
أم ذر هي امرأة أبي ذر الغفاري رضي الله 
عنهما ، وفي السطور القادمة نتعرف على قصة 

إسالم أم ذر : 
أسلمت مع أبي ذر في أول اإلسالم. فعن أبي 
الصباح الكوفي بإسناد له يصل به إلى النبي 
r كان إذا أراد أن يتبسم قال ألبي ذر: “يا أبا ذر 
حدثني بيدء إسالمك”، قال: كان لنا صنم يقال 
له: نهم، فأتيته فصببت له لبًنا ووليت، فحانت 
مني التفاتة فإذا كلب يشرب ذلك اللنب، فلما فرغ 

رفع رجله فبال على الصنم فأنشأت أقول:
أال يا نهم إن��ي قد ب��دا ل�ي *** م��دى شرٍف 

يبعد من�ك قرب�ا
رأيت الكلب سامك خط خسٍف *** فلم مينع 

قفاك اليوم كلبا
فسمعتني أم ذر فقالت: لقد أتيت جرًما، 

وأصبت عظًما حني هجوت نهًما.
فخبرتها اخلبر فقالت:

ًّ��ا كرمي�ًا *** ج���واًدا في  أال فابغ�نا رب���
الفضائل يابن وهب

فما من سامه كلب حقير *** فلم مين�ع يداه 
لن�ا برب

فما عبد احلجارة غير غاٍو *** ركيك العقل 
ليس بذي لب

قال فقال: “صدقت أم ذر فما عبد احلجارة 
غير غاو”.

موقف أم ذر مع السيدة عائشة :
عن أيوب أن أم ذر دخلت على عائشة تسلم 
عليها وذل��ك في رمضان فقالت لها عائشة: 
أتسافرين في رمضان، ما أحب أن أسافر في 

رمضان، ولو أدركني وأنا مسافرة ألقمت.
عن محمد بن واسع أن رجالً من البصرة ركب 
إلى أم ذر بعد وفاة أبي ذر يسألها عن عبادة أبي 
ذر، فأتاها فقال: جئتك لتخبريني عن عبادة أبي 

ذر ، قالت: كان النهار أجمع خالًيا يتفكر.
من كلمات أم ذر :

قالت أم ذر: والله ما سير عثمان أب��ا ذر، 
ولكن رسول الله r قال: “إذا بلغ البناء سلًعا 
فاخرج منها”، فلما بلغ البناء سلًعا وجاوز 

خرج أبو ذر إلى الشام.
موقف أم ذر يوم وفاة زوجها :

روى اإلمام أحمد بسنده عن أم ذر قالت: ملا 
حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال: ما يبكيك؟ 
قالت: وم��ا لي ال أبكي وأن��ت مت��وت بفالة من 
األرض وال يد لي بدفنك، وليس عندي ثوب 
يسعك فأكفنك فيه؟ قال: فال تبكي وأبشري، 
فإني سمعت رس��ول الله r يقول: “ال ميوت 
بني امرأين مسلمني ول��دان أو ثالثة فيصبران 

أو يحتسبان فيردان النار أبًدا”، وإني سمعت 
رسول الله r يقول: “ليموتن رجل منكم بفالة 
من األرض يشهده عصابة من املؤمنني”، وليس 
من أولئك النفر أحد إال وقد مات في قرية أو 
جماعة، وإن��ي أن��ا ال��ذي أم��وت بفالة والله ما 

َكَذْبُت َوال ُكِذْبُت.
قال أبو نعيم في احللية: فقال لها: فانظري 
الطريق. فقالت: أّنى وقد انقطع احلاج، فكانت 
تشتد إل��ى كثيب تقوم عليه تنظر ثم ترجع 
إليه فتمرضه، ثم ترجع إلى الكثيب، فبينما 
هي كذلك إذا بنفر تخب بهم رواحلهم كأنهم 
الرخم على رحالهم، فأالحت بثوبها فأقبلوا 
حتى وقفوا عليها، قالوا: ما لك؟ قالت: امرؤ من 
املسلمني تكفنونه ميوت. قالوا: من هو؟ قالت: 
أب��و ذر فغدوه بإبلهم ووضعوا السياط في 

نحورها يستبقون إليه حتى جاُءوه.
وق��ال: أبشروا فحدثهم، وق��ال: إني سمعت 
رس��ول الله r يقول: “لنفر أن��ا فيهم ليموتن 
منكم رجل بفالة من األرض فتشهده عصابة 
من املؤمنني”، وليس منهم أحد إال وقد هلك في 
قرية وجماعة، وأنا الذي أموت بالفالة، أنتم 
تسمعون إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفًنا 
لي أو المرأتي لم أكفن إال في ثوب لي أو لها، 
أنتم تسمعون إني أنشدكم الله واإلسالم أن ال 
يكفنني رجل منكم كان أميًرا أو عريًفا أو نقيًبا 
أو بريًدا، فليس أحد من القوم إال قارف بعض 
ما قال، إال فتى من األنصار، قال: يا عم أنا أكفنك 
لم أصب مما ذكرت شيًئا أكفنك في ردائي هذا 
الذي علي، وفي ثوبني في عيبتي من غزل أمي 

حاكتهما لي.
قال: أنت فَكفني، فكفنه األنصاري في النفر 
الذي شهدوه منهم حجر بن األدب��ر ومالك بن 

األشتر في نفر كلهم ميان.
إسالمها

أسلمت مع أبي ذر في أول اإلسالم.  فعن أبي 
الصباح الكوفي بإسناد له يصل به إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتبسم 
قال ألبي ذر: يا أبا ذر حدثني بيدء إسالمك قال: 
كان لنا صنم يقال له نهم فأتيته فصببت له لبنا 
ووليت فحانت مني التفاتة ف��إذا كلب يشرب 
ذلك اللنب فلما فرغ رفع رجله فبال على الصنم 

فأنشأت أقول:
أال يا نهم إني قد بدا ل�ي مدى شرف يبعد 

منك قربا
رأيت الكلب سامك خط خسف فلم مينع قفاك 

اليوم كلبا
فسمعتني أم ذر فقالت:

لقد أتيت جرما وأصبت عظما
حني هجوت نهما

فخبرتها اخلبر فقالت:
أال فابن�نا رب�ا كرمي�ا جوادا في الفضائل يا 
بن وهب فما من سامه كلب حقير فلم مين�ع يداه 

لن�ا برب
فما عبد احلجارة غير غاو ركيك العقل ليس 

بذي لب
قال فقال صلى الله عليه وسلم: “صدقت أم 

ذر فما عبد احلجارة غير غاو”.
موقفها مع السيدة عائشة:

عن أيوب أن أم ذر دخلت على عائشة تسلم 
عليها وذل��ك في رمضان فقالت لها عائشة: 
أتسافرين في رمضان، ما أحب أن أسافر في 

رمضان، ولو أدركني وأنا مسافرة ألقمت.
عن محمد بن واس��ع أن رج��ال من البصرة 
رك��ب إل��ى أم ذر بعد وف��اة أب��ي ذر يسألها عن 
عبادة أبي ذر، فأتاها فقال: جئتك لتخبريني عن 
عبادة أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قالت: كان 

النهار أجمع خاليا يتفكر.
من كلماتها:

قالت أم ذر: والله ما سير عثمان أبا ذر ولكن 
رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ( قال: إذا 
بلغ البناء سلعا فاخرج منها، فلما بلغ البناء 

سلعا وجاوز خرج أبو ذر إلى الشام.
موقفها يوم وفاة زوجها:

روى اإلمام أحمد بسنده عن أم ذر قالت: ملا 
حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال: ما يبكيك؟

قالت: وما لي ال أبكي وأنت متوت بفالة من 
األرض وال يد لي بدفنك، وليس عندي ثوب 

يسعك فأكفنك فيه؟
قال: فال تبكي وأبشري، فإني سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ي��ق��ول: ال ميوت 
بني امرأين مسلمني ول��دان أو ثالثة فيصبران 
أو يحتسبان فيردان النار أب��دا، وإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليموتن 
رجل منكم بفالة من األرض يشهده عصابة من 

املؤمنني، وليس من أولئك النفر أحد إال وقد مات 
في قرية أو جماعة، وإني أنا الذي أموت بفالة 

والله ما َكَذْبُت َواَل ُكِذْبُت.
قال أبو نعيم في احللية فقال لها;فانظري 

الطريق.
فقالت: أّني وقد انقطع احلاج، فكانت تشتد 
إل��ى كثيب تقوم عليه تنظر ث��م ترجع إليه 
فتمرضه، ثم ترجع إل��ى الكثيب، فبينما هي 
كذلك إذا بنفر تخب بهم رواحلهم كأنهم الرخم 

على رحالهم، فأالحت بثوبها فأقبلوا حتى 
وقفوا عليها، قالوا: ما لك؟

قالت: امرؤ من املسلمني تكفنونه ميوت.
قالوا: من هو؟

ق��ال��ت: أب��و ذر ف��غ��دوه بإبلهم ووض��ع��وا 
السياط ف��ي نحورها يستبقون إل��ي��ه حتى 

جاُءوه.
وق��ال: ابشروا فحدثهم، وق��ال: إني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لنفر 

أنا فيهم ليموتن منكم رجل بفالة من األرض 
فتشهده عصابة من املؤمنني، وليس منهم أحد 
إال وقد هلك في قرية وجماعة، وأنا الذي أموت 
بالفالة، أنتم تسمعون إنه لو كان عندي ثوب 
يسعني كفنا ل��ي أو الم��رأت��ي ل��م أكفن إال في 
ثوب لي أو لها، أنتم تسمعون إني أنشدكم الله 
واإلسالم أن ال يكفنني رجل منكم كان أميرا أو 
عريفا أو نقيبا أو بريدا، فليس أحد من القوم إال 

قارف بعض ما قال، إال فتى من األنصار،

ام الشهداء, ورحم االبطال, ومدرسة تخرج 
فيها رجال صدقوا ما عاهدوا الله  عليه, فجاهدوا 
في الله حق جهاده, وضربوا فى البطولة اروع 

االمثال. 
صحابية  سيرتها حتگى عظمة الصحابيات 
وحب الله ورسوله صلى الله عليه وعليهن وسلم, 

ذلگ احلب الذى مال قلوبهن وهانكل شئ فيه. 
لها خصيصة ال توجد لغيرها وهي انها تزوجت 
بعد احل��ارث البگير بن ياليل الليثي فولدت له 
اربعة اياسا وعاقال وخالدا وعامرا وگلهم شهدوا 
بدرا وگذلگ اخوتهم المهم بنو احلارث فانتظم 
م��ن ه��ذا انها ام���راة صحابية لها سبعة اوالد 

شهدواكلهم بدرا مع النبي صلى الله عليه واله 
وسلم. 

وگاني بام الشهداء السبعة تتمنى من اعماق 
قلبها  ان يگون لها من الولد الگثير والگثير, 
فيموتوا في سبيل الله حبا فى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ورغبة فى ثواب الله العظيم, فهى 

امراة امنت بالله  وزادها الله هدى واتاها تقواها, 
فجعلت االخرة مبلغ همها ومنتهى بغيتها,  فگان 
منها ما حگاه اصحاب السير عنها خلق فاضل, 
وگمال وافر, وسلوگ نبيل, وعقل راجح وحگمة 
سامية وبطولة ن��ادرة وامي��ان راسخة ويقني 

صادق, وعمل مبرور,  وسعى مشگور. 

أدركت قبل إسالمها أن األصنام ال تنفع وال تضر
6alwasat.com.kw
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احللقة
26

نساء حول الرسول

ذر« »أم  املصّدقة  الصادقة... 

Wednesday 12th May 2021 - 15 th year  - Issue No.3754األربعاء 30 رمضان 1442 ه�/12 مايو 2021 - السنة  اخلامسة عشر - العدد 3754

م����ات����ت  م��������ا  ال�������ت�������ي  ال�������غ�������ف�������اري  ذر  أب����������ي  زوج�������������ة 
ح����ت����ى ت����رك����ت ل����ن����ا م�����ث�����ااًل ع���ظ���ي���م���ًا ف�����ي ال����وف����اء 

س����م����ع����ت م�������ن زوج�������ه�������ا م�������ا ت����ع����ل����م����ه م�������ن رس�������ول 
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مت�������س�������ك�������ت ب�������ال�������ت�������ع�������ال�������ي�������م ال���������ن���������ب���������وي���������ة ول���������م 
ت������ض������ع������ف أم������������������ام م�����������ا ت�����������ع�����������ّرض ل�����������ه زوج��������ه��������ا

مسجد باسم ابو ذر الغفاري زوجها

قبر أبي ذر في الربذة

كانت سيدة عابدة وزاهدة مات زوجها في الصحراء فلم تتركه


