
توفيت خديجة بنت خويلد 
بعد وفاة عم النبي أبو طالب 
ب��ن عبد املطلب بثالثة أي��ام 
وقيل بأكثر من ذلك، في شهر 
رمضان قبل الهجرة بثالث 
سنني ع��ام 619م، ول��ه��ا من 
العمر خمس وستون سنة، 
وك����ان م��ق��ام��ه��ا م���ع رس���ول 
ال��ل��ه بعدما ت��زوج��ه��ا أرب��ًع��ا 
وعشرين سنة وستة أشهر، 
ودفنها رسول الله باحلجون 
ولم تكن الصالة على اجلنائز 
يومئذ، وح��زن عليها النبي 
ون��زل في حفرتها، وتتابعت 
على رس��ول الله مب��وت أبي 
ط��ال��ب وخ��دي��ج��ة امل��ص��ائ��ب 
ألنهما كانا من أشد املعضدين 
له املدافعني عنه، فاشتد أذى 
قريش عليه حتى نثر بعضهم 
ال��ت��راب ع��ل��ى رأس���ه وط��رح 
بعضهم عليه سلى الشاة وهو 
يصلي، وُس��م��ي ال��ع��ام ال��ذي 
مات فيه أبو طالب وخديجة 
بعام احلزن، ولم ينَس رسول 
ال��ل��ه محبته خل��دي��ج��ة بعد 
وفاتها وكان دائما يثني عليها 
ولم يتزوج عليها حتى ماتت 
إك��رام��ا لها، وق��د كانت مثال 
ال��زوج��ة الصاحلة الوفية، 
فبذلت نفسها ومالها لرسول 
الله وصدقته حني نزل عليه 

الوحي. 
ق��ال اب��ن حجر العسقالني 
»وم��اَت��ت َعلى الصحيح بعد 
املبعث بعشر سنني في شهر 
رمضان، وقيل: بثمان، وقيل: 
بسبع، فأقامت مع الرسول 
خمساً وعشرين سنة على 
الصحيح، وقال ابن عبد البر 
أربعا وعشرين سنة وأربعة 
أش��ه��ر، وَس��ي��أت��ي م��ن حديث 
عائشة ما يَؤيد الصحيح في 
أَن مْوتها قبل الهجرة بثالث 
سنني، وذلك بعد املبعث على 
الّصواب بعشر سنني«،وقال 
ب��در ال��دي��ن العيني »وكانت 
وفاتها بعد وف��اة أب��ي طالب 

بثالثة أيام
اسمها ونسبها

)رضي الله عنها(
أُّم املؤمنني، السّيدة خديجة 
بنت خويلد بن أس��د بن عبد 
ال���ُع���ّزى ب��ن ق��ص��ي القرشي 
األس�������دي، وك���ان���ت ت��ل��ّق��ب 

بالطاهرة.
والدتها )رضي الله عنها(

ول��دت )رض��ي الله عنها( 
قبل عام الفيل بخمس عشرة 

سنة.
إسالمها )رضي الله عنها(

ال ش��ّك أّن أّول ام��رأة آمنت 
بالدين اإلسالمي هي خديجة 

)رضي الله عنها(.
فقد ورد عن ابن عباس أّنه 
ق��ال: )أّول َم��ن آم��ن برسول 
الله )صلى الله عليه وآله( من 
الرجال علي )عليه السالم(، 
ومن النساء خديجة )رضي 

الله عنها(( 
مكانتها وفضائلها

لم تكن خديجة رضي الله 
د زوج��ة للرسول  عنها مجرَّ
صلى ال��ل��ه عليه وس��ل��م، أو 
ا كانت وزيَر  ��ا ألوالده؛ إنَّ أُّمً
، وكانت املستشار  ِصْدٍق بحقٍّ
األمني، وكانت الرأي احلكيم، 
��ه��ا ك��ان��ت وك���ان���ت! هكذا  إنَّ
ذك���رت ع��ائ��ش��ة رض���ي الله 
عنها وهي تصف كالم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
عن خديجة رضي الله عنها! 
فعن عائشة رضي الله عنها، 
قالت: َما ِغ��ْرُت َعلَى أََح��ٍد ِمْن 
ِنَساِء النَِّبيِّ صلى الله عليه 
وسلم َما ِغْرُت َعلَى َخِديَجَة، 
َوَما َرأَْيُتَها، َوَلِكْن َكاَن النَِّبيُّ 
صلى الله عليه وسلم ُيْكِثُر 
اَة ُثمَّ  ا َذَبَح الشَّ َ ِذْكَرَها، َوُرمبَّ
ُعَها أَْعَضاًء، ُثمَّ َيْبَعُثَها ِفي  ُيَقطِّ
ا  َ َصَداِئِق]5[ َخِديَجَة، َفُرمبَّ
ْنَيا  ُه َلْم َيُكْن ِفي الدُّ ُقلُْت َلُه: َكأَنَّ
َها  اْمَرأٌَة إاِلَّ َخِديَجُة. َفَيُقوُل: »إِنَّ

َكاَنْت، َوَكاَنْت، َوَكاَن ِلي ِمْنَها 
َوَلٌد«]

ل��ق��د ع��اش��ت ه����ذه امل����رأة 
ال��ع��ظ��ي��م��ة م��ع رس����ول الله 
صلى الله عليه وسلم خمسة 
وعشرين عاًما متصلة، وهذه 
أط���ول م���دَّة عاشتها زوج��ة 
من زوجاته صلى الله عليه 
وسلم معه، ول��م تنقل كتب 
السيرة في هذه املدَّة الطويلة 
أيَّ خ��الٍف ح��دث بينها وبني 
رس��ول الله صلى الله عليه 
وس��ل��م، ال ق��ب��ل ال��ب��ع��ث��ة وال 
بعدها، فلم نسمع عن غضب 
أو َهْجر؛ بل لم َنَر طلًبا طلبته 
خ��دي��ج��ة رض���ي ال��ل��ه عنها 
لنفسها! لقد عاشت لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم، 
ُت����َؤازره ف��ي أح���رج أوق��ات��ه، 
وُتعينه على إب��الغ رسالته، 
ن عليه الصراع الذي دار  وتُهوِّ
مع كفار مكة، وُتواسيه مبالها 
ونفسها، وُتاهد معه بحقٍّ 

كجهاد الرجال أو أشد.
وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يشعر مبعاناتها، 
وي���رى تضحيَّاتها، وُي��َق��دِّر 
ص��ب��ره��ا ع��ل��ى اب��ت��الءات��ه��ا؛ 
��ًة في سنواتها العشر  خ��اصَّ
ة؛  األخيرة، وهي سنوات النبوَّ
فقد م��رَّت خديجة رضي الله 
عنها بأصعب ظروٍف ُيكن أن 
مترَّ بها زوج��ة! كانت تعيش 
��ب  حل��ظ��ات اخل���وف وال��ت��رقُّ
وال��ق��ل��ق ع��ل��ى زوج��ه��ا صلى 
الله عليه وسلم، وكان قلبها 
ي��ع��ت��ص��ر أل�����ًم��ا وه���ي ت���راه 
-وه���و أك���رم ال��ن��اس- يعود 
إليها وق��د َسِخر منه سفيه، 
أو تعدَّى عليه كافر، وكانت 
تسمعهم وه���م َي��ِص��ُف��ون��ه 
باجلنون والكذب وهو أعقل 
البشر وأص��دق اخللق، وكان 
يعود إليها وق��د نثر أحدهم 
ت  ال��ت��راب في وجهه أو ُشجَّ
رأس����ه، ف��ال مت��ل��ك ع��ن��ده��ا إالَّ 
ة  العبرات، وسمعت غير مرَّ
ع��ن م��ح��اوالت قتله، فباتت 
الليالي َوِجلَة، ال تدري من أين 
تأتي املصيبة، وشهدت موت 
ولديها الذكور القاسم وعبد 
الله، وسمعت الكفار َيْشَمتون 
ف��ي أبيهما صلى ال��ل��ه عليه 
وسلم وُيلَقِّبونه باألبتر، ُثمَّ 
ختمت حياتها بثالث سنواٍت 
ْعب  كاملٍة محاَصرًة في الشِّ
م��ع زوج��ه��ا وأه��ل��ه، ترتفع 
أص��وات أطفالها من اجل��وع، 
وال متلك لهم شيًئا، ونسيت 
��ام غناها  في هذه السنوات أيَّ
وثروتها؛ فقد ذهب املال كلُّه 
خدمًة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم، ورعايًة لإلسالم 
وأه��ل��ه، وي��وم ماتت لم يرث 
رس��ول الله صلى الله عليه 
وسلم منها شيًئا؛ فقد أنفقت 

مالها كلَّه في سبيل الله!
ش��اه��د رس���ول ال��ل��ه صلى 
ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وس��ل��م ك���لَّ ذل��ك 
وعايشه؛ لذلك كان من احملال 
أن ينساها، وك��ان من احملال 
كذلك أن ُي��َق��دِّم عليها أح��ًدا، 
وعندما نضع هذه اخللفيَّات 
��م ه��ذه  ف��ي أذه��ان��ن��ا، ون��ت��ف��هَّ
التضحيَّات ال��ت��ي ذكرناها 
ُندرك تفسير كثيٍر من املواقف 
التي روتها عائشة رضي الله 
عنها، وهي تصف حبَّ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
خلديجة رض��ي ال��ل��ه عنها، 
وك���ون ه��ذه ال��رواي��ات تأتي 
عن طريق عائشة رضي الله 
ة؛ حيث  عنها له داللته اخلاصَّ
��ه من امل��ع��روف أنَّ عائشة  إنَّ
رض��ي الله عنها كانت أحبَّ 
الناس إل��ى قلب رس��ول الله 
صلى الله عليه وسلم فإذا كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
ُيْبِدي لعائشة رضي الله عنها 
حبَّه خلديجة رضي الله عنها 
بهذه الصورة، فهذا ِمن باِب 
أول���ى ي��ح��دث م��ع ك��لِّ نسائه 
صلى الله عليه وسلم، وهو 
دليٌل على أنَّ خديجة رضي 

الله عنها كانت األق���رَب إلى 
ه لم يذكر أنَّ  قلبه مطلًقا، وأنَّ
عائشة رضي الله عنها أحبُّ 
الناس إلى قلبه إالَّ بعد وفاة 

خديجة رضي الله عنها.
زواجها )رضي الله عنها(

ت��زّوج��ت السّيدة خديجة 
)رضي الله عنها( من رسول 
الله )صلى الله عليه وآل��ه( 
في العاشر من ربيع األّول، 
وك��ان��ت ف��ي ع��م��ر األرب��ع��ني، 
وكان عمره )صلى الله عليه 

وآله( خمس وعشرين سنة.
ول���م ي���ت���زّوج غ��ي��ره��ا في 
حياتها حّتى توّفيت )رضي 
ال��ل��ه ع��ن��ه��ا(، وق��د كتبت عن 
زواج��ه��ا مفّصالً في مناسبة 
يوم العاشر من ربيع األّول، 

فراجع.
أوالدها )رضي الله عنها(

اختلفت األق���وال ف��ي عدد 
أوالدها من رسول الله )صلى 
الله عليه وآل���ه(، ولكن من 
املسّلم أّن القاسم والسّيدة 
فاطمة الزهراء )عليها السالم( 
م��ن��ه��ا )رض����ي ال��ل��ه ع��ن��ه��ا(، 
والقاسم قد توّفي في حياة 
النبي )صلى الله عليه وآله(، 

وبه يكّنى.
صفاتها )رضي الله عنها(

ك��ان��ت ال��س��ّي��دة خديجة 
)رض����ي ال��ل��ه ع��ن��ه��ا( ام���رأة 
ح��ازم��ة لبيبة شريفة، ومن 
أوسط قريش نسباً، وأعظمهم 
ش��رف��اً، وأك��ث��ره��م م���االً، وقد 
ك��ان��ت آزرت زوج��ه��ا رس��ول 
الله )صلى الله عليه وآل��ه( 
أّيام احملنة، فخّفف الله تعالى 

عنه بها.
وك���ان )ص��ل��ى ال��ل��ه عليه 
وآل��ه( ال يسمع شيئاً يكرهه 
م��ن م��ش��رك��ي م��ّك��ة م��ن ال���رّد 
وال��ت��ك��ذي��ب إاّل خّففته عنه 
وهّونته، وبقيت هكذا تسانده 

حّتى آخر حلظة من حياتها.
مكانتها وفضلها

)رضي الله عنها(
للسّيدة خديجة )رض��ي 
ال��ل��ه عنها( مكانة ومنزلة 
عالية يغبطها عليها املالئكة 
املقّربون، حّتى أّن جبرائيل 
)ع��ل��ي��ه ال���س���الم( أت���ى إل��ى 
النبي )صلى الله عليه وآله( 
فقال: )يا محّمد هذه خديجة 
ق��د أتتك فاقرأها ال��س��الم من 
رّبها، وبّشرها ببيٍت في اجلّنة 
م��ن قصب ال صخٌب فيه وال 
َن���َص���ب(، ف��ق��ال رس���ول الله 
)صلى الله عليه وآل��ه(: )يا 
خديجة، هذا جبرائيل ُيقرئك 
م��ن رّب����ك ال���س���الم(، فقالت 
خديجة: الله ال��س��الم ومنه 
السالم وعلى جبرائيل السالم 
وع��ن أن��س ب��ن م��ال��ك ق��ال: 
ق��ال رس��ول الله )صلى الله 

ع��ل��ي��ه وآل�����ه(: )خ��ي��ر نساء 
ال��ع��امل��ني أرب����ع، م���رمي ابنة 
عمران، وآسية امرأة فرعون، 
وخديجة بنت خويلد، وفاطمة 

بنت محّمد( 
وعن النبي )صلى الله عليه 
وآل��ه( ق��ال: )كمل من الرجال 
كثير، ول��م يكمل من النساء 
إالّ أرب���ع: آسية بنت مزاحم 
ام���رأة ف��رع��ون، وم���رمي بنت 
عمران، وخديجة بنت خويلد، 

وفاطمة بنت محّمد(.
إنفاقها )رضي الله عنها(

قد أنفقت السّيدة خديجة 
)رض���ي ال��ل��ه عنها( أموالها 

ف��ي أّي���ام ت��ع��ّرض املسلمون 
ل���الض���ط���ه���اد واحل����ص����ار 
االق��ت��ص��ادي، ال���ذي فرضه 
مشركو مّكة، حّتى أّن النبي 
)صلى الله عليه وآل��ه( قال: 
)م��ا نفعني م��ال ق��ط مثل ما 
نفعني م��ال خديجة( وك��ان 
)صلى الله عليه وآله( يفك من 
مالها الغارم واألسير، ويعطي 
الضعيف، ومن ال والد له وال 

ولد، والعيال والثقل.
وق��ال ال��ُزْه��ري: )بلغنا أّن 
خديجة أنفقت على رس��ول 
الله  )صلى الله عليه وآل��ه( 

أربعني ألفاً وأربعني ألفاً(.
حّب النبي )صلى الله عليه 

وآله( لها
كان رسول الله )صلى الله 
عليه وآله( يحّبها حّباً كثيراً، 
ويكفينا شاهداً على ذلك قول 
عائشة: )ما ِغرُت على أحٍد من 
نساء النبي  )صلى الله عليه 
وآل��ه( ما ِغ��رُت على خديجة، 
وما رأيُتها، ولكن كان النبي  
)صلى الله عليه وآل��ه( ُيكثُر 
ذكرها، ورمّبا ذبح  الشاة، ثم 
يقّطعها أعضاء، ثم يبعثها في 
صدائق خديجة، فرمبا قلت 
له: كأّنه لم يكن في الُدنيا إالّ 
خديجة! فيقول: إّنها كانت، 
وكانت، وكان لي منها األوالد( 
وف���ي رواي����ة ع��ن عائشة 

ق���ال���ت: )ك����ان رس����ول ال��ل��ه 
)صلى الله عليه وآله( إذا ذكر 
خديجة لم يكن يسأم من ثناء 
عليها واالستغفار لها، فذكرها 
ذات يوم واحتملتني الغيرة 
إلى أن قلت: قد عوضك الله من 

كبيرة السن. 
قالت: فرأيت رس��ول الله 
)صلى الله عليه وآله( غضب 
غضباً سقط في جلدي، فقلت 
في نفسي: اللهم إّنك إن أذهبت 
عّني غضب رسول الله )صلى 
الله عليه وآل���ه( ل��م أذكرها 
ب��س��وء م��ا بقيت، فلّما رأى 
رس��ول الله )صلى الله عليه 
وآل���ه( ال���ذي ق��د لقيت، ق��ال: 
كيف قلت، والله لقد آمنت بي 
إذ كفر بي الناس، وصّدقتني 
إذ كّذبني الناس، ورزقت مّني 

الولد إذ حرمتيه مّني( 
وف���ي رواي����ة ع��ن عائشة 
قالت: )أغضبُته يوماً فقال: 
)صلى الله عليه وآل��ه(: إّني 

ُرِزْقُت ُحّبها(.
حرزها )رضي الله عنها(

ك��ان ح��رز خديجة )رضي 
الله عنها(: بسم الله الرحمن 
الرحيم، يا الله يا حافظ يا 

حفيظ يا رقيب. 
وهناك حرز آخر لها )رضي 
الله عنها(: بسم الله الرحمن 
ال��رح��ي��م، ي��ا ح���ّي ي��ا ق��ّي��وم، 
برحمتك أستغيث فأغثني، وال 
تكلني إل��ى نفسي طرفة عني 

أبداً، وأصلح لي شأني كلّه.
م��ك��ان دفنها )رض���ي الله 
عنها( مقبرة احَلُجون في مّكة 
امل��ك��ّرم��ة، ون���زل رس���ول الله 
)صلى الله عليه وآل���ه( في 
حفرتها، ولم تكن يومئذ ُسّنة 
ص��الة اجل��ن��ازة حّتى يصلّي 

عليها.
م���ّدة عمرها )رض���ي الله 

عنها 65 سنة)

وص��اي��اه��ا ل��رس��ول ال��ل��ه  
)صلى الله عليه وآله(

ملّ���ا اش��ت��ّد م���رض ال��س��ّي��دة 
خديجة قالت: يا رسول الله  

اسمع وصاياي: 
أّوالً: إّني قاصرة في حّقك 
فاعفني يا رس��ول الله. قال  
)صلى الله عليه وآله(: حاشا 
وك��اّل، ما رأيت منك تقصيراً، 
فقد بلغِت بجهدك، وتعبت في 
داري غاية التعب، ولقد بذلت 
أم��وال��ك وص��رف��ت ف��ي سبيل 

الله ماَلِك.
ث��ان��ي��اً: أوص���ي���ك ب��ه��ذه � 
وأش���ارت إل��ى فاطمة � فإّنها 
يتيمة غريبة من بعدي، فال 
يؤذينها أحٌد من نساء قريش 
وال يلطمّن خّدها وال يصيحّن 
في وجهها وال يريّنها مكروهاً.

ثالثاً: إّني خائفة من القبر، 
أُري��د منك رداءك الذي تلبسه 
حني  نزول الوحي تكّفنني فيه، 
فقام النبي )صلى الله عليه 
وآل���ه(، وس��لّ��م ال���ّرداء إليها، 
فسّرت به سروراً عظيماً، فلّما 
توّفيت خديجة أخ��ذ رس��ول 
الله  )صلى الله عليه وآل��ه( 
في تهيزها وغّسلها وحّنطها 
فلّما أراد أن يكّفنها هبَط األمني 
جبرائيل وقال: يا رسول الله، 
إّن الله يقرئك السالم ويخّصك 
بالتحية واإلك��رام ويقول لك: 
يا محّمد إّن كفن خديجة من 
عندنا، فإّنها بذلت مالها في 
سبيلنا، فجاء جبرائيل بكفن، 
وقال: يا رسول الله، هذا كفن 
خديجة، وهو من أكفان اجلّنة 

أهداه الله إليها.
فكّفنها رس��ول الله  )صلى 
ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه( ب��ردائ��ه 
ال��ش��ري��ف، أّوالً، ومب���ا ج��اء 
به جبرائيل ثانياً، فكان لها 
كفنان: كفٌن من الله، وكفٌن من 

رسوله
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وفاة أم املؤمنني السيدة خديجة رضي الله عنها
إعداد: رياض عواد 

شهر رمضان املبارك هو شهر الفتوحات واألح��داث اجلسام في تاريخنا 
اإلسالمي.. وهذه احللقات نحاول خاللها إبراز أهم األح��داث التي وقعت في 
هذا الشهر الكرمي  تلك األحداث كثيرة ومتنوعة، ما بني معارك إسالمية فاصلة 
وفتوحات وأحداث إسالمية مهمة تتعلق مبولد أو وفاة أعالم املسلمني، فنعيش 
خالل احللقات القادمة مع بعض تلك األحداث والفتوحات لنقتفي آثارها ونتلمس 

خطاها. 
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