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 رحلته صلى هللا عليه وسلم 

، َعنأ أَبييهي، قَاَل: روى الرتمذي يف سننه بسنده إىل       َعريييِّ َشأ امي »َأِبي ُموَسى اْلأ َخرََج أَبُو طَاليٍب إيىَل الشَّ
ُّ َصلَّى اَللَُّ  َياٍخ يفي  َعَليأهي َوَسلََّم َوَخرََج َمَعُه النَِّبي نأ َأشأ ، مي بي َهَبطُوا َفَحلُّوا ريَحاََلُمأ َرُفوا َعَلى الرَّاهي ا َأشأ قُ َريأٍش، فَ َلمَّ

تُ  مأ َوََل يَ لأَتفي ُب وََكانُوا قَ بأَل َذليَك ََيُرُّوَن بيهي َفََل ََيأرُُج إيلَيأهي ُم الرَّاهي ،  قَاَل: " فَ ُهمأ «. َفَخرََج إيلَيأهي ََيُلُّوَن ريَحاََلُمأ
ُب َحَّتَّ َجاَء َفَأَخَذ بيَيدي َرُسولي اَللَّي َصلَّى اَللَُّ َعَليأهي َوَسلََّم، فَ َقاَل:  نَي، َفَجَعَل يَ َتَخلَُّلُهُم الرَّاهي َهَذا َسييُِّد الَعاَلمي

نَي " ًَة ليلأَعاَلمي َعثُُه اَللَُّ َرْحأ نَي، يَ ب أ نأ قُ َريأٍش: َما عيلأُمَك، فَ َقاَل: إينَُّكمأ َهَذا َرُسوُل َربيِّ الَعاَلمي َياٌخ مي ، فَ َقاَل َلُه َأشأ
 ،ِّ ُجَداني إيَلَّ ليَنِبي ًدا َوََل َيسأ َن الَعَقَبةي َلَأ يَ بأَق َشَجٌر َوََل َحَجٌر إيَلَّ َخرَّ َساجي ُتمأ مي َرف أ نَي َأشأ بُ وَّةي حي َاَتَي الن ُّ ريفُهُ ِبي َوإيِنيِّ أَعأ

نأ غُ  َفَل مي يَ َأسأ ا َأََتُهمأ بيهي وََكاَن ُهَو يفي ريعأ اَحةي، ُُثَّ َرَجَع َفَصَنَع ََلُمأ طََعاًما، فَ َلمَّ ثأَل الت ُّفَّ هي مي ُروفي َكتيفي ، ضأ بيلي ةي اإلي
مي َوَجَدُهمأ َقدأ سَ  َن الَقوأ ا َدََن مي لُُّه، فَ َلمَّ َبَل َوَعَليأهي َغَماَمٌة ُتظي ُلوا إيلَيأهي، َفأَق أ ا قَاَل: أَرأسي َجَرةي، فَ َلمَّ ءي الشَّ بَ ُقوُه إيىَل يفَأ

َنَما ُهوَ  َجَرةي َماَل َعَليأهي، قَاَل: فَ بَ ي أ ءي الشَّ َجَرةي َعَليأهي، فَ َقاَل: انأظُُروا إيىَل يفَأ ُء الشَّ مأ َوُهَو  َجَلَس َماَل يفَأ قَائيٌم َعَليأهي
، فَإينَّ  َهُبوا بيهي إيىَل الرُّومي ُدُهمأ َأنأ ََل َيذأ بَ ُلوا يُ َناشي َعٍة َقدأ أَق أ تُ ُلونَُه، فَالتَ َفَت فَإيَذا بيَسب أ لصيَِّفةي فَ يَ قأ هُ َعَرُفوهُ ِبي  الرُّوَم إينأ رََأوأ

هأ  َّ َخاريٌج يفي َهَذا الشَّ َنا، إينَّ َهَذا النَِّبي ئ أ ؟ قَاُلوا: جي ، فَ َقاَل: َما َجاَء بيُكمأ بَ َلُهمأ تَ قأ َن الرُّومي فَاسأ ، فَ َلمأ يَ بأَق طَ مي رييٌق ري
َك َهَذا، فَ َقاَل: َهلأ َخلأَفكُ  َنا إيىَل طَرييقي أََن َخَِبَُه فَ ُبعيث أ ِبي ََُنٍس َوإيَنَّ َقدأ ُأخأ ؟ إيَلَّ بُعيَث إيلَيأهي ِبي نأُكمأ ٌ مي مأ َأَحٌد ُهَو َخْيأ

رًا َأرَ  ُتمأ أَمأ َك َهَذا. قَاَل: أَفَ رَأَي أ أََن َخَِبَُه بيطَرييقي ِبي َا ُأخأ َن النَّاسي َردَُّه؟ قَاُلوا: إيَّنَّ يُع َأَحٌد مي َتطي َيُه َهلأ َيسأ ضي ُ َأنأ يَ قأ اَد اَللَّ
َللَّي أَيُُّكمأ َولييُُّه؟ قَاُلوا: أَبُو طَاليبٍ  ُدُه َحَّتَّ قَاُلوا: ََل، قَاَل: فَ َبايَ ُعوُه َوأَقَاُموا َمَعُه قَاَل: أَنأُشدُُكمأ ِبي ، فَ َلمأ يَ َزلأ يُ َناشي

كي َوالزَّيأتي "َردَُّه أَبُو طَاليبٍ  َن الَكعأ ُب مي ٍر بيََلًَل َوَزوََّدُه الرَّاهي   َوبَ َعَث َمَعُه أَبُو َبكأ

 وال أهل الكتاب يف صفة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم.احلكمة من أق

على معرفة أهل الكتاب صفة رسول  دليلمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  الراهب حبْيى قصةيف  1
ي عندهم يف كتبهم، وهذا دليل من دَلئل نبوته صلى هللا عليه م، وزمانه كما ههللا صلى هللا عليه وسل

 وسلم.



والصحاِب اجلليل سلمان الفارسي كان سبب إسَلمه، تتبع خِب النِب صلى هللا عليه وسلم وصفاته يف 
  أخبار اليهود ورهبان النصارى .

 شهوده حلف الفضول واحلكمة من ذلك :

حلأف شهدُت قال: " -صلى هللا عليه وسلم  -عبد الرْحن بن عوف عن النِب روى اإلمام اْحد يف مسنده 
طَيَّبني مع عموميت وأَن غَلم، فما أحبُّ أن يل ُْحأَر الن َّعَ 

ُ
 ..أنُكثُه"م وأىن امل

ُت َلَقدأ قال " وروى ابن اسحاق أن الرسول صلى هللا عليه وسلم  دأ لأًفا يفي َشهي َعاَن حي َداري َعبأدي اَللَّي بأني ُجدأ
ََلمي َْلََجبأُت، ََتَاَلُفوا َأنأ يَ ُردُّوا الأُفُضوَل َعلَ َلوأ ُدعييُت بيهي يفي اإلأي  ليَها َوَأَلَّ يَ ُعزَّ سأ ٌ َمظأُلوًما ى َأهأ   "ظَاَلي

عانيفي شهدُت َقدأ ل"ويف رواية  بُّ َأنَّ يلي بيهي ُْحأر الن ََّعم، َوَلوأ أدَعى بيهي يفي  ١َداري عبدي هللاي بني ُجدأ لأًفا، َما ُأحي حي
ََلمي ْل سأ  جبُت"اإلأي

هاشم وبنو عبد املطلب وبنو أسد وبنو زهرة وبنو تيم، على التناصر واْلخذ  لقد عقد هذا احللف بنو
 ، وكان ذلك يف ذي القعدة قبل املبعث بعشرين سنة، منصرف قريش من حرب الفجار.للمظلوم من الظاَل

 احلكم والعرب من خرب شهوده حلف الفضول :

 اإلسَلمإذا كان أهل اجلاهلية يرفضون الظلم بدوافع فطرية فأوىل ِبهل اإلسَلم رفضه بدوافع عقدية، ْلن  1
جاء حااث على عدم الظلم ومتمشيا مع الفطرة ومقوما َلا من أي احنراف، وَل غرابة أن يؤكد الرسول صلى 

من أمر إحقاق احلق وإبطال  اإلسَلملى أمهية ذلك احللف، ْلن مضمون ما دعا إليه هللا عليه وسلم ع
 الباطل .

إن الدور الذي قام به الزبْي يف هذا احللف لدليل على مروءة رجال البيت اَلامشي، وبيان فضلهم على  2
 ل صلى هللا عليه وسلم كان منهم .غْيهم يف مثل هذه املواطن وحسبهم فضَل وشرفا أن الرسو 

 



 زواجه صلى هللا عليه وسلم من خدجية 

ا بَ َلَغ َرُسوُل اَللَّي اب ال: قى هللا عليه وسلم حني زواجهلِسنُّهُ ص َشاٍم: فَ َلمَّ ُ َعَليأهي َوسَ -ُن هي ََخأًسا  -لَّمَ َصلَّى اَللَّ
رييَن َسن دي بأني َعبأدي الُعزَّى بأني ُقَصييِّ بأني كيََلبي بأني ُمرة بن كعب بن بنَت ُخَويأليدي بأني َأسَ  ، تَ َزوََّج َخديجَيةةَوعيشأ

نأ أَهل الأعيلأمي َعنأ َأِبي َعمرو الأَمَدِنييِّ. ٍد مي َثِني غُْي َواحي  ُلَؤي بن غالب، فييَما َحدَّ

َحاَق: وََكاخدجيةمبال التجارة ى اَّللهُ عليه وسلم إىل ُخُروُجُه صل َنتأ َخديجَيُة بينأُت ُخَويأليٍد : قَاَل ابأُن إسأ
ٍء ََتأَعُلهُ  ُه، بيَشيأ َا، َوُتَضاريُُبُمأ إَّيَّ ُر الريَِّجاَل يفي َماَلي َتأأجي َرًة، َذاَت َشَرٍف َوَماٍل، َتسأ رَأًَة ََتجي ، وََكاَنتأ قُ َريأٌش  امأ ََلُمأ

ًما َُتَّ  ا بَ َلَغَهاقَ وأ خدجية وبيان عظم من زواجه  ما بلغها: من -لمصلى هللا عليه وس-رسول هللا  نع ارًا، فَ َلمَّ
ََلقيهي، بَ َعَثتأ إلَيأهي، فَ َعَرَضتأ َعَليأهي َأنأ َيرَج يفي َماٍل َلََ و  منزلتها قي َحدييثيهي، َوعيَظمي أََمانَتيهي، وََكَرمي َأخأ امي َصدأ ا إىَل الشَّ

، َمَع ُغََلٍم ََلَا يُ َقاُل  اري نأ التُّجَّ يهي أفَضَل َما َكاَنتأ تُعطي غْيَه مي طي رًا، َوتُ عأ -َلُه: َميأَسرة، فَ َقبيَلُه َرُسوُل اَللَّي ََتجي
ُ َعَليأهي َوَسلَّمَ  َا َذليَك، َوَخرََج َمَعُه غَلُمها َميأَسَرُة، َحَّتَّ قدم الشام. -َصلَّى اَللَّ َها َوَخرََج يفي َماَلي ن أ  مي

ُ َعَليأهي -اَللَّي  : فنزل رسولحديثه صلى هللا عليه وسلم مع الراهب يفي ظليِّ شجرٍة َقرييًبا  -َوَسلَّمَ  َصلَّى اَللَّ
ي نَ َزلَ  ، فاطَّلع الراهُب إىَل َميأَسَرَة، فَ َقاَل َلُه: َمنأ َهَذا الرَُّجُل الَّذي َباني نأ الرُّهأ ٍب مي َمَعةي رَاهي نأ َصوأ هي  مي َتَت َهذي

َرَ  لي احلأ نأ أَهأ نأ قُ َريأٍش مي َجَرةي؟ قَاَل َلُه َميأَسَرُة: َهَذا َرُجٌل مي ُب: َما نَ َزَل ََتأَت هَ الشَّ ، فَ َقاَل َلُه الرَّاهي َجَرةي مي هي الشَّ ذي
 .نِبقطُّ إَل

ُ َعَليأهي َوَسلَّمَ -ُُثَّ َِبَع َرُسوُل اَللَّي  َبَل قَافيًَل  -َصلَّى اَللَّ رَتَى َما أَرَاَد َأنأ يشرتَي، ُُثَّ أَق أ َا، َواشأ سلعَته الَّيتي َخرََج ُبي
نه  -فييَما يَ زأُعُمونَ -ميسرُة، َفَكاَن ميسرُة إىَل مكَة، َوَمَعُه  ي يظَلَّ ، يَرى َمَلَكنيأ َتدَّ احلرُّ رَُة، َواشأ َاجي إَذا َكاَنتأ اَلأ

َا، َِبَعتأ َما َجاَء بيهي، فَ  َاَلي َة َعَلى َخديجَيَة ِبي ا َقديَم َمكَّ ُْي َعَلى بَعيْييهي، فَ َلمَّ ، َوُهَو َيسي سي مأ نأ الشَّ َعَف َأوأ مي َأضأ
ا َكاَن يَ َرى من إظَللي امللكني إَّيه.قَ  ، َوَعمَّ بي لي الرَّاهي ثها َميأَسَرُة َعنأ قَ وأ  رييًبا. وحدَّ

رَأًَة َحازيَمًة َشرييَفًة لَبييَبًة، َمَع َما أَرَاَد خدجية ترغب يف الزواج منه صلى هللا عليه وسلم : وََكاَنتأ خدجيُة امأ
ا نأ َكرَاَمتيهي، فَ َلمَّ َا مي  هفقالت ل - َعَليأهي َوَسلَّمَ ى اَللَُّ َصلَّ  أخِبها ميسرة مما أخِبها به، بعثت إىل رسول هللا هللاُ ُبي



طَتيكف ، إِنيِّ َقدأ َرغيبأُت فييَك ليَقرَابَتيَك وسي قي يف يَما يزعمون: َّيبَن َعميِّ دأ ك َوأََمانَتيَك، وحسني ُخلقك، َوصي  قومي
يثيَك، ُُثَّ عرضتأ َعَليأهي  ثَ َرُهنَّ ، نفَسهاَحدي مئيٍذ أوسَط نيَساءي قُ َريأٍش َنَسًبا، وأعظمهنَّ َشَرفًا، َوَأكأ وََكاَنتأ خدجيةُ يَ وأ

ها َكاَن َحرييًصا َعَلى َذليَك منها لو يقُدُر عليه  .َماًَل، ُكلُّ قومي

 احلكم والفوائد من هذا احلدث : 

رغبة خدجية بنت خويلد يف الزواج من رسول هللا دليل على ما كان يتميز به النِب صلى هللا عليه وسلم  1
 من أخَلق عالية .

انتها عند هللا ا وعلو مك، دليل على شرفهخدجيةأم املومنني اْلحاديث الصحيحة الواردة يف فضل  2
 ورسوله.

صاحل كما فعلت أم املومنني من الرجل ال َل غضاضة وَل حرج يف أن تبدي املرأة الصاحلة رغبة الزواج  3
 خدجية، عندما خطبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .

من حكم وعِب هذا احلدث عدم اهتمام الرسول صلى هللا عليه وسلم ِبسباب املتعة اجلسدية، فلو كان  4
مهتما بذلك لطمع ِبن هي أقل مه سنا، وِبن ليست ثيبا، ويتجلى لنا انه صلى هللا عليه وسلم إَّنا رغب 

زواج حَّت توفيت خدجية عن فيها لشرفها ونبلها حَّت إهنا كانت تلقب ِبلعفيفة الطاهرة، ولقد ظل هذا ال
 .تني سنةسَخس و 

إن يف التقاء العفيفة الطاهرة ِبلصادق اْلمني، وإجناب الذرية الصاحلة من هذا الزواج، ملكرمة أكرم ُبا  5
   ، ليظل يف مكانة اجتماعية مرموقة َل مطعن فيها .نيبه صلى هللا عليه وسلم عز وجل هللا

 


