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السيدة رملة بنت أبي سفيان   

 السيدة رملة بنت أبي سفيان) : ٥٠-٣٧(الدرس  -رجال حول الرسول  -السيرة 
  ٠٥-٠٧-١٩٩٣: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
اللهم ال علم لنا ، والصالة والسالم على سيدنا محمد الصادق الوعد األمين، الحمد هللا رب العالمين

وأرنا ، وزدنا علماً ، وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون ، وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطالً ، وارزقنا اتباعه، الحق حقاً 

أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أحسنه
  .والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات 

  عالم يدل موقف رملة بنت أبي سفيان وزوجها حينما خرجا من دين آبائهما ودخال في اإلسالم ؟ 

مع الدرس السابع والثالثين من دروس سَير صحابة رسول اهللا رضوان اهللا ، األخوة المؤمنون أيها
أبو سفيان زعيم قريش، ناَصَب ، تعالى عليهم أجمعين، وصحابّية اليوم السيدة رملة بنت أبي سفيان

برسول اهللا  النبي صلى اهللا عليه وسلم العداَء عشرين عامًا، وابنته بضعٌة منه، ِمن ُصلبه، آمنتْ 
صلى اهللا عليه وسلم، ودخلت في اإلسالم، ودخل معها زوجها، وآمنت باهللا ورسوله، وكان إسالمها 
طعنًة في قلب أبي سفيان، ماذا يقول لوجوه قريش، وقد خرجت ابنته عن سلطانه، وعن دينه، ودين 

  : آبائه؟ إنها حكٌم بالغٌة تجري في الحياة البشرية، قال تعالى
  اْلَحي ِمَن اْلَميِت َوُيْخِرُج اْلَميَت ِمَن اْلَحي﴾ ﴿ُيْخِرجُ 

  
  )١٩: سورة الروم اآلية( 

  
لو أن القضية قضية بيئة، أو قضية 
وراثة، أو قضية محيط، أو قضية 
ظروف وتفاعالت ، ما كان ينبغي أن 
تخرج رملة بنت أبي سفيان عن دين 
أبيها، و أبوها زعيم قريش، ومن أغنى 

ومن سادات قريش، في ، قريش أغنياء
، بيت العز، وبيت المال، وبيت الغنى

لكن يجب أن تعلموا دائمًا أن اإلنسان 
مخير، وأن اإلنسان إذا اختار شيئًا يلغي 
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كل العوامل الخارجية، وألنه أكبر من كل الظروف المحيطة به، إن القرار الذي يتخذه اإلنسان في 
  .إن كان صادرًا حقًا عن إرادٍة وٕايمان شأن مصيره، قلما تنقضه األيام، 

سيدنا إبراهيم في أية بيئة نشأ؟ دعاة البيئة، دعاة المحيط، دعاة المورثات، دعاة المؤثرات، دعاة 
سيدنا إبراهيم في أية بيئة نشأ؟ في : فنقول، المعطيات، هؤالء الذين يَؤلهون هذه العوامل نرد عليهم

  .بيئة تعبد األصنام 
 

ا النبي عليه الصالة والسالم في أية سيدن
بيئة نشأ؟ بلغت الجاهلية في مكة درجًة 
عاليًة جدًا من الخطورة، الربا، الفواحش، 
الزنا، الخمور، القهر، االستبداد، 
  .الطبقية، جاهلية أولى 

فرملة بنت أبي سفيان إسالمها أيٌة من 
آيات اهللا، ودليٌل على أن اإلنسان 

ٌة على َمن يعتقد أن مخير، وٕاسالمها حج
البيئة تؤثر أبلغ األثر، والبيئة لها تأثير 

ال شّك فيه، لكن ليس لها كل التأثير، فما كان يخطر في بال أبي سفيان أّن في وسع أحٍد من قريش 
أن يخرج عن سلطانه، فهو الزعيم األوحد، والشخصية األولى، والسيد المطاع، ذو الحسب والنسب، 

ان، وابنته بضع منه، تخرج عن دين آبائه، وهو سيد مكة المطاع، وزعيمها الذي ذو القوة والسلط
تدين له بالوالء، لكن ابنته رملة المكناة بأم حبيبة قد بددت هذا الزعم، وذلك حين كفرْت بآلهة أبيها، 

نضما وآمنْت هي وزوجها عبيد اهللا بن جحش باهللا وحده ال شريك له وبرسوله، ودخال في اإلسالم، وا
  .إلى النبي عليه الصالة والسالم 

  ما هو موقف أبي سفيان من رملة وزوجها حينما اعتناقا اإلسالم ؟

حاول أبو سفيان بكل ما أوتي من سطوة وبأس، ولم يدِر أّن المسلم كلما ضغط عليه، ازداد تمسكًا 
الزيَت، واألذكياء  بإسالمه، وأّن هذا الدين كلما أردت أن تقضي عليه فكأنك تصب على النار

  يهادنون الدين، والحمقى يواجهونه، فإْن واجهته ازداد قوة 
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فالمسلم ال تجدي معه كل الضغوط، فال 
سياط الجالدين الالذعة، وال سبائك 
الذهب الالمعة، تثنيه عن عزمه، 

  .وتقوض إيمانه ، وهذا هو اإليمان 
قال أبو طالب للنبي صلى اهللا عليه 

  : وسلم
هؤالء مشيخة قومك ، بن أخييا ((

وسرواتهم قد سألوك النصف، أن تكف 
عن شتم آلهتهم، ويَدعوك وٕالهك، 

أدعوهـم إلى أن : وٕاالَم تدعوهم؟ قال: أي عم َأَوَال أدعوهم إلى ما هو خير لهم منها؟ قال: فقال
ما هي : وميتكلموا بكلمة يدين لهم بها العرب، ويملكون بها العجم، فقال أبو جهـل ِمن بين الق

لو : سلنا غير هذه، قال: ال إله إال اهللا، فنفروا، وقالوا: تقول: وأبيك لُنعِطينكها وعشَر أمثالها؟ قال
جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها، فغضبوا، وقاموا من عنده غضابا، 

  ))واهللا لنشتمّنك وٕالهك الذي يأمرك بهذا: وقالوا
  ]ورد في األثر[

  .ية اإلسالم ليست خاضعة للمساومة، وال للمبادلة، قضية اإلسالم قضية مبدأ، وقضية مصيرفقض
أحيانًا في المؤتمرات، ولقد مكثوا مرًة عشر دورات، ولم تنجح هذه الدورات في المفاوضات، لالتفاق 
على جدول األعمال فقط، عشر جوالت انتهت بالفشل الذريع، ولم يتفقوا على جدول األعمال، 

هذا الموضوع غير قابل للمناقشة، وٕاّياكم أن تطرحوه، فإن طرحتموه معنى ذلك أنكم ال : يقولون
تريدون الصلح، كذلك في حياة المسلم هناك قائمة موضوعات غير قابلة للمناقشة، وال يمكن أن 
  .ُتعَرض على بساط البحث، هذه ِمَن المسلمات، قضية عقيدة، قضية مبدأ، قضية مصير 

  
ل أبو سفيان بكل ما أوتي من قوٍة، حاو 

ومن سطوٍة، ومن بأٍس، أن يرد ابنته 
، وزوجها إلى دينه، ودين آبائه، فلم يفلح

والكافر أحيانًا يتوهم بسذاجة أّن فالًنا 
ِمَن الممكن أْن نغريه بالمال ، وأْن نغريه 
بالنساء، هذا ظن الكافر، وهو ظٌن 
غبي، بل هذه سذاجة محضة، والمسلم 

يخضع، وال يتأثر ال بالضغوط، وال  ال
  .باإلغراءات، ألنه عرف اهللا عز وجل 
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إن اإليمان الذي رسخ في قلب ابنة أبي سفيان كان أعمق ِمن أن تقتلعه أعاصيُر أبي : قال بعضهم
  .سفيان وأثبت من أن يزعزعه غضبه 

  : قالت أم سعد بن أبي وقاص البنها
يا أمي، لو أن لِك مئة نفٍس، : ال سأدع الطعام حتى أموت، فقالإّما أن تكفر بمحمد، وإ ، يا سعدُ ((

  ))فخرجت واحدًة واحدًة لَما كفرُت بمحمد، فكِلي إن شئِت، أو ال تأكِلي
سيدنا عبد اهللا بن عمر فيما تروي الكتب أغرى بدويًا راعيًا، على أن يبيعه شاة، ويعطيه ثمَنَها، فقال 

  : له البدوي
ليست : خذ ثمنها، قال له: ليست لي، قال له : قل لصاحبها ماتت، قال له: ليست لي، فقال له((

واِهللا إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلُت له ضاعت، أو أَكلها الذئب، لصدقني، : لي، قال
  ))فإني عنده صادٌق أمين، ولكن أين اهللا ؟

ون الناس، ويتجاوزون الحدود، ويعتُدون هؤالء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، هؤالء الذين يغشّ 
على أعراض الناس، واِهللا ما عرفوا ربهم، ولو عرفوا اهللا عز وجل لتهيبوا أن يعصوه في أدق 

  .المخالفات وأدناها 
عليك : أبو سفيان ركبه الهم بسبب إسالم رملة، فما كان يعرف بأي وجٍه يقابل قريشًا، سيقولون له

  . لبك، فقد أسلمْت، أين أنت؟ أغافٌل عنها؟ كيف أقنعوها؟ أين قوتك؟ بابنتك التي من ص

هل هاجرت رملة وزوجها إلى الحبشة وما هي ردة فعل قريش حينما علمت بهجرة المسلمين إلى 
  الحبشة ؟

لما وجدت قريٌش أن أبا سفيان ساخٌط على رملة وزوجها، اجترأْت عليها، وطفقْت تضيق عليهما 
ولقد ضغطت قريٌش على ، ترهقهما أشد اإلرهاق، حتى باتا ال يطيقان الحياة بمكة الخناق، وجعلتْ 

  المسلمين بشكٍل ال يوصف 
ونحن نشأنا في بالد المسلمين، والحمد 
هللا، ونحضر مجالس العلم، وال نشعر 
بهذا الضغط، لكن الضغط الذي مارسْته 
قريٌش كان شديًدا مؤِلًما ، تعذيب حتى 

ة حتى الجوع، ولما أِذَن الموت، ومقاطع
النبّي عليه الصالة والسالم للمسلمين 
بالهجرة إلى الحبشة، كانت رملة بنت 
أبي سفيان وطفلتها الصغيرة حبيبة، 
وزوجها عبيد اهللا بن جحش في طليعة 
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  . المهاجرين إلى اهللا بدينهم، الفارين إلى ِحمى النجاشي بإيمانهم 
ن زعماء قريش عّز عليهم أن يفلت من بين أيديهم ُأولئك النفر لكن أبا سفيان بن حرب ومن معه م

من المسلمين، وأن يذوقوا طعم الراحة في بالد الحبشة، فأرسلوا رسَلهم إلى النجاشي، يحرضونه 
  .عليهم، ويطلبون منه، أن يسلمهم إليهم 

تسلمونا إياه، وهذا ما فعله اإلنسان هو اإلنسان، سلمونا فالًنا وفالًنا، دائمًا مطاردة، هذا يجب أن 
أبو سفيان وزعماء قريش، لقد أرسلوا إلى النجاشي رسًال معهم الهدايا الثمينة، للبطارقة حتى يشكلوا 
رأًيا عاما ضاِغًطا على النجاشي، وكان عمرو بن العاص وهو أحد ُدهاة العرب رئيَس وفِد قريش 

وا بدينهم، ورأوا في إلى النجاشي، كي يقنع النجاشي بتسليم هؤالء ال ذين هاجروا إلى الحبشة ، وفر
  .بالد النجاشي الراحة واألمان 

ومن دهاء عمرو بن العاص أنه أراد أن يثير حفيظة النجاشي، وهو النصراني، أثاره بموضوٍع 
عث خطير، فقْد ذكره أن هؤالء الذين لجؤوا إلى بالده يقولون في المسيح وُأمه مريم قوًال يسوءه، فب

النجاشي إلى زعماء المهاجرين، وسألهم عن حقيقة دينهم، والنص معروف عندكم أنا ُألقيه عليكم 
  : كثيرًا، قال له

  : َقاَلتْ ، فَعْن ُأم َسَلَمَة اْبَنِة َأِبي ُأَميَة ْبِن اْلُمِغيَرِة َزْوِج النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
َوَعَبْدَنا اللَه َال ُنْؤَذى َوَال ، النَجاِشي َأِمنا َعَلى ِديِنَنا، َض اْلَحَبَشِة َجاَوْرنـَا ِبَهــا َخْيَر َجارٍ َلما َنَزْلَنا َأرْ ((

َوَأْن ، َجْلَدْينِ َفَلما َبَلَغ َذِلَك ُقَرْيًشا اْئَتمــَُروا َأْن َيْبَعُثوا ِإَلى النَجاِشي ِفيَنا َرُجَلْيِن ، َنْسَمُع َشْيًئا َنْكَرُههُ 
، َفَكاَن الِذي َكلَمُه َجْعَفُر ْبُن َأِبي َطاِلبٍ : َقاَلتْ ، ُيْهُدوا ِللنَجاِشي َهَداَيا ِمما ُيْسَتْطَرُف ِمْن َمَتاِع َمكةَ 

َوَنْقَطُع ، َوَنْأِتي اْلَفَواِحَش ، ُكُل اْلَمْيَتةَ َوَنأْ ، ُكنا َقْوًما َأْهَل َجاِهِليٍة َنْعُبُد اْألَْصَنامَ ، َأيَها اْلَمِلكُ : َفَقاَل َلهُ 
ِعيفَ ، َوُنِسيُء اْلِجَوارَ ، اْألَْرَحامَ  ا الضِمن ا، َيْأُكُل اْلَقِويُه ِإَلْيَنا َرُسوًال ِمنى َبَعَث اللا َعَلى َذِلَك َحتَفُكن ،

َدُه َوَنْعُبَدُه َوَنْخَلَع َما ُكنا َنْعُبُد َنْحُن فَ ، َنْعِرُف َنَسَبُه َوِصْدَقُه َوَأَماَنَتُه َوَعَفاَفهُ  ِه ِلُنَوحَدَعاَنا ِإَلى الل
َوَأَمَرَنا ِبِصْدِق اْلَحِديِث َوَأَداِء اْألََماَنِة َوِصَلِة الرِحِم َوُحْسِن ، َوآَباُؤَنا ِمْن ُدوِنِه ِمْن اْلِحجــَاَرِة َواْألَْوثَانِ 

وِر َوَأْكِل َماَل اْلَيِتيِم َوَقْذِف ، ْن اْلَمَحاِرِم َوالدَماءِ اْلِجَواِر َواْلَكف عَ  َوَنَهانــَا َعْن اْلَفَواِحِش َوَقْوِل الز
َيامِ ، َوَأَمَرَنا َأْن َنْعُبَد اللَه َوْحَدُه َال ُنْشِرُك ِبِه َشْيًئا، اْلُمْحَصَنةِ  َكاِة َوالص َالِة َوالز َد : َقالَ ، َوَأَمَرَنا ِبالصَفَعد

ْسَالِم َفَصدْقَناُه َوآَمنا ِبِه َواتَبْعَناُه َعَلى َما َجاَء ِبِه َفَعَبْدَنا اللَه َوحـــْدَ  ُه َفَلْم ُنْشِرْك ِبِه َعَلْيِه ُأُموَر اإلِْ
ْمَنا َما َحرَم َعَلْيَنا، َشْيًئا َلَنا، َوَحر وَنا َفَعَدا َعَلْينَ ، َوَأْحَلْلَنا َما َأَحلُبوَنا َوَفَتُنوَنا َعْن ِديِنَنا ِلَيُردا َقْوُمَنا َفَعذ

َفَلما َقَهُروَنا َوَظَلُموَنا ، َوَأْن َنْسَتِحل َما ُكنا َنْسَتِحل ِمْن اْلَخَباِئثِ ِ، ِإَلى ِعَباَدِة اْألَْوثَاِن ِمْن ِعَباَدِة الله
َوَرِغْبَنا ِفي ِجَواِرَك ، َوَبْيَن ِديِنَنا َخَرْجَنا ِإَلى َبَلِدَك َواْخَتْرَناَك َعَلى َمْن ِسَواكَ َوَشقوا َعَلْيَنا َوَحالـُوا َبْيَنَنا 

: َقاَل َعْمُرو ْبُن اْلَعاصِ ، َفَلما َخَرَجا ِمْن ِعْنِدهِ : َقاَلْت ُأم َسَلَمةَ ، َوَرَجْوَنا َأْن َال ُنْظَلَم ِعْنَدَك َأيهـَا اْلَمِلكُ 
، ِإنُهْم َيُقوُلوَن ِفي ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َقْوًال َعِظيًما َفَأْرِسْل ِإَلْيِهْم َفاْسَأْلُهْم َعما َيُقوُلوَن ِفيهِ ، ا اْلَمِلكُ َأيهَ 

: اَل َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ َفقَ ، َوَلْم َيْنِزْل ِبَنا ِمْثُلُه َفاْجَتَمَع اْلَقْومُ : َقاَلتْ ، َفَأْرَسَل ِإَلْيِهْم َيْسَأُلُهْم َعْنهُ : َقاَلتْ 
َنُقوُل َواللِه ِفيِه َما َقاَل اللُه َوَما َجاَء بـِِه َنِبيَنا َكاِئًنا : َماَذا َتُقوُلوَن ِفي ِعيَسى ِإَذا َسَأَلُكْم َعْنُه؟ َقاُلوا
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َفَقاَل َلُه َجْعَفُر ْبُن ، ِعيَسى اْبِن َمْرَيمَ  َما َتُقوُلوَن ِفي: ِفي َذِلَك َما ُهَو َكاِئٌن َفَلما َدَخُلوا َعَلْيِه َقاَل َلُهمْ 
 َنقـُوُل ِفيِه الِذي جـَاَء ِبِه َنِبيَنا ُهَو َعْبُد اللِه َوَرُسوُلُه َوُروُحُه َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها ِإَلى َمْرَيمَ : َأِبي َطالـِبٍ 

َما َعَدا ِعيَسى : ثُم َقالَ ، ُه ِإَلى اْألَْرِض َفَأخـََذ ِمْنهـَا ُعوًداَفضـََرَب النَجاِشي َيـدَ : َقاَلتْ ، اْلَعْذَراِء اْلَبُتولِ 
َوإِْن َنَخْرُتْم َواللِه، : َفَقالَ ، اْبُن َمْرَيَم َما ُقْلَت َهَذا اْلُعوَد َفَتَناَخَرْت َبَطاِرَقُتُه َحْوَلُه ِحيَن َقاَل َما َقالَ 

  ))َوالسُيوُم اْآلِمُنونَ اْذَهُبوا َفَأْنُتْم ُسُيوٌم ِبَأْرِضي، 
  ]أخرجه أحمد في مسنده[

  
إنه كالم بليغ، فلما اقتنع النجاشي بهذا 
الكالم ذكروه أنهم يقولون في عيسى بن 
مريم ، قوًال يسوُءه، ال يعدونه ابَن اهللا، 
هو نبٌي من األنبياء، طلب النجاشي 
إليهم، أن يسمعوه شيئًا من القرآن الكريم 
الذي ينزل على قلب نبيهم، فلما أخبروه 

بعضًا من بحقيقة اإلسالم، وتلوا عليه 
آيات القرآن، بكى النجاشي، حتى 

َما َعَدا : اخضلت لحيته، وقال لهم
ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َما ُقْلَت َهَذا اْلُعوَد ، ثم أعلن النجاشي إيمانه باهللا وحده ال شريك له، وتصديقه لنبوة 

  .محمد صلى اهللا عليه وسلم، وأسلم 
ي، أراد النبي عليه الصالة والسالم، أن يخدمهم بنفسه، والنجاشي مِلك، لذلك لما جاءت رسل النجاش

إكرامًا له، ولما توفي النجاشي صلى عليه النبي صلى اهللا عليه وسلم صالة الغائب ، على أنه 
مسلم، وفي بعض الكتب يعد من الصحابة، لكن لم يلتِق بالنبي صلى اهللا عليه وسلم، بل التقى به 

هاجرون بعد ذلك في بحبوحة، وفي رعاية، وفي ُطمأنينة، وتحت ظل عن ُبْعد، وأسلم وغدا الم
  .النجاشي 

  ما هي الرؤيا التي رأتها أم حبيبة في المنام وهل تحققت هذه الرؤيا ؟

حسبت أم حبيبة بعد ذلك أّن األيام صفت لها بعد طول عبوس، وأن رحلتها الشاقة في طريق اآلالم 
تكن تعلم ما خبأتها لها المقادير، فيما سيحدث لها في حياتها من قد انتهْت إلى واحة اآلمان، إذ لم 

شاء اهللا تبارك وتعالى، ولحكمٍة بالغٍة أرادها أن يمتحن أم حبيبة امتحانًا قاسيًا، ، أخطر األحداث
  .تطيش فيه عقول الرجال 
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به جميع الناس،  قبل أن نتابع القصة، ماذا يعني أن يؤمن النجاشي؟ معنى ذلك أّن اإليمان مكلف
والملوك كذلك، والمِلك إذا آمن وأسلم، فَأْنِعْم وأكرم به من ملك، يؤيده اهللا، ويثبت ملكه، ويزيد قوًة 

  . ومضاًء، واإلنسان كلما اتسعت سلطته يزداد عمله الصالح 
ه هؤال ثالثين طالًبا، أقصى ما عنده أنه يوج ء الطالب أضرب لكم مثًال بسيًطا؛ معلم في صف يضم

توجيهًا صحيحًا، لكن المدير تحت سلطته سبعمئة وثمانين طالًبا، فإذا كان مديًرا حازًما أخالقيا فإّنه 
ينتقى مدرسين ممتازين، لضبِط المدرسة، أّما مدير التربية فعنده محافظة بأكملها، ووزير التربية 

أنت بإمكانك أن تعمل بقدر سلطتك، أعلى ِمن ذلك، فكلما َعَلت السلطة ازداَد العمُل الصالح، ف
، فحينما يكون اإلنسان في مرتبة عالية فقد أتيح له أْن يعمل من األعمال الصالحة ما ال حدود له
  .فمن الممكن أّن الملك إذا نور اُهللا عز وجل قلَبه أْن يعمَل أعماًال ال تأتي بها الجبال الراسيات 

  
كلما  وبالمناسبة، هناك شيئان يتوازنان،

ازداد حظك من الدنيا؛ حظ العلم، أو 
حظ المال ، أو حظ السلطان، أو 
الذكاء، أو الوسامة، أو الغنى، ازداد 
معها شيئان؛ مسؤوليتك، وفرص العمل 
الصالح التي تتاح لك، وٕاذا ضيع هذه 
الفرصة، صارت مسؤوليته أمام اهللا كبيرًة 

فالن : عسيرة، لذلك صدقوا حينما قالوا
كبير، بالمعنى اللغوي، أي  مسؤول

فالنجاشي آمن باهللا ورسوله، ازداد قوًة، وازداد حكمًة، ، مسؤول مسؤولية كبيرة، بهذا المعنى بالضبط
  .وازداد قربًا من اهللا عز وجل 

نعود إلى امتحان أم حبيبة القاسي، لقد كان هذا االمتحان تطيش له عقول الرجال، ذوي األحالم، 
هاُم ذوي األفهام، وهذا االبتالء ربما أخرجها من عقالنيتها، فما هذا االبتالء؟ وتتضعضع أمامه أف

ذات ليلٍة، َأَوْت أم حبيبة إلى مضجعها، فرأت فيما يراه النائم أّن زوجها عبيد اهللا يتخبط في بحٍر 
، غشيته ظلماٌت بعضها فوق بعض، وهو في أسوأ حال  ُلجي  

  
لصالح، أو والرؤيا الصالحة يراها الرجل ا

ُترى له، فهبْت من نومها مذعورًة 
مضطربة، ولم تشأ أن تذكر له أو ألحٍد 
غيره شيئًا مما رأت، ألن الرؤيا مزعجة 
جدًا، لكن ما لبثت أن تحققت رؤياها، 
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فزوجها المؤمن، المهاجر، الذي صحبها إلى الحبشة، فلم ينقِض يوم تلك الليلة المشؤومة، حتى كان 
ر، ثم أكب على حانات الخمارين، يعاقر الخمرة أم عبيد اهللا بن ج حٍش قد ارتد عن دينه وتنص

  .الخبائث ، فال يرتوي منها، وال يشبع 
ما هما الخياران اللذان اقترحما زوج أم حبيبة عليها وما هو الخيار الذي ظلت عليه وهل أصابها 

  حيرة وألم من جراء ذلك ؟
؛ إما أن أطلقك، وٕاما أن تتنصريقد خيرها بين ، أيها األخوة هذه مصيبة، أبوها ، أمرين أحالهما مر

وزوجها نصراني، وهي في بالد الحبشة غريبة ؟ هذه القصة ، مشرك، فهل تعود إلى أبيها ذليلةً 
  . تعطيكم الدليل العظيم على حكمة النبي في زواجه ِمن أّم حبيبة 

ما أن تستجيب لزوجها، الذي جعل يلح عليها في دعوته إ: فوجدت أم حبيبة نفسها فجأًة بين ثالث
إليها إلى التنصر، والعياذ باهللا، وتبوء بخزي الدنيا، وعذاب اآلخرة، وهذا أمٌر ال تفعله ، ولو ُمشط 

  .لحُمها عن عظمها بأمشاٍط من حديد، هذا مستحيل، هذا أول احتمال، وقد ألغيناه 
مكة، وهو ما زال قلعًة للشرك، فتعيش فيه مقهورًة، مغلوبًة، ذليلًة،  وٕاّما أن تعود إلى بيت أبيها في

ّوٕاما أن تبقى في بالد الحبشة وحيدًة شريدًة ال أهل لها، وال وطن، وال معين، فآثرت ما فيه رضاء اهللا 
  .عز وجل، وأزمعت على البقاء في الحبشة، حتى يأتي اُهللا بفرٍج من عنده

وكيف ، لى قلب أم حبيبة بعد ألم تلك األيام التي فارقتها بشرك زوجهاما هي البشرى التي دخلت ع
  تم عقد زواجها ؟

لم َيُطل انتظاُر أم حبيبة كثيرًا، فما إن انقضت عدُتها من زوجها الذي لم يعش بعد تنصره إال قليًال 
  .حتى جاءها الفَرُج 

ه بخدمته لها، وغضب ، وأسمعها خدم رجٌل والدته اثنتي عشرة سنة، وفي أحد األيام ضاقت نفس
لسُت أنا ابنك الوحيد، اذهبي إلى غيري، اخُرجي من بيتي، فبكت، : كلماٍت قاسيًة جدًا، وقال لها

وقهرها بهذه الكلمة، فاستدعْت أحَد أبنائها، وأخذها معه إلى البيت، وما هي إال أيام حتى توّفاها اهللا 
  .وهذا بعد أشهر قليلة من ارتداده عن اإلسالم مات عز وجل، فَهَدَر عمَل اثنتي عشرة سنة، 

لـَم لقد ُخِتم عمُله بالكفر، ومعاقرة الخمرة، لذلك فَعْن ُأم َسَلَمَة ُتَحدُث َأن َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوسَ 
  : َكاَن ُيْكِثُر ِفي ُدَعاِئِه َأْن َيُقولَ 

: َقالَ ، َأَو ِإن اْلُقُلوَب َلَتَتَقلّـَبُ : ُقْلُت َيا َرُسوَل اللهِ : َقاَلتْ ، ِب ثَبْت َقْلِبي َعَلى ِديِنكَ اللُهم ُمَقلَب اْلُقُلو ((
َفِإْن َشاَء ، َما ِمْن َخْلِق اللِه ِمْن َبِني آَدَم ِمْن َبَشٍر ِإال َأن َقْلَبُه َبْيَن ُأْصُبَعْيِن ِمْن َأَصاِبِع اللهِ ، َنَعمْ 

َوَنْسَأُلُه ، َفَنْسَأُل اللَه َربَنا َأْن َال ُيِزيَغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَداَنا، َوإِْن َشاَء اللُه َأَزاَغهُ ، اللُه َعز َوَجل َأَقاَمهُ 
َأَال ُتَعلُمِني َدْعَوًة َأْدُعو ِبَها : هِ ُقْلُت َيا َرُسوَل الل : َقاَلتْ ، َأْن َيَهَب َلَنا ِمْن َلُدْنُه َرْحَمًة ِإنــُه ُهَو اْلَوهابُ 

َوَأِجْرِني ِمْن ، َوَأْذِهْب َغْيَظ َقْلِبي، اللُهم َرب ُمَحمٍد النِبي اْغِفْر ِلي َذْنِبي: ُقوِلي، َبَلى: َقالَ ، ِلَنْفِسي
ِت اْلِفَتِن َما َأْحَيْيَتَنا ُمِضال((  

  ]أخرجه أحمد في مسنده[
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السعد يرفرف بأجنحٍة خضراء فوق بيتها المحزون، على غير ميعاد، في ذات ضحًى  لقد جاءها
وهي وصيفة ، َطَرق باَبها طارٌق، فلما فتحته، فوِجئت بأبرهة، َمن هي أبرهة؟ اسم مؤنث بالطبع

  : النجاشي، ملك الحبشة، فحيتها بأدٍب وِبْشر، واستأذنْت بالدخول عليها، وقالت
  .))إن محمدًا رسول اهللا، قد خطبك لنفسه : ، ويقول لكإن الملك يحييكِ ((

هل تعرفون لماذا يتزوج النبي عليه الصالة والسالم مثل هذه المرأة؟ لقد تنصر زوجها، وعاقر -
 - الخمرة، وأبوها أبو سفيان، بيته قلعٌة من قالع الشرك، وهي في الحبشة طريدٌة، شريدة، ال معين لها

لسالم خطبها لنفسه، عن طريق الملك النجاشي، وقد بعث إليه كتابًا وكله فيه فالنبي عليه الصالة وا
فاستطارت أم حبيبة فرحًا، ، أن يعقد له عليِك، فوكلي عندك من تشائين، هذه هي الوكالة في الزواج

ريها، بشرِك اُهللا بالخير، بشرك اهللا بالخير، وطفقت تخلع ما عليها من الحلي، فنزعت سوا: وهتفت
-وأعطتهما ألبرهة المبشرة، ثم ألحقتهما بخلخالها، ثم أتبعت ذلك بقرطيها، وخواتمها، ولم تُْبِق شيًئا، 

  .لقد َأْعَطْت كل شيٍء تملكه من الحلي إكرامًا لها ، هذه بشارة عظيمة
ني خالد لقد وكلت ع: ثم قالت لها -ولو كانت تملك كنوز الدنيا كلها ألعطتها لها في تلك اللحظة

  ))بن سعيد بن العاص، فهو أقرب الناس إلي
وفي قصر النجاشي الرابض على رابية خضراء، وعلى تّلة خضراء، مطلٍة على روضٍة من رياض 
الحبشة النضرة، وفي أحد أبهائه الفسيحة، المزدانة بالنقوش الزاهية، المضاءة بالُسرج النحاسية 

جوُه الصحابة، المقيمين في الحبشة، وعلى رأسهم جعفر الوضاءة، المفروشة بفاخر الرياش اجتمع و 
بن أبي طالب، وخالد بن سعيد بن العاص، وعبد اهللا بن حذافة السهمي، وغيرهم، ليشهدوا عقد 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أم حبيبة بنت أبي سفيان 
  

أيها األخوة، قد تضيق الدنيا، وتضيق، 
والطرق كلها مغلقة، فاصبر، فقد تأتي 
الدنيا وهي راغمة، ويأتي الفرج بعد 
اليأس، ويخلق اُهللا جل جالله ِمَن 
الضعف قوة، ومن الضيق فرجًا ، ومن 
الفقر غنًى، ومن الذل عزًا، فبطولتك أن 
تكون مع اهللا في طاعته، وعلى اهللا 

  .الباقي 
  

  : ا اكتمل الجمع، تصدر النجاشي المجلس، وخطبهم، فقالفلم
أحمد اهللا، القدوس، المؤمن، الجبار، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنه ((

فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طلب مني أن : هو الذي بشر به عيسى بن مريم، أما بعد
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جه أم حبيبة بنت أب ي سفيان، فأجبته إلى ما طلب، وأمهرتها نيابًة عنه أربعمئة ديناٍر ذهباً أزو ،
ثم سكب الدنانير بين يدي خالد بن سعيد بن ، وأّدى النجاشي عنه المهر على سنة اهللا ورسوله

  .العاص 
واستعينه، وأستغفره، وأتوب إليه، وأشهد أن محمدًا ، الحمد هللا أحمده: وقال، قام خالد بن سعيدٍ 

فقد : ه ورسوله، أرسله بِدين الهدى والحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، أما بعدعبد
أجبُت طلَب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وزوجته موكلتي، أم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك 

مال، وهم أن ثم حمل ال، اهللا لرسول اهللا بزوجته، وهنيئًا ألم حبيبة بما كتب اُهللا لها من الخير
اجلسوا ، : يمضي به إليها، فقام أصحابه بقيامه، وهموا باالنصراف أيضًا، وهنا قال لهم النجاشي

جوا أن يطعموا الطعام، ودعا لهم بطعاٍم، فأكل القوم، ثم انفضوا فإن سنة األنبياء إذا تزو((  
  : قالت أم حبيبة

، أرسلُت إلى أبرهة التي(( َرْتني خمسين مثقاًال من الذهب، وقلت لها فلما وصل الماُل إليإني : بش
كنت أعطيتِك ما أعطيت حينما بشرتني، ولم يكن عندي يومئٍذ مال، فما هو إال قليٌل حتى جاءت 

: أبرهة إليها، وردت الذهَب، وأخرجْت ُحقا فيه الَحْلُي الذي أعطيتها إياه، فرّدته إلّي أيضًا، وقالت
علّي، أال آخذ منك شيئًا، وقد أمر نساءه أن يبعثًن لك بكل ما عندهن من  إن الملك قد عزم

إن لي عندك حاجة؟ : ثم قالت الوصيفة أبرهةُ ، الطيب، فلما كان الغد، جاءتني بورٍس وعوٍد وعنبرٍ 
لقد أسلمُت، واتبعُت دين محمد، فاقرئي على النبي مني السالم، وأعلميه، : وما هي؟ فقالت: فقلت

  ))باهللا ورسوله، وال تنسْي ذلك أني آمنت
  

اإلنسان أحيانًا يملك ، أرأيتم اإلحسان
قلب إنسان بالمال، باإلكرام، ال تظن أّن 
الناس تنقصهم معلومات، وفلسفات، 
وكالم منمق، إنما ينقصهم إحسان، فإْن 
أحسنت فتحت قلوب الناس بإحسانك، 

  .قبل أن تفتح عقولهم ببيانك 
أخرج البيهقي في ، اميا أيها األخوة الكر 

شعب اإليمان عن جابر بن عبد اهللا 
لما نزلت سورة : قال، رضي اهللا عنه

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، براءة
  ))ُبِعْثُت ِبُمَداَراِة الناسِ ((

  ]أخرجه البيهقي عن جابر بن عبد اهللا[
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بذُل الدين من أجل الدنيا، فإذا كنَت ِممن المـداراة كما تعلمون بْذُل الدنيا من أجل الدين، والمداهنة 
يطمح أن يصير داعيًة إلى اهللا عز وجل، وممن يطمح أن يهتدي الناس على يديه، أو بسببه، فليس 
أمامك إال طريق واحد، وهذا الطريق أْن تحسن إلى الناس، ألن الناس هل يتعلمون بعيونهم أم 

التقى اإلنساُن بشخص، فأول لقاء ال يعرفه، فينظر إلى طوله ، بآذانهم؟ بعيونهم، ثم بآذانهم، فإذا 
ولونه، وأناقته، ونظافته، وثيابه، وٕالى ألوان ثيابه، وٕالى االنسجام بين األلوان، وٕالى طريقة مشيته، 
وطريقة ِجلسته، وحركاته، ونظراته، فيتفحصه، فأنت التقيُت مع شخص ال تعرفه، زرت أخاك في 

أنا مشغول، فاجِلْس معه دقائق، : تظْرني دقيقة، ووجدَت عنده ضيوًفا، وقال لكان: العيد، وقال لك
تأمله، تأمل شكله، طوله، لونه، حذاءه، قميصه، ألوان ثيابه، طريقة جلسته، فإذا تكلم نسيَت شكله، 

راء غير وجدت فيه علًما، وفهًما، ودقًة في التعبير، أو هو ذو كالم فارغ، وحديثُه خرافات، أو عنده آ
صحيحة، أو تصورات مضحكة، فإن تكّلم؛ إّما أن يرقى، وٕاّما أن يسقط، فإن تكلم نسيت شكله، فإذا 
سافرت معه، وعاملته بالدرهم والدينار، نسيَت كالمه، الشكل ُيسِقط، والكالم ُيسِقط، وال تبقى إال 

  .المعاملة، والمعاملة هي األساس 

  هل بعد الصبر فرج ؟ما موقف المؤمن إذا امتحن بالبالء و 

فاإلنسان إذا ضاقت به األمور، فعليه بالدعاء ، وعليه بااللتجاء إلى اهللا، وعليه ، أيها األخوة
بالصبر، والصبر مفتاح الفرج، وربنا عز وجل يمتحنك، ويضعك في ظروف صعبة، والطرق كّلها 

هللا يحب العبد الصابر، قال عز مغّلقة، وفيما يبُدو لك أن األمر صار فوق التحمل فاْصِبْر، فإّن ا
  : وجل

  
  
  

  
  ﴿ِإنا َوَجْدَناُه َصاِبرًا﴾

  )٤٣: سورة ص اآلية( 

  :قال تعالى، هذه اآلية مؤثرة جداً 
  ﴿ِإنا َوَجْدَناُه َصاِبرًا ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنُه َأواٌب﴾

  )٤٣: سورة ص اآلية( 

والصبر متى يكون؟ عند الصدمة 
األولى، فَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللُه 

  : َقالَ ، َعْنهُ 
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ِإَلْيَك : َقاَلتْ ، اتِقي اللَه َواْصِبِري: َفَقالَ ، َمر النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِباْمَرَأٍة َتْبِكي ِعْنَد َقْبرٍ (( 
ِإنـُه النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َفَأَتْت َباَب : َفِقيَل َلَها، ْم ُتَصْب ِبُمِصيَبِتي َوَلْم َتْعِرْفهُ َعني َفِإنَك لَ 

ْبُر ِعْنَد ِإنَما ال: َفَقالَ ، َلْم َأْعِرْفكَ : َفَقاَلتْ ، النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َفَلْم َتِجْد ِعْنَدُه َبواِبينَ  ص
ْدَمِة اْألُوَلى الص((  

  ]أخرجهما البخاري ومسلم في الصحيح عن أنس بن مالك، متفق عليه[

ما بعد الصبر إال المجرفة والقبر، أي إن لم : كّل إنسان إْن لج وكفر سوف يصبر مقهورًا، يقول لك
ر مرتبُة الرضا، وهي عند فماذا تفعل؟ نحن عبيٌد هللا عز وجل، فبين الصابر وغير الصاب، تصبر

الصدمة األولى، لكن بعـد حين تصبر، لكنك فقدَت األجر، لذلك فالمؤمن إذا جاءه ما يكرهه، فأّوُل 
د لسانك على الحمد، يا رب لك الحمد على كل حال : يقولها، كلمة الحمد هللا على كل حال، فعو .  

  بيان ذلك ؟ هل مر رسول اهللا بظروف صعبة كما يمر بها الناس إليكم

النبي عليه الصالة والسالم كان قدوة لنا، فكيف جعلـه اهللا قدوة؟ ألنه لو جعله غنيًا فقط، ونصح 
الفقراء بالصبر، فهذه النصيحة غير مقبولة، ماذا يقولون له؟ لم تذق الفقَر يا سيدي، هذا كالم 

  : نظري، لكنه ذاق الفقر المدقع، قال
، وخفت وما خاف أحٌد مثلي، ومضى علي ثالثون يومًا لم يدخل ُأوذيُت وما ُأوذي أحٌد مثلي((

  ))جوفي إال ما يواريه إبط بالل
  : َقاَلتْ ، ذاق الفقر، وذاق الغنى، فلما ذاق الفقر، فَعْن َعاِئَشَة ُأم اْلُمْؤِمِنيَن َرِضَي اللُه َعْنَها
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 )) ُه َعَلْيِه َوَسلِه َصلّـَى اللَفُقْلُت : َهْل ِعْنَدُكْم َشْيٌء؟ َقاَلتْ ، َذاَت َيْوٍم َيا َعاِئَشةُ : مَ َقاَل ِلي َرُسوُل الل
َفخـََرَج َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم : َقاَلـتْ ، َفِإني َصاِئمٌ : َقالَ ، َما ِعْنَدَنا َشْيءٌ : َيا َرُسوَل اللهِ 

ُقْلُت َيا َرُسوَل ، َفَلما َرَجَع َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيـِه َوَسلمَ : َقاَلتْ ، َزْورٌ َفُأْهِدَيْت َلَنا َهِديٌة َأْو َجاَءَنا 
، َهاِتيهِ : َقالَ ، َحْيٌس : َما ُهَو؟ ُقْلتُ : َقالَ ، َوَقْد َخَبْأُت َلَك َشْيًئا، ُأْهِدَيْت َلَنا َهِديٌة َأْو َجاَءَنا َزْورٌ ، اللهِ 

  ))َقْد ُكْنُت َأْصَبْحُت َصِاِئًما: ثُم َقالَ ، َفَأَكلَ َفِجْئُت ِبِه 
  ]أخرجه مسلم في الصحيح عن عائشة[

أنا أستحلفكم باهللا عز وجل، هل منكم رجٌل إذا دخل بيته لم يجد شيئًا يأكله إطالقًا؟ مستحيل، فليس 
المسلم، إذا ، رزِمن بيت إّال وفيه زيتون، جبن، لبن مصفى، كأس من الشاي، معكرونة، برغل، أ

، ويقيم، وُيقِعد، لكّن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يجد شيئًا  تأّخر األكل، يخبط خبط عشواء، ويسب
  .َفِإني َصاِئٌم : يأكله، ويقول

  : دخل عليه عدي بن حاتم، قال
: نت، قالبل أ: بل أنت، قال: اجلْس عليها، قلت: فقذف إلي وسادًة من أدٍم، محشوًة ليفًا، قال((

  ))فجلست عليها، وجلس رسول اهللا على األرض
ماذا يوجد في بيته؟ هل كان عنده طقم فاخر، وسجاد صيني؟ ال، بل وسادة واحدة، من أدٍم محشوٍة 

  .ليفًا ، دفعها إلى عدي بن حاتم 
 دخل عليه أعرابي يوًما فلم يعرفه، وهو صلى اهللا عليه وسلم جالس بين أصحابه، وصار يتأملهم

  : مليًا، ثم قال
  ))أيكم محّمد؟((

  : قيل له
أشهد أنك رسول : ال واهللا، قال : قال   أتهزأ بي؟: هو لك ، قال: لمن هذا الوادي يا محمد؟ قال((

  ))اهللا، تعطي عطاء من ال يخشى الفقر
فقد ذاق النبي طعَم القهر، ففي الطائف مشى على قدميه ثمانين كيلو متًرا، كذبوه، وسخروا منه، 

وذاق طعم النصر في مكة، وقد أحاط به عشرُة آالف سيف متوهج، بعد ، وضربوه، فذاق طعم القهر
، منتصرًا، ومصير هؤالء أْن ُأخِرج منها شريدًا، طريدًا، خائفًا، مهدورًا دمه، فعاد إليها سيدًا، فاتحاً 

اقتلوهم لقتلوهم، لكنه ماذا قال؟ عن ابن عباس أن رسول اهللا : جميعًا منوٌط بكلمٍة ِمن فمه، لو قال
  : صلى اهللا عليه وسلم أخذ بعضادتي الباب يوم فتح مكة، وقد الذ الناس بالبيت فقال

ماذا تظنــون يا معشر : قال ثم، وهزم األحزاب وحده، ونصر عبده، الحمـد هللا الذي صدق وعده((
ال : وأنا أقول كما قال أخي يوسف: قال، وقد قدرت، خيرا، أخ كريم، ابن أخ كريم: قريش؟ قالوا

ففضت عرقا من الحياء من قول رسول اهللا صلى : فقال عمر رضي اهللا عنه، تثريــب عليكم اليوم
ليوم ننتقم منكم ونفعل، فلما قال ا: اهللا عليه وسلم؛ ذلــك أني قد كنت قلت لهم حين دخلنا مكة

  .))استحييت من قولي، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قال
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ذاق موت الولد، والولد غاٍل جدا، مات ابنه إبراهيم فبكى عليه، فَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللُه 
  : َقالَ ، َعْنهُ 

ْبَراِهيَم َعَلْيِه ، َدَخْلَنا َمَع َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َعَلى َأِبي َسْيٍف اْلَقْينِ (( َوَكاَن ِظْئًرا ِإلِ
، ا َعَلْيِه َبْعَد َذِلكَ َفَأَخَذ َرُسوُل اللِه َصلـى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِإْبَراِهيَم َفَقبَلُه َوَشمُه ثُم َدَخْلنَ ، السَالم

َفَقاَل َلُه َعْبُد الرْحَمِن ، َفَجَعَلْت َعْيَنا َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َتْذِرَفانِ ، َوإِْبَراِهيُم َيُجوُد ِبَنْفِسهِ 
، ِإنَها َرْحَمٌة ثُم َأْتَبَعَها ِبُأْخَرى، َن َعْوفٍ َيا ابْ : َفَقالَ ، َوَأْنَت َيا َرُسوَل اللهِ : ْبُن َعْوٍف َرِضَي اللُه َعْنهُ 
َوإِنا ِبِفَراِقَك ، َواْلَقْلَب َيْحَزُن َوَال َنُقوُل ِإال َما َيْرَضى َربَنا، ِإن اْلَعْيَن َتْدَمعُ : َفَقاَل َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

  ))َيا ِإْبَراِهيُم َلَمْحُزوُنونَ 
  ]أخرجهما البخاري ومسلم في الصحيح عن أنس بن مالك، همتفق علي[

ذاق الهجرة، وهي اقتالع من الجذور، أرأيَت إلى رجٍل يسكن بيًتا مرتًبا، وله محله، ومصيفه، 
  .وسيارته، ثم غادرها خالل خمس دقائق، أين؟ إلى اليمن، فقد يقعد على الرصيف، فهذه هي الهجرة 

لوال أنه جرت عليه كل خصائص البشر لَما كان سيد البشر، لقد  فالنبي عليه الصالة والسالم،
كّذبوه، واّتهموه ظلمًا بأنه مجنون، وساحر، وكاهن، وضيقوا عليه، وأخرجوه، وتآمروا على قتله، وذاق 

  : لهذا قال تعالى ، الفقر، وذاق الغنى، وذاق النصر، وذاق الهزيمة، لقد ذاق كل هذا
  ْم ِفي َرُسوِل اللِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو اللَه َواْلَيْوَم اْآلَِخَر َوَذَكَر اللَه َكِثيرًا﴾﴿َلَقْد َكاَن َلكُ 

  )٢١: سورة األحزاب اآلية( 

  .فاعتِبروا يا أولي األلباب 

  والحمد هللا رب العالمين 


