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الحمد هلل رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على المبعوث
رحمة للعالمين..
�أما بعد...
نموذجا رائعًا للمر�أة العربية الم�سلمة،
في�سرن��ا �أن نقدم
ً
ردًّا عل��ى من يظلمون الإ�سالم ،وي َّدع��ون �أن المر�أة العربية
ف��ى ظ��ل الإ�س�لام ال ت�صل��ح �إال للبي��ت ،و�أن الإ�س�لام يمنع
الم��ر�أة من الم�شاركة فى الحي��اة العامة والعمل ،وها نحن
نقدم ق�صة حياة ال�سيدة «خديجة» . 
٭الفت��اة العربية المثالية فى �أخالقه��ا وحبها لأ�سرتها،
وطاعته��ا لوالديه��ا ،فنال��ت حبهم��ا واحترامهم��ا ،بل
واحترام كل من حولها.
٭المر�أة العاملة التى اقتحمت �سوق العمل لتدير �أموالها
بكف��اءة واقت��دار ،فتفوق��ت على كثير م��ن الرجال فى
مجال التجارة والإدارة.
( �أ )

٭الزوج��ة الوفية المخل�صة ال�صابرة التى تقف بجانب
زوجها فى ال�سراء وال�ض��راء ،تمنحه الحب والعطف
وتزيل عنه همومه وت�شاركه كفاحه ون�ضاله.
٭الأم التى �أح�سنت تربية بناتها و�أهَّ َل ْتهن ليكُنَّ مثلها فى
تحم��ل الم�سئولي��ات و ُي�ش ِّرفن وطنهن ،ب��ل �إنها تعدت
ذل��ك واهتم��ت بتربية �أبناء الم�سلمي��ن وبناتهم لتكون
�أ ًّما للم�ؤمنين جميعًا.

هذه المر�أة  ، فى الدنيا والآخرة ،ففى الدنيا كانت
زوج��ة ل�سي��د الب�ش��ر �أجمعي��ن (محم��د) ﷺ ،تحملت معه
عبء النهو�ض بالدع��وة ،فوقفت بجانبه حين تخلى النا�س
عن��ه و�أعانت��ه بماله��ا عندم��ا حرمه النا���س ،وه َّون��ت عليه
الم�صاع��ب الت��ى اعتر�ضت طريق��ه ،وتحملت مع��ه الجوع
والعط���ش وه��ى الغني��ة المرفه��ة ،فكان��ت القل��ب الرحيم،
وال�ص��در الحن��ون ،والفكر ال�سديد ،وال�صب��ر الجميل ،وفى
الآخ��رة ب�شره��ا ر ُّبه��ا ـ �سبحانه وتعالى ـ بق�ص��ر فى الجنة
لأنها �سيدة ن�ساء �أهل الجنة.
وف��ى الختام نتق��دم �إلى اهلل ـ �سبحان��ه وتعالى ـ بالدعاء
لها ،وب�أن ينفع ب�سيرتها �أبناءنا وبناتنا..
(ب)
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نـ�شــــ�أة كـريــمــــــة

دار ُخ َوي ِل ِد بنِ �أَ�� َ�س� ٍد ِفى َم َّكةَ ،عا ِل َي َة ال ِب َنا ِء ،وا�سعة
كا َن ْت ُ
الج َن ِ
باتَ ،م ْعرو َف ًة ِل ُق َّ�صا ِدها َب ْي َن ُدو ِر ال ُق َر ِ�ش ِّي َين ال ُك َبرا ِء،
َ
ال�سلْطَ انِ وال ِّن ْع َم ِة والثَّرا ِء.
�أ�صحاب ُّ
ُت ْع ِل ُن ِب ُق ْربِها ِمن ال َك ْع َب ِة َع ْن َم ْن ِز َلتهـــا ال َع ِظي َمـــة ،ومــا َلهـــا ِم َن
يج ُة ِب ْن ُت
ِير ِة َب ْي َن ِتلْكَ ال � ُّدورَِ ،ت ِزي ُنها ال�سيدة خ ِد َ
ال َمكا َن ِة ال َكب َ
وال�سرورِ.
ُخ َو ْيل ٍد  ،و َت ْم َل ُ�ؤها بِالب ِْ�ش ِر ُّ
َف َق ْد كا َن ْت فَتا ًة َج ِمي َل ًةَ ،ذ ِك َّي ًةَ ،مر َِح ًة ،ف َِ�صيح َة الل َِّ�سانِ  ،طَ ِّي َب َة
وح َنا ِنها ،وما َت ْم َتا ُز
ال َقلْبِ ُ ،ي ِح ُّبها َم ْن َيراها و َي َت َع َّل ُق بِهاِ ،ل َعطْ ِفها َ
وج ُد ِفى َك ِثي ٍر ِم ْن ُب ِ
ال�صف ِ
يوت َم َّك َة
َات الطَّ ِّيب ِة ،ا َّل ِتى ال ُت َ
بِه ِم َن ِّ
(((
(((
(((
ِالح َ�سبِ وال َّن َ�سبِ وال َكث َْر ِة وال ِغ َنى.
ب
الم َتعا ِل َي ِة
َ
الم َت َك ِّب َر ِةُ ،
ُ
((( المتكبرة.
((( الح�سب ما يعده المرء من مفاخر �آبائه وعظمتهم.
((( كثرة عدد �أفراد القبيلة ،وكانوا يتفاخرون بذلك.
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ِال�سيا َد ِة والأَ ْم ِر وال َّن ْه ِى،
ْ
وامتا َز ُخ َو ْي ِل ٌد �أَ ُبوها َب ْين ُق َر ْي ٍ�ش ،ب ِّ
الم ْ�ش ِك ِ
وح ْو َله
�ور ِب ُدو ِنهَ ،
ُي�ؤْ َخ ُذ َر ْ�أ ُي��ه ِفى ُ
الت ،وال ُت ْق َ�ضى الأُم� ُ
ِير ُة ال َعرِي َقةُُ ،ت�سا ِن ُده و َت ِق ُف بِجا ِنبِه.
�أُ ْ�س َر ُته ال َكب َ
ور ْح َم ٍة
ك َما ُع�رِف ِب َعطْ ٍف َ�ش ِدي ٍد علَى ال ُفقَرا ِء
َ
والم�سا ِكينِ َ ،
ِ
والم ْح َتاجِ َين.
وا�س َع ٍة ب ُّ
ِال�ض َعفَا ِء ُ
فى َه ِذه ال َّدا ِر ال َكرِي َم ِة ال َّث ِر َّي ِةِ ،
يج ُة
الوا�س َع ِة ،نَ�شَ �أَت ال�سيدة خَ ِد َ
(((

ِب ْن ُت خُ َو ْي ِل ٍدِ ،
را�ض َي ًة ها ِد َئ ًة ،ال ُت ْب ِط ُرها ال ِّن ْع َم ُة ،ك َما ُت ْب ِط ُر
الك ِثي َر ِم َن ال َّن ِ
ا�سَ .ب ْل �أَ َح َّ�ست ِب َ�أ َّن َه ِذه ال ِّن ْع َم َة ا َّل ِتى َت ْم َر ُح ِفيها� ،إِ َّنما
ِه َى َعطا ٌء ِم َن ا ِهلل ال َّرزَّاقِ َ ،ي ْن َب ِغى �أَن ُيقا َب َل بال�شُّ ْك ِر ِل َم ْن َو َهبه وم َن َحه.
الم ْح َتاجِ َين ما َي ْن َه ُ�ض
و َو َج َدت ِفى َع ْونِ ال َم ْحرو ِم َين و ُم َ�سا َع َد ِة ُ
تاجا ،وال َخ َّي َب ْت راجِ ًيا ِفى � ْإح َ�س ٍان.
ِب َذ ِلكَ ُّ
ال�ش ْكرِ ،فَما َر َّدت ُم ْح ً

ال�صف ِ
َات الطَّ ِّي َب ِة ،ع َّما ا ْن َح َد َر �إليها ِم ْن �أه ِلها
خر ْج ِفى ِتلْكَ ِّ
و َلم َت ُ
والرحم ِة ب ُك ِّل
وقو ِمها ،وخا�ص ًة �أباها الذى َي ِف ُ
ي�ض قل ُبه َ
بالحنانِ َّ
�إ ٍ
ِن�سان.
(((	ال تف�سدها.
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و�س َّره
وقد ر�أَى ه َو فيها كثي ًرا من ِ�صفا ِته ،فزاد ُح ُّبه لهاَ ،
(((
ونف�سها الط ِّيبةُ ،وذكا�ؤها ال َّل َّما ُح  ،وع ِزي َم ُتها
فيها قلْ ُبها
الكبيرُ ،
ُ
وح ْ�س ُن َت ْ�صرِي ِفها ِللأُمورِ ،ف� َأراها
القوية ،و�إدراكُها ال�ســري ُعُ ،
الر�ضا ،و�أَ ْب � َدى َلها ْار ِت َي َاحه ال َّت َّام ِلك ِّل ما تفعل وما
من قلبِه ِّ
تترك.
ف�إِذَا جل ََ�س فى الدارِ ،وتا َب َع باهتما ٍم ُو ُجو َه ِ
ن�شاطهاِ ،
وخ َّف َة
(((
َحركاتها ،وما ُت ِ�شي ُعه من البهج ِة والأُ ِ
ن�س ،ا ْبت�سم اب ِت َ�سام ًة
نف�سه قائلاً :
را�ضي ًة حا ِن َي ًة ،وجع َل ُيقلِّب ك َّفيه َع َج ًبا ،وهو يح ِّد ُث َ
هون ال َبنـــات! وما �أَ ْق َ�سى ُح ْك َمهم
يكر َ
ــ ما �أَظْ َل َم �أول ِئكَ ا َّل ِذين َ
(((
المتحجرة على َو�أْ ِد ِه��ن ؟!
القلوب
وكيف ُت ْق ِدم ِتلك
َعلَيهن!
َ
ِّ
ُ
ي�س ِفيهن مث ُل خديج َة ؟!
�أ َل َ
ونورها
�إِ َّنها َو َر ِّب الكَعب ِة َر ْيحا َن ُة ال��دارِ،
َ
وبهج ُة الأُ�� ْ�س� َ�ر ِةُ ،
ال َو َّ�ض ُاء!
وكثي ًرا م��ا ك��ان َي� ْد ُع��وه��ا �إل�ي��ه و ُي�ح� ِّد ُث�ه��ا ،و ُي� ِ�ط�ي� ُل حديثَها،
((( ال�سريع الفهم.
((( تبعثه.
((( دفنهن �أحياءً.
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قت ا َّل ِذى يفرغُ فيه من َم�شا ِك ِله الكثير ِة ،ي َو ُّد لو
م�س َتطي ًبا هذَا ال َو َ
ال�شه ُِّى.
طالَ ،وطا َل معه َذ ِلكَ
الحديث َّ
ُ
(((
وكل َم َّر ٍة َي ُه ُّم بال َّتح ُّد ِث �إِ َليها فى �أَ ْم ٍر ِم َن الأُمورِ ،ثم ُي ْم ِ�س ُك
الحديث ،فحيا�ؤُها ال�شدي ُدَ ،ي ْم َن ُعه من �أن ُيفا ِت َحها ِفى
و ُي َ�ش ِّع ُب
َ
باح و َم�سا ٍء،
قون با َبه ك َّل َ�ص ٍ
طر َ
�ش�أْنِ �أول ِئك ال ِفتيان ،ا َّل ِذين َي ُ
(((
يطل ُبون َي � َده��ا  ،راغبين فى ِزي� َن� ِة ال ُّدنيا؛ ِم � ْن َج�م��الٍ باه ٍر،
وح َ�سبٍ ِ
ظاه ٍر ،ومالٍ كثي ٍر ،وذكا ٍء نا ِدرٍ.
َ
(((
الخطَّ ابِ ،
وقد َع َ�ص َمها ذلك
الحياء ،من �أن ت ْه َت َّم ب�أولئكَ ُ
ُ
حين ِ
�اره��م ،ع��ن ط� ِري��ق ال �ج��وارِى،
َ
ت�ص ُل �إل��ى م�سا ِمعها �أخ�ب� ُ
وال�صــــ َو ْي ِح ِ
والج ِ
ــــبات ،و�أَ َّنهم َي ْبتـــــ ُغــــون �إلى �أَ ِبيـــــها
ــــاراتُّ ،
(((
الم َ�صا َه َر َة  ،و َي َت َو َّ�سلُون �إلي ِه بما ِفى �أَ ْي ِديهم ِم َن الثَّرا ِء ،وما
ُ
الر ِف ِيع.
َورا َءهم من َ
الح َ�سبِ َّ
َلم َتلْتـ َ ِفت �إِليهـــم ،وا ْن�صــَرفَت �إلى �شــئـُون ال َبيـــ ْ ِت و َت ْدبِـي ِر
(((
(((
(((
(((

يمتنع.
يريدون زواجها.
حفظها.
ال�صلة بالزواج.
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واج واال ْه ِت َما ِم بِخاطبٍ ،
ف�سها بالتفكي ِر فى َز ٍ
�أُمـــورِهَ ،ال َت ْ�ش َغ ُل َن َ
خبير
الح ِكي َم
�سيختار لها َخ ْي َر الأَ ِ
وا ِث َق ًة ِمن �أن �أباها َ
زواج ،فهو ٌ
ُ
بالرجالِ .
الح ،ويقو ُل:
ال�ص ِ
أكثر ما َ�س ِمعته وهو يتحدث عن ال َّز ْو ِج َّ
وما � َ
والكر ِم ،ال َي�سـ ْ َت ْهوِيه
المرو َء ِةَّ ،
وال�ش َها َم ِةَ ،
�إِنه الجا ِم ُع ِل�صفَات ُ
ِ
�شيوخها م َّما ال ُي ِ
ر�ضى الذ ِك َّى
وبع�ض
�شباب مك َة
َ
ما ي�س َتهوِى َ
(((
(((
أمور و ُيق ِّدر ال َّتب ِ
ِعات و َي ْح ِم ُل الأَ ْعباء ،
العا ِقلََ ،م ْن َي ِز ُن ال َ
الرجالِ  ،و ُي َحطِّ ُم مرا ِك َزهم
ال َي ْد َف ُعه الطَّ ْي ُ�ش �إلى ما َي ُحطُّ من �أقدا ِر ِّ
الر ُج ِل بال َّن ِ
ور ٌة من
ا�س ُ�ص َ
العاليةَ ،وكثي ًرا ما �أ َّك َد لها �أن َعال َق َة َّ
هم ،هو َدا ِئ ًما ِفى ك ِّل حالٍ
عال َق ِته ب�أه ِل َب ْيته،
فالكريم الطَّ ِّي ُب َّ
ال�ش ُ
ُ
على َ�سوا ٍء.
الدار بجماع ٍة من ُك َبراء الق َْو ِم ،من َب ِنى
َ
وذات َم�سا ٍء ،ا ْز َد َحمت ُ
م� ْ�خ� ُزو ٍم� ،أطَ ��ا ُل��وا ال� ِّزي� َ�ارة ،و� َأخ� �ذُوا بي َنهم ب��أط� ِ
�راف الحديث،
وا ْن َت َقلُوا به ُهنا و ُهناك ،ح َّتى ا ْن َت َ�ص َف اللَّيلُ ،فقاموا �إلى ُدورهم،
((( يدرك الم�سئوليات.
((( ينه�ض بالمهمات الثقيلة.
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داع ،وخ ِديج ُة 
أح�سن َو ٍ
�صرفوا بع َدما و َّد َعهم خويل ٌد � َ
وا ْن َ
زيار ٍة َلهم وال ِلغيرِهم ،وال
غير ُم ْه َت َّم ٍة ب َما َت َرىَ ،ف َل ْي َ�ست ه ِذه �أ َّو َل َ
ُ

الحديث و َي َت َ�ش َّعب ،فطارِقو باب خويل ٍد
�أ َّو َل َم��ر ٍة يطول فيها
ُ
كثيرون و َم ِ
قا�ص ُدهم ُمخ َت ِلفَة.
َ
ـــب خويل ٌد �إلى ُحجر ِته ،وق ََ�ضى بها
ول َّما ا ْنف َّ
َـــ�ض َ
الج ْم ُع ،ذه َ
بنت زا ِئ� � َد َة ب��نِ ا َلأ� َ��ص� ِّ�م،
َوق ًتا طَ ��وي�ًل�اً ُ ،ي�ح� ُ
�ادث زوج َته فاطم َة َ

أمارات
خرجا وقد ب َدت علَيهما
الر�ضا و� ُ
ُ
و ُتحا ِدثُه ،ثم َ
عالمات ِّ
ــ�س خويـل ٌد ِفى ال ِف َنا ِء ،وجلَ�ست بجا ِنبه َز ْو َج ُته
االر ِ
تياح ،وج َل َ
ْ
ِ
والر�ضا.
فاط َمةَُ ،ي ْبدو علَيها ال�سرور ِّ
ا�س ِتحيا ٍء،
ثم دعا ا ْب َنته خديج َة  ،فجا َء ْت َت ْم ِ�شى علَى ْ
�ضو ُء
وو َقفَت �أما َمه فا ِر َع َة القَوام ،م َتلأْ ِل َئ َة ال َو ْجهَ ،ي ْن َع ِك ُ�س ْ

باح ال ُّد ِّرى على َو ْجهِها ،فَيزي ُده َجمالاً على َجمالٍ  ،وهو
ال ِم ْ�ص ِ
يت�أَ َّملُها ِ
بالج ِ
لو�س قا ِئلاً :
تجل�س �إ َّال بع َد َما �أَ ِذن لها ُ
با�س ًما ،ولم ْ
ــ ا ْق ُع ِدى يا َخديجةُ.
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�س�أَتح َّد ُث � ِ
ِيح فيه،
إليك فى �أَم ٍر ،و�أَ َو ُّد �أَ ْن �أعر َِف ر� ِأيك َّ
ال�صر َ
فا�س َم ِعى ،وف ِّكرِى ،وال ُت ِقي ِمى َو ْز ًنا لأَ ِّى ا ْع ِتبا ٍر ال َتجِ ِدي َنه ُموا ِفقًا.
ْ
ظر فى َو ْج� ِه خ ِديج َة الم�س َت ِديرِ ،وفى
�أَط��ا َل خ َو ْي ِل ٌد ال َّن َ
(((

عينيها ال َّن ْجال َو ْين وث ْغرِها البا�س ِم ،ثم قا َل فى َحنان :
ال�شا ِم ؟
ــ َما َر�أْ ُي ِك يا خديج ُة فيما �أَ ْع َد ْدنا ِلقَا ِف َل ِة َّ

ك�شفَت عن �أَ ٍ
�سنان
ت�سام ٍة َعرِي�ض ٍةَ ،
ال�س�ؤَا َل بِا ْب َ
ف َت َل َّق ِت الفتاة ُّ
(((
ظوم ،ثم قا َلت فى �أدبٍ َج ٍّم :
َم ْر َ
�صو�ص ٍة ك�أَ َّنها ال ُّد ُّر الم ْن ُ
ــ قا ِف َل ٌة ُم َو َّف َقةٌ ،وتجار ٌة رابِح ٌة �إ ِْن َ�شا َء اهللَ ،ح َو ْت ما �أَ ْو َ�صى

بِه ُع َمال�ؤنا ُهناك ،من ك ِّل ِ�سلْ َع ٍة َتجِ ُد فى تلكَ البِال ِد �إقبالاً �ش ِدي ًدا،
خير تنظي ٍم.
و ُ�أ ِع َّدت � َ
أح�سن �إعدا ٍد ،و ُنظِّ َمت َ
قال ُخويلد ،وا ْب ِت َ�سا َم ُته َت ْز َدا ُد ا ِّت َ�سا ًعا فوق �ش َف َتيه:
ــ وم��ا ر�أْ ُي��ك يا خديج ُة فى رجا ِل َنــا و ُع َّما ِلنا�ُ ،أول� ِئ��ك ا َّل ِذين

�س َن ْب َعثُهم فى القا ِف َل ِة ؟
((( الوا�سعتين.
((( كثير.
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الحيرة :
قالت الفَتا ُة ،وقد ب َدت فى َوجهها َب ْع ُ�ض َمال ِم ِح َ
ــ �إ َّنهم ِ
ماه ُرون ُم َد َّر ُبونَ ،يع ِر ُفون ما َي�أْ ُخذون وما يتركُون،
خير ما ُي ْب َت َغى
مناء ُم ْخ ِل َ
هار ِة �أُ ُ
وهم م َع تلك ال َم َ
�صون ،والأما َن ُة ُ
في َم ْن َيبي ُع و َي ْ�ش َترِى ،و ُتلْقَى �إ َل ْي ِه الأموا ُلَ ،ي َت َ�ص َّر ُف فيها و ُهو
بعي ٌد عن � ْأ�صحابِها.
فنظ َر �إلى �أمها فاطم َة با�س ًما ،ثم �أعاد النظ َر �إليها وقال فى رِفقٍ :
ــ وما ر�أ ُي� ِ�ك يا خديج ُة فى �أَ ْم َه ِر تجا ِر مك َة اليو َم؟ و َم� ْن فى
الربح ال َو ِفيرِ؟
نظرِك �أق َد ُرهم على ِّ
ففك ََّرت ق ِليلاً  ،ثم �س�أَلت فى �أدبٍ :
الحرا َم؟
بح َ
الر ْب َح َ
الر َ
الحال َل �أَ ِم ِّ
ــ � َّأى ِر ْب ٍح َت ْع ِنى يا �أ َبتا ُه؟ ِّ
�سارع ُخويل ٌد قائلاً :

وم� ،إ ِْن
بح
ــ َ
الحرام ال ي ُد ُ
ُ
فالر ُ
الربح الحال َل طَ ْب ًعا يا خديجةُ! ِّ
َنا َله ِ
مر ًة فلَن ينا َله �أُخرى ،ولن َي ْن َف َعه ما َربِح ،ب ْل ُي َ�سلِّط
�صاح ُبه َّ
اهللُ عليه ما ُي�ض ِّي ُعه جمي ًعاَ ،ي ْن ِ�س ُفه وال ُيب ِقى منه با ِقي ًة ،وهو ال
الحاللِ .
الربح َ
َي ْذ َه ُب ْ
وح َده ،ب ْل َي� ُأخ ُذ فى ر ِْجلَيه ِ�سواه من ِّ
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بح
و�إ َّنما �أ�س�أَل ُِك عنِ ال َم َه َر ِة فى ال َب ِيع ِّ
والر ِ
وال�شرا ِء َ
الحاللِ ِّ ،
قين،
ال�صا ِد َ
الحاللِ الطَّ ِّيبِ  ،الذى َي ْ�س َعى ب َِحال َوته �إ َلى الطَّ ِّيبين َّ
م ْن ال َي ُغ ُّ�شون وال َي ْخ َدعون ،وال َيتال َعبون فى الكي ِل وال ِميزانِ ..
بال�صدق،
ف�أخذَت َت ُع ُّد َب ْع ً�ضا ِمن التجار ا َّل ِذين ْ
تهروا ِّ
ا�ش ُ
ا�س َتزا َدها حتى َ�ص َم َت ْت ،و َنظَ رت
و ُعرِفوا بالأما َن ِة ،وكلَّما َ�س َك َت ْت ْ
خير َمن �أ ْع ُلم يا �أُ َّماه فماذا َب ْع ُد؟!
�إلى �أُ ِّمها تقو ُل بعينيها :ه�ؤُال ِء ُ
وماذا َن�س َت ِفي ُد من َع ِّد ه�ؤال ِء وغي ِر ه�ؤال ِء؟!!
وق ْد قر�أَ �أبوها ما قر�أَ ْت �أ ُّمها فى عينيها ،فقا َل ُم َت َر ِّفقًا:
ــ وما ر�أيك يا خديجة فى عتيق بن عابد؟
َ�س َك َتت لحظ ًة ،ثم تا َب َعت كال َمها �سا ِئل ًة فى ده�ش ٍة:

أمر تجارتنا ه ِذه
ــ ِل َم ت�س�ألنى عنه يا �أبتاه� ،أتريد �أن ُت َ�سلِّ َم ُه � َ
المر َة فى القَا ِف َل ِة؟!
َّ
فنظر ُخويل ٌد �إليها ثم قا َل فى ح َن ٍان:
َ
التجار ِة ،و�أَغلَى من المالِ ! �أَ َو ُّد
ــ �أَ َود �أَ ْن ُ�أ َ�سلِّ َم ُه �أَ ْم ًرا �أَ ْعظَ َم من
َ
كبير ًة ،ال ُت َق َّد ُر بكنو ِز ال ِ
أر�ض كلِّها!
� ْأن �أُ َ�سلِّ َمه �أَ َما َن ًة َ
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فاح َم َّر
ف�أَ ْدر َكت خديجة  ما َي ْر ِمى �إليه �أبوها ،من ُمحا َو َرتهْ ،
يب.
ْ
وج ُهها خَ َجلاً  ،و�أطرق َْت �صا ِم َت ًة ،ال َت َت َح َّد ُث وال ُتجِ ُ
�سكون طويلٌ ،قطع ْته �أ ُّمها قا ِئل ًة فى َب ْ�س َمة �آ ِم َل ٍة:
و�سا َد
ٌ
ــ ما َر�أْ ُيك يا خديجة فى عتيق؟..
الح ِّر َّيةَ ،وقال ِلك :ف ِّكرِى وال َت ْه َت ِّمى بغي ِر ما
�أَطْ ل ََق ِلك �أَبوك ُ
الر�أْىِ  ،وهو َي ْح َتر ُِم ر�أ َيك و ُي َق ِّدره ،وقد ع ِل ْم ِت
َتج ِد َ
ين ُموا ِفقًا من َّ
ِ
الخاط َب
يكون
ما � َأرا َد من َع ْر ِ�ض عتيقٍ عل َِيك ،و�أ َّن��ه َي ْرجو �أن َ
ون َت�أْ ِثي ٍر.
نف�سك،
وتختاره ُد َ
ال َّال ِئ َقَ ،ت ْر َ�ضى عنه ُ
ُ
فازداد َوجه خديج َة ْ احمرا ًرا ،وظ َّلت ُم ْطرِق ًة طويلاً من الوق ِْت،
أطراف �شجا َع ِتها ،وحا َولت �أن تتك َّلم ،فت َع َّث ِ
ثم َج َم َعت � َ
الكلمات فى
رت
ُ
َف ِمها ،و�أبوها و�أ ُّمها ين ُظران �إليها ِ
الجواب.
با�س َمين ،و َين ِْتظ َران
َ
وم�ضت َف � ْت� َ�ر ٌة طويلةٌ ،وه��ى فى َ�ص ْم ِتها ،ووجهها ي��زدا ُد
َ

�راف
اح �م��را ًرا ،فل َّما �أع��ا َد �أب��وه��ا ال���س��ؤَال علَيهاَ ،ج َمعت �أط� َ
ْ
(((
مر ًة �أخرى ،ثم قالت فى َ�ص ْو ٍت ُي َه ْد ِه ُده الح َي ُاء:
�شجاعتها َّ
((( يحركه حركة خفيفة منتظمة.
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ــ وه ْل بع َد َر�أْىِ �أَبِى من َر�أْىٍ ؟!
ف�أَ ْدناها �أَبوها منه ،وطَ َب َع ُق ْب َل ًة حا ِن َي ًة على َجبِي ِنها ،و ُق ْب َل َتين
علَى خ َّديها.
ِ
العرو�س بما
الزفاف وتج ِّه ُز
� َأخ �ذَت الأُ�� ْ�س��ر ُة ت�ستع ُّد ليوم
َ
ِ
دار
يوم
ُ
الزفاف ْ
تحتاجه فى حيا ِتها الجدي َد ِة ،وجا َء ُ
وام َتلأَت ُ
خ َو ْيل ٍد بالق ِ
وال�ص ِاحبات ،وج��ا َءت ِن ْ�س َو ُة َب ِنى َم ْخزو ٍم،
َريبات َّ
عتيق ،وجا َءت ن�سو ُة �أَ َ�س ٍد بما
َي ْح ِمل َْن ال َهدايا الغا ِلي َة ا َّل ِتى َبعثَها ٌ
َج َّه ْز َن من ثَمين ال َهدايا.

وجل�ست الأم �إلى ابنتها تن�صحها بما يجعل ال�سعادة تملأ
بيتها الجديد ،وتعلمها �أن الزواج تعاون بين الزوجين ،ول َّما
(((
ِ
الزفاف ال�سعي ِد ُن ِح َر ِت الذَّبا ِئ ُح ،و ُد ِع َي ْت َمك ُة ِللْ َوال ِئ ِم
يوم
جا َء ُ
عث من ِ
ا َّل ِتى َ�س ُت َم ُّد فى ِ
الرقي ُق،
بيت خ َويلد ،وا ْن َب َ
البيت ال ِغ ُ
ناء َّ
و�أَ َخذ َِت ِ
رو�س ،و َي ِز ْد َنها َج َمالاً على جمالها.
الما�ش ُ
طات ُت َز ِّي َّن ال َع َ
حرك ٍة
اليوم َب ِدي ًعا َر ِق َ
كان ُ
يق ال َّن ِ�سي ِم ،ق ََ�ض ْته مك ُة كلُّها فى َ
((( جمع وليمة ،وهى طعام العر�س �أو غيره.
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(((
ِ
َ
َ
دا ِئ َب ٍة
ران
م
ال
ل
أقب
�
ى
ت
ح
يه،
ل
�
إ
و
يلد
و
خ
بيت
من
،
ِ
َّ
�ساء َف ُع ِق َد ال ِق ُ
َ
َ ُ
رين دا ِع َين ،وا ْنطَ َلق َِت
بجا ِنبِ الكعب ِة ،ثم َ
النا�س حو َل َها �شا ِك َ
طاف ُ
(((
ال َّزغارِي ُد ِم ْن ِ
بيت ُخ َو ْي ِل ٍدَ ،ت َتجا َو ُب فى َجوا ِنبِ مكةَُ ،ت ْف ِر ُح
أحباب.
الأه َل وال َ
الحيا ِة الجدي َد ِة ،كبي َر َة
أبواب َ
ودخ َلت ال�سيدة خديج ُة َ � 
(((
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وح ِّب
الأ َملِ� ،شديد َة الط ُموح  ،لك َّنها مع ث َقتها َّ
ال�شديدة ِب َنف�سهاُ ،
وحديث النا�س عن ُم ْ�س َت ْق َب ِلها ِ
ِ
الباهر ،كانت ُت ِح ُّ�س
َز ْوجِ َها َلها،
بِخَ ْو ٍف �شدي ٍد من الأيامُ ،ي َح ِّدثُها قل ُبها ِب�أَ َّنها ُت ْخ ِفى بداخلها� ،شيئًا
يوب.
ال َي ْع َل ُمه َغ ْي ُر ع َّال ِم ال ُغ ِ

((( م�ستمرة.
((( تـــــتردد.
((( التطلع �إلى الأف�ضل.
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من ثمار هذا الف�صل
■

■

■

■

■

■الفتاة العربية العاقلة الرزينة تحظى بحب واحترام �أهلها
وجيرانها.
■كانت المر�أة العربية فى الجاهلية ت�ست�شار وي�ؤخذ بر�أيها
فى كثير من الأمور ،ولم تكن مهملة ال ر�أى لها كما يدعى
بع�ض المغر�ضين.
■بع�ض الأ�سر الجاهلة كانت تف�ضل البنين على البنات بل
و�صل الأمر ببع�ضهم �إلى و�أد البنت �أى :دفنها حية فى
التراب.
■الأ�سر الحكيمة العاقلة كانت تعلم بناتها وتن�شئهن على
الف�ضيلة ومكارم الأخالق.
■الأب كان ي�ست�شير ابنته وي�أخذ بر�أيها عند زواجها ،كما
كانت الأم تتولى ن�صح ابنتها قبل زواجها حتى ت�ضمن لها
ال�سعادة فى بيتها.
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طبعة 2021 / 2020م

المناق�شـــــــة
ال�س�ؤال الأول:

«فى هذه الدار الثرية الوا�سعة ،ن�ش�أت خديجة بنت خويلد 
را�ضية هانئة ،ال تبطرها النعمة ،كما تبطر الكثير من النا�س ،بل
�أح�س��ت ب���أن هذه النعمة التى تمرح فيها� ،إنما هى عطاء من اهلل
الرزاق ينبغى �أن يقابل بال�شكر لمن وهبه ومنحه ،ووجدت فى
عون المحرومين وم�ساعدة المحتاجين ما ينه�ض بذلك ال�شكر».
( ا ) اختر الإجابة ال�صحيحة مما بين القو�سين فيما يلى:

■ ■«الثرية» معناها( :الم�ضيئة  -الكبيرة  -الغنية)
■ ■معنى «تبطرها»( :تفرحها  -تف�سدها  -تحزنها)
■ ■معنى «راجيا»( :طالبا  -متمنيا  -ممتنعا)
(ب)	 �أح�ست ال�سيدة خديجة ـ  ـ بواجبها نحو اهلل المنعم.
فماذا فعلت؟
(جـ)	 �ضربت ال�سيدة خديجة المثل فى ح�سن الت�صرف فى
النعم التى �أنعم اهلل  -تعالى  -بها عليها .و�ضح ذلك.
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ال�س�ؤال الثانى:املأ كل فراغ مما يلى بالكلمات المنا�سبة:

( ا ) قرب دار خويلد بن �أ�سد من الكعبة يدل على .................
العظيمة و  .................الكبيرة.
(ب)	 كانت ال�سيدة خديجة  ترى نعم اهلل .................
من الرزاق ت�ستحق وت�ستوجب . .................
(جـ)	 والد ال�سيدة خديجة  كان يرى فى .................
البنات ظل ًما لهن ودليلاً على  .................قلوب من
يفعلون ذلك؛ لأن فيهن مثل خديجة.
( د 	) ك� ��ان وال � ��د ال �� �س �ي��دة خ��دي �ج��ة  ي� ��أخ ��ذ ر�أي� �ه ��ا فى
�أم���ر  .................وكانت �أمها تن�صحها وتعلمها �أن
الزواج  .................بين الزوجين.
ال�س���ؤال الثال��ث� :ضع عالم��ة (✓) �أم��ام العب��ارة ال�صحيحة

وعالمة (✗) �أمام العبارة غير ال�صحيحة فيما يلى:

( ا 	) ن�ش�أت ال�سيدة خديجة  فى بيت كريم ثرى 			
(	)
له منزلة عظيمة.
(ب)	 كان كل العرب فى الجاهلية يئدون البنات حين يولدن)	( .
(جـ)	 كل العرب فى الجاهلية كانوا يزوجون بناتهم 			
(	)
دون �أخذ ر�أيهن.
( د 	) عتيق بن عابد �أول زوج تزوجته ال�سيدة خديجة )	( .
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ال�س�ؤال الرابع:

«ما �أظلم �أولئك الذين يكرهون البنات! وما �أق�سى حكمهم
عليهن! وكيف تقدم تلك القلوب المتحجرة على و�أدهن؟».
( ا 	) من قائل العبارة ال�سابقة؟ وعالم يدل هذا القول؟
(ب) تخير الإجابة ال�صحيحة مما بين القو�سين:

 «و�أد البنات» معناه�( :إهمالهن  -تحقير ُه َّن  -دفنهن �أحياء)(جـ)	 ماذا تعرف عن موقف الإ�سالم من «و�أد البنات»؟
ال�س�ؤال الخام�س:

يقـــول اللـه � -ســبحانه وتعــالى : -
{

}

( ا 	) با�ستخدام الحا�سب الآلى و�أ�سطوانة تف�سير القر�آن الكريم
اذكر ا�سم ال�سورة التى وردت بها الآيتان ال�سابقتان ثم
اكتب تف�سير الآيتين.
(ب)	 و�ضح م�صير من قام بو�أد البنات كما فهمت من تف�سير
الآيتين ال�سابقتين.
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2

عزيمــــة ومهــــــــارة

َم َنحت خديج ُة َ ز ْو َجها ما َت ْم َن ُحه المر�أ ُة العا ِقل ُة ِ
الفاهمةُ:
و�شجعته ،وف َتحت قل َبها َله ،ف َو َج َد ِفيه
واح َترمتهَّ ،
�أَطا َع ْتهْ ،
ال�س َعا َدة التى
وار َت� َ
وحنا ًنا َ
�اح �إليهَ ،
وج� َد فيه َّ
َعطْ فًا �أَ ِن َ�س بِه ْ
ومنحها من قلْبِه ِمثْل ما َم َنح ْته من
َي ْرجوها ،فاط َم�أَن �إليهاَ ،
با�س ِت َ�ش َارتها فيما َي ُقوم ِب ِه من �أُمور.
قلبِها ،ولم َي ْب َخل عليها ْ
وا ْنق ََ�ضى العامَ ،ف� ِ
�زادت ال َّدار بهج ًة ،بمولو َد ٍة َو َّثق َْت رِباطَ
وجين ،وا�ش َت َّد َت َعل ُُّق �أَبِيها بها� ،إ ْذ كَانت كبير َة
ال َمح َّب ِة َ
بين ال َّز َ
ال�ش َبه ب�أُ ِّمها خديج َة ِ ،
ال�ش ْعرِ،
وا�س َع َة ال َع ْي َن ْين ،طَ وِيل َة َّ
َّ
ال�صور ِة ،ن��ا ِف� َذ َة ال َّنظَ ِ
راتُ ،ت َب ِّ�ش ُر
ُم�س َت ِد َير َة ال� َو ْج� ِهَ ،ج ِميل َة ُّ
قلب والديها.
بم�ستقبل باه ٍر َي ُ�س ُّر َ
ول َم َيكُنِ ال َّزوجانِ ال�سعيدانَ ،ي ْعلَمانِ �أَ َّن ال َق َد َر ،قَد َك َت َب فى
العام
َ�ص ْف َحة ال َبقاء ِلهذا ال � َّز ِ
واج ُ�سطو ًرا َق ِليل ًة ،فلم َي ْن َت ِ�ص ِف ُ
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ج ْر ًحا
يق ،ت��ا ِر ًك��ا فى قلبِ خديج َة
الثَّا ِنى ح َّتى م��ات َع ِت ٌ
ُ
ِ
الر ِ�ض َّى،
وا�س ًعا ،وفى َن ْف ِ�سها َح ْ�سر ًة با ِل َغةَ ،ف َق ْد َف َق َدت ِفيه ال َّز ْو َج َّ
كان قد َت َرك َلها وال ْب َنتها ث َْر َو ًة َ�ض ْخ َم ًة ،من
ال ُم ْخ ِل َ�ص ال َو ِف َّى ،و�إن َ
ياع ِ
وح ِز َنت خديج ُة على ز ْوجِ ها
المالِ وال ِّت َج َار ِة ِّ
وال�ض ِ
الوا�س َع ِةَ ..
ُح ْز ًنا َ�ش ِدي ًدا.
وال�شهور وال�سنون وخديج ُة  ال َه َّم لها �إ َّال
أيام
ومرت ال ُ
ُ
االهتمام بابن ِتها و�إدار ِة تجار ِتها التى تول َّْت م�سئوليتها بع َد
وفا ِة زوجِ ها عتيق ،ودخ َل عليها �أبوها يو ًما يح ِّدثُها عن طلبِ
الزواج منها.
التميمى
ال َّن َّبا�ش بن زرارة
َ
ِّ
تح َّي ِ
نف�سها للعناي ِة بتربي ِة ابنتها
رت ال�سيد ُة التى
ْ
وهبت َ
ولكن �أباها �أخ َذ يعد ُد لها
أخبرت �أباها بذلكَّ ،
واالهتما ِم بها ،و� ْ
ِ
وافقت �أخي ًرا على
ا�ش حتى
ال�صفات الكريم َة التى يتمت ُع بها ال َّن َّب ُ
ْ
أمرها �إلى ا ِهلل.
ِ
الزواج مر ًة ثاني ًة و�سلَّمت � َ
الم َد ِّبر َة،
َوج َد ال َّن َّب ُ
ا�ش فى َخ ِديجةَ ،ال َّز ْو َج َة ال َو ِف َّي َة العا ِقلة ُ
عتيق قل َبه من قبلُ.
ف�أخلَ�ص َلها ،و َم َنحها قل َبه كما م َنحها ٌ
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البار ب� ِأهله ،فَبا َد َل ْته ُح ًّبا
وج ْ
ووج َدت فيه ال َّز َ
المخ ِل َ�ص ال َعطوف َّ
إخال�صا ب� ٍ
إخال�ص.
ب ُِح ٍّب ،و� ً
وج عا ِقلاً ِ ،م ْقدا ًما ،كري ًما َك ِث َير المالِ ِ ،
وا�س َع
وكان هذا ال� َّز ُ
(((
ال�سدي ِد  ،ك َما كانت ُت�شارِك َع ِتيقًا:
ف�شار َك ْته بر�أيها َّ
ال ِّتجار ِةَ ،
ال�سعاد ُة،
�شارت علَيه ،و�شا َو َرها وا ْق َت َنع بِر�أْيها ،و�أظلَّت َبي َتهما َّ
�أَ َ
وجين العا ِقلَين الم ُت ِ
فاه َم ْينِ  ،ال َّلذَين ي َتبا َدالن
التى ُت ِظ ُّل َب ْي َت ال َّز َ
واالح ِترا َم.
ال َم َح َّبة ْ
وزا َدها ُح ًّبا َله وت ْق ِدي ًرا ،ما َو َج َدت ِفيه ِم َن الك ََر ِم فى ُمعا َم َل ِة
ا ْب َن ِتها ال َي ِتي َم ِة ،ف َق ْد �أح َّبها ،و�أَحلَّها من قلبِه َم َح َّل الأ ْب�ن��ا ِء،
ُيال ِع ُبها ،و ُي ِ
�ضاحكُها ،و َي ْح ِملُها على َك ِت ِفه ،و ُي َق ِّبلُها ،و ُي َل ِّبى
َرغبا ِتها ،وال يعو ُد �إ َّال بهد َّي ٍة َلها ُتفر ُِحها و َت ِزي ُدها َت َع ُّلقًا به،
كثير من ال َّن ِ
ا�س َيعر ُِف
و َت ِزي ُد خديجةََ ت ْق ِدي ًرا َله ،حتى َلم َي ُعد ٌ
(((
ون فى �أ َّنها ا ْب َن ُته ال َع ِزي َز ُة.
�أ َّنها َي ِتي َم ٌة فى ِح ْجرِه ،وال َي ْر َتا ُب َ
(((
ا�ش َت َّد ْت � ِ
ولم َي ْنق ِ
بين
العام ،ح َّتى ْ
أوا�ص ُر ِتلْكَ المح َّب ِة َ
َ�ض ُ
((( ال�صائب ،ال�صحيح.
(((	ال ي�شكون.
((( روابط.
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ال َّز ْو َجين ِبر ِ
ِباط ال َو َل ِد ،الذى َي ْهواه ال َع َر ُب ،و ُي ْك ِثرون ال َّزواج
ون �إليه �إذا لم ُي ْر َزقوه ،ويجِ دون فى ِح ْر َما ِنه
ِمن �أج ِله ،و َي ِح ُّن َ
�أل ًما ال ِذ ًعا.
أ�صبح «ها َلةُ» ا ْب ُن ُهما ُق َّر َة َع ْينٍ َل ُهما ،و َت َوف ََّرت َخ ِديج ُة 
ف� َ
علَى رِعايت ِه َم َع ا ْب َن ِت َها ،و َغ� َد ْت َم ْ�ضر َِب ال َم َث ِل بِمك َة فى َت ْر ِب َي ِة
ا َلأبنا ِء ،كما ِه َى َم ْ�ضر ُِب ال َم َث ِل فى رِعا َية الأ ْز َو ِاج.

ا�ش َن ً
وح ًّبا ِفى الحيا ِة،
وزادت هذه الحا ُل ال َها ِد َئةُ ،ال َّن َّب َ
�شاطا ُ
فوق ما ُه َو ِفيه من
فزا َد َخ ْي ُره ،وا َّت َ�س َع ع َملُه ،وت َدفَّق علَيه الما ُلَ ،
ارت خديج ُة ُ ت َنا ِديه «�أَبا ها َلةَ»،
و�ص ْ
الثَّرا ِء والخي ِر ال َو ِفيرَ ،
ا�ش هذا اال�سم.
أحب ال َّن َّب ُ
ف� َّ
العام الثَّا ِنىَ ،ي ْ�ش َه ُد و َل ًدا ثان ًيا� ،س َّماه �أَبوه
العام و�أقب َل ُ
دار ُ
ثم َ
ِ
فرحا بما ُم ِن َح من ف�ض ِل ا ِهلل ،ف�أَعطَ ى ال ُفقرا َء،
«ه ْند» ،وكا َد َي ِطير ً
المحتاجِ َين ،و�أقا َم ال َوال ِئم ِ
الفاخر َة
وم َنح
َ
الم�ساكين ،و َو َّ�سع على ُ
(((
َ
النا�س
ى
�
أ
فر
،
لل�سا َد ِة وال ُك َبرا ِء ،و َب َ�سطَ َي َده فى َي ْو ِم ال َع ِقي َق ِة
َّ
ُ

((( يوم ال�سابع.
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(((

ما َلم َي َر ْوا ِمن قب ُل من �أَلْوان الك َر ِم وال َّت ِ
يب .وطافَ بِال َب ْي ِت
رح ِ
�شاك ًرا َر َّبه ا َّل ِذى �أ ْك َث َر من ولده ،وزا َد َت َع ُّلقًا بِخَ ِديجة  وا ْب َنتها.
ولكن خديجة  ابتليت بوفاة �أبى ها َلة َف� ْ�ج��أَ ًة ،وعا�شت
ون َز ْو ٍج ،فذاقَـت ثا ِنيـ َ ًة ما ذاقَت من
خديج ُة َ م َّر ًة �أُخـ ْ َرى ُد َ
(((
موت �أبِى ها َلة ُج ْر ًحا ِ
فوق
كان
د
ق
و
.
َ
وا�س ًعا َ
َ
ُ
قب ُل من ال َّت َر ُّم ِل َ ْ
(((
ُج ْر ِح عتيقٍ َ ،فل َْم َيجِ َّف لها َد ْم ٌع ،و َل ْم َت ِخ َّف لها َل ْو َع ٌة .
وبعد فترة مات والدها خويلد ،وحزنت ال�سيدة خديجة 
على فقدان والدها كما حزنت على فقدان زوجها.
ولكنها تغلبت على حزنها بعزيمة قوية ،وقررت �أن تنه�ض
بتجارتها وت�ستثمر الأم��وال التى تركها لها زوجاها ووالدها
رت
ِتجار ِتها ،ف ََ�س َّي ْ
الرجالِ ا َّل ِذين ُي�سا ِفرون ب َ
فقامت با�ستئجار ِّ
التجار َة ،كما كا َنت ِفى ح َيا ِة َز ْو َج ْي َها وحيا ِة �أَبِيها ،جا ِع َل ًة
ِتلكَ
َ
َه َّمها �أَ ْبنا َءها وما َلها و�أَ ْعما َلها ِ
الوا�س َعة.
َو َ�س َار ْت ِتجار ُة خديج َة كما كانت َت ِ�س ُير تجار ُة َز ْو َجيها،
((( الكعبة.
((( فقدان الزوج بالموت.
((( ُح ْرقـــة.
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وكَما َت ِ�س ُير تجار ُة ُق ٍ
أ�صبح الكثيرون َي ْع َملون َل َد ْيها ،وال
ري�ش ،و� َ
(((
لون َل َدى
ا�ض ًة فى ِخ ْد َمتها ،بل َ
َيجِ دون غ َ
َ�ض َ
يفخرون ب�أ َّنهم َي ْع َم َ
الح ِكي َم ِة ،التى َف ِه َم ْت �أُ�صو َل
الم َد ِّب َر ِة العا ِقل ِة َ
ال�س ِّي َد ِةُ ،
هذه َّ
وعرفَت ما َي ْكث ُُر عليه الطَّ ل َُب ِفى َن ِاح َي ٍة ،وما
ال ِّتجار ِة و َدقا ِئقَهاَ ،
ناح َي ٍة ،و َع َق َدت ِ�ص ٍ
لب فى ِ
الت تجار َّي ًة كثير ًة َو ِثي َق ًة
َيق ُّل عليه الطَّ ُ
جميع البال ِد.
فى ِ
(((
ذات َر ْ�أىٍ ِفى ُ�ش ُئون المالِ  ،ال َي�أْ َن ُف َك ِثير ِمن كبا ِر
و�صارت َ
َ
التجارِْ � ،أن َي ْ�س�أَلها و َي ْ�س َت ِم َع �إلى َت ْوجِ يها ِتها ،ويعم َل بِها ،لأ َّنهم
َج َّربوا �آرا َءها وتوجيهاتها َوا ْق َت َن ُعوا ِب َن ِ
جاحها.
جارىِ ،م��ن ال ُب ِ
يوت
و�أَ� ْ��ص� َب� َ�ح َب ْي ُت ال�سيدة َخ ِد َ
يج َة ال ِّت ُّ
�ارت َم�خ��ا ِز ُن�ه��ا ِم��ن �أَ ْو�� َ�س��ع المخازنِ
الكبير ِة ف��ى مكة ،و� �ص� ْ
والح ِّق ،ال ُن ْق َ�ص َان،
بالحاللِ َ
جار ُتها َ
و َ�أ ْ�ش َه ِر َها ،وامتا َز مالُها و ِت َ
يف((( فى ال َك ْي ِل وال ِميزانِ  ،وال َ�ش ْى َء ِمن هذَا المالِ فىِ
وال َتطْ ِف َ

((( ذلة ومنق�صة.
((( ال يتكبر.
((( نق�ص الكيل والميزان� ،أو زيادة فيهما.
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(((
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
وا�س َت ْم َر�أه
ل
ح
ف
ت
وا�س
،
ط
�س
و
ال
ذ
ى
ف
�شاع
ى
ذ
ل
ا
الربا
َلكَ
ْ
َ
َ
ْ َ
َ َ
طرِيق ِّ
ْ
الكثيرونِ ،م َّمن َي ْن ُ�شدون الثرا َء ِ
امت�صوا من �أَ ْج ِله
الوا�س َع و� ْإن ُّ
ال ِّد َما َء.
والم ْحتاجِ ين ،ف�أَ ْخ َر َج ْته ِ
را�ض َي َة
كما �أ َّنها َع َرفَت َّ
حق ال ُفقراء ُ
حاج ٍة،
ال َّن ْف ِ�س طَ ِّي َب َة ال ُف َ�ؤا ِدَ ،م ْ�سرور ًة بما ُتق ِّدم ،وبما ُتف َِّر ُج من َ
و ُت ِزي ُل من ك َْربٍ .
ذهب �إ َليها �أبو طالب ب ُن َعب ِد المطَّ ِلب بنِ
وفى يوم من الأيامَ ،
ِ
باح ِترا ٍم ،وجلَ�سا يتح َّدثان فى �أمو ِر
ها�ش ٍم �س ِّي ُد مكةَ ،فقا َبلته ْ
والخ�سارة ،وم��ا ُي ��ؤَ ِّدي��ه ال ُع َّمال
القا ِف َل ِة وال� ِّت�ج��ارة ،وال� ِّ�رب��ح َ
المه ِملُون والكَ�سا َلى على
المجِ ُّدون من ُج ْه ٍد ُي ِفيد ،وما َي ْج ِل ُبه ُ
ُ
(((
ال�سلع من َبوا ٍر  ،ف�س�أَلها �أبو طَ الب:
ِّ
 وما َر�أْ ُيك يا خديج ُة فى محم ِد بنِ عب ِدا ِهلل ا ْبنِ � ِأخى؟ �أ َت َر ْي َنه(((
َي ْ�صلُح للقيــام ب�شـــ َ ْى ٍء من َع َم ِل ِك فى قَافل ِة ال�شـا ِم ،ا َّل ِتى َت َت�أَ َّه ُب
للر ِحيل؟
َّ
((( الزيادة على ال َق ْر�ض.
((( ك�ســــــاد.
((( ت�ستعد.
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و�ص ْد ِقه ،و�إ ِ
وكان محم ٌد ﷺ قد ملأَ ال ْأ�س َم َاع ب�أَ َما َن ِتهِ ،
ِخال�صه
اب مكةَ ،لم
فى ع َم ِله ،و ُب ْع ِده عن طُ رقِ َّ
ال�ش ِّر ا َّل ِتى َي ِ�سير فيها �ش َب ُ
َي ْ�ص ِر ْفه ُح ْ�س ُنه وق َّوته �إلى ما َي ْن َ�صر ُِف �إليه �أمثالُه ،وغَدا ِمثا َل
هار ِة ،فقا َلت َخ ِديج ُة ِ 
با�س َم ًة:
ال ِع َّف ِة والطَّ َ
أمانات ،و ُيوث َُق به كُل
 ِم ْث ُل محم ٍد يا �أبا طالب ُتلْقَى �إليه ال ُِيق من َق ْبلُ.
ال ِّث َق ِة ،ل ِك َّنه لم ُي َج ِّربِ الطَّ ر َ
حين كان
�صاح َبه فيها َ
فطَ ْم�أَنها �إلى َم ْع ِر َف ِته بالطَّ رِيق؛ لأ َّنه َ
(((
فى ِ
أكثر ِم َّما ُي ْدرِك
�
،
العا�ش َر ِة من ُع ْم ِر ِه ،وقد �أ ْد َركَها و َوعا َها
َ
ال�سفر و َعنا ِئه،
غيره ِم َّمن َي ْك ُبرو َنه ،و�أ َّنه قو ٌِّى قا ِد ٌر على ُمقا َو َمة َّ
ُ
وله ِخ ْب َر ٌة بالتجارة و�أُمو ِر َهاِ ،
حا�س ٌب ِ
ماه ٌر ،و ُم َد ِّب ٌر مفك ٌِّر ،قد
وح�سن َت ْ�صر ِ
ِيف الأُمورِ.
وال�ص ْب َر،
َ
َع َّو َده َر ْع ُى ال َغ َنم ال ِّد َّق َة َّ
يت يا �أ َبا طا ِلبٍ  ،و َل ْو طَ َل ْب َت هذا لل َب ِعي ِد َع ْنكَ َلأ َج ْبنا ،فما
َ -ر ِ�ض ُ

وحبِيبِكَ ؟!
ظَ ُّنك بمح َّم ٍد َقرِيبِكَ َ

�شكرها ،ثم ا�ست�أذَن فى اال ْن ِ�ص ِ
زف
رافِ ،ل َي َّ
 -ك ََّرر �أبو طالبٍ َ

((( حفظهـــا.
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الخبر ال ْب��نِ �أَ ِخيه ،و َذ َه� َ�ب م�سر ًعا �إلى ِ
بيت محم ِد بن عبدا ِهلل،
َ
ال�سرور بما ُو ِّف َق �إِ َل ْي ِه.
�شدي َد ُّ
الر ِحيل�َ ،س َّل َمته ما َلهاَ ،و َز َّو َد ْت � ُه بِن�صا ِئحها،
ف َل َّما كان ُ
يوم َّ
وبعثَت م َعه ُغال ًما َلها ُي َ�س َّمى « َم ْي َ�س َر َة» ،و�أ َمرت هذا ال ُغال َم �أن
الراح ِلين ،ثم
ُي ِطي َعه و ُي َن ِّف َذ �أمره ،وو َّدعته كما و َّد َعت غَيره من َّ
تنظر �إلى القا ِفلَة وهى َت ْب َت ِعد ح َّتى غا َب ْت عن الأنظارِ،
َو َقفَت ُ
ال�شمال ،محم ٌد على َب ِعيرِه .و َم ْي َ�س َرة بِجانبِه على
ُم ْنطَ ِل َق ًة �إلى َّ
َب ِعي ٍر � َآخ َر.
ِ
والرمال ،ومحم ٌد َفر ٌِح
كانت القا ِفل ُة َت ُ�ش ُّق طرِيقَها َ
بين الجِ َبالِ ِّ
ال�سما ِءُ ،م َت َ�أ ِّملاً فى ُ�صنع
الرحي ِلَ ،ي ْق ِ�ضى ليلَه ناظ ًرا �إلى َّ
بذلك َّ
يح ِة العا ِلية ،وما فيها من
الر ْق َع ِة الف َِ�س َ
ا ِهلل و ُق َ
در ِته ،و ِنظَ ا ِم َه ِذه ُّ
بع�ضها �إلى ٍ
بع�ض.
ظر ُ
ِيح تت ْلأ ُلأ ُهنا و ُهناك ،ك َ�أ َّنها ُع ٌ
َم�صاب َ
يون َي ْن ُ
الجوانبِ ،
الممت َّد ِة َ
نهاره ُمت�أ ِّملاً فى تلك َّ
ال�صحرا ِء ُ
و َي ْق ِ�ضى َ
الر ِ
ا�س
ا�س َي ِة حو َل الطَّ رِيقِ  ،ك�أَ َّنها ُح َّر ٌ
الر ِقي َق ِة ،وجِ با ِلها َّ
برِما ِلها َّ
حرك.
ِ�ض َخا ٌم َي ْح َ
فظون الأَ ْر َ�ض َ �أ ْن َت َت َّ
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من ثمار هذا الف�صل
■

■

■

■

■كان للمر�أة العربية فى الجاهلية حقوقها المالية الخا�صة
بها وحرية الت�صرف فى ثروتها ،كما كانت تمار�س �ألوا ًنا
من الن�شاط االقت�صادى مثل التجارة.
■المر�أة العربية تحترم وتحافظ على الحياة الزوجية وعلى
ا�ستقرار الأ�سرة.
■الرجل العربى العاقل ي�شارك امر�أته الر�أى وي�شاورها فى
�أمور عمله و�شئون �أ�سرته.
■ال�سيدة خديجة  كانت ذات ر�أى فى �شئون المال
والتجارة ،كما كانت م�ضرب المثل فى تربية �أبنائها.
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المناق�شـــــــة

ال�س�ؤال الأول :املأ كل فراغ مما يلى بالكلمات المنا�سبة:

( ا 	) توفى  .................زوج ال�ســـــيدة خديجـــــة الأول
فــــى العام  .................من زواجه بها.
(ب)	 ال��زوج الثانى لل�سيدة خديجة هو .................
ورزقت منه بولدين هما . ............... ،................
(جـ)	 بوفاة �أبى هالة زوج ال�سيدة خديجة  ووفاة .............
قررت �أن تنه�ض ب�أمر  .............بنف�سها.
( د 	) كبرت تجارة ال�سيدة خديجة  وكانت تنفق على ...........
والمحتاجين وهى  .............النف�س.
ال�س���ؤال الثان��ى� :ض��ع عالمة (� )3أم��ام العب��ارة ال�صحيحة
وعالمة (� )7أمام العبارة غير ال�صحيحة فيما يلى:

( ا 	) لم تنجب ال�سيدة خديجة  ذرية من زوجها الأول 			
(	)
عتيق بن عابد.
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(ب)	 حر�ص والد ال�سيدة خديجة  على �أن تتزوج 			
(	)
النبا�ش بن زرارة ل�صفاته الكريمة.
(جـ)	 �أنجبت ال�سيدة خديجة  من زوجها النبا�ش 			
(	)
ابن زرارة ولدين هما هالة وهند.
( د	) كان تجار العرب فى الجاهلية ال يتعاملون بالربا)	( .
ال�س�ؤال الثالث:

«و�س��ارت تجارة خديج��ة  كما كان��ت ت�سير تجارة
زوجيه��ا و�أ�صب��ح الكثيرون يعمل��ون لديه��ا وال يجدون
غ�ضا�ضة فى خدمتها».
( ا ) تخير الإجابة ال�صحيحة مما بين القو�سين فيما ي�أتى:

■ ■معنى غ�ضا�ضة( :راحة ـ منق�صة ـ تعب)
(ب)	 كيف كانت ال�سيدة خديجة  تدير تجارتها؟
(جـ)	 ماذا تقول لمن يزعمون �أن المر�أة العربية كانت تمنع من
العمل وممار�سة التجارة؟
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ال�س�ؤال الرابع:

«ما ر�أيك يا خديجة فى محمد بن عبد اهلل؟ �أترينه ي�صلح
للقي��ام ب�ش��ىء م��ن عملك ف��ى قافلة ال�ش��ام الت��ى تت�أهب
للرحيل».
( ا 	) من قائل العبارة ال�سابقة؟ وما �صلته بمحمد بن عبد اهلل ﷺ؟
(ب)	 هل وافقت ال�سيدة خديجة  على خروج محمد بن عبد اهلل ﷺ
فى قافلة ال�شام؟ ولماذا؟
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دوافـــع االرتبــــــاط

(((

َح��ا َن� ْ�ت َع � ْو َد ُة الم�سا ِفرين من ال�شَّ ا ِم ،و َن َه َ�ضت مك ُة َت ْ�س َت ِع ُّد
ال�س ِتقْبا ِلهم ،و�أخذَت ال�سيدة خديج ُة  تف ِّكر فى ما ِلها وتجا َرتها،
من َب ْينِ الأفكا ِر الم ْز َد ِح َمة فى �صدرِها.
ا�س ا ْهتما ًما،
فلَما � ْأن جا َء ال َب ِ�ش ُير ُي ْع ِل ُن ا ْق ِت َ
راب القا ِف َل ِة ،زا َد ال َّن ُ
الحرك ُة فى ال ُب ِ
يوت:
وكث َُر ِت َ
ا�س ِتعدا ٌد فى ِ
ال�س ِت ْقبالِ َمتاجِ رهم ،وح�سابِ
بيوت التجار ْ
ْ
� ِ
أرباحهم �أو خ�سائرِهم.
وا�ستعدا ٌد فى ِ
الح َّما ِلين ،ا َّل ِذين ينقلُون هذه المتاجِ َر بالأَ ْجرِ.
بيوت َ
وتر ُّق ٌب فى ِ
بيوت العاج ِزين وال ُفقرا ِء ،ا َّل ِذين ا ْع�ت��ادوا �أن
المنا�س َب ِة ،و�أن َي َتف ََّ�ض َل عليهم َذ ُوو
خير فى ِم ْث ِل هذه ُ
َينا َلهم ٌ
حين َتعو ُد ِتجار ُتهم راب َِح ًة.
الر ِحيم ِة َ
القلُوب َّ
((( اقـــتربت.
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ال�شوارع،
يج فى
�ان َ�صبا ُح ال� َغ� ِدَ ،ع� َلا َّ
ح َّتى �إِذَا ك� َ
ِ
ال�ضجِ ُ
وا�شت َّدت الحرك ُة فى ال ُب ِ
رج الك ِثيرون �إلى �أبوابِ مك َة
يوتَ ،
وخ َ
ال�س ِت ْق َبالِ القا ِف َل ِة.
ْ
فرحات،
ا�س ،وجوارِيها
َ
ٌ
وخ ِديج ُة  ت�ست ِع ُّد كما َي ْ�س َت ِع ُّد ال َّن ُ
ع�ضا بما َو َع َد ْت ُه ُن َ�س ِّي َد ُت ُه َّن من ال َهدايا الغا ِل َي ِة،
بع�ضهن َب ً
ُيح ِّد ُث ُ
�إذا عا َدت تجار ُتها رابح ًة ،وعاد جمي ُع َم ْن فيها �سا ِلمين.
فا�س َت ْق َب َل ْت ُهما
و�سا َر محم ٌد و َم ْي َ�س َر ُة �إلى دا ِر ال�سيدة خديج َة ْ ،
وج َل َ�س َي ْ�س َت ْق ِب ُل
بِب�شا�شَ ٍة و ُلطْ ٍف ،وح َّياها ،ثم ان�ص َرف �إلى بي ِتهَ ،
بال�سال َم ِة.
�أعما َمه و�أقا ِر َبه و ُم ِح ِّبيه ،ا َّل ِذين �أَ ْق َبلوا ُيه ِّنئونَه َّ
�أَ َّم��ا ال�سيدة َخديج ُة  فذه َبت �إلى مخا ِزنها ،وف ََح َ�صت
تجار َتها ،ثم و َقف َْت َت ْنظُ ُر ِفى ده�ش ٍة َ�ش ِدي َد ٍة:
َ
بح ال َو ِف ُير الذى عا َد ِب ِه محم ٌد؟! وما َه ِذه ال�سل ُع
الر ُ
 ما هذَا ِّالكثير ُة ا َّل ِتى َر َج َع ِب َها؟!!
ا�شتراها؟!
ا�ش َت َرى َه ِذه ال�سل َع كلَّها؟! و ِب َ�أ ِّى مالٍ ْ
كيف ْ

ِمي�س َر َة فى َع َجب:
�أَ ْد َه َ�ش ْتها �أَ ْن ُ
ال�سل َِع و ِقي َم ُتها ،ف ََ�ص َاح ِت ب َ
واع ِّ
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بح ُكلُّه؟! و َك ْي َف َح َ�صلْ ُتم
الر ُ
 ماذا َف َعلْ ُتم يا َم ْي َ�س َر ُة؟! ما هذا ِّعلَيه؟!
�سرع َم ْي َ�س َر ُة ِ
با�س ًما:
ف�أَ َ
َ -ب َر َك ُة محمد يا �س ِّيد ِتى !

(((

وق م َع القا ِف َل ِة،
ال�س َ
ْلم َن َك ْد َن ِ�ص ُل �إلى َم ِدي َن ِة ُب ْ�ص َرى  ،و َن ْد ُخ ُل ُّ
(((
الم ْ�ش َترون ،ق ْد راقَت ِ�س َل ُعنا فى �أَ ْع ُي ِنهم،
اج َتمع علينا ُ
ح َّتى ْ
غيرها � ْأو َم ِثيلُها!
ال�س َ
ك�أَن ُّ
وق لي�س ِفيها ُ

(((

هار ًة ِ
البيع ،ح َّتى
وح ْذقًا فى ِ
و َق ْد � َ
أظهر محم ٌد يا َ�س ِّي َد ِتى َم َ

فر ْغ َنا ِم ْن بِ�ضاعتنا ِفى َو ٍ
والتج ُار من َح ْو ِل َنا َينظُ رون
قت ق َِ�صي ٍرَّ ،
َ

�إِ َلينا فى عجبٍ  ،و َلم َي ِ
�ستط ْع َب ْع ُ�ضهم �أن َي ْحب َِ�س ما بِه ،و�أخ َذ
ي�صيح فى ده�ش ٍة:
ُ
 ما هذَا يا مي�سر ُة ؟!((( مو�ضع بال�شام.
ح�سنت.
((( ُ
((( براعة.
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فاق من َق ْب ِل �أن
غير طُ ر ِقنا ؟ �أَ ْم ا ِّت ٌ
غير ِ�س َل ِع َناْ � ،أم طُ ٌ
رق ُ
ِ�س َل ٌع ُ
َن ِ�صلَ؟!
عجبٍ �أَ َ�ش َّد :
فقا َلت خديجة  فى َ
ا�ش َت َر ْي ُتموه،
ثمان ِ�س َل ِعنا ا َّل ِتى ِب ْع ُتموهاَ ،ال َت ِفى ب�أثمانِ ما ْ
ــ ل ِك َّن �أَ َ
ٍ
أ�ضعاف َ�أ ْو �أَربع ٍة !!
و َل ْو ِب ْع ُتم ب ِِ�ض ْع ِف الثَّمن� ،أو بثال َث ِة �
أجاب مي�سر ُة قا ِئلاً فى َز ْهوٍ:
ف� َ
ــ َب َر َك ُة ُمحم ٍد يا �س ِّيد ِتى !

كان م َعه فى ال َب ْي ِع ،فلم َي ْد ُخ ِل
كان اهللُ معه فى ِّ
ال�شرا ِء ،كما َ
َ
عون و َب َذلُوا َله ِ�س َل َعهم ،وك�أَ َّنهم
ال�س َ
وق �شا ِر ًيا ،حتى َدعاه البا ِئ َ
ُّ
� َأح ُّبوا �أَ ْن ُي َق ِّد ُموها �إِ َليه ِب َغ ْي ِر ثمنٍ !
حير ٍةَ ،ي َت�سا َءلُون ع ْن
ِ�ض قيم ًة �إ َّال َقبِلوها،
فلَم يعر ْ
والنا�س فى َ
ُ
ِ
و�صاحبِ ال َو ْج ِه الذى َجذ ََب
َهذا ال َّتاجِ ِر ا َّل� ِذى َ�س َبق ال ُّت َّج َار،
القلوب.
َ
وا�ش َت َرى
باع غا ِل ًيا ْ
حير ٍة من �أم ِر محم ٍد ،ا َّل ِذى َ
و ُت َّج ُارنا فى َ
عجبٍ �شدي ٍد :
َر ِخ ً
ي�صا ،حتى قا َل َب ْع�ض ُهم فى َ
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 -ماذا َج َرى يا َم ْي َ�س َر ُة ؟!

و�صو ِلناَ ،ف َه ِل ا َّت َف ْق ُتم
الم ْ�ش َترِين َق ْب َل ُ
ُقلْ َنا �إِ َّنك ُْم ا َّت َف ْق ُتم مع ُ
ك َذ ِلكَ َمع البا ِئ ِع َين ؟!!
فازدا َد ُ�سرور ال�سيدة َخ ِديج َة  ،وقا َلت ِلمي�سر َة فى ِر ْفقٍ :
مي�سر ُة عن كل ما حدث فى الذهابِ والإِيابِ  ،ال َت ْت ُر ْك
ح ِّد ْث ِنى يا َ
َ�شيئًا �إ َّال �أَ ْخ َب ْر َت ِنى به ،ف َق ْد َر َ�أ ْي ُتكَ �شدي َد الإعجابِ بمحم ٍد!
قَا َل َم ْي َ�س َر ُة بوج ٍه َم ْب ٍ
�سوط:
عجيب يا �سي َد ِتى!
� -ش�أْ ُن محم ٍد ٌ

وال�شرا ِء ،وما نا َل فيهما محم ٌد من َت ْو ِفيقٍ ،
ح َّد ْث ُت ِك عن ال َب ْي ِع ِّ
ا�سَّ � :إن َذ ِلكَ َحظٌّ َي َت َد َّف ُق �أحيا ًنا علَى َب ْع ِ�ض ال َّن ِ
ا�س،
و َق ْد َيقو ُل ال َّن ُ
هارة محمد ،فما َر�أْ ُيك يا َ�س ِّي َد ِتى فى َعجِ يب ِة
وق ْد َيقولون �إ َّنها َم َ
ال�سما ِء ؟!
َّ
ال�ش ِ
م�س �شديد ًة ك�أنها
حارا ُم ْح ِرقًا ،وكا َنت �أَ ِ�ش َّع ُة َّ
َ
كان َ
الج ُّو ًّ
اح َتمي َنا ِمنها بالع َما ِئم �ضا َع ْفناها،
نار محرقةٌ ،فما َتركنا َم َّك َة حتى ْ
ٌ
و�سنا َو ْح َدها.
رء َ
ا�ستط ْعنا من ِمظَ ال ٍَّت َت ِقى ُ
وبِما ْ
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ون�ش َر ْت علَيه و َعلَى بعيرِه
�أَ َّم��ا محم ٌد فقد �أَظَ َّل ْته
ال�سماءَ ،
ُ
يث َت ِ�س ُير القا ِف َلةُ ،ولم تفا ِر ْقنا ح َّتى بلَغنا
�سارت َح ُ
�سحا َب ًة ظَ ِلي َل ًةَ ،
باح �إلى ال َم�ساء ،ثم َت ْن َع ِقد عليه مر ًة
َّ
ال�ص ِ
ال�شا َمَ ،ت ْن َع ِق ُد علَيه ِمن َّ
ال�شم�س من ج ِدي ٍد.
أخرى� ،إِذَا �أَ ْ�ش َرق َِت
� َ
ُ
ونظر �إلى �س ِّي َد ِته الغا ِر َق ِة فى َد ْه َ�شتها،
و�ص َم َت مي�سر ُة قليلاً َ ،
ا�س َت ْ�أ َنف قا ِئلاً فى عجبٍ :
ثم ْ
ال�سحا َب ِة
 َالنا�س يا َ�س ِّيدتى فى َد ْه�شَ ٍة �ش ِديد ٍة ،من �أم ِر ه ِذه َّ
كان ُ
اخ َت َّ�ص ْت محم ًدا ب ِِظلِّها� ،إذا تح َّرك محم ٌد تح َّركت م َعه!
ا َّل ِتى ْ
مي�سر َة
ثُم ا ْن َت َبهت ال�سيدة خديج ُة  من تفكيرِها ،وقا َلت ِل َ
با�سم ًة :وماذَا َ�ص َن َع محم ٌد ببال ِد ال�شا ِم يا م ْي�سر ُة ؟
الر ِقي ُق،
أ�شجارها ،وميا ُهها ،و َب�سا ِتي ُنهاَ ،
وج ُّوها َّ
َ�س َّر ْته � ُ
و�أَ ْهلُها ،و َم ْن ِفيها؟!
أ�سرع َم ْي َ�س َر ُة ُم َ�ؤ ِّك ًدا :
ف� َ
التجار ُهناك يا َ�س ِّي َد ِتى ،ولم
 لم ُي�شار ِْك محم ٌد فيما �ص َنعهُ
(((
كان ُك َّل َو ْق ِت ِه َي ْنظُ ُر فى
ن
ال
ى
و
ه
ت
ا�س
ا
م
م
ء
ى
�ش
َي ْ�س َت ْهوِه
َ
َ
َّ
ا�س ،بل َ
ْ ٌ َّ ْ ْ َ
َ
((( لم ي�ست ِم ْله.
39

ال َم َلك ِ
ِن�سانِ  ،وما �أَ ْلقَى ِفى
ُوتَ ،
ويعج ُب من َخلْقِ ا ِهلل وما �ص َنع للإ َ
(((
(((
الأَ ْر ِ�ض من ٍ
و�ش َج ٍر ِ
نبات يا ِن ٍع
با�سقٍ  ،وما �أَ ْج َرى فيها من
َ
بات فيها وال
ِميا ٍه و�أ ْنهارٍَ ،
�صحرا َء َج ْردا َء َال َن َ
وكيف َخلق بِال َدنا ْ
(((
(((
ما َء ،وخلَق فــى ال�شــا ِم ج َّن ٍ
ِ
وحبـًّا وع َن ًبـا وق َْ�ض ًبا ،
ـات �أ ْلفَافًـا َ ،
(((
وحدا ِئ َق ُغلْ ًبا !..
و َز ْيتو ًناَ ،
ــــون َح ْي ُث
ا�س َي ْذ َهب َ
َ
كان يا َ�س ِّي َد ِتى دا ِئ� َم ال َّت ْف ِكيرَِ ،ت� َ�ركَ ال َّن َ
حيث َن َزلْناَ ،ي َت�أَ َّم ُل و ُيفكِّر ،ح َّتى ا ْنق ََ�ضى ال َو ْق ُت
�شاءون ،و�أَقَا َم ُ
َي ُ
للر ِحي ِل.
وت�أَ َّه ْبنا َّ
يجة ،
ا�س َتق ََّر َكال َُم َم ْي َ�س َر َة عن ُم َح َّمد فى َقلْب ال�سيد ِة َخ ِد َ
ْ
ولم ت�ستطع �أن تطرد �صورته من عقلها بعدما ر�أته و�سمعت عن
ِ�صفَا ِته و�أَ ْخ َال ِق ِه ال َّنبيلة ،وما ح َّدثَها به َخا ِد ُمها َم ْي َ�سرة ،و َتم َّن ْت
زوجا لها ،ول َّما لم ت�ستطع �أن ُت ْب ِع َد هذا التفكير
�أن َ
يكون محم ٌد ً
المبادر ُة من طرفهاَ ،ف�أَ ْر َ�سل َْت َخا ِدم ًة
عن ذهنها ق ََّر َر ْت �أَ ْن تكون ُ
(((
(((
(((
(((
(((

نا�ضج الثمر.
طويل.
مت�شابكة الأغ�صان.
ْ
الق�ضب :كل �شجرة طالت وب�سطت �أغ�صانها ،وال�شجر الرطب يقطع مرة بعد مرة.
مت�شابكة الأ�شجار.
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لها ُت َ�س َّمى َنفي�سةَ ،ت�ستطلع ر� َأى محم ٍد و َتعر�ض عليه فكرة
الزواج من ال�سيد ِة خديج َة .
و�سارت من ِ
بيت
الم�س ُاء ال َت َّف ْت ن ِف َ
ولما �أقب َل َ
ي�س ُة برِدا ِء اللَّي ِلَ ،
خديج َة � إلى ِ
بيت محم ٍد ،وا�ست�أْذَنت عليه ثم دخلَت ،فوج َد ْته
ُمطْ ِرقًا ُيفك ُِّر ،و َب َدا َلها ك�أَنها لم َت ْع ِر ْفه من قبلُ.
(((
(((
رجلاً َو ِ�سي ًما َ ،ر ْب َع ًة َ ،ل ْي َ�س بالق َِ�صي ِر وال بالطَّ وِي ِل،
َر�أَ ْت ُ
(((
َ�ض ْخ َم ال� َّ�ر�أْ���سُ ،م� َ�ر َّج � َل ال��� َّ�ش� ْع� ِر � ،شدي َد �سوا ِده َ ،م ْب�سوطَ
الحاج َب ْينِ ،
فح َّي ْته،
نور ُم َتلأْ ِل ٌئَ .
وا�س َع ال َع ْي َنين ،ي�ش ُّع من وجهِه ٌ

أ�سر ْت �إليه كال ًما ،و َق َع منه مو ِق َع القبولِ والر�ضا.
و� َّ
يجة  ودخلَت عليها
َّثم ا ْن َ�صرفَت ُم ْ�س ِر َع ًة ،و َذ َهبت �إلى َخ ِد َ
ال�سرور ،و َزف َّْت �إِليها ال ُب َ�شرى بقبولِ محم ٍدَ ،ف َق َّبلَتها
فا ِئ َ�ض َة ُّ
و�ض َّم ْتها َم� َّ�ر ٍ
ات ،ثم َن َه َ�ضت �إِ َل��ى َ�أ َح� ِد مخا ِزنها،
خ ِديج ُة َ 

واخْتَارَت بَع�ضَ الهَدايا ال َّثمِينةِ ،وق َّدمَتها �إليها فى �سرور.
((( ح�سن الوجه.
((( معتدل الج�سم.
((( مب�سوط ال�شعر.
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من ثمار هذا الف�صل
■

■

■

■

■�أظهر النبى ﷺ قبل بعثته مهارة وبراعة فى التجارة
والبيع وال�شراء.
■ك��ان �صدق محمد ﷺ و�أمانته من �أ�سباب نجاحه فى
التجارة ومن عوامل حب النا�س له.
■ال�سحابة التى كانت تظلل محم ًدا ﷺ فى رحلته �إلى
ال�شام عالمة من عالمات نبوته.
■الأخالق النبيلة وال�سيرة المحمودة من �أهم �أ�سباب تعلق
ال�سيدة خديجة  ب�شخ�صية محمد ﷺ وتمنيها الزواج
منه.
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المناق�شـــــــة
ال�س�ؤال الأول:املأ كل فراغ مما يلى بالكلمات المنا�سبة:

( ا 	) حين اقتربت قافلة ال�شام ا�ستعد  ................ال�ستقبال
متاجرهم وا�ستعد الفقراء لينالوا . .................
(ب)	 نظرت ال�سيدة خديجة � إلى تجارتها فى ................
ب�سبب  ................الوفير الذى عاد به محمد ﷺ.
(جـ)	 �أرج��ع مي�سرة الربح الوفير ال��ذى ع��ادت به القافلة �إلى
 ................محمد ﷺ .
( د 	) العجيــبـــة التـــى ح َّدث بها مي�ســــــرة �ســــــيدته خديجة 
هى . ................
ال�س���ؤال الثان��ى� :ض��ع عالمة (� )3أم��ام العب��ارة ال�صحيحة
وعالمة (� )7أمام العبارة غير ال�صحيحة فيما يلى:

( ا� 	) أظهر محمد ﷺ براعة ومهارة فى البيع وال�شراء 		
(	)
فى قافلة ال�شام.
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(ب)	 كانت ال�سلع التى بيعت من تجارة خديجة  تكفى 			
(	)
ثمن ما تم �شرا�ؤه.
(جـ)	 من عالمات نبوة محمد ﷺ ال�سحابة التى كانت 			
(	)
تظلله وهو فى رحلة ال�شام.
( د 	) نفي�سة خادمة ال�سيدة خديجة  عر�ضت على 			
محمد ﷺ فكرة الزواج من ال�سيدة خديجة )	( .

ال�س�ؤال الثالث:

اب،
َ
هاب وا ِلإ َي ِ
«ح ِّد ْثن��ى يا َم ْي�س َر ُة عن كل ما حدث فى ال َّذ ِ
اب
ال َت ْت ُر ْك َ�ش ْي ًئا �إال �أَ ْخ َبر َت ِنى بهَ ،ف َق ْد َر َ�أ ْي ُت َك َ�ش ِدي َد ال ْإع َج ِ
بمح َمد!».
( ا ) تخير الإجابة ال�صحيحة مما بين القو�سين فيما يلى:

■ ■المتحدث فى العبارة :
 (ال�سيدة خديجة � - أبو طالب  -ورقة بن نوفل)
(النوم  -الراحة  -العودة)
■ ■الإياب معناها:
■ ■كان َم ْي َ�سر ُة�( :صدي ًقا لمحمد  -تاج ًرا من التجار -
غال ًما لل�سيدة خديجة )
(ب)	 اذكر �أهم الأحداث التى حدثت فى هذه الرحلة.
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4

الربــــــاط المتـــــــين

ال�س ِعي ِد ،كما
ال�س ِت ْقبالِ اليو ِم َّ
دار خديج َة ْ 
ا�س َت َع َّدت ُ
ا�ست َع َّد َبنو �أَ َ�س ٍد ق َْو ُمهاِ ،ل َيظْ َه ُروا بال َمظْ َه ِر ال َّال ِئقِ ِبهِم� ،أما َم َب ِنى
ِ
حاب والأَ ْح َب َاب.
ها�ش ٍم قو ِم محم ٍد ،و َدعا ك ٌّل منهما الأَ ْ�ص َ
وف��ى َم�سا ِء ه �ذَا ال�ي��و ِم ،ك��ان َبنو �أ��س� ٍد و َبنو ها�ش ٍم فى دا ِر
خديج َة َ ،ي ْج ِل�سون ِفى ِفنا ٍء ِ
وا�س ٍعُ ،م َّدت به �أل��وا ُن ال ُب ُ�س ِط
ال�ش ْكلِ ،قد
الج ِميل ُة َّ
الجميل ِة الغا ِل َي ِة ،ع َليها ال َو�سا ِئ ُد ال َب ِديع ُة ال َّن ْق ِ�ش َ
اءات ال ُم َز ْر َك�شَ َةَ ،ولفُّوا على ر ُء ِ
ْار َت َدوا ال َع َب ِ
و�سهم العما ِئم الكبي َر َة،
(((
ِ
َ
َّ
يجانِ
َ
ون ِبقَد ٍر
م
ل
ك
ت
ي
،
ت
ال
ِى
و
ذ
لوك
م
ال
و َبدا ُ�ش ُ
ِّ
ََ ُ َ
يوخهم فى َوقا ِر ُ
()3
()2
ِ
وح ْك َم ٍة ،ويتح َّدثُون فى َرزا َن� � ٍة و َت ْر ِتيبٍ � ،أَما َمهم َمجا ِم ُر
()4
ال َّذ َهبِ وال ِف َّ�ض ِةَ ،ي ْن َب ِع ُث منها ُدخا ُن ال ُعو ِد وال َع ْن َب ِر وال ِم ْ�س ِك .
((( )2( ،ثبات.
( )3مباخـــــــــر.
(�	)4أنواع من الطيب يبخر بها.
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ا�س َت َوى �أبو طالبٍ فى جِ ل َْ�س ِته،
ف َل َّما ا ْك َت َم َل ِع ْق ُد المج ِل ِ�سْ ،
ونظر �إلى الق َْو ِم فى َوقارٍ ،ثم قال فى ُ�سرور:
َ
«الحم ُد ِهلل ا َّل ِذى َج َعلنا ِم ْن ذ ُِّر َّي ِة �إ ْب ِ
راهي َم ،و َز ْر ِع �إ ِْ�سما ِعيلَ،
(((
ِ
ِ
نِ
ِالح ِّق
ب
م
ك
الح
آتانا
�
و
،
م
ل
آ
ا
ه
م
ر
ح
َُْ َ
َح َفظَ ِة َب ْي ِت ِه الحرا ِمَ ،
و�س َد َن ِة َ َ
الم ْ�س َت ِقي ِم..
والأَما َن ِة ِّ
وال�ص ْدقِ و َهدانا �إِ َلى الطَّ رِيقِ ُ
يا َم ْع َ�ش َر ُق َر ْي ٍ�ش ! هذَا ا ْب ُن َ�أ ِخى محم ُد ب ُن عب ِد ا ِهلل ،له َر ْغ َب ٌة ِفى
خ ِديج َة ِ
كان ُق ًّال فى
بنت خ َويل ٍد ،ولها فيه ِم ْث ُل ذلك ،و ُهو َو�إ ِْن َ
(((
المالِ  ،ف� َّإن الما َل �أَ ْم� ٌ�ر حا ِئ ٌل  ،و َو ِدي َع ٌة ُم ْ�س َت َر َّد ٌة ،وما ُيو َز ُن
محم ٌد ب َِر ُج ٍل �إ َّال َر َج َح بِه َ�ش َرفًا و َع ْقلاً .»..
و�سهم ُموا ِف ِقين
رء َ
والجمي ُع ُم ْن ِ�ص ُتون �إلى كال ِمهَ ،ي ُه ُّزون ُ
علَيهَ ،ينظُ رون �إلى محم ٍد ِ
با�س ِم َين ،و ُعيو ُنهم َت ْن ِط ُق بِال َّت ْه ِن َئ ِة
الخا ِل َ�ص ِة ،ح َّتى �أَ َت َّم �أبو طالبٍ ُخطْ َب َته ،فا ْع َت َد َل َو َر َق ُة ْب ُن َن ْو َف ٍل
ابن عم ال�سيدة خديجة  وكان حكي ًما عاقلاً قد ترك عبادة
الخطْ َب ِة بِل�سانِ َب ِنى �أَ َ�س ٍد ،ما ِد ًحاُ ،م ْث ِن ًيا
ور َّد علَى ه ِذه ُ
الأ�صنام ــ َ
((( خـــــــــــــدم.
((( �شىء زائل.
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علَى محم ٍد ِ
عم خديج َة ،
و�صفا ِته ،ثم ا ْع َت َد َل َع ْم ُرو ْب ُن �أَ َ�س ٍد ُّ
بنت
و�أَ ْع� َل��ن فى ُ�سرورٍ� ،أ َّن��ه َز َّو َج محمــ َد َ
بن عب ِد ا ِهلل خديــج َة َ
خ َويلــ ٍد ا ْب َنة �أَ ِخيه .
وال�س َم ُر ،ان�ص َرفَ رج��ا ُل مك َة ون�سا ُ�ؤها �إلى
ول َّما انتَهى ال َع ْق ُد َّ
�سان،
ُبيو ِتهم ،يتح َّدثون عن محم ٍد وخديج َة ِ ب�أَ ْط َي ِب ما ُي َع ِّب ُر ِب ِه ِل ٌ
ال�س ِاهر ،وال َك َر ِم ِ
وال�سرو ِر
ويفي�ض به قلب ،وعنِ َ
الح ْف ِل َّ
الوا�سعُّ ،
ال�صدو َر َج ِمي ًعا.
الغامرِ ،ا َّل ِذى كان َيلُفُّ َ
الح ْف َل ك َّله وي�ش َر ُح ُّ
ثم ا ْن َتقَل محم ٌد ﷺ �إلى دا ِر خديج َة  ،وا�ست ْ�أ َنف َِت ال َّد ُار
حيا َتها كما كا َنت ،وبد�أَ محم ٌد ﷺ ي�س َت ِع ُّد ِل ُي ِع َين خديج َة 
أمر ما ِلها.
فى ِت َجارتها ،و ُي َد ِّب َر م َعها � َ
التجار ِة،
أكبر ِم َن المالِ و ِمن
لك َّنها � َأح َّ�ست ،ب�أَ َّن ُه ُخ ِل َق ِلر َِ�سا َل ٍة � َ
َ
(((
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
و�آ َن َ�س ْت من َ�صفاء ُر ْوحه� ،أ َّنه ُي َع ُّد ل َد ْور كبيرُ ،ي�ؤَ ِّديه للْ َب َ�شر َال
ِل َخ ِديج َة  وما ِلها ،وال ل ُق َر ٍ
ي�ش وح َدها.
وق ْد �أ ْف َ�سح رجا ُل مك َة لمحم ٍد ﷺ مكا ًنا َب ْي َنهم ،و�أَ ْ�ص َبحوا

((( وجدت وعرفت.
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َي ْ�س َت ِ�شيرو َنه فى �أَ َ�ش ِّد �أمورِهم َت ْع ِقي ًداِ ،ث َق ًة بذَكا ِئهِ ،
وحكم ِت ِه
و ُب ْع ِد َنظر ِه ،و َي ْج َعلو َنه َم ْو ِط َن �أَ ْ�سرارِهم و ُم ْ�س َت ْو َد َع �أمانا ِتهم.
�إِذا جلَ�سوا ل�ل�أَ ْم� ِر العظي ِم َد َع� ْ�وه ،و�إِذا قا ُموا �إل��ى َمك ُْر َم ٍة
الر َ�ؤ�سا ِء،
لم َي ُف ْتهم َر�أْ ُي ��ه ،وكلَّما ا ْنف ََ�سح له ٌ
مكان فى َ
و�س ِط ُّ
مكان �أَ ْر َف ُع
�أَ َح َّ�ست خديج ُة  بِال ِع َّزة ،و َت َم َّنت �أن ُي ْف َ�س َح له ٌ
يكون �س ِّي َد مك َة كلِّها.
منه ،حتى َ
وقد َح َر َ�ص ْت ُك َّل ِ
وال�س ِكي َنةَ،
الح ْر ِ�ص ،على � ْأن ُت َو ِّف َر له ال ُهدو َء َّ
وال َت ْ�ش َغلَه بِ�ص َغائ ِر الأُمورِ ،وال ُت ْ�س ِم َعه ما َي ْ�ش َغلُه عن ال َعظا ِئم،
(((
(((
أيام ما َب ْي َنهما ِب َو َل ٍدَ ،ي ُ�ش ُّد �أَ ِ
ت َتم َّنى �أن ُت َوث َِّق
وا�ص َر ه ِذه
ل
ا
ُ
ت�سير على َخ ْي ِر ما
الأُ ْل َف ِة ،ويق ِّوى روابِطَ ه ِذه المحب ِة ،والأ َّيام ُ
ُيرِي ُد َز ْوجانِ ُم ِح َّبانِ من الأ َّيا ِم وال َّل َيا ِلى.
وكان
العام على َزواجهِما ،ح َّق َق اهللُ ما َت َم َّن ْتهَ ،
ف َلما ا ْنق ََ�ضى ُ
ِ
«القا�س ُم» فى َم ْه ِده َي ْملأُ ال � َّد َار ب ِ
ِ�صياحه ،و ُي� َ�ح� ِّ�ركُ رج َليه فى
ِف ِ
فر ًحا
را�شه ،و ُي ِد ُير عي َنيه يمي ًنا و َي�سا ًرا ،ف َي ْم ُلأ َ
قلب محم ٍد ﷺ َ
((( تــقــــ ِّوى.
((( روابــــط.
48

(((
الر ِ
و َي ْملأُ قلْب خديج َة ِ غ ْبطَ ًة
باط ال َم ِتينِ  ،ا َّل ِذى ر َبط
ِهذا
ب
ِّ
و�س َّر قل َبه واكتملت به �سعا َد ُته و�سعا َد ُتها.
بي َنها َ
وبين محم ٍد ﷺَ ،
فاف
مر يو ٌم زا َد محم ٌد ﷺ فى مك َة َعظَ َم ًة ،وزا َد ا ْل ِت ُ
وكلَّما َّ
ال َّنا�س بِه ،و َت ْق ِد ُيرهم له ،ولم َي َك ْد َي ْخلو يو ٌم من ُم ْ�ش ِك َل ٍة َي ُحلُّها،
(((
(((
�أو َر ْ�أىٍ َ�س ِدي ٍد ُي ْ�س ِديه .
(((
َي ْج ِل ُ�س فى دا ِر ال� َّن� ْد َو ِة  ،م َع الجا ِل�سين من ُك َبراء قري�شٍ
ال�ص ْم َت ،و َيلْ َت ِز ُم ال َوق ََار ،و َي ِمي ُل �إلى ال َمظْ لو ِم
و�سا َد ِتها ،لك َّنه ُي ْك ِثر َّ
الح َّق و َي ْخ ُذ ُل ِ
الباطلَ ،ال ُي َجا ِم ُل �أح ًدا ،وال
علَى الظَّ ا ِلم ،و َي ْن ُ�ص ُر َ
ُيحابِى قرِي ًبا وال ِ
ر�ض َمك ُْر َمةٌ� ،إ َّال َ�سعى فى
�صاح ًبا ،وال ت ْع ُ
النا�س عليها.
َت ْح ِقي ِقها َ
و�ش َّجع َ
َ�ض عا ٌم على َم ْو ِل ِد ِ
ولم َي ْنق ِ
القا�س ِم ،ح َّتى كانت « َز ْي َن ُب» فى
�وي�ه��ا ،و ُت ِ
وتنظر �إليهما بعينيها
ناغيهما،
َم ْه ِدها َت ْب َت ِ�سم لأَ َب� ْ
ُ
ال�ص ِغ َير َتين ال َبرِي َئتين.
َّ
(((
(((
(((
(((

فرحـــــا.
�صائــب.
يقدمه.
نادى القوم.
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(((
لكن ِ
ذات يو ٍمَ ،ي ْ�شكو َم َر ً�ضا َ �أ َل َّم بِه ،
القا�س َم َل ِز َم ال ِف َ
َّ
را�ش َ
ف�أَ ْ�س َر َعت ال�سيدة خديج ُة ُ ت َم ِّر ُ�ضه ،ومحم ٌد ﷺ بجا ِنبِها،
الداء،
ُي ِعي ُنها،
وينظر حزينـًا �إلى هــذَا َّ
ال�ص ِغير ا َّل ِذى ي�ش َت ُّد عليه ُ
ُ
(((
واء.
د
ال
ه
ع
م
وال ُيج ِدى َ َ َّ ُ
فوق ك ِّل ُقدر ٍة ،فلَم ُي ْج ِد
فوق ك ِّل َي ٍد ،و ُق ْد َر َته َ
ل ِك َّن ق�ضا َء ا ِهلل َ

أنفا�سه ،وف� َت� َ�ح عي َنيه َّثم
فى ع ِ
�لاج القا�س ِم َدوا ٌء ،و َتالَحقَت � ُ
والدي ِه ُحز ًنا.
الروح �إ َلى با ِر ِئها..
�أ ْغ َل َق ُهما ،و�أَ ْ�سلَم َ
فان�شطر ق ْل َبا ْ
َ
َو َج َدت ال�سيدة خديجة  محم ًدا ﷺ ُم ْه َت ًّما بال َّت ْف ِكي ِر وال َّت َد ُّبر
(((
ِ
فى ُ�ص ِنع ا ِهلل ،ق ْد �ش َغل قل َبه بِال َمــــلإِ الأَ ْع َلــــى وما فيه ،و�شَ َغل
(((
ا�س و ُم ْ�شــــكال ِتهمُ ،ي َو ِ
ِ
َو ْق َته بال َّن ِ
ال�ضعفَــــا َء والم�ســــاكي َن،
ا�ســــــى ُّ
لل�ســــا ِئ ِل وال َم ْحــــرو ِم ،و ُيدا ِفــــ ُع َعنِ
وال ُم�صا ِبيــــ َن ،و َي ْف َتــــ ُح قل َبه َّ
ــــا�س ،و َي ْ�ســــ َعى فى الخيــــ ِر
ال ُم ْ�ســــ َت ْ�ض َع ِفي َن ا َّل ِذين َي ْ�س َت ْع ِب ُدهم ال َّن ُ
وال�سال ِم.
َ
والمح َّب ِة َّ
(((
(((
(((
(((

نزل به.
ينفــــع.
ال�سماء.
يخفف عنهم ما ِبهم من الألم.
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طاع عنِ ال َّن ِ
ا�سَ ،ف َه َّي�أَ ْت َله ال ُهدو َء
ثم ر�أَ ْته َي ِمي ُل �إِلى ال ُع ْز َل ِة واال ْن ِق ِ
خا�ص ًة بِه َبعي َد ًة ها ِد َئ ًة،
وال�س ِكين َة ،وج َعلت له فى ال َّدا ِر َو ْح َده غ ُْر َف ًة َّ
َّ
ِ
ووا�س ِت ال ُم�صابِي َن.
وتكفلت بما كان يفعلَُ ،فق ََ�ض ِت
ْ
الحاجاتَ ،
وكان ُي ِح ُّ�س �أن َ�صفا َء َن ْف ِ�سه
عينَ ،
ا ْق َت َر َب محم ٌد ﷺ من الأَ ْر َب َ
ال�صفا َء وال ْإ�ش َر َاق ا َّل ِذى
يزدا ُد ،وكانت خديجة ُ ت ِح ُّ�س َذ ِلكَ َّ
َي ْب ُدو فى قَ�س َما ِت ِه ،و ُت َ�س ُّر كلَّما ر�أ ْته ُي َج ِاه ُد َن ْف َ�سه و ُي ِ
حا�س ُبها.
الم ْر َتقَىُ ،ي َ�س َّمى جب َل
و َق ِد ْ
تار ج َبلاً من جبالِ مك َة َ�ص ْع َب ُ
اخ َ
ِ
«حراء» على ُب ْع ِد حوالى ع�شرة كيلومتراتِ ،ل َي ْنقَط َع فيه �شه ًرا
(((
ين والرا ِئ ِحين،
كا ِملاً ك َّل عا ٍم نا ِئ ًيا َع ْن مكةَ ،ب ِعي ًدا عن الغا ِد َ
�صباح م�ساء.
قون با َبه
الذين َيطْ ُر َ
َ
ال�ش ِعي ِر
كان قد �أ َع َّد زا َده القليلَ ،من َّ
م�ضانَ ،
�شهر َر َ
َف�إِذَا �أَ ْق َب َل ُ
�سار به �إلى
وال ِمل ِْح وال َّز ْي ِت �أو ال َّت ْمرِ ،وما َي ْك ِفيه من الما ِء ،ث َُّم َ
(((
و�ص ِع َد فى طريقٍ َو ْع ٍر �إلى ِق َّم ِته ،حتى يبل َغ غا ًرا
الج َب ِلَ ،
َذ ِلكَ َ
فى تلك القم ِة العا ِلية فَي�أْوِ ى �إليهُ ،م ْنق َِط ًعا عن ِ
النا�سَ ،ي ْحيا فيه
((( بعيـــــــــدًا.
((( �صعـــــــــب.
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زاه � ًدا(((ِ ،
ِ
و�ض ْو�ضا ِئها ،وعنِ
ناظ ًرا �إلى ا ِهللَ ،ب ِعي ًدا عن ال ُّد ْنيا َ
النا�س و َك� ِذ ِب�ه��مِ ،
وغ ِّ�شهمِ ،
وخ��دا ِع�ه��م ،و َل� ْغ� ِوه��م ،وع��ن ك� ِّل ما
َي ْ�صر ُِف َعن ا ِهلل ،والتفكي ِر فى َب ِد ِيع ُ�صنع ِه.
ف��إِذا ا ْنق ََ�ضى رم�ضا ُن ،عا َد �إلى خديج َة  ،وقد نا َل ِمنه
(((
الج ْه ُد و�أخَ َذ منه ال َّت َع ُبَ ،ف َيجِ ُد فى قلبِها الحنونِ ِد ْفئًا ُيذ ِْه ُب ما
َ
بِه ِم َن الأ َل ِم ،و ُي ِعي ُده �إلى ق َّو ِته ،و ُي َه ِّون عليه ما َو َج َد من ال َعنا ِء.
ال�صا ِفي ِة
الر ِقيق ِة َه َّمه ،و ُت ِزي ُل ِب َب ْ�س َم ِت َها َّ
َت ْم َ�س ُح بكلما ِتها َّ
الر ِ
ا�ض َي ِة َمتا ِع َبه ،و ُت َ�ش ِّج ُعه على ما ه َو ُم ْن َد ِف ٌع �إليه ،و ُت َه ِّون ك َّل
َّ
َ�ص ْعبٍ فى َع ْي َنيه.
رم�ضان ،قامت ُت ِع ُّد َله
�شهر
العام،
َ
َ
ح َّتى �إِذا ا ْنق ََ�ضى ُ
واقترب ُ
ال�سرور وااله ِت َمام ما ُي َ�ش ِّج ُعه
ما َيلْ َز ُم ل َذ ِلكَ َّ
ال�س َفرِ ،و�أَ ْب َدت له من ُّ
�سار من قبلُُ ،م َّتجِ ًها �إلى ا ِهلل ،وقد
�سير �إلى ِحرا َء كما َ
و ُي َق ِّويهَ ،ف َي ُ
وال�شرابِ  ،كثي ًرا من َك ِل َما ِتها الل َِّطيف ِة
َت َز َّو َد م َع زا ِده من الطَّ عا ِم َّ
وحنا ِنها وب ِِّرها.
((( مبتعدًا عن الدنيا وزخرفها.
((( التعــــــب.
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من ثمار هذا الف�صل
■
■

■
■

■

■

■اال�ستعداد ال�ستقبال اليوم ال�سعيد.
■الجميع �سعداء ب�إتمام زواج محمد ﷺ من خديجة بنت
خويلد .
■�أهل مكة ي�ست�شيرون محم ًدا ﷺ فى �أ�شد �أمورهم تعقي ًدا.
■من �سمات محمد ﷺ :كثرة ال�صمت ،والوقار ،ون�صرة
المظلوم ،وعدم المحاباة ،وال�سعى فى تحقيق المكارم.
■الزوجة ال�صالحة تقف �إلى جوار زوجها وت�ساعده وتهون
عليه ما يواجه من م�صاعب.
■كان النبى ﷺ قبل بعثته كثير التفكر والت�أمل فى �صنع
اهلل � -سبحانه وتعالى  -وكان يعتكف �شه ًرا كل عام لهذا
الت�أمل فى غار حراء بعي ًدا عن النا�س وطلبا لل�سكينة.
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المناق�شـــــــة
ال�س�ؤال الأول :املأ كل فراغ مما يلى بالكلمات المنا�سبة:

( ا 	) خطب  ................خطبة الزواج ممثال لمحمد ﷺ .
(ب)	 �ألقى خطبة �أ�سرة ال�سيدة خديجة . ................ 
(جـ)	 �أعلن  ...................عم ال�سيدة خديجة � أنه زوج
محمد بن عبد اهلل  -ﷺ  -خديجة بنت خويلد .
( د� 	) شعرت ال�سيدة خديجة  بعد الزواج ب�أن محم ًدا ﷺ
خلق � ................أكبر من المال والتجارة.
ال�س���ؤال الثان��ى� :ضع عالم��ة (� )3أم��ام العب��ارة ال�صحيحة
وعالمة (� )7أمام العبارة غير ال�صحيحة فيما يلى:

( ا� 	) أح�ست خديجة  ب�أن محم ًدا ﷺ خلق لر�سالة 			
(	)
�أكبر من المال والتجارة.
(ب)	 حقق اهلل لل�سيدة خديجة  ما تمنته من زواجها 		
(	)
بعد عامين.
54

(جـ)	 �ساعدت ال�سيدة خديجة  محم ًدا ﷺ على العزلة 		
(	)
واالنقطاع عن النا�س فهي�أت له الهدوء.
ال�س�ؤال الثالث :تخـير الإجابـة ال�صحيحــة مما بين القو�سين
فيما يلى:

( ا 	) العمل الزم للغنى (ليعو�ض ما ينفق من ماله  -لي�ستمر
عطا�ؤه الفقراء  -هما معا)
(ب)	 كان رجال مكة ي�ست�شيرون محم ًدا ﷺ فى كل �أمورهم
(لثرائه  -لحكمته  -لقوة بدنه)

ال�س�ؤال الرابع:

�ص ،على �أنْ ُت َو ِّفـــ�� َر له ال ُهدو َء
«وق��د َح َر َ�ص��تْ ُك َّل ِ
الحــ ْر ِ
وال�س ِكي َن�� َة ،وال َت ْ�ش َغ َل��ه ِب َ
م��ور ،وال ُت ْ�س ِم َعه ما
َّ
�صغائ ِر الأُ ِ
العظا ِئم ،ت َتم َّنى �أن ُت َو ِّث َق الأيا ُم ما َب ْي َنهما ِب َو َل ٍد،
َي ْ�ش َغ ُله عن َ
وا�ص َر ه ِذه الأُ ْل َف ِة».
َي ُ�ش ُّد �أَ ِ
( ا ) هات ما يلى :معنى كل من« :توثق� ،أوا�صر».
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(ب)	 ماذا تمنت ال�سيدة خديجة ؟
(جـ)	 ما الذى كان يملأ قلب خديجة  غبطة؟
ال�س�ؤال الخام�س:

«و َق�� ِد ْ
جبال مك َة َ�ص ْع َب ال ُم ْر َت َقىُ ،ي َ�س َّمى
اختا َر ج َب�ًل�اً من ِ
طع
جب َل ِ
«حراء» على ُب ْع ِد حوالى ع�شرة كيلومتراتِ ،ل َي ْن َق َ
عام نا ِئ ًيا َعنْ مكة».
فيه �شه ًرا ِ
كاملاً ك َّل ٍ

( ا ) تخير الإجابة ال�صحيحة مما بين القو�سين فيما يلى:

■ ■معنى «نا ِئ ًيا»�( :سري ًعا  -بعي ًدا  -معرو ًفا)
(ب) لماذا كان الر�سول ﷺ يذهب �إلى غار حراء؟
(جـ) ماذا كان يفعل الر�سول ﷺ �إذا �أقبل �شهر رم�ضان؟
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 5بدء الر�سالة و�أولى الم�ؤمنات
�أ�ص َبحت خديج ُة  فى ُ�ش ْغ ٍل ب ُِمحم ٍد ﷺ وبناتها ,وفى
الوقت ِ
ِ
تجار َتها وما َلها.
نف�سه ُت َد ِّب ُر َ
حيث كان ،فى ِ
البيت� ،أو فى
أ�صبح قل ُبها ُم َع َّلقًا بمحم ٍد ﷺ ُ
� َ
بدافع قو ٍِّى
بين �سا َد ِة مكةَ .ف�إِذا كان فى الغارَِ � ،أح َّ�ست ٍ
الغارِ� ،أو َ
و�ص ِعدت
ف�سارت فى ذلك الطريقِ ال َو ْعرَِ ،
يد َف ُعها �إليه َخ ْوفًا عليهَ ،
(((
ال�صعابِ  ،واطم�أ َّنت عليه ،ثم
�إلى �أعلَى الجب ِل ُم َت َج ِّ�ش َم ًة �شدي َد ِّ
الر ِحي ِم،
عا َدت من ُ
حيث �أ َتت ،ف ُي ِح ُّ�س محم ٌد ﷺ من هذا القلبِ َّ
عطفًا وح َنا ًنا َي ْم َل�ؤه قو ًة ،و ُي ِعينه على ما ُهو فيه.
ح َّتى كا َنت َل ْي َل ٌة من ليا ِلى �شه ِر َر َم َ�ض َان ،وه� َو فى ال َغارِ،
(((
(((
ِ
ٍ
ِ
ال�ســــــوا ِد ،
ـــــك
ل
حا
ء
ِدا
ر
ب
ِ
،
الم َيل ُُّف الجِ َبــــــا َل والو َهـــــــــا َد
َّ
والظَّ ُ
((( متج�شمة :متحملة.
((( الأماكن المنخف�ضة.
((( �شديد ال�سواد.
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تنظر من َعلْيا ِئها
و�س ِطه ،ك�أ َّنها ٌ
جوم ُت ِط ُّل من َ
وال ُّن ُ
عيون ُم َف َّت َحةٌُ ،
�إلى ال ِ
و�س الجبــــــالِ فــــى َ�ضــــو ِء
أر�ض ،و َت َت�أَ َّملُـــها ،وقد َبــــ َدت ُر ُء ُ
بع�ضها �إلى َب ْع ٍ�ض ،وال َّل ْي ُل
ينظر ُ
النجوم الخا ِف ِتْ � ،أ�ش ً
باحا وا ِق َف ًة ُ
أ�صـــــوات ال ُوح ِ
بين
�سا ِك ٌن ها ِد ٌئ ،ال َت ْقطَ ُعــــــه �إ َّال �
ــــو�ش الم َت َن ِّقلـــــ ِة َ
ُ
الجبالِ ُ ،هنا و ُهناك.
وقد اخ ْتفَت مك ُة فى بح ِر الظَّ ال ِم ،فال ُي َرى منها ِ�س َوى �أ ْنوا ٍر
َ�ض ِئيل ٍة خا ِف َت ٍةَ ،ت ْن َب ِع ُث من ِ
موع ،ك�أ َّنها نجو ٌم
بع�ض الق َنا ِدي ِل ُّ
وال�ش ِ
َو َق َعت على ا َلأ ْر ِ�ض.
ومحم ٌد ﷺ فى الغارِ ،علَى ِق َّم ِة َج َب ِل ِحرا َء العالي ِة ،ينظُ ُر �إلى
بال�صفا ِء ،وا ْن َف َتح قَل ُبه ِللْ َملأ الأَ ْعلَى،
ال�سما ِء والنجو ِم ،ق ْد �أَ َح َّ�س َّ
وخديج ُة  فى دا ِره��ا ِ
�ساه َر ًة ،لم ُي ْغ َم ْ�ض لها َج� ْف� ٌ�ن ،ولم
َي ْ�س َت ِق َّر لها َج ْن ٌب.
وفج�أة وج َد ْت محم ًدا ﷺ يدخ ُل عليها خا ِئفًاُ ،م ْر َتجِ فًا قا ِئلاً :
(((
َ -ز ِّملُو ِنى ! َز ِّملُو ِنى !

((( غطـــونى.
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ال�س ْي ِر �إ َلى ِف ِ
را�شه ،و َقلْ ُبها َي ْخ ِف ُق،
ف� َأ�سرعت �إِ َليه وعا َو َن ْته علَى َّ
ور َق َد فيهَ ،ف َغطَّ ْته كما �أ َم َر ،ثم وقَفت
وجِ ْ�س ُمها َي ْر َت ِع ُد ،حتى ب َل َغه َ
بِجا ِنبِه �صا ِم َت ًةَ ،ت ْنظُ ُر �إليه ،و ُت ْر ِه ُف َ�س ْمعها �إ َلى �أَ ْن ِ
فا�سه ،ف َتطْ َم ِئ ُّن
حين َت ْ�س َم ُعها َت َت َر َّد ُد فى �صدرِه.
عليهَ ،
�سريره ،وظلَّت وا ِق� َف� ًة بِجا ِنبِه ح َّتى َذ َه� َ�ب عنه
ول��م ُت�غ��ا ِد ْر
َ
(((
ال � َّ�ر ْو ُع  ،وف َتح َعي َن ْيه ،فك ََ�شف َْت عنه ال ِغطا َء ،وعا َو َن ْته علَى
ال ُّن ِ
ــــر ُق ال َغ ِز ُير ،وجلَ�ست
هو�ض ،و َب َّد َل ْت َمالب َِ�سه ا َّل ِتى َب َّللَها ال َع َ
بالحنانِ  ،ثم قا َلت ِ
با�سم ًة:
ونظرت �إليه نظر ًة َم ْملوء ًة َ
بجا ِنبهَ ،
حدث يا �أبا ِ
القا�سم ؟! َ�ش َغلْت قلو َبنا علَيك.
 ماذا َح َكى محم ٌد ﷺ ل َها َم��ا ر�آ ُه ِف��ى الغا ِر َ
وكيف ت� َن� َّز َل علي ِه ال � ُّرو ُح
(((
َ
َ
َ
ِ
ِ
َ
طلب منه �أ ْن يقر�أ هذه الآيات كما قر�أها ال ُّرو ُح الأمي ُن:
الأمي ُن  ،وكيف َ
()3

}-

((( ((

							
(((
(((
(((
(((

الفــــزع.
الروح الأمين :هو جبريل عليه ال�سالم.
دم متجمد.
			
ما لم يكن له به علم.

()4

{.

(٭) �سورة العلق ،الآيات من (� 1إلى .)5
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(٭)

فلما �سمعت خديجة  الآيات من الر�سول ﷺ قا َلت ُمبتهج ًة
ِلحال َو ِة َكال ِم ا ِهلل:
وت�ص ُد ُق
الر ِح َم ْ
�شر فوا ِهلل ال ُي ْخ ِزيكَ اهلل �أبدا� ،إنك لت�صل َّ
�أَ ْب ْ
(((
الح ِديث ،وتحم ُل ا ْل َك َّل  ،وتعين على نوائب الدهر.
َ
وبعد ذلك نزل قول اهلل ـ تعالى ـ على نب ِّيه محم ٍد ﷺ:
		
}
										
										
(((
{ .
							
مرة �أخ� َ�رى بينما كان محم ٌد -ﷺ -يم�شى �إذ َ�سمع
وفى َّ
ال�س َماء فرفع َب َ�ص َره ف�إذا الم َل ُك الذى جاء بغا ِر حراء،
َ�ص ْو ًتا من َّ
زوج ِته قائلاً :
ففزع ..وعاد �إلى َ
«دثرونى ..دثرونى».
((( العاجز ال�ضعيف.
((( �سورة المزمل ،الآيات من (� 1إلى .)8
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فنزل قول اهلل  -تعالى :-
		
}
(((
{ .
							
ث ��م ا ْنطَ َلقَت ب ��ه َخديج ُة  حتى �أتيا َو َرقَة ب � َ�ن َن ْوف ٍل ،وهو
اب ��ن ع ��م ال�سيدة خديج ��ة  ،وكان قد ت ��رك ِع َب ��ا َدة ال ْأ�ص َنام
(((
(((
يكتب من الإنجيل بال ِع ْبرانية وقالت له:
وكان
وتن�صر
َّ
ُ
ابن العم ..ا�سمع من ابن �أخيك.
 يا َابن �أَ ِخى َماذَا َت َرى؟
فقَا َل َو َرقَة :يا َ
َف�أَ ْخ َبره  -ﷺ ِ -ب َما حدث.
ورقَـــةُ� :إن ا َّل ِذى َن َزل َع َل ْيك هو الذى نزل على مو�سـى ـ
َفقَـــال َ
نبى هذه الأُ َّمة.
عليه ال�سالم ـ و�إنكَ
ُ
�ستكون َّ
فرح:
وار َت َف َع
�صوت خديجة  فى ٍ
ُ
ْ
 و�أَنا �أ َّو ُل َم ْن �آ َمن بِكَ يا َر ُ�سول ا ِهلل�« .أَ ْ�ش َه ُد �أن ال �إِل َه �إ َّال اهللُو�أَ َّنكَ َر�سولُه و َن ِب ُّيه».
((( �سورة المدثر ،الآيات من (� 1إلى .)7
((( دخل فى دين الن�صارى.
((( لغــــة اليهــــــود.
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و َق ْد و َه ْب ُت ِ
نف�سى وما ِلى ِهلل ،وللجها ِد فى �سبي ِل ا ِهلل.
البيت بالنُّور ال ُق ْد ِ�س ِّى.
ف�أَ�شْ َرق ال�سرو ُر فى وج ِه الر�سو ِل ﷺ ،و َتلأْلأَ ُ
وكان ورق ُة ب ُن نوفل ق ْد �أَقب َل �إِلى َب ْي ِت اهلل ،فى هذا ال َو ْق ِت
و�صاح به
حين قا َب َل الر�سو َل ﷺ،
�روره َ
َ
مبك ًرا ،فا�شت َّد ��س� ُ
ُيه ِّن ُئه ،و ُي ِ
و�صي ِه بالث ِ
والم ِ�ض ِّى فى طري ِق ِه ب َِ�شجا َع ٍة
َّبات َّ
وال�ص ْبرُِ ،
و ُق َّو ٍة ،ثم جل ََ�س �إليه ُي َح ِّدثُه ع َّما �س ُيال ِقى من قو ِمهِ ،م َن الت ْك ِذيبِ
واال�ض ِطها ِد.
وال�س ْخ ِر َي ِة
ْ
ُّ
و َدعت ال�سيدة خديجة � صاحبا ِتها وجارا ِتهاَ ،ف َل َّما اج َت َم ْعن
وج َل ْ�س َن �إليها ،وتنا َولْن تحي َتها� ،أخبر ْت ُهن بر�سال ِة زوجِ ها.
ِع ْندها َ
يوت مكةَ،
غير قلي ٍل حتى ا ْن َت َ�شر
الخبر ،وم�ل�أَ ُب َ
ُ
فلَم َي ْم ِ�ض ُ
واال�س ِته َزا ِء.
فقا َبله الك ِثيرون ب ُّ
ِال�س ْخرِي ِة ْ
لك َّنهم عا ُدوا �إلى �أ ْن ُف ِ�سهم َي َت�سا َءلون فى ده�ش ٍة:
�شاع؟! لم ُن َج ِّر ْب ع َليه َك ِذ ًبا ،ولم
 لماذا �ص َن َع محم ٌد هذا ا َّل ِذى َالراجِ ِح!
َي ْ�س َم ْع عنه �أح ٌد غي َر ِّ
ال�ص ْدقِ  ،والأما َن ِة ،والف َْ�ضلِ ،وال َع ْق ِل َّ
وما با ُل َخ ِديج َة ؟!
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(((
غير ال َع ْق ِل ،وال� َّ�رزا َن� ِة  ،و ُب ْع ِد ال َّنظَ رِ ،فَما
لم ُن َج ِّر ْب علَيها َ
بالُها تقو ُل هذَا الق َْولَِ ،
وه َى ال َت ْن َخ ِد ُع ،وال َت ْجرِى َو َرا َء الخيالِ ؟!
ثم َر َج�ع��وا �إل��ى �أ ْن ِ
ف�سهم ،وق��د ط َغى ِ
والح َ�س ُد على
الح ْق ُد َ
(((
همون خديج َة  بِج ُن ٍ
ون ا ْع َتراها  ،و�أَ ْخ َر َجها
ُعقو ِلهمَ ،ي َّت ُ
عن َع ْقلها الثَّاب ِِت ،لك َّنهم �أَ َخذوا يت�ساءلون:
وزوج�ه��ا فى ليل ٍة
الجنونِ ،ه� َ�ى
 و َه � ْل َي َّت ِف ُق �أن َي ْع َت ِر َيهاُ
َ
ور ٍة واحد ٍة؟!
واحد ٍة ،وب ُِ�ص َ
�ساء َي َت َر َّددن علَى خديج َة ُ ك َّل يو ٍمَ ،ي�س�أَلْن ع َّما
وج َعلْت ال ِّن ُ
ال�سما ِء من ِكتابِ ا ِهلل.
َن َز َل من َّ
وحار الر�سـو ُل فى �أَمـرِه ،وو َقفَت
وكان ال َو ْح ُى ق ِد ا ْنقَط َعَ ،
ال�سيـدة خديجــة ِ م� ْن �أولئك الن�سو ِة فى ح ْي َر ٍة �شديد ٍة،
َفبِماذا ُتجِ ي ُب ُهن ،وقد انقط َع ال َو ْح ُى؟!
(((
زن ،مخا َف َة �أن يكون اهللُ ق ْد َت َخلَّى عن َن ِب ِّي ِه،
الح ُ
وا�شت َّد بها ُ
العظيم ،الذى �أَ َع َّد ْت َن ْف َ�سها وما َلها َله.
ال�ش َر ُف
َف َيفو َتها ذلك َّ
ُ
((( الوقــــــار.
(((	�أ�صابهـــــــا.
((( تــــــرك.
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الهم وال َقلَقِ  ،و�أخذَت
وزا َد ُحز َنها ما ر�أَت علَى َر�سولِ ا ِهلل من ِّ
ُت ِ
وا�سيه و ُتطْ ِم ُعه فى ف َْ�ض ِل ا ِهلل ،و ُت�ؤَ ِّك ُد له ُق ْر َب عو َد ِة ال َو ْح ِى
ب� ِ
آيات ا ِهلل.
زن ،فو َقفَت
والح ُ
َّ
لكن ال َو ْح َى لم َي ُع ْد ،فا�شت َّد بالر�سولِ ال َق َل ُق ُ
فا�ض بِه ال َه ُّم
بِجا ِنبِهُ ،ت َ�ش ِّج ُعه ،و ُت َق ِّوى ف�ؤا َده ،وتقو ُل له ُكلَّما َ
والأَ ُلم:
 َال َت ْح َز ْن يا ر�سو َل اهلل ،فما ِ�ش َّد ٌة �إ َّال و َتزولُ ،وما َ�ص ْع ٌب �إ َّالو َيهو ُن ،وما ِ�ض ٌيق �إ َّال و َب ْع َد ُه ال َف َر ُج ،و ِهلل ِفيما ي�ص َن ُع �إِرا َد ٌة و َت ْدبِي ٌر!
و�سل �إِلى ا ِهلل �أَن َي ْرح َم َن ِب َّيه ،و ُي ِزي َل عنه ما �أَ َه َّمه و�أَ ْ�شقا ُه،
ثم َت َت َّ
والر�سو ُل �شا ِر ُد ال ِف ْكرِ� ،ضا ِئ ٌق بما ح َّل به ،ال َي ْدرِى ماذا َي ْ�ص َن ُع.
با�شُ ،مطْ َم ِئ ٍّن ،وا ِثقٍ فى َع ِ
طف
وبين َما ِه َى َن ِاظ َر ٌة �إليه ِب َو ْج ٍه ٍّ
ِ
عبارات ال َّت ْ�شجِ ِيع وال َّتطْ ِمينِ  ،ر�أَ ْته
ا ِهلل وف َْ�ض ِل ِهُ ،تلْ ِقى على َ�سم ِعه
َي ْن َت ِف ُ�ض وال َع َر ُق َي َت َ�ص َّب ُب ِمن َجبِي ِنه ،فا ْه َت َّز جِ ْ�س ُمها �إ ِْ�شفاقًا َعليه،
ول َّما ه َد�أَ قا َلت له فى َب�شا�ش ٍة و ِر ْفقٍ :
ــ ما َت َر َككَ ر ُّبك يا �أبا ِ
القا�سم ،وما َت َخلَّى َعنك!
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الر�ضا ،ثم ت َال على َ�س ْم ِعها ب�صو ِته الل َِّط ِ
يف
فا ْب َت َ�سم اب ِت َ�سامة ِّ
الرجِ ي ِم،
ما نز َل بِه
الوحى ،بع َدما ا�ستعا َذ بِا ِهلل من ال�شيطانِ َّ
ُ
((( (( (( (( (( (( (( (( (( ((1
را ِف ًعا �صو َته ،قا ِئلاً فى ُ�ســـرورٍ:
ِب ْ�س ِم اهلل ال َّر ْح َمنِ ال َّر ِحيم
()1

()2

()3

		
}
()5
()4
										
()6
										
()8
()7
										
()10
()9
{ .
								
((( وقت ارتفاع ال�شم�س.
((( �سكن وهد�أ.
((( قطعك وتركك.
((( الدنيـــا.
((( يعطيك الكماالت وظهور �أمرك.
((( جعل لك م�أوى.
((( فقـــــي ًرا.
(((	ال تغلبه على ماله.
((( تزجـــــر.
(� ((1سورة ال�ضحى الآيات (من � 1إلى .)11
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َف َغ َم ِ
رورها ما
والر�ضا َ
قلب خديج َة  ،وزا َد ُ�س َ
رت الف َْر َح ُة ِّ
ر�أَت فى َوج ِه الر�سولِ ِم َن ال ِغ ْبطَ ِة واالطْ ِم ْئنانِ  ،ثم ج َعلت ُتفك ُِّر
فى َه ِذه ال ِ
وجال ِلها:
آيات َ
�إ َّنها �أَوا ِم ُر ا ِهلل و َتعا ِل ُيمه يا خديج ُة !
خير و�أَ ْبقَى من الأُو َلى.
َي ْد ُعو �إِ َلى ال ِآخ َر ِة وال َع َم ِل َلهاَ ،فه َِى ٌ
الر�سو َل ب ِن ْع َم ِة ا ِهلل علَيه ،و َي ْد ُعوه �إلى اال�ستعداد والجِ ِّد،
ُي َذك ُِّر َّ
وال َّد ْع َو ِة �إلى ا ِهلل طَ ِاه ًرا ُمطَ َّه ًرا.
ُي ِ
وال�سا ِئ ِل والمحرو ِم..
و�صى بِال َي ِتي ِم وال ِم ْ�س ِكينِ َّ
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من ثمار هذا الف�صل
■

■

■

■

■

■اعتكاف النبى ﷺ فى غار حراء للت�أمل والتفكر فى �صنع
اهلل � -سبحانه وتعالى  -فى الكون كان تمهي ًدا لنزول الوحى
عليه وبداية بعثته بدين الإ�سالم.
■قامت ال�سيدة خديجة  فى بدء الر�سالة بتثبيت قلب
النبى ﷺ وطم�أنته.
■ال�سيدة خديجة � أول من �آم��ن من الن�ساء بر�سالة
محمد ﷺ.
■ما نزل على محمد ﷺ من الوحى هو ما نزل على مو�سى
وعي�سى وجميع الر�سل ـ عليهم ال�سالم.
■�شاركت ال�سيدة خديجة  النبى ﷺ فى ن�شر الدعوة
حين كانت تدعو �صاحباتها وجاراتها �إلى الإ�سالم.
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المناق�شـــــــة
ال�س�ؤال الأول:تخي��ر الإجابة ال�صحيحة مم��ا بين القو�سين
فيما يلى:

( ا 	) كان محمد ﷺ قبل بعثته ينقطع �شه ًرا للت�أمل فى:
(غار ثور  -المنزل  -غار حراء)
(ب)	 �أول ما نزل من الوحى قول اهلل ـ �سبحانه وتعالى ـ :
(ي�أيها المدثر  -ي�أيها المزمل  -اقر�أ با�سم ربك)
(جـ)	 من �صفات محمد ﷺ �أنه كان:
(وا�صلاً للرحم  -م�ساع ًدا ال�ضعفاء  -مكر ًما ال�ضيف ـ
معي ًنا على نوائب الدهر  -جميع ما �سبق)
ال�س���ؤال الثان��ى� :ضع عالم��ة (� )3أم��ام العب��ارة ال�صحيحة
وعالمة (� )7أمام العبارة غير ال�صحيحة فيما يلى:

( ا� 	) أول نزول للوحى على محمد ﷺ كان فى �شهر 			
(	)
رجب.
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(ب)	 ورقة بن نوفل كان قد ترك عبادة الأ�صنام واعتنق 		
(	)
اليهودية.

(جـ)	 ب�شر ورقة محم ًدا ﷺ ب�أنه �سيكون نب ًّيا.

( د 	) ال�سـيدة خديجة � أ َّو ُل من �آمــن بالنبـى ﷺ.

(	)
(	)

ال�س�ؤال الثالث:

«دع��ت ال�سيدة خديجة � صاحباته��ا وجاراتها ،فلما
اجتمعن عندها وجل�سن �إليها وتناولن تحيتها.»...
( ا 	) لماذا دعت ال�سيدة خديجة  جاراتها؟
(ب)	 كيف ا�ستقبل �أهل مكة الخبر؟
ال�س�ؤال الرابع :املأ كل فراغ مما يلى بالكلمات المنا�سبة:

( ا	) انقطع  ......................عن الر�سول ﷺ فترة وحار
الر�سول ﷺ فى �أمره.
(ب)	ا�شتد بالر�ســــول ﷺ الحزن مخافــــة �أن يــكــــون اهلل قد
 ......................عنه.
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ال�ســــ���ؤال الخام�س� :صــــل كل عبـــــارة من المجموعــــة (�أ )
بما ينا�سبها من المجموعة (ب):
(ب)

(ا)

-1اتهم البعــ�ض ال�سـيدة خـــديجة 

 -1واهلل ال يخزيك ربك �أب ًدا

-3ا�شتد القلق والحزن بالر�سول ﷺ.

�-2إن ��ك �ستك ��ون نب ��ى ه ��ذه
الأمة
-3غمغمت بكالم تفوح منه
رائحة الحزن
-4ب�سب ��ب انقط ��اع الوحى
فترة

بالجنون
 -2ب�شر ورقة الر�سول ﷺ قائلاً :

 -4طم�أنت خديجة  محمدًا ﷺ قائلة:

 -5ب�سبب الحقد والح�سد
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� 6أُ ُّم الم�ؤمنين والجهر بالدعوة
(((

َت��وا َل��ى ُن��زو ُل الآي � ِ
�ات ِم��ن عن ِد ا ِهلل علَى ر��س��ولِ ا ِهلل ﷺ،
بين َمن َي� َو ُّده��ا من
وال�سيدة خديجة  ت�س َم ُعها و ُت ِذي ُعها َ
تعاليم ا ِهلل ِل َنب ِّيه ،فكانت خديج ُة �أَ َّو َل َم ْن َي َت َل َّقاها
ال ِّن�س َوة .وتوا َلت
ُ
وي ْع َم ُل بها:
ال�س ِلي َم ِة،
عاليم الإ�سالم َت ْن َت ِ�ش ُر َ
بين ذَوِ ى العقولِ َّ
و َب � َد أَ�ت َت ُ
الخ ِّي َر ِة ،وال ُّن ِ
ال�صا ِفي ِة ،التى �أ ْد َركَت ما ِفيها من
والقلوبِ َ
فو�س َّ
آخر ِة.
َخ ْي َرى ال ُّدنيا وال َ
وكثير من ال�ضعفاء والم�ستعبدين،
آ� َم َن بِها ُ
بع�ض ك َ
ُبرا ِء مكةٌَ ،
لأَ َّنهم َو َجدوا فى هذا ال ِّدين الجدي ِدُ ،م ْن ِقذًا م َّما ُيالقون ِم َن الظُّ ل ِم
واال�س ِتعبا ِد.
والذُّل ْ
وجدوه َي أْ� ُم ُر بال َع ْدلِ والإح�سانِ  ،و�إيتا ِء ِذى ال ُق ْر َبى و َي ْن َهى
َ
((( تتابـــــــــع.
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بين ِ
النا�س ،و َي ْج َم ُع
والمن َك ِر وال َب ْغىَ ،و ُي�ساوِ ى َ
عنِ الف َْح�شا ِء ُ
ال ُق َوى الم َتف َِّرق َة فى َو ْح َد ٍة ِ
واح َد ٍةَ ،ت ْعم ُل للخي ِر فى جا ِنب ا ِهلل.
(((
�ساء مك َة َي ْرتا ُبون فى هذا ال ِّدينِ  ،و َيخافون
وقد َب� َد�أَ ُر َ�ؤ ُ

(((

ق َّو َته ،و َي ْخ َ�ش ْون تعا ِلي َمه ،و َت َن َّبهوا �إ َلى كثر ِة من َي ْع َت ِن ُقو َن ُه
يو ًما بع َد يو ٍم ،ف�أَ َخذوا َي ِكي ُدون((( ِلمن َي ْدخلُون ِفيه َك ْي ًدا بال َغِ
ال ُع ْن ِف:
�إِذَا كانوا َعبِي ًدا �أو ُ�ض َعفا َء ،ع َّذ ُبوهم ب�أَ ْق َ�سى �أَلوانِ ال َعذاب،
ِل ُي ْخرِجوهم َع ْن ِدينهم الجديد ،وير ُّدوهم �إلى دينهِم الق ِدي ِم.
ال�ض َعفا َء بما ِلها ،و َت ْغ ُم ُر ُهم بِح َنا ِنها،
وخديج ُة ُ ت ِم ُّد ه�ؤُال ِء ُّ
وح َّق الحيا ِة.
طردهم
الكفار وحر ُموهم العم َل َ
بع َدما َ
ُ

وك��ان علَيها �أن َت َت َّبر َع بما ِلها كذ ِلك ل ُت ْع ِت َق العبي َد ،الذين
�صباحا وم�سا ًء ،لأ َّنهم
يت َع َّر�ضون لأَ ْق َ�سى �ألوانِ الأذَى والعذابِ ،
ً
تركوا الأ�صنا َم وقالواَ :ر ُّبنا اهلل.
((( ي�ش ُّكــــــون.
((( ي�ؤمنون به.
((( يدبرون الأذى.
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كانت مف َّتح َة القلب لهذا الجِ ها ِدُ ،م ْق ِب َل ًة َعلَيه ِب ِه َّم ٍة و َن ٍ
�شاط
و�سرورها.
ا�شت َّد َت َو ُّه ُجه زا َدت ف َْر َح ُتها
و َعز ٍم ،وكلَّما ْ
ُ
ورها حين َما �أنج َب ْت لر�سولِ ا ِهلل ﷺ اب َن ُه عب َداهلل.
وا�شت َّد ُ
�سر ُ

الدار َف َر ًحا ِلخَ ِديج َة  ،و�أقب َل ال ِأحبا ُء م�سرِعين
وا ْه َت َّز ِت ُ
ُيه ِّنئون ،وو َهبت ال�سيدة خديجة  للفقرا ِء والم�سا ِكين ،و َب َذ َل ْت
لل ُم ْحتاجِ ينِ ،
وا�ضع ًة ُك َّل �أ َم ِلها فى هذا ال َو ِلي ِد ا َّل ِذى جا َء بع َد َع َط ٍ�ش
�شَ ِدي ٍد.
تار
ل ِك َّن اهللَ ُي� ِري� ُد وال را َّد ِلق�ضا ِئه ،و ِل ِح ْك َم ٍة يعل َُمهاْ ،
اخ َ
الدار َر َّج ًة َع ِني َف ًة ،و َبك َْت
َع ْب َد ا ِهلل �إلى جوارِه بع َد قلي ٍل ،فار َت َّج ِت ُ
خديج ُة  ،وحزنت بنا ُتها ،و�أقب َل الر�سو ُل ﷺ عليها ُيغا ِل ُب
ِ
حز َنهُ ،ي ِ
ويوا�سيهن.
وا�سيها،
وك ��ان ُر�ؤَ�� �س � ُ�اء م�ك� َة ف��ى �أَ َّول الأم � � ِر َي �ن��ظُ ��رون �إل ��ى َد ْع ��و ِة
الحكَما ِء،
الر�سولِ ﷺ كما َنظَ روا �إلى َدع��و ِة من َ�سبقوه من ُ
و� ْإن كانوا َي ْ�س َخرون من �أ ْت َباع ِه ،و َي َت َ�سل َّْون ب ُِمدا َع َب ِتهم �أو تعذيبهم
رو َنهم �أو يتعا َملون م َعهم.
َ
حين َي ْ
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الر�ؤَ�سا ِء َع َل ًنا،
ولم يكُنِ الر�سو ُل قد َّ
وجه ال َّدعو َة �إلى ه�ؤُال ِء ُّ
الخفَا ِء.
كان َي ْدعو �إلى ا ِهلل فى َ
بل َ
ثالث �س َن ٍ
وات َي ِف ُّر
وا�ستمرت ه ِذه الدعو ُة فى � ْأ�ستا ِر َ
الخفا ِء َ
َّ
(((
الم�س ِلمون فيها ب َِ�صال ِتهم وع�ب��ا َد ِت�ه��م �إل��ى �� ِ�ش �ع��ابِ مكةَ،
بع�ضهم �إلى ٍ
بع�ض فى
و َي ْج َت ِمعون ِ�س ًّرا فى دا ِر �أح ِدهم ،ويتح َّدث ُ
ا�ستطاعوا �إلى ذلك
َه ْم ٍ�س ،و َي ْب َت ِعدون عن �أَ ْع ُين ُر�ؤ�سا ِء قري�ش ما ْ
َ�سبيلاً .

دخ َل الر�سو ُل ﷺ على َخ ِديج َة َ ق ِلقًاَ ،ي ْبدو
وذات يو ٍم َ
َ
نف�سه ،و َد َنت ِمنه ِ
تفكير َث ِقيلٌ ،ف� َأح َّ�ست بما ِفى ِ
با�س َم ًة ،ثم
َعليه ٌ
�س�أَلته فى ِر ْفقٍ :
ــ خي ًرا يا َر�� ُ�س��و َل ا ِهلل! َ�أ َج � ِدي � ٌد �أَ َه� َّم��كَ ِم��ن �أول� ِئ��ك ا َلأ��ش��رارِ،
ين علَى ِدينِ اهلل؟!
الحاق ِد َ
الم�شـْرقِ َّ ،ثم َتالَ:
َنظَ ر الر�ســو ُل ﷺ فى وجهِــها الحنــونِ ُ
علَي َها قو َل ا ِهلل تعا َلى:

((( الطرق فى الجبلِ .
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()1

()3

()2

		
}										
										
()4
(((
((( (( (( ((
{ .
			
فا ْن َب َ�سطَ َو ْج ُه ال�سيدة خديجة  وزا َد َت ْلأ ُل�ؤًا ،وقا َلت فى
ِين،
ُهدو ٍء :ــ َح ًّقا يا َر�سو َل اهلل ،ال ُب َّد ِم ْن �إ ْن�ذَا ِر َع ِ�ش َير ِتكَ الأَ ْق َرب َ
و َت ْب ِلي ِغهم رِ�سالة ر ِّبك ،ح َّتى َي ْ�س َمعوا كال َم اهلل ،وي َت َد َّب ُروا �أَ ْم َره،
غيرهم من فَ�ض ِل اهلل ،و َم ْن �أَ َح� ُّ�ق يا ر�سو َل اهلل
و َي ُع َّم ُهم ما نا َل َ
ِين؟!
ب َ
ِالخ ْي ِر ال َع ِمي ِم ِم َن الأَ ْق َرب َ
 �أ َل ��� ْ�س� َ�ت ي��ا ر� �س��و َل ا ِهلل ،ت � ْد ُع��و �إل��ى ال�ح� ِّ�ق و�إل ��ى الطريقِ(((

الم�ستقي ِم؟! � َّإن اهللَ م َعك ،ول ْن َي ْخ ُذ َلك �أو َي َت َخلَّى ع ْنك .فا ْد ُعهم

(((
(((
(((
(((
(((
(((

خ ِّوف من العاقبة.
بنى �أبيــــــــك.
َت َو َ
ـــــــــع.
ا�ض ْ
تنقلك بينهم لتعرف �أحوالهم.
من �سورة ال�شعراء الآيات (من � 214إلى .)220
يتركـــــــــك.
75

أمرك ر ُّبك ،وحا ِدثْهم ،وا ْق َر�أْ علَيهم ال ُقر� َآن الكري َم ،ف َع َ�سى
كما � َ
نفو�سهم
�أن َت ِل َين قلو ُبهم لما َي ْ�س َم ُعون م��ن ال�ح� ِّ�ق ،وت ِمي َل
ُ
ال�صدقِ  ،وي َتغلَّبوا على �ش َي ِاطينهم ،و َيدخلُوا فى
لما َي ْع ِر ُفون من ِّ
(((
مين بال ِم ْر�صا ِد .
دينِ ا ِهلل ال َقوِيم ،و�إ َّال ف ََر ُّبك للظَّ ا ِل َ
وا�س َتق ََّر ال��ر�أْ ُى على �أن َت ْ�ص َنع لهم خديج ُة  طَ عا ًما فى
ْ
أمر ا ِهلل ،وتعالي َم
بي ِتهاَ ،يدعوهم الر�سو ُل �إ َليه ،ثم َي ْعر ُ
ِ�ض علَيهم � َ
ِ
ومقا�ص َد ر�سال ِته ،وما بِها من الخي ِر لل َّنا�س جمي ًعاَ ،ل َعلَّهم
ِدين ِه،
يتركون ِ
واج َه ُة فى
الباطلَ ،ويعودون �إل��ى ِّ
الم َ
الحق ،و ُت��ؤَ ِّث� ُ�ر ُ
الم َت َحجر ِة فَت ِلي ُن.
ُقلوبِهم ُ
(((
خرج الر�سو ُل �إ َل ْيهمَ ،ي ْدعوهم �إ َلى َو ِلي َم ٍة قد
ال�ص ِ
باح َ
وفى َّ
�أقا َمها لهم ،وا ْن َه َمك َْت خديج ُة  فى �إعدا ِد الطعا ِم ،راجِ َي ًة �أن
ويدخلوا فى ِدي ِنه ،وال َي َت َك َّبروا ،وال
النبىُ ،
ُي َل ِّب َى ه�ؤالء دعو َة ِّ
الم.
ال�س ُ
أمر ويعو َد َّ
َت�أْ ُخذَهم ال ِع َّز ُة بالإ ْث ِم ،و َي ْن َته َِى ال ُ
حان و ْق ُت ال َغدا ِء ،اجت َمع ال َق ْو ُم فى دا ِر خديج َة  ،بي َن
فل َّما َ
((( المر�صاد :طريق الر�صد والمراقبة� ،أى �أن اهلل يراقبهم وير�صد حركاتهم و�أعمالهم ،فيحا�سبهم عليها.
العر�س �أو غيره.
((( الوليمة :طعام ُ
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ال َّت ْر ِحيبِ وال َّت ِح َّي ِة ال َّر ِقي َق ِة وال َب�شا�شَ ِة والب ِْ�شرِ ،ثم ج َل�سوا يتح َّدثون
الح ْر ِب
َعنِ المالِ و�أُمورِه ،والتجار ِة و�أنوا ِعها وطُ ُر ِقهاُ ،
و�ش ُئونِ َ
وال�سلْ ِم ،فل َّما َط ِع ُموا ما �أرادوا ِم ْن َل ِذي ِذ الطعا ِم ِ
وفاخرِه� ،أرا َد
ِّ
الر�سو ُل ﷺ � ْأن ُي َح ِّد َثهم َع ْن دعو ِته ،ف َلم َي ْح َت ِملُوا �أَ ْن َي ْ�س َم ُعوا،
غا�ضبِين ِ
وثاروا ،وخَ رجوا ِ
�ساخ ِطين.
و َنف َُروا ُ
أخذت خديج ُة  ته ِّو ُن عليه ِفى ٍ
�صوت ها ِد ٍئ رقيقٍ :
� ْ

أنت َت ْدعوهم �إلى خيرِهم ،ف�إِن
 ال َت ْي َئ ْ�س يا ر�سو َل ا ِهلل ،ف� َا ْه َت َد ْوا َفلأَ ْن ُف ِ�سهم ،و� ْإن َ�ضلُّوا َف َعلَيهم �إِث ُْم ِعنا ِدهم .و َه ْل ُهناكَ
وج ُه
أخرى ،ف َُر َّبما َعقَلوا ،وظهر لهم ْ
ما ِن ٌع ِمن �أَ ْن َت ْد ُع َوهم َم َّر ًة � َ
ال�صوابِ ا َّل ِذى َع ُموا عنه!
(((
«ال�صفا» ونا َدى
وذات
ٍ
َ
�صباح قريبٍ �َ ،ص ِع َد الر�سول ﷺ َّ
فو ِق ِه ب�أَ ْعلى �صو ِته قا ِئلاً  :يا َم ْع َ�ش َر ُقري�ش! يا َم ْع َ�شر قري�ش!
من ْ

�إ َل َّى� ،إ َل َّى!

َف َل َّما �س ِمعوا ِندا َءه �أَ ْ�س َر ُعوا َي ْنظُ رون ،و َي ْ�س َت ْو ِ�ضحو َنه ما ُيريد،

((( مو�ضع ب�أ�صل جبل �أبى ق َب ْي�س بمكة.
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ياح وتل َك ال َّد ْع َو ِة،
ال�ص ِ
ثم �أق َبلُوا عليه َي�س�أَلو َنه عن �سببِ هذا ِّ
أخبرهم ب�� َّأن َر َّب��ه � ْأم� َ�ره ِب��إِ ْن�ذَا ِره��م ،و َت ْب ِليغهِم َد ْعو َته جها ًرا،
ف� َ
أمر َر ِّبه ،و ُي َحذ ُِّرهم غ ََ�ض َبه ،ويد ُعوهم �إلى ال َع ِليم
فوقفَ ُي َبلِّ ُغ ُهم � َ
الخبِي ِر ِ
ال�ص َم ِد ،ا َّل ِذى ال َ�شرِي َك َله وال َو َل َد.
َ
الواح ِد الأَ َح ِد ،الف َْر ِد َّ
فا ْنف ََجروا ِ
و�صاح َع ُّمه «عب ُد ال ُع َّزى» فى
�ساخرِين ُمقَه ِقهِين،
َ
َ�ضبٍ �شدي ٍد:
غ َ
(((
َ
َ
ِ
َ
راح َتنا ،و�أَ َ�ض ْع َت
ت
ق
ل
ق
�
أ
و
نا،
ت
ع
م
ج
َا
ذ
ه
ل
�
أ
!
د
محم
يا
ل
 َت ًّباكَ
َ ََْ
ُ
ْ َْ َ
َو ْق َتنا؟!
بع�ضهم
ونظر �أعما ُمه ُ
فتغيرت ُوجو ُه �أ�صحابِ محم ٍد ﷺَ ،
�إل��ى ٍ
بع�ض فى عجبٍ  ،ثم َو َّج�ه��وا الأَ ْب���ص� َ�ار �إل��ى عب ِد ال� ُع� َّزى،
موع
و�س َّددوها �إليه َ
الج ِ
غ�ض ًبا ،وع ْت ًبا عليه ِل َت ْ�س ِفيه ابنِ �أَ ِخيه �أما َم ُ
َ
ِ
الحا�ش َد ِة ِمن ال َّن ِ
ا�سَ ،ك َ�أ ْن َل ْي َ�س له َع ِ�ش َير ٌة َت ِق ُف بجا ِنبه ،و َت َم َّنى
ون لمحم ٍد ﷺ ،لو �أنه َ�س َّد َد �إلى عب ِد ال ُع َّزى َ�ض ْر َب ًة نا ِف َذ ًة
الم ِح ُّب َ
ُ
ِ�س ل�سا َنه ،و َتخل ُع قل َبه ،و َت ْث�أَ ُر من َتطا ُو ِله على ابنِ � ِأخيه
ُت ْخر ُ
وا�س ِتها َن ِته ِبذَوِ يه.
ْ
((( هال ًكــــا.
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الم ْخر َِ�س ِة،
وكان اهللُ مع ر�سو ِله ،ف�أَ ْن َز َل َو ْح َيه علَيه بالإجا َبة ُ
َف َتالها الر�سو ُل على ِ
ا�ستعا َذ
النا�س �صا ِئ ًحا ب�أَ ْعلَى َ�ص ْو ِته ،بع َدما ْ
((( (( (( (( (( (( ((
ال�شيطانِ
الرجي ِم قا ِئلاً :
با ِهلل من َّ
َّ
()3
()2
()1
		
}()5
()4
										
(((
()7
()6
{ .
					
الر ُّد الإله ُِّى ك�أَنه ال َب ْر ُق ،حتى َ�ش ِم َل مك َة ُكلَّها،
وا ْن َ
طلق هذا َّ
وال�ص َغارِ ،و َو َ�ص َل �إلى
الرجالِ وال ِّن�سا ِء ،والكبا ِر ِّ
ور َّد َدته �أ ْفوا ُه ِّ
وام َر�أَ ِته �أُ ِّم جمي ٍل�ُ ،س ْخ ِر َي ًة ال ِذ َع ًة ،وقَذا ِئ َف
م�سا ِم ِع عب ِد ال ُع َّزى ْ
غ�ض ًبا ،وع َزم عب ُد الْع َّزى على � ْأن َي ْث َ�أ َر ِ
لنف�سه،
فا�س َت َ�شاطا َ
نا ِف َذ ًةْ ،
(((
َو ُيكمم الأفوا َه  ،فَال َت ْن ِط َق به ِذه ال ِك ِ
لمات القا ِت َل ِة.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

هلكت نف�سه.
هــــــلك.
لم ينفعه ما ك�سب من مال وجاه.
يدخــــل.
�سيدخل جهنم وامر�أته تحمل الحطب فيها.
عنقهـــا.
مفتول من ال ّليف.
�سورة الم�سد.
يربطهــــــا.
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وخ ِديج َة ،
و�أ ْق َ�س َمت �أُ ُّم جمي ٍل ،علَى �أن َت ْن َت ِقم ِمن محم ٍد ﷺ َ
أ�سرعت �إلى زوجها غا�ضب ًة
وارهما نا ًرا َ
و�شرا ًرا ،و� َ
و�أن ُت ِحي َل جِ َ
وبال�سها ِم التى ُت َ�س َّد ُد �إليها
من ُ�سخري ِة الن�سا ِء بها ،ب�أقوا ِلهم،
ِّ
الح ْب ِل الذى َو َ�ض َعه القر�آن ِفى
م ْن �أَ ْع ُي ِنهم َّ
ال�ض ِاحكة ِمنها ،و ِمن َ
والحطَ بِ الذى َت ْح ِملُه.
جِ ي ِدهاَ ،
�صيح به ،قا ِئلَة:
َ
وج َعلت َت ُه ُّزه و َت ُ
 ماذا َب ِقى بع َد اليو ِم يا عب َد ال ُع َّزى؟!طالق ا ْب َن َتى خديجةَ ،لأَ ُر َّد بال�ضرب ِة
�إِ َّم��ا �أنا فى ال��دا ِر و�إ َّم��ا ُ
النا ِف َذ ِة �إلى قلبِها وقلب َزوجِ ها ،كما ُ�س ِّد َدت ال�ضرب ُة القا ِت َل ُة �إلى
قلبِى وقلبِك!
ولم يك ْن عب ُد ال ُع َّزى ِب�أَ َق َّل منها غ�ض ًبا وث��ور ًة ،وعز ًما علَى
أ�سرع �إلى ا ْب َن ْيه ،وكانا َق ْد عقَدا َع ْق َدىِ
الزواج
ِ
اال ْن ِتقَا ِم العاجِ ِل ،ف� َ
على ر َق َّي َة و�أُ ِّم ُكلْثو ٍم ا ْب َن َتى َر�سولِ ا ِهلل ﷺ ،ولم َي ْد ُخال ِبهِما،
و�صاح بِهما قا ِئلاً فى ِ�ش َّد ٍة:
َ
 �أَ َ�س ِم ْع ُتما ما قا َل محم ٌد ِف َّى و ِفى �أُ ِّمكُما؟! �إِما �أنا و�إ َّما ا ْبنتاقلب محم ٍد ﷺ و َز ْو َج ِته!
خديجةَ! ال ُب َّد من طال ِقهما ،لأُ ْحر َِق به َ
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و�صاح
الغ�ض ُب،
أطرق ال َولدانِ قليلاً ُيفكِّران ،فا�ش َت َّد بِه َ
َ
ف� َ
�صوت َغ ِل ٍ
ُي َه ِّد ُدهما ،قا ِئلاً فى ٍ
يظ:

 ِفي َم ُتفكِّران �أ ُّيها ال َول َدان؟! �إ ِْن لم ُتطَ لِّقاهما فل َْ�س ُت �أباكُما،أموت ِ
�ساخ ًطا عليكُما!
ِيت ،ثم � ُ
و�س�أَقط ُع َح ْبل ِ�صلَتى بكُما ما َحي ُ

فلَم َيجِ ِد ال َولدان �أما َم ث َْو َر ِة �أَبِيهما و�أُ ِّمهما� ،إ َّال �أن ُي َ�ض ِّحيا
ب ُِح ِّبهما ،و َي ْخ َ�ضعا لما �أَرا َد �أَبو ُهما و�أُ ُّمهما الثا ِئ َرانِ َعلَيهما،

ريهِما،
و ُيطَ لِّقا الفَتا َت ْين و� ْإن كانا ُي ِح َّ�سانِ ُ
بالج ْر ِح الغا ِئ ِر فى َ�ص ْد ْ
َي ْعرفان �أ َّن ُهما لن ُي َع َّو�ضا َع ْنهما �أب� ًداَ ،ف َال � َأح� َد ِمثْل ُه َما جمالاً

و�أد ًبا و َت ْر ِب َي ًة َقوِي َم ًة.

ف َل َّما بل َغ ال�سيدة خديجة  الخَ ُبر ،ا ْن َتف ََ�ض ْت �صا ِئح ًةَ ،تقُو ُل
َرح �ش ِدي ٍد:
فى ف ٍ
�شرا كبي ًرا ،ورحم َنا رحم ًة ِ
وا�س َع ًة.
 َالح ْم ُد للِهَّ ِ ! �أ َزا َل اهللُ ع َّنا ًّ

ثم ر َفعــت ي َديهـا �إ َلى ال�سمـا ِء� ،شا ِكـر ًة ف�ضـ َل ا ِهلل ،ا َّل ِذى ف َّـر َق
ــين ابـ ْ َنى
الم�ؤَ َّد َبتـــين ،وب َ
َ
الر ِقيق َتـــين ُ
بين ا ْب َن َت ْيهــا ال َو ِدي َع َتـــ ْينِ َّ
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(((
�أبِى َل َهب ،وا ْن َت َز َع ُهما من ِ
ال�س ِليط ِة اللِّ�سانِ ،
بيت �أُ ِّم جمي ٍل َّ
(((
�شرها و�أَذاها.
وبين
هما
ن
بي
د
وباع
،
الخبيث ِة الطَّ ِو َّي ِة
َ
َ
ِّ
و�شكر ر َّب��ه ا َّل � ِذى َ�أ ْن َق َذ
و�س َّر الر�سو ُل ﷺ ِلهذا ال َّت ْو ِفيقِ ،
َ
ُ
عفان 
وج
عثمان بن َ
ُ
وام َر َ�أ ِته ،وت َّز َ
ا ْب َن َت ْيه من َ�ش ِّر �أَبِى لهبٍ ْ
ال�سيد َة رق َّية .
ال�ش ِّر َير ْين
لكنه َت ��أَ َّك � َد � َّأن َح ْر َبهما لن تن َته َِى ،و�أن هذَين ِّ
ال�سا ِف َر ِة.
َ�س ُي َ�ش ِّم َرانِ لل َعدا َوة الظَّ ِاه َرة ،والمكاي ِد َّ
و َت َو َّقعت خديج ُة ْ � أن تبد�أَ �أُ ُّم جمي ٍل ال َك ْي َد َلها ،بما َت ِكي ُد
وق الجمي َع فى
�ساء َب ْع ُ�ضهن ِل َب ْع ٍ�ض و�أَ ْكثَر ،ف�أم جمي ٍل َت ُف ُ
به ال ِّن ُ
ال�ش ِّر والأَذَى ،بما طُ ِب َعت عليه و َن َ�ش�أَت ِفيه،
هذا المجالِ ،م َن َّ
وعا�ش ْت فى َح ْم َ�أ ِته.
َ

((( الطويلة.
((( الباطن.
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من ثمار هذا الف�صل
■
■

■

■

■

■

■تعاليم الإ�سالم تنت�شر بين ذوى العقول ال�سليمة.
■بعـــ�ض كبـــــراء مكــــة يجــــدون فى الإ�ســـــالم الأمــــــر بالعدل
والإح�سان والنهى عن الفح�شاء والمنكر والم�ساواة بين
النا�س.
■كانت ال�سيدة خديجة  خير معين وم�ؤيد للر�سول ﷺ
على الجهر بالدعوة.
■عبد العزى «�أبو لهب» عم النبى ﷺ تزعم هو وامر�أته «�أم
جميل» الحرب على ر�سول اهلل ﷺ.
■لم َت ْ�سلم ال�سيدة خديجة  من �أذى الكفار ب�سبب م�ساندتها
ر�سول اهلل ﷺ.
�سرا ثم جهر بها
■بد�أ ر�سول اهلل ﷺ الدعوة �إلى الإ�سالم ًّ
بين �أهله �أولاً ثم جهر بها بين النا�س كافة.
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المناق�شـــــــة
ال�س�ؤال الأول� :أكمل ما يلى:

( ا 	) اهتــــزت الدار  ................لخـديجــــة  ،و�أقبــــل الأح َّبــــاء
 ................يهنئون ،ووهبت ال�ســــيدة خديجة  للفقراء
. ................
(ب)	 بد�أت تعاليم الإ�سالم  ..............بين ذوىِ ..............
والقلوب الخيرة.
(جـ)	 �آمن بدعوة الإ�سالم كثير من  ................لأنهم وجدوا
فى الإ�سالم منقذا مما يالقون من . ................
ال�س���ؤال الثان��ى� :ضع عالم��ة (� )3أم��ام العب��ارة ال�صحيحة
وعالمة (� )7أمام العبارة غير ال�صحيحة فيما يلى:

( ا 	) ارتاب ر�ؤ�ساء مكة فى الدين الجديد وخافوا تعاليمه)	( .
(ب)	 عامل ر�ؤ�ساء مكة ال�ضعفاء الذين �أ�سلموا برفق 			
(	)
ولين ليردوهم لدينهم القديم.
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(جـ)	 بذلت ال�سيدة خديجة  جه ًدا
كبي ًرا لم�ساعدة ال�ضعفاء الم�سلمين.

			
(	)

( د 	) القا�سم �أول �أبناء ال�سيدة خديجة  فى الإ�سالم)	( .
ال�س�ؤال الثالث :تخي��ر الإجابة ال�صحيحة مما بين القو�سين
فيما يلى:

( ا 	) قالت ال�سيدة خديجة  للر�سول ﷺ البد من:

(�سماع كالم النا�س  -تدبر الأمور جي ًدا � -إنذار ع�شيرتك الأقربين)

(ب) ا�ستمرت دعوة الر�سول ﷺ فى الخفاء مدة :
(عام ـ عامين ـ ثالثة �أعوام)

(جـ) بد�أ الر�سول الجهر بالدعوة بين :
(�أهله ـ �أ�صدقائه ـ �أهل مكة)
ال�س�ؤال الرابع :علل لما يلى:

( ا 	) عدم ا�ستجابة ر�ؤ�ساء مكة لدعوة الر�سول ﷺ.

(ب)	 عزم الر�سول ﷺ على الجهر بالدعوة بين �أهل مكة جمي ًعا.
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ال�س�ؤال الخامــــ�س� :صــل كــــل عبارة مـــــن المجموعـــة ( �أ )
بما ينا�سبها من المجموعة (ب):
(ا)

-1قالت خديجة  فى جد وعزم
-2ل ��ن �أدعوه ��م ه ��ذه الم ��رة
وحدهم
 -3ت ًّبا لك �ألهذا جمعتنا؟!

 -4تمنى المحبون لمحمد ﷺ

(ب)

-1ل ��و �س ��دد �ضرب ��ة لعب ��د العزى
تخر�س ل�سانه
� -2صاح عمه عبد العزى فى غ�ضب
-3الحم ��د هلل �أزال اهلل عن ��ا �ش� � ًّرا
كبي ًرا
-4ادعه ��م كم ��ا �أمرك رب ��ك واقر�أ
عليهم القر�آن
 -5بل �س�أدعو �أهل مكة جمي ًعا
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7

فى مواجهة الح�صار

وبين ٍ
قري�شَ ،ت ْ�ش َت ُّد يو ًما َب ْع َد
النبى ﷺ َ
المواجه ُة َ
�أَخذ َِت ُ
بين ِّ
يو ٍم ،والر�سو ُل ﷺ ٍ
وقلوب ال ُق َر ِ�ش ـيـي ــن َتكا ُد
ما�ض فى َدعو ِته،
ُ
(((
ون ،و َي َت�سا َءلون
رون و َي َت َ�شا َو ُر َ
َت َت َم َّي ُز ِم َن ال َغ ْي ِظ ،يفكِّرون ويد ِّب ُ
ع َّما يع َملون.
و�أخي ًرا ....ق ََّرروا القَ�ضا َء على أ� ْت َب ِاع محم ٍد ﷺ ،ل َيكونوا
(((
ِ
فكر ِفى دخولِ هذا ال ِّدينِ  ،وال يج ُد محم ٌد ﷺ
ي
ن
م
ل
ِع ْب َر ًة َ ْ ُ ُ
حو َله �أن�صا ًرا ،وال َم ْن َي ْدعوهم ب َد ْع َو ِته .ثم ا ْن َ�صرفوا ُين ِّفذون.
ال�صرا ُخ وال َعوِي ُل بال َّل ْي ِل وال َّنهارِ ،و�شا َعت
و َت��ر َّد َد فى َمك َة ُّ
(((
ِ
الم�سلمين.
وال�ض َعفا ِء من
مناظ ُر التعذيبِ وال َّت ْن ِكي ِل با أَل ِر َّقا ِء ُّ
َ
ِم ْنهم َمن ُيلْقَى فى ال�شـ ـ ـ ِ
يب الحدي ـ ـ ـ َد،
ـم�س الحـ ـ ــا ِر َق ِة ،التى ُت ِذ ُ
((( تتقطـــــــــــــــع.
((( عظــــــــــــــــــة.
((( التعذيب ال�شديد.
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تحركُ  ،وال ي�ستطي ُع
كبير
و ُي َ
ٌ
جر ٌ
و�ض ُع َح ٌ
ملتهب علَى �صدرِه ،فَال َي َّ
رار من ِتلك ال ِأ�ش َّع ِة التى َت ْ�شوِيه.
ال ِف َ
و ِمنهم َمن ُي ْقذ َُف بِه فى ُح ْج َر ٍة ُمظ ِلم ٍة ،بِال طعا ٍم وال �شرابٍ ،
والعط�ش �أح�شا َءه.
الجوع
حتى ُي َم ِّز َق
ُ
ُ
و�سط هذه المعرك ِةَ ،ت ْعم ُل ِبث ٍ
وال�سيدة خديجة  فى ِ
َبات
و َع ْز ٍم و�صبر ،و ُت َ�ؤ ِّدى َد ْو َرها على خي ِر ما َي ْن َبغى:
�روح ،و ُت��وا��ِ�س�ي��ه،
َم� � َّدت َي � َده��ا
تم�سح بها على ُج � ْ�ر ِح ال�م�ج� ِ
ُ

�شجعه ،و ُت َب ِّ�ش ُره بال َّن�صر والظَّ فَر.
و ُت ِّ
(((
و َف َت َح ْت َخزا ِئنها للم�س ِلمين على م�صاريعها  ،ي�أْ ُخذون منها
ما َي�شاءون ،وبذَلت �أموا َلها فى �سبي ِل ا ِهللَ ،ت ْدفَع دي��ون غير
القادرين و َت�ش َترِى الأَ ِر َّق��ا َء الم َعذَّبين و ُت ْع ِت ُقهم ،و ُت َف ِّو ُت على
جار ِتهم و�أعما ِلهم.
القَر�شيين َت ْ�ضيِي َق ُهم على ُ
الم�س ِل ِمين فى ِت َ
ال َت ْه َتم بذلك ِ
العبث الذى ي�ص َنعونه ،فال ُتلْ ِقى بالاً �إلى ِتلك
ِ
وال�ضا ِر َب ِة با َبها ،وال �إلى ذلك
الم َت�سا ِقطَ ِة على دارِهاَّ ،
الح َج َار ِة ُ

(((	�أبوابهــــــــــــــا.
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الم�شرِكون و�أطفالُهم ح��و َل دا ِره��ا
ياح ،ال��ذى
ال�ص ِ
ِّ
ي�صيح به ُ
ُ
القولِ .
ِب َب ِذىء ْ
خلف
�رون َ
وال تبا ِلى بمنظ ِر �أول � ِئ��ك الأَ�� �ش ��رارِ ،وه��م َي��� ِ�س�ي� َ
الر�سولِ ﷺ و ُي َهلِّلون ،و َي ْرمو َنه ِب��أَ َح��طِّ الكال ِم و�أقبحه ،بل
با�ش ًة
ظر الر�سو َل ﷺ حتى َي ْد ُخ َل ال َّد َار ،ف ُتقا ِبلَه َّ
َت ْب َت ِ�س ُم ،و َت ْن َت ُ
ِ
�ضاحك ًة ،و ُت ِزي َل با ْب ِت�سا َم ِتها و ُهدو ِئها ما �أَ َه َّمه ،و ُت ِزي َل ِب َي ِدها ما
يكون قد �أُ ْل ِقى عليه من �أَقذارٍ.
فلما ر�أَى الر�سـو ُل ﷺ ما َي ِح ُّل ب�أ�صحاب ِه من ذلك الأَذَى
(((
(((
طاق � ،آث ََر �أن ُي ْب ِع َدهم عنه ،و�أَ ِذن لهم بِاله ِْج َر ِة �إلى
الذى َال ُي ُ
الح َب�ش ِة ،لأَن بها َم ِل ًكا عا ِقلاً رحي ًما ،حتى َي ��أذ ََن اهللُ ب�أمرِه،
َ
ِ
ال�سو َء عن عبا ِده.
ويك�ش َف ُّ
(((
نِ
ُ
َفطَ ِر َب ْت
أ�سرعت ُتعاوِ ُن
�
و
،
ذ
ل
إ
ا
لهذا

ة
خديج
ال�سيدة
ْ
َ
لل�س َفرِ ،و ُت� َق� ِّد ُم ل ُهم ما ُي ِعي ُنهم على
المهاجرِين على ال َّت َج ُّه ِز َّ
الر ِحي ِل ،و ُت َ�شج ُعهم ،و ُت َق ِّوى ُقلو َب ُهم ،و ُت َه ِّون َع َل ْيهم ال ِفراق،
َّ
و ُت�ؤَ ِّك ُد لهم ال َّن ْ�ص َر ،و ُق ْرب ال َّتالقى.
(((	ال يحتمل.
((( َّ
ف�ضل.
((( فرحت فرحً ا �شديدًا.
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ْمان ب ُن َع َّف َانَ ز ْو ُج ابن ِتها
حين جا َءها ُعث ُ
طر ُبهاَ ،
وزا َد َ
ورقيةُ،
ُرق َّي َة  ،و ُهو ِمن �أ َّولِ من �أ�سلَمواُ ،ي ْخب ُِرها بعز ِم ِه هو ُ
على الهِجر ِة مع المهاجِ رين ا َلأ َّولين ،وقالت فى ر ًِ�ضا:
�ان ،وب � َ�ارك ف��ى ُرق�ي�ةَ ،وك� َت� َ�ب لكُما
ـ�ـ ب� َ�ارك اهللُ ِف�ي��كَ ي��ا ُع� ْث�م� ُ
ال�سال َمة� ،أ َّما نح ُن ف�س َنظَ ُّل ُهنا ،حتى َي�أْذَن اهللُ ب�أمرِه.
ون من مك َة
وفى �ستا ِر اللي ِل ،كان ه ��ؤُال ِء المهاجِ رون َي�ف� ُّ�ر َ

ب ِدينهم ،وال�سيدة خديجة ُ ت َو ِّد ُع ُهم با�سم ًة ُم َت َجلِّ َد ًة ،لم َي ْب ُد
علَيها َ�ش ْى ٌء مما َي ْبدو على الأُ َّم ِ
حين ُي َو ِّد ْع َن الأَ ْوال َد الأَ ِع َّزا َء.
هات َ
ري�ش فى تع ِذيبِها للر�سول ﷺ وللم�سلمين و�أخي ًرا
واز َدا َد ْت ُق ٌ

فيحا�صروهم
اتفق م�شركو مكة علَى �أن َي ْق ُتلوهم جو ًعا و َعطَ �شً ا،
ُ
(((
ِ
ِفى َم ٍ
وت  ،و ُي َ�ش ِّددوا عليهم الح َ�ص َار
كان ،و َي ْم َن ُعوا ع ْنهم ال ُق َ
موت َد ْع َو ُته ،وه َو
َح َّتى ُي ْق َ�ضى عليهم� ،أو يتركوا محم ًدا ﷺَ ،ف َت َ
ما ُيحاوِ لُون �أن َي ْبل ُغوه.
((( الطعــــــــام.
90

ك َتبوا بي َنهم كتا ًبا ،تعا َهــدوا فيه علَى َب ِنى ها�ش ٍم و َب ِنى َعب ِد
(((
ِ
المطَّ لبِ و َم ْن َي ْت َبعو َنهم� ،أَ َّال َيبِيعوهم َ�شيئًا� ،أو َي ْبتا ُعوا منهم
ُ
(((
�شيئًا� ،أو ُيخا ِلطـوهم� ،أو ُي�شارِكوهم� ،أو ُي ِ
�صاهروهم و� ْأن
َيكونوا ي� ًدا ِ
واح � َد ًة علَيهم وعلَى من َي ْع ِط ُف علَيهم� ،أو ُيدا ِف ُع
َع ْنهم.
ال�صحيف َة
ثم َخ َتموا َه��ذا ال ِك َت َاب ب�أَ ْختا ِمهم ،و َعلَّقوا ه� ِذه َّ
الجا ِئ َر َة على �أَ ْ�س َتا ِر الكعب ِة ،كما ُي َعلِّقون �أَ ْ�ض َخ َم ال ُعهو ِد و�أعظ َم
الخطَ بِ والقَ�صا ِئ ِد ،ت�أكي ًدا
الموا ِثيقِ  ،و�أَ ْث َم َن ما ُي َق ِّدرون من ُ
(((
الح ِترا ِم ِه و َت ْبجِ ي ِل ِه .
ل َعظَ َم ِته ،و�ضما ًنا ْ
المعاه َد ِة ال��� ِّ�ش� ِّ�ري� َ�ر ِة ،اجتم َع بنو ها�ش ِم وبنو
و�أم ��ا َم ه � ِذه ُ
(((
المطَّ ِلب ،وت�شا َوروا ،و َق� َّ�رروا �أن َي َّت ِحدوا ،و َي ْ�ص ُمدوا
َعب ِد ُ
الج َّبارِين ،و�أَ َّال َي ْت ُركوا محم ًدا ،ولو ما ُتوا جو ًعا و َعطَ �شً ا،
لأُول ِئك َ
الم�س ِل ُمون منهم و َغ ْي ُر الم�س ِلمين.
ُ
(((
(((
(((
(((

ي�شـــــــتروا.
يزوجوهم �أو يتزوجوا منهم.
تعظيمــــــه.
يثبتـــــــــوا.
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ور�أَوا �أن َي ْد ُخلوا َم ًعا فى ِ�شعب ِم ْن �شعابِ مكةََ ،ي ْج َم ُعهم
كلَّهمَ ،يعي�شون فيه م ًعا ،بعي ًدا عن مك َة ال� ُ�م� َ�ح� َّدد ِة المخالبِ ،
ِ
الكا�ش َر ِة عنِ الأَ ْنيابِ  ،حتى َي ْق ِ�ض َى اهللُ ب� ْأمرِه ،واختاروا ِ�ش ْع َب
و�ش ِ
يوخهم
�أ ِب��ى طالب ،و َدخلوا فيه َم ًعاِ ،ب ِن�سا ِئهم و�أَطْ فا ِلهم ُ
و�شبابِهم ،و�أَ ِ�ص َّحا ِئهم و َم ْر�ضاهم..
َ
ا�س َتطا َعت من المالِ
و َد َخلَت ال�سيدة خديج ُة  م َعهم ،بِما ْ
ال�ض ْع َف،
وال َّزا ِد ،وبِ�شجا َع ٍة ال َت ْعر ُِف َ
الخ ْو َف ،و َع ِزي َم ٍة ال َت ْعر ُِف َّ
(((
ِ
ُون ال َي � َو ُّدون �أَ ْن َت ْد ُخ َل
،
وه َّم ٍة ال َت ْعر ُِف ال�كَ�لا َل
والم ْ�ش ِرك َ
ُ
ُّون ِفى �أ َّنها َ�س ُت ْف ِ�س ُد ِب ِه َع َملَهم
َم َعهمَ ،خ ْوفًا ِم ْن َت ْدبِيرها ،ال َي�شك َ
اخل ِ
وه َى َد ِ
ُكلَّه ِ
الح�صارِ.
ال�سوقِ ُ ،هنا و ُه�ن��اكُ ،ي ْح ِكمون
ثم ا ْن َت َ�ش َر َ
القر ِ�ش ُّيون فى ُّ
ِ
ِين:
حا�صر َ
الم َ
�صار ،و َي ْم َنعون ال َّزا َد ع ْن ُ�أول ِئك ُ
الح َ
�سرعوا �إليها،
ال َي� َ�ر ْون قا ِف َل ًة ُم ْق ِب َل ًة �إل��ى َمك َة بِطعا ٍم� ،إ َّال �أَ َ
رون:
و�أَحاطُ وا بِها ،و َوقَفوا َي ْنظُ َ

((( ّ
ال�ضعـــــــــــف.
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�إ َذا َر َ�أ ْوا �أَ َح � ًدا ِم َّمن بِال�شِّ ْع ِب� ،أقب َل على القا ِف َل ِة �شا ِر ًيا ل َب ْع ِ�ض
ال�س َل ِعَ ،ت َق َّدم ِ
ر�ض عليه َث َمنًا لها ِ�ض ْعفَ
واح ٌد منهم �إلى �أَ ْ�صحابِها ،و َع َ
ِ�ض ِ
�صاح ُب محمـ ٍد ﷺَ ،ف�إ ِْن زا َد ،زا ُدوا ِ�ض ْعفَ ما ع َر َ�ض ،وال
ما َي ْعر ُ
ال�سلع َة ويعو َد �إلى
َيزالون َيز َ
ِيدون حتى َي ْعجِ ـ َز عن ال�شِّ را ِء ،و َي ْت ُر َك ِّ
(((
ال�شعب ِ�ص ْف َر ال َي َد ْينِ  ،وهم ُيتابِعونَه حتى َي ْب َت ِعد.
ِ
ال�شعب مع َب ِنى ِ
ولم َي ْد ُخ ْل �أَبو لَهبٍ
ها�ش ٍم و َب ِنى المطلبِ َ ،ف َق ْد
َ
�أَ ْن�ساه ِ
الح ْق ُد وال َغ ْيظُ قَرا َب َته ال ْبنِ � ِأخيه وق َْو ِمه ،و َوق ََف ِم ْنهم
طاع � ْأن َي ْن ِ�س َف ُهم ِمن فوقِ
َك�أَ ْع َدى الأَ ْعدا ِء و�أَ�شدَ ،ي َو ُّد َلو �أ َّنه ا�س َت َ
ال ِ
أر�ض َن ْ�سفًا.

حا�صرِين ،وكل يو ٍم َي ْن ُق ُ�ص ال َّزا ُد و َي ِ�ش ُّح
الم َ
فا ْن َقطَ َع ال َّزا ُد َعنِ ُ
ورون فى
وت ،حتى نفد ُكلُّه ولم َي ْب َق منه َ�ش ْى ٌء ،فج َعلوا َي ُد َ
ال ُق ُ
الجوع ،و َي�أْكُلون
ال�شعبِ َي ْب َحثون فى � ْأر ِ�ضه عن َ�ش ْى ٍء يخفف �ألم
ِّ
ِ
�سام ،وا ْن َه َّد ِت
ما ُي�صا ِد ُفهم ِم ْن �أوراق ال�شجر ،فَهز َلت الأَ ْج ُ
ْداء الأُ َّم ِ
هات ،وانقط َع َل َب ُنها.
ال ُق َوىَ ،
وج َّفت �أَث ُ
((( خالى اليدين �أى بغير �شىء.
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وال�سيدة خديجة َ ب ْي َنهم �صا ِم َد ٌةَ ،ت ْ�ضر ُِب ِ
للنا�س ال َم َث َل
�شج ُعهم بكال ِمها الرقيقِ  ،وقد بذَلت
فى ال�شجا َع ِة َّ
وال�ص ْبرِ ،و ُت ِّ
ِ
النف�س كبير َة
ا�ستطا َعت من م��الٍ و ِم��ن ُموا�سا ٍة ،ق ِو َّي َة
ك َّل ما ْ
الء.
القلبِ َ ،ت ْزدا ُد َب ْ�س َم ُتها ا ِّت�سا ًعا كلَّما ا�شت َّد ِت ال ِم ْح َن ُة وط َغى ال َب ُ
ال�شعبِ  ،بعي َد ًة عن ُقري�ش� ،إ َّال �أ َّنهم
و َم َع �أ َّنها كا َنت فى َو َ�س ِط ِّ
كانوا َي ْخ َ�ش ْو َنها ،و ُي�ش ِّددون ُمراق َب َتهم َلها ،و ِل َمن َي َت َو َّقعون �أن
تدبيرها.
َي ِ�ص َل �إليهم ُ
ح�سوا مع �إ ِْحكا ِم هذا الح�صا ِر ِ
و�ش َّد ِة المراقَب ِة ،ب�أَ َّن
وقد �أَ ُّ
عب ،فَزا ُدوا المرا َق َبةَ ،وزا َد ن�شاطُ َ�أبِى
بع�ض الطعا ِم َي ْد ُخ ُل ِّ
َ
ال�ش َ
ور �صارِخً ا،
َج ْه ٍل ُ
الم�شر ِِف علَى الح�صارِ ،ولم َي ُع ْد يه َد�أُ �أب ًدا ،ي ُد ُ
َم َه ِّد ًدا ،يقول ِب�أَ ْعلَى �صو ِته ُم َح ِّذ ًرا:
�سو َف �أُ ْح ِك ُم َحل ِ
َقات
 َ�س ْو َف �أُ ْف ِ�س ُد علَى خديج َة ُك َّل َت ْدبِي ٍر! ْهذا الح�صا ِر عليها قبل ِ�سواها ،ولـــن ي�ستطيــــ َع �أح ٌد ِمن �أَقاربِها
�أو �أَ ْتبا ِع َها� ،أَ ْن َي ْخ َتر َِق هذا الح�صار.
ال�شعبِ ِفى َي َقظَ ٍة َ�ش ِدي َد ٍة،
ور حو َل ِّ
و َب ْين َما ُه َو َ
ذات ليل ٍةَ ،ي� ُد ُ
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الخطْ َو
أنفا�س ِب�أ ْن ِفه ،و َي َت َ�س َّم ُع َ
َي ْخ َتر ُِق الظال َم ِب َع ْي َن ْيه ،و َي َت َ�ش َّم ُم ال َ
(((
قع �أقدا ٍم ،ثم ر�أَى ُغال ًما َي ْح ِم ُل علَى ظهرِه
ِب�أُ ُذ َن ْيه� ،أَ َح َّ�س ب َو ِ
(((
قم ًحا ،وي َت َ�س َّل ُل ِب��ه ِف��ى ُج� ْن� ِ�ح ال� َّل� ْي� ِل  ،و ِم��ن َخلْفه رج � ٌل من
ْ
�سرع ُم ْه َت ًّما ،ف َق َف َز �إلى ال ُغال ِم و�أَ ْم َ�سكَ به ،وال َتف ََت
الم�شرِكين ُي ُ
�إلى الرج ِل وقا َل فى غَ�ضبٍ �شدي ٍد:
 ما ه�ذَا ا َّل � ِذى َ�أ َرى؟! �أ َل ْ�س َت َم َعنا يا َح ِك ُيم بن ِح��زا ٍم ،لمَت ْن َخ ِد ْع بمحم ٍد و َل ْم ت ْد ُخ ْل ِفى ِدي ِنه؟!
�أ َل ْم ن َتعا َه ْد على ُمقاطَ َع ِة ه�ؤُال ِء ،ح َّتى َي ْر َت ُّدوا عن الإِ�سال ِم� ،أَ ْو
َي ُموتوا ُجو ًعا؟!
ال�ص ِحي َف َة َم ًعا ،و ُن َعلِّ ْقها م ًعا على �أ�ستا ِر الكعب ِة؟! ف ِل َم
�ألم َن ْخ ِت ِم َّ
�ص َن ْعت هذا ا َّل ِذى ُيخا ِل ُف ال َع ْه َد ،و ُي ْ�س ِخطُ القو َم ،و ُي ْغ ِ�ض ُب الآ ِل َه َة؟!
أ�سرع َح ِكي ٌم فى ث ٍ
َبات:
ف� َ
 وما َترا ِنى �أ ُّيها الإ ْن َ�س ُان قد َ�ص َن ْع ُت؟! �أَ َتدرِى ما هذا ا َّل ِذىالم؟!
َي ْح ِملُه ال ُغ ُ
((( خادمًا �أو عبدًا.
((( ظالمــــــــــــــه.
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بال�شعبِ  ،لأُف َِّر َج
َلعلَّك َتظُ ُّنه طعاما من ما ِلىَ ،ح َملته �إلى َمن ِّ
ِ
الهالك المح َّققِ !!
ك َْر َب ُهم و�أُ ْنق َذ ُهم من
كان َعل ََّى لخا َل ِتى ! ما ُل خ ِديج َة � أ ُّيها الرجلُ!
هذا َد ْي ٌن َ
ا�ص ْر َنا َها وقطَ ْعنا ِ�ص َل َتنا بِها؟!
فم َتى �أُ�ؤ ِّدى َلها َد ْي َنها ،وقد َح َ
موت؟!
�أَ�أَ ْن َت ِظ ُر حتى َت َ
يا ِهلل !
(((
النا�س ما َل َد ْيهِم من حقوق ،و َي ُفوا بِما
�أَال ُترِي ُدون �أَ ْن ُي َ�ؤ ِّد َى ُ
علَيهم من ُد ٍ
يون؟!!
أ�شار �إلى الغال ِم ،فا ْنطل ََق بِما َي ْح ِملُه ح َّتى
ثم �أَ ْم َ�ســـكَ بِه و� َ
التخل َُّ�ص من
ال�ش ْع َب ،و�أبوجه ٍل َي ْ�ص ُر ُخ ،و ُي�ح��اوِ ُل َ
َد َخ � ِل ِب��ه ِّ
وي�صيح فى ِر ْع َد ٍة قا ِئلاً :
َق ْب�ضته،
ُ
يج ُة ! َخ ِديج ُة !
ــ َخ ِد َ
ــ َخ ِديج ُة ِمن َورا ِء ُك ِّل َتدبي ٍر!! �س َن ْق ُت ُل خديج َة و�آ َل خ ِديجةَ!!
ثم ا ْن َفلَت من ي ِد الرج ِل ،وانتقل ُم�سر ًعا �إلى ُر�ؤَ��س��ا ِء مكةَ،

((( يـــــــ�ؤَدوا.
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�صارِخً ا بِهمِ ،ل َي َر ْوا ر�أْ َيهم فى َخ ِديج َة ُ ،ي�ؤَ ِّك ُد لهم �أَ َّنهم َل ْن
أزاح ��وا
ُي� ْف� ِل�ح��وا ف��ى َع�م� ٍل � ِ��ض� َّد محم ٍد ﷺ و ِدي �ن � ِه� ،إِ َّال �إِذا � ُ
خديج َة  من �أَما ِمهم.
�اث ��س�ن� ٍ
�وات ط��وي�ل� ٍة� ،أَ ْن � َف � َق� ْ�ت فيها
�ار ث�ل َ
وا�� ْ�س� َت�م� َّ�ر ال� ِ�ح���ص� ُ
خديج ُة  ما َلها ِهللِ ،
تاح َة ال َقلْبِ َ ،ت ْب َع ُث فى
را�ض َي َة ال َّن ْف ِ�سُ ،م ْر َ
َّبات.
ال�ص ْب َر والث َ
الرجالِ الق َّو َة ،و ِفى ُ�صدو ِر ال ِّن�سا ِء َّ
قلوبِ ِّ
ور َج� � َع
حتى �أَ ِذ َن اهللُ ِب� َت� ْ�ح� ِ�ط�ي� ِم ه��ذا ال� ِ�ح�� َ��ص��ارِ ،فتحطَّ َمَ ،
الخطْ َو على َم َه ٍل ،من �ش َّد ِة ما
ا�صرون �إلى ُدورِهمَ ،ي ْنقلون َ
الم َح َ
ُ
بهم ِم َن الإ ْعيا ِء.
(((
وع��ا َدت خديج ُة � إلى دا ِره��ا ،ق ْد زا َد ْتها ال ِم ْح َن ُة قو ًة
الر ْ�أ َى
و َع ْز ًما ،تفك ُِّر فيما �س َت ْ�ص َنع ٌ
قري�ش بع َد � ْإخفا ِقها ،و ُت َقل ُِّب َّ
ال�شر والق�سو ِة والإجرا ِم.
فيما َب ِقى َل َد ْيها من �ألوانِ ِّ
ثم ا ْن َتف ََ�ض ْت فى ٍ
خوف وج َز ٍع ،حين تذكَّرت �أ ّنه لم َي ْب َق ِفى
(((
َ
و�صاحت فى قو ٍة:
ِ،
ر
خي
ل
أ
ا
م
ه
ال�س
غير
ُج ْع َب ِتهم
ُ َّ ْ ِ
َ
نور ا ِهلل �أَ َب ًدا� ،أَ َب ًدا !!
الََ ،لن َي ْقتلوه �أَ َب ًدا ! لن ُيطْ فئوا َ
((( ما يمتحن به الإن�سان من بالء.
((( الجعبة :وعاء ال�سهم.
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من ثمار هذا الف�صل
■

■

■

■

■

■تعر�ض الم�سلمون الأوائل ب�سبب �إ�سالمهم لأب�شع �ألوان
التعذيب ،لكنهم �صبروا على الأذى فى �سبيل ن�صرة دينهم.
■هاجر الم�سلمون الأوائل ب�سبب ا�ضطهاد الكفار لهم �إلى
الحب�شة لأن بها مل ًكا ن�صران ًّيا عادلاً وجد الم�سلمون عنده
العدل والرحمة.
■ا�ستخدم ك�ف��ار مكة �أ��س�ل��وب الح�صار وال�ت�ج��وي��ع �ضد
محمد ﷺ و�أ�صحابه و�أهله ،لكنه لم ينجح فى الق�ضاء
على الإ�سالم ب�سبب �صمود النبى ﷺ والمحا�صرين معه.
■ت�أثر حكيم بن ح��زام وه��و من كفار مكة بما تعر�ض له
الم�سلمون م��ن �أذى ف��ى الح�صار الظالم فكان يحتال
لإي�صال الغذاء للمحا�صرين دون علم قري�ش.
■ا�ستمر الح�صار الظالم ثالث �سنوات ،وخرج منه الم�سلمون
�أكثر قو ًة وعز ًما؛ لأن ال�شدائد تظهر معادن النا�س.
98

المناق�شـــــــة
ال�س�ؤال الأول :املأ كل فراغ مما يلى بالكلمات المنا�سبة:

( ا 	) ا�شتدت المواجهة بين النبى ﷺ وبين ................
والر�سول ما�ض فى . ................
(ب)	 قرر القر�شيون الق�ضاء على  ................محمد ليكونوا
 ................لمن يفكر فى الإ�سالم.
(جـ)	 �شاعت فى مكة مناظر  ................بالأرقاء وال�ضعفاء
من . ................

ال�س���ؤال الثانى :تخير الإجاب��ة ال�صحيحة مما بين القو�سين
فيما يلى:

( ا� 	) أذن الر�سول ﷺ لأ�صحابه بالهجرة:
(لن�شر الدين ـ لإبعادهم عن الأذى ـ هما م ًعا)
(ب)	 كانت الهجرة �إلى الحب�شة:
(لعدل ملكها ـ لطيب مناخها ـ لوفرة خيراتها)
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(جـ) حين علمت ال�سيدة خديجة  بهجرة ابنتها رقية 
وزوجها( :بكت وحزنت ـ رف�ضت هجرتهما ـ دعت لهما)
ال�س���ؤال الثال��ث� :ضع عالم��ة (� )3أم��ام العب��ارة ال�صحيحة
وعالمة (� )7أمام العبارة غير ال�صحيحة فيما يلى:

( ا 	) تعاهدت قري�ش على ح�صار الم�سلمين لقتلهم جمي ًعا)	( .
(	)
(ب)	 حو�صر الم�سلمون فى �شعب على.
(جـ)	 كان ِح َ�صار قري�ش للم�سلمين اقت�صاديا فقط)	( .
( د 	) اتحد بنو ها�شم وبنو المطلب و�صمدوا فى 		
(	)
مواجهة الح�صار.
ال�س�ؤال الرابع :علل لما يلى:

( ا 	) علق الم�شركون �صحيفة المقاطعة والح�صار على �أ�ستار الكعبة.
(ب)	 كان الم�شركون ال يريدون �أن تدخل ال�سيدة خديجة 
فى ال�شعب المحا�صر.
(جـ)	 ماذا تعرف عن موقف الإ�سالم من «و�أد البنات»؟
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ال�س���ؤال الخامــ�س� :ص��ل كل عبارة من المجموعـــــة ( �أ ) بما
ينا�سبها من المجموعة (ب):
(ا)

(ب)

-1كان ح�صار قري�ش للم�سلمين

�-1أثمن م ��ا يقدرون م ��ن الخطب
والق�صائد

-2حو�صر بنو ها�شم وبنو
المطلب
�-3أكل المحا�صرون فى ال�شعب

 -3فى �شعب �أبى طالب

-4علق العرب على �أ�ستار الكعبة

 -4اجتماعيا واقت�صاديا

 -2النخوة الإن�سانية

 -5من �شدة الجوع �أوراق ال�شجر
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8

وفــــاة �أبى طالـــــب

ال�ش ْعبِ فى َم ْو ِكبِ ال ِأح َّباء،
عا َدت ال�سيدة خديج ُة ِ م َن ِّ
الحيا ُة فى
�ش ِديدة الف ََر ِح بن�ص ِر ا ِهلل ،وهزيم ِة �أعدا ِء ا ِهللَ ،ف َد َّب ْت َ
ال� ّدا ِر وا ْه َت َّز ْت جوان ُبها بع َدما كا َنت �سا ِك َن ًة ،و�أ�شرقَت بع َدما
كانت ُمظْ ِل َم ًة.
الم�ؤْم ِنين و ُم ِح َّبا ُتها �إليهاُ ،يعا ِن ْق َنها،
أ�سرعت
ُ
�صديقات � ِّأم ُ
و� َ
بال�سال َم ِة ،و ُي ِ
ال�سرور علَى قلبِها،
�ضاح ْك َنها ،و ُي ْد ِخلْن
و ُي َه ِّن ْئ َنها َّ
َ
و َيطْ ُر ْد َن ِمن َ�صدرِها ك َّل �أَ َث ٍر ل ِتلك ال َف ْت َر ِة ِ
القا�س َي ِة القا ِت َم ِة.
(((
�اج� ِ�ت
موع الوا ِفدين علَيها من الم�سل ِمين،
ِج
ب
ار
د
�
ل
ا
َّ ُ ُ ِ
َوم� َ
(((
َ
َ
َت َتجا َو ُب �أ�صوا ُتهم ب�آيات ال ُقر�آنِ الكرِي ِمُ ،ي َر ِّتلها الر�سو ُل ﷺ
ٍ
القلوب و َت ِزي ُدها ُخ�شو ًعا ،و َت ْن َحطُّ
أ�صوات َر ِخي َم ٍة َت ُه ُّز
و�إ َّياهم ،ب�
َ
ُ�صخو ًرا ثقيل ًة على قلوبِ الكفارِ ،ا َّل ِذين كا َد َي ْق ُتلهم الف�شل.
((( ازدحمت وا�ضطربت مثل الموج.
((( تـتـــــــــــــردد.
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ورج َعت ال�سيدة خديجة ــ  ــ �إلى � ِأح َّبــــائها�َ ،شـــ ِديد َة
َ
(((
الفـ َ َـــر ِح بنـــو ِر الإ�ســال ِم ،الَّذى ي�شـــ َت ُّد �ضيـــا ُ�ؤه و َي ْمــ َت ُّد ،ال َيعو ُقه
والحواجِ ِز.
ال�سدو ِد َ
رار �أما َمه من ُّ
ما ُي ِق ُيم الأَ ْ�ش ُ
(((
َ
وامر�أ ُته قابِعانِ فى دارِهماُ ،ح ْز ًنا و�أل ًماَ ،ينظُ ران
و�أَبو لَهبٍ ْ
ماعات جماع ٍ
دار خديجة َ ج ٍ
ـات،
�إ َلى ُ
الم ْ�ؤ ِمنين و ُهم َي ْد ُخلون َ
و َيظَ ـالَّن ِ
�ساه َـر ْين من �شـ َّد ِة مـا بِهمـا ،و َك ْي َف ينامان �أو َي ْ�س َت ِق َّرانِ ،

�ات ال� ُق� ْ�ر�آنِ ال َكرِي ِم َت ْن َب ِع ُث من ِ
جار ِتهِما ،و َت ِ�ص ُل �إلى
و�آي� ُ
بيت َ
�أ�سما ِعهما ِ�سها ًما قا ِتل ًة؟!

�وق �� َ�س�ط� ِ�ح َب� ْي� ِت�ه�م��اَ ،ي �ن��ظُ ��رانِ �إل��ى دا ِر
َ
وق�ضيا ليلَتهما ف� َ
ٍ
النار فى
خديج َة 
نظرات ُملْ َت ِه َب ًة ،ي َو ُّد ك ٌّل ِم ْن ُهما َل ْو �أَ ْ�ش َع َل َ
(((
ال َّدا ِر فال َت َه َم ْتها و�أَ َت ْت علَيها .
(((

أ�صبح ال�صبا ُح ،ا ْنطل ََق �أبو لهبٍ �إلى ُم ْن َتدى ُق َر ْي ٍ�ش،
فل َّما � َ
(((	ال يقف فى طريقه.
((( مختفيـــــــــــــان.
((( لم تبق منها �شي ًئا.
((( النادى ،وهو مجتمع القوم الذى يتحدثون فيه ويت�شاورون.
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ال�ش ِدي ِد ،يقول
يح ُم ْر َت ِع ًدا ،و َع ْيناه َت ْن ِط َقانِ بما نا َله من الأَ َرقِ َّ
َي ِ�ص ُ
للق َْو ِم فى ف َز ٍع:
�إلى متى ن�صبر �أيها القوم؟ �أَن َْ�صب ُر حتى ُي ْف ِل َت ال ِّزما ُم من �أَ ْي ِدينا؟!
وح ْب ً�سا ،و َل ْي َ�س
الج ِ�سبا ًبا وال َ�شتا ِئ َم ،وال ِح َ�صا ًرا َ
لم َي ُع ِد ال ِع ُ
ال�س ْه ِم الأَ ِخيرِ!
غير َّ
ُهناكَ ُ
ــ َل ِك َّن محم ًدا ا ْبن � ِأخيكَ يا عب َد ال ُع َّزىَ ،ف ِب َم ُت ِ�ش ُير؟!
ي�صيح فى غ�ضبٍ  ،قَا ِئلاً :
ياجه ،وج َعل
ْ
فا�ش َت َّد ِه ُ
ُ
(((
ِ
طَ
ال�ص َلةَ ،ولم َي ْب َق َب ْين َنا
ه
ذ
ه
نا
ع
ق
و
َ،
ة
ب
َرا
ق
ال
 ف ََ�صلْناتلكَ
َ
َ
َ
ْ
ِّ
(((
(((
وبين محم ٍد َن َ�س ٌب وال َ�س َب ٌب !
َ
َف َل َّما لفَت الرج ُل َنظَ َره �إلى �أَ ِخيه �أبِى طالبٍ  ،انف ََج َر قا ِئلاً فى
(((
ِح َّد ٍة :
عت ما َب ْي ِنى و َب ْي َنه من
 و�أَبو طالبٍ َك َذ ِلكَ ! لم َي ُع ْد �أَ ِخى ! قطَ ُفا�ص َن ُعوا ما ِ�ش ْئ ُتم !
�أج ِل محم ٍدْ ،
(((
(((
(((
(((

قطعنــــــــا.
قرابــــــــــة.
ِ�صلـــــــــــة.
�شـــــــــــدة.
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رجت
النار الَّتى َت ْم َت ُّد حتى ْ
بلغت بيوتنا ،بل �إ َّنها َخ َ
�أَطْ ِف ُئوا َه ِذه َ
من مك َة �إلى غيرِها!!
ر�ض نف�سه على القبا ِئ ِل ،و ُي َب ِّ�شرها
�أل� ْ�م َت� َ�روا � َّأن محم ًدا َي ْع ُ
ب ِدي ِنه ،و ُيحاوِ ل � ْأن َي ُج َّرها �إِليه؟!
حرك �أبو طالبٍ �سا ِك ًنا�َ ،أما َم ما َي َرى ِم ْن ُمحم ٍد؟! �إِ َّنه
َوه ْل َّ
آفاق!
ُيبا ِركُه ،و ُي َ�ش ِّج ُعه ،و َي َو ُّد ِلدي ِنه �أن
ينت�شر و َي ُع َّم ال َ
َ
ودخل
حر َ�سهَ ،
�أما َي ْك ِفيكُم ُب ْر َها ًنا على م�شاركته لمحمد� ،أ َّنه َ

ظرون معه بع َد ذلك؟!
م َعه ِّ
ال�ش ْع َب؟! فَماذا َت ْن َت َ
(((

القومَ ،يك ُْم ُن فى بيت خديج َة وما ِلها
َّ
لكن الدا َء الأك َب َر �أ ُّيها ُ
و َم ْن َح ْو َلها!
بع�ض من
الرجا ُل َم َع محمد ،وال َي ُغ َّر َّنكُم ُ
ق َْو ُم خديج َة �أ ُّيها ِّ
َت�أَ َّخ َر �إِ�سال ُمهم ِم ْن ُهم!
�أَال َت َر ْو َن �أُ ْخ َتها هال َة وا ْب َنها ،لم ُي ْ�س ِلما ،لك َّنهما لم ُي ِ
خا�صما
محم ًدا ،ولم َي ْنق َِطعا عن دا ِر خديجةَ؟!
((( ي�ستتــــــــــــــر.
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بع�ضهم ِم َّمن لم َي ْد ُخ ِل الإِ�سال َم ِ
ظاه ًرا ،لم َي َت َ�أ َّخ ْر عنِ
�ألم َت َر ْوا َ
ال�شعبِ بالطَّ عا ِمِ ،ل ُي ْف ِ�س َد علينا ُخطَّ َتنا
ال َّت َ�س ُّل ِل فى الظَّ الم �إلى ِّ
ِيرنا؟!
و ُي َحطِّ َم َت ْدب َ
يجةَ ،ق ِد ا ْع َت َنقوا الإِ��س�لا َم ِ
واح� ًدا
�أل��م َت� َ�ر ْوا َ�أ ْوال َد � ْأخ� ِ�ت خ ِد َ
ِ
واح ًدا ،و َت َع َّ�ص ُبوا له �أ�ش َّد ال َّت َع ُّ�صبِ ؟!
وبع َدما ال َتقَط َب ْع َ�ض �أَ ْن ِ
فا�سه ،عا َد يقو ُل ُم ْر َت ِع ًدا:
بع�ض َم ْن ُيظْ ه ُِر َلك ُْم َعدا َوة محمد
النا�سُ ،
 ال َي ْخد َع َّنكم �أ ُّيها ُ(((
ِم��ن َق� ْ�وم خ ِديجةَ ،ف ِ�إ َّنهم �إ ِْن َل� ْ�م َيكونوا ُع� ُي��و ًن��ا َلها ،ف�إ َّنهم
ُيفكِّرون ِفى الإ�سالم ،وي ُه ُّمون بال ُّدخولِ فيه.
ثم رف َع �صو َته �أكثَر ،وج َعل َي ُد ُّق ِب َي ِده الأَ ْر َ�ض د ًّقا ع ِنيفًا ،و َهو

يقو ُل فى �شدة:

�ون بع َدها،
�دءوا بخديج َة و َ�أ ِزي�ح��وه��ا ،ف ُك ُّل �� َ�ش� ْ�ى ٍء َي�ه� ُ
 اب � ُو�أَ ْ�سرِعوا قب َل � ْأن َت�س ِرقَكم الأَ َّي ُام ،و َت ْعج ُزوا عن العم ِل!
قال واح ٌد منهم فى ُهدوء:

((( جوا�سيـــــــــ�س.
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 و�إِذا َبد�أْنا ِب�أَبِى طالبٍ يا َع ْب َد ال ُع َّزى!!(((
ِ
فا�س َت�شاطَ
ي�صيح ُم ْنتف ً�ضا:
غ�ض ًبا ،وج َعل
َ
ُ
فابدءوا َح ْي ُث ِ�ش ْئ ُتم ،ل ِك ْن ال َتنا ُموا
 َق ْد َب َّي ْن ُت لكم َر�أْ ِي��ىُ ،وال َت ْغفلوا و َال َت َت�أَ َّخروا ،فال ْأم ُر جِ ٌّد ،وت�أْ ِخ ُير العم ِل يو ًما ُي�ؤَخرنا
(((
ِيحنا !
َ�س َن ًة ،و�إِذا ت�أَ َّخ ْرنا ا ْن َت َ�صر محم ٌد وا ْن َه َز ْمنا و َذ َه َب ْت ر ُ
دءوا
ف َت�شا َوروا ،وت َبا َدلوا الآرا َء َب ْي َنهم ،ثم ا َّتفَقوا علَى �أن َي ْب ُ
ب�أَبِى طالب ،فقا َل ِ
واح ٌد ِمنهم ِفى �إ ِْ�شفاقٍ :
(((
القوم ِف��ى َم َر ِ�ضه ،ف�إ َّنه ُيعانى
 َد ُع��وا �أب��ا طالبٍ �أ ُّيهاُ
(((
(((
الم ِ
وه َن َة  ،و ُيقا�سى َم َعها ما �أ َل َّم به َه ِذه الأيا َم
ال�ش ْي َ
َّ
خوخ َة ُ
من ال َّدا ِء ال َع ِن ِ
يف! ال َت ْذ َهبوا �إليه و ُت َ�ضا ِعفوا َه َّمه و َبال َءه ،وال
�أَ َرى �إِ َّال �أنه ٍ
ما�ض ا َل ْيو َم َ�أو َغ ًدا.
فعا ُدوا َيت�شا َورون ،ثم ا�ستق ََّر ر�أْ ُيهم على �أَن ُي ْم ِهلُوا �أبا طالبٍ
وال َي َم ُّ�سوه ب ��أَذًى ،و�أَ ْن ُي ِ
خاطبوه فى �أم� ِر محم ٍد ،ف�إ َّما �أ ْقنعه
(((
(((
(((
(((
(((

ا�شتد غ�ضبه عليه.
�ضاعت قوتنـــــــا.
يقا�ســـــــى.
الم�ضعفــــة.
نــــــــــــزل.
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وخلَّى بي َنهم وبي َنه ،و�إِما
َ�ض منه ي َدهَ ،
بال ُعدولِ عن ِدين ِه ،و�إ َّما َنف َ
الثَّا ِلث ُة التى ال َمف ََّر منها بع َد ذلك وهى ال ُعد َو ُان َع َل ْيهما م ًعا.
بع�ضهم �إِلى �أَبِى طالبٍ َ ،ف َذ َهبوا �إِ َل ْيه
ولم َي َت َم َّهلوا ،و�أَ ْر َ�سلوا َ
وحا َدثوه فى �أم ِر محم ٍد ﷺ ،فلَم َي ِ�صلُوا م َعه �إلى َح ٍّل ُي ْر ِ�ضيهِم،
ال�ش ِّر ،وما
وكان الر�سو ُل ﷺ م َعهم ،فَر�أَى ما ِفى ُعيو ِنهم من َّ
فخرج بع َدهم وذ َه��ب �إل��ى دارِه،
فى � ْأ�صوا ِتهم من الق َْ�س َو ِة،
َ
وجلَ�س �صا ِم ًتا يفكِّر فيما ر�أَى وما َ�س ِمع.
َ
(((
وما لب َِث � ْأن �أَقب َل ال َّنا ِعى َي ْنعى �إلى مك َة �س ِّي َدها �أبا طالبٍ ،
فا ْن َق َب َ�ض َ�ص ْد ُر الر�سولِ ﷺ ،و َق ْد �أَ َح َّ�س ِب َ��أ َّن ُر ْك ًنا كبي ًرا من
(((
ونا�ص َره،
اه
ب
ر
الذى
ه
م
ع
إلى
�
أ�سرع
�
و
،
د
ه
ن
ا
قد
ِح ْ�ص ِنه
بالذهابِ
ْ َ َّ
َ
َ
َ َّ
ِّ
ياب ُق ٍ
ري�ش بارزة عن
ْقى عليه ال َّنظْ ر َة الأخير َة ،وه َو َيرى �أَ ْن َ
ِل ُيل َ
ال�ش ِّر ،ووجو َههم ُم� ْن� ِذر ًة بما فى قلوبِهم من َت ْدبِي ٍر ِ
خطي ٍر،
َّ
(((
وقَ�س َما ِتهم ِ
راح ٍة:
�ص
فى
قول
ت
،
بال�شما َت ِة
ناطق ًة َّ
َ
َ َ
�ات َن ِ�صي ُـرك يــا محمــ ُد ،ولم َي ْب َـق غي ُـر خديجـ َة ،
 م� َ((( المخبر بخبر الميت.
((( الح�صن :المو�ضع المنيع الذى ال ينال.
((( الفرح بم�صيبة َ
الغير.
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و�سوف َن ْه ِد ُم ه ِذه ال ِّدعا َم َة الثَّا ِن َي َة الَّتى َت ْع َت ِم ُد عليها بع َد �أبِى
َ
طالبٍ  ،و َت َق ُع فى �أَي ِدينا.
َو ْلم َي ْم ِ�ض قلي ٌل على ِ
ال�شر،
موت �أبى طالبٍ  ،حتى َب َدت ُنذ ُُر ِّ
(((
مارهـا وال�سيـدة
ْ
النبى ﷺ َي ُ
خو�ض ِغ َ
وا�ش َت َّد ِت ال َم ْعركةُ ،و�أخ َذ ُّ
خديجـ ُة  بجانبِه ُت ِعي ُنه وتنا�صره.
ويظهر
نارها ا�ش ِتعالاً ،
ُ
وك َّل يو ٍم َت ْزدا ُد المعرك ُة ِ�شد ًة ،و َت ِزي ُد ُ
فيها َل ْو ٌن َجدي ٌد من الق َْ�س َو ِة وال ُع ْن ِف.
وك َّل ي ��و ٍم ُيق ِن� � ُع الكف � َ�ار ِب�أَ َّن ��ه َي َت َح َّت � ُ�م علَيه ��م ال َّتخ ُّل� � ُ�ص م ��ن
َخديج َة � إِذا كانوا ُيرِي ُدون �أَ ْن َي َتخلَّ�صوا ِمن محم ٍد ﷺ.

((( �شدائدهــــــا.
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من ثمار هذا الف�صل
■

■
■

■

■خروج الم�سلمين من الح�صار �سالمين �أثار �إعجاب كثير
من كفار مكة بالدين الجديد ور�أوا فى نجاح الم�سلمين من
الح�صار معجزة تدل على �صدق محمد ﷺ وات�صاله بربه
ف�أعلنوا �إ�سالمهم.
■الأزمات وال�شدائد تزيد المخل�صين �إيما ًنا وقو ًة و�صالب ًة.
■ح��ب �أه��ل ال�سيدة خديجة  لها جعلهم ي�ساندون
محم ًدا ﷺ و�أ�صحابه حتى من لم ي�سلم منهم كان ي�ساعد
الم�سلمين.
■كان �أبو طالب عم النبى ﷺ �أكبر عون له على الرغم من
�أنه لم يعلن �إ�سالمه.
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المناق�شـــــــة
ال�س�ؤال الأول� :أكمل ما يلى:

( ا 	) عادت ال�سيدة خديجة من الح�صار ................
بن�صر اهلل وماجت  ................بجموع المهنئين.
(ب)	 ق�ضى  ................وامر�أته  ................ليلتهما
فى حزن بعد عودة الم�سلمين من الح�صار.
(جـ)	 ر�أى �أبو لهب �أن مواجهة محمد ﷺ لم تعد ................
و ................بل ا�ستخدام ال�سهم الأخير.
ال�س���ؤال الثان��ى� :ضع عالم��ة (� )3أم��ام العب��ارة ال�صحيحة
وعالمة (� )7أمام العبارة غير ال�صحيحة فيما يلى:

( ا 	) قطع �أبو لهب �صلته ب�أخيه �أبى طالب وابن �أخيه 				
(	)
محمد ﷺ.
(ب)	 كان �أبو لهب يرى �أن الداء الأكبر يكمن فى 			
(	)
بيت �أبى طالب.
(جـ)	 قاطع قوم خديجة  محم ًدا ﷺ ولم ي�ساندوه)	( .
(	)
( د 	) اعتنق �أوالد �أخت خديجة  الإ�سالم.
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ال�س�ؤال الثالث :بين ال�سبب فيما يلى:

( ا 	) عر�ض محمد ﷺ نف�سه على القبائل.
(ب)	 كان �أبو لهب يريد �أن تبد�أ قري�ش بقتل ال�سيدة خديجة .

ال�س�ؤال الرابع :تخير الإجابة ال�صحيحة مما بين القو�سين:

( ا 	) طلب بع�ض الم�شركين �أن يتركوا �أبا طالب:
(لمر�ضه و�شيخوخته  -لتجنبه محم ًدا  -لبط�شه وقوته)
(ب)	 حين خاطبت قري�ش �أبا طالب فى �أمر محمد ﷺ:
(وعدهم بمعاداته  -نهرهم وطردهم  -لم ي�صلوا لحل)

ال�س���ؤال الخام�س� :صـــ��ل كل عبارة من المجموعة ( �أ ) بمــــا
ينا�سبها من المجموعة (ب):
(ا)

-1انتظر الكفار موت �أبى
طالب
-2حين �سمع الر�سول ﷺ
بوفاة �أبى طالب
-3حزن الر�سول ﷺ

(ب)

-1لأن �أب ��ا طال ��ب �أ�ش ��رف عل ��ى
الموت
 -2انقب�ض �صدر الر�سول ﷺ
 -3لي�ضاعفوا تعذيب الم�سلمين
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9

وداع و�أ�ســـــى

ا�ش َت َّد َخ� ْ�و ُف ال�سيدة َخديج َة  علَى َر�سولِ ا ِهلل ﷺ ِمن
ْ
قوم بِه ِمن ُمعا َو َن ِته،
الم ْ�شر َ
ُ
ِكين و�أَذا ُه��م ،فزا َد َن�شاطُ ها فيما َت ُ
و ُموا�سا ِته ،و َت ْثب ِ
ِيت ُف�ؤا ِده ،بر ِقيقِ القولِ وطَ ِّيبِ الكال ِم.
وال�س ِّتي َن من ُعمرِها ،فقد كان قل ُبها �شا ًّبا
وم َع �أنَّها �أت َّمت الخا ِم َ�سة ِّ
(((
ِ
ِ
فى َر ْيعانِ قوته َ ،ي ْنب ُِ�ض ب�صادق الإِيمان ،ويتح َّرك بقوة ال َيقينِ ،
وهى َت ْرجو
والر�سو ُل ﷺ َي ْرجو �أَ ْن َت ْم َت َّد حيا ُتها حتى ُت ِت َّم ر�سا َلتهاَ ،
�أن تَطو َل ه ِذه الحيا ُة حتى تَرى ن�ص َر ا ِهلل ،و ُت ِ
ال�شم�س الكبيرةَ،
�شاه َد
َ
جوانب ال ُّدنيا ،و َت ْمحو ظال َم الكف ِر والطغيانِ .
وهى ُت ِ�ضى ُء
َ
َ
للر�سول ﷺ زا َدت
وكلَّما زا َد الم�شرِكون طُ ْغ َيا ًنا و ِ�إي��ذا ًء َّ
ما�سا فى َر ِّد َك ْي ِدهم عنه .وكلَّما تق َّد َمت بها
وح ً
�إ ِْ�شفاقًا علَيهَ ،
وح ُّبه َلها ،وعط ُفه عليها.
ال�س ُّن ،زا َد تع ُّل ُق الر�سولِ ﷺ بِها ُ
ِّ
(((	�أولها ،ور ْيعان كل �شىء �أوله ،ومنه َر ْيعان ال�شباب.
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الر�سو ُل ﷺ َيظُ ُّن �أَ َّن رِ�سا َل َتها َق ِد ا ْن َت َهت ،و�أَ َّنها
ولم يكنِ َّ
دانِ ،
هام الم�شرِكين
َت ْ�س َعى �إل��ى جِ ��وا ِر ر ِّبها ،تارِك ًة ال َم ْي َ
و�س ُ
(((
(((
ِ
ا�س ِت ْعدا ًدا للمعرك ِة
د
ع
ت
هم
ت
ح
ل
أ�س
�
و
،
�سى
ُت َ
ْ ُ َُ
ْ
و�ض ُع فى ال ِق ِّ
ِ
وبين الر�سولِ ﷺ و ِدين ِه.
الفا�ص َل ِة بي َنهم َ
لم يك ْن َيظُ ُّن �أَ َّنها َ�س َت ْم ِ�ضى �سري ًعا بع َد �أبِى طالب ،و َت ْت ُركُه و َل ْم
َي ُع ْد له ِ�سواها.
ذات ليل ٍة ُمطْ َم ِئ َّنينَ ،ي � ْد ُع��وان اهللَ،
َف َب ْينما كانا جا ِل َ�س ْين َ
و َي�س ْتغ ِفرا ِنه ،ويقرءانِ القر�آن ،و َي َتذاكرانِ تعالي َم الإِ�سال ِم،
(((
و�ش َع َرت ب ُفتو ٍر ا ْعتراها ،
أح�ست ِب ِر ْع َد ٍة َت ْ�سرِى فى َج َ�س ِدهاَ ،
� َّ
فنظرت �إلى الر�سولِ  -ﷺ  -و�أَ ِ
طالت النظَ ر ثم قالت فى ٍ
حنان:
َ
نور ا ِهلل �أَب ًدا ،ولن
 َ�سي ْن ُ�ص ُرك اهللُ يا ر�سو َل ا ِهلل! َل ْن ُيطْ ِفئوا َنوره لأَ ِ
فواههم ،ب ْل َ�س ُي ِت ُّمه ولو ك ِر َه الكا ِفرون.
َي ْت ُركَ اهللُ َ
ف�أَ َح َّ�س الر�سو ُل ــ ﷺ ــ بما َبدا عليها من ال ُفتورِ ،وبما فى
ٍ
وج�س ك َّفها ،ف�ش َع َر بما َد َّب
كال ِمها من �إ
ِ�شارات َبعي َد ٍة ،و َم َّد ي َده َّ
((( الأقوا�س ،جمع قو�س.
((( تحـــــــدُّ.
(((	�أ�صابها.
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وهى َت ْنظُ ُر �إِليه فى
ووجه
فى َج�س ِدها من
الحرار ِةَّ ،
َ
َ
الب�صر �إليها َ
َح ٍ
نان ،و َت ْ�شك ُُر له ِعنا َي َته ِب َها ،و َعطْ فَه علَيها.
�ان ك ُّل َمن فى مك َة َم ْ�شغولاً بال�سيدة خديج َة  ي�س�أ ُل
ك� َ
أخبارهاِ :
والم ْب ِغ�ضون ،وك ُّل
المح ُّبون ُ
عنها ،و َي��و ُّد �أن يعر َِف � َ
ُم ْج َت َم ٍع ون��ا ٍد يتح َّدث عنها بما َي ْحلُو له ،و�أَ ْ�سما ُعهم ُم ْر َه َفةٌ،
ذاع.
ِل َتلْ َت ِقطَ النب�أَ الذى ُي َ�ؤ ِّك ُد الكَثيرون �أ َّنه � ْأو َ�شكَ �أن ُي َ
وال َّر�سو ُل ﷺ وبنا ُته ين ُظرون �إلى خديج َة  فى َح ْ�س َر ٍة،
عاجزِين عن � ْأن َي ْ�ص َنعوا لها �شَ ْيئًا ِ
وه َى ُت�سرِع �إلى ِنها َي ِتها ،ال َي ُه ُّمها
ِ�س َوى ر�سولِ ا ِهلل ﷺ وما َ�س َينا ُله بع َدها من الأذَى وال�شَّ ِّر.
وكلَّما ت��ذ َّك��رت الم�شر ِكين و�أذَاه� ��م ا َّت� َ�ج� َه��ت بر� ِأ�سها �إل��ى
ٍ
ب�صوت َخفي�ض ُم َت َقطِّ ٍع:
ر�سولِ ا ِهلل ﷺ ،وقا َلت
نور ا ِهلل ،ولن َي ْت ُركَ
 َ�س ُين�ص ُركَ اهللُ يا ر�سو َل ا ِهلل! َل ْن ُيطْ ِفئوا َ
نوره لأَ ِ
فواههمَ ،ب ْل َ�س ُي ِت ُّمه ولو َكرِه الكا ِفرون.
اهللُ َ
حو َلها انهما ًرا ،و ُي ِد ُير ر�سو ُل ا ِهلل ﷺ ر�أْ َ�سه،
َف َت ِزي ُد ُ
دموع َمن ْ
زير َة الَّتى ا ْز َد َح َمت فى عي َن ْيه ،ثم َيعو ُد �إلى
ل ُي ْفرِغَ دمو َعه ال َغ َ
115

حرارتها ،فَي ْزداد حز ًنا
َ
عر ُف َ
خديجة  ،و َيجِ ُّ�س َن ْب َ�ضهاَ ،و َي َت َّ
ِ
الوقت قليلٌ.
الباقى لها من
حين َت ْن ُق ُل �إليه ي ُده � َّأن
و�ألـ ًماَ ،
َ
كانَت ليل ًة طويل ًة باكي ًة� ،س ِه َرت فيها دا ُر ال�سيدة خديج َة 
ُم � َت � َف� ِّ�ط � َر َة ال�ق�ل��وبَ ،ت� َت��و�� َّ�س� ُل وت � ْدع��و ،خ��دي�ج� ُة  ف��ى ِ
فرا�شها،
والر�سـو ُل ﷺ بجانبهـا قد � ْأ�س َلـم �أمـ َره �إلى َربـِّـه ،و�أطـــ َرق َم ْحزونًا،
َرب ِمن ِنها َي ِتها �ساع ًة بع َد �ساع ٍة.
يزي ُد ما ِبه َل ْح َظ ًة َب ْع َد َل ْحظ ٍة ،وهى َت ْقت ُ
َفتحت عي َنيها ،ونظ َرت �إلى الر�سولِ ﷺ
ال�س َحرِ ،ف َ
حتى كان وق ُْت َّ
و�إلى بنا ِتها َن َظ ٍ
رات طويل ًةَ ،ت َز َّو َدت بها من �أح َّبتها لل ِّر ْح َل ِة التى ال
َر ْج َع َة منها ،ثم �أطْ َبقت �أجفا َنهاِ ،
با�س َم ًة ِ
را�ضي ًة ،ت َرى َمثْواها ،وما
ال�س َن ِة ال َع ِا�ش َر ِة ِم َن ال َب ْع َث ِة.
�أُ ِع َّد لها فيه ِمن َنعي ٍم ُمقي ٍم َ
وكان َذ ِل َك ِفى َّ
و�سك ََن الج�س ُد ال َّن ِ�شيطُ الذى تحركَ طويلاً فى �سبي ِل ا ِهلل ،ومن
َ
موع الر�سولِ ﷺ على َخ َّديه ،وبكَت
�أج ِل ِدين ا ِهلل ،فا ْن َه َم َر ْت ُد ُ
الدار كلُّها بالبكا ِء وال َّن ِحيبِ .
حارا عا ِل ًياَ ،
و�ض َّج ِت ُ
بنا ُته بكا ًء ًّ
الط ِاه ُر َي�سي ُر بالج�س ِد َّ
باح كان ال َّن ْع ُ�ش َّ
الطاه ِر من
ال�ص ِ
و ِفى َّ
زاحمون ع َلى حمله
الدارَِ ،م ْحمولاً على �أ ْعناقِ الم�س ِلمين ا َّل ِذين ي َت َ
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�إلى مقاب ِر ٍ
الحجون،
ال�شمالِ َّ
قري�ش فى َّ
قى من َمكة حتى ب َلغوا ُ
ال�ش ْر ِّ
وو�صلوا �إلى المقبرة التى ر َق َد فيها الق َر�شيون ُمنذ زمنٍ بعي ٍد.
َ
و�ضعوا ال َّن ْف َ�س ِ
الطاه َر َة ،ون َزل الر�سو ُل ﷺ
وعلَى حا َف ِة ال َق ْبر َ
الطاهر،
ال�شرِي َف ِة ،و َت َق َّب َل ُجثما َنها
و�س َّوى قبرها بي ِده َّ
�إلى َج ْو ِفهَ ،
َ
و�أَ ْرق � َده ِب ِر ْفقٍ فى َم ْ�ض َج ِعه ال ِأخير ،و�أَ ْلقَى على َوجهِه نظر َة
الر�أْ ِ�س،
الوداع باك ًيا بغزي ِر
ِ
ِ
الدموع ،ثم َخرج من القب ِر نا ِك�س َّ
زون ال ُف�ؤاد.
دام َع ال َعي َن ْين َم ْح َ

التراب على القب ِر الطاهرِ ،وق��فَ َي َتق َّب ُل عزا َء
وبع َدما ُ�س ِّو َى
ُ
والنا�س ُي َ�سلِّمون ع َليه
الم�س ِلمين فى خديج َة �أُ ِّم الم�ؤْ ِمنين ،
ُ
عاجزِي َن عنِ القولِ ُ ،ت َع ِّبر ُد ُمو ُعهم ع َّما ِفى ُ�ص ُدورِهم ِم ْن ُحزنٍ .
ثم ع��ا َد �إل��ى ِ
وجل ََ�س َ�س ِقي ًما�َ ،شدي َد الأ�� َ�س��ىُ ،ي ِح ُّ�س
البيتَ ،
ِ
ال�شا�س ِع الذى َتر َكتــه ال�ســــيد ُة خديج ُة  و َي ْر َت ِق ُب ما
َراغ
بالف ِ
الر ِكي ُن الذى كان َي ْع َت ِم ُد
�س َي ْ�ص َن ُع الم�شرِكون بع َدما ا ْن َه َد َم الرك ُن َّ
بع َد ا ِهلل عليه فى جِ ها ِد �أُولئك الم�شرِكين ال ُـم َت َن ِّمرِين ا َّل ِذين زا َدت
ُعيو ُنهم َ�ش َر ًرا ،و�أ ْنيا ُبهم ُبرو ًزا.
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من ثمار هذا الف�صل
■

■

■

■

■الإ�سالم يجع ُل العالق َة بين الزوجين الم�سلمين تزدا ُد قو ًة
بتقدمهما فى ال�سن ويزداد الود والرحمة بينهما.
■لم تن�س ال�سيدة خديجة � أمر ن�صرة دينها على الرغم
من معاناتها ال�شديدة فى مر�ض الموت.
■ق َّدم الر�سول ﷺ المثل والقدوة فى وفائه لأم الم�ؤمنين
ال�سيدة خديجة  ال�ت��ى �ساندته و�ضحت م��ن �أج��ل
الإ�سالم ومن �أجل ن�صرته.
■بوفاة �أم الم�ؤمنين ال�سيدة خديجة  انهدم ح�صن من
الح�صون التى كانت تحمى الإ�سالم والم�سلمين ،و�شعر
الم�سلمون ب� ��أن االب �ت�لاء � �س �ي��زداد وت�ع��ر��ض�ه��م لل��أذى
�سيت�ضاعف.
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ال�س�ؤال الأول� :أكمل ما يلى:

( ا 	) ا�شتد خوف ال�سيدة خديجة  على  ..............من
�أذى الم�شركين فزادت من  ..............وموا�ساته.
(ب)	 لم يكن الر�سول ﷺ يظن �أن ال�سيدة خديجة � ستم�ضى
�سري ًعا بعد  .............وتتركه ولم يعد له . .............
ال�س���ؤال الثان��ى� :ضع عالم��ة (� )3أم��ام العب��ارة ال�صحيحة
وعالمة (� )7أمام العبارة غير ال�صحيحة فيما يلى:

( ا� 	) أتمت ال�سيدة خديجة  الخام�سة وال�ســــــتين وقلبهــــا 			
(	)
ما زال �شا ًبا.
(ب)	 �إيذاء الم�شركين للر�سول ﷺ �أ�صاب ال�سيدة خديجة 
(	)
بالإحباط.
(جـ)	 كلما تقدمت ال�ســــن بال�ســــيدة خديجة  زاد 			
(	)
تعلــــق الر�سول ﷺ بها.
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ال�س���ؤال الثال��ث� :صـ��ل كل عب��ارة م��ن المجموع��ة ( �أ ) بم��ا
ينا�ســبها من المجمـوعة (ب):
(ا)

-1الر�سول ﷺ وبناته ينظرون

�إلى خديجة  فى ح�سرة
� -2سكن الج�سد الن�شيط
-3كل م ��ن ف ��ى مك ��ة م�شغ ��ول

بال�سيدة خديجة 

(ب)

 -1الذى تحرك طويلاً فى �سبيل اهلل
 -2ي�س�أل عنها ويتعرف �أخبارها
 -3وقف يتقبل العزاء
 -4عاجزين عن �أن ي�صنعوا لها �شي ًئا
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ِفراغ و َو ْح َ�ش ٍة ،و ُكلَّما
�أَ َح َّ�س ال َّنب ُِّى ﷺ بع َد خديج َة  ب ٍ
ا�شت َّد به ال� ُ�ح � ْز ُن وف��ا��َ�ض بِه
ت��ذ َّك� َ�ر جِ ها َدها وعطفَها و ِب� َّ�ره��اْ ،
(((
(((
الأَ َ�سى  ،حتى َبدا �أث َُره فى َوجهِه َوجِ ْ�س ِمه.
بع�ضهم ٍ
لبع�ض:
�أ َّما ال ُـم�شرِكون فَه َّزهم الفر ُح ِل َم ْو ِتها ،وقا َل ُ
 َل ْم َي ْب َق �أما َمكم �أبو طالبٍ وال خديجةُ!يخرج من بي ِته بع َد ال َعزاء ،حتى ا ْع َت َر َ�ضه
فما كا َد ال َّن ُّبى ﷺ ُ
التراب ع َلى
وال�شتا ِئم البذيئ ِة ،ثم �أَ ْلقَوا
بال�سباب َّ
َ
ُ�سفها�ؤهم ُي�ؤْذُو َنه ِّ
ر�أ�� ِ�س��ه ،ف�ع��ا َد �إل��ى ال�ب�ي� ِ�ت ح��زي� ًن��ا ،ي��ذك� ُ�ر ال�سيدة خ��دي�ج� َة 
وا ْب ِت�سا َم َتها ال َع ْذ َب َة ،حين كانت ُتقا ِبلُه فى مث ِل هذا ال ُع ْدوانِ  ،ف ُتزي ُل
(((
ه َّمه وتَ�صرفُ عنه ما بِه.
((( الحـــــــزن.
((( ظهــــــــــر.
((( حزنـــــــه.
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راب عن
َف َل َّما ر�أَته ا ْب َن ُته فاطمة � أَ�سر َعت �إليه ،وغ ََ�سل َِت ال ُّت َ
َر�أْ ِ�سه ،باكي ًة ،ذاك��ر ًة �أُ َّمها وما كانت ت�ص َنعـه ،فا�شـت َّد الت�أثُّـر
بالر�سـولِ ﷺ و َبكَـى و َدعـا لل�سـيدة خديـج َة .
عر ُ�ض لأَذَى الم�شرِكين ،ال َي ْن َ�سى
ثم �أَ َخ َذ َي ْدعو �إلى ا ِهلل ،وي َت َّ
وحنا َنها.
يب ٌ
حديث حتى يذك َُر َّبرهاَ ،
خديج َة  ،وال َي ِط ُ
كبير َة
وكان ُي ِح ُّب ا ْب َن َته ُر َق َّي َة  ح ًّبا �شدي ًدا ،لأَ َّنها كانت َ
ال�ش َب ِه ِب�أُ ِّمها خديج َة ُ ي� َذ ِّك� ُ�ره بها جمالُها ،و�إِ�شارا ُتها،
َّ
َبيرَ ،ف َي ْدعوها و ُي ِطي ُل
ب�س َم ُتها َّ
الرقيق ُة و َعقلُها الك ُ
و�ألفاظُ هاَ ،و ْ
ماع �إلى ح ِديثها.
اال�س ِت َ
َ
النظر �إليها ،كما ُيطي ُل ْ
أح�س ٍ
و�ش َع َر وهو
بحزن �شديدَ ،
َف َل َّما ما َتت ُر َق َّي ُة َ ،بكَى ،و� َّ
َي ْد ِف ُنها �أ َّنه َي ْد ِف ُن ا ْب َن َته ،و َي ْد ِف ُن زوج َته خديج َة ال َو ِف َّي َة .
وكان ال َيخْ ر ُج ِمن ِ
البيت� ،إ َّال و َي ْذ ُكر ال�سيدة خديج َة  و ُي ْثنى
عليها ،و َي ْدعو لها ،وكان ك ُّل ن َْ�ص ٍر ُيذ ِّك ُره بال�سيدة خديج َة  التى
كانت تف َر ُح له ،وك ُّل َهزِي َم ٍة ُت َذك ُر ُه بال�سيد ِة خديج َة  التى كانت
تَت�أَ َّل ُم لها ِ
وتوا�سيه فيها.
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كان �إذا َغ ِن َم تذكَّر ال�سيد َة خديج َة  و َو َّد لو كانت ِ
حا�ض َر ًة،
بع�ضا من َج ِميلها.
َف ُي ْع ِطيها ،و َي ُر ُّد َلها ً
ي�ش م� َع ُر ِ
وح�ه��ا ،فكان ُي ْعطى
وك��ان َي ْغ َت ِن ُم ك� َّل ُف ْر َ�ص ٍة ل َي ِع َ
(((
َموا ِل َي َها  ،و َي�ص ُل �ص ِديقا ِتها ،و َي َب ُّر َحبيبا ِتها ،وكان �إِذا َذ َبح
ال�شا َة يقو ُل بِاه ِتما ٍم:
َّ
 �أَ ْر ِ�سلوا �إلى َ�ص ِحب َحبِيبا ِتها.
ديقات خديج َة  ف�إ ِّنى �أُ ُّ
وعا�ش
َوفَّى َلها َر�سو ُل ا ِهلل ﷺ كما وف َْت ِهلل ور�سو ِله ﷺَ ،
بالر ِفيقِ الأ ْعلَى.
يذكُرها وال َي ْن�ساها ،حتى َل ِح َق َّ
با َد َلها َوفا ًء ِب َوفا ٍء ،وج َعلَها ِلل ُْم�ؤ ِمنين وال ُـم ْ�ؤ ِمنات َمثلاً ِللْب ِِّر،
والح َنانِ  ،والإ ِْخ ِ
وح ِّب ر�سولِ ا ِهلل ﷺ...
وح ِّب ا ِهلل ُ
ال�صُ ،

(((	�أى عبيدها المعتقون.
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من ثمار هذا الف�صل
■

■

■

■

■بعد وف��اة �أم الم�ؤمنين ال�سيدة خديجة  ازداد �أذى
الكفار بالنبى ﷺ و�أ�صحابه و�شعر النبى ﷺ بافتقاده
ت�أييد ال�سيدة خديجة .
■ال�سيدة فاطمة بنت ر�سول اهلل ﷺ كانت تقوم بدور �أمها
ال�سيدة خديجة  فى موا�ساة النبى ﷺ والتخفيف
عنه.
■كان النبى ﷺ يتذكر �أم الم�ؤمنين ال�سيدة خديجة 
مع كل حدث يمر به حبا ووفاء لها.
ونح�سن �إلى من كانوا يحبونهم
نبر
َ
■من البر بمن نحب �أن َّ
ويح�سنون �إليهم.
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ال�س�ؤال الأول:

يج��ة ِ ب َف�� َر ٍاغ َو َو ْح َ�ش ٍة،
أح���س
النب��ى ﷺ َب ْع َد َخ ِد َ
«� َّ
ُّ
َ
وع ْط َفها َوب َّرهَ اْ ،
ا�ش َت َّد ِب ِه الح ْزنُ
وفا�ض
و ُك َّل َما َت َذ َّك َر جهادَهَ ا َ
ِب ِه الأَ َ�سى ،حتى بدا �أث ُر ُه فى َو ْج ِه ِه َو ِج ْ�س ِم ِه».
( ا ) تخير الإجابة ال�صحيحة مما بين القو�سين فيما يلى:

الحزْن  -الفراق)
■ ■معنى «الأ�سى»( :ا ِلإ َ�سا َءة ُ -
■ ■ َم ْعنَى «بدا»َ ( :ب َد�أَ َ -ع َّل َم َ -ظ َه َر)
ال�سي َد ِة َخديج َة .
(ب)	 َماذَا ك َ
الم ْ�شر َ
َان َم ْو ِق ُف ُ
ِكين من َوفَا ِة َّ
(جـ)	 من الذى َح َّل َم َح َّل ال�سيدة خديجة  فى التخفيف عن
ر�سول اهلل ﷺ؟
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ال�س�ؤال الثانى:

كان ر�س��ول اهلل ﷺ يحب ابنته «رقية» ح ًّبا �شديدًا،
فما ال�سر فى ذلك؟

ال�س�ؤال الثالث:

«ظ َّل ال َّن ِب ُّى ﷺ َو ِف ًّيا لل�سيدة خديجة  بعد موتها».
 -اذكر بع�ض المواقف التى َت ُد ُّل على ذلك.

ال�س�ؤال الرابع:

من �أكثر �أوالد ال�سيدة خديجة � شبهًا بها؟
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