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 مقدمة

جاعل الظلمات  ،وات واألرضافاطر السم ،احلمد هلل رب العاملني
عبده  وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا  ،والنور

 وصل   ،واملرسلني بنباا بارك على حممد النيب خامت األوسلم و  ورسوله، اللهم صل  
ومن  ،خاار األطهار وأصحابه الكراماألآل باته أزواجه و اللهم وسلم وبارك على 

 إىل يوم الدين. واقتفى أثره  ،واسنت بسنته ،اهتدى هبديه
 بعد:و 

وحيافظ على مكابنتهم بني  ،إن اهلل سبحابنه وتعاىل يدافع عن أبنباائه
ولقد اختص اهلل عز وجل  ،سوا  كان ذلك يف حااهتم أو بعد مماهتم ،اخلالئق
بنظرًا لالضطهاد الشديد الذي القاه أثنا   ؛ايةبالقدر األكرب من احلم حممًدا 
وكذلك بنظرًا لالفرتا ات واالهتامات اليت تصدر كل  ،للدين اإلسالمي دعوته 

للنال من عقادة اإلسالم اليت جعلها اهلل سبحابنه  ؛حني من كل فئة ضالة مضلة
 .ة الصحاحة جلماع البشرداوتعاىل هي العق

 ،عكتتتتتتت  أهتتتتتتتوا  احلاقتتتتتتتدين فكابنتتتتتتتا  ايتتتتتتتة اهلل عتتتتتتتز وجتتتتتتتل  متتتتتتتد 
 مصاحلهم الشخصاة.وعك  

ورفعه  ،خامت املرسلني ولقد عظم اهلل عز وجل من شأن رسوله حممد 
واختصه بصفات قاادية وأخالقاة وسلوكاة ال  ،ملا أكرمه وحباه ؛فوق البشر مجاًعا

 ميكن أن تتحقق إلبنسان آخر.
 ويتضمن هذا البحث الاسري املوجز:

اإلسالماة جتاه الغريزة الفطرية للرجل يف قصده وماله  مغزى وحكمة الشريعة -
 للمرأة.

 تعدد الزوجات يف األمم والشرائع السابقة. -
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عباقرة املفكرين الغرباني على ما جا  به خامت املرسلني من بعض شهادات  -
 شرع حمكم للعاملني.

 وبعدها. زلة املرأة قبل بعثة النيب تمكابنة ومن -

بعض املنافقني واحلاقدين من افرتا ات وأكاذيب ردود على ما أثاره وروجه  -
 من زوجاته. يف زواجه وتعدده  حول إكثار رسول اهلل 

 من بنسائه وتعدده من زوجاته. شواهد ودالئل وبراهني النبوة يف زواجه  -

بنسائه  بعض من احلكم والفوائد العظامة املستنبطة من زواج رسول اهلل  -
 وتعدده من زوجاته.

كم اجللالة والفوائد العظامة املستنبطة يف إقرار الشريعة بعض من احل -
 اإلسالماة ملبدأ تعدد الزوجات.

من بعض املنتسبني لإلسالم ومما تباحه شرائعهم من زواج  وحتذير تنباه -
 باطل فاسد، وأهنم لاسوا حبجة على اإلسالم.

طفى بعض من الشواهد اللطافة واإلرشادات الرقاقة اليت تشري إىل بنبوة املص -
 .وتشهد بصدق وحكمة الشرع الذي جا  به 

 رسالة دعوية قصرية. -

وأسأل اهلل العظام، رب العرش الكرمي أن يتقبل منا ومن اجلماع صاحل األعمال 
 لنا سبحابنه وتعاىل،،، اهاوأن ينم
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 تنويه وإرشاد

بتتتدا ة: أتتتب أن بننتتتوه وبنرشتتتد إىل شتتتي  مهتتتم يبتتتني لنتتتا مغتتتزى وحكمتتتة  
 اة بصدد هذا املوضوع الذي بنتحدث عنه وهو:الشريعة اإلسالم

أن اإلسالم بشرعه احلناف مل يأِت لاقتل شهوة الرجل وغريزته التيت فطتره 
ها االجتتتاه واملستتار الصتتحا  ستتري اهلل ستتبحابنه وتعتتاىل علاهتتا، بتتل جتتا  لاوجههتتا وي  

 ا يرتضاه جل شأبنه.ملا للشرع الذي أبنزله اهلل سبحابنه وتعاىل و وفقً 
ائل سائدة يف الوسط العريب وغريه، فكابنا رذيلة الزبنا منتشرة لقد كابنا الرذ -

وجمائه  رب اخلمور، وذلك قبل بعثة رسول اهلل تارًا فاحًشا، وكذلك شتابنتش
 بنور اإلسالم من العلام احلكام.

وجمائه بشريعة اإلسالم، وحترميه  وي دلل على ذلك: أبنه بعد بعثة رسول اهلل  -
ه أن يأذن له بالزبنا وجيازه له لعدم قدرته على شاب يطلب من للزبنا، جا ه 

إال أن دعاه حبكمة إىل تركه ودعا له، فخرج  تركه، فما كان من رسول اهلل
ولا  أبغض عنده من الزبنا بعد ما كان  ذلك الشاب من عند رسول اهلل 

 أحب شي  لديه.

 فما يدل ذلك إال على ابنتشار رذيلة الزبنا آبنذاك ابنتشارًا واسًعا.

وجتا  باإلستالم وبنتور شتريعته   اهلل ذلك شرب اخلمر: فلما ب عث رستولوك -
 شرب اخلمر وهنى عن تلك الرذيلة. حرَّم 

بتتالتخلص  ، فقتتامواإال االمتثتتال ألمتتره فمتتا كتتان متتن أصتتحاب رستتول اهلل  -
متتتتتتن مجاتتتتتتع اخلمتتتتتتور التتتتتتيت كابنتتتتتتا لتتتتتتديهم وبتتتتتتديارهم ب لقائهتتتتتتا يف الشتتتتتتوارع، 

 اخلمر. فأصبحا املدينة وكأهنا حبار من

 .فكان ذلك دلاال على ابنتشار تلك الرذيلة آبنذاك قبل بعثة رسول اهلل 
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ولتتتذلك: فتتت ن أحكتتتام اإلستتتالم جتتتا ت بكتتتل ر تتتة وحكمتتتة ومتتتا هتتتو صتتتاحل  -
إلقامة جمتمتع علتى أست  متن اخلتري والفضتالة بنابعتة متن املتنه  الربَّتا  التذي 

 .تبارك وتعاىل، والذي أرسل به رسوله  اهلل يرتضاه
ث  مر رسول اهلل فلم يأ - بالرهبنة وقتل الشهوة والغريزة اليت ف طر علاها أو حي 

 على ذلك.

أي من  لىبرتك معاشرة الزوجات، أو ينهى عن الزواج ومل يثن ع ومل يأمر  -
 عنه. ذلك، بل هنى 

تتتز رستتتول اهلل  - لإلبنستتتان بتتتأن تستتتاطر علاتتته شتتتهوته  ويف الوقتتتا ذاتتتته: مل جي 
 ، شتتأبنه آبنتتذاك شتتأن احلاوابنتتات والبهتتائم، فنهتتى وغريزتتته فاتحتترك تبًعتتا  تتواه

 عن ذلك، وشدد من حرمته.

خبتتتري شتتتريعة متتتن اهلل ستتتبحابنه وتعتتتاىل للنتتتا  كافتتتة  وإمنتتتا جتتتا  رستتتول اهلل  -
والبشتترية قاطبتتة يف كتتل مكتتان وزمتتان إىل قاتتام الستتاعة، فوجتته تلتتك الشتتهوة 

وفقا للشرع  والغريزة االجتاه الصحا ، وسريها مسارها الذي ال اعوجاج فاه،
التتذي أبنزلتته ربنتتا تبتتارك وتعتتاىل، ووفقتتا ملتتا يرتضتتاه اهلل ستتبحابنه وتعتتاىل، فكتتان 

 ذلك آية من آيات اهلل سبحابنه وتعاىل.

 فالفطرة السوية تقتضي:
أن الرجل ال يعتا  ففترده، بتل حيتتاج إىل املترأ ومياتل إلاهتا، وكتذلك املترأة 

 .اهإل ال تعا  ففردها، بل حتتاج إىل الرجل ومتال
وبذلك حيدث التزاوج بني كل منهما وتنشأ الذرية وغري ذلك من 

 خملوقات اهلل سبحابنه وتعاىل، مصداقًا لقوله تعاىل: 
َها َوَجَعَل ﴿ َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلك ْم ِمْن أبنْتف ِسك ْم أَْزَواًجا لَِتْسك ن وا إِلَاتْ

َنك ْم َمَودًَّة َوَرْ ًَة ِإنَّ يف َذِلكَ   .[12]سورة الروم:  ﴾ََليَاٍت لَِقْوٍم يَتتَتَفكَّر ونَ  بَتاتْ
 فاتحقق م راد اهلل عز وجل وفقا لقوله تعاىل: 
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ل وَك ْم أَيُّك ْم َأْحَسن  َعَماًل ﴿  .﴾الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََااَة لَِابتْ

 [1]سورة امللك:           
وج والتكاثر، فاكون فكافة خملوقات اهلل سبحابنه وتعاىل حتتاج إىل التزا

 ذلك داللة على وحدابناة اهلل سبحابنه وتعاىل، وأبنه جل وعال هو املتفرد هبا.
فاهلل سبحابنه وتعاىل هو اخلالق املقتدر، له األمسا  احلسىن ومجاع صفات 

 الكمال، فال شباه وال مثال له سبحابنه وتعاىل.
سبحابنه  وهو سبحابنه وتعاىل األول بال ابتدا ، فلا  قبله شي ، وهو

 وتعاىل اَلخر بال ابنتها ، فلا  بعده شي .
يف إقرارها  ولذلك كابنا حكمة الشريعة اإلسالماة اليت جا  هبا حممد 

إذا توافرت شروطه فا يتفق -للزواج الشرعي كوسالة للتعاي  بني الرجل واملرأة 
آية وكوسالة للتكاثر وإبنشا  الذرية، فاكون الزواج  -مع أحكام ومبادئ اإلسالم

 على وحدابناة اهلل عز وجل وقدرته وحكمته.. إىل غري ذلك لقوم يتفكرون.
 مصداقًا لقوله تعاىل: 

وملَْ َيك ْن َله  ك ف ًوا *  ملَْ يَِلْد وملَْ ي وَلدْ *  اللَّه  الصََّمد  *  ق ْل ه َو اللَّه  َأَحد  ﴿
 .]سورة اإلخالص[﴾ َأَحد  

* * * * *
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 بقة والشرائع السابقةتعدد الزوجات في األمم السا
 تعدد الزوجات؟ بنتسا ل: هل اإلسالم هو أول من شرع بنظام

 اجلواب: بالطبع، ال.
 فالشريعة الاهودية: 

كابنا تبا  تعدد الزوجات بدون حد، ومعلوم أن أبنباا  التوراة كابنا 
  م زوجات كثريات.

 ولذلك ف ن تعدد الزوجات عندهم مباح، مأثور عن األبنباا  أبنفسهم.
 شريعة النصرابناة:ال

مل يرد يف األبناجال بنص صري  مينع التعدد، وقد كان يف أقدم عصور 
املساحاة من يرى إباحة تعدد الزوجات يف أمكنة خمصوصة وأحوال استثنائاة، 

بني املساحني األقدمني من كابنوا يتزوجون أكثر من واحدة،  وقد ثبا تارخياًّا أن
 ويشهد لذلك:

 تاريخ الزواج، فاقول:]وسرت مارك[ العامل يف 
إن تعدد الزوجات باعرتاف الكناسة بقي إىل القرن السابع عشر، وكان 

 يتكرر كثريا يف احلاالت اليت ال حتصاها الكناسة والدولة، ويقول أيًضا:
 إن ملوك النصارى كابنوا يتزوجون أكثر من واحدة.

 ولقد ذهبا بعض الطوائف املساحاة إىل إجياب تعدد الزوجات.
ريعة النصرابناة لا  فاها بنص صري  مينع أتباعها من التزوج بامرأتني فالش

فأكثر، ولكن رؤسا ها القدما  وجدوا االكتفا  بزوجة واحدة حلفظ بنظام 
العائلة، وكان ذلك شائًعا يف الدولة الرومابناة، فلم يعجزهم تأويل ما خيص الزواج 

مشهور، هو ا، كما التزوج بغري امرأة حرامً  حىت صار -األبناجال–من كتبهم 
 ستغرب، فلقد ح ر فولا  

، وض ا ع اإلجنال كامال وفقا لألهوا  هذا باألمر امل
 واملصاحل، مثلما حرفا التوراة من قبله.
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بأملابناا  -ماوبناخ–م مت عقد مؤمتر للشباب يف 8491ويف عام 

من أجل حبث مشكلة زيادة عدد النسا  يف أملابناا أضعافًا مضاعفة عن عدد 
رجال بعد احلربني العاملاتني، وقد استعرضا خمتلف احللول  ذه املشكلة، ال

 وكابنا النتاجة:
أن أقرت اللجنة توصاة املؤمتر املطالبة ب باحة تعدد الزوجات حلل هذه 

 املشكلة.
بأملابناا بطلب إىل  -بون–م تقدم أهايل 8494عام  ويف

ا  على إباحة تعدد السلطات املختصة يطلبون فاه أن ينص يف الدستور األمل
 الزوجات.

ولقد بنشرت الصحف منذ عدد من السنوات القلالة أن احلكومة األملابناة 
أرسلا إىل مشاخة األزهر تطلب منها بنظام التعدد يف اإلسالم؛ ألهنا تفكر يف 

 االستفادة منه كحد ملشكلة ازدياد النسا .
وًدا يف األمم أما عن األمم السابقة: فلقد كان بنظام تعدد الزوجات موج

القدمية كلها تقريًبا، عند األثاناني، والصاناني، وا نود، والبابلني، واَلشوريني، 
 واملصريني.

لقد جا  اإلسالم وأقر مبدأ تعدد الزوجات وفقا لألحكام الشرعاة، 
ملا فاه من حكم جلالة وفوائد أخالقاة عظامة،  واليت جا  هبا رسول اهلل 
 تمع على سوا .ومصاحل مهمة للفرد واجمل

ورسالته  فكان ذلك من الرباهني والشواهد اليت تشهد بنبوة املصطفى 
 وصدق الشرع الذي جا  وبعث به.

 
* * * * * 
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 شهادة وثناء العباقرة والمفكرين الغربيين
 على ما جاء به خاتم المرسلين من شرع محكم للعالمين

الغرباني بالشرع  لقد شهد الكثري من الكتاب االجتماعاني واملفكرين
وما أجازه من بنظام تعدد الزوجات وأثنوا علاه؛ ملا  الذي جا  به رسول اهلل 

فاه من حكم جلالة وفوائد أخالقاة عظامة ومصاحل للفرد واجملتمع، فأصبحوا 
 ينادون به ويشجعون علاه، وإلاك موجز من أقوا م:

 يف كتابه )حضارة العرب(: -غوستاف لوبون–( يقول 8)
مبدأ بنظام تعدد الزوجات الشرقي بنظام طاب، يرفع املستوى إن 

األخالقي يف األمم اليت تقول به، ويزيد األسرة ارتباطًا، ومين  املرأة احرتاًما 
 با.و وسعادة ال ترامها يف أور 

 يف رسالة )كلمة عن النسا (: -شوبنهور–األملا   ( ويقول الفالسوف2)
املبىن فساواهتا املرأة بالرجل، فقد با فاسدة و إن قوابنني الزواج يف أور 

جعلتنا بنقتصر على زوجة واحدة فأفقدتنا بنصف حقوقنا، وضاعفا علانا 
واجباتنا.. إىل أن يقول: وال تعدم امرأة من األمم اليت جتاز تعدد الزوجات زوًجا 
يتكفل بشئوهنا، واملتزوجات عندبنا قلال، وغريهن ال حيصني عدًدا، تراهن بغري  

من الطبقات العلاا قد شاخا وهي هائمة متحسرة، وخملوقات  بكر بنيكفال، 
ضعافة من الطبقات السفلى، يتجشمن الصعاب، ويتحملن مشاق األعمال، 

وحدها ورفا ابتذلن فاعشن تعاسات، متلبسات باخلزي والعار، ففي مدينة لندن 
ر ك دم شرفهن على مذب  الزواج، ضحاة االقتصامثابنون ألف بنا عموماة، سف

على زوجة واحدة، وبنتاجة تعنا السادة األوروباة، وما تدعاه لنفسها من 
 د بعد ذلك تعدد الزوجات حقاقة لنوع النسا  بأسره.ع  األباطال، أما آن لنا أن بنتَ 
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زعامة التاصوفاة العاملاة يف كتاهبا )األديان املنتشرة  -( وتقول _أ  بريابنا3)

 يف ا ند(:
العدل املستقام، ظهر لنا أن تعدد الزوجات  ومىت وزبنا األمور بقسطا 

اإلسالمي الذي حيفظ وحيمي ويغذي ويكسو النسا  أرج  وزبنًا من البغا  
الغريب، الذي يسم  بأن يتخذ الرجل امرأة  ض إشباع شهوته، مث يقذف هبا 

 إىل الشارع مىت قضى منها أوطاره.
رباني غري املسلمني وغري ما ذكربنا الكثري والكثري من ثنا  املفكرين الغ

من بنظام تعدد الزوجات وتضمنه ملا فاه اخلري  على الشرع الذي جا  به حممد 
 والصواب للفرد واجملتمع على السوا .

 
* * * * * 
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 زلة المرأة قبل بعثة ورسالة النبي ـموجز بمكانة ومن
 والشرع الذي جاء به من ربه تبارك وتعالى وبعدها

زلة املرأة ومكابنتها قبل بعثة رسول اهلل تتصرة إىل منعلانا أن بنشري إشارة خم
 - وذلك إن كان  ا أية منزلة أو مكابنة تذكر قبل بعثته- .وبعدها 

 قبل البعثة: -
تقرة، لا   ا تهنة، حم  ورسالته مم   لقد كابنا املرأة قبل بعثة رسول اهلل 

 أدىن مكابنة ت ذكر.
يٍّ من مراحلها؛ سوا  كابنا بنًتا أو ت ورَّث شاًئا، يف أ( فلم تكن املرأة 8)

 زوجة أو أًما.
وأد البنات، فكان إذا  -قبل بعثة رسول اهلل –( وكان منتشرًا يف اجلاهلاة 2)
لد  م بنا يعرتيهم من الذل والعار ما يعرتيهم، وما ال يطاقوبنه، ويصب  يوم و  

اكني أو بنادمني الوالدة يوًما أسود، فما يكون منهم إال أن يقوموا بدفنهن غري ب
 على شي .

 ومما ي دلل على ما بنقوله:
يف اجلاهلاة من أن املرأة:  -املرأة–ذلك القول الذي كان منتشرًا عنهن 

 بنصرها صراخ وبرهن سرقة.
أي أهنا إذا أرادت أن تنصر أباها أو أخاها أو زوجها، فما يكون منها 

ال أن تقوم بسرقة أموال إال الصراخ، وإذا أرادت أن ترب أبويها فما يكون منها إ
قره، وغري زوجها وإعطائها ألبويها، وهذا بال شك قول باطل أبنكره اإلسالم ومل ي  

ذلك من وسائل امتهان وإذالل املرأة إىل حني زواجها وإىل حني وفاهتا يف 
 اجلاهلاة.
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وذلك وفقا  ( عدم إشراك املرأة يف أكل بعض الذبائ  وختصاص ذكورهم هبا،3)

 م الفاسدة اليت أبطلها اإلسالم بعد جمائه.ملعتقداهت
 م منها.هِ تِ فَ ( ازدرا  املرأة واستقذارها إذا حاضا، وعدم االقرتاب منها ألبنتَ 9)

وغري ذلك من الكثري والكثري من وسائل امتهان املرأة وإذال ا يف 
 .اجلاهلاة قبل رسالة املصطفى 

 ورسالته: بعد بعثة رسول اهلل  -
لبا م فمن  املرأة مجاع حقوقها بعد ما كابنا قد س  لقد جا  اإلسال

 منها، وأكرمها خري تكرمي، ورفعها يف أحسن منزلة، ومن صور ذلك:
بحا ت ورَّث  فأص -املرياث–( أن اإلسالم أعطى املرأة حقها يف اإلرث 8)

 كامل حقوقها وبنصابها، بل وحفظه  ا، وإن كابنا جناًنا أو مولودة صغرية.
حرم وأد البنات ألبنه قتل بنف  زكاة من غري ما يوجب قتلها، ( أن اإلسالم 2)

علمنا أبنه من و لد له بنات فأكرمهن وأحسن ترباتهن،   بل إن رسول اإلسالم 
 كابنا بناته سرتًا ووقاية له من بنار جهنم يوم القاامة.

 ( أن اإلسالم أشرك املرأة مع الذكور يف أكل ما أحله من الذبائ .3)
أبنه ال حرج على الرجل يف تعايشه مع زوجته أرشدبنا: إىل أبنه ( أن اإلسالم 9)

 -حاث إن حاضتها لاسا يف يدها أو يف ما هو ظاهر منها-أثنا  فرتة حاضها 
ملا يف ذلك من  -وله كل شي  يف ضو  ما أحله اهلل سبحابنه وتعاىل عدا اجلماع

 أضرار اكتشفا علماًّا حديثًا.
ومن دالئل بنبوته  به رسول اهلل فكان ذلك من حكمة الشرع الذي جا  

 ورسالته..
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عاي  حق الزوجة على الزوج من معاشرهتن والت( أن اإلسالم أرشدبنا: إىل 5)
 معهن باحلسىن وأن ال يظلمهن، وأن يكرمهن.

 هبن خريًا. ولقد أوصى رسول اهلل 
 علمنا: أن األم  ا منزلة كبرية وعالاة جدًّا يف اإلسالم، ( أن رسول اهلل 6)

 .-العقوق–هبا لعظم حقها، وحرم عقوقها وشدد يف حرمته  فأوصابنا 
أن بر الوالدين وخاصة بر األم يكون سبًبا   ولقد علمنا رسولنا الكرمي

يف الوصول إىل رضا اهلل سبحابنه وتعاىل والفوز بدار بنعامه ورضوابنه، وأن عقوق 
وأن عقوقها سبب غضب اهلل عز وجل وسخطه، ي  الوالدين واألم بصفة خاصة 

 يورث اخلابة وسو  العاقبة يف الدبناا واَلخرة.
إىل غري ذلك من صور إكرام اإلسالم ورسول اإلسالم للمرأة، فاملرأة إما 
بنتا أو زوجة أو أمًّا، ويف مجاع مراحلها وكل أحوا ا أكرمهن اإلسالم وأكرمهن 

فع من خري تكرمي، وأبنز ن أعلى وأحسن منزلة، ور  رسول اإلسالم حممد 
 قدرهن وشأهنن خري رفعة.

هذا النيب األمني الذي جا  خبري شرع حمكم  فصلوات اهلل وسالمه على
 للعاملني.

 
* * * * * 
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 تنبيه مهم جدًّا

ائه اإلحدى تمن بنسا أن بنعلم أبنه إذا كان يف زواج رسول اهلل تعلان
رة عشرة زوجة وإمساكه علاهن بعصمته إىل أن تويف عن تسع منهن أدىن ثغ

العدو األول –والنال منه والصد عن دعوته ملا ترددت قري   ،علاه للهجوم 
يف ذلك وألثارت وروجا الشبه واالفرتا ات، واألكاذيب  -لرسول اهلل 

ات لصد النا  وإمكابنواألباطال حول هذا الزواج، بكل ما أتا   ا من وسائل 
 .عن اتباع رسول اهلل 

والوساو  اليت أثارها املنافقون حول وإمنا كابنا الدعايات الكاذبة 
 اثنني ومها: شائني

من الزوجة اخلامسة، يف حني أن رسول اهلل  ول اهلل تحول زواج رس -أ
  الزواج بأكثر من أربع بنسا   -بأمر من اهلل سبحابنه وتعاىل–مل جيز للمسلمني

وال أو تويف منهن، فاحل له حانئذ الزواج  -لسبب شرعي–إال إذا طلق إحداهن 
 يزيد يف إمساكه على أربع زوجات.

من زوجة ابنه زيد الذي كان قد تبناه  حول زواج رسول اهلل  -ب
حترمي التبين، وذلك بعدما طلقها زيد وفارقها لتعسر و قبل الرسالة  النيب 

املعايشة بانهما، وقد كان العرب ي عدُّون الزواج بزوجة االبن من أغلظ الفواح  
 واملنكرات.

لى مثل تلك الرد عأيت فشائة اهلل تعاىل يف بنقاط متقدمة وسوف ي
 .الدعاوى الكاذبة

فما كابنا قري  لتغفل حلظة واحدة عن أدىن فرصة تستطاع من خال ا 
والدين الذي جا  به، وهو الذي سفه  افرتاً  وكذبا يف أن تنال من رسول اهلل 



 
 

  

 05  .. كدليل نبوة وصدق رسالة..محمد زوجات النبي  تعدد

سفه كل من عبدها وعاهبا، لا  هذا فحسب، بل  -األصنام واحلجارة–آ تهم 
 وتقرب إلاها.

، وأول من  فعلانا أن بنتاقن من أن قري  وهي العدو األول لرسول اهلل 
وأول من تصدى لدعوة  -اإلسالم–صاحله القضا  على هذه الدعوة  يفكان 

من -ما كابنا تدع لغريها  ،بكل ما أتا   ا من قوة ومكر ودها  رسول اهلل 
ارة مثل تلك الشبهة ثالسبق يف إ -اهودية وغريهممستشرقني ودعاة للنصرابناة وال

ة من هذا العدد من بنسائه اإلحدى عشر  الساقطة حول زواج رسول اهلل 
 ، وأن الدافع  ذا الزواج هو الدافع الغريزي فحسب، قاتلهم اهلل.زوجة

 ودعوته. فما ذلك إال لانالوا من رسول اهلل 
م بعد أن خرج بنيب آخر وما ذلك إال بسبب احلقد الذي قد مأل قلوهب

من غري قومهم  -قبل حتريفها–الزمان الذي أخربت به التوراة وبشر به اإلجنال 
فقد كابنوا يظنون أبنه ساخرج منهم، فكان الاهود يف املدينة قد أعلنوا  ،-العرب–

ما ليوشك أن خيرج فاهم بنيب يتبعوبنه ويقاتلون معه، ف هذلك وصرحوا به، من أبن
نتظر من العرب، وفطن أهل املدينة ملا كان قد قاله الاهود خرج هذا النيب امل

وأعلنوا به من أمر هذا النيب املنتظر، فسرعان ما آمنوا به وبدعوته قبل أن تقوم 
 الاهود بذلك.

فما كان من أمر الاهود إال أن غاظهم خروج بنيب آخر الزمان الذي 
دينة يف اإلميان كذلك سبق أهل املو أخربت به كتبهم من العرب ولا  منهم، 

هبذا النيب اخلامت وبدعوته، فعماا قلوهبم وأبصارهم عن اتباع احلق، وخضعا 
 قلوهبم وعقو م  وى النف  وكربها وحقدها.
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ولكننا بنلحظ بوضوح أن كل من أخلص بناته يف اتباع احلق حاث كان، 
وأعمل عقله فلم يغفله، ومل يستجب  وى بنفسه، أو ألي من املؤثرات 

 وأن يؤمن بدعوته. ضغوطات اخلارجة، أبنه ال يسعه إال أن يتبع حممًدا وال
على ذلك: اَلالف بل املاليني الذين اعتنقوا هذا الدين  وخري شاهد

 .ي جا  به خامت املرسلني حممد ذال
وال يزال الكثري والكثري يدخلون يف هذا الدين أفواًجا ال ساما العقال  

 بنزل على رسول اهلل مصداقاة القرآن الكرمي الذي أ   والعلما  الذين قد تبني  م
وأحاديثه النبوية الشريفة يف اإلخبار بغاباات ماضاة وحاضر ة ومستقبلاة، 
، فجا ت وقائعها مطابقة ملا أخرب به القرآن الكرمي، وملا أخرب به رسوله 
حد وكذلك اإلشارة إىل حقائق كوبناة وعلماة مبهرة اكتشفا حديثًا، ومل يكن أل

 أدىن معرفة هبا قبل ذلك.
فاإلسالم حيمل يف طاه ابنتشارًا، ولا  ذلك إال ألبنه الدين احلق الذي 

 ارتضاه ربنا تبارك وتعاىل للعاملني.
 رسول صدق جا  ر ة للعاملني. ورسوله حممد 

 
* * * * * 
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روج ما أثاره غيرها من جهالء هذا العصر من ر قريش ولم ت  ث  أوال: لماذا لم ت  
من هذا العدد من نسائه  ستشرقين وحاقدين، حول زواج رسول اهلل م

كشبهة   ،اإلحدى عشرة زوجة، وإمساكه عليهن حتى توفي عن تسع منهن
ال سيما علمها بعظم وخطورة هذه  ،، ومن ثم دعوتهللطعن في نبوته 

والتي تقتضي كسر كبرياء سادة قومها  ،الدعوة التي يدعو إليها رسول اهلل 
تهم، وأن يتساوى الجميع أحرارًا وعبيًدا في خضوعهم جميًعا لسلطان وأنف

 اهلل عز وجل ال ألي آخر؟!
، وكابنا العدو األول لرسول اهلل هي كابنا حقاقة   جناب: إن قري 

من توحاد هلل سبحابنه وتعاىل  تعلم متام العلم خطورة ما يدعو إلاه رسول اهلل 
سبحابنه وتعاىل وحده دون أن ي شرك به  وعبادته -توحاد األلوهاة والربوباة–

 شاًئا.
ومن مث خضوعها  وكابنا تعلم ما ورا  ذلك من اتباعها لرسول اهلل 
 .هلل عز وجل، وحكمه وشرعه الذي أرسل به بنباه حممد 

وصدق رسالته ودعوته إال أهنا تأىب  ومع علم قري  بصدق رسول اهلل 
شرعه ملا يف ذلك من خمالفة أهوائها وتأبنف متاًما أن ختضع حلكم اهلل عز وجل و 

 وأطماعها وشهواهتا وكربيائها.
نكال توالصد عنه، وال وكابنا تسعى جاهدة إلطفا  دعوة رسول اهلل 

 بكل من آمن هبا واتبعها.
من هذا العدد من بنسائه ومل  ومل خيف عن قري  أمر زواج رسول اهلل 

مما قد روجه بعض اجلهال  تغفل عنه، ولكنها مل تثر حول هذا الزواج شاًئا 
 واحلاقدين من هذا العصر وذلك:
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(8 

 
حدث اجلديد الذي مل تعهده العرب، ( أن تعدد الزوجات لا  باألمر امل

بل إن تعدد الزوجات هو من أصل عادة العرب، فقد كان معروفًا لديهم ومنتشرًا 
 بانهم.
ابة املدح له، ورجولاته ( أبنه كان متعارفًا بانهم أن تعدد الرجل لزوجاته هو فث2)

ومسئولاته وقدرته من حاث القدرة على مجاعهن مجاًعا، وحتمل أعبائهن 
 وبنفقاهتن وإخضاعهن مجاًعا لساطرته وكلمته.

إال سادة القوم، وهم  -تعدد الزوجات–( أبنه ال يستطاع أن يقوم بذلك 3)
 أصحاب األموال واجلاه والنفوذ.

ا من النسا  ويبقي علاهن مجاًعا يف فكان الرجل منهم يتزوج عدًدا كثريً 
 آن واحد، وال يالم علاه يف ذلك، بل إبنه ينال عظام الثنا  واملدح.

أكثر من أربع -من الصحابة من كان متزوًجا بالكثري من النسا   وكان
مث بعد أن اعتنق اإلسالم دينا ما كان منه إال أن خيضع لشرع اهلل عز  -زوجات

 سك على أربع زوجات وأن يطلق الباقي.بأن مي وجل وأمر رسوله 
من هذا العدد من بنسائه كان فثابة  ولذلك: ف ن زواج رسول اهلل 

املدح له، وذلك بشهادة العرب مجاًعا وفقا ملا هو متأصل عندهم ومطابق ألصل 
 عاداهتم.

 ولذلك ف ن قريًشا مل تثر ومل تروج ما أثاره وروجه غريها.
عن هذا الدين اجلديد الذي جا  به حممد ة الصد تولكنها اختذت سااس

 والوعاد والتنكال بكل من اتبعه ، ولكن مل يغن ذلك عنها شاًئا ومل جيد ،
وكل من  بثماره، فجهزت وعبأت جاوشها وأعلنا حرهبا على رسول اهلل 

، ولكنها ما جنا إال اخلزي والذل، واحلسرة اتبعه للقضا  على دعوته 
 والندامة.
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حبفظه، وبنصره على كل أعدائه،  بنا تبارك وتعاىل رسوله فلقد أيد ر 
وأبطل كادهم، وأطفأ بنورهم، وبنشر دينه، وحكَّم شريعته، ودخل النا  يف دين 

 اهلل أفواًجا، فاهلل سبحابنه وتعاىل متم بنوره ولو كره الكافرون.
 

* * * * * 
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 :ثانًيا: الرد على

من الزوجة الخامسة، في حين  ما أثاره المنافقون من زواج رسول اهلل  -أ
 لم ي جز للمسلمين بأن يزيدوا في إمساكهم على أربع زوجات أنه 

أكاذيب وأباطال  -الاهود وغريهم–لقد أثار املنافقون ومن شاكلهم 
من هذا العدد من بنسائه اإلحدى عشرة زوجة  وجداال حول زواج رسول اهلل 

يف إمساكهن على أربع زوجات، مل جيز للمسلمني بأن يزيدوا  يف حني أبنه 
وبني  وبذلك ال يكون هناك توافق بني عدد الزوجات اليت تزوج هبن رسول اهلل 

 واجهم علاه.ز العدد الذي أمر املسلمني بأن ال يزيدوا يف إمساك أ
وسوف بنذكر اَلن موجزًا من الرد على ذلك القول الباطل، حاث إبنه 

من منطلق أدلة دامغة وشواهد حق  سوف يأيت يف بنقاط تالاة اجلواب مطّوال
هني صدق ال يزيغ عنها إال ضال، ومن منطلق إظهار احلق وإزهاق اوبر 

 .واضمحالل الباطل
 ه تعال بنارهم وتروي  شائعاهتم مع زواجتلقد بدأ املنافقون والاهود إش

رضي اهلل عنها، واليت تعترب فثابة الزوجة اخلامسة  من السادة زينب بنا جح 
بعد وفاة السادة خدجية رضي اهلل عنها وكذلك السادة زينب بنا  هلل لرسول ا

 إياهم، وبنقول:  اخزمية واليت تعرف بأم املساكني لر ته
من هذا العدد من بنسائه إمنا هو من  أن زواج رسول اهلل  -8
له دون املسلمني،   االيت اختصه ربنا تبارك وتعاىل هبا وأجازه خصوصااته 
يف حني أبنه ال  -بانهماإفطار دون أن يصوم يومني متتالاني - وصاال كصاامه 

جيوز للمسلمني مثل هذا الصاام ملا فاه من مشقة علاهم، ال ساما يف األيام 
يطعمه ربه تبارك وتعاىل ويسقاه، إىل غري ذلك  ، بانما رسول اهلل اجلافةاحلارة 

 هبا.اليت اختصه اهلل سبحابنه وتعاىل  من خصوصاات رسول اهلل 



 
 

  

 20  .. كدليل نبوة وصدق رسالة..محمد زوجات النبي  تعدد

من قد تزوج بالكثري والكثري من  إن هناك من األبنباا  قبله  -2
الذي كان عنده مائة من احلرائر، وكنيب اهلل  ،كنيب اهلل داود علاه السالم  ،النسا 

 سلامان علاه السالم الذي كان ملًكا بنباًّا.
من هذا العدد من بنسائه له حكم جلالة  إن زواج رسول اهلل  -3

 سوف بنوضحها يف بنقاط تالاة فشائة اهلل تعاىل.وفوائد عظامة 
الطريق الذي بانه له ربه تبارك وتعاىل،  لقد سلك رسول اهلل  -9

ممتثال ألوامره، جمتنًبا لنواهاه، معرًضا عن افرتا ات اجلاهلني واحلاقدين، ال يأبه 
مستاقن هبم، وال يلقي اهتماًما  م وملا يفرتوبنه، غري شاك يف تأياد اهلل عز وجل، 

ا مل، فال ينطق عن هوى بنفسه، وإمنا وفقا يف بنصر اهلل عز وجل له ولدعوته 
 يوحى إلاه من ربه تبارك وتعاىل.

 فنقول: 
إن كان مدعًاا للرسالة والنبوة، م شرًِعا ملا يشا  وفًقا ألهوائه  إبنه 

من مثل هؤال   آخر سهال، ال يلقى فاه أدىن عنا ومتطلباته لسلك طريًقا 
 هلني واحلاقدين.اجلا

ميكنه أن جياز للمسلمني عدًدا أكرب من التعدد بالزوجات،  فكان  -
 فا حل  م الزواج بأكثر من أربع زوجات مثله متاًما.

 م التعدد بالزوجات مطلًقا وفًقا لرغباهتم وإمكابنااهتم  أو أن جياز  -
سا  ورغبوا فاه، دون تقااد هذا العدد، فا حل  م الزواج بأي عدد شا وا من الن

 آبنذاك يف سلكه ملثل ذلك الطريق: وسوف يساعده 
أن األصل يف عادة العرب تعدد الزوجات وكثرهتا، فلا  ذلك  -8

 بأمر مستحدث أو م ستغرب بالنسبة  م.
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2 
بل إن تعدد الزوجات يف العرب يكون فثابة املدح للرجل، فادل  -2

 هلل تعاىل يف بنقاط تالاة.على رجولاته وقدرته كما سنوض  فشائة ا
من أن يسلك طريًقا غري الطريق الذي بانه له ربه تبارك  ولكن حاشاه 

 وتعاىل، أو أن يشرع أمرًا وفًقا  واه أو متطلباته.
رسول اهلل  مدعًاا للرسالة أو النبوة، بل كان  فلم يكن رسول اهلل  -

وتعاىل، ممتثال ألوامره سبحابنه  تبارك حقًّا وصدقًا، مبلًغا كل ما يوحى إلاه من ربه
 وتعاىل.

إال منفًذا ألمر اهلل عز وجل ومطبًقا لشرعه  فلم يكن رسول اهلل  -
 سبحابنه وتعاىل، ال خيافن فاه جل شأبنه لومة الئم.

 .فكان ذلك كله شاهًدا برهابنًا على صدق رسالته وبنبوته 
 

* * * * * 



 
 

  

 23  .. كدليل نبوة وصدق رسالة..محمد زوجات النبي  تعدد

 ثالثًا: الرد على:
من زوجة ابنه زيد الذي   ول زواج رسول اهلل ما أثاره المنافقون ح -ب

قد تبناه آنذاك قبل الرسالة وتحريم التبني، حيث إن  كان رسول اهلل 
 العرب ي عدُّون الزواج من زوجة االبن من أكبر الفواحش والمنكرات:

 بدا ة: ينبغي علانا أن بنعرف:
مساوئ  -2   ماذا يقصد بالتبين؟ -8
 ومفاسد التبين.

تبني لنا حكمة اإلسالم اجللالة وعظام شرعه يف القضا  وذلك حىت ي
 على تلك العادة املتأصلة الراسخة يف العرب.

يقصد بالتبين: أن يتخذ الرجل ابًنا له من غري ص لبه وبنسله،  -8
 فاصب  فثابة االبن احلقاقي له ما له من حقوق، وعلاه ما علاه من واجبات.

 يلي: ومن بعض مساوئ ومفاسد التبين ما -2
 أن التبين يتسبب يف ضااع األبنساب احلقاقاة واختالطها. -أ
االبن -عي رث الدَّ تث وغري ذلك، حاث يتضااع احلقوق يف املواري -ب

تبىن
 
َرم من املرياث كلاا أو جزئاًّا من له حق فاه بسببه  -امل ما لا  من حقه، وحي 
لها مصداقًا لقوله تعاىل: اهلل سبحابنه وتعاىل أن ت لحق احلقوق بأه فأراد -املتبىن–
  .﴾َوأ ول و اأْلَْرَحاِم بَتْعض ه ْم أَْوىَل بِبَتْعٍض يف ِكَتاِب اللَّهِ ﴿

]سورة األبنفال:           
57] 

التضااق على املسلمني بعدم إمكابناتهم يف الزواج بأزواج أدعاائهم  -جت
فثابة  -دعاا األ–هم تن، وذلك ألبنتارقوهفهن إذا تلوا بتايت دخو الل -من التبين–

األبنا  احلقاقاني تبًعا لتبناهم إياهم، إىل غري ذلك من مساوئ ومفاسد ال يسع 
 ذكرها يف موضوعنا.
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قد تبىن مواله زيد بن حارثة رضي اهلل عنه، وذلك  وكان رسول اهلل 
 من الرق، فكان ساًدا كبري الشأن، جلال القدر، حباًبا  بعدما أعتقه 
 

بنه أسامة احلب بن احلب، لشدة حب رسول اهلل ، ويقال الإىل النيب 
 .ما  

 فكان ي قال له: زيد بن حممد، وذلك قبل حترمي التبين.
السادة  -ابنة عمة رسول اهلل –بابنة عمته  مث زوَّجه رسول اهلل 

 زينب بنا جح  األسدية رضي اهلل عنها، فأمها أمامة بنا عبد املطلب.
نة أو تعنها عند زوجها قريًبا من س ادة زينب رضي اهللتفمكثا الس

،   بانهما، فجا  زيد يشكوها إىل النيب تفوقها، مث وقع بانهما ما يعوق التعاي
 .[صحا  مسلم] «أمسك عليك زوجك واتق  اهلل»فجعل النيب يقول: 

 مث حدث أن فارقها زيد.
بالزواج من السادة زينب رضي اهلل  وجا  أمر اهلل عز وجل لرسوله 

قبل أن يطلقها، كنقض وهدم  -من التبين–واليت كابنا فثابة زوجة ابنه  عنها،
 لعادة التبين املتأصلة يف العرب وحترميها.
فتقول:  عنها تفخر على أزواج النيب فكابنا السادة زينب رضي اهلل 

 «.زوجكن أهالاكن وزوجين اهلل من فوق سبع مساوات»
 [صحا  البخاري]      

 بحابنه وتعاىل يف هذا الزواج املبارك لرسول اهلل فكان من حكمة اهلل س
 من السادة زينب رضي اهلل عنها: 

بنقضها وحترميها ملا هبا من كسر وهدم قاعدة التبين املتأصلة يف العرب و 
 مساوئ ومفاسد.



 
 

  

 25  .. كدليل نبوة وصدق رسالة..محمد زوجات النبي  تعدد

أية  حاث إبنه لن تأيت بعد شريعة اإلسالم الذي جا  هبا رسول اهلل 
وتعاىل األرض ومن علاها، فاستلزم أن  شريعة أخرى إىل أن يرث اهلل سبحابنه

تكون هذه الشريعة اخلامتة شريعة تامَّة، كاملة، ال ينقصها وال يغاب عنها أدىن 
 شي  مما يقوم به مصاحل العباد من عبادات ومعامالت.. إىل غري ذلك.

 ولقد قال اهلل تعاىل: 
َله  س نََّة اللَِّه يف الَِّذيَن َخَلْوا  َما َكاَن َعَلى النَّيب  ِمْن َحرٍَج ِفاَما فَتَرَض اللَّه  ﴿

 .[83]سورة األحزاب:  ﴾ِمْن قَتْبل  وََكاَن أَْمر  اللَِّه َقَدرًا َمْقد ورًا
من حرج فاما أحله جل شأبنه له وأمره به  أي أبنه: لا  على النيب 

 زيد -ابنه من التبين–من زواجه للسادة زينب رضي اهلل عنها اليت طلقها َدِعاَّه 
 بن حارثة رضي اهلل عنه.

، فلم يكن يأمرهم وأن هذا حكم اهلل سبحابنه وتعاىل يف األبنباا  قبله 
 سبحابنه وتعاىل بشي  فاكون فاه حرج علاهم.

 وفاما أشربنا إلاه ردٌّ على من توهم من املنافقني أن يف زواج رسول اهلل 
قد تبناه أي بنقص  الذي كان -من التبين–بامرأة مواله زيد رضي اهلل عنه ودعاه 

 .أو ريبة يف رسالته ودعوته 
فكان أمر اهلل سبحابنه وتعاىل كائًنا ال حمالة، وواقًعا ال حماد عنه وال 

 معدل، فما شا  سبحابنه وتعاىل كان، وما مل يشأ مل يكن.
فكان من ِحَكم اإلسالم اجللالة: القضا  على التبين وحترميه بعدما كان 

 عرب، وذلك للقضا  على مساوئه.عادة راسخة متأصلة يف ال
 فرتتب على ذلك:

 احلفاظ على األبنساب احلقاقاة وعدم ضااعها، أو اختالطها. -8
احلفاظ على احلقوق واملواريث، وعدم ضااعها، وإعطا  كل ذي  -2
 امتثاال لقول اهلل تعاىل:  ؛حق حقه
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 .﴾اللَّهِ َوأ ول و اأْلَْرَحاِم بَتْعض ه ْم أَْوىَل بِبَتْعٍض يف ِكَتاِب ﴿
 [57]سورة األبنفال:       

 
أن ال يكون هناك تضااق أو حرج على املسلمني يف أن يتزوجوا  -3

وإن دخلوا هبن بعد مفارقتهم  ن؛ امتثاال لقول  -من التبين–من أزواج أدعاائهم 
 اهلل تعاىل: 
ِهْم ِإَذا َقَضْوا ِلَكْي اَل َيك وَن َعَلى اْلم ْؤِمِننَي َحرَج  يف أَْزَواِج أَْدِعَاائِ ﴿
 .[85]سورة األحزاب:  ﴾ِمنتْه نَّ 

من السادة زينب رضي اهلل عنها  فكان هذا الزواج املبارك لرسول اهلل 
بالرسالة والنبوة، وصدق الشرع الذي جا  به من ربه تبارك  حقًّا شهادة له 
 تعاىل وحكمته.

 
* * * * * 

 



 
 

  

 27  .. كدليل نبوة وصدق رسالة..محمد زوجات النبي  تعدد

من   هة زواج رسول اهللمرئي واقعي على بطالن شب ،رابًعا: شاهد عقلي
إلى أن توفي  ،وإمساكه  عليهن ،اإلحدى عشرة زوجة ،هذا العدد من نسائه

 ودعوته  هتعن تسع منهن كثغرة للطعن في رسال
بدا ة: قبل أن بنذكر هذا الشاهد، ف بننا بنوج ه سؤاال موجزًا ب جابة 

 موجزة، وبنتسا ل:
بنه وتعاىل أو زواجه بعدد رسل من اهلل سبحاهل ي عد عدم زواج النيب التم  

 من النسا  قلَّ أو كث ر شرطا يف صحة وصدق بنبوته ورسالته؟!
 اإلجابة: بالطبع، ال.

فهناك من األبنباا  من مل يتزوج مطلًقا، كنيب اهلل حيىي علاه السالم، 
مع القدرة على إتااهنن، وكنيب اهلل  -ال جيامعهن–حاث كان ال يأيت النسا  

 عاسى علاه السالم.
ري من النسا ؛ كنيب اهلل داود علاه تهناك من األبنباا  من قد تزوج بالكثو 

السالم، فقد كان عنده مائة امرأة من احلرائر، وكذلك بنيب اهلل سلامان علاه 
السالم، فقد آتاه اهلل سبحابنه وتعاىل امللك والنبوة فضال من اهلل تبارك وتعاىل 

 م خواص اختصهم اهلل تبارك وخصوصاة له علاه السالم، فاألبنباا  والرسل 
وتعاىل هبا عن سائر البشر، ال ساما النبوة والرسالة، فقد اختصهم اهلل تبارك 

 ى علاه السالم هللتكتكلام موس  ،ري ذلكتهم وغتزل علاتي الذي يتنتوتعاىل بالوح
منه  اهلل وقدرة كلمًة منسبحابنه وتعاىل وكوالدة عاسى علاه السالم بدون أب  

بالعروج إلاه فوق سبع مساوات  اصطفا ه سبحابنه وتعاىل حممًدا وك ،جل شأبنه
 -املنتهى اليت تنتهي عندها علوم اخلالئق أمجعني إىل شجرة سدرة ووصوله 
 -القرآن الكرمي–باملعجزة الكربى  َليات ربه الكربى، وتأياده  ورؤيته 

 هبا. واصطفائه له 
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- 
زواجه لعدد من النسا  قلَّ أو   فلا  يف عدم زواج النيب املرسل أو :إذن 

كث ر جماال للطعن يف بنبوته وصدق رسالته، إذا جا  فا يشهد له بصدق بنبوته 
 ورسالته من:
، أي وربوباةً  من توحاد هلل سبحابنه وتعاىل ألوهاةً معتقد سلام:  -8

أبنه سبحابنه وتعاىل هو اخلالق والرازق وحده ... إىل غري ذلك من أمسائه وصفاته 
املستحق للعبادة وحده دون أي شريك أو ولد  هووأبنه سبحابنه وتعاىل احلسىن 

ن
 
زه تي نسب إلاه أو زوجة أو صاحبة تلصق به جل شأبنه، وأبنه سبحابنه وتعاىل امل

ما ال يلاق بذاته من أفعال وصفات، وأبنه سبحابنه وتعاىل عن عن النقائص و 
وتعاىل لا  كمثله بلغا أمسائه احلسىن الغاية والكمال املطلق، وأبنه سبحابنه 

 إىل غري ذلك.شي ، 
فاها،  ال شائبةمعتقد لا  فاه إعنات أو إرهاق للذهن، عقادة صافاة 

ال فاها تكااف أو تشباه أو متثال أو تصور ما ال ميكن تصوره عن اهلل سبحابنه 
 وتعاىل أو تعطال لصفاته جل شأبنه، عقادة تقبلها الفطرة السلامة السوية.

بكل ما هو خري وحيثنا علاه ويرغبنا فاه كالعدل شرع قومي: يأمر  -2
ربنا واإلحسان وصلة األرحام... إىل غري ذلك، وينهى عن كل شر وحيذربنا وينف

 الظلم... إىل غري ذلك.و  منه كالفحشا  واملنكر والبغي
مبادئ وقام وأخالقاات عالاة رفاعة، تنهض بالفرد  تعالام ساماة: -3

 ع.واجملتمع إىل مستوى حضاري رفا
حابنه وتعاىل وحده، ال ريا  وال بنفاق تة هلل سبتعبادات هادية: خالص -4

وال مسعة فاها، وال إشراك لغري اهلل سبحابنه وتعاىل فاها، وال رهبابناة فاها، ولكن 
 الوسطاة والتوافق بني الدبناا والدين، عبادات هتدي إىل صراط اهلل املستقام.



 
 

  

 29  .. كدليل نبوة وصدق رسالة..محمد زوجات النبي  تعدد

ري والفضالة بني مجاع معامالت كرمية: قائمة على أس  من اخل -5
ال ظلم وال جور فاها، وال تفرقة وال عنصرية بني أي من  ،األفراد واجملتمعات

 طبقات األفراد واجملتمعات، معامالت قائمة على حسن اخللق.
على اختاار اهلل سبحابنه وتعاىل  كرامة أصل وبنسب: داللة وشهادة  -6

 واصطفائه له بالنبوة والرسالة.
وغريمها: فاكون واألمابنة عالاة متمثلة فاه كالصدق  صفات أخالقاة -7

 قدوة وأسوة حسنة ملن يؤمن به ويتبعه، وذلك يف أفعاله وأقواله ومجاع أحواله.
مسارعته إىل ما كان يدعو إلاه: من عبادات ومعامالت كرمية على  -8

أس  من اخلري والفضالة وتطباق للشرع الذي جا  به من اهلل سبحابنه وتعاىل، 
 كون خري منوذج يقتدى وحيتذى به.فا

معجزات: يؤيده هبا اهلل سبحابنه وتعاىل وخيتصه هبا، فاعجز عن  -9
من اهلل تبارك وتعاىل، فتكون خري شاهد وبرهان له اإلتاان فثلها إال بنيب مرسل 

 ولرسالته ودعوته.
ف ذا ما اتضحا لنا شواهد ودالئل وبنبوة هذا النيب املرسل، ف بنه ما 

برسالته ودعوته، والتزام هنجه، والتسلام التام بأن   اإلميان به والتصديق يسعنا إال
كل ما جا  به من أفعال وأقوال، وكل ما يفعله، وكل ما يأمر به أو ينهابنا عنه 
إمنا هو يف إطار وضو  شرع اهلل سبحابنه وتعاىل، امتثاال ألوامره، واجتنابًا لنواهاه، 

ه ربنا تبارك وتعاىل، وأن فاه من الفوائد ولا  خروًجا عن ما أباحه وأجازه ل
العظامة واحلكم اجللالة الكثري والكثري وإن غابا عن البعض، أو مل تظهر 

 مجاعها.
وبرهان ذلك: هذا الشاهد املرئي الواقعي الذي بنذكره، وبنعنوبنه: بأن اهلل 
 سبحابنه وتعاىل ال يلب  على النا  أمر دينهم، وأبنه سبحابنه وتعاىل مل يكن 
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لاضاع إمياهنم، أو جيعلهم طوال حااهتم يف حرية وشك مما هم علاه من 

لنهار، وأما الباطل فجماعه أمر دينهم، فاحلق ضاا  أشد من الشم  يف وض  ا
 ظلمات.

 وبنقول:
وصدق برسالته ودعوته  إن هناك من النا  من آمن برسول اهلل 

إال لوضوح وظهور  ومل يكن ذلك -كأصحابه الكرام–وابنته  هنجه واقتفى أثره 
وبصدق ما جا   الكثري من الشواهد والدالئل والرباهني اليت تشهد لرسول اهلل 

به من ربه تبارك وتعاىل ال ساما املعجزات وخاصة القرآن الكرمي، فهو املعجزة 
 .الكربى لرسول اهلل 

على اإلسالم -وبذلك مل يكن يف متناول أيدي اجلهال  واحلاقدين 
ورسالته  سالة لإلبنكار على إميان هؤال  الذين آمنوا برسول اهلل أدىن و  -وأهله

أو التساؤل كذبا وجدال: ملاذا اتبعتم حممًد؟! ولكن ما  ،ودعوته، أو الطعن فاه
عدا احلمقى الذين سرعان ما يندفعون خلف جهلهم وشهواهتم وعصبااهتم دون 

يصطنعوا أو  أدىن تريث ومتهل أو إعمال للعقل، حىت وإن كان من أجل أن
 يتكلفوا مربرًا حيفظ قلاال علاهم ما بقي من ما  الوجه.

آبنذاك: على الرغم من أهنم أهل كتاب، أ رسل  -لعنهم اهلل–فالاهود 
ابندفعوا ورا   قهم  إال أهنم قد ،موسى علاه السالم بالتوراةإلاهم رسول اهلل 

السالم،  وحقدهم وذلك خلروج بنيب آخر الزمان الذي أخرب به موسى علاه
وكذلك التوراة من العرب، فلم يكن منهم، ولقد كان الاهود على يقني من 

وأعلنوا عنه ولكن كان يف ظنهم أبنه ساخرج منهم  ،املنتظر وبعثهالنيب خروج هذا 
وهاجر إىل املدينة، َفطن أهل املدينة   املنتظر يب، فلما خرج هذا الن-الاهود–

وجه، فسارعوا وسابقوا إىل اإلميان برسول اهلل خر أمر ملا قد أعلن الاهود عنه من 
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،  أن يكون السبق من بنصابهم ال ساما أن  -الاهود–وكان من األوىل  م
وأن كتبهم هي اليت أخربت  -بين إسرائال–األبنباا  كابنا قبل ذلك خترج منهم 

خبروجه، ولا  العرب حاث كابنوا على بقايا من شريعة إبراهام علاه السالم، 
 اختذوا األصنام واحلجارة آ ة يعبدوهنا من دون اهلل، ولكنها حكمة اهلل:ولكنهم 

حاث إن الاهود كابنوا كثريًا ما يقتلون أبنباائهم ويكذبوهنم ويفرتون 
الكذب واألباطال علاهم، وحيرفون كتبهم، يزيدون وينقصون فاها تبًعا ألهوائهم 

 وشهواهتم.
من شعب أمي،  نتظر فشا  احلكام العلام أن خيرج هذا النيب امل

يسوده اجلهل يف شىت جماالت احلااة، منتشرًا فاه الرذائل والفواح ؛ لريتقي هبم 
  تإىل أعلى مستوى من العلم والعبادة والتوحاد اخلالص هلل عز وجل على أس

 -أتباع النيب –لمون تالق إىل أن ساد املستضالة ومكارم األختري والفتمن اخل
 .ينهم وسنن وآداب بنباهم العامل وقا متسكهم بد

 فما كان من الاهود إال أن عما قلوهبم وعقو م وأعلنوا صراحة:
أن دين قري  القائم على تعدد اَل ة واإلشراك باهلل سبحابنه وتعاىل، 

 اتباًعا َلبائهم وأجدادهم، منتشرةً  ،واملتمثل يف عبادهتم األصنام واحلجارة
القائم على  لدين الذي جا  به حممد هو خري من ا ،الفواح  والرذائل بانهم

خمالفة اَلبا  واألجداد وإفراد اهلل سبحابنه وتعاىل بتوحاد األلوهاة والربوباة، 
وإبطال عبادة األصنام  ،هلال شريك  ،وعبادة اهلل سبحابنه وتعاىل وحده

 واحلجارة، داعًاا إىل الفضائل ومكارم األخالق.
عن دينهم الذين هم علاه،  دَ قري  الاهو  وكان ذلك عندما سأل كفار  

 ا َلبائه وأجداده وما علاه قومه.خمالفً  وعن الدين الذي جا  به حممد 
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هم أهل لنقمة اهلل عز تة على أبنتال علاهم، وداللتفكان ذلك عار ووب

 وجل وغضبه علاهم.
فلم يستطع آبنذاك أي من الاهود املنافقني وغريهم أن يتسا ل جدال 

 ؟!م حممًدا وكذبا: ملاذا اتبعت
بنواياهم هلل سبحابنه  ف ذا ما أخلص هؤال  الذين اتبعوا رسول اهلل 

وتطباقهم شريعته  ،وتعاىل، وامتثلوا له جل وعال يف اتباع أوامره واجتناب بنواهاه
ص له تبارك وتعاىل تإىل أن توفاهم اهلل سبحابنه وتعاىل على هذا التوحاد اخلال

من زوجاته، فلم جيتمع  ي عد د رسول اهلل  ، وقبل أنواإلميان برسوله حممد 
 .للخمسني من عمره زوجتان إال بعد جتاوزه  لرسول اهلل 

بنتسا ل عدة أسئلة جناب عنها ب جابات موجزة ال بديل  ا لذوي 
 األلباب والعقول وال حااد عنها.

بعد أن أخلصوا  ما عاقبة هؤال  املتبعني لرسول اهلل  التساؤل األول:
هم هلل سبحابنه وتعاىل، ممتثلني أوامره، جمتنبني بنواهاه، مطبقني لشرعه، بنوايا

اهلل سبحابنه وتعاىل على هذا التوحاد  خاضعني لسلطابنه جل وعال إىل أن توفَّاهم
 اخلالص واملعتقد السلام واالمتثال التام له جل وعال؟!

 إىل أي شي  يكون مآ م؟
ته لرضاه تبارك وتعاىل هل إىل جنة الر ن ودار بنعامه ومستقر ر 

 علاهم، أم إىل بناره وعذابه لسخطه وغضبه جل وعال علاهم؟!
اجلواب: الذي ال بديل له وال حاا  عنه: أن عاقبة هؤال  املتبعني  -
ومآ م ساكون إىل جنة الر ن ودار بنعامه ومستقر ر ته لرضاه  لرسول اهلل 

ا اقتضته حكمة اهلل سبحابنه تبارك وتعاىل علاهم ملا قد بانا وأوضحنا وفقا مل
 وتعاىل، وملا أصلته وأقرته الشرائع السماوية من اهلل سبحابنه وتعاىل.
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من زوجاته، وما ذلك  ماذا بعد أن عدَّد رسول اهلل  التساؤل الثاني:
 إال يف ضو  ما أحله له ربه وتبارك وتعاىل؟!

، ول اهلل تبعني لرساىل بعدله ور ته إميان هؤال  املتتارك وتعتأي ضاع اهلل تب
 وما كان إمياهنم إال ملا شاهدوه وعاينوه من تأياده سبحابنه وتعاىل فا يشهد له 

بصدق النبوة والرسالة والدعوة من معجزات وآيات كربى كما أشربنا سابًقا من 
 أجل أن بنباهم قدأكثر يف زواجه وعدَّد من زوجاته؟!

 لطبع، ال.اجلواب الذي ال بديل له وال حااد عنه: با -
فمن عدل اهلل ور ته تبارك وتعاىل أبنه لن يضاع إمياهنم بعد أن هداهم 

إىل أن توفاهم تبارك وتعاىل مقبلني علاه، موحدين و  ،هو سبحابنه وتعاىل إلاه
وخملصني بنواياهم له، ممتثلني ألوامره، جمتنبني بنواهاه، خاضعني له سبحابنه 

 وتعاىل.
 قل سوي بعد ذلك قوال:أيكون من صاحب ع التساؤل الثالث:

، وأصحاب املعتقد السلام يف توحاد بأن هؤال  املتبعني لرسول اهلل 
املخلصني بنواياهم له، املمتثلني ألوامره  -ألوهاة وربوباة–اهلل سبحابنه وتعاىل 

واملطبقني لشرعه، غري جمرتئني على ابنتهاك حرماته وحدوده، اخلاضعني لسلطابنه 
 سبحابنه وتعاىل على هذا التوحاد اخلالص واملعتقد جل وعال إىل أن توفاهم اهلل
يصري ويئول إىل بناره وعذابه لسخطه  ،جل وعاله السلام، واالمتثال التام ل
قد أكثر يف زواجه وعدَّد من زوجاته مناقضني بذلك  وغضبه علاهم ألن بنباهم

 ما اقتضته حكمة اهلل سبحابنه وتعاىل وما أصله وأقره يف شرائعه 
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ة، وهو سبحابنه وتعاىل الذي أرسل هذا الرسول إلاهم وأيده فا السماوي
 يشهد له من صدق الدعوة والنبوة والرسالة كما أشربنا سابًقا؟!!

- 
اجلواب: الذي ال بديل له وال حااد: بالطبع ال، فال ي تصور أن يصدر  

مثل ذلك القول من صاحب أدىن عقل، فال جيرؤ على مثل ذلك القول إال 
 د قد عماا بصريته وطاش عقله.حاجأو  لجاه

وته ورسالته عود إذن، فما يكون قولنا يف حممد  التساؤل الرابع:
 ؟بعدما عدَّد من زوجاته وكان آبنذاك جماوزًا للخمسني من عمره 

اجلواب الذي ال بديل له وال حااد عنه: أبنه ال يسعنا إال أن بنؤمن  -
 بدعوته ورسالته، وأن بنقول: 

مًدا  قد تزوج من هذا العدد  و رسول اهلل حقًّا وصدقًا، وأبنه ه إن حم 
ا أمره سبحابنه ملوامتثاال  ،تبارك وتعاىل من بنسائه يف ضو  ما أحله وأباحه له اهلل

السادة زينب بنا جبح  للقضا  على عادة التبين ب وتعاىل به من زواجه 
تعاىل يف  كما سنوض  فشائة اهلل  ، وأن ذلك كله من خصوصااته اومساوئه

 .بنقاط تالاة، وكغريه من األبنباا  قبله 
فهذا هو احلق الذي ال لب  فاه مع الباطل، فاحلق ضاا ، والباطل ما 

 هو ظلمات.
كنيب مرسل إكثاره يف زواجه   أيضر رسول اهلل  التساؤل الخامس:

ن أكثر يف زواجه مَ  مع العلم بأن هناك من األبنباا  قبله  ،والتعدد من زوجاته
 ؟لتعدد من زوجاته بدرجة أكرب من رسول اهلل وا

اجلواب الذي ال بديل له وال حااد عنه: بالطبع ال، فلقد كان بنيب اهلل  -
بنيب اهلل سلامان الذي آتاه ان داود علاه السالم عنده مائة امرأة من احلرائر، وك

 اهلل امللك والنبوة قد تزوج بالكثري والكثري من النسا ، لا  هذا فحسب:
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ل إن تعدد الزوجات للرجل، يت َعدُّ مدًحا له ومدًحا يف رجولته، وقوة ب
وقدرته حتمله لألعبا  الناجتة عن الزواج، ومدًحا يف رجاحة عقله وحكمته 

 للتعاي  معهن مجاًعا يف آن واحد. وإمكابناته
من  إلاه احلق الذي خنلص به مما قد أشربنا إذن، فما التساؤل السادس:

  بديل  ا؟!تساؤالت وإجابات ال
 اجلواب موجزًا: احلق الذي ال مرية وال شك فاه والذي خنلص به: -
بعدما ظهر لنا تأياد اهلل  ،ول اهلل حقًّا وصدقًاتهو رس أن حممًدا  -1

، وبعدما اتضحا الشواهد والدالئل بنصره له ولدعوته و سبحابنه وتعاىل 
ال ساما معجزته الكربى  -تبارك وتعاىل–واَليات واملعجزات اليت أيده هبا ربنا 

 (1)خامت األبنباا  واملرسلني. واليت تشهد بأبنه  -القرآن الكرمي–
واملوحدين له سبحابنه به أن اهلل تبارك وتعاىل ال يضاع إميان املؤمنني  -2
واملمتثلني ألوامره، واجملتنبني لنواهاه، املطبقني لشرعه، اخلاضعني لسلطابنه  ،وتعاىل

سبحابنه وتعاىل وأصلته وأقرته شرائعه  تهتضته حكمجل وعال وفقا ملا اق
 اليت أرسل هبا رسله. ،السماوية

أبنه ال مزي  وال خلط بني ضاا  احلق وبني ظلمات الباطل، كي ال  -3
 يلتب  على النا  أمر دينهم، فاكوبنوا يف حرية وشك من أمر عباداهتم.

 ةعشر  ىحداإل–ائه تن بنستدد متذا العتن هتم ول اهلل تأن زواج رس -4
ما  إطارهو يف ضو  شرع اهلل سبحابنه وتعاىل من تعدد الزوجات، ويف  -زوجة

ألكثر من أربع زوجات،   تعدده  منأحله واختصه به ربنا تبارك وتعاىل 
 .كخصوصاة من خصوصااته 

                                                 

 يرجى الرجوع إىل: (1)
 مجع وترتاب: حممد الساد حممد. -قًاحقًّا وصدرسول اهلل  كتاب حممد 
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هبذا العدد  وأفعاله وبصفة خاصة زواجه  أن أقوال رسول اهلل  -5
عظامة واحلكم اجللالة الكثري والكثري وإن غابا عن هبا من الفوائد ال ،من بنسائه

 البعض أو غاب بعضها، وسوف بنذكرها فشائة اهلل تبارك وتعاىل يف بنقاط تالاة.
* * * * * 
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اإلحدى عشرة –من هذا العدد من نسائه  ا: زواج رسول اهلل سً مخا
لم  وإمساكه عليهن إلى أن توفي عن تسع منهن، في حين أنه  -زوجة

 أربع زوجات للمسلمين بأن يزيدوا في إمساكهم علىيجز 
وصدق رسالته ودعوته،  هو من البراهين والشواهد التي تشهد بنبوته 

 وصدق الشرع الذي جاء به من عند ربه تبارك وتعالى.
من إحدى عشرة زوجة، ت ويف منهن اثنتان يف  لقد تزوج رسول اهلل 

والسادة زينب بنا خزمية رضي اهلل  حااته ومها السادة خدجية رضي اهلل عنها،
عن التسع  عنها، واليت كابنا تلقب بأم املساكني لر تها إياهم، وت ويف هو 

 الباقاات من زوجاته رضوان اهلل علاهن.
يف إمساكهم على أزواجهم  يزيدواللمسلمني بأن  ومل جيز رسول اهلل 

 تبارك وتعاىل. أربع بنسا ، وذلك امتثاال للشرع الذي جا  به من ربه لىع
من عزميته يف تبلاغ شرع ربه تبارك وتعاىل كامال ما قد ي ثريه ومل يضعف 

هبذا العدد من بنسائه وعدم  املنافقني واحلاقدين من زواجه بعض ويذيعه 
للمسلمني يف تعدادهم ألزواجهم، كنوع من  موافقته للعدد الذي أجازه 

 ،ول اهلل تباطل، طعًنا يف رستخدام وتروي  كل ما هو كذب و تاللجو  إىل اس
 وما ذلك إال ملا يضمروبنه من حقد وبنوايا خباثة.

 وبنقول: 
آخر غري  امدعًاا للنبوة والرسالة لسلك طريقً  إبنه لو كان رسول اهلل 

الذي بانه له ربه جل وعال، وألجاز للمسلمني حانئٍذ يف زواجهم ما فوق األربع 
 ، وألحل  م ذلك.ل واإلمساك علاهن مجاًعا كما فع ،زوجات
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 ،الزواج بأي عدد من النسا  شا وا -للمسلمني– م  أو أجاز 

حسب استطاعتهم وقدرهتم، حىت وإن كان هذا العدد  ،واإلمساك علاهن مجاًعا
حل  م ذلك، وسوف ألو  ،رسول اهلل هبن أكرب من عدد النسا  الذي تزوج 

 يساعده يف ذلك:
من أصل عادة العرب، فلا  باألمر أن تعدد الزوجات إمنا هو  -1

 .املستحدث الذي ينكروبنه
كداللة على رجولاته   ،أن تعدد الزوجات وكثرهتا مما ميدح العريب به -2

وقدرته، ورجاحة عقله وحكمته يف أن يتعاي  معهن مجاعا يف وقا واحد، 
 -ما يزيد على أربع زوجات -فكان الرجل حانئذ يتزوج بالعدد الكثري من النسا 

 وميسك علاهن مجاًعا يف آن واحد.
وكان من الصحابة من كان متزوًجا بأكثر من أربع بنسا  قبل إسالمه، 

مطبًقا  ولكنه بعد اعتناقه اإلسالم ما كان منه إال االمتثال ألمر رسول اهلل 
ومنفًذا للشرع الذي جا  به من ربه تبارك وتعاىل بأن ميسك على أربع بنسا  وأن 

 يطلق الباقي.
أدىن عنا  مما يروجه املنافقون والاهود من  لك الطريق ال يلقى وبذ

 .-على األرج - أكاذيب وأباطال حول رسالته ودعوته 
مل يكن لاسلك إال طريق احلق الذي بانه له ربه تبارك وتعاىل،  ولكنه 
إال تبلاغ كل ما أوحي إلاه من  ألوامره جل وعال، ومل يكن منه  امتثاال منه 
 .حابنه وتعاىل، دون أدىن زيادة أو بنقصان وفقا  واه ربه سب

فا أمر به من  مل خي  يف اهلل لومة الئم، وإمنا صدع  فرسول اهلل 
 .ربه سبحابنه وتعاىل، وفا ك ل ف من تبلاغه
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وصدق رسالته  فكان ذلك شاهًدا وبرهابنًا على صدق بنبوة املصطفى 
 ودعوته.

على مثل هؤال  املنافقني  وجل لرسوله  وكان التأياد والنصر من اهلل عز
والاهود واحلاقدين، فأبطل جل وعال كادهم، فأ طفئا بنارهم، وبن ك سا رايتهم 
فلم تعد  م راية، وما كان إال العز لإلسالم وأهله، وابنتشاره يف األرض، ودخول 

 ودعوته. النا  يف دين اهلل أفواًجا بعد إمياهنم برسول اهلل 
 

* * * * * 
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 عدم إجازة اإلسالم لما ي دعى كذبًا بزواج المتعة

مل جيز للمسلمني زواج  أن رسول اهلل  :وعلينا أن نعلم تمام العلم
ومل يكن له ذلك؛ ألن زواج املتعة يف احلقاقة  كتشريع أبدى إىل قاام الساعة  املتعة

ا ما هو إال زبنا فاح ؛ حاث يتزوج الرجل من املرأة إىل حني قضا  حاجته منه
 وإشباع رغبته فاها مث يطلقها وهكذا.

ولقد جا ت الشريعة اإلسالماة واضعة ضوابط وحدود لبنا  الباا 
واجملتمع املسلم ككل، حباث ال يعرتيه أي خلل، جا ت الشريعة  ،املسلم

اإلسالماة لتحافظ على هاكل وكاان األسرة املسلمة واتزاهنا، واحلفاظ على 
وتقويتها، واحلفاظ على األبنساب وعدم اختالطها،  الروابط األسرية بني أفرادها

واحلفاظ على منزلة املرأة املسلمة وكرامتها ورفع درجتها كزوجة حتافظ على زوجها 
وباتها وكأم مرباة ألبنائها، إىل غري ذلك من تنظام وتوزيع احلقوق والواجبات بني 

 أفراد األسرة الواحدة، ومن مث أفراد اجملتمع ككل وغري ذلك.
دَّعى كذبًا

 
والذي تفرتيه  ،وهذا ما ال جنده يف ذلك النكاح الباطل امل

الشاعة الروافض ومن على شاكلتهم، أصحاب املعتقد الفاسد والفقه الباطل، 
 قاتلهم اهلل.

وما ذلك إال لاوافق أهوا هم وشهواهتم، فهم لاسوا من أهل اإلسالم، 
 وبالتايل فهم لاسوا حبجة على ذلك.

فرقة ضالة مارقة منقسمة يف  -وافض ومن على شاكلتهمالر –فالشاعة 
قام بتأساسها عبد اهلل بن سبأ الاهودي وبنسبها  ،ذاهتا إىل الكثري من الفرق

 فا ؤتى من خال ا.لإلسالم، لتكون ثغرة يف بنا  اإلسالم 
يف التعرف على عظام هذا العقل لنصل به  ومنحنافاهلل سبحابنه وتعاىل وهبنا   

لاق بعظمته جل وعال، خري مقام وأعلى درجة ومنزلة ت.. إىل هقدرته وحكمت
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كِ  هفاإلبنسان مع كوبنه خملوق؛ ف بن إىل  ، ويسعى جاهًدا للوصولل عقلهم وي عمِ حي 
 ما هو األحسن واألفضل، بالنسبة له ويف كل شي .

-امت دح شخص ما ذا جاه وسلطان حبسن خلقه ومجال صفاته ما ف ذا 
قولنا وتصوراتنا إىل وضع هذا الشخص يف أحسن تصور ف بننا بنصل بع -افرتاًضا

 وأفضل منزلة.
-اىل إياها تارك وتعتل هبذه النعمة العظامة اليت وهبنا اهلل تبتأفال بنص

إىل أن بنعظم اهلل عز وجل حق التعظام وأن بننزه هذا اخلالق العظام لكل  -العقل
ه وأفعاله اتتشريعشي  جال وعال عن ما ال يلاق به سبحابنه وتعاىل يف أقواله و 

 ،سويةالرة غري فطفاته من بنقائص وعاوب افرتاها كذبًا أهل الشهوات والتوص
 والعقول الناقصة.

يلاق باهلل سبحابنه  ،وأن بنصل إىل معتقد سلام ال عكر وال شائبة فاه
 وتعاىل، دون إعنات أو إجهاد للفكر أو تصورات وفلسفات منكرة.

 
* * * * * 
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 نفاقًا بزواج المتعةاح بما ي دعى عة من أبعن عقيدة وشريموجز 

 اهلل سبحابنه وتعاىل لا  كمثله شي . بنعم مجاًعا أن
وما  ،تشاهبا مع الاهود يف الكثري -الروافض–ولكننا جند أن الشاعة 

ذلك إال ألبنه قام بتأساسها وإبنشائها عبد اهلل بن سبأ الاهودي الذي ادَّعى 
 .اإلسالم كذبًا، وزعم حمبة آل الباا

 :مع الاهود -الروافض–ا تشاهبا فاه الشاعة مَّ مِ ف -1
أهنا قالا بالتجسام وبنسبته إىل اهلل جل وعال؛ أي أبنه ما هو إال جسم  
ال جَّ كبري، تعاىل اهلل عن ذلك علًوا كبريًا، ولذلك ف ن الاهود أول من يؤمن بالدَّ 

هلل عز معطلة لصفات ا -الروافض–الذي يدَّعي األلوهاة، مث صارت الشاعة 
وجل وقاموا بوصف رب العاملني بالصفات السلباة، تعاىل اهلل عن ذلك علًوا  

 كبريا.
تستلزم سبق اجلهل، -بعقادة البدا   -الروافض–تؤمن الشاعة  -2

وتنسبها إىل اهلل عز وجل ويف الوقا بنفسه  -وحدوث العلم أي عدم علم الغاب
لاهم خافاة، تعاىل اهلل عن يعتقدون بأن أئمتهم يعلمون كل العلوم وال ختفى ع

 ذلك علًوا كبريًا.
 مع الاهود يف: -الروافض–وتشاهبا الشاعة  -3

الذي ينزل بالوحي من اهلل  ،أن الاهود تكره وتبغض جربيل علاه السالم
على رسله، ويقولون هو عدوبنا من املالئكة ألبنه ينزل بالتكلاف، وكذلك ف ن 

أي أن  ،ل بالوحي على حممد تقول غلط وأخطأ جربي -الروافض–الشاعة 
الرسالة كابنا من بنصاب شخص آخر، تعاىل اهلل عن أي حيدث يف ملكوته غري 

 ما يشا  وغري ما يقتضاه علمه وحكمته.
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 مع الاهود يف: -الروافض–وتشاهبا الشاعة  -4
أن الاهود حرَّفوا التوراة، وكذلك الرافضة ف هنم حرفوا القرآن الذي بني 

ذلك ويقولون بأبنه خملوق، تعاىل اهلل عن أال حيفظ كتابه الذي  أيديهم ويعتقدون
 .تعهد حبفظه سبحابنه وتعاىل للعاملني

 فقد ض اع كتاهبم اإلجنال بالكامل:وأما النصارى 
حاث إن ما بقي منه كان عبارة عن ذكريات متناهاة ظلا تتناقل 

شا  حىت مت شفاًها، تفسرها األهوا ، تضاف إلاها وحتذف منها وحترفها كاف ت
إطارها الربا  وإلقاؤها يف أحضان عدد من الوثناات القدمية  إخراجها عن
، وحني مت التدوين ها عاجزة عن هداية أتباعهاتالوضعاة اليت جعل والفلسفات

ة أقالم متفرقة يف طلغات الوحي، وبواس لبعض هذه الذكريات مت بلغات غري
 العديد من القرون. أماكن متعددة، ويف أزمنة متباعدة وصلا إىل

بالنسبة للاهود والنصارى على –تعددت األسفار واألبناجال  ولذلك
 وتناقضا املعلومات وكثرت املراجعات إىل يومنا الراهن وستظل كذلك -الرتتاب

 إىل ما شا  اهلل.
 مع الاهود يف: -الروافض–وتشاهبا الشاعة  -5

آذوا موستى علاته الستالم  قد تيقتلون أبنباتائهم، ولتيؤذون و  واابنتهود كتأن الا
قتد  -التروافض–وافرتت علاه االفرتا ات واألكاذيب، وكذلك فت ن الشتاعة  ،كثريًا

يف أهتتتل باتتتته، فتتت هنم يفتتترتون علتتتى الستتتادة عائشتتتة رضتتتي اهلل  آذت رستتتول اهلل 
، لعتتترض رستتتول اهلل  اخلاابنتتتةالكتتتذب وينستتتبون إلاهتتتا  عنهتتتا زوجتتتة رستتتول اهلل 

 حابنه وتعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاىل عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن أال حيفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتلهم اهلل، تعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاىل اهلل ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب
 خامت أبنباائه ورسله يف أهل باته.
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فاه مع الاهود، وما  -الروافض–وغري ذلك الكثري مما تشاهبا الشاعة 

ذلك إال ألن مؤس  تلك الفرقة الضالة املارقة هو عبد اهلل بن سبأ الاهودي لعنه 
 اهلل.

ب بسبها وشتمها، وتكفريها ألصحا -الروافض–وابنفردت الشاعة 
ويعتقدون   يسبون ويشتمون أصحاب رسول اهلل  -الروافض– ، فالشاعةرسو ا

 .، قاتلهم اهللكفرهم عدا ثالثة أو أكثر قلاال
واختار له أصحابه الذين يلاقون  فاهلل سبحابنه وتعاىل اختار رسوله 
 .وبنصرة دعوته بشرف هذه املنزلة والصحبة لرسول اهلل 

أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى ف بنك إن سألا الاهود: من خري 
 علاه السالم.

 وإن سألا النصارى: من خري أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عاسى.
: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: -الروافض–ولكنك إن سألا الشاعة 

 .لعنهم اهلل، أصحاب حممد 
ودعوته،   هم أول من آمنوا برسول اهلل إن أصحاب رسول اهلل 

وبنصروا هذا الدين العظام، فهم خري البشر بعد األبنباا   وهم أول من بنصروه 
 والرسل.

 مع النصارى يف زواجهم حاث: -الروافض–وتشاهبا الشاعة 
أن النصارى لا  لنسائهم صداقًا وإمنا يتمتعون هبن متتًعا، وكذلك ف ن 

 .يتزوجون باملتعة، ويرغبون فاه -الروافض–الشاعة 
املتعة أفضل من ولد الزوجة د أئمتهم الكاشا : وولد حويقول أ

 الدائمة، ومنكر املتعة كافر مرتد.
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يقول: إن اهلل تبارك وتعاىل حرم على شاعتنا املسكر  -القمي–وغريه 
 من كل شراب، وعوضهم على ذلك باملتعة.

تزوج منهن ألًفا ف هنن مستأجرات،  سؤاله عن املتعة يقول: دعن اوغريمه
 والتهذيب.يف فروع الكايف ذلك جا  

جا   وغريهم عن زوجة املتعة يقول: ال تطلق وال ترث وإمنا مستأجرة،
 .قاتلهم اهلل ذلك يف فروع الكايف والتهذيب،

كشريعة هنائاة مثل ذلك الشرع   فاهلل سبحابنه وتعاىل مل يشرع لرسوله 
 ، وإمنا كان ذلك من افرتا اهتم وفقا ألهوائهم وشهواهتم.ابدية  إىل قاام الساعة
نانا خبصوص موضوعنا، ولكننا أحببنا عن بصدده، والذي يوهذا ما أ

أن بنبني جزً ا من حقاقة تلك الفرقة املارقة الضالة، لئال ينخدع أحد بأقوا م 
وشرعهم الباطل اجملاز للمتعة، فال بنستند إلاهم، ولئال تكون تلك الفرقة  ،الكاذبة

وثغرة حجة على اإلسالم  الضالة اليت تقطن إيران ولبنان وشتاتا يف العراق وغريها
 .وغري ذلك الكثري والكثري ،ملا أشربنا يف بناابنه،

لاسا من اإلسالم يف شي ، وملزيد من العلم عن  -الروافض–فالشاعة 
 تلك الفرقة الضالة يرجى الرجوع إىل:

بقلم/ الساد حسني املوسوي من علما   ،كتاب: هلل مث للتاريخ  -1
اتباعه ألهل السنة بعد تبني احلق له وتوفاقه النجف والذي حتول من التشاع إىل 

إلاه، والذي يقوم على كشف أسرارهم وعوراهتم وإيضاح كفرياهتم وإدابنتهم من  
 كتبهم.

بن احممد  الكتابتييب إبراهام كتاب: هل فرحا بالشاعة؟ بقلم/ أ  -2
 هشام.

 بقلم/ عبد اهلل بن حممد السلفي. ،د الشاعةعقائ :كتاب  -3
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لة من أهل سنة احلباب النىب حممد صلى اهلل علاه كتاب : رسا-4

 وسلم إىل الشاعة ، بقلم/حممد الساد حممد
ومل كتشريع هنائى للزواج ،لابا  مثل ذلك الزواج   فلم يكن رسول اهلل 

يكن لاجازه للمسلمني ملا يرتتب علاه من مساوئ ومفاسد ديناة وأخالقاة 
 واجتماعاة... إىل غري ذلك.

ت إال بالشرع احلكام، ا فوظ من اهلل سبحابنه وتعاىل مل يأ ولكنه 
 للعاملني، مصداقًا لقوله تعاىل:

 .[3]سورة الصف:  ﴾َواللَّه  م ِتمُّ بن ورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفر ونَ ﴿
كم  فصلوات اهلل وسالمه على هذا النيب األمني، الذي جا  خبري شرع حم 

 للعاملني.
 

* * * * * 
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 -اإلحدى عشرة زوجة–بهذا العدد من نسائه  ول اهلل سادًسا: زواج رس
–وكيفية التعايش معهن  ،بعد تجاوزه للخمسين من عمره، وتربيته لهن

 عن تسع منهن إلى أن ت وفي  ،وإمساكه عليهن -كضرائر
والشرع  ،وصدق دعوته ،هو من الدالئل والشواهد التي تشهد بنبوته  

 الذي جاء به من ربه تبارك وتعالى
من هذا العدد من بنسائه بعد جتاوزه  علانا أن بنعلم أن زواج رسول اهلل 

للخمسني من عمره، والدخول يف املرحلة األخرية من عمره، مع زهده يف ملذات 
 ،الدبناا وطاباهتا، وورعه وتقواه وابنشغاله دواًما بالذكر والعبادة هلل، وأعمال الدعوة

ال إله »اهلل عز وجل لنشر راية التوحاد وما يقاساه يف غزواته وحروبه ضد أعدا  
وإقامة الدولة اإلسالماة على أس  من اخلري والفضالة واخلضوع دائًما  ،«إال اهلل

دوًما بتعلام أمته الشرع الذي جا  به،  لسلطان اهلل سبحابنه وتعاىل، وابنشغاله 
دق اهد على صو لشمن اإىل غري ذلك  ...ارك وتعاىلته تبتإلاه من رب وما يوحى

كان حلكم عظامة   وصدق رسالته، ودلال على أن تعدد زوجاته  ته دعو 
والن هى  -العقول–وجلالة يعلمها ربنا تبارك وتعاىل، ويستنبط منها أولو األلباب 

 قدر طاقتهم.
هبذا العدد من بنسائه هي درجة علاا له، ألبنه زيادة  فزواج رسول اهلل 

ال يشغله ما ح ب ب إلاه منهن عن املبالغة بأن  يف الَتْكلاف، حاث ك ل ف  له 
 يف التبلاغ والدعوة، وعبادته لربه تبارك وتعاىل.

رة أزواجه عن عبادته لربه سبحابنه تغله كثتمل يش وحقاقة: إن رسول اهلل 
علاهن  وقاامه  ،ذلك عبادة هلل سبحابنه وتعاىل بتحصانهن وتعاىل، بل زاده 

 وتأياًدا من اهلل سبحابنه وتعاىل له. وإكسابه  ن وهدايته  ن، فضال
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 للخمسني من عمره:  قبل جتاوز رسول اهلل
عاًما من السادة خدجية  25عندما كان عمره  لقد تزوج رسول اهلل 

رضي اهلل عنها، وكابنا آبنذاك يف األربعني من عمرها، حاث كابنا أكرب من 
 عاما. 15بنحو  رسول اهلل 

جا قبل ذلك مرتني، فلم تكن بكرًا وقا وكابنا رضي اهلل عنها قد تزو 
 .زواجها برسول اهلل 

وقد توفاا رضي اهلل عنها قبل ا جرة بثالث سنوات، بعد بنبوة 
 أعوام. 11-9بنحو من  املصطفى 
 ا ، فآزرت رسول اهلل تا أول من آمنا من النستابنا رضي اهلل عنهتوك

د ما رأى من قري  يف دعوته، وكابنا تواساه وختفف من آالمه وأحزابنه بع
 وصدها أشد ما رأى من الصد والعدواة.

منها األبنا  والبنات، غري أن األبنا  قد ماتوا مجاًعا يف  وكان له 
، عدا فاطمة رضي اهلل الصغر، والبنات قد توفاهن اهلل عز وجل يف حااته 
أول من  -السادة فاطمة–عنها، وقد علم بوحي من اهلل سبحابنه وتعاىل أهنا 

السادة فاطمة بذلك يف آخر يوم  حقه من أهله بعد وفاته، وأخرب رسول اهلل يل
ا وجدت به من شدة مل من حااته ملا رأى من شدة بكائها وحزهنا علاه 

 س رَّت لذلك.املرض، ف
، واهد بنبوته تاهد من شتشك وجا  مصداق ما أخرب به رسول اهلل 
بستة أشهر،  ول اهلل ترسوفاة حاث توفاا السادة فاطمة رضي اهلل عنها بعد 

 من أهل باته. وكابنا أول من حلقه 
ب هلل تخري أسوة وقدوة، حاث كان بنعم العبد الصابر ا تس فكان 
 سبحابنه وتعاىل.
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مجال وطاب صناعها، فلم يتزوج غريها إىل أن  ولقد حفظ رسول اهلل 
 للخمسني من عمره. بعد جتاوزه  ،توفاها اهلل عز وجل
 ل يف عجب:وبنتسا 

شرخ الشباب، وهو الوقا الذي  أبعد ما أن مرَّ وجتاوز رسول اهلل 
ذلك، اه الشهوة إىل النسا  وغري فجتا  فاه الصدور باَلمال واألما ، وتبلغ 

فمن املعلوم أن سن الشباب هو أفضل مراحل - والرغبة فاهن مداها وأقصاها
اك غري السادة خدجية رضي آبنذ ومل يتزوج رسول اهلل  -بنسان قوة وبنشاطااإل

ويف الوقا الذي هتدأ فاه النفو  ، يف ذلك الوقا ا،اهلل عنها، ومل تكن بكرً 
رها، تلنش ائرة، وتزداد أعبا  رسالته وحتمله فالثائرة، وتسكن فاه اَلمال ال

 ل ذلك بعد جتاوزه تدا  اهلل عز وجل، وكتومعابناته يف غزواته وحروبه ضد أع
ه تر، ويكون فاها زواجترية من العمترحلة األختول يف املتوالدخ سني من عمره،تللخم
 ائه، وتعدده منهنتمن بنس، 

لا  إال الدافع  ،وتعدد زوجاته أيكون ذلك الدافع من ورا  زواجه 
 الشهوا  والغريزي، كما يفرتي بعض اجلهال  واحلاقدين؟!

 اجلواب الذي ال حااد عنه وال مرية فاه: بالطبع ال. -
واحلاقدون لظهرت علاه دالالت   الهكما يفرتي اجل  لو كان  ألبنه

 ومؤشرات ذلك من قبل:
مل تتزوج قبل اليت  –يف مقبل عمره من الزوجة البكر  كأن يتزوج  -
مرتني، ال ساما  بدال من أن يتزوج من زوجة كابنا قد تزوجا قبله  -ذلك

 هو ساد مكة. أن جده 
بدال من أن يتزوج  -صغرية–السن من زوجة حديثة  أو أن يتزوج  -

 من زوجة كابنا آبنذاك يف األربعني من عمرها، متجاوزة مرحلة شباهبا.



 51  .. كدليل نبوة وصدق رسالة.. محمد تعدد زوجات النبي   

-  
 

من زوجة جتمع بني الصفتني مًعا، فتكون بكرًا وحديثة  أو أن يتزوج 
 السن يف الوقا ذاته.

أو أن يتزوج من زوجتني أو ثالثة أو أكثر يف مقتبل عمره وريعان  -
تعدد الزوجات هو  فضل مراحل اإلبنسان قوة وبنشاطًا، حاث إنشبابه؛ ألبنه أ

أشرف قري  بنسًبا، فجده عبد املطلب  من أصل عادة العرب، ال ساما أبنه 
 هو ساد أهل مكة.

غري ما ذكربناه من دالئل ومؤشرات على من هو  أو أن يظهر علاه  -
 وغري ذلك. وطابات وزينة وشهوات... ملذاتمقبل على الدبناا راغًبا فاها من 

مل يصدر منه أي من ذلك كله، ومل تظهر علاه أدىن مؤشرات  ولكنه 
بنعم الزاهد، خري العابد لربه تبارك وتعاىل، وهذا ما يؤكد جوابنا  ذلك، بل كان 
 الذي ال مرية فاه.
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 ن  لنسائه، وتعدده لزوجاته، مع ترباته  إن يف زواج رسول اهلل 
عنهن لدلال  ، وإمساكه علاهن إىل أن تويف وكافاة التعاي  معهن كضرائر

 :ودعوته والشرع الذي جا  به من ربه تبارك وتعاىل وشاهد على بنبوته 
لنا فاه القدوة واألسوة احلسنة، وذلك يف  علم مجاًعا أن رسول اهلل بن

 ألزواجه... إىل غري ذلك. عباداته وأخالقه ومعامالته وحسن عشرته 
األسوة احلسنة يف كافاة تكوين الباا  اهلل  وكذلك ف ن لنا يف رسول

وتطباق شرعه، واالمتثال ألوامره،  ،املسلم القائم على تقوى اهلل عز وجل
 واجتناب بنواهاه سبحابنه وتعاىل.

ف ذا ما تزوج اإلبنسان منا اجتهد كثريًا لاقام هذا الباا القائم على 
ومؤثرات، وضغوط تقوى اهلل سبحابنه وتعاىل، بسبب ما حياط به من عوامل 

املعاشة من مسكن وف رش، وملب  ومأكل وأعبا  أوالد... إىل غري ذلك، 
ات اهلل عز توبسبب ما حياط به من مفاسد ديناة ومساوئ أخالقاة، وابنتهاك حلرم

وجل وعدم تعظام شعائره، وعدم تطباق شرعه جل وعال، وبسبب ضاق الوقا 
بعادهم عن تلك املفاسد اليت حتاط لديه، وضاق فراغه لرتباة وإصالح أوالده، وإ

هم على تقوى اهلل سبحابنه وتعاىل وطاعته ال ساما إن كان فقريًا ئينشكي  ؛هبم
 أو مسكاًنا.

غري منشغل بأعبا  دعوة أو تبلاغ رسالة  ،مع مالحظة: أبنه مع ذلك كله
هد يف العزوات واحلروب كرسول اهلل  من أجل إعال  راية  ألمة بأكملها، أو جم 

 وإقامة دولة اإلسالم.« ال إله إال اهلل»وحاد الت
 فماذا بعد ذلك كله، إن تزوج هذا اإلبنسان املسكني من زوجتني؟!

ال شك أبنه سوف تتزايد وتتضاعف علاه هذه الضغوط واألعبا  وقد ال 
يطاقها، غري أبنه بنشأ ضغط وعب  من بنوع جديد وهو: كافاة التعاي  مع 

 دث بانهما.زوجتاه االثنتني كضرائر وما حي
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املسكني من ثالث زوجات أو أكثر من الفقري وماذا إن تزوج هذا 

 ذلك؟!
والشاهد على ما بنذكره: أبنه يف زمابننا بنادرًا ما بنرى إبنسابنًا متزوًجا من 
اثنتني، ويندر من بنراه استطاع تكوين هذا الباا املسلم القائم على تقوى اهلل عز 

دون أن ينت   -كضرائر–  مع زوجتاه وجل وتطباق شرعه، أو استطاع أن يتعاي
دلال اَلن ل عن ذلك فراق أو طالق ألي منهما أو كالمها، وما بنراه يف ا اكم

 على ذلك.
كان خري   ،وهو خري زاهد عابد هلل سبحابنه وتعاىل ،لكن رسول اهلل 

تذى وي تأسى به يف:  منوذج حي 
 مع زوجاته رضوان اهلل علاهن. حسن عشرته  -1
خالفات من  ن رغم ما ينشأ بانهن  إصالحه ودعوته كافاة   -2
 كضرائر.ذلك  وغري 

ابنه تورع وتقوى اهلل سبحتد والتهن على الزهتل ه تأته وترباتتتنش -3
الرتباة على  وتعاىل وعبادته، بل وتنشأة كل من حوله من املؤمنني وترباتهم حق

 طاعة اهلل سبحابنه وتعاىل.
زوجاته مجاًعا يف آن واحد  معتعاي  أن ي فلقد استطاع رسول اهلل 

وأن يكسر ب عابنة وتأياد من اهلل عز وجل كل ما يواجهه من أعبا  وضغوط 
، وأن يقوم بتكوين مملكة إسالماة متكاملة قائمة على اللمعاشة ويتغلب علاه

 تقوى اهلل عز وجل وتطباق شرعه واخلضوع لسلطابنه سبحابنه وتعاىل.
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 وة واألسوة احلسنة ولذلك:لنا فاه القد فرسول اهلل 
 من بنسائه وتعدده ألزواجه بعد جتاوزه  ف ن زواج رسول اهلل 

مع زهده وورعه  ،ودخوله يف املرحلة األخرية من عمره ،للخمسني من عمره
 ن على تقوى  وتقواه، والتعاي  معهن مجاًعا يف آن واحد كضرائر، وترباته 

وصدق رسالته ودعوته وتأياد اهلل  بوته اهلل سبحابنه وتعاىل لشاهد بني  على بن
 عز وجل له.
يف التعاي  مع زوجاته رضوان اهلل  وإلاك صورة موجزة من حكمته  -

 يف باته: علاهن، وكاف كان 
إن باا اإلبنسان هو حمكه احلقاقي الذي يبني حسن خلقه وكمال 

 أدبه، وطاب معشره وصفا  معدبنه.
 تصنع وال جماالت مع أبنه يف تواضع جم دون  كان رسول اهلل 

كان   ساد هذا الباا، وب مكابنه أن يأمر وينهى، فكل من حتته ضعفا  ولكنه 
 يف خدمة أهله.
 ي فلي ثوبه، وحيلب شاته، وخيدم بنفسه. وكان 

: وإلاك هذا: تقول السادة عائشة رضي اهلل عنها زوجة رسول اهلل 
مل أ ل اللحم ومل أبدن،  يف بعض أسفاره وأبنا جارية خرجا مع رسول اهلل 

فسابقته، « تعايَل حىت أسابَقكِ »، فتقدموا، مث قال يل: «تقدموا»فقال للنا : 
، وخرجا معه يف وبنساافسبقته، فسكا عين حىت إذا  لا اللحم وبدبنا 

تعايَل حىت »، فتقدموا، مث قال يل: «تقدموا»بعض أسفاره، فقال للنا : 
 ل يضحك ويقول: فسابقته، فسبقين، فجع« أسابَقكِ 
 .[رواه اإلمام أ د يف املسند]« هذه بتلك»
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القوم أن يتقدموا  إهنا املداعبة اللطافة، واالهتمام البالغ، حاث يأمر 
جيمع دعابة ماضاة  لكي يسابق زوجته، ويدخل السروَر على قلبها، مث ها هو 

 «.هذه بتلك»وأخرى حاضرة ويقول: 
عل م، وخري  فكان 

 
 هاٍد للبشرية قاطبة، وصدق الشاعر إذ يقول:بنعم امل

 بنتتتتتتتتتتتتتتيب أتابنتتتتتتتتتتتتتتا بعتتتتتتتتتتتتتتد يتتتتتتتتتتتتتتأ  وفتتتتتتتتتتتتتترتة
 

 متتتن الرستتتل واألوثتتتان يف األرض تعبتتتد 
 

 فأمستتتتتتتتتتى ستتتتتتتتتتراًجا مستتتتتتتتتتتنريًا وهاديًتتتتتتتتتتا
 

 يلتتتتتتتتتوح كمتتتتتتتتتا الح الصتتتتتتتتتقال املهنتتتتتتتتتد 
 

 وأبنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذر بنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارًا وبشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر جنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 

 هلل أمتتتتتتتتتتتتتداوعلمنتتتتتتتتتتتتا اإلستتتتتتتتتتتتتالم فتتتتتتتتتتتتت 
 

يف التعاي  مع  وغري ما ذكربنا الكثري والكثري من صور حكمته 
الطابة ا فوظة من اهلل تبارك وتعاىل  زوجاته رضوان اهلل علاهن، فحااته وسريته 

 خري دلال وشاهد على ذلك.
 

* * * * * 
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 ،من نسائه، وتعدده ألزواجه حكمة زواج رسول اهلل 
 المترتبة عليه العظيمة والفوائد

زواجه كان له من بنسائه وتعدده أل أن زواج رسول اهلل وبنشري إىل: 
 .فوائد عظامة ومعاِن مجالة وِحَكم جلالة

لنسائه وتعدده  من احلكم اليت خنلص هبا من زواج رسول اهلل ف
 ألزواجه.

املسامهة الكربى يف رواية السنة النبوية، فهي املصدر الثا  من  -1
مصادر التشريع، وإن أمهات املؤمنني رضي اهلل عنهن قد سامهن مسامهة فعالة 

، فوصل بذلك كثري رواية كل قول مسعنه، ويف بنقل كل فعل رأينه من النيب  يف
من السنة إىل األمة اإلسالماة عن طريق الرواية من بنسا  مقطوع بصدقهن، 
مع على أمابنتهن وعد ن، ولقد ذكر الرواة أن عدد األحاديث اليت رواها  وجم 

 عنه جاوزت ثالثة آالف حديث. بنسا  الرسول 
 دعوة بني صفوف النسا  عن طريق زوجات رسول اهلل بنشر ال -2

 واللوايت كن سادات يف أقوامهن، صاحبات السرية احلسنة.
بني صفوف  -ال ساما الطهارة–بنشر أحكام النسا  اخلاصة هبن  -3

، واليت هي من أدق املسلمات عن طريق أمهات املؤمنني زوجات رسول اهلل 
إيضاحها  ن بشكل أدق من  رسول اهلل  األحكام، واليت مل يكن يف استطاعة

 أزواجه رضوان اهلل علاهن.
من السادة  الباطنة، فقد تزوج  االطالع على حماسن أخالقه  -4

من السادة صفاة وكان ذلك بعد  أم حبابة وكان أبوها آبنذاك يعاديه، وتزوج 
م عشرة كن أكمل النا  خلًقا وأحسنهمل ي قتل أباها وعمها وزوجها، ولو أبنه 
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كان أحب إلاهن من   أبنه  لنفرن منه، بل إن الذي وقع من أزواج رسول اهلل 
 مجاع أهلهن.
 
بأن ال يشغله ما ح ب ب  : حاث ك ل ف الزيادة يف التكلاف له  -5

 إلاه من أزواجه عن املبالغة يف التبلاغ والدعوة إىل اهلل سبحابنه وتعاىل، وعبادته 
 لربه تبارك وتعاىل.

لزوجاته رضوان اهلل علاهن مع  اعه خرق العادة: من حاث مِج  -6
أن يصوم يومني –التقلل من املأكول واملشروب وكثرة الصاام والوصال فاه 

 ال ساما يف األيام اجلافة، شديدة احلرارة. -متتابعني دون إفطار بانهما
قد أمر من مل يقدر على مؤن النكاح بالصوم، حاث إن كثرته  وكان 

يف العبادة والدعوة، وحتمله ألعبا  الرسالة  شهوته، ومع كثرة جهده  تكسر
حروبه ضد أعدا  اهلل عز وجل والتبلاغ عن ربه تبارك وتعاىل ال ساما غزواته و 

 سبحابنه وتعاىل.« ال إله إال اهلل»لرفع رايته وإعال  كلمته 
بنه بحاتد اهلل ستول من عنته رستألبن ادة يف حقه تذه العترقا هتفاخن

، وتعاىل، قد أيده ربنا تبارك وتعاىل خبواص لاسا لغريه، وال ميلكها أحد سواه 
، وإشارة إىل صدق بنبوته فكابنا هذه خاصاة من خصوصاات رسول اهلل 

 ودعوته.
يف صربه، وح سن خ لقه، وحسن  اقتدا  املسلمني برسول اهلل  -7

 اهن.عشرته مع أزواجه، وكافاة التعامل معهن رضوان اهلل عل
الطابة العطرة شاهدة  ولقد حفظ ربنا تبارك وتعاىل سرية رسول اهلل 

 له، وكي بنتأسى وبنقتدي هبا.
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يف صربهن وزهدهن  اقتدا  بنسا  العاملني بزوجات رسول اهلل  -8
–ن أخالقهن يف التعامل فاما بانهن ت، وح سوفًقا ملا رباهن علاه رسول اهلل 

 .وجهن ويف كافاة التعامل مع ز  -كضرائر
ويتض  من ذلك: حكمة الشريعة اإلسالماة يف أن ي باح للرجل أن ي عد د 
اال يف الواقع شرط تقوى اهلل عز وجل وتطباق  من زوجاته، وأن ذلك لا  حم 

 شرعه سبحابنه وتعاىل.
وسوف يأيت فشائة اهلل تعاىل اإلشارة إىل احِلَكم اجللالة من تعدد 

 علم احلديث من إحصائاات مؤكدة.الزوجات ال ساما بعدما اكتشف ال
وبني كبار الصحابة رضوان اهلل  توثاق الصالت بني رسول اهلل  -9

فثابة أركان الدولة اإلسالماة وأعمدهتا، فاقوى بذلك  ، الذين كابنواأمجعني معلاه
السادة عائشة -من ابنة أيب بكر الصديق  ، فلقد تزوج بناان دولة اإلسالم
السادة حفصة -اب تمر بن اخلطتاروق عتمن ابنة الف وج وتز  ،-رضي اهلل عنها
، وزوَّج ابنته السادة رقاة رضي اهلل عنها لعثمان بن عفان، فلما -رضي اهلل عنها

ابنته السادة أم كلثوم رضي اهلل عنها، ولذلك   توفاها اهلل سبحابنه وتعاىل زوجَّه 
جه من ابنيت رسول اهلل لزوا« ذي النورين»كان سادبنا عثمان بن عفان ي لقَّب بت

. 
ابنته السادة فاطمة رضي اهلل لعلي بن أيب طالب رضي اهلل  وزوج 

 عنه.
كسر قاعدة التبين ملا هو مرتتب علاها من مفاسد اجتماعاة   -11

 وضااع للحقوق، والنسب احلقاقي واليت كابنا عادة متأصلة يف العرب.
من اهلل عز وجل،  رهت  بأمتادة زينب بنا جحتمن الس زواجه ان تفك

وكان ذلك بعدما فارقها زيد بن حارثة رضي اهلل عنها، وكان قد تبناه رسول اهلل 
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  قبل رسالته وحترمي التبين، فكان زيد آبنذاك فثابة االبن احلقاقي لرسول اهلل ،
 له ما له من حقوق ومواريث، وعلاه ما علاه من واجبات.

 
 
 

بنقًضا لتلك العادة املتأصلة يف   فجا  هذا الزواج املبارك لرسول اهلل
احلقاقاة، وال يرث إال َمن له احلق يف  فال تضااع لألبنساب -التبين–العرب 

 املرياث امتثاال لقوله تعاىل: 
َوأ ول و اأْلَْرَحاِم بَتْعض ه ْم أَْوىَل بِبَتْعٍض يف ِكَتاِب اللَِّه ِإنَّ اللََّه ِبك ل  َشْيٍ  ﴿

 .[57: ]سورة األبنفال ﴾َعِلام  
وال يكون هناك تضااق على املسلمني يف أن يتزوجوا من أزواج أدعاائهم 

، وإن دخلوا هبن؛ الذين قد أعلنوا تبناهم  م إذا قضوا منهن وطرًا -من التبين–
 ألهنم لاسوا باألبنا  احلقاقاني.

من السادة زينب رضي اهلل عنها مل يعد الصحايب  زواج رسول اهلل بف
؛ ألبنه ال جيوز لألب أن يتزوج من ضي اهلل عنه ابًنا لرسول اهلل زيد بن حارثة ر 

زوجة ابنه اليت قد دخل هبا وجامعها، فكان ذلك من حكمة زواج رسول اهلل 
. 

من جهة بنسائه، فتزداد دعوته قبوال  أن تكثر عشريته  -88
ة على من حيارهبم من أعدا  اهلل عز وجل لنشر راي وابنتشارا، ويزداد أعوابنه 

 وإبطال عبادة ما سوى اهلل سبحابنه وتعاىل.« ال إله إال اهلل»التوحاد 
خاذ بني قبائل العرب سهلا لعدة بطون وأف مصاهرته  -82

 قبول الدعوة وابنتشارها بني القبائل.
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: فهو القائل  لزيادة النسل كما علمنا، قد يكون زواجه  -83
 .[رواه أبو داود مرفوًعا بسند صحا ]« تزوجوا الودود الولود فين مكاثر بكم األمم»

ويعين ذلك: أن تلد األمة رجاال وبنساً  قد أ بنشئوا ور بُّوا على تقوى اهلل 
هذا الدين بنشر عز وجل وتطباق شرعه سبحابنه وتعاىل، وحتمل عب  ومسئولاة 

 العظام.
إن العريب كان ميدح بكثرة النكاح لداللته على رجولاته،  -89
مل يشغله كثرة أزواجه  حق بذلك، وأكثر من ذلك: أبنه أ فكان رسول اهلل 

انهن تعبادة ربه جل وعال، بل زاده ذلك عبادة لتحص جتاههن عن ومسئولاة 
 إياهن. -ابنة من اهلل عز وجلتب ع- ن وهدياته تابه  تن واكتستامه حبقوقهتوقا

من بنسائه وتعدده لزوجاته رضوان اهلل  ولذلك كان زواج رسول اهلل 
اهن حِلَكم عظامة وجلالة يعملها اهلل سبحابنه وتعاىل، ويستنبط أهل العلم عل

 منها قدر استطاعتهم.
ودعوته والشرع الذي جا  به من  فكان ذلك إشارة إىل صدق بنبوته 

 ربه تبارك وتعاىل.
 

* * * * * 
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ي هي من الدالئل والشواهد التي تشهد بصدق و النبالبيت سابًعا: صفات 

 وصدق دعوته والشرع الذي جاء من ربه تبارك وتعالى ،رسول اهلل 
 إن صفات الباا النبوي من خري الشواهد اليت تشهد لرسول اهلل 

 ما أرسل إال ر ة للعاملني. بالرسالة، وأبنه 
 لادع جماال لدبناا تصاب من قلبه يف شي . فما كان رسول اهلل 

جر من اهلل تبارك ه أتل لزوجتتاع الرجتمنا: أن يف مجتالذي عل فهو 
وتعاىل إذا ابتغى بذلك وجهه سبحابنه وتعاىل، فمع أن ذلك فاه قضاً  لشهوته 
وحاجته إال أبنه فاه أجر من اهلل تبارك وتعاىل؛ ألبنه قصد وسلك الطريق الذي 
أحله وأجازه له ربه جل وعال، ولو قصد وسلك مسلًكا آخر غري الطريق الذي 

من أجل قضا  شهوته  ىل، وبانه له رسول اهلل أحله وأجازه له ربه سبحابنه وتعا
وحاجته الرتكب ذبنًبا عظاًما من كبائر الذبنوب اليت توجب غضب اهلل عز وجل 

 وسخطه علاه، وعقابه له، إال أن يشا  اهلل تبارك وتعاىل أن يغفر له.
علمنا أن بنبتغي من ورا  هذه احلااة الدبناا اليت  فعىن: أن رسول اهلل 

 اهلل سبحابنه وتعاىل، مصداقًا لقوله جل وعال: أااها رضا 
 .﴾ق ْل ِإنَّ َصاَليت َوبن س ِكي َوحَمَْااَي َومَمَايت لِلَِّه َرب  اْلَعاَلِمنيَ ﴿

]سورة األبنعام:     
261] 

فا فاها من مسكن وفراش ومأكل  فقد كابنا حااة رسول اهلل 
 وتعاىل، قاصًدا ومشرب ملب  وزواج... إىل غري ذلك خالصة هلل سبحابنه 

 ومبتغاا هبا رضى ربه تبارك وتعاىل.
لتكون  ولنلقي الضو  على بعض من صفات الباا النبوي لرسول اهلل 

 مل يكن مبتغًاا للدبناا أو قاصًدا  ا. شاهدة برسالته، وبرهابنا على أبنه 
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على حصري، فقام وقد  فعن عبد اهلل بن مسعود قال: بنام رسول اهلل 
 فقلنا: يا رسول اهلل، لو اختذبنا لك وطا ، فقال:  أثر يف جنبه،
استظل حتا شجرة، مث راح  ما يل وللدبناا، ما أبنا يف الدبناا إال كراكب»
 .[رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحا ، وابنظر: السلسلة الصحاحة لأللبا ] «وتركها

خري زاهد وعابد هلل سبحابنه وتعاىل، وبنلحظ  فلقد كان رسول اهلل 
 ومعاشته. بوضوح يف صفات باته ذلك 

، وبنرى بنائه وهاكله، وقبل أن بنل  باا رسول اهلل  أوال المسكن:
علانا أن ال بنتعجب إن رأينا ذلك املسكن الصغري والفراش املتواضع، فمع أن اهلل 

إال أن املال مل يكن يف قلبه، بل كان يف  ،سبحابنه وتعاىل قد أغىن رسول اهلل 
ه يف شىت سبل اخلري ابتغا  مرضات ربه تبارك وتعاىل، فنرى فجعل ينفق ،يده 

الدبناا، متقلال منها، ال ينظر إىل  أبنه كان أزهد النا  يف تلك رسول اهلل 
 يف الصالة. زخارفها وأموا ا، بل ج علا قرة عانه 

، بعضها من طني علاه جريدلقد كابنا ح َجر أزواج رسول اهلل مبناة من 
 وفها كلها من جريد.حجارة مرضومة، وسق

يف خالفة عثمان  وكان احلسن يقول: كنا أدخل باوت أزواج النيب 
 بن عفان رضي اهلل عنه فأتناول سقفها بادي.

باا متواضع، وح َجر  -ح َجر أزواج رسول اهلل –إن باا النبوة  
 صغرية، لكنها عامرة باإلميان والطاعة وبالوحي وبالرسالة.

وي نزه فاه اهلل سبحابنه وتعاىل دوًما بالتسبا   فكان باا النبوة ي ذكر
 -سبحان اهلل واحلمد هلل واهلل أكرب وال إله إال اهلل–والتحماد والتكبري والتهلال 

ه سبحابنه ته للتلى فاتًما ي صادو  -الم رب العاملنيتك–ًما ي تلى فاه القرآن الكرمي و ود
اللال حىت تنتف  قدماه من يصلي من  وهنارًا، فكان  -قاام اللال–وتعاىل لاال 

 طول القاام والصالة.
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املتواضع؛  ا لبعض من صفات مسكن رسول اهلل فكان ما ذكربنا موجزً 
 ولكنه العامر باإلميان والطاعة.

ا، فكان  لقد كان فراش رسول اهلل  ثانيا الفراش: من أدم متواضًعا جدًّ
 حشوه لاف.

وهو على سرير  فعن أبن  بن مالك قال: دخلا على رسول اهلل 
أدم حشوها لاف، فدخل علاه  منمضطجع مرمل بشريط وحتا رأسه وسادة 

فلم ير عمر  بنفر من أصحابه ودخل عمر رضي اهلل عنه، فاأرف رسول اهلل 
فبكى عمر،  بني جنبه وبني الشريط ثوبًا، وقد أثر الشريط جبنب رسول اهلل 

 «.ما يبكاك يا عمر؟»فقال له النيب: 
 إال أن أكون أعلم أبنك أكرم على اهلل عز وجل من كسرى قال: واهلل

 وقاصر، ومها يعبثان يف الدبناا فاما يعبثان، وأبنا رسول اهلل باملكان الذي أرى!
 «ما ترضى أن تكون  م الدبناا ولنا اَلخرة؟: »فقال النيب 

 .«كاف بنه كذ»قال عمر: بلى. قال: 
بوة، وأبو يعلى يف مسنده، ويف صحا  مسلم رواه اإلمام أ د، والباهقي يف دالئل الن]

ط دار ابن ا ائم برواية أخرى، ويف صحا  البخاري بشرح ابن حجر  8657بشرح النووي رقم 
 .[ط املكتبة السلفاة برواية أخرى 3128رقم 

، وما كان ذلك إال فراشه احلصري، فاؤثر يف جنبه  فكان رسول اهلل 
 خرة، قاصًدا رضا ربه تبارك وتعاىل.يف تلك الدبناا، وطلبه لآل لزهده 

حسن امللب  واملظهر يف غري زهد  لقد كان رسول اهلل  الملبس:ثالثا 
 أشد حااً  من العذرا  يف خدرها. وحاا ، فكان  أو كرب، بل يف تواضع منه 

، حيب الطاب، فلم ت شم رائحة أطاب من رائحة رسول اهلل  فكان       
فاهلل سبحابنه وتعاىل مجال حيب اجلمال، ومن حاث: إن  وهذا مما ينبغي له 
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رسول اهلل يتنزل علاه الوحي دوًما، ويناجي ربه سبحابنه وتعاىل يف الصالة 
 والدعا  والذكر...
دوًما يف دعوة للنا  إىل اهلل سبحابنه وتعاىل، ويف تعلام  م ألمر  وأبنه 

 علاهن، فرسول حسن وطاب العشرة ألزواجه رضوان اهلل دينهم، ولقد كان 
 كان خري منوذج ي قتدى ويتأسى به.  اهلل 

التمر  لقد كان أغلب طعام رسول اهلل  المأكل والمشرب: رابًعا
وال يوجد يف  -قرابة شهرين–حاث كان مير ا الل مث ا الل  -األسودان–واملا  

بنار، أي ال يوجد من الطعام ما يستلزم النار  باا من باوت رسول اهلل 
 اه.لطه

يكفاه ما يقام  ميأل بطنه من الطعام، بل كان  ومل يكن رسول اهلل 
 صلبه من الطعام.

وغري ما أشربنا إلاه الكثري والكثري من صفات الباا النبوي اليت توض  
 ا، بل كان تغري مبتغًاا لدبناا يصابه وأبنه كان وتؤكده، ول اهلل تلنا زهد رس

 .مبتغًاا هبا رضا ربه سبحابنه وتعاىل
 ، حاث:لقد كابنا الدبناا يف يديه 

باستطاعته أن يصدر فقط أوامره لبنا  وتشااد  كان رسول اهلل 
القصور من أجله، وأن ينعم خبري مسكن وفراش وخري ملب  ومأكل ومشرب 
ر مه شريعة اإلسالم إذا كان مصدره حالال طاًبا ويف  وخري مركب، وكل ذلك ال حت 

 غري زهد أو ِكرب.
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ريًا من اهلل تبارك وتعاىل يف أن يكون ملًكا بنباًّا كنيب اهلل  وكان  خم 
آثر أن يتواضع هلل جل  ون عبًدا بنباًّا، ولكنه تالم، أو أن يكتلامان علاه الستس

 عبًدا بنباًّا وهي بال شك منزلة أرقى ومقام أعلى. وعال، وأن يكون 
 إىل ذلك كله من حاث: زهده  وبنطرح سؤاال: ما الذي كان يدفعه 

 الذي ال مثال له، واجتهاده يف العبادة والدعوة؟
 يبغاه من ذلك؟ وما الذي كان 

 شي  يدل؟أي وعلى 
إىل ذلك  اجلواب الذي ال مرية وال شك فاه: أن الذي كان يدفعه 

وتطباق شرعه جل  ،واالمتثال ألوامره ،ز وجلتة اهلل عتيف طاع ارعته تهو مس
 .الذي أرسله به ربه تبارك وتعاىلوعال 

من ذلك هو رضا ربه تبارك وتعاىل والوصول  وأن الذي كان يبغاه 
 .إلاه

ودعوته والشرع الذي أ رسل به من  ويدل ذلك كله: على صدق بنبوته 
 اهلل سبحابنه وتعاىل.

 وبنطرح تساؤال:
هل مي كن لصاحب عقل وحكمة بعد ما أشربنا إلاه من موجز لبعض 

باا النبوي الشريف أن يدَّعي قوال: أن الغريزة وقضا  الشهوة واحلاجة صفات ال
 من بنسائه؟! هي ا رك والدافع لزواج رسول اهلل 

ق ْل ِإنَّ َصاَليت َوبن س ِكي ﴿الذي أخرببنا وعلمنا قول اهلل تعاىل:  وهو 
 .[261]سورة األبنعام:  ﴾َوحَمَْااَي َومَمَايت لِلَِّه َرب  اْلَعاَلِمنيَ 

 اجلواب الذي ال حااد عنه وال مرية فاه: بالطبع، ال.



 
 

  

 65  .. كدليل نبوة وصدق رسالة..محمد زوجات النبي  تعدد

إذا كان من أجل  -الزواج–ن ذلك االبندفاع ورا  ذلك املطلب إذ إ -
إصابة دبناا أو ابنسااق لغريزة بشرية أو قضا  شهوة وحاجة، ف بنه يستلزم وحيتاج 

 إىل أمرين أو أكثر:
والغريزة  يستلزم وحيتاج إىل دعائم تنمي وتزيد من تلك الشهوة -8

راب، وما كان ذلك يف أيٍّ من باوت رسول اهلل تام والشتدوًما، من ملذات الطع
 بل كان ال يوجد من الطعام ما يستلزم النار لطهاه، فكان مير بالثالثة أَِهلَّة ،
وأزواجه رضوان اهلل علاهن عدا قلال من  وال طعام لرسول اهلل  -شهرين–

 التمر واملا .
يصوم  كان يف أغلب أوقاته وأيامه صائًما، فكان    بل إن رسول اهلل

من كل أسبوع، والثالثة أيام القمرية من كل  -يومان–ما  اخلثنني و يوما اإل
شهر عريب، ويصوم أغلب أيام شهر شعبان، ويصوم شهر رمضان كله، ويصوم 
ستة أيام من شهر شوال، ويصوم كثريًا من حمرم ويصوم أياًما متفرقة يف السنة  

إذا أصب  فلم جيد طعاًما يتم صاام  اوم عرفة ويوم عاشورا  و...، وكان ك
يصوم وصاال؛ بأن يصوم يومني متتالاني بدون إفطار بانهما،  يومه، وكان 

وكان ذلك كله مع ما كان من شدة احلرارة وقسوهتا، ومناخ جاف تتصف به 
 مكة واملدينة.

غال لطاقته وقوته يف غزواته دوًما م ستنزفًا ومست ولقد كان رسول اهلل 
 .وحروبه ألعدا  اهلل سبحابنه وتعاىل ويف تبلاغ رسالته ودعوته 

يأخذ من ملذات احلااة  حيتاج إىل شخص آخر غري رسول اهلل  -2
وزينتها من مسكن وفراش وملب  وطعام وشراب وبنفوذ وجاه... إىل غري ذلك 

وبنفاذ قوته وطاقته، ال ساما يف يف م قتبل العمر وريعابنة شبابه، لا  يف هنايته 
 وهو الزاهد العابد، القائم، الصائم:  حروبه وغزواته، ولكن رسول اهلل 
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منشغال بذكر اهلل سبحابنه وتعاىل، منشغال بتعلام أصحابه  كان قلبه 

 كل ذلك عنه.  وأمته تعالام وشريعة اإلسالم، ولقد علم أصحاب رسول اهلل 
داخله  نبوي وصفاته، وأحوال رسول اهلل فلقد كان الباا ال ولذلك:

زهد وورع وعبادة هلل سبحابنه وتعاىل، وعشرة ألزواجه من الشواهد والرباهني  من
 ودعوته والشرع الذي أ رسل به من ربه تبارك وتعاىل. اليت تشهد بصدق بنبوته 

 
* * * * * 



 
 

  

 67  .. كدليل نبوة وصدق رسالة..محمد زوجات النبي  تعدد

وإجازته  ،وإقراره لتعدد الزوجات ،ثامًنا: الشرع الذي جاء به رسول اهلل 
وصدق دعوته، وحكمة  ، له من الشواهد التي تشهد بصدق رسالته

 الشرع الذي جاء به من ربه تبارك وتعالى
وإقراره لتعدد الزوجات وإجازته له  إن الشرع الذي جا  به رسول اهلل 

 والرباهني الدامغة على صدق رسالة ودعوة رسول اهلل  ،من الشواهد املرئاة
وتضمنه لألحكام الشرعاة الساماة  ،ه به ربنا تبارك وتعاىلوالشرع الذي أرسل

 املوافقة للبشرية قاطبة يف كل مكان وزمان إىل يوم الدين.
سبحابنه وتعاىل، فهو سبحابنه وتعاىل أعلم فا  فال يعلم الغاب إال اهلل

ساكون يف املستقبل، وأعلم فصاحل عباده من أبنفسهم؛ ألبنه سبحابنه وتعاىل هو 
 م وأعلم فا يفعلوبنه وما سائولون إلاه.الذي خلقه

ولذلك، ف بنه سبحابنه وتعاىل أبنزل شرعه احلكام متضمًنا األحكام اليت 
 توافق عباده يف حاضرهم ومستقبلهم.

فا اكت شف  ،وال أدل من ذلك خبصوص موضوعنا الذي بنتحدث فاه
ن من اإلحصائاات العلماة املؤكدة والثابتة، واليت كوبنا وسجلا بنسب كل م

 املوالاد والوفاات، وكذلك بنسب موالاد الذكور إىل بنسب موالاد اإلبناث.
فكابنا هذه النسب فثابة الصواعق ا رقة لكل من حيقد على هذا النيب 

  وعلى ما جا  به من شرع حكام، ودين عظام ال غلو فاه وال تفريط، حفظه
حريف كما سبق يف ربنا تبارك وتعاىل من أن تتناوله أو متسسه أيٍد خباثة بالت

 الشرائع اليت قبله؛ كشريعة الاهود والنصارى وغريهم ممن سبقهم.
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ولقد أقر هذا الشرع احلكام مبدأ تعدد الزوجات وأجازه حِلَكم عظامة 

الذي جا  به خامت  وجلالة شرط حتقق مبدأ العدالة، فلقد اشرتط الشرع احلكام
 ن تعدد الزوجات وهي يف إجياز:عدة شروط وفًقا ملا أقره وأجازه م املرسلني 

العدل بني الزوجات وعدم الظلم ألي منهن، فال ميال الزوج إىل  -8
إحدى الزوجات ويرتك األخرى، ولا  املقصود باملال هنا ما يتعلق باألمور 
والقلباة؛ كحبه إلحدى الزوجات عن األخريات؛ ألن هذا مما ال ميلكه اإلبنسان، 

أال يظلم الزوج امرأته، فال يهجرها، وال يرتكها ولكن ما بنقصده بعدم املال: 
 حرَّم.ت  عرضة الرتكاب امل

القدرة واالستطاعة يف اإلبنفاق على زوجاته، فال جيوز لإلبنسان أن  -2
ي عد د من زوجاته، وجيمعهن كلهن يف موطن واحد، مث يتكفف النا  لإلبنفاق 

 علاهن.
بخ  حق أيٍّ من على الزوج أن ال يفالعدل يف اإلبنفاق علاهن:  -3

 زوجاته وال يظلم أيًّا منهن، ويف ذلك تفصال ال يسعنا ذكره يف موضوعنا.
القدرة على حتصانهن وإعفافهن مجاًعا: فال يهجر أيًّا منهن،  -9

 فارتكها عرضة الرتكاب ما حرمه اهلل عز وجل لعدم إحصابنه وإعفافه  ا.
ته اخلامتة الباقاة، لقد أحل اهلل سبحابنه وتعاىل تعدد الزوجات يف شريع

ه سبحابنه تاكون، فلم يغب عن علمتوهو سبحابنه وتعاىل يعلم ما كان وما س
 وتعاىل وقائع األحداث يف املاضي أو احلاضر أو يف املستقبل.

بحابنه تة من اهلل ستات ر تدد الزوجتاىل لتعتبحابنه وتعتإجازته س افكابن
 وتعاىل، وحِلَكم جلالة وعظامة منه جل وعال.



 
 

  

 69  .. كدليل نبوة وصدق رسالة..محمد زوجات النبي  تعدد

في إقراره لمبدأ  الشرع الذي جاء به محمد  ةمككر من ح  ونذ 
 وإجازته له ما يلي: -الذي كان سائًدا في العرب–تعدد الزوجات 
أن اهلل سبحابنه وتعاىل أجرى العادة بأن الرجال أقل عدًدا من  -8

النسا  يف أقطار الدبناا، وأن الرجال أكثر تعرًضا ألسباب املوت منهن يف مجاع 
، ال ساما احلروب، ويدل على ذلك احلربني العاملاتني األخريتني، ااةماادين احل

ما بني –واليت هلك فاهما ماليني الرجال، وأصبحا مجاهري غفرية من النسا  
 بال زواج. -أبكار ومتزوجات بعد فقد عائلتهن

ج اقتصر يف زواجه على واحدة فقط لبقي عدد ضخم من فلو أن الزو 
ج، فاضطرون إىل ركوب الفاحشة واالأطاط إىل درجة النسا  حمروًما من الزوا 

 البهائم يف عدم الصاابنة وا افظة على الشرف واملرو ة واألخالق.
ولقد جا  علم اإلحصا  حديثًا كلطمة صاعقة يف وجوه مثل هؤال  

 اكتشف أن:اجلاهلني واحلاقدين، وذلك حني 
ور، فكان ذلك بنسبة موالاد الفتاات أكرب وأضخم من بنسبة موالاد الذك

، فسبحان اهلل احلكام اخلبري موافًقا للشرع احلكام الذي أ رسل به رسول اهلل 
 القائل يف كتابه جل وعال: 

 ﴾.ِكَتاب  أ ْحِكَمْا آيَات ه  مث َّ ف ص َلْا ِمْن َلد ْن َحِكاٍم َخِبريٍ ﴿
 [2]سورة هود:           

ملا جا ت به وذلك وفًقا  للزواج أن اإلبناث كلهن مستعدات -2
ألن األصل يف لوازم النكاح والزواج أهنا مجاًعا تقع  ؛الشريعة اإلسالماة احلكامة

يف عب  ومسئولاة الرجل من توفري للمسكن والفراش والصداق وامللب  واملأكل 
واملشرب، وتوفري احتااجات الزوجة من حاث اإلبنفاق علاها، وكان ذلك كله 

علاه العادات يف هذا الزمان، فكثري من الرجال ال  تكرميًا للمرأة، خالفًا ملا جرت
 قدرة  م على القاام بلوازم النكاح لفقرهم.
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فاملستعدون للزواج من الرجال أقل من املستعدات للزواج من النسا ؛ 
 ألن املرأة ال عائق  ا، أما الرجل فاعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح.

ن امرأة واحدة لضاع كثري من املستعدات فلو اقتصر الرجل بالزواج م
الرذيلة  يفش، فاكون سبًبا لضااع الفضالة، وتللزواج أيًضا بعدم وجود أزواج

واالأطاط اخللقي وضااع القام اإلبنسابناة، كما هو واض  يف النصارى والاهود 
وغريهم، ممن ال شريعة  م ال ساما يف كنائسهم ومعابدهم يف أوقات مرحهم 

 املزعومة، فال ترى إال كل منكر وفسوق.وأعاادهم 
ولكن إذا خاف الزوج أن ال يعدل بني أزواجه وجب علاه االقتصار 

 على زوجة واحدة.
يوجد من الرجال من قد منحهم اهلل سبحابنه وتعاىل قوة وطاقة يف  -3
 وسعة يف أرزاقهم، وكما أشربنا بدا ة: -على غري املعتاد–أبداهنم 

الرجل وغريزته، بل جا  لاوجهها  قتل شهوةأن اإلسالم مل يأِت لا
ويسريها االجتاه واملسار الصحا  مطابقة لشرع اهلل عز وجل وملا يوافق حكمته 

 سبحابنه وتعاىل.
لقد أجاز اهلل سبحابنه وتعاىل تعدد الزوجات ر ة منه سبحابنه وتعاىل 

ملرأة يأيت ملثل هؤال ، وتوسعة منه تبارك وتعاىل على عباده املؤمنني، وخاصة أن ا
علاها وقا حتاض فاه شهريًّا، ووقا تنف  فاه بعد الوالدة، فال يستطاع الزوج 

 جمامعة زوجته آبنذاك أو عند مرضها.
وأيًضا حىت ال يكون إرهاقًا للزوجة الواحدة، فاكون تعدد الزوجات 
آبنذاك ر ة للمرأة وختفاًفا عنها، ولكن كما أوضحنا أبنه ي شرتط العدل بانهن 

 .مجاًعا



 
 

  

 70  .. كدليل نبوة وصدق رسالة..محمد زوجات النبي  تعدد

يوجد من الرجال من هو دائم الرتحال والسفر بني دولتني أو  -9
 أكثر مع طول أو قصر املسافة بانهما من وقا َلخر موافقة لعمله.
ة تاب زوجطحفقد يطول سفره أو يقصر، ولا  ب مكابناته ا دودة اص

معه يف كل سفر، ال ساما إن كان قد ر زق األوالد، ويف مراحل تعلاماة خمتلفة، 
ن من ر ة اهلل سبحابنه وتعاىل بنا، وفثل هؤال  أن أحل لنا تعدد الزوجات؛ فكا

 حرَّم، وخاصة إذا 
صاابنًة وحمافظة على الفضالة، وعدم تفشي الرذيلة والوقوع يف امل

كان العمل والسفر بني دولتني، منتشرًا فاهما الفنت والفواح  والرذائل، كدول 
 ولكن ذلك بشرط: الغرب، اليت على غري شريعة اإلسالم،

أن ال تطول مدة سفر الزوج وغاابه عن زوجته عن احلد الالئق، كي ال 
 يتسبب ذلك يف إيذائها ومعابناهتا.

 وأن يعدل بانهن مجاًعا، ر ة وحكمة من اهلل سبحابنه وتعاىل.
يوجد كثري من األزواج الذين تتوفر فاهم الرغبة يف كثرة األوالد  -5

 مع قوة وطاقة يف أبداهنم، وسعة يف أرزاقهم، والنسل والعشرية الصاحلة 
 : ال ساما إن كان ذلك بنابًعا من االمتثال ملا حثنا علاه رسول اهلل 

 .«تزوجوا الودود الولود، ف   مكاثر بكم األمم»     
 [رواه أبو داود مرفوًعا بسند صحا ]              

ممتثلتتة ألوامتتر اهلل  وكمتتا أشتتربنا ستتابًقا: أن تكتتون هتتذه الكثتترة تقاتتة صتتاحلة
 سبحابنه وتعاىل.

فلم يضاق علاهم ربنا تبارك وتعاىل بتحجام هذه الرغبة احلسنة، ولكن 
 شرط:

 
 
 



 72  .. كدليل نبوة وصدق رسالة.. محمد تعدد زوجات النبي   

- 
أس  من اخلري والفضالة،  القدرة على اإلبنفاق علاهن، والرتباة  ن على

مستمدة من شرع اهلل عز وجل، وتقوى اهلل سبحابنه وتعاىل وتطباق شرعه جل 
 وعال.

 ن يعدل بني أزواجه مجاًعا... إىل غري ذلك.وشرط أ -
فكان ما أشربنا من موجز إىل ما أقره اإلسالم من مبدأ تعدد الزوجات، 

من اهلل سبحابنه وتعاىل  شاهًدا على صدق الشرع الذي جا  به رسول اهلل 
 وصدق بنبوته ورسالته.

 
* * * * * 



 
 

  

 73  .. كدليل نبوة وصدق رسالة..محمد زوجات النبي  تعدد

بحانه وتعالى في ألوامر اهلل س ،تاسًعا: االمتثال التام من رسول اهلل 
 وعدم مفارقته لنسائه رضوان اهلل عليهن  ،زواجه

 وصدق رسالته ودعوته من الشواهد التي تشهد بنبوته 
من إحدى عشرة زوجة عمال برخصة اهلل  لقد تزوج رسول اهلل 

سبحابنه وتعاىل له، وملا اختصه به ربه تبارك وتعاىل، فلقد أجاز اهلل تبارك وتعاىل 
د من زوجاته وأن ي كثر من زواجه كغريه ممن سبقه من أبنباا  اهلل جل لنباه أن ي عد  

 وعال.
خصوصاة من  ،من إحدى عشرة زوجة فكان زواج رسول اهلل 

وكرباهني  -أشربنا إىل بعضها-خصوصااته، ولكثري من احِلَكم اجللالة العظامة 
الذي  وصدق رسالته ودعوته والشرع بنبوته  دامغة ودالئل وشواهد حق تشهد

 جا  به، وقد أشربنا إىل جز  من ذلك أيًضا.
ثال ألمر اهلل عز وجل يف زواجه من السادة ممت لقد كان رسول اهلل 

زينب بنا جح ، من أجل بنقض وحترمي عادة التبين املتأصلة يف العرب 
 والقضا  على مساوئه ومفاسده.

ئه واإلكثار من زواجه بنسا ،بصفة عامة فكابنا أفعال رسول اهلل 
بني احِلل  والرخصة من اهلل تبارك  ،عن تسع منهن وعدم مفارقتهن إىل أن ت ويف 
وبني األمر منه سبحابنه وتعاىل وابنتهاً  ووقوفًا على  وتعاىل كخصوصاة له 
 حدوده وبنواهاه جل وعال.

عن أن يتزوج بأي امرأة أخرى بعد  فقد هنى اهلل عز وجل رسوله 
هن أو أن يستبدل هبن زوجات أخريات أو بأي السابق ذكر  زواجه من بنسائه

 منهن، وأبنزل قوله تعاىل: 
اَل حيَِلُّ َلَك الن َسا   ِمْن بَتْعد  َواَل َأْن تَتَبدََّل هِبِنَّ ِمْن أَْزَواٍج َوَلْو أَْعَجَبَك ﴿

 .﴾ح ْسنت ه نَّ ِإالَّ َما َمَلَكْا مَيِان َك وََكاَن اللَّه  َعَلى ك ل  َشْيٍ  َرِقاًبا
 [71]سورة األحزاب:           
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وكان ذلك جزاً   ن من اهلل تبارك وتعاىل على ح سن صناعهن وصربهن  

واختاارهن هلل سبحابنه وتعاىل ورسوله  وزهدهن ومجال عشرهتن لرسول اهلل 
 والدار اَلخرة على الدبناا ومتاعها وزينتها.

، فن سخ حكم هذه  مث إن اهلل سبحابنه وتعاىل رفع احلرج عن رسول اهلل
ل وعال لرسوله الزواج بعد ذلك، فتكون جاَلية الكرمية وبقاا تالوة، وأجاز 

هبن  على بنسائه لعدم زواجه علاهن أو استبداله  املنة والفضل من رسول اهلل 
مع أزواجه رضوان اهلل  زوجات أخريات، ويكون ذلك شاهًدا حبسن صناعه 

مع ما   -اللوايت دخل هبن-ه أو أيًّا منهن تأزواج ول اهلل تعلاهن، فلم يفارق رس
ومكائد عظامة يف حماوالت من  -كضرائر–ينشأ بانهن من غرية شديدة  كان

دون غريها، وبشكل يشق على رسول  الزوجة لالستئثار والفوز برسول اهلل 
 وجيهده. ا ل 

صرب علاهن ودعاهن وأحسن إلاهن فأصلحهن  بل إن رسول اهلل 
 على الزهد والورع وحسن املودة بانهن؛ طاعة هلل تبارك وتعاىل.وأبنشأهن 

خري منوذج ي تأسى وي قتدى به يف زواجه من بنسائه ويف كل  فكان 
 شي .

مل يكن فاعال إال ما يرضي ربه تبارك وتعاىل،  ولذلك ف ن رسول اهلل 
 جمتنًبا كل ما هنى عنه جل وعال.
و حيثهم ويرغبهم يف خري أو أصحابه بتكلاف أ فلم يأمر رسول اهلل 

أسرعهم إلاه وأسبقهم فاه، يف غري  فضالة من شرع اهلل عز وجل إال وكان 
 جتاوز حلد أو هني من حدود اهلل عز وجل وبنواهاه.

الطابة ا فوظة من اهلل تبارك وتعاىل شاهدة بذلك دالة على  وسريته 
 وصدق رسالته ودعوته والشرع الذي ب عث به. بنبوته 



 
 

  

 75  .. كدليل نبوة وصدق رسالة..محمد زوجات النبي  تعدد

من إحدى عشرة زوجة كان فثابة  وبنقول: إن زواج رسول اهلل  -
 .التقااد واملبالغة يف التكلاف له 

عن الزواج من أي زوجة  حاث إن اهلل عز وجل كان قد هنى رسوله 
أخرى غريهن أو أن يستبدل بأي من بنسائه أي زوجة أخرى جزا  صربهن 

أن يرفع اهلل سبحابنه وحسن عشرهتن له، وذلك قبل  واستجابتهن لرسوله 
يف أن أحل له الزواج بعد ذلك، ولكن كابنا املنة من رسول  وتعاىل احلرج عنه 

 على أزواجه بأبنه مل يأِت بزوجة أخرى علاهن. اهلل 
مل يشغله  من إحدى عشرة زوجة، ولكنه  لقد تزوج رسول اهلل 

ما  ، ومل يشغله ذلك عن مداومته على العبادة هلل سبحابنه وتعاىل واإلكثار منها
ح ب ب إلاه من بنسائه عن املبالغة يف الدعوة والتبلاغ عن ربه تبارك وتعاىل، بل زاده 

 ن على الزهد والصرب والعبادة  ذلك عبادة لربه جل وعال لدعوته وترباته 
  ن تأياًدا وفضال من اهلل تبارك وتعاىل. والتقوى وكل فضائل اخلري، وهدايته 

 من أمته: غري النيب أما بالنسبة ل
ف ن الزوج قد جيمع بني أربع بنسا  بشرط أن يعدل بانهن كما أشربنا 

عدا األمور القلباة، ف بنه ال  ا برسول اهلل ابًقا، وميكن ذلك اقتداً  وتأساً س
 ميلكها ولا  علاه يف ذلك حرج.

 ولكن، ماذا إن جدَّ حدث ما؛ كوفاهتن مجاًعا يف حااته؟
ج بأربع زوجات أخريات، وال حرج وال إمث علاه يف اجلواب: له أن يتزو 

ذلك، فاكون إذن جمموع ما قد تزوج من النسا  مثان زوجات إمجاال ملا سبق من 
 زواجه.
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وماذا إن جدَّ أمر جديد، كأن طلقهن مجاًعا ألعذار شرعاة، حاث إن 
تطلاقه ألي منهن وفقا  واه دون عذر شرعي يأمث علاه، فلم جيز الشرع 

 إلسالمي احلكام له ذلك؟!ا
اجلواب: له أن يتزوج بأربع زوجات أخريات، وال حرج وال إمث علاه يف 
ذلك، فاكون إذن جمموع ما قد تزوج به من النسا  اثنيت عشرة زوجة، وهو عدد 

من بنسائه، ال ساما إن تكرر أي من احلدث أو  أكرب مما تزوج به رسول اهلل 
ر مغاير للحدثني السابقني، ف بنه يصب  حانئذ األمر السابقني، أو جد حدث آخ
 قد تزوج بالعدد الكثري من النسا .
: ف ن اهلل عز وجل كان قد هناه عن أن يزيد أما بالنسبة لرسول اهلل 

 احلرج يف ذلك. على زوجاته بأية زوجة أخرى قبل أن يرفع اهلل عز وجل عنه 
دد الذي تزوج به من فكان رسول اهلل حانئذ مقاًدا بأن ال يزيد عن الع

احلرج يف ذلك  بنسائه أية زوجة أخرى، قبل أن يرفع اهلل تبارك وتعاىل عنه 
التقااد، ويف الوقا ذاته كان من املمكن أن يتزوج أي من املسلمني بعدد من 

غري  ،إلاها يف األحوال السابق اإلشارة الزوجات أكرب مما تزوج به رسول اهلل 
  أكثر من أربع زوجات يف أي حال من األحوال.أبنه ال يزيد عن اجلمع بني

مر من زوجاته مبالغة له يف التكلاف ملا أ   وكان أيًضا زواج رسول اهلل 
لغة يف امن بنسائه عن املب به من اهلل عز وجل من أن ال يشغله ما ح ب ب إلاه 

 العبادة والدعوة إلاه جل شأبنه.
من بنسائه كان  سول اهلل فكان ذلك كله برهابنًا دامًغا على أن زواج ر 

وصدق رسالته والشرع الذي جا   حِلَكم جلالة وعظامة، وشاهًدا على بنبوته 
 به من ربه تبارك وتعاىل.

* * * * * 
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 من نسائه كان بمثابة االختبار  عاشًرا: زواج رسول اهلل 
 من اهلل سبحانه وتعالى للمؤمنين

فثابة متحاص من إحدى عشرة زوجة كان  إن زواج رسول اهلل 
من حاث صدق إمياهنم ويقانهم يف اهلل سبحابنه وتعاىل ويف صدق  ،للمؤمنني

 .بنبوته ودعوته 
وذلك ألن الاهود واملنافقني سرعان ما يثريون الفنت والشبهات، 
، واألكاذيب واألباطال كلما أمكن  م ذلك، يف حماوالت وحماوالت يائسة

، وكي يَتر دُّوا املسلمني ودعوة رسوله  لصد النا  عن دين اهلل عز وجل فاشلة؛
هو الذي قد وعد رسوله  عن دينهم، ولكن أىنَّ  م ذلك؟ فاهلل عز وجل

بالنصر، فأبطل كاد الكائدين وأطفأ بنارهم، فاهلل سبحابنه وتعاىل م تم بنوره ولو  
 كره الكافرون.

احلق فاإلسالم حيمل يف طاه ابنتشارًا، ويلقى قبوال واسًعا؛ ألبنه هو الدين 
 من اهلل تبارك وتعاىل.

 إذن، فاألمر جد خطري، و ذا ف ن هذا الدين الذي جا  به رسول اهلل       
يكوبنون  ،حيتاج إىل رجال مؤمنني، جاد ين صادقني، أهل إميان وأصحاب يقني

فثابة الدعائم اليت يرتكز علاها هذا الدين، فانصروبنه، وحيملون هم وعب  بنشره 
، فال يسقطون يف أي من الفنت والشبهات، واألكاذيب وتوصاله للعاملني

 واألباطال.
فاملؤمنون الصادقون فثابة األعمدة الراسخة الصلبة اليت يقام علاها هذا 

 الدين فاقوي ويعلو بناابنه.
ولذلك ف ن مثل تلك الرائجات اليت تت َروَّج من ِقبل املنافقني والاهود  

 منني.كابنا فثابة االختبار والتمحاص للمؤ 
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فال جيتاز ذلك االمتحان إال صاحب اإلميان الصادق والاقني العايل، 
 .الذين هم أهل لنصرة اهلل عز وجل وبنصرة دينه ورسوله 

وهذا االختبار الذين أن بصدده شباه بامتحان واختبار آخر، هو: 
 حادث حتويل القبلة للمسلمني من املسجد األقصى إىل املسجد احلرام.

واملسلمون يصلون جتاه املسجد األقصى، مث حتولوا  نيب حاث كان ال
 يف قبلتهم إىل باا اهلل احلرام؛ امتثاال لقول اهلل تعاىل: 

فَتَول  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوَحْاث َما ك ْنت ْم فَتَولُّوا و ج وَهك ْم ﴿
 . [233]سورة البقرة: ﴾ َشْطرَه  

 أصحابه فرتة جتاه املسجد األقصى.وذلك بعدما أن صلى النيب و 
فأثار املنافقون والاهود الفنت حول ذلك احلادث، وقاموا بنشر وتروي  

 الذي جا  به الته وهذا الشرع تول بنبوته ورستل حالشبه واألكاذيب واألباطا
املسجد احلرام قصى تارة مث التحول إىل من حاث تشريعه الصالة جتاه املسجد األ

 بعد ذلك.
ا كان من املؤمنني الصادقني، أصحاب الاقني يف اهلل سبحابنه ولكن م
 ودعوته إال االمتثال ألمر اهلل سبحابنه وتعاىل. وتعاىل ورسوله 

وإمياهنم برسالته  وقد وصل األمر يف يقني أصحاب رسول اهلل 
ودعوته مبلغه، ويشهد لذلك: أبنه بعد حتويل القبلة من املسجد األقصى إىل 

كان هناك مجاعة من املسلمني يصلون يف أحد املساجد جتاه   املسجد احلرام،
باا املقد ، ومل يكن قد وصل إلاهم بنبأ حتويل القبلة بعد، فنادى مناٍد بالباب 

 وهم يصلون أن القبلة قد ح و لا إىل الكعبة.
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وهم ركوع جتاه  -اجلماع–فتحول اإلمام يف صالته هو والرجال والصباان 
 واستداروا مجاًعا أثنا  الصالة، وأمتوا الصالة على ذلك.الكعبة بعدما حتركوا 

فكان االمتثال التام واالستجابة الفورية وهم يف صالهتم، فلم ينتظروا إىل 
 أن يفرغوا من صالهتم.

 فكان ذلك شاهًدا على صدق اإلميان وعظام الاقني يف رسول اهلل 
 .ورسالته ودعوته والشرع الذي جا  به 

يف زواجه وتعدُِّده من زوجاته كان  ار رسول اهلل وكذلك، ف ن إكث
فثابة االختبار من اهلل سبحابنه وتعاىل للمؤمنني من أجل متحاصهم وتنقاتهم، 

 فال يثبا يف مثل تلك الفنت والشبهات إال صاحب الاقني وعظام اإلميان.
وبرهان ذلك: أن الصحابة الكرام رضوان اهلل علاهم أمجعني ساروا على 

 جوا هنجه يف بنشرهم لدين اهلل عز وجل يف حااته هوابنت ول اهلل درب رس
يف شىت بقاع  وبعد وفاته، إىل أن ابنتشر هذا الدين العظام ودعوة رسوله الكرمي 

 األرض.
إال وفتحا البالد  فلم متض املائة عام األوىل من بعثة رسول اهلل 

  أفواًجا.شرقًا وغربًا، مشاال وجنوبًا، ودخل النا  يف دين اهلل
خري داع، وخري معلم، وخري قدوة وأسوة ألصحابه  فكان رسول اهلل 

 وللبشرية كافة، وصدق الشاعر إذ يقول:
 أغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر علاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته للنبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامت

 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتن بنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور يلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوح ويشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهد 
 

 وضتتتتتتتتم اإللتتتتتتتته استتتتتتتتم النتتتتتتتتيب إىل امستتتتتتتته
 

 يف اخلمتتتتتتت  املتتتتتتؤذن أشتتتتتتتهد إذا قتتتتتتال 
 

 وشتتتتتتتتتتتتتتق لتتتتتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتتتتتن امستتتتتتتتتتتتتته لاجلتتتتتتتتتتتتتته
 

 أ تتتتتتتتد فتتتتتتتتذو العتتتتتتتترش حممتتتتتتتتود وهتتتتتتتتذا 
 

 
الذي  فصلوات اهلل وسالمه على هذا النيب الصادق األمني، حممد 

 جا  خبري شرع ورسالة للعاملني.
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 كزوج  سمات شخصية الرسول 
بنعم الزوج، فماأحسن عشرته، وما أشد غريته، وما  لقد كان النيب 

ت، وما ألطفه مع أهله وما أعظم تواضعه يف باته، وما أحلمه على الكبوا
أصفحه عن ا نات، وما أكمل رجولته، وما أملكه إلربه، وما أعدله يف قسمه، 
وما أقواه يف جسمه، يرأف هبن، ويعاجل غريهتن، ويقدر رغباهتن، وحيرتم 
عواطفهن، وحيسن تأديبهن، وال يلتم  عثراهتن، ويقبل مشورهتن يف عظائم 

 (1)جبني الدهور.املور، ويبقي وفاؤه  ن غرة يف 
كزوج فلن بنوفاها حقها،   مهما تكلمنا عن شخصاة رسول اهلل ف

فحااته مع أهله هي الشق الثا  من حااته، وهي مدرسة كاملة حوت معا  
 (2)هائلة.

 طشاًئا ق ما ضرب رسول اهلل »فعن عائشة رضي اهلل عنها قالا: 
ه شي  قط باده، وال امرأة، وال خادًما، إال أن جياهد يف سبال اهلل، وما بنال من

 .«أن ي نتهك شي  من حمارم اهلل، فانتقم هلل عز وجل فانتقم من صاحبه إال
 ]رواه مسلم بطوله، والبخاري خمتصرًا[            

يسوق  أتى على أزواجه، وسواق وعن أبن  رضي اهلل عنه: أن النيب 
 .«وحيك يا أجنشة رويًدا سوقك بالقوارير»هبن يقال له أجنشة، فقال: 

 ]رواه مسلم[         

                                                 

 . -حفظه اهلل–: تألاف: إسالم منصور عبد احلماد «إال رسول اهلل»كتاب   (1)
 املصدر السابق. (2)
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كنا أشرب وأبنا حائض مث أبناوله »قالا:  وعن عائشة زوج النيب 
 .]رواه مسلم[« فاضع فاه على موضع يفّ فاشرب النيب 
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 وعن األسود قال: سألا عائشة: ما كان النيب يصنع يف باته؟
ف ذا حضرت  -تعين خدمة أهله–كان يكون يف مهنة أهله »قالا: 

 .]رواه البخاري[ «ةالصالة خرج إىل الصال
 : وعن عائشة رضي اهلل عنها: قال يل رسول اهلل  -
إ  ألعلم إذا كنِا عين راضاة، وإذا كنِا عليَّ غضىب. قالا: فقلا: »

من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنِا عين راضاة، ف بنِك تقولني: ال ورب 
جل، واهلل يا حممد، وإذا كنِا غضىب، قلِا: ال ورب إبراهام. قالا: قلا: أ

 .]رواه البخاري[« رسول اهلل، ما أهجر إال امسك
وحسن  فكان ذلك دلاال على كااسته وفطنته ودقة مالحظته 

 مداعبته.
عظام الوفا ، حىت إبنه لاحفظ لزوجته خدجية رضي  ولقد كان النيب 

اهلل عنها قدرها وحسن صناعها وعشرهتا معه؛ حاث كابنا أول من آمن به من 
، ملا جيده من عب  ومشقة الدعوة مع مؤازرهتا له فا ا، ومواساهتا له النسا ، 
طوال حااهتا، وتكذيب قومه له، فلم يتزوج غريها يف حااهتا مع أهنا رضي  وذلك

خبم   مرتني، ويزيد عمرها عن النيب  اهلل عنها كابنا قد تزوجا قبله 
 لعمر آبنذاك وهو عشرة سنة، فصارت رضي اهلل عنها يف مرحلة متأخرة من ا

 .يف عنفوان قوته ورجولته
لزوجته خدجية رضي اهلل عنها قدرها وحسن  وأيًضا كان حيفظ 

 صناعها وعشرهتا معه بعد وفاهتا.
ما غرت على أحد من بنسا  النيب »فعن عائشة رضي اهلل عنها قالا: 

  ما غرت على خدجية، وما رأيتها، ولكن كان النيب ب  يكثر ذكرها، ورفا ذ
 .]رواه البخاري[« الشاة، مث يقطعها أعضا  مث يبعثها يف صدائق خدجية

من شدة وفائه لزوجته خدجية كان يقوم بتوزيع الشاة بعد  أي أبنه 
 تقطاعها أعضا  على صدائق زوجته خدجية.
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يف باا عائشة،  وذكرت كتب التاريخ والسري أن عجوزًا زارت النيب 
ه، فأجلسها علاه، فلما ابنصرفا سألته عائشة فأكرم مثواها، وبسط  ا ردا 

 كابنا تزور خدجية.عنها؛ لتعلم سبب إكرامه  ا، فأخربها أهنا  
يقبل من بنسائه أن يراجعنه فاما ال يرضني به،  ولقد كان رسول اهلل 

 َلرائهن. احرتاًما منه 
يساعد أهله يف خدمة الباا، فكان خيصف بنعله وخياط ثوبه،  وكان 
 ادم يف خدمته.ويعني اخل

امرأة  بنعم القدوة العملاة يف املالطفة، فلم يضرب رسول اهلل  وكان 
 قط وال خادًما، وال ضرب شاًئا قط إال أن جياهد يف سبال اهلل.

 ألني النا ، وأكرم النا ، وكان رجال بسَّاًما. فكان 
 يقسم أوقاته بالعدل بني بنسائه مجاًعا، فكان  وكان رسول اهلل 

 علاهن كل يوم امرأة امرأة إىل أن يصل إىل من أتى دورها فاباا عندها. يدور
فأيتهن  -عمل قرعة بانهن–إذا أراد السفر أقرع بني بنسائه  وكان 

 خرج سهمها خرج هبا، حتقاًقا جلابنب العدل.
أخذ أزواجه   -حجة الوداع–بأدا  فريضة احل   وملا قام رسول اهلل 

 كلهن معه.
مرضه األخري شق علاه أن ينتقل بني باوت   وملا مرض رسول اهلل

كما روى –بنسائه كل يوم كما كان يفعل يف حال صحته، فكان يسأل 
ذن له أزواجه كلهن أيريد يوم عائشة، ف« أين أبنا غًدا؟ أين أبنا غًدا؟: »-البخاري

 أن يكون حاث شا ، فاختار باا عائشة، وفاه ت ويف.
 لنفقة واللطف والبشاشة والتكرمي.باملباا عدله با وبنقا  على عدله 
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يقف من أزواجه موقف الصل  ملا ينشأ بانهن من  وكان رسول اهلل 
فاملرأة فا جبلا علاه من عاطفة فااضة، وغرية متقدة، تتأثر  -كضرائر–غرية 

  ا. دائًما بأي موقف يثريها وبأية حادثة حتدث
 :فقد روى الرتمذي

بلغها أن  -من بين إسرائال وكابنا- أن صفاة زوجة رسول اهلل 
، عائشة وحفصة قالتا: أن أكرم على رسول اهلل منها، فذكرت ذلك للنيب 

 فقال:
أال قلا: وكاف تكوبنان خريًا مين، وزوجي حممد، وأيب هارون، وعمي »
 .«موسى؟!

 ومداعبته وإصالحه بني بنسائه. فكان ذلك املوقف جامًعا حلكمته 
فاض، وغرفة من حبر من مسات شخصاة فكان ما أشربنا إلاه غاض من 

 وصدق رسالته ودعوته. كزوج، وشاهد وبرهان على بنبوته   رسول اهلل 
 

* * * * * 
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 من نسائه، كل على حدة، موجز في زواج رسول اهلل 

 والحكمة والفائدة المستنبطة من زيجة مباركة
 بني تسع بنسوة يف وقا واحد، وذلك بعد وفاة لقد مجع رسول اهلل 

كخصوصاة من   -أم املساكني-السادة خدجية والسادة زينب بنا خزمية 
خصوصااته، فال جيوز ألحد من األمة أن يقتدى هبذه اخلاصاة، وذلك ب مجاع 
الفقها  يف كل عصر، هذا باإلضافة إىل خصوصااته الكثرية اليت عددهتا كتب 

اث إبنه ملا يف الصوم، ح السنة، وتكلم عنها الفقها  واملفسرون، كوصاله 
وهو صاام –عن صوم الوصال  واصل الصحابة يف صومهم هناهم رسول اهلل 

 ملا فاه من مشقة علاهم. -يومني متتابعني دون إفطار بانهما
مل يتزوج بعد وفاة السادة خدجية إىل أن هاجر إىل  إن رسول اهلل 

 ولةومل يعدد من زوجاته إال بعد أن ولدت الد ،املدينة عدا السادة سودة
اخلمسني من  اإلسالماة، وقاما على أرجلها قوية متانة، وبعد أن جاوز 

عمره، وكان  ذا التعدد الذي اختصه به ربنا تبارك وتعاىل أغراض إصالحاة 
 وتشريعاة.
 :السيدة خديجة رضي اهلل عنها -0

بالسادة خدجية وهو شاب ابن مخ  وعشرين  لقد تزوج رسول اهلل 
وكابنا يف  -مرتني قد تزوجا قبله - ا عنها ثابً سنة، وكابنا رضي اهلل

مخ  عشرة سنة قبل البعثة، وتوفاا قبل  األربعني من عمرها، فعاشا معه 
 ا جرة بثالث سنني، وكان عمرها يومئذ مخًسا وستني سنة، فقضى رسول اهلل 

ا غريه منها األوالد، ومل يتزوج  معها زهرة شبابه، وعنفوان رجولته، وكان له 
 إىل أن توفاها اهلل سبحابنه وتعاىل.
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زواجه  قد كان من حكمة اهلل سبحابنه وتعاىل أن ي قد ر لرسول اهلل و 

 من السادة خدجية رضي اهلل عنها حاث:
من السادة خدجية زواًجا مبارًكا، فكابنا رضي  كان زواج رسول اهلل 
لنا  آبنذاك، وبدعوته من النسا  إذ كفر به ا اهلل عنها أول من آمن به 

وآزرته فا ا إذ حرمه النا  آبنذاك،  ،فصدقته ملا كذبه النا ، وقاما فواساته 
، فلم ي فضل فكابنا السادة خدجية رضي اهلل عنها بنعم الزوجة لرسول اهلل 

 أحًدا علاها.
، فقد قاما السادة خدجية بدور عظام، يف بنصرة رسول اهلل 

 .صرة دعوته ورسالته الة يف بنوسامها مسامهة إجياباة فعّ 
 دة سودة بنت زمعة رضي اهلل عنها:السي -2

بعد وفاة زوجته خدجية، وكان قد  كابنا أول امرأة تزوجها رسول اهلل 
الذي هو ابن عمها بعد الرجوع من هجرة  ،تويف عن السادة سودة زوجها

 احلبشة الثابناة.
و عادت إىل أن خيتارها زوجة له؛ ألهنا ل :فكان من حكمة رسول اهلل 

على الشرك والكفر بالفتنة والعذاب،  أهلها يف مكة بعدموت زوجها ألكرهوها
كفالتها، وكان الزواج منها قبل العام الذي هاجر فاه إىل املدينة   فاختار النيب 
 بثالثة أعوام.
 السيدة عائشة رضي اهلل عنها بنت أبي بكر الصديق:  -3

بعد السادة خدجية رضي  نيب كابنا رضي اهلل عنها أحب زوجة إىل ال
من  بكرًا غريها، وكان ذلك بعد زواجه  اهلل عنها، ومل يتزوج رسول اهلل 

مل ينِب ومل  السادة سودة بسنة، وقبل ا جرة بسنتني ومخسة أشهر، ولكنه 
إال بعد ا جرة بسبعة أشهر بعد أن اكتمل منوها وصارت أهال ألن  يدخل هبا
 تتزوج.
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 عنها تتماز بفصاحة لساهنا، وبالغة كالمها، وقوة وكابنا رضي اهلل

حجتها، وعلمها وفقهها وقوة حفظها، وشدة ذكائها وإىل جابنب هذا كابنا 
رضي اهلل عنها عاملة بالشعر واألدب وأخبار العرب املاضاة واألبنساب، ولقد 

 شهد رجال العلم واملعرفة بعلم السادة عائشة رضي اهلل عنها وذكائها.
 ع أزواج النيب تة إىل علم مجاتام الزهري: لو مجع علم عائشيقول اإلم

 .(1)وعلم مجاع النسا  لكان علم عائشة أفضل 
وهو ابن أخا –روة ته عتر، عن أباتن الزباتروة بتام بن عتن هشتوروي ع

 أبنه قال: -عائشة
فما رأيا أحًدا قط كان أعلم بآية بنزلا، وال  ،صحبا عائشةلقد ]

وال بشعر، وال أروى له، وال باوم من أيام العرب، وال بنسب،  بفريضة، وال ب سنة
 .(2) وال بكذا وال بكذا... وال بقضا  وال بطب منها[

من السادة عائشة رضي اهلل عنها وهي يف سن  فكان زواج رسول اهلل 
 -البائة الصحراوية احلارةولكن بعد اكتمال منوها عقال وجسًدا ال ساما -مبكرة 

مع وجود تفاوت بالعمر بانهما، ولكنه مل يكن لاشكل خطرًا على ا زواًجا مباركً 
إال  هو م َربٍّ اإلبنسابناة ومعلم البشرية، وما كان منه  هذا الزواج، فرسول اهلل 

معها، فالسرية الزوجاة لرسول  أن أحسن سااستها وترباتها مع حسن عشرته 
 هد وبرهان على ذلك.معها ومع سائر زوجاته أمهات املؤمنني خري شا اهلل 

يف زواجه بالسادة عائشة رضي اهلل عنها:  وكان من حكمة رسول اهلل 
وبني أحب النا  إلاه وأعزهم علاه ورفاقه يف ا جرة  توثاق روابط الصحبة بانه 

، وصدق ث كان أول من آمن برسول اهلل تأيب بكر الصديق وتكرميًا له حا
 ي الصديق.و ذا مس    ،بدعوته وبكل ما جا  به 

                                                 

 األبنساب للبالذري وابن حجر. (1)
 األبنساب للبالذري. (2)
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وبني  بالسادة عائشة فثابة تقوية الصلة بانه  فكان زواج رسول اهلل 

الذين هم فثابة أركان الدولة  ،أحد كبار الصحابة، بل وأرفعهم منزلة وقدرًا
 اإلسالماة وأعمدهتا، وبذلك يقوي بناان دولة اإلسالم.
 ومن الفوائد العظامة يف هذا الزواج املبارك: 

روايتها  :ما برزت فاه السادة عائشة رضي اهلل عنها هوأن أبرز 
، فقد اعتمد علما  احلديث على كثري مما بن قل عنها؛ للحديث عن رسول اهلل 

ألهنا كابنا صادقة فاما تنقل، فهي الصديقة بنا الصديق، عاملة بأحكام 
 الشريعة.

 وقد بلغ عدد األحاديث اليت روهتا السادة عائشة عن رسول اهلل 
 حديثا. 2211

 ويقول اإلمام الزركشي:
، فكابنا رضي اهلل عنها فقاهة، «إن ربع األحكام الفقهاة منقول عنها»

بل كابنا من أفقه النا ، وكابنا ت فيت يف خالفة أيب بكر وعمر وعثمان رضي 
اهلل عنهم، وكابنوا يسألوهنا عن أشاا  كثرية إىل أن توفاها اهلل سبحابنه وتعاىل عام 

 هجرية. 58
األثر األكرب من الناحاة من السادة عائشة له  ان زواج رسول اهلل فك

إىل  وبنبو ته بوحي من اهلل تبارك وتعاىل وإشارته  العلماة، مصداقًا لقوله 
 فضلها على أمته من بعده.

 وصدق دعوته، حاث إبنه  ابنًا على بنبوته تاهًدا وبرهتان ذلك شتفك
 قد حتققا بنبو ته.
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 عنها بنت عمر بن الخطاب: رضي اهللالسيدة حفصة  -4

ة السهمي، وكان من فكابنا رضي اهلل عنها متزوجة خبنا  بن حذا
املهاجرين األولني إىل أرض احلبشة، وممن شهد بدرًا، وتويف يف املدينة متأثرًا 

زوجها، فعرض زواجها جبراحه بعد موقعة أحد، فرأى عمر رضي اهلل عنها أن ي  
ا، فعرض زواجها على عثمان بن عفان رضي اهلل أيب بكر الصديق فسكعلى 

فقال: ما أريد أن أتزوج الاوم، حاث   عنه بعد وفاة زوجته رقاة بنا رسول اهلل 
بنته أم كلثوم، وكان قد سا  عمر رضي اهلل عنه ما  كان يرجو أن يزوجه النيب 

فذكر  كان من أيب بكر وعثمان رضي اهلل عنهما، ومها الكفئان الكرميان البنته،
سنة ثالث من ا جرة على القول  ، مث تزوجها النيب ذلك لرسول اهلل 

 الراج .
 امة هلل تبارك وتعاىل.صوَّامة، قوَّ  وكابنا السادة حفصة رضي اهلل عنها

  :زواجه بالسادة حفصة فكان من حكمة رسول اهلل  -
ا وبني أحد كبار الصحابة، ومكافئة وتكرميً  توثاق روابط الصحبة بانه 

وبذلك  ،له لصدقه وإخالصه وعظام جهاده يف سبال بنصرة دين اهلل عز وجل
 تقوى أركان وأعمدة دولة اإلسالم، ويقوى بناابنه.

  ذا الزواج املبارك: وكان من الفوائد العظامة
أهنا رضي اهلل عنها اختريت لتحفظ النسخة اخلطاة للقرآن الكرمي، 

د أم املؤمنني "حفصة رضي اهلل عنها حاث مت مجع املصحف الكرمي وإيداعه عن
 بنا عمر".
 السيدة زينب بنت خزيمة رضي اهلل عنها:  -5

 .هبمكابنا ت لقب بأم املساكني؛ لر تها إياهم، ورفقها 
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وكابنا رضي اهلل عنها قد تزوجا من عبد اهلل بن جح ، فاستشهد 
اا هجرية، مث توف 4يف سنة  يف غزوة أحد، وذلك قبل زواجها من النيب 

 بشهرين أو ثالثة أشهر. رضي اهلل عنها بعد زواجها من النيب 
 

 يف هذا الزواج املبارك: وكان من حكمة رسول اهلل 
الشفقة والعطف على هذه الزوجة الرحامة بالفقرا  واملساكني والبارة 
بالاتامى وا تاجني، واليت قد ترملا بعد استشهاد زوجها يف غزوة أحد، فنالا 

 وأمومة املؤمنني. عنها بذلك شرف الزواج بالنيب رضي اهلل 
 رضي اهلل عنها هند بنت أبي أمية:السيدة أم سلمة  -6

قد هاجرت إىل احلبشة  كابنا رضي اهلل عنها قبل زواجها من النيب 
بعد  -أبو سلمة–مع زوجها عبد اهلل بن عبد األسد املخزومي، مث تويف زوجها 

وكابنا  -وزينب  سلمة وعمر –وأم أيتام غزوة أحد، فصارت بذلك أرملة، 
 هجرية. 4يف سنة  ، مث تزوجها رسول اهلل أكرب سنًّا من رسول اهلل 

 هبأم سلمة: حرص وكابنا من حكمة هذا الزواج املبارك لرسول اهلل 
 .على رعاية األيتام وكفالة األرامل وتعزية املصابني 

 يدة زينب بنت جحش رضي اهلل عنها:الس -7
بنَّاه زيد بن وم تملواله  ول اهلل تها رسترضي اهلل عنها قد زوَّج كابنا
كان قد أعتقه وتبناه قبل جمي  اإلسالم، مث طلقها زيد   النيب  حارثة؛ حاث إن

بسبب التفاوت يف املكابنة، واالختالف يف  ،بن حارثة لصعوبة التعاي  بانهما
ويستأذبنه يف طالقها، شاكًاا منها  النسب، حاث كان زيد يذهب إىل النيب 

  .﴾أَْمِسْك َعَلْاَك َزْوَجَك َواتَِّق اللَّهَ ﴿: فاقول له النيب 
 [85]سورة األحزاب:         
يعلم أن زيد سوف يطلقها، مث يأمره اهلل عز وجل بزواجها  وهو 
مل يكن  وذلك بوحي من اهلل سبحابنه وتعاىل، ولكنه  ،بينإلبطال عادة الت
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إرادة و  لغريه من النا ، إىل أن حدث طالقها فحض اختاار يظهر هذا لزيد وال
 من زيد بن حارثة.

 
 

بالزواج من السادة زينب بنا جح ،  مث أمر اهلل عز وجل بنباه 
 تبىنَّ بعد مفارقته  ا،  بأن تزوج رسول اهلل  ،إبطاال لعادة التبين

بامرأة ابنه امل
 هجرية. 5وكان ذلك سنة 

والفائدة املستنبطة  الزواج املبارك لرسول اهلل وكابنا احلكمة من هذا 
 منه:

إبطال وهدم عادة التبين والقضا  على مساوئه واليت كابنا متأصلة عند 
 العرب، فكان هذا الزواج املبارك لغرض تشريعي، وغاية اجتماعاة عظامة.

 ويرية بنت الحارث رضي اهلل عنها:السيدة ج -8
ا رضتتي اهلل عنهتتا قتتد أ ستترت متتع كتتان أبوهتتا احلتتارث ستتاد قومتته، وكابنتت

 قومهتتتتتتتتتا يف غتتتتتتتتتزوة بتتتتتتتتتين املصتتتتتتتتتطلق، ِفأصتتتتتتتتتاهبا التتتتتتتتتبال ، مث وقعتتتتتتتتتا يف الستتتتتتتتتهم 
فكاتبتتتته علتتتى  ،أي كابنتتتا متتتن بنصتتتابه بعتتتد وقوعهتتتا يف األستتتر ،لثابتتتا بتتتن قتتتا 

 ال تدفعتتتته لتتتته بعتتتتد وقوعهتتتتا يف األستتتتر،أي أن تشتتتترتي بنفستتتتها منتتتته فتتتت–بنفستتتتها 
 ألمتتتتتتتتر، فعتتتتتتتترض علاهتتتتتتتتا تستتتتتتتتتعني بتتتتتتتته علتتتتتتتتى ذلتتتتتتتتك ا فجتتتتتتتتا ت لرستتتتتتتتول اهلل 

أن يقضتتتتي عنهتتتتا كتابتهتتتتا مث يتزوجهتتتتا، فوافقتتتتا عتتتتن قبتتتتول وفرحتتتتة  رستتتتول اهلل 
 هجرية. 6كتابتها مث تزوجها سنة   ورضى، فقضى عنها رسول اهلل 

 له وفوائد عظامة منه: كحكمةمث كابنا بنتائ  هذا الزواج املبارك  
هم يقولون: أن أقبل النا  وبأيديهم أسرى قومها، فأرسلوهم أحرارًا و 

أصهار رسول اهلل، فما كابنا امرأة أعظم على قومها بركة منها، حاث أعتق 
مجاع األسرى والسبايا، ودخل اجلماع يف  املسلمون بزواجها من رسول اهلل 
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: أشهد أن ال إله اإلسالم وهم راضون راغبون، وجا  أبوها، فصاح بصوت جهري
 أربعمائة درهم. النيب ا رسول اهلل، وأصدقها حممدً  إال اهلل، وأن
 السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي اهلل عنها:  -9

هاجرت معه إىل و كابنا رضي اهلل عنها قد أسلما مع زوجها فكة 
إىل النجاشي  احلبشة، مث حدث أن ارتد زوجها هنالك وفارقها، فأرسل النيب 

 عنه  فأسلم، فخطبها له، وأصدقها -حاث كان عادال–ملك احلبشة 
، وملا عادت السادة أم أربعمائة دينار مع هدايا بنفاسة إكراًما لرسول اهلل 

 هجرية. 7وتزوجها، وكان ذلك يف سنة  حبابة إىل املدينة، بىن هبا رسول اهلل 
أثىن علاه،  -وكان آبنذاك من زعما  املشركني–وملا بلغ أبا سفاان اخلرب 

 ل األساساة اليت دفعاوكابنا هذه املصاهرة فاما بعد من العوام
 اإلسالم يف العام التايل، عام الفت .يف أبا سفاان إىل الدخول 

 بالسادة أم حبابة رضي اهلل عنها: فكان من حكمة زواج رسول اهلل        
على صربها ومتسكها بدينها بد ًا هبجرهتا فرارًا من  أن يكافئها 

إىل أن ارتد زوجها وحماولته يف أن  ،اضطهاد املشركني، وكان أبوها ال يزال مشرًكا
 يردها عن دينها.

بعد أن صارت وحادة غريبة مع  ،يف ما أحل وبنزل هبا وأن يعزيها 
 ابنتها الصغرية حبابة.
 ئد العظامة  ذا الزواج املبارك:وكان من الفوا

 أن هذه املصاهرة كابنا من العوامل األساساة اليت شرحا صدر 
 الم يف عام الفت .أبا سفاان للدخول يف اإلس
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 :السيدة صفية بنت حيي بن أخطب رضي اهلل عنها -01

من يهود بين النضري، وأ ِسَرْت  ،كابنا رضي اهلل عنها من بين إسرائال
بعد قتل زوجها يف غزوة خارب، وكابنا رضي اهلل عنها سادة قومها، فأعتقها 

وكان قد قام  ،ق، وكان ذلك فثابة تشجاع للنا  على إعتاق الرقارسول اهلل 
  بتخاريها بني أن يعتقها وتكون زوجة له أو يلحقها بأهلها، فاختارت رضي

وذلك بعد أن آمنا به، وتزوجها النيب  ،اهلل عنها أن تكون زوجة لرسول اهلل 
  هجرية. 7يف سنة 

يف هذا الزواج املبارك، والفوائد العظامة  فكان من حكمة رسول اهلل 
 منه:

 نا  على إعتاق الرقاق.تشجاع ال -أ 
التخفاف من  :دعوة الاهود على اعتناق اإلسالم، أو على األقل -ب

 عدواهتم لإلسالم.
 يمونة بنت الحارث رضي اهلل عنها:السيدة م -00

لقد كابنا رضي اهلل عنها أرملة يف السادسة والعشرين من عمرها، بعد 
، وقد جة للنيب أن مات عنها زوجها، وكابنا تتمىن وترغب يف أن تكون زو 

أن يتزوج منها، فاستجاب  عرض العبا  بن عبد املطلب على رسول اهلل 
هجرية،  7منها يف سنة  ، وأصدقها أربعمائة درهم، وكان زواجه املصطفى 

 السادة عائشة:وكابنا رضي اهلل عنها كما تقول 
 .«من أتقابنا هلل، وأوصلنا للرحم -واهلل–أما أهنا كابنا »

 يف هذا الزواج املبارك: ة رسول اهلل فكان من حكم
 أن يقوم بكفالتها ومواساهتا بعد أن صارت أرملة يف مقتبل عمرها.
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 ئد العظامة  ذا الزواج املبارك:ومن الفوا
 .أهنا رضي اهلل عنها قد روت ستة وأربعون حديثًا عن رسول اهلل 

ه، إحدامها ى باثنتني حاث كابنتا ِمْلَكا ميانر قد تس كان رسول اهلل و 
منها  ابنه  مارية القبطاة وكابنا بنصرابناة، أهداها إلاه املقوق ، وكان له 

 .إبراهام، فما لبث إال أن توفاه اهلل سبحابنه وتعاىل صغريًا باملدينة يف حااته 
 والثابناة: رحيابنة بنا زيد القرظاة وهي يهودية، فكابنا من سبايا قريظة.

 .هلل وكلتامها أسلمتا وآمنتا برسول ا
مل يكن من جن  واحد،  ومما ذكربنا جند: أن زوجات رسول اهلل 

 ففاهن العرباات وغري العرباات مثل السادة صفاة، حاث كابنا من بين إسرائال.
ومل يكن من دين واحد قبل أن يسلمن، فكان منهن غري املسلمات من 

صفاة ، فكابنا السادة الديابنات األخرى، وذلك قبل أن يؤمن برسول اهلل 
، وهي قبطاة بنصرابناة، وكابنا لك ميانه بنا حاي يهودية، وكابنا مارية مِ 

وكابنا يهودية، مث أسلمن مجاًعا وآمنَّ بنبوة رسول  لك ميانه رحيابنة بنا زيد مِ 
 .اهلل 

على اختالف أجناسهن وأدياهنن،  فهؤال  هن زوجات رسول اهلل 
ا مجع بني املسلمة والنصرابناة يف عصمته من قومه ومن غري قومه، كم فقد مجع 

والاهودية، ومجع بني البكر والثاب، والفقرية وابنة رئا  العشرية، وكان هذا كله 
يف تآلف القوم، وحمو الفوارق العنصرية،  من حسن سااسته وعظام حكمته 

شاهًدا بتأياد وبنصر اهلل سبحابنه وتعاىل  ذا النيب اخلامت، فاكون برهابنًا وشاهًدا 
 هني وشواهد النبوة والرسالة.من برا

 الزوجاة إىل أربع مراحل: وميكن تقسام حااة رسول اهلل 
 
1 
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إىل أن كان يف اخلامسة والعشرين  املرحلة األوىل: حااة رسول اهلل  -1
 حياا حبااة هادئة متتاز بالطهر والعفاف. ،وكان ال يزال عزبًا ،من عمره

ن اخلامسة والعشرين إىل م املرحلة الثابناة: حااة الرسول   -2
اخلمسني من عمره، وكان يف هذه الفرتة سعاًدا مع زوجته السادة خدجية رضي 

 اهلل عنها، ومل يتزوج من غريها إال بعد وفاهتا.
بنسائه،  من اخلمسني إىل الستني، حاث تزوج  حااة الرسول  -3

لالة وفوائد وعدَّد من زوجاته ألسباب اجتماعاة وسااساة وإبنسابناة وحِلَكم ج
 عظامة كما أشربنا.

بعد أن مت ثالث  من الستني من عمره إىل وفاته  حااة الرسول  -4
 وستني سنة وزاد أربعة ايام.

 خال ا تنفاًذا ألمر ويف هذه املرحلة مل يتزوج رسول اهلل 
 عز وجل يف قوله:اهلل 

َوَلْو أَْعَجَبَك  هِبِنَّ ِمْن أَْزَواجٍ  اَل حيَِلُّ َلَك الن َسا   ِمْن بَتْعد  َواَل َأْن تَتَبدَّلَ ﴿
 .[71]سورة األحزاب:  ﴾ح ْسنت ه نَّ 

مل يتزوج بأي زوجة أخرى تكرميًا لنسائه اللوايت اخرتن اهلل  ولكنه 
وذلك بعد أن خريهن  ،ورسوله والدار اَلخرة على متاع احلااة الدبناا وزينتها

 وله تعاىل:لا آية التخاري، وهي قوذلك ملا بنز  رسول اهلل 
بنْتَاا َوزِيَنتَتَها فَتتَتَعاَلنْيَ ﴿ َّ ت رِْدَن احْلََااَة الدُّ يَا أَيتَُّها النَّيبُّ ق ْل أِلَْزَواِجَك ِإْن ك ْننت 

ااًل  اَر اَْلِخرََة فَِ نَّ *  أ َمتت ْعك نَّ َوأ َسر ْحك نَّ َسرَاًحا مجَِ َّ ت رِْدَن اللََّه َوَرس وَله  َوالدَّ َوِإْن ك ْننت 
 .﴾اللََّه أََعدَّ لِْلم ْحِسَناِت ِمْنك نَّ َأْجرًا َعِظاًما

 [11، 13]سورة األحزاب آية:     
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على بنسائه بعدم زواجه من أي  فكابنا املنَّة بذلك من رسول اهلل 
 زوجة أخرى بعد أن رفع عنه احلرج يف ذلك.

من بنسائه وإكثاره يف تعدد  وبذلك يتض  لنا أن زواج رسول اهلل 
وأن اجلمع بانهن يف  ،-كما أشربنا-ته كان حِلَكم جلالة وفوائد عظامة زوجا

وقا واحد مع اختالف أجناسهم وأدياهنم وترباتهن وحسن التعاي  معهن، إمنا 
 .له  هو من شواهد وبراهني النبوة والرسالة

 
* * * * * 
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 ومضات مضيئات تشهد لرسول اهلل 

 بالنساء حجة الوداع وما بها من كرامات ووصية 
 :حجة الوداع لرسول اهلل  -0

لقد متا أعمال الدعوة وإبالغ الرسالة، وبنا  جمتمع جديد على أسا  
 .إثبات األلوهاة هلل سبحابنه وتعاىل وبنفاها عن غريه، على أسا  رسالة حممد 

فلما تكاملا الدعوة وساطر اإلسالم، أخذت طالئع التوديع للحااة 
 وتتض  بعباراته وأفعاله منها: واألحاا  تطلع من مشاعره 

اعتكف يف رمضان من السنة العاشرة هجريًّا عشرين يوًما،  بنه أ -1        
 إال عشرة أيام فحسب. بانما كان ال يعتكف 

القرآن مرتني، بانما كان  أن جربيل علاه السالم دار  رسول اهلل  -2
القرآن مرة واحدة،  اهلل السابقة ي دار  رسول جربيل علاه السالم يف األعوام 

وكان ذلك يف شهر رمضان، فهو الشهر املبارك الذي أ بنزل فاه القرآن الكرمي 
 عن طريق جربيل علاه السالم. على رسول اهلل 

 عندما بعث معاًذا إىل الامن قال له فاما قال: أبنه  -3
أن متر لك أن ال تلقا  بعد عامي هذا، أو لعيا معاذ، إبنك عسى »
، مث التفا فأقبل ي هذا وقربي، فبكى معاذ جشًعا لفراق رسول اهلل فسجد

  «بوجهه أو املدينة، فقال: إن أوىل النا  يب املتقون: من كابنوا وحاث كابنوا
 .]رواه اإلمام أ د، وابنظر السلسلة الصحاحة لأللبا [       

ال أدري، لعلي ال ألقاكم بعد عامي »يف حجة الوداع:  قوله  -4
 .]صحا ، صححه األلبا  يف فقه السرية للغزايل[ «ا هبذا املوقف أبًداهذ
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خذوا مناسككم، ف   ال أدري »وهو يرمي مجرة العقبة:  قوله  -5
 .]صحا : رواه النسائي وغريه[ «لعلي ال أح  بعد عامي هذا

 أ بنزلا علاه سورة النصر: أبنه  -6
 َورَأَْيَا النَّاَ  َيْدخ ل وَن يف ِديِن اللَِّه أَفْتَواًجا*  ِإَذا َجاَ  بَنْصر  اللَِّه َواْلَفْت   ﴿

 .]سورة النصر[ ﴾َفَسب ْ  حِبَْمِد رَب َك َواْستَتْغِفْره  إبنَّه  َكاَن تَتوَّابًا* 
 املباركة. وكان ذلك يف أواسط أيام التشريق يف حجته 

 ه.قد بن عاا إلاه بنفس ، وأبنه فع رف بذلك أبنه الوداع لرسول اهلل 
، يلحظها كل ويف ذلك كله ومضات مبهرات شاهدات لرسول اهلل 

جاد يف سعاه للوصول إىل احلق، تعلمنا وخترببنا فصداقاة  ،عاقل ،حاذق ،لباب
 ي ال ينطق عن هواه، بل عن وحي منالذ أقوال رسول اهلل 

 -إىل وفاته أشار حاث - ربه تبارك وتعاىل، فاأيت صدق ما أشار إلاه 
 للحااة واألحاا .  مناة رقاقة وأشارت إلاه أفعاله من توديعهإشارة ض

مثار دعوته، اليت عاىن يف  شا  اهلل سبحابنه وتعاىل أن ي رى رسوله لقد 
سبالها ألوابنًا من املتاعب بضًعا وعشرين عاًما، فاجتمع يف أطراف مكة بأفراد 

 شرائع الدين وأحكامه، قبائل العرب وممثلاها، فاأخذوا منه 
 الشهادة على أبنه أدى األمابنة وبلغ الرسالة وبنص  األمة. ويأخذ 

حجة –بقصده  ذه احلجة املربورة املشهودة  ولقد أعلن رسول اهلل 
 .غريها وهي حجة اإلسالم، فلم حي  رسول اهلل  -الوداع

، واجتمع يف هذه فقدم بشر كثري، كلهم يلتم  أن يأمت برسول اهلل 
مائة ألف وأربع وعشرون أو مائة ألف وأربع  رسول اهلل  احلجة املربورة حول

 وأربعون ألًفا من النا .
يف هذا  وصدقها فقاربنته  ولك أن تتصور مثار دعوة رسول اهلل 

 الاوم وحوله مائة ألف وأربع وعشرون أو وأربع وأربعون ألًفا من املسلمني، 
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من بقاع شىت، كلهم  جا وا ، ًا واحًداإينادون ربًّا واحًدا ويعبدون 

مهاجرًا من  يوم أن خرج رسول اهلل  ، ومقاربنته يلتم  أن يأمت برسول اهلل 
 .باته ووطنه، بعد أن عزم كفار قري  على قتله 

يعود معلًنا ورافًعا راية التوحاد على خري بقاع  فها هو رسول اهلل 
م قاًما للدولة  -رمةمكة  املك–األرض وأحب بالد اهلل إىل اهلل سبحابنه وتعاىل 

اإلسالماة العظامة على أسا  من التوحاد اخلالص هلل جل وعال، واخلضوع 
يف مدة قصرية كفرتة م لك أو  لسلطابنه وبنفوذه جل وعال، جابنًاا مثار دعوته 

رئاسة ألي من ملك أو رئا ، ال تتجاوز الثالث وعشرين عاًما، شاهدة بتأياد 
لة على صدق بنبوته والشرع الذي جا  به من ودا وبنصر اهلل عز وجل لرسوله 

 ربه تبارك وتعاىل.
 

* * * * *
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 -حجة الوداع- من كرامات هذه الحجة المبرورة لرسول اهلل  -2
 أهنتتتتتتتتا وافقتتتتتتتتا يوًمتتتتتتتتا يتتتتتتتتوم اجلمعتتتتتتتتة، وهتتتتتتتتو ختتتتتتتتري األيتتتتتتتتام عنتتتتتتتتد  -8

كتتتان يتتتوم اجلمعتتتة،   اهلل تبتتارك وتعتتتاىل حاتتتث إن يتتتوم عرفتتتة يف حجتتة رستتتول اهلل 
 لمسلمني عاد.وكالمها ل

 ويف يوم عرفة تتنزل الر ات من اهلل تبارك وتعاىل على عباده املؤمنني.
ول ق أ بنزل على رسول اهلل  ،ويف يوم عرفة الذي كان موافًقا يوم اجلمعة

 اهلل تعاىل:
اْلاَتْوَم َأْكَمْلا  َلك ْم ِديَنك ْم َوأمَْتَْما  َعَلْاك ْم بنِْعَميِت َوَرِضاا  َلك م  ﴿

 .[8]سورة املائدة:  ﴾ْساَلَم ِديًنااإْلِ 
-ا تطهر باا اهلل احلرام تجا ت بعدم ول اهلل تأن حجة رس -2
العرب يعبدوهنا، فقد كان  واليت كان ،من دبن  األصنام واألوثان -الكعبة املشرفة
 وعلاه ثالمثائة وستون صنًما. -الكعبة املشرفة–حول الباا 

أبا بكر رضي  بعدما بعث   فكابنا هذه احلجة املربورة لرسول اهلل
هجريًّا، يف العام السابق للعام الذي ح  فاه  4اهلل عنه أمريًا على احل  عام 

 لاقام باملسلمني مناسك احل . رسول اهلل 
رجاال ينادون يف  فبعث أبو بكر رضي اهلل عنه استجابة لرسول اهلل 
 عريان.النا : أال حي  بعد هذا العام مشرك، وال يطوف بالباا 

فكان هذا الندا  فثابة إعالن إلهنا  الوثناة يف جزيرة العرب، وأهنا ال 
 تبدئ وال تعاد بعد هذا العام.

بعد ذلك كرامة من اهلل سبحابنه وتعاىل  مث جا ت حجة رسول اهلل 
 .وصدق دعوته  تهلنباه، وشاهدة برسال
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 في يوم عرفة ووصيته بالنساء خطبة رسول اهلل  -3
 بنلقي علاها الضو  بشدة؛ ألن هبا ما خيص موضوعنا. وهي ما

وأيضا كل ما ذكربناه وأشربنا إلاه فهو يتعلق فوضوعنا من حاث داللته 
 .، ومن مث صدقه وحكمة الشرع الذي جا  به على بنبوة املصطفى

يف يوم عرفة شاملة لكل معا  اخلري  لقد كابنا خطبة رسول اهلل 
 :كان مما تضمنته خطبته فوالصواب،  والفضالة، وهادية إىل الرشد

فاتقوا اهلل يف النسا ، ف بنكم أخذمتوهن بأمابنة اهلل، واستحللتم فروجهن »
بكلمة اهلل، ولكم علاهن أال يوطئن ف رشكم أحًدا تكرهوبنه، ف ن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربًا غري مربح، و ن علاكم رزقهن وكسوهتن باملعروف، وقد تركا 

    «ا بعده إن اعتصمتم به، كتاب اهللفاكم ما لن تضلو 

 .]صحا  مسلم[             
بالنسا   أوصى رسول اهلل  -الوقوف بعرفة–في هذا املوقف املبارك ف

تقرة، ال بعدما كابنا املرأة م هابنة، حم   -فلم يغفل عنهن-خريًا، ورفع من قدرهن 
 .قبل بعثته  ،تورَّث

، خريًا، وكثريًا ما كان ذلك دوًما يوصي هبن فلقد كان رسول اهلل 
من ربه  من مقتضى الشرع احلكام الذي جا  به رسول اهلل  حاث كان ذلك
 تبارك وتعاىل.
دائًما يوصي بالنسا  خريًا إىل أن توفاه اهلل عز وجل، وحلق  فكان 

 قائال: لنا  عند وفاتها ى رسول اهلل صبالرفاق األعلى، فلقد أو 
 وكرر ذلك مرارًا.« أميابنكم الصالة الصالة، وما ملكا»

 ]رواه البخاري[                
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بني وصاته بالصالة واليت هي أمسى العبادات وبني وصاته  فجمع 
 علاها وعلى تكرميها. باملرأة؛ حلرصه 
- 
فلم ت كرم املرأة قط كما أكرما يف شريعة اإلسالم اليت جا  هبا حممد  

. 
 ها خري تكرمي.فحفظ للمرِأة مجاع حقوقها، وأكرم

وصدق دعوته ورسالته  وهذا كله خري شاهد على بنبوة املصطفى 
 والشرع الذي جا  به ومشولاته.

 
* * * * * 
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 ﴾ق ْل َما ك ْنت  ب ْدًعا م َن الرُّس ل  ﴿قول اهلل تعالى 

 [9]سورة األحقاف:        
 إن هذه اَلية الكرمية تشري إىل:

تقدمه من الرسل، ومل يكن  نْ مَ نن ما كان على غري س أن رسول اهلل 
 ن تلقا  بنفسه ما يدعو إلاه وما يفعله.مبتدًعا مِ 

هو يف ضو   بل يتبع كل ما يوحى إلاه، فكل ما يفعله رسول اهلل 
 الشرع الذي جا  به من ربه تبارك وتعاىل، وبنلحظ ذلك يف:

 أصل دعوته: -أ
األمم حىت  لا  بأول رسول يرسله اهلل عز وجل إىل إن رسول اهلل 

 ت ستنكر وت ستبعد دعوته وبعثته.
بتتل إن اهلل جتتل وعتتال قتتد أرستتل قبلتته آالف األبنباتتا  إىل األمتتم الستتابقة، 
وما ذلك إال لدعوة النا  إىل عبادة اهلل سبحابنه وتعاىل وحده، وإفراده باأللوهاة، 
 أي أبنتتتتتتتتتتتتتته ستتتتتتتتتتتتتتبحابنه وتعتتتتتتتتتتتتتتاىل متفتتتتتتتتتتتتتترد بالعبتتتتتتتتتتتتتتادة وحتتتتتتتتتتتتتتده، فتتتتتتتتتتتتتتال شتتتتتتتتتتتتتتريك 

يستتتتلزم علانتتتا اخلضتتتوع لقهتتتره وستتتلطابنه ستتتبحابنه  مَثَّ ، ومتتتن وال بنِتتتدَّ لتتته جتتتل وعتتتال
 وتعتتتتاىل، والشتتتترع التتتتذي أرستتتتل بتتتته أبنباتتتتا ه، وإفتتتتراده جتتتتل وعتتتتال بالربوباتتتتة، أي أن 
 اهلل عز وجل هو اخلالق والرازق، املدبر لكل شي  والقائم علاه... إىل غري ذلك.

جل وعال، ف ن الدين عند اهلل اإلسالم، ويعين االستسالم واخلضوع هلل 
وما أ رسل األبنباا  إال باإلسالم، وإن اختلفا الشرائع اليت جا وا هبا من ِقَبل  

 اهلل تبارك وتعاىل.
ولقد كان العرب يعرتفون ويقرون بتوحاد الربوباة هلل تبارك وتعاىل، غري 
أهنم ال يقرون بتوحاد ألوهاته سبحابنه وتعاىل، حاث يشركون معه سبحابنه وتعاىل 

 نام وحجارة.غريه من أص
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 بتوحاتتتتتتتتتتتتتتد ألوهاتتتتتتتتتتتتتتة  ولقتتتتتتتتتتتتتد أبنكتتتتتتتتتتتتتتر العتتتتتتتتتتتتتترب دعتتتتتتتتتتتتتتوة رستتتتتتتتتتتتتتول اهلل 

بوته لعلمهم بتبعات هذه التدعوة متن ضتااع بناهلل سبحابنه وتعاىل، ومن مث دعوته و 
ستتتلطاهنم وبنفتتتوذهم وخضتتتوعهم ألوامتتتر اهلل ستتتبحابنه وتعتتتاىل، وخضتتتوعهم ألوامتتتر 

 .رسوله 
ن الرسل، قدمه مِ ن تمل يكن على غري سنن مَ  ولذلك: ف ن رسول اهلل 

 ومل يكن مبتدًعا من تلقا  بنفسه ما يدعو إلاه.
 ألوامر اهلل سبحانه وتعالى: امتثاله  -ب

ن ن تقدمه مِ مل يكن على غري سنن مَ  فكما أشربنا إىل أن رسول اهلل 
 مل يكن مبتدًعا من تلقا  بنفسه ما يدعو إلاه، ف ن الرسل، وأبنه 
 قا  بنفسه ما يفعله.تل مل يكن مبتدًعا من رسول اهلل 

من السادة زينب بنا جح  بن رباب  فقد كان زواج رسول اهلل 
الذي  –، وكابنا حتا زيد بن حارثة من بين أسد وهي ابنة عمة رسول اهلل 

بأمر من اهلل سبحابنه وتعاىل بعدما  -من التبين كان يعترب ابًنا لرسول اهلل 
اث أبنزل اهلل جل وعال خياطب طلقها زيد بن حارثة ملشقة التعاي  بانهما، ح

َها َوَطرًا َزوَّْجَناَكَها﴿: رسوله   .﴾فَتَلمَّا َقَضى زَْيد  ِمنتْ
 [85]سورة األحزاب:          

من السادة زينب بنا جح  يف ذي القعدة  وكان زواج رسول اهلل 
 الذي به ح ر م التبين سنة مخ  من ا جرة، وكان هذا الزواج املبارك لرسول اهلل 

 وق ضَي على مساوئه ومفاسده كما أشربنا سابًقا بعد:
 

8 
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من السادة خدجية رضي اهلل عنها، وكابنا  زواج رسول اهلل  -8

يف مخ  وعشرين من عمره، وهي أول  يف األربعني من عمرها، ورسول اهلل 
 منها األبنا  والبنات. ، وكان له من تزوجها من النسا 

سودة بنا زمعة رضي اهلل عنها، وكان من السادة  وبعد زواجه  -2
ذلك يف شوال سنة عشر من النبوة، بعد وفاة زوجته خدجية، وكابنا قبله متزوجة 

 من ابن عم  ا.
بنا أيب بكر  ،من السادة عائشة رضي اهلل عنها وبعد زواجه  -3

الصديق، وكان ذلك يف شوال سنة إحدى عشر من النبوة وقبل ا جرة بسنتني 
 ، وكابنا رضي اهلل عنها بكرًا، ومل يتزوج بكرًا غريها.ومخسة أشهر
بنا عمر بن  ،من السادة حفصة رضي اهلل عنها وبعد زواجه  -9

هجرية، بعدما تأميا رضي اهلل عنها من  3اخلطاب، وكان ذلك يف سنة 
 زوجها.

من السادة زينب بنا خزمية رضي اهلل عنها، وكان  وبعد زواجه  -5
ى ة، بعد استشهاد زوجها يف غزوة أحد، وكابنا ت سمَّ هجري 9ذلك يف سنة 

ها علاهم، مث ماتا بعد الزواج بشهرين أو ثالثة تقبأم املساكني لر تها إياهم ور 
 أشهر.

من السادة أم سلمة هند بنا أيب أماة رضي اهلل  وبعد زواجه  -6
 هجرية بعدما تويف عنها زوجها. 9عنها، وكان ذلك يف شوال من سنة 

 تعترب السادة زينب بنا جح  فثابة الزوجة اخلامسة  وبذلك
كان بعد وفاة السادة خدجية   ؛ ألن زواجها من رسول اهلل لرسول اهلل 

 رضي اهلل عنها. -أم املساكني–والسادة زينب بنا خزمية 
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من بين –دية تادة زينب األستبعد زواجه من الس مث تزوج رسول اهلل  -
 :-أسد

بنا احلارث رضي اهلل عنها، وكان احلارث ساد السادة جويرية  -8
بعد كتابتها،  ،هجرية 6بين املصطلق من خزاعة، وكان ذلك يف شعبان سنة 
 كتابتها.  حاث كابنا يف سيب بين املصطلق، فقضى رسول اهلل 

 
من السادة أم حبابة رملة بنا أيب سفاان  مث تزوج رسول اهلل  -2

هجرية، بعدما هاجرت مع زوجها  7سنة  رضي اهلل عنها، وكان ذلك يف حمرم
 إىل احلبشة فارتد وتويف هناك، فثبتا هي رضي اهلل  عنها على دينها.

من السادة صفاة بنا حاي بن أخطب رضي اهلل  مث تزوج  -3
من بين إسرائال بعد إسالمها، وكابنا رضي اهلل عنها من سيب خارب،  ،عنها

 هجرية. 7خارب سنة ، وتزوجها بعد فت  فأعتقها رسول اهلل 
من السادة ماموبنة بنا احلارث رضي اهلل عنها، وكان  مث تزوج  -9

 هجرية. 7ذلك يف ذي القعدة سنة 
، وبتتىن هبتتن، إحتتدى عشتترة ستتادة، تتتزوج هبتتن رستتول اهلل  أولئتتكفكتتن 

السادة خدجية رضي اهلل عنها والسادة زينتب أم املستاكني –وتوفاا منهن اثنتان 
 عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن  حااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته، وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويف هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  يف -رضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي اهلل عنهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 التسع الباقاات رضي اهلل عنهن.
 ، ولكنه مل ينبوكابنا هناك اثنتان كان قد عقد علاهما رسول اهلل 

 هبما.
 ،باثنتني، إحدامها مارية القبطاة وأما السراري فقد تسرى رسول اهلل 
 كابنا من سبايا قريظة.  ،أهداها إلاه املقوق ، والثابناة هي رحيابنة بنا زيد
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من السادة زينب بنا جح  هو ما أثري  فكان زواج رسول اهلل 
من  -من أظهروا اإلسالم وأبطنوا الكفر–حوله من دعاوى كاذبة من املنافقني 

 :حاث إبنه 
 بعد تطلاقه  ا. -من التبين–قد تزوج من زوجة ابنه زيد  -8
زيدوا يف إمساكهم على أربع مل جيز للمسلمني بأن ي أبنه  -2

 ت، وقد تعرضنا لذلك يف النقاط السابقة.زوجا
 ولكن ما بنود أن بنشري إلاه:
فا سوف ي ثار حول هذا الزواج من املنافقني  أبنه مع علم رسول اهلل 

غري االمتثال  ذا األمر والتزوي  اإل ي حِلَكم عظامة  واحلاقدين ما كان منه 
 وجلالة يعلمها ربنا تبارك وتعاىل.

ن منه سوى فعل ما هو يف ضو  ما أحله وما أمره مل يك فرسول اهلل 
العطرة الطابة  اهلل تبارك وتعاىل به، واجتناب ما هنى جل وعال عنه، وسريته 

ومما أقره ووافق علاه ومل يعرتضه، واليت حفظها ربنا تبارك  من أقواله وأفعاله 
 وتعاىل خري شاهد على ذلك كله.

فظ سرية  لنيب من أبنباا  اهلل  جل وعال كما ح فظا سرية رسوله فلم حت 
كتابًا مفتوًحا ملن أراد أن يتعرف   قبل البعثة وبعدها، فتكون سريته  حممد 
ما كان  وأبنه  وعلى صدق دعوته فتكون شاهًدا بنبوته ورسالته  علاه 

 لافرتي على اهلل تعاىل كذبًا.
، ولا  هذا فحسب، بل إن سرية أصحابه الكرام ومن بعدهم التابعني

من التابعني -عن الثقات منهم  ر ويَ وتابعي التابعني، ومن جا  بعدهم، والذين 
 –كلهم ثقات  ف هنم أما أصحاب رسول اهلل ، وتابعي التابعني ومن بعدهم

عرف بعلم وإقراراته بسند صحا ، وهو ما ي   ،وأفعاله أحاديث رسول اهلل 
سائر األمم فضال من رهبا، عن  وهو علم اخت صَّا به أمة رسول اهلل  ،احلديث



 018  .. كدليل نبوة وصدق رسالة.. محمد تعدد زوجات النبي   

هو خامت األبنباا  واملرسلني، فال بنيب بعده إىل يوم الدين،  وذلك: ألن الرسول 
أن تكون أ مَّة داعاة، م بل غة كالم رهبا تبارك وتعاىل،  ،فكابنا اخلصوصاة ألمته 

 إىل من بعدها من األجاال الالحقة مصداقًا لقوله تعاىل:  وأحايث رسو ا 
َهْوَن َعِن َوْلتَ ﴿ ك ْن ِمْنك ْم أ مَّة  َيْدع وَن ِإىَل اخلَْرْيِ َويَْأم ر وَن بِاْلَمْعر وِف َويَتنتْ

 .[203]سورة آل عمران:  ﴾اْلم ْنَكِر َوأ ولَِئَك ه م  اْلم ْفِلح ونَ 
 
َهْوَن َعِن الْ ﴿ َر أ مٍَّة أ ْخرَِجْا لِلنَّاِ  تَْأم ر وَن بِاْلَمْعر وِف َوتَتنتْ م ْنَكِر ك ْنت ْم َخاتْ

 .[220]سورة آل عمران:  ﴾َوتت ْؤِمن وَن بِاللَِّه 
 فكان من حكمة اهلل سبحابنه وتعاىل أن حيفظ أحاديث رسول اهلل 

ثل املعجزة  -القرآن الكرمي–وأفعاله وإقراراته مثلما حفظ كتابه العظام  والذي مي 
ن يأتوا ولو املعجزة الباقاة، والذي حتدى العاملني يف أو  الكربى لرسول اهلل 

أن أخرب القرآن الكرمي  ،بسورة واحدة من مثله، وكان من التحدي واإلعجاز
مل يكن ألحد أدىن معرفة  ،بغاباات ماضاة وحاضرة ومستقبلاة وحقائق علماة

هبا، مث يأيت العلم احلديث فاكتشف صدق ودقة ما أخرب به القرآن الكرمي، 
 جزة.يف ألفاظ دقاقة مو  وكذلك أحاديث املصطفى 

فاملعجزات اإلخبارية الغاباة أقوى من املعجزات احلساة بالنسبة لعصربنا؛ 
 ألن اإلبنسان يفتقد الساطرة على األمور الغري مرئاة، وال جمال لديه 
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لالطالع علاها أصال، ولذلك كان حقًّا على ابن آدم أن يؤمن بالرسول 
 (1) الذي جا  هبذه املعجزات إذا أب لغ هبا.

لني بعد تتِض حكمة اهلل سبحابنه وتعاىل أن يبعث أبنباا  أو مرسفلم تق
ي تكبن–ابقة تم الستال يف األمت، بانما كان احلد تم حممتوله اخلاتتبعثة رس
 أن يرسل اهلل سبحابنه وتعاىل إلاهم الكثري من األبنباا . -إسرائال

 حاث إهنم:
اهتم، فكان بون فعجز كذ  بوهنم وي  كذ  كابنوا يقتلون األبنباا  وي    -8

 يتواىل خروج األبنباا  فاهم.
ومع أن اهلل سبحابنه وتعاىل قد فضل بين إسرائال بكثرة خروج األبنباا  

، إال أنَّ ذلك األمر يطوي منهم وإلاهم، وذلك قبل بعثة رسالة النيب حممد 
، حاث إهنم يفرتون على -قوم بين إسرائال–بداخله إشارة إىل ذم وعاب فاهم 

ر فون يف كتبهم  ما حون فاهم، وي كذبوهنم ويقتلوهنم، وسرعانأبنباائهم ويقد حي 
وشرائعهم بعد موت بنباهم أو قتلهم له، فانقلبون وينتكسون، فاحتاجون إىل من 

د د أمر الدعوة فاهم من األبنباا  واملرسلني.  جي 
وفقا ألهوائهم وما  -كالتوراة واإلجنال–كابنوا حيرفون كتبهم   -2

 الدبناوية. يتماشى مع مصاحلهم
ما من بنيب أرسل إلاهم مؤيًدا فعجزة من اهلل سبحابنه وتعاىل إال  -3

وتنتهي هذه املعجزة وينتهي قوة تأثريها وإقناعها فوت هذا النيب، على عك  

                                                 

ي رجتتى الرجتتوع إىل الكتتتب واملستتموعات التتيت تتحتتدث عتتن اإلعجتتاز العلمتتي يف القتترآن  (1)
رمي والسنة النبوية للعلما  املختصني هبذا اجملال، وخاصة الدكتور/ زغلول النجار. وكذلك الك

 الرجوع إىل: هائة اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة.
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باقاة  -القرآن الكرمي–، حاث كابنا معجزته الكربى احلال بأمة املصطفى 
 ، حمتفظة بقوة تأثريها وإقناعها.بعد موته 
مل تكلَّف أمة بالدعوة وتبلاغ ما ب عث به بنباها ورسو ا غري أمة  -9

هو خامت األبنباا  واملرسلني، فكان م رسال  كخصوصاة  ا؛ ألن حممًدا   النيب 
 .جلماع األمم والبشرية كافة 

أما بالنسبة لألمم السابقة فلم تكلَّف بالدعوة والتبلاغ، حاث كان يتواىل 
 بنباا  فاهم، وكان كل بنيب يبعث إىل قومه خاصة.علاهم خروج وبعث األ

كابنا األمم السابقة باإلضافة إىل حتريف كتبهم وتضااعهم  ا   -5
من حجارة أو غريها فاعبدوهنا، أو  ،يفسدون يف معتقداهتم، ويتخذون آ ة باطلة

حاث حيلون  م ما  -كالاهود–يتخذون أحبارهم أربابًا من دون اهلل فاعبدوهنم 
 عز وجل، وحيرمون علاهم ما أحل اهلل عز وجل فاتبعوهنم، وينسبون إىل حرم اهلل

 أو  -كالعرب–اهلل سبحابنه وتعاىل أبنه اختذ من املالئكة بنات له 
 

–أبنه سبحابنه وتعاىل اختذ املسا  عاسى علاه السالم ولًدا له 
وذلك إذا ما طال  ،إىل غري ذلك من املعتقدات الفاسدة الباطلة ...-كالنصارى
 ، وطالا الفرتة بني  النيب والنيب الذي يأيت بعده.علاهم األمد
باملعتقد السلام  ويف تلك البائة ويف ذلك الزمان جا  حممد  -

 وبا داية للعاملني.
فأبطل عبادة األوثان واحلجارة، وكل ما ي عبد من  جا  رسول اهلل  -

 دون اهلل عز وجل.
- 
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 -الكعبة املشرفة–ز وجل يف األرض بتطهري أول باا وضع هلل ع قام 
من األصنام، حاث كان حول الباا وعلاه ثالمثائة وستون صنًما، ومل تستطع 

 أي من الاهودية أو النصرابناة أو غريها فعل ذلك.
زيه اهلل سبحابنه وتعاىل عن أن يكون تتنتقدي  و ل جا  رسول اهلل  -

 سا  عاسى ولًدا له.قد اختذ من املالئكة بنات أو أن يكون قد اختذ امل
، أبنباا  اهلل وتوقري رسلهلاعلم البشرية تعظام  ولقد جا  رسول اهلل 

يعلم البشرية  فعندما كان الاهود يصفون املسا  بأقب  األوصاف كان حممد  
 قول اهلل تعاىل:
امْس ه  اْلَمِسا    ِإْذ قَاَلِا اْلَماَلِئَكة  يَا َمْرمَي  ِإنَّ اللََّه يت َبش ر ِك ِبَكِلَمٍة ِمْنه  ﴿

بنْتَاا َواَْلِخرَِة َوِمَن اْلم َقرَِّبنيَ    ، [37]سورة آل عمران: ﴾ِعاَسى اْبن  َمْرمَيَ َوِجاًها يف الدُّ
 .﴾َما اْلَمِسا   اْبن  َمْرمَيَ ِإالَّ َرس ول  َقْد َخَلْا ِمْن قَتْبِلِه الرُّس ل  ﴿

 [57]سورة املائدة:             
د يصفون ا صنة العذرا  بأفح  الصفات، كان حممد وعندما كان الاهو 

  :يعلم البشرية قول اهلل تعاىل 
َوَمْرمَيَ ابْتَنَا ِعْمرَاَن الَّيِت َأْحَصَنْا فَتْرَجَها فَتنَتَفْخَنا ِفاِه ِمْن ر وِحَنا ﴿

َقْا ِبَكِلَماِت رَبت َها وَك ت ِبِه وََكابَنْا ِمَن اْلَقابنِِتنيَ   .[21: ]سورة التحرمي ﴾َوَصدَّ
باملعتقد السلام والشرع القومي الذي يتناسب  لقد جا  رسول اهلل  -

 عل م وبنعم املريب  وبنعم الزوج  مع البشرية قاطبة إىل يوم الدين، فكان 
بنعم امل

 وخري م بل غ عن ربه تبارك وتعاىل.
 وصدق الشاعر إذ يقول:

 فمبلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغ فاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته أبنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
 

 وأبنتتتتتتتتتتتتتتته ختتتتتتتتتتتتتتتري خلتتتتتتتتتتتتتتتق اهلل كلهتتتتتتتتتتتتتتتم 
 

 اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته للنبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامتأغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر عل
 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتن بنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور يلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوح ويشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهد 
 



 002  .. كدليل نبوة وصدق رسالة.. محمد تعدد زوجات النبي   

 وضتتتتتتتتم اإللتتتتتتتته استتتتتتتتم النتتتتتتتتيب إىل امستتتتتتتته
 

 إذا قتتتتتتال يف اخلمتتتتتتت  املتتتتتتؤذن أشتتتتتتتهد 
 

 وشتتتتتتتتتتتتتتق لتتتتتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتتتتتن امستتتتتتتتتتتتتته لاجلتتتتتتتتتتتتتته
 

 فتتتتتتتتذو العتتتتتتتترش حممتتتتتتتتود وهتتتتتتتتذا أ تتتتتتتتد 
 

فصلوات اهلل وسالمه على هذا النيب األمني، املبعوث ر ة للعاملني إىل 
 يوم الدين.

 
* * * * * 
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 من النساء اء َمن قد تزوج بأكثر مما تزوج به رسول اهلل م ن األنبي -جـ

مما يثريه مثل هؤال  احلاقدين على اإلسالم وأهله من  :إبننا بنعجب
كمحاولة   -كما أشربنا سابًقا- حول زواج رسول اهلل  ،ساقطة ،كاذبة  ،دعاوى

ومن دعوته، ومن مث القضا  علاها، مع علمهم بأن هناك من  للنال منه 
 ا  َمن قد تزوج بأكثر كثريًا من العدد الذي تزوج بهاألبنبا

 .من بنسائه رضوان اهلل علهن رسول اهلل 
 كنيب اهلل داود علاه السالم، الذي كان عنده مائة امرأة من احلرائر. -
تاه اهلل عز وجل امللك والنبوة، آوكنيب اهلل سلامان علاه السالم الذي  -

كان له ، وقد جا  يف التوراة أبنه علاه السالم   فكان له من النسا  الكثري والكثري
 سبعمائة زوجة من احلرائر، وثالمثائة من اجلواري.

وما ذلك إال بفضل من اهلل تبارك وتعاىل، فاهلل سبحابنه وتعاىل خيتص 
 أبنباا ه فا يشا .

ولكن: ال عجب من تظاهر مثل هؤال  احلاقدين بالغفلة عن هذه 
 .الد ّ احلقائق للوصول إىل مرادهم 

 ص من ذلك:ل  خْ نَ فتَ 
أن أبنباا  اهلل ورسله قد اختصهم ربنا تبارك وتعاىل عن سائر األمم فا  -

 يشا  من خصوصاات.
أن اهلل سبحابنه وتعاىل خيتص بفضله من يشا  من عباده فا يشا ،  -

من إحدى عشرة زوجة يف حني أبنه جل وعال مل  ومن ذلك: زواج رسول اهلل 
 يزيدوا يف إمساكهم على أربع زوجات. جيز للمسلمني بأن
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 يتض  لنا إذن مما أشربنا إلاه من النقاط السابقة:و 
ق ْل ﴿مل يكن ِبْدًعا من الرسل مصداقًا لقول اهلل تعاىل:  أن رسول اهلل 
 .[1]سورة األحقاف: ﴾ َما ك ْنا  ِبْدًعا ِمَن الرُّس ِل 
مبتدًعا   يكن الرسل، ومل نمِ تقدمه  نْ على غري مَ  فلم يكن حممد 

من تلقا  بنفسه ما يدعو إلاه وما يفعله، بل يتبع كل ما يوحى إلاه من ربه تبارك 
 وتعاىل.

به من الذي جا  إمنا هو يف ضو  الشرع بفعله  فكل ما قام الرسول 
 وضو  ما اختصه به ربنا تبارك وتعاىل. اهلل سبحابنه وتعاىل

-من بنسائه  اهلل ول توبذلك: يتض  لكل لباب حاذق أن زواج رس
من الشواهد والدالئل والرباهني الدامغة على رسالته  عدُّ ي   -اإلحدى عشرة زوجة

 وصدق دعوته وما جا  به من شرع حمكم للعاملني إىل يوم الدين.
 ، خامت األبنباا  واملرسلني.فصلوات اهلل وسالمه على حممد 
 

* * * * * 
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 ختاًما
ما جا  لاقتل  ب عث به رسول اهلل  مما سبق يتض  لنا: أن الشرع الذي
بله اهلل تعاىل علاها، بل جا  لاوجهها شهوة الرجل وغريزته الفطرية اليت جَ 

ويسريها االجتاه واملسار الصحا  وفًقا للشرع الذي أبنزله اهلل سبحابنه وتعاىل، وملا 
 يرتضاه تبارك وتعاىل.

من زوجاته ملا يف فأحل اهلل عز وجل للرجل الزواج، وأجاز له أن ي عد د 
شرط أن ال يزيد يف إمساكه على  ،ذلك من ِحَكم ومصاحل وفوائد للرجل واملرأة
 أربع زوجات وأن يعدل بانهن كما أشربنا سابًقا.
أن ي عد د من زوجاته مثلما  وأن اهلل سبحابنه وتعاىل قد أحل لرسوله 

 أحل للمسلمني ذلك.
أن يكثر يف زواجه وأن يزيد  وأن  اهلل سبحابنه وتعاىل قد أجاز لرسوله 

من تعدده لزوجاته كخصوصاة من خصوصااته اليت اختصه ربنا تبارك وتعاىل هبا 
 .كغريه من األبنباا  الذين ب عثوا قبله 
من بنسائه وزيادته من تعدد الزوجات كان له  وأن زواج رسول اهلل 

 ِحَكم جلالة وفوائد ومصاحل عظامة كما أشربنا سابًقا.
من بنسائه وإكثاره من تعدد الزوجات كان برهابنًا  رسول اهلل وأن زواج 

صادقًا من براهني النبوة، وشاهًدا ودلاال على صدق دعوته ورسالته وحكمة 
 الشرع الذي ب عث به من ربه تبارك وتعاىل للعاملني.

ولعظام صفاته ومساته وأخالقه عباقرة املفكرين  ولقد شهد لرسول اهلل 
ف أطواره قبل البعثة وبعدها، ويف مرحلة طفولته وشبابه إىل أواخر الغرباني يف خمتل
ويف شىت اجملاالت واملاادين؛ كرسول، وم عل م، وداعاة، وكسااسي،  عمره ووفاته 
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وقائد عسكري، وكقاٍض، كابن، كزوج، كأب وجد، كأسوة، كبشر... إىل غري 
 ذلك.

 :ومن هؤال  الذين شهدوا لرسول اهلل 
ة بعد ثورة قعرئا  احلكومة املو  -لكاتب واملؤرخ الفربنسي]المارتني[ ا
 ، حاث قال:2361فرباير واملتوىف سنة 

 ،ا شجاًعاكان حممد حكاًما بلاًغا فالسوفًا خطاًبا ورسوال معلًما وحماربً »
ومفكرًا شجاًعا، مصاًبا يف أفكاره وتعالامه، أس  إمرباطورية روحاة متحدة 

إبنسان عظام تتحقق فاه مجاع الصفات العظامة  قوية، وإذا أردبنا أن بنبحث عن
 «.اإلبنسابناة، فلن جند أمامنا سوى حممد الكامل

 .وغريه الكثري والكثري من عباقرة املفكرين الذين شهدوا لرسول اهلل         
 فاحلق ما شهد به األعدا .

، ختتتتتامت  األبنباتتتتتا  فصتتتتتلوات اهلل وستتتتتالمه علتتتتتى هتتتتتذا النتتتتتيب األمتتتتتني  -
كم للعاملني.واملرسلني،   والذي جا  خبري شرع حم 

 
* * * * * 
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 رسالة

 علانا أن بنعلم أبنه:
واملعجتتتتتزات  ،والرباهتتتتتني الدامغتتتتتة ،إذا متتتتتا حتقتتتتتق لتتتتتدينا باألدلتتتتتة القاطعتتتتتة

هتتو رستتول اهلل متتن عنتتد اهلل تبتتارك وتعتتاىل، وبعتتدما حتقتتق  والشتتواهد أن حممتتًدا 
 لدينا صدق حديثه ودعوته.

من أحكام  ن كل ما جا  به الرسول يستلزم علانا التسلام بأ
 وتشريعات إمنا هو من عند اهلل سبحابنه وتعاىل.

له ِحَكم جلالة وفوائد عظامة يعلمها اهلل  وأن كل قول وفعل للرسول 
سبحابنه وتعاىل، وإن خفاا على البعض، ويستنبط العلما  منها قدر 

 استطاعتهم وإمكابنااهتم.
 .﴾ا أَْهَل الذ ْكِر ِإْن ك ْنت ْم اَل تَتْعَلم ونَ فَاْسأَل و ﴿قال اهلل تعاىل: فقد 

 [5]سورة األبنباا :        
َعلََّمه  * ِإْن ه َو ِإالَّ َوْحي  ي وَحى*  َوَما يَتْنِطق  َعِن اْ ََوى﴿وقال أيًضا: 

 .[7 -8]سورة النجم:  ﴾َشِديد  اْلق َوى
ا هو يف إمن  ويستلزم علانا أيًضا التسلام بأن كل قول وفعل للرسول
 إطار ما أحله اهلل عز وجل له، ويف ضو  رضا ربه تبارك وتعاىل.
بنه ويروجوبنه من و وعلانا أن ال بنلقي بأمساعنا ألعدا  اإلسالم وما يلق

 شبهات وافرتا ات وترهات.
فاإلسالم هو الدين احلق الذي جا  خبري معتقد سلام، وخري شرع حمكم 

هنايته مع بدايته؛ لكثرة من يعمل ضده، كابنا لللعاملني؛ ألبنه لو مل يكن كذلك 
فهو كالنور الذي يطرد الظالم؛ ألن كل ما فاه حق وصدق، فماذا بعد احلق إال 

 الضالل؟!
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هو رسول اهلل ولا  يعصاه، فال يقول وال يفعل إال ما  فمحمد 
يرتضاه منه ربه تبارك وتعاىل، واهلل عز وجل بناصره، سوا  كان ذلك يف حااته  

 .وم، أو بعد مماته كما هو معل
فاإلسالم حيمل يف طاه ابنتشارًا ويلقى قبوال واسًعا قدميًا وحديثًا، ويف 

 اإلحصا ات دلال ذلك. هشىت أقطار األرض، وما تدوبن
رسول صدق جا  خبري شرع حمكم  فاإلسالم هو الدين احلق، ورسوله 

 للعاملني.
 امة باَليت:وعلانا أن بنؤدي شكر اهلل عز وجل على هذه النعمة العظ

الذي أ بنزل  -القرآن الكرمي–أن بنستمسك هبذا الكتاب العظام  -8
، وهو املعجزة الباقاة، على رسول رب العاملني، فهو املعجزة الكربى لرسول اهلل 
، وأن بنعلمه لغريبنا، وأن وعلانا أن بنتعلم قرا ته جتويًدا كما أبنزل على املصطفى 

ن بَندر َسه لنعلم ما تشري إلاه كلماته من بنسعى يف حفظه كامال يف صدوربنا، وأ
معان متعددة، وروعة ودقة يف ألفاظه ا كمة، فا فاها من البالغة غاية يف 
 اجلمال والكمال، وأن بنفهمه فهًما صحاًحا كما فهمه صحابة

وحقائق مبهمة مل  ،ن بنتعرف على ما أشار إلاه من غابااتأ، و رسول اهلل 
إلعجاز العلمي الذي متاز كدراسة ل ذا اجلابنب، و تكتشف إال حديثًا كدراسة 

وابنفرد به عن الكتب السابقة، وأن بنطبقه تطباًقا عملاًّا يف حااتنا كلها، يف 
العبادات واملعامالت، والدعوة إلاه، وأن أكمه يف كل صغرية وكبرية، وأن بنتخلق 

 القرآن الكرمي. به، فلقد كان خلق رسول اهلل 
حبل اهلل املتني، الذي تكفل ربنا تبارك وتعاىل حبفظه فالقرآن الكرمي هو 

 هداية خللقه أمجعني.
، أن بنعلم متام العلم واملعرفة حبفظ اهلل تبارك وتعاىل لسنة بنباه  -2

 العصور املختلفة، وذلك من خالل اجلهود العظامة اليت قام أهل العلم على مر 
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ول اليت ابنفردت صحاحها من سقامها، ومجعوها على أدق األص فبانوا

هبا هذه األمة عن غريها من األمم السابقة، وان بنتعرف على ما أشارت إلاه 
األحاديث النبوية الشريفة من غاباات وحقائق علماة مل يكن ألحد أدىن معرفة 

 ذا وكدراسة   ذه الغاباات اليت أخرب عنها رسول اهلل هبا قبل ذلك كدراسة 
، وبنذكر ب جياز هذه البشرى كنموذج املصطفى اإلعجاز العلمي الذي أخرب به 

، غاباة ربىمن اإلعجاز النبوي الشريف الذي خيرببنا ويعلم اجلماع حبقاقة ك
ائة سنة من اليت حتققا بعد ما يزيد على مثامنو  -وقا بعثته ورسالته –آبنذاك 

مرآى ومسمع من  ، وإخباره بالفت  وأصبحا علىبعثة ورسالة النيب حممد 
ه وكافره، بشىت جنسااته؛ عريب وأعجمي، وفختلف طبقاته، أمجع مسلمالعامل 

متعلم وجاهل، فاكون حجة على اجلماع، شاهًدا بصدق رسالة املصطفى 
 ، وأبنه ما ينطق عن هوى بنفسه، ولكنه وحي من ربه تبارك وتعاىل.األمني 
  :بانما أن حول رسول اهلل »فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال 

قسطنطاناة أم روماة؟ أ: أي املدينتني ت فت  أوال: إذ سئل رسول اهلل  بنكتب
 :فقال رسول اهلل 

]رواه أ د والدارمي واحلاكم وغريهم  «مدينة هرقل تفت  أوال. يعين قسطنطاناة
 وصححه احلاكم ووافقه الذهيب، وابنظر: السلسلة الصحاحة للشاخ األلبا [

اا يف أوربا، والذي كان ي دعى بعظام والقسطنطاناة هي مدينة هرقل برتك
الروم قبل أن يسقط وينهار ملكه على أيدي املسلمني الفاحتني بقاادة السلطان 

هجريًّا، وقد أمر السلطان بأن يؤذن يف كناسة  157حممد الفات  عام 
آياصوفاا إيذابنًا بتحويلها إىل مسجد، حاث إهنا كابنا مقر األرثوذك  العاملي، 

فاتاكان مقر الكاثولاك العاملي، وبذلك سقطا متاًما الدولة اليت تضاهي ال
وأصبحا القسطنطاناة مقرًا للخالفة العثمابناة بعد أن غ ري  وع د ل  ،البازبنطاة
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ذت عاصمة  «استنبول» امسها لتصب  إسالم بول أي مدينة اإلسالم، واخت 
 للخالفة العثمابناة آبنذاك.

ماة شاهدة بصدق ما أخرب به با دولة إسالو وها هي تركاا اَلن بأور 
 .رسول اهلل 

عاصمة إيطالاا  -أي روما–وإن شا  اهلل تعاىل سوف يأيت فت  روماة 
مثلما حتققا بنبو ته األوىل بفت  مدينة القسطنطاناة  حتقاًقا لنبو ة املصطفى 

 وأهنا ستفت  قبل مدينة روماة.
 وغري ذلك. من قبل بفت  مصر... وكما حتققا بنبو ته 

اخلالفة الراشدة إىل  شك أن حتقاق الفت  الثا  يستدعي أن تعود وال
 (1)بقوله يف احلديث:  األمة اإلسالماة وهذا مما يبشربنا به 

تكون النبوة فاكم ما شا  اهلل أن تكون، مث يرفعها اهلل إذا شا  أن »
مث تكون خالفة على منهاج النبوة، فتكون ما شا  اهلل أن تكون مث  ،يرفعها
كون ما شا  اهلل أن تكون، مث اعها إذا شا  أن يرفعها، مث تكون م لًكا عاضًّا فيرف

يرفعها إذا شا  اهلل أن يرفعها، مث تكون ملًكا جربيًّا، فتكون ما شا  اهلل أن 
تكون، مث يرفعها إذا شا  أن يرفعها مث تكون خالفة على منهاج النبوة، مث 

 .«سكا
يلحظ  تاريخ منذ بنبوة املصطفى واملتتبع جملريات األحداث عرب ال

 امث رفع ،وبنبوته حاث كابنا بنبوة املصطفى  مصداق حديث رسول اهلل 
 بوفاته، مث كابنا اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة يف عهد أيب بكر 

 

                                                 

( السلسلة الصحاحة لأللبا : تعلاق الشاخ األلبا  على احلديث السابق ذكره عتن فتت  1)
 .القسطنطاناة
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علي بن أيب طالب،  مثالصديق مث عمر بن اخلطاب مث عثمان بن عفان 
اثاًّا منذ بد  عهد معاوية بن أيب سفاان مث رفعا، وكابنا بعدها ملًكا عاضًّا ور 

 .والدولة األموية، وكان ذلك مصداقًا لقول وبنبو ة رسول اهلل 
مث جا ت  إىل غري ذلك من احلقائق الغاباة اليت أخرب هبا رسول اهلل 

 وقائعها مطابقة ملا أخرب به.
رسول  يف كل ما أخرب به، وأبنه  تصديق النيب يستلزم علانا  -3
د اهلل تبارك وتعاىل ب عث إىل البشرية كافة، وإىل اجلن أيًضا لتبلاغ وحي اهلل من عن

 تعاىل بالقرآن والسنة املتضمنني لدين اإلسالم الذي ال يقبل اهلل تعاىل ديًنا سواه.
الصحاحة، مع الوقوف على حوادثها موقف  قرا ة سرية النيب  -9

 املستفاد من ِحَكِمَها وِعرَبِها.
بقرا ة ما صححه أهل العلم من األحاديث املروية  ته تعلم سن -5

 .عنه 
 كلها، مع تقدمي األوجب على غريه.  اتباع سنته  -6
يف املستحبات، حرًصا على  احلرص على االقتدا  برسول اهلل  -7
 يف كل شي . االقتدا  به 
 اخلَلقاة واخل لقاة قبل وبعد الرسالة. معرفة صفات رسول اهلل  -1
مع أزواجه وأهله وجريابنه وأصحابه  عرفة مواقف الرسول م -4

 رضوان اهلل علاهم أمجعني.
وخصائصه اليت اختصه ربنا تبارك  معرفة فضائل الرسول  -81

 .وتعاىل هبا ومعرفة خصائص أمته 
تبين طباعة كتب السرية النبوية باللغات األجنباة وتوزيعها  -88

 عامة واجلامعاة حول العامل.على مراكز االستشراق واملكتبات ال
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التصدي لإلعالم الغريب والاهودي املضاد، والرد على ما  -82
 .يثريوبنه من شبهات وأباطال عن ديننا وبنبانا حممد 

املسامهة يف إبنشا  القنوات الفضائاة واإلذاعات واجملالت اليت  -83
 اإلجنلازية. وباألخص اللغة ، اإلسالم باللغات املختلفةيببنتتحدث عن اإلسالم و 
إبنشا  مواقع على اإلبنرتبنا متخصصة يف السرية والسنة  -89
 اللغة اإلجنلازية. باللغات املختلفة، وباألخص النبوية لرسول اهلل 

إىل غري ذلك مما ي تاح لدينا من وسائل وإمكابناات لنصرة هذا الدين 
وعال الذي اختاره املوىل جل  العظام وبنصرة بنباه املصطفى األمني حممد 

 لاكون خامت األبنباا  واملرسلني.
وأزواجه، وآل باته  وصل  اللهم وسلم وبارك على عبدك وبنباك حممد 

إىل يوم  األخاار األطهار وأصحابه الكرام، ومن اهتدى هبديه واقتفى أثره 
 الدين.

* * * * * 
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 19 ..... ............................... والفوائد املستنبطة من كل زجية مباركة
 ..... ........................... ومضات مضائات تشهد لرسول اهلل -
 46 ..... ................ بالنسا  حجة الوداع وما هبا من كرامات ووصاته -

  ................................. ..... 46 حجة الوداع لرسول اهلل -8
 
  ................... ..... 44من كرامات هذه احلجة املربورة لرسول اهلل  -2

 811 ..... ........................................... بالنسا  وصاته  -3
     

تتتتتتتتتتتتتتتِل قتتتتتتتتتتتتتتتول اهلل تعتتتتتتتتتتتتتتتاىل: - ﴾﴿ق تتتتتتتتتتتتتتتْل َمتتتتتتتتتتتتتتتا ك ْنتتتتتتتتتتتتتتتا  بِتتتتتتتتتتتتتتتْدًعا ِمتتتتتتتتتتتتتتتَن الرُّس 
 ................................................................ ....
. 
يف أصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل دعوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته  -أ
 ................................................................ ....
. 

812 

ألوامر اهلل سبحابنه وتعاىل يف امتثاله  -ب
 ................................................................ ....
. 

813 

ملن كان قبله من األبنباا   موافقته يف -جت
 ................................................................ ....
. 

882 

 889 ................................................................ختاما



 026  .. كدليل نبوة وصدق رسالة.. محمد تعدد زوجات النبي   

 886 ................................................................رسالة
 
 

 
 
 

 


