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 (7األسرية واالجتماعية )صلى هللا عليه وسلم حياة رسول هللا 

 (2/2البدايات الصعبة يف حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )

 2018مايو  23نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

في بني سعد مع أم وأخوة له من  شقلنا باألمس أن رسول اهلل عا
 الرضاعة، ولنواصل.

في هذه البيئة المختلطة البسيطة المليئة بالحب والصخب 
وحنان  الطفولي، في هذه البيئة االجتماعية المليئة بمشاعر األخوة

األم وعطف األب، في هذه البيئة البعيدة عن الحب الزائد والدالل 
ب مكة ومجون أهلها المفرط، فتلك البيئة البعيدة عن صخ

، فتشكلت طفولته األولى صلى اهلل عليه وسلمعاش وعاداتهم 
     .  شخصيته األولى

وبعد حادث شق الصدر، أعادته السيدة حليمة رضي اهلل عنها إلى 
عاش معها حينًا من الدهر، ونعتقد والدته السيدة آمنة بنت وهب، 

أنها حاولت بكل جهدها أن تعوضه عن السنوات التي عاش بعيدًا 
تعوضه عن والده الذي لم يره، ونعتقد كذلك أنه عاش معها عنها، 

سنوات جميلة ورائعة، وظلت تلك السنوات تتالعب في ذهن 
 حتى بعد سنوات من بعثته، ولكن صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

اهلل سبحانه وتعالى يريده لنفسه ولمهمة أكبر من كل ذلك، 
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فتوفت السيدة آمنة بعد أن بلغ الست سنوات، في طريق عودتها 
 من المدينة المنورة ودفنت في منطقة تسمى األبواء. 

عبد اهلل بن مسعود رضى اهلل  عن –رواة ابن ماجه  –وتروى الكتب 
يه وسلم يومًا، وخرجنا معه، خرج النبي صلى اهلل عل"عنه، أنه قال: 

حتى انتهينا إلى المقابر، فأمرنا فجلسنا، ثم تخطى القبور حتى 
انتهى إلى قبر منها، فجلس إليه فناجاه طويالً، ثم ارتفع صوته 
ينتحب باكيًا، فبكينا لبكاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ثم إن 

عمر بن الخطاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أقبل علينا، فتلقاه 
رضي اهلل عنه، فقال: ما الذي أبكاك يا رسول اهلل ؟ فقد أبكانا 

أفزعكم "وأفزعنا، فأخذ بيد عمر، ثم أومأ إلينا، فأتيناه، فقال: 
فقلنا: نعم، يا رسول اهلل، فقال ذلك مرتين أو ثَالثًا، ثم  "بكائي ؟

إني إن القبر الذي رأيتموني أناجيه قبر آمنة بنت وهب، و"قَال: 
استأذنت ربي في زيارتها، فأذن لي، ثم استأذنته في االستغفار 

ما كان للنيب والذين آمنوا أن يسَتغفروا ، فأنزل اهلل عز وجل )"لها، فلم يأذن لي

.. بقية اآليات(، قال النبي صلى اهلل عليه وسلم:  للمشركني ولو كانوا أولي قربى

 ."لك الذي أبكانيفأخذني ما يأخذ الولد للوالد من الرقة، فذ"

ويقال إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان آنذاك قد بلغ 
 .من العمر الستين

مع أمه،  صلى اهلل عليه وسلمفأسدل الستار على حياته وعالقته 
المسرح على مرحلة جديدة من فتح يوكان البد أن يسدل الستار ل
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االجتماعية وهي مرحلة الدخول التام  صلى اهلل عليه وسلمحياته 
 إلى عالم الرجال واالختالط مع السادة والزعماء.

عاش في كنف جده عبد  صلى اهلل عليه وسلمفبعد وفاة والدته 
المطلب، وهذا ال يعني أبدًا أنه خالل فترة تواجد أمه لم يكن يختلط 

 كان على العكس فقد كانبالرجال لم يكن يجالس الرجال، وإنما 
ن أأشرنا سابقًا  ولقدجزء كبير من وقته يقضيه مع جده وأعمامه، 

يكون بأمس حاجة إلى أب يخرجه األولى الطفل بعد سنواته الست 
إلى عالم والمجتمع الواقعي، فما بالنا ونحن نعيش في مكة 
المكرمة وهو مجتمع ذكوري بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، 

زامًا أن يخرج من جناح تلك األم الحنون كما رأينا سابقًا، لذلك كان ل
إلى عالم آخر ليتعلم ويعيش أمور أخرى تساعده على المضي قدمًا 

 ، فكان هذا ما حدث.في حياته المستقبلية والدعوية القادمة

صلى اهلل عليه وغدًا تبدأ مرحلة جديدة من حياة رسولنا الكريم 
 ، لينتقل إلى بيت جده.وسلم

 

 

 

 

 


