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 كالم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي هللا عنها دراسة بالغية

 abdelbarybasal.2034@azhar.edu.egالربيد اإللكرتوين: 

هذا بحث بعنوان )كالم أم المؤمنين خديجة  ننةخ خود ةد  هللاةع ه  نرةس   ا ة  
بالغي ( جمعخ فيه مس توفر لدي من نصوص تك مخ نرةس أم المةؤمنين خديجة  

خ فتةوفر لةدي  هللاع ه  نرس وحسولخ توثيقرس قد  الجرد من كتب السن  والتس د
 د  ال بأس به مةن النصةوص فقمةخ نتح ي رةس بالغيةسو محةسوالو كثةم ال  ةسم  ةن 
بعض الخصسئص البالغي  التع تختبئ فع كالم الجيل الذي نزل القرآن يتحداه 

 وبخسص  لغ  النسسء
من هذا الجيل، والمعروف  ن أمنس خديج  أنرس أول من احتضن البةذ   اوولة  

خذت نين يديرس القطر  اوول  لرذا الغيةث العمةيف فس ةتح  لرذا الدين الحنيف وأ
مس قسلخ أن يد س ودح ةل ل وقةوف   ة  خصسئصةه د وقةد تنسولةخ كالمرةس وهةع 
أم وزوجةة  و اةيةة  لةةد و  تثةة  يردقرةةس نةةين ا مةةست الجرةةل الةةذي كةةس  يقتةةل كةةل 

 د وه المستعسندتظرر نين جنبست صفحست هذا البحث خير وجوانب أخرى 
البالغ   –السن  النبود   – خديج  ننخ خود د -أم المؤمنين : املفتاحيةالكلامت 
 التح ي ي 
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Abstract: This is a paper entitled (The Words of the 

Mother of the Believers, Khadija Bint Khuwaylid, may 

God be pleased with her, a rhetorical study) in which I 

collected all the texts I had available to me. They tried to 

unveil some of the rhetorical characteristics that hide in the 

words of the generation that descended the Qur’an, 

challenging it, especially the language of women 

From this generation, known for our mother Khadija, she is 

the first to embrace the first seed of this true religion and 

took in her hands the first drop of this general ghaith so she 

deserved what she said to study and analyze to find out its 

properties. She addressed her words as a mother, wife and 

shepherd to a call that makes its way between the darkness 

of ignorance, which almost killed all the good and other 

aspects that appear between the pages of this research. 
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الحمد هلل  ب العسلمين ، الةذي بحمةده تةدوم الةنعف ، وبرحمتةه   ةف ا نسةسن 

ُمخةةرا النةةسس مةةن  –ملسو هيلع هللا ىلص  –بةةسلق ف، والصةةال  والسةةالم   ةة   بةةده و  ةةوله محمةةد 
 ا مست المرسلك و    آله الطيبين الطسهردن وصحسنته اوخيس  د وبعد ،

الةةةذي فةةةان الجيةةةل الةةةذي نةةةزل   يةةةه القةةةرآن الكةةةردف  ون منةةةسز  هةةةو الجيةةةل 
اكتم ةةخ   ةة  لسةةسنه العربيةةة ، وهةةو وا ةةط   قةةد اوجيةةةسل ك رةةس مةةن  ةةبقه ومةةةن 
لحقه، وأوتع من الحكم  و  ف ال سسن مس لف يؤته جيل قب ه؛ إذ إنةه الجيةل الةذي 
أ  ك مةةرا  ه مةةن كالمةةه فةةممن منةةه مةةن آمةةن وأ ةةرك مةةن أ ةةرك غيةةر منكةةر 

لتةةةع نرةةةس نةةةزل القةةةرآن   جةةسز القةةةرآن نةةةل معتةةةرف بفطرتةةةه نت ةةةك ال غةة  السةةةسحر  ا
د وكسن من أهف الثخصيست فع هذا الزمسن أمنةس ملسو هيلع هللا ىلصالكردف     ق ب  يد البثر 

 هللاةع ه  نرةس وأ هللاسهسةة، التةع كةسن لرةس الةدو  او ةسس  –خديج  ننةخ خود ةد 
فةةع ننةةسء الصةةرم ا  ةةالمع و  وتةةه الكبةةرى نةةل هةةع مةةن  ةةردت و ةةس كخ فةةع 

 وهللاع أ سس ت ك الد و  الغراءد
وكةةسن لرةةس  هللاةةوان ملسو هيلع هللا ىلص ه  نرةةس كسم ةة  بثةةرس    ةةيد البثةةر وخديجةة   هللاةةع 

ه   يرةةس كةةالم  ظةةيف وجمةةل فةةع غسيةة  البالغةة  و ن كةةسن مةةس وقفةةخ   يةةه منةةه 
يسير فأ  ت أن أ ةتعرك كالمرةس  هللاةوان ه   يرةس بسلد ا ة  الفتوةس النظةر إلة  

جة  ذلك السمخ العسلع من البالغ  فجسء البحث بعنوان " كالم أم المؤمنين خدي
ننخ خود د  هللاةع ه  نرةس "  ا ة  بالغية " وقةد  فعنةع الختيةس  هةذا الموهللاةو  

 مس يأتع:
: الوقةةوف مةةع لغةة  الجيةةل الةةذي أ  ك مةةرا  ه مةةن كالمةةه واختةةرت مةةن أوًل 

هذا الجيل أمنس الكبةرى خديج ةة  هللاةع ه  نرسةة كونرةس أول ق ةب فةت  
 ملسو هيلع هللا ىلصدلإل الم بعد   ول ه 

مةةن بالغةة  أم المةةؤمنين خديجةة  ة  هللاةةع ه  : الكثةةم  ةةن جسنةةب ثانًيااا
 نرسة ال يمس وهع صسحب  أول نيةخ إ ةالمع وهةع اليةد اوولة  التةع 
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 قخ و  ةخ  ةجر  الةدين حتة  أخةرا ثمةس ه وكةسن لرةس فةع هةذا البنةسء 
 جمل وكالم فع غسي  البالغ  مع  رولته ودسرهد

ف أال وهةةو : ا  ةةرسم نرةةذا الجرةةد المتواهللاةةع فةةع هةةذا البةةسب مةةن الع ةة ثالًثااا
بةةسب كةةالم الصةةحسب  ة  هللاةةع ه  ةةنرف ة و  ا ةةته   ا ةة  مسةةتوةب  

 لمنجزهف الكالمعد
 :منهج البحث * 

وقةد أتبعةةخ فةةع هةةذا البحةةث المةةنر  التح ي ةةع، حيةةث جمعةةخ مةةس تةةوفر لةةدي 
من كالم أم المؤمنين خديج  ننخ خود د  هللاع ه  نرةس وح  تةه تح ةيالو بالغيوةس 

فيةه ، وحسولةخ إارةس  السةمست البالغية  ومةس يحم ةه  ينس ب المقسم الذي تك مةخ
هذا الكالم من معسن ومس يبديه من   وس فع كالمرس  هللاوان ه  نرس كٌل فع 

 موهللاعهد
وقةةد اقتضةةخ يبيعةة  البحةةث أن يقةةع فةةع مقدمةة  وتمريةةد وأ بعةة  مبسحةةث وخستمةة  

 وفرس سد
 فقةةةد  ةةةم خ  نةةةوان البحةةةث ، وأ ةةةبسب اختيةةةس ه ، ومنرجةةةه ،المقدماااة أمةةةس 

     : التمهيدوخطته د وقد ا تمل 
 خديجة بنت خويلد رضي هللا عنها . المؤمنينأوًل : لمحة من حياة أم 

 .كالمرسثانًيا : مدخل إلى 
  فقد جسء بعنوان "أم المؤمنين خديج   هللاع ه : المبحث األولأمس

س"د    نرس أمو
  فرةةو بعنةةوان "أم المةةؤمنين خديجةة   هللاةةع ه المبحااث الثااانيأمةةس : 

  نرس و   سء قوا د ا  الم "د
  فقةد جةسء بعنةوان "السةالم   ة  خديجة   هللاةع  المبحث الثالثأمس :

 ه  نرس"د
  فقةد جةسء بعنةوان " ةؤال خديجة   هللاةع ه  نرةس  المبحث الرابعأمةس

 هل فع الجن  قصب" دملسو هيلع هللا ىلص ل نبع 
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فيرس أهف الصعوبست التع واجرخ البسحث وأهةف مةس بخاتمة وقد اتبعخ ذلك 
بكالمرةس  هللاةوان ه   يرةس حسةب مةس تةوفر  ثباتتوصل إليه من نتسئ د ثف جسء 

 لدى البسحث من مراجعد ثف أتبعخ ذلك بفرس س فني د
وال يفوتنع أن أتقةدم بخةسلص  ةكري و رفةسنع لكةل مةن  ةس دنع فةع إتمةسم 

ومةةس كةةسن مةةن نقةةص فمةةن نفسةةع وه  هةةذا العمةةل فمةةس كةةسن مةةن توفيةة  فمةةن ه
 يقول الح  وهو يردي السبيلد
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 التمهيد

خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العاي  بان ي.اي. تانات امارأة تااترة  ا  
 .(1) شرف ومال، وتانت تستأتر الرتال من يريش للتجارة في مالها"

و ةةةس كته فةةةةع ةبس تةةةةه اوولةةةة  د هةةةةع ملسو هيلع هللا ىلص إنرةةةس أول مةةةةن آمةةةةن بسلمصةةةةطف  
نةةرج ين همةةس : أنةةو هسلةة  ملسو هيلع هللا ىلص قر ةةي  مةةن نسحيةة  اوب واوم ، تزوجةةخ قبةةل النبةةع 

ا ثف مست  نرسدهند   نن ز ا   التميمع د وولدت له هندو
وتزوجخ بعده  تيقوس المخزومع، وأنجبةخ لةه ننتوةس ، ثةف مةست  نرةس فعس ةخ 
بعةةده تتةةسجر فةةع مسلرةةس، مةةس لرةةس فةةع الرجةةسل حسجةة  ، طيفةة  يةةسهر  تقةةدم لخطبترةةس 
كبةةس   جةةسالت مكةة  لكنرةةس كسنةةخ تعةةرك ال لق ةة   ةةرف الخسيةةب ولكنرةةس كسنةةخ 

  دتأن  فع  مسح
و ةةةغ خ نفسةةةرس بةةةا ا   مسلرةةةس  هللاةةةوان ه   يرةةةس وأ هللاةةةسهس د إلةةة  أن مةةة  

بعد  جو رمةس مةن التجةس   التةع ملسو هيلع هللا ىلص  معرس غالمرس ميسر  بحدي ه  ن   ول ه 
 وغالمرس ميسر  إل  الثسم فمنخ نفسرس بسلزواا منهدملسو هيلع هللا ىلص قد أوفدت فيرس النبع 

 الةزواا  وألقخ بسرهس  نةد إحةدى صةودحبسترس، فسةعخ صةسحبترس فةع هةذا
 حت  تفد

  و س خ مع حبيبنس محصةن  بحصةن النبةو  تحتضةن الثةرف والعةز وتمةد
 له يد العون والمسسند  مت  ا تد خ الحسج د

  فأنجبةةخ لةةه الولةةد ننةةين وبنةةست ، والزمةةخ المصةةطف  فةةع أفراحةةه وأتراحةةه
 حت  فع الحصس  كسن  ردكتهد

                                                           

 / ه1427ط  ا  الحةةةةديث القةةةسهر   ةةةةن   1/171 ةةةير أ ةةةالم النةةةةبالء لإلمةةةسم الةةةذهبع  (1)
 مد2006
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 ةةةة  أ سةةةةخ أول نيةةةةخ إ ةةةةالمع   ةةةة  وجةةةةه الةةةةدنيس فبنتةةةةه بسلمحبةةةة  والطس 
 والمسسند  والحنسن والعطسء الالمحدو د

  وقةةد  ةة لف   يرةةس  بنةةس تبةةس ك وتعةةسل  وحمةةل السةةالم أمةةين الةةوحع جبردةةل
  ملسو هيلع هللا ىلصدإل  أمين ه فع أ هللاه محمد 

وبعةد  ةير  م ي ة  بكةةل معةسنع التضةحي  والوفةسء نسمةةخ الطةسهر    ة  فةةرا  
لمصةطف  ةة ودبكيرةس االموت لتنقضع نذلك أجمل قص  فع حيةس  المصةطف  ة 

  ةةس ك يةةر الةةذكر لرةةس بعةةد وُدسةةمع العةةسم الةةذي مستةةخ فيةةه  ةةسم الحةةزن وكةةسن  ائمو
 وفسترس فرهللاع ه  نرس وأ هللاسهسد
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فةةع بةةس م اومةةر يجةةب   ةة  مةةن يةةتفحص كةةالم الجيةةل الةةذي تحةةداه القةةرآن 
ا  تحةةديوس مبس ةةروا أن يةةد ك أن اومةةر لةةيا هينوةةس فةةا  اك معةةسنع كالمرةةف قردةةب جةةدو

مةةن إ  اك مةةس فةةع القةةرآن مةةن معةةسن ونةةه الجيةةل الةةذي خبةةر مقتضةةيست اوحةةوال، 
و ةةةرف كيةةةف يضةةةع كةةةل ك مةةة  فةةةع موهللاةةةعرس الةةةذي ال تنبةةةو  نةةةه  ون زدةةةس   أو 

 نقصسن، و    البسحث أن يقم وجالو مع هذا البسب د
 يرةةس معةةدو   ومنةةس الكبةةرى خديجةة  ننةةخ وقةةد وقفةةخ مةةع نصةةوص   ةةرت  

ةةس لكالمرةةس وةبقردترةةس وبصةةم  قوليةة  لرةةس  خود ةةد  هللاةةوان ه   يرةةس فوجةةدت مفتسحو
تميزهةةس  ةةن كةةالم مةةن هةةف   ةة   ةةسك ترس  ةةواء فةةع زمسنرةةس أو بعةةده نيسةةير مةةن 

 أمرست المؤمنيند
وهةةذه البصةةم  تظرةةر ج يوةةس  نةةدمس نسةةتظرر النصةةوص فنجةةدهس مكنونةة  فةةع 

 همرس : أمو  من أ 
أن كالمرس  ائموس ينصب   ة  ننةسء البيةوت و  مس هةس مةن النسحية  او ةرد   

والتنظيميةة  ،تعةةرف مقةةدا هس أمةةسم زوجرةةس ،هةةع زوجةة  وأم وحبيبةة  ومسةةسند  تةةدير 
س إذ  بمةس  البيخ وتر ع اوننسء وتسسند الرجل ال يثتمل كالمرس أحكسموس وال تثردعو

يحةةن وقترةةس نةةل كسنةةخ الةةد و  فةةع  تكةةون أغ ةةب التثةةردعست لةةف تصةةد  بعةةد ولةةف
مردهس فاذا وجدت كالموس يفوم بعطر البيوت وهدوءهس وموا ةس  الرجةل ومسةسندته 

أنةةه وم المةةؤمنين خديجةة   –حمةةسك ه  -والوقةةوف فةةع ارةةره فةةع زمةةنرف فةةس  ف 
 ننخ خود د  هللاع ه  نرسد

" ولعةةل وصةةبولرةةذا كسنةةخ بثةةراهس مةةن ه "نيةةخ مةةن قصةةب ال صةةخب فيةةه وال 
القةةةس م الكةةةردف يةةةد ك لمةةةسذا كةةةسن جزاقهةةةس نيتةةةسو ولةةةيا قصةةةروا أو غيةةةره ،وا  ةةةف أن 
لمثسيخنس  رام الحديث فع هذا كالم ك ير لكن مس تميل إليه نفسع ومس يطمة ن 
إليه فؤا ي أن أم المةؤمنين خديجة  أول مةن أ سةخ نيتوةس فةع ا  ةالم   ة  نرة  

س مةن جةنا  م رةس د والنصةب فكةسن جزاقهة والوصبا  الم خسٍل من الصخب 
 هذا هو مفتسم كالمرس وبصمترس  هللاوان ه   يرس لمن يردد أن يع فد
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 املبحث األول
ا
ً
 خدجية أم املؤمنني أم

َثَنا ِهَشااُم ْباُن َأِباي اْلَوِلياِد،  َثَنا َأُبو َداُوَد، َحدَّ َثَنا َعْبُد َّللاَِّ ْبُن ِعْمَراَن، َحدَّ َحدَّ
ااا  ، َياااَل َلمَّ ااِع، َعااْن َفاِ َمااَة ِبْنااِت اْلُحَسااْيِن، َعااْن َأِبيَهااا اْلُحَسااْيِن ْبااِن َعِلاايه  َعااْن ُأمِه

ْ  ُلَبْيَنااُة   ُتااُوفِهَي اْلَقاِسااُب اْبااُن َرُسااوِل َّللاَِّ ا ا َياَلااْت َخِديَجااُة َيااا َرُسااوَل َّللاَِّ َدرَّ
ِإنَّ   " ا  َفَقااَل َرُساوُل َّللاَِّ ا   . اْلَقاِسِب َفَلْو َتاَن َّللاَُّ َأْبَقاُه َحتَّى َيْسَتْكِمَل َرَضااَعُع 

َن َعَلىَّ َأْمَرُه َياَلْت َلْو َأْعَلُب َ ِلَك َيا َرسُ   .   " َتَماَم َرَضاِعِع ِفي اْلَجنَِّة    . وَل َّللاَِّ َلَهوَّ
َياَلاْت َياا   .   " ِإْن ِشْئِت َدَعْوُ  َّللاََّ َتَعاَلى َفَأْسَمَعِك َصْوَتُع   " ا َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ ا 

ُق َّللاََّ َوَرُسوَلعُ    .  (1)"َرُسوَل َّللاَِّ َبْل ُأَصدِه
ةةرري  ا  نةةين زوجةة  ثك ة  تةةنفا  ةة ن نفسةةرس وتحةةسول البحةةث هةذا حةةديث ُأ ي

يفتخ الفؤا  ،  –نعوذ بسهلل منه  – ن مخرا لنفسرس من ألف فراق الولد، وهو ألف 
 ودقرم الكبدد

فنط  لسسنرس بكالم يعبر  مس نرس من حرق ، تردد مةن زوجرةس الةذي يرتقةع 
الد ج  العسلي  الرفيع   ند  به الذي نيده م كوت السموات واو ك أن يجد لرس 

ةةس مةةن  ةةفسء  ملسو هيلع هللا ىلصهةةذا اولةةف وت ةةك الحرقةة  التةةع قرحةةخ فؤا هةةسد فكةةسن فةةع   ه مخرجو
 سجةل وتةسم وأ  مرةس أن ولةدهس يكمةل  هللاةس ته فةع الجنة  فةزا ت فةع ي برةس أنرةس 

ولكةةن ا ةةتجسب  لعسيفةة   لةةو   مةةخ ذلةةك ةيسنوةةس لةةيا تكةةذيبوس لخبةةر المصةةطف  
 لرةةةةس اومومةةةة  التةةةةع تتجةةةةسوز كةةةةل الحةةةةدو  ، فأخبرهةةةةس بأنرةةةةس لةةةةو أ ا ت لةةةةد   ه

فأ معرس صةوته حتة  يرتةسم ق برةس ودطمة ن، لكنرةس آثةرت أن تصةدق المصةطف  
 بسلغيب  ون العيسن وت ك منزل   فيع  يختس هس من يعرف قد هسد ملسو هيلع هللا ىلص
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هذا النص الثردف يكثم  ن يبيع  كالم النسسء و مست غسلبة   نةدهن 
ةس أن هةةذا الةةنص لةةيا مةةن أي أن ةة  إنمةةس هةةو مةةن الكسم ةة  أم المةةؤمنين  وخصوصو
خديج  ننخ خود د  هللاع ه  نرس جسء فع أ  وب حوا ي نينرةس وبةين صةسحب 

 دملسو هيلع هللا ىلصالمقسم المحمو  
فبةةدأت الحةةديث بقولرةةس " يةةس   ةةول ه " هةةذا النةةداء الطيةةب ا ةةتخدمخ فيةةه 

 أمنس  هللاع ه  نرس حرف النداء "يس" ندالو من الرمز  د
قردةةب منرةةس ، و ليةةل قربةةه منرةةس ب يةة  الحةةديث والحةةوا   ملسو هيلع هللا ىلصمةةع أن الر ةةول 

الةةةذي  ا  نينرمةةةس لكنرةةةس ا ةةةةتخدمخ اليةةةسء لتةةةنفا  ةةةن نفسةةةةرس بحةةةرف يمةةةد فيةةةةه 
الصوت فيخرا زفرات اوم المك وم  التع مس   سهس إل  هذا الحديث إال وجعرةس 
الةةةذي يفةةةو  نةةةداخ رس مةةةع أن القس ةةةف لةةةيا بكرهةةةس مةةةن اووال  إال أنةةةه لةةةو لةةةف يكةةةن 

 فع البنيند ملسو هيلع هللا ىلصهس فرو بكرهس من   ول ه بكر 
ةس هةذا النةداء تعظةيف المنةس ى، والحفةسا   ة  المسةسف  التةع  وقد يحتمل أيضو

فةع مكسنةه المعظةف ، فس ةتخدمخ  ملسو هيلع هللا ىلصنين يرفع الحوا  ، فأ ا ت أن تضةع النبةع
 دملسو هيلع هللا ىلص)يس( التع تثير إل  المكسن  العظيم  التع فيرس النبع 

خفةةةع إلةةة  أنرةةةس تبحةةةث فةةةع هةةةذا  وفةةةع هةةةذا اال ةةةتعمسل إ ةةةس   مةةةن يةةةرف
التعظيف  ن حل لمس هع فيةه فرةع تةوحع بأنرةس تردةد تردةد منةه لمكسنتة  العظيمة  
 نةد  بةه أن يجةةد لرةس حةةالو لمةس هةةع فيةه مةةن حرقة    ةة  ولةدهسد وفةةع هةذا النةةداء 

س " يس   ول ه " تعظيف وتثردف لمقسم المصطف   مةع أنرةس قردبة   رةد  ملسو هيلع هللا ىلصأيضو
أو يس أبس القس ف بال ألقسب ولف تكن آيست التثردع قد نزلةخ نندائرس له )يس محمد( 

لَّ َتْجَعُلاااااوا ُدَعااااااَ  لتوهللاةةةةة  ل مسةةةةة مين كيطيةةةةة  نةةةةةداء المصةةةةةطف  كميةةةةة  النةةةةةو  
ُسولِ  اا الرَّ ًِ اُمب َبْع ِِ لكنرةس خديجة  التةع تع ةف الةدنيس او ب  (1)َبْيَنُكْب َتاُدَعاِ  َبْع

قبل أن يتنزل التثردع بسو ب ، فكةأن التثةردع قةد  ملسو هيلع هللا ىلص حضر  المصطف  فع
 جسء بعد ذلك ليواف  مس قسلخ ودؤددهد
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وهذا يظرةر أ نرةس فةع التعسمةل فةع نيترةس مةع زوجرةس، وت ةك فيمة  إذا فقةدت 
ةس العقةل  فع البيوت فانه يترتب   يرس من  دم اال تقرا  مةس يترتةبد ودبةرز أيضو

 ه   يرس فع فرف مرا  ه من خ قهدالذي كسنخ تتمتع به أمنس الكبرى  هللاوان 
واختيس هةةس لقةةب ملسو هيلع هللا ىلصد ودبةةرز إ  اكرةةس لمكسنةة  زوجرةةس صةةسحب الر ةةسل  محمةةد 

أنرةةس تردةةد أن تنسةة    ةة  ملسو هيلع هللا ىلص د )  ةةول ه( الةةذي هةةو أ ظةةف ألقةةسب المصةةطف  
الخيط نفسه الذي انترجته فع هذا الحديث وهو محسول  إيجس  حل والخروا من 

أتو ةل إليةك بأحةب اولقةسب وأ ظمرةس أن تتو ةل إلة   بةك اولف فكأنرةس تقةول لةه 
س ومرربوس من هذا أولفد  بأ ظف مكسن  وهع الر سل  أن تجد لع مخرجو

 ينةةةسز وفةةةع او ةةة وب النةةةدائع " يةةةس   ةةةول ه " تنبيةةةه ل مخسيةةةب حتةةة  ال 
المةةةتك ف فةةةع  قةةةل المخسيةةةب  ةةةعء آخةةةر وهةةةذا يبةةةرز حجةةةف المصةةةيب  التةةةع ت ةةةف 

إليرةةةس  ملسو هيلع هللا ىلص المةةةؤمنين نرةةةذا النةةةداء أن توجةةةه  نسيةةة   ةةةيد الخ ةةة بةةةسلمتك ف فتردةةةد أم 
فةةع  ملسو هيلع هللا ىلصوت فةةخ كسمةةل نظةةره واهتمسمةةه إلةة  حسلرةةس مةةع يقينرةةس بةةأن حةةسل المصةةطف  

س  ن أمه نل يزدد د  فراق بكره من الذكو  ال يقل ألموس ووجعو
لكنرس هنس تردد أن تكثةم  ةن نفسةرس فقةط فمةس  ةس ت تتحمةل د وكأننةس بةأم 

لج ةد وفةع نفسةرس الجةز  ت ةك الرقدة  مةن أم المةؤمنين ة  هللاةع تتوقع من زوجرس ا
 ه  نرسة تعكا كمسل خ قرس فع إ ظسم  أن زوجرس فع كل صفستهد

* ثةةةف تةةةأتع الك مةةة  اوم فةةةع هةةةذا الةةةنص الثةةةردف وهةةةع ك مةةة  " ي  ت لبينةةة  
 القس ف" د

 (1)الد  : هو ال بن إذا اجتمع فع الضر  من العروق و سئر الجسدد
 (2)لطسئف  من ال بن، وال بين  تصغيرهسدال بن  : ا

ال فظ  اوم فع هذا الحديث الثةردف هةو )  ت( حيةث تصةو  إحسةسس أم 
المةةؤمنين فةةع حزنرةةس   ةة  ولةةدهس ، فبحمةةل الك مةة    ةة  ح يقترةةس يكةةون الةةد  قةةد 
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حةةةدع فعةةةالو وأمنةةةس تنقةةةل لنةةةس وجعرةةةس نرةةةذا الوصةةةم فعنةةةد الةةةد   ون إنةةةزال ال ةةةبن 
يتعبرةةةس فس ةةةتخدمخ أم المةةةؤمنين هةةةذه الك مةةة  المعبةةةر  يحةةةدع لةةة م مةةةن اولةةةف مةةةس 

مس يحدع لجسدهس من ألف ووجةع إثةر نةزول لةبن القس ةف فةع ملسو هيلع هللا ىلص لتنقل ل مصطف  
ثديرس وقد  دمخ من يزدل  نرس هةذا الوجةع وهةو ولةدهس د وهةذا وجةع فةوق وجةع 

 الفراق فقد احتواهس اولف من الداخل والخس اد
 د (1) حت     لبنرس   يه" قسل الحربع "أ ا ت أنرس حزنخ   يه

أو قد تحمل     الكنسي  فرع تقول "   ت لبني  القس ف" كنسي   ةن  ةوقرس 
 لولدهس نرذه ال فظ  التع هع مدا  الحديثد

والسر فع جعل هذه الك مة  هةع حجةر الرحةس فةع الحةديث أن الحةديث ك ةه 
 ديدو      اال تد ا  واال تعطسف واال ترحسم وي ب الثفق  من السسمع

وتسةةتد   طةةم  برةةس   ةة  حسلرةةس ملسو هيلع هللا ىلص فةةأم المةةؤمنين تسةةتد   طةةم حبيبنةةس 
فكسنخ الك م  هع المنس ب  تمسموس لمكسنرةس فةع الحةديث ، حيةث يخيةل ل قةس م أن 

 الحديث ك ه يدو  بثكل  والنع حول هذه الك م  الجمي  د
وفع الك م  تظرر يبيع  كالم النسسء حيث ا ةتخدمخ مةس هةو مةن يبيعة  

وهةع صةف  الةد  ل ةبن، إذ هةع صةف  ال ملسو هيلع هللا ىلص  وب حوا هس مةع النبةع اون   فع أ 
تسةتخدم فةةع الةةذكو  وتنحصةةر فةةع ا نةةسع فكسنةةخ مةةن العالمةةست المميةةز  ل ن ةة  

  ن الرجلد
ونجد جم   )  ت لبين  القس ف( تستد ع الجم   ال سني  التع بعةدهس وت ةدهس 

مصةةةد    وهةةةع "ف ةةةو كةةةسن ه أبقةةةسه حتةةة  يسةةةتكمل  هللاةةةس ه" وهةةةع جم ةةة   ةةةريي 
نة)لو( محذوف جوانرس وتقدير الكالم " ف و كسن ه أبقسه حتة  يسةتكمل  هللاةس ه 
كنسي  أحسن ، أوحيخ نذلك" إن النسار فع هذه الجم    ون  يسقرس قد يقةع فةع 
محظو  الفرف فقد يظن بسلكسم    هللاع ه  نرس  دم الرهللاس بقضةسء ه تعةسل د 
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لةةف يةةأت  ةةيسق ا تةةراك و ةةدم  هللاةةس ولكةةن السةةيسق يخةةسلم هةةذا الفرةةف حيةةث إنةةه 
إنمةس هةةو  ةةيسق أم تنطةة  بفطرترةةس اون ودةة  الطةةسهر  أم جرحةةخ بفةةراق بكرهةةس فقةةط 
فرةةع تردةةد تصةةبير نفسةةرس فقةةط وقةةد انتق ةةخ )لةةو( مةةن االمتنةةس  إلةة  التمنةةع ونرةةس 

 تع ف أن مس تقوله لن يحدع ولكنه نو  من التخطيف  ن النفاد
 هللاةس ه فةع الجنة " هةع إجسبة   ةن  إن تمةسمملسو هيلع هللا ىلص " ثف ير    يرس المصطف  

تمنةةع خديجةة  ة  هللاةةع ه  نرةةس ة بأ ةة وب الحكةةيف الةةذي يخبةةر مةةن الحقةةسئ  
ودضمد الجةرم ي فةخ نظرهةس إلة  السةؤال المرةف وهةو أيةن يةتف  هللاةس ه ، ودطيةب 
خسيرهس نةأنه يستكمل  هللاس ه فع الجن  ، وجسء ذلةك بأ ة وب خبةري ال يحتمةل 

 خبر الصس ق الذي ال ينط   ن الروىدإال صدقوس وال يقبل كذبوس ونه 
فةةةر ت أم المةةةؤمنين   ةةة   ةةةيد المر ةةة ين " لةةةو أ  ةةةف ذلةةةك يةةةس   ةةةول ه " 

لرةس ملسو هيلع هللا ىلص يخطر نبسل القس م ل وه   اوول  أنرس تثك فع خبر الصس ق المصدوق 
، ولكةن بسلتأمةل فةع الكةةالم ينتفةع الثةك ودنتفةع  ةةن خديجة  ة  هللاةع ه  نرسةةة 

ةةةس ذلةةةك أن )لةةةو( هنةةةس تحمةةةل   ةةة  التمنةةةع أي أنرةةةس تمنةةةخ   ةةة   هةةةذا اومةةةر أيضو
س و نمةس  احة  لق برةس ولكةع تقةر ملسو هيلع هللا ىلص   ول ه  أن ترى ذلك بةأم  ينرةس لةيا تثةكيكو

 ينرس نرقد  ولدهس وكأنرس تقول لو جسز ذلك فع الةدنيس ودؤدةد ذلةك جم ة  جةواب 
، َبَلى الثرط وهع " لرون   عل اومر" فموقفرس هنس كموقم  يدنس إنراهيف 

وا ةةتخدامرس الفعةةل )أ  ةةف( نةةدالو مةةن )أ ى( مةة الو ونرةةس  (1)َوَلِكااْن ِلَيْمَمااِئنَّ َيْلِبااي
تع ةةةف   ةةةف اليقةةةين أن تحقةةة  الرقدةةة  أمةةةر مسةةةتحيل فةةةع الةةةدنيس فةةةمثرت الع ةةةف بةةةأي 

 يردق  حت  يكون فع اومر  ع د
وهةةذا ينبةةئ  ةةن لرفترةةس وحرقةة  ق برةةس فرةةع تبحةةث  ةةن االيم نةةسن مةةن أي 

 كل فجع خ فع اومر  ع  وهو الع ف إذ الرقدة  أخةص مةن الع ةف يرد  وبأي 
 ونه يثم رس ودخبرهسد
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لرغبترةةةس تحننوةةةس   يرةةةس و  ةةة  ق برةةةس المنفطةةةر ملسو هيلع هللا ىلص وهنةةةس يسةةةتجيب المصةةةطف  
ودضةةةع اومةةةر نةةةين يةةةديرس كسلةةةذي يمحةةةص ق ةةةب الةةةذي أمسمةةةه فيقةةةول "إن  ةةة خ 

الثةك   ة  فعةل   وُت هي لك فأ معك صوته" فرو هنةس أ خةل )إن( التةع تفيةد 
يضع اومر نين يديرس ودعطيرس ملسو هيلع هللا ىلص المثي   الذي ال يفيد يقينوس" وكأن المصطف  

الطرد  القودف لإلجسب  بسلثةك فةع المثةي   فكأنةه يبةرز لرةس اومةر بةأن ال تثةسء، 
وهو أ  وب  جيب فةع او ب النبةوي فةع ا   ةس  والتقةودف، ومعسلجة  م ةل هةذه 

ه ودجعةةل اومةر نةين يةةديرس ولكةن يةدلرس   ةة  المواقةم فرةو يغمرهةةس بعطفةه وحنسنة
اوفضل وهو إيمسن الغيب كمس قسل ا مةسم السةري ع  حمةه ه " وهةذا مةن فقررةس 
 هللاةةةةع ه  نرةةةةس، كرهةةةةخ أن تةةةةؤمن نرةةةةذا اومةةةةر معسينةةةة ، فةةةةال يكةةةةون لرةةةةس أجةةةةر 

 د(1)ا يمسن بسلغيب"
إن  ةةةة خ" وفةةةةع ملسو هيلع هللا ىلص " وهةةةع هنةةةةس ا ةةةةتنبطخ ا جسبةةة  مةةةةن قةةةةول المصةةةطف  

فرةةو مةةن  ةةيد و ه لرةةس فيسةةمعرس صةةوته، وكأنةةه ملسو هيلع هللا ىلص تع يةة  اومةةر   يةةه  الجم ةة 
يجيبنةةس  ةةن اختيس هةةس لك مةة  )أ  ةةف( السةةسبق  الةةذكر، فسلمتةةسم فةةع هةةذه الحسلةة  أن 
تسةمع صةةوته أي غيةر ذلةةك فةال وال يكةةون لرةس أجةةر الصةبرد لكنرةةس آثةرت  هللاةةع 

وأجةةر ا يمةةسن ه  نرةةس أن تسةةتحوذ ذلةةك جةةزاء الصةةبر   ةة  فقةةد الولةةد وفراقةةه ، 
الغيبةةع وكمةةس قةةسل ا مةةسم السةةري ع  ةةسبقوس فقسلةةخ " نةةل أصةةدق ه و  ةةوله " وهةةع 
جم   ليسخ جديد      خ   خديج   هللاع ه  نرةس فقةد صةدقته فةع أن وحةع 
السمسء يأتيه ، أفال تصدقه فع م ل هةذا  ولكنرةس أ ا ت أن ت بةخ اومةر وتؤكةده 

  ، وكأنرةةس اختةةس ت الجةةزاء الكسمةةل   ةة  وتريةةئ نفسةةرس لتقبةةل اومةةر نرةةذه العبةةس  
فراق الولد، وا يمسن بسلغيب، ولتقطع الطرد    ة  نفسةرس فةع أن يكةون إيمسنرةس 

س  ن مس   نل هو نسبع  ن  وم وغيب وهذا ال  ك أ    مراتب ا يمسند  نسبعو

                                                           

المطبعةةةة  الكبةةةةرى اوميردةةةة  الطبعةةةة   2/469إ  ةةةةس ات السةةةةس ي لثةةةةرم صةةةةحي  البةةةةس ي  (1)
 السسبع د
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وفع هذا يتم ل خ   الزوج  المس م  التع تؤمن بمس يقول زوجرس الصس ق 
م ةةسل لكةةل اومرةةست ال كةةسل  فةةع ا يمةةسن والصةةبر فجزاهةةس ه وتضةةرب أ و  او

 ن ا  الم والمس مين خير الجزاء و هللاع ه  نرس وأ هللاسهس وال حرمنس  قدترس 
 وحنسنرس فع مستقر  حمته د

علم.
 
 والله ا
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 املبحث الثاني
 أم املؤمنني خدجية ـ رضي اهلل عنهاـ وإرساء قواعد اإلسالم

رضي هللا عنهاا أنهاا َخِديَجَة  أم المؤمنين ، َعنْ رضي هللا عنها  ُأمُّ َسَلَمةَ  عن
 نْ أَ  تياكَ أْ   يَ ذِ الَّا كَ ا َ ا َتا َ إِ  يعُ مِ تَ ْساتَ أَ ،  بَّ َعا نَ ا اْبارسول هللا ، يَ لَياَلْت : يلت : 

ااَلم  يالُ رِ بْ تِ  هُ ا َ َجا: فَ  ةُ يَجادِ خَ  ْت الَ ب. يَ عَ : نَ الَ ؟ يَ  ي بعَ نِ رَ بِ خْ تُ   م  وْ َيا ا َ  َ َعَلياع السَّ
لات قُ ، فَ « ا  َتا دْ يني َياتِ أْ ذ  َيابي الَّااحِ ذا َصاة هَ جَ يِ دِ ا خَ يَ : » الَ قَ ، فَ  هِ دَ نْ ا عِ نَ أَ وَ 
 . بَعاقاال : نَ فاه ؟ رَ َتا لْ : َهاتُ ْلاقُ ، فَ يهماالس عَ لَ جَ ، فَ  ه ذَ خْ ى فَ لَ س عَ لِ اتْ فَ  بْ : يُ  عُ لَ 
: الَ َقافَ ؟ اهُ رَ َتا لْ : َهاتُ ْلاقُ ، فَ لاَس جَ ، فَ  الُيْساَر     ذِ ْخاى فَ َلاعَ  ْس تلِ اْ ل َفاوه حَ : تَ تُ لْ قُ فَ 
« ل»؟ ياال: اهُ رَ َتا لْ : َهاتُ ْلاقُ فَ ،   ارِ َماخِ َرْحاُت مَ فَ  ْر ِساحَ تَ : فَ ةُجايْ دِ خَ  ْت اَلايَ  .«بْ عَ نَ »
 (1) .ان  مَ يْ ا شَ ذَ ا هَ مَ  ، وهللاِ  ب  يْ رِ تَ  ك  لَ مَ  ا وهللاِ ذَ : هَ تُ لْ قُ فَ .

هةةذا الةةنص الثةةردف ترودةةةه أمنةةس  ةةن أمنةةةس  هللاةةوان ه   يرمةةس ، تقةةةول أم 
يةس انةن  ةف" كمةس  ة م ملسو هيلع هللا ىلص: المؤمنين خديج   هللاوان ه   يرس "ق خ لر ول ه 

فع البحث أن هذا أ ب تربخ   يةه أم المةؤمنين خديجة  ة  هللاةع ه  نرسةة فرةع 
ل القةرآن فةع هةذا تعرف فيم  زوجرس تد س او ب فع احترام النبةع قبةل أن يتنةز 

الثةةأند وقولرةةس " يةةس انةةن  ةةف" هةةع صةةيغ  مثةةرو   فةةع زمةةسنرف فيرةةس مةةن التةةو   
ثةةف تةةأتع جم ةة  " ملسو هيلع هللا ىلص وا  ةفسق  ةةعء  ظةةيف تختس هةةس مةةن تجيةد حةةوا  المصةةطف  

أتسةةتطيع إذا جةةسءك الةةذي يأتيةةك أن تخبرنةةع" ممةةس ي فةةخ النظةةر فةةع هةةذه الجم ةة  
س أم المةةةؤمنين  ون غيرهةةةس مةةةن السةةةسبق  هةةةو اال ةةةتفرسم بةةةسلرمز  حيةةةث ا ةةةتعم تر

أ وات اال ةةةتفرسم؛ وذلةةةك ونرةةةس تسةةةتعمل فةةةع التصةةةو  أو التصةةةدي ، وهةةةع هنةةةس 
                                                           

، قسل حديث حسند  الئل النبو  ونع  6435أخرجه الطبرانع فع المعجف الو يط نرقف  (1)
نيةةروت  –ت  / محمةةد  واس ،  بةةد البةةر ةبةةسس  ا  النفةةسئا  1/20نعةةيف اوصةةبرسنع 

مد أو  ه انةةن حجةةر  هللاةةوان ه   يةةه فةةع فةةت  البةةس ي 1986 -ه1406الطبعةة  ال سنيةة  
ا   بةةةد البةةةةسقعد ودنظةةةر أيضةةةةسو : إمتةةةةس  محمةةةد فةةةةؤ  -ط  ا  المعرفةةة  نيةةةةروت ت 8/720

ت محمد نن  30/200او مس  بمس ل نبع من اوحوال واوموال والح  والمتس  ل مقردزي 
 مد1999 -ه1420 1الحميد  النميسع   ا  الكتب الع مي  نيروت ط
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، ولةةةف تقةةةف قردنةةة    ةةة  أنرةةةس ل تصةةةو  كةةةةذكر  (1)ل تصةةةدي  ونةةةه قةةةد وليرةةةس فعةةةل
والسؤال مس السر فع ا تخدام الرمز  ل تصدي  و ي س هس  ةن أم البةسب  (2)المعس ل

فةةع السةةؤال  ةةن التصةةدي  )هةةل(  أو لمةةسذا آثةةرت الرمةةز    ةة  هةةل هنةةس مةةع أن 
السةةؤال ل تصةةدي   ا جسبةة  تكمةةن فةةع نفسةةي  أم المةةؤمنين  هللاةةع ه  نرةةس فقةةد 

ع مةةن  نةدمس كةسن يأتيرةس قبةل ذلةك وقةد جةسءه الةوحملسو هيلع هللا ىلص  أت مةن حةسل المصةطف  
 دم القد       تم ك نفسه فرع هنس تسأل  ن ا تطس ته فع هةذه الحسلة  التةع 
يكون   يرس ودختبةئ خ ةم الرمةز  التصةدي ي  أنرةس تردةد تحديةد نةو  الكةسئن الةذي 
يأتيه فيثف هذا من ا تعمسل الرمز  وال يتأت  هذا بغيرهس من أ وات اال ةتفرسم د 

لين فةةةع  ةةةؤال وهةةةو  ةةةؤال  ةةةن وهةةةذا أ ب مةةةن أم المةةةؤمنين فرةةةع جمعةةةخ  ةةةؤا
، وهةةةذا تخطيةةةف  ةةةن ملسو هيلع هللا ىلص اال ةةةتطس   ، و ةةةؤال  ةةةن نةةةو  مةةةن يةةةأتع المصةةةطف  

 من زوجته يظرر فع لغترس وا تعمسلرس ل لفسادملسو هيلع هللا ىلص  يدنس المصطف  
و ذا كسنخ تسأل  ن ا تطس ته التع قد تثك فع قد ته     ا بةال   مةس 

د معرفتةه والت بةخ فع نفسه فع هةذه الحسلة ، وتثةير مةن يةرف خفةع إلة  مةس تردة
منه وهو أن مس يصيب النبع مس هو إال وحع ليا غير قسلخ له من فو هس بعةد 
ةس لمسةأل   " ، وكأنرس تجةري اختبةس وا  فيقو مس أخبرهس بمجي ه "قف فسج ا     فخذي 
ةةةس و تصةةةل إلةةة  نتيجةةة  ، فأخةةةذت فةةةع تجربةةة   ةةةس  سمو   ميةةة   ةةةتحكف بعةةةدهس حكمو

"وهةذا يةدل   ة  كمةسل ملسو هيلع هللا ىلص أتع المصةطف  تد دجي  تختبر نرس وجو  ذلةك الةذي ية
 د(3) ق رس وقو  معرفترس"

 وهنس يطرأ     الذهن  ؤال ، لمسذا اختس ت ت ك الري   لالختبس  

                                                           

 د1/96بغي  ا يضسم  (1)
 د1/96السسن   (2)
مةن صةحي  البخةس ي لثةما الةدين ملسو هيلع هللا ىلص فع  رم أحس يث خير البرد    المجسلا الو ظي  (3)

 –لبنةةسن  –ت أحمةةد فتحةةع  بةةد الةةرحمن،  ا  الكتةةب الع ميةة  نيةةروت  1/217السةةفيري 
 مد2004ه/1425
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والجواب يكمن فع خبرترس وتجربترس فرةع تعةرف أن هنةسك فرقةسو نةين الم ةك 
والثةةةيطسن ، فسلم ةةةك ال يوجةةةد فةةةع مكةةةسن فيةةةه  ةةةو   مكثةةةوف  ، فسختةةةس ت حسلةةة  

ل ثخص الموجو  ، ت ك الحسل  هع حسل  خ و  الرجل بأه ه ، ثف ندأت  اختبس د 
بمقدمست ليا فيرس كثم  ةو   يسةتوي فيرةس حضةو  الم ةك والثةيطسن فأج سةخ 

  ةة  فخةةذيرس فمةةس إن تأكةةدت مةةن وجةةو ه، نةةدأت فةةع كثةةم جةةزء ملسو هيلع هللا ىلص المصةةطف  
مةةةن  و ترةةةس وهةةةو حسةةةر الةةةرأس وكثةةةم الخمةةةس  وكأنرةةةس تختبةةةر بةةةأ ب جةةةف فةةةان 

كةةد لرةةس مالئكيةة  مةةن تةةراه، و ن لةةف يختةةم كسنةةخ   ةة  يقةةين أنةةه  ةةيطسن اختفةة  تأ
يعتةةرك زوجرةةسد ومةةس إن حصةةل تأكةةد المالئكيةة  حتةة  آمنةةخ وأ ةة مخ وغر ةةخ 
نيةةةةةدهس الثةةةةةردف   ةةةةةجر  ا  ةةةةةالم و وترةةةةةس بكةةةةةل مةةةةةس تم ةةةةةك مةةةةةن و ةةةةةسئل ا نبةةةةةست 

 الصحيح د
ةس   ةس فقسلخ : " هذا وه م ك كةردف ، وه مةس هةذا  ةيطسن" حكمةخ حكمو سمو

، تقصةةد منةةه   ةة  غيةةر المعتةةةس  ملسو هيلع هللا ىلص  م يوةةس   ةة  مةةس يحةةدع لزوجرةةس   ةةةول ه 
 البنسء والسير     الطرد  وكأنرس من يراز فرددد

فسلغسلةب فةع النسةسء مةةس إن يصةسب زوجرةس بثةعء حتةة  ترةف بابعةس ه  نةةه ، 
وت بيط همته حت  يقةر بجوا هةس هةسنئ البةسل هسن ة  بةه لكنرةس   ة   كةا الك يةر 

تجيةةب   ةة  زوجرةةس إجسبةة  فيرةةس تحمةةل المسةة ولي  ، والوقةةوف بجةةوا ه ، الغسلةةب ، 
والدفع به ليكمل مسيرته التع ندأت ل تو غير  سن   بمةس فيرةس مةن متس ةب وت ةك 
نفوس الكبس  و مسترس ، " هذا وه م ك كردف" تصرد  بصحبته والمضع معةه، 

سةةف وا ةةمي  حيةةث  ةةسء وه مةةس هةةذا بثةةيطسن ا ةةتخدمخ التوكيةةد المضةةس م بسلق
و ثبةةست أنةةه م ةةك كةةردف والقسةةف ملسو هيلع هللا ىلص الجم ةة  لنفةةع صةةف  الثةةيطن   مةةس يةةأتع النبةةع 

المكةةر  هةةذا ينبةةئ  ةةن نفسةةي  أم المةةؤمنين فرةةع مةةس ح فةةخ إال لقةةو  تأكةةدهس ممةةس 
 أمسمرس د  حف ه أم المؤمنين و هللاع  نرس د

علم
 
 والله ا
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ة عان أبياع * حدثنا أحمد بن عبد الخيار يونس بن بمير عن هشاام بان عارو 
اا َأْبَماَأ الاَوْحُي علاى رسااول هللا  عان خديجاة رضاي هللا عنهاا أنهاا يالاات : " َلمَّ
َتِيَع ِمْن َ ِلَك َتَيًعا َشِدْيًدا َفُقْلُت َلُع ِممَّا َرَأْيُت ِمْن َتَيِعِع ، َلْقاد َياالَك َركُّاَك ِممَّاا 

َعَك َركَُّك َوَما َيلَ َما : " ِمْن َتَيِعَك، َفَأْنَيَل هللا  َتَعالى   ير     . (1)ى"َودَّ
قسل الثةيخ انةن  س ةو   حمةه ه : " فسلةذي نظنةه أن احتبةسس الةوحع فةع 

كةع  ملسو هيلع هللا ىلصهذه المر  كسن لمد  نحو اثن   ثر يوموس، وأنه مس كسن إال ل رف  بسلنبع 
تسةةتجف نفسةةه وتعتةةةس  قوتةةه تحمةةةل أةبةةسء الةةةوحع إذ كسنةةخ الفتةةةر  اوولةة  أ بعةةةين 

ةةس، ثةةف كسنةةخ ةةس يومو أو نحوهةةس فيكةةون نةةزول  ةةو   الضةةح   ال سنيةة  اثنةة   ثةةر يومو
 د(2)هو النزول ال سلث ، وفع المر  ال سل   يحصل اال تيسك فع اومو  الثسق "

قصدت هنس نقل هذه العبس    ةن الثةيخ الطةسهر نةن  س ةو  ون مقولة  أم 
  المؤمنين خديج   هللاوان ه   يرس هع السبب الرئيا فع نزول  ةو   الضةح

س بمس يقول الثةيخ   ة  مي ةع إلة  أن القةول الةذي نةين يةدي التح يةل هةو  مستأنسو
 قول أم المؤمنين خديج  ننخ خود د  هللاع ه  نرسد

ينقل هذا القول من أقوال أم المؤمنين خديج  ة  هللاع ه  نرسة  حسلة  مةن 
ةةس مةةن أخةةالق تفضةةيل  حةةسالت متسبعترةةس المسةةتمر  لحيةةس  زوجرةةس ؛ لةةيعكا لنةةس خ قو

حيةةث قةةسل " أفضةةل نسةةسء ملسو هيلع هللا ىلص خديجةة    ةة  نسةةسء العةةسلمين كمةةس ثبةةخ  ةةن النبةةع 
العسلمين خديج  ننةخ خود ةد ، وفسيمة  ننةخ محمةد ، ومةردف ننةخ  مةران وآ ةي  

فرةةو منرةةس فةةع الق ةةب ملسو هيلع هللا ىلص  ةةغ خ بسلرةةس بسلمصةةطف   (3)ننةةخ مةةزاحف امةةرأ  فر ةةون"
ل الةةةوحع والعةةةين تر ةةةسه ، وتحميةةةه وتثةةةد أز ه حتةةة  إنرةةةس لتتةةةسبع حسلتةةةه فةةةع نةةةزو 

                                                           

ت مصةطف   بةد القةس    طةس  ا   667 2، 4214أخرجه الحسكف فع المستد ك نةرقف  (1)
نسةةب  الحةةديث لخديجة  قةةول ك يةةر  مد وفةع1990ه / 1411نيةةروت ،  –الكتةب الع ميةة  

والةراج  أنةه لخديجة   هللاةع  19/200و  و  و  ت فع  مةد  القةس م لبةد  الةدين العينةع 
 ه  نرسد

 مد1984، الدا  التونسي  ل نثر تونا  30/293التحردر والتنودر ل طسهر انن  س و   (2)
 د وقسل حديث صحي د4160أخرجه الحسكف فع المستد ك نرقف  (3)



 كالم أم املؤمنني خدجية بنت خويلد ريض اهلل عنها دراسة بالغية

 والثالثون( لثالبارود )العدد الثاربية بإيتاى حولية كلية اللغة الع

  ﴿140﴾ 
 

  

وتثس كه فع توجع وحنو وصبرد ملسو هيلع هللا ىلص وتحمل هف الر سل  كمس يحم رس المصطف  
 و ليل توجعرس هذا النص الذي نين يدي التح يلد

ةس" ةس   ة  هةذا القةول " قسلتةه خديجة  توجعو قسلةخ "لمةس  (1)قسل الواحدي : تع يقو
ثةةةف ا ةةتخدمخ ا بطةةسء ال االنقطةةةس  تأ بوةةس مةةةع ملسو هيلع هللا ىلص أبطةةأ الةةوحع   ةةة    ةةول ه 

الحبيةةةب ، والةةةةزوا وأمةةةةالو فةةةةع أن يكةةةةون مةةةس حةةةةدع مةةةةن فتةةةةو  الةةةةوحع إبطةةةةسءو ال 
انقطس سود وهذا الكالم يصم الحسل  اوولة  لنةزول الةوحع ، ودنقةل لكةل ذي لةب 

فرةةةو قةةد تعةةةرك فةةةع مبةةةدأ ملسو هيلع هللا ىلص د أن الةةوحع مةةةن  نةةةد ه ال مةةن  نةةةد   ةةةول ه 
ليصةةفع  ملسو هيلع هللا ىلصاومةةر لإلبطةةسء وغيةةره وقةةد حةةدع ذلةةك أك ةةر مةةن مةةر  مةةع المصةةطف  

وجةةوه القةةسئ ين إن الةةوحع مةةن  نةةده إذ لةةو كةةسن مةةن  نةةده لمةةس أبطةةأ   يةةهد قسلتةةه 
حسةةب تعبيةةر أم المةةؤمنين خديجةة  التةةع ملسو هيلع هللا ىلص  نةةدمس أبطةةأ الةةوحع   ةة    ةةول ه 

تد س أ ب أصحسب الر سالت فرع ال تستعمل ك مست تث      المصةطف  ؛ 
خديجة  توا ةع النبةع إذ كفسه مس هو فيه من حسل  نفسةي  لغيةسب الةوحع ، وكةأن 

 بسختيس  ألفسارس ، متوجع      مس يصيبهدملسو هيلع هللا ىلص 
ثف   قخ لمقولرس له مقدم  الع       القول حت  ترفع من خ ةد السةسمعين 
توهف تجرق المةرأ    ة  زوجرةس ولت بةخ أن مقصةو  كالمرةس إنمةس هةو ز   ال بةست 

مرةةس فةةع ق ةةب زوجرةةس د فقسلةةخ : فق ةةخ لةةه : " لمةةس  أيةةخ مةةن جز ةةه" أي أن كال
ةةةرلُا   ةةة  ا  ةةةفسق   ةةة  زوجرةةةس ودنقةةةل لنةةةس الحسلةةة  النفسةةةي  التةةةع كةةةسن   يرةةةس  ُيخي
المصةةةطف   نةةةد غيةةةسب الةةةوحع  نةةةه ، والفعةةةل  أى يفيةةةد المعسينةةة  اليقينيةةة  مةةةن 

فرةةو أمةةسم  ينرةةس ال تغفةةل  نةةه " ومةةن ملسو هيلع هللا ىلص السةةيد  خديجةة   هللاةةع ه  نرةةس ل نبةةع 
ظرةر   يرةس إال اليسةير جز ه " جم   تفيد مدى تحمل المصطف  وأن مةس كةسن ي

، والجةةز  ملسو هيلع هللا ىلص لةةو حم ةةخ مةةن   ةة  التبعةةيض وهةةذا  ليةةل   ةة  ثبةةست المصةةطف  

                                                           

 ا  ا صةالم الةدمسم ط ال سنية   –ت  صسم الحميةدان  1/457بسب النزول ل واحدي أ  (1)
 مد1992/ ه1412 –
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هللاد الصبر، وكأنه يع ف أنه  يأتع لكنه يستبطأ المجعء ، ولو كسن اومر نيده 
 لجعل نفسه فع معي  الوحعد

ثف جسءت ك مة  خديجة   هللاةع ه  نرةس " لقةد قةالك  بةك" إن لرةذه الجم ة  
ا   س  ديدو ، ومس كةسن مةن زوجة  تع ةف (1)    اوذن ؛ ون الق   معنسه البغضوقعو

، ولكنرةس  هللاةع ه  نرةس مرةدت زوجرس بم ل هةذه الك مة الدنيس او ب أن تواجه 
ل مةةر بسلجم ةة  التةةع قبةةل ذلةةك وأخرجةةخ اومةةر لإل ةةفسق فقةةط ولةةيا المةةةرا  أن 

 تسمعه  ي وس يكرههد
لحةةسل مةةن الجةةز  فسيصةةدق ودحتمةةل أيضةةسو أنرةةس تحةةذ ه إن بقةة    ةة  هةةذه ا

  يك قول قومك إن  بك قد قالك فجم ة  "لقةد قةالك  بةك" جم ة  خبردة  تنبةه أن 
الكةةالم لةةه واقةةةع يصةةدقه أو يكذبةةةه، فرةةع تقةةةول إن جز ةةك  ةةةيجعل كةةالم قومةةةك 
يتحقةة  أو يجع رةةف يتأكةةدون أنرةةف   ةة  حةة  فكةةأن كالمرةةس يحمةةل معنةة  التحةةذير 

هةةةع الجةةةز  الثةةةديد، ثةةةف أنةةةزل ه   يرةةةس و ملسو هيلع هللا ىلص مةةةن الحسلةةة  التةةةع  أت المصةةةطف  
ا لمةس تتمنةسه خديجة   ةو   الضةح  المبس كة  " ومةس  تعسل  تصديقوس لكالمرةس وتأييةدو

 و  ك  بك ومس ق  " كمس  ب  التح يل فع البداي د
علم

 
 والله ا

                                                           

 لسسن العرب مس   )ق  (د (1)
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ُل َمااا ُباادِ أنهااا َعاِئَشااَة ُأمه اْلُمااُؤِمِنيَن  عاان ِمااَن  ِبااِع َرُسااوُل هللِا    َيالااْت: )َأوَّ
اااِلَحُة ِفااي النَّااْوِم، َفَكاااَن َل َيااَر  ُرْؤَيااا ِإلَّ َتاااَ ْ  ِمْثااَل َفَلااِ   ،اْلااَوْحيِ  الرؤَيااا ال.َّ

ََ ِإَلْياِع اْلَخااَلُ ، َوَتااَن َيْخُلاو ِبَ ااِر ِحاَرا    ا ْبِح، ُثبَّ ُحبِه ياعِ   ال.ُّ َوُهاَو  -َفَيَتَحنَّاُث ِِ
ُد ِلاَذِلَك، ُثابَّ َيْرِتااُع  اللََّيااِلَي َ َواِ  اْلَعاَدِد َيْبااَل َأنْ  -التََّعبُّادُ  َيْناِيَع ِإَلاى َأْهِلاِع، َوَيَتااَيوَّ

ااار  ِحااَرا    َفَجاااَ ُه  ََ ُد ِلِمْثِلَهااا، َحتَّااى َتاااَ ُه اْلَحاا ُّ َوُهااَو ِفااي  ِإَلااى َخِديَجااَة َفَيَتااَيوَّ
ااي ، َياااَل: َفَأَخااَذِني َفَ مَِّنااي َحتَّاار  اْلَمِلااُك َفَقاااَل اْيااَرْأ، َياااَل: َمااا َأَنااا ِبَقااا ى َبَلااَ  ِمنِه

َفَأَخااَذِني َفَ مَِّنااي ". َياااَل :"َمااا َأَنااا ِبَقاااِر    "اْلَجْهااَد ُثاابَّ َأْرَسااَلِني َفَقاااَل: اْيااَرْأ ُيْلااُت: 
 ، الثَّاِنَياَة َحتَّاى َبَلاَ  ِمنَّاي اْلَجْهااَد ُثابَّ َأْرَساَلِني َفَقااَل: اْيااَرْأ، َفُقْلاُت: َماا َأَناا ِبَقاااِر   

ااَك الَّااِذ  َخَلااَ  َخَلااَ  َفَأَخااَذِني َفَ مَّ  ِنااي الثَّاِلَثااَة ُثاابَّ َأْرَسااَلِني َفَقاااَل: )اْيااَرْأ ِباْسااِب َركِه
ُُ ُفاَؤاُدُه،  اإِلْنَساَن ِمْن َعَل   اْيَرْأ َوَركُّاَك األْكاَرُم(. َفَرَتاَع ِبَهاا َرُساوُل هللِا  َيْرُتا

لُ  ، َفَقاَل: َزمِه ََ َعْناُع َفَدَخَل َعَلى َخِديَجَة ِبْنِت ُخَوْيِلد  ُلوِني َفَيمَُّلوُه َحتَّى َ َها وِني َزمِه
ْوُع، َفَقاَل ِلَخِديَجَة، َوَأْخَبَرَها اْلَخَبَر  َفَقاَلاْت َخِديَجاُة:  "َلَقْد َخِشيُت َعَلى َنْفِساي"الرَّ

ِحَب، َوَتْحِماااُل اْلَكااالَّ، َوتَ  َُ َكاااالَّ َوهللِا، َماااا ُيْخِيياااَك هللُا َأَباااًدا، ِإنَّاااَك َلَتِ.اااُل الااارَّ ْكِسااا
َِ اْلَح ه  ْيَف، َوُتِعين َعَلى َنَواِئ َِّ  .(1)"اْلَمْعُدوَم، َوَتْقِر  ال

وهةةو يحمةةل هةةف ا نسةةسني  إلةة  السةةيد  خديجةة   هللاةةع ملسو هيلع هللا ىلص يرجةةع المصةةطف  
ه  نرس ، وهو هف له ثق ه فرةو ممتةد منةذ نةزول الةوحع إلة  او ك   ة  ق ةب 

ا الرف الممتد يتط ب فةع إل  يوم أن يرع ه او ك ومن   يرس ، هذملسو هيلع هللا ىلص النبع 
ا وصةةبرواد يرجةةع المصةةطف   بعةةد  قدةة  جبردةةل ونةةزول ملسو هيلع هللا ىلص الةةنفا المسةةتقب ت  ج ةةدو

الوحع   يه وهع  قد  غني   ةن الوصةم فيرةس مةن أخةذ الفةؤا  مةس فيرةس نةل إنةه 
لةةةف يةةةره فحسةةةب إنمةةةس هللاةةةغطه ثةةةالع مةةةرات أفضةةةل مةةةس ُيقةةةسل فةةةع  ةةةدترس وصةةةم 

نةةةس أ ةةةطر هةةةذه الك مةةةست أن حتةةة  ن ةةةا منةةةع الجرةةةد " فةةةأحا وأملسو هيلع هللا ىلص " المصةةةطف  
ا تنوء بحم ه الجبسل ثف ت ق  أول قطةرات ملسو هيلع هللا ىلص النبع  قد الق  من لقسء جبردل جردو

إل  نيتةه ترتعةد فرائصةه ال تكةس  ملسو هيلع هللا ىلص الوحع وهذا جرد آخر وهف زائد فيأتع النبع 
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لةةو لةةف يكةةن يع ةةف مةةس فةةع ملسو هيلع هللا ىلص أقدامةةه تحم ةةه مةةن  ةةد  التعةةب، وأ ى أن المصةةطف 
ن  مو أخالق مس  جع إليرس ولمةس  خةل   يرةس ولكنةه خديج  ة  هللاع ه  نرسة م

مةةةس إن وصةةةل إلةةة  نيتةةةه حتةةة  قةةةسل " زم ةةةونع زم ةةةونع" و  ةةة  الفةةةو  ومةةةن  ون 
إ هةةسق لةةذهن هةةو فةةع اوصةةل قةةد أ هقةةه مةةس حةةدع لةةه ومةةن إحسس ةةه بسلمسةة ولي  
التع ألقيخ     كسه هد زم ته واحتضنته ، وهةدأت مةن  و ةه بكةل ُ ةبل الراحة  

يب الذي يبتغيه أي زوا من زوجة ، فكةسن الوصةم فزم ةوه حتة  واال ت بسل الط
ذهب  نه الرو  ، إنع وتخيل وم المؤمنين  هللاع ه  نرس فع ت ةك ال حظةست 
التةةةع زم ةةةخ فيرةةةس المصةةةطف  ثةةةف انتظةةةرت بجةةةوا ه حتةةة  ذهةةةب  و ةةةه، أتخي رةةةس 
تحتضةةنه ، توا ةةيه فعةةالو وقةةوالو حتةة  هةةدأت نفسةةه، وكةةأن حضةةنرس وحجرهةةس كسنةةس 

  ندمس يخث      نفسهدملسو هيلع هللا ىلص لمالذ اآلمن لسيدنس محمد همس ا
ثةةف انتظةةرت وهةةع ثسنتةة  " غيةةر  يجر يةة  وال متحسم ةة  ولةةف تنطةة   ةةوى بك مةة  

بقولةةه " لقةةد خثةةيخ   ةةة  ملسو هيلع هللا ىلص )مةةس بةةك( فحكةة  لرةةس مةةس حةةدع ثةةةف أ قةةب حكسيتةةه 
نفسع" جم   تستفز مثس ر امرأ  تحةب زوجرةس وهةع تةرى حبيبرةس يقةول لرةس هةذه 

لجم ةة  أنةةه مةةن  ةةد  ا  هةةسق والتعةةب خثةةع   ةة  حيستةةه التةةع الك مةةست ومعنةة  ا
 كس ت تنترع من  د  مس حدع معهد

أو أنه خثع أال يقةوى   ة  مقسومة  هةف اومةر وال يقةوى   ة  حمةل أةبةسء 
 (1)الوحعد

فجمعخ أم المؤمنين قواهس، و تبخ الكالم فع نفسرس وانتقخ أ رف اولفةسا 
الحكةةةيف حيرانوةةةس وقسلةةةخ مجيبةةة    ةةة   فةةةع هةةةذا الوقةةةخ الةةةذي يرةةةز الجبةةةسل ، ودةةةد 

ا كقةو  الةنفا لقسئ ترةس ا جةدو ا" ك مة  قودة  جةدو  (2)حبيبرس "كال وه ال يخزدك ه أندو
فتحترةةس " بكةةال" النسفيةة  لمةةس يحةةدع لةةه مةةن إحسةةسس بسلخثةةي    ةة  نفسةةه " فرةةع 

 د(3)ك م  نفع و بعس  وهذا أحد معسنيرس"
                                                           

 د2/20المنرسا  رم صحي  مس ف نن الحجسا لإلمسم ال و ي ( 1)
 يسيردالسسن  نتصرف ( 2)
 د2/200السسن  ( 3)
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ا يةس لرةس مةن قةو   فطسلمس أن الفر  والجمس   فةع معية  ه فةال يخزدةه ه أنةدو
تتمتةةع نرةةس أم المةةؤمنين  هللاةةع ه  نرةةس هةةذا حكةةف مسةةب  أصةةد ته ت ةةك الةةنفا 
العظيمةة  القودةة  مثةةتمالو   ةة  مؤكةةدات  ةةد  ثةةف تةةدلل أم المةةؤمنين   ةة  حكمرةةس 

مةةن هللاةةمن ملسو هيلع هللا ىلصبخمسةة  جمةةل أخةةرى هةةع خمةةا صةةفست اجتمعةةخ فةةع المصةةطف  
 ةة   ةةبيل اال ةةت نسف البيةةسنع د نةةدايترس " صةةفست الكمةةسل التةةع منحرةةس ه لةةهد  

إنةةك لتصةةل الةةرحف إلةة  آخةةر هةةذه الجمةةل الجم ةة  اوولةة  مؤكةةد  بةةان والةةالم ومةةس 
بعةدهس مةن الجمةةل معطوفة    يرةةس فأخةذ حكمرةةس فةع التوكيةةد ومةس ذاك إال لت بيةةخ 

ص   ه   يه و  ف وتردئه نفسه، ودظرر فع هذا الموقم ملسو هيلع هللا ىلص ق ب المصطف  
ؤمنين الج د  القود  جسو   الق ب فرع تدخل نرذه الجمل لتعيةد أن يبيع  أم الم

 ترتيب ت ك النفا التع أ هقرس التعب وبداي  ا ت بسل الوحعد
والجمةل الخمةةا   ةة  لعةةدم خزدةسن  بةةه لةةه وهنةةس خديجة  ة  هللاةةع ه  نرسةةة 

 (1)تتك ف بسلوحع قبل نزوله فرع تع ف أن "صنسئع المعروف تقع مصةس   السةوء"
ونرس متأكد  أن من كسن فع سالو ل خير مغالقوس ل ثةر فةان ه ال يخزدةه فرع تقسف 

اد  أندو
ةةس ا تمس هةةس فةةع تردئةةة  نفسةةي  المصةةطف   أنرةةس جمعةةخ لةةةه ملسو هيلع هللا ىلص ودظرةةر أيضو

ا من صفست الخير فيه ووجرخ نظره إليرس فرةع تضةرب مة الو لكةل زوجةست  جزءو
دثةه نرةس هةذا الدنيس أن من كسنخ منكن تحخ  جل ف تبصر نفسةرس بمحس ةنه ولتح

   س  ظيف فع حيستنس االجتمسةي  و  ت لو أنرزته ل نسسد
نرةةةذه الجمةةةل ملسو هيلع هللا ىلص وهنةةس  ةةةؤال لمةةسذا بصةةةرت أم المةةؤمنين  ةةةيدنس المصةةطف  

الخمةا "تصةةل الةةرحف ، تحمةل الكةةل ، تكسةةب المعةدوم ، تقةةري الضةةيف ، تعةةين 
     نوائب الح "د

يالحةةةن أن الخمةةةا حةةةسالت السةةةسبق  ك رةةةس حةةةسالت تعبةةةخ نفو ةةةرس وأ هقةةةخ 
وأ قةخ د فةةسلرحف المقطو ةة  نرهةة  وتسةةتغيث كةةذلك الكيةةلل فانةةه فةةع مثةةق  ، كةةذلك 

                                                           

 د6/255،  8061أخرجه البيرقع فع بسب يالق  الوجه وحسن البثر لمن ي قسه  (1)
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المعدم فانه فع مثق  و  هسق، كذلك الضيف فع الغسلةب يكةون قةد أ هقةه الجةو  
مةةا فةةع ومةةن يحةةسول إقسمةة  الحةة  فانةةه يكةةون فةةع مثةةق  إذا كسنةةخ النفةةوس الخ

مثق  وأنخ تعينرس وتقم بجوا هس وتحسول تخطيف العبء  نرس وتضةع فةع هةذه 
النفةةوس الطمأنينةة  وتبعةةث فيرةةس اومةةل وتزدةةل مةةس يقةةع لرةةس مةةن مثةةق  فةةان ه لةةن 
يتركةةةك ولةةةن يخزدةةةك و ةةةيجسزدك بم ةةةل  م ةةةك و ةةةيخفم  نةةةك كمةةةس خففةةةخ  ةةةن 

المةةؤمنين  غيةةرك وهةةذا نةةو  مةةن التنس ةةب نةةين  ةةر اختيةةس  هةةذه الصةةفست مةةن أم
لتردئةة  نفةةا المصةةطف  ، وتبةةرز قةةد   أم المةةؤمنين خديجةة  ة  هللاةةع ه  نرسةةة 
     منس ب  المقسل ل مقسم، فرع تضع كل جم   فع قرا هس الةذي ال تحيةد  نةهد

ا فةةال تخثةة فةةان كنةةخ تصةةل الةةرحف ، فةةان  بةةك  ي ، صةة ك وهةةذا مقةةسم  ةةسل جةةدو
كسه ك، وتكسةب المعةدوم وأنخ تحمل الكل ، فان  بك  يحمل  نك مس ينوء به 

، ل لةك حسجة   نةد أحةد، وتقةري الضةعيففان ه  يغنيك  ةن النةسس ولةن يجعة
فةةان ه  ةةيطيض   يةةك مةةن نعمةةه وكرمةةه، وتعةةين   ةة  نوائةةب الحةة  فةةان  بةةك 
 ةةيؤددك فةةع الحةة  الةةذي  ةةتحم ه وتب غةةهدوكأن أم المةةؤمنين تنطةة  بةةسلوحع قبةةل 

 د (1)ْوَن َما ُتنُتْب َتْعَمُلونَ ِإنََّما ُتْجيَ نزوله مصدق  قوله تعسل  
علم

 
 والله ا

                                                           

 (د16 و   الطو  آي   قف ) (1)
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 املبحث الثالث
 السالم على خدجية رضي اهلل عنها

َثِني َماااْن َأِثاااُ  ِباااِع، َأنَّ ِتْبِرياااَل  :َيااااَل اْباااُن ِهَشاااام   َأَتاااى َرُساااوَل َّللاَِّ  َوَحااادَّ
،  َاَلَم ِمْن  :َفَقال َها،ُأْيِرْئ َخِديَجَة السَّ َيا َخِديَجُة، َهَذا   :َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  َركِه

ااَك، اااَلَم ِمااْن َركِه اااَلُم، :رضااي هللا عنهااا َفَقاَلااْت َخِديَجااةُ  ِتْبِريااُل ُيْقِرُئااَك السَّ َّللاَُّ السَّ
اَلمُ  اَلُم، َوَعَلى ِتْبِريِل السَّ  . "َوِمْنُع السَّ

 ةةةةبحسنه وتعةةةةسل  وم هةةةةذا القةةةةول الثةةةةردف تتعةةةةسن  فيةةةةه  ةةةةحسئب كةةةةرم ه 
ةةةة  هللاةةةع ه  نرسةةةة مةةةع أ ب التعسمةةةل مةةةع هةةةذا الكةةةرم منرةةةس  هللاةةةع ه  المةةةؤمنين

  نرسد
،   سةة   نو انيةة  تب ةةا الكسم ةة  المسجةةد  نتثةةردف مةةس بعةةده  ةةرفوهةةو  ةةرف 

ه لرس بأن   ف   يرس، وهذا أمر     حد   ف البسحث لةف ين ةه أحةد مةن النسةسء 
ع أمةين السةمسء وأمةين او ك وهةذا يبةرز مكسنة   واهس، و  س   تب يا السالم هة

أم المةؤمنين ة  هللاةع ه  نرةس ة فسلمسة  رُف ج يةل وحسمةل السةالم ج يةل والمحمةول 
ج يل ، إذن من ألق    يرس السالم لرس مقسم ج يل ، ت ك  طفة   بسنية  ، ونفحة  

ْملي الر سل  الغراء وتسةسند حبي برةس إلري  إل  من حنع اررهس وهع تحمل   يه حر
فةع تب يغرةس لتصةةل إلة  اوجيةسل غةةراء كمةس أنزلةخ ، فكةةسن مةن جميةل  طةةم ه 
أن يأخذ نتالنيةب هةذا الق ةب إلة   ةسلف  حمستةه وج يةل  طسيةسه فيب غرةس السةالم ، 

 يسلعظيف مكسنتك يس أم!
هذا الخبر الفردد إل  أم المؤمنين  هللاوان ه   يرس ملسو هيلع هللا ىلص يسوق النبع الكردف 

تحةةةه بسلنةةةداء لينبررةةةس ود فةةخ نظرهةةةس وهميةةة  الخبةةةر فةةع أ ةةة وب  ةةةذب   سةةل يفت
وفيمته  نةد نفةا القسئةل والمت قةع، وآثةر ا ةتخدام أ ا  البعةد نةدالو مةن أ ا  القةرب 

ملسو هيلع هللا ىلص مع أن المقسم يقتضةع ا ةتعمسل الرمةز  التةع ل قردةب لقةرب خديجة  مةن النبةع 
 ب  لكنه آثر النداء بسلبسء ل تعظيف ، والتعظيف هةذا مثةت  مةن  ظةف السةالم مةن

بس ةمرس ملسو هيلع هللا ىلص العسلمين     الكسم ة  المسجةد   هللاةع ه  نرةس ثةف نس اهةس المصةطف  
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وزدس   فع  رفرس ملسو هيلع هللا ىلص  ون لقب أو كني  وهذا ت ذذوا نذكرهس     لسسن المصطف  
" جم ةة  خبردةة  قسلرةةس الصةةس ق  ةةن الصةةس ق  ب رةةكي ةةْن  ي مي مر ةةالي ُئةةكي السل ْبرردةةُل ُيْقرر "هيةةذيا جر

ل نرس خبروا وم المؤمنين ،  سسهس تستأنا، وتحةا  ن ذي الجالل وا كرام ينق
بثةةةةرف فضةةةة رس و  ةةةةو مكسنترةةةةس فةةةةع ا  ةةةةالم إذ هةةةةع  وت النبتةةةة  اوولةةةة  بمةةةةسء 
 ، ب ركي ْن  ي مي مر الي ْبرردُل ُيْقررُئكي السل صبرهس وتج دهس ومسسندترس لصسحب الر سل  هيذيا جر

س من مثسيخنس الكب س  أ  ل  الموس إل  وهذا المثرد لو تم  نسه وافترهللانس أن  يخو
أحد تالميذه مع بعض النسس وفصة  ذلةك  ةن مكسنة  الت ميةذ  نةد  ةيخه وحبةه 

 له وهلل الم ل او    ولخديج  الثرف العسلع فع هذا السالمد

يرى البسحث أن السالم يحمةل فةع معنةسه الطمأنينة  والرةدوء والسةكين  فةان  
ه يوحع إليرس أن تطم ن وتسكن وتردأ وال تثغل بسلرس نرف أو تعب، وكأن هذا 
السةةالم بم سبةة  الغسةةل وا زالةة  ل رةةف والتعةةب الةةذين يسةةيطران   ةة  ق ةةب أي أحةةد 

سةةالم" جم ةة  خبردةة  تقةةر  صةةسحب   ةةسل د فتةةر  خديجةة   هللاةةع ه  نرةةس " ه ال
معنةة  ا ةةتقر فةةةع نفسةةرس وأزد ةةخ  نةةةه الثةةكوك مةةع قةةةرب  رةةدهس نرةةذه المعرفةةة  
ولكن إيمسنرس جع رس تط   هذه الجم   التع  ةسقترس خبردة  فيرةس القصةر نتعردةف 
الطةةةرفين أي أن هةةةذا القصةةةر صةةةس ق ال يقبةةةل الكةةةذب فةةةسهلل هةةةو مصةةةد  السةةةالم 

ه و مرته و ذا كسنخ كةل العصةو    ة   بحسنه وتعسل  وال  الم إال تحخ  ظمت
اختالف توجرسترس وتغيرات  صرهس تبحث  ن السالم فةان أم المةؤمنين خديجة  
س فع البحث  ةن السةالم بةأن ه  ة  هللاع ه  نرسة وهللاعخ لنس ولكل اومف منرجو
هو السالم فاذا أ  ت السالم فسلجأ إل  مصد  السالم وكأنرس تقةول بةأن المةنر  

 المسةتمد مس تةه مةن غيةر ه هةو مةنر  بةال  ةالم نةل هةو مةنر  المبتعد  ةن ه
م ةةةةةئ بةةةةةسلخوف محفةةةةةوف بمخةةةةةسير البثةةةةةرد  محكةةةةةوم   يةةةةةه بسلفثةةةةةل د فرةةةةةذه أم 
المةؤمنين خديجةة   هللاةع ه  نرةةس قردبة  العرةةد بمعرفةة   برةس تعةةرف أنةه هةةو فقةةط 

 من يص   خ قه ودعرف مس يص حرف فرو السالم ال غيرهد
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السةةالم " أ ةة وب قصةةر آخةةر نتقةةديف المسةةند   ةة   ثةةف  قبةةخ بجم ةة  " ومنةةه
المسةةند إليةةه لت نةةع   ةة  ه بمةةس هةةو أه ةةه فةةع الجم ةة  السةةسبق  ثةةف لقصةةر السةةالم 
  ةةة  مةةةنر  ه  ون  ةةةواه وكأنةةةه ثنةةةسء بعةةةد ثنةةةسء   ةةة  ه  ةةةز وجةةةل هةةةذا أ ب 
ينتثةةر فةةع كةةالم أم المةةؤمنين خديجةة   هللاةةع ه  نرةةس، فقةةد وهللاةة  وارةةر مةةن 

فرع أحرى بسو ب مع  ب العةز   ةبحسنه ملسو هيلع هللا ىلص د ب الر سل  محمد أ نرس مع صسح
وتعةةسل  ودتم ةةل هةةذا ودةةدلل   يةةه بمةةس يخةةرا مةةن فمرةةس فةةع ال نةةسء   ةة  مةةن يع ةةف 
السر وأخف   بحسنه وتعسل  وكأنرس تر      الجرةسل فةع كةل اوزمةسن واومكنة  

لمةن أ ا  نرذا القصر وتقةر  هةذه الح يقة  بسلجم ة  الخبردة  التةع يصةدقرس الواقةع 
 أن يذكر أو أ ا   كو واد

فأم المؤمنين تر ف المنر  الذي يتعسمل به مع ه وهةذا هةو  أب الكبةس  ، 
و يةةةدنرف نةةةل ت ةةةك  ةةةجي  جب ةةةوا   يرةةةس والوصةةةل نةةةين جم ةةة  "ه السةةةالم" وجم ةةة  
"ومنه السالم" ل تو ط نين الكمسلين ، فسوول  خبرد  لفظوس ومعن  وال سني  خبرد  

ةةةس ومع نةةة ، وبنيةةةس   ةةة  أ ةةة وب القصةةةر، ودفيةةةدان أن ه هةةةو السةةةالم صةةةف  لفظو
قدا ةةةته و ظمتةةةه وأن السةةةالم ال يكةةةون إال منةةةه وال يكةةةون إال نتنزد ةةةه، فمةةةن أ ا  
السالم فع يه بمس  ر ه ه لعبس ه، وكمس أثنخ خديجة    ة  مةن  ة ف   يرةس بمةس 

 هو أه ه ، مت أ ب  بأ ب قل نظيره نل يكس  ينعدمد
من جميل أ نرس من حمةل إليرةس السةالم وهةو جبردةل   يةه السةالم ولف تنا 

فقسلخ ل مصطف    يه الصال  والسالم و    جبردل   يه السالم ولف تقل وأن ا 
فرع تعرف الفرق نين مقسمرس ومقةسم ملسو هيلع هللا ىلص جبردل السالم أ بوس مع زوجرس المعصوم 

الخيةةر لةةه مةةن فةةال تحم ةةه السةةالم أ بوةةس د وهنةةس هةةع تقةةول لنةةس إن لمب ةةا ملسو هيلع هللا ىلص النبةةع 
 الخير نصيبد

علم
 
 والله ا
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 املبحث الرابع
 قصب اجلنة يف هل ملسو هيلع هللا ىلص للنبي خدجية سؤال

َ  ؟ (1)َياَلت َخِدْيَجةُ  فقال : ِإنَّاُع ِماْن ُلؤُلاؤ   (2): َيا َرُسوَل هللِا َهْل ِفْي الَجنَِّة َيَ.
 دُمَجبَّي"

إن السؤال يكثم  ن  قل صسحبه ، ودنبئ من خبسيس نفا قسئ ةه وفيمة  
السؤال تكمن فع المحتوى الذي يتضةمنه ففةع هةذا القةول الثةردف وم المةؤمنين 
 هللاةةع ه  نرةةس  ةةؤال ل مصةةطف  مةةن محتةةوى  ةةردف جةةسء   ةة  يردةة  حةةوا  

يجيةةبد  ةةألته : هةةل فةةع الجنةة  "قصةةب"  نينرةس وبةةين النبةةع هةةع تسةةأل والنبةةع 
    الجس  والمجرو  متقةدموس   ة  المبتةدأ وهةل لرةس  (هلدخ   أ ا  اال تفرسم )م

لكنرةةةس حةةةذفخ الفعةةةل  (3)مزدةةةد اختصةةةسص بفعةةةل بعةةةدهس ونرةةةس تسةةةتعمل ل تصةةةدي 
وأ خ خ هل     الجس  والمجرو  ففع الجم   إيجسز بحةذف الفعةل ، وهةع هنةس 

طودل فع حضرته ترا ع حسل المخسيب فرو من م ك زمسم الكالم فال حسج  ل ت
وتعدي  الجةس  والمجةرو  وهةو فةع الجنة  فرةع كأنرةس تتمنسهةس ثةف تسةأل  ةن ملسو هيلع هللا ىلص د 

س وهذان أمران فةع غسية  اوهمية  لمةن نفةض يديةه مةن  القصب كأنرس تتمنسه أيضو
الةةدنيس ولةةف يعةةد لرةةس فيمةة  فةةع  ينيةةه فرةةع تسةةأل  ةةن الجنةة  و ةةن الموجةةو  فيرةةس 

 "القصب"د

                                                           

 – 1 ا  إحيةةةةةسء التةةةةةراع العربةةةةةع نيةةةةةروت لبنةةةةةسن ط 2/425الةةةةةروك اونةةةةةم ل سةةةةةري ع  (1)
 هد1412

القصب أنسنيب مةن الجةوهرد قةسل : مس كسن مستطيالو أجوفوس د وقيل القصب: من الجوهر (2)
انةةن اوثيةةر، والقصةةب مةةن الجةةوهر : مةةس ا ةةتطسل منةةه فةةع تجودةةف د قةةسل انةةن او رانةةع: 

لسةةسن العةةرب مةةس    –القصةةب هةةس هنةةس الةةد  الريةةب ، الزبرجةةد الريةةب المرصةةع بسليةةسقوت 
 )قصب(د

 د1/45ا يضسم :  (3)
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لفةةذ  التةةع بس ةةخ كةةل مةةس تم ةةك لتثةةتري يكثةةم السةةؤال  ةةن ت ةةك العق يةة  ا
 هللاس  برس ولف يعد  ندهس اهتمةسم بةأي  ةعء  ةوى الجنة  ومةس فيرةس ، إن النفسةي  
التةةع تخةةرا هةةذا السةةؤال نرةةذه الطردقةة  نفسةةي  الطةةسمع فةةع  فةةو ه وكرمةةه الةةذي 

  رفه ح  معرفتهد
وهنسك  واية  أخةرى تقةول " بثةروا خديجة  نبيةخ فةع الجنة  مةن قصةب ال 

وبةةسلنظر فةةع الحةةدي ين الثةةردفين يظرةةر  ةةؤال ل عةةين  (1) وال وصةةب" صةةخب فيةةه
 هل البثرى بسلبيخ من قصب قبل  ؤال خديج   مس فع الجن  أم بعده 

وقةةد حسولةةخ البحةةث  ةةن أ ةةب  القةةولين حتةة  يجيةةب البسحةةث  ةةن السةةؤال 
ولةةةف أقةةةم   ةةة   ةةةعء، فعمةةةدت إلةةة  القةةةولين ، ووقفةةةخ معرمةةةس حتةةة  أ ى أيرمةةةس 

أن السةةؤال كةةسن قبةةل البثةةرى، وذلةةك يتضةة  مةةن أن خديجةة  أ ةةب  ، فوقةةع لةةع 
، ده ه لعبةس ه مةن خيةر فةع اآلخةر  هللاةع ه  نرةس كسنةخ تسةرم بفكرهةس فيمةس أ ة

 مةةس فةةع الجنةة  وهةةو القصةةب فجةةسءت ملسو هيلع هللا ىلص وقةةد مةة  ا يمةةسن ق برةةس، فسةةألخ النبةةع 
ةةس لرةةس  مةةس نذلتةةه فةةع ننةةسء أول نيةةخ إ ةةالمع  البثةةرى بعةةد ذلةةك لخديجةة  تعودضو

ا مس يراه البسحةث ترتيبوةس ل حةداع ولتبةين منزلة  خديجة   هللاةع ه  نرةس  نةد وهذ
 برةةس فةةاذا مةةس تمنةةخ  ةةي وس أ طسهةةس ه إيةةسه وكةةسن ه يسةةس   فةةع هواهةةس ودكثةةم 

، ي  أم المةةؤمنين  هللاةةوان ه   يرةةسالسةةؤال  ةةن القصةةب فةةع الجنةة   ةةن  خصةة
ء وتكةةةودن البيةةةوت فرةةةع الطبيعةةة  التةةةع ننيةةةخ   يرةةةس  خصةةةيترس مةةةن حبرةةةس ل بنةةةس

الرس ئةةةة  المبنيةةةة    ةةةة  او ةةةةا السةةةة يم  العسليةةةة  الغسليةةةة  ، ولعةةةةل هةةةةذا نةةةةو  مةةةةن 
التنس ةةب الةةذي يفةةرك نفسةةه   ةة  المقةةسم نبثةةرى خديجةة  نيةةخ مةةن قصةةب فيقةةسل 
إن خديج  قد أحةرزت قصةب السةب  فةع ا  ةالم إيمسنوةس ومكسنة  فرةع التةع ننةخ 

فنس ةةبرس فةع الجنةة  أن تكةةون أول نيةخ فةةع ا  ةالم   ةة  أكمةةل او ةا وأ الهةةس 
 صسحب  نيخ فع الجن  كمس كسنخ فع الدنيس حت  ينس ب الكالم المقسمد

                                                           

 د3/6م 1792أخرجه البخس ي فع بسب مت  يحل ل معتمر  قف  (1)
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  ةة  نرةة  السةةؤال نفسةةه إذ لةةف يجةةب نعةةف ملسو هيلع هللا ىلص ثةةف جةةسءت إجسبةة  المصةةطف  
فةع الجنةة  قصةةب ولكةةن أجةسب إنةةه مةةن لؤلةةؤ مجبةع إجسبةة  بأ ةة وب خبةةري يغنةةع 

ن  نةةه فةةع الجنةة  وهةةو  ةن تطودةةل فةةع الكةةالم وحثةو ال يسئةةل فيةةه إن مةةس تسةألي
مةةن لؤلةةؤ مجبةةع إجسبةة  تزدةةد الةةنفا  غبةة  فرةةو لةةف يجةةب بس ثبةةست أو النفةةع إنمةةس 
أجسب ننو  القصب معن  ذلك أنه موجةو  وذكةر لرةس نو ةه ليأخةذ نةنفا السةسئ   
إل  هذا العسلف مةن الطمةع فةع ه وفةع كرمةه والتأكيةد بةان أهللاةف    ة  المعنة  

لتزدةةل مةةن نفةةا السةةسئل الثةةك وترفةةع الةةوهف  جمةةسالو  فرةةو قةةد جةةسء بةةان المؤكةةد 
 وتؤكد الوجو  فاذا كسن السؤال قد صيا بطردق   جيب  فان ا جسب  أ جب د

علم
 
 والله ا
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الةةةوجيز  مةةةع كةةةالم أم المةةةؤمنين خديجةةة  ننةةةخ خود ةةةد  وبعةةةد هةةةذه التطوافةةة 
 هللاوان ه   يرس يطيب ل بسحث أن يثةير إلة  بعةض النتةسئ  التةع وقةم   يرةس 

 من خالل كالمرس  هللاوان ه   يرسد
  أم المةةةؤمنين خديجةةة   هللاةةةوان ه   يرةةةس وأ هللاةةةسهس تةةةد س او ب فةةةع

وتحةةةةسفن   ةةةة  مثةةةةس ره وتنتقةةةةع أ ةةةةرف ملسو هيلع هللا ىلص كالمرةةةةس مةةةةع المصةةةةطف  
 اولفسا ل تعبير  مس فع  اخ رس من معسند

  أن أم المؤمنين كسن إيمسنرةس  ةن يقةين غيبةع وآثةرت ا يمةسن بسلغيةب
  ن إيمسن العيسن حت  تكون فع مرتب   سلي د 

  لبينة   –تستخدم أم المؤمنين لغ  لين   ذب  كس تخدامرس لك م  "  ت
ن يبةسئع ددد إلخ وخالفرمس من الك مست التع تعبر  ن أ يسء هةع مة

 النسسءد
  أن أم المةةؤمنين  هللاةةوان ه   يرةةس ترا ةةع   ةةف التنس ةةب فةةع كالمرةةس

ليتنس ةةةةب كالمرةةةةس مةةةةع المقةةةةسم الةةةةذي تتحةةةةدع فيةةةةه كس ةةةةتخدامرس "إنةةةةك 
 لتصل الرحف، وتحمل الكل، تكسب المعدوم، دد إلخد

  قةةدأحرزت أم المةةؤمنين  هللاةةوان ه   يرةةس قصةةب السةةب  فةةع ا  ةةالم
 جزاقهس من جنا  م رس أن لرس نيتوس من قصبدإيمسنوس ومكسن  فكأن 

  تميةةةزت لغترةةةس بس يجةةةسز الثةةةديد بحيةةةث تحةةةذف مةةةس يفرةةةف مةةةن الكةةةالم
وتعتمةةةد   ةةة  قةةةد   المخسيةةةب وتجمةةةع ك يةةةروا مةةةن او ةةة    فةةةع  ةةةؤال 

 واحدد
     ارةةرت قةةد   أم المةةؤمنين  هللاةةوان ه   يرةةس فةةع الحكةةف   ةة  او ةة

ا  من منطقيترس فع التعسمل من خالل فرمرس وخبرترس وذلك واهللا  جدو
 أم ك أم غيرهدملسو هيلع هللا ىلص مع موقم التعرف     من يأت النبع 
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  أنرزت الد ا ة   ةر   ا ةتجسب  خديجة  أم المةؤمنين  هللاةع ه   يرةس
 ملسو هيلع هللا ىلصدلإليمسن بمس  أت من آيست فع حيس  المصطف  

   أنرزت الد ا   قو  أ سليب أم المؤمنين فع ا تخدامرس ل لفسا القود
 تعبير  مس آمنخ به وا تقر فع ق برةس كقولرةس "وه وأ سليب التوكيد ل

ا" وقولرس "هذا وه م ك كردف وه مس هذا  يطسن"د  مس يخزدك ه أندو
   وتفسصيل حيسته اليومي  ملسو هيلع هللا ىلص متسبع  أم المؤمنين لتصرفست المصطف

و  سيترةةةس لةةةه   سيةةة  تسمةةة  فةةةع كةةةل  ةةةعء وتحمةةةل هةةةف الر ةةةسل  معةةةه 
 ومثس كترس له فع كل  ئد

 تمخ أم المؤمنين نبنسء أول نيخ فع ا  الم     او ةا القودمة  اه
ووهللا  ذلك فع لغترس ومعظف أ   ترس ل مصطف  وحوا هس كةسن يةدو  

 فع هذا الثأند
 الذ  توفر بين يد  الباحث ثبت بمالم أم المؤمنين خديجة رضي هللا عنها

ن قةسل : لمةس تةوف  القس ةف انة ة  وي انن مسج   ن الحسين نن   ةع 1
   ول ه قسلخ خديج :

ر ة  ُ ةةولر  ل ةةُف اْنةةُن  ي ةةس تُةةُوف رعي اْلقيس ر ةةُ   هللاةةع ه  نرةةس :  ليمل يجي در ةةة قيسليةةْخ خي
ُه  ةس ي تلة  ييْسةتيْكمرلي  يهللاي ةسُه حي ةسني  لُ أيْبقي ر ة   د و  ت ليْو كي ُ ةوُل  ل   " ة  فيقيةسلي  ي

نلةة ر  هر فرةع اْلجي ةةس ر ةسمي  يهللاي ني   د   " إرنل تيمي ةةول ر ليري ُ ةةولي  ل قيسليةةْخ : ليةْو أيْ  يةةُف ذيلرةةكي ييةس  ي
ر ة   د  ي يةة ل أيْمةةريُه  ُ ةةوُل  ل ةةسلي  ي ةةْوُت  لي لةةك ُيْسةةةميعيكر   " : فيقي ةةْ خر  ي ي إرْن  ر

ْوتيُه  ُق   د   " صي د ر ُ وليُه"دقيسليْخ : " نيْل ُأصي   لي وي ي
ةة ي  هللاةةع ه 2 يجي در ةةْن أم المةةؤمنين خي ةة يمي ي  هللاةةع ه  نرةةس ،  ي ةةة  ةةن ُأمل  ي

ةةسءيكي  يُع إرذيا جي ةةفل ، أيتيْسةةتيطر  نرةةس أنرةةس قيسليةةْخ : ق ةةخ : لر ةةول ه ، ييةةس اْنةةني  ي
ةةُ  : في  يجي در ةةفد قيسليةةْخ خي : نيعي نرةةع بةةهي   قيةةسلي ي ييْأتيةةكي أيْن ُتْخبرري ْبرردةةُل اللةةذر ُه جر ةةسءي جي

 : هر ، فيقيسلي ْندي م ذياتي ييْوٍم ويأينيس  ر الي بع اللةذي »  ي ييه السل ةسحر ة  هيةذا صي يرجي در ييس خي
ةةسء  ، فيجي يةةا  ي يرمةةس، « ييةةْأترينع قيةةْد جي ، فيُق ةةخ ليةةُه : ُقةةْف فيةةسْج را  ي يةة  فيْخةةذيي 
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ل فيةفيُقْ ُخ: هيْل تيرياه   فقسل و  فد  فيُقْ ُخ: تيحي ي الُيْسةريى  سْ : نيعي ، ج رْا  ي ية  فيْخةذر
 ، ةةةةسلي فيُقْ ةةةةُخ: هيةةةةْل تيةةةةري فيجي ةةةةاي ةةةةْف : » اُه  فيقي ْيُجةةةة  : في «نيعي در ةةةةْرُت د قيسليةةةةْخ خي سر تيحي

ةةةس ري  مي فيُقْ ةةةُخ: هيةةةذيا وهر مي يةةةٌك « د ال: »، فيُقْ ةةةُخ: هيةةةْل تيةةةرياُه  قةةةسلفيطيريْحةةةُخ خر
ْيطيسٌند  كيررْدٌف ، وهر ميس هيذيا  ي

ُم أيتيةةة  ةةة قيةة3 ةةالي ْبرردةةلي  ي يْيةةهر السل ةةةْن أيثرةةُ  برةةهر، أينل جر ثينرع مي ةةدل ةةسٍم:  حي سلي اْنةةُن هرثي
ر  ر  يُ ولي  ل ُ ةوُل  ل مي ، فيقيةسلي  ي ةالي ْبرردةُل ُيْقررُئةكي السل ةُ ، هيةذيا جر يجي در : ييةس خي

ةةةالي  ةةةُ   هللاةةةع ه  نرةةةةس : لُ السل يجي در سليةةةةْخ خي ، فيقي ب رةةةكي ةةةْن  ي ُم، مر ةةةةالي ْنةةةُه السل مر ُم، وي
ُم" د الي ْبرردلر السل  وي ي ي  جر

ة حدثنس أحمد نن  بد الجيس  يةونا نةن بكيةر  ةن هثةسم نةن  ةرو   ةن 4
ْحُع   ةة   ةةأي الةةوي ةةس أيْبطي أنيةةه  ةةن خديجةة   هللاةةع ه  نرةةس أنرةةس قسلةةخ : " ليمل

ملة   ول ه  ا فيُقْ ةُخ ليةُه مر ْيدو ةدر ةس  ي زي و ةْن ذيلرةكي جي زر ي مر ةهر، جي زي ر ةْن جي س  يأيْيةُخ مر
بلةةكي  ةةكي  ي ةةس وي ل ي ةةسل   : "مي ، فيةةأيْنزيلي ه تيعي ةةكي زي ر ةةْن جي ةةس تيةةرى  مر مل بلةةكي مر ليْقةةد قيةةالكي  ي

س قي ي "د مي  وي
ةةٌب   فقةةسل 5 نلةة ر قيصي ُ ةةولي هر هيةةْل فرةةْع الجي ةةُ : ييةةس  ي ْيجي در : إرنلةةُه  ةةة  قيسليةةخ خي

بلع"د ْن ُلؤُلٍؤ ُمجي  مر
 ا ةةد نةةن  ةةعد قةةسل : قسلةةخ خديجةة  : يةةس   ةةول ه أوال ي منةةك  ةةة   ةةن6

 أ  ةف بمةس كةسنوا فع ا  الم قسل " فع الجن  قسلخ بال  مةل ؛ قةسل : " ه
: بال : فع النس  قسلخ ي من غيرك قسليس   ول ه فأوال :، قسلخ سم ين

   قسل ه أ  ف بمس كسنوا  سم يند مل
 نرس يس   ول ه مس أقول وأنس أيوف بسلبيةخ  ة قسلخ خديج   هللاع ه7

قسل قولع : "ال رف اغفر لةع ذنةوبع وخطسيةسي و مةدي و  ةرافع فةع أمةري 
 إنك إال تغفر لع تر كنع"د

ُ ةوُل هر 8 ىءي برةهر  ي ةس ُنةدر ُل مي نريني أنرةس قيسلةْخ: )أيول سئرثي ي ُأم  اْلُمةُؤمر  ة   ن  ي
سلرحي  ، الرقديس الصل ْ ةلي مرني اْلويْحعر سءيْت مر ُ  فرع النلْومر، فيكيسني الي ييريى ُ ْقديس إرالل جي
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نلةُث فريةهر  ةرياٍء فيييتيحي سني ييْخُ و برغيةس ر حر كي اليُء، وي ، ُثفل ُحب ربي إرليْيهر اْلخي ْب ر  -في ي ر الصل
بلدُ  ، ثُةفل ال لييسلرعي ذيوياتر اْلعيدي ر قيْبلي أيْن ييْنزر ي إرلي  أيهْ  -ويُهوي التلعي ُ  لرةذيلركي ول ديتيةزي  رهر، وي

ةرياٍء؛  ةسٍ  حر ة ل ويُهةوي فرةع غي ُه اْلحي ةسءي تلة  جي ةس، حي ْ  رري ُ  لرمر ول ة ي فيييتيةزي يجي در ُع إرلي  خي ييْرجر
تلة   ةذينرع فيغيطلنرةع حي : فيأيخي ةس أينيةس برقيةس ريٍء، قيةسلي : مي ُه اْلمي رُك فيقيسلي اْقةريْأ، قيةسلي سءي فيجي

ن رةةةةع ا ةةةةس ريٍء"د قيةةةةسلي ني يةةةةاي مر ةةةةس أينيةةةةس برقي : اْقةةةةريْأ ُقْ ةةةةُخ: "مي ةةةةسلي ةةةة ينرع فيقي ْرةةةةدي ثُةةةةفل أيْ  ي ْلجي
: اْقةةةريْأ،  ةةسلي ةة ينرع فيقي ْرةةدي ثُةةةفل أيْ  ي نلةةع اْلجي تلةةة  ني يةةاي مر ةةذينرع فيغيطلنرةةع ال لسنرييةة ي حي :"فيأيخي

ذينرع فيغيطلنرع ال لسلر ي ي ثُ  س أينيس برقيس ريٍء، فيأيخي : )اْقةريْأ برسْ ةفر فيُقْ ُخ: مي فل أيْ  ي ينرع فيقيسلي
ةةس  ةةعي نرري ُم(د فيريجي بلةةكي اوْكةةري ةةْن  ي يةةٍ  اْقةةريْأ وي ي ةةسني مر ْنسي ب رةةكي اللةةذري خي يةة ي خي يةة ي ا ر  ي
ةة ي نرْنةةخر  يجي در لي  ي يةة  خي خي ُ ةةوُل هر صةة   ه   يةةه و ةة ف ييْرُجةةُم ُفةةؤياُ ُه، فيةةدي  ي

ُ ةةةةو  م ر : زي ةةةةسلي ْد رةةةةٍد، فيقي ةةةةسلي ُخوي ْوُ ، فيقي ْنةةةةُه الةةةةرل تلةةةة  ذيهيةةةةبي  ي ُ ةةةةوُه حي مل ُ ةةةةونرع فيزي م ر نرع زي
ةةةالل  ةةةُ : كي يجي در ةةةع" فيقيسليةةةْخ خي ةةةيُخ  ي يةةة  نيْفسر ثر ةةةْد خي بيةةةري "ليقي ةةة ي، ويأيْخبيريهيةةةس اْلخي يجي در لرخي

تي  ، وي ةةةةلل ةةةةُل اْلكي تيْحمر في، وي ةةةةُل الةةةةرلحر ا، إرنلةةةةكي ليتيصر ةةةةس ُيْخزردةةةةكي ُه أينيةةةةدو هر، مي ةةةةُب وي ْكسر
 " ين  ي ي  نيويائربر اْلحي   ُتعر ، وي ْيفي تيْقرري الضل ْعُدومي، وي  اْلمي
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  .الكريب ا القرآن
 محمةةةةد نةةةةن أحمةةةةد لإلمةةةةسم البخةةةةس ي  صةةةةحي  لثةةةةرم السةةةةس ي  ةةةةة إ  ةةةةس 1 

 ده1323 السسبع  الطبع  مصر ، اوميرد  الكبرى  المطبع  القسطالنع
 الدمسم ا صالم  ا  – الحميدان  صسم ت ل واحدي النزول أ بسبة 2 

 دم1992 – ه1412 ال سني  الطبع 
 والمتةةةةس  والحةةةة  واوقةةةةوال اوحةةةةوال مةةةةن ل نبةةةةع بمةةةةس او ةةةةمس  ةةةةة إمتةةةةس 3

 نيةروت الع مية  الكتةب  ا  ، النميسع الحميد  بد نن محمد ت ل مقردزي 
 دم1999 – ه1420 اوول  الطبع 

 داآل اب مطبع  الصعيدي المتعسل  بد ل ثيخ ا يضسم ة بغي 4
 فةةع الجديةةد العقةةل وتنةةودر السةةديد المعنةة  تحردةةر" والتنةةودر ةةة التحردةةر5 

 ل نثةر التونسي   ا  -  س و  نن الطسهر محمد ، المجيد الكتسب تفسير
 دم1984 تونا –
   ةع نةن محمةد النسةسئع  ةنن   ة  المجتبةع  رم فع العقبع ة ذخير 6 

 دم1996-ه1416 اوول  الطبع  ل نثر الدولي  المعراا  ا  ا ثيوبع
 الحسةةن المبةةس ك  ةةعد ت الةةدوالنع بثةةر أنةةو لإلمةةسم الطةةسهر  ةةة الذ دةة 7 

 ده1407 اوول  الطبع  الكودخ – الس طي  الدا 
 نيةةةروت العربةةةع التةةةراع إحيةةةسء  ا  السةةةري ع لإلمةةةسم اونةةةم ةةةة الةةةروك8 

 ده1413 اوول  الطبع  لبنسن
 وأ ةةالم فضةةسئ ه وذكةةر ، العبةةس  خيةةر  ةةير  فةةع والر ةةس  الرةةدى ةةة  ةةبل9 

 يو ةةةةم نةةةةن محمةةةةد ل ثةةةةيخ المعةةةةس  أو المبةةةةدأ فةةةةع وأحوالةةةةه وأفعسلةةةةه نبوتةةةةه
  ةةةس ل ت اوولةة  الطبعةة  نيةةروت الع ميةةة  الكتةةب  ا  الثةةسمع الصةةسلحع

 دم1993-ه1414  ن  معوك محمد   ع والثيخ الموجو   بد أحمد
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  ةةةةةن  القةةةةةسهر  الحةةةةةديث  ا  الةةةةةذهبع لإلمةةةةةسم النةةةةةبالء أ ةةةةةالم ةةةةةة  ةةةةةير10 
 دم2006/ ه1427

  ا د ط العسةقالنع حجةر النةن البخةس ي  صةحي  لثةرم البس ي  ة فت 11 
 دالبسقع  بد فؤا  محمد ت نيروت المعرف 

 فةع متةوفر العربع البسحث موقع فع الكتروني  يبيع  العرب ة لسسن12 
Googleد 

   يةةه ه صةة   البردةة  خيةةر أحس يةةث  ةةرم فةةع الو ظيةة  ةةة المجةةسلا13 
  بةةد فتحةةع أحمةةد ت السةةفيري  الةةدين لثةةما البخةةس ي  صةةحي  مةةن و ةة ف

 دم2004 – ه1425 لبنسن نيروت الع مي  الكتب  ا  – الرحيف
 المعةةروف النيسةةسنو ي  ه  بةةد ونةةع الصةةحيحين   ةة  ةةة المسةةتد ك14 

 نيةةةروت الع ميةةة  الكتةةةب  ا   طةةةس، القةةةس    بةةةد مصةةةطف  ت البيةةةع بةةةسنن
 دم1990 -ه1411 اوول  الطبع 

 إحيةسء  ا  النةووي  لإلمةسم الحجةسا نةن مسة ف صةحي   رم ة المنرسا15 
 ده1392 ال سني  الطبع  نيروت العربع التراع
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