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الحمد هلل رب العالمين، وال�سالة وال�سالم على المبعوث 
رحمة للعالمين..

اأما بعد...

في�سرن��ا اأن نقدم نموذًجا رائًعا للمراأة العربية الم�سلمة، 
ع��ون اأن المراأة العربية  ا عل��ى من يظلمون الإ�سالم، ويدَّ ردًّ
ف��ى ظ��ل الإ�س��الم ل ت�سل��ح اإل للبي��ت، واأن الإ�س��الم يمنع 
الم��راأة من الم�ساركة فى الحي��اة العامة والعمل، وها نحن 

.  »نقدم ق�سة حياة ال�سيدة »خديجة

٭  الفت��اة العربية المثالية فى اأخالقه��ا وحبها لأ�سرتها، 
وطاعته��ا لوالديه��ا، فنال��ت حبهم��ا واحترامهم��ا، بل 

واحترام كل من حولها.

٭  المراأة العاملة التى اقتحمت �سوق العمل لتدير اأموالها 
بكف��اءة واقت��دار، فتفوق��ت على كثير م��ن الرجال فى 

مجال التجارة والإدارة.

) اأ (



٭  الزوج��ة الوفية المخل�سة ال�سابرة التى تقف بجانب 
زوجها فى ال�سراء وال�س��راء، تمنحه الحب والعطف 

وتزيل عنه همومه وت�ساركه كفاحه ون�ساله.

َلْتهن ليُكنَّ مثلها فى  ٭  الأم التى اأح�سنت تربية بناتها واأهَّ
فن وطنهن، ب��ل اإنها تعدت  تحم��ل الم�سئولي��ات وُي�سرِّ
ذل��ك واهتم��ت بتربية اأبناء الم�سلمي��ن وبناتهم لتكون 

ا للموؤمنين جميًعا. اأمًّ

هذه المراأة  ، فى الدنيا والآخرة، ففى الدنيا كانت 
زوج��ة ل�سي��د الب�س��ر اأجمعي��ن )محم��د( ملسو هيلع هللا ىلص، تحملت معه 
عبء النهو�س بالدع��وة، فوقفت بجانبه حين تخلى النا�س 
ن��ت عليه  عن��ه واأعانت��ه بماله��ا عندم��ا حرمه النا���س، وهوَّ
الم�ساع��ب الت��ى اعتر�ست طريق��ه، وتحملت مع��ه الجوع 
والعط���س وه��ى الغني��ة المرفه��ة، فكان��ت القل��ب الرحيم، 
وال�س��در الحن��ون، والفكر ال�سديد، وال�سب��ر الجميل، وفى 
ه��ا � �سبحانه وتعالى � بق�س��ر فى الجنة  الآخ��رة ب�سره��ا ربُّ

لأنها �سيدة ن�ساء اأهل الجنة.

وف��ى الختام نتق��دم اإلى اهلل � �سبحان��ه وتعالى � بالدعاء 
لها، وباأن ينفع ب�سيرتها اأبناءنا وبناتنا..

)ب(
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نـ�ســــاأة كـريــمــــــة 1

وا�سعة  الِبَناِء،  عاِلَيَة  َة،  َمكَّ ِفى  اأَ���َس��ٍد  بِن  ُخَويِلِد  داُر  كاَنْت 
الُكَبراِء،  الُقَر�ِسيِّيَن  ُدوِر  َبْيَن  اِدها  ِلُق�سَّ َمْعروَفًة  الَجَنباِت، 

لَْطاِن والنِّْعَمِة والثَّراِء. اأ�سحاب ال�سُّ

ُتْعِلُن ِبُقْرِبها ِمن الَكْعَبِة َعْن َمْنِزَلته���ا الَعِظيَم���ة، وم��ا َله���ا ِمَن 
ِبْنُت  خِديَجُة  ال�سيدة  َتِزيُنها  وِر،  ال��دُّ ِتلَْك  َبْيَن  الَكِبيَرِة  الَمكاَنِة 

روِر. ُخَوْيلٍد ، وَتْمَلوؤُها ِبالِب�ْسِر وال�سُّ

َطيَِّبَة  اللِّ�َساِن،  َف�ِسيحَة  َمِرَحًة،  ًة،  َذِكيَّ َجِميَلًة،  َفتاًة  كاَنْت  َفَقْد 
الَقلِْب، ُيِحبُّها َمْن َيراها وَيَتَعلَُّق ِبها، ِلَعْطِفها وَحَناِنها، وما َتْمَتاُز 
َة  َمكَّ ُبيوِت  ِمْن  َكِثيٍر  ِفى  ُتوَجُد  ال  الَِّتى  يِّبِة،  الطَّ َفاِت  ال�سِّ ِمَن  ِبه 
 والِغَنى.

(((
 والنَّ�َسِب والَكْثَرِة

(((
 ِبالَح�َسِب

(((
الُمَتَكبَِّرِة، الُمَتعاِلَيِة

المتكبرة.  )((
الح�سب ما يعده المرء من مفاخر اآبائه وعظمتهم.  )((
كثرة عدد اأفراد القبيلة، وكانوا يتفاخرون بذلك.  )((



6

والنَّْهِى،  واالأَْمِر  ياَدِة  ِبال�سِّ ُقَرْي�ٍش،  َبْين  اأَُبوها  ُخَوْيِلٌد  واْمتاَز 

وَحْوَله  ِبُدوِنه،  االأُم��وُر  ُتْق�َسى  وال  الُم�ْسِكالِت،  ِفى  ُي��ه  َراأْ ُيوؤَْخُذ 

اأُ�ْسَرُته الَكِبيَرُة الَعِريَقُة، ُت�ساِنُده وَتِقُف ِبجاِنِبه.

وَرْحَمٍة  والم�َساِكيِن،  الُفَقراِء  عَلى  �َسِديٍد  ِبَعْطٍف  ُع��ِرف  كَما 

َعَفاِء والُمْحَتاِجيَن. وا�ِسَعٍة ِبال�سُّ

َن�َساأَت ال�سيدة َخِديَجُة  ِة، الوا�ِسَعِة،  ِريَّ اِر الَكِريَمِة الثَّ َهِذه الدَّ فى 

ُتْبِطُر  كَما  النِّْعَمُة،   
(((

ُتْبِطُرها ال  هاِدَئًة،  َيًة  را�سِ  ،ُخَوْيِلٍد ِبْنُت 

ما  نَّ َهِذه النِّْعَمَة الَِّتى َتْمَرُح ِفيها، اإِنَّ ت ِباأَ الكِثيَر ِمَن النَّا�ِش. َبْل اأََح�سَّ

ْكِر ِلَمْن َوَهبه ومَنَحه. اِق، َيْنَبِغى اأَن ُيقاَبَل بال�سُّ زَّ ِهَى َعطاٌء ِمَن اهلِل الرَّ

وَوَجَدت ِفى َعْوِن الَمْحروِميَن وُم�َساَعَدِة الُمْحَتاِجيَن ما َيْنَه�ُش 

َبْت راِجًيا ِفى اإْح�َساٍن. ت ُمْحتاًجا، وال َخيَّ ْكِر، َفما َردَّ ِبَذِلَك ال�سُّ

ا اْنَحَدَر اإليها ِمْن اأهِلها  يَِّبِة، عمَّ َفاِت الطَّ وَلم َتخُرْج ِفى ِتلَْك ال�سِّ

حمِة بُكلِّ  وقوِمها، وخا�سًة اأباها الذى َيِفي�ُش قلُبه بالَحناِن والرَّ

اإِن�ساٍن.
ل تف�سدها.  )((
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ه  و�َسرَّ لها،  ُحبُّه  فزاد  فاِته،  �سِ من  كثيًرا  فيها  هَو  راأَى  وقد 
، وعِزيَمُتها 

(((
اُح فيها قلُْبها الكبيُر، ونف�ُسها الطيِّبُة، وذكاوؤها اللَّمَّ

فاأَراها  ِلالأُموِر،  َت�ْسِريِفها  وُح�ْسُن  ال�س��ريُع،  واإدراُكها  القوية، 
وما  تفعل  ما  ِلكلِّ  امَّ  التَّ اْرِتَياَحه  َلها  واأَْب��َدى  �سا،  الرِّ قلِبه  من 

تترك.

َة  وِخفَّ ن�ساِطها،  ُوُجوَه  باهتماٍم  وتاَبَع  الداِر،  فى  جَل�َش  فاإَِذا 
ابِت�َسامًة  اْبت�سم  واالأُن�ِش،  البهجِة  من   

(((
ُت�ِسيُعه وما  َحركاتها، 

ُث نف�َسه قائاًل: يه َعَجًبا، وهو يحدِّ را�سيًة حاِنَيًة، وجعَل ُيقلِّب كفَّ

اأَْق�َسى ُحْكَمهم  اأَْظَلَم اأولِئَك الَِّذين يكَرهوَن الَبن���ات! وما  �� ما 
؟! 

(((
َواأِْدِه���ن على  رة  المتحجِّ القلوُب  ِتلك  ُتْقِدم  وكيَف  َعَليهن! 

اأَلي�َش ِفيهن مثُل خديجَة ؟!

ونوُرها  االأُ���ْس��َرِة،  وبهَجُة  ال��داِر،  َرْيحاَنُة  الَكعبِة  َوَربِّ  ها  اإِنَّ
اُء! الَو�سَّ

وُي��ِط��ي��ُل حديَثها،  ُث��ه��ا،  وُي��ح��دِّ اإل��ي��ه  َي��ْدُع��وه��ا  ك��ان  م��ا  وكثيًرا 
ال�سريع الفهم.  )((

تبعثه.  )((
دفنهن اأحياًء.  )((
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م�سَتطيًبا هَذا الَوقَت الَِّذى يفرُغ فيه من َم�ساِكِله الكثيرِة، يَودُّ لو 

. ِهىُّ طاَل، وطاَل معه َذِلَك الحديُث ال�سَّ

 
(((

ِث اإَِليها فى اأَْمٍر ِمَن االأُموِر، ثم ُيْم�ِسُك ٍة َيُهمُّ بالتَّحدُّ وكل َمرَّ

ِفى  ُيفاِتَحها  اأن  َيْمَنُعه من  ال�سديُد،  الحديَث، فحياوؤُها  ُب  وُي�َسعِّ

وَم�ساٍء،  �َسباٍح  كلَّ  باَبه  َيطُرقوَن  الَِّذين  الِفتيان،  اأولِئك  �ساأِْن 

باهٍر،  َج��م��اٍل  ِم��ْن  نيا؛  الدُّ ِزي��َن��ِة  فى  راغبين   ،
(((

َي��َده��ا يطلُبون 

وَح�َسٍب ظاِهٍر، وماٍل كثيٍر، وذكاٍء ناِدٍر.

اِب،  الُخطَّ باأولئَك  تْهَتمَّ  اأن  من  الحياُء،  ذلك   
(((

َع�َسَمها وقد 

ال��ج��واِرى،  ط��ِري��ق  ع��ن  اأخ��ب��اُره��م،  م�ساِمعها  اإل��ى  ت�ِسُل  حيَن 

اأَِبي�����ها  اإلى  َيْبت�����ُغ����ون  هم  واأَنَّ ����َوْيِح����باِت،  وال�سُّ والج����اراِت، 

الثَّراِء، وما  ِمَن  اأَْيِديهم  ِفى  بما  اإليِه  لُون  وَيَتَو�سَّ  ،
(((

الُم�َساَهَرَة

ِفيِع. َوراَءهم من الَح�َسِب الرَّ

وَتْدِب�يِر  الَبي���ِْت  �س��ئ�ُون  اإلى  واْن�س��َرَفت  اإِليه���م،  َتلْت�َِفت  َلم 
يمتنع.  )((

يريدون زواجها.  )((
حفظها.  )((

ال�سلة بالزواج.  )((
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اأُم���وِره، اَل َت�ْسَغُل َنف�َسها بالتفكيِر فى َزواٍج واالْهِتَماِم ِبخاطٍب، 
واِثَقًة ِمن اأن اأباها الَحِكيَم �سيختاُر لها َخْيَر االأَزواِج، فهو خبيٌر 

بالرجاِل.

الِح، ويقوُل:  ْوِج ال�سَّ وما اأكثَر ما �َسِمعته وهو يتحدث عن الزَّ
َهاَمِة، والكَرِم، ال َي�س�َْتْهِويه  اإِنه الجاِمُع ِل�سَفات المُروَءِة، وال�سَّ
الذِكىَّ  ى  ُير�سِ ا ال  ي�سَتهِوى �سباَب مكَة وبع�َش �سيوِخها ممَّ ما 
 ،

(((
االأَْعباء وَيْحِمُل   

(((
ِبعاِت التَّ ر  وُيقدِّ االأموَر  َيِزُن  َمْن  العاِقَل، 

ُم مراِكَزهم  جاِل، وُيَحطِّ ْي�ُش اإلى ما َيُحطُّ من اأقداِر الرِّ ال َيْدَفُعه الطَّ
ُجِل بالنَّا�ِش �ُسوَرٌة من  َد لها اأن َعالَقَة الرَّ العاليَة، وكثيًرا ما اأكَّ
هُم، هو َداِئًما ِفى كلِّ حاٍل  يُِّب ال�سَّ عالَقِته باأهِل َبْيته، فالكريُم الطَّ

على �َسواٍء.

وذاَت َم�ساٍء، اْزَدَحمت الداُر بجماعٍة من ُكَبراء الَقْوِم، من َبِنى 
ب��اأط��راِف الحديث،  ي��اَرة، واأَخ���ُذوا بيَنهم  ال��زِّ اأَط��اُل��وا  م��ْخ��ُزوٍم، 
واْنَتَقلُوا به ُهنا وُهناك، حتَّى اْنَت�َسَف اللَّيُل، فقاموا اإلى ُدورهم، 

يدرك الم�شئوليات.  )((
ينه�ض بالمهمات الثقيلة.  )((
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  وخِديجُة  َوداٍع،  اأح�سَن  خويلٌد  َعهم  ودَّ بعَدما  واْن�سَرفوا 

َل زياَرٍة َلهم وال ِلغيِرهم، وال  ٍة بَما َتَرى، َفَلْي�َست هِذه اأوَّ غيُر ُمْهَتمَّ

خويلٍد  باب  فطاِرقو  ب،  وَيَت�َسعَّ الحديُث  فيها  يطول  َم��رٍة  َل  اأوَّ

ُدهم ُمخَتِلَفة. كثيروَن وَمقا�سِ

ا اْنَف����شَّ الَجْمُع، ذه���َب خويلٌد اإلى ُحجرِته، وَق�َسى بها  ولمَّ

 ، ��مِّ ���سَ االأَ ب��ِن  زاِئ���َدَة  بنَت  فاطمَة  زوجَته  ُي��ح��ادُث  َط��وي��اًل،  َوقًتا 

واأماراُت  �سا  الرِّ عَليهما عالماُت  بَدت  ثم خَرجا وقد  وُتحاِدُثه، 

َزْوَجُته  بجاِنبه  وجَل�ست  الِفَناِء،  ِفى  خوي�لٌد  وجَل���َش  االْرتياِح، 

�سا. فاِطَمُة، َيْبدو عَليها ال�سرور والرِّ

ا�ْسِتحياٍء،  عَلى  َتْم�ِسى  فجاَءْت   ، خديجَة  اْبَنته  دعا  ثم 

�سْوُء  َيْنَعِك�ُش  الَوْجه،  مَتالأِْلَئَة  الَقوام،  فاِرَعَة  اأماَمه  ووَقَفت 

وهو  َجماٍل،  على  َجمااًل  َفيزيُده  َوْجِهها،  على  ى  رِّ الدُّ الِم�ْسباِح 

لُها با�ِسًما، ولم تجل�ْش اإالَّ بعَد َما اأَِذن لها بالُجلو�ِش قاِئاًل: يتاأَمَّ

�� اْقُعِدى يا َخديجُة.
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ِريَح فيه،  ال�سَّ راأيِك  اأعِرَف  اأَْن  واأََودُّ  اأَمٍر،  اإليِك فى  ُث  �ساأَتحدَّ

ِرى، وال ُتِقيِمى َوْزًنا الأَىِّ اْعِتباٍر ال َتِجِديَنه ُمواِفًقا. فا�ْسَمِعى، وفكِّ

وفى   ،الم�سَتِديِر خِديجَة  َوْج��ِه  فى  النَّظَر  خَوْيِلٌد  اأَط��اَل 

 وثْغِرها البا�سِم، ثم قاَل فى َحنان :
(((

عينيها النَّْجالَوْين

اِم ؟ �� َما َراأُْيِك يا خديجُة فيما اأَْعَدْدنا ِلَقاِفَلِة ال�سَّ

اأَ�سناٍن  عن  ك�َسَفت  َعِري�سٍة،  ِباْبت�َسامٍة  وؤَاَل  ال�سُّ الفتاة  ِت  فَتَلقَّ

:
(((

رُّ المْنظوُم، ثم قاَلت فى اأدٍب َجمٍّ ها الدُّ َمْر�سو�َسٍة كاأَنَّ

َقٌة، وتجارٌة راِبحٌة اإِْن �َساَء اهلل، َحَوْت ما اأَْو�َسى  �� قاِفَلٌة ُمَوفَّ

ِبه ُعَمالوؤنا ُهناك، من كلِّ �ِسلَْعٍة َتِجُد فى تلَك الِبالِد اإقبااًل �سِديًدا، 

َمت خيَر تنظيٍم. ت اأح�سَن اإعداٍد، وُنظِّ واأُِعدَّ

�َساًعا فوق �سَفَتيه: قال ُخويلد، واْبِت�َساَمُته َتْزَداُد اتِّ

الَِّذين  اأُول��ِئ��ك  اِلنا،  وُعمَّ رجاِلَن��ا  فى  خديجُة  يا  راأُْي���ك  وم��ا   ��

�سَنْبَعُثهم فى القاِفَلِة ؟
الوا�سعتين.  )((

كثير.  )((
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قالت الَفتاُة، وقد بَدت فى َوجهها َبْع�ُش َمالِمِح الحيَرة :

يترُكون،  َياأُْخذون وما  ما  َيعِرُفون  ُبون،  ُمَدرَّ ماِهُرون  اإنَّهم   ��

ُيْبَتَغى  ُمْخِل�سوَن، واالأماَنُة خيُر ما  اأُمناُء  الَمهاَرِة  وهم مَع تلك 

وُهو  فيها  ُف  َيَت�َسرَّ االأمواُل،  اإَلْيِه  وُتلَْقى  وَي�ْسَتِرى،  َيبيُع  فيَمْن 

بعيٌد عن اأ�ْسحاِبها.

فنظَر اإلى اأمها فاطمَة با�سًما، ثم اأعاد النظَر اإليها وقال فى ِرفٍق:

فى  وَم��ْن  اليوَم؟  مكَة  تجاِر  اأَْمَهِر  فى  خديجُة  يا  راأُي��ِك  وما   ��

بح الَوِفيِر؟ نظِرك اأقَدُرهم على الرِّ

َرت قِلياًل، ثم �ساأَلت فى اأدٍب : ففكَّ

بَح الَحراَم؟ ْبَح الَحالَل اأَِم الرِّ �� اأىَّ ِرْبٍح َتْعِنى يا اأَبتاُه؟ الرِّ

�سارع ُخويلٌد قائاًل:

بُح الحراُم ال يُدوُم، اإِْن  �� الربَح الحالَل َطْبًعا يا خديجُة! فالرِّ

ًة فَلن يناَله اأُخرى، ولن َيْنَفَعه ما َرِبح، بْل ُي�َسلِّط  َناَله �ساِحُبه مرَّ

ُيبِقى منه باِقيًة، وهو ال  َيْن�ِسُفه وال  عليه ما ُي�سيُِّعه جميًعا،  اهللُ 

بح الَحالِل. َيْذَهُب وْحَده، بْل َياأُخُذ فى ِرْجَليه �ِسواه من الرِّ
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بِح  راِء الَحالِل، والرِّ ما اأ�ساأَُلِك عِن الَمَهَرِة فى الَبيِع وال�سِّ واإنَّ

اِدقيَن،  ال�سَّ يِّبين  الطَّ اإَلى  ِبَحالَوته  َي�ْسَعى  الذى  يِِّب،  الطَّ الحالِل 

ون وال َيْخَدعون، وال َيتالَعبون فى الكيِل والِميزاِن.. مْن ال َيُغ�سُّ

دق،  بال�سِّ ا�ْستهُروا  الَِّذين  التجار  ِمن  َبْع�ًسا  َتُعدُّ  فاأخَذت 

وُعِرفوا باالأماَنِة، وكلَّما �َسَكَتْت ا�ْسَتزاَدها حتى �َسَمَتْت، وَنَظرت 

اه فماذا َبْعُد؟!  ها تقوُل بعينيها: هوؤُالِء خيُر َمن اأْعلُم يا اأُمَّ اإلى اأُمِّ

وماذا َن�سَتِفيُد من َعدِّ هوؤالِء وغيِر هوؤالِء؟!!

ًقا: ها فى عينيها، فقاَل ُمَتَرفِّ وقْد قراأَ اأبوها ما قراأَْت اأمُّ

�� وما راأيك يا خديجة فى عتيق بن عابد؟

�َسَكَتت لحظًة، ثم تاَبَعت كالَمها �ساِئلًة فى ده�سٍة:

اأمَر تجارتنا هِذه  ُت�َسلَِّمُه  اأن  اأتريد  اأبتاه،  ِلَم ت�ساألنى عنه يا   ��

َة فى الَقاِفَلِة؟! المرَّ

فنظَر ُخويلٌد اإليها ثم قاَل فى حَناٍن:

�َسلَِّمُه اأَْمًرا اأَْعَظَم من التجاَرِة، واأَغَلى من الماِل! اأََودُّ  �� اأََود اأَْن اأُ

ُر بكنوِز االأر�ِش كلِّها! اأْن اأُ�َسلَِّمه اأََماَنًة كبيَرًة، ال ُتَقدَّ
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فاأَْدرَكت خديجة  ما َيْرِمى اإليه اأبوها، من ُمحاَوَرته، فاْحَمرَّ 

ُث وال ُتِجيُب. وْجُهها َخَجاًل، واأطرَقْت �ساِمَتًة، ال َتَتَحدَّ

ها قاِئلًة فى َب�ْسَمة اآِمَلٍة: و�ساَد �سكوٌن طويٌل، قطعْته اأمُّ

�� ما َراأُْيك يا خديجة فى عتيق؟..

ى بغيِر ما  َتْهَتمِّ ِرى وال  لِك: فكِّ َة، وقال  يَّ الُحرِّ اأَبوك  لِك  اأَْطَلَق 

اأِْى، وهو َيْحَتِرُم راأَيك وُيَقدِّره، وقد عِلْمِت  َتجِديَن ُمواِفًقا من الرَّ

الخاِطَب  يكوَن  اأن  َيْرجو  ��ه  واأنَّ عَليِك،  عتيٍق  َعْر�ِش  من  اأَراَد  ما 

الالَِّئَق، َتْر�َسى عنه نف�ُسك، وتختاُره ُدوَن َتاأِْثيٍر.

فازداد َوجه خديجَة  اْحمراًرا، وظلَّت ُمْطِرقًة طوياًل من الوْقِت، 

فى  الكلماُت  فتَعثَّرِت  تتكلَّم،  اأن  وحاَولت  �سجاَعِتها،  اأطراَف  َجَمَعت  ثم 

ها ينُظران اإليها با�ِسَمين، وَيْنتِظَران الجواَب. َفِمها، واأبوها واأمُّ

ي��زداُد  ووجهها  �َسْمِتها،  فى  وه��ى  طويلٌة،  َف��ْت��َرٌة  وم�َست 

اأط��راَف  َجَمعت  عَليها،  ال�����س��وؤَال  اأب��وه��ا  اأع���اَد  ا  فلمَّ اْح��م��راًرا، 

 الحَياُء:
(((

ًة اأخرى، ثم قالت فى �َسْوٍت ُيَهْدِهُده �سجاعتها مرَّ
يحركه حركة خفيفة منتظمة.  )((
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�� وهْل بعَد َراأِْى اأَِبى من َراأٍْى ؟!

وُقْبَلَتين  َجِبيِنها،  على  ُقْبَلًة حاِنَيًة  وَطَبَع  منه،  اأَبوها  فاأَْدناها 

يها. عَلى خدَّ

بما  العرو�َش  ُز  وتجهِّ الزفاِف  ليوم  ت�ستعدُّ  االأُ���ْس��رُة  اأَخ��َذت 

داُر  واْمَتالأَت  الزفاِف  يوُم  الجديَدِة، وجاَء  تحتاُجه فى حياِتها 

َمْخزوٍم،  َبِنى  ِن�ْسَوُة  وج��اَءت  اِحبات،  وال�سَّ بالَقريباِت  خَوْيلٍد 

َيْحِملَْن الَهدايا الغاِليَة الَِّتى َبعَثها عتيٌق، وجاَءت ن�سوُة اأَ�َسٍد بما 

ْزَن من َثمين الَهدايا. َجهَّ

تمالأ  ال�سعادة  يجعل  بما  تن�سحها  ابنتها  اإلى  االأم  وجل�ست 

ا  ولمَّ الزوجين،  بين  تعاون  الزواج  اأن  وتعلمها  الجديد،  بيتها 

 
(((

باِئُح، وُدِعَيْت َمكُة ِللَْوالِئِم جاَء يوُم الزفاِف ال�سعيِد ُنِحَرِت الذَّ

قيُق،  الرَّ الِغناُء  البيِت  من  واْنَبعَث  خَويلد،  بيِت  فى  �َسُتَمدُّ  الَِّتى 

واأََخَذِت الما�ِسطاُت ُتَزيِّنَّ الَعرو�َش، وَيِزْدَنها َجَمااًل على جمالها.

حَركٍة  فى  كلُّها  مكُة  َق�َسْته  النَّ�ِسيِم،  َرِقيَق  َبِديًعا  اليوُم  كان 
جمع وليمة، وهى طعام العر�س اأو غيره.  )((
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، من بيِت خَويلد واإَِليه، حتَّى اأقبَل الَم�ساُء َفُعِقَد الِقراُن 
(((

داِئَبٍة
بجاِنِب الكعبِة، ثم طاَف النا�ُش حوَلَها �ساِكريَن داِعيَن، واْنَطَلَقِت 
ُتْفِرُح  مكَة،  َجواِنِب  فى   

(((
َتَتجاَوُب ُخَوْيِلٍد،  بيِت  ِمْن  غاِريُد  الزَّ

االأهَل واالأحباَب.

كبيَرَة  الجديَدِة،  الَحياِة   اأبواَب  خديجُة  ال�سيدة  ودخَلت 
ديدِة ِبَنف�ِسها، وُحبِّ  ، لِكنَّها مع ِثَقِتها ال�سَّ

(((
االأَمِل، �سديدَة الطُموح

ُتِح�شُّ  كانت  الباِهر،  ُم�ْسَتْقَبِلها  عن  النا�ش  وحديِث  َلها،  َزْوِجَها 
ها ُتْخِفى بداخلها، �سيًئا  ُثها قلُبها ِباأَنَّ ِبَخْوٍف �سديٍد من االأيام، ُيَحدِّ

ال َيْعَلُمه َغْيُر عالَِّم الُغيوِب.

م�ستمرة.  )((

ت�����تردد.  )((
التطلع اإلى الأف�سل.  )((
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طبعة 2020 / 2021م

من ثمار هذ� �لف�صل

الفتاة العربية العاقلة الرزينة تحظى بحب واحترام اأهلها ■■

وجيرانها.

كانت المراأة العربية فى الجاهلية ت�ست�سار ويوؤخذ براأيها ■■

فى كثير من االأمور، ولم تكن مهملة ال راأى لها كما يدعى 

بع�ش المغر�سين.

بل ■■ البنات  على  البنين  تف�سل  كانت  الجاهلة  االأ�سر  بع�ش 

فى  حية  دفنها  اأى:  البنت  واأد  اإلى  ببع�سهم  االأمر  و�سل 

التراب.

على ■■ وتن�سئهن  بناتها  تعلم  كانت  العاقلة  الحكيمة  االأ�سر 

الف�سيلة ومكارم االأخالق.

براأيها عند زواجها، كما ■■ ابنته وياأخذ  ي�ست�سير  االأب كان 

كانت االأم تتولى ن�سح ابنتها قبل زواجها حتى ت�سمن لها 

ال�سعادة فى بيتها.
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�لمناق�صـــــــة

�ل�صوؤ�ل �لأول:

  فى هذه الدار الثرية الوا�سعة، ن�ساأت خديجة بنت خويلد«
را�سية هانئة، ل تبطرها النعمة، كما تبطر الكثير من النا�س، بل 
اأح�س��ت ب��اأن هذه النعمة التى تمرح فيها، اإنما هى عطاء من اهلل 
الرزاق ينبغى اأن يقابل بال�سكر لمن وهبه ومنحه، ووجدت فى 
عون المحرومين وم�ساعدة المحتاجين ما ينه�س بذلك ال�سكر«.
) ا ( اختر الإجابة ال�شحيحة مما بين القو�شين فيما يلى:

»الثرية« معناها: )الم�سيئة - الكبيرة - الغنية)■■■
معنى »تبطرها«: )تفرحها - تف�سدها - تحزنها)■■■
معنى »راجيا«: )طالبا - متمنيا - ممتنعا)■■■

� بواجبها نحو اهلل المنعم.    � اأح�ست ال�سيدة خديجة  )ب) 
فماذا فعلت؟

�سربت ال�سيدة خديجة المثل فى ح�سن الت�سرف فى  )ج�) 
النعم التى اأنعم اهلل - تعالى - بها عليها. و�سح ذلك.
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�ل�صوؤ�ل �لثانى:  �ملأ كل فر�غ مما يلى بالكلمات �لمنا�صبة:
قرب دار خويلد بن اأ�سد من الكعبة يدل على .................  ) ا ) 

العظيمة و ................. الكبيرة.
كانت ال�سيدة خديجة  ترى نعم اهلل .................  )ب) 

من الرزاق ت�ستحق وت�ستوجب ................. .
 كان يرى فى .................  والد ال�سيدة خديجة  )ج�) 
................. قلوب من  البنات ظلًما لهن ودلياًل  على 

يفعلون ذلك؛ الأن فيهن مثل خديجة.
 ي���اأخ���ذ راأي����ه����ا فى  ك����ان وال�����د ال�����س��ي��دة خ��دي��ج��ة  ) د ) 
اأن  وتعلمها  تن�سحها  اأمها  وكانت  اأم����ر ................. 

الزواج ................. بين الزوجين.
�ل�صــوؤ�ل �لثالــث: �صع علمــة )✓( �أمــام �لعبــارة �ل�صحيحة 

وعلمة )✗( �أمام �لعبارة غير �ل�صحيحة فيما يلى:

ن�ساأت ال�سيدة خديجة  فى بيت كريم ثرى     ) ا ) 
(  ( له منزلة عظيمة. 
(  ( كان كل العرب فى الجاهلية يئدون البنات حين يولدن.  )ب) 
كل العرب فى الجاهلية كانوا يزوجون بناتهم    )ج�) 
(  ( دون اأخذ راأيهن. 

(  (  . عتيق بن عابد اأول زوج تزوجته ال�سيدة خديجة ) د ) 
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�ل�صوؤ�ل �لر�بع:

»ما اأظلم اأولئك الذين يكرهون البنات! وما اأق�سى حكمهم 
عليهن! وكيف تقدم تلك القلوب المتحجرة على واأدهن؟«.

من قائل العبارة ال�سابقة؟ وعالم يدل هذا القول؟ ) ا ) 
)ب( تخير الإجابة ال�شحيحة مما بين القو�شين:

- »واأد البنات« معناه: )اإهمالهن - تحقيرُهنَّ - دفنهن اأحياء)  

ماذا تعرف عن موقف االإ�سالم من »واأد البنات«؟ )ج�) 

�ل�صوؤ�ل �لخام�س:

يق���ول الل�ه - �س��بحانه وتع��الى - :

{ }

با�ستخدام الحا�سب االآلى واأ�سطوانة تف�سير القراآن الكريم  ) ا ) 
ثم  ال�سابقتان  االآيتان  بها  التى وردت  ال�سورة  ا�سم  اذكر 

اكتب تف�سير االآيتين.

تف�سير  من  فهمت  كما  البنات  بواأد  قام  من  م�سير  و�سح  )ب) 
االآيتين ال�سابقتين.
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عزيمــــة ومهــــــــارة 2

َمَنحت خديجُة َزْوَجها ما َتْمَنُحه المراأُة العاِقلُة الفاِهمُة: 
ِفيه  فَوَجَد  َله،  قلَبها  وفَتحت  عته،  و�سجَّ واْحَترمته،  اأَطاَعْته، 
التى  َعاَدة  ال�سَّ فيه  وَج��َد  وَحناًنا  اإليه،  واْرَت���اَح  ِبه  اأَِن�َش  َعْطًفا 
من  َمَنحْته  ما  ِمْثل  قلِْبه  من  ومنَحها  اإليها،  فاطَماأَن  َيْرجوها، 

قلِبها، ولم َيْبَخل عليها با�ْسِت�َساَرتها فيما َيُقوم ِبِه من اأُمور.

ِرباَط  َقْت  َوثَّ بمولوَدٍة  بهجًة،  ار  الدَّ َف��زادِت  العام،  واْنَق�َسى 
كبيرَة  َكانت  اإْذ  بها،  اأَِبيها  َتَعلُُّق  وا�سَتدَّ  وَجين،  الزَّ بيَن  ِة  الَمحبَّ
ْعِر،  ال�سَّ َطِويلَة  الَعْيَنْين،  وا�ِسَعَة   ، خديجَة  ها  باأُمِّ َبه  ال�سَّ
ُر  ُتَب�سِّ النََّظراِت،  ن��اِف��َذَة  ورِة،  ال�سُّ َجِميلَة  ال��َوْج��ِه،  ُم�سَتِديَرَة 

بم�ستقبل باهٍر َي�ُسرُّ قلَب والديها.

َكَتَب فى  َقد  الَقَدَر،  اأَنَّ  َيْعَلماِن  ال�سعيدان،  وجاِن  الزَّ َيُكِن  ولَم 
العاُم  َيْنَت�ِسِف  فلم  َقِليلًة،  �ُسطوًرا  واِج  ال��زَّ ِلهذا  الَبقاء  �َسْفَحة 
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ُجْرًحا  خديجَة  قلِب  فى  ت��اِرًك��ا  َعِتيٌق،  م��ات  حتَّى  الثَّاِنى 

 ، ىَّ �سِ ْوَج الرَّ وا�ِسًعا، وفى َنْف�ِسها َح�ْسرًة باِلَغة، َفَقْد َفَقَدت ِفيه الزَّ

، واإن كاَن قد َتَرك َلها والْبَنتها َثْرَوًة �َسْخَمًة، من  الُمْخِل�َش الَوِفىَّ

ياِع الوا�ِسَعِة.. وَحِزَنت خديجُة على زْوِجها  الماِل والتَِّجاَرِة وال�سِّ

ُحْزًنا �َسِديًدا.

ومرت االأياُم وال�سهوُر وال�سنون وخديجُة  ال َهمَّ لها اإالَّ 

بعَد  م�سئوليتها  تولَّْت  التى  تجارِتها  واإدارِة  بابنِتها  االهتمام 

طلِب  عن  ُثها  يحدِّ يوًما  اأبوها  عليها  ودخَل  عتيق،  زوِجها  وفاِة 

النَّبَّا�ش بن زرارة التميمىِّ الزواَج منها.

ابنتها  بتربيِة  للعنايِة  نف�َسها  وهبْت  التى  ال�سيدُة  تحيَّرِت 

اأخَذ يعدُد لها  اأباها  اأباها بذلك، ولكنَّ  واالهتماِم بها، واأخبرْت 

ال�سفاِت الكريمَة التى يتمتُع بها النَّبَّا�ُش حتى وافقْت اأخيًرا على 

الزواِج مرًة ثانيًة و�سلَّمت اأمَرها اإلى اهلِل.

َة العاِقلة الُمَدبِّرَة،  ْوَجَة الَوِفيَّ ا�ُش فى َخِديجَة، الزَّ َوجَد النَّبَّ

قبُل.  من  قلَبه  عتيٌق  مَنحها  كما  قلَبه  وَمَنحها  َلها،  فاأخَل�ش 
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ا  وَج المْخِل�َش الَعطوف البارَّ باأِهله، َفباَدَلْته ُحبًّ ووجَدت فيه الزَّ
ا باإخال�ٍش. ، واإخال�سً ِبُحبٍّ

وا�ِسَع  الماِل،  َكِثيَر  كريًما  ِمْقداًما،  عاِقاًل،  وُج  ال��زَّ هذا  وكان 
َعِتيًقا:  ُت�ساِرك  ، كَما كانت 

(((
ديِد ال�سَّ التِّجارِة، ف�ساَرَكْته براأيها 

عادُة،  اأَ�ساَرت عَليه، و�ساَوَرها واْقَتَنع ِبراأْيها، واأظلَّت َبيَتهما ال�سَّ
يَتباَدالن  اللََّذين  المُتفاِهَمْيِن،  العاِقَلين  وَجين  الزَّ َبْيَت  ُتِظلُّ  التى 

الَمَحبَّة واالْحِتراَم.

ا َله وتْقِديًرا، ما َوَجَدت ِفيه ِمَن الَكَرِم فى ُمعاَمَلِة  وزاَدها ُحبًّ
االأْب��ن��اِء،  َمَحلَّ  قلِبه  من  واأَحلَّها  اأحبَّها،  فَقْد  الَيِتيَمِة،  اْبَنِتها 
وُيَلبِّى  وُيَقبِّلُها،  َكِتِفه،  على  وَيْحِملُها  وُي�ساِحُكها،  ُيالِعُبها، 
به،  َتَعلًُّقا  وَتِزيُدها  ُتفِرُحها  َلها  ٍة  بهديَّ اإالَّ  يعوُد  وال  َرغباِتها، 
وَتِزيُد خديجَة َتْقِديًرا َله، حتى َلم َيُعد كثيٌر من النَّا�ِش َيعِرُف 

ها اْبَنُته الَعِزيَزُة.  فى اأنَّ
(((

ها َيِتيَمٌة فى ِحْجِره، وال َيْرَتاُبوَن اأنَّ

بيَن  ِة  المحبَّ ِتلَْك   
(((

ُر اأوا�سِ ْت  ا�ْسَتدَّ حتَّى  العاُم،  َيْنَق�ِش  ولم 
ال�سائب، ال�سحيح.  )((

ل ي�سكون.  )((
روابط.  )((
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واج  الزَّ وُيْكِثرون  الَعَرُب،  َيْهواه  الذى  الَوَلِد،  ِبِرباِط  ْوَجين  الزَّ

ِحْرَماِنه  فى  ويِجدون  ُيْرَزقوه،  لم  اإذا  اإليه  وَيِحنُّوَن  اأجِله،  ِمن 

األًما الِذًعا.

  َرت َخِديجُة َة َعْيٍن َلُهما، وَتَوفَّ فاأ�سبَح »هاَلُة« اْبُنُهما ُقرَّ

َتْرِبَيِة  فى  ِبمكَة  الَمَثِل  َم�ْسِرَب  وَغ��َدْت  اْبَنِتَها،  َمَع  ِرعايتِه  عَلى 

االأَبناِء، كما ِهَى َم�ْسِرُب الَمَثِل فى ِرعاَية االأْزَواِج.

ا ِفى الحياِة،  ا�َش َن�ساًطا وُحبًّ وزادت هذه الحاُل الَهاِدَئُة، النَّبَّ

ق عَليه الماُل، فوَق ما ُهَو ِفيه من  �َسَع عَملُه، وتَدفَّ فزاَد َخْيُره، واتَّ

الثَّراِء والخيِر الَوِفير، و�َسارْت خديجُة  ُتَناِديه »اأَبا هاَلَة«، 

ا�ُش هذا اال�سم. فاأحبَّ النَّبَّ

اه اأَبوه  اِنى، َي�ْسَهُد وَلًدا ثانًيا، �سمَّ ثم داَر العاُم واأقبَل العاُم الثَّ

»ِهْند«، وكاَد َيِطير فرًحا بما ُمِنَح من ف�سِل اهلِل، فاأَعَطى الُفقراَء، 

ع على الُمحتاِجيَن، واأقاَم الَوالِئم الفاِخرَة  ومَنح الم�ساكيَن، وَو�سَّ

النا�ُش  ، فراأَى 
(((

الَعِقيَقِة َيْوِم  َيَده فى  اَدِة والُكَبراِء، وَب�َسَط  لل�سَّ
يوم ال�سابع.  )((
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(((

ِبالَبْيِت اأَْلوان الكَرِم والتَّرِحيِب. وطاَف  َيَرْوا ِمن قبُل من  َلم  ما 
ه الَِّذى اأْكَثَر من ولده، وزاَد َتَعلًُّقا ِبَخِديجة  واْبَنتها. �ساكًرا َربَّ

وعا�ست  َف��ْج��اأًَة،  هاَلة  اأبى  بوفاة  ابتليت    خديجة  ولكن 
ًة اأُخ�َْرى ُدوَن َزْوٍج، فذاَق�ت ثاِني�ًَة ما ذاَقت من  خديجُة  َمرَّ
. َوَقْد كاَن موُت اأِبى هاَلة ُجْرًحا وا�ِسًعا فوَق 

(((
ِل َرمُّ قبُل من التَّ

.
(((

ُجْرِح عتيٍق، َفَلْم َيِجفَّ لها َدْمٌع، وَلْم َتِخفَّ لها َلْوَعٌة

  وبعد فترة مات والدها خويلد، وحزنت ال�سيدة خديجة
على فقدان والدها كما حزنت على فقدان زوجها.

تنه�ش  اأن  وقررت  قوية،  بعزيمة  على حزنها  تغلبت  ولكنها 
ووالدها  زوجاها  لها  تركها  التى  االأم��وال  وت�ستثمر  بتجارتها 
َف�َسيَّرْت  ِبتجاَرِتها،  ُي�ساِفرون  الَِّذين  جاِل  الرِّ با�ستئجار  فقامت 
اأَِبيها، جاِعَلًة  َزْوَجْيَها وحياِة  التجاَرَة، كما كاَنت ِفى حَياِة  ِتلَك 

ها اأَْبناَءها وماَلها واأَْعماَلها الوا�ِسَعة. َهمَّ

َو�َساَرْت ِتجارُة خديجَة كما كانت َت�ِسيُر تجارُة َزْوَجيها، 
الكعبة.  )((

فقدان الزوج بالموت.  )((
ُحْرقـــة.  )((
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وَكما َت�ِسيُر تجارُة ُقري�ٍش، واأ�سبَح الكثيرون َيْعَملون َلَدْيها، وال 

هم َيْعَملوَن َلَدى   فى ِخْدَمتها، بل يفَخرون باأنَّ
(((

َيِجدون َغ�َسا�َسًة

اأُ�سوَل  َفِهَمْت  التى  الَحِكيَمِة،  العاِقلِة  َرِة  الُمَدبِّ يَِّدِة،  ال�سَّ هذه 

َلُب ِفى َناِحَيٍة، وما  التِّجارِة وَدقاِئَقها، وعَرَفت ما َيْكُثُر عليه الطَّ

ًة كثيرًة َوِثيَقًة  الٍت تجاريَّ لُب فى ناِحَيٍة، وَعَقَدت �سِ َيقلُّ عليه الطَّ

فى جميِع البالِد.

 َكِثير ِمن كباِر 
(((

ٍى ِفى �ُسُئون الماِل، ال َياأَْنُف و�ساَرت ذاَت َراأْ

التجاِر، اأْن َي�ْساأَلها وَي�ْسَتِمَع اإلى َتْوِجيهاِتها، ويعمَل ِبها، الأنَّهم 

بوا اآراَءها وتوجيهاتها َواْقَتَنُعوا ِبَنجاِحها. َجرَّ

الُبيوِت  ِم��ن   ، التِّجارىُّ َخِديَجَة  ال�سيدة  َبْيُت  ��َب��َح  واأَ���سْ

المخازِن  اأَْو���َس��ع  ِم��ن  َم��خ��اِزُن��ه��ا  و���س��ارْت  مكة،  ف��ى  الكبيرِة 

، ال ُنْق�َساَن،  واأَ�ْسَهِرَها، وامتاَز ماُلها وِتجاَرُتها بالَحالِل والَحقِّ

 فى الَكْيِل والِميزاِن، وال �َسْىَء ِمن هَذا الماِل ِفى 
(((

وال َتْطِفيَف
ذلة ومنق�شة.  )((

ل يتكبر.  )((
نق�ض الكيل والميزان، اأو زيادة فيهما.  )((
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 الَِّذى �ساَع ِفى َذلَك الَو�َسِط، وا�ْسَتْفَحَل وا�ْسَتْمَراأه 
(((

با طِريق الرِّ
وا من اأَْجِله  ن َيْن�ُسدون الثراَء الوا�ِسَع واإْن امت�سُّ الكثيرون، ِممَّ

َماَء. الدِّ

َيَة  ها َعَرَفت حقَّ الُفقراء والُمْحتاِجين، فاأَْخَرَجْته را�سِ كما اأنَّ
ُج من حاَجٍة،  النَّْف�ِش َطيَِّبَة الُفوؤَاِد، َم�ْسرورًة بما ُتقدِّم، وبما ُتَفرِّ

وُتِزيُل من َكْرٍب.

ِلب بِن  وفى يوم من االأيام، ذهَب اإَليها اأبو طالب بُن َعبِد المطَّ
اأموِر  فى  ثان  يتحدَّ وجَل�سا  باْحِتراٍم،  فقاَبلته  مكَة،  �سيُِّد  ها�ِسٍم 
ال  الُعمَّ ي��ه  ُي��وؤَدِّ وم��ا  والَخ�سارة،  ب��ح  وال��رِّ ��ج��ارة،  وال��تِّ القاِفَلِة 
على  والَك�ساَلى  الُمهِملُون  َيْجِلُبه  وما  ُيِفيد،  ُجْهٍد  من  ون  الُمِجدُّ

، ف�ساأَلها اأبو َطالب:
(((

لع من َبواٍر ال�سِّ

- وما َراأُْيك يا خديجُة فى محمِد بِن عبِداهلِل اْبِن اأِخى؟ اأَتَرْيَنه 
 
(((

ُب َي�ْسلُح للقي��ام ب�س���َْىٍء من َعَمِلِك فى َقافلِة ال�س�اِم، الَِّتى َتَتاأَهَّ
ِحيل؟ للرَّ

الزيادة على الَقْر�س.  )((
ك�س������اد.  )((

ت�ستعد.  )((
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ه  ْدِقه، واإِخال�سِ وكان محمٌد ملسو هيلع هللا ىلص قد مالأَ االأ�ْسَماَع باأََماَنِته، و�سِ

رِّ الَِّتى َي�ِسير فيها �سَباُب مكَة، لم  فى عَمِله، وُبْعِده عن ُطرِق ال�سَّ

ِمثاَل  اأمثاُله، وَغدا  اإليه  َيْن�َسِرُف  ما  اإلى  ته  ُح�ْسُنه وقوَّ َي�ْسِرْفه 

هاَرِة، فقاَلت َخِديجُة  با�ِسَمًة: ِة والطَّ الِعفَّ

اإليه االأماناُت، وُيوَثُق به ُكل  ُتلَْقى  اأبا طالب  - ِمْثُل محمٍد يا 

ِريَق من َقْبُل. ِب الطَّ الثَِّقِة، لِكنَّه لم ُيَجرِّ

ه �ساَحَبه فيها حيَن كان  الأنَّ ِريق؛  بالطَّ َمْعِرَفِته  اإلى  فَطْماأَنها 

ا ُيْدِرك  ، اأكثَر ِممَّ
(((

فى العا�ِسَرِة من ُعْمِرِه، وقد اأْدَرَكها وَوعاَها

فر وَعناِئه،  ه قِوىٌّ قاِدٌر على ُمقاَوَمة ال�سَّ ن َيْكُبروَنه، واأنَّ غيُره ِممَّ

قد  ٌر،  مفكِّ ٌر  وُمَدبِّ ماِهٌر،  واأُموِرَها، حا�ِسٌب  بالتجارة  ِخْبَرٌة  وله 

ْبَر، وح�سَن َت�ْسِريِف االأُموِر. َة وال�سَّ قَّ َده َرْعُى الَغَنم الدِّ َعوَّ

يُت يا اأَبا طاِلٍب، وَلْو َطَلْبَت هذا للَبِعيِد َعْنَك الأََجْبنا، فما  - َر�سِ

ٍد َقِريِبَك وَحِبيِبَك؟! َظنُّك بمحمَّ

ر اأبو طالٍب �سكَرها، ثم ا�ستاأَذن فى االْن�ِسراِف، ِلَيزفَّ  - َكرَّ
حفظه���ا.  )((
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عبداهلِل،  بن  محمِد  بيِت  اإلى  م�سرًعا  وَذَه��َب  اأَِخيه،  الْب��ِن  الخبَر 

َق اإَِلْيِه. رور بما ُوفِّ �سديَد ال�سُّ

ِبن�ساِئحها،  َدْت��ُه  َوَزوَّ ماَلها،  �َسلََّمته  ِحيل،  الرَّ يوُم  كان  ا  فَلمَّ

اأن  الُغالَم  »َمْي�َسَرَة«، واأَمرت هذا  ى  ُي�َسمَّ َلها  ُغالًما  وبعَثت مَعه 

ثم  احِلين،  الرَّ َغيره من  َعت  عته كما ودَّ اأمره، وودَّ َذ  وُيَنفِّ ُيِطيَعه 

االأنظاِر،  عن  غاَبْت  حتَّى  َتْبَتِعد  وهى  القاِفَلة  اإلى  تنظُر  َوَقَفت 

على  ِبجانِبه  وَمْي�َسَرة  َبِعيِره.  على  محمٌد  مال،  ال�سَّ اإلى  ُمْنَطِلَقًة 

َبِعيٍر اآَخَر.

مال، ومحمٌد َفِرٌح  كانِت القاِفلُة َت�ُسقُّ طِريَقها بيَن الِجَباِل والرِّ

اًل فى �ُسنع  ماِء، ُمَتاأَمِّ حيِل، َيْق�ِسى ليَله ناظًرا اإلى ال�سَّ بذلك الرَّ

ْقَعِة الَف�ِسيَحِة العاِلية، وما فيها من  اهلِل وُقدَرِته، وِنَظاِم َهِذه الرُّ

ها ُعيوٌن َيْنظُر بع�ُسها اإلى بع�ٍش. َم�ساِبيَح تتالأْالأُ ُهنا وُهناك، كاأَنَّ

الَجوانِب،  ِة  الُممتدَّ حراِء  ال�سَّ اًل فى تلك  ُمتاأمِّ وَيْق�ِسى نهاَره 

ا�ٌش  ها ُحرَّ ِريِق، كاأَنَّ ا�ِسَيِة حوَل الطَّ ِقيَقِة، وِجباِلها الرَّ بِرماِلها الرَّ

ك. ْن َتَتحرَّ َخاٌم َيْحفظوَن االأَْر�َش اأَ �سِ
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من ثمار هذ� �لف�صل

كان للمراأة العربية فى الجاهلية حقوقها المالية الخا�سة ■■
بها وحرية الت�سرف فى ثروتها، كما كانت تمار�ش األواًنا 

من الن�ساط االقت�سادى مثل التجارة.

المراأة العربية تحترم وتحافظ على الحياة الزوجية وعلى ■■
ا�ستقرار االأ�سرة.

الرجل العربى العاقل ي�سارك امراأته الراأى وي�ساورها فى ■■
اأمور عمله و�سئون اأ�سرته.

المال ■■ �سئون  فى  راأى  ذات  كانت    خديجة  ال�سيدة 
والتجارة، كما كانت م�سرب المثل فى تربية اأبنائها.
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�لمناق�صـــــــة

�ل�صوؤ�ل �لأول: �ملأ كل فر�غ مما يلى بالكلمات �لمنا�صبة:

 توفى ................. زوج ال�س�����يدة خديج�����ة االأول ) ا ) 
ف����ى العام ................. من زواجه بها.

 ................. هو   خديجة لل�سيدة  الثانى  ال��زوج  )ب) 
ورزقت منه بولدين هما ................، ............... .

بوفاة اأبى هالة زوج ال�سيدة خديجة  ووفاة .............  )ج�) 
قررت اأن تنه�ش باأمر ............. بنف�سها.

كبرت تجارة ال�سيدة خديجة  وكانت تنفق على ...........  ) د ) 
والمحتاجين وهى ............. النف�ش.

�ل�صــوؤ�ل �لثانــى: �صــع علمة )3( �أمــام �لعبــارة  �ل�صحيحة 

وعلمة )7( �أمام �لعبارة غير �ل�صحيحة فيما يلى:

لم تنجب ال�سيدة خديجة  ذرية من زوجها االأول     ) ا ) 
(  ( عتيق بن عابد. 
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حر�ش والد ال�سيدة خديجة  على اأن تتزوج     )ب) 

(  ( النبا�ش بن زرارة ل�سفاته الكريمة. 

اأنجبت ال�سيدة خديجة  من زوجها النبا�ش     )ج�) 

(  ( ابن زرارة ولدين هما هالة وهند. 

( كان تجار العرب فى الجاهلية ال يتعاملون بالربا. )  ) د ) 

�ل�صوؤ�ل �لثالث:

»و�س��ارت تجارة خديج��ة  كما كان��ت ت�سير تجارة 
زوجيه��ا واأ�سب��ح الكثيرون يعمل��ون لديه��ا ول يجدون 

غ�سا�سة فى خدمتها«.
) ا ( تخير الإجابة ال�شحيحة مما بين القو�شين فيما ياأتى:

معنى غ�سا�سة:  )راحة � منق�سة � تعب)■■■

كيف كانت ال�سيدة خديجة  تدير تجارتها؟ )ب) 

ماذا تقول لمن يزعمون اأن المراأة العربية كانت تمنع من  )ج�) 

العمل وممار�سة التجارة؟
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�ل�صوؤ�ل �لر�بع:

»ما راأيك يا خديجة فى محمد بن عبد اهلل؟ اأترينه ي�سلح 
للقي��ام ب�س��ىء م��ن عملك ف��ى قافلة ال�س��ام الت��ى تتاأهب 

للرحيل«.
من قائل العبارة ال�سابقة؟ وما �سلته بمحمد بن عبد اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ ) ا ) 

هل وافقت ال�سيدة خديجة  على خروج محمد بن عبد اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  )ب) 
فى قافلة ال�سام؟ ولماذا؟
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دوافـــع االرتبــــــاط 3

َت�ْسَتِعدُّ  مكُة  وَنَه�َست  اِم،  ال�سَّ من  الم�ساِفرين  َع��ْوَدُة   
(((

َح��اَن��ْت
ر فى ماِلها وتجاَرتها،  ال�سِتْقباِلهم، واأخَذت ال�سيدة خديجُة  تفكِّ

من َبْيِن االأفكاِر المْزَدِحَمة فى �سدِرها.

فَلما اأْن جاَء الَب�ِسيُر ُيْعِلُن اْقِتراَب القاِفَلِة، زاَد النَّا�ُش اْهتماًما، 
وكُثَرِت الحَركُة فى الُبيوِت:

وح�ساِب  َمتاِجرهم،  ال�ْسِتْقباِل  التجار  بيوِت  فى  ا�ْسِتعداٌد 
اأرباِحهم اأو خ�سائِرهم.

اِلين، الَِّذين ينقلُون هذه المتاِجَر باالأَْجِر. وا�ستعداٌد فى بيوِت الَحمَّ

اأن  اْع��ت��ادوا  الَِّذين  والُفقراِء،  العاجِزين  بيوِت  فى  ٌب  وترقُّ
َذُوو  عليهم  َل  َيَتَف�سَّ واأن  الُمنا�سَبِة،  هذه  ِمْثِل  فى  خيٌر  َيناَلهم 

ِحيمِة حيَن َتعوُد ِتجارُتهم راِبَحًة. القلُوب الرَّ
اق���تربت.  )((
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ال�سوارِع،  فى  ِجيُج  ال�سَّ َع��اَل  ال��َغ��ِد،  �َسباُح  ك��اَن  اإَِذا  حتَّى 

وا�ستدَّت الحركُة فى الُبيوِت، وَخرَج الكِثيرون اإلى اأبواِب مكَة 

ال�ْسِتْقَباِل القاِفَلِة.

وَخِديجُة  ت�ستِعدُّ كما َي�ْسَتِعدُّ النَّا�ُش، وجواِريها فرحاٌت، 

ُث بع�ُسهن َبع�ًسا بما َوَعَدْتُهُن �َسيَِّدُتُهنَّ من الَهدايا الغاِلَيِة،  ُيحدِّ

اإذا عاَدت تجارُتها رابحًة، وعاد جميُع َمْن فيها �ساِلمين.

و�ساَر محمٌد وَمْي�َسَرُة اإلى داِر ال�سيدة خديجَة ، فا�ْسَتْقَبَلْتُهما 

َي�ْسَتْقِبُل  وَجَل�َش  بيِته،  اإلى  ان�سَرف  ثم  وحيَّاها،  وُلْطٍف،  ِبب�سا�َسٍة 

الَمِة. اأعماَمه واأقاِرَبه وُمِحبِّيه، الَِّذين اأَْقَبلوا ُيهنِّئوَنه بال�سَّ

وَفَح�َست  مخاِزنها،  اإلى  فذهَبت    َخديجُة  ال�سيدة  ��ا  اأَمَّ

تجاَرَتها، ثم وَقَفْت َتْنُظُر ِفى ده�سٍة �َسِديَدٍة:

بُح الَوِفيُر الذى عاَد ِبِه محمٌد؟! وما َهِذه ال�سلُع  - ما هَذا الرِّ

الكثيرُة الَِّتى َرَجَع ِبَها؟!!

ىِّ ماٍل ا�ْستراها؟! كيف ا�ْسَتَرى َهِذه ال�سلَع كلَّها؟! وِباأَ

َلِع وِقيَمُتها، َف�َساَحِت ِبمي�َسَرَة فى َعَجب: اأَْدَه�َسْتها اأَْنواُع ال�سِّ
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بُح ُكلُّه؟! وَكْيَف َح�َسلُْتم  - ماذا َفَعلُْتم يا َمْي�َسَرُة؟! ما هذا الرِّ

عَليه؟!

فاأَ�سرَع َمْي�َسَرُة با�ِسًما:

- َبَرَكُة محمد يا �سيِّدِتى !

وَق مَع القاِفَلِة،  ، وَنْدُخُل ال�سُّ
(((

لْم َنَكْد َن�ِسُل اإلى َمِديَنِة ُب�ْسَرى

اأَْعُيِنهم،  فى  �ِسَلُعنا   
(((

راَقت قْد  الُم�ْسَترون،  علينا  اْجَتمع  حتَّى 

وَق لي�ش ِفيها غيُرها اأْو َمِثيلُها! كاأَن ال�سُّ

 فى البيِع، حتَّى 
(((

وَقْد اأظهَر محمٌد يا �َسيَِّدِتى َمهاَرًة وِحْذًقا

اُر من َحْوِلَنا َينُظرون  فَرْغَنا ِمْن ِب�ساعتنا ِفى َوقٍت َق�ِسيٍر، والتجَّ

واأخَذ  ِبه،  ما  َيْحِب�َش  اأن  َبْع�ُسهم  َي�ستِطْع  وَلم  عجٍب،  فى  اإَِلينا 

ي�سيُح فى ده�سٍة:

- ما هَذا يا مي�سرُة ؟!
مو�سع بال�سام.  )((

ح�ُسنت.  )((
براعة.  )((
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اأن  َقْبِل  فاٌق من  اأَْم اتِّ اأْم ُطرٌق غيُر ُطرِقنا ؟  �ِسَلٌع غيُر �ِسَلِعَنا، 

َن�ِسَل؟!

فقاَلت خديجة  فى عَجٍب اأَ�َسدَّ :

�� لِكنَّ اأَثماَن �ِسَلِعنا الَِّتى ِبْعُتموها، اَل َتِفى باأثماِن ما ا�ْسَتَرْيُتموه، 

ْو اأَربعٍة !! وَلْو ِبْعُتم ِب�ِسْعِف الثَّمن، اأو بثالَثِة اأ�سعاٍف اأَ

فاأجاَب مي�سرُة قاِئاًل فى َزْهٍو:

�� َبَرَكُة ُمحمٍد يا �سيِّدِتى !

َيْدُخِل  راِء، كما كاَن مَعه فى الَبْيِع، فلم  كاَن اهللُ معه فى ال�سِّ

َله �ِسَلَعهم، وكاأَنَّهم  َدعاه الباِئعوَن وَبَذُلوا  وَق �ساِرًيا، حتى  ال�سُّ

ُموها اإَِليه ِبَغْيِر ثمٍن! اأَحبُّوا اأَْن ُيَقدِّ

فَلم يعِر�ْش قيمًة اإالَّ َقِبلوها، والنا�ُش فى حيَرٍة، َيَت�ساَءُلون عْن 

َجَذَب  الذى  الَوْجِه  و�ساِحِب  اَر،  التُّجَّ �َسَبق  ��ِذى  الَّ اِجِر  التَّ َهذا 

القلوَب.

الَِّذى باَع غاِلًيا وا�ْسَتَرى  اأمِر محمٍد،  اُرنا فى حيَرٍة من  وُتجَّ

َرِخي�ًسا، حتى قاَل َبْع�سُهم فى عَجٍب �سديٍد :
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- ماذا َجَرى يا َمْي�َسَرُة ؟!

َفْقُتم  اتَّ َفَهِل  و�ُسوِلنا،  َقْبَل  الُم�ْسَتِرين  مع  َفْقُتم  اتَّ ُكْم  اإِنَّ ُقلَْنا 

كَذِلَك َمع الباِئِعيَن ؟!!

فازداَد �ُسرور ال�سيدة َخِديجَة ، وقاَلت ِلمي�سرَة فى ِرْفٍق: 

ْثِنى يا مي�سَرُة عن كل ما حدث فى الذهاِب واالإِياِب، ال َتْتُرْك  حدِّ

ْيُتَك �سديَد االإعجاِب بمحمٍد! �َسيًئا اإالَّ اأَْخَبْرَتِنى به، فَقْد َراأَ

َقاَل َمْي�َسَرُة بوجٍه َمْب�سوٍط:

- �ساأُْن محمٍد عجيٌب يا �سيَدِتى!

راِء، وما ناَل فيهما محمٌد من َتْوِفيٍق،  ْثُتِك عن الَبْيِع وال�سِّ حدَّ

ُق اأحياًنا عَلى َبْع�ِش النَّا�ِش،  وَقْد َيقوُل النَّا�ُش: اإنَّ َذِلَك َحظٌّ َيَتَدفَّ

َراأُْيك يا �َسيَِّدِتى فى َعِجيبِة  ها َمهاَرة محمد، فما  اإنَّ وقْد َيقولون 

ماِء ؟! ال�سَّ

م�ِش �سديدًة كاأنها  ُة ال�سَّ اأَ�ِسعَّ ُمْحِرًقا، وكاَنت  ا  كاَن الَجوُّ حارًّ

َة حتى اْحَتميَنا ِمنها بالعَماِئم �ساَعْفناها،  ناٌر محرقٌة، فما تَركنا َمكَّ

وِبما ا�ْستطْعنا من ِمَظالٍَّت َتِقى رُءو�َسنا َوْحَدها.
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بعيِره  وَعَلى  عَليه  ون�َسَرْت  ال�سماُء،  اأََظلَّْته  فقد  محمٌد  ��ا  اأَمَّ
�سحاَبًة َظِليَلًة، �ساَرت َحيُث َت�ِسيُر القاِفَلُة، ولم تفاِرْقنا حتَّى بَلغنا 
باِح اإلى الَم�ساء، ثم َتْنَعِقد عليه مرًة  اَم، َتْنَعِقُد عَليه ِمن ال�سَّ ال�سَّ

اأخَرى، اإَِذا اأَ�ْسَرَقِت ال�سم�ُش من جِديٍد.
و�سَمَت مي�سرُة قلياًل، ونظَر اإلى �سيَِّدِته الغاِرَقِة فى َدْه�َستها، 

ثم ا�ْسَتاأَْنف قاِئاًل فى عجٍب:
حاَبِة  - كاَن النا�ُش يا �َسيِّدتى فى َدْه�َسٍة �سِديدٍة، من اأمِر هِذه ال�سَّ

كت مَعه! ك محمٌد تحرَّ ْت محمًدا ِبِظلِّها، اإذا تحرَّ الَِّتى اْخَت�سَّ

ُثم اْنَتَبهت ال�سيدة خديجُة  من تفكيِرها، وقاَلت ِلمي�سَرَة 
با�سمًة: وماَذا �َسَنَع محمٌد ببالِد ال�ساِم يا مْي�سرُة ؟

ِقيُق،  الرَّ ها  وَجوُّ وَب�ساِتيُنها،  ومياُهها،  اأ�سجاُرها،  ْته  �َسرَّ
واأَْهلُها، وَمْن ِفيها؟!

ًدا : فاأ�سرَع َمْي�َسَرُة ُموؤَكِّ

- لم ُي�ساِرْك محمٌد فيما �سَنعه التجاُر ُهناك يا �َسيَِّدِتى، ولم 
ا ا�ْسَتْهَوى النَّا�َش، بل كاَن ُكلَّ َوْقِتِه َيْنُظُر فى   �َسْىٌء ممَّ

(((
َي�ْسَتْهِوه

لم ي�ستِمْله.  )((
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الَمَلُكوِت، ويعَجُب من َخلِْق اهلِل وما �سَنع لالإِن�َساِن، وما اأَْلَقى ِفى 
، وما اأَْجَرى فيها من 

(((
 و�َسَجٍر با�ِسٍق

(((
االأَْر�ِش من نباٍت ياِنٍع

ِمياٍه واأْنهاٍر، وكيَف َخلق ِبالَدنا �سْحراَء َجْرداَء اَل َنباَت فيها وال 
 ،

(((
ًّا وِعَنًب�ا وَق�ْسًبا ، وَحب�

(((
�اٍت اأْلَفاًف�ا ماَء، وخَلق ف��ى ال�س��اِم جنَّ

..!
(((

وَزْيتوًنا، وَحداِئَق ُغلًْبا

َحْيُث  َيْذَهب����وَن  النَّا�َش  َت��َرَك  ْفِكيِر،  التَّ داِئ��َم  �َسيَِّدِتى  يا  كاَن 
ر، حتَّى اْنَق�َسى الَوْقُت  ُل وُيفكِّ َي�ساُءون، واأََقاَم حيُث َنَزْلنا، َيَتاأَمَّ

ِحيِل. ْبنا للرَّ وتاأَهَّ

 ، د فى َقلْب ال�سيدِة َخِديَجة ا�ْسَتَقرَّ َكاَلُم َمْي�َسَرَة عن ُمَحمَّ
ولم ت�ستطع اأن تطرد �سورته من عقلها بعدما راأته و�سمعت عن 
َثها به َخاِدُمها َمْي�َسرة، وَتمنَّْت  َفاِته واأَْخاَلِقِه النَّبيلة، وما حدَّ �سِ
ا لم ت�ستطع اأن ُتْبِعَد هذا التفكير  اأن يكوَن محمٌد زوًجا لها، ولمَّ
َرْت اأَْن تكون الُمبادرُة من طرفها، َفاأَْر�َسَلْت َخاِدمًة  عن ذهنها َقرَّ

نا�سج الثمر.  )((
طويل.  )((

مت�سابكة الأغ�سان.  )((
الق�ْسب: كل �سجرة طالت وب�سطت اأغ�سانها، وال�سجر الرطب يقطع مرة بعد مرة.  )((

مت�سابكة الأ�سجار.  )((



41

فكرة  عليه  وَتعر�ش  محمٍد  راأَى  ت�ستطلع  َنفي�سَة،  ى  ُت�َسمَّ لها 

. الزواج من ال�سيدِة خديجَة

ْت نِفي�َسُة بِرداِء اللَّيِل، و�ساَرت من بيِت  ولما اأقبَل الم�َساُء الَتفَّ

خديجَة  اإلى بيِت محمٍد، وا�ستاأَْذنت عليه ثم دخَلت، فوجَدْته 

ُر، وَبَدا َلها كاأَنها لم َتْعِرْفه من قبُل. ُمْطِرًقا ُيفكِّ

ِويِل،  بالطَّ وال  بالَق�ِسيِر  َلْي�َش   ،
(((

َرْبَعًة  ،
(((

َو�ِسيًما رُجاًل  َراأَْت 

َمْب�سوَط  �سواِده ،  �سديَد   ،
(((

��ْع��ِر ال�����سَّ ��َل  ُم��َرجَّ اأْ���ش،  ال��رَّ �َسْخَم 

ْته،  الحاجَبْين، وا�ِسَع الَعْيَنين، ي�سعُّ من وجِهه نوٌر ُمَتالأِْلٌئ. فَحيَّ

ْت اإليه كالًما، وَقَع منه موِقَع القبوِل والر�سا. واأ�سرَّ

ثمَّ اْن�َسرَفت ُم�ْسِرَعًة، وَذَهبت اإلى َخِديَجة  ودخَلت عليها 

َلتها  َفَقبَّ محمٍد،  بقبوِل  الُب�َسرى  اإِليها  ْت  وَزفَّ رور،  ال�سُّ فاِئ�َسَة 

مخاِزنها،  اأََح��ِد  اإَِل��ى  َنَه�َست  ثم  اٍت،  َم��رَّ ْتها  و�َسمَّ   خِديجُة 

مَتها اإليها فى �سرور. واخْتَارَت بَع�شَ الهَدايا الثَّمِينةِ، وقدَّ
ح�سن الوجه.  )((

معتدل الج�سم.  )((
مب�سوط ال�سعر.  )((
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من ثمار هذ� �لف�صل

التجارة ■■ فى  وبراعة  مهارة  بعثته  قبل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبى  اأظهر 
والبيع وال�سراء.

فى ■■ نجاحه  اأ�سباب  من  واأمانته  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  �سدق  ك��ان 
التجارة ومن عوامل حب النا�ش له.

اإلى ■■ رحلته  فى  ملسو هيلع هللا ىلص  محمًدا  تظلل  كانت  التى  ال�سحابة 
ال�سام عالمة من عالمات نبوته.

االأخالق النبيلة وال�سيرة المحمودة من اأهم اأ�سباب تعلق ■■
ال�سيدة خديجة  ب�سخ�سية محمد ملسو هيلع هللا ىلص وتمنيها الزواج 

منه.
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�لمناق�صـــــــة

�ل�صوؤ�ل �لأول:�ملأ كل فر�غ مما يلى بالكلمات �لمنا�صبة:

حين اقتربت قافلة ال�سام ا�ستعد ................ ال�ستقبال  ) ا ) 
متاجرهم وا�ستعد الفقراء لينالوا ................. .

نظرت ال�سيدة خديجة  اإلى تجارتها فى ................  )ب) 
ب�سبب ................ الوفير الذى عاد به محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

اإلى  القافلة  به  ع��ادت  ال��ذى  الوفير  الربح  مي�سرة  اأرج��ع  )ج�) 
................ محمد ملسو هيلع هللا ىلص .

  العجي��ب���ة الت���ى حدَّث بها مي�س������رة �س������يدته خديجة ) د ) 
هى ................ .

�ل�صــوؤ�ل �لثانــى: �صــع علمة )3( �أمــام �لعبــارة  �ل�صحيحة 

وعلمة )7( �أمام �لعبارة غير �ل�صحيحة فيما يلى:

اأظهر محمد ملسو هيلع هللا ىلص براعة ومهارة فى البيع وال�سراء    ) ا ) 
(  ( فى قافلة ال�سام. 
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كانت ال�سلع التى بيعت من تجارة خديجة  تكفى     )ب) 
(  ( ثمن ما تم �سراوؤه. 
من عالمات نبوة محمد ملسو هيلع هللا ىلص ال�سحابة التى كانت     )ج�) 
(  ( تظلله وهو فى رحلة ال�سام. 
نفي�سة خادمة ال�سيدة خديجة  عر�ست على     ) د ) 
(  (  . محمد ملسو هيلع هللا ىلص فكرة الزواج من ال�سيدة خديجة

�ل�صوؤ�ل �لثالث:

ْثن��ى يا َمْي�سَرُة عن كل ما حدث فى الذَّهاِب والإَِياِب،  »َحدِّ
ْيُتَك �َسِديَد الإْعَجاِب  ل َتْتُرْك �َسْيًئا اإل اأَْخَبرَتِنى به، َفَقْد َراأَ

بمحَمد!«.
) ا ( تخير الإجابة ال�شحيحة مما بين القو�شين فيما يلى:

 المتحدث فى العبارة: ■■■
)ال�سيدة خديجة  - اأبو طالب - ورقة بن نوفل)  

)النوم - الراحة - العودة)■■■ االإياب معناها: 
)�سديًقا لمحمد - تاجًرا من التجار - ■■■  كان َمْي�َسرُة: 

( غالًما لل�سيدة خديجة
اذكر اأهم االأحداث التى حدثت فى هذه الرحلة. )ب) 
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الربــــــاط المتـــــــين 4

كما  ِعيِد،  ال�سَّ اليوِم  ال�ْسِتْقباِل    خديجَة  داُر  ا�سَتَعدَّت 
ِئِق ِبِهم، اأماَم َبِنى  ا�ستَعدَّ َبنو اأَ�َسٍد َقْوُمها، ِلَيْظَهُروا بالَمْظَهِر الالَّ

ها�ِسٍم قوِم محمٍد، وَدعا كلٌّ منهما االأَ�ْسحاَب واالأَْحَباَب.

داِر  فى  ها�سٍم  وَبنو  اأ���س��ٍد  َبنو  ك��ان  ال��ي��وِم،  ه��َذا  َم�ساِء  وف��ى 
الُب�ُسِط  األ��واُن  به  ُمدَّت  وا�ِسٍع،  ِفناٍء  ِفى  َيْجِل�سون   ، خديجَة
ْكِل، قد  الجميلِة الغاِلَيِة، عَليها الَو�ساِئُد الَبِديعُة النَّْق�ِش الَجِميلُة ال�سَّ
وا على رُءو�ِسهم العماِئم الكبيَرَة،  اْرَتَدوا الَعَباءاِت الُمَزْرَك�َسَة، َولفُّ
ِبَقدٍر  َيَتَكلَُّموَن   الُملوِك َذِوى التِّيجاِن، 

(((
وَبدا �ُسيوُخهم فى َوقاِر

 
(((

َمجاِمُر اأَماَمهم  وَتْرِتيٍب،   
(((

َرزاَن���ٍة فى  ُثون  ويتحدَّ وِحْكَمٍة، 
.

(((
ِة، َيْنَبِعُث منها ُدخاُن الُعوِد والَعْنَبِر والِم�ْسِك َهِب والِف�سَّ الذَّ

ثبات.  )(( ،)((
مباخ���������ر.  )((

اأنواع من الطيب يبخر بها.  )((
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ِجلْ�َسِته،  فى  طالٍب  اأبو  ا�ْسَتَوى  المجِل�ِش،  ِعْقُد  اْكَتَمَل  ا  فَلمَّ
ونظَر اإلى الَقْوِم فى َوقاٍر، ثم قال فى �ُسرور:

اإِ�ْسماِعيَل،  وَزْرِع  اإْبراِهيَم،  ِة  يَّ ُذرِّ ِمْن  َجَعلنا  الَِّذى  هلِل  »الحمُد 
 َحَرِمه االآِمِن، واآتانا الُحْكَم ِبالَحقِّ 

(((
َحَفَظِة َبْيِتِه الحراِم، و�َسَدَنِة

ِريِق الُم�ْسَتِقيِم.. ْدِق وَهدانا اإَِلى الطَّ واالأَماَنِة وال�سِّ

ِخى محمُد بُن عبِد اهلِل، له َرْغَبٌة ِفى  يا َمْع�َسَر ُقَرْي�ٍش ! هَذا اْبُن اأَ
خِديجَة بنِت خَويلٍد، ولها فيه ِمْثُل ذلك، وُهو َواإِْن كاَن ُقالًّ   فى  
ُيوَزُن  وما  ٌة،  ُم�ْسَتَردَّ وَوِديَعٌة   ،

(((
حاِئٌل اأَْم��ٌر  الماَل  فاإنَّ  الماِل، 

محمٌد ِبَرُجٍل اإالَّ َرَجَح ِبه �َسَرًفا وَعْقاًل..«.

ُمواِفِقين  رُءو�َسهم  ون  َيُهزُّ كالِمه،  اإلى  ُمْن�ِسُتون  والجميُع 
ْهِنَئِة  ِبالتَّ َتْنِطُق  وُعيوُنهم  با�ِسِميَن،  محمٍد  اإلى  َينُظرون  عَليه، 
َنْوَفٍل  ْبُن  َوَرَقُة  فاْعَتَدَل  ُخْطَبَته،  طالٍب  اأبو  اأََتمَّ  الخاِل�َسِة، حتَّى 
 وكان حكيًما عاقاًل قد ترك عبادة  ابن عم ال�سيدة خديجة 
االأ�سنام �� وَردَّ عَلى هِذه الُخْطَبِة ِبل�ساِن َبِنى اأَ�َسٍد، ماِدًحا، ُمْثِنًيا 

خ�������������دم.  )((
�سىء زائل.  )((
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 ، فاِته، ثم اْعَتَدَل َعْمُرو ْبُن اأَ�َسٍد عمُّ خديجَة عَلى محمٍد و�سِ

بنَت  خدي��جَة  اهلِل  عبِد  بَن  محم��َد  َج  َزوَّ ��ه  اأنَّ �ُسروٍر،  فى  واأَْع��َل��ن 

. خَويل��ٍد اْبَنة اأَِخيه

اإلى  ون�ساوؤُها  مكَة  رج��اُل  ان�سَرَف  َمُر،  وال�سَّ الَعْقُد  انَتهى  ا  ولمَّ

ثون عن محمٍد وخديجَة  ِباأَْطَيِب ما ُيَعبُِّر ِبِه ِل�ساٌن،  ُبيوِتهم، يتحدَّ

روِر  وال�سُّ الوا�ِسع،  والَكَرِم  اِهر،  ال�سَّ الَحْفِل  وعِن  قلب،  به  ويفي�ش 

دوَر َجِميًعا. الغامِر، الَِّذى كان َيلُفُّ الَحْفَل كلَّه وي�سَرُح ال�سُّ

اُر  ثم اْنَتَقل محمٌد ملسو هيلع هللا ىلص اإلى داِر خديجَة ، وا�ستاأَْنَفِت الدَّ

  ِلُيِعيَن خديجَة  ملسو هيلع هللا ىلص ي�سَتِعدُّ  حياَتها كما كاَنت، وبداأَ محمٌد 

َر مَعها اأمَر ماِلها. فى ِتَجارتها، وُيَدبِّ

ُه ُخِلَق ِلِر�َساَلٍة اأكبَر ِمَن الماِل وِمن التجاَرِة،  ت، باأَنَّ لكنَّها اأَح�سَّ

يه ِللَْب�َسِر اَل  ه ُيَعدُّ ِلَدْوٍر كبيٍر، ُيوؤَدِّ  من �َسفاِء ُرْوِحه، اأَنَّ
(((

واآَن�َسْت

ِلَخِديجَة  وماِلها، وال لُقَري�ٍش وحَدها.

واأَ�ْسَبحوا  َبْيَنهم،  مكاًنا  ملسو هيلع هللا ىلص  لمحمٍد  مكَة  رجاُل  اأْف�َسح  وقْد 
وجدت وعرفت.  )((
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وِحكمِتِه  بَذكاِئه،  ِثَقًة  َتْعِقيًدا،  اأموِرهم  اأَ�َسدِّ  فى  َي�ْسَت�ِسيروَنه 
وُبْعِد َنظرِه، وَيْجَعلوَنه َمْوِطَن اأَ�ْسراِرهم وُم�ْسَتْوَدَع اأماناِتهم.

َمْكُرَمٍة اإل��ى  قاُموا  واإِذا  َدَع���ْوه،  العظيِم  ل��الأَْم��ِر  جَل�سوا   اإِذا 

وؤَ�ساِء،  الرُّ و�َسِط  فى  مكاٌن  له  اْنَف�َسح  وكلَّما  َراأُْي���ه،  َيُفْتهم  لم 
اأَْرَفُع  مكاٌن  له  ُيْف�َسَح  اأن  وَتَمنَّت  ة،  ِبالِعزَّ   خديجُة  ت  اأََح�سَّ

منه، حتى يكوَن �سيَِّد مكَة كلِّها.

ِكيَنَة،  َر له الُهدوَء وال�سَّ وقد َحَر�َسْت ُكلَّ الِحْر�ِش، على اأْن ُتَوفِّ
وال َت�ْسَغَله ِب�سَغائِر االأُموِر، وال ُت�ْسِمَعه ما َي�ْسَغلُه عن الَعظاِئم، 
هِذه   

(((
َر اأَوا�سِ َي�ُسدُّ  ِبَوَلٍد،  َبْيَنهما  ما  االأياُم   

(((
َق ُتَوثِّ اأن  تَتمنَّى 

ما  َخْيِر  على  ت�سيُر  ام  واالأيَّ المحبِة،  هِذه  رواِبَط  ى  االأُْلَفِة، ويقوِّ
اِم واللََّياِلى. اِن من االأيَّ ُيِريُد َزْوجاِن ُمِحبَّ

وكاَن  َتَمنَّْته،  ما  اهللُ  َق  حقَّ َزواجِهما،  على  العاُم  اْنَق�َسى  فَلما 
فى  رجَليه  ُك  وُي��َح��رِّ ِب�سياِحه،  اَر  ال��دَّ َيْمالأُ  َمْهِده  فى  »القا�ِسُم« 
ِفرا�ِسه، وُيِديُر عيَنيه يميًنا وَي�ساًرا، فَيْمالأُ قلَب محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص فَرًحا  

ى. ت��ق����وِّ  )((

رواب����ط.  )((
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باِط الَمِتيِن، الَِّذى رَبط   ِبهذا الرِّ
(((

وَيْمالأُ قلْب خديجَة  ِغْبَطًة
بيَنها وبيَن محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص، و�َسرَّ قلَبه واكتملت به �سعاَدُته و�سعاَدُتها.

اْلِتفاُف  وزاَد  َعَظَمًة،  مكَة  فى  ملسو هيلع هللا ىلص  زاَد محمٌد  يوٌم  مرَّ  وكلَّما 
َيُحلُّها،  َيَكْد َيْخلو يوٌم من ُم�ْسِكَلٍة  النَّا�ش ِبه، وَتْقِديُرهم له، ولم 

.
(((

 ُي�ْسِديه
(((

ٍى �َسِديٍد اأو َراأْ

قري�ٍش  ُكَبراء  من  الجاِل�سين  مَع   ،
(((

��ْدَوِة ال��نَّ داِر  فى  َيْجِل�ُش 
ْمَت، وَيلَْتِزُم الَوَقاَر، وَيِميُل اإلى الَمْظلوِم  و�ساَدِتها، لكنَّه ُيْكِثر ال�سَّ
اِلم، وَيْن�ُسُر الَحقَّ وَيْخُذُل الباِطَل، ال ُيَجاِمُل اأحًدا، وال  عَلى الظَّ
فى  �َسعى  اإالَّ  َمْكُرَمٌة،  تْعر�ُش  وال  �ساِحًبا،  وال  قِريًبا  ُيحاِبى 

ع النا�َش عليها. َتْحِقيِقها و�َسجَّ

فى  »َزْيَنُب«  كانت  حتَّى  القا�ِسِم،  َمْوِلِد  على  عاٌم  َيْنَق�ِش  ولم 
بعينيها  اإليهما  وتنظُر  وُتناِغيهما،  الأََب��وْي��ه��ا،  َتْبَت�ِسم  َمْهِدها 

ِغيَرَتين الَبِريَئتين. ال�سَّ
فرح�����ا.  )((
�سائ��ب.  )((

يقدمه.  )((
نادى القوم.  )((
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 ،
(((

ِبه َلمَّ  اأَ ا  َمَر�سً َي�ْسكو  يوٍم،  ذاَت  الِفرا�َش  َلِزَم  القا�ِسَم  لكنَّ 

�ُسه، ومحمٌد ملسو هيلع هللا ىلص بجاِنِبها،  فاأَ�ْسَرَعت ال�سيدة خديجُة  ُتَمرِّ

ِغير الَِّذى ي�سَتدُّ عليه الداُء،  ُيِعيُنها، وينظُر حزين�ًا اإلى ه��َذا ال�سَّ

واُء.  َمَعه الدَّ
(((

وال ُيجِدى

ُيْجِد  َيٍد، وُقْدَرَته فوَق كلِّ ُقدرٍة، فَلم  لِكنَّ ق�ساَء اهلِل فوَق كلِّ 

ثمَّ  عيَنيه  وف��َت��َح  اأنفا�ُسه،  وَتاَلحَقت  َدواٌء،  القا�سِم  ع��الِج  فى 

اأْغَلَقُهما، واأَ�ْسَلم الروَح اإَلى باِرِئها.. فان�سطَر قلَْبا والدْيِه ُحزًنا.

ر  َدبُّ ْفِكيِر والتَّ ا بالتَّ َوَجَدت ال�سيدة خديجة  محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ُمْهَتمًّ

و�َسَغل  ِفيه،  وما   
(((

االأَْعَل����ى ِبالَم����الإِ  قلَبه  �سَغل  قْد  اهلِل،  �ُسنِع  فى 

 والم�س����اِكيَن، 
(((

عَف����اَء َوْقَته بالنَّا�ِش وُم�ْس����كالِتهم، ُيَوا�ِس������ى ال�سُّ

َعِن  وُيداِف����ُع  والَمْح����روِم،  ����اِئِل  لل�سَّ قلَبه  وَيْفَت����ُح  والُم�ساِبي����َن، 

الخي����ِر  فى  وَي�ْس����َعى  ����ا�ُش،  النَّ َي�ْسَتْعِبُدهم  الَِّذين  الُم�ْس����َت�ْسَعِفيَن 

الِم. ِة وال�سَّ والمَحبَّ
نزل به.  )((
ينف����ع.  )((
ال�سماء.  )((

يخفف عنهم ما ِبهم من الألم.  )((
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اأَْت َله الُهدوَء  ثم راأَْته َيِميُل اإِلى الُعْزَلِة واالْنِقطاِع عِن النَّا�ِش، َفَهيَّ
ًة ِبه َبعيَدًة هاِدَئًة،  اِر َوْحَده ُغْرَفًة خا�سَّ ِكينَة، وجَعلت له فى الدَّ وال�سَّ

وتكفلْت بما كان يفعُل، َفَق�َسِت الحاجاِت، ووا�َسِت الُم�ساِبيَن.

اْقَتَرَب محمٌد ملسو هيلع هللا ىلص  من االأَْرَبعيَن، وكاَن ُيِح�شُّ اأن �َسفاَء َنْف�ِسه 
فاَء واالإ�ْسَراَق الَِّذى  يزداُد، وكانت خديجة  ُتِح�شُّ َذِلَك ال�سَّ

َيْبُدو فى َق�سَماِتِه، وُت�َسرُّ كلَّما راأْته ُيَجاِهُد َنْف�َسه وُيحا�ِسُبها.

ى جبَل  وَقِد اْختاَر جَباًل من جباِل مكَة �َسْعَب الُمْرَتَقى، ُي�َسمَّ
»ِحراء« على ُبْعِد حوالى ع�سرة كيلومترات، ِلَيْنَقطَع فيه �سهًرا 
والراِئِحين،  الغاِديَن  عن  َبِعيًدا  مكة،  َعْن   

(((
ناِئًيا عاٍم  كلَّ  كاِماًل 

الذين َيْطُرقوَن باَبه �سباَح م�ساء.

ِعيِر  َفاإَِذا اأَْقَبَل �سهُر َرم�ساَن، كاَن قد اأَعدَّ زاَده القليَل، من ال�سَّ
اإلى  ُثمَّ �ساَر به  َيْكِفيه من الماِء،  ْمِر، وما  التَّ اأو  ْيِت  والِملِْح والزَّ
ِته، حتى يبلَغ غاًرا   اإلى ِقمَّ

(((
َذِلَك الَجَبِل، و�َسِعَد فى طريٍق َوْعٍر

فى تلك القمِة العاِلية َفياأِْوى اإليه، ُمْنَقِطًعا عن النا�ِش، َيْحيا فيه 
بعي���������ًدا.  )((

�سع���������ب.  )((
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وعِن  و�َسْو�ساِئها،  ْنيا  الدُّ عن  َبِعيًدا  اهلِل،  اإلى  ناِظًرا   ،
(((

زاِه��ًدا
ما  ك��لِّ  وع��ن  وَل��ْغ��ِوه��م،  وِخ��داِع��ه��م،  هم،  وِغ�سِّ وَك��ِذِب��ه��م،  النا�ش 

َي�ْسِرُف َعن اهلِل، والتفكيِر فى َبِديِع �ُسنعِه.

ِمنه  ناَل  وقد   ، خديجَة  اإلى  عاَد  رم�ساُن،  اْنَق�َسى  ف��اإِذا 
َعُب، َفَيِجُد فى قلِبها الحنوِن ِدْفًئا ُيْذِهُب ما   واأَخَذ منه التَّ

(((
الَجْهُد

ن عليه ما َوَجَد من الَعناِء. ِته، وُيَهوِّ ِبه ِمَن االأَلِم، وُيِعيُده اإلى قوَّ

اِفيِة  ال�سَّ ِبَب�ْسَمِتَها  وُتِزيُل  ه،  َهمَّ ِقيقِة  الرَّ بكلماِتها  َتْم�َسُح 
ن كلَّ  اإليه، وُتَهوِّ ُمْنَدِفٌع  ُعه على ما هَو  َيِة َمتاِعَبه، وُت�َسجِّ ا�سِ الرَّ

�َسْعٍب فى َعْيَنيه.

حتَّى اإِذا اْنَق�َسى العاُم، واقترَب �سهُر رم�ساَن، قامت ُتِعدُّ َله 
ُعه  رور واالهِتَمام ما ُي�َسجِّ َفِر، واأَْبَدت له من ال�سُّ ما َيلَْزُم لَذِلَك ال�سَّ
ِجًها اإلى اهلِل، وقد  يه، َفَي�سيُر اإلى ِحراَء كما �ساَر من قبُل، ُمتَّ وُيَقوِّ
راِب، كثيًرا من َكِلَماِتها اللَِّطيفِة  عاِم وال�سَّ َد مَع زاِده من الطَّ َتَزوَّ

ها. وحناِنها وِبرِّ
مبتعًدا عن الدنيا وزخرفها.  )((

التع������ب.  )((
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من ثمار هذ� �لف�صل

اال�ستعداد ال�ستقبال اليوم ال�سعيد.■■

بنت ■■ ملسو هيلع هللا ىلص من خديجة  زواج محمد  باإتمام  �سعداء  الجميع 
. خويلد

اأهل مكة ي�ست�سيرون محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص فى اأ�سد اأمورهم تعقيًدا.■■

ون�سرة ■■ والوقار،  ال�سمت،  كثرة  ملسو هيلع هللا ىلص:  �سمات محمد  من 
المظلوم، وعدم المحاباة، وال�سعى فى تحقيق المكارم.

الزوجة ال�سالحة تقف اإلى جوار زوجها وت�ساعده وتهون ■■
عليه ما يواجه من م�ساعب.

ملسو هيلع هللا ىلص قبل بعثته كثير التفكر والتاأمل فى �سنع ■■ كان النبى 
اهلل - �سبحانه وتعالى - وكان يعتكف �سهًرا كل عام لهذا 

التاأمل فى غار حراء بعيًدا عن النا�ش وطلبا لل�سكينة.
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�لمناق�صـــــــة

�ل�صوؤ�ل �لأول: �ملأ كل فر�غ مما يلى بالكلمات �لمنا�صبة:

خطب ................ خطبة الزواج ممثال لمحمد ملسو هيلع هللا ىلص . ) ا ) 

. ................  األقى خطبة اأ�سرة ال�سيدة خديجة )ب) 

اأعلن ................... عم ال�سيدة خديجة  اأنه زوج  )ج�) 
. محمد بن عبد اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - خديجة بنت خويلد

�سعرت ال�سيدة خديجة  بعد الزواج باأن محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص  ) د ) 
خلق ................ اأكبر من المال والتجارة.

�ل�صــوؤ�ل �لثانــى: �صع علمــة )3( �أمــام �لعبــارة �ل�صحيحة 

وعلمة )7( �أمام �لعبارة غير �ل�صحيحة فيما يلى:

اأح�ست خديجة  باأن محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص خلق لر�سالة     ) ا ) 
(  ( اأكبر من المال والتجارة. 

حقق اهلل لل�سيدة خديجة  ما تمنته من زواجها    )ب) 
(  ( بعد عامين. 
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�ساعدت ال�سيدة خديجة  محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص على العزلة    )ج�) 

(  ( واالنقطاع عن النا�ش فهياأت له الهدوء. 

�ل�صوؤ�ل �لثالث: تخـير �لإجابـة �ل�صحيحــة مما بين �لقو�صين 

فيما يلى:

لي�ستمر   - ماله  من  ينفق  ما  )ليعو�ش  للغنى  الزم  العمل  ) ا ) 

عطاوؤه الفقراء - هما معا)

اأمورهم  كل  فى  ملسو هيلع هللا ىلص  محمًدا  ي�ست�سيرون  مكة  رجال  كان  )ب) 

)لثرائه - لحكمته - لقوة بدنه)

�ل�صوؤ�ل �لر�بع: 

�����َر له الُهدوَء  ��ْت ُكلَّ الِح��ْر�ِس، على اأْن ُتَوفِّ »وق��د َحَر�سَ
ِكيَن��َة، ول َت�ْسَغَل��ه ِب�سَغائِر الأُم��وِر، ول ُت�ْسِمَعه ما  وال�سَّ
َق الأياُم ما َبْيَنهما ِبَوَلٍد،  َي�ْسَغُله عن الَعظاِئم، تَتمنَّى اأن ُتَوثِّ

َر هِذه الأُْلَفِة«. َي�ُسدُّ اأَوا�سِ

هات ما يلى: معنى كل من: »توثق، اأوا�سر«. ) ا ) 
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ماذا تمنت ال�سيدة خديجة ؟ )ب) 

ما الذى كان يمالأ قلب خديجة  غبطة؟ )ج�) 

�ل�صوؤ�ل �لخام�س: 

ى  ْعَب الُمْرَتَقى، ُي�َسمَّ »وَق��ِد اْختاَر جَب��اًل من جباِل مكَة �سَ
جبَل »ِحراء« على ُبْعِد حوالى ع�سرة كيلومترات، ِلَيْنَقطَع 

فيه �سهًرا كاِماًل كلَّ عاٍم ناِئًيا َعْن مكة«.
) ا ( تخير الإجابة ال�شحيحة مما بين القو�شين فيما يلى:

معنى »ناِئًيا«: )�سريًعا - بعيًدا - معروًفا)■■■

)ب) لماذا كان الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص يذهب اإلى غار حراء؟

)ج�) ماذا كان يفعل الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص اإذا اأقبل �سهر رم�سان؟
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بدء الر�سالة واأولى الم�ؤمنات 5

وفى  وبناتها،  ملسو هيلع هللا ىلص  ِبُمحمٍد  �ُسْغٍل  فى    اأ�سَبحت خديجُة 
ُر تجاَرَتها وماَلها. الوقِت نف�ِسه ُتَدبِّ

اأ�سبَح قلُبها ُمَعلًَّقا بمحمٍد ملسو هيلع هللا ىلص حيُث كان، فى البيِت، اأو فى 
ت بدافٍع قِوىٍّ  الغاِر، اأو بيَن �ساَدِة مكَة. فاإِذا كان فى الغاِر، اأَح�سَّ
يدَفُعها اإليه َخْوًفا عليه، ف�ساَرت فى ذلك الطريِق الَوْعِر، و�َسِعدت 
عاِب، واطماأنَّت عليه، ثم   �سديَد ال�سِّ

(((
َمًة اإلى اأعَلى الجبِل ُمَتَج�سِّ

ِحيِم،  عاَدت من حيُث اأَتت، فُيِح�شُّ محمٌد ملسو هيلع هللا ىلص من هذا القلِب الرَّ
عطًفا وحَناًنا َيْمَلوؤه قوًة، وُيِعينه على ما ُهو فيه.

الَغاِر،  فى  وه��َو  َرَم�َساَن،  �سهِر  لياِلى  من  َلْيَلٌة  كاَنت  حتَّى 
 ،

(((
������واِد ، ِبِرداٍء حاِل�����ِك ال�سَّ

(((
الُم َيلُفُّ الِجَب������اَل والوَه���������اَد والظَّ

متج�سمة: متحملة.  )((
الأماكن المنخف�سة.  )((

�سديد ال�سواد.  )((
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َحٌة، تنظُر من َعلْياِئها  ها عيوٌن ُمَفتَّ والنُّجوُم ُتِطلُّ من و�َسِطه، كاأنَّ

لُ���ها، وقد َب����َدت ُرُءو�ُش الجب������اِل ف����ى �َس����وِء  اإلى االأر�ِش، وَتَتاأَمَّ

النجوم الخاِفِت، اأ�ْسباًحا واِقَفًة ينظُر بع�ُسها اإلى َبْع�ٍش، واللَّْيُل 

ل�����ِة بيَن  �ساِكٌن هاِدٌئ، ال َتْقَطُع������ه اإالَّ اأ�س�����واُت الُوح����و�ِش المَتَنقِّ

الجباِل، ُهنا وُهناك.

الِم، فال ُيَرى منها �ِسَوى اأْنواٍر  وقد اخْتَفت مكُة فى بحِر الظَّ

ها نجوٌم  موِع، كاأنَّ �َسِئيلٍة خاِفَتٍة، َتْنَبِعُث من بع�ِش القَناِديِل وال�سُّ

َوَقَعت على االأَْر�ِش.

ِة َجَبِل ِحراَء العاليِة، ينُظُر اإلى  ومحمٌد ملسو هيلع هللا ىلص فى الغاِر، عَلى ِقمَّ

فاِء، واْنَفَتح َقلُبه ِللَْمالأ االأَْعَلى،  ال�سماِء والنجوِم، قْد اأََح�شَّ بال�سَّ

ولم  َج��ْف��ٌن،  لها  ُيْغَم�ْش  لم  �ساِهَرًة،  داِره��ا  فى    وخديجُة 

َي�ْسَتِقرَّ لها َجْنٌب.

وفجاأة وجَدْت محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص يدخُل عليها خاِئًفا، ُمْرَتِجًفا قاِئاًل:

لُوِنى ! ! َزمِّ
(((

لُوِنى - َزمِّ
غط���ونى.  )((
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ْيِر اإَلى ِفرا�ِسه، وَقلُْبها َيْخِفُق،  فاأ�َسرعت اإَِليه وعاَوَنْته عَلى ال�سَّ
ْته كما اأَمَر، ثم وَقفت  وِج�ْسُمها َيْرَتِعُد، حتى بَلَغه وَرَقَد فيه، َفَغطَّ
ِبجاِنِبه �ساِمَتًة، َتْنُظُر اإليه، وُتْرِهُف �َسْمعها اإَلى اأَْنفا�ِسه، فَتْطَمِئنُّ 

ُد فى �سدِره. عليه، حيَن َت�ْسَمُعها َتَتَردَّ

عنه  َذَه��َب  حتَّى  ِبجاِنِبه  واِق��َف��ًة  وظلَّت  �سريَره،  ُت��غ��اِدْر  ول��م 
عَلى  وعاَوَنْته  الِغطاَء،  عنه  فَك�َسَفْت  َعيَنْيه،  وفَتح   ،

(((
ْوُع  ال���رَّ

الَغِزيُر، وجَل�ست  الَع����َرُق  َبلََّلها  الَِّتى  َمالِب�َسه  َلْت  وَبدَّ النُّهو�ِش، 
بجاِنبه، ونظَرت اإليه نظرًة َمْملوءًة بالَحناِن، ثم قاَلت با�ِسمًة:

- ماذا حدَث يا اأبا القا�ِسم ؟! �َسَغلْت قلوَبنا عَليك.

وُح  ال��رُّ عليِه  َل  ت��َن��زَّ وكيَف  الغاِر  ِف��ى  راآُه  َم��ا  لَها  ملسو هيلع هللا ىلص  محمٌد  حَكى 
وُح االأميُن: ، وكيَف طلَب منه اأْن يقراأَ هِذه االآياِت َكما قراأَها الرُّ

(((
االأميُن

 
(((

(((
} -

)٭)
.{                   

(( (((

الف����زع.  )((
الروح الأمين: هو جبريل عليه ال�سالم.  )((

دم متجمد.  )((
)٭( �سورة العلق، الآيات من )) اإلى )(. ما لم يكن له به علم.     )((
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فلما �سمعت خديجة  االآيات من الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص قاَلت ُمبتهجًة 
ِلحالَوِة َكالِم اهلِل:

وت�ْسُدُق  ِحَم  الرَّ لت�سل  اإنك  اأبدا،  اهلل  ُيْخِزيَك  ال  فواهلِل  اأَْب�سْر 
، وتعين على نوائب الدهر.

((( الَحِديث، وتحمُل اْلَكلَّ

وبعد ذلك نزل قول اهلل � تعالى � على نبيِّه محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص:

   }
          
          

.
(((

{         

�َسمع  اإذ  يم�سى  -ملسو هيلع هللا ىلص-  محمٌد  كان  بينما  اأخ��َرى  ة  مرَّ وفى 
َماء فرفع َب�َسَره فاإذا المَلُك الذى جاء بغاِر حراء،  �َسْوًتا من ال�سَّ

ففزع.. وعاد اإلى زوَجِته قائاًل:

»دثرونى.. دثرونى«.

العاجز ال�سعيف.  )((
�سورة المزمل، الآيات من )) اإلى 8(.  )((
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فنزل قول اهلل - تعالى -:

   }
.

(((
{              

ث���م اْنَطَلَقت ب���ه َخديجُة  حتى اأتيا َوَرَقة ب���َن َنْوفٍل، وهو 
اب���ن ع���م ال�سيدة خديج���ة ، وكان قد ت���رك ِعَب���اَدة االأ�ْسَنام 

 وقالت له:
(((

 وكان يكتُب من االإنجيل بالِعْبرانية
(((

ر وتن�سَّ
- يا ابَن العم.. ا�سمع من ابن اأخيك.

فَقاَل َوَرَقة: يا ابَن اأَِخى َماَذا َتَرى؟
َفاأَْخَبره - ملسو هيلع هللا ىلص - ِبَما حدث.

َفَق���ال وَرَق���ُة: اإن الَِّذى َنَزل َعَلْيك هو الذى نزل على مو�س�ى � 
ة. عليه ال�سالم � واإنَك �ستكوُن نبىَّ هذه االأُمَّ

واْرَتَفَع �سوُت خديجة  فى فرٍح:
ُل َمْن اآَمن ِبَك يا َر�ُسول اهلِل. »اأَ�ْسَهُد اأن ال اإِلَه اإالَّ اهللُ  - واأَنا اأوَّ

َك َر�سوُله وَنِبيُّه«. واأَنَّ
�سورة المدثر، الآيات من )) اإلى 7(.  )((

دخل فى دين الن�سارى.  )((
لغ����ة اليه������ود.  )((
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وَقْد وَهْبُت نف�ِسى وماِلى هلِل، وللجهاِد فى �سبيِل اهلِل.

. فاأَ�ْسَرق ال�سروُر فى وجِه الر�سوِل ملسو هيلع هللا ىلص، وَتالأْالأَ البيُت بالنُّور الُقْد�ِسىِّ

الَوْقِت  هذا  فى  اهلل،  َبْيِت  اإِلى  اأَقبَل  قْد  نوفل  بُن  ورقُة  وكان 

به  و�ساَح  ملسو هيلع هللا ىلص،  الر�سوَل  قاَبَل  حيَن  ���س��روُره  فا�ستدَّ  مبكًرا، 

ْبِر، والُم�ِسىِّ فى طريِقِه ِب�َسجاَعٍة  يِه بالثَّباِت وال�سَّ ُيهنُِّئه، وُيو�سِ

ا �سُيالِقى من قوِمه، ِمَن التْكِذيِب  ُثه عمَّ ٍة، ثم جَل�َش اإليه ُيَحدِّ وُقوَّ

ْخِرَيِة واال�ْسِطهاِد. وال�سُّ

ا اجَتَمْعن  وَدعت ال�سيدة خديجة  �ساحباِتها وجاراِتها، َفَلمَّ

ِعْندها وَجَل�ْسَن اإليها، وتناَوْلن تحيَتها، اأخبرْتُهن بر�سالِة زوِجها.

مكَة،  ُبيوَت  وم��الأَ  الخبُر،  اْنَت�َسر  حتى  قليٍل  غيُر  َيْم�ِش  فَلم 

ْخِريِة واال�ْسِتهَزاِء. فقاَبله الكِثيرون ِبال�سُّ

لكنَّهم عاُدوا اإلى اأْنُف�ِسهم َيَت�ساَءلون فى ده�سٍة:

ْب عَليه َكِذًبا، ولم  - لماذا �سَنَع محمٌد هذا الَِّذى �ساَع؟! لم ُنَجرِّ

اِجِح! ْدِق، واالأماَنِة، والَف�ْسِل، والَعْقِل الرَّ َي�ْسَمْع عنه اأحٌد غيَر ال�سِّ

وما باُل َخِديجَة ؟!
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َفما  النََّظِر،  وُبْعِد   ،
(((

زاَن��ِة وال��رَّ الَعْقِل،  غيَر  عَليها  ْب  ُنَجرِّ لم 
باُلها تقوُل هَذا الَقْوَل، وِهَى ال َتْنَخِدُع، وال َتْجِرى َوَراَء الخياِل؟!
على  والَح�َسُد  الِحْقُد  طَغى  وق��د  اأْنف�ِسهم،  اإل��ى  َرَج��ع��وا  ثم 

واأَْخَرَجها   ،
(((

اْعَتراها ِبجُنوٍن    خديجَة  َيتَّهُمون  ُعقوِلهم، 
اِبِت، لكنَّهم اأََخذوا يت�ساءلون: عن َعْقلها الثَّ

ليلٍة  فى  وزوَج��ه��ا  ِه��َى  الجنوُن،  َيْعَتِرَيها  اأن  ِفُق  َيتَّ وَه��ْل   -
واحدٍة، وِب�ُسوَرٍة واحدٍة؟!

ا  دن عَلى خديجَة  ُكلَّ يوٍم، َي�ساأَْلن عمَّ وجَعلْت النِّ�ساُء َيَتَردَّ
ماِء من ِكتاِب اهلِل. َنَزَل من ال�سَّ

ووَقَفت  اأَم�ِره،  فى  الر�س�وُل  وحاَر  اْنَقطَع،  قِد  الَوْحُى  وكان 

�سديدٍة،  حْيَرٍة  فى  الن�سوِة  اأولئك  ِم��ْن    خديج��ة  ال�سي�دة 
َفِبماذا ُتِجيُبُهن، وقد انقطَع الَوْحُى؟!

 عن َنِبيِِّه، 
(((

وا�ستدَّ بها الُحزُن، مخاَفَة اأن يكون اهللُ قْد َتَخلَّى
ْت َنْف�َسها وماَلها َله. َرُف العظيُم، الذى اأََعدَّ َفَيفوَتها ذلك ال�سَّ

الوق������ار.  )((
اأ�سابه�������ا.  )((

ت������رك.  )((
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وزاَد ُحزَنها ما راأَت عَلى َر�سوِل اهلِل من الهمِّ والَقَلِق، واأخَذت 

الَوْحِى  عوَدِة  ُقْرَب  له  ُد  وُتوؤَكِّ اهلِل،  َف�ْسِل  فى  وُتْطِمُعه  ُتوا�ِسيه 

باآياِت اهلِل.

لكنَّ الَوْحَى لم َيُعْد، فا�ستدَّ بالر�سوِل الَقَلُق والُحزُن، فوَقَفت 

الَهمُّ  ِبه  ُكلَّما فا�َش  ى فوؤاَده، وتقوُل له  ُعه، وُتَقوِّ ُت�َسجِّ ِبجاِنِبه، 

واالأَلُم:

اإالَّ  اإالَّ وَتزوُل، وما �َسْعٌب  ٌة  �ِسدَّ يا ر�سوَل اهلل، فما  َتْحَزْن  اَل   -

يٌق اإالَّ وَبْعَدُه الَفَرُج، وهلِل ِفيما ي�سَنُع اإِراَدٌة وَتْدِبيٌر! وَيهوُن، وما �سِ

ه واأَ�ْسقاُه،  ل اإِلى اهلِل اأَن َيْرحَم َنِبيَّه، وُيِزيَل عنه ما اأََهمَّ ثم َتَتو�سَّ

والر�سوُل �ساِرُد الِفْكِر، �ساِئٌق بما حلَّ به، ال َيْدِرى ماذا َي�ْسَنُع.

، واِثٍق فى َعطِف  ، ُمْطَمِئنٍّ ِبَوْجٍه با�شٍّ اإليه  َناِظَرٌة  وبينَما ِهَى 

ْطِميِن، راأَْته  اهلِل وَف�ْسِلِه، ُتلِْقى على �َسمِعه عباراِت التَّ�ْسِجيِع والتَّ

َيْنَتِف�ُش والَعَرُق َيَت�َسبَُّب ِمن َجِبيِنه، فاْهَتزَّ ِج�ْسُمها اإِ�ْسفاًقا َعليه، 

ا هَداأَ قاَلت له فى َب�سا�سٍة وِرْفٍق: ولمَّ

ك يا اأبا القا�ِسم، وما َتَخلَّى َعنك! �� ما َتَرَكَك ربُّ
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�سا، ثم تاَل على �َسْمِعها ب�سوِته اللَِّطيِف  فاْبَت�َسم ابِت�َسامة الرِّ
ِجيِم،  الرَّ ال�سيطاِن  من  ِباهلِل  ا�ستعاَذ  بعَدما  الوحُى،  ِبه  نزَل  ما 

((1 (( (( (( (( (( (( (( (( (((
راِفًعا �سوَته، قاِئاًل فى �ُس���روٍر:

ِحيم ْحَمِن الرَّ ِب�ْسِم اهلل الرَّ

  
(((((((((

((((((

(((

(((

(((

(((

}
          
          
          
.

((1(
{           

وقت ارتفاع ال�سم�س.  )((
�سكن وهداأ.  )((

قطعك وتركك.  )((
الدني���ا.  )((

يعطيك الكمالت وظهور اأمرك.  )((
جعل لك ماأوى.  )((

فق�����يًرا.  )7(
ل تغلبه على ماله.  )8(

تزج�����ر.  )((
)1)( �سورة ال�سحى الآيات )من ) اإلى ))(.
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�سا قلَب خديجَة ، وزاَد �ُسروَرها ما  َفَغَمرِت الَفْرَحُة والرِّ
ُر  ُتفكِّ ِمَن الِغْبَطِة واالْطِمْئناِن، ثم جَعلت  راأَت فى َوجِه الر�سوِل 

فى َهِذه االآياِت وَجالِلها:

ها اأَواِمُر اهلِل وَتعاِليُمه يا خديجُة ! اإنَّ

َيْدُعو اإَِلى االآِخَرِة والَعَمِل َلها، َفِهَى خيٌر واأَْبَقى من االأُوَلى.

 ، �سوَل بِنْعَمِة اهلِل عَليه، وَيْدُعوه اإلى اال�ستعداد والِجدِّ ُر الرَّ ُيَذكِّ
ًرا. ْعَوِة اإلى اهلِل َطاِهًرا ُمَطهَّ والدَّ

اِئِل والمحروِم.. ى ِبالَيِتيِم والِم�ْسِكيِن وال�سَّ ُيو�سِ
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من ثمار هذ� �لف�صل

اعتكاف النبى ملسو هيلع هللا ىلص فى غار حراء للتاأمل والتفكر فى �سنع ■■
اهلل - �سبحانه وتعالى - فى الكون كان تمهيًدا لنزول الوحى 

عليه وبداية بعثته بدين االإ�سالم.

قلب ■■ بتثبيت  الر�سالة  بدء   فى  ال�سيدة خديجة  قامت 
النبى ملسو هيلع هللا ىلص وطماأنته.

بر�سالة ■■ الن�ساء  من  اآم��ن  من  اأول    خديجة  ال�سيدة 
محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

ما نزل على محمد ملسو هيلع هللا ىلص من الوحى هو ما نزل على مو�سى ■■
وعي�سى وجميع الر�سل � عليهم ال�سالم.

�ساركت ال�سيدة خديجة  النبى ملسو هيلع هللا ىلص فى ن�سر الدعوة ■■
حين كانت تدعو �ساحباتها وجاراتها اإلى االإ�سالم.
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�لمناق�صـــــــة

�ل�صوؤ�ل �لأول:  تخيــر �لإجابة �ل�صحيحة ممــا بين �لقو�صين 

فيما يلى:

كان محمد ملسو هيلع هللا ىلص قبل بعثته ينقطع �سهًرا للتاأمل فى: ) ا ) 

)غار ثور - المنزل - غار حراء)

اأول ما نزل من الوحى قول اهلل � �سبحانه وتعالى � : )ب) 

)ياأيها المدثر - ياأيها المزمل - اقراأ با�سم ربك)

من �سفات محمد ملسو هيلع هللا ىلص اأنه كان: )ج�) 

 )وا�ساًل للرحم - م�ساعًدا ال�سعفاء - مكرًما ال�سيف �
معيًنا على نوائب الدهر - جميع ما �سبق)

�ل�صــوؤ�ل �لثانــى: �صع علمــة )3( �أمــام �لعبــارة �ل�صحيحة 

وعلمة )7( �أمام �لعبارة غير �ل�صحيحة فيما يلى:

اأول نزول للوحى على محمد ملسو هيلع هللا ىلص كان فى �سهر     ) ا ) 
(  ( رجب. 



69

ورقة بن نوفل كان قد ترك عبادة االأ�سنام واعتنق    )ب) 

(  ( اليهودية. 

(  ( ب�سر ورقة محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص باأنه �سيكون نبيًّا.  )ج�) 

(  ( ُل من اآم��ن بالنب�ى ملسو هيلع هللا ىلص.  ال�س�يدة خديجة  اأوَّ ) د ) 

�ل�صوؤ�ل �لثالث:

»دع��ت ال�سيدة خديجة  �ساحباته��ا وجاراتها، فلما 
اجتمعن عندها وجل�سن اإليها وتناولن تحيتها...«.

لماذا دعت ال�سيدة خديجة  جاراتها؟ ) ا ) 

كيف ا�ستقبل اأهل مكة الخبر؟ )ب) 

�ل�صوؤ�ل �لر�بع: �ملأ كل فر�غ مما يلى بالكلمات �لمنا�صبة:

) ا ) انقطع ...................... عن الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص فترة وحار 

الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص فى اأمره.

قد  اهلل  ي��ك����ون  اأن  مخاف����ة  الحزن  ملسو هيلع هللا ىلص  بالر�س����ول  )ب) ا�ستد 

...................... عنه.
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 �ل�صــــــوؤ�ل �لخام�س: �صــــل كل عبـــــارة من �لمجموعــــة )�أ ( 

بما ينا�صبها من �لمجموعة )ب(:

)ب() � (

  اتهم البع���ش ال�س�يدة خ���ديجة  -(
بالجنون

)- واهلل ال يخزيك ربك اأبًدا

)-  اإن���ك �ستك���ون نب���ى ه���ذه )- ب�سر ورقة الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص قائاًل:
االأمة

)-  ا�ستد القلق والحزن بالر�سول ملسو هيلع هللا ىلص.
)-  غمغمت بكالم تفوح منه 

رائحة الحزن

)-  ب�سب���ب انقط���اع الوحى )- طماأنت خديجة  محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص قائلة:
فترة

)- ب�سبب الحقد والح�سد
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اأُمُّ الموؤمنين والجهر بالدعوة 6

ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلِل  ر���س��وِل  عَلى  اهلِل  عنِد  ِم��ن  الآي���اِت  ُن���زوُل   
(((

َت��واَل��ى
من  ه��ا  َي��َودُّ َمن  بيَن  وُتِذيُعها  ت�سَمُعها    خديجة  وال�سيدة 
اها  َل َمْن َيَتَلقَّ النِّ�سَوة. وتواَلت تعاليُم اهلِل ِلَنبيِّه، فكانت خديجُة اأَوَّ

ويْعَمُل بها:

ِليَمِة،  ال�سَّ العقوِل  َذِوى  بيَن  َتْنَت�ِسُر  الإ�سالم  َتعاليُم  وَب��َداأَت 
اأْدَرَكت ما ِفيها من  اِفيِة، التى  والقلوِب الَخيَِّرِة، والنُّفو�ِس ال�سَّ

نيا والآخَرِة. َخْيَرى الدُّ

اآَمَن ِبها بع�ُس ُكبَراِء مكَة، وكثيٌر من ال�سعفاء والم�ستعبدين، 
لِم  ا ُيالقون ِمَن الظُّ ين الجديِد، ُمْنِقًذا ممَّ لأَنَّهم َوَجدوا فى هذا الدِّ

ل وال�ْسِتعباِد. والذُّ

وَيْنَهى  الُقْرَبى  ِذى  واإيتاِء  والإح�ساِن،  بالَعْدِل  َياأُْمُر  وَجدوه 
تتابـــــــــع. 	(((
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وَيْجَمُع  النا�ِش،  بيَن  َوُي�ساِوى  والَبْغى،  والُمنَكِر  الَفْح�ساِء  عِن 

قَة فى َوْحَدٍة واِحَدٍة، َتْعمُل للخيِر فى جاِنب اهلِل. الُقَوى المَتَفرِّ

وَيخافون  يِن،  الدِّ هذا  فى   
(((

َيْرتاُبون مكَة  ُروؤَ�ساُء  َب��َداأَ  وقد 

 
(((

َيْعَتِنُقوَنُه من  كثرِة  اإَلى  وَتَنبَّهوا  تعاِليَمه،  وَيْخ�َسْون  َته،  قوَّ

باِلَغ  َكْيًدا  ِفيه  َيْدخلُون  ِلمن   
(((

َيِكيُدون فاأََخذوا  يوٍم،  بعَد  يوًما 

الُعْنِف:

الَعذاب،  اأَلواِن  باأَْق�َسى  ُبوهم  عذَّ �ُسَعفاَء،  اأو  َعِبيًدا  كانوا  اإَِذا 

وهم اإلى دينِهم القِديِم. ِلُيْخِرجوهم َعْن ِدينهم الجديد، ويردُّ

َعفاَء بماِلها، وَتْغُمُرُهم ِبحَناِنها،  وخديجُة  ُتِمدُّ هوؤُالِء ال�سُّ

بعَدما طَردهم الكفاُر وحرُموهم العمَل وَحقَّ الحياِة.

الذين  العبيَد،  لُتْعِتَق  كذِلك  بماِلها  َع  َتَتبرَّ اأن  عَليها  وك��ان 

�سون الأَْق�َسى األواِن االأَذى والعذاِب، �سباًحا وم�ساًء، الأنَّهم  يتَعرَّ

نا اهلل. تركوا االأ�سناَم وقالوا: َربُّ
������ون. ي�سكُّ  )((
يوؤمنون به.  )((

يدبرون الأذى.  )((
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وَن�ساٍط  ٍة  ِبِهمَّ َعَليه  ُمْقِبَلًة  الِجهاِد،  لهذا  القلب  مفتَّحَة  كانت 

ُجه زاَدت َفْرَحُتها و�سروُرها. وَعزٍم، وكلَّما ا�ْستدَّ َتَوهُّ

وا�ستدَّ �سُروُرها حينَما اأنجَبْت لر�سوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ابَنُه عبَداهلل.

م�سِرعين  االأِحباُء  واأقبَل   ، ِلَخِديجَة  َفَرًحا  الداُر  ِت  واْهَتزَّ

ُيهنِّئون، ووَهبت ال�سيدة خديجة  للفقراِء والم�ساِكين، وَبَذَلْت 

عًة ُكلَّ اأَمِلها فى هذا الَوِليِد الَِّذى جاَء بعَد َعَط�ٍش  للُمْحتاِجين، وا�سِ

�َسِديٍد.

اْختاَر يعَلُمها،  وِلِحْكَمٍة  ِلق�ساِئه،  رادَّ  وال  ُي��ِري��ُد  اهللَ   لِكنَّ 
ًة َعِنيَفًة، وَبَكْت  ِت الداُر َرجَّ َعْبَد اهلِل اإلى جواِره بعَد قليٍل، فارَتجَّ

خديجُة ، وحزنت بناُتها، واأقبَل الر�سوُل ملسو هيلع هللا ىلص عليها ُيغاِلُب 

حزَنه، ُيوا�ِسيها، ويوا�ِسيهن.

َدْع���وِة  اإل���ى  َي��ن��ُظ��رون  ل االأم����ِر  اأَوَّ وك���ان ُروؤَ����س���اُء م��ك��َة ف��ى 

الُحَكماِء،  من  �َسبقوه  من  َدع��وِة  اإلى  َنَظروا  كما  الر�سوِل  ملسو هيلع هللا ىلص 

واإْن كانوا َي�ْسَخرون من اأْتَباعِه، وَيَت�َسلَّْون ِبُمداَعَبِتهم اأو تعذيبهم 

حيَن َيرْوَنهم اأو يتعاَملون مَعهم.
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َعَلًنا،  وؤَ�ساِء  الرُّ اإلى هوؤُالِء  عوَة  الدَّ ه  يُكِن الر�سوُل قد وجَّ ولم 

بل كاَن َيْدعو اإلى اهلِل فى الَخَفاِء.

َيِفرُّ  �سَنواٍت  ثالَث  الَخفاِء  اأ�ْستاِر  فى  الدعوُة  هِذه  ت  وا�ستمرَّ

مكَة،   
(((

���ِس��ع��اِب اإل���ى  وع��ب��اَدِت��ه��م  ِب�َسالِتهم  فيها  الم�سِلمون 

ا فى داِر اأحِدهم، ويتحدَّث بع�ُسهم اإلى بع�ٍش فى  وَيْجَتِمعون �ِسرًّ

َهْم�ٍش، وَيْبَتِعدون عن اأَْعُين ُروؤ�ساِء قري�ش ما ا�ْستطاعوا اإلى ذلك 

�َسبياًل.

َيْبدو  َقِلًقا،    َخِديجَة  ملسو هيلع هللا ىلص على  الر�سوُل  دَخَل  يوٍم  وذاَت 

ت بما ِفى نف�ِسه، وَدَنت ِمنه با�ِسَمًة، ثم  َعليه تفكيٌر َثِقيٌل، فاأَح�سَّ

�ساأَلته فى ِرْفٍق:

���س��راِر،  االأَ اأول��ِئ��ك  ِم��ن  ��َك  اأََه��مَّ اأََج��ِدي��ٌد  اهلِل!  َر���ُس��وَل  يا  �� خيًرا 

الحاقِديَن عَلى ِديِن اهلل؟!

َتاَل:  ثمَّ  الُم�س�ْرِق،  الحن��وِن  وجِه��ها  فى  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�س��وُل  َنَظر 

عَليَها قوَل اهلِل تعاَلى:
الطرق فى الجبِل.  )((
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(((((((((

(((

} -

          

          

.
(((

{    
(( (( (( (((

    

ُلوؤًا، وقاَلت فى  َتالأْ  وزاَد  َوْجُه ال�سيدة خديجة  فاْنَب�َسَط 

االأَْقَرِبيَن،  َع�ِسيَرِتَك  اإْن��َذاِر  ِمْن  الُبدَّ  اهلل،  َر�سوَل  يا  ا  َحقًّ  �� ُهدوٍء: 

اأَْمَره،  ُروا  وَتْبِليِغهم ِر�سالة ربِّك، حتَّى َي�ْسَمعوا كالَم اهلل، ويَتَدبَّ

اهلل  ر�سوَل  يا  اأََح��قُّ  وَمْن  اهلل،  َف�سِل  من  غيَرهم  ناَل  ما  ُهم  وَيُعمَّ

ِبالَخْيِر الَعِميِم ِمَن االأَْقَرِبيَن؟!

الطريِق  واإل���ى  ال��ح��قِّ  اإل���ى  ت��ْدُع��و  اهلِل،  ر���س��وَل  ي��ا  اأَل�����ْس��َت   -

 اأو َيَتَخلَّى عْنك. فاْدُعهم 
(((

الم�ستقيِم؟! اإنَّ اهللَ مَعك، ولْن َيْخُذَلك
ف من العاقبة. خوِّ  )((

بنى اأبي��������ك.  )((
���������ْع. َتَوا�سَ  )((

تنقلك بينهم لتعرف اأحوالهم.  )((
من �سورة ال�سعراء الآيات )من ))) اإلى 1))(.  )((

يترك���������ك.  )((
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ك، وحاِدْثهم، واْقَراأْ عَليهم الُقراآَن الكريَم، فَع�َسى  اأمَرك ربُّ كما 
نفو�ُسهم وتِميَل   ، ال��ح��قِّ م��ن  َي�ْسَمُعون  لما  قلوُبهم  َتِليَن   اأن 
دِق، ويَتغلَّبوا على �سَياِطينهم، وَيدخلُوا فى  لما َيْعِرُفون من ال�سِّ

.
(((

اِلميَن بالِمْر�ساِد ك للظَّ ديِن اهلِل الَقِويم، واإالَّ َفَربُّ

َطعاًما فى    لهم خديجُة  َت�ْسَنع  اأن  على  ال��راأُْى  وا�ْسَتَقرَّ 
بيِتها، َيدعوهم الر�سوُل اإَليه، ثم َيْعِر�ُش عَليهم اأمَر اهلِل، وتعاليَم 
َد ر�سالِته، وما ِبها من الخيِر للنَّا�ش جميًعا، َلَعلَّهم  ِدينِه، ومقا�سِ
فى  الُمواَجَهُة  ��ُر  وُت��وؤَثِّ  ، الحقِّ اإل��ى  ويعودون  الباِطَل،  يتركون 

ُقلوِبهم الُمَتَحجرِة َفتِليُن.

 قد 
(((

باِح خرَج الر�سوُل اإَلْيهم، َيْدعوهم اإَلى َوِليَمٍة وفى ال�سَّ
اأقاَمها لهم، واْنَهَمَكْت خديجُة  فى اإعداِد الطعاِم، راِجَيًة اأن 
وال  َيَتَكبَّروا،  وال  ِديِنه،  فى  ويدُخلوا   ، النبىِّ دعوَة  هوؤالء  ُيَلبَِّى 

الُم. ُة باالإْثِم، وَيْنَتِهَى االأمُر ويعوَد ال�سَّ َتاأُْخَذهم الِعزَّ

ا حاَن وْقُت الَغداِء، اجتَمع الَقْوُم فى داِر خديجَة ، بيَن  فلمَّ
المر�ساد: طريق الر�سد والمراقبة، اأى اأن اهلل يراقبهم وير�سد حركاتهم واأعمالهم، فيحا�سبهم عليها.  )((

الوليمة: طعام الُعر�س اأو غيره.  )((
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ثون  ِقيَقِة والَب�سا�َسِة والِب�ْسِر، ثم جَل�سوا يتحدَّ ِة الرَّ ِحيَّ ْرِحيِب والتَّ التَّ

َعِن الماِل واأُموِره، والتجارِة واأنواِعها وُطُرِقها، و�ُسُئوِن الَحْرِب 

اأراَد  وفاِخِره،  الطعاِم  َلِذيِذ  ِمْن  اأرادوا  ما  َطِعُموا  ا  فلمَّ لِْم،  وال�سِّ

َي�ْسَمُعوا،  اأَْن  َيْحَتِملُوا  فَلم  دعوِته،  َعْن  َثهم  ُيَحدِّ اأْن  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�سوُل 

ِبين �ساِخِطين. وَنَفُروا وثاُروا، وَخرجوا غا�سِ

ُن عليه ِفى �سوٍت هاِدٍئ رقيٍق: اأخذْت خديجُة  تهوِّ

فاإِن  خيِرهم،  اإلى  َتْدعوهم  فاأنَت  اهلِل،  ر�سوَل  يا   َتْيَئ�ْش  ال   -

ُهناَك  وَهْل  ِعناِدهم.  اإِْثُم  َفَعَليهم  �َسلُّوا  واإْن  َفالأَْنُف�ِسهم،  اْهَتَدْوا 

ما َعَقلوا، وظهر لهم وْجُه  ًة اأخَرى، َفُربَّ ماِنٌع ِمن اأَْن َتْدُعَوهم َمرَّ

ال�سواِب الَِّذى َعُموا عنه!

 وناَدى 
(((

فا« ملسو هيلع هللا ىلص »ال�سَّ الر�سول  وذاَت �سباٍح قريٍب، �َسِعَد 

من فْوِقِه باأَْعلى �سوِته قاِئاًل: يا َمْع�َسَر ُقري�ش! يا َمْع�َسر قري�ش! 

! ، اإَلىَّ اإَلىَّ

حوَنه ما ُيريد،  ا �سِمعوا ِنداَءه اأَ�ْسَرُعوا َيْنُظرون، وَي�ْسَتْو�سِ َفَلمَّ
مو�سع باأ�سل جبل اأبى قَبْي�س بمكة.  )((
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ْعَوِة،  الدَّ وتلَك  ياِح  ال�سِّ هذا  �سبِب  عن  َي�ساأَلوَنه  عليه  اأقَبلُوا  ثم 
جهاًرا،  َدْعوَته  وَتْبِليغِهم  ِب��اإِْن��َذاِره��م،  اأْم��َره  ��ه  َربَّ ب��اأنَّ  فاأخبَرهم 
الَعِليم  اإلى  ُرهم َغ�َسَبه، ويدُعوهم  ه، وُيَحذِّ َربِّ اأمَر  ُيَبلُِّغُهم  فوقَف 
َمِد، الَِّذى ال �َسِريَك َله وال َوَلَد. الَخِبيِر الواِحِد االأََحِد، الَفْرِد ال�سَّ

ى« فى  ه »عبُد الُعزَّ فاْنَفَجروا �ساِخِرين ُمَقهِقِهين، و�ساَح َعمُّ
َغ�َسٍب �سديٍد:

 َلَك يا محمُد! اأَِلهَذا َجَمْعَتنا، واأَْقلْقَت راَحَتنا، واأَ�َسْعَت 
(((

ا - َتبًّ
َوْقَتنا؟!

بع�ُسهم  اأعماُمه  ونظَر  ملسو هيلع هللا ىلص،  محمٍد  اأ�سحاِب  ُوجوُه  فتغيرت 
ى،  ال��ُع��زَّ عبِد  اإل��ى  االأَْب�����س��اَر  ��ه��وا  َوجَّ ثم  عجٍب،  فى  بع�ٍش  اإل��ى 
دوها اإليه غ�َسًبا، وعْتًبا عليه ِلَت�ْسِفيه ابِن اأَِخيه اأماَم الُجموِع  و�َسدَّ
ْن َلْي�َش له َع�ِسيَرٌة َتِقُف بجاِنبه، وَتَمنَّى  الحا�ِسَدِة ِمن النَّا�ِش، َكاأَ
ى �َسْرَبًة ناِفَذًة  َد اإلى عبِد الُعزَّ الُمِحبُّوَن لمحمٍد ملسو هيلع هللا ىلص، لو اأنه �َسدَّ
اأِخيه  ابِن  على  َتطاُوِله  من  وَتْثاأَُر  قلَبه،  وَتخلُع  ل�ساَنه،  ُتْخِر�ُش 

وا�ْسِتهاَنِته ِبَذِويه.
هالًك����ا.  )((
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وكان اهللُ مع ر�سوِله، فاأَْنَزَل َوْحَيه عَليه باالإجاَبة الُمْخِر�َسِة، 
َفَتالها الر�سوُل على النا�ِش �ساِئًحا باأَْعَلى �َسْوِته، بعَدما ا�ْستعاَذ 

(( (( (( (( (( (( (((
جيِم قاِئاًل: يطاِن الرَّ باهلِل من ال�سَّ

  
(((((((((

((((((

((((((

 } -
          

.
(((

{          

ُكلَّها،  مكَة  �َسِمَل  الَبْرُق، حتى  كاأَنه  االإلِهىُّ  دُّ  الرَّ هذا  واْنطلَق 
َغاِر، وَو�َسَل اإلى  جاِل والنِّ�ساِء، والكباِر وال�سِّ َدته اأْفواُه الرِّ وردَّ
اأُمِّ جميٍل، �ُسْخِرَيًة الِذَعًة، وَقذاِئَف  ى واْمَراأَِته  م�ساِمِع عبِد الُعزَّ
َر لنف�ِسه،  ى على اأْن َيْثاأَ ناِفَذًة، فا�ْسَت�َساطا غ�َسًبا، وعَزم عبُد اْلعزَّ

، َفال َتْنِطَق بهِذه الِكلماِت القاِتَلِة.
(((

َوُيكمم االأفواَه
هلكت نف�سه.  )((

ه������لك.  )((
لم ينفعه ما ك�سب من مال وجاه.  )((

يدخ����ل.  )((
�سيدخل جهنم وامراأته تحمل الحطب فيها.  )((

عنقه���ا.  )((
مفتول من الّليف.   )7(

�سورة الم�سد.  )8(
يربطه������ا.  )((
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 ، واأْق�َسَمت اأُمُّ جميٍل، عَلى اأن َتْنَتِقم ِمن محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص وَخِديجَة
واأن ُتِحيَل ِجواَرهما ناًرا و�َسراًرا، واأ�سَرعت اإلى زوجها غا�سبًة 
اإليها  ُد  ُت�َسدَّ هاِم التى  باأقواِلهم، وبال�سِّ الن�ساِء بها،  من �ُسخريِة 
اِحكة ِمنها، وِمن الَحْبِل الذى َو�َسَعه القراآن ِفى  مْن اأَْعُيِنهم ال�سَّ

ِجيِدها، والَحَطِب الذى َتْحِملُه.
ه وَت�سيُح به، قاِئَلة: وَجَعلت َتُهزُّ

ى؟! - ماذا َبِقى بعَد اليوِم يا عبَد الُعزَّ
بال�سربِة  الأَُردَّ  خديجَة،  اْبَنَتى  طالُق  ��ا  واإمَّ ال��داِر  فى  اأنا  ��ا  اإِمَّ
َدت ال�سربُة القاِتَلُة اإلى  الناِفَذِة اإلى قلِبها وقلب َزوِجها، كما �ُسدِّ

قلِبى وقلِبك!
عَلى  وعزًما  وث��ورًة،  غ�سًبا  منها  ِباأََقلَّ  ى  الُعزَّ عبُد  يكْن  ولم 
االْنِتَقاِم العاِجِل، فاأ�سرَع اإلى اْبَنْيه، وكانا َقْد عَقدا َعْقَدِى الزواِج 
ِبِهما،  َيْدُخال  ولم  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلِل  َر�سوِل  اْبَنَتى  ُكلْثوٍم  واأُمِّ  َة  رَقيَّ على 

ٍة: و�ساَح ِبهما قاِئاًل فى �ِسدَّ
ا اْبنتا  ُكما؟! اإِما اأنا واإمَّ - اأَ�َسِمْعُتما ما قاَل محمٌد ِفىَّ وِفى اأُمِّ
خديجَة! الُبدَّ من طالِقهما، الأُْحِرَق به قلَب محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص وَزْوَجِته!
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و�ساَح  الغ�َسُب،  ِبه  فا�سَتدَّ  ران،  ُيفكِّ قلياًل  الَولداِن  فاأطَرق 

ُدهما، قاِئاًل فى �سوٍت َغِليٍظ: ُيَهدِّ

ران اأيُّها الَولَدان؟! اإِْن لم ُتَطلِّقاهما فَل�ْسُت اأباُكما،  - ِفيَم ُتفكِّ

َلتى بُكما ما َحِييُت، ثم اأموُت �ساِخًطا عليُكما! و�ساأَقطُع َحْبل �سِ

يا  ُي�َسحِّ اأن  اإالَّ  هما،  واأُمِّ اأَِبيهما  َثْوَرِة  اأماَم  الَولدان  َيِجِد  فَلم 

َعَليهما،  الثاِئَراِن  هما  واأُمُّ اأَبوُهما  اأَراَد  لما  وَيْخ�َسعا  ِبُحبِّهما، 

اِن بالُجْرِح الغاِئِر فى �َسْدرْيِهما،  وُيَطلِّقا الَفتاَتْين واإْن كانا ُيِح�سَّ

جمااًل  ِمْثلُهَما  اأَح��َد  َفاَل  اأب��ًدا،  َعْنهما  �سا  ُيَعوَّ لن  ُهما  اأنَّ َيْعرفان 

واأدًبا وَتْرِبَيًة َقِويَمًة.

ا بلَغ ال�سيدة خديجة  الَخبُر، اْنَتَف�َسْت �ساِئحًة، َتُقوُل  فَلمَّ

فى َفرٍح �سِديٍد:

ا كبيًرا، ورحمَنا رحمًة وا�ِسَعًة. ِ ! اأَزاَل اهللُ عنَّا �سرًّ - الَحْمُد هلِلَّ

َق  ثم رَفع��ت يَديه�ا اإَلى ال�سم�اِء، �ساِك�رًة ف�س�َل اهلِل، الَِّذى ف�رَّ

اب�َْنى  وب��يَن  َبت���ين،  الُموؤَدَّ ِقيقَت���ين  الرَّ الَوِديَعَت���ْيِن  اْبَنَتْيه��ا  بيَن 
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اللِّ�ساِن،   
(((

ِليطِة ال�سَّ جميٍل  اأُمِّ  بيِت  من  واْنَتَزَعُهما  َلَهب،  اأِبى 
ها واأَذاها. ، وباعَد بيَنهما وبين �سرِّ

(((
ِة ِويَّ الخبيثِة الطَّ

ْنَقَذ  اأَ ��ِذى  الَّ ��ه  ربَّ و�سكَر  ْوِفيِق،  التَّ ِلهذا  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�سوُل  و�ُسرَّ 
  وَج عثماُن بن عفاَن ِته، وتزَّ اْبَنَتْيه من �َسرِّ اأَِبى لهٍب واْمَراأَ

. ال�سيدَة رقيَّة

يَرْين  رِّ ال�سِّ هَذين  واأن  تنَتِهَى،  لن  َحْرَبهما  اأنَّ  ��َد  َت��اأَكَّ لكنه 
اِفَرِة. اِهَرة، والمكايِد ال�سَّ َراِن للَعداَوة الظَّ �َسُي�َسمِّ

عت خديجُة  اأْن  تبداأَ اأُمُّ جميٍل الَكْيَد َلها، بما َتِكيُد  وَتَوقَّ
َتُفوُق الجميَع فى  ِلَبْع�ٍش واأَْكَثر، فاأم جميٍل  به النِّ�ساُء َبْع�ُسهن 
ِفيه،  وَن�َساأَت  عليه  ُطِبَعت  بما  واالأََذى،  رِّ  ال�سَّ ِمَن  المجال،  هذا 

ِته. وعا�َسْت فى َحْماأَ

الطويلة.  )((
الباطن.  )((
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من ثمار هذ� �لف�صل

تعاليم االإ�سالم تنت�سر بين ذوى العقول ال�سليمة.■■

بع����ش كب�����راء مك����ة يج����دون فى االإ�س�����الم االأم������ر بالعدل ■■
واالإح�سان والنهى عن الفح�ساء والمنكر والم�ساواة بين 

النا�ش.

كانت ال�سيدة خديجة  خير معين وموؤيد للر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ■■
على الجهر بالدعوة.

عبد العزى »اأبو لهب« عم النبى ملسو هيلع هللا ىلص تزعم هو وامراأته »اأم ■■
جميل« الحرب على ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

لم َت�ْسلم ال�سيدة خديجة  من اأذى الكفار ب�سبب م�ساندتها ■■
ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

ا ثم جهر بها ■■ بداأ ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الدعوة اإلى االإ�سالم �سرًّ
بين اأهله اأواًل ثم جهر بها بين النا�ش كافة.
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�لمناق�صـــــــة

�ل�صوؤ�ل �لأول: �أكمل ما يلى:

����اء  اهت����زت الدار ................ لخ�ديج����ة ، واأقب����ل االأحبَّ ) ا ) 
................ يهنئون، ووهبت ال�س����يدة خديجة  للفقراء 

. ................

بداأت تعاليم االإ�سالم .............. بين ذوِى ..............  )ب) 
والقلوب الخيرة.

اآمن بدعوة االإ�سالم كثير من ................ الأنهم وجدوا  )ج�) 
فى االإ�سالم منقذا مما يالقون من ................ .

�ل�صــوؤ�ل �لثانــى: �صع علمــة )3( �أمــام �لعبــارة �ل�صحيحة 

وعلمة )7( �أمام �لعبارة غير �ل�صحيحة فيما يلى:

( ارتاب روؤ�ساء مكة فى الدين الجديد وخافوا تعاليمه. )  ) ا ) 

عامل روؤ�ساء مكة ال�سعفاء الذين اأ�سلموا برفق     )ب) 
(  ( ولين ليردوهم لدينهم القديم. 
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بذلت ال�سيدة خديجة  جهًدا    )ج�) 

(  ( كبيًرا لم�ساعدة ال�سعفاء الم�سلمين. 

(  ( القا�سم اأول اأبناء ال�سيدة خديجة  فى االإ�سالم.  ) د ) 

�ل�صوؤ�ل �لثالث: تخيــر �لإجابة �ل�صحيحة مما بين �لقو�صين 

فيما يلى:

قالت ال�سيدة خديجة  للر�سول ملسو هيلع هللا ىلص البد من: ) ا ) 

)�سماع كالم النا�ش - تدبر االأمور جيًدا - اإنذار ع�سيرتك االأقربين)

)ب) ا�ستمرت دعوة الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص فى الخفاء مدة : 

)عام � عامين � ثالثة اأعوام)  

)ج�) بداأ الر�سول الجهر بالدعوة بين :

)اأهله � اأ�سدقائه � اأهل مكة)

�ل�صوؤ�ل �لر�بع: علل لما يلى:

عدم ا�ستجابة روؤ�ساء مكة لدعوة الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص. ) ا ) 

عزم الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص على الجهر بالدعوة بين اأهل مكة جميًعا. )ب) 
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�ل�صوؤ�ل �لخامــــ�س: �صــل كــــل عبارة مـــــن �لمجموعـــة ) �أ ( 

بما ينا�صبها من �لمجموعة )ب(:

)ب() � (

)-  ل���و �س���دد �سرب���ة لعب���د العزى )-  قالت خديجة  فى جد وعزم
تخر�ش ل�سانه

الم���رة  ه���ذه  اأدعوه���م  )-  ل���ن 
)- �ساح عمه عبد العزى فى غ�سبوحدهم

ا لك األهذا جمعتنا؟! ا )- تًبّ اأزال اهلل عن���ا �س���رًّ )-  الحم���د هلل 
كبيًرا

)-  ادعه���م كم���ا اأمرك رب���ك واقراأ )- تمنى المحبون لمحمد ملسو هيلع هللا ىلص
عليهم القراآن

)- بل �ساأدعو اأهل مكة جميًعا
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فى مواجهة الح�صار 7

اأَخَذِت الُمواجهُة بيَن النبىِّ ملسو هيلع هللا ىلص وبيَن قري�ٍش، َت�ْشَتدُّ يوًما َبْعَد 
يوٍم، والر�شوُل ملسو هيلع هللا ىلص ما�ٍش فى َدعوِته، وقلوُب الُقَر�ِشــيـيـــن َتكاُد 
رون ويدبِّروُن وَيَت�َشاَوُروَن، وَيَت�شاَءلون   ِمَن الَغْيِظ، يفكِّ

(((
ُز َتَتَميَّ

ا يعَملون. عمَّ

لَيكونوا  ملسو هيلع هللا ىلص،  محمٍد  اأْتَباِع  على  الَق�شاَء  روا  َقرَّ واأخيًرا.... 
ملسو هيلع هللا ىلص  محمٌد  يجُد  وال  يِن،  الدِّ هذا  دخوِل  ِفى  ُيفكُر  ِلَمْن   

(((
ِعْبَرًة

حوَله اأن�شاًرا، وال َمْن َيْدعوهم بَدْعَوِته. ثم اْن�َشرفوا ُينفِّذون.

و�شاَعت  والنَّهاِر،  باللَّْيِل  والَعِويُل  راُخ  ال�شُّ َمكَة  فى  َد  وَتــردَّ
َعفاِء من الم�شلميَن. اِء وال�شُّ  باالأَِرقَّ

(((
ْنِكيِل مناِظُر التعذيِب والتَّ

ِمْنهم َمن ُيلَْقى فى ال�شــــــم�ِش الحــــــاِرَقِة، التى ُتِذيُب الحديــــــَد، 
تتقطـــــــــــــــع. 	(((
عظــــــــــــــــــة. 	(((

التعذيب	ال�شديد. 	(((
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ُك، وال ي�ستطيُع  وُيو�َسُع َحجٌر كبيٌر ملتهٌب عَلى �سدِره، َفال َيتحرَّ

ِة التى َت�ْسِويه. الِفراَر من ِتلك االأ�ِسعَّ

وِمنهم َمن ُيْقَذُف ِبه فى ُحْجَرٍة ُمظِلمٍة، ِبال طعاٍم وال �سراٍب، 

َق الجوُع والعط�ُش اأح�ساَءه. حتى ُيَمزِّ

ِبَثباٍت  َتْعمُل   فى و�سِط هذه المعركِة،  وال�سيدة خديجة 

وَعْزٍم و�سبر، وُتوؤَدِّى َدْوَرها على خيِر ما َيْنَبغى:

وُت��وا���ِس��ي��ه،  ال��م��ج��روِح،  ُج���ْرِح  على  بها  تم�سُح  َي��َده��ا  ت  َم���دَّ

َفر. ُره بالنَّ�سر والظَّ عه، وُتَب�سِّ وُت�سجِّ

، ياأُْخذون منها 
(((

وَفَتَحْت َخزاِئنها للم�سِلمين على م�ساريعها

غير  دي��ون  َتْدَفع  اهلِل،  �سبيِل  فى  اأمواَلها  وبَذلت  َي�ساءون،  ما 

على  ُت  وُتَفوِّ وُتْعِتُقهم،  بين  المَعذَّ ���اَء  االأَِرقَّ وَت�سَتِرى  القادرين 

الَقر�سيين َت�ْسِييَقُهم على الُم�سِلِمين فى ِتجاَرِتهم واأعماِلهم.

ِتلك  اإلى  بااًل  ُتلِْقى  فال  ي�سَنعونه،  الذى  العبِث  بذلك  َتْهَتم  ال 

اِرَبِة باَبها، وال اإلى ذلك  الِحَجاَرِة الُمَت�ساِقَطِة على داِرها، وال�سَّ
اأبوابه��������������ا.  )((
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داِره��ا  ح��وَل  واأطفاُلهم  الُم�سِركون  به  ي�سيُح  ال��ذى  ياِح،  ال�سِّ
ِبَبِذىء القْوِل.

خلَف  َي�����ِس��ي��روَن  وه��م  االأَ����س���راِر،  اأول��ِئ��ك  بمنظِر  تباِلى  وال 
بل  واأقبحه،  الكالِم  ِب��اأََح��طِّ  وَيْرموَنه  وُيَهلِّلون،  الر�سوِل ملسو هيلع هللا ىلص 
ًة  با�سَّ فُتقاِبَله  اَر،  الدَّ َيْدُخَل  الر�سوَل ملسو هيلع هللا ىلص حتى  وَتْنَتظُر  َتْبَت�ِسُم، 
ه، وُتِزيَل ِبَيِدها ما  �ساِحكًة، وُتِزيَل باْبِت�ساَمِتها وُهدوِئها ما اأََهمَّ

يكون قد اأُْلِقى عليه من اأَقذاٍر.
االأََذى  ذلك  من  باأ�سحابِه  َيِحلُّ  ما  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�س�وُل  راأَى  فلما 
 اأن ُيْبِعَدهم عنه، واأَِذن لهم ِبالِهْجَرِة اإلى 

(((
، اآَثَر

(((
الذى اَل ُيطاُق

باأمِره،  اهللُ  َي���اأَذَن  حتى  رحيًما،  عاِقاًل  َمِلًكا  بها  الأَن  الَحَب�سِة، 
وَء عن عباِده. ويك�ِسَف ال�سُّ

 ال�سيدة خديجُة  لهذا االإْذِن، واأ�سَرعت ُتعاِوُن 
(((

َفَطِرَبْت
على  ُيِعيُنهم  ما  لُهم  ُم  وُت��َق��دِّ َفِر،  لل�سَّ ِز  التََّجهُّ على  المهاجِرين 
الِفراق،  َعَلْيهم  ن  وُتَهوِّ ُقلوَبُهم،  ى  وُتَقوِّ وُت�َسجُعهم،  ِحيِل،  الرَّ

ُد لهم النَّ�ْسَر، وُقْرب التَّالقى. وُتوؤَكِّ
ل يحتمل.  )((

ل. ف�سَّ  )((
فرحت فرًحا �سديًدا.  )((
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ابنِتها  َزْوُج   اَن َعفَّ بُن  ُعْثماُن  جاَءها  حيَن  طَرُبها،  وزاَد 

ِل من اأ�سَلموا، ُيْخِبُرها بعزِمِه هو وُرقيُة،  َة ، وُهو ِمن اأوَّ ُرقيَّ

ا: لين، وقالت فى ِر�سً على الِهجرِة مع المهاِجرين االأَوَّ

ِف��ي��َك ي��ا ُع��ْث��م��اُن، وب���اَرك ف��ى ُرق��ي��َة، وك��َت��َب لُكما  ���� ب���اَرك اهللُ 

ا نحُن ف�سَنَظلُّ ُهنا، حتى َياأَْذن اهللُ باأمِره. ال�سالَمة، اأمَّ

مكَة  من  وَن  َي��ف��رُّ المهاِجرون  ه��وؤُالِء  كان  الليِل،  �ستاِر  وفى 

َيْبُد  ُعُهم با�سمًة ُمَتَجلَِّدًة، لم  بِدينهم، وال�سيدة خديجة  ُتَودِّ

اَء. ْعَن االأَْوالَد االأَِعزَّ هاِت حيَن ُيَودِّ عَليها �َسْىٌء مما َيْبدو على االأُمَّ

وازَداَدْت ُقري�ٌش فى تعِذيِبها للر�سول ملسو هيلع هللا ىلص وللم�سلمين واأخيًرا 

اتفق م�سركو مكة عَلى اأن َيْقُتلوهم جوًعا وَعَط�ًسا، فيحا�سُروهم 

الِح�َساَر  عليهم  وُي�َسدِّدوا   ،
(((

الُقوَت عْنهم  وَيْمَنُعوا  َمكاٍن،  ِفى 

َحتَّى ُيْق�َسى عليهم، اأو يتركوا محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص، َفَتموَت َدْعَوُته، وهَو 

ما ُيحاِوُلون اأن َيْبلُغوه.
الطع��������ام.  )((
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َعبِد  وَبِنى  ها�سٍم  َبِنى  عَلى  فيه  تعاَه��دوا  كتاًبا،  بيَنهم  كَتبوا 

ِمنهم   
(((

َيْبتاُعوا اأو  َيِبيعوهم �َسيًئا،  اأَالَّ  َيْتَبعوَنهم،  لِب وَمْن  الُمطَّ

واأْن   
(((

ُي�ساِهروهم اأو  ُي�ساِركوهم،  اأو  ُيخاِلط�وهم،  اأو  �سيًئا، 

ُيداِفُع  اأو  عَليهم،  َيْعِطُف  من  وعَلى  عَليهم  واِح��َدًة  ي��ًدا  َيكونوا 

َعْنهم.

حيفَة  ال�سَّ ه��ِذه  وَعلَّقوا  باأَْختاِمهم،  الِكَتاَب  َه��ذا  َخَتموا  ثم 

الجاِئَرَة على اأَ�ْسَتاِر الكعبِة، كما ُيَعلِّقون اأَ�ْسَخَم الُعهوِد واأعظَم 

تاأكيًدا  والَق�ساِئِد،  الُخَطِب  من  ُيَقدِّرون  ما  واأَْثَمَن  المواِثيِق، 

.
(((

لَعَظَمِته، و�سماًنا الْحِتراِمِه وَتْبِجيِلِه

وبنو  ها�سِم  بنو  اجتمَع  ي��َرِة،  ��رِّ ال�����سِّ الُمعاهَدِة  ه��ِذه  واأم���اَم 

 
(((

وَي�ْسُمدوا َيتَِّحدوا،  اأن  روا  وَق��رَّ وت�ساَوروا،  ِلب،  َعبِدالُمطَّ

اِرين، واأَالَّ َيْتُركوا محمًدا، ولو ماُتوا جوًعا  وَعَط�ًسا،  الأُولِئك الَجبَّ

الُم�سِلُمون منهم وَغْيُر الم�سِلمين.
ي�س�������تروا.  )((

يزوجوهم اأو يتزوجوا منهم.  )((
تعظيم������ه.  )((
يثبت���������وا.  )((
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َيْجَمُعهم  مكَة،  �سعاِب  ِمْن  �ِسعب  فى  َمًعا  َيْدُخلوا  اأن  وراأَوا 

المخالِب،  دِة  ال��ُم��َح��دَّ مكَة  عن  بعيًدا  مًعا،  فيه  َيعي�سون  كلَّهم، 

�ِسْعَب  باأْمِره، واختاروا  َيْق�ِسَى اهللُ  االأَْنياِب، حتى  الكا�ِسَرِة عِن 

و�ُسيوِخهم  واأَْطفاِلهم  ِبِن�ساِئهم  َمًعا،  فيه  وَدخلوا  طالب،  اأِب��ى 

اِئهم وَمْر�ساهم.. حَّ و�َسباِبهم، واأَ�سِ

وَدَخَلت ال�سيدة خديجُة  مَعهم، ِبما ا�ْسَتطاَعت من الماِل 

ْعَف،  اِد، وِب�سجاَعٍة ال َتْعِرُف الَخْوَف، وَعِزيَمٍة ال َتْعِرُف ال�سَّ والزَّ

َتْدُخَل  اأَْن  ون  َي��َودُّ ال  والُم�ْسِرُكوَن   ،
(((

ال��َك��الَل َتْعِرُف  ال  ٍة  وِهمَّ

ها �َسُتْف�ِسُد ِبِه َعَمَلهم  وَن ِفى اأنَّ َمَعهم، َخْوًفا ِمْن َتْدِبيرها، ال َي�سكُّ

ُكلَّه وِهَى َداِخل الِح�ساِر.

ُيْحِكمون  وُه��ن��اك،  ُهنا  وِق،  ال�سُّ فى  القَر�ِسيُّون  اْنَت�َسَر  ثم 

اَد عْن اأُولِئك الُمحا�َسِريَن: الِح�ساَر، وَيْمَنعون الزَّ

اإليها،  اأَ�سَرعوا  اإالَّ  ِبطعاٍم،  َمكَة  اإل��ى  ُمْقِبَلًة  قاِفَلًة  َي��َرْون  ال 

واأَحاُطوا ِبها، وَوَقفوا َيْنُظروَن:
ال�ّسع�����������ف.  )((
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لَبْع�ِش  �ساِرًيا  القاِفَلِة  على  اأقبَل  ْعِب،  ِبال�سِّ ن  ِممَّ اأََح��ًدا  ْوا  َراأَ اإَذا 

ْعَف  م واِحٌد منهم اإلى اأَ�ْسحاِبها، وَعر�َش عليه َثَمًنا لها �سِ ال�سَلِع، َتَقدَّ

ْعَف ما عَر�َش، وال  ما َيْعِر�ُش �ساِحُب محم�ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، َفاإِْن زاَد، زاُدوا �سِ

اإلى  لعَة ويعوَد  ال�سِّ راِء، وَيْتُرَك  ال�سِّ َيْعِج�َز عن  َيِزيدوَن حتى  َيزالون 

، وهم ُيتاِبعوَنه حتى َيْبَتِعد.
(((

ْفَر الَيَدْيِن ال�سعِب �سِ

ولم َيْدُخْل اأَبو َلهٍب ال�سعَب مع َبِنى ها�ِسٍم وَبِنى المطلِب، َفَقْد 

ِمْنهم  وَوَقَف  وَقْوِمه،  اأِخيه  الْبِن  َقراَبَته  والَغْيُظ  الِحْقُد  اأَْن�ساه 

ه ا�سَتطاَع اأْن َيْن�ِسَفُهم ِمن فوِق  َكاأَْعَدى االأَْعداِء واأَ�سد، َيَودُّ َلو اأنَّ

االأر�ِش َن�ْسًفا.

اُد وَي�ِسحُّ  اُد َعِن الُمحا�َسِرين، وكل يوٍم َيْنُق�ُش الزَّ فاْنَقَطَع الزَّ

َيُدوروَن فى  �َسْىٌء، فجَعلوا  َيْبَق منه  ُكلُّه ولم  نفد  الُقوُت، حتى 

ه عن �َسْىٍء يخفف األم الجوِع، وَياأُْكلون  عِب َيْبَحثون فى اأْر�سِ ال�سِّ

ِت  واْنَهدَّ االأَْج�ساُم،  َفهزَلت  ال�سجر،  اأوراق  ِمْن  ُي�ساِدُفهم  ما 

هاِت، وانقطَع َلَبُنها. الُقَوى، وَجفَّت اأَْثداُء االأُمَّ
خالى اليدين اأى بغير �سىء.  )((
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الَمَثَل  للنا�ِش  َت�ْسِرُب  �ساِمَدٌة،  َبْيَنهم    وال�سيدة خديجة 

بَذلت  الرقيِق، وقد  بكالِمها  ُعهم  وُت�سجِّ ْبِر،  وال�سَّ ال�سجاَعِة  فى 

كبيرَة  النف�ِش  َة  قِويَّ ُموا�ساٍة،  وِم��ن  م��اٍل  من  ا�ْستطاَعت  ما  كلَّ 

ِت الِمْحَنُة وطَغى الَبالُء. القلِب، َتْزداُد َب�ْسَمُتها اتِّ�ساًعا كلَّما ا�ستدَّ

عِب، بعيَدًة عن ُقري�ش، اإالَّ اأنَّهم  ها كاَنت فى َو�َسِط ال�سِّ وَمَع اأنَّ

اأن  عون  َيَتَوقَّ وِلَمن  َلها،  ُمراقَبَتهم  وُي�سدِّدون  َيْخ�َسْوَنها،  كانوا 

َي�ِسَل اإليهم تدبيُرها.

باأَنَّ  المراَقبِة،  ِة  و�ِسدَّ الح�ساِر  هذا  اإِْحكاِم  مع  وا  اأَح�سُّ وقد 

ِبى  عَب، َفزاُدوا المراَقَبَة، وزاَد ن�ساُط اأَ بع�َش الطعاِم َيْدُخُل ال�سِّ

َجْهٍل الُم�سِرِف عَلى الح�ساِر، ولم َيُعْد يهَداأُ اأبًدا، يُدوُر �ساِرًخا، 

ًرا: ًدا، يقول ِباأَْعَلى �سوِته ُمَحذِّ َمَهدِّ

َحَلقاِت  اأُْحِكُم  َتْدِبيٍر! �سْوَف  ُكلَّ  اأُْف�ِسُد عَلى خديجَة  �َسْوَف   -

هذا الح�ساِر عليها قبل �ِسواها، ول���ن ي�ستطي����َع اأحٌد ِمن اأَقارِبها 

اأو اأَْتباِعَها، اأَْن َيْخَتِرَق هذا الح�سار.

�َسِديَدٍة،  َيَقَظٍة  ِفى  عِب  ال�سِّ حوَل  َي��ُدوُر  ليلٍة،  ذاَت  ُهَو  وَبْينَما 
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ُع الَخْطَو  ُم االأنفا�َش ِباأْنِفه، وَيَت�َسمَّ َيْخَتِرُق الظالَم ِبَعْيَنْيه، وَيَت�َسمَّ
عَلى ظهِره  َيْحِمُل   

(((
ُغالًما راأَى  ثم  اأقداٍم،  بَوقِع  اأََح�شَّ  ِباأُُذَنْيه، 

من  رج��ٌل  َخلْفه  وِم��ن   ،
(((

ال��لَّ��ْي��ِل ُج��ْن��ِح  ِف��ى  ِب��ه  ويَت�َسلَُّل  قْمًحا، 
واأَْم�َسَك به، والَتَفَت  الُغالِم  اإلى  فَقَفَز  ا،  ُمْهَتمًّ ُي�سرُع  الم�سِركين 

اإلى الرجِل وقاَل فى َغ�سٍب �سديٍد:

لم  ِح��زاٍم،  بن  َحِكيُم  يا  َمَعنا  اأَل�ْسَت  َرى؟!  اأَ ��ِذى  الَّ ه��َذا  ما   -
َتْنَخِدْع بمحمٍد وَلْم تْدُخْل ِفى ِديِنه؟!

وا عن االإِ�سالِم، اأَْو  اأَلْم نَتعاَهْد على ُمقاَطَعِة هوؤُالِء، حتَّى َيْرَتدُّ
َيُموتوا ُجوًعا؟!

ِحيَفَة َمًعا، وُنَعلِّْقها مًعا على اأ�ستاِر الكعبِة؟! فِلَم  األم َنْخِتِم ال�سَّ
�سَنْعت هذا الَِّذى ُيخاِلُف الَعْهَد، وُي�ْسِخُط القوَم، وُيْغ�ِسُب االآِلَهَة؟!

فاأ�سرَع َحِكيٌم فى َثباٍت:

- وما َتراِنى اأيُّها االإْن�َساُن قد �َسَنْعُت؟! اأََتدِرى ما هذا الَِّذى 
َيْحِملُه الُغالُم؟!

خادًما اأو عبًدا.  )((
ظالم��������������ه.  )((
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َج  الأَُفرِّ عِب،  بال�سِّ َمن  اإلى  َحَملته  ماِلى،  َتُظنُّه طعاما من  َلعلَّك 

ِق!! َكْرَبُهم واأُْنقَذُهم من الهالِك المحقَّ

الرجُل!  اأيُّها    ماُل خِديجَة   ! لخاَلِتى  َعَلىَّ  كاَن  َدْيٌن  هذا 

ِبها؟!  َلَتنا  �سِ وقَطْعنا  َحا�َسْرَناَها  وقد  َدْيَنها،  َلها  اأُوؤدِّى  فمَتى 

اأَاأَْنَتِظُر حتى َتموَت؟!

يا هلِل !

 ِبما 
(((

َى النا�ُش ما َلَدْيِهم من حقوق، وَيُفوا اأَال ُتِريُدون اأَْن ُيوؤَدِّ

عَليهم من ُديوٍن؟!!

حتَّى  َيْحِملُه  ِبما  فاْنطَلَق  الغالِم،  اإلى  واأ�ساَر  ِبه  اأَْم�َس���َك  ثم 

من  التَخلُّ�َش  وُي��ح��اِوُل  َي�ْسُرُخ،  واأبوجهٍل  ْعَب،  ال�سِّ ِب��ه  َدَخ��ِل 

َقْب�سته، وي�سيُح فى ِرْعَدٍة قاِئاًل:

�� َخِديَجُة ! َخِديجُة !

�� َخِديجُة ِمن َوراِء ُكلِّ َتدبيٍر!! �سَنْقُتُل خديجَة واآَل خِديجَة!!

مكَة،  ُروؤَ���س��اِء  اإلى  ُم�سرًعا  وانتقل  الرجِل،  يِد  من  اْنَفَلت  ثم 
ي�������وؤَدوا.  )((
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هم َلْن  ُد لهم اأَنَّ �ساِرًخا ِبهم، ِلَيَرْوا راأَْيهم فى َخِديجَة ، ُيوؤَكِّ
اأزاُح����وا  اإِذا  اإِالَّ  وِدي��ن��ِه،  ملسو هيلع هللا ىلص  محمٍد  ��دَّ  ���سِ َع��م��ٍل  ف��ى  ُي��ْف��ِل��ح��وا 

خديجَة  من اأَماِمهم.
وا���ْس��َت��م��رَّ ال��ِح�����س��اُر ث���الَث ���س��ن��واٍت ط��وي��ل��ٍة، اأَْن��َف��َق��ْت فيها 
َيَة النَّْف�ِش، ُمْرتاَحَة الَقلِْب، َتْبَعُث فى  خديجُة  ماَلها هلِل، را�سِ

ْبَر والثَّباَت. َة، وِفى �ُسدوِر النِّ�ساِء ال�سَّ جاِل القوَّ قلوِب الرِّ
وَرَج���َع  َم،  فتحطَّ ��اِر،  ال��ِح�����سَ ه��ذا  ِب��َت��ْح��ِط��ي��ِم  اهللُ  اأَِذَن  حتى 
ِة ما  الُمَحا�َسرون اإلى ُدوِرهم، َيْنقلون الَخْطَو على َمَهٍل، من �سدَّ

بهم ِمَن االإْعياِء.
قوًة   

(((
الِمْحَنُة زاَدْتها  قْد  داِره��ا،  اإلى    خديجُة  وع��اَدت 

َى  اأْ اإْخفاِقها، وُتَقلُِّب الرَّ ُر فيما �سَت�ْسَنع قري�ٌش بعَد  وَعْزًما، تفكِّ
فيما َبِقى َلَدْيها من األواِن ال�سرِّ والق�سوِة واالإجراِم.

ِفى  َيْبَق  لم  اأّنه  رت  تذكَّ اْنَتَف�َسْت فى خوٍف وجَزٍع، حين  ثم 
ْهِم االأَخيِر، و�ساَحت فى قوٍة:  غيُر ال�سَّ

(((
ُجْعَبِتهم

اَل، َلن َيْقتلوه اأََبًدا ! لن ُيْطفئوا نوَر اهلِل اأََبًدا، اأََبًدا !!
ما يمتحن به الإن�سان من بالء.  )((

الجعبة: وعاء ال�سهم.  )((
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من ثمار هذ� �لف�صل

األوان ■■ الأب�سع  اإ�سالمهم  ب�سبب  االأوائل  الم�سلمون  تعر�ش 

التعذيب، لكنهم �سبروا على االأذى فى �سبيل ن�سرة دينهم.

اإلى ■■ هاجر الم�سلمون االأوائل ب�سبب ا�سطهاد الكفار لهم 

الحب�سة الأن بها ملًكا ن�سرانيًّا عاداًل وجد الم�سلمون عنده 

العدل والرحمة.

�سد ■■ وال��ت��ج��وي��ع  الح�سار  اأ���س��ل��وب  مكة  ك��ف��ار  ا�ستخدم 

الق�ساء  فى  ينجح  لم  لكنه  واأهله،  واأ�سحابه  محمد ملسو هيلع هللا ىلص 

على االإ�سالم ب�سبب �سمود النبى ملسو هيلع هللا ىلص والمحا�سرين معه.

له ■■ تعر�ش  بما  مكة  كفار  من  وه��و  ح��زام  بن  حكيم  تاأثر 

يحتال  فكان  الظالم  الح�سار  ف��ى  اأذى  م��ن  الم�سلمون 

الإي�سال الغذاء للمحا�سرين دون علم قري�ش.

ا�ستمر الح�سار الظالم ثالث �سنوات، وخرج منه الم�سلمون ■■

اأكثر قوًة وعزًما؛ الأن ال�سدائد تظهر معادن النا�ش.
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�لمناق�صـــــــة

�ل�صوؤ�ل �لأول: �ملأ كل فر�غ مما يلى بالكلمات �لمنا�صبة:

 ................ وبين  ملسو هيلع هللا ىلص  النبى  بين  المواجهة  ا�ستدت  ) ا ) 
والر�سول ما�ش فى ................ .

قرر القر�سيون الق�ساء على ................ محمد ليكونوا  )ب) 
................ لمن يفكر فى االإ�سالم.

�ساعت فى مكة مناظر ................ باالأرقاء وال�سعفاء  )ج�) 
من ................ .

�ل�صــوؤ�ل �لثانى: تخير �لإجابــة �ل�صحيحة مما بين �لقو�صين 

فيما يلى:

اأذن الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص الأ�سحابه بالهجرة: ) ا ) 
)لن�سر الدين � الإبعادهم عن االأذى � هما مًعا)

كانت الهجرة اإلى الحب�سة: )ب) 
)لعدل ملكها � لطيب مناخها � لوفرة خيراتها)
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  بهجرة ابنتها رقية  ج�) حين علمت ال�سيدة خديجة(
)بكت وحزنت � رف�ست هجرتهما � دعت لهما) وزوجها: 

�ل�صــوؤ�ل �لثالــث: �صع علمــة )3( �أمــام �لعبــارة �ل�صحيحة 

وعلمة )7( �أمام �لعبارة غير �ل�صحيحة فيما يلى:

( تعاهدت قري�ش على ح�سار الم�سلمين لقتلهم جميًعا. )  ) ا ) 

(  ( حو�سر الم�سلمون فى �سعب على.  )ب) 

(  ( كان ِح�َسار قري�ش للم�سلمين اقت�ساديا فقط.  )ج�) 

اتحد بنو ها�سم وبنو المطلب و�سمدوا فى    ) د ) 
(  ( مواجهة الح�سار. 

�ل�صوؤ�ل �لر�بع: علل لما يلى:

علق الم�سركون �سحيفة المقاطعة والح�سار على اأ�ستار الكعبة. ) ا ) 

  كان الم�سركون ال يريدون اأن تدخل ال�سيدة خديجة )ب) 
فى ال�سعب المحا�سر.

ماذا تعرف عن موقف االإ�سالم من »واأد البنات«؟ )ج�) 
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�ل�صــوؤ�ل �لخامــ�س: �صــل كل عبارة من �لمجموعـــــة ) �أ ( بما 

ينا�صبها من �لمجموعة )ب(:

)ب() � (

)-  اأثمن م���ا يقدرون م���ن الخطب )-  كان ح�سار قري�ش للم�سلمين
والق�سائد

)-  حو�سر بنو ها�سم وبنو 
)- النخوة االإن�سانيةالمطلب

)- فى �سعب اأبى طالب)-  اأكل المحا�سرون فى ال�سعب

)- اجتماعيا واقت�ساديا)-  علق العرب على اأ�ستار الكعبة

)- من �سدة الجوع اأوراق ال�سجر
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وفــــاة اأبى طالـــــب 8

اء،  االأِحبَّ َمْوِكِب  فى  ْعِب  ال�سِّ ِمَن    خديجُة  ال�سيدة  عاَدت 
فى  الَحياُة  ْت  َفَدبَّ اهلِل،  اأعداِء  وهزيمِة  اهلِل،  بن�سِر  الَفَرِح  �سِديدة 
بعَدما  واأ�سرَقت  �ساِكَنًة،  كاَنت  بعَدما  جوانُبها  ْت  واْهَتزَّ ال��ّداِر 

كانت ُمْظِلَمًة.
ُيعاِنْقَنها،  اإليها،  اُتها  وُمِحبَّ الُموؤْمِنين  اأمِّ  �سديقاُت  واأ�سَرعت 
الَمِة، وُي�ساِحْكَنها، وُيْدِخلْن ال�سروَر عَلى قلِبها،  وُيَهنِّْئَنها بال�سَّ

وَيْطُرْدَن ِمن �َسدِرها كلَّ اأََثٍر لِتلك الَفْتَرِة القا�ِسَيِة القاِتَمِة.
الم�سلِمين،  من  عَليها  الواِفدين  ِبُجموِع  اُر  ال���دَّ  

(((
َوم��اَج��ِت

لها الر�سوُل ملسو هيلع هللا ىلص   اأَ�سواُتهم باآيات الُقراآِن الَكِريِم، ُيَرتِّ
(((

َتَتجاَوُب
اهم، باأ�سواٍت َرِخيَمٍة َتُهزُّ القلوَب وَتِزيُدها ُخ�سوًعا، وَتْنَحطُّ  واإيَّ

�ُسخوًرا ثقيلًة على قلوِب الكفاِر، الَِّذين كاَد َيْقُتلهم الف�سل.
ازدحمت وا�سطربت مثل الموج.  )((

ت�ت�������������ردد.  )((
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�َس���ِديدَة  ����ائها،  اأِحبَّ اإلى   ��    �� خديجة  ال�سيدة  ورَجَعت 

 
(((

، ال َيعوُقه الف�َ���َرِح بن���وِر االإ�س��الِم، الَّذى ي�س���َتدُّ �سي���اوؤُه وَيْم��َتدُّ

دوِد والَحواِجِز. ما ُيِقيُم االأَ�ْسراُر اأماَمه من ال�سُّ

 فى داِرهما، ُحْزًنا واأَلًما، َينُظران 
(((

واأَبو َلهٍب واْمراأُته قاِبعاِن

ِمنين وُهم َيْدُخلون داَر خديجة  َجماعاٍت جماع�اٍت،  اإَلى الُموؤْ

اِن،  ِة م�ا ِبهم�ا، وَكْيَف ينامان اأو َي�ْسَتِقرَّ وَيَظ�الَّن �ساِه�َرْين من �س�دَّ

اإلى  وَت�ِسُل  جاَرِتِهما،  بيِت  من  َتْنَبِعُث  الَكِريِم  ال��ُق��ْراآِن  واآي��اُت 

اأ�سماِعهما �ِسهاًما قاِتلًة؟!

داِر  اإل���ى  َي��ن��ُظ��راِن  َب��ْي��ِت��ه��م��ا،  ���َس��ط��ِح  ف���وَق  ليَلتهما  وق�َسيا 

اأَ�ْسَعَل الناَر فى  َلْو  ِمْنُهما  ُملَْتِهَبًة، يَودُّ كلٌّ  خديجَة  نظراٍت 

.
(((

اِر فالَتَهَمْتها واأََتْت عَليها الدَّ

ُقَرْي�ٍش،   
(((

ُمْنَتدى اإلى  لهٍب  اأبو  اْنطَلَق  ال�سباُح،  اأ�سبَح  ا  فلمَّ
ل يقف فى طريقه.  )((

مختفي�������������ان.  )((
لم تبق منها �سيًئا.  )((

النادى، وهو مجتمع القوم الذى يتحدثون فيه ويت�ساورون.  )((
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ِديِد، يقول  َي�ِسيُح ُمْرَتِعًدا، وَعْيناه َتْنِطَقاِن بما ناَله من االأََرِق ال�سَّ
للَقْوِم فى فَزٍع:

ماُم من اأَْيِدينا؟! اإلى متى ن�سبر اأيها القوم؟ اأََن�ْسبُر حتى ُيْفِلَت الزِّ

لم َيُعِد الِعالُج �ِسباًبا وال �َستاِئَم، وال ِح�َساًرا وَحْب�ًسا، وَلْي�َش 
ْهِم االأَِخيِر! ُهناَك غيُر ال�سَّ

ى، َفِبَم ُت�ِسيُر؟! �� َلِكنَّ محمًدا اْبن اأِخيَك يا عبَد الُعزَّ

فا�ْسَتدَّ ِهياُجه، وجَعل ي�سيُح فى غ�سٍب، َقاِئاًل:

َلَة، ولم َيْبَق َبْينَنا   تلَك الَقراَبَة، وَقَطْعنا َهِذه ال�سِّ
(((

- َف�َسلْنا
!

(((
 وال �َسَبٌب

(((
وبيَن محمٍد َن�َسٌب

ا لَفت الرجُل َنَظَره اإلى اأَِخيه اأِبى طالٍب، انَفَجَر قاِئاًل فى  َفَلمَّ
:

(((
ٍة ِحدَّ

- واأَبو طالٍب َكَذِلَك ! لم َيُعْد اأَِخى ! قَطعُت ما َبْيِنى وَبْيَنه من 
اأجِل محمٍد، فا�ْسَنُعوا ما �ِسْئُتم !

قطعن��������ا.  )((
قراب����������ة.  )((
ل�����������ة. �سِ  )((
�س�����������دة.  )((
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ها َخرَجت  اأَْطِفُئوا َهِذه الناَر الَّتى َتْمَتدُّ حتى بلغْت بيوتنا، بل اإنَّ

من مكَة اإلى غيِرها!!

رها  وُيَب�سِّ القباِئِل،  على  نف�سه  َيْعر�ُش  محمًدا  اأنَّ  َت��َروا  األ��ْم 

ها اإِليه؟! بِديِنه، وُيحاِول اأْن َيُجرَّ

ه  اإِنَّ ُمحمٍد؟!  ِمْن  َيَرى  ما  اأَماَم  �ساِكًنا،  طالٍب  اأبو  ك  حرَّ َوهْل 

ُعه، وَيَودُّ ِلديِنه اأن ينت�سَر وَيُعمَّ االآفاَق! ُيباِرُكه، وُي�َسجِّ

ه حَر�َسه، ودَخل  اأما َيْكِفيُكم ُبْرَهاًنا على م�ساركته لمحمد، اأنَّ

ْعَب؟! َفماذا َتْنَتظروَن معه بعَد ذلك؟! مَعه ال�سِّ

 فى بيت خديجَة وماِلها 
(((

لكنَّ الداَء االأكَبَر اأيُّها القوُم، َيْكُمُن

وَمْن َحْوَلها!

من  بع�ُش  ُكم  نَّ َيُغرَّ وال  محمد،  َمَع  جاُل  الرِّ اأيُّها  خديجَة  َقْوُم 

َر اإِ�سالُمهم ِمْنُهم! َتاأَخَّ

ما  ُيخا�سِ لم  لكنَّهما  ُي�ْسِلما،  لم  واْبَنها،  هالَة  اأُْخَتها  َتَرْوَن  اأَال 

محمًدا، ولم َيْنَقِطعا عن داِر خديجَة؟!
ي�ستت��������������ر.  )((
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ْر عِن  ن لم َيْدُخِل االإِ�سالَم ظاِهًرا، لم َيَتاأَخَّ األم َتَرْوا بع�َسهم ِممَّ

َتنا  ُخطَّ علينا  ِلُيْف�ِسَد  عاِم،  بالطَّ عِب  ال�سِّ اإلى  الم  الظَّ فى  �َسلُِّل  التَّ

َم َتْدِبيَرنا؟! وُيَحطِّ

واِح��ًدا  االإِ���س��الَم  اْعَتَنقوا  قِد  خِديَجَة،  اأْخ��ِت  ْوالَد  اأَ َت��َرْوا  األ��م 

ِب؟! ُبوا له اأ�سدَّ التََّع�سُّ واِحًدا، وَتَع�سَّ

وبعَدما الَتَقط َبْع�َش اأَْنفا�ِسه، عاَد يقوُل ُمْرَتِعًدا:

- ال َيْخدَعنَّكم اأيُّها النا�ُش، بع�ُش َمْن ُيْظِهُر َلُكْم َعداَوة محمد 

فاإنَّهم  َلها،   
(((

ُع��ُي��وًن��ا َيكونوا  َل��ْم  ْن  اإِ هم  نَّ فاإِ خِديجَة،  َق��ْوم  ِم��ن 

ون بالدُّخوِل فيه. رون ِفى االإ�سالم، ويُهمُّ ُيفكِّ

ا عِنيًفا، وَهو  ثم رفَع �سوَته اأكَثر، وجَعل َيُدقُّ ِبَيِده االأَْر�َش دقًّ

يقوُل فى �سدة:

بعَدها،  َي��ه��وُن  ���َس��ْىٍء  فُكلُّ  ِزي��ح��وه��ا،  واأَ بخديجَة  اب���دُءوا   -

اُم، وَتْعجُزوا عن العمِل! واأَ�ْسِرعوا قبَل اأْن َت�سِرَقكم االأَيَّ

قال واحٌد منهم فى ُهدوء:
جوا�سي����������س.  )((
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ى!! - واإِذا َبداأْنا ِباأَِبى طالٍب يا َعْبَد الُعزَّ

 غ�َسًبا، وجَعل ي�سيُح ُمْنتِف�ًسا:
(((

فا�سَت�ساَط

َتناُموا ال  لِكْن  �ِسْئُتم،  َحْيُث  فابدُءوا  َراأِْي��ى،  لكم  ْنُت  َبيَّ َقْد   - 
، وتاأِْخيُر العمِل يوًما ُيوؤَخرنا  روا، فاالأْمُر ِجدٌّ وال َتْغفلوا واَل َتَتاأَخَّ

!
(((

ْرنا اْنَت�َسر محمٌد واْنَهَزْمنا وَذَهَبْت ِريُحنا �َسَنًة، واإِذا تاأَخَّ

َفقوا عَلى اأن َيْبدُءوا  فَت�ساَوروا، وتَباَدلوا االآراَء َبْيَنهم، ثم اتَّ
باأَِبى طالب، فقاَل واِحٌد ِمنهم ِفى اإِ�ْسفاٍق:

 
(((

ُيعانى ه  فاإنَّ ه،  َمَر�سِ ِف��ى  القوُم  اأيُّها  طالٍب  اأب��ا  َدُع��وا   -
االأياَم  َهِذه  به   

(((
اأَلمَّ ما  َمَعها  وُيقا�سى   ،

(((
الُموِهَنَة ْيخوَخَة  ال�سَّ

وال  وَبالَءه،  ه  َهمَّ وُت�َساِعفوا  اإليه  َتْذَهبوا  ال  الَعِنيِف!  اِء  الدَّ من 
و َغًدا. اأََرى اإِالَّ اأنه ما�ٍش اَلْيوَم اأَ

فعاُدوا َيت�ساَورون، ثم ا�ستَقرَّ راأُْيهم على اأَن ُيْمِهلُوا اأبا طالٍب 
اأْقنعه  ا  فاإمَّ محمٍد،  اأم��ِر  فى  ُيخاِطبوه  واأَْن  ب��اأًَذى،  وه  َيَم�سُّ وال 

ا�ستد غ�سبه عليه.  )((
�ساعت قوتن�������ا.  )((

يقا�س�������ى.  )((
الم�سعف����ة.  )((

ن������������زل.  )((
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ا َنَف�َش منه يَده، وَخلَّى بيَنهم وبيَنه، واإِما  بالُعدوِل عن ِدينِه، واإمَّ
اِلثُة التى ال َمَفرَّ منها بعَد ذلك وهى الُعدَواُن َعَلْيهما مًعا. الثَّ

اإَِلْيه  َفَذَهبوا  اأَِبى طالٍب،  اإِلى  لوا، واأَْر�َسلوا بع�َسهم  َيَتَمهَّ ولم 
يِهم،  وحاَدثوه فى اأمِر محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص، فَلم َي�ِسلُوا مَعه اإلى َحلٍّ ُيْر�سِ
، وما  رِّ وكان الر�سوُل ملسو هيلع هللا ىلص مَعهم، َفراأَى ما ِفى ُعيوِنهم من ال�سَّ
داِره،  اإل��ى  وذَه��ب  بعَدهم  فخرَج  الَق�ْسَوِة،  من  اأ�ْسواِتهم  فى 

ر فيما راأَى وما �َسِمع. وَجَل�ش �ساِمًتا يفكِّ

اأبا طالٍب،  اإلى مكَة �سيَِّدها  َيْنعى   
(((

النَّاِعى اأَقبَل  اأْن  لِبَث  وما 
من  كبيًرا  ُرْكًنا  نَّ  ِب��اأَ اأََح�شَّ  وَقْد  ملسو هيلع هللا ىلص،  الر�سوِل  �َسْدُر  فاْنَقَب�َش 
اه ونا�َسَره،  ه الذى َربَّ ، واأ�سرَع بالذهاِب اإلى عمِّ  قد اْنَهدَّ

(((
ِح�ْسِنه

ِلُيلْقَى عليه النَّْظرَة االأخيرَة، وهَو  يَرى اأَْنياَب ُقري�ٍش بارزة عن 
خِطيٍر،  َتْدِبيٍر  من  قلوِبهم  فى  بما  ُم��ْن��ِذرًة  ووجوَههم   ، رِّ ال�سَّ

، َتقول فى �َسراَحٍة:
(((

ماَتِة وَق�سَماِتهم ناِطقًة بال�سَّ

 ، خديج�َة  غي�ُر  َيْب�َق  ولم  محم��ُد،  ي��ا  َن�ِسي�ُرك  م��اَت   -
المخبر بخبر الميت.  )((

الح�سن: المو�سع المنيع الذى ل ينال.  )((
الفرح بم�سيبة الَغير.  )((
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اأِبى  بعَد  عليها  َتْعَتِمُد  الَّتى  اِنَيَة  الثَّ عاَمَة  الدِّ هِذه  َنْهِدُم  و�سوَف 
طالٍب، وَتَقُع فى اأَيِدينا.

 ، ال�سرِّ ُنُذُر  َبَدت  اأبى طالٍب، حتى  قليٌل على موِت  َيْم�ِش  َولْم 
 وال�سي�دة 

(((
ِت الَمْعركُة، واأخَذ النبىُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيخو�ُش ِغماَره�ا وا�ْسَتدَّ

خديج�ُة  بجانِبه ُتِعيُنه وتنا�سره.

وكلَّ يوٍم َتْزداُد المعركُة �ِسدًة، وَتِزيُد ناُرها ا�سِتعااًل، ويظهُر 
فيها َلْوٌن َجديٌد من الَق�ْسَوِة والُعْنِف.

���ُم عَليه���م التَّخلُّ����شُ م���ن  ���ه َيَتَحتَّ وكلَّ ي���وٍم ُيقِن���ُع الكف���اَر ِباأَنَّ
َخديجَة  اإِذا كانوا ُيِريُدون اأَْن َيَتخلَّ�سوا ِمن محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص.

�سدائده������ا.  )((
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من ثمار هذ� �لف�صل

اإعجاب كثير ■■ اأثار  الم�سلمين من الح�سار �سالمين  خروج 
من كفار مكة بالدين الجديد وراأوا فى نجاح الم�سلمين من 
الح�سار معجزة تدل على �سدق محمد ملسو هيلع هللا ىلص وات�ساله بربه 

فاأعلنوا اإ�سالمهم.

االأزمات وال�سدائد تزيد المخل�سين اإيماًنا وقوًة و�سالبًة.■■

ي�ساندون ■■ جعلهم  لها    خديجة  ال�سيدة  اأه���ل  ح��ب 
محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص واأ�سحابه حتى من لم ي�سلم منهم كان ي�ساعد 

الم�سلمين.

كان اأبو طالب عم النبى ملسو هيلع هللا ىلص اأكبر عون له على الرغم من ■■
اأنه لم يعلن اإ�سالمه.



111

�لمناق�صـــــــة

�ل�صوؤ�ل �لأول: �أكمل ما يلى:

 ................ الح�سار  من  خديجة  ال�سيدة  عادت  ) ا ) 
بن�سر اهلل وماجت ................ بجموع المهنئين.

ليلتهما   ................ وامراأته   ................ ق�سى  )ب) 
فى حزن بعد عودة الم�سلمين من الح�سار.

راأى اأبو لهب اأن مواجهة محمد ملسو هيلع هللا ىلص لم تعد ................  )ج�) 
و................ بل ا�ستخدام ال�سهم االأخير.

�ل�صــوؤ�ل �لثانــى: �صع علمــة )3( �أمــام �لعبــارة �ل�صحيحة 
وعلمة )7( �أمام �لعبارة غير �ل�صحيحة فيما يلى:

قطع اأبو لهب �سلته باأخيه اأبى طالب وابن اأخيه     ) ا ) 
(  ( محمد ملسو هيلع هللا ىلص. 
كان اأبو لهب يرى اأن الداء االأكبر يكمن فى     )ب) 
(  ( بيت اأبى طالب. 
(  ( قاطع قوم خديجة  محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص ولم ي�ساندوه.  )ج�) 
(  ( اعتنق اأوالد اأخت خديجة  االإ�سالم.  ) د ) 
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�ل�صوؤ�ل �لثالث: بين �ل�صبب فيما يلى:
عر�ش محمد ملسو هيلع هللا ىلص نف�سه على القبائل. ) ا ) 

. كان اأبو لهب يريد اأن تبداأ قري�ش بقتل ال�سيدة خديجة )ب) 
�ل�صوؤ�ل �لر�بع: تخير �لإجابة �ل�صحيحة مما بين �لقو�صين:

طلب بع�ش الم�سركين اأن يتركوا اأبا طالب: ) ا ) 
)لمر�سه و�سيخوخته - لتجنبه محمًدا - لبط�سه وقوته)

حين خاطبت قري�ش اأبا طالب فى اأمر محمد ملسو هيلع هللا ىلص:  )ب) 
)وعدهم بمعاداته - نهرهم وطردهم - لم ي�سلوا لحل)
�ل�صــوؤ�ل �لخام�س: �صـــــل كل عبارة من �لمجموعة ) �أ ( بمــــا 

ينا�صبها من �لمجموعة )ب(:
)ب() � (

)-  انتظر الكفار موت اأبى 
طالب

عل���ى  اأ�س���رف  اأب���ا طال���ب  )-  الأن 
الموت

)-  حين �سمع الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص 
بوفاة اأبى طالب

)- انقب�ش �سدر الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص

)- لي�ساعفوا تعذيب الم�سلمين)-  حزن الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص
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وداع واأ�ســـــى 9

ِمن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َر�سوِل  عَلى    َخديجَة  ال�سيدة  َخ��ْوُف  ا�ْسَتدَّ 
ُمعاَوَنِته،  ِمن  ِبه  َتقوُم  فيما  َن�ساُطها  فزاَد  واأَذاُه��م،  الُم�ْسِركيَن 

وُموا�ساِته، وَتْثِبيِت ُفوؤاِده، برِقيِق القوِل وَطيِِّب الكالِم.

ا  تِّيَن من ُعمِرها، فقد كان قلُبها �سابًّ ت الخاِم�َسة وال�سِّ ها اأتمَّ ومَع اأنَّ
الَيقيِن،  بقوِة  ك  ويتحرَّ االإِيمان،  ب�ساِدق  َيْنِب�ُش   ،

(((
قوته َرْيعاِن  فى 

والر�سوُل ملسو هيلع هللا ىلص َيْرجو اأَْن َتْمَتدَّ حياُتها حتى ُتِتمَّ ر�ساَلتها، وهَى َتْرجو 
اأن َتطوَل هِذه الحياُة حتى َترى ن�سَر اهلِل، وُت�ساِهَد ال�سم�َش الكبيرَة، 

نيا، وَتْمحو ظالَم الكفِر والطغياِن. وهَى ُت�ِسىُء جوانَب الدُّ

زاَدت  ملسو هيلع هللا ىلص  �سول  للرَّ واإِي���ذاًء  ُطْغَياًنا  الم�سِركون  زاَد  وكلَّما 
بها  َمت  تقدَّ وكلَّما  عنه.  َكْيِدهم  َردِّ  فى  وَحما�ًسا  عَليه،  اإِ�ْسفاًقا 

، زاَد تعلُُّق الر�سوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِبها وُحبُّه َلها، وعطُفه عليها. نُّ ال�سِّ
اأولها، ورْيعان كل �سىء اأوله، ومنه َرْيعان ال�سباب.  )((
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ها  واأَنَّ اْنَتَهت،  َقِد  ِر�ساَلَتها  اأَنَّ  َيُظنُّ  ملسو هيلع هللا ىلص  �سوُل  الرَّ يكِن  ولم 
الم�سِركين  و�ِسهاُم  الَمْيداَن،  تاِركًة  ربِّها،  ِج��واِر  اإل��ى  َت�ْسَعى 
للمعركِة  ا�ْسِتْعداًدا   

(((
ُتَعد واأ�ْسِلحُتهم   ،

(((
الِق�سىِّ فى  ُتو�َسُع 

َلِة بيَنهم وبيَن الر�سوِل ملسو هيلع هللا ىلص وِدينِه. الفا�سِ
ها �َسَتْم�ِسى �سريًعا بعَد اأِبى طالب، وَتْتُرُكه وَلْم  لم يكْن َيُظنُّ اأَنَّ

َيُعْد له �ِسواها.
اهللَ،  َي��ْدُع��وان  ُمْطَمِئنَّين،  ليلٍة  ذاَت  جاِل�َسْين  كانا  َفَبْينما 
االإِ�سالِم،  تعاليَم  وَيَتذاكراِن  القراآن،  ويقرءاِن  وَي�سْتغِفراِنه، 
 ،

(((
َت�ْسِرى فى َج�َسِدها، و�َسَعَرت بُفتوٍر اْعتراها ِبِرْعَدٍة  ت  اأح�سَّ

فنظَرت اإلى الر�سوِل - ملسو هيلع هللا ىلص - واأَطالِت النَظر ثم قالت فى حناٍن:
- �َسيْن�ُسُرك اهللُ يا ر�سوَل اهلِل! َلْن ُيْطِفئوا نوَر اهلِل اأَبًدا، ولن 

ه ولو كِرَه الكاِفرون. َيْتُرَك اهللُ نوَره الأَفواِههم، بْل �َسُيِتمُّ
الُفتوِر، وبما فى  عليها من  َبدا  بما   �� ملسو هيلع هللا ىلص   �� الر�سوُل  فاأََح�شَّ 
ها، ف�سَعَر بما َدبَّ  كالِمها من اإِ�ساراٍت َبعيَدٍة، وَمدَّ يَده وج�شَّ كفَّ

الأقوا�س، جمع قو�س.  )((
. تح�������دُّ  )((
اأ�سابها.  )((
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ليه فى  ه الب�سَر اإليها وهَى َتْنُظُر اإِ فى َج�سِدها من الحراَرِة، ووجَّ
َحناٍن، وَت�ْسُكُر له ِعناَيَته ِبَها، وَعْطَفه عَليها.

ي�ساأُل    خديجَة  بال�سيدة  َم�ْسغواًل  مكَة  فى  َمن  كلُّ  ك��اَن 

وكلُّ  والُمْبِغ�سون،  المِحبُّون  اأخباَرها:  يعِرَف  اأن  وَي��ودُّ  عنها، 

ُمْرَهَفٌة،  واأَ�ْسماُعهم  له،  َيْحلُو  بما  عنها  يتحدَّث  ون��اٍد  ُمْجَتَمٍع 

ه اأْو�َسَك اأن ُيذاَع. ُد الَكثيرون اأ نَّ ِلَتلَْتِقَط النباأَ الذى ُيوؤَكِّ

َح�ْسَرٍة،  فى    خديجَة  اإلى  ينُظرون  وبناُته  ملسو هيلع هللا ىلص  �سوُل  والرَّ

ها  عاجِزين عن اأْن َي�ْسَنعوا لها �َسْيًئا وِهَى ُت�سِرع اإلى ِنهاَيِتها، ال َيُهمُّ

. رِّ �ِسَوى ر�سوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص وما �َسَيناُله بعَدها من االأَذى وال�سَّ

اإل��ى  براأ�ِسها  ��َج��َه��ت  اتَّ واأَذاه����م  الم�سرِكين  ��رت  ت��ذكَّ وكلَّما 

ٍع: ر�سوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، وقاَلت ب�سوٍت َخفي�ش ُمَتَقطِّ

- �َسين�ُسُرَك اهللُ يا ر�سوَل اهلِل! َلْن ُيْطِفئوا نوَر اهلِل، ولن َيْتُرَك 

ه ولو َكِره الكاِفرون. اهللُ نوَره الأَفواِههم، َبْل �َسُيِتمُّ

َفَتِزيُد دموُع َمن حْوَلها انهماًرا، وُيِديُر ر�سوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص راأْ�َسه، 

اإلى  َيعوُد  ثم  عيَنْيه،  فى  اْزَدَحَمت  الَّتى  الَغزيَرَة  دموَعه  لُيْفِرَغ 
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ُف حراَرتها، َفيْزداد حزًنا  خديَجة ، وَيِج�شُّ َنْب�َسها، َوَيَتعرَّ

واأل�ًما، حيَن َتْنُقُل اإليه يُده اأنَّ الباقَى لها من الوقِت قليٌل.

  خديجَة  ال�سيدة  داُر  فيها  �سِهَرت  باكيًة،  طويلًة  ليلًة  كاَنت 

فرا�ِسها،  ف��ى    خ��دي��ج��ُة  وت��ْدع��و،  ��ُل  َت��َت��و���سَّ ال��ق��ل��وب،  ��َرَة  ُم��َت��َف��طِّ

َمْحزوًنا،  واأط���َرق  ِّ�ه،  َرب� اإلى  اأم�َره  اأ�ْسَل�م  قد  والر�س�وُل ملسو هيلع هللا ىلص بجانبه�ا 

يزيُد ما ِبه َلْحَظًة َبْعَد َلْحظٍة، وهى َتْقَترُب ِمن ِنهاَيِتها �ساعًة بعَد �ساعٍة.

َحِر، َففتَحت عيَنيها، ونظَرت اإلى الر�سوِل ملسو هيلع هللا ىلص  حتى كان وْقُت ال�سَّ

ْحَلِة التى ال  َدت بها من اأحبَّتها للرِّ واإلى بناِتها َنَظراٍت طويلًة، َتَزوَّ

يًة، تَرى َمْثواها، وما  َرْجَعَة منها، ثم اأْطَبقت اأجفاَنها، با�ِسَمًة را�سِ

َنِة الَعا�ِسَرِة ِمَن الَبْعَثِة. اأُِعدَّ لها فيه ِمن َنعيٍم ُمقيٍم وكاَن َذِلَك ِفى ال�سَّ

و�َسَكَن الج�سُد النَّ�ِسيُط الذى تحرَك طوياًل فى �سبيِل اهلِل، ومن 

يه، وبَكت  ملسو هيلع هللا ىلص على َخدَّ اأجِل ِدين اهلِل، فاْنَهَمَرْت ُدموُع الر�سوِل 

ِت الداُر كلُّها بالبكاِء والنَِّحيِب. ا عاِلًيا، و�َسجَّ بناُته بكاًء حارًّ

من  اهِر  الطَّ بالج�سِد  َي�سيُر  اِهُر  الطَّ النَّْع�ُش  كان  باِح  ال�سَّ وِفى 
يَتزاَحمون عَلى حمله  الَِّذين  الم�سِلمين  اأْعناِق  َمْحمواًل على  الداِر، 
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ْرقىِّ من َمكة حتى بَلغوا الحُجون،  ماِل ال�سَّ اإلى مقابِر قري�ٍش فى ال�سَّ

وو�َسلوا اإلى المقبرة التى رَقَد فيها القَر�سيون ُمنذ  زمٍن بعيٍد.

وعَلى حاَفِة الَقْبر و�َسعوا النَّْف�َش الطاِهَرَة، ونَزل الر�سوُل ملسو هيلع هللا ىلص 

َل ُجثماَنها الطاهَر،  ِريَفِة، وَتَقبَّ ى قبرها بيِده ال�سَّ اإلى َجْوِفه، و�َسوَّ

نظرَة  َوجِهه  على  واأَْلَقى  االأِخير،  َم�ْسَجِعه  فى  ِبِرْفٍق  واأَْرق��َده 

اأْ�ِش،  الرَّ الوداِع باكًيا بغزيِر الدموِع، ثم َخرج من القبِر ناِك�ش 

دامَع الَعيَنْين َمْحزوَن الُفوؤاد.

عزاَء  ُل  َيَتقبَّ وق��َف  الطاهِر،  القبِر  على  التراُب  َى  �ُسوِّ وبعَدما 

عَليه  ُي�َسلِّمون  والنا�ُش   ، الموؤِْمنين  اأُمِّ  خديجَة  فى  الم�سِلمين 

ا ِفى �ُسُدوِرهم ِمْن ُحزٍن. عاجِزيَن عِن القوِل، ُتَعبِّر ُدُموُعهم عمَّ

ُيِح�شُّ  االأ���َس��ى،  �َسديَد  �َسِقيًما،  وَجَل�َش  البيِت،  اإل��ى  ع��اَد  ثم 

بالَفراِغ ال�سا�ِسِع الذى َترَكت��ه ال�س����يدُة خديجُة  وَيْرَتِقُب ما 

ِكيُن الذى كان َيْعَتِمُد  �سَي�ْسَنُع الم�سِركون بعَدما اْنَهَدَم الركُن الرَّ

ِرين الَِّذين زاَدت  بعَد اهلِل عليه فى ِجهاِد اأُولئك الم�سِركين ال�ُمَتَنمِّ

ُعيوُنهم �َسَرًرا، واأْنياُبهم ُبروًزا.
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االإ�سالم يجعُل العالقَة بين الزوجين الم�سلمين تزداُد قوًة ■■
بتقدمهما فى ال�سن ويزداد الود والرحمة بينهما.

لم تن�ش ال�سيدة خديجة  اأمر ن�سرة دينها على الرغم ■■
من معاناتها ال�سديدة فى مر�ش الموت.

م الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص المثل والقدوة فى وفائه الأم الموؤمنين ■■ قدَّ
اأج��ل  م��ن  و�سحت  �ساندته  ال��ت��ى    خديجة  ال�سيدة 

االإ�سالم ومن اأجل ن�سرته.

بوفاة اأم الموؤمنين ال�سيدة خديجة  انهدم ح�سن من ■■
و�سعر  والم�سلمين،  االإ�سالم  تحمى  كانت  التى  الح�سون 
ل���الأذى  وت��ع��ر���س��ه��م  ���س��ي��زداد  االب��ت��الء  ب���اأن  الم�سلمون 

�سيت�ساعف.
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�لمناق�صـــــــة

�ل�صوؤ�ل �لأول: �أكمل ما يلى:

من   .............. على    ال�سيدة خديجة  ا�ستد خوف  ) ا ) 
اأذى الم�سركين فزادت من .............. وموا�ساته.

لم يكن الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص يظن اأن ال�سيدة خديجة  �ستم�سى  )ب) 
�سريًعا بعد ............. وتتركه ولم يعد له ............. .

�ل�صــوؤ�ل �لثانــى: �صع علمــة )3( �أمــام �لعبــارة �ل�صحيحة 

وعلمة )7( �أمام �لعبارة غير �ل�صحيحة فيما يلى:

اأتمت ال�سيدة خديجة  الخام�سة وال�س������تين وقلبه����ا    ) ا ) 
(  ( ما زال �ساًبا. 

   اإيذاء الم�سركين للر�سول ملسو هيلع هللا ىلص اأ�ساب ال�سيدة خديجة )ب) 
(  ( باالإحباط. 

كلما تقدمت ال�س����ن بال�س����يدة خديجة  زاد     )ج�) 
(  ( تعل����ق الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص بها. 
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�ل�صــوؤ�ل �لثالــث: �صـــل كل عبــارة مــن �لمجموعــة ) �أ ( بمــا 

ينا�صــبها من �لمجمـوعة )ب(:

)ب() � (

)-  الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص وبناته ينظرون 

اإلى خديجة  فى ح�سرة
)- الذى تحرك طوياًل فى �سبيل اهلل

)- ي�ساأل عنها ويتعرف اأخبارها)- �سكن الج�سد الن�سيط
)-  كل م���ن ف���ى مك���ة م�سغ���ول 

 بال�سيدة خديجة
)- وقف يتقبل العزاء

)- عاجزين عن اأن ي�سنعوا لها �سيًئا
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ذكريــــات ووفـــــاء 10

وُكلَّما  وَوْح�َسٍة،  ِبفراٍغ    خديجَة  بعَد  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبىُّ  اأََح�شَّ 
ِبه  وف��ا���َش  ال��ُح��ْزُن  به  ا�ْستدَّ  ه��ا،  وِب��رَّ وعطَفها  ِجهاَدها  ��َر  ت��ذكَّ

 اأَثُره فى َوجِهه َوِج�ْسِمه.
(((

،  حتى َبدا
(((

االأَ�َسى

هم الفرُح ِلَمْوِتها، وقاَل بع�ُسهم لبع�ٍش: ا ال�ُم�سِركون َفهزَّ اأمَّ

- َلْم َيْبَق اأماَمكم اأبو طالٍب وال خديجُة!

اْعَتَر�َسه  الَعزاء، حتى  بعَد  بيِته  ملسو هيلع هللا ىلص يخرُج من  النَّبىُّ  كاَد  فما 
تاِئم البذيئِة، ثم اأَْلَقوا التراَب عَلى  باب وال�سَّ �ُسفهاوؤهم ُيوؤُْذوَنه بال�سِّ
  ي��ذك��ُر ال�سيدة خ��دي��ج��َة  ال��ب��ي��ِت ح��زي��ًن��ا،  اإل���ى  ���ه، ف��ع��اَد  راأ����سِ
واْبِت�ساَمَتها الَعْذَبَة، حين كانت ُتقاِبلُه فى مثِل هذا الُعْدواِن، فُتزيُل 

 وَت�سرُف عنه ما ِبه.
(((

ه همَّ
الح�������زن.  )((
ظه����������ر.  )((
حزن�������ه.  )((
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ا راأَته اْبَنُته فاطمة  اأَ�سرَعت اإليه، وَغ�َسَلِت التُّراَب عن  َفَلمَّ

�ر  التاأثُّ فا�س�تدَّ  ت�سَنع�ه،  كانت  وما  ها  اأُمَّ ذاك��رًة  باكيًة،  َراأْ�ِسه، 

. بالر�س�وِل ملسو هيلع هللا ىلص وَبَك�ى وَدع�ا لل�س�يدة خدي�جَة

َيْن�َسى  ال  الم�سِركين،  الأََذى  �ُش  ويَتعرَّ اهلِل،  اإلى  َيْدعو  اأََخَذ  ثم 

ها، وَحناَنها. خديجَة ، وال َيِطيُب حديٌث حتى يذُكَر برَّ

كبيَرَة  كانت  ها  الأَنَّ �سديًدا،  حبًّا    َة  ُرَقيَّ اْبَنَته  ُيِحبُّ  وكان 

واإِ�ساراُتها،  جماُلها،  بها  ��ُره  ُي��َذكِّ   خديجَة  ها  ِباأُمِّ َبِه  ال�سَّ

وُيِطيُل  َفَيْدعوها  الَكبيُر،  وَعقلُها  قيقُة  الرَّ َوب�ْسَمُتها  واألفاُظها، 

النظَر اإليها، كما ُيطيُل اال�ْسِتماَع اإلى حِديثها.

ُة ، َبَكى، واأح�شَّ بحزٍن �سديد، و�َسَعَر وهو  ا ماَتت ُرَقيَّ َفَلمَّ

. َة ه َيْدِفُن اْبَنَته، وَيْدِفُن زوجَته خديجَة الَوِفيَّ َيْدِفُنها اأنَّ

وُيْثنى    ال�سيدة خديجَة  وَيْذُكر  اإالَّ  البيِت،  ِمن  َيْخرُج  ال  وكان 

ُره بال�سيدة خديجَة  التى  عليها، وَيْدعو لها، وكان كلُّ َن�ْسٍر ُيذكِّ

كانت  التى    بال�سيدِة خديجَة  ُتَذكُرُه  َهِزيَمٍة  له، وكلُّ  تفَرُح  كانت 

َتتاأَلَُّم لها وتوا�ِسيه فيها.
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َرًة،  ر ال�سيدَة خديجَة  وَودَّ لو كانت حا�سِ كان اإذا َغِنَم تذكَّ
َفُيْعِطيها، وَيُردُّ َلها بع�ًسا من َجِميلها.

ُيْعطى  فكان  ُروِح��ه��ا،  م��َع  لَيِعي�َش  ُفْر�َسٍة  ك��لَّ  َيْغَتِنُم  وك��ان 
َذَبح  اإِذا  وكان  َحبيباِتها،  وَيَبرُّ  �سِديقاِتها،  وَي�سُل   ،

(((
َمواِلَيَها

اَة يقوُل ِباهِتماٍم: ال�سَّ

- اأَْر�ِسلوا اإلى �َسديقاِت خديجَة  فاإنِّى اأُحبُّ َحِبيباِتها.

ملسو هيلع هللا ىلص، وعا�َش  هلِل ور�سوِله  كما وَفْت  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َر�سوُل  َلها  ى  َوفَّ
ِفيِق االأْعَلى. يذُكرها وال َيْن�ساها، حتى َلِحَق بالرَّ

 ، ِمنات َمثاًل ِللِْبرِّ باَدَلها َوفاًء ِبَوفاٍء، وجَعَلها ِللُْموؤِمنين وال�ُموؤْ
والحَناِن، واالإِْخال�ِش، وُحبِّ اهلِل وُحبِّ ر�سوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص...

اأى عبيدها المعتقون.  )((
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اأذى ■■ ازداد    خديجة  ال�سيدة  الموؤمنين  اأم  وف��اة  بعد 
بافتقاده  ملسو هيلع هللا ىلص  النبى  واأ�سحابه و�سعر  ملسو هيلع هللا ىلص  بالنبى  الكفار 

. تاأييد ال�سيدة خديجة

ال�سيدة فاطمة بنت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كانت تقوم بدور اأمها ■■
والتخفيف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبى  موا�ساة  فى    خديجة  ال�سيدة 

عنه.

■■  ال�سيدة خديجة  الموؤمنين  اأم  يتذكر  ملسو هيلع هللا ىلص  النبى  كان 
مع كل حدث يمر به حبا ووفاء لها.

من البر بمن نحب اأن نبرَّ ونح�سَن اإلى من كانوا يحبونهم ■■
ويح�سنون اإليهم.
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طبعة 2020 / 2021م

�لمناق�صـــــــة

�ل�صوؤ�ل �لأول:

»اأح���سَّ النب��ىُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد َخِديَج��ة  ِبَف��َراٍغ َوَوْح�َسٍة، 

َها، ا�ْسَتدَّ ِبِه الحْزُن وفا�َس  َر جهاَدَها وَعْطَفها َوبرَّ وُكلََّما َتَذكَّ

ِبِه الأَ�َسى، حتى بدا اأثُرُه فى َوْجِهِه َوِج�ْسِمِه«.

) ا ( تخير الإجابة ال�شحيحة مما بين القو�شين فيما يلى:

معنى »االأ�سى«: )االإِ�َساَءة - الُحْزن - الفراق)■■■

َمْعَنى »بدا«: )َبَداأَ - َعلََّم - َظَهَر)■■■

. يَدِة َخديجَة َماَذا َكاَن َمْوِقُف الُم�ْسِركيَن من َوَفاِة ال�سَّ )ب) 

من الذى َحلَّ َمَحلَّ ال�سيدة خديجة  فى التخفيف عن  )ج�) 

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟
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�ل�صوؤ�ل �لثانى:

ا �سديًدا،  كان ر�س��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يحب ابنته »رقية« حبًّ
فما ال�سر فى ذلك؟

�ل�صوؤ�ل �لثالث: 

ا لل�سيدة خديجة  بعد موتها«. ِبىُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوِفيًّ »ظلَّ النَّ
      - اذكر بع�ش المواقف التى َتُدلُّ على ذلك.

�ل�صوؤ�ل �لر�بع:

من اأكثر اأولد ال�سيدة خديجة  �سبًها بها؟
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