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 المسلمة عن نبي المرحمة المرأةصور مشرقة من دفاع 
 السيد مراد سالمةللشيخ 

نصرته و-صلى اهلل عليه وسلم –لنيب ا نوالذود عيف الدفاع  دورا بارزاكان للمرأة  لقد-وسلمصلى اهلل عليه  –أمة النيب املختار 

 -صلى اهلل عليه وسلم – ونصرتها للحبيب ومن دفاعهالنقف مع تلك الصور املشرقة  ونفيس فهياغال  بكل

 من نصر الدعوة امرأة: األوىل أولالصورة 

هي أول من ناصرر الدعوة ودافع عنها  وقد قق  هذا أضارايف يف قصرة رسرول اهلل صرلى اهلل عليه وسلم مع أم املخمنة  د ة       فها

رضررري اهلل عنها ملا أ ذه تهدن من روعه وتردد على معرررام ه تلك الكلماه الرقيقة  ببضا ابن ال م كم واهلل ما هلل ضك اهلل أبدأ  

   (1بوتكعب امل دوم ]امل دوم  أو امل دم: الفقري[ وتقري الايف  وت ة على نوائب احل (( إنك لتصل الرحم  وقمل الكل  

فهذه صرورة من صرور النصررة والتدضيد والوقوع مع الرسرول صلى اهلل عليه وسلم يف أول  موة من  مواه الدعوة إ  اهلل سبحانه     

ا   ومل تكتف أم املخمنة  د ة رضي اهلل عنها بالنصر القولي  بل نصره الرسول صلى اهلل عليه وسلم عمليايف بدن أ ذته إ  وت 

 ورقة بن نوفل  وليجد الرسول صلى اهلل عليه وسلم الممدنينة والوعد بالنصر من اهلل سبحانه وت ا .

بحت أول من نصرر الرسرول صرلى اهلل عليه وسلم قوويف وعمميف  نصرايف سبقت به    وهكذا نلحظ هذا العرب  ال ييم ذذه املرأة ال  أصر  

الرجال  وتقدمت عليهم فكما كانت املراة أول خماطبة وأول معرتجيب كانت أضارايف أول نصرري ذذا الرسول ال ييم صلى اهلل عليه    

 وسلم . 

 الكمالية  اجلبلة  صررال من فيه زوجها بدن موقنة  د ة كانت لقد: "بقوله عرجون الصرراد  حممد األسررتاذ ذلك على وض ل 

 حيق و الفوز  له ضامن ما اإلنعانية النجائ  وأكمل ال لية  الشمائل وأشرع املرضية  الشيم وفاائل الرصرينة   األ م  وحماسرن 

 (2"ب احملمدي الكمال على ال ميقة بكلماتها استدلت فقد والفمح  النجاح له

 من استشهد يف سبيل الدعوة امرأة: أول.:الثانية الصورة 

وتكرضم رابع للمرأة ضدتي أضاررايف يف سررلم أولوضاتها وهو أن النصرررةمل تكن بالقول فقك  بل كانت هنا  نصرررة ف لية  حي  جاده   

  كانت ياملرأة بنفعها يف سبيل هذه الدعوة بدن كانت أول شهيدة يف اإلسمم امرأة متمثلة يف مسية بنت  ياط رضي اهلل عنها  ح

 (3بساب ة سب ة يف اإلسمم لكنها ت د أول شهيدة يف اإلسمم عندما عذبها أبو جهل فماتت 

لتكون بذلك أول من ماه يف سربيل هذا الدضن لتعرب  الرجال عي ايف إ  هذا الشرع ال ييم  فاملرأة هنا مل تكن شهيدة  بل كانت   

بع للمرأة تقدمت فيه على الرجال  مما سرب  ضتارل لنا أن املرأة جا ه يف املرتبة األو  يف   أول شرهيد يف هذا الدضن  وهذا سرب  را  

أرب ة مواطن متتاب ة هي األهم يف هذه الدعوة املباركة  فهي أول من  وطب  وأول من اسرتجا،  وأول من نصر هذا الدضن  وأول  

 من استشهد فهذا حب  ض د تكرميايف وأي تكرضم.  

 عن خري الربية بنت كعب األنصارية دفاع نسيبة الصورة الثالثة

                                                           
 [. الوحي بدء حديث 22/ط الفتح من المطبوع البخاري صحيح انظر]- 1
 (.1/703)  عرجون الصادق محمد: الله رسول محمد: انظر - 2
 [111/ 8 ج اإلصابة]- 7



2 
 

 صلى اهلل –رضي اهلل عنها قوز قصب العب  يف اجلهاد و الدفاع عن  ري ال باد  –وها هي العيدة اجملاهدة الباسلة نعيبة 

 عليه وسلم 

 فلما تفر  الناس -صلى اهلل عليه و سلم  –عن عبد اهلل بن زضد بن عاصم رضي اهلل عنه عن أمه قال: شهده أحدايف مع رسول اهلل 

  فرميت بة ضدضه رجميف من املشررررركة حبجر  " ارم"قلت: ن م قال : "؟ ابن أم عمارة" عنره دنوه أنا وأمي ند، عنه  فقال: 

فاضرمر، الفرس حتى وقع هو وصاحبه   وج لت أعلوه باحلجارة حتى ناده عليه منها   وهو على فرس فدصربت عة الفرس   

 ضنير ضبتعم ونير جرح أمي على عاتقها .  -صلى اهلل عليه و سلم  –وقرايف   والنيب 

أهل  فقال:" أمك أمك   أعصب جرحها : بار  اهلل عليكم من أهل بيت   مقام أمك  ري من مقام فمن   وفمن   رمحكم اهلل

 البيت   ومقام ربيبك  ري من مقام فمن وفمن   رمحكم اهلل أهل البيت ".

 قالت:ادع اهلل أن نرافقك يف اجلنة فقال:" اللهم اج لهم رفقائي يف اجلنة ".

 (4بفقالت: ما أبالي ما أصابين من الدنيا. 

  وكانت قد شهده أحدا  قالت: مس ت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ضقول: " ضمرة بن س يد املازني حيدث عن جدتهعن 

  ري من مقام فمن وفمن ". ملقام نعيبة بنت ك ب اليوم

وكانت تراها ضومئذ تقاتل أشد القتال  وإنها حلاج ة ثوبها على وسمها  حتى جرحت ثمثة عشر جرحا ; و ] كانت تقول [: 

 و ضاربها على عاتقها.إ  ابن قمئة وه ألنيرإني 

 وكان أعيم جراحها  فداوته سنة.

 رضي اهلل فشده عليها ثيابها  فما استماعت من ن ع الدم. األسدثم نادى منادي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: إ  محرا  

  ( 5ب ورمحها.عنها 

 يف نرافقك أن اهلل ادع: له قائلة أسرعت لذا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول دعا  من ت داد أن دون الفرصة هذه نعيبة ترت  ومل

  (6ب اجلنة يف رفقائي اج لهم اللهم: فقال. اجلنة

 من األنصار  امرأةالصورة الرابعة 

 امرأة فخرجت املدضنة نواحي يف الصوارخ كثره حتى حممد قتل وقالوا حيصة املدضنة أهل حاص أحد ضوم كان ملا قال أنس عن

 أ و  قالوا هذا من قالت أ رهم على مره فلما أوو استقبلت بدضهم أدري و وابنها وزوجها وأبيها بد يها فاستقبلت األنصار من

 د ذهف سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول إ  فذهبت أمامك قالوا سلم و عليه اهلل صلى النيب ف ل فما قالت وابنك وزوجك وأبو 

 (7ب(عمب من سلمت إذا لي أبا و سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول ضا وأمي أنت بدبي تقول ج لت ثم ثوبه بناحية

 األشهل عبد بين من األنصارية يزيد بنت أمساءالصورة اخلامسة 

 أنت يبدب: فقالت أصحابه بة وهو وسلم عليه اهلل صلى النيب أتت أنها: األشهل عبد بين من األنصارضة ض ضد بنت أمسا  عن

 مل أو هذا مبخرجي مس ت غر، وو شر  يف كائنة امرأة من ما إنه أما - الفدا  لك نفعي - واعلم إليك  النعا  وافدة إني وأمي 

                                                           
 8/114،111) الطبقات في سعد ابن أخرجه)- 1
 .117/  8 سعد ابن - 4
 (242/ 2) الحلبية السيرة - 6
 (31/ 2) الصفوة صفة - 3
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 - ا النع م شر ضا - وإنا أرسلك  الذي وبإذك بك فآمنا والنعا   الرجال إ  باحل  ب ثك اهلل إن رأضي; مثل على وهي إو تعمع

 باجلم ة  علينا فالتم - الرجال م اشر - وإنكم أوودكم  وحاممه شهواتكم  ونقاي بيوتكم  قواعد مقصوراه  حمصوراه 

  رج إذا منكم الرجل وإن اهلل  سبيل يف اجلهاد ذلك من وأفال احلج  ب د واحلج اجلنائ   وشهود املرضى  وعيادة واجلماعاه

 لىص اهلل رسول ضا األجر يف نشارككم أفما أوودكم  لكم وربينا أثوابكم  لكم وغ لنا أموالكم لكم حفينا مرابمايف أو م تمرايف أو حاجايف

 عا لتهام من أحعن قك امرأة مقالة مس تم هل: قال ثم كله بوجهه أصحابه إ  وسلم عليه اهلل صلى النيب فالتفت وسلم؟ عليه اهلل

 قال ثم هاإلي وسلم عليه اهلل صلى النيب فالتفت. هذا مثل إ  تهتدي امرأة أن ظننا ما اهلل  رسول ضا: فقالوا هذه؟ من دضنها أمر يف

 لكذ ض دل موافقته واتباعها مرضاته وطلبها ل وجها إحداكن تب ل حعن أن النعا  من  لفك من وأعلمي املرأة  أضتها انصريف: ذا

 .استبشارايف وتكرب تهلل وهي فددبره: قال. كله

 :أمها خطوات ختطو ةالسادسة: فاطمالصورة  

 تقف عنها اهلل رضي رأضناها وذذا. الفرع طا، طا، إذا واألصل طرضقها  وتعلك أمها  مواه ختمو حممد بنت فاطمة وجا ه

 أو :منهم قائل قال إذ جمالعهم  يف قرضش وعع الك بة  عند ضصلي قائم اهلل رسول بينما: "مع ود ابن ضقول أبيها  عن مداف ة

  سجد إذا حتى ميهله  ثم به  فيجي  وسمها  ودمها فرثها إ  في مد فمن  آل ج ور إ  ضقوم أضكم املرائي  هذا إ  تنيرون

 .كتفيه؟ بة وض ه

 ب اهم الم حتى فاحكوا ساجًدا  النيب وثبت كتفيه  بة وض ه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سجد فلما أشقاهم  فانب  

 وسلم عليه اهلل صلى النيب وثبت تع ى  فدقبلت جوضرضة وهي العمم عليها فاطمة إ  منمل  فانمل  الاحك  من ب ض على

  (8ب ..."تعبهم عليهم وأقبلت عنه  ألقته حتى ساجدا 

 يف الذهب مبا  ذا ضعجل ما األدوار من ونالت الف ال  دورها ذا كان بل عنها  مب  ل املرأة تكن ومل اذجرة  أحداه وجا ه

 هللا رضي عائشة أ تها تقول عنها  اهلل رضي بكر أبي بنت أمسا  النماقة ذاه هي الدور هذا صاحبة وكانت التارضخ  صفحاه

 يف سفرة ذم ووض نا اجلهاز  أح  فجه ناهما: "بكر أبي وصاحبه وسلم عليه اهلل صلى النيب هجرة عن تتحدث وهي عنها

  (9ب" النماقة ذاه مسيت فبذلك اجلرا،  فم على فربمت نماقها  من قم ة بكر أبي بنت أمسا  فقم ت جرا، 

 نتب أمسا  إليهم فخرجت بابه  وقرعوا بكر  أبي بيت إ  جا وا جدوى على علي من حيصلوا مل ملا املشركة أن هشام ابن وذكر

 رج  لممة  دها فلمم  بيًثا فاحًشا وكان ضده جهل أبو فرفع أبي  أضن واهلل أدري و: قالت أبو ؟ أضن: "ذا فقالوا بكر أبي

  (10ب" قرطها منها

 اهلل عن ودفاًعا ولرسوله  هلل اللممة تكون أن فخًرا أمسا  وضكفي والكثري الكثري تعاوي إنها اهلل؟ عند اللممة هذه تعاوى فكم

 .ورسوله اهلل عبد عن وذوًدا ورسوله 

 

                                                           
 .مسعود بن الله عبد عن( 420) الصالة في البخاري رواه - 8
 (.7204)األنصار مناقب في البخاري رواه - 2

 (.1/183) هشام ابن: النبوية السيرة: انظر - 10
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 عليه اهلل صلى اهلل ورسول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول حنو ت دو م اذ بن س د أم  رجت: "قال مغازضه يف الواقدي ذكر  

 مرحًبا: وسلم عليه اهلل صلى فقال أمي  اهلل  رسول ضا: س د فقال فرسه  ب نان آ ذ م اذ بن وس د فرسه  على واقف وسلم

 .بها

 ب مرو اهلل رسول ف  اها  املصيبة (11ب أشوه فقد ساملا رأضتك إذا أما: "فقالت وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول تدملت حتى فدنت

: الق. أهليهم يف شف وا وقد عيً ا  اجلنة يف ترافقوا قد قتمهم أن أهليهم وبشري أبشري س د  أم ضا: قال ثم ابنها  م اذ بن

  (12ب!"هذا؟ ب د عليهم ضبكي ومن اهلل  رسول ضا رضينا

 :الفارين من تسخر أمين أمالسابعة :لصورة ا

 م وجوهه يف الرتا، حيثون املدضنة أبوا، على واألطفال النعا  لقيهم املدضنة د ول وأرادوا أحد  يف الصحابة من فر من فر وملا

 .سيفك وهلم املغ ل ها : اهلل رسول مووة أمين أم قالته مما وكان

 لنبال عنها اهلل رضي وت رضت اجلرحى  ومداواة ال مشى  سقي يف النعا  من نفر مع وشاركت ذلك  ب د امل ركة د لت بل

 .وقاص أبي بن س د ذا ضنتقم أن واستحقت املشركة 

 أبي فدا  ارم س د: وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال املعلمة أحر  قد املشركة من رجل كان: "قال وقاص أبي بن س د عن

 نيره تىح وسلم عليه اهلل صلى النيب فاحك عورته  وانكشفت فوقع جنبه  فدصبت نصل فيه ليس بعهم فن عت: قال وأمي 

  (13ب "نواجذه إ 

 تعقي جا ه وكانت أمين أم ذضل فدصا، بعهم رمى أنه وزاد. ال رقة بن حبان أمين أم ضر، من أن رواضته يف الواقدي ومسى

 ورتهع وبده معتلقًيا فوقع حبان حنر يف العهم فوقع سهًما لع د وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فدفع منها  فاحك اجلرحى

 (14ب" س د ذا استقاد: "وقال rاهلل رسول فاحك
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