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 (16األسرية واالجتماعية )صلى هللا عليه وسلم حياة رسول هللا 

 (3/5خدجية رضي اهلل عنها ) املؤمننيمع أم 

 2018يونيو  1نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 وما زلنا في بيت خديجة رضي اهلل عنها،

في المقابل كانت ، فرضي اهلل عنهاوهلل در خديجة بنت خويلد 
قد انصرفت تمامًا إلدارة بيتها والقيام بأعباء  رضي اهلل عنها

المنزل على كثرتها وإرهاقها، وهي جد سعيدة بذلك، وقد كانت 
وربما لم تكن تكنس وتغسل تقوم بذلك بكل حب وإخالص وتفان، 

ولكنها كانت تقوم بأعظم من ذلك فهي تربي العيال وتدير المنزل 
بكل ما فيه ومن فيه، وتقوم برعايتهم وتلبي احتياجاتهم، 

تتولى بنفسها  رضي اهلل عنهاوباإلضافة إلى كل ذلك فقد كانت 
وال تكلف أحد بذلك، يقول  صلى اهلل عليه وسلمخدمة رسول اهلل 

جر: كانت حريصة على رضاه بكل ممكن، ولم يصدر منها ما ابن ح
يغضبه قط كما وقع لغيرها. ويروى في البخاري عن أبي هريرة 

يا "فقال:  صلى اهلل عليه وسلمإن جبريل أتي النبي رضي اهلل عنه 
رسول اهلل هذه خديجة قد أتت، معها إناء فيه إدام أو طعام أو 

السالم من ربها ومني، وبشرها شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها 
. والشاهد في "ببيت في الجنة من قصب، ال صخب فيه وال نصب
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كانت هي بنفسها تحضر له  رضي اهلل عنهاالحديث هو إنها 
، بمعنى صلى اهلل عليه وسلمالطعام وتأتي به إليه وتقدمه له 

أنها كانت حريصة كل الحصر على ذلك، فقد كان باإلمكان أن 
 مها للقيام بذلك، ولكنها الزوجة المخلصة.ترسل أحد خد

االجتماعية اليومية  صلى اهلل عليه وسلمولم تكن حياة رسول اهلل 
محصورة ومقسمة في تلك المرحلة بين التجارة والبيت، فقد كان 
حتمًا يجالس رجاالت قريش في دار الندوة أو في المجالس األخرى 

ناقشهم ويسمع وكذلك سوق عكاظ، كما يفعل رجاالت قريش وي
ألسنتهم، وكذلك كان على التي كانت تجري والحكايات األحاديث 

كأمثال أبي بكر الصديق وغيره الذين وأصدقاء له أصحاب 
يشابهونه في خلقه وأخالقه فكان يسامرهم ويسمع لهم 

لم  صلى اهلل عليه وسلمويجالسهم، ولكننا نعرف علم اليقين إنه 
 –لم يكن والعربدة والسُكر وفي مجالس الخمر  طيكن يجلس ق
أن يخلو بامرأة أجنبية أو أن  – صلى اهلل عليه وسلموحاشاه ذلك 

يقصد بيوت الخنى والزنا، فقد كان طاهرًا أمينًا نقيًا، فقد حفظه 
 اهلل من كل تلك الفواحش.

 وتستمر به الحياة على هذا المنوال، 

يالً كانت كلما تقدم به العمر قل صلى اهلل عليه وسلمولكنه كان 
تُحبب له الخلو واالختالء بنفسه، فكان يخرج إلى جبال مكة المكرمة 
وأطرافها ويجلس لساعات ليتأمل ضروب الحياة وتصاريفها، 

، وكل تلك النجوم والقمر والشمس، ويتأمل كل هذا الملكوت



3 
 

والكون، ودورات الحياة وكيف تجري هذه الكواكب وإلى أين تسير، 
والحيوانات، والبشر والحجر، وأحداث مكة وكان يراقب األشجار 

والقرى المجاورة، وكان يسمع األحاديث، وفي نفس الوقت كان 
يجد أن البشر يسجدون لتماثيل ال حول لها وال قوة، وكان اإلنسان 
هو من يصنع تلك التماثيل وهو من يقوم بالسجود لها، وأمور 

ومن ثم  كثيرة وتأمالت ال حصر لها، كانت كلها تختزل وتصغر
، ويجد أنها صلى اهلل عليه وسلم حتضنهايتنصهر في نفسه، ف

كلها تشير إلى مكان واتجاه واحد، حتمًا أن لهذا الكون قوة عظمى 
ذكية قوة تدير هذا الكون بكل اقتدار، فليس من المعقول أن هذا 
التنظيم وهذه األمور تجري بصورة اعتباطية، ألم يقل اإلعرابي 

البعرة تدل على البعير، واألثر يدل على  إن "البسيط ذات مرة 
سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، على العليم أفال تدل الالمسير، 

، نعتقد أن مثل هذه األمور والعديد من األمور األخرى كانت "الخبير ؟
 ، ولكن ما هذه القوة ؟صلى اهلل عليه وسلمتدور في نفسه وقلبه 

 واستمر هذا الوضع سنوات، 

حينما  أنه –ابن هشام مثالً  –وتروى كتب السيرة النبوية الشريفة 
 صلى اهلل عليه وسلمأراد اهلل سبحانه وتعالى أن يكرم رسول اهلل 

بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى ال يرى بيتًا، ويفضي إلى 
الشعاب وبطون األودية، فال يمر بحجر وال شجر إال قال: السالم 
عليك يا رسول اهلل، وكان يلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فال يرى 

ر طهماز في كتابه )السيدة خديجة أم المؤمنين( إلى أحد. ويشي



4 
 

ذكر ذلك  صلى اهلل عليه وسلموال بد أنه "مثل هذه الحوادث بقوله 
، فمثل هذه الحوادث أمور عجيبة رضي اهلل عنهاللسيدة خديجة 

خارقة للعادة، تثير في نفس من تعرض له شيئًا من القلق والخوف، 
يبثه ما يجده، ويحدثه بما ويصبح محتاجًا إلى شخص يثق فيه، 

أقرب  رضي اهلل عنهايساوره من خوف وقلق، والسيدة خديجة 
روحًا وجسدًا، فهي أهله  صلى اهلل عليه وسلمالناس إلى النبي 

روى "، ... ويستمر بقوله رضي اهلل عنها وسكنه وأنس روحه ونفسه
صلى اهلل عليه ابن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه، أن رسول اهلل 

يا خديجة إني أرى ضوءً، وأسمع صوتًا، لقد خشيت أن "قال:  سلمو
، قالت: إن اهلل ال يفعل ذلك بك، إنك تصدق الحديث، "أكون كاهنًا

 . انتهى."وتؤدي األمانة، وتصل الرحم

وهذه المرأة الوفية المحبة هكذا وبكل اقتدار، تمكنت هذه الزوجة 
أكبر األحداث التي في ذلك المجتمع الجاهلي أن تتدخل في مسيرة 

 غيرت مجرى التاريخ.

في  صلى اهلل عليه وسلموتستمر حكايتنا مع حياة رسولنا الكريم 
 بيت أم المؤمنين خديجة رضي اهلل عنها.

 

 

 

 

 

 


