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  و
ّعند معني فياض من التضحية عزيزي القارئ أنذا أقف وإياك  ها

لنرتوي من مائه العذب، والتفاين يف دين اهللا عز وجل، نقف هاهنا 
 .لعلنا نسد رمق عطشنا إىل مثل هذه النامذج اإليامنية اليوم

 .نحن أمام امرأة ليست كباقي النساء... أهيا القارئ الكريم
M  4 صلئن قال اهللا تعاىل يف نساء النبي    3  2   1

6  5L١   
 ليست كأحد من نساء هذا فوق لّفإن خدجية بنت خويلد 

 .صالنبي 
 .٢ًتفاق بل أول من آمن مطلقاالمن آمن من النساء باهي أول ف
 

                                                                                                                                                       

 ٣٢ سورة األحزاب آية ١
، وقال الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ١/٦٣ قاله العيني يف عمدة القاري ٢

أول من آمن باهللا ورسوله خدجية، : بن حييىاوابن إسحاق والواقدي وسعيد 
 .شٌّوأبو بكر، وعيل 
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ّ إليه حبا ومكانة، بل أقرهبنصوهي أقرب زوجات النبي  ً نسبا ً

َّمل يتزوج إذ َ ََ َ ْ َمن ذرية قيص غريها إال أم حبيبة صالنبي َ َ َّ ِْ ّ ْ َ ُِّ َّ ُ ُِ َ َ ّ ِ١. 
 بأن العظيم تعاىل اهللا أكرمها جزيل، ٢وخطرها عظيم، فضلها"
كذلك  وأولدها الكرام، األوالد منه رزقت ،ص هرسول زوجها
 .ص اهللا رسول مهجة الزهراء، فاطمة

 هلا ويغضب ذكرها، ويكثر خدجية، قدر يعظم ص النبي كان
 أول وهي زوجته، وهي ص النبي ُبعث هلا، منه كرامة عليها، ويثني

 الوحي، من يشاهد بام خيربها ص النبي فكان النساء، من أسلم من
 وجل عز لربه ويتعبد ،"كريم اهللا عند وإنك نبي، إنك": لمهوتع فتثبته

 ما بكل وحتوطه وجل، عز ربه عبادة عىل وتعينه فتزوده حراء، جبل يف
 .٣"حيب

                                                                                                                                                       

 ٧/١٣٤ فتح الباري ١
 .»خطري«ُيقال لليشء إذا ارتفع قدره ومكانته  ٢
 ٤/٣٥٧ الرشيعة لإلمام اآلجري ٣
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 مل يتزوج يف اجلاهلية ص رسول اهللا ّال خيتلفون أن" وعلامء األمة

 من نسائه حتى ماتت ومل تلد له من ًغري خدجية وال تزوج عليها أحدا
  .٢" خ  وهي أول من آمن باهللا عز وجل ورسوله، غريها١ىاملهار

ُعرفت برجاحة العقل، ونبل األخالق، وطهارة السرية حتى  ُ
ُأعجبت هبا مكة بأرسها، وصار الناس يعرفوهنا بلقب أطلقوه عليها 

 .٣"الطاهرة"هو 
 وبام ،فكانت بام حباها اهللا تعاىل من األخالق ورجاحة العقل

ُالتي كانت ترشف عليها من حسن اإلدارة فرضت عليها جتارهتا  ُ
ّواإلرشاف واحلزم عند اختاذ القرار مهي  تكون رفيقة ِألن متام التهيؤ أةُ

 ورشيكة حياته ونصرية دعوته بل وزوجته يف صدرب النبي 
 .اآلخرة

                                                                                                                                                       

ُا مهرية، واملراد أنه مل يلد للنبيّ أي احلرائر وهي ضد الرسائر، ومفرده١ َ ِ  من  صُ
ّ، وإنام نص عىل كوهنن حرائر، ألن مارية لزوجاته احلرائر غري خدجية  ّ ُ

 . وهي من رساريهص  أنجبت لرسول اهللالالقبطية 
 ٤/١٨١٩االستيعاب   ٢
ّ أن أم املؤمنني "٢/١١١سري أعالم النبالء " كام يف – فقد ذكر الزبري بن بّكار ٣

وأمها هي فاطمة بنت زائدة . "الطاهرة"ُ كانت تدعى يف اجلاهلية ل خدجية
 .العامرية
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 كانت لولوجود مثل هذه املقومات العظيمة يف شخصيتها 

ِأول من بادر وقبل عن النبي   .تردد دعوته دون صَ
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ُ هالة بن زرارة ا أبص قبل الرسول لتزوجت خدجية 

ًالتميمي، وولدت منه ابنيها هندا وهالة، ومن بعده تزوجت عتيق بن 
 ."ًهندا"ُ تدعى ًعائذ املخزومي فولدت له جارية

ً أوال حتت أيب لكانت خدجية "): السري(اإلمام الذهبي يف قال 
ُهالة بن زرارة التميمي، ثم خلف عليها بعده عتيق بن عابد بن عبد اهللا 

، فبنى هبا وله مخس وعرشون صبن عمر بن خمزوم، ثم بعده النبي ا
 .١"ّوكانت أسن منه بخمس عرشة سنة. سنة

ت خدجية قبل وكان: ("أنساب األرشاف"وقال البالذري يف 
ُ عند أيب هالة هند بن النباش بن زرارة األسيدي، من صرسول اهللا 

ثم خلف عليها بعده . هالة سمي باسم أبيهولدت له هند بن أيب فمتيم، 
ّ فتزوجها النبي عتيق بن عابد بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، فطلقها

 .٢) مسامة لورقة بن نوفل، فآثر اهللا عز وجل هبا نبيهتوكان. ص

                                                                                                                                                       

 ٢/١١١ سري أعالم النبالء ١
 ٢/٥٣٧ أنساب األرشاف ٢
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 الذهبي والبالذري فيام رواه عن "الطبقات"وخالف ابن سعد يف 

ّالواقدي أن أول من تزوجها هو أبو هالة، واسمه هند بن النباش بن 
ُزرارة، فولدت له رجال يقال له هند، ثم خلف عليها بعده عتيق بن  ً
ُعابد بن عبد اهللا املخزومي، فولدت له جارية يقال هلا هند، فتزوجها 

ويقال لبني حممد ّن أمية بن عابد بن عبد اهللا وهو ابن عمها صيفي ب
هذا بنو الطاهرة ملكان خدجية، وكان له بقية باملدينة وعقب فانقرضوا 

 .١"أم هند"وكانت خدجية تدعى 
 خمالف ملا اشتهر - عىل ضعفه املعروف–وما ذكره الواقدي : أقول

 إال صبل النبي  أهنا مل تتزوج قلّيف التاريخ، فإن املشهور عنها 
 ).عتيق بن عابد(و) ُ هالة بن زرارة التميمياأب(إثنني 

 ال ل هو زوج ابنتها - املذكور–وصيفي بن أمية بن عابد 
 .زوجها

كانت خدجية ولدت ": للبالذري ما نصه) أنساب األرشاف(ففي 
  هند، فتزوجها صيفي بن أمية بن عابد بن : ُ يقال هلا، جارية٢لعتيق

                                                                                                                                                       

 ١٥-٨/١٤الطبقات الكربى :  انظر١
  إياهاص ّ أي قبل تزوج النبي٢
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ُلدت له حممدا، فيقال لبني حممد بن صيفي باملدينة عبد اهللا، فو بنو "ً

 .١""الطاهرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       

 ٢/٥٣٨ أنساب األرشاف ١
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ص 
ُهل يمكن لشاب يف مقتبل العمر، مل يسبق له الزواج أن يقرتن 

 ُبمطلقة أو أرملة؟
ًقد يبدو ذلك صعبا وغري مستساغا عند كثري من الشباب أو يف  ً

 .جمتمعنا بصورة عامة
ً درسا لُ يعطينا بزواجه من أم املؤمنني خدجية صلكن النبي 

ًيف اختيار الزوجة الصاحلة وإن مل تكن بكرا ِ. 
 حض عىل اقرتان الشباب باألبكار، كام يف صّصحيح أن النبي 

 التي رواها لنا جابر سوصيته عليه الصالة والسالم جلابر األنصاري 
ِّتزوجت امرأة ثي(: نفسه بقوله ْ ََّ ً ََ َ ْ ُ ِبا فقال يلَ َ َ َ ُ رسول اهللاَِّ ً ُ ُا جابر   ي:صَ ِ َ

َتزوجت َْ َّ َقال. َ ُ قلت:َ ْ ْ نعم:ُ َ َقال. َ ٌ فبْكر أم ثيب:َ ِّ َ َْ ٌَ َ قال.ِ ُ قلت:َ ْ ٌ بل ثيب ي:ُ ِّ ََ ا ْ
َرسول اهللاَِّ ُ َقال. َ َ فهال جارية تالعبها وتالعبك أو قال:َ َ ً َْ ُ َ َ ُ َ َ ََ َ ِ َِ َ َُّ ُ َ تضاحُكها :ِ ِ َ ُ
َوتضاحُكك ِ َ ُ َقال. َ ُ قلت له:َ َ ْ َ إن عبد اهللاَِّ :ُُ ْ َ َّ َ هلك وترك تسع -  يعني أباه –ِ َْ َِ َ َ َ َ َ

ٍبنات  َ َ أو سبع - َ ْ َْ ُ وإين كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن فأحببت -َ َ ُ ِّْ َ ْ َّ َّ ُ ْ َّ ُ َ ََ َ ْ ِْ ِِ ِ ِِ ِ َ َ َ ْ َ ِ
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َّأن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن ُ ُ ْ َ َّ ِْ ُ َِ َ ُ َْ ُ َ ْ ٍَ َ َ َِ َقال. ِ َفبار: َ َ َك اهللاَُّ لك  أو قال َ َ َْ َ َ َ

ًيل خريا ْ َ ِ(١. 
ال أنكر ذلك البتة وال أدعو ابتداء إىل خالف تلك الوصية النبوية 

 . معاذ اهللا–
لكنني أود وإياك أن نستشعر املعنى اجلليل من وراء تلك النصيحة 
ٌالنبوية، فالنبي وهو أب للمؤمنني، حريص كل احلرص عىل أن يوفر 

اهتم العاطفية بأكمل أوجهها، ولذلك ملا نصح الزواج للشباب رغب
ّ هبذه الوصية وجاءه رد جابر بأن سبب اقرتانه سجابر األنصاري 

ّ، وأن البكر لن ترفع عنه ة أو السبعةبالثيب هو رعاية أخواته التسع
 .بالربكةودعا له  صأقره النبي ِاحلمل بل ستزيده، 

 اإلعراض عن ّوال شك أن احلض عىل االقرتان بالبكر ال يعني
 .ًالثيب إن كانت أكثر متيزا

وال زال الصحابة رضوان اهللا عليهم يتزوجون املطلقات 
 .ًواألرامل احتسابا لألجر أو رغبة يف الصاحلات وإن كن ثيبات

                                                                                                                                                       

ث رقم  حدي– كتاب الرضاع باب استحباب نكاح البكر – صحيح مسلم ١
)٣٦٣٨.( 
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ّإن الدنيا ": كام قال عليه الصالة والسالمفاملرأة خري متاع الدنيا 

 .١"كلها متاع وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة
ولئن كانت املرأة الصاحلة هي خري متاع الدنيا، فإنه من اجلدير 

 .ُباملرء أن حيسن اختيار متاعه
 فكيف إذا كانت املرأة التي نتكلم عنها هي سيدة نساء العاملني؟

ّإن .  طيب للمرأة التي تكمل حياة الرجل العظيمٌخدجية مثل"ّإن 
ًويلقون غبنا بالغا . ًأصحاب الرساالت حيملون قلوبا شديدة احلساسية ً

ًمن الواقع الذي يريدون تغيريه، ويقاسون جهادا كبريا يف سبيل اخلري  ً
وهم أحوج ما يكونون إىل من يتعهد حياهتم . الذي يريدون فرضه

ّاخلاصة باإليناس والرتفيه، بل اإلدراك واملعونة، وكانت خدجية سباقة 
 .٢" أثر كريمصإىل هذه اخلصال وكان هلا يف حياة حممد 

ً، من أوسط قريش نسبا، لكانت أم املؤمنني خدجية لقد 
ًوأعظمهم رشفا وأكثرهم ماال، وكان رجال قومها حيرصون عىل  ً

وكانت تستأجر الرجال من ماهلا وتضارهبم إياه بيشء . الزواج منها

                                                                                                                                                       

) ٣٢٣٢( حديث رقم - باب املرأة الصاحلة –  كتاب النكاح – سنن النسائي ١
 بسند صحيح

 ٧٨ فقه السرية للغزايل ص٢
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 ما بلغها، من صدق حديثه صفلام بلغها عن رسول اهللا . جتعله هلم

بعثت إليه فعرضت عليه أن خيرج يف ماهلا وعظم أمانته وكرم أخالقه، 
ًتاجرا إىل الشام، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غريه من التجار، فوافق 

ومن خالل معارشة ميرسة . "ميرسة"ُوخرج مع غالم هلا يدعى 
 رأى من اآليات واملعجزات ما حكاه لسيدته خدجية صللرسول 
 .١ص، فرغبت يف الزواج من رسول اهللا ل

ُ عندما قدم برصى من أرض صّآليات أن الرسول ومن تلك ا
ما نزل حتت هذه :  الراهبُام نزل يف ظل شجرة، فقال نسطورالش

نعم، ال : ُأيف عينيه محرة؟ قال: الشجرة قط إال نبي، ثم قال مليرسة
 .هو نبي، وهو آخر األنبياء: تفارقه، قال

وكان ميرسة يرى ملكني يظالنه إذا اشتدت اهلاجرة، وتقول 
 مكة يف ساعة صّإن خدجية رأت ذلك عندما دخل حممد : لروايةا

 .الظهرية
ٍ ورجل تالح يف البيع، فقال صويف القصة أنه وقع بني الرسول 

ما ": صِاحلف بالالت والعزى، فقال النبي : صالرجل للنبي 
ّحلفت هبام قط، وإين ألمر فأعرض عنهام ُ". 

                                                                                                                                                       

 ١/٢٤٤ سرية ابن هشام ١



ّإين رزقت حبها ٢٢  ُ ُ
ويف . ًنعوتا يف كتبهمهذا واهللا نبي جتده أحبارنا م: وقال مليرسة

ّالقصة أيضا أن جتارة الرسول  ِ ربحت ضعف ما كانوا يربحون، صً
 .ُوأضعفت ما كانت تعطي لغريه من قريش

ٍألجل هذا كله وما أسمعها ميرسة من حديث عن أمانة رسول اهللا 
ً زوجا ص يف أن يكون النبي ل وسمو خلقه، رغبت خدجية ص
 والتي "نفيسة بنت منبه"قتها ، فتحدثت بام يف نفسها إىل صدياهل

 تفاحته أن يتزوج خدجية، فريض بذلك، صذهبت إليه (بدورها 
ّوكلم أعاممه فذهبوا إىل عم خدجية وخطبوها إليه، وعىل إثر ذلك تم 
الزواج، وحرض العقد بنو هاشم ورؤساء مرض، وذلك بعد رجوعه 

ك وكانت سنها إذ ذا. ١َمن الشام بشهرين، وأصدقها عرشين بْكرة
ًأربعني سنة، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقال، وهي  ً

، ومل يتزوج عليها غريها حتى صأول امرأة تزوجها رسول اهللا 
 .٢)ماتت

 وهو ابن مخس وعرشين صتزوجها رسول اهللا ": قال العيني
سنة وهي أم أوالده كلهم خال إبراهيم فمن مارية ومل يتزوج غريها 

                                                                                                                                                       

 . البكرة هي األنثى من اإلبل إذا طلع ناهبا يف السنة الثامنة أو التاسعة من عمرها١
 ١/٤٦ الرحيق املختوم ٢



ّحبهاُإين رزقت  ٢٣  ُ 
ا حتى ماتت قبل اهلجرة بثالث سنني عىل األصح وقيل قبلها وال عليه

ًبخمس وقيل بأربع فأقامت معه أربعا وعرشين سنة وستة أشهر ثم 
  .١"توفيت

  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       

 ١/٦٣ عمدة القاري ١



ّإين رزقت حبها ٢٤  ُ ُ

 
ّ يف الذي توىل أمر زواجها، فذكر ابن إسحاق أن ؤرخوناختلف امل

ّإن : والشاميّالذي زوجها هو أبوها خويلد، وقال السهييل وابن كثري 
ّابن إسحاق ذكر يف السرية أن أخاها عمرو بن خويلد هو الذي 

 .ّزوجها، ولكن مل نجد ذلك يف املطبوع من سرية ابن إسحاق
 والثبت عندنا ١لفهذا كله عندنا غلط ووه: وقال الواقدي

ّاملحفوظ عن أهل العلم أن أباها خويلد بن أسد مات قبل الفجار وأن  ّ
 .صجها رسول اهللا ّزوعمها عمرو بن أسد 

 سمرة بن جابر  عن"املعجم الكبري"الطرباين قد روى يف ّعىل أن 
 هو اإلبل يف فكان الغنم فاستعىل ًغنام يرعى ص النبي كان:  قوله٢س

 يشء عليها هلم بقي السفر قضوا فلام خدجية أخت فأكريا له ورشيك
: لفيقو انطلق: ص ملحمد ويقول ويتقاضاهم، يأتيهم رشيكه فجعل

 حممد ال جييء فأين: ٣وأتاهم مرة فقالت) أستحي فإين أنت اذهب(
 أشد ًما رأيت رجال:  فقالت،قد قلت له فزعم أنه يستحي: معك؟ قال

                                                                                                                                                       

 ).ووهل عنه إذا غلط فيه وسها عنه): (٢/٢٩أساس البالغة ( يف كتاب ١
 .- كام يف الرواية– ص  أو عن رجل من أصحاب رسول اهللا٢
 .كذا يف األصل ولعل هناك سقط أو تصحيف ٣



ّحبهاُإين رزقت  ٢٥  ُ 
: فقالت، فوقع يف نفس أختها خدجية فبعثت إليه، حياء وال أعف والء

 ،أبوك رجل كثري املال وهو ال يفعل:  فقال،ائت أيب فاخطبني إليه
ق فالقه وكامله ثم أنا أكفيك وائت عند سكره ففعل فأتاه انطل: قالت
قد أحسنت زوجت :  فقيل له،جه فلام أصبح جلس يف املجلسّفزو

 الناس ّإن:  فقال، فقام فدخل عليها،نعم: أو فعلت؟ قالوا: قال، ًحممدا
 ،فال تسفهن رأيك:  قالت، وما فعلت ًَجت حممداّإين قد زو: يقولون

 صم تزل به حتى ريض ثم بعثت إىل حممد  كذا فلص ً حممداّفإن
 وكذا ًحلة فاهدها يل وكبشا اشرت:  من فضة أو ذهب وقالت١وقتنيب

 .٢وكذا ففعل

                                                                                                                                                       

 .»بأوقيتني«كذا يف األصل ولعلها  ١
 الطرباين رواه): (جممع الزوائد( وقال اهليثمي يف ٢١٠-٢/٢٠٩ املعجم الكبري ٢

والبزار ورجال الطرباين رجال الصحيح غري أيب خالد الوالبي وهو ثقة، 
ًورجال البزار أيضا إال أن شيخه أمحد بن حييى الصويف ثقة ولكنه ليس من 

وقالت يف . سكره: بدل. وأته غري مكره: قالت: رجال الصحيح وقال فيه
 ).إيل: بدل. فأهدها إليه: احللة



ّإين رزقت حبها ٢٦  ُ ُ
 ، ١)َبْكرةن يعرش(التواريخ ً وفقا ملا ذكره أهل سوقد كان مهرها 

ّوقد حكي أن الذي ذهب مع النبي   هو محزة لِ خلطبة خدجية صُ
 .٢سبن عبد املطلب ا

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       

 .من اإلبل فإذا كربت صارت ناقة البكرة هي األنثى ١
 ١/١٨٩ سرية ابن هشام ٢



ّحبهاُإين رزقت  ٢٧  ُ 

 
وما دمنا قد ذكرنا اختالف املؤرخني يف الشخص الذي توىل 

 فأرى أنه من املهم أن ص من النبي لتزويج أم املؤمنني خدجية 
أشري إىل بعض الروايات الضعيفة املشتهرة يف هذا املوضوع لئال يغرت 

 :باهللا تعاىلًهبا مغرت أو حيتار يف توجيهها طالب احلق، فأقول مستعينا 
ّإن روايات التزويج التي وقفت عليها من خالل استقرائي يف 
سرية أم املؤمنني خدجية العطرة تكاد تكون منحرصة يف هذه الروايات 

 : وهيةالثالث
روى اإلمام أمحد يف مسنده عن محاد بن سلمة عن عامر بن أيب  -١

ة  ذكر خدجيص رسول اهللا ّأن بن عباس فيام حيسب محاداعامر عن 
 فدعت أباها ً ورشاباًوكان أبوها يرغب أن يزوجه فصنعت طعاما

 ّنإ : فقالت خدجية ألبيها،لواثم من قريش فطعموا ورشبوا حتى ًوزمرا
 فزوجها إياه فخلعته وألبسته ،حممد بن عبد اهللا خيطبني فزوجني إياه

حلة وكذلك كانوا يفعلون باآلباء فلام رسى عنه سكره نظر فإذا هو 
   زوجتني حممد بن : قالت؟ ما شأين ما هذا: فقال،يه حلةخملق وعل
 أما : ال لعمري فقالت خدجية؟ أنا أزوج يتيم أيب طالب: قال،عبد اهللا



ّإين رزقت حبها ٢٨  ُ ُ
نك كنت سكران أتستحي تريد أن تسفه نفسك عند قريش خترب الناس 

 .١فلم تزل به حتى ريض
ًاألرنؤوط معلقا شعيب الشيخ قال  يف محاد شك ضعيف إسناده(: ّ

 سلمة بن محاد عن الدالئل يف البيهقي رواه فقد دلسه قد إنه ثم لهوص
 زيد بن عيل إىل احلديث فعاد . عامر أيب بن عامر عن زيد بن عيل عن
 .٢)ضعيف وهو

كان إذا  أنه سن عامر بن يارس ع )مسنده(ّروى البزار يف  -٢
 أنا :سمع ما يتحدث به الناس عن تزويج رسول اهللا خدجية يقول عامر

علم الناس بتزويج رسول اهللا إياها كنت من إخوانه فكنت له من أ
 يف اجلاهلية وإين خرجت مع رسول اهللا ذات يوم حتى مررنا ًلفاإخدنا و

عىل أخت خدجية وهي جالسة عىل أدم هلا فنادتني فانرصفت إليها 
ووقف رسول اهللا فقالت أما لصاحبك يف تزويج خدجية حاجة فأخربته 

 اغد :جعت إليها فأخربهتا بام قال رسول اهللا قال بىل لعمري فر:فقال
 فغدونا عليهم فوجدناهم قد ذبحوا بقرة وألبسوا ً غداأصبحتإلينا إذا 

أبا خدجية حلة ورضبوا عليه قبة فكلمت أخاها فكلم أباه فأخرب 

                                                                                                                                                       

 )٢٨٥١( حديث رقم – مسند عبد اهللا بن العباس – مسند أمحد ١
 ١/٣١٢ مسند أمحد ٢



ّحبهاُإين رزقت  ٢٩  ُ 
 ًبرسول اهللا ومكانه وسأله أن يزوجه فزوجه فصنعوا من البقرة طعاما

 ما هذه احللة وهذه القبة وهذا : استيقظ فقالفأكلنا منه ونام أبوها ثم
 هذه احللة كساكها حممد بن :ًمت عامراّ قالت له ابنته التي كل؟الطعام

 ، وبقرة أهداها إليك فذبحناها حني زوجته خدجية،عبد اهللا ختنك
فأنكر أن يكون زوجه وخرج حتى جاء احلجر وخرجت بنو هاشم 

 ؟عمون أين زوجته خدجية أين صاحبكم الذي تز: فقال،حتى جاؤوا
 . إن كنت زوجته وإال فقد زوجته:فلام رأى رسول اهللا ونظر إليه قال

 نحفظه عن عامر بن يارس إال من وهذا احلديث ال: (ارّلبزقال ا
 .١)هذا الوجه هبذا اإلسناد

رواه الطرباين والبزار وفيه : (ًوقال اهليثمي تعليقا عىل احلديث
 ). مرتوكعمر بن أيب بكر املؤميل وهو

: بإسناده عن سعيد بن جبري قال) األوائل(ذكر العسكري يف  -٣
يوشك أن : اجتمعت نساء قريش يف عيد هلن فجاءهن هيودي فقال

ًيبعث فيكن نبي فأيتكن استطاعت أن تكون له أرضا يطؤها فلتفعل 
فشتمنه وطردنه، ووقر ذلك يف صدر خدجية، وكانت استأجرت رسول 

 ام غالمها إىل الشام، فبينام هي تنظر قدومه وبعثته مع ميرسةصاهللا 
                                                                                                                                                       

 .٤/٢٥٠ّ البحر الزخار  ١



ّإين رزقت حبها ٣٠  ُ ُ
ًنظرت رجال يطلع من عقبة املدينة وليس يف السامء غيم إال قدر ما 

ّإن قول اليهودي حق واملبعوث :  فقالتصيظله، وإذا هو النبي 
ّخطب عيل ا: اخطبني، فلقي عمه أبا طالب فقال: حممد، فقالت له

وأنت يتيم قريش فقال أخاف أال يفعلوا أيم قريش : خدجية، قال
عمها، وهو الصحيح،  فذكر : ّخطبها عيل، فلقي أبو طالب أباها وقالواا

شيخ قىض : له ذلك فلقيها فقال فالن خيطبك لشيخ من قريش، فقالت
أوسط قريش : حممد، فقالت: شبابه وساء خلقه ال حاجة يل فيه فقال هلا

ًحسبا وأفصحهم لسانا، أعود عليه باميل فيكون عطف  يميني، فبعث ً
أخاف أال يفعلوا : إليه أن تعال نزوجك فاستنهض معه أبا طالب، فقال

وإن ردوين كانت الفضيحة فتأخر وبعث معه محزة، فمروا بعيل يلعب 
احلمد هللا احلي : صمع الصبيان فانطلق معهم فلام دخلوا قال النبي 

ا، فقالوا ا هذا الكالم؟ ثم تكلم بام أراد وأرادو :فقالوا. الذي ال يموت
أيب فلام بلغ اخلرب أبا : تكلمت ولكن من يضمن لنا املهر؟ فقال عيل

 .ًطالب جعل يقبل عليا ويقول بأيب أنت وأمي
 كان يومئذ ابن مخس صّوالصحيح أن رسول اهللا : قالوا

وعرشين سنة، ولو كان ذلك كذلك لكان لعيل يوم استشهد أكثر من 
ما فيام رووه إ. يف أحد األمرينوالغلط . سبعني سنة، ومل يقل هذا أحد



ّحبهاُإين رزقت  ٣١  ُ 
نه إ: من كون عيل معهم أو فيام ذكروه من سن النبي يومئذ، وقد قيل

ابن مخس وثالثون واهللا أعلم : كان يومئذ ابن ثالثني سنة وقالوا
 .١بالصواب
ّما ذكره العسكري رمحه اهللا يف غلط الرواية حسن، كام أن يف : قلت

ّقد الرواية، كام أن يف تفاصيل ُالسند جماهيل تغنيك جهالتهم عن ن
 .ل من خدجية صالقصة ما خيالف الصحيح من قصة زواج النبي 

 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                       

 ١/٢٨ األوائل للعسكري ١



ّإين رزقت حبها ٣٢  ُ ُ

ص 
 

 ملا تزوجها رسول اهللا لّاملشهور يف كتب السرية أن عمرها 
 .ُ كان أربعني سنة، وأهنا ملا توفيت كانت بنت مخس وستنيص

وتزوجها : (عن الواقدي وفيه) لطبقاتا(روى ذلك ابن سعد يف 
 وهو ابن مخس وعرشين سنة، وخدجية يومئذ بنت صرسول اهللا 
ُبل قد روي خالف ذلك، فقد روى . ، والواقدي مرتوك١)أربعني سنة

وكان هلا يوم تزوجها ثامن وعرشون : (احلاكم بسنده عن ابن إسحاق
 .لكن ابن إسحاق مل يسند اخلرب ٢)سنة

ُتوفيت خدجية : (سنده عن هشام بن عروة قالثم ساق احلاكم ب
هذا قول : (قال احلاكم).  وهي ابنة مخس وستني سنةلبنت خويلد 

 .٣)ّشاذ، فإن الذي عندي أهنا مل تبلغ ستني سنة
 -  احلاكم–قال أبو عبد اهللا ): (الدالئل(وقال اإلمام البيهقي يف 

بد اهللا حدثنا مصعب بن ع: قرأت بخط أيب بكر بن أيب خيثمة، قال

                                                                                                                                                       

 ١/١٣٢ الطبقات الكربى ١
 ٣/١٨٢ املستدرك ٢
  املصدر نفسه٣



ّحبهاُإين رزقت  ٣٣  ُ 
ُثم بلغت خدجية مخسا وستني سنة، ويقال مخسني : ... الزبريي قال ً

 .١)وهو أصح. سنة
وهكذا نقل البيهقي عن احلاكم أنه كان : (... قال احلافظ ابن كثري

ً حني تزوج خدجية مخسا وعرشين سنة، وكان صعمر رسول اهللا 
 .٢)ًمخسا وعرشين سنة: ًعمرها إذ ذاك مخسا وثالثني، وقيل

وعن حكيم بن : (صقال رمحه اهللا عند احلديث عن زوجاته و
ًكان عمرها ثامنيا : وعن ابن عباس. كان عمرها أربعني سنة: حزام قال

 .٣)روامها ابن عساكر. وعرشين سنة
 من رسول لوقد أنجبت خدجية ": أكرم ضياء العمري. قال د

ٍّ ذكرين وأربع إناث، مما يرجح رواية ابن إسحاق صاهللا  ُ  أهنا يف أي(َ
ّ، فالغالب أن املرأة تبلغ سن اليأس من اإلنجاب )الثامنة والعرشين ّ

                                                                                                                                                       

 ٢/٧١ دالئل النبوة ١
ما شاع ومل يثبت يف السرية " ، وقال العوشن يف ٢/٣٦٠ والنهاية  البداية٢

باب ما جاء يف تزويج رسول : يف) الدالئل(ومل أر ما نسبه البيهقي يف : "النبوية
 .ل بخدجية ص اهللا

 ٥/٢٩٣ البداية والنهاية ٣



ّإين رزقت حبها ٣٤  ُ ُ
ًورغم أن هذه املعلومات مل تثبت حديثيا إال أهنا مشتهرة . قبل اخلمسني ّ

 .١"عند اإلخباريني
هند بنت "قد قال يف ترمجة ) هـ٢٥٦ت (ّعىل أن الزبري بن بكار 

محلت بموسى بن عبد اهللا بن ":  ما نصه"أيب عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة
ال حتمل : حسن بن حسن بعد ستني سنة، وسمعت علامءنا يقولون
 .٢)امرأة بعد ستني سنة إال من قريش، وال بعد مخسني إال عربية

ّلكن هذا بعيد جدا، والنادر ال حكم له، كام أن األرحام ال تعرف  ًُ
 .ًالعروبة وغريها فضال عن القرشيةًفرقا بني 

كان عمرها القائلون بأنه رب إىل النفس ما ذهب إليه فلعل األق
 .ًثامنيا وعرشين سنة صيوم زواجها من رسول اهللا 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       

 ١/١١٣ السرية النبوية الصحيحة ١
 ١٣/٢٨  تاريخ بغداد ٢



ّحبهاُإين رزقت  ٣٥  ُ 

 
 قدم خويلد بن حزام بن حكيم كان": "السرية"قال ابن هشام يف 

 عمته عليه فدخلت وصيف، حارثة بن زيد فيهم ، برقيق الشام من
: هلا فقال ،ص اهللا رسول عند يومئذ وهي ، يلدخو بنت خدجية

 ًزيدا فاختارت. لك فهو شئت الغلامن هؤالء أي عمة يا اختاري
 له، فوهبته منها، فاستوهبه عندها، ص اهللا رسول فرآه فأخذته،
 .١"إليه يوحى أن قبل وذلك ، وتبناه ص اهللا رسول فاعتقه

 

 
ُن تكون يف عرف أحد الزوجني أو ُهل يمكن للعالقة الزوجية أ

 ؟)ًرزقا(كليهام 
ًياة الزوجية نقمة وعذابا لقد شاهدنا وسمعنا عن أناس يرون احل

ًأو رشا  . يف هذه األيام مع األسفُ كام يعرب عنه الكثريون- ال بد منهَّ
ولن نكون متشائمني يف نظرتنا، فاحلياة حافلة بالنامذج الطيبة 

إخالص، ولكن كم من هؤالء بلغ به ألزواج مجعتهم عالقة حب و
                                                                                                                                                       

 ١/١٦٣ سرية ابن هشام ١



ّإين رزقت حبها ٣٦  ُ ُ
ُ رزقا من اهللا تعاىل، يشكر "احلب يف حياته الزوجية"ًاحلب مبلغا جعل  ً

ُستزادة منه كام يشكر وحيمد ُوحيمد عليه سبحانه ويطلب منه اال ُ
  يف الرزق احلالل؟ منهطلب االستزادةُوي

ًلن ترى زوجا أو زوجة يصالن بحبهام إىل هذه القمة العالية إال 
 .وقد استشعرا بال شك حالوة العالقة

 بأم املؤمنني صهكذا بدا لنا احلب يف العالقة التي مجعت النبي 
 .لخدجية 

ِما غرت عىل نساء : (لويف هذا تقول أم املؤمنني عائشة  َ ْ َِ َِ َ ُ
ِالنبي ِّ إال عىل خدجية وإين-ص-َّ َِ َِ َ ََّ ِ َ َ مل أدركهاَ ْْ ِ ُ ْ َ(. 

ً شيئا َ ومل ترها ومل ترسنني خدجية ُتقول هذا وهي مل تدرك أم املؤم
 ص لكنها عرفت من واقع النبي صمن العالقة التي مجعتها بالنبي 

ً حبا عظيام ما رأت مثله من -  التي غادرت الدنيا-ّوتذكره خلدجية  ً ُ
 . لزوجاته األحياء عىل كثرهتنصالنبي 



ّحبهاُإين رزقت  ٣٧  ُ 
ُوكان رسول اهللاَِّ (: ُتقول مكملة حديثها َُ َ َ َ إذا ذبح -ص-َ َ َ َ َالشاة ِ َّ

ُفيقول ُ َأرسلوا هبا إىل أصدقاء خدجية«: ََ َ َُ َ ِْ ِ َِ ِ ْ َ ََ ِ ُفأغضبته يوما فقلت. »ِ َْ ُ َ ًَ ْ َ ُ ُْ ْ َ: 
َخدجية َ ِ ُ فقال رسول اهللاَّ!َ َ َ َُ َإين قد رزقت حبها «-ص-َ َّ ُ ُ ِّْ َِ ُ ْ ِ«١. 

  

ص 
 ذكريات الرجل ال يتذكر من زوجته بعد مفارقتها احلياة عادة إال

ًمجيلة قضياها معا أو أخرى مؤملة ثبتت يف الذهن، وغاية ما يفعله أن 
ّيرتحم عليها عند ذكرها أو تذكرها، وقد يبقى لديه جانب من املودة  ِ

 .يعيش عىل ما خلفته تلك الزوجة من أطفال أو متاع أو ذكريات
ّوإذا ما رزقه اهللا تعاىل زوجة صاحلة فإن اخلطب هيون عليه، 

كرى تكون أبعد من قلبه وعقله، لكننا أمام زوج تكاثرت عليه والذ
مهوم الدنيا وأعباء الدعوة، ورزقه اهللا تعاىل بدل الزوجة الصاحلة 

ًزوجات، لكنه أبى إال أن يعطينا درسا يف احلب و الوفاء للمحبوب، ُ
 .ّيف تذكر من نحبو

                                                                                                                                                       

 باب من فضائل خدجية بنت – كتاب فضائل الصحابة –ه مسلم يف صحيحه  روا١
 ).٦٢٧٨( حديث رقم لخويلد 



ّإين رزقت حبها ٣٨  ُ ُ
:  قالتلروى البخاري يف صحيحه عن أم املؤمنني عائشة 

 ما غرت عىل خدجية وما ص عىل أحد من نساء النبي ما غرت"
ّ يكثر ذكرها، وربام ذبح الشاة ثم يقطعها صرأيتها، ولكن كان النبي  ُ ُ

كأنه مل يكن يف الدنيا : أعضاء ثم يبعثها يف صدائق خدجية فربام قلت له
 .١"إهنا كانت وكانت وكان يل منها ولد: امرأة إال خدجية فيقول

 إذا صكان النبي ": أم املؤمنني عائشة قالت ويف رواية ألمحد عن
 ما أكثر : فقلتً يوماُرتِذكر خدجية أثنى عليها فأحسن الثناء قالت فغ

 : قال، منهاً محراء الشدق قد أبدلك اهللا عز و جل هبا خريا،ما تذكرها
 ، قد آمنت يب إذ كفر يب الناس، منهاًما أبدلني اهللا عز و جل خريا

 ورزقني ، وواستني بامهلا إذ حرمني الناس،ناسوصدقتني إذ كذبني ال
 .٢"اهللا عز وجل ولدها إذ حرمني أوالد النساء

إهنا ماتت لكنها مل متت ... وهذه صلتها بعد موهتا ... هذه خدجية 
ُيف قلبه عليه الصالة والسالم، فهو يكثر ذكرها وحيرص عىل صلتها 

                                                                                                                                                       

 تزويج النبي( باب – كتاب فضائل الصحابة – رواه البخاري يف صحيحه ١
 ).ص

حديث صحيح وهذا سند حسن يف املتابعات، :  قال الشيخ شعيب األرنؤوط٢
 .أي سقطت أسناهنا: محراء الشدق



 

وذكرياهتا معه بعد موهتا من خالل صدائقها، وحيفظ هلا نرصهتا له 
 .ونسلها الذي يراه وحينو عليه

مل تكن تلك الصلة مقترصة عىل أخص الناس بخدجية بل بمن 
 .ُعرفت بمحبتها خدجية ولو مل تكن من خاصتها

ُ إذا أيت صكان النبي :  فيقولهذا عن سحيكي أنس بن مالك 
 اذهبوا. اذهبوا به إىل فالنة؛ فإهنا كانت صديقة خدجية": باليشء يقول

 .١"به إىل بيت فالنة؛ فإهنا كانت حتب خدجية
 وبكل ما خيصها يتجىل وبأمجل صوره لهذا االهتامم بخدجية 

 . يف بيتهال بعجوز كانت تأيت خدجية صيف لقاء النبي 
عن ) املستدرك(واحلاكم يف ) معجمه(روى ابن األعرايب يف فقد 

َ، قالتلأم املؤمنني عائشة  َجاءت عجوز إىل ا: َ ِ ٌ َ ُْ ِّلنبي ََ ِ وهو  صَّ
ُ، فقال هلا رسول اهللاَِّ عندي َ َ َُ َ َ ْمن أنت؟ فقالت: صَ َ َ َ ِ ْ َ ْ ُأنا جثامة املزنية : َ ُْ ُ ََّّ َِ َ َ َ َ
َفقال َ ُبل أنت حسانة املزنية: َ ُْ ُ َّْ َ َِ َِ َ َّْ ْ، كيف أنتم؟ كيف حالُكم؟ كيف كنتم ٢َ ُْ ُ ْْ َ َ َُ َ َ َْ َ ْ ُْ َ

                                                                                                                                                       

 بسند حسن) ١/٩٠( املفرد للبخاري  األدب١
ال ينبغي التسمية باسم قبيح املعنى، وال باسم ": قال اإلمام الطربي:  فائدة٢

يقتيض التزكية له، وال باسم معناه السب، ولو كانت األسامء إنام هي أعالم 
لألشخاص ال يقصد هبا حقيقة الصفة لكن وجه الكراهة أن يسمع سامع 

=      حيول االسم إىل ما إذا ص للمسمى، فلذلك كانباالسم فيظن أنه صفة 
 

ّحبهاُإين رزقت  ٣٩ ُ 



ّإين رزقت حبها ٤٠  ُ ُ
َبعدنا؟ قالت َ َ َ ْ ُبخري بأيب أنت وأ: َ ََ َ ْ ِ َ ِ ٍِ ْ ُمي يا رسول اهللاَِّ، فلام خرجت، قلتَ ْ ُ َ َ ََ ََ َّ ُ َ َِّ :

َيا رسول اهللاَِّ، تقبل عىل هذه العجوز هذا اإلقبال، فقال َ ْ َ ْ ُ ْ ََ ُ َ َِ َِ َِ ِ ِ َ َ ُ ُ ْإهنا كانت : َ َ َ َ َّ ِ
َتأتينا زمن خدجية، وإن حسن العهد من اإليامن ْ َ َِ َ ْ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِْ َّ َِ َ َ َ ْ َ١. 

بجانبي وانظر إىل وجه وإن شئت لعينيك أن تفيضا بالدمع فقف 
 بعد وفاة خدجية ل وهو يشاهد قالدة كانت خلدجية صرسول اهللا 
 .بزمن بعيد

 زوج لّعن عباد عن عائشة ) مسنده(روى اإلمام أمحد يف 
ْملا بعث أهل مكة يف فداء أرساهم، بعثت زينب (:  قالتصالنبي  َ ُ ََ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ذكره . " عدة أسامءص وقد غري رسول اهللا: قال. ًبه صاحبه كان صدقا دعي= 
 ).٤٧٦/ ١٠الفتح (يف 

وعىل ذلك فال جيوز : (وقال الشيخ األلباين بعد ذكره لكالم اإلمام الطربي  
 ومن أقبح األسامء التسمية بعز الدين وحمي الدين ونارص الدين ونحو ذلك،

التي راجت ىف هذا العرص وجيب املبادرة إىل تغيريها لقبح معانيها هذه األسامء 
) غادة(و) هناد(و) سهام(و) وصال(التي أخذ اآلباء يطلقوهنا عىل بناهتم مثل 

 ).واهللا املستعان. ونحو ذلك) فتنة(و
)  رستمصالح بن(، وفيه ١٦-١/١٥ واملستدرك ١/٤٠١ معجم ابن األعرايب ١

وهو ضعيف ولكنه قد توبع، فاحلديث صحيح، وهبذا حكم الشيخ األلباين يف 
 )١/٤٢٤السلسلة الصحيحة (



ّحبهاُإين رزقت  ٤١  ُ 
َ يف فداء أيب العاص بن الربيع بامل، وبعصبنت رسول اهللا  ْثت فيه َ َ

. بقالدة هلا كانت خلدجية، أدخلتها هبا عىل أيب العاص حني بنى عليها
ً رق هلا رقة شديدة، وقال،صّفلام رآها رسول اهللا : قالت ّ  رأيتم ْإن: (ِ

ُأن تطلقوا هلا أسريها، وتردوا عليها الذي هلا، فافعلوا نعم يا : ، فقالوا)ْ
 .١)ّرسول اهللا، فأطلقوه، وردوا عليها الذي هلا

 بمناسبة فرح ل البنتها زينب لفهذه قالدة أهدهتا خدجية 
ّورسور، وذلك يوم زواجها من أيب العاص بن الربيع، فلام فرق بينهام 
ُاإلسالم حني أسلمت زينب وأبى زوجها ذلك حتى أرس يوم بدر، 

 تفتدي زوجها األسري، فكان ل بقالدة خدجية لبعثت زينب 
 .ص نفس رسول اهللا هلذه القالدة أثرها العظيم يف

لقد ارتبطت تلك القالدة باألمس بمناسبة فرح ورسور، فامهلا 
 . بمناسبة أرس وحزنصاليوم ترجع إىل النبي 

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                       

 )٢٦٣٦٢( حديث رقم – ل حديث السيدة عائشة – رواه أمحد يف املسند ١



ّإين رزقت حبها ٤٢  ُ ُ
  أوالدها

ًالقاسم، وعبد اهللا، ماتوا رضعا ":  فهمصأما أوالدها من النبي  َّ ُ
ْورقية، وزينب وأم كلثوم، وفاطمة ُ ُ". 

 من صكان مجيع أوالد النبي ": ابن حجر العسقاليناحلافظ قال 
خدجية إال إبراهيم فإنه كان من جاريته مارية، واملتفق عليه من أوالده 

ًالقاسم وبه كان يكنى، مات صغريا قبل املبعث أو بعده، وبناته : منها ُ
كانت أم كلثوم : األربع زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة، وقيل

الطاهر : ُ املبعث فكان يقال لهأصغر من فاطمة، وعبد اهللا ولد بعد
 .٢"ًمها إخوان له، وماتت الذكور صغارا باتفاق:  ويقال١والطيب
مات القاسم بمكة وهو أول من مات ": ابن األثرياحلافظ قال و

 .٣" من ولده، ثم عبد اهللا
 :ً فهاك شيئا من أخبارهمصأما بناته 

 لزينب  -١
 صأكرب بناته كانت زينب "): االستيعاب(قال ابن عبد الرب يف 
 وإنام ، إال ما ال يصح وال يلتفت إليه،ال خالف أعلمه يف ذلك

                                                                                                                                                       

 ).ُسمي بذلك ألنه ولد يف االسالم): (٨/١٦طبقاته ( قال ابن سعد يف ١
 ٧/١٠٣ فتح الباري ٢
 ٥/٤٣٦  أسد الغابة٣



ّحبهاُإين رزقت  ٤٣  ُ 
 فقالت طائفة من ً، أوالصاالختالف بني زينب والقاسم أهيام ولد له 

:  القاسم ثم زينب وقال ابن الكلبيأول من ولد له: أهل العلم بالنسب
أسلمت وهاجرت ً حمبا فيها، صكان رسول اهللا  .زينب ثم القاسم

ني أبى زوجها أبو العاص بن الربيع أن يسلم وقد ذكرنا خرب أيب ح
عيل وجارية : ًولدت من أيب العاص غالما يقال له ، العاص يف بابه

 .١)اسمها أمامة
تزوجها يف حياة "): سري أعالم النبالء(قال اإلمام الذهبي يف و

ن أمامة التي تزوج هبا عيل ب:  فولدت له؛أمها ابن خالتها أبو العاص
 ّإن: عيل بن أيب العاص، الذي يقال: أيب طالب بعد فاطمة، وولدت له

 .ً أردفه وراءه يوم الفتح، وأظنه مات صبياصرسول اهللا 
وهذا . أن أبا العاص تزوج بزينب قبل النبوة: وذكر ابن سعد

 .بعيد
 .٢"أسلمت زينب، وهاجرت قبل إسالم زوجها بست سنني

 يف صيت زينب بنت رسول اهللا وتوف": ابن عبد الرباإلمام وقال 
 سنة ثامن من اهلجرة، وكان سبب موهتا أهنا ملا صحياة رسول اهللا 

                                                                                                                                                       

 ٤/١٨٥٤ االستيعاب ١
 ٢/٢٤٦ سري أعالم النبالء ٢



ّإين رزقت حبها ٤٤  ُ ُ
 ورجل ١بن األسودا عمد هلا هبار صخرجت من مكة إىل رسول اهللا 

آخر فدفعها أحدمها فيام ذكروا فسقطت عىل صخرة فأسقطت 
وأهراقت الدماء فلم يزل هبا مرضها ذلك حتى ماتت سنة ثامن من 

 .ًهلجرة وكان زوجها حمبا فيهاا
أنشدين هشام بن الكلبي عن معروف بن : قال حممد بن سعد

 :بن الربيع يف بعض أسفاره إىل الشاماقال أبو العاص : خربوذ قال
 ًفقلت سقيا لشخص يسكن احلرما      ًاـذكرت زينب ملا وركت إرم

 ٢)اــيثني بالذي علمـوكل بعل س      بنت األمني جزاها اهللا صاحلة
 
 

                                                                                                                                                       

هبار بن األسود بن "): ٤/١٥٣٦االستيعاب ( قال اإلمام ابن عرب الرب يف ١
املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قيص القريش األسدي وهو الذي عرض 

 يف سفهاء من قريش حني بعث هبا أبو العاص ص لزينب بنت رسول اهللا
ينة فأهوى إليها هبار هذا ونخس هبا فألقت ذا بطنها، فقال زوجها إىل املد

اقتلوه فإنه ال ": ثم قال. "ًإن وجدتم هبارا فأحرقوه بالنار": ص رسول اهللا
فلم يوجد ثم أسلم بعد الفتح وحسن إسالمه . "يعذب بالنار إال رب النار

 ًوذكر الزبري أنه ملا أسلم وقدم مهاجرا جعلوا يسبونه. ص وصحب النبي
 ).فانتهوا عنه. "سب من سبك": فقالص فذكر ذلك لرسول اهللا

 .٨/٣٢ الطبقات الكربى ٢



ّحبهاُإين رزقت  ٤٥  ُ 

 لرقية  -٢
 ابن ثالث ص ورسول اهللا صولدت رقية بنت رسول اهللا 

  .١وثالثني سنة

 فلام جرة النبوية،تزوجها عتبة بن أيب هلب بن عبد املطلب قبل اهل
M\  [  Z  Yتعاىل قوله أنزل اهللا    XL قال له أبوه أبو هلب :

 .٢ ومل يكن دخل هبا، ففارقها،رأيس من رأسك حرام إن مل تطلق ابنته
أسلمت حني أسلمت أمها "): الطبقات الكربى(قال ابن سعد يف 

 هي وأخواهتا حني بايعه صخدجية بنت خويلد وبايعت رسول اهللا 
النساء وتزوجها عثامن بن عفان وهاجرت معه إىل أرض احلبشة 

إهنام ألول من هاجر إىل اهللا " :صقال رسول اهللا . ًاهلجرتني مجيعا
 وكانت يف اهلجرة األوىل قد أسقطت من ،٣"تبارك وتعاىل بعد لوط

 وكان عثامن يكنى ، ثم ولدت له بعد ذلك ابنا فسامه عبد اهللاًعثامن ولدا
                                                                                                                                                       

 ٤/١٨٣٩ االستيعاب ١
تزوجها عتبة بن أيب هلب بن عبد : لكنه وهم فقال) الطبقات( ذكره ابن سعد يف ٢

تاريخ (املطلب قبل النبوة، وقد استدرك عىل كالمه هذا اإلمام الذهبي يف 
 ).قبل اهلجرة:  قال، وصوابهكذا: فقال) اإلسالم

يا أبا بكر، إهنام ألول من هاجر بعد : (بلفظ) ٤/٤٧املستدرك ( رواه احلاكم يف ٣
 ).لوط وإبراهيم عليهام الصالة والسالم



ّإين رزقت حبها ٤٦  ُ ُ
سالم وبلغ سنه سنتني فنقره ديك يف وجهه فطمر وجهه فامت به يف اإل

 وهاجرت إىل املدينة بعد زوجها عثامن حني ، بعد ذلكًومل تلد له شيئا
ل اهللا يتجهز إىل بدر فخلف عليها هاجر رسول اهللا ومرضت ورسو

 عثامن بن عفان فتوفيت ورسول اهللا ببدر يف شهر صرسول اهللا 
 وقدم زيد ، من مهاجر رسول اهللاًرمضان عىل رأس سبعة عرش شهرا

بن حارثة من بدر بشريا فدخل املدينة حني سوي الرتاب عىل رقية بنت ا
 .١"صرسول اهللا 
 لأم كلثوم  -٣

ًمل يعرف اسمه، وهي أكرب سنا من وهي ممن عرف بكنيته و
 .٢فاطمة

     تزوجها عتيبة بن أيب هلب بن"): الطبقات(قال ابن سعد يف 
M  X  وأنزل اهللا صعبد املطلب قبل النبوة فلام بعث رسول اهللا 

  \  [  Z  YL رأيس من رأسك حرام :  قال له أبوه أبو هلب
زل بمكة مع رسول اهللا إن مل تطلق ابنته ففارقها ومل يكن دخل هبا فلم ت

وأسلمت حني أسلمت أمها وبايعت رسول اهللا مع أخواهتا حني بايعه 
                                                                                                                                                       

 ٣٧-٨/٣٦ الطبقات الكربى ١
 ١٦٤ ذخائر العقبى ص٢



ّحبهاُإين رزقت  ٤٧  ُ 
النساء وهاجرت إىل املدينة حني هاجر رسول اهللا وخرجت مع عيال 

 إىل املدينة فلم تزل هبا فلام توفيت رقية بنت رسول اهللا صرسول اهللا 
 ًنت بكرا خلف عثامن بن عفان عىل أم كلثوم بنت رسول اهللا وكاص

وذلك يف شهر ربيع األول سنة ثالث من اهلجرة وأدخلت عليه يف هذه 
 ًالسنة يف مجادى اآلخرة فلم تزل عنده إىل أن ماتت ومل تلد له شيئا

 ً لو كن عرشا:وماتت يف شعبان سنة تسع من اهلجرة فقال رسول اهللا
 .١"لزوجتهن عثامن

 لفاطمة  -٤
السالم كانت هي وأختها أم سيدة نساء العاملني عىل أبيها وعليها 

 واختلف يف الصغرى منها، ص بنات رسول اهللا كلثوم أصغر
 .صوالصحيح أهنا أصغر بنات النبي 

 .مولدها قبل املبعث بقليلكان 
، من هبيلُ يف ذي القعدة، أو قس تزوجها عيل بن أيب طالبقد و

 .سنة اثنتني بعد وقعة بدر
 .٢حددخل هبا بعد وقعة أ: وقال ابن عبد الرب

                                                                                                                                                       

 ٨/٣٧ الطبقات الكربى ١
 ٤/١٨٩٣ االستيعاب ٢



ّإين رزقت حبها ٤٨  ُ ُ
 .فولدت له احلسن، واحلسني، وأم كلثوم، وزينب

، فقد ثبت يف صحيح صً حلوقا به صوهي أول بنات النبي 
فاطمة  صا النبي دع":  قالتلالبخاري عن أم املؤمنني عائشة 

َّيف شكواه الذي قبض فيه، فسارها بيشء فبكت، ثم دعاها فسارها  ََّ ُ
 أنه صين النبي َّسار: بيشء فضحكت، فسألنا عن ذلك، فقالت

ُيقبض يف وجعه الذي تويف فيه فبكيت، ثم سارين فأخربين أين أول  ُ
 .١"أهله يتبعه فضحكت

 تصنيف خاص سأستويف فيه بإذن اهللا تعاىل ما ل فاطمة يفويل 
 إصدارهخيص هذه الشخصية العظيمة، فنسأل اهللا تعاىل تعجيل 

 .والتوفيق والسداد فيه ويف غريه
  

 
 

                                                                                                                                                       

)  ووفاتهص مرض النبي( باب –املغازي  كتاب – رواه البخاري يف صحيحه ١
 ).٤٤٣٣( حديث رقم –



ّحبهاُإين رزقت  ٤٩  ُ 

 ص  

 : فهمصوأما أوالدها من غري رسول اهللا 
 س  هند بن أيب هالة -٥

 وهو . متيم بن عمرو بن أسيد بني من متيمي وهو: (قال ابن األثري
 ص النبي زوج خويلد بنت خدجية أمه ص اهللا رسول ربيب

 .السالم عليهن وفاطمة كلثوم وأم ورقية زينب: ألمه وأخواته
: فقيل هالة أيب اسم يف واختلف الدار دعب بني حليف أبوه وكان 
: وقيل النباش بن زرارة بن مالك: وقيل وقدان بن زرارة بن نباش
 يف خيالفونه النسب أهل وأكثر. الزبري قاله زرارة بن النباش بن مالك
 .اسمه

 زوج كان زرارة بن النباش بن هند هالة أبو: الكلبي ابن وقال 
 هند بن هند ابنه ابن وابن هند بن هند له فولدت ص النبي قبل خدجية

 .هند بن
 أيب بن هند وقتل ًأحدا شهد بل :وقيل ًبدرا هالة أيب بن هند شهد 
 بن مصعب مع هالة أيب بن هند بن هند وقتل اجلمل يوم عيل مع هالة



ّإين رزقت حبها ٥٠  ُ ُ
 عقبه وانقرض بالبرصة مات هالة أيب بن هند بن هند ّإن: وقيل الزبري
 .١)هلم عقب فال

 مع هالة أيب بن هند قتل: ٢الزبري قال(: ن عبد الرباباإلمام قال و
 بن مصعب مع هند بن هند ابنه وقتل اجلمل يوم طالب أيب بن عيل

 يف بالبرصة مات هند بن هند ّإن قيل وقد: الزبري قال. املختار يوم الزبري
 ربيب ابن وقالوا جنائزهم وتركوا جنازته عىل الناس فازدحم الطاعون
 .إليه الناس فامل "هنداه ابن واهند" امرأة دتونا. ص اهللا رسول
 مات الذي هو هالة أيب ابن هند ّإن :يقول وغريه الزبري، قال هكذا

 أخو مات وقالوا يومئذ البرصة سوق يقم فلم هبا مر إذ ًجمتازا، بالبرصة
،والصحيح ما قاله الزبري يف ذلك واهللا أعلم ص اهللا رسول بنت فاطمة

ّ قتل يوم اجلمل وأن ابنه هند بن هند بن أيب هالة هو ّبأن هند بن أيب هالة
 . )الذي مات بالبرصة يف الطاعون

ًوكان هند بن أيب هالة فصيحا : (ًوقال اإلمام ابن عبد الرب أيضا
ًوصافا،ًبليغا   أبو رشح وقد. وأتقن فأحسن ص اهللا رسول وصف ّ
 وقد. ةاللغ وفوائد الفصاحة من فيه ملا ذلك وصفه قتيبة وابن عبيدة

                                                                                                                                                       

 ٥/٧١ أسد الغابة ١
  أي الزبري بن بكار٢



ّحبهاُإين رزقت  ٥١  ُ 
 ثم ذكر ابن عبد الرب إسناده إىل) ًواحدا ًحديثا البرصة أهل عنه روى
 مروان أيب باحلكم ص النبي مر :قال ص النبي زوج خدجية بن هند
 به اجعل اللهم": فقال ص النبي إليه فالتفت يغمزه فجعل احلكم بن

 .١ )االرتعاش والوزغ مكانه فرجف. "ًوزغا
 صفته صروى عن النبي : (ابن حجر العسقالينوقال عنه 

ويف وحليته وعنه احلسن واحلسني وابن عباس وابنه هند بن هند، 
 ٢)حديثه من ال يعرف

ً املشار إليه آنفا هو حديث صوحديث وصف النبي : قلت
ًسألت خايل هند بن أيب هالة وكان وصافا :  قالباحلسن بن عيل  ّ
: أتعلق به فقالً وأنا أشتهي أن يصف يل منها شيئا صعن حلية النبي 

ً فخام مفخام، يتألأل وجهه تأللؤ القمر ليلة البدر، صكان رسول اهللا ( ً
أطول من املربوع وأقرص من املشذب، عظيم اهلامة رجل الشعر، إن 
انفرقت عقيقته فرقها وإال فال جياوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، 

قرن بينهام أزهر اللون، واسع اجلبني، أزج احلواجب، سوابغ يف غري 
عرق يدره الغضب، أقنى العرنني، له نور يعلوه، حيسبه من مل يتأمله 

                                                                                                                                                       

 ٤/١٥٤٦ االستيعاب ١
 ١١/٦٣ هتذيب التهذيب ٢



ّإين رزقت حبها ٥٢  ُ ُ
أشم، كث اللحية، سهل اخلدين، ضليع الفم، مفلج األسنان، دقيق 
املرسبة، كأن عنقه جيد دمية يف صفاء الفضة معتدل اخللق، بادن 
متامسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بني املنكبني 

اديس أنور املتجرد موصول ما بني اللبة والرسة بشعر جيري ضخم الكر
كاخلط عاري الثديني والبطن مما سوى ذلك أشعر، الذراعني واملنكبني 
وأعايل الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفني والقدمني 

شائل األطراف مخصان األمخصني مسيح : سائل األطراف أو قال
 زال زال قلعا خيطو تكفيا ويميش هونا ذريع القدمني ينبو عنهام املاء إذا

املشية إذا مشى كأنام ينحط من صبب وإذا التفت التفت مجيعا خافض 
الطرف نظره إىل األرض أطول من نظره إىل السامء جل نظره املالحظة 

صف يل منطق : فقلت: يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسالم، قال
واصل األحزان دائم  متصكان رسول اهللا : ( قالصرسول اهللا 

الفكرة ليست له راحة طويل السكت ال يتكلم يف غري حاجة يفتتح 
الكالم وخيتمه باسم اهللا تعاىل ويتكلم بجوامع الكلم كالمه فصل ال 
فضول وال تقصري، ليس باجلايف وال املهني يعظم النعمة وإن دقت ال 

 تغضبه الدنيا  وال يمدحه، والً غري أنه مل يكن يذم ذواقاًيذم منها شيئا
وال ما كان هلا فإذا تعدي احلق مل يقم لغضبه يشء حتى ينترص له وال 



ّحبهاُإين رزقت  ٥٣  ُ 
يغضب لنفسه وال ينترص هلا، إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب 
قلبها وإذا حتدث اتصل هبا ورضب براحته اليمنى بطن إهبامه اليرسى 
وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم 

 . عن مثل حب الغامميفرت
 ثم حدثته فوجدته قد سبقني ًفكتمتها احلسني زمانا: قال احلسن

إليه فسأله عام سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله وخمرجه 
 .إىل آخر احلديث..) ًوشكله فلم يدع منه شيئا 

 كام "ًضعيف جدا"واحلديث وإن كان عظيم املعاين إال أنه : قلت
 .١)خمترص الشامئل(يخ األلباين رمحه اهللا يف أشار إىل ذلك الش

  هالة بن أيب هالة -٦
أخو هند بن أيب هالة األسيدي التميمي ": ابن عبد الرب اإلمام قال

 .٢" روى عنه ابنه هند، له صحبة،حليف بني عبد الدار بن قيص
ُوخالف ذلك صاحب اإلمام الطربي فنص عىل أن هالة مل يدرك  ّ

 . الذي ثبتت صحبتهس اإلسالم بخالف أخيه هند

                                                                                                                                                       

 ١/٢٠ خمترص الشامئل ١
 ٢/٧٧٥ االستيعاب ٢



ّإين رزقت حبها ٥٤  ُ ُ
 فولدت لوتزوج أبو هالة خدجية ابنة خويلد ": قال الطربي

 فامت هالة وأدرك هند اإلسالم فأسلم، وكان -  رجلني - ًله هندا وهالة 
 .١"احلسن بن عيل عليه السالم حيدث عنه

 النسبة  هذه.الالم آخرها ويف اهلاء بفتح: اهلايل": وقال السمعاين
 متيم بن عمرو بن حممد بن عيل إليه واملنتسب رجل، اسم وهو هالة، إىل
 .مرص أهل من املرصي، اهلايل التميمي هالة أيب بن هالة بن زيد بن

راقد  وهو ص اهللا رسول عىل دخل أنه عمرو بن حممد أبيه عن يروي
 ."هالة هالة هالة":  وقالصدره إىل هالة وضم ص النبي فاستيقظ

 .٢"بن أيوب الطرباينامحد روى عنه أبو القاسم سليامن بن أ
 ل هند بنت عتيق -٧

) األخوة(ذكرها الدارقطني يف كتاب : (قال ابن حجر العسقالين
 .٣)ًأسلمت وتزوجت ومل ترو عنه شيئا: وقال

 
 

                                                                                                                                                       

 ٤٠ املنتخب من ذيل املذيل ص١
 ٥/٦٢٥ األنساب ٢
 ٨/٣٤٧ اإلصابة ٣



ّحبهاُإين رزقت  ٥٥  ُ 

 
  
  
  
  
  

  :  الثانيالفصل
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ّإين رزقت حبها ٥٦  ُ ُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ّحبهاُإين رزقت  ٥٧  ُ 

  
أول :  أم املؤمنني أهنا قالتروى البخاري يف صحيحه عن عائشة

 من الوحي الرؤيا الصاحلة يف النوم، فكان ال صما بدئ به رسول اهللا 
ُيرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه اخلالء، وكان خيلو  ّ
بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليايل ذوات العدد قبل أن ينزع إىل 

ة فيتزود ملثلها حتى جاءه احلق أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إىل خدجي
: ما أنا بقارئ، قال: اقرأ، قال: وهو يف غار حراء فجاءه امللك فقال

ما : اقرأ، قلت: فأخذين فغطني حتى بلغ مني اجلهد ثم أرسلني فقال
أنا بقارئ، فأخذين فغطني الثانية حتى بلغ مني اجلهد ثم أرسلني 

فغطني الثالثة ثم أرسلني ما أنا بقارئ، فأخذين  : قرأ، فقلتا: فقال
M  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K : فقال

X   WL  يرجف فؤاده فدخل عىل ص فرجع هبا رسول اهللا 
زملوين، زملوين، فزملوه حتى ذهب عنه : خدجية بنت خويلد فقال

لقد خشيت عىل نفيس، فقالت : الروع، فقال خلدجية وأخربها اخلرب
ًيك اهللا أبدا إنك لتصل الرحم وحتمل الكل كال واهللا ما خيز: خدجية

وتكسب املعدوم وتقري الضيف وتعني عىل نوائب احلق، فانطلقت به 



ّإين رزقت حبها ٥٨  ُ ُ
خدجية حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم 

 قد تنرص يف اجلاهلية وكان يكتب الكتاب العرباين، ًءاخدجية، وكان امر
ً اهللا أن يكتب، وكان شيخا كبريا فيكتب من اإلنجيل بالعربانية ما شاء ً

يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك، فقال له : قد عمى، فقالت له خدجية
 ما رأى، فقال له صيا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخربه رسول اهللا : ورقة
ًيا ليتني فيها جذعا  هذا الناموس الذي نزل اهللا عىل موسى، : ورقة

أو خمرجي : صرسول اهللا  فقال ،ًليتني أكون حيا إذ خيرجك قومك
نعم، مل يأت رجل قط بمثل ما جئت به إال عودي، وإن :  قال؟هم

ّيدركني يومك أنرصك نرصا مؤزرا ثم مل ينشب ورقة أن تويف وفرت  ً ً
 .١)الوحي

 إىل جماورة حراء ليكمل خلوته وهو متشوق صعاد النبي 
 .، لكن الوحي فرتسبن نوفل اّللوحي الذي حدثه عنه ورقة 

 شهر رمضان عاد إىل بيته فإذا به يرى صإذا أكمل النبي حتى 
أمني الوحي جربيل عليه السالم ولكن بصورة غري تلك التي رآه فيها 

 . أول مرة

                                                                                                                                                       

كيف كان بدء الوحي إىل ( باب – كتاب بدء الوحي– رواه البخاري يف صحيحه ١
 ).ص رسول اهللا



ّحبهاُإين رزقت  ٥٩  ُ 
:  قالبروى البخاري يف صحيحه عن جابر بن عبد اهللا 

فبينا : ( وهو حيدث عن فرتة الوحي فقال يف حديثهصسمعت النبي 
السامء فرفعت رأيس فإذا امللك الذي ًأنا أميش إذ سمعت صوتا من 

ًجاءين بحراء جالس عىل كريس بني السامء واألرض فجئثت منه رعبا 
|  M زملوين زملوين فدثروين فأنزل اهللا تعاىل : فرجعت فقلت

}L  إىل  M ª      ©L قبل أن تفرض الصالة وهي األوثان .( 
لت ًجاورت بحراء شهرا فلام قضيت جواري نز(ويف رواية مسلم 

فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني 
وعن شاميل فلم أر أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أر أحدا ثم نوديت 

) يعني جربيل عليه السالم(فرفعت رأيس فإذا هو عىل العرش يف اهلواء 
 دثروين فدثروين فصبوا :فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خدجية فقلت

¤  M  ماء فأنزل اهللا عز وجل ّعيل   £  ¢      ¡   �  ~       }  |

ª     ©   ̈      §   ¦  ¥L.( 
 لوهكذا أثبتت خدجية  .. صّهكذا تنزل الوحي عىل النبي 

َّ امرأة ذات عقل راجح، وحكمة، ورويأهنا ٍ  .ُ، وتبرص باألمورةٌ
ذعر مما رأى، لقد أتاها زوجها عليه الصالة والسالم  يف حالة 

َأقسمت عىل ذلك أحسنت استقباله وحمادثته وطمأنته بحفظ اهللا له وف َ



ّإين رزقت حبها ٦٠  ُ ُ
ثم راحت تعدد صفاته ً أبدا، هخيزين  اهللا لّ أنادقةوهي البارة الص

ًولن يذل أبدا  َ التي من حتىل هبا فلن خيزىالنبيلة احلميدة إنك لتصل (َ
ُالرحم، وتصدق احلديث، وحتمل الكل، وتقري الضيف، وتكسب  ُ

ِوتعني عىل نوائب احلقاملعدوم،  َ َ ُ.( 
ّفقد كان معلوما عند أهل اجلاهلية أن املرء الذي  جتتمع فيه هذه ً

 ّ أنعىل كل النفوس جمبولة ّألنٌالصفات النبيلة حممود عند اهللا تعاىل، 
َ جيازي اإلنسان من جنس ما يعملٌ كريمٌدلَ عسبحانه وتعاىلاهللا  ِ ُ. 

 

 
 
 
 
 
 



ّحبهاُإين رزقت  ٦١  ُ 

 
ألم املؤمنني خدجية ال يفوتني وأنا أعيش معك هذه السرية العطرة 

عاشتها إىل جانب زوجها النبي اللحظات الصعبة التي ، وتلك ل
ُ وهو حيكي هلا ما رآه يف غار حراء، أن أشري إىل ص حدى القصص إَ

 لالزائفة املشتهرة عىل األلسن ويف الكتب عن عالقة خدجية 
ً أوال وألم ص ننترص فيها للنبي منا إىل وقفةبالوحي، والتي حتتاج 

 : من تلك لاملؤمنني خدجية 
َقال ابن إسحاق َ ََ ُ ِوحدثني إسامعيل بن أيب حكيم موىل آل الزبري: ْْ ْ َ َ َْ ْ َ ُ ْ َ َّ ِ َ ٍ ُ َِ ِ ِِ َ ّ :

َأنه حدث عن خدجية  ََ ِ َ ْ ُ َُ ّ ّ ِ أهنا قالت لرسول اهللاِّ لَ ُ َ ِّ ْ َ َ َ ّأي ابن عم : صَ َ َ ْ ْ َ
َأتستطيع أ َُ ِ َ َن ختربين بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قالَْ َ َ ّ َ َّ ََ َ َِ ِ ِْ َِ ِ ِ ِ ْ ْنعم: ُ َ َ .

ِقالت فإذا جاءك فأخربين به ِ ِ ْ َِ َْ َ َ َ َ ََ ِ َفجاءه جربيل عليه السالم كام كان . ْ َ َ ُ ََ ََ ُ ّ ْ َِ ْ ُ ََ ِ ِ
ُيصنع، فقال رسول اهللاِّ  َ َ َُ َ ُ ْ َ خلدجيةصََ َ ِ َيا خدجية، هذا جربيل قد ج: َِ َْ َ ُ َ ُِ ْ َِ َ ِ ِاءين، َ َ

ْقالت َ َقم يا ابن عم، فاجلس عىل فخذي اليرسى؛ قال: َ َ ْ َ َ َُ ْ ّ ُْ ْ ْ َ ْ َِ ِ َ َ ُفقام رسول : َِ َ َُ َ َ
ْ فجلس عليها، قالتصاهللاِّ  ََ َ َ َ ََ ْ َ َهل تراه؟ قال: َ َ ُْ َ َ ْنعم، قالت: َ َ َ ْ َ ْفتحول: َ َّ َ َ 

ْفاجلس عىل فخذي اليمنى؛ قالت ََ َ ْ َ ََ ْ ُ ْ ِْ ِ َ ُفتحول رسول اهللاِّ : ِ َ َُ َ ّ َ َ فجلس صَ ََ َ
ْعىل فخذها اليمنى، فقالت ََ َ َ ْ ََ ْ ُ َ ِ ِ ْهل تراه ؟ قال نعم : َ ََ َُ ََ َ ْ َ . 



ّإين رزقت حبها ٦٢  ُ ُ
ْقالت َ ْفتحول فاجلس يف حجري ، قالت: َ َ َ َ ْ َِ ْ ْ ْ ّ َِ ِ ِ ُفتحول رسول اّهللاِ : َ َ َُ َ ّ َ َ
َ فجلس يف حجرهاص ِ ْ َ َِ ِ َ ْقالت. َ َ َهل تراه؟ قال: َ َ ُْ َ َ ْنعم قال فتحرست : َ َ ّ َْ ََ ََ َ َ

َوألقت مخ ِْ َ ْ َ ُارها ورسول اهللاِّ َ ُ َ ََ ْ جالس يف حجرها ، ثم قالت له هل صَ َ َ َ َُ َُ ْ ٌ َْ ّ ِ ِ ِِ
ْتراه ؟ قال ال ، قالت َ َ َ َ َ ُ َ َ يا ابن عم اثبت وأبرش فواهللاِّ إنه مللك وما هذا :َ َ ََ َ َ ْ َُ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ٌَ ّ ْ ِ َ ْ َ

ٍبشيطان َ ْ َ َ قال ابن إسحاق ،ِ َ ََ ّوقد حدث: ْْ َت عبد اهللاَّ ْ َ َبن حسن هذا احل ُ َ  ديثْ
َأمي فقد سمعت : فقال ّ ّاطمة بنت حسني حتدث هبذُ َ َُ ٍ ْ َ َُ ْ ِ َ ْن يث عْا احلدِ
َإال أين سمعتها تق جيةَخد ّ َ َول أدخلت رسول اهللاِّ ّ َُ َ ْ َ ْ َ بينها وبني درعها صَ َ َ َ ْ َِ ِْ َْ َ

ِ، فذهب عند ذلك جرب ْ ِ َ ِ َِ َ ََ ْ َ ِيل فقالت لرسول اهللاَّ ُ َ ِ ْ َ َ َ َ إن هذا مللك وما :ص ُ َ ٌ َ ََ َ َّ
َهو ٍ بشيطانُ َ ْ َ ِ١. 

وقد كنت أخرت دراسة هذه الرواية بالتفصيل إىل حني اكتامل 
ًاملادة العلمية لدي حتى وقفت عىل ما قام به األستاذ العوشن مشكورا 

 .فوجدت فيه الكفاية) ما شاع ومل يثبت يف السرية النبوية(يف كتابه 
وإسناد ابن إسحاق األول معضل، : يقول األستاذ العوشن

ُل بن أيب حكيم ال يعرف له سامع عن أحد من الصحابة، فإسامعي
 ّ فإن،وكذا إسناده اآلخر.  كانت وفاهتا قبل اهلجرةلوخدجية 

                                                                                                                                                       

 ١/١٥٧ السرية النبوية ١



ّحبهاُإين رزقت  ٦٣  ُ 
 مرسلة، صفاطمة بنت احلسني روايتها عن جدهتا فاطمة بنت النبي 

 فكيف عن خدجية؟
 .١)الدالئل(ومن طريق ابن إسحاق أخرجه البيهقي يف 

سلسلة ( املجلد الثالث عرش من ّوقد تعقب الشيخ األلباين يف
حتسني احلافظ اهليثمي للحديث بعد عزوه ) األحاديث الضعيفة

 :للحافظ الطرباين، فذكر الشيخ األلباين يف احلديث علتني
 ضعف حييى بن سليامن بن نضلة املديني -١
 .٢خمالفته ملن هو أوثق منه -٢

 بصورة لأظهرت خدجية جيد أهنا قد لرواية املتأمل ل و:أقول
 يعلم طبائع املالئكة وعاداهتم وعالئم النبوة ودالئل الوحي، وهذا من

ًمتعذر جدا يف امرأة مل تعرف الوحي من قبل ومل يكن هلا من علمه 
 !يشء

ُويكذبه أهنا لو كانت كذلك ملا جلأت إىل ورقة بن نوفل ليفرس هلا  ُّ
 .ما حصل لزوجها عليه الصالة والسالم

                                                                                                                                                       

 ٢/١٥٢ دالئل النبوة ١
 ).٦٠٩٧( الضعيفة رقم  األحاديثسلسلة ٢



ّإين رزقت حبها ٦٤  ُ ُ
ّويكذبه أهنا مل ولن تكون أع لم بطبائع املالئكة ودالئل الوحي ُ

ّوعالئم النبوة من الذي اختاره اهللا تعاىل للنبوة، بحيث تعلمه  الفرق ُ
  .بني امللك والشيطان هبذه الطريقة

 ألم ص ملا ثبت يف صحيح البخاري من قوله ة خمالفّكام أن الرواية
 ّ، فإنه واهللا ما نزل عيليا أم سلمة، ال تؤذيني يف عائشة: (لسلمة 

 .١)الوحي وأنا يف حلاف امرأة منكن غريها
ّ حقا ملا عرب النبي لُفلو كان ما ذكر عن أم املؤمنني خدجية   صً

 . باألمرلعن خصوصية ألم املؤمنني عائشة 
وهو يتنزل عىل ُ خلق جربيل عليه السالم عىل أننا نشري إىل فائدة يف

ائشة عن أم املؤمنني ع مسلم يف صحيحه ا بالوحي رواهصالنبي 
ِومل يكن يدخل عليك وقد وضعت : (.. صعن النبي  ل ِ
 .٢)ثيابك
 

  
                                                                                                                                                       

 ل باب فضل عائشة – كتاب فضائل الصحابة – رواه البخاري يف صحيحه ١
  حديث رقم –

 ما يقال عند دخول القبور  باب– كتاب اجلنائز – رواه مسلم يف صحيحه ٢
 ) ٢٢٥٦( حديث رقم –والدعاء ألهلها 



ّحبهاُإين رزقت  ٦٥  ُ 

 
 -ص -  بجانب زوجها املصطفىلوقفت أم املؤمنني خدجية 

تدفع ، وتعينه عىل احتامل الشدائد واملصائب، تساعده وتشد من أزره
ولعل موقفها ، ومن حناهنا وعطفها ملواساته وتسليته، من ماهلا لنرصته

اجتمعوا يف خيف من ميثاق الظلم والعدوان الذي كتبه املرشكون حني 
بني كنانة وحتالفوا عىل بني هاشم وبني املطلب أال يناكحوهم، وال 
يبايعوهم، وال جيالسوهم، وال خيالطوهم، وال يدخلوا بيوهتم، وال 

 للقتل، وكتبوا بذلك صيكلموهم، حتى يسلموا إليهم رسول اهللا 
ًأال يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، وال (د ومواثيق صحيفة فيها عهو ً

 ).تأخذهم هبم رأفة حتى يسلموه للقتل
 أن تعاين مع بني هاشم صه رسولاهللا تعاىل وفتحملت ألجل 

 املطلب احلصار اجلائر املفروض عليهم مدة ثالث سنوات بال يوبن
ُكان يصل إىل املحارصين رسا، أو يف األشهر احلرطعام سوى ما  م حني ً

يستطيع املحارصون اخلروج من الشعب لرشاء احلوائج وبأسعار مبالغ 
 .فيها

 – سّأن حكيم بن حزام بن خويلد ) السرية(ويذكر ابن هشام يف 
ً ضاق ذرعا هبذا احلصار اجلائر وهو يرى - ذاك عىل الكفر ْذإوقد كان 



ّإين رزقت حبها ٦٦  ُ ُ
 تعاين ما تعانيه من اجلوع والتضييق، فخرج بغالم لعمته خدجية 

َّ حيمل قمحا  ذاهبا إىل الشعبله ً ً. 
 عن تلك الفرتة ابن هشامكالم  نص  عزيزي القارئوإليك

 حكيم لقي -  يذكرون فيام -  هشام بنا جهل أبو كان وقد: (العصيبة
 عمته به يريد ًقمحا حيمل غالم معه ، أسد بن خويلد بن حزام بن

 الشعب، يف ومعه ،ص اهللا رسول عند وهي خويلد، بنت خدجية
 أنت تربح ال واهللا هاشم؟ بنى إىل بالطعام أتذهب : وقال به تعلقف

 بن هاشم بن البخرتي أبو فجاءه . بمكة أفضحك حتى وطعامك
 بني إىل الطعام حيمل : فقال ؟ وله مالك : فقال أسد بن احلارث
 ] فيه [ إليه بعثت عنده لعمته كان طعام : البخرتي أبو له فقال هاشم،
 نال حتى جهل أبو فأبى ، الرجل سبيل خل! بطعامها يأتيها أن أفتمنعه
 فشجه، به فرضبه بعري حلى البخرتي أبو له فأخذ ، صاحبه من أحدمها
 وهم ذلك، يرى قريب املطلب عبد بن ومحزة ًشديدا، وطأ ووطئه

 هبم، فيشمتوا وأصحابه، ص اهللا رسول ذلك يبلغ أن يكرهون
 ًوجهارا، ًورسا ًهنارا،و ًليال قومه يدعو ذلك عىل ص اهللا ورسول

 .١)الناس من ًأحدا فيه يتقى ال اهللا بأمر ًمباديا
                                                                                                                                                       

 ١/٢٣٦ السرية ١



 

ل 
 ومن معه من حمنة احلصار يف السنة العارشة صكان خروج النبي 

 .من البعثة النبوية، وقبل اهلجرة إىل املدينة بثالث سنني
 بعد طول ل أن ينعم بالراحة مع خدجية صلكن مل يكد النبي 

ِاحلصار حتى مرضت خدجية مكابدة يف   واشتد هبا املرض حتى لَ
 .١ يسهر إىل جانبها لريعاها ويقوم عىل خدمتهاصكان النبي 

                                                                                                                                                       

: ً حدثها يف مرضها يوما فقالص ّ ومن غريب ما روت كتب األخبار أن النبي١
ًبالكره مني ما أرى منك يا خدجية وقد جيعل اهللا يف الكره خريا كثريا، أما " ً

 بنت عمران وكلثم أخت موسى ّعلمت أن اهللا قد زوجني معك يف اجلنة مريم
 "نعم": وقد فعل اهللا بك ذلك يا رسول اهللا؟ قال:  قالت"وآسية امرأة فرعون

   ."بالرفاء والبنني : قالت
: "٩/٢١٨جممع الزوائد "ُوهذا إسناد ضعيف ال يأبه به، قال اهليتمي يف : قلت  

 ).ضعيفرواه الطرباين منقطع اإلسناد، وفيه حممد بن احلسن بن زبالة وهو (
يا خدجية إذا لقيت ": "٧٠/١١٨تاريخ دمشق "ويف رواية ابن عساكر يف   

: يا رسول اهللا وهل تزوجت قبيل قال: هن مني السالم، قالتيرضائرك فاقرئ
ال، ولكن اهللا زوجني مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وكلثم أخت 

          =               ."موسى
 

ّحبهاُإين رزقت  ٦٧ ُ 



ّإين رزقت حبها ٦٨  ُ ُ
 عىل الصحيح بعد البعثة النبوية بعرش لوقد كانت وفاهتا 

 .سنني كام أشار إىل ذلك مجع من العلامء األثبات
َوماتت ع): (فتح الباري(فقد قال ابن حجر العسقالين يف  ْ َ َ َىل َ

َالصحيح بعد املبعث بعرش سنني يف شهر رمضان، وقيل َِْ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ْ َ ََّ َ َْ َ َ ِ ِ َبثامن، وقيل: ِ َِ َ ٍ َ ِ :
ُبسبع، فأقامت معه  َ َْ َ َْ َ ََ ٍ َ مخسا وعرشين سنة عىل الصحيح، وقال ابن صِ َ ًَ َّ َ َِ َِ ََ ْ َْ َ ِ

ِعبد الرب أربعا وعرشين سنة وأربعة أشهر، وسيأيت ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ً َ َْ ْ َ ْ ّ َْ َ َ ََ ِ ْ َِ َ من حديث عائشة ْ ِ ِ َِ َ ْ
ْما يؤيد الصحيح يف أن موهتا قبل اهلجرة بثالث سنني، وذلك بعد  َ َ ْ ْ ْ َّ ِّ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ َِ َ َ َ َْ َ ِ

ِاملبعث عىل الصواب بعرش سنني ِ ِ ِْ ََ َ َّ َ َْ َْ( ١. 
 .٢)وكانت وفاهتا بعد وفاة أيب طالب بثالثة أيام: (وقال العيني
ً عليها حزنا أثر باملصحزن النبي  سلمني، فخافوا من احلزن عىل ُ

 خولة بنت صنبيهم صلوات ريب وسالمه عليه، فسارت إىل النبي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

وهو مرتوك، نص ) أبو بكر اهلذيل(د الرواية ًوهذا إسناد ضعيف أيضا، ففي سن= 
هتذيب التهذيب " كام يف –غري واحد من علامء اجلرح والتعديل عىل تضعيفه 

٤١-١٢/٤٠". 
 ٧/١٠٠ فتح الباري ١
 ١/٦٣ عمدة القاري ٢



ّحبهاُإين رزقت  ٦٩  ُ 
يا رسول اهللا، كأين أراك قد دخلتك خلة لفقد خدجية، : حكيم وقالت

 .١أجل، كانت أم العيال وربة البيت: قال
 كانت حريصة جد احلرص عىل أن للكن خولة بنت حكيم 

ن تقف معه يف ظروف الدعوة  مل بعد خدجية صيتزوج النبي 
 .صًالعصبية فتعوضه شيئا من احلنان والدفء الذي كان جيده يف بيته 

ملا : عن أيب سلمة وحييى قاال) املسند(فقد روى اإلمام أمحد يف 
 ،هلكت خدجية جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثامن بن مظعون

 وإن ً إن شئت بكرا: قالت؟ من: قال؟ أال تزوج، يا رسول اهللا:قالت
جل إليك  ابنة أحب خلق اهللا عز و: قالت؟ فمن البكر: قال،ًشئت ثيبا

 قد ، سودة ابنة زمعة: قالت؟ ومن الثيب: قال،عائشة بنت أيب بكر
 فاذهبي فاذكرهيام عيل فدخلت : قال،آمنت بك واتبعتك عىل ما تقول

جل عليكم من  ماذا أدخل اهللا عز و، يا أم رومان:بيت أيب بكر فقالت
 صرسلني رسول اهللا  أ:قالت؟ وما ذاك: قالت؟ري والربكةاخل

 ، انتظري أبا بكر حتى يأيت فجاء أبو بكر: قالت،أخطب عليه عائشة
 وما : قال؟ ماذا أدخل اهللا عليكم من اخلري والربكة، يا أبا بكر:فقالت

                                                                                                                                                       

سنده قوي مع ): (٨/١٠٢اإلصابة ( قال احلافظ ابن حجر العسقالين يف ١
 ).إرساله



ّإين رزقت حبها ٧٠  ُ ُ
 وهل : قال، أخطب عليه عائشةصرسلني رسول اهللا  أ: قالت؟ذاك

 فذكرت له ص أخيه فرجعت إىل رسول اهللا  إنام هي ابنة؟تصلح له
 ارجعي إليه فقويل له أنا أخوك وأنت أخي يف اإلسالم :ذلك قال

 ، وخرج، انتظري: قال،وابنتك تصلح يل فرجعت فذكرت ذلك له
 قد كان ذكرها عىل ابنه فواهللا ما ين مطعم بن عدإ :قالت أم رومان

 ي مطعم بن عد فدخل أبو بكر عىل، قط فأخلفه أليب بكرًوعد وعدا
نا َ صاحبٍبْصُبن أيب قحافة لعلك ما يا : فقالت،وعنده امرأته أم الفتى

 قال أبو بكر للمطعم ، تزوج إليكْنإه يف دينك الذي أنت عليه ُمدخل
 فخرج من عنده وقد ، إهنا تقول ذلك: قال هذه تقولَل أقو:يبن عد

رجع فقال أذهب اهللا عز و جل ما كان يف نفسه من عدته التي وعده ف
 فدعته فزوجها إياه وعائشة يومئذ بنت صعي يل رسول اهللا داخلولة 

 زمعة فقالت ماذا ست سنني ثم خرجت فدخلت عىل سودة بنت
 وما ذاك قالت :جل عليك من اخلري والربكة قالتأدخل اهللا عز و

دخيل إىل أيب ا أخطبك عليه قالت وددت صأرسلني رسول اهللا 
 قد أدركه السن قد ختلف عن احلج ً كبرياًفاذكري ذاك له وكان شيخا

فدخلت عليه فحيته بتحية اجلاهلية فقال من هذه فقالت خولة بنت 
 أرسلني حممد بن عبد اهللا أخطب عليه : قالت؟ قال فام شأنك:حكيم



ّحبهاُإين رزقت  ٧١  ُ 
سودة قال كفء كريم ماذا تقول صاحبتك قالت حتب ذاك قال ادعها 

مد بن عبد اهللا بن عبد يل فدعيتها قال أي بنية إن هذه تزعم أن حم
املطلب قد أرسل خيطبك وهو كفء كريم أحتبني أن أزوجك به قالت 

 إليه فزوجها إياه فجاءها ص فجاء رسول اهللا  قال ادعيه يل،نعم
أخوها عبد بن زمعة من احلج فجعل حيثي يف رأسه الرتاب فقال بعد 

سول أن أسلم لعمرك إين لسفيه يوم أحثي يف رأيس الرتاب أن تزوج ر
 . ١) سودة بنت زمعةصاهللا 

 
 
 
 

 
  
  
  

                                                                                                                                                       

: شيخ شعيب األرنؤوط يف تعليقه عىل احلديث وقال ال٦/٢١٢ مسند أمحد ١
إسناده حسن من أجل حممد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص وقد روى له (

 ).البخاري مقرونا ومسلم متابعة



ّإين رزقت حبها ٧٢  ُ ُ
  
  
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ّحبهاُإين رزقت  ٧٣  ُ 

                
  
  
  
  
  
  :  الثالثالفصل

  

  
 
 
 
 



ّإين رزقت حبها ٧٤  ُ ُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ّحبهاُإين رزقت  ٧٥  ُ 

  
. كمل من النساءّومناقبها مجة، وهي ممن : (قال اإلمام الذهبي

ً جليلة دينة مصونة كريمة، من أهل اجلنةةكانت عاقل ً النبي وكان . َ
ُ يثني عليها، ويفضلها عىل سائر أمهات املؤمنني، ويبالغ يف ص ُ ُّ

ِما غرت من امرأة ما :  كانت تقول-ل –ّتعظيمها بحيث إن عائشة 
ِغرت من خدجية، من كثرة ذكر النبي  ِ  صومن كرامتها عليه .  هلاصِ

 ّأهنا مل يتزوج امرأة قبلها، وجاءه منها عدة أوالد، ومل يتزوج عليها قط،
. ّوال ترسى إىل أن قضت نحبها، فوجد لفقدها، فإهنا كانت نعم القرين

وقد أمره اهللا أن .  هلاصوكانت تنفق عليه من ماهلا، ويتجر هو 
ِّيبرشها ببيت يف اجلنة من قصب، ال صخب فيه وال نصب ُ(١. 

وقد تقدم يف أبواب بدء : (وقال احلافظ ابن حجر العسقالين
 ما األمر يف أول وهلة ومن ثباهتا يف ص الوحي بيان تصديقها للنبي

يدل عىل قوة يقينها ووفور عقلها وصحة عزمها ال جرم كانت أفضل 
 .٢)نسائه عىل الراجح

                                                                                                                                                       

  ٢/١١٠ سري أعالم النبالء ١
 ٧/١٠٠ فتح الباري ٢



ّإين رزقت حبها ٧٦  ُ ُ
 فضائل خاصة امتازت هبا عن سائر لوألم املؤمنني خدجية 

 :، منهاصأزواج النبي 
ّأهنا أول الناس إيامنا به عليه الصالة والسالم، وقد تقدم ذكر  -١ ً
 .ذلك

ّ مل يتزوج عليها يف حياهتا قط، وال ترسى بامرأة حتى صأنه  -٢ ّ
 .فارقت الدنيا

ً إليه، إذ عد حبه هلا رزقا من اهللا صأهنا أحب أزواج النبي  -٣ ّ
 .رزقه إياه

ِما غرت عىل نساء : (لويف هذا تقول أم املؤمنني عائشة  َ ْ َِ َِ َ ُ
ِالنبي ِّ إال عىل خدجية وإين-ص-َّ َِ َِ َ ََّ ِ َ ْ مل أدركَ ِ ْ ُ ْ ْقالت. َهاَ َ ُوكان رسول اهللاَِّ : َ َُ َ َ َ– 
ُ إذا ذبح الشاة فيقول- ص ُ َ َ ََ َ ََ َّ َأرسلوا هبا إىل أصدقاء خدجية«: ِ َ َُ َ ِْ ِ َِ ِ ْ َ ََ ِ ْقالت . »ِ َ َ

ُفأغضبته يوما فقلت خدجية فقال رسول اهللاَّ َ َ َ َ ْ ُ َ َُ َ َ ًِ َ ُ َْ َ ُ ُْ ْ ُإين قد رزقت  «- ص - َ ِّْ َِ ُ ْ ِ
َحبها َّ ُ«١. 

                                                                                                                                                       

من فضائل خدجية ( باب – كتاب فضائل الصحابة – رواه مسلم يف صحيحه ١
 ).٦٢٧٨( حديث رقم –) لبنت خويلد 



ّحبهاُإين رزقت  ٧٧  ُ 
ًة مطلقا، فقد روى البخاري يف صحيحه أهنا خري نساء األم -٤

خري نسائها : (صقال رسول اهللا :  قالسعن عيل بن أيب طالب 
 .١)مريم، وخري نسائها خدجية

 .لُ كان يكثر ذكرها وصلتها بعد وفاهتا صّأن النبي  -٥
 لفقد روى البخاري يف صحيحه عن أم املؤمنني عائشة 

 خدجية هلكت قبل  ما غرت عىلصما غرت عىل امرأة للنبي : (قالت
أن يتزوجني ملا كنت أسمعه يذكرها وأمره اهللا أن يبرشها ببيت من 

 ).قصب وإن كان ليذبح الشاة فيهدي يف خالئلها منها ما يسعهن
 أهنا لويف رواية مسلم يف صحيحه عن أم املؤمنني عائشة 

 عىل امرأة من نسائه ما غرت عىل خدجية صما غرت للنبي : (قالت
 .٢)ياها وما رأيتها قطلكثرة ذكره إ

ُفيه ثبوت ): (فتح الباري(قال احلافظ ابن حجر العسقالين يف  ُ ِ ِ
ْالغرية وأهنا غري مستنَكر وقوعها من فاضالت النساء فضال عمن  ْ َ ُ ََّ َ ْ ُ ْ َّ َْ ًْ َ َ َ ُ ِّْ ِْ ِ َ َ ََ ََ

ّدوهنن ، وأن عائشة كانت تغار من نساء النبي  َِ َّ ِ ِ ِْ َ َّ َُ َ َْ ََ َ َّ َ لكن كانت تصَ َْ َ ْ ِ ْغار من َ ِ َ
                                                                                                                                                       

 ص تزويج النبي( باب – كتاب مناقب األنصار – رواه البخاري يف صحيحه ١
 ).٣٨١٥( حديث رقم –) لخدجية وفضلها 

من فضائل خدجية ( باب – كتاب فضائل الصحابة – رواه مسلم يف صحيحه ٢
 ).٦٢٨٠( حديث رقم –) ل



ّإين رزقت حبها ٧٨  ُ ُ
ّخدجية أكثر وقد بينت سبب ذلك وأنه لَكثرة ذكر النبي  َ َ َِ َّ َْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َ َ َّ َ ََّ َْ ََ ْ َ إياها، صَ َّ ِ
َووقع يف الرواية التي تيل هذه أبني من هذا حيث قال فيها ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َّ ََ ََ َِّ َ َمن كثرة ": ِ ْ َ ْ ِ

ُذكر رسول اهللاَّ  َ ْ َ إياهاصِ َّ َ وأصل غرية"ِ ْ َ ْ َ املرأة من ختيل حمبة غريها أكثر ََ َْْ ََ ََ ْ َْ َّ َّ َْ َ ُ ِ
َّمنها، وكثرة الذكر تدل عىل كثرة املحبة َ َ ََْ ْ ّ ِّ َْ ََ َ ْ ََ ُ َ ْ ِ(١. 

بسالم اهللا جل وعال وبسالمه ّبرشها ّأن جربيل عليه السالم  -٦
أتى : ( قالسّعليها، وبرشها ببيت هلا يف اجلنة كام يف حديث أيب هريرة 

يا رسول اهللا، هذه خدجية قد أتت معها إناء :  فقالصجربيل إىل النبي 
قرأ عليها السالم من رهبا افيه إدام أو طعام أو رشاب، فإذا هي أتتك ف

 .٢)ّومني وبرشها ببيت يف اجلنة من قصب، ال صخب فيه وال نصب
يف هذه القصة : قال العلامء: (ابن حجر العسقاليناحلافظ قال 

 كام وقع لبعض "وعليه السالم" تقل دليل عىل وفور فقهها ألهنا مل
 فنهاهم "السالم عىل اهللا"الصحابة حيث كانوا يقولون يف التشهد 

 فعرفت "التحيات هللا": ّإن اهللا هو السالم، فقولوا:  وقالصالنبي 
ُخدجية لصحة فهمها أن اهللا ال يرد عليه السالم كام يرد عىل املخلوقني  ُ ّ

                                                                                                                                                       

 ١١/١٣١ فتح الباري ١
 ص تزويج النبي( باب –اب مناقب األنصار  كت– رواه البخاري يف صحيحه ٢

 ).٣٨٢٠( حديث رقم –) لخدجية وفضلها 



ّحبهاُإين رزقت  ٧٩  ُ 
ًهو أيضا دعاء بالسالمة وكالها ال ّألن السالم اسم من أسامء اهللا، و

 "عليه السالم": كيف أقول: يصلح أن يرد به عىل اهللا، فكأهنا قالت
والسالم اسمه ومنه يطلب ومنه حيصل، فيستفاد منه أنه ال يليق باهللا 
إال الثناء عليه، فجعلت مكان رد السالم عليه الثناء عليه ثم غايرت 

: وعىل جربيل السالم ثم قالت:  فقالتبني ما يليق باهللا وما يليق بغريه،
 ويستفاد منه رد السالم عىل من أرسل السالم وعىل "وعليك السالم"

ّمن بلغه، والذي يظهر أن جربيل كان حارضا عند جواهبا فردت عليه  ً ّ
 مرتني، مرة بالتخصيص ومرة بالتعميم ثم أخرجت صوعىل النبي 

ّإنام بلغها : ، قيلالشيطان ممن سمع ألنه ال يستحق الدعاء بذلك
 صً احرتاما للنبي صجربيل عليه السالم من رهبا بواسطة النبي 

وكذلك وقع له ملا سلم عىل عائشة مل يواجهها بالسالم بل راسلها مع 
ألهنا مل : ألهنا نبية، وقيل: ، وقد واجه مريم باخلطاب فقيلصالنبي 

 .١)ُيكن معها زوج حيرتم معه خماطبتها
ن حجر العسقالين رمحه اهللا استدالل العلامء هبذه ثم نقل احلافظ اب

 عىل سائر نساء النبي لالفضيلة عىل أفضلية أم املؤمنني خدجية 
 ص لكوهنا أفضل نساء النبي ل وبالذات أم املؤمنني عائشة ص

                                                                                                                                                       

 ٧/١٠٦ فتح الباري ١



ّإين رزقت حبها ٨٠  ُ ُ
استدل هبذه القصة أبو بكر بن : قال السهييل: ( فقاللبعد خدجية 

ّن عائشة سلم عليها جربيل ّداود عىل أن خدجية أفضل من عائشة أل
من قبل نفسه، وخدجية أبلغها السالم من رهبا، وزعم ابن العريب أنه ال 
ًخالف يف أن خدجية أفضل من عائشة، ورد بأن اخلالف ثابت قديام  ّ ّّ

ومن رصيح ما : وإن كان الراجح أفضلية خدجية هبذا وبام تقدم، قلت
ائي وصححه احلاكم جاء يف تفضيل خدجية ما أخرجه أبو داود والنس

أفضل نساء أهل اجلنة خدجية بنت خويلد (من حديث ابن عباس رفعه 
 ).وفاطمة بنت حممد

ُلعائشة من الفضائل ما ال حيىص : -كام تقدم- قال السبكي الكبري 
ّولكن الذي نختاره وندين اهللا به أن فاطمة أفضل ثم خدجية ثم عائشة، 

 أهنا سيدة نساء املؤمنني، واستدل لفضل فاطمة بام تقدم يف ترمجتها
ّالذي يظهر أن اجلمع بني احلديثني : وقال بعض من أدركناه: قلت

 .أوىل، وأن ال نفضل إحدامها عىل األخرى
ًوسئل السبكي هل قال أحد أن أحدا من نساء النبي   غري صّ

ُقال به من ال يعتد بقوله، : خدجية وعائشة أفضل من فاطمة؟ فقال
 عىل مجيع الصحابة ألهنن يف درجته يف صي وهو من فضل نساء النب

 .وهو قول ساقط مردود انتهى: قال. اجلنة



ّحبهاُإين رزقت  ٨١  ُ 
ونساء :  وقائله هو أبو حممد بن حزم وفساده ظاهر، قال السبكي

 بعد خدجية وعائشة متساويات يف الفضل، وهن أفضل صالنبي 
M6 النساء لقول اهللا تعاىل   .١ L اآلية...   3  4  5  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       

 ٧/١٠٦ فتح الباري ١



ّإين رزقت حبها ٨٢  ُ ُ

 
 

 :احلديث األول
: قال سعن عبد اهللا بن أيب أوىف روى البخاري يف صحيحه 

 واعتمرنا معه فلام دخل مكة طاف وطفنا معه صاعتمر رسول اهللا (
وأتى الصفا واملروة وأتينامها معه وكنا نسرته من أهل مكة أن يرميه 

ثنا ما ّ فحد: قال.ال: الأحد فقال له صاحب يل أكان دخل الكعبة؟ ق
برشوا خدجية ببيت من اجلنة من قصب ال صخب  (:قال خلدجية؟ قال

 .١)فيه وال نصب
 
 
 

                                                                                                                                                       

 ).متى حيل املعتمر؟( باب – كتاب أبواب العمرة – رواه البخاري يف صحيحه ١



ّحبهاُإين رزقت  ٨٣  ُ 
 برش صأكان رسول اهللا : ( سويف رواية أخرى عن ابن أيب أوىف 

 ال ١ نعم برشها ببيت يف اجلنة من قصب:خدجية ببيت يف اجلنة؟ قال
 .٢)صخب فيه وال نصب

 يا : فقالصأتى جربيل النبي : ( سريرة يف رواية أيب هجاء و
هذه خدجية قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو رشاب ، رسول اهللا

فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم من رهبا ومني وبرشها ببيت يف اجلنة 
 .٣)من قصب ال صخب فيه وال نصب

                                                                                                                                                       

ِ املراد به قصب اللؤلؤ املجوف كالقرص:قال مجهور العلامء  ١ ِْ ََ ُْ َ ُْْ ُ َُّ َّ َ َْ َ املنيف، وقيلِ ِ َِ َقصب : ُْ َ
ِمن ذهب منْظوم باجلوهر َ َْ َْ َْ ُ َِ ٍ َقال أهل اللغة. ِ ُّ َْ َ ُالقصب من اجلوهر ما استطال منْه : َ ْ ْ َِ ِ َِ َْ ْ ََ ْ َ ََ

ِيف جتويف ْ َ ُقالوا. ِ ٍويقال لُكل جموف قصب وقد جاء يف احلديث مفرسا ببيت : َ ِ ِْ َ َ َ َ َّ ُ َِ ً َّ ُ َ ََ ْ َ َ َِ ْ َ ُ ِّ ُ
َمن لؤلؤة حم ُ َ ٍْ ُِ ُ ٍياة، وفرسوه بمجوفةْ ٍَ ََّ َ ُ َ َُّ َِّ ا القرص: قال اخلطايب وغريه. ُ ْاملراد بالبيت هنَ ََ ُْْ ُْ ِ ْ َ ِ. 

 ص تزويج النبي( باب – كتاب فضائل الصحابة – رواه البخاري يف صحيحه ٢
 – كتاب فضائل الصحابة –ورواه مسلم يف صحيحه ) خدجية بنت خويلد

 .ظ ملسلمواللف) فضائل خدجية أم املؤمنني(باب 
 ص تزويج النبي( باب – كتاب فضائل الصحابة – رواه البخاري يف صحيحه ٣

 – كتاب فضائل الصحابة –ورواه مسلم يف صحيحه ) خدجية بنت خويلد
 ).فضائل خدجية أم املؤمنني(باب 



ّإين رزقت حبها ٨٤  ُ ُ
رواية عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب بسند حسن عن النبي ويف 
ّأمرت أن أبرش خدجية ببيت من قصب ال صخب فيه وال : (ل قاص

 .١)نصب
 :احلديث الثاين

:  قالتلعائشة مرسوق عن عن ) املسند(روى اإلمام أمحد يف 
: قالت  إذا ذكر خدجية أثنى عليها فأحسن الثناء،صكان النبي (

ًفغرت يوما فقلت ْ ْما أكثر ما تذكرها محراء الشدق، قد أبدلك اهللا ع: ِ َّ َُ ز ُ
ًما أبدلني اهللا عز وجل خريا منها، قد آمنت : ًوجل هبا خريا منها، قال

ّيب إذ كفر يب الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بامهلا إذ  ّ
 .٢) ورزقني اهللا عز وجل ولدها إذ حرمني أوالد النساء،حرمني الناس

ّ أيضا أنلويف رواية أخرى عن أم املؤمنني عائشة   اهللا رسول ً
 قال وربام - اهللا أخلفك لقد :فقلت ،ل خدجية ذكر ُيكثر ان كص
 هلكت الشدقني محراء قريش عجائز من عجوز من اهللا أعقبك -محاد

                                                                                                                                                       

 حديث عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب - مسند أهل البيت- رواه أمحد يف املسند١
- ١٧٥٨ 

 وقال الشيخ ٢٤٨٦٤ – ل حديث السيدة عائشة –د يف املسند  رواه أمح٢
حديث صحيح، وهذا سند حسن ): (٤١/٣٥٦املسند (شعيب األرنؤوط يف 

 ..).يف املتابعات 



ّحبهاُإين رزقت  ٨٥  ُ 
 نزول عند إال أراه كنت ما ًمتعرا وجهه فتمعر :قالت األول، الدهر يف

 .١عذاب أم هي أرمحة يعلم حتى والربق الرعد خميلة رأى وإذا الوحي
 :احلديث الثالث

خري (:  يقولصسمعت النبي :  قالسوى البخاري عن عيل ر
 .٢)نسائها مريم ابنة عمران وخري نسائها خدجية

 :احلديث الرابع
خط ":  قالسروى أمحد يف مسنده بسند صحيح عن ابن عباس 

: تدرون ما هذا؟ فقالوا:  يف األرض أربعة خطوط، قالصرسول اهللا 
فضل نساء أهل اجلنة خدجية أ: صاهللا ورسوله أعلم، فقال رسول اهللا 

بنت خويلد وفاطمة بنت حممد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم 
 .٣"ابنة عمران

 

                                                                                                                                                       

 -)النهي عن انقضاض النجم( باب – كتاب األدب– رواه احلاكم يف املستدرك ١
 )٧٧٧١(حديث رقم 

قول اهللا تعاىل ( باب –نبياء  كتاب أحاديث األ– رواه البخاري يف صحيحه ٢
M  F   E  D  CL ( – حديث رقم )٣٤٣٢.( 

 إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح:  قال شعيب األرنؤوط ٣



ّإين رزقت حبها ٨٦  ُ ُ

 
 

 

 روى أبو يعىل يف مسنده والطرباين يف املعجم الكبري من طريق -١
ارث بن نوفل سهل بن زياد حدثنا األزرق بن قيس عن عبد اهللا بن احل

يا رسول :  فقالتص أهنا سألت النبي لعن خدجية ابنة خويلد 
قد علم : بغري عمل؟ قال: يف اجلنة، قالت: اهللا، أين أطفايل منك؟ قال
فأين أطفايل من أزواجي من املرشكني؟ : اهللا ما كانوا عاملني، قالت

 .لنيقد علم اهللا ما كانوا عام: بغري عمل؟ قال: يف النار قالت: فقال
رواه الطرباين وأبو يعىل ورجاهلام : ()جممع الزوائد( يف قال اهليثمي

ثقات إال أن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل وابن بريدة مل يدركا 
 .١)خدجية
سألت خدجية :  قالسعيل روى اإلمام أمحد يف مسنده عن  -٢

مها يف : ص عن ولدين ماتا هلا يف اجلاهلية، فقال رسول اهللا صالنبي 
 لو رأيت مكاهنام : قال،فلام رأى الكراهية يف وجهها: ر، قالالنا

                                                                                                                                                       

 ٧/٢١٧ جممع الزوائد ١



ّحبهاُإين رزقت  ٨٧  ُ 
ثم : يف اجلنة قال: يا رسول اهللا، فولدي منك؟ قال: ألبغضتهام، قالت
ّإن املؤمنني وأوالدهم يف اجلنة، وإن املرشكني : صقال رسول اهللا  ّ

M  W  V  U  صوأوالدهم يف النار ثم قرأ رسول اهللا 

  \  [   Z  Y  XL ١. 
 بن حممد جلهالة ضعيف إسناده(: األرنؤوط شعيب الشيخ قال
 وله أماكن يف عنه فتشت هو من يدرى ال: امليزان يف الذهبي قال عثامن،

 يف اجلوزي ابن وقال اإلسناد، هبذا احلديث هذا ساق ثم منكر خرب
 يقبل ال عثامن بن حممد إسناده يف: العامل كنز يف كام - املسانيد جامع
 .٢)حديث األطفال تعذيب يف يصح وال حديثه
 عن أيب اليقظان عمران بن عبد "املستدرك"روى احلاكم يف  -٣

أتيت حذيفة بن اليامن وهو يف مسجد : اهللا عن ربيعة السعدي قال
خدجية " : يقولصكان رسول اهللا :  فسمعته يقولصرسول اهللا 

 .٣"صبنت خويلد سابقة نساء العاملني إىل اإليامن باهللا و بمحمد 

                                                                                                                                                       

  رواه أمحد يف املسند١
 ١/١٣٤ مسند أمحد ٢
 ٣/١٨٤ املستدرك ٣



ّإين رزقت حبها ٨٨  ُ ُ
 وكأنه والذهبي، احلاكم عليه سكت: (وقال الشيخ األلباين هضعف

 الكنى، يف ال ترمجة له أجد مل هذا اليقظان أبا فإن رواته؛ بعض جلهالة
 أعرفه ومل األنباري؛ عجب بن سعيد يلا الطريق ويف. األسامء يف وال

 ).ًأيضا
عن مهاجر بن ميمون ) املعجم األوسط(روى الطرباين يف  -٤

 يف بيت : قال؟أين أمنا خدجية: صقالت للنبي : اأهن لعن فاطمة 
:  بني مريم وآسية امرأة فرعون، قالت،من قصب ال لغو فيه وال نصب

ال بل من القصب املنظوم بالدر واللؤلؤ : من هذا القصب؟ قال
 .١والياقوت

 من األوسط يف الطرباين رواه): (جممع الزوائد(قال اهليثمي يف 
 واهللا منها سمع أظنه وال أعرفه، ومل ا،عنه ميمون بن مهاجر طريق
 .٢)ثقات رجاله وبقية أعلم،
 جاء :قال كثري بن عن سعيد) املعجم الكبري(روى الطرباين يف  -٥
 بحيس جاءت قد خدجية هذه :فقال بحراء وهو ص النبي إىل جربيل

 جربيل إن هلا قال جاءت فلام ،السالم يقرئك اهللا إن هلا فقل غزرهتا يف

                                                                                                                                                       

 ١/١٣٩ املعجم األوسط ١
 ٩/٢٢٣ جممع الزوائد ٢



ّحبهاُإين رزقت  ٨٩  ُ 
 يقرئها اهللا وقال تأيت أن قبل غزرتك يف الذي باحليسو بك أعلمني
 .السالم جربيل وعىل السالم ومنه السالم هو فقالت السالم

رواه الطرباين وفيه حممد بن : ()جممع الزوائد( يف قال اهليثمي
 .١)احلسن بن زبالة وهو ضعيف

عن أم املؤمنني عائشة ) املعجم األوسط(يف روى الطرباين  -٦
 .٢) خدجية من عنب اجلنةص رسول اهللا أطعم: ( قالتل

 وفيه األوسط يف الطرباين رواه): (جممع الزوائد(قال اهليثمي يف 
 .٣)أعرفه مل من
دخل : عن ابن أيب رواد قال) املعجم الكبري(روى الطرباين يف  -٧

:  عىل خدجية وهي يف مرضها الذي توفيت فيه فقال هلاصرسول اهللا 
ًا خدجية؟ وقد جيعل اهللا يف الكره خريا بالكره مني ما الذي أرى منك ي

ًكثريا، أما علمت أن اهللا زوجني معك يف اجلنة مريم بنت عمران وكلثم 
وقد فعل اهللا ذلك يا رسول : أخت موسى وآسية امرأة فرعون قالت

 .٤بالرفاه والبنني: نعم، قالت: اهللا؟ قال
                                                                                                                                                       

 ٤/١٩٧د  جممع الزوائ١
 ٦/١٦٨ املعجم األوسط ٢
 ٩/٢٢٥ جممع الزوائد ٣
 ٢٢/٤٥١ املعجم الكبري ٤



ّإين رزقت حبها ٩٠  ُ ُ
سناد رواه الطرباين منقطع اإل): (جممع الزوائد(قال اهليثمي يف 

 .١)وفيه حممد بن احلسن بن زبالة وهو ضعيف
كنت : عفيف الكندي قالروى اإلمام أمحد يف مسنده عن  -٨

بتاع منه ًامرأ تاجرا فقدمت احلج فأتيت العباس بن عبد املطلب أل
 لعنده بمنى إذ خرج رجل من ينإ فواهللا ً وكان امرأ تاجرا،بعض التجارة

آها مالت يعنى قام يصيل قال ثم خباء قريب منه فنظر إىل الشمس فلام ر
خرجت امرأة من ذلك اخلباء الذي خرج منه ذلك الرجل فقامت 
خلفه تصىل ثم خرج غالم حني راهق احللم من ذلك اخلباء فقام معه 

 هذا حممد بن عبد اهللا : قال؟ من هذا يا عباس:يصيل قال فقلت للعباس
 هذه امرأته :قال ؟ من هذه املرأة: فقلت: قال،بن عبد املطلب بن أخي

  هذا عيل بن أيب: قال؟ من هذا الفتى: قلت: قال،خدجية ابنة خويلد
 يصيل وهو : قال؟ فام هذا الذي يصنع: فقلت: قال،بن عمهاطالب 
بن عمه هذا الفتى وهو اال امرأته وإنه نبي ومل يتبعه عىل أمره أيزعم 
بن او  فكان عفيف وه: قال،نه سيفتح عليه كنوز كرسى وقيرصأيزعم 

                                                                                                                                                       

 ٩/٢١٨ جممع الزوائد ١



ّحبهاُإين رزقت  ٩١  ُ 
عم األشعث بن قيس يقول وأسلم بعد ذلك فحسن إسالمه لو كان 

 .١سبن أبى طالب ا مع عيل ًكون ثالثاأاهللا رزقني اإلسالم يومئذ ف
 .ًإسناده ضعيف جدا: شعيب األرنؤوطالشيخ  قال
 ل خدجية ّأن ل عائشةروى اإلمام أمحد يف مسنده عن  -٩

رأيته يف املنام  قد : عن ورقة بن نوفل فقالصسألت رسول اهللا 
فرأيت عليه ثياب بياض فأحسبه لو كان من أهل النار مل يكن عليه 

 .ثياب بياض
إسناده ضعيف لضعف ابن (:  شعيب األرنؤوطقال الشيخ

 ).هليعة
  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       

 حديث – حديث العباس بن عبد املطلب – ومن مسند بني هاشم – مسند أمحد  ١
 )١٧٨٧(رقم 



ّإين رزقت حبها ٩٢  ُ ُ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ّحبهاُإين رزقت  ٩٣  ُ 

 املراجع
 اإلمام –بذل النصح والشفقة للتعريف بصحبة السيد ورقة  -١

حممد نبيل طريفي . قيق د حت–برهان الدين البقاعي الشافعي 
 . بريوت– دار الفكر العريب –

مهدي رزق . د. أ–السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية  -٢
 . الطبعة الثانية– دار إمام الدعوة الرياض–اهللا أمحد 

 حممد بن عبد اهللا العوشن –ما شاع ومل يثبت يف السرية النبوية  -٣
 . الطبعة األوىل– الرياض – دار طيبة –

 إعداد – حممد حسني فضل اهللا –) ع( رحاب أهل البيت يف -٤
 الطبعة الثالثة – الكويت – مكتبة الفقيه –سليم احلسني 

 .م١٩٩٨
 مكتبة –أكرم ضياء العمري . د. أ–السرية النبوية الصحيحة  -٥

 .م١٩٩٤ الطبعة السادسة – املدينة املنورة –العلوم واحلكم 
ريج الشيخ حممد نارص  خت– الشيخ حممد الغزايل –فقه السرية  -٦

 . بريوت– دار إحياء الرتاث العريب -الدين األلباين 
 -  دار إحياء الرتاث العريب- اإلمام العيني –مدة القاري ع -٧

 .بريوت



ّإين رزقت حبها ٩٤  ُ ُ
 عيل بن حجر أمحد بن - فتح الباري رشح صحيح البخاري -٨

 .هـ١٣٧٩ بريوت ، -دار املعرفة  -العسقالين
عيل حممد :  حتقيق– اإلمام ابن عبد الرب –االستيعاب  -٩

 .هـ١٤١٢ الطبعة األوىل – بريوت -  دار اجليل - البجاوي
: حتقيق وختريج وتعليق - اإلمام الذهبي–سري أعالم النبالء  - ١٠

 الطبعة – بريوت – مؤسسة الرسالة -ؤوطاشعيب األرن
 .م١٩٩٣-١٤١٣ -التاسعة 

 . بريوت– دار صادر – اإلمام ابن سعد –الطبقات الكربى  - ١١
. ود ّسهيل زكار . دقيق حت - البالذري – افأنساب األرش - ١٢

 الطبعة األوىل –  لبنان– بريوت - دار الفكر -رياض زركيل
 .م١٩٩٦

 -  النسائي الرمحن عبد أبو شعيب بن أمحد - سنن النسائي - ١٣
 – اإلسالمية املطبوعات مكتب - غدة أبو عبدالفتاح حتقيق
 .١٩٨٦ – ١٤٠٦ ، الثانية الطبعة -  حلب



ّحبهاُإين رزقت  ٩٥  ُ 
حممد حميي : حتقيق– ابن هشام احلمريي –ية السرية النبو - ١٤

 .م١٩٦٣طبعة – مرص – مكتبة حممد عيل صبيح –الدين 
 حتقيق - للحافظ أيب سليامن الطرباين –املعجم الكبري  - ١٥

 دار إحياء الرتاث –ي محدي عبد املجيد السلف: وختريج
 . الطبعة الثانية– بريوت –العريب 

. د حتقيق  –ّ البزار  احلافظ أبو بكر أمحد–ّالبحر الزخار  - ١٦
 العلوم مكتبة ، القرآن علوم مؤسسة - اهللا زين الرمحن حمفوظ
 .١٤٠٩ بريوت – واحلكم

 احلافظ نور الدين عيل اهليثمي -جممع الزوائد ومنبع الفوائد - ١٧
دار  -العراقي وابن حجر : بتحرير احلافظني اجلليلني  -

 .م١٩٨٨ طبعة -   لبنان– بريوت -الكتب العلمية 
عبد املعطي . خرج أحاديثه د –  البيهقي–ل النبوة دالئ - ١٨

 .هـ ١٤٠٨ الطبعة األوىل – دار الكتب العلمية –قلعجي 



ّإين رزقت حبها ٩٦  ُ ُ
مصطفى :  دراسة وحتقيق - اخلطيب البغدادي -تاريخ بغداد  - ١٩

 – لبنان – بريوت - دار الكتب العلمية -عبد القادر عطا 
 .م١٩٩٧الطبعة األوىل 

 حتقيق –مد بن األعرايب  أمحد بن حم– معجم ابن األعرايب - ٢٠
 الطبعة األوىل – دار ابن اجلوزي –عبد املحسن احلسيني 

 .هـ ١٤١٨
 .  الرياض– مكتبة املعارف – األلباين – السلسلة الصحيحة - ٢١
حممد  -حممد بن إسامعيل البخاري لإلمام – األدب املفرد - ٢٢

 الطبعة – بريوت –دار البشائر اإلسالمية  -فؤاد عبدالباقي
 .م١٩٨٩الثالثة 

 احلافظ عز الدين ابن األثري –أسد الغابة يف معرفة الصحابة  - ٢٣
 . لبنان– بريوت - دار الكتاب العريب -

 – مكتبة القديس -   امحد بن عبد اهللا الطربي -ذخائر العقبى - ٢٤
 القاهرة



ّحبهاُإين رزقت  ٩٧  ُ 
  دار الفكر للطباعة والنرش -   ابن حجر -هتذيب التهذيب  - ٢٥

 -  ١٤٠٤  الطبعة األوىل-نان  لب– بريوت -والتوزيع 
 م١٩٨٤

  تقديم وتعليق عبد اهللا عمر البارودي - السمعاين-األنساب  - ٢٦
 -  لبنان - بريوت - دار اجلنان للطباعة والنرش والتوزيع -

  م١٩٨٨ - ١٤٠٨الطبعة األوىل 
 حتقيق قسم التحقيق بدار -  الطرباين-املعجم األوسط - ٢٧

 -  ١٤١٥ دار احلرمني للطباعة والنرش والتوزيع -احلرمني 
  م١٩٩٥

 دار -  حتقيق عيل شريي - ابن عساكر -تاريخ مدينة دمشق  - ٢٨
 ١٤١٥ لبنان – بريوت -الفكر للطباعة والنرش والتوزيع 

 أبو عيسى حممد بن سورة -خمترص الشامئل املحمدية  - ٢٩
 اخترصه وحققه حممد نارص الدين -الرتمذي صاحب السنن 

  األردن– عامن - املكتبة اإلسالمية -األلباين 
 مؤسسة األعلمي -الطربي-ب من ذيل املذيلاملنتخ - ٣٠

 . لبنان– بريوت-للمطبوعات



ّإين رزقت حبها ٩٨  ُ ُ
عادل أمحد عبد ني  حتقيق الشيخ-ابن حجر -إلصابة ا - ٣١

 -  بريوت- دار الكتب العلمية-  حممد معوضعيلواملوجود 
 .هـ١٤١٥الطبعة األوىل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ّحبهاُإين رزقت  ٩٩  ُ 
 
 
 
 
 
 
 





ّإين رزقت حبها ١٠٠  ُ ُ

 


