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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
  

 كلمة الناشر

 )عليهم السالم (  سبق ملؤسسة أنصاريان شرف تقدمي سلسلة عن سرية أهل البيت

الذين أذهب اهللا عنهم الرجس و طهرهم تطهرياً ، و لقد حظيت السلسلة 

قبال من فتيان اإلسالم مما شجع على تقدمي سلسلة أخرى عن صحابة وقفوا باست

  . و كانوا حبق رجاالً صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه )صلى اهللا عليه و آله (  مع النيب

و هي إذ تقدم هذه السلسلة إىل مكتبة الفىت املسلم إمنا تأمل اإلقتداء بأولئك 

ع جمد اإلسالم و رفع رايته عالياً ، و أضاءوا الرجال األفذاذ الذين أسهموا يف صن

  .الطريق لألجيال 

  
  إيران ، قم ، شارع الشهداء : مؤسسة أنصاريان 

  ٧٤١٧٤٤:  ، اهلاتف ١٨٧: قم / ايران : صندوق الربيد 

   



 انطلق محزة إىل التالل املشرفة على مكّة ، كان حصانه القوي
، و محزة يتأمل ما حوله يصعد كثبان الرمال ، او ينساب يف الوديان 

  .من مناظر مجيلة 
السماء زرقاء صافية ، و التالل تغمرها أشعة الشمس ، فتلمع 

  .حبات الرمال 
  . .كان محزة يفكّر بدعوة سيدنا حممد ، و كان قلبه مع رسول اهللا 

حقّاً ال إله إالّ اهللا ، أما الالت و العزى و مناة فما هي إالّ حجارة 
  !ان فكيف يعبدها ؟صنعها اإلنس

انطلق احلصان جيوب الصحراء ، و فرت األرانب و هي ترى من 
  .بعيد رجالً حيمل قوسه باحثاً عن األسود 

  
  )صلى ا عليه و آله ( سيدنا حممد 
جلس سيدنا " املروة " و جبل " الصفا " يف طريق املسعى بني جبل 

  . يف الفكر و التأمل حممد فوق إحدى الصخور ، كان كعادته مستغرقاً
  .كان يفكر بقومه الذين كفروا به و برسالة اهللا 

جلست فتاتان ، كانت شرفة " املسعى " يف مرتل مطلّ على طريق 
  .املرتل تطلّ على الطريق 



  



رأت الفتاتان سيدنا حممداً غارقاً يف الفكر ، ينظر السماء و إىل 
  .اجلبال 

 و معه سفهاء مكّة ، كانوا "أبو جهل " و يف تلك اللحظات ظهر 
  .يضحكون و يقهقهون بصوٍت عال 

أراد أن . نظر أبو جهل إىل سيدنا حممد فالتمعت عيناه حقداً 
  :يسخر منه فصاح 

انه ال يضحك . . إىل هذا انون . . ـ انظروا إىل هذا الساحر 
  . .هو ساكت . . مثلنا 

  :أل الفضاء و ضحك السفهاء ، و كانت قهقهام الشيطانية مت
  . .ـ ها ها ها ـ ها ها ها 

رأتا أبا جهل يدور حول . كانت الفتاتان تراقبان ما جيري حبزن 
  . .سيدنا حممد و يضحك ، و يقوم حبركات مضحكة 

 أخذ أبو جهل حفنة من التراب ، و وضعها فوق رأس النيب.  
  . .تناثر التراب فوق وجهه و ثيابه 

كان . و سيدنا حممد ساكت . و ضحك أبو جهل و السفهاء 
  . .حزيناً 

  .شعرت الفتاتان باحلزن و األمل من أجل سيدنا حممد 



ابتعد أبو جهل و حوله السفهاء ، و ض سيدنا حممد ميسح 
  .التراب عن رأسه و وجهه و ثيابه ، و مضى إىل مرتله 

  .و مرت ساعة ، قررت الفتاتان أن ختربا احلمزة فانتظرتاه 
  .عيد الح محزة ينحدر من التالل على حصانه األشقر من ب

  :هتفت الفتاة 
  .هيا بنا خنربه . . ـ عاد محزة 

  :صاحت الفتاة 
  . .ـ يا أبا عمارة 

  .توقّف احلمزة و تطلّع إىل الفتاة 
  :قالت الفتاة حبزن 

  " .أيب جهل " ـ يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك حممد من 
  :تساءل محزة 

  و ما لقي منه ؟ـ 
  :قالت الفتاة 

  .فسبه و ألقى على رأسه التراب . . ـ صادفه يف الطريق 
ضرب حصانه بالقوس و قفز . شعر محزة بالدماء تغلي يف رأسه 

  .احلصان غاضباً ، و انطلق الفارس حنو الكعبة 



كان من عادته إذا عاد من الصيد أن مير بالناس و يسلّم عليهم ، و 
رة كان غاضباً من أجل سيدنا حممد فلم يسلّم على أحد و لكنه هذه امل

  " .أيب جهل " مضى يشق طريقه إىل 
أبا " رفع قوسه و ضرب . قفز احلمزة من فوق حصانه مثل األسد 

  .على رأسه " جهل 
  :بالرعب و هو يرى محزة غاضباً ، فقال خبنوع " أبو جهل " شعر 

  .ه عقولنا ـ لقد سب آهلتنا يا أبا عمارة و سفّ
  :قال محزة 

  .ـ و من أسفه منكم و أنتم تعبدون احلجارة 
  :و صرخ محزة بغضب 
  .رد علي إن استطعت 

  :و دوت يف فناء الكعبة صرخة احلق و هتف محزة 
  .ـ أشهد أن ال إله إالّ اهللا و أن حممداً رسول اهللا 

  :و نظر محزة إىل أيب جهل و عيناه تقدحان شرراً و قال 
  .مه و أنا على دينه أتشت

  .أطرق أبو جهل ذليالً و سكت ، و فر السفهاء من حوله 
  .و انطلق احلمزة إىل سيدنا حممد يعانقه و الدموع تتساقط من عينيه 



أسد اهللا و أسد : و فرح سيدنا حممد بإسالم عمه احلمزة فسماه 
  .رسوله 
  

  امليالد
  .فيل  ميالدية أي يف عام ال٥٧٠ولد احلمزة عام 

  .و هو أخو سيدنا حممد يف الرضاعة إذ أرضعتهما امرأة امسها ثويبة 
كان احلمزة قوياً ، شجاعاً مهاباً ، أعلن إسالمه يف السنة الثامنة 

  ) .صلى اهللا عليه و آله ( من بعثة سيدنا حممد 
و عرف الناس اعتناق احلمزة لإلسالم ، ففرح املسلمون و حزن 

  .املشركون 
  .بعض املسلمني يكتم إسالمه خوفاً فأعلنوا شهادم و كان 

و كان إسالم احلمزة بداية عهد جديد ، فقد أصبح أتباع سيدنا 
  .حممد قوة ختشاها قريش و حتسب هلا ألف حساب 

  

  السنة التاسعة بعد البعثة
  .مرت تسعة أعوام على بعثة سيدنا حممد و ازداد عدد املسلمني 



 سريع الغضب ، و ذات يوم أخذ سيفه ، و كان عمر بن اخلطاب
  .فكّر يف أن يقتل سيدنا حممداً 

، " الصفا " انه مع أصحابه يف بيت عند جبل : سأل عنه فقيل 
  .فانطلق عمر إليه 

  :و هو رجل من قبيلة عمر فسأله " نعيم " و يف الطريق صادفه 
  ـ أين تريد يا عمر ؟
  :أجاب عمر بعصبية 
  .مداً هذا الصابئ الذي عاب ديننا ـ أريد أن أقتل حم

  :كان نعيم قد اعتنق اإلسالم سراً فقال له 
و هذه اُختك . . ـ إن بين هاشم لن يتركوك حياً إذا نلته بأذى 

  .قد أسلمت هي و زوجها 
  :صرخ عمر بعصبية 

  .ـ ماذا ؟ اُخيت فاطمة 
و عندما وصل قرب الباب مسع رجالً . مضى عمر إىل مرتل اُخته 

  . .يقرأ القرآن 
  :كانت كلمات السماء تنساب مؤثّرة 



ما أنزلنا عليك القرآن . . طه . . ـ بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  . . لتشقى 

  .ضرب عمر الباب و دخل 
أخفت اخته صحيفة القرآن فأراد أن ميزقها ، و ضرب اُخته فسال 

  .من وجهها الدم 
  .و خرج من املرتل . . شعر عمر بالندم 

  .سيدنا حممد و معه بعض أصحابه يف بيت قرب جبل الصفا كان 
  .كان يعلّمهم القرآن و احلكمة و يقرأ عليهم آيات السماء 

  .و يف تلك اللحظات مسعوا ضرباً عنيفاً على الباب 
ض أحد املسلمني و راح ينظر من فتحة يف الباب إىل الطارق و 

  :سأل احلمزة 
  ـ مِن الطارق ؟
  .ده سيف إنه عمر و بي
  :قال احلمزة 

فإذا أراد بذلناه و إذا أراد شراً قتلته . . ـ ال ختف افتح الباب 
  .بسيفه 

  :فتح الباب و سأل . ض محزة الستقبال القادم اجلديد 



  ـ ماذا تريد يا بن اخلطاب ؟
  :أجاب 

  .ـ جئت أشهد أن ال إله إالّ اهللا و أن حممداً رسول اهللا 
  ) :صلى اهللا عليه و آله ( و هتف سيدنا حممد 

  .ـ اهللا أكرب 
  .و فرح املسلمون بإسالم عمر 

  

  اهلجرة
قد بايعوا " اخلزرج " و " األوس " كان أهل يثرب من قبيليت 

على الدفاع عن دين اهللا بأمواهلم ) صلى اهللا عليه و آله ( سيدنا حممداً 
  .و أنفسهم 

أذى قريش على املسلمني ، أمرهم سي د أن فلما اشتددنا حمم
يهاجروا إىل يثرب ، فراح املسلمون يتسللون من مكّة فرادى و 

  .و هاجر احلمزة بن عبد املطلب مع من هاجر من املسلمني . مجاعات 
ينتظرون بشوق هجرة " يثرب " كان املهاجرون و األنصار يف 
  .سيدنا حممد و كانوا يترقبون وصوله 



  الفداء
و هبط ) . صلى اهللا عليه و آله ( مد قرر املشركون قتل سيدنا حم

ابن ) صلى اهللا عليه و آله ( جربيل خيربه باملؤامرة ، فدعا رسول اهللا 
عمه علي بن أيب طالب و عرض عليه أن ينام يف فراشه لينجو و يهاجر 

  " .يثرب " إىل 
  ) :صلى اهللا عليه و آله ( سأل علي سيدنا حممداً 

  اهللا ؟ـ و هل تسلم أنت يا رسول 
  :أجاب سيدنا حممد 

  .ـ نعم 
 و مل يكن يفكّر يف ) صلى اهللا عليه و آله ( فرح علي بنجاة النيب

  .نفسه عندما يهاجم املشركون مرتل سيدنا حممد 
و من الناس من يشري نفسه { : و هبط جربيل باآلية الكرمية 

 أي أن هناك من يبيع نفسه من أجل رضا اهللا} ابتغاء مرضاة اهللا 
  .سبحانه 

  .و يف هذه اآلية ثناء على موقف علي و تضحيته 



  



( اليت أصبح امسها منذ وصول النيب " يثرب " و وصل سيدنا حممد 
  " .املدينة املنورة " إليها ) صلى اهللا عليه و آله 

  

  يف مكّة
و يف مدينة مكّة أغار املشركون على بيوت املسلمني املهاجرين و 

  .بوها 
املهاجرون باحلزن لذلك ، من أجل هذا فكّر سيدنا حممد شعر 

  .إرسال سرايا لتأديب قريش من خالل التعرض لقوافلها التجارية 
استدعى سيدنا حممد احلمزة أسد اهللا و عقد له أول راية يف تاريخ 

  .اإلسالم و ذلك يف شهر رمضان من السنة األوىل للهجرة 
نطلق بسريته و هم ثالثون من أمر سيدنا حممد احلمزة أن ي

  .املهاجرين إىل ساحل البحر حيث طريق القوافل 
  " .أيب جهل " اصطدم احلمزة ب " العيص " و يف ناحية تدعى 

كان أبو جهل يف ثالمثائة من املقاتلني ، أي عشرة أضعاف عدد 
و من معه من املسلمني ) رضوان اهللا عليه ( املسلمني ، و لكن محزة 

  .مل خيافوا و استعدوا لالشتباك مع املشركني املهاجرين 



و " جمدي بن عمرو اجلهين " و قبل أن حتدث املعركة تدخل 
  .كانت له عالقات حسنة مع قريش و املسلمني و حجز بينهم 

بأنه أول مسلم يسلّمه ) رضوان اهللا عليه ( و قد افتخر محزة 
  :رسول اهللا راية اإلسالم ، وله يف ذلك شعر مجيل 

  أمر رسول اهللا أو خافقب
  عليه لواء مل يكن الح من قبلي
  لواء لديه النصر من ذي كرامة
  إله عزيز فعله أفضل الفعل

  :مث يشري إىل اصطدامه بأيب جهل 
  عشية ساروا حاشدين و كلّنا
  مراجله يف غيظ أصحابه تغلي
  فلما تراءينا أناخوا فعقلوا

  مطايا و عقلنا مدى غرض النبل
  و قلنا هلم حبل اإلله نصرينا
  و ما لكم إال الضاللة من حبل
  فثار أبو جهل هنالك باغياً
  فخاب و رد اهللا كيد أيب جهل



  و ما حنن إالّ ثالثني راكباً
  و هم مائتان بعد واحدة فضل

  

  )صلى ا عليه و آله (  مع سيدنا حممد
 كان ) عليه و آله صلى اهللا( و يف غزوة العشرية اليت قادها سيدنا حممد 

  .اللواء مع محزة بن عبد املطلب 
و توالت بعد ذلك السرايا و الدوريات اإلسالمية اليت كان هدفها 

  .ديد جتارة قريش 
كانت قريش قد أعلنت احلرب على املسلمني اقتصادياً ، فقد 

و راحت تشدد حرا ضد . هامجت دور املسلمني املهاجرين يف مكّة 
كل مكان من اجلزيرة و حترض القبائل العربية على اإلغارة املسلمني يف 
  .على يثرب 

أراد سيدنا حممد تأديب قريش ، و كان أفضل وسيلة هو ديد 
  .قوافلها التجارية إىل الشام 

  .و كان احلمزة ال يفارق سيدنا حممدا يف كلّ غزوة 



  



  معركة بدر
جتارية لقريش من و صلت األخبار إىل سيدنا حممد عن عودة قافلة 

  .الشام يقودها أبو سفيان 
  .و دعا سيدنا حممد املسلمني إىل اعتراض القافلة 

 رمضان من السنة الثانية للهجرة خرج سيدنا حممد و ١٢و يف يوم 
  . من املهاجرين و األنصار ٣١٣معه 

مسع أبو سفيان بتحرك املسلمني و هدفهم اعتراض القافلة ، فأرسل 
  .رجالً حييط قريش خبطورة املوقف على وجه السرعة 

وجد أبو جهل يف ذلك الفرصة للقضاء على اإلسالم و املسلمني 
 مقاتالً و ٩٥٠فراح حيرض قريش على احلرب فحشد مع زعماء قريش 

  .حيث عسكر املسلمون " عيون بدر " غادر م مكّة باجتاه 
 رمضان التقى اجليشان ، كان املشركون يضربون ١٧و يف يوم 

  .على طبول احلرب ، و كان املسلمون يذكرون اهللا و يسبحونه 
و إن جنحوا للسلم { : و هبط جربيل على سيدنا حممد ذه اآلية 

  .} فاجنح هلا 
  .و عرض النيب على قريش السالم و العودة 



و رفض أبو اجلهل و كان يتصور انه سوف يقضي على اإلسالم ، 
  .مرات فجيشه يفوق جيش املسلمني ثالث 

  :استعد اجليشان لالشتباك و نادى أحد املشركني 
  .ـ يا حممد أخرج إلينا أكفاءنا من قريش 

  :و هنا التفت سيدنا حممد إىل أصحابه و قال 
ـ قم يا عبيدة بن احلارث و يا محزة بن عبد املطلب و يا علي بن 

  .أيب طالب 
  .فهبوا مستبشرين بنصر اهللا أو الشهادة يف سبيله 

  .ف عبيدة أمام خصمه عتبة بن ربيعة وق
  .و وقف علي يف مواجهة الوليد بن عتبة 
  .و تقدم محزة حنو خصمه شيبة بن ربيعة 

  .و اشتعلت أول معركة يف تاريخ اإلسالم 
  .مل ميهل محزة خصمه فسدد له ضربة صرعته 

  .و ضرب علي عدو اإلسالم فقتله 
ضربة من خصمه فسقط أما عبيدة فقد ضرب خصمه و لكنه تلقى 

و محال عبيدة حنو . على األرض ، فاشترك محزة و علي يف قتل عتبة 
  .معسكر املسلمني ملعاجلته 



و عندما تساقط أبطال املشركني يف ساحة املعركة ، أصدر أبو 
  .جهل أمره باهلجوم العام 

و تصدى املسلمون للهجوم بروح عامرة باإلميان و الثقة من عند 
  .ر اهللا املسلمني اهللا ، و نص

و سقط أبو جهل و تساقطت رؤوس الكفر ، و ولّى املشركون 
  .األدبار 
  

  االنتقام
وصلت أنباء اهلزمية إىل مكّة ، فعال صراخ النساء على قتلى 
املشركني إالّ هند زوجة أيب سفيان ، فقد ظلّت ساكتة فقالوا أال تبكني 

  :على أخيك و أبيك و عمك ، قالت 
  . يشمت بنا حممد و أصحابه ـ ال حىت ال

راحت هند تفكّر باالنتقام و الثأر بقتل سيدنا حممد أو علي بن أيب 
  .طالب أو احلمزة بن عبد املطلب 

  .و كانت حترض املشركني من أجل االنتقام 



و خرج املشركون يف ثالثة آالف مقاتل و معهم هند بنت عتبة 
ربن على الدفوف و زوجة أيب سفيان و حوهلا أربعة عشر امرأة يض

  .الطبول 
و هو من عبيد مكّة األقوياء و أغرته " وحشي " جاءت هند إىل 

 أو )عليه السالم ( بالذهب و األموال إن هو قتل سيدنا حممداً أو علي 
   .)رضوان اهللا عليه ( احلمزة 

  :قال وحشي 
ـ أما حممد فال أقدر أن أصيبه ألن أصحابه حيفون به ، و أما علي 

و حذر ال يعطي فرصة خلصمه ، و أما احلمزة فربما متكنت من قتله فه
  .ألنه إذا غضب ال يرى شيئاً 

و قدمت هند لوحشي الذهب و راحت تنظر إىل الرمح الذي كان 
  .يتدرب عليه وحشي لقتل محزة 

قرب املدينة و فيها قرب " األبواء " وصل جيش املشركني منطقة 
  .ان قد مضى على وفاا مخسون سنة آمنة أُم سيدنا حممد و ك

أرادت هند نبش القرب و أصرت على ذلك ، و لكن بعض زعماء 
  .قريش رفض ذلك حىت ال يصبح عادة عند العرب 



جيش املشركني و قائدهم أبو . . و يف جبل اُحد تقاتل اجليشان 
   .)صلى اهللا عليه و آله ( سفيان ، و جيش املسلمني و قائدهم سيدنا حممد 

 أمر سيدنا حممد مخسني من أمهر الرماة بالتمركز على سفوح جبل
حلماية مؤخرة جيش اإلسالم ، و أوصاهم أن ال يغادروا " عينني " 

  .أماكنهم يف كلّ الظروف 
و بدأت املعركة جوم املشركني يتقدمهم حامل اللواء عثمان بن 

ضن على أيب طلحة و حوله هند و النساء يضربن على الدفوف و حير
  :القتال 

  حنن بنات طارق
  منشي على النمارق
  مشي القطا البوارق
  املسك يف املفارق
  و الدر يف املخانق
  إن تقبلوا نعانق

  أو تدبروا نفارق
  فراق غري وامق

  :صاح محزة حبماس 



  .ـ أنا ابن ساقي احلجيج 
و هجم على حامل اللواء فضربه فقطع يده فتراجع و أخذ اللواء 

  .سلمون يضغطون بشدة أخوه ، و امل
  .تساقط محلة اللواء الواحد تلو اآلخر 

و عندما سقط اللواء على األرض ، دب اخلوف يف نفوس 
املشركني و ولّوا هاربني ، و سقط الصنم الكبري الذي محلوه معهم 

  !لينصرهم يف احلرب من فوق اجلمل 
ى و يف تلك اللحظات و املسلمون يطاردون فلول املنهزمني تناس

الرماة أوامر سيدنا حممد و تركوا سفح اجلبل جلمع الغنائم فانكشفت 
  .مؤخرة جيش املسلمني 

و هنا قام خالد بن الوليد و كان مع املشركني حبركة التفاف ، و 
فوجئ املسلون جوم مباغت لفرسان املشركني و حدثت الفوضى يف 

  .صفوف اجليش اإلسالمي 
ة يراقب محزة و بيده رمح و هو من عبيد مكّ" وحشي " كان 

  .طويل ، و كان ال يفكّر بشيء سوى قتل محزة 
و يف غمرة اإلشتباكات العنيفة ، كان وحشي يترصد محزة من 

  .وراء صخرة كبرية 



  



و فيما كان احلمزة يف صراع مع أحد املشركني ، يقاتل ببسالة ، 
 وحشي " هز " النيب ة مث أطلقها باجتاه عمصلى اهللا عليه و آله ( احلربة بقو. (  

ضربت احلربة بطن احلمزة ، و حاول اهلجوم على وحشي و لكن 
  .احلربة كانت قد صرعته فهوى على األرض شهيداً 

  .و ركض وحشي ليخرب هنداً مبا فعل 
فرحت هند و نزعت حليها الذهبية و أعطتها إىل وحشي و قالت 

  :له 
  .نري ـ إذا رجعنا إىل مكّة فسأعطيك عشرة دنا

أسرعت هند إىل جثمان احلمزة و قطعت اُذنيه و أنفه لتصنع منها 
قالدة ، مث استلت خنجراً و بقرت بطن الشهيد و أخرجت كبده 

  .بوحشية و عضت كبده مثل الكلب 
  !!مث جاء أبو سفيان فراح ميزق جسمه بالرمح 

  

  سيد الشهداء
من اجلبل انسحب املشركون من أرض املعركة و هبط سيدنا حممد 

  .و معه أصحابه لدفن الشهداء 



 ن يعرف مكان احلمزة )صلى اهللا عليه و آله ( و سأل النيبعم .  
  . .ـ أنا : فقال احلارث 

  .أمر سيدنا حممد احلارث أن يبحث عنه ليدلّه 
و مضى الرجل يبحث عنه فوجده ممزق اجلسد فكره أن خيرب النيب 

   .)صلى اهللا عليه و آله ( 
يدنا حممد علياً أن يبحث عنه فوجده و كره علي أن خيرب أمر س

  .رسول اهللا فيتأمل ملنظره 
و راح سيدنا حممد يبحث عن احلمزة بنفسه فوجده بتلك احلالة 

  .املؤسفة 
  .بكى سيدنا حممد كثرياً ملا رأى ما صنعوا جبسده الطاهر 

  .إن الذئاب ال تفعل ما فعلته هند و أبو سفيان 
   :)صلى اهللا عليه و آله ( النيب و قال 

  .ـ رمحك اهللا يا عم لقد علمتك فعوالً للخري و صوالً للرحم 
  :و كان سيدنا حممد غاضباً فقال 

ألصنعن ما ( اهللا على قريش ألمثلن ) نصرين ( ـ لئن أظهرين 
  .بسبعني من رجاهلم ) صنعوا حبمزة 



 و { : ذه اآلية و أقسم املسلمون أن يفعلوا ذلك ، فهبط جربيل
} إن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به و لئن صربمت هلو خري للصابرين 

  .فعفا رسول اهللا و صرب و ى عن املُثلة 
  :و خلع سيدنا حممد بردته و غطى الشهيد و خاطبه قائالً 

يا فاعل اخلريات . . ـ يا عم رسول اهللا و أسد اهللا و أسد رسوله 
  .ت يا ذاب يا مانع عن وجه رسول اهللا يا كاشف الكُربا

و جاءت صفية اُخت احلمزة و عمة سيدنا حممد مع فاطمة الزهراء 
فصادفها علي ) صلى اهللا عليه و آله (  لتطمئن على سالمة النيب )عليها السالم ( 

  :بن أيب طالب و قال هلا 
  .ـ ارجعي يا عمة 

  .و كان ال يريد أن ترى أخاها بتلك احلالة 
  :فقالت 

  .ـ كال حىت أرى رسول اهللا 
 من بعيد فأمر ابنها الزبري أن ال )صلى اهللا عليه و آله ( و رآها النيب 

  .يتركها ترى أخاها الشهيد 
  :فاستقبلها الزبري و قال 

  .عودي يا اُماه 



  



  :فقالت 
  .حىت أرى رسول اهللا 

 اطمأنت على  و)صلى اهللا عليه و آله ( و عندما رأت سيدنا حممداً 
  :سالمته سألته عن احلمزة 

  ـ أين ابن اُمي ؟
و سكت النيب ، فأدركت صفية انه قد استشهد فبكت و بكت 

  .فاطمة على عمها الشهيد 
  :فقال سيدنا حممد يعزميها 

ـ ابشروا فإن جربيل أخربين أن محزة مكتوب يف أهل السماوات 
  " .أسد اهللا و أسد رسوله " 

جبل أُحد قرب املدينة املنورة شاهداً على بسالة محزة و اليوم يبقى 
  .سيد الشهداء و على وحشية املشركني 



  


