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 (18األسرية واالجتماعية )صلى هللا عليه وسلم حياة رسول هللا 

 (5/5خدجية رضي اهلل عنها ) املؤمننيمع أم 

 2018يونيو  3نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

وباألمس قلنا نزل أمين السماء جبريل عليه السالم على أمين 
في أعظم لقاء بين السماء واألرض  صلى اهلل عليه وسلماألرض 

إلنقاذ البشرية من الحضيض، لنواصل اليوم من حيث أنقطع بنا 
 الحديث.

 لجأ إلى مكان آخرياإلسالم ونزول الوحي لم وفي لحظة انبالج نور 
وإنما عاد إلى بيته، المكان الذي يأنس فيه، ، صلى اهلل عليه وسلم

، فهي الوحيدة "أنى رزقت حُبها"المكان الذي تعيش فيه من يحب 
في ذلك  صلى اهلل عليه وسلمالتي كان يحتاج إليها  رضي اهلل عنها

الوقت، وهي الوحيدة التي استطاعت أن تخفف عنه الفزع الذي كان 
فيه، وهذا الثقل الذي كان يعانيه في تلك اللحظة، ففي سورة 

(، إنها استقبلت ِقيًلاِإنَّا َسُنْلِقي َعَلْيَك َقْوًلا َثيقول تعالى ) 5اآلية  –المزمل 

كل ذلك بقوة اإلنسان المؤمنة بزوجها وقدراته وإمكانياته، فلم 
تخذله قط، وعلى الرغم من ثقل هذا القول الذي يتنزل على رسول 

تمكنت من تخفيف هذا الوطيء على  صلى اهلل عليه وسلماهلل 
، فأنظر وأقرأ كلماتها مرة صلى اهلل عليه وسلمزوجها رسول اهلل 
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ى ومرات فتتعجب، كيف استطاعت هذه المرأة التي كانت ال أخر
شيء أن تكون لها قيمة وأثر في مسيرة هذه الدعوة الربانية 

كال واهلل ال "مرة أخرى  رضي اهلل عنهاالكريمة، اقرأ معي ما قالت 
يحزنك اهلل أبدًا، أنك لتصل الرحم وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، 

، كلمات واهلل لو وزنت "ائب الدهروتقري الضعيف، وتعين على نو
ذكرته في تلك الحظة بأجمال خصاله وأنبلها  بماء الذهب لرجحته،

بهدف أن تعزز من قدراته وإمكانيات المقاومة لديه، فهي وكأنها 
تقول له إنك من أفضل خلق اهلل لذلك لن يخذلك اهلل مهما كان 

 ويكن.

م تجزع ولم تخاف كما يجب أن تالحظ أيها القارئ الكريم، إنها ل
ولم تتصرف بعشوائية، وإنما كانت متحكمة بعقلها وقدراتها 
وإدارتها، ولم تطلب منه أن يتحدث حتى ذهب روعه، عندها طلبت 

 منه أن يخبرها ما ألم به، أليس هذا هو تحكم في قدرات البشر.

ولم تكتفي بكل ذلك، وإنما حتى تعضد كلماتها الجريئة القوية 
، أخذته إلى عالم صلى اهلل عليه وسلموعه وخوفه التي هدأت من ر

من العلماء المتواجدين في مكة المكرمة في تلك اللحظة، ورقة بن 
نوفل، فأكد كلماتها، وهذه من حكمتها أيضًا فهي وإن لم تكن 
نصرانية في تلك اللحظة ولكننا نعتقد أنها كانت تؤمن بالعلم 

 والقراءة والثقافة أيًا ما كان مستواه.

 تلك هي المرأة في اإلسالم.
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في  صلى اهلل عليه وسلمصدقته "يقول ابن حجر في فتح الباري 
أول وهله، ومن ثباتها في األمر ما يدل على قوة يقينها، ووفور 

      . "عقلها، وصحة عزمها

عَلَيْهِ  اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَُسولُ  قَالَ: قَالَ عَنْهُ، اللَّهُ َرِضيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْو
، "بَشِّرُوا خَِديجَةَ بِبَيْتٍ ِمنْ قََصبٍ، ال َصخَبَ فِيهِ َوال نَصَبَ ": وَسَلَّمَ

 "فِيهِ َصخَبَ ال"قَالَ الشَّيْخُ رَِحمَهُ اللَّهُ: يَُجوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى َقوْلِهِ: 
لِبَ فِي أَحْوَالِ الْغَا ألَنَّ أَحَدٌ، فِيهِ ُيشَارِكُهَا ال َلهَا، َمخْصُوصٌ هُوَ: أَيْ

النَّاسِ التَّنَازُعُ فِي الشَّيْءِ الْمُشْتََركِ َبيْنَهُمْ، وَالْمُنَازَعَةُ ُتفْضِي إِلَى 
الصَّخَبِ، وَمَا انْفَرََد ألَحَدٍ شَيْءٌ لَْم يُنَازَْع فِيهِ فَلَمْ يَُكنْ هُنَاكَ صَخَبٌ، 

ذِي هُوَ مِنْ دُرَّةٍ َجوْفَاءَ بِزَوَالِ الصَّخَبِ فَعَبَّرَ عَنِ انْفِرَادِهَا بِهَذَا الْبَيْتِ الَّ
أَيْ: َليْسَ ذَِلَك  "ال َنصَبَ" :فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَُكنْ هُنَاَك َصخَبٌ، وََقوُْلهُ

جَزَاءً لِنَصَبِهَا، وَال َتكَلُّفِهَا ِمَن األَعْمَاِل الَّتِي أَتَيْتَ َعلَيْهَا، لَكِْن هَذَا 
نَ اللَّهِ تَعَالَى لَهَا بَْعَد مَا أَعْطَاَها ِمنَ الثَّوَابِ عَلَى زِيَادَةٌ وَفَضٌْل مِ 

 .أَفْعَالِهَا، وَأَضْعََف َلهَا مِنْهُ، وَاللَُّه أَعْلَمُ

واسعة المجوفة اللؤلؤة وقال مفسرون آخرون إن القصب هو ال
من "إنه يمكن أن يالحظ إنه قال  السهيلي، وقال كالقصر المنيف

من لؤلؤ؛ أن في لفظ القصب مناسبة لكونها ولم يقل:  "قصب
 .، واهلل أعلمأحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى اإليمان دون غيرها

وال نريد الخوض في تفاسير الكثيرة لهذا الحديث الشريف، ولكننا 
كانت  رضي اهلل عنهانؤمن إن هذه المرأة والتي نعرفها بالطاهرة 

، وقد صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل زوجها ذات مكانة عالية عند 
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استحقت هذه المرأة التي لم تكن شيء يذكر في الجاهلية كل هذه 
 ستدرك الحاكمالمكانة في اإلسالم، ليس ذلك فحسب وإنما في م

خط رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في األرض : عن ابن عباس قال
قال: ؟ قالوا: اهلل ورسوله أعلم.  أربعة أخطط، ثم قال: تدرون ما هذا

أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، "
 ."ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون

صلى اهلل هكذا كانت المرأة في اإلسالم وهكذا كرمها رسول اهلل 
 مع هذه الزوجة صلى اهلل عليه وسلم، وهكذا عاش عليه وسلم

في كل المواقف الصعبة  صابرة محتسبه، فرافقته رضي اهلل عنها
التي كانت تمر عليه، وعندما كان أهل مكة وأقرب الناس إليه وهم 

كانت كالقلعة  صلى اهلل عليه وسلمأعمامه يشككون فيه 
المنيعة التي تصد كل تلك الضربات واألوجاع، فكانت الحضن 
الدافئ والحنون الذي كان على استعداد دومًا الستقباله وفي أي 

    شك فيه وال بدعوته لحظة.ولم ت لحظة،

واستمرت الدعوة، واستمر اإليذاء المعنوي والجسدي، ودخلت معه 
شعب بني عامر في سنوات الحصار، على الرغم من أنها سيدة نساء 
قريش، كان بإمكانها في أي لحظة أن ترجع إلى بيتها مكرمة 

 وسلمصلى اهلل عليه ومعززة، ولكنها أبت، فهذا زوجها ورسول اهلل 
في الشعب ثالثة سنوات بمرها  تلن تخذله أبدًا، واستمر

وحصارها وجوعها وعطشها، وخوفها وبردها وحرها، ولكنها 
، وبعد أن أذن صلى اهلل عليه وسلمصبرت واقفة مع زوجها النبي 
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المسلمين منه،  عم تاهلل سبحانه وتعالى أن يفك الحصار، وخرج
حتى آذن اهلل كانت األيام ما ما هي إال بضع أيام أو أسابيع أيًا 

سبحانه وتعالى أن يختارها وينقلها إلى الرفيق األعلى، فتوفيت، 
 كثيرًا. صلى اهلل عليه وسلمفحزن عليها 

 وعلى قدر هذا الحزن، جاءت حادثة اإلسراء والمعراج.

 صلى اهلل عليه وسلمولنواصل غدًا وإلى مواضيع أخرى من سيرته 
 األسرية واالجتماعية.

  

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


