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النفس المطمئنة

إذا تأملت في الناس..
ستجدهم أربعة أصناف:

١- طائع لله وسعيد في الحياة.

٢- طائع لله وتعيس في الحياة.
٣- عاٍص لله وسعيد في الحياة.
٤- عاٍص لله وتعيس في الحياة.

الرقم  في  تصنيفك  وقع  إذا 
)١( فهذا طبيعي
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الرقم  في  تصنيفك  وقع  إذا 
)٤( فهذا أيضا طبيعي

لقوله تعالى:
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أما إذا وقع تصنيفك في الرقم 
)٢( فهذا يحتمل أمرين:

ويريد  يحبك  الله  أن  إما   -
درجاتك  ورفع  صبرك  اختبار 
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في التوبة منها
إليه  لتعود  الله  يبتليك  ولذا 

لقوله تعالى:
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«.. ولكن إذا وقع تصنيفك 
َ

َيْرِجُعون
فالحذر   )٣( الرقم  أصحاب  في 

الحذر
ألن هذا قد يكون هو االستدراج.

فيه  يكون  موضع  أسوأ  وهذا 
ا. 

ً
جد وخيمة  والعاقبة  اإلنسان 

والعقوبة من الله آتية ال محالة إن 
لم تعتبر قبل فوات األوان!
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من أروع ما قرأت...
تنفع  الذكرى  فإن  ر 

ِّ
)فذك

املؤمنني(..

 اختر رفقة تصحبك العمر كله ..  تعطيهم ويعطونك 
.. يأخذون منك وتأخذ منهم ..

على  تضحكون  تتعاتبون،  ثم  تختلفون،   تتفقون، 
ذلك مًعا  آخر كل نهار!

 )رفقة تسمع حكاياتهم للمرة األلف  وال تتذمر(
دافئة  رفقة  سنوات،  بعد  تهجرك  ال  رفقة   اختر 

تعايرها بالشيب وتعايرك بتجاعيد الزمان ..
لحزنك،  لفرحك،  ويحزنون  يفرحون  رفقة   اختر 
أنك  من  خوف  بل  عيبك  غيبتك  ويسترون  ويردون 

ستمضي وحيدًا ..
سيجلسون  ومن  معك،  سيشيخون  من   اختر 

بعزائك بعد عمر طويل!
 وأهمهم من )سيرافقونك إلى الجنة(.

 ليس الجروب مجموعة أسماء ومشاركات فقط
 وإنما هو: كتلة قلوب تقودها »قيم«

عيننا على »الدروب«
ُ

 فما أحوجنا لتصافي القلوب  ِلت

 قال تعالى: 
 }وسيق الذين اتقوا ربهم  إلى الجنة زمرًا{ 

 يقول ابن القيم:
 « يأبى الله تعالى .. أن يدخل الناس الجنة فرادى، 

 فكل صحبة يدخلون الجنة سويًا«
  احرص على من يحبك من قلبه ..  واجعله كالقلدة 

على صدرك ..  وضعه كالتاج على رأسك..
روحًا  تجد  عليك  أن  سيصعب  خسرته  لو   فربما 

كروحه 
عنهم  غبت  إذا  الصالحني  فإنهم   صاحب 
)فقدوك(  وإذا غفلت ) نبهوك(  وإذا دعوا ألنفسهم 

)لم ينسوك(
 هم كالنجوم: 

)أرشدوك(  الحياة  بحر  في  سفينتك  ضلت   إذا 
 وغدا تحت عرش الرحمن  )ينتظروك(

 أال يكفيك أنهم في »الله«  )أحبوك( ؟

الناس 4 أصناف

 )الرفقة الدافئة(

شيرين أشرف جمال
إعداد:

 للكاتب الدكتور/  ميسرة  طاهر

نزهة  أثناء  موظفيه  مدير  راهن 
بالتماسيح  مليئة  بحيرة  ضفة  على 
إلى  بسلم  البحيرة  يعبر  من  أن 
مليون  على  يحصل  األخرى  الضفة 
التماسيح  التهمته  وإن  دوالر، 
فلم  مليونني.  على  ورثته  يحصل 
للبحيرة.  القفز  فى  منهم  أٌي  يفكر 
يقفز  أحدهم  شاهدوا  وفجأة 

وراء كل 
عظيم امرأة

تلحقه  الهثا  سابحا  يجتهد  ثم 
التماسيح حتى عبر البحيرة ووصل 
تلك  في  مليونيرا  فأصبح  ساملا. 
اللحظة. ولكنه أصر على معرفة من 
دفعه ليسقط في البحيرة، فإذا هي 

زوجته...
 وهذا كما يبدو أصل املثل القائل 

»وراء كل عظيم امرأة«....
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في  كنا  بكر:  أبو  سيدنا  يقول 
فجئت   ، جدا  عطشان  وأنا  الهجرة 
صلى  للرسول  فناولتها  لنب  بمذقة 
يا  اشرب  له:  وقلت  وسلم،  عليه  الله 
فشرب  بكر:  أبو  يقول  الله،  رسول 
حتى  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي 

ارتويت!! 
فالكلمة  عينيك!!  ب 

ّ
تكذ ال 

صحيحة ومقصودة، فهكذا قالها أبو 
بكر الصديق .. 

إنه  الحب؟  هذا  جمال  ذقت  هل 
من  نحن  أين   !!.. خاص  نوع  من  حب 

هذا الحب!؟ 
وإليك هذه وال تتعجب، إنه الحب... 
حب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر 

من النفس .. 
قحافة  أبو  أسلم  مكة  فتح  يوم 
إسلمه  وكان  بكر[،  أبي  سيدنا  ]أبو 
فأخذه  عمي،  قد  وكان  جدا،  متأخرا 
النبي  إلى  به  وذهب  بكر  أبو  سيدنا 
إسلمه  ليعلن  وسلم  عليه  الله  صلى 

ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم. 
وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي  فقال 
يا أبا بكر هل تركت الشيخ في بيته، 
فذهبنا نحن إليه فقال أبو بكر: ألنت 
و   .. الله  رسول  يا  إليك  يؤتى  أن  أحق 
أسلم أبو قحافة.. فبكى سيدنا أبو بكر 
فرحة،  يوم  هذا  له:  فقالوا  الصديق، 
فأبوك أسلم ونجا من النار فما الذي 
بكر..؟  أبو  قال  ماذا   .. تخّيل  يبكيك؟ 
بايع  الذي  أن  أحب  كنت  ألني  قال: 
النبي اآلن ليس أبي ولكن أبو طالب، 

ألن ذلك كان سيسعد النبي أكثر .... 
النبي  لفرح  فرحته  الله،  سبحان 
من  نحن  أين  ألبيه،  فرحته  من  أكبر 

هذا؟ 
ما رأيك في هذا؟

ثوبان رضي الله عنه: 
وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  غاب 
خادمه  ثوبان  سيدنا  عن  اليوم  طوال 
أوحشتني  ثوبان:  له  قال  جاء  وحينما 
النبي  له  فقال  وبكى،  الله  رسول  يا 
يبكيك؟  أهذا  وسلم:  عليه  الله  صلى 
ولكن  الله  رسول  يا  ال  ثوبان:  قال 
ومكاني  الجنة  في  مكانك  تذكرت 
فذكرت الوحشة فنزل قول الله تعالى 
َمَع   
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ما رأيك في هذا الحب؟ 
سواد رضي الله عنه:

أحد  غزوة  يوم  عزّية  بن  سواد 
النبي  واقف في وسط الجيش، فقال 
صلى الله عليه وسلم للجيش: استووا.. 

استقيموا. فينظر النبي فيرى سوادا 
الله  صلى  النبي  فقال  ينضبط  لم 
فقال  سواد،  يا  استِو  وسلم:  عليه 
ووقف  الله،  رسول  يا  نعم  سواد: 
ولكنه لم ينضبط، فجاء النبي صلى 
الله عليه وسلم بسواكه ونغز سوادا 
فقال  سواد،  يا  استِو  قال:  بطنه  في 
وقد  الله،  رسول  يا  أوجعتني  سواد: 
فكشف  فأقدني!  بالحق  الله  بعثك 
وقال:  الشريفة  بطنه  عن  النبي 
على  سواد  فانكب  سواد.  يا  اقتص 
ما  هذا  يقول:   .. يقبلها  النبي  بطن 
أن  أظن  الله  رسول  يا  وقال:  أردت 
أن  فأحببت  شهادة  يوم  اليوم  هذا 
يكون آخر العهد بك أن تمس جلدي 

جلدك. 
ما رأيك في هذا الحب؟ 

وأخيرًا ال تكن أقل من الجذع.... 
وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  كان 
يقام  أن  قبل  مسجده  في  يخطب 
حتى  الشجرة  جذع  بجوار  املنبر 
صلى  النبي  فيقف   .. الصحابة  يراه 
الله عليه وسلم يمسك الجذع، فلما 
وذهب  الجذع  ترك  املنبر  له  بنوا 
أنينًا  للجذع  فسمعنا  املنبر  إلى 
وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي  لفراق 
فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم 
ينزل عن املنبر ويعود للجذع ويمسح 
عليه ويقول له النبي صلى الله عليه 
هنا  ها  تدفن  أن  ترضى  أال  وسلم: 

وتكون معي في الجنة؟. فسكن 
أين ذهب بالل بعد وفاة الرسول 

صلى الله عليه وسلم؟
بأمر  األذان  رفع  من  أول  بلل 
في  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  من 
د في املدينة املنورة  يِّ

ُ
املسجد الذي ش

تقارب  ملدة  األذان  رفع  في  واستمر 
العشر سنوات!!

بعد وفاة النبي ذهب بلل إلى أبي 
بكر رضي الله عنه 

يقول له:”يا خليفة رسول الله، 
الله  صلى  الله  رسول  سمعت  إني 

عليه وسلم - يقول: 
في  الجهاد  املؤمن  عمل  »أفضل 

سبيل الله“
يا  تشاء  )فما  بكر:  أبو  له  قال   -

بلل؟( 
سبيل  في  أرابط  أن  أردت  قال:   -

الله حتى أموت
ن لنا؟؟(.

ِّ
- قال أبو بكر: )ومن يؤذ

من  تفيضان  وعيناه  بلل  قال   -
رسول  بعد  ألحد  أؤذن  ال  إني  الدمع: 

الله 
ن لنا يا 

ِّ
- قال أبو بكر: )بل ابق وأذ

بلل(.
أعتقتني  قد  كنت  إن  بلل:  قال   -

ألكون لك
فليكن ما تريد، وإن كنت أعتقتني 

لله فدعني وما أعتقتني له. 
يا  لله  أعتقتك  )بل  بكر:  أبو  قال   -

بلل(.
بقي  حيث  الشام  إلى  فسافر 

مرابطًا ومجاهدًا يقول عن نفسه:
) لم أطق أن أبقى في املدينة بعد 

عليه  الله  صلى  الرسول  وفاة 
وسلم( 

ن وجاء إلى: 
ِّ
وكان إذا أراد أن يؤذ

ا رسول الله« 
ً

»أشهد أن محمد
تخنقه َعْبرته، فيبكي، فمضى إلى 

الشام 
وذهب مع املجاهدين،،

صلى  النبي  بلل  رأى  سنني  وبعد 

الله عليه وسلم - في منامه 
يا  الجفوة  هذه  )ما  يقول:  وهو 

بلل؟ 
فانتبه  تزورنا؟(.  أن  لك  آن  ما 

حزينًا، 
فركب إلى املدينة، فأتى قبر النبي 
يبكي  وجعل  وسلم-   عليه  الله  صلى 

عنده، 
فجعل  والحسني  الحسن  فأقبل 
)نشتهي  له:  فقاال  ويضمهما  يقبلهما 

ن في السحر(.
ِّ
أن تؤذ

فعل سطح املسجد فلّما قال:
ارتّجت  أكبر(  الله  أكبر  )الله 

املدينة
فلّما قال: )أشهد أن ال إله إال الله( 

زادت رّجتها
فلّما قال: )أشهد أن محمدًا رسول 

الله(
.. 

ّ
خرج النساء من خدورهن

فما ُرئي يوٌم أكثر باكيًا وباكية من 
ذلك اليوم

املؤمنني  أمير  الشام  زار  وعندما 
عمر - رضي الله عنه - توسل املسلمون 
ن لهم 

ِّ
إليه أن يحمل بلل على أن يؤذ

املؤمنني  أمير  فدعا  واحدة،  صلة 
ورجاه  الصلة  وقت  حان  وقد  بلل، 

ن .. 
ّ
ن لها، وصعد بلل وأذ

ِّ
أن يؤذ

فبكى الصحابة الذين كانوا أدركوا 
 - وسلم  عليه  الله  صلى   - الله  رسول 
من  يبكوا  لم  كما  بكوا  يؤذن،  وبلل 

قبل أبدا، وكان عمر أشدهم بكاء..
بجواره،  زوجته  تبكي  وفاته  وعند 
األحبة  نلقى  ا 

ً
غد تبكي،  »ال  فيقول: 

محمدًا وصحبه« 
عر له األبدان وتفيض 

َ
”هذا ما تقش

له األعنّي“

ما رأيك فى هذا الحب؟؟
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<  يشفيك بسبب، ويشفيك بأضعف سبب، 
أنه  ُيرى  بما  ويشفيك  سبب،  بأغرب  ويشفيك 

ليس بسبب، ويشفيك بل سبب.
تدري،  ال  وأنت  بمرض  مصاب  فلعلك   >
تدري،  ال  وأنت  شفاؤك  فيه  طعاما  وتأكل 
تمرض ويشفيك وأنت لم تعلم أصل بمرضك 

وال بشفائك.
اآلالم؟  وأتعبتك  األوجاع؟  تك 

َّ
رض هل   >   

وأشعرك املرض أن الحياة رمادية اللون؟ إذن 
روحك  يغسل  شيء  على  أطلعك  أن  رأيك  ما 
من أوصابها وأتعابها؟ إنه اسم الله الشافي... 
لذلك  وتنهدات،  وأوجاع  أمراض  حقل  الحياة 
في  آالمك  لتسجد  بالشافي  نفسه  الله  سمى 
عند  رأسها  أوجاعك  س 

ِّ
وتنك رحمته  محراب 

عتبة قدرته.
سبحانه يشفي بالصبر, ويشفي بالدعاء   >  
ويشفي بالصدقة، ويشفي باالستغفار، ويشفي 

بالتوبة، ويشفي بالرضا، ويشفي ألنه الشافي.

عد  بالسجود،  إليه  عد  بالرضا،  إليه  عد   >
إليه  عد  باالستغفار،  إليه  عد  بالتوبة،  إليه 
بابه ثم  إليه باالعتراف، اطرق  بالصدقة، عد 
يملك  طبيب  الدنيا  في  فليس  الشفاء...  ارتقب 

أن يداويك إن لم يأذن الله.
رفع  عدت  فإذا  إليه،  لتعود  يمرضك   >
تواضعت  فإذا  لتتواضع  يمرضك  املرض، 
ليختبر  يمرضك  املرض،  عنك  رفع  وذللت 
رفع  ورضيت  صبرت  فإذا  ورضاك  صبرك 

عنك املرض، إذ لم يعد للمرض فائدة!!

ال  وحده  هو  يشفني«  فهو  مرضت  <«وإذا   
أحد سواه، ضع نقطة هنا لن تحتاج إلى غيره 
إذا أراد شفاءك، ولن يفيدك غيره إذا لم يرد.

بعدما  السلم  عليه  أيوب  قال  كما  قل   >
أرحم  وأنت  الضر  مسني  »أني  األوجاع  أنهكته 

الراحمني«
بارد  مغتسل  هذا  برجلك  »اركض   >
وشراب«، لقد كان الدواء بالقرب منه لم يكن 
فلما  تفعيله،  يتم  حتى  الله  مشيئة  إال  ينقصه 
بإذن  فنجح  الدواء  مكان  أيوب  علم  الله  شاء 

الله.
هؤالء  بكل  تثق  ملاذا  غيره،  إلى  تلجأ  <  ملاذا 
الحي  وتنسى  حولك  يتحركون  الذين  املوتى 

الذي ال يموت ⁉
ثم  دعائك  في  اسمه  واتل  يديك  اجمع   >
امسح على جسدك ُيرِجع سبحانه بتلك النفثة 
املرض  اجعل  املغادرة.  وشك  على  كانت  أشياء 
من  ربك  إلى  فيه  تتعرف  جديد  عهد  بداية 

خلل اسمه الشافي.
اسمها  جديدا  مستشفى  غرفتك  في  ابِن   >
ل  وسجِّ السجود،  مع  موعدا  واعقد  السجادة، 

في قلبك اسما واحدا: الشافي!!
 < اللهم يا شافي اكتب شفاءك ورحمتك لكل 
روح ضعيفة ولكل جسد منهك ولكل قلب متعب 

إنك سميع الدعاء.

صالحًا   
ً
رجل املبارك  بن  الله  عبد  كان 

وفي  للحج.  الذهاب  أراد  األعوام  أحد  وفي 
في  فوجد  أصحابه  يودع  خرج  السفر  ليلة 

الطريق منظرًا ارتعدت له أوصاله!
وجد سيدة تنحني في الظلم على كومة 
تضعها  ميتة،  دجاجة  منها  وتلتقط  أوساخ 
فنادى  الخفاء.  في  وتنطلق  ذراعها  تحت 

عليها وقال لها: ماذا تفعلني يا أمة الله؟
الخلق  اترك  الله  عبد  يا  له:  فقالت 

للخالق، فلله تعالى في خلقه شؤون!
أن  الله  ناشدتك  املبارك:  ابن  لها  فقال 

تخبريني بأمرك!
علّي  أقسمت  وقد  أما  املرأة:  له  فقالت 
قبل  بدموعها  فأجابته  ك! 

َّ
فألخبرن بالله، 

كلماتها: إن الله قد أحل لنا امليتة. أنا أرملة 
فقيرة، وأم ألربع بنات غّيب راعيهم املوت، 
واشتدت بنا الحال ونفد مني املال. وطرقت 
أبواب الناس فلم أجد للناس قلوبًا رحيمة، 
فخرجت ألتمس عشاء لبناتي اللتي أحرق 
هذه  الله  فرزقني  أكبادهن،  الجوع  لهيب 

امليتة، أفمجادلني أنت فيها؟
الدمع  من  املبارك  ابن  عينا  فاضت  هنا 
وقال لها: خذي هذه األمانة! وأعطاها املال 
أم  فأخذتها  الحج.  به  ينوي  كان  الذي  كله 

وعاد  بناتها.  إلى  شاكرة  ورجعت  اليتامى، 
ابن املبارك إلى بيته.

مدينة  من  العام  ذلك  الحجاج  خرج 
ثم  الحج  فريضة  فأدوا  املبارك،  ابن 
املبارك  ابن  الله  لعبد  شكر  وكلهم  عادوا، 
الحج،  في  لهم  قدمها  التي  الخدمات  على 
ما  املبارك،  ابن  يا  الله  “رحمك  يقولون: 
جلسنا مجلسًا إال أعطيتنا مما أعطاك الله 

تعبدك  في  منك  خيرًا  رأينا  وال  العلم.  من 
لربك في الحج هذا العام”.

فعجب ابن املبارك من قولهم، وظن إنهم 
ُيمازحونه. فأكدوا له صدق قولهم. فاحتار 
البلد،  يفارق  لم  فهو  وأمرهم،  أمره  في 
ولكنه كان أيضًا ال يريد أن يفصح عن سره. 
وقيل أن الله أرسل ملكًا بصورته قام بالحج 

مكانه.

كيف حج عبد اهلل بن املبارك دون أن يذهب له؟
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وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  إلى  العاص  أبو  ⁉أتي   
قبل البعثة،

وقال له : أريد أن أتزوج زينب ابنتك الكبرى.
فقال له النبي: ال أفعل حتى أستأذنها.

ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب
ويقول لها : ابن خالتك جاءني وقد ذكر اسمك فهل 

ترضينه زوجًا لك؟
فاحمّر وجهها وابتسمت فخرج النبي عليه الصلة 

والسلم ..
تبدأ  لكي  الربيع،  بن  العاص  أبا  زينب  وتزوجت 

قصة حب قوية، وأنجبت منه ›عليا‹ و ›أمامة‹.
وأصبح   . النبي  بعث  حيث  كبيرة  مشكلة  بدأت  ثم 
وجد  عاد  وحني  مسافرًا  العاص  أبو  كان  بينما  نبيًا 

زوجته أسلمت. 
 فدخل عليها من سفره ،فقالت له: عندي لك خبر 

عظيم، فقام وتركها .
أبي  بعث  لقد   : تقول  وهي  تبعته  و  زينب  فاندهشت 

نبيًا وأنا أسلمت.
مشكلة  األفق  في  وتطل  أوال؟  أخبرتني  :هل  فقال 

خطيرة بينهما. مشكلة عقيدة.
ه 

ّ
ابًا . إن

ّ
ب أبي. وما كان أبي كذ

ِّ
كذ

ُ
قالت له: ما كنت أل

الصادق األمني. ولست وحدي . 
عمي  ابن  وأسلم  إخوتي،  وأسلم  أمي  أسلمت  لقد 
بن  )عثمان  عمتك  ابن  وأسلم  طالب(،  أبي  بن  )علي 

عفان(. وأسلم صديقك )أبو بكر الصديق(.
قومه.  ل 

ّ
خذ يقولوا  أن  الناس  أحب  ال  أنا  أما  فقال: 
وكفر بآبائه إرضاًء لزوجته. وما أبوك بمتهم .

رت ؟
ّ

ثم قال لها: فهل عذرت وقد
 لم أعذر أنا؟ ولكن أنا زوجتك 

ْ
فقالت: ومن يعذر إن

أعينك على الحق حتى تقدر عليه.
ووفت بكلمتها له ٢0 سنة.

الهجرة،  جاءت  ثم  كفره.  على  العاص  أبو  ظل 
فذهبت زينب إلى النبي وقالت: يارسول الله.. أتأذن لي 

 أبقى مع زوجي؟ 
ْ

أن
فقال النبي: ابق مع زوجك وأوالدك.

أبو  وقّرر  بدر،  غزوة  حدثت   
ْ

أن إلى  بمكة  وظلت 
قريش.  جيش  صفوف  في  للحرب  يخرج  أن  العاص 

زوجها يحارب أباها.
وتقول:  فتبكي  اللحظة.  هذه  تخاف  زينب  وكانت 
ي أخشى من يوم تشرق شمسه فييتم ولدي أو 

ّ
اللهم إن

أفقد أبي .
غزوة  في  ويشارك  الربيع  بن  العاص  أبو  ويخرج 
الربيع،  ابن  العاص  أبو  َسر 

ْ
فُيؤ املعركة  وتنتهي  بدر، 

وتذهب أخباره ملكة،
فتسأل زينب: وماذا فعل أبي ؟

فقيل لها: انتصر املسلمون. فتسجد شكرًا لله.

ثم سألت: وماذا فعل زوجي؟
فقالوا: أسره حموه.

فقالت: أرسل في فداء زوجي.
ولم يكن لديها شيء ثمني تفتدي به زوجها، فخلعت 
ن به صدرها، وأرسلت العقد  زيِّ

ُ
عقد أمها الذي كانت ت

صلى  الله  إلى رسول  الربيع  بن  العاص  أبي  شقيق  مع 
الله عليه وسلم.

ويطلق  الفدية  يتلقى  جالسًا  النبي  وكان 
األسرى،وحني رأى عقد السيدة خديجة 

سأل: هذا فداء من؟
قالوا : هذا فداء أبو العاص بن الربيع.

فبكى النبي وقال: هذا عقد خديجة.
ما  الرجل  هذا   

ّ
إن  .  . الناس  أيها  وقال:  نهض  ثم 

 تردوا 
ْ

ذممناه صهرًا فهل فككت أسره؟ وهل قبلتم أن
إليها عقدها؟

فقالوا : نعم يا رسول الله.
فأعطاه النبي العقد، ثم قال له: قل لزينب ال تفرطي 

في عقد خديجة .
ثم قال له: يا أبا العاص هل لك أن أساررك ؟

الله   
ّ

إن العاص  أبا  يا  له:  وقال  جانبًا  به  تنحى  ثم 
إلّى  رددت  فهل  وكافر،  مسلمة  بني   

َ
ق فرِّ

ُ
أ  

ْ
أن أمرني 

ابنتي؟
فقال : نعم.

وخرجت زينب تستقبل أبا العاص على أبواب مكة،
ي راحل.

ّ
فقال لها حني رآها: إن

فقالت: إلى أين؟
سترحلني  أنت  ولكن  سيرتحل،  الذي  أنا  لست  قال: 

إلى أبيك .
فقالت: لَم ؟

قال: للتفريق بيني وبينك. فارجعي إلى أبيك.
ْسِلم ؟

ُ
فقالت: فهل لك أن ترافقني وت

فقال: ال.
فأخذت ولدها وابنتها وذهبت إلى املدينة.

 6 مدى  على  لخطبتها  يتقدمون  الخّطاب  وبدأ 
 يعود إليها زوجها.

ْ
سنوات، وكانت ترفض على أمل أن

بقافلة  خرج  قد  العاص  أبو  كان  سنوات   6 وبعد 
من  مجموعة  يلتقي  سيره  وأثناء  الشام،  إلى  مكة  من 

الصحابة. 
فسأل على بيت زينب وطرق بابها قبيل أذان الفجر،  

فسألته حني رأته:
أجئت مسلمًا؟

قال: بل جئت هاربًا.
سلم؟

ُ
 ت

ْ
فقالت: فهل لك إلى أن

فقال: ال.
بأبي  الخالة. مرحبًا  بابن  . مرحبًا  قالت: فل تخف 

علي وأمامة.

إذا  الفجر،  صلة  في  املسلمني  النبي  أّم  أن  وبعد 
بصوت يأتي من آخر املسجد: قد أجرت أبا العاص بن 

الربيع.
فقال النبي: هل سمعتم ما سمعت؟

قالوا: نعم يا رسول الله.
 أبا العاص إن بُعد فابن 

ّ
قالت زينب: يا رسول الله إن

 قرب فأبو الولد وقد أجرته يا رسول الله.
ْ

الخالة وإن
أيها  يا  وسلم.وقال:  عليه  الله  صلى  النبي  فوقف 
 هذا الرجل 

ّ
 هذا الرجل ما ذممته صهرًا. وإن

ّ
الناس إن

ى لي فإن قبلتم أن تردوا 
ّ
حدثني فصدقني ووعدني فوف

 
ُ

إليه ماله وأن تتركوه يعود إلى بلده، فهذا أحب إلّي. وإن
أبيتم فاألمر إليكم والحق لكم وال ألومكم عليه.

فقال الناس: بل نعطه ماله يا رسول الله.
.ثم   .  . زينب  يا  أجرت  من  أجرنا  قد  النبي:  فقال 

ذهب إليها عند بيتها 
ه 

ّ
ه ابن خالتك وإن

ّ
وقال لها: يا زينب أكرمي مثواه فإن

ه ال يحل لك.
ّ
أبو العيال، ولكن ال يقربنك، فإن

فقالت: نعم يا رسول الله.
فدخلت وقالت ألبي العاص بن الربيع: يا أبا العاص 

ْسلم و تبقى معنا.
ُ

 ت
ْ

أهان عليك فراقنا.هل لك إلى أن
قال: ال. وأخذ ماله عاد إلى مكة.

هذه  الناس  أيها  وقال:  وقف  مكة  إلى  وصوله  وعند 
أموالكم هل بقي لكم شيءء؟

فقالوا : جزاك الله خيرًا وفيت أحسن الوفاء.
ي أشهد أن ال إله إال الله وأن محمدًا رسول 

ّ
قال: فإن

الله.
ثم دخل املدينة فجرًا وتوجه إلى النبي عليه الصلة 

والسلم
جئت  واليوم  باألمس  أجرتني  الله  رسول  يا  وقال: 

أقول أشهد أن ال إله إال الله وأنك رسول الله.
تأذن  الله هل  يا رسول  الربيع:  العاص بن  أبو  وقال 

 أراجع زينب؟
ْ

لي أن
فأخذه النبي وقال: تعال معي.

 
ّ

ووقف على بيت زينب وطرق الباب وقال: يا زينب إن
فهل  يراجعك   

ْ
أن يستأذنني  اليوم  لي  جاء  خالتك  ابن 

تقبلني؟
فاحمّر وجهها وابتسمت.

ختام قصة الحب
❄❄❄                                

و بعد سنة من هذه الواقعة ماتت زينب  فبكاها بكاء 
شديدًا حتى رأى الناس رسول الله يمسح عليه ويهون 

عليه،
الدنيا  الله ما عدت أطيق  يا رسول  والله  له:  فيقول 

بغير زينب .
ومات بعد سنة من موت زينب.

فهل رأيتم وفاء و حبا كهذا ؟!
 ⁉ما أروعها من قصة حب !!

لٌب قاٍس، وإن عينًا ال 
َ

إن قلبًا ال يخشع لهذه القصة لق
تدمع احترامًا لهذا األب الكريم والزوج الوفي   

 متحجرة !! .
ٌ

ـَعْيـن
َ
والزوجة الصالحة، ل

في تاريخنا قصص رائعة كلم في غاية الروعة ..
اتركوني  عني،  يتكلم  أو  يكرهني  عمن  تخبروني  ال 

أحب الجميع، وأظن أن الجميع يحبني،
 فرسول األمة يقول: »ال تنقلوا لي شيئًا عن أصحابي 

فإنني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر« ..
وتنسجم  بالتغاضي،  تنتظم  والعلقات  الحياة 

بالتراضي، وتنهدُم بالتدقيق، وتنتهي بالتحقيق .

ملن أراد ان يبكى لقلة الوفاء والحب
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