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 الحؿد هلل وحده والصالة والسالم طؾك َمـ ٓ كبل

 بعده..

هّزه الحـقـ ٕكف رحؿة لؾعالؿقـ: ٕكف حريٌص 

طؾك إمة ورؤوٌف ورحقؿ بالؿممـقـ، سبؼ حـقـف 

كنكسان وكرسقل  ملسو هيلع هللا ىلصحـاًكا ورحؿة، فتؼديؿ الـبل 

 رحقؿ وكبل كريؿ، لتجسقد اإلكساكقة والرحؿة والؼقؿ

 التل بُعث هبا يف غقاب الؼدوة وتشقيف طاصػة اإلسالم

 وذوقف ودقتف يف تػاصقؾ إمقر: بات واجًبا. 

وقد أحسـ كاتب هذه الرسالة يف اختقار جاكب 

 مـ جقاكب حـاكف وحـقـف الذي يـؿُّ طـ طاصػة ورحؿة

 وقؾب كبقر ومشاطر صادقة.  وُحسـ تعامؾ
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التف صقرة مـ صقر ـوالتؼط الؽاتب يف رس

اإلكساكقة إلمام البشرية، وصّقر شقًئا مـ مشاطره 

 ورحؿتف التل تجعؾ كؾ َمـ طرفف وقّؾب يف صػحات

 ، حقثملسو هيلع هللا ىلصسقرتف وحقاتف: أن يجد كػسف يف رسقل اهلل 

 الرقل والذوق والعاصػة والحـان والحـقـ. 

 هذه 
ّ
 الرسالة كتب أخل الشقخ: طبد اهللوبقـ دفتل

بـ سالؿ بـ حؿد الصاطدي يف رسالتف الؾطقػة التل ا

 صاغفا بـَػِسف إدبل يف الحـقـ الذي اهتز  بف وجداكف،

 تجاه الطاهرة بـت الطاهرة ملسو هيلع هللا ىلصكقاكف  والحـقـ الذي هز  

 . بضعتف وابـتف زيـب 

ورغؿ صغر حجؿ الرسالة إٓ أهنا كبقرة الدٓلة 

 والصقرة والتصقير، فبارك اهلل يف بـان كاتبفا وبقاكف. 
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ؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف ـوصؾك اهلل وس

 وصحبف أجؿعقـ .

يف شفر اهلل  مساء الثالثاء لقؾة إربعاء  /حرره

أربعؿائة  مـ طام الؿحرم يف يقمف الثالث والعشريـ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصإربعقـ مـ هجرتف وألػ بعد 

 

 كتبه/ الفقير إلى ربه: 

ِةدرِةوِىادرِاملشاريِ
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 شراقة احلننيإ

 الحـقـ كؾؿة لفا درجات وأحقال بؼدر اختالف

فا، ولذا مـ فا وجقـاتُ ولؽؾ كػس صبعُ  صباع الـاس،

 ا كالتعاريػ الجامعةا اصطالحق  الصعب تعريػف تعريػً 

 بعض العارفقـ يصػف بؿا يؼربالؿاكعة.. ولؽـؽ تجد 

 ما بذكر بعض آثاره أو حالتف الؼؾبقة.إ :مػفقمف

ٓ إكسان لف ضؿقر حل إ ـْ ولؽــا كدرك أكف ما مِ 

 ـْ الـاس مَ  ـَ ويغشاه الحـقـ ٕمر هق شغقف بف.. فؿِ 

أو لداره الؼديؿة أو لؿفـتف  ،يحـ لسقارتف الؼديؿة

 الؼديؿة.

أو لشقخ مـ  ةوبعضفؿ تراه يحـ لؿؽتبتف الغابر

لك إا فرتاه يحـ ا كان صقادً شققخف، وترى شخًص 
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 رحالت صقده الؿاضقة أو ٕدواتف الػاكقة.

ن الحـقـ يخضع لظروف أوهؽذا كالحظ 

ويخضع لؿا يؿؾؽ قؾبف ويغؾب  ،الشخص وصبعف

 طؾقف.

وكالمل هذا هق تؾؿقح فؼط ٕن الحـقـ شعقر 

ف حقاللأراد أن يحقط ب ـْ حساس وجداين، مَ إقؾبل و

بؾ الؽائـات الحقة  ،يريد أن يحصر طدد البشر ـْ كؿَ 

 .ٕن الحـقـ شعقر يـتاب الحققاكات كذلؽ :كؾفا

  :وهق كثقر ،طجب مـف مر ٓأوهذا 

يخربكا  فالصحابل الجؾقؾ ابـ مسعقد 

وكاكقا قد تققػقا  ،ملسو هيلع هللا ىلص أهنؿ كاكقا يف سػر مع الـبل

وبقـؿا  ،لؼضاء حاجتف ملسو هيلع هللا ىلصفذهب رسقل اهلل  ،بؿؽان
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ا لطقر يؼضل حاجتف رأى بعض الصحابة طش  هق 

فلخذ أحد  ،ويف العش فرخان ،)الحؿرة( :يؼال لف

أصحاب رسقل اهلل الػرخقـ، فؾؿا رجع رسقل اهلل 

 م الػرخقـ وقامت تحقم وترفرفأوجؾس جاءت  ملسو هيلع هللا ىلص

من فجع هذه »فؼال:  ،ملسو هيلع هللا ىلص فقق رأس الرسقل

 فلمر برد الػرخقـ..« ؟!بولدها

الػطري الذي جعؾ فتلمؾ معل هذا الحـقـ 

وكؿ  جؾ فؼده لػرخقف.أ ـْ الطقر يليت ويخاصر مِ 

ين طؾك طؾؿ بلكؽ إبؾ  ؟!سؿعـا الؽثقر مـ ذلؽ

 ،ملسو هيلع هللا ىلصف خرب الجذع الذي كان يخطب طؾقف الـبل تعرِ 

 فسؿع الصحابة ،ا تركف رسقل اهللفؾؿا صـعقا لف مـربً

ا كصقت الـاقة طـدما تحـ ا وصقتً لؾجذع خقارً 

فؾؿ يسؽت حتك مسح طؾقف . ا طؾك فصقؾفافً لَ وَ 
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  .فسؽت كؿا يسؽت الطػؾ ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

وهذا الخرب مشفقر ومعروف. ففذا كقع مـ 

 .ةجؿؾ صقرأالحـقـ صقر لـا 

ين ٕطؾؿ أكؽ ذو قؾب ٓ يخؾق إأخل الؼارئ: 

و أ ،ا طؾقؽفؼد تؽقن فؼدت طزيزً  ،مـف الحـقـ

 :وغقر ذلؽ ،ا لؽ فقف ذكريات صػقلتؽهجرت مؽاكً 

ا مـ صقػ الحـقـ، كؽ ذقت شقئً أمؿا يدل طؾك 

 كؿ أحرق !!لف مـ صقػ ف، فقاوبرقت خافؼقؽ بارقاتُ 

وكؿ أمطر مـ  !وكؿ أسفر مـ مؼؾ؟ !مـ قؾقب؟

وكؿ أثار مـ  !وكؿ أشعؾ مـ أشقاق؟ !دمقع؟

 وجرت ،حتك امتألت أفاق بلكات الشعراء !؟قرائَح 

ا كً اشعار هت  فجاءت إ ،الرياح بسحاب أشقاقفؿ
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زمان، لسـ طؾك مر إا، وتغاريد تحدو هبا إغدقً 

 ـْ ومِ  ،بقات الحـقـلففذه دواويـ العرب تزخر ب

: ققل الؼاضل -والجؿقؾ مـف كثقر-ققؾ  جؿقؾ ما

 الػاضؾ يحقك الديـ:

ِِِوَِ ِِِغَِِوِ ِن ٍِِبَِج
َ
ِِّنِأ

َ
َِِِِ ِِِوِ ِخ  مٍَُِِِِِلِ إ

 

 
ِوَِ 

َ
َِِ ِش 

َ
ُِِِلِأ ِِِمِ ٍُِيِ َع ِرَِِوِ َن

َ
ِِىِوََِ ٌُِِ  ِعِمَِن

 

ِِط ِتَِوَِ ِِعَِِمِ ٍُِتُِلُ ِِِوَِِنِي  ِِِفِِمِ ٌُ  اٌَِادَََِِِِش
 

 
َِوَِ  ِِي ِِقَِِمِ ٍُِاقُِخَِش  ِِِوَِِبِل  ََِبِِِمِ ٌُ ِِني 

َ
َِِ  ِعِلُِض 

 

ذا اطتؾج مع إفاكظر ماذا يػعؾ تققان الـػس 

 ؟!خقال أديب بؾقغ فصقح

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

نييِِالَِِةُِزِ ٌِِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ

 

 

13 

 عبق احلنني

ة تجؿعت مـ بحار الشقق ـغقؿ :قـحـقـ هـوال

 ذا هاجت طؾقفا رياحإحتك  ،فاجتؿعت بخقال رحب

 فقـفؾ مطر الحـقـ ،وإلؿ بدأت تربق وترطدب ـالح

 بحسب مققعف.

 الشقق. غققمف رياُح بمطر هتان تؾعب  -فعاًل -كف إ

ولق قؾبت  ،ا هل الـاقةشد الحققاكات حـقـً أو

 فؿ يؽثرون مـ وصػـديقان العرب الجاهؾل لقجدت

 ففذا ققل سالؿة الؽؾبقة: ،الـاقة بذلؽ

 لقِِدٌِِِاشِيقِوَِِصِوبلِ ِِتاةث
 

 
 قلَيسِخنيِخيجِةذيِاألثِ ِخيني 
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 وهذا ققل جرير:

ِِنيُِ ِِينِة ِِدِو ِِيِ ِِلق ِِا رٍِِاخلل  بص
 

 
ِِِِنيَُِِمجِِِِالٍِِوحمِِِِ ُسِ   هلِِِِوِخي

 

 جؿؾفا تؾؽ إبقاتأ... وخقرها وواألمثلة كثورة

التل تشد حـقـؽ وتطقر بػمادك وتلخذ بشققؽ 

، حقث العبؼ الـبقي الؿحؿديةُ  الزكل حقث الحقاةُ 

والسقرة العطرة يف  ةالـبقيالذي فاحت بف الروضة 

ا يف رحؾة زكاها.. فؾـذهب سقي  أأجؿؾ البققت و

 الحـقـ الجؿقؾ إكقؼ.

َاٌقِِِالقلِبِِفِفَِ  لَغِثٌِِِالقلِِبِوِفَِِو
 

 
 شِجاُلِِاليِنيِِِكدِ ِِِوِ نِِِِالػنيِِوِفِ 
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ِِ ِِِاٍ ِإ ُِِِك ِِىلِذكري َِِِه ِِِاىَرُِِعِ اَِو ٌ 
 

 
َِِِوِ ِنَِِِِ ِحٍل ِِِ  َدادِِِ ِِِي  خيِِِاُلِِالِِِ

 

  يِِِثًِِاخلِِِد  ِِِابليِِِِجِىلِذلِِِ ِإ
 

 
ِِ يَِِِ ُِ  َا ُِِاَنِِِِحبِِِب   دالُلِِاخخِِِ
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 أمجل البيوت

طـدما تػتح صػحات التاريخ الـبقي الـضر 

ٓ أن إٓ تؿؾؽ  ،وتػتش يف رياض السقرة العطرة

ا لذلؽ البقت تؿسح طقـقؽ طـدما تـفؿر اشتقاقً 

 االجؿقؾ والحقاة الؿتقاضعة التل مألت إرض طؾؿً 

 ،االحؼقل زهقرً  جؿؾِ أحقث تـتؼؾ طقـاك بقـ  :اوأدبً 

، العؼقل حجةً  ا، وأطدلِ الؿـاجؿ معادكً  وأكػسِ 

ـِ    .االبققت طػافً  وأحص

ذلؽ البقت الذي كشل بؿؽة بعد زواج مبارك 

 مؾؽت ةجالل مـ امرأإقام طؾك حب و ،ؼ جؿقؾف  قَ مُ 

وتسقرت سقار  ،وركبت كقكب العػة ،زمام الحقاء

فاقفا وأكػاسفا بجؿقؾ الؽرم، آوتجؿؾت  ،إدب
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 ..ا وفضاًل ها أخالقً حتك فاض بحرُ 

حقث طرفت  :لؼد كاكت ذات فراسة وحصافة

ودخؾ يف قؾبفا حب فردوسل سؼاه اهلل  ،تختار ـْ مَ 

ورباه واختاره واصطػاه.. لؿ يؽـ ذا حػؾة وترف 

ك لفا أهؾ الجاه والشان طَ دْ يجتؿع فقفا إطقان ويُ 

ا مع ا متقاضعً بؾ كان زواًج  ،ولؿ تبذر فقفا إمقال

 طؾق الحسب وسؿق الشرف.. 

بقـ خديجة  :لؼد تؿ الزواج بقـ أطظؿ زوجقـ

 ،وكان طؾك رغبة مـ الطرفقـ ،ملسو هيلع هللا ىلص مام البشريةإو 

 كؿا أشار بذلؽ أبق صالب وقت الخطبة.

وأكرم اهلل كبقف  ،الربكات بعد ذلؽ اهنؾت غقؿةُ 

قبؾ البعثة بذرية صقبة مباركة مـ ذلؽ الزواج  ملسو هيلع هللا ىلص
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 م كلثومأزينب و»أكرمف بابـقـ وأربع بـات  الؿبارك..

، «اهلل القاسم وعبد :بناء هماوفاطمة ورقوة، واأل

 كؾفؿ مـ خديجة رضل اهلل طـفا وطـفؿ.

 ،بلول بـاتف سؿاها زيـَب  َق زِ لؿا رُ  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 

وهل بـتف الؽربى مـ باقة تللػت مـ أجؿؾ روضة، 

ا ت طؾك يد أم فاضت حـاكً طت وترطررَ بِ لؼد كَ 

 يف ذلؽ البقت ا كبقاًل ـً ْض كاكت حِ  ،اواكبؾجت حب  

فؽؾ لحظة فقف هل كبض حققية وكػاح،  ،الؿبارك

كؾ ساطة فقف هل دورة تربقية يف جاكب إدب 

  .وإخالق

 العقـ إولك التل تػتحت لؼد كاكت زيـب 

ؼة، بقـ ف  قَ طؾك تؾؽ الؼقؿ وتربت طؾك تؾؽ القد الؿُ 
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 حقطان تـبع مقدة وتشع رحؿة.

ها خطبفا ابـ خالتفا أبق وبعد أن اكتؿؾ بدرُ 

 بـ الربقع العبشؿل طؾك حب واحرتام ووفاء.. صالعا

ا وكثقرً  ،ملسو هيلع هللا ىلصفقلدت لف أمامة التل مؾؽت قؾب جدها 

 ويدلؾفا.كان يحؿؾفا  ما

 ْـ ب مِ ـت زيــكاك ملسو هيلع هللا ىلصث اهلل كبقف ـد أن بعـوبع

ـْ  ،سالمول الداخؾقـ يف اإلأ  فا لؿ يستجْب زوُج  لؽ

ٓ الحب إلفا  ـّ ؽِ بؾ ٓ يُ  ،اى مطؾؼً ولؿ تجد مـف أذً 

قا يحرضقكف ـقاصقـ قريش كاكـن شإوالقفاء.. حتك 

وكان كبقؾ إخالق  ،اا وهق ٓ يؾتػت لفؿ أبدً كثقرً 

لحبقبتف زيـب: واهلل ٓ أهتؿف بؽذب كف قال إحتك 

 تف.. أأسؾؿ ٕجؾ امر :ولؽـ ٓ يؼقل الؼقم
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يعؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلص لؼد كاكت زيـب تحبف ورسقل اهلل

ودلقؾ ذلؽ أهنا صربت طؾك غربتفا بؿؽة بعد  ،ذلؽ

 :خقاهتا وهل صابرةأالفجرة، وقد هاجر أبقها و

 رجاء أن يؽرم اهلل زوجفا باإلسالم لتفاجر معف.
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 هسة احلنني

ولؿا  ،الظفر يف مسجده ملسو هيلع هللا ىلص صؾك رسقل اهلل

معف، وأخربهؿ  قااكصرف مـ صالتف تقجف لؿـ صؾ

وأكف سقخرج لفا لعؾ  ،اا لؼريش ستؿر قريبً أن طقرً 

ؿ.. ولؿ يخرج ئاهلل أن يؿـ طؾقفؿ بؿا فقفا مـ الغـا

 ملسو هيلع هللا ىلصكان حاضر الظفر بلمر مـف، وخرج  ـْ ٓ مَ إمعف 

 رد  قَ وَ  ،تققعاهتؿ ا لؿ تؽـ يفمـقـ وكتب اهلل أمقرً مبالؿ

ن تسؾ السققف ويؾتؼل الؿممـقن بالؿشركقـ يف أ

 الـصر ودواطقف الؿادية غقرَ  معركة كاكت أسباُب 

ا لقٓ أن اهلل ا، حتك الؿؽان لؿ يؽـ مـاسبً متلتقة أبدً 

 چ چ﴿: كؿا قال سبحاكف ،أكزل طؾقفؿ الؿطر

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
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  .[11]إكػال: ﴾ڎ

كتب اهلل الـصر وأكزلف ورفع  ،ومع هذا كؾف

 كؾؿة الحؼ وقطع دابر الؽػر وأهؾف..

ا مـ وأسر الؿسؾؿقن يف تؾؽ الؿعركة كثقرً 

 ،أبق العاص بـ الربقع وفقفؿ زوج زيـب  ،الؽػار

تغشاه الؿروءة مـ كؾ  -كؿا ذكركا- وكان رجاًل 

ولؿا  .الـخقة وإماكة بلحؾك حؾة هوتؽسق ،جفة

بعثت زيـب  ،الؿسؾؿقـ يف غزوة بدرا بقد وقع أسقرً 

برسقل يحؿؾ فدية زوجفا وفقفا قالدة كاكت  

لقف.. إيقم زفتفا  قد أهدهتا لفا أمفا خديجة 

فؾؿا وقعت بقدي رسقل اهلل وتلمؾتفا طقـاه التل 

 ا لذكرىوذرفت حـقـً  ،ا بحب أمفاصالؿا فاضت قرارً 
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جؿقؾ أيامفا، فبعد أن رأت طقـف تؾؽ الؼالدة غشتف 

ا ورق رقة شديدة، ا بؾقغً وتلثر تلثرً  ،الحزن غقؿة

لك ذكريات ذلؽ البقت الجؿقؾ إوكؼؾتف تؾؽ الؼالدة 

 الؿخضر بربقع الحب، الؿـقر بؼؿر التؼدير والؿقدة،

 الؿعطر بعبؼ الحـان والرحؿة.. لؼد كؼؾتف تؾؽ الؼالدة

  ..لؾحظات لـ يـساها

وكؿ  !ا كؿ سفرت لراحتف؟وكقػ يـسك طقـً 

 اكقػ يـسك يدً  !وكؿ تؽحؾت بسـاه؟ !ذاه؟ذرفت ٕ

 !ف؟واخشقشـت لطؾب ريّ  !تػطرت لسد جقطف؟

زملوين » :ومسحت طؾقف بطرف الحـان وهق يدطق

ا لقـعؿ بالراحة ا وحب  وبذلت وأكػؼت جقدً  «زملوين؟

ا كاكت تتتبع كقػ يـسك قدمً  !غ رسالة ربف؟ؾ  بَ حتك يُ 

 !رمضاء مؽة؟بزاده زوايا تحـثف وضالل دطقتف فقق 
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 ،وكجؿ السخاء ،كقػ يـساها وهق تاج القفاء

  !وشؿس الـبؾ والصػاء؟

 كعؿ..

 الفقتؾؽ الؼالدة وذهب بخ ملسو هيلع هللا ىلصلؼد رأى الرسقل 

 وطاد بدمعف السخل ٕصحابف قائاًل  ،الرحب القيف

 ن رأيتم أن تطلقواإف ،ن زينب بعثت بهذا المالإ»: لفؿ

فؼالقا دون « لها أسورها وتردوا لها مالها فافعلوا

 رسقل اهلل. وكعؿة طقـ يا ،)كعؿ( :تردد

ن أبل العاص أطؾك  ملسو هيلع هللا ىلصاشرتط الرسقل  طـدئذٍ 

 لقف بزيـب دون تلخقر.. ولؿا رجع أبق العاصإيبعث 

 لك أبقفا.إبعفده وأرسؾ زوجتف  كف  لك مؽة وَ إ
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 صرخة اهلداية

وذات يقم قبؾ فتح مؽة خرج أبق العاص يف 

لك الشام، وطـد طقدة إرحؾة مع قافؾة تجارية 

مـ سرايا  ف سريةٌ لك مؽة اطرتضت قافؾتَ إالؼافؾة 

ـ   ،الؿسؾؿقـ وأخذت العقر وأسرت الرجال   ولؽ

ذا أرخك الؾقؾ إفؾت مـفا وهرب.. حتك أأبا العاص 

ن أواستطاع  ،ا يرتقبسدولف دخؾ الؿديـة خائػً 

 لك زيـب ودخؾ طؾقفا ولسان حالف يؼقل: إيصؾ 

ِِا ُِِجِِن ِِعَُِِزل ِِدا َِِقخط ِِِابلي  ًعِرِِدِ ُن
 

 
 الليِ ِسصِتَُلِِوثَُِ ِِالظِم ِِِيحَِ ُِ 

 

قل اهلل ـدم رسـتجار هبا فلجارتف.. ولؿا تؼـفاس

لصالة الػجر وأحرم هبا وكرب الـاس، صرخت  ملسو هيلع هللا ىلص
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كا زيـب أ ،أيفا الـاس» :جفة الـساء وقالت ـْ زيـب مِ 

بـت محؿد، وقد أجرت أبا العاص فلجقروه، فؾؿا 

 هل سمعتم ما» مـ الصالة قال: ملسو هيلع هللا ىلصسؾؿ الـبل 

 والذي» :ملسو هيلع هللا ىلصفؼال  .رسقل اهلل قالقا: كعؿ يا« ُ ؟سمعت

من ذلك حتى سمعت  ءعلمت بشي ما ،ىفسي بوده

ثؿ ، «ىه يجور من المسلمون أدىاهمإسمعتموه، و ما

أكرمي مثوى أبي » :بـتفلك بقتف وقال ٓإ ملسو هيلع هللا ىلصاكصرف 

 «..تحلون له ىك الأالعاص واعلمي 

سالمف إ َـ ُس أبق العاص وَح وبعد ذلؽ أسؾؿ 

 :يؼقل طـف ملسو هيلع هللا ىلصوكان  ،لقف رسقل اهلل زوجتفإورد 

 «.حدثني فصدقني، ووعدين فوىف لي»

إن القفاء العربل الذي تغؾغؾ يف طروق الػتك 
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 العربل والعرب كؾفؿ، والتزمت بف العرب يف كخقهتا

 وشفامتفا. 

وهق  -كؿا هق معؾقم-غدر والقفاء هق ضد ال

مـ أجؾ أخالق العرب يف زمـ البقان والػصاحة 

 والبالغة الجؾقة، ويف طصر ما قبؾ البعثة.

قل ـت تؼـققت كاكـرب يف ذلؽ الـحتك إن الع

 يف أمثالفا: أوىف مـ فؽقفة، وأوىف مـ السؿقأل.

وتغـت بالقفاء يف أشعارها: ٕكف خؾؼ أصقؾ، 

 در كانفؽان الرجؾ يـطؼ بالؽؾؿة فقؾتزم هبا: ٕن الغ

 طاًرا يجرح الشرف ويجرح الؿروءة طـد العربل.

وإذا غدر الرجؾ مـفؿ رفعقا لف راية بسقق 

طؽاظ: لقشفروا بف يف ذلؽ الؿجؿع، واكظر إلك 
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  أحدهؿ يؼقل:

ِِدرةٍِ ِشِِهػِجِة    ِِ ِوِِِِ ٌِ  َشِِ  
 

 
ِِِعِِ  ِِِاِفِ ه ِِِاِةٍ َاُ ِ  ِِِ َِِِعِالل  رف

 

ِِِا ُِِِبِخلييي ِِِمِىري ِف ِِِاِىػِِِنر  إى
 

 
ِىو  ِوِِح   ىيَشِِياِفِاملطهِِعِِكِِن 

 

فبسبب هذا الخؾؼ حػظ حؼ الجار، وحؼ 

 الحؾقػ، وحؼ الؿعاهد.

فؾؿا جاء اإلسالم رفع شلن القفاء وكقه بسؿق 

 شرفف، فؿا أجؾف وما أهباه مـ خؾؼ!!
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 الوداع السينيب

 مؽقة سقاءٌ  ،بلحداث طدة لؼد مرت زيـب 

و مدكقة، وكؿ كاكت تحب أمفا وأباها؟ يف قؾب أ

وططراه بعبؼ  ،كؿا ربقاه طؾك الـؼاء ،القفاءطؾؿاه 

 الحقاء.

تؾؽ البـت الـؼقة طاشت الػراق بعد وفاة أمفا، 

أبقفا، حتك جؿع اهلل بقـفا  ةوكابدت الغربة بعد هجر

 ڱ ڱ ڳ﴿ :بقفا وزوجفا بعد كػاح وصربأوبقـ 

 .[99]يقسػ: ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ،زوجتف ملسو هيلع هللا ىلصسؾؿ أبق العاص رد لف الـبل أن أوبعد 

لؿ أكاكت تعاين مـ  فنهنا :ولؽـفا لؿ تدم معف صقياًل 

 ا مـ ست سـقات، وسلرجعوكزيػ استؿر معفا قريبً 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

نييِِالَِِةُِزِ ٌِِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ

 

 

30 

 سبب ذلؽ. ف ماقبؾ هجرهتا لتعرِ  لك ماإبؽ 

فػل مؽة بعد غزوة بدر طـدما أصؾؼ رسقل اهلل 

ن أاشرتط طؾقف  ،زوج ابـتف زيـب وفؽ أسره ملسو هيلع هللا ىلص

خربها بلكف أووىف بذلؽ حقث  ،يرسؾ زيـب 

ا، ا كبقرً وقد حزن هق حزكً  ،الػراق وٓ لؼاء بعد ذلؽ

ولعؾف  ،لك الؿديـةإن يذهب هبا أخاه كـاكة أمر ألذا 

مر صعب ن إنف :يحتؿؾ الـظر الؿستؿر لقداطفا ٓ

 .ا كبقاًل طؾقف، وكان صفرً 

فسؿعت  ،قام كـاكة بقاجبف يف وضح الـفار

دركقا أقريش بذلؽ فثارت حؿقة بعض الؼقم حتك 

الذي  -قبؾ إسالمف- ومعفؿ هبار بـ إسقد كـاكة

 فاضطربت ،ف رمحف لؾـاقة التل طؾقفا زيـب ج  وَ 
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الـاقة فسؼطت زيـب وكاكت تحؿؾ جـقـفا فلسؼطتف 

خر هبا كـاكة وأخرج كـاكتف وكثر لوبدأت تـزف، وت

 حد لرمقتف..أن لق اقرتب أفلقسؿ  -اوكان رامقً -سفامف 

وكان هذا الشفؿ العربل الذي تجري يف طروقف 

الؿروءات العربقة التل هذهبا ديــا وزكاها.. كان 

ن حالة أولؽـف ٓحظ  ،هاب هباا طؾك الذ  مصؿؿً 

 تحتؿؾ ذلؽ.. ٓ زيـب 

فؾؿ يزل طؾك إصراره حتك جاء أبق سػقان 

ا مـف الرجقع هبا وٓ وكؾؿف بعؼؾ وحؽؿة..صالبً 

ا ا مـاسبً وهـا وجد كـاكة مخرًج ٓ خػقة.. إيذهب هبا 

 .لقـؼذ بف زيـب 

لؿ يغب طـ  ن إذى الذي أصاب زيـب إ
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 تأوبد ،جسدها حتك جاء العام الثامـ الفجري

 حالتفا الصحقة بالتدهقر وهل صابرة محتسبة مفتؿة

ومع  ،هنا كاكت تشعر بؼرب الػراقلوك ،برتبقة ابـتفا

 ًٓ  هنا كاكت آخذةً أٓ إ ومحبة قرهبا مـ رسقل اهلل مـز

لؽؿال  :ملسو هيلع هللا ىلصمقره أبؿبدأ الـلي بالـػس طـ كثقر مـ 

ٓ إولذا ٓ يذكر طـ سقرهتا  :طؼؾفا ورجاحة رأيفا

 الؼؾقؾ.

لك إففل محتاجة  ،ا مـفالؼد كان زوجفا قريبً 

 يطببفا وخاصة يف شفقرها إخقرة.. ـْ مَ 

وذات  ..ا تؼريبً ا كاماًل وبعد جؾقسف معفا طامً 

قر اهلل أن أوبعد  ،شؿؾ الحبقبقـ اهللُ  ؿ  ن لَ ألقؾة بعد 

 جؿؾ أمـقتفا وتؾبقة أبتحؼقؼ  ملسو هيلع هللا ىلصطقـ بـت خؾقؾف 
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ا لؿـ كان معفا خؾققً  ،ما كاكت ترجقه ٕب ابـتفا

ا طؾك الؽػر ا.. وبعد أن كان مصر  ا أبق  ا وشفؿً كريؿً 

سالم ودخؾ شرح اهلل صدره لإل ،وطؾك ديـ آبائف

قبؾ وفاة زيـب وكان ذلؽ  ،ا لديـ اهللوحب   رغبةً 

 ا.بسـة واحدة تؼريبً  

 وكان أبق العاص الصفرُ  ،نالؼد طاد الحبقب

ٕهنا كاكت  :ٓ قؾقاًل إؼ الؿبارك ٓ يغادر بقتف ف  قَ الؿُ 

زال إذى الذي لحؼ  وما ،يطببفا ْـ لك مَ إبحاجة 

 رخـيلكؾ جسدها وي -بـ إسقداهبار  ؾِ بَ قِ  ـْ مِ - هبا

 تؾؽ الؾقؾة التل ..حتك جاءت لقؾة القداع ،يف طظامفا

ستضاف تحت كـػ الصرب الـبقي، التل ستغؾػ 

تؾؽ الؾقؾة التل  ..داخؾ كبد إبقة بقـ جـبل الـبقة
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 ی ی ی ىئ ىئ ىئ﴿ستدخؾ ضؿـ ديقان 

 .[86]يقسػ: ﴾يئ ىئ مئ حئ جئ ی

هنا لقؾة سقتؾؼاها قؾب يتؿعر مـ حزن الػراق إ

جاءتف طاصػة زال يتقالك، كؾؿا استؼر  الذي ما

الػراق فعصػت بف.. فؼبؾ طشر سـقات فارق 

ـٍ ؿا رُ ؾ  زوجتف الطاهرة.. ثؿ قبؾفا كُ  فاضت  زق باب

م أذا بابـتف رققة وإعث لك خالؼفا.. ثؿ لؿا بُ إروحف 

 ،كؾثقم تدخالن طؾقف البقت وهؿا مطؾؼتان مطرودتان

ب الذي يعقل ثالث بـات.. وهق فقصبح ذلؽ إ

ملمقر بنبالغ الرسالة.. ثؿ تليت الفجرة فقفاجر الـبل 

ذا كاكت غزوة بدر مرضت إوبـاتف كذلؽ، حتك  ملسو هيلع هللا ىلص

وهق يف الغزوة يجاهد أطداء  ملسو هيلع هللا ىلصفقػؼدها  رققة 

ن ابـتف مريضة لويجاهد قؾبف إبقي وهق يعؾؿ ب ،اهلل
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 تصارع الؿقت.. 

 مالمح الػراقذ تظفر إ ثؿ ها هق مع زيـب 

ويبدأ الجسد الصابر لست سـقات بآهنقار ويصبح 

ن كان وردة سقية.. مال طقدها وذبؾت أا بعد ذاويً 

كربى بـاتف،  ملسو هيلع هللا ىلصبتالهتا. وحاكت ساطة الػراق وودع 

صاحبة الؼالدة الخديجقة، صاحبة الفدية الـؼقة، 

 صاحبة الـخقة الؿحؿدية، والبسؿة الزيـبقة.. 

التل امتزجت مـ زوجقـ لؿ لؼد فاضت الروح 

كف أب قبؾ أبقـ طظؿ ولحؿ كعبؼفؿا، وتلمؾ  يسرِ 

مام الصابريـ، إولؽـف  ،كؾ شلء ٓقك ما ٓقك

 ﴾مح جح مج حج يث ىث﴿ :طؾك طرش الؿرتبع

  .[19]الزمر:
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 اإزار الرض

 ،فاضت روح زيـب الحبقبة ولحؼت بلمفا 

 ،بغسؾفا ملسو هيلع هللا ىلصمر الرسقل أولؿا خرجت الروح الطاهرة 

ٕهنا ستغسؾ  :ططقة  أمُّ  واكربت لفذا الشرِف 

ٕهنا ستغسؾ كربى  :ملسو هيلع هللا ىلص قطعة مـ كبد سقد البشر

 ،ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  فُ ؾَ ب  ا صالؿا قَ بـاتف، وستغسؾ جبقـً 

وٓطبف  ملسو هيلع هللا ىلصا صالؿا حؿؾف رسقل اهلل ستغسؾ جسدً 

ا كؿ أهبج طقـ  يضحؽ ويؿرح، ستغسؾ وجفً صػاًل 

يشع هباء  والده وأسعدت صؾتف محقاه إكقؼ الذي

  ؟!وسؿاحة

كف أثر مع لا غاية التمتلثرً  ملسو هيلع هللا ىلصلؼد كان رسقل اهلل 

ًٓ  كان يحؿؾ طؾك طاتؼف الشريػ أطباءً   ، ولؽـفوأحؿا
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 سقد الراسخقـ وذروة سـام الصابريـ..  ملسو هيلع هللا ىلص

 :ملسو هيلع هللا ىلصهل أم ططقة تلخذ بقصقة رسقل اهلل  وها

و أا ا.. ثالثً اغسلنها وترً » :حقث قال لفا ولؿـ معفا

ثؿ.. أمرهـ أن  «اخرة كافورً واجعلن يف اآلا.. خمًس 

 غسؾفا. ـْ يخربكف طـد آكتفاء مِ 

 ب، جاء إملسو هيلع هللا ىلصولؿا اكتفك غسؾفا جاء رسقل اهلل 

 ؿ الـاَس ؾ  الحـقن الذي مؾؽ الحـان والرفؼ، وطَ 

ا، وأوسعفا والرفؼ، جاء أجؿؾ الؼؾقب رفؼً  الحـانَ 

 . ملسو هيلع هللا ىلصا حـاكً 

كف إزاره لقشعرهنا هبا.. إوجاء فلططك أم ططقة 

 كرام..زار اإلإزار القداع.. إ.. ازار الرضإ

 بلبقفا الؽريؿ.. بلبقفا لقؽقن جسدها متصاًل 
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ٓ ويثـل طؾقفا.. فؽؿ طاكت إبرح  الؿحب الذي ما

ن قدمت أمـ الجؾقس طؾك فراش الؿرض مـذ 

 ؟!الؿديـة

 ،الؿبارك ملسو هيلع هللا ىلصشعروها حؼق رسقل اهلل أن أوبعد 

ا بذلؽ واقػً  ملسو هيلع هللا ىلصبقها أبدأوا بحؿؾفا وصؾك طؾقفا 

كؾت ولؿ يزل أ كؾت مـف الـقائب ماأالجسد الذي 

 ا.صامدً 

ًٓ مامً إ ملسو هيلع هللا ىلصمامفا أوقػ  ا ا، وأبً ا مـقرً ، وكبق  ا رسق

 ؟!كقػ كان خشقطف ؟!ا، وكقػ كاكت صالتفرحقؿً 

 ؟!اا وذكرً ا، وخضقطً ومـ أحسـ مـف صالة وتؽبقرً 

 حؿؾقها حتك وضعقها يفن صؾك طؾقفا أوبعد 

يرمقفا بـظراتف إخقرة، والصحابة  ملسو هيلع هللا ىلص بقهاأالؼرب و
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لقفا، وكقػ تظـ إ ملسو هيلع هللا ىلصيراقبقن الؿشفد وأصال الـظر 

! وحال قؾبف الرحقؿ الرفقؼ الؿؿتؾئ حال دمقطف؟

  رقة وأبقة؟!

 وهذا الدفـ الخامس لف مـ أوٓده ،ملسو هيلع هللا ىلصثؿ دفـفا 

 .-رضل اهلل طـفا وطـفؿ-مفؿ أمع 
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 ريح زينبية

بقها جثؿاهنا الطاهر أى أور ذهبت زيـب 

 ڇ﴿ قال تعالك: ،ٕهنا سـة ماضقة :تحت الرتاب

  .[55]صف: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

ولؿا فصؾت طقر الػراق وخرجت مـ حدود 

 ؼِ بؼقت ريح الؿحبة وبَ  ،الدكقا
َ
 ومقض الذكرى يؾقح ل

ا.. تؾؽ ا وشققً يف صػؾة جؿقؾة مألت قؾب جدها حب  

 حبقبة الحبقبة. ةهل أمام

ن حبقبة الحبقبة هل مالك يف طقـ أوٓ ريب 

والؿتـبل الشاطر الؿعروف لؿا حزن سقػ  .الحبقب

 ،لك قؾبفإالدولة لؿقت شخص طزيز لديف وحبقب 

 وفقفا: ابقاتً أقال 
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ِِِِِِِنِاكنِادلفِِِِِِنيُِإّنِوإو  ًُِختيَت
 

 
 ختيِِبِىلِقلِِبِختيُِِبِإِختيٌِِبِ 

 

صرفف وكؾؿا ابتعد الغصـ طـ الجذع زاد 

 ققى.أشد وألك طضد إففق يحتاج  ،بعد رقةإ

تؾؽ هل ريح زيـب التل بؼقت يف بقت الـبقة 

ذن الـبقية تروح وتغدو بـربة صقهتا الذي يفقج إ

قتفا وبؿحقاها ْش الزكقة، تروح وتغدو بؿؼؾتفا وبؿِ 

ها تذكر ابـتف.. تذكر آبقـ يدي رسقل اهلل، كؾؿا ر

فؾ أالقضاء الذي تؾؽ الزهرة الغراء، ذلؽ الـجؿ 

ا مـ ا يضلء لف شقئً طـ طقـف.. ولؽـف ترك لف كقرً 

 بؼل مـ طؿره الشريػ. الذكريات الجؿقؾة ما

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

نييِِالَِِةُِزِ ٌِِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ

 

 

42 

كؿام، وبرطؿ لؿ تؾؽ أمامة، زهرة مطبؼة إ

يتػتح بعد أن رحؾت طـفا أمفا وهل صغقرة.. لؽـفا 

الذي كان يحـق  ملسو هيلع هللا ىلصتسؽـ يف سقيداء قؾب جدها 

يبفج طقـفا، كان  طؾقفا ويالطبفا ولؼقت مـ حبف ما

رق أرحؿة و رـر البشـا خقـفؼد كػؾف :لفا كؾ شلء

هل قطعة مـ  ـْ ػ سقؽقن مع مَ ـا، فؽقـبً ـاس قؾـــال

 يؿانورضعت اإل ،كبد كاكت قطعة مـ كبده الشريػ

 ؟!مـفا كؿا رضعتف أمفا مـ جدهتا خديجة 

حبف ما  ـْ مامة مِ أطؾك  ملسو هيلع هللا ىلصلؼد أفاض رسقل اهلل 

ففل أول حػقدة لرسقل  ،جعؾفا تتبقأ مؽاكة مرمققة

 حػاد.ٓ هل مـ إإولؿ يؽـ يف بقت الـبقة  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
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 ذا خرج لؾصالة يخرج يف مـظرإ ملسو هيلع هللا ىلصكان رسقلـا 

 يؿان ويعبؼ مـ خطقاتف مسؽيحػف جالل اإل ،مفقب

 السؽقـة والققار.دبف وشاح أوطؾك طاتؼ  ،خباتاإل

لقف يتؽحؾ بلهبة الخضقع، وكؾ إيـظر  ْـ فؽؾ مَ 

يتؼدم  ملسو هيلع هللا ىلصحقلف يستشعر روكؼ الخشقة.. وهق  ـْ مَ 

 فبصار، ترمؼلؿحرابف والصػقف مطرقة خاشعة إ

 ا.رمؼً 

 كتافكعاب وتساوت إكعاب بإقد تحاذت إ

 ا.. حتك تؼاربت الؼؾقبكتاف، وٓكت مقدة وتللقػً بإ

 ۇ ۇ﴿وأصبحت طؾك قؾب رجؾ واحد 

  .[4]الصػ: ﴾ۆ
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كؾ يقم  ومع هذا الؿـظر الؿفقب الذي يتؽرر

يف فرض مـ  ملسو هيلع هللا ىلصخرج رسقل اهلل  ،خؿس مرات

زلزلقا حصقن الػرس  ـْ خرج طؾك مَ  ،الػروض

حؽؿقا الشرق والغرب  ـْ والروم، خرج طؾك مَ 

مرباصقريتقـ يف ذلؽ الققت، خرج إوأسؼطقا أطظؿ 

يحؿؾ طؾك طاتؼف الذي يؼػ خؾػف طؾقفؿ وهق 

 سقاد.مجاد وجقؾ إأولئؽ العظؿاء، رطقؾ إ

 مامة أخرج وهق يحؿؾ طؾك طاتؼف الشريػ 

 ملسو هيلع هللا ىلصا طاتؼف.. لؼد خرج فَ ؾ  حػقدتف التل مألت قؾبف فؼَ 

 أمامة يؿشل وهل يف طالؿ طؾك أصحابف حاماًل 

تضحؽ  ،الؿرح، يف براءة الؾعب، تؿازحف، تالطبف

وتضحؽ، تلمؾ كؿ بقـ الضحؽتقـ مـ زمـ؟ كؿ 

بقـ الؿـظريـ مـ زمـ؟ ذلؽ الزمـ الذي كاكت 
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أمفا تصعد طؾك هذا العـؼ، ذلؽ الزمـ الذي كاكت 

 أمفا تداطب هذا العاتؼ فقف بـػس الـربة الزيـبقة، 

مـ سقد مؾؽ السقادة  !!مشفد أبقي لطقػ ـْ لف مِ  يا

 زوع.البشرية ططاء غقر مـؼقص وٓ مـ

 ملسو هيلع هللا ىلصهبا حتك وقػ بقـ يدي ربف وهق  ملسو هيلع هللا ىلصتؼدم 

خقر الؿؽربيـ وخقر الؼائؿقـ بقـ يدي اهلل رب 

مامة طؾك طـؼف.. وهق قائؿ أزالت  العالؿقـ، وما

زيز أيات ربف ولصدره آ أيصؾل يف الؿحراب ويؼر

ذ إ -ملسو هيلع هللا ىلص كؿا هل طادتف- كلزيز الؿرجؾ مـ البؽاء

 ـ ٓصالتف وخشقطف ودمعف وققامف هلل رب العالؿق

 وصحابة الؽػاح ،يؿانشريؽ لف، يتعؾؿ مـف رجال اإل

الصالة، ومع هذا لؿ  ةقامإيتعؾؿقن مـف كقػ تؽقن 

 مامة طؾك طـؼف.. أتزل 
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أي رفؼ  !أي سؿاحة هذه؟ !أي ديـ هذا؟

فليـ دطاة حؼقق إصػال الذيـ كصبقا  !هذا؟

 !بقاقفؿ لدس كؾ فعؾ خسقس تحت الؽقالقس؟أ

لقتعؾؿقا  !أيـ هؿ لقـظروا كقػ هق ديـ اإلسالم؟

وكقػ صان حؼ الطػقلة وهذب  ؟!مـف معـك الرفؼ

يعؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلصهذا سقد البشر  !روضتفا ورتب بستاهنا؟

ذا كاكت إن الحؼقق ٓ يؿؽـ أن تتعارض أالـاس 

صالتف مع  ملسو هيلع هللا ىلصطؾك مـفج اإلسالم تسقر.. لؼد أقام 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ﴿ مامة..أإططائف حؼ صػؾتف 

 .[88]الـساء: ﴾ڈ ڎ ڎ
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 قالدة احملبة

طـاق حدث طصري وضع الؿقدالقات طؾك إ

ثار الؿسابؼات آا طؾك مـصات التتقيج طؾك كراه كثقرً 

 التل تختؾػ فعالقاهتا.. وهل رابط اجتؿاطل تػاطؾل

 بقـ فائز ومسئقل.

ما وضع الؼالدة طؾك وجف الفدية فال يؽقن أ

 وتؼدير.. وقد مر معـآ بقـ اثـقـ بقـفؿا رابطة حب إ

الؼالدة التل  يف هذه الؿقاقػ الجؿقؾة الزيـبقة خربُ

هدهتا خديجة ٓبـتفا زيـب، ولؽـ رحؾت زيـب أ

 وبؼقت الؼالدة.

مامة الجؿقؾة يحدث مققػ أأيام  ْـ ويف يقم مِ 

مامة كاكت طؾك مـصة الحب أن أثبت لـا جؿقؾ يُ 
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 الؿحؿدي.

كسائف يف ا ما يجؾس مع كثقرً  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسقل اهلل 

وهل  ،لقفإمجؾس واحد وجاؤوا لف هبدية أرسؾت 

قالدة مـ خرز مؾؿعة بالذهب.. وأكت تلمؾ كفربة 

يسلل  «كوف ترين هذه؟» :ملسو هيلع هللا ىلصالؿققػ، طـدما يؼقل 

كساءه طـ روكؼ الؼالدة وجؿالفا، فؽان الجقاب 

ـ مـ هذه وٓ ـيـا احسأرسقل اهلل، ما ر يا» مـفـ:

 الؿرأة يف الؿجقهراتن ذوق أؿ ـكت تعؾأو .«أطجب

فؽقػ  ،قائؿ طؾك ذوق فطري كلهنا خؾؼت مـفا

 عرفة كػسف؟ مالؿرء يف  ئيخط

أخذ يؼؾبفا يف كػف  ملسو هيلع هللا ىلصخذها رسقل اهلل أفؾؿا 

« لي  إهلي أواهلل ألعطونها أحب » قال:والشريػ 
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مقاجفا يف فؽر أخذت الخقاصر تتالصؿ أ فعـدئذٍ 

 ـفاحتك أصبحت طق ،يمزها طامؾ الغقرة طائشة 

ا يف الظػر برتبة الؿحبة صؿعً  :ٓ الؼالدةإٓ ترى 

 ن تذهب لغقرها.أا العؾقا وقؾؼً 

مامة تؾعب أا مـ ذلؽ الؿجؾس كاكت وقريبً 

حتك وضعفا يف رقبتفا وقؾدها  ملسو هيلع هللا ىلصفؼام  ،وتؿرح

ة ـلكت طائشـد ذلؽ اصؿـقالدة الؿحبة إولك، وبع

 «.وما بون الضرائر يحور البصائر» ..
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 العرباتتوالي 

يف العام الثامـ الفجري،  رحؾت زيـب 

 دانٍ ففل جـك  ،بقفا وجدهاأوتركت صػؾتفا يف كػالة 

 بقـ جـتقـ ُيؼؾ غصـف الرصب كسقؿ الحـان، ولؽـ

ضؾؿت لف الؿديـة أبعد ثالثة أطقام حدث فاجع 

خذه الذهقل أ ـْ وزلزل قؾقب الؿسؾؿقـ، فؿـفؿ مَ 

ا طؾك ركبتف ، ومـفؿ مـ جثهمر طؾك فؽرواختؾط إ

ا فؾؿ يستطع الؼقام، ومـفؿ مـ  دكف دك  كلن ثؼاًل 

 ـْ اطتؼؾ لساكف فؾؿ يتؽؾؿ بؽؾؿة واحدة، ومـفؿ مَ 

  .كؽر هذا الحدث بالؽؾقةأ

وهق حدث  ،ملسو هيلع هللا ىلصوهذا الحدث هق وفاة جدها 

وهق خرب جدير  ،قبؾ وققطف بؽك مـف الصديؼ 
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لقؿ وقعف ومرارة أ بلن يعقش الؿسؾؿ أجقاءه متلماًل 

لقتعؾؿ طظؿ هذا الػؼد وتشعؾ يف وجداكف  :كربف

 ويجتفد دّ جِ فقَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصلك الحشر مع زمرتف إكقران الشقق 

شد أهؿ  ـْ ثر هذا الحدث طؾك مَ أولقدرك كقػ كان 

ا طؾؿفؿ فؼفً أا وطظؿ إمة اتباطً أا لف، وحب   متفِ أ

دون يف أا.. ولعؾل خؾصفؿ ديـً أشرففؿ مؽاكة وأو

كف حدث يف قؾب ٕ :ذلؽ ما يشحذ هؿتل وهؿتؽ

 كؾ مسؾؿ.

مامة خقر مؼؾة رطتفا، ورحؾ طـفا ألؼد فؼدت 

متف والػضالء أ ْـ سقاد مِ بؽت لرحقؾف طققن إ ـْ مَ 

 راء والرجال والـساء،ـغـقاء والػؼوالخؾػاء والؼادة وإ

  !ػ بآل بقتف؟ـفؽق
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بقفا وخالتفا فاصؿة التل أمامة بقـ أثؿ أصبحت 

مفا خديجة أو ملسو هيلع هللا ىلص اهللبقفا رسقل أتجد فقفا رائحة 

 فبعد وفاة رسقل ،مر لؿ يطؾختفا زيـب.. ولؽـ إأو

وصت أالتل  قفقت فاصؿة شفر تُ أاهلل بستة 

  .مامة بعد وفاهتاأا بلن يتزوج زوجفا طؾق  

جؿؾ مـ أ تجدختفا لؿ أ ةاكظر لشدة حبفا ٓبـ

مامة طـد أهذه الطريؼة التل تضؿـ هبا راحة وسعادة 

اء ـوترطرع تحت كس ،اا كبقرً ة حب  ـحبتف العائؾأرجؾ 

ٓ هذا إ لػاصؿة  الػضؾ الخديجل، لؿ يبَؼ 

يـ تغرس أت فَ رَ عَ فَ  (،اـختفأع ابـة ـوض)الفؿ والؼؾؼ 

 سقحػظ جقهرهتا. ـْ ـفا ومَ ـزهرت

 :مر صقياًل إ لؿ يؿر وبعد وفاة فاصؿة 
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بقفا الذي رطاها وفتح لفا أمامة بػؼد أحقث أصقبت 

كف تزوج بعد وفاة أذكر طـف فؾؿ يُ  ،قؾب الحـان

فؼد ضؾ حبقس الذكرى والحـقـ حتك رحؾ  :زيـب

مفا، ولؿ حر فراقفا ٕ طـ طقـ ابـتف التل لؿ يربد بعدُ 

كار فراقفا  ئيخؿد جؿر فراقفا لجدها، ولؿ تـطػ

خر يتؼؾب طؾقف.. آا لخالتفا، ففا هق قؾبفا يتؾؼك تـقرً 

 االـبقي وكان لف صفرً حبف البقت أبقفا الذي أكف فراق إ

 . اا ووفق  كريؿً 

 :مامةأب الؽريؿ وضع ب طـ ذلؽ إغلؿ ي

 بقة وما لفا مـ حؼ.ب يعرف معـك إأكف ٕ

 ْـ مامة مِ أمر أن يتقلك أفلوصك الزبقر بـ العقام 

 بل العاص، واختارأهق ابـ خال  والزبقر  ،بعده
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حبفؿ ألك العاص وإقرب الـاس أن الزبقر الزبقر ٕ

ولق  .ا يحظك بف الزبقر مـ الؽرم والقفاءؿَ لقف، ولِ إ

الزبور ابن » :يف الزبقر  ملسو هيلع هللا ىلص تلمؾت ققل الـبل

 .(1)«متيأعمتي وحواري من 

الؼرابة،  شرَف  :فجؿع رسقل اهلل لؾزبقر شرفقـ

الصحبة الخالصة الخاصة، التل تستؾزم  وشرَف 

يخػك طؾقؽ  وٓ ،الـصرة واإلخالص يف الصحبة

ن الزبقر أن أبا العاص يدرك ذلؽ كؾف، ويدرك أ

 ،تؾ وطؾقف ديـ كثقرحقث قُ  :يتؿقز بالؽرم الؿػرط

 كؾ ذلؽ يف صدقات وصالت كان يؼقم هبا.

                                                           

 .أخرجف أحؿد (1)
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 حد العشرة الؿبشريـأمرها أسقتقلك  فلمامة 

 ،مفاأولقـ وابـ طؿة جدها والسابؼقـ إ ـَ ومِ  ،بالجـة

 بقفا وابـ خالفا.أوابـ خال 
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 العقد السينيب ورحل

 سؿع الزبقر بقصقة ولؿا رحؾ أبق العاص 

بل صالب أمر طؾك طؾل بـ وطرض إفاصؿة 

وابـ ريحاكتقف  ملسو هيلع هللا ىلصابـ طؿف وصفر رسقل اهلل  

مر وتؿ إ ،ن يتزوج بلمامةأطرض طؾقف  ،كذلؽ

ودخؾت يف كـػ البقت الـبقي، محاصة بالحب مـ 

 ٓ يخػك طظقؿ مؽاكتف وٓ يجفؾ ،زوج كريؿ شريػ

داب ودواويـ رفقع قدره تاريخ اإلسالم وكتب أ

 مجاد.. قالم إأكساب، وإ

سـقات  مع زوجفا طؾل ةمامألؼد طاشت 

صقيؾة يف بقت مؽـقن وطز متقـ وود مؼتبس مـ كقر 

 البقت الخديجل يؽاد سـا صػقه يلخذ بالؼؾقب.
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 ارجلطؾك يد مجرم خ تؾ طؾل وذات يقم قُ 

ن ضالل الػؽر أومققػ يدل طؾك  ،يف خرب ممثر

ن نف ،ذا جرى بالدم وكبض بف الؼؾبإواكحرافف داء 

 ،ٓ باصاًل إالشػاء مـف يصعب، وٓ يرى صاحبف الحؼ 

باهلل مـ مضالت  ا، كعقذٓ حؼ  إوٓ يرى الباصؾ 

 الػتـ..

وأمت أمامة مـف، قالت  تؾ طؾل ن قُ أوبعد 

 :أم الفقثؿ الـخعقة

ِِِِِن ذلِر  ِِِِِ َِو ِِِِِا ِذواة  َو
 

 
 َنانِِِثِخِِِنيِفارقِِِجِالقرييِِِا 

 

ًِِِِ ِِِِنِة ًِِِِِحطي ِِِِاِإل  لا خٍ
 

 
ِِِا  ِِِجِرىيي ِِِجِرفػ ِِِاِاشسيأش  فله
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لؿ تزل كفؾة ولؽـ ققارع الدهر ومقاجع  ،كعؿ

تبؽل طؾقفؿ الجػقن تجعؾ الرأس  ْـ الػراق لخقر مَ 

 ا.عؾ شقبً تيش

ن فارق ابـ طؿف أبعد   ولؼد كان طؾل

ٓ الؿغقرة بـ إيقصقف  ـْ لؿ يجد مَ  ،الزبقر وبؽك طؾقف

كد لف وحثف أكقفؾ بـ الحارث بـ طبد الؿطؾب، و

 ةمامأن تػقض روحف كؾؿ أن يتزوجفا، بؾ قبؾ أ

 رضك لؽ الؿغقرة بـ كقفؾ فاكؽحقف.أين إوقال لفا: 

مـ الؿغقرة بـ كقفؾ ورفضت  ةمامألؼد تؿ زواج 

 ،الـبقيخذت بقصقة البقت أو ،لقفاإتؼدم  ـْ كؾ مَ 

  ةمامأومع هذا الزوج الؿبارك الـبقؾ، رحؾت 

وذهبت  ةمامأواكؼطع العؼد الزيـبل الطاهر وماتت 

 رضل-بقفا وخآهتا أمفا وأوجدهتا و ملسو هيلع هللا ىلص حقث جدها
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 .-ااهلل طـفؿ جؿقعً 

 ،اهبا اكؼطع العؼد الزيـبلهَ وبذَ  لؼد رحؾت 

 فؾؿ يؽـ لزيـب كسؾ بعد ابـتفا.

 لؿ الحـقـ،ألؼد رحؾت وذهبت القحشة، وذهب 

هل  ا، وهالؿ حبقرً ا، وإوسقستبدل الحزن سرورً 

 حسان ورضقانإلك آل بقتفا يف روح وريحان وإتتـؼؾ 

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ٓم بعد تؾؽ أ

 .[55 ؿر:ؼ]ال

فالؾفؿ احشركا يف زمرهتؿ غقر خزايا وٓ كادمقـ 

 مضؾقـ برحؿتؽ يا خقر الراحؿقـ ضالقـ وٓ وٓ

 

َ ِاثلمثا ِ َاخدةِوالربعِ تاخًِاالىخٍا ِ  ِاالصاغثِال
َافقِ   52/11/1341ٌامل
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