اقرتان رسول هللا (ص) خبدجية الكربى (س) ..اقرتان النور ابلعطاء
ال ب ّد للنيب (ص) من الاقرتان ابإمرأة تتناسب مع عظمة خشصيته ،وتتجاوب مع أهدافه السامية ،ومل يكن يف دنيا النيب محمّد (ص) امرأة تصلح ذلكل غري
الس يدة خدجية (س)؛ ملا ينتظرها من هجاد ،وبذل ،وصرب.
وشاءت حمكة هللا تعاىل أن يتّجه قلب خدجية (س) حنو النيب (ص) ،وأن تتعلّق بشخصيته وتطلب منه أن يقرتن هبا ،فيقبل النيب (ص) بذكل ،وي ّمت
الزواج مهنا يف العارش من ربيع ال ّول قبل بعثة النيب (ص) خبمسة عرش عام ًا .
واكن حينذاك معر النيب (ص) مل يتجاوز اخلامسة والعرشين ،ومعر خدجية (س) مل يتجاوز الربعني س نة.
صفات الزوجني
اكنت خدجية بنت خويدل بن أسد بن عبد العزى بن قيص معروفة يف مكة ابلعفة وامجلال والغىن والعقل واحلمكة ،فسميت بس يدة قريش والطاهرة .واكنت
خدجية (س) من خرية نساء قريش ،وأكرث نساهئم ما ًال ،وأمجلهم حس ن ًا ،واكنت تُدعى يف العرص اجلاهيل بـ "الطاهرة" و "س يدة قريش".
وقد خطهبا أاكبر قريش وبذلوا الموال ذلكل ،ومهنم :عقبة بن أيب معيط ،والصلت بن أيب هياب ،وأبو هجل ،وأبو سفيان ،فرفضهتم اكم ًال وأبدت رغبهتا
ومسو نسب ،ورشف وعفّة ،وأخالق ال تُضاىه ،وصفات كرمية فائقة.
ابالإقرتان ابلنيب (ص)؛ ملا عرفت عنه من النبلّ ،
ذكر الرواة واحملدثون :أن الس يدة خدجية بنت خويدل بن أسد بن عبدالعزى بن قيص بن الكب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ،اإمرأة حازمة رشيفة
فاضةل غنية ،من أوسط قريش نس ب ًا وأعظمهم رشف ًا ،واكنت ذات مال كثري تس تأجر الرجال من قريش ،وتضارهبم عىل يشء من الرحب ،وملا بلغها عن
النيب محمد (ص) صدق احلديث وكرم الخالق واحملافظة عىل المانة عرضت عليه اخلروج اإىل الشام ليتاجر لها أو يضارب يف أموالها عىل أن تعطيه
أفضل ما تعطي غريه .
خفرج النيب محمد (ص) مع غالم يقال هل ميرسة اإىل سوق حباش بأرض المين بينه وبني مكة املكرمة ست ليال عىل ما قدروه واكنوا يتبايعون فيه ثالثة
أايم من أول رجب لك عام فابتاع النيب محمد (ص) بز ًا ورجعا اإىل مكة املكرمة ورحب رحب ًا حس ن ًا ويف السفرة الثانية أرسلته مع ميرسة إاىل الشام فرحب
أكرث مما رحب غريه ،وأخربها الغالم مبا شاهده من الآايت الباهرات وإاميان الرهبان به وإاخبارمه مبا يكون من أمره عىل ما روي .
فأوقفت خدجية ابن معها ورقة بن نوفل عىل ما أخرب به ميرسة فأكد ذكل لنه اكن قارئ ًا للكتب فازدادت رغبهتا يف الزواج من النيب محمد (ص) بعد أن
ردت الكثري من أرشاف قريش اذلين رغبوا يف ا إالقرتان هبا ،فمل جتد من النيب محمد (ص) التباعد عام رغبت فيه وقد أعمل معه مبا أرادته خدجية (س)،
فذهب مع أرشاف قومه اإىل معها معرو بن أسد بن عبد العزى لن أابها مات قبل حرب الف َّجار .
واكن من عادة العرب أهنم اكنوا خيطبون اإذا أرادوا الزتوجي فلام اجمتع الناس قام أبو طالب عليه السالم خطيب ًا فقام يف خطبته:

"امحلد هلل اذلي جعلنا من ذرية اإبراهمي ،وزرع اإسامعيل  ،وعنرص مرض ،وجعلنا حضنة بيتهُ ،وس ّواس حرمه ،وجعل لنا بيت ًا حمجو ًاب وحرم ًا أآمن ًا ،وجعلنا
برجل اإال رحج به ،وإان اكن يف املال ِق ّال ،فاإن املال ِظ ّل زائل ،وأمر حائل ،وعارية
حاكم الناس ،مث اإن ابن أيخ هذا ،محمد بن عبد هللا ال يوزن ٍ
مسرتجعة ،وهو وهللا بعد هذا هل نبأ عظمي وخطر جليل ،وقد خطب اإليمك رغبة يف كرميتمك خدجية وبذل لها من الصداق ما أآجهل وعاجهل اثنيت عرشة
أوقية ذهب ًا ونش ًا "أي نصف أوقية".
مث وقف ورقة بن نوفل خفطب قائال :امحلد هلل اذلي جعلنا كام ذكرت ،وفضلنا عىل ما عددت ،فنحن سادة العرب وقادهتا ،وأنمت أهل ذكل لكه ال تنكر
العشرية فضلمك ،وال ير ُّد أح ٌد من الناس خفرمك وال رشفمك ،و رغبتنا يف االإتصال حببلمك ورشفمك ،فاشهدوا ّعيل اي معرش قريش أين قد زوجت خدجية
بنت خويدل من محمد بن عبد هللا وذكر املهر وهو ما قدروه يف السرية احللبية مخسامئة درمه رشعي .
ورغب أبو طالب عليه السالم يف مصادقة معها عىل هذا فقال معرو بن أسد مع خدجية:
أشهدوا عيل معارش قريش أين أنكحت محمد بن عبدهللا خدجية بنت خويدل .فهتلل وجه أيب طالب عليه السالم فرح ًا وقال :امحلد هلل اذلي أذهب عنا
الكرب ودفع عنا الغموم .
ونرث محزة بن عبداملطلب (ع) درامه عىل من حرض جملس اخلطبة ،وخرجت جواري من ادلار ونرثن عىل من حرض ،وألقي عىل الناس طيب ال يعرفون
من َطيهبم به حىت أن الرجل يقول لصاحبه :من أين كل هذا؟ فال يدري غري أنه يقول هذا طيب محمد (ص) ،وبعد هذا ظهر احلديث أن امللقي علهيم
هو جربائيل عليه السالم ،وقال أبو هجل :رأينا الرجال ميهرون النساء ومل نسمع بأن النساء ميهرن الرجال ،فصاح أبو طالب اي ُلكع الرجال مثل محمد (ص)
يعطى و هيدى اإليه ومثكل هيدي قال يقبل منه.
فقال عبدهللا بن ُعمث منشداً:
هنيئ ًا مريئ ًا اي خدجية قد جرت
كل الطري فامي اكن منك بأسعد
تزو ِ
جت من خري الربية لكّها
ّ
ومن ذا اذلي يف الناس مثل محمّد؟
الربان عيىس بن مرمي
به ّبرش ّ
وموىس بن معران فيا قرب موعد
أ ّقرت به الكتّاب قدم ًا إابن ّه
رسول من البطحاء هاد وهمتد

وقال حرب من أحبار الهيود ّ
بنبوة محمّد (ص):
مبرشاً خدجية علهيا السالم ّ
اي خدجي ال تنيس الآن قويل
وخذي منه غاية احملصول
اي خدجية هذا النيب بال شك
هكذا قد قرأت يف الاجنيل
سوف يأيت من االإهل بويح
وحيىب من االإهل ابلتزنيل
يزوجه ذات الفخار فيضحى
و ّ
يف الورى شاخم ًا عىل ّ
لك جيل
مث اإن خدجية (س) قالت الإبن معها ورقة أعلن بأن مجيع ما حتت يدي من مالٍ وعبيد فقد وهبته حملمد (ص) يترصف فيه كيف يشاء ،فوقف ورقة بني
زمزم واملقام واندى بأعىل صوته  :اي معرش العرب اإن خدجية (س) تُشهدمك عىل أهنا وهبت حملمد (ص) نفسها ومالها وعبيدها ومجيع ما متلكه مييهنا اإجال ًال
هل وإاعظام ًا ملقامه ،ورغبة فيه ،وأنفذت اإىل أيب طالب عليه السالم غامنً كثري ًا وداننري ودرامه وطيب ًا لعمل الولمية .
فأقام أبو طالب (ع) لهل مكة ولمي ًة عظمية ثالثة أايم حرضها احلارض والبادي ،ووقف النيب (ص) وشد وسطه ،وألزم نفسه خدمة مجيع الناس ،وأعامم
النيب (ص) حتته يف اخلدمة.
فمت الزواج املبارك املميون ،قيل أن النيب الاعظم (ص) حني تزوهجا اكن هل من العمر مخسة وعرشون س نة ،وقيل غري ذكل ،وير ِ ّجح بعض املؤرخني
أن يكون معر خدجية حني زواهجا من النيب (ص) مثانية وعرشين عام ًا وليس أكرث من ذكل ،كام أهنامل تزتوج قبهل بأح ٍد قط.
وأسلمت الس يدة خدجية علهيا السالم بعد الزواج املميون خبمسة عرش عام ًا نزل الويح عىل النيب (ص) فأآمنت به خدجية ،وصدقت مبا جاءه من هللا،
ووازرته عىل أمره ،واكنت أول من أآمن ابهلل وبرسوهل ،وصدق مبا جاء منه ،خففف هللا بذكل عن نبيه (ص) ال يسمع شيئ ًا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب
هل ،فيحزنه ذكل ،الا فرج هللا عنه هبا اإذا رجع اإلهيا ،تثبته وختفف عليه وتصدقه ،وهتون عليه أمر الناس ،قال الرسول (ص) أمرت أن أبرش خدجية
ببيت من قَ َصب اللؤلؤ املنحوت ،ال خصب فيه وال نصب .
ما أعظم فضل وقداسة الس يدة خدجية علهيا جاء جربيل اإىل الرسول (ص) فقال :اإن هللا يقرأ عىل خدجية السالم فقالت اإن هللا هو السالم ،وعىل
جربيل السالم ،وعليك السالم ورمحة هللا وبراكته .

مت زواج النيب الاعظم (ص) من الس يدة خدجية علهيا السالم قبل البعثة خبمسة عرشة س نة ،وودلت الس يدة خدجية للرسول العظم (ص) ودله لكهم
اإال اإبراهمي ،القامس وبه اكن يكىن ،والطاهر والطيب لقبان لعبد هللا ،وزينب ،ورقيـة ،وأم لكثـوم ،وفاطمـة علهيم السالم فأما القاسـم وعبد اللـه توفوا،
وأما بناتـه فلكهـن أدركـن االإسالم فأسلمن وهاجرن مع النيب (ص) ،وصىل هللا عىل خري خلقه محمد وأآهل الطيبني الطاهرين املعصومني املنتجبني .
السالم عليك اي رسول هللا (ص) ،السالم عليك اي محمد بن عبدهللا ،السالم عليك أهيا البشري اذلير والرساج املنري السالم عليك اي أاب القامس يوم
ودلت ويوم ُاستشهدت ويوم تُبعث حيا ورمحة هللا وبراكته .
والسالم عليك اي خدجية بنت خويدل السالم عليك ايزوجة الرسول (ص) وأم الزهراء البتول ،السالم عليك يوم ِ
ودلت ويوم ُم ِت ويوم تبعثني حية
ورمحة هللا وبراكته.

