
انها ابنة عبد الله بن احلارث بن عومير بن 
نوفل االنصارية وهي مشهورة  بكنيتها )ام 
ورق��ة بنت عبد الله( وقد يقال لها: ام ورقه 
بنت نوفل نسبه  الى جدها االعلي. وهي من 
ك��رائ��م نساء عصرها وافاضلهم ول��ذا كان 
رسول الله صلي الله عليه وسلم يزورها في 

بعض االوقات ويلقبها بالشهيدة 
وكانت رضي الله عنها غيورة على الدين 
حريصة للموت في سبيل الله من اجل اعالء 
كلمه الله وم��ن اج��ل ان ال حت��رم اجلهاد مع 
املسلمني ولتنال اجر املجاهدين فلما غزا رسول 

الله صلى الله عليه وسلم بدرا قالت له:
اي��ذن لي ان اخ��رج معكم اداوي جراحكم 
وام����رض م��رض��اك��م فلعل ال��ل��ه ي��ه��دي ال��ى 

الشهادة.
فقال لها النبي صلي الله عليه وسلم:

) ان الله يهديك الشهادة وق��ري في بيتك 
فإنك شهيدة(.

الصحابية أم ورقة، وقصتها رواها البيهقي 
في سننه باللفظ اآلتي: ....فقد كان رسول الله 
صلى ال��ل��ه عليه وس��ل��م ي��زوره��ا ويسميها 
الشهيدة، وكانت قد جمعت ال��ق��رآن، وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حني غزا بدراً 
قالت: أتأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم 
وأمرض مرضاكم لعل الله يهدي لي شهادة، 
ق��ال: ف��إن الله تعالى مهٍد لك ش��ه��ادة، فكان 
يسميها الشهيدة، وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم قد أمرها أن تؤم أهل دارها، وإنها غمتها 
جارية لها وغالم كانت قد دبرتهما فقتالها في 

إمارة عمر، فقيل: إن أم ورقة قتلتها جاريتها 
وغالمها وإنهما هربا، فأتي بهما فصلبهما، 
فكانا أول مصلوبني باملدينة، فقال عمر رضي 
الله عنه ص��دق رس��ول الله صلى الله عليه 
وسلم ك��ان يقول: انطلقوا ن��زور الشهيدة. 
كما رواها أبو داود في السنن والطبراني في 
املعجم الكبير بألفاظ قريبة من رواي��ة أبي 

داود.
وكانت رضي الله عنها قد جمعت القران 
الكرمي وكانت قارئه له ولذا امرها النبي صلي 
الله عليه وسلم ان تؤم اهل دارها وجعل لها 
مؤذنا يؤذن لها. فقد جاء في املسند والسنن من 

حديث عبد الرحمن بن خالد عن ام ورقة : ان
رس��ول الله صلي الله عليه وسلم كان 
يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا كان يؤذن 
لها،قال عبد الرحمن: انا رايت مؤذنها شيخا 
كبيرا. وهكذا غدا بيت ام ورقة رضي الله عنها 
بيتا من بيوت الله تقام فيه الصلوات اخلمس . 
فيا له من فخر تفخر به امرأة كأم ورقه رضي 

الله عنها.
وظلت ام ورق��ه على حالها حتافظ على 
شعائر الله الى ان قام غالم وجاريه لها  كانت 
دبرتهما)1( فغمياها فقتالها فلما اصبح عمر 
بن اخلطاب رضي الله عنه قال والله ما سمعت 
قراءه خالتي ام ورقه البارحه،فدخل الدار فلم 
ي��ر شيئا فدخل البيت ف��إذا ه��ي ملفوفة في 
قطيفة في جانب البيت فقال: صدق رسول الله 

حني كان يقول: ) انطلقوا بنا نزور الشهيدة(.
ثم صعد عمر رضي الله عنه املنبر فذكر 

اخلبر وق��ال: علي بهما فاتي بهما فسألهما 
فاقرا انهما قتالها فامر بهما فصليا فكانا اول 

مصلوب باملدينه.
فرحم الله ام ورقه وجزاها الله كل اخلير ، 

قرأت القران وجمعته وكانت
اماما لنساء عصرها واستحبت اجلهاد 
لتنال اجر املجاهدين فاستجاب الله لها ونالت 

اجرهم..
صحبيه جليله حظيت بالتقدير الكثير من 
الرسول)صلى الله عليه وسلم( سميت القارئ 

واشتهرت بقرائتها للقران الكرمي وجمعه.
وسماه الرسول بالشهيده رغم وفاتها بعد 
النبى بسنوات .فقد تنبأ النبى باستشهادها 
وهى التى طلبت الشهاده يوم بدر التى كانت 
لها قصة غريبه ومؤثره دونتها كتب السير 
والتراجم اسلمت وبايعت الرسول.وكانت 
جتمع القران فور نزوله وحتفظه حتى سميت 
القارئه.وكان رسول الله يزورها كل جمعه 

ويقول لصحابته انطلقوا بنا نزور الشهيده.
-وسبب تسميتها الشهيده ان النبى ملا عزم 
على اخل��روج لقتال املشركني فى غ��زوة بدر 
كانت ام ورق��ه اول ام��راه تعرض على النبى 
ان تخرج معه لعلها تنال الشهاده.فرفض 
النبى .وقال لها:قرى فى بيتك فان الله يرزقك 
الشهاده.وامرها الرسول ان تصلى فى بيتها 
.وك��ان��ت ق��د استئذنته ان يجعل لها م��ؤذن 
خاص.فرتب لها رس��ول الله م��ؤذن يعلمها 

مواقيت الصاله.
ك��م��ا اذن ل��ه��ا ان تصلى باملسلمات من 

مهاجرات وانصار فى بيتها.
ورح���ل النبى ف��ى السنه احل��ادي��ه عشر 
.وام ورق��ه لم تنل الشهاده التى بشرها بها 
النبى .فعاشت فى بيتها تقرا القران وتصلى 

بالنساء.
حتى خالفة عمر بن اخل��ط��اب.و كانت ام 
ورقه جارة له وكان عمر يحب سماع القران 
منها فى الليل وذات يون لم يسمعها عمر وهى 
تقرا القران فذهب ليزورها.فلما دخل دارها 
لم يجدها.فلما بحث عنها فاذا هى ملفوفه فى 
قطيفه فى جانب البيت وقد قتلت فتاثر عمر ملا 
راها وقال:صدق رسول الله.كان يقول زورو 
الشهيده .وحتر عمر االمر حتى عرف ان من 
قتلها هم عبدا وجاريه كانا عندها كانت قد 
وعدتهما باحلريه بعد موتها.فتعجلوا ذلك 
فقتلوها.واذاع عمر هذا اخلبر بتاثر وطلب من 
الناس ان يبحثا على هذين القاتلني.حتى عثرا 
عليهم واتوا بهما الى عمر الذى سئلهم عن هذا 

فاعترفوا فاقام عليهم عمر حد القصاص.
فضل�����ها:  أم ورقه األنصارية واحدة من 
األنصاريات الالئي سطرن أروع الصفحات 

في تاريخ اإلسالم ، وقد أسلمت مع السابقات .
وكانت من فضليات نساء عصرها، ومن 
كرائم نساء املسلمني . نشأت على حب كتاب 
الله تعالى وراح���ت تقرأ آي��ات��ه أن��اء الليل 
وأط��راف النهار حتى غ��دت إح��دى العابدات 

الفاضالت.
فجمعت ال��ق��رآن، وكانت تتدبر معانيه، 
وتتقن فهمه وحفظه، كما كانت قارئه مجيدة 

للقرآن ، واشتهرت بكثرة الصالة .
وك��ان رس��ول الله صلى الله عليه وسلم 
يقدر أم ورقة ويعرف مكانتها ويكبر حفظها 

وإتقانها ، ويأمر بأداء الصالة في بيتها.
وأم��ا ع��ن حبها رض��ي الله عنها للجهاد 
والشهادة في سبيل الله فهاهي حتدثنا عن 
ذلك فتقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم ملا 
غزا بدراً قلت له : يا رسول الله ، ائذن لي في 

الغزو معك ،
أم���رض م��رض��اك��م لعل ال��ل��ه أن يرزقني 
الشهادة . قال : “ قري في بيتك فإن الله تعالى 

يرزقك الشهادة “ .
وع��ادت الصحابية العابدة أم ورق��ة إلى 
بيتها سامعة مطيعة أمر النبي صلى الله عليه 

وسلم آلن طاعته واجبة .
وغدت أم ورقة رضي الله عنها تعرف بهذا 
االسم املعطار “ الشهيدة “ بسبب قوله صلى 
الله عليه وسلم : “ ق��ري في بيتك ف��إن الله 

تعالى يرزقك الشهادة “ ،
وملا ذكره ابن األثير في أسد الغابة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد زيارتها 
اصطحب معه ثلة من أصحابه الكرام ، وقال 

لهم “ انطلقوا بنا نزور الشهيدة “ .
وظلت الصحابية اجلليلة أم ورقة رضي 
الله عنها حتافظ على شعائر الله تعالى 
طوال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
وكانت تنتظر ما بشرها الرسول، صلى الله 
عليه وسلم. وانتقل رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم إلى الرفيق األعلى وهو راض عن 
أم ورقة ، ثم جاء عهد أبي بكر، رضي الله عنه، 
فتابعت حياه العبادة والتقوى على الصورة 

التي كانت عليها من قبل.
أم ورق���ة األن��ص��اري��ة واح����دة م��ن نساء 
األنصار الالئي سطرن أروع الصفحات في 

تاريخ اإلس��الم، وق��د أسلمت مع السابقات، 
وبايعت رس��ول الله صلى الله عليه وسلم 

وروت عنه.
اخلامتة; كانت من فواضل نساء عصرها، 
وم��ن كرائم نساء املسلمني نشأت على حب 
كتاب الله تعالى، وراحت تقرأ آياته آناء الليل 
وأط��راف النهار حتى غ��دت إح��دى العابدات 
الفاضالت; فجمعت ال��ق��رآن، وكانت تتدبر 
معانيه، وتتقن فهمه وحفظه، كما كانت قارئة 
مجيدة ل��ل��ق��رآن، واش��ت��ه��رت بكثرة الصالة 

وحسن العبادة.
وك��ان رس��ول الله صلى الله عليه وسلم 
يقدر أم ورقة ويعرف مكانتها، ويكبر حفظها 
وإتقانها، وكان يأمرها بأداء الصالة في بيتها.

وأما عن حبها - رضي الله عنها - للجهاد 
والشهادة في سبيل الله; فها هي حتدثنا عن 
ذلك فتقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم ملا 
غزا بدًرا قلت له: يا رسول الله، ائذن لي في 

الغزو معك.
قال: “قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك 

الشهادة”.
وع��ادت الصحابية العابدة أم ورق��ة إلى 
بيتها سامعة مطيعة أمر النبي صلى الله عليه 

وسلم ; ألن طاعته واجبة.
وغدت أم ورقة - رضي الله عنها - تعرف 
بهذا االس��م املعطار “الشهيدة” بسبب قوله 
- عليه الصالة والسالم -: “قري في بيتك فإن 
الله تعالى يرزقك الشهادة”، وملا ذكره ابن 
األثير في أسد الغابة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا أراد زيارتها اصطحب معه ثلة 
من أصحابه الكرام، وقال لهم: “انطلقوا بنا 

نزور الشهيدة”.
وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى الرفيق األعلى وهو راٍض عن أم ورقة، ثم 
جاء عهد أبي بكر - رضي الله عنه - فتابعت 
حياة العبادة والتقوى على الصورة التي 

كانت عليها من قبل.
وف��ي عهد عمر ك��ان - رض��ي الله عنه - 
يتفقدها وي��زوره��ا، اقتداء بنبيه صلى الله 

عليه وسلم.
فرحم الله تعالى الصحابية األنصارية، 

والشهيدة العابدة، ورضي عنها وأرضاها.

جبل بدر

ن  أ ل���ق���ر ا ج���م���ع���ت  ن  أ ب���ع���د  ن  ذ ي�����ؤ ن����ا  ذ م����ؤ ل���ه���ا  ج���ع���ل  و ه�����ا  ر ا د ه����ل  أ م  ت����ؤ ن  ا ل���ن���ب���ي  ا ه����ا  م����ر ا
ل�����ه�����ا وج��������������اري��������������ه  غ���������������ام  ق�������ت�������ل�������ه�������ا  ان  ال���������������ى  ال����������ل����������ه  ش��������ع��������ائ��������ر  ع��������ل��������ى  حت����������اف����������ظ  ظ��������ل��������ت 
ق�����ات�����ل�����ي�����ه�����ا اخل�����������ط�����������اب  ب�����������ن  ع��������م��������ر  ف�������ق�������ت�������ل   .. ع�������ن�������ه�������ا  راض  وه��������������و  ال������������رس������������ول  م��������������ات 

ماتت شهيدة كما ارادت

كان يحب الرسول ان يزروها في منزلها سلكت الطرقة الوعره وال تخشى شيئا كانت تؤم نساء امللمني في بيتها

، أو أختاً،  اإلسالم أكرم املرأة أميا إك��رام، بنتاً كانت زوجاً أو أّم��اً
وقد ذكر القرآن الكرمي ع��دداً من النساء الالئي كان لهن دور بارز 
في تاريخ البشرية كحواء وأم موسي وزوج فرعون و مرمي بنت 
عمران، ونزلت آيات من القرآن في عدد من النساء وأفردت من القرآن 
للنساء سورتان هما سور النساء وسور الطالق، وحتدث القرآن عن 
املؤمنات الالتي جئن إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم مبايعات أو 
مهاجرات كما بينته صورة املمتحنة، وما ذاك إالّ ألن للمرأة دوراً كبيراً 

في املجتمعات .
إن املرأة املسلمة تقع حتت ضغوط تكاد تبعدها عن منابع اإلسالم 
األولي وحتول بينها وبني تفهم رسالته، لهذا كان علي املرأة املسلمة: 
أن تتعرف علي نساء الرعيل األول من صحابة رس��ول الله صلي 
الله عليه وسلم، مبعرفة سيرهن وأخبارهن، لتدرك احل��ال التي 

كن عليها ولتجعل منهن قدوة حسنة ومشاعل تنير أمامها الطريق 
وستجد األخت املسلمة بني دفتي هذا البحث أربعني منوذجاً من سير 
الصحابيات اجلليالت الالتي صحنب فجر الدعوة وشاركن فيها 
وارتفعن باإلسالم إلي آفاق سامية ما كن يستطعن الوصول إليها لو ال 
صدق اإلميان وإخالص العمل، لقد كانت كل واحدة منهن مثاالً قديراً 
ملن أّيد الدعوة وحمل الراية، ودافع عن احلق ووقف كالطود الشامخ 
من حول رسول الله صلي الله علني وسلم يؤيده ويناصره وعسي أن 
يكون في هذا السلسلة من احللقات التي تقدمها جريدة “الوسط” ما 
يقود ُخطا النساء واملسلمني علي طريق اإلميان، ومما يذكرهن بحياة 
تلك النسوة الالئي هانت عليهن في سبيل الله املكاره وأفضي يقني 
اإلميان إلي قلوبهن وسيطر علي نفوسهن وعقولهن، فآثرن اآلجل 

علي العاجل والدائم علي الفاني، ففزن برحمة الله ورضوانه.

امل��رأة في عصرنا هذا قد إبتعدت كثيراً عن الكتاب والسنة وما 
كانت عليه الصحابيات رضي الله عنهن ونساء فجر اإلسالم الالتي 
ال يتحدثن مع أجنبي إال من وراء حجاب في األمور الضرورية وال 

يخضعن بالقول حتى ال يطمع الذي في قلبه مرض .
اذا نظرنا ألي مجتمع في الوجود جند بأنه يتكون من الرجال 
والنساء، ولكل دوره ومكانته اإلنسانية والقيادية واالجتماعية وعلى 
هذا فإن املجتمع الذي كّونه النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتمعا 
مثاليا وساميا مبعنى الكلمة، فهو املربي الرباني األول، والصحابة 
رباهم القرآن التربية اإلميانية الكاملة التامة، فأخلصوا لدينهم وأحبوا 
مربيهم، فكانت اإلجن��ازات الباهرة في فترة محدودة وعلى جانب 
آخر برز لنا دور النساء واملساند لدور الرجال، إما أمهات أو زوجات 
أو بنات أو أخوات تربوا على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلمن 

وكانوا خير معني للصحابة الكرام في جميع املجاالت: العلمية منها، 
واجلهادية )القتالية(، والطبية...فظهرت الفقيهات منهن واملقاتالت 
والطبيبات...وعلى كافة األصعدة، ومتيزن برجاحة العقل وصواب 
ال��رأي، فهن بهذا يستحقنَّ بأن يكنَّ قدوة ساطعة عبر التاريخ ملن 
بعدهن. فجاء هذا الكتاب، ليسلط الضوء على النساء اجلليالت الالتي 
ساندن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم 
أجمعني . لقد نزل اإلسالم دينًا حسنًا ُيدافع عن املظلوم دون النظر إلى 
جنسيته وعرقه وجنسه ومنشئه فاإلنسان هو اإلنسان من أِيّ أرٍض 
كان، وما زال يعتني باملرأة حتى كانت وصية رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قبل موته ألصحابه فهَنّ القوارير ولكن مع االنفتاح 
العاملي والتأثر بالعالم الغربي بدأت تتشكل حول العيون اإلسالمية 

بعض الغشاوة في أَنّ القانون الغربي يرفع من شأن املرأة .

طلبت من النبي اخلروج معه للغزو فلما رفض أطاعته
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إعداد:
هشام املنشاوي

احللقة
4

نساء حول الرسول

أم ورقة ... املرأة التي لقبها الرسول بالشهيدة

تخلت عن محاسن الدنيا وزهدت فيها


