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الحمد ف وحده ،وأصل وأسلم عل أشرف حلمه محمد بن عيداف وآله

وصمه ومن سلك نبمجه واقض أثره إل يوم الدين•
هذا هو كتاب صور من مثر الصحابيات ق حلبحته الحديدة ،الطبعة الخامسة

وقد حرصت فيها بعد مفى خمسة عثر عاما عل الطبعة الأول عل أن يكون

محتصرأ ،وبعتدأ عن الحشو والطويل الممل ،وبذلت غاية جهدي ق توثيق مادته
العلمية من المصادر العلمية ،واطلراجع القديمة التي هي العمدة ل مثل هذا

الموضع الهم ،موضع صحابة الّبيا صل اض علميه وآله وسلم آملا أن نتخذ من
هذه المرة التليبة نثراما يفيء حياتنا ،وينور قلوبنا ،ويشرح صدورنا ،ومحب لنا
العمل الصالح الذي يقودنا بإذن اممه تعال إل اللحاق بركب القوم ،والأجت،اع
-بم ل مقعد صدق عند مليك مقتدر.

وأود ق الختام أن أنبه الإخوة والأخوات إل أن الطعة الشرعية لهاوا الكتاب
هي طعة دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع بالرياض ،وأن ما صدر من دار عانر
الكتب لما أعادت نثر الكتاب هي طبعة غثر مرعية ،ولا بحوز بيعها ولا تداولها
بين مؤسسات التوزيع والمكتبات لأنبا كانت ،بغثر إذن مني ،ولأن ق عملهم مذا

إصرارا عفلميأ بالنامر الشرعي والوحيد لهذا الكتاب; دار ابن خزيمة للنشر
والتوزيع بالرياض ،وقد كتبت ،ذللث ،إبراء لذمتي أمام اممه تعال يوم القيامة ،يوم ال
ينمع مال ولا بنون ،إلا من أتى اض بقل— ،سليم.
وركتيه

ي{}

٧

الممدئ

الحمد ض -تعال -وحده ،والصلاة واللام عل من لا نبي بعدم ،نستا محمد،

وعل آله وصمه ،ومن مار عل بجه ،واقتفى أثرْ إل يوم الدين•
أما بعد!

فإن الإسلام قد أكرم االرأْ أيا إكرام ،بنتا كانت أو زوجا ،أو أما ،أو أختا .وقد
ذكر القرأن الكريم عددا من النساء اللاق كان لهن دور بارز ل تارخ البشرة كحواء،
وأم مومى ،وزوج فرعون ،ومريم بننا عمران ،ونزلتا آيات ،ل القرآن ل عدد من
التاء ،وأفردينت ،من القران للتاء سورتان ،هما سورة الت اء وسورة القللاق.
ونحيث ،القرآن عن الومنايت ،اللاق جئن إل رسول اض

م؛اوحاات ،أو

مهاجرات ،كا بينته سورة الممتحنة .وما ذاك إلا لأن للمرأة دورا كبثرا ل المجتمعات،،

وقد أدرك ذللئ —،بالنسبة لاّم اومان— أعداؤهم الدين يتربصون -م الدواتر،
فهده البشرة (أنا ميلجان) تقول! ررليس هناك حتريق لهدم الإسلام إلا تعليم بتات،
الم لم،ن ق المدارمن الني أيشثح ،حصيصأا لهده الغاية .والتتى تسنثهدف صياغة

المرأة الم لمة عل النمهل الغربط الذي نحفى قيه كلمة! الحرام ،والحياء ،والففسالةاا
ثم تقول؛ ررليس هناك محلريق لهدم الإسلام أقمر م افة من خروج المرأة الملمة
سافرة متحرجة. ٠،

إن المرأة المسلمة اليوم تقع تحت صغومحل تكاد تبعدها عن مناع الإسلام
الأول ،وتحول بيتها وين تفهم رسالته.

محةمحأمح(قج

٨

لهدا كان عل الرأة الملمة أن تتعرف عل ن اء الرعيل الأول من صحابة

رسول افه .بمعرفة سترهن وأحبارهن ،لتدرك الخال التي كن عليها ،ولتجعل
منهن قدوة حنة ،ومشاعل تشر أمامها الطريق.

وستجد الأحتؤ الملمة بتن دفتي هذا الكتاب ،نإذج محممرة من مثر
الصحاييات ،الخليلألتا ،واللاق صحبن فجر الدعوة ،وشاركن فيها ،وارتفعن

بالإسلام إل آفاق سامية ما كن يستطعن الوصول إليها لولا صدق الإيإن
ؤإخلاص العمل.

لقد كانت ،كل واحدة منهن مثالا فريدا لمن اين .الدعوة ،وحمل الراية ،وداغ
عن الحق ،ووثم ،كالطود الشامخ من حول رسول اف يؤيده ؤيناصره.
عل طريق الإيإن،
وعى أن يكون ق هذ.ا الكتاب ما يقود خلما ن اء
وما يدكرهى بحياة تللئ ،النوة اللاق هانت ،عليهن ~في سبيل اش~ المكارم،

وأفقي مح ،الإيان إل ثلر:ان ،وميطر عل نفوسهن وعقولهن ،فا/ن الأجل
عل العاجل ،والا.ائم عل الفال ،قفزن برحمة اف ورصوانه.

وقبل الختام أذكر الأخوات المسالعات أن يقرأن سثرة هؤلاء الصحابيات ،قراءة
م تنثرة جادة ،ليحملن الراية من جديل ،.ولتميل لحياة لناس روحها الطاهرة،
ولأمتهن متقبلها المأمول ،وما ذللث ،عل اف ~ ،تحال~ بعزيز.

هذا ازكتاب أنني ق هذه الطبعة
وأحس ،أن أنبه الإخوة والأخوات
قمن ،ياصلاح حملة من الأءهلاء الواردة ق الطبعات السابقة ،وأحلت ،ق حمح
محتويات الكتب ،عل مصادرها الأصلية حس ،امتهناعتي تما ل؛ أنتبه إليه ل
الطبعات السا؛قة.

كا أعدت النفئر ل ترتيس ،أساء الصحابيات فقدمت ،ذكر من وقمت ،عليها

ممن لها ترحمة ق الكتب التقدمة من أزواجه وبناته (رصي اف ،عنهن) ،وأما الشة
محرتيتهن حسب حروف المعجم ^ ١لعدم ومحول عل تاريخ وفاة كل واحدة

منهن ،أسال اش ~تحال— أن ينفع نبيا الحهد كاتبه وقارئه ومستمعه يوم الدين؛
يوم لا ينفع مال ولا ينون ،إلا من أتى اش بةد-ا سليم ،وما توفيقي إلا باش ،علميه
توكلت ،وعلميه فليتوكل المؤمنون.

وكتيه

المني الإلكروقAbdul7ined99@hotmail.com :

ص.بابة»ة الرياضا،هةاا
٠

٠

سيدة شميش اثطا٥^٥

إما سيدة ن اء العالمن ق زمانيا ،خدمحة بنت خويلد بن أمحي بن عبد العزى
بن كلاب ،القرشية الأمحدية الملقبة ب (الطاهرة)'؛' ،ومحيية قريش ،ولدت ق بيت

محي وسويي قبل عام الفيل بخمسة عثر عاما تقرينا"' ،ونشأت ق بيت من البيوت

الشريفة ،فغدت امرأة عاقلمة حليلة ،اشتهرت بالحزم والعقل ،والأدب ،الخم،
لدلك ،كانت ،محهل أنفلار كبار الرجال من قومها.

تزوجتا من أي هالة ين زرارة التميمي فأنجثت ،منه هالة وهندا ،ولما مات
أبو هالة تزوجت ،من عتيق بن عائد بن عبدافه المخزومي فلمبثحط معه فترة من
(ا)«الإصا؛ة()،يم» 'آ').
(آأ)راالطبقات،الكرى»(ا/اّآا).

الزمن ثم افأرئاُاُ .نم تقدم لها بعد ذلك ممرون من أشراف قريش لكنها آثرت
الانصراف لريية أولادها ،ؤإداره شؤون حياتها حيث كانت غنية ذات مال،

وكانت ،تتاجر الرجال ليتاحروا لها ،وتدفع لهم المال مقاربة ،فلمإ بلغها عن
رسول اف  .قبل ُعثته ما اتصف ،يه من الصدق والأمانة والخالق ،أرراساوت ،إليه

لتخرج بإلها إل الشام مع غلام لها يقال له ميسرة عل أن تعطيه أكثر مما تعطي
غثرْ• ووافق ،ه وسافر مع غلامها ،ووفقه اض —تعال— ل هده التجارة فكان

الربح وفثرا ،فرت حدبجة 7اذا الخثر الكشمر الذي أحرزته عل يد محمد ' '
وبدأت الخواطر تتسابق إل ذهنها ممزوجة بالحواطف ،الخياشة التي لر تحرفها من
ذل؛ إذه رج{) لس كقية الرحال.

ولكن ترى هل يقبل الشاب ،الأمئن الصادق بالزواج منها وقد بلغت
الأربحين من عمرها؟
وكيف ،نواحه قومها وقد ردت عن با-را الخطاب ،من سادة قريش؟

ول غمرة الحيرة والاضطراب تدخل علميها صديقتها نفية بنتا منبه ،ونحلي

معها تبادلها أطراف الحديث ،حتى استهناعتا أن تكثف ،السر الكامن المرتسم عل
محياها ول نيران حديثها.

وهدأت نفيسة من رؤع خدمحة وطماتت ،خواطرها ،وذكرتها بابا ذات
الحسب ،والمسا والمال والخإل ،وامتدلت ،عل صدق قولها بكترة الطالب،ن لها من

أشراف الرجال.
وما إن خرجت ،نقية من عند خدمحة حتى انطلقت إل الّك ،س وكلمته أن
( )١المرجع السابق.
('ا)الرجع الأبق.

١٣

يتزوج الطاهرة حدمحة .يكر أما قالت! يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟
فقال! عليه الصلاة وال لام؛ *ما ل يدي ثيء*.
فاك :فان كفيت ودعت إل المال والخإل والترف والكفاءة فهل نحيب؟
فرد مت ائلأ! ومن؟

قالت عل الفور! حدقبة بنت حويلمد.

فأجاب"'.

وانهللقت نفيسة لتزق الثرى إل خديجة ،وأجمر

أعإمه برغبته ل

الزواج من خدمحة ،فدهب أبو طالب وحمزة وغثرهما إل عم خديجة عمرو بن
أمد ،وخْلبوا إليه ابنة أخيه ،وماقوا إليه الصداق.
ولما تم العقد نحرت الاJباح ،ووزعتا عل الفقراء ،وفتحتا دار خديجة

للأهل والأقارب فإذا بينهم حليمة ال حدية جاءت لتثهد زواج ولدها الذي
أرصعته ،وعادت بحد ذللiج إل قومها ومعها أربعون رأسا من الغنم هدية من
العروس الكريمة لمن أرضت زوجها محمدا و:
وهكن.ا أصبحتا الطاهرة سياوة قريش ،زوجا لمحمد الأم؛ز ،.،وصر؛تا

أرؤع الأمثال وأعفلمها ،فعندما رأت أنه يجمتا مولاها زيد بن حارثة وهبته له ،ولما
آنستا منه الرغبة ؤ ،صم أحد أبناء عمه أي طال_ا إليه رحبتا ^ ،c^.وأفسححا
لعل( ،رضي اف عنه) المجال الأوفر ليكتب من أخلاق زوجها محمد ه ومي
افه ~ تحال ~ عل ذلك البيتا ال حيي بالحمة بحد العمة ،فرزقها البنان والبنات!

(* ) ١الإصابة ، )٦ • ٢ /U( ،و*اسمان الكمى» (.) ١ ٢ ١ / ١

(* )٢ن اء حول الرسول ،لمحمود الأستانبول وممعلفى الثلي.

القامم ،وعيدافه ،وزينسا ،ورقية ،وأم كلثوم وفاطمة . ٠١٠
وكان رسول اطه

يتعبد ق غار حراء شهرا كاملا من كل عام ،وقد حبست،

إليه الخلوة فلم يكن ثيء أحب إليه من أن نحلو وحده ،ومكثا رسول الله .
عل ذلك ،الحال ما شاء الله له أن يمكن ،،ثم جاءه جمّل (عليه اللام) بإ حاءه
من كرامة الله— تعال— وهو بحراء ل شهر رمضان ،وكان معه من أمر الوحي ما
كان ،ثم انعللق يلتمس بيته ق غثش الفجر -حائما وهو يقول• [زملول زملول.
دثروف دئرول] وبعد أن استوصحح ،منه الأمر قال لها! يا حدنحة ،لقد حسيت،

عل نفى ،قالت !،اروافه لا نحزيك ،افه أبدا ..إنلث ،لتصل الرحم ،وتصدق
الحدين ،،ونحمل الكل ،وتمري الضيم ،،وتحثن عل نواب ،الحق. ٠٢١ ،،

واطمأن فواد الرسول ه أمام هدا التثبيت ،،وعاودته سكينته أمام تصديق
زوجه ؤإياما بإ جاء به ،ولر تكتف  ،بدللئ،؛ ل ذمت من فورها إل ابن عمها
ورقة بن نوفل ،وحدئته با كان من أمر الرسول ه فا كان منه إلا أن قال! راهدا

الناموس الدي نرل الله عل موسى ،يا ليتني كنت ،فيها حدعا ،ليتتي أكون حيا إذ

ررأونحرجي هم؟  ٠قال ت ئعم ،ل؛ يأت رجل
نحرجك قومك• فقال رمول الله
قهل بمثل ما جئت؛*،إلا عودي ؤإن يدركني يوملث ،أنصرك نصنا مؤزرا١ ^١ ،،...
وذكر ابن هتام ق المرة أبيايا رائحة لورقة بن نوفل ،تب؛ن حرصه ولهفته
عل إدراك رسالة محمد ه يمول فيها!

( ) ١مثرة ابن هشام ر  ) ١ ٩ ٠ / ١ط .دار الكنوز الأدبية.

( )٢رواه البخاري ق أول كتاب؛دء الوحي ،الحديث رنم (.)٣
( )٣أحرجه البخاري ل أول كتاب بدء الوحي ،وم لم ق كتاب الإيان ،باب بدء الوحي،
الحديث ،رنم ( .) ١٦٠

لحجت وكنت من الذكرى لحوحا

ب ط الم ا بث المشيجا

ووصف من خدمحة يعدوصف

فقد مل ال انظ-اري ي ا خدمحا

ب بطن المح—بن ع ل رج ائي

ح ديثك أن أرى من ه خروج ا

س

م ن الرهب ان أك ره أن يعوج ا

ا

ونحصم من يكون ل ه حجيجا

ور

يق يم ب ه الني ة أن تموجا

ارا

ا

ب إ محرتت—ا م

ن ق ول ق

بان محمدا سي

ود فين

ويقله—ر ل اللأي صاء ن
فيلق—ى م

ن محارب

ه ح

ليلق

ى م

ن ب

اله فلوح

في ا كي إذا م ا ك ان ذاك م

شهدت فكنت أوله م ولوجا

ولوحا ق ال ذي كرهت ق ريش

ول و عجت بمكته ا عجيجا

أرجى بال ذي كره وا حمن ا

إل ذي العرش ؤإن م فلوا عروحا

وهل أم ر ال سفالة غ بمر كف ر

بمن محت ار ئس س مك الروجا

ف إن محق وا وأب ق تكن أم ور

يضج الك افرون هل ا ص جيجا
من الأق دار متلف ة خروجا

محإن أهلك فكل فتى س يلقى

لقد كات خدمحة أول من آمن باش ورسوله ،دخلت ق الإسلام ووقفت مع
رسول اش ه تنصره وتشد أزره ،وتمنه عل احتإل أقي صروب الأذى والاصملهاد،

فخفف اش —تعال — يذلك ،عل نبيه ه ،فكان لا يمع شيئا تما يكرهه من رد
عاليه وذكذيب له فيحزنه ذللق ،إلا فرج اش عنه بإ إذا رجع إليها تثبته ونحقفه عليه

وتصدقه ومؤن ءاليه أمر الناس ،وأخذت آيات القرآن ترى وتتابع .ؤقا؛ناآددةم
"©؟ؤألبجر ء ه ولا ثش
بو-0ضم(\إ\\>\إ ١٩٦

س)محمحلفدف

ه ززظ؛ني ه لاك؛ر. tv - ١ :
لقد أحدت حدمحة (رصي افه عنها) تدعو إل الإسلام بجانب رسول اض
 .وبدأت الحن القاسية عل السالمين ،ووقفت حدثبة كالحبل الأشم ثباتا
ؤإصرارا ،واحتار اف ~تعال~ ابنيها الخامم وعبدافه وهما ل من الطفولة فصرت

واحتسبت ،ورأت بعينها أول شهيد ق الإسلام (سمية) وهي تعاق سكرات
الموت عل أيدي الطغاة حتى أسلمت ،الروح لخالقها عزيزة كريمة.
وودعتا ابنتها وفلذة كبدها (رقية) زوج عثإن بن عفان (رصي الله عنها)
وهم ،تهاجر إل الحبشة فرارا بدينها من أذى المثرين •' ١٠

وهكذا كانت ،ررصى الله عنها) تستمد من الرسول .ؤ أعظم الملوي
وأرؤع آيات التثأي<ت ،والمؤازرة ،وليلك نجدها عندما أءالنت ،قريش مقاطحتها
للمسملمين لتحاصرهم مياصيا واقتصاديا ،وسجلت مقاطعتها لهم ل صحيفة
ل الشعس ،ثلاث بن
علقتإ ل جوف الكعبة لر تتردد ل الوقوف مع

صابرة محتسبة مع الرسول وصحبه ،الدين وقفوا أمام عنتا الحصار المنهك،
وجبروت الوثنة العاتية إل أن تهاوى الحصار أمام الإيإن الصادق والعزيمة التي
لا تعرف الكلل ".٠

وبئ" انهيار الحصار بستة أسهر مات أبو طالم ،،ثم نومت ،حدثبة (رصي اف
عنها) قبل الهجرة بثلاث سنتن  ٢٠؛ .

(  ١١ ) ١ناء حول اJر٠،سولاا .
( )٢ءاساء حول الرسول،ا.

('آ)سرأعلأمالمآلأء(أ/با

٧

وهكذا كانت خديجة (رصي اف عيها) بحق الزوجة الحكيمة التي تقدر
الأمور حق فدرها ،وتبدل من انمناء ما فيه إرصاء اممه ~ تعال— ورسوله ،.
وبدلك استحقت أن بثر ببيت ل الحنة من قصب لا صخب ،فيه ولا نتبُا'،

وليلك كان ه يقول• ررحثر نسائها مريم بنت عمران ،وح؛ر ن ائها حديجة بتت
حؤيلد®

.

٠٠٠

(  ) ١نص الحديث أحرجه البخاري ق صحيحه ،ل ففانل أصحاب الَك ،ه باب تزوج
اإّكا ه خديجة ونفلها ،وملم ل فقاتل المحاية برقم ( .)٢ ٤٣٢

( )٢أخرجه الخارى ل فقاتل أصحاب الني .باب تزوج الني ه خديجة وقفلها،
ومسالم ل فضائل الصحابة برقم ( ' .)٢ ٤٣

محمحمحمح1هق

١٨

0
ماصبم|ّبحاسيق
البرأة من فوق سبع سماوات

إما معلمة الرحال ،الصديقة بتت الصديق ،القرشية ،الكية ،أم
زوج سيل ولد آدم ،وأحب ن اله إليه ،وابنة أحب الرجال إليه ،ايرأة من فوق
صعمحموات.

ثبت ل الصمححن أن عمرو بن العاص (رصي النه عنهٌ ،أل الّكا
ُأى الناس أحك ،إليك يا رسول اغ؟،ا.
قال# :عاممة®.

قال :رافمنالرحال».

فال :ررأبوها. ٠٠٠ )،

) أ حرجه الخاري ل كتاب فقائل أصحاب الم؛،

بابا ملا الّكا

ق ئ اب ضانل اكحاة يرق؛( .) ٢٣٨٤

لو كت

إن هده الصحابية الخليلة قد تتلمذت ق مدرسة النبوة مدرسة الإيإن

ومدرسة الفرم ان ،تولاها ق ءلفولتها شيح الملمين وأقفلهم ،أبوها الصديق،
ورعاها ل ساحا نبي المثرية ومعلمها ،وأكرم البشر وأفضلهم ،زوجها رسول
اض ، .حمحت من العلم والفضل والبيان ما جعلها نحلف ق التاريخ دؤيا تتناقل
أصلءاءه العصور.

وق البيت.المتواضع بدأت عانثة (رصي الله عنها) حياتبا مع رسول افه.
ستظل ط ،الحياة الطيبة حديث التاريخ.

إن الزوج هو عمل المرأة الأول ،ؤإن من أكير غايات المرأة ق هذه الحياة أن
تكون زوجة ،وأن تكون أما ،لا يخيها ق ذللث ،ثيء ولو حازت مالأ يملأ
الأرض ،ولونالت ،محيا ينطح السحاب ،ولو بلغت من الحلم والرياسة ما تقمخ
لوته الأعناق ،ما أغناها ذلك كله عن الزواج ،ولا محا عن نف ها الميل إليه،
وكيف تعد من تميل عن فطرما التي جبلتا علميها؟ . ٠١٠

ولما أقثلت ،الدنيا عل الملمن أتيت ،مرة بإئة ألم ،درهم وكانت ،صائمة
ففرقتها كلها ،وليس ق بيتها ثيء ،فلمإ أم تا قالمتات يا جالية ،هلمي فهلري،

فجاءتبما بخبر وزيت ،،يم هالت ،الحارية! أما استهلححؤ مما ق مت ،اليوم أن نشاري
لما لحJ ،الريرم نفطر عليه .قالح ;،لا تعنفيتي ،لو كنت ،ذكرتني لفحلح. ٠٢١ ،

وعن تميم بن سالمة عن عروة قال! رالقد رأيت ،عائشة (رصي اممه عنها)
تق م سبعين ألما ،ؤإخا لترفع جست ،درعها))
(r) I

( ( ) ١ان اء حول الرسول)).

( )٢ررسرة أطدم اكلأء)) ( ،) ١٨٧ ;٢و«حلة الأولياء))( ،) ٤٧ /Yو(ر-تكرة الخفافل()،ا.) ٢٨ /
( )٣ررحلمية الأوبء)) لأب نعيم الأص.فهاف (.) ٤٧ /Y

محمحضمحاللأ>

لقد كانت عائشة (رصي اممه عنها) زوجا اهتمت بالتلقي عن رسول الله
فبلغت من العلم والبلاغة ما جعلها تكون معلمة الرجال ،ومرجعا لهم ل
الحديث والفقه.

قال الإمام الزهري -رحمه الله( : -رلو جع علم عاتشة إل علم حمع الماء

لكان علم عائشة أقفل)) . ٠١٠
االقد صحبت عائشة فعأ رأيت أحدا قْل
وقال هشام بن عروة عن أيه
كان أعلم ياية أنزلت ،ولا بفريضة ،ولا بسنة ،ولا بشعر ،ولا أروى له ،ولا يوم
من أيام العرب ،ولا بمب ،،ولا بكل.ا ،ولا بكاوا ،ولا بقضاء ،ولا طب — منها،

فقالت ،لهاث يا خالة ،الهلب ،من أين ءلم>تإ؟ فقلت !،كنت ،أمرض فينعت،ل الثيء،
ويمرض المريض فينحت ،له ،وأّجع الماس ينعتا بعضهم لبعض فأحفغله ُأاؤ
وعن الأعمش عن أي الضحى عن مروي ،أنه قيل له :هل كانتا عائشة(رصي
افه عنها) نحن الفرائض؟ قال :وافه لقد رأيتط أصحاب محمد ه الأكابر

يسألوما عن الفرائض ٠٠٢١
وكانت وقاما سنة ث،ان وخمين ،وقد روى إسإعيل بن أب حاك عن قيس
قال ،قالت ،عائشة— وكانتط تحدُث ،نف ها أن تدفن  ،jيتها ،فقالت :،إل أحدثت،

يعد رسول افه هؤ حديا ،ادفنوف مع أزواجه ،فدفنت ،بالبفع( رصي افه عنها).
قال اكمي ل بره معلما • تعني؛الحديث ،مثرها يوم الحمل ،قاما ندمت،
(" )١البداية والهاية)) ( ،) ٩٢ /Aو"الإصابة)) ( ، ) ١٨ /Aو،اسرأعلام الملأءا(آ.) ١ ٨٥ /
(آ)«حاوةالأوواء»(ا/هإ» ،ه).

( )٣أحرجه الارس  jسه ( ) ٣٤٢ /Yوابن معد ذ اسان ،الكرى () ٦٦ /A
لمتدركه(أ/اا).

ندامة كلية ،ونابت ،من ذلك ،عل أما ما فعل! ،ذلك ،إلا متأولة قاصدة للخير ،كإ

اجتهد طلحة بن حميداف ،والزبير بن العوام ،وحماعة من الكبار (رصي اش محه) ا .ه.
وقد قيل إما مدفونة؛غرتج؛ا جامع دمشق ،قال الذهي; هذا غلهل فاحش ،لر

تقدم (رصي اممه عنها) إل دمشق أصلا ،ؤإنإ هي مدفونة بالبقيع ،ومدة عمرها
 ،^ ١١٧وستون ستة وأشهر.

أمها أم رومان؛نت ،عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة الكتانية
هاجر بعائشة أبواها ،وتزوجها نبي اض .قبل مهاجره بعد وفاة الصدقة حدقبة
بتت حويلد (رصي الفة عنها) ،وذللئ ،قبل الهجرة ببقعة عثر شهرا ،وقيل؛j،؛،_o
ولحل حا ل شوال سنة اثنان منصرفة ررصى اف عنها) من غزوة بدر ،وهى ابنة
سع ■

وعائشة(رصي اف عنها) تمن ولد ل الإسلام ،وهي أصغر من فاطمة يثإق
منن ،وكاننت ،تقول• لر أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين.
ولكن تزويجه ه ما إثر وفاة خديجة ،فتزوج ما وب ردة ل وقت ،واحد ،ثم
لحل ب ودة ،فتفرد بما ثلاثة أعوام حتى بثي بعائشة ل شوال يحد وقحة بدر ،فإ

تزوج ؛^ ١سواها ،وأحبها حنا شديدا كان وتظ\هم به؛ قال الذهبي! وحبه ه
لحاثشة لكن أمرا مستقيما ،ألا تراهم كانوا يتحرون حداياهم يومها تقربا إل
مرصاته ،كإ لبت ل الصحيحين عن عائشة قالت !،كان النامن يتتحرون حداياهم

يوم عاتشة .قالت !،فاجتمعن صواحبي إل أم سلمة ،فقلن لها! إن الماس يتثحرون
حداياهم يوم عاتشة ،ؤإنا نريد الخير كإ تريده عائشة ،فقول لرسول الله

يأمر

الماس أن بما-وا له أينإ كان ،فدكرت أم ملمة له ذلل؛ ،،فكت ،،فلم يرد عليها
فعادت الثانية ،فلعإ كانت ،المالمة قال! يا أم سالخة ،لا تؤذيني ل عائشة ،فإنه واغ

سك)هلهة

٢٢

ما نزل عئ الوحي وأنا ق لخاف امرأة منكن غيرها.
قال الذهبي• وهذا الخوان منه دال عل أن فضل عائشة عل مائر أمهات
الومنتن بأمر إلهي وراء حبه لها ،وأن ذللث ،الأمر من أساب حبه لها.

وبتا ؤ ،الصء<بحين ق كتاب فضائل الصحابي) منها عن أنس (رمحي اض
عنه) قال! قال رسول اف

(افضل عائشة عل النساء كفضل الثريد عل سائر

الطعام)),
ومن فضاتلها ما أحرحه البخاري ،ق بدء الخالق ،باب ذكر اللائكة عن

اريا عائثة ،هذا جثر,بر ،وهويقرأ عليلثإ الملام،
عائشة قالت •،قال رسول افه
هالتإ؛ وعليه الملام ورحمة افه ،ترتح ،ما لا نرتم) يا رسول اف؛؛.
ومنر أهم الواقف  )jحياة أم الومت؛ن ،عائثة (رمحي اض عنها) موقف التهمة

الشنيعة التي ابت حا (حادثة الإفك)  ،ذلك لأن نفوس ايافمح ،الأين رأوا
انتصارات ا.لمالماز ،تتوسع يوما بعد يوم لر لمح ،ووجدوا أن مكانتهم بدأت
تنحر وتتلاشى ،إل أن مقتهم محتمعهم ،فأرادوا" بزعمهم ~ أن يوجهوا ضربة
قاصمة إل النبي  ،.وأن محدتوا  )jالمم ،الملم فرقة وثقايا ،فرموا أم
المومن\ز ،،الصديقة بنت ،الصد يق ،بالبهتان العظيم.

لقد كان عثداف بن أي بن ملول قد تولد النقال ،والحسد ل قلبه من أول

يوم سمع فيه بالإسلام ،وطفق يكيد للبي . ،وللإسلام المكيدة تلو الأحرتما،
ولكن حكمة اف —تعال— كانت له ولل٠نافقين بالمرصاد ،فكانت تلحمهم وتكبتهم.

لمد كانت لأدثة الإفك وي أليم عل قالب أم الومن؛ن ،عائشة (رضؤ ،افه
عتها) ،ومرت علميها وءزا رسول اض

والبيت البكري ،اك<ادؤ ،أوقات قاصية

حرجة ،امتدت إل شهر مت ،الزمن ،،حتى نزل القرآن الكريم ؛البمراءة للعفيفة

محةهمحمحا.ئ

٢٣

الشريفة ،ونحمل هذه البمراءة شهادة مباركة الصحابي الخليل صفوان بن المعطل

الذي رمي بالحدث الاثم ،كإ وٌت المناءقان بميم الزور والبهتان الذي
يلاحقهم إل الهاية.
كانت هوه الحادثة ل غزوة ا،لريمح ستة خمس من الهجرة.
وها هى عائثة رصي اف.ينها تحدقا عن هذه الحادثة المزلمة مفصلة فتقول:

كان رسول اف ه إذا أراد سفرا أميع بتن ن ائه ،فأيتهن حرج سهمها حرج tr؛
معه،

بيتنا ق غزوة غزاها ،فخرج سهمي ،حرجت معه بعدما نزل

الحجاب ،وأنا أحمل ق هودج ،وأنزل فيه ،فسرنا ،حتى إذا مغ رسول افه .من
غزوته تللث ،،وقفل ودنونا من المدينة ،آذن ليلة بالرحيل ،فقمت ،حينئذ ،فمثست،

حتى جاوزت الخنس ،فلما قضيت حاجتي أقبلت إل راحلتي ،فإذا عقد ل من
جليع محلفأر قد  ،^٥^١فالتمسته ،وحبسني التإسه ،وأقبل الرههل الذين كانوا
يرحلون ب ،فاحتملوا هودجي ،فرحلوه عل؛عير_ي ،وهم محبون أل فيه ،وكان
النساء إذ ذاك حفافا لر يثقلهن اللحم ،إنإ يأكل العلقة من الهلحام .فلم يستنكروا
حفة الحمل ح؛ن رفعوه ،وكنتا جارية حديثة الن ،بثوا ابمل وساروا،

فوجدمنت ،عقدي بعدما استمر الحبمى ،فجث ا منارلهم ولى تأا ليع ولا محسبا٠

فاممت ،منزل الذي كنتؤ فيه ،وحلننت ،أتهم ميفقدوني ،مرجعون إئ ،فبينا أنا
جالسة غلبتنى عنى ،فنم.تا ٠

وكان صفوان بن المحْلل السلمي ،ثم الذكواف من وراء الخش فادلج،

فأصبح منزل ،فرأى سواد إنسان نائم ،فاتان) ،فعرفني حن رآف ،وكان يراق قبل
الحجاب ،فامحتر-بع ،فاستيقظتظ باسترجاعه حن عرفتا .فخمرت وجهي؛جلبابي،

والله ما كلمني كلمة ،ولا سمع,تا منه كلمة غبمر استرجاعه ،فأناخ راحلته ،فومحليء

س)محمحالظلآء

عل بدبمافرتمتها -نانحللق يقود ي الراحلة حى أسا الخيش بعدمانزلوا مومين
ل ن حر الفلهثرة ،محهللث ،من هلك ق ،ولكن الذي تول ير الإفك عبداف بن أي
ابن طول•

فقدمنا الدية ،فاشتكيت شهرا ،والناس يمضون ل تول أهل الإفك ،ولا

أشعر بثيء من ذللث ،،ؤيريبتي أق لا أعرف من رسول اخ .اللهلف الذي كنت،
أرى منه حنن أشتكي ،إمحا يدخل عؤ ،ملم ،ثم يقول؛ تمف محكم؟ ثم
يتصرف ،فلذلك ،الذي يريبني ،ولا أشعر بالشر حش حرحته بعدما نقهت.
فخرجت ،سمر أم مهلح تبل الناصع"* ،وهو مثرزنا• وكنا لا نخرج إلا ليلا إل
ليل ،وذللنؤ تبل أن تتخذ الكتف هريتا من بيوتنا ،وأمرنا أمر ق العرب ،الأول من

اكرز تبل الغائهل ،وكا نتاذى بالكتف سؤ أن نتخن.ها عند ؛يؤتنا• فانهللقت ،أنا وأم
مسطح بنتا أي رهم بن عبد مناف ،وأمها ابنة صخر بن عامر حاله أي بكر
الصديق ،وابنها مسهلح بن اثاثة بن الهللب ،،فاتيلت أنا وص نيل بيش ،هي• فرغنا
س شاننا ،فعثرنؤ أم معلح ق مرطها ،ققالتا 1تعس مهلح ا فقلت ،لهات بس ما
ةلت،ا أسن رجلا شهد ؛ادرا؟ا ؛الت،؛ أي هتتاه ،أو لر تسمعي ما قال؟ 3لت،؛
وما ذاك؟ فأخثرثى الخ؛ر ،فازددت ،مرصا عل مجرصى.
فلعأ رجعت إل محتي ،ودخل عئ رمول اش .فسلم ثم قال؛ كتف محكم؟
فقيتؤ؛ أتأذن ل أن آق أبوي؟ وأنا حينثذ  •^١أن أستيقن الخم من ئبلهإ• فآذن
كانوا يتمون الخاجة مها واحدعا متمع ،اننلر ايان
ا م ي مواضع خالج
المرب* ( ) ٣٥٦ /Aوامعجم اس (ه ،) ٢٠٢ /وءالفالق ق غرب الحدثأ
(م .) ٤٣٨ /ر«مب \-وويثه لأبن الخوزي (أ ، )٤ ١ ٢ /و«الهاية ق غرب الخاوهث،اا
(م.) ٦٠ /

٠٢٥
ل .فجئت ،أبوي !، Jl_ ،ي 1أمتاه ،ما يتحدث الناس؟ قالمءت يا بنيه إ هوف عليك،
فواف لقال ^،كاست ،امرأة وصيئة عند رحل محبها لها صرائر إلا كثرف عليها .فقلت!،

سبحان اف! وقد نحدث الناس 7يذا؟إ فإكبت ،الليلة حتى لا يرقأ و دمع ولا
أكتحل بنوم• ثم أصبحتا أبكي ،فدعا رسول اف .عل بن أي ءلاو_ ،وأسامة
بن زيلل حتى استلبن ،الوحي يتامرهما ق فراق أهله ،قاما أسامة فاثار عل

رسول الله .بالذي يعلم من براءة أهله ،وبالذي يعلم عنهم ق نف ه من الود،
فقال! يا رمول اف ،أهلك ،،ولا نعلم إلا حثرا• وأما عل فقال! لر يضيق عليلثؤ،
والتاء سواها كشر ،واسأل الخارية تصدقلن ،،فدعا رسول اف

بريرة ،فقال!

أي بريرة ،هل رأيت من ثيء يرسلث،؟ قالت،ت لا والذي؛عثلئ ،؛الخن) ،إن رأيت
عليها أمرا أغمضها عليه أكثر من أما جارية حديثة الن ،تنام عن عج؛ن أهلها،
فياق الداحن ،فتاكله.

فقام رمحول اش

فامحتعذر س عبداف بن أب محلول ،فقال وهوعل الشر!

اريا معشر اللمز ،من يعدرل من رجل ئد بلغتي أذاه ق أهل ،فواف ما علمت،
عل أهل إلا حيرا ،ولقد ذكروا رجلا ما عشمت ،عليه إلا حيرا ،وما كان يدحل

فقام سعد بن معاذ ،فقال! يا رسول اش ،أنا أعذرك منه ،إن
عل أهل إلا
كان س الأوس صري ن ،عنقه ،ؤإن كان من إحواننا من الخزرج أمرتنا فمحلنا
أمرك ،فقام سعل .بن عبادة وهومحيي الخزرج وكان قبل ذللئ ،رجلا صالخا ،ولكن
احتملته الحمية ،فقال! كن.بت ،لعمر اش ،لا تقتله ،ولا تقدر عل قتله ،فقام أسيد
ابن حضر ~ وهو ابن عم سحي بن محاذ— فقال! كدبترا لحمر اش لنقتلنه ،فانلث،

منافق نحادل عن المنافق،ن؟ فتثاور الحيان! الأوس والخزرج ،حتى سكتوا ومحكتا •
قالت !،فبكيت ،يومي ذلك ،وليلتي ،لا يرقأ ل دْع ولا أكتحل بنوم ،فأصبح

أبواي عندي ،وقد بكبت ،ليلتتن ؤيوما لا أكتحل بنوم ،ولا؛رقأ ل دمع ،حتى
ظننت أن البكاء فالق كبدي .فبينإ هما حالسان عندي ،وأنا أبكي  ،استأذنت عل
امرأة من الأنصار ،فأذنتا لها ،فجلت نكي معي ،فبينإ نحن عل ذلك دخل

علينا رسول اش .ف ثم ،ثم جلس ،ول؛ يجلس عندي مند نل ل ما قل ،ولقد
لبث ،نهرا لا يوحى إليه ل شأن ثيء• قالت! فتشهد ،ثم  !) Jliارأما يعد ،يا
عائشة ،فإف بلغني عتك ،كذا وكدا ،فان كنح ،بريئة برئك اف ،ؤإن كنت أ،لمتا
بدنيإ ،فاستغفري افه ،يتوبا إليه ،فان العبد إذا اعرفإ بذنثه نم تاب تابا اش
عليه؛'• فلكا قفي مقالته ،قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة ،فقالت لأب! أحب
_ ،!!Jلأمي!
رمول اطه فيإ قال ،قال؛ وافه ما أدري ما أقول لرسول اممه
أجيبي رمول اطه س ،قاإتات ما أدري ما أقول لرسول اش ،.فهالت ،وأنا حديثة

السن لا أقرأ كثيرا من القرآن! إن وافه لقد علمت ،،لقد سمعتم هدا لخديث ،حتى
امتقر ق أنفكم ،وصدقتم به ،فلئن قلت ،لكم! إن بريئة ~ وافه يعلم أن ءريئة~
لا تصدقون ^ ،، ١٧ولثن اعترفتإ لكم بأمر ،واف يعلم أن بريئة لتصدقني .واه

مآ أحد ق ولكم ملأ إلأ قوف أي يومف! ؤ قثر ين

اكثن١ن ء ^١

شب؛نو 0ه[وش.] ١٨ :
نم نحولت ،،فاصهلجعت ،عل فراثى ،وأنا أعلم إن بريئة ،وأن اض ~ تعال~
ييرئني بثراءن ،ولكن واه ما ظننت ،أن اش ينزل ق شأن وحيا يتل ،ولشأن كان
ل ن فى أحقر من أن يتكلم اف ل بأمر يتل ،ولكن كنتا أرجوأن يرى رسول افه
 .ل النوم رديا بمرئني ،اش حا•
قالمتا! فواف ما قام رسول اف ه ،ولا حرج أحد من أهل اليتا ،حتى نزل
عليه الوحي ،فأخذ 0ما كان يأخذه من الأرحاء ،حتى إنه ليتحدر منه مثل ا-إثإن

rv

من العرق ،وهو ل يوم ثان ،من ثقل القول الذي ينزل عليه ،فنا نري وهو
يضحلئ ،،قال؛ اريا عائشة ،أما وافه لقل برأك افه فقالت أمي! قومى إليه ،فقلمك!

واممه لا أقوم إليه ،ولا أحمد إلا افه• وأزل افه ~ تعال" •

أكن مثزوالإثك

نمناآت،لأألإلإ
وأككاءوككبمَث ينم ليد عداب عيأ ^' ٠٧ .سمتثثؤث إن أدقننن ؤآلثيهشت

أنسم ع ؤئاؤأ هندآ إثك فيي .زلا •ءآءو عثه اؤتؤ جولا ي لتر يأمإ
ظأسيفييخثُ ق ألينا
الدندل هأتياش عث أس ث؛؛
ؤآ/يؤخ لتكن ق ما أفمتر فد عناب عظم ُألآ^أإذ يكؤنهء يأفيؤ^ت ؤتتؤلؤن يأمأؤبمس

ما ول  ٢٥هء جءولأ1زثة؛ هس) وبمل عندأش عظم.

سيمثؤأ كثر ما

^ُأفُأنشومحض

أبداإنَمحر فك ?3؟ نتلأألله  ،^ ١٣ؤإممه علمرعإ .إثأك:بم
تحثمن أن شخأك<شه ي أكآُك> ذانننإ ئثم عداب؛لا ي  ١^^٢نألاختر وسثتث
مجثممهَأمحنثوفّ
[الزر.]٢•- ١١ :

نالتات ذلءا أزل اطه هذا ي براءق قال أبو بكر ،وكان ينمق عل م هلح
لقرايتته وفقرْت واس لا أنفق عل مسهلح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة .فأزلتت

ؤ ^ ٠يأز ؤخ[' أكنز -٠؛^ ؤآلثعؤ أن يؤيؤأ ؤل ألمتئ عمحياِ

ق

ّهل أس ولعمإ ؤلبمشمأ ألا نح؛ون أن بمفر أس لكر محآس عنير نحم ه [ •.<<٠١
.] ٢٢

قال! بل واس ،إق لأحب أن يغفر اممه ل .فر-آع إل م هلح النفقة التي كان
ينفق عليه .وقال! واس لا أنزعها منه أيدا.

٢٨
قالت! وكان رمول اف س ي أل زينب بتت ححش عن أمرى .فمالت ت

أحمي سمعي وبصري ،ما علمت إلا محرا ،وهي التي لكنت ساميني''' من أزواج
ومحلفقت أمحها حمتة تحارب لها ،فهلكت
النبي .فعصمها اض — تعال—
فيمن هلك ،من أصحاب الإفك'".

وهكذا أكرم اف —تعال— المو،تن بفضله ،ورد كيل
ورحم اض الشاعر حين قال عل لسان عائثة (رصي اض عنها).

إل تحورهم،

وتكلم الله العظ يم بحجت ي
واف ل الق رآن ق د لعن ال ذي
واش ف—ضلي وعظ م حرمن ي

وب راءق ل محكم الق رآن
بع—د ال براءة ب الشح رم ال
وع ل ل سان ني ه بران ي

واف وب خ م ن أراد تنم مي

ه ق م ازإ'ه

إفك ا ومحح نف

وك،ا تمل.م فقد توفيت ،عائثة (رصي اف عنها) ليلة الثلاثاء الساع عشر من
رمضان ،سنة ثإن وخمذن من الهجرة ،وهى ابنة ستا ومتذن ستة ،ولفتتا

بالمح"'.

وقد روى الحاكم بسنل .صحح أقره عليه الذهبي محرا لها عند وقاما ينيء
با لكن ل قيها من الإمحان والتقوى ن وقه هنا للدرس والعبرة ،لك،ا رواْ ابن أف
( ، ١أي تطلمط من العلووالرفعة والحظوة عند الك ،هؤ ما أءلاو_ّ،

( )٢أحرجه البخاري (  ،) ٤١٤١وأخمد (آ" ،) ١٩٤ /وملم (  •) ٢٧٧٠وانظر اليروس والصر
من هن.ه الحادثة ل ،الفتنة — ومونف ،المسالم منها ل صوء القرآن ،اوثفة اكاريخا
للمؤلف ٠ ،

(*آ)«نساء حول الرسول.،
( )٤انظر،الإصابة ) ٣٦ ١ /i(،ط .دار صادر.

٢٩

ملتكة أن ذكوان أبا عمروحدثه قال; جاء ابن عباس .يستأذن عل عائثة وهي ق
الموت ،قال؛ فجئت وعند رأسها عبداممه بن أحيها عبدالرحمن ،فقلت! هذا ابن

عباس يستأذن .قالت! دعني من ابن عباس ،لا حاجة ل به ولا إل تزكيته .فقال
عبلءالنه! يا أمتاه ،إن ابن عباس من صالحي بنيك ،يودعك وي لم عليك.
قاJتن،؛ فائدن له إن ششت ،قال؛ فجاء ابن عباس ،فلمإ قعد ،قال؛ أبشرى،

فواممه ما ؛ينلث ،ويثن أن تفارقي كل نمب وتلقي محمدا .والأحبة إلا أن تفارق
روحك حدك.

قالت؛ إبما يا ابن عباس ،قال؛ كنت ،أحب ن اء رسول النه يعني إليه،
ولر يكن بحب إلا محليبا ،سقطت قلادتك ليلة الأبواء ،وأصبح رسول اممه .

ليلمقطها ،فأصبح الناس ليس معهم ماء ،فأنزل افه ؤ

صعيدا طيا ه

[الن اء؛  ] ٤٣فكان ذلك ،من سببك ،وما أنزل افه -مال.ه الأمة من الرحمة ،ثم أنزل
افه ~تعال~ براءتك من فو ،3سع سموات ،فأصبح ليس مجد س م اجد
يكر فيها افه إلا براءتك تل فيه يء الليل والمهار.

قالت• دعني عنكه يا ابن عباس ،فواممه لوددت أل كنت ،نستا منتا.

إحوق الكرام؛ هذه عائثة أم المؤمنين ،وزوج سيد المرسلين

ذكرما هنا

لتتحن .الم لعات المؤمنات من سثرما دروصا وعمتا ،فتقتدي حا ق أحلاقها
وتقواها ،وتبر عل حلريقها•

0
حفصه ثه عهر
الصواط اثقوامة

ب يشهد بدرا من بني سهم لجر رجل واحد هو الصحانجا الجلل حنس بن
حدافة بن قيس بن عدي المهس القرثى ،وكان من أصحاب  ، ٢٠٧١٧^١هاجر

إل ايبشة ُع انياجرين الأول؛ن إليها ،نم إل ايرية ،وشهد أحدا كذلك ،ثم
مات بعدها ل دار الهجرة ،محن جراحة أصابته ق أحل ،وترك من ورائه أرملته
؛رحقمة بنت عمر بن الخهلاب،ا(رصي الله ءنها)ُُ'.

وتألر عمر لاينته الشابة الش ترملتا ل الثامنة عثرة من عمرها.
وأوجعه أن يلمح الترمل يغتال ثباحا ،ويمتص حيويتها ،وعننق صباها،
وبدأيشعر بانقباض أليم كل،ا لحل بيته ،ورأى ابنته ق حزما ،قيدا له ~ بعد تمحكثر
) ا نظر،الإصابة( ،آ ،) ٣٤٥ /و( ،) ٥٨١ /Uو،الطبقات  ،) ٣٩٢ /n ٠^١و

(أ ) ١٨٩ /و،حاوة الأوبء(،ا ،) ٣٦ ١ /ر،سر أعلام او؛لأء» (آ ،) ٢٢٧ /و،البداية
رالهاية»(أ/ماآ).

٣١

طويل" أن بمار لها زوجا ،قد تأنس إل صحبته ،فعرصها عل أب كر (رمحي اض

عنه) فلم محبه بثيء ،وعرضها عل عثإن

رربدا ل ألأ أتزوج اليوم® فوجد

علهإ ،واكسر ،وشكا حاله إل الني ه ذقال،ت (يتزوج حفصة من هوخر من
عثان ،دثتزدج عثان من هي محر من حفصة) نم خطبها فزوجه عمر . ٠١٠
وئا زوجها عمر لفيه أبو بكر ،فاعتذر ،وقال •،لا نجد عل ،فان رمول اممه

 .ك ان قد ذكر حفصة ،فلم أكن لأفثى مره ،ولو تركها لتزوجتهار".
وتزوج رسول افه .حفصة سنة ثلاث من الهجرة  ، ٠٢١وأصل .قها أربعاتة

درهم ،وكان ذللن ،أعغلم إكرام ومنة ؤإحان لحفصة وأبيها (رضي الله عنهإ).
كانت ،حفصة نحظى بمكانه عالية ض روجات الكا .وقالت عنها عاتشة

ررصى الله عنهاآت لاهي التي كانت سابي من أزواج المي•"٠ .
ومن أحبارها ما روته عائشة (رضي الله عنها) قالت '.كان رسول اممه ه
يشرب علا عند زينتا بنتا جحش ،ويمكح ،عندها ،فتواطأت أنا وحفصة عل

أيتنا لحل عليها فلتقل له! أكلتح منافثر ،إي أجد مناك ريح مغافير قال! ®لا
ولكني كنثإأشرب علاعند زيتتج بن— ،جحش؛لن أعودله ،وقد حلقت ال
تحري بدلك أطا»ر•'.
()١أخرجه المخاري (  .)٥ ١ ٢٢وانظرا حنة الأوبءا(\إ\  ،) ٣٦وأالإصاةا(.) ٥٨٢ /U
(آ)أخرجهالبخارى(آآاه).

(م)سرأعلأماوبلأء(أ/بآآ).
(أ)ارجعامح.

(  ) ٥أحرجه البخاري (  ،) ٤٩١٢وا،لغافر جع مغفور ،وهو؛ صمغ حلوالطعم كريه الرائحة،
انذلر«ذحاوارى» (آ.) ٣٧٧ /

ننءءء_=—ٍ__ٍءًئ^ث^قق
وقد روى أن المي ه طلق حفصة تطلقة ،ثم راجعها بأمر جميل (عليه
السلام) وقال؛ ارإما صوامة ،قوامة ،وهي زوجتك ق الخنة)ا '١؛,

ولقد كان لحفصة مع أبيها عمر (رصي اف عنها) مواقف عظيمة تدل عل
زهدهما ،وعل اعراصهإ عن الدنيا إعراصا كاملا ،وتنثر إل صفاء نفس كل منهإ،

ومن ذلك أن عمر لحل عل حفصة ذات يوم فقدت إليه مريا باردا وحيزا ،وصبت
ل ا ،لرق زيتا ،فقال! أيمان ق إناء واحد ،لا أذوقه حتى ألقى اضُأُ.
وكانت حفصة (رصي افه عنإف) ترى والدها وما هو عليه من شدة العيس،

فقالت له يوما• يا أمثر االوْ~يرأ ،،لو لث ن ،ثوبا ألين من ثو؛لث ،فقال! مأحاصمك
إل نفك ،أمحا تدكرين ما كان رمول اف ه يلقى من شدة العيش؟ فإ زال
يذكرها حتى أ؛كاهاُم.

ولقد احتثرت حفصة (رصي اض عنها) مجن بين أمهات المومتذن يعد انتقال

رسول اف ه إل الرفيق الأعل ،لتحققي النسخة الخهلية للقرآن الكريم ،وذلك

عندما أمار عمر عل أي بكر أن يبادر فيجمع ما تفرق من القرآن ق صحفا
شتى ،قبل أن يبعد العهد بنزوله ،ويمضى حفنلته الأولون ،فامنجاب أبو بكر،

وجع المصحف ،الثريم ،،وأودعه عند حفصة (رصي اض ءنها)"ُ.
وشهدت حفصة أمحال أبيها ومآثره ،وفتوح الشام والعراق ومصر ق عهده. .
إل أن روعت وربع السلمون كافة بالقتل القامع لأمثر المؤمنين عمر ه بهلعنات
( ) ١أحرجه أبر داود (  ،)٢ ٢٨٣وابن ماجه (  ) ٢٠١٦وغيرهما ،وهو صجمع.
(• )٢اتجمات الكرى( ،م .)٣ ١ ٩

(، )٣الطعان الكيرى ( Iم.) ٢٧٧ /

()٤انفلر ارتارخالخلناء ،)٧٧!٦(،و*الآحادوالثان(،ه.)٤ ١ ٠ /

٣٣

من حتجر أي لولوة الجومى ،ق ذي الحجة ستة ثلاث وعشرين ،وجاءت إليه
بعدما طعن ،فقالت! يا صاحب رمول اش

يا صهر رمول اممه

يا أمجر

المومت؛ن ،فقال) عمر• لا صر ل عل ما أسمع ،أحرج عليك بإ ل عليك من الحق
أن تندسي بعد محلك هذا ،فأما عينك فلن أملكها ".٠
وترك أمر الخلافة للتة أصحاب الشورى من كبار الصحابة ،فوليها أمثر
الومنين عثإن بن عفان (رصي اه عنه) ول ءها-ه تم توحيد حرف المصحف
ورسمه من الصحف المجمؤع المولع عند حفصة (رصي الله عنها).
نوفست حفصة (رصي افه عنها) ل عهد معاؤية بن أبي) سفيان سنة إحدى
وأربعنن ،وقتل) سنة خمس وأربعتن) "•٠
وقل■ روى ابن سحي عن مولاة لألف عمر هالت،؛ رأيت نعشا عل مرير حفصة،

وصل) علتها مروان  )jموصع ابتائز ،وتعها مروان إل القتع وجلس حك ،همخ
سدفها"'•

( )١رواه ابن سعد ق

الكرى• (" ) ٢٧٥ /Tوفد صحح ابن حجر إسناده ،انفلر

«نحالارى»( .) ٦٧/٧
)٢اير«الإصاة»( ،) ٥٨٢/٧و«الآحادراكاف»ر .)٤• ٧/٥
(م)«اسات الكرى)) (.) ٨٥ /A

0
جووريةداسره
 ١٢١ة عظيهة اليركة على قؤمها

إنما أم الومتئن جويرية بتت الحارث بن أبا صرار بن حميب بن عائد ين
ماك بن حاويمة ين الصطلق من حزاعة . ٠١٠

كانت نشأتما ل نيلتها بني المحطلق ~ وهم حي من حزاعة ~ وص ابنة
زعيم القبيلة وسيدها الحارث بن أي صرار."٠
زوجها أحد أئار7يا وهومالك بن صفوان ذي الشقر بن أي مرح بن مجالك
ابن اسللق''' ،وقتل اسمه :مساي".
(ا)«الإصاةا(ي.) ٠٦٥ /

( )٢انظر ءالداة والهاة» ره ،) ٢٩٥ /و ( ،) ٤٩ /Aو «الإصاةاا ( ٥٦٠ /Uو *اممقات

امرى WSlK( ،واسر أءلأماولأءا<آ/هآآ).
<<-«)٣خالأ.ممك.) ٢١٣/٢ (٠
( )٤انظر *الإصاهء (.) ٥٦٦ /U

١٠٥
وأخوها عمرو بن الحارث ختن رمحول الله ؤه وهو الذي قال! رروالثه ما

ترك رمول اض .عند موته دسارا ولا يرمحا ولا عبدا ولا أمة ولا شيقا إلا بغلته
البيضاء وأرصا جعلها صدقة)) . ٠١٠

بدأ قمتها من حن بلغ المي ه أن بني المطلق (قوم جويرية) بحمعون
الحمؤع لقتاله بقيادة زعيمهم الحارث بن أب صرار (والد حويرية) ،وكان لرسول
الله ه عيون ينتقلون هنا وهناك ،ؤيبعثون إليه بالأخبار حتى يكون هووصحبه
ق م أمن من الغيلة والغدر.

وعليه فقد جاءه ه نبأ استعداد بني المصطلق ،وكان من عادته  .ل
حروبه أن ثقاجيء عدوه لمج إليهم ه ولمهم عل ماء لهم يمي الربيع،
فقاتلهم الملمون ،وهزموهم شر هزيمة ،وأوقحوا فيهم خائر جسيمة ،ول بوا
ممرا من ت ائهم ،وأسروا ممرا من مقاتليهم ،وجندلوا ق اليدان معظم فرّانم •
وم الحارث بن أبا صرار زعيمهم ،لكن ابنته جويرية -والتي كانتا تسمى
بره — وقعت ،ق السبي ،وميمت ،مع الباقين إل المدينة.

وعن سبي جويرية وما حل ث لها نحدنت ،أم المؤمنين (عائثة رصي اممه عنها)
فقالت !،لما قم رسول الله ه سبايا بني المصطلق ،ونمت ،جويرية؛نت ،الحارث

ل ا ل هم كان بن قيس ين الشءاس أو لابن عم له ،فكابته عل نف ها ،وكات
امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخدُت ،بنفسه ،فأتت ،رسول الله ه تتعينه
ق كتابتها ،قالت ،عائثة! فوالله ما هو إلا أن رأيتها عل بائح حجرق ،فكرهتها،

وءرذتا أنه محبرى فيها

ما رأيت ،،فدخل.تا عليه فق.التا! يا رسول اض ،أنا

 )١:رل;اريخ بغداد))(ا" ،)٥ ٤ /و ءالهلبقان ،الكبرى٠ ٧ / ١()،

جئققمحأيظ|ج

٣٦

جويرية بنت الحارث بن ابئ صرار سيل قومه ،وقد أص -ابني من البلاء ما لر جنف
عليك ،فوقعت ،ل المهم لثايت ،بن قيس بن الشإس أو لابن عم له ،فكاتبته عل

نفسى ،فجثتلث ،أمتعينك عل كتابتي .ئال)ت فهل للث ،ق حير من ذللث،؟ قالحا 1وما
هويا رسول ،الله؟ قال !،أمحي عنلقؤ كتايتالث ،وأتزوجالئؤ ،قالت ،ت نعم يا رمول ،النه.
قال،؛ ®ند فعلت ،*،قالت■ وحمج الخير إل الناس أن رسول ،الله قد تزوج
جويرية ابنة الحارث بن أبي) صرار ،فقال الناس• أصهار رسول اف ه وأرسلوا ما

بائدتم ،قلت ،ت فلقد أعتق لترويجه إياها مائة س بني المصهللق ،فإ أعلم امرأة
كانت ،أعفلم عل قومها بركة منها  ١٠؛.
قيل وكان عمرها حنن تزوجها  .عشرين سنة لما أحرجه ابن محي عن
جويرية ئالتإت تزوجز) رسول افه .وأنا؛نت ،عشرين ّ نة".،
قيل وكان ترتيبها ق أزواجه س التاسعة بحد زينبا ؛نح ،خزيمةلمأُب

وذكر ؤ ،المرة أنه حمن قدم رسول افه س المدينة أقبل الحارث بن أبئر
صرار بفداء ابنته ،فلمكأ كان باليقين) نفلر إل الإبل التي ،جاء حا للغداء ،فرغب ل

بعثرمح) منها ،فنيه،ا  )jشما من شعابا العقيؤ) ،ثم أتى الني ه وقال :يا
®فأين المعيران اللذان
محمد ،أصتم ابنتي ،وهدا فل.اؤها ،فقال رسول الله
( )١أخرجه ابن هشام ن ،المرة(أ ،) ٢٩٥ ، ٢٩٥ /وأحد  )jالند(اُ ،) ٢٧٧ /وصححه

الأرنووءل ،وانفلر «اس والمهاية"(؟ ،) ١٥٩ /و (ْ ،) ٣٠ ٠ /و ( ،) ٤٩ //،و،لتارخ
الأمم والملوكاا (آ )١ ٠ ٩ /ورتاريخ حليمة بن حياتل،ا(آ ،)٨*/و ®الطمات الكيرق١٠،
).(\١٦/٨)Ji(٦٤/٢
رأ)«الطقاُن ،الك،رةا»(،د/؟لا).

( )٣انفلر  ٠طبقات الحفنة ،رآ.)٢ ٢ /

٣٧

غيتهإ يالعقيق ،ق شعب كذا وكدا))؟ فقال الحارث! أشهد أن لا إله إلا اممه،

وأنك محمد رسول اض ،فواش ما امحلير عل ذلك إلا اممه ،فأسلم الحارث ،وأسلم
فجاء حإ ،فدفع الإبل إل،
معه ابنان له ،وناس من قومه ،وأرسل إل
الني س ودفعت إليه ابنته حريرية ،فأسلمت ،وحن إسلامها ،فخهلبها رسول

اممه ه إل أبيها ،فزوجه إياها ،وأصمدفها أريع مائة درهم .' ١٠
وقال ابن حجرت راومن مرل أيا قلأبة قال،؛ سى المي .جويرية يخي
وتزوجها فجاءها أبوها فقال! إن بنتي لا يسبى مثلها ،فخل سبيلها ،فقال! أريت،
إن حرما أليس قد أحنت؟ قال! بل .فاتاها أبوها فدكر لها ذلك فقالت!،
احترت الله ورسوله)) .قال ابن حجر! ؤإسثاده صحيح."٠
وقد كانت ،جويرية س حريصة عل الذكر والدعاء ،فعنها قاJتا! أتى عل

رسول الله .غدوه وأنا أسبح ،ثم انطلق لحاجته ثم رجع قريثا من نصم ،النهار
فقال! ررأما زلت ،قاعدة))؟ قلت! نعم .قال! ررألأ أعللث ،مات لوعدلن ثس
عدلهن ،أو وزن بمن وزنهن -يعني حميع ما سحت -سبحان الله عدد حلقه،
ثلاث مرات ،مسمحان افه زنة عرشه ،ثلاث مرات ،سبحان الله رصا نف ه .ثلاث
مرات ،سبحان ارنبم مداد مإته ،ثلاث مرات))"؛.

( )١المرة البرية( ) ٢٩٦ ، ٢٩٥ ;٢وانفلر ءالاصابة))( ) ٥٧٩ ;١قال ابن حجر بعد إيراده

نحوا من هذه الرواية! ،اذكر ذلك ابن عاظ ل الغازي عن محمل .بن ثعي— ،عن عبل.النه
ابن زياد متقطعا ٠ا.م.

(# )٢الإصابة)) ( ،) ٥٦٦ /Uوانظر #الطبقات الكبرى)) (.) ١١٨ //،

( )٣أحرجه سلم(  ،) ٢٧٢٦وابن سعد

 ،)١وأحمد( ،) ٣٢٤ ;٦وانظر #الإصابة))

( ،) ٥٦٦ /Uو( ) ٥٧ ١ /Uو #الهلثقات الكبرى))(.) ١١٩ /A

لكنتا وفاة جويرية ل ستة خمسان ،وقيل! توفيت ستة ت وخمسين'أ* ،قيل

صل عليها مروان بن الحكم'" فرضى الله ~تعال~ عنها وأرضاها ،وأثاب ل
جنالتت ،عدن مقاما سامتا.

رو0م

( )١سرأعلام الملأء( ،) ٢٦٣ ;٢واتارخ خلمة بن خياط.) ٢٢٤ !٦(،
(« )٢الطبقائ ،الكرى»(.) ١١٩ /A

٣١

0
أكرم أمهات الوملثن وليا وسميرا

إما زينب بتت جحش الخاشعة الراصية ،والأواهة الداعية ،ملأ ذكر الآحرْ
مشاعرها ووجداما فكاث ق محراب العبادة والطاعة نموذجا فريدا ونبمرانا
ماظا.

حالها سيد الشهداء ،وأسد الرحمن حمزة بن عيد ا،لطلب (رصي اف عنه).

وأخوها صاحب أول راية عمديتإ ل الإسلام ،وأول من دعي بأمثر
الومنين ،وأحد الشهداء ،عبداش بن جحش (رنحى افه عنه).
وأمها عمة رسول هؤ أميمة بنت عبد المهللب . ٠١٠

كانت زينب قد عرض عليها الرواج من زيد بن حارثة مول الني .بأمر
من رسول اف  .ولر ذكن راغبة  jالزواج من زيد؛ لأنه مول وهي السيدة
الشريفة ذات ،الحمب ،والنسب ،،فنزل قوله بحانه وتعال• ؤمحما'َةان,لث<ءن
الاسات ،الكرى/r(،

إن اف زوجها ،ونهلق وقالت عائشة (رصي اممه عنها)• يرحم اف نيتب ،لقد

ناك ق الدنيا الشرف الذي لا يبلغه نرق .ؤإن رمول اف .قال لتات  ٠أمرعكن
بئر لحوما أحلولكن باعا . ٠١فبترها سرعة لحوقها به ،وهي زوجته ق الحنة . ٠١٠
وعن عائشة ~أيصا~ قاك؛ قال الني .لأزواجه؛ ررسعتي أحلوالكن يا ١
فكنا إذا اجتتمعنا بعدم نمد أيدينا ل الخيار نتتهلاول ،فلم نزل نفعله حى توفيت
زينب ،وكانت امرأة قصره ،لر تكن —رحمها اف— أحلولنا ،فعرفنا إنإ أرايؤ الصدقة.
وكانت ،صناعة اليد ،فكانت ،ندخ ،ونحرز ،وتصدق ل سبيل اف
وقال الإمام الذمي ل المر؛(قيل إن الني س تزوج بزينب ،ل ذي القعدة
منة حمس ،وهى يومئذ ينتح حمس وعشرين ،وكانت ،صالحة ،صوامه قوامة ،بارة،

ويقال لها( :أم الماكين)اا'م.

وعن برزة بنت راغ قال؛ أرمل عمر إل زينبا بعطائها ،فقالت،؛ غفر الله
لحمر ،غجري كان أقوى عل قم هذا ،قالوا :كله للت .،قالتح :بحان اممه!
واسرت ،منه يثوب ،وقالت :،صبوه واطرحوه عليه ثوبا ،وأخذت ،تفرقه ل رحمها

وأيتامها ،وأعهلتني ما بقي ،فوجدناه حمسة وثإنجن درحا .نم رفعح ،يدها إل
الممإء فقالت :،اللهم لا يدركني عتياء عمر بعد عامي هذا'"ب

(ا)سرأعلأمالبلأءرآآ/هامآ).
( )٢أحرجه ابن.،عل ) ١ ٠٨ /a( .نال الأرنووط• ومنيه قوي ،وانظر ال مط .الثمين للعلبري
ص  ،٩ ١وارالإصابة» ( ،) ٦٦٩ /Uو *الطبقات الكرى٠) ١ ٠٨ /A( ،

(آ)«سرأءلأمالبلأء»(آ/م\اأ).
( )٤الرجع الأبق ( ،) ٢١٤ /Yو«فوح اللدانء" لللاذرى (•) ٤٤٠ /X

محقثمحمحلمج؛ء
توفيت نيتب ست جحش (رصي الله عنها) محنة عشرين من الهجرة"؛ ،وقالت

حين حضرتما الوفاة! إن قد أعددت كفني ،ولعل عمر سيمثإ إئ بكفن ،فان
بث بكفن قممي قوا بأحدهما ،إن استهلخم إذا دليتون أن تصدقوا بحموي
~إزاري— فافعلوا".،

رضي افه عن أم ا،لومنين زينبا بتت ،جحش فقد كانت ،حاثعة راضية،
وأواهة داعية.

( )١تاريخ الأمم والملوك (أ/؟اه) ،و«الإصاةاا (  ،) I1،\/Uوارالأقات الك؛ريء
(حرإهههوصإ\\\).
الكرى))(خ/ا>.ا).

٣؛

سث)هممحامح

أمسإ4ة
أول ظعينة دخلت ،LuJdl؛ مهاجرة

هند بنت أب أمية ين المغ؛ره بن عيدافه بن عمر (أم سالمة) صحابية حليلة
من المهاجرات الأول ،هي بتت عم حالي بن الوليد سيف اض ،وبنت عم أبي) جهل
ابن هشام.

أبوها! سهيل بن الغ،رة بن محزوم سيد قومه بلا متانع ،وأغناهم بلا منافس،
عرف بالكرم الشديد والسخاء العفليم ،ولم ،-درزاد الراكس.)،
وأمها! عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك ين حذيمة بن علقمة الكتانية

س ي ني فراس الأمحاد ،وكان حدها علممة يلقب د(حيل الطعاو))ُأُ.
نشات هند ل بيت عرين ،أصل ،بجمع الجد س طرؤ ،الحول والشجاعة ،وكانت
مند صباها وفتوما ذات شخصية قوية تفرض احترامها ،وكانت مجن أخمل الشاءُ".
(  ) ١اننلر #الإصابة» (، ،) ٢٢١ /Aاالطقات امى» (.) ٨٦ /A

(أ)المرجعان;ق(خ/أأآ)ّ

محقمحمحلفمح>

زوجها؛ همداف بن همد الأسد بن هلال بن ب-اف' بن همم بن همزدم رأبو
ولكن أبو سلمة أحا
ملمة) وأمه برة بنت عبد الهللب بن هاشم عمة النبي
للسي س من الر صاع ،أرصعتهإ ثويبة مولاة \لي لهبُُ'.
ولكن أبو ملمة وأم ملمة من الساشن إل الإّلأماأ'.
وحين قامت الدولة الإملامية ق المدينة ،وأعلن الحهاد صد أعداء اللة

والدين انضم أبو ملمة إل صفوف المجاهدين ق مثيل الله نحتا راية رسول الله
ه حنوض غإر المعارك ،ويبل فيها أحن البلاء ،فكان له ق بدر صولأت

وجولان ،وعرفته أرض احد إذ بلل ثراها دمه الهناهر حيثح جرح يومها جرحا
بليعا لكد يودي بحياته ،إلا أن اممه —تعال— شفاه من ذلك ،مد-م ا إياه لتوم آخر.
وقل يوم بدر حرج الرسول س ي غزوة ذي العشيرة ل حمالي الأول من
السنة الثانية من الهجرة ،وهم ،الغزوة التي وايع فيها بتي مدلج ،وحلفاءهم بني
صمرة.

واختار رسول الله ه أبا سلممة من بين أصحابه ليكون عامله عل المدينة
مدة غيابه.

ولما أرجف المرجفا لرسول الله بالإملأم بعد أحد ،وبلغه ج^أن بني أمد
يدعون إل مهاحمته والمسلمين ل عقر دارهم ق المدينة عندئد دعا رسول الله أبا
سلمة وقال• احرج ق هده الرئة ،وعقد له لواء  ،وقال! مر حتى اق أرض بني
أسد ،فاغن علميهم ،ولكن معه خمسون ومائة ،فساروا حتى انتهى إل أدنى قلن من
مياههم فاخدوا مرحا لهم ،ثم ر-بع إل المدينة بعد بضع عثرة ليلة.
(ا)انفلر«اسواوءاية»(أ»/ه)ّ
(آ)انظر<االإصابة»(ح/آرآآ).

ولما لحل أبو مسلمة المدينة انتقض جرحه الذي أصابه يوم أحد ،وقد ظنه من

قبل أنه التام ،فإمت ،لئلأُث ،بف؛ن من حمادي الأجرة منة أرع ،وقيل منة ولأثأاُ.
وحزنت أم مسلمة (رصي الله عنها) لوفاة زوجها الرجل الصالح ،وعند ذللث،
ذهبت؛ إل رسول اتله ه فقاكت كيف أقول؟ قالتر١قوفيت اللهم اغفر لنا وله،
وأعقبني محنه عقبى صالحة)؛ تقول :فقالتها ،فاعقيني افه محمدا
وعن عمر ين أبير مسلمة أن أم ملمة لما انقضت عدما حطبها أبوبكر ،فردته،
ثم عمر فردته ،قبعتا إليها رسول اف ه فقالت !،مرحتا ،أمحر رمول الله .أف
عرى ،وأق مصيبة ،ليس أحد من أوليائي شاهدا .فبعت ،إليها؛ أما قولك !،ااإزا
مصيبة فان اف سي،كفيلأإ صبيانلن ،،وأما قولك،؛ إق غيرى ،ف ادعو اممه أن يد ، ٢٠٥

غيرتكا ،وأما الأولياء فليس أحد منهم إلا مثرصى ي؛؛.
قالت؛،؛ ياءمر'اُ ،قم فزوج رسول الله.
وقال رسول اف ،ء؛ ارآمحا إل لا أنقصلئط ما أعطسّت ،فلانة ،رحتين وجرتين

ووسادة من أدم حشوها ليف  ،؛؛ ،قال عمر؛ وكان رسول الله.ؤ ياتيه-ا ،فإذا جاء
أحدت زينب ،فوضعتها ق حجرما لرضعها ،وكان رسول الله

حييا كري،

ي تحيي فثر■ح ،فعلم.؛؛ ،ذللا ،مرارا ففعلن عار بن يامر لما تصغ ،قال؛ فاقبل

ذات يوم وجاء عار ،وكان أخاها لأمها ،فيحل عليها ،فانتشتلها من حجرها،
وقال• دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي اذك.؛؛ ،حا رسول الله ه^ ،فدحدء؛؛ا،
( ) ١مر اعادم البلاء ( ،) ١ ٥٣ / ١و"الطبقات اممرى» (.) ٨٧ /A

( )٢أخرجه أحمد (! ،) ٢٩١ /وم لم (  ،) ٩١٩وأبو داود (  ،) ٣١١٥والترمذي ( ،) ٩٧٧
وابن ماجه (  ،) ١ ٤ ٤٧وانظر "المدايه واوهاة» (؛ ،) ٩١ /و«الطثقات الكيمى» (.) ٨٩ /A

( )٣تعنى ابنها عمر بن أف ّامة.

نجعل يقلب يحرم ل البيت يقول؛ ءأين زناب؟ ما فعلت زناب؟،؛ قالت! حاء

عإر فذهب -ها .قال! فبني رسول اف

باهله ،ثم قال! ®إن شتت أن أسع لك

بت ساء» . ٠٠٠

قال ابن حجر ل هذا الزواج• ®تزوجها الني  .ل حمالي

سنة

أرع وقيل سنة ثلاث؛".
وق العام السادس للهجرة صحبت أم سلمة (رصي الله عنها) رسول اش
 .ل رحلته إل مآكة معت٠نا ،وهي الرحلة التي صدت فيها قريش ني اممه.

وأتباعه عن لحول البلد الحرام ،وتم عل أثرها صلح الحديبية.
وكان لأم المومنين أم سلمة (رصي الله عنها) يومئذ دور وموقف ،يذكر ق
مناقبها الفذة .ذللن ،أن الصحابة لحل عليهم أمر عقلتم حنن بلغهم أن من مرومحل
الملح الي امرؤلها المشركون ما ذكرْ سهيل بن عمرو بقوله! (وعل أنه ال
يأتيك منا رحل  -ؤإن كان عل دسلئ - ،إلا رددته إلينا) .عند ذلك ،قال الصحابة
(رمحي افه عنها) سبحان النه ،كيم ،يرد إل المشركن وقد حاء م ل،؟ فبينا هم

كيلك إذ ث-حل أبو جندل بن سهيل بن عمرو ثرش ق محول ،،،وقد حمج من
أسفل مكة رمى بنفسه ؛؛ن أظهر المسالمين ،فقال سهيل! هاذا يا محمد أول س

أقاضيلث ،عليه أن تردم إل .فقال الني ه! ررإنا ب نمقي الكتاب يعيرا .قال! فواش
إدا ل؛ أصالحلث ،عل ميء أبدا .قال الني س! ررفأحره ل؛ ،قال! ما أنا بمجيزْ للمثؤ.

( )١أحرجه ابن سعد ( ،) ٩٠ /Aوأحمد (  ،) rUZ-xوالحاكم (؛ ،) ١٧ /وصححه وراض
الذهبي ،وانظر #الإصابة» ( ،)٢ ٢٣ /Aو#الطبقات ،الك،رىاا () ٩٠ /A؛
(#)٢الإصابة>ا(٠) ٢٢٢ /A

٤٧

قالت بل فافعل .هال; ما أنا بفاعل .فقال أحد الثركينُأ' بل قد أجزناه لك .قال

أبو جندل! أي معشر المساومين ،أرد إل المثرين وقد جثت م لتإ؟ ألا ترون ما قد
لقيت؟ وكان قد عيب عيابا مديدا ق افه .قال عمر بن الخهلماب (رصي الله

عته)! فأتيت الني .فقلت! ألت نبي افه حقا؟ قال! بل .قلت ت ألمستا عل

الحق وءدو uعل اوطل؟ قال! بل ،قلق! فلم نمطي الدنية  jدسا إذا ؟ قال! إي
رسول الله ولت ،أعصيه ،وهو ناصري .قلت! أوليس كنت ،تحدثنا أنا متأي

البيت ،فنقلوف ،به؟ قال! بل ،فأ-حا؛رتالثا انأ نأتيه العام .قال! قلت !،لا .قال! إنلث،
آتيه ومعلوف  ،بهّ قال! فأتيت ،أبا يكر فقلست ! يا أبا بكر ،أليس هدا نبي اممه حما؟

قال! يل .قلت !،ألمنا عل الحق وءدو uعل الثاؤلل ،قال ! بل .قالت! فلي نعطي
الدنية  ،3ديننا إدا؟ قالت أب الرجل ،إنه لرسول الله .وليس يعمى ربه ،وهو
ناصره ،فامنم لث ،بغرزه ،فواممه إنه عل الحق .قلت !،أليس كان محدثنا أنا ستاي

الثبت ،،ونعلوف  ،به؟ قال! بل .أفأ-محارك أنلئ ،تأتيه العام؟ قلت !،لا .قال! فانلث،آتيه
ومهلئذج؛ها

واستفحل الأمر إل حد منل.ر بخعلر ،وذللئ ،حن أمر رسول اللص ه أصحابه

أن يقوموا فينحروا الهدي ،ثم محلقوا ،فإ قام متهم رجل ..ثم لحل رسول الله.
عل أم ملمة ث .فذكر لها ما لقي من الناس ،فقالت !،يا نبي افه •.أتحب ذللثج؟
احرج ،ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تتحر؛ل.دتائ ،وتدعو حالقلث ،،فقام رسول
الله ه فخرج ولر يكلم أحدا من أصحابه كلمة حتى نحر وحلق ،فلعا رأوا ذلك
قاموا فتحروا ،وجعل بعضهم محلق بعصا ،حتى كاد بعضهم يقتل بعصا غتاُ".
(ا)هومكرزينحفص.

(I)٢خرجهاJخارير ،) ٢٧٣٢ولهداود( .) ٢٧٦٥

محةقمحإمح1ؤة

٨؛

وهكذا كانت أم ملمة (رصي افه عنها) ق كير ْن الواقف لا نمير إلا
عن نضج وعمق تفكيره ،قال ابن حجر! رروكانت أم سلمة موصوفة Jالعقل البالغ
والرأي الصائبb ،نارrا عل المي . ،يوم الحدسة تدل عل وفور عقلها
وصواب رأ-با"'.

تويتت (رضي اف عنها ،ل منة إحدى وّتين بعد أن عامت نحوا من 'سعان
منة قضتها ل التضحية والوفاء والصر ،وكانت احر أمهات المومتين موواُ'ُ،
وقيل! كان عمرها أربعا وثعاص منة ُ'ُ.

فرحم اف

تحال— أم الومنن أم ّاإمة هند بنت\ ،لي أمية ،المرأة الكريمة،

والمومنة الصادقة ،والوفية الصابرة.

(ا)«الإصابة»(م/أآآ).

(أ)انفلرااالإصابة»(م.) ٢٢٤ /
(ّآ)<(الطقات ،الكرى" (.) ٩٥ /A

<ا

٧

ء

فاطمة بنت رسوو اش

وّيأ

إما سيدة ن اء العالمين) ؤ ،زماما ،رابعة بنات الرسول ه ،أمها أم الو ) jo
خدمحة ررصى الله عنها) ،وأبوها سيد ولد ادم ،وزوجها سيد ؤ ،الدنيا والاحرْ،
أمير المؤمنين) عل بن أبٍا تلمالب (رصي الله عنه).
الحسن والحين)
وولداها سيدا شباب أهل الحنة ،ورمحانتا رسول الله
(رصي الله عتهإ) ،وعمهإ سيد الثعهداء ،وأسد الله ،وأسد رسوله حمزة بن عبد
الطلب (رصي الله عنه).

ولوت قاطمة ؤ ،أم القرى) ،وقريش محدد بناء الكعبة ،ولدت قبل البوة بخص
سنين ،،واستبشر رسول الله

بمولدها ،فسإها فاطمة ،ولقبها ُ— (الزهراء)،

وكانت ،تكنى أم أييها'؛' ،وهي ثن .يدة الشبه برسول الله
ونشأت فاطمة ق بيت نبوي رحيم ،يكلموها بالرعاية وال هر عل تربيتها
ااالإصابة))(م"/آ.)0

سث،محمحالمجت>

لتاخذ قسطا واما من الأدب والخنان والتوجيه النبوي الرشيد ،ومما تتمح يه أمها
خديجة ررصى افه عنها) من صمات زكية ومجايا حميدة.

وما كادت الزهراء  ^LJالخام ة من عمرمحا حتى بدأ التحول الكيثر ل حياة
أييها ،بنزول الرحى عليه ،وأحمت ،من الوهلة الأول باعباء الدعوة ،وشاهدت
والدتبما تممج إل جان با أبيها وتشاركه ق كل ما يواجهه من أحدامن ،عظام وخطوب
جسام.

وشاهدت العديد من مكائد الكفار لأبيها هؤ فتمن.تا لو استطاعت ،أن
تفديه يحياما ،وتمنعه من أذى المثرين ،ولكن أنى لها ذلك وهي ل عمرها
الصغثر.

كان من أشد ما قامته من آلام ق بداية الدعرة ذلك الحصار الثديي الذي
حوصر فيه الملمون مع بني هاشم ق شعّبا أب طالبا ،حيث أثر الحصار والخؤع
عل صحتها ،وما كادت نحرج من محنة الحصار المهلملمثؤ حتى فوجئتا بوفاة أمها
خديجة (رصي اممه عنها) فامتلأت نفسها حزما وألما وأمي '.'١
ول السنة الثانية من الهجرة تزوج عل بن أي طالتا (رصي الله عنه) فاطمة،
ويني  ، ١٦٢وذللئا عشب عزوة بدر الكارىُ ا ،واحتفل بنو عيد المطلٌتا الكرام •مدا

الحا.مثا ال عيد ،ونحر حمزة بن عبد المطلّتا بعض إبله ،وأطعم الناس ،وانتقلمتؤ
الزهراء إل بيتإ الزوجية الذي ل غاية التواصع.
ولقد كان رسول اممه.ؤ بمب ،ابنته فاطمة ويكرمها ويسر إليها .وغف,ستا لها

الّبي . ،لما بلغه أن أبا الحسن هإ بإ رآه محماتعا س خطبة بنت ،أبي) جهل فقال!
( ) ١النساء حول الرمحولء.
(أ)»اسوالهاة» (ه.) ٣٠٩ /

*واف لا نحتمع بشتإ ض اف وبنت عدو اف ،وإنإ فاطمة بضعة متى ،يريبتي ما
رابما ،ويؤذيني ما آذاها؛'،؛' فرك عل (رنحى اض عنه) الخطبة رعايه لها .فإ تزؤج
علتها ،ولا ترى• ^ توفيت تزوج وترى'" (رضي اش عنه).
ول) يمض عام عل الرواج المارك حتى أفر اف -تعال -عين عل وفاطمة،
فوضعن ،الحفيد الأول ،لرسول ،اف ه الحسن بن عل ق السنة اكاكة من الهجرة'؛؛،

ففرح به النكا  .فرحا كبثرا ،وحمحه بنف ه وسإه الحز ،وأماط الأذى عن
رأسه ،وأمر أن يتصد3ا عل الفقراء ،بزنة شعره قفة"'  ،فنإ

الحسن من الحمر

عاما ولد بعده الحس-ن  ،3شهر سحبان سنة أرح من الهجرة
وتتابع الثمر المارك فولدلن ،الزهراء ق العام الخامس للهجرة طفلة أسإها
حدها.زينب• وبعد عامن وضعت طفلة أحرى هي أمكلثوم.
ومن منزلة فاطمة الحالية عند رسول ،اض ه أنيا كاJت ،إذا دحالت ،عاليه قام
إليها فقبلها ،تقول ،عائشة (رضي اف عنها)! (ما رأيت ،أحدا كان أشبه كلاما
وحديثا برسول ،اف ه من فاطمة ،وكاست ،إذا دحلت ،عليه قام إليها ،فقثلها،
ورحبا  ، ١٦٢وكيلك ،كانت ،هي نصع به)"؛.

ولقد كانت ،لفاطمة الزهراء مواقم ،وصيئة ق الحهّايؤ ،فقّد أورا.تج التارخ بإ
( )١أخرجه الخاري (  ،) ٣٧٦٧وم لم ( ،)٢ ٤ ٤ ٩وأبوداود ( ،)٢ ٠ ٩٦والترمذي ( .) ٣٨٦٦
()٢سرأعلأماكلأء( .) ١١٩/٢
( )٣اجلرجع  U^)_U1؛.)Y

( )٤رواه أخمد والطرانر ،وذكرْ الهيثمي ل المجمع ونال،ت هو حديث ،حس.
(ه)«ميم أعلام البلاء(،م • .) ٢٨
( )٦أخرجه أبو داود(  ،) ٥٢١٧والترمذي (  ،) ٣٨٧١والحاكم  jمستدركه(١٥٤ ;٣
وصححه ،ووافقه اللم .هبى.

٠٢٠

قدمته من فقائل فواحة يالأريج  )jمحلف المجالات الباركة.
ففي غروة أحد أصتب النمح ،ه ق بدنه ووجهه ،وتدفق الدم منه ،فكانت
فاطمة تغل الدم ،وعل يكب الماء علميه بالجن ^ ،رأت أن الماء لا يزيد الدم

إلا كثرة أحدت قهلعة حصر أحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقتها بالخرح،
فامتمك الدم'".

وتابعت (رصي الله عنها) حماة الخهاد ى أماكن أخرى ،فشاركت j ،غزوة
الخندق ،ول تمر ،وق م لها ه ق هده الغزوة خمسة وثلاثين ومما من قمح
حمر•

ونهدت غزوة القح ،وكان لها موقفا مشرق مشرف ،،حننا رفضت ،أن

تحر أبا سفيان بن حرب عندما طلّث ،أن تشنع له عند رسول الله

وقال لهات

هل للئا أن نجري بحم ،الناس؟ فقالت،ت إنإ أنا امرأة .وأبت ،عليه ،فقال لهاث مرى

ابن الحسن .فقالت !،ما بئر أن محر"' .ولحل (رمحي اممه عنه) والمسلمون مكة ،ولما
اغتسل ه كانتح فاطمة (رصي اف عنها) تستره بثوبه ،ثم صل ثاف ركعات ،ك،ا

قالت ،أم هانيء بنتا أب طال— ،،ررذهبت ،إل رسول اض

عام القح فوجدته

يغتسل ،وفاطمة ابنته تستره. ٠٢٠١،. . .

ولمل .احتملت ،فاطمة (رصي اش عنها) حياة الفقر ،وكابدت س ذللمثؤ الثيء
الكثبمر ،ولكنها كانت ،مثالا للفتاة الصابرة المرابهلة.
( )١رواه البخاري وانفلر ااالداية والتهاية* ( ٤إ  ٩ي وءالمرة النبوية ل محوء المصادر
الأصلية" ص٠٣٩ :

( )٢انظر  ٠ال برة النبوية ل ضوء الصائر الأصلية  ١٠ص; . ٥ ٥٨

( )٣أحرجه البخاري ق كتاب الغل ،باب التستر ل الغل عتل الاس.

٥١٠

ولما حج رسول الله

حجة الودلع ،وأرمى قواعد الإسلام ،وأكمل الله

ستعال— الدين ،مرض رسول اض

وما إن سمعت فاطمة ُذاكا حتى هرعت

لتوها لتهلمئن عليه وهو عند أم  ٧^^٠^١عائشة (رصي الله عنها) .فلمإ راها هش
للقائها قائلا • مرحبا يا بنتي ،ئم قثلمها ،وأجل ها عن يمينه أو عن سإله ،ثم
محارها فكت ،بكاء شديدا ،فلما رأى حزعها محارها الثانية ،فضحكت .،فقالت ،لها

— أ ي عائشة— -حصك ،رسول اممه و .من  ju؛ سائر نسائه بالرار ،ثم أنتح تبكن؟
فلمإ قام رسول افه ه سألتها! ما قال للئإ رمول اممه ه؟ قالتإت ما كنت ،لأفثى
عل رسول الله ه مره •

فلمإ توق رسول اممه

قالت ،عاثشة! ءزمت ،عيك بعا ل عليلمثإ من الحق لما

حدئتني ما قال لك ،رسول اممص ه قالت،؛ أما الأن فنعم ،أما حنن مارق  )jالمرة
الأول فأ-حمز) أن جميل كان يعارصه القرآن كل سنة مرة ،ؤإنه عارصه الأن مرتين،

ؤإف لا أرى الأجل إلا قد اقرب ،فاتقي الله واصري ،فإنه نعم السلف أنا لل؛.،
قالح !،فبكيت ،بكائي الذي رأيت ،،فل،ا رأى جزعي م ارق الثانية ،فقال؛ فاطمة،
أما ترضن أن ذكون محيية ن اء أهل الحنة؟ وأنلثط أول أهل لحويا ب فضحكت ،ر ؛.

واشتد الوجع عل رسول الله .فأقامت ،إل جانس ،أبيها ن هر عليه وتخدمه،
فلمإ رأته قد ثقل ،وجعل يتغشاه الآكرب خنقتها العمة وقالت ،بعومثإ يفيض
حزثا ولوعة٠

واكرب أبتاه .فقال لها ه•' ررليس عل أييلئ ،كرب بعد اليومء فلمإ ماينؤ.
جعلت ،تقول؛

أخرجه المخاري (  ، )٤ ٤٣٤وسم ( .)٢ ٤ ٥ ٠

يا أبتاه ،أجاب ربا لعام.

يا أبتاه ،جنة الفردوس مثواه.

يا أبتاه ،إل جثريل (نعاه.

دفن .ءاوت،ت يا أنس ،كيم ،طابت ،أنفكم أن تحثوا عل رسول اف
ه ا لتراب؟ ٠٠٠٠

ولر تمض عل وفاة رسول اف .متة أنهر أو قريب منها حتى مرصت
فامحلمة ،وانتقلت ،إل جوار رثبا ليلة الثلاثاء ،لثلأيث ،حلون من شهر رمضان ،سنة

إحدى عشرة ،وهى بنت أرع وعشرين منة عل الصحح ١٠٠١
رحم اف ~تعال— الزهراء ،رمحانة سيد ولد آدم ،وزوج سيد الفرسان،
ورضي الله عنها وأرضاها.
ونختم سثره فاؤلمة الزهراء بقصيدة الشاعر الباكتال محمد إقيال~ رحمه
اممه(-فاطمة الزهراء) والتي يقول فيها:

الجد يشرق من ثلأرثإ مهل ساير

ق م ه د فاطمة ف إ أعلاه ا إ

هم،بنتس؟هم،زدجس؟هم،أمس

من ذا ي دان ق الفخ ار أباه ا؟
ه ادى الشعوب إذا تروم هداها

ه ورحم ة للع الم،ن ،وكعب ة الا"

م ال ق ال دنيا وق أخراه ا
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سث)ضمحلفمح

رقية بنت رسوو اض.
أمها خدمحة بتت خويلد (رصي اف عنها) وزوجها لكن عتبة بن ابا لهب قبل

الهجرة فلمإ نزلت (تبت يدا أبي) لهب وتب) قال أ؛وْت رأمى من رأسك حرام إن نر

تطلق بتته ،ففارقها قبل الدخول وأسلمت ْع أمها وأحواما ثم تروجها عثان
(رصي الله عته) ،وهاجرت معه إل الحبشة الهجرتن حميعا ،وهاجرت كذلك إل
المديتة بحل عثإن ،ومرصت ،ق رمضان قبل بدر فخلف 'ُلتها الّمح . ،عمأن،
فثوفيت ،والمسلمون ببئر.

قال الربعي ق ®مولد العناء ووفياتم'ُ'>،ت ®ولكنت وقعة بدر ق رمضان،
وفيها ماتت ،رقية بنت رمول افة ه امرأة عثان ن ،شهر رمضان ا. ،

وق مصنمح ابن أيى ميتة عن عبلة بن مليان بن هشام عن أبيه أن رقية
بنت رسول اف ه توفيتا ،فمج ^١؛ ،ه إل بدر ،وهي امرأة عثان ،فتخلف
).(٦٨/١)(١

).(roA/))(r

٥٧

هاه
عث،ان وأسامة بن زيد يومتد ،فبينإ يدفنوما إذ

عثإن تكببمرا ،فقال؛ يا أسامة،

انظر ما هذا اصر؟ فنظر فإذا هوزيد بن حارثة عل ناقة رسول اض ه الحدعاء،

يبشر بقتل أهل بدر من الشركن ،فقال الناقمون! لا واف ما هذا بثيء ،ما هذا إلا
الماطل حتى جيء بم مصفدين مغلل؛ن.

وق ارالاحاد والثالاا'أ' لأي بكر الثيبان؛ ارونومت رقية بنت رسول اف
 .يوم قدم زيد ين حارثة مول رسول الله ه يثرى فتح بدرا' •

وق مستدرك الحاكم"' عن همداف بن ألجا بكر بن حزام ،وصالح بن أنجا
أسامة بن سهل عن أمحه فال؛ لما همخ رسول اممه .من بدر بعث بشتيين إل أ هل
الدينة بفتح اف عل نبيه

فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حيث سوى التراب

عل رقية محت رسول اش ه فقيل له؛ ذاك أبوك حين قدم ،قال أسامة؛ فجئت
وهو واقف للناس يقول؛ قتل عتة بن رمحعة ،وثبة بن رمحعة ،وأبو جهل بن

هشام ،ونبيه ،ومنبه ،وأمية بن حلفا ،فقلتا؛ يا أبت ،أحق هذا؟ قال؛ نعم واف
يامحي-

قال الحاكم؛ هذا حديثا صحيح عل شرط م لم ولر ثنرحاه.
وقال عثإن (رمحي اف عنه) ق معرض رده عل من تكلم فيه ئا ل؛ محضر بدرا؛

اروأما قوله؛ إن نحلمنتا يوم بدر فإن كنتا أمرض رقية بنتا رسول اف ه حتى
ماتتا ،وقد صرب ل رسول افه ه بمهم ،وس صرب له رسول اش ه بهم

ففد شهد ارقال ل جمع الزوائد®'؟'؛ رواه أحمد وأبو يعل والطيران باحممار،
(( ) ١؛؛ ،) ٣٧ ٤ /وانظر « الدرية الطاعرة ،م بشر

ص .٥٢

^س،سىاب أزواج انيهلأزuرينبكارص. ٩٢

٠٨

والزار بطوله بنحوْ ،وفته عاصم بن أبا النجود وهو حسن الحديث ،وبقية
رجاله ثقات.

وفد نقل ابن حجر ~رُءه ارنه~ ررل قح الباري® عن الأنساب للبلاذري أن
ابنا لرقية من عثان مات ل حياة البي ،.فوصعه الني .ل حجره ،وقال:
®إنا يرحم اف من عياله الرخماء،ا"'.
وقال ابن حجر كذلك ت رروقد نقل يعقوب بن صفيان عن الزهري أنه كان
يكنى أبا عبداف بابنه عبداف الذي رزقه من رقية بنتا رسول اف ق^ ،ومات

عبداممه الذكور صغثرا وله مت سن ،وحكى ابن معد أن موته كان منة أريع
من الهجرة"'.
هامحانشيهان;

التنبيه الأول؛ ما أورده ابن بشكول المتوق منة ثإن ومثمن وخمائة ق

كتابه  ١عوامض الأمإء البهمةاا ' ٠٢عن أنس قال؛ لما ماتت ،رقية قال الني.؛ رالأ
يدحل المثر رجل ئارف أهله® يعني الليلة فلم يدخل عثان اضر.
ومعز المقارفة ررأي المخالطة كا ي القاموس"' ،والمراد محا الحاع .قال ابن
؛شكوال؛ قال البخاري• لا أدري ما هذا؟ الّكا .لر ينهي رقية ،وذكر البخاري
أيما عن أنس بن ماللث ،قال• شهدنا دفن أم كلثوم بنت رسول الله هؤ ورمول اممه
ه ج الس عل اشر ،فرأيت عينيه تدمعان ،فقال؛ هل فنكم من أحل• إ يقارف
(ا)رانحالارى»(ّآ/ا"ها).
(آآ)الرجع الأبق(/U؛.)o
(•آ)(ا/آها'"،ا0ا).

( )٤ص  ، ١ ٠١٩مائة(قرف)ّ

٥٩

الليلة؟ فقال أبوطلحة! أنا يا رسول افه ،فنزل ق فرها .وأصاف ابن بشكوال! قال

أبو عمرو بن عبدالر؛ هذا هو القول الصحح ق حديث أنس لا قول من ذكر فيه
رقية ،ولفغل حديث حماد بن محلمة منكر مع ما ل ذلك من الوهم ل ذكر رةية،ا.
 ٠و التنبيه الثاق! ما ذكره الذهبي ق محثره عند إيراده حديث ابن عبامحي قال!
لما ماتت رقية بنت رمحول اف ه قال! الخلقي سالفنا عثإن بن مقلعون .فبكت
النساء عليها ،مجمل صر يضرض بسوطه ،فأحذ الّكا .بيده ،وقال! اردعهى
يكيرن ،ٌ،ثم ءالت رُا؛ك؛ن دإياكن ونعيق الشيهإان ،فانه مهإ يكن من القالب ،والعن
فمن افه والرحمة ،ومها يكن من اليد واليان فمن الشيهلانا ،فقعدلت ،فاطمة عل

مفثر القبر إل جنب رمول اممة .فجعلنا نكي ،فجعل رمحول اض .يمح
الدمع عن عينها بطرف ثوبه ،قال الدميُ ُ بعد إيرادْ هذا الحديث !،راقلتا! هذا

منكر ،وقال ابن محعد! ذكرته لمحمد بن عمر ،فقال! الثستا عندنا من حمح الرواية
أن رقية توفينا ورسول اممه .ببدر ،فلعل هل.ا ق غثر رقية أو لعله أتى قرها
بعد بدر زارا.\ .ير.

نلتؤ! وأما عثان بن مقلعون (رمحي الله عنه) فلا يثلث ،أحد ل فضله ،كيف

لا وهو من مائة المهاجرين ،ومن أولياء اف الممن الدين فازوا بومامم ل حياة
سهم ،.فمل عليهم ،بل ثثنا عنه'" ه أنه تل عثان بن مقلعون وهو ميت،
ودموعه نيل عل حد عثان ،كا ق كتاب ،الحنائز من منن الترمذي ،وابن

ماجه ،ومني البزار ،رصي الله عنه وأرصاه.

(ا)«سر أعلأمالملأء»(آ/أ0آ).
(آ)انذلرالممسقفالأرؤوط(أ/ه0ا)ّ

ءساحممحللأ>
كانت تاك إحوق الكرام لمحة موجزة عن الصحابية الخاليلة رقية بنت رسول

الله (رصي الله عنها) ذكرما هنا ق سر الصحابيات لشر ن اء الم لمإت عل
طريقها صابرات مجاهدات متعبدات ،والله ول التوفيق.

٠٠

سقضمحلمح؛ء

0
(س4اءست،أّثر
ذات اتنطاٌن

صحابتنا هال 0حمعت ،من المجل أطرافه كلها ،فأبوها صءحابي ،وأحتها صحابية،
وووجها صحابي) ،وابنها صحابي) ،وحبها بذللث ،شرما وفخنا ،قابرها المديق

أبو بكر ،وجدها أبو عتيق ،والد أبي) بكر ،وأختها أم الومن؛ن) عائشة ،وزوجها
الزبثر بن ،العوام حواري رسول اف .وابنها عداغ بن) الزبثر ه اخمض •
وليلت ،أسإء ؤ ،بتت علم وكرم وحب ،ونسب ،أمها قتيلة بنت عبد العزى)،
تزوجها أبو بكر  )jالحاهلمية ،فا'نج؟ت ،له أسإء وعبداش ثم طلقها قبل الإملأم
و؛قست ،ؤ) جاهليتها مدة ثم أملن،ت ،بعد الفتحُأ'.
ونهدلت ،أمإء فجر الدعوة ،وبداية الأنمللاقة ،وعائستط مع أبيها أذتح)
المثّركار) ،وحملت ،لواء الدعوة بيدها وقلبها ومشاعرها.

اطر ءسرأعلام البلاء( ،آ ،) ٢٨٨ /ر«الطقاُتح الك،ركا» (.) ٢٥٢ /A

ولقد كانت مشاهد التربية الإيإنية الحقة تتكرر عل مرأى ومسمع من
أماء ،فقد رأت كيف وقف أبوها وحد 0ل وجه زعاء قريس ومن معهم من
عشائر وقبائل ليداني عن رمول اض قائلا ت ارأتقتلون رجلا أن يقول ،ربي الاهء،
فيتركون رمول افه ه ويقبلون عل أيى بكرُا' .فكيف لا تتربى بعد ذلك عل

الشجاعة والصمود من أجل الحق.

لقد عاشتا أماء مع المسلمين الأوائل حياة المر والحهاد ،والحنة العظيمة،
وتحملت ،الأذى ،وصرت عل البأساء ،ورأت ما يفعله كفار قريش ؛المسلمين،

فكم مرة رأتم وهم محرون المستضعفين من الملمين إل رمضاء مكة وحولهم
العتيد والصبيان ،يديقومم ألوان الحداب ،،ولكنها لا تزداد إلا يقينا وثثائا.
وكلما أشرقتا شمس يوم جديد تحمقت ،جدور الإيان ق نفسها ،وها هي
تحدثنا عن موقف ا من مواقف ،جهادها ل أول طريق ااا.ءوة ،تقول! صتت سفرة

الّمح )j . ،بيت ،أبي) حين أراد أن بماجر ،فلم أجد لسفرته ولا ل قائه ما أربعلها
به ،فقلتا لأبي)! ما أجد إلا نهلاقي ،قال! شقيه باثنين ،،فاربطي بما .قالت،؛
سمبتا ذات النهلاقذن ."٠

ولقد تزوجت أساء (رصي اف عنها) من الصحابي) الجليل) الربثر بن العوام
قبل الهجرة ،وهوابن عمة رسول اض صفية بنتا عبد الطالب.،

ولر يكن الزبير غنا بل كان شنا لا يماللث ،من متاع الدنيا إلا قليلا ،لكن
أساء رصيت به زوجا ،وكيف ا لا ترصي به ،وهو ابن الوعوة الذؤ ،شهاو فجرها

كا شهيته هي ،وأصبح أمر الإسلام الهم الذي محمله.
(ا)رواْ الحاكم .)■،U/0

(آآ)انذلر«سثرأعلأماولأء»(آ/هخآ)؛

ءس،محمحلهتي

٦٣

لقد كان بيتها وبيت الزبثر بيتا من بيوت الإيإن ،نثأت فيه شجرة التقوى،

وتحلت فيه القيم الميالة والأخلاق الفاصالة.
ورغم فقر الزبيرِ فقد كانت» أمإء امرأة سخية ،باذلة اليد ،فكانت تقول

ليناما وأهلهات ررأنفقن وتصدقن ولا تنتغلرن الفضل ،فإنكن إذا انتظرتن الفضل لر
تقفلن شيئا ،ؤإن تص دنتن لر تحدن فقده. ٠١٠ >،
وقال ابنها عيد اممه (رصي افه عنه) ت ما رأيت امرأة أجود من عائشة وأمحإء،
وجودهما •محتلف ،،أما عانثة فكانت ،تحمع الثيء إل الثيء حتى إذا اجتمع عندها
وصعته مواصعة ،وأما أمإء فكانت ،لا تدخر شيئا لغد . ٠٢٠

ولقد عمرت أمإء (رصي اممه عنها) زمنا طويلا حتى بلغت ،مائة عام ونيادة،
ول؛ يسقط لها من ،ولر ينكر لها عقل ،وكفإ الله بصرها بعدما بلغح ،محن الكبمر عتتا

فصرت واحتبت ،لمال أجرها من نمن الحكيم الخبثر . ٠٢٠

ولثن ني التاريخ لأمإء شيئا فإنه لر ينس لها ذللثخ الموقف ،العفليم مع ابنها
عبداممه بن الزبثر (رصي الله عنه) والحجاج بن يوصف الثقفي.

ذللثؤ أنه لما مات يزيل بن معاوية امتفحل الأمر لعبدافه بن الزبثر ،وبويع
بالخلافة  ،3حميع اللأي ،ولكن مروان بن الحكم عارصه ،وأخي الشام وممر من
نواب ابن الزبثر ،ومات وتول بعدم همد الللث ،بن مروان ،وأرمل إل العراق

وقتل مصمسإ بن الزبير وأخذها ،ثم بعثا إل الحجاج فحاصر ابن الزبير مكة قريا
(ا)«الطقاتالكرىاا(خ/أهآ).

(« )٢١سر أعلام الملأءا ( ،)٢ ٩١٢ /Yوند كانت هدْ الصفة مما أحدته هدم الصحابة المرمة
من رسول اش ه ،انظر اراوا.اوة والهاية®(ا* ،) ٥٤ /وااتارخ بغداد® (.) ٩٧ /U
( )٣الرجع الأبق( ،) ٦٢٨٩ /٢١و(.) ٣٨٣ ;٣

سةمحمحلفلق>

من سبعة أشهر حتى ظفر به ق يوم الثلاثاء  ،الساع عشر من حائي الأول ،ستة
ثلاث وسبعين.

قال عروة بن الزبير (رصي اممه عنه) ت دخلت ،أنا وأحي قبل أن يقتل ،عل أمنا
بعثر ليال وهي وجعة ،فقال

كيف نحدينك؟ نالت  Iوجعة .قال؛ إن ق

الوت لعافية .قالت؛ لحلك تشتهي موق ،فلا تفعل ،وصحكن ،وقالت! واف ما

أنتهي أن أمومنتج حتى تاق عل أحد طرفتاك ،إما أن تقتل فاحتبك ،ؤإما أن
تفلفر فتقر عيني -إياك أن يعرض عل حطة فلا توافق عليها ،فتقبلها كراهية

الموت'آ' .ولما أراد أن يودعها نادته إليها وقبالته وصمته فاحت ،؛ديع عل صدره،
فقالت! ما هل.ا؟ ليس هدا لمن يريد الثبادة؟.

قال! واف ما ل به من طحة إلا نحافة عاليالث ،،قالت !،انزعه ،قال! يا أمه إي

أطف_ ا أن يمثلوا ب .قال تح! اريا بني إن الشاة لا يفرها ملخها يعد ذيحها)).
وودعتا أسإء ابنها ،ثم أسلمت نفسها ف ،ورفعت يدتبما إل الحي القيوم،
وهم ،تقول• اللهم ارحم ذللث ،القيام ،وذللث ،المصسج ،والظمأ ق الهواحر ،وبره
بابيه وي ،اللهم إي قد سلمته لأمرك فيه ،ورصيت ،بإ قضيحت ،،فقابلني بعبد اش
بثوابح الصابرين الشاكرين"'.

وحرج ءبل.اش بن الزبير إل المجد الحرام بمكة ،وبات يمل طوال ليلته.

ثم حلى فاحتيي بحميلة سيفه فأغفي ،ثم انتبه مع الفجر .تم أذن وتوضأ ،فمل
ركعتي الفجر ،ثم أقيمتا الصلاة فمل الفجر ثم قرأ محورة (ن) حريا حريا ،ثم
(ا)«ّثر أعلأمالملأء»(\.) ٢٩٣ /
(« )٢الداة والنهاة ،) ٣٣٠ /A( ،و«-ارخ الأمم والملوك،
الحوزتم•) ١٢٦/٦ (،

واااكلم« لأبن

سث،محمحللأء

ملم ،فحمل اض —تعال— وأثنى عليه ،وحرض أصحابه عل القتال ،ثم مص
وحمل وحملوا ،فجاءته آجرة قاصالته ل وجهه فارتعش لها،

وحد مخونة الدم

سل من وجهه قال:

ولما عل الأعقاب ندمى كلومن ا

ولكن عل أندامنا يقطر ال دما

ثم مقط عل الأرض فأسرعوا إليه فقتلوه ،وجاءوا إل الحجاج فامحروم
فخر س اجدا ،وارنحت ،مكة بالبكاء عليه(رصي الله ءنه)ُأ'.

و-حطبا الحجاج الناس فهال!
أيها الناست إن عبداممه بن الربثر كان خيار هده الأمة حتى رغب ق الخلافة،

ونازعها أهلها ،وألحد ق الهرم ،فأذاهه اممه من عذابه الأليم ،ؤإن آدم كان أكرم
عل افه من ابن الزبثر ،ولكن ق الحنة وهى أثرف من ماكة ،فلعا حالف أمر اطه

وأكل من الشجرة أحرج منها• قوموا إل صلاتكم ،فقام له عبدافه بن عمر (رصي
افه عنه) فقال :أما وافه لو شئت ،أن أقول للث ،كدبن ،،_ ،وافه إن ابن الزبثر إ
ينثر كتاب ،اطه ،بل لكن قزاما صواما عاملا بالحق.

لم بعثا الحجاج برأمه إل ءبدالملائج بن مروان ،وصلبه متكنا ل ثنية الحيوان،
فجاءته أمه حتى وشت ،عليه ،فدعته له حلويلأ ثم انصرفت ،،فجاءه عبدافه بن
عمر ررصى افه عنه) فوقمح عليه فقال:

اللام عليك يا أبا خثيبؤ ،اللام عبك أبا حسجإ ،اللام عليلئخ أبا محيسبح،
أما وافه لقد كنتح أماك عن هدا ،أما وافه إن كنت ،ما  ،^ ١٠صوانا قواما وصولا

) ا نظر (رالداية والهابة ،) ٣٣١ /A(،وااتارخ الأممواللوك ،) ٥٤١ /T(،و«ا-تحارمكة»
و«الطبقاتاهمى»(ه/خهاك

س)محمحلمجث؛

للرحم ،أما واض لأمة أنت ،شرها ،لأمة محر كلها ،ثم التمت إل أصحابه وقال؛ أما
آن لهدا الراكب أن يزل"'؟ أ

ويروى أن الحجاج لما قتل ابن الزبثر لحل عل أسإء وقال لها :يا أمه ،إن
أمير المؤمنين وصاف بلمثؤ فهل للث ،من حاجة؟ ئالت :،لست ،للث ،بأم ،ولكنى أم
المصلوب عل رأس الثنية ،وما ل من حاجة...

وعن بحى بن يعل التيس عن أيه قال؛ دخلت مكة بعد قتل ابن الربثر

بثلأيثا —وهو مصلوب — فجاءنه أمه عجوز هلويلة عمياء ،فقالتا للحجاج :أما
آن للراكب ،أن ينزل؟ فقال :ايافق؟ قالت :،واض ما كان منافثا ،كان صوانا مائا
؛^ .١قال :انمرق يا عجوز ،فقال خرفت .،قالته :لا —واف— ما حرفته منلم .سمعت،

رسولاضسيقول :ارلثقيفكدابومثير.'٢٠١١ ...

وعن ابن أي مليكة قال :دحالتا عل أمإء بعدما أصسسؤ ابن الزبير ،فقالته:

بلغني أن هدا صلب ،عبداف ،اللهم لا تمتني حتى أوتى به ،فاحنتله وأكفنه.
فأتيته به بعد ،فجعلته نحن3له بيدها ،وتكفنه بعدما ذهب ،بصرها ،وصالحه
عليه ،وما أتت ،عليه حمعة إلا ماتت."v١

وهكل.ا انتهت ،حياة أمإء بنتا أي بكر الصديق ،أم عبداض بن الزبير ،وزوج
( ) ١انفلر «اوداة والهاية.) ٣٤ ١ /A( ،

(مآ)«سرأعلأمالملأء»(أ/؛هآ).
( )٣ذكره الهيثمي ل محمع الزوائد (و ) ٢٦ ' /محممزا ،ون به للهلران وصعقه بمي بن

يعل التميس أي المحياة .فأخطأ لأن محياأبا المحياة تفة من رجال م الم ،انظراتقريب،
التهدب® ص  ، ٥٩٨وانظر موقفا مشاقا لهدا ق «اوداية والهاة» (.) ٣٤ ١ /A

(؛)لأسرأعلأماولأء)ا(آ.) ٢٩٥ /

مح؛ثمحأمحظؤج

ثآ

حواري رسول اض .وذات الطاقن.
انتهت ،حياتيا ،وانتقلّى إل جوار رحا لتترك للمؤمنات دروتا خالدة،

ومواعفل غالية ،وستظل —مهإ تعام ،الزمان— ندكر بالخهاد والصبر والتقوى،
وسيظل لها لقب ءرذات الطافنال

فر نحى اه ~تعال~ عنها وعن أيها ،وزوجها ،وأبنائها ل الخالدين ،وألحقنا

تيم مع الشيبن ،والعد_ ،jوالشهداء والمالحتن ،إنه أرحم الراحمئن وأكرم الأكرمثن •

لعمري لمد صدقت! كنتم مع رسول الله .يطعم حائعكم ،ؤيعلم حاهلكم،
وكا البمداء الطرداء  .أط واش لأذكرن ذلك لرسول اض ه فأته فقال

 ١للناس هجرة واحدة ،ولكم هجرتان ،"'،،تقول أسإء كإ ل رواية م لم"ُت
فلقد رأيت أبا موسى وأصحااّ_إ ال غينة ياتوق أرم الا يألوق عن هدا الحدسث،،

ما من الدنيا ثيء هم به أفرح ولا أعفلم ق أنف هم مما قال لهم رسول اف .قال
أبوبردة ،فقالت ،أسإء؛ فلقد رأيت أبا موسى ؤإنه ليستعيد هدا الحديث منى.

ومن الواقف المحرنة التي ،مرت  ١٦٢أسإء بنتا عميس (رمحي اف عنها) موقفها
يوم قتل زوجها جعفر بن أبي) طالس( ،رصي اش عنها) ق مؤتة ،فقد أمحر اش -تحال-
رسوله .بإ حدث عن طرين) الوحي ،وصحد رسول اش .النثر ق المدينة،
وأخر بممم جعفر وصاحبه زيد بن حارثة وعبداض بن رواحة (رصي اف عنه)،

واستغفر لهم ،وذرفت ،عيناه عل جعفر ،فدهب ،إل) بيته ودعا بأولاده وقربهم منه
وقثلهم ،وكان المشهد مورا  ،ذكرته أماء فقالت :،يحل عئ رسول الله .فدعا
بني جعفر ،فرأيته شمهم ،وذرفت ،عيناه .فقلته :يا رسول اش ،أبلغلئ ،عن جعفر
ثيء؟ قال :ارنعم قتل اليوم ،،فقمنا نبكي ،ورحع فقال :رااص؛عوا لأل جعفر طعاما

فانه قد جاء ما يشغلهم ، ٠٢ '،،وق رواية أحمد  ١ :لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا
لهم طعاما ،فإنهم ى .شغلوا بأمر صاحبهم.،،
( )١أخرجه ابن معد ( ،) ٢٨١ /Aوالخارتم ) ٤٢٣٠ ( ،و (  ،) ٤٢٣١وسلم ( ،) ٢٥٠٣

وانظر ررالخامع لأحلكم القرآن!) ( ١ا  ،)٢ ٠٢ /وررمد البزار)) ( )١ ٢٣ /Aومد أحمد
(؛ ،) ٤١٢ /ومد الطالي( ،)٧ ١ / ١والمعجم الكبر للطراق(٠) ١ ٤ ٠ ;٢ ٤
(^()٦إ.)\٩^٦

( )٣أخرجه ابن معد ( ،) ٢٨٢ /Aوأحمد (آ ،) ٣٧ •/والتريذتم ،) ٩٩٨ ( ،وابن ماجه
(•لا' ل)و(الا'ل)ه وقانا ا لرمل.ؤ) هدا حلؤ فن ،حسن صحيح؟

وبعد مقتل جعفر تزوج أمحإء أبو ُكر الصديق (رصي اش عنه) فولدت له
محمدا وقت الإحرام ُأُ ،فحجت حجة الوديع  ،ثم تول الصديق ررصى افه عنه)
فغسلته

وبعد وفاة الصديق (رصي اش عنه) نزوحها عل بن ش ءلالبُ" (رصي الله
عنه).

وقد ورد أن أساء (رصي الله عنها) هي التي دلت عمر (رصي الله عنه) عل
ستر زينب بنت جحش لما ماتت وذلك ق النعش ق القبة وأعلمته أنبا رأت ذلك
ل ب لاد الحبشة فصنعه ءمرُ".

وروى ابن جريرُ'ُ عند فوله -سبحانه :-وإن'؛ أ'كلت ذم

ه

[المائدة ]٣ :عن المدى قال :نزلت هده الأية يوم عرفة ولر ينزل يعدها حلال ولا
حججت مع
حرام ورجمر رسول اممه .فإن ،قالت أسإء يشك عميس
رسول الله س تللث ،الحجة ،لمنإ نحن ن تر إذ تحل له جميل فإل رسول افه.

عل الراحلة ،فلم تهلق الراحلة من ثقل ما علميها من القرآن ،فركت ،فاتنته
فسءصتا علميه برئا كان عل.

( )١أخرجه م لم( ) ٨٦٩ /Tكتاب الحج باب إحرام الماءوانثلرا المض لأبن الحارودا
( )١ ٢ ١ / ١وصحح ابن خزيمة(؛ ) ١٧٦ /ومسند أيٍر يعل(. )١ ٠ ٦ / ١ ٢
( ١٠ )٢سر أعلام البلاء(،آ ،) ٢٨٣ /وقد أحرج عبد الرزاق ق ممممه(  )٦ ١ ١٧أن تغسلها
لأيٍا بكر كان بوصية منه ،واننلر اامستدرك الحاكم(،م ) ٦٦ /ومصنف ابن أي شيبة
(آ/ههإ)واكهيدلأبن عبداور(ا'/مم).

( )٣أسر أعلام البلاء.) ٢٨٣ ;٢(،
( )٤انفلر«الحا.ع لأحكام القرآن ٤(،ا ) ٢٣٠ /وممف تمد الرزاق(.) ٤٣٨ ;٣
( )٥جامع البيان؛ ٤ ١ ٩ /ط دار الفكر.

٧١

قلتان هدا دليل قفلها ،وهو منقبة من مناقبها إن صح ،لعنايتها برسول الله
ومن أحبارها ما رواه الترمذي عن أسإء نفسها قالت !،يا رسول افه ،إن ولد

جعفر مع إليهم العتن ،أفامترقي لهم ،فقال؛ نعم ،فانه لوكان ثيء سابق القدر
لشه الخن . ٠١٠

ومن مواممها ما أحرجه أحمد ل م نيه  ، ٠٠٠من حدينا معدان بن أب طلحة
اليعمري ل قمة رويا عمر أنه يقتل وذللث ،ل قوله.؛ رررأيتؤ رزيا لا أراها إلا

حضور أجل ،رأيتر كأن ديكا نقرف نقرت؛ن وذكر أنه ديك أحمر)) ،وأنه قصبا عل
عميس
أسإء بنت عميس ففرما له ،تقول الرواية ؛ ارفقصمبمتها عل أسإء

امرأة أبى بكر (رضي اممه عنه) فقالت،؛ يقتلك ،رجل من العجم)) وقد صدق
شرها ،قتله أبولولوة المجوسي غلام اكّرة بن شعبة وهومن العجم.
رحم الله -تعال -الصحابية المؤمنة أس،إء بنت ،عميس ،ورصي الله عن مهاجرة

الهجرت؛ن ،ومصليه القثلتان ،وغفر لها ورحمها ،وأسكنها قيح حناته ..ضن.
تتثيهان؛

 —١ورد عن أسإء بنتا عميس أما قالت،؛ كنت ،صاحبة عاتشة التي هياما

وأدخلتها عل رسول اينه •••.الح• قال الهيثمي ق الجمعُأُت رواه أحمد
( )١أحرجه الترمذي ل كتاب ،الهلب ،،باب ،ما جاء ل الرقية من العين ،وذكره الألبان ق

صحيح مس الترمذي ،ورواه ابن أب سبة ل مصنفه (ْ ،) ٤ ٩ /وانغتر التمهيد
).(٢٧٦/Y

(آ)(ا/ها) ،وانغلر اااكوين ق أحبار قزؤين ( )،آ.)٥ ٠ ٥ /
).(0\/O(T

والطبراق••• إلا أن أسإء بمن عميس كانت مع زوجها جعفر حنن تزوج
البمي ه عائشة والصواب حديث أساء بنت يزيد ،ورواه الط|بمرازإ ل
المغير ؤإساده صعيف ا .هر.

 -٢ورد عن أساء أما محاك لرسول اممه .ذات مرة!ا سألها عن نحلفها :أنا الش

أحرس ابمك محاؤلمة ،وأن الرسول .قال لهات قاف أسأل إلهي أن محرّك
من ين ديك ،وس خالفك هذا الحديث رواه الهليراق كا محال الهيثمي ولكن

ليس بصمح لأن فته بحى بن؛عل وهو متروك

انظر«محْع الزواند» (ا.) ٢٠٨ /،

٧٣

ه
وّه
البائعة الصادقة

إما أمإء بنت يزيد بن الكن الأنصارية واحدة من النوة الومتات

صاحبات المجد والشرف والدين ،نعتها أبو نمم فقال! ررمتهن الأنصارية أمإء
بنت يزيد بن الكن ،الاJلة لما يورث الغرور والفتزرا')).

أسلمت ل السا؛قين من الأنصار عل يد مصعبا بن عمير ،مصب الخبمر

الذي انطلق من خثر دور الأنصار ،دار بثي عبد الأشهل قوم معد بن معاذ
(رصي اف عنه) ذللئج المحايير الخليل الذي كان إسلامه بركة عل قومه ،حيث

روي أنه يوم أملم ما أمسى  jدار بمي مد الأشهل رجل ولا امرأة إلا م لثا
وم لمة

(ا)«حاوةالأولاء»(آ/ا"تما).
( )٢اظر"الداة والهاية١ ٥٣ /r(،

٧٤

وأساء هذه هي بنت عمة معاذ بن جبل الصحاب الخليل (رمحي اض ءنه)ُأُ.
ؤيلتقي نبها •ع نسب سعد بن معاذ (رضي افه عته) ق حدهما امريء القيس بن

دأمّاء بمن يزيد نموذج رابع من النساء اللاق كن يسألن رسول افه.
عن أمور دينهن ،لتصل إل طريق الصواب ،،ون الك حاب الخير ،وليلك،
وصمتا باما كانت ،من ذوامت ،العقل والدين ،وأئبما حية الن اء . ٠٣٠

روُت ،أساء ؛شت ،يزيد تالت،ت مر ب الئص .وأنا ي جوار أتراب ،ل ،ملم
علينا وتالُ •،لياكن وكفر النعمإن،ا.

مول ،ت كنتؤ من أجرتهن عل ماض ،فقالت:،
يا رسول افه ،وما كفران االتعمين؟

قال -ارلل إحداكن تطول أئمتها محن أبوبما ،نم يرزقها اش زوجا ،يثرونها
منه ولدا ،ئتغضمي ،فتكفر فتقول؛ ما رأيتؤ متالث ،محرا هط)اا'/

ولأساء(رضي اش عنها) مكانة حاصة ق نفس أم االؤءنين عائثة(رضي اض
عتها ،فهي اش زينتها يوم زفافها إل رسول افه س وأدحلتها عليه ،وأصبحت،
بعد ذلك تدعى أساء عاثشة . ٠٠٠

( )١اتفلر«الآحاد واكاق*( ،) ١ ٢٨ ;٦و«سبم أعلام الشلأءء(.) ٢٩٦ ;٢
(آ)اظر«الإصاةاا( .) ٥٢٥/٧
رمآ)اظر«الإصاةا)(.) ٤٩٨ /U

( ،٤رواء الخاوي ق الأدب اكري ،وأحد ق الم ني(أ ،) ٤٥٨ /وانظر مقالة لها ق ااتار؛خ
واث(أ.) ٦٧/

(ه)«الإصاة»(يمهآه).

V،

محةةمحمحا.هقء

ولقد نتأت أماء(رصي اف محها) ل أمرة عرف أفرادها بالضب والخهاد

مند أن أعلنءتا كلمة التوحيد ،ومني أن صادف نور الإيإن قلوتهم الصافية خالة،
فتمكن منهم.

وكد كان لأسرتما باع طويل  jالحهاد ،ففي غزوة أحد لتل أبوها يزيد بن
الكن ،وعمها زياد بن الساكن ،وأخوها عامر بن يزيد ،وابن عمها عارة بن
زيادة بن السكن'؛؛.

ومهديتح أمإء كثيرا من الأحداُث ،المهمة ق الإسلام ،وكانت تشارك فيها،
فحفرُتا غزوة الخندق ،وخرجت ْع الّبيا  .إل الحديبية ،وبايعتا بيعة
الرضوان ،نم ماركت ،ق غزوة خيثر

ولر تتوقم ،أمإء عن الحهاد ،فإ إن أقبلتا السنة الثالثة عشرة من الهجرة
حتى خرحتا إل بلاد الشام لتاخذ مكاما ل جيش السالمين ل اليرموك لتسقي
العطشى وتضمد الحرحى ،ولر اكن عملها مقتصرا عل ذللثج ،بل انغمرمتؤ ل
الصفوف ،وفتلتا يومئذ تسعة من الروم بعمود فسطامحلها ،وعاشتا بعد ذللث،
دما إل أن توفيت ،ل زمن يزيد بن معاؤية"'.

~ ر ضي افه عنها وأرضاها
٠٠٠

(ا)اظر|الإصاة»(مأ/؛اره)،و(ماخه،ه'أ)،و<؛/موآل

( )٢انفلر أسر الأعلام! ،) ٢٩٧ /Y(،و!الاصابة.) ٦٦ ٠ ;٦(،
( )٣ا(سر أعلام الملأءء ( ،) ٢٩٧ /Yوءالأحاد واك1ف» (  ،) ١٢٨/٦و «الإصاية»
ر^مه؛)،و((اوطقات الىرى)ا(ا//ها'آ).

٧٦

!تيه
أما4ةثتاأّاسص
الكريمة بنت ا

أمامة بنت أبير العاصي ين الربح القرئى حفيدة رمول اض هؤ التي عاشت
يتيمة ففازت بشرف القرب من رسول افه ه ونيل حبه وعطفه.

فامها نينب بنت رسول اف ه ،وجيما لأمها حدمحة بتت حويالد أم الومن؛ن،
وسيدة ن اء

ل زماما ،وأول من آمن بالض ه وصدقه قبل كل أحدأ"'.

وأبوها أبو العاص بن الربح صهر اض الكريم ه وزوج ابمته زيب،
وابن أخت خديجة أم ا،لومنين ،كان ئد أسر يوم بدر فأطلق بلا فداء كرامة لرسول
افه و .يسبب زينب ،ثم أسلم قبل فتح مكة ،وحنن إسلأمه ، "١وتوق ل خلافة
الصديق (رصي اش عنه)"'.
( ) ١انفلر «االإصاية» ( ،)٣ ٠ ٣و«الطقات الكرى» (/A
( )٢انفلر ®البداية والمهاية.) ١ /U( ،

( )٣الرجع الأبق.

vv
ولدت أمامة (رصي الله عنها) ل حياة جدها رسول الله س ،ورصعت الإيان
من أمها زينب  ،وصنعت عل عينها ،حيث غيما بزاد التقوى ،وفطمتها عل

الصلاح ،فكانت ،أمامة بدللث ،كريمة الشاة والأصل ،ولدا فقد كان ه انس ما،
وبمش لها ،وأحلها س قبله الشريمط مكائا رحبا ،ومن عطفه حناثا يروي النفوس
ويغذي الأفئدة.
ولر تطل مدة حياة زينّج (رصي الله عتها) حسثإ توفيت ،ق السنة الثامنة،

تاركة ابنتها أمامة التي لر تلغ الحلم بعد ،وكان فراق نينع ،-ألي ،عل رسول افه
 .وعل ابنتها الصغثرة ،ودخل و .عل الماء وهن يغسلن لّينب (رصي الله
عنه) فقال! (أغسلنها ثلايا أو خمنا ،أو أكثر من ذللث ،إن رأيتن ذللثج ،بإء وسدر،
واجعلن ق الأخرة كافورا أوشئا من الكافور ،فإذ فرغتن فاذض)•

فلما فرغن آذف رسول اممه ه فأءطا uحقوه فقال( :أشعرما إياه)"' .وصل
علمها رسول الله ه ثم دفنت ،ق البقيع(رمحي اممه عنها).

ولقد لقيت ،أمامة من المي ه الرعاية ،وكان يرحمها ويحطم ،عليها فكان
محملها حتى ل الصلاة ،فعن أب قتادة صاحك ،رسول الله  .قال! يينإ نحن
ننتظر رسول النه ه ل الفلهر أو الحمر ،وقد دعا بلال للصلاة ،إذ خرج إلينا،
وأمامه بنتا أي العاص بنتا ابنته عل عنقه ،فقام رسول الله ه ق مصلاه ،وقمنا

حلفه ،وهي ق مكاما الذي هي فيه .قال :فكثر فكثرتا .حتى إذا أراد رسول اممه
ه أ ن يركع أخدها فوضعها ،ثم ركع وسجد حتى إذا فؤخ س سجوده ،قام
فاخدها فردها ق مكاما ،فل ،زال رسول الله .يصنع حا ذللث ،ل كل ركعة حتى

(ا)أحرجه أبو داود( ٠) ٣١٤٢

مغ من صلاته؛*'.

ولما تول أبوالعاص بن ربح منة اثنتي عشرة للهجرة ،لكن مد أوصى باسه
أمامة إل ابن حاله الزبثر بن العوام وقد زوجها الزبثر من عو بن ش ُلمالب
(رصي اش عنه) بعد وفاة خالتها فاهلمة (رصي اش عنها) وذلك ق خلافة عمر بن

ا-كلماب (رصي اه عنه)"' وولدت له ص ،فب ئل عل (رصي اممه عث )،تأثرت
أمامة لمقتله ،ومالت أم الهيثم النخعية تصف حزن أما٠هت
أمام ة حي ن قارن ت القرين ا
أثاب ذؤابت ي وأذل ركب ي
تهليف ب

ه لحاجته

ا إليه

فلما امتشت رفعت رنينا

وعاشت أمامة بعد عل حتى تزوج r؛ المغثرة بن نوفل بن الحارث بن همد
المطلب ،الهاشمي ،ثم توفيت عنده بعد أن ولدت له نحيى بن المغيرة ،ولكمت وقانيا
ل ع هد معاوية بن أيير سفيان"'.

(ا)أخرجه الخاري( )٥ ١ ٦و(ا-ها'ه) ،وم لم(  ، )٥ ٤٣وأبو
 ،) ٩٢ ٠وانغلر ءأخار نئن» (م  ،) ٢٨٠وااالإصابة ،) ٥٠٢ /U( ،وءاممقات الكثرى،

( ،) ٢٣٣ /Aوردكرة الحفاظ ،) ١٧٣ ;١(،و«سر أعلام

الخزء ازح.

( )٢انظر *الإصابة • ٢ /U( ،ه) ،و«الطتات الكبرى.) ٢٣٣ /A( ،

( )٣أسرأعلام البلاء! (ا.) ٣٣٥ /
(؛)اظر«الإصا؛ة(،يمم»ه).

( )٥الر-ح المابق (  ،) O'T/Wوءالطبقات الكبرى ) ٢٣٣ /A( ،و«سر أعلام البلاء،
(\.) rYo /

٧٩

أسةبمسإ
أم سيل الحفاظ

نحن الأ'( ،مع صحابية كريمة ،أنجبتا أعجب رجال الدنيا ق الحفظ ،وأكثر
الصحابة رواية للحديث) ' ,'١إنه الفقيه الجتهد الحافظ أبو هريرة اليومي اليإق،
سبي الحافظ الإثبالتا ،الذي قال فيه أهل العلم ت ررأبو هريرة أحفظ من روى
الحدين) ل دهرْ،ا ر".

وند نشأ أبو هريرة يتها حينا نوؤ ،والده وهو صغثر ،وعاش ق كنف ) أمه

أميمة بنت صبح بن الحارثا ،والتي تعرفا ي —أم أيى هريرة.

وقد قدم أبو هريرة عل الني .مسلمثأ ل المحرم من منة مع للهجرة،
ولكن أمه ~ التي ،نتحل|د ا عنها~ رقضحإ أل) تلم وتنضوي تحّثا لواء المومنامتا،
(ا)بمتا مرؤياته (  ) ٥٣٧٤حدثا.
( )٢انفر« :تالخص الحبثر(،ا )) ٢٤ /و ااالإصابة» (« ،) ٤٣٢ /Uالسن الكبرى ،لييهقي
(ا/ا؛؟)،وااصحح م لم بشرح النووي"(i )٦ ٨ / ١

؛A
وءلالت ،عل شركها مدة ،حتى جاء أبوهريرة يوما إل رسول افه س يشكوإليه بثه

وحزنه ،وما يوله ،وحدث؛دللث(،رصي الله عنه) فعن أل كثر ال حيمى يزيد بن

عبد الرحمن ءالت حدثني أبو هريرة قالت واش ما حلق افه مومئا يسمع نجع إلا
أحبني .قالتج :وما عالملث ،؛دللئ،؟ ذ1ل; إن أمي كانت ،مشركة ،وكنت ،أدعوها إل
الإسلام ،وكانت ،نابي عل ،ءا.ءوما يوما ،فاسمعتني ي رسول اف

ما أكرم،

فاست ،رسول اش  .وأنا أ بكي ،فأحبمرته ،وسألته أن يدعو لها  ،فقال! رراللهم
اهد أم \لي هريرة؛؛ .فخرجته أعدو أبترها ،فأتيتح فإذا الباب ،محاق ه ،وسمعت،
خضخضة الماء ،وسمعت ،حشم ،رحل ،فقالت ،ت كإ أنت ،،ثم فتحت ،،وقد لست،
درعها ،وعجلتؤ عن خمارها ،فهالت :،أشهد أن لا إله إلا اف ،وأن محمدا عبده

ورسوله• قال• فرجعت إل رسول اش ه أيكي ،من الفرح كإ بكيت من الحزن،
فاخرته ،ونلت ! ،انع اف أن محببني وأمي إل عباده الومن؛ن .فقال!  ٠١^ ١١٠حس،..
هميدك هذا وأمه إل عيالك المومنن .وحببهم إليهإ؛ . ٠١ ' ،وهكل<ا قرُتج عينا أبئر
هريرة بإسلام أمه ،وما سمع به أحل أو رآه أو عرف ه أمه إلا ومحبهإؤ
ولقد كان لأميمة بنتا صبيح أم أيى هريرة منزلة كثري ق نفس ابنها أب
هريرة ،وكان يفخر -بما"' ،يدل عل ذلالثإ قصته التالية مع عمر بن الخهلابح (رصي
( )١أخرجه أحمد( ،) ٢٢ ٠ ،٢ ١ ٩ /Yوسالم(  ،) ٢٤٩١واننلر ااالإصاةا؛ ( ،) ٤٣٥ /Uو«الطقادتإ
الكرى؛؛ (؛ ،) ٣٢٨ /واسر أعلام النلأء،ا (آ ،) ٥٩٣ /واصحيح ابن حبان،
(  )١• ٧/١٦وتل -رك الحاكم ( ،) ٦٧٧ /Yورالعجم الكم« للطراف (؛،) ٤٠ /Y،
واالفردوس بمأثور الخطاب،؛؛ (ا ،) ٥٠٢ /واغوامص الأسماء المهمة،) ٤٧٨/١ ( ،
وررثرح الزرئانرا؛( ،) ٣٩٩ /٤وراصنة الصفوة؛؛(.) ٦٨٧ /١
( )٢اظر<لالإصا؛ة،ا( )٥ ١ ٢ /Uو«نح الارى» (ه.) ١٧٦ /

٨١

النه عنه) ،فقل استعمل عمر أيا هريرة عل البحرين ،فقدم يعشرة آلاف ،فقال له
عمرت امتاثرت حده الأموال يا عدواغ وعدوكتابه؟

فقال أبوهريرة! فقلت،ت لت بعدوالله وعدوكتابه ،ولكنى عدومن عاداهما.

قال! فمن أين هي للئ،؟  !،!. Isحيل _<_ ،،وغلة رفيق ل ،وأعهليته تتابعت.،
فنظروا ،فوجدوا ك،ا قال!  ٣كان بحد ذلك دعاه عمر لوليه ،فأبى• فقال!

تكره العمل ،وقد طلب العمل من كان خثرا منلث ،،يوممؤ (عليه اللام)! فقال!

يوسم ،لي ابن بي ،وأنا أبو هميرْ بن أممة ،وأخشى ثلاثا واثنتتن .قال! فهلا
قلتا! خمنا؟ قال! أخشى أن أقول بغثر علم ،وأقضى بغثر حلم ،وأن يضرب
ظهري ،وينتزع مال ،ويشتم عرصى'"".
موقف ،عظيم!
نقه ا هنا مع انجا هريرة وامه لري سنهن عذلم>ان ق ها  UJVJالحص،ن

الكبثرت؛ن ،هذا الموقفح هو أن أبا هريرة (رصي اممه عنه) كان إذا غدا من منزله

لبس ثيابه لم وقفا عل بابا أمه فيقول! اللام ء اّيائ ،يا أماه ورحمة النه وبركاته
فزد عليه مثل ذلائ ،٠فيقول ،جزاك الله عني خثرا كإ ربيتني صغثرا ،فتقول! وأنت،
يا ابني ،فجزاك افه عني محرا كا بررتي كثرة ثم نحرج فإذا رجع قال مثل ذللثح
فانظر ~يا رعاك الله — إل تعفليم هدا الصحابي) الخليل لحق والدته ،وانظر إل

تقدير الأم لهذا الثر.
ولقد كانت ،أم أب هريرة (رصي ،الله عنها) مثالا محتذى  )jمحال الحود

أخرجه التلاذرتم ،لُ ،رقرح البلدان® برقم (  ،) ٢٥٦وأبو لُيم ؤ ،الحلية (ا، ٣٨٠ /
 ،) ٣٨ ١وانظر <االإصاة» () ٥١٢ /U؛

لجيحؤجصو

٨٢

والكرم ،حنث كان أبو هريرة يكرم صوفه من طعامها (رمحي الله عنه) ،ففي

الأدب ا،لفرد للإمام البخاري أن أبا هريرة (رصي اممه عنه) كان ذات يوم حالنا
مع حميد بن مالك بن حمحم ل أرض { oهريرة بالعمق فأتاه قوم ،فنزلوا عنده.
قال ،حميد• فقال! اذهب إل أمي فقل! إن ابنلث ،يقرئك اللام ،ويةول،ت أطعمينا
شيئا .قال)؛ فوصعتا ثلاثة أقراص ق المحفة ،وشيئا من نستا وملح ،ووصعتها
عل رأمى ،فحملتها إليهم •
فلعا وصعته بين أيديهم كر أبو هريرة ،وقال،ت الحمد فه الذي أشبعنا من
الحز ،بحد أن لر يكن طعامنا إلا الأمويين؛ التمر والماء."*...
رحم اف ~ تعال~ الصحابية الحليلة أميمة ؛نتا صبيح وابنها أبا هريرة
الياف ،وأمكتهإ الحنة دار الأبرار الشن.
0تيه

) ا لأدب الفرد (  ، ) ٥٧٢و«،رءلأ مالك* ( ،) ٩٣٣ /Yر «مم أعلام الملأءء (،) ٦١ ٠ /Y
و«مد,بالك،ااا»(يم• .) ٣٩

٨٣

0
ابنة الميب الشهيد

نحن الأن مع مثرة صحابية استشهد أبوها ل غزوة أحد ،وكانت أمها
حاملا بما'.'١

إما حميلة بنت معد بن الربيم (رصي الله عنه) والتي اشتهرت بكنيتها رأم
ّحد)ص.

نشأت (رصي افه عنها) يتيمة ق حجر أف بكر الصديق (رصي افه عنه) ٠٣٠

وأنزل ،افه (عز وحل) ق شأن أم هذه الصحابية وأختها قرانا يتل إل يوم القيامة،
روى جابر بن عبدالله (رصي الله عنه) نالت جاءت امرأة صعد ين الربح إل رسول
افه .فقالت !،يا رمول اينه ،هاتان ابنتا معد بن الربح ،قتل أبوهما معك ق يوم
( ) ١انظر رالإصابة• ( ، )٥ ٦ ٠ /Uواالطقار ،الكرى• (.) ٣٥٩ /A

()٢ا،لرجعاUبق( .) ٢١٧/٨
( )٣الرجع ازبق.

٨٤٠

احد شهيدا ،وإن عميإ أحذ مالهإ فلم ييع لهإ مالأ ،ولا ينكحان إلا ولهإ مال.

فقال رسول اض س! ارمقي اف ق ذلك .®،فنزلت ،آية اليراُث ،،فأرسل رمول
اض ه إل عمهإ فقال< :اأءط .اسي Jbw،الثلثن ،وأمهإ الثمن ،وما بقي فهولك))'ا'.
وهكذا ل؛ يضيع اف (عز وحل) حميلة وأختها وأمها؛ وكيف ،يضيعون والعائل
لهيا أحد أصحاب الٌكا الل.ى بل|ل روحه رحيمة ل سبيل اش يوم أحل ،.هناك
يوم مز عليه زيد بن ثاب ت ،فكان تما قاله :أجد رح الحنة ،ونل لقومي الأنصار :ال
عدر لكم عند الله ~تعال~ إن حلص إل رسول الله ه وفتكم شفر يطرف ،ثم
فاصتط شه(رضي افه عنه) ."٠

تزوجت ،أم سعد (رضي الله عنها) من زيد بن ثاب<تا الأنصاري ،وولدرت ،له
عددا من الأبناء هم؛ حارحة ،وساليإن ،ومحيى ،وعإرة ،ؤإسإعيل ،وأسعد،
وعبادة ،وحنة ،وعمره ،وأم إسحاق ،وأم كلثوم

وهذه الصحابية الحليلة أم سعد هي الي حكت ،ما حديث ،لأم عياره(رضي
الله عنها) ل غزوة أحد ،قالتا(رصي الله عنها) :دحلتؤ عل أم ع،اره(رضي الله
( )١أخرجه أحد (م ،) ٣٥٢ /وأبو داود (  ،) ٢٨٩١والترمذي (  ،) ٢٠٩٣وابن ماجه
(•  .) ٢٧٢وآية ايراث هي فوله تعال :ؤ
خ0ئة ما ،نؤذأئدث؛تي نلهن؛ C ٥رق رإن'كانئ ر؛-ءثء ئلت أبمذ ولأنونه دلإ وجئنثئثا
محا<آ هدنه

أدقثشيثازقإن

القدس ين بمدديئزيوص؛؛آ أودين ت١ثآدة؛ رأتناوق؛ لاثديين آبه؛؛ أربت؛ؤ ئننأ^^ ٤نث
؛ ^ ٥١٤١١٤ىبم1اثكنا هلاس; اا].
( )٢انظر الروايامتؤ ل ذلاثج محتمعه ق راسير الشهداء دروس وعثرء للمولمح.

(« )٣سر أعلام الملأء،
( .) ro'\/A

وانظر ااالإصاة»( ،) ٥٦٠ /Uو«الطبقانإ الكرى»

٨٥

عنها) فقلت لها! يا حالة أحارJتي خرك ،فقالت! حرجت أول النهار أنظر ما بمغ
الناس ،ومص محقاء فيه ماء فانتهست إل رسول الله ه وهو ل أصحابه ،والدولة

والريح للمسالمين ،فلمإ امرم الم لمون أنحزت إل رسول افه هؤ فقمت أباشر
الشال ،وأذب عنه؛اليم ،،وأرمي عن القوس حتى حلمت ،الحراح إئ قالتإ أم
محعد! فرأيت عل عاتقها جرحا أجوف له غور ،فقلت لها! س أصابك -؛-i؛ ؟

هالت ،أم عإرة! ابن قمئة أقماه اممه، ،نا ول الناس عن رمحول اممه .أقبل
يقول! دلوف عل محمد ،لا نجوت إن نجا ،فاعمصت ،له أنا وممعب ،بن عمجر

وأناس ممن ست ،مع رمحول الله

فقربتي هد 0الضربة ،ولقد خربته عل ذللثح

ضربات ،ولكن عدو الله كان عليه درعان . ٠١٠

وهده الصحابية الحليلة أم سعد هي ،الي يكر أنها دحلت ،عل أب يكر الصديق
(رصي الله عنه) فالقي لها ثوبه حتى جدستا عليه ،فيحل عمر فسأله عنها فقال!
هذه ابنة س هوح،ر منى ومنلثج.

قال! وس هو يا حليفة رسول الله.؟ فال!  ١رجل قبض عل عهد رسول

افه ه تبوأ مقعده س الحنة وبقيت أنا وأتت)) . ٠٢٠
وهده القصة إن صصتج دليل عل التواضع العجسبؤ الذي كان يتمم ،به
(« )١البمة الموة» لأبن

( ،) ٨٢ ، ٨١ /Yوالاس والهاة» (أ ،) ٣٤ /و»الطقات

الكرى))(م/ماأ).

( )٢أحرجه الحاكم ( ) ٧٢ ٠ /rوصححه وفال الدهي ل التلخيص! بل إّماعتل بمي،
إسماعيل بن قيس صعموه وأحرجه كدللث ،الهلرال ل معجمه الكبر (اُ ) ٢٥ /وذكره
ابن حجر ل،الإصابة( ،م ) ٩٥والهيثمي ق «محمع الزوائد( ،ا ) ٣١ • /،وقال :رواه
الط^رانى وفيه إصماعيل بن عيي بن محي بن زيد وهوضعيف.

حد
أبوبكر(رصي الله عنه).

رضي افه —تعال— عن أم معد وأرضاها ،وأكرم ل جنأتا الخلد مثواها،
ورزقا؛نالت ،الملمين ونساءهم ال ثر عل طريقها ،إنه سمح جيب ،لا يرد همن
دعاه ،ولا عبسا من رحاه.

٨٧

ءس)محمحلمحئ؛

ءص

متيآ
حلمهه ادا،ا،ااأددانح

مرصعة اتنئي.

حليمة بنت عيداض بن الحارث ال عيية أم المبي .من الرضاعة .زوجها
الحارث ن عبد العزى ن رفاعة ال عيي ،وأولادها منه! عبداض ،وانية،
وجدامة؛" وقيل حدافة.

وكاث حليمة أيقا تحفن أبا سفيان ن الحارث ن عبدالطلب ،وهوان عم
رسول الله

وكان كيلك عمه حمزة ن عيد المعللب م ترضعا ل بني سعل .ن

بكر ،فارضسى أمه رمول الله ه يوما وهو عند حليمة ،فكان حمزة أخوالرسول

 .ل الرضاعة من وجهتثن :من جهة ثوبية مولاة أي لهب ،ومن جهة ال عيية"٠٠
وقد روت حليمة خثر الرضاعة بييا  ١٢٠الأمر فذكرت أنيا خرجتا من يلدها
مع زوجها ،وان لها صغم ترضعه ق نوة من بني سحي ن باكر ،لتلتمس الرضعاء،
( ) ١انفلر

والهاة»( ، ) ٢٧٣ /Yو«الإصابةه (.) ٥٥١ /U

( )٢انغلر(رالداية واوهاة»( ،) ٢٧٢ ;٢و«الإصابةاا( )١ ٢ ١ ;٢و(: ١٧٩ /U

٨٨

،^.١٠

قالت! وذلك ق محنة شهباء لر تق لنا شيئا .فخرجت عل أتان ل قمراء  ، ٠١٠معنا
شارف لنا ،واف ما يبض قطرة ،وما ننام ليلسا أجع من صبينا الذي معنا ،من
بكائه من الحؤع ،ما ل ثديي ما يغنيه ،وما ل شارفنا ما يغديه ،ولكنا كنا نرجو

الغيث ،والفرج ،فخرحت عل أتان تللث ،،فلقد أدمتر يالريب ،حتى شى ذللئ،
عليهم صحما وعجما  ٠١١حتى قدمتا مكة نلتمس الرصعاء ،فإ منا امرأة إلا وقد
عرض عليها رمول ،اف س فتاياْ ،إذا قيل لها؛ إنه يتيم ،وذللثج أنا إنإ كنا نرجو

المعروف من \نا المثي ،فكنا نهول؛ إنه يتيم! وما عسى أن تضع أمه وجده! فكنا
نكرهه لذللثؤ ،فا قيستا امرأة قدمتا معي إلا أحدرّتا رصينا ،غيري ^ ،أحمعنا
الأنتللاق قلت ،لصاحبي؛ واف إن لأكره أن أرجع من ين صواحبي ،ولر آخذ
ءالات لا عيك أن تفعل ،عسى اف
رصينا ،واف لأذهن إل ذللث ،اليتيم

أن بجعل لنا فيه بركة .قالت،؛ فذهست ،إليه فاخذته ،وما حملتي عل أخذه إلا أن لر
أجد غثره ،قالتا؛ فلعا أخذته رجعتا يه إل رحل ،فانإ وصحته ل حجرى أقبل

علثه ثدياي با شاء من لن ،فشرب حتى روى ،وشرب معه أخوْ حتى روى ،ثم
ناما ،وما كنا ننام معه قبل ذلل؛ ،،وقام زوجي إل شارفنا تللئج ،فإذا إما لحافل،
فحلب ،منها ما شرب ،،وثربت ،معه حتى انتهينا يثا وشبتا ،فبتنا بخير ليلة .قالت،؛

يهول ،صاحبي حن أصبحنا؛ تحلمي واف يا حليمة ،لقاو أخذاته ن مق مباركة،
قالثؤ؛ فقلت،؛ واف إن لأرجو ذللثج .قالت،؛ ثم خرجنا وركبتر أتان ،وحملته
عليها معي ،فواف لقتلمتا بالوكبا ما يقدر عليها ثيء من حمرهم ،حتى إن صواحبي
(  ) ١الممرة؛ بالفم لولن إل الخضرة ،أو بياض فيه كدرة ١١١ ،لقاموس ادحيهل،ا ص  ٥ ٩٨مادة
(نمر).

( )٢الحجم !،الهزال وذهاب ،ال من ،الالقاموس المحيهل ،ص  ١ ٠ ٧٨مائة (عجف).

ليقلن ل! يا ابنة أبير ذويب ،ومحلثح ،اربعيأ ُ علينا ،أليست هده أتانك التي كنت
خرجت عليها؟ فاقول لهن؛ بل وافه ،إما لهي هي ،فقلن؛ وافه إن لها لشانا .قالت؛

ثم ندمنا منازلما من بلاد بني معد ،وما أعلم أرصا وافه أحدب ،منها ،فكانت
غّمي ،تروح عل ح؛ن قدمنا به معنا ثباعا لثنا ،فنءحل_> ونثرب ،،وما محلس،
إن ان قهلرة لبن ،ولا محيها ق مع ،حتى كان الحاصرون من نومنا يقولون

لرهمامم :ويلكم ،امرحوا حبنا يرح راعي بننإ \لي ذؤيب ،فتروح أغنامهم
جياعا ما نص بقطرة لبن ،وتروح غنمي ثباعا لثنا .فلم نزل نتعرف ،من اض
الزيادة والحرة حتى مضت ،سنتاه وفصلته ،وكان يشبا شبابا لا يثبه الغلعان ،فلم

يبلغ سنتيه حتى كان غلاما 'ُ ١^-ر .قالت :،فقدمنا به عل انه ونحن أحرص ثيء
عل مكثه فينا ،ئا كنا نرى من بركته .فكلمنا أمه وقلتح لها؛ لو تركته بني عندي
حتى يخالأل ،فان أحشى عليه وباء مكة ،قالت،؛ فلم نزل بما حتى ردته معنا.

قالتا! فرجعنا يه ،فوافه إنه بعد مقاومنا بأثهر مع أحيه لفي حم لنا حلفا بيوتنا،
إذ أتانا أحوْ يشني  ، ' ٢٠فقال ل ولأبيه؛ ذاك أجي ،القرثى قد أحن ْ .رحلان عليهإ
ثياب بيض ،فاصجعاْ ،فشفا بطنه ،فهإ يوطانه ،قالت،؛ فخرجت ،أنا وأبوه
نحوه ،فوجدناه قائتا منتقعار" وجهه .قالت،؛ فالتنزمته ،والتزمه أبوه؛ فقلتا له؛
ماللثؤ يا بني؛ قال؛ حاءف رحلان عليهإ ثياب بيض ،فاصجعان وثقا بطني،
فالتمسا شيئا لا أدرى ما هو .قالت،؛ فرجعنا به إل خبائنا ،وقال ل أبوه :يا حليمة،
( )١أي أنمي واثفلرى"،المرجع السابق" ص  ٩٢٧مادة(ربع)•
( )٢الحفر؛ المسي إذا انتفخ لحمه وأكل ،المرجع السابق ص  ٤ ٦٧مائة(جفر•،
( )٣البهم؛ المغار من الغنم ،واحدما حمة ،القاموس ص  ١٣٩٨مائة(حم).
( )٤أي مغرا  ،القاموس ص  ٩٩٣مادة(نقع).

لقد حشيت ،أن يكون هذا الغلام قد أصيب ،فألخقيه ياهله قبل أن يظهر ذااJثا به،
قالت ;،فاحتمياه ،فقدمنا يه عل أمه ،فقالت :،ما أقدمك ،به يا ظئرُ'*  ،وقد كشت،

حريصة عليه ،وعل مكثه عندك ؟ قالت ;،فهالت ! ،قد باغ اممه ياُني ،وقضيتر
الذي عل ،ونحوفت ،الأحلاُث ،عليه ،فأديته إللث ،كإ ^؛؟^ ،٠قالت،؛ ما هدا شانلث،،

فاصدقيني محرك .قالت :،فلم تدعى حش أمحرما ،قالت :،أفتخوفت ،عليه
الشيطان؟ قالت :،قلتؤ :نعم .نالت :،كلأ ،واش ما للشيهلان عليه من مسيل ،ؤإن

لبني لشانا ،أفلا أمحرك محرم ،قالت :،قلت ،بل ،قالت :،رأيت حن •حملت ،به أنه
حرج مني نور أمحاء ل نمور بصرى من أرض الشام ،ثم حملت ،به ،فواف ما
رأيننا من حمل قط كان أ-حم ،عل ولا أيسر منه ،ووقع حن ولدته ؤإنه لواصع
يديه بالأرصى ،راير رأسه إل السإء ،دعيه عنلتؤ وانهللقي رامية
ولقد كان رسول ،اف .يكرم مرصعته حليمة ال عيية(رصي اف عنها)
ؤيتحمها بإ يتْلح ،فحن شخ من بني صعد قال :،قدمت ،حليمة بنتا عبداف عل
رّولا اش ه مكة ،وند تزوج خJمحة ،فتشكح ،حدب البلاد وهلاك الماسية،

فكلم رسول ،اش .ى،ثبة فيها فأعهلتها أربع؛ن ماة وبعيرا موقعا للمضغينة،
وانصرمته إل أهلها
وكانت ،بركته .عل حليمة وأهالها عفليمة ،ئال ،ابن ممر® :والمقصود أن

بركته .حلت ،عل حليمة ال عيية وأهالها وهو صغير ثم عاديتؤ عل هوازن
( )١الظثر  :العاطفة عل ولد

المرصعة له الالقامرساا ص  ٥٥٥مادة(ظار).

(® )٢المرة ال~ويةُ لابن هثام(ا  ،) ١٦٥ ، ١٦٢ /وأتارخ الأمم والملوك(،ا/آ"ه؛)،
ارالداية والهايةاا(آ.) ٢٧٤ /
(ّا)«الطقاتالكرى»(ا/آاا،إاا).

حين أصرهم بعد وقعتهم ،وذلك بعد فتح مكة بشهر فمتوا إليه برصاعة فأعتقهم
• ٠١٠
وتحن عليهم وأحن
توفيت حليمة ال عيية(رصي افه عنها) بالدينة ،ودفنت بالبقح.

«اوالاة والمهاية ) ٢٧٧ /Y(،وانظر(؛ ،) ٣٦٤ /و(٥٤ /n

٩٢

0
صنةاك1يبة

ورثها من أبيه ثم أعتقها عندما
إنيا بركآ بنت ثعلبة مولاة رمول اض
تزوج حدمحة ،ونكتي بأم أيمن ،وهوابمها من زوجها عبيدك،ا ميأق*" ويقال لها:
أم الظباء."،
كانت حاضنة المي ،.وأضحت زوجا لحب الني .زيد بن حارثة،

وأما للمهيد ارأيمن ين عتيد الخزرجي® ،وأما لأسامة بن زيد(رضي اه عنه) . ٠١٢٠
وأم أيمن هد 0هي التي كانت مع آمنة بنت وهب أم الني .حين ذهبت
إل المدينة لزيارة بني نجارة أحوال حده عبد المطلب ،ولماعادت إل مكة مرضت

()١انثلر«_ رالهاية»  ،) ٣٣٤ ١٦١روسرأعلام البلاء» .) ٢٢٤ ، ٢٢٣ ١٦١
(أ)الإصاة(\</ا،آا).

( )٣الرجع الأبق ر

٩٣

سئ)محمحاس

آمنة ل الطريق ،وتوفيت ق الأبواءُ" ،فعادت أم أيمن بالبي .ؤ وأصبحت
حاصنته ،وأوقمت نمها لرعايته والعناية به ،وغمرته بعهلفها ،كا غمره حده عبد

االطلسا بحثه ،وكان يوصى الحاصنة أم أيمن قائلا لها• يا بركة ،لا تغفل عن ابني،

فإف وحدته ْع غلعان قريبا من الدرة ،وأن أهل الكتاب يزعمون أن ابني هدا
نبي هده الأمة ،وبعد وفاة عبد ااطاب حزن عليه رمول ،الله حريا  ،تقول ،أم
أيمن؛ رأين ،رسول ،افه س يوُّب يكي حالف ،مرير عبد ا،لطاو_ا ".٠
وثب النبي .وهو يقدر أم أيمن ؤيكرمها"' ،لأما كانت ،تقوم عل أمورم
وشؤونه ،وترعاه رعاية حنة،

تزؤج الرسول،

حدمحة (رصي الله عنها)

أعتمح ،أم أيمن فتزوجها هميد بن زيد الخزرجي ،فولدت له أيمن ،وأيمن هذا
صحابا جلل ،قتل يوم جن (رصي اف عنه) •"٠

وكانتا خديجة أم اإلومت؛ن (رصي الله همها) قد مالكن ،زيد بن حارثة ،ف ألها
أن ببا له زيدا  ،فوهبته له ،فاصبح زيد أثيرا لدى رسول اممه
النك،
فأعتقه ،ثم زوجه أم أيمن ،فولدت له أسامة فكان يكنى به
ورغم كثر من أم أيمن فقد أفن ،إلا أن تشارك  ،jالخهاد مع رمول اممه.
( )١قرية  ، juماكة واdإينة ،يقال :تبا نومت ،أمه — عليه الصلاة واللام ، -وأول غزواته-
عليه الصلاة واللام— غزوة الأبواء ،انظر" معجم ما امتعجم.)١ * ٢ / ١(،
(أ)اسقادت،اعرى(ا/بماا).

( )٣ما ورد من قول الرسول ~ .لأم أيمن ® يا أمهٌ قال عنه الا-هىت ارروي بإسناد واْاا
مرّلالمر(آ/أآأآ).
( )٤انفلر «الإصابة»( )١ ٥ ٢ /Yو الالطتادت ،الكيرى» (.)١ ٥ ٢ / Y
( )٥انفلر ءالداة والهاية ،) ٣٣٤ /!( ،و ءالإصابة.) ١٧٠ /A( ،

ففي غزوة أحد حرجت أم أيمن ْع النساء ،وكانت مهمتها مداواة الحرحى
والاعتناء  ، ٢٠٢وسقاية العتلشى من الجاهدين '.'١

ول ،غزوة نمر حرج ْع الرسول ه عثرون امرأة لكن من محنهن أم أيمن
(رصي اف عنها) ،وأما ابنها أيمن فقد نحاف سا لمرض فرمه ،وكانت ،أمه محي وصفته
بالخبز ،فقال حان بن ثابت( ،رصي الله عنه) يدكر شجاعة الرجل ،ويسجل

فضل أمه وموقفها :
عل حنن أن محالت ،لأيمن أم ه

وأبمن ل —  ٢٠بجن ولكن مهره

جبت ول) تشهد فوارس حمر
أض ب ه شرب المديد المخمر؛"

فلولا الذي فد كان من شأن مهره

لقائل فيه ا فارم نا غي

ولكنه ف د صدم فع ل مهره

وما كان منه عنده غر أي

ر أعر
ر ٠٢١

ومرتا الأيام مريعا ،ونون ،الرمول ه ،فئألت قلوب الماس ،ووهفت ،أم
بقصيدة
نامت ترثي رسول الله
أيمن حزينة بكي ،عل فراق رسول اش
تقول فيها:

عن حولي! ف إن؛دل لث ،للدم

ح ش ف اء فأكث ري من البكاء

■من قال وا ت الرسول أمي فقيدا

ل ال بلاء

وأبكيا محر من رزئن ا 0ف ي الدنيا
بدم—ؤع غزي رة من
ولق

د ك

ان بع

متا ك

وم

ان ذاك ك

ن حصه بوحي الماء

ك حت ى

يقفى ل لث ،ي لئ ،حرالقضاء ا

د ذل لث ،نورا

ومراج ؛ايضء ض ،الظل ماء

(ا)انفلرأالإصاة»(\ر/أ'\ا).

( )٢هو\ّ ثنالخل مع الماء فشربه الخل.
(« )٣المة المرية ،لأبنهشام(؛.) ٣٢ ٠ /

محةثمحمحلمجت>

طيب الع ود والقريب ة والع

دن والحيم حاتم الأنبي

اء  ١٠؛

وقد روى عن أنس (رصي الله عنه) قال! قال أبو بكر (رصي اف عنه) بعل
وفاة رسول الله  .لعمر! انطلق بنا إل أم أيمن نزورها كإ كان رسول اض س
يزورها ،فلمإ انتهينا إليها بكت ،فقالا لها! ما يبكيك؟ ما عند افه حير لرسوله

فقالت؛ ما أبكي ألأ أكون أعلم أن ما عند الله حير لرسوله ه ،ولكن أبكي أن
الوحي قد انقطع من الماء ،فهيجتهإ عل البكاء

توفيت أم أيمن بعدما تول رسول الله  .بخمسة أنهر ،وقتل ب تة
أسهر'" ،وقال بعضهم ! ماتتا بعد عمر بعثرين يوما ،وقوى ابن حجر هدا
القول'".

— ر صي الله عنها وأرصاها

(ا)الطقاتاممرى(آ'.) ٣٣٣ ، ٣٣٢ /

( )٢أحرجه م لم(  ،) ٢٤٥٤وابن

(  ، ) ١٦٣٥وأبونمم ل الحلية(  ،) nA/Yوانظر

التعليق عل هدا الأثر والوروس المستفادة ل ا( دروس من حياة المحابياتء للمولمؤ
ط.دار الوطن.
( )٣أمد الغابة(!.) ٣٠٤ /

(؛)انظرااالإصابةاا(م/أَاا).

0
أمحرامثتاسبي
شهيدة البحر

إما كإ يقول) أبو نعيم ت حميدة الر ،شهيدة البحر ،التواقة إل مشاهدة الحنان،
أم حرام بننا مالحان.
وأم حرام بنتا ملحان خالة أنس بن ماللئاُأ* (رصي النه عنه) ،وأخت،
الشهيدين حرام ومليم ابني ملمحان بن حالي ،شهدا بدرا وأحدا ،وقتلا شهيدين
يوم بتر معونة"'.

وهم ،أيما أم قيس بن عمروبن قيس ،وزوج عمروبن قيس بن زيد ،شهدا
أحدا ،وقتلا ثهيل-ين فيها' • ٠٢
وقد نزوحها عبادة بن الصامتا ررصى الله عنه) وهو واحد تمن شهدوا
(ا)«الإصابة»()//ا،حا).

( )٢انفلر «اوداية رالمهاية( ،؛ ،) ٧٢ /و«الإصابة» (م  ٦٩؛
( )٣انفلر «ا1طقاد ،الكرى.) ٤٩٥ /T( ،

٩٧

العقبة مع اوسعين من الأنصار ،وأحد النماء الاثتي عشر ،شهد الشاهد كلها مع
رسول افر

وكان عقبيا ردريا أماريا '.'١

وقد كان الثمي ه يكرمها ويزورها ،حسث ،ذكر العلياء أما حالة له من
الرضاعة ،وذكر آخرون أما حالة لأبيه أو لخده ،لأن عبد الطال_إ كانن ،أمه من
بني النجار ،وحدا يزول الإشكال الذي يرد عند البعض ءيٍا سياق من حبمر يحول

المي غ عليها وجلوسه عدها•".
ولأم حرام (رصي اف عنها) منام ،تفيض بالركة ،وتتم بالكرم ،فمنها
البدل والإيثار لرسول اف .كليا زارها•" ،ومنها الضحية وبدل القس رحيمة

ل س بيل اش ،ففي سنة سع وعشرين غزا معاوية مرص ل البحر ،وحرجت أم
حرام مع زوجها عبادة (رصي الله عنه) غازية ل البحر فحملتها الدكريايت ،إل

أعوام مضت ،،فتدكريتط بشارة الرسول ه باخا ستغزو ل البحر وستكون ^LJ،؛،
وقد تحدنت ،هي ؛دللث ،،فقد ذكر عمجر بن الأسود العنسي أنه أتى عبادة بن

المحامتا (رصي الله عنه) وهو بساحل حمص وهو ق بناء له ومعه امرأته أم حرام،
قال عمثر! فحا.ثتنا أم حرام أما سمعن ،رسول الله يقول! (أول جيش من
أمتي يغزلن البحر ئد أوجبوا) أي وجبتا لهم الحنة .قالت ،أم حرام! يا رسول الله
أنافيهم؟ قال! (أنت ،فيهم)•"؛
وقد ذكر أنس (رصي الله عنه) حبر وفاة حالته أم حرام فقال!
( )١انفلر «تارخ الخلفاء  ٠للتوطي (.)١ ٥ ٥ / Y
(آ)«فحابري»(اا/هما).
( )٣انغلر(رالإصابة"( ،) ١٨٩ /Aو«الآحاد والثاف.) ٩٩ ;٦()،
(أ)رواْاوخارى(؛أهأ).

حد

لحل رمول اه .عل ابنة ملحان ،فاتكأ عندها ،ول بعض الروايات راثم
يا رمول الله ا.،
جلست ،تمل رأّها ،يم صحك ،فمالت!،

فمال ،ت ررناس من أمتي يركون البحر الأخضر ل سيل افه مثلهم مثل الملوك
ءلالأأ»أرةاا.

فقالت،؛ يا رسول الله ،انع الله أن محعلتي منهم ،فقال ه! رراللهم اجعلها
منهم».

ثم عاد فضحك ،،فقالت ،له! مثل أو مثأ ذللئؤ؟
فقال لها ؛ ارمشل ذلك)).

فقالت :،ادع الله أن يجعلني منهم.
قال! ررأنت ،من الأولن ولست ،من الأحرين.)،

قال أنس! فتزوجت ،عبادة بن الصامت ،،فركست ،المحر مع بنتإ قرنلة (فاحتة
بنتا قرظة مع زوج معاؤية بن أي سميان) ،فلما قملمحا ركبتا دابتها ،فوقصت ،حا
(رمتها) ف قهلت ،عنها فإتت'،أُ ،وكانت ،وقاما ّنة سع وعشرين

وروى أبو نمم ل الخليةُ؛'ُ عن هشام بن الغاز قال؛ نثر أم حرام بنتا ملحان
بمثرص وهم يقولون! هدا نثر المرأة الصالحة .وعند الهلرال بإسناد حسنه ابن
حجر؛ًُ ما يثبتا شهادما قال !.ررمن صميع عن دابته ل سيل الله فهوشهيدا.،
( )١رواْ اليخاري (  ،) ٢٨٧٨وم لم ( ،) ١ ٩ ١ ٢وانظر«الداة والهاية( ،،ا■.) ٢٢٢ /
( )٢انظر ®البداية والهاية)؛(.)٨\ ١K

(«)٣حاJةالأوUء»ر ) ٦٢/٢؛

(٠)٤ءتحالارى»ر .) ١٨/٦

٩٩

وما ذكر ل الحديث من صحك الني  .سببه الإعجاب بم والمح لما

قوما من أمنىأاُأُ.
رأى لهم من المنزلة الرفيعة كإ تفيده رواية م لم ت *
رحم الله أم حرام ستا مالحان ،فقد عاشت حميدة الر ،وماتت شهيدة
البحر ،وكانت ،تواقة لمشاهدة الحنان ،فرصى عنها وأرضاها.

(ا)اارجعمح(اا/هِا).

0
أم ^L؛  kiسع خاك
أظنها آخرالصحابيات وفاة
[الأمام الذمي]

آمنة بتت خالد"' صحابية قرشية مكية ،تكنى أم خالد ،أبوها خالد بن معيد
ابن العاص أحد ال باقن إل الإسلام ،وأمها أمجيمة بنت ،خلف الخزاعية إحدى
فضالياتر ن اء الصحابة ."٠

وأخوها معيد بن خالد ،أحد الصحابة الأبرار ،استشهد يمرج الصفر"'،
وزوجها أحد العثرة ايشرين بالحنة الزبثر بن العوام(رمحي اغ محه)'".
ولدمت ،أم حالي ل أرضى الحبشة ،وفتحت عينيها عل الإسلام ،وكان والدها
(ا)اظراالإصابة»(\ِ• •/؟).

(أ)ا،لرجعانبق(ب/ا»،ه).
()٣انذiر<االإصاة»( .)١ • ١/٣

()٤انذلرارسرأعلأمالملأء»( x٣١٢/٣

من المهاجر ين إل الخبثة حين اشتد الأذى عل

ق مكة"ُ.

ولقد كان لأم حالي مكانة عند رسول افه  ،.حيث كان عنمها -مديته،
ومن ذلك ،أنه أق ء شاب ،فيها خميمة سوداء صغيرة،

(من ترون أكسو

هذه)؟ فسكتوا .فقال؛ (ائتوق بأم حالي)  !، zJliأم حالي —وهي التي رويتج الخدين!،

فاق ي أحمل ،فالسنيها يدم ،وقال؛ (أل دأحلقي) يقولها سمح ،وجعل ينظر إل
علم الخيمة أصفر وأحمر ،فقال! (هدا سنا يا أم حالي ،هدا سنا) ويثير بإصبعه
إل العلم ،وسنا بايبثية؛ حسن'".
وفد تزوجت أم حالو الزبير بن العوام (رصي الله عنه) وولدلت ،له عمرا
وخالدا '".

ولقد كان لدعاع اان؛ي . ،أثر مبارك ق حياة أم حالي (رصي اممه عنها)
عندما قال لها؛ (أل وأحلقي) إذ إ 0معنى الهدين ،كا قال الحاففل ابن حجر ل
الفتح! ررأي إما تْلول حياما حتى يل الثوب و؛ذلقُُ"• وقد استجيب—ت ،دعوة
رسول الله ء فلم تعس امرأة من الصحابة ما ءاس<تا أم حالي'" .وذكر الذهبي
ل ا ل جر! ارأما عمرت إل قريب من عام تسعين."'،،
 ر ضي الله عنها وأرضاها—.( ) ١انظر ءالاصابة* (  ،) ٢٣٧ ١٦و «الءلبقات الكبرى* (؛.) ٩٦ /

( )٢أخرجه ابن ممد  jطبقاته ( ،) ٢٣٤ /Aوالبخاري (  ،) ٥٨٢٣وأبو داود (.)٤ ٠ ٢ ٤
( )٣سبر أعلأماJبلأء( .) ٤٧١/٣
(ث)(رذحاقري»( ،ا'/حأ).
بزبابياوب» لأش حجر(آ.) ٥٨٢ /

رآ)ّثرأءلأماكلأء(ا1»/أ).

ننٍضء——————
! أل م حالي عند البخاري حديثان أحدهما! الآنف ذكره ،والأزحر ما
رواه ق كتاب الخنائز ،باب التعوذ من عذاب اشر برقم (  ،) ١٣٧٦وق كتاب
الدعوات ،باب التعوذ من عياب اشر ،برقم ( ) ٦٣٦ ٤من طرشن عن موسى

ابن عقبة ئال،؛ سمعت ،أم خالد؛نت ،خالد ،قالت،؛ *ممعن ،الني .يتعوذ من
عذاب القتر ررول أحبار مكة؛؛ للفاكهيُن عن إبراهيم بن عقبة قال :ممعن أم
خالد بننإ خالد بن معيد بن العاص تقول! كان أب أول من كتب (بم اش
الرحمن الرحم•،

(م .) ٢٣٥

٣

0
خود؛ادبيا
مؤمنة بنص ، ji^i

حولة بنت ،حكم ين امية ال لمة صحابية حليلة ،امحلمتؤ مثكرا ،كنتها ام

شريلئا'؛' ،وهي امرأة عثإن بن مقلعون إمام من سادة المهاجرين ،وأحد أولياء اض
الممتن ،وأول من دم ،بالميع'"•
من أبنائها السائب بن عثإن بن مقلعون ،أملم ق أول الإسلام ،وهاجر إل
ومن أبنائها كيلك عبد الرحمن بن عثإن
الحبشة ومهد المشاهد مع رسول اش
ابن مقلعون من أصحاب الشكب .أدرك من حياته تسع ّ نين أوأكثرء" وذكره أبو
حاتم البتي ق مشاهير علمإء الأممارء".
(ا)رالإصابة«(م\/اآاُ).

(آ)الرجع الأبق.

( )٣الرجع الأبق(م .) ٢٤
(؛)الرجع الأبق(إ*/امآ'آ).
ر)٥ر .) ٢٤/١

ثم أقبلت أم الدحداح (رصي اف عنها) عل صياما نحرج ما ل أفواههم،
وتنفض ما ق أكامهم حتى أفضت إل الحائط الأخر.

فقال رسول افه ه؛ رركم من عذق ردلح ق الحنة لأبير الدحداحاا وق يعص
الروايات; اررمحإ نخلة مدلأة عروقها در وياقوت لأبي؛ الدحداح ق الحة))؛".
فيا ن اء الإسلام هذه أم الدحداح الش تركت ،أحمل صور الكرم ،الرمن ءلرقها،
وبرن عل منهاجها ،واتركن متاع الدنيا القاف ،وارصتن بالقليل ،عسى أن تقزز
غدا بجنة عرصها كعرض السإوات والأرض ،أءا.ت للمتقان.
٥٠٠

) ذمْ ابن حجر ذ الإصابة (أ/ا،ه) وروا ،ام ( ) ٢٤ /Yونحوم س غم ذكر

الأبيات وصححه ووافقه الدمى وهو ل صحح الحاْع الصغر وزياد؛ه للألبان رقم
(  ) ٤٤٥٠وذكر نحو ،كيلك الهثثمي ل المجمع  ٣٢ ١ ١٦وقال رواه البزار ورحاله ثقات

وذكر ،كيلك ق الجمع (و ) ٣٢٣ /وقال :رواء أحد والطراف ورجاله،ا رحال
الصحيح ،وانفلر #الجامع لأحكام القرآن< ،م  ) ٢٣٩و ( )٩ ٠ /Y ٠و«حاْع البيان،
ر  )٥ ٩٣ / Yو«فر القرآن العظم )٣ ٠ ٠ / ١(،و(؛.)٣ ٠ ٨ /

ادرديعبنتخذ
مؤمنة بايعت تحت

الربيع بنتا معوذ من الصحاسات اوسابقات إل الإسلام ،أبوها معوذ بن
عفراء من كار أهل بدر وثهدائها ،وهو الذي صرب أبا جهل حتى أنته وبه

رممحا'"• وأمها أم يزيد ينت قتس بن زعوراء بن حرام'"•
وزوج الربح هوأحد كار المهاجرين ،وهوإياس بن الكتر اللم ،صحابا
جليل س أهل بدر ،شهد فتح مصر وتول سنة أربع وثلاثئن . ٠٢٠
ولهذه الص<حاي.ة الخلله مناقب حمة ،بواما مكانا عيا بن ن اء الم لمخن،

كان منها زيارة الرسول .لها حينا تزوجت ،،تهول ،الربح (رصي اممه عنه)! يحل
ج ر سول الله س ل يوم عرّي ،فقعل• عل موصع فراثي هذا ،وعندنا حاريتان
( ) ١انظر ءتارخ وس (م  ،) ٧٤ر،استر أعلام النلأء.)٢ ٥ ١ / ١( ،
(مآ)الطقاتاممرىم/يةة).

( )٣اظر«الإصاة»(ا""/آ\*ا).

^.١٠؛،

تضربان بدف ،وتندبان آبائي الدين تتلوا يوم بدر ،وقالتا فيإ تقولازت
وفينا نبي يعلم ما ل غد
فقال :أما هدا فلا تقولاه ."٠

وهذا الإنكار لأن علم الغيب مما اختص اممه —تعال— به تف ه ،أما ما كان
محر به الني الكريم س من الغيوب فهو من إعلام اض -تعال -إياه ،قال اف

~تعال~ ؛ ؤ عنلم المتك ،ئلأ قهر عكشؤء لمدا.إلا س أرض ين رسول،
نيدتيطظهءجماواب[اض.]٧٢— ٢٦ :
ورزق اض —تحال— الصحابية الجليلة الربح بننا معوذ عقلا كبيرا صافيا،
فكانت حافظة متقنة ،وقد روى محمد بن عإر بن ياسر قالإ قلتأ للربيع ينتتإ

معوذ بن عفراء :صمي ل رسول اممه .فقالت :يا بني لورأيته الثمن طالعة"'.
وسارعتا الربيع بنتا معوذ إل نصرة الإسلام ،وساهمت ،ق ساحة الجهاد،
تقول(رضي الله عنها)؛ كنا نغزوْع رمول اض .ن قي القوم ونخدمهم ،لنرد
القتل والجرحى إل الوينة"' ،وكانت ،ممن بايع رسول اض ه بيعة الرضوان محنت،
الشجرة ،فنالت ،الرضوان ،وفازت مع من فاز ل هده البيعة المباركة'".
ول حياة هازه الصحابية الكريمة مواقف ،فياضة بالشجاعة والكرامة ،تثير

إل اعتصامها بحبل اممه ،وتدل عل حثها العفليم للإسلام مهإ غض— ،الأعداء،
ولا نابه باي أحل ما دام عمله نحالم ،التمئ المطهر ،فعنها قالت :،أحيلت ،طيبا من
( )١روا 0البخاري ق كاب الكاح ،ياب خرب ،الدف j ،النكاح والوليمة يرقم( .) ٥١٤٧
( )٢انفلر«الإصاة»( ،) ٦٤ ١ /Uورالاحاد واكانء( ،) ١١٦ ;٦وءالثداة رالهاية.)١ ٥ ;٦(،
( )٣أخرجه البخاري وملم وانغلر الإصابة(.) ٦٤١٠١ /U
(؛)اظر«الإصابة»(يم .) ٦٤١

محئةثمحمحلمحت>

أمإء ست ،محربة أم أبي) جهل ،فقالت :،اكتيل  ، v_pفهلت :،نعم ،أكتب عل
ربيع بتت ،معوذ ،فقالت :،حلقىُأُ ،وأنلثج لابنة قاتل سيده ،قلتإ :بل ابنة قاتل
هميه ،قالت :،واف لا أبيعلث ،شيئا أبدا"١ .

وقد كانت ،الربح مثالا للمرأة الملمة ؤا علمها وروايتها للحدينإ الثرJمإ،
وعرف ،الملمون قدرها ،وأكثروا علمها ،وكان عدد من الصحابة والتابعين

باتوما فالوما ء،ا تعرفه من أحكام دينها ،ومن مروياما ما روي ق الصحيحين

عنها قالأتإ :أرمل الني .غداة عاثوراء إل قرتم) الأنصار :من أصبح مفطنا
فليتم بقية يومه ،ومن أصح صاؤإ فليصم ،قالمنه :فكنا نصومه وتصوم صبياننا،
ونجعل لهم اللعبة من العهن —الصوف —،فإذا بكى أحدهم عل الطعام أعطيناه
ذاك حتى يكون عند الإفطار'؛.

ومن أخارها ما ذكرْ  ،3 ،^• ٧١ال بر"' عن ،محمد بن ،عقثل عن ،الربح
قالتتات كانتا بيك ،وبتن ابن ،عمي ،كلام وهو زوجها فقلتا له؛ لك كل ثى)ء ل
وفارقني ،قال :،قد فحلت .،قالتؤ :فاحد واف كل ميء ل) حتى فرامى فجئت ،عثإن
(رصي اش عنه) فدكرمتؤ ذللث ،له وقد حصر فقال :،الشرمحل أمللثؤ .حد كل شيء لها
حتى عقاص رأسها إن شثت.،

( ،١حلقى■' دعاء علها بأن تصاب بوجع  ،3الخلق ،وؤ ،القاموس :الخولق وجع  jحلق
الإنسان• دكمّاب• يجعالحلؤ،،انفلرءالقاموسايمهل* ص  ١١٣١مادة(حلق).

(آ)برأعلأمالملأء(ما،ا،ا).

( )٣أخرجه الخارتم ،) ١٩٦٠ (،وم لم (.) ٧٩٩ /Y
(؛)-ير أعلأمالملأء(م.) ٢٠ •/

ه
أم

بما
الحماة اتنكردمة

أم رومان بنت عامر صحابية جليلة ،نالت الشرف العظيم ياكرب من
المعصوم (رمحي اممه عنها) ب بب زوجها وابنتها كا سيأق ،واحتالم ،ق اسمها
ذئلتدعد،ونلتوب'ا' •

واجتمعت ق هده الصحابية خصال مباركة جحالتها من محالة ن اء الدنيا،

فمهرها أفضل حلق اض محمال .بن عبدافه -عليه الصلاة واللام.-
وزوجها أبوبكر الصديق(رصي اش عضء).
وابنتها الصديقة بنت الصديق ،أم المؤمنين عانثة ،أفقه ن اء الأمة وأعلمها,
وابنها أحد أبطال الإسلام ،وأحد الصحابة الكرام الدين كتبت ،لهم الحادة
بصحة المصطفى .عبدالرحن بن أب بكر الصديق(رمحي افه عنه)"'
(\)اس(ا//ا» -آ).

( )٢انفلر «اوداة والمهاية ،) ٩١ /A( ،،وءتارخ الأمم والملوك) ) ١ ٠ /Y( ،و»الآحاد واس»
«،)٣واسات،اسة بين خاط(ا/حا).

محأقمحمحللأ>

الملمون الأوائل ،بل كانت تشد من أزر زوجها ،وتثاركه ق حمامه ،وما يبدله
ل م بل نصرة الدعوة •

وعندما ■حرج أبو بكر المال.يق (رصي اف عنه) مهاجرا إل الل.ينة ،وترك
أمرته ق مكة لتلحق به ،وكاو 0أم رومان (رصي اض عنها) تتحمل شدة العيس
يعد هجرة زوجها الذي احتمل معه ماله كله ،ولكن هذا لر يكن -؛مها ،بل كانت

ترجوأن ي لم رسول ،افة .من أيدي المثرين وأذاهم ،وصرت عل خوف إل
أن جاء من بجر بأن رسول ،افه ه قد وصل إل المدينة آمنا مهلمئنا ،وأرسل الني
 .مذ ياق باهلمه وبناته ،ويأق بأهل أب بكر وأفراد أمرته.

وانهللق الركب ،الهاجر إل المدينة ،وق العلمريق تحرصت ،أم  ٧^^١عائشة
(رصي اف عنها) لخطر كأيرّ ،حينا شرد حا وبأمها الحمل ،فجعلتإ أم رومان
تقول! واعروٌ اْ وابنتاْ .تقول عائشة! فسمعت ،قائلا يقول! أرمل حطامه،

فأرملتا

فوقفا ~ بإذن الله— ولمتا اف (عز وحل)ُأُ.

ووصل الريا الهاجر إل المدينة ،وق مقدمته أم رومان (رصي اف عنها)،
ونزلت ،ق البيت ،الذي أعده أبو بكر (رصي افه عنه) ،وبعد أن أعز ادإة ~تعال—
رسوله ؤ ،غزوة بدر تزوج عائشة ق شوال سنة انمن من الهجرة الشريفة.
وتمفي ال نون ،فإذا بام رومان تواجه محنة رهيبة عكرت صفاء حياما مدة
شهر من الزمان ،وذللثح سب ،حادثة الإفلئ ،؛" التي قاد زمامها ابن سلول زعيم

ادافقان ،وق هذه الحنة الك؛رى ،والرزية العفلمى وقفت ،أم رومان (رصي افه
( )١انفر #الاستيعاب®(إ )٤ ٥ ١/و#البداية والنهاية®(.) ٣٢ ١ ;٣

( )٢انفلر نمة حادثة الإفلث ،مفصلة ق كتاب #الفتة وموقف اللم مها ق ضوء القرآن®
وكتاب #فقه التارخ® للمؤلف,،

١ ١ ٧

عنها) موقما إيإنيا لودي دور الأم الواعية الحانية ،وصبمرت ق ذلك واحتسبت
حتى جاء الفرج من عند اف العليم الحكيم ،ورد النافقين بغينلهم ،وكان أمر افه
قدرا مقدورا.

وءادات ،حياة النقاء إل قلب أم رومان بعد أن انقشعت ،سحابة الإفك ،وأكرم
اش رعز وجل) ست أب بكر الصديق (رمحي اطه عنه) فأنزل ق أم المومنين عانثة
قرانا يتل إل يوم القيامة ،وكان ذلل؛ ،جزاء وفايا من لدن العزيز الحكيم لرحل

لحل ق الإسلام من أول يوم ،وبدل نف ه وماله ف ورسوله.
ومن أحبار هدم الصحابية الحليلة ما ذكرته ابنتها عاتشة (رضي الأنه عنها)

وهي تحدث عن نمة زواجها من رسول اف ه وذلك ل قولهات *فاتتني أمكط أم
رومان ؤإف لغي أرجوحة ومحي صواحب ،ل نمرحت؛ ٧فاتتها ما أدري ما تريد
مني ،فأحدت بيدي حتى أوقفتني عل باب اووار ،فإذا ن وة من الأنصار ل
الين ،،فقلن عل الخثر والركة ..فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأن فلم يرعني
إلا رسول اممه ضحى ،فأسلمتني إليه وأنا يومئد ينت ،تسع ّ ن؛ن'أُ.
ول وقاما احتلافح فبعضهم يرى أما ماتت ،سنة سن ،،وبعضهم يرى أنيا
ماتتا بعد سنة ماز ورجحه ابن حجرُ"•

رضي الله عنها وأرضاها ،وحزاها عن الإسلام والمسالمان حر الخزاء.
تيه0

(\)«اواوايةوالهاة»(م .) ١٣١

( )٢اااظر(االإصاية)) ( .)٢ ٠ ٩ / Y •A/A

١١٨

أمس)بجسن
اتداعية

أم محليم بننا ملحان، JLSjj ،؛ الرميصاء ،ؤيقال! مهالة ،ؤيقال! رميثة ،ؤيقال!
أنيقة صحابية أنصارية خزرجية ،حمعنط الشرف ،والمجد من أطرافه كلها.

وص أم المحاي الخليل أنس بن ماللث ،ه خادم رصرل اض. ٠١٠.
ولما آمنتا (ونحى اف عنها) ودحلتا ل الإسلام جاء زوجها أبوأنس ،وكان
غابا ،وعندما علم بإسلامها غضي ،غصا ثل .يدا ،وقال لها ! أصومت،؟ 3؛  !، lJما
صومتؤ ولكني امشت ،أ أ.

وقل جعلت(،رمحي اش عنها) تلقن ابنها أنتا فممول :،قل :لا إله إلا اض ،محل:
أسهد أن محمدا رمول اف ،ففعل ،فيقول لها أبوه ت لا تق دي عئ ا؛نى ،فتقول:،
(ا)«اوداةوالهاياناا(ه.) ٣٣١ /

()٢سرأعلأماJلأء( .)٣» ٥/٢

أزلا أفدم ! ٠٠٠

فخرج مالك قلميه عدو له ،فقتله• قالت• لا جرم ،لا أفطم أنسا حتى ييع
الثل.ى ،ولا أتزؤج حتى يامرف أنس ،فخطها أبو طلحة الأنصاري— وهو يومئد
مشرك — فايتط ،وقالت ،له يومان أرأيت ،حجرا تمد 0لا يضرك ولا ينفعك ،أو خشبة

تأق ما الجار فينجرها للخ !،هل يفرك؟ هل ينفعلث،؟ فوغ ق نلبه الذي نالت.،
فاتاها ،فمالط ت لقل• وقع ق قلي الذي قلت ،،وآمن .قاوت،ت فاق أتزوحلثؤ ولا آخذ
منلث ،صداها غثره ،وعند ذللث ،قال أبو طلحة! فمن ل بذلكؤ؟ هالمت !،المى.ؤ •

فانهللق يريده• فمال الني س؛ ررحاءكم أبوطلحة عره الإسلام؛\ن عين؛هُ>،أ'.
ولقد كان لرسول افة ه مكانة عفلمى عند أم سليم (رمحي افد ء1ها) فقن.
كانتط تتفقد الّكا س وتتحفه بائا<ية والطعام بين الحين والحين ،فعن أنس (رضي

القّ ى ،أن الّكا ه كان يزور أم سلتم فتتحفه بالثيء تصثمه له ،وأخ ل أصغر
مني يكنى أبا عمثر ،فزارنا يوما  ،فمال! مال أرى أبا عمجر حائر القس؟ قالت،ت
ماست ،صحوة*" له كان يلعس ،حا.

فعجل الني .يمح رأسه ؤيقول؛ رريا أبا عمثر ،ما فعل اشيرااُ؛ُ.
ومن مكانة الرسول .العالية عند أم سليم ما رواه أنس (رضي افد عنه)
(« ) ١الطقار ،امرى ،) ٤ ٢ ٥ /A( ،و اسر أعلام النلأء( ،أ.)٣ • ٥ /

( )٢أحرجه الطيالى ل م ند ) ٥٣٤ /y(0وصحح محقق  1^31ب د .محمد التركي إساده.
وانظراتارخ حرجان* ص  ٣٧٩و،الطبقات الك؛رىا(.)٤ ٢٨ /a
( )٣المعرة ت طائر أصغر من العصفور.

(  ) ٤الطبقات اممرى ( ) ٤ ٢٧ /Aوصحح الأرنووط إمنادْ.
والغير• تصغير تغر وهو فرخ العصفور.

،^.١٠

١٢٠

أن الّكا ه لما أراد أن محلق رأسه بمنى أخد أبو ؤللحة شق ثعر — 0عليه الصلاة

واللام"  ،فجاء به إل أم سليم فكانت تحعله ق سكها.

قالت! وكان يقيل عندي عل  ،^ajوكان معرامحا ه فجعلت أسالت العرق
قلت! رارأيت أن أدوق بعرقك طتثيُ'اُ■
ل ق ارورة• فاستيقظ ،فقال! (ما
ولقد كان الني  .محل أم سليم ومحترمها ،ؤيزورها ،فعن أن (رصي اف
عني ،أن الثمي ،ه دخل عل أم سليم فاتته ب من وتمر .فقال! إف صائم• ثم قام،
فصل ودعا لأم مليم ولأهل بيتها ،فقالت !،إف ل حومة قال! (ما هي)؟ قالت!،
خادملئ ،أنس ،فإ ترلئ .خثر آخرة ولا دنيا إلا دعا ل به ،وبعثت ،معي بمكتل من
رطب ،إل رسول افه"٠٠.

وعن أنس (رصي اش عنه) قال؛ ل! يكن رمول اض .يدخل يتا غر محت أم
سليم .فقيل له! فقال! ®إن أرحمها ،قتل أحوها معيا. ٠١٢٠ ،
قال الإمام الذهبي— رحمه الله— ! ررأحوها هو حرام بن ملحان الشهيل• الذي
قال يوم بثر معونة! فزين ،ورنا الكعبة ،لما طعن من وراته ،فتللعتا الخربة من

صدره (رصي اف ءنه)»ل'ا.

ومن صفاُتح أم م ليم التي تعتر مضرب المثل ما حديث ،به أنس (رصي اممه
عنه) حنن يمول! ثقل ابن لأم مليم ،فخرج أبو طلحة إل المسجد ،فتول الغلام.
( )١الطقان ،اممرى ( ،) ٤٢٩ /Aومني أحمد (م  ) ٢٨٧وصحح إسادْ الأرنزوط ق
تحقيقه لل ثر.

( )٢أحرجه البخاري (  ،) ١ ٩٨٢وأحمد ل الم؛او ( ٠) ١ • ٨ /Tوحومة! نمغثر خاصة.
( )٣أحرجه البخاري وم لم.
( )٤سر أعلام الملأء( ،٣ ٠٧ ;٢وانظر«الإصابة»(.) ٤٧ ;٢

سقمحمحا.مجثء

فهيامتح أم مليم أمره ،وةالتت لا نحروه .فرجع ،وفد مم ت له عثاءه ،فتعشى،
نم أصاب ،من أهله .فلمإ كان من آحر الليل قالت! يا أبا طلحة ،ألر تر إل آل أبط
فلأن استعاروا عارية ،فمنعوها ،وطلست ،منهم ،قشي عليهم .فقال! ما أنصفوا.
فالت !،فان  ،^١كان عارية من اف .فقبضه .فامر-؛ع ،وحمد اف.

 ٣أ صح غدا إل رسول اف ه فلمإ رآه قال! ا اارلئ< اف لكإ ل لدتكإاا.
فحمالتؤ بعبدالله بن أبر طلحة ،فولدت ليلا  ،فارملتؤ به معي ،وأحذ١اتإ تمرا<ّث،

عجوة ،فانتهيت ،به إل الني

وهو-؛ I(.أباعر له ،وي مها ،فْالتا! يا رسول اض،

ولل.ت أم مليم الليلة .فمضغ بعض التمرايت ،بريقه ،فاوجره إياه ،فتال«نهل الصي،
فقال! (حي ،الأنصار التمر) فقلت !،سمه يا رسول اممه .قال! ( هوعبداض) .' ٠٠

قال عباية بن رفاعة! ارفلقد رأيت لدللث ،الغلام مع بنثن ،،كلهم قد ختم
القرآن»<"لأ

ولقل .كان لأم سليم (رضي افه عنها) جهاد مشكور مع رسول اض فعن
أنس (رضي الله عنه) مال؛ كان رسول اف س يغزو بأم سليم (رضي اض عنها)
ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى

ول غزو أحد حرج من المسلمان أربع عشرة امرأة محملن الطعام والشراب،
عل ظهورهن ،ويمح ،الجرحى ؤنداؤننهم ،وكان منهم فاطمة الزهراء ،وعائشة،

وحمنة بنتا جحش ،وأم أيمن ،وأم عاره وأم مليم -رمحي الله عنهن أحمض، -
( )١أحرجه البخاري وملم وغرهما ،وانفلر ارالهلماُتج الكرى ،) ٤٣٢ /a( ،وال-حلية
الأوبء»(آ/ا،ه).

( )٢مر أعلام البلاء (آ ،)٣ ١١ /والحاJة الأولياء.) ٢٦٥ /A( ،
( )٣أحرجه م لم.

محئقمحمحلمجث>

١٢٢

وكانت عائشة وأم مليم تحملان القرب ثم تفرغانها ق أقوام اكومُأُ.
وو غزوة حنتن حرجت أم سليم تتغي أجر الخهاد مع رسول اش ه ولكن
معها حنجر قد حزمته عل ومهلها" وهي يومتذ حامل يعبدافه بن \ي طلحة،
فقال أبو طيحة! يا رسول افه ،هذه أم مليم معها حنجرإ فقالت! يا رسول اض،
إن دنا مني مشرك بقرت بهلنهُأُ.

ولقد حظيت أم سليم (رصي اض عنها) ببشارة الني ه لها بالخنة ،فعن
أنس(رصي اض عنه) قال :قال الشي .ءدحلت الخة قمعت حشقة ين يدي
فإذا أنا بالغمبماء بنت ملحانءارص.

فرحم اض الغميصاءُُأ ،ورصي الثه عن أم مليم بنت ملحان التلمة لحكم
الحبوب ،الهناعنت بالخناحر ل الوقاغ والحروب.
رم 00

(  ) ١انفلر صحح البخاري ،كتاب الحهاد ،باب غزوالنساء وقتالهن •ع الرحال.
( )٢الملفات الكبرى ( ،) ٤٢٥ /Aو «االإصابة،ا ( ،) ٢٢٩ /Aوصحح ابن حجر إسادْ،
وانفلر أاس والمهايةأ( ،) ٣٢٧ ;٤ورالأحاد واناف(،ه.) ٤٤٢ /

( )٣رواه م لم(  .) ٢٤٥٦والخشنة ت ما يمع من حس وير القدم.

( )٤هذا هولقب أم مليم ،ؤيقال كاولا!ث ،الرميصاء كعا تقيأ .انظر ارالإصا؛ةاا (.) ٦٥٦ /U

0
القيهاء بنت اسره اسل ايج
أخت النبي هو من ايؤمياط
الشيإء بنت الحارث السعدية ،هى ابنة حليمة ال عيية مرصعة الني.

فهي إذن أخت ،الرسول.،من الرضاعة ،وهى اشكانت تحضنه -عليه الصلاة
واللام—.

والثيإء هده هي التي كانت ،تلعب الض .وتدعواممه— تعال— قائلة ت
حت ى أراه يافع ا وأم ردا
ي ا ربن ا أب ق لن ا محمدا
واكيت ،أعادي ه مع ا والحثدا
ؤدا
يدا م
م أراه م
ن

وأعئله عزا يدوم أبدا
ئال ،محمل" بن العل الأزلي" وكان أبوعروة الأردي إذا أنشد هدا يقول،؛ ما
أحن ما جاب افه دعاءها."'.
الإصاة(؛/؛أمأ).طدارصادر.

١٢٧

ولقد بقيت الشيإء وأهالها وقومها موصع محبته وإكرامه محلوال حياته —عليه
الصلاة واللام— ك،ا ذكر الإمام ابن حجر ق الإصابة أن الشيإء لما كان يوم
هوازن ٌلذر الملمون 7ام ،وأخذوا الشيإء فيمن أخذوا من السبي ،فلمإ انتهت إل
وما علامة
رسول اممه  .قالت! يا رسول اممه ،إق لأختك من الرضاعة.
ذلك ،قالت :عفة عضضتها ق ظهرى ،وأنا متوركتك ،فعرف رسول افه.

العلامة ،فبسهل لها رداءه ،يم قال لها :ههنا ،فأجلسها عليه ،وخبمرها ،فقال  :إن
أحثبت ،فأقتمي عندي محببة متكرمة ،ؤإن أحبستث ،أن امتحلئ ،فارجعي إل قوملثح،
فقالت :،بل نمي وتريق إل هومي ،درئها إل قومها• ' ٠٠

وب يتوقفإ إكرام الحم . ،للمثيإء عند هذا فحمت ،،بل ثمل ذللث ،بني

سحي حميعهم ،وبنو سحي من هوازن ،وقصة ذللمثا أنه لما انتصر عل هوازن يوم
حنن وغنم أموالهم ونساءهم وذرارتبمم عند ذلكا حاءْ وفل• هوازن بابعرانة وقل■
أسلموا فقالوا • يا رسول الله ،إنا أصل وعشرة ،وقد أصابنا من البلاء ما م كنم،

عليلقؤ فامنن علينا من افه عليلئا .وقام ختليبهم زهر بن صرد أبو صرد فقال :يا
رسول اض ،إنا ق الخذلارر من السبايا خالأتلئ ،وحواصنلئ ،اللاق كن يكفلنلثح،

ولو أنا ملحنا لابن أب ثمر أوالعإن بن المنذر ،ثم أصابنا منهإ مثل ال ذي
أصابنا منكر ،رجونا عاندمإ وعطمهإ وأنتا رسول الله خير المكفولن ،نم
أنشأ يقول:

ام نن علين ا رم ول اله ل ك رم

فإن لئ ،الم رء نرج وه وننتظ ر

امن عل بيضة قد عاقه ا قدر

ملها ل دهره ا غو

الإءابة(إ/؛؛مآ)،دارمحادر.

مم زق ،ث

٢٨

أبقت لما الدهر هتاثا عل حزن

ع ل مل—وحم الخ ؛اء والغم ر
ق ا لم اين إذا م ا حفل المنر
يا أرجح الن اس حلثا حبن محر

امنن عل ن

وه قد كنت ترصعها

إذ فوك مل ؤه من محقها الدرر

امتن عل ن

وة قد كنت ترضعها

ؤإذ يزين اك م ا تاق وم ا ت ذر

لا تحعلن ا كمن ث الت نعامت ه

تبق من ا فان ا مع نر زهر

ي —ا ح—ثر طفل ومول ود ومنتجب

إن ل؛ ت

داركها نع

إء تتنرها

إن ا لنك رآلاء ؤإن كف

رت

وام

وعندنا يحد هذا المسوم مدحرا ١آ

فقال رسول اض .راناوكم وأينازكم أحب إليكم أم أموالكماا؟ فقالوا■.
يا رمول اف ،حيرتنا ؛؛ن أحسابنا وأموالما؟ بل أبناؤنا ونساؤنا أحب إلنا ،فقال

رسول اف

ٌأما ما كان ل ولمي عبد الطلب فهولكم ،ؤإذا أنا صليت بالماس

فقوموا فقولوات إنا نتشفع برسول اف .إل ااام؛ن ،وبالالم؛ن إل رسول

اف ه ل أبنائنا ونسائنا ،فاق مأعهليكم عند ذللثج ،وأمال لكمءا فلمإ محل رسول
اض ه؛انس الفلهر قاموا فقالوا  Uأمرهم به رمول اف ه فقال :ر(أط  Uكان ل
ولمي عبد الطلي ،فهو لكمءا فقال المهاجروزت وما كان لما فهو لرسول افه،.
وءالتا الأنصار :وما كان لما فهو لرسول اممه"١:

قال ابن كثير :ولقد كان هذا مب تج إعتاقهم عن بكرة أبيهم ،فعادت فواصله
— ع ليه الصلاة والسلام— قدينا وحديثا ،حضوحنا وعموما٠٢١ .
( )١انفلر «اس دالمهاهء(؟ UA /؟) و (؛ ،) ٣٥٣ ، ٣٥٢ /و (؛ ) ٣٦٤ /د'اتارخ الأمم
والملوك(،؟ ) ١٧٣ /و«'طرخ بغداد.) ١ ٠٦ /U(،
( )٢اننلر • ٠ارخ الأمم والملوك ،) ١٧٣ /Y( ،و«الدقات الكبرى.)١ ١ ٤ /١( ،
(م)«الدايةوالهاة(،؛/أأ-ما

٢٩

٠
صضه بقتا م^والاطاراا■،
ساعر 3الهاشميات

نحن الأن ْع صفية بنت عبئ الطلب الهاشمية ،عمة الني

وشقيقة

حمرة بن عيد المهللّب ،،أمحي اش ،وأسد رمحوله ،وأم حواري النيئ الزبثر بن
العوام'  ، ٠أبوها عيد المهللب محيي قريش وزعيمها بلا منانع ،قائدها ورائدها،
وأمها هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب؛".
وهي التي قال لها رمحول اف ه مع بنته فاؤلمة! *يا صفية بنت ،عبد الaلاJث،

لا أمللث ،لكم من افه شيئا ،سلوق من مال ما شثتم>ا محال ابن منيه؛ لفظ أحمد
ؤإمحتاده صحثح"'.
وعندما تول والدها عبد المعللبط تاثرت ، iJUJJ ،ممرا ،فبكتح وحزنت،،
(ا)«االإصاة(،ما/مآ؛َا).

( )٢اظر«_ النهاة ) ٢٥١ /Y( ،و«الإفة» ( ) ٧٤٣ /Uو«اسار ،امى» (ا.) ٣٣١ /
(آ)الإي،ان لأبن مالص(أ.) ٨٨١ /

٣

وفاض لماما برثاء أحب الاس إليها فقالت:

أرفت ب موت نائح ة بلي ل
ففاضت عند ذلكم دم وعي
ءل رج—ل ك—رأم ■م وء—ل
عل الماض شيبة ذي المع ال
حم دوق ق الموامحلن غ ثر نكس

طوي ل ال اع أريع ث ثخلمي
رفيع البست أبلج ذى فضول

ع ل رجل بقارع ة ال محعيد
عل حدي كمتحدر الغري د
ل ه المقل السين عل العبي د

أيك الخ—ثر وارث كل جود
ولا س حب الش ام ولا س نيد
٧^٠؛؛ ق عشيرته حيد
وغيث الماس ل ال زمن الخ—روي

كريم الحد لمس ب ذي وصوم
عظيماتمسدضام

حفارمة ملاوث

فل وخل د ام رؤ لتق ديم محي
لك ان محليا أحرى الاي ال

ولك ن لا مثل إل الخل ود
لمقل الجد والخمس ،التليد"؛

ي روق ع ل ال سود وال
ة ام

ود
ود

وقد كانت ،صفية (رضي اف عنها) زوجا للمحارث بن حرب بن أمية ~ وهو

أحو سفيان بن حرب— فتوق عنها ،فتزوجها العوام بن حويلد الأمدي أحو
حدبجة بنت حويلد (رضي اض عنها)  ،فوكت له الزبير والماتب وعبد الكعبة

ولما دعا رسول اف هؤ قومه إل الإسلام كانت ،صفية (رضي اض عنها) من
أوائل الذين آمنوا به وصدقوا برس الته ،واتبعوا النور الذي انزل معه"' ،قال ابن
وهاجرت إل
سعد :ررأّالمت ،صفية (رضي اش عنها) و؛ايمت ،رسول اش
أربعين وسما بخيثر،ا ."٠

المدينة ،وأطعمها رسول اف

سمِم؛؟).ُ،ستص(ع/ا.)،

^سالمستماتاش.سوس)ابر(آ»/يأذ
(؛)رالْلبقاٍت ،الكرى(،م/ا؛).

١٣١

وتألمت صفية كل أحيهاحزه أى شديدا ،وiالتت الأحت بن ولأصرزاُ"،
ورثته فقاك؛

أسائلة أص حاب أح ال غان ة

بن ات أي م ن أعج م وخير

فق ال الخبرإن حمزة ن د ثوى
لعام إل الحمحا ذوانمرما دعوة

وزي ر رم ول اض خ تروني ر
إل جن ة حب ا مب ا ومرور"

فوافه لا أتماك م ا مت الصبا

بكاء وحزما محضري وم يري

وصفية (رصي افه عنها) محاهدة صامدة لا بجد الخض والخور إل تلبها

مبتلا ،ؤيدل ،عل ذللت ،موقفها يوم الخندق ،فقد كانت صفية (رصي اف عنها) ح

ناء الؤ٠نثن ق حصن حان بن ثابت الأنصاري (رصي اش عنه) وكانت من
أحصن أكام الدينة وأمنعها ،وكان رجل من اليهود يطوف بالحصن ،وكان من
بك ،قرينلة الخاديئن الماكرين فرأته صفتة (رصي افه عتها) فا كان منها إلا أن
أحدت عمودا ،ونزلت ،فضربت اليهود فقتلته م
وصفية ءذْ عي الش يحلمن ل دين افه  -تعال— طامة له ،متقادم لرسول

اف .محبة له ،وادلاث ١تأثرت لوته لما فارق الحياة ،فقامت ،تبكيه وتقول؛
أرقبا الاو_ل فعل ة الحروب
ل—فا نفي وبت ،كالم لموب

م ن مه وم وجم

رة أرهتن ي

حان قالوا إن الرسول فد أمسى

لي

ت ،أق س

قيتهاب

ثعوب

وافقت——ه مني_ة ااتكت__وب

(* )١المبرة النوية*(؛ ،) ٤٧ /د*تاديخالأمموالملوك*(؟.) ٧٢ /

( )٣انفلر مم أعلام الشلأء( ،) ٢٧١ ، ٢٧٠ /Xوءالخامع لأحكام القرآن*( ) ١٣٠ ; ١٤
يم تد الزار(م  ) ١٩١دتايئخ الأمم والموك ( ،) ٩٦ /Xو*الهنتات اممرى* (.) ٤١ /a

rr

محةف،محمحلمحت>

هاسثتازيد
العابدة الزاهدة

عاتكة بتت زيد بن عمروبن نقيل القرشية ،صحايية كريمة هى أخت سعيد

ابن زيد أحل■ العثرة المشرين بابنة  • ٠١٠وأمها أم كريز بنت الخضرمي''/
اشتهرت عاتكة بنت نيد ؛؛ن ن اء قريس بالبلاغة والفصاحة ،وهول ،الشعر،

ولا غرابة ل ذللث ،فأبوها زيد بن عمرو الذي اشتهر -؛،نه قوله:

وأملت وجهي لمن أم لمت،

ل ه الأرض نحمل صخرا ثق الا

دها

م واء وأرم ى عليه ا الخب الأ

وأملممتا وجهي لن أسملممت

ل ه ال زن تحم ل ع ذبا زلالا

دة

أطاع ة نمست ،عليه ا م جالا"'

دحاه ا
إذا ه

امتقرت ث
ى سيمنأ ،إل بل

( )١انفر مناب يالتفصيل ل *دروس ق مناقب الصحابة ،االمولف.
( )٢انظر ءالطبقات الكرى.) ٢٦٦ /A( ،

( )٣ءاراية واانهاية ،) ٢٤٢/٢ (٠و«سمر أعلام النلأء( ،ا ،) ١٣٢ /وسمرة ابن هشام
(ا.) ٢٣١ /

—___ئ^قئثثثقق
وكانت عاتكة (رصي اض عنها) من ذوات الدين والخلق ،تزوجها عيداف بن

أي بكر الصديق (رصي افه عنه) ثم أمره والدم بمللاتها وعزم عاليه باولك ،فالم
يعه أن عنالف أمره ،ئالقها واحدة وءالت ' ١٠

يقول ون طلقه ا وختم مكانبم ا
ؤإن فراقي أمل مي جيعهم

ممقا تمني ال تمس أحلام ن انم
عل كرْ ني لإحدى العظائم

غر أن عبدافه ^ أشد الألر لفراق زوجه حتى أثر فيه ذلك ،،وشعر والد0
بدللثه ،وعرفه تعلقه بعاتكة فرق له لشدة حبه لها فأذن له أن يراجعها ،فارنحعها'".

وتد كان خر عبداف بعد ذلك ،أن شهد *ع رسول ،اش.ؤ الطائم ،،فرمي
بمهم فأصابه ،فانتقض الجرح بحد وفاة رسول) اممه .بأربحين ليلة ،فإن عل
أثر ذللث ،الجرح ،فقامت ،زوجه عاتكة ترثيه ومولات
فالست ،لا تش لث ،نف ى حزسة

علي الثه ولا يط الث ،جل دي أغ برا

فلل ه عين ا من رأى منه قس

أكروأخمى ،3 ،الهي اج وأص برا"'

وبعد وفاة عبداممه تزوجتإ عاتكة(رصي افه محها) من عمر بن الخطاب،

ستة اثنتي عثرة محن الهجرة ،وعندما ُتإ ،عمر(رصي اطه عته ،بخنجر أي لؤلؤة
الجومحي فامت ،عاتكة ترثيه ومول،ت
_ )jجودي بع برة ونحي

متإ

عممة الناس وانمإن عل الده

(ا)أالإصاة•
(! )٢المدر الأبق.

( _! )٣والهايه* (؛.)٢ ٥٣ /

لا تمل محا عل
 -بر وغي ث ،التت

ك ،الإمام النجيمبإ
اب والحروب

١٣٥

نل لأهل الضراء والبؤس موتوا

ند م قته المنون كاس شعوبُأ' "٠

ثم تزوجت عاتكة يعد عمر من الربتر بن العوام (رصي اض عنه) وعاثت
معه إل أن هتل الزبثر غتلة يوم الحمل بوادي السباع ،قتله عمرو بن جرموز ستة
ت و ثلاث؛ن من الهجرة ،فرثته قايالة!

غدر ابن جرموز بف ارس.ب

ب وم اللق اء وك ان غ بر معري

ي ا عمس رول ونبهت ه لوجدت ه

لا طائشا رع سش البن ان ولا اليد

ثكالت_الث ،أم لئ ،إن ظف رت يمثل سه

ف يإم فى مت ان روح وتغت دي

م تثن ه

عنه ا طرادك يا ابن شع الغدند

حن ،لمل،

حل مث ،علي لث ،عقوب ه التعمدأم "٠

كم غ رة خاخ ها ل

واف رو____ لثؤ إن قتال

ويوم تول رسول اش .رثته عاتكة بأبيات تفيض بالحزن ،والألر عل فراق
خثر المرية وأفضلها؛ هالت!،
ت ،مراكت ه أوحشت،
أم

وأمت ،نك
وأمت ،ن

وند ك

ي عل م يد

ت

تفيق

م

اولث م ا ت

ان يرتمه

رِدد عترم —^ا عينه
ن الح

( )١مثر أعلام البلاء (ا ،) ٩٧ /و*اوداية والهاية• (،)١ ٤ ' /U
( ،)١ ٤٦ /Yوار;ارخ الأمم والملوك• للطري(.) ٥٧٥ /T

زن يعتاده

ا زينه ا

——ا
ا دينه ا

الخلفاء• للمتوطي

( )٢شعوب ت النية انظر ااالقاموسأا ص  ١٣ ٠مادة شعب.

( )٣ءالداية رالهاهء

 ،) ٢٥٠ / U)jوءالأحاد والثاو» (ا ،) ١٦١ /والاسات

الكرى• ( ,) ١١٦ /Tواسر أعلام الملأء• (  ،) ٦٧/١ورالمهد والبنان ل ثل
صحان،،لأينتيكرالاشالأندنيص . ٢٢٤
( )٤البهمةت  ٤^^١انثلر القاموس ص  ١٣٩٨مادة بهم والفدفدت الفلاة وتهللي كدللئ ،عل
الأرض الغيفلة ،والأرض المنوية ،راجع القاموس ص  ٣٩ ٠مائة (قيئ)•

محةفضمحلمجت>

٣٦

وأمت ش واحب مثل الممال

ق د عطالت ،وكي

ا لوم ا!

يم الخن حزما يعي

د ال ذهاب

وق ال مدر مكتن

ع حينه ا

يضربن ب الكف ح

ر الوجوه

عل

ى مثله

ا حائه ا ث وما

ه و الفاصل اليد ال مهلفى

عل

ى الح

ق محتمع دينه ا

فكي ف ا حي اق يع

د الرم ول

وقد حان م

ن ميت

ة حينه ا"'

توفيت عاتكة ق أول حلافة معاؤية بن أي سفيان سنة إحدى وأربعين ."١

ر)١الطقاتامى( .) ٣٣٢/٢

٠٣٧

0
|معطيهأالآس|ه
الفقيهة الحافظة

أم عهلية الأنصاري واحدة من فاصلأيت ،نساء الصحابة ،وواحدة ممن نورن
تارخ النساء بأعإل محليبة ق الحهاد والفقه ورواية الحديث.
اسمها؛ ن يبة _! ،الحارمثؤ الأنصارية ' . ٠١

أملت مع السا؛قاات ،من نساء الأنصار ،وق ماحاُت ،الوغى ونحت ظلال
السوق ،كانتر (رصي اش عنها) ت ثر ق ركب الحيس الغازي ،تروي ظمأ
الجاهدين ،وتضمد جراحهم ،وترقا دمهم ،وتعد طعامهم.

نمها (رصي النه عنها) قالت• غزوت ٌع الحم ،ه سع غزوايت ،أحلمهم ق
رحالهم ،فاصغ لهم الهلعام ،وأداوى الحرحى ،وأقوم عل المرضى'".
(ا)اظر«الإصاة،ا(م.) ٢٦١ /

( )٢رواه ملم ،وانغلر ااالإص..ابةاا (.) ٢٦١ /a

وق غزوة حسر كانت أم عطية (رصي افه عنها) من بتن عشرين امرأة
حرجن مع رسول اش س يتجا أجر الحهاد .' ١٠
وأم عملية هي التي غلت زينب بنت الض  .فعن أم عطية (رصي افه
عنها) ^ !،^< ١١ئا ماتت زينب بنت رسول اش  .قال! (اغسلنها وترا ،ثلايا أو

خمثا ،واجعلن ق الآحرْ كافورا أوسيئا من كافور ،فإذا غ التنها فاعاكي) ؛^،1
ع الماها أءهلانا حقوه ،فقال( :اثعرما إياه)"'.

وقد كانت ،أم عطية تغل من مات من الماء ق عهد رسول اض س طلبا
للمثوبة والأجر من اض —تعال—.

كإ كانت أم عملية(رصي اش عنها ،فقيهة حافنلة ،لها أربعون حديثا ،منها ق
الصحيحين ستة ،وانفرد البخاري بحديث ،وم لم بحااسيث"ُ.

وقد أحرج أحاديثها أصحاب المنن الأربع ،وروى عنها أنى بن مالك
(رصي الله عنه) من الصحابة ،وروى عنها من المابعين محمد بن مميز ،وأحنه
حفصة بنت سيرّين ،وأم شراحيل ،وعل بن الأقمر ،وعثداللك بن عمجر ،ؤإسإعيل
اينتمدالرحمنُ"•

وحديثها ل غل آنية رسول اممه .مشهور ق الصحيح كإ ذكر ذلك ابن
حجر وقد كان حماعة من اكابع؛ن يأحدون ذلك ،الحكمُ,ُ°
(ا)الطقاتالكبحىص/هه؛).

( )٢أخرجه ابن سعد ( ،) ١٠٤ /aوالخاري (^ ) ١٦١و (  ) ١٢٥٥و (  ،) ١٢٥٦وم لم
(  ،) ٩١٠٩وأبوداود(  ،) ١٠ ١٤٢والتر،لى( ) ٩٠١ ٠وغرهم.
( )٠٦راسر أعلام المبلأءم(.) ١٠ ١ ٨ ;٢
( )٤الرجع المابق.
(ه)الأصابة(األإ).

وتد انتقلت أم عطية (رصي اف عنها) ق أحر عمرها إل البصرة"' ،واستفاد
الناس من علمها وفقهها ،كيف لا ومي التي روت عن الني .فقالت :أمر
رسول اش ه أن نخرج ل العيدين العواتق وذوات الخدور" وحديث؛ أحذ

عليّا الّك .،ح البيعة ألاننوح"' .وحديث :كنا لانعدالكدرة والصفرة شيئا'"
وحديث :رميتا عن انيع ابناتز ،ولر بمرم عليناءر".
وقد عاشت إل حدود سنة ٌبينُ" ~ رصي اف عتها وأرصاها
 00ه

()٢بيسمى( ) ١٢٣/١س( .) ٦٠٥/٢
( )٣احرo-سالم( .) ٦٤٥/٢
()،أحرحه اوخارى(ا/؛آا).

(ه)أحرحه الخارى( ) ٤٢٩/١ومiم( .) ٦٤٦/٢
(ا")«سرأعلام الملأء»(آ/ا/اّآ).

محقةضمحللأ>

0
ف1طمةدأد
أم اJشهيدين
إنما والدة رابع الخلفاء الراشدين ،وابن عم الني ه عو بن ابط طالب

(رمحي اممه عنه) ،وأم الشهداء جعفر بن \لي طالب(رصي افه عنه)'" .والوما :قيلة
ينت ،عامر بن ماللف بن المصطلق ،كان يمال لها الحزور لعظم حلمها

وكانت فاطمة بنت أصد تحن إل الني .ما استهلاع.تا إل ذلك سبيلا
تريد بدك اممه ~تعال~ والدار الآحرة

وح؛ن أوحي النه ~تعال~ إل رسوله الكريم و .أن يندر عشرته وأنزل عليه
(» )١اوالايه راكهاية ،) ٢٢١٠ /U(،و«ستدرك الحاكم(،م  ،) ١١٦و("آ ،) ٥٥ ./ورمحع
الزواتد(،؟ ،)١ * * /وروالمعجم الكبثر(،آ.)١ ٠ ٤ /
( )٢ارنزهة اللباب ؤ ،الألقاب ،لابن حجر ص . ١ ١^٢

( )٠٦انغلر«الإصابة> ،رة ) ١٠٨ •/ط .دار صادر ،و«صع الروائي ) ٢٥٦ ;٩(،و(ا،) ٢٥١^/،
وءالأحاد رالمثاف ،) ١ ٥٦٠ / ١(،و«العجم امر.) ١٠٥ ١ ;٢ ٤(،

قوله تعال؛ ؤ نأيزر يطة

^ [الثعراء ،]٢ ١ ٤ :امتثل ه أمر ريه ،ودعا

أقاربه إل حري الدنيا والآ<-رة ،وكانت فاطمة ينت أسد من الماء اللاق سارعن
إل الإيإن باش ورسوله ،'٠١.،ولما بدأت الهجرة كانت من الهاجرين الأول
ولمكانتها من رسول اف .فقد كان يتحفها بالهيئة ،فال عل (رصي اش

ءنه)ت أهدى إل رسول اض .حملة إستبرق ،فقال! (اجعلها خمن ا

الفواطم)

فنققتها أربعة أحمرة ،حمارا لفاطمة بنت رسول اف .وحمارا لفاطمة بنت أسد،
وحمارا لفاطمة بنت حمزة ،ول؛ يذكر الرابعة .'٣١

ولقد كان لفاطمة بنت أمحي (رصي اش ءنها)مكانة محامية ق نفوسي
الصحابة ،فهدا الحجاج بن علاط السلمي يمدح عل بن \لي طالب عندما قتل
طلحة بن أي طلحة ،صاحِا لواء المشركين يوم أحد ،ويدكر أمه فاطمة؛
أعنى ابن فاطم ة العم المخولأ
ش أ ي م ذنب ع ن حرب ه
جادت ي داك ل ه بعاجل طعن ة

تركن ،طليحة للجمين محن يلا

وٌددرت مدة يامحل .^0فتهم

ب الحق إل مسسوون أخول أخولا

وعللتا م يملثا بال دماء وإ تكن

ران حت ى ي نهلا"'

مل

ريم ح

( )١انظر»المعجم اص لممراف (ا ،) ٩٢ /و«نح الارى» ( ،) ٧١ /Uو«نحفة الأحوذيء
الكبرى)) ( ) ٢٢٢ /aوررإيفاح
( ٠ا  ،)١ ٤٤ /و ٠١محنة الصفوة)) (أ ،) ٥٤ /و
الإشكال® لأبي) القفل محمِد بن طاهر القدسي ص • . ١٥
( )٢ااسرأعلأمالملأء»(لإ/مل .)١
( )٣الإصابة( ) ٨٢ /Aوالأحاد والثاف(ه )٤ ٦٦ /قال ابن حجر :ولعل الرابعة :فاطمة بت
الحطاب(رصي اش عنها).

( )٤المداية والمهانة لأبن ممر (.) ٣٣٧ /U

وجاء ل محر وقاماأتيا ئاتولمن ألمهاالني س تميصه ،واصعل؛ع سها
ق مرها فقالوا! ما رأيناك يا رسول اف ،صنت هدا! _؛ ( I(Jإنه ب يكن أحد يعد
اي حنالب أير ي منها* إي أليها تهيصى لتكهى من حلل الختة ،واصطحعت
معها لثهونعليها)"" - .رصي اض محها وأرضاها.-
0تيتي

( ) ١أورده الهيتمي ل محع الزوائد  ٩١إ  ) ٢٥٧وتال! رواه الطراق ق الأوسط ،وفيه معدان
بن الوليد السابري وإ أعرفه ،وبقية رجاله مات.
وانظر رالمعجم الأوسط ،)٧٨/U( ،وامحع ازواتد( ،ا ) ٢٥٦ /،و (و ) ٢٥٧ /واحلية
الأولياء"( ،آ/ا .) ١٢

٤٣

0
ف1طمةيماساب
فاطمة بنت الخءلاد_ ،صحابية حليلة ،رفيعة القدرّ ،ساقة ،محاهدة ،أسالمت

قدمحا مع زوجها سمد بن زيد قل دخول الني .دار الأرقم"" ،وص أخت أمر
وثان الخلفاء الرائدين عمر بن الخهناب (رصي افه عنه) ،وزوجها

مبد بن زيد بن عمرو بن نفل القرثى ،إمام ير من عظاء الصحاة وأحد
العثرة الثرين؛الخةُ" ،وأمها حتتمة ينت ،هاشم بن العثرة القرشية المخزومية"؛.
لقد كاJتا فاطمة ؛نت ،ا-لطاب من الأسباب التي ضرت م ار أخيها عمر
ابن الخطاب (رصي اض عنه) ذللث ،أن مما يلضت ،النفلر ل سمرة فاطمة (رصي افه

عنها) موهفها •ع أحيها عمر.
( )١انثلر «الإءابة» ( ،) ٦٢ /Aوااالطقات امى» (.) ٢٦٧ /A
( )٢انفلر «اواواية رالهاية ،) ٣٧ /D ،و ( ،) ٧٩ ;٣و،الإصابة» (.) ٢٦٧ /A

( )٣اننلر - ٠ارج الأمم والملوك ،) ٥٦٢ ;٢(،و»الآحاد والثاف ،) ٩٥ ;١(،و«الإصا؛ة«
(؛/خمه)و«الطقات الك^رى»( ،) ٢٢/١و( ،) ٢٦٦/٣و(.) ٢٦٧ /A

محئقمحمحللأ>

لقد كان عمر بن الخطاب (رصي الله عنه) معروئا قبل إملامه بعداوته
لرسول الله ،.نخرج يوما متوشحا سيفه يريد قتله ه  ^٥٧ ،نعتم بن عبداممه

ابن النحام'أ' ،فقال! أين تعمد يا عمر؟
قال! أريد أن أقتل محمدا.
قال؛ كيف تامن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا ؟
فقال عمر! ما أراك إلا قد صبوت ،وتركت دينك الدي كنت عليه.
قال! أفلا أدلك عل الحجب يا عمرا إن أحتاائا وحتنلئ sقد  ،^١وتركا

دينك الدي أنت عاليه.
فمشى عمر مغض1ا حتى أتاهما ،وعنلءهما خباب بن الأرت (رصي الله عته) معه
صحيفة فيها سورة ارءiهاا يقرئهعا إياها ،فلعا سمحوا حس عمر توارى خباب ق البيت،

وأخفت ،فاطمة الصحيفة ،وكان عمر قد ّ مع حقن دنا من البيت قراءة خباب
ءليه،ا ،فلعا دخل عليهعا قال! ما هد 0الهينمة الي سمعتها؟ فقالا! ما عاوا حاويثا
نحدثناه بيتنا ،قال! فلعالك،ا قد صبوتما ،فقد أخبمرت أنكعا تابحتعا محمدا عل دينه!

فقال له صهره سعيد! يا عمر أرأيت ،إن كان الحق ق غير دينلئ ،،فلم يتعاللث،
عمر نف ه ،فوثب عل معيد فوطئه ،وبطش به ،فقامت ،فاطمة تريد دفعه عن

زوجها ،ففرحا بيده صربة ألمح ،وجهها .فقالت ،فاطمة (رنحى النه عنها)! يا عمر
إن كان الحق ق غيردينلث ،،أشهد أن لاإله إلا اينه ،وأشهد أن محمدا رسول افه.

فلعا رأى عمر ما ؛أخته من الدم ندم عل ذلك ،٠وقال! أعهلول هدا الكتاب
الذي عندكم فاقروه ،فقالت ،له أخته فاطمة وقد طمحت ،ل إسلامه ،إنلث ،رجس
ا

ج ليل ،استشهو يوم اليرموك سنة خمس عثرة للهجرة ،ونيل يوم أجتادين ،انظر
ترحته ل ءالبداية والنهاية.) ٣٤ /U( ،

ولا يم ه إلا الطهرون ،فقم فاغتسل ،فقام فاغتسل ،ثم أحذ الكتاب فقرأ ث ؤ
نس ثشه ينيلا نس

طه ه آأرلما عثكآلمءاذ•يثنمف ه.؛لا

ءليىأ'ادرما محألّءرت العق أو^آلرمح عزألنم؛،آستؤئ ه [طه ]٥ — ١ :فقازا ■.م١أحن هذا الكلام وأكرمه! يلوى عل محمد .فنإ سمع خباب قول ،عمر حرج من
نحبثه ،وأبع نحو عمر وقال؛ أبشر يا عمر ،فاق أرجو أن تكون دعوة الرسول
 .لك ليلة الخميس( :اللهم أعر الإسلام بعمر بن الخهلاب أو بأي جهل بن
الأن ق الدار ق أصل الصفا ،وسار عمر إل رسول اض

هشام) ،ورسول اغ
سفاءان إسلامه^.

ولقد سجل الشاعر أحمد سوقي ""رحمه اش~ نفل ،حميلأ بين فيه دور فاطمة
ق إ سلام أخيها عمر ،ومنه فوله.
ث ار إل •حيش ،النب ي موع دا
فج

ر

للت ،الله ابنه الختلماب

ن ال

سعيد ل الأخط

ماب

وك ان ص

ثن الم

راس

فجاءه
فراع

ا ب

ونال جيء أهال لئؤ فانفلر يا عمر

اءه موح

وح

ومثرمح

يمه ومرعوا

د م

ا معت

رم النراس

ن الحاء هنيم

وآم

لبا خ

ه

وص

وت مستحقيه مرنمه

فق ال! م ا أممع؟ مال مت I ،الط،4ا

■ ■ فل

ا

وق ال وعرف ان الصواب مكرم ة

ف اطم ه ذا منهل ق م ا أكرم ه!

واري

وار

وان

ه م

ن الزم

مت ،سكينة الح

م

م يصوحا ولا خطاه

ن رجل ل صحوة س

انظرالطتات اص(م  ،) ٢٦٨و«اس والهاة ) ٨١ /T(،و«الإصاةا(؛: ٥٩٠ /

 ،) ٦٢ / A)jوراضاتل المحابق® للإمام أحد (.) ٢٨٠ /

ي

كحمل م دلل ص ار الأم د

والصارم ال لول ع اد لكلم

فج اء ن ائي البي فاهت دى

وكر المائي وهل المت دى"*

وقئ روى أن عمر ~رصى اض عنه~ قال أبيايا من الشعر يبين فيه إسلامه

وتأسفه عل ظلم أحته وهى قوله;
الحمد لد ذي المن ال دي وحثت

ل ه علن ا أي اد م ا  Uغز

وف د ب دأنا فكذبا فق ال لن ا

ص دق الحديث نبي عنده الخير

وند ظلمغ ابنة الخطاب ثم هدى

رب عشية ق الوا :قد ص با عمر

وقد ندمت عل ما كان من زلل

يفللمه ا حلن تتل عندها ال نور

مل ا دعت رآأسا يا المرمى جاهدة

والدح من عينه ا عجلان يبتدر

أيقشى أن ال ذي ت دعوه خالقه ا

فك اد ت سبقني م ن ع يرة درر

ا

وأن أحمد فين ا الي وم م شتهر

بى صدق أتى ب الحق من ثق ة

وال الأمان ة م ا ق عوده خور
يفلل ل جد منه ا ال نجم والجر

فقلت ت أش

يتل

وم

هد أن اش خالقن

ن اض آي

ات منزل

ة

وقد أعدت لهم إذا أبلوا م قر"'
به هدى اف قوتا من ضلالتهم
رصي افه  -تعال  -عن فامحلمة وأخيها ،وأرضاهما ،وجراهما عن الإسلام
خير ما محزي به التقين الأبرار.
٠٠٠

(ا)اان اءسعمراكوة»(أ.) ٣٣١ ، ٣٣٠ /

(" )٢الروض الأنف* للمهل ( ،) ١٠ ٠ /Yو«ضائل الصحابة* للإزم أحمد (.) ٢٨٤ /١

وبيعة الرضوان هدم التي حضرما المريعة هى التي دعا إليها رسول اف
ئا محنال احتباس عثإن بن عفان (رضي الله عنه) بمكة ،وقد نالت بدلك بثاره

الك ،ه كا جاء عن جابر بن عبداممه (رضي اممه عنه) قال! أ-محرتني أم مبثر أما
سمعت الني يقول عن حفصة! ارلأ يدخل النار إن شاء افه من أصحاب
الئجره أحد! الدين بايعوا نحتها،؛ قالت! بل ،يا رسول الله! فانتهرها .فقالت

حفصة! ؤ وإن تتلز إلا ؤاردها ب [مريم؛  ] ٧١فقال الني

ةا» قال افه (عز

وحل)! ؤ "من-تيال؛نآتجإ وثر٢ظلم٠اهمنث فما حثتا ه [مريم؛ . ٠١٠ ] ٧٢
رضي الله عن القريحة بنت مالك الصابرة المجاهدة ،والعائدة الخاشعة.

رراْ م لم (  ،) ٢٤٩٦وأحمد (.) ٤٢٠ /٦

وفيها قال عبدافه بن يزيد الهلال ت
م اول دت نجيب ة م ن فحل

رجب

لسوط

أكرم -ب ا من كهل ه وكهلء"
كته م ن بط ن أم اسل
أّلمت أم الفضل (رصي اممه عنها) قبل الهجرة ،وهي أول امرأة أسلمك

بعد حدمحة أم ا،لومن؛ن (رضي اممه عنها) ر" ،وكان ابنها عبدافه يموللث ،كنّك أنا
وأمي من المتضضن من النساء والولدانُاُ.
كانت ،أم الفضل (رصي اممه عنها) شجاعة ل الحق لا نحشى لومة لائم،
والوقف ،الآق يصور لما ذللث،ت

قال أبو رافع مول رسول افه  I.رركنت ،علانا للعباس ،وكان الإسلام
فأسلم العباس مرا ،وأّ لمت ،أم القفل ،وأسكت ،،وكان العباس يهاب قومه.
وكان أبولهّ_ ،قل ،محلفا عن يدر ،فثعّئا مكانه العاص بن هشام بن العثرة،
وكانوا إذا نحلفا متهم رجل إلا بعث ،مكانه رجلا.
فلمإ حاء الخثر من مصاب أصحاب بدر من قريس كبته الله وأحزاه ،فوحل،نا

ق أ نف نا قوة وعزا قال؛ وكنت ،رحلا صعيما  ،أعمل الأقل»اح أنحتها ل حجرة
زمزم ،فواليه إق لحالس وعندي أم الفضل حال ة ،وقد مرنا ما حاءنا من الخثر،
إذ أقبل أبولهمبإ محر رجليه بثل حتى جلس .فثينإ هوجالس إذ قال الماس! هدا

أبو سفيان بن الأررث ،قد قدم• فقال أبو دّتا؛ هلم إئ ،فعنل،ك نمري الحر،
فجلس إليه والناس قيام عليه ،فقال؛ يا ابن أحي ،أخثرل كتف أمر الماس؟
(# )١الطبقات الكرى(،؛ )٦ /و «سرأعلام البلاء.) ٨٥ /Y( ،
()Y؛_Ijc

؛_( .) YUU/A

(مآ)سرأءلأمالبلأء(أ/هل'؟).

؛ ١٠

فقال أبو سفيازت واف ما هو إلا أن لقينا القوم حتى منحناهم أكتافنا يقتلوسا
كيف ثاووا ،ويأسروننا ،ؤإيم اف مع ذلك ما لت الناس ،لقينا رجالا بينا عل
ختل بلق ض الماس ،والأرض واش لا يقوم لها ثيء.
وقال أبو رافع؛ فرفعت ءلم_ ،الحجرة سدي ،ثم ملت ت تلك واش اللائكة!
وصرب،
فرغ أبو لبا يده فضربإ تبما وجهي صربة ثديية ،فثاورته،
ي ا لأرض ،ثم برك عل يضربني ،وكنت ،رجلا صعيما  ،فقامت ،أم الفضل إل
عمود من عمد الحجرة ،فاحدته فضربته به صربة يلمت ،ق رأمحمه ثجة منكرة،

وقالت ،ت استضعفته أن غاب عنه ميده!! فقام أبو لهمته موليا ذليلا ،فواش ما عاش
إلا مع لمال محي رماه اش بالعدسة" ،فقتلته"/
وهكدا فعلتا المرأه المؤمنة يعدو اش ،حيث ،دامت ،كرياءه ،ومرغت ،كرامته
بالوحل•

ومن أخبار أم الفضل (رضي اش عنها) ما رواه ابن سعد ق طبقاته أن أم
الفضل (رضي اش عنها) رأت ل منامها حلتا عجيتا فدمت ،لموها إل رمول اش
 .و قالت' يا رسول اش ،رأت في،ا يرى المانم كان عضوا من أعضائك ق
بيتي إ أ فقال رسول اش
ةنم».

ارخ؛را رأيت ،،تلد فاطمة غلاما وترصعينه بليان ابنالث،

وخرجتا أم الفضل -هذه المثري الكريمة ،وما هي إلا فرة وجيزة محي
ولدت فاطمة الحسين بن عل(رضي اش عنه) ف،كفالته أم الفضل.
()١

بثرة نحرج بالبدن فتقتل ،انظرالالقاموس المحيط ،،.ص  ١١٧مادة(عدس).

(« )٢الداية والمهابة( ،،مآ/ا'،م ،و ارالأقا-ت ،الكرى( ،،؛ ،) ٧٤ /وءحياة الصحابة»

سحصدالكاندهلوي( .) ٣٦٥/٤

قالت أم الفضل! فأتيت به رسول اش ه فهو ينزيه ؤيقبله ،إذ بال عل رسول
اممه .فقال! رربا أم الفضل أمكي ابني فقل -بال عئ• ٠٠
قاك! فأحازته ،فقرصته قرصة كى منها ،وقلت! آذيت رسول اش ه بلت

عاليه ،فلعا بكى الصبي قال رسول الئة .؛ (يا أم الفضل آذيتتي ز بتي ،أبكيته).
نم دعا بإء ،فحدره عليه حيزا ،ثم قال! إذا كان غلاما فاحدروه حدزا،
ؤإذا كان جارية فاغ لوْ غلا. ٠١٠ ٠٠

ومن أحبار أم الفضل (رضي اممه عنها) —وفيها دلالة عل حكمتها" أن ناسا
من الصحابة تماروا يوم عرفة ق صوم الّمح . ،فقال يعضهم! هو صائم ،وقال

بعضهم! ليس يصائم .فأرملنا أم الفضل إليه يقيح لبن وهو واقف عل بعثرْ
فثر؛هل'ا ،وأزالت (رصي ائه عنها) بعملها هذا الالتباس الذي حمل عند القوم■
توفيت ق خلافة عثإن ين عفان (رضي اممه عنها)'■".

رحم الله —تحال— أم الفضل ،ورضي اممه عن أم الرحال الستة التجاء،
الشجاعة المرمة ،الطاقة إل الإسلام.
٠٠٠

( )١أحرجه ابن سعد ق طقاته ( ) ٢٧٩ ، ٢٧٨ /aوحسنه الأرنووًُل •
( )٢أخرجه البخاري (  ،) ١ ٩٨٨وسالم ( .) ١ ١ ٢٣
(م)انفلر((الإصاةاا(م.) ٢٧٦ /

س،ضمحلمجثء

اا افسم|

أمسالا اهوالأ
رراثلهم بارك ثها -ق ساتها»

أم معبد الخزاعية صحابية حليلة ،اسمها عاتكة ينت خالد ين منقذ أخت
حبيش بن خالد الخزاعي الكمي المحابي)ُ" ،وهر صاحمب ،حدث أم معبد
الخزاعية (رصي الله عنها) ومما يميزها قمتها مع الرسول  .كإ ق الهلبقات

الكثرى لأبن معد• عن أي ممد الخزاعي (رصي اض عنه) أن رسول اض .لما
هاجر من مكة إل المدينة هو وأبو بكر وعامر بن مرة مول أبط بكر ،ودلثلهم
عبداش بن أريقط اللنش ،فمروا بخيمة أم معبد الخزاعية ،وكانت ،امرأة حالية،
برزة ،نحض وتقعد بفناء الخيمة ،ثم تقي وتهلعم ،فسألوها ^ ١أو لخنا يشرون،
فلم يمسوا عندها ثسئا من ذللثح ...فقالتات واف لو كان عندنا ثيء ما أعوزكم
القرى ،ففلر رمول اف ه إل شاة ق كر الخيمة ،فقال! ما هذه الشاة يا أم
( )١انفلر «اس والهابة» ( ،) ١٩٠ /rو«الآحاد والثاف ) ٢٥٣ /I( ،و«الإصابة»
(آ.) r«A/A ( ،) ٢٧ /

ممد؟ تالتات هذْ شاة حلفها الخهد عن الخم ،فهاوت هل ما من لن؟ ؛ icJUعي

أجهد من ذللث ،،قال؛ أتأذمح،ل أن أحلها؟ قالت،ت تحم ،ياي أنت ،وأس ،إن رأت
ما حلبا؟ فدعا رسول ،اض  .بالشاة قمح صرعها ،وذكر امم افٌ ،وقال!
®اللهم بارك لها ل شامارا .هال،؛ فتفاحّى عليه ودرت واحزن ،فدعا بإناء لها
يربص الرهط ،فحلي ،فيه ثجا حتى علاه الثإل ،فسقاها ،فشربت ،حش رؤيت،،

وسقى أصحابه حتى رووا وشرب . ،آحرهم ،وقال) ت ®ماقي القوم آحرهمء،
فشربوا جينا عللابمدمل حص أراصوا ،ثم حلب فيه ثاتا عودا عل بدء ،فغادرء
عندها لم ارتحلوا عنها ،فقلما لشتإ أن جاء زوجها أبو ممد يمرق أعنزا حيلا

عجائا هرل) ،فهن قلل لا نمي من ،نلكأ رأك ،اللن عجمج ،ونال ،من أين لكم
هذا والشاة عازية ،ولا حلوبة ق اليت؟ تالتت لا واه إلا أنه م بنا رجل مارك

كان من حديثه كيت ،وكست •،قال،؛ وافه إل لأراْ صاحب ،قريس الدي يْللب،

صفيه ل يا أم ممد ،قالتات رأست ،رجلا ظاهر الوصاءة ،متالج الوجه ،حن
الخلق ،لر نمه تأحلةُأُ ،ولر تزر به صقلةُ" ،وسيم نيم ،ق عينيه دءجُ" ،وق

أشفاره وطف— ،"٠٠وق صوته صحلُ" ،أحور أيحل أنج أةرن'اُ ،شديد مواد
الشعر ،3 ،عنقه سطعُ*ُ ،وق لحسه كثافةُ*ُ ،إذا صمت ،فعليه الوقار ،ؤإذا ^ ١٠٢سما
(\)صخام؛ن البطن.
( )٢دقة ونحول.،

( )٣مدة مواد الض.

( )٤طول ،شعر أمنار الض.
( )٥ليس يحادانمون.

( ،٦أزج• الزج دقة معرالخاح»ان وأقرن؛ القرزت أن يتمل ما سهما بالشعر.
( )٨دقة شعرنبات اللحيان •ع استدارة فيها.

وعلاه البهاء ،ولكن مطقه خرزات نظم يتحدرن ،حلو النطق ،فصل ،لا نزر ولا
هذر'" ،أجهر الناس وأحماله من يعيد ،وأحلاه وأحنه من فريسا ،ريعة لا تشنؤه
س ط ول ،ولا تقتحمه عتن من قصر ،غصن ب؛ن غصبزإ فهوأنضر الثلاثة منذلتا،

وأحسنهم قدرا ،له رفقاء محقون به ،إذا قال استمعوا لقوله ،ؤإذا أمر تبادروا إل
أمره محمود"' محشود"' ،لا عابث ،ولا مفند"' .قال :هذا وافه صاحب ،قريش الذي

ذكر لنا من أمره ما يكر ،ولو كنث ،وافقته يا أم معبد لألتم ت ،أن أصحبه،
ولأفعلن إن وحدت إل ذللن ،مسيلا ،وأصبح صوت بمكة عالتا بين الماء
والأرض يسمعونه ولا يرون من يقول ،وهويقول ت

جزى اغ ربا النساس خير جزائه
مه ا ن زلا ب الر وارتحلا ب ه

رفيق ين حلا خيمتي أم معب د
ف أفلح من أمي رفيق محمد

في ال ق صي م ا نوى اطه ع نكم

ب ه من فع ال لا محازى وسودد

م لوا أختكم عن يس اما ؤإتائه ا
دعاه ا بشاة حائل فتحأست،
فغ ادره رهن ا ل د بما لحالب،
والحدينا صححه الحاكم ووافقه

ف إنكم إن ت ألوا ال شاة تشهد
ل ه ب صرح رة الشاة مزب د
تدر ح ا ل م صدر ن م م ورد"'
الذهبي ،وبحض أهل الحلم ينكر ما جاء

( )١أي ليس بقليل ندل عل عي ولا بكم فاسد ،قاله ق القاموس ص . ٦١٩
(آأ)أى محدوم.
( )٣أي محفوف به.

( )٤أي ليس بظالم -انفلر هدم العاق وما نبلها ءاليرة النيوية ل صوء الصادر الأصلية ،،ص؛١^٣؟
والحاكم ق مستدركه( )١ ١ ;٣وصححه ووافقه
(ت )،البنات الكبرى(\إ
الدهي ،و«اولا؛ات والنهاية (  .) ١٨٩/٣وءالاحاد والثاف ،) ٢٥٢ /I( ،،والإصابة
(  ،) ٣٠y/aورامعرفة علوم الحديث ،،ص  ، ٩٣وا١الرياض النقرة ل منا العترة،،

(،) ٤٧١ !٦و«اءممادأهلالة ،،لاللأ3كائي(أ.) ٧٧٧ /

١٥٧

فيه من السجع والشعر ك،ا ق كتاب ارموالان أبى عبيد الآ■جرىا' أن أيا داود هال!
'ُأحثى أن يكون مصنوعا ~وعني الكلام السجع والشعر ،قاما الشاة واللبن فلا))؛".
وما أحمل ما مهلره أحمد محرم —الشاعر الإسلامي— (رحمه الله) ق ديوانه
ارمحي الإّلأمء حين قال يصم ،هدا الحدث اللهليف ل خيمة أم معبد ت
حلم اى النف وسي ع ذبا وم ،را
م ا حدُا لأم محب ي ست مه
م ائل الشاة كيم ،درت وكانت،

كزة ال ضرع لا ترجي الدرورا

بركات المح المؤم ل يف رى

أم م الأرض زائرا أوم زورا

مظه

ر الحق للنوب

ة با

ن الث ،ري يري الحلال يدينا "٠

ولقد أثر الحدين ،ق قيب ،أم معبد يدل عل ذللئ ،أما حين مر ببا فتيان قريش
وكانوا يلاحقونه أشمقت ،عليه منهم ،فتحاحمت،
ومالوها عن رسول الله
علميهم ،وقالتا لهم• إنكم تسألون عن ثيء ما سمعت ،به قبل عامي هدار
ءامت ١أم معبد إل زمان عثإن (رصي اينه ءنه،رً'.
رحم الله —تعال— أم معبد عاتكة بتا خالد ،ورصي عنها وأحن مثواها،
وجعلها ل علميتنا ،مع الذين لا خوف ا علميهم ولا هم محزنون ،والحمد لله رب
العا،لين.

(ا)صا،أا.

( )٢ديوان محي الإسلام لأخمد محرم ص . ٥٧ ، ٥٦
( )٣انظر «الطقات ،امى» (.) ٢٨٩ /A

(  ) ٤مؤالأات ١أبى عبيد الأحرى أباداودااجتاف(ا٦٣٠ /

١٠٩

شرط علينا ألا نشرك باغ شيئا ،ولا نرق ،ولا نزل ،ولا نقتل أولادنا ،ولا اق
سهتان نفريه ين أيدينا وأرجلنا ،ولا نعصيه ق معروف قال،ت ررولأ تغئشن

أزواجكن؛؛ قالت !،فبايعناه ثم انصرفنا ،فقلتا لامرأة منهن• ارجعي فل رسول
اف .ما غش أزواجنا؟ قال :فسألته ،فقال :اراحذ ماله فتحابير يه ضره» ,"٠

ومن أخبار هدم الصحابية الية أن المي ه قال لها يوئا( :م يا أم
الذر؟).

قالت :،باب أنتا وأمي يا رسول اش ،رفاعة بن سموأل كان يغشانا— يزورنا—
ولمائه"  ٠١٢٠٠ ^ ٠٣ل•

وكان رمول اش ه قد رأى رفاعة يلوذ تبما ،فقال :رنعم هو للث.)،
يم قالتا :يا مول اف  :إنه سيصل وياكل لحم الحمل.
فتبسم— عليه الصلاة وال لام— ثم قال( :إن يصل فهو خثر له ،ؤإن شت،

عل دينه فهو ثر له) ثم أطلقه س.
قالت ،أم الذر :فأسلم رفاعة"".
ولهذه الصحابية الحليلة مكانة خاصة عنل• التي الكريم ه^ ،فقد كان محصها

بالزيارة ؤياكل عندها ،ويثثر إل أن طعامها ذو بركة ،وذو نفع ،فعنها قالت:،.
®دخل رسول اش .ومعه عل ناقهُ" ولنا دوال معلقة ،فقام رسول اف .يقول
لعل• ررمهإنلث ،ناقه ،،حتىكم ،عل• قالتؤ وصنعت ،معثرا وملما ،فجثت ،يه فقال
(ا)رواْأخمدلماوْ(اُ• /اّ/آرّآآ؛).

وانفلر  Iالاحاد والأال( tآ■ ،) ١ ٧٦ /و*الإصابة.) ٧٠٧ /U(،

( )٢أورده ابنممر— رحمه اش— ق البداية والتهاية(ة.)١ ٢٨ /

( )٣أي هت،اثلااكفاء.

رريا عل أصب من هذا فهوأم لك)) . ٠١٠
رمول اش
ومن مناقب هذه الصحابية الخليلة أما أعلنت بيعتها للمرة الثانية هع
الرسول ،.ولذلك ممسي مبايعة اويعتينُ'' وكانت هذه البيعة نحت الشجرة ق

بيعة الرصوان ل السنة السائمة محن الهجرة ،حينإ احتجز المشركون بمكة عثإن

(رصي الله عنه) ،ودعا رسول الله ه إل البيعة التي أمر النه —تحال— حا ،وسارعت،
أم النذر ق جع من الصحابيات يبايعن عل الموت ،فدخلت ،بذ ، ١٧ق قوله
(لا يدخل المار أحد ثمن بايع تحك الشجرة)"'.
رصي افه —تعال— عنها وأرضاها.
٠٠٠

( )١رواه أبو داود ،والترمذي-كلاهما  jاللمح وقال الترمذي :حن غرمط ،وأحمد ل
م نيم( ،) ٣٦٤ /٦وان زجه(  ،) ٣٤٤٢وذكر ابن حجر ق «اس»( ) ٣١ ١ /Aأن

أم المنير هذْ غثر ملس ينت مس ،ونقل عن بعضهم أضا واحدة ،واف أعالم.
(آ)انذلر«حاوتالأوبء»(آ/مما).

( )٣رواه البخاري ل فضائل الصحابة ،والترمذي ق النامح.

وج
راض
أم الأبطال

كبشة بنت رافع واحده من ا،لومنات الصادقات اللاق قدمن أركع آيات
الصبر والحهاد مند أن أشرقت أنوار الرسالة المحمدية ق الدية الموية"'.
وهذه الصحابية الحليلة قدمت للأملأم خدمات عظيمة ،قفي بتتها ترعرعت،

نواة الإسلام ،ومن ثنايا دارها فاحت روائح الهليب ل المدينة كلها ،فانتشر فيها
الإسلام ،فكاننج بركة وخثرا عل الدنيا كلها •

وهدا الصحابية الكريمة هي أم سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن
لوته.

نعم هي أم من حكم بحكم افه من فوق سع سموات'".
(ا)انظر«الإصابة»(ِا/مهه)
(:أ)انذلر«الإصاةاا(م .) ٨٤

١٦٢

لكنت كبشة زوجة لعاذ بن المعإن من بتي عبد الأثهل ،وقد ولدت له
معدا وعمرا ؤإياشا وأوشا وعقربا وأم حزامُا*,
أسلمت ،كبشة ،وبايعت رمول اف ه فأخحت بدلك من السابقات ق

مضار الخثر ،حيث لكنت ،أول من بايع الني ه مع أم عامر ست ،يزيد بن
المكن ،وحواء ينت ،يزيد بن المكن؛".

ومن أولادها المجاهدين عمروين معاذ ،ولكن عمرو (رصي الله عنه) ثبالد
ل ص فوف ،المشركين ق غزوه أحد حنني لقيه صرار بن الخهلادب kفقتله— ولكن
يومئذ ما يزال عل شركه —. ٠٣٠

ومن مواقف ،الصر والخهاد لهذه الصحابية الخليلة موممها يوم الخندق

حيث لكنتا مع أم المومنين عائشة (رصي الله عنها) ق حصن يني حارثة ،وقد لكن
رسول الله هؤ وأصحابه حئن حرجوا إل الخندق قد رفعوا الذراري والماء ق
الحصون محافة العدو عليهم ،فقالت ،عائشة (رصي الله عنها)• فمر معد بن محاذ
وعليه ليع مقلصة— قصرة— قد حرجت ،منه ذراعه لكلها ،وق يده حربة يرفل ٢١-

وهويرتحز يتا من المعر لحمل بن سعدانة الكلي ويةولت
لشن قل يلا ي شهد الهيجا حمل

لا ب اس ب الموت إذا حان الأجل

فقالت أم معد (رصي الله عنها)• الحق يا بني فقد والله أحرتُ'ُ . .و-رذه
الكلمات تظهر لنا شجاعة أم معد وحرصها عل ابنها أن لا تفوته لحفلة دون أن
( ) ١انفلر اءالطقايت ،الكبمى» (.) ٣٧ ٠ /A
ساتامى(م'/مث)و(ح/آا)،وررالإصاةاا(يمخهه).

( )٣اننلر"الإصابةاا(أ ،) ٦٨٥ /و«الطقان ،الكيرى»(.) ٤٣٦ /r

( )٤انظر"الدابة والنهاية®(؛ ،) ١ • ٨ /وراتارخ الأمم والملوك®(.) ٩٥ /Y

_nr

بمفر بمعية رسول الله ^^ ،والخهاد معه ،وهو درس لحمع أمهات السلمين
اللائي فرمحلن ل تربية أبنائهن عل الخهاد والتضحية ل سل الله -تعال -والدفاع
عنثر.د

رحم الله —تعال — كبشة بنتا راغ الأم الصادقة ،وايحاهدة الصابرة ،ورصي
الله عنها وأرضاها.
٠٠٠

ست،محمحلفدف،

الفاصلة الجاهدة

هي نية بنت يب بن عمرو بن عوف بن ميول بن عمرو بن غنم من
بني مازن بن المجار'"'• تزوجت من نيد بن عاصم بن كعب ،والد حبيب الذي
قتله مسيلمة الكذاب ،وتزوجت بعد زيد بن عاصم غزية ين عمرو بن عطية،
وهو ممن شهد العقبة وأحدا ".٠

دخلت لهة ق دين اف ~تعال~ وأدركت طبيعة الحركة المي تدور ب؛ن
الدعاْ والمثركتن ،يلم تحد عذرا ل القعود عن نصرة هذا الدين.
هال) اوسيوطىت رركانت ،من كبار ن اء الصحابة ،وكانت تغزوممزا مع المثي

ه مت رض ،المرضى'"' وتداوي الحرحى! وهي منذ اليوم الذي بايعت فيه رسول ،اض
(ا)«اودا؛ةوالهاة»(م .) ١٦٨

( )٢انظر ءالطبقات الكرى"(.) ٤١٢ /A

(ّا) «إّعاف البطأ" ص  .■٣٦وانظر «صفة الصفوة"(.)٦ ٤ /Y

مقت العطشى ،وداوت الخرحى ،وثجصى القاتلن ،وأمدمم بالوونة ،وباشرت
القتال حتى اسحقت ،ثناء الرمول .عليها حين قال لاينها عبدافه بن زيد بن

عاصم؛ رربارك اش عليكم من أهل بيت ،مقام أمالث ،حير من مقام فلأن وفلانءا
فقالت ،أم عإرة؛ رءايع اش أن نرافقلث ،ق الحنة ،،فقال! رراللهم اجعلهم رفقائي ق
الحنة) فالت (١ :،ما أبال  Uاصابي من الدنيا.> ١٠ ،،
وبعد أحد نرى أن أم عإرة(رصي اممه عنها) ل؛ تترك مومحلنا إلا حضرته مع
رسول اش ه ،ولكنإ أصبحت ،جزءا من الدعوة ،ترى أن الإسلام قضيتها
الأول ،فتتحرك معها ،وتتابع أحداثها ،وتعي ما يدور حولها فترى ما يكيده أعداء
الدعوة من مكائد ،وما يعملون من موامراتء

ولقد وقمت ،أم عارة (رصي الله عنها) أمام المائيذ وقوف  ،الصابرين
المحتسبين فعندما أرسل الرسول

ابنها حبيبا برس الة إل م لمة الكذاص،

يدعوه فيها إل الإسلام ما كان من مسيلمة إلا أن قتله وقطعه ،وعند ذللثؤ علمت،
نيبة ~أم ءعارة~ بجريمة مسيلمة وطغيانه ،فاسقبلت ،الخير بصبر وثبات،
وعاهدت رببما أن تموت دون مسيلمة أو تقتله ونثار لابنها الشهيد ،وانتفترت

مرة الحسبمى إل الإمة ،فخرجتا مع ابنها عثدافه ق حس اجللم،ن بمائه حالي
ابن الوليد (رصي افه عنه).

وهناك اشتد القتال ،واستأسد مسيلمة وأعوانه بعدما امزم أول جيش
اصطدم يه ،ولكن الخيش الذي قاده حالي كان أكثر إصرارا عل الصر واقتلاع
شوكة

واحتدم القتال وشل الكثير من الملمين شهداء ،وارتفعت ،هتافات الإيإن!
رواء ابن معد ق طبقاته ( ،)٤ ١ ٥ ،٤ ١ ٤ /Aوانظر «سر أعلام الملأء،ا (.) ٢٨ ١ /Y

محةثمح|جة(قف

١٦٨

اف أير ،واقتحم الصحابة من أهل بدر وأحد صنوف الرتدين ،وشتتوا

حموعهم ،وهرب مسيلمة يلتمس النجاة مع الألأف الباقية من جنده ،والتجأ إل
بستان مسور ،وأحكم إغلاق الباب.

وهناك كانت ،؛هلولأيت ،يقم ،أمامها التارخ مدهوئا ،واقتحم الملمون
البستان بعد أن ألقوا بواحد منهم وراء الباب حتى فتحه ،وكانت ،نسيبة تندفع مع
الخمؤع الإسلامية إل حديقة الويتؤ ،واستمر القتال).

كانت ،تثحت ،عن عدو اف ،وكان دون ذلك ،حمؤع وأبطال) أنداء ،لكنها
تدريت ،عل اقتحام كتانب ،الأ؛هلال) ،وعرفتح الحمؤع مسلمة فاقتحمت ،الخمؤع
حوله مع ابنها ،ووصلوا إليه حتى أصابه ابنها عبلءاش ؛ضربة قاتلة ،وقذفه وحثي
بحربته الصائبة ،فخر عدو الله صريعا ،ونفى الله صدرها ،وانتقمت ،من عدو اممه
وءدوهاُ"ّ

وعائلته نسيثة بعد أن شاركت ،ق هده المعركة العظيمة ،وانتقمت ،لمويت ،ابنها

بعدما أصيبت ،باثني عثر جرحا ،وقطعت ،يدها ،وعادُت ،إل المدينة لتضميد
جراحها'" ،روت أم سعد بنت سعد بن الربح (رصي الله عنها) قالتؤت اارأيت،
ن يثة بنتا كمثإ ويدأها مقطوعة ،فقلت ،لها! متى قهلعح ،يدك؟ قالت !،يوم اليإمة،

كنتا مع الأنصار ،فانتهينا إل حديقة ،فاقتتلوا عليها ساعة حتى قاله أبو دجانة!
احملوق عل الترمة ..فحملتا وأنا أريد عدو الله مسيلة الكذاب ،فعرض إل

رجل منهم ،فقريني فقطع يدي ،فوالله ما عرجتا علميها ولمر أزله حتى وقعحا عل
( )١انفلر ارالبداية والنهايةاا ( ،) ١ ٦٨ /yوران يثة بنته كبذ ،،مر-ءع سابق.
()٢انظر«سرأءلأماسمء»( .) ٢٧٨/٢

الخبيث مقتولا وابني يمح سيفه شابه ،فقلت له! أقتتلته يا بتي؟ قال! نعم يا
أماه ،فجدت فه شكنا  ١١؛,

كانت ل بيتها تداوي جراحها ،وتنتظر أن تشترك ل موطن آخر.

وعلم أبو بكر الصديق (رصي الله عنه) با أصاب ،نسيبة من قطع يدها
ؤإصابتها من الحراح ،فكان يأق إليها يعودها ،ويسأل عنها ،ويطمئن عل حالها،
وهكذا يرح الإسلام أهله ،وينظم محتمعه ،فيدم ،حليفة المسالمان وصاحب
رمحول اممه ه ليسأل عن امرأة من الأنصار ،ويطمئن عليهال'؛.
وكان عمر (رصي الثه عنه) يجلها ويكرمها تقديرا لمكانتها العفلمى ق

الإسلام كإ ذكر الذهبي ق (الر) عن مومحى بن حمزة بن سعيد عن أبيه قال!

أق عمر بن الخطاب بمروط فيها مرط حيد فثعن ،به إل أم ءإرةُأُ.
ولر تكن نسيبة (رصي الله عنها) ْع اشتغالها بالذوي عن حياض الإسلام
بالغافلة عن التعبد ممه رب الحالمتن كعا روى حيسس ،بن زيد عن مولاة لهم يقال لها!

ليل عن جدته أم عإرْ بت ىُب أن الخم ،دخل عليها فقدمن ،إليه طعاما
فقال! كل ،فقالت !،إق صائمة ،فقال! ارإن الصائم إذا أكل عنده صلت ،عليه
اللأثكة»ل'آ.

هذه هي نسيثة المرأة الداعية المربية ،المرأة التي تعد الأ؛هلال ،وترب الرحال،
نومن ونباح فتصدق البيعة ،وتكون ق طليحة الماء الملمإت بالإيإن والصدق
( (()١نم ،الراين )ا( .) ٣٠ ١/٢

ر  ) ٢انفلر ءسر أعلام البلاء>ا (أ ،) ٢٨١ /ونسيبه بنت ،كعّا.
(مءسر أعلام الملأء»(آ.) ٢٨١ /
(  ) ٤رواه الترمذي ل الصوم والمائي وابن ماجه ،وقال الترمذي! حدينا حن صحيح•

؛w
والثبات ،تضع للمسدين —رجالا ون اء— معال؛ الطريق واصحة ،وصورة
للتضحية ،ونموذجا للاحتداء '.'١

فرصى النه عنها وأرضاها ،ورزق الم الم.ين الاقتداء -يا وال ثر عن منوالها.
| ٠؛| ٠

ررمحة بنت ب محن حن بريغش•

٧١

0
امهش1مبمحاره
اتحاكلة ائحدثة

أم هشام بتت حارثة بن النعإن إحدى ن اء الإسلام اللاق نور اض ~ تعال~
قلو:ساسأوالإطن•

أبوها حارثة بن النعإن واحد من فضلاء الصحابة الأنصار الأطهار ،وأمها

أم خالد بنت عبد الرحمن بن يعيش الأنصارية من بني مالك ،أسلمت وبايعت
المي .وكانت ،من فواصل الماء ،نزوحها حارثة بن المحإل (رصي اف محه)
فولدت له عبداف ،وعبد الرحمن ،ومودة ،وعمرة ،وأم هشام التي نتحدث الأن
عن مترما . ٠١٠

ق ر حاب تلك ،الأسرة الكريمة نشأت أم هشام بنت ،حارثة ،ول ظلال
الحوار لرمول افه .عاشت أم هشام ،حين) معدن بمشاركة رسول الله.
اظر«الإصاة»(،م/ا،ام).

ل استخدام بعض  Ixll؛؛ ،تقول (رصي اممه عنها)! كان رمول اف ه معنا ،ؤإن
تنورنا وتنوره واحد ،منة أوبعض منة'أ'.

ولقد حمعت ،أم هشام (رصي اض عنها) حفظ القرآن ورواية الحدين ،كإ ثستا
ق ا لحديث،؛ راوما حفظت ،ق والقرآن المجيد إلا من ق رمول اف ."٠١٠.وكاستن،

(رصي الله عنها) من أهل بيعة الرصوان ،وقصة ذللث ،أنه حنن أعلن رسول اه

ه أ نه متوجه إل مكة معتمتا ،تبعه جع كثر من المهاجرين والأنصار ،بلغ
عددهم ألما وأربعإئة ،وحرجت ،أم هشام ينتح حارثة مع ■م من النساء لأداء
العمرة بصحبة الرسول

ولكن محريئا حينا علمتح بمر رسول اف

^^ ١متعتهم من أداء الحمرة .وكان ه قد أرسل عثإن بن عفان (رمحي الله
عنه) إل قريس ليكلمهم ل أمر هاوه العمرة فاحتب ته قريس ءناJها مدة ،ويلغ
رسول افه إذ ذاك أن عثإن قد قتل فدعا رسول اهنه إل متاجزة القوم،
ورغب ق البيعة ،فكانتا بيعة الرضوان محتا الشجرة ،وم ايع الصحابة يبايعون

رسول افص ه عل الموت أو عدم الفرار  ، ٠٣٠وكانت ،أم هشام نل .؛ايمت ،من باح،

فنالت ،يدللث ،مرصاة اممه ~تعال~ كإ قرره القرأن  ،إذ يقول سبحانه! ؤ ه قد
ثل؛ ث\يىئالوألأإ آروآهثه
بجدك<آس
( )١الحدبث ،رواه م ال؛ ل صعحيحه ،وانظر *الإصابة .)٣ ١ ٩ /a ٠
(\)روا0م ام.

( )٣هدا الاختلاف راجع إل الاختلاف ل متعلق البيعة ل قوله "تعال"! ؤا0اك؛ك.تاخثك

لدعايبامو؛ىاثت هتالف؛حت  ]١ ٠هل هوُ الموت أوعدم الفرار؟" را-ح تفر الأية ل *البحر
المحيط ،،لأي) حيان.

عشمم ؤأثنّهمثثحايا بلاافح:خا]رأ'.
ولر يطل احتباس عثإن (رصي اغ عنه) عند المنركن ،حيث عاد سالما إل
رسول الله ،.وأرمك قريس سهيل بن عمرو"' ليعقد صلمحا مع رسول الله
فكان صلح الحدسية

وهكذا وفق الله —تعال— أم هشام للدخول ق هده البيعة العفليمة فنالت
بذلك الشرف العفليم ،حيث (رصي الله عنها) وأنزل السكينة عليها مع سائر
الومنتن وأيا؟بمم فتحا قريبا٠

( )١و\,فو «الإصابةأ ( ،) ٣١ ٩ /Aوأالطقات الكرى.)٤ ٤٢ /A( ،

( )٢هوأحد مادات قريش وأشرافهم ،أسلم يوم القح ،واستشهد بالرموك سة ( ١٨رضي
اضءث ،)،ا;ذلر«اسم(،م-ااآذ

( )٣انفلرءالاصاة(،م  ،)٢ ١٣والأخارنكة .) ٧١ /ْ(،قال ابن حجرض مهيلا :اوهو

الذي تول أمر صلح الحدسية وكلامه ومراجعته للتي ه  jذك ل الصحيحض
وغرهما •

صصي

١٧٥

عقب نمة لها معه عندما اممها برجل رآه داخل الدارُ ،م حرج لما رأى هتدا ولر
تكن تعلم به ،وقد ذكر ابن ممر ق قصة طويلة أنه لما علم الماكهة أنيا مظلومة

أحد يدها فشدت يدها من يده وقالتا إليك عني ،وافه لا بجمع رأمى ورامك
وسادة ،وق رواية أن أباها هوالذي قال ذلك للمفاكه"'.

وقالتج لأيها ذات يوم! إق امرأة قد ملكتا أمري فلا تزوجني رجلا حتى
تحرضه عئ .فقال لهات ذللئخ للقح .ثم قال لها يومات إنه قد خهلبك رجلان من
قومك ،ولست م متا للئج واحدا منهإ حتى أصفه لك ،أما الأول! ففي الثرف
الصميم ،والحسبا الكريم ،نحالن به هوجا من غفلته ،وذلك إسجاح من شيمته،
حمن الصحابة ،حن الإجابة ،إن تابعته تابحلن ،،ؤإن ملتا كان محك ،نقضن

عليه ق ماله ،وتكتفخن برأيلث ،ق صحفه ،وأما الأخر ففي الحي ،الخسس_،،
والرأي الأريّ_ا ،بدر أرومته ،وعز عشيرته ،يؤدب ،أهله ولا يؤدبونه ،إن اتبعوه

أسهل حم ،ؤإن جانبوْ نوعر بم ،شديد الغرة ،مرع الطثرة ،شديد حجابا
القبة ،إن جلع فغر منزور ،ؤإن نونع فغر مقهور ،قد ينت ،ك حالهإ ،قالحات

أما الأول ف يد مضيي؛ لكريمته ،موات لها فيإ عى إن ل؛ تعهم أن تلخن بعد
إبائها ،وتضح نحت ،جفاتها ،إن جاءت له بولد أحمقت ،١ؤإن أنجستا فحن خعلآ ما
أنجست .،اطو ذكر هدا عني فلا نمه ل ،وأما الأخر فبعل الحركة الكريمة ،إن
لأخلاق هدا لوامقق ،ؤإف له لوافقة ،ؤإق لأخيه بادبج البعل مع لزومي قبتي،
وقلة تلفتي ،ؤإن الليل يني وينه لحري أن يكون المداغ عن حريم عشثرته،
الذائد عن كيتها ،الحامي عن حقيقتها ،الزائن لأرومتها ،ض مواكل ولا زميل
المرجع اي ابق ( ) ١١١ /aوانفلر  ١تاريخ الخلفاء  ٠١لليوطي ( I ٩٧ / Y

غيثغييعيؤ،

m

عند صعفعة الحوادث ،فمن هو؟  !، Jlsذاك أبو سفيان بن حرب .قال؛ نزوحه

ولا تلقني إليه إلقاء التسلس السلس ،ولا ي مه سوم ا،لواطس الضرس ،استخر
الله ل الماء نحر لك يعلمه ق القضاء
وتزوجتا هند من ابى سفيان بن حرب ،وكاستإ نحرص دوتا عل محامد

الفعال ،ك،ا كانتا ذامنا ًلموح وامحع ،ففي ذاتر يوم رآها بعض الناس ومعها
ابنها معاؤية ،فتوسموا فيه النبؤخ ،سالوا لها عنه! إن عاس ماد قومه".؛
فلم يعجبها هذا المديح فقالت ،ق إباء وتهللع! لا رفعه الله إن لر يد إلا
'،uy؛'.

ولما كانت ،موقعة بدر الكثرى قتل ق هذه المعركة والد هند ،وعمها شيبة،

وأخوها الوليد بن عتبة ،فراحت ،ترثيهم مث الرثاء ،وق عكامحل

هع الخنساء،

فسألتها من تبك؛ن يا هند؟ فاجا؛تحت

أبكي عمي د الأ؛هلحين كل يهما
أب عتب ة الحثراُتؤ ونحلئ ،ف اعلمي
أولئ لثح آل الجد من آل طالبح

وحامما م ن كل ب
وشيب ة والحام ي الذم
وف ى الع ز منه

اغ
ار

ا حنن ينمي

( )١الطقاُت ،الكبرى ( .) ٢٣٦ ، ٢٣٥ /Aفولها :اللجل :الق اللول ،والنمل :الحان

الضعيف ،والفرس :محيء الحلق ،وال لمس :اللن النقاد ،راجع ل هازه المعان القاموس
المحيهل ص ١٣١ ٢مائة محلل وص  ١٣٠٦مائة زمل ،وصزلإ  ٧ ١مائة صرس واللم از
( ) ١ ٠٦/٦مادة محلى.

(« )٢الإصاة» (أ )١ ٥ ٢ /و«ّثر أعلام النلأء(،م .)١ ٢ ١
(« )٣معاهدالتصس» (ا ،) ٣٥٢ /و«الأغاق» (أ.)٢ ١ ١ /

( )٤انفلرءالدابةوالهاية(،؛(،)١ ١ /أ ) ٢٢ /و«'ارخالأمموالملوك(،؟.) ٥٩ /

وق يوم أحد كان لهند بنت عتبة دورها العسكري البارز ،فقد حرجت ْع
اكرين من قريش ،وكان يقودهم زوجها أبومحنيان ،وراحت هند تحرض اهمُّثين
عل القتال"* ،وتزعمت ،فئة من الماء ،فرحن يضربن الدفوف ،وهي ترتحزت
ارق
ى الم
نمشي عل
ارقات ط
ن بن
نح
إن تقبل

ق

وا نعان

روا مارق

ؤإن تدب

وتردد قولها ;

ويا بن

ي عب

د ال دار

وح

ا حماة الأدي

ار

ار'"
ل مب
صرب نا بك
وق هده المعركة كاJتا هند ينمتا عتبة قل حرصن ،وحثي بن حرب عل قتل
حمزة ين عبد الهللم( ،رصي الله عنه)  ،حيثا وعدته بالحرية — وكان عبدا لها — إن

هو قتل حمزة ،فكانت توجج ق صدره سران الحيوان ،وتقول له! إيه أبا دسمة،
اشف ،واشتق"*.

ولما قتل وحثي حمزة ( رصي الله عنه) جاءت هند إل حمزة وقد فارق الحياة،
فشقت ،بتلمنه ونزعتا كبده ،ومضغتها ثم لفظتها"* ،وءلت ،صخرة مشرفة
فصرحمت ،باعل صوتيا؛

نح ن حزب اكم ي وم ب در
م اكان عن عتة ل من صر

والحرب بع د الحرب ذات نم
ه وبكري
ولاأح ي وعم

(  ) ١اظر «الواة راوهاية» (إ ) ١ ٦ /وءتايخ الأمم والملوك.) ٦٤ /Y( ،
( )Yانظر ءالداية والتهاية ( ،إ ) ١ ٦ ٤ /واتارخ الأمم والملوك.) ٦٤ /Y( ،
( )٠١انظر #البداية والهاية(،إ ،) ١١ /و(االطقات الكبرى.) ١٠ /Y"( ،

رأ)الرجعالمبق(ة/ي*ا)ّ

محمححإقظ|خ

WA
سفست شي وق—فستا ندري

شني *ت وحسي غليسل صدرى

فشكر وحثي ع ل عم ري

حت ى ت رم أعظمي ل ةبريُأ'

وبقيت هتي عل الشرك حتى ثرح اض — تعال— صدرها للإسلام يوم فتح

مكة ،فمي عشية ليلة القح؛ فح مكة ،عاد أبو سفيان بن حرب من عند رسول
اض هؤ ملنا وهو يصح؛ يا معشر قريش ..ألا إل قد أسلمح ،فاسلموا ،إن
محمدا  .قد أتاكم بعا لا قبل لكم به ،فمن دخل دار \لي سفيان فهو آمن .فمامت،
إليه هند فاخذلت ،بشاربه وهى تردد .يئس محللميعت القوم أنت■ ••،يا أهل مكة افتلوا
الحميت ،الدسم الأحمى ،قح من ءلايعة قوم .فقال أبو سفيازت ؤيلكم لا تغرنكم
هده من أنفكم ،فانه قد حاءكم ما لا قبل لكم به ،فمن يحل دار أبو سفيان فهو
آمن .فقالوا؛ قاتللئه اممه ،وما تغتي عتا دارك .قال! ومن أغلق عليه بابه فهوآمن،
ومن دخل المسجد فهوآمن ،فممر3ا الناس إل دورهم ؤإل المجدُ •

ول اليوم الثاف لفتح م^كة قالت ،هند لزوجها أب سفيان؛ إنعا أريد أن أتابع
محمدا فحيل إليه.

فقال لها؛ قد رأيتلثؤ تكرمن هدا الحاوي.ثا بالأمس.

فقالت،؛ إل وافه لر أر أن افه قد عبد حق عبادته ق هاوا المسجد إلا ق هده
الليلة ،وافه إن يأتوا إلا مصلين قياما وركوعا وسجودا.
(؛)اظر«الإصابة»(م/دأا).

( )٢انفلر «الداة والنهاية» (إ ،) ٢٩ ١ /و «الطقات ،الكرى»( ،) ٢٣٦ /Aوقولها :الهمين ئلا

ق ا للم ان(آ ) ٢٦ /الهمتط من كل ئيء الين ،قال ابن مظور تعلما عل كلام هد هدا
المسابق  :تعنيه أي أيا سفيان اصتعظاتنا لقوله .والأحمى أي التشدد انفلر االسان العربء
( !٦ص.

١٧٩

فقال لها! فإنك قد فعلت ما فعلت ،فاذهبي برجل من قومك معك ،فذهت

إل عثإن بن عفان (رصي الله عنه) فذهب ،حا إل رسول اف .فامحلمت وبايعت؛" •

وقد أحرج البخاري عن عانثة قالت !،جاءت هند بتت عتبة امرأة أيى
سفيان إل رسول افه هؤ فقالت !،يا رسول الله ،ما كان عل ظهر الأرض من أهل

خباء أ-صثا إل من أن يدلوا من أهل خانك•• ثم ما أصح اليوم عل ظهر الأرض
أهل خباء أحب إل أن يعزوا من أهل حبائك ،فقال! (وأينا والذي نمى بيده)،
فقالت !،يا رسول الله ،إن أبا سفيان رجل ميلث ،فهل عل ٌن حرج أن أطعم من
الذي له عيان؟ قال! (لا ،إلا بالعروق)"'.

ومع مرور الأيام تزداد هند إيعايا ؤيقينا ،حسن ،اسارك!ا ل الخهاد مع
زوجها أب منيان ل غزوة الثرموك الئهثرة ،وأبلت فيها بلاء حثا ،وكانتا
تحرصن المسلمين عل قتال الروم فتقول! عاجلوهم ب بوقكم يا معشر اللمين •

وظلتط هند بقية حياما م لمة مؤمنة محاهدة حتى توفيتا سنة أرع عشرة
للهجرة"* •

فرصي الله عنها وأرضاها ،وغفر لها ورحمها ،إنه عل كل ثيء قدير.

( ) ١انفiر _^ ،ص ( ) ٢٣٧ ، ٢٣٦ /Aو«اتارخ الأمم والملوك٠) ١ ٦ ١ /Y( ،
( )٢أحرجه الخاري ل كتاب المناقب ،،باب ذكر هند بنت ،عتبة (رمحي اض عنها) () ١٣٩ ٠ /T
واJهفى  ،^١ jالكرى (• ا ) ٢٧٠ /وانفلر ءفح اuري( ٠بم/ح'ْ) و»ت.دق
التعلق ،لأش بر(؛• ) ٨١ /

( )٣اننلر  :ءفتوح البلدان ،للمبلاذري(• ) ١ ٤ ١ /Y
(؛) اننلر ءالبداية والهاية.)٥ ١ /U(،

١٨

ه
fSkm

أم
العابدة الحافظة

إما ~كإ يقول أبو نعيم— الشهيدة القارئة ،أم ورنة الأنصارية ،لكنت توم
المومات الهاجرات ،ويزورها الني j.الأحايتن والأوقات.
نشأت عل حب كتامحب ،اف —تعال— ،واشتهرت بكثرة الصلاة وحن العبادةُأُ.

ولكن رسول اف .يقدر أم ورقة ؤيعرف مكانتها ،ويكثر حفظها ؤإتقاما،
ولكن يأمرها بأداء الصلاة ق بيتها.

وأما عن حبها(رمحى اف عنها) للجهاد والشهادة ق سل الله فها هي تحدثنا
عن ذلك فتقول• إن البي س لما غزا بدرا  ، iJiiله! يا رسول افه ،اتون ل ق الغزو

معلن ،،أمرضى مرضاكم لعل افه أن يرزقني الثبادة .قالت رئري ق بيتك فإن اممه
; )١انظر«اوداة والنهاية"( ،)٢ ٠ ٢ ;٦وررالأحاد والثافء( ،) ١٣٩ ;٦را(الإصاة»(،) ٣٤ ١ /Y
وءالطبقات الكرى"( ،) ٤ ٥٧ /Aو«حدة الأوبء.) ٦٣ /Y(،

—تعال -يرزقك الشهادة)'؛'.

وعادت المحايية العابدة أم ورقة إل بيتها صامعة مطيعة أمر الغبي ه لأن
طاعته واجبة• وغدت أم ورقة (رصي الله عنها) تعرف حدا الأمم ررالثهيالة ا
يسبب قوله — عليه الصلاة واللام— •' (قري ل بيتك فإن اف —تعال— يرزقك

الشهادة) ،وئا ذكره ابن الأم ق أمد الغابة أن المي ه كان إذا أراد زيارتها
اصطحب معه ثلة ْن أصحابه الكرام ،وقال له؛ ارانطلقوا بنا نزور الشهيدة،اُ".
وق عهد عمر كان (رصي اض عنه) يتفقا-ها ويزورها ،اقتداء بنبيه

وقد كانت ،أم ورقة تملك غلاما وجانيه ،وكانت قد وعدتهيإ بالعتق بعد موتها،
فسولت ،لهإ مساهما أن يقتلا أم ورقة ،وذات ليلة قاما إليها فغمياها وقلاها ،وهربا،

فلما أصبح عمر (رصي اف عنه) قال! واف ما سمعت ،قراءة حالتي أم ورقة البارحة.
فدخل الدار فلم ير شيئا ،فيحل البيت ،فإذا هي ملفوفة ق قطيفة ق جاJآا

البيتؤ ،فقال! صدق اف ورسوله ،ثم صعد النثر فدكر الحر ،وقال؛ عل حإ ،فأق
تهإ ،فصلبها ،فكانا أول مصلو؛ين ق الدينة'؟'.

فرحم اف —تعال — الصحابية الأنصارية والنهثدة العابدة ورصي عنها
وأرضاها.

( ) ١رواه أبو داود ل سننه (  ،) ٥٩١وحسنه الألباق.
 ،) ٤٠٩واللتان ،امرى ( ،) ٤٥٧ /AوالحاJة الأولياء،
( )٢أمد الغابة
( ،) ٦٣ /Yو«الإصابة)>(يم .) ٧١٢٥

( )٣الطقات ،الكرى ( ،) ٤٥٧ /Aوءالإصابة ،) ٣٢ ١ /A( ،وا١اJداية والنهاية!٦(،

 ٠ى.

١٨٣

 ٠سنن الرمذي .ط .دار الحديث ،القاهرة.
 ٠سن الدارمى .ط .دار الكتب العلمية ،يثرون ،لبنان.

 ٠م ثر أعلام النيلأء نمس الدين الذهبي .محل .موم ة الرمالة.
 ٠ا ل جرة النثوية .ابن هثام .ط .دار الكنوز الأدبية.
 ٠صحح الحامع الصغثر وزيادته .محمد ناصر الدين الألباق .ط .الكتب الإسلامي،
الثالثة ٤٠٢ ،ام.

 ٠ص حيح م لم .ط .الكتبة الإسلامية ،استانبول ،تركيا.
 ٠ص فة الصنوة .ابن الحوزي .ط .دار العرفة ،يثرون ،الرابعة  ١٤٠٤ه.
 ٠ا لتلبقات الكثرى .ابن معل.ا محل .دار الغكر  ١٤٠٥ه.

 ٠ف ح الباري ،ثرح صحيح البخاري .ابن حجر العمقلاق ،محل .دار المعرفة،
بثروت•

 ٠ف توح البلدان .أحمد بن محيى بن جابر المعروف بالثلاذري .محل .مكتبة النهقة
العصرية ،القاهرة.

 ٠حم مع الزوائد ومنح المواتي .الهيثمي .محل .دار الكتاب الحرب ،يثرون ،الثالثة
 ٤٠٢ام؛

 ٠ا لتدرك .عل الصحيحن .الحاكم الي ابوري .حل .دار المعرفة ،ي ثرون،
لبنان.

٠
٠
٠
٠

ا مل ني .أحمد بن حنل الشباف .طّ الكتب الإسلامي ،الرابحة  ١ ٤ ٠ ٣ه.
ا لصف .عبد الرزاق بن همام الصنعاف• توزيع الكتب الإملامي ،بثروت•
ت اء حول الرمحول .محمد الأستانبول ومصهلفى نلبي .ط .مكتبة ال وادي.
ن اء مبشرات يالخنة .أحمد خليل حمحة .محل .دار ابن كثير ،الأول  ١٤١١م

 ٨٠؛
ا ن اء من عصر النبوة .أحمل خليل حمعة .ط .دار ابن ممر ،الأول  ١٤١٢ه.
' ن سيبة ؛نت ،كعب المازنية .محمد حن بريغش ،ط .مكتبة النار ،الأردن ،الثاكة
.- ٥١٤٠٤

ا إ صافة إل مرام أخرى نحدها داخل اممتاب.

- ٣٧أم هشام بنت حارثة

١٧١

 — ٣٨هند بنت عتبة

١٧٤

— ٣٩أم ورقة الأنصارية

١٨٠
١٨٢

