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أهداف الهيئة
تضع الهيئة هدفها الرئيسي على هذا النحو:
«أن يكون جناب النبي ﷺ مصون ًا محترماً ،وأن تكون اإلساءة إليه مجرمة قانون ًا في سائر أنحاء العالم»
وهو الهدف الكبير الذي يحتاج إلى عمل ضخم ودؤوب على كافة المستويات.
وقبل الوصول إليه ال بد من إنجاز مراحل مهمة في التعريف بالنبي ﷺ ،كذلك ال بد من إنجاز مراحل مهمة
في حشد الجهود مع المسلمين والعقالء من غير المسلمين لتجريم اإلساءة إلى النبي ﷺ قانوني ًا في البلدان
المختلفة ،وهو األمر الذي يتطلب خبرات متنوعة عالية المستوى.

السياسة العامة لعمل الهيئة
إن قضية نصرة النبي ﷺ قضية كبيرة ال يمكن أن تنهض بها جهة واحدة مهما بلغت من القدرات واإلمكانيات،
َّ
اختطت لنفسها سياسة عامة تقوم على تفعيل الطاقات اإلسالمية
وكذلك فإن «الهيئة العالمية لنصرة النبي ﷺ»
واستثمارها والتنسيق بينها ،بحيث تبلغ المجهودات المبذولة في نصرة النبي ﷺ أقصى نتائج ممكنة.
تضع الهيئة نفسها في موضع التنسيق والتنظيم بين المؤسسات اإلسالمية المختلفة لتأدية واجب نصرة
النبي ﷺ ،فهي تعمل -على سبيل المثال -على استثمار طاقة الجاليات اإلسالمية المقيمة في البالد المختلفة
لحصر أهم الشبهات والقضايا المثارة عن النبي ﷺ والتي تحتاج مجهودا علميا وفكريا لتفنيدها ،ثم تعمل على حث
طاقة المؤسسات العلمية من الجامعات اإلسالمية والمعاهد واألكاديميات والروابط العلمائية على معالجة هذه
الشبهات ،ثم تعمل على تحويل هذا المجهود الفكري والعلمي إلى معالجات فنية متنوعة :مقروءة ومسموعة
ومرئية قريبة إلى لغة العصر والمزاج العام السائد لدى الرأي العام المعاصر ،وذلك عبر حث الطاقات القائمة في
مجال اإلعالم واإلنتاج الفني لدى المؤسسات اإلسالمية على معالجة هذه األفكار .تستثمر هذه األطراف جميعها
طاقاتها الموجودة فع ً
ال في تسويق المنتجات النهائية.
وبهذا تتوجه المجهودات والطاقات القائمة نحو هدف نصرة النبي ﷺ بطريقة فعالة ومنسقة ،حيث
تؤدي كل جهة دورها الذي تحسنه.
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ترحب مجلة «
1

» بمشاركات السادة القراء الكرام على هذا النحو:

كتابة المقال ،وأن يكون مقا ًال ال تنقصه الرصانة العلمية وال العاطفة الدعوية،

على أال يتجاوز في أقصى األحوال  1500كلمة ،مذي ً
ال باالسم الحقيقي لصاحبه ..ويتعلق

بموضوع المجلة عن التعريف بالنبي ﷺ وشمائله وفضائله وأخالقه ورحمته بأمته
والتذكير بحقه وواجبات األمة نحوه ،والدفاع عن سنته ومحبة آل بيته وصحابته ،ورد
الشبهات عنه.
2

ترشيح مادة كتبها عالم من العلماء الراحلين ،أو من المؤسسات اإلسالمية

العريقة كاألزهر في مصر وهيئة كبار العلماء في الجزيرة وندوة العلماء في الهند
تتعلق بموضوعات المجلة ..مع التوثيق الدقيق لهذه المادة :في أي كتاب أو مجلة
نشرت بالصفحة وتاريخ الطبعة ،أو رابط المادة على االنترنت.
أو ترشيح مادة كتبها أحد العلماء والدعاة األسرى فيما يتعلق بموضوع
المجلة ،مع التوثيق الدقيق لمصدرها.
3

تفريغ مادة صوتية ألحد العلماء -الراحلين أو األسرى -مع توثيق مصدرها.
وال نستغني أبــد ًا عن مجهود القراء ومساعدتهم في نشر المجلة أو في

ترجمتها إلى لغات أخرى أو في طباعتها وتوزيعها في بلدانهم ،فحقوق الطبع
والتوزيع محفوظة لكل مسلم.
ترسل المشاركات على البريد اإللكتروني التالي admin@ansarmag.com :

االفتتاحية
عماد بيت النبوة
د .محمد الصغير

الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ﷺ
آل بيت النبوة وتحديدهم ومعرفة م َن هم ،ليست قضية مستحدثة ،أو خاصة بآل بيت النبي الخاتم

ﷺ ،لأن القرآن ا�لكريم تحدث عن بيوت الأنبياء السابقين وأهليهم ،فقال في شأن آل إبراهيم الخليل عليه

ْت ۚ ِإ َن ّه ُ حَم ِيدٌ َ ّمج ِيدٌ﴾[ .هود]73 :
ل ال ْبَي ِ
السلام» ﴿قَالُوا أَ تَعْجَبِينَ م ِنْ أَ ْمر ِ ال َلّه ِ ۖ رَحْم َتُ ال َلّه ِ و َب َرَك َاتُه ُ عَلَيْك ُ ْم أَ ه ْ َ

ل لُوطٍ
وعندما ذكر قصة نبي ال� ل�ه لوط عليه السلام قال﴿ :قَالوٓ ُ ا ْ ِإ َن ّ ٓا ُأ ۡرسِل ۡن َ ٓا ِإلَى ٰ قَو ٖۡم ُ ّمجۡرِم ِينَ ِإ َلّ ٓا ءَا َ
ن ٱل ۡغ َٰبِر ِينَ﴾[ .سورة الحجر]60-58 :
ِإ َن ّا لَمُن َُجّ وه ُ ۡم أَ جۡم َع ِينَ ِإ َلّا ٱ ۡمر َأَ تَه ُۥ ق َ ّدرۡن َ ٓا ِإ َ ّنهَا لم َ ِ َ
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فاستثنى امرأة لوط ،من آل لوط فدل ذلك على دخولها في جملة آله ،ولا خلاف على أن هذه

الآيات الآتية ،وردت في أزواج نبينا محمد ﷺ ﴿ :يَا نِس َاء َ
ن َات ّقَي ْت َُ ّن فَلَا
ن النِّسَاء ِ ِإ ِ
الن ّب ِ ِيّ لَسْت َُ ّن ك َأَ ح َ ٍد م ِ َ
َ

ج
ن تَب َُر ّ َ
ن قَوْل ًا مَعْر ُوفًا * و َقَرْنَ فِي بُي ُوتِك َُنّ وَل َا تَبَر ّجْ َ
َض و َقلُ ْ َ
ل فَي َ ْطم َ َع ال َ ّذ ِي فِي قَل ْبِه ِ مَر ٌ
ن ب ِالْقَو ْ ِ
ضع ْ َ
تخ ْ َ
َ

الصّ لَاة َ وَآَتِينَ َ
ن َ
ل
س أَ ه ْ َ
ن ال� ل�ه َ وَرَسُولَه ُ ِإ َن ّمَا يُر ِيد ُ ال� ل�ه ُ لِي ُ ْذه ِبَ عَنْكُم ُ الر ِّجْ َ
الز ّك َاة َ و َأَ طِعْ َ
الْجا َه ِل َِي ّة ِ ا ْل ُأولَى و َأَ قِم ْ َ
ْت و َيُطَهّ ِرَك ُ ْم ت َ ْطه ِير ًا ﴾ [الأحزاب]33 . 32 :
ال ْبَي ِ

ولا خلاف بأن قوله تعالىِ ﴿ :إ َن ّمَا يُر ِيد ُ

ْت ﴾ نص
ل ال ْبَي ِ
س أَ ه ْ َ
ال� ل�ه ُ لِي ُ ْذه ِبَ عَنْكُم ُ الر ِّجْ َ

في دخول أزواج النبي ﷺ في أهل البيت لأنهن
سبب نزول الآية ،واختلفوا هل الآية قاصرة على
نسائه ﷺ أم هي عامة ،يدخل فيها معهن غيرهن؟

فذهب عكرمة إلى أنها خاصة في نسائه

ﷺ ،وسبقه إلى ذلك عبدالله بن عباس حبر

الأمة وترجمان القرآن .

والراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء أنها يدخل فيها غير نساء النبي ﷺ بدلالة الأحاديث ا�لكثيرة

الواردة في ذلك ،ويبقى الأصل فيها على أزواج النبي أمهات المؤمنين رضي ال� ل�ه عنهن أجمعين ،وذكر الإمام

ابن عبدالبر في التمهيد أن آل بيت النبي ﷺ هم ذريته وأزواجه خاصة ،واستدل على أنهم أزواجه وذريته،
بما ورد من أحاديث جاء فيها :اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ،وورد في بعضها :اللهم صل على محمد

وأزواجه وذريته ،وهذه صفة من صفات الصلاة عليه ،ﷺ ،وهي صفة صحيحة ثابتة في الحديث ،وذكر
أهل اللغة :أن آل الرجل هم أهل بيته ،يدخل فيه أزواجه وذريته.

وبعد هذا التعر يف المختصر بشمول آل البيت للأزواج كما في النصوص والآثار ،لا ينقضي العجب

من أناس بنوا عقيدتهم على نصرة آل بيت النبي ﷺ ،ونسجوا حولها خيالات من الولاء والبراء ،ثم هم

يعادون أقرب الناس إلى رسول ال� ل�هﷺ وألصقهم به ،بل منهم من تعدى إلى السب والطعن ،ومعلوم
55
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عند أصحاب الفطر السليمة وطلاب الشر يعة ،أن
الإسلام رتب حدا على قذف المسلمين والمسلمات،

وأشد ما يُقذف به الإنسان هو التعرض لعرضه،

وإن لم تكن زوجة الإنسان هي عرضه فمن تكون؟
�لكن الذي يكشف النية الخبيثة ،و يفضح

أصحاب الدسيسة ،أن سهامهم تركزت على بعض
أمهات المؤمنين دون بعض ،فلا اشتباك مع

السيدة جو ير ية بنت الحارث ،أو أم حبيبة
رملة بنت أبي سفيان ،رضي ال� ل�ه عنهما ،وإنما

سهامهم المسمومة تترصد للصديقة بنت الصديق

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي ال� ل�ه عنهم ،وإذا نظرنا إلى سهام الروافض في جانب الرجال،

سنجدها تتركز على أبي هر يرة راو ية الإسلام ،و بذلك يتضح لنا سبب الحرب وأهدافها ،لأن القاسم

المشترك بينهما حفظ الحديث الشر يف ورواية السنة المطهرة  ،فحال النبي ﷺ في بيته و بين أهله،
مصدره العالمة الواعية أم المؤمنين عائشة ،وحاله خارج البيت حيث رسول ال� ل�هﷺ في كل أحواله،

انبرى لذلك أبوهر يرة حيث شهد له الجميع بملازمة النبي ﷺ والحفظ عنه ،وأوضح رضي ال� ل�ه عنه ذلك

ن والأنْصَارِ لا يُح َ ّدِثُونَ
جر ِي َ
ن أبَا ه ُر َي ْرَة َ يُكْث ِر ُ الحَدِيثَ  ،وال� ل�ه المَوْعِد ُ ،و يقولونَ :ما لِل ْمُه َا ِ
فقال« :يقولونَ :إ َ ّ

ن كانَ يَشْغَلُهُم ُ َ
ن الأنْصَارِ
ن إخْ و َتي م ِ َ
ق ،وإ َ ّ
ق بالأسْ و َا ِ
الصّ ْف ُ
جر ِي َ
ن المُه َا ِ
ن إخْ و َتي م ِ َ
ل أح َادِيثِه ِ؟ وإ َ ّ
مِث ْ َ

ل ال�له صلَ ّى ال�له عليه وس َل ّم َ علَى م ِلْ ء ِ
كن ْتُ ا ْمر َأ ً م ِ ْ
ل أمْو َالِهِمْ ،و ُ
كانَ يَشْغَلُه ُ ْم ع َم َ ُ
سكِينًا ،أل ْزَم ُ ر َسو َ �
� ُ
ل َ
ُط أحَدٌ
الن ّب ُيّ صلَ ّى ال� ل�ه ُ عليه وس َل ّم َ يَوْم ًا :لَنْ يَبْس َ
ب َ ْطنِي ،فأحْ ضُر ُ حِينَ يَغ ِيب ُونَ ،وأَ عِ ي حِينَ يَنْسَوْنَ ،وقا َ

م ِنك ُم ثَو ْبَه ُ َ
ص ْدرِه ِ ،فَيَن ْس َى م ِن م َقالتي شيئًا أبَد ًا ،فَبَسَطْتُ نَمِرَة ً
حت ّى أقْضِيَ م َقالتي هذِه ،ث َُم ّ يَجْم َع َه ُ إلى َ

حت ّى ق َض َى َ
ْب غَي ْر ُه َاَ ،
ص ْدرِي ،ف َو َال َ ّذ ِي
الن ّب ُيّ صلَ ّى ال� ل�ه ُ عليه وس َل ّم َ م َقالَت َه ُ ،ث َُم ّ جَمَعْتُهَا إلى َ
ليس عَل َيّ ثَو ٌ
َ
اب ال َلّهِ ،ما ح َ َ ّدث ْتُك ُ ْم شيئًا
ن في ك ِت َ ِ
ك إلى يَومِي هذا ،وال� ل�ه لَوْل َا آيَتَا ِ
بَع َث َه ُ بالحَقّ ِ ،ما نَسِيتُ م ِن م َقالتِه ِ تِل َ

َ
﴿الر ّحِيم ُ﴾ [البقرة:
ات و َال ْهُد َى﴾ [البقرة ]159 :إلى قَو ْلِه ِ
ن ال ْبَي ِّن َ ِ
ن يَكْتُم ُونَ م َا أَ ن ْزَل ْنَا م ِ َ
ن ال َ ّذ ِي َ
أبَد ًاِ ﴿ :إ َ ّ

 .»]160أخرجه البخاري ( )2350واللفظ له.
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وبذا يتضح أن موقف الشيعة

الهدف من ورائه هدم السنة ،ومن
هنا جاءت المقابلة بين الكلمتين الشيعة

والسنة ،ولا يخفى على الدارس لتاريخ

الدعوة الإسلامية ،أن الطعن في
عرض رسول ال� ل�ه ﷺ والتعرض

لنسائه ،هو أدل الأعمال على كتائب
المنافقين ،الذين كانت بدايتهم مع

الطعن في عرض السيدة عائشة زوج
رسول ال� ل�ه ﷺ وأحب الناس إليه ،وهو
ما برأها منه القرآن في عشر آيات من

سورة النور  ،تناولت فيها ما عرف في

السيرة النبو ية «بحديث الإفك»

ئ مِّنْه ُم َمّا
ل ا ْمر ِ ٍ
ن ج َاءُوا ب ِال ِْإف ْكِ ع ُصْ ب َة ٌ مّ ِنك ُ ْم ۚ ل َا َ
ن ال َ ّذ ِي َ
﴿ِ َ ّ
تحْسَب ُوه ُ ش َ ًر ّا َ�لّك ُم ۖ بَلْ ه ُو َ خَيْر ٌ َ�لّك ُ ْم ۚ لِك ُ ّ ِ

َاب عَظ ِيم ٌ﴾ [النور]11 :
كبْرَه ُ مِنْه ُ ْم لَه ُ عَذ ٌ
ن ال ِْإ ْث ِم ۚ و َال َ ّذ ِي تَو َلَ ّى ٰ ِ
اكْ تَسَبَ م ِ َ

وتتجدد ظاهرة النيل من الإسلام من خلال الطعن في أمهات المؤمنين ،وينطلق من هذه المنصة

كل الشانئين والمبغضين ،كما رأينا ذلك في الحملة الأخيرة التي تبناها المتطرفون الهنود ،ووفرت لهم حكومة

«مودي» العنصر ية الغطاء القانوني والاجتماعي لذلك� ،لكن أنصار النبي ﷺ فضحوا العنصر ية المسيسة،
وكان التعرض لرسول ال� ل�ه ﷺ سببا في تسليط الضوء على ما يلاقيه المسلمون في الهند ،وظهر أن الصارم
المسلول على شاتم الرسول ،سيبقى مشهرا في وجه كل من تسول له نفسه التعرض لمقامه الشر يف:
ول� ل�ه أوس آخرون وخزرج

سيدرك ثأر ال� ل�ه أنصار دينه
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وأزواجه أمهاتهم
محمد إلهامي (رئيس التحرير)

عضو الأمانة العامة للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ﷺ

ارتباط جديد
ٌ
ما إن يتكلم المسلم فيجري على لسانه لفظ «أمهات المؤمنين» حتى ينشأ في نفسه

ٌّ
خاص بالنبي ﷺ ،وكما أن النبي أولى بنا من آبائنا وأنفسنا ،فإن زوجاته أمهاتنا ،وهذه علاقة قررها ال� ل�ه
َ
﴿الن ّب ِ ُيّ أَ وْلَى ب ِال ْمُؤْم ِنِينَ م ِنْ أَ نْفُسِه ِ ْم و َأَ ْزو َاج ُه ُ ُأ َمّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب ،]6 :و يسميها الشهيد
تعالى في قوله

سيد قطب «الأمومة الشعور ية بين أزواج النبي ﷺ وجميع المؤمنين» ،1ومن هنا فإن حياة أمهات

المؤمنين هي مما يز يد من الرابطة والعاطفة الخاصة بين المسلم ونبيه ﷺ.
 .1سيد قطب ،في ظلال القرآن.)2819/5( ،
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ومن فوائد هذا أن أمهات المؤمنين ك َُنّ إحدى العلامات الفارقة التي يتميز بها المسلم عن الكافر والضال

والمبتدع! فالمسلم حقا ً هو من يشعر نحوهن بهذه الأمومة والتوقير والتبجيل ،وأما غيره ،فتشتعل في صدره الأحقاد
والأغراض ،وتدب في نفسه العقارب والمآرب ،ويسعى في تشو يه سيرتهن ،أو تشو يه سيرة النبي من بابهنّ !

وقد كان هذا قديما ً وحديثا ً ،وتأمل هذا

الفارق:

لما حوصر عثمان رضي ال� ل�ه عنه ذهبت إليه أم المؤمنين

أم حبيبة تغيثه ببعض الماء والطعام ،وما خطر في بالها أن

الذين يحاصرونه يمنعونها ،فهي أم المؤمنين ،وهم إنما يزعمون
لأنفسهم التقوى والإيمان ،وأنهم ما خرجوا على عثمان

إلا لانحرافه عن بعض الدين! إلا أن هذا القناع الزائف
قد سقط وانكشف ،حين منعوها أن تصل إليه ،وضربوا
بغلتها وقطعوا الحبل بالسيف حتى كادت تسقط من فوقها!2

وهؤلاء الذين تمردوا على عثمان حتى قتلوه ،هم أنفسهم

الذين حاولوا اغتيال أم المؤمنين عائشة في موقعة الجمل ،حتى
صار هودجها كأنه القنفذ من كثرة السهام والنبال!

بينما ترى المشهد الآخر عند علي بن أبي طالب رضي ال� ل�ه عنه ،وعند أهل الجمل ،فمع أنهما معسكران

متقاتلان ،إلا أن كليهما كان حر يصا ً على حياة أم المؤمنين عائشة ،فأما أهل الجمل فقد استماتوا في الدفاع عنها
وأحاطوا بجملها واستشهدوا تحته �لكي لا يخلص إليها أذى ،3وأما علي بن أبي طالب رضي ال� ل�ه عنه فقد أرسل
فرقة خاصة من جيشه ،لاستنقاذها َ
وكل ّف بذلك أخاها محمد بن أبي بكر وعبد ال� ل�ه بن بديل بن ورقاء.4

 .2خليفة بن خياط ،تاريخ خليفة بن خياط ،ص190؛ الطبري ،تاريخ الطبري ،)53/3( ،بإسناد حسن ،انظر :عبد الحميد فقيهي ،خلافة علي
بن أبي طالب ،رسالة دكتوراة ،ص( ،138الملحق).
 .3خليفة بن خياط ،تاريخ خليفة بن خياط ،ص190؛ الطبري ،تاريخ الطبري ،)53/3( ،بإسناد حسن ،انظر :عبد الحميد فقيهي ،خلافة علي
بن أبي طالب ،رسالة دكتوراة ،ص( ،138الملحق).
 .4ابن أبي شيبة ،المصنف ،)37831( ،بإسناد جيد ،انظر :ابن حجر ،فتح الباري.)57/31( ،
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فهنا ترى الفارق بين المسلم الذي يوقر أمهات المؤمنين و يحرص على حياتهن ،و بين الضال المبتدع

والكافر الحقود الذي يسعى في إيذائهن وقتلهن!

وامت َ ّدت هذه القاعدة منذ ذلك الزمن وحتى وقتنا هذا وإلى ما شاء ال� ل�ه! فلستَ ترى مسلما ً أو حتى

منصفا ً إلا وهو يوق ّر أمهات المؤمنين ،ولست ترى عدوا ً للمسلمين إلا وهو يسعى في إيذائهن ،سواء أكان

هذا العدو شيعيا ً رافضيا ً أو مستشرقا ً أو علمانيا ً أو ملحدا ً.

لقد صارت أمهات المؤمنين من علامات الإيمان ،فإنهن الطيبات اللاتي اختارهن ال� ل�ه لنبيه ﷺ،

ات﴾ [النور]26 :
طي ِّب َ ِ
طي ِّب ُونَ لِل َ ّ
طي ِّبِينَ و َال َ ّ
طي ِّبَاتُ لِل َ ّ
ووصفهن بقوله ﴿و َال َ ّ

وفوق ذلك ،فإن المؤمن يشعر بنعمة ال� ل�ه عليه بأمهات المؤمنين –رضي ال� ل�ه عنهن -إذا تص َو ّر أن لو

لم يكن للنبي أزواج! فلو كان ذلك لخفيت علينا كثير من سنن النبي ﷺ في بيته ومع أزواجه ،وكيف

كان يتعامل مع رغباتهن وغيرتهن واعتراضاتهن ،وكيف كان يغازلهن و يغار عليهن و يحتوي ما يقع
بينهن من الأمور ،وكيف يكون في خدمة أهله ،و يتلمس في ألفاظهن وتعبيراتهن المعاني التي تنطوي

عليها نفوسهن ،وكيف أنه استشارهن ونزل على رأيهن في أمور كبرى ،بل كيف ترك لهن بعض
الألغاز بعد وفاته كلغز «أسرعكن لحاقا ً بي أطو�لكن يدا ً» ،فلم يعرفن إجابة هذا ومعناه إلا بعد وفاته،
فعلمن أن طول اليد كناية عن كثرة الصدقة.

ص َو ّر أننا
إن من يطالع الأحاديث المرو ية عن عائشة -رضي ال� ل�ه عنها -وحدها ،يُصاب بالصدمة إذا ت َ

نفقد كل هذا العلم والثراء ،فإنها معدودة في أكثر الرواة عن النبي ﷺ ،كما قال الناظم:
		
وال�مكثرون من رواية الأثر

أو كما قال الآخر:

أبو هر يرة يليه ابن عمر

وجابـر ،وزوجـة النـبيّ

		
وأنس والبحـر كالخدري

من الحديث عن المختار خير مضر

سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا

ص ّدِيقة ٌ وابن عباس ،كذا ابن عمر

		
أبــو هـر يـــرة ،سعـــد ،جاـبـر ،أنـس
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فعائشة وحدها قد روت علما ً غزيرا ً عن النبي ﷺ ،وكانت أعلم أمهات المؤمنين ،ومن فقهاء الصحابة ،هذا

فضلا ً عما روته الأخر يات كأم سلمة وزينب بنت جحش وجوير ية بنت الحارث وصفية بنت حيي ..فلو لم يكن
لهن من الفضائل إلا أنهن ع َرّفننا بنبينا ﷺ َ
وقر ّبن إلينا صورته وطبائعه وطر يقته لكان ذلك منهن أعظم الفضل!
ومن العجيب الذي يدل على فساد بعض

النفوس أن ترى المنصفين من غير المسلمين يوقرون
أمهات المؤمنين ،ويرون في سيرتهن دليلا ً على

عظمتهن وعظمة النبي ﷺ ،بينما حُر ِم من هذه
النعمة بعض من يزعم الانتساب إلى المسلمين.

يقول مؤرخ ا لحضارة ول ديورانت:

«وكان النزاع يقوم في بعض الأحيان بين النبي
و بين أزواجه كما يحدث عند غيره من المسلمين،

و�لكنه كان على الدوام يعزهن ،و يظهر لهن
ولغيرهن من النساء المسلمات ما يليق بهن من

عواطف طيبة ،و يروى عنه أنه قال :إن المرأة
الصالحة أثمن شيء في العالم».5

ومن أعجب ما في هذا الباب أن ترى امرأة أورو بية غير مسلمة تنطق بالحق في موضوع مثل تعدد

الزوجات ،أقصد المستشرقة الإيطالية لورافيشيا فاجليري ،والتي تقول« :أصر أعداء الإسلام على تصو ير محمد

شخصا ً شهوانيا ورجلا ً مستهتراً ،محاولين أن يجدوا في زواجه المتعدد شخصية ضعيفة غير متناغمة مع رسالته.
إنهم يرفضون أن يأخذوا بعين الاعتبار هذه الحقيقة :وهي أنه طوال سني الشباب التي تكون فيها الغر يزة

الجنسية أقوى ما تكون ،وعلى الرغم من أنه عاش في مجتمع كمجتمع العرب؛ حيث كان الزواج كمؤسسة
 .5ول ديورانت ،قصة الحضارة.)64/13( ،
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اجتماعية مفقودا ً أو يكاد ،وحيث كان تعدد الزوجات هو القاعدة ،وحيث كان الطلاق سهلا ً إلى أبعد

الحدود ،لم يتزوج إلا من امرأة واحدة ليس غير ،هي خديجة التي كان سنها أعلى من سنه بكثير ،وأنه ظل
طوال خمس وعشر ين سنة زوجها المخلص المحب ،ولم يتزوج مرة ثانية وأكثر من مرة إلا بعد أن توفيت

خديجة ،وإلا بعد أن بلغ الخمسين من عمره ،لقد كان لكل زواج من زواجاته هذه سبب اجتماعي أو

سياسي؛ ذلك بأنه قصد من خلال النسوة اللاتي تزوجهن إلى تكر يم النسوة المتصفات بالتقوى ،أو إلى إنشاء

علاقات زوجية مع بعض العشائر والقبائل الأخرى؛ ابتغاء طر يق جديد لانتشار الإسلام ،و باستثناء عائشة
ليس غير ،تزوج محمد من نسوة لم يكنّ لا عذارى ،ولا شابات ،ولا جميلات ،فهل كان ذلك شهوانية؟».6

وثمة كاتب آخر من بين الجميع يستحق وقفة خاصة ،بل لا يسمح المقام سوى بإشارة عابرة ،ذلك هو

الكاتب القبطي المصري د .نظمي لوقا ،وهو أستاذ في الفلسفة وشاعر وأديب ومترجم ،ذلك الرجل الذي
ظلمته ا�لكنيسة لأنه أنصف الإسلام ،وظلمته دولة العسكر العلمانية لأنها تراعي خاطر ا�لكنيسة ،ولم ينتبه

إليه المسلمون في غمرة ما هم فيه من الهموم التي تجعلهم لا ينتبهون لبعض أعلام المسلمين أنفسهم.
كتب نظمي لوقا ثلاثة من ا�لكتب عن الإسلام

هي من أرقى وأجمل ما يُكتب ،منها كتابه «محمد في

حياته الخاصة» ،الذي تركز على تبرئة النبي ﷺ من
الشبهات المثارة حول زواجه وزوجاته ،فأخذ يروي
قصة كل زواج ودوافعه ومعانيه بعقل ذكي وقلم

عبقري ،ومن بديع ما قاله في هذا:7

« -ربع قرن من الزمن ،هي فترة الشباب العارم

والرجولة الفتية ،ولم يكن فيها زوجا ً للعدد العديد من
الحريم ،بل كان بعل امرأة واحدة هي خديجة ،وذلك
في بيئة لا تعرف إلا التعدد الذي لا حصر له».

 .6لورافيشيا فاجليري ،دفاع عن الإسلام ،ص.100 ،99

 .7أنقل هذه العبارات باختصار يُلزم به المقام ،من كتابه «محمد في حياته الخاصة» ،والذي أرجو أن يعود إليه القراء ليستمتعوا بما فيه.
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«لو كان محمد أخا مجانة لكان أول ما يتشدقون به من المطاعن عليه حين نهض يدعوهم إلى عبادة ال� ل�ه،

وما ينبني عليها من التعفف والاستقامة والطهر ،أن يتصايحوا :ما هذا الذي خرج علينا به محمد ﷺ من الدعوة

إلى العفة ،وهو الذي عهدناه كذا وكيت؟! و�لكنها لم تخطر ببالهم على كثرة ما رموه من البذاء ،لسبب واحد
لا يُعقل سواه ،أنه كان في سلوكه الشخصي على نقيض ذلك ،وكان مشهورا ً بالتزام العفة والطهر والبعد عن
الشبهات ،فالفجور في عصر الفجور لم يكن شيمة محمد ،ولم يكن مكلفا ً بعد برسالة».
«لقد كان بيده أن يجعلها

(جوير ية بنت الحارث) من نصيبه من

السبايا ،وكان بيده وقد راقته أن يجعلها
في ملك يمينه بشرائها من قيس بن
ثابت ،و�لكن المسألة كانت أكبر وأجل

من فتاة راقت رجلا ً فتمناها؛ لأن

المسألة كانت مسألة فتح مبين ،وتألف
قلوب ،وانتشار دين ،ثم هي فضلا ً عن

هذا مسألة نخوة لا نزوة».

«كان بيده أن يجعلها (صفية بنت حيي) أَ مة من إمائه ،لو أنه كان ينظر إلى متعة ،و�لكنه حررها

وتزوجها لتكون لها عزة بعد ذلة ،وهو الذي طالما أكرم عزيز قوم ذل ،و�لكي يعلم من لم يعلم بعد أن محمدا ً
يجبر القلوب ا�لكسيرة ،و يعفو عند المقدرة ،و يأسو ما جرحه مضطراً».

وبعد أن استعرض سائر الز يجات ،وتوقف مليا ً عند قصتي عائشة وزينب لما فيهما من الكلام ا�لكثير الذي

اتكأ عليه المغرضون ،خرج بهذه الخلاصات:

«هؤلاء زوجاته اللواتي بنى بهن وجمع بينهن ،لم تكن واحدة منهن هدف اشتهاء كما يزعمون ،وما من واحدة

منهن إلا كان زواجه بها أدخل في باب الرحمة وإقالة العثار والمواساة ا�لكريمة ،أو �لكسب مودة القبائل وتأليف
قلوبها بالمصاهرة ،وهي بعد حديثة عهد بالدين الجديد».
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«ما كان من الهين على رسول قائد جيش وحاكم دولة محاربة أن يزيد أعباءه بما يكون في بيت كثير

النساء من خلافات على صغائر الأمور ،و�لكنه الواجب؛ واجب الدعوة ،أو واجب النخوة ،وشتان ذلك وما
يتشدقون به من أمارة النزوة».

«إن النهج الصحيح في فهم أعمال كبار الرجال أن نتصورهم في ضخامتهم وفي عناصر تكوينهم النفسي ،وعلى

ضوء هذا التصور نتخير من الدوافع المختلفة الممكنة للعمل الواحد من أعمالهم ما يتفق وشخصيتهم».

«فليقل من شاء ما يشاء! و�لكن لا حيلة في نسبة محمد إلى الوفاء غاية الوفاء ،إلى وفاء يكاد يجعلني

أشك في بشر يته ،وأنا الذي جر بت من فنون التنكر والمروق ما أوشك أن يقضي على ثقتي بسائر خلق ال� ل�ه

من أبناء آدم و بنات حواء».

لقد كانت سيرة النبي ﷺ مع زوجاته

الطاهرات أكبر دليل نرفعه في وجه العالمين

لنحدثهم عن مكانة المرأة في ديننا ،لا سيما وقد
بُعث النبي في قوم لا يكرمون المرأة ولا يرون

إلا أنها شيء كغيرها من الأشياء ،و�لكنهم
حين نزلت عليهم أوامر ال� ل�ه في شأن النساء

التزموها كأن لم يكونوا يهينونها من قبل!

فأمهات المؤمنين هن النماذج الحية التي شرحت للمرأة المسلمة ،ولغير المسلمين جميعا ً ،طبيعة المرأة ودورها

في هذه الحياة ومكانتها في هذا الدينَ ،
وبي ّنت لها حقوقها وواجباتها!

وأمتنا تنفرد في هذا عن بقية الأمم ،فعيسى لم يتزوج النساء ،وأتباعه ابتدعوا الرهبانية التي لا يطيقها

أكثر الناس ،بل لقد غزت الشهوانية رهبانهم وصار لهم في كل يوم فضيحة وفضائح .كذلك لا يكاد يثبت

شيء من أخبار الأنبياء مع زوجاتهن .فسيرة أمهات المؤمنين عندنا هي مزية أخرى نفتخر بها ونرتفع.
فرضي ال� ل�ه عن أمهات المؤمنين جميعاً.
14
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الشيخ عكرمة صبري في حوار خاص لمجلة

االتحاد العالمي لعلماء المسلمين
بصدد إعادة النظر في فتوى زيارة بيت المقدس
الهدم حدث يومي في بيت المقدس ،ففي كل يوم يُهدم بيت وبيوت
ما يـحدث للأقصى الآن أشد مـن حر يق � 1996لكن بأشكال أخرى

أهم ما نحتاجه الآن هو المجهود الإعلامي ودعم المؤسسات المقدسية لمواصلة الصمود

حاوره :محمد إلهامي (رئيس التحرير)

عضو الأمانة العامة للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ﷺ
في ز يارته ا لحالية لإسطنبول ،وضمن عدد من الفعاليات الإسلامية التي شارك فيها

الشيخ عكرمة صبري مفتي بيت المقدس ،كان لنا في مجلة «

ا لحوار ا لخاص معه.

15
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 -فضيلة شيخنا ا�لكريم ،حمدا ً ل� ل�ه على السلامة ،لا شك أنكم من مشاهير هذه الأمة وأعلامها ،و�لكن لا

بأس أن نأخذ منكم تعر يفا ً مختصرا ً بمسيرتكم العلمية ومسيرتكم في نصرة الأقصى.

بسم ال� ل�ه الرحمن الرحيم ،بالنسبة إلى السيرة الذاتية فهي مثبتة في مواقع التواصل الاجتماعي ،و�لكن أحب

أعطي فكرة عابرة ،فلقد نشأت في أسرة علمية توارثت العلم الشرعي جيلا ً بعد جيل ،وبحمد ال� ل�ه فأجدادي علماء،

ووالدي هو الشيخ سعيد صبري قاضي القدس الشرعي وخطيب المسجد الأقصى المبارك.

ثم أتيت وتوليت ا لخطابة بالإضافة إلى أنني كنت مفتيا ً والآن أنا رئيس الهيئة الإسلامية العليا

التي تُعد أعلى مؤسسة دينية بالقدس ،وأحد أبنائي ورث العلم الشرعي ،وهو الآن بروفيسور بالشر يعة
الإسلامية ،أقصد د .عروة صبري ،فهو الآن عميد كلية القرآن وعميد كلية الدعوة وأصول الدين،
أي عميد الكليتين في جامعة القدس ،وثلاثة من أحفادي درسوا شر يعة أيضا ً ،أحدهم طالب دكتوراة

والثاني في الماجستير والثالث درس البكالور يوس.

توليت عدة مواقع ،فبدأت حياتي معلما ً لأنني أحب مهنة

التعليم وأعدها أسمى وأشرف مهنة إنسانية ،وال� ل�ه قد فتح عليّ في
الحياة والعلم من كل جانب من خلال التعليم فأصبحت مدير

مدرسة ثم مديرا ً عاما ً للوعظ والإرشاد ثم مفتيا ً ورئيسا ً لهيئة
العلماء والدعاة.

 زوجكم د .نائلة أيضا ً لها حظ من العلم الشرعي! -وزوجتي د .نائلة والدها أيضا شيخ وأخوها شيخ كذلك،

َ
فت كتابا ً في التفسير «المبصر» في أحد عشر مجلداً ،وهو أول
وأل ّ ْ
تفسير تكتبه امرأة ،بالإضافة إلى كتاب «كواكب النساء».

 -نعرف أيضا ً أن زوجكم د .نائلة كانت أول امرأة

ترتدي الثوب الشرعي الإسلامي في القدس ،فكانت بذلك
بذرة الصحوة الإسلامية النسائية!
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أتيت؟ وابنة من
ِ
 -نعم ،وكانت إذا سارت في الشارع نظر إليها الناس نظرة غريبة و يسألونها :من أين

أنت؟ ومن أي بلدة؟ و�لكن الحمد ل� ل�ه ،هيأ ال� ل�ه الآن الآلاف بل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف الآن
ممن يلبسون اللباس الشرعي والحجاب.

 -كان �لكم تصريح قبل أيام قليلة في ذكرى حر يق المسجد الأقصى قلتَ فيه إن حر يق الأقصى ما

زال مستمرا ً حتى الآن ،بل إن ما يحصل الآن هو أشد من الحر يق و�لكن بشكل آخر ..فلو تعطينا فكرة
عن ما يحدث الآن في المسجد الأقصى.

 -ما يحصل الآن في المسجد الأقصى من تجاوزات واعتداءات إسرائيلية أستطيع أن ألخصها بثلاثة

أشكال أو ثلاث صور؛ الصورة الأولى :الاقتحامات المتكررة من قبل اليهود ،إذ يقتحمون بحراسة مشددة،
فيدخلونه بالحراب والأسلحة ،ولا يجرؤ أي يهودي أن يقتحم الأقصى دون حراسة ،حتى في الأزقة

وشوارع القدس ،لا يجرؤ أي يهودي أن يتجول إلا بالسلاح والحراسة .الصورة الثانية :الحفر يات المستمرة

أسفل الأقصى والتي ينفذونها لزعمهم أنهم يبحثون عن آثارهم تحت الأقصى ،وما وجدوا حجرا ً واحدا ً

له علاقة بالتاريخ العبري القديم ،وما وجدوه من الآثار الإسلامية التي تصادفهم أثناء الحفر يات فإنهم
يدمرونه ،يخر بونه .والصورة الثالثة :سياسة الإبعادات ،إبعادات الشباب عن الأقصى ،وذلك أنهم يعترضون

اقتحامات اليهود للمسجد ،فتلقي الشرطة الإسرائيلية القبض عليهم وتصدر قرارها بإبعادهم عن الأقصى،

ولا توجد دولة في العالم تتخذ سياسة الإبعاد عن أماكن العبادة ،إلا سلطة الاحتلال ،لأنها سلطة محتلة
وتطمع في الاستيلاء على المسجد الأقصى.
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 -نحن في مجلة

نهتم بكل ما من شأنه نصرة النبي ،ومن أوجب هذه الواجبات نصرة المسرى

الذي ُأسري بالنبي ﷺ إليه ،فإذا أردتم أن تحدثوا أنصار النبي ﷺ في كل مكان ،ماذا يمكن لهم أن يفعلوا

لمواجهة هذا الذي يحدث بمسرى النبي ﷺ؟

 -نقول إن مسرى النبي ﷺ هو أمانة في أعناق

جميع المسلمين ،وهو جزء من عقيدتهم ،بقرار من رب

العالمين من فوق سبع سموات ،ليس بقرار من مجلس
الأمن أو هيئة الأمم ،وبالتالي فإن المسلم في فلسطين

ليس له في الأقصى أكثر من أي مسلم في العالم ،فلا
بد أن نطرح القضية على أساس كونها قضية إسلامية

عقدية وليست قضية فلسطينية محددة ،وبالتالي فنحن
نركز على موضوع الإعلام ،ونشكر وسائل الإعلام

و بخاصة الفضائيات التي تنقل الأحداث التي تحصل
في القدس والأقصى أولا ً بأول ،وهذا لم يكن سابقا ً،

ونقول إن الإعلام طر يقة ووسيلة سليمة إيجابية لنصرة
قضيتنا ،قضية المسلمين .فلا بد من الإعلام ونشر

الثقافة والرواية الإسلامية المبنية على القرآن ا�لكريم
والسنة النبو ية المطهرة ،وبعدة لغات ،ليس بالعربية

فقط ،لدحض الرواية الإسرائيلية الباطلة المزورة التي

تنتشر في العالم كله ،فنحن أحق منهم في أن ننشر حقنا

الشرعي المستند إلى قرار ال� ل�ه سبحانه وتعالى.

 و بخلاف الواجب الإعلامي ،ماذا يمكن للمسلمين خارج القدس لنصرة المقدسيين؟ -نعم ،يمكنهم ذلك من خلال دعم المؤسسات المقدسية ،فإذا دعمت هذه المؤسسات المقدسية،

فإنه دعم للمقدسيين أنفسهم ،وهذا يساعدهم على الصمود والثبات والحفاظ على المقدسات والأقصى وعلى
18
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أماكن سكناهم ،لأنه يهمنا نحن أن نثبت المقدسيين ليستطيعوا الدفاع عن الأقصى ،فإن هُج ِّر هؤلاء ،فمن

الذي يدافع عن الأقصى و يسعى في عمارته؟!

 ما أهم المؤسسات المقدسية التي تنصح المسلمين بدعمها ودعم أعمالها؟ -لدينا :الهيئة الإسلامية العليا ،هيئة العلماء والدعاة ،مدارس ور ياض الأقصى الإسلامية ،جمعية المحبة

لرعاية الأيتام ،مبرة الرحمة للمسنين ..هذه مؤسسات ترعى شرائح مختلفة من المجتمع بداية من الأطفال وحتى
المسنين ،بالإضافة إلى المستشفيات ،وجامعة القدس بما فيها كلية القرآن والدعوة وأصول الدين .هذه المؤسسات
لا بد أن نبحث عن حساباتها ،فمعظم حسابات هذه المؤسسات خارج فلسطين ليسهل جمع التبرعات لها.

 -ثمة قضايا شائكة نحب أن نسمع رأي د .عكرمة فيها ،ومن أهمها قضية :ز يارة المسجد الأقصى ..يختلف

الناس في ذلك ،فبعضهم يقول إنها نوع من التطبيع ،وبعضهم يقول :إنها صورة من دعم المقدسيين.

 -ما من اجتماع ولا لقاء إلا وأثير معي هذا السؤال واختلف فيه الناس بين لا ونعم ،ونعم ولا ،على كل

حال ،أعرف أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سيعيد النظر في الفتوى المتعلقة بز يارة المسجد الأقصى ،وإعادة

النظر في الفتوى ليس غريباً ،والإمام الشافعي له مذهبان كما هو معروف ،وفي الواقع فقد تأخرت إعادة النظر

في هذه القضية ،وأنا عضو في اللجنة التحضير ية لهذا الموضوع ،وكذلك أخونا الشيخ نواف التكروري (رئيس هيئة

علماء فلسطين بالخارج) وكذلك الشيخ محمد الصغير ،أظنه أيضا ً إن لم يكن عضوا ً في هذه اللجنة فهو متتبع للموضوع.
19
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 و�لكن ما هي وجهة نظركم في المسألة؟ -لا أستطيع أن أعطي رأيا ً الآن ،حتى نصل إلى

رأي موحد ،فثمة تفاوت في الآراء ،فالفتوى قائمة لا
شك� ،لكن يجب أن نضع لها ضوابط جديدة.

 -بعض الناس يقول :في ظل وجود تطبيع

قائم بالفعل ،وقد استقر أمرها ،فهل يمكن

الاستفادة من هذا التطبيع ،وإن كنا لا نرضاه ،في
ز يارة بيت المقدس ودعم المقدسيين ،مثلما يحصل
مثلا ً في حال الوفود التركية ،فتركيا لها علاقة قديمة

بإسرائيل ،والوفود الشعبية التركية تذهب إلى بيت

المقدس ،وقد تكون هذه من ا لحسنات القليلة التي
جنْيُها من موجة التطبيع ا لحالية.
يمكن َ

 -نحن نرفض الز يارة الرسمية ،هذا المبدأ ثابت منذ  ،1967ولا نقاش فيه ،فأي ز يارة رسمية من أي

إنسان مرفوضة ،فهؤلاء الذين جاءوا من دول التطبيع ،أغلبهم يأتي مع الأسف لز يارة (إسرائيل) ،ولو أن

بعضا ً منهم يجيء كزائرين إلى الأقصى فلن يعترضهم أحد ،وبعض الناس يأتي للسلام عليّ في صلاة الجمعة

و يخبرني أنه من الأردن أو من مصر ،فماذا أقول له؟ أقول :أهلا ً وسهلا ً .وليس من اللائق أن أقول له :لماذا
أتيت؟ لا يمكن هذا ،فمن استطاع أن يصل بأي طر يقة وصل ،وواجبي أن أرحب به على كل حال ،إني

أحب أن يأتينا المسلمون ،أما كيف جاء هو وكيف وصل ،فهذا شأنه! ومن ثم فنحن يهمنا ألا تكون الز يارة
-سلفا ً -ز يارة رسمية .ثم بعد ذلك ثمة ضوابط أخرى.

 -بالنسبة لبعض المسلمين الذين ينشئون جامعات ومعاهد وأكاديميات عبر الانترنت ،و يجعلون ضمن برامجها

موادا ً لدراسة تاريخ بيت المقدس والتعر يف به؟ هل تجدون لها أثرا ً عندكم؟ وبماذا توصي هذه المعاهد والجامعات
لخدمة بيت المقدس؟
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 -نحن مع أي إعلام وأي تعليم يشرح القضية

الفلسطينية ،بأي طر يقة كانت ،عبر التقنيات
القديمة أو الحديثة ،وعبر استثمار الوسائل الحديثة،
فنحن معها.

 -بالنسبة للأوضاع القانونية للمقدسيين،

هل لديهم القدرة للاعتراض على قرارات
الإ بعاد وما شابه؟

 -لا ..نحن لا نعترف بـ(إسرائيل) ولا

بمحاكمها ،وهذه المحاكم مرتبطة بأوامر عسكر ية،
ولا أمل في اللجوء إلى هذه المحاكم ،ومجرد اللجوء

إليها يعني الاعتراف بها ،وأصبحت ملزما ً بما
يصدر عنها ،ولن يصدر عنها شيء في صالحنا أبداً.
 -فيما يخص عمليات الهدم وإخلاء البيوت مثلما كان في حي الشيخ جراح وغيره ،هل هذه الموجة

معرضة للز يادة؟

 -نعم ،تزداد ..في بيت المقدس ،الهدم هو حدث يومي ،فكل يوم ثمة بيوت تُهدم ،فالناس تضطر للبناء

دون رخصة لأن الإسرائيليين يرفضون إعطاء رخصة للمباني ،والأعداد تزداد ،فالمقدسيون كانوا سبعين ألفا
في عام  ،1967وهم الآن أربعمائة وسبعون ألفا ً ،أي أنهم تضاعفوا سبع مرات!

 -يطرح البعض أن المؤسسات الرسمية التي لها حق الإشراف على المقدسات الإسلامية في القدس،

تشكو من أن الاحتلال الإسرائيلي يحجم عملها تحجيما ً كبيرا ً ،و يمنعها ،فيقول بعض الناس أنه قد
يكون من الإحراج السياسي للاحتلال والضغط عليه أن تعلن هذه المؤسسات انسحابها ورفع يدها من
الإشراف على المقدسات الإسلامية ،وهو ما يجعل عبء الإشراف على هذه المؤسسات موضوعا ً على
كاهل الإسرائيليين ..ما رأيكم في هذا؟
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 -بالنسبة للأقصى ،فإن الوقف الإسلامي

له حصانته ،ولا نسمح أبدا ً بتدخل اليهود في

أعماله ،وإذا تدخلوا فنحن نعترض على ذلك،
أما

المؤسسات

التابعة

الفلسطينية

للسلطة

فـ(إسرائيل) تمنع نشاطها ،وأي نشاط تلاحظه

(إسرائيل)

يتبع

السلطة

الفلسطينية

فإنها

تلاحقه ،وأما بالنسبة للمؤسسات الأردنية

التي لها إشراف على المقدسات فلا تزال تتابع

عملها ضمن الاتفاقية المعروفة ،وهذه إذا أعلنت
سحب يدها أو إشرافها فلن يمثل هذا ضغطا ً على

(إسرائيل) ،بل هي فرصة ممتازة لهم ،وأحب ما

على (إسرائيل) أن تسحب الأردن يدها لتضع
(إسرائيل) يدها على هذه المقدسات.
 -كلمة أخيرة لمجلة

ومتابعيها

 -نحن نثمن جهود هذه المجلة والقائمين عليها لنصرة سيدنا محمد ﷺ ،هذا النبي العظيم الذي رفع

ال� ل�ه من شأنه ،هذا النبي العظيم الذي أَ م الأنبياء والمرسلين في ليلة الإسراء والمعراج ،هذا النبي العظيم

الذي يرفع لواءه يوم القيامة فيكون جميع الأنبياء والمرسلين تحت لوائه ،فهذا النبي نحن أنصاره ،وكل
مسلم هو نصير لنبيه ﷺ ونسأل ال� ل�ه أن يثيبكم على أعما�لكم ثوابا ً كبيرا ً.
 بارك ال� ل�ه فيكم شيخنا ا�لكر يم ،أحسن ال� ل�ه إليكم -وفيكم بارك ال� ل�ه ،شكر ال� ل�ه �لكم.
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العابدة الو ِرعة
في رحاب سيرة أمنا سودة بنت زمعة
الشيخ سامي الساعدي

عضو الأمانة العامة بالهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ﷺ
الحمد ل� ل�ه رب العالمين ،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ،سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه

وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين.

أما بعد :فإن ال� ل�ه سبحانه وتعالى جعل الأنبياء أفضل الخلق اصطفاهم من أرقى أفراد بني آدم ،دون

أن يخرجهم عن بشر يتهم ،على حد قول المتنبي:

ل
فإن المسك بعض دم الغزا ِ

ق الأنام َ وأنت منهم
فإ ْن تَف ُ ِ
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ك
ولم يُر ِد سبحانه أن يرسل إلى البشر ملائكة ،وما ذلك إلا لتقوم حجة الاقتداء على الناس ﴿وَم َ ٓا أَ ْرسَل ْنَا قَب ْل َ َ

ك
ض فِت ْن َة ً أَ تَصْ ب ِر ُونَ ۗ وَك َانَ ر َُب ّ َ
ضك ُ ْم لِبَعْ ۢ ٍ
ق ۗ وَجَعَل ْنَا بَعْ َ
طع َام َ و َيَمْش ُونَ فِى ٱلْأَ سْ وَا ِ
ن ٱل ْمُرْسَلِينَ ِإ َلّ ٓا ِإ َ ّنه ُ ْم لَي َأْ ك ُلُونَ ٱل َ ّ
مِ َ

بَصِ ير ًا﴾ [الفرقان]20 :

ل ه َٰذ َا َ
ل
ٱلر ّسُو ِ
ورغم أن بشر ية الرسل كانت محل استغراب من كثير من ا�لكفار كما قال تعالى﴿ :و َقَالُوا ْ م َا ِ

ل ِإلَيْه ِ م َلَكٌ فَيَكُونَ م َع َه ُۥ نَذِير ًا﴾ [الفرقان ،]7 :إلا أن حكمة ذلك
ق ۙ لَوْل َ ٓا ُأنز ِ َ
طع َام َ و َيَمْش ِى فِى ٱلْأَ سْ وَا ِ
ل ٱل َ ّ
يَأْ ك ُ ُ
كانت مفهومة لدى العقلاء ،فصار الأنبياء محل قدوة شاملة ،وفي مقام أسوة كاملة.

وقد أنكر النبي ﷺ على بعض أصحابه الرهبانية والانقطاع عن الزواج واحتج عليهم بأنه يتزوج النساء.

ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس

بن مالك رضي ال� ل�ه عنه قال :جاء ثلاثة رهط إلى

بيوت أزواج النبي ﷺ ،يسألون عن عبادة النبي
ﷺ ،فلما ُأخبروا كأنهم تقال ّوها فقالوا :وأين نحن

من النبي ﷺ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما

تأخر .قال أحدهم :أما أنا فإني أصلي الليل أبداً.

وقال آخر :أنا أصوم الدهر ولا أفطر .وقال ثالث:

أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً .فجاء رسول ال� ل�ه

ﷺ فقال« :أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما وال� ل�ه

إني لأخشاكم ل� ل�ه وأتقاكم له� ،لكني أصوم وأفطر،
وأصلي وأرقد ،وأتزوج النساء ،فمن رغب عن
سنتي فليس مني».

ومعنى ُ
تقال ّوها :أي رأوها قليلة.
وكما اختار ال� ل�ه سبحانه وتعالى لنبيه أفضل الناس ليكونوا وزراءه وحوار ي ّيِه ِ وأصحابه ،فقد اختار له أفضل

نساء العالمين في زمانهم ليكونوا أزواجه في الدنيا والآخرة.
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وضل أقوام أساؤوا إلى أزواج المصطفى ﷺ،

أو اتهموهن بشنيع الأقوال ،أو نسبوهن إلى رذيل

الأفعال .أو َما در َوا أنهم بذلك يؤذون رسول ال� ل�ه

ﷺ ،أو ما علموا أنهم بذلك على غير السبيل ،وأنهم

كمن يسير في فلاة بغير دليل؟

في هذه المقالة سأخدم أمّا ً من أمهاتنا أمهات

المؤمنين بذكر شيء من فضائلها ،وسرد شيء من
مآثرها .المعذرة! هل ت ُراني قلتُ  :أخدمها؟ لا وال� ل�ه ما

هي بحاجة إلى خدمتي إياها ،وما أخدم إلا نفسي،

إذ لعلي أحشر معها ومع صو يحباتها وزوجهن ﷺ يوم
يقوم الناس لرب العالمين.

فقد أخبرنا ﷺ أن المرء مع من أحب .سأقف

الآن أمام سيرتها لأسطر شيئًا من مناقبها.

إنها سَودة بنت ز َمعة بن قيس القرشية العامرية
سودة أول امرأة تزوجها النبي ﷺ بعد وفاة خد يجة بنت خو يلد رضي ال� ل�ه عنهما .وذلك بعد

أن تُوفيت خد يجة سنة عشر من البعثة ،وفقد النبي ﷺ سندًا معينا ً ،وركناً ركينًا ،بقي ثلاثَ سنوات

دون زوجة تشاطره عبء دعوته المباركة وتشاركه هموم مهمته الصعبة ،التي أشار ال� ل�ه إليها في القرآن
ك قَو ْل ًا ثَق ِيلًا﴾ [المزمل]5 :
﴿إ َن ّا سَنُلْقِى عَلَي ْ َ
ا�لكر يم بقولهِ :

لم يبق له من يقول له مقالة خديجة لمّا شكا إليها خوفه وقلقه« :كلا!أ بشر ،فوالله لا يخز يك ال� ل�ه أبداً،

ل وتكسب المعدوم َ ،وتقري الضيف ،وتعين على
وال� ل�ه إنك لتصل الرحم ،وتصدق الحديث ،وتحمل الك َ َ ّ
نوائب الحق» [متفق عليه]
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و بعد ثلاث سنوات ثقال ،جاءته خولة ُ بنتُ حكيم زوجة عثمان بن مظعون رضي ال� ل�ه عنهما،

فخطبت له سودة وعائشة .روى الإمام أحمد بإسناد حسن أن خد يجة لما ماتت جاءت خولة ُ بنتُ حكيم

 -امرأ ة ُ عثمان بن مظعون  -فقالت :يا رسول ال� ل�ه ،ألا ت َز َ َ ّوج؟ قال« :من؟» قالت :إن شئتَ ب ِكراً ،وإن

شئتَ ثيبا ً .قال« :فم َن الب ِكر؟» قالت :ابنة أحب خلق ال� ل�ه عز وجل إليك ،عائشة بنت أبي بكر .قال« :وم َن

آمنت بك واتبعتك على ما تقول .قال« :فاذهبي فاذكر يهما عل َيّ» إلى
ْ
الثيب؟» قالت :سَودة بنت ز َمعة،

أن قالت …« :ثم خرجت فدخلت على سودة بنت ز َمعة ،فقالت :ماذا أدخل ال� ل�ه عز وجل عليكِ من

ا لخير والبركة؟ قالت :وما ذاك؟ قالت :أرسلني رسول ال� ل�ه ﷺ أخطبك عليه .قالت :وددت ،ادخلي إلى

فدخلت عليه بتحية
ْ
أبي فاذكري ذاك له  -وكان شيخا ً كبيرا ً قد أدركته السن ،قد تخلف عن الحج -

الجاهلية ،فقال :من هذه؟ فقالت :خولة بنت حكيم .قال :فما شأنك؟ قالت :أرسلني محمد بن عبدالله

أخطب عليه سودة .قال :كفء كر يم ،ماذا تقول صاحبتك؟ قالت :تحب ذاك .قال :ادعها لي ،فدعتها.
فقال :أي بنية ،إن هذه تزعم أن محمد بن عبد ال� ل�ه

بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك ،وهو كفء كريم،

أتحبين أن أزوجك به؟ قالت :نعم .قال :ادعيه لي .فجاء
رسول ال� ل�ه ﷺ إليه فز َ ّوجها إياه ،فجاءها أخوها عبد بن

زمعة من الحج ،فجعل يحثي على رأسه التراب ،فقال بعد
أن أسلم :لعمرك ،إني لسفيه يوم أحثي في رأسي التراب،

أن تزوج رسول ال� ل�ه ﷺ سودة بنت زمعة…».

كانت سودة ممن هاجر إلى الحبشة مع زوجها

السكران بن عمرو بن عبد شمس ،ثم رجعا إلى مكة،
فمات بها السكران ،ولم يثبت أنه تنصر في الحبشة.

كانت سودة امرأة عابدة ورعة ،وقد بلغت في

ذلك مبلغ ًا عظيم ًا جعل عائشة رضي ال� ل�ه عنها تتمنى
أن تكون مثلها.
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أحب إليّ أن أكون
ُّ
روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي ال� ل�ه عنها قالت …« :ما رأيت امرأة

في م ِسلاخها من سودة بنت ز َمعة من امرأة فيها حدة .»..والمقصود بمسلاخها :هَدْيها وطر يقتها ،والمسلاخ في

الأصل :الجِلد .ومعنى قولها :فيها حدة :وصفها بقوة النفس وجَودة القر يحة كما يقول الإمام النووي.

ورغم ما اتصفت به سودة رضي ال� ل�ه عنها مما سبق من الورع والحزم ،إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تكون

امرأة مر ِحة مع زوجها بل ومع صو يحباتها من باقي أزواج النبي ﷺ.

روى ابن سعد في طبقاته بإسناد قال عنه الحافظ إنه« :مرسل،

رجاله رجال الصحيح» عن سودة أنها قالت لرسول ال� ل�ه ﷺ :صليتُ

خلفك البارحة ،فركعتَ بي؛ حتى أمسكتُ بأنفي مخافة َ أن يقطر الدم،

قال :فضحك ،وكانت تضحكه الأحيان بالشيء».

وروى النسائي في السنن ا�لكبرى ،وأبو يعلى عن عائشة رضي

ال� ل�ه عنها قالت :أتيت النبي ﷺ بحريرة قد طبختها له ،فقلت لسودة

والنبي ﷺ بيني وبينها :ك ُلي .فأبت .فقلت :لتأكلين أو لألطخن وجهك!
فأبت .فوضعت يدي في الحريرة فطليت وجهها .فضحك النبي ﷺ

فوضع بيده لها وقال لها« :الطخي وجهها» فضحك النبي ﷺ ،لها فمر عمر
فقال :يا عبد ال� ل�ه ،يا عبد ال� ل�ه .فظن أنه سيدخل فقال« :ق ُوما فاغسلا
وجوهكما!» .قالت عائشة :فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول ال� ل�ه ﷺ».1

فوجدت عندها أم المؤمنين حفصة بنت عمر؛ «فجاءت سودة في
ْ
وجاءت عائشة تزور سودة ذات يوم

هيئة وفي حالة حسنة عليها بُرْد ٌ من دروع اليمن وخمار كذلك وعليها نقطتان مثل العدستين من صبر وزعفران إلى

َ
يتزينّ به؛ فقالت حفصة لعائشة:
خفّها) قالت عليلة (إحدى راو يات هذا الأثر) :وأدركتُ النساء
موقها (أي ُ
يا أم المؤمنين يجيء رسول ال� ل�ه ﷺ ونحن قشفتان وهذه بيننا تبرق؟! فقالت أم المؤمنين :اتقي ال� ل�ه يا حفصة.

فقالت :لأفسدن عليها زينتها .قالت لهما سودة :ما تقلن؟ وكان في ُأذ ُن سودة ث ِقل؛ قالت لها حفصة :يا سودة
 .1ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في باب عشرة النساء ثم قال« :رجاله رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن» .وقال
العراقي( :إسناده جيد).
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خرج الأعور( .يعني المسيح الدجال) قالت :نعم؟! ففزعت فزعا ً شديدا ً فجعلت تنتفض قالت :أين أختبئ؟ قالت:

عليكِ بالخَيمة  -خيمة لهم من سعف يطبخون فيها  -فذهبت فاختبأت فيها وفيها القذر ونسيج العنكبوت فجاء
رسول ال� ل�ه صلى ال� ل�ه عليه وسلم وهما تضحكان لا تستطيعان أن تتكلما من الضحك فقال« :ماذا الضحك؟!» ثلاث

ك؟» قالت :يا رسول ال� ل�ه خرج
مرات .فأومأتا بأيديهما إلى الخيمة فذهب فإذا سودة ترعد فقال لها« :يا سودة ما ل ِ

الأعور .قال« :ما خرج وليخرجن ،ما خرج وليخرجن» .فأخرجها فجعل ينفض عنها الغبار ونسيج العنكبوت».2
ولعل اجتماع هذه الصفات فيها مكنها من أن تملأ على النبي ﷺ حياته ،وتحيي بيته بالخير والبركة والسعادة

فلم يدخل بغيرها من النساء ثلاث سنوات .كما ذكر الذهبي وغيره.

وابيض الشعر ،وازداد تبتلها لربها ،واختلاؤها للعبادة،
ّ
ولما بلغت سودة من ا�لكبر عتيًا ،فوهن العظم

وتناهى إلى سمعها أن رسول ال� ل�ه ﷺ يريد أن يطلقها ،رجته ألا يفعل وعرضت عليه أن يبقيها في عصمته وتعفيه
من حقها في يومها وتهبه لعائشة ،لما تعلم من مكانة عائشة لديه وحظوتها عنده ،فقبل النبي ﷺ.

أخرج الت ّرمذيّ عن ابن عباس بسند حسن (كما قال الحافظ ابن حجر) أن سودة خشيت أن يطلقها رسول

ح عَلَيْه ِما أَ ْن يُصْ ل ِحا بَيْنَه ُما
ال َلّه ﷺ فقالت :لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ،ففعل ،فنزلت﴿ :فَلا جُنا َ
صُل ْحا ً و ُ
ح خَيْر ٌ﴾ [النساء[ ]128 :الإصابة في تمييز الصحابة]
َالصّ ل ْ ُ

ويبين غرض سودة من ذلك ما رواه ابن عبد البر في الاستيعاب أنها قالت للنبي ﷺ« :لا تطلقني وأنت فِي

حِل من شأني ،فإنما أود أن أحشر فِي زمرة أزواجك ،وإني قد وهبت يومي لعائشة ،وإني لا أريد م َا تريد النساء،
فأمسكها رَسُول ال َلّه ِ ﷺ ح ََت ّى توفي عنها م َ َع سائر من توفي عنهن من أزواجه رضي ال َلّه عنهن».
ل قدراً.
هذا شيء من بعض مناقبها وإلا فهي أعظم ُ منزلة ً من ذلك وأج ُ ّ

ولما دعاها داعي ال� ل�ه تعالى للقائه تُوفيت في آخر خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة.

سِير والتاريخ منهم الواقدي :أنها توفيت بالمدينة في خلافة معاو ية سنة أربع وخمسين للهجرة.
وقال جماعة من أهل ال ّ
رضي ال� ل�ه عن أمّنا أم المؤمنين سودة بنت ز َمعة وعن سائر أزواجه وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين.

 .2قال الهيثمي في مجمع الزوائد« :رواه أبو يعلى والطبراني ،وفيه من لم أعرفهم».
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رسول اهلل ﷺ زوجًا
د .الحسن بن علي الكتاني
عضو الأمانة العامة للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ﷺ
لا تعرف البشر ية رجلا ً أو زعيما ً دينيا ً أو سياسياً ،أو نبيا ً رسولاً ،وصلتنا تفاصيل حياته ،ودقائق

أخباره كالحبيب المصطفى ،محمد ﷺ ،والسبب في ذلك هو أن ال� ل�ه تعالى اختاره قدوة للعالمين ،وأنه
خاتم الأنبياء والمرسلين ،فلا نبي بعده ،ولا رسالة بعد رسالته.

ولذلك فرسول ال� ل�ه ﷺ أضحى قدوة لجميع الناس .فمن كان أبا ً فهو أب ومن كان زوجا ً

فسيجد فيه نعم الزوج ،ومن كان عالما ً فهو سيد العلماء ،ومن كان زعيما ً أو أميرا ً أو حاكما ً فقد

كان كذلك .وهكذا فسيجد كل شخص فيه بغيته.
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وإن من الأخبار الطر يفة اللطيفة ما يتعلق بحياة رسول ال� ل�ه ﷺ الزوجية .ففيها من كل بستان زهرة ،وإنك

كيفما كانت زوجتك فستجد الأسوة الحسنة في رسول ال� ل�ه ﷺ.
الحكمة من تعدد زوجاته عليه الصلاة والسلام
ومن الأمور التي لاكتها ألسن أعداء الإسلام،

مسألة تعدد زوجات الحبيب المصطفى ،صلوات

ربي وسلامه عليه ،مع أن الحكمة منها واضحة .فمنها
حِكم تتعلق بالجماعة الإسلامية الأولى وقوة ترابطها،

فالزوجة أعظم من يعين الزوج في معاركه ومهامه

الصعبة ،بشجاعتها وصبرها ،وبما هو فوق ذلك .وقد
كانت أمنا خديجة ،عليها السلام ،زوجة عظيمة
ساعدت رسول ال� ل�ه ﷺ بنفسها ومالها.

فلما تُوفيت خد يجة بنت خو يلد رضي ال� ل�ه عنها وأرضاها بقي رسول ال� ل�ه ﷺ فترة من غير زوجة،

ثم ذ ُكرت له سودة بنت زمعة وكانت قد هاجرت مع زوجها السكران بن عمرو ،فلما رجعا من ا لحبشة

تُوفي الزوج ،وكان أهلها وأقر باؤها من المشركين المعاندين المعادين ل� ل�ه ولرسوله ،ولم تجرؤ سودة إلى

العودة إلى أقر بائها خوف الفتنة على دينها ،و بقاؤها دون معيل وراع لها يؤدي إلى ضياعها فتقدم
رسول ال� ل�ه ﷺ للزواج بها إنقاذا ً لها من الفتنة أو الضياع ،وكانت تكبره حينها بخمس سنوات حيث
كانت في ا لخامسة وا لخمسين من عمرها.

وكذلك زواجه عليه الصلاة والسلام بأم سلمة ،وجو ير ية بنت الحارث ،وز ينب بنت خز يمة ،كان

كفالة لهن لما توفي أزواجهن.

ثم أراد أن يوثق الصلة بينه و بين صديقه ورفيقه أبي بكر (ثاني اثنين إذ هما في الغار) فتزوج عائشة،

وكانت صغيرة لا تُشتهَ ى و�لكن تطييبًا لنفس أبي بكر.
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ثم رأى أن أبا بكر وعمر وز يرا رسول ال� ل�ه ﷺ ينبغي أن يكونا لديه بمنزلة واحدة في ذلك ،فتزوج

حفصة بنت عمر ،كما كان من قبل قد زوج علي بن أبي طالب ابنته فاطمة ،وعثمان بن عفان ابنته رقية
ثم أم كلثوم .رضي ال� ل�ه عن الجميع.

ومن ا لح ِكم توثيق العلاقات مع قبائل العرب ،كما فعل ﷺ مع جو ير ية بنت ا لحارث

بن أبي ضرار المصطلقية ،وأم حبيبة بنت أبي سفيان الأمو ية ،وصفية بنت حيي بن أخطب
النضر ية الإسرائيلية .رضي ال� ل�ه عن ا لجميع.
ومن الحكم تبليغ نسائه أخباره الداخلية

وما يتعلق بفقه المرأة المسلمة لاطلاعهن على ما

لا يمكن أن يطلع عليه غيرهن.

وهناك حكم كثيرة ،ليس من غرضنا

استقصاؤها هنا.

حال رسول ال� ل�ه ﷺ مع نسائه في حالة الرضا

ل على حسْن رعايتِه لنسائه
مما يد ُ ّ

وعشرته َ
لهنّ بالمعروف ما فاضَت به كت ُب
َ
سِي َر م ِن فضائل أخلاقه وشمائله،
السن ّة وال ّ

عليه الصلاة والسلام.

قالت عائشة رضي ال� ل�ه عنها« :كان رسول ال� ل�ه ﷺ إذا خ َلا في بيت ِه أليَنَ الناس ب َ ّسام ًا ضَ حاك ًا» ،وقالت« :ما

ضر َب رسول ال� ل�ه ﷺ امرأة له ولا خادِم ًا قط»؛ رواه النسائي.

وسُئلت عما كان النب ُيّ ﷺ يصن َع في أهلِه ،قالت« :كان في مِهن َة أهلِه فإذا حض َرت الصلاة قام إلى الصلاة»؛

رواه البخاري ،وقالت« :كان أليَنَ الناس ،وأكر َم الناس ،وكان رجلا ًم ِن رجا�لكم إلا أنهكان بسام ًا»؛ رواه ابن سعد.
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كنت عل َيّ
ِ
كنت راضية ً عن ِ ّي وإذا
ِ
وفي الصحيح َين عنها قالت :قال لي رسول ال� ل�ه ﷺ« :إني لأعلَم إذا

كنت
ِ
ورب محمد ،وإذا
ِّ
كنت عني راضية ً ،فإنك تقولين :لا
ِ
غضْ ب َى» ،فقلت :م ِن أين تَعرِف ذلك؟ قال« :أما إذا
ورب إبراهيم» .قلت :أجلْ وال� ل�ه يا رسول ال� ل�ه ،ما أَ هج ُر إلا اسم َك.
ِّ
قلت :لا
غضبى ِ

ك كأبي ز ٍ
َرع لأ ِمّ زرع ،غير أني لا ُأطل ِّقك»؛ متفق عليه ،م ِن حديث عائشة دون
وكان يقول لها« :كنتُ ل ِ

ٍ
زرع كان يُكرم
ن أبا
الاست ِثناء ،ورواه بهذه الز يادة الزبير بن بكار والخطيب ،وحديث أم زرع مشهور ،وفيه أ َ ّ
ٍ
زرع أبلَغ الإكرام ،و يق ّدِم لها م ِن ألوان النعيم والن ِّع َم ،وضروب السخاء والإذْن لها في أن تمُي ِّر أهلَها ما جع َل
أ َمّ

الرسول عليه الصلاة والسلام يَختاره في هذا التشبيه على غير ِه م ِن العرب.

وفي الصحيح َين وغيرهما عن عائشة رضي ال� ل�ه عنها قالت« :رأيت رسول ال� ل�ه ﷺ يَست ُرني بر ِدائه

وأنا أنظر إلى ا لحب َشة يَلعبون في المسجد ،حتى أكون أنا الذي أسأم».

ولأحم َد عنها أن الحب َشةكانوا يلعبون عند رسول ال� ل�ه ﷺ في يوم عيدٍ ،قالتَ :
فاطّ لعتُ م ِن فوق عاتق ِه فطأطأ

لي منكبَيه ،فجعلتُ أنظر إليهم م ِن فوق عاتق ِه حتى شَبعتُ وانص َرفتُ .

َ
َ
عقولهنّ في الأعمال والأخلاق ،حتى روى أبو
معهنّ و يَنز ِل إلى درجات
وقد كان رسول ال� ل�ه ﷺ يَمزح

داود والنسائي من السنن ا�لكبرى ،وابن ماجة في حديث عائشة بسند صحيح أنه ﷺ كان يُساب ِق عائشة في العدْو،
فسب َقت ْه يوم ًا وسب َقها في بعض الأيام ،فقال عليه السلام( :هذه بتلك).
والقصص بهذا المعنى كثيرة جدا.
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حاله ﷺ مع زوجاته في حالة الغضب
لا يخلو بيت من المشكلات الزوجية ،لأن

هذه هي طبيعة البشر وسنة الحياة ،وحتى بيت

النبوة الشر يف لم يسلم من تلك المشكلات،

و�لكن الرسول صلوات ال� ل�ه وسلامه عليه واجه

تلك المشكلات بحكمة وفطنة ورحمة ليكون أسوة

حسنة للناس في ذلك.

وكان النبي ﷺ يتعامل مع المشكلات

الأسر ية بطرق مختلفة ،فمرة يستخدم يبتسم
و يداعب ،ومرة يتغاضى وكأنه لم ير شيئا ً،

ومرة أخرى يلجأ للتذكير والوعظ ،وكذلك

التروي والتثبت قبل إصدار الأحكام.

ومن بين تلك الأمور التي قد تقع بين الزوجين غيرة المرأة على الرجل ،فحتى بيت النبوة لم يسلم منها،

فقد كانت أمهات المؤمنين رضي ال� ل�ه عنهن يغرن على الحبيب ﷺ وخاصة أمنا عائشة التي كانت شديدة

الغيرة على النبي ﷺ ،وإن كانت غيرتهن لم تصل للظلم والعداوة.

فعن أنس رضي ال� ل�ه عنه «أن النبي ﷺ كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع

خادم لها بقصعة فيها طعام فضر بت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال :كلوا .ودفع

القصعة الصحيحة للرسول وحبس ال�مكسورة» ،رواه البخاري والترمذي َ
وسم ّى الضار بة عائشة ،وزاد :قال

النبي ﷺ« :طعام بطعام وإناء بإناء» ،وصححه.

س ،قَالَ« :ك َانَ َ
س َل ّم َ
الن ّب ِ ُيّ صَلَ ّى ال� ل�ه ُ عَلَيْه ِ و َ َ
والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» ،من طر يق حُمَيْدٍ ،ع َنْ أَ ن َ ٍ

ات المُؤْم ِنِينَ بِصَحْ فَة ٍ ف ِيهَا طَع َام ٌ ،ف َضَر َب َِت َال ّتِي َ
س َل ّم َ فِي
الن ّب ِ ُيّ صَلَ ّى ال� ل�ه ُ عَلَيْه ِ و َ َ
ت ِإحْد َى ُأ َمّه َ ِ
ض نِس َائِه ِ ،فأَ َ ْرسَل َ ْ
عِنْد َ بَعْ ِ

ق َ
َت ،فَجَم َ َع َ
َت َ
ل يَجْم َ ُع ف ِيهَا
الصّ حْ فَة ِ ،ث َُم ّ جَع َ َ
س َل ّم َ ف ِل َ َ
الن ّب ِ ُيّ صَلَ ّى ال� ل�ه ُ عَلَيْه ِ و َ َ
الصّ حْ ف َة ُ فَانْف َلَق ْ
بَيْتِهَا يَد َ الخا َدِ ِم ،فَسَقَط ِ
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طع َام َ ال َ ّذ ِي ك َانَ فِي َ
َت ُأ ُمّكُمْ ،ث َُم ّ ح َب ََس الخا َدِم َ ح ََت ّى ُأتِي َ بِصَحْ فَة ٍ م ِنْ عِنْدِ َال ّتِي ه ُو َ فِي بَيْتِهَا،
الصّ حْ فَة ِ ،و َيَق ُولُ :غَار ْ
ال َ ّ
الصّ حْ ف َة َ َ
فَد َف َ َع َ
َت».
ْت َال ّتِي كَسَر ْ
ك ال�م َ ْكس ُورَة َ فِي بَي ِ
َت صَ حْفَتُهَا ،و َأَ ْمسَ َ
كسِر ْ
الصّ حِيح َة َ ِإلَى َال ّتِي ُ

يهودي فبكت فدخل
وموقف آخر تعامل معه النبي ﷺ بحكمة شديدة ،فقد بلغ صفية َ أن حفصة َ قالت بنتُ
ٍّ

يهودي فقال النب ُيّ ﷺ إنك لابنة ُ نبِ ٍ ّي
عليها النب ُيّ ﷺ وهي تبكي فقال ما يُبكيكِ ؟ فقالت قالت لي حفصة ُ إني ابنة ُ
ٍّ

وإن عم َك لنبيّ ٌ وإنك لتحتَ نبِ ِ ّي فبِم َ تفخر ُ عليك؟ ثم قال« :اتقي ال� ل�ه َ يا حفصة ُ» .رواه الترمذي بسند صحيح.
فهنا استخدم النبي صلوات ال� ل�ه

وسلامه عليه وعلى آله الحكمة والترضية
لمعالجة مشكلة الغيرة التي وقعت بين

أمهات المؤمنين رضي ال� ل�ه عنهن .وهكذا

كان الحبيب ﷺ في كثير من مواقف
الغيرة التي تقع بين زوجاته رضي
ال� ل�ه عنهن ،كان يتعامل معها بحكمة

ورحمة ،لأنه يعلم أن الغيرة طبع أصيل
في المرأة ،وأنه دليل حب كبير.

ومن أشد المواقف التي حدثت لرسول ال� ل�ه ﷺ مع نسائه ما أخرجه مسلم عن جابر بن عبدالله قال :دخل

أبو بكر يستأذن على رسول ال� ل�ه ﷺ ،فوجد الناس جلوسا ً ببابه ،لم يؤذن لأحد منهم ،قال :فأذن لأبي بكر فدخل،

ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له .فوجد النبي ﷺ جالسا ً حوله نساؤه ،واجما ً ساكتاً ،فقال :لأقولن شيئا ً أضحك النبي
ﷺ .فقال :يا رسول ال� ل�ه ،لو رأيت بنت خارجة ،سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها ،فضحك رسول ال� ل�ه
ﷺ وقالَ :
«هنّ حولي كما ترى ،يسألنني النفقة».

فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها ،فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها ،كلاهما يقول :تسألن رسول ال� ل�ه ﷺ ما

ليس عنده؟! فقلن :وال� ل�ه لا نسأل رسول ال� ل�ه ﷺ شيئا ً أبدا ً ليس عنده.
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ثم اعتزلهن شهراً ،أو تسعا ً وعشرين ،ثم نزلت عليه هذه الآية﴿ :يَا أَ ُ ّيهَا َ
جكَ﴾ حتى بلغ:
الن ّب ِ ُيّ قُلْ ل ِأَ ْزو َا ِ

جر ًا عَظ ِيم ًا﴾.
ات مِنْك َُنّ أَ ْ
﴿لِل ْم ُحْ سِن َ ِ

قال :فبدأ بعائشة ،فقال« :يا عائشة ،إني أريد أن أعرض عليك أمرا ً أحب أن لا تعجلي فيه ،حتى تستشيري

أبو يك» قالت :وما هو ،يا رسول ال� ل�ه؟ فتلا عليها الآية.

قالت :أفيك يا رسول ال� ل�ه أستشير أبوي؟ بل أختار

ال� ل�ه ورسوله والدار الآخرة ،وأسألك أن لا تخبر امرأة من
نسائك بالذي قلتُ .

قال« :لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها .إن ال� ل�ه لم

يبعثني معن ِّتا ً ولا متعن ِّتاً ،و�لكن بعثني معلما ً ميسراً».

زاد البخاري :ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما

قالت عائشة.

رضي ال� ل�ه عنهن جميعاً .ولذلك فقد كافأهن ال� ل�ه

ل
ك ٱلنِّسَآء ُ م ِنۢ بَعْد ُ وَل َ ٓا أَ ن تَب َ ّد َ
ل لَ َ
يح ِ ُ ّ
تعالى بقولهَ ﴿ :لّا َ
كۗ
َت يَمِين ُ َ
سنُه َُنّ ِإ َلّا م َا م َ�لَك ْ
ح ْ
ك ُ
ٰج و َلَو ْ أَ عْجَب َ َ
بِه َِنّ م ِنْ أَ ْزو َ ٍۢ
ل شَىْءٍۢ َرّق ِيبًا﴾ [الأحزاب]52 :
وَك َانَ ٱل َلّه ُ عَلَى ك ُ ّ ِ
ٰ

قال ابن كثير« :ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ،ومجاهد ،وقتادة ،وغيرهم أن هذه الآية ا�لكريمة

نزلت مجازاة لأزواج النبى ﷺ ورضا ال� ل�ه عنهن على حسبن صنيعين ،فى اختيارهن ال� ل�ه ورسوله والدار الآخرة ،لما

خيرهن رسول ال� ل�ه ﷺ كما تقدم ،فلما اخترن رسول ال� ل�ه ،كان جزاؤهن أن قصره عليهن ،وحرم عليه أن يتزوج
الإماء والسرائر ،فلا حجر عليه فيهن».
بغيرهن ،أو يستبدل بهن أزواجا ً غيرهن ،ولو أعجبه حسنهن ،إلا ِ

رضي ال� ل�ه عن أمهات المؤمنين ،وصلى ال� ل�ه على سيدنا محمد معلم الناس الخير.
35

أمهات المؤمنين
القدوة الحسنة واألسوة الصالحة
د .عبد الحي يوسف
عضو مجلس أمناء الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ﷺ

إن ال� ل�ه عز وجل قد اطلع على قلوب العباد فوجد قلب محمد ﷺ خير قلوب العباد

فاختاره لرسالته ،ثم اطلع على قلوب العباد بعد قلب محمد ﷺ فاختار له أصحابا ً وأزواجا ً

وأنصاراً؛ وقد قال سبحانه في مدح أولئك الأزواج رضوان ال� ل�ه عليهن﴿ :يَٰنِسَآء َ ٱلن ّ َب ِ ِىّ لَسْت ُ ّنَ

ن ٱلن ِّسَآء﴾ [الأحزاب]33 :
ك َأَ ح َ ۢدٍ مّ ِ َ
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ن واجبا ً على كل مسلم أن يتخذ منهنّ قدوة
وخصهنّ جل جلاله بأحكام ليست لغيرهنّ من النساء ،وإ ّ

وأسوة؛ لما كان منهن من جميل الخ ِلال وعظيم الخصال؛ وها هنا أنبه على جملة من الصفات الرضي ّة التي كانت
منهن مقرونة بما يدل عليها من أحوالهن ومواقفهن رضوان ال� ل�ه عليهن.
أولاً :الولاء والبراء
أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب؛ لما جاء أبوها إلى النبي ﷺ ليؤكد عقد الهدنة ،دخل عليها ،فمنعته

أرغبت بي عنه أم رغبت به عني؟ فقالت له «هذا
ِ
أي بُنية!
أن يجلس على فراش رسول ال� ل�ه ﷺ؛ فلما سألهاْ :
فراش رسول ال� ل�ه ﷺ وإنك امرؤ مشرك» .فخرج من عندها قائلاً« :لقد أصابك بعدي شر!».
ثانياً :الطاعة المطلقة لرسول ال� ل�ه ﷺ
هذه أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة رضي

ال� ل�ه عنها تسمع قول رسول ال� ل�ه ﷺ «ما من امرئ
مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره ال� ل�ه :إنا ل� ل�ه وإنا إليه

راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا ً
منها .إلا آجره ال� ل�ه في مصيبته وأخلف له خيرا ً منها».

فتقول حين يموت زوجها :ومن يكون خيرا ً من أبي سلمة؟ ثم قالت ذلك الذِكر امتثالا ً للأمر النبوي فعوضها

ال� ل�ه خيرا ً من أبي سلمة؛ حيث خطبها رسول ال� ل�ه ﷺ وتزوجها.

تقول رضي ال� ل�ه عنها :قلت لأبي سلمة بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها ،وهو من أهل الجنة ،ثم لم ت ُزوج،

إلا جمع ال� ل�ه بينهما في الجنة ،فتعال أعاهدك ألا تزوج بعدي ،ولا أتزوج بعدك .قال :أتطيعينني؟ قالت :نعم .قال:

إذا مت تزوجي ،اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا ً خيرا ً مني ،لا يحزنها ولا يؤذيها .فلما مات ،قلت :من خير من
أبي سلمة؟ فما لبثت ،وجاء رسول ال� ل�ه ﷺ فقام على الباب فذكر الخ ِطبة إلى ابن أخيها ،أو ابنها .فقالت :أرد على

رسول ال� ل�ه ،أو أتقدم عليه بعيالي .ثم جاء الغد ،فخطب.
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ثالثاً :تبليغ العلم
حيث أجرى ال� ل�ه للأمة على أيديهن خيرا ً

كثيراً؛ فروين عن رسول ال� ل�ه ﷺ علما ً كثيرا ً طيبا ً

مباركا ً فيه؛ من ذلك ما رواه ابن عباس ،عن

جوير ية ،قالت :أتى عليّ رسول ال� ل�ه ﷺ غدوة ً

وأنا أسب ّح ،ثم انطلق لحاجته ،ثم رجع قريبا ً

من نصف النهار ،فقال« :أما زلت قاعدة ً؟».
قلت :نعم .قال« :ألا أعلمك كلمات لو عدلن

بهن عدلتهن ،أو وزن بهن وزنتهن -يعني :جميع
ما سبحت :-سبحان ال� ل�ه عدد خلقه  -ثلاث

مرات  -سبحان ال� ل�ه زنة عرشه  -ثلاث مرات
 سبحان ال� ل�ه رضا نفسه  -ثلاث مرات -سبحان ال� ل�ه مداد كلماته  -ثلاث مرات».

وعن مسروق ،قال :قلنا له :هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال :وال� ل�ه لقد رأيت أصحاب محمد ﷺ

الأكابر يسألونها عن الفرائض.

وعن هشام أن أباه عروة كان يقول لعائشة« :يا أمتاه! لا أعجب من فقهك ،أقول زوجة نبي ال� ل�ه ،وابنة أبي

بكر ،ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس ،أقول ابنة أبي بكر ،وكان أعلم الناس ،و�لكن أعجب من علمك بالطب
كيف هو ،ومن أين هو ،أو ما هو؟!» .قال :فضربت على منكبه ،وقالت« :أي عرية ،إن رسول ال� ل�ه ﷺ كان
يسقم عند آخر عمره [ -أو في آخر عمره]  -وكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه ،فتنعت له الأنعات،

وكنت أعالجها له ،فمن ثم».

وقال الزهري« :لو جُمع علم عائشة إلى علم جميع النساء ،لكان علم عائشة أفضل».
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رابعاً :من خلالهن عرفنا مكانة المرأة في الإسلام
وذلك من خلال ما ثبت في السنة؛ حيث أتى جبر يل النبي ﷺ فقال« :هذه خديجة أتتك معها إناء فيه

إدام أو طعام أو شراب ،فإذا هي أتتك ،فاقرأ عليها السلام من ربها ومني ،وبشرها ببيت في الجنة من قصب،
لا صخب فيه ولا نصب» .متفق على صحته.

وقد قال رسول ال� ل�ه ﷺ« :خير نسائها خديجة بنت خو يلد ،وخير نسائها مريم بنت عمران».
خامساً :كن مثالا ً في النفقة في سبيل ال� ل�ه
عن برزة بنت رافع ،قالت :أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بعطائها ،فقالت :غفر ال� ل�ه لعمر ،غيري كان

أقوى على قسم هذا .قالوا :كله لك .قالت :سبحان ال� ل�ه! واستترت منه بثوب ،وقالت :صبوه ،واطرحوا عليه ثوباً.
وأخذت تفرقه في رحمها ،وأيتامها؛ وأعطتني ما بقي؛ فوجدناه خمسة ً وثمانين درهماً .ثم رفعت يدها إلى السماء،
فقالت :اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا.

وكانت صناع اليد ،فكانت تدبغ ،وتخرز ،وتتصدق .كانت صالحة ً ،صوامة ً ،قوامة ً ،بار ة ً ،و يقال

لها :أم المساكين.

وبلغ من حرصها على الصدقة رضي ال� ل�ه عنها أن

قالت حين حضرتها الوفاة :إني قد أعددت كفني؛ فإن
بعث لي عمر بكفن ،فتصدقوا بأحدهما؛ وإن استطعتم
إذ أدليتموني أن تصدقوا بحقوتي ،فافعلوا.

أما عائشة رضي ال� ل�ه عنها فقد كانت نسيج

وحدها في هذا الباب؛ حتى إن معاو ية رضي ال� ل�ه
عنه بعث مرة ً إليها بمائة ألف درهم ،فوالله ما
أمست حتى فرقتها .فقالت لها مولاتها :لو اشتر يت

لنا منها بدرهم لحما ً؟ فقالت :ألا قلت لي؟
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عن ابن المنكدر ،عن أم ذرة ،قالت :بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين ،يكون مائة ألف ،فدعت

بطبق ،فجعلت تقسم في الناس .فلما أمست ،قالت :هاتي يا جار ية فطوري .فقالت أم ذرة :يا أم المؤمنين ،أما

استطعت أن تشتري لنا لحما ً بدرهم؟ قالت :لا تعنفيني ،لو أذكرتيني لفعلت.

وعن عروة ،عن عائشة :أنها تصدقت بسبعين ألفاً؛ وإنها لترقع جانب درعها رضي ال� ل�ه عنها.
سادساً :أما صلة الرحم فهن الأسوة والقدوة
قال أبو عمر بن عبد البر :روينا أن جار ية ً لصفية

أتت عمر بن الخطاب ،فقالت :إن صفية تحب السبت،

وتصل اليهود .فبعث عمر يسألها ،فقالت« :أما السبت،
فلم أحبه منذ أبدلني ال� ل�ه به الجمعة؛ وأما اليهود ،فإن

لي فيهم رحماً ،فأنا أصلها» .ثم قالت للجار ية :ما حملك

على ما صنعت؟ قالت :الشيطان .قالت :فاذهبي ،فأنت
حرة .قال الذهبي رحمه ال� ل�ه تعالى :وقبرها بالبقيع .وقد
أوصت بثلثها لأخ لها يهودي ،وكان ثلاثين ألفاً.
سابعاً :الفخر بما يستحق أن يفخر المرء به
فلم يكن فخرهن بنسب ولا مال ولا جمال؛ بل كان بقربهن من رسول ال� ل�ه ﷺ وطاعتهن ل� ل�ه ،وما خصهن

به من منزلة؛ فعن عائشة رضي ال� ل�ه عنها ،أنها قالت« :لقد ُأعطيتُ تسعا ً ما أعطيتها امرأة بعد مريم بنت عمران :لقد
نزل جبر يل بصورتي في راحته حتى أمر رسول ال� ل�ه ﷺ أن يتزوجني ،ولقد تزوجني ب ِكراً ،وما تزوج بكرا ً غيري،

ولقد قُبض ورأسه في حجري ،ولقد قبرته في بيتي ،ولقد حفت الملائكة ببيتي ،وإن كان الوحي لينزل عليه وإني
لمعه في لحافه ،وإني لابنة خليفته وصديقه ،ولقد نزل عذري من السماء ،ولقد خلقت طيبة ً عند طيب ،ولقد

و ُعدت مغفرة ً ورزقا ً كريماً».
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ثامناً :الواقعية
فلم تكن حياتهن مع رسول ال� ل�ه ﷺ قائمة على المثالية المطلقة؛ بل هي حياة واقعية يكون فيها ما يكون في

حياة البشر من اتفاق واختلاف وقرب وبعد؛ فعن النعمان بن بشير ،قال :استأذن أبو بكر على النبي ﷺ فإذا

عائشة ترفع صوتها عليه ،فقال :يا بنت فلانة ،ترفعين صوتك على رسول ال� ل�ه ﷺ؟ فحال النبي ﷺ بينه وبينها .ثم

خرج أبو بكر ،فجعل النبي ﷺ يترضاها ،وقال« :ألم تريني حلت بين الرجل وبينك؟» .ثم استأذن أبو بكر مرة ً
أخرى ،فسمع تضاحكهما ،فقال« :أشركاني في سلمكما ،كما أشركتماني في حربكما»[ .أخرجه :أبو داود ،والنسائي]
وتقول رضي ال� ل�ه عنها :أتاني رسول ال� ل�ه ﷺ في غير يومي يطلب مني ضجعاً ،فدق ،فسمعت الدق ،ثم خرجت،

ففتحت له .فقال :ما كنت تسمعين الدق؟ .قلت :بلى ،و�لكنني أحببت أن يعلم النساء أنك أتيتني في غير يومي.

وقد روى هشام بن عروة :عن أبيه ،عن عائشة ،قالت :سابقني النبي ﷺ فسبقته ما شاء ،حتى إذا رهقني

اللحم سابقني ،فسبقني ،فقال« :يا عائشة ،هذه بتلك».
تاسعاً :كانت حياة زوجية قائمة على الحب

فقد سأل عمرو بن العاص رضي ال� ل�ه عنه النبي ﷺ :أي الناس أحب إليك يا رسول ال� ل�ه؟ قال« :عائشة».

قال :فمن الرجال؟ قال« :أبوها» .قال الذهبي رحمه ال� ل�ه تعالى :وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض ،وما كان

عليه السلام ليحب إلا طيباً.

قال حماد بن زيد :عن هشام بن عروة ،عن أبيه ،عن عائشة ،قالت :كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة.

قالت« :فاجتمعن صواحبي إلى أم سلمة فقلن لها إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة ،وإنا نريد الخير كما تريده
عائشة ،فقولي لرسول ال� ل�ه ﷺ يأمر الناس أن يهدوا له أينما كان» .فذكرت أم سلمة له ذلك ،فسكت ،فلم يرد

عليها ،فعادت الثانية ،فلم يرد عليها .فلما كانت الثالثة ،قال« :يا أم سلمة ،لا تؤذيني في عائشة ،فإنه وال� ل�ه ما نزل
عليّ الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها»[ .متفق على صحته].
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المباركات الطاهرات
الشيخ مختار بن العربي مؤمن
عضو مجلس الأمناء بالهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ﷺ
الحمدلله وكفى ،والصلاة والسلام على المصطفى وآله وأزواجه وصحبه أهل الوفا والصفا.
وبعد :فإن الكلام عن الأم كلام لا تستوفيه الحروف ،ويستحيل أن توفي حقه كلمات اللسان ،ولا

خلجات القلب ،هذا إذا كانت الأم امرأة عادية مهما كان لونها أو جنسها أو قبيلتها أو غير ذلك ،فكيف إذا

كان الكلام عن أم واحدة من أمهاتنا أمهات المؤمنين والمؤمنات ،فإن الحروف تضطرب حياء من ولوجها
في سلك السيرة العطرة خشية أن تسيء في حقهن رضي ال� ل�ه عنهن ،و�لكنها تقدم ولابد للذود عن حياض
النبوة الطاهر ومائها العذب الزلال السائر ،وتُستنفر لتبرز مآثر الأمهات المباركات الطاهرات.
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ولقد خص ال� ل�ه نبينا ﷺ بخصائص كثيرة على غيره من البشر ،إظهارا ً لقدرته ،وإعلاء ً لشأنه

ورفعته ،ومن ذلك خصوصيته بكثرة زوجاته ،والتي أراد مرضى القلوب من المنافقين والمستشرقين

إثارة الغبار للتعمية على وجه السماء الناصع ،و�لكن هيهات ،فما من خصيصة اختص بها ﷺ إلا
وله فيها من لطائف ا لحكم ،وتعدد النعم ما لايستوعبه مريض حاقد ،وقد يغيب عن المحب الصادق.
وإن شأن الكلام عن أمهات المؤمنين

وما خصهن ال� ل�ه به من كرامة عشرة الحبيب

ﷺ والعيش في كنفه ،كمثل من يحدّث

الأعمى عن جمال ا�لكون وهيبته ،فإنه مهما
استطاع الفصيح البليغ أن يقرب العبارة وييسر
الإشارة إلا وأحس أنه بعيد كل البعد في

التعبير الوافي المصور للحقيقة في خيال الأعمى؛
فكيف السبيل إلى تقريب بعض ما تستحقه
﴿إ َن ّمَا
تلك الأسرة المباركة الطاهرة عند ربها ِ

ْت
ل ال ْبَي ِ
س أَ ه ْ َ
يُر ِيد ُ ال َلّه ُ لِي ُ ْذه ِبَ ع َنكُم ُ الر ِّجْ َ
و َيُطَهّ ِرَك ُ ْم ت َ ْطه ِير ًا﴾ [الأحزاب.]33 :

َ
﴿الن ّب ِ ُيّ أَ وْلَى ب ِال ْمُؤْم ِنِينَ
لقد سماهن ال� ل�ه سبحانه في كتابه المجيد وكلماته الخالدة أمهات المؤمنين فقال سبحانه:

م ِنْ أَ نْفُسِه ِ ْم و َأَ ْزو َاج ُه ُ ُأ َمّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب ،]6 :وإن من المشهور أن رسول ال� ل�ه ﷺ تزوج خمس عشرة امرأة،

دخل بثلاث عشرة منهن ،واجتمع عنده إحدى عشرة ،ومات وتحته تسع نسوة .منهن ست نساء قرشيات:
خديجة بنت خو يلد ،وعائشة بنت أبي بكر ،وسودة بنت زمعة ،وحفصة بنت عمر بن الخطاب ،وأم سلمة ،وأم
حبيبة .ومن غير قريش :ميمونة الهلالية ،وجوير ية الخزاعية ،وزينب بنت جحش الأسدية ،وصفية الخيبر ية.

ل واحدة من أمّهات المؤمنين أمّة في الإقدام والت ّضحية للإسلام ،قدوة في الأخلاق والقيم السامية
نك ّ
وإ ّ

لبنات الأنام ،قمة في العلم والأدب والاحتشام ،روعة في جمال النفوس الطاهرة ،والعبادة الباهرة ،ولذلك لا يسع
المقام إتمام المقال حول كل سيدة منهن رضي ال� ل�ه عنهن وليعذرنني وهن أهل لقبول اعتذار المقصر من أبنائهن.
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أمنا خديجة
فهذه السيدة الطاهرة خديجة بنت خو يلد ما

إن سمعت أولى كلمات الوحي الخالد حتى كانت
السب ّاقة لاعتناق الإسلام ،فنالت شرف السّبق في

نساء العالمين ،وكانت له وز ير صدق ،وعيبة 2نصح،
وشفقة أمّ ،وشدت أزر نبي ال� ل�ه ﷺ طول بقائها

في كنفه الشر يف ،وعرفت صدقه بما خ َبَر َت من
حاله ومقاله وأمره وسيرته العطرة من فعل البر

وجميل الظاهر وطهارة السر ،خلال عشرتها معه

واستنتجت بحصافة عقلها وطيب جَنانها أن هذا

الذي جاءه في الغار لن يكون سوى وحي من ال� ل�ه
ك
يخْزِ ي َ
وليس غير ذلك فقالت له« :ك َلَ ّا و َال َلّه ِ م َا ُ
ل َ
ل و َت َ ْكسِبُ
ل الْك َ َ ّ
حم َ و َتَحْم ِ ُ
الر ّ ِ
ك لَت َصِ ُ
ال َلّه ُ أَ بَد ًاِ ،إ َن ّ َ

ال ْمَعْد ُوم َ و َت َ ْقرِي َ
الضّ ي َْف و َتُع ِينُ عَلَى نَو َائ ِِب الْحَقّ ِ».3

المسجد النبوي في العصر العثماني

وهذا شأن الصالحات مع أزواجهن إذا رأته فزعا ًووجلا ًمن صروف الد ّهر وتغي ّر الأحوال فإنّها تثبته وتذكره

بما فيه من خصال الخير ليستمر على ذلك ،وليثبت على الطر يق ولا يلتفت إلى ما يقف في وجه دعوته.

ولقد ظلت على هذا المنوال في إنفاق مالها وجاهها دفاعا ً عن رسول ال� ل�ه ﷺ حتى جاءتها البشارة وهي في

الأرض يحملها أمين الوحي ،فعن أمنا عائشة رضي ال� ل�ه عنها قالت« :م َا غِرْتُ عَلَى ا ْمر َأَ ة ٍ م َا غِرْتُ عَلَى خَدِيج َة َ

ل عَلَيْه ِ
جبْر ِي ُ
ل أَ ْو ِ
اث سِنِينَ و َأَ مَرَه ُ ر َُب ّه ُ ع َ َزّ وَج َ َ ّ
جنِي بَعْد َه َا بثَِل َ ِ
ت« :و َت َز َ ّو َ
ل ال َلّه ِ ﷺ ِإ َي ّاه َا» .قَال َ ْ
كثْرَة ِ ذِكْر ِ رَسُو ِ
م ِنْ َ
ْت فِي الْج َنَ ّة ِ م ِنْ قَص ٍ
سلَام أَ ْن يُبَش ِّر َه َا بِبَي ٍ
ال َ ّ
َب» (لؤلؤ مجوف).4

ن إذا كان موضع سره وعن رسول ال� ل�ه ﷺ« :الأنصار كرشي وعيبتي».
 .2قال في أساس البلاغة للزمخشري« :ومن المستعار :هو عيبة فلا ٍ
 .3البخاري.)3( ،

 .4البخاري.)3817( ،
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وفي رواية« :ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب».5
حقت بالرفيق الأعلى فما حزن على امرأة كحزنه عليها ،وقال فيها قولته التي لا زال يرددها كل لسان يقرأ
ول ْ

حديثه صلوات ربي وسلامه عليه؛ فعن عائشة رضي ال� ل�ه عنها قالت« :كان النبي ﷺ إذا ذكر خديجة أثنى عليها

فأحسن الثناء» ،قالت« :فغرتُ يوما ً فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق ،قد أبدلك ال� ل�ه عز وجل بها خيرا ً
آمنت بي إذ كفر بي الناس ،وصدقتني إذ كذبني الناس،
ْ
منها» .قال« :ما أبدلني ال� ل�ه عز وجل خيرا ً منها قد

وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني ال� ل�ه عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء».6
إنه الوفاء في أبهى صوره ،وأحلى تجلياته،

يطل من نفسه الشر يفة الوفية فلا ينسى لصاحبة

الفضل فضلها ،ولا يبخسها حقها ونبلها ،وهذا
شأن الأوفياء الأصفياء.

ثان امرأة قرشية تزوجها النبي ﷺ  ،7وكان ذلك

لحكمة عظيمة حينما فقدت زوجها وهي المهاجرة في
سبيل ال� ل�ه لأرض الحبشة فأراد أن يؤنس وحشتها

ويز يل غربتها وهي ممن أسلمن قديماً ،فهل عجزت أرحام
الأمهات أن يلدن أبكارا ً يتزوجهن رسول ال� ل�ه ﷺ؟ كلا

وال� ل�ه! لو أشار بأصبعه يومئذ لأي رجل لتسابق المئات

في وهب بناتهن الجميلات الع ُر ُب الأتراب ،و�لكن كان
يرى مصلحة الأمة قبل حاجة الشهوة.

 .5البخاري.)3820( ،

 .6أحمد ،)24908( ،قال شيخنا شعيب الأرنؤوط رحمه ال� ل�ه :حديث صحيح وهذا سند حسن في المتابعات.

 .7تزوج النبي ﷺ ست نساء قرشيات :خديجة بنت خو يلد ،وعائشة بنت أبي بكر ،وسودة بنت زمعة ،وحفصة بنت عمر بن الخطاب،
وأم سلمة ،وأم حبيبة.
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ومع ذلك كانت سودة طيبة النفس فتنازلت لأختها عائشة عن ليلتها حينما أحست با�لكبر وطلبت بقاء

عصمتها في يد زوجها الحبيب لتكون من نسائه في الجنة ،فرضي ال� ل�ه عنها.

وكانت ثالثة الطاهرات من أزواج النبي ﷺ الصديقة بنت الصديق التي ما نزل القرآن في حجر إحداهن سواها ،ولقد

عرضت على النبي ﷺ في سَر َقة من حرير فاستغرب النبي ﷺ لصغرها ،و�لكن قالِ :إ ْن يَكُنْ هَذ َا م ِنْ عِنْدِ ال َلّه ِ يمُ ْضِ ه ِ.»8
وللوفاء الأخوي بينه وبين أبي بكر الصديق تزوجها

النبي ﷺ ،وحظيت منه بالمكانة التي حظيها والدها،
ولقد سئل رسول ال� ل�ه ﷺ أي الناس أحب إليك فقال

«عائشة ،»...ولم تزدها فتنة المنافقين وإرجافهم إلا علوا ً
ظاهرا ً ورفعة ً في الدنيا والآخرة ،وعاد حملة الإفك
بالإثم والفجور ،والخزي والثبور ،وراحت هي أطهر

من ماء السحاب ،وصار شرفها الوافر وعِرضها الطاهر

قرآنا ً يُتلى نورا ً مسطورا ً في سورة النور إلى يوم البعث

والنشور ،فلا نامت أعين الطاعنين ،ولا صحت أنفس
الخائبين الأفاكين في كل مكان وحين.

		
ن ب ِريبَة ٍ
ن ما تُز ِ ُ ّ
ن ر َزا ٌ
حَصا ٌ

ل
و َتُصب ِ ُ
ح غ َرثى م ِن لُحو ِم الغ َواف ِ ِ

وكانت رابعة الفضليات الطاهرات حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي ال� ل�ه عنهما ،وشابه شأنها شأن سودة

وأم سلمة في جبر خاطر والدها ووفاء لعهد الإخاء حينما فقدت زوجها« ،والمرأة المسلمة في المجتمع الإسلامي
عندما تترمل لا تنتهي حياتها كما يحدث في بعض المجتمعات الجاهلة ..حيث تصبح جزءا ً من المتاع يتوارثه أقرباء

الزوج في بعض البلاد ..أو يصبح حتما ً عليها أن تتزوج من شقيق الزوج أو من يرضاه لها في بلاد أخرى..
وحتى إذا أرادت أن تتزوج وسُمح لها بذلك فلن تجد إلا الرجال من الدرجة الثانية ..فكلهم يرغبون المرأة البكر
شفُه َا ف َِإذ َا هِي َ
ك فأَ َ كْ ِ
ل هَذِه ِ ا ْمر َأَ ت ُ َ
ل يَحْم ِلُكِ فِي سَر َقَة ِ حَر ِير ٍ فَيَق ُو ُ
ل ال َلّه ِ ﷺُ « :أرِيت ُكِ فِي ال ْمَنَا ِم م َ َرّتَيْنِ ِإذ َا رَج ُ ٌ
ل رَسُو ُ
 .8البخاري ،)8705( ،قَا َ
ل ِإ ْن يَكُنْ هَذ َا م ِنْ عِنْدِ ال َلّه ِ يمُ ْضِ ه ِ».
ْت فأَ َ قُو ُ
أَ ن ِ
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الصغيرة ..أما الإسلام ..فقد طالب المرأة أن تستأنف حياتها من جديد ،مرة بعد أخرى حتى لا تضيع في دائرة
الع ُقد والحرمان ..وضرب المثل في ذلك قائد الأمة ..فعندما ترملت حفصة واستشهد زوجها في سبيل ال� ل�ه ،قال

رسول ال� ل�ه« :يتزوج حفصة من هو خير من عثمان ،و يتزوج عثمان من هي خير من حفصة» .و يضمها النبي

ﷺ إليه فتقر عينها ،ويرضي هذا التصرف والدها الذي بذل ا�لكثير في سبيل تدعيم الدين الجديد .وتنضم بذلك

حفصة الشابة التقية الورعة إلى بيت النبوة لتصبح أما ً للمؤمنين».9

وقد كانت صوامة قوامة قانتة طائعة أمره ال� ل�ه تعالى بإرجاعها بعد أن هم بطلاقها ،10لقد كانت حفصة

ورعة تقية عالمة ..تشغلها هموم المسلمين ومصلحتهم ،.خصها ال� ل�ه بحفظ كتابه في بيتها حتى تيسر جمعه في عهد
عثمان رضي ال� ل�ه عنهم أجمعين.

ثم تزوج عليه الصلاة والسلام زينب بنت خزيمة الهلالية العامرية .وكانت زوجة لعبيدة بن الحارث بن عبد

المطلب ،فلما استشهد في بدر ضمها رسول ال� ل�ه ﷺ إليه فجبر خاطرها بعد أن انقطع عنها الناصر والمعين .وكانت قد
بلغت الستين من عمرها حينما تزوج بها النبي ﷺ ،وكانت تسمى أم المساكين لرحمتها إياهم ورقتها عليهم.

ثم تزوج البقية من أمهات المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية ،لفقدها زوجها الذي مات عنها،

وهو أبو سلمة عبد ال� ل�ه بن عبد الأسد المخزومي ،الصحابي ذو الهجرتين ،ولقد «كانت أم سلمة تعرف لنفسها قدرها،
فإيمانها العميق ،وتضحياتها التي ليس لها حدود ،ومجدها الموروث ،وزواجها من النبي ا�لكريم ،وعقلها الراجح،

 .9من كتاب (أمهات المؤمنين في مدرسة النبوة)( ،ص.)49

 .10الحاكم في المستدرك ( ،)6753وسكت عنه الذهبي في التلخيص.
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أكسبها مكانة رفيعة في المجتمع المسلم ..فهي تقول لعمر بن الخطاب رضي ال� ل�ه عنه عندما تدخّل في مراجعة أمهات

المؤمنين لزوجهن الرسول« :عجبا ً لك يا ابن الخطاب ،قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول ال� ل�ه
وأزواجه؟» .قال عمر :فأخذتني أخذا ً كسرتني به عن بعض ما كنت أجد».11

ولقد كان لها الرأي الحصيف والمشورة الفاصلة في غزوة الحديبية حينما أبى الناس امتثال أمر النبي ﷺ

لشدة وجدهم وحرارة شوقهم لموطنهم الأصيل مكة المكرمة ،وقد ردتهم قريش بميثاقها المجحف والذي كان يراه

النبي ﷺ من وراء سُ جف الغيب نصراً؛ فقالت« :قم وانحر هديك واحلق رأسك ولا تكلم أحداً ،فما إن رأوه حتى
كادوا أن يقتتلوا اقتداء بالحبيب ،فما أعظم تلك المرأة الناصحة العابدة الزاهدة».

ثم تزوج جوير ية بنت الحارث بعد غزوة بني المصطلق فكانت بركتها على أهلها بالعتق من الرق ،والدخول في

ق بزواجها من رسول ال� ل�ه ﷺ أهل مائة بيت من بني المصطلق،
طاعة الملك الحق واتباع سيد الخلق ﷺ« ،فلقد ُأعت ِ َ
فما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها».12
ثم تزوج زينب بنت جحش

وكانت قصتها في إبطال التبني أمرا ً عجبا ً

في بيان كراهة النبي ﷺ لذلك ،فجاء
القرآن يكاشفه الأمر ،ولو أن شيئا ً من
الوحي كتمه النبي ﷺ �لكتم تلك المعاتبة
ا�لكريمة من الولي الحميد ،قال تعالى:

ك م َا ال َلّه ُ مُبْدِيه﴾ِ
س َ
تخْفِي فِي ن َ ْف ِ
﴿و َ ُ

[الأحزاب .]37 :أي م ِن كراهة الزواج
من امرأة متبنيك زيد خشية أن يقول

ج زوجة ابنه.
الناس :تزو َ

 .11أمهات المؤمنين في مدرسة النبوة( ،ص.)55
 .12أبوداود ( )3933وحسنه الألباني.
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و بنى ﷺ بر يحانة بنت ز يد بن عمرو بن خنافة ،ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان سيد قومه،

وكانت مسلمة قانتة مهاجرة ،ارتد عنها زوجها وتنصر ،وثبتت ثبوت ا لجبال الرواسي فأرسل النبي
ﷺ ليخطبها إليه ففعل وأصدقها النجاشي نيابة عن رسول ال� ل�ه أعظم صداق ،وهكذا ينبغي للدعاة
القادر ين ألا يفرطوا في الصا لحات إذا عضهن الدهر بنابه ،ووطئهن بكلكله.

ثم جاء الحظ السعيد لأمنا صفية بنت حيي بن أخطب ،وسيقت نساء القموص سبايا ،وفي مقدمتهن زوجة

كنانة ،سيدة بني قر يظة ..فأعتقها وتزوجها ..وقد ظهر من صدقها وإيمانها وخشيتها على رسول ال� ل�ه من غدر اليهود

أن أبت البناء بها قريبا ً من موطن أهل ال�مكر والخديعة وهي التي قتل أبوها وعمها وغيرهم .فرضي ال� ل�ه عن أنفس

شربت من منبع الإيمان فارتوت ،وازدانت بالصحبة النقية والزوجية لسيد البر ية ،ما فاقت بهن نساء العالمين،
وهكذا وقع الزواج بميمونة بنت الحارث الهلالية حيث خطبها وقيل وهبت نفسها ،فبنى بها بسرف ،وكان القدر
أن ماتت بسرف بعد حين فرضي ال� ل�ه عن أمهاتنا أمهات المؤمنين.

خصائص أمهات المؤمنين
أول الخصال وأجلها والتي ينبغي للمسلم أن يفقهها (وأيضا ًلمر يض القلب) أن يعيها أن زواج النبي ﷺ وطلاقه

لبعضهن كان من ال� ل�ه سبحانه القائل ﴿ع َس َى ر َُب ّه ُ ِإ ْن ط ََل ّقَك َُنّ أَ ْن يُبْدِلَه ُ أَ ْزو َاج ًا خَيْر ًا مِنْك َُنّ … ﴾ [التحريم.]5 :

جر َه َا م َ َرّتَيْنِ و َأَ عْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَر ِيمًا﴾[الأحزاب.]31 :
ثانياً :القنوت ﴿وَم َنْ يَقْن ُْت مِنْك َُنّ ل َِلّه ِ وَرَسُولِه ِ وَتَعْم َلْ صَالِ حاً نُؤْتِهَا أَ ْ

ثالثاً :الزهد لقد خيرن بين الزهد والبقاء مع النبي فاخترن الزهد قال تعالى﴿ :يَا أَ ُ ّيهَا َ
ك ِإ ْن
ج َ
الن ّب ِ ُيّ قُلْ ل ِأَ ْزو َا ِ

كن ْت َُ ّن تُر ِ ْدنَ ال َلّه َ وَرَسُولَه ُ و َال َد ّار َ
كن ْت َُ ّن تُر ِ ْدنَ الْحيََاة َ ال ُد ّن ْيَا وَزِينَتَهَا فَت َع َاليَْنَ ُأم َتِّعْك َُنّ و َ ُأسَرِّحْك َُنّ سَر َاح ًا جَم ِيلًا و َِإ ْن ُ
ُ

جر ًا عَظ ِيم ًا﴾[الأحزاب.]29-28 :فاخترن ال� ل�ه ورسوله والدار الآخرة.
ات مِنْك َُنّ أَ ْ
ن ال َلّه َ أَ ع َ ّد لِل ْم ُحْ سِن َ ِ
خرَة َ ف َِإ َ ّ
الْآ ِ
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رابعا :حرمة الزواج بهن بعد وفاته ﷺ
ل
قال تعالى﴿ :وَم َا ك َانَ �لَك ُ ْم أَ ْن تُؤْذ ُوا رَسُو َ

ن
كحُوا أَ ْزو َاج َه ُ م ِنْ بَعْدِه ِ أَ بَد ًا ِإ َ ّ
ال َلّه ِ وَل َا أَ ْن تَن ْ ِ
ذ َ�لِك ُ ْم ك َانَ عِنْد َ ال َلّه ِ عَظ ِيم ًا﴾ [الأحزاب.]53 :

خامساً :عدم الزواج عليهن بعد القدر المحدود

الذي أباحه ال� ل�ه تعالى لنبيه ﷺ

ك النِّسَاء ُ م ِنْ بَعْد ُ وَل َا
ل لَ َ
يح ِ ُ ّ
قال تعالى﴿ :لا َ
سنُه َُنّ ِإ َلّا
ح ْ
ك ُ
َاج و َلَو ْ أَ عْجَب َ َ
أَ ْن تَب َ ّد َ
ل بِه َِنّ م ِنْ أَ ْزو ٍ

ل شَيْء ٍ ر َق ِيبًا﴾
َت يَمِين ُ َ
م َا م َ�لَك ْ
ك وَك َانَ ال َلّه ُ عَلَى ك ُ ّ ِ

[الأحزاب.]52 :

﴿إ َن ّمَا
سادسا ً :الطهر والعفة قال تعالىِ :

ْت
ل ال ْبَي ِ
س أَ ه ْ َ
يُر ِيد ُ ال َلّه ُ لِي ُ ْذ ه ِبَ عَنْكُم ُ الر ِّجْ َ
و َ يُطَهّ ِرَك ُ ْم ت َ ْطه ِير ًا﴾ [الأحزاب.]33 :
سابعاً :تبليغ دعوة الحق للخلق
لا سيما أن نساء النبي ﷺ واسطة بينه و بين النساء خاصة والرجال عامة قال تعالى﴿:ا ذْكُر ْنَ

ات ال َلّه ِ و َا لْح ِ ْ
ن ال َلّه َ ك َا نَ لَط ِيف ًا خَب ِير ًا﴾ [الأحزاب.]34 :
كمَة ِ ِإ َ ّ
م َا يُت ْلَى فِي بُي ُوتِك َُنّ م ِنْ آي َ ِ
ثامناً :احتجابهن عن الأجانب

﴿يَاأَ ُ ّيهَا َ
ك أَ دْنَى
ك و َنِس َاء ِ ا ل ْمُؤ ْ م ِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْه َِنّ م ِنْ ج َلَابِيبِه َِنّ ذ َل ِ َ
ك و َبَنَات ِ َ
ج َ
الن ّب ِ ُيّ قُلْ ل ِأَ ْز و َا ِ

ن وَك َا نَ ال َلّه ُ غَف ُو ر ًا ر َحِيم ًا﴾ [الأحزاب.]59 :
ن فَلَا يُؤ ْ ذ َي ْ َ
أَ ْن يُعْر َف ْ َ
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تاسعاً :القدوة الحسنة
لقد كان سلوك نسائه يخضع للوحي النازل في بيت النبوة ،فأمرهن أن يكنّ الأسوة الصالحة في

فعل ا لخير واجتناب الشر ،قال تعالى﴿ :يَانِس َاء َ
حشَة ٍ م ُبَي ِّنَة ٍ يُضَاع َْف لَهَا ال ْعَذ َابُ
ت مِنْك َُنّ بِف َا ِ
الن ّب ِ ِيّ م َنْ يَأْ ِ
َ
ك عَلَى ال َلّه ِ يَسِير ًا﴾ [الأحزاب.]30 :
ضعْف َيْنِ وَك َانَ ذ َل ِ َ
ِ
وغير ذلك من خصال

الخير والبر ،وسائر الفضائل التي

اجتمعت في أطهر أسرة طلعت
عليها شمس ال� ل�ه في أرضه وتحت
سمائه ،وعرفها التاريخ ،وشهدتها

البشر ية ،فلنعرف لبيت النبوة

الطاهر حقه ،ولنصرف الجهد
في استخلاص الدروس التر بو ية
لتحصين الأسرة المسلمة المعاصرة

من معاول الهدم والضياع،

وسلخ المرأة المسلمة عن رسالتها
ودينها لتغدو آلة تعبد الموضة
وتطير وراء كل تافهة.

فهاهي تلك الشذرات أيتها النبيلة و ياسمين الصالحات ،وجوهرة في عقد الأمهات؛ فر بيها وانفخي

فيها روح الحياة واجعليها لبناتك نبراسا ً يستضئن به عسى الفجر يكون قر يبا ً بكن ،والسلام.
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الصديقة بنت
ّ
ّ
الشيخ شكري مجولي
عضو مجلس أمناء الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ﷺ
إن منزلة أمهات المؤمنين رضي اال� ل�ه عنهن ،وفضلهن مما لا يخفى على مسلم؛ فيكفيهن فخرا ً وشرفا أنهن نلن

تلك المكانة ،وارتقين ذلك المقام السامي بزواجهن من سيد ولد آدم ﷺ ،وما خصهن اال� ل�ه به من نزول الوحي على

رسول ال� ل�ه ﷺ في بيوتهن رضي اال� ل�ه عنهن.

وفي هذا البحث نتناول فيه الحديث عن خصائص أم المؤمنين عائشة رضي ال� ل�ه عنها وفضائلها ومكانتها العلمية.
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خص أمنا عائشة رضي ال� ل�ه عنها بذكر فضائلها وخصائصها دون غيرها من
وقد يتساءل سائل لماذا ن ّ

أمهات المؤمنين رضي ال� ل�ه عليهن؟

فقد أجاب الإمام الآجري عن هذا السؤال ،فقال« :لأن شرفها عظيم وخطرها جليل فإن قال قائل فلم

صار الشيوخ يذكرون فضائل عائشة دون سائر أزواج النبي ﷺ ممن كان بعدها ،أعني بعد خديجة وبعد عائشة
رضي ال� ل�ه عنهما قيل له لما أن حسدها قوم من المنافقين على عهد رسول ال� ل�ه ﷺ فرموها بما قد برأها ال� ل�ه تعالى منه

وأنزل فيه القرآن وأكذب فيه من رماها بباطله ،فسر ال� ل�ه ا�لكريم به رسوله ﷺ ،وأقر به أعين المؤمنين ،وأسخن به

أعين المنافقين ،عند ذلك عني العلماء بذكر فضائلها رضي ال� ل�ه عنه زوجة النبي ﷺ في الدنيا والآخرة».1
لا يذكـر الطهـر إلا قيـل عائشـة

رمـز لـه وهــو نــور فــي محـياها

نجلها نطـرب الدنياـ بروعتهاـ

إذا انبرى بكـلام السـوء أشقاها

نرتل الوحي صفوا عن طهارتها

ولا نبالــي بصـوت خاسـئ تاها

صديقة وابنة الصديق ليس لها

من مشبه في الصبايا في مزاياها

تُع َ ُ ّد أم المؤمنين عائشة رضي

ال� ل�ه عنها من أعلم الصحابة رضي ال� ل�ه
عنهم بالفقه والقرآن والحديث،
وأكثرهم رواية له ،جمعت بين

علمي الرواية والدراية،كيف لا
وهي التي عاشت في بيت النبوة،

وتخرجت في مدرسة رسول ال� ل�ه
ﷺ ،ونهلت من معينه الصافي

 .1الشر يعة (ت :الدميجي) .المؤلف :محمد بن الحسين الآجري أبو بكر (.)2393 /5
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الذي لا ينضب ولا يتكدّر ،شهدت تنزل الوحي
حتى غدت معلمة العلماء ،ومحدثة الفقهاء ،وسفيرة

بيت النبوة إلى النساء ،فكانت مرجع الصحابة في

المعضلات ،وموئلهم وملاذهم عند المدلهمات
فأهلها ذلك لتأخذ بحظ وافر من العلم جعلها في
مقدمة الصحابة ا�لكرام رضوان ال� ل�ه عليهم الذين

حفظوا السنة النبو ية المطهّرة.

وكانت رضي ال� ل�ه عنها تجتهد في المسائل

التي لا نص فيها ،وتستدرك على كبار الصحابة
رضي ال� ل�ه عنهم.

مكانتها العلمية
تبوأت أم المؤمنين رضي ال� ل�ه عنها مكانة علمية عالية بين الصحابة رضي ال� ل�ه عنهم ،أهل ّها أن تستقل بالفتوى،

حتى قيل :إن ربع الأحكام الشرعية منقولة ٌ عنها ،فكانت مرجعا يرجعون إليها لتبيِّن لهم ما استشكل عليهم من
َ
استقل ّت بالفتوى في خلافة أبي
أمور دينهم .فهي العالمة الفاضلة الكاملة عن القاسم بن محمد قال« :كانت عائشة ُ قد

بكر وعمر وعثمان ،وهلم ج ًرّا ،إلى أن ماتت يرحمها ال� ل�ه.2

قال ع ُروة ُ لعائشة َ رضي ال� ل�ه عنها :يا أ َمّتاه ،لا أعجَبُ م ِن فقهك؛ أقول :زوجة نب ِ ّي ال� ل�ه وابنة ُ أبي بكر ،ولا

بالطب؛ كيف
ِّ
شِعر وأيا ِم الناس؛ أقول :ابنة أبي بكر ،وكان أعلم َ الناس ،و�لكن أعجبُ م ِن علم ِك
أعجبُ م ِن ع ِلم ِك بال ّ

أي ع َ
ُري ّة ،إن رسول ال� ل�ه ﷺ كان يَسقَم ُ عند آخر عمره  -أو
هو؟ ومن أين هو؟ قال :فضرب َت على منكب ِه ،وقالتْ :

في آخر عمره  -وكانت تَقد َم عليه وفود ُ العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات ،وكنتُ أعالجُها.3
 .2تاريخ مدينة دمشق (.)165/49

 .3رواه الإمام أحمد (.)67/6( .)24425
54

صفر 1444هـ | سبتمبر 2022م

العدد 4

قال عنها عبد الرحمن بن أبي سلمة« :ما رأيت أحدا ً أعلم بسنن رسول ال� ل�ه ،ولا أفقه في رأي إن احتيج إلى

رأيه ،ولا أعلم بآية فيما نزلت ،ولا فر يضة ،من عائشة» .4وعن أبي موسى الأشعري رضي ال� ل�ه عنه قال« :ما
أشك َل علينا أصحابَ رسول ال� ل�ه ﷺ حديثٌ قط ،فسأَ لنا عائشة َ إلا وج َدنا عندها منه ع ِلمًا».5

ق أنه قيل له :هل كانت
وقد كانوا رضي ال� ل�ه عنهم ي َرجعون إليها في علم الفرائض (المواريث)؛ عن مسرو ٍ

عائشة ُ تُحسن الفرائض؟ قال :وال� ل�ه ،لقد رأيتُ أصحاب محمد ﷺ الأكابر َ يَسألونها عن الفرائض.6
ُ
الزهريّ « :لو جُمع علم عائشة إلى
قال الإمام

علم جميع أزواجه ،وعلم ِ جميع النساء ،لكان علم ُ

عائشة أفضل».7

وقال عطاء ُ بن أبي رباح« :كانت عائشة أفقه

الناس ،وأعلم الناس ،وأحس َ
ن الناس رأي ًا في العامة».8
أما الذهب ُيّ فقال عنها« :روت عن النبي ﷺ

علمًا كثير ًا طيبًا مبارَك ًا فيه».9
وقال

أيضًا:

«أفقه

نساء

الأمة

على

الإطلاق»« ...10لا أعلم في أمة ِ محمد ﷺ  -بل ولا
في النساء مطلق ًا  -امرأة ً أعلم َ منها».11

 .4رواه ابن أبي شيبة في كتاب الأدب ( ،)485/ 1والطبقات ا�لكبرى لابن سعد (.)375/2

ن صحيح غريب ،وصححه الألباني في صحيح المشكاة (. )6185
 .5صحيح :رواه الترمذي ( ،)3818وقال :حس ٌ
 .6رواه الحاكم ( ،)13/ 4ومالكٌ في الموطأ ( ،)41( )92/ 1والدارمي ( ،)2859وابن أبي شيبة (.)334/11
 .7موطأ الإمام مالك ( ،)45/ 1ومسند ابن راهو يه (.)26/2

 .8رواه الحاكم ( )15/ 4ومالك في الموطأ ( ،)92/ 1والذهبي في تاريخ الإسلام (.)347/4
 .9سير أعلام النبلاء (.)135/2
 .10المصدر السابق.

 .11المصدر السابق.
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وقال ا لحافظ ابن حجر« :ومات النب ُيّ ﷺ ولها نحو ُ ثمانية َ عش َر عا م ًا ،وقد حفِظَت عنه شيئًا كثير ًا،

الناس الأخذ َ عنها ،ونق َلوا عنها من الأحكام والآداب شيئًا
ُ
وعاشت بعده قر يبًا من خمسين سنة ،فأكثر َ
َ
الشرعي ّة منقولة ٌ عنها رضي ال� ل�ه عنها» . 12
ن ر بع الأحكام
كثيرا حتى قيل :إ َ ّ
وعن موسى بن طلحة قال« :ما رأيت أحدا ً أفص َ
ح م ِن عائشة».13
وقال ابن كثير رحمه ال� ل�ه« :وقد تفردت ُأمّ

المؤمنين عَائِش َة بمسائل عن الصحابة لم توجد إلا

عندها ،وانفردت باختيارات أيضا وردت أخبار
بخلافها بنوع من التأو يل».14

خصائص أم المؤمنين وفضائلها رضي ال� ل�ه عنها
خص ال� ل�ه أم المؤمنين رضي ال� ل�ه عنها
ّ
لقد

بخصائص كثيرة تفردت بها ،لم يشركها أحد من
أزواجه ﷺ فيها.

الخصيصة الأولى :أنه ﷺ لم يتزوج بكرا ً غيرها ،وفي هذا إشارة إلى تعظيم أمّنا عائشة رضي ال� ل�ه عنها

وتمييزها بهذه الفضيلة وحدها دونهن لئلا تُشار َك فيها ،فكأنها في كفة وهن في كفة أخرى.

الخصيصة الثانية :أنها خُي ِّرت واختارت ال� ل�ه ورسوله دون تردد وكنّ تبعا ً لها في ذلك .قال البخاري:

حدثنا أبو اليمان ،أخبرنا شعيب ،عن الزهري ،قال :أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ،أن عائشة ،رضي ال� ل�ه

عنها ،زوج النبي ﷺ أخبرته :أن رسول ال� ل�ه ﷺ جاءها حين أمره ال� ل�ه أن يخير أزواجه ،فبدأ بي رسول
 .12فتح الباري (.)107/7

 .13رواه الترمذي ( )3819وقال :حديث حسن صحيح غريب ،ورواه الحاكم ( ،)92/ 4والطبراني في "ا�لكبير" ( )187/ 32وأحمد في فضائل
الصحابة (.)871/2
 .14نكاح الأبرار وزواج الأخيار (ص.)83

56

العدد 4

صفر 1444هـ | سبتمبر 2022م

ال� ل�ه ﷺ فقال« :إني ذاكر لك أمرا ً ،فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبو يك» ،وقد علم أن أبوي

لم يكونا يأمراني بفراقه .قالت :ثم قال« :وإن ال� ل�ه قال( :يا أيها النبي قل لأزواجك) إلى تمام الآيتين،
فقلت له :ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أر يد ال� ل�ه ورسوله والدار الآخرة».15
ثم خير نساءه فقلن مثلما قالت عائشة.
الخصيصة الثالثة :نزول براءتها من السماء مما نسبه إليها أهل الإفك في ست عشرة آية ،وشهد ال� ل�ه لها بأنها

من الطيبات ووعدها بالمغفرة والرزق ا�لكريم.

قال الإمام الز مخشري« :ولو فليت القرآن وفتشت عما أوعد به العصاة لم تر ال� ل�ه عز وجل قد غلظ

في شيء تغليظه في إفك عائشة . 16

وعن ابن عباس رضي ال� ل�ه عنهما أنهكان بالبصرة

يوم عرفة ،وكان يُسأل عن تفسير القرآن ،حتى سئل

عن هذه الآيات فقال« :من أذنب ذنبا ً ثم تاب منه
قبلت توبته إلا ّ من خاض في أمر عائشة».

وهذه منه مبالغة وتعظيم لأمر الإفك .ولقد

ب َر ّأ ال� ل�ه تعالى أر بعة بأر بعة :برأ يوسف بلسان

الشاهد ﴿و َشَهِد َ شَا هِدٌ مّنْ أَ ه ْلِه َا﴾ [يوسف ]26

و برأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب
بثو به .و بر ّأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى من
حجرها إني عبد ال� ل�ه .و ب َر ّأ عائشة بهذه الآيات

العظام في كتابه المعجز المتلو ّ على وجه الدهر.17

 .15صحيح البخاري :سورة الأحزاب باب قوله﴿ :يا أيها النبي قل لأزواجك﴾ حديث رقم .4785
 .16ا�لكشاف للزمخشري ( .)28/4
 .17المرجع السابق (.)218-217/3
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الخصيصة الرابعة :أنها أحب أزواج النبي ﷺ إليه .عن عمرو بن العاص رضي ال� ل�ه عنه أن النبي ﷺ بعثه

على جيش ذات السلاسل ،فأتيته فقلت :أي الناس أحب إليك؟ قال :عائشة .فقلت :من الرجال؟ فقال :أبوها.
قلت :ثم من؟ قال :ثم عمر بن الخطاب ،فعد رجالا ً.18
الخصيصة الخامسة :وجوب محبتها

على كل أحد ،وهذا الأمر ظاهر الوجوب،
ففي الصحيحين عن عائشة رضي ال� ل�ه عنها:

أرسل أزواج النبي ﷺ فاطمة بنت رسول
ال� ل�ه ﷺ إلى رسول ال� ل�ه ﷺ ،فاستأذنت عليه

وهو مضطجع معي في مرطي ،فأذن لها،
فقالت :يا رسول ال� ل�ه ،إن أزواجك أرسلنني
إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة ،وأنا
ساكتة ،قالت فقال لها رسول ال� ل�ه ﷺ:

أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت:
بلى ،قال فأحبي هذه قالت :فقامت فاطمة
حين سمعت ذلك من رسول ال� ل�ه ﷺ،

فرجعت إلى أزواج النبي ﷺ ،فأخبرتهن

بالذي قالت ،وبالذي قال لها رسول ال� ل�ه ﷺ ،فقلن لها :ما نراك أغنيت عنا من شيء ،فارجعي إلى رسول ال� ل�ه ﷺ

فقولي له :إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة .فقالت فاطمة :وال� ل�ه لا أكلمه فيها أبدا ً.19

الخصيصة السادسة :أن من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن ا�لكريم ببراءتها قال الخوارزمي في الكافي من

أصحابنا في كتاب الردة« :لو قذف عائشة بالزنى صار كافرا ً بخلاف غيرها من الزوجات لأن القرآن نزل ببراءتها».
 .18صحيح البخاري :حديث رقم .3662

 .19صحيح البخاري :حديث رقم  2581صحيح مسلم :حديث رقم.2442 :
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قال أبو بكر بن العربي« :إن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة ،فبرأها ال� ل�ه ،فكل من سبها بما برأها

ال� ل�ه منه فهو مكذب ل� ل�ه ،ومن كذب ال� ل�ه فهو كافر؛ فهذا طر يق قول مالك ،وهي سبيل لائحة لأهل البصائر،

ولو أن رجلا ً سب عائشة بغير ما برأها ال� ل�ه منه لكان جزاؤه الأدب».20

وبإسناده إلى هشام بن عمار قال ابن حزم رحمه ال� ل�ه :سمعتُ  -أي هشام  -مالك بن أنس يقول« :من سب أبا

بكر وعمر جُلِد َ ،ومن سب عائشة قُتِلَ ،قيل له :لم يُقت َل في عائشة؟ ،قال :لأن ال� ل�ه تعالى يقول في عائشة رضي ال� ل�ه عنها:

﴿ يَعِظُك ُ ْم َ
الل �ّه ُ أَ ْن تَع ُود ُوا لِمِثْلِه ِ أَ بَد ًا ِإ ْن كُنتُم ْ مُؤْم ِنِينَ﴾  .فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قُتل؛ قال

ابن حزم رحمه ال� ل�ه معلقاً« :قول مالك هاهنا صحيح ،وهي ردة تامة ،وتكذيب ل� ل�ه تعالى في قطعه ببراءتها.21

ن ج َاءُوا ب ِالأ ِف ْكِ ع ُصْ ب َة ٌ مِنْكُمْ﴾ قال الإمام السيوطي رحمه ال� ل�ه :نزلت في
ن ال َ ّذ ِي َ
﴿إ َ ّ
وعند قوله تعالىِ :

براءة عائشة فيما قُذِف َت ب ِه ،فاستدل به الفقهاء على أن قاذفها يقتل لتكذيبه لنص القرآن؛ قال العلماء :قذف

ن عَظ ِيم ٌ﴾ ،كما
ك هَذ َا بُه ْتَا ٌ
سب ْح َان َ َ
ح نفسه عند ذكره  -أي قصة الإفك  -فقالُ ﴿ :
عائشة كفر ،لأن ال� ل�ه سَب َ َ
سَب َ َ
ح نفسه عند ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد.22

وقول الإمام السيوطي هنا شبيه بقول القاضي عياض في معرض استشهاده لقول الإمام مالك رحمهم ال� ل�ه

جميعاً ،حيث قال القاضي :وحكى أبو الحسن الصقلي أن القاضي أبا بكر بن الطيب قال :إن ال� ل�ه تعالى إذا ذكر في

القرآن ما نسبه إليه المشركون سبح نفسه لنفسه كقوله﴿ :و َقَالُوا َاتّ خَذ َ َ
سب ْح َانَه ُ﴾؛ في آي كثيرة وذكر
ن وَلَدا ً ُ
الر ّحْم َ ُ
ح نفسه
سب ْح َانَكَ﴾ سَب َ َ
تعالى ما نسبه المنافقون إلى عائشة فقال﴿ :و َلَو ْلا ِإ ْذ سَمِعْتُم ُوه ُ قلُ ْتُم ْ م َا يَكُونُ لَنَا أَ ْن نَتَك ََل ّم َ بِهَذ َا ُ

ح نفسه في تبرئته من السوء ،وهذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة ،ومعنى
في تبرئتها من السوء كما سَب َ َ
هذا وال� ل�ه أعلم :أن ال� ل�ه لما عَظُم َ سبها كما عَظُم َ سبه ،وكان سبها سبا ً لنبيه ،وق َرَنَ سب نبيه وأذاه بأذاه تعالى ،وكان
حكم مؤذيه تعالى القتل ،كان مؤذي نبيه كذلك.23

 .20أحكام القرآن (.)3663/3

 .21المحلي . 11 /51

 .22الإكليل في استنباط التنز يل .190

 .23الشفا . 267 /2
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المرأة القوية

كيف أسهمت السيدة خديجة في إنجاح الدعوة؟
د .علي محمد الصلابي
المؤرخ الإسلامي

ن المرأة َ
الصّ الحة لها أثر ٌ في نجاح ال َد ّعوة ،وقد َات ّضح ذلك في موقف خديجة رضي
إ َّ

ال� ل�ه عنها ،وما قامت به من الوقوف بجانب َ
الن ّب ِيّ ﷺ وهو يواجه الوحي لأ َ ّول م َرّة ٍ .جاء في
الصحيحين في الحديث الطو يل الذي يفصل قصة النبي ﷺ مع بداية الوحي ،حيث روت
عائشة رضي ال� ل�ه عنها:

كان أول ما بدئ به رسول ال� ل�ه ﷺ الرؤ يا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤ يا إلا جاءت مثل

فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه  -قال والتحنث التعبد  -الليالي

ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله و يتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى فجئه الحق وهو
في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال رسول ال� ل�ه صلى ال� ل�ه عليه و سلم (ما أنا بقارئ).
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قال «فأخذني فغطني حتى بلغ مني ا لجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني

الثانية حتى بلغ مني ا لجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني

ك ا لْأَ ك ْر َم ُ *
ق * اق ْر َأْ و َر َُبّ � َ
ق ا ل ِْإ نْس َا نَ م ِنْ ع َل َ ٍ
ق * خ َل َ َ
ك َالّ �ذِي خ َل َ َ
ا لجهد ثم أرسلني فقال ﴿اق ْر َأْ ب ِا س ْ ِم ر َب ِّ َ

َالّ �ذِي ع َ ّل �م َ ب ِالْق َلَم ِ * عَلّ �م َ ا ل ِْإ نْس َا نَ م َا ل َ ْم يَعْلَم﴾.
فرجع بها رسول ال� ل�ه ﷺ ترجف بوادره

حتى دخل على خديجة فقال «زملوني زملوني».
فزملوه حتى ذهب عنه الروع .قال لخديجة

«أي خديجة ما لي لقد خشيت على نفسي».

فأخبرها الخبر قالت خديجة :كلا أبشر فوالله
لا يخز يك ال� ل�ه أبدا َإن ّك لتصل َ
الر ّحم ،وتحمل

َ
الضّ يف،
ل ،وتكسب المعدوم ،وتقري
الك َ ّ
وتعين على نوائب الحقّ ِ».1

ل على ق َو ّة قلبها؛ حيث لم تفزع من سماع هذا الخبر ،واستقبلت
كان موقف خديجة رضي ال� ل�ه عنها يد ُ ّ

ل على ذلك من ذهابها فور سماعها الخبر إلى ورقة بن نوفل ،وعرضها الأمر عليه.
الأمر بهدوءٍ ،وسكينة ٍ ،ولا أد َ ّ
ل على سعة إدراكها؛ حيث قارنت بين ما
كان موقف خد يجة رضي ال� ل�ه عنها من خبر الوحي يد ُ ّ

سمعت وواقع َ
ل على مكارم الأخلاق لا يخز يه ال� ل�ه أبدا ً ،فقد وصفته
ن من جُب ِ َ
الن ّب ِيّ ﷺ ،فأدركت :أ َ ّ

ل على استعداده َ
بأن ّه يصل َ
َ
ي لبذل الخير ،والإحسان إلى
الن ّفس ِ ّ
الر ّحم ،وكون الإنسان يصل أقار به دلي ٌ

َ
ن أقارب الإنسان هم المرآة الأولى �لكشف أخلاقه ،فإن نجح في احتواء أقار به ،وكسبهم بما
الن ّاس؛ فإ َ ّ
معروف ؛ كان طبيعيا ً أن ينجح في كسب غيرهم من َ
الن ّاس.2
ٍ
له عليهم من

 .1البخاري ( )3ومسلم (.)160

َ
.2الت ّاريخ الإسلام ِيّ ،للحميدي.61/1 ،
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سيدة خديجة رضي ال� ل�ه عنها
كانت أ ُمّ المؤمنين ال َ ّ

الفطري ،وإلى معرفتها بسنن
قد سارعت إلى إيمانها
ِّ

ال� ل�ه تعالى في خلقه ،وإلى يقينها بما يملك َ
محم ّدٌ ﷺ من
شمائل ،ليس لأح ٍد من
رصيد الأخلاق ،وفضائل ال َ ّ

ط َ
بيعي ّة َال ّتي يعيش بها
البشر رصيدٌ مثله في حياته ال َ ّ

مع َ
الن ّاس ،وإلى ما ألهمت بسوابق العناية الر َب ّان َي ّة َال ّتي

شهدت آياتها؛ من حفاوة ال� ل�ه تعالى بمح َمّ ٍد ﷺ ،في

مواقف لم تكن من مواقف ُ
الن ّب َو ّة والر ِّسالة ،ولا من
إرهاصاتها المعجزة ،وأعاجيبها الخارقة ،و�لك َنّها كانت

سار ية في حياة ذوي
من مواقف الفضائل الإنسان َي ّة ال َ ّ

صة البشر.3
المكارم ،من أصحاب المروءات في خا َ ّ

َ
مالي ّة ،ومحاسن الأخلاق َ
ن زوجها فيه من خصال الجبلَ ّة ا�لك َ
المرضي ّة،
شِيم
الر ّصينة ،وفضائل ال ّ
كانت موقنة ً بأ َ ّ

َ
الن ّحائز الإنسان َي ّة ،ما يضمن له الفوز و يح ّق ِق له َ
العلي ّة ،وأكمل َ
شمائل َ
استدل ّت بكلماتها
الن ّجاح ،والفلاح ،فقد
وأشرف ال َ ّ

الصفاتَ :أن ّه لن َ
العميقة على ا�لكمال المح َمّديّ  ،4فقد استنبطت خديجة رضي ال� ل�ه عنها من ات ِّصاف َ
يتعر ّض
محم ّ ٍد ﷺ بتلك ِّ
ن ال� ل�ه تعالى فطره على مكارم الأخلاق ،وضربت المثل بما ذكرته من أصولها الجامعة �لكمالاتها.
في حياته للخزي أبداً؛ لأ َ ّ

ن ال� ل�ه تعالى َ
َ
جم ّل أحدا ً من عباده بفطرة الأخلاق ا�لكريمة،
الاجتماعي ّة :أ َ ّ
ولم تعرف الحياة في سنن ا�لكون

ثم ّ أذاقه الخزي في حياتهَ ،
َ
ومحم ّدٌ ﷺ بلغ من المكارم ذروتها ،فطرة ٌ فطره ال� ل�ه عليها لا تُطاو َل ،ولا تُس َام َى.

تكتف خد يجة رضي ال� ل�ه عنها بمكارم أخلاق َ
الن ّب ِيّ ﷺ على نب َو ّته؛ بل ذهبت إلى ابن عم ِّها
ِ
ولم

العالم ا لجليل ورقة بن نوفل  -رحمه ال� ل�ه!  -ال َ ّذي كان ينتظر ظهور نب ٍ ّي آخر َ
الز ّمان ،لما عرفه من علماء
ِب في تثبيت َ
الن ّب ِيّ ﷺ وتقو ية
أهل الكتاب من دنوِ ّ زمانه ،واقتراب مبعثه ،وكان لحديث ورقة أثر ٌ طي ّ ٌ

قلبه ،وقد أ خْبَر َ َ
ن الذي خاطبه هو صاحب الس ِّر ِّ الأعظم ،ال َ ّذي يكون سفيرا ً بين ال� ل�ه تعالى،
الن ّب َيّ ﷺ بأ َ ّ
سلام  -ومن أشعار ورقة التي تدل على انتظاره لمبعث َ
وأنبيائه  -عليهم َ
الن ّب ِيّ ﷺ قوله:
الصّ لاة وال َ ّ
َ .3
محم ّدٌ رسول ال� ل�ه ﷺ ،لمح َمّد الصادق عرجون .307/1

 .4محمد رسول ال� ل�ه ،لمح َمّد الصادق عرجون.308 ،307/1 ،
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لـ َجَجْ تُ وكنـتُ في الـ ّذِك ْرى لَجُوج َا

لِهَــ ٍ ّم طَالَماــ بَعَــثَ َ
ــ
الن ّشِيج َ

ــف
ف مـن خَدِيجـة َ بَعْد َ و َصْ ٍ
وَو َصْ ٍ

ل ان ْتِظَارِي يا خ َديجَا
فَق َ ْد طَا َ

ن عَلَـــى رَجَاــئي
ن ال�م َ ّ
كتَي ْـــ ِ
ببَِطْـ ِ

حَدِي ْث َكِ أن أر َى مِن ْه ُ خُر ُوجا

ـس
قــــو ْ ِ
َ
بـما خ َب ّرْتِـــنَا م ِـــنْ
ل قَ ّ ٍ

ن ُ
ن أك ْره ُ أن يَع ُوجا
الر ّه ْبَا ِ
مـ ِ َ

ـ
ن م ُ َّ
بــــأ َ ّ
حمـــدا ً سَيَس ُــــود ف ِين َ

يخْصِم ُ م َنْ يكُونُ له حَ ج ِيجا
و َ

وشهد له َ
ن
الن ّب ُيّ ﷺ با ل َجن ّة ،فقد جاء في رواية ٍ أخرجها الحاكم بإسناده عن عائشة رضي ال� ل�ه عنها :أ َ ّ

الن ّب َيّ ﷺ قال« :لا ُ
جن ّة ً ،أو َ
تسب ّوا ورقة ،فإن ِ ّي رأيت له َ
َ
جن ّتين».5

ن خديجة رضي ال� ل�ه عنها سألت رسول ال� ل�ه ﷺ عن ورقة ،فقال« :قد
وعن عائشة رضي ال� ل�ه عنها :أ َ ّ

رأيته فرأيت عليه ثيابا ً بيضا ً ،فأحسبه لو كان من أهل َ
ي:
الن ّار لم يكن عليه ثياب بيض» .قال الهيثم ُ ّ
ن رسول ال� ل�ه ﷺ سئل عن ورقة بن
ن عن جابر بن عبد ال� ل�ه رضي ال� ل�ه عنهما :أ َ ّ
وروى أبو يعلى بسن ٍد حس ٍ

نوفل ،فقال« :أبصرته في بُطْنان ا ل َجن ّة وعليه ال ُ ّ
سندس» .6
لقد قامت خديجة رضي ال� ل�ه عنها بدو ٍر مه ٍ ّم في

حياة َ
الن ّب ِيّ ﷺ؛ لما لها من شخصية ٍ في مجتمع قومها،

الن ّ َ
ولما جُبلت عليه من ا�لكفاءة في المجالات َ
فسي ّة،

َال ّتي تقوم على الأخلاق العالية؛ من َ
الر ّحمة ،والحلم،
والحكمة ،والحزم ،وغير ذلك من مكارم الأخلاق.

والر ّسول ﷺ قد وفقه ال� ل�ه تعالى إلى هذه َ
َ
الز ّوجة

المثالي ّة؛ َ
َ
صة ً ال ُد ّعاة إلى ال� ل�ه،
لأن ّه قدوة ٌ للعالمين ،وخا َ ّ
 .5الحاكم ( )609/2والبزار ( 2750و )2751ومجمع الزوائد (.)416/9
 .6أبو يعلى ( )2047ومجمع الزوائد (.)416/9
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َ
الإسلامي ّة بما يشرع لهم أن يس�لكوه
فقيام خديجة بذلك ال َد ّور ا�لكبير إعلام ٌ من ال� ل�ه تعالى لجميع حملة ال َد ّعوة

في هذا المجال ،من التأسِّي برسول ال� ل�ه ﷺَ ،
حت ّى يتح َ ّقق لهم بلوغ المقاصد العالية َال ّتي يسعون لتحقيقها.7

ل حسنٌ ،وقدوة ٌ رفيعة ٌ لزوجات ال ُد ّعاة ،فال َد ّاعية إلى ال� ل�ه ليس
ن السيدة خديجة رضي ال� ل�ه عنها مثا ٌ
إ َّ
كباقي الر ِّجال ال َ ّذين هم بعيدون عن أعباء ال َد ّعوة ،ومن َ
ل شيءٍ؛ َإن ّه صاحب
الصّ عب أن يكون مثلهم في ك ّ ِ
ه َ ٍ ّم ،ورسالة ٍ ،ه َ ٍ ّم على ضياع أ َمّته ،وانتشار الفساد ،وز يادة شوكة أهله ،وه َ ٍ ّم لما يصيب المسلمين في مشارق

ٍ
وجوع ،وإذلالٍ ،وما يصيب ال ُد ّعاة منهم من تشريدٍ ،وتضييقٍ،
مؤامرات ،وظلم ٍ،
ٍ
الأرض ،ومغاربها ،من
ل ،وبعد ذلك هو صاحب رسالة؛ واجب عليه تبليغها للآخر يـن ،وهذا الواجب َ
يتطل ّب وقتا ً طو يلا ً يأخذ
وتنكي ٍ
َ
ويتطل ّب تضحية ً بالمال والوقت ،وال ُد ّنيا بأسرها ،ما دام
عليه أوقات نومه ،وراحته ،وأوقات زوجته ،وأبنائه،

الز ّوجة من الأخلاقَ ،
ذلك في سبيل ال� ل�ه ومرضاته ،وإن أوتيت َ
والت ّقوى ،والجمال ،والحسب ما أوتيتَ ،إن ّه

يحتاج إلى زوجة تدرك واجب ال َد ّعوة ،وأهم ِّيتها ،وتدرك تماما ً ما يقوم به َ
الز ّوج ،وما يتح َمّله من أعباء ،وما
ّ
يعانيه من
مشاق ،فتقف إلى جانبه تيس ِّر له مه َمّته وتعينه عليها ،لا أن تقف عائقا ً ،وشوكة ً في طر يقه.8
الز ّوجة َ
ن َ
ولا َ
الصّ الحة المؤ َه ّلة
شكّ  :أ َ ّ

لحمل مثل هذه الر ِّسالة ،لها دور ٌ عظيم ٌ في
نجاح زوجها في مه َمّته في هذه الحياة،
و بخاصة ٍ الأمور التي يعامل بها َ
الن ّاس،

ن ال َد ّعوة إلى ال� ل�ه تعالى هي أعظم أمر
وإ َ ّ

يتح َمّله البشر ،فإذا و ُف ِّق ال َد ّاعية لزوجة ٍ

ن ذلك من أه ِ ّم
صا لحة ٍ ذات كفاءة ٍ ،فإ َ ّ
أسباب نجاحه مع الآخر ين.

وصدق رسول ال� ل�ه ﷺ إذ يقول« :ال ُد ّنيا متا عٌ ،وخير متاع ال ُد ّنيا المرأ ة ُ َ
الصّ ا لحة ُ».
 .7أبو يعلى ( )2047ومجمع الزوائد (.)416/9

 .8أحمد ( )168/2ومسلم ( )1467والنسائي في السنن ا�لكبرى ( )5325وابن ماجه (.)1855
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بركات أمهات المؤمنين
الشيخ عبد ال� ل�ه الطبلوهي
باحث شرعي درعمي

ل لِل ْمُسْل ِمِينَ ف ِيه ِ بَرَكَة ً» [متفق عليه]
مخ ْرَج ًا ،وَجَع َ َ
ل ب ِكِ أَ ْمر ٌ ق ُ َّط ِإ َلّا جَع َ َ
ك ال� ل�ه ُخَيْر ًا ،ف َوَالله ِ م َا ن َز َ َ
«جَز َا ِ
ك مِن ْه ُ َ
ل ال� ل�ه ُل َ ِ

هكذا قال أسيد بن حضير رضي ال� ل�ه عنه عندما ضاعت قلادة عائشة رضي ال� ل�ه عنها في إحدى الغزوات فأقام

رسول ال� ل�ه ﷺ على التماسه ،وأقام الناس معه وليسوا على ماء ،فأنزل ال� ل�ه آية التيمم فتيمموا ،وفي رواية متفق عليها

س ف ِيك ُ ْم
ل أَ بِي بَكْر ٍ» ،وفي رواية للبخاري« :لَق َ ْد بَارَك َ ال� ل�ه ُ ل ِ َلن ّا ِ
ل ب َرَكَتِك ُ ْم يَا آ َ
قال أسيد رضي ال� ل�ه عنه« :م َا هِي َ ب ِأَ َ ّو ِ
ل أَ بِي بَكْر ٍ ،م َا أَ ن ْتُم ْ ِإ َلّا بَرَكَة ٌ لَهُمْ».
يَا آ َ
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لقد أدرك المجتمع المسلم بركات أمهات المؤمنين والخيرات التي تتنزل عليهم بسبب صلاح أمهات المؤمنين

رضي ال� ل�ه عنهن ،ووفاء لبعض حقهن فهذا حديث عن بعض بركاتهن رضي ال� ل�ه عنهن.
معنى بركات أمهات المؤمنين:

«البركة :النماء والز يادة ..وبارك ال� ل�ه الشيء

وبارك فيه وعليه :وضع فيه البركة» [لسان
العرب].

والشخص المبارك هو الشخص الفاضل

كثير النفع الدال على ا لخير ،قال القرطبي في
ن م َا
تفسير قوله تعالى ﴿ :و َجَعَلَنِي م ُبَا رَك ًا أَ ي ْ َ

كن ْتُ ﴾ [مريم « :]31 :أي ذا بركات ومنافع
ُ

في الدين والدعاء إليه ومعلما له ،..وجعلني
آمر بالمعروف ،وأنهى عن المنكر ،وأرشد
الضال ،وأنصر المظلوم ،وأغيث الملهوف»،

وقال ابن تيمية« :بركات أولياء ال� ل�ه الصا لحين باعتبار نفعهم للخلق بدعائهم إلى طاعة ال� ل�ه و بدعائهم للخلق

و بما ينزل ال� ل�ه من الرحمة و يدفع من العذاب بسببهم حق موجود» [مجموع الفتاوى].

فبركات أمهات المؤمنين رضي ال� ل�ه عنهن هي الخيرات والمنافع التي جعلهن ال� ل�ه جل وعلا سببا ً فيها.
بعض بركات أمهات المؤمنين رضي ال� ل�ه عنهن:
نقل علوم الشر يعة:
ات ال� ل�ه ِ و َالْح ِ ْ
كمَة ِ﴾ [الأحزاب ،]34 :قال السعدي في تفسيره:
قال تعالى﴿ :و َاذْكُرْنَ م َا يُت ْلَى فِي بُي ُوتِك َُنّ م ِنْ آي َ ِ

«والمراد بآيات ال� ل�ه ،القرآن .والحكمة ،أسراره وسنة رسوله .وأمرهن بذكره يشمل ذكر لفظه بتلاوته ،وذكر معناه
بتدبره والتفكر فيه ،واستخراج أحكامه وحكمه ،وذكر العمل به وتأو يله».
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ولذلك فلا عجب أن كثيرا ً

من الأحاديث وصلت للأمة عن
طر يق أمهات المؤمنين ،فما بلغنا
من مسندهن رضي ال� ل�ه عنهن قرابة
ثلاثة آلاف حديث من روايتهن،

سوى ما روي خبرا ً عنهن لا من
لفظهن رضي ال� ل�ه عنهن ،خاصة فيما

كنّ سببا ً من أسباب تشر يعه ،مثل

كون زواج النبي ﷺ من ز ينب بنت جحش رضي ال� ل�ه عنها مؤكدا ً بطلان التبني ،ومبينا ً بعض آداب
ن آ م َن ُوا ل َا ت َ ْد خ ُلُوا بُي ُوتَ
الز يارة ،وسببا ً من أسباب نزول تشر يع الحجاب ،كما قال تعالى﴿ :يَاأَ ُ ّيهَا ال َ ّذ ِي َ

َ
ن ِإ نَا ه ُ و َ�لَكِنْ ِإ ذ َا د ُعِيتُم ْ فَا ْد خ ُلُوا ف َِإ ذ َا طَعِمْتُم ْ فَان ْتَشِر ُوا و َل َا
الن ّب ِ ِيّ ِإ َلّا أَ ْن يُؤ ْذ َنَ �لَك ُ ْم ِإ لَى طَع َا ٍم غَيْر َ نَا ظِرِ ي َ

ن ذ َ�لِك ُ ْم ك َا نَ يُؤ ْذِي َ
ن ا لْحَقّ ِ و َِإ ذ َا سَأَ لْتم ُُوه َُنّ
الن ّب ِ َيّ فَيَسْت َحْ يِي مِنْك ُ ْم و َال� ل�ه ُ ل َا يَسْت َحْ يِي م ِ َ
ِيث ِإ َ ّ
مُسْت َأْ نِسِينَ لِ حَد ٍ
ل ال� ل�ه ِ و َل َا
َاب ذ َ�لِك ُ ْم أَ طْ ه َر ُ لِق ُلُو بِك ُ ْم و َقُلُو بِه َِنّ و َم َا ك َا نَ �لَك ُ ْم أَ ْن تُؤ ْذ ُوا ر َسُو َ
م َتَاعًا فَاسْ أَ لُوه َُنّ م ِنْ و َر َاء ِ ِحج ٍ
ن ذ َ�لِك ُ ْم ك َا نَ عِنْد َ ال� ل�ه ِ عَظ ِيم ًا﴾ [الأحزاب.]53 :
كحُوا أَ ْز و َا ج َه ُ م ِنْ بَعْدِه ِ أَ بَد ًا ِإ َ ّ
أَ ْن تَن ْ ِ

ولم يكن حفظهن رضي ال� ل�ه عنهن مقتصرا ً على الس ُنة بل كان لهنّ دور مهم في حفظ القرآن ا�لكريم؛ فقد

حفظ عمر بن الخطاب رضي ال� ل�ه عنه نسخة المصحف الذي جمعه أبو بكر رضي ال� ل�ه عنه عند أم المؤمنين حفصة

ح ْفصَةَ :أَ ْن أَ ْرسِل ِي ِإلَي ْنَا
ل عُثْم َانُ ِإلَى َ
س َ
بنت عمر رضي ال� ل�ه عنهما ،قال أنس بن مالك رضي ال� ل�ه عنه« :فأَ َ ْر َ

ب ُ
ن ثَاب ٍِت ،وَعَبْد َ
ح ْفصَة ُ ِإلَى عُثْم َانَ ،فأَ َ مَر َ ز َيْد َ ب ْ َ
ت بِهَا َ
ِف ،ث َُم ّ ن َر ُ ُدّه َا ِإلَي ْكِ  ،فأَ َ ْرسَل َ ْ
خه َا فِي المَصَاح ِ
ُف نَنْسَ ُ
ِالصّ ح ِ

ن ُ
ن الع َاصِ ،وَعَبْد َ َ
ِف ،..فَف َع َلُوا ح ََت ّى ِإذ َا
ِث ب ْ ِن هِشَا ٍم فَنَسَخُوه َا فِي المَصَاح ِ
ن الحا َر ِ
ن بْ َ
الز ّبَيْر ِ ،وَسَع ِيد َ ب ْ َ
ال� ل�ه ِ ب ْ َ
الر ّحْم َ ِ

ِف ،ر َ َدّ عُثْم َانُ ُ
نَسَخُوا ُ
ح ْفصَة َ» رواه البخاري.
ُف ِإلَى َ
الصّ ح َ
ُف فِي المَصَاح ِ
الصّ ح َ

وفي بيان بعض فضل أمهات المؤمنين في نقل علوم الشر يعة قال أبو موسى الأشعري رضي ال� ل�ه عنه« :ما

أشكل علينا أصحاب رسول ال� ل�ه ﷺ حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما» رواه الترمذي.
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القدوة والأسوة الحسنة على مر العصور:
أمهات المؤمنين هن القدوة الحسنة للمسلمات على مر العصور ،فهن من أولى من تتبعهن النساء بإحسان،

ن رَضِيَ ال� ل�ه ُ عَنْه ُ ْم وَرَضُوا عَن ْه ُ
ن ا َت ّب َع ُوه ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ
ن و َالْأَ نْصَارِ و َال َ ّذ ِي َ
جر ِي َ
ن ال ْمُه َا ِ
سابِق ُونَ الْأَ َ ّولُونَ م ِ َ
كما قال تعالى﴿ :و َال َ ّ

ك الْفَوْز ُ ال ْعَظ ِيم ُ﴾ [التوبة]100 :
ن ف ِيهَا أَ بَد ًا ذَل ِ َ
تحْتَهَا الْأَ نْهَار ُ خ َالِد ِي َ
تجْرِي َ
ات َ
و َأَ ع َ ّد لَه ُ ْم ج ََن ّ ٍ

وإن دراسة سير أمهات المؤمنين تعطي القدوة ا لحسنة لا للنساء فقط بل وللرجال كذلك،

فالنساء العظيمات هن قدوات المؤمنين والمؤمنات ،وهن مثل للذين آمنوا من الرجال والنساء ،كما

َب اب ْ ِن ل ِي عِنْد َك َ بَي ْتًا فِي ا لْج َنَ ّة ِ
ت ر ِّ
ن آ م َن ُوا ا ْمر َأَ تَ فِر ْعَو ْنَ ِإ ْذ قَال َ ْ
قال تعالى ﴿ :و َضَر َبَ ال� ل�ه ُ م َثَلًا ل َلِ ّذ ِي َ
جه َا فَنَف َخْ نَا
ظالِمِينَ * و َم َ ْر ي َم َ اب ْن َتَ ِعم ْر َا نَ َال ّتِي أَ حْ صَن َْت فَر ْ َ
ن الْقَو ْ ِم ال َ ّ
و َنَج ِّنِي م ِنْ فِر ْعَو ْنَ و َع َمَلِه ِ و َنَج ِّنِي م ِ َ
ن الْق َانتِِينَ﴾ [التحر يم]11 :
ات ر َ ّبِهَا وَكُتُبِه ِ وَك َان َْت م ِ َ
ص َ ّد ق َْت بِكَل ِم َ ِ
ف ِيه ِ م ِنْ ر ُو حِنَا و َ َ

فمن الخروج في المعارك إعانة للمجاهدين ومداواة للجرحى كما فعلت عائشة رضي ال� ل�ه عنها يوم أحد ،إلى الصبر

على شدائد الحياة فلا توقد في بيوت النبوة نار شهرين طعامهم فيها التمر والماء ،وما شبع آل محمد ﷺ منذ قدم
المدينة من طعام الب ُر ثلاث ليال ،إلى الاجتهاد في العبادة حتى مدت زينب بنت جحش رضي ال� ل�ه عنها حبلا بين
ل أَ حَدُك ُ ْم نَش َاطَه ُ ،ف َِإذ َا فَتَر َ فَل ْيَقْعُدْ»
ساريتين إذا فترت من الصلاة تعلقت به ،فقال النبي ﷺ« :لاَ ،ح ُُل ّوه ُ ،لِي ُ َ
ص ِّ

متفق عليه ،إلى ا�لكرم والإنفاق في سبيل ال� ل�ه حتى اشتهرت أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي ال� ل�ه عنها باسم أم

المساكين ...إلى غير ذلك من جميل أخبارهن.
فالزهد،

والاستقامة،

والصبر،

والإخبات،

والصدق،
والخشوع،

والتقوى ،والصلاح ،والقناعة ،والإيثار،

وا�لكرم ،والإحسان ،والأدب ،والحياء،
والعفة ،والأمانة ،والنبل ،والوفاء ،..بعض

جميل صفاتهن رضي ال� ل�ه عنهن اللاتي يتأسى
بها النساء والرجال على مر الأزمان.
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إعانتهن الرسول ﷺ على تبليغ الرسالة للأمة:
من أعظم بركات أمهات المؤمنين رضي ال� ل�ه عنهن إعانتهن الرسول ﷺ على تبليغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح

الأمة ،فلهن بذلك سهم كبير فيما وصل للأمة من خير.

ص َ ّدقَتْنِي ِإ ْذ ك َ َ ّذبَنِي َ
كف َر َ بِي َ
ستْنِي
اس ،وَو َا َ
الن ّ ُ
اس ،و َ َ
الن ّ ُ
قال ﷺ عن خديجة رضي ال� ل�ه عنها« :آم َن َْت بِي ِإ ْذ َ

بِمَالِهَا ِإ ْذ حَرَمَنِي َ
اس» رواه أحمد.
الن ّ ُ

طع َا ِم» متفق عليه.
ل ال َث ّر ِيدِ عَلَى سَائِر ِ ال َ ّ
ل عَائِش َة َ عَلَى النِّسَاءَِ ،
وقال ﷺ عن عائشة رضي ال� ل�ه عنها« :ف َضْ ُ
كف َضْ ِ

و يوم صلح الحديبية وقد حزن الصحابة على توقيع

الصلح وعدم اعتمارهم ،أمرهم رسول ال� ل�ه ﷺ بالتحلل من

الإحرام للإحصار ،وقال لهم« :قُوم ُوا فَانْ ح َر ُوا ث َُم ّ احْلِق ُوا» ،فلم
ل عَلَى ُأ ِمّ سَلَم َة َ،
يقم منهم أحد« ،فَل َم ّا ل َ ْم يَق ُ ْم مِنْه ُ ْم أَ حَدٌ دَخ َ َ

ن َ
ت ُأ ُمّ سَلَم َةَ :يَا نَبِ َ ّي ال� ل�هِ،
الن ّاسِ ،فَق َال َ ْ
فَذَك َر َ لَهَا م َا لَقِ َي م ِ َ

خر ُجْ ث َُم ّ لا َ تُك َل ِ ّ ْم أَ حَدًا مِنْه ُ ْم كَل ِم َة ً ،ح ََت ّى تَنْح َر َ
ِب ذَلِكَ ،ا ْ
تح ُ ّ
أَ ُ

ج فَل َ ْم يُك َل ِ ّ ْم أَ حَدًا مِنْه ُ ْم
ك فَيَحْلِقَكَ ،فَخَر َ َ
بُدْنَكَ ،و َت َ ْدع ُو َ ح َالِق َ َ

ك
ل ذَلِكَ ،نَح َر َ بُدْنَه ُ وَد َعَا ح َالِق َه ُ فَحل ََق َه ُ ،فَل َم ّا ر َأَ وْا ذَل ِ َ
ح ََت ّى ف َع َ َ
ق بَعْضًا» رواه البخاري.
يح ْل ِ ُ
ل بَعْضُه ُ ْم َ
قَام ُوا ،فَنَحَر ُوا ،وَجَع َ َ

وهذه أم المؤمنين ميمونة بنت ا لحارث رضي ال� ل�ه عنها رأت الناس يوم عرفة في حجة الوداع

اب
ت ِإ لَيْه ِ مَيْم ُونَة ُ بِ ح ِل َ ِ
يتساءلون هل النبي ﷺ صائم أم لا ،فأرادت أن توضح للجميع الأمر «فأَ َ ْر سَل َ ْ
ِف  ،ف َشَر ِبَ مِن ْه ُ و َ
َ
اس يَنْظ ُر ُو نَ ِإ لَيْه ِ» متفق عليه.
َالن ّ ُ
الل ّبَنِ ،و َه ُو َ و َاق ٌِف فِي ا ل ْمَو ْق ِ
وجود نسلهن من آل البيت في الأمة:
من بركات أمهات المؤمنين رضي ال� ل�ه عنهن وجود نسل النبي ﷺ في الأمة ،وحب وتعظيم أفراد

هذا النسل الشر يف دين ما داموا متمسكين بالنهج القويم الذي شرعه ال� ل�ه جل وعلا لهم ليذهب عنهم به
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﴿إ َن ّمَا يُر ِيد ُ
الرجس و يطهرهم تطهيراً ،كما قال تعالىِ :
ْت و َيُطَهّ ِرَك ُ ْم
ل ال ْبَي ِ
س أَ ه ْ َ
ال� ل�ه ُ لِي ُ ْذه ِبَ عَنْكُم ُ الر ِّجْ َ
ت َ ْطه ِير ًا﴾ [الأحزاب .]33 :

وقد قال ﷺ عن آل بيته ا�لكرام« :و َأَ نَا تَارِك ٌ

ف ِيك ُ ْم ثَق َلَيْنِ :أَ َ ّو لُهُم َا ك ِتَابُ ال� ل�ه ِ ف ِيه ِ ال ْهُد َى و ُ
َالن ّور ُ
ل
سكُوا بِه ِ ،..ث َُم ّ قَالَ :و َأَ ه ْ ُ
اب ال� ل�ه ِ ،و َاسْ تَم ْ ِ
فَخُذ ُوا بِكِت َ ِ

ل بَيْتِيُ ،أذ َكِّرُكُم ُ ال� ل�ه َ فِي
بَيْتِي ُأذ َكِّرُكُم ُ ال� ل�ه َ فِي أَ ه ْ ِ
ل بَيْتِي» رواه مسلم.
ل بَيْتِيُ ،أذ َكِّرُكُم ُ ال� ل�ه َ فِي أَ ه ْ ِ
أَ ه ْ ِ

وقال ﷺ عن كيفية الصلاة عليه« :قُولُوا الله ُ َ ّم

جه ِ وَذُرِّ َي ّتِه ِ ،كَمَا ص ََل ّي ْتَ عَلَى
ل عَلَى مُحَم ّ ٍد و َعَلَى أَ ْزو َا ِ
َ
ص ِّ

جه ِ وَذُرِّ َي ّتِه ِ ،كَمَا
ك عَلَى مُح َم ّ ٍد و َعَلَى أَ ْزو َا ِ
ل ِإب ْر َاه ِيم َ ،و َبَارِ ْ
آ ِ

مج ِيدٌ» متفق عليه.
ل ِإب ْر َاه ِيم َِ ،إ َن ّ َ
بَارَكْ تَ عَلَى آ ِ
ك حَم ِيدٌ َ

ل ال� ل�ه ِ
وقال أبو بكر رضي ال� ل�ه عنه مبينا بعض حق آل البيت « :و َال َ ّذ ِي ن َ ْفس ِي بيَِدِ ه ِ ،لَق َر َابَة ُ ر َسُو ِ

ل م ِنْ ق َر َابَتِي» متفق عليه ،وقال رضي ال� ل�ه عنه« :ا رْقُب ُوا مُحَم ّدًا
ص َ
َب ِإ ل َيّ أَ ْن أَ ِ
س َل ّم َ أَ ح ُ ّ
صَلَ ّى ال� ل�ه ُ عَلَيْه ِ و َ َ
ل بَي ْتِه ِ» رواه البخاري.
صَلَ ّى ال� ل�ه ُ عَلَيْه ِ و َ َ
س َل ّم َ فِي أَ ه ْ ِ
الإحسان إلى أقوامهم وأممهم:

من بركات أمهات المؤمنين أنهن كن سببا ً في هداية كثير من أقوامهم والإحسان لهم وهي هداية وإحسان

لهم ولأعقابهم إلى يوم الدين ،ومن ذلك أن رسول ال� ل�ه ﷺ لما أعتق وتزوج جوير ية بنت الحارث رضي ال� ل�ه عنها،

سب ِْي ،فأَ َ عْتَق ُوهُمْ،
ن ال َ ّ
ج جُو َيْر ِيَة َ ،فأَ َ ْرسَلُوا م َا فِي أَ يْدِيه ِ ْم م ِ َ
س َل ّم َ ق َ ْد ت َز َ ّو َ
ل ال� ل�ه ِ صَلَ ّى ال� ل�ه ُ عَلَيْه ِ و َ َ
ن رَسُو َ
تسامع الناس «أَ َ ّ

س َل ّم َ» ،قالت عائشة رضي ال� ل�ه عنها« :فَمَا ر َأَ ي ْنَا ا ْمر َأَ ة ًك َان َْت أَ ْعظَم َ بَرَكَة ً عَلَى
ل ال� ل�ه ِ صَلَ ّى ال� ل�ه ُ عَلَيْه ِ و َ َ
و َقَالُوا :أَ صْه َار ُ رَسُو ِ
ْت م ِنْ بَنِي ال ْم ُصْ طَلِقِ» [رواه أبو داود]
ل بَي ٍ
قَوْمِهَا مِنْهَاُ ،أعْت ِ َ
ق فِي سَبَبِهَا م ِائَة ُ أَ ه ْ ِ
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وكذلك كانت السيدة مار ية القبطية رضي ال� ل�ه عنها- ،وهي أم ولد للرسول ﷺ ،تلحق في بعض

«إ َن ّك ُ ْم سَتَفْتَحُو نَ مِصْر َ ،و َهِي َ
الأحكام بأمهات المؤمنين -بركة أبد الدهر على أهل مصر ،فقد قال ﷺِ :

ن لَه ُ ْم ذِ َمّة ً و َر َحِمًا» رواه مسلم ،قال
َاط  ،ف َِإ ذ َا فَت َحْ تُم ُوه َا فأَ َ حْ سِن ُوا ِإ لَى أَ ه ْلِه َا ،ف َِإ َ ّ
ْض يُس َ َمّى ف ِيهَا الْق ِير ُ
أَ ر ٌ

النووي في شرح مسلم« :وأما الصهر ف�لكون مار ية أم إبراهيم منهم».
تعظيمهن فرقان بين الصالحين والمجرمين:
زوجات النبي ﷺ هن أمهات المؤمنين

َ
﴿الن ّب ِ ُيّ أَ وْلَى ب ِال ْمُؤْم ِنِينَ م ِنْ
كما قال جل وعلا:

أَ نْفُسِه ِ ْم و َأَ ْزو َاج ُه ُ ُأ َمّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب،]6 :

والأم حقها التعظيم والبر والإحسان والإكرام،
ولذا كان أهل السنة أحرص الناس على القيام
بحقوقهن رضي ال� ل�ه عنهن ،أما المجرمون قبحهم

ال� ل�ه فقد طعنوا فيهن حقدا وحسدا عليهن وطعنا
في النبي ا�لكريم ﷺ ،لذا كان تعظيم أمهات

المؤمنين التعظيم الشرعي فرقان بين أولياء

الرحمن وأولياء الشيطان من الرافضة والعلمانيين

واليهود والنصارى ومن شاكلهم.

وأهل السنة أمام هجوم المجرمين الحاقدين على أمهات المؤمنين ،يستجيبون لقول النبي ﷺ« :م َنْ يَعْذُرُنِي م ِنْ

ل بلََغَنِي أَ ذ َاه ُ فِي أَ ه ْل ِي ،ف َوَالله ِ م َا عَلِم ْتُ عَلَى أَ ه ْل ِي ِإ َلّا خَيْر ًا» متفق عليه ،فينصرون النبي ﷺ وزوجاته الطاهرات
رَج ُ ٍ
المطهرات بالغالي والنفيس قطعا لدابر السفلة الساقطين.

تلك بعض بركات أمهات المؤمنين رضي ال� ل�ه عنهن على أمة الإسلام ،فجزاهن ال� ل�ه خير الجزاء ،ووفقنا للقيام

بحقهن ،وحسن برهن ،وصدق الدفاع عنهن ،والحمد ل� ل�ه رب العالمين.
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أمهات المؤمنين ينصرن النبي
الشيخ أحمد عبد ا�لكريم
إمام وخطيب بالأوقاف

النصرة :من النصر والعون والمساعدة،

م ِن نصر فلانا ً أي ساعده وأيده وقواه.

تقول :نصرته أي وقفت بجانبه

وساعدته وأيدته.

ومعنى نصرة النبي ﷺ :حبه واتباعه

واقتفاء أثره في أقواله وأفعاله وتقريراته

وتقديمه على النفس والولد.

وكان هذا المعنى  -وهو حب رسول

ال� ل�ه واتباعه واقتفاء أثره وتقديمه على
النفس والولد  -حاضر ًا ومتأصلًا ومتجذر ًا
في نفوس الصحابة رضوان ال� ل�ه تعالى عليهم

منذ أشرقت شمس الإسلام على الوجود.

ولو اقتربنا قليلا ًمن بيوت النبي ﷺ ،ونظرنا
إلى نصرة النبي بين زوجاته ﷺ لرأينا عجبًا.

72

العدد  4صفر 1444هـ | سبتمبر 2022م

أم المؤمنين الأولى
أبدأ بأم المؤمنين خديجة رضي ال� ل�ه عنها وأرضاها :هذه المرأة التقية النقية أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين ،التي

نزل أمين الوحي لي ُقرئها السلام من رب العالمين ،ويبشرها ببيت في الجنة من قصب ،لا صخب فيه ولا نصب.

هذه المرأة تهب حياتها ومالها لرسول ال� ل�ه ﷺ ولدعوته« ،تقول السيدة عائشة رضي ال� ل�ه عنها :كان النبي ﷺ

إذا ذكر خديجة أثنى عليها ،فأحسن الثناء ،قالت :فغرت يوم ًا ،فقلت :ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق ،قد أبدلك
ال� ل�ه عز وجل بها خير ًا منها ،قال :ما أبدلني ال� ل�ه عز وجل خير ًا منها ،قد آمنت بي إذ كفر بي الناس ،وصدقتني إذ

كذبني الناس ،وواستني بمالها إذ حرمني الناس ،ورزقني ال� ل�ه عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء».1
ومنذ أن كان رسول ال� ل�ه يذهب إلى

غار حراء ليتعبد فيه ،وقفت بجواره تؤازره
وتمده وتزوده بالطعام والشراب ،ليعود إلى

الغار و يكمل أنسه بربه ،حتى إذا حانت
ساعة الاتصال بين السماء والأرض ،ونزل

جبر يل بالوحي على رسول ال� ل�ه ﷺ﴿ :اق ْرأْ َ

ق ال ِْإنْس َانَ م ِنْ
ق * خ َل َ َ
ك َالّ �ذِي خ َل َ َ
ب ِاس ْ ِم ر َب ِّ َ

ك الْأَ ك ْرَم ُ * َ ّال �ذِي عَلّ �م َ
ق * اق ْرأْ َ وَر ُ َّب � َ
ع َل َ ٍ

ب ِالْق َلَم ِ * عَلّ �م َ ال ِْإنْس َانَ م َا ل َ ْم يَعْلَمْ﴾ [الع َلَق:
 ]5-1فرجع رسول ال� ل�ه ﷺ يرجُف فؤاده،

فلما دخل على السيدة خديجة قال« :زملوني
زملوني» ،حتى هدأ وذهب عنه الخوف

وقص عليها الخبر ثم قال لها« :لقد خشيت
على نفسي».

.1رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الأرنؤوط.
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فماذا كان رد فعل السيدة خد يجة رضي ال� ل�ه عنها؟

أول ًا :طمأنته وهدأت من روعه ،ثم قالت له كما في البخاري« :كلا وال� ل�ه ما يخز يك ال� ل�ه أبد ًا ،إنك لتصل

الرحم ،وتحمل الك َل ،وتُكسب المعدوم ،وتَقري الضيف ،وتعين على نوائب الحق».2

ثانيًا :آمنت به وصدقت برسالته ،وهي أول من آمن على وجه الأرض رضي ال� ل�ه عنها وأرضاها.

تكتف السيدة خديجة رضي ال� ل�ه عنها بذلك بل ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان امرأ ً
ِ
ثالثًا :لم

تنص ّر في الجاهلية ،وكان هذا الحوار:

«فقالت له خديجة :يا ابن عم ،اسمع من ابن أخيك ،فقال له ورقة :يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول

ال� ل�ه ﷺ خبر ما رأى ،فقال له ورقة :هذا الناموس الذي نزل ال� ل�ه على موسى ،يا ليتني فيها جذعًا ،ليتني أكون

يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا
حيًا إذ يخرجك قومك ،فقال رسول ال� ل�ه ﷺ :أو مخرجيّ هم؟ قال :نعم ،لم ِ

ع ُودي ،وإن يدركني يومك أنصرك نصر ًا مؤزر ًا».3

رابع ًا :لقد ذهبت السيدة خديجة في نصرتها للنبي ﷺ إلى

أبعد من ذلك ،فأرادت أن تطمئن على رسول ال� ل�ه أكثر؛ «فقالت:

يا ابن عم ،تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا

جاءك؟ فقال :نعم .فقالت :إذا جاءك فأخبرني .فبينا رسول ال� ل�ه
ﷺ عندها إذ جاء جبر يل ،فرآه رسول ال� ل�ه ﷺ فقال :يا خديجة

هذا جبر يل .فقالت :أتراه الآن؟ قال :نعم .قالت :فاجلس إلى
شقي الأيمن .فتحول فجلس ،فقالت :أتراه الآن؟ قال :نعم .قالت:

فتحول فاجلس في حجري .فتحول فجلس في حجرها ،فقالت :هل
تراه الآن؟ قال :نعم فتحسرت رأسها ،فشالت خمارها ،ورسول
ال� ل�ه ﷺ جالس في حجرها ،فقالت :هل تراه الآن؟ قال :لا قالت:

آمنت
ْ
ما هذا بشيطان ،إن هذا لملك ،يا ابن عم ،فاثبت وأبشر .ثم

به وشهدت أن ما جاء به هو الحق».4
 .2رواه البخاري.
 .3رواه البخاري.

 .4البداية والنهاية لابن كثير.
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فراش الرسول
أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب والتي

هاجرت مع زوجها عبيدالله بن جحش إلى الحبشة ،فشرب

الخمر وتنصر ،ففارقته ،فأرسل إليها رسول ال� ل�ه ،وعقد عليها،
ولما قدم أبو سفيان المدينة ليكلم رسول ال� ل�ه في تمديد صلح

الحديبية والحفاظ على المعاهدة دخل على بنته رملة أم
حبيبة زوج النبي« ،فلما ذهب ليجلس على فراش رسول

ال� ل�ه ﷺ طوت ْه ،فقال :يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا
الفراش أو رغبت به عني؟ فقالت :هو فراش رسول ال� ل�ه

ﷺ وأنت مشرك نجس ،فلم أحب أن تجلس على فراشه.
فقال :يا بنية وال� ل�ه لقد أصابك بعدي شر!».5

تصرف يتجاوز حدود الأبوة والعصبية والأعراف السائدة في ذلك الوقت ،ليرسو في ظلال العقيدة تحت

شجرة الإيمان ،يظن أبو سفيان أنها ربما طوت الفراش لأنه لا يليق بأبيها فيسألها :يا بنية ما أدري أرغبت بي عن
هذا الفراش .ثم يستدرك لفطنته وفراسته المعهودة فيه :أو رغبت به عني ،فتعلنها صر يحة مدو ية و يكتبها التاريخ
بمداد من نور :هو فراش رسول ال� ل�ه ﷺ وأنت مشرك نجس .رابطة العقيدة فوق كل رابطة ولو كانت رابطة

الأبوة ،وحب رسول ال� ل�ه ونصرته والانتصار له مقدم على النفس والأهل والولد.

رأي وشورى للتاريخ

أم سلمة رضي ال� ل�ه عنها وأرضاها :تقف وقفة ل� ل�ه ورسوله ،وتقول كلمة يكتبها لها التاريخ ،وتكون سببا ً في

نجاة الأمة من غضب ال� ل�ه ،فقد تم الصلح ،و ُأبرم الاتفاق بين رسول ال� ل�ه وبين قريش« ،فقال رسول ال� ل�ه ﷺ:
«يا أيها الناس ،انحروا واحلقوا».

قال :فما قام أحد ،قال :ثم عاد بمثلها ،فما قام رجل ،حتى عاد بمثلها ،فما قام رجل.
 .5السيرة النبو ية لابن كثير.
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وهنا يدخل رسول ال� ل�ه على زوجته أم سلمة فقال :يا أم سلمة ،ما شأن الناس؟ قالت :يا رسول ال� ل�ه،

قد دخلهم ما قد رأيت ،فلا تكلمن منهم إنسانًا ،واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق ،فلو قد فعلت

ذلك فعل الناس ذلك .فخرج رسول ال� ل�ه ﷺ لا يكلم أحدًا حتى أتى هديه فنحره ،ثم جلس ،فحلق ،فقام

الناس ينحرون و يحلقون».6

العداوة الأبدية
صفية ،بنت حيي بن أخطب

الذي كان رأس اليهود وعدو الإسلام

والمسلمين ،رغم أنها كانت من أحب
أولاد حيي بن أخطب إليه وإلى عمها
ياسر ،إلا أن ذلك لم يمنعها من أن

تسجل شهادة ل� ل�ه وللتاريخ عن حقيقة

اليهود وما يضمرونه تجاه الإسلام
ورسول الإسلام ،وأن العداوة متأصلة
فيهم ،والغدر لن يفارقهم إلى أن يرث

ال� ل�ه الأرض ومن عليها.

«عن صفية بنت حيي قالت :لم يكن أحد من ولد أبي وعمي أحب إليهما مني ،لم ألقهما في ولد لهما قط

أهش إليهما إلا أخذاني دونه ،فلما قدم رسول ال� ل�ه ﷺ قباء ،قر ية بني عمرو بن عوف ،غدا إليه أبي وعمي أبو ياسر

بن أخطب مغلسين ،فوالله ما جاءانا إلا مع مغيب الشمس ،فجاءانا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينى،
فهششت إليهما كما كنت أصنع ،فوالله ما نظر إليّ واحد منهما ،فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي :أهو هو؟ قال:
نعم وال� ل�ه! قال :تعرفه بنعته وصفته؟ قال :نعم وال� ل�ه .قال :فماذا في نفسك منه؟ قال :عداوته وال� ل�ه ما بقيت».7

 .6رواه الإمام أحمد وحسنه الأرناؤوط.
 .7السيرة النبو ية لابن كثير.
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أفي هذا أَ ستأم ِر؟
وأختم هذه الإطلالة بالصدّيقة بنت

الصديق ،أم المؤمنين عائشة رضي ال� ل�ه
عنها وأرضاها .لما نزلت آية التخيير تقول
عائشة« :فبدأ بي أول امرأة ،فقال :إني

ذاكر لك أمر ًا ،ولا عليك أن لا تعجلي

حتى تستأمري أبو يك .قالت :قد أعلم أن
أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك ثم قال إن
ال� ل�ه قال﴿ :ي َٰٓأَ ُ ّيهَا َ
ك ِإن
ج َ
ٱلن ّب ِ ُىّ قُل لّ ِأَ ْزوَٰ ِ

كُنت َُ ّن تُر ِ ْدنَ ٱلْحيَ َٰوة َ ٱل ُد ّن ْيَا وَزِينَتَهَا فَت َع َاليَْنَ
ُأم َتِّعْك َُنّ و َ ُأسَرِّحْك َُنّ سَر َاح ًا جَم ِيلًا﴾
[الأحزاب]28 :

قلت :أفي هذا أستأمر ُ أبويّ ؟ فإني أر يد ال� ل�ه ورسوله والدار الآخرة .ثم خيّر نساءه ،فقلن مثل ما

قالت عائشة».8

هذا الرد الحاسم من أم المؤمنين عائشة رضي ال� ل�ه عنها يظهر المعنى الحقيقي لحب ال� ل�ه ورسوله ،والتطبيق

العملي لنصرة النبي ﷺ من خلال اختياره على ما سواه ،والالتزام بأمره ،وتطبيق سُنته ،وتقديمه على النفس

ن وَل َا
والمال والولد ،فاختيار رسول ال� ل�ه أمر محسوم ،وكذلك فعلن جميعهنّ  ،رضي ال� ل�ه عنهمّ﴿ ،وَم َا ك َانَ لم ُِؤْم ِ ۢ ٍ

ل ضَلَٰلًا
ض َّ
ص ٱل َلّه َ وَرَسُولَهُۥ فَق َ ْد َ
مُؤْم ِنَة ٍ ِإذ َا ق َض َى ٱل َلّه ُ وَرَسُولُهُۥ أَ ْمر ًا أَ ن يَكُونَ لَهُم ُ ٱلْخ ِيَرَة ُ م ِنْ أَ ْمرِه ِ ْم ۗ وَم َن يَعْ ِ
ٓ
ُمّب ِينًا﴾ [الأحزاب]36 :

 .8رواه البخاري.
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الهجرة النبوية رؤية مختلفة 2

قراءة نصية في جوانب من فقه الهجرة
د .عبد السلام البسيوني
عضو مجلس أمناء الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ﷺ

مر في المقالة السابقةكيف أن الهجرة سنةكونية غالبة ،في كثير من المخلوقات،

وأن جل أنبياء ال� ل�ه عليهم السلام – إن لم يكونوا جميع ًا – قد هاجروا أو هُجروا ،وأن

أقوى الدول هي التي تقوم على كواهل المهاجر ين ،كأمريكا ،وكندا ،وإسرائيل،
وأستراليا ،وكثير من دول أور با ،التي تشفط دماء خلاصات أبناء العالم الثالث،

وحتى دول الخليج .وذكرت أن مجتمع المدينة -وكان المهاجرون القوة المؤثرة فيه-

غيّر التاريخ إلى يوم الدين .وأواصل في هذه المقالة ،قراءة نصية في فقه الهجرة.
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الهجرة وترك مرابع مراحل العمر أمر شاق ،وعقو بة

شديدة ،لأن فيها ترك المال والأهل ،والمصالح ،والتاريخ،

والذكر يات ،وقد ذكر ذلك النبي ﷺ؛ ففي [البخاري/
 ]6165أن أعراب ًي ّا قال :يا رسول ال� ل�ه ،أخبرني عن الهجرة،
فقال« :و يحك ،إن شأن الهجرة شديد».

وفي [النسائي ]4165 /عن ابن عمرو رضي ال� ل�ه عنهما

مرفوعًا« :الهجرة هجرتان :هجرة الحاضر وهجرة البادي ،فأما

البادي فيجيب إذا دعي ،و يطيع إذا أمر ،وأما الحاضر
فهو أعظمهما بلية ،وأعظمهما أجر ًا» .وذلك لما يتح َمّله م ِن

مسؤولية؛ (�لكونه أسرعَ الناس في الخروج إلى الغزو لقر به
منه ،وهو مركز الإسلام ،الذي تنصب فيه الفتن والشرور،

الإسلام ،و يساعد الفقراء ِ والمساكينِ،
و ينزل عليه ضيوف ِ

ن له؛ ل ِعظَم هجرته ،أعظم َ الأجر ين).
ولذا فإ ّ

الهجرة قرار صعب وعناء ففي [النسائي ]3134/مرفوعًا« :إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه ،فقعد له بطر يق

الإسلام ،فقال :تسلم وتذر دينك ،ودين آبائك ،وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم .ثم قعد له بطر يق الهجرة ،فقال :تهاجر
ط ِو َل ،فعصاه فهاجر…» الحديث.
وتدع أرضك وسماءك ،وإنما م َثل المهاجر كمثل الفرس في ال ّ

وفي الصحيحين[ :خ-4230 /م ]2503/روي سيدي أبو موسى... :دخلت أسماء بنت عميس ،وهي ممن

قدم معنا ،على حفصة زوج النبي ﷺ زائرة ،وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر إليه ،فدخل عمر على

حفصة ،وأسماء عندها ،فقال عمر حين رأى أسماء :من هذه؟ قالت :أسماء بنت عميس ،قال عمر :الحبشية هذه؟

البحر ية هذه؟ فقالت أسماء :نعم ،فقال عمر :سبقناكم بالهجرة ،فنحن أحق برسول ال� ل�ه ﷺ منكم ،فغضبت،

وقالت :كذبت يا عمر؛ كلا وال� ل�ه :كنتم مع رسول ال� ل�ه ﷺ ،يطعم جائعكم ،و يعظ جاه�لكم ،ونحن كنا نؤذى

ونخاف ،في أرض البعداء البغضاء في الحبشة ،وذلك في ال� ل�ه وفي رسوله ،وايم ال� ل�ه لا أَ طعم طعام ًا ولا أشرب
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شرابًا حتى أذكر ما قلت لرسول ال� ل�ه ﷺ ،ووال� ل�ه لا أكذب ،ولا أز يغ ،ولا أزيد على ذلك .فلما جاء النبي
ﷺ قالت :يا نبي ال� ل�ه إن عمر قال كذا وكذا ،فقال رسول ال� ل�ه ﷺ« :ليس بأحق بي منكم ،وله ولأصحابه هجرة
واحدة ،و�لكم أنتم -أهل السفينة -هجرتان».

وفي [شرح البخاري لابن بطال ]72/3/عن سيدي عثمانَ رضي ال� ل�ه عنه أنه كان لا يودِّع ُ النساء َ إ َلّا على

راحلت ِه ،ويسرع الخروج من مكة؛ خشية أن يرجع في هجرته التي هاجرها ل� ل�ه.

كف َر ُوا ل ِرُسُلِه ِ ْم
ن َ
ل ال َ ّذ ِي َ
وكان أعداء الرسالات يعاقبون بالتهجير مبالغة في أذى المؤمنين :كما قال تعالى﴿ :و َقَا َ

ن فِي م َِل ّت ِنَا﴾ [إبراهيم.]13 :
لَن ُخْ رِج ََن ّك ُم مّ ِنْ أَ ْرضِنَا أَ ْو لَت َع ُود ُ َ ّ

ن فِي
ك م ِن قَر ْيَت ِنَا أَ ْو لَت َع ُود ُ َ ّ
ن آم َن ُوا م َع َ َ
ك يَا شُعَي ْبُ و َال َ ّذ ِي َ
وكما قالت ثمود لشعيب عليه السلام﴿ :لَن ُخْ رِج ََن ّ َ

م َِل ّت ِنَاۚ﴾ [الأعراف.]88 :

وقال السدوميون والعمور يون المنحرفون:

اس
ل لُوطٍ مّ ِن قَر ْيَتِك ُ ْم ۖ ِإ َ ّنه ُ ْم ُأن َ ٌ
خرِجُوا آ َ
﴿أَ ْ

يَتَطَ َهّر ُونَ﴾ [النمل.]56 :

وقد يفصلون المرأة عن زوجها ،والصبي عن

أمه ،فتقبل ذلك في سبيل ال� ل�ه ،كما حصل من
أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي ال� ل�ه عنها ،وقصتها

طو يلة في [ابن إسحاق ]315 - 2/وغيره.

ن
ك ال َ ّذ ِي َ
وقد آذى المشركون رسول ال� ل�ه ﷺ ،بمحاولة إخراجه ،وخططوا لذلك :قال تعالى ﴿ :و َِإ ْذ يَم ْك ُر ُ ب ِ َ

يخْرِجُوك َ ۚ و َيَم ْك ُر ُونَ و َيَم ْك ُر ُ ال َلّه ُ ۖ و َال َلّه ُ خَي ْر ُ ال ْمَاكِر ِينَ﴾ [الأنفال.]30 :
كف َر ُوا لِيُث ْب ِت ُوك َ أَ ْو يَقْتُلُوك َ أَ ْو ُ
َ

وهو ما تنبأ به ورقة بن نوفل ،حين أخبره النبي ﷺ بما حصل له في الغار؛ ففي [البخاري ]3/عن أم المؤمنين

عائشة رضي ال� ل�ه تعالى عنها...« :فأخبره رسول ال� ل�ه ﷺ خبر ما رأى ،فقال له ورقة :هذا الناموس الذي نزل ال� ل�ه

على موسى ،يا ليتني فيها جذعًا ،ليتني أكون ً
حي ّا إذ يخرجك قومك .فقال رسول ال� ل�ه ﷺ :أو مخرجي هم؟ قال:
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نعم ،لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي ،وإن يدركني يومك أنصرك نصر ًا مؤزر ًا.».عائشة رضي ال� ل�ه
تعالى عنها...« :فأخبره رسول ال� ل�ه ﷺ خبر ما رأى ،فقال له ورقة :هذا الناموس الذي نزل ال� ل�ه على موسى ،يا

ليتني فيها جذعًا ،ليتني أكون ً
حي ّا إذ يخرجك قومك .فقال رسول ال� ل�ه ﷺ :أو مخرجي هم؟ قال :نعم ،لم يأت

رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي ،وإن يدركني يومك أنصرك نصر ًا مؤزر ًا».

وقد تأثر النبي ﷺ بتركه مكة ،وأعرب عن حنينه لها ،فعن عبد ال� ل�ه بن عدي ابن الحمراء :أنه سمع النبي

ﷺ وهو واقف بالحزورة في سوق مكة وهو يقول« :وال� ل�ه إنك لخير أرض ال� ل�ه ،وأحب أرض ال� ل�ه إليّ ،ولولا
أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت»[ .التمهيد]288/2 :

وكان الصحابة يحنون ل�مكة ومرابعها ،ففي [البخاري ،]1889/عن أم المؤمنين عائشة رضي ال� ل�ه تعالى عنها:

لما قدم رسول ال� ل�ه ﷺ المدينة ،وعك أبو بكر ،وبلال ،قالت :فدخلت عليهما ،فقلت... :و يا بلال كيف تجدك؟

وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته و يقول:

بـوادٍ ،وحـولي إذخـر وجليل

		
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة

وهل يبدون لي شامة وطفيل

		
وهل أردن يوماـ مياـه مجنـة

اللهم العن شيبة بن ربيعة ،وعتبة بن ربيعة ،وأمية بن خلف (كما أخرجونا) من أرضنا إلى أرض الوباء.
خرِجُوا م ِن دِيَارِه ِ ْم
ن ه َاجَر ُوا و َ ُأ ْ
الهجرة شهادة تُضم للمؤهلات المُدخلة للجنة ،قال تبارك وتعالى﴿ :فَال َ ّذ ِي َ

تحْتِهَا الْأَ نْهَار ُ ثَو َابًا مّ ِنْ عِندِ
تجْرِي م ِن َ
ات َ
ن عَنْه ُ ْم سَي ِّئَاتِه ِ ْم وَل َ ُأ ْدخِلَنّه ُ ْم ج ََن ّ ٍ
ك ّف ِر َ َ ّ
و َ ُأوذ ُوا فِي سَب ِيل ِي و َقَاتَلُوا و َقُت ِلُوا ل َ ُأ َ

ال َلّه﴾ [آل عمران :الآية .]195

ن ا َت ّب َع ُوه ُم ب ِِإحْ سَا ٍ
ن و َالْأَ نصَارِ و َال َ ّذ ِي َ
جر ِي َ
ن ال ْمُه َا ِ
سابِق ُونَ الْأَ َ ّولُونَ م ِ َ
و يقول سبحانه﴿ :و َال َ ّ
ن َرّضِيَ ال َلّه ُ

ك الْفَوْز ُ ال ْعَظ ِيم ُ﴾ [التو بة]100 :
ن ف ِيهَا أَ بَد ًا ۚ ذَٰل ِ َ
تحْتَهَا الْأَ نْهَار ُ خ َالِد ِي َ
تجْرِي َ
ات َ
عَنْه ُ ْم وَرَضُوا عَن ْه ُ و َأَ ع َ ّد لَه ُ ْم ج ََن ّ ٍ

ن ال َلّه َ لَه ُو َ
حسَنًا ۚ و َِإ َ ّ
ل ال َلّه ِ ث َُم ّ قُت ِلُوا أَ ْو م َاتُوا لَيَرْز ُقَنّهُم ُ ال َلّه ُ رِزْقًا َ
و يقول سبحانه﴿ :و َال َ ّذ ِي َ
ن ه َاجَر ُوا فِي سَب ِي ِ

خَي ْر ُ َ
الر ّازِق ِينَ﴾ [الحج]59-58 :
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وهم إلى ا لجنة أسبق من غيرهم :ففي [مسلم]2979:

مرفوعًا« :إن فقراء المهاجر ين يسبقون الأغنياء يوم
القيامة إلى ا لجنة بأر بعين خر يف ًا».

وفي [صحيح الترغيب ،]3183/عن سيدي ابن عمرو

مرفوعًا« :هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق ال� ل�ه عز

وجل؟ قالوا ال� ل�ه ورسوله أعلم قال :الفقراء المهاجرون الذين

تسد بهم الثغور ،وتتقى بهم المكاره ،ويموت أحدهم وحاجته

في صدره لا يستطيع لها قضاء ،فيقول ال� ل�ه عز وجل لمن
يشاء من ملائكته( :ائتوهم فحيوهم) .فتقول الملائكة :ربنا

نحن سكان سمائك ،وخيرتك من خلقك؛ أفتأمرنا أن نأتي

هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال عز من قائل« :إنهم كانوا عباد ًا
يعبدوني ولا يشركون بي شيئًا ،وتسد بهم الثغور ،وتتقى بهم

المكاره ،ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها
ل
قضاء ،فتأت ِيهم ُ الملائكة ُ عند ذلك فيدخ ُلون (عليه ْم من ك ّ ِ
باب؛ سلام ٌ عليكم بِما صبرت ُم ،فن ِعم َ ع ُقب َى الدارِ».
ٍ

ومنازلهم في ربض الجنة ووسطها؛ غير السابقين منهم .ففي [النسائي ]4244/عن فضالة بن عبيد رضي ال� ل�ه

عن مرفوعًا« :أنا زعيم لمن آمن بي ،وأسلم ،وهاجر ،ببيت في ربض الجنة ،وببيت في وسط الجنة».

والمهاجرون أول الناس مرور ًا على الصراط يوم القيامة ،ففي [مسلم ]513:أنه ﷺ سئل .. :فمن أول الناس

إجازة؟ قال« :فقراء المهاجرين».

وهم أكثر الناس ورو د ًا على ا لحوض ،ففي [الترمذي ]3555 /مرفوعًا« :حوضي من عدن إلى

عمان البلقاء ،ماؤه أشد بيا ضًا من اللبن ،وأحلى من العسل ،وأكوابه عدد نجوم السماء .من شرب منه

شر بة لم يظمأ بعدها أبد ًا .أول الناس ورو د ًا عليه فقراء المهاجر ين الشعث رؤو سًا ،ال ُد ّنس ثيابًا ،الذين
سدد».
لا ينكحون المتنعمات ،ولا يفتح لهم ال ُ ّ
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ل ال َلّه ِ ب ِأَ مْوَالِه ِ ْم
والهجرة امتياز ونيشان شرف :يقول تبارك وتعالى﴿ :ال َ ّذ ِي َ
ن آم َن ُوا و َه َاجَر ُوا وَج َاهَد ُوا فِي سَب ِي ِ

ك هُم ُ الْف َائ ِز ُونَ﴾ [التوبة.]20 :
و َأَ نفُسِه ِ ْم أَ ْعظَم ُ دَرَج َة ً عِند َ ال َلّه ِ ۚ و َ ُأولَٰئ ِ َ

وعن سيدي عبد ال� ل�ه بن عمر عن أبيه رضي ال� ل�ه عنهما قال :كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف في

أربعة ،وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمس مئة ،فقيل له :هو من المهاجرين ،فلم نقصته من أربعة آلاف؟ فقال:
إنما هاجر به أبواه .يقول :ليس هو كمن هاجر بنفسه[ .خ.]3912/

وفي [مسلم ]918/عن أم سلمة أم المؤمنين رضي ال� ل�ه عنها :قلت« :أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت

هاجر إلى رسول ال� ل�ه ﷺ.»....

وفي [مسند أحمد ( )21617والحاكم (:])7544

ل
ن رسو َ
فقام ز يد ُ بن ثاب ٍِت (يوم السقيفة) فقال :إ َ ّ
ن
ن الإمام َ يكونُ م َ
ال� ل�ه ِ كانَ من المُهاجر ينَِ ،وإ ّ

ل ال� ل�ه ِ
ن أنصارُه ُ كما َ
كن ّا أنصار َ رسو ِ
المهاجر ينَ ،ونح ُ

ﷺ .فقام َ أبو بكر ٍ فقال :جزاكم ُ ال� ل�ه خير ًا يا معشر َ

الأنصارَِ ،
وثب ّتَ قائ�لك ُم.

والهجرة أهداف ومراتب ،وسيأتي تفصيلها.

يقول سيدي عمر رضي ال� ل�ه عنه مرفوعًا« :إنما

الأعمال بالنية ،وإنما لامرئ ما نوى ،فمن كانت
هجرته إلى ال� ل�ه ورسوله ،فهجرته إلى ال� ل�ه ورسوله،
ومن هاجر إلى دنيا يصيبها ،أو امرأة يتزوجها،
فهجرته إلى ما هاجر إليه»[ .خ]7964/

هجرة الأنبياء كانت بالوحي ،وفرار المؤمنين بالدين فر يضة شرعية ،عند العجز عن القيام بأمر الدين،

والتعرض للبلاء الشديد ،الذي يُخاف فيه على النفس أو العرض أو الأهل:
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ك ب ِأَ عْيُن ِنَا وَو َحْ ي ِنَا وَل َا
فقد ُأمر نوح عليه السلام ،بالاستعداد لترك قومه ،والانتقال عنهم﴿ :و َاصْ ن َِع الْف ُل ْ َ

ك
ن ظَلَم ُوا ۚ ِإ َ ّنه ُم ُمّغْر َقُونَ﴾ [هود ]37 :وكان صنع السفينة وحركتها بأمر ال� ل�ه تعالى﴿ :و َاصْ ن َِع الْف ُل ْ َ
تُخَاطِبْنِي فِي ال َ ّذ ِي َ
ن ظَلَم ُوا ۚ ِإ َ ّنه ُم ُمّغْر َقُونَ﴾ [القمر]14-13 :
ب ِأَ عْيُن ِنَا وَو َحْ ي ِنَا وَل َا تُخَاطِبْنِي فِي ال َ ّذ ِي َ

وصرح إبراهيم عليه السلام بالهجرة؛ ولا يمكن أن يفكر بذلك من عند نفسه ،دون إشارة من ربه

جر ٌ ِإلَى ٰ ر َب ِ ّي ۖ ِإ َن ّه ُ ه ُو َ ال ْعَزِيز ُ الْحَكِيم ُ﴾ [العنكبوت]26 :
ل ِإن ِ ّي مُهَا ِ
وط ۘ و َقَا َ
ن لَه ُ ل ُ ٌ
سبحانه﴿ :ف َآم َ َ

و بالوحي نقل زوجته وابنه عليهم السلام في مَهاجِر بعيدة .ففي حكاية ترك هاجر وإسماعيل عليهما

السلام في بر ية مكة ،ورد في [البخاري … :]3364 /ثم ق َ ّفى إبراهيم منطلق ًا ،فتبعته أم إسماعيل فقالت :يا

إبراهيم ،أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي؛ الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرا ر ًا ،وجعل لا
يلتفت إليها ،فقالت له :آل� ل�ه الذي أمرك بهذا؟ قال( :نعم) ،قالت :إذن لا يضيعنا .فهذا نص في تهجيرهما
لمكان اختاره ال� ل�ه تعالى لهما ،لح ِكم قدرها سبحانه.

وموسى ﷺ ُأمر بالخروج بقومه﴿ :أَ ْن أَ ْرسِلْ م َع َنَا

بَنِي ِإسْر َائيِلَ﴾ [الشعراء]17:

(قومنا الذين استبعدتهم ظلمًا ،ولا سبيل لك

عليهم ،نذهب بهم إلى الأرض المقدسة التي وعدنا ال� ل�ه
بها ،على ألسنة الأنبياء من آبائنا عليهم الصلاة والسلام)
كما في نظم الدرر .وقال في الوسيط( :أن أرسل معنا

بني إسرائيل) قد أرسلَنا سبحانه إليك ،كي تطلق سراح
بنى إسرائيل من ظلمك وبغيك ،وتتركهم يذهبون معنا

إلى أرض ال� ل�ه الواسعة .ليعبدوا ال� ل�ه تعالى وحده.

وقد عوقب يونس عليه السلام ،حين هاجر مغاضبًا قومه ،وخرج بلا وحي﴿ :وَذ َا ُ
ن ِإذ َذّه َبَ م ُغ َاضِبًا
الن ّو ِ

جب ْنَا لَه ُ
ظالِمِينَ * فَاسْ ت َ َ
ن ال َ ّ
ك ِإن ِ ّي كُنتُ م ِ َ
سب ْح َان َ َ
ات أَ ن َلّا ِإلَٰه َ ِإ َلّا أَ نتَ ُ
ظلُم َ ِ
فَظ ََنّ أَ ن َل ّن َن ّ ْقدِر َ عَلَيْه ِ فَنَاد َى فِي ال ُ ّ
ٰ
وَ َ
ك نُنج ِي ال ْمُؤْم ِنِينَ﴾ [العنكبوت]88-87 :
ن ال ْغ َ ِ ّم ۚ وَكَذَٰل ِ َ
نَج ّي ْنَاه ُ م ِ َ
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ولم يخرج محمد ﷺ إلا بوحي ،وأَ ذن لأصحابه -بالوحي -بالخروج قبله ،فهو كر ُبّان السفينة الحر يص الصادق،

آخر من يغادرها ،ففي [البخاري« :]2297/قد أريت دار هجرتكم ،رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين».

وحين تجهز أبو بكر مهاجر ًا ،قبل اصطحاب المصطفى ﷺ إياه ليكون ثاني اثنين ،قال له ﷺ( :على رسلك؛

فإني أرجو أن يؤذن لي) .فحبس أبو بكر نفسه على رسول ال� ل�ه ﷺ ليصحبه[ .البخاري ]5807/فلما جاءه الأمر

بالخروج أسرها للصديق ،تقول أمي عائشة الصديقة [البخاري :]2138:فلما أذن له في الخروج إلى المدينة ،لم ير ُعنا
إلا وقد أتانا ظهرًا ،فقال أبو بكر :ما جاءنا النبي ﷺ في هذه الساعة إلا لأمر حدث ،فلما دخل عليه قال لأبي

بكر :قال« :أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج»؟ قال :الصحبة يا رسول ال� ل�ه ،قال« :الصحبة».

وفي [المستدرك على الصحيحين :]3674/أقام رسول ال� ل�ه ﷺ بمكة ينتظر أن يأذن ال� ل�ه له في الهجرة وأصحابه

من المهاجرين ،وقد أقام أبو بكر رضي ال� ل�ه عنه ،ينتظر أن يؤذن لرسول ال� ل�ه ﷺ فيخرج معه.
الهجرة بالدين ،تكون إلى حيث

يؤمن على الدين؛ تروي سيدتي أم سلمة

رضي ال� ل�ه عنها« :لما ضاقت علينا مكة،

وأوذي أصحاب رسول ال� ل�ه ﷺ وفتنوا،

ورأوا ما يصيبهم من البلاء ،وأن رسول

ال� ل�ه لا يستطيع دفع ذلك عنهم ،وكان

هو في منعة من قومه وعمه ،لا يصل إليه
شيء مما يكره مما ينال أ صحابه .فقال لهم
رسول ال� ل�ه ﷺ :إن بأرض الحبشة ملك ًا

لا يظلم أحد عنده؛ فالحقوا ببلاده؛

حتى يجعل ال� ل�ه �لكم فر ج ًا ومخر ج ًا مما

أنتم فيه»[ .الصحيحة ،3190 /و تخريج
سير أعلام النبلاء.]208/1 /
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المسلمون اليوم في ضوائق استئصالية ،وقهر ،وقسر ،وإرصادٍ ،وتربص ،وغسل عقول بشكل متطرف ،كما

يحصل للمسلمين الإيجور ،والروهينجا ،ومسلمي سور يا ،وكثير من بلاد العرب التي تفسح المجال فقط للإلحاد،
والعلمنة ،والتنصير ،والاجتراء على محارم ال� ل�ه؛ بدعم رسمي؛ لا يمكن معه حفظ الدين ،أولى الضرور يات الخمس
في الإسلام .ولا أحتاج للتدليل على هذا.
وهي باقية إلى يوم القيامة؛ ما بقي

البلاء ،والعجز عن القيام بأمر الدين؛

ولو بصعوبة؛ فمن لم يأمن على دينه ،أو

عرضه ،أو نفسه ،ولم يكن له بد من
الانتقال لمكان آمن ،يعبد فيه ربه،
و يحرز فيه نفسه ،وقدر على ذلك؛ لزمته

الهجرة وجوبًا ،وقد ضاق الأمر ببعض

المسلمين في القرن الأخير؛ بل قبله
بكثير ،حتى بات حالهم أشبه أو أشد

من حال المسلمين أوائل العهد ال�مكي،
ل أصحاب عيسى عليهم السلام،
وحا ِ
فالمسلم المأزوم أحد ثلاثة كما قال الحافظ

في [الفتح( ]190/6 ،بتصرف يسير):

الأول :القادر على الهجرة ،ولا يمكنه إظهار دينه ،ولا أداء واجباته؛ فالهجرة منه واجبة.
الثاني :القادر� ،لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته في بلد يهان فيه الإسلام ،فمستحبة؛ لتكثير المسلمين

بها ،ومعونتهم ،وجهاد ا�لكفار ،والأمن من غدرهم ،والراحة من رؤ ية المنكر بينهم.

الثالث :عاجز بعذر؛ من أسر أو مرض ،أو منع قانوني ،أو غيره ،فتجوز له الإقامة؛ فإن حمل على نفسه

وتكلف الخروج منها ُأجر.
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حكمة تعدد زوجات الر سول ﷺ
الشيخ محمد متولي الشعراوي
رحمه ال� ل�ه

المستشرقون يتطرقون إلى أشياء تتعلق

بشخصية الرسول ﷺ ،وقد وضعوا قواعد

وحملوها على الرسول ،ثم جعلوها محل
مؤاخذة ولوم .ونحن نقول لهم :أنتم تخلطون
القضايا ،لتقيسوا بها كمالات رسول ال� ل�ہ ﷺ،
وتقيسون كمالاته بقضايا تصنعونها �لكمالات
من عندكم ..وما دمنا آمنا به رسولا ً ،فنحن

لا نؤمن به رسو ل ًا ثم نضع له مقاييس

ا�لكمال من نفوسنا ،لنزن الأمور التي فعلها

على مقاييسنا ،و�لكن ا�لكمال ما فعله.
* الشيخ محمد متولي الشعراوي( ،فقه المرأة
المسلمة)،

إعداد:

عبدالرحيم

الشعراوي ،ط :التوفيقية -مصر.

محمد

متولي
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أنا آمنت به رسولاً ،فا�لكمال ما فعل وما لم يفعل ..ال� ل�ه قد ائتمنه على أن يبلغ منهجه ..وما دام قد ائتمنه على

أن يبلغ منهجه فأمانته على نفسه أولى به من أمانته علي أنا.

إذن لا تناقش أشياء على مواز ين أنت تدعي أنها مواز ين كمال ،ثم تنسب فعل رسولنا

إليها ،لتقول :إن هذه ا�لكمالات غير ثابتة.
مسألة تعدد زوجات الرسول ﷺ
ومن هذه الأشياء مسألة تعدد زوجات

الرسول ﷺ ..ما دمتَ قد كذبته رسولا ً،

فلماذا تؤاخذه ،فعل أم لم يفعل؟ الذي يناقش

في أنه فعل أو لم يفعل هو من نستكثر عليه
أن يفعل لأنه رسول .فالقضية الأصلية إذن

أنه ليس رسول عندكم ،فكان يجب ألا تلوموه

على تصرف ،ولذلك كان النقاش بيننا و بينك

غير متكافئ ،لأنك تنظر إلى فعل معزول عن
رسول ،و نحن ننظر إلى فعل منوط برسول.

محراب النبي ﷺ

نقول :هل الرسول ﷺ جاء والناس يعددون ،أم جاء ليشرع التعدد في الزوجات؟
بل الرسول جاء قوم ًا يعددون ،فهو حين عدّد لم يكن بدعًا بينهم في هذا التعدد ،لأن هذه المسألة إن سبقه

فيها رسول لم يتزوج ،فقد سبقه فيها رسل كثيرون تزوجوا أعداد ًا متعددة ،فلماذا نجعل الواحد هو المرجح ،ولا

نجعل ا�لكثرة هي المرجحة؟

الواحد إنما جاء لحكمة ،والسابقون قبله عددوا لحكمة ،فالرسول لم يشرع التعدد ،وإنما جاء والتعدد نظام

قائم له ولكل الناس.
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�لكن الأمر يختلف مع رسول ال� ل�ہ ﷺ بالنسبة إلى من تبعه

من المؤمنين ،إذ أن الرسول ﷺ جاء لمن تزوج أكثر من أربعة،
فأمره أن يمسك أربع ًا ،و يفارق الباقي ..هذا كلام واضح بالنسبة
إلى من تبعه من المؤمنين.

و�لكن لننظر :هل كانت الإباحة لأتباع الرسول ﷺ إباحة

لمعدود ،أو كانت إباحة لعدد؟

الإباحة لأتباع الرسول ﷺ كانت لعدد ..أيا ً كان هذا العدد

أربعة ،فإن ماتت واحدة تزوج غيرها مكانها ،إن طلق واحدة يأتي

بواحدة مكانها ،إن طلقهن جميع ًا فله أن يتزوج أربع ًا غيرهن.

إذن ..فتابع الرسول ﷺ له العدد ،أما الرسول ﷺ فليس له العدد ،وإنما له المعدود.
والفرق بين العدد والمعدود أن المعدود إنما أبيح للرسول بذواته ،فإن ماتت واحدة لا يأتي بواحدة مكانها،

وإن مات الأربعة عند الرسول فليس له أن يتزوج ولا واحدة ..إذن فقد أبيح له المعدود ،فهن بخصوصهن.

سنُه ُنّ ﴾َ [الأحزاب]52 :
ح ْ
ك ُ
ٰج و َلَو ْ أَ عْجَب َ َ
ك ٱلنِّسَآء ُ م ِنۢ بَعْد ُ وَل َ ٓا أَ ن تَب َ ّد َ
للَ َ
يح ِ ُ ّ
قال ال� ل�ه تعالىَ ﴿ :لّا َ
ل بِه َِنّ م ِنْ أَ ْزو َ ٍۢ
وذلك حكم ليس لتابع من أتباع الرسول ﷺ.

إذن فالعدد عند تابع محمد ﷺ قد يدور إلى أربعين ..و�لكن العدد عند رسول ال� ل�ہ ﷺ غیر دائر ،لأنه محصور

في هؤلاء ،فإنه لا يحل له أن يتزوج غيرهن.

الرسول ﷺ تزوج ،واجتمع عنده من الزوجات تسع ،وحين شرع ال� ل�ه ذلك العدد ،فالرسول ﷺ

إما أن يحتفظ بأر بع و يسرح الخمس ،وحين يسرح الخمس فإنهن من أمهات المؤمنين ،وأمهات المؤمنين
محرمات على سائر المؤمنين.

90

العدد  | 4صفر 1444هـ | سبتمبر 2022م

إذن ..فلو سرح رسول ال� ل�ہ ﷺ خمس نساء ،لبقين أي الخمس بدون زواج ،لأنهن محرمات على

الجميع ،ورسول ال� ل�ہ ﷺﷺ حين يشرع أن يمسكوا أر بعا ً ،و يسرحوا الباقي فهذا الباقي لكل منهن أن تتزوج
رجلا ً آخر .و�لكن ذلك بالنسبة إلى الرسول ممنوع ،لأن زوجاته محرمات ،إذن فليس لهن إلا أن يبقين
زوجات رسول ال� ل�ہ ﷺ.

وأيضًا فالمعنى الذي ير يدون أن يغمزوا به رسول ال� ل�ہ ﷺ مرفوض في تار يخه ،لأن رسول ال� ل�ہ ﷺ وهو

في سن الخامسة والعشر ين تزوج امرأة تكبره بخمسة عشر عام ًا ،وهذا على خلاف القاعدة ،في أن الرجل
يتزوج دائمًا بمن دونه في العمر ،وظل مع خديجة إلى أن ماتت ،ولم يتزوج عليها.
كان ولابد أن يتزوج بمن تقوم

بمسائله ،فتزوج سودة بنت زمعة ،امرأة

تقوم بواجب الزوجية ،وتزوج عائشة،

وهي في السادسة من عمرها ،و يدخل
بها وهي في التاسعة ،فالسياق الجنسي أو

العاطفي ممنوع هنا.

بعد ذلك نأتي لنجد في نسائه من

تتبرع بليلتها لضرتها ،فهل تتبرع بليلتها

إلا بعد عدل رسول ال� ل�ه؟ ثم تأتي هي

وتتبرع بليلتها ،ومعنى هذا أنها في ذاتها
لا تصلح أن تكون امرأة يقضي منها

الرجل إر بته ،فكأنها لم ترد إلا أن
تكون أ م ًا للمؤمنين ومن نسائه في ا لجنة
بصفته وساما ً من الأوسمة.
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كذلك تأتي إلى أم سلمة وعندها عيال رضي ال� ل�ه عنها ويريد أن يلقن الناس درسًا في أن الإنسان إذا

أصيب في عزيز لديه أن يستقبل المصيبة بما علمنا رسول ال� ل�ہ ﷺ فنقول« :إنا ل� ل�ه وإنا إليه راجعون اللهم آجرني

في مصيبتي ،واخلفني خيرا ً منها».1

حين مات أبو سلمة  -وكانت أم سلمة تحبه  -قيل لها :قولي ما علمنا رسول ال� ل�ہ ﷺ .فقالت :أهناك

خير من أبي سلمة؟ فقد استبعدت أن يكون هناك من هو خير لها من أبي سلمة ..فرسول ال� ل�ه علمها أن هذا

الدعاء لابد أن يأتيها بخير من أبي سلمة ،وتزوجها رسول ال� ل�ہ ﷺ ،وأصبحت أم ًا للمؤمنين.
فكل

زوجة

من

زوجات

رسول ال� ل�ہ ﷺ لها قضية إ يمانية

ير يد الرسول أن يثبتها في المؤمنين..
حفصة مثل ًا يعرضها عمر على أبي

بكر وعثمان ،و يرفضان الزواج بها،
و يحز ذلك في نفس عمر ،فيتزوجها
رسول ال� ل�ہ ﷺ .كل هذا يدل على
أن لكل زوجة قصة ..و يجب أن

يلحظ أنه لم يوسع عليه في ذلك،

بل إنه ضيق عليه.

منزل السيدة خديجة رضي ال� ل�ه عنها

ذلك ما يمكن أن ترد به على من يقول ذلك في رسول ال� ل�ہ ﷺ ،و يجب أن نفتح المجال لبحث هذه

الأشياء ،لأنهم حين تكلموا عن رسول ال� ل�ہ ﷺ هكذا ،فقد دفعوا المسلمين إلى بيان حقيقة هذه المسألة ،فربما
كان في نفوس المسلمين منها شيء.

إنهم يريدون أن يشوهوا نبي الإسلام ،و�لكنهم في الواقع خدموا نبي الإسلام.
 .۱أخرجه مسلم (.)632
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الحلوة المالحة
أم المؤمنين جويرية بنت الحارث
الشيخ محمد الصادق عرجون
رحمه ال� ل�ه

كانت السيدة جوير ية بنت الحارث سيد قومه قد نشأت في ظل سيادة أبيها لقومه في عز وسؤدد

وتمجد ،وللبيوت أعظم الأثر في تنشئة ناشئيها ،وتربية بناتها وبنيها ،وقد تزوجت جوير ية في حداثة سنها

قبل أن يغزو النبي ﷺ قومها ،وكان زوجها مسافع بن صفوان أحد فتيان خزاعة ،جِذم بني المصطلق،

وأصل دوحتهم ،اقترنت به في حداثة سنها قبل أن تتم العقد الثاني من عمرها ،وقد قتل عنها زوجها
مسافع مشرك ًا فيمن قتل من بني المصطلق الذين أسرعوا إلى القتال فجندلتهم السيوف المسلمة.

* الشيخ محمد الصادق عرجون ،كتاب( :محمد رسول ال� ل�ه ..منهج ورسالة)( ،ص( ،)251-242باختصار و بتصرف) ،ط،2
دار القلم -دمشق1415 ،هـ.
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والسيدة جوير ية رضي ال� ل�ه عنها كانت على حداثة سنها حين سبيت قد ز ينها ال� ل�ه تعالى بعقل رصين ،وتفكير

حصيف ،وخلق كريم ،وحسن تأت للأمور ،وفصاحة تعرف مواقع الكلام وتأثيره في النفوس ا�لكريمة ،وتعزز لا
يصبر على الضيم ،وسؤدد سما بها عن الرضا بمذلة الرق والتطلع إلى الحر ية ا�لكريمة ،فرضيت بما كاتبت عليه ثابت
بن قيس الأنصاري على بهظه ،لأنها كانت نظارة إلى معالي الأمور ،تخوض لها لجج المكارم لتجلس على ذروتها.
تصفها أم المؤمنين عائشة رضي ال� ل�ه عنها

فتقول« :وكانت امرأة حلوة مل ّاحة» .أي
ذات بهجة وحسن منظر.

وكان من سمو نفسها وطموح آمالها

ورفعة تصوراتها؛ أنها بعد أن كاتبت على نفسها
بهذا القدر الباهظ من المال أن جاءت إلى سيد

ال�مكرمات والمكارم ،وأكرم البشر ،وأعلمهم
بمنازل الناس ،وأحقهم أن تمد إليه يد العرفان

لانتشاله من وهدة ألقته فيها أعاصير الدبور

الجاهلية ،فباعدت بينه وبين حياته التي كانت

كلها نسائم من الصبا ،ورشحات من ندى رغد العيش الرفيف ،محمد ﷺ ،وهو الذي هزم قومها ،وأسر رجالهم،
وسبى نساءهم وذراريهم بالأمس القريب ،فكانت إحدى سبايا قومها ،وهي بنت سيدهم ،ووقعت في سهم رجل

من كواهل المسلمين وفصحاء الأنصار ،ثابت بن قيس بن شم ّاس ،خطيب رسول ال� ل�ہ ﷺ في محافل المنافرات.

فلم تصبر على بلاء الرق ،فاستعانته على الخروج من سجن حر يتها ،لتتنفس عبير ا�لكرامة وتستشعر العزة التي كانت

تتقلب بين أزاهرها ،وطلبت منه ﷺ أن يعينها ،وأخبرته بخبرها فقالت« :يا رسول ال� ل�ه إني امرأة مسلمة ،أشهد أن لا

إله إلا ال� ل�ه ،وأنك رسول ال� ل�ه ،أنا جوير ية بنت الحارث سيد قومه ،وكان من أمري ما لا يخفى عليك» ،وفي رواية

خف عليك ،ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شم ّاس ،فكاتبني على ما لا
أنها قالت« :قد أصابني من البلاء ما لم ي َ
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طاقة لي به ولا يدان لي ولا قدرة عليه ،وهو تسع أواق
من الذهب ،وما أكرهني على ذلك إلا أني رجوتك صلى

ال� ل�ه عليك ،وجئتك أسألك في كتابتي».

هيه يا أقدار الغيب! ماذا كتبت ألواحك الأزلية

لجوير ية بنت الحارث المصطلقية؟ هل ستعود إلى
حظائر بني المصطلق وتحقق لها آمالها في الحر ية ،وفي

زواجها من أحد فتيانهم؟ هذا أقصى ما كانت تتمناه،
أن يخف عنها ثقل كتابتها ،وأن تتحرر ،وأن تعود إلى

خدرها في بني المصطلق ،و�لكن أقدار الغيب قالت للحياة :لا ،ليس هذا مكان هذا النبل المتسامي بمشاعره إلى

ذرى الشموخ ،بل مكانها أن ترتفع فوق ما تخيلته من عظائم آمالها؛ فاكتبوها على قدر مكانها من عظمة من
جاءته لتسأله أن يعينها في كتابتها لت ُحرر من العبودية وتعود حرة ًكريمة على نفسها وعلى قومها ،لا إلى خدور حرائر

بني المصطلق لتكون كما كانت قبل سبيها سيدتهن ،لأنها بنت سيدهن ،ولم يحملها على الرضا بهذه الكتابة الباهظة
التي لا تطيقها ،ولا يدان لها بها ،ولا تقدر عليها إلا رجاوتها في مكارمه ﷺ ،لتحقيق هذه العظيمة في نظرها،
ولهذا جاءته تسأله في كتابتها ،و�لكن تساوموا بها فوق هامات آمالها إلى ميزان مکارم من وضعت رحال رجاوتها
بين يديه لتكون معه في أعلا عليين ،أم ًا للمؤمنين ،وحليلة سيد الأولين والآخرين.

ذاك أمر ُأبرم قبل أن تُخلق دنيا الناس ،وقبل أن تأتي جو ير ية إلى الحياة ،بل قبل أن تكون على

الأرض حياة ،فليأخذ محمد ﷺ بیدها وليطيرها معه إلى ر بض الفراديس ،وإلى أرفع منزلة في الجنان
ليخرجها وهي تضع رجاوتها وآمالها بين يديه من سجن الرق والعبودية لغير ال� ل�ه تعالى إلى آفاق السؤدد والعزة

ولتكن زوج ًا لأكرم البشر ،ولتكن أم ًا للمؤمنين ،ثابت ابن قيس ،ومن فوقه ،ومن دونه من سائر أبناء هذه

الحياة من المؤمنين والمؤمنات ،وسيدة من سيدات نساء العالمين.

ليت للقلم قدرة على تصوير المعالم النفسية التي أفعمت كل ذرة في إحساس السيدة أم المؤمنين جوير ية بنت

الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق ،واستأثرت بمشاعرها لحظة أن قال لها سيد الأولين والآخرين وهي تسأله
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في كتابتها« :هل لك في خير من ذلك؟» ،فقالت« :وما هو يا رسول ال� ل�ه؟» ،وهذا سؤال من طوفت به أنوار الغيب
فأضاءت له آفاق الحياة ليرى بخياله وأحلامه مكانه الجديد منها ،فقال لها« :أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك».

روي هذا الذي جادت به سماء الغيب لتسقي بنميره قلبًا كان قبل لحظة يتحرق تطلبًا
وافرحة الأبد! أي غيث
ٍّ

لأدنى درجات الحر ية البشر ية ،فماذا جرى في صحف المقادير؟ أهذا حلم نائم؟ أم حقيقة يقظان بدلته المقادير حياة
بحياة ،فرفعته من حضيض العبودية الإنسانية إلى قمة العز والسؤدد ،وبوأته ذروة السمو الإنساني؟ وأي سمو أسمى
وأجل وأعظم من هذا الذي تسمعه جوير ية بنت الحارث المصطلقية من سيد الخلق محمد ﷺ ،وقد جاءت إليه
تسأله أن يعينها على أداء كتابتها التي لا طاقة لها على أدائها ،ولا قدرة لها عليها ،وقد رجته لها ،وهو الذي يرجى
للعظائم «أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك».

وكانت جوير ية حين تكلم رسول ال� ل�ہ ﷺ ،وتسمع كلامه مليئة الفؤاد بالأمل المرجي ،تتكلم وتسمع وهي

ثابتة الجأش ،رابضة القلب ،ساكنة الفؤاد ،مضيئة الروح ،كأنما تقرأ آيات مستقبلها في صحف الغيب بعيني

ن ،ولم تتريث ،و�لكنها أسرعت بروحها وقلبها
بصيرتها ،فأجابت رسول ال� ل�ہ ﷺ ،فلم تتلعثم ،ولم تتردد ،ولم تتأ َ ّ
وعقلها ووجدانها ومشاعرها وهي تملي على لسانها :نعم ،يا رسول ال� ل�ه ،قد فعلت.

بركة جوير ية على قومها

أجل ،أبرم في الأرض ما كان مبر م ًا

في السماء ،وجفت الصحف ورفعت الأقلام،

ودخلت السيدة جو ير ية إلى خدرها أ م ًا للمؤمنين،
وزو ج ًا لمحمد ﷺ ،وخرج النبأ العظيم همسًا إلى
الناس ،فتسامعوه بينهم ،وتعالموه في محافلهم،
وأضاء حديثه الآفاق ،كما يضيء لمع البرق في

السماء ،وقال المسلمون :إن رسول ال� ل�ہ ﷺ قد
تزوج السيدة جو ير ية بنت ا لحارث المصطلقية
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رضي ال� ل�ه عنها ،فأرسلوا كلهم ما في أيديهم من السبي وقالوا متعاظمین :هم أصهار رسول ال� ل�ه ﷺ.

قالت عائشة رضي ال� ل�ه عنها تصور هذا الموقف النبيل في جميع جوانبه بأوجز وأبرع أسلوب« :فما

رأينا امرأة أعظم بركة على قومها منها ،فلقد أعتق ال� ل�ه تعالى بها مائة أهل بيت من بني المصطلق».
هذه هي أشهر الروايات في قصة جوير ية وزواج

رسول ال� ل�ہ ﷺ بها ،وما كان في هذا الزواج من خير وفضل

على قومها في عتقهم من رق العبودية بسببه ،وانطلاقهم
أحرار ًا في حياتهم ،لأنهم صاروا أصهار رسول ال� ل�ه ﷺ.
روايات أخرى في قصة زواج رسول ال� ل�ه جوير ية
وفي رواية عند الواقدي أن رسول ال� ل�ہ ﷺ أرسل

إلى ثابت بن قيس عندما أخبرته خبر كتابتها ،فقال ثابت
يجيب رسول ال� ل�ہ ﷺ« :هي لك يا رسول ال� ل�ه بأبي وأمي»،
فأدى ﷺ ما كان من كتابتها ،وأعتقها وتزوجها.

ل كأن القمر يسير من يثرب حتى
وروى البيهقي عن جوير ية ،قالت« :رأيت قبل قدوم النبي ﷺ بثلاث ليا ٍ

وقع في حجري ،فكرهت أن أخبر أحدًا ،فلما سبينا رجوت الرؤ يا ،فأعتقني وتزوجني».

وذكر ابن هشام أن النبي ﷺ اشتراها من ثابت بن قيس ،وأعتقها وتزوجها ،وأصدقها أربعمائة درهم.
وفي رواية ذكرها شارح المواهب أن أباها جاء بفدائها ،وكان الفداء قطيع ًا من الإبل ،و�لكنه لما دنا من

المدينة غيب عنها بعيرين في شعاب العقيق ،كانا قد أعجباه ،ثم أتى رسول ال� ل�ہ ﷺ ،فقال له« :يا محمد ،هذا فداء

ابنتي» ،فقال له رسول ال� ل�ہ ﷺ« :فأين البعيران اللذان غيبتها في العقيق في شعب كذا وكذا؟» .فقال الحارث:
«أشهد أن لا إله إلا ال� ل�ه ،وأنك رسول ال� ل�ه ،فوالله ما اطلع على ذلك إلا ال� ل�ه» ،فأسلم الحارث ،وأسلم معه ابنان له،

وناس من قومه ،وأرسل إلى البعيرين فجاء بهما ،ودفع الإبل إلى رسول ال� ل�ہ ﷺ ،ودفع رسول ال� ل�ہ ﷺ إليه ابنته

جوير ية فأسلمت معهم وحسن إسلامهم ،فخطبها رسول ال� ل�ہ ﷺ إلى أبيها فزوجه إياها ،وأصدقها أربعمائة درهم.
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وعند ابن سعد من مرسل أبي قلابة :سبى رسول ال� ل�ہ ﷺ جوير ية وتزوجها ،فجاء أبوها فقال لرسول ال� ل�ہ

ل سبيلها» ،فقال له رسول ال� ل�ہ ﷺ« :أرأيت إن خيرتها أليس قد أحسنت؟».
ﷺ« :إن ابنتي لا يُسبى مثلها فخ ّ ِ

قال أبوها« :بلى» ،فأتاها أبوها فقال« :إن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحينا» .فقالت« :فإني أختار ال� ل�ه ورسوله».

نفحات السماء والطر يق إلى أعز وأشرف حياة

وهذه نفحة من نفحات الإنعام الإلهي الذي جرت به أقلام المقادير على صحف الغيب ،أملى آياتها العقل

الحصيف ،والرأي الموفق الرصين ،وخط حروفها الإيمان الراسخ الرزين ،وأوحى بها الفكر المتسامي عن رغائب

الأرض في ترف البيت المتسيدة فيه بمواريث الجاهلية التي لا تعرف إلا فرشًا وثير ًا ،وطعام ًا شهيًا ،وشرابًا هنيًا،
وذواقًا مريًا بين أتراب ضواحك ،ينعمن لكل رغيبة لسيدة الندي ،والحياة المعطلة بالترف عن الحركة النفسية أو

الفكر ية أو البدنية تتصنع بالفراغ الملول لتملأ به جو ّ النديّ سموم ًا قواتل ،تستحليها الضواحك لتقتل بها شبح الفراغ

ل الربيع.
استحلاء النسيم في وجه الصباح الندي بط ّ

وإلا فما الذي يحمل امرأة مثل جوير ية بنت سيد قومها بني المصطلق على سرعة رضاها وهي في عمر الزهرة

التي تطل من برعمها متنفسة أنفاس الحياة مع ندى الصباح في الربيع؟

أجل ،لقد وضعتها مقادير الغيب وضع ًا ضاقت به نفسها فلم تحتمل إحكام حلقاتها حول عنق حريتها إذ

ُأخذت سبية بين سبايا قومها ،وهي بنت سيدهم ،فكوتبت لتفتدي حريتها كتابة تعجز عن أدائها ،ولم يحملها على

قبول ما لا طاقة لها به إلا أنها ألقت بآمالها ورجاواتها بين يدي أكمل البشر وأكرم الخلق محمد ﷺ ،وجاءته

تسأله في كتابتها ،وهو ﷺ في بيت أم المؤمنين عائشة رضي ال� ل�ه عنها.

غيرة عائشة على رسول ال� ل�ه ﷺ هي قمة الحب ورسوخ الإخلاص

قالت عائشة رضي ال� ل�ه عنها تصف جوير ية فأنصفتها« :وكانت امرأة حلوة ملاحة ،لا يراها أحد إلا أخذت

بنفسه» .والملاحة وصف مبالغة في الملاحة ،وهي استواء مواطن الحسن والحلاوة .وهي من قولهم طعام مليح
إذا كان فيه من الملح بقدر ما يصلحه ،فيطيب طعمه ،قال السهيلي في الروض« :ولذلك إذا بالغوا في المدح قالوا
مليح قزيح ،فمليح من ملحت القدر ،وقزيح من قزحتها أي طيبت نكهتها بالأفاو ية ،وهي الأقزاح».
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ثم قالت عائشة« :فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ﷺ ما

رأيت» .وهذا القول من السيدة عائشة رضي ال� ل�ه عنها إنما هو نفثة من نفثات الغيرة على رسول ال� ل�ہ ﷺ
لشدة حبها له ﷺ وغيرتها عليه ،وكان لهذه الغيرة عند عائشة رضي ال� ل�ه عنها في حياتها معه ﷺ مظاهر

أكثر مما كان عند غيرها من الزوجات الطاهرات ،وفي حياتهن معه ﷺ أكثر من دليل على أن عائشة

رضي ال� ل�ه عنها كانت تعيش معه ﷺ ذروة هذه الغيرة التي استحوذت على مشاعرها.
ورسول ال� ل�ہ ﷺ قد أوتي من صفاء الطبيعة

البشر ية ما لم يؤته أحد من الخلق ،فكان ﷺ
سوي المزاج ،عليم ًا بمواقع الذوق ا�لكمالي في
خصائص الإنسان.

و بعد ُ فهكذا بدأت غزوة بني المصطلق

بما بدأت به من أحداث الفتن ا لجسام التي

دبرها النفاق تحت أستار الظلام ،وكوارث

النوازل العظام ،التي أذاقت المسلمين ج ُرعًا
من مرارة أحداث ( ُأ حد) ،و�لكن ال� ل�ه تعالى

بمنه وفضله أخرج منها نبيه محمدًا ﷺ و مجتمعه المسلم ،وأهل بيته الأكرمين ،وصاحبه وصديقه الأمين

كما يخرج الذهب المصفّى ،وا لجوهر المخل ّص من مخل ّطات المعادن ،وألو ية النصر تخفق فوق رؤوسهم،
وحفاوة ال� ل�ه تعالى تكنفهم من جميع جوانبهم ونعمه السوابغ تحيط بهم من أقطارهم.

وهكذا ختمت بإعراس النبي ﷺ بالسيدة ا لجليلة جو ير ية بنت ا لحارث بن أبي ضرار سيد بني

المصطلق التي خلع ال� ل�ه عليها جلابيب السيادة ا لحقيقية بإعراس النبي ﷺ بها ،فكانت أ م ًا للمؤمنين

تعظيم ًا وتوقير ًا ،وإسعا د ًا لها بكنف رسول ال� ل�ہ ﷺ ،وإدخا ل ًا للبهجة على رسول ال� ل�ہ ﷺ بما وهبها ال� ل�ه

من كمال إنساني كانت به من صفوة نساء العالمين.
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وقد زاد ال� ل�ه عز شأنه أم المؤمنين السيدة جو ير ية زوج النبي ﷺ رضى ال� ل�ه عنها كمال ًا فوق كمالها،

فجعلت حصافة عقلها ،وزكانة تفكيرها ،وصفاء قلبها وإشراق روحها بين يدي رسول ال� ل�ه ﷺ ،وهي تلحظه

في عبادته الخاصة إذا كان عندها ،وتشهده في تقديسه وتسبيحه لخالقه ،وتصغي إليه وهي تسمع أحاديثه في
أدب الإسلام الاجتماعي ،وأحكامه العبادية ،وشرائعه النظامية ،وتلطفه في عشرته الزوجية ،وحكمته في

معاملته الداخلية والخارجية ،فتعي ذلك كله وعيًا ضابطًا يرو يه عنها من أصحابه الذين أخلصوا حياتهم للعلم،
يأخذونه عن رسول ال� ل�ه ﷺ مشافهة أو رواية أقرب ما تكون للمشافهة ،لأنه إما سماع عن أقرانهم أو شهود

لمجالس سماعه ،أو تلقيًا لأسراره من أمهات المؤمنين زوجاته ،وأخذًا لحقائقه العملية ممن كان أهلًا لحمل هذه

الحقائق والأسرار التشر يعية والآداب السلوكية في تر بية البيت ومن يضمه بين جنباته .وهؤلاء يلقونه إلى
من يرو يه عنهم صادقًا أفضل ما يكون الصدق مطلو بًا ،وضابطًا أصدق ما يكون الضبط منشود ًا.

ومن ثم كانت السيدة جو ير ية أم المؤمنين وزوج سيد العالمين رضي ال� ل�ه عنها عالمة بما تسمع،

عاملة بما تعلم ،فقيهة عابدة ،تقية ورعة ،نقية الفؤاد مضيئة العقل ،مشرقة الروح ،تحب ال� ل�ه ورسوله
ﷺ ،و تحب ا لخير للناس أجمعين.

وكانت رضي ال� ل�ه عنها تروي من

حديث رسول ال� ل�ہ ﷺ ،ناقلة لحقائق الدين

من خزائنها عند من تنزلت عليه ﷺ ،يرو يه

عنها سدنة العلم من علماء الصحابة رضي ال� ل�ه
عنهم ،لينشروه في المجتمع المسلم علمًا وعملاً،

وفي عامة المجتمع الإنساني دعوة وهداية.

روى عنها حبر الأمة عبدالله بن عباس
رضي ال� ل�ه عنها ،وجابر بن عبدالله وعبدالله

بن عمر ،وعبدالله بن السباق ،والطفيل ابن
أخيها وغيرهم من الأجلاء.
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وكانت أم المؤمنين جو ير ية رضي ال� ل�ه عنها من الذاكر ين ال� ل�ه كثير ًا والذاكرات القانتات،

الصابرات في مجال مناجاة ال� ل�ه تعالى وتحميده وتقديسه وتسبيحه ،أخرج الترمذي بسند صحيح عن
عبدالله بن عباس رضي ال� ل�ه عنهما عن جو ير ية رضي ال� ل�ه عنها :أن النبي ﷺ مر عليها وهي في مسجدها

أول النهار ،ثم مر عليها قر يبًا من نصف النهار ،فقال لها« :ما زلت على حالك؟» قالت« :نعم» ،قال
ﷺ« :ألا أعلمك كلمات تقوليهن؟ سبحان ال� ل�ه عدد خلقه ،ثلاث مرات ،سبحان ال� ل�ه رضا نفسه ثلاث
مرات ،سبحان ال� ل�ه زنة عرشه ،ثلاث مرات ،سبحان ال� ل�ه مداد كلماته ثلاث مرات».
وروى

مسلم

في

صحيحه ،وأبو داود في سننه
عن جوير ية رضي ال� ل�ه عنها،
قالت :أتى عليّ رسول ﷺ،
فقال« :لقد قلت بعدك أربع

كلمات ثلاث مرات ،لو
وزنت بما قلت منذ اليوم

لوزنتهن :سبحان ال� ل�ه وبحمده

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة
عرشه ،ومداد كلماته».

لقد جمعت غزوة بني المصطلق من معالم منهج الرسالة الخالدة الخاتمة تشر يعية ووقائع حر بية،

وحوادث اجتماعية ،وأحكا م ًا فقهية ،وآدابًا سياسية ،وسياسة قيادية كتمت أنفاس النفاق ،وفضحت

كيد المنافقين ،وكشفت عن دسائسهم ،وملأت قلو بهم غيظًا وحقدًا على المجتمع المسلم ،وشددت من

قوة تماسك هذا المجتمع الذي أشجاهم حتى ماتوا بغيظهم لم ينالوا منه ما أقامته لهم شياطينهم من سيء

الطبع وال�مكر ،وأخبث الغدر ،وأكذب الف ِرى والبهتان.
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أهل البيت
الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني*
رحمه ال� ل�ه

بسم ال� ل�ه الرحمن الرحيم ،اللهم وفق بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين.
جرت المذاكرة بين الحقير وبين السيد العلامة الضياء صالح بن محسن الصيلمي  -عافاه ال� ل�ه  -في بعض
ِ

ل بقوله تعالى﴿ :وَم َا آتَاكُم ُ َ
ل فَخُذ ُوه ُ وَم َا نَهَاك ُ ْم عَن ْه ُ فَانْتَه ُوا﴾ [الحشر]7 :
الر ّسُو ُ
المسائل ،فاستد ّ

ختص به فنحن مأمورون
ل ما ورد عنه ولم ي َ ّ
فقلت له :ق َ ْدر ُ النبي ﷺ عظيم ،وطاعته من طاعة ال� ل�ه تعالى ،وك ُ ّ

باتباعه .والآيات في ذلك كثيرة ،منها قوله تعالى﴿ :م َنْ يُط ِِع َ
ل فَق َ ْد أَ طَاعَ ال َلّهَ﴾ [النساء ]80 :وغيرها.
الر ّسُو َ

* كتاب :آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني )241/7( ،وما بعدها ،اعتنى به :مجموعة من الباحثين منهم :المدير العلمي

للمشروع عَل ِي ب ْن مُحَم ّد العِمْرَان ،ط ،1دار عالم الفوائد ،ط1434 ،1هـ.
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ن قوله تعالى﴿ :و َم َا آتَاكُم ُ َ
ل فَخُذ ُو ه ُ و َم َا نَهَاك ُ ْم عَن ْه ُ فَانْتَه ُوا﴾ [الحشر]7 :
الر ّسُو ُ
وإنما لو قال قائلٌ :إ ّ

ن قوله
ن السياق فيه قيل :هذه الآية وكذا بعدها على قول من قال :إ ّ
الظاهر أ نّها خاصة الدلالة في الفيء لأ َ ّ
تعالى ﴿لِلْفُق َرَاء ِ [ ﴾...ا لحشر ]8 :عائد ٌ إلى الفيءَ ،
كأن ّه تقييدٌ لقوله تعالى ...﴿ :و َلِذ ِي الْقُر ْبَى و َال ْيَتَام َى

ل [ ﴾...ا لحشر.]7 :
و َا ل ْمَسَا كِينِ و َاب ْ ِن ال َ ّ
سب ِي ِ

وهذا القول ذكره التاج السبكي في «طبقات

ي ٌّ
حق في الفيء)؛
الشافعية» بعنوان( :أنه ليس للرافض ِ ّ

ن المهاجرين والأنصار قد مضوا ،ولم يبق إلا القسم
لأ َ ّ

الثالث ،وقد قيدهم تعالى بكونهم﴿ :يَق ُولُونَ ر َ َب ّنَا ا ْغفِر ْ
لَنَا  ﴾...الآية [الحشر ،]10 :والرافضي بمعزل عن

ذلك .وعليه فالتقدير :ذلك للفقراء إلخ .وإن قلنا :إن

التقدير «اعجبوا للفقراء» كما في الجلَالَين وغيره ،فذلك
مستأنف .وقوله تعالى﴿ :وَم َا آتَاكُم ُ﴾ إلخ في سياق
ٌ
تقسيم الفيء ،وإن لم يذكر بعدها.

وأيضًا قوله تعالى﴿ :وَم َا آتَاكُم ُ َ
ل فَخُذ ُوه ُ﴾ الإيتاء والأخذ حقيقة ٌ في الأشياء المحسوسة ،والأصل في
الر ّسُو ُ

الكلام الحقيقة ،وإن كان قد وردا في غيرها مجاز ًا في القرآن وغيره.

فقال المُحاوِر :أما السياق فلا نسلم دلالته ،وأ َمّا الإيتاء والأخذ فهما بمعنى الأمر والامتثال ،لقوله في مقابل

ذلك﴿ :وَم َا نَهَاك ُ ْم عَن ْه ُ فَانْتَه ُوا﴾ .وإنما عَد َل عن لفظ الأمر والامتثال ،لوجود ذلك المقابل.

فقلتُ له :أ َمّا دلالة السياق فلا يصح إنكارها فإنها لا تخفى ،وأ َمّا جوابك عن الإيتاء والأخذ فلا يكفي ،بل

لو وقع ذلك في كلام الناس بالمعنى الذي تقول لربما اختير لفظ الأمر والائتمار على الإيتاء والأخذ لأجل المقابلة.
وأيضًا لفظ «الإيتاء والأخذ» هل المقصود به هنا الحقيقة أو المجاز؟
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فإن قلتم :ا لحقيقة ،فإ َمّا أن يكون

صا بالفيء ،وهذا قول؛ وإ َمّا عا ًمّا فيه
خا ً ّ

وفي الغنيمة و نحوه.

وإن قلتم :المجاز ،فما هو؟
فإن قلتم :الأمر والامتثال ،قلنا :فحينئ ٍذ

لا تدل على الأموال التي يصدق فيها الإيتاء

والأخذ حقيقة ً.

فإن قلتم :د َلّا على الحقيقة والمجاز مع ًا ،أو

على القدر المشترك بين ما يصدق عليه الإيتاء
والأخذ حقيقة ً وغيره ،فقولوا :حتى ننظر.

ثم رأيت في «حاشية العلامة الصاوي على الجلَالَين» ما لفظه(« :قوله﴿ :وَم َا آتَاكُم ُ َ
ل فَخُذ ُوه ُ)﴾...
الر ّسُو ُ

أي :ما أعطاكم من مال الغنيمة ،وما نهاكم عنه من الأخذ والقول فانتهوا .وقيل في تفسيرها :ما آتاكم من طاعتي
فافعلوا ،وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه .فالآية محمولة ٌ على العموم في جميع أوامره [ونواهيه]َ ،
لأن ّه لا يأمر

َ
ل
ن ك َّ
ن كل ما أمر به النبي ﷺ أمر ٌ من ال� ل�ه ،وأ ّ
إلا ّ بإصلاح ،ولا ينهى إلا عن إفساد .فينتج من هذه الآية أ ّ
ما نهى عنه النبي نهي ٌ من ال� ل�ه ،فقد جمعت أمور الدين ،كما هو معلوم».

فالقول الأول وهو الذي اعتمده لتقديمه وتضعيف مقابله بـ (قيل) هو القول الثاني المذكور آنف ًا ،ومراده

بالغنيمة ما يشمل الفيء .والثاني هو الأول َ
لأن ّه يع ُ ّم الفيء الذي السياق فيه ،فلم يطرح السياق .وإذا لوحظ أحد

الوجهين اللذين نقلنا عليهما كلام ُ
ب» ات ّضح الأمر ،ول� ل�ه الحمد.
«الل ّ ِّ

س
﴿إ َن ّمَا يُر ِيد ُ ال َلّه ُ لِي ُ ْذه ِبَ عَنْكُم ُ الر ِّجْ َ
وقال المحاوِر ُ :لو استُدِ َ ّ
ل بالسياق هنا لزم أن يكون دليلا ً في قوله تعالىِ :

ْت و َيُطَهّ ِرَك ُ ْم ت َ ْطه ِير ًا﴾ [الأحزاب .]33 :ودلالة السياق غير َ
مسل ّمة.
ل ال ْبَي ِ
أَ ه ْ َ
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ن السياق أمره واضح ،وارتباط الآية المعنوي
داخلات في أهل البيت قطع ًا ،فإ َ ّ
ٌ
ن أمهات المؤمنين
فقلتُ له :إ َ ّ

بما قبلها جهله فاضح ،وهذا كلام يأخذ بعضُه برقاب بعض ،فكيف يُفصل بينه بجملة ٍ لا تعل ّق لها به؟

فقال :قد يُفصل بين أجزاء الكلام المترابط ،كما إذا كنتُ أكلمك ،فناداني رجلٌ ،فأجبت ُه ،ثم أتممتُ كلامي.
فقلتُ  :هذا لعارضٍ.

فقال :والآية لعارضٍ.
قلتُ  :ما هو؟
قال :لمّا أثنى تعالى على الأزواج

أراد أن لا يتوهم َ
ل من
أنهنّ أفض ُ
أهل البيت ،فع َج ّل بذكرهم.

فقلتُ  :وهذا عندك مقبول!
قال :هو ال ُحقّ .
قلتُ  :أ َمّا إذا [وصل] ا لحال

إلى هنا فلا كلام معك.

أقول :إنه يظهر أن المراد هنا بأهل البيت من كان في بيت النبي  -عليه وآله الصلاة والسلام -

وهم :هو ﷺ وأزواجه وابنته و بعلها ،ومن كان موجو د ًا من ذر يتهما ،فإنهم كانوا في بيوته ﷺ .فالبيت
المراد به هنا المسكن لا القرابة ،كما هو كذلك في قوله تعالى في خطاب الملائكة لزوج إبراهيم عليه

مج ِيدٌ﴾ [هود.]73 :
ل ال ْبَي ِ
السلام﴿ :قَالُوا أَ تَعْجَبِينَ م ِنْ أَ ْمر ِ ال َلّه ِ ر َحْم َتُ ال َلّه ِ و َب َرَك َاتُه ُ عَلَيْك ُ ْم أَ ه ْ َ
ْت ِإ َن ّه ُ حَم ِيدٌ َ
ل الخطاب للزوجة ،وع َ ّم جميع أهل البيت .وأصل الخطاب في آية البحث للزوجات ،وع َ ّم جميع
فأص ُ

أهل البيت ،فهما من باب واحد.
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والصلاة الإبراهيمية مبني ّة ٌ على هذا ،فالصلاة

والبركات ،كما في الصيغ الصحيحة المشهورة  -وما في

بعض الروايات من ز يادة الترحم والتحنّن والتسليم
فيعود إليهما  -فالصلاة هي الرحمة كما عليه الجمهور،

والدلالة هنا عليه واضحة ،إذ قوله« :كما صليت على

إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» يلحظ الآية

إلا أنه أبدل لفظ الرحمة بالصلاة ،وهو في حكم المرادف
لها .وختمها بقوله« :إنك حميد مجيد» ( .)1ثم قال:

محم ّد وعلى آل َ
«و بارك على َ
محم ّد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» ،فأتى بلفظ البركة،
بنصه في الآية .وختمها أيضًا بـ «حميد مجيد».
وهو ِّ

وفي ذلك دليل على دخول إبراهيم في لفظ أهل البيت ،إذ ليس في الآية إلا قوله في خطاب

ْت ﴾ ،وفي الصلاة« :على إبراهيم وعلى آل إبراهيم».
ل ال ْبَي ِ
الزوجة ﴿ :ر َحْم َتُ ال َلّه ِ و َب َرَك َاتُه ُ عَلَيْك ُ ْم أَ ه ْ َ

ن الآل وأهل البيت في الصلاة بمعنى ً ،إذ الذي في الصلاة« :على إبراهيم وعلى آل
وأيضًا يدل على أ َ ّ
ْت ﴾.
ل ال ْبَي ِ
إبراهيم» ،وفي الآية﴿ :عَلَيْك ُ ْم أَ ه ْ َ

وفي صيغة ٍ َ
ق عليها عن أبي حميد الساعدي قال :قالوا :يا رسول ال� ل�ه كيف نصلّي عليك؟ فقال
مت ّف ٍ

ك على َ
محم ّد وأزواجه وذر يته ،كما َ
ل على َ
محم ّد
صل ّيت على آل إبراهيم .و با رِ ْ
رسول ال� ل�ه ﷺ« :قولوا :اللهم ص َ ّ
وأزواجه وذر يته ،كما باركت على آل إبراهيم ،إنك حميد مجيد».

ْت ﴾ في الآية ،وهو شامل لإبراهيم إ ْذ يبع ُد خلاف ُه ،ووضع
ل ال ْبَي ِ
فوضع «آل إبراهيم» موضع ﴿أَ ه ْ َ

«وأزواجه وذر يته» موضع «آله» في بقية الصيغ ،و»اسمه وأزواجه وذر يته» في مقابل «آل إبراهيم»
ْت ﴾ في الآية.
ل ال ْبَي ِ
الذي هو في مقابل ﴿أَ ه ْ َ

106

العدد  | 4صفر 1444هـ | سبتمبر 2022م

ولا يخفى ما في هذا من الدلالة على َأن ّه هو وأزواجه وذريته أهل البيت ،ولا ي ُزاد عليهم إلا بدليل ،كما في

حقّ ِ سيدنا علي عليه السلام .وسيأتي حديث أبي هريرة عند أبي داود إن شاء ال� ل�ه تعالى.

ن
وحديث أبي حميد غير حديث كعب بن عُج ْرة ،وإن حُم ِلت رواية مسلم على رواية البخاري في ز يادتها ،فإ َ ّ

ن ال� ل�ه قد َ
عل ّمنا كيف نسل ّم عليك».
خر .وفي أوّل حديث كعب« :كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإ َ ّ
الراوي هنا أ َ ّ
محم ّد وعلى آل َ
وصيغة الصلاة فيه« :على َ
محم ّد» ،ولا يمكن الجمع مع ذلك كل ّه ،ولا حاجة َ إليه.
وأصل

الإبراهيمية

المقابلة

استفدته

الإ مام َأي ّده ال� ل�ه آمين.
ِ
وأ َمّا

مسلّمة،

قو�لكم:

فعجيب:

بين

من

دلالة

الآية

إملاء

والصلاة

السياق

سيدنا
غير

ُ
ن شيءٌ ...إلخ.
يصحّ في الأذها ِ
وليس

ن الخطاب قبلها
ولا سيّما في الآية فإ َ ّ

و بعدها لنساء النبي ﷺ وفيها ضمير خطاب،

وغاية ما فيه َأن ّه مذ َك ّر .فنقول :وفي آية إبراهيم

ن الخطاب لامرأ ة ٍ واحدة ،فحيث قيل هناك خطاب للمخاطبة وغيرها ،فغ ُ َل ّبَ التذكير
مذك ّر مجموع مع أ َ ّ

لوجود ال َذ ّك َر في م َن دخل في لفظ أهل البيت ،وغُل ِّبَ الحاضر في مخاطبته مع غائبين = فهنا كذلك،
ن إبراهيم من أهل بيته ،ومحمدًا من أهل بيته ،كما سبق البرهان على ذلكَ .
ل عليه :حديث
ومم ّا يد ّ
فإ َ ّ

«الصحيحين» عن كعب بن عجرة قال :سألنا رسول ال� ل�ه ﷺ فقلنا :كيف الصلاة عليكم أهل البيت ...

ا لحديث ،وحديث أبي هر يرة عند أبي داود قال :قال رسول ال� ل�ه ﷺ« :م َن س َرّه أن يكتال بالمكيال الأوفى
ل على َ
محم ّد النبي الأ مِّي وأزواجه أمهات المؤمنين وذر يته وأهل
إذا صلَ ّى علينا أه َ
ل البيت فليقلْ  :اللهم ص ّ ِ
بيته ،كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد».
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وقوله« :وأهل بيته» م ِن عطف العام على الخاص إ ْذ قد قام الدليل على َأن ّه وذر يته من أهل بيته

داخلون بالاتفاق ،وأزواجه كذلك.

َ
ن حكمة َ تقديمه َ
ل عليه الآية ،مع كونهنّ
أنهنّ أول م َنْ تد ُ ّ
لهنّ على الذر ية وأهل البيت هي
وكأ َ ّ

مور د َ الخطاب.

ن قوله في حديث أبي هر يرة« :وأهل بيته» هو بالاستعمال الذي بمعنى القرابة ،فيشمل
ثم ظهر لي أ َ ّ

من حر ُمت عليه الزكاة .وهذا أولى َمم ّا م َرّ.

وهو بهذا الاستعمال في حديث الترمذي عن ز يد بن أرقم قال :قال رسول ال� ل�ه ﷺ« :إني تارك فيكم

سكتم به لن ُ
تضل ّوا بعدي ،أحدهما أعظم من الآخر :كتاب ال� ل�ه حبل ممدود من السماء إلى الأرض،
ما إن تم َ ّ

حوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما».
وعترتي أهل بيتي .ولن يتفرقا حتى يردا عل َيّ ال َ
ثم رأيت أصله في «صحيح مسلم» عن زيد بن أرقم،

وفيه :قال :قام رسول ال� ل�ه ﷺ يوم ًا فينا خطيبًا بماء ٍ يُدعى
خ ًُم ّا  -بين مكة والمدينة  -فحمد ال� ل�ه ،وأثنى عليه ،ووعظ،

وذ َك ّر ،ثم قال« :أ َمّا بعد ،ألا أ ُ ّيها الناس فإنما أنا بشر يوشك

ل رب ِ ّي فأجيب ،وأنا تارك ٌ فيكم ثَق َلَين :أولهما
أن يأتي رسو ُ
كتابُ ال� ل�ه فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب ال� ل�ه واستمسكوا

حث على كتاب ال� ل�ه ور َغّب فيه ،ثم قال« :وأهل بيتي
به» .ف َ ّ
أذكِّركم ال� ل�ه ُ في أهل بيتي ،أذكِّركم ال� ل�ه في أهل بيتي أذكركم

ال� ل�ه في أهل بيتي» .فقال له حصين :وم َن أهل بيته يا زيد؟

أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال :نساؤه من أهل بيته،

و�لكن أهل بيته م َنْ ح ُرم الصدقة بعده .قال :وم َن هم؟
قال :هم آل علي ،وآل عقيل ،وآل جعفر ،وآل عباس.

ل هؤلاء حُرِم َ الصدقة َ؟ قال :نعم».
قال :ك ُ ّ
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ل».
وفي رواية« :كتاب ال� ل�ه فيه الهدى والنور ،من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ،وم َن أخطأه ض َ ّ
وفي رواية« :ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب ال� ل�ه هو حبل ال� ل�ه ،من اتبعه كان على

الهدى ،و م َن تركه كان على ضلالة» .وفيه« :فقلنا :م َن أهل بيته؟ نساؤه؟ قال :لا ،وأيم ُ ال� ل�ه إن المرأة
ل بيته أصلُه و ع ُصْ بَت ُه الذين
تكون مع الرجل العصر َ من الدهر ،ثم يطل ِّقها ،فترجع إلى أبيها وقومها .أه ُ
ح ُرموا الصدقة بعده».

بيت» في الجملة .وقوله« :و�لكن أهل بيته من حرم
فقوله« :نساؤه من أهل بيته» أي :يطلق عليهم «أهل ٍ

الصدقة بعده» ،أي المراد بأهل البيت في هذا الحديث [م َنْ ] حُرِم َ الصدقة بعده.

َ
ن لأهل البيت استعمالين:
فات ّضح من هذا الحديث أ َ ّ
أحدهما :بمعنى أهل بيت السكنى ،فتدخل فيه الأزواج ،بل َ
هنّ أول من يدخل فيه بعد الزوج.

وليس مرا د ًا في حديث ز يد ،ولذا أثبت دخول الأزواج في «أهل البيت» في ا لجملة ،ثم نفى ذلك
باعتبار حديثه.

ن ز يد ًا إنما سئل عن لفظ «أهل البيت»
وفي الرواية الأخرى نفاه ،واقتصر الراوي على النفي لأ َ ّ

الذي ذ ُك ِر َ ،فيكفي في الجواب نفي دخولهن فيه؛ إ ْذ لا يلزم من نفي دخولهن فيه نف ُي دخولهن في لفظ
«أهل البيت» باستعمال آخر ،فافهم.

فقد اتضح ما قلناه ،ول� ل�ه الحمد ُ ،و به ي ُر ُدّ ما قاله ُ
ن العترة تستعمل على أ نحاء كثيرة،
الت ّورِ بِشْتي« :إ َ ّ

وقد َبي ّنها ﷺ بقوله« :أهل بيتي» لي ُعلم َأن ّه أراد بذلك نسله وعصابته الأدنين وأزواجه».
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ُحكم المعتدين على أمهات المؤمنين
العلامة شهاب الدين الألوسي
رحمه ال� ل�ه

َاب
خرَة ِ و َلَه ُ ْم عَذ ٌ
ات لُع ِن ُوا فِي ال ُد ّن ْيَا و َالْآ ِ
ات ال ْمُؤْم ِن َ ِ
ات ال ْغ َاف ِل َ ِ
ن يَرْم ُونَ ال ْم ُحْ صَن َ ِ
ن ال َ ّذ ِي َ
﴿إ َ ّ
ِ

عَظ ِيم ٌ﴾ [النور]32 :

إن الذين يرمون المحصنات الغافلات عما ي ُرمين به ،بمعنى أنه لم يخطر لهنّ ببال أصلاً،

�لكونهن مطبوعات على الخير ،مخلوقات من عنصر الطهارة.
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ففي هذا الوصف من الدلالة على كمال النزاهة ما ليس في المحصنات المؤمنات ،أي المتصفات بالإيمان بكل

ما يجب أن يؤمنّ به من الواجبات والمحظورات وغيرها إيمانا ً حقيقيا ً تفصيلياً ،كما ينبىء عنه تأخير «المؤمنات»

عما قبلها مع أصالة وصف الإيمان ،فإنه للإيذان بأن المراد بها المعنى الوصفي المعرب عما ذكر لا المعنى الاسمي

المصحح لإطلاق الاسم في الجملة كما هو المتبادر على تقدير التقديم( .كذا في «إرشاد العقل السليم»).
عائشة الصديقة أم أمهات المؤمنين؟
وفرع عليه كون المراد بذلك عائشة

الصديقة رضي ال� ل�ه تعالى عنها ،ور ُوي

ما ظاهره ذلك عن ابن عباس وابن

جُبير ،والجمع على هذا باعتبار أن رميها
رمي ٌ لسائر أمهات المؤمنين ،لاشتراك
الكل في النزاهة والانتساب إلى رسول

ال� ل�ه ﷺ ،ونظير ذلك جمع «المرسلين» في
قوله سبحانه وتعالى﴿ :ك َ َ ّذب َْت قَوْم ُ ن ُ ٍ
وح
ال ْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء.]105 :

وقيل :المراد أمهات المؤمنين
فيدخل فيهنّ الصديقة دخولا ً أولياً .ور ُوي ما يؤيده عن أبي الجوزاء والضحاك وجاء أيضا ً عن ابن عباس

ما يقتضيه ،فقد أخرج عند سعيد بن منصور وابن جرير والطبراني وابن مردو يه أنه رضي ال� ل�ه تعالى عنه قرأ سورة

النور ففسرها فلما أتى على هذه الآية «إن الذين…» إلخ قال« :هذه في عائشة وأزواج النبي ﷺ ،ولم يجعل لمن

ن يَرْم ُونَ
فعل ذلك توبة وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي ﷺ التوبة» ،ثم قرأ﴿ :و ََالّ �ذِي َ

ن تَابُوا﴾ [النور ...]5 ،4 :الخبر.
﴿إ َل �ّا َالّ �ذِي َ
ال ْم ُحْ صَن َ ِ
ات ث َُمّ � ل َ ْم يَأْ تُوا ب ِأَ رْبَعَة ِ شُهَد َاءَ﴾ إلى قوله تعالىِ :
وظاهره أنه لا تُقبل توبة م َن قذف إحدى الأزواج الطاهرات ،رضي ال� ل�ه تعالى عنهن.
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توبة م َن خاض في أمر عائشة
وقد جاء عنه في بعض الروايات التصريح بعدم

قبول توبة م َن خاض في أمر عائشة رضي ال� ل�ه تعالى

عنها ،ولعل ذلك منه خارج مخرج المبالغة في تعظيم

أمر الإفك كما ذكرنا أولاً ،وإلا فظاهر الآيات قبول

توبته ،وقد تاب م َن تاب م ِن الخائضين؛ كمسطح

وحسان وحمنة ،ولو علموا أن توبتهم لا تُقبل لم يتوبوا.

نعم ظاهر هذه الآية  -على ما سمعت من المراد من الموصوف بتلك الصفات  -كُفر قاذف أمهات المؤمنين

رضي ال� ل�ه تعالى عنهن لأن ال� ل�ه عز وجل رّتب على رميهن عقوبات مختصة با�لكفار والمنافقين؛ فقال سبحانه:

«لُعنوا» ،أي بسبب رميهم إياهن في الدنيا والآخرة حيث يلعنهم اللاعنون والملائكة في الدار َين ،ولهم مع ما ذ ُكر
من اللعن عذاب عظيم هائل لا يقادر قدره ،لغاية عِظَم ما اقترفوه من الجناية.

وكذا ذكر سبحانه أحوالا ً مختصة بأولئك فقال عز وجل« :يوم تشهد عليهم…» إلخ ،ودليل الاختصاص

قوله سبحانه« :و يوم يُحشر أعداء ال� ل�ه…» [فصلت ]19 :إلى آخر الآيات الثلاث ،ومن هنا قيل :إنه لا يجوز أن

ي ُراد بالمحصنات… إلخ المتصفات بالصفات المذكورة أمهات المؤمنين وغيرهنّ من نساء الأمة لأنه لا ريب في

أن رمي غير أمهات المؤمنين ليس بكفر ،والذي ينبغي أن يعول الحكم عليه بكفر من رمى إحدى أمهات المؤمنين
بعد نزول الآيات وتبيُ ّن أنهن طيبات ،سواء استباح الرمي أم قصد الطعن برسول ال� ل�ه ﷺ ،أم لم يستب ِح ولم

ل فالحكم بكفره مطلقا ً غير ظاهر.
يقصد ،وأما م َن رمى قب ُ

والظاهر أنه يُحكم بكفره إن كان مستبيحا ً أو قاصدا ً الطعن به عليه الصلاة والسلام؛ كابن ُأ بيّ -لعنه

ال� ل�ه تعالى -فإن ذلك مما يقتضيه إمعانه في عداوة رسول ال� ل�ه ﷺ ،ولا يحكم بكفره إن لم يكن كذلك،

كحسان ومسطح وحمنة ،فإن الظاهر أنهم لم يكونوا مستحلين ولا قاصدين الطعن بسيد المرسلين صلى ال� ل�ه

تعالى عليه وعلى آله أجمعين ،وإنما قالوا ما قالوا تقليدا ً ،فو ُبخوا على ذلك تو بيخا ً شديدا ً.
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ل بالرمي ،أنه عليه الصلاة والسلام لم يعاملهم معاملة
ومما يدل دلالة واضحة على عدم كفر الرامين قب ُ

المرتدين بالإجماع ،وإنما أقام عليهم حد القذف على ما جاء في بعض الروايات فالآية بناء على القول بخصوص
المحصنات -وهو الذي تعضده أكثر الروايات -إن كانت لبيان ح ُكم م َن يرمي عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين

مطلقا ً بعد تلك القصة -كما هو ظاهر الفعل المضارع الواقع صلة الموصول -فأمر الوعيد المذكور فيها على القول
بأنه مختص با�لكفار والمنافقين ظاهر؛ لِما سمعت من القول بكفر الرامي لإحدى أمهات المؤمنين بعد ُ مطلقا ً.

وإن كانت لبيان حكم م َن رمى قبلُ ،احتاج أمر الوعيد إلى القول بأن المراد بالموصول أناس مخصوصون

رموا عائشة رضي ال� ل�ه تعالى عنها استباحة لع ِرضها وقصد إلى الطعن برسول ال� ل�ه ﷺ؛ كابن ُأبي وإخوانه المنافقين

عليهم اللعنة ،وعلى هذا يكون التعبير بالمضارع لاستحضار الصورة التي هي من أغرب الغرائب أو للإشارة كما
قيل إلى أن شأنهم الرمي وأنه يتجدد منهم آنا ً فآنا ً.

وعلى هذا يمكن أن يقال المراد بيان حكم من لم يت ُب من الرمي ،فإن التائب من فعل قلما يقال فيه إن

شأنه ذلك الفعل ،فيكون الوعيد مخصوصا ً بمن لم يت ُب.

والذي تقتضيه الأخبار أن كل من وقع في تلك المعصية تاب ،سوى اللعين ابن ُأبيّ وأشياعه من

المنافقين .وعن ابن عباس أنها نزلت فيه خاصة ،ولا يخفى وجه الجمع عليه.
وقيل المراد بيان حكم م َن رمى

والوعيد مشروط بعدم التو بة ،ولم يذكر

للعلم به من القواعد المستقرة ،إذ الذنب
كيفما كان يُغفر بالتو بة ،فلا حاجة إلى

أن يقال :المراد إن الذين شأنهم الرمي

ليشعر بعدم التو بة ،والظاهر أن من لم يتب
بعد نزول هذه الآيات كافر وليس هو إلا

اللعين وأشياعه المنافقين.
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واختار جمع -وقال النحاس هو أحسن ما قيل -أن الحكم عام فيمن

يرمي الموصوفات بالصفات المذكورة من نساء الأمة ،ورميهن إن كان مع
استحلال فهو كفر فيستحق فاعله الوعيد المذكور ،وإن لم يتب على ما علم من

القواعد وإن كان دون استحلال فهو كبيرة وليس بكفر ،و يحتاج إلى منع

اختصاص تلك العقوبات والأحوال با�لكفار والمنافقين ،أو التزام القول بأن

ذلك ثابت للجنس و يكفي في ثبوته لبعض أفراده ،ولا شك أن فيها من يموت
كافراً .وفي (البحر) يناسب أن تكون هذه الآيةكما قيل نزلت في مشركي مكة،

كانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفوها وقالوا :خرجت لتفجر .قاله
أبو حمزة اليماني ،و يؤيده قوله تعالى« :يوم تشهد…» إلخ .اهـ.

وأنت تعلم أن الأوفق بالسياق والسباق ما عليه الأكثر من نزولها في

شأن أم المؤمنين عائشة رضي ال� ل�ه تعالى عنها ،وح ُكم رمي سائر أمهاتهم حكم

رميها ،وكذا حكم رمي سائر أزواج الأنبياء عليهم السلام وكذا أمهاتهم،
وعندي أن حكم رمي بنات النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لا سيما
بضعته الطاهرة ا�لكريمة فاطمة الزهراء صلى ال� ل�ه تعالى على أبيها وعليها وسلم،

ولم أر َ من تعرض لذلك ،فتد َب ّر.
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لماذا تزوج الرسول ﷺ بأكثر من زوجة؟
الشيخ صفيّ الرحمن المباركفوري*
رحمه ال� ل�ه

من نظر إلى حياة الرسول ﷺ عرف جيدا ً أن زواجه بهذا العدد ا�لكثير من

النساء في أواخر عمره بعد أن قضى ما يقارب ثلاثين عاما ً من ر يعان شبابه وأجود أيامه
مقتصرا ً على زوجة واحدة شبه عجوز -خديجة ثم سودة -عرف أن هذا الزواج لم يكن

لأجل أنه وجد بغتة ً في نفسه قوة عارمة من الشبق لا يصبر معها إلا بمثل هذا العدد

ل وأعظم من الغرض الذي
ا�لكثير من النساء؛ بل كانت هناك أغراض أخرى أج ّ

يحققه عامة الزواج.

* صفي الرحمن المباركفوري ،الرحيق المختوم( ،ص ،)139-136طبعة :دار الهلال – بيروت ،ط .1والعنوان من وضع هيئة التحرير.
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فاتجاه الرسول ﷺ إلى مصاهرة أبي بكر وعمر بزواجه بعائشة وحفصة -وكذلك تزو يجه ابنته فاطمة بعلي بن

أبي طالب ،وتزو يجه ابنته رقية ثم أم كلثوم بعثمان بن عفان -يشير إلى أنه يبغي من وراء ذلك توثيق الصلات
بالرجال الأربعة ،الذين عرف بلاءهم وفداءهم للإسلام في الأزمات التي مرت به ،وشاء ال� ل�ه أن يجتازها بسلام.
وكان من تقاليد العرب الاحترام للمصاهرة،

فقد كان الصهر عندهم بابا ً من أبواب التقرب بين

البطون المختلفة ،وكانوا يرون مناوأة ومحاربة الأصهار

سبة وعارا ً على أنفسهم ،فأراد رسول ال� ل�ه ﷺ بزواج

عدة من أمهات المؤمنين أن يكسر سورة عداء القبائل
للإسلام ،و يطفئ حدة بغضائها.

كانت أم سلمة من بني مخزوم -حي أبي جهل

وخالد بن الوليد -فلما تزوجها رسول ال� ل�ه ﷺ لم يق ِف

خالد من المسلمين موقفه الشديد ُبأحد ،بل أسلم بعد

مدة غير طو يلة طائعا ً راغباً ،وكذلك أبو سفيان لم يواجه رسول ال� ل�ه ﷺ بأي محاربة بعد زواجه بابنته أم حبيبة،

وكذلك لا نرى من قبيلتي بني المصطلق وبني النضير أي استفزاز وعداء بعد زواجه بجوير ية وصفية؛ بل كانت

جوير ية أعظم النساء بركة على قومها ،فقد أطلق الصحابة أَ س ْر مائة بيت من قومها حين تزوجها رسول ال� ل�ه ﷺ،
وقالوا «أصهار رسول ال� ل�ه ﷺ» .ولا يخفى ما لهذا المنّ من الأثر البالغ في النفوس.

وأكبر من كل ذلك وأعظم أن النبي ﷺ كان مأمورا ً بتزكية وتثقيف قوم لم يكونوا يعرفون شيئا ً من آداب

الثقافة والحضارة والتقيد بلوازم المدينة ،والإسهام في بناء المجتمع وتعزيزه.

المبادئ التي كانت أسسا ً لبناء المجتمع الإسلامي ،لم تكن تسمح للرجال أن يختلطوا بالنساء ،فلم يمكن

تثقيفهن مباشرة مع المراعاة لهذه المبادئ ،مع أن مسيس الحاجة إلى تثقيفهن لم يكن أهون وأقل من
الرجال ،بل كان أشد وأقوى.
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إذن فلم يكن للنبي ﷺ سبيل إلا أن يختار من

النساء المختلفة الأعمار والمواهب ما يكفي لهذا الغرض،
فيزكيهن ويربيهن ،و يعلمهن الشرائع والأحكام،

ويثقفهن بثقافة الإسلام حتى يعدهن لتربية البدو يات

والحضر يات ،العجائز منهن والشابات ،فيكفين مؤنة
التبليغ في النساء.

وقد كان لأمهات المؤمنين فضل كبير في نقل

أحواله ﷺ المنزلية للناس ،خصوصا ً من طالت حياته

منهن كعائشة ،فإنها روت كثيرا ً من أفعاله وأقواله.

وهناك نكاح واحد كان لنقض تقليد جاهلي متأصل ،وهي قاعدة التبني .وكان للمتبنى عند العرب في

الجاهلية جميع الحرمات والحقوق التي كانت للابن الحقيقي سواء بسواء .وكانت قد تأصلت تلك القاعدة في
القلوب ،بحيث لم يكن محوها سهلاً� ،لكن كانت تلك القاعدة تعارض معارضة شديدة للأسس والمبادئ التي

قررها الإسلام في النكاح والطلاق والميراث وغير ذلك من المعاملات ،وكانت تلك القاعدة تجلب كثيرا ً من

المفاسد والفواحش التي جاء الإسلام ليمحوها عن المجتمع.

ولهدم تلك القاعدة أم َر ال� ل�ه تعالى رسوله ﷺ أن ينكح ابنة عمته زينب بنت جحش ،وكانت تحت زيد ،ولم

يكن بينهما توافق ،حتى ه َم زيد بطلاقها ،وذلك في ساعة تألب الأحزاب على رسول ال� ل�ه ﷺ والمسلمين ،وكان

رسول ال� ل�ه ﷺ يخاف دعاية المنافقين والمشركين واليهود ،وما يثيرونه من الوساوس والخرافات ضده ،وما يكون له
من الأثر السيئ في نفوس ضعفاء المسلمين ،فأحب ألا يطلق زيد؛ حتى لا يقع رسول ال� ل�ه ﷺ في هذا الامتحان.
ولا شك أن هذا التردد والانحياز كان لا يطابق مطابقة تامة للعزيمة التي بعث بها رسول ال� ل�ه ﷺ ،فعاتبه

ك
س َ
تخْفِى فِى ن َ ْف ِ
ق ٱل َلّه َ و َ ُ
ك و ََٱت ّ ِ
ك ز َ ْوج َ َ
ل ل َلِ ّذ ِٓى أَ ن ْعَم َ ٱل َلّه ُ عَلَيْه ِ و َأَ ن ْعَمْتَ عَلَيْه ِ أَ ْمسِكْ عَلَي ْ َ
ال� ل�ه على ذلك وقالِ ﴿:إ ْذ تَق ُو ُ
تخ ْش َى َ
تخْشَىٰه ُۖ…﴾ [الأحزاب]37 :
اس و َٱل َلّه ُ أَ ح َُقّ أَ ن َ
ٱلن ّ َ
م َا ٱل َلّه ُ مُبْدِيه ِ و َ َ
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وأخيرا ً طلقها زيد وتزوجها رسول ال� ل�ه ﷺ في أيام فرض الحصار على بني قر يظة بعد أن انقضت عدتها.

وكان ال� ل�ه قد أوجب عليه هذا النكاح ،ولم يترك له خيارا ً ولا مجال ًا ،حتى تولى ال� ل�ه ذلك النكاح بنفسه يقول:

ضوْا ْ مِنْه َُنّ
ٰج أَ ْدعِي َ ٓائِه ِ ْم ِإذ َا ق َ َ
كه َا �ل ِك َ ْى ل َا يَكُونَ عَلَى ٱل ْمُؤْم ِنِينَ حَر َ ٌ
﴿فَلَم ّا ق َض َى ز َيْد ٌ مِّنْهَا وَطَرًا ز َ َ ّوجْ ن َٰ َ
ج فِىٓ أَ ْزو َ ِ
ٰ
َط عِند َ
وَطَرًا…﴾ [الأحزاب ]37 :وذلك ليهدم قاعدة التبني فعلا ً كما هدمها قولاً﴿ :ٱ ْدع ُوه ُ ْم لآب َ ٓائِه ِ ْم ه ُو َ أَ قْس ُ
ل ٱل َلّه ِ وَخ َات َم َ َ
ٱلن ّب ِيِّينَ﴾ [الأحزاب]40 :
ٱل َلّهِ﴾[الأحزابَ ﴿ ]5 :مّا ك َانَ مُحَم ّدٌ أَ ب َ ٓا أَ ح َ ۢ ٍد مّ ِن رِّج َا�لِك ُ ْم و َلَٰكِن َرّسُو َ

وكم من التقاليد المتأصلة الجازمة لا يمكن هدمها أو تعديلها لمجرد القول! بل لا بد له من مقارنة فعل

صاحب الدعوة ،ويتضح ذلك بما صدر من المسلمين في عمرة الحديبية ،كان هناك أولئك المسلمون الذين رآهم

عروة بن مسعود الثقفي ،لا يقع من النبي ﷺ نخامة إلا في يد أحدهم ،ورآهم يتبادرون إلى و َضوئه حتى

كادوا يقتتلون عليه ،نعم كان أولئك الذين تسابقوا إلى البيعة على الموت أو على عدم الفرار تحت الشجرة،
والذين كان فيهم مثل أبو بكر وعمر ،لما أمر النبي ﷺ أولئك الصحابة المتفانين في ذاته  -بعد عقد الصلح  -أن
يقوموا فينحروا هداهم لم يق ُم لامتثال أمره أحد ،حتى أخذه القلق ،و�لكن لما أشارت عليه أم سلمة أن يقوم

إلى هديه فينحر ،ولا يكلم أحدا ً ففعل ،تبادر الصحابة إلى اتباعه في فعله ،فتسابقوا إلى نحر جزورهم .وبهذا

الحادث يتضح جليا ً ما هو الفرق بين أثر َي القول والفعل لهدم قاعدة راسخة.
وساوس كثيرة ،وقاموا
َ
وقد أثار المنافقون

بدعايات كاذبة واسعة حول هذا النكاح ،أث ّر بعضها

في ضعفاء المسلمين ،لا سيما أن زينب كانت خامسة
أزواجه ﷺ ،ولم يكن يعرف المسلمون حِل الزواج

بأكثر من أربع نسوة ،وأن زيدا ً كان يُعد ابنا ً للنبي

ﷺ ،والزواج بزوجة الابن كان من أغلظ الفواحش،
وقد أنزل ال� ل�ه في سورة الأحزاب حول الموضوعين ما

شفى وكفى ،وعلم الصحابة أن التبني ليس له أثر

عند الإسلام ،وأن ال� ل�ه تعالى وسع لرسوله ﷺ في

الزواج ما لم يوسع لغيره لأغراضه النبيلة الممتازة.
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هذا ،وكانت عشرته ﷺ مع أمهات المؤمنين في غاية الشرف والنبل والسمو والحسن ،كما كن في أعلى درجة من

الشرف والقناعة والصبر والتواضع والخدمة والقيام بحقوق الزواج ،مع أنه كان في شظف من العيش لا يطيقه
أحد .قال أنس« :ما أعلم النبي ﷺ رأى رغيفا ً مرققا ً حتى لحق بال� ل�ه ،ولا رأى شاة سميطا ً بعينه قط».1

وقالت عائشة :إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلّة في شهرين ،وما ُأوقدت في أبيات رسول ال� ل�ه ﷺ نار».

فقال لها عروة :ما كان يعشيكم؟ قالت« :الأسودان؛ التمر والماء».2
والأخبار بهذا الصدد كثيرة.

ومع هذا الشظف والضيق لم يصدر منهن ما يوجب العتاب إلا مرة واحدة  -حسب مقتضى البشر ية،

وليكون سببا ً لتشر يع الأحكام  -فأنزل ال� ل�ه آية التخيير﴿ ي َٰٓأَ ُ ّيهَا َ
ك ِإن كُنت َُ ّن تُر ِ ْدنَ ٱلْحيَ َٰوة َ ٱل ُد ّن ْيَا
ج َ
ٱلن ّب ِ ُىّ قُل لّ ِأَ ْزوَٰ ِ

ن ٱل َلّه َ أَ ع َ ّد
خرَة َ ف َِإ َ ّ
وَزِينَتَهَا فَت َع َاليَْنَ ُأم َتِّعْك َُنّ و َ ُأسَرِّحْك َُنّ سَر َاح ًا جَم ِيلًا * و َِإن كُنت َُ ّن تُر ِ ْدنَ ٱل َلّه َ وَرَسُولَهُۥ و َٱل َد ّار َ ٱ َْءلا ِ
جر ًا عَظ ِيم ًا﴾ [الأحزاب ]29 ،28 :وكان من شرفهن ونبلهن أنهن آثرن ال� ل�ه ورسوله ،ولم تمِل
َٰت م ِنك َُنّ أَ ْ
لِل ْم ُحْ سِن ِ
واحدة منهن إلى اختيار الدنيا.

وكذلك لم يقع منهن ما يقع بين الضرائر مع كثرتهن إلا شيء يسير من بعضهن حسب اقتضاء البشر ية ،ثم

عاتب ال� ل�ه عليه فلم يعدن له مرة أخرى ،وهو الذي ذكره ال� ل�ه في سورة التحريم بقوله﴿ :ي َٰٓأَ ُ ّيهَا َ
ٱلن ّب ِ ُىّ لِم َ تُح َرِ ّم ُ م َ ٓا
ل ٱل َلّه ُ لَكَ…﴾ إلى تمام الآية الخامسة.
أَ ح َ َ ّ

وأخيرا ً أرى أنه لا حاجة إلى البحث في موضوع مبدأ تعدد الزوجات ،فمن نظر في حياة سكان أوروبا

الذين يصدر منهم النكير الشديد على هذا المبدأ ،ونظر إلى ما يقاسون من الشقاوة والمرارة ،وما يأتون من
الفضائح والجرائم الشنيعة ،وما يواجهون من البلايا والقلاقل لانحرافهم عن هذا المبدأ كفى له ذلك عن البحث
والاستدلال ،فحياتهم أصدق شاهد على عدالة هذا المبدأ ،وإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
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مفزع اليتامى واألرامل
الشيخ محمد المصطفى بن الإمام العلوي الشنقيطي
الز ينبان

أمنا

جو ير ية

رحمه ال� ل�ه

صفية

الهلالية

ميمونة

فبنتُ جحش بنت عمة النبي

بر ّة سم ّاها النبي بزينب

من أسد وهي بعقد ال� ل�ه

نكاحها

تباهي

يجمعها مع النبي المصطفى

جدها

أزواج َه
خزيمة

أخ

الوفا

* الشيخ العلامة محمد المصطفى بن الإمام العلوي الشنقيطي( ،تُوفي1388 :هـ) ،كتاب :تنوير قلوب المسلمين بتاريخ أمهات المؤمنين ،ص78
وما بعدها ،ط ،2مطلعة المدني -القاهرة1966 ،م.
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يعني أن إحدى الزينبين هي أمنا زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر ابن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم

بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة.

ففى خزيمة تجتمع معه ﷺ  .وهذا عجيب� ،لكنه ممكن والغالب على ظني أن في نسبها سقطًا ،و�لكن هذا

هو الذي وجدته من نسبها في كتاب الاستيعاب للحافظ ابن عبدالبر ،وكان اسمها (بر ّة) فسماها النبي ﷺ زينب.
وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول ال� ل�ه ﷺ.
خصائص أمّنا زينب بنت جحش
ومن خصائصها أنها هي التي زوّجها ال� ل�ه تعالى لنبيه ﷺ دون وليّ ،قال تعالى﴿ :فَلَم �ّا ق َض َى ز َيْد ٌ مِنْهَا وَطَرًا

كه َا﴾ [الأحزاب .]37 :وكانت رضي ال� ل�ه عنها تفخر على أزواجه ﷺ بذلك؛ فتقول «إن آباءكن أنكحوكن
ز َ َ �وّجْ نَا َ

وال� ل�ه تعالى أنكحني إياه من فوق سبع سماوات» .قال ناظم قرة الأبصار:
وبنت جحش بنت عمة الرسول

زوّجها الرحمن بارىء العقول

نـبي إذ قضـى منـها الوطـر
خير َ ٍ

ز يـد وماتت في خلافـة عمـر

إذ فتحت مصر وكانت أطولا

نساـئه يــدا ً كماـ قـد نُقــلا

ومناقبها كثيرة وبسببها نزلت آية الحجاب ،وفي خبر تزو يجها عند ابن سعد :فبينما رسول ال� ل�ه ﷺ يتحدث

عند عائشة إذ أخذته غ َشية فس ُري عنه وهو يبسم و يقول« :م َن يذهب لزينب فيبشرها» .وتلا قوله تعالى﴿ :و َِإ ْذ
ق َ
ل ل َِلّ �ذِي أَ ن ْعَم َ َ
الل �ّه َ …﴾ [الأحزاب.]37 :
ك و َ َّات � ِ
ك ز َ ْوج َ َ
الل �ّه ُ عَلَيْه ِ و َأَ ن ْعَمْتَ عَلَيْه ِ أَ ْمسِكْ عَلَي ْ َ
تَق ُو ُ

قول عائشة فأخذني «ما قرب وما بعد» كناية عن شدة الغيرة ،وقولها «وأخرى هي أعظم وأشرف»

عطف على قولها «لما يبلغنا من جمالها» ،تعني أن شدة غيرتها بسبب مسألتين ،الأولى ما يبلغها من جمالها ،والثانية
أن ال� ل�ه تعالى ز ّوجها لنبيه ﷺ من السماء ،وكان ذلك سنة ثلاث أو أربع.
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وفي الصحيحين واللفظ لمسلم

عن عائشة قالت قال رسول ال� ل�ه ﷺ:
«أسرعكن لحاقا ً بي أطو�لكن يداً».

أطول

قالت« :فكن يتطاولن أيتهن
يدا ً».

قالت:

«وكانت

أطولنا يدا ً ز ينب لأنها كانت
تعمل بيديها وتتصدق».

وفي رواية ،قالت عائشة« :فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول ال� ل�ه ﷺ نمد أيدينا في الجدار

نتطاول ،فلم نزل نفعل ذلك حتى ت ًوفيت زينب بنت جحش ،وكانت امرأة قصيرة ولم تكن بأطولنا فعرفنا حينئذ

أنه إنما أراد طول اليد بالصدقة ،وكانت زينب امرأة صَناع اليدين فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق به في سبيل ال� ل�ه».
«صَناع» بفتح أوله :لها صنعة تعملها بيديها.
وروى ابن عبد البر من وجوه عن عائشة أنها قالت« :كانت زينب بنت جحش تساميني في المنزلة عند رسول

ال� ل�ه ﷺ ،وما رأيت امرأة قط خيرا ً في الدين من زينب وأتقى ل� ل�ه وأصدق حديثا ً وأوصل للرحم وأعظم صدقة
وأشد تبذلا ً لنفسها في العمل الذي تتصدق به وتتقرب به إلى ال� ل�ه عز وجل».

وقالت عائشة فيها في قصة الإفك :وكان رسول ال� ل�ه ﷺ يسأل زينب عن أمري فقالت «يا رسول ال� ل�ه احمى

سمعی و بصري وال� ل�ه ما علمت إلا خيراً» ،فعصمها ال� ل�ه بالورع.
كرمها وزهدها

ومن كرمها وزهدها ما نقله الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة في ترجمة برزة بنت رافع ،قالت :لما خرج

العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لها ،وهو اثنا عشر ألفاً ،فلما أدخل عليها قالت «غفر ال� ل�ه لعمر،

غيري من إخوانى كان أقوى على قسم هذا مني» .قالوا :هذا كله لك .قالت« :سبحان ال� ل�ه» .واستترت منه بثوب
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وقالت« :صبوه واطرحوا عليه ثوباً» .ثم قالت لي« :أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة قبضة فاذهبي بها إلى بني فلان
وبني فلان» .من أهل رحمها وأيتامها .ففرقته حتى بقيت منه بقية تحت الثوب فقالت لها برزة :غفر ال� ل�ه لك يا

أم المؤمنين وال� ل�ه لقد كان لنا في هذا حق .قالت« :ف�لكم ما تحت الثوب» ،فوجدنا تحته خمسة وثمانين درهماً .ثم
رفعت يدها إلى السماء وقالت« :اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا» .فماتت.
وزاد في ترجمتها في الإصابة أنها لم تأخذه إلا عاما ً واحداً،

فجعلت تقول« :اللهم لا يدركني هذا المال من قابل فإنه فتنة».
ثم قسمته في أهل رحمها من أهل الحاجة ،فبلغ ذلك عمر فقال:
«هذه امرأة ي ُراد بها خير» .فوقف عليها وأرسل بالسلام وقال:

«بلغني ما فرقت» .فأرسل بألف درهم تستبقينها فس�لكت بها

ذلك المسلك.

وفي الحديث أن رسول ال� ل�ه ﷺ قال لعمر بن الخطاب« :إن

زينب بنت جحش أ ّواهة» .قال رجل يا رسول ال� ل�ه ما الأواه؟ قال

ِيب ﴾» [هود.]75 :
﴿إب ْرَاه ِيم َلَحل َ ِيم ٌأَ َ �وّاه ٌ ُم�ّن ٌ
ﷺ« :الخاشع المتضرع ِ
وأخرج ابن سعد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال :قالت زينب بنت جحش حين حضرتها الوفاة:

«إني قد أعددت كفني ،وإن عمر سيبعث إليّ بكفن فتصدقوا بأحدهما وإن استطعتم أن تتصدقوا بح َقوي فافعلوا».
والحقو بفتح الحاء المهملة وسكون القاف :الإزار الذي يلبسه الإنسان من سرته إلى أسفله.
ور ُوي من وجه آخر عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت :بعث عمر بخمسة أثواب من كتان ،فكُفنت فيها

وتصدقت عنها أختها حمنة بكفنها الذي كانت أعدته .قالت عمرة فسمعت عائشة تقول« :لقد ذهبت [تعني زينب]
حميدة متعبدة مفزع اليتامى والأرامل».

وتوفيت رضي ال� ل�ه عنها سنة عشرين في خلافة عمر ،عن ثلاث وخمسين سنة وصلى عليها عمر رضي ال� ل�ه عنه.
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وخير نسائها خديجة
المؤرخ محمود شاكر الحرستاني

1

رحمه ال� ل�ه

لما بُعث رسول ال� ل�ه ﷺ ،كانت زوجه خديجة بنت خو يلد أول من آمنت به ،وصدقت بما جاءه من ال� ل�ه،

ووازرته على أمره ،فخفف ال� ل�ه بذلك عن نبيه ﷺ ،لا يسمع شيئا ً مما يكرهه م ِن ر ٍد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك

إلا فرج ال� ل�ه عنه بها إذا رجع إليها ،تُثبته وتخفف عليه ،وتصدقه وتهون عليه أمر الناس ،رضي ال� ل�ه عنها.

قال ابن إسحاق :وحدثني هشام بن عروة بن الزبير ،عن عبد ال� ل�ه بن جعفر بن أبي طالب ،رضي ال� ل�ه عنه،

قال :قال رسول ال� ل�ه ،ﷺ« :أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب ،2لا صخب فيه ولا نصب».

 .1مؤرخ شامي ،وُلد عام 1351هـ ،وتُوفي  .1436والمقال مقتبس من كتابه (أمهات المؤمنين) ،ص ،26-21ط :1ال�مكتب الإسلامي -بيروت1425 ،هـ.

 .2اللؤلؤ المجوف.
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وقال ابن إسحاق :وحدثني من أثق به أن جبرائيل عليه السلام

أتى رسول ال� ل�ه ﷺ ،فقال :أقرئ خديجة السلام من ربها .فقال

رسول ال� ل�ه ﷺ« :يا خديجة ،هذا جبرائيل يقرئك السلام من ربك».

فقالت خديجة« :ال� ل�ه السلام ،ومنه السلام ،وعلى جبرائيل السلام».

وقال ابن إسحاق :وحدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين

افت ُرضت على رسول ال� ل�ه ،ﷺ ،أتاه جبرائيل وهو بأعلى مكة ،فهمز
له بعقبه في ناحية الوادي ،فانفجرت منه عين ،فتوضأ جبرائيل عليه

السلام ،ورسول ال� ل�ه ﷺ ينظر إليه ،لير يه كيف الطهور للصلاة،
ثم توضأ رسول ال� ل�ه ﷺ كما رأى جبرائيل توضأ ،ثم قام جبرائيل

فصلى به ،وصلى رسول ال� ل�ه ﷺ بصلاته ،ثم انصرف جبرائيل

عليه السلام .فجاء رسول ال� ل�ه ﷺ خديجة ،فتوضأ لها ليريها كيف

الطهور للصلاة كما أراه جبرائيل ،فتوضأت كما توضأ لها رسول
ال� ل�ه ﷺ ،ثم صلى بها رسول ال� ل�ه عليه الصلاة والسلام كما صلى به
جبرائیل فصلت بصلاته.

أخذت خديجة رضي ال� ل�ه عنها تدعو النساء إلى الإسلام ،وسخرت مالها في سبيل الدعوة ،وهي ذات ثروة

جيدة .كما وضعت ما تملك تحت تصرف زوجها رسول ال� ل�ه ﷺ.

صبرت على ما نالها ونال المسلمين من أذى في سبيل الدعوة .وقد طُلقت ابنتاها رقية وأم كلثوم ،وكانتا

تـحـت ولدي أبي لهب  -عبد العزى بن عبد المطلب  -عم رسول ال� ل�ه ﷺ ،كما صبرت على هجرة ابنتها رقية إلى

الحبشة مع زوجها عثمان بن عفان رضي ال� ل�ه عنهما ،إذ تزوجها بعد أن طُلقت من عتبة بن أبي لهب.

توفيت خديجة ،رضي ال� ل�ه عنها في السنة الثالثة قبل الهجرة  621 -م  -وكانت وفاتها ووفاة أبي طالب  -عبد

مناف بن عبد المطلب  -عم رسول ال� ل�ه ﷺ في عام واحد ،فسمى رسول ال� ل�ه ﷺ ذلك العام «عام الحزن».
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وظل رسول ال� ل�ه ﷺ بعد ذلك يذكرها ،و يكرم كل من يلوذ بها حتى أثار هذا غيرة أم المؤمنين عائشة رضي

ه�لكت
ْ
ال� ل�ه عنها ،فقالت :ما غرت على امرأة للنبي ﷺ ،كما غرت من خديجة لِما كنت أسمعه يذكرها ،وقد
قبل يتزوجني .أمره ال� ل�ه أن يبشرها ببيت من قصب.

وكان يذبح الشاة فيهدي خلائلها منها ما يسعهن .قالت :فربما قلت له :كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟

فيقول :إنها كانت وكانت ،وكان لي منها ولد».

استأذنت هالة بنت خو يلد ،أخت خديجة ،على رسول ال� ل�ه ﷺ ،فعرف
ْ
قالت عائشة رضي ال� ل�ه عنها:

استئذان خديجة فارتاع لذلك ،فقال :اللهم هالة ،قالت :فغرت فقلت :ما تذكر من عجوز من عجائز قريش ،حمراء
الشدقين ،ه�لكت في الدهر ،قد أبدلك ال� ل�ه خيرا ً منها.

وقد نقل علي ،رضي ال� ل�ه عنه ،قول رسول ال� ل�ه ،ﷺ ،في بيان مكانتها :خير نسائها مريم ابنة عمران ،وخير

نسائها خديجة».3

وعن عائشة رضي ال� ل�ه عنها أن النبي ﷺ ،كان إذا ذبح الشاة قال« :أرسلوها إلى أصدقاء خديجة» .فذكرته

له يوما ً فقال« :إني لأحب حبيبها».4

وروت عائشة رضي ال� ل�ه عنها قالت :جاءت عجوز إلى النبي ﷺ وهو عندي ،فقال لها رسول ال� ل�ه« :من أنت؟»

قالت :أنا جثامة المزنية .قال« :بل أنت حسانة المزنية ،كيف أنتم؟ كيف حا�لكم؟ كيف أنتم بعدنا؟» .قالت :بخير
بأبي أنت وأمي يا رسول ال� ل�ه .فلما خرجت ،قلت :يا رسول ال� ل�ه ،تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ قال« :إنها

كانت تأتينا زمن خديجة ،وإن حسن العهد من الإيمان».5

 .3أي كل منهما  ،خير النساء في زمنها.
 .4رواه مسلم.

 .5فتح الباري  ،365/10والحاكم في المستدرك .16-15/1
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رسالة الحجاب
بديع الزمان النورسي*
رحمه ال� ل�ه

ن من ج َلابيبهن﴾ [الأحزاب]59 :
ك ونس َاء المؤمنينَ يُدنينَ عَليه ِ َ
ك وبَنَات َ
ج َ
﴿يا أيُها الن َب ُيّ قُل لأزوا ِ
هذه الآية ا�لكريمة تأمر بالحجاب ،بينما تذهب المدنية الزائفة إلى خلاف هذا الحكم الرباني ،فلا ترى الحجاب

أمرا ً فطر يا ً للنساء ،بل تعده أسرا ً وقيدا ً لهن

1

وسنبين جوابا ًأربعا ًمن الحكم فقط ،من بين حكم غزيرة دالة على كون هذا الحكم القرآني تقتضيه فطرة النساء

وخلافه غير فطري.

* بديع الزمان النورسي ،اللمعات ،اللمعة ( ،24ص ،)304 -299ت :إحسان قاسم ،ط :سوزلار ،القاهرة1993 ،م.
 .1هذه فقرة من اللائحة المرفوعة إلى محكمة التمييز ،ألقيت أمام المحكمة فأسكتتها ،وأصبحت حاشية لهذا المقام“ :وأنا أقول لمحكمة العدل! إن

إدانة من يفسر أقدس دستور إلهي ،وهو الحق بعينه و يحتكم إليه ثلاثمائة وخمسون مليونا ً من المسلمين في كل عصر في حياتهم الاجتماعية،
خلال ألف وثلاثمائة وخمسين عاماً .هذا المفسر استند في تفسيره إلى ما اتفق عليه وصدق به مائة وخمسون ألف مفسر ،واقتدى بالعقائد

التي دان بها أجدادنا السابقون في ألف وثلاثمائة وخمسين سنة ..أقول إن إدانة هذا المفسر قرار ظالم لابد أن ترفضه العدالة إن كانت هناك
عدالة على وجه الأرض ،ولابد أن تردّ ذلك الحكم الصادر بحقه وتنقضه”( .المؤلف)
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الحكمة الأولى:
أن الحجاب أمر فطري للنساء ،تقتضيه فطرتهن ،لأن النساء جُبلن على الرقة والضعف ،فيجدن في أنفسهن

حاجة إلى رجل يقوم بحمايتهن وحماية أولادهن الذين يؤثرنهم على أنفسهن ،فهن مسوقات فطر يا ً نحو تحبيب

أنفسهن للآخرين وعدم جلب نفرتهم وتجنب جفائهم واستثقالهم.

ثم ،إن ما يقرب من سبعة أعشار النساء :إما متقدمات في العمر ،أو دميمات لا يرغبن في إظهار شيبهن أو

دمامتهن ،أو أنهن يحملن غيرة شديدة في ذواتهن يخشون أن ت ُ َ
فضّ ل عليهنّ ذوات الحسن والجمال ،أو أنهن يتوجسن

خيفة من التجاوز عليهن وتعرضهن للتهم ..فهؤلاء النساء يرغبن فطرة في الحجاب حذرا ً من التعرض والتجاوز عليهن
وتجنبا ً من ان يكن موضع تهمة في نظر أزواجهن ،بل نجد ان المسنات احرص على الحجاب من غيرهن.
وربما لا يتجاوز الاثنتين أو الثلاث من كل عشر

من النساء هن :شابات وحسناوات لا يتضايقن من إبداء
مفاتنهن إذ من المعلوم أن الإنسان يتضايق من نظرات

من لا يحبه .وحتى لو فرضنا أن حسناء جميلة ترغب في

أن يراها اثنان أو ثلاثة من غير المحارم فهي حتما ً تستثقل
وتنزعج من نظرات سبعة أو ثمانية منهم ،بل تنفر منها.

فالمرأة �لكونها رقيقة الطبع سر يعة التأثر تنفر

حتما ً – ما لم تفسد أخلاقها وتتبذّل – من نظرات
خبيثة تصوب إليها والتي لها تأثير مادي كالسم – كما

هو مجرب – حتى أننا نسمع :أن كثيرا ً من نساء أورو با
 وهي موطن التكشف والتبرج  -يشكين إلى الشرطةمن ملاحقة النظرات إليهن قائلات :إن هؤلاء السفلة
يزجوننا في سجن نظراتهم!
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نخلص مما تقدم
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أن رفض المدنية السفيهة الحجاب وإفساحها المجال للتبرج يناقض الفطرة الإنسانية .وإن أمر القرآن ا�لكريم

بالحجاب – فضلا ً عن كونه فطر يا ً – يصون النساء من المهانة والسقوط ،ومن الذلة والأسر المعنوي ومن الرذيلة
والسفالة ،وهنّ معدن الرأفة والشفقة والرفيقات العزيزات لأزواجهن في الأبد.
والنساء – فضلا ً عما ذكرناه – يحملن في فطرتهن

تخوفا ً من الرجال الأجانب وهذا التخوف يقتضي فطرة
التحجب وعدم التكشف ،حيث تتنغص لذة غير مشروعة

لتسَع دقائق بتحمل أذى حمل جنين لتسعة أشهر ،ومن بعده
القيام بتربية ولد لا حامي له زهاء تسع سنين! ولوقوع مثل

هذه الاحتمالات بكثرة تتخوف النساء فطرة ً خوفا ً حقيقيا ً

من غير المحارم .وتتجنبهم جبلة ،فتنبهها خلقتها الضعيفة
تنبيها ً جادا ً إلى التحفظ وتدفعها إلى التستر ،ليحول دون
إثارة شهوة غير المحارم ،وليمنع التجاوز عليها ،وتدلها فطرتها
على أن حجابها هو قلعتها الحصينة وخندقها الأمين.

ولقد طرق سمعنا :أن صباغ أحذية قد تعرض لزوجة رجل ذي منصب دنيوي كبير ،كانت مكشوفة

المفاتن ،وراودها نهارا ً جهارا ً في قلب العاصمة (أنقرة)! أليس هذا الفعل الشنيع صفعة قو ية على وجوه أولئك
الذين لا يعرفون معنى الحياء من أعداء العفة والحجاب؟
الحكمة الثانية
إن العلاقة الوثيقة والحب العميق بين الرجل والمرأة ليسا ناشئين عما تتطلبه الحياة الدنيا من الحاجات

فحسب ،فالمرأة ليست صاحبة زوجها في حياة دنيو ية وحدها ،بل هي رفيقته أيضا ً في حياة أبدية خالدة.

فما دامت هي صاحبته في حياة باقية فينبغي لها ألا ّ تلفت نظر غير رفيقها الأبدي وصديقها الخالد إلى مفاتنها،

وألا تزعجه ،ولا تحمله على الغضب والغيرة.
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وحيث إن زوجها المؤمن بحكم إ يمانه لا يحصر محبته لها في حياة دنيو ية فقط ،ولا يوليها محبة حيوانية

قاصرة على وقت جمالها وزمن حسنها ،وإنما يكنّ لها حبا ً واحتراما ً خالصين دائمين لا يقتصران على وقت
شبابها وجمالها بل يدومان إلى وقت شيخوختها وزوال حسنها ،لأنها رفيقته في حياة أبدية خالدة ..فإزاء

هذا لابد للمرأة أيضا ً أن تخص زوجها وحده بجمالها ومفاتنها وتقصر محبتها به ،كما هو مقتضى الإنسانية ،وإلا
ستفقد ا�لكثير ولا تكسب إلا القليل.

ثم إن ما هو مطلوب شرعا ً أن يكون الزوج كفوءا ً للمرأة ،وهذا يعني ملاءمة الواحد للآخر ومماثلتهما ،وأهم

ما في ا�لكفاءة هذه هي كفاءة الدين كما هو معلوم.

فما أسعد ذلك الزوج الذي يلاحظ تدين زوجته و يقوم بتقليدها ،و يصبح ذا دين ،لئلا يفقد صاحبته الوفية

في حياة أبدية خالدة! وكم هي محظوظة تلك المرأة التي تلاحظ تدين زوجها وتخشى أن تفرط برفيق حياتها الأمين

في حياة خالدة ،فتتمسك بالإيمان والتقوى .والو يل ثم الو يل لذلك الرجل الذي ينغمس في سفاهة تفقده زوجته
الطبية الصالحة .و يا لتعاسة تلك المرأة التي لا تقلد زوجها التقي الورع ،فتخسر رفيقها ا�لكريم الأبدي السعيد.

والو يل والثبور لذينك الزوجين الشقيين اللذين يقلدان بعضهما البعض الآخر في الفسوق والفحشاء،

فيتسابقان في دفع أحدهما الآخر في النار.
الحكمة الثالثة

إن سعادة العائلة في ا لحياة واستمرارها إنما

هي بالثقة المتبادلة بين الزوجين ،والاحترام اللائق

والوُدّ الصادق بينهما ،إلا أن التبرج والتكشف

يخل بتلك الثقة و يفسد ذلك الاحترام والمحبة
المتبادلة .حيث تلاقي تسعة من عشرة متبرجات

أمامهن رجال يفوقون أزواجهن جمالا ً ،بينما

لا ترى غير واحدة منهن م َن هو أقل جمالا ً من
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زوجها ولا تحبب نفسها إليه .والأمر كذلك في الرجال فلا يرى إلا ّ واحدٌ من كل عشر ين منهم م َن
هي أقل جمالا ً من زوجته ،بينما الباقون يرون أمامهم من يف ُقن زوجاتهم حسنا ً وجمالا ً .فهذه الحالة قد

تؤدي إلى انبعاث إحساس دنيء وشعور سافل قبيح في النفس ،فضلا ً عما تسببه من زوال ذلك ا لحب

ا لخالص وفقدان ذلك الاحترام ،وذلك أن الإنسان لا يمكنه أن يحمل فطرة شعورا ً دنيئا ً حيوانيا ً تجاه
المحارم – كالأخت – لأن سيماء المحارم تشعر بالرأفة والمحبة المشروعة النابع َين من صلة القر بى.

فهذا الشعور النبيل يح ّد من ميول النفس الشهو ية ،إلا أن كشف ما لا يجوز كشفه كالساق ،قد يثير لدى

النفوس الدنيئة حسا ً سافلا ً خبيثا ً لزوال الشعور بالحرمة ،حيث إن ملامح المحارم تشعر بصلة القرابة ،وكونها محرما ً

فكشف تلك المواضع من الجسد يتساوى فيه المحرم وغيره ،لعدم وجود تلك العلامات
ُ
وتتميز عن غيرهم ،لذا
الفارقة التي تستوجب الامتناع عن النظر المحر ّم ،ولربما يهيج لدى بعض المحارم السافلين هوى النظرة الحيوانية!
فمثل هذه النظرة سقوط مريع للإنسانية تقشعر من بشاعتها الجلود.
الحكمة الرابعة
من المعلوم أن كثرة النسل مرغوب فيها لدى الجميع ،فليس

هناك أمة ولا دولة لا تدعو إلى كثرة النسل ،وقد قال الرسول

ا�لكريم ﷺ« :تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة».2

بيد أن رفض الحجاب وإفساح المجال أمام التبرج والتكشف

يح ّد من الزواج ،بل يقلل من التكاثر كثيراً ،لأن الشاب مهما بلغ
فسوقه وتحلله ،فإنه يرغب في أن تكون صاحبته في الحياة مصونة

عفيفة ،ولا يريدها أن تكون مبتذلة متكشفة مثله ،لذا تجده
يفضل العزوبة على الزواج .وربما ينساق إلى الفساد .أما المرأة

فهي ليست كالرجل حيث لا تتمكن من أن تحدد اختيار زوجها.
 .2رواه عبد الرزاق والبيهقي عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً.
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والمرأة من حيث كونها مدبرة لشؤون البيت الداخلية ،ومأمورة بالحفاظ على أولاد زوجها وأمواله وكل ما

يخصه ،فإن أعظم خصالها هي :الوفاء والثقة .إلا أن تبرجها وتكشفها يفسد هذا الوفاء ويزعزع ثقة الزوج بها،
فتجرع الزوج آلاما ً معنو ية وعذابا ً وجدانياً.

حتى أن الشجاعة والسخاء وهما خصلتان محمودتان لدى الرجال إذا ما و ُجدتا في النساء ع ُدتا من الأخلاق

المذمومة ،لإخلالهما بتلك الثقة والوفاء ،إذ تفضيان إلى الوقاحة والإسراف .وحيث إن وظيفة الزوج غير قاصرة

على الائتمان على أموالها وعلى الارتباط بها بل تشمل حمايتها والرحمة بها والاحترام لها فلا يلزمه ما يلزم الزوجة،
أي لا يقيد اختياره بزوجة واحدة ،ويمكنه أن ينكح غيرها من النساء.

إن بلادنا لا تقاس ببلدان أوروبا ،فهناك وسائل صارمة للحفاظ – إلى حد ما – على الشرف والعفاف في

وسط متبرج متكشف ،منها المبارزة وأمثالها ،فالذي ينظر بخبث إلى زوجة أحد الشرفاء عليه أن يعلق كفنه في
عنقه مقدماً .هذا فضلا ً عن أن طبائع الأوروبيين باردة جامدة كمناخهم .أما هنا في بلاد العالم الإسلامي خاصة
فهي من البلدان الحارة قياسا ً إلى أوروبا ،ومعلوم مدى تأثير البيئة في أخلاق الإنسان .ففي تلك الأصقاع الباردة،

ولدى أناس باردين قد لا يؤدي التبرج الذي يثير الهوى الحيواني ويهيج الرغبات الشهوانية إلى تجاوز الحدود مثلما
يؤدي إلى الإفراط والإسراف في أناس حساسين يثارون بسرعة في المناطق الحارة.

التبرج وعدم الحجاب الذي يثير هوى النفس ،و يطلق الشهوات من عقالها يؤدي حتما إلى الإفراط وتجاوز

الحدود وإلى ضعف النسل وانهيار القوى .حيث إن الرجل الذي يمكنه أن يقضي وطره الفطري في شهر أو في

عشرين يوما يظن نفسه مضطرا ً إلى دفعه كل بضعة أيام .وحيث إن هناك عوارض فطر ية – كالحيض – تجنبه
عن أهله وقد تطول خمسة عشر يوماً ،تراه ينساق إلى الفحش إن كان مغلوبا ً لنفسه.

ن يقلدوا أهل القرى والأر ياف في حياتهم الاجتماعية ويرفعوا الحجاب
ثم إن أهل المدن لا ينبغي لهم أ ّ

فيما بينهم ،لأن أهل القرى يشغلهم شاغل العيش وهم مضطرون إلى صرف جهود بدنية قو ية �لكسب معيشتهم،

وكثيرا ً ما تشترك النساء في أشغال متعبة ،لذا لا يهيج ما قد ينكشف من أجزاء أجسامهن الخشنة شهوات حيوانية
لدى الآخرين ،فضلا ً عن أنه لا يوجد في القرى سفهاء عاطلون بقدر ما هو موجود في المدن .فلا تبلغ مفاسدها

إلى ع ُشر ما في المدينة ،لهذا لا تقاس المدن على القرى والأر ياف.
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ن كأحد من النساء
لس ُت ّ
د .عبد العزيز الطر يفي*
فكّ ال� ل�ه أسره

﴿يَا نِس َاء َ
ل فَي َ ْطم َ َع
ن ب ِالْقَو ْ ِ
ضع ْ َ
تخ ْ َ
ن َات ّقَي ْت َُ ّن فَلا َ
ن النِّسَاء ِ ِإ ِ
الن ّب ِ ِيّ لَسْت َُ ّن ك َأَ ح َ ٍد م ِ َ
َ

ج الْجا َه ِل َِي ّة ِ
ن تَب َُر ّ َ
ن قَو ْلا مَعْر ُوفًا * و َقَرْنَ فِي بُي ُوتِك َُنّ و َلا تَب َر ّجْ َ
َض و َقلُ ْ َ
ال َ ّذ ِي فِي قَل ْبِه ِ مَر ٌ
الصّ لاة َ و َآتِينَ َ
ن َ
ن ال َلّه َ وَرَسُولَه ُ ِإ َن ّمَا يُر ِيد ُ ال َلّه ُ لِي ُ ْذه ِبَ عَنْكُم ُ
الز ّك َاة َ و َأَ طِعْ َ
ال ُأولَى و َأَ قِم ْ َ

ْت و َيُطَهّ ِرَك ُ ْم ت َ ْطه ِير ًا﴾ [الأحزاب.]33 - 32 :
ل ال ْبَي ِ
س أَ ه ْ َ
الر ِّجْ َ
* عبد العزيز الطر يفي ،التفسير والبيان لأحكام القرآن( ،ص.)1978 -1975
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خص ال� ل�ه نساء النبي ﷺ بالخطاب ،وقال( :يَا نِس َاء َ
ن النِّسَاءِ)؛ وذلك لمقام النبوة،
الن ّب ِ ِيّ لَسْت َُ ّن ك َأَ ح َ ٍد م ِ َ
ّ
َ

فهنّ قدوة لنساء العالمين جميع ًا ،بخلاف غيرهنّ  ،ولأن أثر خطئهن يتعدى إلى الزوج ،وهو رسول ال� ل�ه ﷺ؛

فإن تهمة المرأة في عِرضها تتعدى إلى زوجها في إقراره لها على ذلك ،والأمر يتصل بعرضه ونسبه ،بخلاف

ا�لكفر؛ لهذا قدر ال� ل�ه في نساء بعض الأنبياء ا�لكفر كنوح ولوط ،و�لكنه سبحانه لم يقدر العهر على امرأة نبي؛

لأن الشرف والعهر يتعدى إلى النسب.

وفي هذا :عظم منزلة القدوة على غيره في

وجوب احتياطه واحتياط أهل بيته؛ وذلك كلما
كان قدوة في قومه و بلده ،كان أولى بالاحتياط
من غيره.

وقوله تعالى( :فلا تخضعن بالقول)؛ يعنى :لا

ترققنه ولو كان ذلك عن حسن قصد؛ فإن النهي
ليس لأجلهن فقط ،بل لأجل السامعين ،فيميل م َن
في قلبه طمع إليهن؛ فيتسببن في إهلاكه.

وقوله( :وقُلن قولا ً معروفًا)؛ يعني :من الخير

الذي لو سمعه الناس ،ما استنكروه ،فيكون كلامهن
مع الواحد ككلامهن مع الجماعة في خيره وعفافه.

ومن علامة الكلام المباح الذي يجوز للمرأة أن تتكلمه مع الرجل الأجنبي :أن تتكلم بكلام لو سمعه الناس منها

معه ،ما استنكروه ولم تستحي هي منه ،فيعرفه الناس ولا يستنكرونه ،وهكذا ينبغي أن تكون العفيفة في خطابها إن

احتاجت إلى رجل لا يسمعها أحد ،أن تخاطبه بحديث لو سمعه زوجها وولدها والناس ،لم يستنكروه ،ولعدوه معروفًا.
وفي قول ال� ل�ه( :فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) جعل الطمع في الرجل ،مع احتمال وروده

من جنس المرأة عامة ً؛ وذلك تعظيم ًا للنبي ﷺ وتطهير ًا لنسائه من أن يظن بهن ظن السوء ،ولبيان خصوصية الرجال

بالجسارة والميل أكثر من النساء.
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وقوله تعالى( :وقرن في بيوتكن ولا تبرجن

تبرج الجاهلية الأولى) ،أمرهن بالقرار في
البيوت وعدم الخروج إلا لحاجة ،ونهاهن عن
تبرج الجاهلية من الاختلاط بالرجال ،وإظهار

المفاتن بالسفور ،ووصف ذلك بأنه جاهلية لا

عن علم وصلاح.

وقد ذكر بعض المفسر ين كمقاتل بن

حيان :أن تبرج ا لجاهلية الأولى  -قبل وجود
العرب – الذي نهى ال� ل�ه عنه في قوله( :ولا

تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) :أنهن كن يلقين الخمار على رؤسهن ولا يشددنه ،ومع ذلك نهى ال� ل�ه عنه،

وشدد عليه ،وذكره مثا ل ًا لفعل سوء ،وقد جاء عن بعض السلف كابن عباس وغيره :أن تبرج الجاهلية

الأولى كان بين نوح وإدر يس؛ ولو كان هناك تبرج عام في التاريخ بعده أسوأ منه ،لذكره ال� ل�ه مثا ل ًا.

قال تعالى( :بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن ال� ل�ه ورسوله):

أمر ال� ل�ه أمهات المؤمنين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ،وطاعة ال� ل�ه ورسوله؛ لبيان أن العفاف لا يكمل إلا بعبادة
وطاعة ل� ل�ه ورسوله.

وفي هذه الآية :إشارة إلى أن الحجاب والعفاف فطرة ،وما لم يقرن بعبادة من صلاة وزكاة وغير ذلك،

فإنه يكون عادة يسهل تحولها؛ ولهذا أمر ال� ل�ه أمهات المؤمنين ونساءهم بالعبادة مع العفاف ،وكثير من البلدان

التي طرأت عليها عادات فاسدة من تبرج وسفور ترى أنه ينسلخ من الحجاب فيها نساء ُ العادات ،ويثبت نساء

العبادات ،وهذا نظير إعفاء اللحى؛ فقد كانت الرجال تراه فطرة ً ،وجاء الإسلام العرب وهو يعفون لحاهم عادة ً

لا عبادة ً ،ولم تكن اللحى علامة ً على ديانة؛ لأنها أصل للمؤمن والكافر والصالح والفاسق ،حتى اختلط العرب
بالعجم؛ فتأثروا بهم ،فزالت لحى العروبة؛ لأنها (عادة) ،وبقيت لحى الإسلام لأنها (عبادة) ،فأصبحت عند

المتأخرين علامة ً على الديانة ،بخلاف السابقين فإنما هي شعبة من شعب الإيمان ليست وحدها علامة ً على شيء.
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ال تكوني شك ًال بال مضمون
د .صلاح سلطان*
فك ال� ل�ه أسره

عندما يصبح الرجال عبيدا ً تصير النساء أسياداً ،عندما تغيب الشمس يخرج البدر

يبدد الظلام ،و ينشر النور والأمن في الر بوع الخائفة والصدور الواجفة ،ولعلي عندما أنظر
حولي فأجد كثيرا ً من الرجال قد تحولوا إلى صورة شائهة أعود سر يعا ً إلى محاضن الأطفال،
وصانعات الأبطال ومؤازرات الرجال ،فأهتف من أعماقي مناديا ً  :أين دوركن؟

* د .صلاح سلطان ،مقال :لا تكوني شكلا ً بلا مضمون ،موقع :صيد الفوائدsaaid.net/female/r179.htm ،
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ك ال� ل�ه سحرا ً يجذب القلوب� ،لكن الأزمة زادت يوم
أين مكانكن في هذا الصراع الرهيب؟ لقد آتا ِ

انصرفت النساء إلى إلهاء الرجال بأجسادهن ،وغفلن عن حقيقة جمالهن ،جمال الروح (والجمال هو ا�لكمال)،
جمال نفس أبية تأبى الدنية ،أو تعيش على هامش البر ية ،والقوم لا يزالون في حروب كلامية ،هل تصلح

النساء لهذه المهام العتيدة ،والهموم الشديدة ،والأمانات الثقيلة؟
وأنت تضربين في الأسواق لا تخطئ عينك

شيئا ً من الحلل الأنيقة ،أو الحلي الرقيقة ،أو الأصباغ

الدقيقة ،أو العطور العتيقة ،كل ذلك لإخفاء جوهرك،

وتلميع مظهرك ،بصبغ الوجوه وتنميق الحواجب (وزججن
الحواجب والعيونا) وتصفيف الشعر ،وترقيق الصوت.

عوضا ً عن صبغ الحياة بصبغة الإيمان لقوله تعالى:

ن لَه ُعَابِدونَ﴾
نح ْ ُ
صب ْغ َة ً و َ َ
ن اللّه ِ ِ
ن مِ َ
صب ْغ َة َ اللّه ِ وَم َنْ أَ حْ سَ ُ
﴿ ِ

[البقرة ،]138 :عوضا ًعن ترطيب اللسان بأطايب الكلام،

الذي تتعمق جذوره وتعلو سيقانه وتكثر ثماره كما قال
ن ر َ ّبِهَا﴾ [إبراهيم:
ل حِينٍ ب ِِإ ْذ ِ
سبحانه﴿ :تُؤْتِي ُأك ُلَه َا ك ُ َ ّ

 ،]25عوضا ً عن حلم يأتي بالتحلم يحجبك عن مجاراة السفهاء ،أو اندفاع إلى سب ولعن ثم حقد وغل وغيبة ونميمة،

ن الْجا َه ِلِينَ﴾ [الأعراف ،]199 :أو كما قال الشاعر:
ْف و َأَ ْعر ْ
كما قال ال� ل�ه تعالى﴿ :خُذِ ال ْعَفْو َ و َأْ م ُ ْر ب ِال ْعُر ِ
ِض ع َ ِ
اللئـيم يس ُُب �ّنـي
أمـر � علـى
ولقـد ُ ّ
ِ

فمَضَيـتُ ثمّـتَ قلـتُ  :لا يعنيني

عوضا ً عن علم يأتي بالتعلم يرفعك إلى مصاف كرام العلماء ،وخير البلغاء مثل الحميراء أم المؤمنين ،أو الخنساء

أم الشهداء المقربين ،حتى يروى عنك علمك وقديما ً قالت العرب :قطعت جهيزة قول كل خطيب ،وعند جهينة

الخبر اليقين ،وقال الشاعر:

إذا قاـلت حـذام فصـــدقوها
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عوضا ً عن عفة تأتي بالتعفف لقوله

يجِد ُونَ نِك َاحا ً
ن ل َا َ
ِف ال َ ّذ ِي َ
تعالى﴿ :و َل ْيَسْتَعْف ِ

ح ََت ّى يُغْنِيَه ُ ْم ال َلّه ُ م ِن ف َضْ لِه ِ﴾ [النور،]33 :

بالحياء الذي لا يأتي إلا بخير ،بالصوم

الذي يهذب الشهوات ،بالدعاء الذي يرفع
الفتن و يخفف البلاء ،لإحياء عفة العر بية

الأصيلة في قولها :تجوع الحُر ّة ولا تأكل

بثدييها ،أو عفة المسلمة التي تؤمن من
أعماقها بقوله صلى ال� ل�ه عليه وسلم« :من
قُتل دون عرضه فهو شهيد».

عوضا ً عن الاهتمام بهموم المسجد الأقصى الذي يشق أوغاد اليهود الأنفاق تحته إلى عشرين مترا ً تمهيدا ً

لتساقط جدرانه على أشلاء عزتنا ،وأنقاض كرامتنا ،متناسين قول الشاعر:
يا ثالـث الحـرمين يا أرض الفدا

آليـت أجعل منك مقبرة العـدا

ذقت الردى إن لم أعد لك سيدا

أنا لن أظل مدى الحياة مشردا

ْت معالي الأمور واستحوذت عليك سفاسفها؟
أرأيت يا أختاه كيف نحّي ِ
وبالغت في إظهار شكل لم تخلقيه ،لم تشتر يه بدرهم ولا دينار ،ولم
ِ
أخفيت جمال الروح والقلب؟
ِ
كيف

تعتبري بيوم تذهب فيه نضارة الشباب ،ساعتها لن تجدي إلا السراب ،وتلتصق يداك بالتراب.

إن التحدي الذي تواجهينه اليوم ألا يعلو صوتك بالنحيب أين حقنا؟ أين ميداننا في الدعوة إلى ال� ل�ه؟

تقدمي نحو غايتك ا�لكبرى وهدفك الأسمى ،آنئذ ستجدين حقك موفورا ً ،وميدانك مفتوحا ً بغير جعجعة

ولا طحنا ً ،ولا ضجيج ولا تصدية لأن القوم سيرون روحا ً جديدة ونفسا ً سو ية وعزيمة فتية ،سي ُكبر القوم

و َقارها و يقدرون رأيها و يذللون العقبات في طر يقها.
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إننا معشر الرجال سنظل ننتظر ذلك الفجر الجديد والأمل السعيد الذي يجود براغبة ا�لكمال وصانعة

الأبطال ،ليعيد إلى واقعنا الآن صورة حية من أمثال أسماء بنت الصديق ذات الدور البارز في الهجرة
مع أبيها ،ثم حُسن تبعل زوجها ،ثم تر بيتها لفلذة كبدها حتى حفزته للشهادة راضية موقنة أنها تُنزل

ولدها أرفع المنازل في الدنيا والآخرة ،ونر يد صورة حية من نساء المهاجر ين والأنصار عندما غضبن من

المجاهدين العائدين من غزوة مؤتة بخطة تعد في الحروب نصرا ً ،إذ لقي ثلاثة آلاف مسلم مائتي ألف من

الروم لأن نساءنا لم يقنعن بما دون النزال وانتزاع النصر ولو كثر الرجال ،أو الشهادة في ميدان القتال،
ورفعن المغازل في وجوه الآباء والأزواج معلنات« :رجعتم يا فرار ،دونكم المغازل فاغزلوا ،وأعطونا
السيوف ننازل الأبطال».

والآن تنتظر الفتاة أو الزوجة أو الأم الرجال ينظرن في أيديهم لا وجوههم كم يحملون من ألوان

الطعام وأصناف الحلوى؟ بل صارت تنتظر مع كل مناسبة مستحدثة أو مفتعلة هدية ذهبية أو عباءة

حر ير ية ،أو نزهة خلو ية ،أو رحلة جو ية ،وذلك لتواري عجزا ً عن تقو يم نفسها أو القيام بدورها لتضع
أقدامها على عتبات جنة ر بها ،أرأيتن ذلك البون الشاسع بين نسائنا اليوم ونساء الأمس؟

ك و يحدوني فيك أمل ورجاء ألا تبالغي في إذكاء جمالك الجسدي الذي لا تم�لكين ز يادته
إنني أدعو ِ

ولا تضمنين بقاءه ولا ينظر إليه ر بنا ،بل ينظر إليه شياطين الإنس بعين زائغة وقلوب مريضة ونفس

مسعورة ،مع ما يفوتك من إدراك ركب الصالحين ،ودعاء القانتين ،واستغفار الملائكة حملة العرش العظيم.

أختنا تقدمي نحو ا�لكمال في الروح وا لخلق والعقل فلقد فتحت لك الطر يق أمك خد يجة وعائشة

وأم سلمة وز ينب وجو ير ية وأم حبيبة ،وأختك فاطمة وأسماء وعاتكة وأم سليم وأم الفضل ورفيدة في

سلفنا ،فلا تغفلي عنه في خلوتك أو جولتك ،إنني أعيذك أن تكوني شكلا ً بلا مضمون ،أو فؤادا ً كله

هواء ،أو عقلا كله خواء ،إن في أعماقك نفائس مدفونة ،وقلائد مركوزة ،ودررا ً مكنونة ،أخرجيها

فأمتك الإسلامية أحوج إليها الآن قبل أي وقت مضى.
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الترابط األسري في المجتمع النبوي
د .علي بن حمزة العمري
فكّ ال� ل�ه أسره

في يوم من الأيام كان عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة ،فلما حان وقت النوم وضع ﷺ

رداءه ،وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه ،وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع .وبقي ﷺ هنيهة

مضطجعا ً فلما ظن أن عائشة قد نامت أخذ رداءه ،وانتعل ،وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويداً.
* علي حمزة العمري ،أيام في المدينة( ،ص ،)141-136ط ،1مؤسسة الأمة
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فلما رأت عائشة رضي ال� ل�ه عنها ذلك لم تط ِق صبرا ً ،ووقع في نفسها أنه يقصد بيت إحدى زوجاته!

فتقنعت واختمرت وانطلقت في أثره ،فإذا هو قد سار إلى البقيع فقام فأطال القيام ،ثم رفع يديه
ثلاث مرات ،وأخذ يدعو لهم و يقول« :السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ،و يرحم ال� ل�ه
المستقدمين منا والمستأخر ين ،وإنا إن شاء ال� ل�ه بكم للاحقون».

فلما فرغ النبي ﷺ ا نحرف لينصرف ،فا نحرفت عائشة ،ثم أسرع فأسرعت ،ثم هرول فهرولت،

ثم أحضر – وهو ضرب من السير السر يع ـ فأحضرت ،فدخلت البيت قبيل دخوله ،فما هو إلا أن

استلقت على فراشها حتى دخل النبي ﷺ ،فنظر إليها فإذا هيتلهث من التعب ،فقال ﷺ« :ما لك يا

حشْيا رابِية؟» أي :لماذا صدرك يتحرك هكذا؟ فقالت :لا شيء يا رسول ال� ل�ه ،فقال« :لتخبر يني
عائش َ
او ليخبرني اللطيف ا لخبير» ،فقالت :يا رسول ال� ل�ه بأبي أنت وأمي.
ثم أخبرت ْه رضي ال� ل�ه عنها

وأرضاها خبرها وما ظنته ،فقال

«فأنت السواد الذي رأيتُ
ِ
ﷺ:

أمامي؟» ،قالت :نعم ،فلهدها

ـ أي  :ضربها ـ في صدرها لهدة
أوجعتها ،وقال« :أظننت أن يحيف

ال� ل�ه عليك ورسوله؟» ،فقالت :مهما
يكتم الناس يعلمه ال� ل�ه.

رأيت ،فناداني فأخفاه منك ،فأجبته
ِ
ثم إن النبي ﷺ بين لها علة خروجه بقوله« :فإن جبر يل أتاني حين

رقدت ،فكرهت أن أوقظك ،وخشيت
ِ
فأخفيته منك ،ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك ،وظننت أن قد
أن تستوحشي ،فقال« :إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم».1

 .1رواه مسلم من حديث عائشة (.)966
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هذه الحكاية من حكايات البيت النبوي فيها ا�لكثير

من العبر والدروس.

العبرة الأولى :هي ما يتعلق بز يارة المقابر.
فقد كان ﷺ حر يصا ً على ز يارتها ،بل كان يأمر بذلك

و يؤمر بذلك ،وقد رأينا كيف نزل عليه جبر يل -عليه السلام-

ليأمره بز يارة البقيع والدعاء لأهله -رضي ال� ل�ه عنهم.-

وكان ﷺ يأخذ الصحابة للمقابر و يعظهم عندها

مستغلا ً رقة قلو بهم برؤ ية الأموات ،وقد قال عليه

الصلاة والسلام مرة لأ صحابه وهو يشير إلى قبر:
«ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يز يدهما هذا

في عمله أحب إليه من بقية دنياكم» . 2

إنها موعظة عملية مؤثرة ،إن هاتين الركعتين اللتين قد لا تلقون لهما بالا ً هما عند الميت خير من

الدنيا وما فيها ،فما �لكم تفرطون؟ وهذه الموعظة النبو ية رسالة إلى كل مسلم تعلمه أن هذه الحياة الدنيا
ك
َٰت م َِّم ّا عَم ِلُوا ْ ۚ و َم َا ر َُب ّ َ
ل دَرَج ٌ
هي زمن العمل ،و بناء عليه يتفاوت الناس في منازلهم في الآخرة﴿ :و َلِك ُ ۢ ّ ٍ

ل ع ََم ّا يَعْم َلُونَ﴾ [الأنعام ،]132 :فهناك فرق بين الإنسان الذي يكثر من طاعة ال� ل�ه سبحانه وتعالى
ب ِغ َٰف ِ ٍ
و بين الإنسان الذي يغفل و ينسى ال� ل�ه جل جلاله.

ل ل� ل�ه سبحانه وتعالى ،وتذكر
فلا تستحقر ـ أخي ـ العمل الصالح ،إذا استيقظت في الليل فق ُم وتوضأ وص ّ ِ

حديث عمرو بن عبسة -رضي ال� ل�ه عنه -عندما وصف له النبي ﷺ الوضوء ثم قال« :فإن هو قام فصلى فحمد ال� ل�ه

وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه ل� ل�ه ،إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه».3
 .2السلسلة الصحيحة (.)1388

 .3رواه مسلم في صلاة المسافرين (.)834
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فماذا يريد الإنسان أكثر من ذلك؟! يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ،ثم إنه بالركعتين الخفيفتين ترفع

درجاته عند ال� ل�ه ،كما قال ﷺ« :إنك لا تسجد ل� ل�ه سجدة إلا رفعك ال� ل�ه بها درجة».4

وفي قصة ربيعة بن كعب الأسلمي رضي ال� ل�ه عنه وأرضاه ،لما قال للنبي ﷺ :أريد «مرافقتك في الجنة».

قال له ﷺ« :فأعني على نفسك بكثرة السجود».5

وهكذا تتابع الأحاديث على ضرورة تحقيق العبادة والطاعة ،فكيف يرضى مسلم لنفسه ألا يصلي

الفر يضة؟ وأن تذهب عليه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؟ نجد البعض أحيانا ً لا يصلي أياما ً،
أو يخرج وقت الصلاة وهو لا يصلي هل هذا هو المسلم الحقيقي الذي يريد أن يدخل الجنة ويريد أن يرافق

النبي عليه الصلاة والسلام؟!

ألا يخشى أمثال هؤلاء أن يشملهم الحديث العظيم ،حديث الذي ي ُر َدون عن الحوض ،فإذا سأل عنهم النبي

ﷺ قيل« :إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك».6

العبرة الثانية من هذه القصة النبو ية المدنية
هي في التعامل مع المرأة وما ركب فيها من

طباع ،لقد حملت الغيرة عائشة -رضي ال� ل�ه عنها -على
أن تسيء الظن برسول ال� ل�ه ﷺ! وتحسبه ذاهبا ً إلى

تكتف بسوء الظن بل
ِ
غيرها من زوجاته في ليلتها ،ولم
تبعته ﷺ وراقبته!

ماذا لو فعلت زوجة أحدنا هذا؟!
 .4رواه مسلم في كتاب الصلاة (.)490
 .5رواه مسلم (.)490

 .6رواه البخاري ( )6161ومسلم ( .)2860من حديث ابن عباس.
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لا أستبعد أن تكون ردة الفعل عنيفة ،شتما ًأو ضربا ًأو طلاقاً! و�لكن النبي ﷺ بحكمته لم يز ِد على أن ضرب

على صدرها وقال« :أتخافين أن يحيف عليك ال� ل�ه ورسوله؟» .ثم شرح لها بعد ذلك ما حصل تطييبا ً لخاطرها.

إن هذا الوعي والفقه لطبيعة المرأة ،وآليات التعامل معها هو من أهم دروس هذه القصة .المشكلة أننا نفهم

الأمور أحيانا ً على غير وجهها ،يقرأ بعضنا قوله ﷺ« :إن المرأة خ ُلقت من ضلع أعوج ،وإن أعوج شيء في الضلع
أعلاه ،إن ذهبت تقيمه كسرته» .فلا يفهم من هذا إلا أن المرأة ناقصة عوجاء لا أمل في إصلاحها! وربما تبرع
بشتم زوجته بمثل هذه المعاني كلما وقع خلاف!

وفاعل هذا غفل عن القصة التي سقناها

أول الحديث ،إن الذي وصف المرأة بأنها خلقت
من ضلع أعوج هو الذي تفهم موقف عائشة

وأحسن التعامل معها ،وهو أيضا ً الذي قال
بعد وصف المرأة بأنها خلقت من ضلع أعوج:
«فاستوصوا بالنساء خيراً».7

إذن لم يكن النبي ﷺ ير يد أن يعيب

المرأة ،بل أراد أن يبين الصفة التي خلقها ال� ل�ه
عليها ليتمكن الزوج من التواؤم معها والتعامل

بمقتضاها .ولذلك جاء في الرواية الأخرى
للحديث قوله ﷺ« :فدارها تعيش بها».8

لاحظوا ثلاث كلمات« :فدارها تعش بها» ،إن أردت أن تعيش مع الزوجة فدارها ولاطفها وأعطها

بعض الهدايا ،إذا أخطأت يوما ً ما فتجاوز واصفح ولا تشدد عليها.
 .7رواه البخاري ( ،)4890ومسلم ( )1468من حديث أبي هريرة.
 .8رواه أحمد (.)8/5
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وفي موقف النبي مع عائشة وما

يوحي بأنه لا بأس للزوج أن يسمح
للزوجة بالتحقق من بعض ما يوجب
لها شكاً ،نعم لا نجيز لها أن تفتح

الجوال كل مرة وأن تفتش الأدراج
والملابس ،و�لكن من حكمة الزوج أن

يسمح لها بالاطلاع على ما يز يل شكها
من فترة لأخرى.

ومما يُلحظ كذلك أن عائشة -رضي

ال� ل�ه عنها -أم المؤمنين خرجت من البيت

لتتأكد من بعض الأوضاع وترى بعض

الأمور ،فلم يمنعها النبي ﷺ ،ولم يقل لها:
لماذا خرجت من بيتك؟! بل تركها النبي
عليه الصلاة والسلام وشأنها.

العبرة الثالثة مفادها أن الذي يطوي صدره على خطيئة يظهر ذلك في ملامحه اضطرابا ً وقلقاً! فعائشة ما

كانت حشيا رابية ،صدرها يتحرك وجسمها يتحرك بسبب القلق.

ومثل ذلك وقع للصحابي الجليل المقداد بن الأسود -رضي ال� ل�ه عنه -لما شرب كوب لبن النبي عليه الصلاة

والسلام بغير إذنه ،حيث لم يستطع أن ينام إذ نام صاحباه.9

ل إعانة وتوفيق ال� ل�ه سبحانه وتعالى له ،كما يُلحظ هذا على فلتات
فالذي يقع في الأخطاء وفي التجاوزات تق ّ

لسانه أو على قسمات وجهه.
 .9رواه مسلم (.)2055
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زلت أتذكرك يا صديقي
ال ُ
د .وليد الهوريني*
فكّ ال� ل�ه أسره

قال صاحبي في جلسة استرخاء في ليلة هادئة :أخذتُ أقلب ملفات الذاكرة الكليلة،

فوجدت أن ثمة أشخاص مرّوا سر يعا ً في حياتي ،و�لكنهم تركوا بصمات مؤثرة في وجداني.

من هؤلاء زميل في أولى سنوات الدراسة الجامعية ،كان يعاني من قلة ذات اليد،

فكنت أهديه أحيانا ً قيمة الكتاب الجامعي ،وفي أحايين أخرى أقرضه مبلغا ً يسيرا ً لا يكاد يسد
حاجته ليومين أو ثلاثة.

* موقع «اليوم» ،منشور في 2014 /2 /7م.
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وتمضي الأيام وأقرر الانتقال من جامعتي لجامعة في منطقة أخرى ،وكان هذا إيذانا ً بالفراق مع صديقي

الذي رافقني خلال إنجاز إجراءات انتقالي ،وقد تزامنت ساعة الوداع مع استلامنا للمكافأة الجامعية التي
كانت لا تتجاوز ( 850ر يالا ً)؛ فوقف صاحبي في ساعة الوداع فلاحظت أن عينيه محمرتان من التأثر ،فعانقني
مودعا ً ثم غافلني ووضع في جيبي ( 700ر يالا ً) وأقسم بال� ل�ه أن آخذها كهدية ،وعبثا ً حاولت منعه دون
جدوى ،لقد كنت أدرك من حال صديقي ماذا يعني هذا المبلغ بالنسبة له في تلك الظروف الصعبة التي

كان يعيشها ،فقد دفع الرجل مبلغا ً كان يمثل له في تلك الأيام قيمة طعامه ،ووقود سيارته القديمة ،و�لكنه

آثر أن يخص به صاحبه المقتدر الذي وإن سبقه في العطاء ،و�لكنه لم يسبقه في الجود والنبل والوفاء.
قلتُ لصاحبي :إن نفاسة معدن

صديقك ظهرت في ذلك الموقف،

وتجلت من زاويتين:

الأولى :أنه آثرك بهذا المبلغ في

وقت كان في حاجة ماسة له ،فالبذل

في حال الحاجة لا يماثل البذل في

حال السعة ،وإن كان البذل محمودا ً
في كل حال.

الثانية :أنه دفع هذه الهدية في لحظة الوداع ،فهو لا يرتجي منفعة ً من ورائها ،بدليل أنه لم يتسن له اللقاء بك

منذ ذلك اليوم.

تلك الأمثلة المشرقة في الإيثار والوفاء تحتاج منّا أن نتعاهدها بالذكر ا لحسن ،والدعاء الصادق،

وأن نَش ُ ّد الأيادي على أ صحابها ،لأن هذه النماذج النبيلة يع ّز ا لحصول عليها في حياتنا الصاخبة ا لحافلة

بالتنافس المذموم ،والأنانية المفرطة ،و�لكننا لن نعدم في أرشيف ماضينا و يوميات حاضرنا أطيافا ً

جميلة وقلو با ً طاهرة وأرواحا ً ملائكي ّة ،تستمتع بالبذل والتضحية والعطاء ،كما يستمتع آخرون بالأخذ
والأنانية والإقصاء.
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ر بما كان ذلك الطيف أمّا ً أو زوجة أو أخا ً أو صاحبا ً،

وليست الحسرة بنسيان حقهم علينا ،أو عدم الشعور بقيمتهم
فحسب ،بل الأسى كل الأسى ألّا نشعر بقيمتهم في حياتنا

حتى بعد رحيلهم .

لقد علمنا النبي صلوات ر بي وسلامه عليه أن الوفاء

مع هذه النماذج لا يقف حتى عند رحيلهم أو فقدهم؛
فقد جاءت عجوز إلى النبي صلى ال� ل�ه عليه وسلم ،فأحسن

استقبالها ،فقال لها« :كيف أنتم؟ كيف حا�لكم؟ كيف
كنتم بعدنا؟» قالت :بخير بأبي أنت وأمي يا رسول ال� ل�ه .فلما

خرجت ،قالت أم المؤمنين عائشة رضي ال� ل�ه عنها :يا رسول

ال� ل�ه تُقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال« :يا عائشة

إنها كانت من صواحب خديجة ،وإنها كانت تأتينا زمان
خديجة ،وإن حسن العهد من الإ يمان».
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إلى أختي المنتقبة
د .هشام مشالي
فكّ ال� ل�ه أسره

أكتب إليكِ في زمن يُضرب

فيه الحصار على القرآن وأهله ،و يُضيق

على مدارسه ومعاهده ،وتُصادر ألواحه
وحناجره ،وتُحرف معانيه جهارا ً في

الجرائد والمجلات ،بينما تُوزع الجوائز
على حفظته من الفتية والفتيات!

أكتب إليكِ من خلف القضبان في

بلد جهر حاكموه بعلمانيتهم وإقصاء الدين

عن سياستهم ،وسخ ّروا ا�لكهان والسحرة
لخدمتهم وإسباغ الشرعية عليهم ،وسجنوا

م َن خالفهم ،ونكّلوا بم َن عارضهم وثار

على ظلمهم ،وجرّموا م َن رفع المصحف
مطالبا ً بتحكيمه من جديد!

مقال منشور في 2016-3-14م ،موقع

السلفية) الإ�لكتروني.

(الجبهة
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أكتب إليكِ وقد اشتد أوار معركة اله ُو ية :فما جرى في  30يونيو  - 2013في زعمهم  -قد وضع حدا ً لمز يد

من أسلمة الدولة ،والاشتباك القائم بين الدين والسياسة وما تمخض عنه لا بد أن يُحسم ونَد َع ما ل� ل�ه ل� ل�ه وما

لقيصر لقيصر (بحسب تعبيرهم) ،ولابد للجامعة أن تعود للاشتغال بمهمتها الرئيسية وهي تفكيك (الثقافة

التقليدية) التي تنتجها المؤسسات التقليدية وعلى رأسها الأزهر ،ومن ثم فإنه ليس للفرد المنتسب للجامعة أن
يسلك داخلها بما يؤول إلى تثبيت هذه الثقافة ،ومن هذا المنطلق جاز منع المنتقبات؛ فالحر ية الخاصة للفرد

ليست مطلقة ،بل تتحدد بحسب مهمة المؤسسة التي ينتسب إليها!

تلك هي كلماتهم ..بل يجب على الدولة أن تساند جامعة القاهرة في محاربة الإرهاب الذي أصبح النقاب

رمزا ً من رموزه الفكر ية!

فلينتبه هذا الوطن كله إلى خطورة المعاني الرمزية والعملية لاتساع دوائر المنتقبات في الجامعة وفي غيرها

من الأماكن والمؤسسات التي استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير! تلك هي دعوتهم!

كبْر ٌ َمّا ه ُم ببِ َٰل ِغ ِيه ِ﴾ [غافر﴿ ]56 :يُر ِيد ُونَ
صد ُورِه ِ ْم ِإ َلّا ِ
﴿إن فِى ُ
نعوذ بال� ل�ه من شرورهم وخاب سعيهمِ ..

لِي ُ ْطف ِٔـ ُوا ْ نُور َ ٱل َلّه ِ ب ِأَ ف ْوَٰهِه ِ ْم و َٱل َلّه ُ مُت ُِم ّ نُورِه ِۦ﴾[ .الصف]8 :

أبشري أختاه ..وعلى الحق اثبتي ..ففجر الوعد قد لاح ..وهاهو ظل الظلم ينزاح..
أنا لست مسجونا ً لأن ملامحي

كالنبضات
ِ
سكنت قلوب الناس

في الأسر أرسم كل يوم صورة

وطنا ً

الرايات
ِ

يا دولة البغي الطو يل تمهلي

موات
ِ
فالأرض تحيا بعد طول

باغيا ً

سبات
ِ
و�لك َم أفاق الناس بعد

كم حطمت هذي الشعوب قيودها

الثورات
ِ
كم فجّرت حمما ً من

هذي

بلاد

لا

تسالم

وإن غدا ً لناظره قريب…
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عنيدا ً

شامخ

خديجة  ..الحب األول
الشيخ عبد ال� ل�ه النحال
فكّ ال� ل�ه أسره

قال الشاعر:

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى

ما الحــب إلا للحبيب الأول

لقد كانت خديجة رضي ال� ل�ه عنها الحب الأول في حياته ﷺ ،إذ أخبر ﷺ عنها في الحديث الصحيح« :إني

قد ر ُزقت حبها».1

وقد كانت خديجة من ن ِعم ال� ل�ه الجليلة على الرسول ﷺ ،بقيت معه ربع قرن تَحنّ عليه ساعة قَلَق ِه ،وتؤازره

«آمنت بي حين كفر بي الناس ،وصدقتني حين
ْ
في أحرج أوقاته ،وتعينه على إبلاغ رسالته ،يقول الرسول ﷺ:

كذبني الناس ،وأشركتني في مالها حين حرمني الناس ،ورزقني ال� ل�ه ولدها ،وحرم ولد غيرها».2

 .1رواه مسلم.

 .2رواه البخاري ومسلم.
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قال ابن الأثير :خديجة أول خلق ال� ل�ه أسلم بإجماع المسلمين ،لم يتقدمها رجل ولا امرأة ،وقال

ابن العر بي« :كان النبي ﷺ قد انتفع بخد يجة برأيها ومالها ونصرها ،فرعاها حية وميتة ،و ب َر ّها موجودة
ومعدومة ،وأتى بعد موتها ما يعلم أنه يَسُرها لو كان في حياتها.

وقد حافظ النبي ﷺ على حبه القديم الأول ،حتى بعد موت خديجة ،فكان ﷺ يكثر من الثناء عليها

والاستغفار لها ،كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني ،وقد غارت عائشة رضي ال� ل�ه عنها من ذلك،

حيث تقول« :ما غرت على امرأة للنبي ﷺ ما غِرتُ على خديجة ،ماتت قبل أن يتزوجني ،لما كنت أسمعه

يذكرها» ،3وفي رواية« :كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة».4
ومن كثرة ما كان يذكر النبي

ﷺ خديجة غارت عائشة حتى
قالت كما جاء في الحديث« :تذكر

خديجة وقد أبدلك ال� ل�ه خيرا ً منها؟».
فينتفض الرسول ﷺ للدفاع عن

حبه القديم الدفين في قلبه والذي
ما انمحى رسمه رغم تطاول العمر

فقال« :لا وال� ل�ه ما أبدلني ال� ل�ه خيرا ً
منها» ،5مع أن الرسول ﷺ كان في

سَعة من الأمر بحيث يجامل عائشة
بشيء من القول ،إلا أنه رفض أن

يشرك أحدا ً في منزلة خديجة عنده.
 .3رواه البخاري.
 .4رواه البخاري.

 .5رواه البخاري.
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تنتبه عائشة لانتفاضة الرسول في الدفاع عن حبه لخد يجة فتقول مستسلمة« :والذي بعثك

با لحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير»  . 6فكان ﷺ شديد الوفاء لخد يجة بعد موتها« ،حتى أنه كان
يذبح الشاة فيوزعها في صديقات خد يجة» . 7
وعن عائشة رضي ال� ل�ه

عنها قالت :جاءت عجوز إلى

النبي ﷺ وهو عندي ،فأقبل
عليها إقبالا ً حسنا ً ،يسألها عن
حالها وأخبارها ،فلما خرجت

قلت يا رسول ال� ل�ه تقبل على

هذه العجوز هذا الإقبال،

فقال« :إنها كانت تأتينا زمن
خد يجة ،وإن حسن العهد

من الإيمان».8

أما عن مكانة خد يجة عند ال� ل�ه عز وجل فليس أدل على علو منزلتها ومكانتها من الحديث الصحيح

عن أبي هر يرة رضي ال� ل�ه عنه قال :أتى جبر يل النبي ﷺ فقال« :يا رسول ال� ل�ه هذه خديجة قد أتت معها

إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ر بها ،و بشرها ببيت في الجنة من

قصب لا صخب فيه ولا نصب».9

رضي ال� ل�ه عن خديجة وعن جميع زوجات المصطفى أمهات المؤمنين وجمعنا بهم في جنات النعيم.
 .6رواه أحمد.

 .7رواه البخاري.
 .8رواه الحاكم.

 .9رواه البخاري ومسلم.
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مدرسة بيت النبوة
الشيخ أحمد التلفيتي
فكّ ال� ل�ه أسره

الحمد ل� ل�ه رب العالمين ،والصلاة والسلام على خير خلق ال� ل�ه سيدنا محمد

بن عبد ال� ل�ه ،الصادق الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهر ين ،وصحابته الميامين
ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين.

يطيب الحديث عندما يتعلق بخير الورى محمد ﷺ ،أيا ً كان المجال ومهما

شرف الوقت ،فهو م َن بعثه ال� ل�ه رحمة وأسوة وملهما ً ومرشداً ،ومن أدق
وأهم أساسات تلك الشخصية الكاملة بشر يا ً ﷺ هي دائرته الضيقة والأقرب
من أهل بيته :أزواجه.
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لقد فطر ال� ل�ه الإنسان على التماس السكن النفسي والوجداني في زوج يتم به النقص و يستعين به على

الحياة و يشاركه الخاطر والمسير ،وفي ظل شخصية عظيمة كرسول ال� ل�ه ﷺ كان أمر الزوج أشد خطرا ً وأعظم
قدرا ً ودوراً ،فلقد كانت معضلة في مسيرة نبي ال� ل�ه نوح ونبي ال� ل�ه لوط عليهما السلام ،لتتجلى في سيرة محمد

ﷺ عظمة وحساسية ومركز ية أزواجه أمهات المؤمنين.
فمن حيث المبدأ والانطلاق كانت خديجة

رضوان ال� ل�ه عليها السند والعضد لرسول ال� ل�ه ﷺ،

وهي من طمأنته وسارت به ليستقصي ويتحرى حول
حادثة نزول جبر يل في غار حراء ،وهكذا كانت

بقية أزواجه رضوان ال� ل�ه عليهن ،حضنا ً آمنا ً لنفسيته،

تواجه بشر ية ً لتربيتها ودلالتها على سبيل الرشاد ،وتقو ّم

السلوك وتصلح القلوب ،بما لا يقيم بيوتا ً مضطربة
أو وجدانا ً مشروخا ً ،ولذلك حين نزل التخيير لنساء

النبي قلن بلسان لا يتلعثم ولا يتردد :أفيك نُخير؟! بل
نختار ال� ل�ه ورسوله! وبهذا يتنازلن عن حقوق فطر ية

من نفقة وغيره حتى ينشغل رسول ال� ل�ه عن همه
وشغله الأكبر في الدعوة إلى ال� ل�ه.

لقد كان في زواج رسول ال� ل�ه ﷺ من أمهات المؤمنين دروس في العلاقات الأسر ية والزوجية والاجتماعية،

فقد كان لكل واحدة منهن قصة في سبب زواج النبي بها ،وأدى تعدد المشارب إلى مصب واحد في إسناد رسول

ال� ل�ه في دعوته بالتزام توجيهاته التي تصبح للورى منهجا ً وقدوة.

وكم تتنافس الآثار والأخبار في نقل روعة ونضارة ذلك النسيج في بيت النبوة ،أم سلمة رضي ال� ل�ه

عنها التي استشهد زوجها الأول أبو سلمة فأبدلها ال� ل�ه خيرا ً منه رسول ال� ل�ه ﷺ ،هي المستشارة التي بثها
له النبي أسفه عن امتعاض الصحابة من صلح ا لحديبية ،فقدمت له النصيحة التي ما تردد في تنفيذها

حتى كانت هي المخرج من ا لحال.
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وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي ال� ل�ه عنها التي كافأها ال� ل�ه عز وجل على صبرها إثر ارتداد زوجها

الأول عن الإسلام فخطبها النبي ،تسحب بساط رسول ال� ل�ه ﷺ لتمنع والدها المشرك آنذاك -أبا سفيان -من أن

يجلس عليه ،وتلقي في وجهه يقينا ً وحبا ً وحسما ًلصالح رسول ال� ل�ه :انه فراش رسول ال� ل�ه وإنك مشرك نجس!

وحدّث عن أخبار عائشة رضي ال� ل�ه عنها والتي كانت أحب أزواجه إليه بإكبار واحترام ،وكذلك حفصة وكل
أمهات المؤمنين رضي ال� ل�ه عنهن جميعاً.

ولا ينتقص أو يتناقض الحديث عن مثالية نصرة أمهات المؤمنين لزوجهن ﷺ من بشر يتهن وفطرتهن،

فقد كنّ يتنافسن على أقرب المواقع لفؤاد رسول ال� ل�ه ،ما أوقع بعضهن في مواقف عوتبن عليها من السماء ،فمع

اختيارهن الجازم ل� ل�ه ورسوله ،فقد كانت الواحدة تقول للنبي :و�لكن لا تخبر أحدا ً من الأخر يات .لتحصيل ما
تظنه المكان الأفضل قربه ﷺ.،

وكن إذا جلسن بين يديه ربما نالت إحداهن من الأخرى فيقول لها :خذي حقك ،و يضحك عليه الصلاة

والسلام ،وللغيرة حظها فيهن رضوان ال� ل�ه عليهم من بعضهن البعض ،وقد كان من خبر سورة التحريم في اتفاق
عائشة وحفصة على سَودة الوضوح البالغ في الغيرة ،حتى أنزل ال� ل�ه في السورة عتابه لهن لأن بعض السلوكيات لا

ْت و َيُطَهّ ِرَك ُ ْم ت َ ْطه ِير ًا [الأحزاب .]33 :ولا تتناسب
ل ال ْبَي ِ
س أَ ه ْ َ
تتوافق مع مبدأ ِإ َن ّمَا يُر ِيد ُ ال َلّه ُ لِي ُ ْذه ِبَ ع َنكُم ُ الر ِّجْ َ

مع أجواء بيت النبوة.

روى السيوطي عن ابن سعد وابن عساكر عن عائشة :أن النبي ﷺ كان إذا خلا بنسائه ،ألين الناس ،وأكرم

الناس ،ضحاكا ً بساماً ،وقد كن رضوان ال� ل�ه عليهن نعم الزوجات والقدوات لنساء العالمين ،ولذلك فقد صرن

َٰت
للمؤمنين أمهات ونعم الأمهات ،أراد ال� ل�ه لهن صفات كن جديرات بها،وألمح لذلك في سورة التحريم﴿ :مُسْل ِم ۢ ٍ
َٰت و َأَ بْك َار ًا﴾[ .التحريم]5 :
َٰت ثَي ِّب ۢ ٍ
س ٰٓئِح ۢ ٍ
ٰت َ
َٰت ع َٰبِد َ ٍۢ
َٰت ت َٰٓئ ِب ٍ
َٰت قَٰن ِت ۢ ٍ
ُمّؤْم ِن ۢ ٍ

فعظم ال� ل�ه قدرهن وأجرهن ،كما عظم خطر الانتقاص منهن ،فمن أرادت من المؤمنات

الاقتداء بهن فمنهن :سند ُ لأ صحاب الرسالة ،وسكن في البيت والنفس ،رضي ال� ل�ه عنهن وصلى ال� ل�ه

عليه وسلم على زوجهن خير البشر جميعا ً سيدنا محمد.
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اتباع النبي ﷺ
د .علي بن عمر بادحدح
فكّ ال� ل�ه أسره

الحمد ل� ل�ه ،والصلاة والسلام على رسول ال� ل�ه ،وعلى آله وصحبه ومن واله.

إخوة الإسلام والإيمان ،حب الرسول ﷺ نبض القلوب ،ونور

العيون ،ودم العروق ،لأنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين،
ولأن حبه أساس في الإيمان والدين ،وقد وصفه وأثنى عليه ربه بقوله:

ق عَظ ٍِيم﴾ [القلم]4 :
ك لَعَلَى خ ُل ُ ٍ
﴿و َِإ َن ّ َ

* المقال مقتطف من خطبة يوم الجمعة للدكتور علي بادحدح بمجمع خاتم المرسلين بالخرطوم ،عام 2013م ،رابط إ�لكتروني:
youtu.be/fpUoTtqzUlM
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سك ُ ْم عَز ِيز ٌ
ل م ِنْ أَنْف ُ ِ
وبالنسبة لنا نحن أتباعه وأبناء أمته ،كان له علينا فضل خاص عظيم﴿ :لَق َ ْد ج َاءَك ُ ْم رَسُو ٌ

وف رَحِيم ٌ﴾ [التوبة ،]128 :ومن ثم انتصب لنا ونصبه ال� ل�ه جل وعلا لنا قدوة:
ِيص عَلَيْك ُ ْم ب ِال ْمُؤْم ِنِينَ ر َء ُ ٌ
عَلَيْه ِ م َا ع َن ِ ُت ّم ْ حَر ٌ

خر َ وَذ َك َر َ ال َلّه َ كَث ِير ًا﴾ [الأحزاب ،]21 :ومن
حسَن َة ٌ لم َِنْ ك َانَ يَرْجُو ال َلّه َ و َال ْيَوْم َ الْآ ِ
ل ال َلّه ِ ُأسْ وَة ٌ َ
﴿لَق َ ْد ك َانَ �لَك ُ ْم فِي رَسُو ِ

هنا فإنه لابد أن ندرك عظمة وتقديم هذا الإيمان برسولنا ﷺ ،وحبه القلبي العاطفي ،وحبه العملي الاتباعي ،لأن ال� ل�ه
تعالى قد ذكر ذلك في آيات مستفيضة.

منها قول ال� ل�ه تبارك وتعالى﴿ :قُلْ ِإ ْن

ك َانَ آبَاؤُك ُ ْم و َأَ ب ْنَاؤُك ُ ْم و َِإخْ وَانُك ُ ْم و َأَ ْزو َاجُك ُ ْم

تخْشَوْنَ
ل اق ْتَر َف ْتُم ُوه َا و َتِ جَارَة ٌ َ
وَعَشِيرَتُك ُ ْم و َأَ مْوَا ٌ
ن
َب ِإلَيْك ُ ْم م ِ َ
ضوْنَهَا أَ ح َ ّ
ن تَرْ َ
ك ُ
كسَاد َه َا وَمَسَا ِ
َ

جه َا ٍد فِي سَب ِيلِه ِ فَتَر ََب ّصُوا ح ََت ّى
ال َلّه ِ وَرَسُولِه ِ و َ ِ
سق ِينَ﴾
يَأْ تِي َ ال َلّه ُب ِأَ ْمرِه ِ و َال َلّه ُل َا يَهْدِي الْقَوْم َ الْف َا ِ

[التوبة ،]24 :بل قد قال رسولنا ﷺ فيما قد صح

عنه« :لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا ً لما
جئت له» ،وقال أيضا ًفيما صح عنه عليه الصلاة

والسلام« :لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب
إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين».
بعض الصور التي جسدت المحبة
ولننظر إخوة الإيمان إلى بعض الصور التي جسدت هذه المحبة القلبية ،وذلك الإجلال لمقام نبوة رسولنا

ﷺ ،في بعض ما أثر عن أصحابه الذين كانوا أقرب الناس إليه ،وألصقهم به ،والذين عاشوا معه في حله وترحاله،

وفي حضره وسفره ،وفي سلمه وحربه ،فهذا زيد بن الدثنة ،أحد القراء الذين بُعثوا لتعليم بعض العرب في وسط
الجزيرة ،فغدروا بهم ،وجاء دوره لي ُقتل ،فقيل له :أتحب أن يكون محمد ﷺ مكانك وأنت آمن في أهلك؟ فقال:

«وال� ل�ه ما أحب أن يشاك محمد ﷺ بشوكة ،وأنا آمن في أهلي» .
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صور من التوقير والمحبة
وإذا نظرنا إلى ما كان يأخذ

به الصحابة ،وما جاء من الأوامر

الربانية المتصلة بتوقير رسولنا ﷺ
لرأينا عجباً ،لما نزل قول الحق جل

ن آم َن ُوا ل َا
وعلا﴿ :يَا أَ ُ ّيهَا ال َ ّذ ِي َ

ْت َ
الن ّب ِ ِيّ
صو ِ
تَرْف َع ُوا أَ صْ وَاتَك ُ ْم فَو ْقَ َ
ل كَج َ ْهرِ بَعْضِ ك ُ ْم
تجْه َر ُوا لَه ُ ب ِالْقَو ْ ِ
وَل َا َ

تح ْب ََط أَ عْمَا�لُك ُ ْم و َأَ ن ْتُم ْ ل َا
ض أَ ْن َ
لِبَعْ ٍ
تَشْع ُر ُونَ﴾ [الحجرات]2 :

اعتزل ثابت بن قيس وهو خطيب النبي ﷺ ،وزعيم من زعماء الأنصار ،اعتزل مجلس النبي عليه الصلاة

والسلام ،ولم يعد يحضر ،فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام ،فبحثوا عنه ،وذهبوا إليه وسألوه :ما بك؟ قال« :إني
امرؤ ٌ جهوري الصوت ،وأخشى أن أجلس في مجلس رسول ال� ل�ه فيعلو صوتي على صوته ،فيحبط عملي فأهلك».

هكذا كانوا ينظرون إلى الأوامر ،ليست على أنها أوامر عامة ،أو أنها يمكن أن تفسر هكذا أو

هكذا ،بل كانوا يأخذون بها على أعلى أنواع الدقة ،وروى مسلم في صحيحه أن النبيﷺ رأى في إصبع
رجل خاتما ً من ذهب فنزعه ،وقال« :يعمد أحدكم إلى جم ٍر من النار فيضعه في يده» .فلما انفض المجلس

وقام الرسول عليه الصلاة والسلام والناس ،قال بعض الناس للرجل :خذ خاتمك فانتفع به ،بعه أو

أعطه لزوجتك أو نحو ذلك ،قال« :ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول ال� ل�ه ﷺ».
موقف الصديق عند وفاة الرسول

وكان أول ما كان المنهج ،المهم هو أن يكونوا على ما علمهم وما رباهم عليه محمد ﷺ ،فلما كان الخبر

مفزعا ً محزنا ً طاشت بعض العقول ،وقال من قال :ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيعود ،فقام أبو بكر رضي
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سنح ،فجاء وكشف
ال� ل�ه عنه ،وهو أقرب الناس وأحبهم إلى رسول ال� ل�ه ﷺ ،وعند الوفاة كان في العوالي في ال ُ ّ

عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقَبّل وجهه وقال :بأبي أنت وأمي يا رسول ال� ل�ه ،طبت حيا ً وميتا ً ،ثم

خرج للناس فقال« :من كان يعبد محمدا ً فإن محمدا ً قد مات ،ومن كان يعبد ال� ل�ه فإن ال� ل�ه حي لا يموت».

لابد أن نثبت على ديننا ،وأن نعرف حقائقه ،وأن نعرف لرسول ال� ل�ه قدره ومقامه دون

أن يخرج ذلك عن ا لحد المشروع.
الموقف من جمع القرآن

وانظروا إلى موقف آخر يهمنا كثيراً ،لأننا

نحتاج إلى مراجعة أنفسنا في هذا الأمر ،لما كانت
معركة اليمامة جاء عمر كما في صحيح البخاري إلى
أبي بكر وقال« :إني رأيت القتل فد استحر بالق ُراء

يوم اليمامة  -أي بقرّاء القرآن  -وإني أخشى أن
يستحر بهم القتل في المواطن ،فأرى أن تجمع

القرآن» .ولم يكن القرآن مجموعا ً بين دفتين ،بل
كان مكتوبا ًمتفرقا ًعند الصحابة ،فأي شيء قال

أبو بكر؟ قال« :كيف أفعل شيئا ً لم يفعله رسول ال� ل�ه ﷺ» - .نحن أمة اتّباع  -فقال عمر لأبي بكر« :وال� ل�ه إنه لخير».

أي يحقق مقصدا ً من المقاصد الشرعية ،فما زال عمر بأبي بكر حتى شرح ال� ل�ه صدر أبي بكر للذي شرح صدر عمر.

ولم يأت الشاهد بعد ،الشاهد جاء عندما طلب أبو بكر زيد بن ثابت وكان شابا ً من صغار الصحابة ،قال له:

«إنك امرؤ عاقل لا نتهمك ،كنت تكتب الوحي على عهد رسول ال� ل�ه ﷺ ،فانظر ما كان من كتاب ال� ل�ه فاجمعه».
من الذي يتحدث؟ أبو بكر الصديق خليفة رسول ال� ل�ه ﷺ ،ومن معه؟ الفاروق عمر الوزير الأول ،هما أكبر

منه سناً ،وأقدم منه سلماً ،وأكثر منه تضحية ً� ،لكن ذلك كله لم يمنعه أن يقول :كيف تفعلان شيئا ً لم يفعله

رسول ال� ل�ه ﷺ ،لأن أمر الرسول واتباعه أعظم من كل أحد ،ومن كل حاكم ،فقال قولته ،فما زال أبو بكر يشرح

له حتى شرح ال� ل�ه صدره للذي شرح صدر أبي بكر وعمر.
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والشاهد :انظروا كيف كانوا يتوقفون في كل أمر ٍ حتى يعرفوا هدي المصطفى ﷺ ،وهل له فيه سنة ثابتة،

أو عمل معروف ،أو ليس كذلك؟

وتأملوا مقولة عبد ال� ل�ه بن عمر الصحابي الجليل ،الذي اشتهر بدقة متابعته لرسول ال� ل�ه عليه الصلاة والسلام،

حتى كان إذا سافر ينيخ ناقته عند الشجرة التي أناخ النبي عندها ناقته ،مبالغة أو ز يادة في هذا الاتباع ،وحرصا ً
عليه ،يقول« :أقول �لكم قال رسول ال� ل�ه ﷺ وتقولون قال أبو بكر وعمر ،يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء».
لذلك نحن أمة محمد ترجمان المحبة والإجلال هو أن لا نفعل شيئا ً لم يثبت أنه من هديه ومن سنته عليه

الصلاة والسلام ،وأن لا نخالف ذلك الهدي الأعظم ،والسنة الأرشد ،لأن النبي ﷺ أوجز فأبلغ فأحكم

عندما قال« :كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» .مردود على صاحبه لا يقبل.

جاء رجل إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة وهو في مسجد النبي ﷺ فقال :من أين أحرم؟ قال له من أبيار

علي هذه الأماكن المعروفة ،فمضى الرجل وهو يقول :ل ُأحرمنّ من مسجد النبي ﷺ ،فقال الإمام مالك« :إنها وال� ل�ه
الفتنة» .فسمع الرجل ورجع ،فقال له« :أي فتنة يا أبا عبد ال� ل�ه إنما هي أميال أتزيدها أبتغي بها أجر ال� ل�ه؟» .ستكون

المسافة أطول ،والأجر أكبر ،قال« :الفتنة أن تعمل عملا ًتظن فيه أنه خير ،أو أن أجره خير مما فعل رسول ال� ل�ه ﷺ».

يح ْبِبْكُم ُ ال َلّه ُ و َيَغْفِر ْ �لَك ُ ْم ذ ُنُوبَك ُ ْم و َال َلّه ُ غَف ُور ٌ
تح ُِب ّونَ ال َلّه َ فَا َت ّبِع ُونِي ُ
كن ْتُم ْ ُ
الاتباع حذو القذوة بالقذوة﴿ ،قُلْ ِإ ْن ُ

رَحِيم ٌ﴾ [آل عمران ،]31 :وهذا الاتباع كان أمرا ً في غاية الأهمية في حياة أمتنا الإسلامية ،لأننا لدينا كلمة واحدة
هي كلمة الإيمان والإسلام العظمى :لا إله إلا ال� ل�ه ،محمد رسول ال� ل�ه ،لا إله إلا ال� ل�ه :أي لا معبود بحق إلا ال� ل�ه ،لا

خوف إلا من ال� ل�ه ،ولا رجاء إلا في ال� ل�ه ،ولا شرع إلا شرع ال� ل�ه ،وأن محمدا ً رسول ال� ل�ه :أي لا يُوصّل إلى رضوان
ال� ل�ه ،ولا يُوصّل إلى مرضاة ال� ل�ه وطاعة ال� ل�ه ،إلا هدي محمد ﷺ ،ومن ابتغى طر يقا ً إلى رضوان ال� ل�ه غير طر يق

محمد عليه الصلاة والسلام ،فإنه لن يصل ،وسيكون قد زاغ عن النهج ،وانحرف عن السنة ،وخاض في أبواب
من البدع والانحراف ،تجعل عمله مردودا ً عليه ،وإن اجتهد وجد وعمل ،لأن الأمر مقيد بهدي رسول ال� ل�ه ﷺ.
تج ْع َلُوا د ُعَاء َ
ل بَي ْنَك ُ ْم كَدُعَاء ِ بَعْضِ ك ُ ْم بَعْضًا﴾
الر ّسُو ِ
وإذا تأملنا فإنا نجد الأمر في الإجلال كذلك﴿ :ل َا َ
َ

[النور ،]63 :لابد من توقير الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته ،وبعد وفاته ،دخل الفاروق المسجد فسمع
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اثنين أصواتهما مرتفعة ،بجوار قبر رسول ال� ل�ه ﷺ ،قال :من أين أنتما؟ قالا من الطائف ،قال« :لو كنتما من المدينة
لأوجعتكما ضرباً ،أترفعان أصواتكما بجوار قبر رسول ال� ل�ه عليه الصلاة والسلام؟».

والتوقير والإجلال والتعظيم على نحو مشروع ،لأن الصحابة رضوان ال� ل�ه عليهم كانت لهم مع رسول ال� ل�ه عليه

الصلاة والسلام في كل هذه الآفاق أمورا ً عظيمة.
ما تحتاج إليه الأمة
ولعلي هنا أؤكد على ما نحتاج إليه:
فنحن نحتاج صدق هذه المحبة المتمثلة في

العاطفة والإجلال والتوقير.
وتعظيم رسولنا ﷺ.

ونحتاج محبة الاتّباع التي ترسم سنته،

واقتفاء أثره ،والسير على هديه ونهجه دون
مخالفة ولا انحراف.

ومحبة نشر علمه ونشر سنته ،فقد صح ّ أن جابر بن عبد ال� ل�ه رضي ال� ل�ه عنه خرج من المدينة إلى مصر  -انظروا

المسافة ،وانظروا ماذا كانت عليه المواصلات في ذلك الوقت  -ماذا أراد من هذا السفر؟ سافر إلى مصر ووصل
إلى أحد الصحابة ليسأله عن حديث واحد ،أراد أن يتأكد ،لأن هذا الصحابي هو الذي سمعه فأخبره بالحديث،
فرجع من وقته ،لأن هذا الجهد في طلب سنة النبي ﷺ ومعرفتها كان بالنسبة لهم يستحق أن يبذل.

ونحن اليوم السنة بين أيدينا مطبوعة ومسموعة ،لا نكاد نقرأ أحاديثه أو سيرته كاملة ،لا نكاد ننظر في معالم

هديه في كل جوانب الحياة ،في البيع والشراء ،في الزواج والطلاق ،مع الأبناء ،مع الأصدقاء ،مع الأعداء ،في

كل جوانب الحياة هديه متكامل وعظيم.
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