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 ایشان هبصىل اهلل عليه وآله توهنی برخی مهرسان رسول خدا 

ِل، عَ  ُن الحَفضح َثنَا َسَلَمُة بح ، َحدَّ يُّ ِ ِميُّ الحَبْصح رح ََمَء اْلحَ ِن َأسح ِن َشِقيِق بح ُن ُعَمَر بح َسُن بح َثنَا اْلحَ ِد بحنِ َحدَّ َمَّ ُُ  نح 

، َعنح َأبِيِه، َعنح  ِ َبْيح ِن الزُّ ِن َعبحِد اهللَِّ بح ِن َعبَّاِد بح َحاَق، َعنح ََيحَيى بح :  إِسح َا َقاَلتح َشَة َأَّنَّ
 فِيهِ  َمَتاِعي َوَكانَ "َعائِ

، ، ََجَل   َعىَل  َوَكانَ  َخفٌّ ِب، َفَقاَل بَ  َثَقال   ََجَل   َعىَل  َوَكانَ  ثَِقٌل، فِيهِ  َصِفيَّةَ  َمَتاعُ  َوَكانَ  َناج  كح  بِالرَّ
طِيء  َیَتَبطَّأُ

ِل َعائَِشَة »َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهلُل َعَليحِه َوَسلََّم:  ُلوا َمَتاَع َصِفيََّة َعىَل ََجَ َشَة َعىَل ََجَِل َصِفيََّة، َوَحوِّ
ُلوا َمَتاَع َعائِ َحوِّ

ُب  كح ِِضَ الرَّ َشُة: َفَلَمَّ َرَأیح «. َحتَّى َیمح
ُة َعىَل َرُسوِل اهللَِّ َقاَلتح َعائِ ُت َذلَِك ُقلحُت: َیا َلِعَباِد اهللَِّ َغَلَبتحنَا َهِذِه الحَيُهوِدیَّ

: َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم:  َیا ُأمَّ َعبحِد اهللَِّ إِنَّ َمَتاَعِك َكاَن فِيِه َخفٌّ »َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم. َقاَلتح

لحنَا َمَتاَعِك  لحنَا َمَتاَعَها َعىَل َبِعِْيِك، َوَحوَّ ِب َفَحوَّ كح َطَأ بِالرَّ : «.  َعىَل َبِعِْيَهاَوَكاَن َمَتاُع َصِفيََّة فِيِه ثَِقٌل، َفَأبح َقاَلتح

َم. َقاَل: َأَو ِِف َشكٍّ َأنح  : َفَتَبسَّ َك َرُسوُل اهللَِّ؟ َقاَلتح ُعُم َأنَّ َت َتزح : ُقلحُت:  "ِت َیا ُأمَّ َعبحِد اهللَِّ؟ َفُقلحُت: َأَلسح َقاَلتح

ٌب  ر  َوَكاَن فِيِه َغرح ُعُم َأنََّك َرُسوُل اهللَِّ؟ َأَفََل َعَدلحَت؟ َوَسِمَعنِي َأُبو َبكح َت َتزح ٌة  -َأَلسح َبَل َعََلَّ  -َأيح ِحدَّ َفَأقح

ِهي َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه وَ  َم: َفَلَطَم َوجح ر  »َسلَّ َلا َیا َأَبا َبكح َت َما « َمهح َفَقاَل: َیا َرُسوَل اهللَِّ َأَما َسِمعح

َم:  ؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلَّ ى ََل ُتبحِْصُ َأسح »َقاَلتح َ ََلهُ إِنَّ الحَغْيح  .رجاله ثقات «َفَل الحَواِدي ِمنح َأعح

 8/921مسند أيب يعیل، 

 سَلم اهلل عليها از حرضت خدجیه صىل اهلل عليه وآلهخواستگاری رسول خدا 

بعض أصحابنا، عن عَل بن اْلسنی، عن عَل بن حسان، عن عبد الرمحن بن كثْي، عن أيب عبد اهلل )عليه 

ا أراد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( أن یتزوج خدجیة بنت خویلد أقبل أبو االب ِف السَلم( قال: مل



. 

أهل بيته ومعه نفر من قریش حتى دخل عىل ورقة بن نوفل عم خدجیة فابتدأ أبو االب بالكَلم فقال: 

نا اْلكام اْلمد لرب هذا البيت، الذي جعلنا من زرع إبراهيم، وذریة إسَمعيل وأنزلنا حرما آمنا، وجعل

یعني رسول اهلل )صىل اهلل عليه  -ثم إن ابن أخي هذا عىل الناس، وبارك لنا ِف بلدنا الذي نحن فيه، 

ممن َل یوزن برجل من قریش إَل رجح به وَل یقاس به رجل إَل عظم عنه وَل عدل له ِف اخللق  -وآله( 

خدجیة رغبة وهلا فيه رغبة، وقد جئناك وظل زائل وله ِف وإن كان مقَل ِف املال فإن املال رفد جار 

إليك برضاها وأمرها واملهر عَل ِف مايل الذي سألتموه عاجله وآجله وله ورب هذا البيت حظ لنخطبها 

 االب وقْص عن جواب أيب، ثم سكت أبو االب وتكلم عمها وتلجلج عظيم ودین شائع ورأي كامل

وكان رجَل من القسيسنی فقالت خدجیة مبتدئة: یا عَمه إنك وإن كنت أوىل بنفيس وأدركه القطع والبهر 

مني ِف الشهود فلست أوىل يب من نفيس، قد زوجتك یا ُمد نفيس، واملهر عَل ِف مايل فأمر عمك 

بقبوهلا ُمدا وضَمَّنا املهر ِف فلينحر ناقة فليومل هبا وادخل عىل أهلك قال أبو االب: أشهدوا عليها 

ماهلا، فقال بعض قریش یا عجباه املهر عىل النساء للرجال، فغضب أبو االب غضبا شدیدا وقام عىل 

قدميه وكان ممن هيابه الرجال ویكره غضبه، فقال: إذا كانوا مثل ابن أخي هذا البت الرجال بأغَل 

وا إَل باملهر الغايل، ونحر أبو االب ناقة ودخل رسول اهلل األثَمن وأعظم املهر وإذا كانوا أمثالكم مل یزوج

هنيئا مریئا یا خدجیة قد  -)صىل اهلل عليه وآله( بأهله وقال رجل من قریش یقال له: عبد اهلل بن غنم: 

جرت * لك الطْي فيَم كان منك بأسعد تزوجته خْي الربیة كلها * ومن ذا الذي ِف الناس مثل ُمد 

عيسى بن مریم * وموسى بن عمران فيا قرب موعد أقرت به الكتاب قدما بأنه *  وبرش به الرب ان

 رسول من البطحاء هاد ومهتد )باب( * )السنة ِف املهور( *

  475-5/473الاکيف،   



. 

 رسول خدا صىل اهلل عليه وآله  به هاي علسَلم اهلل هجیحرضت خداشتياق 

حبار والرهبان والكهان ، وما یذكرونه من الدَلَلت ، وما رأت من األ ملا سمعت قد تولع قلبها بالنبي 

اد هبا ، وازدقریش من اآلیات ، فكانت تقول : سعدت من تكون ملحمد قرینة ، فإنه یزین صاحبه

 الشوق ، ولج هباالوجد

 24/  91حبار األنوار، العالمة املجليس، 

 برترین زنان هبشت

، َقاَل: َخ  ِن َعبَّاس  ِرَمَة، َعِن ابح َباَء، َعنح ِعكح َثنَا َداُوُد، َعنح ِعلح َِن، َحدَّ محح َثنَا َأُبو َعبحِد الرَّ طَّ َرُسوُل اهلِل َصىلَّ َحدَّ

، َقاَل:  َبَعَة ُخُطوط  ِض َأرح َرح َم ِِف األح ُروَن َما َهَذا؟  "اهللُ َعَليحِه َوَسلَّ َلُم. َفَقاَل  "َأَتدح َقاُلوا: اهللُ َوَرُسوُلُه َأعح

نَِّة َخِدجَیةُ  "َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم:  ِل اْلحَ َضُل نَِساِء َأهح ،  َأفح د  َمَّ ُُ ، َوَفااَِمُة بِنحُت 
لِد  بِنحُت ُخَویح

نَ  َعوح َرَأُة فِرح َراَن، َوآِسَيُة بِنحُت ُمَزاِحم  امح َیُم بِنحُت ِعمح  َوَمرح

 5/77، (ط الرسالةمسند أمحد، )
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 گدای خانه خدجیه

 "من أنت؟  "ى ابن أيب مليكة، عن عائشة، قالت: جاءت عجوز إىل النبي َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلََّم فقال: 

قالت: بخْي بأيب  "بل أنت حسانة، كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟  "ة، قال: قالت: أنا جثامة املزني

 .أنت وأمي یا رسول اهلل

إَّنا كانت تأتينا زمان  "فلَم خرجت قلت: یا رسول اهلل، تقبل عىل هذه العجوز كل هذا اإلقبال؟ ! قال: 

 ."خدجیة وإن حسن العهد من اإلیَمن 

 أسد الغابة، ط العلمية، 11/7

 

 سَلم اهلل عليهَمو حرضت خدجیه  ْي املؤمننیمدر مورد ا عبد املسيح انطاكی بيت زیبای

 جیتهدهو العَل به وافی خ

 ئُت أهدهياقال برشی ج ةهدی  

 القصيدة العلوية املبارکة، عبد املسيح انطايک)ط األعليم(، ص 55
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 قرة عنی خدجیة

خدجیة عليه السَلم اخربها بوجده بعَل وُبته فكانت تستزیده فتزینه فلَم تزوج النبي صىل اهلل عليه واله 

وحتليه وتلبسه وترسله مع وَلئدها وَيمله خدمها فيقول الناس هذا اخو ُمد واحب اخللق إليه وقرة 

 عنی خدجیة 

 997کزن الفوائد، الکراجيک، ص 

 حدیث یوم الدار

َمُهمح َبَدَرُه َأُبو هلََ  َم َأنح ُیَكلِّ َق َفَلَمَّ َأَراَد َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّ ، َفَتَفرَّ ب  َفَقاَل: َسَحَرُكمح َصاِحُبُكمح

َم، َفَقاَل الحَغُد:  ُهمح َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّ ح ُیَكلِّمح ُم َومَل ُجَل َقدح َسَبَقنِي إىَِل َما "الحَقوح َیا َعَِلُّ إِنَّ َهَذا الرَّ

ُم  َق الحَقوح ِم َفَتَفرَّ َت ِمَن الحَقوح ُهمح َسِمعح َعح َت ُثمَّ اَجح ، َفُعدَّ َلنَا ِمَن الطََّعاِم بِِمثحِل َما َصنَعح َمُهمح ، "َقبحَل َأنح ُأَكلِّ

ُبوا ِس، َفَأَكُلوا َوََشِ َمح ُتُه، َفَفَعَل َكََم َفَعَل بِاألح بح ُتُهمح َفَدَعاِِن بِالطََّعاِم َفَقرَّ َم َرُسوُل اهللَِّ َفَفَعلحُت ُثمَّ ََجَعح  ُثمَّ َتَكلَّ

َم َفَقاَل:  ِخَرِة. َوَقدح َأَمَرِِنَ اهللَُّ "َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّ َيا َواآلح نح ِي الدُّ َ َیا َبنِي َعبحِد املحُطَّلِِب إِِنِّ َقدح ِجئحُتُكمح بَِخْيح

ِري َهَذا؟ َوَیُكوُن َأِخ  ُكمح ُیواِزُرِِن َعىَل َأمح ُعَوُكمح إَِليحِه، َفَأیُّ َجَم َتَعاىَل َأنح َأدح ، َفَأحح ي َوَوِصيِّيح َوَخلِيَفتِي فِيُكمح

ا، َفُقلحُت  ُم َعنحَها ََجِيعا َدُثُهمح ِسنًّا-الحَقوح َأَنا َیا َنبِيَّ اهللَِّ َأُكوُن َوِزیَرَك َعَليحِه. َقاَل: َفَأَخَذ بَِرَقَبتِي ُثمَّ َقاَل: -َوَأَنا َأحح

َمُعوا َلُه َوَأاِيُعواإِنَّ َهَذا َأِخي َوَوِصيِّيح َوَخلِيَفتِي فِيكُ  ، َفاسح َحُكوَن، َوَیُقوُلوَن أِليَِب "مح ُم َیضح ، َفَقاَم الحَقوح

َمَع لَِعَِلٍّ َوُتطِيعَ  : َقدح َأَمَرَك َأنح َتسح  َاالِب 

 1/949، ط دار طيبةتفسري ابلغوي، 
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 عظمت حرضت خدجیه

باقى ثمن الدرع إىل ام سلمة وقال ارفعى هذه الدراهم عندك  : ودفع رسول اهلل  قال عَل بن أيب االب 

غْي اِن إذا  ِف أمر فاامة بيشء استحياء من رسول اهلل  ول اهلل ومكثت بعد ذلك شهراا ، َل اعاود رس

قال يل : یا أبا اْلسن ما احسن زوجتك واَجلها. أبرش یا أبا اْلسن فقد زوجتك  خلوت برسول اهلل

سيدة نساء العاملنی. قال عَل : فلَم كان بعد شهر ، دخل عَل أخي عقيل فقال : واهلل یا أخي ، ما فرحت 

ان یدخلها عليك  خي ، فَم بالك َل تسأل رسول اهللیا أ تزوجیك فاامة ابنة رسول اهللبيشء قط كفرحي ب

ذلك  ذلك ومایمنعني أن اسأل رسول اهللفتقر أعيننا باجتَمع شملكَم؟ فقلت : واهلل یا اخي اِن ألحب 

ق ام أیمن ـ موَلة فلقيتنا ِف الطری اَل حياء منه فقال : اقسمت عليك ، إَل قمت معي ترید رسول اهلل 

ـ فذكرنا ذلك فقالت : َل تفعل یا أبا اْلسن ، ودعنا نحن نكلم ِف هذا ، فان كَلم النساء ِف  رسول اهلل

هذا األمر احسن وأوقع ِف قلوب الرجال ، قال ثم انثنت راجعة فدخلت عىل ام سلمة بنت أيب امية بن 

َجيعاا فاجتمعت امهات املؤمننی إىل رسول ول اهلل فأعلمتها بذلك واعلمت نساء رس املغْية زوج النبي 

وكان ِف بيت عائشة بنت أيب بكر فاحدقن به وقلن : فدیناك بآبائنا وامهاتنا یا رسول اهلل قد اجتمعنا  اهلل

بكى رسول « خدجیة » ألمر لو ان خدجیة ِف اَلحياء ، لقرت بذلك عينها ، قالت ام سلمة : فلَم ذكرنا 

، صدقتني حنی كذبني الناس وآزرتني عىل دین اهلل « خدجیة » واین مثل « خدجیة » ل : ثم قا اهلل

وأعانتني عليه بَمهلا ، ان اهلل عزوجل أمرِن ان أبرش خدجیة ببيت ِف اْلنة من قصب الزمرد ، َل صخب 

تذكر من خدجیة أمراا إَل انك مل  ك بآبائنا وامهاتنا یا رسول اهللقالت ام سلمة : فقلنا فدینا فيه وَل نصب

 .... وقد كانت كذلك ، غْي اَّنا قد مضت إىل رهبا

 املناقب، اخلوارزيم، ص459



. 

 

بَِلةٌ  َها َعنح َأيِب َعبحِد اهللَِّ ع َقاَل: َدَخَل َرُسوُل اهللَِّ ص َمنحِزَلُه َفإَِذا َعائَِشُة ُمقح َو ِهَي َتُقوُل َو اهللَِّ  َعىَل َفااَِمَة ُتَصاَِيُ

ل  كَ  َلا َو َأيُّ َفضح ِك َعَليحنَا َفضح َن إَِلَّ َأنَّ أِلُمِّ ِضنَا َفَسِمَع َیا بِنحَت َخِدجَیَة َما َتَریح ا َعَليحنَا َما ِهَي إَِلَّ َكَبعح اَن هَلَ

د  قَ  َمَّ ُُ ا َما ُیبحكِيِك َیا بِنحَت  ي َمَقاَلَتَها َفااَِمُة َفَلَمَّ َرَأتح َفااَِمُة َرُسوَل اهللَِّ ص َبَكتح َفَقاَل هَلَ اَلتح َذَكَرتح ُأمِّ

َصتحَها َفَبَكيحُت َفَغِضَب َرُسوُل اهللَِّ  اُء َفإِنَّ اهللََّ َتَباَرَك َو َتَعاىَل َباَرَك ِِف الحَوُلوِد الحَوُدوِد  َفَتنَقَّ َ ص ُثمَّ َقاَل َمهح َیا مُحَْيح

ُر َو َوَلَدتح ِمنِّي  َها اهللَُّ َوَلَدتح ِمنِّي َااِهراا َو ُهَو َعبحُد اهللَِّ َو ُهَو املحَُطهَّ َو ُرَقيََّة  الحَقاِسَم َو َفااَِمةَ َو إِنَّ َخِدجَیَة َرمِحَ

ُه َفَلمح َتلِِدي َشيحئاا. َقَم اهللَُّ َرمِحَ َّنح َأعح ِت مِم نََب َو َأنح ُثوم  َو َزیح  َو ُأمَّ ُكلح
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، َعنح مَ َورَ  بِيِّ عح ، َعنح َعاِمر  الشَّ
ُن ُأَساَمَة، َعنح ُُمَالِد  اُد بح ِِن مَحَّ رَبَ ، َقاَل: َأخح ُن املحَِدینِيِّ ، َعنح َوى َعَِلُّ بح وق  ُ رسح

، َفَتنَاَولحُتهَ  م  َم َخِدجَیَة َذاَت َیوح : َذَكَر َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَليحِه َوَسلَّ ا، َفُقلحُت: َعُجوُز َكَذا َعائَِشَة، َقاَلتح

ا ِمنحَها، َلَقدح آَمنَتح يِب حِ  ا َدَلنِي اهللَُّ َخْيح ا ِمنحَها. َقاَل: َما َأبح ا ا َخْيح َدَلَك اهللَُّ هِبَ نَی َكَفَر يِب النَّاُس، َوَكَذا، َقدح َأبح

ا ِحنَی َح  َكتحنِي ِِف َماهِلَ َ َبنِي النَّاُس، َوَأَشح َقتحنِي ِحنَی َكذَّ َرَمنِي النَّاُس، َوَرَزَقنِي اهللَُّ َوَلَدَها َوَحَرَمنِي َوَلَد َوَصدَّ

مِ  َد الحَيوح َها. َفُقلحُت: َواهللَِّ َل ُأَعاتُِبَك فِيَها َبعح ِ  َغْيح
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 با امْي املؤمننی عليه السَلم سَلم اهلل عليها بيعت حرضت خدجیه

ورب  ال كعبة ، ورشدت ووف قت وأرشدك الل  ه ، يا خديجة ، وآله : اهتديت  عليه الل  ه فقال رسول الل  ه صلى
السلام ، فبايعي له   فبايعت   على مثل ما بايع عليه علي  بن أبي طالب  ضعي يدك فوق يد علي  عليه

 .ه لا جهاد عليكالسلام على أن   عليه

 .ثم  قال : يا خديجة ، هذا علي  مولاك ومولى المؤمنين وإمامهم بعدي

، وكفى ك بذلكوآله ، قد بايعته على ما قلت ، أشهد الل  ه وأشهد عليه الل  ه قالت : صدقت يا رسول الل  ه صلى
 عليما. بالل  ه شهيدا و
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 با عروة بن زبْي عليه السَلم ماجرای امام سجاد

 

ثَنَا َيحْيَى بُن أيوب، قال: حدثنا ابن الهاد، قال: حدثني عمر بِن عَبْدِ الل  هِ بِن  وقال َسعِيْدُ بُن َأبِي مَْريَمَ: حَد َّ
مَ لما قد ِ وََسل َّ هُ عَلَيْه بَيْرِ، عَْن عُْروَةَ، عَْن عَائِشَةَ: َأن َّ رَُسوَْل الل  هِ َصل َّى الل َّ َ بِن الز ُّ م المدينة خرجت ابنته عُْروَة

فخرجوا في أثرها فأدركها هبار بن الأسود، فلم يزل يطعن بعيرها  -أو ابن كنانة-زينب من مكة مع كنانة 
يقت دما. فتحملت فاشتجر فيها بنو هاشم وبنو أمية. فقالت  برمحه حتى صرعها، وألقت ما في بطنها وأهر

انت عند هند بنت عتبة بن ربيعة, وكانت تقول لها بنو أمية: نحن أحق بها. وكانت تحت أبي العاص، فك
 .هند: ها من سبب أبيك



. 

يد بن حارثة: "ألا تنطلق فتأتي بزينب"! فقال: بلى يا رسول  قالت: فقال رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم لز
ى؟ قال: الل  ه قال: "فخذ خاتمي فأعطها إياه". فانطلق زيد, فلم يزل يتلطف حتى لقي راعيا فقال له: لمن ترع

لأبي العاص قال: فلمن هذه الغنم؟ قال: لزينب بنت محمد فسار معه شيئا ثم قال له: هل لك أن أعطيك 
شيئا تعطيها إياه، ولا تذكره لأحد؟ قال: نعم فأعطاه الخاتم وانطلق الراعي حتى داخل فأدخل غنمه 

ركته؟ قال: بمكان كذا وكذا. وأعطاها الخاتم، فعرفته فقالت: من أعطاك هذا؟ قال: رجل قالت: فأين ت
فسكتت، حتى إذا كان الليل خرجت إليه فقال لها: اركبي بين يدي على بعيره. فقالت: لا، ول كن اركب 

 .أنت بين يدي. وركبت وراءه حتى أتت المدينة

 ."فكان رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم يقول: "هي أفضل بناتي، أصيبت في َّ 

، فانطلق إلى عروة فقال: ما حديث بلغني عنك أنك تحدثه تنتقص به قال: فبلغ ذلك علي بن الحسين
فاطمة؟ فقال عروة: والل  ه ما أحب أن لي ما بين المشرق والمغرب وأني أتنقص فاطمة حقا هو لها، وأما 

 بعد فلك أن لا أحدثه أبدا.
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