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قبل البدء....

إّن امحلَد هلل حنمده ونسستعينه ونسستغفره، ونعوذ ابهلل من 
رشور أنفسسنا وسّيئات أعاملنا، من هيِدِه هللا فال مضّل هل، 
ومن ُيضلل فال هادَي هل، وأشهد أال إهل إال هللا وحده ال 

رشيك هل، وأن محمًدا عبده ورسوهل.

مع  الكرمي  التواصل  عظمي رشف  لنا  اكن  فقد  بعُد،  أما 
شسيخنا اجلليل ووادلان الفاضل ادلكتور عبد العظمي ادليب 
جامعة  يف  دراستنا  أثناء  واسعة-  رمحة  تعاىل  -رمحه هللا 
َقَطر، فاكن أن متّتعنا حبديثه واسسمتعنا حملارضاته النفيسة، 

وتوجهياته القّيمة، اليت ال نزال جند آاثرها يف حياتنا.

كام اكن من أمجل ما حظينا به خالل لقائنا ابلشسيخ عدٌد 
من مقاالته القّيمة املنشورة يف إحدى الصحف الَقَطرية، 
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يف الفرتة ما بني )1982/3/18م( وحىت )1982/4/8م(، 
فاحصة،  دقيقة  قراءة  وقراءهتا  فهيا،  التأمل  فانكببنا عىل 
والتطيُّب ابلسرية الَعِطرة لصاحهبا -صلوات ريب وسالمه 
لألّمة، خاصًة  وفائدًة جليةل  كبريًا  نفًعا  فهيا  فوجدان  عليه- 
هل  بد  ال  إسالمه  يف  صادق  مسمل  لك  بأن  نعتقد  وأننا 
من أن يتعرَّف عىل مُجةل طيِّبة من املاكرم اليت أكرم هللا 
هل هبا عىل العاملني، من اجلنِّ  هبا نبيَّه، والفضائل اليت فضَّ
يف  اثبتة  بأدةل  املقربني،  واملالئكة  بل  أمجعني،  والناس 
نَّة، والنظر السلمي فهيام، والاسستنباط مهنام،  الكتاب والسسُّ
 - فإن ذكل مما يزيده إميااًن وحبًّا للنيب -صىلَّ هللا عليه وسملَّ

هذا احلّب املقرون حبّب هللا جل وعال.

ْم  ِمهْنُ يِّنَي رَُسواًل  مِّ اأْلُ يِف  بََعَث  ِي  الَّ }ُهَو  تعاىل:  قال هللا 
َوِإْن  َة  َواْلِحْكَ اْلِكَتاَب  َوُيَعلُِّمُهُم  هِيْم  َوُيَزكِّ آاَيِتِه  َعَلهْيِْم  َيْتُلو 

اَكُنوا ِمْن َقْبُل لَِفي َضالٍل ُمِبنٍي{ ]امجلعة:2[.

ُكنَّ  : )ثالث من  عليه وسملَّ وقال رسول هللا صىلَّ هللا 
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فيه وجد حالوة اإلميان: من اكن هللا ورسوهل أحبَّ إليه 
مما سواهام، وأن حيبَّ املرَء ال حيّبه إال هلل، وأن يكره أن 
يعود يف الكفر بعد أن أنقذه هللا منه كام يكره أن ُيقَذف 

يف النار(.)1(

جانب  ملسسنا  قراءهتا  يف  والمتّعن  التأّمل  عرب  ملسسنا  وقد 
احلزن واألمل، فاكن حمّل وقفة وتأمل، ومل نّطلع من قبُل 
أغوار  تسرب  حبيث  والشفافية،  الرّقة  هبذه  كتاابت  عىل 
 - احلزن واألمل يف حياة حبيبنا وقدوتنا -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
كام فعل شسيخنا اجلليل ادلكتور عبد العظمي ادليب -رمحه 
هللا رمحة وأسكنه فسسيح جناته- ولنمتّعن يف صدق هذه 

املشاعر، يف لكامت الشسيخ عندما يقول:

"حتّدث الكثري من كرام الباحثني والاكتبني ممن حتدث عنه 
وأاًب، وصديًقا،  - رسواًل، وزوًجا،  عليه وسملَّ -صىلَّ هللا 
وداعًيا، ومبلًغا... ولكن عىل حّد ما أعمل مل ُيفرد أحٌد حبًثا 

)1(رواه البخاري:15.
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جانب  يف   - وسملَّ عليه  هللا  -صىلَّ  حياته  عن  للحديث 
احلزن، وعندما نتتّبع سريته جند الكثري من أسسباب احلزن، 
مث  أٌب،  يسستقبهْل  ومل  والسالم-  الصالة  -عليه  ُودِلَ  فقد 
، ومل ُيغادْر ُدْنياان حىت َفَقَد البنني والبناِت  َفَقَد األمَّ واجلدَّ
واألحصاَب، َعَدَا ابنته السسيدة فاطمة الزهراء -رَض هللا 

عهنا وأرضاها- اليت ُتوفِّيت بعده بسسّتة أشهر".

كام ملست جانًبا آخر؛ جانبا خيّص صاحب القمل، الشسيخ 
ادلكتور عبد العظمي ادليب وال أخالين أشستّط كثريًا حيامن 
ُأعرّب عهنا بقويل: إهنا مشاعر متدفقة من احلزن املتفّجر، 
ملسسهتا بني حنااي األسطر، ويف دفء اللكامت املتدّفقة، 
حيامن وجدانه حيّدثنا عن احلكة العظمية يف ماكبدة رسول هللا 
- يف َفْقد األبناء والبنات واألحصاب  -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
القضاء، وأن  تعلمي األّمة ُحْسَن اسستقبال  واألحباب، يف 

الباكء من الرمحة اليت ال تنايف ذكل.

بوجود  اإلميان  وأبًدا  دامئًا  هناك  واحلياة،  املوت  بني  ففامي 
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ر، وأما ما بني اجلزع والهلع لوقوع  م وال تؤخَّ ساعة ال تقدَّ
احملتوم، والرضا والتسلمي به، فهناك دامئًا وأبًدا اإلميان ابلقضاء 
والقدر، ولكن يبقى خيط رفيع، يف كيفية التعبري عن مشاعر 
احلزن واألمل، ويبقى تساؤل: هل ينايف الباكُء الوقوُر واحلزُن 
التسلمَي  ينايف  َفْقد األحباب واألحصاب هل  اجلليُل، عىل 
ابلقضاء والقدر؟ خاصة وأن احلزن قد يطول، وأن املدامع 
احلارّة واألشواق امللهتبة ال تتوّقف حىت وإن مرَّت سسنوات 

وسسنوات من الفراق؟

بأنوار  املضيئة،  ادُلَرر  ولنتأمل  اخلفية،  الزوااي  لنمتّعْن يف 

زاخرة من احلزن واألمل، متيض ُقُدًما إىل البحث عن احلكة 
والاعتصام ابلتسلمي، مبا ال ُينايف الرضا ابلقضاء والقدر.

يقول الشسيخ اجلليل: "أخالين غرَي ُمبعد إذا قلت: إن هللا 
ُيَعملِّ  أن   - عليه وسملَّ لنبيه -صىلَّ هللا  أراد  جلَّْت حكته 
البرشية كيف حُتِسن اسستقباَل القضاء، وتعرف كيف توّفق 
بني رّقهتا وضعفها وبني رضاها ابلقدر، إن هذا الكأس هو 
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األمر احملتوم، والهناية الالزمة، وهل يف لك يوم رضبة، ويف 
اإلنسان ما فيه من ضعف، وفيه ما فيه من إْلٍف ملن معه، 
وحّب لبنيه وآابئه وأههل وإخوانه، مفن يعينه عىل أمل الَفْقد 

وكوارث املوت ولوعة الفَراق؟؟

إن التغرّي لَِما درج عليه الناس وما تعارفوا أجيااًل بعد أجيال 
الالكم،  فيه  ينفع  ال  التحقيق،  عسري  املنال  صعب  أمر 
يقتنع هبا كثري من  النصح، فمك من أمور  وال جيدي فيه 
واقًعا  يسستطيعون حتقيقها  ال  ولكهنم  وعقاًل،  فكًرا  الناس 
حُيَتذى  الي  املثال  يوجد  أن  بد  ال  وفعاًل، ولكل اكن 

فعاًل وواقًعا".

كام ُنقارن ذكل بقوهل:

َسَفْحت  ومك  بََكْيت!  مك  وأيم اي رسول هللا!!  أنت  "بأيب 
ُتَعملِّ  األكباد،  البننَي والبناِت من فذلاِت  ادلمع خسًيا عىل 
من ُيِريد أن يتعملَّ أن الباكء من الرمحِة اليت هيهبا هللا يف 
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قلوب من يشاء من عباده، ُتِريد أن ترقِّق األكباَد الغالظ، 
، وتؤكد لألفهام العاجزة أن الباكء ال  وتفتح األفئدة الُصمَّ

ُيَنايف الرضا ابلقضاء والقدر".

فاكن أن سألت شسيخي وأسستاذي يف هذا الشأن، وعن 
هذه العبارة ابلات، حيامن يقول: "وعندما يتعرَّض املسمل 
لالمتحان بَفْقد األحبة وُتظمل ادلنيا يف وهجه، فليس هل إال 
الهدي النبوّي يتلمَّس الطريق يف ضوئه، وحيمتي من حرِّ 
"، فوجدته يؤكد لنا أنه يف تكل الفرتة -فرتة  املصاب يف ظهلِّ
ألمي من احلزن؛ وذكل  للمقاالت- اكن ميرُّ بشعور  كتابته 
لوفاة شقيقه -رمحه هللا تعاىل- فوجد شيًئا من اللوم عىل 
واعية، اكن  ولَِما هل من مطالعات واسعة، ونظرة  ذكل، 
أن حبث عن هذا اجلانب يف سرية نبينا الكرمي صىلَّ هللا 

. عليه وسملَّ

هذه  حنااي  بني  بوجداين،  ادلهر  من  حيًنا  ِعْشت  ولقد 
املقاالت املاتعة، ما بني ِعْطر السرية الكرمية -عىل صاحهبا 
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أفضل صالة وأمّت سالم- وما بني املشاعر الفّياضة لصاحب 
ن شسيخنا من  القمل، وما بني األسلوب الشائق الي متكَّ

جذبنا فيه برباعة وِرقَّة.

اهمَتْمنا  فقد  وجدان  ما  عىل  الكثريين  إْطالع  يف  ولرغبتنا 
ابالستئذان من شسيخنا يف نرش هذه املقاالت يف صورة 
يف  خاصة  النفوس،  تثبيت  يف  أثر  من  لها  لَِما  ُكَتيِّب؛ 
أوقات األزمات والشدائد، وحنن نسأهل تعاىل بَِمنِّه وَكَرِمه 
أن يوفِّقنا التِّباع رسوهل يف ُسنَّته وطريقته، ومجيع أخالقه 
الظاهرة والباطنة، وأن جيعلنا من ِحْزبِه وأنصاره، إنه عىل 
لك يشء قدير، وابإلجابة جدير، وال حول وال قوة إال 

ابهلل العيلِّ العظمي.

مّشه الكواري
)أم جامس(
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اسستقبال القضاء

لو تتبعنا لكَّ املواقف أو لكَّ الفواجع اليت ُفِجَع هبا نبينا -صىل 
- منذ مودله يتمًيا، مث َفَقَد  هللا عليه وعىل آهل وحصبه وسملَّ
ه صبًيا، مث َفَقَد القامَس مث عبَد هللا  ه طفاًل، مث َفَقَد َجدَّ أمَّ
ْيه( مث زوَجته البارَّة خدجية، ومعَّه أاب طالب، مث بناِته  )َودَلَ
رقيَة وأمَّ لكثوم وزينب، ومن أحفاده، ومّعه محزة، وزيد 
ة  ه، وخاصَّ بن حارثة متبنَّاه، وجعفر بن أيب طالب ابن معِّ

أحصابه، لو ُرْحنا نتساءل عن احلكة يف ذكل مفاذا جند؟
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أراَد  حكته  جّلت  هللا  إن  قلت:  إذا  ُمبعد  غرَي  أخالين 
ِسن  - أن ُيَعملِّ البرشيَة كيف حُتْ لنبيِّه -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
اسستقبال القضاء، وتعرف كيف توفِّق بني رِقَّهتا وضعفها وبني 
رضاها ابلقدر، إن هذا الكأس هو األمر احملتوم، والهناية 
الالزمة، وهل يف لك يوم رضبة، ويف اإلنسان ما فيه من 
ضعف، وفيه ما فيه من إْلف ملن معه، وحّب لبنيه وآابئه 
املوت  وكوارث  الَفْقد  ألَِم  عىل  يعينه  مفن  وإخوانه،  وأههل 

ولوعة الفراق؟؟

إن التغرّي لَِما َدرَج عليه الناس وما تعارفوا أجيااًل بعد أجيال 
أمٌر صعب املنال عسري التحقيق، ال ينفع فيه الالكم، وال 
جيدي فيه النصح، فمك من أمور يقتنع هبا كثرٌي من الناس 
فكًرا وعقاًل، ولكهنم ال يسستطيعون حتقيقها واقًعا وفعاًل، 
ولكل اكن ال بد أن يوجد املثاُل الي حُيَتذى فعاًل وواقًعا.

وألن القضية من أخطر القضااي؛ قضية من يعرف هلل حقَّه، 
وقضاءه وقدره.. من هنا اكنت ادلروس ابلغًة، واكن عىل 
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من اختارته السامء واصطفته األقدار أن ُيَعملِّ البرشيَة أن 
ل، لُيعملِّ ادلنيا أن  يتحمَّل من البالء يف أههل وَودَلِه ما يتحمَّ
اخليط رفيع، والفرق دقيق بني اجَلزَع الهالع والقلب القايس.

وبني الَفزَع الساخط وبني الباكء اخلاشع واحلزن الصامت 
والتسلمي والرضا بقضاء هللا والكبد الغليظ، وإمنا يه دامئًا 
دمعة صامتة تنئُب عن رمحة ابلقلب الصابر، وال يساعدها 
إال اللسان الاكر، وليْبَق يف مسع ادلنيا قوهل صىلَّ هللا عليه 
: )أشدُّ الناِس بالًء األنبياُء، مث األمثُل فاألمثُل، ُيبتىَل  وسملَّ

الرجل عىل حسب دينه()1(.

ولنا بعُد وقفاٌت أمام حملاٍت أو حلظاٍت نعيشها مع املصطفى 
ع األحبة من  - يف أحزانه، وهو يودِّ -صىلَّ هللا عليه وسملَّ

البنني والبنات واألهل واألحصاب.

****
 

)1( رواه البخاري واأحمد يف م�سنده، والرتمذي وابن ماجة.
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ُحْزن اليتمي

- مصدر اإللهام  سستظلُّ حياة نبينا محمد -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
والقدوة إىل ما شاء هللا؛ نسستخرج مهنا ادلروس والِعرَبَ أبََد 
اآلابد، وإىل ما ال هناية، سسنظلُّ جند يف دقائق حياة رسولنا محمد 
- عظاٍت وعربًا ال تفىن، وعندما يتعرَّض  -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
املسمُل لالمتحان بَفْقِد األحبة وُتْظمِل ادلنيا يف وهجه، فليس هل إال 
الهدي النبوّي يتلّمس الطريق يف ضوئه، وحيمتي من حرِّ املصاب 

. يف ِظهلِّ
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ث عنه -صىلَّ هللا  وقد رأينا من كرام الباحثني والاكتبني ممن حتدَّ
- رسوالً، وزوًجا، وأاًب، وصديًقا، وداعًيا، ومبلًغا...  عليه وسملَّ
ولكن فامي أعمل مل ُيفرد أحٌد حبًثا للحديث عن احلزن يف حياته - 
- مع أن من صفاته فامي رواه ابن أيب هاةل  صىلَّ هللا عليه وسملَّ
- اكن متواصل األحزان..  يف حديثه أنه -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
- أشسبه، فلو مل  نعم هذه الصفة ابلرسول -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
يُقْل لنا الواصفون أنه اكن متواصل األحزان، لقلنا حنن ذكل 
ابسستقراء أحواهل، وبتتبُّع سريته ومعرفة ما لَِقَيه يف حياته، َفْقد ُودِلَ 
 ، -عليه الصالة والسالم- ومل يسستقبهل أٌب، مث َفَقَد األمَّ واجلدَّ
ومل يغادر ُدنياان حىت َفَقَد البنني والبناِت واألحصاَب، عدا ابنته 
السسيدة فاطمة الزهراء -رَض هللا عهنا وأرضاها- اليت ُتُوّفيت 

بعده بسستة أشهر.

- يتمَي األِب، ومل متِض سوى  ُودِلَ نبينا محمد -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
ه  سسنوات قالئل حىت َفَقد األمَّ، ويقيًنا ضاعت لك حماوالت جدِّ
عبد املطلب أن حيول دون شعوره ابلُيْت، فقد اكن لكُّ ما حوهل 
وَمْن حوهل ُيَذّكرُه بذكل، ويِش هل به، يقيًنا أدرَك وحشة البيت 
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الي ال يظلُّ سقفه إال امرأة َوْلَه�ى، فقَدْت زوهجا احلبيب قبل 
أن ختلع ثياب الُعْرس، ومعها خادمهتا )أّم أمين( مثّ وديعة الزوج 
احلبيب، ولك ما بقي لها منه طفلها وقرَّة عيهنا -عليه الصالة 
والسالم- يقيًنا قال هل جّو هذا البيت الكثري، ويقيًنا رأى آاثر 
ادلموع حتوم يف هذا البيت هنا وهناك، ويقيًنا اكنت حسائب 

احلزن يف هذا الركن أو ذاك.

وأخال األمَّ الشابة ويه حتنو عليه صباح مساء، اكنت تقول هل 
الكثري بعينهيا، وتبّثه شكواها وجنواها خبلجات فؤادها، ودقَّات 
ة أبيه الغائب وحهّبا هل، ووفاَءها لكراه، قرأ  قلهبا، ولعهلَّ قرأ قصَّ

ذكل يف قسامت وهجها وحماجر عينهيا.

ويتأّكد لنا ذكل حني نرى "آمنة" حريصة عىل أن يعرف ابهُنا 
قرب أبيه، فتشّد الرحال إىل املدينة، إىل أخوال الزوج احلبيب، 
ُتزِير ابهنا إايمه، أو إىل قرب احلبيب، َتُبّل جواحَنها، وترَبِّد َكِبَدها 
بدموعها، أو ُتشهده أهنا وفَّت لكراه، وَحَنت عىل وديعته الغالية 
اليت أودعها إايها، وكأهنا أدركت بإلهاٍم ُدنوَّ األجل، جفاءت بطفلها 
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ا يبلِغ السادسة ُتوقفه عىل قرب أبيه، وكأنَّ هذا القرَب أمانة  الي لَمَّ
ه أمام  غالية تريد أن تؤدهيا لصاحهبا البهنا، ويقف الصيب مع أمِّ
القرب، وكل أن تتصور ماذا اكن؟ وماذا قيل؟ فمل حتفظ لنا ذاكرُة 
التارخي وال ذاكرُة الرواة شيًئا من ذكل، ولكننا نسستطيع بعنِي 
اخليال أن نسَمَع ما اكن، وقد ال يبعد اخليال كثريًا عن احلقيقة يف 

مثل هذه األحوال.

****
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َوَداُع األمِّ

َعت بين  قضت آمنة مآرهبا ِمْن يرثب وَمْن يف يرثب، وودَّ
النجار أخوال الزوِج احلبيب، وألقت نظرهتا األخرية عىل 
الغايل، وكأهنا ُتشهد صاحَبه أهنا وفَّت هل وعاشت  القرب 
تبتِغ زوًجا غريه، كام يه عادُة نساء َعْصِها،  لكراه، ومل 
واألرامل من قوهما، وإمنا َعَناها من لك دنياها وديعُة الفقيد 
الغايل اليت تركها جنيًنا يف األحشاء حتنو علهيا، وتعيُش لها 

ومن أجلها.
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رحيــل:

الطريق بني  عائدًة إىل مكة، ولعلَّ  تتحرَّك  القافةُل  بدأت 
يرثَب ومكَة مل يشهْد أبدا قافةل كهذه أو بعبارة أخرى: قافةَل 

أضعَف من هذه!!

قافةل ِقَواُمها ثالثة أشخاص، لكٌّ مهنم أضعف من اآلخر، 
مهنا  اختطفه  زوهجا،  يف  مفجوعة  اجلناح،  َمِهيَضة  امرأة 
بني  يتمي  صيبٌّ  مث  بعُد.  الُعْرِس  ِثياَب  خْيَلْع  وملا  املوت، 
لها  فريقُّ  وباكَءها،  أمه  حزَن  يرى  والسادسة،  اخلامسة 

ويبيك معها، مث أمُّ أمين خادمة السسيدة وحاضنة الصيّب..

أيَّة قافةل هذه؟ وكيف جرؤت عىل خوض الطريق بغري 
حاد حيدوها وبغري حارس يدفع عهنا؟

أخالها وقد أوجعهتا احلياة ابلرضبة األوىل اليت اختطفت هبا 
زوهجا، مل تعد جتد جمااًل لرضبة جديدة أو ألمل جديد.

أنني  حيدوها  الضعف  قافةل  أو  الضعيفة،  القافةُل  سارت 
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وحنني، ويف هناية مرحةل من مراحل الطريق حطَّ الركُب 
الرحَل ليسرتحي، وأخذ الصيبُّ يساعُد اخلادمة يف ترتيب 

األمتعة ورضب اخلمية.

أما األم َفَقْد عزفت عن املشاركة يف ذكل؛ لفتور َشَعَرت 
ويقبِّلها،  يلمُثها  الصيب  ابهنا  أوصالها، وجاءها  به يرسي يف 
به، ويه يف  وتتشبَّث  لصدرها  ه  تضمُّ علهيا، ويه  وحينو 
بإحساس  تشعر  غريب،  بشء  تشعر  فه�ي  وفزع،  لهفة 
غامض، بإحساس ال تدري كهنه، لقد اختلط علهيا األمر 
، أم يه اليت  وغامت الرؤى، فه�ي ال تدري أُينَتع مهنا الصيبُّ
ُتنتع منه؟ ورويًدا.. رويًدا.. يربد اجلسد وترتاىخ الراعان، 
والصيبُّ يرى وال ياكد ُيدرك ما يرى، وأمُّ أمين تشقُّ رصخهُتا 

الفضاء، وتنادي "آمنة"، وآمنة ال جتيب!!!

ًما ُمْفِزًعا. ويرى الصيب املوت من حوهل ُمَجسَّ

ابألمس اكن أمام قرب أبيه، واكن احلديث عن املوت )موت 
أبيه(.. اكن يراه دموًعا يف عني أمه، ولوعًة يف لكامهتا، وحرسًة 
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يف نظراهتا، هذا هو موت أبيه!!

وحياول بعقهل الصغري أن يعرف عن املوت شيًئا غري هذا، 
حياول أن ُيدرك رسَّ املوت، أن يعرف معىن املوت، أن 

يعرف ُكنه املوت فال يسستطيع!!

أما اليوم، فاملوت أمامه!!

هذا إذن هو املوت!!

ينطفئ نور العينني اللتني رأى فهيام رحابَة األمل!!

ث!! وحيتبس اللسان الي اكن يناغي، وعن املسستقبل يتحدَّ

!! ويربد اجلسد الي اكن حيتضن ويدفِّ

وتسرتيخ الراع اليت اكنت حتمي وتدفع!!

بأيب أنت وأيم اي رسول هللا.. يف اخلامسة من العمر ترى 
املوت، وتدرك املوت، وتعرف املوت!!

ه ينطفئ يف عينهيا نور احلياة،  عاد الصيبُّ بعد أن رأى أمَّ
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وهو بني يدهيا، وشهد دفهنا ومواراهتا حتت الرتاب، عاد 
يفقد  أمِّ أمين، ومل ميِض إال حنو عامني حىت  مع حاضنته 
ه عبد املطلب، مث سارت احلياة، مل متسك لنا ذاكرهتا  جدَّ
من أخباره عند فْقد ودليه القامس وعبد هللا، ولكهنا ذكرت 
ه أاب طالب يف عام  لنا عام احلزن، عندما فقد زوجته ومعَّ
- "عام احلزن"؛ ولهول  اه -صىلَّ هللا عليه وسملَّ واحد، مسَّ

ما اكن واسسته السامء ابإلرساء واملعراج.

****
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فلتصرب..  وحتتسب

مصدر   - وسملَّ عليه  هللا  -صىلَّ  محمد  نبينا  حياة  سستظل 
اإللهام والقدوة إىل ما شاء هللا، وسسنظل نسستخرج مهنا 
ادلروس والعرب أبد اآلابد، وإىل ما ال هناية، سسنظل جند 
آهل  وعىل  عليه  -صىل هللا  محمد  رسولنا  حياة  دقائق  يف 

- عظاٍت وعربًا ال تفىن. وحصبه وسملَّ

بأيب أنت وأيم اي رسول هللا وابلناس أمجعني، ما أحلمك 
وأرمحك وأصربك، مك صربت ومك احتسبت.
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بيديك واريت البنني والبنات من ُصلبك، فعلَّمت اإلنسانية 
َتثُبُت  وكيف  لألحزان،  تصرب  كيف  البرشية،  وأرشدَت 
لآلالم، وكيف يكون احلزن الفاجع أمارة رمحٍة يف القلوب 
ٍة يف اإلميان، وثباًت يف احملن، واباًب إىل األجر واملثوبة. وقوَّ

الزمان: بعد الهجرة بسسنوات.

املاكن: جملس رسول هللا -صىل هللا عليه وعىل آهل وحصبه 
- بني أحصابه. وسملَّ

 - جيلس الرسول -صىل هللا عليه وعىل آهل وحصبه وسملَّ
وحوهل سعد بُن عبادة، وُأيَبِّ بن كعب، وزيُد بن اثبت، 
وأسامة، ورجال من حصبه الكرام، أحاطوا ابلنيب الكرمي، 
رمبا كعادهتم يف احلرص عىل أن يهنلوا من علمه، ويأخذوا 
من نور َهْديه، ورمبا ألهنم اكنوا يعرفون أن النيب األعظم 
- اكن عىل وشك أن ُيصاب يف أههل  -صىلَّ هللا عليه وسملَّ

مبصاب جديد.

الرهبة، حيامن يقف قادم عىل  القوَم وجوٌم وتغشامه  يعلو 
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اجمللس ويف عينيه ما فهيا يقول: اي رسول هللا، إن ابنتك 
َترض!! ترجوك أن حترضها اآلن، فإن لها صبيًّا حُيْ

 - وكأينِّ بصحابته -صىل هللا عليه وعىل آهل وحصبه وسملَّ
 - متنَّوا لو َفَدوا ابن بنت رسول هللا -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
وجه  يف  الفاجعة  أثََر  يَرْوا  ال  حىت  أطرقوا  هبم  وكأينِّ 

املصطفى، وهو هبم رؤوف رحمي. 

ويف ثبات صابر يفرِّج عهنم ما مه فيه يأتهيم صوُت النيب 
إلهيا،  ابنته: "ارجْع  لرسول  يقول   - عليه وسملَّ -صىلَّ هللا 
فأخربها: إن هلل ما أخذ، وهل ما أعطى، ولكُّ يشء عنده 

بأجل مسمى، فلتصرب وحتتسب".

- اكن عىل عمٍل  وال عيلَّ إذ ُقلُت إنه -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
مبا ُيتوقَّع يف بيت ابنته، فمل يكن ابألِب الي يغيُب عنه 

شأُن أوالده.

ابنته؛  دعوَة  جُيب  مل   - وسملَّ عليه  هللا  -صىلَّ  إنه  ويقيًنا 
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حتاشسًيا ملنظٍر قد رآه وأمٍل قد عاانه، ُومرٍّ قد ذاقه، مفنذ 
َعَقَل شهد موَت أمه بني يديه، مث ما لبث أن شهد موَت 
، مث عبَد هللا،  ه، مث ُرِزَئ ابلقامس الي اكن به ُيكىنَّ جدِّ

مث ُرقّية.

- ابلصرب، ودعا ابنته إليه،  فاسستعصم -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
يهئا؛ جتنًُّبا ألهوال هذا املنظر. ومل يشْأ أن جَيِ

ولكنَّ الُبَنيَّة الَثلْكى ال تكفهيا اللكامت عىل ما فهيا من زاٍد 
للك املصابني، ويقيًنا اكنت تريد أابها جبوارها ليشدَّ من 

أزرها، ولتسسَتْلهَم من ثباته وإميانه وصربه. 

قائاًل:  الواِجِم  ليقف عىل اجمللس  فيعوُد رسوُلها مرًة اثنية 
 

هَتا.  اي رسول هللا، ابن ابنتك ُتقسم عليك إال َحرَضْ

ابنته  إىل  ساعًيا  ويقوم   - عليه وسملَّ فيتحامل -صىلَّ هللا 
وبه ما به، ويذهُب معه َمْن يف اجمللس، ويرفع رسول هللا 
َتَقْعَقع-  ونَْفُسه  يديه  بني  الصيبَّ   - وسملَّ عليه  هللا  -صىلَّ 
تضطِرُب وتتَحرْشَج- فتفيض عيناه، وينظر الصحابة إىل 
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ادلمع املهنمر، فيقول سعد بن عبادة: 

- ما هذا اي رسول هللا؟

: "هذه رمحٌة جعلها هللا يف  - فيقول صىلَّ هللا عليه وسملَّ
اَء". قلوِب ِعَباِده، وإنَّام يرمُح هللُا ِمن عباده الرُّمَحَ

ومتيض األزمان والقرون، ولكن يظل يف مسع ادلنيا وذاكرة 
البرشية هذه اللكامت تتخذها نوًرا يف ظلامت املصائب، 
وعامًدا يف فاِقرات الكوارث: "إن هلل ما أخذ وهل ما أعطى 
ولتحتسب"،  فلتصرب  مسمى..  بأجل  عنده  يشء  ولك 
"الباكء رمحة جعلها هللا يف قلوب عباده.. وإمنا يرمُح هللُا 

اء")1(. من عباده الرُّمَحَ

****

)1( متفق عليه.





39

ألصربنَّ وأحتسنبَّ

مصدر   - وسملَّ عليه  هللا  -صىلَّ  محمد  نبينا  حياة  سستظلُّ 
اإللهام والقدوة إىل ما شاء هللا، وما أحوج من تعصف 
هداه  ظالل  يتفّيئوا  أن  اآلالم،  مه  وهتدُّ األحزان،  هبم 

َماه. ويسستعصموا حِبِ

بأيب أنت وأيم اي رسول هللا وابلناس أمجعني، ما أحَلَمك 
لَت، ومك  وأرمَحَك وأصرَبَك، مك صربَت ومك رمحَت، ومك حتمَّ

َعلَّمَت وأرشدَت.



40

الزمان: ُبَعْيَد معركِة ُأُحد.

املاكن: أرض املعركة مصبوغة ابدلماء الزكية من اجلرىح 
والشهداء من املسلمني.

- بني أحصابه وبه  يقف رسول هللا -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
حلقتان  ودخلت  َراَبعيُته،  ُكرست  بدنه:  يف  أصابه  مما 
به  وبلغ  جراحه،  من  ادلُم  وسال  َوْجَنِته،  يف  املِْغفر  من 
اجَلْهُد مبَلَغه، حىت مل يسستِطْع أن يصيلِّ الظهَر بأحصابه إال 
جالًسا، وبه ما به مما أصاب املسلمني يف املعركة، حيث 
سقط نيٌف وسسبعون شهيًدا، تناثرت أشالؤمه يف املعركة، 
عت أطرافهم، وُجِدَعت أنوفهم  وقد َفَشت فهيم امُلْثةل، ُقطِّ
ذ نساُء املرشكني من اآلذان  وآذاهنم، وُبِقَرت بطوهنم، واختَّ
وخالخيل،  وِقَرطة  ومعاضَد  قالئد  واألصابع  واألنوف 
، وفامي ذكر  يزيِّنَّ هبا أعناقهنَّ وسواعدهنَّ وآذاهننَّ وأرجلهنَّ
املقريزي)1(: "قد ُمّثل جبميع الشهداء مل َيُفهْتم إال حنظةل".

)1( �ص، 150.
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- فوق هذا ما به من إصابته  وابلرسول -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
ه محزة، فليست املصيبة يف محزة مصيبًة يف األهل  يف معِّ
واحلرم فقط، ولكهنا مصيبٌة لإلسالم، للرساةل اليت جياهد 
- ليبلِّغها عن ربه، ومن مثُل محزة؟  -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
ومن ُيغين ِغَناَء محزة يف حامية الرساةل والرسول؟ من مثل 
. محزة؟ أسد هللا وأسد رسول هللا صىلَّ هللا عليه وسملَّ

- يف هذا املوقف ينظر  رسول هللا -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
األبرار،  للشهداء  امُلَمزَّعة  امتألت ابألشالء  اليت  للساحة 
الشهداء  ويهتيَّأ دلفن  أشالء محزة  أمام  يقف  وعىل حني 
إلهيم، ويتبنيَّ هل  قادًما  به يلمح سواًدا  ومللمة اجلراح، إذ 
أنه امرأة، فيقول: "املرأَة.. املرأَة"، أي يتوّجه إىل أحصابه 
- أن ترى  أن ُيرجعوا املرأة، ُيوجُعه -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
امرأٌة من املسلامت ما حدث للشهداء من تشويه ومتثيل، 
إهنا  املرأة،   - وسملَّ عليه  هللا  -صىلَّ  يعرف  اثنية  وبنظرة 
ع األطراف  صفية أخُت محزة الشهيد املمزَّق األوصال املقطَّ
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املبقور البطن املسلوب الكبد، فكيف تطيق صفية أن ترى 
- وتدركه  عليه وسملَّ قلبه -صىلَّ هللا  املنظر، ويرقُّ  هذا 
الرمحة والرأفة فيقول البهنا الزبري بن العوام: "اي زبري، اْلَقها 

فأْرِجْعها؛ ال ترى ما بأخهيا".

ه )أي اي أيم( إن رسول هللا -صىلَّ  فيقول لها الزبري: اي ُأمَّ
ابلناس  إن  ه:  ُأمَّ اي  ترجعي،  أن  يأمرك   - وسملَّ عليه  هللا 

ًفا. َتَكشُّ

أْن  بلغين  وقد  ومَل؟  صابر:  مؤمٍن  بثبات  صفية  جتيب 
ُمثَِّل بأيخ، وذكل يف هللا، مفا أرضاان مبا اكن من ذكل، 

ألحتسنبَّ وألصربنَّ إن شاء هللا.

: "َخلِّ سبيلها"، فأتت  وعندها قال صىلَّ هللا عليه وسملَّ
محزة، فنظرت إليه، وَصلَّت عليه، واسرتجعت: "إانَّ هلل 

." وإانَّ إليه راجعون.. ألصربنَّ وألحتسنبَّ

****
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ما أردُت هذا!

مصدر   - وسملَّ عليه  هللا  -صىلَّ  محمد  نبينا  حياة  سستظل 
امللكومني  أحوج  وما  هللا،  شاء  ما  إىل  والقدوة  اإللهام 
احملزونني أن َيُلوُذوا بسريته وأن يتعلموا من َهْدِيه، عىس 

أن ينالوا من رمحته وشفقته.

لَت.. ومك  بأيب أنت وأمِّي اي رسوَل هللا.. مك صربَت.. ومك حتمَّ
َعلَّمَت وأرشدَت.
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- بعد  الزمان: يوم دخول رسول هللا -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
مصاهبم يف ُأُحد.

املاكن: ما بني داير بين عبد األشهل، وبيت النيب صىلَّ 
. هللا عليه وسملَّ

- عائٌد من ُأُحد بعد أن  رسول هللا -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
 ، الصفِّ نظم  وأعاد  ْعث،  الشَّ وملَّ  األبرار  الشهداء  وارى 
ر ابلردِّ عىل أيب سفيان حني اندى شامًتا ابملسلمني  وأمر مُعَ

واإلسالم: "اْعُل ُهَبل".

. ر: هللا أعىل وأجلُّ فقال مُعَ

قال أبو سفيان: يوٌم بيوِم بَْدر.

ر: ال سواء، قتالان يف اجلنة وقتالمك يف النار. فأجاب مُعَ

قال أبو سفيان: لنا الُعزَّى وال ُعزَّى لمك.

ر: هللا موالان وال موىل لمك. فأجاب مُعَ
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فقال أبو سفيان: أال إن موعدمك بدر عىل رأس احلول.

- لُعَمر: قْل نعم هو  فقال رسول هللا -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
بيننا وبينك موعد.

أرس  من  وانفكَّ  وَعْزُمه،  ته  ُقوَّ املسلمني  ملعسكر  عادت 
هذه الوقعة املفاجئة اليت جاءت بسبب خمالفة الرَُّماة عن 

. أمر رسول هللا صىلَّ هللا عليه وسملَّ

وقبل أن يتخذ املسلمون طريقهم إىل املدينة اسستوثق النيب 
ة، وأهنم  - انصاف املرشكني إىل مكَّ -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
لن مييلوا عىل املدينة، ليهنبوها ويأخذوا الراري والنساء. 

: "والي نفيس بيده، لنئ ساروا  قال صىلَّ هللا عليه وسملَّ
م فهيا". إلهيا ألسرينَّ إلهيم، وألانجزهنَّ

ويف الطريق إىل املدينة -بني ُأُحٍد واملدينة ثالثة كيلومرتات- 
- فقال:  ملَّا اكنوا بأصل احلرَّة، وقف -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
"اصطفوا حىت نثين عىل ربنا"، فوقفوا خلفه ُصُفوًفا، واكن 
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يدعو  وأخذ  الرجال،  خلف  وقْفَن  امرأة  أربع عرشة  معه 
: "اللهمَّ كل امحلد لُكُّه، ال قابَض لَِما  صىلَّ هللا عليه وسملَّ

بََسْطَت، وال ابسَط لَِما َقَبْضَت"... إىل آخر ما قال.

َطَلُعوا عىل داير بين  الطريق، حىت  املسلمون يف  وأخذ 
عبد األشهل ومه يبكون شهداءمه، خفرج النساُء ينظْرَن 
- وجاءت أمُّ سعد بن  إىل سالمته -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
- وسعٌد  معاذ َتْعدو حنو رسول هللا -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
- فَدنَْت حىت  ابهُنا آخٌذ بعنان فرسه -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
- وقالت: "أَما إذا  تأمَّلت رسول هللا -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
رأيتك ساملًا، فقد أْشَوت )هانت( املصيبة"، واكنت قد 
ُأِصيَبت يف ابهنا معرو بن معاذ، فعزَّاها رسول هللا صىلَّ 

. هللا عليه وسملَّ

وإذ َسِلمت املدينُة واْلَتَأم الشمُل، وعادت جليِش املسلمني 
َدت اجلراح، فقد آن للحزن عىل األحبة أن جيد  ته، وُضِّ ُقوَّ
- باكَء األنصار عىل  ماكاًن، فيسمع -صىلَّ هللا عليه وسملَّ



47

شهداهئم، فتندُّ منه شهقٌة قائاًل: "ولكنَّ محزة ال بََواِكَ هل".

بأيب أنت وأيم اي رسول هللا!!

مك بكيَت.. ومك سفحَت ادلمع خثيًنا عىل البنني والبنات من 
فذلات األكباد، ُتعملِّ من يريد أن يتعملَّ أن الباكَء من الرمحة 
أن  تريد  عباده،  من  يشاء  من  قلوب  هيهبا هللا يف  اليت 
، وتؤكد لألفهاِم  مَّ ترقِّق األكباَد الِغالظ، وتفتح األفئدة الصُّ

العاجزِة أن الباكَء ال ينايف الرضا بقضاء هللا وَقَدِره.

بقوكل  تعين  كنت  ماذا  رسول هللا..  اي  وأيم  أنت  بأيب 
الباك: "ولكنَّ محزة ال بََواِكَ هل"؟ لقد بكته صفية، وبكته 

فاطمة.

تبيك عند  أن صفية جلست  اإلمتاع  املقريزي يف  يروي 
محزة، جفعلت إذا بكت بىك رسول هللا -صىلَّ هللا عليه 
- وإذا نََشجت نََشَج، واكنت فاطمة -رض هللا عهنا  وسملَّ
- لكام  وأرضاها- تبيك، ورسول هللا -صىلَّ هللا عليه وسملَّ

بكت يبيك، وقال: "لن أصاب مبثكل أبًدا".
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إن الباكء من الرمحة.. إن الباكء من الرقة والشفقة.. إن 
ادلمع يطفئ َحرَّ الكبد وُيرَبِّد انر القلب:

هللا أدرى بلوعـة األحزان***مل خُيلق ادلمع المرئ عبًثا

 - َع آهة النيب -صىلَّ هللا عليه وسملَّ اكن سعد بن معاذ قد مَسِ
"ولكنَّ محزَة ال بََواِكَ هل"، فهنض إىل نسائه فساقهنَّ مجيًعا 
حىت مل تبَق امرأة إال جاء هبا إىل بيت رسول هللا -صىلَّ 
- فبكني محزَة، ويقال: إن معاذ بن جبل  هللا عليه وســـملَّ
-رض هللُا عنه- جاء بنساء بين سلمة، وجاء عبد هللا 
بن رواحة -رض هللُا عنه- بنساء بلحارث بن اخلزرج، 
: ما هذا؟ فقيل:  فلام اكن الغُد سأل صىلَّ هللا عليه وسملَّ
: "ما  نساُء األنصار يبكني محزة!! فقال صىلَّ هللا عليه وسملَّ

َأرْدُت هذا"، وهناهنَّ الغَد من النَّْوح أشدَّ الهْن�ي.

بأيب أنت وأيم اي رسول هللا.. اكنت لكمتك: "لكنَّ محزَة 
َُّة ملْكوم، ونْفثَة حمزون، يودُّ لو يعيُنه الباكون  ال بََواَك هل" أن
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فأخذها  آالمه،  عىل  امُلْسعفون  وُيسعفه  ُمصابه،  عىل 
ُبك الكراُم عىل ظاهرها، وجاءوا بنساهئم يبكنَي محزة،  حَصْ
دُّ  ولكن "ما أردَت هذا"، إهنا اكنت لكمة ُتعِرب عن أمٍل هَيُ
للنوح  اجلبال وحزٍن فوق الاحامتل، وأبًدا مل تكن دعوًة 

والنَّْدب.

- الباكء للحزاىن  وما أعدلها سنتك -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
القلب ال  نوٍح وال صوت، من  والثاكىل، ولكن من غرِي 

من اللسان.

****





51

أدركتين رمحهتا فبكيُت

مصدر   - وسملَّ عليه  هللا  -صىلَّ  محمد  نبينا  حياة  سستظل 
مهنا  نتعملَّ  وسسنظلُّ  هللا،  شاء  ما  إىل  والقدوة  اإللهام 
العون  إىل  اإلنسان  يكون  ما  وأحوج  والعرب..  ادلورس 
والعدد، حني تعصف به األحزان، عند َفْقد من حُيب، مفا 

أحسن أن حنمتي بظل ُهداه، ونلجأ إىل نوره.

بأيب أنت وأيم اي رسول هللا وبنفيس وابلناس أمجعني.. 
علمَت  مك  ومث  احتسبَت..  ومك  صربَت..  ومك  لَت..  حتمَّ مك 

وأرشدَت...
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)يوم  البعيد  اليوم  ك  ذايَّ بعد  والسسنون  السسنون  متيض 
أمه  السادسة  ابن  )الطفل(  ع  ودَّ يوم  املشسئوم،  األبواء( 
آمنة بنت وهب، وقربها بيديه الصغريتني، أو ُقْل: شارك 

يف قربها، أو ُقل: َشِهَد قربها.

ُيتُّ الصيبُّ امللكوُم رحلته إىل مكة، ويكون ما يكون ِمْن 
صباه وشسبابه، مث يبعثه هللا رسواًل إىل قومه، ويلقى مهنم 
َيلقى.. حىت هياجَر إىل املدينة ومتيض به السسنون يف  ما 
هجاد دامئ ِمْن رسااي متصةل وغزوات متوالية، ورصاٍع مع 
التآمر واخليانة من هيود يرثب وما حولها، وَسْعٍي متواصل 
السامء،  َهْدي  لبناء دوةل اإلسالم يف األرض عىل ضوء 

ووفود ورسل.

ويبلغ صيبُّ األبواء ورسوُل اليوم حنو السستني من معره، 
فيكون قد مىض عىل يوم األبواء أكرث من مخسني عاًما!! 
نعم أكرث من مخسني عاًما مضت عىل وداع األم، أكرث من 
مخسني عاًما ولكُّ عاٍم مهنا حافٌل مبا يْشغل وُيله�ي وُينيس.
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لكن هل نيس صيبُّ األبواء ورسوُل اليوم أمَّه؟!

اي سسبحان هللا.. مل تسستطع هذه السسنون اليت أْربَت عىل 
نصف قرن من الزمان أن متحو صوت األمِّ من ذهن اليتمي 

. صىلَّ هللا عليه وسملَّ

يروي ابُن سْعد يف طبقاته أن رسول هللا -صىلَّ هللا عليه 
- ملا مرَّ ابألبواء يف مُعرة احلديبية قال: إن هللا أذن  وسملَّ
عنده،  وبىك  وأْصلحه،  فأته،  أمه،  قرب  زايرة  يف  حملمٍد 
وبىك املسلمون لباكئه، فقيل هل يف ذكل: فقال: "أدركتين 

رمحهتا".

بأيب أنت وأيم اي رسول هللا.. ما أرمَحَك وأْوَصكَل.. إهنا 
رمحٌة يضُعها هللا يف قلوب عباده، ومن أرمح منك اي رسول 

هللا!

وفامي رواه عبد هللا بن مسعود قال: خرج النيب -صىلَّ هللا 
ى  - يوًما وخرجنا معه، فأمران جفلسسنا، مث ختطَّ عليه وسملَّ
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القبور حىت انهت�ى إىل قرب مهنا، جفلس إليه فناجاه طوياًل، 
مث ارتفع صوته ينتحب ابكًيا، فبكينا لباكء رسول هللا -صىلَّ 
 - - مث إن رسول هللا -صىلَّ هللا عليه وسملَّ هللا عليه وسملَّ
أقبل إلينا فتلقَّاه معر بن اخلطاب -رض هللا عنه- فقال: 
ما الي أباكك اي رسول هللا؛ فقد أباكان وأفزعنا؟ فأخذ 
بيد معر، مث أومأ إلينا فأقبلنا، فقال: أفزعمك باكيئ؟ فقلنا: 
نعم اي رسول هللا -فقال ذكل مرَّتني أو ثالاًث- مث قال: إن 
القرب الي رأيمتوين أانجيه قرب أيم آمنة بنت وهب، وإينِّ 

اسستأذنت ريب يف زايرهتا فأذن يل.

القرب  هذا  إىل  يرنو   - وسملَّ عليه  هللا  -صىلَّ  ظّلَّ  هكذا 
الغايل، يزوره، ويبكيه ويبيك أحصاُبه بباكئه، وأخالين عىل 
صواب إذا قلت إنه اكن هبذا ُيعملِّ قرييب العهد ابجلاهلية 
وختشُع  القلوُب،  تِرقُّ  كيف  الغليظة  والبداوة  القاسسية 
الرمحة، والرمحة  الباكء من  العيون، وأن  األفئدة، وتسحُّ 
برٌّ  القبور  األحبة من ساكين  إىل  الشوق  وأن  من هللا، 
ا للقدر، أو لقلقة. وِصةل، ما مل يكن جضرًا ابلقضاء، أو ردًّ
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هذا شوق احلبيب إىل حبيبه

مصدَر   - وسملَّ عليه  هللا  -صىلَّ  محمد  نبينا  حياة  سستظلُّ 
ابملسمل  تعصف  وحني  شاء هللا،  ما  إىل  والقدوة  اإللهام 
نوًرا  جيد  ال  اآلالُم،  الرؤية  منافَذ  عليه  وتسدُّ  األحزان 
خُيرجه من ظلامت حمنته إال يف سرية املصطفى -صىلَّ هللا 

- وهديه. عليه وسملَّ

الزمان: عقب غزوة مؤتة.

يف   - وسملَّ عليه  هللا  -صىلَّ  هللا  رسول  مسجد  املاكن: 
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املدينة، مث بيت زيد بن حارثة.

املدينة لكها تتلهَّف عىل أخبار اجليش اجملاهد الي ذهب 
- الي اكن حيمل  ليثأر لرسول هللا -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
رساةل املصطفى إىل أمري بصى، َفَعرَض هل من قتهل ومثَّل 
به يف مؤتة، وال شك أن أخبار اجليش اكنت ُشْغل املدينة 
الشاغل، فقد اكنت هذه أوَّل مرة خيرج جيٌش للمسلمني 
املسلمون  فهيا  يلتقي  مرة  وأول  البعيد،  الُبْعد  هذا  عىل 
الروم، وكأين ابملدينة غادية راحئة إىل القائد األعىل للجيش 
ُد بني البيت واملسجد، ملهوفًة  - ترتدَّ -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
إىل خرب عن هذا اجليش الضارب يف هاتيك الفجاج اليت 

مل يسلكها جيٌش عريب من قبل، فيسستجيب هللا لها.

- املنرب، ولعل املسلمني  ويصعد النيب -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
ابملدينة مل يكونوا يتوقَّعون خربًا عن مؤتة وجيش مؤتة، فمل 
يكن قد حرض أحد من ميدان القتال، ولكن رسول هللا 
- قد ُكشف هل ما بينه وبني الشام،  -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
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فهو ينظر إىل معرتكهم.

حارثة  بن  زيُد  الراية  "أخذ   : وسملَّ عليه  هللا  صىلَّ  قال 
مث  فُأصيب،  طالب  أيب  بُن  جعفر  أخذها  مث  فُأصيب، 
أخذ عبد هللا بن رواحة فُأصيب، وعيناه تذرفان، مث أخذ 

الراية سسيف من سسيوف هللا، حىت فتح هللا علهيم")1(.

- يف مؤتَة ُمفجًعا،  واكن مصاب النيب -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
فقد ُأصيب زيد، وجعفر، فأما زيد فهو زيد بن محمد قبل 
، وهو زيد بن حارثة الي اكن ِمن  أن حيرِّم اإلسالُم التبينِّ
خربه أن جامعًة اختطفوه غالًما صغريًا من أههل، مث ابعوه 
عبًدا رقيًقا خلدجية بنت خويدل -رض هللُا عهنا وأرضاها- 
 - عليه وسملَّ لزوهجا محمد -صىلَّ هللا  بدورها  اليت وهبته 
قبل البعثة، وملا جاء حارثة أبو زيد ومعه معه يتتبَّعون ابهنم 

- فقالوا هل:  حىت وصلوا النيب -صىلَّ هللا عليه وسملَّ

"اي ابن عبد املطلب، اي ابن سسيد قومه، أنت أهل حرم 

)1( رواه البخاري من حديث اأن�ص بن مالك.
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ون العاين، وُتطعمون األسري، جئناك يف ودلان،  هللا تفكُّ
سسندفع كل يف فدائه من املال حىت ترىض". 

ادعوه  ذكل؟  "أَوغرَي   : وسملَّ عليه  هللا  صىلَّ  محمد  فقال 
وه، فإن اختارمك فهو لمك بغري فداء". خفريِّ

فقال زيد: "ما أان ابلي أختار عليك أحًدا، أنت مينِّ مباكن 
 ." األِب والعمِّ

ل أن  - قدره، وفضَّ فعرف جلوار محمد -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
ه، فاكفأه  يكون معه عبًدا رقيًقا عىل أن يعود إىل أبيه ومعِّ
- وأعلن أنه منذ اليوم زيد بن  النيب -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
محمد، وعاش حبيًبا إليه، أثريًا دليه، وُودِل هل أسامُة بن زيد 

. الصحايب اجلليل: احِلبُّ ابُن احِلبِّ

ذكل هو زيد بن حارثة، قائد مؤتة وشهيدها، حزن عليه 
شهداهئا،  من  معه  ومن   - وسملَّ عليه  هللا  -صىلَّ  النيب 
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ُباكهئم،  يف  األشعار  وتناشدوا  املسلمون،  معه  وحزن 
فاكن مما قال حساُن بن اثبت شاعُر الرسول هللا صىلَّ 

: هللا عليه وسملَّ

أعسـُر بيثـرَب  ليـٌل   تـأوبِنـي 

 ذلكرى حبيٍب هّيجْت ثـّم عبـرًة

بـل إّن فـقـداُن احلبيـِب بليـٌة
 

***

***

***

مسهـُر النمَّـاُس  نوَم  ما  إذا   ومهٌّ 

 سفوحًا، وأسسباُب البكـاء التذكـُر

يصبـُر ثـّم  ُيبتَل،  كرمٍي  مْن   ومْك 

- يزور بيَت زيٍد مواسسًيا بنيه،  واكن -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
رسول هللا  فبىك  زيد،  بنُت  فأهجشت  يوم  ذات  فأتمه 
بن  فقال هل سعد  انتحب،  - حىت  عليه وسملَّ -صىلَّ هللا 
عبادة رض هللا عنه: اي رسول هللا، ما هذا؟ فقال صىلَّ 

: )هذا شوق احلبيب إىل حبيبه(. هللا عليه وسملَّ

هكذا  حبيبه..  إىل  احلبيب  شوق  هللا،  رسول  اي  أجل 
علَّمتنا.. َتِرقُّ للثلكى، وتبيك لليتاىم، وتشستاق إىل األحبة، 

ولكن مع الصرب والتسلمي للقضاء.
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بأيب أنت وأيم اي رسول هللا وابلناس أمجعني.. ما أحَلَمك 
وأصرَبَك.. مك صربَت.. ومك رمحَت.. ومك علَّمَت وأرشدَت.

****
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اصنعوا آلل جعفر طعاًما

عليه وعىل  نبينا محمد -صىل هللا  األبد سستظل حياة  إىل 
- مصدَر اإللهام والهدى، وحيامن تعصف  آهل وحصبه وسملَّ
ابملسمل األحزان وتسدُّ عليه منافَذ الرؤية اآلالُم، ال جيد 
نوًرا خُيرجه من ظلامت حمنته إال يف سرية املصطفى -صىلَّ 

- وهديه. هللا عليه وسملَّ

بأيب أنت وأيم اي رسول هللا وابلناس أمجعني.. ما أرمَحَك 
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علَّمَت  ومك  رمحَت..  ومك  صربَت..  مك  وأصرَبَك..  وأحَلَمك 
وأرشدَت.

- يف أههل يوم  اكن مصاب رسول هللا -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
مؤتة مضاعًفا، فقد أصيب بزيد بن حارثة مواله مث متبناه مث 
صاحبه وأمرُي رساايه، الي قال هل: "أنت موالي، وأنت 

 .)1(" مينِّ وأحبُّ القوم إيلَّ

ه، وصاحبه، الي  كام أصيب جبعفر بن أيب طالب، ابن معِّ
َبه ُخُلُقك  قال هل: "أنت جعفر أشسبه َخْلُقك َخْلقي، وأشسْ

ُخُلقي، وأنت مين وجشريت")2(.

- أن يتحمَّل هذا املصاب  واكن عليه -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
املضاعف، إىل ما مُحِّل من مصائب من قبل يف بنيه وبناته 

وآهل وذوي قرابه. 

)1( رواه الرتمذي.

)2( رواه الرتمذي. 
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- أن يوايس آل جعفر فامي  واكن عليه -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
بن  املسلمني، فدخل عىل أسامء  ُأصيب من  َمْن  يوايس 
ْيس -امرأة جعفر- فقال: "اي أسامء أين بنو جعفر؟"،  مُعَ
هم، مث ذرفت عيناه فبىك،  هم إليه ومشَّ جفاءت هبم إليه فضمَّ
رسول  النساء، جفعل  إلهيا  واجمتع  تصيح،  أسامء  وقامت 
- يقول: "اي أسامء ال تقويل جهًرا،  هللا -صىلَّ هللا عليه وسملَّ

وال ترضيب صدرًا". 

اه"، فقال: "عىل  وخرج عىل ابنته فاطمة ويه تقول: "وامعَّ
الباكية"، مث قال: "اصنعوا آلِل جعفَر  َفْلَتْبِك  مثل جعفر 
طعاًما؛ فقد ُشغلوا عن أنفسهم اليوم"، واكن ميسح عىل 
رأس عبد هللا بن جعفر وعيناه ُتريقان ادلموع، حىت حليته 

َتْقُطر.

مواساة املصابني أم والمئ املعزّين:

لننظر حولنا اليوم فرنى فامي ضيعوا من سنن، وفامي اخرتعوا 
الطعام،  من  امليت  آلل  يصنعوا  أن  من  بدال  بدع،  من 
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مون هلم من ِصالٍت يف أايم العزاء، نرامه  ويواسومه مبا يقدِّ
للمعزِّين، وينِصبوا املوائد  ينتظرون مهنم أن يقميوا الوالمئ 
للمواسني، وحىت رأينا املباهاة واملفاخرة يف هذه العادات 
املبتدعة تصل يف بعض البالد اإلسالمية إىل حدِّ خراب 
بيت امليِّت واضطرار آهل إىل الوقوع يف ضائقة الفقر وذلِّ 
- "اصنعوا  نَّة نبينا -صىلَّ هللا عليه وسملَّ ادلين، ونسوا سسُ

آلل جعفَر طعاًما".

ر كبده، فراح َينَحى ابلالمئة  كام جند بيننا من قسا قلبه وحتجَّ
عىل من غلبته الرمحة خفشع ودمعت عينه أملًا حلبيب فارقه، 
أو ليتمي رآه، أو حزاًن لثالك مرَّ به، ويغفل هؤالء عام سسنَّه 
- باكء من غري صياح وال  نيبُّ الرمحة -صىلَّ هللا عليه وسملَّ

ًرا وال ترضيب صدرًا". خطأ.. "اي أسامء ال تقويل جُهْ

****
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وال نقول إال ما ُيْرِض الربَّ

 - سستظلُّ حياة نبينا محمد -صىل هللا وعىل آهل وحصبه وسملَّ
مصدَر اإللهام والقدوة إىل ما شاء هللا، وسسنظلُّ نسستخرج 
مهنا ادلروس والعرب أبَد اآلابد، وإىل ما ال هناية.. سسنظلُّ 
 - جند يف دقائق حياة رسولنا محمد -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
لالمتحان  املسمل  يتعرض  تفىن، وعندما  عظات وعربًا ال 
بفقد األحبة، وُتظمل ادلنيا يف وهجه، فليس هل إال الَهْدي 
النبوي يتلّمس الطريق يف ضوئه، وحيمتي من َحرِّ املصاب 

. يف ظهلِّ
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لَت..  بأيب أنت وأمِّي اي رسول هللا وابلناس أمجعني.. مك حتمَّ
ومك صربَت.. ومك علَّمَت.. ومك أرشدَت.

الزمان: ما بني السسنة الثامنة للهجرة والسسنة العارشة.

رة ما بني العوايل والبقيع. املاكن: املدينة املنوَّ

-صىلَّ  من معره  السستني  عىل  الرسول  البرش  نّيف محمد 
بلَّغ  فقد  الهناية،  يسترشُف  وكأنَّه  وبدا   - وسملَّ عليه  هللا 
رساةل السامء إىل األرض، وأخذ الناس يدخلون يف دين 
هللا أفواًجا، وأقام دوةل اإلسالم عىل األرض، فقد زالت 
اجلاهلية القرشسيُة، وُفِتَحت مكة، ومحل أهلها- مع العرب 

مجيًعا- لواء اجلهاد يف سبيل هللا.

يودل  الهجرة،  من  مثاٍن  سسنة  احلجة  ذي  يف  الكرب  وعىل 
- إبراهمي، فأيَّة فرحة هبذا الوليد  هل -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
الي جاء حُييي األمَل يف الَعِقب؟ وتكل فطرٌة إنسانية، 
السامء معَّن  الوليد الي جاء ِعوًضا من  وأيَّة فرحة هبذا 
- بيديه من بنيه، وأيَُّة فرحة  أقربه -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
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هبذا األمل الي جاء ابمًسا يشفي ما اكن من شامتة األعداء 
وه ابألبرت؟! وه بفقد األبناء ومسَّ الين عريَّ

فه�ي فرحُة أٍب يشستاق للَعِقب بفطرته، وفرحُة أٍب ذاَق 
التاكثر من  بيئٍة حُتب  لبنيه، وفرحة أٍب يف  الثلك  مرارَة 
ته،  التاكثر والتناسل ألمَّ األوالد، بل فرحة رسوٍل حُيبُّ 
عبًدا،  به  ه  برشَّ ملن  وهب  أْن  ابلوليد  فرحه  من  واكن 
ه األكرب  اه إبراهمي، تميًُّنا جبدِّ واكن من أمهل يف الوليد أن مسَّ
السالم- وأماًل أن يكون من ذريِّته وودله  عليه  إبراهمي- 
مثل ما اكن من ذريِّة إبراهمي، واكن من سعادته به أنه اكن 
- واكن من حبِّه  شديد الشسبه بأبيه -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
بِِزنَة  عنه  ق  وتصدَّ سابعه،  يوم  بكبشني  عنه  عقَّ  أن  هل 

ة. شعره ِفضَّ

الوليُد  ُيْسرَتَضع  حيث  املدينة؛  عوايل  إىل  الطريق  وبدأ 
به  ُيمتع  ودله،  عىل  األمل  الوادل  َتْرداد  يشهد  احلبيب، 
نظَره، وميأل من نور وهجه قلبه، ويروي برؤيته عاطفته. 
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فعن أنس -رض هللُا عنه وأرضاه- "اكن إبراهمي ُمْسرتضًعا 
ينطلق   - وسملَّ عليه  -صىلَّ هللا  واكن  املدينة،  عوايل  يف 

وحنن معه فيدخل البيَت، فيأخذه فيقبِّهل مث يرجع")1(.

ومنا الوليد احلبيب وأخذ حيبو، وبدا األمُل فسسيًحا رحيًبا 
مرشًقا مضيًئا.. مىض حنو عامني، وقبل أن خيرج املصطفى 
ة الوداع بشهرين أو  - ابملسلمني حلجَّ -صىلَّ هللا عليه وسملَّ

أكرث اكنت الفاجعة!!

جاء اخلرب من عوايل املدينة إن إبراهمي حُيَترض. 

يتناول  ومصطفاه  هللا  وحبيب  أنفاَسها،  ادلنيا  وُتْمِسُك 
الصغرَي احملترض من ِحْجر أمه ويضعه يف ِحْجره، وجيود 
 - إبراهمُي بأنفاسه، وجيود املصطفى -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
بََعرَبَاته، ويقول: "إن العني تدمع، وإن القلب حيزن، وال 
نقول إال ما يرض ربنا، وإان بفراقك اي إبراهمي حملزونون")2(.

)1( رواه م�سلم.

)2( رواه البخاري.
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اي اللـــه!!

- بإبراهمي، إذا اكن  لَِم ُرِزَق املصطفى -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
؟! رًا أن ميوت يف هذه السنِّ مقدَّ

 - وبعبارة أخرى: لَِم تعرَّض املصطفى -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
؟! أكرم خلق هللا لهذا البالء يف مثل هذه السنِّ

حكة  أن  ُمِصيًبا-  أكون  أن  -وأرجو  نرى  فامي  واجلواب: 
الصرب  يف  أخريًا  درًسا  اإلنسانية  تتلقَّى  أن  اقتضت  هللا 
ادلرس  لهذا  يكون  وحىت  ابلقضاء،  والرضا  البالء  عىل 
األخري أثُره، ويبقى إىل األبد يف ُأُذن البرشية صداه، واكن 
امُلصاب هبذا احلجم الفادح، مفهام تكن يف ادلنيا مصيبة لن 
تكون أبًدا مبثل إصابة نبينا احلبيب -صىل هللا عليه وعىل 

آهل وحصبه وسمل- يف ابنه إبراهمي.

****
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إنَّ الشمس والقمر آيتان من 
آايت هللا

-مصدَر  وسملَّ  عليه  هللا  -صىلَّ  محمد  نبينا  حياة  سستظلُّ 
اإللهام والقدوة إىل ما شاء هللا، وأحوج ما يكون اإلنسان 
ه  إىل نور هداه وظل رمحته حيامن تعصف به األحزان وهُتدُّ

اآلالم.

دفن  - من  عليه وسملَّ النيب -صىلَّ هللا  ُمْنَصَف  الزمان: 
إبراهمي.
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املاكن: البقيع والطريق منه إىل املدينة.

- من عوايل  َل إبراهمُي بن محمد -صىلَّ هللا عليه وسملَّ مُحِ
واكن   ،) ُقرِبَ )حيث  البقيع  إىل  مات(  )حيث  املدينة 
ه العباس جالَسنْي  - ومعُّ رسول هللا -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
العباس،  بن  الفضُل  نزل  القرب حني  )حافة(  َشفري  عىل 
دان الوليَد احلبيَب الرتاب،  وأسامُة بن زيد إىل القرب يوسِّ
به،  ا  معَّ يتشاغل   - وسملَّ عليه  -صىلَّ هللا  ورسول هللا 
فميدُّ أصابعه يسوِّي هبا الرتاب عىل القرب، ويرى ُفرَجًة يف 

يقول: "إهنا  َمَدَرًة )حصاة(، وهو  احلفاَر  فيناول  اللحد، 
رواية:  ويف   .." احليِّ عني  تقرُّ  ولكهنا  تنفع،  وال  ترضُّ  ال 
"ممَّا يسيلِّ بنفس املصاب"، ويقول: "هل من أحد يأيت 

بِقْربة؟". 

ها عىل قرب  فأىت رجل من األنصار بِقْربة ماء، فقال: "ُرشَّ
إبراهمي". 
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 - عليه وسملَّ احلزين ورسول هللا -صىلَّ هللا  امجلع  ويعود 
د: "إان بفراقك اي إبراهمي حملزونون، اي إبراهمي لوال  بيهنم يردِّ
أنه أمر حّق ووعد ِصْدق، وإهنا سبيٌل مأتّية، وأن آِخَران 
هذا(،  من  أشد  هو  حزاًن  عليك  حلزان  لنا،  أوَّ سسيلحق 
- ويودون  ويرى الصحابة الكرام ما به -صىلَّ هللا عليه وسملَّ

لو اكن ما به حيمل عنه.. ولكن..

فقال:  اجلبل،  اسستقبل   - عليه وسملَّ أنه -صىلَّ هللا  ُرِوي 
ك، ولكن إانَّ هلل  ا اجلبُل! لو اكن بك مثل ما يب لهدَّ "أهيُّ

وإانَّ إليه راجعون".

َتْكَسَف الشمُس يف ذكل  وشاء هللا سسبحانه وتعاىل أن 
اليوم، والناس يَْروَن َهْوَل الفاجعة وِعَظم الاكرثة اليت نزلت 
- فال علهيم أن يقولوا:  برسول هللا -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
إن الشمس ُكِسَفت ملوت إبراهمي، وإن هللا أظمل الكون؛ 
، ومسع الرسول  مشاركة أليب إبراهمي صىلَّ هللا عليه وسملَّ
- ذكل، محمد )البرش(، )اإلنسان(  -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
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الي ينوء بأوقار احلزن، يسمع هذا.. فال عليه، بل رمبا 
جيد يف ذكل عزاًء، فإن احلزين يرى يف الرعد رُصاًخا ويرى 

يف املطر دموًعا!!

- ينتبه ملا يقال  ولكن محمًدا الرسول -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
ويفزَُع هل، خفرج إىل الناس، حفمد هللا وأثىن عليه، مث قال:

ا الناس.. إن الشمس والقمر آيتان من آايت  "أما بعُد، أهيُّ
رأيت  فإذا  أحد،  أحد، وال حلياة  ينكسفان ملوت  هللا ال 

ذكل فافزعوا إىل املساجد"، ودمعت عيناه.

إنه محمد يف أمكل صفاته.. إنه الكامل يف طرفيه.. كامٌل يف 
أمكل  بنيه  عىل  وحزنه   ، ُحبٍّ أمكل  لبنيه  حفبُّه  البرشية؛ 
والبيان  للتبليغ  فيقظته  والرساةل،  النبوة  ُحْزٍن، وكامٌل يف 
قد  ابلشمس  وكأينِّ  الثُّلك،  ولوعة  الفقد  آالم  حتجهبا  ال 
- حقيقًة، ولكنَّ  انكسفت يف عينه -صىلَّ هللا عليه وسملَّ
به،  ما  لك  ينىس  جعاله  البالغ  وواجب  الرساةل  حقَّ 
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وينادي يف الناس: "إنَّ الشمس والقمر آيتان من آايت 
هللا"... صىلَّ هللا عليك وسمل دامئًا وأبًدا اي رسول هللا..

عبد العظمي ادليب

)أبو محمود( 
ادلوحة – قطر 1982




