
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

 فكيف إذا اجتمعت تلك الصفات يف شخص واحد؟ األخالق، معايل  املكارم و يل أن نتحدث عنمج 

اجتمعت  ف مؤمنة  املكارم    هذهلقد  امرأة  با  ،يف  اخللقعرفت  وحسن  ولعقل  بيت  ،  يف  وجمد نشأت  رشف 

   .ورياسة 

أم    ،صىل اهلل عليه وسلم  ه  نت ب لنتحدث عن أول من أم  سلمصىل اهلل عليه و  يإىل بيت النب  فتعالوا لندخل  

يُل النَّبِيَّ َصىلَّ اهللُ َعَليرِه َوَسلََّم،    من األيام   يف يوم، التي  املؤمنني خدجية بنت خويلد ريض اهلل عنها ِ
َأَتى ِجْبر

َرأر َعَليرَها  إِ فِيهِ َيا َرُسوَل اهللَِّ: َهِذِه َخِدجَيُة َقدر َأَتتر َمَعَها إَِناٌء ))َفَقاَل:  اٌب، َفإَِذا ِهَي َأَتترَك َفاقر َداٌم، َأور َطَعاٌم َأور رَشَ

َنَصَب  َوالَ  فِيِه،  َصَخَب  َقَصٍب الَ  ِمنر  اجلَنَِّة  يِف  بَِبيرٍت  َها  ر َوَبِّشه َوِمنهي  َا  َرِّبه ِمنر  اَلَم  بيت من    ،((السَّ رُّ   أي  الدُّ

    .بتع مرتفعة، وال أصوات  ليس فيهاملجوف؛  

مل و،  ربة بيت يف اإلسالموأول  وقال: ببيت، ومل يقل: بقرص، داللة عىل أهنا ملا كانت ربة بيت قبل املبعث،  

إسالم إال بيتها، وهي فضيلة ما شاركها فيها غرُيها، وجزاء الفعل يذكر غالًبا   وقتهايكن عىل وجه األرض  

 .ت دون ذكر القرصبلفظه، وإن كان أرشف منه قصًدا؛ فلهذا جاء احلديث بلفظ البي

ومناسبة نفي هاتني الصفتني أنه عليه الصالة والسالم ملا دعا إىل اإليامن أجابت خدجية طوًعا، فلم حتوجه  

نت عليه كل عسري، فناسب إىل رفع   صوت، وال منازعة، وال تعب يف ذلك؛ بل أزالت عنه كل نصب، وهوَّ

ا بالصفة املقا ها به رِّبُّ أم املؤمنني خدجية بنت خويلد القرشية األسدية،  .بلة لذلكأن يكون منزهلا الذي بِّشَّ

لها   كان النبي صىل اهلل عليه ) وهي من أفضل نساء األمة؛ قال الذهبي رمحه اهلل:   وسلم يثني عليها، ويفضه

تعظيمها يف  ويبالغ  املؤمنني،  أمهات  سائر  أر(،  عىل  وعال  جل  اهلل  أن  ُيعَلم  إال ومل  امرأة  إىل  سالًما  سل 

سالم اهلل عليها، ماذا قالت؟ انظر إىل فقهها ريض اهلل عنها،   النبي صىل اهلل عليه وسلم  ، فلام أبلغهاةلـخدجي 

 .عليك وعىل جْبيل السالمقالت: إن اهلل هو السالم، و



 

 

يقولون:        كانوا  الصالة؛  وفرضت  املدينة،  إىل  هاجروا  ملا  الصحابة  أن  مع  السالم،  اهلل  وعىل  تقل:  ومل 

، السالم عىل جْبيل، فأخْبهم النبي صىل اهلل عليه وسلم بأن اهلل هو السالم، وال ينبغي أن   اهللالسالم عىل

   . عليه وسلم ما يقولونفعلَّمهم صىل اهلل  يقال: السالم عىل اهلل،

ت خدجية هذه   قد يعجب اإلنسان من هذه املقامات الرفيعة التي نالتها خدجية ريض اهلل عنها، فبامذا استحقَّ

 وهذا الفضل والتكريم اإلهلي؟  كانة،امل

د صىل اهلل عليه وسلم بعًضا من األسباب التي جعلت خدجية يف هذه املكانة، فقد قالت عائشة ريض   ُُيده

اهلل عنها: كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا ذكر خدجية مل يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار، فذكرها  

لقد عوضك اهلل من كبرية السن، قالت فرأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه   فقلت:  ذات يوم فاحتملتني الغرية،

اللهم نفيس:  يف  وقلت  ندمت(،  )أي  جلدي  من  أسقطت  غضًبا  غضب  غضب   وسلم  أذهبت  إن  إنك 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عني مل أعد أذكرها بسوء ما بقيت، فلام رأى النبي صىل اهلل عليه وسلم ما 

قلت؟! واهلل لقد آمنت يب إذ كفر يب الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، وصدقتني إذ   ))كيف  لقيت، قال: 

  .غدا عيلَّ ِّبا وراح شهًراكذبني الناس، ورزقت مني الولد إذ حرمتموه، قالت: ف

أيًضا:   ُحبَّها((وقال  ُت  ُرِزقر قد  َخ ))قال:  و،  ))إين  نَِسائَِها   ُ َوَخرير َيُم،  َمرر نَِسائَِها   ُ  ))   ،(( ةُ ِدجيَ َخرير
ِ
نَِساء َأفرَضُل 

لِدٍ  ُخَوير بِنرُت  َخِدجَيُة  َنَِّة:  اجلر ِل  دٍ   ، َأهر ُُمَمَّ بِنرُت  َرَأُة    ،َوَفاطَِمُة  امر ُمَزاِحٍم  بِنرُت  َن، َوآِسَيُة  َعور رر
نَُة   فِ ابر َيُم  َوَمرر

َرانَ  التفضيل، بني مري   . ((ِعمر العلم يف مسألة  جية، وبني  م وخدوهذا احلديث من مجلة ما أشكل عىل أهل 

  .خدجية وعائشة، وبني خدجية وفاطمة

 .اإلشكال أن مريم خري نساء زماهنا، وخدجية خري نساء زماهنا وخري ما أجيب به عىل هذا  

 : أما تفضيل خدجية عىل عائشة فألهل العلم فيه أربعة أقوال 

 .ائشة فيها قها عوألن هلا مزايا مل تلح ولغريه،األول: تفضيل خدجية عىل عائشة هلذا احلديث 

َجاِل  )) له:  منها قو اهلل عليه وسلم صىل   الثاين: تفضيل عائشة عىل خدجية ألحاديث ثابتة عنه  الره ِمَن  َكُمَل 

عَ  َعائَِشَة  ُل  َوَفضر َن  َعور رر
فِ َرَأُة  امر َوآِسَيُة  َراَن  ِعمر بِنرُت  َيُم  َمرر إِالَّ   

ِ
النهَساء ِمَن  ُملر  َيكر ر  َومَل النهَس َكثرٌِي،  كَ ىَل   

ِ
ِل اء َفضر

 .تلحقها خدجية فيها  وألن هلا مزايا مل   ((الثَِّريِد َعىَل َسائِِر الطََّعامِ 

ابن   إليه  ومال  متقاربة  وعائشة  خدجية  بني  الفضل  جهات  أن  باعتبار  بينهام  املفاضلة  يف  التوقف  الثالث: 

  .-رمحهام اهلل-تيمية، وتلميذه احلافظ ابن كثري 



 

 

 

أن لكل منهام مزايا مل تلحقها األخرى فيها، ففي أول   بحيثالرابع: التفصيل وهو أعدل األقوال وأصوِّبا  

الرسالة ال شك أن املزايا التي حصلت خلدجية مل تلحقها فيها عائشة، وال يمكن أن تساوهيا يف ذلك، وأما  

فقد حصل لعائشة   -ه وسلمصىل اهلل علي - يف وقت نزول الِّشائع واألحكام وخاصة بعد موت الرسول

ال  العلم وتعليم  سنة وهداية األمة ما مل ُيصل خلدجية، فال يصح أن نفضل إحدامها عىل األخرى من نِّش 

 تفضياًل مطلقًا. بل نقول هذه أفضل من وجه، وهذه أفضل من وجه، ونكون قد سلكنا مسلك العدل.  

يها ، لقرأنا بأحرف من دهب قوهلا ملا أتى إل اإلسالملو أننا قلَّبنا صفحات التاريخ، ورجعنا إىل بداية دعوة  

له   جرى  ما  هول  من  يرجف  اهلل  الروع،  رسول  عنه  ذهب  حتى  لوه  فزمَّ لوين((،  زمه لوين  ))زمه فقال:   ،

الثاقبة،  والبصرية  العقل  صاحبة  املرأة  دور  كان  وهنا  نفيس((،  عىل  خشيت  ))لقد  وقال:  اخلْب،  وأخْبها 

د خصاله، وُمامدقالت: كال واهلل ما خيف ُتعده أبًدا، ثم بدأت  ه: إنك لتصل الرحم، وحتمل الكل،  زيك اهلل 

 ق. وتكسب املعدوم، وتقري الضيف، وتعني عىل نوائب احل

أنموذًجا ُُيتذى به؛ فاملرأة كام الرجل ال يشء   ،ونساء الصحابةإن يف سرية نساء الصحابة  نساء النبي وبناته  

يغرس يف نفسه ونفس من  صاحلة، فليحرص كل مسلم عىل اختيار قدواته، وأن  أبلغ يف حياهتا من القدوة ال 

ةيعوهلم االقتداء بمثل هذه القدوات الن   .ريه

عليه الصالة والسالم؛ وكان عىل ذكر دائم    همل متت من قلبفإهنا  كانت لرسول اهلل احلبيبة،  وحتى بعد وفاهتا  

ت   ملبل  هلا،   أنه  َما  ،    ها زوج بعدينس كل ما يمت إليها بصلة، رغم  وتلك عائشة ريض اهلل عنها تقول: )) 

ُتَها، وَ  ُت َعىَل َخِدجَيَة، َوَما َرَأير  النَّبِيه َصىلَّ اهللُ َعَليرِه َوَسلََّم، َما ِغرر
ِ
ُت َعىَل َأَحٍد ِمنر نَِساء َلكِنر َكاَن النَّبِيُّ َصىلَّ  ِغرر

َرَها، َورُ اهللُ َعَليرهِ  ثُِر ِذكر اَم ُقلرُت َلُه:   َوَسلََّم ُيكر َضاًء، ُثمَّ َيبرَعُثَها يِف َصَدائِِق َخِدجَيَة، َفُربَّ اَة ُثمَّ ُيَقطهُعَها َأعر اَم َذَبَح الشَّ بَّ

َفَيُقوُل   َخِدجَيُة،  إاِلَّ  َرَأٌة  امر َيا  نر الدُّ يِف  َيُكنر  ر  مَل ُه  َوَكانَ : َكَأنَّ  ، َكاَنتر َا  وإِهنَّ َوَلٌد((،  ِمنرَها  يِل  َوَكاَن   ، عائشة  تر حتدثنا 

َعلَ  اهللُ  اهللَِّ َصىلَّ  َرُسوِل  َعىَل  َخِدجَيَة،  ُت  ُأخر لٍِد،  ُخَوير بِنرُت  َهاَلُة  َتأرَذَنتر  اسر يرِه  ريض اهلل عنها كذلك قالت: )) 

َتاَع لَِذلَِك، َفَقاَل: اللَّ  تِئرَذاَن َخِدجَيَة َفارر ُت،  َوَسلََّم، َفَعَرَف اسر : َفِغرر ُكُر ِمنر َعُجوٍز  ُهمَّ َهاَلَة. َقاَلتر َفُقلرُت: َما َتذر

ِمنرَها، ا  ً َخرير اهللَُّ  َدَلَك  َأبر َقدر  ِر،  هر الدَّ يِف  َهَلَكتر   ، ِ
َقنير در الشه  

ِ
مَحرَراء ٍش،  ُقَرير َعَجائِِز  اهلل   ِمنر  فقال رسول اهلل صىل 

َدَلنِي اهللَُّ َعزَّ َوَج  ا ِمنرَها، َقدر آَمنَتر يِب عليه وسلم: َما َأبر ً َبنِي النَّاُس،  لَّ َخرير َقترنِي إِذر َكذَّ  إِذر َكَفَر يِب النَّاُس، َوَصدَّ

اَلَد النهَس   َوَواَسترنِي باَِمهِلَا إِذر َحَرَمنِي النَّاُس، َوَرَزَقنِي اهللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َوَلَدَها إِذر َحَرَمنِي َأور
ِ
 ((. اء



 

 

 

د عاشت معه يف مكة إىل العام العارش من البعثة  فق هلل عنها مع رسول اهلل حياة فريدة، إن حياة خدجية ريض ا

بجواره،   وتقف  وتواسيه،  الزوجة؛  ف حتميه  نعم  اهلل  وكانت  النبي صىل  التي مرت عىل  العواصف  من  كم 

ن بفضل من اهلل من جتاوز العقباتا  هوقوف وبفضلعليه وسلم بداية الدعوة؛    .، متكَّ

املؤمنة ريض اهلل عن  املرأة  اليوم، وأن تسمعه كل    هاإن احلديث عن هذه  امرأة  حديث جيب أن تسمعه كل 

وبناتنا، وأخواتنا كي   القدوة نسائنا، وزوجاتنا،  السعادة    ترى  ق  تتحقَّ البيتكأمٍّ وبنت، وزوجة حتى  ،  يف 

ل َن  سطَّرر الالئي  العظيامت  هؤالء  بمثل  مقتديًة  املؤمنة  أيتها  يف فكوين  التعامل  صور  وأرقى  أسمى  لتاريخ 

  .اة الزوجيةياألرسة واحل 

إىل بارئها، وكان ذلك قبل هجرته صىل اهلل عليه وسلم إىل    هاريض اهلل عنها، فإنه ملا تاقت روح  هتا وأما وفا

بسبع، وأقامت   أو  بعثة بعِّش سنني يف شهر رمضان، وقيل: بثامنٍ ال   املدينة املنورة بثالث سنوات؛ أي: بعد

العمر مخس وستون سنة، وأنزهلا رسول اهلل بنفسه يف   منمعه مخًسا وعِّشين سنة، وُدفنت باحلجون، وهلا  

فراق  وسلم عىل  عليه  اهلل  صىل  النبي  لشدة حزن  احلزن؛  عام  بالسري  وُيذكر  بيده،  القْب  وأدخلها  حفرهتا، 

م واملسلمني خري اجلزاء، وريض  زوجته الوفية خدجية، ريض اهلل عن أم املؤمنني خدجية، وجزاها عن اإلسال

 . ل بيت رسول اهلل، وأصحاب رسول اهلل أمجعني آ اهلل عنها وعن

   املني الع واحلمد هلل رب  

 

  

   


