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العلامء ، وبعد: فقد كتب ملسو هيلع هللا ىلص احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل

ون عن املرأة وأثرها يف احلياة العامة واخلاصة من مجيع واألدباء واملربون واإلعالمي  

ا يف كتاباته عن املرأة، ا وصائب  اجلوانب، وطالبوا بحقوقها املرشوعة، وكان أغلبهم حمق  

ومع تطور الزمن وتبدل أحوال املجتمعات، وما استجد من أنامط احلقوق 

ه املرأة عرب احلضارات القديمة واحلديثة من أعامل جليلة، فإنه والسياسات، وما لعبت

ني عىل ذلك العهد جتديد الكتابة عن املرأة املسلمة يف عهد النبوة، وما ب   من املهم واملتعني

ا من ذلك الواجب امليمون من مكانة عظيمة، للمرأة العربية إىل يومنا هذا. وانطالق  

إىل التمعن يف أسباب التعارض  ك املكتوب عن املرأة،املتجدد، فإنه قد ساقني تتبع ذل

بني نتائج املكتوب عنها، يف موضوعات كثرية من جوانب حياهتا، فوجدت أن من 

 .واألهدافأوضح أسباب ذلك التعارض، هو التباين يف املنطلق 

حيث إن البعض يتصور املرأة عورة مشبوهة، أو متهمة يف كل حركة 

تبقى حبيسة بيتها، ملا خيشى منها أو عليها، وبنى عىل ذلك فيحتاط هلا حتى ، وسكون

ا يف اخلروج والدخول، والسفر واحلضور، حتى تعاظمت النصوص املتعلقة أحكام  

ا يف الفقه واملعامالت، واآلداب العامة والعادات ا كبري  باملرأة، وأخذت حيز  

حى تات، التي يساالجتامعية، وقد بلغ األمر ببعضهم أن جعل ذكر اسمها من العور

من ذكرها، والسالم عليها من املوبقات، بل والسالم عىل الرجل بحرضة املرأة من 

خوارم املروءات، فساءين ذلك؛ ملا أعلمه من منافاته للسنة الصحيحة، وما عهد من 

 حياة العرب يف العصور األوىل التي هي املرجع لألحكام واآلداب.
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، من امليَّالني للنزعة احلضارية الغربية، ثم نظرت يف جهود الكتبة املْحَدثني

التي اختلط بسبب طغياهنا الثقايف، واإلعالمي عىل الناس الفوارق الطبيعية 

 وعاداهتاوالبرشية، بني الرجل واملرأة، فبالغوا يف دعوة املرأة املسلمة إىل التنكر لدينها 

سلمة هبذه النربة احلضارية، املؤصلة رشعا  وعرفا ، فاغرتَّت بعض املجتمعات امل

ن للنساء من خالل املدرسة واإلعالم املكتوب واملسموع واملرئي القوية، التي ت   لقَّ

 بالتمثيل وغريه.

وقد ترتب عىل ذلك اخللط احلضاري املتضارب بخصوص املرأة، أن أوقع 

نفسها يف حرية، وانقسم النساء يف املجتمع الواحد إىل طائفتني، كل منهام تزكي  املرأة

 فسها، وتعيب عىل أخواهتا واقعهم.ن

يف عهد النبوة الطاهرة،  بارز   فدعاين هذا التصور إىل البحث عن نموذج  

ا كام هو بدون زيادات وال إضافات؛ ليحكمن من خالله لنعرضه للنساء مجيع  

كنموذج حيتذى لواقع املرأة املسلمة، فوجدت أن هذا النموذج الواضح، يتمثل يف 

ملكانتها يف  امء بنت يزيد بن السكن األنصارية األوسية األشهلية،أس خطيبة النساء:

الدين والعلم والعمل، وألهنا واكبت فجر اهلجرة النبوية إىل طيبة الطيبة، فبايعت 

 وتفرغت لطلب العلم والدعوة، وتقدمت للمشاركة يف العمل العام خدمة   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

وص بجرأة كبرية، حتى لإلسالم واملسلمني، وخدمة لبنات جنسها عىل اخلص

وافدة للنساء  ملسو هيلع هللا ىلص النبياستحقت وسام خطيبة النساء دون غريها، وتقدمت بني يدي 

معلنة القيام بتمثيلهن، ومقررة أن كل النساء عىل رأهيا ويقلن بقوهلا، ويطالبن بام تطالب 

 ذلك، أو مل يعلمن به. بموقفهابه، سواء علمن 
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عىل عقلها، وجودة رأهيا أمام  ملسو هيلع هللا ىلص وقد فازت يف هذا املوقف بثناء النبي

ف أخواتنا بمكانة  أصحابه احلضور عنده يف ذلك الوقت، فناسب من خالهلا أن ن عرِّ

وأمتها، حتى تتعلم كيف تكون  ،املرأة وواجباهتا نحو جنسها، وجمتمعها، ووطنها

وتدرك ، نافعة وناجحة، ومتمسكة بام وجب عليها التمسك به من الدين والعادات

ليها التقيد به، وما ال جيب عليها أن تقيد نفسها به، من أوضاع الناس، ما جيب ع

وعاداهتم التي ال يشهد هلا رشع، وال عقل، وال مصلحة، ثم تكون واعية ملا يطلب 

منها، فتقوم به عىل أحسن قيام، وواعية ملا ال يلزمها مما أحدثته املجتمعات عرب 

ا للنهوض بنفسها، وبجنسها، وجمتمعها العصور املتأخرة، فال يكون عقبة يف طريقه

 ووطنها، وأمتها.

 موضوع البحث:

موضوع البحث هو بيان جهود خطيبة النساء أسامء بنت يزيد بن السكن 

متعلمة، ، األنصارية، يف الشأن العام، يف عهد النبوة، من حيث حضورها الدائم

وواجباهتا، ومطالبة بام  ومعلمة، وداعية إىل اهلل تعاىل، ومهتمة بشأن املرأة وحقوقها،

 خيدم بنات جنسها، مما يتعلق بالدين والدنيا.

 مشكلة البحث:

ب عىل بعض التساؤالت، املتعلقة بمكانة املرأة يحياول هذا البحث أن جي

العربية املسلمة، من حيث مكانتها يف املجتمع املسلم، ومكانتها يف الشأن العام 

وهل كان نظام اإلسالم يتيح هلا فرصة القيام  للدولة، وتأثريها عىل احلياة العامة،

 بذلك الدور املنوط هبا؟
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 وهل قامت بام يلزمها القيام به، جتاه الدولة واملجتمع وبنات جنسها؟

 وهل وجدت التقدير املناسب من الدولة واملجتمع؟

 بام كانت تقوم به؟ جنسها انتفعنوهل بنات 

 أمهية البحث:

ه حماولة إلبراز جهود امرأة عظيمة، تسمى ترجع أمهية هذا البحث إىل أن

ا، يف ا وللنساء خصوص  خطيبة النساء، منذ عهد النبوة، وإظهار جهودها لألمة عموم  

ألمور العقيدة والعلم والعبادة، واملشاركة الفعالة يف كل  ميدان العمل املثمر، الشامل

ن بام كانت تقوم به ما خيدم الدين والدولة، واكتشاف إمكانية قيام املرأة يف كل زم

تيحت هلا فرص كثرية، متكنها من بذل خطيبة النساء، وأن املرأة يف هذا العرص أ  

لنفع نفسها وجمتمعها، أكثر مما كان  جهدها العلمي والعقيل، واالجتامعي والسيايس،

ا لتطور العلوم واملعارف، والوسائل املعينة عىل العمل يتوفر، لبنات جنسها، نظر  

 مرأة.املناسب لل

 أهداف البحث:

هيدف هذا البحث إىل الكشف عن مكانة املرأة يف عهد النبوة من خالل 

لتعرف بنفسها ، ملسو هيلع هللا ىلصراجحة العقل، تقوم أمام النبي  نموذج حي، يتمثل يف قيام امرأة

وبإمكانياهتا هي وبنات جنسها يف املجاالت العملية والعلمية، العامة واخلاصة، 

ا من أداء تلك الواجبات، وتطالب بحقوق النساء وتطالب بتمكينها هي وأخواهت

م املرأة، ورشع هلا قوانني قرآنية ونبوية، ا، حتى يعلم الناس أن هذا الدين قد كر  عموم  

ا متكنها من العمل املناسب هلا، وحتصل من خالله عىل املكانة العالية، سياسي  
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لعاقلة العاملة لصالح دينها ا، األمر الذي يبعث الفخر واالعتزاز باملرأة اواجتامعي  

 ووطنها، وبنات جنسها، ولتكون قدوة حسنة، يف جمال العمل الصالح.

 أسباب اختيار البحث:

بناء عىل ما تقدم من حيثيات دوافع الكتابة يف هذا املجال، فإنني اخرتت 

 الكتابة يف هذا املوضوع لألسباب اآلتية:

 كاد النسيان يقيض عىل جهودها املباركة.نفع النساء بإظهار جهود هذه املرأة التي  (1

نقل حياهتا العملية والعلمية، والدينية، للناس من خالل مورثها الذي سجله  (2

 العلامء هلا.

ا يستفاد منه يف احلياة العامة توظيف ما روي عنها من علم ومعارف، توظيف   (3

 واخلاصة.

 جال.الكشف عن مشاركتها يف الشأن العام، حتى يقتدى هبا يف هذا امل (4

وضع حياهتا بني يدي هذا اجليل من الفتيات املتعلامت، حتى جيدن أمامهن  (5

وتعرض جهودها ملسو هيلع هللا ىلص ا لفتاة يف عهد النبوة، ختطب بني يدي النبي ا حي  نموذج  

وخرباهتا، وتطالب بحقوقها وحقوق بنات جنسها، وتسهم يف احلياة العامة 

علمها بني الناس، معتزة  بعلمها وعقلها وفكرها، وجتاهد مع املجاهدين، وتنرش

 بمكانتها.

 الدراسات السابقة:

ا، ونرشت عنها مقاالت عديدة،  وحديث  كتبت عن املرأة كتب وبحوث قديام  

بعضها يؤيد مساعيها يف املشاركة يف الشأن العام، ويتوسع بعض الكتب يف فتح 
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حجرهتا املجاالت أمامها، وخيالفه بعضهم، فيضيق عليها حتى يشعرها بأهنا حبيسة 

طول حياهتا، وذلك التعارض من دوافع البحث عن كتابة منصفة، للحق يف شأن 

املرأة املسلمة، وحيث مل نجدها استعرضت كتب الرتاجم والكتب املخصصة ألعالم 

             ا هلذه املرأة العظيمة، وعلمت أنه ا تام  النساء ودورهن يف احلياة، فوجدت نسيان  

ت السابقة بحث هذا املوضوع، املتعلق بقيام خطيبة النساء، مل يتقدم يف الدراسا

ا، باملشاركة يف الشأن العام يف عهد النبوة، فتصديت للكتابة عنها لتكون نموذج  

نتصور من خالله املرأة العربية املسلمة يف أرشف زمن نالت فيه مكانتها، وحظيت 

 بالتقدير من رأس الدولة اإلسالمية واملجتمع.

 البحث:منهج 

، وهو منهج االستقراء اتبعت يف كتابة هذا البحث املنهج املناسب له،

ا، ا مشرتك  ا واحد  نني أمجع النصوص، التي تعالج موضوع  إوالتحليل، من حيث 

بالشأن  ةوندرسها دراسة تستقيص أبعادها، الدينية واالجتامعية والسياسية، املتعلق

 العام، لنستخلص منها أوجه القدوة النموذجية خلطيبة النساء.

 تقسيامت البحث:

، التي تناولت فيها هذه املقدمة للبحث عىلوضعت اخلطة املنهجية 

املوضوعات السابقة، ومتهيد، نتناول فيه مكانة املرأة العربية يف اجلاهلية وصدر 

ته مباحث ثم خامتة هبا أبرز نتائج اإلسالم، وقسمت البحث إىل قسمني، كل قسم حت

 وتوصيات البحث.
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 مكانة املرأة يف اجلاهلية وصدر اإلسالم، وقد اشتمل عىل العنارص اآلتية:متهيد: 

 يف جمال حرية التدين. -1

 يف ميدان حرية اهلجرة. -2

 يف جمال الرأي واملشورة. -3

 يف جمال اجلهاد. -4

 يف جمال املال واالقتصاد. -5

 :األول: حياة خطيبة النساء، وفيه مباحثالقسم 

 املبحث األول: التعريف باسمها ونسبها يف األنصار.

من خالل مكانة  املبحث الثاين: ظهور شخصية خطيبة النساء 

 قومها يف اجلاهلية واإلسالم.

 خطيبة للنساء.املبحث الثالث: بروز شخصيتها بوصفها 

 ممثلة للنساء. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي املبحث الرابع: مركز وفادهتا عىل 

 مباحث: ، وفيهالقسم الثاين: جهود خطيبة النساء يف املشاركة يف احلياة العامة

 املبحث األول: خطيبة النساء والتعلم والتعليم.

 املبحث الثاين: خطيبة النساء وسعيها للنساء يف أمر عدة املطلقة.

 املبحث الثالث: واجبات الزواج.

 املبحث الرابع: التحذير من آفات اللسان.

 املبحث اخلامس: سرت العالقات الزوجية.
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 املبحث السادس: احليل للنساء واإلرساف فيه.

 وحكم ذلك.املبحث السابع: مصافحة املرأة للرجال األجانب 

 املبحث الثامن: الذب عن أعراض الناس.

 املبحث التاسع: النميمة وأرضارها الدينية واالجتامعية والسياسية.

 املبحث العارش: التشديد يف حتريم اخلمر.

 يف أمر الرضاع أثناء احلمل. عرش: التوجيهاملبحث احلادي 

 يف املناسبات االجتامعية. عرش: املشاركةاملبحث الثاين 

 ملبحث الثالث عرش: طاعة والة األمر واملبادرة إىل إكرامهم.ا

 عن ظلم الرعية وما يرخص فيه من الكذب. عرش: الزجراملبحث الرابع 

 باجلوانب االقتصادية املتصلة بالسلوك العام. عرش: العنايةاملبحث اخلامس 

 باملشاريع اخلريية. عرش: العنايةاملبحث السادس 

 عناية بصيانة املجتمع من رشور الفتن.املبحث السابع عرش: ال

 خامتة البحث

 وباهلل التوفيق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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عندما نقول إن املرأة يف اجلاهلية كانت تعيش بدون حقوق، أو أن منزلتها يف 

مكانتها عند زوجها وذوهيا كانت مهدرة، فإن الواقع العميل املجتمع ساقطة أو أن 

ا يف ذلك املجتمع الذي ال مرجعية فيه للحقوق وال يرد علينا بأن الرجل واملرأة مع  

الواجبات إال العادات البرشية اجلاهلية، وال ينال فيه أحد مكانة معتربة إال من كان 

ة، فكام أن البارزين من الرجال يف  أو امرأذا نفوذ أو مركز قوي، سواء كان رجال  

 ذلك العهد قلة. 

فإن نسبة النساء البارزات توازهيا كثرة وقلة، ثم إن املحتجني بأن العرب 

هم القرآن بوأد البنات أو أن أحدهم إذا برش بمولود أنثى يستاء من ذلك،  الذين عريَّ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي} كام يف قوله تعاىل:

 رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت
 ]سورة النحل[.{ نن من زن رن اممم يل ىل يكمل ىك مك

 يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت} وقوله تعاىل:

 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
 ]سورة الزخرف[.{ خب حب جب هئ مئ

ملا كان  ؛فإن مرد تلك الظاهرة هي الشعور باحلاجة إىل احلامية والرعاية
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ومظاهر السلب والنهب،  ،جمتمع اجلاهلية يعيشه من قلة األمن وانتشار العداوات

 ،بدليل عدم عموم ذلك يف العرب ،ا يف األنثى من حيث هي أنثىوليس ذلك زهد  

ألن لفظ األوالد شامل للذكور كام  ؛إذ الشعور باخلوف من املهانة عام لكل مولود

 جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت } :يف قوله تعاىل

 مض خض حض جض مص خص حص خسمس حس مخجس

 لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع حطمظ

       .]سورة األنعام[ {ممخم حم جم هل مل حلخل جل مك

 رث يت ىت متنت زت رت ىبيب نب مب زب رب}وقوله تعاىل:

ثم إن قتل األوالد بصفة عامة خشية الفقر واحلاجة  ،]سورة اإلرساء[ {نث مث زث

هي حالة إنسانية عابرة  ليس صفة عامة يف العرب وال عادة مستمرة عندهم، بل

دافعها األنفة العربية اجلاهلية، واخلوف من الوقوع يف العار بالسقوط ضحية احلاجة، 

أو عار السبي بالنسبة للبنات، وكل ذلك بمعيار اجلاهلية التي ال تعمم عىل الناس، 

ومن األدلة عىل ذلك أن القبائل العربية املتحرضة أو شبه املتحرضة كانت الكثافة 

ألنثوية فيها عالية بحيث جيتمع عند الرجل الواحد زوجات يبلغن العرش ونحوها، ا

 عنهم، أو توجيهه إىل أنه حالة نادرة. قد تكون من وهذا برهان عىل نفي الوأد أصال  

 بعض األعراب اجلفاة، الذين تضيق صدورهم بأوالدهم يف حالة اجلفاف والفقر أو

فيها الرجل حرمه عند الغلبة والعجز أرسى عند  يف حالة النزاعات املسلحة التي يرى

يف  الغري أو أرقاء عند عدوه، وقد توجه حالة الوأد إىل أنه شعور بالذنب والعار

حاالت السفاح التي ينتج عنها محل غري متوقع يف عادة من مل يتعود منهم حتمل عاره 
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ا فإن ذلك ا سوي  فيدسه يف الرتاب باإلجهاض، أو اإلسقاط أو حتى بعد ظهوره خملوق  

العهد كأي جاهلية تبيح الفاحشة وتستهني بنتائجها، كام يشاهد يف املجتمعات 

ا املتحرضة يف هذا العرص، مع متجيد بعضنا هلم بأهنم يعتربون املرأة ويساعدوهنا نظام  

 عىل توفري حقوقها. 

 من أشكال الوأد وسامه ثم إن اإلسالم اعترب عزل الرجل عن زوجته شكال  

ا من كل صور االعتداء عىل النسل البرشي، فلام جاء بالوأد اخلفي تنفري  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي

 ا، بدأ بإظهار عوراتواجتامعي  ا ا أوضاع املجتمع اجلاهيل عقائدي  اإلسالم مصحح  

 اجلاهلية لينفر الناس مما كانوا يعايشونه بكل قبائحه اإلنسانية والعقائدية والفوضوية،

ة اجلوع أو غريه بعد الرشك مبارشة يف عظم الذنب فجعل قتل األوالد خماف

: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  -أو سئل-قال: سألت  ڤعن أيب وائل، عن عبد اهلل  .والقبح

ثم »؟ قال: قلت: ثم أي  « ا وهو خلقكأن جتعل هلل ند  »الذنب عند اهلل أكرب، قال:  أي  

قال: « بحليلة جاركأن تزاين »؟ قال: قلت: ثم أي  « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك

 خم حم جم يل ىل مل خل} ملسو هيلع هللا ىلص: ا لقول رسول اهللونزلت هذه اآلية تصديق  

 [68:سورة الفرقان] {جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم
(1). 

 ملسو هيلع هللا ىلص ويف اإلسالم كانت املرأة العظيمة األوىل هي خدجية بنت خويلد زوج النبي

وقد اكتسبت العظمة يف زمن اجلاهلية بجهودها التجارية وعقليتها النادرة، يف حسن 

التعامل مع الناس وجودة الرأي عند احلاجة لذلك، لذا كانت جاهزة للقيام بدور 

                                                   
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}: ه  َباب  َقْول   تفسري القرآن:كتاب  :صحيح البخاري (1)

 .(4761، احلديث: )6/109 :{خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم
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ترجف فرائصه من فجأة وقع دخول امللك عليه يف  ملسو هيلع هللا ىلص عظيم عندما قدم عليها النبي

د مبلغه ثم تعليمه ذلك العلم اجلديد الذي غار حراء وغطه مرات حتى بلغ منه اجله

حفظه من قراءة واحدة، وأعرب هلا عن خشيته عىل نفسه من أن يكون حلقه مس من 

كال واهلل ما خيزيك اهلل "قول الواثق:  ڤخدجية اجلن أو ملة من الشيطان فقالت 

ا، إنك لتصل الرحم، وحتمل الكل، وتكسب املعدوم، وتقري الضيف، وتعني أبد  

 . (1) "عىل نوائب احلق

ثم ترصفت مع املوقف ترصف احلكيم الذي يوصل األمر إىل من يعطي 

 عن علم ودراية وجتربة فذهبت معه إىل ورقة بن نوفل لعلمه بجنس النبوات حلوال  

             السابقة ألنه تنرص يف اجلاهلية وقرأ كتب أهل الكتاب فكان اجلواب بعد سامع

. فانطلقت به خدجية حتى أتت به .). قال:كام يف بقية احلديث  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ما وقع من 

ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خدجية وكان امرأ تنرص يف اجلاهلية، 

وكان يكتب الكتاب العرباين، فيكتب من اإلنجيل بالعربانية ما شاء اهلل أن يكتب، 

ا قد عمي، فقالت له خدجية: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك، فقال ا كبري  وكان شيخ  

خرب ما رأى، فقال له ورقة:  ملسو هيلع هللا ىلصله ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخربه رسول اهلل 

ا إذ ا، ليتني أكون حي  هذا الناموس الذي نزل اهلل عىل موسى، يا ليتني فيها جذع  

قال: نعم، مل يأت رجل قط  ،«أو خمرجي همملسو هيلع هللا ىلص: » خيرجك قومك، فقال رسول اهلل

ا. ثم مل ينشب ا مؤزر  بمثل ما جئت به إال عودي، وإن يدركني يومك أنرصك نرص  

 . (2) .(.ورقة أن تويف، وفرت الوحي.
                                                   

 .(3احلديث: ) ،1/6؟: ملسو هيلع هللا ىلصكتاب بدء الوحي: باب كيف بدء الوحي إىل رسول اهلل  :صحيح البخاري (1)

 .املصدر السابق (2)
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األدوار احلسنة يف خدمة هذا الشأن العام الذي نتج  ڤثم واصلت خدجية 

النبوية وهي حتمل  عن الواقع الدعوي اجلديد حتى توفيت يف العام العارش من البعثة

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص أسمى األوسمة التقديرية من اهلل تعاىل ثم من زوجها رسول اهلل

عىل  ڤويمكننا تقسيم مشاركة املرأة املسلمة يف الشأن العام بعد خدجية 

 النحو اآليت:

 يف جمال حرية التدين. -1

 يف ميدان حرية اهلجرة. -2

 يف جمال الرأي واملشورة. -3

 يف جمال اجلهاد. -4

 املال واالقتصاد.يف جمال  -5

 أو نموذجني. اونعطي يف كل جمال أو ميدان نموذج  

 يف جمال حرية التدين: (1

هيم كل من آمن هبذا  شاركت املرأة يف جمال الدعوة وتبليغ الدين، كشأن عام  

بالصدع باحلق، والتحول إىل ملسو هيلع هللا ىلص  الدين، يف فرتة الدعوة الرسية، ثم ملا أمر اهلل نبيه

الرجال من الدعوة العلنية، أظهرت املرأة مشاركتها يف ذلك، وكان أغلب من آمن 

أيدهتم نساؤهم يف ذلك التحدي الديني االجتامعي السيايس، مما يدل عىل احلرية 

الشخصية للمرأة العربية يف التدين بالدين الذي ترغب فيه سواء يف ذلك دخوهلا يف 

                                                   
-5/38، ڤخدجية وفضلها ملسو هيلع هللا ىلص باب تزويج النبي  :مناقب األنصاركتاب  :البخاريصحيح  :انظر (1)

 .(3821-3815) األحاديث: ،39
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ها عىل دين قومها، ويشهد لذلك إسالم خدجية وبناهتا ريض اهلل ؤو بقاأم اإلسال

عنهن مجيعا، ودخول عدد من نساء قريش يف هذا الدين اجلديد، سواء يف ذلك مع 

أزواجهن أو بدون أزواجهن، وسواء يف ذلك اعرتض عليهن أهلهن وتلقني منهم 

كان ظهور تلك احلرية  والثانية، ثماهلجرة إىل احلبشة األوىل يف   ظهر ذلكوقد األذى، 

أشهر عند بيعة العقبة األوىل والثانية وتكللت حرية املرأة يف اختيار العقيدة واملبايعة 

عليها واملفارقة ألهلها أو زوجها عند اهلجرة إىل املدينة املنورة، واكتمل ذلك يف املدينة 

عىل الدين اجلديد وسامع  للمبايعة املنورة عند توافد نساء األوس واخلزرج وغريهن  

ما يلزم املرأة حيال دينها من واجبات ومهام تتعلق هبا يف نفسها وواجباهتا نحو 

 يل ىل مل خل} زوجها وأرسهتا وعموم املجتمع املسلم، قال اهلل تعاىل:

 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

 ]سورة املمتحنة[. {ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ

ل مناسبة من املناسبات العامة كالعيدين أو غريه من دواعي اإلرشاد ثم مل خت

يف ذلك، سواء بتذكريها هبذه البيعة ومسؤولياهتا  والتوجيه إال كانت املرأة حارضة  

حياهلا، أو تأكيد جديد عىل استقالليتها يف حرية التدين، ثم يف جانب حرية املرأة يف 

املعتقد الذي كانت عليه من كفر مع إسالم زوجها وانتقاله عنها رغم أن ارتباط 

 مئ خئ حئ جئ} ا حتى ولو طلقها، فقال تعاىل:مشهور جد   النساء بأزواجهن  
 حج مث هت مت حتخت جت هب خبمب حب جب هئ
 مع جع مظ مضحط خض حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج
 جل مك لك خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ



 

 

 د. حممد بن أمحد األمسمي الشنقيطي

121 

 حي جي ٰه مه جه هن من خن حن ممجن خم حم جم هل خلمل حل
 هش مش هس مس مثهث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي
 ]سورة املمتحنة[{ مل مك لك

(1) . 
للمرأة احلرية يف اختيار عقيدهتا، وأن حكم اهلل  أن ففي هذه اآلية دليل عىل

عند اختيارها لدينها أن تعامل عىل ذلك األساس من دون أن تعلق بزوج فارقها 

ا غري دينه، وال خيفى ما يف ذلك من إبراز ا غري دينها، أو اختيارها دين  الختياره دين  

األمور وأكثرها  ل يف أدق  إرادة املرأة وحريتها يف االختيار، حيث انتهت التبعية للرج

هلا، ومتأثر بام  ا يف حياة الناس، إذ ما بعد العقيدة من االرتباطات البرشية تابع  تأثري  

 يمليه االعتقاد.

 يف ميدان حرية اهلجرة والسفر: (2

ا عن لدينه أو بحث   من األمور املهمة يف حياة اإلنسان حرية التنقل صيانة  

مصلحته، وقد أسس اإلسالم للمرأة املسلمة حق التنقل والسفر واهلجرة للبلد الذي 

تأمن فيه عىل حياهتا أو دينها، أو حتقق فيه مصاحلها، وهذا امليدان من احلرية للمرأة ينايف 

ما اشتهر عند الناس أن املرأة العربية كانت بمثابة املتاع للرجل يتحكم فيها، ويمنعها منع 

رة وقسوة من أي حرية وترصف، فقد تواردت األخبار الصحيحة أن املرأة العربية سيط

      املسلمة خرجت مهاجرة بدينها رغم وجود والدهيا، أو من يف حكمهم، ومل يتمكنوا 

                                                   
، 7/453 احلافظ ابن حجر العسقالين: الدار السلفية: :فتح الباري برشح صحيح البخاري :انظر (1)

 . 640-8/636: و(، 4181-4180احلديث: )

أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري، حتقيق: سامي بن حممد سالمة،  :تفسري القرآن العظيم :وانظر

 .102-8/91: م1999 -هـ 1420، 2دار طيبة للنرش والتوزيع، ط

= 
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من منعها؛ لوجود حرية التنقل حسب قرار املرأة وما تعتقده أو تراه مصلحة هلا، حيث 

 .(1)هلجرة األوىل والثانيةهاجر عدد من النساء للحبشة ا

ا إليها، يف املدينة النبوية، بعد وصوله مهاجر  ملسو هيلع هللا ىلص  ثم هاجر نساء عديدات إىل النبي

وتتابع وصول النساء مهاجرات مع أزواجهن وبدون أزواجهن أو أهليهن، كام تقدمت 

للمهاجرات ومرشوعية اختبارهن يف صدق اإليامن ملسو هيلع هللا ىلص  اإلشارة إىل ذلك يف مبايعة النبي

واهلجرة عند املبايعة، ثم تم استثناؤهن من اإلرجاع للكفار عند وصوهلن مهاجرات يف 

 خل}: صلح احلديبية القايض بإرجاع من آمن إىل الكفار مدة الصلح، كام يف قوله تعاىل
 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
 ]سورة املمتحنة[. {ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ}تعاىل:  وقوله

 خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت حتخت
 مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض مصجض
 خن حن ممجن خم حم جم هل خلمل حل جل مك لك خك حك جك
 مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من
 .]سورة املمتحنة[{ مل مك لك هش مش هس مس مثهث هت مت هب

 . (2) «مهاجرات..وجاءت املؤمنات ...»وجاء يف صحيح البخاري يف هذه املناسبة: 
                                                   

دار السالم للنرش  :حممد سليامن سلامن املنصورفوري :ملسو هيلع هللا ىلصللعاملني، سرية النبي األمي  انظر: رمحة (1)

 وما بعدها. 7/186: مصدر سابق: فتح الباري :وانظر .وما بعدها 53: ص الرياض -والتوزيع

  .(4181احلديث: ) ،5/126صحيح البخاري: كتاب املغازي: باب غزوة احلديبية:  (2)

= 
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وكان من بينهن الفتيات الصغريات، مثل أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط 

ذلك، وهذا إقرار ملسو هيلع هللا ىلص  يريدان إرجاعها هلم، فرفض النبيملسو هيلع هللا ىلص  التي جاء أخواها للنبي

ا ملا تعتقد أنه من مصاحلها ة طلب  واختيارها مفارقة األهل بحرية تام   لفعلها ملسو هيلع هللا ىلص منه

 . (1)الدينية أو الدنيوية

 يف جمال الرأي واملشورة: (3

جودة الرأي هبة من اهلل تعاىل ينميها اإلنسان العاقل بالعلم والتجارب وهذا 

أمر مشرتك بني الرجال والنساء، وقد سجل التاريخ أسامء نساء عظيامت يف العلم 

قن بذلك عىل كثري من الرجال ممن ع   رفوا بجودة والرأي وجودة القرحية حتى تفوَّ

كة سبأ والقرحية، ونعتمد يف ذلك أعظم مصدر وهو الوحي املعصوم، فهذه مل  الرأي 

بلقيس فاقت رجال أهل مملكتها فكانت ملكة عاقلة بعيدة النظر يف السياسة والرأي 

واملشورة، وذلك ملا أخرب اهلل تعاىل عنها يف اختيار املواقف املناسبة للتعاطي مع رسالة 

شمل اإلنس واجلن، فكان من العقل واحلنكة السياسية  الك  سليامن الذي أعطاه اهلل م  

عدم املغامرة يف التصدي له بالقوة العسكرية، كام فهم من الرأي الذي صدر عن 

 مل خل}:الرجال عند عرضها عليهم تسلمها لكتاب من سليامن 

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر

                                                   
 وما بعدها. 7/454: فتح الباري :وانظر

باب ما جيوز من الرشوط يف اإلسالم واألحكام  :الرشوطكتاب  القصة يف: صحيح البخاري، (1)

 .350-5/346 : مصدر سابق:فتح الباري(. و: 2711ديث )، احل3/188واملبايعة: 
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 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن
 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
 جن مم خم حم جم هل خلمل حل جل مك لك خك
 مم خم حم جم يل ىل مل خل مه جه هن من خن حن
 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ
 مع مظجع حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
 جم ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف مغجف جغ
 هي مي خي حي جي ٰه جهمه هن من خن حن جن مم خم حم
 هن من مل مك لك هش مش هس هثمس مث هت مت هب مب مئهئ
 ]سورة النمل[.{ ُّـ َّـ هي مي

حيتاج إىل رأي  ألمر عام فهذه القصة وما وقع فيها من تشاور وتعاطي
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 إىل املشورة قد كان يف جانب هذه املرأة التي يتعلم النساء منها احلكمة واللجوء ،سديد

يف األمور العويصة ثم اختيار األمثل واألنسب للشعب واحلكومة. وحيدثنا القرآن 

ا عن فتاة عاقلة استعملت جودة فكرها يف اختيار رجل مناسب يف وقت أشد أيض  

ما حتتاج فيه الفتاة لعقلها الذي جيلب النفع هلا وألرسهتا أو جمتمعها وهو الرجل 

لرجل املناسب يف املكان املناسب، فاقرتحت القوي األمني، الذي يعرب عنه بوضع ا

عىل أبيها استعامله يف عمل هو حيتاج إليه وهم حيتاجون إليه، فحلت بجودة عقلها 

 ورسعة بدهيتها مشكلته ومشكلتهم بدون تكاليف تذكر، هذا مع أن جتربتها

ليست طويلة وال عميقة، ولكن دلتها قوة العقل عىل  السابقة يف احلياة العملية

قال اهلل  كام يفهم من سياق اآليات التالية،ساعة ال تلك تخالص هذه التجربة يفاس

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن}تعاىل: 

 ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي
 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام يل ىل مل
 جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت
 حف مغجف جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص حصخص مس
 .]سورة القصص[{ حك جك مق حق مف خف

وجدنا سجالت التاريخ تذكر  ،نساء العرب احلديث عن وإذا تقدمنا إىل
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 ،إليه الناس تبديه عندما حيتاج عظيم، وأهنا ذات رأيكانت أن املرأة العربية 

عطي للمعضالت، كام كانت تيكون فيه السداد واحلل املناسب ا ما غالب  و

 متيزها بعقلإىل  ويرجع ذلك بال شك ،للسامع خربة نادرة تتناقلها األجيال

جتربة فذة يف أمور احلياة وسنن اهلل تعاىل فيها، ومن ذلك إىل ، وراجح غريزي

وهو يف حالة فجأة الوحي له وخشيته عىل نفسه  ملسو هيلع هللا ىلص للنبي ڤنا خدجية قول أم  

 ا،أبد   اهلل خيزيك ال فواهلل أبرش كال، )..: قالت تثبته حيث ،العقالءوهو أعقل 

 املعدوم، وتكسب ،الكل   وحتمل احلديث، وتصدق الرحم، لتصل إنك فواهلل

، فقد استفادت هذه األحكام العقلية (1)(احلق نوائب عىل وتعني الضيف، وتقري

ا عبد   خيذل تعاىل اله نأ الثابتة عند العقالء، اهلل من سنن أنيف احلياة، ومن جتارهبا 

. وقد ذكر (2)أصول اخلري يف البرشية ألهنا تفضل عليه بأصول مكارم األخالق،

ألزواجهن وجمتمعهن  العلامء من أهل احلديث والسري والتاريخ نساء عديدات كن  

ا باألهلية واملسؤولية، أقوى سند وعدة يف امللامت، شاركن يف الشأن العام شعور  

رغم ما تعرضت له من أذية الكفار تساند  ڤزينب  ملسو هيلع هللا ىلص فهذه بنت النبي

      العاص بن الربيع، فتنقذه مرتني من القتل أو األرس، فقد أرسلت  ازوجها أب

                                                   
، 9/29من الوحي الرؤيا الصاحلة:  ملسو هيلع هللا ىلصالتعبري: باب أول ما بدأ به رسول اهلل  صحيح البخاري: كتاب (1)

 (.6982احلديث: )

الربيع سليامن بن موسى  وأب :، والثالثة اخللفاءملسو هيلع هللا ىلصاالكتفاء بام تضمنه من مغازي رسول اهلل  :انظرو

 .2/45: هـ1417، 1ط د. حممد كامل الدين عز الدين عيل، عامل الكتب، :الكالعي األندليس، حتقيق

عبد اهلل بن أيب مجرة األزدي األندليس، دار  :انظر: هبجة النفوس وحتليها بمعرفة ما هلا وما عليها (2)

 .25-1/7:م1984، 3بريوت لبنان، ط -اجليل
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ا من مجلته قالدهتا التي  ثمين  يف فدائه عندما كان يف أرسى الكفار يف يوم بدر ماال  

من الشام ودخل عليها  من األرس يف عودته بعري للكفار ا، ثم ملا فر  تعتز هبا كثري  

ا واستجار هبا وتسرت عندها، دخلت املسجد من ناحية صفة النساء،  مستخفي  ليال  

حتى دخل يف الصالة رصخت تقول: إين قد أجرت أبا العاص  ملسو هيلع هللا ىلص وتركت النبي

خاطب الناس بشأنه وشأن العري التي سلبها منه  ملسو هيلع هللا ىلص م النبيبن الربيع، فلام سل  

املجاهدون فأجازوا جوارها، وهذا من أعظم الشأن العام يف اإلسالم، حيث احلرب 

حاالت النزاع  . ويف أشد  (1)واملواالة واملعادات والعالقات السياسية واألمنية

  ڤالعسكري، والتحول الكبري يف اإلسالم بفتح مكة حيث جاءت أم هانئ 

 أجرته قد رجال   قاتل أنه أمي ابن زعم اهلل رسول يا: )قلت وقالت: ملسو هيلع هللا ىلص للنبي

 قالت «هانئ أم يا أجرت من أجرنا قد»: -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل رسول فقال ،هبرية بن فالن

وهذه املشاركة مل تنلها امرأة يف ديانة أخرى أو نظام  .(2)ضحى( وذاك: هانئ أم

 قديم أو حديث ولو كانت وزيرة الدفاع.

يف موقف كاد أن تقع بسببه  ڤنا أم سلمة برأي أم   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وقد أخذ 

املبايعني له حتت الشجرة ثم أمرهم بتطبيق ما ترتب  ملسو هيلع هللا ىلصاهللكة ألصحاب النبي 

عىل الصلح مع كفار قريش ومنه احلكم الرشعي فيمن حرص عن احلرم وهو 

حمرم أن ينحر هديه وحيلق رأسه ويتحلل من اإلحرام بذلك فلام استبطأ امتثاهلم 

                                                   
 .25-1/7مصدر سابق:  :انظر: هبجة النفوس وحتليها بمعرفة ما هلا وما عليها (1)

  (.3171، احلديث )4/100صحيح البخاري: كتاب اجلزية: باب أمان النساء وجوارهن:  (2)

، املطبعة 7أمحد بن حممد بن أبى بكر القسطالين، ط: إرشاد الساري لرشح صحيح البخاريوانظر: 

 .5/237: هـ1323، مرص -الكربى األمريية
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، فكأهنا رأت الغضب يف وجهه، ڤلذلك شق عليه ودخل عىل أم سلمة 

 فلام ..ها اخلرب، فقالت عن رأي صائب سديد كام يف الصحيح: )فسألته فأخرب

 ثم فانحروا قوموا»: ألصحابه -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل رسول قال الكتاب قضية من فرغ

 يقم مل فلام مرات، ثالث ذلك قال حتى رجل، منهم قام ما فواهلل: قال. «احلقوا

           : سلمة أم فقالت. الناس من لقي ما هلا فذكر سلمة أم عىل دخل أحد منهم

 بدنك، تنحر حتى كلمة منهم اأحد   تكلم ال ثم اخرج، ذلك؟ أحتب اهلل نبي يا

 نحر: ذلك فعل حتى منهم اأحد   يكلم فلم فخرج. فيحلقك حالقك وتدعو

 حيلق بعضهم وجعل فنحروا، قاموا ذلك رأوا فلام. فحلقه حالقه ودعا بدنه،

 .(1)(غاًم  ابعض   يقتل بعضهم كاد حتى ا،بعض  

 إىل انضم إذا الفعل وأن املشورة فضل وفيه ..." بن حجر:اقال احلافظ 

 ،القول من أبلغ امطلق   الفعل أن فيه وليس ،املجرد القول من أبلغ كان القول

 . (2)"عقلها ووفور سلمة أم وفضل ،الفاضلة املرأة مشاورة وجواز

واعتبارها وهذا من أعظم الدالئل عىل حفظ اإلسالم ملكانة املرأة 

  مشاركة يف الشأن العام عىل أعىل مستوياته يف السلم واحلرب.

 يف جمال اجلهاد: (4

حرم اإلسالم قتل النساء يف احلروب وأثناء اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل، وغضب 

                                                   
: واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الرشوطباب الرشوط يف اجلهاد  :كتاب الرشوط :صحيح البخاري (1)

 .(2732) احلديث: ،وما بعدها 3/193

 .5/347 : مصدر سابق:فتح الباري (2)

= 
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 . (1)«ما كانت هذه لتقاتل»ملا رأى امرأة مقتولة يف بعض مغازيه، وقال: ملسو هيلع هللا ىلص  النبي

حيث مل يوجب  مع تعاليمه يف هذا النهي عن قتل النساء وكان اإلسالم منسجام  

قتل أختها يف الطرف  ا لتعريضها للقتل حيث منععىل املرأة اجلهاد ومحل السيف، جتنب  

رغبة يف ثوابه العظيم  ملسو هيلع هللا ىلصاآلخر، ومع ذلك تشوف النساء للجهاد مع رسول اهلل 

 اهلل، رسول يا قلت: أهنا قالت ،ڤ املؤمنني أم عائشة فعنوحمبة يف نرصة الدين: 

 حج احلج، وأمجله اجلهاد أحسن لكن: »ملسو هيلع هللا ىلص فقال معكم؟ ونجاهد نغزو أال

للسائلة للحج يفيد عدم فرضية اجلهاد  ملسو هيلع هللا ىلص وهذا التوجيه من النبي .(2)«مربور

 ينلن به األجر الذي رغبن فيه، وال حيرم عىل املرأة املسلمة وإعطاء النساء بديال  

للنساء ملسو هيلع هللا ىلص  أو القتال عند الرضورة بدليل إقرار النبياملشاركة يف جهود اجلهاد 

يف اخلروج عدة مرات ككتائب مساندة وفرق احتياطية يامرسن عمليات ذات 

شأن عظيم يف الدعم واملساندة واإلخالء للجرحى ومداواهتم، ومحلهم إىل 

ا يدفعه أماكن آمنة، وغري ذلك من اخلدمة التي تشعر الرجل املجاهد بأن له ظهر  

للتقدم يف ميادين املعارك وينترص فيها، فقد خرجت أول كتيبة يف أقرب معركة 

وقعت يف حميط املدينة وهي معركة أحد التي حلق املسلمني فيها عناء كبري، 

فمنهن من قاتلت ومنهن من عاجلت اجلروح، ومنهن من محلت الِقَرب وسقت 

 .(3) ذلكاجلرحى، ومنهن من جاءت عىل البعري لتحمل الشهداء، وغري

                                                   
 (.2883 -2875) األحاديث: ،4/32: باب جهاد النساء :كتاب اجلهاد :البخاريصحيح  :انظر (1)

 (.1861) احلديث: ،3/19كتاب جزاء الصيد: باب حج النساء،  :البخاريصحيح  (2)

  املصدر السابق. (3)
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 بنا قال" بن حجر يف معرض بيان حكم اجلهاد للمرأة:اقال احلافظ 

 ولكن النساء، عىل واجب غري اجلهاد أن عىل ڤ عائشة حديث دل   :بطال

 يكن مل وإنام باجلهاد، يتطوعن أن هلن ليس أنه ،«احلج جهادكن  » قوله: يف ليس

 .(1)"الرجال وجمانبة السرت من منهن املطلوب مغايرة من فيه ملا ا؛واجب   عليهن

خرجت كتيبة نسائية مع الكتائب املتوجهة  يف اجلهاد ومن أجل التطوع

 يل، هاسام   قد غفار، بني من امرأة عن: هشام بسندهإىل خيرب لفتحها كام قال ابن 

 أردنا قد اهلل، رسول يا: فقلنا غفار، بني من نسوة يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أتيت: قالت

 ونعني اجلرحى، فنداوي خيرب، إىل يسري وهو هذا، وجهك إىل معك نخرج أن

 .(2)«اهلل بركة عىل»: فقال استطعنا، بام املسلمني

 ونداوي نسقي، ملسو هيلع هللا ىلص النبي مع )كنا: قالت معوذ بنت الربيع وعن

 .(3)املدينة( إىل القتىل ونرد اجلرحى،

أو  ففي ميدان اجلهاد بالسيف أعفيت املرأة املسلمة من وجوب القتال عليها،

اخلروج يف الكتائب واجليوش الغازية يف سبيل اهلل، كام سبق، رغم طلبها لذلك يف 

أول غزوة حصل فيها قتال كبدر الكربى، فعن عبد الرمحن بن خالد األنصاري، عن 

ا، قالت: قلت له: ملا غزا بدر  ملسو هيلع هللا ىلص أم ورقة بنت عبد اهلل بن نوفل األنصارية، أن النبي 

ض مرضاكم، لعل اهلل أن يرزقني شهادة، الغزو معك أمر  يا رسول اهلل، ائذن يل يف 

، قال: فكانت تسمى الشهيدة، «قري يف بيتك فإن اهلل تعاىل يرزقك الشهادة»قال: 

                                                   
 .6/76 فتح الباري: مصدر سابق: (1)

 املصدر السابق.  (2)

 ، احلديث:4/34 : كتاب اجلهاد والسري: باب مداواة النساء اجلرحى يف الغزوة:البخاريصحيح  (3)

(2882.) 
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أن تتخذ يف دارها مؤذنا، فأذن هلا،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي 

فغامها بقطيفة هلا حتى  ا هلا وجارية فقاما إليها بالليلقال: وكانت قد دبرت غالم  

ماتت وذهبا، فأصبح عمر فقام يف الناس، فقال: من كان عنده من هذين علم، أو من 

 .(1)رآمها فليجئ هبام، فأمر هبام فصلبا فكانا أول مصلوب باملدينة
، ملسو هيلع هللا ىلصولكن املرأة األنصارية رغم عدم اإلجياب عليها قاتلت بني يدي النبي 

ا عىل ذلك، وأثبت ذلك منقبة هلا، وتطوعت ا عنه، وأقرهورضبت بالسف دفاع  

ا يدل عىل شجاعة املرأة العربية املسلمة بني يدي القائد العام، وترددت يف حياة تطوع  

 ملسو هيلع هللا ىلص، وهي التي قال النبي (2)أم عامرة :أسامء نساء أنصاريات جماهدات مثلملسو هيلع هللا ىلص النبي 

وأم  .(3)«تقاتل دوين إال وأنا أراها ا وال شامال  ما التفت يمين  » عنها يوم أحد:

ونجد  .(9)، وأم حرام(8)وأم سليم ،(7)وأم سنان ،(6)عامر وأم ،(5)، وأم عطية(4)سليط

ا العناية أكثر بإبراز ا وتارخيي  ا وديني  ا عليهم علمي  أن علامء السري والغزوات كان واجب  

                                                   
 (.591، احلديث )1/161كتاب الصالة: باب إمامة النساء:  :سنن أيب داود (1)

حتقيق:  ،البرصي، البغدادي، حممد بن سعد بن منيع اهلاشمي :انظر ترمجتها يف: الطبقات الكربى (2)

 .8/302 م:1968بريوت،  -، دار صادر 1إحسان عباس، ط

 . 8/305 املصدر السابق: (3)

احلافظ ابن حجر العسقالين، حتقيق: عادل عبد املوجود، ، يف متييز الصحابة اإلصابة :وانظر ترمجتها يف

 .8/441 هـ:1415، دار الكتب العلمية، 1وعيل معوض، ط

 .8/408: مصدر سابق: وترمجتها يف: اإلصابة انظر خربها (4)

 .8/438 مصدر سابق:: اإلصابة: و ،8/4: مصدر سابق الكربى،انظر خربها وترمجتها يف: الطبقات  (5)

 .8/426: مصدر سابق: اإلصابة :وانظر. 8/8مصدر سابق:  :انظر خربها يف: الطبقات الكربى (6)

 .8/227: مصدر سابق: انظر خربها يف: الطبقات الكربى (7)

 وما بعدها. 8/409 :مصدر سابق :انظر خربها يف: اإلصابة (8)

 .376 -8/375 : مصدر سابق:انظر أخبارها يف: اإلصابة (9)
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أو نحوها من ( كل مصيبة بعدك جلل)يوم أحد: ملسو هيلع هللا ىلص موقف من قالت للنبي 

ا يف نفوس املسلمني؛ لقوة شخصية من صدرت منها تلك الكلامت املؤثرة إيامني  

ل عليه يف حياهتا املادية والوجدانية  الكلامت يف الوقت الذي فقدت فيه كل من تعوِّ

من والد رحيم، وأخ حنون، وزوج عطوف. ويف سبيل تدارك ذلك النقص أحببت 

ل فيمن وقفت ذلك املوقف اإليامين بع الكتب لتمحيص القوتختصيص هذه الفقرة لت

 يف وقت فاجعة املصيبة عىل كل مفقود حمبوب.ملسو هيلع هللا ىلص املؤثر لسالمة النبي 

ا، ثالث منهن رصح بعض ويمكن أن نحرص ذلك التتبع يف مخس نسوة تقريب  

العلامء بأسامئهن ونسب لكل واحدة منهن ذلك القول، واثنتان يرشحهام ملثل هذا 

ه تة اإليامن مع فقدهن لنفس العدد والوصف الذي فقداملوقف ما عرف عنهن من قو

 من ذكرت أسامؤهن. 

، ومن نساء األنصار املرأة الدينارية التي نسبت (1)فمنهن هند بنت عمرو بن حرام

 .(3)أم عامر . ومنهن أسامء بنت يزيد بن السكن(2)هلا هذه الكلمة: السمرياء بنت قيس

ومن النساء الفضليات  .(4)سعد بن معاذ كبشة بنت رافع بن معاوية اخلزرجية ومنهن أم

 .(5)حسيل بن جابر وهو: املعدودات يف نساء األنصار ليىل بنت اليامن
                                                   

 وما بعدها. 3/216: انظر: فتح الباري، مصدر سابق (1)

 :ـه1409بريوت،  -دار األعلمي ،3حتقيق: مارسدن جونس، ط ،حممد بن عمر الواقدي :املغازي انظر: (2)

 .307 :وانظر، 1/265

حممد بن جرير بن يزيد  :تاريخ الرسل وامللوك ،تاريخ الطربي :وانظر. 1/315: صدر سابقامل انظر: (3)

 .2/533: هـ1387، 2أبو جعفر الطربي، دار الرتاث، بريوت ط

، حتقيق: عادل عبد حممد بن يوسف الصاحلي الشامي :انظر: سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد (4)

 .4/229 هـ:1414بريوت، -، دار الكتب العلمية1املوجود، وعيل معوض: ط

 .3/441 مصدر سابق: :ىانظر: الطبقات الكرب (5)
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فهؤالء النسوة املرصح بأسامئهن يف كتب السري والتاريخ، واملرشحات 

   عن شدة املحبة واإليثار ةملزامحتهن عىل حيازة رشف النطق هبذه الكلامت املعرب

عىل كل حمبوب، وعند املقارنة بينهن نجد امرأة من بني دينار هي السمرياء ملسو هيلع هللا ىلص للنبي 

بنت قيس إحدى نساء بني دينار قد أصيب ابناها النعامن بن عمرو، وسليم بن 

امرأة من األنصار عىل  ةا، وعندما نقف مع عبارا أو أخ  احلارث، ومل يذكر هلا زوج  

ا قد أصيب زوجها وولدها قد أصيب زوجها وأبوها وأخوها، نجد أن هند  : اإلطالق

نجد أهنا  وأخوها، ومل يذكر أبوها، وإذا تقدمنا إىل ما ذكر لألنصارية أم عامر األشهلية

أصيبت بأبيها وأخيها ومجاعة من عمومتها، ولكن مل يذكر هلا زوج يف شهداء معركة أحد، 

جاء للمدينة ملسو هيلع هللا ىلص وال يمكن أن يكون هلا ولد لسنها يف ذلك الوقت فهي تقول بأن النبي 

وأما أم سعد بن معاذ التي اشتوت مصيبتها  .(1)وهي ناهد أومن أتراب عائشة أم املؤمنني

عىل ملسو هيلع هللا ىلص ، فهي داخلة فيمن يؤثرن سالمة النبي ساملا  ملسو هيلع هللا ىلص عمرو ملا رأت النبي  يف ولدها

غريه من األحباب وتكلمت بذلك، ولكنها مل تصب بزوج أو أخ أو أب كام يف 

النصوص، فبقيت لنا ليىل بنت اليامن، وهي معدودة يف نساء أخواهلا من بني عبد 

 :عمرو بن ثابت، وزوجها :وولدهاحسيل بن جابر اليامن،  :األشهل، وقد استشهد أبوها

، ملسو هيلع هللا ىلصثابت، ومل يذكر هلا أخ كام يف النصوص ومل يرصح باسمها فيمن تعرضن للنبي 

هذه املقارنة التي مل يستطع الباحث عىل وعربن عن اغتباطهن بسالمته رغم مصاهبن. وبناء 

                                                   
باب التسليم عىل  األدب املفرد: .وأنا يف جوار أتراب يل فسلم علينا( ملسو هيلع هللا ىلصيب النبي  وذلك لقوهلا: )مرَّ  (1)

  (.1048، احلديث: )360 النساء:

فال  ؛ڤجتلية عائشة  يف اشرتكنملن  ملسو هيلع هللا ىلصكام يف حديث مالطفة النبي  «أعطي تربك» :ملسو هيلع هللا ىلصولقوله 

 .ڤ يمكن أن يكون هلا ولد يقاتل وهي ناهد، وترب ألمنا عائشة
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 "بعدك جلل مصيبة كل" ملسو هيلع هللا ىلص:إصدار حكم جازم أن صحابية معينة هي التي قالت للنبي 

فتلقينه ملسو هيلع هللا ىلص فإننا نقول بأن نساء األنصار أو جمموعة منهن شق عليهن إشاعة مقتل النبي 

ليتأكدن من سالمته، وأن كل واحدة منهن رغم عمق مصيبتها يف عدد من أهلها األدنني 

، ويف ملسو هيلع هللا ىلصن عن خفة وقع ذلك عليهن إذ سلم النبي كاألب واالبن واألخ والزوج، عرب  

عىل ملسو هيلع هللا ىلص أن يربهن عىل إيثار نساء األنصار لسالمة النبي  ذلك مقنع للباحث الذي يريد

 أو غريها من الغزوات. كل عزيز عليهن أصبن به يف معركة أحد

وهبذا نعلم أن املرأة مشاركة منذ عهد النبوة يف أعظم ميادين احلياة 

بجانب الرجال، وأن ذلك استمر يف عهود اخلالفة اإلسالمية، حتى نقل أهل 

ري واألخبار أن خطيبة النساء قتلت بعمود فسطاطها تسعة من علوج الروم  السِّ

 بعمود وقتلت"قال ابن كثري:  .الذين أجلأهم القتال إىل االقرتاب من خيمتها

 .(1)"عرسها ليلة الروم من تسعة الريموك يوم خيمتها

، وهو شاهد عىل ڤوهذا يف عهد الفتوحات اإلسالمية يف عهد عمر 

 يف اجلهاد والقتال، حيث اعترب مشاركة هذه املرأة بصد  استمرار مشاركة املرأة 

 هجوم هؤالء من أحسن مناقبها يف اجلهاد ضد أعداء اإلسالم.

 يف جمال املال واالقتصاد: (5

من أبرز دالئل الرشد واالعتبار لإلنسان أن يمكن من حرية الترصف بعقله 

                                                   
، 1البداية والنهاية: أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، ط (1)

  .12/128: م2003هـ / 1424دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن، 

 .8/22 : مصدر سابق:الصحابةاإلصابة يف متييز  :وانظر
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مستقلة، وهذا ما كفله ورأيه وتدبريه ليكسب املال احلالل ويترصف فيه بحرية وإرادة 

اإلسالم للمرأة املسلمة، ورشع اإلسالم للمرأة مصادر دخل مستمرة تستفيد منها 

املال احلالل وتترصف فيه بحرية تامة كالبيع والرشاء، والوظائف املتعددة التي هي 

من املجاالت املشرتكة بني الرجال والنساء كالتعليم والطب واألعامل اليدوية التي 

رأة، وختتص املرأة بمصادر أخرى للامل كاملهر الذي يسمى هلا عند عقد تناسب امل

النكاح وكل ما يصلح أن يؤول إىل املال كالنفقة الواجبة والكسوة واملسكن، ثم 

مرياث املال من زوجها أو ولدها، أو أحد أبوهيا، أو إخوهتا وأخواهتا، وهذا كله 

قهاء واألحوال الشخصية، ولكن معروف يف النصوص من القرآن والسنة، وكتب الف

نكتفي هنا بأمثلة أو بام يدل عىل أن واقع املرأة املسلمة من الناحية االقتصادية كان 

 .ا عىل حريتها يف حتصيل املال وحرية الترصف فيهشاهد  

كانت هلا جتارة ومال تعامل الرجال فيه  ڤنا خدجية بنت خويلد فهذه أم  

، ملسو هيلع هللا ىلص كان من املتعاملني معها يف هذا املجال نبينا حممدبالقراض ما بني مكة والشام حتى 

ا كبرية كانت تلك الرحلة التجارية من أسباب رغبتها حيث ربحت رحلته يف ماهلا أرباح  

ا أي عمل وخصوص   يف الزواج منه، فلام تزوجها مل يذكر التاريخ أنه احتاج لالشتغال يف

السعة يف ماهلا هي حتى قال يف معرض بعد أن أكرمه اهلل بالنبوة، وإنام ذلك ألنه وجد 

املال ملسو هيلع هللا ىلص  فنأخذ من إضافة النبي .(1)«وواستني بامهلا إذ حرمني الناس» الثناء عليها:

                                                   
اخلرض بن سيد عبد اهلل بن أمحد اجلكني  حممد :البخاريكوثر املعاين الدراري يف كشف خبايا صحيح  (1)

           السمعية عىل  وانظر: ختريج الدالالت .1/159 :ـه1415، 1مؤسسة الرسالة، بريوت ط ،الشنقيطي

عيل بن حممد بن أمحد بن موسى  :الرشعيةمن احلرف والصنائع والعامالت  ملسو هيلع هللا ىلصما كان يف عهد رسول اهلل 

 .1/656:ـه1419، 2بريوت، ط -إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي بن مسعود اخلزاعي، حتقيق: د.
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، وترصفها فيه باملواساة يف ذلك الوقت العصيب من الدعوة ڤإىل خدجية 

عب أن للمرأة كامل احلرية يف حتصيل املال واإلنفاق منه والتضييق واحلصار يف الشِّ 

حسب ما تراه، وأن أعظم مشاركة للمرأة يف الشأن العام هو اإلنفاق الذي تتحقق به 

 ملسو هيلع هللا ىلص. نا حممددالعدالة ونرش العلم والنور الذي جاء به سي

وعندما تأسست الدولة يف املدينة املنورة، ون ظِّم املجتمع وحددت الرشائع، 

توفر هلا من حقوق مالية وجدنا املرأة املسلمة ازدادت حريتها يف أوجه كسب املال بام 

وما نصت عليه السنة املطهرة من حقها يف اخلروج لقضاء  ،(1)ةيف الرشيعة اإلسالمي

حوائجها بنفسها دون رشوط احتياطية ما دامت احلاجة داعية لذلك، فكانت املرأة 

خترج للسوق وتبيع وتشرتي، وتنفق من ماهلا عىل نفسها وعىل زوجها وأوالدها، 

يف مناسبات عديدة دون إذن من زوج أو غريه، ملسو هيلع هللا ىلص نفق بأمر النبي وتتصدق منه وت

قة للجيش، فتداوي اجلرحى، وتطبخ فوكان من طرق كسب املال خروج املرأة مرا

الطعام للجيش، وتغزل وختيط املالبس، وتساعد يف سبيل اهلل تعاىل، فتستحق بتلك 

د اآلخرين، ثم إن  تترصف فيه حسب مصاحلها كام هو حال كل اجلنواألعامل ماال  

تكون طبيبة وممرضة، فتبني خيمتها يف املسجد وجتاور ملسو هيلع هللا ىلص املرأة كانت عىل عهد النبي 

يف  فيه متربعة بوقتها ملعاجلة املريض ورعاية الغريب الضعيف، وكذلك كان هلا احلق  

ة  فَّ  أو غرفة خاصة بالنساء للتعلم والتعليم -دكة :أي-أن تؤسس يف داخل املسجد ص 

وممارسة األعامل اليدوية من غزل وغريه، لتقدم للمجتمع صناعة يدوية  والتعبد

                                                   
الرتاتيب اإلدارية والعامالت والصناعات واملتاجر واحلالة العلمية التي كانت عىل عهد تأسيس انظر:  (1)

حممد َعْبد احلَي  بن عبد الكبري الكتاين، حتقيق: عبد اهلل  :اإلسالمية يف املدينة املنورة العلميةاملدنية 

 .310و:  2/77 :بريوت-دار األرقم ،2اخلالدي، ط
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متقنة من خياطة وغزل ونسج وغري ذلك، كام تذكر املصادر من كتب احلديث 

ات والصدقات والبساتني والدور  والسرية أسامء متعددة من النساء الالئي هلن املرَبَّ

من أجل ملسو هيلع هللا ىلص  افدين عىل النبيالكبريات التي تسع الوفود العظيمة من الرجال الو

 اإلسالم وغريه يف عام الوفود وما قبله وما بعده.

فيؤخذ من هذا كله أن املرأة املسلمة كانت مشاركة بدرجات عالية يف مجيع 

 جماالت الشأن العام للدولة واملجتمع عالوة عىل قيامها بشؤون بيتها وأرسهتا.
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 وفيه مباحث:

 :ونسبها يف األنصار املبحث األول: التعريف باسمها

هي أسامء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن زيد بن عبد األشهل األشهلية، 

 .(1) سلمة، وأم رأم عام :األوسية األنصارية، تكنى

 .(2)أم سعد بنت خزيم بن مسعود بن قلع بن حريش بن عبد األشهل وأمها:

: تعترب أرسهتا من خيار األرس األنصارية من حيث التنافس يف نرصة أرسهتا

خري دور األنصار بنو »األوس: يف  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي فقد قال ، ملسو هيلع هللا ىلص الدين وطاعة رسول اهلل

 .(3)«النجار، ثم بنو عبد األشهل.....

ا إذ جعل ترتيبهم يف اخلريية بعد ا كبري  يعطيهم وسام  ملسو هيلع هللا ىلص  نجد النبيفهنا 

أخواله من بني النجار والذين هم من جريانه يف املدينة النبوية، وقد عرض عليهم أن 

، وهذه اخلريية إنام اكتسبوها ڤيكون نقيبهم بعد استشهاد نقيبهم سعد بن معاذ 

بالتسابق إىل نرصة الدعوة اإلسالمية والتنافس يف اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل بعدما أذن 

وتفانيهم يف طاعته  ملسو هيلع هللا ىلصبالنبي اهلل فيه أو فرضه عىل املسلمني، ثم لقوة صلتهم 

ومها يف وخدمته. وإذا نظرنا إىل مكانة بيتها من بني عبد األشهل نجد أهنم يف مقدمة ق

                                                   
الذهبي، حتقيق: جمموعة من املحققني بإرشاف  حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز :سري أعالم النبالء (1)

 .2/296 :ـه 1405، 3الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

موفق الدين بن : االستبصار يف نسب األنصار: و . 8/319: مصدر سابق: انظر: الطبقات الكربى (2)

 .218صـ: ه1392 دار الفكر، :نوهيض قدامة املقديس، حتقيق: عيل

 . (2511احلديث: )، 4/1949 :ڤباب يف خري دور األنصار  :كتاب الفضائل :لمصحيح مس (3)
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ملسو هيلع هللا ىلص احلظوة يف الدين اإلسالمي، ملا عرف من سبقهم للدخول يف الدين ومبايعة النبي 

ا هلل ورسوله يقدمون الغايل والنفيس حب    ونساء  حيث كان بيت آل السكن رجاال  

هلذا الدين العظيم، فهم من أوائل من يشملهم ثناء اهلل تعاىل عىل األنصار يف  وخدمة  

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض} :قوله تعاىل

 ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف
، فمن رشفهم ]سورة احلرش[ {من خن حن جن مم خم حم جم

ا هلل أهنم بعد اإليامن باهلل ورسوله حازوا رشف حمبة املهاجرين إىل اهلل ورسوله، حب  

          ورسوله، ومن رشفهم أهنم رغم اخلصاصة يؤثروهنم باملال والسكن والطعام، 

ا مما خيتص به إخواهنم من املهاجرين من الغنائم صدورهم حرج  وال جيدون يف 

واخلريات، ألنه قد استوىل عىل قلوهبم حمبة إخواهنم، وإذا استقر احلب يف اهلل قلب 

 .(1)ا، فال مكان للحسد فيها صاحل  عبد من عباد اهلل تعاىل، فإنه يكون قلب  
بأعباء الدعوة  ، والقيامملسو هيلع هللا ىلص وقد تنافست األوس واخلزرج عىل نرصة النبي

واجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل، وإنفاق األرواح واألموال يف ذلك، وملا بدأ األوس بتلبية 

أعداء الدعوة يف حميط املدينة النبوية، وهو كعب  يف التخلص من ألد  ملسو هيلع هللا ىلص توجيه النبي 

بن األرشف الذي آذى اهلل ورسوله واملؤمنني، فقتله رجال من األوس، فنفس 

أعداء الدعوة يف حميطها  الفوز بذلك، وتقدموا يف الرهان عىل قتل ألد  اخلزرج عليهم 

 احلقيق، اليهودي املحرض عىل اهلل يببن أااخلارجي، املعروف بتاجر احلجاز، 

ورسوله، واملمول لألحزاب، فقد روى ابن كثري عن عبد اهلل بن كعب بن مالك، قال: 

                                                   
 .8/69 مصدر سابق: :انظر: تفسري القرآن العظيم (1)

 .10/508، 1لبنان، ط بريوت،التفسري الكبري للرازي، دار إحياء الرتاث العريب،  :وانظر
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ن األنصار؛ األوس واخلزرج، كانا أن هذين احليني مملسو هيلع هللا ىلص )وكان مما صنع اهلل لرسوله 

ا فيه غناء عن تصاول الفحلني، ال تصنع األوس شيئ  ملسو هيلع هللا ىلص يتصاوالن مع رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص  علينا عند رسول اهلل إال قالت اخلزرج: واهلل ال يذهبون هبذه فضال  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

ا قالت األوس ويف اإلسالم. فال ينتهون حتى يوقعوا مثلها، وإذا فعلت اخلزرج شيئ  

، ملسو هيلع هللا ىلصمثل ذلك. قال: وملا أصابت األوس كعب بن األرشف يف عداوته لرسول اهلل 

ا. قال: فتذاكروا من رجل لرسول  علينا أبد  قالت اخلزرج: واهلل ال يذهبون هبا فضال  

يف العداوة كابن األرشف، فذكروا ابن أيب احلقيق، وهو بخيرب، فاستأذنوا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

 . (1)..(يف قتله، فأذن هلم....ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

ففي هذه احلادثة كانت املبادرة من قومها األوس، وقد تنافس والدها يزيد 

يف ميدان معركة أحد عندما  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل بن السكن وأبناؤه وإخوته عىل الذود عن رسول 

فوثب إليه فتية من  «من رجل يبيع لنا نفسه؟»كاد الكفار أن خيلصوا إليه فقال: 

األنصار مخسة، منهم زياد بن السكن، فقاتلوا حتى كان آخرهم زياد بن السكن، 

أثبت، ثم ثاب إليه ناس من املسلمني، فقاتلوا عنه حتى أجهضوا عنه فقاتل حتى 

وقد أثبتته اجلراحة، فوسده  «ادن مني»لزياد بن السكن:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل العدو، فقال رسول 

 .(2)تى مات عليهاقدمه ح ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسول 

وملا عرفنا مكانة قومها يف اإلسالم حيسن بنا أن نلم بمكانتها هي لنتعرف 

كيف تكونت شخصيتها حتى نالت هذه املكانة الدينية والسياسية كممثلة للمرأة 

                                                   
 .6/128مصدر سابق:  :البداية والنهاية (1)

، يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي :االستيعاب يف معرفة األصحاب (2)

 .3/1143 :هـ 1412 ،بريوت -دار اجليل ،1ط ،: عيل حممد البجاويحتقيق
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الشخصية الناهبة للرتقي يف سلم العمل العام من  فتكوين املسلمة يف عهد النبوة،

من األهل والعشرية، ثم ال بد فيها من استعداد فطري ر عصبة ورشط التصدي له ظه

ويأخذ العلم املناسب  ،يعرب عنه بامللكة الدافعة لإلنسان حتى يتصدى ملهام األمور

فإننا نفرد لكل جمال سامهت فيه مبحثا  مناسبا   ،ألهدافه وقدراته العقلية والعملية

 تبارية.لقدر املشاركة واألثر الذي أحدثه ذلك يف شخصيتها االع

 :من خالل مكانة قومها يف اجلاهلية واإلسالم تهااملبحث الثاين: ظهور شخصي

يساعد املتصدي لإلسهام يف الشأن العام أن يكون معروفا لدى املجتمع أو 

لتي يقوم بتمثيلها، أو النيابة عنها؛ ألن النائب يدافع عن حقوق الناس، الفئات ا

بأمور ختدمهم، أو يقوم بتعريفهم بام جيب عليهم عمله نحو دينهم أو  ويطالب

 وطنهم، أو ما يلزمهم القيام به من األدوار السياسية أو االجتامعية.

بدايات أمره،  وتلك املعرفة هلا مقدمات اجتامعية تعزز مكانة النائب يف

 وتعرف بمواقفه ودفاعاته عن املجتمع، أو متثيله للناس. 

معرفة مكانة قومه يف املجتمع من حيث تأثريهم يف احلياة  ومن أمهها:

العلمية، ومشاركتهم يف احلياة السياسية ومكانتهم االجتامعية، وحركتهم 

االقتصادية، وذلك أن نظرة الناس يف البدايات لكل شخص مؤثر أو حياول أن 

قافته ا إنام تنطلق من خلفية اجتامعية خمزونة يف عقلية املجتمع وثيكون مؤثر  

عن قوم ذلك الشخص وبيئته قبل أن يعرف هو بجهوده يف احلال، أو التي تربز 

يف املستقبل املنظور، بعامل الوقت واملامرسة واالحتكاك بأمور احلياة وتطوراهتا 

 املختلفة.
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 وإذا انطلقنا من هذه املعطيات االجتامعية لنتعرف عىل اخللفية االجتامعية

دين عن قوم خطيبة النساء أسامء بنت يزيد بن التي يستحرضها املجتمع امل

لتعلن قيامها بتمثيل فئة النساء، نجد أن  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي السكن عندما وقفت بني يدي 

األوسيني كانوا يف اجلاهلية هلم تأثري كبري يف حياة أهل يثرب بحسب نظر ذلك 

املجتمع ملعايري التأثري كخوض احلروب، والسعي إلطفائها وجلب السلم 

للمجتمع؛ وأن ذلك املعيار قد ثمنه اإلسالم بإطالقه الشعار املعروف  واألمن

  .(1)«فخياركم يف اجلاهلية خياركم يف اإلسالم إذا فقهوا»الرشيف: يف احلديث 

 أمام فرصاعهم العسكري قبل اإلسالم مع إخواهنم من اخلزرج مازال ماثال  

املجتمع، وزعامؤهم يف تلك املعارك ما زالوا يشعرون بمكانتهم يف احلياة السياسية 

 والعسكرية، واالجتامعية، ويتدثرون بمكانة آبائهم الذين عرفوا بالشجاعة واإلقدام،

وجلب النرص والعزة واملنعة لقومهم، األمر الذي أثمر نظرة كبرية يف جمال احلياة 

  .(2) من األوسينيالعامة لذلك اجليل 

وعندما اختار اهلل تعاىل ألهل يثرب أن يكونوا بداية نواة لتأسيس الدولة 

إليهم، كان قوم  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي اإلسالمية، وأن يكونوا من أنصار دين اهلل تعاىل بعد هجرة 

خطيبة النساء من األوس من أول املبادرين العتناقه، واملتبوئني لداره، واملنارصين 

                                                   
 {مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج} صحيح البخاري: كتاب أحاديث األنبياء: باب  (1)

 (.3374: احلديث )4/147 :[133]سورة البقرة:اآلية 

، دار إحياء العينيأبو حممد حممود بن أمحد بدر الدين  :البخاريعمدة القاري رشح صحيح وانظر: 

 .11/318مصدر سابق، والنهاية، البداية: ، و15/296بريوت،  –الرتاث العريب 

 .6/128 مصدر السابق،البداية والنهاية:  :انظر (2)

= 
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إليهم قبل اإلذن له باهلجرة إليهم؛ وذلك رصيد اجتامعي عظيم  ملسو هيلع هللا ىلص النبيلسفراء 

وسيايس كبري يؤثر يف نفوس املجتمع املدين، ويورث اهليبة ملن نرص الدين يف بداية 

التأسيس، ويثمر املكانة العالية لكل من يقف من األوسيني أمام الناس ليعلن تقدمه 

 .(1)لتمثيل أي فئة من ذلك املجتمع املدين

املدينة النبوية، وبدأ بالدعوة إىل اهلل تعاىل فيها، كان  إىلملسو هيلع هللا ىلص النبي ا هاجر ومل

األوس من أبرز جمتمع أهل يثرب محاسة هلجرته وهجرة أصحابه، الذين تقدموا بني 

 يديه، فكان هلم النصيب األكرب من ثناء اهلل عىل األنصار كام تقدمت اآلية بذلك.

باملدينة النبوية، وبدأ الناس يفدون إليه للمبايعة،  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وملا استقر 

ا من بناء املسجد كان واملواساة، والقيام باجلهود التأسيسية لدولة اإلسالم، انطالق  

قوم خطيبة النساء أسامء بنت يزيد بن السكن يف مطلع املبايعني، والباذلني للامل، 

 .(2)والعاملني يف تعمري املسجد بأيدهيم

بوضع وثيقة تنظيمية للمجتمع املدين بجميع ملسو هيلع هللا ىلص هلل تعاىل لنبيه وملا أذن ا

هلم حضورهم السيايس املؤيد هلذه الوثيقة التارخيية التي  ڤأطيافه، كان قوم أسامء 

ترتبت عىل الوفاء ببنودها أمور عظيمة، كام ترتب عىل نقض املواثيق والعهود التي 

 .(3)ئل اليهوديةا عظيمة، كالذي وقع من القباتضمنتها أمور أيض  
                                                   

 .4/380 املصدر السابق، :انظر (1)

حممد بن محد الصوياين،  :)قراءة جديدة(الصحيحة النبوية كام جاءت يف األحاديث  انظر: السرية (2)

 .1/306 :هـ1424، مكتبة العبيكان، 1ط

عون الرشيف قاسم، دار الكتب اإلسالمية،  د/ :ملسو هيلع هللا ىلصانظر: نشأة الدولة اإلسالمية عىل عهد رسول اهلل  (3)

 .37-33 ـ:ه1401، 2ط

= 



 

 

 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبوث ودراسات املدينة

 

144 

احلضور الذي يعزز مكانتهم يف اإلسالم أكثر فأكثر،  ڤوكان لقوم أسامء 

حيث خرج ببعض  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عند أول خروج للجهاد يف سبيل اهلل تعاىل مع رسول 

أصحابه يطلب العري العائدة من الشام بقيادة أيب سفيان بن حرب، وذلك بعد أن نزل 

 .(1) عليه اإلذن باجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل

 ،ڤا يف التعريف بأسامء فهذه املعطيات الدينية واالجتامعية أسهمت كثري  

احلق، وببذهلا  عرف برجاحة عقلها، وبجرأهتا يف، قبل أن ت  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي يف جملس 

 ومشاركاهتا العلمية واالجتامعية ثم اجلهادية بعد ذلك.

 :ملسو هيلع هللا ىلص خطيبة النساء يف اإلسالم ومبايعاهتا للنبي 

كانت أم عامر األشهلية أسامء بنت يزيد بن السكن من أوائل النساء املبايعات 

البيعة  ا، فبايعته عىل اإلسالم، وعىل ما تضمنتهإىل املدينة مهاجر  عندما وصل  ملسو هيلع هللا ىلصللنبي 

املعروفة ببيعة النساء بام فيها من رشوط ذكرها اهلل يف كتابه، ورويت بروايات كثرية 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل} يف الصحاح وغريها، قال اهلل تعاىل:

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم
 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

  .]سورة املمتحنة[ {ىئ نئ مئ زئ رئ
وقد روت خطيبة النساء أسامء يف تلك البيعة أحاديث صاحلة فحدثت عن 

يتعهد  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ، وحتدثت عن مشاهداهتا يف تلك املناسبات، وقد كان ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

أنتن عىل » البيعة ويقول هلن:النساء يف مناسبات عديدة بتذكريهن ببنود تلك 

                                                   
 .1/384 مصدر سابق: الواقدي:مغازي  (1)

= 
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من بني  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي من خاالت  وكانت-فعن سلمى بنت قيس  .. فيقلن: نعم(1)«ذلك؟

نبايعه يف نسوة من األنصار، فلام رشط  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قالت: جئت رسول  -عدي بن النجار

وال نأيت ببهتان  ،أوالدنا وال نقتل ،نزينال و ،علينا أن ال نرشك باهلل شيئا، وال نرسق

وال تغششن » وال نعصيه يف معروف، قال يف تلك الرشوط: ،نفرتيه بني أيدينا وأرجلنا

ارجعي فسيل رسول  :قالت: فبايعناه ثم انرصفنا، فقلت المرأة منهن .(2) «أزواجكن

    ،(3)«تأخذ ماله، فتحايب به غريه»ما غش أزواجنا؟ قالت: فسألته، فقال: : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

عن إتالفه يف املجامالت وهذا يعني أن من رعاية حقوق الزوج صيانة ماله، والكف 

هي أم عامر كام يأيت ملسو هيلع هللا ىلص  وحماباة اآلخرين، وهذه التي رجعت لتسأل رسول اهلل

من  :يعني- ملسو هيلع هللا ىلص أول من بايع رسول اهلل" ا به يف النص اآليت، قال ابن سعد:مرصح  

أم سعد بن معاذ وهي كبشة بنت رافع بن عبيد، وأم عامر  -األنصاريات بعد اهلجرة

 .(4)"بنت يزيد بن السكن

، تقول ملسو هيلع هللا ىلصوعن دورها يف النشاط الدعوي يف اإلقبال عىل مبايعة النبي 

جئت أنا وليىل بنت احلطيم، وحواء بنت يزيد بن السكن بن كرز بن )النساء: خطيبة 

ونحن متلفعات بمروطنا بني املغرب  – ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  :أي–عليه زاعوراء، فدخلنا 

                                                   
: 5/190 ملسو هيلع هللا ىلص:من مسند بني هاشم: مسند عبد اهلل بن العباس عن النبي  :مسند اإلمام أمحد بن حنبل (1)

 .(3063احلديث )

، احلديث 45/103: امللحق املستدرك من مسند األنصار: حديث سلمى بنت قيس: املصدر السابق (2)

(27133 .) 

 املصدر السابق. (3)

 .8/12 مصدر سابق: :الطبقات الكربى (4)

= 
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 .(1) فقلنا: جئنا لنبايعك عىل اإلسالم( «ما حاجتكن؟»فقال:  ... والعشاء،

ا، ومبايعاهتا مع يف مطلع اهلجرة مبكر   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي فكان حضورها ملجلس 

لنفسها النساء متكررة، حيث أوردت لنا األخبار عنها شهود بيعة النساء بعد بيعتها 

 ا، ثم حرضت مع نسوة آخرين مبايعتهم، ونقلت، ثم جاءت مع خالتها ثاني  أوال  

 ملسو هيلع هللا ىلص.النبي وقائع تلك املجالس الربانية مع 

ملسو هيلع هللا ىلص  ا من استمرار حضورها يف جمالس املبايعات التي خياطب النبيوانطالق  

باسمها، وتعرفت هي عليه كقائد  هاوخاطبَ ف عىل خطيبة النساء فيها النساء تعرَّ 

من خالل تكرر حضورها عنده أهنا امرأة عاقلة، هلا ملسو هيلع هللا ىلص  موجه ومطاع، وعلم النبي

من االهتامم بدينها وجمتمعها، فتكونت من ذلك التواصل اخلريي معطيات  كبري   قدر  

تتيح للشخص النابه مثلها، أن تكون كلمته عند ذلك القائد مسموعة، كام تسمح له 

بالتقدم باملقرتحات، وتتيح له سائر التدخالت التي ختدم الدين واملجتمع،  كذلك

تستمر يف تكوين شخصيتها البارزة، وتعرف  ڤلذلك نجد خطيبة النساء أسامء 

الذي كان  ڤنا عائشة ا، من خالل مشاركاهتا يف مناسبة زفاف أم  ا فشيئ  بنفسها شيئ  

الثانية من اهلجرة، فشهدت أسامء تلك ا حيث وقع يف شوال من السنة ا نسبي  متقدم  

 :أي .(2) "قينت عائشة" املناسبة السعيدة، وشاركت يف اإلعداد حتى إهنا قالت:

 ا يف جالئها وتزيينها للزفاف. شاركت فعلي   :أو .زينتها

والنساء الالئي أهدين له عائشة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ا مما وقع بني وقد نقلت طرف  

                                                   
 .8/12 مصدر سابق: :الطبقات الكربى (1)

 :امللحق املستدرك من مسند األنصار: من حديث أسامء بنت يزيد :مسند اإلمام أمحد بن حنبل (2)

 .(27591: احلديث )45/570
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 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي كان بتقديم  ملسو هيلع هللا ىلصعنده وأدخلنها عليه ضحوة، وأن افتتاح جملس احلضور 

وأن أسامء تدخلت  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ، وأهنا استحيت من تناول اإلناء من يد ڤلبنا لعائشة 

 فنهرت عائشة قائلة:

أخذته ورشبت منه  ڤ، وأن عائشة "اللبن ملسو هيلع هللا ىلصاهلل خذي من يد رسول " 

 :اللبن عىل احلضور بقوله لعائشةملسو هيلع هللا ىلص والتي منها عرض النبي  ،، ثم روت بقية القصةقليال  

 .(1) "بل خذه فارشب منه ثم ناولنيه"وقالت: ، وأن أسامء أيضا تدخلت «ناوليه تربك»

فجلست ثم وضعته "أخذه ورشب منه وناوهلا هي القدح، فقالت:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وأن 

 .(2) "ملسو هيلع هللا ىلص عىل ركبتي، ثم طفقت أديره، وأتتبعه بشفتي ألصيب منه مرشب رسول اهلل 

ومن خالل هذه الترصفات نلمح منها جودة الرأي وقوة املبادرة واجلرأة مع 

سالمة الذوق ونبل املقاصد، وحب حتصيل اخلري، وهذه أمور رضورية ملن يتصدى 

لقيام بالنيابة والتمثيل للشعوب يف مصاحلها لألمور العامة، أو يؤهل نفسه ل

 ومطامعها ومطاحمها.

هلا عىل هذه ملسو هيلع هللا ىلص  ويتأكد لنا بروز شخصيتها املبكر من خالل إقرار النبي

املبادرات وتقريره هلا عىل هذه املامرسات رغم صغر سنها يف ذلك الوقت، بدليل 

تعني - "عليه جريئة   اناهد   وكنت جارية  " ، ولقوهلا:ڤقوهلا إهنا من أتراب عائشة 

وقد جاء وصفها بجزالة  .(3) "كنت من أجرئهن عىل مساءلته" ولقوهلا: -ملسو هيلع هللا ىلص النبي

                                                   
 .املصدر السابق (1)

 .املصدر السابق (2)

 (.1048، احلديث: )360 باب التسليم عىل النساء: األدب املفرد: (3)
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الرأي، وجودة العقل لتدخلها يف مناسبات عديدة كناطقة باسم النساء، ومدافعة عن 

ما ينسب إليهن أو خيصهن به، ومن ذلك ملسو هيلع هللا ىلص  حقوقهن ومستشكلة عند رسول اهلل

يا معرش النساء، تصدقن،  » وقوله هلن:ملسو هيلع هللا ىلص  عد موعظة النبيوقوفها من بني النساء ب

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب » وقوله: .(1)«فإين رأيتكن أكثر أهل النار

هذا الكالم حيتاج إىل  فرأت خطيبة النساء أنَّ  .(2)«للب الرجل احلازم من إحداكن

استفسار وبيان؛ ألنه يعترب عند من سمعه ومل يوضح له املراد منه أنه يعريِّ النساء 

وحيكم عليهن بأمور فيها نقص عليهن أو انتقاص من عقوهلن ودينهن، فقامت أسامء 

 .(3)من بني النساء: )فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول اهلل أكثر أهل النار؟(

فطلبت البيان وقت احلاجة،  (4) )وما نقصان العقل والدين؟( م قالت: يا رسول اهلل:ث

وتسببت يف توضيح هذه األوصاف التي علم منها أنه ال كسب للمرأة فيها، وال تدل 

عىل فساد يف دينها أو عقلها الطبيعي. فلعل صغر سنها وشجاعتها وتكرار مشاركاهتا يف 

أكسبها تلك اجلرأة األدبية التي جعلتها يف هذا السن  ملسو هيلع هللا ىلص مناسبات احلضور عند النبي

وإهدائها له، وهي من صواحبها األمر ملسو هيلع هللا ىلص.  تشارك يف تقيني عائشة وزفافها إىل النبي

الذي يشجعها أكثر فأكثر عىل االستمرار يف احلضور واملشاركات العلمية والدعوية، 

 إن شاء اهلل تعاىل. يف املناسبات العديدة كام سنرى ملسو هيلع هللا ىلص  وتوجيه األسئلة للنبي

                                                   
 .(1462، احلديث )2/120صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب الزكاة عىل األقارب:  (1)

 .املصدر السابق (2)

 (.4003، احلديث )5/138سنن ابن ماجة: أبواب الفتن: باب فتنة النساء:  (3)

 .املصدر السابق (4)
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 املبحث الثالث: بروز شخصيتها بوصفها خطيبة للنساء:

فها بخطيبة النساء، ومن ذكر ذلك من العلامء، نبحث هنا عن أسباب وْص 

 وبعد وفاته. ملسو هيلع هللا ىلص ا لشخصيتها يف حياة النبيإظهار  

أول ما ظهر للعلامء من استعداد خطيبة النساء للقيام بمسؤولية ما يسمى  إن  

يف عرصنا بالتمثيل النيايب هو بروز شخصيتها الدينية واالجتامعية، ورجاحة عقلها 

مجع نساء ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل  ... مع صغر سنها، إذ تقول يف مطلع البيعة للنساء:

لنا عن يدك يا رسول اهلل؟ فقال هلا رسول  املسلمني للبيعة فقالت له: أسامء أال حترس

 .(1) «عليهنولكن آخذ  ،إين لست أصافح النساء» ملسو هيلع هللا ىلص:اهلل 

فأتتني  ملسو هيلع هللا ىلص: )تزوجني ڤا قول عائشة ومن شواهد بروز شخصيتها مبكر  

بن حجر: ا، قال احلافظ ...(يف البيت أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من األنصار

نسوة من األنصار، سمى منهن: أسامء بنت يزيد بن )وقوله يف حديث الباب: فإذا 

السكن األنصارية، فقد أخرج جعفر املستغفري من طريق حييى بن أيب كثري عن 

املشاركة يف تزيينها عند حفل  :أي-مقينة عائشة  كالب بن تالد عن تالد عن أسامء:

جاءنا فقرب ملسو هيلع هللا ىلص قالت: ملا أقعدنا عائشة لنجليها عىل رسول اهلل  ،-ملسو هيلع هللا ىلص الزفاف للنبي

 .(2)(اا ولبن  إلينا متر  

وقد جزم العلامء أن أسامء بنت يزيد بن السكن خطيبة النساء هي 

 بموعظة أو تعليم،ملسو هيلع هللا ىلص  املتحدثة باسم النساء يف كل مناسبة يطالب النساء فيها النبي

                                                   
مسند اإلمام أمحد بن حنبل: امللحق املستدرك من مسند األنصار: من حديث أسامء بنت يزيد:  (1)

 (. 27572، احلديث: )45/553

 .1/322 مصدر سابق: البن حجر:فتح الباري  (2)
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أو عرض ملصلحة تعني النساء، ولو مل يرد الترصيح باسمها يف ذلك الطلب، 

للنساء يوم العيد ملسو هيلع هللا ىلص  يف رشحه حلديث موعظة النبي بن حجراقال احلافظ 

وأن  ،«ذلك؟أنتن عىل »هلن: ا هلن برشوط مبايعته وتوجيهه اخلطاب هلن مذكر  

أما "قال احلافظ:  ."نعم"امرأة واحدة منهن أجابته، ومل جيبه غريها، فقالت: 

قالت يف املرأة فيحتمل أن تكون أسامء بنت يزيد بن السكن خطيبة النساء فهي التي 

 .(1) "أخرجه الطرباين والبيهقي من حديثها ؟(،وكيف تكون) :يشء من هذه القصة

يث أيب سعيد قال: فقالت: ذهب  ملسو هيلع هللا ىلص)جاءت امرأة إىل رسول اهلل  ومن َحد 

أقف عىل اسمها وحيتمل أن تكون هي أسامء بنت يزيد بن  مل .،..الرجال بحديثك

 . (2) (السكن

قالت امرأة منهن  .ينحن عىل ميت النساء أن الويف حديث أخذ البيعة عىل 

 .(3) هنا أسامء بنت يزيد بن السكن(إ :هذه املرأة يقال) احلافظ:قال  ،مل جيبه غريها

عن كيفية غسل املرأة من احليض ملسو هيلع هللا ىلص  ويف سؤال امرأة من األنصار رسول اهلل

املبهمة وغريه وذكر اخلطيب احلافظ أبو بكر البغدادي يف كتابه األسامء "قال النووي: 

أن اسم هذه السائلة أسامء بنت يزيد بن السكن التي كان يقال هلا خطيبة  :من العلامء

 .(4) "ا فيه تسميتها بذلكوروى اخلطيب حديث   ،النساء

 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي يف موعظة  ڤويقول ابن حجر عند رشحه حلديث ابن عباس 

                                                   
 .1/266 مصدر سابق: البن حجر:فتح الباري  (1)

 .1/343: املصدر السابق (2)

 .1/217: املصدر السابق (3)

 .468 /2 املصدر السابق: (4)
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خيتلج يف خاطري أهنا أسامء ومل أقف عىل تسمية هذه املرأة إال أنه "العيد: يوم  للنساء

فإهنا روت أصل هذه القصة يف  ،بنت يزيد بن السكن التي تعرف بخطيبة النساء

حديث أخرجه البيهقي والطرباين وغريمها من طريق شهر بن حوشب عن أسامء 

يا معرش النساء إنكن » :فقال ،خرج إىل النساء وأنا معهنملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل  :بنت يزيد

 .(1) "وكنت عليه جريئةملسو هيلع هللا ىلص فناديت رسول اهلل  ،«أكثر حطب جهنم

ويف سنن الرتمذي: عن شهر بن حوشب، قال: حدثتنا أم سلمة األنصارية، 

قالت امرأة من النسوة: ما هذا املعروف الذي ال ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ )قالت: 

، قلت: يا رسول اهلل إن بني فالن قد أسعدوين عىل عمي وال بد «ال تنحن»: ملسو هيلع هللا ىلص قال

ا، فأذن يل يف قضائهن، فلم أنح بعد قضائهن فعاتبته مرار    من قضائهم، فأبى عيل،يل

قال أبو عيسى  .وال غريه حتى الساعة، ومل يبق من النسوة امرأة إال وقد ناحت غريي(

قال عبد بن محيد: أم سلمة  ،عن أم عطية :وفيههذا حديث حسن، "]الرتمذي[: 

 .(2)"السكناألنصارية هي: أسامء بنت يزيد بن 

ختصيص وقت هلن يعلمهن فيه وقلن له يف ملسو هيلع هللا ىلص  وملا طلب النساء من النبي

يد  املتقدم،  .عىل جملسك انوإن الرجال غلب :سياق الطلب كام جاء يف حديث َأيب  َسع 

فقالت: يا رسول اهلل، ذهب الرجال بحديثك، ملسو هيلع هللا ىلص )جاءت امرأة إىل رسول اهلل  قال:

اجتمعن يف يوم »فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك اهلل، فقال: 

، فعلمهن مما علمه ملسو هيلع هللا ىلص، فاجتمعن، فأتاهن رسول اهلل «كذا وكذا يف مكان كذا وكذا

                                                   
 (. 8706، احلديث )11/382 رد السالم: فصل يف املكافأة بالصنائع: :للبيهقي شعب اإليامن (1)

]حكم  (.3307، احلديث )5/411 أبواب تفسري القرآن: باب ومن سورة املمتحنة: :سنن الرتمذي (2)

 . 2/468 :األلباين: حسن[. وانظر: فتح الباري، مصدر سابق
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دهيا من ولدها ثالثة، إال كان هلا حجابا من ما منكن امرأة تقدم بني ي»اهلل، ثم قال: 

، فقالت امرأة منهن: يا رسول اهلل، أو اثنني؟ قال: فأعادهتا مرتني، ثم قال: «النار

 .(1)«واثنني واثنني واثنني»

جاءت امرأة مل أقف عىل اسمها وحيتمل أن تكون " قال احلافظ يف رشحه: 

ص توضح لنا قوة حضور خطيبة فهذه النصو .(2) "هي أسامء بنت يزيد بن السكن

أهنا هي املمثلة هلن  :النساء يف الشأن العام واعتبار العلامء هلا خطيبة للنساء، بمعنى

 يف تلك املجالس واملناسبات املباركة.

 ممثلة للنساء: ملسو هيلع هللا ىلص املبحث الرابع: مركز وفادهتا عىل النبي

، وأيب بكر ملسو هيلع هللا ىلصيذكر أهل احلديث والسري والتاريخ أن النساء يف عهد النبي 

ة كام تقول أسامء: وصدر   فَّ أي  "قد ختاللن فيها"ا من خالفة عمر كانت هلن ص 

حتاببهن يف اهلل تعاىل، بجوار املسجد النبوي، أو داخله جيتمعن فيها، ويتعلمن  :بمعنى

بعض األعامل اخلريية، وأن تلك الصفة أو السقيفة هي التي ويتعبدن ويامرسن 

ا فعلمهن ووعظهن يف جملس خاص هبن عندما قلن له فيها يوم   ملسو هيلع هللا ىلص واعدهن النبي

فة هي املركز الذي غلبنا الرجال عىل جملسك، فخصص هلن وقت   ا، وأن هذه الصُّ

ن أهنا وافدة ل  وهو بني أصحابه، لتعملسو هيلع هللا ىلص قررت خطيبة النساء أن تتوجه منه إىل النبي 

إنه ما من امرأة كائنة يف رشق وال غرب سمعت " ولتقول له: .(3)النساء إليه

                                                   
أمته من الرجال والنساء  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب االعتصام بالكتاب والسنة: باب تعليم النبي  :صحيح البخاري (1)

 .(7310، احلديث: )9/101: مما علمه اهلل، ليس برأي وال متثيل

 .468 /2 :فتح الباري، مصدر سابق (2)

، 1ط  ،عادل بن يوسف العزازي :حتقيق ،أمحد بن عبد اهلل بن أمحد األصبهاينأبو نعيم  :معرفة الصحابة (3)

= 
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 .(1) "بمخرجي هذا أو مل تسمع إال وهي عىل مثل رأيي

، وبحضور من ملسو هيلع هللا ىلص وقد حتدثت خطيبة النساء يف هذا املوقف بني يدي النبي

 عن االعرتاف شامال  ا أصحابه رضوان اهلل عليهم، بام يعترب يف هذا العرص بيان  

باملسؤوليات املدنية واألرسية، واملطالبة باحلقوق التي يريدها الناطق باسم هذا التجمع 

)عن مسلم بن عبيد، عن أسامء بنت يزيد  ي، فقالت مدلية ببياهنا:ائاملدين النس

وهو بني أصحابه، فقالت: بأيب أنت ملسو هيلع هللا ىلص األنصارية من بني عبد األشهل، أهنا أتت النبي 

ي أنا وافدة النساء إليك، واعلم، نفيس لك الفداء، أنه ما من امرأة كائنة يف رشق وال وأم

غرب سمعت بمخرجي هذا أو مل تسمع إال وهي عىل مثل رأيي، إن اهلل بعثك إىل 

الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإهلك، وإنا معرش النساء حمصورات مقصورات قواعد 

ت أوالدكم، وإنكم معارش الرجال فضلتم علينا بيوتكم ومفىض شهواتكم، وحامال

مع، واجلامعات، وعيادة املريض، وشهود اجلنائز، واحلج بعد احلج، وأفضل من باجل  

ا ا أو مرابط  ا أو معتمر  ، وإن الرجل منكم إذا خرج حاج  ذلك اجلهاد يف سبيل اهلل 

ام نشارككم يف حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا لكم أثوابكم، وربينا لكم أوالدكم، ف

هل سمعتم »إىل أصحابه بوجهه كله ثم قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاألجر يا رسول اهلل؟ فالتفت النبي 

فقالوا: يا رسول اهلل، ما ظننا « مقالة امرأة قط أحسن يف مسألتها عن أمر دينها من هذه؟

انرصيف أيتها املرأة، وأعلمي »إليها، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص أن امرأة هتتدي إىل مثل هذا، فالتفت النبي 

ل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته، واتباعها من خلفك من النساء، أن حسن تبع  

                                                   
  وما بعدها. 6/3258: ـه1419، الرياض -الوطندار 

 وما بعدها.  6/3258 املصدر السابق: (1)

الرتاتيب اإلدارية والعامالت والصناعات واملتاجر واحلالة العلمية التي كانت عىل عهد تأسيس  :وانظر

 .2/120 سابق: مصدر :املدنية اإلسالمية يف املدينة املنورة العلمية

= 
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 . (1)ا( استبشار  قال: فأدبرت املرأة وهي هتلل وتكرب  « موافقته تعدل ذلك كله

 يف ا فعاال  فهذا تعبري عن أداء املرأة ملا عليها من حقوق بوصفها عضو  

وبرغبة يف النجاح يف هذا امليدان املجتمع، يعرف حدود مسؤوليته، ويؤدهيا عن علم، 

ا، واعرتاف رصيح بام يتميز به للرجال والنساء مع  ملسو هيلع هللا ىلص  الذي تقتضيه بعثة النبي

الرجال من مسؤوليات اقتضتها الرشيعة أو الشخصية الذكورية أو الرجولية من 

حيث اخللقة وما يناسبها من أعامل، ثم أردفت يف هذا البيان بذكر اهلدف من الوفادة 

الرغبة يف اإلرشاك فيام عند اهلل تعاىل من أجر عظيم، وليتبني للجميع أن للنساء وهو 

ا عظيمة تناسب ما ختصصن فيه من أعامل جليلة، ولوال قيام النساء هبذه ا أجور  أيض  

ا، والتي من أجلِّها األعامل اجلليلة ملا متكن الرجال من أداء تلك األعامل اجلليلة أيض  

عاىل، اجل مع واجلامعات واحلج واجلهاد، وغري ذلك من الواجبات بعد اإليامن باهلل ت

ا من شأن الرجال، إىل غري ذلك مما نطقت به هذه املمثلة العاقلة البليغة التي هي غالب  

ا لقوة بياهنا وجودة طرحها، يلتفت إىل أصحابه ثم يقول معرب  ملسو هيلع هللا ىلص  التي جعلت النبي

سمعتم مقالة امرأة قط أحسن يف هل »عن إعجابه هبذا اإلدالء وعقل صاحبته: 

 . (2)«مسألتها عن أمر دينها من هذه؟

هلذه املرأة عىل الترصيح بوفادهتا نائبة عن النساء بمضامني  ملسو هيلع هللا ىلص فإقرار النبي

هو أول من فتح للنساء باب التمثيل النيايب يف عهده  ملسو هيلع هللا ىلص عىل أن النبي هذا البيان، دليل  

وفيام بعد ذلك، وسواء قرصنا القول بذلك عىل جنسها من النساء أو عممناه ليشمل 

                                                   
 (.8369، احلديث )11/177: حقوق األوالد واألهلنيشعب اإليامن للبيهقي:   (1)

 .3260-6/3258: مصدر سابق :معرفة الصحابةو: 

 السابق. صدر امل (2)
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مجيع فئات املجتمع عندما يتم ذلك عن طريق االنتخاب والتصويت، أو حيصل 

النقابات املامثلة السعي لذلك بسبب مبادرة من املرأة فيقر هلا بذلك املجتمع املحيل، أو 

 هلا يف احلقوق والواجبات.

رشعي وسيايس يف ممارسة  واملهم أن املرأة هبذا املوقف أصبح لدهيا حق  

العمل النيايب أو الربملاين أو الدخول يف الشأن العام الذي يدخل يف تدبري شؤون 

ويفهم  الرعية، أو تكون فيه مطالبة باحلقوق، أو املسؤوليات التي هلا طابع سيايس،

ة أو سقيفة للنساء جيتمعن فيها للعلم والتعليم واخلياطة وغري  فَّ كذلك من وجود ص 

ذلك أن هلن إنشاء املراكز للتعاون عىل التشارك يف الشأن العام، ومن شواهد ذلك 

ية ذات الطابع املنظم، كام يشهد لذلك ائلألعامل اخلريية النسملسو هيلع هللا ىلص  إقرار من النبي

ا من خالفة وأيب بكر وصدر  ملسو هيلع هللا ىلص  : )كنا يف عهد رسول اهللحديث أم صفية خولة قالت

وربام غزلت بعضنا فيه  -حتاببن يف اهلل تعاىل :أي-عمر يف املسجد نسوة قد ختاللن، 

 . (1)"اخلوص، فأخرجنا منه عمر...( 

هلن من هذه السقيفة إنام كان فيام أعتقد لعمل تنظيمي  ڤوإخراج عمر 

ا من خالفته، ازدياد املسلمني، وإال فقد أقرهن صدر  لتوسيع املسجد يف عهده بسبب 

وصدر من خالفة  ڤوأيب بكر الصديق ملسو هيلع هللا ىلص  لذا فيبقى احلكم كام كان يف عهد النبي

، ويتجدد عند توفر املكان ووجود الرغبة التي تبعث عىل خدمة املجتمع ڤعمر 

اختاذ ذلك مركزا  وغريه، واملرأة  ومزاولة املهن النافعة والتشاور يف شأن النشءوتربية 

ويعالج قضايا املرأة من خالل بعث  النسائيةا يستمع أهله إىل األصوات ا عملي  سياسي  

 نائبة أو ممثلة هلن أو جمموعة منهن حسب املتطلبات العرصية لكل زمان ومكان.

                                                   
 .3/605 : مصدر سابق:اإلصابة :وانظر .79 /2 :مصدر سابق :الرتاتيب اإلدارية (1)
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هذه املرأة أنه ينبغي تشجيع املرأة العاقلة  منملسو هيلع هللا ىلص النبي وقد فهمنا من موقف 

التي تقوم بدور النائبة عن أخواهتا يف رشح ما يقمن به من أعامل جليلة حتى تكون 

ة للجميع، ويتم تقديرها وتشجيعها من اجلميع، وأن يعلن ذلك التشجيع جلي  

جاب ا اإلعحيث التفت إىل أصحابه مظهر   ملسو هيلع هللا ىلص بالوسائل املتاحة، مثل ما فعل النبي

 . «؟هذه من دينها أمر عن مسألتها يف أحسن قط امرأة مقالة سمعتم هل» هلم: قائال  

إىل جواب ملسو هيلع هللا ىلص ذلك منها قوة يف الدين والفقه العايل، ثم استمع ملسو هيلع هللا ىلص  فاعترب

أصحابه لينتظر منهم تشجيعها والثناء عىل حسن تعبريها عن واجبات جنسها 

فهذا  (هذا!)يا رسول اهلل، ما ظننا أن امرأة هتتدي إىل مثل  فقالوا:ومطالبها العادلة، 

دليل عىل أن هذه املرأة فائقة يف التعبري عن ملسو هيلع هللا ىلص  التعبري البليغ من أصحاب النبي

مقاصدها، عالوة عىل أنه إقرار من ذلك املجتمع املدين بالفرح بجهودها، يف التمثيل 

نعه املرأة العاقلة هبذا اخلصوص بام تص االنيايب عن نساء زماهنا وهو بالتايل رض  

انرصيف أيتها املرأة، وأعلمي من خلفك من »إليها، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص )فالتفت النبي  وعندها:

النساء، أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته، واتباعها موافقته تعدل 

ا نتج فهذا احلوار من أنفع ما تقوم به املرأة العاقلة خلدمة أخواهتا، مل .(1) «ذلك كله

 عنه من تعليم، وتثمني لدورها املجتمعي واهتاممها ببنات جنسها. 

 زواجها وطالقها: املبحث اخلامس: حياهتا االجتامعية:

النصوص التي تتحدث عن احلياة االجتامعية خلطيبة النساء ليست مساعدة 

ا عىل تكوين فكرة صاحلة للبحث واالقتداء هبا، ألنه غلب عىل شخصيتها كوهنا كثري  

                                                   
نور الدين طالب، وزارة  :حتقيق حممد بن أمحد بن سامل السفاريني، :كشف اللثام رشح عمدة األحكام (1)

 .207-3/206: هـ1428، 1سوريا، ط –الكويت، دار النوادر  -األوقاف والشؤون اإلسالمية 
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خطيبة للنساء حارضة البدهية، وممثلة جريئة تتحدث عن شؤون املرأة ومهومها 

ل ذلك العلامء عن احلديث عن وتعرض رأهيا ومطالبها يف كل مناسبة حتى شغَ 

لك فإننا نجد يف احلديث أهنا زواجها وتكوين أرسهتا، وهل هلا ذرية أم ال؟ ومع ذ

وكان لطالقها قصة أفادت النساء ملسو هيلع هللا ىلص  وطلقت يف حياتهملسو هيلع هللا ىلص  تزوجت عىل عهد النبي

 وما يعرف بسعيها عن أحكام العدة للمطلقة وما يرتتب عىل ذلك من حقوق وواجبات،

به أن للمرأة احلق يف البحث عن نيل حريتها والوصول إىل الغاية التي جتنبها تسلط 

مة من األزواج، فقد جاء يف سنن أيب داوود عن أسامء بنت يزيد بن بعض الظل

ة، ، ومل يكن للمطلقة عد  ملسو هيلع هللا ىلصطلقت عىل عهد رسول اهلل )السكن األنصارية، أهنا 

فأنزل اهلل عز وجل حني طلقت أسامء بالعدة للطالق، فكانت أول من أنزلت فيها 

قال القرطبي يف توضيح األقوال الواردة يف خطاب اهلل تعاىل  .(1)(العدة للمطلقات

)قلت: ويدل عىل صحة هذا القول نزول العدة  نزول أحكام العدة للنساء: يف شأن

أهنا طلقت عىل  :يف أسامء بنت يزيد بن السكن األنصارية. ففي كتاب أيب داود عنها

حني طلقت أسامء بالعدة ، ومل يكن للمطلقة عدة، فأنزل اهلل تعاىل ملسو هيلع هللا ىلصعهد النبي 

  .(2)للطالق، فكانت أول من أنزل فيها العدة للطالق(

وال تفيدنا النصوص بمعلومات هنا عن هذا الزوج الذي طلقت منه خطيبة 

 ، وإن كانت هناك روايات تتحدث عن زوجها باسم أيب؟النساء، وهل هلا منه ذرية

 سعيد عىل اختالف كبري يف حتديد اسمه، فقد قال احلافظ ابن حجر وغريه: سعدة أو أيب

                                                   
 (. 2281، احلديث )2/285: كتاب الطالق: باب يف عدة املطلقة: سنن أيب داود (1)

حتقيق: أمحد  ،حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري اخلزرجي :القرطبيتفسري  ،اجلامع ألحكام القرآن (2)

 .18/149: هـ1384القاهرة،  -املرصيةدار الكتب ، 2طالربدوين وإبراهيم أطفيش، 

= 
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ثم إننا ال ندري هل هذه الكنى  .(1)"وكان أبو سعد زوج أسامء بنت يزيد بن السكن"

أم عامر( )وأم سلمة( عن واقع وأوالد حقيقيني أم هو أمر مألوف مثل: )التي تكنى هبا 

لعظيم عندهم، ولو مل يكن للمكنى ذرية عند العرب بإطالق الكنى عىل الشخص ا

بزواج أم عامر وهي  تفيدملسو هيلع هللا ىلص  ، ثم تطالعنا نصوص أخرى بعد وفاة النبيموجودة فعال  

وأهنا "، قال ابن كثري: ڤمع املجاهدين الفاحتني يف معركة الريموك يف عهد عمر 

 .(2) "قتلت بعمود خيمتها يوم الريموك تسعة من الروم ليلة عرسها

الذي مل يذكر فيه الزوج باالسم ومل يتحدث الرواة عن بقائه  فهذا العرس

واستمراره، وال عن نتائجه بعد استمرار الفتوحات وبقاء خطيبة النساء يف الشام 

ا ا وال نجد تفسري  نا أيض  وبدمشق بالتحديد تنرش علمها ومتارس مسؤولياهتا حيري  

إال أن يكون من رضيبة شهرة  لتجاهل هذه الدراسات االجتامعية هلذه املرأة العظيمة

املرأة بجوانب كبرية ختطف اهتامم العلامء والرواة عن احلديث يف أمورها داخل 

 البيت وعن تكوين األرسة نفسها.

 :املبحث السادس: وصفها بالعقل والدين

معظمها عن كثري من  صفت خطيبة النساء بأوصاف عظيمة متيزت يفو  

ألصحابه عندما فرغت خطيبة ملسو هيلع هللا ىلص  النساء، وأول تلك األوصاف ما حتدث به النبي

ملسو هيلع هللا ىلص: له والنساء أسامء من إدالئها عن وفادهتا عليه ممثلة للنساء يف املرشق واملغرب وق

 .(3)«هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مساءلتها يف أمر دينها من هذه؟»
                                                   

 .20/170مصدر سابق: :معرفة الصحابة: و. 3/335 :مصدر سابق :اإلصابة (1)

 .12/128 مصدر سابق: :البداية والنهاية (2)

 (.8369، احلديث )11/177للبيهقي: حقوق األوالد واألهلني: شعب اإليامن  (3)

= 
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        بوي املشجع هلذه اخلطيبة وجلميع بنات جنسها، ثم ييل ذلك الوصف الن

جودة عقلها يف جواهبم  ما صدر من الصحابة رضوان اهلل عليهم، من ثناء عظيم عىل

 .(1)أن امرأة هتتدي إىل مثل هذا( -يا رسول اهلل-ما ظننا )ملسو هيلع هللا ىلص:  للنبي

وقد تتابع العلامء عىل وصفها باملبايعة، واملجاهدة، والنارشة للعلم، 

والراوية للحديث النبوي، عالوة عىل كوهنا من ذوات العقل والدين، وكل هذه 

األوسمة تزيد من رصيد أي خطيب أو ممثل للناس يف أمورهم العامة، أو اخلاصة 

زي يف نعتها بالبيعة والرواية: بفئات معينة كالنساء مثال، أو غريهم. قال اإلمام امل

ول"  .(2) "وروت عنه أحاديث صاحلة ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بايعت َرس 

أحد نساء بني عبد األشهل، من " ووصفها احلافظ ابن عبد الرب بقوله:

 . (3)"املبايعات... وهي مدنية، كانت من ذوات العقل والدين

 ملسو هيلع هللا ىلصروت عن النبي من املبايعات املجاهدات، "ويقول اإلمام الذهبي يف السري: 

 .(4)"مجلة أحاديث
وكانت تكنى أم سلمة، وكان " بن حجر يف اإلصابة بقوله:اويصفها احلافظ 

 .(5)"عدة أحاديثملسو هيلع هللا ىلص  يقال هلا خطيبة النساء، روت عن رسول اهلل
                                                   

دار ، 1، طعادل عبد املوجودو: عيل معوض : حتقيق: عيل بن أيب الكرمابن األثري،  :أسد الغابةوانظر: 

 .18-7/16: هـ1415، الكتب العلمية

 .املصدر السابق (1)

حتقيق:  املزي،القضاعي الكلبي  يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، :هتذيب الكامل يف أسامء الرجال (2)

 .35/128 هـ:1400، 1ط بريوت، -د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة 

 .4/1787 مصدر سابق:االستيعاب يف معرفة األصحاب،  (3)

 .235-4/234 مصدر سابق:: اإلصابة (4)

 .297 -2/296 مصدر سابق: :سري أعالم النبالء (5)

= 
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وكان ابن عساكر يف تاريخ دمشق أكثر املتحدثني عنها وعن رواياهتا ومن 

 ڤ بعد خروجها مع الفاحتني يف عهد عمرروى عنها، ألنه دمشقي وكانت حياهتا 

وقد خلص املتأخرون من علامء التاريخ  .(1)يف دمشق فسكنتها حتى توفيت فيها

 واألعالم جممل حياهتا وأبرز صفاهتا بأسلوب بليغ فقال الزركيل:

أسامء بنت يزيد بن السكن األنصارية األوسية ثم األشهلية: من أخطب "

ة واإلقدام، كان يقال هلا: خطيبة النساء. وفدت عىل نساء العرب ومن ذوات الشجاع

يف السنة األوىل للهجرة فبايعته وسمعت حديثه، وحرضت وقعة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسول 

هـ( فكانت تسقي الظامء، وتضمد جراح اجلرحى، واشتدت 13الريموك )سنة 

احلرب فأخذت عمود خيمتها وانغمرت يف الصفوف، فرصعت به تسعة من الروم، 

 .(2) "د ذلك بزمن طويل. وهلا يف البخاري حديثانوتوفيت بع

: (واإلسالميف عاملي العرب  أعالم النساء)ويقول عمر رضا كحالة يف كتابه 

حمدثة فاضلة، وجماهدة جليلة، كانت من ذوات العقل والدين واخلطابة، حتى "

 .(3) "لقبوها بخطيبة النساء

ا ملن يريد االطالع من تتبع هذه النصوص أصبح واضح   وهبذا يكون مقصودنا

، وبه يعلم أن متانة ڤعىل جوانب حياة خطيبة النساء أسامء بنت يزيد بن السكن 

                                                   
دار  عيل بن احلسن بن هبة اهلل، حتقيق: عمرو بن غرامة العمروي،ابن عساكر،  :تاريخ دمشق :انظر (1)

 .2/228: هـ 1415 والتوزيع،الفكر للطباعة والنرش 

دار العلم ، 15األعالم، خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس الزركيل الدمشقي، ط (2)

 قصد بالبخاري يف األدب املفرد كام سيأيت إن شاء اهلل.ولعله ي .1/306: م 2002، للماليني

 .1/66مؤسسة الرسالة،  :املصدر املذكور (3)
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الدين وقوة العلم ورزانة العقل من رضوريات الشخص الذي يتصدى للنيابة عن 

وعندها يرتاجع  الناس ومتثيلهم يف ميادين احلياة العامة السياسية منها واالجتامعية،

نجم كل من ال تتوفر فيه هذه اخلصال احلميدة، ليفسح املجال أمام من يصلح لذلك، 

 هلا هبذه االمتيازات، وسواء يف ذلك ويتجنب املزامحة عىل املواقع التي مل يكن مؤهال  

الرجال والنساء، حيث نرى بعض املتصدرين للمشاهد النيابية والربملانية تغلب عليهم 

الغوغائية، أو الكسل أو اجلهل باحلقوق العامة أو اخلاصة، فيقل نفعهم ملن يمثلوهنم، 

 أومن يثقون فيهم حتى تضيع احلقوق وتتعطل املصالح.

 :نرشها للعلم ووفاهتا و حياهتا العلمية

الذهبي كام سبق عن حفظها  وحتدث .(1)"ديثوروت عنه أحا"قال ابن سعد: 

 . (2)"مجلة أحاديثملسو هيلع هللا ىلص روت عن النبي " فقال: للحديث الرشيف وبثها له يف دمشق

وكان ابن عساكر أكثر املتحدثني عن جهودها يف رواية احلديث ونرش العلم 

يف أهل دمشق، فنقل يف معرض حديثه عن شهر بن حوشب أحد الرواة عنها عن 

 .ما أحسن حديثه ووثقه وهو شامي من أهل محص"اإلمام أمحد أنه ملا سئل عنه قال: 

 .(3) "اهو كندي روى عن أسامء بنت يزيد أحاديث حسان   :وأظنه قال

وللباحث أن يتساءل عن اختفاء نشاط أسامء بنت يزيد بعد مشاركتها يف 

األمر الذي يدل عىل  معركة الريموك بقتلها تسعة علوج من الروم بعمود فسطاطها،

ن اإلسهام قوهتا البدنية وشجاعتها القلبية، فهل توارت عن الشأن العام أو توقفت ع

                                                   
 .2/297 مصدر سابق: :سري أعالم النبالء (1)

 .23/223 : مصدر سابق:تاريخ دمشق (2)

 .66/319املصدر السابق:  (3)
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يف اجلهاد أو خماطبة اخللفاء الراشدين أو اخللفاء من بعدهم يف دمشق التي كانت 

 عاصمة الدولة اإلسالمية؟!

ا عن هذا السؤال إال أننا يمكن أن نقول إن كثرة االضطرابات ال نملك جواب  

وظهور الفتن وتعرض بعض املحتسبني للمضايقات يمكن أن يكون وراء إحجامها 

ف يف وجه بعض املخالفات الدينية أو السياسية عند بعض اخللفاء الذين عن الوقو

عرفت عنهم املخالفات الرشعية، كيزيد بن معاوية، ومن بعده من أمراء بني أمية، 

ا، بتغري أحوال املجتمع والتوسع يف ولعل ملن تساهل يف التعرض للشأن العام عذر  

الرتف واملاديات، ولدخول بعض املحتسبني يف خالفات مع أصحاب الرأي والشأن 

العام، وربام تغري البيئة واملجتمع الذي درجت فيه وعرفت حوائجه وخصائصه كان 

وراء اكتفائها بنرش العلم ورواية احلديث عىل مساحة حمددة من مواليها وقراباهتا، 

ن تعمدوا سامع احلديث منها، ويشهد لذلك مروياهتا يف السنن واملعاجم وم

أحاديث شهر ابن حوشب األكثر رواية  واملسانيد، فقد استحسن اإلمام أمحد 

يف  ا. كام احتلت مروياهت(1)عنها، حيث أخذت أحاديثها يف املسند مساحة كبرية

 . (2)اا كبري  معاجم الطرباين حيز  

يف تلك  هة النافعة املغطية ملجاالت عامة وخاصة ال يعترب ناقلفهذا الكم من السن  

 وما جتلبه  عن الشأن العام، وإن كنا نعتقد أن كثرة الفتن والتنازع عىل اإلمارةالفرتة منعزال  

                                                   
 :األنصار: من حديث أسامء بنت يزيدامللحق املستدرك من مسند  مسند اإلمام أمحد بن حنبل: :انظر (1)

 (. 27614 -27560، األحاديث )45/541-586

، 186-24/157املعجم الكبري للطرباين: باب األلف: أسامء بنت يزيد بن السكن األنصارية:  :انظر (2)

 (. 469 -430األحاديث )
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صني عىل سالمة دينهم يكتفون بالتعليم يمن مكاسب سياسية واجتامعية جيعل من احلر

والتوجيه، ويبتعدون أكثر عن مواطن الرصاعات والفتن، حيث التنافس عىل فتات 

 ذلك أكثر يف املباحث اآلتية إن شاء اهلل تعاىل. وسيتبنيموائد اخللفاء واألمراء، 

 :وفاهتا 

الصغري هو ت دمشق، وقرب أم سلمة الذي بمقربة الباب سكنَ "الذهبي: قال 

 . (1) "، ...عاشت إىل دولة يزيد بن معاويةقربها

، ڤوفاة معاوية  ومعلوم أن املراد بدولة يزيد هو من توليه اخلالفة بعد

 .(2)"الصغريوسكنت دمشق وقربها بباب "كثري: هـ. قال ابن 63وكان بعد عام 
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 املبحث األول: خطيبة النساء والتعلم والتعليم:

تعتني املرأة بعد بلوغها بام هيم النساء حتصيله من العلم الذي به تعرف بعد 

، وما يتعلق بالزواج والطالق والعدد، اإليامن ما تصح به عبادهتا كالصالة والصوم

يت من أبرزهن )أسامء( باجلراءة العىل نساء األنصار ال -ڤ- وقد أثنت أمنا عائشة

أو من ، ولو كان ذلك العلم من املسائل املتعلقة بالشخص نفسه ،يف طلب العلم

إلنسان، إما ألهنا من األمور املستورة التي يكنى املسائل واملعارف التي يستحي منها ا

: )نعم ڤعنها، أو ختجل املرأة عادة والشابة خاصة من التلفظ هبا فقالت: عائشة 

  .(1)مل يمنعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين( ،النساء نساء األنصار

ملا يلحق املرأة من ، أمور النساء أمور الدماء من حيض ونفاس ومن أدق  

عن غسل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ، أن أسامء سألت ڤاخلجل عن السؤال عنها، فعن عائشة 

تأخذ إحداكن ماءها وسدرهتا، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب »املحيض؟ فقال: 

ا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها املاء، ثم ا شديد  عىل رأسها فتدلكه دلك  

سبحان اهلل، »لت أسامء: وكيف تطهر هبا؟ فقال: فقا« تأخذ فرصة ممسكة فتطهر هبا

فقالت عائشة: كأهنا ختفي ذلك تتبعني أثر الدم، وسألته عن غسل « تطهرين هبا

تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب عىل »اجلنابة؟ فقال: 

م فقالت عائشة: نع« رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها املاء

                                                   
 (.1/38): العلمباب احلياء يف  :كتاب العلم :صحيح البخاري (1)

= 
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 .(1)(النساء نساء األنصار مل يكن يمنعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين..

، فهذه املرأة السائلة جاء احلديث بأهنا: )أسامء(، مبهمة وأهنا من األنصار

أسامء بنت "وأهنا ، وجاءت مذكورة يف صحيح مسلم كام يف الرواية املذكورة هنا

يف الصحيح؛ فأخذوا يبحثون  وقد أشكل عىل العلامء هذا االسم مع وروده "شكل

عن أسامء بنت شكل يف األنصار حتى جزم بعضهم بعدم وجود هذا االسم يف 

سقط من الرواية  "أسامء بنت يزيد بن السكن" :وقال بعضهم إنام هي، األنصار

 .(2)فصار: شكل، اسم أبيها يزيد وصحف اسم جدها: السكن

دخلت أسامء بنت قوهلا: " قال اإلمام النووي يف رشح صحيح مسلم:

، هذا هو الصحيح املشهور، هو شكل بالشني املعجمة والكاف املفتوحني شكل:

وذكر اخلطيب احلافظ أبو بكر البغدادي ، وحكى صاحب املطالع فيه إسكان الكاف

وغريه من العلامء أن اسم هذه السائلة: أسامء بنت يزيد  (3)يف كتابه: األسامء املبهمة

ا يف تسميتها بذلك، وروى اخلطيب حديث  ، ا: خطيبة النساءبن السكن التي يقال هل

 .(4)"واهلل أعلم

)فعن صفية بنت شيبة عن عائشة: أن أسامء بنت  قال اخلطيب البغدادي:

                                                   
باب استحباب استعامل املغتسلة من احليض فرصة من مسك يف موضع : كتاب احليض: مسلمصحيح  (1)

 .(332، احلديث )1/261 الدم:

 .4/229مصدر سابق:  :اإلصابة (2)

: د. عز ، حتقيقأمحد بن عيل بن ثابتاألسامء املبهمة يف األنباء املحكمة: اخلطيب البغدادي،  :انظر (3)

 (. 15، احلديث: )29-1/28: هـ1417، القاهرة –مكتبة اخلانجي ، 3، طالدين السيد

دار إحياء الرتاث ، 2: طحميي الدين حييى بن رشف النووي: نهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاجامل (4)

 .(16 /4) هـ:1392، بريوت –العريب 

= 
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تأخذ سدرهتا وماءها فتغسل »عن الغسل من احليض فقال:  -ملسو هيلع هللا ىلص-يزيد سألت النبي 

ثم تأخذ فرصة ممسكة  ا حتى يبلغ املاء شؤون رأسها،ا شديد  رأسها، وتدلكه دلك  

، «سبحان اهلل العظيم تطهرين»: -ملسو هيلع هللا ىلص  قالت: كيف أتطهر هبا؟ فقال النبي «فتطهر هبا

 .(1)قالت عائشة تشري إليها: تتبعني آثار الدم(

العلامء  يوبعد أن ذكر احلافظ ابن حجر يف اإلصابة يف متييز الصحابة رأ

املرجحني للقول بأن هذه األنصارية السائلة عن هذه املسألة الفقهية املهمة يف حياة 

أسامء بنت شكل بمعجمة وآخره الم: " قال: ،أسامء بنت السكن :املرأة املسلمة هي

وذكر احلديث الذي ، ثبت ذكرها يف صحيح مسلم يف كتاب احليض من طريق عائشة

وسى يف الذيل من طريق املستغفري بسنده إىل أيب بكر بن تقدم ثم قال: وذكرها أبو م

وقال أبو عيل اجلياين فيام ذيل به عىل االستيعاب: ال أدري ، أيب شيبة شيخ مسلم فيه

وإنام هي أسامء ، أهي إحدى من ذكره أبو عمر أو بعض الرواة وغلط يف )شكل(

، دها ونسبت إليهوصحف اسم ج، سقط ذكر أبيها، بنت يزيد بن السكن اآليت ذكرها

، ويؤيده أنه ليس يف األنصار من اسمه شكل، وسبقه إىل ذلك اخلطيب أبو بكر احلافظ

وتبعه ، فقد ثبت يف صحيح البخاري يف هذه القصة أن التي سألت امرأة من األنصار

 . (2)"أبو الفتح ابن سيد الناس عىل ذلك وفيه نظر

أن صفية بنت شيبة روت عن  :(3)عىل أن احلافظ ابن حجر يقول يف فتح الباري

                                                   
  .1/29 مصدر سابق: :األسامء املبهمة يف األنباء املحكمة (1)

 :ـه1416، 1ط ،دار الفكر :حميي الدين حييى بن رشف النووي: وانظر: هتذيب األسامء واللغات

  .4/16 : مصدر سابق:املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج .2/575

 .(8/12) : مصدر سابق:اإلصابة يف متييز الصحابة (2)

 .1/415 :و 1/276 :املصدر املذكور (3)

= 
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 ملسو هيلع هللا ىلص )أن أسامء بنت يزيد بن السكن األنصاري سألت النبي حديثا  أوله: ڤعائشة 

 .(1)عن غسل احليض؟(

وهو: شكل بن محيد العبيس  ،قلت: والواقع أنه يوجد يف األنصار هذا االسم

من األنصار باملعنى األعم، حيث إنه سكن معهم  وكان باملدينة املنورة، ويعد  

لم عىل ، بن عمه حسيل والد حذيفة بن اليامن العبيساوصاهرهم كام هو حال  فلو ع 

وجه التحديد أن له ابنة اسمها أسامء ملا كان ألحد من العلامء دعوى أن األنصار 

 ليس فيهم من اسمه شكل، وال أن ي بحث كذلك عن سبب لنسبة هذا احلديث

وتصحيف اسم ، ألسامء بنت يزيد بن السكن بدعوى سقوط اسم أبيها من الرواية

 .(2)جدها ونسبتها إليه كام سبق

ولشكل بن محيد العبيس هذا حديثا  يف التعوذ رواه عنه ابنه شتري التابعي الثقة 

فأخذ ، ا أتعوذ بهفقلت: يا نبي اهلل علمني تعويذ   ملسو هيلع هللا ىلص النبياملحدث فقال: )أتيت 

ورش ، ومن رش برصي، اللهم إين أعوذ بك من رش سمعي» م قال: قل:ث، بيدي

ر هذا كر  ملسو هيلع هللا ىلص قال: حتى حفظتها، يعني أن النبي  (3)«ورش مني ي، ورش قلبي، لساين

اه وحفظه منه نه إي  وهبذا ، (4)الدعاء عليه وهو واضع يده بني يديه الرشيفتني حتى لق 

 البيان نختم هذا املبحث.

                                                   
 .129 ،1/128 : مصدر سابق:فتح الباري (1)

 :االستيعاب: و .(1440الرتمجة: ) ،3/1490 : مصدر سابق:يب نعيممعرفة الصحابة أل :انظر (2)

 .2/154 : مصدر سابق:اإلصابة: و. 2/528 : مصدر سابق:أسد الغابة: و .2/267مصدر سابق: 

باب  :الرتمذي: سنن و .(1551احلديث )، 2/92 :االستعاذةيف باب  :كتاب الصالة :يب داودأسنن  (3)

 :النسائيسنن و .(3558) احلديث ،9/464 ،من رش السمع والبرص االستعاذةباب  :يف الدعوات

 (.5455احلديث )، 8/259كتاب االستعاذة: االستعاذة من رش السمع والبرص: 

 (.1369) احلديث: ،169-5/168 : كتاب الدعوات: باب االستعاذة:رشح السنة للبغوي (4)
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 .خطيبة النساء يف أمر عدة النساء، ورفع الظلم عنهن املبحث الثاين: سعي  

قد حتصل بني األزواج خالفات تتطور إىل مشاكل معقدة وخماصامت 

ونزاعات تصل آثارها إىل النفوس والقلوب واألرواح، وحتى يستيقن كل من 

الزوجني أو أحدمها باستحالة احلياة مع رشيكه، ملا وقع من النفرة الباطنية واليأس 

طالق مهام ترتب عليه من فأباحت الرشيعة يف مثل هذه احلالة ال املجدية؛من احللول 

 ضياع للحقوق والواجبات أو نشأ عنه من تشتت لألرسة وإمهال لألطفال.

 ها    إن القلوب إذا تنافر ود  "

 
  

 "مثل الزجاجة كرسها ال جيرب

 يشعر إن الرجل إذا تزوج امرأة مقتنعة به، وكان رجال   : قالت العربوقديام   

يف نفسه برجولته، وال يستطيع أن يضحي هبا جبلة فيه، وكانت املرأة أنثى، بمعنى 

والرمحة  قبوهلا لقوامة الرجل، فخضعت له عاشت يف ظله سعيدة، ودام بينهام الود  

عديمة اهلمة، وتزوجها  والتكامل، وإذا كانت الزوجة ضعيفة الشخصية قليلة التدبري

مثلها من الرجال سكنا يف بيت واحد كأهنام أصحاب يف مضيعة، فلم يظهر من البيت 

 وال رشف وال شجار وال مال وال رفعة. عز  

 يعتز أما إذا كانت املرأة عزيزة يف نفسها جريئة يف أمورها وتزوجت رجال  

إذالهلا أمام نزواته برجولته ويذود عن قوامته، وأراد إخضاعها ألوامره، أو 

الشخصية أو تقدم خطوة إىل املساس بكرامتها، أو جتريح ذاهتا فإهنام يتصارعان 

 ويفرتقان ال حمالة.

أسامء بنت يزيد بن السكن صادفت يف زواجها األول  :ولعل خطيبة النساء

رجال  أراد أن يتسلط عليها، أو هيدد كرامتها؛ فوقفت يف وجه ذلك هبدوء حتى 
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ه بطالق، ثم أعلن هلا موقفه الذي يريد من خالله إهانتها وتضييع عمرها ختلصت من

ال هي متزوجة وال هي مطلقة، فلنستمع إىل حديثها يف قصتها التي نعترب موقفها فيها 

 للنساء يف السعي لنيل حقوقهن  من كل رجل متسلط ا عن حقوق املرأة ومتثيال  دفاع  

 وته.يستغل قوامته أو رجولته أو غطرسته وق

قالت: كان الناس يف عهد اجلاهلية قبل نزول حكم العدة  ڤفعن عائشة 

وهي يف العدة، وإن  ق الرجل امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارجتعهايطل  

واهلل ال أطلقك فتبيني مني، وال آويك  طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل المرأته:

لقك، فكلام مهت عدتك أن تنقيض راجعتك، ا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطأبد  

 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي فذهبت املرأة حتى دخلت عىل عائشة فأخربهتا، فسكتت عائشة حتى جاء 

 .ملسو هيلع هللا ىلص فأخربته فسكت النبي

 ،ملسو هيلع هللا ىلصفعن أسامء بنت يزيد بن السكن األنصارية، أهنا طلقت عىل عهد رسول اهلل 

ومل يكن للمطلقة عدة، فأنزل اهلل عز وجل حني طلقت أسامء بالعدة للطالق، فكانت 

 خئ جئحئ يي} :(1)حتى نزل القرآن ،أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات

 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ

 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح

 جل مك لك خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ جعمع مظ

      جي ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل

 هش مش هس مس هث مث هت هبمت مب هئ مئ هي مي خي حي
                                                   

 .[وحسنه األلباين] .(2281، احلديث: )2/285: كتاب الطالق: باب يف عدة املطلقة: سنن أيب داوود (1)
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 حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ىنين من خن
 زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى
 .]سورة البقرة[{ نت مت زت رت يب ىب نب مب

فبقيام هذه املرأة بالبحث عن رفع هذا الظلم الذي هيددها به زوجها وهو ظلم 

قديم يف اجلاهلية، ويريد بعض من حيب التشفي يف زوجته أن يستمر عليه يف اإلسالم 

تكون قد مثلت النساء يف الدفاع  (1) «ال رضر وال رضار»الذي من قواعده العدلية: 

              أو يكن يف طائفة املطلقات هلن احلرية  ن  عن أهم حقوقهن التي تدل عىل تكريمه

يف أنفسهن يف الزواج من جديد أو التوجه الهتاممات أخرى حسب رغبتهن، وقد 

 ڤعلمنا أن هذه املرأة هي خطيبة النساء التي تقدمت هلا عالقات صداقة مع عائشة 

ملسو هيلع هللا ىلص إذ ذكرت أهنا قينت عائشة أو شاركت يف زفافها وخاطبتها وحتدثت مع رسول اهلل 

وإن كنا قد  ،يف تلك املناسبة السعيدة، فهي امرأة مقدامة ال تريد أن تسكت عىل الضيم

نفهم من خطاب زوجها هلا هبذا التعليق هلا أهنا هي الراغبة يف الطالق، فعن عمرو بن 

أن بنت يزيد بن السكن األنصارية من بني عبد األشهل:  مهاجر عن أبيه عن عائشة

، ومل تكن للمطلقة عدة فأنزل اهلل عز وجل حني ملسو هيلع هللا ىلص )أهنا طلقت عىل عهد رسول اهلل

 .(2)طلقت أسامء عدة للطالق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقة(

                                                   
ال رضر وال »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمرو بن حييى املازين، عن أبيه، أن رسول اهلل رواه يف املوطأ عن مالك  (1)

 (.31، احلديث )2/745كتاب األقضية: باب القضاء يف املرفق:  :موطأ مالك بن أنس. «رضار

 (. ]وحسنه األلباين[.2281، احلديث: )2/285كتاب الطالق: باب يف عدة املطلقة: : سنن أيب داوود (2)
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 فلو مل جيد النساء من يمثلهن هبذه الشكوى من هذا التسلط اجلاهيل عند

السلطات الدينية الترشيعية، واملبادرة بإظهار الشكاية من هذا الظلم الستمر رضره، 

وللحقت آثاره كل النساء، وكام مثلت خطيبة النساء، النساء يف إظهار هذا احلكم يف 

موطن يظلمن فيه، فإهنا متثلهن يف مواطن أخرى ليتهذبن ويتوقفن عن ظلم األزواج 

 وإنكار معروف املعارشة.

 بحث الثالث: واجبات الزواج، وحسن العرشة.امل

هبا ويربيها ويبرصها بام يصلح دينها املرأة العاقلة تبحث عن العلم الذي هيذ  

ودنياها وهي بطبيعتها حساسة رسيعة التأثر فطرة وتلحقها التغريات البدنية التي ينتج 

ووالدة، عالوة عنها فوران العاطفة وهيجان الطبائع املختلفة من عادة شهرية ومحل 

 وغم   عىل ما تشارك فيه الرجل من األمور األخرى التي تلحق اإلنسان من حزن وَهم  

وأمراض وفقر وفقدان املحبوب أو فراقه إىل غري ذلك مما ال بد لإلنسان من وجوده يف 

 هذه احلياة فلهذه األمور كلها حسب عليها عدم الرتكيز واالعتدال يف األحكام.

ا لعلها ا ومربي  ا ومؤدب  ا ومبرص  سالم بتعاليم للمرأة موجه  فمن هنا جاء اإل

 ا فيام يتعلق بحسن املعارشة واالستمراربالعلم يزداد حتملها وينمو صربها، وخصوص  

فيها ملا يلحق النفوس عادة من امللل وتراكم املالحظات وحصول املنفرات من 

 من معروف وإنعام. ا ملا سبقا يف أحكامه عليه ناكر  الرشيك حتى يكون جائر  

ويف هذا املقام نجد خطيبة النساء ينقل عنها الرواة أحاديث متعددة وبألفاظ 

فيها النساء من كفران نعم اهلل عليهن باألزواج والذرية واملال ملسو هيلع هللا ىلص  متنوعة حيذر النبي

 واحلياة السعيدة بسبب موقف أو وضع طارئ أو حال عابر.
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ألهنا  ڤللنساء من طرف أسامء ا  رائع  ونجد يف هذه األحاديث متثيال  

اشتملت عىل أمور تدخل يف مهام التمثيل النيايب الذي يتطلب معرفة واقع من يسعى 

املدافع عن مصاحله حتى يكون عىل بينة ختوله للمطالبة باحلقوق أو تساعده عىل 

  .حتصيل ما يساعد عىل أداء الواجبات بعد معرفة حدودها

إحدى نساء بني عبد  -فعن شهر بن حوشب قال: سمعت أسامء بنت يزيد 

إياكن وكفر »ونحن يف نسوة فسلم علينا وقال: ملسو هيلع هللا ىلص تقول: مر بنا رسول اهلل  -األشهل 

لعل إحداكن أن تطول أيمتها »فقلنا: يا رسول اهلل، وما كفر املنعمني؟ قال:  «املنعمني

ا فتغضب ، وولد  ا، ويرزقها منه ماال  زوج  بني أبوهيا، وتعنس فريزقها اهلل عز وجل 

 . (1) «ا قط  مرة خري  »وقال:  «ا قط  ا خري  الغضبة فتقول: ما رأيت منه يوم  

فهذه األحاديث املربية للزوجة حتتاج إليها كل امرأة ساعية ملصالح دينها 

 ودنياها، وخطيبة النساء بنقلها هلذه املجالس النبوية تفيدنا األمور اآلتية:

 علم صادر ممن ال ينطق عن اهلوى. أهنا (1

أهنا وردت من مصدر ال يتهم عىل املرأة، ألنه هو الذي عرف يف حياته العلمية  (2

 والدعوية والعملية بتقدير املرأة واحرتامها، ورد اعتبارها شخصية معتربة.

 أهنا جاءت يف أسلوب تربوي تعليمي يوحي باحلنان واحلرص عىل املصلحة. (3

 بشهادات الواقع الذي ال يمكن إنكاره أو جتاهله.أهنا جاءت معللة  (4

وجدت يف نفسها أن األمر حيتاج إىل جرأة واستفسار  ڤأن خطيبة النساء أسامء  (5

 يوضح األمر للمخصوص بذلك حتى يتضح للناس األسباب الداعية هلذا

                                                   
 :امللحق املستدرك من مسند األنصار: من حديث أسامء بنت زيد أمحد بن حنبل:مسند اإلمام  (1)

 .[حديث حسن] .(27561احلديث: )، 45/542
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إياكنَّ وكفران املنعمني، »ا: التحذير الذي ورد يف بعض ألفاظ األحاديث مكرر  

 .(1)«..وكفران املنعمني.إياكن 

 ومعلوم أن املطلوب هنا هو ضبط املرأة ألعصاهبا عند الغضب حتى ال يذهب

االنتقام من هذا العشري يف حالة أن نزغ الشيطان بينها وبني زوجها إىل إهدار  هبا حب  

 ا لكل خري.ا نافي   جائر  كل املنافع واإلحسان الذي تعيش فيه، فتحكم حكام  

ا؛ أي ضبط النفس عند الغضب؛ ملا جاءت الرشيعة ممكن  ولوال أن ذلك 

بالتحذير منه ومن أرضاره وآثاره املدمرة لكل العالقات األرسية، وموجهة إىل 

أسباب جتنبه أو التقليل من اخلسائر املرتتبة عليه، فالرشيعة اإلسالمية ال تأمر الناس 

قق يف واقع احلياة أو تنهاهم عن يشء إال وهو ممكن أن يتعلم أو حيصل أو يتح

العملية، ولذلك هناك نساء متعلامت مرتبيات يتعقلن األمور عند الغضب ويدافعن 

آثار الغضب بالتحلُّم والتصرب والسكون، واختاذ األسباب املعينة عىل إمخاد حرارة 

 وهذا ما رمت ،مجرة الغضب، الذي يفسد عىل الناس دينهم ودنياهم والعياذ باهلل تعاىل

 ة النساء أسامء بنقلها هذه األحاديث.إليه خطيب

 .املبحث الرابع: التحذير من آفات اللسان

ظ النساء ويذكرهن تربية هلن كان يع  ملسو هيلع هللا ىلص  ورد يف السنة املطهرة أن النبي

اخلطاب به، ويطلب ا عىل تبليغ دين اهلل تعاىل الذي يستوي النساء والرجال يف وحرص  

 من اجلميع أداء واجباته واالنتهاء عن منهياته.

                                                   
مسند اإلمام أمحد بن حنبل: امللحق املستدرك من مسند األنصار: من حديث أسامء بنت زيد:  (1)

 (. 27589، احلديث: )45/569

 (.1047، احلديث: )360اء: األدب املفرد: باب التسليم عىل النس: و
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أن خيصهن بوقت مناسب هلن يعلمهن فيه مما ملسو هيلع هللا ىلص  وقد طلب النساء من النبي

علمه اهلل تعاىل، وذكرن يف مسوغات طلبهن أن الرجال غلبوا عىل جملسه، ومل يتمكن النساء 

 .(1)ة كالعيدين ومواسم احلج مثالمن احلضور املبارش مع الرجال إال يف مناسبات عام

ا حلمل العلم وطلب علو اإلسناد ويتضمن هذا الطلب من النساء استعداد  

عالوة عىل ما يأخذنه من أزواجهن أو خمالطيهن من ملسو هيلع هللا ىلص  باخلطاب املبارش من النبي

وقد كانت أعامرهن متفاوتة بحيث ملسو هيلع هللا ىلص  الرجال املحارم هلن أو ما يبلغنه نساء النبي

راحل األعامر من النساء أن تأخذ العلم من السن املناسبة لعمرها بدون تستطيع كل م

 خجل أو استحياء.

، وأن ذلك قد يكون ڤوقد مر  معنا أن خطيبة النساء كانت يف عمر عائشة 

، واملطالبة بالتعليل الرشعي أو بيان احلكمة ملسو هيلع هللا ىلص ا جلرأهتا عىل توجيه األسئلة للنبيسبب  

ساء، ومن املناسبات السعيدة عىل األمة اإلسالمية عيد من بعض املسائل اخلاصة بالن

 حيث تعم الفرحة واحلبور الكبار والصغار والرجال والنساء. ىالفطر وعيد األضح

ويطلب من النساء يف هذه املناسبات إظهار الفرح والبهجة واملشاركة يف 

أن يكون مظاهر العيد بالصالة مع املسلمني يف املصليات املخصصة لصالة العيد، و

هلن استعداد للمشاركة يف واجبات األمة الدينية والدنيوية، ويشهدن دعوة اإلمام 

                                                   
أمته من الرجال  ملسو هيلع هللا ىلصصحيح البخاري: كتاب االعتصام بالكتاب والسنة: باب تعليم النبي انظر:  (1)

 (.7310، احلديث: )9/101والنساء مما علمه اهلل، ليس برأي وال متثيل: 

أمته  ملسو هيلع هللا ىلصعند الكالم عىل احلديث املذكور أعاله عند باب تعليم النبي  قال احلافظ ابن حجر 

 ."تمل أن تكون أسامء بنت يزيد بن السكنحيو" من الرجال والنساء ممن علمه اهلل ليس برأي وال متثيل

 (.293-13/292) فتح الباري: مصدر سابق: هي صاحبة الطلب واالقرتاح. :أي
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 وصالته وخطبته ملا يف ذلك هلن من املصلحة الدينية والدنيوية املتعدية للغري.

بعد صالة ملسو هيلع هللا ىلص  ويف عيد من األعياد حرض النساء يف املصىل وخطب النبي

بأنه مل يسمع النساء إما لبعدهن من مكان وكأنه شعر ، العيد وذكر ووعظ وأمر وهنى

فأخذ بيد بالل وختطى جمالس الرجال حتى ، وقوفه أمام الرجال وإما لكثرة أصواهتن

قام قبالة النساء وخصهن بموعظة وتذكري وأمرهن باملشاركة املالية يف أمور املسلمني 

قع منهن بالصدقة مما يملكن من مال وحيل وعرض هلن بأن الصدقة سبب ملحو ما ي

من حمظورات اللسان كالغيبة والنميمة واللعن وكثرة الشكوى من املعارش وكفران 

يف تلك املواعظ البليغة التي حتتاجها املرأة ملسو هيلع هللا ىلص نعم اهلل تعاىل عند الغضب. فقال 

. «يا معرش النساء تصدقن فإنكنَّ أكثر أهل النار»املسلمة العاقلة وتستفيد منها: 

أمل » ويف لفظ: .(1)«لكثرة َلعن كن» ذاك يا رسول اهلل؟ قال:فقالت امرأة منهن: ومل 

 .(2)«؟تكن تغشني الشكاة واللعن وتكفرن العشري

سبب ما تقدم يف احلديث، وأنه من كثرة الدعاء منهن عىل ملسو هيلع هللا ىلص وملا بني 

 أنفسهن وأوالدهن وأمواهلن والدعاء باللعنة عىل ما يغضبهن، قال:

وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي األلباب وذوي الرأي » 

وما نقصان »السؤال طلبا لتعليل ذلك فقالت:  مل تسكت خطيبة النساء عن (3)«منكن

                                                   
 ث:احلدي، 5/10ه: ونقصان وزيادتهاستكامل اإليامن ما جاء يف باب  :أبواب اإليامن :سنن الرتمذي (1)

(2613.) 

، احلديث: 1/458 :باب احلث عىل الصدقة يوم العيد :أبواب العيدينكتاب الصالة:  :سنن الدارمي (2)

(1610 .) 

، احلديث: 5/10سنن الرتمذي: أبواب اإليامن: باب ما جاء يف استكامل اإليامن وزيادته ونقصانه:  (3)

= 
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يمنع اجلواب عن السائل املتعلم أو املتحدث باسم ملسو هيلع هللا ىلص  ومل يكن النبي «عقلها ودينها؟

 لذلك الواقع ا، فقال معلال  هلا حق   طائفة، أو فئة يريد أن يتعرف هلا عىل واجب أو يطلب

ناتج عن أمور خلقية، وال يلحق النساء به عار، أو نقص يف دينهن من حيث  ببيان أنه

شهادة امرأتني منكن »االعتقاد والعمل، وإنام هو أمر كتبه اهلل عىل بنات آدم، فقال: 

 .(1)«تصيلبشهادة رجل، ونقصان دينك احليضة، فتمكث إحداكن الثالث واألربع ال 

وهذا العلم ال حيتاج إىل سؤال آخر ألنه من األمور املشاهدة واملعلومة 

والواقعة للمرأة فاكتفت بذلك خطيبة النساء وأقرها مجيع احلضور من أخواهتا 

فتوجهن إىل ثوب بالل الذي بسطه  لتلقي التربعات، فوضعن فيه أغىل ما متلكه املرأة، 

حليها سواء كان من ذهب أو فضة وغري ذلك من أنواع أو تدخره، وحتافظ عليه، وهو 

الزينة، ولكن عندما تؤثر املواعظ احلسنة يف املرأة املسلمة وحترك عاطفتها اإليامنية 

فإهنا ترتفع بحسها وذوقها عن الفانية فتندفع بطلب ما عند اهلل تعاىل من جزاء حسن 

النساء الصاحلات يف كل  للمتصدقني املتعظني اخلاشعني املخلصني وهكذا كان دأب

 .(2)زمن و وقت

قال احلافظ ابن حجر باحثا  عن املرأة التي مثلت النساء يف السؤال عن سبب 

ومل أقف عىل تسمية هذه املرأة، إال أنه خيتلج يف خاطري أهنا أسامء " كثرهتن يف جهنم:

بنت يزيد بن السكن التي تعرف بخطيبة النساء، فإهنا روت أصل هذه القصة يف حديث 

                                                   
(2613.) 

 املصدر السابق. (1)

وما  263: هـ1420دار الوطن،، 1حممد األمسمي، طد/ :انظر: الواعظ احلثيث باآلية واحلديث (2)

 بعدها، حيث رشحت األحاديث الواردة يف ذلك هناك. 

= 
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من طريق شهر بن حوشب عن أسامء بنت  (3)وغريمها (2)والطرباين (1)أخرجه البيهقي

أكثر  يا معرش النساء إنكن  » معهن فقال:خرج عىل النساء وأنا ملسو هيلع هللا ىلص  يزيد أن رسول اهلل

ألنكن » وكنت عليه جريئة: مل يا رسول اهلل؟ قال:ملسو هيلع هللا ىلص  فناديت رسول اهلل. «حطب جهنم

 بنعم، فإن . فال يبعد أن تكون هي التي أجابته أوال  (4)«تكثرن اللعن وتكفرن العشري

 .(5)"..ه.القصة واحدة، فلعل بعض الرواة ذكر ما مل يذكره اآلخر كام يف نظائر

فال يبعد أن تكون هي التي أجابته أوال " ومراد احلافظ يف النص السابق:

يف أصل القصة التي فيها تذكري بأخذ البيعة عىل النساء وتالوة آية سورة  :أي "بنعم

أنتن عىل » ملا فرغ من قراءهتا أثناء اخلطبة:ملسو هيلع هللا ىلص  املمتحنة املتضمنة للبيعة، وقول النبي

وفيه " . ثم قال احلافظ:(6)«نعم» فقالت امرأة واحدة منهن مل جيبه غريها: «ذلك؟

داللة عىل االكتفاء يف اجلواب بنعم وتنزيلها منزلة اإلقرار، وأن جواب الواحد عن 

 .(7)"إذا مل ينكروا ومل يمنع مانع من إنكارهم اجلامعة كاف  

العيد وأقرها النساء وهبذا نعلم أن أسامء قد مثلت النساء يف هذا اجلمع يوم 

عىل ذلك وهذا أمر خطري ال يتقدم إىل التمثيل ملسو هيلع هللا ىلص  عىل السؤال واإلجابة، وأقرها النبي

النيايب فيه إال من قد عرف باجلدارة باملطالبة باحلقوق والسعي يف املصالح، وأعظم 

                                                   
 تقدم توثيق هذا. (1)

 تقدم توثيق هذا. (2)

 املرأة املبهمة هنا.عن تقدم بيان ذلك عند احلديث  (3)

 تقدم خترجيه. (4)

 .2/542 صدر سابق:فتح الباري: م (5)

 نفسه. (6)

 .69/32مصدر سابق:  :تاريخ دمشق :وانظر .نفسه (7)
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مصلحة للمرأة املسلمة أن يوضح هلا ما يسعدها يف الدنيا واآلخرة ويبني هلا خالف 

حتى حتذر منه، ومعلوم أن املخاطبات يف ذلك املجلس غري مرادات بأن أكثرهن  ذلك

 حطب جهنم.

 .املبحث اخلامس: سرت العالقات الزوجية، وحتريم االفتخار باجلامع

واحلب واحلنان، والسرت  بنيت العالقات الزوجية عىل املودة والرمحة،

وهذه أمور تقتيض املحافظة والبعد عن أسباب الكشف واالنتشار بني  ،واالحرتام

ا عند أهل الدين والعقل السليم إذ كل ما يعد من العورات أو الناس، وخصوص  

قال اهلل  .املعايب يكون عندهم بدرجة من الصيانة والكناية عنه عند احلاجة إىل ذكر

 جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل }تعاىل: 

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن
 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي
 ىتيت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 يك ىك لكمك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث
]سورة البقرة[ {رن مم ام يل ىل مل

(1). 
        وهذا كناية عن السرت وشدة املالبسة واملخالطة وعمق الرابطة، والعاقل

ال يتعرض ملالبسه التي هي سرت لبدنه وعورته بالعيب أو التشنيع أو يكشفها عام 

  ا ومروءة.حتتها مما جيب سرته رشع  

                                                   
 وما بعدها.  514 /1القرآن العظيم: مصدر سابق: تفسري  :انظر (1)

= 
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ملسو هيلع هللا ىلص أراد النبي   (1)هو املبني عن اهلل تعاىل واهلل حيي ستريملسو هيلع هللا ىلص  وملا كان النبي

يف جملس واحد حتى ينقل  -عىل حد سواء- هذا احلديث توجيه الرجال والنساء يف

  اجلميع التنفري من كشف الرجل يف أحاديثه مع أصحابه ما يكون بينه وبني زوجته  عنه

من أمور اجلامع والوقاع الذي يكون عادة يف اخلفاء والتسرت والبعد عن مسامع الناس 

وأبصارهم، وكذلك حيذر املرأة السامعة والتي ستسمع من نقل ذلك من حال السرت 

االنتشار بني الناس؛ ألن يف ذلك مشاهبة والتسرت إىل حال العلن والكشف و

 بالشياطني اآلدمية من الفسقة واملتهتكني وأهل الوقاحة والفحش.

فلام سلَّم أقبل عليهم بوجهه فقال:  ،صىلملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهلل ڤفعن أيب هريرة 

جمالسكم، هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى سرته، ثم خيرج فيحدث، »

هل منكن » ، فسكتوا فأقبل عىل النساء، فقال:«بأهيل كذا وفعلت بأهيل كذافيقول: فعلت 

ملسو هيلع هللا ىلص  ، فجثت فتاة كعاب عىل إحدى ركبتيها وتطاولت لرياها رسول اهلل«من حتدث

 هل تدرون ما مثل» ويسمع كالمها، فقالت: إْي واهلل إهنم يتحدثون وإهنن ليتحدثن، فقال:

فقىض من فعل ذلك، إن مثل من فعل ذلك، مثل شيطان وشيطانة لقي أحدمها بالسكة 

 ڤى أمحد يف املسند عن أيب سعيد اخلدري وور .(2)«حاجته منها والناس ينظرون إليه

 .     (3)الذي يفتخر باجلامع :، قال ابن هليعة: يعني به«الشياع حرام»: قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي

                                                   
مسند اإلمام أمحد بن حنبل: مسند الشاميني: حديث يعىل . «...إن اهلل حيي ستري: »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  (1)

 .[وإسناده حسن] .(17970احلديث: ) ،29/484 بن أمية:

احلديث:  ،16/574 :ڤمسند اإلمام أمحد بن حنبل: مسند املكثرين من الصحابة: مسند أيب هريرة  (2)

(10977). 

، 335/ 17 :ڤ سعيد اخلدريمسند اإلمام أمحد بن حنبل: مسند املكثرين من الصحابة: مسند أيب  (3)

= 
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 .(1)«السباع حرام»: يف روايةو

أمحد وأبو يعيل والبيهقي كلهم من طريق دراج  رواه :وقال حممد صديق خان

بكرس السني املهملة بعدها موحدة  :عن أيب اهليثم وقد صححها غري واحد، والسباع

، ومعلوم أن هذا التمثيل يراد منه التشنيع (2)هو املشهور وقيل بالشني املعجمة

أزمان قلة الدين والعقل واملروءة وكثرة والتنفري من هذا املسلك الذي كثر يف 

املجاهرين باملعايص والذنوب وانتشار عروض الشاشات املرئية ملظاهر الفحش 

والدعارة األمر الذي ترتتب عليه قلة احلياء من الناس يف التعبري عن األمور التي 

 كام يفملسو هيلع هللا ىلص  يسكت عنها أو يكن عنها عند احلاجة كالشكاة والتطبيب وقد قال النبي

إن من رش الناس عند اهلل منزلة يوم القيامة الرجل »: ڤحديث أيب سعيد اخلدري 

 .(3)«يفيض إىل املرأة وتفيض إليه، ثم ينرش رسها

عن  للزجر للرجال والنساءملسو هيلع هللا ىلص  فلام سمعت خطيبة النساء سؤال النبي

 ارتكاب هذا األمر الذي جيب سرته يف الواقع الرشعي، ويف حال املامرسة، وباللسان

عن واقع الناس حول ملسو هيلع هللا ىلص  وسائر األحوال بعد ذلك مل تتاملك حتى أجابت النبي

أهنا : )كام يف مسند اإلمام أمحد عن أسامء بنت يزيد بن السكن ،األمر املسؤول عنه

           يقوللعل رجال  »والرجال والنساء قعود عنده، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص كانت عند رسول اهلل 

                                                   
 [.إسناده ضعيف](. 11235احلديث: )

شعب اإليامن للبيهقي: حفظ اللسان عام ال حيتاج إليه: فضل يف حفظ املنطق وما فيه من األدب:  (1)

 (. 4861، احلديث: )7/187

حسن األسوة بام ثبت من اهلل ورسوله يف النسوة: حممد صديق حسن خان القنوجي البخاري،  :انظر (2)

 .520 هـ:1416سالة، ، مؤسسة الر8مصطفى سعيد اخلن، وحي الدين مستو، طد/حتقيق: 

 .(1437احلديث: )، 3/1060 :باب حتريم إفشاء رس املرأة :كتاب النكاح :صحيح مسلم (3)

= 
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سكتوا(  :فأرم القوم. )أي «خترب بام فعلت مع زوجها ما يفعل بأهله، ولعل امرأة  

فإنام ، فال تفعلوا» فقلت: أي واهلل يا رسول اهلل: إهنن ليقلن، وإهنم ليفعلون( قال:

 .(1)«ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة يف طريق فغشيها والناس ينظرون

فأسامء هنا مثلت صوت النساء إذ حديث الرجال عنهن يف مثل هذه 

من كشف أرسارهم  ت التي أغلقت دوهنا األبواب وأرخيت الستور يعد  املوضوعا

ا أنه يف الغالب ال خيلو من قصد التفاخر باجلامع أو الرغبة فيه أو وصف وخصوص  

احلركات املثرية لآلخر أو يكون يف بعض األحوال من باب السخرية وإعالن عيوب 

 يه} قال اهلل تعاىل فيه:وهذا كله مناف للعهد وامليثاق الغليظ الذي ، مستورة
 {ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

]سورة النساء[
(2). 

 فمن اإلخالل باملواثيق نرشها أو االستهزاء هبا أو التالعب بني الناس بمضامينها.

مرافعة أسامء عن النساء يف وقف هذا الرضر الذي ملسو هيلع هللا ىلص  وقد أقر النبي

اإلعالن الذي ترتب عليه يلحقهن جراء هذا الكشف، كام أقرها النساء عىل ذلك 

عن ارتكاب ذلك من الرجال ملسو هيلع هللا ىلص  صدور النهي األكيد والتشنيع البليغ من النبي

 والنساء عىل حد سواء.

 .املبحث السادس: احليل للنساء واإلرساف فيه

هب والفضة ولبس احلرير من املعلوم أن نساء هذه األمة يباح هلن التحيل بالذ

                                                   
مسند اإلمام أمحد بن حنبل: امللحق املستدرك من مسند األنصار: من حديث أسامء بنت يزيد:  (1)

 (. 27583، احلديث: )45/564

 (.414) احلديث: ،163 -24/162 أللف:: املعجم الكبري للطرباين: مسند النساء: باب او

 .528: مصدر سابق: األسوة بام ثبت من اهلل ورسوله يف النسوة كتاب: حسنانظر املوضوع يف  (2)
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 ا بدون إرساف وال تبذير أو تفاخر وتباهي.وكل ما فيه زينة هلن ومجال مما يباح رشع  

ومادام أصل التحمل والتزين والتحيل بالذهب والفضة جائز بالكتاب 

والسنة واإلمجاع فإن ما ورد يف األحاديث من التحريج عىل التحيل بالذهب يف صدر 

اهلجرة النبوية حيمل عىل توجيه الناس إىل الرتفع عن متع وملذات زائلة أو متغرية، 

 وال يكون سعادة املرء به يف الدنيا واألخرىواالهتامم بزينة الدين واإليامن الذي تستمر 

شعور اإلنسان بعظيم نعمة اهلل عليه بالدين إال إذا خففت يف شعوره ووجدانه املتع 

الدنيوية األخرى، ألنه يطلب منه أن يقدم يف سبيل اهلل تعاىل الوقت واملال والنفس 

ا  بإعطائه عوض  وهذه أثمن يشء يف حياة اإلنسان، وال يمكن أن ينزع منه حبها إال

 عن ذلك يؤمن به من قرارة نفسه.

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى } قال اهلل تعاىل:

 حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 ]سورة آل عمران[. {مح جح مج حج مث متهت خت

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل }: ويقول تعاىل

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من حنخن

 زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر

 ]سورة األعراف[.{ يب ىب نب مب
 يي ىي} والتزين:ويقول تعاىل يف حق النساء وحاهلن يف حب الزينة  

فهذه األمور املباحة  ،]سورة الزخرف[ {خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

ا ينايف حب اهلل وحب رسوله اإلسالم منها أن ال تتعلق هبا تعلق  للمرأة يف الدنيا يطلب 
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طلبا للباقية وإيثار وتقديم املدخرات واملجوهرات يف سبيل مرضاة اهلل تبارك وتعاىل، 

 ة.هلا عىل الفاني

املسلم دون طاعة اهلل وإيثار  ا فاملطلوب يف السنة املطهرة أن ال يقف يف وجهإذ  

 ما عنده يشء من متع الدنيا وزخرفها.

وعىل ضوء ذلك نفهم ما يأيت من متثيل للنقل العلمي واملبادرة إىل التنفيذ 

 واملشاركة من خطيبة النساء.

وأمره ملسو هيلع هللا ىلص  موعظة النبي ا أن النساء يوم العيد عندما أثرت فيهن  وقد تقدم لن

واملتصدق حتت ظل صدقته يوم  -الصدقة تقي مصارع السوء ألن-هلن بالتصدق 

 أقرب إليهن وأنفس لدهين من حليهن فجعلن يلقني يف ثوب بالل القيامة مل جيدن ماال  

ورقاهبن وآذاهنن فدلت تلك أنواع احليل من الذهب والفضة املوجودة يف أيدهين 

يعلم ملسو هيلع هللا ىلص  األحاديث الصحيحة أن الصحابيات كن يتحلني بأنواع احليل وأن النبي

بذلك، ويقره فتكون أسامء التي نقلت ذلك املشهد املؤثر يف بذل احليل والتنافس يف 

جنس ملسو هيلع هللا ىلص ا من النار التي خاطب النبي ا يف سبيل اهلل تعاىل خوف  ا وجهاد  طرحه تصدق  

وخاطب النساء  ملسو هيلع هللا ىلص أهنن أكثر حطب جهنم عاملة ومستحرضة ما خاطبها النبيالنساء ب

ا يف البيعة هلن يف املدينة من طرح احليل أو عدم إظهاره وختويفه هلن من أن يسورهن أيض  

 ا من النار.ا من نار وكل قالدة، قالدة من نار وكل خاتم خامت  اهلل بكل سوار سوار  

عند ترمجته ألسامء ضمن املبايعات  (ألولياءحلية ا) :قال أبو نعيم يف كتابه

النابذة ملا يورث الغرور  ومنهن أسامء بنت يزيد بن السكن األنصارية:"الزاهدات: 

ملسو هيلع هللا ىلص  ر بن حوشب عن أسامء بنت يزيد قالت: أتيت النبيهفعن ش، )(1)"والفتن

                                                   
 .2/76 :هـ1387 ،2ط ،دار الكتاب العريب :املصدر املذكور (1)
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ألقي »ألبايعه، فدنوت منه وعيل سواران من ذهب، فبرص بصيصهام. فقال: 

قالت: فألقيتهام،  «يا أسامء، أما ختافني أن يسورك اهلل بسوارين من النار؟ السوارين

. ويف لفظ آخر: )عن شهر بن حوشب عن أسامء بنت يزيد (1)فام أدري من أخذمها(

نام أنا عنده إذ جاءته خالتي، قالت: فجعلت بيقالت: ف ((2) ملسو هيلع هللا ىلص كانت ختدم النبي

أيرسك أن عليك سوران » :ملسو هيلع هللا ىلص اهللل تسائله، وعليها سوران من ذهب فقال هلا رسو

 .(3)قالت: قلت: يا خالتي إنام يعني سواريك هذين، قالت: فألقتهام( «من نار؟

 فهذه األحاديث واملواقف هلا احتامالت متعددة وهي كاآليت:

 أن أسامء وعائلتها كان هلم مال وغنى يتمكن نساؤهم من التحيل بالذهب. (1

 التحيل بالذهب أو إظهاره للرجال األجانب.أن هذه األحاديث فيها تنفري من  (2

أن ما اشتملت عليه األحاديث التي روهتا خطيبة النساء يف الذهب فيها مع  (3

ا من إشعار املسلمني اجلدد بأن هناك ما هو التنفري والتحذير ما أرشت  إليه سابق  

أغىل وأعز من الذهب والفضة وسائر األموال وهو طاعة اهلل تعاىل وطاعة 

 يرتتب عليها العقاب والعذاب واجلنة ونعيمها، وأن هناك أعامال  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله

ا فيها أساور من العذاب وأن اتقاء ذلك ال يكون إال بالتخفيف من وأن هناك نار  

الشهوات واملتع وامللذات املحرمة أو املحقرة يف حق درجة الرقي اإليامين 

  والرتفع عىل الدنايا واخلنايا.

                                                   
بنت يزيد: مسند اإلمام أمحد بن حنبل: امللحق املستدرك من مسند األنصار: من حديث أسامء  (1)

 (.27583، احلديث: )45/564

 (.27602، احلديث: )45/577 املصدر السابق: (2)

 .164 -24/163املعجم الكبري للطرباين: مسند النساء: باب األلف: املصدر السابق. وانظر:  (3)

= 
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ة أسامء هلذه األحاديث يف مطلع اهلجرة أهنا نسخت باألحاديث وقد حتتمل رواي (4

أيرسك أن جيعل »الصحيحة بعد ذلك، فيكون النسخ للتحريم املفهوم من لفظ: 

 .(1)«؟اهلل لك سوارين من جهنم

وتبقى درجة اإلباحة مع الرتغيب يف التنزه عنه أو اإلرساف يف اختاذ احليل 

فعن شهر بن حوشب عن أسامء بنت يزيد قالت: أنا مع النسوة  .بشكل كبري أو كثري

ا جريئة عىل مسألته، قالت: )وكنت جارية ناهد   ،ملسو هيلع هللا ىلص الاليت أخذ عليهن رسول اهلل

إين ال أصافح النساء، ولكن » فقلت: يا رسول اهلل ابسط يدك حتى أصافحك، فقال:

يدها سواران من ذهب،  قالت: ونظر إىل خالة  يل يف «آخذ عليهن ما أخذ اهلل عليهن

أي - :قالت .احلديث السابق «أيرسك...» ا من األرض فرماها به فقال:فأخذ شيئ  

 «فإن كنت تعوذت باهلل فألقي هذين عنك» ملسو هيلع هللا ىلص: أعوذ باهلل، فقال النبي :-خالتها

 .(2)فعاجلته وأعنتها عىل ذلك فنبذته فام أدري حتى الساعة من ذهب هبام(

وهي يف الشام مذهب أيب ذر الغفاري الذي كان يروي وحيتمل أن مذهب أسامء  (5

ا وترغب يف أمور أو األحاديث التي وردت يف مطلع النبوة أو اهلجرة لتعالج أمور  

حتد  يف املجتمع من أمور ترض بالرتبية اإلسالمية وهي يف بدايتها حيث كان يعري 

عالقته مع الناس باختاذ الكنوز وادخار األموال حتى صدرت عنه أمور أرضت ب

الوالة واملجتمع الصاعد يف مدارج املدنية والتحرض واختاذ األموال والضيعات 

والقصور حيث فاض املال وحصل االستقرار املؤدي إىل التفاخر والتباهي باملال 

                                                   
 (. 417، احلديث: )164 -24/163املعجم الكبري للطرباين: مسند النساء: باب األلف:  (1)

  لتخريج من مسند اإلمام أمحد بن حنبل، واملعجم الكبري للطرباين.سبق ا (2)

 (.8702) ، احلديث5/264ومنبع الفوائد: كتاب اللباس: باب استعامل الذهب:  جممع الزوائدانظر: و
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واجلاه وما ينجم عن ذلك من مظاهر الرتف واخللود إىل األرض وما فيها األمر 

بدايات االنحراف عن خط النبوة ومنهجها الذي جعله بعض علامء اإلسالم من 

 .ڤ بكر وعمر ويف الرتبية وما كان عليه اخللفاء الراشدون أو عىل األقل أب

ا وغالب   ،ملسو هيلع هللا ىلص عندما زفت للنبي ڤوقد جاء يف حديث ألسامء أهنا قينت عائشة  (6

(1)للعروس بام فيه ذهب وفضة -التزيني والتجميل :أي-ما يكون التقيني 
. 

يف نفس هذه األحاديث جواز التجمل والتحيل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي كام أهنا روت عن 

بالفضة حيث قالت: يا نبي اهلل، إهنن إذا مل يتحلني صلفن عند أزواجهن، فضحك 

ومجانة من فضة  ،ا من فضةأما تستطيع إحداكن أن جتعل طوق  » وقال: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسول 

 .(2)«ثم ختلقه بزعفران، فيكون كأنه من ذهب

رشعي، وأنه  ا النص داللة واضحة عىل أن التحيل والتجمل مطلب  ففي هذ

 بالصفرة. يمكن أن حيصل باملزيف واملطيل

عىل أن االحتامل باق  عىل التحريم يف مثل اإلرساف أو التفاخر والتباهي أو  (7

إنام بعثه ملثل قوله: ملسو هيلع هللا ىلص  التربج بالزينة وخصوصا  من ذهب وذلك بدليل أن النبي

أو  «ي هبا يوم القيامةوزن عني جرادة من ذهب أو خر بصيصة كو  فإن من حتىل »

أيام امرأة حتلت قالدة من ذهب جعل يف عنقها مثلها من »ا: قوله يف حديثها أيض  

ا من ذهب جعل يف أذهنا مثله النار يوم القيامة، وأيام امرأة جعلت يف أذهنا خرص  

 .«يوم القيامة

                                                   
مسند اإلمام أمحد بن حنبل: امللحق املستدرك من مسند األنصار: من حديث أسامء بنت يزيد:  (1)

 (.27591): احلديث 45/570

 .(27602، احلديث )45/577: املصدر السابق (2)

= 
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أن حيليك اهلل يوم القيامة من مجر  يا هذه هل يرسك»وقوله خلالة أسامء: 

خاطب من رأى منها وهي يف جملسه للبيعة ملسو هيلع هللا ىلص  أي أنه (1)«جهنم سوارين وخواتيم

. فلو (2)«ال يصلح من الذهب يشء وال بصيصه»بريق الذهب حتى قال ألسامء: 

وهي خطيبة النساء وممثلتهن ما جيمعن يف حقائبهن اخلاصة يف هذا  ڤرأت أسامء 

ا ألخواهتا من الكنز الذي قال اهلل تعاىل هلا أن تروي هذه األحاديث إنقاذ  الزمن لصح 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ } فيه:

 يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
 نن من زن ممرن ام يل ىل مل يك
  ]سورة التوبة[.{ مي زي ري ٰى ين ىن

روهتا خطيبة وقد يكون اخلطاب التحذيري الوارد يف اآلية واألحاديث التي  (8

ا إذا خرج عن احلد النساء هنا خاصة بمن ال تعطي زكاة هذا احليل وخصوص  

والكنز حرام موعود عليه بام مر يف الكتاب  ،االذي يستخدم بحيث يعد مكنوز  

وال خيرجه عن ذلك إال الزكاة منه بحيث يصل إىل أصحاب احلقوق  ،والسنة

لذهب عندما يبلغ النصاب. وقد من الفقراء واملساكني حقوقهم املفروضة يف ا

 قالت: فقلنا: ال، فقال: «أتعطيان زكاته؟»قال هلام: ملسو هيلع هللا ىلص أنه  ڤجاء عن أسامء 

(3)«أديا زكاته»
فيخرج بذلك وهذه احلالة عن املسموح به من احليل إىل حكم  

                                                   
 (.27572، احلديث )45/553 :املصدر السابق (1)

 (. 27564، احلديث )45/546: املصدر السابق (2)

 (.27614، احلديث )45/586: املصدر السابق (3)

= 
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كل مال »ي خرج من حد الكنز حلديث: فإذا زك   ،املال الذي جتب فيه الزكاة

(1)«بكنزأديت زكاته فليس 
. 

ونختم هذا املبحث الشائق بحكاية سمعتها من أحد العلامء األعالم يف هذا 

وي من الذهب، فهل  الزمان إذ قال يف حمارضة عامة أن امرأة سألته قائلة: عندي ش 

ماذا؟ أي ما هو مقدار هذا الذهب املصغر بلفظ: )شوي(  فيه زكاة؟ فقال: مثل عيل  

أن نحرض مناسبتني بحيل واحد أو طقم واحد أو قالت: يا شيخ نحن عيب عندنا 

لبسة واحدة منذ سنوات وأنا أحرض املناسبات وأخلع اللبسة من الذهب اجلديدة 

 وأرميها يف الدوالب ونأخذ أخرى جديدة ملناسبة أخرى وهكذا.

تقريبا.  افقال هلا: كم تقدرين املبلغ املبذول فيه؟ قالت: يمكن أن يكون مليون  

 .(2)ا: هذا كنزفقال: قلت هل

فلتتعظ النساء الكانزات واملتربجات بالذهب يف األسواق واحلفالت العامة، 

ولتؤدين الزكاة من هذا الكنز ولو باإلعارة والتصدق والتسرت عند التحيل به وإال فقد 

 .ڤبلغتها ممثلة النساء وخطيبتهن 

 .املبحث السابع: مصافحة املرأة للرجال األجانب وحكم ذلك

 يناسب مقتىض متثيله للناس حيتاج من يمثل الناس أن يكون قد حصل علام  

بحيث يستطيع املطالبة أو املدافعة أو السعي يف املصالح الدينية أو الدنيوية ملن يمثلهم 

                                                   
حتقيق:  عيل بن حسام الدين ابن قايض خان القادري، :انظر: كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال (1)

 (. 15764) احلديث، 6/294هـ، 1401مؤسسة الرسالة،  ،5طصفوة السقا، ، و: بكري حياين

 هـ.1416حمارضة يف نادي مكة املكرمة، نحو عام  (2)



 

 

 د. حممد بن أمحد األمسمي الشنقيطي

189 

والربهان أو محاية الدين والعقول بعلم صحيح يمكنه من انتزاع احلقوق بالدليل 

واألعراض مما قد تتعرض له من اغتصاب أو إتالف أو اعتداء وإذا مل يكن عند من 

يدعي متثيل الناس يف املحافل أو اهليئات والتجمعات علم مناسب حلال دعواه كان 

 رضره أكثر من نفعه إذ يتكل الناس عىل نيابته عنهم يف املهامت والرضوريات الدينية

 أو الدنيوية أو احلقوقية حتى تضيع عليهم ألن فاقد اليشء ال يعطيه.

من هنا كانت خطيبة النساء جادة يف حتصيل العلم الذي يساندها عند أداء 

 مهمتها التي رأينا تدرجها يف السعي إليها.

ومن أهم ذلك العلم بحدود العالقة بني الرجال األجانب والنساء 

يف ذلك هو اللمس واملصافحة باليد املعهودة بني النساء األجنبيات منهن وأهم يشء 

 مع بعضهن والرجال مع الرجال والرجال مع حمارمهن من النساء.

وذلك أن اإلسالم أقر  تلك املصافحات واالرتباطات ثم أخذ يف سد 

األبواب التي يمكن أن تكون مداخل للشيطان للوقوع يف املعايص والذنوب ثم فساد 

ما تركت بعدي فتنة أرض » ملسو هيلع هللا ىلص:وقد قال  ،بكثرة االنحرافات والفتن الدين والدنيا

 .(1)«عىل الرجال من النساء

ومن سد األبواب عىل مرىض القلوب حتريم اخللوة باألجنبية والدخول عىل 

املغيبة والنظر املتبادل بني األجانب، واألمر بغض البرص عند نظرة الفجاءة والتحذير 

 .(2)ألجنبية من غري رضورةمن حمادثة الرجل للمرأة ا
                                                   

 .(5096احلديث: ) ،8 /7 : كتاب النكاح: باب ما يتقي من شؤم املرأة:البخاريصحيح  (1)

 .55-17/54 املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج: مصدر سابق: :وانظر 

 ،هـ1411 حزم،دار ابن  ،2ط :التليدي عبد اهلل د/ :كتاب املرأة املتربجة وأثرها اليسء عىل األمة :انظر (2)

= 
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ألن »ملسو هيلع هللا ىلص:  وأوىل من ذلك وأشد خطورة مصافحة الرجل لألجنبية حيث يقول

 .(1)«يطعن يف رأس أحدكم بمخيط من حديد خري له من أن يمس امرأة ال حتل له

ا بطني، أو محأة خري له ا متلطخ  وألن يزحم رجل خنزير  »ويف حديث آخر: 

. فمن هذين اللفظني وغريمها نأخذ النهي (2)«لهمن يزحم منكبه منكب امرأة ال حتل 

األكيد والتنفري الشديد من اإلقدام عىل االختالط املفيض لتالمس أبدان الرجال 

األجانب مع النساء األجنبيات منهن بقصد أو دون قصد، ومعلوم أن التعبري بمجرد 

تنقل  ا بعدم اللمس باألعضاء التياللمس أو املزامحة باملنكب تعطي انطباع  

 .اإلحساس املؤثر يف النفوس والقلوب كاليد مثال  

يف مصافحة النساء يف موطن ملسو هيلع هللا ىلص  ولذلك نقلت لنا خطيبة النساء هدي النبي

يمكن أن تكون آكد فيه من أي موطن آخر وهو أخذ البيعة التي اعتاد العرب توثيق 

إمضاء األمر املواثيق والعقود والعهود باملصافحة والرضب عىل األيدي إعالنا  عىل 

ا ناهد   ، وكنت جاريةملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللأخذ عليهن  يتالالولزومه فقالت: أنا من النسوة 

         إين » جريئة عىل مسألته، فقلت: يا رسول اهلل: ابسط يدك حتى أصافحك، فقال:

 .(3)«خذ عليهن ما أخذ اهلل عليهنآال أصافح النساء، ولكن 

نساء املسلمني للبيعة، فقالت له ملسو هيلع هللا ىلص ويف لفظ هلا آخر قالت: مجع رسول اهلل 

                                                   
 وما بعدها. 34ص

 (.486، احلديث )211 /20املعجم الكبري للطرباين: باب امليم:  (1)

 (.7830، احلديث )8/205املعجم الكبري للطرباين: باب الصاد:  (2)

احلديث  ،164-24/163باب األلف: : ملسو هيلع هللا ىلصاملعجم الكبري للطرباين: مسند النساء: أزواج رسول اهلل  (3)

 وفيه إشارة آليات بيعة النساء كام تقدم. (.417)

= 
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            ملسو هيلع هللا ىلص:  ، فقال هلا رسول اهلل؟: أال حترس لنا عن يدك يا رسول اهلل-أسامء :أي-

وهو املعصوم من إرادة ما خيالف  .(1)«أصافح النساء، ولكن آخذ عليهنإين لست »

النساء يف وقت البيعة، فإن تعرض الرجال اآلخرين ملصافحة النساء  ال يصافح الرشع

األجنبيات مثري لفتن كثرية ورشور عظيمة، يشهد لذلك حال املجتمعات التي 

 .(2)تساهلت يف ذلك

ا ء  املنع من مصافحة النساء وملس برشهتن: در" اهلل التليدي: يقول الدكتور عبد

 الرشع مبارشة املرأة ومصافحتها، فال حيل للرجل مس  للفتنة، وسدا  لكل وسائلها حرم 

أن متكنه  -أيضا  -هي  أي جزء أو عضو من أعضاء املرأة األجنبية عنه، كام ال جيوز هلا

من ذلك، أو تقصد ملسه ومبارشته، من غري عذر رشعي كالعالج ونحوه، وذلك ألن 

      سود عرصنا هذا ا من النظرة وغريها. والذي يمس أحد اجلنسني لآلخر أشد خطر  

 من مصافحة الرجل للمرأة والعكس، من بقايا اجلاهلية التي عادت إىل األمة.

ا يف حماربتها واملنع منها، وقاية لألمة من خطوات واإلسالم كان شديد  

عدم ملسو هيلع هللا ىلص  الشيطان ووسائل الفاحشة وحمركات الشهوة، وكان هدي الرسول

لقدوة لكل إنسان، يف األخالق والفضائل مصافحة النساء، وهديه هو املثل األعىل وا

 .(3)"واالستقامة

                                                   
من حديث أسامء بنت يزيد: مسند اإلمام أمحد بن حنبل: امللحق املستدرك من مسند األنصار:  (1)

 (.27572، احلديث: )45/553

 .87-86 مصدر سابق:املرأة املتربجة وأثرها اليسء عىل األمة،  :انظر (2)

 املصدر السابق. :انظر (3)
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 :وخالصة هذا املبحث ما يأيت

يطلب من الشخص يف حال تعرضه للنيابة عن الناس يف مطالبهم أن يلم بواقع من  (1

 يمثلهم، أو ينوب عنهم، حتى يعلم ما جيلب هلم اخلري أو يوقعهم يف الفتن والرش.

 للمحرمات، فمنع النظر إىل األجنبية أو اخللوة هبا. أن اإلسالم احتاط يف سد الذريعة (2

 األجنبيات من النساء ونفر من ذلك وعيدا  ومتثيال . أن اإلسالم رهب من مس   (3

وغريها هو عدم مصافحة النساء األجنبيات يف أخذ البيعة ملسو هيلع هللا ىلص  أن هدي النبي (4

 .باملنعأحرى 

املنترشة بني الناس من بعدهم عىل ذلك بدليل الثقافة و ڤأن هدي الصحابة  (5

عن الدخول عىل املحارم واملرضعات ومصافحتهن واخللوة هبن وحتريم ذلك 

 يف األجنبيات.

ا للكفار ورشار أذناب االستعامر قد أن البالد التي تساهلت يف ذلك تقليد   (6

 اختلطت عليها األمور يف ذلك وغاب عنها احلكم الرشعي وذلك هو عني الزيغ.

النساء يف استطالع احلكم الرشعي يف مصافحة الرجال  أن خطيبة النساء مثلت (7

فعىل من ملسو هيلع هللا ىلص  ا عن املعصوم ثابت  األجانب للنساء األجنبيات ونقلت لنا ذلك علام  

علمت من املسلامت بقيامها ممثلة للنساء وخطيبة هلن أن تأخذ هبذا النقل وتطيع 

 مقتىض ذلك التمثيل.

 .املبحث الثامن: أجر من ذب عن عرض أخيه

الغيبة هي تناول اللسان لعورات اآلخرين سواء يف أدياهنم أم أبداهنم أو 

 أقواهلم أو أعامهلم ألهنا ذكرك أخاك بام يكره.

ا ا ما يكون قايس القلب فارغ الوقت، يقل حياؤه تدرجيي  واملنشغل بذلك غالب  
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املجاهرة هبذه املعصية التي تعد من الكبائر لنهي اهلل حتى يتبلد حسه، فينغمس يف 

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض } تعاىل عنها بقوله:

 حنخن جن مم خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق
 مل خل مب هئ مئ هي مي خي حي ٰهجي مه جه هن من
 جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه مهىه
 ]سورة احلجرات[.{ رئ ّٰ

 ٰذ يي } من آفات اللسان يف القرآن والسنة قال اهلل تعاىل:وقد جاء التحذير 

 ]سورة ق[. {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 حل جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف حف جف } وقال تعاىل:

 ]سورة اإلرساء[. {حم جم هل مل خل
ا أو من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خري  »ويف احلديث املتفق عليه: 

ينبغي لكل مكلف أن حيفظ لسانه عن اعلم أنه " . قال اإلمام النووي:(1)«ليصمت

ا ظهرت فيه املصلحة، ومتى استوى الكالم وتركه يف املصلحة مجيع الكالم إال كالم  

فالسنة اإلمساك عنه، ألنه قد ينجر الكالم املباح إىل حرام أو مكروه، وذلك كثري يف 

 .(2)"العادة، والسالمة ال يعدهلا يشء
                                                   

 .(6475احلديث: ) ،8/100: كتاب الرقاق: باب حفظ اللسان: صحيح البخاري (1)

إكرام اجلار والضيف، ولزوم الصمت إال عن اخلري باب احلث عىل و: صحيح مسلم: كتاب اإليامن: 

 (.47، احلديث: )1/68: وكون ذلك كله من اإليامن

، 3: طشعيب األرنؤوط حمي الدين بن حييى بن رشف النووي: حتقيق:رياض الصاحلني،  :انظر (2)

= 
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 للتنفيس حسد باطني ال جيد احلاسد جماال   ا ما يكون الباعث عىل الغيبةوغالب  

      عنه إال بمحاولة إظهار معايب حمسوده أو االستهزاء به بشكل من األشكال، وإذا

مل يكن هناك حسد فإنه يبعث عىل تناول أعراض الناس، عالوة عىل قلة الدين واحلياء 

بتنقيص اآلخرين من اهلل تعاىل حب الظهور الذي خييل لصاحبه أنه ال يصل إليه إال 

واحلط من قدرهم حتى يظهر هو بمظهر الطاهر النقي والفرد الصالح للتقديم عىل 

األقران ألن غريه عري عن عيوهبم، وهذا رغم ما فيه من الرىض عن النفس املمقوت 

 فإنه ال يتعدى َوْهَم صاحبه إذ عيوبه قد تكون رابية عىل عيوب من ا وعقال  رشع  

اشتغل بمداواهتا ومعاجلتها لشغلته عن النظر يف عيوب  ينتقصهم ويغتاهبم ولو

ومن حسب ... »: -يف حديث طويل- أليب ذرملسو هيلع هللا ىلص  اآلخرين، ومن هنا قال النبي

لريدك عن الناس ما تعرف من نفسك، ...، كالمه إال فيام يعنيه كالمه من عمله قل  

من نفسك أو ا أن تعرف من الناس ما جتهل وال جتد عليهم فيام حتب، وكفى بك عيب  

 .(1)«جتد عليهم فيام حتب

فلعظم جناية اللسان عىل اإلنسان ومتادي بعض الناس والولوغ يف أعراض 

الناس باحلق أو بالباطل، وضع اإلسالم ملن يمثل املسلم يف غيبته عند قرض متجن 

 يغري كل مسلم بالدفاع عن أخيه ومحاية حلمه من ا جزيال  لعرضه مكافأة عظيمة وأجر  

فقالت: قال ملسو هيلع هللا ىلص اجلناة، وهذا ما قامت ممثلة النساء وخطيبتهن بنقله لنا من جملس النبي 

                                                   
 .427: ص ـه1419، بريوت -مؤسسة الرسالة

، 2/76صحيح ابن حبان: كتاب الرب واإلحسان، باب الصدق واألمر باملعروف والنهي عن املنكر:  (1)

أيب ذر وما فيه من  حديث. و: 10/533(. وانظر: فتح الباري: مصدر سابق: 361احلديث )

 . 18-17 هـ:1432، 1: حممد بن أمحد الشنقيطي، دار احلضارة للنرش والتوزيع، طالدروس والعرب

= 
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 .(1)«ا عىل اهلل أن يعتقه من النارمن ذب عن حلم أخيه بالغيبة كان حق  » ملسو هيلع هللا ىلص: رسول اهلل

لعيابني الذين استمرؤوا وهذه حصيلة مغرية بمامرسة اإلنكار عىل املغتابني ا

 أكل حلوم إخواهنم أو أخواهتم.

وقد رويت يف الغيبة بني النساء أحاديث عديدة بمعرفة ما فيها من صور الزجر 

والتنفري يتدبر املرء نفسه قبل أن تتمكن هذه اخلسيسة من قلبه حتى ينفثها من لسانه 

والتصدع والتقاطع والتدابر ا يف املجتمع التشقق ا بذلك دينه وحسناته تارك  حارق  

والشحناء والبغضاء ألن من أكل حلم أخيه فبلغه ذلك عنه ال حيبه قلبه بعد ذلك وقد 

يعاقب املغتاب بام هو أشنع مما ذكره عنه فيتسلسل ذلك ويتوارث يف املجتمع، وهذا 

 لتعاليم اإلسالم الذي حيث عىل التواد  
 والتحابب والرتاحم وحيرم كل ما ينايف مناف 

 ذلك من األقوال واألعامل واملعامالت واألخالقيات والسلوكيات.

ذكرك » قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال: «أتدرون ما الغيبة؟» :ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال

إن كان فيه ما تقول » قال: ،قيل: أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ ،«أخاك بام يكره

 .(2)«فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه فقد هبته

عن أعراض املسلمني تقول  خطيبة النساء بنقلها هلذا احلديث يف الذب  فكأن 

للنساء إذا كانت يف كن مغتابات فلتكن من كن حمتسبات عىل أخواهتن لتقل هذه 

                                                   
د اإلمام أمحد بن حنبل: امللحق املستدرك من مسند األنصار: من حديث أسامء بنت يزيد: مسن (1)

: كتاب الرب والصلة: باب الذب عن السنة للبغويرشح  :وانظر (.27610: احلديث )45/584

 (.3529، احلديث )13/107 املسلمني:

 (.2589، احلديث )4/2001واآلداب: باب حتريم الغيبة:  كتاب الرب والصلة :صحيح مسلم (2)

 وما بعدها. 48 :هـ1413 ،1ط ،الرمحن بن عقيل الظاهري عبد وأب :كتاب قيء املغتاب :وانظر

= 
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ا ملا تضمنه احلديث من العتق وطلب  ، ا من اإلنكار عليهنالعادة الشنيعة بينكن متاشي  

 .(1)من النار

 .رها الدينية واالجتامعية والسياسيةاملبحث التاسع: النميمة وأرضا

النميمة: نقل احلديث بني الناس عىل وجه خبيث يراد به اإلفساد، وزرع 

البغضاء واخلصومات بني اإلخوان والقرابات أو أرباب املصالح والوظائف أو 

 والرعية.القادة 

ا ما يامرسها أهل الطبائع الدنية والسلوكيات امللتوية أو أصحاب وغالب  

 العقول املاكرة والقلوب الفاجرة سعيا  للقمة مكتوبة أو مكانة وخطوة مطلوبة.

وهي لنذالة من يامرسها تفسد املودة بني األحبة وتقطع أوارص األرحام 

القلوب من  متتلئيهم، حتى وتنفر األصحاب من أصحاهبم والرؤساء من مرؤوس

 الضغائن ولذا قيل إن النامم يفسد يف ساعة ما يفسده الساحر يف سنة.

فكم انحلت عرى زواج ناجح بسبب وشاية من نامم، وكم تفرقت مجاعة 

 متحابة ومتعاونة بسبب فرية أو تشنيع يف النقل أو حتريف فيه من آثم نامم.

بالنميمة، املفرقون بني  املشاؤون رشار عباد اهلل... »لذلك جاء يف احلديث: 

 .(2)«األحبة، الباغون الربآء العنت

وهذا لفظ قريب من اللفظ الذي مثلت خطيبة النساء بنات حواء املسلامت 

                                                   
حممد بن حممد األمني /د :منهج الدعوة يف البناء االجتامعي عىل ضوء ما جاء يف سورة احلجرات :انظر (1)

 وما بعدها. 424 :هـ1404 ،الرياض -رمكتبة األنصا ،1: طاألنصاري

 (. 17998، احلديث: )29/521: حديث عبد الرمحن بن غنم: مسند الشامينيمسند اإلمام أمحد بن حنبل:  (2)
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أال أخربكم » ملسو هيلع هللا ىلص: حيث روت فقالت: قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص  يف نقله من جملس النبي

 ذ   ،اوْ ؤ  فخياركم الذين إذا ر  » قالوا: بىل، قال: «بخياركم؟
ال أخربكم أ .ر اهلل تعاىلك 

اؤون بالنميمة، فرشاركم املفسدون بني األحبة املش  » قالوا: بىل، قال: «؟برشاركم

 .(1)«للرباء العنت» :أو «الباغون الرباء العنت

 ونساء  من عرف بطيبة القلب واللسان، وكان نعم خيار هذه األمة رجاال  

ملجالس السوء التي يكثر فيها القيل والقال والنقل عن فالن وفالنة، واستثارة  اجمتنب  

أرسار الناس وحب التطلع عىل عوراهتم أو خباياهم أو خفاياهم، من أجل نرشها 

   ملصالح دنيوية أو حاجات حيوية.ام  ل  وإذاعتها أو جعلها س  

بنرش الكالم سعاية ن عظم رشه  أو نساء  فهو مَ أما األرشار من الناس رجاال  

ا أو خمابرة عىل الناس يف حال ثقتهم بمن يتحدثون إليه أو يف حالة خلو ووشاية أو جتسس  

ا  أو حرب  خواطرهم من وجود األرشار املغرضني املتعطشني ملا يدور بني الناس سلام  

صداقة أو عداوة، ليهرعوا به إىل اآلخرين وقد حرفوه أو أضافوا إليه كالكهان الذين 

ا يف جلب الثقة هبم وهم ليسوا كذبون مع كلمة احلق مائة كذبة تعمية عىل الناس وإمعان  ي

حمل ثقة إال عند من يفرح بقالة السوء من املطلعني لنرش السوء والبغضاء بني الناس 

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ} متجاهال  قوله تعاىل:

، فمن كانت فيه هذه ]سورة القلم[{ جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

وكيف قال بعض العلامء: إنه عرف من هذه  ،اخلسائس ال يوثق بنقله وال يوافق عىل قيله

                                                   
مسند اإلمام أمحد بن حنبل: امللحق املستدرك من مسند األنصار: من حديث أسامء بنت يزيد:  (1)

 .(323، احلديث )119للبخاري: باب النامم:  و: األدب املفرد(. 27601، احلديث: )45/576
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 .(1)-والعياذ باهلل- ا ما يكون ولد زنااألوصاف أن من يميش بالنميمة بني الناس غالب  

ا ا وخصوص  وإذا عرف ذلك فإنه عهد بني النساء السعي بالكالم خبث ا ومكر   

واملصاهرات، وذلك أثره وخيم يف الدنيا كام هو مشاهد من بني القرابات أو الرضائر 

 إفساد للعالقات الزوجية أو اجلرية املستمرة أو األرحام.

هذا احلديث الذي قسم األمة ملسو هيلع هللا ىلص فلذلك نقلت هلن ممثلتهن من جملس النبي 

 إىل قسمني: 

قسم خيار رؤيتهم رمحة وسكينة ملا يعلوه من مهابة اإليامن والوقار الذي 

عن طاعة اهلل تعاىل، والبعد عن اإلرضار بالناس، فاهلل تعاىل حيبهم ملا وفقهم إليه نشأ 

ا به جل من طاعته وملا وضع هلم من القبول يف األرض حتى جعل من رؤيتهم تذكري  

ا، وأما اخللق فإنه جيلهم ويقدرهم ألن الناس ا وزاجر  جالله، وكفى بذلك واعظ  

 امل.سلموا من أذاهم يف األقوال واألع

ال يدخل » ملسو هيلع هللا ىلص: وأما القسم الثاين: فهم الذين ال يدخلون اجلنة حلديث النبي

نامم، وذلك ملا حيملونه يف قلوهبم من حقد وحسد للمجتمعات  :أي (2) «اجلنة قتات

وملا هم عليه من اإلعراض عن منهج اإلسالم يف تربية الفرد ، التي يعيشون فيها

             ا للناس ا وحمبب  ا، ومتحبب  ال مشاكس   ا، ومساملا  ا ال ضار  املسلم عىل أن يكون نافع  

 ا.ا ال مفرق  ا، وجامع  ال منفر  

لذلك كان الناس يبغضون هذا الصنف من الناس ملا اشتهر عنهم من نرش 

                                                   
 العبد الفقري، :انظر: رشح حممد بن عبد الرمحن الفلييس البسكري عىل متن اإلمام األخرضي، حتقيق (1)

 .55 :هـ1421الدمام،-دار الذخائر  ،1ط

 (.105، احلديث )1/101 :باب بيان غلظ حتريم النميمة :كتاب اإليامن :مسلمصحيح  (2)
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الوشايات والشائعات والتدخل بالكالم، فيام ال يعنيهم، من أجل وجود بضاعة 

 الفرقة والتقاطع أو الريبة والشكوك بني فاسدة حيملوهنا لآلخرين، من أجل نرش

، وكأن خطيبة النساء تقول ألخواهتا: قد ملسو هيلع هللا ىلص األهل واألحبة والرباءة من أمة حممد

 عرفتم األخيار واألرشار فاخرتن ألنفسكن.

 .املبحث العارش: التشديد يف حتريم اخلمر وجهود أسامء يف نقل ذلك

بام  ذا وعي   ،ا عىل منافع األشياء وأرضارهامن شأن النائب أن يكون مطلع  

جيلب ملن يمثلهم اخلري ويدفع عنهم الرشور ذلك أنه يف موقع املحامي املدافع عن 

 حقوق الناس املطالب بام فيه هلم صالح دينهم ودنياهم، وهذا يتطلب منه حتصيال  

ا وثقافة واقعية ملا يدور حوله يف كل زمان ومكان، ومن الواجب يف حقه أن ي  علم

ا للمستجدات والتطورات حتى ال يوصف باجلهل ا لعرصه متابع  يكون مواكب  

ا ملسؤوليته التي حتملها أمام اهلل تعاىل وأمام املجتمع الذي ائتمنه ووثق فيه حارس  

 ا عىل مصاحله.ساهر  

املجتمعات هذه األيام استهدافها يف عقول شباهبا  وإن من أخطر ما يقوض

وهي غافلة أو متساهلة يف مكافحة املخدرات واملسكرات وسائر املشمومات 

واملعسوالت التي إن مل ختدر، فإهنا تفرت ملا فيها من خصائص املثبطات العصبية 

ل التي والذهنية والعقلية، وقد جاءت الرشائع الساموية كلها باملحافظة عىل العقو

 هي مناط التكليف وأوعية العلم والعمل وميزان السلوك واألخالق.

وإن نظر اإلسالم ملن وقع يف مثل املسكرات واملخدرات، وما يلحقها يف 

املفعول السلبي عىل األبدان والعقول أنه ناقص الدين، قليل املروءة، عديم العقل، 
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 جف } جيل ملن تدبر قول اهلل تعاىل:فاقد للحياء يغمره السفه يف ماله، وأفعاله، وهذا 

 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف
 خم حم جم يل ىل مل خل هل مل خل حل
 ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم
 ]سورة املائدة[.{ حي جي يه

فهذا نداء وخطاب تذكريي من اهلل تعاىل للمؤمنني املنتفعني بإيامهنم الذين 

بأن جيتنبوا ما حيول بينهم وبني  ،يدركون قيمة اإليامن وثامره يف الدنيا واألخرى

الفالح يف العاجل واآلجل، ويبتعدوا عن استعامل األمور التي ال جيدون هلم قدوة 

آلدم وذريته حيث رشط عىل نفسه السعي  وفيها إال الشيطان الذي يعلمون أنه عد

احلثيث يف اإلرضار حتى يكونوا معه يف نار جهنم، فزرع العداوات بني الناس من 

ا يف وعي النائب الذي الرتويج هلذه الشهوات املهلكات البد أن يكون حارض   خالل

يمثل الناس يف املجالس الشوروية وغريها من املجالس التي حيتاج الناس فيها إىل من 

يمثلهم، ألن كل ما يزرع العداوة يف املجتمع جتب حماربته بكل الوسائل الترشيعية 

 والتنظيمية واألمنية والسياسية.

كل ما حيول بني الناس وبني الفالح يف مقاصدهم الدينية والدنيوية جيب و

ا من أجل صده وإزالته، وأي فالح يتوقع ملجتمع استرشى فيه ا واحد  الوقوف صف  

 رشب اخلمور وتعاطي املخدرات واملفرتات؟.

وبناء  عىل ذلك نجد ممثلة النساء وخطيبتهن أم عامر األشهلية تروي عن 

يشدد يف رشب اخلمر؛ ألهنا أم اخلبائث ومن كانت أمه حارضة  علامملسو هيلع هللا ىلص  النبي

فعن شهر  .اا حارض  يكون أيض   كال شوظاهرة، فام يتولد عنها من موبقات ورشور، 
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   اخلمر،من رشب »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص بن حوشب، عن أسامء بنت يزيد، أهنا سمعت النبي 

تاب اهلل عليه، وإن  ا، وإن تاب،يرض اهلل عنه أربعني ليلة، فإن مات، مات كافر   مل

قالت: قلت: يا رسول اهلل، وما  ،«ا عىل اهلل أن يسقيه من طينة اخلبالعاد، كان حق  

 .(1)«صديد أهل النار»طينة اخلبال؟ قال: 

ا عند عامة  رضوري  فاآليات واألحاديث يف حتريم اخلمر معلومة علام  

ولكن هيمنا هنا أن أسامء بنت يزيد بن  ،وال نحتاج إىل ذكرها بنصوصها ،املسلمني

أهنا متثل النساء كانت  ڤوبعض أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص  السكن عندما أعلنت بني يدي النبي

عىل علم بام جيب عىل من تصدى لتمثيل الناس يف املحافل ودوائر الطلب واملدافعة 

رشور  يف محاية الناس من كبري   كام كانت تعلم أن املرأة يف املجتمع املسلم هلا دور  

املخدرات واملسكرات وسائر السموميات، وأنه يف مقدورها إن توفر العلم والوعي 

واإلرادة من صيانه نفسها وزوجها وولدها من اقرتاف هذه املهلكات أو الولوغ يف 

سموم هذه املدمرات، لذلك نقلت ألخواهتا هذا العلم املشتمل عىل التنفري الشديد 

 وصيانة ووقاية من هلن دور يف املجتمع تربية وتعليام   من اخلمر وما يقاربه حتى يكون

 معاقرة هذه السموم التي يروج هلا أعداء الدين والوطن.

ويتعني الواجب يف ذلك عىل من تشارك يف املجالس النيابية والشورى يف هذا 

العرص الذي تكشفت فيه كثري من أساليب الغزو والدعاية والرتويج هلذه املحرمات 

ليب أعداء الداخل واخلارج يف نرشه بني فئات الشباب حتى تفسد أدياهنم وتنوع أسا

                                                   
مسند اإلمام أمحد بن حنبل: امللحق املستدرك من مسند األنصار: من حديث أسامء بنت يزيد:  (1)

 [«افإن ماَت ماَت كافر  »واحلديث صحيح لغريه دون كلمة: ] .(27603احلديث: )، 45/578

 (.428، احلديث: )24/168املعجم الكبري للطرباين: مسند النساء: باب األلف:  :يف وانظره
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وعقوهلم وأبداهنم، فلم يقاوموا أي غزو لألعداء ومل يصلحوا للوقوف يف أي موطن 

 يتطلب الرجولة.

والتي من أبسطها رعاية اإلنسان لنفسه وبيته وأوالده، وهكذا ما فوق ذلك 

 لدين واألمة. من محاية األوطان والذود عن حياض ا

وغالبا  ما نرى املرأة تستجيب أكثر للعلم الصادر من جنسها، وحتاول امتثاله 

أكثر وتطبيقه أدق، وذلك من طبائع النفوس ومداخل الطبائع فاليشء جلنسه أميل 

 ومنجذب إىل مثيله غالبا . 

 الغيلة:التوجيه يف أمر  املبحث احلادي عرش:

:يْ تعرف الغ    بأهنا االسم من الَغْيل بالفتح.  لة لغة 

بأهنا إتيان الرجل زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا  ا:وتعرف اصطالح  

 محلت وهي مرضع.

والرشيعة اإلسالمية شاملة يف أحكامها وتعاليمها ومن ذلك عنايتها بالولد 

ا من املوجود وهو الرضيع، وباحلمل الذي مازال يتغذى بدم أمه وطعامها، وانطالق  

كام يف حديث جدامة بنت وهب األسدية، أهنا  ملسو هيلع هللا ىلص ذلك االهتامم، فقد قال النبي

لقد مهمت أن أهنى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول 

غيلة أن يمس الرجل امرأته قال مالك: وال« وفارس يصنعون ذلك فال يرض أوالدهم

وحدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثني مالك، عن "وهي ترضع قال عيسى بن أمحد: 

 .(1)"أيب األسود، نحوه: هذا حديث حسن صحيح
                                                   

 .[وصححه األلباين] .(2077احلديث: ) ،4/406 :أبواب الطب: باب ما جاء يف الغيلة :الرتمذيسنن  (1)
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باألمر بالنهي عن قتل األوالد غيلة سواء عني بذلك ملسو هيلع هللا ىلص  فاهتامم النبي

قة عىل الناس يف الرضيع أو احلمل، وأنه ما منعه منه إال اخلوف من إدخال املش

ا جيعله يعمم الترشيع ا واضح  الترشيع بأمر يقع من جريان العرب وال يرضهم رضر  

وإن كان ذلك الرضر قد شهدت به األحاديث األخرى التي مل تغب عنها ، بالنهي عنه

خطيبة النساء لشدة عنايتها باألمور العامة كنائبة عن شطر النساء يف عهد النبوة فقد 

ملسو هيلع هللا ىلص عن أسامء بنت يزيد قالت: سمعت رسول اهلل  روايتها هلذه األحاديث:قالت يف 

  »يقول: 
ره عن ظهر عث  دَ ا فإن قتل الغيل يدرك الفارس، في  ال تقتلوا أوالدكم رس 

  »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: سمعت النبي  ، ويف لفظ هلا:«فرسه
ا، ال تقتلوا أوالدكم رس 

الغيلة، »قال: قلت: ما تعني؟ قال:  «فوالذي نفيس بيده إنه ليدرك الفارس، فيدعثره

 .(1)«يأيت الرجل امرأته وهي ترضع

وكونه قتل خفي للرضيع واضح، حيث إن احلمل يفسد عليه لبن أمه 

ويقلله؛ ألنه يتنازعه غذاء احلمل اجلديد املستمر من الدم، واللبن كذلك مستمر من 

املعروفة كاإلسهال الدم فيقع اجلوع للرضيع، فيلحقه الضعف، وتتناوبه األمراض 

والنحافة، فيتأخر نموه عن أقرانه ويالزمه ذلك يف عظامه حتى ال يتمكن من تعويض 

ا يف ميادين الرجولة والقوة والفروسية، وهذه ما افتقده بذلك من القوة، فيقع رصيع  

نظرة اسرتاتيجية عسكرية إذ من شأن األمة رعاية الرضع ووقايتهم مما قد يؤثر 

 يف جوانب تكوينهم وبناء أجسامهم البناء الذي تتحقق به املصالح املستقبلية مستقبال  

هلم، كالتطعيامت والسعي للرضاعة الطبيعية ملا هلا من فوائد بدنية وروحية وما تورثه 

                                                   
مسند اإلمام أمحد بن حنبل: امللحق املستدرك من مسند األنصار: من حديث أسامء بنت يزيد:  (1)

 .[وإسناده ضعيف] .(27585احلديث: )، 45/566
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للرضيع من روح احلنان واالرتباط باألم التي البد من زرع حمبتها يف وجدانه حتى 

 طفال عىل احلنان والرعاية ثم الرب باألمهات واآلباء. يستمر ترابط األرسة وينشأ األ

ا ألهنا مرحلة الرضاعة والطفولة لذا والغالب أن هذه امليادين هتم النساء أساس  

اهتمت خطيبة النساء بنقل هذه السنن امللهمة لنوع من التنظيم ال بأس أن يتفق عليه 

مَّ بأمر ومنعه من ذلك أمر إذا هملسو هيلع هللا ىلص  الزوجان بدون إحلاق رضر بأحد منهام ألن النبي

آخر فعند زوال ذلك املانع إن كان من األمور التي تزول فال بأس باالقتداء به يف إنفاذ 

فإذا  ،ملسو هيلع هللا ىلص ا للمصلحة ولو كانت خفية فإهنا متحققة باتباع إشارة النبيذلك األمر طلب  

إلعالم قامت ممثالت النساء يف املجالس النيابية أو اجلمعيات النسوية أو ميادين ا

املخصصة لرشعية النساء واألمهات املرضعات بوضع برامج تساعد األزواج عىل 

 توقي احلمل أثناء الرضاع ونرش رسائل تنويرية هبذا اخلصوص ومتابعة ذلك بدراسات

عن األطفال الذين وقع احلمل عليهم يف أثناء الرضاع وآثار ذلك عليهم إىل أن تصل 

ملهامهم العسكرية والسياسية والرياضية، وغري إىل دراسة أوضاعهم حني أدائهم 

ا يف األداء فإن مردود ذلك عىل ا وتوازن  ا قوي  ذلك من األعامل التي تتطلب جهد  

 يشكرن عليه ويعرتفن بجودة متثيل ممثلتهن يف ة يكون عمال  األمهات وعىل األمة بعام  

 العهود النبوية. 

جالس النيابية وطالبن بحق ولو قامت بعض النساء املمثالت للنساء يف امل

املرضعة يف الرعاية الصحية بام يف ذلك عدم وطئها من قبل الزوج إال باختيارها 

 ا لكان ذلك من األعامل املفيدة. ا آثمة أو ناشز  بحيث ال تكون رشع  

ولو درسنا أوضاع فارس والروم من الناحية اجلسمية واالقتصادية لوجدنا 

لعرب رغم وجود إصابة رجاهلم لزوجاهتم، وهن يف زمن أن أبداهنم أقوى من أبدان ا
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ا أن أسباب  استقرائي  الرضاع فيحصل لدينا الفارق بني هذه البيئات فنحكم حكام  

 :رضر محل املرضع العربية عىل ولدها مشاهد إذ يلحقه بذلك ضعف يعثر بسببه، أي

فيتم لنا نرش دعاية ا دفعة واحدة من فوق فرسه، أو طائرته، أو دبابته، ويسقطه سقوط  

تعتمد عىل هذه السنة املنظمة للعالقات الزوجية بني األزواج ويكون ذلك دافعا  

 ا بني الزوجني محاية لرضيعهام. اختياري  

 وكل هذه املقرتحات صاحلة للدراسة من قبل األطباء والفقهاء. 

 .اشرتاك خطيبة النساء يف املناسبات االجتامعية املبحث الثاين عرش:

املطلوبة فيمن يتصدى لتمثيل الناس يف مطالبهم ومتطلباهتم أن  من األمور

يكون ذا روح اجتامعية يسعد بمشاركة الناس يف أفراحهم وأتراحهم، فإن ذلك 

ربملاين الستطالع أوضاع الناس عالوة عىل أنه يساعد النائب ال، مطلب أسايس

بحيث حيصل باملشاهدة ، وتزويده بخربة عن األوضاع واألحوال االجتامعية

واملامرسة العملية عىل بغيته فتتكون لديه املعلومات بال واسطة، ويستثمر بذلك 

ثم إن ، مكانته االجتامعية، واتصاالته الشعبية بمن يمثلهم لصالح عمله املنوط به

ا ومعرفة ويسهل عليهم بذلك بني مجهور املواطنني يزيدهم به تعلق   وجود النائب

إيصال احلاجات واملطالب والشكوى املطروحة أما إذا كان منقطع الصلة هبم وغري 

معايش ألوضاعهم وغري مشارك هلم يف مناسباهتم فإنه ال يمثلهم التمثيل املطلوب 

وربام ينسب إليه رغباهتم ، مبل ربام يطالب بام ال حيتاجون إليه وهيمل رضورياهت

أو غري ذلك مما هو مشاهد ممن عاش عيشة املرتفني عىل حساب من وصل  رأ منهاب  

عىل أكتافهم وبأصواهتم إىل ذلك املنصب املهم يف األمة ثم أغلق بابه عن الزوار 
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 واألعيان الذين من شأهنم تبصريه باألمور حتى ال يظل هيرف بام ال يعرف. 

 وحمبة يف القلوب اسبات التي حتدث املشاركة فيها تواصال  ومن تلك املن

مناسبات الزواج سواء  كانت للفقراء أو األغنياء أو الكبار أو الصغار، فإن كل هؤالء 

حتدث مشاركتهم يف أفراحهم روح املحبة واملودة والتعارف الذي ال يمحى طول 

 الزمن. 

البيت النبوي  ةالنبوة مشاركولذلك نجد من اهتاممات ممثلة النساء يف عهد 

يف هذه املناسبة السعيدة وتشاهد وتشارك وتنقل اجلو السعيد بام فيه من طرفة بليغة 

وتعليم نادر فتقول يف ذلك النقل احلي لذلك احلدث السعيد عىل أهله ومن حرضه 

ثم  -شاركت يف تزيينها وزفها :أي-ملسو هيلع هللا ىلص  )قينت عائشة لرسول اهلل ومن جاء بعدهم:

فجلس إىل جنبها بعس  -اظهورها بكامل زينتها عروس   :أي-دعوته جللوهتا جئته، ف

خذي من يد رسول  ا، وقلت هلا:هتلبن ثم ناوهلا، فخفقت برأسها، واستحيت، فانتهر

 -زميالتك :أي- «أعطي تربك» ملسو هيلع هللا ىلص: ا، فقال هلا رسول اهلل، فرشبت شيئ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ، فأخذه ورشب منه، ثم ناولنيه. يا رسول اهلل بل خذه فارشب منه، ثم ناولنيه فقلت:

فجلست ثم وضعته عىل ركبتي، ثم طفقت أديره، وأتبعه بشفتي،  قالت:

ثم قال  -املكان الذي المسته شفتاه الكريمتان :أي-ألصيب منه مرشب رسول اهلل 

 اال جتمعن جوع  » ملسو هيلع هللا ىلص: ال نشتهيه، فقال رسول اهلل فقلن: «ناوليهن»لنسوة عندي: 

فإن اجلوع حمقق، فارشبن، وال تكذبن، وكل واحد من هذين أي  :أي-. (1) «اوكذب  

 . -اجلوع والكذب، ال سكوت عليه فكيف إذا اجتمعا

                                                   
املستدرك من مسند األنصار: من حديث أسامء بنت يزيد: مسند اإلمام أمحد بن حنبل: امللحق  (1)

 (. 27591، احلديث: )45/570
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هلؤالء النسوة الالئي حرضن مناسبة زفاف  ملسو هيلع هللا ىلص فهذا تعليم ودعابة من النبي

 . ڤعائشة 

فإن الناظر يف هذا املجلس يعلم أن هذه النائبة خرجت بمشاركتها يف هذه 

حيث تصدر احلقوق  ، من التواصل مع بيت النبوةبفوائد مج ة مكنتها مستقبال  املناسبة 

وحيث تأيت األوامر وتنرش فصارت معروفة بشخصيتها وحتملها للمسئولية  ،وتطلب

ومعروفة بجودة الرأي والتنافس يف اخلري والتأثري عىل اآلخرين وحفظ األخبار وتبليغها 

 للناس. 

ا رشحية نائبة عن مجهور معني، وخصوص  فكل امرأة تتصدى ألن تكون 

النساء، فإن واجبها يتطلب شهودها ألفراح الناس، ومناسباهتن وتفاعلها مع 

العريس وأهله، ومن حيرض ذلك العرس، واحلرص التام عىل توطيد العالقات مع 

 الناس ألن هذه بوابة التعارف املثمر. 

شهاداهتا فانعزلت عن وتعلم أن من تكربت عىل الناس بمنصبها وجاهها أو 

املشاركة الفعالة قلَّ علمها عن الناس وجهلت أوضاعهم وجهلها الناس كذلك، 

ها، واخللل يف عالقاهتا، بحيث ال تؤثر يف الناس، ألهنا ئوبالتايل يلحقها القصور يف أدا

 ال ختدمهم جلهلها بحقوقهم ومصاحلهم ونواقصهم. 

ل معرفتهم، وأمهها املشاركة والناس ال يعرفون إال من عرفهم، وسلك سب

 االجتامعية هلم، يف األفراح واألتراح. 

إال من  ونجد يف الدول التي فيها انتخابات برملانية ال يفوز بفرتة ثانية عادة

 اا واجتامعي  كان ينزل إىل امليادين اخلدمية أو االجتامعية، ويسهم يف تنمية املجتمع فكري  

 ا.واقتصادي  
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بمكانته النيابية وجيعلها مصيدة جلمع املال والتواصل مع أما الذي يفرح 

الزعامء وأهل الثراء واملال، فليعش بأصواهتم، وعىل موائدهم، وليعلم أنه ال جيد إال 

ا ينتفع منه وقت االنتفاع، ويتخىل عنه عند الضيق، كام ا معياش  ا أو متملق  ا مزور  صوت  

الربمجاتية مع املواطنني وينظر يف املعاجلات هو مشاهد ممن هذا حاله يف عقليته النفعية 

والتدابري واخلطوات العملية ملكافحة الفساد أو الظلم أو استغالل السلطة الذي 

يكون من ضالله التجاوز عىل الشعب الذي محله أمانة النيابة عنه يف حتقيق املصاحلة، 

 وجلب املنافع ودفع أو رد املفاسد عنه. 

املسؤولية نجد هذه النائبة يف العهد النبوي حتفظ  فبحكم هذه األمانة وتلك

من العلم ما يدخل يف نطاق اهتامماهتا كنائبة يعنيها الشأن العام الذي يمس املواطنني 

يف ذلك العهد املبارك، وبخاصة املرأة، وذلك بحكم واجب االهتامم اخلاص 

اهن يف مشارق بأخواهتا التي أعلنت أهنا وافدة عنهن ونائبة عنهن بتقريرهن ورض

 األرض ومغارهبا.

 طاعة والة األمر واملبادرة إىل إكرامهم: املبحث الثالث عرش:

 هلا يف املجالس النيابيِّة أن يكون األمة ممثال   يطلب من املمثل الذي تعتربه

وسعة الصدر مع متكنه من الثقافة األخالقية  عىل جانب كبري من سعة األفق

واحلقوقية بحيث يتمكن من استحضار احلقوق اخلاصة والعامة ويؤدهيا ملن يستحقها 

 بأرحيية وإجيابية. 

ا والة أمرها إذ تقديرهم ا يف األمة وأعالها واجب  وأعظم الناس حقوق  

وإكرامهم يشعرهم باملحبة واملودة ويزرع يف نفوسهم الروح اإلجيابية نحو شعوهبم 

 ومن يقع حتت مسؤوليتهم. 



 

 

 د. حممد بن أمحد األمسمي الشنقيطي

209 

ونصوص الرشع كثرية يف تعليم الناس السمع والطاعة واملحبة واملودة ملن 

هم اهلل أمر الناس  . (1)وال 

إكرامهم تنقل لنا خطيبة النساء ويف إطار طاعة والة األمر واملبادرة إىل 

ا من التطبيق العميل لتلك النصوص مع أعظم والة املسلمني حقا  واملمثلة هلن  صور  

عىل املسلمني وأوالهم بالسمع والطاعة واإلكرام بكل أنواع التبجيل والتقدير 

صىل يف مسجد قومها بني عبد األشهل ملسو هيلع هللا ىلص  ل أن النبيإذ تسج   ؛ملسو هيلع هللا ىلص رسولنا حممد

 .(2)يضع يديه عليه يقيه برد احلصباء، رب يف ليلة باردة يف كساء ملتفا  بهصالة املغ

فنقلها هلذه الصفة يدل عىل أن النائب البد أن يكون واعيا  ملا جيري حوله 

 حلي   ملسو هيلع هللا ىلص ا عن حكومته وحميطه النيايب إذ ذكرت أسامء هنا زيارة النبيوخصوص  

ملسو هيلع هللا ىلص  ا صفة النبي حي  قومها ووقت ذلك ووصفت شدة الربد واحلال ونقلت نقال  

جاء ملهمة كبرية تقتيض احلضور من ملسو هيلع هللا ىلص ودالئل قوة الربد الذي يفهمنا أن النبي 

املهتمني بالشأن العام والقيام بواجب اخلدمة والضيافة، وأهنا تفاعلت بنفسها مع 

رسول  قالت: رأيتت يزيد بن السكن فروى ابن سعد عن أم عامر أسامء بن .احلدث

بأيب  صىل يف مسجدنا املغرب، فجئت إىل منزيل فجئته بعرق وأرغفة، فقلت:ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

 .«كلوا بسم اهلل»ألصحابه: وأمي تعَش، فقال 

فأكل هو وأصحابه الذين جاؤوا معه، ومن كان حارضا  من أهل الدار، 

                                                   
 ،1/336: إباحة السجود عىل الثياب اتقاء احلر والربدصحيح ابن خزيمة: كتاب الصالة: باب  (1)

باب السجود عىل الثياب يف احلر كتاب إقامة الصالة والسنة فيها:  ة:ابن ماج: و. (676احلديث: )

 (. 1031، احلديث )1/328: والربد

 (.1344، احلديث )2/76: ثابت بن الصامت األنصاريباب الثاء:  للطرباين: املعجم الكبري (2)

= 
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، زمل يمسه، وعامة اخلب :د، أيفوالذي نفيس بيده لرأيت بعض العرق مل يتعرقه أح

 .(1)وإن القوم أربعون رجال  

وعالوة عىل ما أفهمنا هذا النص من روح املبادرة التي تتحىل هبا ممثلة النساء 

كوال  عظيم يزور منطقتها النيابية فإنه أوضح لنا دور املرأة ملسو هيلع هللا ىلص  من العناية بوفادة النبي

الضيافية ومبارشهتا لذلك بنفسها ومالحظاهتا اإليامنية  يف عهد النبوة وحارضيتها

وأنه قال ملن ملسو هيلع هللا ىلص املعرب عنها بالربكة التي وضعها اهلل تعاىل يف الضيافة املقدمة للنبي 

معه من الرجال الذين يعلم أن العادة حتيل أن يعشهم عظم من اللحم وأرغفة يسرية 

كة التي يكفي مع نزوهلا يف اليشء فحلت الرب «كلوا بسم اهلل»  قال:ملسو هيلع هللا ىلص لوال أن النبي 

اليسري منه أو الكثري النامي نامء غري مشاهد إال من خالل البقية التي تدل أن األمر 

 خرج بأمر رباين عن األمور العادية.

فكافأها اهلل هبذه الربكة ملسو هيلع هللا ىلص وذلك ما الحظته هذه النائبة املبادرة إلكرام النبي 

نقل وكأهنا تقول ملن نطقت باسمهن كممثلة هلن التي حلت يف طعامها فنقلتها هذا ال

بادرن إىل املعروف وأشعرن والة األمر يف كل زمان ومكان من العلامء ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي 

لكن الربكة التي  اوالوالة بأمهيتهم، ومودهتم وتقديرهم وتسابقن يف إكرامهم توضع  

ه اهلل هبا إذا حلت يف يشء كانت منقبة صاحلة يتميز هبا ذلك الشخص الذي أكرم

 مجيع شؤونه.  وربام تعم  

وقد انبعثت يف هذه النائبة روح االهتامم بعالقات الوالة ببعض رعاياهم 

 ملسو هيلع هللا ىلصالذين قد يعيشون حالة من املعارضة أو االعرتاض عىل الواقع املتغري إذ ذكر النبي 

يف أحاديث كثرية ما سيقع يف األمة من االنحراف عن النهج النبوي يف احلكم 

                                                   
 .2/110 مصدر سابق: :الطبقات الكربى البن سعد (1)
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وكانت معامل النبوة تقع شاهدة عىل صدق خري الوحي بذلك عرب التاريخ ، اسةوالسي

ربام يعالج بعض التوجهات يف بعض أصحابه من ملسو هيلع هللا ىلص  قديام  وحديثا . وكان النبي

خالل بيان ما جيب عليهم من مواقف حيال تطور األحداث السياسية ومن هؤالء 

النائبة ذلك التوجيه النبوي الذي فروت هذه  ،(1)الصحايب اجلليل أبو ذر الغفاري

ينبغي أن يستحرضه كل نائب برملاين يمثل املجتمع أو رشحية منه قد يوجد من بينها 

من يرى محل السالح يف وجه الوالة عند وجود جور أو جتاوز فتقع بسبب ذلك الفتن 

تى وتسيل الدماء الربيئة وخيتل األمن وتتكدر احلياة ويعظم اخلطب ويتفاقم األمر ح

كان  -ڤ- )إن أبا ذر  فقالت: - خترج األمور عن طور املعاجلة املعقولة واملرشوعة

 -املسجد :يعني- آوى إىل املسجد وكان بيته، فإذا فرغ من خدمته، ملسو هيلع هللا ىلص خيدم النبي

برجله حتى ملسو هيلع هللا ىلص فنكبه رسول اهلل ،  يف املسجدفوجده منجدال  ، ملسو هيلع هللا ىلص فدخل النبي

 .هل يل من بيت غريه؟، فأين أنام قال: «أال أراك نائام  »  فقال:، استوى جالسا  

بالشام، فإن  قال: احلق «كيف إذا أخرجوك منه ؟!»قال: فجلس إليه، ثم 

  من أهلها. الشام أرض اهلجرة، وأرض املحرش، وأرض األنبياء فأكون رجال  

إليه فيكون بيتي ومنزيل  قال: أرجع «كيف أنت إذا أخرجوك من الشام؟!»فقال: 

 إذا  سيفي فأقاتل حتى أموت.  قال: آخذ «الثانية؟فكيف أنت أخرجوك من »قال: 

بأيب ، قال: بىل، «أدلك عىل خري من ذلك»وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي إليه  قال: فكرش

 . (2)«حتى تلقاين وأنت عىل ذلك، تنقاد هلم حيث قادوك» وأمي يا رسول اهلل قال:
                                                   

(، مصدر والعربفيه من الدروس  وماحديث أيب ذر كتايب: )انظر: حياة أيب ذر الغفاري يف مدخل  (1)

 .18-9 :سابق
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ملسو هيلع هللا ىلص حدثت هذه النائبة هبذا العلم املتصل بالسياسة الرشعية التي كان النبي 

يسوس هبا أصحابه ويتحرى هبا من خيشى عليه االنحراف عنها لشدة يف طبعه أو 

 تصور يف فهمه أو ترسع يف تعامله. 

مع أمراء زمانه إذ  ڤوما تضمنته هذه الرتبية النبوية وقع أليب ذر الغفار 

خرج إىل الشام كاملتربم من مظاهر الرتف وانغامس بعض الناس يف املتع لكثرة املال 

ونصب له خيمة يف جوار مسجد دمشق ثم ، ڤواستقرار األوضاع يف عهد عثامن 

منها يزاوهلا أهل الشام حيث احلضارة القديمة  ظهر له أن املشاهد التي فر  يبدأ 

املآكل واملشارب واملراكب واملساكن الفارهة فانزعج من ذلك والتمدن والتفنن يف 

رساف ا من نصوص حتذر اإلوأخذ يف االعرتاض عىل األمور التي يراها انطالق  

فأخذت دعايته يف ذلك يصغى هلا وتأخذ ، اا وكنز  والتبذير واالهنامك يف الدنيا مجع  

العمراين والرخاء  شكل تأليب عىل اإلمارة اآلخذة يف أسباب املدنية والتوسع

ليخرج من هذا املحيط  للمدينةاالقتصادي فكتبت إىل اخلليفة طالبة منه استدعاءه 

ا ولكن مل يسكت وضاق وعاد إىل املدنية أيض  ، الذي قد تؤثر كلامته الناقدة يف جمتمعه

ا بعد اعتذاره له عن إشخاصه من الشام ومل يبق أمامه بعد أن رأى أن رع  ذبه اخلليفة 

رتح اجلديد هو اإلخراج إىل منفى جديد ال ساكن فيه وال حضارة إىل الربذة إال املق

أن جيرد سيفه للخروج ويقاتل حتى يموت أو يأخذ بالتوجيه النبوي وهو السمع 

، تنقاد معهم حيث قادوك» له: ملسو هيلع هللا ىلص ا قول النبيوالطاعة واالنقياد فانقاد متذكر  

قائال  ملن أراد استغالل ظرفه ذلك  (1)«وتنساق معهم حيث ساقوك ولو عبدا  حبشيا  

                                                   
جندب بن جنادة أبو : اجليماملعجم الكبري للطرباين: باب انظر: و (. 27588، احلديث: )45/568

 وما بعدها.  2/61 : مصدر سابق:أعالم النبالء سري: و (.1623، احلديث )2/148: ذر الغفاري

 .4/231 : الطبقات الكربى: مصدر سابق:و .2/64 سري أعالم النبالء: مصدر سابق: :انظر (1)
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          ،ذاكم ال تعرضوا عيل  ، يا أهل اإلسالم) من املرتبصني باخلليفة من أهل الفتنة:

واهلل لو صلبني عىل أطول خشبة ، وال تذلوا السلطان فإنه من أذل السلطان فال توبة له

 .(1)(ورأيت أن ذلك خري يل، أو حبل لسمعت وصربت
قل النائبة هلذه احلوادث واألحداث السياسية دليل عىل أن ن شك   وال

اهتاممها بالشأن السيايس ومسايرة ما جيب للسلطان من انقياد وسمع وطاعة يف 

 املعروف. 

وهذا من صميم مسؤولية النواب الذين يبحثون عن مصالح ممثليهم التي 

امة أو أعظمها مجع الكلمة ووحدة الصف والتعاون والتكاتف مع احلكومة الع

ه رش وظهوره بني اخلاصة التنفيذية املسرية للشأن العام أو اخلاص ألن اخلالف كل  

األمراء والعلامء نذير شؤم خيتل به األمن والسلم العام وحتل بسببه الفتن التي تعطل 

وجتلب سفك الدماء وذهاب بركة االقتصاد وترعب الربيء  ،املصالح واملنافع

 وصاحب الفتنة عىل حد سواء. 

وكأن خطيبة النساء هبذه املتابعة والنقل تقول ألمهاتنا علمن أوالدكن 

ا حقوق السلطان عىل املسلمني وبادرن إىل إكرام اخللفاء وامللوك والسالطني استجالب  

حبة والتقدير بني الراعي والرعية، وانرشن علم  للمملا يف أيدهيم من خري وتعميام  

ا حتى ينالوا بركة ا أو طمع  ذلك يف املجتمع لتعم الفائدة ويتأدب من املترسعون طبع  

          هذا التوجيه النبوي أليب ذر الغفاري ومن عىل شاكلته من العلامء والزهاد حتى

فق يف العلم والفقه يف ال يستغلهم األرشار يف أغراضهم أو يقعوا ضحية ضيق األ

 أمور العامة واخلاصة. 

                                                   
 .66/201. تاريخ دمشق: مصدر سابق: 4/171الطبقات الكربى البن سعد: مصدر سابق:   (1)
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وهبذه اجلهود العلمية النيابية اعتربت أسامء بنت يزيد بن السكن من عقالء 

األمة الذين أخذ عنهم العلم يف الشام إذ كان أبو ذر الغفاري هناك يتذمر من حال 

لذهب إىل ا هبذا احلصن السيايس األمة واإلمارة عىل حد سواء، فلو مل يكن متحصن  

مسالك اخلارجني عىل السلطان وسجل يف عداد أهل الفتنة الذين قتلوا ذي النورين 

 عثامن بن عفان اخلليفة الراشد.

 وهبذا ندرك عمق جتربة هذه النائبة وإخالصها. 

 .الزجر عن ظلم الرعية وما يرخص فيه من الكذب املبحث الرابع عرش:

وتنقل  ،شكاوىالطلع عىل تتابع احلوادث وتأعامل احلكومة و ةواكب النائبت

لنا كيف تصدت تلك احلكومة العادلة إىل صور من التعدي عىل حقوق األفراد 

واجلامعات وحتقق بروح الدين والسياسة الرشيدة يف األرضار التي حلقت 

ا بعث  ملسو هيلع هللا ىلص  )بعث النبي  صحاب الدعاوى والشكاوى فقالت:باملمتلكات اخلاصة أل

إىل ضاحية مرض، فذكروا أهنم نزلوا يف أرض ضجر، فإذا برجل يف قبة له بفنائه غنم، 

احرزنا، فأحرزهم شاة، فطبخوا منها، ثم أخرج  فجاؤوا حتى وقفوا عليه، فقالوا:

من شاة حلم إال شاة ما بقي يف غنمي  فسخطوها، ثم قال: -هزكاة غنم :يعني-إليهم 

ماخض أو فحل، فسطعوا فأخذوا منها شاة، فلام أظهروا واحرتقوا وهم يف يوم 

نحن أحق بالظل من هذه الغنم،  غنيمته يف مظلته، فقالوا: قالوا: ،صائف ال ظل معهم

إنكم متى خترجوها هتلك فتطرح  أخرج عنا غنمك نستظل، فقال: فقالوا: ،فجاؤوا

آمنت باهلل وبرسوله، وقد صليت وزكيت، فأخرجوا غنمه،  أوالدها، وإين رجل قد

ا حتى قدم فلم يلبث إال ساعة من هنار حتى تناعرت فطرحت أوالدها، فانطلق رسيع  

 فأخربه اخلرب. ملسو هيلع هللا ىلص  عىل النبي
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، فلام «اجلس حتى يرجع القوم»قال: ا، ثم ا شديد  غضب   ملسو هيلع هللا ىلصفغضب النبي 

 كذب، كذب. رجعوا مجع بينهم وبينه، فتواتروا عليه:

أما واهلل إن  فلام رأى ذلك األعرايب قال:، حالة الوحيملسو هيلع هللا ىلص  فرسي عن النبي

فوقع يف نفس ، ولعل اهلل خيربك يا رسول اهلل، اهلل ليعلم إين لصادق وإهنم لكاذبون

 :يعني- يناشد كل رجل منهم ينشده، ، رجال  فدعاهم رجال  ، أنه صادقملسو هيلع هللا ىلص  النبي

يأهيا » ا فقال:خطيب   (1) ملسو هيلع هللا ىلص كام قال األعرايب فقام النبي  منهم إالفلم ينشد رجال   -باهلل

كل ، الذين آمنوا ما حيملكم عىل أن تتابعوا يف الكذب كام يتتابع الفراش يف النار

أو ، رجل كذب عىل امرأته لريضيها، الكذب يكتب عىل ابن آدم إال ثالث خصال

 .(2)«بينهام أو رجل كذب بني امرأين مسلمني يصلح، رجل كذب يف خديعة حرب

بعض يف العهد النبوي ندرك من خالهلا أن غري الهذه واقعة مؤملة وقعت من 

املعصوم عرضة للظلم واستغالل منصبه فيسلط من خالل عمله عىل من يستطيع 

 استغالل وضعه سواء يف ماله أو بدنه أو مصاحله أو أعيان ماله والرشع من ذلك بريء. 

عىل العدل واإلنصاف حيث حذر ملسو هيلع هللا ىلص  كام ندرك من خالهلا حرص النبي

تعريض مصاحلهم وأمواهلم بوأخذها يف الزكاة أحرى  ،من كرائم أموال الناس

من سامع شكوى هذا األعرايب تدل عىل براءته من  ملسو هيلع هللا ىلصللتلف، وشدة غضب النبي 

 حمدودة هلا صلة بالتطبيق العميل  ينفذون أعامال  جتاوز يقع ممن يرسلهم عامال   أي  

وكل املواطنني يقرون بذلك ويؤدونه  ،واألمر فيها واضح ،والسنةلنصوص الكتاب 

                                                   
 (. 419، احلديث )24/164: األلفاملعجم الكبري للطرباين: باب  (1)

أمحد بن حنبل: امللحق املستدرك من مسند األنصار: من حديث أسامء بنت يزيد: مسند اإلمام  (2)

 (.  27570، احلديث: )45/550
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بة هبا نفوسهم كهذا الرجل الذي ذكر أنه آمن وصىل وزكى فلم يقع عليه الظلم طي  

 وتعرض مصاحله للتلف. 

الغضب الذي حلقه من شناعة ما سمع ألن هؤالء ملسو هيلع هللا ىلص  وإنام رسي عن النبي

ا وليست كل دعوى صادقة وخصوص   ،نةواألصل فيهم األما ،عى عليهم مجاعةاملدَّ 

أهنم تواتروا عىل إنكارها. ولكن بقي احتامل أن تكون هذه الدعوى صادقة بدليل 

مل يغلق ملفها وسمح لألعرايب أن يتكلم واستمع إىل كالمه حتى فرغ ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي

ال يعلم ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله  ،ملف قضيته لعلم اهلل تعاىل الذي ال ختفى عليه خافية ةمن إحال

صدق هلجة صاحب هذه الدعوى ملسو هيلع هللا ىلص  ن الغيب إال ما عمله، فلام سمع رسول اهللم

قذف اهلل يف قلب نبيه أن احتامل صدقه أكيد وأن استخراج املعلومات من املدعى 

        عليهم ممكنة بطريق ميسور وهو نموذج رائع يف التحقيق واستخراج املعلومات 

صادق، فالعقل اجلمعي قد يذهب فيه من املنكرين إذا كانوا عىل ديانة وإيامن 

االختيار الصادق، وحيصل فيه التواطؤ عىل الكذب واإلنكار جماراة لآلخرين ولكن 

ا يف عند االنفراد واملناشدة الصادقة ينزع املسلم من االنغامس يف االثم وخصوص  

زمن نزول الوحي فال مهرب من الترصيح باحلقيقة وهي املطلوبة فاعرتف كل واحد 

 وع ذلك احليف واستقرت الدعوى ألن اإلقرار سيد الرباهني واألدلة. بوق

تقول لنقل هذه النائبة حليثيات هذه املظامل وما تم فيها من حتقيق ومتابعة تو

لنا إن من مقتضيات عمل النائب االطالع عىل أمور الناس من حيث يدرك احلقائق 

الهلا ينصف املظلوم ويتمكن من رصد األحداث ومعرفة املعاجلات التي من خ

شخص يتعرض لتمثيل الناس يف املجالس  وحيارب الظلم والفساد واجلور، وأي  

ا فإنه ينسب إىل اجلهل والبالدة ا وثقافي   علمي  الشورية أو الربملانات وال يكون مؤهال  
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وتنتهك حرماهتم وتستغل مقدراهتم ألن من ، والتغفيل فتضيع بسببه حقوق الناس

هم ليس عىل مستوى املسؤولية لقصوره عن مواكبة األحداث وجهله وضعوا فيه ثقت

 بمداخل األمور وخمارجها. 

فمن هنا نقدر هلذه النائبة حرصها عىل هذا العلم النافع للمسؤولني يف 

التعرف عىل مظامل املواطنني وتبصريهم بانتهاكات املوظفني، وكيف يتأثرون ملن 

ل العدالة ويطمس واإلنكار الذي يضل   شكى إليهم وكيف يترصفون حيال اجلحود

احلقيقة ويسهل استمرار الفساد واإلفساد حتى تتفاقم األمور ويعم اجلور وتذهب 

األمانة وحتل حملها اخليانة والتخوين وقلة الثقة يف املسؤولني، وهكذا فمن إخالل 

أن هذه املرافعات علمت النساء والرجال بأن الظلم واقع وأن طرق إزالته عديدة و

 علم املسئول وثقته بقيمة العدل ورفع الظلم هي مفتاح اإلنصاف. 

املبحث اخلامس عرش: عناية خطيبة النساء باجلوانب االقتصادية املتصلة بالسلوك 

 .العام

هبم من  ىحاهلم يف األوضاع املعيشية ليقتد للنخب وما جيب أن يكون عليه

التواضع يف املأكل واملرشب وامللبس واملسكن والتعامل مع املسلمني  ملسو هيلع هللا ىلصهدي النبي 

برفق ولني، وقد متثل أصحابه هذا اهلدي ونقلوه للناس ملا فيه من اتفاق مع بساطة 

بالصحة  الفطرة وجتنب التكاليف التي ينجم عنها االنغامس يف الفضول التي ترض

البدنية والنفسية وتدخل يف ميادين اإلرساف أو البذخ أو الرتف أو التبذير وهذه 

والتطبيق العميل يشهد أن رسول  ،ملسو هيلع هللا ىلص وعىل لسان رسوله ،خصال هنى اهلل عنها يف كتابه

كان أبعد الناس عن هذه اخلصال املكروهة حيث تروي أسامء بنت يزيد بن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

ودرعه  ؛تويف يوم تويفملسو هيلع هللا ىلص  أنهملسو هيلع هللا ىلص  تهن يف جملس النبيالسكن خطيبة النساء وممثل
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وهو ما يلبسه -مغفر  ملسو هيلع هللا ىلص وسق من شعري، وكان لهبمرهونة عند رجل من اليهود 

السبوغ بالسني املهملة  وذ :أو ،السبوغ ، يقال له:-وغريه عىل رأسه من الزردالدارع 

 .(1)املوشح وبيضة :ثم باء موحدة، ثم واو وغني معجمة، وآخر يسمى

بمثل هذا ملسو هيلع هللا ىلص وقد حتدثت هذه النائبة وغريها من الصحابة عن هدي النبي 

 النقل الذي يرشد إىل التأيس به يف التقشف والزهد والبعد عن التكلف. 

وكان من مقاصد إظهار ذلك ونرشه أن يعلم الناس من خالل من يقتدي به 

ا من الوجود وأن ا وال هدف  أن الدنيا بمظاهرها ووسائلها املغرية ومتعها ليست مقصد  

 خطوها زائلة يكفي منها قدر احلاجة الرضورية. 

كانت هذه املذكورات هي أدواته يف ملسو هيلع هللا ىلص  وأن خري خلق اهلل حممد رسول اهلل

احلرب وقد نرصه اهلل عىل دول كربى متلك األسلحة الكثرية والفيلة واألموال التي 

 .(2)أغمستها يف التعرف املفسد للطبع والصحة

ش النواب الذين يمثلون الشعوب وينظر الناس إليهم بأهنم وعندما يعاي

    نخب يقتدى هبم يف هذه الروح املكتفية بامليسور واملوجود يتأثر الشعب برتفعهم 

ا حلطام الدنيا عن كثري من املغريات واملاديات التي يتصارع املتصارعون حوهلا مجع  

ا للنزوات هوات وإشباع  من احلالل أو من احلرام واستامتة يف اللعب من الش

                                                   
، 45/567مسند اإلمام أمحد بن حنبل: امللحق املستدرك من مسند األنصار: من حديث أسامء بنت يزيد:  (1)

ا يف: مسند املكثرين من الصحابة (.  27587احلديث: ) : ڤنس بن مالك ، مسند أڤوأيض 

 و: .(2438احلديث: )، 2/814كتاب الرهون:  :ابن ماجه: سنن و (. 12852احلديث: ) ،20/221

وما ظهر يف ذلك من آثار النبوة، ودالالت  وفاتهومجاع أبواب مرض رسول اهلل دالئل النبوة للبيهقي: 

 .7/274: ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف تركة رسول اهلل : الصدق

 .175-171 :ـه1399 ،دار اإلنسان ،1ط ،حسن حممد يوسف :سيد الدعاة :انظر (2)
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 ا بامللذات املفسدة للبدن والصحة النفسية والعقلية والسمعة االجتامعية. واستمتاع  

 ملسو هيلع هللا ىلص وعندما يعلم ممثالت النساء خاصة أن هذه النائبة التي مثلتهن يف جملس النبي

 واقرتبت منه لتكتمل هلا صورة حياته اخلاصة والعامة لتتحىل ولتنقلها هلن  علمن أنه ال

معنى لتنافسهن  يف الزينة الزائدة عن املعقول واملوجود وخصوصا  أن بعض املثقفات يف 

هذا العرص اختذن أهل الغنى واإلرساف والتفاخر والتباهي قدوهتن  فأرهقن بذلك 

)املوضات( يف مجيع املستجدات واملخرتعات واملصنوعات  أزواجهن وأرسهن، فيتابعن

وانتهاء  باحليل واملجوهرات ثم األجهزة الذكية وسائر ابتداء  من األقمشة واألحذية 

  سبوع واألثاث والفرش واملساكن واملراكب.لكرتونيات التي تتجدد يف األاإل

فهذه من موجات التقليد األعمى التي تستخف عقول الناس وتستنزف 

         مقدراهتم املادية وإمكانياهتم االقتصادية فيخرجون بذلك عن احلدود الرشعية 

 إىل املحرمات الرشعية أو ما يؤدي إىل ذلك. 

والذي يمكن أن يقف يف وجه ذلك هو القدوات النسوية العاقلة املتعلمة 

وأمهات املؤمنني واملجتمع اإلسالمي الفاضل ملسو هيلع هللا ىلص الرزينة التي تنشد االقتداء بالنبي 

سالمية املعتدلة يف الذي تعرب عنه املرأة املسلمة من خالل متثلها ومتثيلها للثقافة اإل

 مجيع اجلوانب الدينية والدنيوية. 

ولعل هذا ما قصدت إليه النائبة النسائية أسامء بنت يزيد بن السكن خطيبة 

وتصف ذلك كله حتى تصف ملسو هيلع هللا ىلص النساء عندما تتحدث هلن عن واقع حياة رسول اهلل 

مُّ قميص رسول اهلل   .(1))الرصغ أو الرسغ( وأنه كان إىل:ملسو هيلع هللا ىلص  كيف كان ك 
                                                   

 (. 1765، احلديث )4/238سنن الرتمذي: أبواب اللباس: باب ما جاء يف القمص:  :انظر (1)

 . (4027، احلديث )4/43داود: كتاب اللباس: باب ما جاء يف القميص: سنن أيب 

= 
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  .عناية خطيبة النساء باملشاريع اخلريية املبحث السادس عرش:

يعترب املسلم أن كل اجلهود التي يعم  نفعها ويتعدى إىل اآلخرين هي من 

 أعظم العبادات وأهم القربات. 

يتوجه الناس إليها يف مصاحلهم العامة فإذا كان هذا املسلم من النخب التي 

 .  وعمال  واخلاصة وجب عليه العناية الزائدة بام حيصل ذلك وما يرتتب عليه علام  

وأنفع عمل خريي للمسلمني هو تأسيس املساجد التي أمر اهلل بتعمريها 

 بالبناء والصالة وطلب العلم وغري ذلك. 

أعامله يف املدينة تأسيس إذ كان أول ملسو هيلع هللا ىلص وكان القدوة يف ذلك رسول اهلل 

مسجد قباء واملسجد النبوي حيث انطلقت منهام ابتداء  يف املدينة املنورة رسالة 

املسجد املعروفة يف الرشيعة اإلسالمية من إقامة الصلوات اخلمس واختاذها جمالس 

علم وتعليم وتربية وتكوين لألمة والدولة الناشئة وعقد اللقاءات األخوية وعقد 

للبعوث والرسايا والغزوات ثم استقبال الوفود املمثلة للقبائل واملناطق  األولوية

املعلنة للدخول يف هذا الدين، وقد انترشت يف املدينة النبوية مساجد األحياء والقبائل 

وضواحي املدينة وأخذ املسلمون يف خمتلف مناطقهم يف اجلزيرة العربية أوامر من 

هبا والقيام بواجب رعايتها من وجود املؤذنني  بتأسيس املساجد والعنايةملسو هيلع هللا ىلص  النبي

واألئمة والنظافة والطهارة ثم توالت األحاديث املرغبة يف التربع ببناء املساجد واملبينة 

 عىل وجود لعظيم الثواب واألجر يف ذلك واعتبار وجود املساجد واألذان دليال  

هنم الشعار اإلسالمي املسلمني الذين أمر املجاهدون بحقن دمائهم وأمواهلم إلعال

                                                   
 اإلمارات. -ـه1414، 1حممد الداه أمحد، طعبد اهلل بن وادة، حتقيق: : ملسو هيلع هللا ىلصانظر: صفة ثوب رسول اهلل و
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 املميز هلم عن أهل اجلاهلية.

وتناقل املسلمون عرب التاريخ هذا العمل اخلريي لشدة احلاجة إليه وتنافس 

الفاحتون يف املبادرة إىل إنشاء املساجد يف البالد املفتوحة والقيام برسالتها السامية التي 

اد الربانيون كام يتكون فيها يتخرج منها العلامء والدعاة واملجاهدون والعب اد والز   ه 

 .(1)القادة العسكريون واخللفاء والوزراء واملمثلون

فمن هنا كانت عناية ممثلة النساء بنقل الرتغيب يف هذه املشاريع الطوعية 

ألهنا من النخب التي هيمها الشأن العام واملساجد تبنى للرجال والنساء إذ كان النساء 

للصالة والتعلم والتعبد والرتبية والتكوين وكانت املرأة تعنى ومازلن يرتدن املساجد 

ه تطوع   ا ورجاء ثواب اهلل تعاىل وقد أعطاها ذلك مكانة دينية بنظافة املسجد وتقم 

كبرية كم كان للنساء جمالس علم وختالل فيام بينهن  يف املسجد النبوي وغريه، ومن 

العناية هبا هذه النائبة التي نقلت من النساء الالئي كن حيرصن عىل ارتياد املساجد و

 . (2)«بنى اهلل له بيت ا يف اجلنةا من بنى هلل مسجد  » قوله: ملسو هيلع هللا ىلص يف النبي 

 .(3)«فإن اهلل يبني له بيتا  أوسع منه يف اجلنة» :أمحدويف لفظ آخر عند 
                                                   

 17 ـ:ه1411 ،دار الرفاعي، 1ط ،حممود بن حسني حريريد/ :أحكام املساجد يف اإلسالم :انظر (1)

 وما بعدها. 

 (. 8459، احلديث )8/221املعجم األوسط للطرباين: باب امليم: ما اسمه معاذ:  (2)

  (.468، احلديث )24/185املعجم الكبري للطرباين: باب األلف: و: 

مسند اإلمام أمحد بن حنبل: امللحق املستدرك من مسند األنصار: من حديث أسامء بنت يزيد:  (3)

جممع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب  : رجاله موثقون.اهليثمي (.  وقال27612، احلديث: )45/585

 (.  1947، احلديث )2/8الصالة: باب بناء املساجد: 

= 
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فالنائبة عندما تظهر هذا العلم املتعلق بأهم أمور الناس الدينية والدنيوية فإنام 

تؤدي ملن متثلهن  أمانة يتحملنها يف خدمة املجتمع املسلم وترشحهن  ملهمة بناء املساجد 

ا مع الرجال األخيار األثرياء يف اكتساب األجر العظيم رغبة  فيام عند اهلل تعاىل وتنافس  

إذ الدين للرجال والنساء عىل حد سواء وتيسري وسائل العبادة والطاعة والعلم من 

ا ما نقرأ يف تاريخ لنخب السياسية الواعية ملهام الدين والدنيا وكثري  أقدم واجبات ا

اإلسالم عن نساء فضليات مسبالت ومنفقات يعمرن املساجد بتالد أمواهلن وجيرين 

 عليها النفقات واألوقاف التي تضمن استمرار صيانتها وحسن رعايتها.

ع اهتامم النساء ويف هذا العرص عندما تقلص دور املرأة بأسباب كثرية تراج

 عىل يف تعمري املساجد وظهر ذلك يف قلة املتربعات بالبناء واألوقاف إما اتكاال  

احلكومات واملؤسسات اخلريية أو األوقاف اإلسالمية التي تعثرت هي األخرى 

 كثريا  يف عدد من البالد.

وإما لبعد بعضهن عن الوعي املطلوب يف هذا العمل اخلريي النافع للجميع، 

 ملوعود عليه ببيت يف اجلنة. وا

ر بجهود ممثلة النساء يف جملس النبي من خالل نقل هذا العلم  ملسو هيلع هللا ىلص وإذ نذك 

الدال عىل االهتامم بالشأن اإلسالمي العام، فإنام نريد بذلك بعث هذه الروح يف 

نخبنا النسائية واملمثالت الربملانيات يف املجالس النيابية املعارصة إلحياء دور املرأة يف 

 هذه املشاريع اخلريية.

                                                   
: حرف الصاد: كتاب الصالة: الباب اخلامس يف صالة اجلامعة وما يتعلق هبا: كنز العامل :انظرو

 (.20761، احلديث )7/654
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 .النساءاملبحث السابع عرش: القرآن الكريم واهتاممات خطيبة 

القرآن الكريم كتاب علم وهداية، وعمل مثمر ملا يصلح الدنيا واألخرى، 

ملسو هيلع هللا ىلص ومن أعظم الكتب التي قامت هبا احلضارات اإلسالمية املتعاقبة، وقد حث النبي 

عىل التمسك به واالهتداء هبديه، واتباع أوامره واجتناب نواهيه، ألنه حبل اهلل املتني، 

يامن احلق، والعمل الصالح، والعلم النافع، وبه يكون ورساجه املبني، به يعرف اإل

العدل واإلنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، وبه يميز اخلري من الرش، والنافع من 

ا ويضع به آخرين، كام شهدت السنة املطهرة بذلك وصدقه الضار، وبه يرفع اهلل أقوام  

وفون لنزوله عىل رسول الواقع عرب التاريخ، وقد كان الصحابة رضوان اهلل عليهم يتش

يه الطاهر، ويتلقون منه معارفه وأنواره، سواء يف ذلك الرجال فيتلقفونه من ف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

والنساء، وشهدت عائشة أم املؤمنني لنساء األنصار بحبهم للعلم الذي أصله ورأسه 

القرآن الكريم، وكانت خطيبة النساء من أحرص نساء األنصار عىل العلم واملبادرة 

ا بسؤاهلا العلمي لنزول قرآن ل عنه، لذا نجدها يف مناسبات عديدة تكون سبب  للسؤا

يتىل، كام سبق يف العدة للنساء ونحوها، ويمكننا أن نتناول ما تولت خطيبة النساء نقله 

 فوائده الدينية والدنيوية فيام يأيت:ولعامة املسلمني من تفسري القرآن 

عن شهر بن حوشب،  غرق ابنه: يف شأن قوله تعاىل تسلية لنبيه نوح  (1

]سورة  { جن َغْيَ  َعِمَل  مم }: قرأها ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ،ڤ عن أم سلمة

[46: هود
وال شك أن يف هذا النقل عربة عظيمة للمسلم الذي يصاب بعقوق  .(1)

                                                   
مسند اإلمام أمحد بن حنبل: امللحق املستدرك من مسند األنصار: من حديث أسامء بنت يزيد:  (1)

 (. 26518، احلديث: )44/136
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الولد وخمالفته للهدى واحلق، كام أنه يتضمن العلم بأن اهلل يفعل ما يشاء ال 

 ا من اهلل تعاىل.ا حمبوب  ا مقرب  مهام كان نبي  ا من خلقه، حيايب أحد  

ويف جمال الرتغيب يف السعي لنيل رمحة اهلل تعاىل وعدم القنوط مهام كانت  (2

عن شهر بن  .ملسو هيلع هللا ىلصالذنوب تتحفنا خطيبة النساء هبذا السامع من رسول اهلل 

 ىي } يقرأ: ملسو هيلع هللا ىلصحوشب، عن أسامء بنت يزيد، قالت: سمعت النبي 

 خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
َبايل  ) { متهت []سورة الزمر {مح جح مج حج مث} (َواَل ي 

. وعندما (1)

يسمع املسلم املرسف عىل نفسه بارتكاب الذنوب الكبرية، واملعايص العظيمة 

، ملسو هيلع هللا ىلص هذا النداء املبرش من رب العاملني سبحانه وتعاىل بنقل مبارش من رسول اهلل

حمله احلب هلل والطاعة  فإن القنوط الذي تزرعه الشياطني يف نفسه يتبدد، وحيل

والتوبة، فيصلح حاله، ويستقيم أمره، وهذا من أعظم مقاصد القرآن الكريم، 

ومن أعظم البشارات التي ينبغي للمهتم بالقرآن وأهدافه النبيلة نرشها كام 

 فعلت خطيبة النساء هنا.

، من أعظم منن اهلل تعاىل عىل عباده نعمة األمن يف األنفس واألهل واملمتلكات (3

             وتيسري الرزق يف األوطان بدون التعرض للغربة واملخاطر، ومتكني الناس

   من القوة عىل جلب األرزاق من أماكن حمددة معلومة للتجار واملتسببني، عىل نحو 

عن النساء: ما امتن اهلل به عىل قريش يف هذا النص الذي ترويه لنا أسامء خطيبة 

 ىل مل خل}»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصت يزيد، عن النبي شهر بن حوشب، عن أسامء بن
                                                   

ستدرك من مسند األنصار: من حديث أسامء بنت يزيد: مسند اإلمام أمحد بن حنبل: امللحق امل (1)

 (.27569، احلديث: )45/549
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وحيكم يا قريش، اعبدوا   [سورة قريش]{مم خم حم جم يل

. فعبارة: (1)«رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع، وآمنكم من خوف

تدل عىل منتهى الشفقة عىل الناس الذين يمتن اهلل عليهم  ملسو هيلع هللا ىلص وحيكم من النبي

هبذه املنن العظيمة عرب التاريخ، ولو كانت خرجت عىل وجه اخلطاب لقريش، 

فهي للعموم ويف كل زمن لذا فنقل خطيبة النساء هلذا العلم داخل يف إطار 

ر لشكره االهتامم بصيانة املجتمع من الوقوع يف اجلحود لنعم اهلل تعاىل والتنك

 جل جالله.

اسم اهلل األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، يبحث العلامء  (4

ا عن مواطنه يف القرآن والسنة وما يشهد له من نصوص، وهلذه األمهية كثري  

بحديث ينص عن  ملسو هيلع هللا ىلصكانت النفوس متشوقة ومتشوفة ملن حيدث عن النبي 

. وجوده يف آية كذا أو حديث كذا، وهذه خطيبة النساء تروي لنا فيه هذا احلديث

 مي} اآليتني:يف هذه  يقول ملسو هيلع هللا ىلصعن أسامء بنت يزيد، قالت: سمعت رسول اهلل 

 خم حم جم يل ىل مل خل } :و [255: ]سورة البقرة { خئمئ حئ جئ يي ىي ني

 .(2)»إن فيهام اسم اهلل األعظم« :]سورة آل عمران[ {يم ىم مم

 زاملبحث الثامن عرش: موقف خطيبة النساء من فتن آخر الزمان

ا ما يتأثر من مهام املثقف بصفة عامة اإلسهام يف جمريات األمور وخصوص  

الناس به يف عقائدهم، وما يدخل عليهم اخلوف والفزع، أو ما خيل باألمن 

                                                   
 (. 27607، احلديث: )45/581: نفس املصدر السابق (1)

 (.27611، احلديث: )45/584: نفس املصدر السابق (2)
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واالستقرار، أو يدخل يف باب الفتن، واحلوادث املهمة التي يؤرخ هبا، لقوة أثرها يف 

حياة الناس وتغري جماري التاريخ، وتقلبات الزمان والدهور التي ال بد منها، ومما 

لفعال يف احلياة العلمية والعملية حتى يتمكن من حتصيل يعينه عىل ذلك احلضور ا

ام فياملعلومات من مصدرها الصحيح، ليصل إىل الدرجة التي جتعل الناس يثقون يف 

يصدر منه، ويطمئنون إىل علمه أو أخباره، وهذا ما قامت به خطيبة النساء أسامء 

بالتحدث عن  بنت يزيد حيث كانت شديدة الصلة بمصدر الوحي املعصوم املخول

املغيبات املاضية واملستقبلية، وإخبار الناس بام جيب عليهم عند وقوع الفتن 

والقالقل، حتى يستعدوا هلا، ويترصفون عند حلوهلا بعلم وروية، ويتجنبون مواطن 

الفتن والرشور، ومن جهودها يف ذلك كخطيبة وممثلة للنساء أهنا حرضت جمالس 

ن آخر الزمان، وتقلبات الدهر بأهله، وظهور التي حتدث فيها عن فتملسو هيلع هللا ىلص  النبي

الكذابني والدجاجلة، وتغري أحوال الناس برتأس األسافل عىل الكابر، وأنه ال تقوم 

الساعة حتى خيسف بقبائل من العرب، وحتى يسود كل قبيلة منافقوها، أو أراذهلا، 

ىل الناس سنون وحتى يتكلم الرويبضة وهو الرجل التافه يف أمور العامة، وأن تتابع ع

خداعة، ومتسك السامء قطرها سنني متتابعة، حتى يلحق بالناس من البؤس 

عن شهر  .واملجاعات لتتابع اجلفاف عليهم ما حيوجهم للخضوع لكل دعي كذاب

إذا كان قبل »يف بيته فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصبن حوشب، عن أسامء بنت يزيد، قالت: كنا مع النبي 

السامء ثلث قطرها، وحبست األرض ثلث خروج الدجال بثالث سنني، حبست 

نباهتا، فإذا كانت السنة الثانية حبست السامء ثلثي قطرها، وحبست األرض ثلثي 

نباهتا، فإذا كانت السنة الثالثة حبست السامء قطرها كله، وحبست األرض نباهتا 

 :فيقول الدجال للرجل من أهل البادية ،هلك كله، فال يبقى ذو خف، وال ظلف إال
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فيقول: أتعلم أين ربك؟  ،ا أسنمتهاعظام   ،ا رضوعهاأيت إن بعثت إبلك ضخام  أر

أرأيت إن بعثت أباك وابنك  :ويقول للرجل ،فتمثل له الشياطني عىل صورة فيتبعه .نعم

فتمثل له الشياطني عىل صورهم  .أتعلم أين ربك؟ فيقول: نعم ،ومن تعرف من أهلك

ونحن  ،ملسو هيلع هللا ىلصل البيت، ثم رجع رسول اهلل وبكى أهملسو هيلع هللا ىلص ثم خرج رسول اهلل  ،«فيتبعه

فقلت: يا رسول اهلل ما ذكرت من الدجال فواهلل إن أمة « ما يبكيكم؟»نبكي فقال: 

أهيل لتعجن عجينها فام تبلغ حتى تكاد تتفتت من اجلوع فكيف نصنع يومئذ؟ فقال 

يكفي املؤمنني من الطعام، والرشاب يومئذ التكبري، والتسبيح، : »ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ال تبكوا فإن خيرج الدجال، وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن خيرج »ثم قال: « والتحميد

 .(1)«بعدي فاهلل خليفتي عىل كل مسلم

ومن أعظم الفتن التي تنتظر الناس فتنة الدجال ملا يصاحب ظهوره من دواعي 

وأن ذلك يؤكد شدة حاجة الناس لبيان حاله يف الكذب واضمحالل أمره، االفتتان به، 

ا، ا فشيئ  إذ أعالم النبوة املخربة عن أرشاط الساعة الصغرى والكربى تتحقق شيئ  

بخصوص التحرز من أسباب الفتن  ملسو هيلع هللا ىلص  عن جيل ما أخرب به النبيويتناقل الناس جيال  

سك بالدين عند وقوعها، وواجب واالبتعاد عن مظاهنا والصرب عىل اإليامن والتم

         املؤمن ليسلم له دينه وحياته عند وقوعها، وتبليغ الناس أحاديث الفتن من أعظم 

عن  :حديث شهر لذا كام يف ،شفقة عىل أمته التي هي آخر األمم ملسو هيلع هللا ىلص ما وىص به النبي

فذكر جلس جملسا مرة حيدثهم عن أعور الدجال : ملسو هيلع هللا ىلصأسامء بنت يزيد، أن رسول اهلل 

إذا سأل عن يشء يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوكانت كلمة من رسول اهلل  «مهيم»فقال:  ،وزاد فيه ،نحوه

                                                   
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل: امللحق املستدرك من مسند األنصار: من حديث أسامء بنت يزيد: (1)

 (.27568، احلديث: )45/547-548
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فمن حرض جمليس، وسمع قويل فليبلغ الشاهد منكم الغائب، واعلموا » :مهيم وزاد فيه

أن اهلل عز وجل صحيح ليس بأعور، وأن الدجال أعور ممسوح العني بني عينيه مكتوب 

 .(1) «وغري كاتبكافر يقرؤه كل مؤمن كاتب 

وهبذا احلديث عن الفتن يف آخر الزمان تكون خطيبة النساء قد أسهمت يف 

ا بذلك البالغ عن األمور التي ختل باألمن واالستقرار يف املجتمع، وتكون أيض  

برصت كل مثقف ونائب عن املجتمع يف احلياة العامة أن حيرص عىل ما ينفع الناس، 

وجينبهم أسباب الفزع، والوقوع ضحية الدجالة الكذابني وما جيلب هلم الطمأنينة، 

وقال  ملسو هيلع هللا ىلص الذين يسبقون الدجال األعور كام جاء يف احلديث الذي خطب به النبي

ا آخرهم األعور الدجال، وإنه واهلل ال تقوم الساعة حتى خيرج ثالثون كذاب   ...» فيه:

 .(2) احلديث «...ممسوح العني اليرسى كأهنا

وأسباهبا يف هذا العرص بسبب تطور وسائل التواصل  وقد كثرت الفتن

االجتامعي وغريها وبسبب ثورة التقنيات التي تقرب املسافات وتسهل عىل اإلعالم 

التفنن يف تصوير احلقائق العلمية، وكذا إتقان توثيق الكذب واالفرتاء والتمثيل 

ذي يمثل الناس اخلادع، والدبلجة املفربكة، وكل ذلك يلقي مسؤولية زائدة عىل ال

ويعنيه شأهنم العام من املثقفني والربملانيني، واإلعالميني امللتزمني بالدين اإلسالمي 

وما يوجبه من احلرص عىل حتري األخبار الصادقة وجتنب نرش الكذب واإلشاعات 

أو الرتويج للفتن واخلزعبالت التي تشوش عىل الناس تصوراهتم ومفاهيمهم عن 

 هم يف معايشهم وأمنهم، وسلمهم االجتامعي واالقتصادي.احلياة، أو تؤثر علي

                                                   
 .94 -13/77فتح الباري، مصدر سابق:  :وانظر(. 27580احلديث: ) ،45/562 املصدر السابق:  (1)

 (.6799، احلديث: )7/191باب السني:  ،املعجم الكبري للطرباين (2)
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تناول هذا البحث من خالل متهيد ومباحث عديدة، مكانة املرأة العربية يف 

، ڤا من خطيبة النساء أسامء بنت يزيد بن السكن اجلاهلية وصدر اإلسالم، متخذ  

، وما جتدد هلا من مكانة ملسو هيلع هللا ىلصنموذجا يعترب به مكانة املرأة املدنية قبل مبعث النبي 

مرموقة، بعد الدخول يف اإلسالم، وتأسيس دولته العادلة، وما أقر هلا من اعتبار 

عظيم يف القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث وجدنا أن خطيبة النساء قامت بتمثيل 

لت العقيدة والتعليم، والعالقات العامة للمجتمع النساء يف ميادين عديدة، شم

 املدين، ويف إطار األرسة، وعالقة املرأة بالدولة والسلطان، وواجباهتا، وحقوقها.

وكان االعتامد يف ذلك عىل نصوص من القرآن والسنة، ووقائع مشهورة 

مية، العل عند العلامء، ونويص يف هذا اإلطار بتوجيه الباحثني إىل جماالت البحوث

لتناول الشخصيات املؤثرة يف حياة املجتمع اإلسالمي يف الصدر األول؛ ألن الناس 

يقتدون هبم، ويتمثلون سريهم احلسنة، قبل ظهور اخلالفات التي أحدثت يف 

ا من الغموض، واللبس، الذي يشوش عىل الباحث عن احلق املجتمعات املسلمة شيئ  

واخللفاء الراشدين والقرون املفضلة  ملسو هيلع هللا ىلصبي طريق الوصول إليه، بينام يف عهد النيف 

هي جمال واسع للبحث العلمي الذي يثري الساحة  التي يكثر فيها اخلري ويقل الرش

  العلمية والثقافية.
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دار إحياء ، ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقيسنن ابن ماجة:   .32

 .الكتب العربية

، 2، طحتقيق: عبد الفتاح أبو غدة: أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين النسائيسنن النسائي:   .33

 م.1986 –هـ1406، حلب –مكتب املطبوعات اإلسالمية 

، 3حتقيق: شعيب األرنؤوط: طأبو زكريا حمي الدين بن رشف النووي، رياض الصاحلني،   .34

 .ـه1419بريوت،  -مؤسسة الرسالة

املغريب عىل متن اإلمام األخرضي، حتقيق وتعليق  رشح حممد بن عبد الرمحن الفلييس البسكري  .35

 .هـ1421دار الذخائر بالدمام، ،1ط العبد الفقري،

، 1ط ،حتقيق: الدكتور عبد العيل عبد احلميد حامد ،شعب اإليامن، أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي  .36

  -ـه1423مكتبة الرشد للنرش والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند. 

 .م2003
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اجلامع املسند الصحيح، حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري، حتقيق: حممد  صحيح البخاري،  .37

 هـ.1422، 1زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة، ط

صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد   .38

 ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 1الباقي، ط

  هـ، اإلمارات. 1414، 1، عبد اهلل بن وادة، حتقيق: حممد الداه أمحد، طملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل صفة ثوب   .39

 –ادي، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر الطبقات الكربى، حممد بن سعد بن منيع، البغد   .40

 .م1968، 1بريوت، ط

، دار إحياء العينيأبو حممد حممود بن أمحد بدر الدين  :البخاريعمدة القاري رشح صحيح   .41

 .بريوت –الرتاث العريب 

 .السلفية ، دارالعسقالين بن حجراافظ احلرشح صحيح البخاري، بفتح الباري    .42

 ـه 1411 2اهلل التليدي، دار ابن حزم ط عبد: د/كتاب املرأة املتربجة وأثرها اليسء عىل األمة، تأليف   .43

كشف اللثام رشح عمدة األحكام، شمس الدين، أبو العون حممد بن أمحد بن سامل السفاريني   .44

 –النوادر الكويت، دار  -احلنبيل، حتقيق نور الدين طالب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 .م2007 -هـ  1428، 1سوريا، ط

كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، عالء الدين عيل بن حسام الدين ابن قايض خان القادري   .45

صفوة السقا، النارش: مؤسسة الرسالة،  -حياين  اهلندي، بكريثم املدين فاملكي الشهري باملتقي 

 .م1981هـ/1401، 5ط

اخلرض بن سيد عبد اهلل بن أمحد  البخاري، حممدكوثر املعاين الدراري يف كشف خبايا صحيح   .46

 .م1995 -هـ  1415، 1اجلكني الشنقيطي مؤسسة الرسالة، بريوت ط

عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط   .47

 .م2001 -هـ  1421، 1الرسالة، ط

عادل مرشد، وآخرون، وإرشاف: د  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط   .48

 .م 2001 -هـ  1421، مؤسسة الرسالة، 1عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، ط

: ، حتقيقسليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطربايناملعجم األوسط،   .49

 .القاهرة –دار احلرمني ، احلسينيطارق بن عوض اهلل 
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املعجم الكبري، سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين، حتقيق:    .50

 -ـه 1415 ،1القاهرة، الرياض ط –، مكتبة ابن تيمية 2محدي بن عبد املجيد السلفي، ط

 .م(1994

أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين معرفة الصحابة، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن   .51

 .م1998هـ،  1419، دار الوطن، الرياض1حتقيق، عادل بن يوسف العزازي ط 

املغازي، حممد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالء، املدين، أبو عبد اهلل، الواقدي، حتقيق:    .52

 .م1989هـ/1409، 3مارسدن جونس، دار األعلمي، بريوت، ط

، دار إحياء 2نهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج: حميي الدين حييى بن رشف النووي: طامل  .53

 .هـ1392 بريوت، –الرتاث العريب 

منهج الدعوة يف البناء االجتامعي عىل ضوء ما جاء يف سورة احلجرات تأليف الدكتور/ حممد   .54

 .هـ1404 1بن حممد األمني األنصاري مكتبة األنصار الرياض ط

مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين: صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق موطأ   .55

 .م1985 - ـه1406 ،1ط لبنان،–عليه: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

، الدكتور: عون الرشيف قاسم، دار الكتب ملسو هيلع هللا ىلصنشأة الدولة اإلسالمية عىل عهد رسول اهلل   .56

 .هـ1401، 2اإلسالمية، ط

 هـ.1420، 1حممد األمسمي، دار الوطن، ط د/ ،الواعظ احلثيث باآلية واحلديث   .57

 

 

 


