
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

ينقطع    بيوتات املصطفى صىل اهلل عليه وسلم، وكل بيت منها بستان ال  زلنا نطوف مع حرضاتكم يف  ما 

 وال ُيشبع من رحيقه أبدًا.         عبريه،

أطول الزاهدة،  الورعة  العابدة  اخلاشعة  القوامة  الصوامة  مع  النبوة  بيت  يف  لنعيش  اليوم  بنا  نساء    تعالوا 

   النبي يدًا، أي: أعظم نساء النبي صىل اهلل عليه وسلم صدقًة وإنفاقًا 

ليتامى واملحتاجني، إهنا الرشيفة التي مجعت الرشف من مجيع أطرافه، فزوجها  إهنا أم املساكني و األرامل وا

ية عقدت  أرشف خلق اهلل، وأمها عمة رسول اهلل، وخاهلا سيد الشهداء محزة، وأخوها هو صاحب أول را

تِي َكاَنْت    عائشةيف اإلسالم، وأول من لقب بأمري املؤمنني، التي أثنت عليها أم املؤمنني   فقالت: ))َوِهَي الَّ

رَ ُتَساِمي  ِعنَْد  املَْنِْزَلِة  يِف  ِمنُْهنَّ  اْمرَ نِي  َأَر  َوََلْ  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ  اهللِ  َزْينََب.  ُسوِل  ِمْن  يِن  الدِّ يِف  ا  َخرْيً َقطُّ  َأًة 

ِحِم، َوَأْعَظَم َصَدَقًة، َوَأَشدَّ اْبتَِذااًل لِ  ُق بِِه،  َوَأْتَقى هللَِِّ َوَأْصَدَق َحِديًثا، َوَأْوَصَل لِلرَّ نَْفِسَها يِف اْلَعَمِل الَِّذي َتَصدَّ

ُب بِِه إََِل اهللِ َتَعاََل، َما َعَدا َسْورَ  ُع ِمنَْها اْلَفْيَئَة((، إهنا الرشيفة الفاضلة التي  َوَتَقرَّ ٍة َكاَنْت فِيَها، ُتْْسِ ًة ِمْن ِحدَّ

ي ال  الدي  الرشف  نالت  ))لقد  قالت:  آخر  موضٍع  يف  عائشة  عليها  فلقد  أثنت  الدنيا،  هده  يف  رشف  بلغه 

مجيع زوجات النبي هبذا  زوجها اهلل نبيه صىل اهلل عليه وسلم ونطق به القران الكريم((، كانت تفخر عىل  

ِمْن َفْوِق َسْبِع َسََمَواٍت(( إهنا أم  َجنِي اهللَُّ  َأْهُلُكنَّ َوَزوَّ َجُكنَّ  الفخر، وهبذا الرشف الكبري وتقول هلن: ))َزوَّ

مكة املؤمن  يف  ولدت  عنها،  اهلل  ريض  جحش  بنت  زينب  دعوة   ني:  بدأت  وملا  رشف،  بيت  يف  البعثة  قبل 

عبد اهلل بنت جحش ريض اهلل عنه ، وما إن    م للحق أخوها؛ اإلسالم، كان من أوائل من رشح اهلل صدوره 

وبدأ املرشكون بتعذيب املوحدين يف مكة ،    أسلم عبد اهلل حتى أعلنت األرسة كلها إسالمها هلل جل وعال،

منها هياجروا  أن  للمسلمني  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  أذن  العذاب  هذا  وطأة  املنورة وحتت  املدينة  ،  إَل 

السيدة زينب بنت جحش  ها من بني هذ وكانت أرسهت التي هاجرت، وعىل رأسهم  الكريمة  ريض   األرس 

بالتغري العميل لكثري من املفاهيم اجلاهلية بشكل عميل، فأراد مسح احلمية    اهلل عنها وأرضاها، النبي  وبدأ 

 ، أيضًا ومن أهم [13ات:]احلجر{اُكمْ إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ َأْتقَ }اجلاهلية والفخر باآلباء بفخر من نوع آخر: 



 

 

 

وأخطر القواعد اجلاهلية التي جاء النظام اإلسالمي بتحريمها وببطالهنا وكانت سائدة يف املجتمع اجلاهيل   

أال وهي: قاعدة التبني، وشاء اهلل جل وعال إلرساء القاعدة األوَل، وإلغاء القاعدة الثانية أن ينتدب هلذه 

الشاقة  واملثل األعىل حممدًا صىل اهلل عليه وسلم، فراح يسقط مجيع فوارق   ، األسوة احلسنةاملهمة الصعبة 

وحتى حيول النبي صىل اهلل    ))دعوها فإهنا منتنة((.  :وقيم اجلاهلية، ويرصخ يف الناس بأعىل صوته ويقول

إَل واقٍع ملموس، العليا  القيم واملثل  بن  عليه وسلم هذه  النبي صىل اهلل عليه وسلم  فسه ليطبق عىل  ذهب 

النبي صىل اهلل عليه وسلم مواله وخادمه زيد بن حارثة،  ن الكبرية، فأخذ  القواعد  بيته هذه  آل  فسه وعىل 

 ....            ليخطب له أرشف امرأة يف مكة، ابنة عمته زينب ريض اهلل عنها

أمه يف يوٍم من  ري أنه خرجت به  واحلقيقة أن زيدًا َل يكن عبدًا وال رقيقًا من الرقيق، وإنَم من كرام العرب غ 

زيدا  فأخذوا  قوٌم  عليهم  فأغار  أهلها،  لتزور  فاشرتاه األيام  عمته    وباعوه،  إَل  وأهداه  حزام  بن  حكيم 

فلَم    وذكائه.  عندها، أعجب بأدبه خدجية بنت خويلد ، وملا تزوجها النبي صىل اهلل عليه وسلم ورأى زيداً 

   .صىل اهلل عليه وسلم من يومها النبي ه فأعتق ول اهلل(())هو لك يا رس   ذلك قالت:  خدجية   رأت

أبا  عنه زيد  ولكن  يسأل  وكان  هنار،  أو  ليٍل  من  ساعة  يف  هيدأ  ال                                                     الركبان.   كل   كان 

أن أبوه مع أخيه    عند رسول اهلل  ه وملا سمع أبوه  الن   ، وأخذا الفداءانطلق  احلرام   بي يف بيت اهلل ودخال عىل 

وقاال للنبي عليه الصالة والسالم: يـا بن عبد املطلب يا بن سيد قومه! لقد جئناك يف ولٍد لنا عندك فامنن  

قالوا: ومن؟  والسالم:  الصالة  عليه  النبي  فقال  فدائه،  إلينا يف  وأحسن  بن حارثة   علينا  النبي   زيد  فقال   ،

أع أين أفعل غري ذلكهل تأي:  و غري ذلك  ليه الصالة والسالم:  اختاركم ،  ظنون  فإن  بل ادعوه وخريوه 

فهو لكم بغري فداء، وإن اختارين فَم أنا بالذي خيتار عىل الذي خيتارين فداء فقال أبوه وعمه: لقد زدت عىل  

ذا أيب وهذا أتعرف هؤالء؟ قال: نعم. ه وخريه بعدما قال له: يا  زيد   اإلنصاف يا بن عبد اهلل، ودعا النبي

شئت ذهبت معهَم وإن شئت ظللت معي؟ فقال زيد: واهلل  بي عليه الصالة والسالم: إن  ي، فقال له النعم

وقاال:  وعمه،  أبوه  ففزع  أحدًا  عليك  خيتار  بالذي  أنا  وعمك   ما  أبيك  وعىل  احلرية  عىل  العبودية  أختتار 

الر وأهلك؟ فنظر لقد رأيت من هذا  أبيه وعمه وقال: واهلل  أ إَل  بالذي يفضل  جل شيئًا وما  عليه أحدًا نا 

قط. فَم كان من صاحب األخالق صىل اهلل عليه وسلم إال أن أخذه من يده وذهب به إَل الناس ووقف يف 

 زيدًا ابني يرثني وأرثه، فلَم رأى أبوه وعمه ذلك   احلجر ينادي عىل الناس ويقول: أهيا الناس! اشهدوا أن



 

 

 

                                                                        ...                       انطلقا وقد طابت أنفسهَم

النبي صىل اهلل عليه وسلم  أراد  اخليار عىل زينب، فدخل    أن خيطب   ثم  كرائم قريش فكان  له كريمة من 

وأنا  عمتك،  وبنت  قومي،  أيم  أنا  ال.  قالت:  لزيد؟  أخطبك  جئت  زينب  يا   (( هلا:  وقال  وكلمها   عليها 

أنا بف الرسول عليه الصالة والسالم: ولكني قد رضيته لك، قالت:  أرشف منه نسبًا واهلل ما  اعلة، قال هلا 

نفيس((، وظل النبي حياورها وترد عليه.. أنا أرشف منه نسبًا يا رسول اهلل، وما نست أن  ولكني ال أرتضيه ل 

عال الذي  جل وريض اهلل عنه ما دخل بيت أهلها إال عبدًا وتنظر إليه من هذا املنظار، فنزل قول اهلل  زيدا 

إَِذا َقََض اهللَُّ   }يعلم الْس وأخفى:   ُمْؤِمنٍَة  َكاَن ملُِْؤِمٍن َوال  َأْمِرِهْم َوَما  ِمْن  ُة  رَيَ
اخْلِ هَلُُم  َأْن َيُكوَن  َأْمرًا   َوَرُسوُلُه 

ُمبِيناً  َضالالً  َضلَّ  َفَقْد  َوَرُسوَلُه  اهللََّ  َيْعِص  اآليات[  36]األحزاب:  { َوَمْن  النبي  قرأ  صاحبة  عليها   فلَم  وهي   ،

  .( (صنع ما شئت يا رسول اهللقد أطعتك فا) )القلب التقي النقي نظرت إليه صىل اهلل عليه وسلم وقالت:  

،  لكنها َل تستطع أن تنسى أن زيدا كان يف نظرها وأهل مكة )عبد( ، وأحس هو باستعالئها وترفعها عليه

اهلل عليه وسلم يقول: ))أمسك عليك زوجك((، ولكن  يشكو إليه، والرسول صىل  رسول اهلل  إَل   ويذهب

مرة  ر يسترشي ويستفحل يومًا بعد يوم، ويرجع زيدسبحان من بيده القلوب حيركها كيف يشاء، إن النفو

عليك   ))أمسك  يقول:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  والرسول  معها  العيش  أطيق  ال  إين  اهلل:  رسول  يا  املرة  تلو 

حتًَم سيطلقها ألن جربيل أخربه أن زينب   صىل اهلل عليه وسلم أن زيدا النبي    ، وقد أيقنزوجك واتق اهلل((

 ليتم رشع اهلل بإبطال عادة التبني. هلل عليه وسلم صىل ا ستكون زوجًا له 

ولو  -وخاف النبي عليه الصالة والسالم أن يواجه املجتمع هبذا التغيري اجلذري، فنزل العتاب من اهلل تعاَل

كامتًا   النبي  لكتمهكان  الوحي  من  َعلَ } :   -شيئًا  َوَأْنَعْمَت  َعَلْيِه  اهللَُّ  َأْنَعَم  لِلَِّذي  َتُقوُل  َعَلْيَك  َوإِْذ  َأْمِسْك  ْيِه 

ِق اهللََّ َوخُتِْفي يِف َنْفِسَك َما اهللَُّ ُمْبِديِه َوخَتَْشى النَّاَس َواهللَُّ َأَحقُّ َأْن خَتَْشاهُ  تزوج ثم    . [37]األحزاب: {َزْوَجَك َواتَّ

بغري ويل وبغري شاهٍد وبغري عقد؛ ألن الذي زوجهَم من فوق سبع سَموات إنَم  صىل اهلل عليه وسلم  النبي 

قضت عدهتا، قام النبي عليه الصالة والسالم  وان هو اهلل جل جالله، فلَم نزلت اآليات بعدما طلقت زينب

 تفخر بذلك عىل زوجات النبي وتقول:   ري إذٍن وال ويل وال شاهد، وكانتفدخل عليها بيتها بغ

 

 



 

 

  

َجنِي اهللَُّ َتَعاََل ِمْن َفْوِق َسْبِع َسَمَواٍت((، َل يستقبل املجتمع اإلسالمي هذا األ  ، َوَزوَّ َجُكنَّ َأَهالِيُكنَّ مر ))َزوَّ

حلي حممٌد  تزوج  لقد  يرددون:  املنافقون  فانطلق  وسهولة،  ابنه...،  بيٍْس  زوجة  حممٌد  تزوج  لقد  ولده،  لة 

والنبي صىل اهلل عليه وسلم يتأَل، إال أن اهلل جل وعال دافع عن نبيه فأنزل القرآن لريفع احلرج عن قلبه صىل  

َما َكاَن َعىَل  } كان بأمر اهلل ليبطل عادة التبني:  اهلل عليه وسلم، ومؤكدًا أن ما فعله حممد صىل اهلل عليه وسلم

َقَدرًا  النَّبِ  َأْمُر اهللَِّ  َقْبُل َوَكاَن  ِذيَن َخَلْوا ِمْن  يِف الَّ َلُه ُسنََّة اهللَِّ  ُيَبلُِّغوَن   َمْقُدوراً يِّ ِمْن َحَرٍج فِيََم َفَرَض اهللَُّ  ِذيَن  الَّ

َشْوَنُه َوال خَيْ   .[39-38]األحزاب:{َشْوَن َأَحدًا إاِلَّ اهللََّ َوَكَفى بِاهللَِّ َحِسيباً ِرَساالِت اهللَِّ َوخَيْ

َوَخاَتَم  }وبني عالقة النبي صىل اهلل عليه وسلم بزيد:   ِمْن ِرَجالُِكْم َوَلكِْن َرُسوَل اهللَِّ  َأَحٍد  َأَبا  ٌد  َما َكاَن حُمَمَّ

 َعلِيَمً 
ٍ
ء يض اهلل عنها  هكذا تزوج النبي صىل اهلل عليه وسلم زينب ر  . [40]األحزاب:{النَّبِيِّنَي َوَكاَن اهللَُّ بُِكلِّ ََشْ

ُتنَا و  ، وأرضاها َأيَّ اهللِ،  َنبِيَّ  َيا  َفُقْلَن:  َيْوٍم،  َذاَت  ِعنَْدُه  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ  النَّبِيِّ  َأْزَواُج  بَِك   اْجَتَمَع  ُع  َأرْسَ

َ ا ، َفَأَخْذَنا َقَصًبا َفَذَرْعنَاَها، َفَكاَنْت َسْودَ حُلُوًقا؟ َفَقاَل: َأْطَوُلُكنَّ َيدً  ُة بِنُْت َزْمَعَة َأْطَوَلنَا ِذَراًعا، َفَقاَلْت: ُتُويفِّ

طُ  َكاَن  إِنَََّم  َبْعُد  َفَعَرْفنَا  حُلُوًقا،  بِِه  َعنَا  َأرْسَ َسْوَدُة  َفَكاَنْت  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ  َيِدَهاالنَّبِيُّ  َدَقِة،   وُل  الصَّ ِمَن 

َدَقةَ  ًة: َقَصَبًة َنْذَرُعَها((،  َوَكاَنْت اْمَرَأًة حُتِبُّ الصَّ اُن َمرَّ ويف الثالثة واخلمسني من عمرها، ويف السنة ، َوَقاَل َعفَّ

تنام اهلجرة  من  فأعدت   العرشين  اهلل،  للقاء  استعدت  قد  كانت  وكأهنا  املوت  فراش  عىل  عنها  اهلل  ريض 

يل كفنا آخر وهدا كفني  ))أعلم أن عمر بن اخلطاب سريسل   :رها فنظرت إَل أهلها وقالتكفنها إَل جوا

وفاضت روحها لتسعد بعد ذلك سعادًة ال تشقى  قد أعددته فإن أرسل يل عمر كفنا فتصدقوا بأحدمها((،  

يِف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَْد    َجنَّاٍت َوهَنَرٍ يِف  } عليه وسلم يفبعدها أبدًا بصحبة نبيها وزوجها احلبيب حممٍد صىل اهلل

 .[ 55-54]القمر:{َملِيٍك ُمْقَتِدرٍ 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 


