمو، فقالت: قالت حميمة
نعـ قد بمغ اهلل بابني وقضيت الذي عمي، وتخوفت األحداث عميو، : فقمت: مكثو عندؾ؟ قالت 

فمـ تدعني حتى أخبرتيا، : فأديتو عميؾ كما تحبيف، قالت ما ىذا شأنؾ فاصدقيني خبرؾ، قالت
ف لبني : قمت: أفتخوفت عميو مف الشيطاف؟ قالت :قالت  كبل واهلل ما لمشيطاف عميو مف سبيؿ، وا 

بمى، قالت رأيت حيف حممت بو أنو خرج منو نوٌر أضاء لي بو : قمت:لشأنًا،أفبل أخبرؾ خبره؟ قالت
قصور بصري مف أرض الشاـ، ثـ حممت بو، فواهلل ما رأيت مف حمٍؿ قط كاف أخؼ وال أيسر منو، 

نو لواضٌع يده باألرض، رافٌع رأسو إلى السماء، دعيو واف طمقي راشدة [(. 3])ووقع حيف ولدتو وا 
 

: افتقاد حميمة لمرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 
 

. افتقدت حميمة لمرسوؿ حينما عاد لمكة فافتقدت حميمة بركتو، وأصابيا مف الموعة والشوؽ إليو 
 

: سبب آخر لعودة حميمة بو 
 

في {صمى اهلل عميو وسمـ}قدـ جماعة مف نصارى الحبشة إلى الحجاز فوقع نظرىـ عمى محمد 
بني سعد ووجدوا فيو جميع العبلئـ المذكورة في الكتب السماوية لمنبي الذي سيأتي بعد عيسى 

عميو السبلـ؛ وليذا عزموا عمى أخذه غيمة إلى ببلدىـ لما عرفوا أف لو شأنًا عظيماً؛ لينالوا شرؼ 
. احتضانو وذىبوا بفخره
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: حميمة والمرات األخيرة التي التقت بالرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 
 

: المرة األولى
 

رضي اهلل عنيما ويتحفيا -ولقد كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يكـر مرضعتو حميمة السعدية
قدمت حميمة بنت عبد اهلل عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل :بما يستطيع فعف شيخ مف بني سعد قاؿ

عميو و سمـ مكة، وقد تزوج خديجة ، فشكت جدب الببلد وىبلؾ الماشية، فكمـ رسوؿ اهلل صمى 
. اهلل و سمـ خديجة فييا فأعطتيا أربعيف شاة وبعيرًا موقعًا لمظعينة، وانصرفت إلى أىميا

 
. يوـ حنيف: المرة الثانية

 
: وفاة حميمة

 
. بالمدينة المنورة،ودفنت بالبقيع- رضي اهلل عنيا-توفيت حميمة السعدية

العودة لمرئيسية 
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 ثوبية األسممية أوؿ مرضعو لرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ                               

 
عميو الصبلة والسبلـ - ثويبة ىي جارية أبي ليب، أعتقيا حيف بّشرتو بوالدة محمد بف عبد اهلل 

. ، وقد أسممت وكؿ أمياتو صمى اهلل عميو وسمـ أسممف 
 :إرضاعيا لمنبي صمى اهلل عميو وسمـ 

 
بعد أمو، وأرضعت ثويبة مع رسوؿ - كانت ثويبة أوؿ مف أرضعت النبي صمى اهلل عميو وسمـ 

أيضًا حمزة عـّ رسوؿ الّمو، وأبا سممة بف عبد - الّمو عميو الصبلة والسبلـ ػ بمبف ابنيا مسروح
. األسد المخزومي، ثويبة عتيقة أبي ليب

في النار، إال أنو يخّفؼ : ما حالؾ؟ فقاؿ: انو رؤى أبو ليب بعد موتو في النوـ فقيؿ لو: وقيؿ
عني كؿ أسبوع يومًا واحدًا وأمص مف بيف إصبعيَّ ىاتيف ماء ػ وأشار برأس إصبعو ػ واف ذلؾ 
. اليـو ىو يـو إعتاقي ثويبة عندما بّشرتني بوالدة النبي عميو الصبلة والسبلـ ، بإرضاعيا لو

إف ثويبة : وكاف إرضاعيا لمرسوؿ أياما قبلئؿ قبؿ أف تقدـ حميمة السعدية ، وفي روايات تقوؿ 
أرضعتو أربعة أشير فقط، ثـ راح جده يبحث عف المرضعات ويجد في إرسالو إلى البادية ، ليتربى 

في أحضانيا فينشأ فصيح المساف ، قوي المراس، بعيدًا عف االمراض واالوبئة إذ البادية كانت 
معروفة بطيب اليواء وقمة الرطوبة وعذوبة الماء وسبلمة المغة، وكانت مراضع بني سعد مف 

ونواحي  (مكة)المشيورات بيذا األمر بيف العرب، حيث كانت نساء ىذِه القبيمة التي تسكف حوالي 
الحـر يأتيف مكة في كؿ عاـ في موسـ خاص يمتمسف الرضعاء ويذىبَف بيـ إلى ببلدىّف حتى تتـ 

. الرضاعة 
 

  :إكراـ الرسوؿ لثويبة 

وكانت . ظؿ رسوؿ اهلل يكـر أمو مف الرضاعة ثويبة ، ويبعث ليا بكسوة وبحمة حتى ماتت 
خديجة أـ المؤمنيف تكرميا ، وقيؿ أنيا طمبت مف أبي ليب أف تبتاعيا منو لتعتقيا فأبي أبو ليب 

إلى المدينة أعتقيا أبو ليب ، وىذا الخبر ينفي - صمى اهلل عميو وسمـ -، فمما ىاجر رسوؿ اهلل 
. ما روي سابقا بأف أبا ليب أعتقيا لبشارتيا لو بميبلد النبي صمى اهلل عميو وسمـ 

: وفاتيا 
. توفيت ثويبة في السنة السابعة لميجرة ، بعد فتح خيبر ، ومات ابنيا مسروح قبميا 
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 أـ أيمف بركة بنت ثعمبة حاضنة الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ                          

 
 :اسميا 

 
بركة بنت ثعمبو بف عمر بف حصف بف مالؾ بف عمر النعماف وىي أـ أيمف الحبشية، موالة رسوؿ 

ورثيا مف أبيو ثـ أعتقيا عندما تزوج بخديجة أـ المؤمنيف . اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وحاضنتو
أف : وقد روي بإسناد ضعيؼ .رضي اهلل عنيا- وكانت مف المياجرات األوؿ. رضي اهلل عنيا

وىذا إف ". ىذه بقية أىؿ بيتي : "ويقوؿ " يا أـ : " النبي صمى اهلل عميو وسمـ كاف يقوؿ ألـ أيمف
. دؿ فإنما يدؿ عمى مكانة أـ أيمف عند رسوؿ اهلل وحبة الشديد ليا، وحيث اعتبرىا مف أىؿ بيتو

كانت أـ أيمف تمطؼ النبي صمى اهلل عميو : قاؿ فضؿ بف مرزوؽ، عف سفياف بف عقبة، قاؿ
وأليمف . أيمف : وقد تزوجيا عبيد بف الحارث الخزرجي ، فولدت لو : فقاؿ . وسمـ وتقوؿ عميو

ثـ تزوجيا زيد بف حارثة أياـ بعث النبي . ىجرة وجياد ، استشيد زوجيا عبيد الخزرجي يوـ حنيف
صمى اهلل عميو وسمـ فولدت لو أسامة بف زيد، الذي سمي بحب رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 

مف سره أف يتزوج امرأة مف أىؿ :" وكاف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ قد قاؿ في أـ أيمف . 
. فحظي بيا زيد بف حارثة. فتزوجيا زيد بف حارثو : ، قاؿ "الجنة ، فميتزوج أـ أيمف 

: أتبكيف ؟ قالت: فقيؿ ليا . أف أـ أيمف بكت حيف مات النبي صمى اهلل عميو وسمـ: وعف أنس 
وكذلؾ . واهلل ، لقد عممت أنو سيموت ؛ ولكني إنما أبكي عمى الوحي إذ انقطع عف مف السماء

. ىذا القوؿ يدؿ عمى حبيا الشديد وتعمقيا بالنبي صمى اهلل عميو وسمـ والوحي
:  أـ أيمف واسميا بركة موالة رسوؿ اهلل وحاضنتو

أـ أيمف ورثيا الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ مف أبيو ، وورث خمسة جماؿ أوراؾ وكذلؾ قطيعا 
مف الغنـ ، وقاـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بعتؽ أـ أيمف عندما تزوج خديجة بنت خويمد، وقد 

تزوج عبيد بف زيد مف بني الحارث بف الخزرج أـ أيمف ، فولدت ولدَا واسمتة أيمف ، ولكنو 
زيد بف الحارث بف شراحيؿ الكمبي الذي . أستشيد في يوـ حنيف ، وكاف مولى خديجو بنت خويمد

وىبتو خديجة لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ولكنو أعتقو وقاـ بتزويجو ألـ أيمف وذلؾ بعد 
. النبوة فأنجبت لو أسامة بف زيد 

 :مف إكراـ اهلل ألـ أيمف 
لما ىاجرت أـ أيمف ، أمست بالبصرة ، : ومما رواه ابف سعد عف عثماف بف القاسـ أنو قاؿ 
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ودوف الروحاء ، فعطشت ، وليس معيا ماء ؛ وىي صائمة ، فأجيدىا العطش ، فدلي عمييا مف 
ما أصابني بعد : فكانت تقوؿ . السماء دلو مف ماء برشاء أبيض ، فأخذتو ، فشربتو حتى رويت 

. ذلؾ عطش ، ولقد تعرضت لمعطش بالصوـ في اليواجر ، فما عطشت 
 

لقد أكـر اهلل سبحانو أـ أيمف وىى صائمة فقد أصابيا العطش وىي لـ يكف معيا ماء فدلي عمييا 
مف السماء ماء فرويت فيذا يدؿ عمى كـر اهلل عمى أـ أيمف ، منزلتيا العالية وفوزىا بمحبة اهلل 

. والرسوؿ وىذا كمو يدؿ عمى رفؽ اهلل بعبادة وسعة رحمة الخالؽ 
 

فقد حظيت أـ ايمف بمنزلة عالية عند الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وأكرميا أعز مكرمة ليا في 
وقولو " !!..أـ أيمف أمي ، بعد أمي : ." الدنيا عندما قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فييا

" !! ىذه بقية أىؿ بيتي " صمى اهلل عميو وسمـ 

.. غانما .. وقفة كريمة بعد انصرافو مف غزوة الطائؼ منتصرا- صمى اهلل عميو وسمـ - ولمنبي 
.. وما ال يعمـ ما عدتو مف اإلبؿ والشياه .. ومعو مف ىوازف ستة آالؼ مف الذراري والنساء 

لمقاـ األمومة التي كاف يرعى حقيا .. وتوقيره .. واحترامو .. نتممس مف خبلىا عظيـ إجبللو 
إنما في ! يا رسوؿ اهلل : وذلؾ حيف أتاه وفُد ىوازف ممف أسمموا فقاؿ قائميـ.. حؽ الرعاية 

. الحظائر وخاالُتؾ وحواِضُنؾ 
.. مف بني سعد بف بكر مف ىوازف .. وكانت حميمة أـ النبي صمى اهلل عميو وسمـ مف الرضاعة 

.. فمف رضاعو صمى اهلل عميو وسمـ مف حميمة السعدية أصبح لو في ىوازف تمؾ القرابات 
 (حميمة السعدية  )واستجاب سريعًا ليذه الشفاعة باألـ الكريمة .. فممست ضراعتيـ قمبُو الكبير 

. التي أرضعتُو 
كذلؾ ىذا الموقؼ يدؿ عمى تعظيـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ لؤلمومة ، وحسف معاممتة لمناس 

أما ما كاف لي : " حيث فقاؿ لوفد ىوازف ، ووفاؤه لؤلـ الكريمة يمؤل نفسو ،. واحترامو الكبير ليـ
ذا ما أنا صميت الظير بالناس فقوموا فقولوا . ولبني عبد المطمب فيو لكـ أنا نستشفع برسوؿ : وا 

اهلل إلى المسمميف، وبالمسمميف إلى رسوؿ اهلل، في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكـ عند ذلؾ، وأساؿ 
" . لكـ 

 
فمما صمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بالناس الظير ، قاـ رجاؿ ىوازف فتكمموا بالذي أمرىـ 

أما ما كاف لي ولبني عبد : " رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ : فقاؿ. بو صمى اهلل عميو وسمـ 
وقالت . وما كاف لنا فيو لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: ، فقاؿ المياجروف "المطمب فيو لكـ 

وىذا يدؿ عمى روح التعاوف والحب . وما كاف لنا فيو لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: األنصار 
. الشديد لرسوؿ اهلل ويبيف مدى تأثيرىـ بو وتعمقيـ بو 
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 :روايتيا لمحديث 
تيذيب ]روت عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ ، وروى عنيا أنس بف مالؾ، و الصنعاني، والمدني 
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  :الطاىرات- صمى اهلل عميو وسمـ - أميات النبي 

،وقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو  ( 23:النساء  ) {.. وأميتكـ التي أرضعنكـ  }: يقوؿ اهلل تعالى 
. (اإلصابة البف حجر ) {أـ أيمف أمي ، بعد أمي  }وسمـ 

ذوات صؿ عريؽ .. لقد اختار اهلل تعالى لنبيو محمد صمى اهلل عميو وسمـ أميات طاىرات كريمات 
كاف لكؿ واحدة منيف دور في رعايتو صمى اهلل عميو وسمـ والعناية بو إلى .. وأنساب شريفة .. 

وىي األـ : آمنة بنت وىب : فمف أميات النبي صمى اهلل عميو وسمـ ..أف أصبح شابا سويا 
وكاف ليا شرؼ تكويف اهلل تعالى نبيو محمدا في رحميا ... الكبرى لو صمى اهلل عميو وسمـ 

وحمميا لو إلى أف وضعتو ، وقد واجيت في حمميا لنبي الكثير حتى وضعتو، وىذا مف .. الطاىر 
وىي األـ الثانية التي كاف ليا شرؼ إرضاعو : وأما وحميمة السعدية . دالئؿ إقناعيا بعظمة شأنة

وكذلؾ ثويبة ، موالة أبي ليب ، . ورعايتو في طفولتو .. صمى اهلل عميو وسمـ وتغذيتو بمبنيا 
وكانت خديجة . وىي أـ النبي صمى اهلل عميو وسمـ بالرضاعة أيضا، أرضعتو حيف أعانت آمنة بو

تكرميا وىي عمى ممؾ أبي ليب ، وسألتو أف يبيعيا ليا فامتنع ، فمما ىاجر رسوؿ اهلل أعتقيا 
وكاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يبعث إلييا بصمة ، وبكسوة ، حتى جاءه الخبر . أبو ليب 

. أنيا ماتت سنة سبع ، لميجرة 
 

 :أبرز جوانب حياتيا
 

ػ كانت حاضنة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ، ورثيا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ مف أّمو، 
ثـ أعتقيا، وبقيت مبلزمة لو طيمة حياتيا، وكانت كثيرًا ما تدخؿ السرور عمى قمبو صمى اهلل 

. عميو وسمـ بمبلطفتيا إياه
 

. ػ أسممت في األياـ األولى مف البعثة النبوية
 

ػ زّوجيا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ، عبيدًا الخزرجي بمكة، فولدت لو أيمف، ولما مات 
. زوجيا، زوجيا الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ زيد بف حارثة، فولدت لو ُأسامة

 
. ػ ىاجرت بمفردىا مف مكة إلى المدينة سيرا عمى األقداـ، وليس معيا زاد 
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ػ اشتركت في غزوة أحد، وكانت تسقي الماء، وتداوي الجرحى، وكانت تحثو التراب في وجوه الذيف 
 . ((ىاؾ المغزؿ وىات سيفؾ)): فروا مف المعركة، وتقوؿ لبعضيـ

 
 .ػ شيدت مع رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ غزوتي خيبر وحنيف

 
 

 :وفاتيا 
بخمسة أو - توفيت بعد وفاة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ : اختمؼ في تاريخ وفاتيا فقيؿ

. توفيت بعد وفاة عمر بف الخطاب بعشريف يوما، ودفنت في المدينة المنورة: بستة أشير، وقيؿ
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 بنات الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ -2

 

 أـ كمثـو رضى اهلل عنيا                                                 

 
 :اسميا ونسبيا

رضي - ، و أميا السيدة خديجة أـ المؤمنيف-صمى اهلل عميو وسمـ-ىي أـ كمثوـ بنت رسوؿ اهلل 
اهلل عنيا ، قيؿ إنيا وِلَدت بعد فاطمة ، وأسممت مع أميا وأخواتيا مع بزوغ فجر الدعوة 

. اإلسبلمية 
: ىجرتيا 

 
ىاجرت أـ كمثـو مع أختيا فاطمة الزىراء ، وزوجة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ سودة بنت 
زمعة، ثاني زوجاتو بعد خديجة رضي اهلل عنيا، بكؿ شوؽ وحناف إلى المدينة ، فاستقبميف 

صمى اهلل عميو وسمـ، وأتى بيّف إلى داره التي أعّدىا ألىمو بعد بناء المسجد النبوي -الرسوؿ 
. الشريؼ 
: زواجيا

 
تزّوجيا عتيبة بف أبي ليب قبؿ البعثة ولـ يدخؿ عمييا ، وطمقيا تنفيذا لرغبة أبي ليب، ولـ 

يدخؿ بيا، ولما توفيت شقيقتيا رقية ، رضي اهلل عنيما، ومضت األحزاف واليمـو ، زّوج رسوؿ 
 3رضي اهلل عنو في ربيع األوؿ سنة - أـ كمثوـ لعثماف بف عفاف -صمى اهلل عميو وسمـ-اهلل 

- صمى اهلل عميو وسمـ-لميجرة ، وكاف ىذا الزواج بأمر مف اهلل تعالى ، فقد روي عف رسوؿ اهلل 
إف اهلل يأمرؾ أف تزوج عثماف أـ كمثوـ عمى مثؿ صداؽ رقية : أتاني جبريؿ فقاؿ :" أنو قاؿ 

وأصبح عثماف بزواجو ىذا، وبزواجو السابؽ مف شقيقتيا رقية يسمى بذي " وعمى مثؿ صحبتيا
. النوريف ، وعاشت أـ كمثـو عند عثماف ست سنوات ولكنيا لـ تمد لو

:  وفاتيا

-في شير شعباف سنة تسع مف اليجرة ، وقد جمس الرسوؿ - رضي اهلل عنيا-توفيت أـ كمثوـ 
ىؿ :" عمى قبرىا وعيناه تدمعاف ُحزنًا عمى ابنتو الغالية أـ كمثـو ، فقاؿ- صمى اهلل عميو وسمـ
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فنزؿ أبو طمحة في " انزؿ " قاؿ لو الرسوؿ " أنا : " فقاؿ أبو طمحة " منكـ أحد لـ يقارؼ الميمة 
وفي مسند اإلماـ أحمد حدثنا عفاف حدثنا حماد حدثنا ثابت عف . رضي اهلل عنيا وأرضاىا. قبرىا 

ال يدخؿ القبر رجؿ قارؼ أىمو :" أنس ، أف رقية لما ماتت قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ
عف أنس أف رقية رضي اهلل عنيا لما ماتت قاؿ - ، وفي رواية أخرى في مسند أحمد أيضا" الميمة

رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ال يدخؿ القبر رجؿ قارؼ أىمو فمـ يدخؿ عثماف بف عفاف رضي 
وقد روي عف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ، أنو قاؿ بعد وفاة أـ كمثوـ رضي اهلل " اهلل عنو القبر 

. رضي اهلل عنو " عنيا ، لو كاف عندي ثالثة زوجتيا عثماف 
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 رقية رضى اهلل عنيا                                                     

 
نشأت رقية رضي اهلل عنيا 

 
ولدت رقية بنت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ الياشمية، وأميا خديجة أـ المؤمنيف، ونشأت 

وقد استمدت رقية رضي اهلل عنيا كثيرًا مف شمائؿ أميا، . قبؿ بعثة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ
وتمثمتيا قواًل وفعبًل في حياتيا مف أوؿ يـو تنفس فِيو صبح اإلسبلـ، إلى أف كانت رحمتيا األخيرة 

وسيرة حياة السيدة رقية رضي اهلل عنيا، تستوفي كؿ الكنوز الغنية بمكاـر . إلى اهلل عز وجؿ
الفضائؿ ونفحات اإليماف، وىذه الكنوز التي تغني المرء عف الدراىـ والدنانير، بؿ أمواؿ الدنيا 

كميا، فسيرة السيدة رقية تجعؿ النفوس تحمؽ في أجواء طيبة، ال يستطيع أصحاب األمواؿ والدنيا 
الوصوؿ إلييا، ولو صرفوا الدنيا وما فييا، ألف مف يتذوؽ طعـ حياة الاألبرار، يترفع عف الحياة 

. التي ال تعرؼ إال الدرىـ والدينار
 

زواجيا رضي اهلل عنيا مف ُعتبة 
 

لـ يمض عمى زواج زينب الكبرى غير وقت قصير، إال وطرؽ باب خديجة ومحمد، وفد مف آؿ 
ُعتبة )عبد المطمب، جاء يخطب رقية وأختيا التي تصغرىا قميبًل لشابيف مف أبناء األعماـ وىما 

. ولدا أبي ليب عـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ (وُعتيبة
 

وأحست رقية وأختيا انقباضًا لدى أميما خديجة، فاألـ تعرؼ مف تكوف أـ الخاطبيف زوجة أبي 
ليب، ولعؿ كؿ بيوت مكة تعرؼ مف ىي أـ جميؿ بنت حرب ذات القمب القاسي والطبع الشرس 

ولقد أشفقت األـ عمى ابنتييا مف معاشرة أـ جميؿ، لكنيا خشيت المساف السميط . والمساف الحاد
الذي سينطمؽ متحدثًا بما شاء مف حقد وافتراء إف لـ تتـ الموافقة عمى الخطوبة والزواج، ولـ 
تشأ خديجة أيضًا أف تعكر عمى زوجيا طمأنينتو وىدوءه بمخاوفيا مف زوجة أبي ليب وتمت 

الموافقة، وبارؾ محمد ابنتيو، وأعقب ذلؾ فرحة العرس والزفاؼ وانتقمت العروساف في حراسة اهلل 
. إلى بيت آخر وجو جديد
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 دعوة الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ الناس إلى اإلسبلـ
 

ودخمت رقية مع أختيا أـ كمثـو بيت العـ، ولكف لـ يكف مكوثيما ىناؾ طويبًل فما كاد رسولنا 
محمد صمى اهلل عميو و سمـ يتمقى رسالة ربو، ويدعو إلى الديف الجديد، وراح سيدنا رسوؿ اهلل، 

ويبدو . يدعو إلى اإلسبلـ سرًا، فاستجاب هلل عز وجؿ مف شاء مف الرجاؿ ومف النساء والولداف
أف عمات رسوؿ اهلل قد نصحنو صمى اهلل عميو و سمـ أال يدعو عمو أبا ليب لكيبل تثور ىائجتو، 

فبل يدري بما يتكمـ، وحتى ال تنفث زوجتو أـ جميؿ سموميا في بنات النبي فقد كاف أبو ليب 
وقد قاـ . وأوالده ألعوبة تتحكـ فييـ أـ جميؿ التي تنيش الغيرة قمبيا إذا ما أصاب غيرىا خير

رسوؿ اهلل بدعوة الناس إلى اإلسبلـ وعندما عمـ أبو ليب بذلؾ أخذ يضحؾ ويسخر مف رسوؿ اهلل 
ثـ رجع إلى البيت، وراح يروي المرأتو الحاقدة ما كاف مف أمر محمد ابف أخيو الذي أخبرىـ أنو 

رسوؿ اهلل إلييـ؛ ليخرجيـ مف الُظممات إلى النور وصراط العزيز الحميد، وشاركت أـ جميؿ زوجيا 
. في سخريتو وىزئو

 
ولعب شيطاف الحقد في نفسيا، وأحست برغبة عنيفة في داخميا لبلنتقاـ مف أقرب الناس إلييا 

ف كاف ىذا االنتقاـ سيؤذي ولدييا، ولكنيا مادامت ستفرغ  مف رقية وأـ كمثـو رضي اهلل عنيما، وا 
كؿ حقد ممكف لدييا، وتقيء كؿ عصارة كيدىا في جوانب نفسيا، فبل مانع مف ذلؾ حتى تحطـ 
بزعميا الدعوة المحمدية، وسمكت ضد سيدنا رسوؿ اهلل أبشع السبؿ في اضطياده، وزادت عمى 
ذلؾ أف أرسمت إلى أصيار رسوؿ اهلل تطمب منيـ مفارقة بنات الرسوؿ، أما أبو العاص فرفض 

طمبيـ مؤثرا ومفضبًلً  صاحبتو زينب عمى نساء قريش جميعًا، وقد أمف في نياية المطاؼ وجمع 
. وأما ُعتبة وُعتيبة فمقد تكفمت أـ جميؿ باألمر دوف أف تحتاج لطمب مف أحد. اهلل شمؿ األحبة

وطفقت أـ جميؿ تنفث سموميا في كؿ مكاف تكوف فيو، ولـ تكتؼ بكشؼ خبيئة نفسيا الخبيثة، 
ولكنيا راحت تزيف لمناس مقاومة الدعوة، واجتثاث أصوليا؛ألنيا تفرؽ بيف المرء وأخيو، وأمو 

ولما انتيت مف طوافيا، وىي تزرع بذور الفتنة، . وأبيو، وصاحبتو وبنيو، وفصيمتو التي تؤويو
وتبغي نشر الحقد والفساد، راحت تجمع الحطب لتضعو في طريؽ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 

. لتؤذيو، وفي ىذا دليؿ عمى بخميا الذي جبمت عميو
 

الولكف القرآف الكريـ تنزؿ عمى الحبيب المصطفى صمى اهلل عميو و سمـ نديًا رطبًا، ونزؿ القرآف 
عميو يشير إلى المصير المشؤوـ ألـ جميؿ بنت حرب، وزوجيا المشؤوـ أبي ليب، قاؿ اهلل 

وامرأتو * سيصمى نارا ذات ليب* ما أغني عنو مالو وما كسب*تبت يدا أبي ليب وتب (: تعالى
(. 5-1:المسد). )في جيدىا حببًل مف مسد* حمالة الحطب 

وكانت رقية وأـ كمثوـ في كنؼ ابني عميما، لما نزلت سورة المسد،وذاعت في الدنيا بأسرىا، 
ومشي بعض الناس بيا إلى أبي ليب وأـ جميؿ، اربدَّ وجو كؿ واحد منيما، واستبد بيا الغضب 
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إفَّ محمدًا قد سبيما، ثـ التؼ أبو ليب إلى : والحنؽ، ثـ أرسبل ولدييما ُعتبة وُعتيبة وقاال ليما
رأسي مف رأسؾ حراـ إف لـ تطمؽ ابنة محمد؛ فطمقيا قبؿ أف يدخؿ : ولده عتبة وقاؿ في غضب

آلتيف محمدًا فؤلوذينَّو في : وأما ُعتيبة، فقد استسمـ لثورة الغضب وقاؿ في ثورة واضطراب. بيا
وانطمؽ عتيبة بف أبي ليب إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فشتمو ورد عميو ابنتو . ربو

واستجابت دعوة الرسوؿ صمى اهلل عميو " الميـ سمط عميو كمبًا مف كبلبؾ"وطمقيا، فقاؿ رسوؿ اهلل
. و سمـ، فأكؿ األسد ُعتيبة في إحدى أسفاره إلى الشاـ

الذي شذ عف )ولـ يكفيا أف ردت رقية وأـ كمثوـ مطمقتيف، بؿ خرجت ومعيا زوجيا أبو ليب 
ياه يشتماف محمدًا، ويؤذيانو (األعماـ وآؿ ىاشـ، فقد جمع بيف الكفر وعداوة ابف أخيو ، وسارت وا 

وكذلؾ فعمت رقية . ويؤلباف الناس ضده، وقد صبر الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ عمى أذاىـ
وأختيا، صبرتا مع أبييما، وىما المتاف تعودتا أف تتجمبل بالصبر قبؿ طبلقيما، لما كانت تقوـ بو 

. أـ جميؿ مف رصد حركاتيما ومحاسبتيما عمى النظرة واليمسة والمفتة
: زواج رقية مف عثماف

 
شاءت قدرة اهلل لرقية أف ترزؽ بعد صبرىا زوجًا صالحًا كريمًا مف النفر الثمانية الذيف سبقوا إلى 

صاحب النسب العريؽ،  (عثماف بف عفاف)اإلسبلـ، وأحد العشرة المبشريف بالجنة، ذلؾ ىو 
وعثماف بف عفاف أحد فتياف قريش مااًل، وجمااًل، . والطمعة البيية، والماؿ الموفور، والخمؽ الكريـ

والذي . وعزًا، ومنعًة، تصافح سمعو ىمسات دافئة تدعو إلى عبادة العميـ الخبير اهلل رب العالميف
أعزه اهلل في اإلسبلـ سبقًا وبذاًل وتضحيًة، وأكرمو بما يقدـ عميو مف شرؼ المصاىرة، وما كاف 

الرسوؿ الكريـ ليبخؿ عمى صحابي مثؿ عثماف بمصاىرتو، وسرعاف ما استشار ابنتو، ففيـ منيا 
الموافقة عف حب وكرامة، وتـ لعثماف نقؿ عروسو إلى بيتو، وىو يعمـ أف قريشًا لف تشاركو 

. ولكف اإليماف يفديو عثماف بالقمب ويسأؿ ربو القبوؿ. فرحتو، وسوؼ تغضب عميو أشد الغضب
 

ودخمت رقية بيت الزوج العزيز، وىي تدرؾ أنيا ستشاركو دعوتو وصبره، وأف سببًل صعبة سوؼ 
وسعدت رقية رضي اهلل عنيا بيذا الزواج . تسمكيا معو دوف شؾ إلى أف يتـ النصر ألبييا وأتباعو

مف التقي النقي عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو، وولدت رقية غبلمًا مف عثماف فسماه عبد اهلل، 
. واكتنى بو

 :رقية واليجرة إلى الحبشة

ودارت األياـ لكي تختبر صدؽ المؤمنيف، وتشيد أف أتباع محمد قد تحمموا الكثير مف أذى 
المشركيف، كاف المؤمنوف وفي مقدمتيـ رقية وعثماف رضي اهلل عنيـ في كرب عظيـ، فكفار 

وما نقموا بيـ إال أف يؤمنوا باهلل العزيز (قريش ينزلوف بيـ صنوؼ العذاب، وألواف الببلء والنقمة،
بقادر عمى إنقاذ المسمميف مما { صمى اهلل عميو وسمـ}ولـ يكف رسوؿ اهلل .(8:البروج) )الحميد
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يبلقونو مف الببلء المبيف، وجاءه عثماف وابنتو رقية يشكواف مما يقاسياف مف فجرة الكافريف، 
. ويقرراف أنيما قد ضاقا باضطياد قريش وأذاىـ

 
وجاء نفر آخروف ممف آمف مف المسمميف، وشكوا إلى الرسوؿ الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ ما 

ثـ أشار النبي عمييـ بأف يخرجوا إلى . يجدوف مف أذى قريش، ومف أذى أبي جيؿ زعيـ الفجار
الحبشة، إذ يحكميا ممؾ رفيؽ ال يظمـ عنده أحد، ومف ثـ يجعؿ اهلل لممسمميف فرجًا مما ىـ عميو 

. اآلف
 

. وأخذت رقية وعثماف رضي اهلل عنيما يعداف ما يمـز لميجرة، وترؾ الوطف األـ مكة أـ القرى
ويكوف عثماف ورقية أوؿ مف ىاجر عمى قرب عيدىما بالزواج، ونظرت رقية مع زوجيا نظرة 

وتمالكت دمعيا قميبًل، ثـ صعب ذلؾ عمييا، فبكت وىي تعانؽ أباىا وأميا . وداع عمى البمد الحبيب
وأخواتيا الثبلث زينب وأـ كمثوـ والصغيرة فاطمة، ثـ سارت راحمتيا مع تسعة مف المياجريف، 

مفارقة األىؿ واألحباب، وعثماف ىو أوؿ مف ىاجر بأىمو، ثـ توافدت بعد ذلؾ بعض العزاء 
والمواساة، لكنيا ظمت أبدًا تنزع إلى مكة وتحف إلى مف تركتيـ بيا، وظؿ سمعيا مرىفًا يتميؼ 

ولقد أثرت شدة الشوؽ والحنيف . إلى أنباء أبييا الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ، وصحبة الكراـ
عمى صحتيا، فأسقطت جنينيا األوؿ، وخيؼ عمييا مف فرط الضعؼ واإلعياء، ولعؿ مما خفؼ 

. عنيا األزمة الحرجة رعاية زوجيا وحبة وعطؼ المياجريف وعنايتيـ

وانطمؽ المياجروف نحو الحبشة تتقدميـ رقية وعثماف، حتى دخموا عمى النجاشي، فأكـر 
وفادتيـ، وأحسف مثواىـ، فكانوا في خير جوار،ال يؤذييـ أحد ويقيموف شعائر دينيـ في أمف 

وكانت رقية رضي اهلل عنيا في شوؽ واشتياؽ إلى أبييا رسوؿ اهلل وأميا خديجة، . وأماف وسبلـ
ف كانت األرواح لتمتقي في األحبلـ . ولكف المسافة بعيدة، وا 

 
وجاء مف أقصى مكة رجؿ مف أصحاب رسوؿ اهلل، فاجتمع بو المسمموف في الحبشة، وأصاخوا 

إليو أسماعيـ حيث راح يقص عمييـ خبرًا أثمج صدورىـ، خبر إسبلـ حمزة بف عبد المطمب وعمر 
واستبشر المياجروف بإسبلـ حمزة . بف الخطاب، وكيؼ أف اهلل عز وجؿ قد أعز بيما اإلسبلـ

وعمر، فخرجوا راجعيف، وقموبيـ تخفؽ باألمؿ والرجاء، وخصوصًا سيدة نساء المياجريف رقية 
. بنت رسوؿ اهلل التي تعمؽ فؤادىا وأفئدة المؤمنيف بنبي اهلل محمد صمى اهلل عميو و سمـ

 
: العودة إلى مكة

 
وصمت إلى الحبشة شائعات كاذبة، تتحدث عف إيماف قريش بمحمد، فمـ يقو بعض المياجريف 
عمى مغالبة الحنيف المستثار، وَسرعاف ما ساروا في ركب متجييف نحو مكة، ويتقدميـ عثماف 
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ورقية، ولكف يا لمخيبة المريرة، فما أف بمغوا مشارؼ مكة، حتى أحاطت بيـ صيحات الوعيد 
وطرقت رقية باب أبييا تحت جنح الظبلـ، فسمعت أقداـ فاطمة وأـ كمثوـ، وما أف فتح . واليبلؾ

وأقبؿ محمد صمى اهلل عميو و سمـ نحو ابنتو . الباب حتى تعانؽ األحبة، وانيمرت دموع المقاء
يحنو عمييا ويسعفيا لتثوب إلى السكينة والصبر، فاألـ خديجة قد قاست مع رسوؿ اهلل وآؿ ىاشـ 
كثيرًا مف االضطياد مع أنيا لـ تياجر، وقد ألقاىا المرض طريحة الفراش، لتودع الدنيا وابنتيا ما 

 .تزاؿ غائبة في الحبشة

: عودة رقية إلى الحبشة

وعندما عممت قريش برجوع المؤمنيف المياجريف، عممت عمى إيذائيـ أكثر مف قبؿ، واشتدت 
عداوتيـ عمى جميع المؤمنيف، مما جعؿ أصحاب صمى اهلل عميو و سمـ في قمؽ، ولكنيـ 

وراح الفجرة الكفرة، يشددوف عمى . اعتصموا بكتاب اهلل، مما زاد ضراوة المشركيف وزاد مف عذابيـ
المسمميف في العذاب، وفي السخرية حتى ضاقت عمييـ مكة، وقاسى عثماف بف عفاف مف ظمـ 

ولكف عثماف صبر وصبرت معو رقية مما جعؿ قريش، تضاعؼ وجبات . أقربائو وذويو الكثير
العذاب لممؤمنيف، فذىبوا إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ يستأذنونو في اليجرة إلى الحبشة 

يا رسوؿ اهلل، فيجرتنا األولى وىذه اآلخرة إلى : فأذف ليـ، فقاؿ عثماف بف عفاف رضى اهلل عنو
لي، لكـ :" فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ . النجاشي، ولست معنا أنتـ مياجروف إلى اهلل وا 
. فحسبنا يا رسوؿ اهلل: فقاؿ عثماف". ىاتاف اليجرتيف جميعاً 

 
وبيذا . وىاجرت رقية ثانية مع زوجيا إلى الحبشة مع المؤمنيف الذيف بمغوا ثبلثة وثمانيف رجبلً 

تنفرد رقية ابنة رسوؿ اهلل بأنيا الوحيدة مف بناتو الطاىرات التي تكتب ليا اليجرة إلى ببلد 
عف ىجرة رقية - رحمو اهلل- قاؿ اإلماـ الذىبي. الحبشة، ومف ثـ ُعدت مف أصحاب اليجرتيف

وفييما قاؿ رسوؿ اهلل . ىاجرت معو إلى الحبشة اليجرتيف جميعاً :" وعثماف رضي اهلل عنيما 
". إنيما أوؿ مف ىاجرا إلى اهلل بعد لوط: "صمى اهلل عميو و سمـ

ولـ يطؿ المقاـ برقية في مكة، ففي العاـ الثالث عشر لمبعثة، كاف أكثر المؤمنيف مف أىؿ البيت 
لى اخوتيـ األنصار  الحراـ قد وصموا إلى المدينة المنورة، ينتظروف نبييـ محمدًا ليأتي إلييـ وا 

وىناؾ في المدينة جمست رقية مع زوجيا عثماف، ووضعت مولودىا الجميؿ عبد . مياجرًا مجاىداً 
وراحت تمؤل عينيا مف النظر إليو، لكي تنسى مرارة فقدىا لجنينيا، ولوعة مصابيا في ... اهلل

ويبدأ صراع جديد بيف الحؽ . أميا، وما قاستو في ىجرتيا وىي بطمة اليجرتيف مف شجف الغربة
والباطؿ، وترى رقية بوادر النصر ألبييا، فاهلل عز وجؿ قد أذف لو ولممؤمنيف أف يقاتموا المشركيف، 

. ليدعموا بنياف المجتمع اإلسبلمي الجديد الذي بنوه بأيدييـ في يثرب
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وفاتيا 
 

وينمو عبد اهلل ابف المجاىديف العظيميف نموًا طيبًا، ولكف شدة العناية قد توقع في ما يحذره 
اإلنساف أحيانًا، فما باؿ عبد اهلل يميؿ نحو اليبوط، وتذبؿ ريحانتو بعد أف كاف وردة يفوح عطرىا، 

وأخذ الزوجاف يرقباف بعيوف دامعة، وقمب حزيف سكرات الموت يغالبيا ... ويزكو أريجيا يا هلل
ومات ابف رقية، بعد أف بمغ ست سنيف ومات بعد أف نقر الديؾ . الصغير بصعوبة تقطع الفؤاد

، فتوـر وطمر وجيو ومرض ثـ مات، وبكتو أمو وأبوه، وافتقد جده بموتو ذلؾ الحمؿ (عينو)وجيو
. الوديع الذي كاف يحممو بيف يديو كمما زار بيت ابنتو، ولـ تمد رقية بعد ذلؾ

ولـ يكف لرقية سوى الصبر وحسف التجمؿ بو، ولكف كثرة ما أصابيا في حياتيا مف مصائب عند 
أـ جميؿ، وفي الحبشة، كاف ليا األثر في أف تمتد إلييا يد المرض والضعؼ، ولقد آف لجسميا 
أف يستريح عمى فراش أعده ليا زوجيا عثماف، وجمس بقربيا الزوج الكريـ يمرضيا ويرعاىا، 
ويرى في وجييا عبلمات مرض شديد وألـ قاس تعانيو، وراح عثماف يرنو بعينيف حزينتيف إلى 

وجو رقية الذابؿ، فيغص حمقو آالما، وترتسـ الدموع في عينيو، وكثيرًا ما أشاح بوجيو لكي 
يمسؾ دمعة تريد أف تنيمر، ولقد كانت رقية تحس ىذا الشيء، فتتجمد وتبذؿ ما أمكنيا، لكي 

وتنياؿ عمى رأسو الذكريات ... تبتسـ لو ابتسامة تصطنعيا حتى تعود إليو إشراقة وجيو النضير
البعيدة، ورأى رقية وىي في الحبشة تحدث المياجرات حديثًا يدخؿ البيجة إلى النفوس، ويبعث 
اآلماؿ الكريمة في الصدور، وتقص عمييف ما كانت تراه مف مكاـر أبييا رسو ؿ اهلل صمى اهلل 
عميو و سمـ، وحركت ىذه الذكريات أشجاف عثماف، وزادت في مخاوفو، وكاف أخشى ما يخشاه 

. أف تموت رقية، فينقطع نسبو لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ

ورنا عثماف ثانية إلى وجو زوجتو الذابؿ، ففرت سكينتو، ولفو حزف شديد ممزوج بخوؼ 
. واضطراب، حيث كانت األنفاس المضطربة التي تمتقطيا رقية جيدىا، تدؿ عمى فناء صاحبتيا
كانت رقية تغالب المرض، ولكنيا لـ تستطع أف تقاومو طويبًل، فأخذت تجود بأنفاسيا، وىي 

تتميؼ لرؤية أبييا الذي خرج إلى بدر، وتتميؼ لرؤية أختيا زينب في مكة، وجعؿ عثماف يرنو 
إلييا مف خبلؿ دموعو، والحزف يعتصر قمبو، مما كاف أوجع لفؤاده أف يخطر عمى ذىنو، أف 

وكاف مرض رقية رضي اهلل . توشؾ أف تنقطع {صمى اهلل عميو وسمـ}صمتو الوثيقة برسوؿ اهلل 
عنيا الحصبة، ثـ بعد صراعيا مع ىذا المرض، لحقت رقية بالرفيؽ األعمى، وكانت أوؿ مف لحؽ 
بأـ المؤمنيف خديجة مف بناتيا، لكف رقية توفيت بالمدينة، وخديجة توفيت بمكة قبؿ بضع سنيف، 
ولـ ترىا رقية، وتوفيت رقية، ولـ تر أباىا رسوؿ اهلل، حيث كاف ببدر مع أصحابو الكراـ، يعموف 

. كممة اهلل، فمـ يشيد دفنيا صمى اهلل عميو وسمـ
 

وُحِمؿ جثماف رقية رضي اهلل عنيا عمى األعناؽ، وقد سار زوجيا خمفو، وىو والو حزيف، حتى 
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وسوى التراب عمى قبر . إذا بمغت الجنازة البقيع، دفنت رقية ىنالؾ، وقد انيمرت دموع المشيعيف
رقية بنت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، ثـ عاد المجاىدوف مف بدر يبشروف المؤمنيف بيزيمة 

وفي المدنية المنورة خرج رسوؿ اهلل إلى البقيع، ووقؼ عمى قبر ابنتو . المشركيف، وأسر أبطاليـ
لقد ماتت رقية ذات اليجرتيف قبؿ أف تسعد روحيا الطاىرة بالبشرى العظيمة . يدعو ليا بالغفراف

. بنصر اهلل، ولكنيا سعدت بمقاء اهلل في داره

لما ماتت رقية بنت رسوؿ اهلل، : قاؿ: ولما توفيت رقية بكت النساء عمييا، في رواية ابف سعد
فأخذ . فبكت النساء عمييا؛ فجعؿ عمر يضربيف بسوطو" ألحقي بسمفنا عثماف بف مظعوف: " قاؿ

ياكف ونعيؽ : " ، ثـ قاؿ"دعيف يبكيف: " النبي صمى اهلل عميو و سمـ بيده، وقاؿ ابكيف، وا 
الشيطاف؛ فإنو ميما يكف مف القمب والعيف فمف اهلل والرحمة، وميما يكف مف اليد والمساف فمف 

، فقعدت فاطمة عمى شفير القبر إلى جنب رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فجعمت "الشيطاف
. تبكي، فجعؿ رسوؿ اهلل يمسح الدمع عف عينيا بطرؼ ثوب

 
رحـ اهلل رقية بطمة اليجرتيف، وصبلة وسبلمًا عمى والدىا في العالميف ورحـ معيا أميا وأخواتيا 
وابنيا وشيداء بدر األبطاؿ، وسبلـ عمييا وعمى المجاىديف الذيف بذلوا ما تسع ليـ أنفسيـ بو 
. مف نصره لديف اهلل ودفاع عف كممة الحؽ والتوحيد إلى يوـ الديف، و السعي إلى إعبلء كممة اهلل
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 زينب الكبرى رضى اهلل عنيا                                            

 
 :ونشأتيا {رضي اهلل عنيا}طفولة زينب 

رضي اهلل }وزينب . ىي زينب بنت محمد بف عبد اهلل بف عبد المطمب بف ىاشـ خاتـ النبييف
ىي كبرى بنات الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ واألولى مف بيف أربع بنات ىف زينب ورقية {عنيا

وىي ثمرة الزواج السعيد الذي جمع بيف خديجة بنت خويمد  {رضي اهلل عنيف}وأـ كمثوـ وفاطمة 
في السنة  {رضي اهلل عنيا}ولدت زينب . ورسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  {رضي اهلل عنيا}

الثبلثيف مف مولد محمد صمى اهلل عميو وسمـ، أي أنو كاف يبمغ مف العمر ثبلثيف عاما عندما 
رضي اهلل }أما السيدة خديجة . أصبح أبًا لزينب التي أحبيا كثيرًا وكانت فرحتو ال توصؼ برؤيتيا

فقد كانت السعادة والفرحة تغمرانيا عندما ترى الِبشر عمى وجو زوجيا وىو يداعب ابنتو  {عنيا
. األولى

واعتاد أىؿ مكة العرب عامة واألشراؼ منيـ خاصة عمى إرساؿ صغارىـ الرضع بيد مرضعات مف 
رضي اهلل }بعد أف عادت زينب . البادية يعتنيف بيـ وبعدما يقارب مف السنتيف يعيدوىـ إلى ذوييـ

إلى حضف أميا خديجة عيدت بيا إلى مربية تساعدىا عمى رعايتيا والسير عمى راحة  {عنيا
وترعرعت زينب في كنؼ والدىا حتى شّبت عمى مكاـر األخبلؽِ واآلداب والخصاؿ فكانت . ابنتيا

. تمؾ الفتاة البالغة الطاىرة
 : {رضي اهلل عنيا}زواج زينب 

زوج رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ تقبؿ  {رضي اهلل عنيا}كانت ىالة بنت خويمد أخت خديجة 
عمى أختيا بيف الحيف واآلخر، فقد كانتا قريبتاف مف بعضيما، وكانت ىالة تعتبر السيدة خديجة 

. زوجة البنيا أبي العاص {رضي اهلل عنيا}أمًا وأختًا ليا وكـ حممت بأف تكوف زينب بنت أختيا 
مف ذلؾ نجد أف ىالة أحسنت االختيار فيي زينب بنت محمد صمى اهلل عميو وسمـ أحد أشراؼ 

أما زينب . قريش ومكانتو كانت عظيمة بينيـ وأميا ذات المنزلة الرفيعة واألخبلؽ الكريمة أيضاً 
كاف أبو العاص قد تعرؼ . فأخبلقيا كانت مف أىـ ما جذب خالتيا ليا, فمـ تكف بحاجة إلى تعريؼ

، ومف ىناؾ عرؼ عف {رضي اهلل عنيا}إلى زينب مف خبلؿ الزيارات التي كاف يقوـ بيا لخالتو 
وفي إحدى األياـ فاتحت ىالة . طباع ابنة خالتو زينب وأخبلقيا فزاد مف ترداده عمى بيت خالتو

ذو المكانة العظيمة في  {صمى اهلل عميو وسمـ}أختيا بنوايا ابنيا الذي أختار زينب بنت محمد
. قريش لتكوف شريكة حياتو وزوجة لو
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وىي ترى ابنتيا وقد كبرت وأصبحت في سف  {رضي اهلل عنيا}سرت بيذا الخبر السيدة خديجة
رضي اهلل }أخبرت خديجة . الزواج ، فأي أـ ال تحمـ بزواج ابنتيا وخاصة إذا كانت ىي بكرىا

الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بنوايا ابف أختيا أبي العاص ورغبتو في التقدـ لخطبة ابنتو  {عنيا
، فما كاف مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ إال أف يرحب بو ليكوف {رضي اهلل عنيا}زينب 

زوجًا البنتو بعد موافقتيا طبعًا؛ وكاف ذلؾ ألف أبا العاص يمتقي نسبو مف جية األب مع رسوؿ 
اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عند الجد الثالث عبد المناؼ فيو أبو العاص ابف الربيع بف عبد العزى 

بف عبد شمس بف عبد مناؼ بف قصى، وكذلؾ فإف نسبو يمتقي مف جية األـ مع زينب بنت 
باإلضافة إلى ذلؾ فإف أبا . محمد صمى اهلل عميو وسمـ عند جده خويمد بف أسد بف عبد العزى

وعندما ذىب أبو . العاص عمى الرغـ مف صغر سنو فقد عرؼ بالخصاؿ الكريمة واألفعاؿ النبيمة
العاص إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ليخطب ابنتو، قاؿ عنو الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 

إنو نعـ الصير الكؼء، ىذا يعني أف محمداً  صمى اهلل عميو وسمـ لـ يجد بو عيباً، وطمب مف : 
الخاطب االنتظار، حتى يرى رأي ابنتو في ذلؾ ولـ يشأ الموافقة عمى أبي العاص قبؿ موافقة ابنتو 

وىذا موقؼ مف المواقؼ التي دلت عمى حرص الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عمى . زينب عميو
إال  {رضي اهلل عنيا}وما كاف مف زينب . المشاورة ورغبتو في معرفة رأي ابنتو في ىذا الموقؼ

أف تسكت إعبلنًا منيا قبوؿ ابف خالتيا أبا العاص؛ ليكوف زوجًا ليا تسير عمى رعايتو وراحتو، 
. وتشاركو فرحو وحزنو وتوفر لو أسباب السعادة

في أرجاء مكة كميا، ففرح الناس بذلؾ،  {رضي اهلل عنيا}ذاع خبر خطبة أبي العاص لزينب 
وأخذوا يينئوف زينب بالزوج الذي اختارتو، فيو مف الرجاؿ المعدوديف مااًل وتجارة في مكة، وفي 

. الوقت نفسو يينأ أبو العاص بالفتاة التي اختارىا لتكوف زوجة لو، وأمًا ألطفالو في المستقبؿ
انتظر الجميع يوـ زفاؼ ىذيف الزوجيف وعندما حاف الموعد المنتظر نحرت الذبائح وأقيمت 

. الوالئـ، وكانت فرحة كمييما ال توصؼ
 

عاشت زينب حياة سعيدة في كنؼ زوجيا وكانت خير الزوجة الصالحة الكريمة ألبي العاص ، 
وشاء اهلل تعالى أف يكوف ثمرة ىذا . وكاف ىو خير الزوج الفاضؿ الذي أحاطيا بالحب واألماف

األوؿ عمي بف أبي العاص الذي توفي . {رضي اهلل عنيا}الزواج السعيد طفميف أنجبتيما زينب 
قد أردفو وراءه يوـ الفتح، والثانية أمامة بنت أبي  {صمى اهلل عميو وسمـ}صبيا وكاف رسوؿ اهلل 

رضي اهلل }بعد وفاة فاطمة الزىراء  {كـر اهلل وجيو }العاص التي تزوجيا عمي بف أبي طالب 
. {عنيا

كاف أبو العاص يعمؿ بالتجارة فيضطر في بعض األحياف لمسفر إلى ببلد الشاـ تاركًا زوجتو عند 
: ومف شدة حب أبي العاص لزوجتو كاف يقوؿ فييا في سفره وبعيداً  عنيا. أمو ىالة بنت خويمد 

 
ذكرت زينب لما وّركت أرما فقمت سقيا لشخٍص يسكف الحرما 
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بنت األميف جزاىا اهلل صالحًا وكٌؿ َبعٍؿ سيثني بالذي عِمما 
 

سبلـ زينب  : {رضي اهلل عنيا}نزوؿ الوحي عمى محمد صمى اهلل عميو وسمـ وا 
عندما نقوؿ أنو ليس مف الغريب أف يكوف محمد صمى اهلل عميو وسمـ نبي األمة فأننا نعني ذلؾ 
لعدة أسباب، فالرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ كاف يتمتع بأنبؿ الصفات وأحسف األخبلؽ؛ فقد ٌعرؼ 

بصدقو وأمانتو؛ ومساعدتو لمضعيؼ والفقير؛ وبتمؾ المحاسف التي أشتير بيا كاف ىو الرجؿ 
. األعظـ واألكمؿ بيف سادات قريش في مكة

تبدأ قصة نزوؿ الوحي عندما بدأ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ينشغؿ في التأمؿ في خمؽ اهلل 
وكاف يقضي أوقاتًا طويمة في تأممو وتدبره ، وفي الجانب اآلخر كانت زوجتو . وىو في غار حراء

تسأؿ عنو دائمًا وترسؿ مف يأتي بأخباره إلييا، وكانت ىي أكثر  {رضي اهلل عنيا}السيدة خديجة 
وبعد نزوؿ الوحي عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ، أسرعت . مف يييئ لو الراحة والسعادة

خديجة إلى ابف عميا ورقة بف نوفؿ تروي لو كؿ ما حصؿ مع زوجيا في غار حراء، فبشرىا بأنو 
. سيكوف نبي األمة المنتظر ولكف وفي الوقت نفسو فإنو سيتعرض لمتعذيب واالضطياد مف قريش

سرت خديجة ببشارة النبي وحزنت بعد معرفتيا بأف قريش لف تتبع زوجيا بالديف الذي سيدعو لو 
أوؿ مف آمف بما جاء بو الرسوؿ  {رضي اهلل عنيا}وعمى الرغـ مف ذلؾ كانت السيدة خديجة 

وفي يوـ نزوؿ الوحي عمى سيدنا محمد صمى اهلل عميو . صمى اهلل عميو وسمـ وأوؿ مف اتبعو
إلى بيت والدىا  {رضي اهلل عنيا}وسمـ كاف أبو العاص في سفر تجارة ، فخرجت السيدة زينب 

تطمئف عمى أحواليـ فإذا بيا ترى أميا خديجة في حاؿ غريب بعد عودتيا مف عند ورقة بف 
رضي اهلل }سألت زينب أميا عف سبب ىذا االنشغاؿ فمـ تجبيا إلى أف اجتمعت خديجة . نوفؿ
وأخبرتيف بنزوؿ الوحي { رضي اهلل عنيف}ببناتيا األربع زينب ورقية وأـ كمثوـ وفاطمة {عنيا

لـ يكف غريبًا أف تؤمف . عمى والدىـ صمى اهلل عميو وسمـ وبالرسالة التي يحمميا لمناس كافة
البنات األربع برسالة محمد صمى اهلل عميو وسمـ فيو أبوىف والصادؽ األميف قبؿ كؿ شي، فأسمـ 

دوف تردد وشيدف أف ال إلو إال اهلل وأف محمدًا عبده ورسولو، وقررت الوقوؼ إلى جانبو 
أسمـ عدد قميؿ مف رجاؿ مكة مف أمثاؿ أبي بكر الصديؽ . ومساندتو، وىذا أقؿ ما يمكف فعمو

وىـ مف الذيف أيدوه {رضي اهلل عنيـ }وعمي بف أبي طالب وعثماف بف عفاف والزبير بف العواـ 
وعاد أبو العاص مف سفره، وكاف قد سمع مف المشركيف بأمر . وتقاسموا معو ظمـ قريش وبطشيـ

. الديف الجديد الذي يدعو إليو محمد صمى اهلل عميو وسمـ
دخؿ عمى زوجتو فأخبرىا بكؿ ما سمعو، وأخذ يردد أقواؿ المشركيف في الرسوؿ صمى اهلل عميو 

موقؼ الصمود وأخبرت زوجيا {رضي اهلل عنيا}وسمـ ودينو، في تمؾ المحظة وقفت السيدة زينب 
بأنيا أسممت وآمنت بكؿ ما جاء بو محمد صمى اهلل عميو وسمـ ودعتو إلى اإلسبلـ فمـ ينطؽ 

وعندما عاد أبو العاص . بشيء وخرج مف بيتو تاركًا السيدة زينب بذىوليا لموقفو غير المتوقع
جالسة بانتظاره فإذا بو يخبرىا بأف والدىا محمد صمى اهلل  {رضي اهلل عنيا}إلى بيتو وجد زوجتو 
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عميو وسمـ دعاه إلى اإلسبلـ وترؾ عبادة األصناـ وديف أجداده ، فرحت زينب ظنًا منيا أف زوجيا 
قد أسمـ، لكنو لـ يكمؿ ولـ يبشرىا بإسبلمو كما ظنت فعاد الحزف ليغطي مبلمح وجييا الطاىر 

بالرغـ مف عدـ إسبلـ أبي العاص أال أنو أحب محمد صمى اهلل عميو وسمـ حبًا شديداً، . مف جديد
في أحد  {رضي اهلل عنيا}ولـ يشؾ في صدقو لحظة واحدة، وكاف مما قاؿ لزوجتو السيدة زينب 

: األياـ عندما دعتو إلى اإلسبلـ 
واهلل ما أبوؾ عندي بمتيـ، وليس أحب إلّي مف أف أسمؾ معؾ يا حبيبة في شعب واحد، ولكني " 

" إف زوجؾ خذؿ قومو وكفر بآبائو إرضاء المرأتو : أكره لؾ أف يقاؿ
 

عمى الرغـ مف عدـ إسبلـ زوجيا فقد  {رضي اهلل عنيا}مف ىذه المواقؼ نجد أف السيدة زينب 
بقيت معو تدعوه إلى اإلسبلـ، وتقنعو بأف ما جاء بو الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ىو مف عند 

ومف ذلؾ نجد أيضًا أف أبا العاص لـ يجبر زوجتو . اهلل وليس ىناؾ أحؽ مف ىذا الديف العتناقو
ف  عمى تكذيب والدىا صمى اهلل عميو وسمـ أو الرجوع إلى ديف آبائِو وعبادة األصناـِ  وحتى وا 

أجبرىا فمـ تكف ىي، لتكذب أباىا إرضاء لزوجيا، فبل طاعة لمخموؽ في معصية الخاؿ 
 

: السيدة زينب وموقفيا مف ىجرة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 

وفاة  {رضي اهلل عنيف}بعد عاـ الحزف الذي شيد فيو الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ومعو بناتو 
، وعـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ أبي طالب، زاد بطش {رضي اهلل عنيا}كؿ مف السيدة خديجة 

كاف محمد صمى اهلل عميو وسمـ يجد في . وتعذيب كفار قريش لمرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 
السيدة خديجة ممجًأ لبث ىمومو، وكاف يشكو إلييا مف تعذيب رجاؿ قريش ، ويرى في عمو أبو 

لذلؾ كاف وفاة ىذيف الشخصيف . طالب رجبًل معينًا وناصرًا عمى قومو عمى الرغـ مف عدـ إسبلمو
العزيزيف مأساة لمرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ، فحزف لذلؾ حزنًا كبيرًا وحزنت معو زينب ومعيا 

وقد وجيف كؿ حنانيف وحبيف أباىـ صمى اهلل عميو وسمـ  {رضي اهلل عنيف}أخواتيا الثبلث 
. لمتخفيؼ عنو

 
تسمع في كؿ يوـ عف مطاردة قريش لمرسوؿ صمى اهلل عميو  {رضي اهلل عنيا}كانت السيدة زينب 

وسمـ وتعذيبو، ومعو أصحابو بشتى أنواع العذاب، وىي ترى صبر والدىا، وما كاف منيا إال أف 
حتى كاف اليوـ الذي وصؿ فيو . تدعو لو بالنصر عمى أعداؤه ونشر دعوة اإلسبلـ في كؿ مكاف
إلى يثرب ، {رضي اهلل عنو}خبر ىجرة محمد صمى اهلل عميو وسمـ ومعو الصديؽ أبو بكر 

وكانت زينب تمضي . ومطاردة رجاؿ قريش ليما؛ لقتميما والقضاء عمى خاتـ الرسؿ واإلسبلـ
الميالي مضطربة النفس خائفة القمب عمى الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ، ولـ ترتح إال بعد أف 

وبعد ىجرة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ . وصؿ خبر وصولو وصاحبو إلى يثرب آمنيف سالميف
إلى دار اليجرة يثرب،  {رضي اهلل عنيف}إلى المدينة المنورة أمر بإحضار ابنتيو فاطمة وأـ كمثوـ 
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فقد ىاجرت مع زوجيا مف قبؿ ولـ يبؽ سوى زينب التي كانت في  {رضي اهلل عنيا}أما رقية 
. مأمف مف بطش المشركيف وتعذيبيـ وىي في بيت زوجيا الذي آمنيا عمى دينيا

 :{رضي اهلل عنيا}موقعة بدر وأثرىا في نفس زينب 

بعد أف استولى المسمموف عمى قافمة كانت قادمة مف ببلد الشاـ حاممًة بضائع ألىؿ مكة وقتؿ 
عمرو بف الحضرمي وأخذ رجاؿ القافمة كأسرى، اشتد غضب رجاؿ قريش، وخاصة بعد أف وصميـ 

وحشد رجاؿ قريش . أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ينوي التعرض لقافمة أبي سفياف 
وأشرافيا الجيوش وجروا العتاد واألسمحة؛ لمواجية محمد صمى اهلل عميو وسمـ ومعو أصحابو 

ومف أشد . في تمؾ األثناء وصمت قافمة أبي سفياف سالمة إلى مكة. لمقضاء عمييـ في يثرب
كاف قد تحالؼ مع المشركيف {رضي اهلل عنيا}األمور غرابة، أف أبا العاص زوج السيدة زينب 

وقرر الوقوؼ ضد رسوؿ اهلل ووالد زوجتو صمى اهلل عميو وسمـ والمسمميف في موقعة بدر تاركًا 
زوجتو وطفميو في مكة، غير آبو بزوجتو وطمبيا البقاء في مكة، وعدـ المشاركة مع 

تدعو اهلل سبحانو وتعالى أف ينصر والدىا عمى أعداء  {رضي اهلل عنيا}كانت زينب .المشركيف
وبدأ القتاؿ وواجو المشركوف . اهللِ وأف يحفظ زوجيا مف كؿ سوء عمى الرغـ مف عصيانو هلل

بعددىـ الكبير رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ومعو القمة المؤمنة، ولكف اهلل تعالى نصر رسولو 
. والمؤمنوف نصرًا كبيرًا وىـز أعداء اإلسبلـ عمى الرغـ مف عدـ التوافؽ العددي بيف الجيشيف

وصؿ خبر انتصار المسمميف إلى مكة وكانت فرحة زينب بيذا االنتصار ال توصؼ، ولكف خوفيا 
عمى زوجيا لـ يكمؿ تمؾ السعادة التي غمرتيا، حتى عممت بأف زوجيا لـ يقتؿ وأنو وقع أسيرًا 

وكاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قد رأى أبا العاص زوج ابنتو ضمف . في أيدي المسمميف 
. األسرى، واستبقاه عنده بعد أف أمر الصحابة أف يستوصوا باألسرى خيراً 

أف أبا العاص شيد بدرًا مشركًا، فأسره عبد اهلل بف جبير : روي عف عائشة، بإسناد واه )
األنصاري ، فمما بمغت أىؿ مكة في فداء أسراىـ، جاء في فداء أبي العاص أخوه عمرو، وبعثت 

في فداء زوجيا، فمما رأى رسوؿ اهلل - أدخمتيا بيا خديجة-معو زينب بقبلدة ليا مف جز ع ظفار
؟ "إف رأيتـ أف تطمقوا ليا أسيرىا فعمتـ:" القبلدة عرفيا، ورؽ ليا وقاؿ {صمى اهلل عميو وسمـ}

. (فأخذ عميو العيد أف يخمي سبيميا إليو ، ففعؿ . نعـ : قالوا
: ىجرة السيدة زينب إلى يثرب

صمى اهلل عميو }زوجيا األسير عند رسوؿ اهلل  {رضي اهلل عنيا}بعد أف افتدت السيدة زينب 
طمب الرسوؿ مف أبي العاص أف يخمي سبيؿ زوجتو إليو ويجعميا تمحؽ بأبييا إلى دار  {وسمـ

ومعيا  {رضي اهلل عنيا}وكانت السيدة زينب . اليجرة المدينة، فرضي أبو العاص عمى ذلؾ
طفمييا تتجيز لمحاؽ بأبييا في دار اإلسبلـ بعد أف أرسؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ زيد بف 

ومعو صحابي آخر إلى بطف يأجج عمى بعد ثمانية أمياؿ مف مكة ،  {رضي اهلل عنو}حارثة 
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وعندما عاد أبو العاص إلى مكة أمر زوجتو بالمحاؽ . ليصطحبا السيدة زينب معيما إلى يثرب
رضي اهلل }قدـ كنانة لمسيدة زينب . بأبييا في المدينة وأمر أخاه كنانة بف الربيع بمرافقة زوجتو 

بعيرًا تركب عميو حتى تصؿ إلى بطف يأجج ويكمؿ زيد بف حارثة الطريؽ إلى والدىا محمد {عنيا
خرجت السيدة زينب مف مكة وىي تودعيا آمالة أف يخرج زوجيا أبو . صمى اهلل عميو وسمـ 

العاص معيا عائدًا إلى يثرب مسممًا مؤمنًا باهلل مصدقًا لرسولو، عمى الرغـ مف كؿ ما رأتو مف 
وقوؼ زوجيا ضد الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بداًل مف الوقوؼ إلى جانبو، ومساندتو فقد تمنت 

لو الخير دائماً، وىذه ىي صفات السيدة زينب بنت نبي األمة محمد صمى اهلل عميو وسمـ 
عندما عمـ رجاؿ قريش بخبر خروج السيدة زينب إلى أبييا . متسامحة محبة وداعية لمخير دائماً 

لحؽ بيا ىبار بف األسود ومعو رجؿ آخر مف قريش فعندما لقييا روعيا برمحو فإذا ىي تسقط 
رجع كنانة . مف فوؽ بعيرىا عمى صخرة جعمتيا تسقط جنينيا، فولى الرجاؿ مف بعد ذلؾ ىاربيف

بي الربيع إلى مكة ومعو زينب حتى ترتاح مف األلـ والمرض الذي ألـ بيا وبعد عدة أياـ 
اصطحبيا مرة أخرى إلى يثرب حيث استقبميا أباىا استقبااًل حارًا سعيدًا برؤيتيا مجددًا مع طفمييا 

رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بما فعمو ىبار {رضي اهلل عنيا}أخبرت السيدة زينب .عمي وأمامة
ثـ أرسؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ " وصاحبو، فاشتد غضب الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 

بسرية لمعاقبة ىبار  

أف اقتموىما فإنو .. وأمرىـ بإحراقيـ إف ظفروا بيما، ثـ أرسؿ إلييـ في اليوـ التالي .. وصاحبو 
مع طفمييا في {رضي اهلل عنيا}وأقامت السيدة زينب ". ال ينبغي ألحد أف يعذب بعذاب اهلل تعالى

. كنؼ والدىا صمى اهلل عميو وسمـ حتى العاـ السابع مف اليجرة
 

: {رضي اهلل عنيا}إسبلـ أبو العاص بف الربيع زوج السيدة زينب

قبؿ فتح مكة وبينما كاف أبو العاص عائدًا في قافمة مف رحمة تجارة مف ببلد الشاـ إلى مكة حامبُل 
 {رضي اهلل عنو}معو أمواؿ قريش التي أؤتمف عمييا، تعرض لقافمتو سرية بقيادة زيد بف حارثة 

تمكنت ىذه السرية المبعوثة مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ مف . ومعو مائة وسبعيف رجبلً  
الحصوؿ عمى كؿ ما تحممو تمؾ السرية مف ماؿ وىرب عدٌد مف رجاؿ القافمة وكاف أبو العاص 

وخشي أبو العاص عمى أمواؿ قريش التي كاف قد أؤتمف عمييا، فمـ يجد إال أف . واحدًا منيـ
أف يعيد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو  {رضي اهلل عنيا}يتوجو إلى مكة ليبلً  ليستجير بالسيدة زينب 

لما خرج رسوؿ اهلل ." وسمـ ماؿ قريش التي استولوا عمييا مف القافمة فأجارتو في طمب ذلؾ الماؿ
أييا : صمى اهلل عميو وسمـ إلى الصبح فكّبر وكبر الناس معو، صرخت زينب مف صّفة النساء 

فمما سمـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ مف الصبلة . الناس إني قد أجرت أبا العاص بف الربيع
أما والذي نفس محمد : أييا الناس ىؿ سمعتـ ما سمعت؟ قالوا نعـ قاؿ: " أقبؿ عمى الناس فقاؿ

بيده ما عممت بشيء كاف حتى سمعت منو ما سمعتـ أنو يجير عمى المسمميف أدناىـ ثـ انصرؼ 
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أي بنية أكرمي مثواه، وال يخمص إليؾ : رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فدخؿ عمى ابنتو فقاؿ
اجتمع رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ مع أصحابو بأبي " . فإنؾ ال تحميف لو ما داـ مشركاً 

: " العاص، فاستشار صحابتو أف يردوا عمى أبي العاص أموالو التي أخذوىا مف القافمة وقاؿ ليـ
إف ىذا الرجؿ منا حيث قد عممتـ، وقد أصبتـ لو مااًل ، فإف تحسنوا وتردوا عميو الذي لو فأنا 

ف أبيتـ فيو فئ اهلل الذي أفاء عميكـ فأنتـ أحؽ بو اتفؽ الصحابة جميعًا عمى ". أحب ذلؾ، وا 
رجع أبو العاص بالماؿ إلى مكة وأعطى كؿ واحد . إعادة الماؿ ألبي العاص كامبلً  دوف نقصاف

أشيد أف ال إلو إال اهلل، وأف محمد عبده ورسولو، واهلل ما :" مف قريش نصيبو مف الماؿ ثـ قاؿ
منعني مف اإلسبلـ إال أف تظنوا أني إنما أردت أف  

جمع أبو العاص أغراضو وعاد إلى يثرب ".آكؿ أموالكـ، فمما أداىا اهلل إليكـ فرغت منيـ وأسممت
قاصدًا مسجد الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ فإذا بالرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وأصحابو يفرحوف 

وبعد إسبلـ أبي العاص أعاد الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ . بعودتو، ليكمؿ فرحتيـ تمؾ باإلسبلـ
. زينب إليو بنكاحو األوؿ وقيؿ أنو أعيد إلييا بنكاح جديد وعاشا مف جديد معاً  واإلسبلـ يجمعيما

 
: {رضي اهلل عنيا}وفاة السيدة زينب 

 
، وبعد أف عاشا {رضي اهلل عنيا}بعد عاـ مف التماـ شمؿ الزوجيف أبي العاص والسيدة زينب 

حياة كريمة سعيدة في دار اإلسبلـ مع ولدييا أمامة وعمي، بدأ المرض يزداد عمى السيدة زينب 
وظمت زينب الزمة الفراش فترة طويمة مف أثر ما تعرضت لو مف قبؿ ىبار بف . {رضي اهلل عنيا}

ولـ تستطع األدوية أف تخفؼ مف مرض زينب فسممت . األسود، وىي في طريقيا إلى يثرب لميجرة
، وحزف {رضي اهلل عنيا}في العاـ الثامف لميجرة توفيت السيدة زينب . أمرىا هلل سبحانو وتعالى

رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ حزنًا عظيماً، وحزف معو زوجيا أبو العاص الذي وافتو المنية بعد 
.  سنوات مف وفاة زينب4
اغسمنيا وترًا، ثبلثًا أو خمسًا، واجعمف : لما ماتت زينب بنت الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ" و

: فمما غسمناىا أعطانا حقوه، فقاؿ. في اآلخرة كافورًا أو شيئا مف كافور، فإذا غسمتنيا،فأعممنني
". أشعرنيا إياه

موؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ في قبرىا، وىو ميموـ  {رضي اهلل عنيا}بعد وفاة زينب " 
كنت ذكرى زينب وضعفيا، فسألت اهلل تعالى أف يخفؼ عنيا : ومحزوف، فمما خرج سري عنو وقاؿ

" . ضيؽ القبر وغمو، ففعؿ وىوف عمييا
وبذلؾ تنتيي حياة ىذه الشخصية العظيمة صمى اهلل عميو وسمـ التي وقفت دائمًا مع اإلسبلـ 

. ووالدىا نبي األمة محمد صمى اهلل عميو وسمـ تسانده وتواسيو وىو يتعرض لتعذيب قريش
ضحت زينب ألجؿ زوجيا عمى الرغـ مف شركو ووقوفو في وجو اإلسبلـ حتى كانت ىي سببًا مف 

أسباب إسبلمو 
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 فاطمة الزىراء رضى اهلل عنيا                                      

 
 مولدىا ونشأتيا

 
عميو - سيد المرسميف وخاتـ النبييف سيد ولد آدـ - ىي فاطمة بنت محمد بف عبدا هلل بف ىاشـ 

صموات اهلل وسبلمو وصغرى بناتو وىي أيضا ابنة خديجة أوؿ النساء إيمانا باإلسبلـ وىي زوج 
عمي بف أبي طالب، أوؿ مف أسمـ مف الصبياف فما سجد لصنـ، وما انحنى لوثف وىو المجاىد 

. مع النبي منذ صغره، وىو خميفة المسمميف الرابع، وىي أـ الحسنيف سيدا شباب أىؿ الجنة 
ولقد شاء اهلل أف يقترف مولد فاطمة في يوـ الجمعة الموافؽ لمعشريف مف جمادى اآلخرة في 

حكما لما اشتد  (محمدا)السنة الخامسة قبؿ البعثة بقميؿ بالحادث العظيـ الذي ارتضت فيو قريش 
الخبلؼ بينيـ حوؿ وضع الحجر األسود بعد تجديد بناء الكعبة، وكيؼ استطاع عميو الصبلة 
سالة  والسبلـ برجاحة عقمو أف يحؿ المشكمة وينقذ قريش مما كاف يتيددىا مف حرب ودمار وا 

. دماء وعداوة بيف األىؿ والعشيرة
 

حمؿ األب الحاني ابنتو المباركة ييدىدىا ويبلطفيا، وكانت فرحة خديجة كبيرة ببشاشتو ، وىو 
يتمقى األنثى الرابعة في أوالده، ولـ يظير عميو غضب وال ألـ ألنو لـ يرزؽ ذكرا وكانت فرحة 
خديجة اكبر حيف وجدت مبلمح ابنتيا تشبو مبلمح أبييا، وقد استبشر الرسوؿ بمولدىا فيي 

. النسمة الطاىرة التي سيجعؿ اهلل نسمو منيا 
كانت فاطمة بنت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو : وعف أـ المؤمنيف أـ سممة رضي اهلل عنيا قالت 

. وسمـ أشبو الناس وجيا برسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 
 

ما رأيت أحدا مف خمؽ اهلل أشبو برسوؿ اهلل :وعف عائشة أـ المؤمنيف رضي اهلل عنيا أنيا قالت 
. صمى اهلل عميو وسمـ مف فاطمة

 
وقد كاف تسميتيا فاطمة بإلياـ مف اهلل تعالى فقد روى الديممي عف أبى ىريرة رضي اهلل عنو عف 

والفطـ ىو ". إنما سميت فاطمة؛ ألف اهلل فطميا وحجبيا مف النار :"عمي أنو عميو السبلـ قاؿ 
. القطع والمنع 
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ترعرعت فاطمة في بيت النبوة الرحيـ، والتوجيو النبوي الرشيد، وبذلؾ نشأة عمى العفة وعزة 
النفس وحسف الخمؽ ،متخذتا أباىا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ المثؿ األعمى ليا والقدوة 

وما كادت الزىراء أف تبمغ الخامسة حتى بدأ التحوؿ الكبير في حياة . الحسنة في جميع تصرفاتيا
أبييا بنزوؿ الوحي عميو، وقد تفتحت مداركيا عمى أبييا ويعاني مف صد قريش وتعنت سادتيا، 

وشاىدت العديد مف مكائد الكفار واعتدائيـ عمى الرسوؿ الكريـ، وكاف أقسى ما رأتو فاطمة عندما 
ألقى سفيو مكة عقبة بف أبي معيط األذى عمى رأس أبييا وىو ساجد يصمي في ساحة الكعبة 

. ويبقى الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ساجدا إلى أف تتقدـ فاطمة وتمقي عنو القذر
 

وكاف مف أشد ما قاستو مف آالـ في بداية الدعوة ذلؾ الحصار الشديد الذي حوصر فيو 
المسمموف مع بني ىاشـ في شعب أبى طالب ، وأقاموا عمى ذلؾ ثبلثة سنوات ، فمـ يكف 

المشركوف يتركوف طعاما يدخؿ مكة وال بيعا إال واشتروه ، حتى أصاب التعب بني ىاشـ واضطروا 
إلى أكؿ األوراؽ والجمود ، وكاف ال يصؿ إلييـ شيئا إال مستخفيا، ومف كاف يريد أف يصؿ قريبا لو 

. مف قريش كاف يصمو سرا
 

وقد أثر الحصار والجوع عمى صحة فاطمة فبقيت طواؿ حياتيا تعاني مف ضعؼ البنية، ولكنو 
وما كادت الزىراء الصغيرة تخرج مف محنة الحصار حتى فوجئت بوفاة أميا . زادىا إيمانا ونضجا 

فامتؤلت نفسيا حزنا وألما،ووجدت نفسيا أماـ مسؤوليات ضخمو - رضي اهلل عنيا - خديجة 
نحو أبييا النبي الكريـ، وىو يمر بظروؼ قاسية خاصة بعد وفاة خديجة رضي اهلل عنيا وعمو 

فما كاف منيا إال أف ضاعفت الجيد وتحممت األحداث في صبر ، ووقفت إلى جانب . أبى طالب
. أبييا لتقدـ لو العوض عف اميا الغاليو واكـر الزوجات ولذلؾ كانت تكنى بأـ أبييا

ثـ جاءت ىجرة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ إلى يثرب بعد أف لـ يبؽ لو في مكة مكاف وعمى 
أثره ىاجر عمي رضي اهلل عنو وكاف قد تميؿ ثبلثة أياـ في مكة ريثما أدى عف النبي الودائع 

صمى اهلل عميو }التي كانت عنده لمناس وبقيت فاطمة وأختيا أـ كمثوـ حتى جاء رسوؿ مف أبييا 
فصحبيما إلى يثرب ،ولـ تمر ىجرتيما بسبلـ فما كادتا تودعاف مكة حتى طاردىما المئاـ  {وسمـ

بعيرىما فرمى بيما إلى " الحويرث بف نقيذ"مف مشركي قريش ونخس أحد سفياء مكة يدعى 
األرض ،وكانت فاطمة يومئذ ضعيفة نحيمو الجسـ ، وتركيما يسيراف بقية الطريؽ إلى أف وصبل 

. إلى المدينة، وقد اشتد غضب الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عمى مف آذى ابنتيو ،فأىدر دمو
: زواج السيدة فاطمة الزىراء وحياتيا في بيتيا

 
تقدـ كبار - رضي اهلل عنيا- بعد أف تزوج الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ مف السيدة عائشة

الصحابة لخطبة الزىراء، بعد أف كانوا يحجموف عف ذلؾ سابقا لوجودىا مع أبييا صمى اهلل عميو 
رضي اهلل - فقد تقدـ لخطبة الزىراء أبو بكر وعمر وعبدالرحمف بف عوؼ . وسمـ وخدمتيا إياه
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ولكف النبي صمى اهلل عميو و سمـ اعتذر في لطؼ ورفؽ، وتحدث األنصار إلى عمي بف - عنيـ
وشجعوه عمى التقدـ لخطبة فاطمة، واخذوا يذكرونو بمكانتو في - رضي اهلل عنو - أبي طالب 

حتى تشجع وذىب إلى الرسوؿ صمى اهلل عميو  {صمى اهلل عميو وسمـ}اإلسبلـ وعند رسوؿ اهلل 
وسمـ خاطبا، وعندما حضر مجمس النبي غمبو الحياء فمـ يذكر حاجتو ، وأدرؾ رسوؿ اهلل ما 

ذكرت فاطمة بنت رسوؿ :أجاب عمي  ما حاجة ابف أبي طالب ؟:ينتاب عمي مف حرج فبادره بقولو 
..  مرحبا وأىبل : قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

وكانت ىذه الكممات بردا وسبلما عمى قمب عمي فقد فيـ منيا، وكذلؾ فيـ أصحابو أف رسوؿ اهلل 
 أف رسوؿ اهلل يرحب بو زوجا tوكانت تمؾ مقدمة الخطبة ،عرؼ عمي . يرحب بو زوجا البنتو 

… ألبنتو فاطمة ،فمما كاف بعد أياـ ذىب إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وخطب فاطمة 
وكاف ميرىا رضي اهلل عنيا درعا أىداىا الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ إلى عمي في غزوة بدر،وقد 

الميـ بارؾ فييما وبارؾ عمييما وبارؾ ليما في : "دعا ليـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فقاؿ 
". نسميما 

 
لـ تكف حياة فاطمة في بيت زوجيا مترفة وال ناعمة، بؿ كانت أقرب لمخشونة والفقر، وقد كفاىا 
زوجيا الخدمة خارجا وسقاية الحاج وأسنده ألمة، وكاف عمي رضي اهلل عنو يساعدىا في شؤوف 

لقد تزوجت فاطمة وما لي وليا فراش غير جمد كبش نناـ عميو : قاؿ عمي رضي اهلل عنو . المنزؿ
بالميؿ ونجمس عميو بالنيار،ومالي وليا خادـ غيرىا ، ولما زوجيا رسوؿ اهلل بي بعث معيا 

بخميمة ووسادة أدـ حشوىا ليؼ ورحائيف وسقاء وجرتيف، فجرت بالرحى حتى أثرت في 
كـر اهلل وجيو - ولما عمـ عمي . يدىا،واستقت بالقربة بنحرىا ،وقّمت البيت حتى اغبرت ثيابيا 

لو أتيت أباؾ فسألتيو خادما ،فأتتو :أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قد جاءه خدـ قاؿ لفاطمة - 
جئت ألسمـ عميؾ،واستحيت أف تسألو ورجعت ،فأتاىا رسوؿ :فقاؿ النبي ما جاء بؾ يا بنيو؟ قالت 

واهلل يا رسوؿ اهلل لقد سنوت حتى :ما كانت حاجتؾ ؟فسكتت فقاؿ عمي :اهلل مف الغد فقاؿ 
.  اشتكيت صدري،وىذه فاطمة قد طحنت حتى مجمت يداىا وقد أتى اهلل بسبي فأخدمنا

ال واهلل ،ال أعطيكما وأدع أىؿ الصفة تتموى بطونيـ ،ال أجد :"فقاؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 
فرجعا إلى منزليا ،فأتاىما رسوؿ اهلل صمى اهلل " ما أنفؽ عمييـ ولكف أبيع وأنفؽ عمييـ بالثمف 

أال أخبركما بخير مما سألتماني ؟ :عميو وسمـ ليخفؼ عنيما عناءىما وقاؿ ليما برفؽ وحناف 
تسبحاف اهلل دبر كؿ صبلة عشرا، وتحمداف عشرا ، :كممات عممنييف جبريؿ :"فقاؿ : بمى: قاال

ذا أويتما إلى فراشكما تسبحاف ثبلثة وثبلثيف ،وتحمداف ثبلثة وثبلثيف ،وتكبراف  وتكبراف عشرا ،وا 
" . أربعا وثبلثيف 

 
وخيمت السعادة عمى بيت فاطمة الزىراء عندما وضعت طفميا األوؿ في السنة الثالثة مف اليجرة 
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ففرح بو النبي فرحا كبيرا فتبل اآلذاف عمى مسمعو، ثـ حنكو بنفسو وسماه الحسف ،فصنع عقيقة 
وكاف الحسف أشبو خمؽ اهلل برسوؿ اهلل . في يـو سابعو، وحمؽ شعره وتصدؽ بزنة شعره فضة 

صمى اهلل عميو وسمـ في وجيو، وما أف بمغ الحسف مف العمر عاما حتى ولد بعده الحسيف في 
لسبطيو  {صمى اهلل عميو وسمـ}شير شعباف سنة أربع مف اليجرة ، وتفتح قمب رسوؿ اهلل 

،فغمرىما بكؿ ما امتؤل بو قمبو مف حب وحناف وكاف صمى اهلل عميو وسمـ (الحسف والحسيف)
وتتابع الثمر المبارؾ فولدت الزىراء في العاـ " الميـ أني أحبيما فأحبيما وأحب مف يحبيما :"يقوؿ

وبعد عاميف مف مولد زينب .(زينب )الخامس لميجرة طفمة اسماىا جدىا صمى اهلل عميو وسمـ 
 .  (أـ كمثوـ )وضعت طفمة أخرى اختار ليا الرسوؿ اسـ 

وبذلؾ آثر اهلل فاطمة بالنعمة الكبرى ،فحصر في ولدىا ذرية نبيو صمى اهلل عميو وسمـ ،وحفظ 
وقد بمغ مف حب رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ البنتو فاطمة رضي . بيا أفضؿ سبلالت البشرية 

أنو ال يخرج مف المدينة حتى يكوف آخر عيده بيا رؤية فاطمة، فإذا عاد مف سفره - اهلل عنيا
:" بدأ بالمسجد فيصمي ركعتيف ،ثـ يأتي فاطمة ،ثـ يأتي أزواجو، وقد قاؿ عميو الصبلة والسبلـ 

ولـ يرض رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أف " . إنما فاطمة بضعة فمف أغضبيا فقد أغضبني
يراىا تمبس الحمي وأمرىا ببيعيا والتصدؽ بثمنيا ؛ وما ذلؾ إال ألنيا بضعة منو وأنو يريدىا مثبل 

أعمى في الزىد والصبر والتقشؼ كما كاف ىو صمى اهلل عميو وسمـ،ولتتبوأ بجدارة منزلة سيدة 
. نساء العالميف يوـ القيامة

لعنو اهلل، عمى السيدة فاطمة رضي اهلل - ولقد ىـ عمي كـر اهلل وجيو بالزواج مف بنت أبى جيؿ 
عنيا،وفي حسبانو أنو يجوز عمى بنات النبي صمى اهلل عميو وسمـ ما يجوز عمى سائر النساء 

فيما أحمو الشرع لممسمميف مف تعدد الزوجات، وعندما بمغ رسوؿ اهلل ذلؾ خرج إلى المسجد 
إف بني ىشاـ بف مغيرة استأذنوني أف ينكحوا ابنتيـ :"مغضبا حتى بمغ المنبر فخطب الناس فقاؿ

عمي بف أبي طالب فبل آذف ليـ ،ثـ ال آذف ليـ، ثـ ال آذف ليـ،إال أف يريد عمي بف أبي طالب أف 
ني لست أحـر حبلال،وال أحؿ حراما ،لكف واهلل ال تجتمع بنت رسوؿ  يطمؽ ابنتي وينكح ابنتيـ، وا 

وىذا دليؿ عمى حبو صمى اهلل عميو وسمـ لبناتو في . فترؾ عمي الخطبة. اهلل ،وبنت عدو اهلل أبدا
. بيئة وأدت بناتيا 

وقد مرت السيدة فاطمة رضي اهلل عنيا بأحداث كثيرة ومتشابكة وقاسية وذلؾ منذ نعومة أظفارىا 
حيث شيدت وفاة أميا،ومف ثـ أختيا رقية، وتمتيا في السنة الثامنة لميجرة أختيا زينب ،وفي 

. السنة التاسعة أختيا أـ كمثوـ 
 :وفاة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 

ولما حج رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ حجة الوداع ،وأرسى قواعد اإلسبلـ وأدى األمانة ونصح 
حاف وقت الرحيؿ عف الدنيا الفانية، وأخذت طبلئع التوديع لمحياة تظير . األمة وأكمؿ اهلل الديف

فقد اعتكؼ في . عمى مبلمح الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وتتضح مف خبلؿ عباراتو وأفعالو 
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رمضاف في السنة العاشرة عشريف يوما، بينما كاف ال يعتكؼ إال عشرة أياـ، وكاف يدارسو جبريؿ 
. يا معاذ انؾ عسى أف ال تمقاني بعد عامي ىذا"عميو السبلـ مرتيف وما قالو لمعاذ رضي اهلل عنو 

 
أييا الناس اسمعوا قولي ، فإني ال أدري لعمي ال ألقاكـ بعد عامي :" وما قالو في خطبة الوداع 

وكاف بداية مرضو صمى اهلل عميو و سمـ بعد ...".وشيادة الناس لو انو بمغ وأدى ونصح . ىذا 
- وكاف يوـ االثنيف - ىجرية 11حجة الوداع في اليوـ التاسع والعشريف مف شير صفر سنة 

وقد صمى المصطفى صمى اهلل عميو وسمـ بالناس وىو مريض أحد عشر يوما وجميع أياـ المرض 
. كانت ثبلثة عشر يوما

 
وما أف سمعت فاطمة بذلؾ حتى ىرعت لتوىا لتطمئف عميو، وىو عند أـ المؤمنيف عائشة رضي 

مرحبا بابنتي فأجمسيا عف يمينو أو عف شمالو ثـ أسر : "اهلل عنيا ،فمما رآىا ىش لمقائيا وقاؿ 
قمت ما رأيت ضحكا اقرب مف بكاء - عائشة -قالت . إلييا شيئا فبكت ،ثـ اسر ليا شيئا فضحكت

ما :أي شيء أسر إليؾ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ؟ قالت الزىراء رضي اهلل عنيا : ،قمت 
اف جبريؿ كاف يأتيني كؿ عاـ فيعارضني :قاؿ : فمما قبض سألتيا فقالت! كنت ألفشي سره 

بالقرآف مرة وأنو أتاني العاـ فعارضني مرتيف، وال أظف إال أجمي قد حضر ،فاتقي واصبري،فانو نعـ 
يا :" فمما رأى جزعي سارني الثانية ،فقاؿ :قالت فبكيت بكائي الذي رأيت . السمؼ أنا لؾ 

.  فاطمة،أما ترضيف أف تكوني سيدة نساء أىؿ الجنة ؟وانؾ أوؿ أىمي لحاقا بي؟ فضحكت 

وأكرب أباه : ورأت فاطمة رضي اهلل عنيا ما برسوؿ اهلل مف الكرب الشديد الذي يتغشاه ،فقالت 
. ليس عمى أبيؾ كرب بعد اليوـ يا فاطمة:فقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ ليا .
 

ال تبكي "ولما حضرت النبي الوفاة،بكت فاطمة حتى سمع النبي صوتيا فقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ 
، "انا هلل وانا إليو راجعوف، فاف لكؿ إنساف بيا مف كؿ مصيبة معوضة :يا بنية ،قولي إذا مت 

. ومني : ومنؾ يا رسوؿ اهلل ؟قاؿ : قالت فاطمة 
يا أبتاه أجاب ربا، يا أبتاه في جنة : ولما مات الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ قالت فاطمة 

يا أنس : فمما دفف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ قالت . الفردوس مأواه ،يا أبتاه إلى جبريؿ ننعاه 
كيؼ طابت أنفسكـ أف تحثوا عمى رسوؿ اهلل التراب ؟ وبكت الزىراء أـ أبييا ،وبكى المسمموف 

نيـ :" جميعا نبييـ ورسوليـ محمد صمى اهلل عميو وسمـ وذكروا قوؿ اهلل تعالى  إنؾ ميت وا 
". ميتوف
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 :حادثة فدؾ واإلرث 

 
ولما كاف اليوـ الذي توفي فيو رسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بويع ألبي بكر رضي اهلل عنو في ذلؾ 

اليوـ ،فمما كاف مف الغد جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي اهلل عنو ومعيا عمي كـر اهلل وجيو، 
أمف الرثة أومف العقد ؟قالت :ميراثي مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أبي ،فقاؿ : فقالت 

و خيبر وصدقاتو بالمدينة أرثيا كما يرثؾ - قرية كاف لمنبي صمى اهلل عميو وسمـ نصفيا -فدؾ:
. بناتؾ إذا مت

 
: أبوؾ واهلل خير مني، وأنت واهلل خير مف بناتي ،وقد قاؿ رسوؿ اهلل:فقاؿ أبو بكر رضي اهلل عنو 

فيعممف أف أباؾ أعطاكيا،فو اهلل لئف قمت  (يعني ىذه األمواؿ القائمة )ال نورث ،ما تركنا صدقة 
أف رسوؿ اهلل صمى اهلل :وقاؿ لفاطمة وعمي والعباس . قد أخبرتؾ ما عندي:نعـ ألقبمف قولؾ ،قالت

"  ال نورث ما تركناه صدقة :"عميو وسمـ قاؿ

وفي رواية أخرى عف عروة ابف الزبير عف عائشة أف فاطمة أرسمت إلى أبى بكر تسألو ميراثيا 
مف النبي صمى اهلل عميو وسمـ فيما أفاء اهلل عمى رسولو صمى اهلل عميو وسمـ تطمب صدقة 

أف رسوؿ اهلل صمى اهلل : رسوؿ اهلل التي بالمدينة وفدؾ وما بقي مف خمس خيبر فقاؿ أبو بكر 
يعني ماؿ اهلل -ال نورث ما تركناه فيو صدقة إنما يأكؿ آؿ محمد مف ىذا الماؿ " عميو وسمـ قاؿ 

ني واهلل ال أغير شيئا مف صدقات النبي صمى اهلل عميو " ليس ليـ أف يزيدوا عمى المأكؿ -  وا 
وسمـ، وألعممف فييا بما عمؿ بو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، ولست تاركا شيئا كاف رسوؿ 

إنا : فتشيد عمي ثـ قاؿ . اهلل يعمؿ بو إال عممت بو، فإني أخشى إف تركت شيئا مف أمره أف أزيغ
والذي نفسي بيده لقرابة رسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ أحب إلي أف أصؿ : عرفناؾ يا أبا بكر فقاؿ
والحكمة مف ذلؾ أف اهلل تعالى صاف األنبياء أف يورثوا دنيا؛ لئبل يكوف . مف قرابتي وأوسع منو

ذلؾ شبية لمف يقدح في نبوتيـ بأنيـ طمبوا دنيا وورثوىا لورثتيـ، ثـ إف مف ورثة النبي صمى 
اهلل عميو وسمـ أزواجو، ومنيـ عائشة بنت أبي بكر وقد حرمت نصيبيا بيذا الحديث النبوي، ولو 

. جرى أبو بكر مع ميمو الفطري ألحب أف ترث ابنتو
وطابت نفس فاطمة رضي اهلل عنو بما كاف مف قضاء أبي بكر رضي اهلل عنو، وأف األنبياء ال 

يورثوف ماال وعاشت زاىدة راضية حتى وافاىا األجؿ، فكانت أوؿ البلحقيف بأبييا مف أىؿ بيتو كما 
 .بشرىا بذلؾ، فطابت بالبشرى وعممت أف اآلخرة خير مف األولى وأبقى
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  :وفاة فاطمة رضي اهلل عنيا

. أوصت الزىراء رضي اهلل عنيا عمي بف أبي طالب بثبلث وصايا في حديث دار بينيما قبؿ وفاتيا
نني ال أرى حالي إال الحقة بأبي ساعة بعد  وقالت الزىراء يا ابف عـ، انو قد نعيت إلي نفسي ، وا 

أوصيني بما أحببت يا بنت رسوؿ اهلل : فقاؿ كـر اهلل وجيو . ساعة، وأنا أوصيؾ بأشياء في قمبي
يا :فقالت رضي اهلل عنيا . صمى اهلل عميو وسمـ ،فجمس عند رأسيا وأخرج مف كاف في البيت 

. ابف العـ ما عيدتني كاذبة وال خائفة، وال خالفتؾ منذ عاشرتني 
أنت أعمـ باهلل تعالى ، وأبر واتقى وأكـر وأشد خوفا مف اهلل ! معاذ اهلل : فقاؿ رضي اهلل عنو 

تعالى، وقد عز عمي مفارقتؾ وفقدؾ إال أنو أمر البد منو، واهلل لقد جددت عمي مصيبة رسوؿ اهلل 
نا إليو راجعوف . صمى اهلل عميو وسمـ وجؿ فقدؾ، فإنا هلل وا 

 
: وقد أوصت الزىراء رضي اهلل عنيا عميا كـر اهلل وجيو بثبلث

 
وفي اختيارىا .أف يتزوج بأمامة بنت العاص بف الربيع،وبنت أختيا زينب رضي اهلل عنيا :أوال

وأمامو ىي التي روى . أنيا تكوف لولدي مثمي في حنوتي ورؤومتي:ألمامة رضي اهلل عنيا قالت 
. أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ كاف يحمميا في الصبلة 

 
أف يتخذ ليا نعشا وصفتو لو ، وكانت التي أشارت عمييا بيذا النعش أسماء بنت عميس : ثانيا 

رضي اهلل عنيا، وذلؾ لشدة حياءىا رضي اهلل عنيا فقد استقبحت أف تحمؿ عمى اآللة الخشبية 
ويطرح عييا الثوب فيصفيا، ووصفو أف يأتى بسرير ثـ بجرائد تشد عمى قوائمو ، ثـ يغطى بثوب  

 
. أف تدفف ليبل بالبقيع :ثالثا 

 
لـ يطؿ مرض الزىراء رضي اهلل عنيا الذي توفيت فيو ، ولـ يطؿ مقاميا في الدنيا كثيرا بعد وفاة 
المصطفى صمى اهلل عميو وسمـ ،وقد اختمفت الروايات في تحديد تاريخ وفاتيا ، فقيؿ في الثالث 

مف جمادى اآلخرة سنة عشرة لميجرة وقيؿ توفيت لعشر بقيف مف جمادى اآلخرة، أما األرجح فإنيا 
. توفيت ليمة الثبلثاء يوـ االثنيف مف شير رمضاف سنة إحدى عشرة مف اليجرة 

وقيؿ كانت قبؿ وفاتيا فرحة مسرورة لعمميا بالمحاؽ . وتوفيت وىي بنت تسع وعشريف سنة 
بأبييا الذي بشرىا أف تكوف أوؿ أىؿ بيتو لحاقا بو وقيؿ لبثت الزىراء بعد وفاة رسوؿ اهلل صمى 

وقد نفذ عمي كـر اهلل وجيو وصيتيا . اهلل عميو وسمـ ثبلثة اشير وفي رواية أخرى ستة اشير
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،فحمميا في نعش كما وصفتو لو ودفنت بالبقيع ليبل ، وىي أوؿ مف حممت في نعش وأوؿ مف 
. لحقت بالنبي صمى اهلل عميو وسمـ مف أىمو

حممت فاطمة بيف دموع العيوف وأحزاف القموب ،وصمى عمييا عمي كـر اهلل وجيو ونزؿ في 
قبرىا،فضـ ثرى الطيبة الطاىرة فاطمة الزىراء رضي اهلل عنيا كما ضـ جثماف أبييا المصطفى 

. زينب، ورقية وأـ كمثوـ رضي اهلل عنيف :صمى اهلل عميو وسمـ وأخواتيا الثبلث 
 

 :الخاتمة 
 

قد جمعت في ىذا البحث قبسات مف سيرة سيدة نساء العالميف عمى أمؿ أف يكوف ذلؾ نبراسا 
فكؿ . يضيء القموب ويمحو منيا تشكيؾ المتشككيف في عظمة ىذا البيت وىذه السيدة الطاىرة

حياة سيدة نساء العالميف فاطمة الزىراء دروس وعبر وعظات، ففي صباىا ناصرت الدعوة 
ودافعت عف أبييا وذلؾ درس لؤلوالد،وفي تزويجيا وجيازىا وصبرىا عمى شظؼ العيش حؿ لكثير 

مف المشكبلت،وفي فضائميا وخصائصيا ومزاياىا إصبلح لكثير مف األخبلقيات وفي اىتماـ 
المصطفى بيا وتنوييو بذكرىا وتيذيبو ليا درس لمفتيات المسممات ،وفي عفتيا وطيارتيا مرآة 

. لكؿ فتاة 
 

لقد ضربت لنا الزىراء نموذجا فريدا ومثبل أعمى في حياتيا ، فقد كانت مثاؿ الزوجة الصالحة 
الصابرة وكانت مثبل في حسف عبلقتيا مع جارتيا وقريباتيا، وكانت قدوة في رسالة األمومة حتى 

فرحـ اهلل الزىراء ريحانة سيد ولد آدـ وزوجة سيد الفرساف ، وأـ الحسف . كاف مف ذريتيا ما كاف
. والحسيف سيدا شباب أىؿ الجنة وأـ زينب بطمة كرببلء
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 عمات الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ  -4  

 
 أروي بنت عبد المطمب رضى اهلل عنيا                                   

 :أسميا ونسبيا 
 

. ىي أروى بنت عبد المطمب بف ىاشـ القرشية الياشمية، عمة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ 
 

. تزوجت أروى مف كمدة بف مناؼ ابف عبد الدار بف قصي: زواجيا 
 :إسبلميا

 
جميعا ،وىاجرتا إلى المدينة ، وأسمـ ولدىا - رضي اهلل عنيما- أسممت أروى وأختيا صفية 
ولما أسمـ ابنيا طميب بف عمير بف وىب في دار األرقـ ، توجو إلييا . طميب قبميا في دار األرقـ

ليدعوىا إلى اإلسبلـ ، ويبشرىا بما مف اهلل تعالى عميو مف التوفيؽ إلى اليداية إلى دينو الحؽ ، 
إف أحؽ مف وزرت  ): فقالت لو  (ألمت هلل - صمى اهلل وعميو وسمـ -تبعت محمد  ): فقاؿ ليا 

: فقاؿ طميب (واهلل لو كنا نقدر عمى ما يقدر عميو الرجاؿ لتبعناه وذببنا عنو ! وعضدت ابف خالؾ 
أنظر ما  ): فقالت أروى  (فما يمنعؾ يا أمي مف أف تسممي وتتبعينو ؟ فقد أسمـ أخوؾ حمزة )

فإني أسألؾ باهلل تعالى إال أتيتو فسممت عميو : ) فقاؿ ليا  (يصنع أخواتي ثـ أكوف إحداىف 
صمى -ثـ كانت بعد ذلؾ تعضد النبي  (وصدقتو وشيدت أف ال إلو إال اهلل ، وأف محمد رسوؿ اهلل 

. صمى اهلل وعميو وسمـ -بمسانيا ، وتحض ابنيا عمى نصرتو والقياـ بأمره - اهلل وعميو وسمـ 
فقد شيدت شيادة الحؽ، وقامت تدافع عنو، وتذب عنو بمسانيا وتشيع بيف نساء قريش صدقو 

. رضي اهلل عنيا وأرضاىا- وأمانتو ، وأنو نبي اهلل ، وتدعوىف لئلسبلـ 
 

:  صفاتيا

الصدؽ واألمانة، وكانت تدعو النساء إلى : تتصؼ أروى بنت عبد المطمب بصفات عديدة منيا 
وىي إحدى فضميات النساء في الجاىمية واإلسبلـ، فقد عرفت . اإلسبلـ وكانت راجحة الرأي

اإلسبلـ وفضمو في بداية الدعوة ، وكانت ذات عقؿ راجح ورأي متزف يتضح ذلؾ في خطابيا مع 
- رضي اهلل عنيما - ولدىا ومقابمتيا ألخييا أبي ليب ، ومف خبلؿ إسبلميا مع أختيا صفية 

يبدو قوة العبلقة التي تجمعيا بأختيا صفية، فقد أسممتا معا وىاجرتا معا، ويبدو مف حوارىا مع 
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أنظر ما  ): ولدىا حوؿ دعوتو لئلسبلـ ، حبيا لمتريث ومشاركة اآلخريف بالرأي حينما قالت لو 
 .،رضي اهلل عنيا  (يصنع أخواتي ثـ أكوف إحداىف 

 
 :مساندة أروى لمنبي صمى اهلل وعميو وسمـ ونصرتو

 
مف عمير بف وىب - صمى اهلل وعميو وسمـ - تزوجت أروى بنت عبد المطمب عمة رسوؿ اهلل 

- صمى اهلل وعميو وسمـ - وكانت أروى قبؿ إسبلميا تعضد النبي . بف عبد قصي فولدت لو طميبا
أف ابنيا طميب بف عمير أسمـ في دار األرقـ بف أبي األرقـ المخزومي ، ثـ خرج فدخؿ : فذكروا

إف أحؽ مف وازرت  ): فقالت لو أمو. تبعت محمدا وأسممت هلل: عمى أمو أروى ، فقاؿ ليا
: ، فقاؿ طميب(وعضدت ابف خالؾ ، واهلل لو كنا نقدر عمى ما يقدر عميو الرجاؿ لتبعناه وذببنا عنو

انظر ما يصنع أخواتي، :فقالت. فما يمنعؾ يا أمي مف أف تسممي وتتبعيو فقد أسمـ أخوؾ حمزة؟
. وتحض ابنيا عمى نصرتو والقياـ بأمره - صمى اهلل عميو وسمـ - ثـ كانت تعضد النبي 

 
فآذوه فعمد طميب بف - صمي اهلل عميو وسمـ - وعرض أبو جيؿ وعدد مف كفار قريش لمنبي 

عمير إلى أبي جيؿ فضربو ضربة شجو، فأخذوه وأوثقوه، فقاـ دونو أبو ليب حتى خبله، فقيؿ 
خير أيامو يوـ يذب عف ): أال تريف ابنؾ طميبا قد صير نفسو عرضا دوف محمد؟ فقالت: ألروى

.  نعـ: ولقد تبعت محمدا؟ قالت: فقالوا  (ابف خالو، وقد جاء بالحؽ مف عند اهلل

عجبا لؾ والتباعؾ محمدا وتركؾ ديف عبد : فخرج معيـ إلى أبي ليب فأخبره، فأقبؿ عمييا فقاؿ
قد كاف ذلؾ، فقـ دوف ابف أخيؾ وامنعو، فإف يطير أمره فأنت بالخيار أف تدخؿ : المطمب، فقالت

ف تكوف عمى دينو، فإنو إف يصب كنت قد أعذرت في ابف أخيؾ  ولنا : فقاؿ أبو ليب. معو،وا 
أف طميبا نصر ابف خالو واساه في :طاقة بالعرب قاطبة؟ جاء بد يف محدث، ثـ انصرؼ، وقالت

ولما انتقؿ ر سوؿ اهلل . صمي اهلل عميو وسمـ- وىاجرت إلى المدينة وبايعت النبي  ذي دمو ومالو
: إلى الرفيؽ األعمى، قالت أروى بنت عبد المطمب- صمي اهلل عميو وسمـ - 
 

أال يا رسوؿ اهلل كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولـ تؾ حافيا 
 

 كاف عمى قمبي لذكر محمد وما جمعت بعد النبي المجاويا
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 :شعرىا
 

وىي شاعرة مجيدة وقد رثت أباىا عبد المطمب بف ىاشـ جد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ 
: شعرا ، فقالت 

 
بكت عيني وحؽ ليا البكاء عمى سمح سجيتو الحياء 

 
عمى سيؿ الخميقة ابطحي كريـ الخيـ نيتة العبلء 

 
عمى الفياض شبيو ذي المممي أبيؾ الخير ليس لو كفاء 

 
طويؿ الباع أممس شي ظمي أغر كاف غرتو ضياء 

 
أقب الكشح أروع ذي فضوؿ لو المجد المقدـ والثناء 

 
أبي الضيـ أبمج ىبر زي قديـ المجد ليس لو خفاء 

 
ومعقؿ مالؾ وربيع فير وفاصميا إذا التمس القضاء 

 
وكاف ىو الفتى كرما وجودا وبأسا حيف تنكسب الدماء 

 
كأف قموب أكثرىـ ىواء   إذا ىاب الكماة الموت حتى

 
عميو حيف تبصره البياء  مضى قدما بذي ربد خشيب

 
: ووفاتيا

 
. رضي اهلل عنو -  ىجري في خبلفة عمر بف الخطاب15وتوفيت سنة 
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 صفية القرشية رضى اهلل عنيا                                                     

 
 :أصميا ونسبيا

 
عّمة الرسوؿ صمى اهلل ... ىي صفيو بنت عبد الرحمف بف عمرو بف عمر بف موسى بف الفراء

وىي أخت حمزة بف عبد المطمب، أميا ىالة بنت وىب خالة النبي، عميو الصبلة . عميو وسمـ
... والسبلـ

 
: زواجيا

كاف أوؿ مف تزوجيا الحارث بف حرب بف أمية، ثـ ىمؾ حارث فتزوجيا العواـ بف خويمد بف أسد 
أسمـ أبنيا طميب قبميا في دار األرقـ، كانت دائما تحض .فولدت لو الزبير والسائب وعبد الكعبة 

. بمسانيا عمى نصرة النبي صمى اهلل عميو وسمـ
 

: بيعة صفية رضي اهلل عنيا
 

. الصحابيات عمى اإلسبلـ وما مّست يُدُه يد امرأة منيفّ - صمى اهلل عميو وسمـ-بايع الرسوؿ 
وكانت ليذه البيعة أثٌر واضح في . وكاف مف بيف الصحابيات عمتو صفية بنت عبد المطمب

. حياتيا، واألمانة واإلخبلص في قوليا وعمميا
 

: أدبيا
: كانت رضي اهلل عنيا أديبة واعظو فاضمة أنشدت لنفسو في الوفاء فقاؿ

. إذا ما خمت مف أرض كد أحبتي فبل ساؿ وادييا وال أخضر عودىا
 

: وقالت في الفخر أيضا 
 

نحف حفرنا لمحجيج زمـز سقيا نبي اهلل في المحـر 
 

: وقد رثت الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ فقالت
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أال يا رسوؿ اهلل كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولـ تؾ جافيا 

 
وكنت رحيما ىاديا معمما لبيؾ عميؾ اليوـ مف كاف باكيا 

 
لعمرؾ ما أبكي النبي لفقده ولكف لما أخشى مف اليرج آتيا 

 
كأف عمى قمبي لذكر محمد وما خفت مف بعد النبي المكاويا 

 
أفاطـ صمى اهلل أمي وخالتي وعمي وآبائي ونفسي ومالي 

 
فمو أف رب الناس أبقى نبينا سعدنا ولكـ أمره كاف ماضيا 

 
عميؾ مف اهلل السبلـ تحية وأدخمت جنات مف العدف راضيا 

 
أرى حسنا أيتمتو وتركتو يبكي ويدعو جده اليوـ نائيا 

 
  :جيادىا ومواقفيا

شاركت صفيو رضي المة . لـ يفرض اإلسبلـ الجياد عمى النساء، ولكنو لـ يحرمو عند الضرورة
وقد جاءت يوـ أحد وقد انيـز الناس وبيدىا . وذلؾ بقتاؿ األعداء بالرمح. عنيا في غزوة أحد 

انيزمتـ عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ؟ وكاف أخوىا : رمح تضرب في وجوه الناس وتقوؿ
فمما رأى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ مقبمة قاؿ .. حمزة بف عبد المطمب قد قتؿ ومثؿ بو

يا أماه إف رسوؿ اهلل : فذىب إلييا الزبير بف العواـ وقاؿ. أرجعيا لكي ال ترى أخييا: البنيا الزبير
ولـ؟ لقد بمغني أف أخي : فقالت صفية بنت عبد المطمب .صمى اهلل عميو وسمـ يأمرؾ أف ترجعي 

فمما جاء الزبير رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو . مات ، وذلؾ في اهلل، ألصبرف وألحتسبف إف شاء اهلل
خؿ سبيميا، فأتت صفية فنظرت : وسمـ فأخبره بقوؿ أمو صفية فقاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ

. إلى أخييا حمزة، وقد بقرت بطنو، فاسترجعت واستغفرت لو

 

موقؼ ال مثيؿ لو في تاريخ نساء - رضي اهلل عنيا- وشيدت غزوة أحد الخندؽ، وكاف لصفية 
 (الخندؽ  )لقتاؿ عدوة في معركة األحزاب - صمى اهلل عميو وسمـ- فحيف خرج الرسوؿ . البشر
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حصف حساف بف ثابت، قالت  (فارع  )وقاـ بوضع الصبياف ونساء المسمميف وأزواجو في ...
فمر بنا رجؿ مف ييود، فجعؿ يطيؼ بالحصف، وقد حاربت بنو قريظة، وقطعت ما بينيا :" صفية

صمَّى اهلل )، وليس بيننا وبينيـ أحد يدفع عنا، ورسوؿ اهلل (صمَّى اهلل عميو وسمـ)وبيف رسوؿ اهلل 
: والمسمموف في غور عدوىـ، ال يستطيعوف أف ينصرفوا عنيـ إف أتانا آت، قالت (عميو وسمـ

ني واهلل ما آمنو أف يدؿ عمى عورتنا  فقمت يا حساف، إف ىذا الييودي كما ترى يطيؼ بالحصف، وا 
وأصحابو، فانزؿ إليو  (صمَّى اهلل عميو وسمـ)َمف وراءنا مف ييود، وقد ُشغؿ عنا رسوؿ اهلل 

فاحتجزت ثـ أخذت عمودًا، ثـ نزلت مف : واهلل لقد عرفت ما أنا بصاحب ىذا، قالت: قاؿ. فاقتمو
يا حساف، انزؿ إليو : الحصف إليو، فضربتو بالعمود حتى قتمتو، ثـ رجعت إلى الحصف، وقمت

. ما لي بسمبو مف حاجة: قاؿ. فإنو لـ يمنعني مف سمبو إال أنو رجؿ. فاسمبو
أثر عميؽ في حفظ ذراري  (صمَّى اهلل عميو وسمـ)وقد كاف ليذا الفعؿ المجيد مف عمة رسوؿ اهلل 

المسمميف ونسائيـ، ويبدو أف الييود ظنوا أف ىذه اآلطاـ والحصوف في منعة مف الجيش 
فمـ يجترئوا مرة ثانية لمقياـ بمثؿ ىذا العمؿ، إال - مع أنيا كانت خالية عنيـ تماماً -اإلسبلمي 

أنيـ أخذوا يمدوف الغزاة الوثنييف بالمؤف كدليؿ عممي عمى انضماميـ إلييـ ضد المسمميف، حتى 
وبذلؾ كانت أوؿ امرأة مسممة تقتؿ رجبل في سبيؿ  ). أخذ المسمموف مف مؤنيـ عشريف جمبلً 

. (اهلل
 

: وفاتيا 
 

في خبلفة عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو سنة عشريف ىجرية ، - رضي اهلل عنيا- توفيت 
. وليا مف العمر ثبلث وسبعوف سنة، ودفنت في البقيع في دار المغيرة بف شعبة

 
 

 
 


