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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مقدمة

اضتمد هلل رب العاظتُت والصالة والسالـ على نبينا ػتمد وعلى آلو 
 وبعد: ،وصحبو أرتعُت

فحريُّ باظتسلم واظتسلمة معرفة أصحاب الفضل ؽتن صحبوا 
، وأقاموا معو وجاىدوا يف سبيل هللا وصربوا على اظتشقة رسوؿ هللا 

 راية ىذا الدين. والعنت واألذى، والضيق لرفعة
ة بنت دؽ وجهاد معلـو أـ اظتؤمنُت خدجيوؽتن عتم قدـ ص

 خويلد! فيا ترى من ىي ىذه األـ الفاضلة؟
 نسبها ووالدهتا:

كاف والدىا خويلد بن نوفل زعيم بٍت أسد بن عبد العزى شقيق 
عبد مناؼ وخليفتو.. إليو ينتهي الفضل والكـر والسيادة بُت قومو 

 يهابونو وحيًتموف رأيو ويقدرونو.و وعشَتتو يطيعونو 
لو تبع ملك  ىقريش لو شجاعتو عندما تصد ولقد حفظت

اليمن حُت أراد أف حيمل معو اضتجر األسود إىل بالده فمنعو من 
 .ذلك فنصبتو قريش زعيًما عليها ال ينازعو يف ذلك أحد

وكاف لو أخ اشتو )ورقة( اشتهر بُت الناس باضتكمة وسداد الرأي 
أربعة خاصموا قريًشا يف وثنيتها وعبادهتا لألصناـ وظتا مل  وىو أحد

 تستجب عتم اعتزلوىا وما تعبد من دوف هللا.
 والدهتا:

أرتل  –تزوج خويلد من فاطمة بنت زائدة بن األحم القرشية 
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لو  وأكثرىن صباحة وجو، وروعة حسن، فولدت –سيدات مكة 
ا إذ ورثت عنها فكانت صورة عن والدهت –رضي هللا عنها  –خدجية 

اصتماؿ الرائع واضتسن الفتاف، كما ورثت عن والدىا خويلد اضتـز 
 والذكاء، واكتسبت من عمها ورقة العلم واضتكمة.

 نشأهتا:
يف بيت طاىر كرمي مًتؼ، وظتا بلغت  نشأت خدجية 

اطتامسة عشر من عمرىا خطبها )أبو ىالة بن زرارة( مفيت قومو بٍت 
 وسعهم ثراء..وأ دتيم وأكثرىم ماالً 

فعاشت معو تقدره ويقدرىا، وولدت لو بنتُت مها ىالة وىند.. 
ولكن عجل القدر بوفاة األب قبل أف تشب الطفلتاف عن الطوؽ، 

 ثروة طائلة وجتارة رائجة راحبة. ألسرتووخلف 
، قمن حسن وخل –رضي هللا عنها  –وظتا عرؼ عن خدجية 

ز من بينهم عتيق بن عائد العرب على االقًتاف هبا، وفا تنافس فتياف
 اظتخزومي.

باظترصاد أيًضا، فلم يدع الزوجُت يهنأف وينعماف،  وكاف القدر
 فاختطفت يد اظتنوف عتيًقا دوف أف ينجب ولًدا.

 يف ميدان التجارة:
عتيق إىل الدار اآلخرة، وقد خلف لزوجتو مااًل وخَتًا وثروة  انتقل

ربة وجيهها مبا أبدتو من خإدارهتا وتعريضة وجتارة واسعة فقامت على 
واستطاعت أف دتضي يف دروب اضتياة وتشقها مبنتهى  ءومعرفة وذكا

اضتكمة والفطنة، وكانت كلما تقدـ إليها خاطب ردتو بأدب ولباقة.. 
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 عازفة عن الزواج: ألهنا قد مرت من قبل بتجربتُت مريرتُت.
التجارة  يف ميداف –رضي هللا عنها  –لقد عملت خدجية 

اعت أف تؤسس يف مكة بيًتا ضخًما أصبح من بعد علًما واستط
عليها، يعرؼ هبا ورحلت قوافلها دتضي مصعدة إىل الشاـ أو ىابطة 
ؿتو اليمن.. تغزو األسواؽ حتمل منها ما يدر عليها الربح الوفَت واظتاؿ 

 الكثَت.
 الطاهرة )سيدة قريش(:

مل تقف عند حد اظتاؿ  –رضي هللا عنها  –لكن شهرهتا 
اصتماؿ.. بل تعدت ذلك إىل سَتهتا اليت كانت نرباًسا لكل فتاة و 

ولكل أـ، فُعرفت بُت القاصي والداين بلقيب )الطاىرة( و )سيدة 
 قريش( وكانت يد العناية اإلعتية ىي اليت حترؾ وتصرؼ.

وتعد خدجية ألف تكوف بعد زمن يسَت اظتسلمة األوىل.. وأـ 
 والزوجة اجملاىدة الصابرة. ظتُت..اظتؤمنُت األوىل.. وسيدة نساء العا

 األمني على جتارة خدجية:
صفاتو حديث الناس يف مكة بلال استثناء  ألمُت اكاف 

 عو، ويكربوف صدقو وصواب رأيو.ر و وأخالقو وحيًتموف أمانتو و 
ولقد ترؾ كل ذلك يف نفوس القرشيُت عموًما واظتكيُت خصوًصا 

 .انطباًعا يف تقديره واحًتامو 
خدجية بنت خويلد ؽتن يسمعوف أخباره وأنباءه ويصغوف وكانت 

إليها بإعجاب مشوؽ بلهفة، وكثَتًا ما حدثها بذلك خزدية ابن عمها 
صديق )ػتمد( ورفيقو، وحتركت يف أعماؽ نفسها مشاعرىا 



 أم املؤمنني خدجية بنت خويلد رضي هللا عنها 

 

7 

 وأحاسيسها.
فوجدت ذاهتا يوًما ترسل رسواًل إىل أيب طالب تعرض عليو عرًضا 

األمُت أمر جتارهتا وقوافلها احململة  سخًيا مقابل أف يتوىل ػتمد
مبختلف البضائع والعروض.. ورضي ػتمد بذلك واستبشر خَتًا بأفق 
جديد ينفتح يف آفاؽ اضتياة الرحبة وهتيأ للرحيل لكن )أبا طالب( كاف 
شديد القلق على ابن أخيو الذي وصاه بو خَتًا الراىب حبَتا فأتى إىل 

و مبحمد وإزاء ذلك تركز اىتماـ ميسرة غالـ )خدجية( حيذره ويوصي
يراقبو ويرعاه، تنفيًذا لوصية أيب طالب ولقد رأى  ميسرة على ػتمد 

 ميسرة من أمر ػتمد العجب العجاب.
شخصية خارقة، وخلق دمث، وكلمة متزنة، ومشية كلها وقار، 
وحديث كلو عذوبة وأمانة ما بعدىا، وصدؽ بالغ وحنكة ودراية 

، ورأى ما ال ديكن أف يستهاف بو، أو دير بو يعجز عنها فحوؿ التجار
 مرور الكراـ.

رأى السماء تظلو بظالعتا حُت يشتد عتيب الشمس وغمامة 
 ةتتبعو يف تنقالتو وحتركاتو لتحميو من القيظ الشديد، وعندما آوى مر 
إىل شجرة ليسًتيح يف بعض ظلها أورقت.. واخضرت وزىت. لقد  

غَت مألوؼ بالنسبة إىل الناس  كاف ما يراه ميسرة من أمر ػتمد 
 فازداد حرصو الشديد عليو ورعايتو لو يف اضتل والًتحاؿ.
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 العودة امليمونة:
إىل البلد اضتراـ مكة اظتكرمة وقد رحبت  عندما عادت القافلة

 بضاعتها وكثرت عليها وكاف رحبها كثَتًا وفَتًا.. وعندما أذف مؤذف
على غَت عادهتا إىل  –عنها رضي هللا  –العَت بالوصوؿ فاقت خدجية 

 سطح دارىا تراقب القافلة، واللهفة بادية على وجهها.
وبكلمة وجيزة وأدب جم ووقار باسم أمضى )ػتمد( إىل 

من عندىا حدثها غالمها  )خدجية( بوقائع الرحلة وبعد انصرافو 
ميسرة عن البيع والشراء الوفَت الذي يفوؽ أضعاؼ ما كانت تكسبو 

ابقة.. صفى ميسرة بُت يدي سيدتو شئوف القافلة يف اظترات الس
شتاعة لو مصغية  يف كل ذلك –رضي هللا عنها  –اظتالية، و )خدجية( 

بأذنيها وعواطفها تستزيده وسرح هبا خياعتا فكاف قلبها يزداد خفقانًا 
 ويضج بُت جوانبها.
 بني الواقع والرؤيا:

يئة وقد رأت رضي هللا عنها يف منامها الشمس عظيمة مض
ما يكوف الضوء جالاًل ورتااًل وسطوًعا هتبط إىل دارىا  مشرقة.. أشد

 من شتاء )مكة( فيغمر ضؤوىا ما حييط بو من أماكن وبقاع.
فقاؿ عتا:  فسعت إىل ابن عمها )ورقة بن نوفل( حتدثو بذلك

لك البشرى يا خدجية يا ابنة العم.. فهذه الشمس اظتضيئة عالمة 
ي أظل زمانو.. ودخوعتا يف ذلك دليل على النيب الذ يءعلى قرب غت

 أنك اليت ستتزوجُت منو.
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 رجع الرؤيا:
فكرت يف ذلك ملًيا، مث استقرت على قرار، مضت إىل دار ابن 
عمها ورقة وحدثتو من جديد حبديث ميسرة عن )ػتمد( والغماـ 
الذي كاف يظلو يف تنقالتو حيميو من وىج الشمس ولفحها وآذاىا.. 

وس.. قدوس.. لقد قرب األواف، واستدار الزماف، وآف فهتف ورقة قد
البن عمها باالقًتاف  لو أف يشهد اآلية الكرىب وأبدت )خدجية( رغبتها

 من )ػتمد بن عبد هللا( فوافقها.
تذكرىا   أرسلت نفيسة إىل ػتمد وغادرت إىل دار ىاشم مث
 لنفيسة: عنده وتعرض عليو نفسها، فقاؿ 

 دي ما أتزوج بو..ما بي -
قالت: فإف كفيت ذلك.. ودعيت إىل اصتماؿ والشرؼ.. أال  -
 جتيب؟
 قاؿ: فمن ىي؟ -
 قالت: خدجية. -
 قاؿ: خدجية بنت خويلد. -
 قالت: نعم. -
 قاؿ يف ابتهاج: وكيف يل بذلك؟ -
 قالت: أنا أفعل. -
 : وأنا رضيت.فقاؿ  -

 الزواج امليمون:
وتناقل الناس النبأ العظيم وتقدـ: عمت الفرحة بيوت اعتامشيُت، 
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)أبو طالب( يفتتح اضتفل باطتطبة. فقاؿ: اضتمد هلل الذي جعلنا من 
ذرية إبراىيم وزرع إشتاعيل وجعل لنا بيًتا ػتجوبًا وحرًما آمًنا، وجعلنا 

 حكاًما على الناس.
أما بعد.. فإف ابن أخي ىذا )ػتمد بن عبد هللا( ال يوزف برجل 

كل فإف اظتاؿ   ا ونباًل وفضاًل وعقال، وإذا كاف يف اظتاؿإال رجح بو شرفً 
 ظل زائل وأمر حائل.

و )ػتمد( من قد عرفتم قرابتو وقد خطب )خدجية بنت خويلد( 
وبذؿ ما عاجلو ستسمائة درىم وىو وهللا بعد ىذا لو نبأ عظيم 

 وخطر جليل جسيم.
 مث تكلم ورقة بن نوفل ابن عم خدجية فقاؿ:

علنا كما ذكرت وفضلنا على ما عددت، اضتمد هلل الذي ج
فنحن سادة العرب وقادهتا وأنتم أىل ذلك كلو، ال تنكر العشَتة 
فضلكم، وال يرد أحد عن الناس فخركم وشرفكم وقد غبنا يف 
االتصاؿ حبيلكم وشرفكم فاشهدوا علي يا معشر قريش بأين قد 
 زوجت )خدجية بنت خويلد( من )ػتمد بن عبد هللا( على الصداؽ
اظتسمى. مث سكت.. فقاؿ لو أبو طالب قد أحببت أف يشركك 
عمها، فقاـ عمرو بن أسد فقاؿ: اشهدوا علي يا معشر قريش أين قد 
أنكحت )ػتمد بن عبد هللا( )خدجية بنت خويلد( فهو وهللا الفحل 

مواليها أف  الذي ال يقرع أنفو.. مث احتفل بالزفاؼ وأمرت خدجية
اؿ أبو طالب: اضتمد هلل الذي أذىب عنا وق ،يضربن بالدفوؼ ويغنُت

.. وتأسس البيت النبوي الكرمي.   الكرب ودفع عنا الغمـو
وكانت خدجية بنت خويلد رضي هللا عنها يومذاؾ يف األربعُت 



 أم املؤمنني خدجية بنت خويلد رضي هللا عنها 

 

01 

 يف اطتامسة والعشرين.  من عمرىا والنيب 
وانتقل عليو الصالة والسالـ من بيت عمو أيب طالب إىل بيت 

فقد كاف ىذا  ،ضتياة الزوجية على أىنأ ما تكوفخدجية ومرت أياـ ا
الزواج يف حقيقتو زواج عقل راجح إىل عقل راجح وأدب جم وطيب 

  .خلق إىل مثلو
 زهرات بيت النبوة: 

  (زينب)وبعد مرور عاـ وبعض عاـ أؾتبت خدجية رضي هللا عنها 
فمألت البيت باضتركة واضتيوية.. وبعد ذلك  كربى بنات النيب 

أـ  )فكانت ػتل اضتب واإلعزاز.. مث عقبتها  (رقية)عت بعاـ وض
... فتهاجس الناس يف أندية قريش بأف ػتمًدا ال  (كلثـو ثالثة النجـو

 يرزؽ إال بنات.
وحُت دخل العاشر من الزواج اظتيموف كانت قد زتلت خدجية 

.. وحلت يف ذلك العاـ ذكرا الغيوروف أف يكوف اظتولود فودتٌت احملبو 
سيل جارؼ فصدع إذ احًتقت أستار الكعبة ومر هبا  ؛ةبقريش كارث

وتنافس الناس يف البناء بعد رىبة  ،جوانبها وأسقط بعض جدراهنا
اضتجر . وحينما بلغوا موضع .وفزع ومشَّر اصتميع عن ساعد اصتد

األسود اختلفوا... إذ تطلعت كل قبيلة ألف حتظى بشرؼ إعادتو إىل 
وامتدت األيدي إىل مقابض  مث اشتد النزاع ،مكانو من الركن

ولوال كلمة صدرت عن أمية بن اظتغَتة اظتخزومي فحجزهتم  ،السيوؼ
يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما  :لفتك بعضهم ببعض إذ قاؿ عتم

 ،ختتلفوف فيو أوؿ من يدخل من باب ىذا اظتسجد يقضي بينكم
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. بينما .وؿفقبلوا رتيًعا مث تعلقت عيوهنم على الباب تنتظر القادـ اجمله
ىم كذلك إذ أقبل وجو يضيء كأنو البدر ليلة التماـ عليو الصالة 

فصاح الناس رتيًعا: ىذا ػتمد بن عبد هللا رضينا حبكمو  ،والسالـ
 واستبشرنا بطلعتو.
 احلكمة النبوية: 

ُحقنت  وحبكمتو البالغة  ،مث حكموه فيما ىم فيو ؼتتلفوف
بيتو قلق الباؿ على زوجتو  دماء قريش يف قصة معروفة وغادرىم إىل

آالـ الوضع وعلى بعد خطوات من باب اليت تركها وىي تعاين من 
لقد وضعت خدجية الوليدة اصتديدة الرابعة  ىتلقى البشر  بيتو 

 )فاطمة الزىراء( وجاءت الزىراء مع البشرى.
فتتابعت  بدأ فجر اإلسالـ ينبثق منها الذرية.. وبعد أف رزؽ 
ه ويعًتيو.. بعًضا.. فأخذ حيدثها بكل ما يرا الرؤى يردؼ بعضها

فتستمع لو بنفس مبتهجة وصدر منشرح ورتيع أحاسيسها ومشاعرىا 
ال تفارؽ االبتسامة العذبة فمها مث تثبتو على ما ىو فيو وتبعث يف 
ذاتو الشريف العـز والتصميم.. ويف غار حراء وعندما ىل ىالؿ 

وخلواتو وتأمالتو أشد   من ذلك العاـ.. كاف انصراؼ النيب رمضاف
أبلغ وكانت خدجية هتيئ لو زاده وتوفر جو اطتلوة يف و من ذي قبل 

سكنو، داعية رهبا بأف حيفظو ويكأله ويرعاه ويف يـو البشرى ىبط 
ألمُت قائاًل لو: اقرأ فقاؿ: ما أنا بقارئ.. اجربيل باألمر إىل الرسوؿ 

مرات بعد ذلك  فغطو جربيل مث أرسلو وقاؿ: اقرأ فعل ذلك ثالث
إىل الصدر اضتنوف والقلب الكبَت والنفس اظتواسية إىل  غادر النيب 
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خدجية حيدثها مبا رأى وشتع وىو يقوؿ: زملوين.. زملوين فانصاعت 
ابن العم واثبت فقد لطلبو وزملتو وىي تقوؿ أبشر يا  رضي هللا عنها

يك ز أريد بك اطتَت العظيم وإنك وهللا ألىل لكل خَت وهللا ال خي
أبًدا.. إنك لتصل الرحم، وتصدؽ اضتديث، وحتمل الكل، وتقرئ 

وشرب  الضيف، وتعُت على نوائب اضتق وما زالت بو حىت طعم
وضحك وذىب عنو روعو، مث أهنا رضي هللا عنها قصدت بو إىل ابن 

.. وما أف فرغ حىت ىتف حتدثو حبديثو وشأنو  عمها ورقة بن نوفل
نفس ورقة بيده لقد جاءؾ الناموس  ورقة قدوس.. قدوس.. والذي
وليتٍت أكوف حًيا إذ خيرجك قومك  األعظم الذي كاف يأيت موسى..

 : أؼترجي ىم؟فقاؿ النيب 
فأجاب ورقة: نعم.. مل يأت رجل قط مبثل ما جئت بو إال 

 عودي، وإف يدركٍت يومك ألنصرنك نصرًا موزرًا.
ضاىا.. أر و  -رضي هللا عنها  –أوؿ الناس إسالًما خدجية 

الزوجة الوفية ومل تكتف بإسالمها وإدياهنا بل  أسلمت خدجية وآمنت
 قدمت كل ما لديها يف سبيل هللا.

 عام احلزن:
 ويف عػػػػػػػػاـ واحػػػػػػػػد، العػػػػػػػػاـ العاشػػػػػػػػر مػػػػػػػػن البعثػػػػػػػػة النبويػػػػػػػػة أصػػػػػػػػيب 

 حبػػادثُت جليلػػُت جعػػاله يسػػمي ذلػػك العػػاـ )عػػاـ اضتػػزف( رسػػوؿ هللا 
و الػواقي، والػذي كفلػو صػغَتًا فقد تويف عمو أبو طالب الػذي كػاف درعػ

ورعػػاه يافًعػػا وزتػػاه نبيًػػا ورسػػواًل مث ضتقتػػو خدجيػػة بعػػد أف مرضػػت واشػػتد 
وأحػا  بػالفراش حوعتػا بناهتػا زينػب ورقيػة وأـ   هبا اظترض فحزف النيب 

لثـو وفاطمة يبكُت على خَت األمهات وأكثر اجملاىدات مث دنا منهػا ك



 أم املؤمنني خدجية بنت خويلد رضي هللا عنها

 

04 

رَّ الفاااراا ياااا خدجياااة سااايكون ماااا أماااباكيًػػػا وىػػػو يقػػػوؿ:  رسػػػوؿ هللا 
 .قصرك يف اجلنة أعده هللا من لؤلؤة مضيئة

فتجيبو الصديقة مع أخر نسمة من نسمات اضتياة.. إف شاء 
 هللا.

وتبكي بناتو.. وخيلو البيت الكرمي من الشعلة  ويبكي النيب 
 اإلديانية اليت أضاءت جوانبو وآفاقو ذتانية وعشرين عاًما.

بالرفيق األعلى مع الذين  – عنها رضي هللا –وضتقت خدجية 
وحسن  ُت والصديقُت والشهداء والصاضتُتأنعم هللا عليهم من النبي

 أولئك رفيًقا.


