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مقدمة
جمعتني ال�صدفة يف بيت قريب يل ب�شخ�ص مل تكن يل به �سابق معرفه ،ف�شرعنا
نتذاكر يف �سرية النبي حممد ( ) ،وجرنا احلديث �إىل بناته الأربع :زينب ورقية وام
كلثوم وفاطمة .ف�أنتف�ض الرجل غا�ضبا حمتجا وقال� :إن للنبي ابنة واحدة هي فاطمة
الزهراء ومل يكن له غريها .قلت :كيف ؟ �إن عثمان بن عفان قد تزوج اثنتني من بناته،
ولذلك كان ي�سمى بذي النورين .ولكن الرجل �أ�صر على ان النبي مل تكن له �إال بنت واحدة
هي فاطمة ،و�أن االدعاء بغري ذلك هو ادعاء باطل .فوجدنا �أنا وم�ضيفي �أن ال جدوى من
النقا�ش مع الرجل وغرينا جمرى احلديث.
ويف مقام �آخر �ضم طائفة من الزمالء والزميالت يف الكلية التي �أعمل فيها ورد ذكر
النبي و�أزواجه ،فقلت� :أن النبي قد تزوج اكرث من  10زوجات ،و�أنه تويف عن  9منهن ،لأن
بع�ضهن قد توفني يف حياته .وهنا ثارت ثائرة بع�ض احلا�ضرين وخا�صة بع�ض الزميالت
لهذه الدعوى(الآثمة) .فقد كان يف اعتقاد اولئك ان الزواج قد �أحل مبثنى وثالث ورباع
ال اكرث ،و�أن النبي ال ميكن ان يكون قد جمع اكرث من  4زوجات يف وقت واحد .ومل تنفع
اية تو�ضيحات من ان العدد املقرر هو لعامة امل�سلمني وان النبي مل يكن يخ�ضع لذلك
التحديد.
ومرة ثالثة ثار بع�ض زمالئي ،يف ق�سم �آخر ،عندما �سمعوا �أنه كان للنبي جارية هي
مارية القبطية وط�أها مبلك اليمني و�أجنب منها �إبراهيم .ويبدوا �أنهم مل ي�سمعوا بالآية
 3من �سورة الن�ساء:
كما مل ي�صل اىل علمهم بعد� ،إن اكرث من  30من �أمهات اخللفاء العبا�سيني من �أ�صل 37
هن من اجلواري الالتي �أعتقهن �أوالدهن (�أم ولد) .ويقال �أن املتوكل العبا�سي كان له 4
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االف جارية وط�أهن جميعا .وظل ملك اليمني قائما حتى الع�صر احلديث حيث �ألغي
دولي ًا .وال �أدري هل �ستكون هناك اعرتا�ضات �أخرى بعد ن�شر هذا الكتاب� ،أم �أنها �ستكون
خامتة املطاف.
ورغم ثقتي مبا ذكرت فقد قررت الرجوع اىل بع�ض امل�صادر املتي�سرة للتثبت من
احلقائق التاريخية ،فكتبت �أول الأمر خال�صة مقت�ضبة عن املو�ضوع يف ب�ضع �صفحات.
ثم �أثار البحث ف�ضويل ،ورغبتي يف اال�ستزادة ،فبد�أت �أقر�أ و�أتو�سع يف القراءة والإطالع
فتطورت تلك ال�صفحات املحدودة وازداد عددها حتى �صارت هذا الكتاب ،وخا�صة بعد
�أن امتدت رغبتي اىل درا�سة جوانب �أخرى من حياة النبي الكرمي ( ) لر�سم �صورة
متكاملة عن حياته .فرغم �أن عدد امل�سلمني الذين يدينون بعقيدة الإ�سالم قد يزيد عن
مليار �شخ�ص� ،إال �أن الكثريين منهـم ،وقد كنت �أحدهم يجهلون جوانب خمتلفة من حياة
نبيهم .و�أن الأجدر بهم �أن يحيطوا �إحاطة تامة بكل جوانب تلك احلياة ليزدادوا �إميان ًا
فوق �إميانهم ،ونور ًا ومعرف ًة بدينهم الإ�سالمي احلنيف ،بعيد ًا عن الوهم واخلرافة،
وبعيد ًا عن �أ�ضاليل املتاجرين بالدين ،فيلقنون الب�سطاء من النا�س �أخبارا وحكايات غري
�صحيحة ،يدغدغون بها عواطفهم نحو الر�سول الكرمي وذريته وا�صحابه لي�ستدروا ما يف
جيوبهم من مال وما يف قلوبهم من والء.
فالنبي حممد ر�سول اهلل اىل الب�شر ،ن�شهد بذلك خم�س مرات يف اليوم ونعلن ذلك
للنا�س �أجمع من على قمم املنائر وا�سطح امل�ساجد وو�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة .ومع
ذلك فهو ب�شر مثلنا (كما يقول القر�آن الكرمي) عا�ش حياة اعتيادية بني قومه و�أ�صحابة
ومع زوجاته وبناته و�أن�سبائه و�أحفاده ،وال حاجة لأن نن�سج حوله الأوهام والأ�ضاليل بدعوى
احلب والتقدي�س من املحبني ،والدعاوي املعاك�سة من الأعداء واملبغ�ضني .فهذه الدعاوي
امل�ضللة ال تنفع ه�ؤالء وال اولئك .فاحلقائق التاريخية ال جتامل احدا وال يجوز تغيريها او
تف�سريها ح�سب الأمزجة والأهواء ،و�أن ما نعلم وما نعتقد يجب ان يكون مطابقا لتلك
الوقائع.
وعود على بدء اقول :وا�ضح مما تقدم انني عندما بد�أت اقر�أ عن �سرية النبي الكرمي
ومن حوله مل يكن يف نيتي �أن ا�ضع كتاب ًا عنه ،ولكن ذلك كان حت�صيل حا�صل من تلك
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املقدمة
الدرا�سة .واكت�شفت انني قد كتبت عن اجلوانب الإن�سانية من حياة النبي ( ) ب�سبب
الت�سا�ؤالت واملناق�شات التي �أثريت حول �أزواجه وبناته وحاولت الإجابة عنها ،وقد �أفادين
ذلك كـثري ًا .فقد عرفت جوانب من �شخ�صيته ( ) مما مل �أكن اعرف من قبــل واقرتبت
منها و�أحببتها حب ًا جما .وقد كنت �أنفعل بها كثري ًا� ،أفرح لفرحها واحزن حلزنها .فقد
بكيت مع الر�سول الكرمي مرات ،وبخا�صة عندما فارق �أمه بالأبواء وهو �صبي �صغري،
وعندما ثكل بابنه �إبراهيم يف �أواخر عمره .ولعل �سبب �إح�سا�سي بيتمه ووحدته هو �إنني
ع�شت حياة الطفولة وال�صبا كذلك� ،أعاين من اليتم وفقدان الرعاية الأبوية واحلرمان
من احلب واحلنان ،وفوق ذلك فقد كنت م�س�ؤوال منذ نعومة اظفاري عن �إعالة نف�سي
وغريي اي�ضا.
لقد كانت رحلة غنية �أن �أ�صحب هذه ال�شخ�صية العظيمة منذ ر�أت النور ،يوم ًا بيوم
و�شهر ًا ب�شهر ،ال يحجبها عني عبارات املديح من املحبــني ،ودعاوي الأوهام من املغالني،
و�أباطيل ال�سوء من املغر�ضني ،وقد كنت �سعيدا بهذه امل�صاحبة .وعندما �أنتقل ( )
اىل الرفيق الأعلى كنت ك�أنني افارقة الآن� ،أ ًبا عزيز ًا كرمي ًا ،ولي�س حدث ًا تاريخي ًا وقع قبل
�أكرث من �ألف و�أربعمائة عام ،رمبا ملا يربطني به �أي�ض ًا من ن�سب �شريف.
وكلمة �أخرية هي �إن كل ما كتبت هو ما �صح عندي من هذه الدرا�سة واملعاي�شة ،ولي�س
بال�ضرورة �أن يكون كله �صحيح ًا ب�صفة مطلقة .ولو مد اهلل يف عمري وقر�أت �أكرث وتو�سعت
�أكرث ،وارتفعت يف مدارج الن�ضج واملعرفة درجات ودرجات ،لرمبا �أعدت النظر يف بع�ض
ما كتبت وغريت فيه .وهذا هو ديدن امل�ؤلفني املو�ضوعيني الذين يبحثون عن احلقيقة يف
كل زمان ومكان.
لقد كنت قد كتبت الكتاب يف �صيف عام  1996بعد �أن ا�ستكملت �أغلب مواده ،ثم
�شرعت �أ�ضيف �إليه و�أعيد كتابته مبا �أ�ستجد لدي من معلومات بعد ذلك ،ف�صار �أكرث
كماال يف نظري .ورحم اهلل العماد الأ�صفهاين الذي �أ�شار اىل هذه احلال ،منذ قرون
طوال.
امل�ؤلف
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يف عام الفيل ولد �صبي يتيم الأب ،لعبد اهلل بن عبد املطلب بعد قدوم �أ�صحاب الفيل
مكة بـخم�سني يوم ًا يف  12ربيع الأول يف دار ابن يو�سف .ولكن يوم والدته خمتلف فيه فمن
ذا ي�ضبط ميالد طفل يتيم ! ؟
كان عبد املطلب احد وجوه قري�ش البارزة ،ويذكره الت�أريخ �أنه حفر بئر زمزم هو وابنه
الوحيد احلارث ،حيث عانى هو وولده من ذلك .وملا مت احلفر نازعته قري�ش �أن ي�شاركهم
يف ماء البئر .وقد ا�ست�ضعفوه لقلة ولده .فنذر �إن كان له من الأوالد الذكور ع�شرة نحر
�أحدهم هلل عند الكعبة ،و�شاءت �إرادة اهلل �أن يكون له � 10أبناء و  6بنات .ف�أما الأبناء
فهم احلارث والعبا�س وعبد العزي (�أبو لهب) و�ضرار وعبد اهلل وعبد مناف (ابو طالب)
والزبري وحمزة وحجل واملقوم.
�أما البنات فهن �صفية والبي�ضاء (ام حكيم)وعاتكة واميمة واروى وب َّرة وه�ؤالء الأوالد
من  5زوجات� .أما ام عبد اهلل وعبد مناف والزبري وجميع الن�ساء عدا �صفية هي فاطمة
بنت عمرو بن عائد .بينما �أم �صفية هي هاله بنت وهيب بن عبد مناف وهي ام حمزة
واملقوم وحجل (((.
وهاله هي بنت عم �آمنه بنت وهب �أم النبي .ويقال �أن عبد املطلب خطبها يوم خطبة
�آمنة لأبنه عبد اهلل .وعندما �أراد عبد املطلب �أن يويف نذره يف نحر �أحد �أبنائه �أجرى
القرعة بينهم فوقعت على عبد اهلل وكاد �أن ينفذ ذلك لوال �أن ن�صحه بع�ضهم يف ا�ست�شارة
عرافة من خيرب يف الأمر فذهبوا �إليها ف�أ�شارت على عبد املطلب �أن يقرع بني عبد اهلل
وبني � 10أبل دية الرجل عند قري�ش ،ف�أن وقعت القرعة على عبد اهلل زاد الدية � 10أخرى
حتى تقع القرعة على الأبل.

 ((( لم يكن له�ؤالء الأبناء دور بارز في ت�أريخ الإ�سالم �سوى �أبي طالب والعبا�س والحمزة ،ودور �سلبي
معروف لعبد العزى (�أبي لهب)و�إمر�أته حمالة الحطب� .أما بقية الأبناء فقد بقوا في الظل ولم يذكر
التاريخ عنهم �إال ال�شيء القليل.
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وهكذا فعل ومل تقع القرعة على الأبل �إال بعد �أن بلغت  100ر�أ�س ،ولكن عبد املطلب مل
يطمئن وطلب �أن تعاد القرعة  3مرات .يف كل مرة كانت القرعة تقع على الأبل فنحرها
 (((
و�أطعم كل ان�سان
بعد الفداء زوج عبد املطلب �أبنه عبد اهلل من �آمنه بنت وهب ولكنه مل يع�ش معها
طويال .فقد �سافر اىل ال�شام يف جتارة ،ومل ميكث معها (على ما يقال) �سوى � 10أيام.
وعند العودة هلك عبد اهلل عند �أخوال �أبيه يف املدينة .وكانت �آمنة حامال بال�صبي .فلما
و�ضعته �أر�سلت اىل جده عبد املطلب حيث اخذه ودخل به الكعبة ،ودعا اهلل و�شكره و�سماه
(حممد ًا) ،وهو من الأ�سماء النادرة عند العرب .والتم�س له املرا�ضع ف�أخذته امر�أة تدعى
(حليمة ال�سعدية) بعد �أن رف�ضته الأخريات لأن املر�ضعة ترجو اخلري من والد ال�صبي.
وكرهت حليمة �أن ترجع اىل �أهلها ومل ت�أخذ ر�ضيعا ف�أخذته لأنها مل جتد غريه .ولكنها
وعائلتها وجدت خريا كثريا من ر�ضاعــه .وبعد �سنتني حملته اىل �أمه و�أقنعتها �أن تبقيه
معها ملا وجدوا فيه من الربكة فوافقت ،فبقي معهم ب�ضعة �أ�شهر .وملا ح�صلت حادثة (�شق
البطن) ((( �أعادته اىل �أمه .ويف رواية �أخرى �أنه بقي لدي حليمة حتى �سن اخلام�سة.
 ((( في هذه الواقعة يوجد نوع من التناق�ض ،حيث �أن عبد المطلب عندما خطب �آمنة البنه عبد اهلل ،خطب
لنف�سه ابنة عمها هالة بنت وهيب التي �أنجبت حمزة والمقوم وحجل .و�إن حمزة هو بعمر ابن �أخيه
محمد بن عبد اهلل .ومعنى هذا �أن ق�صة الفداء قد وقعت قبل ان يبلغ �أبناء عبد المطلب الع�شرة� ،أو
�إنها لم تقع واقتب�ست من ق�صة جده �إ�سماعيل الذبيح بن �إبراهيم الخليل� ،أو �أن زواج عبد المطلب
بهاله كان قبل ذلك.
 ((( نقل ابن ه�شام عن هذه الحادثة ما روي عنه ( ) قوله :بينما �أنا مع �أخ لي (يق�صد �أبن حليمة �أخيه
�ست من ذهب مملوء
بط ٍ
في الر�ضاعة)خلف بيوتنا نرعى غنما لنا �إذ �أتى رجالن عليهما ثياب بي�ض ِ
ثلج ًا .ثم �أخذاني ف�شقا بطني ،وا�ستخرجا قلبي ف�شقاه وا�ستخرجا منه علقة �سوداء فطرحاها وغ�سال
قلبي وبطني بذلك الثلج حتى �أنقياه (تهذيب �سيرة �أبن ه�شام �ص )45ولم �أجد تف�سيرا علميا لهذه
الحادثة �سوى �أنها ر�ؤيا ر�آها ( ) وهو �صغير.
وحدث بها مر�ضعته وزوجها ك�أنها وقعت فعال فتخوفا عليه و�أعاداه الى �أمه� .أو �أن الرجلين �أرادا �سرقة
ال�صبي �أو االعتداء عليه ،وعندما جاء الأبوان ف َّرا .و�إذا �صح �أنه بقي لديهما حتى �سن الخام�سة ،فذلك
يعني �أن الحادثة لم تقع ،ولم يكن لها �أثر على �إعادتة.
وللتف�صيل عن حياته ( ) لدى مر�ضعته حليم ــة ال�سعديــة انظر :ن�ساء حول الر�سول� ،ص .19-15
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وملا بلغ ال�صبي � 6سنني �أخذته �أمه لزيارة اخواله من بني عدي بني النجار يف يرثب،
فماتت بالأبواء بني مكة واملدينة ،وهي راجعة به اىل مكة .ف�أعادته ( َب َر َكة) ((( جاريته التي
ورثها عن �أبيه .وال بد ان فقد �أمه وهو �صبي �صغري قد ترك جرحا كبريا يف نف�سه يح�س به من
عانى اليتم يف طفولته .عاد حممد اىل اح�ضان جده عبد املطلب بن ه�شام الذي كان يرعاه
رعاية خا�صة ،ولكن ذلك مل يدم لل�صبي ،يتيم الأبوين ،فقد تويف جده وعمره � 8سنوات.
 ((( الر�سول� ،ص  .19-15هي (بركة بنت ثعلبة)من �أ�صل حب�شي ،يقال انها كانت اكبر من النبي ب�سنوات
قليلة .وقد رافقت النبي منذ والدته ،في بيت �أمه وجده وعمه ،ثم في بيت خديجة .وعندما توفيت امه كانت
حا�ضنته وبمثابة امه ،ولذلك فكلما نظر اليها تذكر طفولته وو�ضع يده عليها مربت ًا وهو يقول :هذه بقية اهلي.
وعندما تزوج النبي خديجة اعتقها فتزوجت من عبيد بن زيد وقيل  :ابن الحارث ،وانجبت منه ابنها:
ايمن.
وعندما بعث النبي كانت من اوائل من ا�سلم ولكن زوحها بقي على �شركه ففرق اال�سالم بينهما (وال
ادري لماذا لم يفرق اال�سالم بين بنت النبي زينب التي �أ�سلمت وزوجها ابي العا�ص الذي بقي على
�شركه ،او ان بركة كانت قد انف�صلت عن زوجها وال عالقة ال�سالمها بذلك)فكان النبي يقول :من �أراد
�أن يتزوج امر�أة من �أهل الجنة فليتزوج بركه ،فتزوجها زيد بن حارثه ،ابن النبي بالتبني ،فانجبت
منه ابنها �أ�سامة (الذي اخذ من امه لونه الأ�سود).
و بعد هجرة الم�سلمين الى المدينة ،ا�ضطرت الى اللحاق بهم فهاجرت وحدها (وال ادري اين كان
عنها زوجها زيد وولداها :ايمن وا�سامة)وكاد يقتلها العط�ش في الطريق .ويذكر الم�ؤرخون عنها:
ا�سطورة نزول دلو من ال�سماء فيه ماء عند هجرتها الى المدينة ،ف�شربت منه حتى ارتوت .ويبدوا �أنه
كان حلم ًا في �إغفاءة لها في الطريق .كان �أيمن قد �أ�ست�شهد مع الر�سول يوم حنين.
كما ا�ست�شهد زوجها زيد بن حارثة في معركة م�ؤته � .أما �أ�سامة فقد عينه النبي قائدا للحملة الى
فل�سطين قبيل وفاته ،ربما جبرا لخاطره لفقد والده).
كانت بركة ذات لكنة نظرا لأ�صلها الحب�شي ،فكانت تقول للم�سلمين ،عندما يذهبون الى الحرب�(:سبت
اهلل �أقدامكم)وتريد (ثبت اهلل �أقدامكم) ،كما كانت تلكن عندما ت�سلم فتلفظ العك�س وتقول :ال�سالم
عليكم ،فكان النبي يقول لها قولي (ال�سالم)بدال منه .ولما توفي النبي جاء ابو بكر وعمر لتعزيتها،
فقالت :اليوم قد وهن الإ�سالم �إذ انقطع ما بين ال�سماء والأر�ض.
ويقال انها ماتت بعد النبي مبا�شرة ،كما يقال :بعد خالفة عمر بن الخطاب ،وقد جاوزت ال�سبعين �أو
الثمانين  .ذكر ابن الجوزي في كتابه (�صفوة ال�صفوة)�أنها توفيت بعد خالفة عثمان بن عفان ،ولكنه
لم يذكر عنها �شيئا وعن بركه.
كان النبي يقول :هي �أمي بعد �أمي .انظر :محمد علي واخرون ،ن�ساء حول الر�سول� ،ص 28 -20
14

حياة حممد

قبل الزواج

بعد موت جده كفله عمه و�شقيق ابيه ابو طالب على الرغم من �ضعف حالته املادية فقد
رعاه رعاية جيدة .كما ان زوجته فاطمة بنت �أ�سد كانت حتبه وتف�ضله على ابنائها .ورغم
�أن �أبا طالب مل ي�ؤمن بالإ�سالم على �أ�شهر الروايات� .إال انه ظل يحبه ويدافع عنه ويحميه
من �أذى قري�ش وجتاوزاتهم حتى وفاته قبل الهجرة بـ � 3سنوات.
وقد اعتاد كتاب ال�سرية �أن يذكروا ان �أبا طالب قد كفل حممد ًا بعد موت جده عبد
املطلب و�أكاد �أميل �إىل االعتقاد �إىل �أن �أبا طالب قد توىل �أمر حممد منذ والدته يف حياة
�أمه وجده وان مل ينقله اىل بيته .فاملولود هو ابن �شقيقه ال�شاب املتويف حديث ًا ،وهو عقبه
الوحيد .وي�شاء القدر �أن متوت �أمه وهو �صبي �صغري ،وبعدها جده ب�سنتني.
ولذلك ميكن القول �أن حممد هو ابن �أبي طالب الآخر �إ�ضافة اىل �أبنائه االربعة ،ولكن
من �صلب عبد اهلل ،متاما كما قال علي (فيما بعد) عن ابن زوجته حممد بن �أبي بكر
الذي تويل تربيته منذ �صغره :هو ابني ولكن من �صلب �أبي بكر.
�إن حممد ًا مل يعان من عدم اال�ستقرار العائلي والعاطفي وح�سب ،نظرا لتنقله من بيت اىل بيت
ب�سبب االنف�صال عن مر�ضعته وفقد �أبيه و�أمه وجده �إىل �أن ا�ستقر يف بيت عمه ،ف�إنه بال �شك
كان يعاين من الوحدة �أي�ضا لأنه كان املولود الوحيد لأمه و�أبيه ،فلي�س له �أخوة وال �أخوات.
لقد عا�ش حممد �أكرث �سنوات طفولته و�صباه يف بيت عمه وحتت رعايته ،ورمبا وجد
يف �أوالد عمه الأخوة والأ�صحاب الذين حرم منهم ،لذلك ال ن�ستغرب �إذا علمنا �أن �أول من
فكر بالزواج منها فيما بعد هي ابنة عمه �أبي طالب ولكن الزواج مل يتم ،وعندما �سافر �أبو
طالب اىل ال�شام تاجرا تعلق به ال�صبي وعمره يومئذ  13عاما ف�أخذه معه ،ف�أنتبه بع�ض
من ر�آه معه وخا�صة بع�ض الكهان اىل نباهته ومزاياه اخلا�صة فتو�سموا فيه النبوة على ما
تقول بع�ض الروايات واو�صوا �أبا طالب باملحافظة عليه.
وعندما بلغ اخلام�سة ع�شره ا�ستقل بنف�سه ،وال نعرف �أكرث من هذه اجلملة (((.
وعلى اية حال ف�إن املعلومات عن حياة ال�صبي يف هذه املرحلة قليلة �إىل �أن �صار �شاب ًا
 ((( كيف كان هذا اال�ستقالل ؟ هل في بيت منف�صل ؟
ومن كان يعي�ش معه ،ومن كان يرعى �ش�ؤونه ،وما هو م�صدر رزقه ،وهل كان دخال منتظما �أم متقطعا ؟
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يافع ًا ال تزيد عن نتف و�شذرات متفرقة يف بطون الكتب .فمما عرف عنه يف هذه الفرتة
�أنه مار�س رعي الغنم اكرث من مرة ((( ،كما �أنه مار�س التجارة.
وكان له �شريك ا�سمه ال�سائب بن �أبي ال�سائب .و�إن كنا ال نعرف نوع التجارة التي
كانا ميار�سانها .وكم كانت املدة التي مار�ساها فيها ،وعلى �أية حال فقد ا�ستمرت حياة
اال�ستقالل هذه �أو حياة الوحدة مدة � 10سنوات.
وقد انتهت هذه املرحلة من حياة حممد وبد�أت حياة جديدة خمتلفة متام ًا عندما ذهب
بتجارة خديجة وكان قد بلغ اخلام�سة والع�شرين ،وتزوج منها ووجد يف دارها ومعها كل ما
حرم منه يف حياته ال�سابقة .وتقول بع�ض الروايات �أنه كان لأبي طالب دور يف ذهاب حممد
بتجارة خديجة لأن �أبا طالب هو الذي عر�ض على خديجة ذلك فوافقت .كما كان لأبي طالب
دور يف زواج حممد من خديجة ،وحتدث يف اخلطبة نياب ًة عنه ،داعم ًا موقفه مادي ًا ومعنوي ًا.
�إن حب �أبي طالب ملحمد ورعايته له ال ميكن االختالف عليها بني كتاب ال�سرية.
�إمنا املختلف عليه هو �إ�سالم �أبي طالب .فهناك من يقول� :أن �أبا طالب مل ي�سلم
رغم رعايته ملحمد ودفاعه عنه حتى �آخر حلظة من حياته .وهناك من ال يعجبهم ذلك،
وبخا�صة �أن �أبا طالب هو �أبو الإمام علي ( ) فكيف ال ي�سلم ؟ ولعلهم ي�شعرون �أن
القول بعدم �إ�سالم �أبي طالب �إ�ساءة غري مبا�شرة لعلي ،وخا�صة اولئك املوالون له
املعتزون ب�إمامته ،دون �أن يتحققوا تاريخي ًا هل �أ�سلم فع ًال �أم ال.
�إن هذه امل�س�ألة هي واقعة تاريخية مو�ضوعيه بعيدة عن رغبة هذا ال�شخ�ص �أو ذاك.
�إنني �شخ�صي ًا (مث ًال) يعجبني �أن يكون والد الإمام علي قد �أ�سلم بالإ�ضافة �إىل
اخلدمات التي قدمها للإ�سالم يف حماية النبي والدفاع عنه.
ولكن رغبتي ال�شخ�صية هذه ال قيمة لها وال تغري من الواقعة التاريخية �شيئا� .إمنا املهم
 ((( كان( ) يقول :ما من نبي �إال وقد رعى غنما وقيل :و�أنت يا ر�سول اهلل ؟قال :و�أنا! ولكن ال�س�ؤال
لمن كان يرعى الغنم ؟
يقال �إنه قد ورث قطعة غنم عن �أبيه ،فكم كانت هذه القطعة ،وهل بقيت حتى بلغ هذا العمر �أم �أنها
نفدت قبل ذلك ؟
و�إذا كان قد رعى الغنم للآخرين فكم كانت الأجرة التي تقا�ضاها والمدة التي زاول فيها الرعي؟
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�أن نتحقق هل �أ�سلم �أبو طالب فع ًال �أم مل ي�سلم ،ولي�س عجيبا �إن مل ي�سلم �أبو طالب.
ف�إن ابنه الأكرب (طالب) مل ي�سلم هو الآخر �أي�ضا ،وقد ا�ضطروه للمجيئ �إىل (بدر)
حلرب النبي فامتنع .فذهب ومل يرجع ،ومل يعرف له مو�ضع وال خرب ويعتقد �أنه �أحد
الذين تاهوا يف الأر�ض.
وطالب هو �أكرب �أبناء �أبي طالب (كما قلنا) كما �إن عقيل ،االبن الثاين ،مل ي�سلم
مبكر ًا .وخرج يوم بدر فيمن خرج مع قري�ش ،و�أ�سر ،ففداه عمه العبا�س ب�أربعة �آالف
درهم ،وملا مات �أبو طالب ورثه طالب وعقيل ومل يرثه علي وال جعفر ،لأنهما كانا م�سلمني،
ولكن عقيل �أ�سلم بعد ذلك ،قبل احلديبيه ،و�شهد غزوة (م�ؤته ) .وقال له النبي يوم ًا :يا
�أبا يزيد �إين �أحبك حبني  :حب ًا لقرابتك مني ،وحب ًا ملا كنت �أعلم من حب عمي �إياك.
ف�أن�صرف عقيل عن علي يف خالفته اىل معاوية مغا�ض ًبا له� ،إذ �س�أله ،ق�ضاء دينه ،وكان
ما ًال كثريا .فقال له علي� :إمنا �أنت رجل من امل�سلمني ،وال �أحمل على بيت مالهم دينك.
يوما بح�ضوره :هذا �أبو
فلما وفد على معاوية بره وق�ضى دينه و�أعطاه ما ًال كثري ًا .وقال ً
يزيد لوال علمه ب�أنني خري له من �أخيه ما �أقام معنا وتركه .فقال عقيل� :أخي خري يل يف
ديني و�أنت خري يل يف دنياي .وقد �آثرت دنياي .وا�س�أل اهلل خامتة خري .وكان لعقيل دار
باملدينة وا�سعة ،كثرية الأهل .ومات بعدما عمي� ،آخر خالفة معاوية.
وكان له من الولد  12ذكرا وخرج منهم  9مع احل�سني ( ) فقتلوا معه يف كربالء
ا�شهرهم م�سلم بن عقيل� .أما جعفر ف�أ�سلم يف �أول الإ�سالم ،وهاجر اىل �أر�ض احلب�شة مع
امر�أته �أ�سماء بنت عمي�س اخلثعمية ،فولدت له عبد اهلل وحممد وعون ًا .وقدم جعفر على
النبي يوم خيرب �سنة  7هجرية ،فعانقه النبي و�سر بقدومه ،وقال :ما �أدرى ب�أي الأمرين �أنا
�أ�سر ،بقدوم جعفر �أم بفتح خيرب ؟ وقال ( ) له� :أ�شبهت خلقي وخلقي .وقد ا�ست�شهد
جعفر �سنة  8هجرية يف معركة م�ؤته  .وكان جعفر يكنى �أبا عبد اهلل .وعبد اهلل هو �أول
مولود يف الإ�سالم ب�أر�ض احلب�شة .وكان من �أجود العرب وحفظ عن ر�سول اهلل وروى عنه،
وتويف باملدينة �سنة  80هجرية وهو ابن � 90سنة ،و�صلى عليه �أ ّبان بن عثمان بن عفان ،وهو
يومئذ �أمري املدينة لعبد امللك بن مروان.
�أما حممد فكان يكنى �أبا القا�سم .وي�شبه جده �أبا طالب .وقد تزوج �أم كلثوم بنت علي
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بعد عمر بن اخلطاب .وقد ا�ست�شهد بت�سرت هو و�أخوه عون .ويروى ان طالب �أكرب من عقيل
بـ � 10سنوات ،وهو اكرب من جعفر ،وجعفر �أكرب من علي بنف�س الفرتة� .أي ان �أبا طالب
كان له � 4أبناء وبنت هي �أم هانئ ،وا�سمها هند وقيل فاختة �أو جمانه.
ونعرف �أن عليا كان �صبيا يف العا�شرة عندما بعث النبي ( ) ولذلك قيل عنه� :أنه
مل ي�سجد ل�صنم .وهذا يعني �أن عليا كان �أ�صغر من النبي بـ � 30سنة ،وعليه ف�أن جعفر
�أ�صغر منه (من النبي) بـ � 20سنة و عقي ًال بـ � 10سنوات� .أما طالب فهو يف نف�س العمر.
ونظرا ل�ضعف حال �أبي طالب اقرتح النبي على عمه العبا�س �أن ي�ساعدوه ب�أن ي�أخذوا
بع�ض �أوالده للتخفيف عن كاهله .وملا فاحتوا �أبا طالب بذلك قال :اتركوا يل عقي ًال وخذوا
من �شئتم  .ف�أخذ العبا�س جعفر ًا  .و�أخذ النبي عليا .لذلك تربى علي يف بيت النبي ،كما
�سبق �أن تربى هو يف بيت �أبي طالب.
�أما �أمهم فهي فاطمة بنت �أ�سد بن ها�شم بن عبد مناف ،بنت عم �أبي طالب ،وهي
اول ها�شمية ولدت لها�شمي ،و�أ�سلمت فاطمة وهاجرت اىل املدينة ،وماتت فيها ،يف حياة
النبي ،و�شهد دفنها ،وقد �ألب�سها ر�سول اهلل ( ) قمي�صه ،و�أ�ضطجع معها يف قربها،
فقالوا :ما ر�أيناك �صنعت ما �صنعت بهذه :فقال :مل يكن �أحد بعد �أبي طالب� ،أبر بي منها.
�إمنا �ألب�ستها قمي�صي لتك�سى من حلل اجلنة .وا�ضطجعت معها ليهون عليها.
�إن هذه العبارة تبني بو�ضوح مقدار اعتزاز النبي حممد وحبه وعرفانه باجلميل للمر�أة
التي كانت له مبثابة الأم ،بعد �أن فقد �أمه �صغريا ،ولزوجها الذي كان له �أبا حقيقي ًا بدل
�أبيه الذي مل يره ابد ًا ،فلي�س هناك �أبر به منه – كما يقول.
وتروي لأبي طالب ق�صيدة طويلة يف مدح النبي حممد ،منها:
ُ
ثمال اليتامى ع�صمة للأرامل
و�أبي�ضي�ست�سقىالغمامبوجهه
يلوذ به الهالك مـن �آل ها�شــم فهم عنده يف نعـمة وفوا�صل
كذبتم وبيت اهلل نبزى حممـد ًا وملا نط ــاعـن دونه وننا�ضل
ون�ســلمة حتـى ن�ص ــرع حــوله ونذهب عن �أبنائنا واخلالئل
ولأبي طالب ق�صائد �أخرى يف مدح النبي (
18

) .فمن ق�صيدة مدح فيها النبي وتوعد

حياة حممد

قبل الزواج

قري�ش ًا حني كتبوا �صحيفة القطيعة (وهي من البحر الطويل):
�أال �أبلغا عني على ذات بيننا
�أمل تعلموا �أنا وجدنا حممدا

ل�ؤي ًا وخ�صــا مــن ل� ٍؤي بني كعب
نبيا كمو�سى خط يف �أول الكتب

�أال يفهم من هذه الأبيات �أن �أبا طالب قد �آمن ب�أن حممد ًا نبي� ،أم �أن هذه الأبيات م�شكوك
يف ن�سبتها �إليه.
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بدا يل �أن و�ضع كتاب عن �أزواج النبي وبناته �سيجعل عملي ناق�ص ًا �إذ مل يت�ضمن ف�صال
عن �آمنه بنت وهب� ،أم النبي ،و�إن كنت قد ذكرت �شيئ ًا عنها يف ال�صفحات ال�سابقة.
وامل�شكلة �أن امل�صادر عنها قليلة .وهذا �أمر طبيعي .فهل يحفل التاريخ بامر�أة من عامة
النا�س ،امر�أة من قري�ش ،ت�أكل القديد ،كما قال عنها النبي ( ).
لعل �أول ما جلب االنتباه اىل �آمنه يف جمتمع مكة �أنها تزوجت �شابا و�سيم ًا حمط �أنظار
فتيات ذلك املجتمع� ،إ�ضافة اىل جتربة الفداء التي تعر�ض لها ،كما تقول بع�ض امل�صادر
التاريخية .
وبعد بعثة النبي ف�أن من الطبيعي �أن تو�ضع عنها بع�ض الق�ص�ص واملرويات بدافع
احلب والتقدي�س للنبي حممد و�آله ،مما يجعل لها داللة اجتماعية و�أن �أعوزتها الأهمية
التاريخية � .أن �أم النبي فتاة من بني زهرة من قري�ش .فهي �آمنه بنت وهب بن عبد مناف
بن زهرة بن كالب .و�أمها برة بنت عبد العزي بن عثمان بن عبد الدار بن ق�صي بن
كالب .كان �أبوها �سيد بني زهرة وجدها عبد مناف بن زهرة بن كالب ،يقرن ا�سمه بابن
عمه عبد مناف بن ق�صي بن كالب جد النبي لأبيه ،فيقال لهما (المُ نافان)تعظيما لهما.
وكانت تربط ا�سرتها �أوا�صر وثيقه قدميه ب�أ�سرة بني ها�شم تعود ايل عهد ال�شقيقني
زهرة وق�صي ابني كالب بن مرة .وقد ا�ستمرت تلك العالقة الطيبة بني عبد املطلب �سيد
بني ها�شم ووهب �سيد بني زهرة ،فقد كانا يجتمعان ويتزاوران فال عجب �أن تتوج تلك
العالقة بزواج �آمنه بنت وهب من عبد اهلل بن عبد املطلب.
ويقال اي�ضا ان خطبتها متت من عمها وهيب ولي�س من �أبيها وهب .كما يقال �أن عبد
املطلب قد خطب يف نف�س املجل�س هالة بنت وهيب لنف�سه ف�أجنبت له فيما بعد حمزة
واملقوم وحجل .وهذا اخلرب او هذه اخلطبة تناق�ض ما قيل من �أن عبد املطلب اراد وفاء
نذره بنحر ابنه عبد اهلل عندما بلغ ابنا�ؤه الذكور الع�شرة.
ويف هذه املرحلة كان �أبنا�ؤه �سبعة فقط� .إال �إذا كان عبد املطلب قد تزوج هالة قبل ذلك
و�أجنب منها �أبنا�ؤه املذكورين� ،أو �أن ق�صة الفداء قد ن�سجت على غرار ق�صة �إ�سماعيل
الذبيح بن �إبراهيم (عليه) التي تناقلها الآباء والأجداد ،كما املحنا اىل ذلك من قبل.
وعلى �أية حال فقد مت زواج عبد اهلل من �آمنة و�أقيمت الأفراح وبقي عبد اهلل يف دار
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�أب العرو�س ثالثة �أيام ح�سب عادتهم ،وانتقل يف اليوم الرابع �إىل داره اخلا�صة مع زوجه.
وكانت دارا �ضخمة (كما و�صفوها) ذات درج حجري ،يو�صل �إىل باب يفتح من ال�شمال،
ويدخل منه اىل فناء يبلغ طوله  12مرتا يف عر�ض � 6أمتار .ويف جداره الأمين باب يدخل
منه �إىل قبة يف و�سطها مق�صوره من اخل�شب هي خمدع العرو�س .وبقي عبد اهلل مع
عرو�سه ب�ضعة �أيام ،رمبا مل تتجاوز الع�شرة ،ثم تركها لاللتحاق بقافلة قري�ش التجارية
امل�سافرة اىل بالد ال�شام ،تاركا ورائه عرو�سه ،رهينة االنتظار املرير يف ليايل الفراق
الطويلة .وكانت معها جاريتها (بركه بنت ثعلبة) تخفف وح�شتها.
وبعد مرور �شهر �شعرت بالبادرة االويل للحمل ويروى عنها �أنها قالت :لقد علقت به
فما وجدت م�شقة حتى و�ضعته .ويف ال�شهر الثاين عادت القافلة ومل يعد عبد اهلل .فقد �أ َّمل
به مر�ض يف الطريق فرتكته القافلة يف يرثب عند اخوال �أبيه وعادت بدونه .وكان ذلك
�صدمه كبرية لآمنه .وذهب اخوه احلارث بن عبد املطلب لي�ستطلع �أمره ولكنه عاد بنعيه،
فقد دفن هناك .ويقال �أن عمره كان  18عاما .بقيت �آمنه وحيدة جترت احزانها ،وبد�أت
تتعزي مبا يف بطنها ((( .وتقدمت ب�آمنه ا�شهر احلمل وو�ضعته كما ت�ضع �أية امر�أة .وبعد
والدته �أخذه جده وطاف به يف الكعبة ونحر الذبائح و�سماه (حممدا) .وهو من الأ�سماء
النادرة عند العرب ،وفرح به اعمامه ،وعندما ب�شرت (ثويبة الأ�سلمية) جارية عبد العزي
بن عبد املطلب (ابي لهب) �سيدها بوالدته �أعتقها.
وقد �أر�ضعته امه يف الأيام الأويل ،ورمبا حلزنها ،وم�صابها دفعته اىل ثويبة لإر�ضاعه،
التي �أر�ضعت قبله عمه احلمزة بن عبد املطلب .ثم جاءت املر�ضعات من بني �سعد ف�أخذته
(حليمه) لرت�ضعه وتربيه مع ابنائها عبد اهلل واني�سه وال�شيماء او ال�شماء .وبعد عامني
فطمته واعادته �أىل �أمه ،ولكنها اقرتحت عليها ان ترجع به اىل البادية لينمو هناك،
بعيدا عن جو مكة اخلانق .ووافقت الأم رغم رغبتها يف �إبقائه معها .ولكنها عادت �إليها
بعد ب�ضعة ا�شهر ب�سبب حادثة (�شق البطن)التي ذكرناها .ولكن روايات �أخرى تقول:
 ((( وهناك من يروي ان عبد اهلل قد مات وابنه طفل ر�ضيع عمره �شهران �أو � 7أ�شهر �أو � 28شهرا على
اختالف الروايات ،ولكن الرواية الأولى اكثر �شيوعا.
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ان حممد �أقام يف بني �سعد حتى اخلام�سة ،كما �سبقت الإ�شارة .وعندما بلغ ال�ساد�سة
�أخذته �أمه �إىل يرثب للتعرف على اخوال ابيه من بني النجار وزيارة قرب �أبيه ب�صحبة
جاريتها (بركة) فالتقي ال�صبي هناك مع �أبناء اخواله ولعب معهم وتعلم ال�سباحة ،حيث
مكثوا هناك �شهرا كامال ،وبعدها عادت �آمنه راجعة �إىل مكة مع ابنها وجاريتها .ويف
الطريق مر�ضت �آمنه ،ومل يطل بها املر�ض ،فقد �أ�سلمت روحها وفجع بها ال�صبي اليتيم.
وحملت بركة اجلثة ودفنتها يف قرية (الأبواء) ،وعادت باليتيم املنكوب �إىل مكة بعد ان
ر�أى م�شهد املوت ب�أعز النا�س عليه.
وظلت هذه الذكرى تلح عليه وت�ؤمله .وحاول جده ان يعو�ضه احلنان الذي فقده بفقد
�أمه ولكنه فارقه بعد عامني .ثم كفله عمه �أبو طالب.
عندما هاجر اىل املدينة تذكر الأماكن التي نزلها مع �أمه ،وتذكر قرب �أبيه واترابه
الذين لعب معهم .وعندما مر بالأبواء يف عمرة احلديبه ،بعد اكرث من  50عاما زار قرب
�أمه و�أ�صلحه وبكى عنده وبكى امل�سلمون لبكائه.
وملا خرجت قري�ش يف غزوة �أحد لتث�أر لقتالها يف بدر نزلوا الأبواء اقرتحت هند بنت
عتبه زوجة ابي �سفيان نب�ش قرب �آمنه لإيذاء الر�سول ومبادلة ما يقع من �أ�سرى قري�ش مبا
بقى من رفاتها .ولكن قري�ش ا�ستنكرت ذلك ورف�ضته.
�أما مر�ضعته ثويبه فكان ي�صلها وهو مبكة وظل على ذلك بعد هجرته �إىل املدينة �إىل
ان �سمع بوفاتها �سنة  7هجرية .وعند فتح مكة �س�أل عن ابنها م�سروح فقيل له انه قد تويف
قبل امه .لقد كان يرى يف ثويبه مالمح من امه ،كما ر�أى تلك املالمح يف جاريته بركه
ومر�ضعته حليمه ال�سعدية وزوجة عمه فاطمة بنت �أ�سد ،التي رعته �أيام �صباه ،واخريا يف
زوجته الغالية خديجة ،التي مل يتزوج �أخرى غريها يف حياتها وكان يرى فيها اي�ضا مالمح
من امه .وقد عو�ضته عن حنان الأمومة الذي حرم منه ،منذ فقدها يف الأبواء.
كما ر�أى �صورة امه يف بناته ،وخا�صة يف ابنته ال�صغرى فاطمة التي كانت تدعى
(�أم �أبيها) ،كما ر�أى �صورتها يف كل �أم حتنو على ولدها ولذلك �أو�صى ا�صحابة برعاية
امهاتهم ،وقد �أثر عنه :اجلنة حتت �أقدام الأمهات .هذا ما حفظ لنا التاريخ من اخبار
عن �آمنه بنت وهب ،ولكنه حفظ اي�ضا ق�ص�صا و�أخبارا اخرى ن�سجتها قلوب املحبني
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بعد ان بعث ب�شريا وهاديا للم�سلمني .ونورد يف ادناه قلي ًال من كثري ملغزاه الإجتماعي
والإن�ساين ،ولي�س لدقته التاريخية.
فمن الروايات عن عبد اهلل والد النبي حممد وكان معروفا بو�سامته بالإ�ضافة �إىل
كونه ابن �سيد بني ها�شم بالإ�ضافة �إىل ق�صة الفداء (�إن �صحت) قد �أك�سبته ال�شهرة.
وجعلته حمط �أنظار بع�ض فتيات مكة املعروفات مما جعلهن يعر�ضن انف�سهن عليه قبل
زواجه من �آمنه .منهن رقيه بنت نوفل (وقيل ا�سمها قتيلة او رقيقه)اخت ورقه بن نوفل،
قالت له بعد الفداء :لك من الأبل بقدر ما نحر عنك يوم فدائك �إن قبلت �أن �أهب لك
نف�سي فاعتذر .وبعد زواجه من �آمنه التقى بها و�س�ألها :مالك ال تعر�ضني علي اليوم ما
كنت عر�ضت علي بالأم�س ؟ ف�أجابت :فارقك النور الذي كان معك ،فلي�س يل بك اليوم
حاجه .وقد اعطيت اهمية خا�صة لهذه النبوءة لأن ابنة نوفل هذه هي اخت ورقه بن نوفل
الذي كان قد تن�صر واتبع الكتب ،وب�شر ب�أن �سيكون يف هذه الأمه نبي .ولكن وا�ضع الق�صة
فاته �أن نبوءة ورقه جاءت مت�أخره عن هذه الواقعة ب�أكرث من �أربعني عاما ،عندما حدثته
خديجة عن ر�ؤيا زوجهـا يف غار حراء ،وطلبت تف�سريا لها.
وواقعة �أخرى ،فقد قيل ان فاطمة بنت مر ،وكانت معروفة بجمالها وهي كاهنة من
خثعم ،وهنا تكمن �أهمية هذه الواقعة ،دعته �إىل الزواج منها فرف�ض .ثم �أعر�ضت عنه
بعد زواجه ،وملا �س�ألها :ملاذا مل تعر�ض نف�سها مرة �أخرى �أجابت :قد كان ذلك مرة فاليوم
ال ،فذهبت كلمتها مثال .وقد �أ�ضافت :ب�أين ر�أيت يف وجهك نورا ف�أردت �أن يكون يل ،ف�أبى
اهلل �إال �أن يجعله حيث �أراد.
�أما ليلى العدوية التي �سبق �أن عر�ضت نف�سها هي االخرى اي�ضا ثم �صدت عنه ،فلما �س�ألها
عن �سبب �صدودها بعد ذلك �أجابت :مررت بي وبني عينيك غرة بي�ضاء ،فدعوتك ف�أبيت
علي .ودخلت على �آمنه فذهبت بها (((� .أما �سوداء بنت زهرة الكالبية التي جنت من الو�أد
يف �صغرها و�صارت كاهنة قري�ش ,فقد قالت يوما لبني زهرة :ان فيكم نذيرة �أو تلد نذير ًا،
ف�أعر�ضوا علي بناتكم ففعلوا .وعندما عر�ضت عليها �آمنه ،قالت :هذه النذيرة �أو تلد نذير ًا.
 ((( وقبل ذلك :من الطبيعي ان تزهد الن�ساء بمن كان مطلوبا منهن اذا ف�ضل عليهن واحدة وتزوجها.
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وكانت هناك ق�ص�ص وروايات عن �آمنه وما ر�أته �أو حلمت به عند زواجها وعند حملها.
فقد روى عنها �أنها ر�أت يف نومها عند عر�سها ر�ؤيا ك�أن �شعاعا من النور خرج من كيانها
ف�أ�ضاء الدنيا من حولها حتى لك�أنها ترى ق�صور ب�صرى من �أر�ض ال�شام ،و�سمعت هاتفا
يقول لها� :إنك حملت ب�سيد هذه الأمه .ويف رواية �أخرى �أنها قالت :ما �شعرت ب�أين حامل
به وال وجدت له ثقله كما جتد الن�ساء� ،إال �أنني �أنكرت رفع حي�ضتي ،ف�أتاين �آت و�أنا بني
النوم واليقظه فقال :هل �شعرت �أنك حملت؟ فك�أين اقول :ما ادري .فقال �أنك حملت
ب�سيد هذه االمه ونبيها ،وذلك يوم الأثنني ،فكان ذلك مما يقن عندي احلمل.
ويبدوا �أنه يف هذا الوقت كانت هناك اقوال ترتدد يف بالد العرب تب�شر بنبي منتظر
قد تقارب زمانه .وتن�سب هذه الأقوال �إىل �أحبار من اليهود ورهبان من الن�صارى وكهان
من العرب .ولعل املرويات عن عبد اهلل على �أل�سنة الن�ساء اللواتي ذكرناهن تنم عن تلك
التوقعات �أو من نف�س م�صادرها ،كما نقل التاريخ ر�ؤيا لعبد املطلب م�ؤداها ك�أن �سل�سلة من
ف�ضة خرجت من ظهره لها طرف يف ال�سماء وطرف يف الأر�ض ثم عادت ك�أنها �شجرة ،على
كل ورقة منها نور ،و�إذا �أهل امل�شرق واملغرب يتعلقون بها .وعندما ق�ص عبد املطلب ر�ؤياه
عربوها له ب�أن مولودا جديدا من �صلبه يتبعه �أهل امل�شرق واملغرب ويحمده �أهل ال�سماء
والأر�ض .وهناك روايات ارتبطت مبولد النبي وما ح�صل فيها من عجائب وخوارق منها:
زيدت ال�سماء حفظا ورد عنها املردة وذوو النفو�س ال�شيطانية.
وتدلت �إليه ( ) الأجنم الزهرية
وا�ستنارت بنورها وهاد احلرم ورباه
وخرج معه ( )نور �أ�ضاء ق�صور ال�شام القي�صرية
فر�آها من بطاح مكة داره ومغناه
وان�صدع الأيوان باملدائن الك�سروية
الذي رفع انو�شروان ب�سمكه و�سواه
و�سقطت اربع وع�شرون من �شرفاته العلوية
وك�سر �سرير امللك ك�سرى لهول ما ا�صابه وعراه
وخمدت النريان املعبودة باملمالك الفار�سية
26
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لطلوع بدره املنري وحمياه.
هذا قليل من كثري (((.
ووا�ضح من هذه ال�سطور وما �سبقها �أنها و�ضعت بعد �أن ُب ِعثَ ( ) نبيا وكرث اتباعه
واملحبون له فو�ضعوا هذه الق�ص�ص واملرويات ليعربوا عما يختلج يف نفو�سهم من حب عميق
وتقدي�س ،وقد ثبتنا هذه الق�ص�ص والروايات ملغزاها الإجتماعي ولي�س لدقتها التاريخية.
كما مل ي�أخذ مبثل هذه الأخبار اغلب الكتاب املعا�صرين وامل�ست�شرقني ،الذين يلتزمون
املنهج العلمي يف البحث ،لي�س انتقا�صا من مكانة الر�سول الكرمي ،بل لأنهم ال يخلطون
الوهم باحلقيقة ويحر�صون على ف�صل الدين عن اخلرافات والأ�ساطري املو�ضوعة وان
كان دافعها احلب والإميان والنوايا احل�سنه.

 ((( الدكتورة بنت ال�شاطئ ،ام النبي( ،دار الكتاب العربي ،بيروت )1985 ،انظر اي�ضا :محمد علي قطب
و�آخرون ،ن�ساء حول الر�سول ( )� ،ص  28-9وبخا�صة� :آمنة بنت وهب �ص 14-11
27

()1
خديجة بنت خويلد
�سنة  28قبل الهجره

29

أزواج النيب

وبناته

من املتفق عليه بني معظم امل�ؤرخني� ،إن مل يكن جميعهم �أن النبي حممد ( )
تزوج  11امر�أة ودخل بهن� .أما اللواتي تزوجهن ومل يدخل بهن� ،أو خطبهن فقط ،فالأمر
خمتلف فيه متاما .والعدد يرتاوح بني  2ويت�صاعد حتى ي�صل �إىل � 20إم��ر�أه .وال�سبب
وا�ضح .فما دامت تلك الن�ساء مل يبقني على ذمة النبي فرتة طويلة� ،أو مل يبقني على ذمته
�أ�صال ف�أن هذا امل�ؤرخ �أو ذاك ي�سمع ببع�ضهن وال ي�سمع بالبع�ض الآخر ،ومن هنا كان �سبب
الإختالف (((.
كانت خديجة �أول من تزوج ،زوجه �إياها ابوها خويلد بن �أ�سد ،وقيل �أخوها :عمرو بن
خويلد ،وكان عمر النبي يومئذ  25وعمرها� 40سنة (وقيل اقل من ذلك) .وقد �أ�صدقها
النبي  20بكرة (الناقة الفتيه)وخديجة هي بنت خويلد بن �أ�سد بن عبد العزي بن ق�صي،
و�أمها هي فاطمة بنت زائ��ده� .سمعت خديجة الكثري عن حممد و�صدقه و�أمانته وكرم
�أخالقه ،فعر�ضت عليه �أن يخرج يف مالها �إىل ال�شام تاجرا ،وتعطيه ن�سبة من الربح
اكرث مما كانت تعطيه للآخرين ،فقبل بذلك .ورمبا كان ذلك و�سيلة للإت�صال مبحمد
والتعرف عليه بق�صد الزواج منه (((.
ذهب حممد بتجارة خديجة �إىل ال�شام يرافقه فيها خادمها مي�سره .وحققت التجارة
ربحا وفريا .ويظهر �أن مي�سره قد اعجب بخلق حممد �إعجاب �سيدته به ،فعاد يحدثها
عن ح�سن خلقه وبالربكات التي �شاهدها و�سمعها عنه .ويبدو ان ذلك ما كانت تتمنى
 ((( يقول الم�سعودي� :أن النبي محمد ( ) قد تزوج من � 15إمر�أه ودخل ب 11منهن ولم يدخل ب�أربع،
وقب�ض عن .9ولم ي�شر �إلى ا�سمائهن جميعا .و�إنما قال ب�إنه قد بحث ذلك في كتابه (الو�سيط)المفقود.
ولكن ابن ه�شام �صاحب ال�سيرة والذي عا�ش قبل الم�سعودي بـ 100عام ذكر ب�أنه قد تزوج  13فقط،
بني بـ 11منهن ولم يدخل بـ .2وقد مات منهن  2في حياته وتوفي عن � .9أما �صاحب الجوهرة وهو من
م�ؤلفي القرن ال�سابع الهجري فقد ذكر ان عدد من لم يدخل بهن هو  5فقط .بينما �أ�شار ال�سعدي ،وهو
احد الكتاب المعا�صرين ،ب�أن عدد من لم يدخل بهن �أو طلقهن قبل الدخول بهن قد بلغ  ،10اعتمادا
على م�صادر �أخرى .هذا �إ�ضافة �إلى بع�ض الإختالفات في �أ�سمائهن و�سبب تطليقهن او عدم الدخول
بهن و�سن�شير �إلى ذلك في مو�ضعه.
 ((( تجتمع خديجة بالن�سب مع محمد بالجد الثالث لها ،فهو محمد بن عبد اهلل بن عبد المطلب بن ها�شم
بن عبد مناف بن ق�صي وهو الجد الرابع لمحمد.
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�أن ت�سمعه عن حم��م��د ((( .ولي�ست ه��ذه ال��رواي��ة الوحيدة عن �إت�صال خديجة مبحمد
و�إ�ستئجارها �إياه للخروج بتجارتها ،الرواية التي تعتمد على �صدقه و�أمانته ((( .فالرواية
الأخرى تقول� :أن �أبا طالب اقرتح على حممد �أن يعر�ض نف�سه على خديجة لعلها ت�ست�أجره
وت�ضاعف له ا ُ
جل ْع ْل (الأج��رة) لعلمها مبكانته من قري�ش ول�شهرته بالأمانه والذمه يف
كل ما تواله من جتارة ،ور�ضيت خديجة بذلك ((( ويف رواية ثالثه �أن عمه �أبا طالب فاحت
خديجة يف �أمر الذهاب بتجارتها ف�أجابته على ر�ضى وكرامه :قالت :لو �س�ألت ذلك لبعيد
بغي�ض ل َأج ْبنــاك .فكيف وقد �س�ألت لقريب وحبيب ،ثم جهزت له العري و�أر�سلت معه
مي�سره و�أو�صته �أن يكون طوع �أمره (((.
ويف هذه ال�سفرة تذكر بع�ض الكرامات ملحمد على زعم ان مي�سره نقلها خلديجة
ف�سرت بها .وم��ن تلك الكرامات �أن حممدا ا�ستظل ب�شجرة قريبة من �صومعة احد
الرهبان ،ف�أخربهم ب�أنه ما نزل حتت هذه ال�شجرة قط �إال نبي .وهذا زعم مفتعل .ف�إن
�آخر نبي يف نظر امل�سلمني هو عي�سى ( )وقد جاء قبل حممد ب  570عاما .وما الذي
كان مينع النا�س الآخرين من ان ي�ستظلوا بها طوال هذه الفرتة لو كانت ال�شجرة موجودة.
وكرامة �أخرى تذكر يف هذه ال�سفرة �أي�ضا .فقد زعمت بع�ض امل�صادر ان هناك ملكني كانا
يظالنه من ال�شم�س يف الطريق.
وقيل �أن �سحابة كانت تظلله ،حيث كانت ت�سري �أينما �سار .ولي�س غريبا �أن يت�صادف
 ((( ي�شير بع�ض الكتاب �إلى �أن خديجة قد �أ�ست�أجرت محمد مرتين ،الأولى� :إلى �سوق حبا�شه في اليمن،
على  6ليال من مكة مع عبدها مي�سره ،فابتاعا برا ورجعا �إلى مكة ،وربحا ربحا ح�سنا ،ولم ن�سمع في
هذه ال�سفرة عن البركات والكرامات التي ذكرت في ال�سفرة التاليه .وفي ال�سفرة الثانية �أر�سلته �إلى
ال�شام مع مي�سرة �أي�ضا ،فابتاعا وربحا ربح ًا وفير ًا ،وكانت اجرته في ال�سفرتين :بكرتين �أو قلو�صين
اي ناقتين او جملين� .أنظر يون�س ال�سامرائي �ص 9
 ((( هذا ما ذكرته �أغلب الم�صادر ،وب�صورة خا�صه ابن ه�شام .انظر :تهذيب �سيرة ابن ه�شام� ،ص -49
 ((( �أنظر� :سليمان مظهر ،ق�صة الديانات� ،ص .491
 ((( محمد جواد املحت�صر ال�سعيدي ،الدرا�سة التاريخية حول ن�ساء النبي و�أوالده �ص  .27واجلدير باال�شارة
ان امل�ؤلف ا�شار �إىل الرواية الأوىل �أي�ضا بعد ان ذكر الرواية �أعاله.
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�سري ال�سحاب يف ال�سماء ب�إجتاه �سري القافلة من مكة �إىل ال�شام وبالعك�س ،فتظل ال�سائرين
وحتميهم من حرارة ال�شم�س ،ولي�س معقوال �أن يرتكز ظل ال�سحابة على حممد وهجينه
فقط دون بقية القافلة .ولكن حممدا بعد �أن بعث نبيا البد �أن تذكر له بع�ض الكرامات
التي يحتاجها بع�ض الب�سطاء من ذوي الإميان ال�ضعيف ليزدادوا �إميانا و�إقتناع ًا بدينهم
ومت�سكا به ،ويح�سبون �أن حممدا لو مل يكن له مثل هذه املعجزات وغريها مل يكن نبيا،
وهو ما ال يحتاجه امل�ؤمنون ال�صادقون .املهم �أن مي�سره قد اعجب بخلق حممد فعاد
يحدث �سيدته بح�سن خلقه وبالربكات التي �شاهدها و�سمعها عنه.
كانت خديجة متلك كل �شئ ،املال واجلاه والولد واجلمال .ومل يكن ينق�صها �شئ �سوى
الزوج الذي ميلأ بيتها بالدفء واحلنان ،وتوفر له مقابل ذلك احلب وال�سعاده .وكانت
خديجة قد تزوجت مرتني :فقد تزوجت عتيق بن عائد املخزومي وول��دت له عبد اهلل
 (((
وجارية .وبعده تزوجها ابو هاله بن مالك التميمي فولدت له هند وزينب
وعلى اية حال ف�أن حممدا بعد ان �أمت ح�سابه مع خديجة وعاد اىل اهله جاءت �إليه
نفي�سه (وقيل ر�سي�سة) بنت علية ،احدى قريبات خديجة وعر�ضت عليه ان يتزوج ف�أجاب:
�إنني فقري جدا و ما بيدي ما �أتزوج به .فقالت له :ف�أن كفيت ذلك ودعيت �إىل املال واجلمال
وال�شرف �أال جتيب .فرد عليها حممد  :ومن ؟ قالت :خديجة بنت خويلد .وا�ستغرب حممد
مما قالته  :فلما �أكدت له نفي�سة ما تقول رد عليها قائال :ومن يل بذلك ؟ ف�أجابته :دع
الأمر يل ،فقال فرحا  :ف�أنا افعل.
وقيل �أن �أخت خديجة هي التي عر�ضت على حممد ولي�س نفي�سه .ومهما كانت الطريقة
التي عر�ضت بها خديجة نف�سها� ،سواء ب�شكل مبا�شر او بوا�سطة قريبتها نفي�سه ،ف�إن
 ((( هنا يوجد اختالف في �أ�سماء �أوالد خديجة و�أ�سماء زوجيها .وفي ترتيب تلك الزيجات .يقول التلم�ساني
�صاحب (الجوهره)ان خديجة كانت تحت �أبي هاله زراره بن بتا�ش ،فولدت له هند وهاله وكان هند
(وهو ذكر ولي�س انثى)يقول� :أنا �أكرم النا�س �أبا و�أما و�أخا و�أختا� .أبي ر�سول اهلل و�أمي خديجة و�أختي
فاطمة و�أخي القا�سم� .أنظر الم�صدر المذكور� ،ص  60 -59ورواية �أخرى تقول :تزوجها �أوال ابو
هالة زراره بن بتا�ش التميمي ثم خلف عليها عتيق بن عائد بن عمرو بن مخزوم .انظر :ال�سامرائي
الم�صدر ال�سابق �ص .9
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حممدا ذكر ذلك لأعمامه الذين رحبوا بدورهم بهذا الزواج ،فبالإ�ضافة �إىل جمالها
وثرائها الكبري ،فقد كان ابو خديجة من بني خمزوم ،ذو مكانة كبرية يف او�ساط قري�ش.
كما ان ام خديجة فاطمة بنت زائده بن الأ�صم كانت ت�سمى الطاهره و�سيدة ن�ساء قري�ش.
وكان قد رغب يف زواج خديجة الكثريون ،ولكنها مل جتد فيهم ما يدفعها �إىل قبول من
تقدم �إليها.
خرج حممد مع عمه احلمزة (ويف رواية �أخرى مع عمه ابي طالب)ودخل على خويلد
بن �أ�سد وخطبها �إليه فتزوجها .وكان ذلك يف �صفر بعد رجوعه ب � 3أ�شهر .وقيل ان
املزوج لها عمها عمرو بن ا�سد ،وقيل �أخوها عمرو .وقيل ان اباها كان يرغب عنه .فلما
 (((
�سكر خطبت منه فزوجها .ثم �صحا ف�أنكر ذلك ثم ر�ضيه و�أم�ضاه
وقد ح�ضر خلطبتها بع�ض وجوه قري�ش ويف مقدمتهم ابو طالب حيث خطب فقال:
احلمد هلل الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع ا�سماعيل .وجعل لنا بلدا حراما وبيتا
حمجوجا .وجعلنا احلكام على النا�س .ثم ان حممد بن عبد اهلل �أخي من ال يوازن به فتى
من قري�ش اال رجح عليه برا وف�ضال ،وحزما وعقال ،ور�أيا ونبال .و�إن كان يف املال قل،
ف�إمنا املال ظل زائل ،وعارية م�سرتجعه .وله يف خديجة بنت خويلد رغبة .ولها فيــه مثل
ذلك .وما احببتم من ال�صداق علي .ولـ ــه واهلل نب�أ �شائع وخطب جليل (((.
كان حممد �سعيدا بزواجه من خديجة .فقد وفرت له احلب واملال .ويبدوا ان خديجة
بحكم ن�ضوجها وكرب �سنها بالإ�ضافة �إىل جمالها ومالها قد عو�ضت حممدا كل ما كان قد
حرم منه يف طفولته و�صباه من حنان الأم والأب واملعيل.
�إننا ال نعرف الكثري عن حياة حممد بعد الزواج ،كما ال نعرف �شيئا عن حياة خديجة
 ((( ال�سامرائي� ،ص  10وقد اورد روايات خمتلفه عن عمر حممد ( ) عند الزواج30 ،26 ،25 ،21 :
�سنه �أما عمر خديجة فكان� 45 ،40 ،35 ،30 ،28 ،25 :سنه .ثم يعود يذكر ان النبي ق�ضى مع خديجة
�شبيبته وطائفة من كهولته ،و�أنها ماتت قبل الهجره بـ � 3سنوات بعد ان مكثت معه � 25سنه .وال�شائع
انه تزوجها وهو ابن � 25سنه وانها كانت يف الـ  40و�أنها عندما ماتت كانت بعمر � 65سنه وعمره 50
عاما.
 ((( ال�سعيدي ،الم�صدر ال�سابق �ص  .29وفي بع�ض الم�صادر ف�أن الن�ص مختلف .انظر ال�سامرائي� ،ص .10
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مع ازواجها ال�سابقني ،وكيف انعك�ست اثارها على حياتها اجلديده مع حممد ،ولو عرفنا
لكانت ال�صورة او�ضح� ،أو على الأقل ا�ستطعنا ا�ستنتاج بع�ض مالمح حياتها معه .كما اننا
ال نعرف الكثري عن عمل حممد ون�شاطه الأقت�صادي بعد الزواج .فهو مل يخرج مرة �أخرى
يف جتارة خديجة �إىل ال�شام .فهل كان ميار�س التجارة يف مكة� ،أم �أنه كان يدير جتارتها
بدال منها� .أو �إن�صرف �إىل �أعمال �أخرى .لعله ترك العمل بعد الزواج لأنه كان لديهما ما
يكفيهما ،ف�إن�صرف �إىل التفكري و التعبد واالنقطاع �شهرا واحدا �أو اكرث يف غار حراء،
حيث اتاه الوحي عندما بلغ الأربعني.
كان خلديجة دور كبري يف م�ؤازرة حممد وت�صديقه والوقوف �إىل جانبه حتى �آخر يوم
من حياتها .فعندما ر�أى حممد حلمه املعروف يف غار حراء (على بعد � 3أميال من مكة)
�أ�سرع �إىل خديجة وق�ص عليها ما ر�أى .لقد �أتاه جربيل وهو نائم يف الغار وكان ذلك يف
ليلة االثنني  17رم�ضان وقال له :اقر�أ ،وحممد يجيبه :ما �أقر�أ ،لأنه كان �أميا ال يح�سن
القراءة والكتابة ( ((.
فيع�صره جربيل ع�صرا �شديدا ويرتكه ،ويعيد عليه الأمر بالقراءه فيعتذر ،ويعيد عليه
الع�صر ،وتكرر ذلك  3مرات ،ويف الثالثه قال :ماذا اقر�أ ؟ قال جربيل :اقر�أ با�سم ربك
الذي خلق .خلق الإن�سان من علق .اقر�أ وربك الأكرم .الذي علم بالقلم .علم االن�سان
ما مل يعلـم .فقر�أها حممد ،فان�صرف عنه ( (( .قفل حممد راجعا �إىل خديجة ف�أخربها
بالر�ؤيا ،ومل يقل لها انه �صار نبيا ،بل التج�أ �إليها ي�شرح ما ر�أى يف منامه.
 ( (( زعم امل�سعودي ان ذلك كان يوم الإثنني  10ربيع الأول ،وكان عمره يومئذ �41سنة رمبا لزعم امل�سعودي
هذا عالقه بخرب روته عائ�شة ( ) �سوف نذكره فيما بعد.
 ( (( نقل ال�سعيدي عن الطربي :ب�أنه عند عودته من غار حراء ر�أى جربيل على عر�ش بني ال�سماء والأر�ض.
فخ�شى منه فجاء �إىل خديجة وقال دثروين دثروين فدثروه ف�أنزل عليه :يا �أيها املدثر قم ف�أنذر.
وهذا خالف ما هو معروف .ف�سورة املدثر هي ال�سوره الرابعة يف النزول بعد العلق والقلم واملزمل.
رمبا ال�سبب يف هذا الإلتبا�س هو ان الآيات التي نزلت يف غار حراء من �سورة العلق لي�س فيها تكليف
بالنبوة بل دعوة �إىل التوحيد (اقر�أ با�سم ربك الذي خلق)ولي�س با�سم الآلهه التي كانت تعبدها قري�ش
وبقية العرب.
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وت�ضيف بع�ض الروايات ان جربيل ظل يرتاءى له يف يقظته وهو عائد �إىل البيت ،ولكي
تتحقق خديجة يف ان ما تراءى له هو مالك ولي�س �شيطانا �أخ�ضعته لتجربه �أو �إختبار.
فقد اجل�سته على حجرها وادخلته حتت ثيابها وطلبت �إليه ان يدقق يف ال�شخ�ص او ال�شبح
الذي تراءى له .فان كان مالكا ف�أنه لن يدخل حتت ثياب املر�أه بل يختفي .اما اذا كان
�شيطانا ف�أنه لن يختفي ويظهر له اي�ضا .وملا مل يظهر وهو يف تلك احلاله فقد عرفت انه
مالك و�أن ر�ؤياه من اهلل و�أنها حق ،وهذا الإختبار ي�صعب ت�صديقه ،لأن ما ر�آه حممد وهو
نائم يف غار حراء ال ميكن ان يتكرر وهو عائد �إىل البيت ،ولذلك ف�أن هذا الأختبار ال مربر
له وطريقتـه غري مقبوله.
واجلدير بالذكر ان حلم غار حراء مل يكن احللم االول .فقد علمنا فيما بعد ،وح�سب
رواية زوجته الثالثه عائ�شة بنت ابي بكر ،ان النبي قبل هذا احللم ب � 6أ�شهر كان يرى
احالما �صادقه ،كفلق ال�صبح ،ولكن مع الأ�سف ف�إن الت�أريخ مل يحفظ لنا تلك الأحالم
ودالالتها .وال بد ان النبي كان يق�ص بع�ض تلك الأحالم �أو كلها على خديجة كما فعل هذه
 ( ((
املره .وال ندري ما �إذا كانت جتهد نف�سها يف تف�سريها �أو ت�ستعني مبن يف�سرها لها
ومهما يكن من �أمر ،ف�إن خديجة جمعت عليها ثيابها وانطلقت �إيل ابن عمها ورقه بن
نوفل ( (( وكان قد تن�صر و�سمع من �أهل التوراة والأجنيل ،وحدثته مبا ر�أى زوجها ،فقال
ورقه :قدو�س قدو�س والذي نف�س ورقه بيده لئن كنت �صدقتني لقد جاءه النامو�س الأكرب
الذي كان ي�أتي مو�سى ،و�أنه لنبي هذه الأمه فقويل له فليثبت .هذا هو الن�ص الذي نقله
كتاب ال�سرية .وال �أدري �إذا كان قد طر�أ عليه بع�ض التغيري �أو احلذف او الإ�ضافه ،عندما
 ( (( ان الأحالم ال�صادقة التي �أ�شارت �إليها عائ�شة والتي بد�أت قبل حلم غار حراء ب � 6أ�شهر يعني �أنها
بد�أت يف ربيع الأول .ولعل هذا هو ال�سبب يف التداخل والذي جعل امل�سعودي يعتقد ان حلم غار حراء
وقع يف ربيع الأول ،ولي�س يف رم�ضان كما هو �شائع.
 ( (( يروى �أن خديجة كانت قد حدثت ورقه بن نوفل عما ر�أى مي�سره �أثناء مرافقته ملحمد يف �سفرته �إىل
ال�شام ،قبل  15عاما ،عندما �أرادت الزواج منه فذكر لها القول الذي اعاده عليها هذه املره .و�أكاد �أ�شك
يف �أنه نف�س القول .رمبا قال �شيئا م�شجعا ولكنه بالت�أكيد لي�س له عالقة بالنبوة ،و�إال لبقي منه �شئ
يف ذاكرة حممد �أو خديجة.
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مت تدوينه بعد اكرث من مائة عام.
وعلى �أية حال ف�أن خديجة وامل�سلمني من بعدها قد فهموا من ورقه غري الذي ق�صده
بال�ضبط ،كما اعتقد .فورقه ذكر مو�سى ومل يذكر عي�سى امل�سيح لأن الن�صارى ال يعتربون
امل�سيح نبيا ي�أتيه الوحي و�إمنا هو ابن اهلل ار�سله ليخل�ص الب�شر من اخلطيئه .ان مو�سى
هو النبي او الر�سول الذي جاء بال�شريعة التي ي�ؤمن بها اليهود والن�صارى� .أما بقية انبياء
بني �إ�سرائيل الكثريين فقد كانت ت�أتيهم النبوة عن طريق االحالم �أو الر�ؤى ،ولذلك ف�إن
النبي يف بني �إ�سرائيل كان ي�سمى (الرائي) اي�ضا .وكل �أولئك الأنبياء مل يكونوا يب�شرون
بدين جديد و�إمنا كانوا يدعون �إىل اهلل والإلتزام بال�شريعة وعدم خمالفة الرب.
وحتى عي�سى امل�سيح ( ) نف�سه الذي رف�ضه اليهود و�صلبوه ومل يعتربوه امل�سيح
املخل�ص املوعود ،مل يعتقد به �أ�صحابه كر�سول �أتى بديانه جديده .ف�شريعة مو�سى ظلت
قائمه و�أن دور امل�سيح مل يكن �إلغاء ال�شريعة و�إمنا اكمالها ،وانه جاء �إىل خراف �إ�سرائيل
ال�ضاله لهدايتهم .وملا مل ت�ستجب تلك اخلراف ال�ضاله �إىل دعوة ي�سوع نقل تالمذته،
بعد �صلبه� ،أفكاره وما �أ�ضافوا �إليها من قيامته بعد موته و�صعوده �إىل ال�سماء وجلو�سه
�إيل ميني اهلل ،نقلوا تلك الأفكار �إىل بقية الأمم و�صاروا يب�شرون بها و�صارت لها الأهمية
الأويل .اما �شريعة مو�سى فظلت معتمده من قبل امل�سيحيني اي�ضا ومل يرتكوها ولكن
�صار لها دور ثانوي يف الأفكار امل�سيحيه اجلديده .وامل�سيحيون ال يعتربون تلك الأفكار
واملعتقدات امل�سيحيه هي معتقدات مرحليه ،و�أن دينا جديدا �سي�أتي بعد تلك الديانه وحتل
حملها كما نعتقد نحن امل�سلمني.
ولذلك ف�إن ورقه عندما قال ب�أن حممدا �سيكون نبي هذه االمه مل يكن يق�صد بالت�أكيد
�أنه �سي�أتي بدين جديد غري الديانه امل�سيحيه ،بل اعتقد ب�أنه �سيدعو قومه �إىل ترك عبادة
الأ�صنام وعبادة اهلل الأب وابنه ي�سوع امل�سيح والروح القد�س والإلتزام ب�شريعة مو�سى.
�أي �أنه اعتقد �أن حممدا �سيكون نبيا �شبيها بانبياء بني �إ�سرائيل الذين يدعون �إىل اهلل
وي�أتيهم الوحي عن طريق الأحالم .وميكن ان ي�ضاف اىل ذلك �أن ورقة هو ان�سان ب�سيط
من �أتباع الدين امل�سيحي وال ي�شغل �أي مركز متميز فيه .ولي�س لنبوءته تلك الأهمية التي
اعطاها امل�سلمون لها فيما بعد .و�إال فلماذا مل يتنب�أ غريه من رجاالت الدين امل�سيحيني
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البارزين خالل القرون ال�ستة املا�ضية !؟.
وبقدر تعلق الأم��ر بخديجة فانها فهمت ب�أن حممدا �سيكون نبيا دون �أن تدخل يف
 ( ((
كل التف�صيالت ورجعت �إىل زوجها وب�شرته وطم�أنته و�آمنت به وكانت تلك البدايه
ويقال ان ورقه التقى مبحمد مرة �أخرى وهو يطوف بالكعبه ( (( فا�ستخربه ف�أخربه ،فقال:
والذي نف�سي بيده انك نبي هذه الأمه ،ولقد جاءك النامو�س الأكرب الذي جاء ملو�سى ،ولئن
�أدركت ذلك لأن�صرن اهلل ن�صرا يعلمه ،ثم �أدنى ر�أ�سه فقبل يافوخه.
وكتاب ال�سرية ال يكتفون ب�إ�ست�شارة خديجة لورقه بن نوفل يف �أمر ر�ؤيا زوجها يف الغار
وي�ضيفون اىل �أن خديجة ذهبت �إىل عدا�س وكان ن�صرانيا اي�ضا ،ف�س�ألته عن جربيل ،ويف
رواية �أخرى �أنها كتبت �إىل بحرياء ت�س�أله عن ذلك وعن جربيل.
وعلى اية حال ف�أن الدين اجلديد يف مكة بعد قيامه ،مل يكن يف�صله يف البداية عن
الديانة اليهودية وامل�سيحيه خليج كبري .فال توجد �شريعة جديده ،كما �أن العبادات غري
م�ستقرة ،وتوجهت بال�صالة نحو بيت املقد�س معابد اليهود والن�صارى ،كما �آمنت بكل
�أنبياء بني �إ�سرائيل واختلفت عنها يف م�س�ألة واحدة مهمه وهي �أن ي�سوع �أو عي�سى لي�س ربا
�أو �إبن هلل ،و�إمنا هو �أحد �أنبيائه املر�سلني .ورمبا يف�سر هذا �سهولة �إنتقال امل�سلمني اجلدد
�إىل امل�سيحيه عندما عا�شوا يف جمتمع م�سيحي كما ح�صل لبع�ض �صحابة النبي الذين
هاجروا �إىل احلب�شة يف ذلك املجتمع مثل عبيد اهلل بن جح�ش �إبن عمة النبي واخو زوجته
زينب بنت جح�ش ،ومهما يكن من �أمر ف�أن الإ�سالم عندما انتقل �إىل املدينة �أخذت تتحدد
مالحمه وطقو�سه و�أحكامه بت�شريع اجلهاد وال�صيام واحلج واقرار احلجاب وو�ضع �أحكام
الزواج والطالق وعقوبات الزنا وال�سرقه وغريها .كما توجهت بال�صالة نحو الكعبه بدال
من بيت املقد�س .وحتى يف هذه ال�شرائع والطقو�س والأحكام فقد �أخذت من التقاليد
 ( (( وفي رواية �أخرى �أن خديجة قالت له� :أب�شر يا ر�سول اهلل (لعلها قالت يا محمد)فواهلل ال يخزيك �أبدا.
انك لت�صل الرحم وت�صدق الحديث وتحمل الكل وتقري ال�ضيف وتعين على نوائب الدهر ،انظر يون�س
ال�سامرائي� .ص12
 ( (( ا�شك ان ورقه امل�سيحي امل�ؤمن كان يطوف يف بيت متلأه الأ�صنام .يبدوا ان البيت �أ�ضافه �إىل وظيفته
الدينيه كان ي�ؤدي وظيفة اجتماعيه حيث يلتقي فيه رجاالت قري�ش والوافدون �إىل مكة.
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العربيه ال�سابقة والديانه اليهودية �أ�شياء غري قليله .وظل الدين الإ�سالمي احلنيف ينمو
و يتكامل كل يوم خالل ال�سنوات الع�شره يف املدينة حتى نزل
ومنذ يومئذ حتددت مالمح الإ�سالم وخ�صائ�صه و�صار دينا �سماويا ثالثا ،او رابعا اذا
اخذنا يف احل�ساب الدين ال�صابئي (املندائي) ،ومل مي�ض  100عام على ذلك حتى �صار
يدين به رهط كبري من الب�شر من جنوب �أوربا حتى �أقا�صي ال�صني ،يفوق تعداد امل�ؤمنني
به اليوم اكرث من مليار ن�سمة ،وهو ثاين دين على الكرة االر�ضية الآن ،وي�أتي بعد الديانة
امل�سيحية من حيث عدد االتباع.
ظلت خديجة تقف وراء حممد ت�ؤيده وتن�صره وتثبت من عزميته مبا كانت تتمتع به
من مكانة ومال طيلة ال�سنوات الع�شرة التي عا�شتها يف ظل الإ�سالم ،حتى توفاها اهلل يف
رم�ضان �أو �شوال قبل الهجره ب � 3سنني ،وهي بعمر � 65سنه ودفنت باحلجون ،وكان عمره
( ) يومئذ حوايل � 50سنه ( ((� ،أ ي �أن جمموع ما عا�شته خديجة مع النبي حممد كان
� 25سنه 15 ،منها قبل الإ�سالم و 10خالله.
ومبوت خديجة فقد حممد النا�صر واملعني .وقد ت�صادف �أن تويف يف نف�س العام عمه
�أبو طالب الذي كان يحميه �أي�ضا من �أذى قري�ش� ،أي انه فقد �أكرب ن�صريين له يف عام
واحد ،فنالت قري�ش من ر�سول اهلل من الأذى ما مل ت�ستطع من قبل.
وقد �أ�صيب النبي محمد ( ) ب�صدمه كبيره من جراء ذلك ،وفي تقديري �أن ال�صدمه
الأكبر جاءت من انهيار الكيان الثابت القائم الذي عا�ش بظله ( ) طيلة ربع
قرن ،بعد نوع من حياة الوحده التي عا�شها قبل ذلك ،رغم ما كان يحيط به من
اقارب و�أعمام.
ان الإ�ستقرار واحلب واحلنان والإهتمام البالغ الذي وجده يف بيت خديجة ،والذي
دام ربع قرن انهار فج�أة بغيــابها ،وتلك كانت ال�صدمه الكربى التي جعلته يفكر باخلروج من
مكة �إىل �أي مكان ي�ستقبله ويوفر له احلمايه والأمان� ،إىل الطائف� ،أو يرثب �أو �أي مكان �آخر.
 ( (( ح�سب امل�سعودي كان عمره يومئذ � 49سنه و � 8أ�شهر.
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�أهتم امل�سلمون بحالة النبي وارادوا التخفيف عنه ،ولكنهم مل يجدوا �سبيال �إىل ذلك.
وال ندري كم ا�ستمر الأمر على ذلك احلال .ولعل خري ما وجدوه يف التخفيف عنه هو
الأقرتاح عليه ان يتزوج ،ع�سى ان يجد فيمن يتزوجها من ين�سيه خديجة �أو ي�شغله عن
فقدانها �إىل هذا احلد �أو ذاك.
حدثت خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مظعون تقول :قلت للنبي حممد :يا ر�سول
اهلل ،مل ال تتزوج ؟ قال :مبن ؟ قالت :ان �شئت بكرا �أو ان �شئت ثيبا ؟ قال :من البكر ومن
الثيب ؟ قالت :ف�إما البكر فعائ�شة بنت ابي بكر ،و�أما الثيب ف�سودة بنت زمعه .فقال (
) :اذهبي فاخطبيهما .فدخلت خولة على �أم رومان زوجة ابي بكر ( ) وقالت
لها :اب�شري باخلري والكرامه ،و�أخربتها اخلرب ف�شاورت ال�صديق ،فقال :هي بنت �أخيه،
ويروى ب�أنه قال :بانها التزال �صغرية ،ف�أن ت�صلح له زوجتها :فقال ( ) :هو �أخي و�أنا
�أخوه وابنته ت�صلح يل ،فزوجه اياها ،ولكنه مل يدخل بها قبل هجرته �إىل املدينة ،ثم
دخلت على �سودة بنت زمعه وخطبتها .فتزوجها وبنى بها يف مكة.
وقبل ان نختتم حديثنا عن حياة النبي مع خديجة البد لنا من القول ان الزواج ال�سعيد
املثمر للنبي حممد ( ) قد اجنب بنني وبنــات .فقد اجنبت له خديجة من البنني:
القا�سم والطاهر والطيب وعبد اهلل ،ويقال ان الأ�سماء الثالثه الأخريه كلها لولد واحد،
وقد �سمي كذلك لأنه ولد يف عهد الإ�سالم ( (( .ومهما يكن من �أمر ف�إن الأبناء كلهم �سواء
كانوا �إثنني �أم �أربعه ،ماتوا �صغارا.
اما البنات فقد اجنبت له خديجة زينب ورقيه وام كلثوم وفاطمة .وبناته كلهن ادركن
الإ�سالم و�أ�سلمن وهاجرن معه �إىل املدينة .و�سنعود للحديث عن حياة بناته يف فقرات
احقه ( ((.
قلنا ان النبي حممد كان يعي�ش مع خديجة حياة هانئه م�ستقره ،وهو مل يتزوج عليها
ومل يفكر بالزواج من �أخرى يف حياتها ،رغم ان تعدد الزوجات كان مباحا ،وان زوجته
 ( (( ن�شك في ان يكون احد من اوالد خديجة قد ولد بعد الإ�سالم لأنها كانت يومئذ بعمر � 55سنه �أي انها
تجاوزت �سن الحمل� ،إال �إذا كانت قد تزوجت وهي دون الـ  40بعك�س ما هو �شائع
 ( (( انظر :ن�ساء حول الر�سول ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 48-33
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كانت كبرية ال�سن بلغت الـ  65وكان هو ي�صغرها بـ  15عاما ،كما هو معروف ،اي يف الـ 50
من العمر ،يف �أوج رجولته ون�شاطه .ورغم تعدد زوجاته يف الفرته الالحقه ،ف�إنه مل يجد
فيمن تزوج من عو�ضته (كما يبدو) عن خديجة ،وظل يذكرها بعد وفاتها بفرته طويله،
وظل يفرح عندما يلتقي مبن كان يرتدد عليها من اقربائها و�صديقاتها ،وي�صل من كانت
حتبهم وت�صلهم يف حياتها .وروي عن النبي ان جربيل قال له :اقر�أ خديجة عن اهلل وعني
ال�سالم .و قال ( ) :كمل من الرجال كثري ومل يكمل من الن�ساء �إال مرمي (ام امل�سيح)
و�آ�سية (زوج فرعون)وخديجة وعائ�شة (وقيل فاطمة).
و�إذا كان الن�ص احلريف غري مقبول على الإطار العام ،ف�أن داللته ومغزاه مهمه من
الوجهه الإ�سالميه وبخا�صة فيما يخ�ص خديجة وعائ�شة �أو فاطمة .واخريا فان خديجة
مل حتمل لقب ام امل�ؤمنني ومل تتحجب ،ومل ت�صل �إىل الكعبه �أو حتج �أو ت�صم رم�ضان لأن
كل ذلك قد �شرع بعد وفاتها .كما مل يتي�سر لها قراءة القر�آن الكرمي كامال لأنها توفيت
ومل يكمل بعد حتى نزول ال�سور املكيه.
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بوفاة خديجة انتهت فرتة الإ�ستقرار العائلي والثبات على زوجة واحده للنبي حممد( )
وبد�أت فرتة جديده متيزت بتعدد الزوجات وتزايدهن ب�شكل �سريع حتى بلغ عدد من تزوجهن
ودخل بهن  10زوجات يف خالل � 10سنوات تقريبا� .أما اللواتي تزوجهن ومل يدخل بهن �أو
خطبهــن فقط فقد اختلف كتاب ال�س ــرية يف عددهــن و�أ�سمائهــن (كما �أ�شرنا) وال�سبب
معروف.
�أم��ا الأ�سباب التي دفعت النبي حممد ( ) �إىل تكرار ال���زواج يف تلك الفرتة
الق�صرية ،فقد اجتهد املجتهدون يف تف�سريها كل على طريقته ،وح�سب وجهة نظره.
و�سنعر�ض وجهات النظر هذه ومناق�شتها يف فقرة الحقه� ،أما الآن فن�ستعر�ض من تزوج
وبنى بهن من زوجاته ويف مقدمتهن �سودة بنت زمعه.
كانت �سودة �أول من تزوج بعد خديجة قبل الهجرة بـ� 3سنــوات تقريبا ،وكانت �أكرب
منه عمرا ويقال ان عمرها كان يومئذ � 55سنه .وكانت �سودة �شديدة ال�سمرة ،مفرطة يف
البدانة ولي�ست جميله على العموم .وقد ا�صدقها النبي  400درهم.
ووا�ضح من هذا ال��زواج ان الغاية الأوىل منه هو لإدارة �ش�ؤون بيت النبي وتخفيف
وحدته ورعاية بناته ،ومل يكن من املتوقع ان متلأ �سودة الفراغ الذي تركته خديجة .وقبل
النبي كانت �سودة متزوجه من قريبها ،ابن عم ابيها ،ال�سكران بن عمرو بن عبد �شم�س
الأن�صاري .ان �سودة بنت زمعه بن قي�س بن عبد �شم�س وامها من بني النجار ،ال�شمو�س
بنت قي�س بن زيد وزيد هذا هو �أخو �سلمى بنت عمرو ام عبد املطلب� ،أي انها ذات قربى.
وقد زوجه اياها �سليط �أو حاطب بن عمرو �أخوا زوجها .ويقال غريهما .كانت �سودة من
اوائل من ا�سلم وهاجرت هي وزوجها �إىل احلب�شة .ب�صحبة ب�ضعة �أنفار من �أقاربهما.
�أخيها و�أخوي زوجها �سليط وحاطب وزوجاتهم وابن اخيها عبد اهلل بن �سهيل بن عمرو.
ثم قدمت مع زوجها �إىل مكة فمات زوجها ،فخطبها النبي بناء على اقرتاح خولة
بنت حكيم .كما مر معنا .وان خطبته لها يعني �ضمنا جربا خلاطر هذه الأرملة الكهلة
املهاجرة ورعاية لها بعد فقد زوجها (((.
 ((( تقول بع�ض الم�صادر بناء ًا على ما �أورده الطبري ان زوج �سودة ال�سابق ال�سكران بن عمرو قد تن�صر
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ورغم ان النبي قد تزوج �سودة قبيل عائ�شة �أو بعدها �إال انه مل يدخل بعائ�شة ل�صغر
�سنها ودخل ب�سودة بعد زواجها مبا�شرة وعا�شت معه حوايل � 3سنوات يف مكة وحوايل �سنه
(ب�ضعة �أ�شهر) يف املدينة ،حيث دخل بعائ�شة يف ال�سنه الأوىل من الهجره .لذلك ميكن
القول ان �سودة هي الزوجة الثانية التي عا�ش معها النبي لوحدها حوايل � 4سنوات ،بعد
خديجة وبعد ذلك تواىل زواج النبي ب�أخريات ابتداءا من ال�سنه الثالثة للهجرة.
وكربت �سودة وازدادت بدانتها فكان النبي ميزح معها ويقول لها �أنها تتحرك كالبطه،
وملا ا�سنت اراد طالقها فت�أملت لذلك وارادت ان تبقى على ذمته حتى متوت .فقالت له :ال
تطلقني وانت يف حل من �ش�أين .ف�إمنا اريد ان اح�شر يف ازواجك .واين قد وهبت يومي
لعائ�شة واين ال اريد ما يريد الن�ساء .ف�أم�سكها ر�سول اهلل ( ) حتى تويف عنها مع �سائر
من توفى عنهن من ازواجه .فكان يق�سم لعائ�شة يومني ولبقية زوجاته يوما واحدا.
 (((
وقيل ان يف �سودة نزلت الأيه:

زعم احد الكتاب ان ر�سول اهلل بعث اىل �سودة بطالقها ،فلما �أتاها اخلرب حزنت
وبكت وت�أ ملت ،ثم جل�ست يف طريقه اىل بيت عائ�شة ،فلما ر�أته قالت :يار�سول اهلل ،ان�شدك
بالذي �أنزل عليك كتابه ،وا�صطفاك على خلقه �إال ما راجعتني ،وقد كربت وال حاجة يل يف
الرجال ولكني احب ان �أبعث يف ن�سائك يوم القيامة.
وهذا امر م�ستغرب من الكاتب ،فهل ان النبي طلقها يف املحكمة بعد نزاع وخ�صام،
في الحب�شة ومات هناك .انظر في ذلك :عفيف عبد الفتاح طباره ،مع الأنبياء في القر�آن الكريم،
ط � 10ص  438ويبدو انه قد ح�صل هنا نوع من الإلتبا�س مع زوج رملة بنت �أبي �سفيان عبيد اهلل بن
جح�ش الذي تن�صر في الحب�شة ومات فيها فتزوج ارملته النبي فيما بعد.
 ((( ن�شوزا  :ترفعا واعرا�ضا ،ال�شح� :شدة البخل .وتف�سيرها ان امر�أة خافت من زوجها ترفعا او �إعرا�ض ًا،
فلهما ان يت�صالحا ب�إ�سقاط �شئ من المهر او غيره .وقد جبلت النفو�س على ال�شح (الم�صحف
المف�سر� ،ص .)124
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وبيد من بعث طالقها ،بيد مبلغ املحكمة ام بوا�سطة ال�صحف اليومية ؟ وكم طول الطريق
بني بيت عائ�شة و�سودة� ،ألي�ست بيوت زوجات النبي هي غرف جماورة للم�سجد الواحدة
بجنب االخرى؟
ويبدو ان الكاتب ن�سي ما كتب قبل قليل من ان �سودة قد قامت بعد زواج النبي منها
خري قيام على رعاية بيت النبوة وحدبت على بنات النبي الالئي فجعن بفقد امهن ،وان
�سودة قد قدرت اختيار النبي لها واعتربته تكرميا عظيما ،و�أنزلته من نف�سها ا�سمى مقام،
علما ان �سودة (كما يذكر الكاتب) م�ؤمنة جماهدة ،من امل�صدقني االوائل ،وقد هاجرت
اىل احلب�شة مع زوجها ،وبعد عودتهما تويف عنها زوجها وتركها وحيدة ،حزينة ،معت�صمة
ب�إميانها متم�سكة ب�إ�سالمها .وبعد زواج النبي منها كانت حري�صة على ر�ضاه وحبه.
وفوق ذلك فان �سودة كانت خفيفة الروح والظل� ،صاحبة فكاهة ومزاح ،فيها دعابة
وحتب ال�ضحك ،ال ثقيلة ت�شعر بامللل ،وال تفتعل احلركة او ت�صطنع الكلمة فتبدو غري
مرغوب فيها .وفوق ذلك ان النبي ( ) كان يحب مرحها هذا ويرتاح له بدليل قوله:
ما من امر�أة من النا�س احب ان اكون يف م�سالخها (�أهابها)من �سودة بنت زمعة فكيف
بامر�أة م�سلمة بهذه ال�صفات ،يطلقها النبي ويرميها يف الطريق ودون ان تدري ،ال ل�سبب
اال لأنها �صارت م�سنة ،فت�ضطر ان جتل�س له يف طريقه اىل بيت عائ�شة لتكلمه يف االمر،
وتبكي وتتو�سل ان يبقيها يف ن�سائه .فهل هذه اخالق نبي الرحمة ؟ واملفارقة العجيبة ان
الكاتب يعقب عندما راجعها النبي بالقول :ومن �أجدر و�أحق من ر�سول اهلل يف العطف
واملحبة للم�سلمني وللم�ؤمنني ؟ ومل ي�س�أل الكاتب نف�سه اين كان هذا العطف وتلك املحبة
عندما طلقها حتى دون مفاحتتها يف ذلك (((.
يبدو ان كل امل�س�ألة هي ان �سودة بعد ان كربت مل يعد لها يف الرجال حاجة ،ورمبا
تت�ضايق و ت�شعر بالإحراج عندما يقرتب منها زوجها ،كما هو حال بع�ض الن�ساء امل�سنات،
فعر�ض عليها ( ) ان يطلقها �إن �شــاءت ،ف�أجابت ب�أنها تريد ان تبقى يف ن�سائه وتتربع
بليلتها لعائ�شة ،وانتهى االمر.
وعندما �أجنبت فاطمة كانت �سودة حا�ضنة لأوالدها .وملا تزوج النبي �سودة بنت زمعه
 ((( محمد علي القطب واخرون ،ن�ساء حول الر�سول� ،ص .58 -49
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كان �أخوها عبد اهلل باحلج ال يزال م�شركا ،فلما علم جعل يحثو الرتاب على ر�أ�سه .وملا
�أ�سلم �صار يقول :لعمري اين ل�سفيه ،كيف �أحثو الرتاب على ر�أ�سي.
ومما يقال عن �سودة �أنها متيزت بنوع من الطيبة وال�سذاجة .فقد نقل عن ابن ه�شام
�أنها رجعت �إىل بيتها من بع�ض ذويها �أو معارفها ،وكان امل�سلمون قد عادوا ب�أ�سرى بدر،
فوجدت ر�سول اهلل يف البيت ،ووجدت �أبا يزيد �سهيل بن عمرو يف ناحية احلجرة ويده
م�شدودة �إىل عنقه بحبل ،فلم تتمالك �سودة نف�سها عند ر�ؤيته فقالت� :أي ابا يزيد :اعطيتم
ب�أيديكــم� ،أال متم كراما و ت�ضيف �سودة :فواهلل ما �أنبهني �إال قول ر�سول اهلل يف البيت:
يا �سودة �أعلى اهلل ور�سوله حتر�ضني ؟
ف�أجابت :يا ر�سول اهلل والذي بعثك باحلق ،ما ملكت نف�سي حني ر�أيت �أبا يزيد جمموعة
يداه �إىل عنقه ان قلت ما قلت.
ويبدو يل ان الرواية مبتوره او فيها بع�ض التغيري .ف�سودة من اوائل من �أ�سلم .وهاجرت
مع زوجها وبع�ض ذويها �إىل احلب�شة .وعادت �إىل مكة قبل الهجرة .ثم تزوجها النبي بعد
وفاة زوجها .وهذه الواقعة يف ال�سنه الثانية للهجرة .ومعنى ذلك �أنها قدميه يف الإ�سالم
و�أنها قد حتملت وعانت من �أجل دينها ،و�صارت من اكرث النا�س الت�صاقا بالر�سول الكرمي
بزواجه منها .فلي�س معقوال �أن حتر�ض م�شركا على دينها ونبيها الذي �صار زوجها اي�ضا،
وحتى و�إن كان ال�شخ�ص الذي �إثار عطفها هو �أخو زوجها ال�سابق ،و�أعتقد ان الأمر كان لومه
لعدم �إ�سالمه ،و�إذا كان هكذا متم�سكا بجاهليته و�شركه فلماذا مل ميت دونها وال يقع �أ�سريا
ذليال .فاللوم �إذن هو لعدم �إ�سالمه ولي�س بتحري�ضه على امل�سلمني .ولكن �إحتمال التغيري يف
الرواية بني وقوع احلادثة ووقت تدوينها الذي قد ميتد �إىل مائة عام يكون وارد متاما.
وقد توفيت �سودة اواخر خالفة عمر بن اخلطاب ( 23 -13هجري) .ولو افرت�ضنا
�أنها توفيت �سنة  20هجرية وكانت عند الهجرة بعمر � 58سنه ،فقد كان عمرها عند الوفاة
حوايل  78عام ًا .ويف رواية �أخرى �أنها توفيت يف خالفة معاوية وهذا يعني �أنها كانت �أكرب
عمرا عند الوفاة.
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فوحت ابو بكر بزواج النبي حممد ( ) من ابنته عائ�شة بعد موت خديجة ،فقال:
ب�أنه يخ�شى ان تكون ابنته �صغرية على الزواج ،رغم ترحيبه به .فقد كان الأمر مفاجئا
له .ويبدو ان النبي كان يفكر بعائ�شة ويرغب بالزواج منها .ولعل خولة بنت حكيم التي
اقرتحت عليه هذا الزواج كانت تعلم هذه الرغبة �أو حت�س بها� .أمل تكن واحدة �أخرى
من بنات ال�صحابة اكرب منها �سنا تر�شحها للزواج ،تكون �أن�سب من عائ�شة ذات ال�ست
�سنوات.
روي عن عائ�شة ان ر�سول اهلل قال :ر�أيتك يف املنام مرتني� ،إذا رجل يحملك يف �سراقة
حرير ،فيقول هذه امر�أتك ،فاك�شفها ف�إذا هي انت .ف�أقول :ان يكن هذا من عند اهلل
فليم�ضه (((.
تزوج النبي عائ�شة مبكة بعد وفاة خديجة وكان عمرها يومئذ حوايل � 6سنوات ،ومل
يدخل بها رمبا ل�صغر �سنها ،وخا�صة انه يف الوقت نف�سه تزوج �سودة بنت زمعه ودخل بها.
وبعد الهجرة �إىل املدينة بعث النبي زيد بن حارثه مع موىل النبي (�أبي رافع)�إىل مكة
لي�صحب ابنتي الر�سول �أم كلثوم وفاطمة .اما البنت الكربى زينب فقد بقيت مع زوجها
ابن خالتها �أبي العا�ص بن الربيع يف مكة على �شركه لأن الإ�سالم مل يفرق بينهما يف هذه
املرحلة� .أما البنت الأخرى رقيه فقد �سبق ان هاجرت مع زوجها عثمان بن عفان �إىل
 ((( وفي رواية �أخرى� :أتيت بجارية في �سراقة من حرير بعد وفاة خديجة فك�شفتها . . . . . .الحديث.
انظر :ح�سن المظفر ال َّرزو ،المدخل �إلى الر�ؤيا وتعبيرها� ،ص  .149يبدو ان بع�ض الكتاب وبدوافع
تحوير الت�أريخ لأغرا�ض طائفية يحاول ان يتنا�سى مقترح خولة بنت حكيم ويدعي ان زواج النبي
بعائ�شة كان ب�أمر من اهلل ،فيقول :جاء جبريل ذات ليلة يحمل قطعة من الحرير عليها �صورة فتاة
�صغيرة ال�سن ليخبر ر�سول اهلل ان �صاحبة ال�صورة هن زوجته المنتظرة ،ورفيقته في الآخرة.
وتكررت الزيارة في ليال ثالث متواليات ،وكانت ال�صورة لعائ�شة بنت ابي بكر.
�أنظر :ن�ساء حول الر�سول� ،ص .53ك�أن زواجه بعائ�شة تحقيقا لهذا الحلم ولي�س بناء على اقتراح
خولة بنت حكيم .ويبدو ان القائل بذلك يريد ان يجعل عائ�شة تناف�س زوجته القادمة زينب بنت
جح�ش التي كانت تتباهى على ن�ساء النبي االخريات بان اهلل زوجها ،كما جاء في الآية الكريمة:
كما �سي�أتي
ذلك في فقرة تالية.
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املدينة .وقد بعث ابو بكر ر�سالة مع زيد �إىل ابنه عبد اهلل يطلب منه ان ي�صطحب زوجته
ام رومان وابنتيه ا�سماء وعائ�شة.
وبعد ب�ضعة �أ�شهر من الهجرة ،اي يف �شوال من ال�سنة الأويل على التحديد �أمت النبي
زواجه بعائ�شة التي عقد عليها مبكة قبل � 3سنوات ((( .وقد نقل الطربي وغريه عن عائ�شة
و�صف يوم عر�سها ،قالت :جاء ر�سول اهلل �إىل بيتنا .فجاءتني امي وانا يف �أرجوحــة،
ف�أنزلتني و�س َّوت �شعري وم�سحت وجهي ب�شيء من ماء ،ثم �أقبلت تقودين و�أدخلتني على
ر�سول اهلل وهو جال�س على �سرير يف بيتنا ،ف�أجل�ستني يف حجره ،وقالت :ه�ؤالء �أهلك،
فبارك اهلل لك فيهن .وبارك لهن فيك .وبني بي ر�سول اهلل يف بيتي ،وما نحرت علي جزور
وال �شاة ،وانا يومئذ ابنة � 9سنني .ف�أر�سل �إلينا �سعد بن عباده بجفنه ،كان ير�سل بها �إىل
ر�سول اهلل وقدحا فيه لنب تناولناه.
كانت عائ�شة فتاة جميله ،وهي ا�صغر زوجات النبي ،وهي البكر الوحيدة بني من تزوج.
�أما الأخريات فكن �أرامل �أو مطلقات .ولذلك كان لعائ�شة مكانة خا�صة يف نف�سه .وال
غرابة يف هذه املكانة التي احتلتها فالرجل عندما يتجاوز اخلم�سني من العمر مييل �إىل
التزوج من ال�صغــريات ،لأن مثل تلك الزيجات جتمع بني رابطة الأبوة والزوجيه ،وهذا ما
يروق لبع�ض الرجال يف هذه املرحلة من العمر .ونظرا ل�صغر �سن عائ�شة فقد كان النبي
ي�أتي ب�صديقاتها ليلعنب معها ،و�أنه حملها على عاتقه لتتفرج على فرقه من الأحبا�ش
قدمت بع�ض الفعاليات.
ومع ذلك ف�أن تلك الرابطة الزوجية اخلا�صة مل متلأ نف�س حممد ( ) متاما ،ومل
تن�سه زوجته ال�سابقة خديجة رغم �أنها كانت قد بلغت ال  65عند وفاتها ،وظل يتذكرها
دائما حتى كان ذلك يثري الغرية يف نف�س عائ�شة .فكانت تعاين من ذلك اكرث مما كانت
تعاين من �ضرتها احليه �سودة بنت زمعه .تقول عائ�شة عن ذلك كان ر�سول اهلل ال يكاد
يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيح�سن الثناء عليها.
فذكرها يوما ف�أخذتني الغرية فقلت :هل كانت �إال عجوز قد �أبدلك اهلل خريا منها
 ((( ذكر الم�سعودي ان النبي دخل بعائ�شه بعد الهجره ب � 7أ�شهر و � 9أيام.
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(تق�صد بذلك نف�سها)ف�أجابها النبي بغ�ضب :ال واهلل ما �أبدلني اهلل خريا منها� ،آمنت
بي �إذ كفر بي النا�س .و�صدقتني �إذ كذبني النا�س .ووا�ستني مبالها �إذ حرمني النا�س،
ورزقني منها الولد دون غريها من الن�ساء .وبلغ من حب النبي خلديجة انه كان يكرم
�صديقاتها بعد مماتها ،ومن يعز عليها من الرجال والن�ساء .فبعد ممات خديجة زارت
النبي امر�أة عجوز يف بيت عائ�شة ف�أكرم مثواها وب�سط لها رداءه ف�أجل�سها عليه ،فلما
ان�صرفت �س�ألته عائ�شة لتعلم �سبب �إكرامه لها ،ف�أخربها �أنها كانت تزور خديجة.
وعن عائ�شة اي�ضا :ان النبي كان �إذا ذبح �شاة ي�أمر ب�أن ير�سلوا منها �إىل �أ�صدقاء
خديجة .وقد ذكرت له يوما ،فقال� :إين لأحب حبيبها .و�أ�ست�أذنت عليه مرة هالة بنت
خويلد �أخت خديجة ،فقال منده�ش ًا فرح ًا :اللهم هالة!
ويبدو ان عائ�شة مل تكن تعاين من �ضرتها الراحلة خديجة وح�سب ،بل كانت تعاين
اي�ضا من بناتها وبخا�صة فاطمة �أ�صغرهن �سنا نظرا لعالقتها احلميمة بوالدها .ومل
يكن من املي�سور لها ان تتبناهن ،وتكون �أما لهن ،لأن �صغراهن تكربها بب�ضع �سنوات.
ولو كن بعمر �أ�صغر لتحقق لها �أمران :ال�ستطاعت ان تتبني بع�ضهن يف الأقل وتر�ضي
عاطفة الأمومة لديها من ناحية ،وتتخل�ص من �ضرائر �إ�ضافيات وخا�صة فاطمة التي رغم
زواجها من علي بن �أبي طالب يف ال�سنة التالية من زواج عائ�شة �إال �إنها بقيت لها �ضرة
حقيقية� ،أو �أن عائ�شة كانت ت�شعر بذلك نظرا لدالتها الكبرية على �أبيها.
ولعل الغرية من بنات النبي هي بع�ض ال�سبب يف موقفها ال�سلبي من ازواجهن عثمان
بن عفان وعلي بن �أبي طالب فيما بعد .فقد روي �أنها كانت حتر�ض الهائجني على عثمان
�أيام الفتنه الكربى التي انتهت مبقتله ،كما ان ا�شرتاكها مع زوج اختها الزبري بن العوام
وطلحة بن عبيد اهلل يف معركة اجلمل يف الب�صرة �ضد على بن ابي طالب �أيام خالفته
ف�أمرها معروف.
لقد كانت عائ�شة قد حرمت من الولد ،وهي م�س�ألة مهمه بالن�سبة للزوجه ال�شابة
ويقال �أنها ولدت من النبي ( ) ولكنه مات طفال .كما ذكر �أنها ا�سقطت من النبي
�سقطا ولكن ذلك مل يت�أكد �صحته متاما .وقد حاولت عائ�شة ان ت�شبع عاطفة �أمومتها
بتوجيه تلك العاطفة �إىل �إبن �أختها �أ�سماء وهو عبد اهلل بن الزبري ،حيث �أنزلته منزلة
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الأبن حتى �صارت تكنى به فدعيت (�أم عبد اهلل ) ،كما رعت �أوالد اخيها القا�سم و�أخته
بعد وفاة والدهما عبد الرحمن.
ورغم جمال عائ�شة ومكانتها لدى زوجها الر�سول الكرمي ومكانة �أبيها منه ،ورغم �أنها
بعد جميئها مل يعد ل�ضرتها ال�سابقة الدور نف�سه الذي كانت حتتله يف بيت الر�سول ،فلم
تعد تخ�شى مناف�ستها� ،إال ان ذلك مل يدم طويال .فقد دخلت يف حياة الر�سول زوجات
�أخريات ذوات مكانة �إجتماعية �أو على جانب غري ي�سري من اجلمال اوالهن حف�صة بنت
عمر بن اخلطاب ،ثم زينب بنت جح�ش وام �سلمة وغريهن مما �سنتناول �سريهن يف
الفقرات الآتية ،وقد �أدى ذلك �إىل �إ�شعال الغرية يف نف�سها ك�أنثى ممن جئن ي�شاركنها يف
زوجها احلبيب ،وجعلنها تخ�سر بع�ض دورها الكامل الذي كانت حتتله ملدة �سنتني تقريبا
يف بيت الر�سول ،و�أن بقيت تتمتع باملكانه الأوىل بني الزوجات القادمات �إىل ذلك البيت.
وعن هذا املو�ضوع تقول الدكتورة بنت ال�شاطئ ،وهي �أقدر منا نحن الرجال على
فهم الغرية بني ال�ضرائر :يخطئ من يزعم �أن عائ�شة �أ�ساغت يوما مرارة ال�ضرائر .بل
حر�صت جهدها �أن تذود ه�ؤالء الأخريات عن مكانها يف قلب الر�سول مهما يكلفها الأمر.
و�أعانها على ذلك ان كان الر�سول ب�شرا ال يتجرد من ب�شريته وال يحمل عائ�شة �أو غريها
من ن�سائه على التجرد منها ،وكانت عائ�شة بينهن �أ�شدهن غرية عليه ون�ضاال يف �سبيل
الإ�ستئثار بحبه ((( .
ومن �أجل ذلك فماذا تفعل عائ�شة ،وقد تكاثر عددهن فبلغ  10زوجات توفيت �إحداهن
يف وقت مبكر ،وهي زينب بنت خزمية� ،إ�ضافة �إىل جاريتني :مارية القبطية اجلميلة
الوحيدة التي اجنبت من الر�سول ،وريحانة بنت زيد القرظية ،فوجدت عائ�شة (كما تقول
بنت ال�شاطئ) ال طاقة لها مبحاربة الزوجات جمتمعات تظاهرهن فاطمة بنت الر�سول
التي �أرادت لها عائ�شة منذ جاءت بيت حممد ان تكون لها (ولعل الأدق :وجدت فيها)�ضرة
وخ�صما وقررت ان تختار �أبعدهن عن اخلطر يف ميدان املناف�سة فتوددت يف �شجاعة
ولباقة �إىل حف�صة بنت عمر متخذة من تقاربهما يف الأبوة �سبيال �إىل هذا التودد ،ورمبا
 ((( انظر :بنت ال�شاطئ ،ن�ساء النبي� ،ص .93
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�أ�ضيف �أنها مل تكن تخ�شى خطرها لأنها �أقل منها جماال ،كما �سبق ان ك�سبت �سودة لنف�س
ال�سبب ،ولكرب �سنها ،ولأنهما كانتا وحدهما يف بيت الر�سول ملدة �سنتني ،وهكذا تكون
حزب عائ�شة و�أ�ضيف له فيما بعد �صفية التي كانت ت�شعر ب�ضعف جتاه الأخريات لأنها من
�أ�صول يهودية� .أما احلزب الآخر فقد ت�ألف من �أم �سلمة وزينب بنت جح�ش والأخريات (((.
وتختم بنت ال�شاطئ حديثها عن غرية عائ�شة بقولها :ونظلمها ونظلم نبينا الكرمي
�إذا تكلفنا نفي هذه الغرية عنها وو�صفنا ما بينها وبني �ضرائرها بالإتفاق الرائع كما يرى
 (((
بع�ض الباحثني ،وما لها �إال يغار مثلها على مثله
بعد زواج النبي من عائ�شة والدخول بها ب � 5سنوات� ،أي يف ال�سنة  6للهجرة .وقعت
حادثة مهمة لعائ�شة �أثرت عليها كثريا ،كما �أثرت على عالقاتها ببع�ض من يحيط بالنبي
وهي حادثة (الأفك) التي كان لها اثرها اي�ضا على النزاعات بني امل�سلمني فيما بعد.
وملخ�صها �أن عائ�شة كانت ت�صحب النبي يف �إحدى الغزوات .ويف طريق العودة ت�أخرت
عن الركب ب�سبب حاجة تق�ضيها .وقد عرث عليها �أحد امل�سلمني فجلبها على ناقته و�أحلقها
بالركب بعد �أن ت�أخرت عنهم ليلة واحدة ،مما جعل بع�ض امل�سلمني يلوكون يف �سريتها.
وقد �أثرت تلك احلادثة على النبي و�آملته كثريا ،وبخا�صة �أن عائ�شة كانت �أحب النا�س
�إليه ،كما نعرف .ولكن اهلل تعاىل �أنزل فيها قر�آنا بر�أ �ساحتها ،ف�أقام النبي احلد على
من تكلم بهذه التهمة .و�سنذكر هذه احلادثة تف�صيال كما روتها عائ�شة بعد ذكر بقية
الزوجات.
كانت عائ�شة امر�أة ذكية ،وقد رويت عن النبي الكثري من الأحاديث .قد �شهد النبي
بحفظها فقال :خذوا �شطر دينكم عن هذه احلمرياء .لقد عا�شت عائ�شة مع النبي حوايل
� 9سنوات منذ �شوال ال�سنة الأوىل من الهجرة وحتى وفاته يف ربيع الأول �سنة  11هجرية،
فقد مات النبي عنها وعمرها �18سنة ،ومل ت�ستطع ان تتزوج لأن القر�آن الكرمي اعترب
زوجات النبي �أمهات امل�ؤمنني ،ال يجوز ان يتزوجهن �أحد.
 ((( نف�س الم�صدر .94
 ((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .111
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وقد �أ�صيب النبي مبر�ضه الأخري يف �أواخر �صفر و�أوائل ربيع الأول يف ال�سنة 11
هجرية وذلك عندما خرج �إىل مقربة املدينة امل�سماة (بقيع الغرقد) يف الليل مع مواله
(�أبي مويهبة) ،وعندما رجع �إىل �أهله ابتد�أ وجعه .تقول عائ�شة :عندما رجع ر�سول اهلل
من البقيع وجدين وانا �أجد �صداعا يف ر�أ�سي ،و�أنا اقول :وار�أ�ساه ! فقال :بل �أنا واهلل يا
عائ�شة ،وار�أ�ساه ،ثم قال :وما �ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك و�صليت عليك
ودفنتك .قلت واهلل لك�أين بك لو قد فعلت ذلك ،لقد رجعت �إىل بيتي ف�أعر�ست فيه ببع�ض
ن�سائك .قالت :فتب�سم ر�سول اهلل (((.
وملا �أ�شتد عليه مر�ضه وهو يدور على ن�سائه ،وكان يف بيت ميمونة ،فدعا ن�ساءه
فا�ست�أذنهن يف �أن مير�ض يف بيتي ف�أذن له .وملا كان يوم الأثنني الذي تويف فيه ،خرج
ر�سول اهلل ،فقام على باب عائ�شة ،ففرح النا�س ،ظانني ان النبي قد بر�أ من مر�ضه.
تقول عائ�شة :وملا رجع �أ�ضطجع يف حجري ثم وجدته يثقل ،فذهبت انظر يف وجهه ،ف�إذا
ب�صرة �شخ�صت وهو يقول :بل الرفيق الأعلى من اجلنة .وقب�ض ر�سول اهلل .لقد مات
بني �سحري (الرئة �إىل احللقوم)ونحري (�أعلى ال�صدر)ويف دولتي (نوبتي)مل �أظلم فيه
�أحدا .فمن �سفهي وحداثة �سني �أن ر�سول اهلل قب�ض وهو يف حجري .ثم و�ضعت ر�أ�سه
على و�سادة وقمت التدم (ا�ضرب �صدري)ووجهي مع الن�ساء .وطال العمر بعائ�شة .فقد
عا�شت بعد النبي حوايل  48عاما ،حيث توفيت �سنة  58هجرية �أيام معاوية بن �أبي �سفيان
وعمرها  67عاما ،و�صلى عليها �أبو هريرة .وقد كان لها دور يف الأحداث التاريخية بعد
وفاة النبي ،لقد دخلت عائ�شة التاريخ من �أبوابه الوا�سعة مرتني .الأوىل :عندما تزوجها
النبي ( ) وهي �صبية �صغرية عمرها � 9سنوات وكان هو بعمر  55عاما ،وكانت �أ�صغر
 ((( يبدو لي ان هذه المداعبة بين النبي ( ) وعائ�شة تجمع بين الحب الأبوي وحب
الزوج في �آن واحد معا ،فالنبي ال يق�صد موتها حقيقة و�إال لأورد كلمات الجزع والألم،
و�إنما �أراد �إظهار ما يمكن �أن يقدمه �شخ�ص لمدللته لما تحتاج �إليه من مطالب يقدمها
بنف�سه وال يتركها ل�شخ�ص �آخر مهما كان قريبا� ،سواء كان �أبا �أو �أخا �أوغيرهما.
�أما رد عائ�شة فهو رد الزوجة ،فهي ال تنكر ما يقدمه لها لأنها تعرف �أنه �سيفعل .ولكنها تفكر بالأمر
الأهم ،وهو انه �سيتزوج بعدها ،وفي بيتها ،ولعلها ن�سيت ان النبي قد منع من الزواج ب�أخريات منذ
اكثر من �3سنوات ،كما �سيرد ذلك في فقرة الحقة.
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زوجاته ورمبا �أجملهن وهي البكر الوحيدة التي تزوجها .واملرة الثانية :عندما ا�شرتكت
يف النزاعات ال�سيا�سية �أثناء الفتنة الكربى زمن عثمان بن عفان التي انتهت مبقتله ،ثم
خروجها حلرب علي بن �أبي طالب خليفة ر�سول اهلل بعد عثمان مع طلحة والزبري وكانت
تركب جمال وتقود املقاتلني و�سميت تلك املعركة با�سم (معركة اجلمل) قرب الب�صرة
وبذلك فقدت عائ�شة حب و�إحرتام عدد غفري من جمهور امل�سلمني ،وهذا ما مل يح�صل
لأزواج النبي الأخريات.
وعن دورها يف واقعة اجلمل يذكر �أ�صحاب ال�سري �أن النبي ( ) قال لزوجاته:
�أيتكن �صاحبة اجلمل الأذنب ،ثم تخرج حتى تنبحها كالب (احلو�أب) يقتل عن ميينها
وعن �شمالها قتلى كثرية وتنجو بعدما كادت .وقال لعلي� :سيكون بينك وبني عائ�شة �أمر:
فقال :ف�أنا �أ�شقاهما يا ر�سول اهلل ؟ قال :ال .ف�إذا كان ذلك ف�أرددها �إىل م�أمنها.
كانت واقعة اجلمل بعد مبايعة علي باخلالقة �أثر مقتل عثمان يف ذي احلجة �سنة ،35
فقد قام طلحة والزبري واتفقوا مع عائ�شة وقرروا اخلروج على علي .وطلحة والزبري هما
من جمموعة ال�ستة الذين ح�صر عمر بن اخلطاب اخلالفة فيهم بعد وفاته ،فذهبت �إىل
عثمان بن عفان .ويبدو �أنه بعد مقتله �ساءهم ان تذهب اخلالفة �إىل علي ومل ت�أت �إىل
�أي منهم ،او يف الأقل ي�ست�شارون يف االمر .فاتفقوا مع عائ�شة على اخلروج و ا�شرتوا لها
جمال وحملوها و�ساروا �إىل الب�صرة فنزلوا على بع�ض املياه فنبحت الكــالب .وملا �س�ألت
عن املكان قيل لها احلو�أب .فقالت ما اظنني �إال راجعة� ،إذ تذكرت احلديث ال�سابق.
ولكنهم �أتوا ب�شهود لها ب�أن هذه لي�ست احلو�أب و�ساروا بها ((( وقبل القتال ان�سحب الزبري
من املعركة بعد ان التقى مع علي وجرى بينهما حوار وعتاب طويل ،وتبعه من قتله من
ا�صحابه بعد االن�سحاب.
 (((	�أعتقد �أن هذا الخبر مو�ضوع .فعائ�شة تعرف مكانة علي من زوجها النبي الراحل و�أنه الخليفة ال�شرعي،
ومع ذلك فقد خرجت لحربه .وان الخبر �أو النبوءة ال تقت�صر على نباح كالب الحو�أب ،و�أنما هناك
ن�ص �صريح بانه �سيكون بينها وبين علي �أمر .فلماذا ن�سي وا�ضع الخبر هذه العبارة ال�صريحة و�أخذ
بالعبارة الرمزية الخا�صة بنباح كالب الحو�أب .و�إذا كان النبي قد علم م�سبقا بخروج عائ�شة فلماذا
لم يكن �شديدا في تحذيرها! ؟.
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و ملا تالقى الع�سكران واقتتلوا ،قتل طلحة ،وابنه حممد امللقب بال�سجاد ،وبلغ عدد
القتلى امل�سلمني � 13ألفا ،وعقروا جمل عائ�شة واحتملها �أخوها حممد بن ابي بكر ((( �إىل
علي وكان يف �أ�صحابة ،فلم يعنفها ،وتذكر احلديث ف�أرجعها �إىل م�أمنها (((.
ولعل من املفيد �أخريا �إثارة ال�س�ؤال التايل :ملاذا تزوج النبي حممد ( ) عائ�شة
وملاذا تزوج عليها ؟؟
�أن النبي (كما ر�أينا) قد تزوج �سودة وعائ�شة يف وقت واحد بعد وفاة خديجة .ف�إذا
كانت �سودة تنا�سبه من حيث العمر و�أن كانت تكربه بـ � 5سنوات ،فما الذي حمله على
الزواج من �صبيه بعمر � 6سنوات مما جعله يبقيها � 3سنوات �أخرى وال يدخل بها .نريد
الإجابة عن هذا ال�س�ؤال بطريقة علمية مو�ضوعية بعيدا عن الأ�سلوب املتحامل لبع�ض
املغر�ضني الذين يريدون الإ�ساءة �إىل النبي الكرمي والدين الإ�سالمي احلنيف ،وبعيدا
اي�ضا عن الأ�سلوب املدحي الذي يقدمه بع�ض املحبني الذين ي�شعرون ببع�ض احلرج من
هذه الواقعة فيحاولون تربيرها ب�أ�ساليب �ضعيفة ال تقنع �أحدا.
وقبل ذلك ف�أن الوقائع التاريخية القدمية ال ميكن تقوميها �أو احلكم عليها بقيم
ومقايي�س الزمن احلا�ضر .ف�إذا كانت مثل هذه الواقعة غري مقبولة عرفا �أو ممنوعة
قانونا يف بع�ض الأقطار الآن ،ف�أن هذا كان �أمرا معتادا من قبل ،و كان مبقدور الرجل
�أن يتزوج عدة ن�ساء من خمتلف الأعمار ،وميتلك اي�ضا عددا �أكرب منهن �إذا كان مي�سور
احلال ،وال يعترب ذلك خط ًا �أو �شيئا معيبا.
وحتى يف زماننا هذا فمن امل�ألوف �أن جتد رجال يف ال�ستني قد تزوج فتاة يف الع�شرين.
ا�صغر من بناته .واح�سب ان ابنة النبي زينب قد تزوجت من ابن خالتها وهي بعمر عائ�شة
�أو فوق ذلك بقليل.
وفيما يتعلق بزواج النبي من عائ�شة ،فيبدوا �أن الدافع لزواجه منها خمتلف متاما عن
 ((( كان علي قد تزوج �أم محمد بعد وفاة �أبي بكر و�أنجب منها ،وكان محمدا �صغيرا فتولى علي تربيته
وتن�ش�أته ولذلك كان محمد في مع�سكر علي بينما كانت اخته عائ�شة تقود المع�سكر الأخر
 ((( الم�صدر ال�سابق.
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الدافع لزواجه من �سودة �أو �أي واحدة من الأخريات اللواتي تزوجهن فيما بعد ف�إذا كان
الدافع لزواجه بالأخريات هو ما يريد الرجل من جن�س وحب ورعاية �أو تعوي�ض عن خديجة
التي كانت كل �شئ بالن�سبة له ،ف�أن دافعه للزواج من عائ�شة هو احلب الأبوي الذي كان ي�شعر
به جتاه ابنة �صديقه الأثري فقد تزوجها وهي طفلة قبل �أن يكتمل ن�ضوجها اجلن�سي ،اي �أنها
مل تكن بعمر ي�ؤهلها لأن متنحه احلب والرعاية �أو التعوي�ض عن خديجة ومل يكن هو نف�سه
يريد ذلك منها بدليل �أنها بقيت على ذمته ملدة تقرب من �3سنوات �أو يزيد قبل ان يدخل بها
ويكون لها �أي دور من ادوار الزوجة يف حياته .وال ميكن تف�سري عالقته بها بغري احلب الأبوي
الذي ي�شعر به الرجل الكبري جتاه ال�صبية ال�صغرية .وحتى حياته مع عائ�شة كانت كما يبدو
خمتلفة عن حياته مع بقية الزوجات .فلم نعرف انه كان يداعبهن ويثري غريتهن باحلديث عن
خديجة والإهتمام ب�صديقاتها ،كما كان يفعل مع عائ�شة .ومن منهن حلم بها قبل الزواج بها،
وكانت الأثرية عنده حتى �أنه مر�ض مر�ضه الأخري عندها ،وانتهت حياته ور�أ�سه على �صدرها.
و�إذا كان هذا �ش�أنه مع عائ�شة ،وقد تزوجها بعد انتظار � 3سنوات حتى كربت قليال
و�صارت بعمر � 9سنوات� ،أي �أقرب �إىل مرحلة الن�ضوج من قبل ،فلماذا �إذن بد�أ يتزوج
عليها ،ومل مي�ض على دخوله بها �سوى �سنتني فقط .لقد دخل بها يف ال�سنة الأويل من
الهجرة وتزوج �أويل زوجاته يف ال�سنة الثالثة ،وهي حف�صة بنت عمر بن اخلطاب .ومل تكن
حف�صة بجمال عائ�شة ،كما كانت �أرملة ولكنها �شابه بعمر  21عاما� .أن املر�أة ال�شابة التي
بعمر � 9أعوام تكفي رجال جاوز الـ  54عاما ،فلماذا بحث عن زوجات �أخريات؟؟ وملاذا مل
يكتف بزوجة ثالثه ورابعة و�إمنا تزايد عددهن حتى و�صل �إىل  ،10عدا �أخريات تزوجهن
ومل يدخل بهن �أو خطبهن ،ومل ت�صل اخلطبة �إىل مرحلة الزواج.
ولعل اهم الأ�سباب التي يقدمها بع�ض كتاب ال�سرية وامل�ؤرخني هو �أن النبي ( )
كان يريد دعم الديانة اجلديدة وتثبيت مركزها بامل�صاهرة مع القبائل املختلفة .وهذا مل
يكن ال�سبب ،كما يبدو ،يف �أكرث حاالت الزواج التي وقعت ،و�أن القائلني بذلك ال يقدمون
التف�سري العلمي ال�صحيح .و�إمنا هي تربيرات يحاولون �أن يقنعوا بها �أنف�سهم ،قبل �أن
يقنعوا بها الآخرين ،ك�أن الآخرين من ال�سذاجة والطفولة �أن يقتنعوا ب�أية كلمة تقال لهم
دون دليل �أو �إثبات� ،أو دون قرائن ت�ؤيد ما يقولون .ان ه�ؤالء الكتاب ك�أنهم ي�شعرون باحلرج
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من كرثة زيجات النبي فهم يطرحون ال�سبب املذكور لتربير ذلك.
�أن الأ�سباب لتلك الزيجات هي غري التي ذكرت و�سنعاجلها عند البحث يف �سرية
الزوجات الأخريات.
ومما ميكن قوله بالن�سبة لعائ�شة ف�إن ال�سبب املذكور مل يكن واردا �أ�صال فعالقة �أبي
بكر بالنبي حممد مل تكن حتتاج �إىل مثل تلك امل�صاهرة لتقويتها وتثبيتها .فالعالقة هي
اكرث من متينة ،وان �صداقة ابي بكر ملحمد طويلة الأمد ،وهو من �أوائل الرجال الذين
�آمنوا مبحمد و�صدقوه .وهذه ال�صداقة ال بد و�أنها كانت متتد �إىل ما قبل البعثة ( ((.
كما �أن الدافع للزواج ب�سودة مل يكن ب�سبب الهدف ال�سيا�سي �أو الديني الذي يتحدثون
عنه ،وهو تقوية الدين بامل�صاهرة ،كما �أن النهاية التي انتهى اليها الزواج ب�سودة ال ي�ؤيد
ذلك اي�ضا .فالروايات تقول (كما قدمنا) ان النبي اراد طالق �سودة بعدما كربت ،ف�أين
ذلك من تقوية الدين بامل�صاهرة ؟ ولو وقع الطالق فهل كان ذلك �سي�ؤدي �إىل �إ�ضعاف
الدين .وعندما غ�ضب النبي على زوجاته جميعا و�أراد طالقهن مرة واحدة فهل كان ذلك
�سيت�سبب يف انهيار الدين؟
وعلى �أية حال ف�إن عائ�شة ،وقبلها �سودة هما من القر�شيات ،ومل يقدم الزواج بهما
�شيئا من القوة يف هذا املجال� .أما بالن�سبة للزوجات الأخريات ف�سرنى ذلك عند البحث
يف �سريهن.
1 .1ومما ميكن ان يقال هنا ان زيجات النبي ال�سابقة ،من خديجة و�سودة كانت من ن�ساء
م�سنات ،وبزواجه من عائ�شة ال�صبية جرب ( ) حياة زوجية جديدة لها طعم �آخر
مل يكن يعرفها من قبل ،ورمبا كان ذلك بع�ض ال�سبب يف اعادة تلك التجربة عندما
تي�سر له ذلك ،وقد تي�سرت له اكرث من مرة ،و�أحيانا �أكرث من مرة يف ال�سنة الواحدة.

 ( (( ن�ساء حول الر�سول� ،ص73-59
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كانت حف�صة بنت عمر بن اخلطاب عند خني�س بن حذافة ال�سهمي الذي �أ�ست�شهد يف
غزوة بدر ((( التي وقعت يف ال�سنة الثانية للهجرة (((.
لقد قاتل خني�س يف غزوة بدر قتال الأبطال .وكان كلما �أ�صيب بجرح �ضمده وعاد �إىل
القتال مرة �أخرى حتى قتل .وكانت زوجته معه يف ميدان القتال ت�سعف اجلرحى وت�ضمد
جراحهم وتوزع عليهم املاء.
وبعد مقتل زوجها وانق�ضاء عدتها عر�ضها والدها عمر بن اخلطاب على �أبي بكر
ليتزوجها ف�سكت .ثم عر�ضها على عثمان بن عفان عندما ماتت زوجته رقيه بنت النبي
يف نف�س ال�سنه ،فقال :ما �أريد �أن �أتزوج اليوم.
كانت رقيه قد �أ�صيبت باحل�صبة وتخلف عثمان عن معركة بدر ب�سبب مر�ضها ،ثم
ماتت باملدينة .وملا جاء زيد بن حارثه ب�شريا بالن�صر يف بدر كان عثمان قائما على قرب
رقيه .وبعد موتها عر�ض عليه عمر بن اخلطاب ان يزوجه من حف�صة بعد ان ترملت من
خني�س فرف�ض .فذهب �إىل النبي �شاكيا فقال له ر�سول اهلل ( ) :يتزوج حف�صة من
هو خري من عثمان .ويتزوج عثمان من هي خري من حف�صة .فخطبها ر�سول اهلل من عمر
وتزوجها و�أ�صدقها  400درهم وكان ذلك يف �شعبان من �سنة  3هجرية ،وكان �سنها عند
الزواج � 21سنه (((� ،أما عثمان فقد زوجه النبي ابنته �أم كلثوم يف نف�س ال�سنة.
وحف�صة هذه هي �شقيقة عبد اهلل بن عمر ،و�أمها زينب بنت مظعون ،تزوجها النبي
على ر�أ���س � 30شهرا من الهجرة .وكانت والدة حف�صة قبل النبوة بـ � 5سنني ،وعندما
 ((( قيل �أ�ست�شهد بعد غزوة �أحد.
 ((( كانت بداية ال�سنة الثانية للهجرة� ،أي  1محرم �سنة 2هجرية في  5تموز �سنة  623ميالدية .وفي هذه
ال�سنة وقعت غزوة بدر الكبرى والأمر بالقتال وت�شريع ال�صوم وتحويل القبلة �إلى الكعبة ووفاة رقيه
زوجة عثمان ،وزواج علي بفاطمة بنت النبي ( )
 ((( يزعم محمد محمود وال�صواف تبريرا لزواج النبي من حف�صة هو �إكراما لزوجها وتعوي�ضا لها عما
�أ�صابها ومكاف�أة لأبيها لأنها كانت عندما تزوجها النبي قد بلغت من الكبر عتيا ،دون �أن يذكر عمرها
بال�ضبط� .أن ال�صواف وان كان م�صيبا في الق�سم الأول من كالمه �إال �أنه لم يكن دقيقا بالن�سبة للعمر.
فقد كانت حف�صة �شابة في مقتبل العمر وعندما �إعتذر �أبو بكر وعثمان عن الزواج منها لي�س لأنها
كبيرة و�إنما ل�سبب �آخر ،كما �سنرى� .أنظر ال�صواف� ،ص .41 - 39
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عر�ض عمر ابنته حف�صة على �أبي بكر بعد ترملها ومل يرد علية ب�شيء وجد عليه عمر.
وملا تزوجها النبي لقي �أبو بكر عمرا وقال له :لعلك وجدت علي حني مل �أرجع عليك �شيئا.
فقال عمر :نعم .قال �أبو بكر :ذاك لأين �سمعت ر�سول اهلل يذكرها ،فلم �أكن لأف�شي �سر
ر�سول اهلل .فلو تركها لتزوجتها.
بعد حف�صة تزوج النبي ( ) عدة زوجات ففي �سنة  3هجرية تزوج اي�ضا زينب
بنت خزمية التي مل تعمر معه طويال ،ويف ال�سنة  4تزوج �أم �سلمة وزينب بنت جح�ش ،ويف
ال�سنة  5تزوج جويرية ،ويف ال�سنة  6تزوج رملة وال�سنة  7تزوج ميمونة و�صفية .وبالطبع
فان هذا العدد من الزوجات ال بد ان يثري الغرية بني بع�ضهن بع�ضا و�أن تكون هناك
جبهات ،كما �سن�شري �إىل ذلك.
لقد كانت حف�صة �أول �ضرة نزلت على عائ�شة .وكانت �شابه مثلها وذات ن�سب كرمي،
فهي بنت عمر بن اخلطاب �صاحب النبي و�صديقه ،ورمب��ا عرفت �أن زواج النبي من
حف�صة هو لإكرام �أبيها .ولكن مما هون عليها �أن حف�صة مل تكن مب�ستوى جمالها و�أن
النبي مل يتزوجها بكرا و�إنـما ثيبا.
رمبا جعلها هذا �أكرث �أطمئنانا على موقعها يف بيت الر�سول ،ومن الناحية الأخرى
ف�إن حف�صة كانت تتميز بقوة ال�شخ�صية وعلى جانب من احلكمة ولعلها كانت تعرف قدر
نف�سها فلم ت�ضع من نف�سها مو�ضع املناف�سة من عائ�شة و�أن �سهت عن ذلك مرة جاءها
التحذير من �أبيها يقول لها� :أين �أنت من عائ�شة و�أين �أبوك من �أبيها ،وين�صحها بالقول:
ال يغرنك هذه التي �أعجبها ح�سنها وحب ر�سول اهلل ( ) اياها :واهلل لقد علمت �أن
ر�سول اهلل ال يحبك ولوال �أنا لطلقك.
ولعل و�صية والدها وبعد نظرها هو الذي حملها على مداراة غريتها من عائ�شة وخا�صة
بعد تواىل جمئ الزوجات الأخريات هو �أن تكون معها يف جبهة واحدة ،وم�شاركتها يف
معاركها ومناف�ساتها للجبهة الأخرى امل�ؤلفة من �أم �سلمة وزينب بنت جح�ش وغريهما.
ولكنها كانت جتد يف نف�سها القوة والقدرة العقلية ملراجعة زوجها والإعرتا�ض على ما ال
ير�ضيها .وهذا كان يثري عمر عندما ي�سمع في�أتي ملحا�سبتها ،حتى حمل ذلك ام �سلمة
وكانت حا�ضرة �أن ترد عليه ،وتقول له ب�إنكار :عجبا لك يا �إبن اخلطاب قد دخلت يف كل
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�شئ حتى تبتغي �أن تدخل بني ر�سول اهلل و�أزواجه فقال عمر :ف�أخذتني �أخذا ك�سرتني به
عن بع�ض ما كنت �أجد.
وقد �أغتم عمر كثريا عندما �سمع �أن النبي �سيطلق حف�صة لأنها �أف�شت �سره ،ويقال �أنه
حثا الرتاب على ر�أ�سه وقال :ما يعب�أ اهلل بعمر وابنته بعد هذا .وم�ؤدى الق�صة �أن حف�صة
قد ا�ست�أذنت النبي ( ) يف زيارة �أبيها .فلما خرجت دعا جاريتة (مارية) و�أدخلها
بيت حف�صة وواقعها .فعادت حف�صة ووجدت الباب مغلقا فجل�ست تبكي فخرج النبي
وقـال لها :ما يبكيك ؟ قالت� :إمنا �أذنت يل من �أجل هذا .و�أدخلت �أمتك بيتي ثم واقعتها
يف بيتي وعلى فرا�شي .وقيل �أنها انتظرت يف الباب حتي خرجت مارية .وعندئذ دخلت
على النبي وقالت له :لقد ر�أيت من كان عندك .واهلل لقد �سببتني .وما كنت لت�صنعها لوال
هواين عليك .فقال لها� :أ�سكتي فهي علي حرام التم�س بذلك ر�ضاك ،و�أمرها �أن ال تخرب
�أحدا من زوجاته بذلك
وتروي الق�صة بتعبري خمتلف قليال� :أن حف�صة ملا عادت من �أبيها �أب�صرت مارية يف
بيتها مع النبي فلم تدخل حتى خرجت مارية .ثم دخلت وقالت له� :أين ر�أيت مــن كان
معك يف البيت .وغ�ضبت وبكت .وقالت :يا ر�سول اهلل ،يف يومي ويف بيتي وعلى فرا�شي
جئت �إ َّ
يل ب�شيء ما جئت به �إيل �أحد من �أزواجك .فقال لها� :أ�سكتي فهي علي حرام ابتغي
بذلك ر�ضاك .ويف الروايتني �أخربت بذلك عائ�شة قائلة �أراحنا اهلل من مارية وق�صت
عليها الق�صة.
ويف رواي��ة �أخ��رى� :أن احلادثة و�إن كانت قد وقعت يف بيت حف�صة ،ولكنها مل تكن
يف نوبتها (يومها)و�إمنا كان يف نوبة عائ�شة ،وقد ح�صلت الواقعة يف بيت حف�صة لأنها
غادرت البيت لزيارة �أبيها .لذلك فعندما جاءت حف�صة و�أطلعت على الواقعة ،طلب منها
النبي �أن ال تخرب �أحدا وبخا�صة عائ�شة ((( ولكنها �أف�شت ال�سر لها لأنها �صاحبة ال�ش�أن
يف امل�س�ألـة ،لذلك غ�ضب النبي ( ) كثريا عندما علم ب�إف�شائها و�صمم على تطليقها.
 ((( لذلك كان النبي مهتما �أن ال تعرف عائ�شة ،وعندما عرفت غ�ضب النبي من ذلك� .أما الزوجات
الأخريات فلم يرد عنهن �شئ في هذه الق�صة ،لأنهن يعرفن �أن للنبي جارية يواقعها ،و�أن الم�شكلة
قامت �أنه واقعها في نوبة عائ�شة.
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ونزلت بذلك الأيه:

وقبل ذلك نزلت الآية عندما حرم على نف�سه مارية:

و�إذا كان النبي قد حلف على نف�سه بتحرمي مارية فيمكنه حتلة اميانة� ،أي �أن يتحلل

و�إزاء هذا الذي تقدم فقد طلق ر�سول اهلل حف�صة تطليقة رجعية لأنها �أف�شت �سره .وملا
بلغ ذلك عمر بن اخلطاب حثا الرتاب على ر�أ�سه وقال :ما يعب�أ اهلل بعمر وابنته بعد هذا
(كما �أ�شرنا) ويبدوا �أن تطليق النبي حلف�صة مل يكن قرارا نهائيا ب�إبعادها عن حياته،
و�إمنا هو �إجراء ت�أديبي ملا �أف�شت من �سر و�أثارت من م�شكله .ونظرا للأمل الذي �سببته
لوالدها ف�أن النبي راجعها وانتهت ق�صة الطالق (((.
وهناك من يزعم ان النبي مل يطلق حف�صة و�إمنا هم بطالقها ،و�سواء �صحت الرواية
الأوىل �أو الثانية ف�أن النتيجة واحدة.
ف�إن النبي قد �ساءه ما فعلت حف�صة .و�سواء هم بطالقها �أو طلقها وراجعها ف�إنها
 ((( بع�ض الم�صادر ت�شير �إلى �أن هذه الآيات هي في مو�ضوع الع�سل الذي كانت ت�سقيه اياه زوجته زينب
بنت جح�ش ،انظر ذلك :الم�صحف المف�سر� ،ص  ،751و�أعتقد �أنه قد ح�صل �إلتبا�س في هذا المو�ضوع.
�إذ لي�س في تحريمه الع�سل على نف�سه كان ابتغاء مر�ضاة ازواجه ،و�إنما �سبب ما �أخبرت بع�ض تلك
الزوجات من �أنهن �شممن منه رائحة كريهه ولذلك ف�إن المو�ضوع مختلف .و الأقرب احتماال هو
تحريمه مارية على نف�سه �إبتغاء مر�ضاة بع�ض �أزواجه ،وهي الق�صة التي قدمناها.
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بقيت على ذمته حتى وفاته ،وكانت يومها بعمر � 28سنه تقريبا (((.
وبهذا ال�صدد يقول عبد اهلل بن عبا�س� :س�ألت عمر عن املر�أتني اللتني تظاهرتا على
ر�سول اهلل ،فقال :عائ�شة وحف�صة .ورمبا هذه الرواية تخ�ص حادثة الع�سل التي تظاهرت
فيها عائ�شة وحف�صة وجروا معهما �سودة بنت زمعه ورمبا غريها من �أزواج النبي على
زينب بنت جح�ش التي كانت ت�سقيه الع�سل.
وحادثة الع�سل هذه تروى ب�شكل معكو�س� ،أي �أن التي كانت ت�سقيه الع�سل هي حف�صة
وقد تظاهرت عليه عائ�شة و�أخريات .ولكننا منيل �إىل الإعتقاد �أن احلادثة تخ�ص زينب
بنت جح�ش .و�سنف�صلها عند البحث يف �سريتها،
وعندما وقعت الفتنة الكربى وخرجت عائ�شة مع الذين نق�ضوا البيعة على علي بن �أبي
طالب بعد بيعته وحاربت مع طلحة والزبري يف معركة اجلمل حثت حف�صة على اخلروج
معها ،وقد كادت حف�صة �أن تخرج فعال بحكم ما كانت تربط بينهما من عالقة وثيقه،
ولكن �أخا حف�صة عبد اهلل بن عمر منعها من اخلروج والإ�شرتاك يف تلك الفتنه .وعندما
مات عمر �أو�صى �إىل حف�صة ،و�أودع لديها ن�سخة القر�آن الكرمي التي �سبق جمعها زمن
ابي بكر ،وانتقلت �إىل عمر.
كما �أو�صت حف�صة �إىل �أخيها عبد اهلل بن عمر مبا �أو�صى �إليها عمر ب�صدقة وت�صدقت
بها مبال وقفته .وتوفيت حف�صة يف جمادى �سنة  41هجرية وقيل �سنة  45وقيل  .47ودفنت
بالبقيع وكان عمرها عند الوفاة � 59أو � 63أو � 65سنة اعتمادا على �أن عمرها عند الهجرة
كان � 18سنه.
 ((( لقد تداخلت هذه الحادثة مع واقعة �أخرى لدي بع�ض الباحثين المحدثين ،وهي الواقعة التي اعتزل
فيها النبي جميع زوجاته مدة �شهر كامل و�أراد تطليقهن جميعا ،ووا�ضح ان هذا التداخل ال
مبرر له ،الن هذه الحادثة تخ�ص حف�صة فقط لأنها �أف�شت ال�سر �إلى عائ�شة ولم تلتزم بطلب
النبي بالمحافظه عليه� .أما الواقعة الأخرى فقد كانت عامه تخ�ص جميع الزوجات .انظر بنت
ال�شاطئ ،ن�ساء النبي� ،ص .127 -124
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و�أخريا نريد �أن نت�ساءل :هل ان الزواج من حف�صة �أراده النبي ( ) لتقوية الدين
بامل�صاهرة مع عمر بن اخلطاب ؟ ولنطرح ال�س�ؤال ب�شكل �آخر :هل �أن عمر بن اخلطاب
بعد �إ�سالمه و�إنخراطه يف �صحابة النبي املقربني وحتى �أنه هي�أ نف�سه دون �أن يكلفه �أحد
�أن يكون يف حمـ ــاية النبي� .أقول :هل �أن النبي كان بحاجة �إىل هذه امل�صاهرة لتقوية
الدين؟ �إن العك�س ميكن �أن يكون �صحيح ًا .من احلديث ال�سابق عندما عر�ض عمر حف�صة
على �أبي بكر وعثمان ميكن �أن نفهم ان النبي �أكرم عمر ًا بالزواج من ابنته .وانه عندما
اراد تطليقها ،كيف �صدم عمر و�أغتم ،رمبا اكرث من حف�صة نف�سها.
ان الدين رمبا تقوى بعمر عند �إ�سالمه ملكانته يف قومه وقوته واندفاعه وعنفه وتطرفه
و�صداميته .فقد كان متطرفا اراد العدوان على �أخته وزوجها قبل �إ�سالمه عندما وجدهم
ي�صلون ويقر�أون القر�آن .و�سرعان ما انقلب �إىل متطرف يف الإجت��اه املعاك�س .وتروي
كتب ال�سري وقائع كثريه عن ا�شخا�ص يح�ضرون لدي النبي ( ) ويخطئون يف الأقوال
والأفعال فينربي عمر دون غريه من ال�صحابة �شاهرا �سيفه قائال :مرين يا ر�سول اهلل
لأ�ضرب عنقه .فيوعز له ( ) بالتلميح �أو الت�صريح بعدم الإندفاع و�أن احلكمة تتطلب
الروية (((� .إذن فلماذا تزوج النبي حف�صة ؟ لنرتك ال�س�ؤال معلق ًا دون �إجابة حتى نعر�ض
�سري بقية الزوجــات.
كانت حف�صة قوية ال�شخ�صية ك�أبيها ،تتقن القراءة والكتابة .وكان هذا �أمرا نادرا
بني امل�سلمني وبخا�صة بني ن�سائهم ،ولها ف�ضل عظيم يف حفظ القر�آن .فقد كان الر�سول
ميلي عليها القر�آن فتكتبه .ف�أر�سل �إليها عثمان يف خالفته وا�ستن�سخ ما لديها من �صحف.
ومن طريف ما وقع بني عائ�شة وحف�صة ،رغم انهما من جبهة واحده الواقعة الآتيه:
كان الر�سول �إذا خرج يف �سفر �أقرع بني ن�سائه.
فظهرت القرعة لعائ�شة وحف�صة وكان النبي �إذا جاء الليل �سار وهو على بعريه �إىل
جوار بعري عائ�شة يتحدث �إليها وهي يف داخل هودجها.
 ((( يروي ان عمر و�أد �إبنته عندما كان عمرها � 6سنوات ،وقد كانت ترعى له الغنم .وال ندري مدى �صحة
الرواية .ولكن �إندفاعه في التهديد بالقتل يحمل على قبول هذه الرواية عنه.
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وقبيل حلول الليلة التالية قالت حف�صة لعائ�شة� :أال تركبني الليلـة بعريي و�أركب بعريك،
تنظرين و�أنظر؟ �أي ان كال منهما ارادت يف مداعبة لطيفة ان ت�سمع كالم حممد ( )
�إىل الأخرى ورحبت عائ�شة بهذا الإقرتاح.
وركبت عائ�شة بعري حف�صة وحف�صة بعري عائ�شة .واختفت كل منهما يف الهودج
و�أق�ترب الر�سول من بعري عائ�شة ،الذي كانت عليه حف�صة .وغلب النوم عائ�شة ب�ضع
حلظات يف الهودج الآخر و�إذا بها حني ت�ستيقظ فال جتدها وال جتد الر�سول وفهمت ما
حدث .و�أ�شتعلت نريان الغرية يف قلب عائ�شة ،ونزلت ت�صرخ :يا رب �سلط علي عقربا �أو
حيه تلدغني ،اين ال ا�ستطيع ان اقول �شيئا.
لقد كان اقرتاح ًا من حف�صة مل تفهم الهدف من وراءه وعليها ان تتحمل النتيجة.
وي�سند بع�ض كتاب ال�سرية هذه الواقعة ل�صفية ،ولكن هذا الإحتمال �ضعيف نظرا لأن
عائ�شة قليلة الألفة معها وتغار منها غرية �شديدة (((.

 ((( ن�ساء حول الر�سول� ،ص 73-59
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زينب بنت خزمية القي�سية الهاللية العامرية تزوجها النبي يف ال�سنة الثالثة
للهجرة .زوجه �إياها قبي�صة بن عمرو الهاليل وقيل غريه .و�أ�صدقها ( )  400درهم
وكانت ت�سمى �أم امل�ساكني لرحمتها اياهم ورقتها عليهم .ولكنها مل تع�ش مع النبي طويال،
�إذ توفيت بعد �شهرين �أو ثالثة ،وقيل بعد � 8أ�شهر.
كانت زينب قد تزوجت قبل النبي وقد اختلف يف عدد من تزوجت ،كما اختلف يف
ا�سمائهم رمبا لق�صر مدة بقائها مع النبي فلم تت�سلط عليها الأ�ضواء فاختلفت عنها
الأخبار والروايات .ففي رواية �أنها كانت قد تزوجت ابن عمها جهم بن عمرو بن احلارث.
ثم تزوجت بعده عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب .وعبيدة هذا هو �أحد الأبطال الثالثة:
احلمزة بن عبد املطلب وعلي ابن ابي طالب وعبيده بن احلارث بن عبد املطلب (ابن
عم النبي) الذين برزوا يف معركة بدر ملقاتلة �صناديد قري�ش الثالثة وهم �شيبه بن ربيعه
واخوه عتبه بن ربيعه والوليد بن عتبه .فقتل احلمزة مبارزه �شيبه بن ربيعه وقتل علي
مبارزه الوليد بن عتبه .وجرح عبيدة بن احلارث وعتبة بن ربيعه كل منهما الآخر .فكر
علي واحلمزة علي عتبه فقتاله واحتمال عبيدة اجلريح �إىل النبي فو�ضع خده على ركبة
ر�سول اهلل وهو يقول� :أل�ست �شهيدا يا ر�سول اهلل؟ فيجيبه ( )� :أ�شهد �أنك �شهيد.
وهناك رواية �أخرى عن ازواج زينب قبل النبي �أنها كانت قد تزوجت طفيل بن احلارث
بن عبد املطلب .ثم خلف عليها اخوه عبيده بن احلارث بن عبد املطلب بعد طالقها من
�أخيــه .وبعد مقتله تزوجها النبي على ر�أ�س � 30أو � 31شهرا من الهجرة .قبيل غزوة �أحد
ب�شهرين و�أ�صدقها � 12أوقيه .ويف رواية ثالثه �أنها كانت قد تزوجت عبد اهلل بن جح�ش
فقتل عنها يوم �أحد ((( فتزوجها النبي بعد ذلك .واجلدير بالإ�شارة �أن زينب بنت خزمية
هي �أخت ميمونة بنت ا حلارث لأمها ،التي تزوجها النبي فيما بعد .وكما قلنا ف�إن زينب
بنت خزمية قد توفيت يف نف�س ال�سنة� ،أي ال�سنة الثالثة للهجرة يف �آخر ربيع الثاين.

 (((

 ((( قيل تزوجها على ر�أ�س � 31شهرا من الهجرة قبل غزوة �أحد ب�شهرين.
 ((( يعني ذلك �أنها تزوجت في ال�سنة الرابعة ،وهذا خالف ما هو �شائع عنها من �أنها تزوجت النبي في
ال�سنة الثالثة ،قبيل معركة �أحد  -كما �أ�شرنا .لعل في هذا تداخل في مقتل زوج ام �سلمة المخزومية،
و�إ�سمه عبد اهلل اي�ضا حيث قتل في معركة �أحد فتزوجها النبي بعدها.
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ويف رواية �أخرى� :أن النبي تزوجها يف رم�ضان �سنة  3هجرية و�أقامت عنده � 8أ�شهر
وماتت يف ربيع الثاين �سنة  4هجرية .و�صلى عليها ر�سول اهلل ودفنها بالبقيع وكان لها من
العمر � 30سنة (((.
و�أخريا ما هو الدافع لزواج النبي من زينب بنت خزمية ؟ وهل ي�صح يف هذا الزواج
القول :انه كان يهدف �إىل تقوية الدين اجلديد بامل�صاهرة ؟ لي�س هناك ما يدل على �أنه
قد حتقق �شئ من ذلك .رمبا كان ال�سبب هو العطف عليها ،وعلى �أية حال ف�إن هذا الزواج
مل يقدر له �أن يعي�ش طويال ليبني جليا ما هو الهدف املق�صود من هذا الزواج (((.

 ((( يزعم محمد محمود ال�صواف �أن النبي قد تزوج زينب بنت خزيمة جبرا لخاطرها بعد �أن انقطع عنها
المعين ،وهي قد بلغت ال 60من عمرها ،و�أنها لم تعمر �سوى عامين عند النبي .انظر ال�صواف �ص .41– 39
ووا�ضح ان ال�صواف لم يكن دقيقا في هذا المو�ضع كما في موا�ضع �أخرى من درا�سته .فقد تحول
عمرها من � 30إلى � 60سنة ،و�إن بقاءها عند النبي تحول من �شهرين �إلى عامين.
 ((( ن�ساء حول الر�سول� ،ص 29 -84
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هي هند بنت �أبي �أمية ((( بن املغرية القر�شية املخزومية .وقد �أختلف يف �أمها فقيل:
�أنها عاتكة بنت عبد املطلب عمة النبي ،وقيل �أنها عاتكة بنت عامر بن ربيعه .وهذا هو
ال�صحيح كما �سرنى
كانت هند متزوجه من عبد اهلل بن عبد الأ�سد املخزومي ابن عمة النبي برة بنت
عبد املطلب ،و�أخيه من الر�ضاعة (�أر�ضعتهما ثويبه موالة �أبي لهب)فولدت له �سلمة
وزينب ورقيه ،وقيل �سلمة وعمر ودره وبره ،التي �سماها النبي (زينب) .كانت �أم �سلمة
قد هاجرت مع زوجها عبد اهلل �ضمن الع�شرة الأوائل �إىل احلب�شة فرارا من �أذى قري�ش.
ثم رجعا �إىل مكة بعد متزيق �صحيفة املقاطعة ،وهاجرت بعد ذلك �إىل املدينة ،وق�صة
هجرتها �إىل املدينة ق�صة م�ؤملة.
فقد اركب ابو �سلمة زوجته وابنه �سلمة على بعري و�سار يقود بعريه .فجاء �إليه بنو
املغرية واخذوا منه زوجته وابنه وقالوا له ان كنت تريد الهجرة فهاجر وحدك ،والندعك
ت�أخذ �إبننا معك .وملا ر�أى ذلك بنو عبد الأ�سد انتزعوا �سلمة منهم قائلني :ال نرتك �إبننا
عند �أمه� ،إذا �أخذمتوهما من زوجها ،و�صاروا يتجاذبون الطفل �سلمة حتى خلعوا يده
وهكذا تفرق الثالثة� ،إذ هاجر �أبو �سلمة �إىل املدينة ،وكان من اوائل املهاجرين �إليها وبقي
�سلمة عند �أقارب �أبيه ،وحب�ست �أم �سلمة لدى �أقاربها بني املغرية ،حيث ظلت مدة �سنة
تقريبا (كما تقول الرواية) تخرج من البيت وجتل�س تبكي زوجها و�إبنها ،حتى مر بها
�أحد �أبناء عمومتها وعطف عليها وكلم بني املغرية يف �أن يرتكوها تلتحق بزوجها فرتكوها
ف�سافرت �إىل املدينة مع �إبنها .ويف الطريق على فر�سخني من مكة �إلتقى بها عثمان بن
طلحة ،وكان يومها م�شركا ف�أو�صلها �إىل املدينة وعاد �إىل مكة.
وعثمان هذا قد �أ�سلم يف هدنة احلديبيه ،وقتل �شهيدا ب�إجنادين يف خالفة عمر بن
اخلطاب .ويفرت�ض �أنها و�صلت املدينة يف نهاية ال�سنة الأوىل من الهجرة او اوائل ال�سنة
 ((( �إ�سمه حذيفة .كان �أبوها �أحد �أجواد قري�ش وي�سمى بـ (زاد الراكب)لأنه كان يقوم بزاد من ي�سافر
معه ،وهو عم ابي جهل.
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الثانية� ،إذا �صحت الرواية ال�سابقة حرفيا
ويف املدينة �إ�شرتك ابو �سلمة يف معركة بدر �سنة  2هجرية كما �إ�شرتك يف معركة �أحد
�سنة  3هجرية فجرح فيها يف ع�ضده .وظل يداويه حتى الت�أم وبعد �شهرين من املعركة
علم النبي ان بني �أ�سد �سيهاجمون املدينة ،ف�أر�سل �إليهم النبي �سرية بقيادة �أبي �سلمة
تت�ألف من  150رجال ف�أخذوا بني �أ�سد على حني غره وانت�صروا عليهم .ويف القتال عاودته
جراحة فلزم فرا�شه وقد عاده النبي ودعا له ،ثم توفاه اهلل يف املدينة يف  3جمادى الآخرة
(قيل يف  8منه)�سنة  4هجرية ،بعد (�أحد بـ � 7أ�شهر و  18يوما) .وقد حزنت عليه �أم �سلمة
حزنا �شديدا.
وملا انتهت عدة �أم �سلمة تقدم خلطبتها بع�ض ال�صحابة ،منهم �أبو بكر وقيل عمر
بن اخلطاب �أي�ضا فرف�ضتهم .ولعل �سر الإقبال على خطبتها �أنها كانت جميله جدا ،ويف
مقتبل العمر ،بني ال  26وال� 29سنة .فخطبها النبي وكان يومئذ يف ال .57ويروى �أنه قد
بعث لها عمر بن اخلطاب خلطبتها عليه ،مما يجعلنا نعتقد ان عمر بن اخلطاب مل يكن
�أحد خطابها املرفو�ضني ،و�إال لبعث النبي �إليها �شخ�صا �آخر غريه خلطبتها عليــه ،ويروى
�أنها قالت يف ردها� :أن مرحبا باهلل ور�سوله .ولكنها �أ�ضافت يف ردها� :أما �أنا فكبريه ،و�أنا
امر�أة معيل ،وانا امر�أة �شديدة الغريه .ووا�ضح من هذا الرد �أنه مل يكن رف�ضا ،و�إمنا
حماولة ذكيه لإثارته يف الإحل��اح يف الطلب ولي�أخذ على عاتقه امل�شاكل التي تواجهها.
وهكــذا كان .فقد �أجاب ( )� :أنا �أكرب منك .و�أما العيال ف�إىل اهلل .و�أما الغرية ف�أدعو
 (((

 ((( يف هذا اخلرب تناق�ض وا�ضح مع بع�ض الأخبار الأخرى عن �أم �سلمة .فقد �أقت�صر اخلرب على
�إبن واحد عند الهجرة هو �سلمة ،الذي كان قد ولد يف احلب�شة .بينما عندما مات زوجها يف ال�سنة
الرابعة كان عندها �أربعة �أوالد� :سلمة وعمر وزينب ودره .وهي عا�شت مع زوجها يف املدينة حوايل
�سنتني ون�صف .فكيف تي�سر لها �أن تنجب خاللها � 3أطفال .ويبدو �أن ناقل اخلرب مل ينتبه لهذا
التناق�ض .ف�أم �سلمة �إما �أنها مل تت�أخر يف الإلتحاق بزوجها �إال �أياما قالئل �أو �أنها كان لها �أكرث من
ولد عند الهجرة ،وهو الأكرث �إحتما ًال .وخا�صة �أن بع�ض الروايات تقول �أن زينب قد ولدت يف احلب�شة
اي�ضا ،و�أن �أم �سلمة من اوائل من و�صلن �إىل يرثب ،و�أنها بعد و�صولها تفرغت لرتبية �صغارها بينما
تفرغ زوجها للجهاد .انظر :د :بنت ال�شاطئ� ،ص .41 -139
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اهلل �أن يذهبها عنك (((.
ويروى �أن ر�سول اهلل �أر�سل �إىل �أم �سلمة� :أن �أ�ؤمري ابنك يزوجك .فزوجها �إبنها �سلمة
 (((
منه ،وهو غالم مل يبلغ .وتزوجها ر�سول اهلل باملدينة يف �أواخر �شوال �سنة  4هجرية
�أي يف نف�س ال�سنة التي تويف فيها زوجها .وقد �أ�صدقها النبي فرا�شا ح�شوة ليف وقدحا
و�صحفه وجم�ش ــه (الرحى ) .وقد �أ�سكنها يف بيت زوجته املتوفية� ،أم امل�ساكني ،فوجدت
جرة فيها �شئ من �شعري ورحى وبرمه وقدرا وكعبا (ظرف ًا من �أدمي)ف�أعدت منه طعام
ر�سول اهلل يف ليلة عر�سه (((.
كانت �أم �سلمة ذات عقل وكمال .ويروى �أنها قالت لزوجها �أبي �سلمة :بلغني �أنه لي�س
امر�أة ميوت زوجها وهو من �أهل اجلنة ،ثم مل تتزوج بعده �إال جمع اهلل بينهما يف اجلنة.
وكذلك �إذا ماتت امل��ر�أة وبقي الرجل بعدها فتعال �أعاهدك �أال تتزوج بعدي وال �أتزوج
بعدك .قال :اتطيعنني يا �أم �سلمة ؟ قالت :ما ا�ست�أمرتك �إال و�أنا �أريد �أن اطيعك .قال:
ف�إذا مت فتزوجي .ثم قال :اللهم �أرزق �أم �سلمة بعدي رجال خريا مني ،ال يحزنها وال
ي�ؤذيها ويروى �أنه قال عند وفاته اللهم �أخلفني يف �أهلي بخري .ف�أخلفه ر�سول اهلل ف�صارت
�أما للم�ؤمنني ،كما �أخلفه على بنيه �سلمة وعمر وزينب ودره فتوىل ( )تربيتهم.
كان لأم �سلمة � 5أخ��وه لأبيها وهم زهري واملهاجر وعبد اهلل وعامر وم�سعود .ف�أما
زهري بن �أبي �أمية فكان �أحد الذين نق�ضوا ال�صحيفة التي كتبتها قري�ش يف مقاطعة بني
 ((( وفي رواية �أخرى �أنها قالت� :إني امر�أة غيرى .و�إني م�صبية .و�أنه لي�س �أحد من �أوليائي �شاهد .ويبدو
ان هذه هي الرواية ال�صحيحة .ف�أم �سلمة لم تكن كبيرة ،و�إنما كانت دون �سن  .30وكان رد النبي� :أما
قولك� :إني م�صبية ف�أن اهلل �سيكفيك �صبيانك ،و�أما قولك �إنك غيرى ف�أدعو اهلل �أن يذهب غيرتك.
و�أما الأولياء فلي�س �أحد منهم �شاهد وال غائب �إال �سير�ضاني.
 ((( وفي رواية �أخرى �أن النبي تزوجها بعد وقعة بدر �سنة  2هجرية ،وهذا غير دقيق لأن زوجها توفي بعد
وقعة �أحد في ال�سنة  3هجرية.
 ((( وفي رواية �أخرى �أن النجا�شي �أدى �صداقها وهو  400دينار عند العقد وال �أدري من �أين جاءت هذه
الرواية ما دامت �أم �سلمة قد غادرت الحب�شة منذ زمن طويل وعادت �إلى مكة ،ومن ثم هاجرت �إلي
المدينة مع زوجها الأول �أبي �سلمة حتى توفي بعد �أحد ويبدو �أن هناك نوعا من التداخل بين وقائع
زواج �أم �سلمة وزواج �أم حبيبة بنت �أبي �سفيان التي دفع مهرها النجا�شي.
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ها�شم وبني عبد املطلب� .أما املهاجر بن �أبي �أمية فكان ر�سول النبي �إىل احلارث بن كالل
احلمريي ملك اليمن .و�أما عبد اهلل فكان معاديا للر�سول .وهو الذي قال :لن ن�ؤمن حتى
تفجر لنا من الأر�ض ينبوعا .فنزل قوله تعاىل من �سورة الإ�سراء:

ويف عام الفتح جاء �إىل النبي وهو يف طريقه �إىل مكة ف�أعر�ض عنه الر�سول مرة
بعد مره فذهب �إىل �أخته �أم �سلمة طالبا �أن ت�شفع له عند النبي ف�شفعه ،و�أ�سلم وح�سن
�إ�سالمه .و�شهد مع النبي فتح مكة وحنينا والطائف .ورمى يوم الطائف ب�سهم فقتله .و�أم
ه�ؤالء الثالثة هي عاتكة بنت عبد املطلب عمة النبي .و�أما عامر بن �أبي �أمية ف�أ�سلم عام
الفتح .بينما �أخوه م�سعود قتله علي مببارزة يوم بدر.
كان �سلمة (كما قلنا) هو الذي عقد للنبي على �أم �سلمة .فزوجه النبي بعد ذلك �أمامة
بنت حمزة بن عبد املطلب .فلما زوجه �إياها قال ( ) لأ�صحابه :تروين كاف�أته؟ ومل
حتفظ له رواية عن ر�سول اهلل وعا�ش �إىل خالفة عبد امللك بن مروان .و�أما عمر بن �أبي
�سلمة فقد تربي يف حجر النبي .فقد كان �أ�صغر من �سلمة .قال عن نف�سه :كنت يف حجر
النبي .وكانت يدي تطي�ش يف ال�صحفة (املاعون) .فقال يل :يا غالم �سم اهلل وكل بيمنك
وكل مما يليك .وكان عمر يكنى �أبا حف�ص .وقد �شارك مع علي يف معركة اجلمل .وواله
البحرين وفار�س .وله عقب باملدينة .وتويف �سنة  83هجرية يف خالفة عبد امللك بن مروان
وحفظ عن النبي وروى عنه.
�أما زينب بنت �أبي �سلمة وكان �إ�سمها بره ف�سماها النبي زينب كمــا قلنا .وحفظت عن
النبي حتى �صارت من �أفقه ن�ساء زمانها .ويروى �أنها دخلت على النبي وهو يغت�سل فن�ضح
يف وجهها املاء .فلم يزل ماء ال�شباب (كما قالوا ) يف وجهها حتى كربت وعجزت .وعا�شت
(احلرة) وقتل لها فيها �إبنان من عبد اهلل بن زمعه بن الأ�سود
زينب حتى �شهدت وقعة ِ
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الأ�سدي� ،أحدهما يزيد .فقد جئ به �إىل( ُم ْ�س ِرف) ((( �أ�سريا .فقال له بايع على �أنك عبد
لأمري امل�ؤمنني يزيد بن معاوية ،يحكم يف دمك ومالك .فقال� :أبايعك على الكتاب وال�سنه،
و�إين �إبن عم �أمري امل�ؤمنـني ،ويحكم يف دمي و�أهلي ومايل .وكان �صديقا ليزيد بن معاوية.
فقال له م�سرف� :أ�ضربوا عنقه .فوثب مروان ف�ضمه �إليه ملا كان يعرف ما بينه وبني يزيد.
فقال مروان :نعم يبايعك على ما �أحببت ،فقال م�سرف :واهلل ال �أقيله �أبدا� ،إن مل يتنح
عنه مروان ،فاقتلوهما معا .فرتكه مروان و�ضربت عنقه� .أما الإبن الآخر لزينب فجل�س
يف بيته فدخلوا عليه وقتلوه مظلوما .و�أما دره فلم يعرف عنها �إال قليل .فقد قالت �أم حبيبة
لر�سول اهلل� :إنا قد حتدثنا �إنك ناكح دره بنت �أبي �سلمة .فقال ( )� :أعلى �أم �سلمة ،لو
�أين مل �أنكح �أم �سلمة مل حتل يل� ،أن �أباها �أخي من الر�ضاعة.
ومن موايل �أم �سلمة (خريه)�أم احل�سن الب�صري .و�إ�سم �أبيه (ي�سار) موىل الأن�صار.
وكانت �أمه رمبا غابت فيبكي فتعطيه �أم �سلمة ثديها تعلله به �إىل �أن جتيئ �أمه ،فدر عليه
ثديها ف�شربه .فريون �أن احلكمة والف�صاحة من بركة ذلك .وكان مولده ل�سنتني بقيتا من
خالفة عمر بن اخلطاب �سنة  21هجرية ومات يف �سنة  110هجرية.
ومن موايل �أم �سلمة �أي�ضا (�شيبه بن ن�صاح) �إمام �أهل املدينة يف القراءة .وكانت
�أم �سلمة متلك عبدا �إ�سمه (رياح)ويكنى ب�أبي عبيده ،ف�أعتقته وا�شرتطت عليه ان يخدم
ر�سول اهلل طيلة حياته :فقال لها ،لو مل ت�شرتطي علي ذلك ف�إنني ما فارقته .وقد �سماه
النبي (�سفينة)لأنه كان معه يف �سفره ،فكل من �أعياه متاعه �ألقاه عليه� ،سواء كان �سيفا �أو
تر�سا .فمر به النبي وقال له� :أنت �سفينة ،ف�سمي بذلك .وكان يحب تلك الت�سمية وال يقبل
�أن ي�سموه بغريها وكان �أ�سود.
كانت �أم �سلمة ذات عقل وجمال ،وملا تزوجها ر�سول اهلل حزنت عائ�شة حزنا �شديدا
ملا ذكروا لها من جمالها .وقالت ملا ر�أتها� :إنها واهلل �أ�ضعاف ما و�صفت يل من احل�سن
واجل��م��ال .وك��ان ( ) �إذا �صلى الع�صر دخ��ل على ن�سائه واح��ده واح��ده ،يبد�أ ب�أم
 ((( هو م�سلم بن عقبه المري� ،صاحب الحرة ،و�سمي م�سرفا لإ�سرافه في القتل .وقد كان �أراد من �أهل المدينة
�أن يبايعوا يزيد بن معاوية على �أن كل واحد منهم ِقن ًا� ،إال علي بن الح�سين (ال�سجاد)الجوهرة �ص .25
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�سلمة ويختم بعائ�شة .كما كانت ذات ر�أي �صائب وفهم وم�شوره .فقد �أ�شارت على النبي
( ) يوم احلديبيه و�أخذ النبي مب�شورتها ،ذلك عندما �صالح النبي �أهل مكة وكتب
كتاب ال�صلح بينه وبينهم ،قال لأ�صحابه:
"قوموا ف�أنحروا ثم �إحلقوا .فلم يقم منهم �أحد رغم �أنه كرر ذلك  3مرات .فت�أمل
النبي لذلك .فقام ودخل على �أم �سلمة و�أخربها ما لقي من النا�س .فقالت له �أم �سلمة:
يا نبي اهلل� ،أحتب ذلك ؟ �أخرج وال تكلم �أحدا منهم حتى تنحر َب ْد َنت َْك ،وتدعو حالقك
فيحلقك .فقام ( ) ففعل .فلما ر�أوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بع�ضهم يحلق بع�ضا.
كانت �أم �سلمة تتمتع مبكانه خا�صه يف بيت النبي رمبا لأنه �أ�شرف على تربية �أبنائها
فكانوا مبثابة �أخوه و�أخوات لفاطمة التي مل بيق من �أخواتها �أحد .ورمبا �شعرت فاطمة
�أن �أم �سلمة مبثابة �أم لها ومل ت�شعر بالغرية منها كما كانت ت�شعر من عائ�شة ،ورمبا من
غريها .ويروى �أن فاطمة جاءت �إىل �أبيها مع �إبنيها احل�سن واحل�سني عندما كان يف بيت
�أم �سلمة ف�ضمهم النبي وقال :رحمة اهلل عليكم �أهل البيت .فت�أملت �أم �سلمة لذلك وقالت:
خ�ص�صتهم وتركتني وابنتي .فقال� :إنك وابنتك من �أهل البيت.
وعندما بد�أ الإنق�سام بني امل�سلمني ب�ش�أن اخلالفة بعد وفاة النبي وحدت حروب الرده
امل�سلمني �إىل حني ،ثم �صار االنق�سام يتعمق �أثناء الفتنة �أيام عثمان وبعدها ،ويف خالفة
علي عندما قامت احلروب بني امل�سلمني �أنف�سهم حرب اجلمل و�صفني والنهروان وقفت �أم
�سلمة مع علي و�أوالده .فقد كانت حمبة لفاطمة (كما �أ�شرنا) وهي التي قامت بتمري�ضها
حتى ماتت.
وعندما �أرادت عائ�شة اخلروج �إىل الب�صرة ملحاربة علي جاءت �أم �سلمة وكانت هي
و�إياها معتمرتني مبكة يف ذلك العام ،و�أظهرت عائ�شة الطلب بدم عثمان .فقالت عائ�شة:
�أن عبد اهلل قد �أخربين �أن القوم قد �إ�ستتابوا عثمان .فلما تاب قتلوه �صائما يف �شهر
حرام .وقد عزمت على اخلروج �إىل الب�صرة ومعي طلحة والزبري .فاخرجي معنا لعل
اهلل �أن ي�صلح هذا الأمر على �أيدينا وب��ن ((( .فقالت لها �أم �سلمة� :إنك كنت حتر�ضني
 ((( �أ�ستغرب �أن تفاتح عائ�شة �أم �سلمة في الخروج على علي وهي تعرف والءها له ولأبناء فاطمة� .أعتقد �أن �أم
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على عثمان .وتقولني فيه �أخبث القول .وما كان ا�سمه عندك �إال نعث ًال ((( .و�إنك لتعرفني
منزلة علي بن �أبي طالب عند ر�سول اهلل� .أتذكرين يوم �أقبل علي فخال به ( ) ف�أطال.
ف�أردت �أن تهجمي عليهم فنهيتك فع�صيتني ،فهجمت عليهما ،فما لبثت �أن رجعت باكية.
فقلت ما �ش�أنك ؟ فقلت� :أين هجمت عليهما وهما يتناجيان .فقلت لر�سول اهلل :لي�س يل
من ر�سول اهلل �إال يوم من  .9فما لك يا �أبن �أبي طالب ويومي؟ ف�أقبل ( ) وهو غ�ضبان
حممر الوجه فقال� :أرجعي وراءك .واهلل ال يغ�ضبه �أحد من �أهل بيتي وال غريهم من
النا�س �إال وهو خارج عن الإميان ،فرجعت نادمة �ساقطة.
ثم قالت �أم �سلمة :و�أذكرك �أي�ضا �إذ كنت �أنا و�أنت مع ر�سول اهلل و�أنت تغ�سلني ر�أ�سه،
و�أنا �أحي�س له حي�سا .وكان احلي�س يعجبه فرفع ر�أ�سه وقال� :أيتكن �صاحبة اجلمل الأذنب؟
تنبحها كالب احلو�أب ،فتكون ناكبة على ال�صراط .فرفعت يدي من احلي�س ،فقلت� :أعوذ
باهلل و ر�سوله .ثم �ضرب على ظهرك وقال� :إياك �أن تكونيها .ثم قال :يا بنت �أمية� :إياك
�أن تكونيها ،يا حمرياء �أما �أنا فقد �أنذرتك .فقالت عائ�شة :نعم �أذكر هذا .قالت �أم �سلمة:
ف�أي خروج تخرجني بعد هذا ؟ فقالت� :إمنا �أخرج للإ�صالح بني النا�س ،و�أرجوا فيه الأجر
�إن �شاء اهلل .فقالت� :أنت ور�أيك .فان�صرفت عائ�شة عنها.
وكتبت �أم �سلمة �إىل علي بذلك ،كما ظلت ت���ؤازره �أيام الفتنة ،وجاءت ب�إبنها عمر
ليخرج معه لن�صرته ،وي�شهد م�شاهده ،وقد ا�شرتك معه فعال يف معركة اجلمل.
وملا عزم احل�سني على اخلروج �إىل العراق جاءته �أم �سلمة وقالت له :يا بني ال تفجعني
بخروجك �إىل العراق ،ف�أين �سمعت جدك ر�سول اهلل يقول :يقتل ولدي احل�سني ب�أر�ض
يقال لها كربالء يف �أر�ض العراق.
وعندما �أمر معاوية بلعن علي على املنابر ،كتبت �أم �سلمة ملعاوية تقـول� :أنكم تلعنون
اهلل ور�سوله على منابركم ،وذلك �أنكم تلعنون علي بن �أبي طالب ومن �أحبه .و�أنا �أ�شهد �أن
�سلمة ذهبت تن�صحها بعدم الخروج ،دون �أن تفاتحها عائ�شة.
 ((( يقال �أن عائ�شة كانت تحر�ض على عثمان ،وتقول� :أقتلوا نعث ًال فقد كفر� ،أو لعن اهلل نعث ًال ،ويقال �أن (نعثل)
هو ا�سم لم�سيحي من �أهل المدينة له لحية عظيمة كعثمان ،وقد ال يكون ذلك غريبا من عائ�شة ،فقد كان
زوجا لإثنين من بنات �ضرتها الراحلة خديجة.
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اهلل �أحبه ور�سوله ((( فلم يلتفت �إليها.
روت �أم �سلمة  387حديثا ،روى عنها الكثريون ،وكانت �أم �سلمة تقرا وال تكتب ،وتوفيت
باملدينة يف رم�ضان او �شوال �أو ذي القعدة يف �إحدي ال�سنوات  62 - 59هجرية ( (( .و�صلى
عليها �أبو هريرة وقيل �سعيد بن زيد بو�صية منها ودفنت بالبقيع ،وهي ابنة � 84سنة ،وهي
�آخر من تويف من �أزواج الر�سول ،وقيل �آخر من تويف هي ميمونة بنت احلارث.
ملاذا تزوج النبي ( ) �أم �سلمة؟ هل لتقوية الدين اجلديد بامل�صاهرة كما يزعم
الزاعمون؟ وبامل�صاهرة مع من؟ �أنها زوجة ابن عمته ،وكان من املخل�صني للنبي وللدين
اجلديد .هاجر الهجرتني و�ضحى بنف�سه من �أجله .ورغم �أن �أرملته كانت �أما لأربعة �أوالد
�إال �أنها كانت ال تزال �شابة ،يف مقتبل العمر ،مل تبلغ الـ� 30سنه ومبنتهى اجلمال ،وعلى
حد تعبري عائ�شــة� ،أنها �أ�ضعاف ما و�صفت يل من احل�سن واجلمال ،لذلك �أ�سرع ابو بكر
وغريه خلطبتها بعد ترملها فاعتذرت .وعندما خطبها النبي ا�ستجابت ،و �أن كانت قد
قدمت من الأعذار ما ال ميكن �أن يفهم منها الرف�ض من جانبها و�إمنا الإ�ستثارة واال�صرار
من جانب النبي على الزواج وهكــذا كان.
و�أم �سلمة لي�ست بنت عمته ،و�إن ت�شابه �إ�سم الأم كان مدعاة لهذا الإلتبا�س ،فال توجد
اية �إ�شارة �إىل �أنها ابنة عمة النبي ( (( ،بل كان زوجها عبد اهلل (كما �أ�شرنا) و�أخيه من
الر�ضاعة اي�ضا .ولعل �سبب االلتبا�س اي�ضا ان ثالثة من اخوتها البيها هم من ابناء عاتكة
 ((( في يوم خيبر قال ( ) لأعطين الراية غدا رجال يفتح اهلل على يديه ،يحب اهلل ور�سوله ويحبه اهلل
ور�سوله ،وفي الغد ظهر �أن المق�صود بذلك علي بن �أبي طالب ،عندما �أعطاه الراية وكان �أرمد قد
ع�صب عينيه ،فتفل فيهما ،فذهب �إلى مدينة خيبر وقتل مرحبا ففتحها اهلل على يديه.
 ( ((	�إذا �صح �أنها كلمت الح�سين عند خروجه �إلى العراق فمعنى هذا �أنها توفيت �سنة � 61أو بعدها.
 ( (( يمكن �أن ن�ضيف هنا مقولة زوجته الأخرى ،وابنة عمته زينب بنت جح�ش حيث كانت تقول له :لي�س
لك من ن�سائك قريبة غيري مما يعني �ضمنا �أن �أم �سلمة لي�ست ابنة عاتكة بنت عبد المطلب عمة
النبي و�إنما عاتكة بنت عامر بن ربيعه ،و�إن �سبب الإلتبا�س هو ت�شابه الإ�سمين من ناحيه ،و�أن عاتكة
بنت عبد المطلب هي �ضرة �أمها و�أنجبت من �أبي �أمية عبد اهلل وزهير والمهاجر ،وهم �أخوة �أم �سلمة
لأبيها – كما ا�شرنا.
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عمة النبي ،كما �سبقت اال�شارة.
�إذا ملاذا تزوج النبي �أم �سلمة؟ �أن اجلمال الأخاذ لأم �سلمة والإ�ستلطاف واملحبة التي
تربط النبي مبن حوله ،و�إ�ضافة �إىل القلق وعدم الإ�ستقرار النف�سي والفراغ الذي تركه
غياب خديجة التي كانت له �أمر�أة ولكنها لي�ست كبقية الن�ساء هي التي دفعته كما يبدو
�إىل هذا الزواج.
وعلى عهدة الباحثة الدكتورة بنت ال�شاطئ :وال �أعلم �أنها ظاهرت ال�سيدة عائ�شة على
ن�ساء النبي ( ) �إال ما كان من غريتها من مارية القبطية حني حملت من �سيد الب�شر.
ومل حتمل منه �أم �سلمة ،وهي التي ولدت لإبن عمته البنني والبنات ( ((.

 ( (( د .بنت ال�شاطئ .ن�ساء النبي� ،ص  .149انظر اي�ضا :ن�ساء حول الر�سول� ،ص106 -93
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هي ابنة عمة النبي �أميمة بنت عبد املطلب .لقد �أختلف يف �سنة زواجها من النبي ،قيل
يف �سنة  3هجرية وقيل يف �سنة  4هجرية وقيل �سنة  5هجرية .ولكن حتديد �أحد امل�صادر
بان زواجها مت يف �أوائل ذي القعدة �سنة  4يجعلنا منيل اىل اعتماد هذا الت�أريخ .وهو قريب
على �أية حال من ال�سنة � .5أما القول ب�أنها تزوجت �سنة  3فهو بعيد الإحتمال لأن النبي
تزوج �أم �سلمة قبلها �سنة .4
ويف زواج النبي من زينب بنت جح�ش ح�صلت مالب�سات كثرية و�إجتهادات و�أقوال
ت�ستحق الدرا�سة واملناق�شة .كانت زينب قد بلغت �سن الزواج .ومن الطبيعي �أن يتقدم لها
الكثريون من قري�ش وغريهم خلطبتها لأنها ابنة عمة النبي .ويبدو �أنها كانت تتمنى �أن
يكون النبي ( ) �أحد املتقدمني خلطبتها .ولعلها كانت تنتظر ذلك منذ وفاة زوجته
الأوىل خديجة .فقد كانت ب�سن الزواج ،وال غرابة يف �إنتظارها فهي �أقرب النا�س �إليه.
ولكن طال �إنتظارها ،فقد خطب وتزوج �سودة وعائ�شة وحف�صة وزينب بنت خزمية و�أم
�سلمة ،ورغم �أنها لي�ست �أقل منهن �ش�أنا وقد تكون �أقل جماال من عائ�شة و�أم �سلمة ولكنها
جميلة ومطلوبه و�أجمل من بقية الزوجات وال تزال بكرا ومن عائلة كرميه فما مينع النبي
من الزواج منها .ورمبا رف�ضت بع�ض اخلطاب وت�أخر زواجها لهذا ال�سبب بع�ض الوقت.
وملا كرث خطابها بعثت �إىل النبي ت�ست�شريه يف �أمر زواجها رغم �أن لها �أخوه جديرين �أن
ي�ست�شاروا ،على �أن ذلك ال مينع �أن ت�ست�شري ابن خالها النبي حممد ( ) ملكانته الدينية
والإجتماعيه ورمبا قبل ذلك لإ�ستثارة رغبته �أو معرفة تلك الرغبة (كما يفعل النا�س يف
مثل هذه الأحوال) �أن �إ�ست�شارة النبي يف �أمر خطبة زينب بنت جح�ش ال ميكن �أن ي�ستبعد
مثل هذا الإفرتا�ض ((( .ف�إذا كان راغبا فيها منع الزواج وقال �أنه يريدها لنف�سه .و�إن كان
ال يفكر يف الأمر �أقر من هو �أهل لها .فمـ ــاذا كان اجلواب ؟.
ح��دث (م��ذك��ور)م��ويل زينب بنت جح�ش عنها �أنها قالت :خطبني ع��دة من قري�ش
ف�أر�سلت (حمنة ،وهي �أخت زينب) �أ�ست�شريه .فقال لها ر�سول اهلل� :أين هي ممن يعلمها
 ((( كنت �أظن �أن لمحة ذكاء مني قادتني �إلى الإ�ستنتاج ب�أن زينب كانت ترغب في الزواج من النبي محمد
( ) ،ولكن وجدت �أن هذا الإ�ستنتاج قد �سبقني �إليه غيري� .أنظر يون�س ال�سامرائي� ،ص .35
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كتاب ربها و�سنة نبيها ؟ قالت :ومن هو يا ر�سول اهلل؟ قال :زيد بن حارثه .قال :غ�ضبت
حمنة غ�ضبا �شديدا وقالت :يا ر�سول اهلل� ،أتزوج ابنة عمتك موالك ؟ قالت زينب :جاءتني
حمنة ف�أعلمتني فغ�ضبت �أ�شد من غ�ضبها وقلت �أ�شد من قولها .ولكن كتاب ال�سرية مل ينقلوا
قول زينب الأ�شد هذا .ومل يكن �أخوها عبد اهلل �أقل غ�ضبا من �أخته ،رغم مكانته من النبي.
لقد كانت ال�صدمة �شديدة وغري منتظره ،فقد كانت تتمنى (كما قلت) �أن يتقدم هو
خلطبتها� ،أو �أن يوافق على �أن تختار واحدا ممن تقدم خلطبتها .وهو �أ�سو�أ الإحتماالت
فيكون يف ذلك راحة لنف�سها من الإنتظار الذي طال دون جدوى .ولكن ح�صل ما هو �أ�سو�أ
من ذلك مما مل يكن ي�أتي يف احل�سبان .فمن هو زيد بن حارثه؟ وملاذا الغ�ضب ال�شديد
واال�صرار على رف�ض هذا الزواج من زينب ومن ذويها؟
ق�صة زيد بن حارثه الكلبي (كما رواها �أبن عبا�س) هو �أنه من �آل ق�ضاعة .كانت
�أمه �سعدى بنت ثعلبة من �آل طئ قد ذهبت به وهو غالم �إىل �أخواله بني معن ف�أ�صيب
يف نهب وجيئ به �إىل �سوق عكاظ .يف هذا الوقت جاء �إىل ال�سوق حكيم بن خزام بن
خويلد ليت�سوق فيه .وكانت عمته خديجة بنت خويلد قد �أو�صته �أن ي�شرتي لها غالما عربيا
ظريفا �إن وجده .فلما قدم وجد زيدا ف�إبتاعه ب  200درهم بعد �أن �أعجب به ،و�أتى به �إىل
خديجة ،وقال لها� :إين �إبتعت الغالم الذي �أو�صيتني به ،ف�إن �أعجبك فخذيه ،و�إال فدعيه
يل ،ف�أنه قد �أعجبني ،فلما ر�أته خديجة �أعجبها ف�أخذته .فلما تزوجها النبي وهو عندها
�أعجبه ظرفه ،فوهبته له.
ثم ذهب زيد يف �أبل لأبي طالب �إىل �أر�ض ال�شام ،فمر ب�أر�ض قوم فعرفوه فركب �أبوه
وعمه واخوه وقدموا �إىل مكة ولقوا ر�سول اهلل ( ) و�أرادوا فداءه فقال لهم ر�سول اهلل:
�أعطيكم خريا من ذلك ،قالوا :ما هو ؟ فقال� :أخريه ف�إن �أختاركم فخذوه بغري فداء .و�إن
�إختارين فكفوا عنه .فقالو جزاك اهلل خريا ،فقد �أح�سنت .فدعاه ر�سول اهلل وخريه بني
�أهله وبني البقاء معه فقال زيد :ما �أنا مبختار عليك �أحدا� ،أنت مبكان الأب والعم.
فقال �أبوه وعمه :يا زيد �أتختار العبودية؟ قال :ما �أنا مبفارق هذا الرجل .فلما ر�أى
ر�سول اهلل ( ) حر�صه قال� :أ�شهد �أنه حر .و�أنه ابني ،يرثني و�أرثه .فطابت نف�س �أبيه
وعمه ،ثم ان�صرفوا تاركني زيد ًا عند النبي ،و�صار يدعى زيد بن حممد بعد ذلك .ويروى
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�أن حارثه عندما فقد �إبنه زيد ًا قال يرثيه:
�أحـي يرجى �أم �أتى دونـ ــه الأجل
بكيت على زيد ومل �أدر ما فـعـل
فوهلل ما �أدري �أن كـنت �سـائال �أغالك �سهل الأر�ض �أم غالك اجلبل
وتعـر�ض ذكراه �إذا قـارب الطــفل
تذكرنيه ال�شـم�س عند طلوعها
فيا ط ــول مــا حزين عـليه ويا وجل
وان هبت الأرواح هيجن ذكره
وهناك رواية �أخرى عن زيد بن حارثه تقول :كان حكيم بن خزام بن خويلد قدم من
ال�شام برقيق ،فيهم زيد بن حارثه وهو �صبي �صغري ،عمره � 8سنوات .فدخلت عليه عمته
خديجة بنت خويلد وهي عند ر�سول اهلل قبل النبوة ،فعر�ض عليها ان ت�أخذ واحدا منهم،
فاختارت زيدا .فر�آه النبي ( ) ف�إ�ستوهبه منها فوهبته له .وبقية الق�صة معروفه.
ف�صار يدعى زيد بن حممد او (حب ر�سول اهلل)وكان �أول من �أ�سلم بعد علي بن �أبي طالب.
ووا�ضح من الروايتني �أن النبي قد �أحب زيدا حبا جما ،وخا�صة �أنه حمروم الإبن،
�إ�ضافة �إىل ما يتميز به من رقة العاطفة مما جعل زيدا يح�س مبكانته يف قلب حممد حتى
قبل ان ي�أتي �إليه �أهله ويطلبون فداءه ،فلم يهن عليه مفارقته والرجوع مع �أبيه وعمه.
ولذلك فعندما �أعتقه النبي وتبناه ف�إن ذلك كان �أمرا واقع ًا من قبل .فقد كان زيد ي�شعر
ب�أنه �إبنه احلقيقي ،وكان معتزا بهذا احلب وهذه الأبوة .ولذلك مل ي�ستبدلها ب�أبوة الدم
التي كانت قد وهت ب�سبب الفراق
وعندما �أراد زيد �أن يتزوج مل يكن م�ستغربا ان يخطب له النبي �أقرب النا�س �إليه
وهى بنت عمته زينب ،ولكن نظرة زينب و�أهلها كانت خمتلفــة .فزيد و�أن كان الر�سول
قد �أعتقه وتبناه ،فهو مملوك مل ين�ش�أ يف �أهله ،الذين ال ميكن �أن يت�ساموا �إىل م�ستوى
عائلتها ،وخا�صة بعد �أن قامت فيهم النبوة و�صاروا قبلة �أنظار العرب .وقد كانت تطمح
�أن يخطبها النبي لنف�سه فكيف تر�ضى مبملوكه؟
ولعل من املفيد �أن ن�ستطرد �إىل م�س�ألة �أعم من مو�ضوع زواج زينب بزيد ،ولكنها ترتبط
بتلك امل�س�ألة .يبدو يل ومن ال�صورة التي ر�سمتها من خالل قراءاتي املختلفة �أن النبي كان
يهمه �أو يروق له �أن يربط الأ�شخا�ص املحيطني به من احبة و�أ�صدقاء و�أقارب بو�شائج
الزواج ،ولعل هذا يف�سر جزئيا �سبب تعدد زوجات النبي ب�أكرث من حاجته لذلك ،فهو قد
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تزوج عائ�شة بنت �أبي بكر ،وحف�صة بنت عمر بن اخلطاب و�أم �سلمة �أرملة �إبن عمته عبد
اهلل بن عبد الأ�سد ،وزينب بنت خزمية �أرملة �إبن عمه عبيده بن احلارث بن عبد املطلب،
و�أم حبيبة ،ورملة بنت �أبي �سفيان �أرملة �إبن عمته الآخر عبيد اهلل بن جح�ش الذي كان
قد هاجر �إىل احلب�شة وتن�صر ومات هناك ،كما تزوج ميمونة بنت احلارث الهاللية �أخت
�أ�سماء زوج جعفر بن �أبي طالب وهي �أي�ضا �أخت زوج حمزة بن عبد املطلب ،و�شقيقة لبابة
الكربى زوج عمه العبا�س بن عبد املطلب.
كما قام النبي بتزويج �إبنته فاطمة �إىل �إبن عمه علي بن �أبي طالب الذي كان مبثابة
�إبنه �أي�ضا لأنه تربى يف بيته ،وزوج �أمامة ابنة عمه احلمزة �إىل ربيبة �سلمة �إبن زوجته �أم
�سلمة ،وزوج �إبنته �أم كلثوم لعثمان بن عفان بعد وفاة �أختها رقيه .وبنف�س الطريقة �أراد
تزويج ابنة عمته زينب بنت جح�ش لإبنه بالتبني زيد بن حارثه ،ولعله فوجئ برف�ض مل
يكن منتظرا منها ومن �أهلها (((.
واجلدير بالإ�شارة ان النبي ( ) �سبق ان زوج زيدا هذا من مملوكة ابيه وحا�ضنته
بركة بنت ثعلبة قبل الهجرة بعد ما فارقت زوجها ال�سابق عبيد بن زيد و�أجنبت منه
ابنها االول �أمين .فعندما ُبعث النبي ( ) �أ�سلمت بركة وبقي زوجها على �شركه ،ففرق
بينهما اال�سالم .كانت بركة تكرب النبي ( ) ب�سنوات قليلة ،وعندما توفيت �أمه بالأبواء
كانت برفقتهما فعادت به اىل مكة وتولت ح�ضانته ورعايته اذ كان بعمر �6سنوات.
وملا تزوج ( ) خديجة اعتقها فتزوجت عبيدا املذكور ،وبعد فراقها منه كانت ت�أتي
لزيارة بيت النبي ورمبا لق�ضاء بع�ض حوائجهم ،ويبدو انه �شجع زيدا يف الزواج منها
ب�شكل غري مبا�شر ،رغم انها �أكرب منه �سنا� ،إذ قال �أمامه :من �سره ان يتزوج امر�أة من
�أهل اجلنة فليتزوج ام �أميـن.
وفعال تزوج زيد بركة فاجنبت منه (�أ�سامة) الذي احبه النبي كثريا كحبه البيه.
ولعله ( ) �أراد �أن يعو�ض زيدا ب�إمراة �شابه بعد ما كربت بركة فخطب له ابنة عمته
 ((( هنا يمكن للباحث �أن يت�ساءل لماذا لم يفكر النبي تزويج زيد ب�إبنته �أم كلثوم وهي مطلقة ك�سيره منذ �أكثر
من � 10سنوات .لعل ال�سبب هو �أن النبي كان يعتبر زيدا �أخا لها قبل �أن تنزل الآية� :أدعوهم لآبائهم.
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زينت بنت جح�ش .ومن يدري لعل ال�سبب الآخر من ا�ستياء زينب عند ما خطبت لزيد �أن
�سابقتها كانت �أمة معتوقة مثله ،فلم تر�ض هي ومل ير�ض �أهلها �أن تكون مبوقع بركة �أو
�ضرة لها على ما بينهما من �إختالف يف امل�ستوى االجتماعي (((.
ويبدو �أن نظرة املجتمع املكي �أنه كانت لويل �أمر املتزوجة �أن يختار لها الزوج دون
الرجوع �إىل موافقتها التامة �إن ر�ضيه لها ووجده ينا�سبها .و�إن �أبدت بع�ض الإعرتا�ض
فيمكن �إقناعها .فعندما �إ�ست�شهد زوج حف�صة بنت عمر بن اخلطاب عر�ضها �أبوها على
�أبي بكر ف�سكت وعر�ضها على عثمان فاعتذر .فذهب ي�شكو للنبي ذلك.
فقال ( ) :يتزوج حف�صة من هو خري من عثمان ،ويتزوج عثمان من هي خري
من حف�صة .فهل �أخذ عمر ر�أي حف�صة يف الأزواج الثالثة الذين اقرتحوا لها ؟ وهل
�أخ��ذ النبي ر�أي �أم كلثوم يف زواجها من عثمان بعد وف��اة �أختها رقيه ؟وعندما �أراد
النبي ( ) تزويج فاطمة من علي بدا �أنها مل تكن مقتنعة متاما ولكنه متكن من �إقناعها
بي�سر ،و�سنبحث ذلك عنـدما نعر�ض ل�سريتها.
ولكن وعندما �أراد تزويج زينب بزيد كان الأمر خمتلفا ومل تنفع معها و�سائل الإقناع
الإعتيادية ((( ،لقد رف�ضت زينب بنت جح�ش الزواج من زيد بن حارثه مملوك النبي ومعتوقه،
وزوجة زيد ال�سابقة مملوكة النبي وعتيقته اي�ضا ،كما رف�ضت ذلك �أختهـ ــا حمنة و�أخوهــا
عبد اهلل .والذي زاد الأمر تعقيدا �أن الذي خطبها لزيد هو ال�شخ�ص الذي كانت تتمنى زينب
�أن يخطبها لنف�سه .ولو خطبها لزيد �شخ�ص �آخر غريه لكانت ال�صدمة عليها �أهون.
كانت زينب بنت جح�ش ،وكان �إ�سمها (بره)ف�سماها النبي (زينب )� ،إمر�أة ق�صرية.
ولكنها كانت بي�ضاء جميلة ،ويقال انه كان فيها حدة وكره ،وكذلك كان �أخوها عبد اهلل.
 ((( محمد علي القطب و�آخرون ،ن�ساء حول الر�سول( ،المكتبة الع�صرية� ،صيدا -بيروت� )2004 ،ص
23-22
 ((( �أما و�ضع المر�أة في يثرب فكان مختلفا كما يبدو ،فقد كان للمر�أة قدر �أكبر من الحرية في مناق�شة
هذه الأمور ،وحتى في مراجعة الزوج بعد الزواج .فعندما �سمع عمر بن الخطاب ب�أن �أزواج النبي
يراجعنه ويناق�شنه في بع�ض الأمور �أ�سرع �إلى النبي غا�ضبا .ويفهم من كالمه �أن هذا لم يكن �أمرا
م�ألوفا في مكة.
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وكانت تكنى �أم احلكم .وعندما عر�ض عليها النبي حممد ( ) الزواج من زيد قالت:
"يا ر�سول اهلل ،لكـن ال ار�ضاه لنف�سي و�أنا �أمي قومي وابنة عمتك ،فلم �أكن لأفعل" .يبدو �أن
رف�ض زينب الزواج من زيد بن حارثه قد قابله الإ�صرار من جانب النبي حممد على �إمتام
هذا الزواج .وال ندري بال�ضبط كم �إ�ستمر هذا الرف�ض والإ�صرار حتى نزل

و�إزاء هذا الأم��ر القاطع مل يكن �أم��ام زينب �سوى الر�ضوخ لهذا ال��زواج على كره
وم�ض�ض ،قائلة للنبي :قد �أطعتك ف�إ�صنع ما �شئت .وتكفل النبي مبهرها وهو  10دنانري
و 60درهما ودرعا وخمارا و�أزارا وملحفه و  50مدا من طعام و � 30صاعا من متر .وتزوجها
زيد وعا�ش معها مدة من الزمن (((.
 ((( لعل من المفيد المقارنة بين حادثة زواج فاطمة من علي وزواج زينب من زيد .فكال الرجلين رباهما
النبي وكانا بمثابة ولديه وهما �أول من �آمن بنبوته ،ولكن عليا كان يتميز على زيد ب�أنه �إبن عمه �أبي طالب
الذي �سبق �أن رعى النبي ورباه وكان يحميه حتى مماته ،ولم يكن مملوكا كما كان زيد .كما �أن عليا قد
�أبلى بالءا ح�سنا في الإ�سالم والت�ضحيه من �أجل النبي حيث بات في فرا�ش النبي عند الهجرة ،وا�شتهر
ببطولته و�شجاعته في معركة بدر .وعندما �أراد النبي تزويجه بفاطمة �أعز النا�س �إلى قلبه ،يبدو �أنها لم
تكن مقتنعة به �أول الأمر ربما كانت ترى فيه �أخا �أكثر منه زوجا .وكان فقيرا مثل زيد ال يملك �شيئا ولعلها
كانت تطمح (بت�أثير بع�ض ن�ساء قري�ش من حولها)بالزواج من بع�ض وجوه قري�ش الأغنياء البارزين الذين
تقدموا لخطبتها .ولكن قوة ت�أثير �شخ�صية النبي على �إبنته التي كانت تحبه كثيرا ،و�صغر �سنها  -فقد
كانت بعمر  20عاما  -ولأنه لم يكن في ذهنها �شخ�ص معين تتمنى الإقتران به جعل من الي�سير له �إقناع
فاطمة بالزواج من علي دون تعقيدات ،و�إن ظلت ال�شكوى في حياتها الزوجية وخا�صة في مجال التق�شف
قائمة مما جعل النبي يتر�ضاها في منا�سبات كثيرة ويوجهها ويدعو لها ولأبنائها ويحبهم ويدللهم.
�أما بالن�سبة لزينب فالأمر كان مختلفا تماما ،فبالإ�ضافة �إلى ما ذكرنا من �صفات زيد ومكانته التي لم
تكن ترتقي �إلى م�ستوى ومكانة علي ،ف�أن زينب كانت �أكبر �سنا من فاطمة كما لم تكن ل�شخ�صية النبي
ذلك الت�أثير عليها الذي كان له على �إبنته فاطمة ،ي�ضاف �إلى ذلك �أنه كان في ذهنها �شخ�ص تتمنى
الزواج به وهو �إبن خالها النبي نف�سه ،ولذلك لم يكن ممكنا �إقناع زينب بالزواج من زيد و�إنما �أقت�ضى
الأمر �أن تخ�ضع لأمر اهلل ور�سوله كما جاء في الآية الكريمه.
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كان ميكن �أن يتغري موقف زينب من زيد بعد الزواج و�أن حتبه وترتاج له بعد معا�شرته
حينا من الزمن ولكن ذلك مل يح�صل وظلت عالقتهما على غري ما يرام ((( .فقد كانت
تفخر عليه بن�سبها .و�أخذ زيد يلقى منها املتاعب �إذ كانت تغلظ له القول حتى �ضجر منها
وعافتها نف�سه .وت�شكى كل منهما �إىل النبي من الآخر .ومن الطبيعي �أن يحاول النبي
�إ�صالح ذات بينهما .وال ندري كم تكرر ذلك .تقول زينب عن عالقتهما :كنت ُار ِز�أْ عليه
ف�شكاين �إىل ر�سول اهلل ( ) فعاتبني .ثم عدت ف�أخذته بل�ساين ف�شكاين �إليه .فقال:
�أم�سك عليك زوجك و�إتق اهلل .فقال� :أنا اطلقها .قالت :فطلقني.
وما ذكره زيد ال يكاد يختلف كثريا مما ذكرته زينب .فقد جاء زيد لر�سول اهلل وقال:
�إين �أريد �أن �أفارق �صاحبتي .فقال :مالك ؟ �أرابك منها �شيئ ؟ قال :ال واهلل يا ر�سول اهلل.
ما ر�أيت منها �إال خريا ولكنها تتعظم علي ل�شرفها وت�ؤذيني بل�سانها ،فقال له ر�سول اهلل:
�أم�سك عليك زوجك ،و�إتق اهلل يف �أمرها.
كما قلنا ال ندري كم تكررت �شكوى زينب من زيد و�شكوى زيد من زينب .يفرت�ض �أنها
مل تكن ملرة واحدة .فقد �أكره النبي زينب على الزواج من زيد .ومن الطبيعي �أن ت�سرع �إليه
كلما ثارت امل�شكلة بينهما لت�شتكي حالها ،وي�سرع زيد ي�شتكي منها ،و�إذا كان �إفرتا�ضنا
ال�سابق �صحيحا ،وهو رغبتها ال�سابقة يف الزواج من الر�سول ،ف�إن جميئها يكون �أكرث
تواترا ،كما �أن عر�ضها حلالها و�شكواها يكون بحيث ي�ستثري العطف والإهتمام.
ولو مل تكره على مثل هذا الزواج ،وا�ستح�صلت موافقة النبي على الزواج من �شخ�ص
�آخر ملا كان النبي ملجئا لل�شكوى والتظلم ،ولرمبا �إ�ستقر حالها مع الزوج اجلديد.
لذلك ال ن�ستغرب ما نقل عنها �أنها بينما كانت ت�شتكي للنبي زوجها وقعت من نف�سه
فقال� :سبحان اهلل مقلب القلوب .ولعله ق�صد كيف �أنها كانت امامة ومل يعرها �إهتمام ًا،
 ((( قد يدعو هذا �إلى الإ�ستغراب لأول وهلة ،لماذا ظلت عالقتها على غير ما يرام .فزيد �أ�صغر عمرا من
النبي ،ولي�س له زوجات �أخريات ،عدا بركة ام ايمن ،وهي امر�أة كبيرة ال�سن� ،أي �أنها �ستكون فعليا
بدون �ضرائر ،و�أن الإ�سالم قد �ساوى بين الم�سلمين .ولكن �إذا �صح ا�ستنتاجنا �أنها كانت تحب الزواج
من الر�سول الكريم ،وربما كانت ترى �أنها �أولى به من غيرها ،و�أنها �أكرهت على الزواج بزيد ،لم يعد
هناك ما يدعو �إلى الإ�ستغراب.
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ومل يلتفت �إليها� ،أما الأن وقد �صارت على ذمة رجل �آخر ال تريده وتريد الإنف�صال عنه،
�أن يلتفت �إليها ومييل �إليها.
ومن الطبيعي �أن يكتم النبي تلك الرغبة وي�صلح ذات البني الذي ال ميكن �إ�صالحه.
ويبدو �أن زينب �أح�ست �أنها وقعت من نف�سه و�أ�سعدها ذلك بالطبع ،ورمبا ذكرت ذلك
لزيد ،ف�أتى �إىل النبي طالبا الطالق منها ،ومل يطاوعه النبي يف �أمر الطالق ،رغم رغبته
يف زينب التي وقعت من نف�سه ،ولكن زيدا �أ�صر على ذلك ومت الطالق.
ولكن كيف ال�سبيل �إىل الزواج من زينب وهي مطلقة �إبنه بالتبني ،لقد كانت العادة
املتبعة عند العرب �إن زوجة املتبنى املطلقة ال يجوز �أن يتزوجها من تبناه متاما كزوجة
الإبن احلقيقي املطلقة .ان ذلك مل يكن حكما دينيا �شرعيا و�إمنا كان عادة قبلية جاهلية.
ولكن كيف ميكن ك�سرها؟ والعادات والتقاليد الإجتماعية قد تكون من القوة بحيث ال
ميكن ك�سرها �أو خمالفتها ،لذلك بقي النبي م�ترددا يف ال��زواج منها رغم رغبته فيه
ويخ�شى فيه الأعداء واملنافقني وعددهم غري قليل ،حتى نزل

واخلطاب يف الآية موجه �إىل النبي ( ) كما هو وا�ضح� :إذ تقول يا حممد للذي �أنعم
اهلل عليه بالإ�سالم و�أنعمت عليه بالعتق� ،إحتفظ بزوجك وخف اهلل وتخفي يف نف�سك من
نية الزواج بها لو طلقها زيد ما اهلل مظهره ومبديه ،وتخ�شى تعيري النا�س �إياك به .واهلل
�أحق �أن تخ�شاه ،فلما ق�ضي زيد منها حاجة يف نف�سه بحيث ملها و�آثر فراقها ،زوجناكها
لكيال ال يكون على امل�ؤمنني �ضيق يف التزوج مبطلقات امللتحقني بهم يف الن�سب �إذا ق�ضوا
حاجتهم منهن وكان �أمر اهلل كائنا ال حمالة ((( هذا ما نعتقد �أنه وقع وهو مقبول ومعقول.
�أما احلكاية التي رواها الطربي فهي بعيدة عن القبول للأ�سباب التي �سنذكرها:
 ((( الم�صحف المف�سر� ،ص  556 – 555ويروى ان هذه الآية نزلت عندما كان النبي عند عائ�شة فذهبت
�سلمى خادم الر�سول بالب�شارة �إلى زينب ،وقيل ب�شرها (زيد)نف�سه فقامت ت�صلي لربها �شاكرة.
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وملخ�ص احلكاية هو �أن الر�سول ( ) جاء �إىل منزل زيد يطلبه وعلى بابه �سرت
من �شعر ،فهرعت زينب ت�ستقبله ب�سرعه فلم ت�ستطع ا�ستكمال ثيابها� ،أو �أن الر�سول جاء
يطلب زيدا يف رواية الطربي الأخرى فرفعت الريح ال�سرت فانك�شف عنها وهي يف حجرتها
حا�سرة(ولعلها حرفت �إىل عارية)فوقع �إعجابها يف قلب الر�سول .فدعته للدخول فلم
يدخل ،وقفل راجعا وهو يقول� :سبحان اهلل العظيم� .سبحان اهلل م�صرف القلوب (((.
ويف �إعتقادي �أن هذه الرواية �ضعيفة لي�س لأنها ال تنا�سب خلق النبي الكرمي وقيمه
الإ�سالمية التي عمل على تثبيتها ون�شرها منذ �أكرث من  17عاما ،و�إمنا ل�سببني �آخرين :
الأول :هو �أن هذه الواقعة خمالفة لطبيعة الرجل ،يف �أوا�سط العقد ال�ساد�س وله  4زوجات،
�إثنان منهن مبنتهى اجلمال ،ومبجرد �أن يك�شف الهواء ال�سرت عن زوجة �إبنه وهي حا�سرة
�أو غري مكتملة اللبا�س يقع يف غرامها بحيث ي�ؤدي ذلك �إىل طالقها من �إبنه و زواجها
منه ،ناهيك عن كونه نبي القوم ووا�ضع قيم دينهم اجلديد .ميكن �أن يح�صل احلب من
�أول نظرة �أو تقوم الرغبة بالن�سبة ملراهق حمروم� ،أما الرجل النا�ضج يف هذه املرحلة من
العمر وله  4زوجات وبع�ضهن �أ�صغر �سنا فال.
الثاين :ف�أن وا�ضع اخلرب فاته �أن احلجاب يف هذه املرحلة مل ي�شرع بعد ،وان الإختالط بني
الن�ساء والرجال قائم يف املجتمع اال�سالمي ،و�أن وجوه الن�ساء وجيوبهن وزينتهن مك�شوفة مل
ي�أمر الإ�سالم ب�سرتها بعد ،و�أن زينب قبل �أن تكون زوجة لزيد هي ابنة عمة النبي ،وال بد �أنه
ر�آها وكلمها قبل زواجها من زيد وبعده �أ�سوة باختالط كل الن�ساء بالرجال يف ذلك املجتمع.
ولذلك ف�أن هذه الرواية يف نظري ال ميكن قبولها ،لأنها رواية مبتورة ينق�صها الكثري
من التف�صيالت التي �أدت �إىل ت�شويهها ،وقد �إعترب الدكتور حممد ح�سني هيكل ،يف
درا�سته عن النبي حممد ( ) ،هذه الرواية من مفرتيات امل�ست�شرقني املند�سني
على نبي امل�سلمني منذ احلروب ال�صليبية.
وقد ردت الدكتورة بنت ال�شاطئ على ذلك ب���أن هذه الرواية حكاها �سلف �صالح
غري متهمني بالكيد للإ�سالم من قبل �أن ت�سمع الدنيا باحلروب ال�صليبية والتب�شري
 ((( �أنظر :د .بنت ال�شاطئ ،نف�س الم�صدر� ،ص 158
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والإ�ست�شراق .ويف ر�أيها ان �سبب وقوعها هو �أن نبينا وتلك �سر عظمته� ،أنه ب�شر مثلنا ي�أكل
الطعام ومي�شي يف الأ�سـ ــواق ،وال تنكر على ب�شر ر�سول يرى مثل زينب فيعجب بها لأنه غري
منزه من �أهواء الب�شر ،وقد اقرتن ذلك بالعفة و�ضبط النف�س (((.
و�أننا وان كنا نوافق الباحثة الفا�ضلة يف �أن الرواية لي�ست من و�ضع امل�ست�شرقني �أو
غريهم غر�ضها الكيد للإ�سالم لأنها �أقدم من ذلك ،ولكننا ال نقرها على ر�أيها لأنها
ال توافق الطبيعة الب�شرية للنبي الكرمي ،ف�أننا و�أن كنا قد �أفدنا من درا�ستها ومعرفتها
بطبيعة الن�ساء وال�ضرائر وما يجري بينهن من غرية ،ولكنها لي�ست بنف�س امل�ستوى من
املعرفة بطبيعة الرجل .كل ما يف الأمر �أن اخلرب مبتور وناق�ص ،مل يدون كما وقع.
ومت زواج النبي ( ) من زينب بنت جح�ش و�أ�صدقها  400درهم وقد زوجه �إياها
�أخوها �أبو �أحمد بن جح�ش وهي بنت � 35سنة ،وقد مت ال��زواج يف �أوائ��ل ذي القعدة يف
ال�سنة الرابعة للهجرة ،كما ذكرنا ،ويف رواية يف ال�سنة اخلام�سة للهجرة ،ويبدو ان زينب
بزواجها من ابن خالها قد حتقق لها ما كانت تطمح �إليه ،ولذلك كانت �سعيدة بزواجها،
رغم �أن النبي كان له عدة زوجات �أخريات(هن �سودة وعائ�شة وحف�صة و�أم �سلمة وزينب
بنت خزمية التي ماتت ب�سرعة قبل ان ت�أتي زينب بنت جح�ش).
ي��روي امل�ؤرخون �أن زينب كانت تفخر على زوج��ات النبي وتقول :زوجكن �أهاليكن
وزوج��ن��ي اهلل تعاىل م��ن ف��وق ��� 7س��م��اوات ،مم��ا ي��دل على �إقتناعها بهذا ال���زواج كما
�أنه ( ) كان م�سرورا بهذا الزواج .قال �أن�س :ما �أَ ّولمَ َ ( ) على امر�أة من ن�سائه
ف�أَ ّولمَ َ على زينب ،اطعمهم خبز ًا وحلما حتى تركوه.
تقول زينب يف �أمر زواجها بعد طالقها من زيد :ملا �إنق�ضت عدتي مل �أعلم �إال ر�سول
اهلل قد دخل على بيتي وانا مك�شوفة ال�شعر ( (( فعلمت �أنه �أمر من ال�سماء .فقلت :يا
ر�سول اهلل بال خطبة وال �أ�شهاد؟ فقال :اهلل ز َّوج وجربيل ال�شاهد .لذلك كانت تقول� :إين
واهلل ما �أنا ك�أحد من ن�ساء الر�سول� ،أنهن زوجوهن باملهور وزوجهن الأولياء وزوجني اهلل
 ((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .163 – 160
 ( (( وهل ك�شف ال�شعر كان ممنوعا قبل فر�ض الحجاب ؟.
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ور�سولــه .و�أنزل ّيف الكتاب يقر�أ به امل�سلمون ال يبدل وال يغري .تعني قوله (تعاىل):
ويف رواية �أنها كانت تقول� :أنا �أعظم ن�سائك عليك حقا� ،أنا �أخريهن منكحا ،و�أكرمهن
�سرت ًا ،و�أقربهن رحم ًا� ،أنا بنت عمتك ولي�س لك من ن�سائك قريبة غريي.
وكانت تقول للنبي� :إين لأدل عليك بـ  3ما من ن�سائك امر�أة تدل بهن .جدي وجدك
واحد و�إين انكحنيك اهلل يف ال�سمـاء .و�أن ال�سفري يل جربائيل.
وعن عائ�شة :مل يكن احد من ن�ساء النبي ي�ساميني يف ح�سن املنزلة عنده غري زينب
بنت جح�ش ،فقد ع�صمها اهلل بالورع .ومل �أر امر�أة مثلها �أكرث خريا و�صدقة و�أو�صل رحما
و�أبذل لنف�سها يف كل �شئ تتقرب به �إىل اهلل تعاىل من زينب.
ملا تزوج النبي حممد ( ) قال املنافقون تزوج حممد زوجة �إبنه و�صار املو�ضوع
جماال للأقاويل والنقد والت�شهري بالر�سول الكرمي ،رغم �أنها كانت عادة قبلية ولي�س حكما
 ( ((
دينيا فنزل
وتف�سريها �أنه �إذا كان حممد قد تبنى زيد بن حارثه الذي زوجه بنت عمته ف�إنه ما كان
�أباه حقيقة فيثبت بينه وبينه ما بني الوالد وولده من حرمة امل�صاهرة وغريها ،ولكنه
ر�سول اهلل وخامت النبيني وكان اهلل بكل �شئ عليما ( (( .وبهذا �أنهى الإ�سالم حكم التبني
 ( ((
و�أحكامه الذي كان قائما يف اجلاهلية .ثم نزلت الأية:
 ( (( الم�صحف المف�سر �ص 556 – 555
 ( (( نف�س الم�صدر �ص 549
 ( (( غير ناظرين �أناه :غير منتظرين ن�ضجه� .أما �أولئك النفر الذين �أطالوا المكث فيبدو �أنه كان ينق�صهم
الأح�سا�س واللياقة ف�آذوا النبي بت�صرفهم ولم تنفع معهم الإ�شارة المهذبه بالخروج ليختلي النبي
بعرو�سه ويدخل بها وقد ان�سجموا بالحديث مع العرو�س  -كما يبدو من ال�سياق ،والعري�س اليدري ماذا
يفعل ،وقد ت�شاغل في الذهاب الى غرفة عائ�شة ،ومع ذلك لم ينتبهوا ولم يتركوا المكان ،وربما كان
على �أن�س �أن يتولى �إخراجهم ،ولعله كان ينتظر �إ�شارة من النبي بذلك.
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وعندئذ �صار يدعى زيد بن حارثه بعد �أن كان يدعى زيد بن حممد ،ولهذا ت�أمل زيد
و�شعر بالوح�شة والغربة وحاول النبي ( ) �أن يجرب خاطره.
كانت زينب بنت جح�ش امر�أة ورعه مت�ضرعة كرمية النف�س ،تعمل بيدها لتك�سب املال
وتت�صدق به .وعندما ت�أتيها ح�صتها من الأعطيات توزعها على من حولها .فقد روى عن
النبي قوله لعمر� :أن زينب لأواه��ة ،فقال رجل :ما الأواه يا ر�سول اهلل ؟ فقال :اخلا�شع
املت�ضرع .و�سبق �أن �أ�شرنا ما قالته عائ�شة عنها من �أنها مل تر امر�أة �أكرث خريا و�صدقة
و�أو�صل رحما و�أبذل لنف�سها يف كل �شئ تتقرب به �إىل اهلل من زينب .فقد كانت تعمل بيدها
تدبغ وتخرز وتبيع ما ت�صنعه ،وتت�صدق به على امل�ساكني .ويف حادثة (الأفك) التي �إ�شرتكت
فيها (حمنة) �أخت زينب ،تقول عائ�شة :ف�أما زينب فع�صمها اهلل بدينها فلم تقل �إال خريا،
و�أما حمنة بنت جح�ش ف�أ�شاعت من ذلك ما �أ�شاعت ،ت�ضادين لأختها ،ف�شقيت بذلك.
وعن كرمها وتوزيع ما ي�أتيها من مال روت برزه بنت رافع� :أنه ملا جاء العطاء بعث عمر
�إىل زينب بالذي لها فقالت :غفر اهلل لعمر ،غريي من �أخواين كان �أقوى على ق�سم هذا
مني .قالوا :هذا كله لك .قالت� :سبحان اهلل ! و�أتت بثوب وقالت� :صبوه .ثم �أطرحوا عليه
ثوبا وقالت لربزه� :أدخلي يدك و�أقب�ضي قب�ضة لآل فالن .وقب�ضة لآل فالن .فق�سمته حتى
بقيت منه بقية .و�س�ألتها برزه قائلة :غفر اهلل لك� :أال يكون لنا حظ يف هذا املال؟ قالت
فلكم ما حتت الثوب .فرفعناه فوجدناه  85درهما ثم رفعت يدها فقالت :اللهم ال يدركني
عطاء عمر بعد عامي هذا .فماتت لعامها.
ويروى �أنه ملا بني ر�سول اهلل بزينب بنت جح�ش و�أومل عليها بتمر و�سويق وذبح �شاة،
نزلت �آية احلجاب .وم�ؤدي الق�صة كما يرويها �أن�س قال� :أمرين ر�سول اهلل �أن �أدعو �أ�صحابه
�إىل الطعام فدعوتهم .فجعل القوم يجيئون وي�أتون وي�أكلون ويخرجون حتى مل يبق �أحد،
فرفع الطعام ،وخرج القوم وبقي  3نفر (وقيل رجالن)يتحدثون يف البيت ف�أطالوا املكث.
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فقام ( ) وقمت معه ليخرجوا من�شي حتى بلغ حجرة عائ�شة ،ثم ظن انهم قد خرجوا،
فرجع ورجعت معه ،ف�إذا هم جلو�س مكانهم .فنزلت الآية :

ونعود الآن �إىل واقعة الع�سل التي �أ�شرنا �إليها من قبل ،كما روتها عائ�شة :كان النبي ميكث
عند زينب بنت جح�ش ،وي�شرب عندهــا ع�سال .ولعلها كانت تريد �أن يت�أخر عندها فرتة �أطول
فتعد له �شراب الع�سل .وملا علمت عائ�شة بالأمر توا�صت هي وحف�صة و�سودة بنت زمعه �أن
تقول� ،أي واحدة دخل عليها النبي� :إين �أجد منك ريح مغافري� .أ�أكلت مغافري؟ واملغافري هي
ثمار حلوة املذاق ،كريهة الرائحة ،والر�سول كان يحر�ص على نظافة فمه وطيب رائحته.
وملا دخل النبي عند عائ�شة قالت له ذلك .فقال لها :ال ،بل �شربت ع�سال عند زينب
بنت جح�ش .فقالت له :قد رعت نحله العرفط .والعرفط هو زهر املغافري .وتريد �أن
الرائحة الكريهة للع�سل جاءت من رعي النحل لهذا الزهر .فقال ( ) :لن �أعود له .وملا
ذهب �إىل حف�صة �أعادت عليه ما �سمعه من عائ�شة .وكذلك قالت له �سودة .وبذلك حرمن
النبي من �شراب الع�سل التي كانت تعده له زينب بنت جح�ش ،وحرمن زينب من الفرتة
الإ�ضافية التي كان يق�ضيها عندها ب�سبب �شراب الع�سل .وقد ندمت �سودة لأنها �إ�شرتكت
يف املكيده بت�أثري عائ�شة .ويقول البع�ض �أن هذه الواقعة هو �سبب نزول

وا�ضح من الآية الكرمية �أنها ال عالقة لها بهذه احلادثة .فالنبي مل يحرم على نف�سه
�شراب الع�سل ،و�إمن��ا قرر �أن ميتنع عن �شربه عند زينب بنت جح�ش لوجود الرائحة
الكريهة ،فلما �صدقهن قرر �أن ميتنع عن �شربه م�ؤقتا� .أن الآية الكرمية وما بعدها �أكرث
انطباقا على حادثة مارية القبطية عندما واقعها يف دار حف�صة ويف نوبة عائ�شة ،فحرم
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على نف�سه مارية وكان قد طلب من حف�صة كتمان ال�سر ف�أف�شته لعائ�شة ،فنزلت الآيات
( )3 -1من التحرمي التي ت�شري �إىل ذلك.
واجلدير بالإ�شارة �أن هذه احلادثة تروى ب�شكل معكو�س ،كما قلنا� ،أي �أن التي كانت
ت�سقي الع�سل هي حف�صة ،و�أن املكيدة دبرت من قبل عائ�شة واخريات ،ولكن الرواية
الأوىل هي �أكرث �شيوعا.
ورغم الإحرتام الذي كانت تكنه عائ�شة لزينب ،وح�سن ر�أيها فيها �إال �أن متاعب الغرية
كانت تظهر بني هذه وتلك بني �آن و�آخر ،كما هي بني بقية ال�ضرائر.
قيل �أن ر�سول اهلل كان يتناول الطعام مع بع�ض ال�صحابة املقربني يف منزل عائ�شة
ف�أر�سلت �إليه زينب بنت جح�ش بق�صعة كانت فيها �ضلع �شاه و�شيئ من الرثيد ،لعلمها �أن
الر�سول يحب �ضلع ال�شاه والرثيد .وغارت عائ�شة من عمل زينب هذا و�ضربت الق�صعة
فك�سرتها .ومل يغ�ضب الر�سول ( ) بل تب�سم وقال :غارت �أمكم� .أن الغرية مت�أ�صلة بني
الن�ساء وخا�صة �إذا كن يف مقتبل ال�شباب ،مل ترب�أ منها حتى زوجات الر�سول رغم �أنه كان
يحر�ص احلر�ص كله على �أن يكون عادال بينهن يف �أمور كثرية ومنها الإنفاق .ولكن غريتهن
كانت حتمل بع�ضهن على توهم عدم امل�ساواة بينهن وخا�صة �أنه كثريا ما كان يقوم بتق�سيم
ح�ص�صهن وهو موجود يف منزل عائ�شة .ويف �أحدى املرات رف�ضت زينب بنت جح�ش �أخذ ما
�أر�سله �إليها الر�سول و�أعادته �إليه ثانية ،فعلقت عائ�شة على ذلك ب�أنها �أقم�أت وجه الر�سول
بردها ما �أر�سله .فغ�ضب الر�سول وقال لها � :أنهن �أهون عند اهلل من �أن يقمئن وجهه الكرمي.
كان لزينب بنت جح�ش �أخوة �أ�شقاء ثالثة� :أولهم عبد اهلل بن جح�ش وهو من مهاجري
احلب�شة ،ومن �شهد بدرا .و�أول لواء عقد يف الإ�سالم لواء عبد اهلل بن جح�ش و�أول مغنم
ق�سم يف الإ�سالم مغنمه .فقد بعث النبي ( ) �سرية من � 7أ�شخا�ص �أمر عليهم عبد
اهلل بن جح�ش ،وفيهم عمار بن يا�سر وابو حذيفة بن عتبه بن ربيعه و�سعد بن ابي وقا�ص،
وعتبه بن غزوان وغريهم .وكتب النبي كتابا مع عبد اهلل بن جح�ش ي�أمره بال�سري �إىل
(بطن نخلة) ملهاجمة احلكم بن كي�سان وعبد اهلل بن املغرية و�آخرين ،ف�أ�صابوا �أموالهم،
و�أخذوهما �أ�سريين وقتل وهرب الآخرون .فكانت �أول غنيمة غنمها �أ�صحاب حممد .وبعث
�أهل مكة بفداء الأ�سـريين .وقد حتجج امل�شركون ب�أن حممد �أ�ستحل ال�شهر احلرام رجب
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وقاتل فيه ،فنزلت الآية:

وا�شرتك عبد اهلل بن جح�ش يف معركة �أحد .وقد دعا �أن يرزقه اهلل ال�شهادة ،وقد
ا�ستجاب اهلل دعاءه فقتل يوم �أحد وجدع �أنفه و�أذنه� .أما الأخ الثاين فهو �أبو �أحمد عبد
اهلل بن جح�ش الأعمى ال�شاعر .وقد هاجر �إىل املدينة وهو الذي توىل تزويج زينب من
النبي� .أما الأخ الثالث فهو عبيد اهلل بن جح�ش .وكان قد �أ�سلم وهاجر مع زوجته �أم حبيبة
رملة بنت �أبي �سفيان �إىل احلب�شة .ثم تن�صر ومات هناك .وبعد موته خطب النبي زوجته
رملة بوا�سطة النجا�شي وتزوجها� .سنبحث ذلك يف الفقرة التالية.
ولزينب �شقيقتان :حبيبة وحمنة .وحمنة هي التي جاءت �إىل النبي ت�ست�شريه يف �أمر زواج
زينب فاقرتح تزويجها من زيد بن حارثه فغ�ضبت زينب كما غ�ضبت حمنة من هذا الإقرتاح.
وحمنة كانت متزوجه من م�صعب بن عمري بن ها�شم بن عبد مناف فولدت له زينب.
ويف معركة �أحد قتل �أخوها عبد اهلل بن جح�ش وخالها احلمزة بن عبد املطلب وزوجها
م�صعب بن عمري ،فلما �أبلغت مبقتل اخيها عبد اهلل ا�سرتجعت وكذلك عندما �أبلغت مبقتل
خالها احلمزة .وعندما �أبلغت مبقتل زوجها بكت و�أعولت فعقب النبي على ذلك بالقول� :أن
زوج املر�أة منهــا لبمكان ،ملا ر�أى من تثبتها عند مقتل �أخيها وخالها ،و�صياحها عند مقتل
زوجها ،ثم تزوجها طلحة بن عبيد اهلل فولدت له عمران وحممد ال�سجاد الذي قتل يوم اجلمل.
وحمنة هذه قد ا�شرتكت يف التقول على عائ�شة يف حادثة الأفك ،وملا �أنزل اهلل براءتها
حدها النبي مع م�سطح وح�سان بن ثابت� .أما حبيبة فقد تزوجها عبد الرحمن بن عوف،
ولي�س لها ولد .ويروى عن عائ�شة �أن ر�سول اهلل قال يوما لن�سائه� :أ�سرعكن حلاقا بي
اطولكن يدا .فكنا نتطاول بعده يف احلائط حتى توفيت زينب ،ومل تكن �أطول يدا ،فعرفنا
�أنه �أراد بطول اليد ال�صدقة ( (( .فقد توفيت زينب يف خالفة عمر بن اخلطاب �سنة
 ( (( في رواية �أن �سودة بنت زمعه توفيت قبل زينب ،ويبدو �أن ال�صحيح هو �أن زينب توفيت قبلها.
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 20هجرية ،يف ال�سنة التي �أفتتحت فيها م�صر ،وقيل �سنة  21هجرية ،وفيها افتتحت
الأ�سكندرية ،ولها من العمــر� 50سنة �أو � 53سنة ،وهذا يع ـ ــني �أنها تزوجت من النبي وهي
بعمر � 36 – 33أو � 37 -34سنة .وعندما ماتت حملت يف نع�ش ،فلما ر�أى عمر النع�ش قال:
نعم اخلباء لل�ضعينة .مل ترتك زينب بعد وفاتها دينارا وال درهما ،وتركت منزلها فباعوه
من الوليد بن عبد امللك فيما بعد ،حني هدم امل�سجد ،وكان ثمنه � 50ألف درهم.
وبعد وفاتها كانت عائ�شة تبكي وترتحم عليها وتقول :كانت زينب ت�ساميني من �أزواج النبي
املنزلة عند ر�سول اهلل .ومل �أر امر�أة قط خريا يف الدين ،و�أتقى هلل وا�صدق حديثا واو�صل
رحما واعظم �صدقة و�أ�شد تبذال لنف�سها يف العمل الذي تت�صدق به وتتقرب به �إىل اهلل ،ما عدا
�سورة من حدة كانت فيها (كانت تت�سرع بال�شيء) .روت زينب عن النبي  11حديثا.
ملاذا تزوج النبي زينب بنت جح�ش ؟
وجد املدافعون عن تعدد زوجات النبي مو�ضوعا جديدا يف زواج النبي لزينب بنت
جح�ش ،وهو �أنه �أراد �إلغاء عادة التبني اجلاهلية� .أن الإلغاء مل يكن يتطلب �أن يطلق زيد
بن حارثه زوجته ويتزوجها النبي ليثبت �إبطال هذه العادة .ان نزول تلك الآيات وحدها
يكفي لأبطال كل عادة جاهليــة ،كما هي يف الأحكام الأخ��ري .ويبدو �أن املنافقني قد
�أتخذوا من حادثة الزواج بزينب بنت جح�ش مو�ضوعا للتقول والت�شهري .وحتى الأحداث
والوقائع مل تعر�ض كما وقعت ،بل مع حتريف وتغيري تفر�ضه متطلبات التقول والت�شهري.
يقولون مثال �أن النبي �إ�شتهى زينب بنت جح�ش بعد �أن تزوجها زيد ف�أمره بطالقها ثم
تزوجها رغبة يف التلذذ واملتعة .ووا�ضح �أن الأمر مل يكن كذلك .و�أن ما وقع خمتلف متاما.
و�أن الإلتزام بعادة جاهلية لي�س �ش�أنا �إ�سالميا يهم نبي امل�سلمني او �أي �أحد منهم ليكون
مو�ضع نقد وتقول� .صحيح �أن الإ�سالم �أخذ ببع�ض الأحكام ال�سابقة بعد ان هذبها ،ولكن
غري الكثري منها ،مثل عادة التبني وغريها.
قال بع�ض الكتاب ب�أن ق�صة زواج زينب �شبيهة بق�صة النبي داود عندما تزوج زوجة
�أحد جنوده (اوريا احلثي)� ،أن هذه املقارنة غري واردة والق�صة خمتلفة متاما و�أن من
�أ�شار �إىل ذلك يبدوا �أنه ال يعرف ق�صة النبي داود مع زوجة اوريا احلثي ،وان الأف�ضل
مراجعتها يف م�صدرها الأ�صلي ( (( ،ولكني وقفت على قول لأحد امل�ست�شرقني يقارب بني
 ( (( الكتاب المقد�س ،العهد القديم� ،سفر �صموئيل الثاني ،ف .12 – 11
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ق�صة زواج النبي حممد من زينب بنت جح�ش وحكاية داود مع زوجة اوريا احلثي ،وهذا
امل�ست�شرق هو غو�ستاف لوبون ،وهو من املعجبني ب�شخ�صية حممد دون الإميان بنبوته.
يقول لوبون :لقد ر�أى حممد اتفاقا زوجة �أبنه بالتبني وهي عارية فوقع يف قلبه منها
�شئ ف�سرحها بعلها ليتزوجها حممد .ف�أغتم امل�سلمون ،ف�أوحى �إىل حممد بوا�سطة جربيل
الذي كان يت�صل به يوميا �آيات ت�سوغ ذلك و�أنقلب الإنتقاد �إىل �سكون.
�أن الإختالف ال يزال كبريا بني احلكايتني وال�شبه الوحيد هو �أن النبي ر�آها عارية
�صدفة فوقع يف قلبه �شئ منها .وداود ر�أى زوجة اوريا عارية� .أما الوقائع التي تبعت ذلك
فهى خمتلفة متام الإختالف  ( ((.
�إنني مل �أقر�أ يف م�صادرنا العربية ومل �أ�سمع �أن النبي ر�أى زوجة زيد عارية ( (( ،وال
�أدري من �أين جاء لوبون بهذا اخلرب ،وال �أعتقد �أنه �أفتعله للت�شهري بالنبي حممد لأنه من
املعجبني به ،ولي�س لدي ما �أقوله يف هذا ال�ش�أن.

 ( (( تتلخ�ص حكاية داود مع زوجة اوريا الحثي ب�أنه �صعد مرة �إلى ال�سطح فر�آها عارية تغت�سل فوق
ال�سطح فبعث �إليها وواقعها فحملت منه ،ولما �شعرت بذلك �أعلمته بالأمر فبعث في طلب
زوجها وهو �أحد جنوده في جبهة القتال ،و�أراده �أن ي�أتي وينام مع زوجته فيقال �أن الحمل منه.
ولكن كل مرة ي�أتي ال يذهب �إلى البيت وال ينام مع زوجته ،و�إنما يبقى مع �أ�صدقائه الجنود في
ق�صر الملك داود ، ،فا�ضطر داود �أن ي�أمر القائد ب�أن يجعل اوريا في المقدمة ليقتل ،فنفذ �أمر
داود وقتل اوريا ،وتزوج داود زوجته ،ولكن الطفل مات بعد والدته .ثم حملت منه مرة �أخرى
و�أنجبت له �سليمان الذي تولى الحكم من بعده .ف�أين هذه الق�صة من ق�صة النبي في �أمر
زواجه من زينب بنت جح�ش� .أنظر الم�صدر ال�سابق.
 ( (( كاتب الف�صل في كتاب :ن�ساء حول الر�سول ،زعم ان ر�سول اهلل جاء ذات يوم الى دار زيد لحاجة
يريدها فخرجت زينب م�سرعة ال�ستقباله وهي في ثياب العمل ،دون ان ت�ستتر ما فيه الكفاية (يبدو
اقتبا�سا من رواية الطبري) فوقعت من نف�سه فتمتم قائال� :سبحان اهلل العظيم� ،سبحان م�صرف
القلوب .ويبدو ان الكاتب ال يدري او ن�سي ان الحجاب لم يكن قد �شرع بعد ،وك�أن النبي يرى زينب
الول مرة ،ولم تكن هي او زوجها يترددان على النبي لل�شكوى من بع�ضهما ب�سبب �سوء العالقة بينهما.
انظر الم�صدر المذكور� :ص  ،117 - 107وبخا�صة �ص .111
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بعد زواج النبي من زينب بنت جح�ش يف �أواخر �سنة � 4شغل النبي بعدة غزوات يف
�سنة  ،5كان �أولها و�أهمها (غزوة اخلندق) حيث �إجتمع الأحزاب من م�شركي قري�ش ومن
حتالف معهم وكانت عدتهم � 10آالف وحا�صروا امل�سلمني يف املدينة  27يوما يف �شهر �شوال
و�أوائل ذي القعدة يف ال�سنة  .5وقد حفر امل�سلمون خندقا حول املدينة وكانت عدتهم 3
�أالف .وقد خاف امل�سلمون وتفرق املنافقون عنهم الذين جاءوا طمعا يف الغنيمة .ونق�ض
اليهود عهدهم بالوقوف على احلياد بني امل�سلمني و�أعدائهم.
فلما �إنت�صر امل�سلمون على الأحزاب توجهوا �إىل يهود بني قري�ضة وحا�صروهم 25
يوما ،وانت�صروا عليهم يف ذي القعدة و�أوائل ذي احلجة ،ثم كانت غزوة بني حليان وغزوة
ذي قرد ،وعاد الر�سول وامل�سلمون �إىل املدينة لريتاحوا بع�ض الوقت من عناء القتال .ثم
تنامى �إىل �أ�سماعهم �أن بني امل�صطلق من خزاعة ب��د�أوا بجمع النا�س لقتالهم بقيادة
�سيدهم احلارث بن �أبي �ضرار ،ف�سارع ( ) �إىل غزوهم (وقد رافقته يف هذه الغزوة
زوجته عائ�شة) والتقى بهم على ماء لقبيلة خزاعة يدعى (املري�سيع) ((( وقاتلهم هناك
يف �شعبان �سنة  6هجرية .وقد �إنهزم بنو امل�صطلق و�سبى كثري منهم وغنم امل�سلمون كثريا
من �أموالهم ،وكان من جملة ال�سبايا جويرية بنت احلارث بن �أبي �ضرار� ،أرملة مالك بن
�صفوان ((( (�أو م�سافع بن �صفوان)الذي قتل يوم املري�سيع ،ومل تلد له �أحدا
وعندما ق�سمت ال�سبايا بني امل�سلمني وقعت جويرية لثابت بن قي�س الأن�صاري �أو لإبن
عم له ،فكاتبته على نف�سها لعتقها و�أتت ر�سول اهلل ت�ستعينه يف كتابتها .كانت جويرية
امر�أة حلوه ذات مالحة (�أي �أنها متيل �إىل ال�سمرة ) ،وعلى حد قول عائ�شة� :أنه ال يكاد
يراها �أحد �إال �أحبها ،ووقعت يف نف�سه .فواهلل ما �أن ر�أيتها على باب حجرتي حتى كرهتها
وعرفت �أنه �سريى ر�سول اهلل ( ) منها ما ر�أيت.
قالت جويرية عندما �أتت للنبي� :أنا بنت احلارث بن �أبي �ضرار �سيد قومه ،وقد �أ�صابني
من الأمر ما مل يخف عليك ،فوقعت يف ال�سهم لثابت بن قي�س (�أو لإبن عم له) فكاتبته
 ((( ت�صغير (مر�سوع) وهذه الغزوة تدعى (غزوة بني الم�صطلق ).
 ((( ويقال �أنها كانت تحت ابن عمها و�أ�سمه عبد اهلل.
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على نف�سي (�أي اتفقت معه على مبلغ من املال تدفعه له مقابل عتقها) ،فجئت �أ�ستعينك
على كتابتي .فقد �إتفقت معه على ماال �أطيقه فقال لها :فهل لك خري من ذلك ؟ قالت :ما
هو يا ر�سول اهلل ؟ قال� :أ ق�ضي عنك كتابتك و�أتزوجك قالت :نعم يا ر�سول اهلل قد فعلت.
ف�أر�سل النبي �إىل ثابت فطلبها منه .قال :هي لك يا ر�سول اهلل .ف�أدى النبي ما كان كاتبها
عليه واعتقها .فتزوجها النبي يف ال�سنة ال�ساد�سة للهجرة ،وقد �أ�صدقها  400درهم.
وخرج اخلرب �إىل امل�سلمني؛ �أن ر�سول اهلل تزوج جويرية بنت احلارث ،فقالوا� :أ�صهار
ر�سول اهلل ن�سرتقهم ! ؟ هذا لن يكون .ف�أعتقوا كل ما ب�إيديهم من الأ�سرى .تقول عائ�شة:
فلقد �أعتق ر�سول اهلل بتزوجه �إياها �أهل مائة بيت من بني امل�صطلق ،فما ر�أيت امر�أة
�أعظم بركة على قومها منها .وقد روى ابن ه�شام الق�صة بطريقة خمتلفة :قال :ملا
ان�صرف ر�سول اهلل يف غزوة بني امل�صطلق ومعه جويرية بنت احلارث (رمبا بعد �شرائها
من ثابت بن قي�س وقبل �أن يتزوجها)دفع جويرية �إىل رجل من الأن�صار وديعة ،و�أمره
بالإحتفاظ بها ،وقدم ر�سول اهلل �إىل املدينة .ف�أقبل ابوها احلارث بن ابي �ضرار بفداء
�إبنته فلما كان بالعقيق ،نظر �إىل الإبل التي جاء بها للفداء فرغب يف بعريين فغيبهما
يف �شعب من �شعاب العقيق ،ثم �أتي النبي فقال له :يا حممد �أ�صبتم �إبنتي وهذا فدا�ؤها.
فقال ر�سول اهلل ف�أين البعريان اللذان غيبت بالعقيق يف �شعب كذا وكذا ؟ فقال احلارث:
�أ�شهد �أن ال لإله �إال اهلل و�أنك ر�سول اهلل .فواهلل ما �إطلع على ذلك �إال اهلل (((.
وتقول الرواية �أن احلارث قد �أ�سلم و�أ�سلم معه ابنان وانا�س كثريون من قومه ،و�أر�سل
�إىل البعريين فجاء بهما فدفع الإبل �إىل النبي ودفعت �إليه ابنته جويرية .ف�أ�سلمت وح�سن
�إ�سالمها .وخطبها ر�سول اهلل �إىل ابيها فزوجه �إياها و�أ�صدقها  400درهم.
ملا تزوج النبي جويرية �ضرب عليها احلجاب وغري �إ�سمها من (ب��ره)�إىل جويرية،
وكان يق�سم لها كما يق�سم لن�سائه � 12ألفا ،وروت عن النبي �أحاديث .وعند العودة من
غزوة بني امل�صطلق �شغل النبي وامل�سلمون بحادثة (الأف��ك) التي وقعت لعائ�شة التي
 ((( ي�صعب فهم هذه الق�صة فما دام الفداء لم يتم الإتفاق عليه بعد فكيف يحا�سبه النبي على �أمواله التي
غيبها في ال�شعب؟ فهل �أن الق�صة قد رويت مبتورة �أم �أن الفداء كان معروفا وقد جلب الحارث العدد
المطلوب من الأباعر وغيب �أثنين منها وزعم �أنه فقدها مثال و�أخبره النبي حقيقة الأمر.
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�إرهقتها وذويها كما �أرهقت النبي وكثريا من امل�سلمني ،ملا وقع فيها من تقوالت �إىل �أن
ح�سم اهلل ذلك مبا �أنزل اهلل فيها من قر�آن ف�أقيمت احلدود على املتقولني.
توفيت جويرية باملدينة يف ربيع الأول �سنة  50هجرية زمن خالفة معاوية ،وقد بلغت
من العمر � 65سنة ((( .و�صلى عليها �أمري املدينة مروان بن احلكم ،ومل يذكر �أين دفنت (((.
ونعود �إىل �س�ؤالنا التقليدي :ملاذا تزوج النبي( ) جويرية؟ لقد كانت جويرية من
ال�شباب واجلمال بحيث انده�شت عائ�شة عند ر�ؤيتها و�أح�ست باخلطر �أنها �ستكون �ضرة
لها قبل �أن تعرف من ابوها ولكن النبي ر�آها وعرف من هي يف نف�س اللحظة ومل يرتدد
�أن يعر�ض عليها الزواج .فهل كان ذلك ب�سبب جمالها و�شبابها �أم لأنها ابنة �سيد القوم
�أم للأثنني معا ؟.
�أعتقد �أنه يف حالة جويرية هناك م�ساحة �أكرب للإجتهاد ال�شخ�صي والأخذ والرد من
الأخريات دون الو�صول �إىل حالة اجلزم يف املو�ضوع .وميكن �أن يطرح ال�س�ؤال ب�شكل �آخر:
هل كان النبي �سيتزوج جويرية لو مل تكن ابنة احل��ارث؟ وهل كان �سيتزوجها لو كانت
كذلك ولكنها لي�ست جميلة و�أكرب �سنا ؟ �أعتقد �أن اجلواب ال�صحيح عن ذلك ما قاله
جنيب حمفوظ مرة� :أن الت�أريخ لي�س فيه (لو ).

 ((( هذا يطابق ما �سبق ان �أ�شرنا �إليه من �أن عمرها عند الزواج  20عاما� ،أي �أن عمرها عند الهجرة كان
حوالي  15عاما ،ف�إذا كانت وفاتها في ال�سنة المذكورة ف�أن عمرها �سيكون � 65أو  66عاما كما قيل
�أي�ضا .وفي رواية �أخرى �أنها توفيت �سنة  56وقد بلغت من العمر  70عاما ،و�أن �صحت �سنة الوفاة ف�إن
عمرها عند الوفاة �صحيح اي�ضا.
 ((( ن�ساء حول الر�سول� ،ص 128 – 118
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�أبوها �سيد بني الن�ضري حيي بن اخطب و�أمها (ب��ره)�أو (�ضره)بنت �سمو�أل� ،أخت
رفاعه ال�صحابي ،وقد �سباها امل�سلمون فيمن �سبوا عند غزوهم خيرب  -ح�صون اليهود.
لقد خرج النبي �إىل خيرب يف حمرم �سنة  ،7ف�إفتتح كل ح�صونها يف بقية حمرم و�صفر،
ومن ح�صونهم (ناعم) (والقمو�ص) ح�صن بني �أبي احلقيق ،ومنه �سبيت �صفية .كانت
�صفية قد تزوجت �سالم بن م�شكم بن احلكم القر�ضي وكان �شاعرا .وملا مات تزوجها
كنانة بن الربيع بن �أبي احلقيق الن�ضري ال�شاعر .فقتل عنها يوم خيرب ،ومل تلد لأحد
منهما.
بعد الإ�ستيالء على ح�صون خيرب قتل �أبوها حيي بن �أخطب ،وكذلك عمها ابو يا�سر بن
�أخطب وبع�ض قومها �صربا ،كان زوجها كنانة بن الربيع قد �أخفى كنز بني الن�ضري .فلما
جئ به �إىل النبي و�س�أله عنه فلم يجبه ،وجاء رجل من اليهود فقال للر�سول� :إين ر�أيت
كنانة يطيف بهذه اخلربة كل غداة .فقال ( ) لكنانة �أر�أيت �أن وجدناه عندك �أقتلك.
قال :نعم.
ف�أمر باخلربه فحفرت ف�أخرج منها بع�ض كنزهم .ثم �س�أله مما بقى من الكنز ف�أبى
�أن ي�ؤديه .ف�أمر الزبري بن العوام �أن يعذبه حتى ي�ست�أ�صل ما عنده فعذبه حتى كاد �أن
ميوت .ثم دفعه �إىل حممد بن م�سلمة ف�ضرب عنقه ب�أخيه حممود بن م�سلمة الذي �ألقيت
عليه رحى فقتلته عند فت ــح ح�صن (ناعم)�أول ح�صون خيرب.
وملا جيئ ب�صفية بنت حيي بن �أخطب وب�أخــرى معها (لعلها بنت عمها)مر بهما بالل
على قتلى اليهود .فلما ر�أتهم �صفية متالكت نف�سها� ،أما التي معها فقد �صاحت و�صكت
وجهها وحثت الرتاب على ر�أ�سها .فلما علم الر�سول قال لبالل� :أنزعت من قلبك الرحمة
يا بالل حتى متر بامر�أتني على قتلى رجالهما.
ملا جمع ر�سول اهلل �سبي خيرب جاءه دحيه الكلبي فقال :اعطني جارية من ال�سبي.
فقال� :إذه��ب فخذ جارية ،ف�أخذ �صفية بنت حيي .فقيل يا ر�سول اهلل �إنها �سيدة بني
الن�ضري ،وال ت�صلح �إال لك .فقال ( ) لدحية خذ غريها .و�إ�ست�صفاها لنف�سه .ف�أخذ
دحيه ابنة عمها �أو�إبنتي عمها .وملا دخلت �صفية على النبي قال لها :اختاري .ف�إن �إخرتت
الإ�سالم �أم�سكتك لنف�سي .و�إن �إخرتت اليهودية فع�سى ان �أعتقك فتلحقي بقومك .فقالت:
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يا ر�سول اهلل لقد هويت الإ�سالم و�صدقت بك قبل �أن تدعوين .حيث �صرت �إيل رحلك
ومايل يف اليهودية من �أرب .ومايل فيها والد وال �أخ ،فواهلل ور�سوله �أحب �إىل من العتق،
و�أن �أرجع �إىل قومي.
ف�أم�سكها ( ) لنف�سه واعتقها وتزوجها ،وجعل عتقها �صداقها ،وكان عمرها يومئذ
حوايل � 17سنه وعلى جمال عظيم .وكان �إ�سمها (زينب)فغريه ( ) �إىل (�صفية)
و�أومل عليها بتمر و�سويق لي�س فيها �شحم وال حلم .وحجبها وق�سم لها ،فكانت �إحدى
�أمهات امل�ؤمنني.
ويف رواية �أخرى� :أنه عندما جيئ ب�صفية مع بع�ض الن�سوة �ألقى عليها رداءه وو�ضعها
خلفه فكان ذلك �إ�شعارا للم�سلمني �أنه قد �أ�صطفاها لنف�سه ولكن دون �أن يعرفوا هل �أنه
يريد ان يتزوجها �أم يتخذها (�أُ ْم َو ًل ْ��د) ،ولكن عندما �ألب�سها احلجاب عرفوا �أنه قد
تزوجها .فقد عر�ض عليها الزواج فوافقت ف�أعتقها وتزوجها وكان عتقها �صداقها.
و�أراد الدخول بها يف خيرب فتمنعت عليه ،ويبدو ذلك ب�سبب ال�صدمة الكبرية التي
�إ�صابتها ب�سبب مقتل �أبيها وعمها وزوجها وعدد من قومها .وقد �شق على النبي متنعها .ثم
غادر النبي خيرب �إىل املدينة مع الع�سكر .ويف الطريق توقف الركب للراحة وبدا للنبي �أن
يدخل بها ،وكلفت �أم �سليم بنت ملحان� ،أم �أن�س بن مالك �أن مت�شطها وجتملها وتعطرها
وت�صلح من �أمرها .و�أقيمت وليمة عر�س حافلة ،وقد ن�صبت قبة للعر�س ،ودخل النبي
ب�صفية فيها .وبات �أبو �أيوب خالد بن زيد الأن�صاري �أحد بني النجار متو�شح ًا �سيفه
يحر�س ر�سول اهلل ،يطيف بالقبة .وملا �أ�صبح ر�سول اهلل ور�أى مكانه قال :مالك يا �أبا
�أيوب؟ قال :يا ر�سول اهلل خفت عليك من هذه املر�أة وكنت قد قتلت �أباها وزوجها وقومها.
وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك .فقال ر�سول اهلل :اللهم �إحفظ �أبا �أيوب كما بات
يحفظني.
وملا قدم النبي من خيرب ومعه �صفية �أنزلها يف بيت من بيوت حارثه بن النعمان ف�سمع
بها ن�ساء الأن�صار وبجمالها فجئن �إليها .وجاءت عائ�شة متنقبه .فعرفها النبي .فلما
خرجت خرج على �أثرها و�س�ألها :كيف ر�أيتها يا عائ�شة؟ قالت :ر�أيتها يهودية :قال :ال
تقويل هذا يا عائ�شة ،ف�إنها قد �أ�سلمت فح�سن �إ�سالمها.
105

أزواج النيب

وبناته

عندما جاءت �صفية �إىل دار النبي كان قد �سبقها �إليه عدد من الزوجات هم �سودة
وعائ�شة وحف�صة وام �سلمة وزينب بنت جح�ش وجويرية .وكانت تقف الثالثة الأول يف جبهة
واحدة وتقف الأخريات يف جبهة ثانية ومعهن فاطمة بنت النبي ( ) .كان املوقف دقيقا
بالن�سبة ل�صفية ،رمبا �أكرث دقة من الباقيات ب�سبب �أ�صولها اليهودية .فر�أت من احلكمة
�أن تت�صرف بلباقة فال تعادي جبهة �ضد �أخرى .فقد تقربت من عائ�شة وجمموعتها .كما
تقربت من فاطمة و�أهدتها حلية من ذهب .ومع ذلك مل تنج من امل�سا�س بها بني فرتة
و�أخرى من هذا الطرف �أو ذاك .وكان النبي يقف معها يف كل مرة ويدافع عنها ويحميها.
دخل النبي مرة على �صفية وهي تبكي ،وملا �س�ألها عن ال�سبب قالت :بلغني �أن عائ�شة
وحف�صة تناالن مني وتقوالن :نحن خري منك ،نحن بنات عم ر�سول اهلل وازواجه .فقال
لها� :أال قلت لهما كيف تكن خري مني ،و�أبي هارون وعمي مو�سى وزوجي حممد ؟ ويف رواية
�أخرى :ان النبي دخل على �صفية فوجدها تبكي فقال لها :ما يبكيك؟ قالت :قالت يل
حف�صة بنت عمر� ،أين بنت يهودي .فقال النبي :انك لإبنة نبي (�أي �إ�سحاق) ،و�أن عمك
لنبي (يعني �إ�سماعيل) و�أنك لتحت نبي ،ففيم تفخر عليك ؟ ثم قال� :إتق اهلل يا حف�صة
ويروى �أن النبي كان قد �أ�صطحب يف �أحد �سفراته زينب بنت جح�ش و�صفية كعادته يف
ا�صطحاب بع�ض زوجاته عند �سفره ،ويف الطريق �أعتل بعري �صفية ،وكان مع زينب �أكرث
من بعري فطلب النبي من زينب �أن تعطي �صفية واحدا .ف�أجابت زينب يف ترفع� :أنا �أعطي
تلك اليهودية؟ فغ�ضب الر�سول على زينب وهجرها �شهرين �أو ثالثة.
وي��روى �أن �صفية ر�أت يف املنام قبل ان يتزوحها النبي ك���أن قمرا وقع يف حجرها.
فذكرت ذلك لزوجها كنانة بن الربيع ،فلطم وجهها لطمة �أخ�ضرت بها عينيها ،وقال:
ما هذا �إال لأنك متدين عنقك لتكوين عند ملك احلجاز �أو ملك العرب .وملا �أتى بها �إىل
ر�سول اهلل وبها �أثر� ،س�ألها عن ذلك ف�أخربته اخلرب .ويبدو يل �أن هذا اخلرب مو�ضوع �أو
حمرف يف الأقل ،لأنه مل يكن يف احلجاز �أو جزيرة العرب ملوك وال حتى دولة .وكانوا
قبائل متفرقة جمعها الإ�سالم ووحدها .ولي�س معقوال �أن ي�ضرب الرجل زوجته على حلم
تراه ،رمبا �ضربها ل�سبب �آخر.
ورمبا كان حب الر�سول ل�صفية وحمايته لها حتى �أواخر �أيامه جعلها �أكرث �إلت�صاقا به
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وحبا له من زوجها ال�سابق .فعند مر�ضه الأخري اجتمعت ن�ساء النبي حوله فقالت �صفية:
�إين واهلل يا نبي اهلل لوددت �أن الذي بك بي .فتغامز �ضرائرها من قولها .وحلظ ذلك
النبي فقال :واهلل �أنها ل�صادقة.
وعندما انتقل النبي �إىل جوار ربه فقدت �صفية تلك احلماية و�صاروا بني �آن و�آخر
يتذكرون ويذكرونها ب�أ�صولها اليهودية .فقد ذكر �أهل ال�سرية �أن جارية لها جاءت لعمر
فقالت له� :أن �صفية حتب ال�سبت وت�صل اليهود .فبعث �إليها عمر ف�س�ألها عن ذلك فقالت:
ف�أما ال�سبت ف�إين ال �أحبه منذ �أبدلني اهلل به اجلمعة ،و�أما اليهود ف�إين يل فيهم رحما
ف�أنا �أ�صلهم .ثم قالت للجارية ما حملك على ما �صنعت؟ قالت :ال�شيطان ،قالت� :إذهبي
ف�أنت حره.
ويف الفتنة التي قامت يف �أواخر �أيام عثمان ،و�أدت �إىل مقتله وقفت �صفية موقفا �صائبا
يف الدفاع عنه بينما وقفت بع�ض �أمهات امل�ؤمنني يف الفريق املناويء .يروى �أن عائ�شة
كانت ت�صيح بامل�سلمني بعد �أن د َّلت بقمي�ص النبي� :أيها النا�س هذا قمي�ص ر�سول اهلل مل
يبل وقد �أبلي عثمان ُ�س َّنتَه .وعندما حو�صر عثمان جاءت �صفية على بغلة لرتد عنه ،فلقيها
الأ�شرت ف�ضرب وجه البغلة وردها .و�أقامت ج�سرا بني منزلها ومنزل عثمان ،وقد كلفت
احل�سن بن علي �أن ينقل �إليه املاء والطعام.
لقد �أختلف يف �سنة وفاة �صفية فقد قيل �سنة  36وقيل �سنة  52من الهجرة ،يف خالفة
معاوية ،ودفنت بالبقيع وقد جاوزت العقد ال�ساد�س من العمر .وان �صح هذا ف�إنها عندما
تزوجها النبي �سنة  7كان عمرها دون الع�شرين فعال ((( .ويروى �أنها تركت � 100ألف
درهم قيمة �أر�ض وغر�ض .و�أو�صت لإبن �أختها �أو �إبن �أخيها ،وكان يهوديا بـ� 30ألف درهم
�أو بثلث الرتكة .ويروى �إنهم �إبوا �إن يعطوه وينفذوا و�صية �صفية ،وكانت ال تزال على قيد
احلياة ،فكلمت يف ذلك عائ�شة ،فتو�سطت يف الأمر فنفذت الو�صية ،و�أعطي املبلغ ،ويقال
 ((( وفي رواية �أخرى �أنها توفيت في رم�ضان �سنة � 50أو � 52أو � 55أو  56في خالفة معاوية و�إذا �صح �أن
عمرها عند زواج الر�سول منها كان  17عاما فمعنى ذلك �أن عمرها عند الهجرة كان � 10سنوات.
وعلى ذلك ف�أن عمرها عند الوفاة كان � 46أو � 60أو � 62أو � 65أو  66واهلل �أعلم .انظر :ن�ساء حول
الر�سول� ،ص 148 -139
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�إنها كانت لها دار ت�صدقت بها يف حياتها.
ملاذا تزوج النبي �صفية ؟
�إذا �صح ما يقال من ان النبي �أراد تقوية �أوا�صر الدين مب�صاهرة القبائل والوجوه
يف املجتمع العربي ،ف�أن ذلك قد ينطبق على بع�ض �أزواجه مثل رملة بنت �أبي �سفيان �أو
جويرية بنت احلارث امل�صطلقي ،بينما ال ميكن �أن ينطبق هذا القول على �صفية بنت حيي
بن �أخطب .فقد قتل النبي �إباها وعمها وزوجها وعددا كبريا من رجال قومها �صربا بعد
انتهاء املعركة رغم �أن ه�ؤالء مل ي�شرتكوا يف القتال �أ�صال ،حتى �إعترب �أحد امل�ست�شرقني
املعجبني ب�شخ�صية النبي حممد �أنها املرة الوحيدة التي كان فيها قا�سيا حني �أمر ب�ضرب
رقاب  700معتقل يهودي خانوه (((.
لقد �سبق �إن تزوج النبي حممد قبل �صفية  8زوجات ابتداء ًا من خديجة بنت خويلد
وحتى جويرية بنت احل��ارث ،بقي منهن على قيد احلياة  6زوج��ات ،بع�ضهن �شابات
جميالت دون الع�شرين ،و�أخريات دون الثالثني �أو فوقها بقليل ،هذا عدا عن زوجة �أخرى
يف الطريق من احلب�شة عقد له عليها ومل يدخل بها ،فما الذي يحمله على الزواج من
زوجة تا�سعة ،ومن �أ�صل يهودي دون الع�شرين ويف غاية اجلمال ،ومل مي�ض على قتله
لأهلها �سوى وقت ق�صري .وهو يومئذ يف ال�ستني من العمر ؟
من خالل الروايات مل يظهر �أن هناك �أي �سبب لزواج النبي من �صفية �سوى �أنها ابنة
رئي�س بني الن�ضري ،يف ريعان ال�شباب ويف غاية اجلمال� ،إ�ستكرثها �أ�صحاب النبي على
دحية الكلبي واقرتحوا على النبي �أن ي�ست�صفيها لنف�سه (ويف رواية �أخرى :انه ا�ست�صفاها
لنف�سه دون اقرتاح من �أحد) ولو مل تكن بذلك ال�شباب واجلمال مل يكن اقرتاحهم واردا،
 (((	�أنظر :غو�ستاف لوبون ،ح�ضارة العرب ،الباب الثاني ،ف  _ 3( 1محمد بعد الهجرة)�ص 106
وتدعونا الأمانة التاريخية �إلى الإ�شارة �إلى �أن الذي �أمر بقتل الأ�سرى اليهود لي�س هو النبي ( )
و�إنما �أحد زعماء الأن�صار وكان قد جرح في المعركة ،وقد خوله النبي الحكم في م�صيرهم� ،إن �شاء
�إقت�ص منهم و�إن �شاء عفا عنهم ،ويبدو �أن الجراح التي كان يعاني منها ،والخطر الذي كان يتهدده
ب�سببها جعلته قا�سيا عليهم ف�أمر بقتلهم .ولو �إختار جانب الر�أفة والعفو لما وجد �إعترا�ضا من الر�سول
الكريم.
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كما �أن اال�ستجابة للإقرتاح مل تكن م�ؤكده.
يبدو ان �أحد امل�ست�شرقني ((( ندد بهذا الزواج ف�أنربى املرحوم معروف الر�صايف يف
الرد عليه ومل يجد ما يقول يف هذا ال�صدد �سوى القول:
ان كل واحد من الب�شر مهما كان عظيما �شريفا ف�أنه يفعل مثلما فعل حممد ،ومن �أنكر
هذه احلقيقة �إما ناق�ص العقل واخلربة و�إما مكابرا يجادل بالباطل و�أورد بيت �أبي العالء
املعري �إذ قال:
وا�شرف من ترى يف النا�س قدرا يعي�ش الدهرعبد فم وفرج
يت�ساوى الب�شر كلهم يف الإنقياد �إىل الغريزة اجلن�سية وعدم التمالك عنها �إذا عنت لهم.
اللهم �إال من كان عليال يف هذه الناحية .و�إن كان هذا الإنقياد متفاوتا فيهم �إىل درجات
خمتلفة .هذه هي فطرة اهلل التي فطر النا�س عليها .ومن حاد عنها دون خمافة عار �أو
فتنة كان يف حيدانه عنها �إما كاذبا و�إما عليال  -كما قلنا.
�أما حممد فقد كان يتمالك عن الدنيا وما فيها �إال من هذه الناحية �إال �أنه كان مع�صوما
من �أن يتجاوز فيها احلالل (((.

 ((( هو الم�ست�شرق الأيطالي (لئونا كايتاني) م�ؤلف كتاب (الت�أريخ الإ�سالمي ).
 ((( انظر معروف الر�صافي ،ر�سائل التعليقات ،ط ( 2دار ريحاني للطباعة والن�شر ،بيروت،1957 ،
ميالدية –  1376هجرية)�ص  .203 -- 202الكتاب من القطع المتو�سط ويقع في � 247صفحة.
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كان زوجها الأول عبيد اهلل بن جح�ش الأ�سدي الأخ الثاين لزينب بنت جح�ش زوجة
النبي ال�سابعة .و�أم رملة بنت �أبي �سفيان هي �صفية بنت �أبي العا�ص عمة عثمان بن عفان
بن �أبي العا�ص بن �أمية .وعبيد اهلل من مهاجري امل�سلمني �إىل احلب�شة وقد هاجرت معه
زوجته و�أجنبت منه �إبنته حبيبة هناك وبها تكنى .ولكن عبيد اهلل تن�صر يف احلب�شة بعد
�أن عا�ش فرتة يف جمتمع م�سيحي ،وهو �أمر يدعو �إىل اال�ستغراب لأن عبيد اهلل هو �إبن عمة
النبي ( ) و�أ�سلم رغم �أنه �صهر زعيم امل�شركني يف قري�ش �أبي �سفيان ،كما �أ�سلمت معه
زوجته رملة وهاجرا بدينهما �إىل احلب�شة ،فما الذي حمله على �أن يتخلى عن دينه الذي
�آمن به طوعا ويعتنق امل�سيحية رغم تكبد م�شاق الهجرة �إىل ذلك املكان البعيد؟
وعلى �أية حال ف�أن رملة مل تتابع زوجها على دينه اجلديد و�صربت على دينها �إىل �أن
مات زوجها على الن�صرانيه ،فبقيت وحيدة يف احلب�شة ،ورمبا خافت �أن تعود �إىل �أبيها
وقومها من قري�ش وهم ما هم عليه من العداء ملحمد.
وملا ترملت وعلم بذلك النبي بعث ر�سوال �إىل النجا�شي ليخطبها له ،وكان الذي �أر�سله
النبي �إىل النجا�شي (�أ�صخمة) هو عمرو بن �أمية ال�ضمري ((( ف�أر�سل �إلنجا�شي جاريته
اىل رملة تخطبها .فقالت :ب�شرك اهلل باخلري .فوكلت كبري قومها من بني �أمية من
املهاجرين يف احلب�شة خالد بن �سعيد بن �أبي العا�ص بن �أمية .و�أعطت اجلارية �سوارين
وخلخالني وخوامت ف�ضه.
وخطب النجا�شي خطبة بليغة (يقال �إنه �أ�شهر فيها �إ�سالمه) و�أعلن �أن النبي كلفه
�أن يزوجه �أم حبيبة ف�أجاب ،وقد �أ�صدقها  400دينار دفعها �إىل وكيلها خالد بن �سعيد
الذي �أجاب النجا�شي و�أعلن قبول الزواج .و�أح�ضر النجا�شي الطعام ف�أكلوا و�أر�سلت ن�ساء
النجا�شي �إىل �أم حبيبة العطر والطيب و�أعادت اجلارية عليها ما �أعطتها اياه �أم حبيبة
ب�أمر من النجا�شي.
 ((( تزعم بع�ض الروايات �أن عمرو بن �أمية ال�ضمري لم ي�أت للنجا�شي لخطبة رملة وح�سب و�إنما لدعوة
النجا�شي �إلى الإ�سالم ،ف�أ�سلم على يد جعفر بن �أبي طالب .وهذا مما ال يمكن الجزم به ،و�إال لإنت�شر
الإ�سالم في تلك المناطق في وقت مبكر .ولكن الذي ح�صل هو العك�س� ،أن بع�ض المهاجرين الم�سلمين
ارتدوا عن الإ�سالم وتن�صروا مثل عبيد اهلل زوج رملة.
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�أما خطبة النجا�شي التي نقلتها كتب الت�أريخ فهي:
احلمد هلل امللك القدو�س ،ال�سالم امل�ؤمن املهيمن العزيز اجلبار .و�أ�شهد �أن ال �إله �إال
اهلل .و�أن حممدا ر�سول اهلل .و�أنه الذي ب�شر به عي�سى بن مرمي� .أما بعد ،ف�إن ر�سول اهلل
كتب �إ ّ
يل �أن �أزوجه �أم حبيبة بنت �أبي �سفيان ف�أجبت ما دعا �إليه ر�سول اهلل ،وقد �أ�صدقتها
 400دينار .ثم �سكب الدنانري بني يدي القوم .فتكلم خالد بن �سعيد فقال :احلمد هلل
�أحمده و�أ�ستعينه .و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�أ�شهد �أن حممدا عبده ور�سوله� ،أر�سله بالهدى
ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره امل�شركون� .أما بعد ،فقد �أجبت �إىل ما دعا �إليه
ر�سول اهلل ( ) وزوجته �أم حبيبة بنت �أبي �سفيان .فبارك اهلل لر�سوله .ودفع النجا�شي
الدنانري �إىل خالد بن �سعيد فقب�ضها.
ويقال �أن الزواج مت يف احلب�شة �سنة  6وبنى بها النبي يف املدينة �سنة  .7ولها من العمر
حوايل � 36سنة .وتربت حبيبة يف حجر ر�سول اهلل ((( .وملا بلغ �أبا �سفيان زواج �إبنته �أم
حبيبة على ر�سول اهلل قال :ذلك الفحل ال يجدع �أنفه (((.
عاد ركب املهاجرين �إىل احلب�شة ب�صحبة عمرو بن �أمية ال�ضمري الذي بعثه النبي
�إىل النجا�شي ليعود مبن بقى من املهاجرين حيث حملهم يف �سفينتني .وكان و�صولهم
�إىل املدينة �أثناء معركة خيرب ،وكانوا حوايل � 70شخ�صا .وكان من جملة القادمني جعفر
بن �أبي طالب و�أم حبيبة رملة بنت �أبي �سفيان و�أبو هريره وقومه وغريهم .وملا علموا �أن
النبي يف خيرب وافاه بع�ضهم ثم فتح اهلل خيرب على امل�سلمني .وعاد النبي مع الع�سكر
�إىل املدينة .ويف الطريق كان النبي قد تزوج �صفية كما مر معنا .وكانت فرحة امل�سلمني
م�ضاعفة بفتح خيرب وبعودة املهاجرين.
وعندما التقى النبي بابن عمه جعفر بن �أبي طالب عانقه وقال :واهلل ما �أدري ب�أيهما
�أنا �أ�سر :بفتح خيرب �أم بقدوم جعفر .وال بد �أنه فرح �أي�ضا بقدوم زوجته رملة بنت ابي
 ((( يذكر ال�صواف في كتيبه �أنها كانت قد بلغت من الكبر عتي ًا عندما تزوجها النبي ولكن لم يذكر كم
كان عمرها .وفي نظرنا �أن ال�صواف لم يكن دقيقا اي�ضا فيما يخ�ص عمر رملة عند زواج النبي منها
(�أنظر :ال�صواف� ،ص )68 – 67
 (((	�أي ال يمنع عن الناقة بالع�صا.
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�سفيان التي كان قد عقد له عليها يف احلب�شة .و�أقام �إبن خالها عثمان بن عفان وليمة
حافلة نحرت فيها الذبائح ودخل النبي برملة �سنة .7
ومل تقلق الزوجة اجلديدة �ضرائرها كما �أقلقهن منذ وقت قريب قدوم �صفية اجلميلة
ومن قبلها جويرية .ورمبا حاولت عائ�شة �أن ت�ضم رملة �إىل جانبها ،ولكن رملة بحكم
مكانتها �أنفت �أن تكون تابعة لأحد ،ولكن الذي كان يحز يف نف�سها �أنها ابنة �شيخ امل�شركني
ال��ذي كان يقود ال�صراع �ضد زوجها الر�سول منذ  20عاما و�أجل�أها �إىل الهجرة �إىل
احلب�شة ومن ثم �إىل املدينة .ومل ي�ستقر بها املقام طويال يف بيت الر�سول حتي تناهى �إىل
�سمعها �أن قري�شا نق�ضت عهد احلديبه وعرفت �أن النبي �سيتوجه �إىل مكة لفتحها .وهنا
دخلت رملة يف �صراع نف�سي �شديد لأن احلرب �ستقع بني �أبيها وزوجها ،و�أن من �سيقتل يف
تلك احلرب �سيكون من �أهلها و�شيعة �أبيها �أو �شيعة زوجها ،لعله نف�س ال�صراع الذي عانت
منه زوجة �أحد قادة الفراعنة عندما ذهب لقتال �أبيها يف احلب�شة (ورمبا كانت قد �سمعت
به رملة عندما كانت هناك) و�أيهما �إنت�صر �ستكون هي اخلا�سرة ،وقد �صورت ذلك �أوبرا
(عايدة) يف الع�صر احلديث.
لقد جاء ابو �سفيان ملفاو�ضة النبي حممد ( ) يف جتديد الهدنة يف ال�سنة  8ومد
�أجلها ل� 10سنني �أخرى فرف�ض النبي .فحاول �أبو �سفيان اال�ستعانة ب�أبي بكر وعمر وعلي
وفاطمة و�إبنها احل�سن فلم يغنوا عنه �شيئا فرجع خائبا �إىل مكة .وقد زار بيت �إبنته �أم
حبيبة فخرج منه وهو �أكرث خيبة .فقد دخل بيتها وملا �أراد اجللو�س على فرا�شها طوته
ومنعته من مل�سه فغ�ضب وقال لها� :أراغبة بهذا الفرا�ش يا بنية عني �أم بي عنه ؟ ف�أجابت:
بل به عنك لأنه فرا�ش ر�سول اهلل ( ) و�أنت رجل جن�س غري م�ؤمن .فغ�ضب عليها وقال
لها :لقد �أ�صابك بعدي �شر .فقالت :ال واهلل ،بل خري .فبلغ ر�سول اهلل ففرح بذلك.
ولكن القلق مل ينته عند �أم حبيبة �إال عندما �سمعت �أن �أباها وقومها قد �أ�سلموا وفتحت
مكة دون �إراقة الدماء ودخل النا�س يف دين اهلل افواجا.
وبعد وفاة النبي مل يذكر الت�أريخ حدثا �ساهمت فيه �أم حبيبة �سوى دورها املحدود يف
امل�شكلة التي قامت بني علي �أثناء خالفته ،ومعاوية بعد مقتل عثمان .فقد بعثت �أم حبيبة
�إىل �أخيها معاوية بقمي�ص عثمان خم�ضب ًا بدمائه مع نعمان بن ب�شري الأن�صاري ،وقد
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�إ�ستخدمه معاوية يف نزاعه مع علي يف طلب احلكم الذي �أدى �إىل حرب �صفني وما تالها
من �أحداث ،و انتهى بعد مقتل علي وتنازل احل�سن باحل�صول على اخلالفة ،وقيام دولة
بني �أمية.
وعندما �أح�ست �أم حبيبة بقرب وفاتها دعت �إليها عائ�شة وقالت لها :قد كاد يكون
بيننا ما يكون بني ال�ضرائر ،فغفر اهلل يل ولك ما كان من ذلك .فقالت عائ�شة غفر اهلل
لك ذلك كله ،فقالت �أم حبيبة� :سررتني �سرك اهلل .و�أر�سلت �إىل �أم �سلمة فقالت لها مثل
ذلك.
توفيت �أم حبيبة يف خالفة �أخيها معاوية �سنة  44باملدينة ودفنت بالبقيع .وهناك
روايات �أخرى تقول �أنها توفيت �سنة  42بال�شام .وقيل �سنة  43وقيل  55وقيل �سنة .59
وروي عن علي بن احل�سني بن علي ( ) قال :حفرت ناحية من منزيل يف دار جدي
علي بن �أبي طالب ف�أخرجنا منه حجرا ف�إذا مكتوب فيه :هذا قرب رملة �أم امل�ؤمنني بنت
�صــخر ،ف�أعدناه �إىل مكانه.
والآن حان لنا �أن ن�س�أل :ملاذا تزوج النبي �أم حبيبة ؟
عندما خطب النبي �أم حبيبة كان على ذمته  5زوجات هن �سودة وعائ�شة وحف�صة و�أم
�سلمة وزينب بنت جح�ش ،عدا زينب بنت خزمية التي توفيت قبل ذلك ،فما الذي حمل
النبي ( ) على خطبتها وال��زواج منها وهي بعيدة عنه يف احلب�شة فيكلف واحدا �أو
�أكرث من �أ�صحابة يف الذهاب �إىل احلب�شة خلطبتها واملجيئ بها ،ويطلب من النجا�شي ان
يتو�سط يف الأمر ،فكان له ما �إراد.
�أن رملة بنت �أبي �سفيان لي�ست يف �أوج �شبابها كما �أنها لي�ست فائقة اجلمال فلماذا
ه��ذا االهتمام ب��ال��زواج منها .ول��و تركها ( ) رمب��ا ك��ان قد تزوجها من امل�سلمني
املهاجرين هناك �أو عند عودتها من املقيمني يف املدينة نظرا ملكانتها الإجتماعية الكبرية
يف املجتمع ب�إعتبارها بنت �أبي �سفيان� ،شيخ بني �أمية ،فهل زواج النبي من رملة هو الرغبة
يف م�صاهرة �أبي �سفيان ،وهو �شيخ مع�سكر امل�شركني جللبه �إىل مع�سكر امل�سلمني وتقوية
الدين بهذه امل�صاهرة ،كما يقال يف كثري من زيجات النبي؟ ال �أعتقد �أن هذا هو الهدف
من زواج النبي برملة فزوجها ال�سابق و�إن كان �أقل مكانة من النبي ولكنه كان ابن عمته
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ومن املقربني �إليه ،ومل يكن لهذه امل�صاهرة ت�أثري على تخفيف عداوة �أبي �سفيان� ،أن مل
يكن العك�س .ال ريب �أن النبي كان يعلم جيدا �أن زواجه من رملة لن يحقق الغر�ض املذكور،
و�أمنا كان يهدف �إىل غر�ض �آخر .ترى ما هو الغر�ض الآخر؟
�أح�سب (واهلل �أعلم) �أن النبي بهذا ال��زواج �أراد �إح��راج �أبا �سفيان وجرح كرامته،
فهو عدوه الذي ظل يحاربه  20عاما تقريبا هو وجماعته من امل�شركني و�أخرجوه من مكة
خائفا يرتقب ،وقد �إنتقموا منه ومن �أ�صحابة يوم �أحد يف الن�صر الذي حققوه عليهم يوم
بدر .ومع ذلك فهو الآن يتزوج من �إبنته رغما عنه بغية �إذالله وك�سر �شوكته �أمام العرب
�أجمعني ،فب�أي وجه ي�ستطيع �أن مينع الأغراب والبعداء من الإلتفاف حوله والإميان بدينه
�إذا كان هو مل ي�ستطع �أن مينع �أبنته و�أقرب النا�س �إليه �أن تخ�ضع لهذا العدو اللدود وتكون
زوجة له ،ومن يدري فقد يرزقه اهلل منها �أوالدا يكونون لأبي �سفيان �أحفادا �أعزاء .ولكن
�أراده اهلل مل ت�ش�أ ذلك.
وم�س�ألة �أخرى ينبغي الوقوف عندها ،تعر�ضت لها رملة بنت �أبي �سفيان ومل تتعر�ض
لها �أي من �أمهات امل�ؤمنني ،وهي م�س�ألة �إنتقال زوجها الأول عبيد اهلل بن جح�ش �إىل
امل�سيحية بعد هجرته �إىل احلب�شة� .أن عبيد اهلل هذا هو من �أوائل امل�سلمني و�إبن عمة
النبي وزوج ابنة زعيم امل�شركني �أبي �سفيان ،وال بد �أنه تعر�ض لل�ضغط والتهديد والإيذاء.
ورمبا الرتغيب �أي�ضا لرتك دينه� ،أو يف الإنف�صال عن زوجته ففر بدينه معها مهاجرا �إىل
احلب�شة فيمن هاجروا �إليها .وهناك بعد �أن �إ�ستقر به املقام يف احلب�شة بزمن مل يتي�سر
لنا حتديده ترك دينه الذي هاجر من �أجله و�إعتنق امل�سيحية دين جمتمعه اجلديد� ،إنها
م�س�ألة تدعو �إىل العجب والإ�ستغراب ،فما هو ال�سبب وراء ذلك؟ فعبيد اهلل مل يتن�صر
مكرها فهو قد غري دينه وقناعته ،وال ندري �إذا كان هناك �آخرون قد تن�صروا ،فقد قيل
عن زوج �سودة بنت زمعه ال�سابق �أنه تن�صر �أي�ضا وقيل �أنه عاد ب�إميانه �إىل مكة ومات
فيها.
�أن كتاب ال�سرية والباحثني امل�سلمني مل يبحثوا هذه الظاهرة التي حتتاج فعال �إىل
درا�سة وتف�سري ،ومل يجيبوا عن الت�سا�ؤالت التي تثار بهذا ال�صدد فبعد كم من �سنوات
الإقامة يف احلب�شة حدث هذا الإنتقال من الإ�سالم �إىل امل�سيحية ،وهل كان هناك �صراع
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بني عبيد اهلل بن جح�ش وزوجته رملة بنت �أبي �سفيان ب�سبب هذا الإختالف يف املعتقد،
وهل فرق بينهما هذا الإختالف .فعا�شا غريبني حتت �سقف واحد �أم بقيا زوجني متحابني
رغم ما بينهما من �إختالف يف الدين ،وملاذا مل ي�ستطع عبيد اهلل �أن يجعل زوجته تتابعه
يف دينه اجلديد ؟
وبعد وفاة عبيد اهلل وزواجها من النبي ( ) هل حتدثت رملة عن هذه امل�س�ألة للنبي
وبع�ض امل�سلمني؟ وهل كان لأحاديثها �أي �أثر فكري �أو ديني غري �إدانة املرتد واحلكم عليه
حتى بعد وفاته.
�أن ما ميكن �أن يقدمه الدار�س لهذه الظاهرة ومف�سرها ال يتعدى الر�أي واالجتهاد
لأنه ينق�صه الكثري من املعلومات واملعطيات لي�صل �إىل احلقيقة الثابتة التي ال تتنازعها
ال�شكوك.
يجب على الدار�س �أن يعرف موقف عبيد اهلل قبل �إ�سالمه� ،أق�صد موقفه من دين
�أبائه وقومه – عبادة الأ�صنام .ومما و�صلنا من �سريته ف�إن عبيد اهلل كان ينزع �إىل ال�شك
بذلك الدين وتركه مع بع�ض �أ�صحابة ،حيث حتول بع�ضهم �إىل الن�صرانية وحتول البع�ض
الآخر ومنهم عبيد اهلل و�صاروا من الأحناف الذين ي�ؤمنون باخلالق الذي خلق الكون وال
يثقون بالن�صب والتماثيل التي ميتلئ بها البيت العتيق .لذلك عندما جاء الإ�سالم وبلغ
النبي ( ) ب�أن ينذر ع�شريته الأقربني كان عبيد اهلل من اوائل امل�سلمني.
ويف احلب�شة بلد الهجرة الأول ،زاد عدد امل�سلمني املهاحرين عن � 80شخ�صا .فكيف
كانوا يعي�شون وما هي م�صادر دخولهم؟ وهل كان بع�ضهم يعرف لغة الأحبا�ش� ،أو �أن
بع�ض الأحبا�ش كان يعرف لغة العرب من خالل العالقات التجارية التي �سبقت ذلك و�أدت
بهم �إىل الهجرة �إىل تلك املنطقة.
وبالن�سبة لعبيد اهلل بن جح�ش كم كان عمره عندما و�صل احلب�شة ،وهل �إندمج يف
ذلك املجتمع من خالل العمل �أو من خالل الإختالف �إىل �أحد املراكز التب�شريية ،وهل
كان يح�سن لغة القوم �أو تعلمها ف�سهل عليه �أن يندمج يف املجتمع اجلديد ويت�أثر به ويعتنق
دين ذلك املجتمع  -امل�سيحية .وعندما تن�صر عبيد اهلل بن جح�ش ال بد �أن يثور النقا�ش
واجلدل يف ذلك املجتمع العربي الإ�سالمي ال�صغري يف احلب�شة.
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ان الت�أريخ قد �أهمل الإجابة عن كل الت�سا�ؤالت ال�سابقة وقد تكون حمفوظة يف بطون
الكتب التي �ضاعت �أو املوجودة ومل يتي�سر لكاتب هذه ال�سطور االطالع عليها .ولكن هناك
عبارة نقلها امل�ؤرخون عن عبيد اهلل بن جح�ش عندما المه امل�سلمون يف احلب�شة على
و�ص� َأ�ص�أتمُ ) ((( �أي �أب�صرنا الدين وعميتم عنه ،مما يدل على انه
تن�صره فقالَ ( :ف َّق ْحنا َ
قد قام نقا�ش بينه وبني املهاجرين الآخرين حول املو�ضوع� .إذن فامل�س�ألة كما تبدو من هذه
العبارة ان امل�سلمني قد تعر�ضوا للتب�شري بامل�سيحيه يف احلب�شة ،وقد �إقتنع بها بع�ضهم
فك�أنه �أب�صر الدين ال�صحيح وعمي عنه الآخرون .وملاذا كان ذلك كذلك ؟
�أعتقد �أن الإجابة �إذا دققنا يف الأمر – غاية يف الب�ساطة� ،أو لنقل �أنها ب�سيطة ميكن
�إدراكها ،فالإن�سان الذي يقتنع بعدم �صواب دينه �أو معتقده ينتقل �إىل �إعتناق الدين �أو
املعتقد الذي يراه �أكرث �صوابا .وهكذا كان �أمر عبيد اهلل بن جح�ش عندما ترك دين �أبائه
و�إعتنق الإ�سالم ،وهكذا كان �أمره عندما تعر�ض للتب�شري مبزايا الديانة امل�سيحية فوجدها
�أكرث كماال من عقيدته اجلديدة التي مل تر�سخ يف نف�سه بعد والتي مل تن�ضج �أو تتكامل حتى
ذلك الوقت.
ان الدين الإ�سالمي احلنيف الذي حمله املهاجرون الأولون من مكة �إىل احلب�شة مل
يكن هو الدين الذي منا وتكامل خالل ال�سنوات الع�شرة يف املدينة .فالدين الإ�سالمي يف
مكة دين ب�سيط يدعو �إىل عبادة اهلل وترك عبادة الأ�صنام .ويعد امل�ؤمنني ال�صاحلني
باجلنة واملعاندين امل�شركني بالنار� ،أما الطقو�س والعبادات والأحكام فلم تكن قد و�ضعت
�أو ا�ستقرت بعد ومل يكن قد نزل من القر�آن �إال بع�ض ال�سور املكية.
ان الديانة الإ�سالمية مل تكن تبتعد عن الديانة اليهودية والديانة امل�سيحية يومئذ
مب�سافة كبرية .فالإ�سالم �آمن وحتدث بكثري مما جاءت به الديانة اليهودية يف العهد
القدمي (التوراة)وبخا�صة ق�صة اخلليقة ،وق�صة �آدم وخروجه من اجلنة ،وهابيل
وقابيل(قايني) وق�صة نوح والطوفان ،وابراهيم وا�سماعيل وا�سحاق ويعقوب ويو�سف
وانتقال بني �إ�سرائيل �إىل م�صر و�إ�ضطهادهم من قبل فرعون ،وظهور مو�سى و�إر�ساله
ال�ص� َأ�ص�أه� :أن ال يقدر الجرو �أن يفتح عينيه عندما تلده الكلبه ،ف�إذا فتح عينيه قيل َفق ََّح.
 ((( َ
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اىل فرعون بالآيات واملعجزات لإطالق بني �إ�سرائيل وعبورهم البحر �إىل فل�سطني والتيه
يف �سيناء وكيف تكلم مو�سى مع الرب على اجلبل هناك ،ثم دخول بني �إ�سرائيل �إىل
فل�سطني ،وبع�ض �أخبار �أنبيائهم وملوكهم وبخا�صة داود و�سليمان وغريهم ،كل هذه
الق�ص�ص والأح��داث ال��واردة يف كتب التوراة وبع�ض �أ�سفار العهد القدمي الأخ��رى �أخذ
بها الإ�سالم و�أقرها مع بع�ض الإختالفات الي�سرية هنا وهناك .كما �آمن بقدوم امل�سيح
ووالدته العجيبة ودعوته لبني �إ�سرائيل وحوارية ومعجزاته و�صلبه وقيامته و�صعوده �إىل
ال�سماء الواردة يف الإجنيل (�أو الأناجيل الأربعة� ،أهم �أ�سفار العهد اجلديد)مع بع�ض
الإختالفات ،كل تلك الأخبار مو�ضع �إعتبار و�إ�ست�شهاد يف �آيات كثرية من ال�سور املكية،
�أن كل تلك الق�ص�ص والأخبار تعتمدها امل�سيحية كما �إعتمدها الإ�سالم مما جعل الفجوة
بني العقيدتني �ضيقة جدا .وحتى �صالة امل�سلمني كانت يف البداية �إىل بيت املقد�س حيث
املعابد اليهودية وامل�سيحية مما يظهر وك�أن الإ�سالم دين تابع لتينك الديانتني ،وفوق
ذلك وبينما كان الإ�سالم يخلو يف هذه املرحلة من الطقو�س وال�شرائع والأحكام كانت
الديانة امل�سيحية تعتمد �شريعة مو�سى ،وما جاء يف �أ�سفار التوراة وخا�صة �سفر(الالويني)
و (التثنيه) من �أحكام و�شرائع ،وما �أ�ضافته امل�سيحية خالل القرون ال�ستة التي �سبقت
الإ�سالم جعلت الإ�سالم الذي �أتى يف مكة دينا ب�سيطا �أو جزء ًا من هذا الدين الوا�سع .ان
ال�شيئ الهام الذي ميز الإ�سالم عن امل�سيحية هو �أن الإ�سالم اعترب عي�سى امل�سيح احد
الأنبياء الذين �أتوا بدين جديد و�شريعة جديدة .وان الأديان كلها ابتداء من �آدم ونوح
وانتهاء مبو�سى وعي�سى �أديان مرحلية� ،أنزلها اهلل لهداية الب�شر ،وختمت بديانة حممد،
وهي الديانة النهائية التي يجب ان يدين بها كل الب�شر.
بينما تقول امل�سيحية ان امل�سيح ال��ذي ب�شرت مبجيئه الكتب املقد�سة مل يعتقد به
امل�سيحيون ك�أحد الأنبياء و�إمنا هو �إبن اهلل انزله �إىل الأر�ض بوا�سطة مرمي ليخل�ص النا�س
من اخلطيئة ،و�أنه قام بعد �صلبه و�صعد �إىل ال�سماء و�إنه �سيعود . ،وان الديانة امل�سيحية
لي�ست ديانة مرحلية ،و�إمنا هي عقيدة نهائيه و�أن اخلال�ص يتم بالإميان بال�سيد امل�سيح.
وب�شيء من التثقيف والتب�شري بهذا الإختالف الب�سيط املهم بني الإ�سالم وامل�سيحية يجعل
من الي�سري �إنتقال امل�سلمني الأولني �إىل امل�سيحية ،وهكذا كان .وبالن�سبة لعبيد اهلل بن
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جح�ش فاذا �أ�ضفنا اىل ما تقدم جتربة �إنتقال اثنني من �أ�صحابه ال�سابقني اىل امل�سيحية
قبل الإ�سالم �أمكننا �أن نت�صور �أن الديانة الإ�سالمية يف طورها املكي قد فتحت له الطريق
يف الإنتقال �إىل امل�سيحية.
ان الإ�سالم كدين جديد متميز عن اليهودية وامل�سيحية بد�أت مالحمه تظهر وتتكامل
عندما وط�أ النبي ( ) املدينة (ي�ثرب) .فقد حولت ال�صالة من بيت املقد�س �إىل
الكعبة ،وفر�ض اجلهاد وال�صيام واحلج وبنيت امل�ساجد وو�ضعت الأحكام اخلا�صة بالزواج
واحلجاب واملواريث وغري ذلك من ال�شرائع التي ظلت تتوا�صل يف النزول �إىل �أن �أو�شكت
على متامها يف �أو�آخر �إيام النبي ( ) .ويف حجة الوداع يف ال�سنة الـ  10من الهجرة قبل
وفاة النبي ب�أ�شهر قليلة نزلت الآية الكرمية :
اليوم اكملت لكم دينكم وامتمت عليكم نعمتي ور�ضيت لكم الإ�سالم دينا.
ولو ذهب املهاجرون الأول��ون وهم يحملون معهم كل هذا الرتاث ال�ضخم من الأحكام
وال�شرائع لكان من الع�سري التحول من الإ�سالم والعودة �إىل الديانات ال�سابقة :امل�سيحية
�أواليهودية.
ان كل ما قدمته يف هذه الفقرة هو �إجتهاد �شخ�صي و�أرجو �أن يكون اهلل قد جنبني فيه
الزلل و�أكرمني باملثوبه.
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يف �صلح احلديبة اواخر �سنة  6هجرية مت الإتفاق بني النبي ( ) وم�شركي قري�ش
�أن يرجع النبي و�أ�صحابة �إىل املدينة وال يدخلوا مكة معتمرين على �أن ي�سمح لهم يف ال�سنة
التالية للعمرة وملدة � 3أيام يدخل مع �أ�صحابة و�سيوفهم يف قربها ،ويجلو عنها امل�شركون
للأيام الثالثة املذكــورة .وبعد رجوعه �إىل يرثب خرج يف حمرم يف �سنة  7هجرية لغزو خيرب
(كما ر�أينا) وقد مت ذلك .ويف العودة تزوج �صفية بنت حيي بن �أخطب .وعندما و�صل �إىل
املدينة كان مهاجرو احلب�شة قد و�صلوا �إليها وفيهم رملة بنت �أبي �سفيان التي كان قد عقد
له عليها وهي يف احلب�شة و�أ�صدقها النجا�شي (كما مر معنا) فبني بها يف املدينة.
ويف هذه ال�سنة عاد النبي �إىل مكة لأداء العمرة (عمرة الق�ضاء)ح�سب �إتفاق احلديبه
وكان معه  2000من �أ�صحابة .ويف خالل �إقامة النبي يف مكة عر�ضت (برة بنت احلارث
الهاللية)على �شقيقتها لبابه الكربى �أم الف�ضل زوجة العبا�س بن عبد املطلب ب�أنها ترغب
يف الزواج من النبي .ف�أخربت ام الف�ضل زوجها العبا�س ف�سعى �إىل �إبن �أخيه ( )وكلمه
يف ذلك ف�إ�ستجاب ( ) وبعث �إبن عمه جعفر بن �أبي طالب زوج �أختها �أي�ضا �أ�سماء
بنت عمي�س وخولت (ب ّرة)العبا�س وليا عنها فزوجها للنبي على �صداق قدره  400درهم
(وقيل  500درهم)وبرة كانت �أرملة يف الثالثينات من عمرها ،تويف عنها زوجها �أبو رهم
بن عبد العزى العامري (((.
�إنتهت الأيام الثالثة للمكوث يف مكة ح�سب �إتفاق احلديبيه ومل يتم الدخول مبيمونة،
فجاءه ر�سوالن من قري�ش يطلبان من النبي و�صحابته اخلروج من مكة ح�سب الإتفاق ولكن
النبي كان يود �أن يبقى فرتة اطول لإمتام زواجه� ،إذ قال لهما :ما عليكم لو تركتموين
ف�أعر�ست بني �أظهركم و�صنعنا لكم طعاما فح�ضرمتوه .ف�أجاب الر�سوالن بجفاء :ال حاجة
لنا يف طعامك فاخرج عنا.
 ((( وهناك �أ�سماء �أخرى تذكر ويبدو �أنه اختالف في الأ�سماء �أكثر منه تعدد في الأزواج .فقد قيل كانت
عند �سبرة بن ابي رهم ،وقيل كانت عند حاطب بن عبد العزي وقيل كانت في الجاهلية عند م�سعود بن
عمرو بن عمير الثقفي ففارقها وخلف عليها �أبو رهم �أخو حاطب وقيل اي�ضا كانت ميمونة قبل النبي
عند فروه بن عبد العزي ،وهناك من يرى �أن هذا خط�أ وال�صحيح هو القول الأول .وهناك من يقول
انها كانت تحت الحمزة بن عبد المطلب ،والمعروف ان �أختها �سلمى بنت عمي�س كانت زوج حمزة.
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وتنفيذا للعهد كان ال بد للنبي و�صحابته من الرحيل من مكة وكلف مواله (�أبا رافع)
ان ي�صطحب (ب ّرة) ويلحق به .وفعال فقد حلق به يف (�سرف) على م�سافة من مكة فدخل
النبي بها يف �شوال �سنة  7ورجع بها �إىل املدينة .وغري �إ�سمها من (ب ّرة) �إىل (ميمونة)
كما �سبق �أن غري �أ�سماء �أخريات من (ب ّرة) �إىل غريه .وبدخول ميمونة بيت النبي وهي
�آخر �أزواجه �أ�صابها ما ي�صيب ال�ضرائر من غرية ،كما �أنها قد �شملتها مغا�ضبة النبي
لأزواجه جميعا و�إعتزالهن وكاد �أن يطلقهن جميعا ولكنه تراجع عن ذلك يف �آخر يوم من
ال�شهر.
يقال ان ميمونة هي التي وهبت نف�سها للنبي وذلك �أن خطبة النبي انتهت �إليها وهي
 (((
على بعريها فقالت :البعري وما عليه هلل ولر�سوله ف�أنزل اهلل (تعاىل) الآية:

وامل��ر�أة التي تهب نف�سها للنبي يتزوجها بدون مهر .وحكم التزويج بالهبه خمت�ص
بالنبي ال غري فينعقد النكاح له ( ) بلفظ الهبه .وال ينعقد ذلك لأحد غريه .وقد
�أختلف يف انه هل كان عند النبي امر�أة وهبت نف�سها له �أم ال .فقيل مل يكن عنده .وقيل:
بل كانت عنده ميمونة بنت احلارث بال مهر لأنها وهبت نف�سها للنبي ،وقيل غريها كما
�أ�شرنا ،ويبدو �أن النبي كانت عنده زوجه وهبت نف�سها له لأن عائ�شة عقبت على ذلك
بالقول :ما بال الن�ساء يبذلن انف�سهن بال مهر .فنزلت الآية املذكورة فقالت عائ�شة :ما
�أرى اهلل (تعاىل) �إال ي�سارع يف هواك .فقال ر�سول اهلل :و�إنك �أن �أطعت اهلل �سارع يف
هواك.
ويف غزوة تبوك كانت ميمونة يف �صفوف املجاهدين ت�سعف اجلرحى وتوا�سي املر�ضي
ويقال �أنها �أول امر�أة �ألفت فرقة ن�سائية لإ�سعاف اجلرحى وقد �أ�صيبت ب�سهم وهي حتمل
 ((( وفي الحقيقة ان الرواة قد اختلفوا فيمن وهبت نف�سها للنبي فبالإ�ضافة �إلى ميمونة قيل ان التي وهبت
نف�سها للنبي هي زينب بنت جح�ش ،ويقال �أم �شريك غزية بنت جابر الأ�سدية ،ويقال غزية بنت دودان
�أو زينب بنت خزيمة �أو خولة بنت حكيم زوجة عثمان بنت مظعون ،ويقال هي امر�أة من بني �أ�سامه من
ل�ؤي ف�أرج�أها ر�سول اهلل.
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املاء للم�صابني كاد يقتلها.
كان مليمونة بنت احلارث � 4شقيقات هن:
1 .1لبابه الكربى ،زوج العبا�س بن عبد املطلب� ،أم الف�ضل وعبد اهلل وعبيد اهلل وقثم.
2 .2لبابه ال�صغرى ،زوج الوليد بن املغرية و�أم خالد بن الوليد.
3 .3ع�صماء كانت حتت �أبي بن خلف اجلمحي.
4 .4عزه كانت حتت زياد بن عبد اهلل بن مالك الهاليل.
وكان لها � 4أخوات لأمها هن::
�1 .1أ�سماء بنت عمي�س ،وكانت حتت جعفر بن ابي طالب ،هاجرت معه �إىل احلب�شة
فولدت له هناك عبد اهلل وعونا وحممدا .وبعد ا�ست�شهاده تزوجها �أبو بكر فولدت له
حممدا الذي رباه علي عندما تزوجها بعد موت �أبي بكر فولدت له يحي الذي قتل مع
احل�سني بن علي يف كربالء.
�2 .2سالفة بنت عمي�س ال نعرف عنها �شيئا.
�3 .3سلمى بنت عمي�س ،كانت حتت احلمزة بن عبد املطلب ،ثم خلف عليها �شداد بن
الهادي فولدت له عبد اهلل وغريه (((.
4 .4زينب بنت خزمية الهاللية ،زوج ر�سول اهلل (
�أختها ميمونة بنت احلارث.

) ماتت يف حياته ،فتزوج بعدها

و�أمهن كلهن هند بنت عون بن زهري ،وهي العجوز التي قيل فيها �أكرم النا�س �أ�صهارا،
ف�أ�صهارها ر�سول اهلل ( ) و�أبو بكر ال�صديق وحمزة والعبا�س �إبنا عبد املطلب
وجعفر وعلي �إبنا ابي طالب ،والوليد بن املغرية ابو خالد و�أبي بن خلف اجلمحي
وزياد بن عبد اهلل بن مالك الهاليل.
 ((( في رواية �أنها كانت تحت عبد اهلل بن كعب .انظر ال�سعيدي� .ص  269لعلها �سالفة بنت عمي�س التي لم
يذكر عنها �شئ.
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روت ميمونة عن النبي  76حديثا وقيل �أقل �أو اكرث من ذلك ،وتوفيت ودفنت ب�سرف
ح�سب و�صيتها ،حيث (بنى بها النبي)يف �سنة  49وقيل يف غريها ،وقد بلغت من
العمر  80او  81عاما ((( .و�صلى عليها عبد اهلل بن عبا�س ابن �أختها لبابه الكربى،
وقد و�صفتها عائ�شة بقولها� :أما �إنها كانت واهلل من اتقانا هلل و�أو�صلنا للرحم.
ومن موايل ميمونة ي�سار والد عطاء ،وقد ولد لي�سار :عطاء و�سليمان وم�سلم وعبد
امللك وعبد اهلل وكلهم فقهاء .ويكنى عطاء �أبا حممد .مات �سنة  103هجرية وهو
ابن � 84سنه.

 ((( لقد اختلف الرواه في �سنة وفاتها فقالوا 66 ،63 ،61 ،50 ،39 ،38 :و�أن �صحت �سنة الوفاة �أعاله
ف�أن عمرها عند الهجرة كان � 31سنة �أي �أن �سنها عند الزواج كان حوالي � 38سنة� .أما �إذا كانت
الأولى(�سنة )38ف�أن �سنها عند الهجرة هو � 42سنة وعند الزواج � 49سنة وهذا يقارب ما ذكره
غو�ستاف لوبون من ان عمرها عند الزواج كان � 51سنه (انظر :لوبون �ص � ،)112أما �إذا �صحت �سنة
الوفاة الأخيرة  66فهذا يعني �أن �سنها عند الهجرة � 14أو � 15سنة وعند الزواج هو � 22 ،21سنه ،ونحن
نميل �إلى �إنها كانت في الثالثينات عند الزواج� ،أما الدكتورة بنت ال�شاطئ فقالت :ب�أنها تزوجت النبي
وهي بعمر � 26سنة وماتت في �سنة  51بعمر  80عاما وهذا متناق�ض ،فلو كانت بعمر � 26سنة  7هجرية
ف�أن عمرها �سيكون عند الوفاة حوالي � 70سنة ،وال يكون ذلك �صحيحا �إال �إذا كانت وفاتها �سنة 61
هجرية انظر :بنت ال�شاطئ �ص .236 ،233
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5 .5وفيما يلي جدول ب�أزواج النبي (

.1
.2
.3
.4
.5

126

):

1الإ�شاره ال�سالبه تعني قبل الهجرة واملوجبه بعدها
2هناك �إختالف يف العمر عند الزواج لبع�ض الزوجات ب�سبب عدم �ضبط �سنة الوالده
3الرموز  :م = متو�سطه اجلمال . .ج = جميله . .ج ج = جميلة جدا
�4أجزاء ال�سنة مقربة �إىل �سنة
5توجد اكرث من �سنة وفاة لبع�ض الزوجات لذلك كان العمر خمتلفا تبعا لذلك

�أزواج النبي
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يف ال�صفحات ال�سابقة ا�ستعر�ضنا �سري زوجات النبي ( ) ال  11الالئي تزوجهن
ودخل بهن كما اتفق على ذلك كتاب ال�سري .وقد تويف منهن  2يف حياته ،وتويف هو عن
 .9ومن زوجاته  6قر�شيات و  4عربيات وواحدة يهودية .وهناك جمموعه من ال�سيدات
تزوجهن( ) ومل يدخل بهن لأ�سباب خمتلفة .وقد �إختلف الرواة يف عددهن .فمنهم
من يقول  2و�أخرون يقولون  4وبع�ضهم يذكر �أنهن �أكرث من ذلك وقد ي�صل عددهن �إىل20
امر�أة .وال يقت�صر الإختالف على عدد الزوجات ،و�إمنا يف �أ�سمائهن و�سريهن .فالواقعة
املعينة قد تن�سب �إىل �أكرث من واحــدة� ،أما �سبب رد النبي لإحداهن وعدم الدخول بها
قد يذكر لأكرث من زوجه ،كل ذلك �أمر طبيعي ،فما دام النبي مل يدخل بهن ف�أن كاتب
ال�سرية قد ي�سمع ببع�ض الزوجات وال ي�سمع ب�أخريات يذكرهن كاتب �آخر .كما �أن الأحداث
والوقائع التي تخ�ص زوجة ما قد تتداخل وتنتقل �إىل زوجة �أخرى .وه�ؤالء الزوجات هن:
1 .1ا�سماء بنت نعمان الكندية :زوجها ابوها حني قدم من اليمن وافدا على ر�سول اهلل
م�سلما و�أ�صدقها � 12.5أوقية ،وكانت �أجمل ن�ساء ع�صرها ،وقيل كان تزويج النبي بها
يف �سنة  9هجرية ((( قالت حف�صة لعائ�شة (�أو العك�س)�أخ�ضبيها �أنت و�أنا �أم�شطها،
ففعلتا .ثم قالت �أحداهما� :أن النبي يعجبه من املر�أة �إذا دخلت عليه �أن تقول اعوذ
باهلل منك .وقد فعلت .فقال النبي( ) :لقد ُع ْذتُ بمِ ُ عاذ� ،إحلقي ب�أهلك وردها �إىل
�أهلها .فكانت تقول :ادعوين ال�شقيه و�إمنا خدعت .وملا ذكر لر�سول اهلل من حملها
على ما قالت ،قال ( )�:إنهن �صواحب يو�سف وكيدهن عظيم.
2 .2وتقول الرواية� :أن ا�سماء �أقامت يف بيتها و�إحتجبت وال يطمع فيها طامع لأنها من
 (((
�أمهات امل�ؤمنني حتى توفيت يف خالفة عثمان بن عفان عند �أهلها بنجد (�أو اليمن)
وهناك رواية �أخرى عن �أ�سماء هذه وهي :ان النبي قد تزوجها فوجد بها بيا�ضا
فمتعها وردها �إىل اهلها .و�سرنى �أن هذين ال�سببني لرد ا�سماء تذكر اي�ضا لأخريات
ممن ردهن النبي ومل يدخل بهن.
 ((( ان النبي قد منع من الزواج قبل هذا التاريخ (كما �سن�شير فيما بعد) فكيف ت�سنى له الزواج في هذه
ال�سنة؟
 ((( ولكن ما دام النبي قد ردها فكيف اعتبرت �أم الم�ؤمنين ؟.
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3 .3عمرة بنت يزيد الكالبية:
وقيل يف ترجمتها �أنها حديثة عهد بكــفر ،فلما قدمت على ر�سول اهلل ا�ستعاذت .فقال
( ) منيع عائذ اهلل ،فردها �إىل �أهلها .ويقال �أن الذي �أوقعها يف هذه امل�شكلة
بع�ض ن�ساء النبي� ،إذ �س�ألتهن :لو �أتاين ر�سول اهلل فماذا �أقول وكيف �أت�صرف ؟ فقيل
لها قويل� :أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم .ويف رواية �أخرى� :أن ر�سول اهلل دعاها
فقالت� :أنا قوم ن�ؤتـى وال ن�أتي ،فردها �إىل �أهلها .ويف رواية ثالثة� :أن �أباها عر�ضها
على النبي وو�صفها ب�أنها مل متر�ض قط .فقال :ما لهذه عند اهلل من خري .وقيل ال
خري يف بدن ال ي�سقم .فطلقها ومل ينب بها .ويف رواية رابعة :انه ر�أى بها بيا�ضا فردها
�إىل �أهلها وقالّ :دل�ستم علي ،وقيل كانت قبله عند الف�ضل بن العبا�س بن عبد املطلب.
4 .4فاطمة بنت ال�ضحاك الكالبية :تزوجها بعد وفاة �إبنته زينب .وملا نزلت �آية التخيري
�إختارت الدنيا ففارقها .فكانت بعد ذلك تلتقط البعر وتقول� :أنا ال�شقية التي �إختارت
الدنيا .ويف رواية �أخرى� :أن الر�سول تزوجها يف ذي القعدة �سنة  8بعد من�صرفة من
اجلعرانة (مو�ضع بني مكة والطائف ،على بعد � 7أميال من مكة) فلما دنا منها قالت:
�أعوذ باهلل منك فقال :عذت بعظيم� .إحلقي ب�أهلك .وكانت بعد هذا �إذا ا�ست�أذنت على
�أزواج النبي تقول� :أنا ال�شقية� .إمنا خدعت وولهت ((( ،وذهب عقلها وماتت �سنة.60
وقيل امنا طلقها لبيا�ض كان بها .وقيل امنا فارقها لأنه كان اذا خرج طلعت اىل
امل�سجد .وقيل ان ال�ضحاك عندما عر�ض �إبنته فاطمة على ر�سول اهلل قال� :إنها مل
ت�صدع قط .فقال :ال حاجة يل بها .ومما تقدم يظهر �أنه قد ذكرت يف فاطمة هذه
كل الأ�سباب التي كانت جتعل النبي يرد زوجاته وال يدخل بهن .ف�أي �سبب هو الذي
كان قائما لردها ،فهذا مما ال ميكن اجلزم به.
5 .5مليكة بنت كعب الليثي :كانت مليكة مو�صوفة باجلمال البالغ .تزوجها ( ) وملا
دخل عليها قال لها :هبي يل نف�سك .فقالت :وهل تهب امللكة نف�سها لل�سوقة ! ؟ ف�أهوي
بيده لي�ضعها عليها ،فقالت� :أعوذ باهلل منك .فقال :لقد عذت مبعاذ :ف�سريها ومتعها.
 ((( اي ذهب ف�ؤادها في الهم والع�شق.
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ويف رواي���ة �أخ���رى ان��ه تزوجها يف رم�ضان �سنة  8ومل يدخل بها وم��ات��ت عنده.
ويف رواية ثالثة :انه ملا تزوجها جاءت �إليها �إحدى �أزواج النبي فقالت لها� :أال ت�ستحني
حني تتزوجني رجال قتل �أباك ؟ وكان النبي قد قتل �أباها يوم فتح مكة ،فا�ستعاذت
منه ففارقها .فجاء قومها �إىل النبي وقالوا� :إنها �صغرية ،و�أنها ال ر�أي لها ،و�أنها
خدعت ف�إرجتعها .ف�أبى ر�سول اهلل .ف�إ�ست�أذنوا �أن يزوجوها قريبا لها من بني عذره.
ف�أذن لهم فتزوجها قريبها العذري
6 .6خولة بنت حكيم ال�سلمية :زوجة عثمان بن مظعون ،وتدعى �أم �شريك .وخولة هذه هي
التي �سبق �أن �إقرتحت على النبي الزواج ب�سودة بنت زمعه وعائ�شة بنت �أبي بكر بعد
وفاة زوجته خديجة بنت خويلد .ويقال� :أنها هي التي وهبت نف�سها للنبي بعد وفاة
زوجها فنزلت فيها الآية املذكوره يف قوله

7 .7قتيلة بنت قي�س الكندي� :أخ��ت الأ�شعث بن قي�س الكندي ،روى �أن��ه ملا �إ�ستعاذت
�أ�سماء بنت النعمان من النبي خرج والغ�ضب على وجهــه .فقال له الأ�شعث بن قي�س:
ال ي�سوءك يا ر�سول اهلل� ،إال �أن �أزوج��ك من لي�س دونها يف اجلمال واحل�سب قال:
من؟ قال� :أختي قتيلة :قال :قد تزوجتها .وكان ذلك �سنة  10هجرية .ف�إن�صرف �إىل
ح�ضرموت وحملها حتى �إذا و�صل من اليمن بلغه وفاة ر�سول اهلل فردها �إىل بالده
و�إرتد عن الإ�سالم ،و�إرتد معه فيمن ارتد من �أهل ح�ضرموت.
�أم��ا الأ�شعث فقد تاب وع��اد �إىل الإ�سالم وزوج��ه �أب��و بكر �أخته �أم ف��روه فولدت له
حممدا و�إ�سحاق و�أم قريبه وحنانه .وبقي يف املدينة،ثم �سار �إىل العراق غازيا حلرب
الفر�س ثم ا�ستوطن الكوفة وتزعم فيها قبائل كنده.و�صاهر احل�سن بن على وزوجه
ابنته(جعده)رغم �أنه كان مناوئا لعلي ومات الأ�شعث بالكوفة و�صلى عليه احل�سن بن
علي بعد �صلحه مع معاوية.وجعدة �إبنة الأ�شعث –كما يف بع�ض الروايات -هي التي
130

�أزواج النبي

الالتي مل يدخل بهن

�سقت احل�سن ال�سم ب�إيعاز من معاوية يف �أن يكافئها ويزوجها يزيد .وقد كافئها باملال
ولكن مل يزوجها كما وعد.
�8 .8أميمة بنت �شراحيل :تزوجها فلما دخلت عليه ودنا منها ب�سط يده اليها ،فك�أنها
كرهت ذلك .خلف عليها املهاجر بن �أمية بن املغرية ،ف�أراد عمر �أن يعاقبهما فقالت:
واهلل ما �ضرب علي احلجاب وال �سميت �أم امل�ؤمنني ،فكف عنهما :وقيل خلف عليها
بعد املهاجر قي�س بن مك�شوح املرادي.
9 .9ال�شنباء بنت عمرو الغفارية :كان �أهلها حلفاء لبني قريظة ،وبع�ضهم يزعم �أنها
قرظية .ولكن ن�سبها ظل مو�ضع �شك لهالك بني قريظة ،وقيل� :أنها كنانية .تزوجها
( ) ومات �إبنه ابراهيم قبل �أن يدخل بها فلما �سمعت قالت :لو كان نبيا ما مات
�أحب النا�س �إليه .فطلقها قبل ان يدخل بها
1010ليلى بنت حكيم الأو�سية :قيل هي التي وهبت نف�سها للنبي.
1111خولة بنت الهذيل بن هبرية� :أمها خرنق بنت خليفة الكلبي� ،أخت دحية الكلبي.
تزوجها فهلكت يف الطريق قبل و�صولها �إليه .ويف رواية �أخرى� :أن قومها قالوا لها:
انت امر�أة غيور وحممد له ن�ساء �أخريات ف�إ�ستقيليه (اطلبي ف�سخ العقد) و�إ�ستقالته
ف�أقالها وطلقها.
�1212شراف بنت خليفة الكلبي� :أخت دحيه الكلبي .ملا هلكت خولة تزوج �شراف �أخت دحية
ومل يدخل بها .وقيل ماتت يف حياته.
1313الن�ش�أة بنت رفاعه :وهي من بني كالب �إبن ربيعه .وكانوا حلفاء لبني رفاعه من
قريظة .وبع�ضهم يكتبها� :شاه بنت رفاعه .وقد توفيت قبل ان يدخل بها .ويقال �أن
بع�ضهم كان ي�سميها �سنا �أو �سبا بنت �أ�سماء بن ال�صامت
1414حمرة بنت معاوية الكندية :تزوجها فجيئ بها بعد وفاته.
�1515أ�سماء بنت ال�صلت ال�سلمية :وقيل �أن �إ�سمها �سنــاء بنت ال�صلت.كما قيل�:أن �إ�سمها
�سناء بنت �أ�سماء بن ال�صلت.تزوجها وماتت قبل ان ت�صل �إليه .وقيل ملا ب�شرت بذلك
�ضحكت وماتت من الفرح.ومل يذكر يف ترجمتها �أنها الن�شاة بنت رفاعه.
1616الغاليه بنت ظبيان الكالبية :تزوجها وبقيت عنده مده ثم طلقها.
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�1717صخرة بنت جندب اجلندعي :يروى �أن النبي تزوجها ولكن امل�ؤرخ الواقدي ينكر ذلك
ويقول :مل يتزوج كنانية قط.
�1818أم �شبيب بن الرب�صاء :خطبها ر�سول اهلل �إىل �أبيها وهي من بني مرة بن عوف فقال له
�أبوها :ان بها بر�صا ،وهو كاذب ،فرجع فوجد بها بر�صا.
1919غزية ابنة جابر الكالبية :فلما قدمت على النبي ا�ستعاذت باهلل فطلقها.
2020غزية بنت دودان :وهي �أم �شريك القر�شية العامرية ،وقيل �أنها �أم �شريك الأزديه .قيل
تزوجها ودخل بها وطلقها ومل يطلق غريها.
2121ليلى بنت اخلطيم :يروى �أنها �أقبلت للنبي وهو مول ظهره لل�شم�س ،ف�ضربت منكبيه
فقال :من هذه؟ قالت� :أنا بنت مطعم الطري و مباري الريح�.أنا ليلي بنت اخلطيم.
جئتك �أعر�ض عليك نف�سي فتزوجني ،قال :قد فعلت .فرجعت �إىل قومها فقالت :قد
تزوجني ر�سول اهلل ،فقالوا لها :بئ�س ما �صنعت� ،أنت امر�أة غريى .والنبي �صاحب
ن�ساء� .إ�ستقيلية نف�سك .فرجعت �إىل النبي فقالت� :أقلني .قال :قد �أقلتك .فتزوجها
م�سعود بن �أو���س بن �سواد .فولدت له .فبينما هي يف حائط (ب�ستان)من حيطان
املدينة تغت�سل �إذ وثب عليها ذئب ف�أكل بع�ضها و�أدركت ،ولكنها ماتت.
وهناك رواية �أخرى خمتلفة عنها قليال ،كانت ليلي بنت اخلطيم وهبت نف�سها
للنبي فقبلها .فقد اتت النبي وهو قائم مع رجل من �أ�صحابة ،فما راعه �إال بها وا�ضعة
يديها عليه فقال :من هذا ؟ فقالت� :أنا ليلي بنت �سيد قومها ،قد وهبت لك نف�سي
قال :قد قبلتك� .إرجعي حتى ي�أتيك �أمري .كانت ليلي �سيئة اخللق .فلما �أتت قومها
قالوا لها� :أنت امر�أة لي�س لك �صرب على ال�ضرائر ،وقد �أحل اهلل لر�سوله �أن ينكح ما
�شاء فرجعت فقالت� :أن اهلل �أحل لك الن�ساء .و�أنا امر�أة طويلة الل�سان وال �صرب يل
على ال�ضرائر .وا�ستقالته ف�أقالها.
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يف الفقرة ال�سابقة �أ�ستعر�ضنا �أ�سماء و�سري ال�سيدات اللواتي تزوجهن النبي ( )
ومل يدخل بهن ل�سبب �أو لآخر .وقد يلحظ القارئ �أن هناك نوعا من التداخل يف الأحداث
وعدم الدقة يف رواية الوقائع واختالف الأ�سماء مما ي�ستوجب احلذر يف الت�صديق بكل ما
جاء يف املبحث املذكور �إننا �سطرنا ما وجدناه يف بطون الكتب من الأخبار دون �أن يكون
لنا املقدرة يف التحقيق عن الدقة.
وهذه الفقرة لي�ست �أح�سن حاال من �سابقتها ،فهي عن ال�سيدات اللواتي خطبهن
( ) ومل يتزوجهن و�أن الأ�سباب التي جعلت تلك الفقرة م�ضطربة �أو غري دقيقة ال
تزال قائمة هنا ،ولذلك �سنورد ما جنده م�سطورا يف الكتب تاركني للقارئ حرية الرف�ض
والقبول ،وه�ؤالء ال�سيدات هن.

1 .1فاختة بنت �أبي طالب (�أم هانئ):
وهي �شقيقة علي بن �أبي طالب ،قيل �أ�سمها هند و�أمها فاطمة بنت �أ�سد بن ها�شم.
خطبها النبي �إىل �أبي طالب يف اجلاهلية ومل يزوجها له ((( لفقره (كما قيل) وخطبها
هبرية بن �أبي وهب املخزومي فزوجها �أبو طالب له .فقال له ( ) :يا عم زوجت هبرية
 (((
وتركتني فقال �أبو طالب :يا �إبن �أخي �أنا قد �صاهرنا �إليهم .والكرمي يكافئ الكرمي
وبقيت �أم هانئ على ال�شرك حتى عام الفتح �سنة  8هجرية حيث �أ�سلمت وهرب زوجها
�إىل جنران .وفرق الإ�سالم بينهما ،و قال هبرية معتذرا عن فراره.
و�أ�صحابه جبنا وال خيفـ ــة القتل
لعمرك ما وليت ظهري حممدا
ل�سيفي غناء �أن �ضربت وال نبلي
ولكـ ـ ــنني قلبت �أمري فلم �أجـد
وملا بلغ هبرية ابن وهب �إ�سالم زوجته �أم هانئ قال �أبياتا بعثها بها �إليها منها يخاطب �أم
هانئ:
 ((( لم يتي�سر تحديد موعد الخطبة ،ولعلها كانت قبل زواجه بخديجة� ،إذ بعد زواجه منها لي�س هناك ما
يدل على �أنه كان يفكر بزوجة �أخرى.
 ((( يرى البع�ض �أن هذه الرواية عارية عن ال�صحة و�أن الق�صد منها هو النيل من كرامة �أبي طالب وت�شويه
�سمعته الطيبة� .إذ ال يعقل لأبي طالب �أن ال ي�ستجيب لطلب محمد� .أنظر ال�سعيدي� ،ص.303
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وقطعت الأرحام منك حبالها
فان كنت قد تابعت دين حمـمد
ململمة غ ــرباء يبــ�س باللـهـا
فكوين ب�أعلى �س ـ ــحيق به�ض ـبــة
ومات هبرية يف جنران كافرا ،وكانت �أم هانئ قد ولدت لهبرية بنني �أربعة هم :هانئ،
وجعده ،وعمر ،ويو�سف .وكان جعده فار�سا وفقيها ومواليا خلاله علي .وبعد موت هبرية
خطب النبي �أم هانئ فقالت :واهلل �أن كنت لأحبك يف اجلاهلية فكيف يف الإ�سالم .ولكني
ام��ر�أة م�صبية و�أك��ره �أن ي���ؤذوك .فقال ( ) :خري ن�ساء ركنب املطايا ن�ساء قري�ش.
�أحناه على ولد يف �صغر ،و�أرعاه على زوج يف ذات يده .ويف رواية �أخرى �أنها �أجابت :يا
ر�سول اهلل ،لأنت �أحب �إىل من �سمعي وب�صري .وحق الزوج عظيم ،ف�أخ�شى �إن �أقبلت
على زوجي �أن �أ�ضيع بع�ض �ش�أين وول��دي .و�أن �أقبلت على ولدي �أن �أ�ضيع حق الزوج.
ف�أجابها ( ) �إجابته ال�سابقة .روت �أم هانئ عن النبي  46حديثا وعا�شت حتى �أدركت
�سفر احل�سني �إىل العراق �سنة  60فم�شت يف توديعة يف ملة من ن�ساء ها�شم.
�2 .2صفية بنت ب�شامه العنربي :كانت �صفية قد �سبيت يف �إحدى الغزوات ،فقال
لها ( ) �إن �شئت �أنا و�إن �شئت زوجك؟ قالت :بل زوجي ،ف�أر�سلها.
�3 .3أمامة بنت حمزة بن عبد املطلب :بنت عمه ،عر�ضت له ولكنه مل يتزوجها
لأن احلمزة �أخ النبي يف الر�ضاعة ((( وكان يقال لها �أم �أبيها .و�أمها زينب بنت عمي�س
اخلثعمية وكانت راوية من راويات احلديث.
4 .4جمرة بنت احلارث املري :خطب ر�سول اهلل جمرة �أو حمرة هذه �إىل �أبيها ،وهي
من بني مرة بن عوف .فقال �أبوها �أن بها �سوءا (بر�صا)وهو كاذب ،فلما رجع وجد
بها بر�صا .وهي �أم �شبيب بن الرب�صاء ال�شاعر (مكرره �أنظر  18ال�سابقة).
 ((( هناك �إ�ضطراب في ترجمة �أمامة .لقد ذكر في �إحدى الم�صادر �أن �إ�سمها (عمارة)بينما
م�صدر �آخر يقول �أن عمارة هو �إ�سم �أخ �أمامة لأبيها� ،إذ �أن �أمه خولة بنت قي�س بن فهد بن
مالك بن النجار ،ولها �أخ �آخر �أ�سمه ُيعلي ،ولم يعقب �أي من ولد حمزة ،ولي�س لها �أخت.
و�أن �أمامة كانت تحت عمر بن �أبي �سلمة المخزومي ،ربيب ر�سول اهلل ،وفي رواية �أخرى �أن النبي
زوجها لأخيه �سلمة – كما مر معنا – حيث قال� :أتظنوني كاف�أته ،على تزويجه �أمه� ،أم �سلمة للنبي.
انظر :ال�سعيدي� ،ص  ،300انظر �أي�ضا :جميل ابراهيم حبيب ،ن�سب بني ها�شم� .ص .116
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�5 .5ضباعة بنت عامر :كانت �ضباعة عند هوذة بن علي احلنفي ،فمات وورثها ماال
كثريا ثم تزوجها عبد اهلل بن جدعان التميمي ،وكان ال يولد له ف�س�ألته الطالق،
فطلقها ،فتزوجها ه�شام بن املغرية املخزومي فولدت له �سلمة ،وكان من خيار
امل�سلمني ،فتوفى عنها ه�شام ،وبعد وفاته خطبها ( ) �إىل �إبنها �سلمة بن ه�شام،
فقال :حتى �أ�ست�أمرها ،ف�أتاها فقال� :أن النبي خطبك ،فقالت :ما قلت له؟ قال :قلت
له� :أ�ست�أمرها .فقالت :ويف النبي ي�ست�أمر؟ ارجع فزوجه .وكان قد ذكر جمالها عند
النبي .فكانت تغطي ج�سدها ب�شعرها ،فلما رجع �سلمة �إىل النبي �سكت النبي عنه.
وذلك �أنه قد �أخرب �أنها كربت� .أترى هل نقل هذا اخلرب بدقة و�أمانه ! ؟
�6 .6سودة القر�شية :خطبها النبي وكانت ذات اوالد .فقالت� :أكره �أن ي�ؤذوك �صبيتي
فحمدها ودعا لها.
�7 .7أم حبيبة بنت العبا�س بن عبد املطلب :هي ابنة عمه ،خطبها ثم وجد
�أن العبا�س �أخوه يف الر�ضاعة فرتكها ،وبيدو �أن هناك تداخال بني خرب �أميمة بنت
احلمزة بن عبد املطلب وخرب حبيبة حتى �أن بع�ضهم قد �إعتربها �أختها ((( .و�أم حبيبة
هذه هي �أخت الف�ضل وعبد اهلل وعبيد اهلل وقثم ومعبد من �أمهم �أم الف�ضل لبابه بنت
احلارث ،وهناك �أبناء �آخرون للعبا�س بن عبد املطلب من زوجات �أخريات .و�أما �أم
حبيبة بنت العبا�س ف�أنها تزوجت الأ�سود بن �سفيان بن عبد وولدت له رزقا و عبد
اهلل ،ولي�س وا�ضحا �أن خطبة النبي كانت قبل زواجها من الأ�سود �أو بعد مفارقتها له.

 ((( انظر :ال�سعيدي� ،ص 300
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املعروف �أن النبي ( ) كان عنده جاريتان :مارية القبطية وريحانة القرظية �أو
الن�ضريية .وفيما يلي ترجمة كل منهما.

�أو ًال :مارية القبطية
كان النبي قد �أر�سل حاطب بن بلتعة �إىل املقوق�س (جريج بن مينا) عظيم القبط،
ملك م�صر والإ�سكندرية ،بكتاب يدعوه للإ�سالم وملا قر�أه قال :خريا وجعل الكتاب يف
 (((
(حق) من عاج وختم عليه ،ودفعه �إىل جاريته .وكتب �إىل ر�سول اهلل :قد علمت �أن نبيا
قد بقى وكنت �أظن �أنه يخرج من ال�شام .و�إين قد �أكرمت ر�سولك وبعثت لك بجاريتني
لهما مكان يف القبط عظيم .وقد �أهديت لك ك�سوة وبغلة تركبها .كما بعث معهما غالما
�إ�سمه (م�أبور)وع�سال ،و�ألف مثقال من الذهب وبع�ض الطيب  -مل تذكر يف الر�ساله ،ومل
ي�سلم املقوق�س ،بل �إعتذر نظرا لتم�سك القبط بدينهم .وعاد حاطب باجلواب والهدايا
�إىل يرثب يف �سنة .(((  7
قبل الر�سول الهدية :مارية و�أختها �شريين �أو �سريين .والبغلة �إ�ستعملها للركوب
و�سماها (دلدل) .فوهب �سريين حل�سان بن ثابت ال�شاعر ،ف�أجنبت منه عبد الرحمن.
�أما مارية فقد ا�صطفاها لنف�سه .ومارية بنت �شمعون القبطية ،و�أختها من (جفن) من
 ((( الم�سيجيون الأقباط �أو غيرهم ال يعتقدون �أن نبيا �سيظهر في ال�شام �أو �أي مكان �آخر.
 (((	�أن حاطب بن بلتعه هذا الذي حمل ر�سالة النبي �إلى المقوق�س وعاد بالجواب والهدايا قام بعمل مغاير
عند عودته �إلى المدينة ،فقد علم �أن النبي �أو�شك على غزو مكة لفتحها .فبعث كتابا �سريا مع امر�أة
من مكة تدعى(�ســاره) ليعلمهم بالخطر الذي يو�شك �أن يحل بهم .وعلم النبي بخبر الكتاب فبعث
علي بن �أبي طالب والزبير بن العوام في �أثر المر�أة و�أدركوها في الطريق و�ألحوا عليها في طلب الكتاب
فا�ستخرجته من ذوائب �شعرها� .إ�ستدعى النبي حاطبا والمه على فعلته ف�إعتذر ب�أن له في مكة ولدا
و�أهال ف�صانع الم�شركين عليهم .وت�سرع عمر بن الخطاب كعادته في مثل هذه المواقف ،ب�إ�ستئذان
النبي ب�ضرب عنقه ،ولكنه ( ) منعه من ذلك لأن حاطبا كان من �أ�صحاب بدر بالإ�ضافة �إلى
خدماته الأخرى للإ�سالم ،والتي كان �آخرها �سفارته �إلى المقوق�س في م�صر وعودته منها بالجواب
والهدايا .ويقال �أن حاطبا عر�ض على مارية و�أختها الإ�سالم عند رجوعهم �إلى يثرب ف�أ�سلمت هي
واختها ،انظر :بنت ال�شاطئ �ص .208
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كوره (ان�صنا) من �صعيد م�صر .وقد ولدت لأب قبطي و�أم م�سيحيه روميه .وقد انتقلت
الأختان �إىل ق�صر املقوق�س عندما كانتا �شابتني .ولكننا ال نعرف كيف مت ذلك.
�أعجب النبي مبارية وت�سراها و�أنزلها �أول الأمر مبنزل احلارثه بن النعمان الأن�صاري
قرب امل�سجد ،ومل ي�سكنها يف دور النبي امللحقة بامل�سجد .كانت مارية جميله جدا ،جعدة
ال�شعر مما ادي �إىل ح�سدها من قبل �ضرائرها .و�سرنى كيف �إ�شتد هذا احل�سد عندما
حملت ب�إبراهيم .فقد �أحبها الر�سول حبا كثريا وكان يختلف �إليها ويق�ضي عندها عامة
الليل والنهار عند فراغه و�ضرب عليها احلجاب ،رغم �أنه كان يط�أها مبلك اليمني ،لذلك
مل حتمل لقب (�أم امل�ؤمنني) .ثم �أ�سكن النبي مارية بالعاليه يف قبيلة بني مازن يف غرفه
خا�صة بها ((( �سميت ب�إ�سمها (م�شربة �أم �أبراهيم) ،حيث ولد للنبي منها بعد حوايل
�سنة ،من قدومها ولد �سماه �إبراهيم على �إ�سم النبي �إبراهيم اخلليل ،رمبا تذكرا جلارية
�إبراهيم امل�صرية (هاجر) التي ولدت له �إبنه ا�سماعيل .وقد �أعتق ابراهيم �أمه من الرق
ولد �إبراهيم يف ذي احلجة �سنة  8بالعاليه يف م�شربة �أم �إبراهيم وكانت قابلته �سلمى
موالة النبي ،زوجة �أبي رافع ،فب�شر �أبو رافع النبي بوالدته ،فوهبه مملوكا فلما كان اليوم
ال�سابع عق عنه (ذبح عقيقه) بكب�ش �أو كب�شني و�سماه �إبراهيم ،وحلق ر�أ�سه وتوىل حالقته
�أبو هند وت�صدق بوزن �شعره ورقا (ف�ضه) ودفنوا �شعره يف الأر�ض .وتناف�ست الأن�صار
فيمن تر�ضعه ،فجاءت �أم بردة ،خولة بنت املنذر بن زيد الأن�صاري من بني النجار ،زوجة
الرباء بن �أو�س بن خالد فكلمت ر�سول اهلل يف ان تر�ضعه بلنب �إبنها من بني مازن من بني
النجار وترجع به �إىل �أمه .وعم �أم برده هو عمرو بن زيد جد عبد املطلب لأمه �سلمى بنت
عمرو بن زيد .ف�أعطى ر�سول اهلل �أم برده قطعة من نخل.
ويروى �أن النبي حمل �إبراهيم �إىل عائ�شة لرتاه ،ولكنها قالت يف غيظ :ما �أرى بينك
وبينه �شبها ،ووا�ضح �شدة الغرية يف هذه العبارة .وهو �أمر متوقع �إذ مل حتمل ال هي وال
بقية الزوجات من النبي ،رغم طول الفرتة التي ق�ضينها معه ،بينما حملت هذه اجلارية
 ((( العاليه مو�ضع على ن�صف فر�سخ من المدينة .والم�شربيه بفتح الميم و�ضمه ،الغرفة .وقد �س�ؤل الإمام
جعفر بن محمد ال�صادق عن ال�صالة في الم�ساجد حول المدينة فب�أيها يبد�أ فقال :ابد�أ بقباء ،ف�أنه
�أول م�سجد �صلى فيه ر�سول اهلل ،ثم �آت (م�شربة �أم �إبراهيم ) ،فهى م�سكن ر�سول اهلل ( ).
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الطارئة يف عام �أو بع�ض عام .وقد روى عن عائ�شة �أنها كانت تقول :ما غرت على امر�أة
دون ماغرت على مارية وذلك �أنها كانت جميلة جعدة ،ف�أعجب بها ر�سول اهلل ( )
فكان يق�ضي عامة الليل والنهار عندها .ثم رزقها اهلل الولد وحرمناه.
ثم دفع النبي �إبراهيم �إىل �أم �سيف لر�ضاعته ((( وهي زوجة حداد باملدينة يقال له �أبو
�سيف .يظهر �أن �أم �سيف هذه مل حت�سن رعايته فمات عندها ،و�إنني �أ�ستغرب كيف �أعطى
�إبراهيم ليرتبى يف بيت حداد ميار�س عمله فيه ليختنق الطفل بدخان احلدادة و�أنه لي�س
لأمه ما ي�شغلها .ال �أدري كيف ح�صل ذلك وعادة �أهل مكة يخرجون �أطفالهم الر�ضع �إىل
البادية لين�ش�أوا �أ�صحاء
يقول �أن�س بن مالك :ما ر�أيت �أحدا �أرحم بالعيال من ر�سول اهلل .كان �إبراهيم
م�سرت�ضعا يف عوايل املدينة ،فكان ر�سول اهلل ينطلق لر�ؤيته ونحن معه ،فيدخل البيت
و�أنه ليدخن في�أخذه فيقبله ثم يرجع .وحني بلغه �أن �إبراهيم مري�ض انطلق ر�سول اهلل
و�إنطلقت معه ،ف�صادفنا �أبا �سيف ينفخ يف كريه ،وقد �إمتلأ البيت دخانا ،ف�أ�سرعت يف
امل�شي بني يدي ر�سول اهلل حتى انتهيت �إىل �أبي �سيف فقلت له� :أم�سك جاء ر�سول اهلل،
ف�أم�سك ،فدعا ر�سول اهلل ( ) بال�صبي ف�ضمه �إليه وقد ر�آه يجود بنف�سه فدمعت
عيناه فقال :تدمع العني ويحزن القلب وال نقول �إال ما ير�ضي الرب ،و�أنا بك يا �إبراهيم
ملحزون .ويف رواية �أخرى عن جابر الأن�صاري� ،أن النبي ( ) �أخذ بيد عبد الرحمن بن
عوف وجاء به لر�ؤية �إبراهيم فوجده يجود بنف�سه يف حجر �أمه ف�أخذه ر�سول اهلل فو�ضعه
يف حجره ،ثم قال :يا �إبراهيم �إنا ال نغنى عنك يف اهلل �شيئا .ثم ذرفت عيناه وقال :يا
�إبراهيم لوال �أنه �أمر حق ووعد �صدق ف�أن �آخرنا �سيلحق اولنا ،حلزنا عليك حزنا هو �أ�شد
من هذا .و�أنا بك يا �إبراهيم ملحزون .تبكي العني ويحزن القلب وال نقول ما ي�سخط الرب.
وتويف �إبراهيم يوم الثالثاء  10ربيع الأول �سنة  10هجرية وعمره � 18شهرا ويف رواية
ثانية �أن عمره كان � 16شهرا ودفن بالبقيع .ويف رواية ثالثة �أن عمره كان �سنة و � 10أ�شهر
 ((( يبدو �أن ذلك بعد �أم برده ،ويقال �أنه و�ضع تحت ت�صرف مر�ضعته  7ر�ؤو�س من الماعز كي تر�ضعه
بلبنها �إذا لم تدر ثداياها .ولم يحدد لنا الخبر هل هي لأم برده �أم مر�ضعته الأخرى �أم �سيف .ويبدو
�أنها لهذه الأخيرة لأن الأولى �أعطاها قطعة نخل.
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و � 8أيام ((( .فلما تويف �إبراهيم قال ( )� :أن �إبراهيم �إبني و�أنه مات يف الثدي و�أن
له لظئرين يكمالن ر�ضاعه يف اجلنة ((( ولو بقى لكان �صديقا نبيا ،ولو بقى لأعتقت كل
قبطي ((( .
وعندما مات �إبراهيم حمل على �سرير �صغري وغ�سله الف�ضل بن العبا�س ونزل يف قربه
هو و�أ�سامه وجل�س هو على �شفري القرب ور�ش قربه ماء ًا ،وهو �أول قرب ر�ش .وتقول �سريين
خالته :كلما �صحت �أنا و�أختي مارية نهانا ر�سول اهلل عن ال�صياح ،ويروى �أن �أ�سامه �صرخ،
فنهاه ر�سول اهلل ،فقال :ر�أيتك تبكي فقال ( ) :البكاء من الرحمة ،وال�صراخ من
ال�شيـطان .وقيل ملا بكى النبي ،قال له �أبو بكر وعمر� :أنت احق من علم اهلل حقه.فقال:
تدمع العني ويحزن القلب .وقال له عبد الرحمن بن عوف� :أومل تكن نهيت عن البكاء ؟
قال ال :ولكن نهيت عن �صوتني �أحمقني� :صوت عند م�صيبة و�صوت عند نغمة لهو .وهذه
رحمة .من ال َّيرحم ال ُّيرحم.
وقيل ملا مات �إبراهيم كان ( ) م�ستقبال للجبل .فقــال :يا جبل ،لو كان بك مثل
ما بي لهدك ،ولكن �إنا هلل و�إنا اليه راجعون وروى �أنه ملا قب�ض �إبراهيم �إنك�سفت ال�شم�س.
فقال النا�س� :إمنا �إنك�سفت ال�شم�س ب�سبب �إبن ر�سول اهلل ،فخطب ( ) وقال� :إن
ال�شم�س والقمر �آيتان من �آيات اهلل ،يجريان ب�أمره ،مطيعان له ،ال ينك�سفان ملوت �أحد.
ف�إذا �إنك�سفا �أو �أحدهما �صلوا .ف�صلى بالنا�س �صالة الك�سوف ،ثم قال (وهذه رواية
�أخرى) :يا علي قم فجهز ابني.
فقام علي فغ�سل �إبراهيم وكفنه وحنطه .فم�ضى ر�سول اهلل حتى انتهى به �إىل قربه.
فقال النا�س ن�سى ر�سول اهلل �أن ي�صلي على �إبنه ملا دخله من اجلزع فقال ( )� :أن
جربائيل �أتاين و�أخربين مبا قلتم وزعمتم �أين ن�سيت �أن �أ�صلي على �إبني ملا دخلني من
 (((	�إذا �صح مولده المذكور في ذي الحجة �سنة  8ووفاته في ربيع الأول �سنة  10ف�إن عمره يكون ()15
�شهرا ال غير .فلماذا هذا االختالف في عمر ابراهيم ؟
 ((( الظئر :الأنثى التي تر�ضع �إبن غيرها.
 ((( هل هذه العبارة �صحيحه ؟ �ألم يقل ( ) ال نبي بعدي .ربما كانت الكلمة نبيها ولي�س (نبي ًا) .ثم
هل الأقباط �أرقاء ليعتقهم ؟ �إنني �أ�شك في ن�سبة هذه العبارة �إلي النبي ( ).
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الفزع� .أال و�أنه لي�س كما ظننتــم ،ولكن اللطيف اخلبري فر�ض عليكم � 5صلوات .وجعل
ملوتاكم من كل �صالة تكبرية .و�أمرين �أن ال �أ�صلي �إال على من �صلى .ثم قال :يا علي �أنزل
و�أحلد �إبني .فنزل علي ف�أحلد �إبراهيم يف حلده .فقال النا�س� :إنه ال ينبغي لأحد �أن ينزل
يف قرب ولده �إذ مل يفعل ( ) ب�أبنه .قــال ( ) :يا �أيها النا�س �أنه لي�س عليكم بحرام
�أن تنزلوا يف قبور �أوالدكم ،ولكن ل�ست �آمن �إذا حل �أحدكم الكفن عن ولده �إن يلعب به
ال�شيطان فيدخله عن ذلك اجلزع ما يحبط �أجره.
ونزل الف�ضل بن العبا�س و�أ�سامه بن زيد يف قربه والنبي على �شفري القرب .وملا دفن ر�ش
قربه وعلمه بعالمة .وهو �أول قرب ر�ش.
كانت مارية القبطية بي�ضاء جميله ،ذات عقل وكمال .وقد �أعجب بها النبي كثريا
و�أحبها حبا �شديدا – كما ذكرنا – وملا مات �إبراهيم� ،إتهم بع�ض ن�ساء الر�سول مارية
بالفح�ش من �أن �إبراهيم هو من قريب لها يدعى جريج (لعله م�صغر جورج)�أو هو نف�سه
(مابور)الذي جاء معها من م�صر ،وذلك لكرثة دخولة عليها وخروجه منها يف م�شربتها،
فعندما مات �إبراهيم قال �أولئك الن�سوة احلا�سدات :ما الذي يحزنك عليه فما هو �إال
�إبن جريج ،ولكن اهلل بر�أها عندما ظهر جريــج (خ�صي  -مقطوع الذكر ) .وهناك عدة
روايات عن تلك الرباءة.
�إحدى الروايات تقول� :أن النبي ( ) بعث عليا و�أمره بقتله .فذهب علي فوجده يف
ب�ستان و�أراد قتله� .صعد جريج يف نخلة وتبعه علي فرمى جريج بنف�سه من فوق النخله
فبدت عورته .ف�إذا لي�س له ما للرجال وال له ما للن�ساء .فرجع علي �إىل النبي و�أخربه بذلك
فقال :احلمد هلل الذي �صرف عنا ال�سوء �أهل البيت .وقد ذكر ان الآية الآتية قد نزلت يف
ذلك وهي:

�إن ت�سل�سل �سورة احلجرات يف النزول هو  106بينما �آخر �سورة يف القر�آن الكرمي
وت�سل�سلها  114نزلت يف هذه ال�سنة �أي �سنة  10ولو رجعنا �إىل كتب التف�سري جند �أن
�سبب نزول هذه الآية هو �أن النبي ( ) �أر�سل رجال �إىل بني امل�صطلق ليتعرف على
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�أحوالهم ،وكان بينه وبينهم عداء ،ف�إ�ستقبلوه فظنهم مقاتليه ،فعاد و�أخرب ب�أنهم �إرتدوا.
فبعث ( ) �إليهم بخالد بن الوليد فوجدهم مقيمني على الإ�سالم (((� ،أي �أن هذه
الرواية ال عالقة لها مبو�ضوع �أتهام مارية.
ويف رواية ثانية� :أن عليا جاء جريج يف م�شربة �أم �إبراهيم ،فهرب منه و�صعد النخلة،
فعلم �أنه جمبوب .ف�أتى به �إىل ر�سول اهلل ف�س�أله :ما �ش�أنك يا جريج فقال :يا ر�سول اهلل �أن
القبط يجبون ح�شمهم ومن يدخل �إىل �أهاليهم .والقبطيون ال ي�أمنون �إال القبطيني.
فبعثني �أبوها لأدخل �إليها و�أخدمها .ويبدو �أن هذه اجلملة الأخرية غري دقيقة لأن
مارية جارية فكيف يبعث �أبوها معها من يخدمها ،رمبا ال�صحيح بعثه (املقوق�س) بدال من
(�أبوها).
وهناك رواية ثالثة بنف�س م�ضمون الروايتني ال�سابقتني مع �إختالف ب�سيط� :أتى علي
فوجد (مابور)(وهذا �إ�سمه يف هذه الرواية) يف بئر يتربد بها فقال له علي� :أخرج وتناول
يده ف�أخرجه ف�إذا هو جمبوب ولي�س له ذكر فكف عنه .ثم �أتى النبي ف�أخربه .وكان علي قد
�س�أل النبي :يا ر�سول اهلل �أكون كال�سكة املحماة �أو ال�شاهد يرى ما ال يرى الغائب ؟ فقال:
بل ال�شاهد يرى ما ال يرى الغائب.
وا�ضح مما �سبق �أن �سبب التهمة هي الغرية ،لذا جاء يف احلديث� :أن غرية املر�أة كفر
وغرية الرجل �إميان ،فالرجل يغار على عيالة حلفظ كرامته وكرامتهم بينما غرية املر�أة
ح�سد .وال �أدري كيف كانت قد حلت هذه امل�شكلة لو مل يظهر �أن املتهم كان جمبوب ًا ! ؟.
وبعد وفاة النبي ،كان �أبو بكر ينفق على مارية ،وبعده توىل عمر الإنفاق عليها حتى
توفيت يف خالفته يف حمرم �سنة ( 16بعد � 5سنوات من وفاة النبي) وكان عمر يح�شر
النا�س بنف�سه ل�شهود جنازتها ،و�صلى عليها ،ودفنت بالبقيع.

 (((	�أنظر :الم�صحف المف�سر� ،ص 685
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ثانياً :ريحانة بنت زيد:

ويف رواية �أخرى �إ�سمها ريحانة بنت عمرو وكانت من ربات اجلمال والكمال والأدب،
وكانت متزوجة من قبل الر�سول من رجل من بني قريظة يقال له احلكم ،وقد �سبيت فيمن
�سبي يف وقعة بني قريظة يف �أواخر ذي القعدة �سنة  5هجرية ،ولقبها بع�ض امل�ؤرخني
بالقرظية النها متزوجة يف بني قريظة و�سبيت منهم ،ويقال انها من بني الن�ضري ،وعلى
�أية حال فقد �إ�صطفاها النبي لنف�سه وبقيت عنده حتى تويف عنها وهي يف ملكه ويف رواية
�أخرى �أنها توفيت قبل وفاة النبي �سنة  10عند رجوعه من حجة الوداع ودفنت بالبقيع
وكما �أختلف يف �أمر �إ�سمها و�سنة وفاتها فقد �أختلف يف عالقتها بالنبي ،فيما �إذا
كان النبي قد تزوجها �أو بقيت يف ملكه كجارية .فرواية تقول� :أنها قد عزلت عن ال�سبي
بناء على �أمر الر�سول ،فدخل عليها وقال لها� :إن �إخرتت اهلل ور�سوله �أختارك ر�سول اهلل
لنف�سه ،فقالت� :إين �أختار اهلل ور�سوله ،و�أ�سلمت ف�أعتقها النبي وتزوجها و�أمهرها 12.5
�أوقية =  500درهم ،و�أعر�س بها يف املحرم �سنة  6يف بيت �أم املنذر� ،سلمى بنت قي�س من
بني النجار ،و�ضرب عليها احلجاب .فغارت عليه غرية �شديدة فطلقها تطليقة ف�أكرثت
البكاء فرجعها .وكان معجبا بها ،وكانت ال ت�س�أله �شيئا �إال �أعطاها ،وكان يق�سم لها كما
يق�سم لن�سائه ،رمبا كانت هذه الرواية متداخلة مع رواية �صفية.
وهناك رواية �أخرى خمتلفة متاما :لقد كان ر�سول اهلل قد عر�ض عليها �أن يتزوجها
وي�ضرب عليها احلجاب فقالت :يا ر�سول اهلل ،بل ترتكني يف ملكك فهو �أخف علي وعليك،
فرتكها .يبدو يل �أن هذه الرواية اكرث قبوال .كانت ريحانة قد �أ�صرت علي التم�سك بدينها
ورف�ضت �أن ت�سلم ،وقد �أزعج ذلك النبي وكان يتمنى �إ�سالمها ،فبينما هو مع �أ�صحابة �إذ
�سمع وقع نعلني خلفه فقال� :أن هذا لثعلبة بن �سعية يب�شر ب�إ�سالم ريحانة .وفعال فقد جاء
ثعلبة وقال له :يا ر�سول اهلل قد �أ�سلمت ريحانة ،ف�سره ذلك كثريا .ويف خرب �أن �أبا ريحانة
هو �شمعون ولي�س زيدا �أو عمرا .وبها كان يكنى،وهو حليف الأن�صار ،ويقال له :موىل ر�سول
اهلل.وله �صحبه و�سماع .وكان من الزاهدين يف الدنيا .نزل ال�شام وروى عنه ال�شاميون.
وهذه الرواية ك�أنها تخ�ص �شخ�صا غري �أب ريحانة اليهودي التي �سبيت من بني قريظة.
ورغم ما تقدم فان الأخبار مل تنقل عن مكان �إقامة ريحانة كما نقلت عن مارية.
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�أ�شرنا �إىل خرب حادثة الأفك التي وقعت لعائ�شة .وقد وقعت هذه احلادثة يف غزوة
بني امل�صطلق يف ال�سنة ال�ساد�سة للهجرة .وهذه احلادثة نقال عن �إبن ه�شام كما روتها
عائ�شة ،قالت :
كان ر�سول اهلل ( ) �إذا �أراد �سفرا �أقرع بني ن�سائه ف�أيتهن خرج �سهمها خرج بها
معه .فلما كانت غزوة بني امل�صطلق �أقرع بني ن�سائه كما هو ي�صنع فخرج �سهمي عليهن
معه ،وكنت �إذا رحل بعريى جل�ست يف هودجي ،ثم ي�أتي القوم فريفعونه وي�ضعونه على
ظهر البعري في�شدونه بحبال ثم ي�أخذون بر�أ�س البعري فينطلقون به .فلما فرغ ر�سول اهلل
( ) يف �سفره ذلك وجه قافال حتى �إذا كان قريبا من املدينة نزل منزال فبات به بع�ض
الليل ،ثم �أذن يف النا�س بالرحيل ف�إرحتل النا�س وخرجت لبع�ض حاجتي ويف عنقي عقد
يل فيه جزع (خرز)ظفار (مدينه باليمن)فلما فرغت� ،إن�سل من عنقي وال �أدري .فلما
رجعت �إىل الرحل ذهبت �إلتم�سه يف عنقي فلم �أجده ،وقد �أخذ النا�س يف الرحيل ،فرجعت
�إىل مكاين الذي ذهبت �إليه ف�إلتم�سته حتى وجدته.
وج��اء القوم خاليف الذين كانوا يرحلون يل البعري وي�ضعون الرحل عليه ،ف�أخذوا
الهودج وهم يظنون اين فيه كما كنت �أ�صنع ف�أحتملوه ف�شدوه على البعري ،ومل ي�شكوا �أين
فيه ،ثم �أخذوا بر�أ�س البعري فانطلقوا به .فرجعت �إىل الع�سكر وما فيه من داع وال جميب،
وقد �إنطلق النا�س فتلففت بجلبابي ،ثم �أ�ضطجعت يف مكاين ،وعرفت �أن لو قد �أفتقدت
لرجع �إ ّ
يل .فواهلل �إين مل�ضطجعة �إذ مر بي �صفوان بن املعطل ال�سلمي ،وقد كان تخلف
عن الع�سكر لبع�ض حاجته ،فلم يبت مع النا�س ،فر�أى �سوادي ف�أقبل حتى وقف علي ،وقد
كان يراين قبل �أن ي�ضرب علينا احلجاب ،فلما ر�آين قال� :إنا هلل و�إنا �إليه راجعون ،ظعينة
ر�سول اهلل ،و�أنا متلففة يف ثيابي .قال :ما خلفك يرحمك اهلل ؟ فما كلمته .ثم قرب البعري
فقال� :إركبي ،وا�ست�أخر عني ،فركبت و�أخذ بر�أ�س البعري فانطلق �سريعا يطلب النا�س.
فواهلل ما �أدركنا النا�س ،وما �أفتقدت حتى �أ�صبحت ونزل النا�س .فلما �أطم�أنوا طلع الرجل
يقودين .فقال �أهل الأفك ما قالوا .ف�إرجت (�أ�ضطرب) الع�سكر .واهلل ما �أعلم ب�شئ من
ذلك .ثم قدمنا املدينة ،فلم �إلبث �أن ا�شتكيت �شكوى(مر�ض) �شديدة.
وقد انتهى احلديث �إىل ر�سول اهلل و�إىل �أبوي ،ال يذكرون يل منه قليال وال كثريا� ،إال
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�إين قد �أنكرت من ر�سول اهلل بع�ض لطفه بي .كنت �إذا �إ�شتكيت رحمني ولطف بي .فلم
يفعل ذلك بي يف �شكواي تلك .ف�أنكرت ذلك منه .كان �إذا دخل علي وعندي �أمي (زينب
بنت عبد دهمان) قال :كيف تيكم؟ ال يزيد عن ذلك ،حتى وجدت (حزنت) يف نف�سي.
فقلت يا ر�سول اهلل(:حني ر�أيت ما ر�أيت من جفائه يل) لو �أذنت يل ف�إنتقلت �إىل �أمي
فمر�ضتني؟ قال :ال عليك .قالت :ف�إنتقلت �إىل �أمي وال علم يل ب�شئ مما كان .حتى نقهت
من وجعي بعد ب�ضع و  20ليلة.
وكنا قوما عربا ال نتخذ من بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم ،نعافها ونكرهها.
�إمنا نذهب يف ف�سح املدينة .و�إمنا كانت الن�ساء يخرجن كل ليلة يف حوائجهن فخرجت
ليلة لبع�ض حاجتي ومعي �أم م�سطح بنت ابي رهم بن املطلب بن عبد مناف .فواهلل �أنها
لتم�شي معي �إذ عرثت يف مرطها (ك�سائها) فقالت :تع�س م�سطح ،قلت بئ�س لعمر اهلل ما
قلت لرجل من املهاجرين قد �شهد بدرا.
قالت� :أو ما بلغك اخلرب يا بنت ابي بكر ؟ قلت :وما اخلرب ؟ ف�أخربتني بالذي كان
من قول �أهل الأف��ك .قلت :او قد كان هذا ؟ قالت :نعم واهلل لقد كان .قالت :فوهلل ما
قدرت على �أن �أق�ضي حاجتي ورجعت .فواهلل ما زلت �أبكي حتى ظننت �أن البكاء �سي�صدع
(ي�شق) كبدي و قلت لأمي :يغفر اهلل لك ،حتدث النا�س مبا حتدثوا به وال تذكرين يل من
ذلك �شيئا .قالت� :أي بنية خف�ضي عليك ال�ش�أن (هوين عليك الأمر) فواهلل لقلما كانت
امر�أة ح�سناء عند رجل يحبها ،لها �ضرائر� ،إال كرثن وكرث النا�س عليها (�أي كرثوا القول
فيها) وقد خطب ر�سول اهلل يف النا�س و�أعلن �أن بع�ض الرجال ي�ؤذونه يف �أهله مبا يقولون
عليهم غري احلق.
وكان معظم الأثم ي�أتي من عبد اهلل بن �أبي بن �سلول يف رجال من اخلزرج وم�سطح
وحمنة بنت جح�ش �أخت زينب بنت جح�ش زوجة النبي التي مل ت�شرتك بذلك لتدينها� ،أما
حمنة فقد �أ�شاعت ذلك لأن عائ�شة �ضرة �أختها وكادت حتدث فتنة بني الأو�س واخلزرج
ب�سبب ذلك (((.
 ((( ابن ه�شام ،ال�سيرة النبوية � /ص 190 - 189
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وعندما نزل من املنرب جاء النبي �إىل عائ�شة و�إ�ستدعى على بن �أبي طالب و�أ�سامه بن
زيد ف�إ�ست�شارهم� .أما �أ�سامه فاثنى عليها خريا .و�أما علي فقال :يا ر�سول اهلل �أن الن�ساء
لكثري ،و�أن��ك لقادر على �أن ت�ستخلف ،و�سل اجلارية ف�أنها ت�صدقك .فدعا ر�سول اهلل
 (((
(بريره) موالة عائ�شة لي�س�ألها .فقام �إليها علي بن �أبي طالب ف�ضربها �ضربا �شديدا
ويقول� :أ�صدقي ر�سول اهلل فتقول :واهلل ما �أعلم �إال خريا .وما كنت �أعيب على عائ�شة �شيئا
�إال �إين كنت �أعجن عجيني ف�آمرها �أن حتفظه فتنام عنه فت�أتي ال�شاة فت�أكله.
علي ر�سول اهلل ((( وعندي �أبواي ،وعندي امر�أة من الأن�صار و�أنا �أبكي
قالت :ثم دخل ّ
وهي تبكي معي ،فجل�س فحمد اهلل و�أثنى عليه .ثم قال :يا عائ�شة� ،إنه قد كان ما بلغك
من قول النا�س ف�إتقي اهلل وان كنت قد قارفت �سوء ًا مما يقول النا�س فتوبي �إىل اهلل ،ف�أن
اهلل يقبل التوبة عن عباده .فحب�س قوله دمعى وانتظرت ابوي �أن يجيبا عني فلم يتكلما،
فقلت لهما �أال جتيبان ر�سول اهلل ؟ فقاال :واهلل ما ندري مباذا جنيبه .فبكيت وقلت :واهلل
ال �أتوب �إىل اهلل مما ذكرت �أبدا ،واهلل �إين لأعلم لئن �أقررت مبا يقول النا�س واهلل يعلم
�إين منه بريئه لأقولن ما مل يكن ،ولئن �أنا �أنكرت ما يقولون ال ت�صدقونني .ولكن �س�أقول
كما قال ابو يو�سف (ومل �أتذكر ا�سمه) ف�صرب جميل واهلل امل�ستعان على مات�صفون.
فواهلل ما برح ر�سول اهلل جمل�سه حتى تغ�شاه من اهلل ما كان يتغ�شاه ،ف�سجي بثوبه
وو�ضعت له و�سادة من ادم حتت ر�أ�سه ،ف�أما �أنا فواهلل ما فزعت وال باليت ،قد عرفت �أين
 (((	�أن هذا الن�ص يدعو �إلى اال�ستغراب� ،إذ كيف يبد�أ علي ب�ضرب الجارية قبل االجابة� ،إال �إذا �أجابت بغير
ال�صدق ،ف�ضربها وهو يقول :ا�صدقي ر�سول اهلل .ومن الم�ستغرب اي�ضا �أن ت�س�أل الجارية عن واقعة لم تكن
حا�ضرة فيها ! ولعل موقف علي في حادثة الأفك كان بع�ض ال�سبب فيما جرى بينه وبين عائ�شة فيما بعد.
وهناك من ي�ضيف ب�أن النبي �س�أل عمر بن الخطاب فاجاب :ت�س�ألني يا ر�سول اهلل عن عائ�شة ؟
واني بدوري �أ�س�ألك :من زوجك اياها ؟ فاجاب ( ) :اهلل تعالى .فقال عمر :اذا فتظن ان اهلل
قد خدعك ودل�س عليك فيها ؟ �سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم .والخبر منقول عن البخاري وابن
الجوزي .انطر :ن�ساء حول الر�سول� ،ص 70ووا�ضح ان هذا الخبر هو ا�ستكمال لما �سبق ذكره من ان
النبي قد تزوج عائ�شة ب�أمر من اهلل .ولكن اللهجة التي تكلم بها عمر مع النبي يبدو فيها بو�ضوح اثر
الو�ضع ،ك�أن النبي يكلم عمرا ولي�س العك�س.
 ((( هذا يعني �أن عائ�شة لم تكن حا�ضرة عند �س�ؤال جاريتها لذلك لم تنقل الخبر بدقة.
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بريئه و�أن اهلل (عزوجل) غري ظاملي ،و�أما �أبوي فقد خافا من ان ي�أتي من اهلل حتقيق ما
قال النا�س .قالت :ثم �سري عن ر�سول اهلل فجل�س يت�صبب عرقا ويقول :اب�شرى يا عائ�شة
فقد �أنزل اهلل براءتك .قلت :بحمد اهلل.
ثم خرج ( ) �إىل النا�س فخطبهم وتال عليهم ما �أنزل اهلل عليه من القر�آن يف
ذلك .ثم �أمر مب�سطح بن اثامه وح�سان بن ثابت وحمنة بنت جح�ش وكانوا ممن �أف�صح
بالفاح�شة ف�ضربوهم حدهم( .ومل يقم احلد على عبد اهلل بن ابي بن �سلول ،رمبا ملكانته
االجتماعية� ،أو لأنه مل ي�شرتك �أ�صال يف التقوالت ) .تقول عائ�شة :لقد كنت �أرجوا �أن يرى
ر�سول اهلل يف نومه �شيئا يكذب به اهلل عني ،ملا يعلم من براءتي �أو يخرب خربا ،ف�أما قر�آن
ينزل ّيف فواهلل لنف�سي كانت �أحقر عندي من ذلك .ويف تلك الآيات من �سورة النور:

فلما نزل هذا قال �أبو بكر ،وكان ينفق على م�سطح لقرابته وحاجته :واهلل ال �أنفق على
م�سطح �شيئا �أبدا وال انفعه بنفع �أبد ًا بعد الذي قال لعائ�شة و�أدخل علينا .قالت :ف�أنزل
اهلل يف ذلك:

فقال �أبو بكر :بلى واهلل �إين لأحب �أن يغفر يل فرجع �إىل م�سطح نفقته التي كان ينفق
عليه .قال �إبن �إ�سحاق :وقال قائل من امل�سلمني يف �ضرب ح�سان و�أ�صحابة يف فريتهم على
عائ�شة:
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لقد ذاق ح�س ـ ــان الذي كان �أهلــه وحـمنة اذ قال ــوا هجــري ًا و م�س ـ ـطـح
 (((
تعاط ـ ــوا برجم الغيب زوج نبيهم و�سخطة ذي العر�ش الكرمي ف�أترحوا
 (((
ويبدو �أن احلد كما جاء يف الآية  4من �سورة (النور):

وال �أدري ملاذا مل يقم النبي احلد على املتقولني على عائ�شة مبوجب هذه الآية من
قبل ،فهل كان هو �أي�ضا مت�شككا يف �صحة الأقوال التي جاءوا بها �إذ رمبا كانت �صحيحة،
كما ت�شكك �أبواها .ومل حت�سم براءة عائ�شة �إال بعد نزول الآي��ات ال�سابقة ف�أقام احلد
على املتقولني� .إن ما قام به �صفوان بن املعطل ال�سلمي هو ما يفعله �أي رجل �شهم عندما
يجد امر�أة �ضائعة يف ال�صحراء تركتها القافلة فيحملها على ناقته ويلحقها ب�أهلها� .أما
الإفرتا�ض ب�إن هناك �إتفاقا م�سبقا بني الإثنني فهو �إفرتا�ض قائم على الظن ال ميكن
�إثباته ب�أي دليل حتى و�إن كان موجودا .وهناك حادثة �سبقت خرب الأفك بب�ضع �سنوات
وذلك عندما رافق عثمان بن طلحة �أم �سلمة وكانت يومها على ذمة عبد اهلل املخزومي
عندما هاجرت من مكة �إىل املدينة وحدها بعد �إحتجازها و�إبنها �سنة كامـلة .وكان عثمان
بن طلحة يومها م�شركا فلم يتقول احد على تلك املرافقة ،وتقولوا على عائ�شة رغم �أن
عائ�شة زوجة نبيهم الأثرية و�أن �صفوان بن املعطل ال�سلمي هو احد �شباب امل�سلمني الذين
يثق بهم النبي (((.
 ((( الهجير :القول الفاح�ش .الرجم :القول بالظن ،اترحوا :احزنوا.
 ((( يعقب غو�ستان لوبون على ذلك بالقول :لم يثبت تماما وفاء زوجات محمد الكامل له .ويظهر �أن محمدا
القى من المكاره الزوجية ما يندر وجوده عند ال�شرقيين ،ويكثر وقوعه لدي الأوربيين .وكانت عائ�شة
مو�ضوع قلق له على الخ�صو�ص .وا�صبحت ذات مرة مو�ضع قالة �سوء .ف�شهد بع�صمتها جبرائيل المحب
للخير دائما .ودونت �شهادته هذه الم�س�ألة الح�سا�سة في القر�آن وحظر ال�شك (انظر لوبون� :ص)112
وال نرى مبررا لتعميم لوبون هذا :وقالة ال�سوء لم تنل �إال من عائ�شة وجاريته مارية القبطية.
 ((( ربما كان لمالب�سات الواقعة هي التي �شجعت التقول على عائ�شة ،اذ اليمكن للمر�أة التي تذهب لق�ضاء
حاجتها ان تبتعد عن القافلة �إال ب�ضعة امتار كما ان القافلة التي ت�شرع بالرحيل تتحرك ببطء في
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خرب الأفك
وكلمة �أخرية عن هذه التجربة التي مل ت�ضع حال لأية حمنة مماثلة قد تتعر�ض لها
احدى ن�ساء امل�سلمني بعد ذلك .فلي�س كل م�سلمة زوجها او�أبوها �أو �أحد �أقاربها نبيا،
كعائ�شة ،ليتلقى قرانا برباءة �ساحتها .فماذا لو كان زوج عائ�شة لي�س النبي و�إمنا �أحد
ال�صحابة؟ �أو �أن احلادثة قد وقعت لزوجات احدهم ؟؟ نعلم �أن جتارب مماثلة وقعت
لكثري من الن�ساء منذئذ وحتى اليوم وك��ان بع�ضهن بريئات ومع ذلك تعر�ضن للنبذ
والإهانة وحتى القتل ومل ي�ستطع �أحد �أن ميد لهن يد امل�ساعدة لينقذهن من املحنة التي
وقعن فيها.

البداية والتغيب عن النظر في لمح الب�صر ،كما في حركة ال�سيارات هذه االيام .ا�ضافة الى ذلك ان
النبي كان قد ا�صطحب عائ�شة في هذه ال�سفرة ومن الطبيعي ان تكون فرحة �سعيدة بهذه ال�صحبة
ولكن فرحتها لم تدم اذ ما لبث �أن �أدخل عليها �ضرة جديدة بعمر عائ�شة تقريبا وبم�ستوى جمالها،
هي �صفية بنت حيي بن �أخطب ،ولعله دخل بها في ذلك التوقف مما جعلها تهيم على وجهها بعيدا عن
القافلة فت�أخرت عنها ،بينما النبي و�صحابته الأقربون من�شغلون عنها بهذه المنا�سبة ال�سعيدة.
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والآن وبعد �أن �إنتهينا من عر�ض �سري �أزواج النبي ال بد من مبحث نعر�ض فيه كيف
كانت حياة النبي مع �أزواجه.
يبدو �أن النبي ( ) بعد هجرته �إىل املدينة وتعدد زوجاته مل يكن يعي�ش يف الرفاه
الذي كان يعي�ش فيه عندما كان مع خديجة ،وخا�صة يف ال�سنوات الأوىل من زواجه قبل
البعثه ،وال�سنوات القليلة بعدها ،ف�أننا و�أن كنا ال نعرف تف�صيالت كثرية عن ذلك� ،إال �إننا
ن�ستطيع �أن نت�صور احلالة على وجه من الوجوه ،ففي املدينة كان النبي ( ) يعي�ش يف
�شظف من العي�ش رغم متتعه بال�سلطة الدينية والدنيوية .ولعل ال�سبب يف ذلك هو عدم
وجود م�صدر رزق ثابت يكفيه وعائلته الكبرية من الأزواج و�أوالدهن من الأزواج ال�سابقني
وجاريتني وخدمه.
فقد نقل عن عائ�شة قولها :ما �شبع �آل حممد غداء �أو ع�شاء من خبز ال�شعري ثالثة �أيام
متتالية حتى تويف .ويبدو يل ان هذا اخلرب (ان �صح) ف�إنه يقت�صر على فرتات ق�صرية
متباعدة ولي�س كل ال�سنوات الع�شرة التي عا�شها يف املدينة ،و�إال كيف ي�سمح �أ�صحابه من
املهاجرين والأن�صار �أن يبيت نبيهم وعائلته جوعى ،غرثى البطون ،وهم على �شبع �إن مل
يكونوا متخومني ،ولكن من الأخبار املتواترة �أن �أ�صحابه املقربني مل يكونوا �أح�سن حاال.
فقد روى �أن ر�سول اهلل ( ) قد التقى بعلي يف امل�سجد فقال له :يا �أبا احل�سن هل عندك
�شئ نتع�شاه فنميل معك ؟ فمكث علي مطرقا ال يحري جوابا حياء ًا من ر�سول اهلل ،وهو
يعلم �أن لي�س يف بيته طعام .فقال :حبا وتكرما �إذهب بنا.
ودخال على فاطمة وهي يف م�صالها ،وقد ق�ضت �صالتها وخلفها جفنة تفور ،فلما
�سمعت كالم ر�سول اهلل خرجت و�سلمت عليه ،وقال لها :يا بنتاه كيف �أم�سيت؟ ع�شينا غفر
اهلل لك� ،أخذت فاطمة اجلفنة وو�ضعتها بني يدي النبي ،فلما نظر علي الطعام �إ�ستغرب
وقال لها� :أين لك هذا الطعام؟ �أجابت :هو من ف�ضل اهلل ورزقه.
ويف هذا الإطار ما رواه علي ( ) يف فاطمة ،عن حالة املعاناة التي كانت تعانيها
من �شظف العي�ش وهي ابنة النبي ال�صغرية املدللة ،مما يعني �أن املعاناة كانت عامة
لبيت النبي وع�شريته الأقربني .يقول علي :ذهبت فاطمة �إىل النبي ( ) يف حاجة
فوجدت عنده حداثا ف�إ�ستحت و�إن�صرفت وعلم النبي فغدا علينا فقال :يا فاطمة ما كانت
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حاجتك �أم�س عند حممد؟ فقلت له� :أنا واهلل �أخربك يا ر�سول اهلل �إنها �إ�ستقت بالقربة
حتى �أثرت يف �صدرها ،وجرت بالرحى حتى جملت يداها ((( وك�سحت البيت حتى �أغربت
ثيابها ،و�أوقدت حتت القدر حتى دكنت ثيابها ((( .فقلت لها :لو �أتيت �أباك ف�س�ألتيه خادما
يكفيك �ضر ما �أنت فيه من هذا العمل .قال� :أفال �أعلمكما ماهو خري لكما من اخلادم؟
�إذا �أخذمتا منامكما ف�سبحا  33و�إحمدا  33وكربا .33
هكذا كان حال فاطمة ،ولو كان النبي قادرا على م�ساعدتها ملد لها يد العون ولكنه
�أرادهما �أن يجدا العزاء وراحة النف�س بالت�سبيح واحلمد والتكبري.
لقد كان امل�سلمون الأولون ويف مقدمتهم النبي ( ) يعي�شون حياة ب�سيطة .فقد كانت
بيوت �أزواج النبي مبنية من الطني وجريد النخل ،وعلى �أبوابها �ستائر من �شعر املاعز �أو
وبر اجلمال ،و�أما امل�أكل فكما ا�سلفنا .و�أما امللب�س فهو لي�س خريا من ذلك بالطبع .ورغم
الفقر الذي كانت تعي�ش به زوجات النبي فكن يجدن منه ( ) ما يعو�ضهن عن �ضيق
العي�ش ،هكذا يقول كتاب ال�سرية� :إن معا�شرة النبي لزوجاته كانت على �أف�ضل ما يرام،
فكان ال يالقي اية واحدة منهن �إال مبت�سما ويزورهن يف حجراتهن عند عودته من ال�صالة
يوميا يف ال�صباح ويف الظهر وامل�ساء .و�إذا خال بهن� ،أو بواحدة منهن كان �أرق النا�س
ب�أخالقه و�أ�شد عطفا.
قال �أن�س بن مالك :ما ر�أيت �أرحم بالعيال من ر�سول اهلل ،فكان يق�سم بينهن �إىل �أبعد
حد يف الت�سوية بنفقاتهن ومبا�شرتهن وم�ضاجعتهن .وعندما كان يريد ال�سفر يف غزواته كان
يقرع بينهن ،فمن خرجت عليها القرعة �أخذها معه .وقد �أ�شرنا �إىل بع�ض ذلك فيما �سبق،
وكان ( ) يخدم يف بيته ويق�ضي حوائجه بيده ،وكان ي�ساعد الزوجة يف ال�ش�ؤون البيتية يف
بع�ض احلاالت .وكان يعدل بني زوجاته يف كل ما ي�ستطيع �سوى احلب النف�سي وامليل اجلن�سي
لبع�ض زوجاته .ولذلك كان يطلب من اهلل (تعاىل) عدم اللوم عليه يقوله :اللهم هذا ق�سمي
فيما �أملك ،فال تلمني فيما ال �أملك .وكان ( ) يقول لأ�صحابة :خدمتك زوجتك �صدقة.
 ((( ثخن جلدها وظهر فيه ما ي�شبه البثر من العمل بالأ�شياء ال�صلبة الخ�شنة.
 ((( دكن الثوب :مال �إلى الغبرة ،وهو ما بين الحمرة وال�سواد.
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وعن عائ�شة ( ) :ما �ضرب ر�سول اهلل بيده امر�أة وال خادما قط .وكان �ألني النا�س
و�أكرم النا�س ،وكان رجال من رجالكم �إال �أنه كان ب�ساما ،وقد �س�ؤلت عائ�شة :ما كان النبي
ي�صنع مع �أهله ؟ قالت :كان يف مهنة �أهله ،ف�إذا ح�ضرت ال�صالة ،قام �إىل ال�صالة.
ورغم عدله بني ن�سائه ف�إن قلب النبي كان ي�ؤثر عائ�شة ،رمبا ل�صغر �سنها وجمالها
ونحول ج�سمها و�شخ�صيتها ،فقد روى عنه �أنه قال :ف�ضل عائ�شة على الن�ساء كف�ضل
الرثيد على �سائر الطعام ،حيث كان هو يف�ضل الرثيد على �ألوان الطعام الأخرى .وهذا
الت�شبيه (�إن �صح) يتفق مع ما كان الرجال الأقدمون يرون يف املر�أة مادة للتلذذ و�إ�شباع
الرغبات بالدرجة الأوىل .والن�ساء خمتلفات يف ذلك والرجال خمتلفون من الناحية
الأخرى يف النظرة �إليهن ،كنظرتهم �إىل �إختالف �ألوان الطعام .ومن دالئل مكانة عائ�شة
عند النبي ما كانت تقوله :مل يكن �أحد ي�ساميني يف ح�سن املنزلة عنده غري زينب بنت
جح�ش .ويبدو �أن زينب نف�سها مل تكن تقنع �أن تكون م�ساوية لعائ�شة يف منزلتها عند
النبي ،فكانت تذكره بالقول:
�أنا �أعظم ن�سائك عليك حقا� ،أنا خري منهن منكحا ،و�أكرمهن �سرتا و�أقربهن رحما.
ثم تقول :زوجنيك الرحمن من فوق عر�شه ،وكان جربيل هو ال�سفري بذلك .و�أنا بنت
عمتك ولي�س لك من ن�سائك قريبة غريي .على �أن تكرار ت�أكيد زينب لهذا العبارات يدفعنا
للت�سا�ؤل :هل كانت حت�س �أحيانا �إن عائ�شة تف�ضلها يف املنزلة عند النبي؟ رمبا.
ويروى �أن ال�صحابة كانوا يقتدون بالر�سول ( ) يف العدل بني زوجاتهم وهو �أمر
طبيعي عمال بقوله (تعاىل) ولكم يف ر�سول اهلل �أ�سوة ح�سنة .فقد روي �أن عليا كان له
امر�أتان بعد فاطمة ف�إذا كان يوم زوجة منهما ال يتو�ض�أ يف بيت الأخرى .وكان ملعاذ بن
جبل زوجتان� ،أ�صيبتا بالطاعون وماتتا فى يوم واحد ،ف�أقرع بينهما� ،أيهما تدفن قبل
الأخرى.
ورغم هذا العدل الذي حر�ص عليه النبي ( ) بني زوجاته فقد كان يح�صل بينهن
كما كان يح�صل بني زوجات الآخرين من غرية ت�ؤدي �إىل امل�شاكل بني تلك الزوجات �أو
بني النبي وبينهن .وقد ذكرنا جانبا من ذلك .وقد �إ�شتدت تلك اخلالفات حتى كاد النبي
�أن يطلقهن جميعا بعد �أن هجرهن �شهرا كامال  -كما �سنتناوله يف نهاية هذا املبحث.
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وقد بلغت الغرية ببع�ضهن �إىل �إتهام جاريته مارية القبطية بالفح�ش ،و�أن �إبنه �إبراهيم
منها لي�س �أبنه ،ناهيك عن خرب الأفك الذي عانت منه عائ�شة ما عانت ،رغم �أنه مل يكن
ل�ضرائرها دور مبا�شر يف ذلك .وهذا يجب �أن ال يكون م�ستغربا ،فزوجات النبي ن�ساء
وكونهن زوجات للنبي و�أمهات للم�ؤمنني ال يغري من طبيعتهن الب�شرية ،فهذه احلكايات
والوقائع دونها كتاب ال�سرية ،ورمبا كانت هناك وقائع وحوادث مل يكتبها الكاتبون.
ومن مظاهر الإحتكاكات الب�سيطة حكاية �شراب الع�سل الذي كان يت�أخر ب�سببه عند
زينب بنت جح�ش وكيف تواط�أت عائ�شة وحف�صة و�سودة ورمبا بع�ض الن�ساء الأخريات من
ان رائحة غري م�ستحبة ت�أتي من فمه ب�سبب ال�شراب الذي ي�شربه ليكرهنه فيه ،وبالتايل
ال ميكث عندها فرتة �أطول مما عند الأخريات ،وقد �أفلحن يف ذلك.
وحادثة �إ�ستبدال الهودج بني عائ�شة وحف�صة يف �إحدى الغزوات لتعرف كل واحدة
كيف يتحدث النبي �إىل الأخرى .ثم ظهر لعائ�شة �أن احلادثة كان وراءها �أمر �آخر فع�ضت
�أ�صابع الندم ،والت حني مندم.
وحادثة مارية القبطية التي جلبها النبي� ،أو جاءت �إليه ف�إختلى بها يف بيت حف�صة
عند غيابها فواقعها يف نوبة عائ�شة .وطلب من حف�صة �أن ال تخرب �أحدا بذلك ولكنها
�سرعان ما �أخربت عائ�شة و�أثارت م�شكلة للنبي كادت �أن ت�ؤدي �إىل طالقه حف�صة.
وعندما جاء النبي ب�صفية ذهبت عائ�شة وبع�ض ن�سائه الأخريات متحجبات لريينها
كيف هي ،ولكن النبي عرف عائ�شة وذهب وراءها و�س�ألها :كيف ر�أيتها؟ ف�أجابت :يهودية!
ووا�ضح �أنها جمعت كل غريتها و�صبتها يف هذه الكلمة ،ولي�س م�ستغربا �أن يكون ذلك من
زوجة جميلة ال يزيد عمرها عن  16عاما ،تنزل معها �ضرة جديدة بنف�س العمر تقريبا
ومب�ستوى جمالها �إن مل تزد عليه .ويبدو �أن ال�ضرة اجلميلة اجلديدة ظلت م�صدر قلق
وغرية لها ولبع�ض الزوجات الأخريات ،فقد دخل عليها النبي مرة ووجدها تبكي ،وملا
�س�ألها عن ال�سبب ،قالت� :إن عائ�شة وحف�صة تناالن منها.
وكان النبي �أحيانا ي�ستثري غرية بع�ض ن�سائه وبخا�صة عائ�شة مداعبة لها فقد كان
ميتدح خديجة �أمامها ويتذكرها مما جعلها تقول له عائ�شة مرة :واهلل ما كانت �إال عجوز
حمراء ال�شدقني ،قد �أبدلك اهلل خريا منها .ومعروف جواب النبي لها.
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وملا تزوج ر�سول اهلل �أم �سلمة حزنت عائ�شة حزنا �شديدا ملا ذكروا لها من جمالها ،وقالت
ملا ر�أتها :واهلل �إنها �أ�ضعاف ما و�صفت يل من احل�سن واجلمال ،وملا وهبت �إحدى الن�ساء
نف�سها للنبي قالت عائ�شة :ما بال الن�ساء يبذلن �أنف�سهن بال مهر فنزلت الآية :وامر�أة م�ؤمنة
�إن وهبت نف�سها للنبي �أن ي�ستنكحها . . . . . .الخ .فقالت عائ�شة :ما �أرى اهلل (تعاىل) �إال
ي�سارع يف هواك ،.فقال ر�سول اهلل ( ) :و�أنك �أن �أطعت اهلل �سارع يف هواك.
وقيل �أن الر�سول كان يتناول الطعام مع بع�ض �صحابته يف منزل عائ�شة ف�أر�سلت زينب بنت
جح�ش �إليه بق�صعة كانت فيه �ضلع �شاة و�شئ من الرثيد لعلمها �أن ر�سول اهلل يحب ذلك.
وغارت عائ�شة و�ضربت الق�صعة بيدها فك�سرتها .ومل يغ�ضب الر�سول ( ) بل تب�سم
وقال :غارت �أمكـم.
ورغم �أن النبي كان حري�صا على �أن يكون عادال يف �إنفاقه على زوجـاته ،ولكن غريتهن
حملت بع�ضهن على توهم عدم امل�ساواة بينهن ،وخا�صة �أنه كثريا ما كان يقوم بتق�سيم
ح�ص�صهن وهو موجود يف منزل عائ�شة .وحدث مرة �أن رف�ضت زينب بنت جح�ش �أخذ ما
�أر�سله �إليها الر�سول و�إعادته �إليه ثانية ،فقالت عائ�شة(يبدو لت�ستثري النبي �ضد زينب)
�أنها �أقم�أت وجه الر�سول بردها ما �أر�سله �إليها .فغ�ضب الر�سول وقــال لها� :أنهن �أهون
عند اهلل من ان يقمئن وجهه الكرمي.
ويف هذا الإطار اي�ضا ،ال�شعور بعدم امل�ساواة بينهن وبني عائ�شة ،فكلمن فاطمة بنت
النبي ( ) وطلنب منها خماطبة �أبيها يف الأمر ،وا�ستجابت فاطمة وذهبت �إليه وكانت
عائ�شة عنده ،وكلمتـه يف ذلك قائلة :يا �أبي �إن ن�ساءك �أر�سلنني �إليك ،وهن ين�شدنك العدل
يف ابنة �أبي قحافه ،فقال لها� :أي بنية �أل�ست حتبني ما �أحب ،قالت :بلى ،قال :ف�أحبي هذه،
فعادت �إليهن ف�أخربتهن مبا �سمعت من �أبيها ،وقالت :واهلل ال �أكلمه فيها �أبدا.
يبدو �أن عالقة املر�أة بزوجها يف املجتمع املكي خمتلفة عنها يف جمتمع املدينة .فقد
كانت املر�أة يف مكة �أكرث خ�ضوعا للرجل ومل تتعود مراجعته �أو مناق�شته يف �أمر من الأمور
بخالف ما كان عليه احلال يف املدينة.
يقول عمر بن اخلطاب :كنا مع�شر قري�ش نغلب الن�ساء .فلما قدمنا على الأن�صار �إذا
قوم تغلبهم ن�سا�ؤهم .ف�إذا ن�سا�ؤنا ي�أخذن من �أدب ن�ساء الأن�صار .وثرت على امر�أتي يوما
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فراجعتني ف�أنكرت �أن تراجعني فقالت يل :ومل تنكر �أن �أراجعك ،فواهلل �أن �أزواج النبي
لرياجعنه ،و�إن �إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل .ف�أفزعني ذلك فقلت لها :قد خاب من
فعل ذلك منهن .ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حف�صة فقلت لها �أي حف�صة ! �أتغا�ضب
�أحداكن النبي اليوم حتي الليل ؟ قالت :نعم .قلت لهـا :قد خبت وخ�سرت� .أفت�أمنني �أن
يغ�ضب اهلل لغ�ضب ر�سوله فتهلـكني .ال ت�ستكرثي النبي وال تراجعيه يف �شئ والتهاجريه،
و�سليني ما بدالك ،وال يغرنك �أن كانت جارتك �أو�ض�أ منك و�أحب �إىل النبي  -يق�صد
عائ�شة.
فتدخلت �أم �سلمة قائلة :عجبا يا �إبن اخلطاب ! لقد �أدخلت نف�سك يف كل �شئ ! وما
بقى �إال �أن تتدخل بني الر�سول و�أزواجه .وهد�أت ثورة عمر وترك ابنته وان�صرف وذهب
�إىل الر�سول وقال له :يا ر�سول اهلل لو ر�أيتني وكنا مع�شر قري�ش نغلب الن�ساء ،فلما قدمنا
املدينة �إذ قوم تغلبهم ن�سا�ؤهم .وتب�سم الر�سول .ويروى �أنه قال له ان الن�ساء يغلنب كرميا،
ويغلبهن لئيم ،و�أنه ( ) يحب �أن يبيت كرميا مغلوبا على �أن يبيت لئيما غالبا .و�إ�ستطرد
عمر قائال :يا ر�سول اهلل لو ر�أيتني دخلت على حف�صة فقلت لها ال يغرنك �إن كانت جارتك
�أو�ض�أ منك و�أحب �إىل النبي .ومل يقل الر�سول �شيئا واكتفى بالإبت�سامه.
ويف رواية �أخرى� :أن النبي ت�شاجر مع حف�صة فقال لها :هل لك �أن �أجعل بيني وبينك رجال ؟
قالت :نعم .ف�أر�سل �إىل عمر .فلما دخل عليهما قال لها :تكلمي فقالت :يا ر�سول اهلل تكلم وال
تقل �إال حقا .فرفع عمر يده فوج�أ وجهها فقال النبي :كف .فقال عمر :يا عدوة اهلل ،النبي ال
يقول �إال حقا .والذي بعثه باحلق لوال جمل�سه ما رفعت يدي عنك حتى متوتي .ورويت الق�صة
ب�شكل خمتلف قليال ،عن عائ�شة .وقد تكون هي نف�س الواقعة التي رويت عن حف�صة .وقد
تكون واقعة �أخرى ،فقد �أختلف ( ) مع عائ�شة يف �أمر ما ،فلم يفر�ض عليها ر�أيه وحكم
�أباها فيما بينهما ،وملا ح�ضر �أبو بكر طلب الر�سول ان ت�سرد ق�صة اخلالف ،فقالت :بل
�أق�ص�ص �أنت .وعندما بد�أ النبي ب�سرد الق�صة ،قالت عائ�شة :اق�صد (�أي �أن يروي ق�صة
اخلالف باحلق ويلتزم الق�صد) وملا �سمع �أبو بكر ذلك متلكه الغ�ضب و�صاح فيها� :أتقولني
لر�سول اهلل �أق�صد يابنت �أم رومان ؟ �إذا مل يق�صد ر�سول اهلل من يق�صد �سواه؟ ولطمها
لطمة �شديدة �أ�سالت الدم من انفها و�شفتيها ،ف�إحتمت بزوجها وراء ظهره.
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وقالت زينب بنت جح�ش لر�سول اهلل يف حديث معه� :أال تعدل و�أنت نبي؟ فقال :تربت
يداك ! �إذا مل �أعدل فمن يعدل !؟ قالت :دعوت اهلل ليقطع يداي؟ فقال :ال ،ولكن لترتبان.
فقالت� :إنك �أن طلقتنا وجدنا يف قومنا �أكفاءنا .ويبدو من احلوار املبتور �أن النبي كان قد
هدد بالطالق .فكان رد زينب هو عدم الإكرتاث لأنها �ستجد وغريها من ن�ساء النبي �أكفاء
من قومهم يتزوجوهن .ولكن ما هو مو�ضوع النقا�ش الذي طالبت النبي فيه بالعدل ،فال
ميكن �إ�ستنباطه من احلوار.
وعلى �أية حال ف�أن بيت النبي كان يقع فيه من الغرية والإختالف وامل�شاكل ك�أي بيت
�آخر يجتمع فيه جمموعة كبرية من ال�ضرائر مع قلة ذات اليد حيث تكون الأزمات �أ�شد
وط�أة .ولكن �شخ�صية النبي ومرونته وفهمه لنف�سية املر�أة وعدله بني زوجاته كانت تخفف
تلك الأزمات .ومرة واحدة �أ�شتدت الأزمة فقرر النبي ( ) �أن يطلق زوجاته جميعا بعد
ان هجرهن �شهرا كامال .ولكن كيف وملاذا كان ذلك؟ وكيف انتهت تلك الأزمة ؟.
لقد �أختلف كتاب ال�سرية يف �أ�سباب ذلك .فقد ذكر بع�ضهم �أن ال�سبب كان حادثة
�شراب الع�سل ،وذكر �آخر �أن ال�سبب هو حادثة مارية القبطية عندما التقى بها النبي يف
بيت حف�صة وطلب من حف�صة �أن ال تخرب �أحدا وبخا�صة عائ�شة فلم حتفظ ال�سر .ووا�ضح
�أن حادثة �شراب الع�سل ال عالقة لها ب�إعتزال النبي لزوجاته جميعا ،وحتى �أن الرواية ال
تقول �أن النبي عرف املكيدة ،وهي الدعوى ب�أن رائحة غري طيبة تخرج من فمه ب�سبب
تناول �شراب الع�سل.
�أما حادثة مارية القبطية فهي م�شكلة حمدودة �أهم �شخو�صها هي حف�صة بنت عمر
التي وعدت بحفظ ال�سر وعدم �إذاعته عندما حرم على نف�سه مارية ،ومل يرد �أن تعرف
عائ�شة بوجه خا�ص لأن احلادثة وقعت يف يوم نوبتها و�إن كانت قد وقعت يف بيت حف�صة
وعلى فرا�شها .ولكن حف�صة �أخربت عائ�شة بذلك ،وبيدو �أنها �أثارت م�شكلة بني عائ�شة
والنبي كادت ت�ؤدي �إىل طالق حف�صة ولي�س جميع الزوجات ،ولكن الطالق مل يقع ،ويف
هذه احلادثة نزلت �آيات �سورة التحرمي ((( من  4 -1امل�شار �إليها �سابقا
 ((( �سورة التحريم من ال�سور المدنية وت�سل�سل نزولها ( )107ورقمها في القر�آن ( .)66وكان ممن جعل
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و�أن ما يذكر يف هذه احلادثة من �إحتمال طالق حف�صة يبدو قد تداخل مع احلادثة
الأخرى التي �أراد النبي فيها طالق زوجاته جميعا .وقد �س�أل عبد اهلل بن عبا�س من عمر
بن اخلطاب عن املر�أتني من �أزواج النبي اللتني قال اهلل (تعاىل) فيهما� :إن تتوبا فقد
�صفت قلوبكما .ف�أجاب :هما عائ�شة وحف�صة.
واجلدير بالإ�شارة �أن مارية القبطية قد و�صلت �إىل املدينة من م�صر �سنة  7هجرية.
وهذه احلادثة رمبا وقعت يف نف�س ال�سنة �أو بعدها� .أما حادثة تفكري الر�سول ( )
بطالق زوجاته جميعا فلم يتي�سر حتديد وقتها بدقة ،وهل وقعت بعد احلادثة ال�سابقة �أم
قبلها .فهناك �إ�شارات تدل على �أنها وقعت قبل احلادثة املذكورة ،و�إ�شارات �أخرى تدل
على العك�س (((.
وكان ال�سبب الذي �أورده كتاب ال�سرية هو �أن زوجات النبي �شاركنه احلياة القا�سية
ويبدو �أنهن تعنب منها فطالنب بزيادة ن�صيبهن من النفقة والزينة كما يفعل غريهن من
الن�ساء .وملا كان النبي ال يجد ما يزيد به ن�صيبهن ل�ضيق ذات اليد هجرهن �شهرا وفكر
بطالقهن.
ويف نظري �أن هذه الرواية �ضعيفة لأن جمرد ال�شكوى ال ي�ؤدي �إىل �أزمة كبرية مثل
التي ح�صلت .وال بد ان حادثة معينة قد وقعت ف�أثارت ال�شكوى والتمرد ومن جميع الن�ساء
بحيث �أن النبي هجرهن جميعا .وال�سبب املبا�شر الذي يبدو �أكرث قبوال هو �أن ر�سول اهلل
قد �أ�صاب كنز �آل �أبي احلقيق يف غزوة خيرب �سنة ( 7وقيل يف غزوة بني قريظة) حيث
هذه الحادثة �سببا لطالق النبي لزوجاته من الكتاب المعا�صرين محمد كامل ح�سن المحامي في
كتاب (طالق زوجات النبي)ود .بنت ال�شاطئ في كتابها (ن�ساء النبي)
 (((	�إن �آيتي التخيير التي نزلت �أثر هذه الحادثة هي من �أيات �سورة الأحزاب والتي ت�سل�سلها (،)90
�أي �أنها نزلت قبل �سورة التحريم بـ(� )17سورة .ولكن هذا لي�س دليال حا�سما لأن هناك
�آيات مكية في ال�سور المدنية .كما �أن الآية ( )5من �سورة التحريم قد تخ�ص هذه الحادثة.
كما �أن حوار عمر بن الخطاب مع �إبنته حف�صة – �إن �صح – واعتزال النبي في (الم�شربة) قد يدل
على العك�س .فهل كان للنبي م�شربة غير م�شربة (�أم �إبراهيم)التي هي غرفة مارية القبطية؟ وكما
ر�أينا ف�إن بع�ض الكتاب يجعلون من الحادثتين حادثة واحدة .وفي ر�أينا ان هذا تداخل غير �صحيح.
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كان البداية يف �إثارة امل�شكلة .فقد قالت له �أزواجه� :أعطنا مما �أ�صبت .فقال لهن ر�سول
اهلل :ق�سمته بني امل�سلمني على ما �أمر اهلل ،فغ�ضنب من ذلك.
ويبدو �أن النقا�ش قد �أ�شتد بينه وبينهن حتى هددهن بالطالق .فقلن :لعلك ترى
�أن طلقتنا �أن ال جند الأكفاء من قومنا من يتزوجنا ؟ فغ�ضب النبي ( ) وحلف �أن
يعتزلهن �شهرا عقوبة لهن ،وكان خالل ذلك يفكر بطالقهن.
�أما مالب�سات ق�صة طالق النبي لزوجاته فكما رواها عمر بن اخلطاب فقال :طرق
بابي احد الأن�صار فخرجت �إليه فقال :قد حدث اليوم �أمر عظيم .طلق النبي ن�ساءه .قال
عمر :خابت حف�صة وخ�سرت ،قد كنت �أظن هذا يو�شك �أن يكون .فجمعت على ثيابي،
ف�صليت الفجر مع النبي ،فدخل م�شربة له ،ف�إعتزل فيها .ودخلت على حف�صة ف�إذا
هي تبـكي ،فقلت لها :ما يبكيك؟ �أمل �أكن حذرتك هذا ؟ �أطلقـكن النبي ( ) ؟ قالت
حف�صة :ال �أدري ،ها هو ذا معتزل يف امل�شربة.
فجئت �إىل املنرب ف�إذا حوله رهط يبكي .فجل�ست معهم قليال .فجئت امل�شربة التي فيها
النبي فقلت لغالم �أ�سود :ا�ست�أذن لعمر ،فدخل الغالم فكلم النبي فرجع فقال :كلمت النبي
وذكرتك له ف�صمت ،وبعد حماولة ثانية �سمح له النبي فدخل عمر على النبي ،فوجده
م�ضطجعا على ح�صري ،متكئا على و�سادة من �أدم ،ح�شوها ليف ،ف�سلم عليه و�س�أله :يا
ر�سول اهلل �أطلقت ن�ساءك ؟ فقال :ال ،فكرب عمر ولبث الر�سول معتزال زوجاته �شهرا.
وهناك رواية �أخرى خمتلفة قليال تقول :دخل عمر على �إبنته وهي تبكي فقال :لعل
ر�سول اهلل قد طلقكن ؟ �أنه كان قد طلقك مرة ثم راجعك من �أجلي .ف�إن كان قد طلقك
مرة �أخرى ال �أكلمك �أبدا.
ثم خرج �إىل امل�سجد ف�ألفى امل�سلمني ينكثون احل�صى مطرقني ويقولون :طلق ر�سول
اهلل ن�ساءه .ومل يجروء �أحد على �أن يكلم الر�سول فيهن منذ اعتزالهن .فق�صد عمر �إىل
امل�شربة التي �إعتزل فيها النبي فوجد غالمه رباح على عتبتها ،ف�إ�ست�أذن عمر يف الدخول
على الر�سول فتلك�أ رباح .ف�صاح عمر :يا رباح �إ�ستاذن يل على ر�سول اهلل ف�أين �أظنه ظن
�إين جئت من �أجل حف�صة ،واهلل لئن �أمرين ب�ضرب عنقها لأ�ضربن عنقها .و�سمع الر�سول
�صوته ف�أذن له بالدخول.
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وعندما دخل عمر على الر�سول �صار يبكي :فقال النبي :وما يبكيك يا �إبن اخلطاب ؟
ف�أ�شار �إىل احل�صري الذي كان ينام عليه وقلة ما لديه من طعام .ثم قال� :إن كنت طلقت
ن�ساءك ف�إن اهلل معك ومالئكته .و�أنا و�أبو بكر وامل�ؤمنون معك .ف�إبت�سم الر�سول و�أخربه �أنه
مل يطلق ن�ساءه .و�إمنا هجرهن �شهرا ،ف�أ�سرع عمر �إىل امل�سجد وب�شر امل�سلمني :مل يطلق
الر�سول ن�ساءه.
وبعد مرور  29يوما �أنهى الر�سول �إعتزاله �إياهن وبد�أ بعائ�شة (وقيل �أم �سلمة)وذهلت
عائ�شة وقالت يف فرح� :إنك كنت �أق�سمت �أال تدخل علينا �شهرا ،و�إمنا �أ�صبحت يف  29يوما.
فقال لها الر�سول :ال�شهر 29يوم ًا .وكانت قد نزلت الآيتان:

وعند نزول الآيتني كلم النبي زوجته عائ�شة فقال� :إين ذاكر لك �أمرا فال عليك �أن ال
ت�ستعجلي حتى ت�ست�أمري �أبويك .وتال ما نزل عليه من �آيات .فقالت له� :أيف هذا �أ�ست�أمر
�أبوي ؟ ف�إين �أريد اهلل ور�سوله والدار الآخرة .ثم خري بقية ن�سائه ،فقلن ما قالته عائ�شة.
وقمن كلهن فعانقنه وانتهت �أزمة الطالق وفرح امل�سلمون.
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ر�أينا يف ال�صفحات ال�سابقة �أن النبي قد تزوج  11زوجة دخل بهن جميعا على �أ�صح
الروايات يف نظري ،عدا من تزوجهن ومل يدخل بهن �أو خطبهن ومل يتزوجهن .وفوق
ذلك كان له جاريتان جميلتان هما :ريحانة القرظية ومارية القبطية التي �أجنب منها �إبنه
�إبراهيم .ف�إذا كان نبي الإ�سالم يتزوج هذا العدد من الزوجات فمعنى هذا �أن الإ�سالم
ي�سمح بتعدد الزوجات .وهذا �صحيح ،فتعدد الزوجات مل يكن مقت�صرا على النبي فقط
و�إمنا كان مباحا جلميع امل�سلمني وبدون قيود وحتى �أواخ��ر �أيام النبي يف املدينة ،لي�س
مبوجب الأحكام الإ�سالمية و�إمنا ح�سب التقاليد التي كانت مرعية من قبل .ويف ال�سنة
ال�سابعة �أو بعدها بد�أت تظهر بع�ض الت�شريعات التي تنظم واقعات الزواج والطالق وغريها
مبوجب الآيات القر�آنية التي نزلت بهذا ال�ش�أن والتي �سن�أتي على ذكرها فيما بعد.
وقد كان تعدد الزوجات يف الإ�سالم مو�ضع انتقاد من قبل بع�ض امل�ست�شرقني ومن
بع�ض الكتاب املحدثني ومن �أنا�س يدينون بامل�سيحية �أو املت�أثرين يقيمها حيث يجب �أن
يكتفي الرجل بزوجة واحدة بعقد ال ميكن ف�سخه ،فال يجوز الطالق بعدها �إال يف حاالت
خا�صة قليلة ،يقــول ي�سوع :كل من طلق زوجته لغري علة الزنى ،فهو يجعلها ترتكب الزنى،
ومن تزوج مبطلقة فهو يرتكب الزنى (((.
نحن ال نريد �أن نناق�ش امل�سيحية على �أحكامها فلي�س ذلك من حقنا �أو من غاياتنا يف
مثل هذه الدرا�سة ،كما ال نريد �أن ننتهز هذه الفر�صة للأ�شارة �إىل بع�ض ال�سلبيات يف
املجتمعات امل�سيحية التي �أفرزتها تلك الأحكام .فاال�صرار على االكتفاء بزوجة واحدة قاد
(يف نظر بع�ض امل�سلمني وغريهم) �إىل �إن�شاء عالقات غري �شرعية مع �أخريات ،وخا�صة
عندما ينعدم االن�سجام بني املرء وزوجه مما يتعذر معه �إنهاء العالقة بالطالق.
ون�سمع الآن �أن كثري من املجتمعات امل�سيحية �أباحت الطالق بعد �أن كان حمرما ،كما
�أن احلرية اجلن�سية للرجل واملر�أة قبل الزواج ،و�أحيانا بعده ،يكاد يعترب مقبوال يف �أغلب
تلك املجتمعات� .أن تلك ال�سلبيات يف املجتمعات امل�سيحية ال نعتربها ن�صرا للإ�سالم وال
لتعدد الزوجات فيه ،الدين الذي �أجاز الطالق �أي�ضا ،و�أن كان �أبغ�ض احلالل عند اهلل،
 (((	�أنجيل متى ،ف .32 / 5
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كما �أنه لي�س ن�صرا �أي�ضا للديانات ال�سماوية الأخرى كاليهودية واملندائية (ال�صابئة)
التي �أجازت تعدد الزوجات .كما �أجازت الطالق.
�إن ما ميكن �أن نقوله يف هذا ال�صدد� :أن القوانني والأحكام ،حتى و�إن كانت دينية
حماطة بهالة من التقدي�س ف�إنها �ستتغري �إن عاجال �أو �آجال �إذا كانت خمالفة للطبيعة
الب�شرية ،وان التغري قد يبتد�أ �أوال ب�صورة غري �شرعية ،وبعد مدة من الزمن طالت �أم
ق�صرت ،يثبت بقانون ،في�صري �أمرا م�شروعا كما وقع للطالق يف املجتمعات امل�سيحية.
ويف احلقيقة �أن ه�ؤالء الذين ي�أخذون على الإ�سالم لأنه �أباح تعدد الزوجات هو �أنهم
ال يعرفون حقيقة الإ�سالم من ناحية ويجهلون �أو يتجاهلون الظروف التاريخية التي
�أدت �إىل تعدد الزوجات� .إن الإ�سالم مل يبح تعدد الزوجات كما �أن هذا التعدد لي�س من
�إخرتاعه ،بل بالعك�س الإ�سالم قيد تعدد الزوجات .لقد كان هذا التعدد قائما يف الأديان
ال�سماوية ال�سابقة كما قلنا :اليهودية وال�صابئية با�ستثناء امل�سيحية ،كما كان التعدد �شائعا
يف املجتمعات الوثنية كمجتمع اجلزيرة العربية قبل الإ�سالم ورمبا املجتمعات البدائية
عموما .وقد مار�سه امل�سلمون ونبيهم بكل حرية ،فلم يكن هناك دين �أو تقليد مينع ذلك.
بل بالعك�س كانت التقاليد ت�سمح به ورمبا ت�شجعه ،ولكن هذا ال يعني بالطبع �أن على كل
�شخ�ص �أن يتزوج �أكرث من واحدة ،وال �أح�سبه �أنه كان �أمرا عاما يف اي وقت من الأوقات.
وبيدو يل �أن هذه الظاهرة مل تكن مظهرا من مظاهر الرتف بقدر ما كانت حاجة
�إن�سانية ملا كان ين�ش�أ يف تلك املجتمعات من منازعات وحروب ت�ؤدي �إىل قتل الرجال تكون
النتيجة نق�ص يف عدد الرجال بالن�سبة لعدد الن�ساء وان تعدد الزوجات كان حال لتلك
امل�شكلة االن�سانية.
ولعل ه��ذا احل��ل ال ي��زال مطلوبا يف املجتمعات احلديثة التي تقوم فيها احل��روب
واملنازعات .وان التطور احلديث رمبا يتطلب �أن يكون احلل علميا منظما ولي�س حال عفوي ًا
كما كان يف ال�سابق ،هذا �إذا كانت تلك املجتمعات تريد املحافظة على العائلة كوحدة
�أ�سا�سية يتكون منها املجتمع.
ولنعد �إىل مو�ضوعنا وهو تعدد الزوجات يف الإ�سالم ،لقد مار�س امل�سلمون ذلك بحكم
تقاليدهم ال�سابقة ،ولكن وبعد زواج النبي ب�آخر �أزواجه وهي ميمونة ح�صل ما مل يكن يف
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احل�سبان وبدون مقدمات ،ففي ال�سنة املذكورة نزلت الآية ( )52من �سورة الأحزاب التي
منع فيها النبي من الزواج ب�أكرث مما عنده ،ولي�س له �أن يطلقهن �أو ي�ستبدلهن ب�أخريات،
 (((
حيث تقول الآية:
وتف�سريها� :أنه ال يحل لك الن�ساء يا حممد بعد الت�سع الالتي هن معك ،وال �أن تطلق
واحدة وتتزوج ب�أخرى مكانها� ،إال ما ملكت ميينك من الرقيقات (((.
�أما ملاذا هذا التحديد املفاجئ ،وملاذا �إقت�صر التقييد على نبي الأمه وبقي الأمر مباحا
لعامة امل�سلمني ((( .وماذا كان رد فعل امل�سلمني �إزاء هذا التحديد وهل اعتربوا �أن الأمر
يخ�صهم والتزموا به �أم اعتربوه خا�صا بالنبي الكرمي ومل يعريوه �أي اهتمام .ولعل نهاية
امل�شكلة قد جاءت يف الآية التي تخ�ص عامة امل�سلمني ،وهي الآية  3من �سورة الن�ساء التي
نزلت بعد الآية ال�سابقة بفرتة ق�صرية .رمبا يف ال�سنة الثامنة للهجرة ،فقد جاء يف الآية
 ((( �سورة الأحزاب هي ال�سورة التي رقمها  33بين ال�سور في القر�آن الكريم ،ولكن ت�سل�سل نزولها هو
 90وهي من ال�سور المدنية� ،أي �أنها ال�سورة الرابعة التي نزلت في المدينة ،وهي كلها مدنية �إذ ال
توجد فيها �آيات مكية ،و�أول �سورة نزلت في المدينة هي �سورة البقرة وت�سل�سل نزولها هو 87ورغم �أن
�سورة الأحزاب تخ�ص الأحزاب التي جاءت لمحاربة الم�سلمين� ،إال �أنها ت�ضمنت الكثير من الأحكام
الخا�صة بالزواج ،وما يرتبط به من التبني والظهار وتوجيهات �إلى �أزواج النبي و�إلزام زينب بنت
جح�ش بالزواج من زيد بن حارثه ،ورغبة النبي بالزواج منها بعد طالقها منه� . . . .ألخ .والظهار هو
�أن يقول الرجل لأمر�أته� :أنت مثل �أمي �أو يحرمها على نف�سه .كما كانوا يفعلون في الجاهلية فمنعه
الإ�سالم ،كما منع الإ�سالم التبني ،ولذلك يجوز �أن يتزوج الرجل زوجة من تبناه بعد طالقها منه ،كما
فعل الر�سول ( ) عندما تزوج مطلقة زيد بن حارثة ،ابنه بالتبني.
 ((( الم�صحف المف�سر.558 ،
 ((( وجدت تف�سيرا معقوال لهذا المنع لدى �أحد الكتاب المحدثين .وهو الدكتور نظمي لوقا هو� :أن هذا
المنع جاء النقاذ النبي من الزواج بالهبه حيث كان بع�ض الن�ساء يعر�ضن �أنف�سهن على النبي للزواج
بهن فال ي�ستطيع �أن يرف�ض �إحراجا للواهبة وال ي�ستطيع �أن يقبل كل من تعر�ض عليه نف�سها لأ�سباب
مختلفة (�أنظر :د .لوقا� ،ص )98وربما �صار الزواج بالهبة يتكرر �إقتداء ًا بالزواج الأخير وهو زواجه
بميمونة الذي كان بالهبة كما يقال.
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املذكورة :

 (((

وتف�سري ذلك� :أن اهلل (تعاىل) ذكر اليتامى ف�أو�صى بهم خريا ،ثـم قــال :و�أن كنتم
تخافون �أن ال تعدلوا يف يتامى الن�ساء و�أن تزوجتم بهن حترجا من تبعة ظلمهن فتزوجوا
من غريهن ما طاب لكم مثنى وثالث ورباع .وخافوا �أي�ضا �أن ال تعدلوا بينهن كما تخافون
ذلك يف اليتامى .ف�أن ر�أيتم �أن العدل بينهن غري متي�سر فتكفيكم واح��دة �أو ماملكت
�أميانكم من الإمـاء ،وذلك �أقرب �أن ال متيلوا عن احلق (((.
وقد فهم امل�سلمون �أن التحديد لهم هو  4زوجات كحد �أعلى والتزموا بذلك وال �أدري
�إذا كان قد دار نقا�ش بني امل�سلمني حول هذا املو�ضوع وهل كان هناك بع�ض االختالف لأن
�سياق الآية مفتوح مبا (طاب لكم)ولي�س التقيد ب  4كحد �أعلى .وما دام قد �سمح للنبي
ولعامة امل�سلمني من قبل ان يكون لديهم �أي عدد من الزوجات فكان للنبي  9يف وقت واحد
فمعنى ذلك �أن الأمر للم�سلمني كما هو لنبيهم (((.
وعلى �أية حال ف�إنني ال �أريد هنا �أن �أقدم فتوى جديده فهذا لي�س من �ش�أين وال من
اخت�صا�صي .وهناك متخ�ص�صون كثريون ميكن الرجوع �إليهم يف هذا املو�ضوع ((( هذا ومل
 (((	�إن ت�سل�سل نزول �سورة الن�ساء هو � 92أي �أنها ال�سورة ال�ساد�سة التي نزلت في المدينة ،وهي ال�سورة
رقم  4في القر�آن الكريم.
 (((	�أي �أن ما يمتلكه ال�شخ�ص من الجواري ما زال بدون تحديد من الناحية ال�شرعية ،كما ال توجد �إ�شارة
�إلى �ضرورة العدل بينهن كما هو الحال بين الزوجات� .أنظر الم�صحف المف�سر� ،ص .558
 ((( قر�أت خبرا في �إحدى الم�صادر وهو �أن �أحد الم�شركين و�أ�سمه غيالن الثقفي قد �أ�سلم وله  10زوجات
ف�أمره النبي ( ) �أن ي�ستبقي  4منهن� .أنظر� :إبراهيم النعمه ،ق�ضية العدالة في تعدد الزوجات،
مجلة �أحياء التراث العربي الإ�سالمي ،العدد  14ال�سنة � 1982 ،4ص  .61والكاتب نقل الخبر عن
�أحمد( :لعله �أحمد بن حنبل)والترمذي و�إبن ماجة ،و�إن �صح الخبر ف�إن الأمر قد ح�سم في زمن النبي
( ) وال مجال للإجتهاد فيه.
 ((( �سمعت �أن بع�ض فقهاء الم�سلمين قالوا ب�أنه يحق للم�سلم �أن يتزوج  9ولي�س  4عمال بالآية ال�سابقة:
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يرد �أي حتديد بالن�سبة مللك اليمني من اجلواري اللواتي ي�ستطيع �أن ميتلكهن ال�شخ�ص
ويط�أهن كزوجات ،كما �أن العدل بينهن غري مطلوب ،و�إال لكانت الن�صيحة االكتفاء
بجارية واحدة �أ�سوة بالزوجة الواحدة.
وخال�صة القول ف�إن امل�سلمني عموما قد فهموا �أن امل�سلم ي�ستطيع �أن يتزوج  4زوجات
على �أن يعدل بينهن و�أن ميتلك من اجلواري ما قدر عليه .لذلك كان لبع�ض ملوك وخلفاء
امل�سلمني من اجل��واري املئات والآالف ((( .و�أخ�يرا ال يجوز تقومي �أح��داث ووقائع �سابقة
مبقاي�س وقيم الحقة ن�ش�أت يف جمتمع �آخر ومنها مو�ضوع تعدد الزوجات التي يجري
تقوميه مبفاهيم و�أخالقيات الع�صر احلديث �أو القيم واملقايي�س امل�سيحية ( ((.

مثنى وثالث ورباع �أي 2و3و .9 = 4و�إذا كانوا قد فهموا الأمر على هذا الوجه ف�أعتقد �أن العدد يجب
�أن يكون  10ب�إ�ضافة الزوجة الواحدة لأنها تح�صيل حا�صل.
 ((( كان �أغلب خلفاء بني العبا�س من �أبناء الجواري ،تجاوز عددهم  30خليفة من  37مجموع خلفاء بني
العبا�س .ويقال ان المتوكل العبا�سي كان له � 3أو � 4آالف جارية وط�أهن جميعا.
 ( (( وكلمة �أخيرة ،ولكنها مهمة وهي :ان ال�سيد الم�سيح ( ) مع كل التقدير واالحترام له ،لم يكن �إاله ًا �أو �إبنا
للإله ،وانما هو ب�شر مثلنا (ح�سب عقيدة الم�سلمين وغيرهم) ،عا�ش على هذه االر�ض  33عاما ،ولم يتزوج و لذلك
فهو لم يعرف الحياة الزوجية ،وان �آراءه عن الزواج والطالق هي اجتهادات وتوجيهات(�شخ�صية)  -في نظري.
�أما الم�سيحيون فيعتبرونها احكاما(الهية) ويلتزمون بها ولي�س لأحد �أن يعتر�ض على ذلك .وهم باال�ضافة الى
تلك التوجيهات ي�أخذون ب(�شريعة مو�سى) الواردة في التوراة ،و كذلك القرارات التي يتخذونها في الم�ؤتمرات
الم�سيحية العالمية (الم�سكونية) .واول م�ؤتمر م�سكوني عقده الم�سيحيون كان في �سنة( )50بعد الم�سيح( ).
وعلى �أية حال فان هذه الم�ؤتمرات الم�سكونية لم تتجاوز عدد �أ�صابع اليدين خالل االلفي �سنة الما�ضية.
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مما ال خالف عليه (كما �أح�سب) �أن الإ�سالم مل ينظر يف مو�ضوع تعدد الزوجات
الذي كان قائما يف اجلاهلية �أو بع�ض الأديان ال�سابقة له وخا�صة الديانة اليهودية .وبعد
حوايل  20عاما من البعثة النبوية مت حتديد عدد الزوجات ب�أربع فقط لعامة امل�سلمني
وللنبي مبا عنده وهن ت�سع زوجات فقط .ومل يكن ذلك حافزا للم�سلمني ب�أن يتزوجوا
ب�أكرث من واحدة قدميا� ،أو ب�أن يفعلوا ذلك حديثا� ،أن الأغلبية ال�ساحقة من امل�سلمني
تكتفي بزوجة واحدة نظرا للم�س�ؤوليات الإقت�صادية والإجتماعية .و�أن الزواج ب�أكرث من
واحدة هو ا�ستثناء ميار�سه عادة بع�ض املو�سرين وا�صحاب ال�سلطان وبع�ض �سكان املناطق
الزراعية حيث الإجناب وقوة العمل مطلوبه للإنتاج الزراعي.
ف���إذا كان �أغلب امل�سلمني قدميا وحديثا يكتفون بزوجة واح��دة رغم �أن ب�إمكانهم
التزوج ب�أكرث من ذل��ك ،فلماذا �إذن مل يكتف نبي اال�سالم بزوجة واح��دة �أي�ضا� ،أو
بعدد قليل من الزوجات ؟ ويف احلقيقة �أن طرح ال�س�ؤال بهذه الطريقة غري دقيق لأن
النبي ( ) مل يبد�أ حياته بزيجات متعدده .فقد تزوج وهو ابن الـ  25وبقى على زوجة
واحدة ملدة � 25سنة  -كما مر معنا .وبعد وفاتها بقى � 3سنوات �أخرى بزوجة واحدة �أي�ضا.
�أنه يف ال�سنوات الـ 10الأخرية فقط من حياته تعددت زوجاته .فقد بلغ عدد من تزوجهن
 10زوجات ،توفيت �أحداهن يف حياته .وتويف عن  .9وتعدد زوجات النبي يف هذه الفرتة
الأخرية الق�صرية من حياة النبي هي التي حتتاج �إىل تف�سري.
لقد كرث املف�سرون لتعدد �أزواج النبي يف هذه الفرتة الق�صرية وكرث املنتقدون له
واملدافعون عنه .ويف ر�أيي �أن كثريا من املنتقدين مل يكونوا بعيدين عن �سوء الق�صد ،كما
�أن بع�ض املدافعني عنه كانت دفاعاتهم ال تخلو من (طفولية)بعيدة عن الواقع ،بحاجة
�إىل من يدافع عنها ،و�سنعر�ض لبع�ض تلك الإنتقادات والردود عليها والردود على تلك
الردود عندما يقت�ضي ذلك.
�أما �أهم الدوافع لتعدد زوجات النبي يف نظر �أولئك املنتقدين هو فرط امليول اجلن�سية
عند النبي ( ) .فقد كان النبي يف ر�أيهم يحب اال�ستمتاع باملر�أة والتلذذ بوطئ الن�ساء.
ومبد�أي ًا نقول� :أن هذه الدوافع لي�ست عيبا يف الرجل ال�سوي ،فلو �صحت هذه اخل�صال
عند النبي ( ) فهي لي�ست مو�ضع �إنتقاد ،فتلك فطرته التي فطره اهلل عليها ،ومن
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ي�ستطيع من الب�شر �أن يغري طبيعته التي خلقه اهلل بها .وحممد من الب�شر ،ولعل من كمال
الرجولة قوة امليول اجلن�سية عند الرجل ولكن القائلني بهذا الدافع ،دافع فرط امليول
اجلن�سية ن�سوا �أن تعدد الزوجات مل يكن يف طور ال�شباب �أو ما بعده� ،إمنا كان يف ال�سنوات
الع�شرة الأخرية من حياته (كما قلنا) �أنه ق�ضى حياته ال�سابقة كلها مع زوجة واحدة،
وكبرية ال�سن .ولكن بع�ض امل�سلمني املتحفظني ال يناق�شون امل�س�ألة على هذا الوجه ،و�إمنا
على وجه �آخر فامل�س�ألة اجلن�سية بالن�سبة لهم ح�سا�سة ،ولعلها من املحرمات ،وهي و�أن
كانت م�شروعة وطبيعية ،يرون �أنه ال يحتمل �صدور مثل هذا عن النبي لأ�سباب دينية
و�أخالقية و�إجتماعية .وقد رد �أحد ه�ؤالء الكتاب الذي يحمل وجهة النظر هذه على دعوى
 (((
فرط امليول اجلن�سية مبا يلي:
�صح �أنه كان ( ) فيه �صفة امليل اجلن�سي املفرط ملا ت�أخر زواجه �إىل العمر
1 .1لو َّ
 25منه ،ولإ�ستباح ال�شهوات اجلن�سية كما كان يفعل �شباب ع�صره .ويف احلقيقة �أن
الزواج يف العمر � 25سنة لي�س مت�أخرا من ناحية .وهو �أمنا ح�صل كان ب�سبب قلة ذات
اليد من ناحية �أخرى .وعندما قالت له التي حدثته ب�أمر الزواج ب�أنها �ستدبر له الأمر
وافق على الزواج.
2 .2ثم مل��اذا احلكم ب�أحكام الإ�سالم على الفرتة فيما قبله ،ف���أن �إ�ستباحة ال�شهوات
اجلن�سية �صارت حمرمة يف الإ�سالم ومن قام بها قبل ذلك فال جناح عليه .وملاذا
يريدون من النبي �أن يتقيد ب�أحكام الإ�سالم يف الفرتة التي عا�شها قبله.
3 .3وعندما تزوج ،ملا كان قد تزوج امر�أة ثيبا قاربت الأربعني ،وكان ب�إمكانه �أن يتزوج
الفتيات اجلميالت� .أن الكاتب يق�صد (كما هو وا�ضح) لأنه ( ) لي�س له امليل
اجلن�سي املفرط لذلك تزوج امر�أة ثيبا قاربت الأربعني .وهذا القول مردود اي�ضا
لأن خديجة ( ) رغم عمرها كانت (كما يروى) جميلة وثرية ومطلوبة من وجهاء
العرب ،وكانت ترف�ض من تقدم �إليها ،وهي التي اختارت حممد ًا ،وحممد كان �سعيد ًا
بهذا الإختيار وبدون تردد .ويبدو �أن �أ�سعد فرتة يف حياته هي تلك التي عا�شها مع
 (((	�أنظر :ال�سعيدي� ،ص .348 – 330
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خديجة .ثم من قال �أن الذي لديه �شهوة جن�سية قوية ال يتــزوج الثيبات ؟ لعل العك�س
هو ال�صحيح.
4وبعد خديجة ملا كان قد تزوج الثيبات العجز من الن�ساء اللواتي مل يعرفن باجلمال
�سوى عائ�شة التي كانت بكرا وو�ضيئة .وبلغة اليوم جميلة جدا ،ويف احلقيقة �أن النبي
( ) مل يتزوج عجائز �أبدا بعد خديجة .و�إمنا كن كلهن �شابات وجميالت .وبع�ضهن
جميالت جدا ،ولي�س عائ�شة فقط ،و�إمنا �أم �سلمة و�صفية وجويرية بالإ�ضافة �إىل
جاريتيه ريحانة ومارية� ،أن املر�أة الوحيده التي تزوجها كبرية ال�سن هي �سودة بنت
زمعه �أويل زوجاته بعد خديجة .وهذه تربعت بليلتها لعائ�شة عندما �صارت �أكرب و�أراد
طالقها.
5لو َ�ص َّح �أن النبي كان مغرما بحب الن�ساء ملا �إ�ستطاع هجر ن�سائه �شهرا كامال ال يقرب
واحدة منهن وجل�س وحده يف امل�شربة .واجلواب عن هذا �أن الرجل قد يغرم بالن�ساء
وقد تن�ش�أ ظروف فيتكلف هجرهن �أ�شهرا ومع ذلك ف�أنه يبقى متعففا ،فلذلك ف�أن
هذا التربير غري وارد و�أن  29يوما لي�ست فرتة طويلة عاد ال�صفاء بعدها بينه وبينهن
ب�شكل �أف�ضل من ال�سابق ،و�أنه كان يومئذ قد قارب ال�ستني من العمر ،و�أن القائلني
بذلك ن�سوا �أن امل�شربة رمبا كان فيها مارية القبطية �أم �إبراهيم جاريته اجلميلة جدا
التي و�صلت من م�صر �سنة  ،7وي�ستطيع �أن يط�أها متى �شاء مبلك اليمني ،و�إذا مل تكن
�أم �إبراهيم موجودة يف هذا الوقت فرمبا كانت جاريته الأوىل ريحانة بنت زيد وقد
متلكها �سنة  5وهي اي�ضا جميلة جدا و�أن كنا ال ندري �أين مكان �إقامتها ،رمبا كانت
يف نف�س امل�شربة.
�6أن عدد زوجات النبي يعترب قليال بالن�سبة �إىل العظماء من بني �إ�سرائيل ،ويف احلقيقة
�أنه ال يوجد مربر للمقارنة بني عدد زوجات النبي وجواريه مع زوجات ون�ساء عظماء
بني �إ�سرائيل �أو ملوك زمانه.
7وعلى فر�ض الت�سليم ب�أن النبي كان حمبا للن�ساء ومياال لال�ستمتاع باملر�أة ويرغب يف
الوطئ لها فال يعاب عليه يف مثل ذلك وهو ب�صفته ب�شر فيه ما يف الب�شر من غرائز
ال�شهوة والدوافع اجلن�سية تدفعه �إىل التمتع باملر�أة والتلذذ بها بالوطئ ح�سبما تتطلبه
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طبيعة كل حي ،فالنبي مل تطمح عينيه وترغب نف�سه يف الزواج من غري ما �أحله اهلل
له ومل يكن مفرطا فيه .وهذا هو نف�س الر�أي الذي طرحناه منذ البداية ،فلماذا �إذن
التربيرات ال�سابقة ؟ �أن جميع من تزوج النبي ( ) كان وفق �أحكام ال�شريعة،
فلماذا التقول والإنتقاد من قبل االخرين الذين ال ي�ؤمنون بال�شريعة وقيمها ،وملاذا
التربير من قبل املحبني امل�ؤمنني (((.
ولكن من الناحية الأخرى ف�إن فرط امليل اجلن�سي عند الرجل (لو َ�ص ّح) ال يربر هذا
العدد الكبري من الزوجات ،لأن الرجل الكهل مهما كانت �شهوته اجلن�سية قوية ف�أن زوجة
�شابة واحدة (�أو اثنتني) تكفيه ،وقد ترهقه ،وقد قيل عن ذلك� :أن �أ�شد �أعداء الرجل
الكهل جارية �شابة وطباخة ماهرة ،واملعنى وا�ضح ،الأوىل ترهقه بطلب تكرار العمل
اجلن�سي ،والثانية تتخمه بالطعام اللذيذ ،وكال الأمرين ي�ضران ب�صحته
ف�إذن ملاذا تزوج النبي هذا العدد من الن�ساء ومل يكتف بواحدة �أو �أثنتــني ؟ وهذا ما
�سنحاول االجابة عنه فيما بعد.
ويف احلقيقة �أن بع�ض امل�سلمني ي�شعرون باحلرج من كرثة عدد من تزوج النبي من
الن�ساء فينربون مدافعني عن ذلك ويقدمون �أ�سبابا غري قليلة لي�س من بينها بالطبع فرط
امليول اجلن�سية التي ناق�شناها ،والتي هي لو �صحت فقد �أ�شبعها ( ) كما فعل غريه
مبوجب التقاليد ال�سائدة �أوال ومن ثم مبوجب الأحكام ال�شرعية التي التزم بها امل�سلمون
ويف مقدمتهم نبي امل�سلمني� .أما التربيرات املقدمة هذه املرة فهي الأخـرى (طفولية)
اي�ضا وغري واقعية .وبع�ضها �أحيانا ت�سيئ �ضمن ًا �إىل النبي نف�سه دون �أن ي�شعروا بتلك
اال�ساءة وك�أنهم ال يفكرون �أنهم يكتبون لأنا�س عقالء يناق�شون كل كلمة يقولونها ولي�س
جميع النا�س ب�سطاء ي�صدقون ما يقال لهم ويهزون ر�ؤو�سهم �إ�ستح�سانا وترت�سم على
وجوههم �إبت�سامة الر�ضى والإنت�صار وال�سنتهم تتمتم� :صدقتم �صدقتم.
 ((( ولعل الحكم الف�صل في ذلك هو العودة الى ن�ص الآية  52من �سورة الأحزاب التي منع فيها النبي
من الزواج ب�أكثر مما عنده ،حيث تقول الآية :اليحل لك الن�ساء من بعد ،وال ان تبدل بهن من �أزواج
ولو �أعجبك ح�سنهن . . . . .وهذه �شهادة من اهلل ب�أن بع�ض الن�ساء قد يعجب النبي ح�سنهن فيبدلهن
ببع�ض �أزواجه بناء على هذا الإعجاب.
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�أن �أهم التربيرات التي ذكرت عن �سبب تعدد زوجات النـبي ( ) هي:
�1 .1أن النبي جاء �إىل قومه مبهمة كبرية هي الدعوة �إىل التوحيد فكان بحاجة �إىل من
ي���ؤازره يف ذلك ،ور�أى �أن �أنفع �شئ عند العرب هي امل�صاهرة لأن العرب تقيم لها
وزنا .فبد�أ ي�صاهر الكبار من قومه وع�شريته ،كما �صاهر الأ�شراف من قبائل العرب.
ومن ا�ستعرا�ضنا ل�سري زوجات النبي ر�أينا �أن النبي مل ي�ستخدم امل�صاهرة لغر�ض
م�ؤازرة التوحيد ،هذا عدا �أن ال�سنوات الع�شرة الأوىل من الدعوة مل تكن هناك �أية
م�صاهرة .وبعد ذلك عندما بد�أ يتزوج ف�أن احلالة الوحيدة التي ميكن �أن ينطبق
عليها مثل هذا القول هو زواجه من رملة بنت �أبي �سفيان ،و�أظن �أن الأمر فيه �شئ من
النكاية ب�أبي �سفيان قبل �إ�سالمه بالزواج من �إبنته �أكرث من طلب امل�ؤازرة منه ،وميكن
�أن يكون الزواج من جويرية بنت احلارث امل�صطلقية فيه �شئ من ذلك بعتقها من
الأ�سر وعتق �أقاربها� .أما البقية من الزيجات ف�أنها مل حتقق تلك امل�ؤازرة .فامل�ؤازرة
كانت قائمة �أما قبل الزواج مثل حالة عائ�شة وحف�صة وزينب بنت خزمية وزينب بنت
جح�ش و�أم �سلمة وميمونة� ،أو �أنها مل حتقق �أية م�ؤازرة بعد الزواج مثل �سودة بنت
زمعه و�صفية.
�2 .2أن اهلل خ�ص نبيه ب�أن �أحل له من �شاء من الن�ساء ،كما �أحل له الهبة وجعل زوجاته
�أمهات امل�ؤمنني للتحدث عن �سريته وعظيم �أخالقه ويروين عنه الأحاديث ،مما ي�شري
�إىل عظمة النبي بعد وفاته بخالف ما �إذا كانت الزوجة واحدة ف�أنه ينعدم �أثرها
ب�سرعة .هذه الفقرة غري واردة لأن تعدد الزوجات كان مباحا قبل الإ�سالم للم�سلمني
وغريهم ويف او�آخر �أيام النبي جرى التحديد للنبي مبا عنده من الزوجات وال يجوز
له �أن ي�ستبدلهن ،وللم�سلمني  4زوجات .ثم هل �أن تعدد الزوجات مزيه ليحل اهلل له
ما �شاء ويقيد امل�سلمني.
�3 .3أن النبي �أراد بتعدد الزوجات �أن ميثل لأمته مدى عدله بني الن�ساء نظرا ل�صعوبته.
وقد �إ�ستطاع ذلك .ويف احلقيقة �أن الإدعاء ب�أن النبي �أراد بتعدد الزوجات �أن ميثل
لأمته مدى عدله بني الن�ساء هو من �إخرتاع كتاب التربير بدليل �أنه كان يالقي اجلور
منهن فيتحمل ذلك ،كما �أنه كان يقول ب�أنه قد عدل بينهن فيما ميلك وهو الأيام
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والنفقة ويطلب العفو والرحمة فيما ال ميلك وهو احلب وامليل لهن .ثم كان بالإمكان
�أن يكتفي ب  4زوجات مثل بقية امل�سلمني ،ويثبت العدل بينهن .فلماذا يحاول العدل
بني  9من الن�ساء وهو �أكرث �صعوبة.
�4 .4أن �أغلب الن�سوة الالتي تزوجهن كن حمرومات من املعيل� ،أرام��ل حمزونات ومع
ذلك فلي�س له�ؤالء �إكفاء يتزوجوهن غري ر�سول اهلل ،مما �أدى اىل تكاثر عدد زوجاته
ولذلك �أراد جرب خواطر ه�ؤالء الأرامل اللواتي ال معيل لهن� .أن هذه الفقرة تتعار�ض
مع الفقرة  ،1ف�إذا كان �أغلب الن�سوة اللواتي تزوجهن كن حمرومات من املعيل� ،أرامل
حمزونات ،ف�أي م�ؤازرة ترجى من ه�ؤالء الن�سوة �أو من �أقاربهن (((.
5 .5جاء الإ�سالم و�أبطل الرتهب وقال ( ) ال رهبانية يف الإ�سالم ون�سخ فكرة العزوبية
و�أخذ ي�ؤكد على النكاح .قال ( ) النكاح �سنتي ،فمن رغب عن �سنتي فلي�س مني،
ومل يكتف حممد بالقول بل �أثبته فعال .ويف احلقيقة �أن تعدد الزوجات ال عالقة له
بالرهبانية ،فالرهبانية امل�سيحية هي لرجال الدين فقط ولبع�ض املذاهب� ،أما البقية
فهم يتزوجون ،ولكنهم يكتفون بزوجة واحدة وهذه لي�ست رهبانية ،وقد �أثبت النبي
بزواجـه الأول والثانـي �أن ال رهبانية يف الإ�سالم فلماذا �إذن الـ  9الباقيات.
6 .6يزعم بع�ض الكتاب يف معر�ض الدفاع عن النبي ب�أنه لي�س لل�شهوة اجلن�سية �سلطان
على النبي ولذلك فهو مل يتزوج بدافع ال�شهوة وامليل للن�ساء ومعا�شرتهن و�إال لإتخذ
ما �شاء من الأب��ك��ار وال�صغريات يف �أول �شبابه وال يوجد �شرع مينعه من ذلك.
 (((	�أن هذه الم�س�ألة مهمة جدا وت�صير م�شكلة �أوقات الحروب .وربما كان �سبب تعدد الزوجات قبل
الإ�سالم وبعده بوجه خا�ص و�صارت الم�س�ألة �أكثر جدية ،وكان بالإمكان �أن يو�ضع لها حل منا�سب
من خالل تكليف الم�سلمين جميعا ب�أن يتكلفوا بالزواج من جميع الأرامل وغير الأرامل من العوان�س
ب�أن يتزوج الرجل ب�أكثر من واحدة ،ال �أن يقوم �شخ�ص واحد بالزواج من  10ن�ساء وترك الباقي ،ف�أن
هذا ال يحل الم�شكلة� .أن الم�س�ألة كانت وال تزال يعاني منها الم�سلمون وال يجوز �أن تبقى المر�أة بدون
زواج� ،إذا �أريد الحفاظ على �شرف المر�أة كما تق�ضي �أحكام الدين والتقاليد ولذلك يجب �أن تكون
�إحدى الفرائ�ض على الم�سلمين �أن يتزوج الرجال من الن�ساء اللواتي ت�صل �أعمارهن �إلى �سن الثالثين
ولم يتزوجن� .أما التبرير يجبر خواطر الأرامل من قبل رجل واحد كمبرر لتعدد الزوجات فهو مجرد
تبرير.
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وم��ن يدقق يف مثل ه��ذه الأق���وال يجد فيها �إ���س��اءة �ضمنية �إىل النبي لأن ال�شهوة
اجلن�سية لدى الرجال والن�ساء لي�ست �شيئا معيبا بل هي من نعم اهلل عليهم وهي
دليل القوة وال�صحة والرجولة ،ولل�شهوة �سلطان على الب�شر جميعا وال ت�ضعف
�إال ب�سبب املر�ض �أو ال�شيخوخة و�أن كانت هي متفاوته من رجل �إىل �آخ��ر .والنبي
حممد ( ) كما قال اهلل (تعاىل) ب�شر مثلكم ،فلماذا تريدونه �أن�سانا غري طبيعي،
�ضعيف ال�شهوة ،وهم يريدون لأنف�سهم �أن يكونوا �أ�سوياء و�أقوياء يف �شهواتهم مع
زوجاتهم ،ونبيهم لي�س كذلك ،ف�شدة القوة اجلن�سية لي�ست �سبة للرجل و�إمنا دليل
القوة ومظهر من مظاهر الرجولة ،و�أن النبي ( ) وكما يبدو من درا�سة �سريته
�أنه مل يكن �ضعيفا يف هذه الناحية ،بل على العك�س هو قوي الرجولة ،وان قدراته كما
يبدو �أكرث من قدرات الرجل االعتيادية ،و�أن تعدد زوجاته هي مظهر من مظاهر تلك
القوة من ناحية� ،إ�ضافة �إىل اهتمامه بالن�ساء و�أحاديثه عنهن من ناحية �أخرى.
�7 .7أراد النبي بتعدد الزوجات تخريج معلمات للن�ساء فقد اراد �أن ينقلن �أخبار بيته التي
هي �سنة الإ�سالم باال�ضافة �إىل القر�آن .وهناك كثري من الأحكام الإ�سالمية كالنكاح
والنفا�س والوالدة وغري ذلك من �أحكام قد تخجل املر�أة امل�سلمة �أن ت�س�أل النبي �أو �أيا
من �أ�صحابة عنها ،وي�سهل عليها �أن ت�س�أل زوجات النبي يف ذلك ،وبهذا تكون تلك
الزوجات معلمات لن�ساء امل�سلمني ،وفعال ف�أن بع�ض الزوجات قد قمن بهذه املهمة
وخا�صة عائ�شة التي روت عن النبي �أكرث من  2000حديث .ولكن هذا التربير غري
وارد بالطبع ف�إن الزوجة الواحدة �أو الأثنني ميكن �أن تقوم بهذه املهمة ب�شكل منظم
ب�أن تلتقي بامل�سلمات وتعلمهن الأحكام ،وبعد ذلك يقمن تلك املتعلمات مبهمة تعليم
جيل �آخر وهكذا .علما بانه لي�س كل زوجات النبي كن معلمات يف هذا املجال ،لعل
املثال البارز منهن كانت عائ�شة.
8 .8يعزو بع�ض الكتاب �إىل �أن تعدد زوجات النبي هو لغر�ض الذرية .فقد كان ( ) يقول:
ما بعث اهلل نبيا �إال جعل له ذرية من �صلبه ،ورغم �أنه تزوج العديد من الزوجات
ومل يكن عقيمات ،فلم يكن له �أوالد منهن .و�أن �أوالده كلهم (ذكورا واناثا)كانوا من
زوجته الأوىل ،عدا �إبراهيم من �سريته مارية .وقد توفى الأبناء وهم �صغار .ومن
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البنات فقط فاطمة هي التي كان لها عقب فكانت ذريته منها ومن علي بن �أبي طالب.
رمبا كانت رغبته �أن يكون له �إبن من �أحد زوجاته املتعددات ولكن اهلل �أراد غري
ذلك و�إقت�صرت ذريته على حفيديه احل�سن واحل�سني من فاطمة ((( .اما �أمامة ابنة
زينب ،كربى بناته ،فقد تزوجها علي بــن ابي طالب ،وملا قتل او�صى امامة ان التتزوج
معاوية ،اذا خطبها ،بل تتزوج املغرية بن نوفل بن احلرث بن عبداملطلب ،فنفذت
و�صيته ،وقد ماتت بدون عقب (((.
و�أخريا ال بد من اال�شارة �إىل �أنه قد وردت عن النبي ( ) �أحاديث كثرية،
قد يكون بع�ضها مو�ضوع �أو حمرف ،وحتى �أن كان ذلك كذلك ف�أنها تدل على �أية حال
على اهتمام النبي بالن�ساء و�أن وجود تلك اخل�صلة هي التي �سمحت باختالق الأحاديث
املو�ضوعة �أن وجدت .ومن هذه الأحاديث:
�1 .1أن جماعة من ال�صحابة كانوا حرموا على �أنف�سهم الن�ساء والإفطار يف النهار والنوم
يف الليل .ف�أخربته �أم �سلمة بذلك ،فخرج �إىل �أ�صحابة فقال� :أترغبون عن الن�ساء؟

2 .2خري متاع الدنيا املر�أة ال�صاحلة.
3 .3جعل قرة عيني يف ال�صالة ولذتي يف الدنيا الن�ساء ،وريحانتي :احل�سن واحل�سني
(�سمعت هذا احلديث ب�شكل �آخر� :أحب من دنياكم ثالث :الطيب والن�ساء وقرة عيني
ال�صالة) ولي�س يل املفا�ضلة بني الن�صني.
 ((( ال�سعيدي �ص � .360 -354أنظر اي�ضا :موالنا محمد علي ،حياة محمد ور�سالته� ،ص 263–252وهو
يطرح نف�س الأفكار تقريبا.
 ((( محمد علي القطب واخرون ،ن�ساء حول الر�سول� ،ص 452-451
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) يحب �أن يبيت كرميا مغلوبا على

�4 .4أن الن�ساء يغلنب الكرمي ويغلبهن لئيم ،و�أنه (
�أن يبيت لئيما غالبا.
5 .5ما ر�أيت من �ضعيفات الدين وناق�صات العقول �أ�سلب لذي لب منكن.
6 .6كان ( ) يكره �إيذاء الزوجات ،ومن �أقواله :ال يجلد �أحدكم امر�أته جلد العبد ثم
يجامعها يف �آخر اليوم.
�7 .7أن خري ن�سائكم الولود الودود العفيفة العزيزة يف �أهلها الذليلة مع بعلها ،املتربجة مع
زوجها .احل�صان على غريه ،التي ت�سمع قوله ،وتطيع �أمره� ،إذا خال بها بذلت له ما
يريد منها ،ومل تتبذل كتبذل الرجل.
8 .8خيار امل�ؤمنني ،خيارهم لن�سائهم.
9 .9كان( ) �إذا �أراد تزويج امر�أة بعث من ينظر �إليها .قال للمبعوثني� :شمى ليتها
(عنقها) ف�أن طابت ليتها طاب عرفها (الريح الطيبة) ،و�أنظري �إىل كعبها ف�أن درم
كعبها (كرث حلمه) عظم كعثبها (فرجها).
�1010أريت النار ،و�أريت �أكرث �أهلها الن�ساء ،بكفرهن الع�شري (الزوج) وبكفرهن الإح�سان.
ولو اح�سنت اىل �أحداهن الدهر ،ثـم ر�أت منك �شيئا ،قالت :ما ر�أيت منه خريا قط.
1111من �سعادة الرجل �أن ال حتي�ض �إبنته يف بيته.
�1212أف�ضل ن�ساء �أمتي �أ�صبحهن وجها و�أقلهن مهرا.
�1313إذا جامع �أحدكم �أهله ،فال ي�أتينها كما ي�أتي الطري ،ليمـكث ويلبث ،ويف حديث �آخر:
يعجلها.
�إذا �أراد �أحدكم �أن ي�أتي �أهله فال ّ
1414قال ( ) لأمر�أة �أتت له :لعلك من امل�سوفات .قالت :وما امل�سوفات ؟ قال :املر�أة
يدعوها زوجها لبع�ض احلاجة (لي�ضاجعها) فال تزال ت�سوفه حتى ينع�س فينام.
فتلك التي ال تزال املالئكة تلعنها حتى ي�ستيقظ زوجها.
1515يو�صي النبي باملالعبة واملداعبة عند اجلماع.
1616تعلموا من الغراب خ�صاال ثالث� :إ�ستتارة بال�سفاد (النكاح) وبكوره يف طلب الرزق ،وحذره.
1717يو�صي النبي بعدم التعري وعدم النظر �إىل فرج املر�أة ،وعدم الكالم عند اجلماع (� 3أحاديث).
1818من كان يحب �أن يتبع �سنتي ف�إن من �سنتي التزويج ،و�أطلبوا الولد ف�إنني مكاثر بكم
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الأمم غدا ،وتوقوا على �أوالدكم من لنب البغي من الن�ساء واملجنونة ف�إن اللنب يعدي.
ذلكم هو نبينا الكرمي ب�شر �سوي يحب الن�ساء كما نحبهن ،وتلك هي �سنته ،فمن رغب عن
�سنته فلي�س منه ،كما قال.
�أما �أهم �أ�سباب تعدد زوجات النبي ( ) يف �سنواته الع�شر الأخ�يرة ،تلك الأ�سباب
التي خرجت بها من هذه الدرا�سة هي عدة ا�سباب ،وهي بالطبع لي�ست بنف�س امل�ستوى من
الإهمية ،ولكني ال اريد املفا�ضلة فيما بينها :
�1 .1أن النبي كان يطمح �إىل �إجناب �إبن له �أو �أكرث من زوجاته املتعددات لأن �أبناءه الذكور
من خديجة قد توفاهم اهلل وهم �صغار.
�2 .2أنه كان ( ) يروق له �أن يوثق عالقات من حوله من الأقربني بعالقات الزواج
وامل�صاهرة
3 .3ان الزواج الأول والثاين كان من زوجات يكربنه �سنا ولأول مرة يجرب الزواج من
�صغرية ،ومن ال�صدف انها �صغرية جدا وبذلك فقد دخل عاملا جديدا ممتعا مل ي�ألفه
من قبل ،وهو كان يف �أوا�سط العقد ال�ساد�س من العمر ،ومعلوم ان الرجال يف هذه
ال�سن مييلون اىل ال�شابات ال�صغريات ،بل ويتحلمون بهن ويجدون يف ذلك الراحة
وال�سعادة وخا�صة اذا كانوا ي�ضطلعون مب�س�ؤوليات ج�سيمة ويتحملون �ضغوطا نف�سية
كبرية .ولعل زواجه من عائ�شة وهي �صغرية وجميلة رغبه يف الزواج من �صغريات
�أخريات .ولو اقت�صر زواجه بعد خديجة على �سودة التي كانت تكربه بب�ضعة اعوام
ملا فكر بزيجات اخرى .ومما يجب مالحظته هنا انه ( ) مل يكن يبحث عن هذا
النوع من الزيجات ،وامنا كانت ت�أتيه اىل باب داره ،وقد زهد يف بع�ضها بدليل ما
ترك من ن�ساء خطبهن ومل يتزوجهن �أوتزوجهن ومل يدخل بهن.
4 .4ولعله ال�سبب الأهم ،وهو البحث عن واحدة متلأ مكان زوجته الأوىل خديجة التي
وجد معها ال�سعادة والإ�ستقرار وملدة ربع قرن وكانت وراءه ت�سنده وتن�صره وكانت
�أول امل�ؤمنني به وبفقدها فقد الن�صري واملعني والذي ت�صادف فقدها مع فقد ن�صريه
الآخر عمه ابي طالب وظل يبحث عنها بني الزوجات املتعددات ومل يجدها حتى حلق
بها لدى الرفيق الأعلى.
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و�أمر �أخري قبل ختام هذه الفقرة ،وهو �أن تعدد زوجات النبي (كما يبدو يل) الذي
ح�صل يف الفرتة الأخرية من حياته ح�صل �صدفة ،وكان بالإمكان �أن تقع الأحداث ب�شكل
�آخر ويكتفي النبي بزوجة واحدة اي�ضا بعد خديجة .فعندما توفيت خديجة يف ال�سنة
الثالثة قبل الهجرة غمرت النبي وامل�سلمني موجة كبرية من احلزن والقلق .ومل يعرف
امل�سلمون كيف يخرجون النبي منها .ويبدو �أن النبي وهو يف غمرة ذلك مل يكن يفكر
بالزواج من امر�أة �أخرى حتل حمل خديجة ،كما �أن امل�سلمني �أنف�سهم مل يكن يف ذهنهم
هذا الأمر ليفاحتوه فيه ،ولعلهم مل يكونوا يعتقدون �أن النبي كغريه من النا�س ليتزوج بعد
زوجته الأوىل ،وخا�صة �أنه عا�ش معها  25عاما ومل يفكر �أن يتزوج عليها ،رغم �أنها كانت
تكربه ب  15عاما و�أن الزواج ب�أكرث من واحدة كان �أمرا م�ألوفا عند العرب
وح�صل �أثناء ذلك �أن فاحتته �إحدى ال�صحابيات خولة بنت حكيم بالزواج للخروج
من حزنه وعزلته ،فرد عليها :مبن يتزوج ؟ �أجابت� :إن �شئت ثيبا و�إن �شئت بكرا .وكانت
الثيب املقرتحة هي �سودة بنت زمعه ذات ال  55عاما ،والبكر املقرتحة هي عائ�شة بنت
�أبي بكر ذات ال � 6سنوات� ،أي واحدة كبرية جدا والأخرى �صغرية جدا لرجل �أرمل جاوز
اخلم�سني ال يزال يف عنفوان رجولته ،ف�إقرتح على خولة �أن تخطب الأثنني معا .ودخل
بالأوىل و�أجل الثانية � 3سنوات ريثما تكرب قليال .وهكذا لعبت ال�صدفة وفتحت الطريق
�أمام الزواج املتعدد للنبي ،وكان من املمكن �أن تقرتح عليه خولة بنت حكيم زوجه منا�سبة
يف الثالثني من عمرها مثال .ف�سودة امر�أة كبريه قد جاوزت �سن احلمل ،وهي �أن �صلحت
لتقدمي بع�ض اخلدمه لزوجها والرعاية البنتيه فاطمة و�أم كلثوم ولكنها بحكم �سنها مل
يكن مبقدورها �أن ت�ؤدي وظيفتها كزوجه وتنجب له بع�ض الأبناء الذين حرم منهم لأنهم
ماتوا �صغارا من زوجته الأوىل.
�أما الزوجة الثانية امل�ؤجلة فعندما دخل النبي بها كان عمرها � 9سنوات �أي �أنها كانت
دون �سن احلمل اي�ضا ،وال ت�صلح لأداء اخلدمات الزوجية الكاملة .رمبا كانت ت�صلح
للمداعبة واملالطفة .و�إث��ارة غريتها من زوجته ال�سابقة الراحلة ويت�سلى ب�إنفعاالتها
الطفولية �أو يحملها على كتفه �أو بني يديه لرتى فرقة من احلب�شيات ي�ضربن الدفوف،
ويجلب لها �صويحباتها ليلعنب معها ،ولعله كان �سعيدا بذلك كل ال�سعادة ،رمبا �أ�سعد من
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�أي رجل �آخر مع امر�أة �أخرى� ،أما �أداء الوظائف الزوجية فقد كان �أمرا م�ؤجال .و�إزاء
هذا الو�ضع كان ال بد من انتظار �أن ت�أتي زوجة ثالثة �أكرب �سنا بعد �أن �أو�شكت �سودة �أن
تفقد وظيفتها كزوجه ب�سبب تقدم ال�سن ،ومل يدم الإنتظار طويال وجاءت الزوجة الثالثة
بعد �سنتني من الدخول بعائ�شة وتبعتها الزوجات الأخريات ،فقد فتح الباب على عامل
تعدد الزوجات.
ولو �شاءت ال�صدفة �أن تقرتح خولة ،مثال على النبي ابنة عمه زينب بنت جح�ش وقد
كانت باكرا و�أ�صغر من �سنها التي تزوجها بها بعد �سبع �سنوات ،بعد طالقها من زيد بن
حارثه ،ما �أظنه �إال كان �أكتفى بتلك الزوجة ال�شابة النا�ضجة والتي كان عمرها حوايل
الثالثني وقادرة على الإجناب ولها دالة كبرية عليه لأنها ابنة عمته بحيث كان ب�إمكانها �أن
متنع قدوم زوجات �أخريات ومل ت�ستطع �أن تفعل ذلك بعد ان �سبقتها عدة زوجات .وجاءته
مطلقة ك�سرية اجلناح غري قادرة على تغيري ما فات ،ومع ذلك فقد �أحتلت مكانا متميزا
بني الزوجات املتناف�سات� .إن هذا هو �إجتهاد جاء مت�أخرا �أكرث من  14قرنا يقوم على
(لو) ومتى غريت (لو)وجه الت�أريخ! ؟
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ولد للنبي من خديجة  4بنات و�أبنان (يف رواية  )4وملا كانت خديجة قد تزوجت يف
�سن الأربعني فال بد �أن يكون الأوالد قد ولدوا خالل ال�سنوات الع�شرة الأوىل من زواجها،
�أي يف الفرتة املتبقية من �سن احلمل بني العمر � 50 - 40سنة.
واجلدير بالإ�شارة� ،أن البنات هن زينب ورقيه و�أم كلثوم وفاطمة ،وهو املتفق عليه(عدا
ما يذكر �أحيانا من �أن فاطمة �أكرب من �أم كلثوم) �أما املختلف فيه فهو عدد الأبناء ،فهم:
القا�سم وعبد اهلل والطيب والطاهر.
وال�شائع �أن الطيب والطاهر هما �أ�سمان �آخران لعبد اهلل .وتقول بع�ض الروايات �أنه
�سمي بالطيب والطاهر لأنه ولد بعد البعثه .وهذا ال ميكن �أن يكون �صحيحا لأن خديجة
عندئذ تكون كربت وجاوزت الـ  50وتكون قد اجتازت فرتة الإجناب ،لأن بعثة النبي وقعت
وهو بعمر � 40سنة وهذا يعني �أنها كانت بعمر � 55سنة ،وحتديد العمر مهم لتحديد عمر
فاطمة اي�ضا لأنه خمتلف يف �سن والدتها – كما �سرتى.
وعلى �أي حال ف�إن البنات قد كربن وتزوجن واجننب و�أدركن الإ�سالم وهاجرن� .أما
الأبناء فماتوا �صغارا ولذلك اختلفوا يف عددهم وحتى يف ا�سمائهم .وجتدر اال�شارة �إىل
�أن هناك �أبنا �آخر للنبي هو �إبراهيم ولد من مارية القبطية جارية النبي ،وقد تويف �صغريا
اي�ضا بعمر يقل عن �سنتني – كما �أ�شرنا �إىل ذلك يف ا�ستعرا�ض �سرية مارية من قبل.
�أما ترتيب والدة الأبناء والبنات فهو خمتلف فيه .فبع�ضهم يرتب والدة البنات �أوال،
ثم والدة الأبناء .وبع�ضهم يجعل والدتهم بعد البعثه بعد �أن جتاوزت خديجة اخلم�سني،
وهذا غري مقبول .وهناك روايات �أخرى خمتلفه وكلها ال حتدد �سنة الوالدة .ولكن هناك
�إ�شارات �شبه م�ؤكدة �أن �آخر مولود للنبي هو فاطمة وقد ولدت قبل البعثة بـ � 5سنني .ويف
خمتلف الروايات قد بدا يل �أن ترتيب الوالدات كانت كالآتي :القا�سم ،زينب ،عبد اهلل،
رقيه� ،أم كلثوم ،فاطمة.
و�سنفرت�ض �أن �أول مولود كان بعد الزواج ب�سنة واحده و�آخر مولود معروفة �سنة والدته.
وبقية املواليد موزعة توزيعا منتظما تقريبا خالل الفرتة ب�إ�ستثناء عبد اهلل حيث مات بعد
والدتــه ،فلم يع�ش طويال فحملت �أمه مبن بعده ولذلك ف�إن املواليد كانوا ح�سب عمر الأم
وعمر الأب و�سنة الزواج:الآتي:
186

بنات النبي

�إن التوزيع يف هذا اجلدول هو جمرد �إجتهاد �شخ�صي ولي�ست له �أية قيمة تاريخية
وميكن لأي باحث يقع على بع�ض الن�صو�ص التاريخية الدقيقة ميكنه تغيري �سنة الزواج
وبالتايل عمر الأم والأب� ،أما عمر فاطمة فنعتقد �أنه �صحيح ب�إحتمال كبري.
فقد ذكر يف بع�ض امل�صادر �أنها ولدت �سنة �إعادة بناء الكعبه ،وهذا وقع قبل البعثه
بـ � 5سنني اي �أن النبي كان بعمر � 35سنة .تقول بع�ض الروايات ان فاطمة ولدت (بعد)
البعثه بـ � 5سنــني ،وهذا غري ممكن لأن خديجة كانت يومئذ بعمر � 60سنة ،ويبدو �أن كلمة
(قبل) قد حرفت �إىل عك�سها (بعد) ،كما �سنناق�ش ذلك عند البحث يف �سرية فاطمة.
والآن �سنتناول �سري بنات النبي واخبارهن� .أما الأبناء وهما � 2أو  4فال نعرف عنهم
�شيئا كثريا ،لأنهم ماتوا �صغارا ،ومن القليل الذي نعرفه �أن القا�سم مات وعمره �سنة
واحدة وب�ضعة �أ�شهر ،ومل تكمل ر�ضاعته.
واجلدير بالإ�شارة �أن حممد كان يحب بناته حبا جما وخا�صة �صغراهن فاطمة ،يرى
فيهن �صورة من زوجه احلبيب التي �أن�سته ما عاناه يف طفولته و�صباه من يتم و�ضياع،
وكانت طفولتهن �سعيدة ناعمة ،تنعم بالرتف ب�سبب ما كان لأمهن من ثروة وجاه وخدم،
ومل يعرفن ال�ضيق واحلرمان الذي عاناه والدهن من قبل ،وعلى العموم ف�إن حياتهن
كانت ر�ضية هانئة ،ولكن حياتهن وحياة العائلة كلها قد اهتزت وبدت تخيم عليهم املعاناة
واملتاعب عند املبعث ب�سبب الإع�صار الذي هز اجلزيرة العربية ولي�س تلك العائلة وح�سب.
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1 .1زينب بنت حممد

:

هي �أكرب بنات النبي وثاين مولود له ويقال �أنها ولدت وعمر النبي � 33سنة� ،أي �أنها
ولدت له بعد � 8سنوات من الزواج ،ولكننا ن�شك يف ذلك ،لأن زينب قد تزوجت قبل البعثة
ومعنى ذلك �أن عمرها عند ال��زواج هو �أقل من � 7سنوات وهذا غري ممكن ،و�إذا كان
�أجتهادنا يف وقت والدتها �صحيحا ف�إن عمرها عند ال��زواج �أقل من � 12سنة وهو �أكرث
قبوال (((� ،أما الذي تزوجها (فكما قلنا) فهو �أبن خالتها هاله بنت خويلد وهو �أبو العا�ص
بن الربيع بن عبد �شم�س .وكانت خالته خديجة تعتربه مبنزلة ولدها ،وهي التي �س�ألت
زوجها حممدا �أن يزوجه زينب قبل البعثة فزوجه �إياها ،وملا بعث النبي �آمنت به خديجة
وبناته كلهن ب�ضمنهن زينب ،ولكن �أبا العا�ص مل ي�سلم وبقى على �شركه.
كان �أبو العا�ص من رجال مكة املعدودين ،معروف بالأمانة والرثاء والتجارة .وبعد
البعثة جاءه رجال قري�ش وطلبوا منه �أن يفارق زوجته بنت حممد ،ويزوجوه �أية امر�أة �شاء
من قري�ش .ولكنه رف�ض وبقيت زوجته معه.
كما �أن النبي نف�سه مل ي�ستطع �أن يفرق بني زينب وزوجها ،لأن النبي كان مغلوبا على
�أمره ومل ي�ستطع �أن يفعل ،رمبا لأنه مل يكن هناك �أمر بهذا التفريق .وعند هجرة النبي
�إىل املدينة بقيت زينب مع زوجها يف مكة رغم �إ�سالمها وبقاء �أبي العا�ص على �شركه ،وملا
ح�صلت غزوة بدر يف ال�سنة  2للهجره خرج �أبو العا�ص مع قري�ش ملحاربة امل�سلمني ،رمبا
مكرها ،وال بد �أن زينب مرت حينئذ ب�إمتحان ع�سري لأن زوجها ذهب يحارب اباها و�أيهما
قتل �أو �إنت�صر كانت هي اخلا�سرة ،متاما كما ح�صل بعد ذلك لرملة بنت �أبي �سفيان
عندما ذهب زوجها النبي ملحاربة �أبيها �أبي �سفيان لفتح مكة ،وعلى �أية حال ف�إن امل�سلمني
قد �إنت�صروا يف معركة بدر .ومل يقتل �أبو العا�ص يف املوقعة ،ولكنه �أ�سر فيها ،وجيئ به مع
الأ�سرى �إىل املدينة.
 ((( من الكتاب المعا�صرين الذين يرون �أن زينب ولدت بعد زواج النبي بـ � 3سنوات تقريبا هي الدكتورة
بنت ال�شاطئ حيث تقول� :أن خديجة حملت بعد عامين �أو ثالثة ولكنها كانت الوليدة الأولى ،والقابلة
هي �سلمى موالة �صفية بنت عبد المطلب� ،أنظر :د .بنت ال�شاطئ ،بنات النبي �ص .57 – 54
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وعندما بعث �أهل مكة بفداء �أ�سراهم ،بعثت زينب بفداء ابي العا�ص ،وكان من جملة ما
بعثت به قالدة �سبق �أن �أهدتها �إياها �أمها خديجة عند زواجها من �أبي العا�ص .فلما ر�آها
النبي ( ) رق لها وقال للم�سلمني� :أن ر�أيتم �أن تطلقوا لها �أ�سريها وتردوا عليها ما بعثت
به من الفداء ف�إفعـلوا ،ففعلوا وردوا عليها ما بعثت به و�أطلقوا �أبا العا�ص بغري فداء.
وكان النبي قد طلب من �أبي العا�ص �أن يدع زينب ت�أتي �إىل املدينــة ،وبعث لذلك
زيد بن حارثه ورجال �آخر من الأن�صار �إىل مكة بعد بدر ب�شهر لي�صحبانها �إىل املدينة،
وملا قدم �أبو العا�ص �إىل مكة �أخرب زينب برغبة �أبيها ف�أخذت تتجهز ،و�صحبها حموها
كنانة بن الربيع ،حيث �أركبها الهودج واخذ يقود بعريها يف النهار �أمام �أهل مكة وهو
مت�سلح بقو�س وكنانته ،فغ�ضب �أهل مكة ور�أوا يف ذلك قهرا لهم �أن حتمل ابنة حممد
على هذه احلاله ومنذ وقت غري بعيد �سبق �أن �إنت�صر عليهم حممد يف معركة بدر وقتل
بع�ض ر�ؤو�سهم و�صناديدهم ،ف�إعتربوا خروج �إبنته بهذا ال�شكل �إ�ستمرارا لإذاللهم وك�سر
�شوكتهم فخرجوا يطلبونها على نحو فر�سخ من مكة.
وكان �أول من و�صل �إليها هبار بن الأ�سود بن عبد املطلب بن �أ�سد ونافع بن عبد القي�س
الفهري ،فقام هبار بطعن الهودج بالرمح وا�سقط زينب من الهودج فت�أذت من ذلك،
ويقال� :أنها �أ�سقطت جنينها ونزفت ،وك��ان ذلك ال�سبب يف وفاتها بعد عدة �سنوات،
لذلك �أباح ر�سول اهلل دمه يوم فتح مكة ،ويقال �أنه يف �سورة غ�ضبه �أمر النبي بحرق هبار
و�صاحبه ثم تراجع و�أمر بقتلهما قائال :ال يجوز �أن يعذب �أحدا بالنار غري اهلل .وعندما
�سقطت زينب �أخذ كنانة بن الربيع �سهما وو�ضعه يف قو�سه وقال :احلف باهلل ال يدنو اليوم
منها رجل �إال و�ضعت فيه هذا ال�سهم .فتفرق النا�س عنه وجاء �أبو �سفيان يف جمموعة من
رجال قري�ش وقال له:
�أيها الرجل �إنك مل حت�سن الت�صرف� ،إنك خرجت باملر�أة على ر�ؤو�س النا�س عالنية
جهارا ،وقد عرفت م�صيبتنا ونكبتنا وما ا�صابنا من حممد �أبيها ،فيظن النا�س �إذا �أنت
خرجت ب�إبنته �إليه جهارا �أن ذلك ذل �أ�صابنا ،ولعمري ما لنا يف حب�سها عن �أبيها من
حاجه ،وما فيها من ث�أر ،ولكن �أرجع باملر�أة حتى �إذا هد�أ النا�س �سلها �سال خفيفا و�أحلقها
ب�أبيها ،فردها كنانة �إىل مكة ،ف�أقامت فيها ليايل ريثما حت�سنت �صحتها وحتى �إذا هد�أت
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الأ�صوات عنها حملها على بعريها وخرج بها ليال و�سلمها �إىل زيد بن حارثه و�صاحبه
خارج مكة فقدما بها على ر�سول اهلل.
بقى �أبو العا�ص مقيما يف مكة على �شركه و�أقامت زينب يف املدينة مع �أبيها وقد فرق
الإ�سالم بينهما ،ومل نقف على مكان �إقامة ولديها علي و�أمامة ،هل جاءا �إىل املدينة �أم
بقيا مع �أبيهما يف مكة .وقبل الفتح خرج �أبو العا�ص يف جتارة �إىل ال�شام مباله و�أموال �آل
قري�ش وعندما عاد لقيته �سرية للنبي ( ) فيها زيد بن حارثه ومعه  170رجال� ،أخذوا
منه جميع امواله وهرب �أبو العا�ص .جاء �أبو العا�ص �إىل املدينة متخفيا ليال يف طلب
ماله ودخل على زينب و�إ�ستجار بها ف�أجارته ،وذهبت �إىل باب امل�سجد وقت �صالة ال�صبح
و�صاحت� :أيها النا�س �إين قد �أجرت �أبا العا�ص بن الربيع .ف�صلى ر�سول اهلل بالنا�س �صالة
ال�صبح وملا �أمتها قال� :أيها النا�س لقد �سمعتم ما �سمعت� ،أما والذي نف�س حممد بيده ما
علمت ب�شئ مما كان حتى �سمعتم �أنه يجري على النا�س �أدناهم .وقد �أجرنا من �أجارت.
ثم �إن�صرف ودخل على �إبنته زينب فقالت له� :إن �أبا العا�ص ف�إن قرب ف�إبن عم .و�أن
بعد ف�أبو ولد .و�إين قد �أجرته .ف�أجاب� :أي بنية� ،أكرمي مثواه و�أح�سني قراه وال ي�صلن
�إليك ،ف�أنك ال حتلني له ،وخرج �إىل امل�سجد.
وقال ابو العا�ص لزينب :عر�ضوا علي بالأم�س �أن �أ�سلم و�آخذ ما معي من �أموال ف�أنها
�أموال امل�شركني ف�أبيت قائال :بئ�س ما �أبدا به �إ�سالمي �أن �أخون �أمانتي .ويف ال�صبح بعث
النبي �إىل ال�سرية التي �أخذت �أم��وال �أبي العا�ص وقال لهم� :أن هذا الرجل منا بحيث
علمتم ،وقد �أ�صبتم له ماال ،ف�إن حتبوا فردوا عليه الذي له ف�إنا نحب ذلك .و�أن �أبيتم فهو
(فئ) اهلل الذي �أفاءه عليكم .و�أنتم �أحق به .فردوا عليه كل ماله فحمله �إىل مكة ووزعه
على �أ�صحابة .وملا �إنتهى من ذلك قال لهم :يا مع�شر قري�ش .هل بقى لأحد منكم عندي
مال مل ي�أخذه ؟ فقالوا :ال .قال :ف�أين �أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�أن حممد ر�سول اهلل .واهلل
ما منعني من الإ�سالم �إال تخوف �أن تظنوا �أين �أردت �أن �آكل �أموالكم و�أذهب بها .والآن
بعد �أن �سلمت لكم كل �شئ ف�إين �أ�شهدكم �إين قد �أ�سلمت و�أتبعت دين حممد .ثم خرج
�سريعا حتى قدم املدينة يف بداية ال�سنة  7فرد عليه النبي زوجته بعد � 6سنني بالنكاح
الأول ،وقيل بنكاح جديد.
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كان النبي يثني على م�صاهرة �أبي العا�ص ويقول عنه :حدثني ف�صدقني ووعدين
فوفاين ،وقد ولدت زينب لأبي العا�ص ولدا ذكرا �أ�سماه (عليا)ويوم فتح مكة كان جده
ر�سول اهلل قد �أركبه خلفه على ناقته .وقد مات على هذا يف خالفة عمر بن اخلطاب وكان
مراهقا للحلم .كما ولدت زينب لأبي العا�ص بنتا� ،إ�سمها �أمامة كان ر�ســول اهلل يحبها.
ماتت زينب باملدينة يف ال�سنه  8بالتحديد بعد الهجرة بـ� 7سنني و�شهرين وكان �سبب
موتها هو �سقوطها من الهودج� .أي بعد حوايل � 5سنوات من احلادثة .و�إذا �صح �إجتهادنا
�أنها ولدت قبل البعثة بـ � 12سنه فمعني هذا �أنها توفيت وعمرها يف حدود � 33سنة .وكان
زوجها حمبا لها كما ر�أينا .ثم تزوج بعدها بنت �سعيد بن العا�ص .وقد مات �أبو العا�ص
باملدينة يف ذي احلجه �سنة � 12أيام خالفة �أبي بكر ((( و�أو�صى بابنته �إىل الزبري بن العوام
بن خويلد بن �أ�سد� ،إبن خاله.
ويف ال�سنة  11عندما �أح�ست فاطمة بنت حممد بدنو �أجلها �أو�صت عليا قائلة� :إذا �أردت
التزويج بعدي يا �إبن العم ،فعليك ب�إبنة �أختي �أمامة ،ف�إنها تكون لولدي مثلي .و�إجعل لها
يوما وليله ولولدي يوما وليلة ف�أنهما مي�سيان يتيمني بعدي(وال �أدري ملاذا �أهملت التو�صية
بابنتيها زينب و�أم كلثوم) ،فعمل علي بو�صية فاطمة وتزوج �أمامة(بعد موت �أبيها كما يبدو)
�إذ قد زوجه �أياها الزبري بن العوام الذي كان �أبوها قد �أو�صاه بها .وقد ولدت من علي ولدا
�سماه حممد وقد قتل ،وعندما جرح علي ودنت وفاته قال لأمامة� :إين ال �آمن �أن يخطبك
معاوية .ف�إذا كان لك يف الرجال حاجة فقد ر�ضيت لك املغرية بن نوفل بن احلارث بن عبد
املطلب زوجا من بعدي .وفعال فعندما �إنق�ضت عدتها كتب معاوية �إىل مروان بن احلكم �أن
يخطبها عليه .وييذل لها � 100ألف دينار .فلما خطبها �أر�سلت �إىل املغرية بن نوفل و�أخربته
بذلك قائلة� :إن كان لك بنا حاجة ف�أقبل .فجاء �إليها وخطبها من احل�سن بن علي( )
وتزوجها فولدت له ولدا ذكرا �أ�سماه (يحى) وكان يكنى به (رمبا مات �صغريا لأن بع�ض
الروايات تقول� :أنها ماتت من غري خلف) .وتوفيت �أمامة �سنة  50ولو قدرنا �أن والدتها
كانت قبل الهجرة ب�سنوات قليله فمعنى ذلك �أنها قد جاوزت الـ  50عند الوفاة.
 ((( ذكر في بع�ض الم�صادر� :أيام خالفة عثمان بن عفان وهذا غير �صحيح لأن عثمان تولى الخالفة �سنة .24
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:

هي ثانية بنت ولدت للنبي .وتقول �إحدى الروايات �أنها ولدت قبل مبعثه ب � 6سنني،
وهذا غري ممكن بالطبع �إال �إذا كانت قد ولدت قبل فاطمة ب�سنة واحدة ،التي كانت والدتها
قبل املبعث بـ � 5سنوات .بينما املعروف �أن والدة رقية �سبقت والدة �أم كلثوم وفاطمة معا،
ميكن �أن تكون رقيه قد ولدت قبل البعثة بـ � 9سنني �أو حوايل ذلك .وعندما كربت تزوجها
عتبة بن �أبي لهب بن عبد املطلب �إبن عم ابيها .كما تزوج �أخوه عتيبة �أختها �أم كلثوم .وقد
خطبت الأختان يف يوم واحد .وكان ذلك قبل البعثه بعام على ما هو �شائع.
(ال�شعراء:
وعندما نزل قول اهلل (تعاىل) بعد البعثة:
 )214ذهب ر�سول اهلل �إىل ال�صفا و�صعد عليه وهتف :يا �صباحاه .فقالوا :من هذا الذي
يهتف؟ قالوا :حممد .فقال :يا بني عبد املطلب .ويا بني عبد مناف .ف�أجتمعوا �إليه .فقال:
�أر�أيتكم لو �أخربتكم �أن خيال تخرج عليكم من �سفح هذا اجلبل� ،أكنتم م�صدقي ؟ قالوا:
نعم ما جربنا عليك كذبا .فقال :ف�إين نذير لكم بني يدي عذاب �شديد .فقال �أبو لهب :تبا
لك ما جمعتنا �إال لهذا ؟ ثم قام.
وملا نزلت �سورة :تبت يدا �أبي لهب وتب� . . .إىل �آخر ال�سورة ،عندئذ �إلزم ابو لهب
ولديه عتبه وعتيبة مبفارقة �إبنتي حممد �إذ قال لولديه :ر�أ�سي ور�أ�سيكما حرام �إن مل
تفارقا ابنتي حممد ففارقاهما ،ومل يكونا قد دخال بهما .ورمبا كان لزوجة �أبي لهب �أم
جميل حمالة احلطب دور يف ذلك .ويروى �أنه عندما �سمعت ما نزل بحقها وبزوجها من
قر�آن ارادت �أن ت�ضرب النبي باحلجارة ولكنها ما قدرت.
ويف رواية �أخرى �أن بع�ض رجال قري�ش قالوا لعتبه :طلق بنت حممد ونحن ننكحك �أية
امر�أة �شئت من قري�ش .فقال� :إن �أنتم زوجتموين �إبنة �سعيد بن العا�ص فارقتها ،فزوجوه
�إبنة �سعيد بن العا�ص ففارقها ،ومل يكن قد دخل بها .ويف رواية ثالثة� :أن الطالق وقع بعد
�إنتقالها و�أختها �إىل بيت �أبي لهب ،وهكذا الوقائع والأحداث يف ت�أريخ الإ�سالم فعن كل
واقعة توجد �أكرث من رواية و�أن على الباحث �أن يحقق ويدقق للو�صول �إىل اخلرب ال�صحيح
ولي�س ذلك بالي�سري دائما.
�أما رقية فبعد �أن فارقها عتبه خطبها عثمان بن عفان بعد �إ�سالمه وتزوجها وهاجر
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بها �إىل احلب�شة مع من هاجر �إليها من امل�سلمني يف ال�سنة  5بعد املبعث (�سنة 614م)
وكانوا ب�ضعة ع�شر مهاجرا ( 12رجال و 4ن�سوة على �أكرث تقدير) وقد �أبط�أ خربهما على
النبي فكان يت�سقط �أخبارهـم .وقد �سمع املهاجرون بقوة امل�سلمني فعادوا بعد � 3أ�شهر
ولكنهم فوجئوا بعك�س ما �سمعوا .ثم تتابع امل�سلمون بعد ذلك يف الهجرة الثانية �إىل
احلب�شة حتى بلغ عددهم � 82أو � 83شخ�صا .منهم من هو مع �أهله وولده ومنهم من ولد
له ب�أر�ض احلب�شة كعثمان بن عفان نف�سه .فقد ولدت له رقيه باحلب�شة ولدا ذكرا �أ�سمياه
عبد اهلل وبه كان يكنى بعد �أن �أ�سقطت جنينا قبله .كما ولد �صغار �آخرون لبقية املهاجرين
كحبيبة لرملة بنت �أبي �سفيان من عبيد اهلل بن جح�ش ،و�سلمة لأم �سلمة هند بنت زاد
الراكب وغريهم .وكان النجا�شي قد �أكرم وفادة املهاجرين و�سمح لهم بحرية العباده
واملعتقد ،ومل �أجد ن�صو�صا ت�شري �إىل �أنه كان يقدم لهم امل�ساعدات املالية .لعلهم كانوا
يعتمدون على �أنف�سهم يف ك�سب املال �أو مما كانوا قد حملو ه معهم.
وقد �أرادت قري�ش �إف�ساد ما بني النجا�شي واملهاجرين ف�أر�سلت عبد اهلل بن ابي ربيعه
والد ال�شاعر عمر ،وعمرو بن العا�ص بن وائل وحملوهما هدايا للنجا�شي وبطارقته.
واختلق املبعوثان بع�ض الأقوال والإدعاءات عن املهاجرين وبخا�صة ما يتعلق منها بال�سيد
امل�سيح ،ولكنهم مل يفلحوا لأن بع�ض امل�سلمني ويف مقدمتهم جعفر بن ابي طالب �شرحوا له
بع�ض معتقدهم وقر�أوا له بع�ض الآيات القر�آنية التي متجد ال�سيد امل�سيح ،فرد النجا�شي
املبعوثني ورف�ض ان ي�سلم املهاجرين .ويقال �أن عبد اهلل بن �أبي ربيعه خجل �أن يكون
النجا�شي الغريب �أبر بهم منه .رغم �أن له �أرحاما بينهم ،ولكن عمرو بن العا�ص �أعاد
املحاولة بو�شاية جديدة ولكنها ف�شلت كما ف�شلت الأوىل .فرد النجا�شي عليهما هداياهم
ورجعا خائبني ،وطم�أن املهاجرين ب�أنهم لن ي�صيبهم بجواره �أي مكروه.
ومهما يكن من �أمر ف�إن مهاجري احلب�شة بلغهم �إ�سالم �أهل مكة فعاد بع�ضهم وكان
عددهم � 33شخ�صا يتقدمهم عثمان بن عفان و�أهله ،وملا �أقرتبوا من مكة وجدوا �أن ما
�سمعوه باطال ،فلم يدخل �أحد منهم اال م�ستخفيا .وكان و�صولهم بعد موت خديجة ،فلم
حت�ض رقيه بر�ؤية �أمها .وكانت وفاتها يف  10رم�ضان �سنة  10من املبعث.
ثم هاجر عثمان �إىل املدينة مع امر�أته رقيه ،ويف املدينة �أ�صيبت رقيه باحل�صبة
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وتوفيت ب�سببها �سنة ( 2على وجه التحديد بعد �سنة و� 10أ�شهر و  20يوما من مقدمه
املدينة) �أثناء غزوة بدر .لذلك تخلف عثمان يف املدينة �إىل جانب زوجته ومل ي�شرتك
يف موقعة بدر .وعندما جاء زيد بن حارثه ب�شريا بالإنت�صار يف بدر ،كان عثمان قائما
على قرب زوجته رقيه .و�إذا �صح ما قدرناه من �سنة ميالد رقيه ،ف�أنها قد توفيت وعمرها
حوايل � 24سنة ويقال �أنه ملا عزي ر�سول اهلل بابنته رقيه ((( قال :احلمد هلل .دفن البنات
من املكرمات .والرواية منقولة عن �إبن عبا�س ،واهلل �أعلم ب�صحتها.
�أما عبد اهلل بن عثمان بن عفان الذي ولد يف احلب�شة فقد اختلفت الروايات حوله.
كما �إختلف يف �سنة وفاته .فقد ذكر يف �إحدى الرويات انه مات قبل �أمه وثكلت به .ومعنى
ذلك �أنه تويف قبل ال�سنة  2من الهجرة� .أما �سبب الوفاة فهو �أنه عندما بلغ � 6سنوات من
العمر نقر عينيه ديك فتورم وجهه ومر�ض ومات و�صلى عليه ر�سول اهلل ( ) ونزل يف
حفرته هو وابوه عثمان.
ويف رواية ثانية �أن وفاته �سنة � ،4أي بعد وفاة �أمه ب�سنتني ،ويف رواية ثالثة �أنه مات
وهو ر�ضيع ،وهذا ال ميكن �أن يكون �صحيحا لأنه لو وقع ذلك لكان موته يف احلب�شة ولي�س
يف املدينة .ويف رواية رابعة� :أنه عا�ش وكرب وعمر حتى بلغ من العمر � 76سنة ومات بنف�س
ال�سبب اي�ضا وكان يدعى عبد اهلل الأ�صغر .كما �أجنبت له �إبنا �آخر يدعى عبد اهلل الأكرب
وكان يلقب باملطرف حل�سنه وجماله ،وكان كثري الزواج والطالق .وهذه الرواية غريبة
لأننا مل ن�سمع �أنه لأي منهما دور يف الأحداث التي وقعت بعد ذلك ،فلم ي�سمع �أنهما ا�شرتكا
يف غزوة ووقفا موقفا معينا يف بع�ض الأحداث ،ولنقل من الفتنة �أواخر �أيام خالفة �أبيهما
التي انتهت مبقتله ،رمبا كان هناك نوع من التداخل بني الأ�سماء والأ�شخا�ص ،الننا مل
ن�سمع �إن للنبي حفيدا كبريا من بناته غري احل�سن واحل�سني.

 ((( عندما جاء النبي لتوديع �إبنته الم�سجاة �أجه�ش الن�سوة خارج الغرفة بالبكاء فتدخل عمر بن الخطاب
كعادته وزجرهن بق�سوة .فقال له ( ) :مهما يكن من العين والقلب فمن اهلل رحمة ،ومهما يكن
من اليد والل�سان فمن ال�شيطان.
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ثالث بنت ول��دت للنبي ( ) وق��د قدرنا والدتها قبل املبعث بحوايل � 7سنوات.
و�إ�سمها (�آمنه)ولكن كنيتها غلبت على �إ�سمها .وقد تزوجها عتيبة بن �أبي لهب (كما
�أ�شرنا) وعندما �أنذر ابوها ع�شريته الأقربني فارقها عتيبة ،كما فارق �أخوه عتبه �أختها
رقيه ،وقد يكون زواج رقيه و�أم كلثوم لي�س قبل البعثه متاما ،و�إمنا خالل الفرتة التي كانت
فيها الدعوة �سرية والتي ا�ستمرت �3سنوات.
وكما �أورد امل�ؤلفون ق�صة �أخرى يف مفارقة عتبه لرقيه� ،أوردوا ق�صة ثانية ملفارقة
عتيبة لأم كلثوم .فقد ذكروا �أن عتيبة جاء �إىل النبي وقال له :كفرت بدينك ،وفارقت
�إبنتك ،ال حتبني وال �أحبك ،ثم �سطا عليه و�شق قمي�صه .فقال ( )� :أما �إين ا�س�أل
اهلل �أن ي�سلط عليك كلبا .بعدها خرج عتيبة يف جتارة �إىل ال�شام ،فنزلوا يف الأرقاء ليال
فطاف بهم �أ�سد تلك الليلة وقتل عتيبة� ،أما عتبه فقد عا�ش و�أ�سلم �سنة الفتح.
وعلى �أية حال ف�إن �أم كلثوم بقيت بعد طالقها من عتيبة دون زواج حتى الهجرة .وهو
�أمر يدعو �إىل الإ�ستغراب .كيف مل يتقدم خلطبتها �أحد من �أ�صحاب النبي ،بينما تقدم
�أكرث من واحد خلطبة �أختها ال�صغرى فاطمة ،ولكن النبي ( ) ف�ضل �إبن عمه وربيبة
علي وزوجه �إياها يف ال�سنة  2من الهجرة .وكما �أ�شرنا �سابقا ف�إن �أختها رقيه زوجة عثمان
قد توفيت بعد ان �أ�صيبت باحل�صبه فزوج النبي �أم كلثوم له يف ال�سنة  ،3وقد �سبق �أن
ا�شرنا �إىل ق�صة زواجها من عثمان .فقد �أ�ست�شهد زوج حف�صة بنت عمر بن اخلطاب يف
موقعة بدر فعر�ض عمر حف�صة على �أبي بكر ليتزوجها ف�إعتذر وعر�ضها على عثمان فلم
يجبه .ف�شكا عمر للنبي فقال له ( ) :هل لك يف خري من ذلك ؟ �أزوج حف�صة من هو
خري من عثمان .و�أزوج عثمان من هو خري من حف�صة .فزوجه �أم كلثوم .وكان عمرها
يومئذ حوايل � 23سنه فدخلت عليها �أم عيا�ش خادم النبي تدعوها للقاء �أبيها ليخربها
بزواجها من عثمان وقد �أ�صدقها عثمان مثل �صداق رقيه .وعندما تزوجت �أم كلثوم بعث
معها �أبوها �أم عيا�ش كما بعثها مع �أختها من قبل .وعا�شت �أم كلثوم مع عثمان ب�ضع
�سنوات ال تخلو من هزات.
ففي ذي القعده �سنة  6خرج النبي مع نحو � 1500شخ�ص من �أ�صحابة لق�ضاء العمرة.
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وت�صدت لهم قري�ش قرب احلديبيه ومنعتهم من الدخول .ف�أر�سل النبي عثمان للتفاو�ض،
وجاءت الأخبار �أنه قتل .فدعا النبي امل�سلمني �إىل بيعة (الر�ضوان)ملحاربة قري�ش ،ولكن
عثمان عاد من الرحلة دون �أن ي�صاب ب�أذى ،ومت �صلح احلديبيه .وكان عثمان ممن مل
ير�ض ب�شروطه.
وبعد �سنتني فتحت مكة ثم ح�صلت غزوة (تبوك) يف رجب �سنة  9ويف حينها جهز
عثمان جي�ش(الع�سرة) وهو جي�ش تلك الغزوة .فقد جهز عثمان اجلي�ش املذكور ب950
بعريا و  50فر�سا وقيل  1000بعري و 70فر�سا.
توفيت �أم كلثوم يف �شعبان �سنة  9وهي بعمر � 29سنة (وقيل توفيت �سنة  7وهو �أقل
�شيوعا) ومل تنجب �أوالدا وغ�سلتها �أ�سماء بنت عمي�س و�صفية بنت عبد املطلب .وروت
(�أم عطيه) التي �شهدت غ�سلها قول ر�سول اهلل( ) :غ�سلنها ثالثا �أو خم�سا �أو �سبعا �أو
�أكرث من ذلك مباء و�سدر و�إجعلن يف الآخر كافور ًا .و�صلى عليها �أبوها ونزل يف قربها علي
والف�ضل و�أ�سامه بن زيد ودفنت بالبقيع .وملاذا مل ينزل يف قربها زوجها عثمان؟
وبعد �أم كلثوم تزوج عثمان �أم البنني بنت عبيده بن ح�صن ونائلة بنت الفراف�صة
الكلبيه ،وقد �شهدتا م�صرعه يف يوم الدار� ،أثناء الفتنة الكربى ،بعد ربع قرن.
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:

كانت فاطمة �آخر بنت ملحمد ( ) فهى �أ�صغر �أخواتها ،وقد �أختلف يف �سنة والدتها
وتبع ذلك اختالف يف �سنها عند الهجرة ،وعند الزواج ،وعندما �أجنبت احل�سن واحل�سني
وبقية �أوالدها ،و�سنها عند الوفاة .ففي رواية �أنها ولدت بعد البعثة بـ � 5سنوات ((( وعلى
هذا يكون �سنها عند الهجرة � 8سنوات وعند الزواج � 10سنوات وعندما �أجنبت احل�سن
كانت بعمر � 11سنة واحل�سني بعمر � 12سنه .ثم بقية �أوالده��ا .وقد توفيت �سنة  11من
الهجرة بعد وفاة النبي بفرتة ق�صرية وعمرها  18وب�ضعة �أ�شهر .وهذا كله غري �صحيح
�سببه اخلط�أ يف حتديد �سنة والدتها .وقد جر هذا اخلط�أ �إىل �أخطاء �أخرى.
ال ميكن �أن تكون فاطمة قد ولدت بعد البعثة بـ� 5سنوات لأن معنى ذلك �أن والدها كان
بعمر � 45سنة و�أن عمر �أمها � 60سنة� ،أي �أنها قد جتاوزت �سن الإجناب منذ � 10سنوات يبدو
�أنه قد ح�صل حتريف من (قبل) �إىل معكو�سها (بعد) (كما �أ�شرنا من قبل) �أي �أن فاطمة
قد ولدت قبل البعثة بـ� 5سنوات ،ولذلك ف�إن عمرها عند الهجرة هو � 18سنة وعمرها عند
الزواج �20سنة وعندما ولدت احل�سن �سنة  3كانت بعمر � 21سنة وعندما �أجنبت احل�سني
�سنة  4كانت بعمر � 22سنة ،ثم بقية �أوالدها .وكلها �سنوات معقوله للزواج والإجناب.
وعندما توفيت بعد والدها كان عمرها حوايل � 29أو � 30سنة ،وهو ما يتطابق مع
الرواية ال�سابقة التي تقول �:أن فاطمة ولدت �سنة بناء الكعبة وكان ذلك قبل البعثة بـ 5
�سنوات ،وكان النبي ( ) يومئذ بعمر � 35سنة عندما جرى حتكيمه لف�ض املنازعة يف
رفع احلجر الأ�سود �إىل مكانه.
روي عن عبد اهلل املح�ض بن احل�سن املثنى بن احل�سن بن علي �أنه دخل على ه�شام بن
عبد امللك وعنده امل�ؤرخ الكلبي .فقال ه�شام لعبد اهلل :يا �أبا حممد ،كم بلغت فاطمة من
ال�سن ؟ قال� 30 :سنة فقال الكلبي� 35 :سنة .فقال ه�شام �أ�سمع ما يقول ،وقد عنى بهذا
ال�ش�أن .فقال :يا �أمري امل�ؤمنني �سلني عن �أمي و�سل الكلبي عن �أمه.
 ((( تزعم بع�ض الروايات �أنها ولدت بعد البعثة ب � 5سنوات وبعد الإ�سراء ب � 3سنوات وفي هذا تناق�ض
وا�ضح لأن الإ�سراء وقع بعد البعثة بـ � 11سنة.
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ويف ر�أي الكاتب عبا�س حممود العقاد� :إن �أ�صح القول من بني الأخبار املت�ضاربة �أنها
قد تزوجت يف نحو الـ � 18سنة وزوجها �أكرب منها بب�ضع �سنوات (عمره حوايل � 25سنة �أو
�أقل من ذلك بقليل )
يقول �أحد امل�ؤلفني :ب�أن هذا االختالف بني امل�ؤرخني يف تـ�أريخ �سنها يوم تزوجت نا�شئ من
عدم �ضبط ت�أريخ والدتها ،و�إال فوفاتها معلومة بوفاة �أبيها .والذي عليه بع�ض الروايات �أنها
ولدت مبكة يف  20جمادى الثاين من ال�سنة املذكورة املختلف عليها �أي � 5سنوات قبل البعثة.
كانت فاطمة تعي�ش يف بيت �أبيها مع �أخواتها يف ترف من العي�ش ب�سبب ثروة �أمها .ويف
البيت �أكرث من خادم خلدمتها واخواتها .ويبدو �أن فاطمة كانت تتمتع بعناية واهتمام
خا�ص من �أمها و�أبيها باعتبارها رابعة �أخواتها و�أ�صغرهن يف جمتمع يهتم بالذكور ويفرح
لوالدتهم .ولعل �أمنية الأبوين كانت �أن ت�أتي ولدا وكذلك �أختها التي �سبقتها .ومن الأخبار
�إن الذكور الذين ولدوا قبل فاطمة �أو بعدها ماتوا �صغارا ،مل يكملوا �سن الر�ضاعة ،وبخا�صة
القا�سم ويروى �أن النبي دخل على خديجة وهي تبكي ،وملا �س�ألها �سبب بكائها �أجابت :درت
لبينة القا�سم� .أما عبد اهلل فقد مات وهو �أ�صغر من ذلك .وروى �أنهما قد ولدا بعد املبعث.
وهناك من يقول �أن عبد اهلل فقط ولد بعد املبعث .وهو �إحتمال �ضعيف لأن خديجة تكون
يومئذ قد بلغت الـ 55ح�سب ما �أ�شرنا .وكما قلنا ف�إن فاطمة قد عوملت معاملة خا�صه لكي
ال ت�شعر �أنها غري مرغوب فيها .وعندما توفيت �أخواتها الواحدة بعد الأخرى كربت مكانتها
عند �أبيها .وازدادت مكانتها �أكرث عندما ولدت حفيديه احل�سن واحل�سني وكانت ذريته
منهما ،كما �أن طبيعة �شخ�صيتها .وهو ر�أيي اخلا�ص ،جعلها �أكرث الت�صاقا ب�أبيها.
وعندما �صدع النبي بالدعوة وخا�صة عندما (�أنذر ع�شريته الأقربني) �إهتز بيت النبي
كما اهتزت مكة كلها وتغريت �أحوال بيت النبي واحلياة الناعمة فيه .فقد �أقنع �أبو لهب
وامر�أته وبع�ض م�شركي قري�ش عتبه وعتيبة بطالق �إبنتي حممد �إنتقاما منه .ومل تفلح
حماوالت مماثلة مع �أبي العا�ص يف طالق زينب منه وظل متم�سكا بها.
وبد�أت الأزمات واملتاعب تتواىل ،وبلغت ذروتها عندما فر�ض احل�صار على امل�سلمني
فالتج�أوا �إىل �شعب �أبي طالب ،وعندما خرجوا من احل�صار بعد �سنوات توفيت خديجة
و�سقط عمد البيت الذي كان ي�ستند �إليه النبي حممد ،وتبعها �أبو طالب وبقى النبي وحيدا
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مع �إبنتيه �أم كلثوم وفاطمة� .أما زينب فقد كانت مع زوجها �أبي العا�ص ورقيه مع زوجها
عثمان بن عفان الذي كان قد هاجر �إىل احلب�شة يف �أوائل من هاجر �إليها .ويف هذه الفرتة
ورمبا قبلها كانت فاطمة تخرج وراء �أبيها وت�شاهد بع�ض الإ�ساءات التي توجه �إليه من قبل
م�شركي قري�ش في�ؤثر ذلك يف نف�سها وكانت ترد عليهم مبا تقدر عليه من �أقوال و�أفعال.
ومن الطبيعي �أن تتكون مالمح �شخ�صيتها الغ�ضة يف مثل هذه الظروف القا�سية التي
كانت مليئة بالإرهاق ب�سبب �صغر �سنها.
ثم هاجر النبي �إىل املدينة .وبعد �أن �إ�ستقر هناك بعث زيد بن حارثه و�أحد �أ�صحابة
ليحملهما �إليه .وملا �سمع بذلك بع�ض م�شركي قري�ش حلقوا بهما فنخ�س بعريهما احلويرث
بن نقيذ بن عبد ق�صي القر�شي فوقعتا على الأر�ض وت�أملتا ثم و�صلتا �إىل املدينة منهكتني.
ولذلك �أمر النبي �أ�صحابة عند فتح مكة �أن يقتلوا احلويرث ولو كان متعلقا ب�أ�ستار الكعبة
فقتله علي بن �أبي طالب.
ويف املدينة �سكن النبي وبناته وزوجه يف غرف ب�سيطه مطلة على فناء امل�سجد مبنية
من حجارة وطني ،وكانت �سقوفها من جريد غري مرتفعه .وكان احل�سن بن علي يقول كنت
�أدخل بيوت النبي و�أنا غالم مراهق ف�أنال ال�سقف بيدي ،وكان الأثاث ب�سيطا .ويف مثل
هذه الظروف املادية اجلديدة الفقرية عا�شت فاطمة مع �أختها �أم كلثوم .وكانت فاطمة
عندما و�صلت �إىل �سن الزواج كان قد تقدم خلطبتها بع�ض كبار قري�ش من املهاجرين مثل
�أبي بكر وعمر بن اخلطاب وعبد الرحمن بن عوف وغريهم .وكان النبي يردهم ويعتذر
ب�أنها �صغرية ،وال �أدري ملاذا مل يتقدموا خلطبة �أختها �أم كلثوم وهي �أكرب منها وقد طلقها
زوجها عتيبة عندما �أ�سلمت وبقي هو على ال�شرك منذ ال�سنوات الأوىل للبعثة النبوية.
لعل ال�سبب هو �أن فاطمة كانت جميلة جدا .فقد و�صفت ب�أنها كانت كالقمر ليلة البدر،
م�شرقة الإ�سنان ت�شبه النبي يف م�شيتها وحديثها وقيامها وقعودها .وكان النبي يحبها كثريا.
ويبدو �أن النبي كان يرغب يف تزويجها لعلي بن ابي طالب فعر�ضها عليه ،يف �أحدى الروايات،
ولكن عليا كان فقريا فقال علي :مايل من �شئ �إال درعي .وكان قد غنمها يف �إحدى املعارك،
ف�أمره النبي �أن يبيعها ويجهز العرو�س بثمنها ف�إ�شرتاه عثمان بن عفان ب  470درهما
ف�أعطاها علي للر�سول فدفعها لبالل لي�شرتي ببع�ضها طيبا وعطرا ،ثم يدفع الباقي لأم
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�سلمة (ا�سماء بنت يزيد) لت�شرتي جهاز العرو�س .وقد ا�شرتت لها جرة خ�ضراء وكيزان من
خزف وب�ساط من جلد وعباءة وقربه� .أما فرا�شهما وو�سائدهما فكان ح�شوها ليفا.
ويف رواية �أخرى عن �أن�س بن مالك :قيل لعلي لو خطبتها �إىل النبي خلليق �أن يزوجكها.
قال :وكيف وقد خطبها �أ�شراف قري�ش فلم يزوجها ؟ وبت�شجيع من �أ�صحابه خطبها علي
ووافق النبي على ذلك .قال �أن�س :ثم دعاين النبي بعد �أيام فقال يل :يا �أن�س �أخرج �أدع يل
�أبا بكر ال�صديق وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف و�سعد بن
�أبي وقا�ص ،وطلحة والزبري وبع�ض الأن�صار .فلما اجتمعوا عنده وكان علي غائبا.
قال ( ) :احلمد هلل املحمود بنعمته املعبود بقدرته ،املطاع ب�سلطانه ،املرهوب
من عذابه و�سطوته ،النافذ �أمره يف �سمائه و�أر�ضه ،الذي خلق اخللق بقدرته وميزهم
ب�أحكامه .و�أعزهم بدينه و�أكرمهم بنبيه حممد� .أن اهلل تبارك �أ�سمه وتعالت عظمته.
جعل امل�صاهرة ن�سبا الحقا ،وامرا مفرت�ضا �أو�شج به الأرحام و�ألزم الأنام :تعاىل عز من
قائل :وهو الذي خلق من املاء ب�شرا ،فجعله ن�سبا و�صهرا وكان ربك قديرا (الفرقان)54 :
ف�أمر اهلل يجري �إىل ق�ضائه .وق�ضا�ؤه يجري �إىل قدره .ولكل ق�ضاء قدر .ولكل قدر �أجل.
ولكل �أجل كتاب :ميحو اهلل ما ي�شاء ويثبت وعنده �أم الكتاب (الرعد )39 :ثم �أن اهلل قد
�أمرين �أن �أزوج فاطمة بنت خديجة من علي بن �أبي طالب .ف�إ�شهدوا �أين قد زوجته على
 400مثقال من ف�ضه (ويف رواية �أنها  500درهم)�إن ر�ضي بذلك .ثم دعا بطبق من متر،
فو�ضع بني �أيدينا.
ويف تلك الأثناء دخل علي فتب�سم النبي يف وجهه وقال له� :أن اهلل �أمرين �أن �أزوجك فاطمة
على  400مثقال من ف�ضه �إن ر�ضيت بذلك .فقال علي :قد ر�ضيت بذلك يا ر�سول اهلل.
فقال النبي ( ) جمع اهلل �شملكما .و�أ�سعد جدكما .وبارك عليكما و�أخرج منكما كثريا
طيبا .فقال ( ) :تكلم يا علي خطيبا لنف�سك .فقال علي:
احلمد هلل الذي قرب من حامديه ودنا من �سائليه ووعد اجلنة متقية و�أن��ذر النار
من يع�صيه .نحمده على قدمي �إح�سانه و�أياديه ،حمد من يعلم �أنه خالقه وبارئه ومميته
وحمييه ،وم�سائله عن م�ساويه .ون�ستعينـه ون�ستهديه .ون�ؤمن به ون�ستكفيه .ون�شهد �أن ال
�إله �إال اهلل وحده ال �شريك له� .شهادة تبلغه وتر�ضيه .و�أن حممدا عبده ور�سوله ،تزلفه
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وحتظيه .ترفعه وت�صطفيه ،والنكاح ما �أمر اهلل به وير�ضيه .واجتماعنا مما قدره اهلل
و�أذن فيه وهذا ر�سول اهلل زوجني �إبنته فاطمة على  500درهم وقد ر�ضيت ،ف�إ�س�ألوه
و�إ�شهدوا ،قال النبي� :أن اهلل �أمرين �أن �أزوج فاطمة من علي ف�إ�شهدوا �إين قد زوجته على
 500درهم( .وال �أدري هل �أن هذا الت�أكيد على �أن اهلل �أمر بزواج فاطمة من علي هو �أي�ضا
حتوير للت�أريخ اال�سالمي ح�سب العواطف الطائفية متاما مثل الزعم بزواج عائ�شة ب�أمر
من اهلل ،واال فلماذا مل ي�أت مثل الزعم عن زواج بنات النبي االخريات� ،أم �أنهن �أقل مكانة
عند اهلل من فاطمة� ،أم ماذا؟).
وع��ل��ى �أي���ة ح��ال ف����إن فاطمة عندما بلغها ذل��ك ت���أمل��ت وب��ك��ت .ومل��ا وج��ده��ا النبي
تبكي� ،س�ألها :مالك تبكني يا فاطمة؟ فقالت :يا ر�سول اهلل زوجتني عائال (فقريا).
فقال( ) فواهلل لقد �أنكحتك �أكرثهم علما و�أف�ضلهم حلما و�أولهم �سلما.
ويف رواية �أخرى� :أن النبي هز مع�صمها وقال :ال يا فاطمة .لكن زوجتك �أقدمهم �سلما
واكرثهم علما و�أعظمهم حلما� ،أما علمت يا فاطمة �أنه �أخي يف الدينا واالخرة .ويف رواية
�أخرى :مل �أزوجك حتى �أمرين جربائيل .ويف رواية ثالثة قال� :أما �أين قد زوجتك خري من
�أعلم� ،أو زوجتك خريهم .ويف رواية رابعة� :أنكحتك �أحب �أهلي �إيل.
ويبدو �أنه كان للمخربات من الن�سوة ت�أثري عليها .فكن يقلن لها :يا بنت ر�سول اهلل
خطبك فالن وفالن فردهم �أبوك وزوجك فقريا .ورمبا زدن على ذلك ب�أنه قليل احلظ من
جمال ال�شكل ،فقد كان �أفط�س الأنف دقيق ال�ساعدين �إ�ضافة �إىل �شدته و�صرامته .ويظهر
�أن فاطمة ظلت غري مقتنعه بزواجها من علي .ففي بع�ض الروايات �أن النبي عندما �أراد
�أن يوجه فاطمة �إىل علي �أخذتها الرعدة .فقال لها �أبوها :يا بنيه ال جتزعي �إين مل �أزوجك
من علي� .أن اهلل �أمرين �أن �أزوجك منه فوافقت.
وقد وقع الزواج يف �صفر �سنة  2وبنى بها يف ذي احلجة .ويف رواية �أخرى �أنه تزوجها
يف �أول يوم ذي احلجة .ودخل بها يوم الثالثاء  6ذي احلجة بعد وقعة بدر ،وكان لها
من العمر حوايل  20عاما .ويف رواية ثالثة �أن عقد النكاح مت يف رجب من مقدمهم �إىل
املدينة .فلما �أهل ال�سنة الثانية بعد رجوعهم من بدر كان علي قد �أ�ست�أجر منزال خا�صا
لي�ستقبل فيه العرو�س.
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وقال نفر من الأن�صار :يا علي ال بد للعر�س من وليمة .وليلة البناء (الدخول) جاء
ال�صحابة بالهدايا و�أومل علي وليمة دعى �إليها � 4أالف رجل ح�سب بع�ض الروايات (يبدو
�أن عدد املدعوين كان كبريا بالن�سبة لرجل فقري مثل علي) و�إن كان عمه حمزة بن عبد
املطلب قد نحر �شارفني لهذه املنا�سبة.
ثم دعا ( ) فاطمة و�أخذ يدها فو�ضعها يف يد علي وقال :بارك اهلل لك يف �إبنة
ر�سول اهلل يا علي .نعم الزوج فاطمة .ويا فاطمة نعم البعل علي.
وكان النبي �أمر بع�ض الن�ساء �أن يزينها وي�صلحن من �ش�أنها كما �أمر �أن يطيبنها
ويفر�شن لها بيتها .كما �أمر بنات عبد املطلب ون�ساء املهاجرين واالن�صار �أن مي�ضني يف
�صحبة فاطمة و�أن يفرحن و يرجزن ويكربن ويحمدن وال يقلن ما ال ير�ضي اهلل .ويقال �أن
النبي قد �أركبها على ناقته �أو بغلته ال�شهباء و�أخذ زمامها �سلمان والنبي وبع�ض الأقارب
من الرجال خلفها ،والن�ساء �أمامها (((.
وعندما و�صلوا �إىل بيت علي �أخذ النبي بيد فاطمة وو�ضعها يف يد علي وقال :اللهم
�أنهما �أحب خلقك �إيل ،ف�أحبهما وبارك يف ذريتهما و�إجعل عليهما منك حافظا .و�إين
�أعيذهما بك وذريتهما من ال�شيطان الرجيم.
ويف رواية �أخرى �أن النبي دعا �أم �سلمة و�أمرها �أن مت�ضي بالعرو�س �إىل بيت علي ثم
ذهب هو �إىل امل�سجد و�صلى بامل�سلمني �صالة الع�شاء ،ثم م�شى �إىل دار علي ،ودعا مباء
وقر�أ عليه بع�ض القر�آن و�سقاهما ،وتو�ض�أ بالباقي ونرثه على ر�أ�سيهما ،وقال  :اللهم بارك
فيهما وبارك عليهما وبارك لهما يف ن�سلهما ،وقال لفاطمة �أنه تركها وديعة عند �أقوى
النا�س �إميانا واكرثهم علما واف�ضلهم �أخالقا و�أعالهم نف�سا ،ثم �إن�صرف.
عا�شت فاطمة مع علي حوايل � 8سنوات و�أجنبت له احل�سن واحل�سني وحم�سنا وزينب
 ((( ي�شار في بع�ض الأخبار �أن من ح�ضر زواج فاطمة جعفر بن �أبي طالب وزوجته �أ�سماء بنت عمي�س.
وهذا غير �صحيح لأنهما كانا في هذا الوقت في الحب�شة وعادا �سنة  7في وقت خيبر� .أن ا�سماء التى
ح�ضرت الزواج هي �أ�سماء بنت يزيد بن ال�سكن الأن�صاري مما �أدى �إلى ح�صول هذا الإلتبا�س .وا�سماء
بنت يزيد هذه كانت تكنى ب�أم �سلمة .وكنيتها هذه �أدت �إلى التبا�س �آخر – كما يبدو – حيث �أعتقد �أنها
�أم �سلمة زوجة النبي التي لم يكن قد تزوجها بعد.
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و�أم كلثوم ورقيه .ف�أما حم�سن فقد مات �سقطا كما ماتت رقيه ومل تبلغ� .أما الأوالد الأربعة
الآخرين فكان لهم �ش�أن يف ت�أريخ الإ�سالم – كما هو معروف .كما �أن ذرية النبي �صارت من
�أحفاده احل�سن واحل�سني من علي وفاطمة ،لأن �أبناء النبي ماتوا �صغارا ،ومعلوم كم عانت
تلك الذرية من القتل والت�شريد واال�ضطهاد على مر الع�صور ب�سبب النزاع على ال�سلطه.
ونظرا لفقر علي فلم تكن حياة فاطمة يف بيت زوجها مرتفة ناعمة كحياة �أختيها:
زينب التي تزوجت �أبا العا�ص ،ورقيه التي تزوجت عثمان وهما من الأثرياء املعروفني .فقد
تربى علي يف بيت النبي وظل ينا�صر النبي يف دعوته ومل ي�شتغل بالتجارة وبجمع املال وبقي
فقريا .ولذلك فعندما خطبها مل تفرح بذلك وذكرت فقره مما جعل النبي يرد عليها� :أنه
�سيد يف الدينا وانه يف الآخرة ملن ال�صاحلني ،و�أنه �أكرث ال�صحابة علما و�أف�ضلهم حلما
و�أولهم �إ�سالما ،وغري ذلك من الأقوال والعبارات التي حاول �أن يقنع بها فاطمة ومل يكن
�أمامها غري الإقتناع .ثم �أمل تتزوج �أمها الرثية �أباها وقد كان فقريا ال ميلك �شيئا ! ؟.
ومهما يكن من �أمر ف�أن فاطمة كانت تعاين يف بيت علي الذي مل ي�ستطع �أن يوفر لها
خادما يعينها على العمل ال�شاق ،كما اعتادت عليه يف بيت �أبيها ،وكان علي يحاول �أن
ي�ساعدها ما �أمكنه ذلك ،وعندما عاد النبي من �إحدى غزواته الظافرة بغنائم و�سبايا،
طلب علي لها واحدة لتخدمها ولكنه مل يعطها �إياها وعلمهم ريا�ضة نف�سية يف الت�سبيح
واحلمد والتكبري وظال ميار�سان ذلك يف التغلب على الفقر.
كانت فاطمة بالغة احل�سا�سية ملا مرت به من معاناة �إنعك�ست على �شخ�صيتها .فلم
تكن ت�ضفي على البيت الإ�شراق والإبتهاج ،بل كانت تلقي عليه ظالال من الك�آبة واحلزن
ويبدو و�أنها كانت بحاجة �إىل اللطف واحلنان ومن يخفف معاناتها ويكون رقيقا معها مثل
�شخ�صية �أبيها ،بينما كانت �شخ�صية زوجها حازمة �صارمة خ�شنة .لذلك حتدث الرواة
عن خالف كان يقع بني الزوجني فيقوم النبي ب�إ�صالح ذات بينهما .وحدث مرة �أن �ضاقت
فاطمة مبا ر�أته من �شدة زوجها و�صالبته فهددته قائلة :واهلل لأ�شكونك �إىل ر�سول اهلل،
علي ذهب خلفها وتر�ضاها .وعاد بها وهو
وفعال فقد ذهبت �إىل �أبيها و�شكت منه .ولكن ً
يقول لها :واهلل ال �آتي �شيئا تكرهينه �أبدا.
ومع ذلك ف�أنه كاد �أن يقع �أ�سو�أ ما كانت تكرهه ،فقد فكر علي بالزواج على فاطمة.
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ورمبا كان عدم ال�صفاء هو ال�سبب ومل يذكر بال�ضبط متى كان ذلك رمبا كان يف ال�سنة
الأويل من الزواج ،ويف ذهنه �أن هذا �أمر مباح ميار�سه امل�سلمون متى �أرادوا و�أن النبي
نف�سه قد تزوج �أكرث من واحدة ،ولكن الأمر جرى على غري ما توقع .فلم يكد يعلن علي عن
خطبته البنة عمرو بن ه�شام بن املغرية املخزومي (�أبي جهل) حتى غ�ضبت فاطمة وغ�ضب
لها �أبوها وكان املوقف بالغ احلرج .فالنبي كان يعلم �أن من حق �أي م�سلم �أن يتزوج زوجة
ثانية وثالثة� ....ألخ ،و�أنه هو نف�سه قد مار�س هذا احلق ومار�سه بقية ال�صحابة ولكن �أن
ت�أتي �ضرة على �أعز بناته عليه وهي فاطمة فهذا �أمر ال ميكن �أن ير�ضى عنه ،وخا�صة �أن
ذلك مل يح�صل مع بناته ال�سابقات من ناحية ،و�أنه هو الذي الزم فاطمة بالزواج من علي
وجعلها تقبل به من ناحية �أخرى ،ولكن هل ميكن للنبي �أن يحرم على علي ما �أحل اهلل له
ولغريه من امل�سلمني ؟ بالطبع ال .ولكنه وجد وجها �آخر لإثارة الق�ضية والإعرتا�ض عليها
هل يجمع بيت علي بني بنت ر�سول اهلل وبنت عدو اهلل �أبي جهل الذي قتل كافرا والذي
كان قد قاوم الإ�سالم و�شدد على امل�سلمني منذ البعثة حتى مقتله .هل تكون بنت هذا
الرجل �ضرة لفاطمة بنت النبي ؟ و�إنطلق �إىل امل�سجد وخطب يف �أ�صحابة وقال:
�إن بني ه�شام بن املغرية �إ�ست�أذنوين �أن ينكحوا علي بن �أبي طالب .فال �آذن لهم
(كررها 3مرات) اللهم �إال �أن يحب علي بن �أبي طالب �أن يطلق ابنتي وينكح �إبنتهم ف�إن
�إبنتي ب�ضعة مني يريبني ما رابها وي�ؤذيني ما �آذاها ،و�إين �أتخوف �أن تفنت بدينها .ثم ذكر
�صهره �أبا العا�ص ف�أثنى عليه يف م�صاهرته �إياه وقال :حدثني ف�صدقني ووعدين ف�أوفى
يل و�إين ل�ست �أحرم حالال وال �أحل حراما ،ولكن اهلل ال يجمع بنت ر�سول اهلل وبنت عدو
اهلل ببيت واحد �أبدا.
وتراجع علي على �أثر ذلك وذهب �إىل بيتـه طالبـا املغفرة من زوجتـ ــه (((.
 ((( رغم �إهتمام ال�شيعة ب�أخبار علي وفاطمة وذريتهما والحديث عنهم في كل المنا�سبات ف�إنني لم �أ�سمع
طوال حياتي عن هذا الذي كان بين علي وفاطمة وعدم �إقتناعها به لفقره وما تبع ذلك من عدم
الإن�سجام ب�سبب �إختالف ال�شخ�صيتين والتي �أدت �إلى تفجير الأزمه بخطبة علي لبنت �أبي جهل،
ثم تراجع علي عن ذلك فعاد الوئام بينهما ،وال �أدري هل كان ذلك ب�سبب عدم الثقة بتلك الروايات
المروية في الكتب ال�سته و�سند �أحمد بن حنبل� ،أم كان تغا�ضيا عن مثل هذه الأخبار التي تخ�ص رموز
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كانت فاطمة قد �ساهمت مبا قدرت عليه من ن�صرة �أبيها والدفاع عن الإ�سالم قبل الهجرة
وبعدها ،وحتى بعد زواجها ،فقد كانت مع �أبيها يف معركة �أحد ت�ضمد اجلراح ولعل كل
ذلك جعلها بعيدة عن الإبتهاج� ،شديدة التزمت ،كثرية االن�صراف �إىل العبادة .فقد روي
عن �إبنها احل�سن �أنه قال:
ر�أيت �أمي فاطمة قامت يف حمرابها ليلة جمعتها ،فلم تزل راكعة �ساجدة حتى �إت�ضح عمود
ال�صبح .و�سمعتها تدعو للم�ؤمنني وامل�ؤمنات وت�سميهم وتكرث الدعاء لهم ،وال تدعو لنف�سها
ب�شيئ .فقلت لها :يا �أماه مل ال تدعني لنف�سك كما تدعني لغريك ؟ فقالت :اجلار ثم الدار.
وروي �أن النبي دخل على فاطمة وكان يف عنقها قالدة من ذهب �أتى بها علي من �سهم
�صار �إليه .فقال ( ) :يا بنية ال تغرتى بقول النا�س :فاطمة بنت حممد .وعليك لبا�س
اجلبابرة .فخلعت القالدة وباعتها بنف�س اليوم وا�شرتت بالثمن رقبة م�ؤمنة ف�أعتقتها.
فبلغ ذلك ر�ســول اهلل ف�سر به.
وعندما فوجئت فاطمة مبر�ض والدها حزنت لذلك حزنا عميقا �شديدا ،وبخا�صة
عندما علمت �أنه ال يرب�أ من مر�ضه .وقد روي عن عائ�شة� :أن النبي دعا فاطمة يف مر�ضه
الذي قب�ض فيه ف�سارها يف �شيئ فبكت .ثم �سارها ب�شئ �آخر ف�ضحكت .ف�سئلت عن ذلك
فقالت� :أخربين �أنه مقبو�ض فبكيت .ثم �أخربين �إين �أول �أهله حلوق ًا به ف�ضحكت .وقد
روي احلديث ب�أ�شكال خمتلفة.
وملا قب�ض ( ) يوم الأثنني يف � 28صفر �سنة �( 11أو  12ربيــع الأول)�إ�شتد احلزن على
فاطمة و�صارت تندبه ،ويروى �أنها قالت فيه �شعرا مع �أنها مل تكن �شاعرة .من ذلك:
قل للمغيب حتت �أطباق الرثى �إذ كنت ت�سمع �صرختي وبكائي ــا
�صبت على م�صـ ــائب لـو �أنه ــا �صبت على الأيــام �ص ــرن لياليـا
ويروى �أنها كانت تندب �أباها وتقول :يا �أبتاه بقيت والهة وحيدة ،وحريانة فريدة ،فقد
�إنخمد �صوتي وانقطع ظهري وتنغ�ص عي�شي وتكدر دهري .فال �أجد يا �أبتاه بعد �أني�سا
لوح�شتي ،وال رادا لدمعتي ،وال معينا ل�ضعفي ،فقد فنى بعدك حمكم التنزيل ،ومهبط
ال�شيعة الكبيرة لما تت�ضمن من �إ�شارة �سلبية يتطلب �إهمالها.
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جربائيل ،وحمل ميكائيــل� .إنقطعت بعدك الأ�سباب .وتغلقت دوين الأبواب ،ف�أنا للدنيا
بعدك قاليه ،وعليك ما ترددت �أنفا�سي باكية .ال ينفد �شوقـي �إليك ،وال حزين عليك ومن
�شدة تعلقها بوالدها تقول الروايات �أن فاطمة مل تر �ضاحكة بعد وفاة والدها.
فلم تزل باكية العني حمرتقة القلب ،تبكي �أباها ليال ونهارا وكان يغ�شى عليها بني
�ساعة و�أخرى ،فلم يهد�أ قلقها منذ �أن ظهرت عوار�ض املر�ض على �أبيها منذ الأربعاء 29
�صفر (وقيل � 19صفر)اىل �أن توفاه اهلل يوم الأثنني  12ربيع الأول �سنة  11يف ال�ساعة التي
دخل فيها املدينة ((( .وكانت علته 12يوما ،وقد �أختلف يف عمره :ويقول امل�سعودي :والذي
وجدنا عليه �آل حممد هو � 63سنة (((.
وقد �إختلفت الروايات يف �أمر مر�ضها واملدة التي عا�شتها بعد �أبيها وامل�شاكل التي
تعر�ضت لها ،فقد بد�أ مر�ضها بعد  60 – 50ليلة من وفاة �أبيها .وقد دام مر�ضها -40
 50يوما ،ومل يذكروا نوع املر�ض الذي �أ�صيبت به ،وقد عادها يف مر�ضها �أبو بكر وعمر
ون�ساء املهاجرين والأن�صار وكانت تقوم على متري�ضها �أ�سماء بنت عم�س التي كانت زوجة
جلعفر بن �أبي طالب وا�ست�شهد يف معركة م�ؤته �سنة  ،8وتزوجها بعده �أبو بكر ال�صديق.
وملا �أح�ست بقرب وفاتها �أو�صت زوجها عليا �أن يتزوج بعدها �إبنة �أختها (�أمامة) لأنها
�ستهتم ب�أوالدها مثلها ((( ،ويغ�سلها هو و �أ�سماء بنت عمي�س ،وي�صنع لها نع�شا كالذي ر�أته
�أ�سماء يف احلب�شة وو�صفته لها ،ويدفنها �سرا ،وقد �أختلف يف يوم وفاتها بعد وفاة النبي،
قيل توفيت بعد �أبيها ب  40يوما ،وقيل ب  75يوما ،وهناك من يزيده �إىل � 8أ�شهر ،وكان
عمرها عند الوفاة حوايل  29عاما.
 (((	�إذا كان يوم الأثنين هو  12ربيع الأول ومعنى ذلك �أن بداية ربيع هو الخمي�س وعليه فال يمكن �أن يكون
� 19صفر هو الأربعاء و�إنما � 29إذا كان �صفر ناق�صا� .أو � 30إذا كان �صفر تاما .وتجدر الإ�شارة �إلى �أن
المر�أة المتزوجة عندما تفقد �أباها تجد عزاءها في زوجها ،ولكن فاطمة لم تجد عزاءها ال في زوجها
وال في �أوالدها ويبدو وان نكبتها ب�أبيها �إهترت �شبابها وق�ضت عليها.
 ((( ترد في بع�ض الروايات �أن النبي توفي في �سنة  10بينما ال�صحيح �أنه ق�ضى في المدينة � 10سنوات
كاملة ومعنى ذلك �أنه توفي �سنة � ،11أي في  12ربيع الأول �سنة  1من نف�س ال�شهر في �سنة 11
 ((( كان �أكبر �أوالدها الح�سن عند وفاتها بعمر � 7سنوات تقريبا.
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ويروى �أنها �شيعت ودفنت يف الليل و�أخفي قربها ،وقد �أختلف يف مكان دفنها .فقد
قيل �أنها دفنت يف بيتها �أو عند قرب ابيها� ،أو يف البقيع ،وعمل حواليها  7قبور مزورة،
حتى ال يعرف قربها ،وقيل �سوى قربها مع الأر�ض فلم يعرف قربها .وال نعرف �سبب هذه
الروايات عن �إخفاء قربها.
على �أن هناك من ينفي �أنها دفنت �سرا لأن ابنها احل�سن ملا تويف دفنه احل�سني عند قرب
�أمه .وقرب احل�سن معروف .بجنب قرب العبا�س يف البقيع .وقد دخل يف قربها علي والف�ضل.
وبعد دفنها توجه علي �إىل قرب ر�سول اهلل وقال يف خطبته:
ال�سالم عليك يا ر�سول اهلل .عني وعن �إبنتك وزائرتك والبائتة يف الرثى ببقعتك .ق ّل يا
ر�سول اهلل عن �صفيتك �صربي ،وعفا عنها جتلدي� .أما حزين ف�سرمد ،و�أما ليلي فم�سهد.
وال�سالم عليكما �سالم مودع ،ال قال وال �سئم ،ف�أن ان�صرف ال عن ماللة ،و�أن �أقم ال عن
�سوء ظن ،مبا وعد اهلل ال�صابرين.
و�إىل اهلل يا ر�سول اهلل امل�شتكى ،وفيك اجمل العزاء .ف�صلوات اهلل عليك وعليها ال�سالم
ورحمة اهلل وبركاته .ثم رثاها ب�أبيات منها:
و�ص ــاحــبها ح ــتى املمــات عــليل
�أرى علل الدنيـ ــا علي كـ ــثرية
فهل يل �إىل من قد هويت �سبيل
و�إين مل�ش ـ ـ ــتاق �إىل من �أح ـبــه
ومنها:
وكل الـذي دون الف ـ ــراق ق ــليـل
لكل �إجتماع من خ ــليلني فـرقة
دليــل عل ــى ان ال ي ــدوم خـليــل
و�أن �إفتقادي فاطما بعد �أحـمد
ووقف على قربها وقال:
قرب احلبيب فلم يرد ج ــواب ــي
مايل وقفت على القبور م�سلما
�أن�سـ ـ ــيت بعدي خلة الأحــباب
�أحـ ـ ــبيب مالك ال تـرد جوابنــا
كانت فاطمة هي الإبنة الوحيدة التي بقيت بعد النبي وورثته فقد توفيت جميع بناته
قبله (كما ر�أينا) وانح�صرت ذرية النبي يف �أبناء فاطمة ،لذلك كانت فاطمة وزوجها علي
و�أبناها احل�سن واحل�سني وذريتهما من بعدهما يف قلب ال�صراع ال�سيا�سي والإنق�سامات
الطائفية التي تبعت وفاة النبي وظهور م�شكلة من يخلفه .وقد �إ�ستمر ال�صراع قرونا
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عديدة وح�صلت ثورات كثرية قادها رجال من ذرية علي وفاطمة لإعتقادهم �أنهم �أوىل
بخالفة النبي من غريهم .وال تزال بع�ض تلك الإختالفات واخل�صومات قائمة حتى الوقت
احلا�ضر .لذلك دخلت فاطمة الت�أريخ من �أو�سع �أبوابــه ،وبلغت من ال�شهرة والقد�سية ما
مل حتظ به بنات النبي الأخريات .وحتى �أن كثريا من امل�سلمني ال يعرفون للنبي بنات غري
فاطمة – كما �أ�شرت يف املقدمة.
لذلك و�ضعت عن فاطمة كثري من الروايات والأخبار والأحاديث غري ال�صحيحة وال
ي�ستطيع الباحث �أن يناق�ش زيف تلك الأخبار والروايات ويحقق فيها وال يكون مو�ضع نقمة
من قبل كثري من امل�سلمني وخا�صة املتع�صبني منهم حلب �آل البيت.
�إن التحقيق يف الأخبار والأحاديث والروايات املو�ضوعة وغربلتها وا�ستبعاد املو�ضوع
منها ال يعني الإ�ساءة �إىل فاطمة �أو ذريتها ،بل بالعكـ�س ،ولكن غالبية النا�س ال يعي�شون
بعقولهم ،بل بعواطفهم .و�أن العاطفة �أكرث قوة من العقل لدى بع�ض النا�س .ولأعود �إىل
تلك الأخبار املو�ضوعة و�أورد واح��دا منها فقط ال ميكن الإختالف عليه ،تاركا لغريي
تدقيق ما يقر�أ من �أخبار ورواي��ات يف هذا املجال� ،أو غريه لكي ال �أكون مو�ضعا لنقمة
الناقمني .وحقد املتع�صبني� ،سائلني اهلل ال�سالمة والوقاية من الزلل.
روى عن عائ�شة قال ر�سول اهلل ( ) :ملا �أ�سري بي �إىل ال�سماء �أدخلت اجلنة فوقفت
على �شجرة من �أ�شجار اجلنة ،مل �أر يف اجلنة �أح�سن منها ،وال �أبي�ض ورقا ،وال �أطيب
ثمرة ،فتناولت ثمرة من ثمراتها ،ف�أكلتها ف�صارت نطفة يف �صلبي .فلما هبطت �إىل
الأر�ض واقعت خديجة فحملت بفاطمة ،ف�إذا ا�شتقت �إىل ريح اجلنة �شممت رقبة فاطمة.
ويبدو �أن وا�ضع هذا اخلرب قد تق�صد �أن يرويه عن عائ�شة على قاعدة :الف�ضل ما �شهدت
به الأع��داء ،فعائ�شة كانت تغار من خديجة وهي يف قربها وتغار من بناتها وتكره عليا
زوج فاطمة ،رمبا ب�سبب موقفه منها يف حادثة الأفك .وخرجت ملحاربته يف موقعة اجلمل
مع زوج �أختها الزبري بن العوام ف�إختياره لعائ�شة كم�صدر لرواية احلديث يدل على ملحة
ذكاء ،ولكن ذكاءه مل ي�ستمر حتى النهاية بل انقلب �إىل عك�سه وك�شف عن زيف اخلرب
املو�ضوع .فالأ�سراء وقع يف ال�سنة  11من البعثة� ،أي قبل الهجرة ب�سنتني ويف هذا الت�أريخ
كانت خديجة قد توفيت منذ �سنة .وكانت فاطمة بعمر � 16سنه يف �أدق الروايات ،فكيف
�إذن �أكل النبي حممد الثمرة يف اجلنة وجاء �إىل الأر�ض وواقع خديجة فحملت بفاطمة!؟
�إن اختالق الأحاديث يحتاج �إىل �شيئ من الذكاء ومل يكن لديه ما يكفي ليكون احلديث
الذي و�ضعه قابال للت�صديق.
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ويبدو �أن حب النبي لفاطمة وكرثة �أحاديثه ال�صحيحة عنها وعن زوجها علي وولديها
احل�سن واحل�سني �سمح مبثل تلك الأحاديث املو�ضوعة .فقد روى عنه ( ) �أنه قال:
�1 .1إمنا فاطمة ب�ضعة مني ي�ؤذيني ما �آذاها ويريبني ما �أرابها.
2 .2خري ن�ساء العاملني �أربع :مرمي و�آ�سيا وخديجة وفاطمة.
�3 .3أن اهلل ير�ضى لر�ضاك ويغ�ضب لغ�ضبك ،وغري ذلك كثري.
ويرى بع�ض امل�ست�شرقني �أن هذه املرويات وغريها و�ضعت مت�أخرة بعدما تطورت فكرة
ال�شيعة دينيا و�سيا�سيا .وقد ردت على هذا الر�أي الدكتوره بنت ال�شاطئ ب�أن هذه الأخبار قد
و�صلتنا من مدونات موثوقة ب�أ�سانيد �صحيحة ،ولي�ست من اخرتاع ال�شيعة بعد وفاة النبي ( ((.
عندما تويف النبي فوج�أ امل�سلمون بالنب�أ وذهلوا ،ولعلهم مل يكونوا يعرفون ماذا يجب
�أن يفعلوا بعد غياب نبيهم ،لقد �سبق �أن قال ( ) :ال نبي بعدي ،فهل �سيرتكون الأمر
دون اتخاذ �أي �إجراء ما دام هو مل ي�شر عليهم ب�شئ ( (( �أم يختارون �شخ�صا يخلفه ،كما
تق�ضي بذلك التقاليد املوروثة.
وقد ح�سم الأن�صار املوقف يف �سقيفة بني �ساعدة ،بعد وفاة النبي مبا�شرة لإختيار من
يخلف الر�سول على املدينة ،من بينهم ،ولي�س ليتوىل �أمور امل�سلمني جميعا� ،إذن لرتيثوا
حتى يتم الإنتهاء من جتهيز النبي ودفن ــه .ثم دعوة املهاجرين ورمبا بع�ض امل�سلمني من
الأن�صار �إىل الإجتماع للتداول يف الأمر.
وهنا ال بد �أن نعود �إىل الوراء قليال لن�ستعر�ض الأو�ضاع يف املدينة بعد الهجرة لنفهم
العالقة التي كانت قائمة بني املهاجرين والأن�صار ع�شية وفاة الر�سول ( ) ليمكن
تف�سري الدوافع لإجتماع الأن�صار يف ال�سقيفة.
 ( ((	�أنظر :بنت ال�شاطئ ،بنات النبي� ،ص  166وما بعدها.
 ( (( يبدو �أن النبي ( ) بعد �أن بلغ الر�سالة واكمل اهلل به الدين قد �إعتبر �أن مهمته قد انتهت ولم يعد
الم�سلمون بحاجة �إلى نبي �أو و�صي ،ف�إن لديهم القر�آن وال�سنة� ،أي �أقواله و�أفعاله التي يعرفها من كان
حوله من ال�صحابة ،لذلك فبامكانهم �أن يمار�سوا حياتهم الدينية ،كما يفعل اليهود والن�صاري ولي�س
لهم �أنبياء وال �أو�صياء� ،أما الإمارة والحكم فلم تكن تقع في دائرة �إهتمامه كما �إنهم (العرب �أنف�سهم)
لم يكونوا يعرفون الحكومات و�أنظمة الحكم التي عرفوها فيما بعد ،فقد كانوا يديرون �ش�ؤونهم بطريقة
قبليه ،وما قدمه الإ�سالم هو ال�شريعة والأحكام التي ينظمون حياتهم بموجبها.
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فمن املعلوم �أن �أهل يرثب قبل الهجرة كانوا يت�آلفون من قبيلتني كبريتني هما :الأو�س
واخلزرج ،وجمموعات من اليهود ،ومل يكن الوئام قائما بني القبيلتني العربيتني غالبا.
فعندما التقى عدد من اهل املدينة بالر�سول الكرمي يف مكة واعتنقوا الإ�سالم يف بيعة
العقبة الأوىل (وكانوا  12رجال) ت�ضاعف عددهم يف بيعة العقبة الثانية (فبلغوا 73
رجال وامر�أتان)حيث طلب منهم ( ) البيعة على �أن مينعوه مما مينعون به ن�ساءهم
و�أبناءهم ،وقد فعلوا .وملا رجع ه���ؤالء �إىل يرثب �أخذ الإ�سالم ينت�شر يف بيوت الأو�س
واخلزرج ب�سرعة كبرية .عندها �أ�شار الر�سول ( ) على �أ�صحابه بالهجرة �إىل يرثب
فهاجروا ار�ساال (رجاال ون�ساء ًا) .وملا مل يبق منهم �أحد هاجر ( ) ب�صحبة �أبي بكر.
بالطبع ف�إن املهاجرين كانوا قد تركوا �أموالهم ورمبا بع�ض عوائلهم وراءهم يف مكة،
فقام الر�سول ( ) بامل�ؤاخاة بني املهاجرين والأن�صار والذين او�سعوا لهم بيوتهم
وقا�سموهم �أموالهم .وقد بقي بع�ض �أهل يرثب على �شركهم� ،أما اليهود فقد كتب الر�سول
( )كتابا وادع فيه اليهود و�أقرهم على دينهم و�أموالهم و�أقر لهم بن�صيب من املغنم �إذا
قاتلوا مع امل�سلمني ،ولكنه �إ�شرتط عليهم النفقة يف احلرب ،ولكن �إنت�صارات الإ�سالم بعد
الهجرة جعلت �أحبار اليهود ين�صبون العداء لر�سول اهلل – كما يقول �إبن ه�شام ،وان�ضاف
�إليهم رجال من الأو���س واخل��زرج ممن كان بقي على جاهليته� .إال �أن الإ�سالم قهرهم
بظهوره ف�إتخذوا الإ�سالم �سرتا من القتل ونافقوا يف ال�سر (�إبن ه�شام ،ج � 2ص ) 105
ولكن م�شكلة ه�ؤالء املنافقني �أنهم كانوا من علية القوم ،ووراءه��م عدد غري قليل من
الأتباع .ولعل الأهم من ذلك كله �أنه كان ي�صعب فرزهم عن بقية الأن�صار يف بع�ض الأحيان.
ومن الطبيعي �أن كان للأن�صار املكانة الأوىل يف املدينة وك��ان املهاجرون �ضيوفا
عندهم .ولكن الإنت�صارات التي حتققت قلبت الأو�ضاع الإجتماعية فرتبع املهاجرون
يف ال�صدارة ب�سبب قدمهم يف الإ�سالم وقرابة �أكرثهم من الر�سول .وه��ذا مما �أثار
احل�سا�سية بني املهاجرين والأن�صار الذين مل يرتاحوا �إىل هذا التغري الإجتماعي ،وقد
بلغت تلك احل�سا�سية ذروتها يف ال�سنة ال�ساد�سة للهجرة عندما قامت الفتنة بني املهاجرين
والأن�صار يف غزوة بني امل�صطلق ،فانتف�ض لذلك عبد اهلل بن �أبي بن �سلول زعيم اخلزرج
وقال� :أو قد فعلوها .واهلل لئن رجعنا �إىل املدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ،ثم التفت
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�إىل قومه قائال :هذا ما فعلتم ب�أنف�سكم� .أحللتموهم بالدكم ،وقا�سمتموهم �أموالكم� ،أما
واهلل لو �أم�سكتم عنهم ما ب�أيديكم لتحولوا �إىل غري داركم .ولعبد اهلل هذا �سابقة عندما
ان�سحب بجماعته قبيل غزوة �أحد ومل ي�شرتك يف املعركة ،وكان عددهم قرابة الف مقاتل،
اي ثلث اجلي�ش الذاهب اىل املعركة.
و�أ�شار عمر بن اخلطاب على الر�سول ( ) بقتل عبد اهلل بن �أبي بن �سلول ولكنه
رف�ض وقال :فكيف يا عمر �إذا حتدث النا�س �أن حممدا يقتل �أ�صحابه :و�أمر بالرحيل يف
�ساعة مل يكن يرحل فيها تالفيا للفتنة ،وملا علم بذلك �أ�سيد بن ح�ضري �أحد زعماء الأو�س
�أراد �أن يخفف من وقع ما قال عبد اهلل عن النبي فقال� :أنت تخرجه منها �أن �شئت وهو واهلل
الذليل و�أنت العزيز ،يا ر�سول اهلل �أرفق به ،فواهلل لقد جاءنا اهلل بك و�أن قومه لينظمون له
اخلرز ليتوجوه .ف�أنه لريى �أنك قد ا�ستلبته ملكا (�إبن ه�شام ج � 3ص )184 - 183
ويبدو �أن احل�سا�سية بني املهاجرين والأن�صار قد خفت بعد ذلك ،ولكنها مل تختف
متاما ،مما حمل الر�سول( ) وهو يف �أ�شد حاالت املر�ض �أن يذهب �إىل امل�سجد ،قبل
وفاته بيومني ،متوكئا على رجلني ،لي�صعد املنرب ويخطب بامل�سلمني ويحثهم على �إر�سال
جي�ش �أ�سامه بن زيد �إىل فل�سطني لأن بع�ض املهاجرين والأن�صار تلك�أوا يف الإلتحاق به
ل�صغر �سن �أ�سامه ،وبعد ذلك �أو�صى الر�سول بالأن�صار قائال:
يا مع�شر املهاجرين �إ�ستو�صوا خريا بالأن�صار ،ف�إن النا�س يزيدون و�أن الأن�صار على
هيئتها ال تزيد ،و�أنهم كانوا عيبتي (مكمن �سري) التي �آويت �إليها ،ف�أح�سنوا �إىل حم�سنهم
وجت��اوزوا عن م�سيئهم�( .إبن ه�شام .ج � 4ص  )206فلو مل ي�شعر الر�سول وهو يف تلك
احلالة من املر�ض ب�أن الأن�صار ال زالوا يح�سون ب�شئ من الغنب وال�ضعف جتاه املهاجرين
ملا �أو�صى بهم .ولو كانت احلالة بالعك�س لأو�صى الأن�صار باملهاجرين.
ولعل من امل�ؤ�سف �أن الر�سول ( ) مل يتحدث يف خطبته الأخرية تلك عن مو�ضوع �أهم
وهو :ماذا يفعل امل�سلمون يف حالة غيابه وانقطاع النبوة ،وقد و�صفت عائ�شة حالة امل�سلمني
بعد وفاته ب�أنهم �صاروا كالغنم املطرية يف الليلة ال�شاتية ،لذلك ال ن�ستغرب بعد هذا �أن
يجتمع وجوه الأن�صار يف ال�ساعات الأوىل من وفاة الر�سول ( ) ليبحثوا فيمن يتوىل من
بينهم �إدارة �ش�ؤونهم ،وكانت �أنظار اخلزرج متجهة �إىل �سعد بن عباده� ،أ�شهر من بقى على
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قيد احلياة من زعمائهم� ،أما املهاجرون فكانت تلفهم احلرية ال يدرون ماذا ي�صنعون.
ف�أتى �آت �إىل �أبي بكر وعمر و�أخربهم بخرب ال�سقيفه ف�أ�سرعوا مع �أبي عبيدة بن
اجلراح �إىل الإجتماع ،وتدخلوا يف النقا�ش واعرت�ضوا على تر�شيح �أحد الأن�صار �إىل هذه
املهمة ،مما جعل �أحد خطبائهم يرد عليهم :ب�أن املهاجرين يريدون �أن يجتازونا من
�أ�صلنا ويغ�صبوننا الأمر ،ووا�ضح من هذا الرد ب�أن الأن�صار كانوا يعتقدون ب�أنهم كانوا
يبحثون �أمرا يخ�صهم ولي�س �أمرا �إ�سالميا عاما ،و�إال لبحثوا مع املهاجرين يف امل�سجد.
و�أن مداخلة املهاجرين يف هذا الإجتماع هو �أنهم يريدون �أن يغ�صبوا �أمرا يخ�صهم.
وبيدو �أن هذا املوقف من الأن�صار �سرعان ما بلور موقفا �آخر ،فهذا الأمر ال يخ�ص
الأن�صار وحدهم ،و�إمنا امل�سلمني جميعا وعليه يجب �إختيار �شخ�ص يخلف ر�سول اهلل يف
�إمارة امل�سلمني ،ولي�س لإمارة املدينة فقط ،و�إذا كان الأمر كذلك ،ف�إن هذا ال�شخ�ص
امل�ستخلف يجب �أن يكون من مهاجري قري�ش ومن �أقرب النا�س �إىل ر�سول اهلل ( )،
وهذا ما �أكده �أبو بكر عندما رد على متحدث الأن�صار قائال:
�أما ما ذكرمت فيكم من خري ف�أنتم له �أهل ،ولن تعرف العرب هذا الأمر �إال لهذا احلي
من قري�ش ،هم �أو�سط العرب ن�سبا ودارا ،وقد ر�ضيت لكم �أحد هذين الرجلني فبايعوا
�أيهما �شئتم .و�أخذ بيد عمر و�أبي عبيدة وهو جال�س بينهما ،ومن الطبيعي �أن ميتنع الإثنان
يف التقدم على �أبي بكر وير�شحوه هو لهذه املهمة.
وبالن�سبة للأن�صار ف�إن هذا املقرتح مل يكن مقنعا لهم وخمالفا ملا اجتمعوا من �أجله.
فرد عليه احد الأن�صار بالقول :منا �أمري ومنكم �أمري يا مع�شر قري�ش .وهذا يعني �أن تكون
�إمارة الأن�صار للأن�صار ،و�إذا كانت قري�ش تريد �أمريا لها فليكن ذلك ،ورمبا كان يف ذهن
املتكلم �أن يعود املهاجرون �إىل موطنهم يف مكة وي�ؤمرون عليهم من �شا�ؤوا وخا�صة �أن مكة
قد فتحت و�صارت كعبة الإ�سالم ومل يعد ما مينع من عودة املهاجرين �إىل ديارهم.
يقول عمر بن اخلطاب :لقد كرث اللغط و�إرتفعت الأ�صوات حتى تخوفت الإختالف،
فقلت� :أب�سط يدك يا �أبا بكر ،فب�سط يده فبايعته .ثم بايعه احلا�ضرون ،و�أح�سب �أنه كان
للأو�س دور يف الإ�سراع يف بيعة �أبي بكر لئال تكون البيعة لزعيم من اخلزرج ،مما �أحرج
ه���ؤالء �أو بع�ضهم يف الأق��ل وجعلهم يقبلون على البيعة دون �إقتناع تام .وقال قائل من
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الأن�صـار :قتلتم �سعد بن عباده .ف�أجاب عمر :قتل اهلل �سعد بن عباده.
ويف الغد جل�س �أبو بكر يف امل�سجد وتكلم عمر داعيا النا�س �إىل مبايعته فبايعه النا�س
بيعة العامه بعد بيعة ال�سقيفه .ثم تكلم �أبو بكر يف خطبته ال�شهرية التي يقول فيها :لقد
وليت عليكم ول�ست بخريكـم�( ...إبن ه�شام ،ج � 4ص )214 – 213
لقد متت البيعة يوم وفاة ر�سول اهلل و�آل بيت النبي وبع�ض ال�صحابة كانوا م�شغولني
بتغ�سيل الر�سول ( ) وجتهيزه ودفنه ،ف�صدموا بهذه املفاجئة التي متت بتلك ال�سرعه،
لذلك �إمتنعوا عن بيعة �أبي بكر لعدم م�شاورتهم يف الأمر .و لعل ت�أثري هذا الإختالف
عندما تناهى م�ضخما �إىل م�سامع امل�سلمني خارج املدينة ف�إرتد بع�ضهم �أو امتنعوا عن
دفع الزكاة ف�إ�ضطر ابو بكر �أن ير�سل اجليو�ش ملقاتلتهم و�إخ�ضاعهم يف (حروب الردة).
وعليه ف�إن خالفة ر�سول اهلل ( )  -ح�سب هذا الإجتهاد نبتت بذورها بني الأن�صار،
رمبا قبل وفاة النبي بزمن ،ك�إمارة على املدينة ولي�ست �ش�أنا �إ�سالميا عاما .وعندما ح�ضر
�أبو بكر وعمر و�أبو عبيده �إجتماع ال�سقيفه حولوا امل�س�ألة املطروحة �إىل �إمارة عامه على
امل�سلمني و�إنتزعوا البيعة من �أغلب من ح�ضر يف ال�سقيفه لأبي بكر بدال من �سعد بن
عباده ،ومل يكن �أمامهم بعد ذلك �إال الدعوة للبيعة العامة يف امل�سجد دون الت�شاور مع بقية
املهاجرين و�آل بيت النبي مما جعل بع�ضهم ميتنعون عن البيعة فيما بعد.
وهكذا ف�إن معركة اخلالفة قد ح�سمت ل�صالح �أبي بكر وعمر على �سعد بن عباده،
ولكنها مل تنته .وك��ان عليهما �أن يخو�ضا معركة �أخ��رى مع املعار�ضني من بني ها�شم
وبع�ض املهاجرين والأن�صار ،ويف مقدمتهم فاطمة بنت الر�سول ( )والذين جتمعوا يف
بيتها .ورمبا ب�سبب ما كانوا يتداولون من �أحاديث ونقا�شات جعلها تت�شدد يف معار�ضتها
ال�ستخالف �أبي بكر وطلب اخلالفة لزوجها علي بن �أبي طالب ،رغم �أن املمتنعني ( (( عن
 ( (( ت�ألفت مجموعة الممتنعين عن بيعة �أبي بكر �أو المتخلفين عنها من علي بن �أبي طالب والعبا�س بن
عبد المطلب وبقية بني ها�شم و�أ�سامه بن زيد والزبير بن العوام و�سلمان الفار�سي و�أبو ذر الغفاري
والمقداد بن الأ�سود وعمار بن يا�سر وحذيفة بن اليمان وخزيمة بن ثابت و�أبو برده الأ�سلمي والبراء
بن عازب و�أبي بن كعب و�سهل بن حنيف و�سعد بن عباده وقي�س بن �سعد و�أبو �أيوب الأن�صاري وجابر
بن عبد اهلل الإن�صاري وخالد بن �سعد وغير ذلك كثير .ومن �إ�ستعرا�ض �أ�سماء ه�ؤالء نجد ان بع�ضهم
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البيعة مل يكونوا جميعا بر�أي واحد على �شخ�ص بعينه.
�أما فاطمة فهى قبل �أن تفيق من �صدمتها ب�أبيها التي �أو�شكت �أن تق�ضي عليها حتى
�سمعت بخرب اختيار �أب��ي بكر خليفة لأبيها ال��ذي كان ال ي��زال م�سجى مل يكمل غ�سله
وجتهيزه ودفنه .و�إذا كان ال بد من �أحد �أن يخلف ر�سول اهلل ( ) بعد رحيله (يف
نظرها) فهو زوجها علي بن �أبي طالب الذي يعرف اجلميع جهاده وبالءه يف الإ�سالم
وم�شاركته يف جميع احلروب والغزوات التي خا�ضها النبي ،وكان يحمل راية النبي يف
تلك امل�شاهد� ،إ�ضافة �إىل كونه �إبن عمه وربيبة و�أخيه وزوج �أحب بناته �إليه ،و�أبو حفيديه
احل�سن واحل�سني اللذين منهما ذريته ،ناهيك عن �أحاديثه الكثرية عنه� ،أمل يقل له� :أنت
مني مبنزلة هارون من مو�سى� ،أنت ويل كل م�ؤمن من بعدي ،من كنت مواله فعلي مواله،
يا علي ال يحبك �إال م�ؤمن وال يبغ�ضك �إال منافق ،وغري ذلك كثري.
و�إذا كان ال بد من �إختيار خليفة لر�سول اهلل فال �أقل �أن ي�ؤخذ ر�أيه ور�أي بني عبد
املطلب ووجوه املهاجرين يف هذا الأمر ،الذي هو حق لآل بيت الر�سول ،ونظرا ملكانتها
عند �أبيها رمبا جعلها تعتقد �أنها مبجرد الطلب �إىل �أ�صحابة مب�ؤازرة زوجها �سي�ستجيبون
لها ،و�أظنها قد �أ�صيبت بخيبة �أمل كبرية عندما طافت على جمال�سهم تدعوهم �أن ي�ؤيدوا
حق علي يف خالفة �أبيها ومبايعته فكان ردهم :يا بنت ر�سول اهلل ،قد م�ضت بيعتنا لأبي
بكر ،ولو �أن زوجك قد �سبق �إلينا ملا عدلنا به غريه ،ومثل هذه الإجابة قد تكون حقيقية
وقد تكون ح�سن تخل�ص ،ولكن ما الذي كان على علي �أن يفعله ؟ هل يرتك ج�سد ر�سول
اهلل م�سجى ويذهب يطوف على الأن�صار ليطالب بحقه يف اخلالفة� ،أمل يكن من املفرو�ض
�أن يجتمع امل�سلمون بعد الإنتهاء من جتهيز النبي ودفنه لبحث هذا املو�ضوع ،ولعل الذي
زاد الأمر تعقيدا هو �أن عمر بن اخلطاب جاء �إىل بيت فاطمة وهدد املمتنعني عن البيعة
ويف مقدمتهم علي ،ويقال �أنه �أجربه وهدده بحرق البيت على من فيه حتى ولو كان بينهم
فاطمة �إن �أمتنع عن البيعة ،وكان هذا الت�صرف من عمر (�إن وقع) هو لدفع الفتنة ومنع
االنق�سام بني امل�سلمني .ولعل الذي ح�صل هو العك�س.
كانوا متحم�سين لمبايعة علي وقد �صاروا من �شيعته فيما بعد� .أما البع�ض الآخر فلم يكونوا كذلك.
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يبدو يل �أن عليا مل يكن متحم�سا خلالفة النبي ،مثل فاطمة ،رمبا ل�صغر �سنه ،لأنه كان
يومئذ يف الثالثة والثالثني ،بينما تق�ضي التقاليد يف �إ�ستخالف الرئي�س �أو �شيخ القبيلة �أن
تتجه الأنظار �إىل كبار ال�سن.
و�صدمت فاطمة ب�أمر �آخر بعد وفاة �أبيها ،لعله مرتبط مبو�ضوع اخلالفة .وقد �أثر
ذلك يف نف�سها كثريا .وهي ق�ضية حرمانها من �إرث ابيها بناء على حديث عن النبي
(نحن الأنبياء ال نورث)ف�إذا كان النبي ال يورث ماال فكيف يورث خالفته؟ وكان �أهم جزء
من هذا الإرث هو �أر�ض ح�صن (فدك)التي كانت خال�صة للنبي لأنها مل تغنم بحرب،
وقداكت�سبت هذه الواقعة �أهمية �سيا�سية وظلت منوذجا ال�ضطهاد ذريه علي وفاطمة،
وقد ا�ستوىل على فدك م��روان بن احلكم ،رمبا بعد ا�ستيالئه على احلكم �إىل �أن قام
بردها اخلليفة الأموي عمر بن عبد العزيز(الذي بويع يف � 10صفر �سنة  )99اىل بيت
مال امل�سلمني ( ((.
كان حرمان فاطمة من �إرث �أبيها قد �آملها كثريا ،وكانت تقول لأبي بكر وعمر :ملاذا
�أنتم ترثون �أباءكم وال �إرث �أبي .ثم ترفع �صوتها متظلمة قائلة :يا �أبت يا ر�سول اهلل .ماذا
لقينا بعدك من �إبن اخلطاب و�إبن �أبي قحافة ! وعندما جاء �أبو بكر وعمر وا�ست�أذنا على
فاطمة لي�سرت�ضياها مل ت�أذن لهما .ثم �أدخلهما علي عليها و�سلما ولكنها �أ�شاحت بوجهها
عنهما مغ�ضبه ،فقال �أبو بكر :يا حبيبة ر�سول اهلل .واهلل �أن قرابة ر�سول اهلل �أحب �إيل من
قرابتي ،و�إنك لأحب �إيل من عائ�شة �إبنتي .ولوددت يوم مات �أبوك �إين مت وال �أبقى بعده،
�أفرتاين �أعرفك و�أعرف ف�ضلك و�شرفك و�أمنعك حقك ومرياثك من ر�سول اهلل� ،إال �إين
�سمعته ( ) يقول :ال نورث .ما تركنا �صدقة.
فقالت فاطمة :ر�أيتكما �إن حدثتكما حديثا عن ر�سول اهلل تعرفانه وتعمالن به ،قاال:
نعم ،قالت :نا�شدتكما اهلل� ،أمل ت�سمعا ر�سول اهلل يقول :ر�ضى فاطمة من ر�ضاي ،و�سخط
فاطمة من �سخطي .فمن �أحب فاطمة �إبنتي فقد �أحبني .ومن �أر�ضى فاطمة �أر�ضاين ،ومن
 ( ((	ال �أدري كيف �إرتبطت هاتان الم�شكلتان في هذا الوقت بالذات بعد وفاة النبي مبا�شرة .وهل �أن مطالبة
فاطمة بالخالفة لزوجها هو الذي �أثار مو�ضوع الإرث (فدك) فحرمت منه �أم �أن هناك مالب�سات
�أخرى.
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�أ�سخط فاطمة فقد �أ�سخطني� .أجابا :بلى� ،سمعناه من ر�سول اهلل ،قالت :ف�إين �أ�شهد اهلل
ومالئكته �أنكما �أ�سخطتماين وما �أر�ضيتماين ،و لئن لقيت ر�سول اهلل لأ�شكوكما �إليه.
ولكن كل ذلك مل يعد لها الإرث الذي منعته .ف�أ�سلمت نف�سها للحزن حتى �أ�ضر بها ،ويف
يوم الأثنني  2رم�ضان �سنة ( 11كما يف �إحدى الروايات) عانقت �أهلها واغت�سلت ولب�ست
ثيابا جددا وا�ستقبلت القبلة ،و�أغم�ضت عينيها و�سلمت روحها .ف�إحتملها علي باكيا
ودفنها يف البقيــع .وذلك بعد � 6أ�شهر تقريبا من وفاة والدها.
وقد يكون حمقا من يرى �أنه كان على �أبي بكر وعمر (وقد توىل الق�ضاء يف واليته)
�أن يردا على فاطمة �إرثها حتى ولو كان يف ذلك خمالفة للحديث املذكور� ،إكراما للنبي،
ومنعا للفتنة بني امل�سلمني ،وال يخ�سرا حب طائفة كبرية منهم ،من حمبي فاطمة وذريتها.
وعلى �أية حال ف�إنه يف تلك الأيام احلزينة من حياة امل�سلمني نبتت البذرة الأوىل للطائفية
يف الإ�سالم .وقد حاول عمر بن اخلطاب �أن ي�سرت�ضي عليا ويقربه عندما �إ�ستخلفه �أبو
بكر ،بعد وفاته ،وتزوج �إبنته �أم كلثوم ،وكان ي�ست�شريه يف �أمور امل�سلمني ويكرر القول :لوال
علي لهلك عمر ،وغريها من �أقوال.
وهكذا نرى �أن النزاع على اخلالفة بني �سعد بن عباده و�أبي بكر وعمــر (ملا مت ح�سمه)
عاد وظهر بينهما وبني علي ،رغم �أن �آخرين كانت لهم الرغبة فيها ،و�أح�سب �أن عمر
بن اخلطاب عندما �أو�صى باخلالفة ملجموعة ال�ستة من بعده كان ا�ست�شعار ًا منه لتلك
الرغبات .لذلك �أو�صى لهم �أن يختاروا واح��دا منهم دفعا للإختالف .ومع ذلك فقد
�ساهم بع�ضهم يف التحري�ض على اخلليفة الذي مت �أختياره من بينهم (عثمان بن عفان)
وحاربوا اخلليفة الذي جاء بعده (علي بن �أبي طالب) كما فعل طلحة والزبري يف حرب
اجلمل حتقيقا لتلك الرغبة.

216

�أوالد فاطمة (

)

217

أزواج النيب

وبناته

ال نعتقد �أن ترجمتنا لفاطمة (ر�ضي) تكون كاملة اذا مل نرتجم لأبنائها الأربعة
احل�سن واحل�سني وزينب و�أم كلثوم.

 .1احل�سن بن علي:

ولد احل�سن بن علي يف ال�سنة  3من الهجرة ،ليلة الن�صف من رم�ضان ،وكان عمر
�أمه � 21سنة ،تقول بع�ض الروايات �أن عمرها كان � 11سنه و هذا ال ميكن قبوله علميا.
وان �سبب اخلط�أ هو حتريف (قبل) �إىل (بعد) يف �سنة والدة فاطمة (كما ذكرنا) �أي
�أن احل�سن قد ولد بعد زواج فاطمة من علي ب�أقل من � 10أ�شهر (تزوجت  6ذي احلجة)
وجاءت به �أمه يف يومه ال�سابع �إىل النبي ( ) ف�سماه (ح�سنا)وعق عنه كب�شا .وكان
النبي يحب احل�سن و�أخاه ح�سينا حبا �شديدا ويحملهما على عاتقه ،ومنهما كانت ذرية
النبي (كما هو معروف) ويقال �أنه كان ي�شبه جده يف ن�صفه الأعلى .وقد تويف جده و�أمه يف
�سنة  11وهو مل يتجاوز الثامنة ،وبعد وفاة �أمه تزوج علي (�أميمة)�إبنة زينب �أخت فاطمة،
ويبدو �أنها هي التي تولت تربيته وتربية �أخيه و�أختيه ،ولعل عالقتها بهم كانت جيدة كما
متنت فاطمة .ومن املعلوم �أن عليا مل يتزوج �أخرى يف حياة فاطمة� .أما �أميمة فقد بقيت
على ذمته حتى وفاته ،ولكنه تزوج عليها �أخريات ،و�أجنب منهن �أوالدا� .أ�شهرهم �أبو
الف�ضل العبا�س و�إخوته الثالثة وحممد بن احلنفية ويقال �أنه عندما تويف كان على ذمته
 4زوجات و 19جارية.
كان يف ل�سان احل�سن ثقل كالف�أف�أة ،وكان جوادا ،وكان يكنى �أبا حممد رغم �أنه لي�س
من �أوالده من �إ�سمه حممد .عا�ش احل�سن مع �أبيه و�شهد الأحداث التي وقعت يف خالفته.
فقد توىل علي اخلالفة بعد مقتل عثمان �سنة  35ودامت خالفته حوايل � 5سنوات ،وقامت
�ضده  3حروب هي حرب اجلمل و�صفني والنهروان .ور�آه �أبوه بع�ض �أيام �صفني �سنة 37
وهو يت�سرع �إىل احلرب فقال علي� :أيها النا�س �أم�سكوا عني هذين الغالمني ف�أين �أنف�س
بهما عن القتل ،واخاف �أن ينقطع بهما ن�سل ر�سول اهلل.
عندما قتل علي يف رم�ضان �سنة  40بالكوفه بويع احل�سن باخلالفة بعد ابيه ،بعد وفاته
بيومني .فقد خطب بالنا�س ،وقد قام �إبن عبا�س ودعا النا�س �إىل بيعته ف�إ�ستجابوا له.
�أقام بالكوفه �إىل �شهر ربيع الأول �سنة .41
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كتب احل�سن �إىل معاوية يطلب منه البيعة ف�أبى ،وطلب هو �إليه �أن يبايع له ،وجرت
بينهما مكاتبات يف ذلك ،و�سري كل منهما جي�شا ملحاربــة الآخر ،و�سار احل�سن حتى �أتى
�ساباط املدائن .فقام خطيبا يف جماعته ،ولكنهم متردوا عليه وقطعوا كالمه ،و�إنتهبوا
رحله ،وطعنه رجل من بني �أ�سد يقال له �سنان بن اجلراح مبعول وكاد �أن يق�ضي عليه
ف�سقط مغ�شيا .وقتل النا�س �سنان ،ونقل احل�سن �إىل املدائن على �سرير و�أقام هناك يعالج
نف�سه ،وقام معاوية ب�إغراء بع�ض قواد احل�سن باملال وجرهم �إىل جانبه.
وجرت مكاتبات بني احل�سن ومعاوية حيث عر�ض عليه ال�صلح ((( والتنازل عن اخلالفه
وفق �شروط منها:
�أن يتوىل احل�سن اخلالفة بعد معاوية ،و�أن ال ي�سيء �أو ينتقم من �أ�صحاب احل�سن
و�أ�صحاب علي ،و�أن يخ�ص�ص له مبلغا كبريا من املال ،فوافق احل�سن على ذلك يف 25
ربيع الأول �سنة  41وتنازل عن اخلالفة يف ال�سنة املذكورة� ،أي �أن خالفته دامت � 6أ�شهر
و� 5أيام ،رجع احل�سن بعدها �إىل املدينة.
ولكن معاوية مل يف بال�شروط ،وعني �إبنه يزيد خليفة من بعده (�سنة )51كما �إنتقم
من �أ�صحاب علي واحل�سن الذين حاربوا معهما ،و�أحدث �شتم علي على املنابر .ويقال �أنه
�أغرى زوجة احل�سن جعده بنت الأ�شعث بن قي�س �أن تد�س له ال�سم ويعطيها مبلغا من املال
( 100الف درهم)ويزوجها يزيد .وملا نفذت له ما �أراد بعث لها باملال ،ولكنه مل يزوجها
�إبنه كما وعد .فتزوجها رجل من �آل طلحة و�أجنب منها ،فكان �إذا وقع بينهم وبني النا�س
خالف عريوهم وقالوا :بني م�سمة الأزواج.
تويف احل�سن يف املدينة يف ربيع الأول �سنة � 49أو �صفر �سنة � 50أو � ،51أي �أن �سنه عند
 ((( يروى ان الح�سن �سار �إلى معاوية ف�إلتقيا بـ(م�سكن)على وزن (مجل�س) في مو�ضع بين
بغداد و�سامراء ،وا�صطلحا و�سلم �إليه الأمر .ونزع نف�سه منه تورعا و �إطفاء للفتنة.
ويقال �أنه باعه �إياها ب  5ماليين درهم يدفعها �إليه كل �سنة ،وحين �سلم الح�سن الأمر �إلى معاوية
ف�أنه قال بعد �أن حمد اهلل واثنى عليه�" :أما بعد ،ف�أن �أكي�س الكي�س التقى ،و�أحمق الحمق الفجور،
و�أن هذا الأمر الذي �أختلف فيه �أنا ومعاوية �إنما هو حق المرئ كان �أحق بحقه مني� .أو حق لي تركته
لمعاوية� ،إرادة لإ�صالح الأمر وحقنا لدماء الم�سلمين".
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الوفاة كانت حوايل � 48 – 46سنة ،حيث ولد يف رم�ضان �سنة  – 3كما ذكرنا .وغ�سله
�أخوته احل�سني وحممد والعبا�س بنو علي بن �أبي طالب و�صلى عليه �سعد بن العا�ص ودفن
عند قرب �أمه يف البقيع (وقيل اي�ضا عند قرب جدته فاطمة بنت �أ�سد) .وكان قد �أو�صى �أن
يدفن مع ر�سول اهلل ( ) فمنع ذلك مروان بن احلكم الذي كان واليا على املدينة من
قبل معاوية ،فقد ركبت بنو �أمية يف ال�سالح ،وجعل مروان يقول :يارب هيجا هي خري من
دعة ! �أيدفن عثمان يف �أق�صى البقيع ويدفن احل�سن يف بيت ر�سول اهلل ؟ واهلل ال يكون
ذلك �أبدا وانا �أحمل ال�سيف .وكادت الفتنة تقع ،و�أ�صر احل�سني على دفنه مع النبي ،فقال
له عبد اهلل بن جعفر :عزمت عليك بحقي �أال تتكلم بكلمة ،فم�ضى به �إىل البقيع ،وبعد
دفنه وقف احل�سني عند قربه ورثاه ب�أبيات منها:
وخدك معف ــور و�أنـت تريب
�أ�أدهن ر�أ�سي �أم تطيب جمال�سي
ولكن من وارى �أخاه حريب
فلي�س حريبا من �أ�ص ـ ــيب مبالــه
كان للح�سن  16ولدا .منهم  5من البنات و 11من الذكور وهم زيد ،واحل�سن املثنى ،و
احل�سني الأثرم ،وطلحة ،و�إ�سماعيل ،وعبد اهلل ،وحمزة ،ويعقوب (لعله القا�سم) ،وعبد
الرحمن ،و �أبو بكر ،وعمرو� .أما البنات فهن :رملة �أم احل�سني (لعلها� :أم اخلري) و�أم
احل�سن ،وفاطمة و�أم �سلمة ورقيه �أم عبد اهلل.
وقد �أعقب من ولد احل�سن  4وهم :زيد ،واحل�سن املثنى ،واحل�سني الأث��رم وعمرو،
�إال �أن احل�سني الأث��رم وعمرو انقر�ضا �سريع ًا ،وبقي عقب احل�سن يف رجلني هما :زيد
واحل�سن املثنى .وقد قتل �أغلب ولد احل�سن مع عمهم احل�سني يف كربالء وهم :زيد وعمرو
واحل�سني الأثرم والقا�سم وابو بكر وطلحة وعبد اهلل واحل�سن املثنى .وقد روى احل�سن
عن جده �أحـاديث.
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 .2احل�سني بن علي:

هو ثاين مولود لفاطمة .ولد عام اخلندق باملدينة �سنة  4يف يوم الثالثاء �أو اخلمي�س
� 3أو � 5شعبان وكنيته �أبو عبد اهلل ،وقد ولد بعد �أخيه احل�سن ب � 10أ�شهر و 20يوما .وقد
عق عنه النبي بكب�ش ،مثل احل�سن ،و�أعطى القابلة �شيئا من املال ،وحلق ر�أ�سه يوم �سابعه،
وت�صدق بوزن �شعره ف�ضه .وكان بني والدة �أخيه احل�سن واحلمل به  50يوما ،وقيل طهر
واحد ،و�أر�ضعته �أم الف�ضل زوجة العبا�س بن عبد املطلب بلنب قثم بن العبا�س.
عا�ش احل�سني مع �أمه و�أبيه .وعندما توفيت �أمه كان عمره حوايل � 7سنوات وعندما
قتل عبد الرحمن بن ملجم �أباه عليا يف الكوفة �سنة  40كان عمره حوايل � 36سنه وبعد
مقتل علي وتنازل احل�سن عن اخلالفة ملعاوية ،نق�ض معاوية ال�شروط التي �إتفق عليها مع
احل�سن و�أخذ البيعة ليزيد .وبعد موت معاوية �أراد يزيد من احل�سني �أن يبايع له ،فكتب
�إىل الوليد بن عتبه بن �أبي �سفيان عامله على املدينة طالبا منه ان ي�أخذ له البيعة من
احل�سني ،ولكن احل�سني مل يبايع وذهب �إىل مكة.
و�سمع �أهل الكوفة بذلك ف�أر�سلوا له الكثري من الكتب مع وفد من وجوه الكوفة عليهم
عبد اهلل احلمدي يريدون منه املجئ �إىل الكوفه ملبايعته ،ف�أر�سل معهم �إبن عمه م�سلم بن
عقيل لأخذ البيعه ،ومن ثم الكتابة له.
و�صل م�سلم الكوفة وا�ستقبل بحفاوة وبايعه الآف من �أهلها فكتب �إىل احل�سني بالقدوم
وملا �سمع يزيد بذلك �إ�ستدعى وايل الب�صرة عبيد اهلل بن زياد وواله الكوفة ف�أتى ونزل
الق�صر ثم نودي يف النا�س لل�صالة اجلامعة ،وملا �إجتمع النا�س خطب فيهم وهددهم
بالتخلي عن م�سلم فتفرق النا�س عنه �شيئا ف�شيئا حتى بقى وحيدا .فتمكن منه عبيد اهلل
بن زياد وقتله.
وبلغ احل�سني مقتل م�سلم وهو يف الطريق و�أراد الرجوع� ،إال �أن بني عقيل الذين كانوا
معه �أمتنعوا وقالوا :ال واهلل ال نرجع حتى نذوق مذاق م�سلم ،و�أر�سل له ابن زياد ()30
الف مقاتل عليهم عمر بن �سعد بن �أبي وقا�ص و�أراد منه املجيئ �إىل الكوفة ومبايعة
يزيد فامتنع ،واختار امل�ضي نحو يزيد بال�شام فمنعوه ونازلوه احلرب ،فقتل هو و�أهل بيته
وا�صحابه يف  10حمرم �سنة  61وحملوا ن�ساءه و�أطفاله ور�أ�سه ور�ؤو�س ا�صحابة و�أهل بيته
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�إىل الكوفة ،ثم منها �إىل ال�شام .لقد قتل احل�سني واخوته و�أبناءه و�أبناء �أخيه احل�سن
وابناء عمومته ،كما قتل من بقي معه من �أ�صحابة الذين رف�ضوا التخلي عنه يف �ساعة
حمنته ،بينما تفرق عنه من جاء معه طامعا مبن�صب �أو مال ،وقد �إختلف يف عدد من قتل
معه من �أهل بيته و�أ�صحابه ،وكان عمره عند مقتله � 56سنه و� 5أ�شهر تقريبا.
وللح�سني � 6أوالد ذكور هم علـ ـ ــي الأكرب وعلي الأو�سـ ــط (زيـن العابدين – ال�سجاد)
وعلي الأ�صغر وحممد وعبد اهلل وجعفر .وعلي بن احل�سني الأكرب يكنى �إبا احل�سن و�أمه
ليلى بنت ذي مرة الثقفي� ،أول من قتل مع �أبيه يف موقعة كربالء ،وقد ولد يف خالفة
عثمان ،وروى عن جده علي بن ابي طالب وعن عائ�شة �أحاديث ،وال عقب له.
وعبد اهلل �إ�ست�شهد يف كربالء وهو ر�ضيع ،جاءته ن�شابه وهو يف حجر �أبيه ،و�أمه الرباب
بنت �إمرئ القي�س بن عدي ،ويقال �إنها الرباب بنت حارثه من طيء ،وللح�سني  3بنات
هن :زينب ال�صغرى و�سكينه وفاطمة .و�سكينه هي بنت الرباب وا�سمها �أمينه وقيل:
�أميمة ،و�إمنا غلب عليها �سكينه وفيها ويف �أمها يقول احل�سني:
تكون بها �سكينة والرباب
لعمرك �أين لأح ــب دارا
ولي�س لعاتب عندي عتاب
�أحبهما وابذل جل مايل
وعقب احل�سني كله من ولده علي زيـ ـ ــن العابديـ ـ ـ ــن ويلقب ب ـ (ذي الثفناة) و�أمه �شاه
زنان (ومعناه :ملكة الن�ساء)بنت ك�سرى يزدجرد بن �شهريار بن �أبرويز.
	�أما بنات فاطمة فثالث :زينب الكربى و�أم كلثوم ورقيه التي ماتت �صغريه وهناك
من يقول� :أن رقيه هي ام كلثوم ،وفيما يلي تف�صيالت عن زينب و �أم كلثوم.
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 .1زينب بنت علي:

ولدت بعد احل�سني وهي �أكرب من �أختها �أم كلثوم .تزوجها �إبن عمها عبد اهلل بن
جعفر بن �أبي طالب .فماتت عنده ،وقد ولدت له عليا وعونا وقيل جعفرا وعبا�سا �أي�ضا.
وقد �صحبت زينب احل�سني يف رحلته �إىل العراق و�شهدت مقتله يف كربالء ومقتل �أخوتها
و�أبناءهم و�أبنا عمومتها ،ومقتل عون بن عبد اهلل بن جعفر ،ومقتل �أخويه حممد وعبيد
اهلل ولدي جعفر� ،أمهما اخلو�صاء بنت حف�صة وغريهم.
كان لزينب دور مهم يف رعاية عيال و�أطفال احل�سني بعد مقتله وبخا�صة علي زين
العابدين الذي كان مري�ضا ،فقد كانت �ساهرة عليهم خ�شية �أن ي�سقط منهم �أحد عندما
�أخذوا �سبايا �إىل الكوفة ،ومنها �إىل ال�شام.
كانت لزينب �شخ�صية قوية ،فرغم ما مرت بها من م�صائب مبقتل �أخيها احل�سني وبقية
�أخوتها و�أهلها فقد ردت على �إبن زياد يف الكوفة وعلى يزيد يف ال�شام عندما ت�شفوا بهم
ومبقتل �أهلها ،وقد �أنقذت علي بن احل�سني ال�سجاد من القتل عندما هم بقتله �إبن زياد ،كما
ردت على يزيد عندما �أراد بع�ض �أهل ال�شام �أن ي�أخذ فاطمة بنت احل�سني جارية له ،وكانت
جميلة فردت عليه بقوة وحزم ،مما جعل يزيد ال يجر�أ �أن يلبي الطلب رغم �أنه �شتم زينب
ط�ست من ذهب �أخذ ي�ضربه
وجتاوز عليها .وعندما و�ضع ر�أ�س احل�سني بني يدي يزيد يف ٍ
باخليزران وهو يتمثل ب�أبيات ق�صيدة عبد اهلل بن الزبعرى التي قالها مت�شفيا يوم �أحد:
جزع اخلزرج من وقع الأ�سل
ليت �أ�شـياخي ببدر �شـ ـ ـهــدوا
وعـ ــدلـنـاه بـب ـ ــدر ف�أع ـ ـتـدل
قد قتلنا القرم من ا�شياخهم
خـ ــرب ج ــاء وال وح ـ ــي ن ــزل
لعـ ــبت ها�ش ـ ــم باملـلـك فـ ــال
وقد خطبت زينب خطبة بليغة يف جمل�س يزيد فاحدثت �ضجة بني احل�ضور ،وعندئذ
كرثت الإعرتا�ضات على يزيد ،كما خطب علي بن احل�سني �أي�ضا مما �إ�ضطر بعدها �أن
ي�سريهم مكرمني �إىل املدينة ويعتذر عند علي بن احل�سني ويتن�صل من قتل احل�سني ،ويلقي
تبعة ذلك على �إبن مرجانه ،عبيد اهلل بن زي��اد ،و�إليه على الكوفة قائال :لعن اهلل �إبن
مرجانه ،ثم قال لعلي بن احل�سني :يا بني كاتبني من املدينة ،و�أنني �إىل كل حاجة تكون لك.
ثم �أمره يزيد بالذهاب �إىل املدينة مع الن�سوة من �أهله و�سائر بني عمه ،ف�إن�صرف بهم
�إىل املدينة بعد ان جهزهم وودعهم.
اجلدير بالإ�شارة �أن عمر زينب عندما �شهدت موقعة كربالء كان حوايل � 55سنة.
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وبناته

� .2أم كلثوم بنت علي :

ولدت �أم كلثوم بعد �أختها زينب .قبل وفاة ر�سول اهلل بالطبع ،ومل تتحدد �سنة والدتها،
رمبا يف ال�سنة � 6أو بعدها ،وقيل �أن �أ�سمها رقيه� ،أي �أن رقيه لي�ست بنتا ثالثة لعلي ،وقد
خطبها عمر بن اخلطاب فتعلل علي ب�صغر �سنها ،وقال� :أعددتها لإبن �أخي (�إبن جعفر)
فقال عمر :واهلل �إين ما �أردت النكاح ،ولكن �سمعت ر�سول اهلل يقول كل ن�سب و�سبب ينقطع
يوم القيامة ما خال ولد فاطمة ،ف�إنني �أنا �أبوهم.
وتزوجها عمر ،رمبا يف ال�سنوات الأخرية من خالفته ( 23 -13هجرية) �إذ ال نعرف
عمرها بال�ضبط عند الزواج ،ف�أجنبت له زيدا ورقيه.
وبعد موته تزوجها �إبن عمها عون بن جعفر بن �أبي طالب فلم تلد له �شيئا حتى مات،
بعده تزوجها �أخوه حممد بن جعفر فولدت له جارية ،ثم مات فخلف عليها عبد اهلل بن
جعفر .تزوجها بعد وفاة �أختها زينب ،فلم تلد له �شيئا وماتت عنده ومل تذكر �سنة وفاتها.
كانت �أم كلثوم قد �شهدت موقعة كربالء ،وكان عمرها يومئذ حوايل  54عاما .وكانت
خري معني لزينب يف رعاية �أطفال احل�سني ،وقد �ألقت خطابا يف اهل الكوفة عندما جيئ
بها �سبيه مع عيال احل�سني علي �إبن زياد وبخت فيه �أهل الكوفة ملا �إرتكبوه من جرائم بقتل
احل�سني و�أن�صاره و�سبي عياله.
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