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 -ريض اهلل ظـفا– فضائل أو املؤميني خدجيُ

 عياصس اخلطبُ 

  تقديه

 افضائله

 لىعُ الفساق

 التفصًل

 تقديه

 حديثـا ظـ افصديؼة افؽزى حبقبة رشقل اهلل... حديثـا ظـ إم ادثافقة وافزوجة ادثافقة وادرأة ادثافقة

أول بقت صع ؾقف كقر اإلشالم وأرشؿت ؾقف صؿسف واشتخرجت ؾقف  حبفا ملسو هيلع هللا ىلص إوػ افتل رزق افـبل ملسو هيلع هللا ىلص

ريض اهلل -خدجية إهنا ادرأة افؽامؾة أمـا  إهنا مرأة مـ أهؾ اجلـة صفادات افقؾاة ٕصـام مؽة وفسائر إوثان

 .-ظـفا

يف ؿيص وهل مـ  ملسو هيلع هللا ىلص هل أم ادممـغ خدجية بـت خقيؾد بـ أشد بـ ظبد افعزى بـ ؿيص جتتؿع مع افـبل

بؿؽة وهق ابـ مخسة  ملسو هيلع هللا ىلص تزوجفا، أؿرب كسائف إفقف يف افـسب ومل يتزوج مـ ذرية ؿيص ؽرها إٓ أم حبقبة

وـاكت أول مـ آمـ بف مـ ، إػ أن أـرمف اهلل برشافتف ملسو هيلع هللا ىلص مع افـبل - ريض اهلل ظـفا -ظؼيـ شـة وؿد بؼقت و

وهل ممـ ـؿؾ مـ افـساء ؾؼد ، وصدؿتف وككتف ؾؽاكت فف وزير صدق وهل شقدة كساء افعادغ يف زماهنا، افـساء

ل ظؾقفا ويػضؾفا ظذ شائر أمفات ادممـغ يثـ ملسو هيلع هللا ىلص وـان، ـاكت ظاؿؾة جؾقؾة ديـة مصقكة ـريؿة مـ أهؾ اجلـة

ريض -ؾنكف مـ هيتف مارية÷  وـؾ أوٓده مـفا إٓ إبراهقؿ، امرأة ؿبؾفا ملسو هيلع هللا ىلص ومل يتزوج افـبل، ويبافغ يف تعظقؿفا

وٓ تنى إػ أن ؿضت كحبفا ؾقجد فػؼدها ؾنهنا ـاكت كعؿ ، ظؾقفا امرأة ؿط ملسو هيلع هللا ىلص ومل يتزوج افـبل، -اهلل ظـفا

ؿبؾ اهلجرة  -ريض اهلل ظـفا- وـاكت وؾاهتا، -ريض اهلل ظـفا- مـ ماهلا واجتر ؾقف هلا ملسو هيلع هللا ىلص كػؼت ظؾقفافؼريـ ؾؾؼد أ

. بثالث شـغ
(1)

 

                                                           
، اإلصابة 5/434، أشد افغابة 1/131( واكظر: ضبؼات ابـ شعد 407/ 1فصحابة فـارص بـ ظع )ظؼقدة أهؾ افسـة يف ا (1)

ـِ إِْشَحاَق: 321/ 5ـام يف افبداية وافـفاية ) ملسو هيلع هللا ىلص. وهذا ذـر جمؿؾ فزوجات افـبل 4/273-276 ـْ ُُمََؿِد ْب ( ؿال ابـ ـثر: َظ

  َؿاَل: َؾاَمَتْت َخِدجَيُة بِـُْت ُخَقْيؾٍِد َؿبَْؾ َأنْ 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص ُُيَاِجَر َرُشقُل اَّلَل

ِ
بَِثالَِث ِشـَِغ مَلْ يتزَوج َظَؾقَْفا اْمَرَأًة حَتك َماَتْت، ؾتزَوج َرُشقُل اَّلَل

َها َومَلْ يُ  هاَشْقَدَة بِـَْت َزْمَعَة، ُثَؿ َتَزَوَج َبْعدَ  هاَبْعدَ ملسو هيلع هللا ىلص  ِصْب ِمـَْفا َوَفًدا حَتك َماَت، ُثَؿ َتَزَوَج َظائَِشَة بِـَْت َأِِب َبْؽٍر مَلْ َيَتَزَوْج بِْؽًرا َؽْرَ

، ُثَؿ َزْيـََب بِـَْت ُخَزْيَؿَة اهْلاِلَفَِقَة ُأَم اْدََساـِِغ، ُثَؿ تزَوج َبْعَدَها ُأَم َحبِقَبَة بِـَْت َأِِب ُشْػَقانَ  هاَحْػَصَة بِـَْت ُظَؿَر، ُثَؿ تزَوج َبْعدَ  هاَبْعدَ 
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 فضائلها

 ثبته يف حميتهآشزَ وو ملسو هيلع هللا ىلص هٌ أول مً آمً بالييب -1

 : ؿافت -ريض اهلل ظـفا- ظائشة ظـ 
ِ
ـَ افَقْحِل افرّ  ملسو هيلع هللا ىلص َأَوُل َما ُبِدَئ بِِف َرُشقُل اَّلَل َؾَؽاَن ، ْؤَيا افَصاِِلَُة يِف افـَْقمِ ِم

َٓ َجاَءْت ِمثَْؾ َؾَؾِؼ افّصبِْح   َؾَقتََحـَُث ِؾقِف ، ُثَؿ ُحِبَب إَِفقِْف اخلاَلَءُ ، َٓ َيَرى ُرْؤَيا إِ
ٍ
ُؾق بَِغاِر ِحَراء اَن ََيْ ـَ َوُهَق  -َو

ثْؾَِفا، َوَيتََزَوُد فَِذفَِؽ ، ِزَع إَِػ َأْهؾِفِ افَؾَقاِِلَ َذَواِت افَعَدِد َؿبَْؾ َأْن َيـْ  -افَتَعّبُد 
ِ ِ
َحتَك ، ُثَؿ َيْرِجُع إَِػ َخِدجَيَة َؾَقتََزَوُد د

 
ٍ
ك " َؾَلَخَذِِن َؾَغَطـِل َحتَ : َؿاَل ، ((َما َأَكا بَِؼاِرئٍ )): َؿاَل ، اْؿَرأْ : َؾَجاَءُه اَدَؾُؽ َؾَؼاَل ، َجاَءُه اِلَّؼ َوُهَق يِف َؽاِر ِحَراء

َؾَلَخَذِِن َؾَغَطـِل افَثاكَِقَة َحتَك َبَؾَغ ِمـِل اجلَْفَد ُثَؿ ، َما َأَكا بَِؼاِرئٍ : ُؿؾُْت ، اْؿَرأْ : َؾَؼاَل ، َبَؾَغ ِمـِل اجلَْفَد ُثَؿ َأْرَشَؾـِل

}اْؿَرأْ بِاْشِؿ َرِبَؽ اَفِذي : َؾَؼاَل ، فَِثَة ُثَؿ َأْرَشَؾـِلَؾَلَخَذِِن َؾَغَطـِل افَثا، َما َأَكا بَِؼاِرئٍ : َؾُؼؾُْت ، اْؿَرأْ : َؾَؼاَل ، َأْرَشَؾـِل

ـْ َظَؾٍؼ . َخَؾَؼ  َرُم{ ]افعؾؼ. َخَؾَؼ اإِلكَْساَن ِم ـْ  2: اْؿَرأْ َوَرّبَؽ إَ
ِ
، َيْرُجُػ ُؾَماُدهُ  ملسو هيلع هللا ىلص [ " َؾَرَجَع ِِبَا َرُشقُل اَّلَل

َؾَؼاَل ، َؾَزَمُؾقُه َحَتك َذَهَب َظـُْف افَرْوعُ  ((َزِمُؾقِِن َزِمُؾقِِن )): َؾَؼاَل ، -ظـفا ريض اهلل-َؾَدَخَؾ َظَذ َخِدجَيَة بِـِْت ُخَقْيؾٍِد 

َها اخلََزَ   َما َُيِْزيَؽ اَّلَلُ َأَبًدا: َؾَؼاَفْت َخِدجَيةُ  ((َفَؼْد َخِشقُت َظَذ َكْػِس )): خِلَِدجَيَة َوَأْخَزَ
ِ
الَ َواَّلَل إَِكَؽ َفتَِصُؾ ، ـَ

َؾاكَْطَؾَؼْت بِِف َخِدجَيُة َحتَك ، َوُتِعُغ َظَذ َكَقائِِب اِلَِؼ ، َوَتْؼِري افَضقَْػ ، َوَتْؽِسُب اَدْعُدومَ ، َوََتِْؿُؾ افَؽَؾ ، ِحؿَ افرَ 

اَن اْمَرًأ َتـََكَ  ـَ ـَ َظِؿ َخِدجَيَة َو ـِ َظبِْد افُعَزى اْب ـِ َأَشِد ْب ـَ َكْقَؾِؾ ْب اَن َيْؽتُُب ،  يِف اجلَاِهؾَِقةِ َأَتْت بِِف َوَرَؿَة ْب ـَ َو

اِِنَ  اكَِقِة َما َصاَء اَّلَلُ َأْن َيْؽتَُب ، افِؽَتاَب افِعْزَ ـَ اإِلكِْجقِؾ بِافِعْزَ بًِرا َؿْد َظِؿَل ، َؾَقْؽتُُب ِم ـَ اَن َصقًْخا  ـَ َؾَؼاَفْت َفُف ، َو

ـَ َظؿِ : َخِدجَيةُ  ـِ َأِخقَؽ ، َيا اْب ـَ اْب ـَ َأِخل َماَذا َتَرى: َؾَؼاَل َفُف َوَرَؿةُ ، اْشَؿْع ِم  ؟ َيا اْب
ِ
ُه َرُشقُل اَّلَل َخَزَ َما  ملسو هيلع هللا ىلص َؾَلْخَزَ

ِرُجَؽ ، َيا َفقَْتـِل ِؾقَفا َجَذًظا، َهَذا افـَاُمقُس اَفِذي َكَزَل اَّلَلُ َظَذ ُمقَشك: َؾَؼاَل َفُف َوَرَؿةُ ، َرَأى قُن َحًقا إِْذ َُيْ ـُ َفقْتَـِل َأ

 ، ُمَؽ َؿقْ 
ِ
َٓ ُظقِدَي ، َكَعؿْ : َؿاَل ، ((َأَو ُُمِْرِجَل ُهؿْ )): ملسو هيلع هللا ىلص  َؾَؼاَل َرُشقُل اَّلَل ، مَلْ َيلِْت َرُجٌؾ َؿّط بِِؿثِْؾ َما ِجئَْت بِِف إِ

ا ُمَمَزًرا َك َكْكً ـِل َيْقُمَؽ َأكُْكْ ـْ  فَقْحُل َوَؾَسَ ا، ُثَؿ مَلْ َيـَْشْب َوَرَؿُة َأْن ُتُقيِفَ . َوإِْن ُيْدِر
(2)

. 

                                                                                                                                                                             

اٍر، َم َشَؾَؿَة ِهـَْد بِـَْت َأِِب ُأَمَقَة، ُثَؿ تزَوج َبْعَدَها َزْيـََب بِـَْت َجْحٍش، ُثَؿ تزَوج َبْعَدَها ُجَقْيِرَيةَ تزَوج َبْعَدَها أُ  ـِ َأِِب رَِِ  بِـَْت اِْلَاِرِث ْب

ـِ َأْخَطَب، ُثَؿ تزَوج َبْعدَ  هاَؿاَل ُثَؿ َتَزَوَج َبْعدَ   َها َمقُْؿقَكَة بِـَْت اِْلَاِرِث اهْلاِلَفَِقَة. َصِػَقَة بِـَْت ُحَقِل ْب

ٓكػ (2) راد. )بغار حراء( )افصاِلة( افصادؿة وهل افتل جيري يف افقؼظة ما يقاؾؼفا. )ؾؾؼ افصبح( وقاؤه وكقره ويؼال هذا يف افقء افقاوح افبغ. )اخلالء( ا

زع ؼب يف اجلبؾ وحراء اشؿ جلبؾ معروف يف مؽة. )ـي ٓ أحسـفا. )ؾغطـل( وؿـل وظكِن حتك افغار هق اـف ( يرجع. )ما أكا بؼارىء(ٓ  أظرف افؼراءة و

ٔيات ادذ ل( أضؾؼـل. )ظؾؼ( مجع ظؾؼة وهل ادـل بعد أن يتحقل إػ دم ؽؾقظ متجؿد وا ل. )اجلفد( ؽاية وشعل. )أرشـؾ ـقرة أول حبس كػس ومثؾف ؽـت

ٓ ما كزل مـ افؼرآن افؽريؿ وهل أوائؾ شقرة افعؾؼ.  )يرجػ ؾماده( َيػؼ ؿؾبف ويتحرك بشدة. )زمؾقِن( فػقِن وؽطقِن. )افروع( افػزع. )ما َيزيؽ( 

طة. يذفؽ وٓ يضقعؽ. )فتصؾ افرحؿ( تؽرم افؼرابة وتقاشقفؿ. )َتؿؾ افؽؾ( تؼق بشلن مـٓ  يستؼؾ بلمره فقتؿ وؽره وتتقشع بؿـ ؾقف ثؼؾ وؽال

ـ ظدمف وتدو)تؽسب ادع ـ ضعام ورشاب. م( تتزع بافامل د ٓ جيدوكف ظـد ؽرك. )تؼري افضقػ( هتقكء فف افؼرى وهق ما يؼدم فؾضقػ م ـاس ما  عطل اف
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وهل أهنا ـاكت تؼقي ؿؾب  -ريض اهلل ظـفا-ؾفذا اِلديث تضؿـ ذـر مـؼبة طاهرة ٕم ادممـغ خدجية 

يف بداية كزول افقحل ظؾقف وضؿلكتف ظؾقف افصالة وافسالم مما ـان َيشاه ظذ كػسف وهقكت ظؾقف  ملسو هيلع هللا ىلص افـبل

ٓ َيزيف وٓ َيذفف واشتدفت ظذ ما  ظذ أن اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إمر وأكف ٓ خقف ظؾقف وٓ حزن وأؿسؿت فؾـبل

أؿسؿت ظؾقف بام ؾقف مـ صػاتف افطقبة مـ أصقل مؽارم إخالق افتل هل إحساكف إػ إؿارب وإجاكب إما 

. وإما بافامل وبقـت فف أن مـ وجدت ؾقف هذه اخلصال اِلؿقدة فـ َيزيف اهلل أبداً ، بافبدن
(3)

 

ـِ و ـِ إَِياِس ْب ـْ إِْشاَمِظقَؾ ْب ـْ َجِدهِ ، َظِػقٍػ اْفِؽـِْدِي  َظ ـْ َأبِقِف َظ ـُْت اْمَرًأ َتاِجًرا: َؿاَل ، َظ ، َؾَؼِدْمُت اِْلََج ، ـُ

َْبَتاَع ِمـُْف َبْعَض افِتَجاَرةِ  ِٕ ـَ َظبِْد اْدَُطؾِِب  اَن اْمَرًأ َتاِجًرا، َؾَلَتقُْت اْفَعَباَس ْب ـَ  إِِِن َفِعـَْدُه بِِؿـًك، َو
ِ
إِْذ َخَرَج ، َؾَقاَّلَل

 َؿِريٍب ِمـْفُ 
ٍ
ـْ ِخَباء ـْ : َؿاَل  -َيْعـِل َؿاَم ُيَصِع  -َؾـََظَر إَِػ افَشْؿِس َؾَؾاَم َرآَها َماَفْت ، َرُجٌؾ ِم ُثَؿ َخَرَجِت اْمَرَأٌة ِم

 اَفِذي َخَرَج ِمـُْف َذفَِؽ افَرُجُؾ 
ِ
َباء ـْ َذفَِؽ ُثَؿ َخ ، َؾَؼاَمْت َخؾَْػُف ُتَصِع ، َذفَِؽ اخْلِ َرَج ُؽالٌم ِحَغ َراَهَؼ اِْلُُؾَؿ ِم

 
ِ
َباء ـْ َهَذا َيا َظَباُس : َؾُؼؾُْت فِؾَعَباسِ : َؿاَل . َؾَؼاَم َمَعُف ُيَصِع ، اخْلِ ـِ َظبِْد اْدَُطؾِِب : َؿاَل ؟ َم  ْب

ِ
ـُ َظبِْد اَّلَل َهَذا ُُمََؿُد ْب

ـُ َأِخل ـْ َهِذِه اْدَرْ : َؾُؼؾُْت : َؿاَل ، اْب ـْ َهَذا اْفَػتَك: ُؿؾُْت : َؿاَل . َهِذِه اْمَرَأُتُف َخِدجَيُة اْبـَُة ُخَقْيؾِدٍ : َؿاَل ؟ َأةُ َم : َؿاَل ؟ َم

ـُ َظِؿفِ  ـُ َأِِب َضافٍِب اْب مَلْ وَ ، ((َوُهَق َيْزُظُؿ َأَكُف َكبِّل ، ُيَصِع )): َؿاَل ؟ َؾاَم َهَذا اَفِذي َيْصـَعُ : َؾُؼؾُْت : َؿاَل . َهَذا َظِعّ ْب

ـُ َظِؿِف َهَذا اْفَػَتك، َيتَْبْعُف َظَذ َأْمِرِه إِٓ اْمَرَأُتفُ  ى))َوُهَق َيْزُظُؿ ، َوابْ ـُقُز ـِْنَ ـُ : َؿاَل  ((َوَؿقَْكَ ، َأَكُف َشُقْػَتُح َظَؾقِْف 

ـِ َؿقٍْس َيُؼقُل  َْصَعِث ْب ْٕ ـُ َظِؿ ا اَن اَّلَلُ َرَزَؿـِل ، َوَأْشَؾَؿ َبْعَد َذفَِؽ : َؾَؽاَن َظِػقٌػ َوُهَق اْب ـَ ـَ إِْشالُمُف َفْق  َؾَحُس

ْشالَم َيْقَمِئذٍ  ـِ َأِِب َضافٍِب ، اإْلِ قُن َثافًِثا َمَع َظِعِ ْب ـُ  ÷ َؾَل
(4)

. 

                                                                                                                                                                             
ك( ترك ظبادة ا هنا تؽقن يف اِلؼ وافباضؾ. )ـت زل باإلكسان مـ ادفامت وأوقػت إػ اِلؼٕ  قائب مجع كائبة وهل ما ـي ؼ )كقائب اِلؼ( اـف ٕوثان واظـت

امقس( هق كاكقة. )اـف ختصاصف بافقحل. )ؾقفا( يف حغ طفقر كبقتؽ. )جذع( صاب واجلذع  اـف صاحب افن وادراد جزيؾ ظؾقف افسالم شؿل بذفؽٓ 

ؽ. )ممزرا( ؿقيا مـ إز صؾ افصغر مـ افبفائؿ ثؿ اشتعر فؾشاب مـ اإلكسان. )يقمؽ( يقم إخراجؽ أو يقم طفقر كبقتؽ واكتشار دـي ر وهق يف ٕا

شب( يؾبث. ـ افزمـ[ افؼقة. )ـي زول مدة م ـ اـف  )ؾس افقحل( تلخر ظ

 (. 409/ 1ظؼقدة أهؾ افسـة يف افصحابة فـارص بـ ظع ) (3)

 وؿال أمحد صاـر: إشـاده صحقح.  (1787أخرجف أمحد ) (4)

 (. 1103رؿؿ 453 - 452/ 22وافطزاِن يف افؽبر ) (75 - 74/ 7وأخرجف افبخاري يف افؽبر )

( وؿال: 183/ 3( وظزاه ٕمحد وأِب يعذ وافطزاِن وؿال: "ورجال أمحد ثؼات". وأخرجف اِلاـؿ )222/ 9) وذـره اهلقثؿل يف ادجؿع

 صحقح اإِلشـاد ومل َيرجاه، وواؾؼف افذهبل. 
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وهل أهنا ـاكت مـ افسابؼغ  -ريض اهلل ظـفا-هذا اِلديث اصتؿؾ ظذ مـؼبة ظظقؿة ٕم ادممـغ خدجية 

 .إوفغ إػ اإلشالم

ياَمِن َؾَسـَْت َذفَِؽ  ": ؾظ ابـ حجر رمحف اهلل تعاػؿال اِلا َُمِة إَِػ اإْلِ ْٕ َومِمَا اْختََصْت بِِف َشبُْؼَفا كَِساَء َهِذِه ا

ـَ ُشـًَة َحَسـًَة َوَؿْد َصارَ  ـْ َش ـَ فاَِم َثبََت َأَن َم ـْ آَمـَْت َبْعَدَها َؾَقُؽقُن هَلَا ِمثُْؾ َأْجِرِه َفافُِؽِؾ َم يِف َذفَِؽ َأُبق َبْؽٍر  ـَ

 َٓ ـَ افَثَقاِب بَِسبَِب َذفَِؽ إِ َٓ َيْعِرُف َؿْدَر َما فُِؽٍؾ ِمـُْفاَم ِم اَّلَلُ َظَز َوَجَؾ ـ" افِصِديُؼ بِافـِْسَبِة إَِػ افِرَجاِل َو
(5)

 

 هٌ خري ىطاء عاملها - 2

 : ÷  ظـ ظع
ِ
كَِسائَِفا َمْرَيُؿ بِـُْت ِظْؿَراَن َوَخْرُ كَِساِئَفا َخِدجَيُة بِـُْت  َخْرُ )): َيُؼقُل ، ملسو هيلع هللا ىلص  َشِؿْعُت َرُشقَل اهلل

َرْيٍب : َؿاَل  ((ُخَقْيؾِدٍ  ـُ َْرضِ ، َأُبق  ْٕ  َوا
ِ
 َوَأَصاَر َوـِقٌع إَِػ افَساَمء

(6)
. 

َصاَرِة َتْػِسَر افَضِؿِر يِف كَِسائِ : ؿال افـقوي رمحف اهلل َْرِض َأَراَد َوـِقٌع ِِبَِذِه اإْلِ ْٕ  ا
ِ
َفا َوَأَن اْدَُراَد بِِف مَجِقُع كَِساء

َؾ َواِحَدٍة ِمـُْفاَم َخ  ـُ َطَْفُر َأَن َمْعـَاُه َأَن  ْٕ  َوا
ِ
ـَ افـَِساء َْرِض ِم ْٕ  َوا

ِ
ـْ َبْغِ افَساَمء ّؾ َم ـُ َها َأْي  َْرِض يِف َظْكِ ْٕ  ا

ِ
ْرُ كَِساء

 ُؽقٌت َظـْفُ َوَأَما افتَْػِضقُؾ َبقْـَُفاَم َؾَؿْس 
(7)

. 

َْرَيَؿ َؾَؽَلَكُف َؿاَل َمْرَيُؿ : وؿال اِلاؾظ ابـ حجر
ِ

َواَفِذي َيظَْفُر ِِل َأَن َؿْقَفُف َخْرُ كَِسائَِفا َخَزٌ ُمَؼَدٌم َوافَضِؿُر د

ـَ ا ثٌِر ِم ـَ َذا يِف َخِدجَيَة َوَؿْد َجَزَم  ـَ اِح َأَن اْدَُراَد كَِساُء َزَماهِنَا فاَِم َتَؼَدَم يِف َخْرُ كَِساِئَفا َأْي كَِساُء َزَماهِنَا َو فّؼَ

ثِرٌ  ـَ ـَ افِرَجاِل  ُؿَؾ ِم ـَ ـْ َحِديِث َأِِب ُمقَشك َرَؾَعُف  ِر آِشَقَة ِم ـْ  يِف ِؿَصِة ُمقَشك َوِذ
ِ
َكْبَِقاء ْٕ ـَ َأَحاِديِث ا  َومَلْ َيْؽُؿْؾ ِم

َٓ َمْرَيُؿ َوآِشَقُة َؾؼَ   إِ
ِ
َيِة يِف َحِديافـَِساء ْرَيَؿ َؾاْمَتـََع مَحُْؾ اخْلَْرِ َ

ِ
اَم َأْثبََتُف د ـَ ِشَقَة  ِٔ ِث ْد َأْثبََت يِف َهَذا اِْلَِديِث اْفَؽاَمَل 

ـْ َحِديِث َظاَم  اِِنّ ِم حًيا َؾَرَوى اْفبََزاُر َوافَطَزَ ضاْلَِق َوَجاَء َما ُيَػِنُ اْدَُراَد رَصِ ـِ َياِهٍ َرَؾَعُف َفَؼْد اْفَباِب َظَذ اإْلِ ِر بْ

ـُ اإْلِ  َغ َوُهَق مـ َحِديٌث َحَس
ِ
 اْفَعاَد

ِ
اَم ُؾِضَؾْت َمْرَيُؿ َظَذ كَِساء ـَ  ُأَمتِل 

ِ
َوَؿْد . . ْشـَادِ ُؾِضَؾْت َخِدجَيُة َظَذ كَِساء

                                                           

 . 7/137ؾتح افباري  (5)

 (2430) - 69( 1886/ 4صحقح مسؾؿ ) (6)

 (. 198/ 15رشح افـقوي ظذ مسؾؿ ) (7)
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 َأْهِؾ اجْلَـَِة َخِدجَيُة اْخُرج افـََساِئّل بِِنْشـَاد َصِحقح َوأخرجف اِْلَاـِؿ مـ َحِديث بـ َظَباٍس مَ 
ِ
ْرُؾقًظا َأْؾَضُؾ كَِساء

يح ٓآَوَؾاضَِؿُة َوَمْرَيُؿ و حيتؿؾ افَتلِْويَؾ  شقة َوَهَذا َكص رَصِ
(8)

. 

 :هٌ ممً كنل مً اليطاء - 3

ـْ َأِِب ُمقَشك  : َؿاَل ، َظ
ِ
ثِرٌ )): ملسو هيلع هللا ىلص  َؿاَل َرُشقُل اهلل ـَ ـَ افِرَجاِل  َؿَؾ ِم  َؽْرُ َمْرَيَؿ بِـِْت َومَلْ َيْؽُؿْؾ مِ ، ـَ

ِ
ـَ افـَِساء

َػْضِؾ افَثِريِد َظَذ َشاِئِر افَطَعامِ ، َوآِشَقَة اْمَرَأِة ِؾْرَظْقنَ ، ِظْؿَرانَ  ـَ  
ِ
((َوإَِن َؾْضَؾ َظاِئَشَة َظَذ افـَِساء

(9)
ورواه افطزي  

وؾاضؿة بـت ُمؿد، وخدجية بـت خقيؾد، وآشقة امرأة ؾرظقن، ومل يؽؿؾ مـ افـساء إٓ مريؿ: فػظف
(10)

. 

ـِ إَِياسٍ : ؿال ابـ ـثر ـْ َأبِقِف ُؿَرَة ْب ـِ ُؿَرَة َظ ـْ ُمَعاِوَيَة ْب  .÷  َوَرَوى ُصْعَبَة َظ

 
ِ
َٓ َثالٌَث : ملسو هيلع هللا ىلص  َؿاَل َؿاَل َرُشقُل اَّلَل  إِ

ِ
ـَ افـَِساء ثٌِر َومَلْ َيْؽُؿْؾ ِم ـَ ـَ افِرَجاِل  ُؿَؾ ِم ـَ ، انَ َمْرَيُؿ بِـُْت ِظْؿرَ ، " 

َػْضِؾ افَثِريِد َظَذ َشاِئِر افَطَعاِم ". َوَخِدجَيُة بِـُْت ُخَقْيؾِدٍ ، َوآِشَقُة اْمَرَأُة ِؾْرَظْقنَ  ـَ  
ِ
َرَواُه  َوَؾْضُؾ َظائَِشَة َظَذ افـَِساء

ـُ مردويف يف َتْػِسِرهِ   .َوَهَذا إِْشـَاٌد َصِحقٌح إَِػ ُصْعَبَة َوَبْعَدهُ . اْب

َػَؾْت َكبًِقا ُمْرَشالً َوَأْحَسـَِت ، شسك بغ افثاَلَِث كِْسَقةٍ ؿافقا وافؼدر اد ـَ ـَ  الً ِمـُْف ـُ آِشَقَة َوَمْرَيَؿ َوَخِدجَيَة َأَن 

َػاَفتَِفا َوَصَدَؿتُْف َؾآِشَقُة َرَبْت ُمقَشك َوَأْحَسـَْت إَِفقِْف َوَصَدَؿتُْف ِحَغ ُبِعَث  ـَ ـَ ، افّصْحَبَة يِف  َػَؾْت َوَفَدَها َأَتَؿ َوَمْرَيُؿ 

َػاَفٍة َوَأْظَظَؿَفا َوَصَدَؿتُْف ِحَغ ُأْرِشَؾ   .ـَ

 
ِ
اَم َتَؼَدَم َوَصَدَؿتُْف ِحَغ َكَزَل َظَؾقِْف  ملسو هيلع هللا ىلص َوَخِدجَيُة َرِؽبَْت يِف َتْزِويِج َرُشقِل اَّلَل ـَ ِِبَا َوَبَذَفْت يِف َذفَِؽ َأْمَقاهَلَا 

ـَ اهلل ظزوجؾ . اْفَقْحُل ِم
(11)

 

ا حقث إن "فػظة افؽامل تطؾؼ ظذ متام افقء وتـاهقف يف ÷  ؾفذا اِلديث تضؿـ مـؼبة طاهرة خلدجية 

بابف وادراد هـا افتـاهل يف مجقع افػضائؾ وخصال افز وافتؼقى"
(12)

. 

                                                           
 (. 135/ 7) ؾتح افباري ٓبـ حجر (8)

 (2431( )1886/ 4(، وصحقح مسؾؿ ) 3411افبخاري ح ) (9)

 (. 398/ 6جامع افبقان ت صاـر ) (10)

 (. 159/ 3افبداية وافـفاية ط إحقاء افساث ) (11)
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 ضالو مً اهلل وبشازَ ببًت يف اجليُ -4

ـْ َأِِب ُزْرَظةَ  يُؾ افـَبَِل  :َؿاَل ، َشِؿْعُت َأَبا ُهَرْيَرةَ : َؿاَل ، َظ  َهِذِه َخِدجَيُة َؿْد : َؾَؼاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص  َأَتك ِجْزِ
ِ
َيا َرُشقَل اهلل

اٌب  ـْ َرِِبَا َظَز َوَجَؾ ، َؾِنَذا ِهَل َأَتتَْؽ ، َأَتتَْؽ َمَعَفا إَِكاٌء ِؾقِف إَِداٌم َأْو َضَعاٌم َأْو رَشَ ، َوِمـِل، َؾاؿَْرأْ َظَؾقَْفا افَسالََم ِم

َها بِبَ  ـْ َؿَصٍب َوَبِؼْ َٓ َكَصَب ، قٍْت يِف اجْلَـَِة ِم ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة َومَلْ َيُؼْؾ : " َؿاَل َأُبق َبْؽٍر يِف ِرَواَيتِفِ  َٓ َصَخَب ؾِقِف َو : َظ

َوِمـِل: َشِؿْعُت َومَلْ َيُؼْؾ يِف اِْلَِديِث 
(13)

 

ـِ َأِِب َأْوَف  وظـ ظبدِ   ْب
ِ
 ، اهلل

ِ
اَن َرُشقُل اهلل ـَ َها بَِبقٍْت يِف ))، َكَعؿْ : َؿاَل ؟ َخِدجَيَة بَِبقٍْت يِف اجْلَـَةِ  َبَؼَ  ملسو هيلع هللا ىلص َأ َبَؼَ

َٓ َصَخَب  ـْ َؿَصٍب  َٓ َكَصَب ، اجْلَـَِة ِم ((ؾِقِف َو
(14)

 

ـْ َظاِئَشةَ و  )): َؿاَفْت ، َظ
ِ
((َخِدجَيَة بِـَْت ُخَقْيؾٍِد بَِبقٍْت يِف اجْلَـَةِ  ملسو هيلع هللا ىلص َبَؼَ َرُشقُل اهلل

(15)
 

ـْ َأَكسٍ  يُؾ إَِػ افـَبِِل : َؿاَل  َظ إَِن )): َؾَؼاَفْت  ((إَِن اهلَل ُيْؼِرُئ َخِدجَيَة افَسالَمَ )): َوِظـَْدُه َخِدجَيُة َؿاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص  َجاَء ِجْزِ

يَؾ افَسالَمُ ، اهلَل ُهَق افَسالَمُ  اُتفُ ، َوَظَؾقَْؽ افَسالَمُ ، َوَظَذ ِجْزِ ـَ  َوَبَر
ِ
((َوَرمْحَُة اهلل

(16)
 

 -ريض اهلل ظـفا-قف مـؼبتغ ظظقؿتغ ٕم ادممـغ ؾ وهذا

وػ مرأة شقاها": ٕا ٓ تعرفٓ   إرشال افرب ـ جؾ وظال ـ شالمف ظؾقفا مع جزيؾ "وهذه اخلاصة 

قَرِة َؾَؼاَفْت ُهَق افَسالَُم َوِمـْ : ؿال اِلاؾظ ابـ حجر رمحف اهلل تعاػ ـُ اِِنّ يِف افِرَواَيِة اْدَْذ ُف َوافَسالَُم َوَظَذ َزاَد افَطَزَ

يُؾ فِؾـَبِِل  ـْ َحِديِث َأَكٍس َؿاَل َؿاَل ِجْزِ يَؾ افَسالَُم ِوفِؾـََسائِِل ِم َها  ملسو هيلع هللا ىلص ِجْزِ إَِن اَّلَلَ يؼرىء َخِدجَيَة افَسالََم َيْعـِل َؾَلْخِزْ

يَؾ افَسالَُم َوَظؾَ  اُتُف َزاَد َؾَؼاَفْت إَِن اَّلَلَ ُهَق افَسالَُم َوَظَذ ِجْزِ ـَ  َوَبَر
ِ
 افَسالَُم َوَرمْحَُة اَّلَل

ِ
ـْ اقَْؽ َيا َرُشقَل اَّلَل بـ افّسـِِل ِم

َٓ افَشقَْطانَ  ـْ َشِؿَع افَسالَُم إِ  .َوْجٍف آَخَر َوَظَذ َم

                                                                                                                                                                             
 . 15/198رشح افـقوي  (12)

 (2432( )1887/ 4صحقح مسؾؿ ) (13)

 (2433( )1887/ 4صحقح مسؾؿ ) (14)

 (2434( )1888/ 4صحقح مسؾؿ ) (15)

 (. 8301( )390/ 7افســ افؽزى فؾـسائل ) (16)
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هََنَا مَلْ َتؼُ : َؿاَل اْفُعَؾاَمءُ   ِٕ اَم َوَؿَع فِبَْعِض افَصَحاَبِة َحقُْث يِف َهَذِه اْفِؼَصِة َدفِقٌؾ َظَذ ُوُؾقِر ؾِْؼِفَفا  ـَ ْؾ َوَظَؾقِْف افَسالَُم 

 َؾـََفاُهُؿ افـَبِّل 
ِ
اُكقا َيُؼقُفقَن يِف افتََشّفِد افَسالَُم َظَذ اَّلَل  َؾَعَرَؾْت  ملسو هيلع هللا ىلص ـَ

ِ
َ
ِ

َوَؿاَل إَِن اَّلَلَ ُهق افَسالَُم َؾُؼقُفقا افتَِحقَاُت َّلل

ـْ َأْشاَم َخِدجَيُة فِِصَحِة ؾَ  ََن افَسالََم اْشٌؿ ِم ِٕ اَم ُيَرّد َظَذ اْدَْخُؾقؿَِغ  ـَ َٓ ُيَرّد َظَؾقِْف افَسالَُم   َوُهَق َأْيضا ْفِؿَفا َأَن اَّلَلَ 
ِ
 اَّلَل

ِ
ء

قَْػ َأُؿقُل  ـَ  َؾَؽَلهَنَا َؿاَفْت 
ِ
َٓ َيْصُؾُح َأْن ُيَرَد بِِف َظَذ اَّلَل َظَؾقِْف افَسالَُم َوافَسالَُم اْشُؿُف َوِمـُْف ُدَظاء بافسالمة وـالها 

َٓ افَثـَاُء َظَؾقِْف َؾَجَعَؾْت َمَؽاَن رَ   إِ
ِ
َٓ َيؾِقُؼ بِاَّلَل ِد افَسالَِم َظَؾقِْف افَثـَاَء َظَؾقِْف ُثَؿ َؽاَيَرْت ُيطَْؾُب َوِمـُْف حَيُْصُؾ َؾقُْستََػاُد ِمـُْف َأَكُف 

يَؾ افَسالَُم ُثَؿ َؿاَفْت َوَظَؾقَْؽ افَسالَُم َوُيْسَتَػاُد ِمـْ َبْغَ َما َيؾِقُؼ بِ  ِه َؾَؼاَفْت َوَظَذ ِجْزِ  َوَما َيؾِقُؼ بَِغْرِ
ِ
ُف َرّد افَسالَِم َظَذ اَّلَل

ا ِظـْدَ  اَن َحارًِِ ـَ يَؾ  ـْ َبَؾَغُف َواَفِذي َيظَْفُر َأَن ِجْزِ ـْ َأْرَشَؾ افَسالََم َوَظَذ َم  ملسو هيلع هللا ىلص َجَقاِِبَا َؾَرَدْت َظَؾقِْف َوَظَذ افـَبِِل  َم

َٓ َيْستَ  ََكُف  ِٕ ـْ َشِؿَع  ِحّؼ افّدَظاَء بَِذفَِؽ ؿِقَؾ إَِكاَم َبَؾَغَفا َمَرَتْغِ َمَرًة بِافتَْخِصقِص َوَمَرًة بِافتَْعِؿقِؿ ُثَؿ َأْخَرَجِت افَشقَْطاَن مِمَ

يُؾ َظَؾقِْف افَسالَ ـْ َرِِبَا بَِقاِشَطِة افـَبِِل ِجْزِ اًما فِؾـَبِِل  ملسو هيلع هللا ىلص َم ِم . ملسو هيلع هللا ىلص  اْحِسَ
(17)

 

 ؿصب ٓ صخب ؾقف وٓ كصب" "وبؼها ببقت يف اجلـة مـ: ملسو هيلع هللا ىلص  ؿقل جزيؾ ظؾقف افسالم فؾـبل: الجاىًُ

 :وهذا بشارة ظظقؿة

ِر اْفَبقِْت َهاُهـَا ِِبََذا افّؾْػِظ َوفَِؼْقفِِف بِ : ؿال افسفقع ـْ ئٍِؼ بُِصقَرِة اِْلَاِل َوَذفَِؽ َأهّنَا فِِذ َٓ َبقِْت َومَلْ َيُؼْؾ بِِؼَكِ َمْعـًك 

ّٓ َبقَْتَفا ِحَغ آَمـَْت َوَأْيًضا َؾِنهّنَا أَ  َْرِض َبقُْت إْشالٍَم إ ْٕ ـْ َظَذ ا اَكْت َرّبَة َبقِْت إْشالٍَم مَلْ َيُؽ ـْ َبـَك َبقًْتا يِف ـَ ّوُل َم

ْشالَِم بَِتْزوِ   اإْلِ
ِ
َف ِمـُْف فاَِم َجاَء  ملسو هيلع هللا ىلص جيَِفا َرُشقَل اهلل اَن َأرْشَ ـَ ُر بَِؾْػِظ اْفِػْعِؾ َوإِْن  ـَ َوَرْؽَبتَِفا ِؾقِف َوَجَزاُء اْفِػْعِؾ ُيْذ

ـْ َشَؼك ُمْسؾاًِم َظَذ َطَؿِن َشَؼاُه اهلُل مِ  ـْ ُحَؾِؾ اجْلَـِّة َوَم َساُه اهلُل ِم ـَ َسا ُمْسؾاًِم َظَذ ُظْرٍي  ـَ ـْ  ـْ َهَذا "َم ـْ افّرِحقؼ" َوِم

 َمْسِجًدا َبـَك اهلُل َفُف ِمثَْؾُف يِف اجْلَـِّة" مَلْ َيِرْد ِمثْؾُ 
ِ

ّ
ِ

ـْ َبـَك َّلل ْقكِِف َمْسِجًدااْفَباُب َؿْقُفُف َظَؾقِْف افّسالَُم "َم ـَ َٓ يِف ، ُف يِف  َو

اَم َبـَ  ـَ ـْ َؿابٌِؾ اْفُبـَْقاِن بِاْفُبـَْقاِن َأْي  اَم َؿابُِؾ اْفِؽْسَقِة بِاْفِؽْسَقِة َوافّسْؼَقا بِافّسْؼَقاِصّػتِِف َوَفِؽ ـَ َؾَفاُهـَا َوَؿَعْت ، ك ُيبْـَك َفُف 

َٓ يِف َذاِت اْدَبْـِّل َأْو اْدَْؽُسّق َوإَِذا َثبََت َهَذا ْت بِ ، اْداَُمَثَؾُة  ـْ َهاُهـَا اْؿَتَضْت اْفَػَصاَحُة َأْن ُيَعّزَ هَلَا َظاّم ُبّؼَ ِف بَِؾْػِظ َؾِؿ

َٓ َخَطَر َظَذ َؿؾِْب َبَؼٍ  َٓ ُأُذٌن َشِؿَعتُْف َو َٓ َظْغَ َرَأْتُف َو اَن ِؾقِف َما  ـَ َٓ َكَصَب  اْفَبقِْت َوإِْن  َٓ َصَخَب ِؾقِف َو َوَأّما َؿْقُفُف 

َّكُف  ِٕ ـّا بَِسبِقؾِِف  ـُ ـْ َباِب َما  ياَمِن َؾَلَجاَبتُْف َظْػًقاَدظَ  -َظَؾقِْف افّسالَُم  -َؾِنّكُف َأْيًضا ِم مَلْ َُتِْقْجُف إَػ َأْن ، اَها إَػ اإْلِ

ّؾ َكَصٍب وَ  ـُ َٓ َأْن َيـِْصَب َبْؾ َأَزاَفْت َظـُْف  اَم َيْصَخُب اْفَبْعُؾ إَذا َتَعّصْت َظَؾقِْف َحؾِقَؾتُُف َو ـَ ّؾ َيْصَخَب  ـُ ـْ  آَكَستُْف ِم

                                                           
وظؼقدة أهؾ  370-2/369، واكظر رشح ـتاب افتقحقد مـ صحقح افبخاري فؾشقخ ظبد اهلل ُمؿد افغـقامن 7/139ؾتح افباري  (17)

 (416/ 1افسـة يف افصحابة فـارص بـ ظع )
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ّؾ َمْؽرُ  ـُ ْت بِِف بِافّصّػِة َوْحَشٍة َوَهّقَكْت َظَؾقِْف  ّد َوَكَصٍب َؾَقَصَػ َمـِْزهَلَا اّفِذي ُبّؼَ ـَ ّؾ  ـُ ـْ  وٍه َوَأَراَحتُْف باَِم هَلَا ِم

. اْدَُؼابَِؾِة فَِػَعاهِلَا َوُصقَرتِفِ 
(18) 

ََن َمْرِجَع َأْهِؾ َبقِْت افـَبِِل : وؿال ابـ حجر ِٕ ِر اْفَبقِْت َمْعـًك آَخُر  ـْ فاَِم َثبََت يِف َتْػِسِر َؿْقفِِف َتَعاَػ  إَِفقَْفا ملسو هيلع هللا ىلص َويِف ِذ

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص َؿاَفْت ُأّم َشَؾَؿَة َفاَم َكَزَفْت َدَظا افـَبِّل  {إَِكاَم ُيِريُد اَّلَلُ فِقُْذِهَب َظـُْؽُؿ افِرْجَس أَْهَؾ اْفبَقِْت } َؾاضَِؿَة َوَظؾِقًا َواِْلََس

 َؾَؼاَل 
ٍ
  َواِْلَُسْغَ َؾَجَؾَؾُفْؿ بِِؽَساء

ِ
ء َٓ ُه َوَمْرِجُع َأْهِؾ اْفبَقِْت َهُم ِمِذّي َوَؽْرُ  َأْهُؾ َبقْتِل اِْلَِديُث َأْخَرَجُف افِسْ

ِ
ء َٓ افَؾُفَؿ َهُم

ـْ َؾاضَِؿَة َوَؾاضَِؿُة بِـْتَُفا َوَظِعّ َكَشَل يِف َبقِْت َخِدجَيَة َوُهَق َصِغرٌ  ََن اِْلََسـَْغِ ِم ِٕ َتَزَوَج بِـْتََفا َبْعَدَها َؾَظَفَر   ُثؿَ إَِػ َخِدجَيَة 

َها . ُرُجقُع َأْهِؾ اْفبَقِْت افـَبَِقِي إَِػ َخِدجَيَة ُدوَن َؽْرِ
(19)

 

ـْ َؿَصٍب بَِػتِْح اْفَؼاِف َواْدُْفَؿَؾِة َبْعَدَها ُمَقحَدة َؿاَل : ؿال ابـ حجر ٌة َواِشَعٌة بـ افتِِغ اْدَُراُد بِِف ُفْمُفَمٌة جُمََقؾَ اَؿْقُفُف ِم

ـْ بـ َأِِب َأْوَف َيْعـِل َؿَصَب  ـْ َضِريٍؼ ُأْخَرى َظ َْوَشِط ِم ْٕ اِِنّ يِف ا اْفَؼْكِ اْدَـِقِػ ُؿؾُْت ِظـَْد افَطَزَ  افّؾْمُفِم َوِظـَْدُه يِف ـَ

ـْ ُفْمُفَمٍة جُمََقَؾٍة َوَأْصُؾُف يِف  ـْ َحِديِث َأِِب ُهَرْيَرَة َبقٍْت ِم ـْ َحِديِث َؾاضَِؿَة َؿاَفْت افَْؽبِِر ِم َْوَشِط ِم ْٕ  ُمْسؾٍِؿ َوِظـَْدُه يِف ا

ـَ  َٓ ِم ـْ َهَذا اْفَؼَصِب َؿاَل  ـْ َؿَصٍب ُؿؾُْت َأِم ـَ ُأِمل َخِدجَيُة َؿاَل يِف َبقٍْت ِم  َأْي
ِ
اْفَؼَصِب اْدَـُْظقِم بِافّدِر ُؿؾُْت َيا َرُشقَل اَّلَل

ـْ ُفْمُفٍم َأَن يِف َفْػِظ اْفَؼَصِب ُمـَاَشبًَة فَِؽْقهِنَا  َوافّؾْمُفِم وافقاؿقت َؿاَل  ـْ َؿَصٍب َومَلْ َيُؼْؾ ِم افّسفقْع افـّْؽتَة ؿل َؿْقفِِف ِم

َها َوفَذا َوؿعت َهِذه اْدُـَاشبَة يِف مَجِقع َأفْ  ياَمِن ُدوَن َؽْرِ ظ َهَذا اِْلَِديِث اكْتََفك َػاَأْحَرَزْت َؿَصَب افَسبِْؼ بُِؿبَاَدَرهِتَا إَِػ اإْلِ

 
ِ
ْشتَِقاء ِٓ ـَ ا اَن خِلَِدجَيَة ِم ـَ َذا  ـَ ثَِر َأَكابِقبِِف َو ـْ  َأ

ِ
ـْ ِجَفِة اْشتَِقاء اَكْت  َويِف اْفَؼَصِب ُمـَاَشبٌَة ُأْخَرى ِم ـَ َها إِْذ  َما َفقَْس فَِغْرِ

ـٍ َومَلْ َيْصُدْر ِمـَْفا مَ  َهاَحِريَصًة َظَذ ِرَواُه بُِؽِؾ مُمِْؽ اَم َوَؿَع فَِغْرِ ـَ ا ُيْغِضبُُف َؿّط 
(20)

. 

ًٓ َؿْد َأَتتَْؽ َمْعـَاُه َتَقَجَفْت إَِفقَْؽ َوَؿْقُفُف َؾِنَذا ِهَل َأَتتَْؽ َأْي َوَصَؾتَْؽ َؾاْؿَرأْ ظَ : وؿال افـقوي َؾقَْفا َوَؿْقُفُف َأَو

  -ريض اهلل ظـفا-ٌة خِلَِدجَيَة افَسالََم َأْي َشِؾْؿ َظَؾقَْفا َوَهِذِه َؾَضاِئُؾ َطاِهرَ 
ِ
ـْ َؿَصٍب َؿاَل مُجُْفقُر اْفُعَؾاَمء َوَؿْقُفُف بَِبقٍْت ِم

ـْ َذَهٍب َمـُْظقٍم بِاجْلَْقَهِر َؿا اْفَؼْكِ اْدُـِقِػ َوِؿقَؾ َؿَصٌب ِم ـَ َل َأْهُؾ افّؾَغِة اْفَؼَصُب اْدَُراُد بِِف َؿَصُب افّؾْمُفِم اْدَُجَقِف 

ـَ اجْلَ  ا ِم ـْ ْقَهِر َما اْشَتَطاَل ِمـُْف يِف جَتِْقيٍػ َؿاُفقا َوُيَؼاُل فُِؽِؾ جُمََقٍف َؿَصٌب َوَؿْد َجاَء يِف اِْلَِديِث ُمَػَنً بَِبقٍْت ِم

                                                           
 (. 276/ 2افروض إكػ ت افسالمل ) (18)

 . 7/138ؾتح افباري  (19)

 (. 7/138ؾتح افباري ) (20)
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ُه اْدَُراُد بِاْفَبقِْت ُهـَا اْفَؼْكُ  وُه بُِؿَجَقَؾٍة َؿاَل اخْلََطاِِبّ َوَؽْرُ  ُفْمُفَمٍة ُُمََقاٍة َوَؾَنُ
ِ
 َوَأَما افَصَخُب َؾبَِػتِْح افَصاِد َواخْلَاء

 َوُهَق افَصْقُت اْدُْختَؾُِط اْدُْرَتِػُع َوافـََصُب اْدََشَؼُة َوافتََعُب 
(21)

 

 هلا ملسو هيلع هللا ىلص هلا وكجسَ ذكس الييب ملسو هيلع هللا ىلص حب الييب -5

ـْ َظاِئَشةَ  ، َة َوَفَؼْد َهَؾَؽْت َؿبَْؾ َأْن َيتََزَوَجـِل بِثاَلَِث ِشـِغَ َما ِؽْرُت َظَذ اْمَرَأٍة َما ِؽْرُت َظَذ َخِدجيَ )): َؿاَفْت ، َظ

ـْ َؿَصٍب يِف اجْلَـَ  َها بِبَقٍْت ِم ُرَها َوَفَؼْد َأَمَرُه َرّبُف َظَز َوَجَؾ َأْن ُيبَِؼَ ـُ ـُْت َأْشَؿُعُف َيْذ ـُ اَن َفقَْذَبُح افَشاةَ ، ةِ فاَِم  ـَ ُثَؿ ، َوإِْن 

ـْ َظاِئَشةَ و، ((َخالَئِؾَِفا ُُيِْدُيَا إَِػ  ـْ كَِسائِفِ  ملسو هيلع هللا ىلص َما ِؽْرُت فِؾـَبِِل )): َؿاَفْت ، َظ َما ِؽْرُت َظَذ َخِدجَيَة ، َظَذ اْمَرَأٍة ِم

ِرِه إَِياَها َوَما َرَأْيتَُفا َؿطّ  ـْ ((فَِؽثَْرِة ِذ
(22)

 

ـْ َظاِئَشَة  ـْ  َما ِؽْرُت : َؿاَفْت ، -ريض اهلل ظـفا-َظ  افـَبِِل  َظَذ َأَحٍد ِم
ِ
، َوَما َرَأْيُتَفا، َما ِؽْرُت َظَذ َخِدجَيةَ ، ملسو هيلع هللا ىلص  كَِساء

اَن افـَبِّل  ـَ ـْ  َرَها ملسو هيلع هللا ىلص َوَفِؽ ـْ َؾُرَباَم ُؿؾُْت ، ُثَؿ َيبَْعُثَفا يِف َصَداِئِؼ َخِدجَيةَ ، َوُرَباَم َذَبَح افَشاَة ُثَؿ ُيَؼِطُعَفا َأْظَضاءً ، ُيْؽثُِر ِذ

َلَكُف مَلْ : َففُ  َٓ َخِدجَيةُ ـَ ـْ يِف افّدكَْقا اْمَرَأٌة إِ اَكْت ))َؾَقُؼقُل ،  َيُؽ ـَ اَكْت ، إهَِنَا  ـَ اَن ِِل ِمـَْفا َوَفدٌ ، َو ـَ  ((َو
(23)

 

ِة َوَأهَنَا َؽْرُ ُمْستَـَْؽٍر ُوُؿقُظفَ  ملسو هيلع هللا ىلص َؿْقُفُف َما ِؽْرُت َظَذ اْمَرأٍَة فِؾـَبِِل : ؿال اـب حجر  ؾِقِف ُثبُقُت افَْغْرَ
ِ
ـْ َؾاِوالَِت افـَِساء ا ِم

 افـَبِِل 
ِ
ـْ كَِساء اَكْت َتَغاُر ِم ـَ ـَ َوَأَن َظائَِشَة  ـْ ُدوهَنُ ـْثََر َوَؿْد َبقَـَْت َشبََب َذفَِؽ َوأَكَُف  ملسو هيلع هللا ىلص َؾْضالً َظَؿ ـْ َخِدجَيَة َأ اَكْت َتَغاُر ِم ـَ ـْ  َفِؽ

ـِْر افـَبِِل  ثَْرِة اْدََحبَ إَِياَها َوأَْصُؾ ؽَ  ملسو هيلع هللا ىلص فَِؽثَْرِة ِذ ـَ ـِْر َتُدّل َظَذ  ثَْرُة افِذ ـَ ـْثََر ِمـَْفا َو َها َأ ـْ ُُتَقَِؾ َُمَبَِة َؽْرِ ِة اْدَْرأَِة ِم ِة َوَؿاَل ْرَ

ـِْر هَلَا مَ  ـَاُء َظَؾقَْفاافُْؼْرُضبِّل ُمَراُدَها بِافِذ  .ْدُحَفا َوافَث

ى ُمْشِعٌر بَِؿِزيِد َُمََبٍة : َهاَوَأَمَرُه اَّلَلُ َأْن ُيَبِؼَ : َؿْقُففُ   ََن اْختَِصاَص َخِدجَيَة ِِبَِذِه اْفُبْؼَ ِٕ ِة  ـْ مُجَْؾِة َأْشبَاِب اْفَغْرَ ِم

ـَ افـَبِِل  ِؾقَفا  ملسو هيلع هللا ىلص ِم
(24)

. 

  

                                                           
 (. 200/ 15رشح افـقوي ظذ مسؾؿ ) (21)

 (2435( )1889/ 4صحقح مسؾؿ ) (22)

 (. 3818) ( ح38/ 5صحقح افبخاري ) (23)

 (. . 136/ 7ؾتح افباري ٓبـ حجر ) (24)
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 هلا هبُ مً اهلل تعاىل ملسو هيلع هللا ىلص حب الييب -6

ـْ َظاِئَشةَ    افـَبِِل : َؿاَفْت ، َظ
ِ
َٓ ، ملسو هيلع هللا ىلص  َما ِؽْرُت َظَذ كَِساء َفاإِ ـْ  : َؿاَفْت ،  َظَذ َخِدجَيَة َوإِِِن مَلْ ُأْدِر

ِ
اَن َرُشقُل اهلل ـَ  َو

 َخِدجَيةَ )): َؾَقُؼقُل ، إَِذا َذَبَح افَشاةَ  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
: َخِدجَيَة َؾَؼاَل : َؾُؼؾُْت ، َؾَلْؽَضبُْتُف َيْقًما: َؿاَفْت  ((َأْرِشُؾقا ِِبَا إَِػ َأْصِدَؿاء

 
ِ
((ِزؿُْت ُحبََفاإِِِن َؿْد رُ )) ملسو هيلع هللا ىلص َرُشقُل اهلل

(25)
 

"رزؿت حبفا" ِؾقِف إَِصاَرٌة إَِػ َأَن ُحَبَفا َؾِضقَؾٌة َحَصَؾْت ": ملسو هيلع هللا ىلص  "ؿقفف: ؿال اإلمام افـقوي رمحف اهلل تعاػ
(26)

 

اَن ُحبّفُ  ـَ ّؾ ِمـَْفا ملسو هيلع هللا ىلص َؿاَل اْفُؼْرُضبِّل  ـُ ثَِرٌة  ـَ َْشَباِب َوِهَل  ْٕ ـَ ا ُرُه ِم ـْ اَن َشَببًا يِف إجَِياِد اْدََحَبِة  هَلَا فاَِم َتَؼَدَم ِذ "ـَ
(27)

 

ج فزوجتف رزق مـ اهلل ون حب افزأخلدجية رزق مـ اهلل تعاػ وظذ  ملسو هيلع هللا ىلص وهذا يدل ظذ أن حب افـبل

تعاػ وظذ أن ُمبة ادممـغ فؾعبد مـ افؼبقل افذي يقوع فف يف إرض بسبب ُمبة اهلل تعاػ فف ـام يف حديث 

 ؿَ : َؿاَل ÷  هريرة أِب
ِ
يَؾ " : ملسو هيلع هللا ىلص  اَل َرُشقُل اَّلَل إَِن اَّلَلَ َؿْد َأَحَب : إَِن اَّلَلَ َتبَاَرَك َوَتَعاَػ إَِذا َأَحَب َظبًْدا َكاَدى ِجْزِ

يُؾ ، ُؾالًَكا َؾَلِحبَفُ   ، َؾقُِحبُّف ِجْزِ
ِ
يُؾ يِف افَساَمء  ، بّقهُ إَِن اَّلَلَ َؿْد َأَحَب ُؾالًَكا َؾَلحِ : ُثَؿ ُيـَادِي ِجْزِ

ِ
، َؾقُِحبُّف َأْهُؾ افَساَمء

ْرِض "َوُيقَوُع َفُف افَؼبُقُل يِف َأْهِؾ إَ 
(28)

 

 علًها حتِ ماتت ملسو هيلع هللا ىلص مل يتصوج الييب -7

ـْ َظاِئَشةَ  ((َظَذ َخِدجَيَة َحتَك َماَتْت  ملسو هيلع هللا ىلص مَلْ َيتََزَوِج افـَبِّل )): َؿاَفْت ، َظ
(29)

 

َٓ اْختِ  ": ؿال اِلاؾظ َْخَباِر َوِؾقِف َدفِقٌؾ َظَذ ِظَظِؿ َؿْدِرَها ِظـَْدُه َوَظَذ َوَهَذا مِمَا  ْٕ الََف ِؾقِف َبْغَ َأْهِؾ اْفِعؾِْؿ بِا

 َ ِٕ َها َمَرَتْغِ  َك ِؾقِف َؽْرُ َها َواْخَتَصْت بِِف بَِؼْدِر َما اْصَسَ ـْ َؽْرِ هََنَا َأْؽـَتُْف َظ ِٕ َأْن َظاَش َبْعَد  ملسو هيلع هللا ىلص َكفُ َمِزيِد َؾْضؾَِفا 

ـَ َظاًما َوِهَل َكْحَق افثّؾُ  ي ـَ اْدَْجُؿقِع َوَمَع َتَزَوَجَفا َثاَمكَِقًة َوَثالَثَِغ َظاًما اكَْػَرَدْت َخِدجَيُة ِمـَْفا بَِخْؿَسٍة َوِظْؼِ َثْغِ ِم

                                                           
 . (2435( )1888/ 4صحقح مسؾؿ ) (25)

 (. 15/201رشح افـقوي ) (26)

 (. 17/137ؾتح افباري ) (27)

 (. 7485( ح )142/ 9صحقح افبخاري ) (28)

 . (2436( )1889/ 4صحقح مسؾؿ ) (29)
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اِئِر اَفِذي رُ  ـْ َكَؽِد افََّضَ ِة َوِم ـَ اْفَغْرَ َباَم َحَصَؾ َفُف ُهَق ِمـُْف َما ُيَشِقُش َظَؾقِْف بَِذفَِؽ ُضقِل اْدَُدِة َؾَصاَن َؿؾبَفا ِؾقَفا ِم

َها " َفا ِؾقَفا َؽْرُ ـْ . َوِهَل َؾِضقَؾٌة مَلْ ُيَشاِر
(30)

 

ملا وضع اهلل هلا وذلك صىتها  ألىه يشبه -ريض اهلل ظـفا-للصىت الرٍ يركسه خبدجيُ  ملسو هيلع هللا ىلص ازتًاح الييب - 8

 .زضاهاوأ -ريض اهلل ظـفا-يف قلبه مً احملبُ 

ـْ َظاِئَشةَ   : َؿاَفْت ، َظ
ِ
َؾَعَرَف اْشتِئَْذاَن َخِدجَيَة ، ملسو هيلع هللا ىلص  اْشَتلَْذَكْت َهاَفُة بِـُْت ُخَقْيؾٍِد ُأْخُت َخِدجَيَة َظَذ َرُشقِل اهلل

ـْ َظجُ : َؾِغْرُت َؾُؼؾُْت  ((افؾُفَؿ َهاَفُة بِـُْت ُخَقْيؾِدٍ )): َؾاْرَتاَح فَِذفَِؽ َؾَؼاَل  ُر ِم ـُ ـْ َظَجاِئِز ُؿَرْيشٍ َوَما َتْذ  ، قٍز ِم
ِ
مَحَْراء

ا ِمـَْفا، افِشْدَؿْغِ   َهَؾَؽْت يِف افَدْهِر َؾَلْبَدَفَؽ اهلُل َخْرً
(31)

 

ـِ اْفَعْفِد َوِحْػِظ اْفُقِد َوِرَظاَيِة ُحْرَمِة افَصاِحِب َواْفَعِشِر يِف َحَقاتِِف : ؿال افـقوي ّؾُف َدفِقٌؾ ِِلُْس ـُ َويِف َهَذا 

( َمْعـَاُه ظَ َووَ   افِشْدَؿْغِ
ِ
ـْ َظَجاِئِز ُؿَرْيٍش مَحَْراء َراِم َأْهِؾ َذفَِؽ افَصاِحِب َؿْقهُلَا )َظُجقٍز ِم ـْ بَِرٌة ِجًدا َؾاتِِف َوإِ ـَ ُجقٌز 

َْشـَاِن إَِكاَم َبِؼَل  ْٕ ـَ ا ـَ اْفِؽَزِ َومَلْ يبؼ فشدؿفا بقاض صئ ِم ِؾقِف مُحَْرُة َفَثاهِتَا َؿاَل اْفَؼايِض  َحَتك َؿْد َشَؼَطْت َأْشـَاهُنَا ِم

ـَ ِؾقَفا فاَِم ُج  َٓ ُظُؼقَبَة َظَؾقِْف  ِؾقَفا 
ِ
 افغرة ُمَساَمٌح فِؾـَِساء

ِ
ـَ اْفُعَؾاَمء ُه ِم ّي َوَؽْرُ ْكِ

ِ
ـْ َذفَِؽ َوهِلََذا مَلْ َؿاَل اْد ـَ َظَؾقِْف ِم بِؾْ

 ُتْزَجْر َظائَِشُة َظـَْفا
(32)

. 

 -ريض اهلل ظـفا-طاء العاملني خدجيُ حطبك مً ى - 9

"حسبؽ مـ كساء افعادغ مريؿ بـت ظؿران وخدجية بـت خقيؾد وؾاضؿة : ؿال ملسو هيلع هللا ىلص أكس أن افـبلظـ  

 "بـت ُمؿد وآشقة امرأة ؾرظقن
(33)

. 

َغ( َأِي اْفَقاِصَؾِة إَِػ َمَراتِِب افْ 
ِ
 اْفَعاَد

ِ
ـْ كَِساء ِر َؿْقُفُف )َحْسبَُؽ( َأْي َيْؽِػقََؽ )ِم ـْ ـَ َوِذ  ِِبِ

ِ
ْؿتَِداء ِٓ َؽاِمؾَِغ يِف ا

ـَ َظَذ اْفُعْؼَبك
ـَ يِف افّدكَْقا َوإِْؿَباهِلِ ـَ َوُزْهِدِه ـَ َوَمـَاِؿبِِف  َُمَاِشـِِف

(34)
 

                                                           
 . 7/137ؾتح افباري  (30)

 (. 2437) - 78( 1889/ 4صحقح مسؾؿ ) (31)

 (. 202/ 15رشح افـقوي ظذ مسؾؿ ) (32)

 ؿال: حديث صحقح. و( 3878(، ومـ ضريؼف افسمذي )403)هأخرجف ظبد افرزاق يف تػسر (33)
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 ُمَتَعِؾٍؼ بِفِ . ُمبَْتَدأٌ : َحْسبَُؽ : َؿاَل افِطقبِّل : وؿال ادال ظع افؼاري
ِ
ـْ كَِساء َطاُب إَِما َظاّم . هُ َوَمْرَيُؿ َخَزُ ، َوِم َواخْلِ

َكٍْس َأيْ  ِٕ  : َأْو 
ِ
ـْ َمْعِرَؾِة َشائِِر افـَِساء ـَ َظ اِؾقَؽ َمْعِرَؾُتَؽ َؾْضؾِِف  .اهـ. ـَ

 َمْرَيُؿ َوَؾاضَِؿةُ : َؿاَل افّسُققضِّل يِف افـَِؼاَبةِ 
ِ
، ـَِغ َخِدجَيُة َوَظاِئَشةُ َوَأْؾَضَؾ ُأَمَفاِت اْدُْممِ ، َكْعَتِؼُد َأَن َأْؾَضَؾ افـَِساء

إِْذ َفقَْس يِف اْدَْسَلَفِة َدفِقٌؾ َؿطِْعّل ، افَتَقّؿُػ يِف َحِؼ اْفُؽِؾ َأْوَػ : َأُؿقُل . افَتَقّؿُػ : َثافِثَُفا. َويِف افَتْػِضقِؾ َبقْـَُفاَم َأْؿَقاٌل 

بْـَِقِة َظَذ اْفقَِؼقـِقَاِت  َوافَظـَِقاُت ُمَتَعاِرَوٌة َؽْرُ ُمِػقَدٍة فِؾَْعَؼاِئدِ  اْدَ
(35)

. 

َلَكُف رأى افَتَقّؿػ َوَؿاَل : بـ َتقِْؿَقةَ اَؿاَل : ؿال ابـ حجر ـَ بـ اِجَفاُت اْفَػْضِؾ َبْغَ َخِدجَيَة َوَظاِئَشَة ُمتََؼاِرَبٌة َو

 ؾَ 
ِ
ثَْرُة افَثَقاِب ِظـَْد اَّلَل ـَ ـْ َظَؿِؾ اْفَؼِقِؿ إِْن ُأِريَد بِافَتْػِضقِؾ  َٓ ُيَطَؾُع َظَؾقِْف َؾِنَن َظَؿَؾ اْفُؼُؾقِب َأْؾَضُؾ ِم َذاَك َأْمٌر 

َٓ َُمَ  َْصِؾ َؾَػاضَِؿُة  ْٕ ُف ا َٓ َُمَاَفَة َوإِْن ُأِريَد رَشَ ثَْرُة اْفِعؾِْؿ َؾَعاِئَشُة  ـَ َفا اجْلََقاِرِح َوإِْن ُأِريَد  ـُ َٓ ُيَشاِر اَفَة َوِهَل َؾِضقَؾٌة 

ُف افِسَقاَدِة َؾَؼْد َثَبَت افـَّص فَِػاضَِؿَة َوْحَدَها ُؿؾُْت اْمَتاَزْت َؾاضِؿَ ِؾقَفا  ـْ َأَخَقاهِتَا َؽْرُ َأَخَقاهِتَا َوإِْن ُأِريَد رَشَ ُة َظ

ـَ يِف َحَقاِة افـَبِِل  ـَ ُمتْ ـْ َؾْضؾِ  ملسو هيلع هللا ىلص بَِلهَنُ اَم َتَؼَدَم َوَأَما َما اْمَتاَزْت بِِف َظائَِشُة ِم اْفِعؾِْؿ َؾِنَن خِلَِدجَيَة َما ُيَؼابُِؾُف َوِهَل َأهَنَا  ـَ

ْشالَِم َوَدَظا إَِفقِْف َوَأَظاَن َظَذ ُثُبقتِِف بِافـَْػِس َواْفاَمِل َوافَتَقّجِف افتَ  ـْ َأَجاَب إَِػ اإْلِ ـْ َجاَء َأَوُل َم اِم َؾَؾَفا ِمثُْؾ َأْجِر َم

َٓ ُيَؼِدُر ؿَ  َٓ اَّلَلُ َبْعَدَها َو . ْدَر َذفَِؽ إِ
(36) 

ظذ َثالََثة َأؿَْقال َثافِثَفا اْفَقؿْػ َوَشَلفت  -ريض اهلل ظـفا- َواْختؾػ يِف تػضقؾفا ظذ َظائَِشة: ؿال ابـ افؼقؿ رمحف اهلل

اَن تلثره ـَ اَكت تسع َصقخـَا ابْـ َتقِْؿقة َرمَحف اهلل َؾَؼاَل اْختَص ـؾ َواِحَدة ِمـَْفا بَِخاَصة ؾخدجية  ـَ ْشالَم َو ا يِف أول اإْلِ

اَكت  ملسو هيلع هللا ىلص َرُشقل اهلل ـَ ََذى يِف اهلل َويِف َرُشقفف َو ْٕ ْشالَم واحتؿؾت ا وتثبتف وتسؽـف وتبذل دوكف َماهلَا ؾلدرـت ظزة اإْلِ

ة وافبذل َما َفقَْس فَغْرَها َوَظاِئَشة ملسو هيلع هللا ىلص ككهتا فؾرشقل  -ريض اهلل ظـفا- يِف أظظؿ َأْوَؿات اِْلَاجة ؾؾَفا مـ افـّْكَ

مة واكتػاع كبقفا باَِم أَدت إَِفقِْفؿ مـ افْعؾؿ َما ْٕ ْشالَم ؾؾَفا مـ افتػؼف يِف افّديـ وتبؾقغف إَِػ ا َفقَْس  تلثرها يِف آخر اإْلِ

الَمف ـَ فَغْرَها َهَذا معـك 
(37)

. 

                                                                                                                                                                             
 (. 265/ 10حقذي )َتػة إ (34)

 (. 3994/ 9مرؿاة ادػاتقح رشح مشؽاة ادصابقح ) (35)

 (. 3/161(، وبدائع افػقائد )109/ 7ؾتح افباري ٓبـ حجر ) (36)

 (. 235جالء إؾفام )ص:  (37)
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ـَ : وؿال ابـ ـثر رمحف اهلل بعد ذـر الً ِمـُْفاَم هَلَا ِم ـُ هُ اِْلؼ َأَن   .اْفَػَضاِئِؾ َما َفْق َكَظَر افـَاطُِر ِؾقِف َفبََفَرُه َوَحَرَ

ـُ افَتَقّؿػ يِف َذفِؽ إَِػ اهلل ظز َْحَس ْٕ ـْ َطَفَر َفُف َدفِقٌؾ َيْؼَطُع بِفِ ، وجؾ َوا ، َأْو َيْغؾُِب َظَذ َطـِِف يِف َهَذا اْفَباِب ، َوَم

ـَ اْفِعؾْؿِ َؾَذاَك اَفِذي جَيُِب َظَؾقِْف َأْن َيؼُ  َها، قَل باَِم ِظـَْدُه ِم ـْ َحَصَؾ َفُف َتَقّؿٌػ يِف َهِذِه اْدَْسَلَفِة َأْو يِف َؽْرِ َؾافَطِريُؼ ، َوَم

َْشَؾُؿ َأْن َيُؼقَل  ْٕ َْؿَقُم َواْدَْسَؾُؽ ا ْٕ ـ. اَّلَلُ َأْظَؾؿُ : ا
(38)

 

 لىعُ الفساق

وادخافطة وادقدة ، بعد افعؼة افطقبة، اِلالئؾأصعب وأصؼ يشء ظذ افـػس هق ؾراق إحبة ومزايؾة 

 .واِلب ادحصـ افكيح اخلافص

أو ظـدما يـؼسؿ افروح بغ جسديـ يؽقن ذفؽ دفقال ظذ أن ، إن افروحغ ظـدما يـزٓن يف جسد واحد

 .ؾال شعادة تامة وٓ هـاء يف ؽقاب أحدمها ظـ رشيؽف، خر مؽؿؾ ففأحدمها متؿؿ فم

ويؽقن كزوفف ، ويباظد متاما ادحبغ يف افدكقا، ٕكف يكم ادقدة، مصقبة ٓ تعدهلا مصقبةمـ ثؿ ـان ادقت 

حتك إن . . . صعبا وأفقام ظـدما يليت ظذ أحد افزوجغ ادتقاؾؼغ افؾذيـ يعقشان يف رؽد وهـاء وفقان مـ افعقش

افزمان وادؽان أو أكف ٓ يعقش يف افزمان وـلكف يعقش يف ؽر ، اِلّل مـفام يؽقن ـلكف هق ادقت فشعقره بآهنقار

 .وـلكف جسد بال روح أو بدن بال ؿؾب، وادؽان

وبقـا اشتعرت حدة ، بقـا ـاكت ادقاجفة ظذ أصدها بغ اِلؼ افقاوح إبؾج وبغ افباضؾ افؾجقج

ر رشقفف ويظف، وتعاػ أن يستلصؾ صلؾة افضالل وافريب وؿد أراد اهلل شبحاكف، ادداؾعة ومحل افقضقس

واهقة ، إذا بافسقدة افؼيػة افػاوؾة افعجقز افتل بؾغت مخسا وشتغ شـة ؿد صارت خائرة افؼقى، وصحبف

ؾؾؿ يستطع جسؿفا ، وؾعؾ افزمـ ِبا إؾاظقؾ، وؿد أخذ مـفا اجلفد ـؾ ملخذ، متفافؽة إظضاء، اجلسؿ

 .وافـقازل وفام ٓ يستطاع مـ اهلؿقم، ادؽدود مؼاومة وٓ دؾعا فام ٓ يطاق

  

                                                           
  .124، وجالء إؾفام ص/7/109، واكظر: ؾتح افباري 162-3/161بدائع افػقائد  (38)
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وـاؾؾف بعد ، ملسو هيلع هللا ىلص  مل يؿر ظذ ـن حؾؼة اِلصار واهنقاره ؽر شتة أصفر حتك مات أبق ضافب ظؿ افـبل

 .،. . جده ظبد ادطؾب

ضاهرة إردان تعافج آٓما ، زـقة افذيؾ، ان رحقؾ ظّؿف إػ ظامل أخرة ـاكت افؼيػة افعػقػة ادصقنإبو

ومػارؿة ، وتتلهب فساظة افرحقؾ، ػراش تقدع اِلقاة وإحقاءوؿد ٓذت باف، مزحة ؽر مؼدور ظؾقفا

وهل مثؼؾة باهلؿقم إذ ترحؾ ظـف وتسك فف ، اِلبقب اِلؾقؾ افصابر ادجاهد ادحتسب ادبعقث رمحة فؾعادغ

فؽـ اهلل شبحاكف وتعاػ ، وافتل ـان ُمتاجا إفقفا ؾقفا أصد آحتقاج، بـاهتا إربع يف تؾؽ افظروف اِلرجة

 .أرؾؼ وأرحؿ بف

وزارها اِلتؿ ادجاب ، وحؾت بساحتفا، مل يطؾ رؿاد خدجية يف ؾراصفا ضقيال إذ هظان ما ؽشقتفا ادـقة

وٓ زوجا ـإزواج ، اِلبقب افذي مل يؽـ رجال ـافرجال وـاكت وؾاهتا بغ يدي افزوج، بعد ثالثة أيام ؾؼط

 .وإكقس وادالذ، ؼوؿد ـاكت فف افرؾقؼ افشػق، ملسو هيلع هللا ىلص  رشقل اهللوفؽـف ـان 

 .وؾاوت افروح إػ بارئفا هلذه افـػس ادطؿئـة راوقة مروقة إػ رحاب اهلل وروقاكف

، افدار بعدها مـ إكقسخؾت وفؼد ، وؿد اكتؼؾت إػ رحاب بارئفا مروقا ظـفا ؿبؾ اهلجرة بثالث شـغ

، اق ادؽان وُمدود افزمانؾلصبحت ظطال وخالء مقحشة تـبق بافزوج ادحب ظـ آؾ، وأُمؾت مـ اِلبقب

 .باِلجقن ملسو هيلع هللا ىلص وؿد دؾـفا

 ملسو هيلع هللا ىلص وفئـ ـاكت صػحة خدجية ؿد اكطقت إٓ أن ظبؼفا وذـرها وذـراها ٓ تزال باؿقة حقة يف روح افـبل

فؼد ـاكت  ومل تزايؾ وجداكف ضرؾة ظغ أو برهة مـ زمان، ؾؾؿ تزح ُمقؾتف ومل تػارق خقافف، ويف وجداكف

وـلهنا مل تزح افدكقا ، وتشاضره أحزاكف ومقاجقده، وتؼاشؿف أتراحف وأؾراحف ،روحفا معف تشارـف مهقمف

. وأرواها -ريض اهلل ظـفا-وـلهنا مل يؽـ يف افدكقا امرأة شقاها، خرفؾعامل أ
(39)

 

 واحلند هلل زب العاملني

                                                           
 (. 31ؾقف وآفف وشؾؿ )ص: كساء افـبل صذ اهلل ظ (39)

 


