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  الملخص 

سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه جاء هذا البحث ليؤكد وجوب محبة 

وسلم على الناس جميعا، ويكشف عن أثرها في بناء اإلنسان الصالح؛ وذلك 

من خالل تقديم نماذج بارزة من محبة نساء عصر النبوية لسيد الخلق صلى 

  .اهللا عليه وسلم

حيث تناول البحث محبة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي اهللا عنها 

د ما حاطت به سيدنا رسول صلى اهللا عليه وسلم من وذلك من خالل رص

رعاية تامة واهتمام خاص، وحب عميق، وهي من زودته لغار حراء 

  ..صدقته وثبتته وواسته في دعوته بمالها. وهي أوُل الناسِ إيمانا به. يتحنث

كما تناول البحث أم عمار زوج ياسر سمية بنت الخياط رضي اهللا عنها 

ا لسيد الخلق عليه الصالة والسالم حتى استشهدت على في ثباتها على حبه

  .ذلك


אא 

KK 
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ثم زِنيرة ولُبيبة والنهدية وكلهن جواري كان لهن الحظ األوفر من محبة 

  .خير األنام والتصديق به ونصرته والثبات على منهاجه وسبيله

في  -رضي اهللا عنهما- وعلى نهج السابقات تسير أسماء بنت أبي بكر  

خدمة رسول الحب والسالم ونصرته وتحمل األذى في سبيل استماتتها في 

  .ذلك

ثم انتقل البحث إلى عرض نماذج أخرى للتفاني في حب الصادق األمين 

أم المؤمنين صفية بنت حيي، وهند بنت عمرو : عليه الصالة والسالم، وهن

كعب المازنية، أم  بن حرام، وأم سعد، المرأة األنصارية، أم عمارة نسيبة

  .ملَيكَةُ بنتُ ملْحان، رضي اهللا عنهن سليم

ليختم البحث هذا الموكب النوراني للمحبات الصادقات بأنموذجين بارزين 

في حب المصطفى صلى اهللا عليه وسلم وتقديم حبه عن كل حب، والتنازل 

ابنتا سيد الخلق وحبيب : له عن كل شيء، وعدم التنازل عنه لشيء، وهما

وسلم؛ زينب الكبرى، وفاطمة الزهراء رضي اهللا الحق صلى اهللا عليه 

  .عنهما
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Abstract 

This research confirms the obligatory of loving the 

prophet Mohamed (pbuh), and its effect on the building of 

good man, through presenting some known examples of the 

prophecy era’s women’s love to the prophet (pbuh). 

It has studied the the love of Khadija, mother of 

faithful, may Allah be pleased with her, through her full 

care, special interest and deep love to the prophet (pbuh). 

She has been the first faithful, and it’s she who has believed 

him, strengthened him and consoled him with her money. 

Some examples of prophecy 

era’s women’s love to the 

prophet Mohamed peace be 

upon him 

Prof. Dr. Rachid Kohouss 

University AlQuraween / Morocco    
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The research has studied also the love of Um Ammar 

wife of Yasser (may Allah be pleased with her) to the 

prophet (pbuh) until she died a martyr. 

Then, Zinira, Loubayna and Nouhayda, slave girls who 

had loved him, believed him and stayed on his staight path. 

On the path of precedent women, Asmae daughter of 

Abi Bakr (mabpwh) went in favour and serving the prophet 

of  love and peace, and went to endure all hurt to win for 

him. 

The research went to present some other examples of 

real love of the Honest Trustworthy (blessings and peace on 

him). Among them: mother of faithful, Safiya daughter of 

Hayiy, Hind daughter of Amr son of Haram, Um saad, 

Ansariyeh woman, um omara and Salim mulayka daughter 

of Milhan (may allah be pleased with them). 

The research will be ended with two shining examples 

of loving women to the prophet (pbuh) who had put his love 

in their first interest. These two women are the prophet’s 

daughters, Grand Zineb and Fatima Alzahra. 
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 كَزرعٍ حبة المحبة في قلوب من أحب واصطفى﴿ تالذي أثب الحمد هللا

جَأخْر شَطَْأه هرتَغْلَظَ فَآزى فَاستَووالصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا محمد  ،﴾فَاس

، وعلى آله وأصحابه وأحبابه الذين ﴾َْأدنَى َأو قَوسينِ قَاب فَكَان*فَتَدلَّى دنَا ﴿الذي

  .سبقت لهم من اهللا الحسنى

وبعد؛ فإن من مقتضيات اإليمان وواجبات التكليف محبة سيدنا رسول اهللا 

 قال اهللا تعالى؛ :﴿لَى النَّبِيين َُأونْؤمن بِالْمَم هِم٦ األحزاب،اآلية(﴾َْأنْفُس :(

 أولى ومحبته أهوائهم، اتباع من أولى واتباعه أنفُسهم، طاعة من أولىأيطاعتُه

: النبي قال: قال ،وعنأنس ... وأوالدهم أموالَهم فباألحرى أنفسهم محبة من

  .)١(»أجمعين والناسِ وولده والده من إليه أحب أكون أحدكُم،حتى يؤمن ال«

 للجد الهمة لتحريك ومدعاة والكسل، الصدأ من للقلوب مجالةٌ فمحبته

 على البناء استقام لما لوالها والتمكين، النصر وباب الدين، عماد وهي والعمل،

 من يخرجنا الذي السبيُل إنها السماوات، من البركة والعمتنا لحظات، األرض وجه

 جنات إلى الموصُل السبيُل البهيم، والظالم الهابط، والدرك اآلسن، المستنقعِ ذلك

  .النعيم

 المقامات، وأشرف الغايات، غايةُ ومعرفتَه  اهللا رسول سيدنا ّمحبة إن

 به لهامت الفهم، حق وفهمتْه المعرفة، حقّ البشرية عرفتْه فلو. الدرجات وأعلى

 عيونها وفاضت أشواقُها لثارت الجميلة، ذكراه األرواح تغشَّت ولو.. ووجدا حبا

 وأللقت الطاهرِ، النبوة عالمِ.. عالمه إلى تخطو وهي جلدها والقشعر بالدموع،

 فتذْروها رمادا، صارت بعدما بحبه المتّقدة قلوبها جِذوة تُشْعل كي إلى الريح بنفسها

 يحيا حتى المحبوب في المحب موت إلى يؤدي الذي الحب إنه..  نحوه الرياح

  .الحب ملكوت في

 أن مسعود بن اهللا عبد عن صحيحه في -اهللا رحمه– البخاري اإلمام رواه

  .»أحب من مع المرء«: قال اهللا رسول

 شر،حديث لكل ومغالق خير لكل مفتاح بمثابة العظيم النبوي الحديث هذا

  ..القاحلة الدنيا صحراء في العطشى ألولئك ٍزالل ماء قَدح كأنه
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 إليه يرنو ما إلنجاز له طاقة ال ربما.. الطريق في المرء تعثر ربما

 الشافي والدواء األمثل الحلَّ ليقدم الشريف النبوي الحديثُ فيأتي ..عنقه له وتشرئب

 »أحب من مع المرء«: واحدة فيجملة... الذمم ويشحذ الهمم ليرفع الكافي والجواب

 كسيدنا محبوب عمل مثل إلى تصل ولم جهدك بذلت َوإن المعية يثمر فالحب

  .. اهللا رسول محمد وحبيبنا

فهيا بنا جميعا إلى زيارة لمفاخر من نساء اإلسالم في محبتهن لخير األنام 

عليه أزكى الصالة والسالم؛ هيا بنا إلى تلكم الشجرة الوارفة الظالل من سيرتهن 

  ..  لها، ونَستَروِح عبيرها وأريجهاالطيبة نتفيأ ظال

  :-رضي اهللا عنها –خديجة أم المؤمنين - أوال
 عليه ركِّز الذي المعنوي الخلقي األساس كان وعطاؤهن وثباتهن النساء همةُ

 وعليها عنها اهللا رضي خديجة المؤمنين أم هي وها. َالتنزيل زمن اإلسالم لواء

من  وهي. وأنفقت تزوجته، .بعنايتها الوجود سيد حاطت السالم من السالم

 جاءها لما وثبتته صدقته .به إيمانا الناسِ أوُل وهي. يتحنث حراء لغار زودته

 إليها بث وقد له قالت. بالوحي جاءه الذي -- جبريل رؤية من يرجف وفؤاده

 لرحم، لتصال إنك! أبدا اهللا يخزيك ال اهللا فو! أبشر! كال«: نفسه على خشي أنه

 نوائب على وتعين يالضيف، وتُقْرِ المعدوم، وتكسب الكَلَّ، وتحمل الحديث، وتَصدق

 الفجر نسمة مع صدره على تترسل فكانت األثر، أبلغ الكلمات لهذه كان. )٢(»الحق

 إسفار قبل أسرعت حتى الهادئ النوم ألمواج استسلم إن وما. وسالما بردا المتبلج

 ورقةَ عمها ابن الى باالختالف سارعت البعيد، األفْق في محجوبةٌ وهي الشمس،

 السماوية، بالكتب عالما وكان اإلسالم، قبل األوثان اعتزل حكيما وكان ِنوفل، بن

  .ضريرا شيخا وكان

 إن وما حراء، غار في له جرى وما حبيبِها محمد حديث خديجة حدثته

 قواه وضعف وهنه من الرغم على الشيخ انتفض حتى للقصة سردها من فرغت

 لَقَد ياخَديجةُ، ِصدقْتني ْكُنْت لَِئن َبِيده، ورقَة نَفْس والَّذي! قُدوس قُدوس،«: قائال
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هاءج وسالنَّام ري -اَألكْبنعي جبرئيل بالناموس يي كَان الَّذْأتى َيوسم- ِإنَّهلَنَبِي و 

هذفَقُوِلي ُّه،ةاُألم تْ لَهثْب٣(»فَلْي(.  

  .بنُنوفل ورقةُ ُعمها ابن قال بما لتبشره حبيبها محمد إلى وانطلقت

 ضروب جواره إلى تتحمل عديدة أم المؤمنين رضي اهللا عنها سنوات وظلت

 رأوا الذين الوثنيين الشرك ورؤوس الكفر أرباب من والمعاناة واالضطهاد األذى

 ومراسمهم المراكزهم وتقويض الجاهلية، في لمكانتهم تهديدا الجديد الدين في

  .الهالكة  وأصنامهم

 عنه، تذب وهي اإليذاء، من صنوفا ودخلت معه شعب أبي طالب وتجشمت

  .النصير فيه عز وقت في حنونا وصدرا له، مالذا كانت الذي زوجها عن وتحامي

 العنَت أتراح جبينه عن ينفض بحنان وإشفاق شملته الحبيبة الزوجية بعاطفة

 وقد والشفقةٌ رحمةٌ به تأخذهم لم الذين المشركين، أجالف من ويعتوِره يكابده الذي

  .والمقاطعة الحصار، من منيعا سياجا قريش عليه ضربت

 الذيل، زكيةَ المصون، العفيفة الشريفةُ كانت اآلخرة عالم إلى عمه رحيل إبان

 تودع بالفراش الذت وقد عليها، مقدور غير مبرحة آالما تعالج األردان طاهرة

 المجاهد الصابر الحليل الحبيب ومفارقة الرحيل، لساعة وتتأهب واألحياء، الحياة

 له وتترك عنه ترحل إذ بالهموم مثّقلةٌ وهي للعالمين، ِرحمةً المبعوث المحتسب

 االحتياج، أشد إليها محتاجا فيها كان والتي الحرجة، الظروف تلك في األربع بناتها

  .به وأرحم أرفق تعالى هو سبحان اهللا لكن

 وحلت المنية، غشيتها ما سرعان إذ طويال فراشها في خديجة رقاد يطُل لم

الزوج  يدي بين وفاتُها وكانت فقط، أيام ثالثة بعد المجاب الحتم وزارها بساحتها،

 في مالكا كان ولكنه كاألزواج زوجا وال كالرجال، رجال يكن لم الذي الحبيب

  .والمالذ واألنيس الشفيق، الرفيق له كانت وقد إنسان، صورة

 منغّصات كل وإزاحة إرضائه سبيل في وسعا تدخر ولم جهدا، تأل لم هي

 في يكن لم حياتها،ألنه في عليها يتزوج لم فإنه لذلك طريقه، عن وأشواكها الحياة

  .)٤(متروك أو فائت أو غائب عن وتعويضا امتالء يريد أو ينشد فراغٍ أدنى حياته
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  :السابقات باإليمان -ثانيا
 األولين السابقين من. عنها اهللا رضي الخياط بنت سمية ياسر زوج عمار أم

 ومن. المكرمة بمكة اإلسالم اعتنقوا ممن سبعة وسابع اإلسالم في دخلوا الذين

 بذلوا وممن. اهللا سبيل في األذى احتملن الالتي الخيرات الصابرات المبايعات

 صنوف من القت.  اهللا رسول سيدنا ومحبة وجل عز اهللا كلمة إلعالء أرواحهم

 أول وهي...واحتملت صبرت لكنها الكثير المشركين أيدي على والتعذيب األذى

  . اإلسالم في استشهد شهيد

، مِالشّثبات الجبال ومن هؤالء النساء الالئي ثبتن على حب رسول اهللا 

أال تعجبون لهؤالء واتباعهم محمداً ؟ فلو كان أمر : وكان أبو جهل يقول.  )٥(ةزِنير

زنيرة إلى رشد، وهي من ترون ؟ وكانت  أفسبقتنا. محمد خيراً وحقاً ما سبقونا إليه

إن الالت والعزى فعلتا بك ما : فقال لها أبو جهل. زنيرة قد عذبت حتى عميت

وما تدري الالت والعزى من يعبدهما ممن ال : ترين، فقالت، وهي ال تبصره

يعبدهما؛ ولكن هذا أمر من السماء، وربي قادر على أن يرد بصري، فأصبحت من 

هذا من سحر محمد، فاشترى : رد اهللا عليها بصرها، فقالت قريش تلك الليلة وقد

  .)٧("وزنيرة، وأعتقهما)٦(لجارية بني المؤم أبو بكر 

 - رضي اهللا عنها-وعلى نفس الخطى في الثبات على المحبة تسير  لُبيبة  

وتتحمل األذى والتعذيب في سبيل اهللا صبرا واحتسابا.. لجارية بني المؤم ..  

فصارت المرأة من بني عبد الدار . النهدية مولدة لبني نهد بن زيد وكانت

. عتقك بعض من صبأبكواهللا ال أقلعت عنك أو ي: فأسلمت، فكانت تعذبها وتقول

  .فابتاعها أبو بكر أيضاً، فأعتقها

لبني زهرة، فكان األسود  مةًوبعضهم يقول أم عنيس، َأ) ٨(سوكانت أم عبي

  .)٩(اوأعتقه بن عبد يغُوث يعذبها، فابتاعها أبو بكر 

على أفراد النساء فقط، بل  ولم ينحصر التفاني في حب سيدنا رسول اهللا 

 ، وجعلت نفسها ونفيسها فداء له؛ كآلكانت هناك أسر بأكملها تفانت في حبه 

 بنت منهم شمس أم المؤمنين زينبالذين أشرقت  جحش وآل بكر أبي وآل ياسر
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 بايعن اللواتي النساء القرآنية، أضف إلى هؤالء موكب النور وكتائبه من جحش

 والمدينة الحبشة إلى الهجرتين على المحبة والطاعة وهاجرن اهللا رسول

  ..المنورة

  :-رضي اهللا عنهما –أسماء بنت أبي بكر -ثالثا
وصاحبه لالنطالق من غار ثور إلى  عندما استعد سيدنا رسول اهللا 

المدينة أعدت لهما أسماء زاد الرحلة، ولما همت بتعليقه على الناقة لم تجد ما 

تربطه به، فحلَّت نطاقها ثم شقته نصفين، ربطت بالنصف األول طعاما، وربطت 

ما فعلت أسماء، أكبر فيها إخالصها  بالنصف اآلخر سقاء، ولما رأى رسول اهللا 

 في نطاقين هذا بنطاقك اهللا أبدلك«: ، ودعا لها قائالوحبها لرسول اهللا هللا 

  .)١٠(»الجنة

  ..ومنذ هذا الحدث العظيم عرفت أسماء المجاهدة بذات النطاقين

لهذه الفتاة المحبة  ذات النطاقين، أي وسام هذا الذي عقده خير األنام 

  ...  الصادقة المجاهدة، وأي فخر ألبسها رسوُل الرحمة 

إن هذا الوسام الرفيع الذي قُلدته أسماء في يوم الهجرة العظيم لشرف عظيم 

تتيه به المرأة المسلمة على مر العصور، وإنه لدعوةٌ إلى كل فتاة مؤمنة أن تحاول 

  .لتحظى بوسام الفخار في سبيل دينها العظيم

ودخلت على وعادت أسماء تَغْمرها فرحةٌ ال تحد بهذا الشرف الذي نالته، 

أختها عائشة الصديقية والبشر يغمر وجهها، وكادت تحدث أختها بذلك عندما 

وعندما فتحت الباب وجدت أمامها أبا جهل وخلفه .. سمعت طرقا عنيفا على الباب

ال : "أبي بكر؟ فتقول أين أبوك، يا بنتَ :وعاجلها بسؤاله.. عدد من رجال قريش

رطَها من أذُنها ولم منها قُ حطر ه فيلْطم خدّها لطمةًبعزّة المؤمنة، فيرفع يد" أدري

  .تُخْبِره رغم ذلك، وتَثْبت ثبات الرِّجال األقوياء
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٢٨ 

لقد عادت نساء اإلسالم مؤمنات صادقات ومحبات مخلصات يرى فيهن 

  .صناديد الكفر خطرا على الوثنية كما يرون ذلك الخطر في رجال اإلسالم

 جيل بعد جيالً المسلمين نساء تعلمه عنها اهللا رضي أسماء من درس فهذا

 فعندما البليغ، الثاني درسها وأما! والظلم البغي قوى أمام شامخةً صامدة تقف كيف

 فجعكم قد ألراه إني واهللا«: فقال بصره، ذهب وقد قحافة، أبو جدها عليها دخل

 يده فوضع«: قالت المال، هذا على يدك ضع ياأبت، كالّ«: قالت ،»نفسه مع بماله

 ،»لكم بالغ هذا وفي أحسن، فقد هذا لكم ترك كان إذا بأس، ال«: فقال ، »عليه

  .)١١(»بذلك الشيخ ُأسكن أن أردت ًولكني شيئا لنا ترك ما واهللا وال: قالت«

 من الضرير، جدها قلب وسكّنت أباها، أسماء سترت والحكمة الفطنة وبهذه

 لها لتطمئن كومتها التي األحجار هذه حقا لهم ترك قد أباها فإن تكذب، أن غير

باهللا وحبا لرسول اهللا  إيماناً معها لهم ترك قد أنه إال الشيخ، نفس تزلزله ال 

 وورثهم كثرة، المال أو في بقلة يتأثر وال الهوج، العواصف تحركه وال الجبال،

  .)١٢(األمور بمعالي تتعلق همةً فيهم لها،وغرس الحد به وثقة يقيناً

  :-رضي اهللا عنها –هند بنت عمرو بن حرام -رابعا
فال  إن النساء جياشات العواطف، فأن تسمع عن امرأة تحب رسول اهللا 

غرابة لكن أن تسمع عن امرأة تفقد زوجها وأخاها وابنها فال تنتبه النشغالها بحب 

  .آخر فذاك هو الجديد في عالم الحب

-الصديقة غزوة أحد حيث خرجت أم المؤمنين عائشةكان ذلك لما انتهت 

 اًلقيت هند وفي طريقهاح الخبر، تروِسفي نسوة تَ زوج النبي  -رضي اهللا عنها

بن حرام تسوق بعيرا لها، عليه احرام أخت عبد اهللا بن عمرو  عمرو بنِ بنتَ

زوجالجموح، وابنها خالد بن عمرو، وأخوها عبد اهللا بن عمرو بن  ها عمرو بن

  .حرام أبو جابر

خيرا، أما رسول اهللا : عندك الخبر، فما وراءك؟ فقالت هند:فقالت عائشة 

  .فصالح وكل مصيبة بعده جلل
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: قالت. من هؤالء؟ قالت أخي، وابني خالد وزوجي عمرو بن الجموح: قالت

  ...رهم فيهاقبِالمدينة ُأ إلى: فأين تذهبين بهم؟ قالت

إنه .. وال شعرها.. ولم تشق جيوبها.. لم تنح ولم تصرخ.. تذهب لتقبرهم

  ..الحب الخالد الذي تَهون أمامه كلَّ المصائب والخطوب

  :-رضي اهللا عنها –أم سعد -خامسا
، وسعد آخذ بلجام فرسه، -رضي اهللا عنهما -سعد بن معاذ تعدووتأتي أم 

 اهللا رسول تأملت حتى فدنت. ووقف لها. مرحبا بها: يا رسول اهللا أمي، فقال: فقال

اهااهللا رسول ،فعز  فقد سالما رأيتك إذا أما: فقالت. معاذ بن عمرو بابنها 

 بعد أي: بأحد قتل من ألهل اهللا رسول ودعا ؛ -استقليتها أي–المصيبة  اشتَويتُ

 الجنة في ترافقوا قتالهم أن أهلهم وبشري أبشري، سعد ياأم: سعد ألم قال أن

 عليهم يبكي ومن اهللا، رسول يا رضينا: قالت جميعا، أهلهم في شفعوا وقد جميعا،

  .)١٣(!هذا؟ بعد

بخير، وكل مصيبة جلل ما دام رسول  كل شيء بخير ما دام رسوُل اهللا 

عند هؤالء النساء أقوى من كل أنواع  هكذا كان حب رسول اهللا .. سالما اهللا 

  ..الحب األخرى

  :- رضي اهللا عنها –المرأة األنصارية-سادسا
َأةرومن روائع قصصِ المحبة قصةُ ام نارِ من الَْأنْصي منان ْبيذُب َفَقَد 

: قَالُوا ؟اللَّه َرسوُل فَعل ما: قَالَتْ لَها، نُعوا فَلَما ُأحد، يوم وَأخُوها َزوجها ُأصيب

: قَالَتْ رَأتْه ِإذَا حتَّى ِإلَيه لَها فََأشَاروا ِإلَيه، َأنْظُر حتَّى َأرونيه: فَقَالَتْ َفُلَانٍ، ياُأم خَيرا

  .)١٤(جلٌَل بعدك مصيبة كُلُّ

له فال يقر .. إن بين حناياها قلبا قد عرف حقيقة الشوق والذوق.. أرونيه

هو ذاك قد أقبل فانظريه، : ه، قالواأرونيه حتى أنظر.. حتى ينظر إلى محبوبه قرار
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إذا هوقد كان وجه.. من الشمس في رابعة النهاروفأقبل بوجه أضوأ من القمر 

نظر الناظر إليه يحستجري فيه ب الشمس..  

الوجود  فلما أقبل سيدى معنً جبوجهه الوضاء ونظرت إلى طلعته البهية هي

ها ألحب الناس إلى أمثالها من فقد يجه وهجت طلعتُهي.. دفينا في قلبها من محبته

معنى المحبة  هيج فيها معنى الحزن، وقابل ذلك تهيج.. ولد وزوج وأخ وأب

جلل يا رسول  كمصيبة بعد كلُّ: قائلةوصاحت فأمسكت بطرف ثوب رسول اهللا 

  .ال شيء ما دمت بخير: يعني !اهللا

  وأبحتُ جسمي من أراد جلوسي       في الفؤاد محدثي  كولقد جعلت   

  وحبيب قلبي في فؤادي أنيسي           فالجسم مني للجليس مؤانس    

  :- رضي اهللا عنها –مارة نسيبةأم ع - سابعا
أما أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية رضي اهللا عنها فقد قاتلت ببسالة يوم 

كانت  ِالربِيعِ ِبن َسعد ٍبِنْت سعد ُأم َأن: ذكر سعيد بن أبي زيد األنصاري. "أحد

فقالت خرجت أول خَبرك، َأخْبِرِيني ياخَالَةُ: فقلت لها عمارةَدخلت على أم : تقول

 فانتهيت إلى رسول اهللا  ماء فيه سقَاء ومعي النّاس مايصنَعنظر النهار وأنا أ

إلى  فلما انهزم المسلمون انحزتُ. ِللْمسلمين والريح والدولَةُوهو في أصحابه 

عنه بالسيف وأرمي عن القوس حتى  بذُفقمت أباشر القتال وَأ رسول اهللا 

: ، فقلت)١٥(غَور لَه َأجوفَفرأيت على عاتقها جرحا : قالت. إلَي الْجِراح خَلَصتْ

أقبل  عن رسول اهللا  النّاس ولى لَما اُهللا)١٦(َأقْمَأه ُقَمَئةَ ابن: من أصابك بهذا؟ قالت

 فَلَا محمد، علَى دلّوني يقُوُل َأقْبَليقول دلوني على محمد، فال نجوت إن نجا، 

مع رسول  ْثَبتَ ممن وُأنَاس عميرٍ، بن ومصعب َأنَا لَه فَاعتَرضت ْنَجا، إن نَجوت

اهللا  عدو ، ولكن فلقد ضربته على ذلك ضربات ولكنالضربةَفضربني هذه  اهللا 

  .)١٧("كان عليه درعان
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فقال البنها الذي كان يذب  عاتقها على         أم  ع مارة    ج ر ح   َ إل ى ونظر خير األنام 

ُ اهللا      ب ار ك  ْ       ج ر ح ه ا،     اع ص ب!   أم ك     أم ك،((: المشركين عن رسول اهللا  ِ أ ه ل    م ن    ُ  َ ع ل ي ك م      َ 

   م ن   َ  خ ي ر  -ُ   أ م ه     ز و ج      ي ع ن ي -  ِ  ِ ر ب يب ك    َ  و م ق ام  ٍ  ُ َ  ٍ  و ف ل ان ،  ُ َ  ف ل ان   َ  ِم ق ام    م ن   َ  خ ي ر  ُ   أ م ك    َ م ق ام !    ب ي ت 

ُ اهللا    ُ   ر ح م ك م  ٍ  ُ َ  ٍ  و ف ل ان ،  ُ َ  ف ل ان   َ  ِم ق ام    م ن   َ َ  ل خ ي ر     َ   و م ق ام ك ٍ  ُ َ  ٍ  و ف ل ان ،  ُ َ  ف ل ان   َ  ِم ق ام  َ أ ه ل      َ  ال ب ي ت   ْ   !  

َ اهللا   ُ  ا د ع  : َ  َ ْق ال ت  َ ق ال .   ْ  ّ ال ج ن ة    ف ي  ُ    َ ن ر اف ق ك َ  أ ن      .)١٨( ))  ْ  ّ ال ج ن ة    ف ي ْ  َ َ ِ   ر ف ق ائ ي    ْ   اج ع ل ه م      الله م :  َ 

..                                         على قلب أم  عمارة نزول الطمأنينة  واالرتياح وتنزل كلمات رسول اهللا 

                       َ                                              وتمأل فؤاد ها سرورا ال ي عدله سرور، وتقول وهي في ن شوة هذه الدعوة  النبوية 

  .)    ْ  الد ن ي ا   م ن        َ  م اأ ص اب ن ي  ُ  ِ  أ ب ال ي       واهللا م ا: (المباركة

لقد قامت أم عمارة في أحد مقاما ال يقومه كثير من الرجال، فاستحقت عليه 

وشهدت بعد .. في الجنة مرافقةَ خيرِ البرية .. ما نالته من جزاء ليس بعده جزاء

.. الحديبيةَ وبيعة الرضوان وخيبر وعمرة القضاء وحنين ذلك مع رسول اهللا 

  :يقول هالسان حالو

  نحو الحبيب ولو على األرماحِ         الجفون مهروالًدعني أسير على       

  احِصخوف المالم وخشية اإلف            ال خير فيمن ينثني عن حبه       

  لَولجتها بالروح واألشباحِ          جهنّم لو كان بيني وبين الحبيبِ      

  الغرام جناحيألطير لو قص          ق السماأو كان من أهواه في أفْ      

  أدنو إليه عشيتي وصباحي         ال صبر لي عمن هويتُ ولم أزل      

  :-رضي اهللا عنها –أم سليم -ثامنا
فرآها وكانت  ت النبيقرضي اهللا عنها، التَ ُملْحان بنتُ ملَيكَةأم سليم وهذه 

 طَلْحةَ َِأبِي بن اِهللا بِعبد لَحامٌللها،  بِبرد وسطَها حازِمةٌمع زوجها أبي طلحة وهي 

 يدها، فأدخلت منها ْرْأسه فََأدنَت الْجمُل يعزها َأن خَشيتْ وقَد طَلْحةَ َأبِي جمُل ومعها

١٩(زامتهفي خ (اهللا  طام، فقال لها رسوُلمع الخ :»نعم بأبي أنت : قلت »سليم؟ أم
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اهللا، اقتل هؤالء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك، فإنهم وأمي يا رسول 

، فقال ومعها خنجر: قال »؟سلَيمٍ ياُأم اُهللا يكْفي َأو :»؛ فقال رسول اهللالذلك أهٌل

خنجر أخذته، إن دنا مني أحد : معك يا أم سليم؟ قالت ما هذا الخنجر: لها أبو طلحة

من المشركين  بعأال تسمع يا رسول اهللا ما تقول : يقول أبو طلحة: به قال) ٢٠(تهج

أم سليم الر٢١("ميصاء(.  

. وأنفسهن لهن بما يجاهدن عنهن اهللا رضي الصحابيات من الفقيرات وأما

  ِ  ب يه  ُ  َ أ م أ      ج د ت ه    ع ن   ِ   ز ي اد    ب ن   ْ  ح ش ر ج عن سننه في داود أبو اإلمام روى. وينفقن    ِ  يغز لن

ِ ر س ول    م ع   َ   ْخ ر ج ت   َ َّ  أ ن ه ا     الل ه َّ     ِ ف ي    غ ز و ة   َ   خ ي ب ر   َ   س اد س      ِّس ت      ن س و ة      َف ب ل غ َ  َ   ر س ول َ      الل ه َّ    

  َف ب ع ث   َ  إ ل ي ن ا َ  َ ِ  ف ر أ ي ن ا  َ ِ ْ َ ف ج ئ ن ا َ  َ  َ   ف يه    ال غ ض ب  َ ْ    ف ق ال  َ . » َ  ُ  خ ر ج ت ن    م ن    ِِ  ْ ِو ب إ ذ ن   َ  ُ  خ ر ج ت ن    م ن    م ع «: َ َ َ 

َ ي ار س ول   َ ُ ْ َ ف ق ل ن ا        الل ه َّ   !خ ر ج ن ا َ   َ   ن غ ز ل ُ ِ س ب يل    ف ي  ِ ب ه      ُ و ن ع ين     َّ  الش ع ر   َ ْ ِ  ِ   ، الل ه  َّ      و م ع ن ا د و اء       َ    

ُ        و ن ن او ل  الس ه ام  ،  ْ    ال ج ر ح ى ِ  َ ُ  ،  َو ن س ق ي الس و يق  ِ        َ  ،  ف ق ال َ    َ    َّ     َ َ   َ  ِ  َّ  ح ت ى إ ذ ا ف ت ح  الل ه  ع ل ي ه   .» ُ  ق م ن «:  َ َ 

ِ خ ي ب ر  أ س ه م  ل ن ا ك م ا أ س ه م  ل لر ج ال      ِ      َ   َ   َ َ      َ    َ  .ق ال  ف ق ل ت  ل ه ا  َ  ُ ْ ُ َ   َ   ".   َ  ْ َ  َ    َِ    َ      ُ      ي ا ج د ة  و م ا ك ان  ذ ل ك  ق ال ت  ت م ر ا:  َ 

إنه الحب الذي ما إن خالط بشاشةَ القلوب حتى يحولها إلى طاقات فاعلة 

  !تكلم الحجر وبكى الشجر لحبه وإنجازات عامرة كيف ال وقد 
 

  :- رضي اهللا عنها –حيي بنتُ أم المؤمنين صفيةُ - تاسعا
حبا جما، وتعلقت بجنابه الشريف تعلقا شديدا،  كانت تحب رسوَل اهللا 

 تفديه نفسها، من إليها أحب أصبح وأحبته أكثر من أبيها وزوجها والناس جميعا، بل

 رسول يكون وأن فيها، يكون أن تمنت مرض به ألم وإذا نفسها، حتى تملك ما بكل

 نساُؤه  اللَّه رسوِل ِإلَى اجتَمع: قَاَل ِيسارٍ، بن عطَاء معافى،؛ فعن سليما  اهللا

 َأن ددتُ لَو اللَّه، نَبِي يا واللَّه َأما: زوجتُه ْصفيةُ فَقَالَت َفيه، مات الَّذي مرضه في

 فَقُلْن »مضمضن«: فَقَاَل النَّبِي وَأبصرهن،  النَّبِي َأزواج فَغَمزتْها بِي، َبِك الَّذي

نم َأي ءا شَيول يس؟ رن«: قَاَل َاللَّهم زِكُنْتَغَام كُنتباحبِص اللَّها َوِإنَّه 

  .)٢٢(»لَصادقَةٌ
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  :أم الحسنين فاطمة بضعة المصطفى  -عاشرا
إنها فاطمةُ الزهراء أم أبيها، ابنةُ سيد المرسلين سيد ولد آدم، وابنةُ خديجةَ 

حبا وتعظيما، وهي كذلك زوج عليٍّ  أوُل النساء إسالما، وأعظمهن لرسول اهللا 

منذ  بن أبي طالب الذي أكرمه اهللا باإلسالم صبيا، ونشأ على حب رسول اهللا 

  .نعومة أظفاره، فحازت الفخار كلَّه، وبلغت من المجد ذروته

نشأت في بيت النبوة منذ صباها حيث أكرم اهللا أباها بالنبوة وعمرها خمسة 

شديد  أعوام، ودخلت ميدان الدعوة وتبعتها خطوةً بخطوة، وكان رسول اهللا 

 بن َأنَسِ ، وعن)٢٣(»الْجنَّة َأهِل نساء سيدةُ فَاطمةُ«: وهي التي قال فيها. الحب لها

اِلكِم  وُل قَاَل: قَاَلساِهللا ر  :»رخَي اءسن ينالَمم الْعيرُبِنْتُ م ،انرمةُ عيآسو 

  .)٢٤(»محمد بِنْتُ وفَاطمةُ خُويلد، بِنْتُ وخَديجةُ ُمزاحمٍ، بِنْت

فاطمة : (الهند محمد إقبال الذي في قصيدة له بعنوانوهللا در أمير شعراء 

  :حين يقول) الزهراء

  بقيت على طول المدى ذكراها         يرةًـريم سـبنى لم يحِـنَسب المس     

  ا أعالهاـة فمـفي مهد فاطم        العٍـطالث مـشرفُ من ثَجد يـوالم     

  ار أباهاخَـمن ذا يداني في الفَ    هي بنتُ من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟     

  هادي الشعوب إذا تروم هداها     نِ المصطفىـورِ عيـهي ومضةٌ من ن     

      اهاـمر المنير خطـترسم القي        دوةٌـات وقـألمهـوةٌ لــأس يـه     

     ورأت رضا الزوجِ الكريمِ رضاها        ذاءهال غـبر الجميـجعلت من الص
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٣٤ 

  :قال أن إلى

  وحدود شرعته ونحن فداها        لوال وقوفي عند شرعِ المصطفى   

  وغمرتُ بالقبالت طيب ثراها         لمضيتُ للتطواف حول ضريحها  

  

رضي اهللا  –فَاطمةُ فَقَالَتْ يتَغَشَّاه، جعَل ؛-  - النَّبِي ثَقَُل لَما: قاَل أنسٍ عن

: قَالَتْ ماتَ فَلَما, الْيومِ ٌبعد كَرب َأبِيك علَى لَيس«:لَها: فَقَاَل! َأباه كَرب وا: - عنها

 جِبرِيَل ِإلَى! َأبتَاه يا ِمْأواه، الْفردوس جنَّةُ من! ياَأبتَاه دعاه، َربا َأجاب!  َأبتَاه يا

اهنَنْع.  

 تَحثُوا َأن َأنْفُسكُم َأطَابتْ! ياَأنَس: - رضي اهللا عنها –فَاطمةُ قَالَتْ دفن؛ فَلَما

  .)٢٥(!التُّراب؟ اللَّه رسوِل علَى

أي كيف تحثون التراب على المسك والطيب، وعلى النور الوهاج؛ فقد كان 

  ...أطيب من المسك، وأنور من القمر، وأضوأ من الشمس

  :زينب الكبرى بنت رسول اهللا  -حادي عشر
زوجها أبو العاص بن .. أمها خديجةُ بنتُ خويلد أم المؤمنين رضي اهللا عنها

  .الربيع ابن خالتها هالة بنت خويلد

، وأول مولود في أسرة محمد بن عبد اهللا وزينب كبرى بنات رسول اهللا 

 ..انت نعم الزوج لهتزوجها أبو العاص قبل البعثة، فكان نعم الزوج لها كما ك..  

رفرفت السعادة على بيت زينب، فهي معززة مكرمة عند زوجها وخالتها 

  ..وهي أيضا معززةٌ مكرمة عند والديها.. هالة
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تملؤها السعادةُ ويحفها السرور وسارت حياةُ زينب .. حتى إذا حدث أعظم

ذت حياتها أخ حدث في تاريخ مكة وبعث سيدنا رسوُل اهللا محمد بن عبد اهللا 

ولكن زينب .. مجرى آخر، فيه من المعاناة والمجاهدة ما ينوء بحمله الرجال

  ..واجهت األحداث الجسام وكانت جديرةً بأن تكون ابن سيد األنبياء والمرسلين

علمت زينب بالذي بعث به أبوها، وعلمت بذلك مبكرا، فما كان ليخفى عليها 

فما تأخرت عن إعالن إيمانها .. ها كل يومأمر مثُل هذا وهي تغشى بيت أبي

 وتصديقها، وكيف ال تكون سريعةَ اإليمان والتصديق وهي أعرف الناس بأبيها 

  .. وأخالقه وسيرته

ودخلت بيتها كان أول خاطر مر  وعندما عادت زينب من بيت أبيها النبي 

ا أخبرت زوجها لكنها لم.. بذهنها هو موقفُ زوجِها أبي العاص من الدعوة الجديدة

  ..بمبعث أبيها لم يتكلم ولم يقل شيئا واستدار خارجا من البيت

فرغم حبها الشديد لزوجها إال أنها .. كان موقفُ زينب من الدعوة موقفا حازما

لم تتردد في إيمانها وفي الثبات عليه والتمسك به رغم إعراضِ زوجِها وانصرافه 

أما أنا فقد آمنت بالذي يدعو إليه : ضحةحيث قال له بعبارة صريحة وا.. عنه

  ..أبي

ويتعرض لالبتالء  وتمر الدعوةُ بأحلك فتراتها واألذى ينزل برسول اهللا 

على يد سفهاء قريش وصناديدها، وتعيش زينب األحداث كلَّها، وتتجرع مرارتها، 

فما كانت بالتي ترى أباها يكذَّب ومن تبعه يعذب وتبيت هانئةً في ظالل زوج 

  .محب عطوف يظلُّها بحنانه ويحيطها بعنايته

لقد كانت زينب تقاسي ما يقاسي المؤمنون؛ إذ تلتفت حولها فال تجد أمها التي 

انتقلت إلى الرفيق األعلى، وال تجد أباها الذي هاجر إلى المدينة، وال تجد أخواتها 

  .الالتي هاجرن مع من هاجر
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٣٦ 

ولكن الذي خفّف من تلك القسوة وذلك األلم .. كان ذلك على قلبها قاسيا أليما

وكانت .. هو ما كانت تسمعه بين الحين واآلخر عن انتشار الدعوة وانتصارها

  ..ترجو في نفسها لو أن زوجها آمن مثلَها وانطلق بها مهاجرا إلى المدينة

ولكن أبا العاص استمر على موقفه ال يؤمن وال يعادي، وهو في الوقت نفسه 

  .وجه محبا لها، ال يدع أحدا مهما بلغت مكانتُه أن يمسها بسوءبارا بز

وتمر األيام والشهور ويأتي موعد بدر الكبرى ويخرج أبو العاص مع من 

فهي ترى أنها معركةٌ سوف .. خرج إلى المعركة، معركةٌ تود زينب أن ال تقع

  ..تصيبها بشظاياها

لى مكة، وتخرج زينب باحثةً ويعود الناجون بعد أن وضعت الحرب أوزارها إ

  ..ويقفز قلبها إلى صدرها رعبا عندما لم تجده من الناجين.. عن زوجها

وتُسرع إلى هؤالء الذين حملتهم أرجلهم من بدر إلى مكة فتسألهم عن زوجها، 

  ..فيخبرونها أنه وقع أسيرا في قبضة والدها وسيق مع اَألسارى إلى المدينة

، والبد أن يلقى وجها، فإنه اآلن في كنف أبيها ويطمئن قلب زينب على ز

  .الرعاية والعطف، إن لم يكن لمكانته من قريش، فلمكانتها من قلب أبيها العظيم

وما أن مضى على هزيمة قريش في مكة أيام حتى أخذت تفكر في فك هؤالء 

  .األسرى من بينها، ولقد سارع كلُّ من له أسير إلى إرسال الفدية لفكّه

لم تدعهم  وهم زنيب آُل أبي العاص أن يبعثوا بفداء ولدهم إلى المدينة، ولكن

وفكت قالدةً من عنقها كانت أمها خديجةُ .. يفعلون ذلك فقد أعدت هي فداء زوجها

قد أهدتها إليها يوم زفافها، وسلَّمتها ألخي زوجها ليحملها إلى المدينة ويقدمها ألبيها 

  ..عزيزلكي يفك لها أسيرها ال

بعثتني زينب : مادا بصره وهو يقول وتقدم عمرو بن الربيع إلى رسول اهللا 

  .بنتُ محمد بهذا في فداء زوجها أخي أبي العاص بنِ الربيع
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  .من عمرو تلك الصرة وفتحها، فإذا فيها قالدةُ خديجةَ وتناول رسول اهللا 

لقد ذكَّرته هذه القالدةُ أعز الناس على قلبه زوجتَه وابنتَه، فرق قلبه رقةً 

هذه قالدةُ خديجةَ أرسلت بها زينب في فداء زوجها أبي : شديدة، وقال لمن حوله

  .. العاص بنِ الربيع، فإن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا

  .علنا يا رسول اهللاقد ف: ورد القوم بلسان واحد

سراحه ويأمره بأن يرسل  ويطلق رسوُل اهللا  !كل هذا أثَّر في أبي العاص

له ابنتَه زينب، ويصل أبو العاص إلى مكة، وتوجه إلى بيته، كان يود لو عاد إلى 

عهدا ليترك زينب تهاجر  مكة بقلبه، ولكنه فقد قلبه عندما أخذ عليه رسوُل اهللا 

لقد كرم اهللا المرأة المسلمة وسما .. ينة، فقد فرق اإلسالم بينها وبينَهبدينها إلى المد

  ..بها فأبى أن تكون زوجة لغير رجل مسلم

مكثت زينب في بيت أبيها معززةً مكرمة، وتنتظر اليوم الذي سيقدم فيه 

  .. زوجها ليعلن إسالمه وتصديقه بأبيها

رة له إلى الشام، وتمضي األيام والشهور ويخرج أبو العاص في تجا

فتعترضه سريةٌ من سرايا المسلمين وتَغنَم تجارته وأمواله جزاء وفاقا على ما وقع 

للمسلمين في مكة الذين أخرجوا من ديارهم، واستطاع هو أن يفْلت من القوم، 

واندفع فارا بنفسه ولم يجد له ملجٌأ إال المدينةَ المنورة، فقد أخذ عليه المطاردون 

ندما دنا من المدينة تداعت عليه ذكرياتُ زوجِه زينب، فما فكر في السبل، وع

  :غيرها يلتجئ إليه، ويحتمي به، فطرق عليها بابها، فلما فتحته فاجأها بدخوله

وأخيرا اهتديت وعرفت .. أهال بك يا ابن الخالة: قالت وهي في حيرتها

  .الحق

أني لم آت مسلما،  الحقُ: وأطرق أبو العاص مليا ثم رفع رأسه خَجال وقال

  .. بل أتيت هاربا من المسلمين الذين يطاردونني، ولجأت إليك مستجيرا
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وما بين األلم الذي اعتصرها لهذا الجواب وبين األمل الذي ال ينقطع في 

وإن ملتجِئا إلى حمى رسول .. مرحبا بك يا أبا علي: قلبها في هداية زوجها قالت

  ..ال يخيب اهللا 

تى إذا أذَّن المؤذن لصالة الصبح، وشَعرت زينب بوالدها ومضى الليُل ح

  ..يخرج للصالة استعدت ألمر لم تفعله امرأةٌ مسلمة قبلها

للصالة وكبر خلفَه  وكبر رسول اهللا .. إنها ستعلن أنها أجارت أبا العاص

وأخرجت رأسها من .. وصممت زينب على المضي فيما اعتزمت عليه.. المسلمون

  ..إني أجرت أبا العاص بن الربيع: الباب ونادت بأعلى صوتهاسجف 

من صالته  وعندما سلَّم .. نداءها وسمعه المسلمون وسمع رسول اهللا 

 ٍبِيده محمد نَفْس واَلَّذي: "قال نعم؟: قالوا" سمعت؟ ما سمعتُم هْل! النَّاس َأيها"((: قال

 ثُم". َأدنَاهم الْمسلمين علَى يجير إنَّه سمعتُ، ما سمعت حتى لك منذ ُبِشَيء علمت ما

 ولَا مثْواه، َأكْرِمي ْبنَية، َأي: "فَقَاَل ابنَته، علَى فَدخََل ، اللَّه َرسوُل انْصرف

يخلصن ،كَإلَي لَا فَِإنَّك لِّينَلَه٢٦())"تَح(.  

وقد التف حول أصحابه، فرأى ما  ويقف أبو العاص في مجلس رسول اهللا 

لم يره لرجل من قبُل في أسفاره حتى  بهره من احترام وطاعة وتفانٍ في حبه ما

رأسه ليتحدث خَشَع الجميع  وعندما رفع رسول اهللا .. لكسرى وقيصر

 علمتم، قد حيثُ منا الرجل هذَا إن((: ثم قال مشيرا إلى أبي العاص.. وأنصتوا

 فَهو َأبيتُم وِإن ذَِلك، نُحب فَِإنَّا لَه، الَّذي علَيه وتَردوا تُحسنوا فَِإن مالًا، ْلَه َأصبتُم

ءفَي ي اللَّهالَّذ َأفَاء ،كُملَيع فََأنْتُم ا: ،فَقَالُوا))أحقُّبِهوَل يسر ،ل اللَّهب هدْنَر ،هلَيع وهدفَر 

هلَيتَّى... عوا حدر هلَيبأسرِه، مالَه ع دفْقلَاي نْهًئا، مشَي كَّةَ، إلَى احتمله ثُمى مإلَى فََأد 

 بقي هْل َقُريشٍ، يامعشَر: قَاَل ثُم معه، َأبضع كَان ومن مالَه، قُريشٍ ٍمن مال ِذي كّل

 وفيا وجدنَاك فَقَد خَيرا، اللَّه فَجزاك. لَا: يأخذه؟ قَالُوا لم مال عندي منكم ألحد

 مامنَعني واَللَّه ورسولُه، عبده محمدا وَأن اللَّه، إلَّا إلَه لَا َأن أشهد فََأنَا: قَاَل كَرِيما،
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نلَامِ مالِْإس هنْدفي إلَّا عتُ أني تظنوا أن تخودَأر ا أموالَكم، آكَل َأنا فَلَماهَأد اللَّه 

كُمغْتُ إلَيفَرا ونْهأسلمتُ م .ثُم جتَّى خَرمهاجرا ح ملَى قَدوِل عسر اللَّه)ليردد  )٢٧

، فرحب به الجميع فكانوا يسرون للذي يسر له رسوُل اهللا .. الشهادتين بين يديه

  ..يحب أن يسلم أبو العاص بن الربيع وقد علموا أن رسول اهللا 

زينب إلى زوجها، فرفرت السعادة على بيت زينب  ورد رسول اهللا 

يحب ابنته،  رسول اهللا  جميعها، فقد علم الناس جميعا أن وعلى بيوت النبي 

  ..ويسره ما يسرها، وقد علم أن مما يسر ابنته التئام شملها مع زوجها العزيز

يتنازل لها عن كل  وأثبتت هذه القصة الرائعة أن محبة سيدنا رسول اهللا 

بِلت عليه النفوس من ... أنيس ورفيق، ووالد وما ولد، وزوجٍ وزوجةوكلِّ ما ج

  .الطبائع السليمة، وعن الدنيا كلِّها، وال يتنازل عن هذه المحبة لشيء

  

  :مسك الختام

نةَ َأبِي عريره ، ول َأنسَاِهللا َّر  قَاَل :»نم ي َأشَدتا، ِلي ُأمبح نَاس 

  .)٢٨(»وماِله بَِأهله ْرآني لَو َأحدهم يود َبعدي، ونيكُونُ

بحديثه  فلماذا ال نكون وال تكن ممن يبشرهم ويبشرهن موالنا رسول اهللا 

 !هذا

على الرغم من كثرة ما نتحدث ونكتب عن سيدنا وحبيبنا رسول وختاما، إنه 

الكلمة التي يجب أن  كأني أشعر أن.. دائما إلى المزيد تواقةٌ النفسفإن .. اهللا 

  ..ها بعدلْقُها فيه لم نَنقولَ

والحمد هللا في البدء والختام والصالة والسالم على نبيه وحببيه خير األنام 

.  
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٤٠ 

  :هوامش البحث

من اإليمان،  صلى اهللا عليه وسلمحب الرسول : صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب) ١(

  .١٥ح

صلى اهللا صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا ) ٢(

  .٣؟، حعليه وسلم

: ٢بيروت، ط –تاريخ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، دار التراث) ٣(

  .٢/٣٠٢هـ، ١٣٨٧

الهالل، بيروت،  ،  السيد الجميلي، دار ومكتبةصلى اهللا عليه وسلمنساء النبي ) ٤(

  .وما بعدها ٢٢هـ، ص١٤١٦

زِنِّيرة كانت من السابقات إلى اإلسالم، وممن يعذب في اهللا، وهي من السبعة : هي) ٥(

اإلصابة في تمييز الصحابة، : انظر. الذين اشتراهم أبو بكر الصديق وأنقذهم من التعذيب

عادل أحمد عبد : تحقيقأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، 

هـ، ترجمة  ١٤١٥: ١بيروت، ط –الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية 

  .٧/٦٦٤، ١١٢١٦: رقم

لبيبة جارية بني المؤمل بن حبيب بن تميم بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن : هي) ٦(

 ،١١٧٠١: اإلصابة، ترجمة رقم. عدي بن كعب كانت أحد من يعذب من المستضعفين

٨/١٠٠ .  

سهيل زكار : أنساب األشراف، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلَاذُري، تحقيق) ٧(

  .١٩٦م، ص١٩٩٦- هـ١٤١٧: ١بيروت، ط –ورياض الزركلي، دار الفكر 

أم عبيس أسلمت وهي زوج كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ولدت له : هي) ٨(

: هم أبو بكر الصديق، اإلصابة، ترجمة رقمعبيسا فكنيت به، وهي من السبعة الذين أعتق

٨/٢٥٧، ١٢١٥٩ .  

  .١٩٦-١٩٥أنساب األشراف، ص) ٩(



                                                                       

  )٢٠١٧ حزيران (العشرون والثاني العدد  
٤١ 

  لخير البرية نماذج من محبة نساء عصر النبوة 
إنسان العيون في سيرة األمين المأمون، علي بن إبراهيم بن أحمد : السيرة الحلبية) ١٠(

: ٢بيروت، ط –الحلبي، أبو الفرج نور الدين ابن برهان الدين، دار الكتب العلمية 

  .٢/٤٥هـ، ١٤٢٧

سيرة ابن هشام، جمال الدين أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ) ١١(

مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة : المعافري، تحقيق

  .١/٤٨٨م، ١٩٥٥-هـ١٣٧٥: ٢ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، ط

حليل أحداث، علي محمد محمد الصالَّبي،  دار عرض وقائع وت-السيرةُ النّبوية ) ١٢(

  .٢٨٢م، ص٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩: ٧لبنان، ط –المعرفة، بيروت 

  .٢/٣٤٥السيرة الحلبية، ) ١٣(

  .٣/٣٠٢دالئل النبوة، البيهقي، ) ١٤(

  .٥/٣٣غور، : لسان العرب، مادة. عمق، وغَور كلِّ شيء قَعره وعمقه: غور) ١٥(

  .له اهللاأي أذ: أقمأه اهللا) ١٦(

  .٣٧-٣/٣٦سيرة ابن هشام، ) ١٧(

مغازي الواقدي، أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالء : ينظر) ١٨(

: ٣بيروت، ط –مارسدن جونس، دار األعلمي : المدني الواقدي، تحقيق

من مناقب النساء الصحابيات، أبو محمد تقي الدين عبد . ١/٢٧٣م، ١٩٨٩/هـ١٤٠٩

: ي بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي، تحقيقالغن

  .٥٩م، ص١٩٩٤:  ١إبراهيم صالح، دار البشائر، ط

خَزم الشيء يخْزِمه خَزماً شَكَّه والخزامةُ برةٌ حلقَةٌ تجعل في َأحد جانبي : خزامته) ١٩(

لسان العرب، . عرٍ تجعل في وتَرة َأنفه يشَد بها الزماممنْخري البعير وقيل هي حلقةٌ من شَ

  .١٢/١٧٤خزم، : مادة



                                                                      

  )٢٠١٧ حزيران ( العشرونوالعدد الثاني  

  رشيد كهوس.د.أ

٤٢ 

بعج بطْنَه بالسكين يبعجه بعجاً فهو مبعوج وبعيج  :أي أشُقُّه، وهو من : بعجته) ٢٠(

  .٢/٢١٤بعج، : لسان العرب، مادة. وبعجه شَقَّه فزال ما فيه من موضعه وبدا متعلقاً

  .٤/٣٤٦سيرة ابن هشام، ) ٢١(

الطبقات الكبرى، أبو عبد اهللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري، ) ٢٢( 

: ١بيروت، ط –إحسان عباس، دار صادر : البغدادي المعروف بابن سعد، تحقيق

  .٢/٣١٣م، ١٩٦٨

  .٣/١٦٨المستدرك على الصحيحين، للحاكم، ) ٢٣(

  .٢٢/٤٠٢للطبراني،  المعجم الكبير) ٢٤(

ووفاته،  صلى اهللا عليه وسلمصحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي ) ٢٥(

  .٤١٩٣ح

  .١/٦٥٨سيرة ابن هشام، ) ٢٦(

  .المصدر نفسه) ٢٧(

)٢٨ ( ةَ النَّبِيْؤير دوي نيمف ابصلى صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار،  ب

 .٢٨٣٢َأهله وماِله، حبِ اهللا عليه وسلم

  


