
 القسم النّسايئ يف مرشوع تعظمي البدل احلرام مبكة املكّرمة   – هاجر      

 

الاختيار الّرائع اكمٍس ووصٍف لهذا القسم يف نفس لّك من رمزية هذا الامس، ورمغ لّك ما أ حدثه هذا  رمغ    

ىل أ ّمهات ال نبياء عند   الّ أ نّه رسعاَن ما عادْت بنا اذّلاكرة التارخيية ادّلينيّة ا  زاره أ و معل معه منذ التّأ سيس؛  ا 

الُكربى، فتذكّران العرب وعند بين ا رسائيل؛ وك نّنا نرى دور ال ّمهات يف حيوات بعِض ُرسل الّرساالت الّساموية  

سامعيل عليه السالم ومحمد صّّل هللا عليه وسّّل من أ نبياء العرب، وخطر يف ابلنا موىس وعيىس علهيام الصالة  ا 

 والّسالم من أ نبياء بين ا رسائيل ...  

ىل أ ّمهاهِتّن وحَدهنَّ يف الّّتبية والتّنش ئِة وا ُعهِدَ    لعطف واحلنان، بل  بأُويل العزم من الّرسل هؤالء يف طفولهتّن ا 

 ويف تعويضهم فَْقد ال ب ورعايتِِه وحنانه فّتة غياِبِه أ و عدم وجوِدِه.

سامعيل! اليت نذكرها لكّام مّرت بنا حاةٌل من اخلوف والّرجاء، ومن   َمن    منّا ال يعرِف أ مومِة هاجر أ ّم نيّب هللا ا 

لهيا منّا مل يقرأ  س بع أ ايٍت من سورة القصص، ومخسًا من سورة طه خت ّص ابذّلكِر أ ّم موىس، موالًك رّّبا تعاىل ا 

لهيا وقّرت  لقائِِه يف هنر النّيل ِليصبح فؤادها فارغًا من قلهبا، مث أ مرها برعايتِِه وتنِشئتِِه بعد أ ن رّدُه هللا ا  حاميتِِه اب 

 عيهنا، وذهَب َحَزهُنا !  

عّرضت ل قىس ما ميكن أ ن تتعّرض هل أ نىث، وأ خذت  َمن منّا مل تدمع عيناُه عّل مرمي علهيا السالم بعد أ ن ت مث   

ىل النّارصة لتعيَش هل ومن أ جِِلِ بأ مر رّّبا حىت غدت يه وابهنا أ يًة للعاملني .    وليدها ا 

زهرُة قريٍش اليانعة، وبنُت س يّد بين ُزهرة، اليت ظلّت يف خدِرها حمّجبة عن العيون،  -أ منُة بنت وهٍب  وختتُ   

أ فضل امرأ ٍة يف قريٍش نس بًا وموضعًا، ختُت أ منة املوكب التارخيي   –ا عبدهللا بن عبداملّطلب  عندما خطهب  -واكنت  

ىل راضعتِه الّسعدية ..   املَهيب ل همات ال نبياء، لّتعى حياِة نيّب الرمحة واال نسانية يف ِسنيِّه ال وىل، وتولِكَ بعضها ا 

نّ    ؛ ليّتّدَد صداُه يف نفوس    لبّيَك اللهّم لبيك نًة يف ركب ادّلعاء اخلادل،  ًوِجَدْت لتكوَن لَبِ    -اليوَم    –هاجَر هذه    ا 

الّطاهرات من نساِء مكَة والعواتِِك من بناهتا، يس تلهْمَن القدوَة من سري أ ّمهات ال نبياء والّرسل وزوجاهتم وأ خواهتم 

ِبَل صاِلُحو نِساِء قَريٍْش، أَْحناُه َخرْيُ نِ وبناهِتم، وُُيقّقن حديث املصطفى عليه السالم يف املرأ ة املكّية:   ساٍء َرِكْْبَ ااِل 

  عّل َودَلٍ يف ِصغَرِِه، وأ ْرعاُه عّل َزْوجٍ يف ذاِت يَِدِه، ويُواِصلَْن كتابة اترخي ال رسة املكّيّة العريق مع بنات جنِسهِنّ 

نّ     عن قضااي موامس مكة وأ زمنهتا، واال سهاُم فهيا  املرأ ة املكّيّة ما شاهَنا اجلهُل ابال سالم وتعاِلميِه، وال الغفةُل  ا 

جيابيّة وفاعليّة، ومل يكتب التارخي عهنا أ هّنا قّّصت يف صالٍة أ و صياٍم أ و صدقٍة! ونسوُة مكَة مل يعَجْزَن عن  اب 

 خدمة أ نفسهّن، وال أ والدهّن، وال رجالهّن.. 

سامعيل عليه السالم، واملرأ ة املكّيّة تأ خُذ    منذ    جيابيٍة وفاعلَية، أ ّمًا اكنت أ م زوجًة رسول هللا ا  دوَرها يف احلياة اب 

أ م أ ختًا أ م بنتًا؛ عدا ِحقٍَب زمنيّة مكّيٍة قبل بعثِة النيّب عليه الصالة والسالم أُنيس النّاس فهيا تعالمي ديهنم احلنيف  

بليُس ظنُّه فاتّبعوه، مفكَر بعض رج االت جزيرة العرب اخلُبثاء واتّبعوا ما تتلوا الش ياطني علهيم، وصّدق فهيم ا 



بليس نساَء اجلزيرة لكّهّن؛ بل ونساء العامل بأ رسِِه، حىت اكن الّرجل يف بعض  ابملرأ ة، ذِلحِب رشِفها أ و وأ ِدها، فأ هاَن ا 

 يتجهُّم ملودل ال نىث، ويْسودُّ وهُجُه ملقَدِمها .   –ومهنا مكة  –نوايح احلجاز 

 يف غناه وجتارته ُمتأ َزمًا يف تصّوره وعقيدتِه، ومتأ ّزما يف عالقاته الاجامتعية، اجملمتع املّّك اجلاهيل الباذخُ  اكن   

ببعثِة وظهور محمّد صّل هللا   –تعاىل  -ومتأ ّزمًا يف بناء حضارته؛ رمغ قداسِة املاكن وجاللتِِه، حينئٍذ أ ذن هللا 

عامل وحّب الغري والّرمحة اليت غابت عليه وسّل من ذات اجملمتع ومن أ رشف قبائِل، وظهر بظهوره الّصدق يف التّ 

 عن قريٍش كثرياً .

املرأ ُة املكّيّة هذا الّصدق النّبوي واحلّب والّرمحة قبل أ ن يستشعرها رجاالت قريٍش، فاكنت ِقبةُل  استشعرت   

 –عهنا  ريض هللا –نساء العاملني، وقُبةَلُ ال زواِج والبنني؛ أ وت ونّصْت ودمعْت، ها يه خدجيُة بنُت خويدٍل 

:  -وهو يرجتُف خوفًا مما رأ ُه يف اُلفق  –أ ول من نّصت ادّلعوة وأ زرهتا، وقالت حلبيهبا صّل هللا عليه وسّّل 

نَّك لَتَِصل الّرمح، وتصدق احلديث، وحتمل اللّك، وتُقرئ  هللُا يرعاان اي أ اب القامس؛ وهللِا ال خًيزيَك هللا أ بداً! ا 

 ّق.... لكامٌت مجعت منطلقات احلضارة اال نسانية ال رىق وال بقى ... الّضيَف، وتُعنُي عّل نوائب احل

أ ُذُن اخلرِي  –مواقف خدجية لبناء احلضارة اال سالمية؛ بل مل تنَس أ ذنُه  –عليه الصالُة والسالم  – مل ينَس    

ول الرمحة صّل نربات صوهتا حىت بعد ِعقدين من الّزمن؛ فها يه هاةُل بنت خويدل تس تأ ذن ابدّلخول عّل رس  –

وحني وَعْت أ ذنُه نربَة صوهتا قال يف  –ريض هللا عهنا  –هللا عليه وسّّل يف حضور أ ّمنا عائشة بنت أ يب بكٍر 

ارتياعٍ: اللهّم هاةل! .... مث ذكر أ خهتا أ ّم املؤمنني ال وىل بقوهل عليه السالم: وهللِا ما أ بَدلين هللُا خرياً مهنا، أ منْت 

 ُس، وصّدقتين ا ذ كّذبين النّاس، وواستين مباِلها ا ذ حرَمين النّاس..  يب حنَي كفَر النّا

فتقوُل لرسول هللا صّل  –لتُشارَك يف بناء بيت النّبوة واس متراريّة ادّلعوة  –خوةُل بنت حكمٍي الّسلمية  وتأ يت   

 ا: أ فال أَخطُب عليك !هللا عليه وسّل، وقد رأ ت عّل ُمحيّاُه أ اثر اهلّم واحلزن لفَْقِد خدجية ريض هللا عهن

وابلفعل خطبت عليه قُرش يّتني عفيفتني بكراً وثيّبًا، هام عائشة بنت أ يب بكٍر، وَسْودة بنت زمعة العامرية القرش ية   

 اليت بنا ّبا مبكة؛ لّتعى بنيّاته صّل هللا عليه وسّّل . 

جيابية يف اجملال العام  وال تزال   مياٍن وا  دلعوة اال سالم اخلادلة... ها يه أ ّم رومان بنت    املكّيّة تؤّدي دورها بلّك ا 

عامر الكنانيّة ختطط وتسهر مع بنتهيا عائشة وأ سامء ال جناح جهرة املصطفى عليه السالم مع رّب ال رسة أ يب بكٍر 

الّصديق منذ أ ن مِسعَن رسول هللا صّل هللا عليه وسّّل يقول لصاحبه: قد أُِذَن يل يف اخلروجِ والهجرة؛ فأ ّم 

ىل أ بهيا  -رمغ حداثِة س هّنا  –ؤمنني عائشُة تُراقُب الوضع داخَل مكة امل والثّانية تشّق نطاقها لتوصل الطعام ا 

 وصاحبه صّل هللا عليه وسّّل أ قىص جبال جنوب مكة، ورجاالت قريٍش مضطربني يف البحث عهنام . 

ّّبا؛ مّرًة عندما وّدعت مكة وهاجرت مع هند بنت أ ميّة ] أ ّم سلمة [ القرش ية اخملزوميّة مّرتني ل جل ر  حّضت   

ىل احلبشة، والثانية اببهنا سلمة وبزوهجا عند جهرهتا  زوهجا عبدهللا بن عبد ال سد اخملزويم مع العرشة ال ولني ا 

ىل املدينة بعد بيعة العقبة الثانية للعمل لهذا ادّلين العظمي، فقد رأ ت يد فذلِة كبدها سلمة خُتلع بني رهط   من مكة ا 

 بيه ورهط أ ّمه يتنازعونُه ... أ  



رشيفة مكة زينب بنت حجش بن رئاب ال سدية فتقول عائشة ريض هللا عهنا: مل أ ر امرأ ًة قط خرياً يف  أ ّما     

ادلين من زينب، واتقى هلل، وأ صدق حديثًا، وأ وصل للّرمح، وأ عظم صدقًة، وأ شدُّ ابتذاالً لنفسها يف العمل اذلي 

ىل هللا عّز وجّل . يُتصّدق بِه ويُتقّرُب   به ا 

ينس اترخي املرأ ة املكّية ] أ ّم حبيبة[ ابنة زعمي مكة رمةل بنت أ يب سفيان بن خصر بن أ ميّة ريض هللا  ولن    

ىل احلبشة ويه ُمثقةٌل بكيد كفّار  عهنام، اليت أ سلمت مع زوهجا عبيدهللا بن حجش وهاجرت من مكة بديهنا معه ا 

ىل احلبشة حىت ارتّد زوهجا واعتنق النّّصانية فعانت ال مّرين يف قريش وحبملها اببنهتا حبيبة ن وصلت ا  ؛ مفا ا 

 قّصة أ ش به ابخليال...!

اترخي املرأ ة املكّيّة يذكر مميونة بنت احلارث، وسلمى بنت مُعيس، وبنات املصطفى عليه السالم  وسيبقى  

 قرش يّة لو تتبّعناهّن لطال بنا املقام.  الّشقيقات ال ربع زينب وفاطمة ورقية وأ م لكثوم، ومائيت مكيّة 

فصاَن حياة املرأ َة ويه طفةل، وأ وجب كرامهتا ويه أ خٌت، وأ حسَن اس تقبالها   –عليه السالم  –محمد  ظهر   

؛ جفعل طفولهتا جحااًب من   ىل أ مومهتنَّ نَّ ا  ويه زوجة، ورفع مزنلهتا ويه أُمٌّ، مث اس توىص ّبّن خرياً من والَدهِتِ

 وجعل اجلنّة حتت قدمهيا أُّمًا، مث ال تَسْل بعد ذكل كيف وصلها ابحلياة العاّمة !  النّار، 

عند نيب الرمحة عليه الصالة والسالم تطرق املساجَد للصالة خلف الّرجال، وتتطّوف ابلبيت، وجتاهُد    املسلمةُ   

، وتشارك الّرجل خبدمتِِه وتطبيِبِه  وادّلفاع عنه يف اجلهاد، فقد مح يف يف أُحد، ورصعت ابحلّجِ لت أ ّم ُسلمي الس ّ

صفيُة بنت ُحيّي الهيود يف ال حزاب، وتولّت الّشفاء بنت عبدهللا أ مر سوق املدينِة وجتارهتا، وفوق لّك هذا 

 ومعه أ دارت شؤون بيهتا وأ حوال أ رسهتا ورعاية أ والدها، وأ حسنت التّبّعل لزوهجا .  

خواهتا من مؤسسات مكة ونساهئا لزايدة الوعي جبالل مكة وقداس هتا، متاكتفًة مع أ    –اليوم    –هاجُر    ُوِجدْت    

عادة كتابة اترخي املرأ ة املكّية مث ابلعمل ملكة وساكنهيا وزائرهيا، ولتفجري طاقات نساهئا حىت ال يُوجد بيٌت يف   وا 

ليه أ فئدةٌ وفق ما طالَبنا اال سالم به ال    –مكة فيه طاقٌة أُنثويٌّة معّطةل أ بداً مبشيئة هللا تعاىل   قامة جممتعٍ مّّكٍّ هتِوي ا 

من النّاس مش تاقة ومنقادًة ل مر الّرب جّل وعال، وأ ملنا يف ربّنا تعاىل أ ن يكّن نساء مكة حمّرراٍت لعبادة هللا 

تعاىل وحده ، مّث خلدمة بيته املقّدس وحرِمِه الّطاهر مشاركة ل شقّاهئّن الّرجال فالنّساء شقائق الّرجال، يف حياٍة  

ُْم أَّّنِ اَل أُِضيُع مَعََل عَاِمٍل  مكّيٍّة رشيفٍة يعمل فهيا اجلنسان وحادهيام قول احلّق تبارَك وتعاىل: }  تََجاَب لَهُْم َرّبُّ فَاس ْ

ن بَْعٍض  ن َذكٍَر أَْو أُنىَثٰ ۖ بَْعُضُُك ّمِ نُُك ّمِ  { ۖۖ  ّمِ

 

 املكّرمة   القسم النّسايئ يف مرشوع تعظمي البدل احلرام مبكة   – هذا هو هاجر  

 


