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بسم اهلل الرمحن الرحيم

وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
الطيبني املعصومني.

ان اهلل تعاىل أمر اإلنسان بالعبادة والطاعة، ومل يقرص ذلك 
عىل صنف معني من نوع اإلنسان، بل هذا األمر يشمل 

كال الصنفني: الذكر واألنثى، قالت اآلية الكريمة:
﴿َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحيَِينَُّه 
َكاُنوا  َما  بَِأْحَسِن  َأْجَرُهْم  َوَلنَْجِزَينَُّهْم  َطيَِّبًة  َحَياًة 

َيْعَمُلوَن﴾النحل: 97.
يعد االلتزام يف املجتمع أمرًا ليس بالعسري، وكذا الفضيلة 
يف حميط طاهر أمر يسري، ولكن االلتزام والتمسك بالطهر 
يف جمتمع فيه انحراف، أمر صعب ونادر، وخدجية بنت 
خويلد كانت من هذا النوع، فاملجتمع الذي عاشت 
فيه كان موبوءًا باملعصية، ولكن املعدن الطيب هلذه املرأة 
الكامل  طريق  تسلك  جعلها  عقلها  ورجحان  الصاحلة، 
والفضيلة والطهر، حتى ُلّقبت يف أيام اجلاهلية بالطاهرة، 
النبوية  الذرية  أم  املنفقة  املجاهدة  املؤمنة  السيدة  وهي 
وال  خدجية؟  هي  من  املسلم  غري  يسأل  وقد  الطاهرة، 
التاريخ الذي كتبته أيدي  غرابة بسؤاله إذ ما عرفناه أن 
الدين  تشييد  يف  الفضل  هلم  ممن  الكثري  غيبت  السلطة 
اإلسالمي وانتشاره، ومل ُيذكروا إال بذكر يسري ال يروي 
املؤمنني  أم  الظلم،  هذا  شملهم  الذين  ومن  الظمآن، 
خدجية، متناسني أهنا أول زوجات الرسولوأحبهم 
إىل قلبه حيث مل يتزوج عليها بحياهتا، ومل ينمح ذكرها 
عن لسانه بعد رحيلها،كام سوف نرى سريهتا العطرة من 

خالل هذه الصفحات.
: نسبها

بن  أسد  بن  بنت خويلد  السّيدة خدجية  املؤمنني  أم  هي 
بن  لؤي  بن  كعب  بن  كالب  بن  قيص  بن  العزى  عبد 
غالب بن فهر  القرشية فنسبها يرجع إىل قبيلة قريش 
ويلتقي نسبها بنسب رسول اهلل األعظم عند جدها 

الثالث من أبيها وعند جدها الثامن من أمها. 
: ألقابها

مشتقة  وهي  األلقاب،  من  عدة  عليها  اهلل  سالم  هلا 
َأْوىَل  تعاىل:﴿النَّبِيُّ  قال  املؤمنني،  أم  فهي  صفاهتا،  من 
ْم﴾االحزاب:6.  َهاهُتُ ُأمَّ َوَأْزَواُجُه  َأْنُفِسِهْم  ِمْن  بِامْلُْؤِمننَِي 
وأيضا وَسَمها الرسول الكريم بوسام عظيم حيث 
وصفها بأهنا سيدة نساء العاملني، كام أن هلا ألقابا عرفت 
الطاهرة،  قريش،  سيدة  منها:  وبعده  اإلسالم  قبل  هبا 
مؤمنة  سيدة  أول  وهي  الصديقة،  الرضية،  املباركة، 

بالرسالة والوالية، وأول سيدة مصلية.
:  أول من أسلمت

جاء يف البحار: كانت خدجية أول من آمن باهلل ورسوله 
وصّدقت بام جاء من اهلل ووازرته عىل أمره.)البحار: ج16 

ص10(. 
يقول   اهلل رسول  )وكان  الطويس:  الشيخ  ذكر  كام 
خلدجية وخيربها بام يأتيه من قبل أن ينبأ به، وما يراه 
يف منامه، فلاّم أتاه الوحي من عند اهلل عز وجل بالرسالة 
آمن  كام  فآمنت،  اإلسالم،  إىل  ودعاها  بذلك  أخربها 
عيل فكانا أّول مسلمني به، وعن ابن عباس يقول: 
ومن  عيل،  الرجال  من   اهلل برسول  آمن  من  أول 

النساء خدجية(. األمايل: ص259 ح467.
بامل  إال  يقم  مل  اإلسالم  أن  الواردة  األخبار  ويف 
ذكر   ،اإلنسانية رسول  به  رّصح  كام   ،خدجية
الشيخ الطويس: )قال أبو عبيدة: فقلت لعبيد اهلل يعني 
ابن أيب رافع: أَو كان رسول اهلل جيد ما ينفقه هكذا؟ 
إن  مال خدجية، وقال:  فأين يذهب بك عن  فقال: 
رسول اهلل قال: ما نفعني مال قط مثل ما نفعني مال 
خدجية، وكان رسول اهلل يفك من ماهلا الغارم 
فقراء  ويرفد  النائبة  يف  ويعطي  الكل  وحيمل  والعاين، 
اهلجرة،  منهم  أراد  من  وحيمل  بمكة،  كان  إذ  أصحابه 
وهذه  ص468(،  ماالً(.)األمايل:  قريش  أكثر  وكانت 
 شهادة عظيمة املنزلة والقدر ملوالتنا وسيدتنا خدجية

من خاتم النبيني. 
: إخالصها للرسول

كانت خدجية تقوم بأدوار بطولية ورسالية، فكانت 
 النبي كان  كام   ،النبي وآالم  آلهات  بلسام  متثل 
مدة وجوده يف مكة يتمتع بحامية عمه ودفاعه عنه، وكان 
أيب  حياة  أيام  بغّم  اغتممت  )ما  اهلليقول:  رسول 
طالب وخدجية(. القايض النعامن، رشح األخبار، ج3 . ولقد 
كانت هذه املرأة العظيمة يف غاية اإلخالص واالحرتام 
مرت  التي  الظروف  أصعب  يف  سيام  ال   للرسول
به، فكانت مؤنسته عندما يرجع إىل بيته فتزيل 
عنه اهلموم والغموم واآلالم، وتستقبله باحلب، وتسمعه 
اآلالم  عنه  تذهب  أن  شأهنا  من  التي  الكلامت  أمجل 
اخلالدة  الرسالة  هذه  نرش  ألجل  حتّملها  التي  واجلراح 

العظيمة.

منزلة خدجية عند اهلل ورسوله:
كان هلا منزلة عظيمة عند اهلل تعاىل والنبي، وتتمتع 
 بمكانة خاصة حيث ورد يف األخبار أن اهلل أمر النبي
جربائيل  إن  املجليس:  قال  ذلك،  وغري  عليها،  بالسالم 
إذا  فقال:  جيدها،  فلم  خدجية  عن  فسأل   النبي أتى 
ج66  )البحار:  السالم  يقرؤها  رهبا  أن  فأخربها  جاءت 
أهنا  ص102   ، ج8  اإلصابة  يف  حجر  ابن  وزاد  ص8(. 
قالت: )إن اهلل هو السالم وعىل جربيل السالم وعليك 
السالم ورمحة اهلل(، ال إشكال أن هلذا السالم منشأ، وإال 
واخلالق  اللغوية،  يلزم  ألنه  احلكيم  عن  يصدر  ال  فإنه 
منزه من اللغوية، باألدلة العقلية والنقلية، وهذا السالم 

يكشف أن هلذا الفرد خصوصية عند املوىل تعاىل. 
ويعتز هبا  وفاهتا،  بعد  وكان جيلها يف حياهتا وحتى 
)يا  قال:  أنه   عنه روي  كام  املرشفة،  مواقفها  ويقدر 
خدجية إّن اهلل عّز وجّل ليباهي بك كرام مالئكته كل يوم 
يف  هشام  ابن  وروي   ،78 ص   16 ج  األنوار  بحار  مرارا(. 
سريته، ج1، ص80، عن النبي أنه قال: )مل يرزقني 

اهلل زوجة أفضل من خدجية أبدًا(.
عن  عروة،  بن  هشام  عن  الشافعي  الكنجي  ذكر  كام 
 النبي نساء  عىل  ِغرت  ما  قالت:  عائشة  عن  أبيه 
إذا  اهلل  رسول  وكان  أدركها.  مل  وإين  خدجية،  عىل  إال 
قال:  خدجية،  أصدقاء  اىل  هبا  أرسلوا  يقول:  شاة  ذبح 
حّبها.   رزقت  إين  فقال:   ... يومًا  فأغضبته]عائشة[ 

صحيح مسلم ج4 ص 1888 )وكفاية الطالب: ص359(.
عائشة:  عن  ص18  ج3،  تارخيه  يف  اجلوزي  ابن  وذكر 
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)كان رسول اهلل ال يكاد خيرج من البيت حتى يذكر 
خدجية فيحسن عليها الثناء، فذكرها يومًا من األيام 
فأدركتني الغرية فقلت: هل كانت إال عجوزًا قد أخلف 
اهلل لك خريًا منها؟ قالت: فغضب حتى اهتّز مقدم شعره 
من الغضب، ثم قال: ال واهلل ما أخلف اهلل يل خريًا منها، 
الناس،  كذبني  إذ  الناس، وصدقتني  كفر  إذ  آمنت  لقد 
وواستني بامهلا إذ حرمني الناس، ورزقني اهلل عز وجل 
أوالدها إذ حرمني أوالد الناس(، ولعمري لقد كان هذا 
من عائشة بعد وفاة خدجية، فكيف لو كانت سالم 
قد  عائشة  غرية  كانت  وإذا  احلياة؟!  قيد  عىل  عليها  اهلل 
كانت  وكيف  األحياء،  مع  حاهلا  فام  األموات،  بلغت 

معاملتها هلن؟!
أقول: لو مل يكن إال هذه الرواية يف ذكر سيدتنا وموالتنا 
هذا  يف  هلا  شهادة  أعظم  لكانت   خدجية املؤمنني  أم 
وخاتم  اإلنسانية  رسول  لسان  َمن؟  لسان  وعىل  الكون 
النبيني الذي ال ينطق عن اهلوى، ويقسم باهلل العظيم 
عىل عظم شأهنا وحبها وإيامهنا وتصديقها باهلل ورسوله 
يف وقت كفر الناس به وصّدوا عنه، وأن اهلل مل خيلفه خريًا 
 .-منها - أي أنه مل تسد مكاهنا أية زوجة من زوجاته
من  وعند  واملنصف،  العاقل  اإلنسان  عند  الشهادة  هذه 
بقليلة  ليست  البغيض،  واحلقد  العصبية  به  تتحكم  ال 
اإلنسانة  هلذه  عظيمة  وشهادة  واضحة  حقيقة  هي  بل 
وكل  وذريتها،  وأمواهلا  بنفسها  ضحت  التي  العظيمة 
ما ملكت من أجل إعالء كلمة احلق وإحياء هذا الدين 

ونرصته ودحض الباطل وأهله.

وصاياها:
وجاء يف كتاب شجرة طوبى: وملا اشتد مرضها قالت: يا 
الثالثة فإين أقوهلا  رسول اهلل اسمع وصاياي... الوصية 
البنتي فاطمة وهي تقول لك فإين مستحية منك يا رسول 
النبي وخرج من احلجرة، فدعت بفاطمة  اهلل، فقام 
وقالت: يا حبيبتي وقرة عيني قويل ألبيك إن أمي تقول 
حني  تلبسه  الذي  رداءك  منك  أريد  القرب  من  خائفة  أنا 
نزول الوحي تكّفنني فيه، فخرجت فاطمة وقالت ألبيها 
إىل  الرداء  وسلم   النبي فقام  خدجية،  أمها  قالت  ما 
فاطمة وجاءت به إىل أمها فرّست به رسورًا عظياًم، فلام 
توفيت خدجية أخذ رسول اهلل يف جتهيزها وغّسلها 
وحنطها، فلام أراد أن يكّفنها هبط األمني جربائيل وقال: 
بالتحية  وخيّصك  السالم  يقرؤك  اهلل  إن  اهلل  رسول  يا 
واإلكرام ويقول لك: يا حممد إن كفن خدجية من عندنا 
فإهنا بذلت ماهلا يف سبيلنا فجاء جربائيل بكفن وقال: يا 
رسول اهلل هذا كفن خدجية وهو من أكفان اجلنة أهداه 
اهلل إليها، فكفنها رسول اهلل بردائه الرشيف أوالً وبام جاء 
به جربائيل ثانيًا، فكان هلا كفنان، كفن من اهلل وكفن من 

رسول اهلل. شجرة طوبى  ج2  ص235.
 : وفاة السّيدة خدجّية

سنة  وعرشين  أربعًا   اهلل رسول  مع   أقامت
وشهرًا، ومل يتزّوج غريها، إالّ بعد أن توفيت. بحار 
عظيمة  مصيبة  وفاهتا  وكانت  ص200.  ج22  األنوار: 
عىل قلب رسول اهلل وقد تبعتها مصائب وكوارث 
حتّملها النبي برباطة جأش وصرب عىل املكاره، حتى 

 سمى العام الذي تويف فيه أبو طالب وخدجية إنه
بعام احلزن. بحار األنوار: ج19 ص25.

وعند دفنها نزل رسول اهلل يف حفرهتا وأدخلها القرب 
بيده الرشيفة يف مقربة احلجون -واحلجون: بفتح احلاء 
جبل بمّكة-، بحار األنوار: ج18 ص97. وكان عىل قربها 

قبة، وقد طالتها ايدي التخريب، فهدمت.
وكانت وفاة السّيدة خدجية وأيب طالب يف عام 
واحد قبل اهلجرة بثالث سنني أي يف السنة العارشة من 
األنوار:  بحار  الشعب.  من  بني هاشم  بعد خروج  البعثة 

ج19 ص20.
وبعد وفاة السيد خدجية أصبح منزهلا أحد األماكن 
الشيخ  يقول  احلجاج سنويًا،  يؤّمها آالف  التي  املقدسة 
أن  للحاج  يستحب  املكرمة  مكة  نزلت  إذا  األنصاري 

يزور بيت خدجية. كتاب مناسك احلج.
عدوة  الضالة  الوهابية  الفرقة  ترتك  مل  الشديد  ولألسف 
الدين واإلسالم قبة الوحي فقد امتّدت إليها بالتخريب 
وسّوهتا   اإلسالمية  اآلثار  باقي  شأن  هو  كام  والتدمري 
باألرض فإنا هلل وإنا إليه راجعون، فسالٌم عىل أّم املؤمنني 
نساء  سّيدة  وأمِّ  واملرَسلني  األنبياء  سّيد  قرينِة  خدجيَة 

العاملني. 
والسالم عليها يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث 
حيا. واحلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل حممد واله 

الطاهرين.
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