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ة يجتماعاالوتصرافتها ة ياألخالقومعامالا اا يبه وسلوکيحبأُم اة يحأسلوب 
نعـم إنّ هـذه الدراسـة حبـث     . وفااوم يمنذإسالمها إلی اا يح يف أدوار

 هذه املقاله برغم حداثة البحـث هـو  ن يتدوواهلدف من ي خيتاراستقصائی 
النساء الالتـی  خ ياة وتاريحاالجتماعي معرفة ي خيالتاراملسرح العلمی اج ياحت

  .اإلسالمخ يوتارالعامل اإلسالمي ترکن آثاراً شاخمة يف 
ـ اإلسالم، اإل صدربة، ي، أم حب)ص(الرسول األعظم  :سةيالکلمات الرئ ان، مي

  .اهلجرة
  املقدمه. 1

عتنـاء بسـمو   اال«اهتماماً خاصاً ف ياحلناإلسالمي ن يالدُألموراملهمة التی منحها من ا
وذا فتح لة يبالفض زياملتماملرأة من أجل بناء اتمع ة يبتربهتمام أوجب االث يح.املرأة

م وازدهار املـرأة يف مدرسـة   تِسم بتقديللمرأة ث يأمام دور حد يهمصراع یالباب عل
ة يقتصاداالوالکمال و بِحلّ عن الشؤون  قمة اد یة لترتقي إليمها السامياإلسالم وتعال

تـتمکن أن تکـون   اا إمياملرأة حسب درجة و .والعائلياسي يوالسوالتعصب القومي 
املتمثلة باملسـلم  ة يات اإلسالميللمثالأن تکون حمطاً ب جييف اتمع کما اً يمثال أمنوذجاً
ة يزاواإلسالم إلی املرأة من  نظرث يح حقوقها اإلسالم مکانة املرأة ومنحهارفع . اآلخر

 ةياإلسـالم مسـئووالً يف اتمعـات   کاً يشرأنّ املرأة عضومن أعضاء اتمع وجعلها 
خطوات  خطا قد ميالقرآن الکرونری ) 216: 1381 فاضلی، ؛21 :1369، کمالی(

يف اتمع اإلنسـاين   فعال يف الثقافة والفکر دورعتربها نصف اتمع وهلا اهامة مؤثرة ف
  .)15: 1390 زاده، فتاحی(

والوصول إلی الکماالت زدهار واالللرجل يف التکامل ة ية مساويالقرآناملرأة يف اآلراء ف
 ميالقرآن الکراعترب  .)13 :1386، يميکر( والتقرب خلالق السموات واألرضة ياإلنسان

 خلقا من ثُيحمستقلة کاستقالل الرجل منذ بزوغ اإلسالم ة ياإلنسانة يالناحاملرأة من 
جوهر ومادة واحدة وضرب خط بطالن علی الصفات اليت نطلقها حنن علی املرأة وإلی 

ـ فتنورحسن ( اًيليطفزماننا هذاعلی اعتبار کوا خملوقاً  أنّ  ومبـا  .)34: 1379، دهي
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ـ أدوارحإلی معرفة تاج حيمع حضوراملرأة ومشارکتها بشکل فعال يف ات  النسـاء اة ي
للحصول علی  أهم العصورعتربمن يومبا أَنّ عصرالرسالة  .هيفوالعصرالذي کن ات ريالشه

قدأصبنا  ، نرجوأن نکوناايح وأدوار» بةيحبأم «دة يالس اخترنا؛ لذا هينبغمتطلبات ما 
  .اهلدف املرجو؛ وعلی اهللا التکالن

  
  تهايوأمهسوابق هذه الدراسة  1.1

يف مل حي، صدراإلسالمخ يتاريف » بةيحبأُم اة يحدراسة «مقاله بعنوان ن يتدوالشروع يف 
التی تستوجبها ة يقياحلقرسم الصورة  وعلی رأسها صعوبة دراسة و مشاکل متعددةاته يط

ـ التحق مصادراحلصول علی ة يحمدودأما  وخصوصاً صورة املرأة،ة يمياآلکاداألحباث  ق ي
  .فحدث والحرج

اً ياً جديميآکاددراسة حول هذا املوضوع التزم طابعاً  نعم مل نرحبثاً وال أطروحة وال
أم «ة يبشخصاملتعلقة  إلی اُألمورتطرق ي، ومل اًيکون وصفيلّ ما دون غالباً ما کوناً يرص
أم اة يحدراسة حول «ن يتدوظهرت احلاجة إلی  ومن هنا .ةيا الذاتريوسوعاداا » بةيحب
شمل يمتأصلٍ  قٍيعملي يی حتلميآکادجامعة وحبث ثة يحدلکي حنصل علی دراسة » بةيحب

ومن أجلِ احلصول علـی  بة يحبأم اة يم أدوارحييتقمن أجل  .ةياملثالهذه املرأة ة يشخص
  .وذلک للحصول علی أفضل نتائجأقسام قسمنا هذه املقالة إلی أربعة ، املرجوةالنتائج 
  
  سؤال البحث 2.1

  إلی عدة فَترات؟به يحبأم اة يم حيتقسيف ها يعلما هی األسباب و العوامل التی استندنا 
  
  بةيحبأم دة ياة السيحمراحل . 2

  بن جحشداهللا يبعبزمن طفولتها و زواجها  1.2
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صخربن حرب من بين ان يسفبنت أبی » رملة«قي ياحلق امسها» مانسبهابة يحبمن هی أم «
بة يحبذکر اسم أُم  فقدين يالکلأما  .عثمان بن عفّان ةأيب العاص عم بنتة يصفمها أ .ةيأُم
  .)367 /5: 1367، ينيکل( »انيسفآمنة بنت أيب «

 ).140/ 8: 1415، یابن حجرعسقالن(ع عشرةسنة ببس) ص(ولدت قبل بعثة الرسول 
ف يحلبن جحش من بين خمزوم داهللا يعبجت تزو.احملمديةبالرسالة ان مي لإلنيالسابقوکانت من 

 .)140 /8 :نفسه املصدر( بةيحبلُقبت بأُم وم يالومنذ ذلک » بةيحب«ولدت له ث ية حيأمبين 
جت بداود بن هذه ولدت يف مکّة املکرمة وبعدها تزوبة يحبوذکرت بعض املصادرأنّ 

  .)605 /11: 1967 طربي،(عروة بن مسعودالثقفی 
  احلبشة یبة وهجرا إليزمن إسالم أم حب 2.2

کربی حتی جاء ذکر اهلجرة يف سورة األنفال ة يأمهالنساء إلی احلبشة ذات  کانت هجرة
من أرض الکُفار، وکانت هجرة احلبشة » اهلجرة«وجب علی املرأة املسلة ث يح 72ة ياآل

شارة إلـی  اإل ميالکر القرآنوجاء يف ة ياإلسالممنطلقاً وأساساً إلقامة أرکان احلکومة 
ـ أمهلَم تکـن  . )503/ 16: 1374، ييطباطبا(اولئک النساء املؤمنات املهاجرات  ة ي

ـ انمياإل املصادرة يبأمهبل تکمن ة ية جسمانيائيزية فية شخصيأمهمهاجرة املرأة ذات  ة ي
کان إسالم أُم .رتطام الشدائد واحملنامن  نيما القيفيف جوارحها مما کان عوناً لُهن قة يالعم
من اضطهاد وتعنت ومشاوسة من کفّار ة يتعانملا کانت  يف مکّة املکرمة وبالنظربة يحب
من اهلجرة إلی احلبشة مع زوجهـا  ) ص(الرسول  دييبتأ اضطرار عائلتها وخاصةش يقُر
  .)76 /8: 1410 ابن سعد،( ةيالثانيف اهلجرة » داهللا بن جحشيعب«

  )ص(من الرسول ان يسفموقف أيب  1.2.2
 )177: 1989ابن کليب، ( »حنظلة«وکذلک ان يسفبأيب  کان صخربن حرب املشهور

وکـان  ) 261 /5: 1988 ابن منظـور، ( ،شيلة قُريخ قبيوشمن کبار رجال العرب 
). ص( الرسول یؤذيعمل  یذ أيتوانَ عن تنفي، ومل )ص(عداء رسول اهللا أ ان من أشديأبوسف
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ش يک مع جرحتث يح، نيواملسلمالکفار  نيب» بدر«واقعة  وکان هو الذی أشعل نار
 و) 45 /2: ت.د، عقـويب ي( شان يف منطقة بدرياملنورة واصطدم اجلنة ياملدالکفار حنو 

 عمـرو ب املدعو اآلخران يسفأبی  ولد وتأسر ،الًيان قتيسفسقط حنظله بن أبی  يف بدر
عـن خمالفـة   » بـدر «بعد موقعة ان يأبوسف تراجعيومل  .)177: 1989کليب، ابن (

أشجار قوا بعض املنورة فحرنة ياملدطراف أعلی ه يديمؤهجم مع ث يح) ص( الرسول
يف عـداوة  ان يأبوسفواستمر  .)۱۸۱/ ۱: ۱۹۸۹واقدي، (هاربني وفروا النخيل 
الصحابة  کباربعض ها يفاستشهد ث يح، »أُحد«حرب  أشعل نارث يح) ص( للرسول

األصنام وحض الرسول يف آخر  اجلبل وکبر مثَّ صعد» الشهداء ديس محزة«وعلی رأسهم 
ک حتـر  »أُحد«علی واقعة  سنة وبعد مرور )129/ 1: 1886، بالذري( لقاء حريب

   تراجع عن فکرة هـذه احلـرب  ق يالطراثناء  و» بدر« وعساکره حنو منطقةان يأبوسف
  .)64/ 3: 1993، ابن هشام(

عساکر جمهزة ذات بأس برأسها مقاتلون من ان يأبوسفأعد ة ياهلجريف سنة اخلامسة 
) ص(ولکن النيب الکـرم   .)64/ 3: هنفس املصدر( نياملسلم هوا حنووتوجنة يهود املدي

 حفرخنـدق ) رض(صحابه باألمر، وهنا اقترح الصحايب سـلمان الفارسـي   أ شاور
أی دورٍ ه يان فيسفأليب کن يفلم » هيبياحلد« أما صلح .)343/ 1: 1886بالذری، (

قـة  يوثومعه نة ياملدإلی ان يأبوسفالصلح جاء  قةيوثعام علی  مرور مباشرٍ، ولکن بعد
ی إلی إمهال طلبه ورجع مفادها ولکن أُسلوبه وسلوکه أدد يطلب متديها يإل الصلَح املشار

ش يقُرجمموعة خمالفي ان يأبوسفس العدوات والفنت ترأّکلِّ  وبعد. خايل الوفائض خائباً
ومجاعة ) ص(ويف سنة الثامنة من اهلجرة دخل الرسول ). ص(للوقوف بوجه رسول اهللا 

ان يأبوسـف فأسلم  ،ةيملعاوط العباس عم الرسول اإلسالم، فتوسة يرامکّة حتت  مسلمی
  .)298/ 20: 1382، دياحلدابن أيب ( مضطراً

 25الفانية يف سـنة   ايالدنواملؤامرات والدسائس واملکائد ترک ل يالعراقکُلّ  وبعد
فة يه اخلليت علياملسنة، واقام صالة  93يف خالفة عثمان بن عفّان عن عمر ناهز ة يهجر

ذلک  ، ومل تتعطر، وبعداميألباس احلداد ملدة ثالثة بة يحبوفاته لبست أم  وبعد .عثمان
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أما ام يأهلا الّا ثالثة لّ حيوم اآلخراليال املرأه اليت تؤمن باهللا و: )ص(قال رسول اهللا «: قالت
  .)100 /8: 1410 ابن سعد،( امٍيأعلی زوجها فمدته أربعة أشهر وعشرة  احلداد
  
  )ص(من النيب بة يحبزمن زواج أُم  3.2

ـ  عن اإلسالم وصـار بة يحب زوج أُم رتدافی احلبشة     مثُ مـات يف احلبشـة   ،اًيحيمس
 قراءةوقاا بالعبادة وأبقَت علی إسالمها وتقضی  بةيحبولکن أم  )76 /8: نفسه املصدر(

ديالقرآن ا. وي أنّ أم  وبشع ه يح کريقبرأت زوجها يف املنام مذعورة بشکل بة يحبر
 هتميرأت يف املنام فلم  فنقلت لزوجها ما. اًيحيمسأصبح  الوجه فهبت فرأت زوجها قد

ـ الثانويف املرة . والعبث حتی مات واللهو علی شرب اخلمرواستمر بأقواهلا، رأت يف ة ي
أخـافين   فقالت کان خطابة قد. »نياملؤمنأُم ا ي« :وقال هلادها ي نيبرجالً وقف  املنام

 )ص(حتی جاءَ ممثل احلبشة إلی مرتيل وخطبين لرسول اهللا ل يطوزمن مضِ يومل ، وأفزعين
  .)141-140/ 8: 1415ابن حجرعسقالين، (

 وی أنّ أمة  ملّا وصلها هذا اخلرببة يحبورمت بزأبرهة ة يکهداملُفرح قدقصرفة يوصل 
مما الشک  .)63 /4: 1999، زيياملقر( ةياهلدالنجاشي ولکن أبرهة فقدامتنعت عن قبول 

علی روحها  طريسالذی  ااميإلنا عمق ن يلتببشکل أعمق بة يحبأم اة يدرسناحأننا لو ه يف
اليت نشأت وترعرت يف بة يحبأم نا يرأهذا ملا کن ي ملجوارحها، ع يومجوقلبها وفکرها 

نعم کانت أوائل مـن   .غُرست العداوة لرسول اهللا واإلسالم يف قلوب أبنائه غرساًت يب
هاجرت إلی احلبشة من أجل نصرة  ، مثّ)ص( حممد نياألمورسوله د ين اجلديبالدأسلم 

ذة األعمال يف قوم يماأنّ هی يالبدمن . بيالغريف ذلک البلد ان مياإلثابتة  اإلسالم، وبقت
إلّا مـن  کون يدة اليوحأجنبی باسم احلبشة من قبل إمرأة رفضت زوجها وبقت ط يحم

 الصربة يکَأمهيف مدرسة اإلسالم عترب يبة يحبقلبه وجوارحه وما قامت به أُم ان مياإل استحلّ
 هو األکرب أنّ اجلهاد) ص(تعلّمت من رسول اهللا  قدبة يحب وکانت أم. واجلهاد األکرب

والعسرة والضراء، واألمل والعذاب ومع أنّ هذه ااهدة الختلومن املشقه » جماهدة النفس«
ـ يف ح» لةية أثريس«إنَّ اجلهاد يف اإلسالم  یبل). 553: 1376الصدوق، ( یواألذ اة ي
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کون صادراً من يب أن جيالکفار أو جهاد النفس  البشر، وأي نوع من اجلهد مثل جهاد
نبلُوا  و نين منکُم و الصابِرِينعلَم املُجاهد یلَنبلُونکم حت«: قالَ اهللاُ عزوجلَّ. ةية الذاتريالس

إلی سـعادة  ؤدي يمثمر  عناٌء ومضض وعذابة يالتزکنعم إنَّ ) 31 :حممد(» أَخبارکُم
الَّذ« اإلنسانيو نافدواهيجهدا لَننم يهن عإنَّ اَهللا لَم ا ولَنباملُحِسنس69: العنکبوت(» ني(.  
 ها تعلّمت من نة يرزکانت عند إقامتها يف احلبشة صابرة مکابدة خشوعه بة يحبأُمألن

ن ين الّذين ولَنجزِيالصابِرحب ياهللا  ألنّ«واألحزان، ا يوالرزااإلسالم الصرب علی املصائب 
: ديالقرآن اوکذلک جاء يف ) 96: النحل( »عملونَي ماکانواصبروا أَجرهم بِأَحسنِ 

» عا إنَّ اَهللا ماصبِروابِرويالصضاًيأ القرآنو ورد يف ) 46: األنفال(» ن :» اللّهوي  ـبح
  .)146: آل عمران(» نيالصابِر

الصابرة اخلشـوعة  بة يحبفتح الباري تعالی واسع أبواب رمحته بوجه أم ة يالنهاويف 
 بةيمهرأم حب عقدييف سنة السابعه للهجرة من النجاشي أن ) ص(طلب النيب األکرم ث يح
وکان هذا املهر أعلـی  ) 1844/ 4: 1412ابن عبدالرب، ( ناريد 400بِصداق قدره له 

  .)219/ 23: 1404، طرباين( لزوجاته) ص(مهردفعه الرسول 
إلی » أبرهة«بـره املدعوة صقفات يوصفما کان من النجاشي إال أن أرسل إحدی 

 جاشي  ،)ص( وطلب منها الرسولبة يحبمرتل أمأَ النقَر ذا حتقق وعـداهللا  ا ياهلداثُمو
وأرسل  .)219-218: 1407العمري، ب يخط(» نيالصابِرإنَّ اهللاَ مع «سبحانه وتعالی 

من الرمـاح   عدد وة يومطوملزمات الزواج،کسوة  املهرف يتکالالنجاشي إضافة إلی 
ـ  بة يحب مت أموقد، )76: ت.د، بيحبابن ( ةيهدک ه علی الرسول بصحبة ابـن عم
من الصحابة وذلک يف السنة السابعة من اهلجرة والقـت   وعدد» جعفربن أبی طالب«

  .)78/ 8: 1410، سعدابن ( ربيخعودته من  عند) ص(الرسول 
، )ص(الرسول  نينه وبيب، ورغم العداوة انيسفإلی أيب هذا الزواج عندما وصل خرب  و
ضاً جاء يف يوأ) 438/ 1: 1996 ،بالذري(» اجواديبک  یاُهللا والأزربک يالخ«: قال

ذلک الفحل ال «: داً وقاليان کان سعيأيب سف یرب إلاخل هذاات عندما وصل يبعض الروا
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  .)1226/ 3 :1380سپهر، (» نفهأقرع ي
قامـت أم  مـة  يمت الوليأُقوعندما مة يولأقامة بة يحبطلبت أم  املهر عقد وبعد

 عنـد الـزواج  ) مةيولإقامة (اء ياألنبهذه سنةُ : وقالت نقالَ عن رسول اهللابة يحب
کافة  نيبنسباً من ) ص(أقرب للرسول بة يحبکانت أم ) 367/ 5: 1367، ينيالکل(

ابن (من أحفاد عبدمناف بن قصی  بنت جحش ابنة عمته ومهانب يزسوی  زوجاته
مغرمـة  بـة  يحبکانت أم  .)219/ 2: 1413ذهيب،  ؛402/ 4: 1412عبدالرب، 
ق إلی رسول اهللا .ه 8سنة ان يأبوسفلدرجة عندما جاء ان مياإلحمکمة ) ص(بالرسول 

ولکنها مل متنحه بة يحبإبنته أم ارت يلزذهب ه يبيمعاهدة احلُد ديمتدمن أجل ) ص(
   الکـافر  عتقادها بنجاسـة والـدها  رسول اهللا الت يبإجازة اجللوس علی بساط 

  .)396/ 4: 1993ابن هشام، (

  بةيحببأُم ) ص(سبب زواج الرسول  1.3.2
 أهداف بة يحبکان زواج الرسول بأم هیة يتربووة يخالقأاسة ويسله:  

علـی  ش يقُـر الضغط الّذی فرضه مشـرکي  ل يتقليف کمن ياسي يالساهلدف . 1
رائعة لبناء لة يوسالزواج هو ، التی کانت سائدة فی احلرب والنهبئة يالبفی : نياملسلم

 ينيبة لتليحب ج أمتزو) ص(النبی  .)286/ 1: 1375ابن خلدون، (الصداقة ومنع احلرب 
  .)435/ 1: 1363دون، لابن خ( بعد معاهدة صلحلة يالقبداخل اسي يالسالفضاء 

أَن « :وجلَّ وقال عز سی اللّهعيلَ بيجعبکُم وني الَّذنيعاد م يناُهللا   تةً ودـوم منـهم
ـ اآل، موضوع هذه نياملعلقلبعض  و وفقا )7: ممتحنة(» ميرحغَفور رواُهللا يقَد هـی  ة ي

ـ ياآلوحدث فی قول اهللا تبارک وتعالی قال نزلت هذة بة يحب زواج النيب مع أم  نية ح
ص(رسول اهللا  جتزو (ب بةيحبأم ) ،مرکز فرهنگ و معارف  ؛439 /1: 1959بالذري

  .)296/ 4: 1382 ،ميکرقرآن 
أم حبيبة، فالنت عند ذلك عريكة ب) ص(ل تزوج رسول اهللا يا نزلت هذه اآليات قوملّ

يف العداوة، وكانت أم حبيبة قد أسلمت وهاجرت مـع   أيب سفيان واسترخت شكيمته
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فأبت وصربت  أرادها على النصرانية، بن أيب جحش إىل احلبشة، فتنصر و زوجها عبد اهللا
إىل النجاشي فخطبها عليه، وساق عنه  )ص(على دينها، ومات زوجها، فبعث رسول اهللا 

مکـارم  (الفحل ال يقْدع أنفه ذلك : دينار، وبلغ ذلك أباها فقال إليها مهرها أربعمائة
هی ة ياآل، موضوع هذه نياملعلقو مع ذلک وفقا لبعض ، )28/ 24: 1391، ازیريش

  .)399/ 19: 1374، یيطباطبا( فتح مکه
علی التزامها بة يحبأم ع يروتشجيتقداهلدف يف کمن يواملرأة  مکانة ميلتکراهلدف األخالقي . 2

  .)129/ 1 :1390ای،  تونه( ارالغربةيديف دة يوح زوجها وبقاؤهاارتداد  بعد ةياحملمدبالرسالة 
 .أنفسهام يتنظعن طفلها لتکون قادرة علی انة يوصمن الردة بة يحب أم منعاهلدف . 3

  .)181: 1352، شیيقی خبشايعق(
ـ اهلزاألخری هلذا الزواج تضمن إحلاق  األهدافمن  .4 و فقـدان  ان ية بأبوسـف مي

  .)91/ 4: 1391، زخمشری( لهة ياحلساس
  )ص( بعد رحلة النيببة يحب أماة يح 4.2

1.4.2 ص(رحلة الرسول  بعدث ياحلد ةيروا وبة يحب أُم(  
 وعن ) ص(عن الرسول ة ريث کثيأحاد، روت )ص(النيب ث يحدمن رواة  ةبيحبکانت أم

  ).142/ 8: 1415عسقالين،  ابن حجر( بنت جحشنب يز
  :منهم مجاعةث ياحلدنقل عنها 

 أنس بن مالک،: من أمثالهم ريوغ، عنبسة بةيحب،إبنتها ريالزبعروةبن  ،ةيمعاوأخوها 
بن رافع، عاصم بن أيب ب يمسشهربن حوشب،  ،شييالقرالثقفي، أبو اجلراح د يسعأيب 

واعترب الـبعض  ) 260/ 3 :ت.دنسائي،  ؛441/ 1: 1996بالذري، ( همريوغصاحل 
، ابـن عسـاکر  ( »احلقـوقي ـ   األخالقي« تدورحول املغزیس يرئبشکل ثها يأحاد

 )ص(  عن الرسول األکرمثاً يحد» 75« وقد نقلها أصحاب الستة .)70-76/ 1 :1402
  .)212: 1985شاطي، البنت (

  :لييما، )ص(عن الرسول بة يحب أُمث يأحادومن 
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1 . ن صلّی قبل صالة الظهر أربع رکعات وبعد «: )ص(عن الرسول بة يحبعن أمم
  .)451/ 5: ت.د، رياألثابن ( »أربع رکعات، مل متسسه النارالظهر 
  :قال مامعناه ،)ص(عن الرسول بة يحبعن أُم  .2
من الدماء، فطلبت من اهللا عزوجل شفَاعتهم سفکون يوماسفعاهلم أ ويتعرض علي أُم«

  .)222/ 23: 1404طرباين، ( »اهايإفمنحين 

  باخللفاءبة يحب أُم عالقة 2.4.2
عمرلبعض ن يعمرعويف زمن . ةيالنبولإلسالم ووفاا للسنة الراسخة  دايبة بعقيحبظلت أُم 

راتباً قدره إثنی عشرألف درهمٍ بة يحب زوجات الرسول وأُم 153/ 2: ت.د، عقويبي(منهن(.  
 ان أکثرهاوکبة يحبأم  أخبارخ يالتارلنا  ذکر عثمان بن عفّان فقد أما يف عهد

الوصول إلی مرتل عثمان بة يحبأم  اولةحمبتطوق مرتل عثمان من قبل الثوار وترتبط 
ابن شـبة،  ( مرتل عثمان ذلکن ياحملاصر ولکن حماوالا بائت بالفشل لرفض الثوار

الناس وذهبوا ا إلی  وکادت تسقط من بغلتها فتدارکها) 1312-1313/ 3: 1380
  .)173/ 3: 1965، رياألثابن ( مرتهلا

 خوفاً مـن الثـوار  بة يحبأم  لَرتا مالتجأوة يأُمأنّ بين ات يالرواوجاء يف بعض 
اإلمـام  علی باکية اا يبة حيحبأم  أمضت عمرال واخرأيف ) 198/ 9: 1366، ينيأم(

 و يف هذا الصدد، روي أنه بعد قتل عثمان) 197/ 12: ت.دشوشتری، ( ).ع(علی 
 يف الشـام بواسـطة   ة يها معاويأخاملُلطّخ بالدماء وأرسلته إلی صه يبة قميحبأخذت أم

  .)211/ 5: ت.دمقدسي، (» ريبشنعمان بن «
لدفنه هناک وقف الثوار حائالً أمام اجلنازة ) ص(محل عثمان إلی مسجد النيب  عندما

بدفن عثمان فسـوف   الثوارسمح يوهددت إن مل  إِلّا أن وقفتبة يحبفما کان من أم 
أم  من فی أواخر عمرها طلبتبة يحبأم  .)210/ 9: 1366، ينيأم(تنثرشعرها أمام الناس 

  .)131/ 1: 1389هامشی نورخبش، ( الرضیشة يوعاسلمة 
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  وفاتها 5.2
البعض أنّ وفاتها کانت بدمشق وهناک عتقد يو، دمشقإلی سافرت بة يحبروي أَنَّ أُم 

أغلـب   أما) 87: 1337 ابن بطوطة،(مزارها  هول ي وقريالصغمزار قُرب مقربة الباب 
 نيالسـبع  األربعة و عندما ناهز عمرهاة يهجر 44کانت سنة  إنَّ وفاا قالوا نياملورخ

  .)80 /8: 1410ابن سعد، (
دفنت  وت ياملمروان صالة ها يعلفصلّی ، املنورةنة يباملديف حکومة مروان بن احلکم 

  .)440/ 1: 1996، بالذري( عيالبق مبقربة
  
  نتائج البحث. 3
  :لييهذه املرأة املتألقه تؤدي إلی ما ة يم شخصييبة وتقيحبأم اة يأدوارحدراسة جة يونت

1 . ومن  نيالسباقوکان هلاشرف ) ص(من اوائل من آمن برسول اهللا بة يحبکانت أم
  ؛)ص( مقدمة من آمن باِهللا ورسوله

العائلي الراعـي  طها يه حميؤثرعليوتقوها أقوی وأمنع من أن بة يحبأم ان ميإکان . 2
ـ احملمدإلی قضاء علی الدعوة  ةيان الداعيسففکار أيب أ، وال )ص(ملناهضة الرسول  . ةي

اإلسالمي، وألجل کـلّ ذلـک   ن يالدعما القته من العذاب الروحي من أجل ک يناه
  ؛إلی احلبشة هاجرت مع زوجها

أَمر حادثة تواجهها إمرأة مسلمة وخاصـة اذا کانـت يف   يف احلبشة واجهتها . 3
ـ والدعوات اة ياحل جلبته رجةالذي  ديالوحاملسلم  اذکان زوجها بالدالغربة، ة يحياملس

؛عن اإلسالم املُغربة فارتد  
وعندما شاهدت اصرار زوجهـا  ه يعل إلّا أن أعلنتها حربابة يحبوماکان من أُم . 4

تأنس دة يوح الغربة اريديف ت يطلقته وبق امللحدة دةيالبلبن جحش علی افکاره داهللا يعب
  ؛فرائضه قامةإوف ياحلناإلسالمي ن يالدبرسوخها علی 

 والصربوان ميدة واإليالعقوهنا بدأت جبهادها ضدالنفس األمارة واإلصرارعلی ثبات . 5
املستجدة اة ياحلومشاکل  علی مصائب تغلبتث يحالتأسي ومکابدة الغربة ومقاساة األمل 
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يف روحها وقلبها وعقلها وأصبحت ة يانمية اإليوالترباإلسالمي م يتعالواثبتت علی رسوخ 
  ؛للمرأة املسلمة مثاالً
وصلت رسالة ث يح» نيالصابرإنَّ اَهللا مع «وهنا جتلّت وعدة الواحداألحدالقائلة  .6

  ؛بةيحبعقدقرانه علی أم ها يطلب فيالنيب األجمد إلی النجاشي 
أصبحت ث يحمن نعمائه ها يعلالباري عز وعال علی ما من بة يحبفشکرت أم  .7

  ؛)ص(حممد  الکائنات ديسو زوجة  نياملؤمنواحدة من أمهات 
ة ينسانإ ،ةيخالقأ، ةياسيسهداف أالزواج فهی  من هذا) ص(أما أهداف الرسول . 8

ومن جهة أخری  نياملسلمعلی شي يق القُرييوالتصنالضغط ل يتقلولکی تکون سبباً علی 
  ؛بةيحبملکانة أم اً ميتکر
عـن  ثهـا  يأحادوالتـزال  ف يالشـر النبوي ث ياحلدمن رواة بة يحبکانت أُم . 9

  ؛ثياحلدتتناقلها کتب ) ص( الرسول
حبوادث احلصـار الـذي ضـربه    ) ص(رحلة رسول اهللا  بعدبة يحبأم اة يحتتلخص . 10

  .من الوصول إلی عثمان بسبب ممانعة الثواربة يحبأم  عثمان بن عفّان وعدم متکن الثوارعلی مرتل
  املصادر

  .ميکرالقرآن ال
بوالفضـل  أ حممد :قي،حتق2،ج شرح ج البالغه ).ق 1382(د بن هبه اهللا يد، عبداحلميبی احلدأابن 

  .ن.د: قاهره م،يابراه
  .دارصادر: وتريب، 3ج ، خيالکامل فی التار). م 1965( اجلزری علی بن حممد ،ريابن األث
ـ اح دار: وتريب، 5، ج أسدالغابه فی معرفه الصحابه ).ت.د(اجلزری  علی بن حممد ،ريابن األث  اءي

  .التراث العربی
  .کتاب بنگاه ترمجه و نشر: طهران حممد علی موحد،: ، ترمجهرحله ابن بطوطه). ش 1337(ابن بطوطه 

: وتريب، عبداملوجود عادل امحد: قيحتق، 8ج ، اإلصابة ).ق 1415( علیمحد بن أابن حجرعسقالنی 
  .ةيالکتب العلم دار

مؤسسة مطالعات و : طهران، 1ج ، خ ابن خلدونيتار ).ش 1363( عبدالرمحن بن حممد، ابن خلدون
  .آموزش عالی قات فرهنگی وزارت فرهنگ ويحتق

ن يحممـد پـرو  : ، مترجم1، ج خلدون مقدمه ابن). ش 1375( ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد
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  .یفرهنگ و یعلم: ، طهرانیگناباد
  .مشعر: طهران، 3 ج، نة املنورةيخ املديتار ).ش 1380(عمر  ديابوز، یريابن شبه من

علی حممد : قيحتق، 4ج ، عاب فی معرفه األصحابياالست ).ق 1412( عبداهللا بن حممد، بن عبد الربا
  .لياجل دار: وتريب، البجاوی
نه يبه کوشـش سـک  ، تراجم النساء، نه دمشقيخ مديتار ).ق 1402( علی بن احلسن، ابن عساکر
  .الفکر دار: دمشق ،1ج ، الشهابی

  .ن.د: تيکو، محد فراجأق عبدالستار يحتق، مجهره النسب ).م 1989( ابن کلبی
  .الفکر دار: دمشق، 5ج ، لسان العرب ).م 1988(ابن منظور، حممد بن مکرمه 

: وتريب، مصطفی السقا: قيحتق، 4و  3ج  ،هيه النبوريالس ).م 1993( عبدامللک بن هشام، هشامابن 
  .اء التراث العربیيحإ دار

  .ةيالکتب اإلسالم دار: طهران ،9ج ، ريالغد ).ش 1366(  بن امحدنيعبداحلس، نیيأم
  .دنيل، هيدخو: قيحتق، 1ج ، فتوح البلدان ).م 1886(ی يحيامحد بن ، بالذری
  .داراملعارف: مصر، د اهللايحممدمح: قيحتق ،1ج ، أنساب األشراف ).م 1959( یيحيامحدبن ، بالذری

  .الکتاب العربی دار: وتريب، النبی نساء ).م 1985( شهيشاطی، عاالبنت 
  .مشهور: قم، 1ج ، حج ةنام فرهنگ ).ش 1390( جمتيب، اي تونه
، عمادعلی محزه: قيحتق، ءخ النسايحا فی تواريالروضه الف ).ق 1407( نياسي، ب العمری موصلیيخط

  .ةيالعامل دار: بغداد
  .الرسالة: وتريب، 2ج ، أعالم النبالء ريس ).ق 1413( ن حممديمشس الد، ذهبی

  .ققنوس :طهران، مسعود أنصاري: ترمجه، 4ج ، الکشاف). ش 1391(حممود بن عمر ، زخمشری
ـ د کيمجش: ، مصحح3، ج خيناسخ التوار ).ش 1380(سپهر، حممد تقی بن حممد علی  : انفر، طهـران ي

  .رياساط
  .مؤسسة النشر اإلسالمي: قم، 12ج ، قاموس الرجال ).ت.د( حممدتقی، شوشتری

د حممـدباقر موسـوی   يس: ترمجه ،19 و 16ج ، زانيامل ).ش 1347( نيد حممد حسيس، ييطباطبا
  .انتشارات اسالمی: قم، مهدانی

  .التراث العريب اءياح دار :وتري، ب23ج  ،رياملعجم الکب ).ق 1404( مان بن امحديسل، طربانی
حممدابوالفضـل  : قيحتق ،11ج ، خ األمم وامللوکيتار ).م 1967( ريابوجعفر حممد بن جر، طربی

  .التراث دار: وتريب، ميابراه
  .اإلسالميغ يالتبل دار: قم، )ص(مهسران رسول خدا  ).ش 1352( ميعبدالرح، شیيقی خبشايعق



  اإلسالم بة فی صدريدة أُم حبياة السيح دراسة أدوار   14

  .ثم متاريم: قم، )ع(عصر امام علی  عه درينقش زنان ش ).ش 1381( د امحديس، فاضلی
  .بوستان کتاب: قم، اسالمی ةشياند خ ويزن درتار ).ش 1390( هيفتح، زاده فتاحی

  .جوان ةشيکانون اند :طهران، حقوق زن .)ش 1386( ديمح، یميکر
  .ةيالکتب اإلسالم دار :هرانط، 5ج  ،کافیأصول  ).ش 1367( عقوبيحممدبن ، نی رازیيکل

  .هاد: طهران، قرآن و مقام زن ).ش 1369( د علیيس، کمالی
  .ن.د: وتريب، احملرب ).ت.د( بيحممدبن حب

  .بوستان کتاب: قم، 4ج ، ميرة املعارف قرآن کريدا ).ش 1382( مرکز فرهنگ و معارف قرآن
  .صادر دار: وتريب، 5ج ، خيالبدء والتار ).ت.د( بن طاهر حممد، مقدسی

  .ةيالکتب العلم دار: وتري، ب4، ج إمتاع األمساع). م 1999(ن امحد بن علی بن عبدالقادر يزی، تقی الديمقر
  .ةيالکتب االسالم دار: قم، 24ج ،  منونةريتفس ).ش 1391( ناصر، ازیريمکارم ش

  .التراثاء يحإ دار: وتريب، 3ج ، سنن نسائی ).ت.د( محد بن علیأ، نسائی
  .فرهنگ گستر: طهران، نيقرآن و عهد حقوق زن در ).ش 1379( ده، طاهرهينورحسن فت

  .مؤسسة األعلمی للمطبوعات: وتريب، 1ج ، املغازی ).م 1989( حممد بن عمر، واقدی
  .مشعر: طهران، 1ج ، با کاروان شام ).ش 1389( نيحس، هامشی نورخبش

  .صادر دار: وتريب، 2ج ، عقوبیيخ يتار ).ت.د( عقوبيأمحد بن أبی ، عقوبیي





 

  


