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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أما بعد فيا أيها املسلمون؛ يقول ربنا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي  :لََقد َجاءَ ُكم َر ُسول ِمن
ِِ
ِ ِ
ِ
ي َرءُوف َرِحيم  وقال سبحانه يف وصف النيب
أَن ُفس ُكم َع ِزيز َعلَيه َما َعنتم َح ِريص َعلَي ُكم بِال ُمؤمن َ
ِ ِِ
ِ
ظ ال َقل ِ
ب
ت فَظًّا َغلِي َ
َ  :وإِن َ
ت ََلُم َولَو ُكن َ
َّك لَ َعلى ُخلُق َعظيم وقال  :فَبِ َما َرمحَة م َن اللَّه لن َ
ِ
ك ،وروى البخاري عن النيب  أنه قال) :بشروا خدجية ببيت من قصب َل
ََلن َفضوا ِمن َحول َ
صخب فيه وَل نصب( ،وقال) :خري نسائها مرمي بنت عمران ،وخري نسائها خدجية( ،وقال فيما
رواه البخاري أيضا يف حقها رضي اهلل عنها) :إين قد ُرزقت حبها(.

أيها املسلمون؛ نقف اليوم أمام مشاهد من سرية النيب  تُظهر اجلانب املتميز ِمن إنسانيته ومسوه
عليه الصالة والسالم ،فقد كانت السيدة خدجية رضي اهلل عنها ِمن أشرف نساء قريش ،وكانت
تستأجر الرجال للمتاجرة مباَلا ،فلما مسعت بأخالق النيب  وصدقه وأمانته؛ أرسلت تعرض عليه
أن يتاجر مباَلا يف الشام وتعطيه خري ما تعطي غريه ،فرضي  وأرسلت معه غالمها ميسرة ليساعده
يف عمله ،فوفقه اهلل يف رحلته تلك ،وعاد منها بأرباح مضاعفة ،ومسعت خدجية من ميسرة عن
أخالق النيب  وخصائصه ما جعلها تُدهش بذلك ،فأرسلت من يعرض عليه الزواج منها ،وهي
اليت كانت تكربه خبمسة عشر عاما ،وكانت قد ترملت قبله من زوجي ،فرضي النيب  وعقد قرانه
 عليها ،وعاشت معه مخسة وعشرين عاما مل يشاركها فيه زوجة أخرى ،على الرغم من أن التعدد
والزواج بأخريات كان أمرا شائعا بي الناس آن ذاك ...... ،على احلق مع ثباته إىل أواخر العهد
املكي حيث توفيت يف أشد ظروف حياة النيب  الدعوية بعد أن كانت تقف إىل جانبه تشد من
أزره وتواسيه وتؤيده يف جهاده ،نعم ،تؤيده يف جهاده جبهادها معه ،وهي اليت قالت له يوم نزل عليه
الوحي يف حراء وقد استبدت به رهبة الوحي وعاد إليها يرجتف فؤاده ،قال ) :واهلل لقد خشيت
على نفسي( ،فأجابت بكل رصانة وبعد نظر وعقل وإنصاف( :كال َل خيزيك اهلل أبدا ،فواهلل إنك
لتصل الرحم وتصدق احلديث وحتمل الكل وتكسب املعدوم وتقري الضيف وتعي على نوائب احلق
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وإنسان هذا شأنه لن خيزيه اهلل عز وجل أبدا) ،هذه نظرة السيدة خدجية رض اهلل عنها يف النيب ،
مث مضت به إىل ابن عمها ورقة بن نوفل ،وكان ذا علم بالكتب السماوية وكان قد تنصر ورفض
قص على ورقة ابن نوفل ما قد جرى معه قال له( :هذا الناموس الذي
الشرك وخرافاته وتُرهاته ،فلما َّ
أنزل على موسى -أي هذا الوحي وجربيل الذي نزل على موسى_ ليتين فيها جذعا -شابا قويا -إذ
خيرجك قومك ،قالَ :أو خمرجي هم؟ قال :قال :أجل ،مل يأت رجل مبا جئت به إَل أوذي ،وإن
يدركين يومك حيا ألنصرنَّك نصرا ُمؤزرا) ،اتضحت الرؤيا أمام سيدتنا خدجية مبا يؤكد فهمها وبعد
نظرها يف معىن ابتالء اهلل تعاىل لإلنسان ومعىن ما جرى للنيب  من ذلك ،هذا مشهد واملشهد
اآلخر :مشاركته  قريشا يف بناء الكعبة ،إذ تعرضت مكة لسيل جارف أوهن بناء الكعبة
وتصدعت جدراهنا فرأوا أن يعيدوا بناءها ،وخصصوا لذلك أطيب ماَلم؛ ألن شرف الكعبة َل يليق
به أن يوضع كل مال يف بنائه ،فبنيت الكعبة ،وكان من أشدهم نشاطا وعمال حممد  ،حيمل
احلجارة معهم ويقوم معهم بنشاطهم يف بناء الكعبة حىت اكتمل بناؤها ،ويومها جرى أمر كاد
يعصف مبكة وأهلها ،إذ اختلف زعماء القبائل من حيظى بشرف إعادة احلجر األسود إىل مكانه،
واشتد النزاع فيما بينهم حىت كادت تقوم احلرب فيما بينهم من أجل هذا األمر ،مث وجدوا أن
حيتكموا إىل أول داخل عليهم ،فكان أول داخل عليهم حممد  وقالوا :هذا األمي ،وارتضوه
حكما فيما بينهم ينهي خصومتهم ويفصل فيما بينهم فرضي النيب  ووضع ثوبه الشريف على
األرض مث وضع احلجر عليه مث أمر زعماء القبائل أن حيمل كل منهم من طرف الثوب مث ميضوا
باحلجر إىل الكعبة املشرفة حيث أعاده النيب  إىل مكانه ،هذه احلكمة اليت أوتيها النيب  كانت
َلا دَللتها يف أن النيب  مل يكن جمرد عبقري أو ذكي ذا متيز يف بُعد نظره ،وإمنا كان إشارة إىل
مزيد من الصفات اليت حفظوها عنه  فهو األمي واحلصيف وهو الذي ميكن أن يُلتجأ إليه يف
خصه اهلل  به ،هبذا عرف فيما بينهم فكان ذلك إعداد
امللمات ألمانته وبعد نظره الذي َّ
لنفوسهم لتقبُل كلمة احلق اليت سيصدع هبا فيما بينهم.،
أيها املسلمون؛ عندما نتأمل مسألة جتارة النيب  نؤكد بذلك حرصه عليه الصالة والسالم على
كسب الرزق بكد ميينه ،وأن يعمل وان َل يكون عالة على غريه ،وهذا هو شأن النيب  يكد بيمينه
ويسعى بنفسه ،عمل يف رعي األغنام ،وعمل يف كل مكان شريف طاهر يكسب فيه الرزق ،وكان
فيما عمل أن رضي أن يتاجر مبال السيدة خدجية رضي اهلل عنها ما أظهر مسو صفاته َلا رضي اهلل
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تعاىل عنها ،فهي استمرار حلياة الكد والعمل يف كسب الرزق واليت هي شأن اإلنسان املسلم الذي
ينبغي أن يكون حريصا على أن يكون كسبه من كد ميينه.
األمر الثاين :زواج النيب  ،والنيب  من أشرف بيوتات مكة هو من بين هاشم ،وبنو هاشم َلم
صدر املكانة يف قريش وأرفع املنزلة فيها ،فأن يتزوج امرأة شريفة طاهرة ،لكنها قد ترملت ِمن قبله
مرتي ،تكربه مخسة عشر عاما َل مييزها على غريها سوى حصافة رأيها وشرف مكانتها وطهر ثوهبا
ومسعتها يف جمتمع شاعت فيه أوضار اجلاهلية واحنرافاهتا ،فوجد أهنا خري من ميكن أن تكون زوجة له
يف ذلك اجملتمع اجلاهلي الذي قد انتشرت فيه أوضار وعادات اجلاهلية القذرة ،فارتضاها زوجة له،
وعلى الرغم من انتشار وشيوع مسألة الزواج بأكثر من زوجة؛ بل هناك من تزوج مخس وست
وعشرا ،إَل أن النيب  مل يضم إىل السيدة خدجية غريها طيلة مخس وعشرين عاما حىت بلغ
اخلمسي من عمره توفيت السيدة خدجية رضي اهلل تعاىل عنها ،وهي اليت كانت تُسري عنه وختفف
عنه أمله وتزيد من أمله ،وتزيد من عزميته وتعينه على صربه على شدائد الطريق وتثبت قلبه مع ما كان
قد أيده اهلل  به فكانت خدجية ض مظهر من مظاهر تأييد اهلل تعاىل له وتثبيت قلبه يف املواقف
اجلليلة ،هذا معىن يتجلى من خالل ما ذكرنا يوم نزل عليه الوحي فمضت به إىل ابن عمها لكي
تضح الرؤية لديها ،أما النيب  فكانت الرؤية واضحة ،إَل أن هيبة الوحي قد أخذت مبجامع قلبه
وهيمنت على مشاعره.
األمر الثالث :قضية بناء الكعبة ،وكيف أن النيب  كان يشارك أهل مكة يف فضائل أعماَلم،
وكان معهم بل يتقدمهم ،وكل مشروع راق سام إجيايب له فوائده وله فضائله؛ كان النيب  من أول
فعالة ،ويتجلى أيضا
املبادرين إليه ،وهذا يتجلى من خالل مشاركتهم يف بناء الكعبة املشرفة مشاركة َّ
من خالل مشاركتهم يوم عقدوا حلف الفضول لنصرة الضعيف واألخذ على يد الظامل كمعاهدة
فيما بي القبائل اليت كانت قد اتفقت على هذا األمر الفاضح الذي يُعد حال ملشكالت النزاعات
واخلالفات فيما بي القبائل ،ويقول النيب « :لو ُدعيت إليه يف اإلسالم ألجبت».
هذا هو النيب  قبل نبوته ،كانت أخالقه وصفاته تعده وهتيء األذهان خلصوصيات قد متيز هبا
عليه الصالة والسالم ،ليكون حجة عليهم َل جيدون يف سريته وَل يف أخالقه وَل يف تصرفاته إَل ما
يرفع من شأنه ويزيدهم تقديرا وإجالَل ملكانته.
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أسأل اهلل أن يرزقنا حسن اخللق اقتفاء َلدي النيب  وأن يرزقنا حب النيب  حىت حنسن اَلتباع
واَلقتفاء ألثره الشريف
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