
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

َهاُُتُمْ }يقول اهلل تعاىل:  َيا نَِساَء النَّبِيِّ  }، وقال تعاىل:  [6]االحزاب:{النَّبِيُّ َأْوىَل بِاْلُْْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه ُأمَّ

َقْيُتنَّ   إِِن اتَّ
ِ
ا َوَقْرَن َفََل ََتَْضْعَن بِاْلَقْوِل َفَيْطَمَع   َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن النَِّساء ِذي ِِف َقْلبِِه َمَرٌض َوُقْلَن َقْوالا َمْعُروفا الَّ

ا  َوَأطِْعَن  َكاَة  الزَّ َوآتِنَي  ََلَة  َوَأِقْمَن الصَّ اْْلُوىَل  اْْلَاِهلِيَِّة  َج  َتََبُّ ْجَن  َتََبَّ َواَل  ُبُيوتُِكنَّ  ُيِريُد اهللَُّ  ِِف  ََم  إِنَّ َوَرُسوَلُه  هللََّ 

الُِيْذِهَب َعنُْكُم ال َرُكْم َتْطِهريا ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ ْكَمِة إِنَّ اهللََّ   رِّ َواْذُكْرَن َما ُيْتََل ِِف ُبُيوتُِكنَّ ِمْن آَياِت اهللَِّ َواْْلِ

ا  ا َخبرِيا  ]اْلحزاب[ {َكاَن َلطِيفا

ا ومكانة مع مرور الوقت،  نني اْلؤم  أم وهكذا كانت  اْلعدن اْلصيل ال يتغري، بل يزداد بريقا

رغم   عليهم  وعطفها  إنفاقها  لكثرة  اْلساكني  بأم  إسَلمها  قبل  اشتهرت  التي  خزيمة،  بنت  زينب  السيدة 

تزوجها أن  بعد  ذلك  لتستمر عَل  للمؤمنني   صغر سنها،  ا  أما لتصبح كذلك  وسلم  عليه  اهلل  وتغمر  صَل   ،

 .أهل الصفة، بَبها وعطفها وكرمها وإحساهنا 

 . واإلسَلم ريض اهلل عنها أمُّ اْلساكني ِف اْلاهلية  اهلَلليَّةحديثنا عن زينب بنت خزيمة 

ا   ها هند بنت عوف بن زهري بن اْلارث، التي قيل عنها: ال ُتْعَلم امرأة من العرب كانت أرشف أصهارا أمُّ

الرسول صَل اهلل   بنت اْلارث وأخواُتَم. فأصهارها  ُأمِّ زينب بنت خزيمة وميمونة  من هند بنت عوف، 

سلم زوج زينب، والعباس ومحزة ابنا عبد اْلطلب، وجعفر وعيل ابنا أيب طالب، وأبو بكر وشداد بن  عليه و

 أسامة.  

( سنة، رأت بأم عينها كفر قريش وعبادُتم لألصنام،  13لدت ريض اهلل عنها بمكة قبل البعثة النبوية بـ )و

نوار النبوة إىل قلبها والنور إذا خالط إىل أن وصل شذا عرف دعوة النبي صَل اهلل عليه وسلم إىل أنفها، وأ

 القلوب الصافية مل يفارقها. 

قال صَل اهلل عليه وسلم: ))((، فكانت سخية ندية لكل فقري وحمروم   ورثت من اْلاهلية مكارم اْلخَلق

 حتى سميت بـ أم اْلساكني.

     



 

 

 

فطلَّقها،   اْلطلب  بن  اْلارث  بن  الطفيل  عند  عنها  اهلل  ريض  زينب  جهاتزثم  كانت  بن  من    وَّ عبيدة  بعده 

السباقني إىل اإلسَلم  اْلارث ا  أحد  )   فُقتل يوم بدر شهيدا ْلا خرج للمبارزة هو ومحزة بن   ،( 63عن عمر 

عبد اْلطلب وعيل بن ايب طالب، فتبارز هو وشيبة بن ربيعة فرضب كل واحد منهَم اآلخر رضبة كانت سببا 

 ِف موته. 

أول وأول أمري ِف اإلسَلم وعقدت له    ،أحد السباقني إىل اإلسَلم  وبعدها كانت زوجة عبد اهلل بن جحش 

يده    راية ِف اإلسَلم، ِف  عليه وسلم عرجوناا، فصار  اهلل  النبي صَل  فأعطاه  أحد،  يوم  انقطع  وكان سيفه 

ا، فكان يسمى العرجون، قال: وقد بقي هذا السيف حتى بيع من بغاء الرتكي بَمئتي دينار غزوة  وِف   سيفا

مع جحش  بن  اهلل  عبد  وقف  وقاص أحد،  أيب  بن  فدعا   سعد  ربه،  يدعو  منهَم  وكل  للمعركة،  يستعدان 

ه  ا يقتله ِف سبيل اهلل، ويأخذ غنيمته، فأمن عبد اهلل عَل دعاء سعد، وتوجَّ سعد ربه أن يرزقه رجَلا شديدا

)بأسه حرده  ا  شديدا رجَلا  ارزْقني  اللهم  فيه:  قال  خاشع  دعاء  ِف  ربه  إىل  ثم هو  ويقاتلني،  فيك  أقاتله   ،)

ا )يوم القيامة( قلت: من َجَدَع أنفك وأذنك؟   يأخذين )يقتلني( فيجدع )يقطع( أنفي وأذين، فإذا لقيتك غدا

 .فأقول: فيك وِف رسولك، فتقول: صدقت

والرغبة   القلب  وإخَلص  النية  صدق  فيه  اهلل  وعلم  القتال،  ساحة  إىل  انطلقا  ثم  دعائه،  عَل  سعد  وأمن 

يقية ِف االستشهاد ِف سبيل اهلل، فاستجاب دعاءه، فقاتل ِف سبيل اهلل، وأظهر الشجاعة والبسالة، حتى  اْلق

إن سيفه كرس من كثرة قتله للمرشكني، فأعطاه الرسول )عرجون نخلة )العرجون أصل اْلقرع التي جتمع  

به اْلعداء، يقاتل  ا  ا صارما يده سيفا الضعيف ِف  العرجون  فتحول هذا  اهلل    البلح(،  رزقه  قتال  وبعد طول 

الشهادة ِف سبيله؛ حيث هجم عليه أحد اْلرشكني، ورضبه بسيفه رضبة شديدة؛ فاضت بعدها روحه إىل  

رآه  وْلا  واْلذن(.  اْلنف  اْلقطوع  )أي  اهلل  ِف  ع  اْلجدَّ فُسميَّ  وأذنه،  أنفه  بقطع  اْلرشك  هذا  قام  ثم  بارئها، 

ا من دعويتسعد بن أيب وقاص عَل تلك اهليئة قال: كا  .نت دعوته خريا

ا وأربعني سنة، ودفن بجوار أسد اهلل محزة ِف قَب واحد، بعد أن صَلَّ عليه رسول  وكان عمره آنذاك بضعا

 .جبل الرماة جنب جبل أحد اهلل، وقَبه إىل جوارهم ِف 

عنها اهلل  ريض  خزيمة  بنت  زينب  السيدة  موقعة    قامت  ِف  اْلسلمني  نساء  مع  بارز  خدمة  بَدْوٍر  ِف  بدر، 

 . اْلرحى وتضميدهم، وتقديم الطعام واْلاء هلم



 

 

 

لها برتمُّ وسلم  عليه  اهلل  صَل  علم  اثنتي    وْلا  وأصدقها  هجرته،  من  الثالث  العام  ِف  جها  وتزوَّ ْلاهلا،  رقَّ 

ا   بعد  ِف شهر رمضان   زواجه منها ، وكان  وَأْومَلَ عليها جزوراا   أو ما يعادل )أربعمئة درهم(  عرشة أوقية َوَنشًّ

ا من اهلجرة ، قبل أن يتزوج أختها ْلمها ميمونة بنت اْلارث، لتكون خامس زوجاته واحد وثَلثني شهرا

 . بعد السيدة خدجية وسودة وعائشة وحفصة 

هنا قد اكرمها اهلل أال  إصَل اهلل عليه وسلم    هفرغم قرص اْلدة التي قضتها ِف بيت،  وأما وفاُتا ريض اهلل عنها 

فيها   فقد صَل عليها صَل اهلل عليه    صَل اهلل عليه وسلم،  ه ية زوجة من زوجاتأبكرامة خاصة مل تشاركها 

ومها اْلرأتان ،  م اْلؤمنني خدجية ريض اهلل عنهاأعندما ماتت    بعدُ   صَلة اْلنازة  مل ترشع  ، حيثوسلم بنفسه 

وباهلل عليكم هل يشقى من صَل عليه رسول اهلل صَل اهلل عليه    .صَل اهلل عليه وسلم  ِف حياته اللتان ماتتا  

 فهنيئاا هلا وطوبى هلا. وسلم؟!

فقد لبثت عنده شهران وقيل ثَلثة وقيل ثَمنية أشهر وهو   طويَلا؛  مل متكث ريض اهلل عنها عند رسول اهلل

وعمرها نحو ثَلثني سنة، قال ابن  اْلرجح، ماتت باْلدينة، ِف ربيع اْلول، وقيل: ربيع اآلخر سنة أربع،  

مل ترو عن النبي صَل اهلل  .سعد: ماتت قبل أن يتزوج صَل اهلل عليه وسلم أم سلمة وأسكن أم سلمة ِف بيتها

   .عليه وسلم شيئا كَم قال الذهبي رمحه اهلل

كتابه   ِف  العسقَلين  حجر  ابن  اإلمام  الصحابة]يقول  متييز  ِف  سَلم  ) :  [ اإلصابة  ِف  ِف رقدت  عاشت  كَم 

سَلم. وصَل عليها النبي عليه الصَلة والسَلم، ودفنها بالبقيع ِف شهر ربيع اآلخر سنة أربع، فكانت أول 

ريض اهلل عنهن. وقد ماتت بعد زواجها بثَمنية أشهر ريض اهلل عنها ومل -من دفن فيه من أمهات اْلؤمنني  

خدجية السيدة  غري  إال  حياته  ِف  اْلؤمنني  أمهات  من  مكة،   اْلؤمنني  أم يمت  ِف  باْلجون  ومدفنها  اْلوىل 

 (. وأم اْلساكني اْلؤمنني أم اهلَللية،  ت خزيمة بن زينب والسيدة 

 

 

 ب العاْلني وآخر دعوانا أن اْلمد هلل ر 

 


