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اخلطاط سيد حيدر العلوي
اخلطاط عيل املادح
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بين يدي القارئ
هذه الصفحات تتناول شيئا من سرية وأحوال نصريين للنبي
حني عز النصري ،ومؤمنني به حني كان اإليامن به يساوي التعرض
لألذى واالضطهاد بل للموت ،ونرصهتام هبذا ختتلف عام صار فيام
بعد من حال بعض املسلمني وهم «يف رفاهية من العيش وادعون
فاكهون آمنون».

مجعهام الدور الرسايل يف الفرتة التي جتاوزت فرتة ما بعد اهلجرة
زمانا وخطورة .فاشرتكا يف تلك الفرتة وأخطارها ،وتأسست قواعد
الدين عىل يدمها ،بعد النبي والويص.
خدجية بنت خويلد وأبو طالب  ،Bاحتضنا بذرة الرسالة يف فرتة
البعثة واستمرا فيها مدافعني منافحني حاميني مدة عرش سنوات ولذلك
ال غرابة أن ُس ّمي العام الذي فقد فيه النبي زوجته وعمه بعام احلزن.

اقرتح بعض األحبة والفضالء أن يتم إفراد كل من النصريين
بكتاب عن حياته ،فيام رأى آخرون ووافق يف نفيس رغبة أن يكون
كتاب واحد هلام ،جلهات متعددة منها :وحدة الزمان والدور الذي
عاشا فيه وقاما به ،وهذا جيعل السرية التارخيية هلام قريبة جدا
فكأنك تقرأ قصة واحدة ذات مشاهد متعددة ،كل مشهد يكمل
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اآلخر .وكذلك قرب املناسبة التارخيية لالحتفاء هبام فقد جرت
العادة عند شيعة أهل البيت يف منطقة اخلليج وما حوهلا أن يذكرا
يف العرشة األوىل من شهر رمضان املبارك يف كل سنة ،فأحببنا أن
نقدم هذا الكتيب جامعا ليشء من سريهتام الرسالية الكريمة ،وأن
يتم قراءته وتداوله يف مناسبة ترتبط هبام .B
سيالحظ القارئ العزيز أن الكتاب سيتناول ً
أول سرية
الصدّ يقة الكاملة خدجية بنت خويلد ،وبعد االنتهاء منها سيتناول
سرية وجهاد أيب طالب عم النبي .B

ال يفوتني أن ألفت النظر إىل أنه تبعا لوحدة املرحلة التارخيية
والدور املشرتك هلام يف محاية الرسالة قد يالحظ القارئ الكريم
والقارئة الفاضلة أن بعض احلوادث قد تذكر هنا وهناك ،أي
يف القسم املخصص للسيدة الطاهرة خدجية وللعم املحامي أيب
طالب ،وهذا راجع إىل ما ذكرنا من جهة ولكون هذه املقاالت قد
كتبت أو ألقيت يف فرتات خمتلفة.
كذلك ال يفوتني أن أشكر كل من ساهم يف بروز هذا الكتاب
إىل النور ،بأي نحو من األنحاء وأسأل اهلل أن يكرمهم وإياي
بشفاعة هذين العظيمني يف يوم القيامة.
فوزي بن املرحوم حممد تقي آل سيف
تاروت القطيف
 1442/5/25هـ
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خديجة بنت خويلد

الصديقة الكاملة

8

مقدمة
أكرم اهلل اإلنسان باإلسالم ،وجعله حم ً
ال خلطابه عز وجل
وعهد إليه أعظم مهمة يعهدها ملخلوق فرشفه بمعرفته ثم العبادة
َّ َ َ
ََ َ َْ ُ
اإلنس
وجعل هدف خلقته مقصور ًا عليها فقال {وما خلقت ا ِ
جلن و ِ
َّ َ ْ ُ ُ
ون}((( ،وكلفه بعد ذلك بعامرة األرض واصالحها(((،
إِال ِلعبد ِ
بعد أن سخرها له((( وخلق ما فيها من أجله((( لريبح فيها.
كل ذلك جعل اإلنسان حمل كرامة اهلل وتفضيله عىل من عداه
من خلقه((( ،فصار آدم أصل البرش قبلة سجود املالئكة.

ذلك التكريم مل يكن خاص ًا بصنف معني من نوع اإلنسان
وإنام كان لصنفيه :ذكره وأنثاه ،برشط االلتزام بالسعي نحو اهلدف
((( سورة الذاريات آية56:
(((
(((
احلج آيــة .65
َ
َ ً
ُ َ َّ َ َ َ َ ُ َّ
ْ
((( {هو ِالي خلق لكم ما ِف األر ِض ِجيعا} سورة البقرة آية .29
َ َ َّ ْ َ ُ
َّ َ َْ ْ َ َ ََْ ُ
َََ ْ
ّ
َّ
َ
ـد َك َّر ْم َنــا بَـ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ
اهــمْ
اهــم ّ ِمـ َ
((( { ولقـ
ـات وفضلن
ـر ورزقن
ـن الطيِبـ ِ
ـي آدم وحلناهــم ِفالـ ِ
ِ
ـر والحـ ِ
ََ َ
ً
ّ َّ ْ َ َ ْ َ َ ْ
ـر مِمــن خلقنــا تف ِضيــا} ســورة اإلرساء آية .70
ع كثِـ ٍ

َُ َ َ َ ُ ّ َ َ ْ َ ْ َْ ََُْ َ
ِيها} سورة هود آية .61
{هو أنشأكم مِن األر ِض واستعمركم ف
َْ ْ
َ ْ َ ُْ ْ َ َْ
َْ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ َّ
ـره ِ} ســورة
ـري ِ
{ألــم تــر أن اهلل ســخر لكــم مــا ِ
ـر بِأمـ ِ
ف الحـ ِ
ف األر ِض والفلــك تـ ِ
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الذي خلق له هذا اإلنسان والعمل الصالح للوصول إليه ،ذلك
ً
ّ َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ ً
َ َ َ َ
الًا مِن ذك ٍر أ ْو أنث َوه َو مؤم ٌِن فلنحيِين ُه ح َياة َط ّيِ َبة
أنه {م ْن ع ِمل ص ِ
ْ
َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ
َ َ ُ َ ْ َ ُ َ (((
ولج ِزينهم أجرهم بِأحس ِن ما كنوا يعملون} .
املشكلة التي حدثت هي الفهم اخلاطئ لطبيعة الرسالة
الساموية ،ذلك الفهم اخلاطئ الذي ع ّطل فكر الرسالة عن الفاعلية
يف املجتمع وعن حتريك املنتمني إليها ،بل س ّبب يف حاالت كثرية
االنفضاض عن تعاليمها وآفاقها الرحبة.
من حصيلة ذلك الفهم اخلاطئ ،وأحيان ًا عدم الفهم ،أننا
وجدنا من يعيد تدوير ثقافة ما قبل الرسالة لتعود يف لباس ديني
بزعمه ،فإذا كانت الرسالة الساموية تدعو إىل التحرير ،وجدنا من
يدعو إىل العبودية ويلبس تلك األفكار اجلاهلية َلبوس اإلسالم،
وإذا كانت تدعو إىل املسؤولية واالختيار ،وجدنا من يدعو إىل
التواكل واجلربية وكل ذاك باسم الدين وآيات القرآن وأحاديث
النبي  ،Kبل وصل األمر إىل أن تعاد العقائد اجلاهلية يف موضوع
اإليامن باهلل يف صورة (إسالمية).

ومن الفهم اخلاطئ بل املعكوس ما يرتبط باملرأة ،فإن قس ًام من
الناس يف زمان نزول الوحي بل وحتى يف الوقت احلارض مل يكونوا
قادرين عىل فهم البصائر اجلديدة التي جاء هبا القرآن أو مع فهمها
مل يكونوا مستعدين لقبوهلا نفسي ًا ،فكيف يكون الشخص الذي
((( سورة النحل آية .97
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ُ َ َّ ُ
يقاتل ويمنع احلريم ،وينفع ويرض مساوي ًا يف املنزلة ملن {ينشأ ِف
َ
َُْ ُ
احل ِلْ َي ِة َو ُه َ
ب
م
ني}(((.
ي
غ
م
ا
ِص
خل
ا
ف
و
ِ
ِ
ِ ٍ

وال يزال إىل اليوم هذا (الشعور اجلاهيل) يربك قس ًام غري قليل

من املسلمني ،وإن كانوا حرضيي النشأة ..ال تزال املرأة عندهم
(مشكلة) دائمة ،و(مصنع ًا للعار) .ال يزال احلديث عنها بعبارة
(حاشاك ،أعزك اهلل ،األهل وأنت بكرامة!!) .وهذه الثقافة واحلالة
النفسية لن تعدم بعض النصوص التي تؤخذ جمتزأة ،وجمردة من
ظروفها السياسية واالجتامعية ،وأحيان ًا الزمنية لكي تكون هي

القاعدة والقانون العام.

أما حديث اآليات التي تتكلم عنهام بصيغة واحدة ،وتبني

فضل صاحب الفضل بغض النظر عن اجلنس فدعك عنها إذ ليست

سوى جمامالت!!

ال يزال هؤالء يعيشون املشكلة فال هم باقون ضمن احلالة
اجلاهلية رسمي ًا ،وال هم قادرون عىل االنسجام مع ما يريده

اإلسالم ،فرتاهم يف كثري من األحيان أكثر (غرية) من اهلل عىل
احلرمات ،وأكثر (حرص ًا) من الترشيع عىل صيانة األخالق!!

فاالحتياط عندهم هو األصل ،وهو نظام احلياة مع أنه هبذه السعة
التي يتصوروهنا معيق للحياة اإلنسانية.

((( سورة الزخرف.18:
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يف املقابل نحن نجد أن اإلسالم قد أعز املرأة باعتبارها
أحد أفراد النوع اإلنساين الذي قد فضله اهلل وأكرمه بمقدار
طاعته والتزامه ،وأكرمها باخلصوص فهي تارة (حسنة) يثاب
عليها والدها ،وأخرى «رحيانة أشمها ورزقها عىل اهلل (و) ليست
بقهرمانة» للخدمة أو األعامل الشاقة ،بل كان «من أخالق األنبياء
حب النساء»((( ،و«كلام ازداد العبد إيامن ًا ازداد ح َّبا للنساء»(((.

نعم حني يراد جتاوز هذا احلد من الترشيف واملسؤولية فيطلب
ما هو أكثر يكون يف غري حمله ،وحني يوكل إليهن ما ليس هلن وما
ال ينبغي منهن ،ينقلب األمر عىل رأسه متام ًا كام هو يف كل مورد.
مما بينه اإلسالم فيام يرتبط بدور املرأة يف جمتمعها أمور كثرية،
ولكن نقترص يف هذه املقدمة عىل بعضها ،ولعل يف االستعراض
اآليت حلياة املؤمنات ما سيوضح املزيد:

) 1تعليم املرأة :التعلم واملعرفة بداية احلركة الصحيحة يف احلياة،
وما جاء دين بام جاء به اإلسالم من حث عىل ذلك ،وهذا
ظاهر فام من حركة إال وأنت حمتاج فيها إىل معرفة كام يقول أمري

((( الري شهري ،حممد ،ميزان احلكمة ج ،7عن اإلمام الصادق C
((( الــري شــهري ،حممــد ،ميــزان احلكمــة ج .7وقــد ذكرنــا يف كتــاب (احلياة
الشــخصية عنــد أهــل البيــت) أنــه ليــس املقصــود مــن هــذه األحاديــث
احلــب الشــهواين واملبالغــة فيــه ،فــإن ذلــك مذمــوم يف أحاديــث أخــرى
حيــث جعــل أول مــا عــي اهلل تبــارك وتعــاىل بــه ســت خصــال :إحداهــا
حــب النســاء ..هبــذا املعنــى الشــهواين.
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املؤمنني  .Cويف هذه اجلهة ال خيتلف أمر املرأة عن الرجل،
بل ربام كان بالنسبة إىل املرأة تبع ًا ملا متثله من موقع تربوي
لألوالد ،وتأثري مهم يف صيانة البيت الزوجي أكثر أمهية.
إن عمومات لزوم التعلم واملعرفة شاملة للمرأة بنفس مقدار
شموهلا للرجل إال ما خرج بالدليل فيام يرتبط بتعلم الشؤون الدينية
وما يتصل بإدارة حياهتا الشخصية والزوجية من أحكام ومعارف،
فال أحد يتوهم أنه ليس عىل املرأة أن تتعلم أحكام عباداهتا باملقدار
الواجب ،كام ال يقبل قول أحد يف أنه ال ينبغي هلا التعلم لغري
األحكام بام يكفل هلا حياة أفضل ،ويعطيها جتربة أحسن يف إدارة
بيتها وعالقاهتا االجتامعية.
) 2عمل املرأة :بالرغم من أن اإلسالم قد أوكل إىل املرأة أعظم
دور يف الوجود وهو تنشئة اإلنسان ،وصياغة شخصيته،
وعجينة نفسه يف وقت مبكر حيث ينطبع فيها كل يشء ،ومن
هناك تتقرر الصحة النفسية واملرض ،والعقد الداخلية ،بل
تتكون اجلرائم وتغرس يف تلك األيام والسنوات ،وتنتج بعد
عرشات السنني.
هذا األمر الذي ال ينتبه له يف عامل اليوم ،فهم ينشئون املصحات
العقلية ،واملراكز النفسية وغري ذلك ،وال يستطيعون أن يصلوا إىل
نتيجة طيبة ،فإن الغرس إذا كان شوك ًا فال ينفع فيه التقليم فيام بعد،
فضال عن تغيريه.
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أعني بام سبق تربية أطفاهلا حني تصبح ذات أطفال ،وإدارة
بيتها الزوجي بنحو طيب.

مع ذلك فقد أعطى اإلسالم للمرأة جماالً للعمل يف بناء
جمتمعها ،وحده بحدود ال تنتهي هبا إىل إلغاء خصوصيتها ،وال
تيسء إىل كرامتها ورشفها اإلنساين ،والتزامها الديني.
Wالعالم المعاصر والحصاد المر

متام ًا كام هو الرساب ،ينظر إليه العاطش من بعيد ،فريى فيه
املاء الرقراق الذي يتغلغل يف كل خلية من خالياه فيكسبها قوة
وارتواء ،ويعطيه نشاط ًا وحيا ًة بعدما كان ينتهي إىل التجفاف
َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ
يد ُه شي ًئا}((( وعجيب تعبري القرآن،
واملوت{ ،حت إِذا جاءه لم ِ
وكم فيه من أعاجيب ،فهو ال يقول أنه وجده شيئ ًا غري مفيد ،بل
ليس بيشء أصالً .هكذا هو مثال القيم الغربية واحلياة والنمط
الثقايف الذي يدعو إليه املتغربون جمتمعنا اإلسالمي.
أو كقوس املطر فيه من األلوان املرتاقصة واجلميلة ما خيلب
األلباب ويشد األنظار ،ويصنع البهجة واإلعجاب ،حتى إذا غري
الناظر زاوية النظر ،أو تغري الوقت ،وتبدلت جهة انكسار الضوء
َْ َ ْ َ ْ
يد ُه شي ًئا}(((.
الشميس الكاشف ،وإذا به ينتهي و{لم ِ
الناظرون إىل احلضارة واإلنجاز الغريب وهو عظيم حق ًا

((( سورة النور39:
((( نفس املصدر السابق.
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يف مستوى اآللة والتنظيم الظاهري وبائس ومريض إىل النخاع
يف مستوى القيم والنظام األخالقي عادة ما ينبهرون بالرساب
ويتصورونه غدير ماء بارد يف صحراء الكون احلارقة ،لكنهم بعد
التأمل وأحيان ًا بعد التخبط ال يرون شيئ ًا.

لقد وصل اإلنسان الغريب بام أتاحه اهلل له من إمكانات عقلية
سيطر فيها عىل خامات الطبيعة إىل مدارج من الكامل الظاهري
والتقني مل تكن لتخطر عىل بال أحد ،ويتعب املرء لو أراد أن يتابع
ما ينتج كل سنة فض ً
ال عن األيام ،وال يستغرب أن يأيت يوم يستطيع
فيه العامل أن جيري كل شؤونه من خالل األزرار .لكنه بقي يف
النظام األخالقي بائس ًا ،فدمر نفسه ،وأصبحت خطورته أكثر من
السابق ،فإذا كان املجرم يف السابق يستطيع أن يدمر العرشات،
فإن تدمريه اليوم يعد بعرشات األلوف ،وإذا كان املفسد يف السابق
يستطيع أن يلوث قرية أو مدينة ،فإنه اليوم يستطيع أن يقيض عىل
األخالق يف بالد بأكملها ..وهكذا (يداك أوكتا وفوك نفخ) ..لو
َْ ّ ْ ْ
َْ َ
َ َ ْ
ال
ف
اد
س
أردنا أن نتتبع {الف
ب َوالَح ِر}((( والناتج {ب ِ َما كس َبت
ِ
ِ
أَ ْيدي َّ
اس}((( لطال املقام ،لكننا نورد نامذج بام يتصل بوضع
انل ِ
ِ
األرسة واملرأة مما هو مرتبط بموضوع الكتاب هذا ..وسوف
يتبني لك–أخي القارئ ..أختي القارئة–كيف أن العبودية التي
عاشتها املرأة يف الزمن القديم ،واجلاهلية التي مترغت فيها هي
((( سورة الروم41 :
((( سورة الروم41 :
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بالنسبة إىل ما تعانيه املرأة اليوم يف عرص االنحطاط األخالقي
ستكون جنة الرفاه.
سحقت األسرة؟
Wكيف ُ

ال خيتلف اثنان يف أن قوة املجتمع تابعة لقوة النظام األرسي
فيه ،ولذا كانت الديانات الساموية وحتى املفكرون االصالحيون
يرصون عىل إجياد أفضل القوانني التي تكفل للمجتمع وجود أرسة
صاحلة متامسكة والتي بدورها تعيد إنتاج الصالح والقوة.

النمط الذي يسود اليوم يف العامل الغريب ،والذي تبرش به قيم
الثقافة الغربية أو تنتهي إليه هو ما تكشف عنه اإلحصاءات التي
ستقرؤها بعد قليل .إننا عندما نتحدث عن هذه النتائج فال ندين
النهاية ،وال نتحدث عن آخر املشوار وإنام نحذر من أن يسلك
املجتمع اإلسالمي طريق ًا هو الذي انتهى بتلك املجتمعات إىل
تلك النهايات.
إن الثقافة ،ونمط القيم الذي حيكم جمتمع ًا هو الذي ينتهي
به إىل بر األمان أو إىل الكارثة وخيطئ من يظن أن املشكلة كلها يف
احلجاب أو السفور ،يف هذا املظهر أو ذاك ،املشكلة كل املشكلة
هي يف النموذج ..هي يف املثال والقدوة.

يف البداية صار أمر العالقات اجلنسية خارج مؤسسة الزواج
أمرا طبيعي ًا بينام كان قبل ذلك ويف مجيع املجتمعات ينظر إىل فاعله
عىل أنه زان ،وخمالف للنظام االجتامعي العام ،وربام كان البعض

ةمدقم 	 | 17

يتسرت يف البداية ،لكن فيام بعد أصبح األمر طبيعي ًا بحيث ال مانع
عند الطرفني بل حتى املجتمع أن يعيشا حتت سقف واحد وينجبا
وال يزاالن غري زوجني!.

ونتيجة لذلك عاد أمر الزنا والسفاح شيئ ًا عام ًا وغري مستنكر،
وصارت الوالدات غري الرشعية شيئ ًا كبري ًا جد ًا .ماذا يبقى من
األرسة بعدما أصبح اإلشباع اجلنيس خارج نطاقها أكثر إمتاعا
وأقل تكلفة ومسؤولية؟ وصار بإمكان الشخص أن يأيت بطفل
ساعة يشاء ويرتكه حينام يريد؟ وأصبحت املرأة تستطيع أن تتعايش
مع هذا الشخص عىل أسس خاصة فمتى ما رغبت يف غريه تركته
لغريه وأحيانا مع حضوره! وال يستطيع االعرتاض!(((.
كان نتيجة ذلك أن انترش وباء الطالق طاحن ًا العوائل واألرس
وملقي ًا باألوالد يف أحضان اجلريمة والفساد.
Wوهنا يأتي دور النموذج وأهمية المثال..

املثال الذي صنعوه لنسائنا وبناتنا من خالل األجهزة
اإلعالمية والقائم عىل أساس أن قيمة املرأة بجسدها ،ومجاهلا
وثياهبا ،وأن سعادهتا هي يف أن تكون يف االحتفاالت واألضواء،
((( تؤمــن املحاكــم يف فرنســا الدفــاع عــن الزوجــة مــن احتجاجــات زوجها،
وهنــاك عــدة قضايــا ُحكــم فيهــا عــى الــزوج أال يتدخــل يف الشــؤون
التــي ختــص زوجتــه بعدمــا اعــرض عــى عالقاهتــا مــع آخريــن مــع أهنــا
زوجتــه!! .
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وأن تنتمي إىل املجتمع املخميل ،حتى ظنت بعض النساء أن من هم
يف اخلارج ليسوا سوى هذه الصور امللونة واجلميلة ،وأن عليها أن
تسعى (للسمو!!) إىل ذلك املستوى .مثال املمثالت و(الفنانات)
و(بطالت) األفالم ..هذا مثال باطل وتافه .فهو إضافة إىل أنه
ال يعكس احلقيقة حتى يف حدود ما ينقل عنهن ،فض ً
ال أن يكن
معربات عن وضع املرأة عموم ًا يف جمتمعهن ..هذه االنتحارات
التي تنقل بني فرتة وأخرى واالهنيارات التي تصاب هبا الكثري
منهن ،تكشف عن املشكل احلقيقي الذي تعيشه هذه النسوة..
وصلن إىل املال وإىل األضواء ،وإىل الشهوات ولكن مل يصلن إىل
السعادة.
رصفن من األموال اليشء الكثري عىل اجلسد ،وأصبحت
مقاييسه بالسنتمرت والغرام ومع ذلك ال يزلن يفقدن الرضا فض ً
ال
عن اإلحساس بالسعادة.
نحن نحتاج إىل إبراز النامذج األكمل التي عاشت حياهتا
الدنيوية بسعادة ،وهي يف اآلخرة إىل خري عظيم.

وهذه الصفحات–عزيزي القارئ–هي إطاللة رسيعة عىل
حياة رائدة من النساء وصفت بأهنا الكاملة ،وهي التي سبقت
غريها باإليامن ،والتصديق ،والعطاء والبذل يف وقت كفر فيه
الناس ،وكذبوا ،وبخلوا ،فكان أن أعطاها اهلل ما أعطاها ..تلك
هي السيدة الصديقة خدجية بنت خويلد .D

خديجة بنت خويلد :سطور من النور
خريا منها آمنت يب حني
عن رسول اهلل « Kما أبدلني اهلل ً
كفر يب الناس وصدقتني حني كذبني الناس وأرشكتني يف ماهلا
حني حرمني الناس ورزقني اهلل ولدها وحرمني ُولد غريها»(((.
تتناول هذه السطور شيئ ًا من سرية أم املعصومني ..A
اثنا عرش معصوما أمهم هي السيدة خدجية  ،Dباإلضافة هي
إىل ذلك جدة عرشات اآلالف من عظامء علامئنا ومراجع التقليد
والفقهاء يف طول تاريخ التشيع.
وهي قبل ذلك أم املؤمنني األوىل وزوجة النبي املتقدمة عىل
اجلميع زمان ًا ومكانة.
ويصادف عىل املشهور يوم العارش من شهر رمضان ذكرى
وفاهتا .D

تلتقي خدجية  Dمع رسول اهلل يف اجلد األعىل هلام بالنسب
وهو ُقيص فهي خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن
((( ابــن عبــد الــر؛ االســتيعاب  824/4وأمحــد بن حنبــل يف املســند ،118 /6
والطــراين يف املعجــم الكبــر /٢٣ ١٣مــع اختــاف يســر يف العبارات.
19
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ُقيص ..ونبينا  Kحممد بن عبداهلل بن عبد املطلب بن هاشم
بن عبد مناف بن ُقيص ،فيلتقيان نس ًبا يف ُقيص الذي كان بمثابة
الزعيم الذي جعل لقريش مكان ًا ومكانة يف تاريخ العرب،
وكان بمثابة امللك من غري تتويج وهو الذي بنى دار الندوة وهي
بمثابة دار احلكومة فيها تعقد االتفاقات ويقرر السلم واحلرب،
ويتفق عىل خروج القوافل التجارية للمجتمعات األخرى ،بل
ذكروا حتى قضايا الزواج والنكاح ربام نوقشت يف هذا املكان،
وأيض ًا جعل منصب حجابة البيت وألزم القرشني بقضية السقاية
والرفادة للحجيج ملن يأيت ،قال :إنكم مسؤولون عن ضيافة بيت
زعيم((( ال
اهلل احلرام أن تسقوهم املاء وتوفروا هلم الطعام ،فكان ً
((( حتــدث عــن شــخصيته د .جــواد عــي يف كتابــه املفصــل يف تاريــخ العــرب
 45/7فقــال :ويذكــر اإلخباريــون أن قص ًّيــا بعــد أن متــت لــه الغلبــة ،مجع
جمم ًعــا،
ـمي لذلــك ّ
فسـ ِّ
قومــه مــن الشــعاب واألوديــة واجلبــال إىل مكــةُ ،
وأنــه حكــم منــذ ذلــك احلــن فيهــم ،وملــك عليهــم ،فــكان قــي أول
ولــد كعــب بــن لــؤي أصــاب ملـكًا ،وأطاعــه قومــه بــه ،وأنــه قســم مكــة
أرباعــا بــن قومــه ،فبنــوا املســاكن ،وأن ً
قريشــا هابــت قطــع شــجر احلــرم
يف منازهلــم ،فقطعهــا قــي بيــده ,وأعانــوه ,وأهنــا تيمنــت بــه ,فكانــت ال
تعقــد أمـ ًـرا ،وال تفعــل فعـ ً
ـا إال يف داره ،فــا تنكــح امــرأة وال رجــل مــن
قريــش إال يف دار قــي ،ومــا يتشــاورون يف أمــر ينــزل هبــم إال يف داره ،وال
يعقــدون لــواء حلــرب قــوم مــن غريهــم إال يف داره ،يعقدهــا هلــم بعــض
ولــده ،ومــا تــدرع جاريــة إذا بلغت أن تــدرع من قريــش إال يف داره ،يشــق
عليهــا فيهــا درعهــا ثــم تدرعــه ،ثــم ينطلــق هبــا إىل أهلهــا ،فــكان أمــره يف
قومــه مــن قريــش يف حياتــه وبعــد موتــه كالديــن املتبــع ،ال يعمــل بغــره
تيمنًــا بأمــره ومعرفــة بفضلــه ورشفــه ،واختــذ قــي لنفســه دار النــدوة،
وجعــل باهبــا إىل مســجد الكعبــة ،ففيهــا كانــت قريــش تقــي أمورهــا.
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ينازع يف ذلكُ ،قيص هذا هو اجلد املشرتك خلدجية ولرسول اهلل.
كانت خدجية بنت خويلد يف قريش ذات ميزات متعددة:
) 1فقد كانت امرأة باهرة اجلامل ،وال ريب أن اجلامل هو أحد
امليزات التي ُتظي املرأة ،وال سيام إذا انضم إليه األخالق
واالستقامة فينقلون عنها أهنا كانت من أمجل نساء قريش.

) 2كام أهنا كانت ذات ثراء عريض عىل مستوى قريش وأهل
مكة عامة.

وتعد من األثرياء يف قريش وقد ذكر–صاحب كتاب األنوار-
أبو احلسن البكري رق ًام عن ثروهتا يظهر أنه مبالغ فيه ،وقد نقله عنه

العالمة املجليس((( يف البحار((( أنه يقال كان خلدجية أزيد من ٨٠

ويذكــر اإلخباريــون أيضــا ،أن قريشــا كانــوا إذا أرادوا إرســال عريهــم،
فــا ختــرج وال يرحلــون هبــا إال مــن دار النــدوة ,وال يقدمــون إال نزلــوا
فيهــا ترشي ًفــا لــه وتيمنًــا برأيــه ومعرفـ ًة بفضلــه ،وال يعــذر هلــم غــام إال
يف دار النــدوة .وكانــت إليــه احلجابــة والســقاية والرفــادة واللــواء والندوة
وحكــم مكــة ،وكان يعــر مــن دخــل مكــة ســوى أهلهــا..
((( املجلــي؛ حممــد باقــر :بحــار األنــوار  ..22/16وكان خلدجيــة يف كل
ناحيــة عبيــد ومــوايش حتــى قيــل :إن هلــا أزيــد مــن ثامنــن ألــف مجــل
متفرقــة يف كل مــكان ،وكان هلــا يف كل ناحيــة جتــارة ،ويف كل بلــد مــال،
مثــل مــر واحلبشــة وغريهــا
((( علــق املحــي يف البحــار عــى النقــل املذكــور :بــا يــي( :يف املصــدر...
وكانــت خدجيــة أغنــى أهــل مكــة ،وكان هلــا يف كل قبيلــة مــن العــرب
قريــب مــن الــوف مــن النــوق واخليــل والغنــم ،الهنــا قــد زوجــت عبيدها
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ألف مجل ،ومع كون هذا الرقم مبالغ ًا فيه كام نعتقد إال أنه يكشف
عن إذعان املؤرخني بسعة ثروهتا وكثرة أمواهلا.

) 3كانت خدجية عىل درجة استثنائية من االلتزام األخالقي
بحيث عرفت يف قريش بـ (الطاهرة)((( وهذا ُملفت للنظر
ألن هذه األلفاظ بعد البعثة واآليات واألحكام والترشيعات
صارت مألوفة ،ففي القرآن الكريم تم احلديث عن التطهري
يف األحكام الترشيعية وعن لزوم التطهر سواء الطهارة
املعنوية الداخلية أو الطهارة اخلبثية اخلارجية ،إال أهنا مل
تكن هذه الثقافة واأللفاظ ثقافة مسيطرة بل وال شائعة
يف املجتمع القريش ،ألن قيم التفاضل فيه ليست يف هذا
االجتاه .ومن امللفت للنظر ذلك يف سرية السيدة خدجية،
فمع أهنا امرأة مجيلة من جهة وثرية من جهة أخرى وشابة
فهذه كلها مساعدات عىل التهتك والعبث((( ،لكننا نجد هنا
أهنا تعرف وتلقب بالطاهرة .وهذا كله قبل بعثة النبي .K

) 4أهنا كانت عىل درجة من كامل العقل والتفكري ،فقد نقل
بجوارهيــا ،وفرقهــم مــع العــرب ،وأعطتهــم بيــوت الشــعر ،واخليــل
واالبــل ،وجعلــوا يتوالــدون ويكثــرون ،والــدواب تلــد وتكثــر ،وكان
هلــا ازيــد مــن أربعــن ألــف مجــل تســافر بالتجــارة إىل الشــام والعــراق
والبحريــن وعــان والطائــف ومــر واحلبشــة وغريهــا مــن االمصــار،
ومعهــا العبيــد والغلــان والــوكالء)
((( ديار بكري؛ حسني :تاريخ اخلميس . 264/1
((( إن الفراغ والشباب ِ
واجلدَ ة مفسدة للمرء أي مفسدة.
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عن رسول اهلل  Kقوله« :كمل من الرجال كثري ومل يكمل
من النساء إال أربع :آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران
وخدجية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد».

كامل العقل الذي يذكر عادة يف األنبياء واألوصياء ،وبدرجة
أدنى يف العلامء احلكامء ،قد يستبعده البعض يف النساء ألهنم يرون
أن املرأة غال ًبا ما تكون مشاعرها وعواطفها يف درجة عالية ملا
يقتضيه طبيعة دورها االنساين يف أمر الرتبية ألطفاهلا بل يف حياطة
زوجها ،فوصول امرأة إىل درجة كامل العقل يقتيض منها مقاومة
شديدة لتأثري العاطفة يف التفكري واالبتعاد عن غلبة املشاعر عليها
لصالح األحكام العقلية ،وهذا–ما يضيق إىل أقىص الدرجات–
مساحة من يمتلك منهن كامل العقل.
ال نقصد بذلك بالطبع أهنن فاقدات للعقل!! كام ال نقصد
اجلانب العلمي فقد تكون امرأة يف أعىل الدرجات العلمية
واألكاديمية ،ولكن كامل العقل أمر آخر.
فنحن اآلن امام امرأة ذات مجال ظاهري وثراء مايل وطهر
داخيل وكامل عقيل ،تلكم هي السيدة خدجية بنت خويلد ،والتي
هي زوجة لرسول اهلل  Kوأي زوجة؟ لقد جاء بعدها ثامن نساء
فيهن البكر والثيب واملنجبة وغري املنجبة واحلسناء وغريها ،ومع
ذلك مل تقم واحدة ،بل مل تقم كلهن مقامها  ،Dوقد رصح مرار ًا
بأنه رزق حب خدجية ،وبأن اهلل مل يبدله خري ًا منها!!.
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Wهل تزوجت غير رسول اهلل K؟

يف اجلواب عىل ذلك :نعتقد أنه تزوجها رسول اهلل َ K
ول
يسبق أن تزوجت أحدً ا قبله ،ال ملا ذكره بعضهم من أنه ال يناسب
أن يتزوج النبي خدجية وقد رآها أزواج آخرون ،فهذا السبب ليس
كافي ًا ،وذلك أن املرأة الثيب –عند اهلل– ليست بأقل منزلة من البكر.
نعم املرأة البكر بالنسبة للزوج أفضل وأحب ولكن أن تكون
أفضل عند اهلل ال يوجد دليل عىل ذلك!.

َ ْ َ َّ
الل َّال َ
املرأة العاملة أفضل من املرأة اجلاهلة عند اهلل {يرف ِع
ِين
َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ َ
ات}(((.
آمنوا مِنكم والِين أوتوا ال ِعلم درج ٍ

املرأة املتعبدة أفضل عند اهلل من املرأة التي تقترص عىل
الفرائض ،وصاحبة األخالق العالية أفضل من التي ال متتلك نفس
املقدار وهكذا.

ولكن أن تكون العذراء البكر عند اهلل أفضل من الثيب ملجرد
كوهنا بكر ًا ،ال نعلم بوجود دليل عىل االفضلية عند اهلل بل نجد يف
َ َ ٰ َ ُّ ُ َ َّ َ ُ َّ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ً َ ْ ً ّ ُ
ِنكنَّ
القرآن الكريم {عس ربه إِن طلقكن أن يب ِدل أزواجا خيا م
َ
ُم ْسل َمات ُّم ْؤم َِنات قَان َِتات تَائ َبات َعب َدات َسائ َح َ ّ َ
َ ْ َ ً (((
ات وأبكارا}
ات ثيِب ٍ
ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ
ٍ
ِ ٍ
ومقتىض ذلك أن تكون كل من الثيبات واألبكار الاليت يكن بدائل
أفضل من املوجودات سواء كن أبكارا أو ثيبات!.
((( سورة املجادلة11 :
((( سورة التحريم5 :
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ويضاف إىل ذلك ان الرأي املشهور لدى اإلمامية أن أفضل
نساء رسول اهلل بعد خدجية هي أم سلمة .وقد كانت ثيب ًا ذات
أوالد من زوجها عبد األسد الذي استشهد يف املدينة أوائل اهلجرة،
ال نقول إن خدجية مل تتزوج قبل النبي هلذا السبب ،وإنام ألن
القرائن التارخيية ال تساعد عىل الرأي القائل بأهنا كانت متزوجة
من شخص أو اثنني عتيق املخزومي وأبو هالة.
إن ما قدمناه من صفات وميزات يف خدجية جيعل من الصعب
عليها أن تقبل بأي شخص يتقدم للزواج منها ،وبالفعل فقد ذكر
املؤرخون أهنا رفضت عدد ًا من زعامء قريش ومل تقبل هبم ،فقد
قيل إنه خطبها أبو سفيان بن حرب األموي ،وعقبة بن أيب معيط
ورددهتام ،ومها أصحاب ثراء واسم يف املجتمع القريش.

وما ذلك إال ألهنا ال ترى فيهام الشخصيات التي ترغب
يف االقرتان هبا ،فبينام تعرف هي بالطاهرة ،ال يامنع أبو سفيان يف
أن يتحدث أنه كان يسعى وراء البغايا((( لقضاء شهوته اجلنسية،
((( البــاذري؛ أمحــد :أنســاب األرشاف  ،192/5قــال يف قضيــة اســتلحاق
ـارا ِف اجلاهلية-
معاويــة زيــاد بــن أبيــه «..وقام َأ ُبــو مريــم الســلويل -وكان مخـ ً
َف َقـ َ
ـال :أشــهد أن أبــا ُس ـ ْف َيان قــدم علينــا يــا أمــر املؤمنــن ال َّطائِــف ،فأتــاين
فاشــريت لــه حلـ ًـا وأتيتــه بخمــر وطعــام ،فلــا أكل َقـ َ
ـال يــا أبــا َم ْر َيــم أصــب
ـم َّية وقلــت هلــا :أن أبــا ُسـ ْف َيان مــن قــد عرفــت
بسـ َ
يل َبغيــا ،فخرجــت فأتيتــه ُ
عرســا فقالــت :جيــيء عبيــد زوجي
رشفــه وحالــه ،وقــد أمــرين أن أصيــب لــه ً
مــن غنمــه ،فــإذا ّ
تعشــى ووضــع رأســه أتيتــه ،فلــم تلبــث أن جــاءت ُجتــر
ذيلهــا فدخلــت معــه ،فلــم تــزل معــه حتــى أصبحــت»..
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وتنقل هذه القصة من طرفه وجهته!! فهل تراها تقرتن هبكذا
شخصيات؟ ومثل هؤالء من نقل أهنم تزوجت هبم ،حيث ال
يعرف التاريخ شيئ ًا عن املذكورين أهنا كانت زوجة هلام! فال مها يف
عري الدنيا وال يف نفري اآلخرة! فام الذي جيعلها ترغب يف االقرتان
هبام والقبول هبام؟!.
ومل تكن خدجية وحيدة يف ذلك ،فقد ذكر عن سلمى بنت
عمرو النجارية زوجة هاشم جد النبي أنه ملا رجع من الشام ورأى
امرأة مجيلة يف السوق تأمر وتنهى وتبيع وتشرتي وتتكلم سأل هل
هي أ ِّيم–ليس لدهيا زوج–أو متزوجة؟.

فأخربوه أهنا غري متزوجة وهلا رشوط معينة ،ومن رشطها أهنا
جتلس مع من يتقدم هلا فإن أعجبها وإال ردته ،وقد ردت من تقدم
هلا ،فعندئذ ملا جلست مع هاشم كان أن وافقت وتزوجها ،وسلمى
تلك تشبه فيام ذكروه من صفاهتا خدجية حيث أهنا أيضا كانت ذات
مجال ومتتلك ثروة وتدير جتارهتا ،وهلا شخصيتها.
ولو كانت كام ذكر بعضهم قد تزوجت برجلني ليس هلام شأن
يف املجتمع الحتج عليها كبار قريش وزعامؤها حني رفضتهم بأهنا
قد قبلت (نكرتني يف املجتمع آنئذ) فكيف ترفض هؤالء؟! هل هذا
يناسب كامل العقل؟!.
Wمتى تزوجها النبي؟

بالرغم من أن الرواية الرسمية املتداولة تشري إىل أن النبي قد
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تزوجها وعمرها أربعون سنة إال أننا ال نرى ذلك صحيح ًا ،وإنام
نعتقد أن هذا الزواج املبارك تم وهي يف عمر  28سنة.

وأسهل طريقة حلساب ذلك هو أن نقول أن مدققي املحدثني

ذكروا أهنا توفيت وعمرها  ٥٢أو  ٥٣سنة ،وكانت فرتة بقائها مع

النبي  25 Kسنة منها  15قبل بعثته و ١٠سنوات بعد البعثة.
فإذا طرحنا مدة بقائها مع النبي من عمرها االمجايل ينتج لنا أهنا
حني تزوجت كان عمرها حوايل ثامنية وعرشين سنة.
٢٨=٢٥-٥٣
وقد رصح بكون عمرها ثامين وعرشين حني تزوجها النبي؛

ابن عباس((( ،كام نقله احلاكم يف املستدرك عن حممد بن اسحاق
صاحب السرية فقال ذاكر ًا وفاهتا وع ّقبه وكان هلا يوم تزوجها ثامن
وعرشون سنة(((.

بل نقل ابن كثري يف البداية والنهاية أحد األقوال بكون عمرها

حني تزوجت النبي مخسا وعرشين سنة(((.

((( ابن كثري يف البداية والنهاية  314 /5ناقال عن ابن عساكر.
((( النيشابوري؛ احلاكم :املستدرك .200 /3
ِ
ِ
ـي َعـ ِ
((( املصــدر الســابق  360/2قــالَ :و َه َكـ َ
لاك ـ ِم َأ َّن ـ ُه
ـن ا َ ْ
ـذا َن َقـ َـل ا ْل َب ْي َهقـ ُّ
ِ
ِ
ِ
ــول ال َّل ِ
َان ُعمــر رس ِ
ــه َص َّ
جيــ َة
ــى ال َّلــ ُه َع َل ْيــه َو َســ َّل َم ح َ
ــن َّ
تــزوج َخد َ
ك َ ُ ُ َ ُ
خ ًســا َو ِع ْ ِ
َان ُع ُم ُر َهــا إِ ْذ َذ َ
شي ـ َن َس ـنَ ًة َوك َ
خ ًســا
–و ِقيـ َـل َ ْ
خ ًســا َو َث َلثِ َ
اك َ ْ
َْ
ني َ
ِ
ِ
َوع ْشي ـ َن َس ـنَ ًة.
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ورأى احلاكم النيشابوري يف املستدرك أن القول بكون عمرها
مخسة وستني ،وهو ما يلزم من القول بأهنا تزوجت وعمرها أربعون
سنة فإهنا بقيت معه باالتفاق مخس ًا وعرشين سنة ،رأى القول بأن
توفيت وعمرها مخس وستون سنة قوالً شاذ ًا ،وأن الصحيح أهنا مل
تبلغ الستني ،قال (عن هشام بن عروة) قال« :توفيت خدجية بنت
خويلد ريض اهلل عنها وهي ابنة مخس وستني سنة»( .قال احلاكم)
«هذا قول شاذ ،فإن الذي عندي أهنا مل تبلغ ستني سنة»((( ،وأما ابن
عساكر فقد ذكر يف كتاب األربعني يف مناقب أمهات املؤمنني أنه
قيل بأن عمرها وقت وفاهتا كان مخس ًا ومخسني ،بعد أن أشار إىل
القول املشهور من أنه مخسة وستون.
وإذا كان هناك قول بأهنا تزوجت وهي يف سن اخلامسة
والعرشين ،فهذا يالزم استبعاد القول بزواجها من شخصني قبل
رسول اهلل  ،Kولو قلنا كام هو الراجح بأهنا تزوجت يف سن
الثامنة والعرشين فبالنسبة ألمثاهلا ال يكون ذلك مستغرب ًا ،إذا
نظرنا إىل صفاهتا (اجلاملية واملالية والنفسية) فلن تقبل بأي شخص،
ولن تركض وراء كل بارقة زوج ،وإنام مثلها يتعني عليه أن خيتار
لنفسه ،فلن تتزوج من يكون طامع ًا يف ثروهتا ويأيت هلا ألجل
أمواهلا ،وال هي يف صدد االرتباط بشخص شهواين ال يقف أمام
شهواته ونزواته وإنام شأهنا–وهي كاملة العقل–أن ال ت ُِر ّق نفسها
((( النيشابوري؛ احلاكم :املستدرك .182 /3
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إال ملن يستحقها ،ولذلك فقد بحثت عن طريق لالرتباط برسول
اهلل حممد  ،Kقبل بعثته ،فإنه قد دارت يف تلك الفرتة أخبار
عن النبي املبعوث يف مكة بشكل كبري ،وصار حديث املجالس
وتبشري األحبار يف احلديث عن أخالقه وصدقه وأمانته ،فقد ذكر
املحدثون أن نسوة من قريش كن جالسات يف فناء البيت احلرام،
وكانت معهن خدجية ،فمر هبن أحد األحبار فقال :يا معرش النساء
يوشك أن يبعث نبي يف مكة ،فمن استطاعت أن تكون زوجته
منكن فلتفعل! وبينام تضاحكت باقي النساء أخذت خدجية األمر
عىل جديته ،حيث المس ما كانت تفكر فيه .وتعلق قلبها به وطفح
عىل لساهنا ذكره ،ولعمري فإن من كامل العقل أن ختتار املرأة من
تريده زوج ًا هلا وتسعى يف الوصلة إليه ،ال سيام وهي ستسلمه قياد
حياهتا وزمام أمرها.
تزامن هذا مع ما قيل من أن أبا طالب كان قد تشاور معه
ابن أخيه حممد  ،Kيف أمر التجارة والكسب واملعاش ،فذكر
أمر خدجية وثروهتا وأهنا تستقبل من يعمل معها يف التجارة عىل
طريقة املضاربة ،حيث يكون املال منها والعمل من املشارك «وإذا
أراد اهلل أمرا هيأ أسبابه ومقدماته» فكان((( أن تم االتفاق عىل أن
خيرج النبي حممد  Kإىل الشام بتجارة هلا ،ويكون الربح بينهام،

((( ابــن ســعد؛ الطبقــات الكــرى َ »12 /8أرســ َل ْت إِ َلي ِ
ْــت
ــه َخ ِد َجيــ ُة بِن ُ
ْ
ْ َ
ِ
ِ
ُخوي ِلـ ٍ
ـد ت َْسـ َ
ـأ ُل ُه ْ
وج إِ َل َّ
ـر َة َو َقا َل ْت:
الشــا ِم ِف َت َار ِ َتــا َمـ َ
الُـ ُـر َ
َْ
ـع ُغالم َهــا َم ْيـ َ َ
ِ
ِ
ِ
ـف َمــا ُأ ْعطــي َق ْو َمـ َ
َأ َنــا ُأ ْعطيـ َ
ـك”.
ـك ض ْعـ َ
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وجعلت حتت يده مدبر أمواهلا ميرسة وحتت أمره العاملون يف تلك
التجارة.
وملا رجع النبي من رحلته التجارية الشامية وقد ربح ربحا
جيد ًا ،مل يكن َه ُّم خدجية يف ربح املال بقدر ما كان هيمها معرفة
أحوال النبي من خالل ميرسة غالمها الذي رشح هلا ما كانت تنتظره
وتستطيبه من ذكر صفاته وأخالق معارشته مع الناس ،وإدارة
أمور التجارة ،وأضاف إليها ما رأى من الكرامات والفضائل التي
خصه اهلل هبا من تظليله بالغامم يف حر الشمس ،وغري ذلك.
عندها خطت اخلطوة الثانية وهي أن (ختطب) النبي حممد ًا
لنفسها!! بىل رغبتها فيه واشتياقها إىل االقرتان به جعلها تفعل
ذلك ،وصوبت حكمتها وكامل عقلها هذا األمر فال ينبغي أن ترتك
هذه الفرصة ،االقرتان بسيد اخلالئق والنبي الذي برش به املرسلون
السابقون ،ترتك ذلك ألجل بعض األعراف االجتامعية اخلاطئة
التي قد تبيح للمرأة اخلاطئة أن تنشئ عالقة غري مرشوعة مع رجل
وتتغاىض عن ذلك ،بينام ترفض أن تنشئ امرأة مقدمات الزواج
املحلل مع رجل كسيد اخللق!!.

وألجل هذا فقد ذكرت األمر المرأة كانت تدخل عليها
وختتصها وهي نفيسة بنت منية ،ولنرتكها تتحدث عن هذه املهمة،
قالت« :كانت خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قيص
امرأة حازمة جلدة رشيفة مع ما أراد اهلل هبا من الكرامة واخلري
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وهي يومئذ أوسط قريش نسب ًا وأعظمهم رشف ًا وأكثرهم ماالً،
وكل قومها كان حريص ًا عىل نكاحها لو قدر عىل ذلك ،قد طلبوها
وبذلوا هلا األموال.
فأرسلتني دسيس ًا إىل حممد بعد أن رجع يف عريها من الشام؛
فقلت :يا حممد ما يمنعك أن تزوج؟

فقال :ما بيدي ما أتزوج به!
قلت :فإن كفيت ذلك ودعيت إىل اجلامل واملال والرشف
والكفاءة أال جتيب؟
قال :فمن هي؟
قلت :خدجية!
قال :وكيف يل بذلك؟!
عيل!
قالت :قلت ِّ
قال فأنا أفعل فذهبت فأخربهتا فأرسلت إليه أن ِ
ائت لساعة
كذا وكذا.(((»..

وبقي بعد ذلك الرتتيب الرسمي ملوضوع الزواج ،فجاء بنو
هاشم إىل منزل خدجية يتقدمهم رأس اهلاشميني أبو طالب بن
عبد املطلب ،ليخطب خدجية من عمها باعتبار أن والدها – عىل
ما هو الصحيح – كان قد قتل يف حرب الفجار ،وبعد أن استقر
هبم املقام ،خطب أبو طالب خطبة يتبني فيها معرفته بمقام ابن
((( املصدر السابق . 131 /1
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أخيه حممد  ،Kجاء فيها« :احلمد هلل الذي جعلنا من ذرية ابراهيم
وزرع إسامعيل ،وضئىضء معد–أي معدنه وأصله -وعنرص
وسواس حرمه ،وجعل لنا بيت ًا حمجوج ًا،
مرض ،وجعلنا حضنة بيتهّ ،
وحرما آمن ًا ،وجعلنا احلكام عىل الناس ،ثم إن ابن أخي هذا حممد
بن عبد اهلل ال يوزن به رجل إال رجح به ،فإن كان يف املال ّ
قل،
فإن املال ظل زائل ،وأمر حائل ،وحممد من قد عرفتم قرابته ،وقد
خطب خدجية بنت خويلد ،وبذل هلا من الصداق ما آجله وعاجله
من مايل كذا .وهو واهلل بعد هذا له نبأ عظيم ،وخطب جليل».
ونشري هنا إىل خطأ موجود لدى بعض الكتاب وربام اخلطباء
وهو أهنم يقولون أن خدجية قامت وسقت أباها مخر ًا حتى ال
يعارض عقد النكاح ..وهذا كالم باطل جلهات:

أوالً :إن أباها كان قد تويف قبل ذلك الوقت بسنوات ،فقد
«إن َع ْم َرو ْب َن َأ َس ٍد
نص غري واحد من املؤرخني عليه((( وذكروا ّ
ِ
ِ
جي َة َر ُس َ
ول اهللِ َ -ص َّل ال َّل ُه َع َل ْي ِه
– عمها ُ -ه َو ا ّلذي َأ ْنك ََح َخد َ
َان َقدْ َه َل َ
ك َق ْب َل الفجار».
َو َس َّل َم َ -و َأ ّن ُخ َو ْيلِدً ا ك َ
ثاني ًا :ألن هذا ال ينسجم مع ما هو معروف من طهارة خدجية
قبل اإلسالم ،وأهنا مل تكن حتب الباطل ،وإنام انتظرت هذه السنوات
ألهنا ال جتد فيمن يتقدم خلطبتها ما يناسب أخالقها ومبادئها ،فهل
تراها هناك تتوسل بالباطل وبأن تسقي أباها مخر ًا؟!.
((( السهييل؛ الروض اآلنف .239 /2
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ثال ًثا :الكل يعرف بأن السكران ال عبارة له وال يمكن أن يقبل

أو يرفض واملعاملة باطلة.

رابع ًا :إن بني هاشم ويف طليعتهم رأسهم أبو طالب ممن

حرموا عىل أنفسهم اخلمر ملا أخذوه من ديانتهم اإلبراهيمية ،ال

سيام والنبي موجود! كيف يسمحون بمثل هذا الفعل؟! وجيرون
النكاح عىل أساس عبارة رجل سكران؟ أفرتى النبي يقبل بعقد

نكاح قائم عىل عبارة سكران؟! وهو ممن ال تقبل منه العبارة وال
يصح منه عقد وال ميثاق؟.

أنا ال أدري هل يلتفت أصحاب هذا القول إىل أنه يستلزم
الطعن يف رسول اهلل أوالً ويف بني هاشم ثاني ًا ويف خدجية ثالث ًا ويف

صحة نكاح خدجية((( رابع ًا!.

تم العقد وخطب عمها بشكل خمترص موافق ًا ،وقيل إنه أصابه

البهر فقامت خدجية – وكانت برزة وذات شخصية فخطبت
((( قــد يقــال :إن خدجيــة مل تكــن بكــرا فــا حتتــاج الســتئذان أبيهــا ،وأن
هــذا األمــر كان قبــل االســام ،وكال األمريــن ال جمــال لقبوهلــا ،فكوهنــا
ثيبــا قــد تبــن يف الصفحــات املاضيــة عــدم صحتــه ،وأهنــا مل تــر زوجــا
قبــل النبــي ،والثــاين أنــه ولــو كان قبــل االســام إال أن (لــكل قــوم
نــكاح) وبرشوطــه حتــى يفــرق عــن الســفاح ،والنــكاح هنــا عنــد العرب
كان مرتبطــا بــإذن األب .بــل كانــوا يتشــددون يف أنــه ال بــد مــن ويل يف
النــكاح ..ولــو أن االســام مل جيعــل عــى املــرأة وليــا بعــد أبيهــا وجدهــا
ألبيهــا فيــا يرتبــط بالنــكاح كــا يــرى الفقــه اجلعفــري.
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موافقة عىل ذلك ،ومشرية إىل أن املهر من ماهلا  .-األمر الذي جعل

بعض احلسدة يقول :رأينا الرجال يمهرون النساء ،ما رأينا النساء
يمهرون الرجال! فنهض إليه أبو طالب وقال :يا لكع ،الرجال مثل

حممد ،حيمل إليه وهيدى ويعطى ،ومثلك من يعطي وهيدي وال
يقبل منه.

مل يتأخر الزواج بعد العقد ،وبعده قيل إن خدجية قامت عند

البيت احلرام ووكلت من خيطب أن يقول :أهيا الناس هذه خدجية
ٍ
بنت خويلد تقولّ :
وشاء وإبل وعقار وأعبد
إن ما متلك من مال
ٍ
وجوار وغري ذلك كل ذلك قد وهبتها لزوجها حممد  Kيترصف

فيها كيف يشاء هيب من أحب ويمنع من أحب.

أنظر الفرق وملاذا ارتقت خدجية هذا املرتقى العايل! ومن
ٍ
غريها وأن يناقش هل هي األفضل أم ال؟.
عجب أن َ
يقارن هبا ُ

َ َ ُّ َ َّ ُّ ُ ْ َ ْ
َ
ب قل ِلز َوا ِجك
ذلك أن املفرسين قد ذكروا يف تفسري ُآية {يا أيها ُانل ِ
ْ ُ ْ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ّ ْ ُ َّ َ َ ّ ْ ُ َّ َ َ ً
ساحا
سحكن
إِن كنت ت ِردن الياة ادلنيا و ِزينتها فتعالي أمتِعكن وأ ِ
َ ً
ِيل}(((َ .أ َّن َه ِذ ِه الْ َي َة ن ََز َل ْت َعل رس ِ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
ج
َ َ ُ

ِم ْن َأ ْج ِل َأ َّن عائشة َس َأ ْلت َر ُس َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َش ْي ًئا ِم ْن
َع َر ِ
ض الدُّ ْن َيا ،إِ َّما ِز َيا َد ًة ِف النَّ َف َق ِةَ ،أ ْو َغ ْ َي َذلِ َكَ ،فا ْعت ََز َل َر ُس ُ
ول ال َّل ِه
ي
َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم نِ َسا َء ُه َش ْه ًرا فِ َيم ُذ ِك َرُ ،ث َّم َأ َم َر ُه ال َّل ُه َأ ْن ُي ِّ ََي ُه َّن َب ْ َ
((( سورة األحزاب.28:
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ِ
ي َأ ْن ُي َم ِّت َع ُه َّن
الر َضا بِ َم ُق ِس َم َل ُ َّن َوا ْل َع َم ِل بِ َطا َع ِة ال َّل ِهَ ،و َب ْ َ
َّ
الص ْ ِب َع َل ْيه َو ِّ
ي بِا َّل ِذي ُي ْق َس ُم َل ُ َّن(((.
َو ُي َف ِار َق ُه َّن إِ ْن َل ْ َي ْر َض ْ َ

فكان أن أتاه الوحي بالتخيري بعد أن هجرهن أربعني يو ًما
وأقام يف مرشبة أم ابراهيم–مارية القبطية – وبعدها خريهن بني
اهلل ورسوله والصرب عىل ما جيدن ،أو الفراق معهن والترسيح هلن،
فكأن أول القائامت أم سلمة وقالت :اخرتت اهلل ورسوله! عىل
أثرها قامت بقية النساء.
شتان بني امرأة تعطي كل ذلك وتشهد عليه ،وحتى اآلن مل
يبعث النبي بالرسالة ،وبني باقي النساء الاليت شهدن نبوته وبعثته
وجهاده وصربه وأذاه يف أحواله كلها ،ثم يطلبن منه املال والدنيا!!
ال غرابة بعد ذلك أن يقول النبي فيها ما يقول من اظهار املحبة
هلا والتعلق هبا ،وقبل ذلك ال غرابة أن يكرمها اهلل بام حرمت منه
غريها من كون نسل النبي وامتداده منها ومن بناهتا..
رزقها اهلل منه قبل البعثة ثالث بنات ُهن زينب ورقية وأم
(((
كلثوم
وأما بعد البعثة فقد ولدت له القاسم وعبد اهلل ورزقها اهلل منه
سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء.
((( الطربي؛ ابن جرير:تفسري الطربي .84/19
((( يكون احلديث عنهن يف فصل خاص بعنوان بنات النبي من خدجية.
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Wجهادها أول البعثة:

مل يقترص عطاء السيدة خدجية عىل اجلانب املايل وإن كان
عظي ًام ،وقد أشار له أمري املؤمنني عيل  Cيف توجيه كثرة إنفاقات
الرسول  Kقائالً( :وأين يذهب بك عن مال خدجية؟) فكان
بعض األرقاء من املسلمني حيررهم النبي ويعطي أثامهنم من أمواهلا
املباركة ،وملا أمر املسلمني باهلجرة عىل مرحلتني يف األوىل ( )17كام
قيل ،ويف الثانية ( )70كانت نفقات انتقاهلم وطعامهم ورشاهبم مما
أعطي من مال خدجية حتى روي عنه صىل اهلل عليه قوله ما نفعني
مال قط ما نفعني مال خدجية.
بل كانت تتحمل إنفاقات النبي حتى يف األمور املستحبة فقد
َق ِدمت حليمة السعدية عىل مكة بعد أن تزوج رسول اهلل بخدجية،
وشكت إليه اجلدب ،فكلم خدجية بشأهنا فأعطتها أربعني شاة(((.
وإىل أن صار احلصار االقتصادي عىل النبي وبني هاشم يف شعب
أيب طالب ،فقد أنفقت كل ماهلا حتى مل يبق هلا يشء تنفقه! هذا كله
وإن عظم إال أنه مل يكن جهادها الوحيد .بل كانت أول املسلامت
واملؤمنات به ،وكانت تتفقد أمره إذا خرج لغار حراء وتأيت له
بالطعام ،ولك أن تتصور امرأة فوق سن األربعني  -بعد بعثة
النبي  -تصعد هذا اجلبل العايل لكي توصل الطعام لزوجها النبي،
وإذ أغري به أشقياء قريش وسفهائهم قامت –مع عيل – C
((( الصاحلي الشامي؛ سبل اهلدى والرشاد .341 /1
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للذب عنه ،وكان بعضهم يرمي بيتها وبيت النبي باحلجارة ،فكانت
ترصخ يف وجوه القرشيني :أترمى احلرة يف بيتها؟.
سالم عىل أم املعصومني االثني عرش (فاطمة واحلسنني
والتسعة من ذرية احلسني .)A
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خديجة بنت خويلد (عليها السالم)

َْ َْ ْ َ ََ ُ َ َ َ ْ َ
َ َْ َ
ُ َّ َ َ َ
{ال يست ِوي مِنكم م ْن أنفق مِن قب ِل الفت ِح َوقاتل أ ْولئِك أعظ ُم
َ َ َ ً ّ َ َّ َ َ َ
احل ْس َن َو ُ
نف ُقوا مِن َب ْع ُد َوقَاتَ ُلوا َو ُك ًّ َو َع َد ُ
اهلل ُ
اهلل ب ِ َما
درجة مِن الِين أ
َْ َُ َ
ون َخب ٌ
ري}(((.
تعمل
ِ

«ما أبدلني اهلل خري ًا منها قد آمنت يب إذ كفر يب الناس وصدقتني

إذ كذبني الناس وواستني بامهلا إذ حرمني الناس ورزقني اهلل عز

وجل ولدها إذ حرمني أوالد النساء»(((.

يف حياة الرساالت والدعوات الدينية نالحظ ثالثة أنامط

للمؤمنني هبا:

القسم األول :هو بمثابة القواعد التي حتفر حتت األرض،
ويستحكم هبا البناء ،وهذه مهام زادت عمق ًا وجتذر ًا يف داخل
األرض ،زاد البناء استحكام ًا وقوة.

القسم الثاين :بمثابة األعمدة التي ترتفع معتمدة عىل القواعد،
((( سورة احلديد .10
((( مسند امحد ح .23719
39
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وترفع من فوقها السقوف ،وهي التي تكون البناء وتعطيه صورته
احلقيقية ،وعليها يكون استثامر البناء واالستفادة منه.

القسم الثالث :بمثابة األصباغ واأللوان ،وهذه ال تأثري
أسايس هلا يف أصل البناء وال يف استحكامه ،وإنام تعطي للبناء صبغ ًا
ولون ًا خارجي ًا فقط وتعلن عن نفسها وعن البناء.

ومشكلة الناس أهنم خيلطون بني الثالثة ،فيساوون األول
َ َْ َ
ُ َّ َ َ َ
َْ
باألخري أو الثاين باألخري ،بينام {ال يست ِوي مِنكم م ْن أنفق مِن قب ِل
َْ ُ ََ َُ
ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ً ّ َ َّ َ َ َ ُ
(((
الفت ِح وقاتل أولئِك أعظم درجة مِن الِين أنفقوا مِن بعد وقاتلوا}
البارزون يف الزحام ،واملتهالكون عىل األسامء ،واأللوان ،والذين
هلم يف كل عرس قرص ،ويف كل موقف عميل هلم كالم كثري..
خدجية املباركة((( كانت من أجىل مصاديق القسم األول ،فهي
بمقدار ما عملت وما أدراك ما عملت مل تكشف عن تلك األعامل
غطاء الرس ،ومل تتحدث عن نفسها وال عن حب رسول اهلل هلا كام
فعلت غريها.

مخسة وعرشون عام ًا حافلة باألحداث ومليئة بالقضايا ،منها
عرشة أعوام بعد بعثة النبي  ،Kوخدجية معه يف كل مواقفه،
تؤيده وتدعمه ،وتعطيه صفوة ماهلا ..كم كان هذا املال مبارك ًا به
((( سورة احلديد آية .10
((( ورد يف الروايــات أن اهلل قــد لقبهــا باملباركــة وأي بركــة أعظــم مــن كــون
نســل الرســول  Kمل يســتمر اال منهــا ،فهــي أم الكوثــر.
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ينعش اهلل فقراء املسلمني يف ذلك الوقت الذي كان بعضهم ال جيد
قوت وجبته ،وبه حيرر العبيد املؤمنون الذين كانوا عرضة للهالك
حتت أيدي جالدهيم ،ومل ينقل التاريخ لنا أن خدجية قد تكلمت
يوم ًا عن هذا األمر ،بينام نقل عن بعض املسلمني من (أهل األلوان
واألصباغ) أهنم كانوا إذا فعلوا خري ًا علقوه عىل رقاهبم ومشوا به
بني الناس وربام منّوا عىل من فعلوا هلم ذلك اخلري!!.
وهلذا مل يكن غريب ًا أن تبقى ذكرى خدجية يف قلب النبي ،K
وذكر خدجية عىل لسانه إىل ما بعد اهلجرة  -أي بعد وفاهتا بأكثر من
مخسة عرش عام ًا  -مع وجود عدد غري قليل من النساء معه ،ولكنه
قد ُرزق حب خدجية ،كام قال صلوات اهلل عليه.
Wخديجة الطاهرة:

االلتزام يف املجتمع الطيب يشء ليس بالعسري ،والفضيلة
يف حميط طاهر أمر قد يستطيعه الكثري ،لكن االلتزام الديني
يف جمتمع االنحراف ،والتمسك بالطهر يف جمتمع اجلاهلية أمر
صعب ،وفاعل ذلك ينبغي تقديره باعتبار أنه يسري نحو القمة مع
أن املوج خيالف اجتاهه ،ويقاوم مسريته الصاعدة .وخدجية بنت
خويلد  Dكانت من هذا النوع ،فاملجتمع الذي عاشت فيه كان
حميط ًا موبوء ًا باملعصية واالنحراف ،وكان أمر البغاء والزنا شيئ ًا ال
يتورع عنه كبار القوم يف قريش فام ظنك بصغارهم ،وكانت ذوات
الرايات جزءا من النسيج االجتامعي املألوف ،لكن املعدن الطيب

| 42

 ةلماكلا ةقيدصلا دليوخ تنب ةجيدخ

هلذه املرأة الصاحلة ورجحان عقلها «إذ إنه كمل من الرجال كثري
(((
ومل يكمل من النساء إال أربع »..وخدجية كام هو مفاد حديث
لرسول اهلل  ،Kجعلها تسلك طريق الكامل والفضيلة والطهر
حتى لقد لقبت يف أيام اجلاهلية وقبل جميء اإلسالم بـ (الطاهرة).
ويف هذا الطريق الطيب نراها  Dتبحث عن طاهر تعيش
معه ،وكان قد مأل إهاهبا إعجاب ًا ما تسمعه عن حممد بن عبد اهلل،
هذا الشاب املتميز يف املجتمع املكي ،والذي ال يشبه أحد ًا وال
يشبهه أحد ،يف كامل خلقه ويف مفارقته للجو العام اجلاهيل السائد
يف املجتمع املكي ،وبدأت تفكر يف كيفية مناسبة للتقرب منه،

((( قــال الزيلعــي يف ختريــج األحاديــث واألخبــار « 67 /4كمل مــن الرجال
كثــر ومل يكمــل مــن النســاء إال أربعــة آســية بنــت مزاحــم امــرأة فرعــون
ومريــم بنــت عمــران وخدجيــة بنــت خويلــد وفاطمــة بنــت حممــد»...
قلــت :رواه أبــو نعيــم يف احلليــة يف ترمجــة عمــرو بــن مــرة فقــال حدثنــا
ســليامن بــن أمحــد ثنــا يوســف القــايض ثنــا عمــرو بــن مــرزوق ثنــا شــعبة
عــن عمــرو بــن مــرة ســمع مــرة حيــدث عــن أيب موســى قــال قال رســول
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم كمــل مــن الرجــال كثــر ومل يكمــل مــن النســاء
إال أربــع ..انتهــى كالم الزيلعــي .أقــول :الغريــب أن البخــاري ومســلام
قــد اقتــرا عــى ذكــر مريــم وآســية!! وكأهنــا اســتكثرا أو الــراوي عــى
خدجيــة وفاطمــة أن تكونــا كاملتــن كمريــم وآســية!! وأمــا غريمهــا فقــد
جعــل الكامــات ثالثــا!! ،فقــد نقــل ابــن كثــر يف تفســره ..371 /1
مــن طريــق شــعبة عــن معاويــة بــن قــرة عــن أبيــه قــال :قــال رســول اهلل
صــى اهلل عليــه وســلم «كمــل مــن الرجــال كثــر ومل يكمــل مــن النســاء
إال ثــاث :مريــم بنــت عمــران وآســية امــرأة فرعــون وخدجيــة بنــت
خويلــد!!.

مالسلا اهيلع( دليوخ تنب ةجيدخ 	 | 43

وهذا ما يشري إىل كامل عقلها فإهنا لو استسلمت للجو العام ملا
عدت أصحاب املال املعدمني أخالق ًا ،وأصحاب اجلاه االجتامعي
ورؤساء القبائل ،ولكنها نظرت بعيد ًا ،وكذلك أيض ًا مل ترتك
العادات واملألوف هي التي تقرر مصري مستقبلها ،فإنا نالحظ
أن قس ًام من الناس يفكرون بنحو جيد ،ولكن تقيدهم العادات،
وحتارصهم التقاليد ،فتسوقهم إىل اختاذ قرارات عىل غري قناعاهتم،
مثل أن املرأة ينبغي يف موضوع الزواج أن تكون منفعلة ،ومنتظرة
فإن جاء رزقها كام حتب وإال فهي ال تستطيع أن حترك ساكن ًا إال
أن هذه املرأة النموذجية بدأت تفكر يف كيفية مناسبة للقرب من
حممد ،ال سيام وهي تسمع كالم ًا هنا وهناك أن رسوالً سيبعث يف
أم القرى ،وإذا ُقدر ذلك يف زماهنا فمن سيكون أوىل هبذه املنزلة
من حممد؟.
يف الطرف اآلخر كان حممد بن عبد اهلل  ،Kقد بلغ من السن
ما يقتيض منه االستقالل واالعتامد عىل نفسه بل مساعدة عمه
وكافله أيب طالب ،وكان أن التقت الرغبتان فخرج حممد يف أموال
خدجية مضارب ًا هبا إىل الشام.

وعاد حممد من سفرته التجارية ..عاد وقد مأل نفس ميرسة
غالم خدجية إعجاب ًا ،وأترع قلبه حب ًا ،ورأى معه من العجائب ما
والسامر ..فامللكان اللذان يظالنه
ينبغي أن يكون حديث املتكلمني ُّ
عن الشمس وصفقة يمينه التي تباري السحاب يف بركتها ،وأمانته
يف املعاملة وصدقه فيها ،يبطل كل ما قالوه من أن السوق حتتاج إىل
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أسلوب خاص يعتمد عىل (الشطارة) والكثري من الكذب ،وخداع
املشرتي واستغفاله ،وأن الذي يريد أن يأيت إىل التجارة بمنطق
املتقني ،وطريقة األخالقيني فلن حيصد غري اخليبة..
ها هو حممد ..صدقه يف حديثه ال يفارقه ،وأمانته يف املعاملة ال
ختلو منه حلظة ،ومع ذلك فقد ربح وربح ،ما لو حصل غريه عليه
لطار فرح ًا ،وهام عىل الثريا اختياالً ..هلل دره أي رس فيه هذا الرجل؟.
برقت عيناها برسور الغبطة ،وهي تسمع حديث ميرسة
ورأت أهنا مل تذهب بعيد ًا ،بل وافقت حسابات احلقل البيدر..
زادت له حب ًا ،وبه تعلق ًا وبدأت تفكر كيف يواتيها سعد حظها يف
االقرتان به ،وكان أن أرست يف ذلك لبعض نسائها ،ثم أرسلت
إىل حممد « :Kيا بن عم إين قد رغبت فيك لقرابتك ِ
وس َطتِك
يف قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك» ..ولعمري
إن هذه الكلامت بقدر ما تعرب عن كامل عقل هذه املرأة الطاهرة
لتصلح أن تكون برناجم ًا تتبعه كل امرأة تريد الزواج والرشاكة
احلياتية ..فهي قد فصلت ما ينبغي أن تبحث عنه امرأة عاقلة
لبيبة ،هتافت عليها الرجال األثرياء وزعامء البلد وقد كانت عندهم
الطاهرة وأمجل نساء قريش وأثرى اجلميع وردهتم بينام سعت هي
بنفسها لكي تتزوج من رجل ال مال كثري له.
استجاب النبي وكان الزواج قبل البعثة وتقدم مع عمه أيب
طالب  Cوصحبهم محزة بن عبد املطلب وعدد من بني هاشم،
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وخطب أبو طالب البن أخيه خدجية ،متقدم ًا هبذه الكلامت الرائعة
التي تنبئ عن استرشافه ملستقبل النبي ودينه الذي سيظهر عىل
األديان ،فمن مجلة ما قال:
احلمد لرب هذا البيت الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية
إسامعيل وأنزلنا حرم ًا آمنا وجعلنا احلكام عىل الناس وبارك لنا يف
بلدنا الذي نحن فيه.
ثم إن ابن أخي هذا ممن ال يوزن برجل من قريش إال رجح
به؛ وال يقاس به رجل إالّ عظم عنه وال عدل له يف اخللق وإن كان
مق ً
ال يف املال فان املال رفد جار وظل زائل وله يف خدجية رغبة وقد
عل يف مايل الذي
جئناك لنخطبها إليك برضاها وأمرها واملهر َ َّ
سألتموه عاجله وآجله ..وله ورب هذا البيت حظ عظيم ودين
شائع ورأي كامل(((.
وقام عمها لكي خيطب جميب ًا بالقبول ،فأخذه البهر واملوقف
فلم يستطع أن يبلغ حاجته ،فقامت خدجية وقبلت لنفسها((( ،بل

((( الكليني ،الشيخ حممد بن يعقوب ،أصول الكايف ج 5ص.375
((( أمــا مــا يذكــره البعــض مــن أهنــا قامــت إىل أبيهــا فســقته اخلمــر ،وتــم
العقــد وهــو ثمــل ،حتــى إذا أفــاق قــام صاخبـ ًا!! فهــذا ال يقولــه عــامل! ذلــك
أن أباهــا قــد تــويف قبــل هــذا بفــرة طويلــة ..وهكــذا الزعــم بــأن عمهــا مل
يكــن موافقــا عــى الــزواج وأنــه كادت أن حتــدث معركــة ألجــل ذلــك فهــذا
أســوأ مــن ســابقه ألن خدجيــة كانــت ذات شــخصية اســتثنائية وكانــت ســيدة
قريــش ومل يكــن ألحــد عليهــا أمــر وال هنــي حتــى يوافــق أو يأبــى!!
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وضمنت املهر يف ماهلا أيضا ..فقال بعض من حرض :يا عجب ًا املهر
عىل النساء للرجال؟ فرد أبو طالب عليه :إذا كانوا مثل ابن أخي
هذا طلبت الرجال بأغىل األثامن وأعظم املهر وإذا كان أمثالكم مل
يزوجوكم إال باملهر الغايل.
انتقلت خدجية إىل بيت النبي ،وعاشت معه مخس عرش سنة
قبل البعثة وهي ترى كل يوم عجب ًا من عجائبه ينبئها عن املستقبل
العظيم الذي تنتظره البرشية من بركته وعمله .وكانت صلوات اهلل
عليها تتحرى مواضع رضاه فتواتيها ،فقد َق ِدمت عىل رسول اهلل
مرضعته حليمة السعدية ،فقام إليها متذكر ًا أيام طفولته ورضاعه من
صدرها ،مناديا إياها :أمي ،أمي ..وألقى إليها بردائه وأقبل عليها
يسأهلا عن حاهلا ،وما أن ذكرت له ضيق اليد ،وخشونة الدنيا ،وتقدم
السن هبا إذ يمر عىل ذكرى رضاعه حينئذ ما يقارب الثالثني عام ًا
حتى انبعث رسول اهلل  Kوما أكثر ما حيرك ضمريه حاج ُة اإلنسان
فكيف إذا كان مرضعته!! قام خلدجية حيدثها عن مرضعته ولزوم
مساعدهتا ،وخدجية التي تتطلب قضاء حاجة لزوجها فال يكلفها بل
يقيض حوائجه بنفسه ،ها هي ال تسعها الفرحة ،لتقيض ملحمد حاجة
يطلبها ،فتأمر بام يرس حممد ًا  ،Kقطيع من الغنم ،ومعه ناضح حيمل
املاء ..ملرضعة احلبيب املصطفى ،وقد كان ذلك سبب ًا يف رجوعها يف
عام آخر بعد البعثة وإسالمها وزوجها عىل يد رسول اهلل(((.
((( املجليس ،الشيخ حممد باقر ،بحار األنوار ،ج  15ص.401
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Wخديجة المؤمنة

يعاين املصلحون مشكلة يف تعويد زوجاهتم عىل نمط احلياة
التي يعيشوهنا ،ويعانون أكثر من عدم استقباهلن للتغريات التي
حتصل يف تلك احلياة ،واملراحل اجلديدة التي يطووهنا ،ذلك أن
هؤالء يواجهون املجتمع املنحرف عنهم واملقاوم لتوجهاهتم ،هذا
خارج البيت واألرسة ،ويتوقعون أهنم جيدون الدفء والدعم
يف داخل البيت ،فإذا كانت زوجاهتم غري مستعدات لتلقي هذه
التغريات بدعم أزواجهن والتخفيف عنهم فإن مصيبة املصلح
تكون مضاعفة ،فض ً
ال عام إذا كانت الزوجة غري مؤمنة به ،ولذا
وجدنا تعبري القرآن عن هذا الصنف من النساء تعبري ًا قاسي ًا،
َ َ ُ َ َ ً ّ َّ َ َ َ
ََ
ين كف ُروا امرأة
كام يلحظ يف سورة التحريم { ضب اهلل مثال ل ِِل
ْ َ َ َ َْ َ َ ََ ُ ََ
ُ َ ْ َََ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ
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ني}((( ..إن
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تعبري القرآن الكريم عنهام باخليانة مع أهنا ليست اخليانة الزوجية،
ليكشف عن مدى شناعة العمل يف نظر القرآن الكريم ،وإنام كان
ختلي ًا عن عقيدهتام وعن دعم النبيني املذكورين يف اآلية.
يف املقابل نجد بعض النساء الاليت اختصهن اهلل سبحانه
بمنزلة دعم األنبياء واألوصياء ،فك ّن كهف ًا دافئ ًا يلجأ إليه األنبياء
يف صقيع اخلذالن االجتامعي ،و َظهر ًا يستندون إليه عندما ينكشف
((( سورة التحريم.10 :
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الناس عنهم ..ويف طليعة أولئك بل أوالهن عىل البرش كانت أم
املؤمنني خدجية  ،Dفقد رضبت املثل األعىل بفعلها لإليامن
املستعيل عىل املصالح ،املضحي بكل يشء ،وللزوجة الدافعة
لزوجها ،اخلائضة معه جلج الغمرات ،وحتدي الصعوبات.

وقد بدأت أوالً باإليامن به صلوات اهلل عليه عندما أوحي إليه
من قبل اهلل ،ومع أننا ال نتفق مع الروايات التي تنقل ومفادها أن
الرسول  Kنزل عليه جربيل وغطه عدة مرات ،وأنه خرج من
ذلك يرجف ،وجاء إىل بيت خدجية قائ ً
ال لقد خشيت عىل نفيس!!
وأهنا ذهبت به إىل ورقة بن نوفل ابن عمها وكان قد تنرص وقرأ
الكتب ،فأقنع ورقة بن نوفل النبي حممد ًا بنبوته ورسالته!! أو أهنا
أدخلت النبي بني درعها وجلدها فكانت إذا فعلت ذلك اختفى
عنه جربيل وإذا أخرجته رأى جربئيل ..أو أن النبي كان قد ذهب
ليرتدى من اجلبال يف عملية انتحار مل يسبقه هبا نبي من السابقني،
ولكن جربئيل تبدى له حينئذ ،إىل غري ذلك مما ذكروه.
نحن ال نعتقد بأي من تلك الروايات ،وإنام نرى أن جميء
جربئيل بالوحي للنبي كان أمر ًا متوقع ًا من قبله صلوات اهلل عليه،
وأنه كان يرى إرهاصات النبوة قبل هذه احلادثة بفرتة طويلة من
الزمان ،كسالم الكائنات عليه ،والرؤيا الصادقة ،بل إن نبوته
كانت متوقعة من قبل آخرين من أهل بيته كجده عبد املطلب
وعمه أيب طالب ،فكيف خيفى عليه ما ظهر لغريه من تكريم اهلل
إياه؟ وهو مفاد رواية صحيحة عن اإلمام الباقر  ..« Cوأما
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النبي فهو الذي يرى يف منامه نحو رؤيا إبراهيم ونحو ما كان رأى
رسول اهلل من أسباب النبوة قبل الوحي حتى أتاه جربئيل من عند
اهلل بالرسالة»((( ،والرواية تتحدث عن أسباب للنبوة قبل الوحي
وليس سبب ًا واحد ًا.

نعتقد أن النبي  Kعندما بعث وكان ذلك مع بداية نزول
الوحي عليه كان متوقع ًا لذلك احلادث ومل يشك فيه حلظة واحدة
ومل يكن حمتاج ًا أن يؤتى به إىل عامل نرصاين لكي يقنعه بأن هذا هو
الناموس األعظم كام ذكروه ،وإنام رجع إىل بيته ،وقد أحس بثقل
املسؤولية العظمى التي ألقيت عىل عاتقه ،والتي سوف يواجه
ألجلها هذا الكيان اجلاهيل بام له من كربياء احلمق ،وجربوت
اجلهل والقوة ..لكنه كان مصمام عىل القيام هبذه املهمة.

وهنا يربز دور الطاهرة خدجية صلوات اهلل عليها ،التي
استقبلته يف عودته تلك بأفضل ما يستقبل به صاحب دعوة،
وآمنت به عىل الفور ألهنا تعتقد أن هذا الرجل هو الذي تتجسد فيه
كل صفات األنبياء بل يتفوق يف صفاته عليهم ،فلو مل يبعث رسوالً
لكان األمر غريب ًا ..فإنه ليصل الرحم ويصدق احلديث وحيمل
الكَل و ُيكسب املعدوم ويقري الضيف ويعني عىل نوائب احلق!.
وقد كانت  Dأول من آمن به ،فمنذ أن جاء من غار حراء
حيمل عىل عاتقه مسؤولية هداية البرش ودعوهتم إىل رب العاملني،

((( الكليني ،الشيخ حممد بن يعقوب ،الكايف ،ج 1ص.176

| 50

 ةلماكلا ةقيدصلا دليوخ تنب ةجيدخ

هيأت له كل ما حيتاجه صاحب الدعوة ،فقد آمنت به بصدق،
وراحت فيام بعد ختفف عنه أذى قريش ،وتكذيبهم ،وتتحرى
راحته ،ويا بؤس هنارها لو سمعت أن رسول اهلل قد أوذي فهي ال
تلبث أن خترج مستنجدة بعمه أيب طالب مرة ،ومدافعة عنه بصورة
مبارشة أخرى ،ولقد أصاهبا من أحجار الكفار مقدار ما أصاهبا
من شتائمهم ..بل إن حجارة السفهاء كانت تصل إىل داخل بيتها
مالحقة رسول اهلل .K
Wالمجاهدة المنفقة

منذ اليوم األول الذي قبلت فيه الزواج من رسول اهلل،
جعلت خدجية نفسها وأمواهلا وقف ًا عىل رسول اهلل ،فإهنم يذكرون
أهنا كلفت ابن عمها ورقة بن نوفل أن يعلن عىل مجيع القرشيني
بأن ما متلك ملك رسول اهلل ،فقام ورقة منادي ًا :يا معارش العرب
إن خدجية تشهدكم عىل أهنا وهبت ملحمد نفسها وماهلا وعبيدها
ومجيع ما متلكه يمينها إجالالً له وإعظام ًا ملقامه ورغبة فيه.
كان هذا اإلعالن الصادق منها يعرب بشكل كامل عن طريقة
احلياة التي اختارهتا مع النبي حممد  ،Kوبالفعل فقد ترمجت
حياهتا مواد هذا اإلعالن فقد أنفقت وأنفقت حتى لقد قام
اإلسالم عىل عمودي سيف عيل ومال خدجية .وكان النبي يترصف
يف ذلك املال لنرص الدعوة ف ُي ِعني الفقري الذي أرض به الفقر ،ويعتق
اململوك املسلم من يد مالكه الكافر ،بل إن جتهيز املسلمني للهجرة
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كان من أموال خدجية ،فإنه من املعلوم أن السفر أي ًا كان حيتاج إىل
مؤونة مالية سواء للطعام أو للراحلة ،أو بعد الوصول إىل املقصد
حتى تتهيأ حياة جديدة للمهاجر ،وكان املسلمون املهاجرون ال
سيام للحبشة غالبهم من الضعفاء والفقراء فكان مال خدجية هو
األساس املعتمد ،وهجرة الفواطم وأهل النبي من مكة للمدينة
كذلك ،وهلذا ملا سئل أبو رافع وهو حيدث عن هجرة عيل  Cمن
مكة :أو كان جيد النبي ما ينفقه هكذا؟ قال :وأين يذهب بك عن
مال خدجية D؟.

وبعدها ال غرابة أن نجد أن الرسول  ،Kوقد أسلمت له
العرب أقدارها ،واليهود أذعنت إليه بأمواهلا ،وأصبحت ميزانية
الدولة اإلسالمية يف عهده ضخمة ،ومع ذلك يقول :ما نفعني
مال قط ما نفعني مال خدجية!((( ..لقد كانت صاحبة املال مباركة
وكانت نيتها يف العطاء خالصة ،فجاءت هذه الربكات.
Wأم الذرية النبوية الطاهرة

كان رهان الكفار أوالً عىل النبي ،وأنه سوف يرتاجع عن
دعوته عندما جيد أن قريش ًا كلها يد ضده ،أو أهنم يمكن أن يغروه
باملال وغريه ..وفشل هذا الرهان منذ األيام األوىل عندما أعلنها
برصاحة هلم :لو وضعوا الشمس يف يميني والقمر يف شاميل عىل
أن أترك هذا األمر ما تركته حتى يظهره اهلل أو أهلك دونه .ثم كان
((( املجليس ،الشيخ حممد باقر ،بحار األنوار ،ج 19ص.63
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رهاهنم عىل إيذاء املسلمني وفتنتهم ،وأهنم عندما يلقون اإليذاء
واالضطهاد واملقاطعة سوف يرتكون دينهم اجلديد ..ومل يكن حظ
هذا الرهان إال كسابقه ..وكعادة الغريق الذي يتشبث بأي حشيش
أو طحلب ،راهنوا وما أكثر رهاهنم وقامرهم هذه املرة عىل الزمان
واأليام ،فهم يرون أن حممد ًا هو كل يشء يف هذه الدعوة ،وعام
قريب هيلك أو يقتل ،فتموت بذلك دعوته إذ أنه ال عقب له ،بل
هو (أبرت) كام كان يقول العاص بن وائل.
وهنا يتجىل إكرام اهلل خلدجية ،ومباركته إياها فإذا هبا تكون
أم الذرية ،ووالدة الكوثر ،ويمن اهلل سبحانه عىل نبيه وعىل هذه
َّ َ ْ َ ْ َ َ
السيدة اجلليلة بل عىل األمة هبذه الساللة الطاهرة {إِنا أعطيناك
َ
ْ َ َ
َ َ ّ ّ َ َْ
َّ َ َ َ
ك ُه َو األ ْب َ ُ
الك ْوث َر  1فص ِل ل َِربِك َوان ْر  2إِن شان ِئ
ت.(((}3

فقد رزق الرسول منها القاسم والطاهر (وهو عبد اهلل) وقد
توفيا صغريين ،كام رزق منها سيدة نساء العاملني أمجعني فاطمة
الزهراء  ،Dوهي التي كان منها ذريته وبقي منها نسله ،فكانت
بحق (الكوثر واخلري الكثري) ،وبقي امتداد رسول اهلل منها ذرية
ٍّ
طيبة يملؤون األرض نور ًا وهداي ًة يف كل عرص ،وينفون عن الدين
تأويل املبطلني ..بينام كان شانئه وشانئهم هو األبرت ،الذي يذهب
الضجيج الذي يصنعه بذهابه ويموت ذكره بحلوله يف الرتاب.
والذي ينبئ عن اختصاص السيدة الطاهرة املباركة هبذه املنقبة

((( سورة الكوثر.
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أن نساء النبي مجيع ًا مل يرزق النبي منهن بيشء((( ما عدا مارية والتي
تويف ابنها إبراهيم مبكر ًا مع أن فرتة بقائه مع كثري منهن كانت يف
حدود العرش سنوات ،وكان فيهن البكر والثيب ومن أنجبت من

غري النبي قبله كأم سلمة رضوان اهلل تعاىل عليها ،ولكنها منقبة
اختصت هبا هذه الطاهرة التي م ّلكت نفسها لرسول اهلل  Kحتى

قبل بعثته رغبة فيه وإجالال ملقامه ..و{ َمن َجاء باحلَ َس َن ِة َفلَ ُه َع ْ ُ
ش
ِ
َ َ
أ ْمثال َِها}(((.

من اجلنة هذه املرة تشكلت النطفة الطيبة ليأيت منها الكوثر..

فقد روي يف أكثر من سند بأن اهلل سبحانه وتعاىل ملا أراد أن يظهر
نور فاطمة الزهراء صلوات اهلل عليها أمر نبيه أن يعتزل خدجية
مدة من الزمان ،يكون فيها صائم النهار قائم الليل ،حتى إذا متت

تلك املدة أحتفه بتفاحة من طعام اجلنة هدية الرب اجلليل إىل عبده
ورسوله ُلتبنى خلقة فاطمة عىل طعام اجلنة اخلالص من الشوائب
واألدران ،وبالفعل فقد واقع النبي أهله بعد ذلك مبارشة فمنها

تكونت فاطمة  Dولذلك كان النبي إذا أراد أن يشم رائحة اجلنة
ق ّبل الزهراء (تفاحة الفردوس واخللد التي رشف اهلل مولدها بنساء
اجلنة وسل منها أنوار األئمة).

((( ورد يف حديــث لرســول اهلل إشــارة إىل أن اهلل قــد وهبــه الذريــة منهــا بينــا
حرمــت الباقيــات عــن ذلــك ،ملــا ســمع إحــدى نســائه تنتقــد خدجيــة.
((( (سورة النمل89 :
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Wعام الحزن

ألف يوم تقريب ًا ،هي الفرتة التي قضاها بنو هاشم واملسلمون
مع رسول اهلل يف ِشعب أيب طالب وهو واد بني جبلني يف مكة..
وذلك بعد أن أعلنت قريش املقاطعة االقتصادية الشاملة ضدهم،
فلم يسمح هلم بالرشاء من بائعي مكة ،ومل يشرتوا منهم شيئ ًا ،ونفد
القوت وانتهت األطعمة حتى لقد كان أطفاهلم يتضاغون من
اجلوع ،ولكنها رضيبة اإليامن التي دفعها املسلمون برضا نفس،
وسكينة قلب .غري أن الفرتة تلك قد أ ّثرت يف صحتهم وأبداهنم،
وخدجية بنت خويلد التي كانت أغنى امرأة يف قريش ،ها هي
ترقد عىل بساط هو والرتاب واحد يف ذلك الشعب وقد نحلت
قوهتا ،وشحب لوهنا إال من ابتسامة االطمئنان املرشقة وهي تتوقع
الوصول إىل حبيبها السالم الذي منه السالم وإليه يعود السالم.

يمر عليها رسول اهلل ،فريى خدجية التي ما نفعه بامل كام نفعه
بأمواهلا ها هي تعيش حلظاهتا األخرية ،وهي صفر اليدين من أموال
الدنيا التي أنفقتها لرشاء اآلخرة ولقد ربح بيعها ،لكن األمر حمزن،
أن تكون يف هذه اللحظات وهبذه الصورة فال يستطيع الرسول أن
يفعل هلا شيئ ًا ..فقال هلا :بالكره مني ما أرى منك يا خدجية وقد
جيعل اهلل يف الكره خري ًا كثري ًا ..أما علمت أن اهلل قد زوجني معك يف
اجلنة مريم بنت عمران وكلثم أخت موسى وآسية امرأة فرعون؟(((.
((( املجلــي ،الشــيخ حممــد باقــر ،بحــار األنــوار ،ج 19ص ..20واجلديــر
ذكــره أن هــذا النــص يكشــف عــن أســاء زوجاتــه مــن أهــل الدنيــا وأمــا
مــا قيــل مــن أن زوجاتــه يف الدنيــا هــن زوجاتــه يف اآلخــرة فــا يثبــت.
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وجاءت بعد ذلك أسامء بنت عميس فوجدت خدجية تبكي،
فجلست تنهنه عنها ،وتذكرها أهنا واردة عىل من هو مشتاق إليها،
ومن رصفت عمرها ألجله ،فأخربهتا أهنا ال تبكي لفراق الدنيا
وإنام تبكي حلال ابنتها فاطمة :فإنه ال بد للمرأة ليلة زفافها من امرأة
تفيض إليها برسها ،وتستعني هبا عىل حوائجها ،وفاطمة حديثة
عهد بصبا وأخاف أال يكون هلا من يتوىل أمرها حينئذ .فعاهدهتا
عىل أن تكون لفاطمة يف ليلة زفافها كام أرادت خدجية..

واطمأنت الطاهرة إىل وضع فاطمة يف أول ليلة من حياهتا
الزوجية ،أغمضت عينيها ،وصافحتها املالئكة مسلمة ،وقدمت
الروح عىل بارئها ..إىل جنته حيث ال نصب وال تعب وال صخب.

ومــا نقــل ســواء يف البخــاري أو يف مســند امحــد ليــس مســندا لرســول اهلل
بــل هــو لــو تــم ســنده كالم لعــار وليــس لرســول اهلل.
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الصديقة الكاملة
عن رسول اهلل  Kأنه قال:

«eأفضل نساء أهل اجلنة خدجية بنت خويلد وفاطمة بنت
حممد صىل اهلل عليه وسلم ومريم بنت عمران وآسية بنت
مزاحم امرأة فرعون»(((.
«eكمل من الرجال كثري ومل يكمل من النساء إال أربع :آسية
بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وخدجية بنت خويلد وفاطمة
بنت حممد»(((.

يف البداية ال بد أن نقول أن املثال ال يعرتف باجلنس ،بمعنى
أن املثال األعىل لو كان مذكر ًا فال حيرص أمر االقتداء به بالرجال
وهكذا النساء.
خدجية( :إنسان) كامل ولذلك ينبغي أن يقتدي به الرجال
والنساء ،وهذا ما أشار إليه القرآن عندما رضب مثالً :آسية بنت
مزاحم ،وهي مثال لإلنسان الذي يستطيع أن يتغلب عىل الظروف
التي جتربه للكفر أو االنحراف.

((( فضائل الصحابة–النسائي–ص 76
((( تفسري الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسري القرآن /٩٣٥٣
57
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وعندما يقدم رسول اهلل خدجية يقدمها مث ً
ال يقتدى به يف حميط
النساء والرجال.
واحلديث عنها متعدد اجلوانب رائع ،تعدد جوانب اخلري فيها
وروعتها.
كانت تلقب حتى قبل بعثة الرسول بالطاهرة ،وهذا يشري إىل
نقطة هامة وهي أن التفوق املتأخر ال يمكن أن يأيت بصورة فجائية،
بأن يكون شخص يف السابق فاسق ًا فاجر ًا وفجأة يصبح من
املقربني يف قفزة واحدة ،فهذا ليس من السنة االجتامعية يف يشء،
وإنام الطبيعي هو أن يكون الشخص لديه مقدمات يف نفسه حتى
إذا هتيأت هلا ظروف السمو والتكامل تكاملت ووصلت.

وربام يكون هذا هو املقصود من ما روي أن« :خياركم يف
اجلاهلية خياركم يف اإلسالم»((( .بمعنى أن من يكون يف تلك
الظروف التي تكثر فيها دواعي االنحراف ،فاض ً
ال وخلوق ًا ،فإنه
يفرتض أن يكون يف اإلسالم أفضل مع وجود الظروف املناسبة
واملواتية ..فلو صح هذا احلديث فإنه يمكن توجيهه هبذا املعنى.
((( ذكــره اإلمــام الشــافعي يف كتــاب األم  189 /1مرويــا عن الرســول K
أنــه قــال :جتــدون النــاس معــادن فخيارهــم يف اجلاهليــة خيارهــم يف
االســام إذا فقهــوا».
وشــبيه هبــذا اللفــظ أورده الشــيخ الكلينــي يف الــكايف  177 /8يف حديــث
مرفــوع عــن اإلمــام الصادق :Cأنــه قــال :النــاس معــادن كمعــادن
الذهــب والفضــة فمــن كان لــه يف اجلاهليــة أصــل فلــه يف االســام أصــل.
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فإذا كانت يف اجلاهلية تسمى بالطاهرة ،فام ظنك هبا يف
اإلسالم ،فكيف إذا صارت زوجة لرسول اهلل K؟! خصوص ًا أن
اجلاهلية مل تكن تنظر إىل كثري من االنحرافات نظرة سيئة ،فإننا نجد
أن مثل أيب سفيان يأيت بشكل واضح ويقول ألحدهم التمس يل
بغ ًّيا((( .وهكذا كانت بيوت الدعارة ،وذوات األعالم ..فام كانت
تلك االنحرافات شيئا ناشز ًا( ،إال من وجود بعض املتحنثني،
والسائرين عىل ما تبقى من رشيعة إبراهيم اخلليل).
فلو نظرنا إىل ذلك الوضع ،من امرأة مالكة ألمرها ،وثرية
جد ًا ،واجلو يساعد عىل االنحراف ،ومع ذلك تأيت يف ذلك الوضع
وتعرف بلقب الطاهرة ..هذا أمر ينبغي التفكري فيه جدي ًا.
eشاءت إرادة اهلل أن تكون هذه املرأة الطاهرة ،منجبة ألوالد
الرسول ،كام أشار إليه الرسول يف بعض أحاديثه أنه رزقني
اهلل الولد منها وحرمني من غريها ،مع مالحظة وجود ثامن
نساء أخريات له ،فيهن الثيبات واألبكار ،ومنهن من أنجب
قبل زواجها من رسول اهلل ،أي مل تكن عقيامت ،وفيهن من
((( ذكــره ابــن عســاكر يف تاريــخ مدينــة دمشــق  173 /19فقــال :وكان أبــو
ســفيان صــار إىل الطائــف فنــزل عــى مخــار يقــال لــه أبــو مريــم الســلويل
وكانــت أليب مريــم بعــد صحبــة فقــال أبــو ســفيان أليب مريم بعــد أن رشب
عنــده قــد اشــتدت بــه العزوبــة فالتمــس يل بغيــا! قــال :هــل لــك يف جاريــة
احلــارث بــن كلــدة ســمية امــرأة عبيــد؟ قــال هاهتــا عــى طــول ثدييهــا
وذفــر إبطيهــا فجــاء هبــا إليــه فوقــع هلــا فولــدت زيــادا فادعــاه معاويــة.
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بلغن الدرجات العاليات من اإليامن واخللق ،وقد بقني
معه فرتة طويلة يمكن معها اإلنجاب ،وكان الرسول يقوم
بواجب كل واحدة الزوجي .ولكن هذه خصيصة خدجية
وميزهتا ،والنعمة التي حباها اهلل هبا دون غريها ،أن يكون
أبناء رسول اهلل وذريته منذ ذلك الوقت إىل يوم القيامة،
جدهتن الكربى خدجية.
Wما هو سبب ذلك؟

ينبغي أن نفكر يف مقالة النبي «حني كذبني الناس ،حني
حرمني» ..مسألة التوقيت والـ (حني) هلا أمهية عالية ،وله األثر
األكرب بحيث لو تقدم أو تأخر ربام مل يكن نافع ًا أصالً ،أو مل يكن
نافع ًا النفع األكرب ،فلو أن شخص ًا كان عطشان ًا عطش ًا يودي به إىل
املوت ،فهناك حلظة ينفعه وصول املاء حينها ،أما لو تأخر هذا املاء
عن احلني والوقت املناسب ووصل بعد يوم مثالً ،ملا كان نافع ًا
أصالً.
عندما يأيت للنرصة أحد ولكن بعد كثرة الناس ،فهذا وإن كان
نافع ًا إال أنه ليس كام تكون النرصة حني القلة والضعف ،وخصوص ًا
أنه يف هذا الوقت يكون الرتاجع وعدم حتمل املسؤولية..
ملاذا نجد أن يوم الدار يعترب فضيلة ومنقبة ألمري املؤمنني
عيل C؟ إن ذلك بالنظر إىل الظرف والوقت الذي كان فيه
ٍّ
رسول اهلل ،فإنه كان يعيش يف جمتمع مكذب ،ويف عائلة معارضة
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لدعوته ،ومع أعامم جاحدين – إال القليل منهم – هنا كان موقف
النرصة واالستجابة يعدل مئات املواقف عندما تتغري الظروف.
وهذا خيتلف عن جميء النرصة يف فتح مكة عندما جاء بعرشة
َْ َْْ
َْ َ
ْ ُ َ ََْ َ
آالف مقاتل وذلك أنه {ال يست ِوي مِنك ْم م ْن أنفق م ِْن قب ِل الفت ِح
ْ َ َُ
َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ً َ َّ َ َ ْ َ ُ
ِين أنفقوا م ِْن َبع ُد َوقاتلوا}(((.
وقاتل أولئِك أعظم درجة مِن ال
إن خدجية يف ذلك احلني الذي بدأ فيه الدعوة وقد كانت
كل املؤرشات يف غري صالح الرسول ،قامت هي باختيار الرسول
زوج ًا قبل هذا احلني بفرتة كافية (نؤكد عىل أهنا اختارت النبي)
وذلك من كامل عقلها الذي أشري إليه يف بعض الروايات أنه كمل
من الرجال كثري ومل يكمل من النساء إال أربع :إحداهن خدجية
بنت خويلد.
ثم تصب بني يديه كل أمواهلا يف سبيل نرصة دعوته ..وتكون
له درع ًا حامي ًا.
وهنا نشري إىل قضية وهي :أن أصحاب الدعوات حيتاجون إىل
أمرين :محاية خارجية ،وسكن نفيس ومن دون هذين العنرصين
ستتعقد أمورهم.
وقد توفر كال األمرين لرسول اهلل ،قام باألول أبو طالب،
فصد عنه املشاكل واهلموم ،والتحديات واالهانات ،بل كان
((( احلديد :من اآلية10

| 62

 ةلماكلا ةقيدصلا دليوخ تنب ةجيدخ

يتحدى كل القرشيني لو قاموا بتهديد رسول اهلل ،ولذا نقل أن أبا
طالب ملا تويف أمر النبي باخلروج من مكة فإنه مل يبق له فيها نارص.
واألمر اآلخر ،هو السكن النفيس واهلدوء الداخيل ،فمتى
فقده اإلنسان – صاحب الدعوة – فإن مهمته تتعقد ،ولذا أشار
القرآن إىل نبي اهلل لوط ونوح ،وأن نساءمها خانتامها–،واخليانة
هنا–ال تعني اخليانة اجلنسية وإنام اخليانة يف الدعوة وعدم اإليامن
هبا ،بل التعامل مع املجتمع املحيط ضد النبي كام ورد يف بعض
روايات قصة نبي اهلل لوط وأنه ملا جاءته املالئكة عمدت زوجته إىل
إخبار املجتمع الكافر بوجود أغراب يف ضيافته!.
توفر لرسول اهلل هذا السكن النفيس مع خدجية بحيث مألت
حياته ،ولذا عاش معها حوايل مخس وعرشين سنة ومل يتزوج عليها
امرأة أخرى! حتى إذا رحلت خدجية تزوج بثامن نساء ،ومل يقمن
بأمجعهن مقام خدجية ..حتى لقد أثار ذلك بعض نسائه غرية،
وذكرهتا بام ال يليق وأن اهلل قد أبدله خريا منها! مما أغضب رسول
اهلل غضبا شديد ًا ،فقال :ما أبدلني اهلل خري ًا منها ،آمنت يب حني
كفر يب الناس ،وصدقتني حني كذبني الناس ،وواستني بامهلا حني
حرمني الناس ،ورزقني اهلل الولد منها وحرمت من غريها.
eنقطة أخرى :وهي أن خدجية مل تكن من ذرية النبي K
– نسب ًا – مثل فاطمة أو احلسن واحلسني ،ومع ذلك فإهنا
وصلت إىل ما وصلت إليه من املنزلة والشأن ،وما ذلك إال
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ألهنا (آمنت يب) و(صدقتني) و(واستني) وهذه كلها أفعال
اختيارية أوصلتها إىل ما وصلت إليه .وهذا الباب مفتوح ملن
أراد دخوله لينضم بذلك إىل مستوى العظامء.
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أبناء وبنات السيدة خديجة
كم كان عدد أوالدها (ذكور ًا وإناث ًا)؟ وهل أن زينب وأم
كلثوم ورقية كن بناهتا أو ربائب هلا؟
اجلواب :املتفق عليه بني الشيعة والسنة أن أم املؤمنني
خدجية  Dقد أنجبت للنبي  Kمن البنات فاطمة الزهراء،
ومن الولد عبد اهلل (الطاهر) والقاسم.

ولكن اختلفوا يف أهنا هل أنجبت له من البنات غري فاطمة أم
ال؟ وهنا يتفق مؤرخو وحمدثو السنة–تقريب ًا–عىل أهنا أنجبت له
من البنات :زينب ورقية وأم كلثوم.
بينام يوجد لدى مؤرخي وحمدثي الشيعة رأيان:

eفهناك رأي موافق للسنة يف أهنا أنجبت البنات الثالث
املذكورات ،ولعله هو الرأي املشهور.
eوهناك رأي خمالف ينتهي إىل أن البنات املذكورات مل يكن
بنات النبي وإنام هن ربائبه.

ويظهر أن أول من ذكر هذا الرأي يف كتاب واستدل عليه هو
أبو القاسم الكويف يف كتابه االستغاثة.
65
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وسوف نتعرض – ولو باختصار – إىل هذين الرأيني وأدلة
أصحاهبام.
Wأدلة القول بكونهن بنات النبي:

فقد ذهب املشهور إىل أهنن بنات النبي اعتامد ًا عىل عدة أمور:

eمنها ما هو مشهور بني املؤرخني وأهل األنساب يف هذا
الشأن ،فال تكاد جتد من يتحدث عن سرية الرسول K
وبناته إال ويذكرهن ،فمن ذلك باإلضافة إىل ما ورد يف
كتب السرية النبوية وكتب التاريخ التي كتبها املؤرخون
غري الشيعة(((،فقد ذكر هذا األمر يف كتاب (تاريخ األئمة)
أليب الثلج البغدادي املتوىف حوايل  320هـ ،فقال :قال
الفريايب حدثني أخي عبد اهلل بن حممد وكان عاملا بأمر أهل
البيت  Aحدثني أيب حدثني ابن سنان عن أيب نرص عن أيب
عبد اهلل  ،Cقال ولد لرسول اهلل  Kمن خدجية القاسم
وعبد اهلل والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة D
ومن مارية القبطية إبراهيم ،فأما رقية فزوجت من عتبة بن أيب
هلب فامت عنها وأما زينب فزوجت من أيب العاص بن الربيع
فولدت منه ابنة سامها أمامة تزوجها أمري املؤمنني  Cبعد
((( كابــن اســحاق يف الســرة  229/5والــرازي يف تفســره 186/27
والقرطبــي كذلــك  242/14وابــن ســعد يف الطبقــات  217/8وأيضــا
يف اجلــزء  ،7وابــن عســاكر يف تاريــخ دمشــق  130/3وابــن األثــر يف
أســد الغابــة  23/1وغريهــم..
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وفاة فاطمة (((.D
eومنها بعض الروايات الواردة عن أهل البيت  ،Aفقد
ذكر احلمريي القمي ذلك وأورد روايته عن مسعدة بن
صدقة قال :حدثني جعفر بن حممد عن أبيه قال :ولد لرسول
اهلل  Kمن خدجية :القاسم ،والطاهر ،وأم كلثوم ،ورقية،
عيل  Cفاطمة  ،Dوتزوج
وفاطمة ،وزينب .فتزوج ٌّ
أبو العاص بن ربيعة – وهو من بني أمية – زينب ،وتزوج
عثامن بن عفان أم كلثوم ومل يدخل هبا حتى هلكت ،وزوجه
رسول اهلل  Kمكاهنا رقية .ثم ولد لرسول اهلل  – Kمن
أم إبراهيم – إبراهيم ،وهي مارية القبطية.

وذكر مثله الشيخ الصدوق يف اخلصال ،يف موضعني األول:
عن أيب عبد اهلل  Cقال :ولد لرسول اهلل  Kمن خدجية القاسم
والطاهر وهو عبد اهلل ،وأم كلثوم ،ورقية ،وزينب ،وفاطمة.
وتزوج عيل بن أيب طالب  Cفاطمة  ،Dوتزوج أبو العاص
بن الربيع  -وهو رجل من بني أمية – زينب ،وتزوج عثامن بن
((( تاريــخ األئمــة (املجموعــة) – الكاتــب البغــدادي– ص  16–15وقــد
ذكــر آيــة اهلل الســيد املرعــي النجفــي الــذي أرشف عــى جتميــع هــذه
املجموعــة وطبعهــا ،وكتــب مقدمــة هلــا أن :هــذه جمموعــة نفيســة حاويــة
للزبــر واالســفار يف مواليــد األئمــة األطهــار ع ووفياهتــم مجعتهــا بــن
الدفتــن وبعضهــا مل ينــر بعــد رجــاء الن يســتفيد منهــا املســتفيدون مــن
إخــواين االعــام واألفاضــل واملشــتغلني ثــم ذكــر فهــرس هــذه الكتــب
والرســائل.
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عفان أم كلثوم فامتت ومل يدخل هبا ،فلام ساروا إىل بدر زوجه

رسول اهلل  Kرقية .وولد لرسول اهلل  Kإبراهيم من مارية
القبطية وهي أم إبراهيم أم ولد(((.

والثاين :عن أيب عبد اهلل  Cقال :دخل رسول اهلل K

منزله فإذا عائشة مقبلة عىل فاطمة تصاحيها وهي تقول :واهلل يا
بنت خدجية ما ترين إال أن ألمك علينا فض ً
ال وأي فضل كان هلا

علينا ما هي إال كبعضنا ،فسمع مقالتها فاطمة فلام رأت فاطمة
رسول اهلل  Kبكت ،فقال هلا :ما يبكيك يا بنت حممد؟ قالت:
ذكرت أمي فتنقصتها فبكيت ،فغضب رسول اهلل  ،Kثم قال:

َمه يا محرياء فإن اهلل تبارك وتعاىل بارك يف الولود الودود وإن خدجية
رمحها اهلل ولدت مني طاهر ًا وهو عبد اهلل وهو املطهر ،وولدت

مني القاسم وفاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب وأنت ممن أعقم اهلل
رمحه فلم تلدي شيئا(((.

((( اخلصال–الشــيخ الصــدوق–ص  404قــال :حدثنــا أيب ،وحممــد بــن
احلســن ريض اهلل عنهــا قــاال :حدثنــا ســعد بن–عبــد اهلل ،عــن أمحــد بــن
أيب عبــد اهلل الربقــي ،عــن أبيــه ،عــن ابــن أيب عمــر ،عــن عــي بــن أيب
محــزة ،عــن أيب بصــر،
((( اخلصال–الشــيخ الصــدوق–ص  406–404حدثنــا حممــد بــن احلســن
بــن أمحــد بــن الوليــد ريض اهلل عنــه قــال :حدّ ثنــا حممــد بــن احلســن
الصفــار ،عــن أمحــد بــن حممــد بــن خالــد قــال :حدثنــي أبــو عــي
الواســطي ،عــن عبــد اهلل بــن عصمــة ،عــن حييــى بــن عبــد اهلل ،عــن
عمــرو بــن أيب املقــدام ،عــن أبيــه ،عــن الصــادق
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eوهناك بعض الروايات تشري ضمن ًا إىل هذا املوضوع وتنسب
البنات إىل النبي  ،Kمثلام ورد يف حديث (أال أدلكم عىل
خري الناس أب ًا وأم ًا وجد ًا وجد ًة وع ًام وعم ًة وخاالً وخال ًة:
احلسن واحلسني خاهلام القاسم بن رسول اهلل وخالتهام زينب
بنت رسول اهلل((( ،)..ورواية احلسني بن روح يف جوابه عىل
سؤال من سأل (ملاذا فضلت فاطمة عىل سائر بنات النبي)(((.
eكام أهنم يشريون هنا إىل كالم أمري املؤمنني  Cيف معاتبته
للخليفة عثامن ،ودعوته إياه إىل انتهاج سبيل صحيح يف
االصالح وأنه أوىل من اخلليفتني األول والثاين هبذا ،كام ورد
يف هنج البالغة« :وأنت أقرب إىل رسول اهلل  Kوشيجة
رحم منهام وقد نلت من صهره ما مل يناال»(((.
((( ذكــره الصــدوق يف األمــايل ،522/والطــراين يف املعجــم الكبــر 66/3
وفيــه بلفــظ (خاالهتــا زينــب ورقيــة وأم كلثــوم بنــات رســول اهلل)،
واخلــزاز القمــي يف كفايــة األثــر 97 /واملوفــق اخلوارزمــي يف املناقــب/
 89وابــن عســاكر يف ترمجــة اإلمــام احلســن ،194/والقنــدوزي يف ينابيــع
املــودة  221 /2والتســري يف إحقــاق احلق134/وغريهــم..
((( ذكــره ابــن شهرآشــوب يف مناقــب آل أيب طالــب ج –3ص  105فقــال:
وســأل بــزل (بديــل) اهلــروي احلســن بــن روح ريض اهلل عنــه فقــال:
كــم بنــات رســول اهلل K؟ فقــال :أربــع ،فقــال :أيتهــن أفضــل؟ فقــال:
فاطمــة! قــال :ومل صــارت أفضــل وكانــت أصغرهــن ســنا وأقلهــن
صحبــة لرســول اهلل؟ قــال :خلصلتــن خصهــا اهلل هبــا ،اهنــا ورثــت
رســول اهلل ونســل رســول اهلل منهــا ،ومل خيصهــا بذلــك إال بفضــل
إخــاص عرفــه مــن نيتهــا.
((( هنج البالغة 68 /2
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eويف رواية عن االمام الصادق  Cيستفاد منها هذا املعنى
أيضا فعن سامعة قال :سألته عن مناكحتهم والصالة خلفهم،
فقال :هذا أمر شديد لن تستطيعوا ذلك ،قد أنكح رسول
اهلل  Kوصىل عيل  Cوراءهم(((.
eما يظهر من بعض أعيان الطائفة االلتزام به والدفاع عنه كأنه
أمر مسلم ،فمنهم الشيخ املفيد كام يف املسائل الرسوية(((،
ومنهم السيد املرتىض((( يف كالمه عن وجه أفضلية السيدة
الزهراء  Dعىل باقي أخواهتا ،ومنهم الشيخ صاحب
اجلواهر كام نقله عنه السيالوي يف كتابه االنوار الساطعة
قال :وذكر قريب ًا منه الفقيه والرجايل الكبري مال عيل
العلياري يف هبجة اآلمال يف رشح زبدة املقال .وذكر الفقيه
الكبري صاحب اجلواهر :فقد زوج رسول اهلل  Kفاطمة
((( وسائل الشيعة (آل البيت)–احلر العاميل–ج –8ص 301
((( املســائل الرسوية–الشــيخ املفيــد–ص  95–92فقــد كان يف صــدد
مناقشــة تفضيــل عثــان بــن عفــان جلهــة اقرتانــه ببنــات النبــي وقــال إن
ذلــك مثلــا هــو احلــال بالنســبة إىل اقــران عتبــة بــن أيب هلــب وأيب العاص
بــن الربيــع ..وهــذا منــه إشــارة إىل تعــدد البنــات.
((( كذلــك نقلــه يف املناقــب ابــن شهراشــوب فقــال :وقــال املرتــى ريض
اهلل عنــه :التفضيــل هــو كثــرة الثــواب بــأن يقــع إخــاص ويقــن ونيــة
صافيــة وال يمتنــع مــن أن تكــون  Dقــد فضلــت عــى أخواهتــا بذلــك،
ويعتمــد عــى أهنــا أفضــل نســاء العاملــن بإمجــاع اإلماميــة ،وعــى انــه
قــد ظهــر مــن تعظيــم الرســول  Kلشــأن فاطمــة وختصيصهــا مــن بــن
ســائرهن مــا ربــا ال حيتــاج إىل االســتدالل عليــه.
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علي ًا  Cوأختيها رقية وأم كلثوم عثامن .وذكر قريبا منه
الشيخ الطويس .((( J
ونفس ذلك ذهب إليه العالمة الشيخ عيل بن يونس العاميل
املتوىف سنة  877هـ ،فقد ذكر نقاشهم ملسألة تفضيل أمري املؤمنني
عيل بن أيب طالب  Cباملصاهرة؛ بأهنا ليست من خصوصياته بل
هو مشرتك هبا مع غريه ،فردهم بأن فاطمة  Dأفضل من باقي
بناته وزوجاته(((.
eويرى أصحاب هذا الرأي أن طريقة تعامل النبي  Kمعهن
تفيد كوهنن بناته وإن كانت منزلتهن دون منزلة فاطمة،
فطريقة احلديث عن الزهراء وتزوجيها كانت من قبل اهلل
تعاىل ملكانتها اخلاصة وحيث أن النبي ال ينطق عن اهلوى
فإنه زوج باقي البنات ضمن القواعد العامة ال بشكل خاص
وتعيني إهلي.

وأما ما عدا ذلك فإنه كان رفيق ًا هبن ويتعامل معهن تعامل
األب مع بناته .فقد أهدر دم هبار بن األسود الذي وكز زينب ابنته
حتى ألقت ما يف بطنها .وهكذا تربأ ممن آذى النبي يف ابنتيه رقية
وأم كلثوم(((.
((( األنوار الساطعة–الشيخ غالب السيالوي–ص .144–143
((( الرصاط املستقيم . 170/1
((( يف مصبــاح املتهجــد  622للشــيخ الطــويس ذكــر أن مــن ضمــن أدعيــة
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فام هي ميزة هذه الفتيات (لو كن ربائب) يف كل هذه العناية
النبوية ،عل ًام بأنه كان للنبي (ربائب) متفق عليهم ،ومل نلحظ
هذا االهتامم اخلاص من النبي بشأهنام ال يف تزوجيهام وال يف باقي
حياهتام ..فإن من الثابت تارخييا أن أم سلمة ملا تزوجها النبي K
كان لدهيا ولد وهو عمر ،وكان هلا بنت وهي ّبرة ،فسامها النبي بـ
(زينب) وهي غري زينب ابنته .وكان لدى أم حبيبة التي تزوجها
النبي بنت ،هي حبيبة من زوجها السابق عبيد اهلل بن جحش الذي
هاجر مع املسلمني إىل احلبشة لكنه تنرص هناك ومات يف احلبشة
فتزوجها النبي ولدهيا بنت هي (حبيبة) التي تكون ربيبة النبي.
فلامذا مل نجد أي اهتامم استثنائي من الرسول هبذه الربائب؟
واهتم بشكل خاص بزينب وأم كلثوم ورقية ..إن كن ربائب
ولسن بنات؟.
وعىل هذا األساس فإن عدد ًا كبري ًا من أعيان الطائفة قدي ًام
وحديث ًا قد ذهبوا إىل هذا الرأي ،وأرسلوه إرسال املسلامت ،فمنهم
باإلضافة إىل من تقدم ذكرهم:
eثقة اإلسالم حممد بن يعقوب الكليني (ت  329هـ) حيث

شــهر رمضــان الصــاة عــى رقيــة وأم كلثــوم بنتــي النبــي والتــري ممــن
آذى النبــي فيهــا ،وكذلــك يف التهذيــب .ويف املقنعــة للشــيخ املفيــد نفــس
ذلــك يف دعــاء كل يــوم مــن أيــام شــهر رمضــان بعنــوان كيفيــة الصــاة
عــى النبــي واألئمــة مــن آلــه ،ولكــن هنــا زينــب ورقيــة .املقنعــة املطبوعة
يف ضمــن الينابيــع الفقهيــة.
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ذكر يف كتاب الكايف باب التاريخ ذلك قائ ً
ال يف ترمجة النبي
حممد  :Kفولد له منها قبل مبعثه  Cالقاسم ،ورقية،
وزينب ،وأم كلثوم ،وولد له بعد املبعث الطيب والطاهر
وفاطمة .((( D

وتابعه يف ذلك املوىل صالح املازندراين (ت  1086هـ) حيث
أنه يف رشحه للكتاب مل يتعقبه بنظر خمالف مما يفيد موافقته إياه(((.
ومنهم الشيخ املفيد (ت  413هـ) ،والشيخ الطويس (ت
 460هـ) والسيد املرتىض (ت  436هـ) كام سبق.

ومنهم العالمة الطربيس (ت  548هـ) فقد قال يف كتابه تاج
املواليد :أوالده وأزواجه عليه كان لرسول اهلل عليه التحية والسالم
ولد له سبعة أوالد من خدجية ،ابنان وأربع بنات :القاسم وعبد
اهلل وهو الطاهر والطيب ،وفاطمة صلوات اهلل عليها وزينب وأم
كلثوم ورقية ،وولد له إبراهيم من مارية القبطية(((.

وقد نقل العالمة املجليس (ت  1111هـ) يف البحار اختيار
ابن شهرآشوب (ت  588هـ) كام ييل :مناقب ابن شهرآشوب،
أوالده :ولد من خدجية القاسم وعبد اهلل ومها الطاهر والطيب،
وأربع بنات :زينب ورقية وأم كلثوم وهي آمنة وفاطمة وهي أم
((( الكايف .439 /1
((( رشح أصول الكايف .144/7
((( تاج املواليد (املجموعة)–الشيخ الطربيس–ص .8
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أبيها ،ومل يكن له ولد من غريها إال إبراهيم من مارية(((.
ومن املعارصين ننقل كالم عدد ممن رصحوا هبذا املعنى
فمنهم:
آية اهلل السيد حمسن األمني العاميل يف ترمجة أم كلثوم بنت
رسول اهلل ،أمها خدجية بنت خويلد .وقال يف جممع البحرين:
كان لرسول اهلل  Kمن خدجية أربع بنات كلهن أدركن اإلسالم
وهاجرن وهن زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم .وقال الطربيس
يف إعالم الورى وغريه ان أم كلثوم بنت رسول اهلل  Kتزوجها
عثامن بعد أختها رقية وتوفيت عنده ،ومثله عن ربيع الشيعة البن
(((
طاووس.
ومنهم العالمة السيد هاشم معروف احلسني ،كام نقل عنه
ذلك احلاج حسني الشاكري يف كتابه (أم املؤمنني الطاهرة) ذاكر ًا
إياه بعنوان أنه «انفرد السيد هاشم معروف احلسني بأن أم املؤمنني
خدجية أنجبت له  Kستة أوالد ما بني ذكور وإناث وهم القاسم
وبه يكنى ،وزينب ،ورقية ،وأم كلثوم ،وعبد اهلل ،وفاطمة»(((.
((( بحار األنوار–العالمة املجليس–ج –22ص 152
((( أعيــان الشــيعة  487/3غــر أن الســيد األمــن رمحــه اهلل يف ترمجــة رقيــة
بنــت رســول اهلل يف ذكــر مــا هــو موجــود يف املتــن هنــا ،وأيضــا ذكــر مــا
قالــه أبــو القاســم الكــويف مــن كــون رقيــة وزينــب ربائــب ..وســتأيت
اإلشــارة إليــه يف أدلــة القــول الثــاين.
((( أم املؤمنني خدجية الطاهرة100/
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ومنهم آية اهلل السيد حممد الشريازي رمحه اهلل يف كتابه أمهات
املعصومني حيث قال :إن أوالد الرسول  Kكلهم من السيدة
خدجية إال إبراهيم ،أما إبراهيم فهو من السيدة مارية القبطية فقد
ولد باملدينة وعاش سنة وعرشة أشهر وثامنية أيام ومات باملدينة
ودفن يف البقيع.

فأنجبت السيدة خدجية من األوالد :القاسم والطيب وقد
ماتا بمكة صغريين وأنجبت من البنات زينب وأم كلثوم ورقية
وفاطمة(((.

ومنهم آية اهلل الشيخ جعفر السبحاين يف كتابه سيد املرسلني
حيث قال :وقد أنجبت خدجية لرسول اهلل  Kستة من األوالد:
اثنني من الذكور أكربمها القاسم ثم عبد اهلل اللذان كانا يدعيان
بالطاهر والطيب وأربعة من اإلناث..
كتب ابن هشام يقول يف هذا الصدد :أكرب بناته رقية ثم زينب
ثم أم كلثوم ثم فاطمة .فأما الذكور من أوالده  Kفامتوا قبل
البعثة وأما بناته فكلهن أدركن اإلسالم(((.
ومنهم العالمة الشيخ حممد هادي اليوسفي ،فقد ذكر يف
عيل  Cفإنام محل معه أمه
سياق احلديث عن اهلجرة قوله :أما ٌّ
فاطمة بنت أسد ومعها من بنات الرسول فاطمة وأما سائر بناته:

((( أمهات املعصومني94/
((( سيد املرسلني 278/1
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فزينب مع زوجها أيب العاص بن الربيع ،ورقية مع زوجها عثامن
يف هجرة احلبشة ،وأما أم كلثوم فقد مر أن عكرمة كان قد طلقها
ومل يذكر أهنا هاجرت إىل احلبشة ،ومل يذكر أن علي ًا  Cمحلها
مع أختها فاطمة إىل املدينة .ولكن قالوا :إن رسول اهلل بعث أبا
رافع القبطي وزيد بن حارثة الكلبي من املدينة إىل مكة فحمال إليه
زوجته سودة بنت زمعة وسائر بناته بل هي أم كلثوم فقط(((.
ويطول األمر لو أريد تتبع كل األقوال.

وقد ذكر العالمة الشيخ عبد اللطيف البغدادي رمحه اهلل
طريق ًا آخر فيام يمكن أن يكون أدلة للمشهور بام خالصته ما ييل:
إنه يدل عىل كون تلكم النساء بنات النبي ولسن ربائب:

َ َ ُّ َ َّ ُّ ُ ْ َ ْ َ َ
جك
أوالً :القرآن الكريم يف قوله تعاىل{ :يا أيها انل ِب قل ِلزوا ِ
َوبَ َنات َِك}((( ..فقوله { َوبَ َنات َِك} يدل عىل تعدد البنات ال أهنا واحدة.
ٓ َ
َ ُ
ٓ ُ َ ُ
ُ
وهذا ليس من باب {ن َِساءَنا َون َِساءَك ۡم َوأنف َس َنا َوأنف َسك ۡم}((( ..فقد

استعمل اجلمع وأريد منه املفرد إمجاعا فإن املقام هنا مقام التعظيم
دون ذلك املقام.

ويؤيده قول أمري املؤمنني « Cوأنا زوج البتول سيدة نساء
العاملني ،فاطمة التقية النقية ،املربة املهذبة ،حبيبة حبيب اهلل ،وخري

((( موسوعة التاريخ اإلسالمي .43 /2
((( سورة األحزاب.59 :
((( سورة آل عمران.61 :
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بناته وساللته» .فإن تعبريه بخري بناته يقتيض التعدد.

ثاني ًا :السنة الرشيفة تدل عىل املطلوب حيث نقل يف هذا
املجال روايتا الصدوق يف اخلصال ،واحلديث املشهور بني الفريقني
عن النبي « :Kأال أخربكم بخري الناس خاالً وخال ًة هذا احلسني
بن عيل خري الناس خاالً وخري الناس خال ًة ،خاله القاسم بن حممد
رسول اهلل  Kوخالته زينب بنت حممد» .ويف نص آخر :وخاالهتام
زينب ورقية وأم كلثوم بنات رسول اهلل.
ونقل أيض ًا ما هو معروف من وصية الزهراء فاطمة لإلمام
عيل  :Cأن تتزوج بعدي بابنة أختي أمامة فإهنا تكون لولدي
ٍّ
مثيل فإن الرجال ال بد هلم من النساء ..فإهنا نسبتها إىل أختها.

ثالث ًا :نقل االمجاع عىل أهنن بنات النبي  ،Kفقد قال اإلمجاع
– وقد نص عليه ابن عبد الرب املالكي يف االستيعاب ج  4ص
 – 272قال ما نصه :وأمجعوا أهنا (أي خدجية) ولدت له  Kأربع
بنات كلهن أدركن اإلسالم وهاجرن وهن زينب وفاطمة ورقية وأم
كلثوم ،وأمجعوا أهنا ولدت أبنا يسمى القاسم وبه كان يكنى ..ثم نقل
عدد ًا من كلامت العلامء تفيد هذا املعنى ،واستشهد بجواب احلسني
بن روح السفري الثالث لإلمام احلجة عجل اهلل فرجه ،وبتوجيه
الرشيف املرتىض يف أفضلية الزهراء عىل باقي بنات رسول اهلل(((.
ونضيف إىل ما سبق ،حيث هذا الرأي هو خمتارنا ما ييل:
((( فاطمة واملفضالت من النساء70 /
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) 1إن املرجع يف مثل هذه املسألة هم النسابة ،حيث يشكلون
يف تلك األزمنة ما تشكله اليوم دوائر األحوال الشخصية
واالحصاء السكاين ،وهؤالء–أعني النسابة–قد نصوا عىل
بنات النبي وأسامئهم ،قبل أن تبدأ النقاشات العقدية..
) 2إن األحاديث عن رسول اهلل  ،Kمنها ما هو رصيح
يف ذكر البنات ،ومنها ما هو باملالزمة ،فمن األول ما نقله
عنه املحدثون يف احلديث« :أال أدلكم عىل خري الناس أب ًا
وأم ًا وجد ًا وجد ًة وخاالً وخال ًة ..إىل أن يقول :وخالتهام
زينب بنت رسول اهلل» ،ومثله ما نقل يف مصادر االمامية
خصوص ًا ..مثل هذا احلديث الذي ينقل فيه ما جرى بني
عائشة زوجة النبي وفاطمة  ..Dوأن رسول اهلل غضب
ثم قال :مه يا محرياء فإن اهلل تبارك وتعاىل بارك يف الولود
الودود وإن خدجية رمحها اهلل ولدت مني طاهر ًا وهو عبد اهلل
وهو املطهر ،وولدت مني القاسم وفاطمة ورقية وأم كلثوم
وزينب.
Wأدلة القول الثاني:

وأما الرأي الثاين القائل بأنه مل يكن لرسول اهلل من البنات غري
فاطمة الزهراء  ،Dوأما البقية (أم كلثوم ورقية وزينب) فهن
ربائب للنبي ولسن بنات ،وكن يف حجر السيدة خدجية ومل يكن
بناهتا أيضا حيث أهنا مل تتزوج أحدا قبل النبي .K
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والذي يظهر أن أول من ش ّيد هذا القول واستدل عليه ورصح

به هو أبو القاسم عيل بن أمحد الكويف((( يف كتابه االستغاثة ،حيث
أنه رد عىل القول بتزويج النبي  Kبنتيه من عثامن بن عفان حيث

أن بعض متكلمي أهل السنة يعتربون ذلك ميزة له وفضيلة تنافس
فضيلة اإلمام عيل  Cيف تزوجيه فاطمة  ،Dفقد رد أصل

الفكرة وذلك بتشكيل مقدمات ،خالصتها ما ييل:

) 1إن النبي  Kإذا كان قد زوج ابنتيه من أيب العاص بن
الربيع وعتبة بن أيب هلب ال خيلو إما أنه كان عىل دين قومه يف
اجلاهلية أو كان خمالف ًا هلم.

فإن قال قائل إن رسول اهلل  Kكان عىل دين اجلاهلية كفر

باهلل ورسوله ألن اهلل تعاىل يقول يف اإلمامة حني قال يف قصة
((( ذكــره النجــايش يف كتــاب الرجــال ص  265فقــال :عــي بــن أمحــد أبــو
القاســم الكــويف ،رجــل مــن أهــل الكوفــة كان يقــول :إنــه مــن آل أيب
طالــب ،وغــا يف اخــر أمــره وفســد مذهبــه وصنــف كتبــا كثــرة أكثرهــا
عــى الفســاد .والشــيخ الطــويس أيضــا يف الفهرســت فقــال :عــي بــن
أمحــد الكــويف ،يكنــى أبــا القاســم ،كان اماميــا مســتقيم الطريقــة ،وصنــف
كتبــا كثــرة ســديدة ،منهــا كتــاب األوصيــاء ،وكتــاب يف الفقــه عــى
ترتيــب كتــاب املــزين ،ثــم خلــط وأظهــر مذهــب املخمســة ،وصنــف
كتبــا يف الغلــو والتخليــط ،ولــه مقالــة تنســب إليــه ..انتهــى.
واملخمــس مــن الغــاة هــم الذيــن يقولــون إن ســلامن الفــاريس واملقــداد وأبــا
ذر وعــار وعمــر بــن أميــة الضمــري هــم اخلمســة املوكلــون بمصالــح
العــامل مــن قبــل الــرب!
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ُ َّ َ َ َ
َ ً َ َ
َ َ ّ َ ُ َ َّ
اس إِماما ۖ قال َومِن ذ ّ ِري ِت ۖ قال ل
إبراهيم { Cقال إ ِ ِن جاعِلك ل ِلن ِ
َّ
ََ ُ َ ْ
الظالِم َ
ينال عه ِدي
ني}((( ومن كان كافر ًا كان أكرب الظاملني لقوله
ِ
الش َك لَ ُظلْ ٌم َع ِظ ٌ
تعاىل {إ َّن ّ ِ ْ
يم}((( ومن كان كذلك كان عابد ًا
ِ

لألصنام ومن كان عابد ًا لألصنام كان حماالً أن يتخذه اهلل عز ذكره
نبي ًا أو إمام ًا بحكم هذا الوجه.
و َلا فسد ذلك ثبت أن الرسول  Kكان يف زمن اجلاهلية عىل
دين يرتضيه اهلل منه غري دين اجلاهلية.
) 2وملا وجب ما وصفناه وثبتت حجته كان حماالً أن يزوج
رسول اهلل  Kابنتيه من كافرين من غري رضورة دعت إىل
ذلك وهو خمالف هلم يف دينهم عارف بكفرهم وإحلادهم.

) 3وملا فسد هذا بطل أن تكونا ابنتيه وصح لنا فيهام ما رواه
مشاخينا من أهل العلم عن األئمة من أهل البيت  Aوذلك
أن الرواية صحت عندنا عنهم أنه كانت خلدجية بنت خويلد
من أمها أخت يقال هلا هالة قد تزوجها رجل من بني خمزوم
فولدت بنت ًا اسمها هالة ثم خلف عليها بعد أيب هالة رجل
من متيم يقال له أبو هند ،فأولدها ابن ًا كان يسمى هند ًا بن
أيب هند وابنتني فكانتا هاتان االبنتان منسوبتني إىل رسول
اهلل  Kزينب ورقية من امرأة أخرى قد ماتت.
((( سورة البقرة124:
((( سورة لقامن13:
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وكان من سنة العرب يف اجلاهلية أن من يريب يتي ًام ينسب
ذلك اليتيم إليه ،وإذا كانت كذلك فلم يستحل ملن يربيها تزوجيها
ألهنا كانت عندهم بزعمهم بنت املريب هلا فلام ربى رسول اهلل K
وخدجية هاتني الطفلتني االبنتني ابنتي أيب هند زوج أخت خدجية
نسبتا إىل رسول اهلل  Kوخدجية.
إن رقية وزينب زوجتي عثامن مل يكونا ابنتي رسول اهلل K
وال ولد خدجية زوجة رسول اهلل  ،Kوإنام دخلت الشبهة عىل
العوام فيهام لقلة معرفتهم باألنساب وفهمهم باألسباب(((.

ومن بعده يبدو أن هذا الرأي مل يأخذ جماالً واسعا يف النقاش
التارخيي وإنام اقترص يف الغالب عىل كونه احتامالً يف النقاشات
العقدية واخلالفية التي تعنى بقضايا الفضائل واملناقب غري أنه قد
ُأكد عليه يف الفرتات األخرية ،وقام العالمة السيد جعفر مرتىض
العاميل بتأليف كتاب خاص يف هذا املجال سامه (بنات النبي أم
ربائبه؟) .ويمكن لنا أن نشري إىل بعض أدلته يف هذا املخترص:
eفإنه يف البداية نقل كالم الشيخ املفيد الذي ذكر كوهنن بنات
النبي وناقشه ضمن مقدمات عن احرتام منزلة املفيد العلمية
لكن ال يعني ذلك أنه ال يشتبه وال خيطئ.
eثم نقل أقواال عن طائفة من املؤرخني بأن بنات النبي قد ولدن
يف اإلسالم ورتب عىل ذلك أنه كيف جيتمع هذا مع زواجهن

((( االستغاثة108/
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من ابني أيب هلب فلام جاء اإلسالم طلقامها فتزوجت رقية

من عثامن؟.

eكذلك نقل عن اجلرجاين وغريه بأن رقية كانت صغرى بنات
النبي وأهنا وأم كلثوم أصغر من فاطمة(((،فإذا كانت فاطمة
ولدت بعد البعثة بخمس سنوات وولدت أخواهتا بعدها

فكيف يكن قد تزوجن يف اجلاهلية بابني أيب هلب ثم بعثامن؟.

eثم نقل عن بعضهم ما قيل يف تاريخ زواج النبي بخدجية
واختار أنه تزوجها قبل البعثة بثالث سنني ،فإذا كان كذلك

فكيف جيتمع هذا بأهنا أنجبت رقية وأم كلثوم وأهنام تزوجتا

يف اجلاهلية(((؟.

eوكذلك فقد قال بأننا ال نجد يف هجرة الفواطم مع عيل C
ِذكر َا ألم كلثوم فأين كانت(((؟.
ثم عطف الكالم عىل زينب زوجة أيب العاص بن الربيع ونقل
((( الصحيــح أن الصديقــة فاطمــة هــي صغــرى بنــات رســول اهلل ،K
وقــد تقدمــت االشــارة إىل ذلــك يف جــواب احلســن بــن روح.
((( هنــاك أقــوال أخــر يف تاريــخ زواجهــا  Bيذهــب بعضهــا إىل أنــه كان
قبــل عرشيــن ســنة قبــل البعثــة وبعضهــا إىل ســت عــرة أو مخــس عــرة
ســنة ،ولعــل مــا هــو مشــهور مــن كونــه قــد بعــث عــى األربعــن مــن
العمــر وأنــه تــزوج خدجيــة وهــو يف اخلامســة والعرشيــن يؤيــد أن الــزواج
كان قبــل مخــس عــرة ســنة مــن البعثــة كــا ذكــره ابــن اســحاق يف الســرة.
((( تقــدم يف صفحــات ســابقة مــا عــن الشــيخ اليوســفي الغــروي يف
موســوعة التاريــخ مــن خــر هجــرة أم كلثــوم فراجــع.
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من سرية مغلطاي أن خدجية قد ولدت لزوجها األول النباش بن
زرارة هند واحلرث وزينب ..وقرر أن ذلك اعرتاف بكوهنا ربيبة
النبي  ،Kمع أنه يلتزم بعدم زواج خدجية قبل النبي بأحد كام
أشار إىل ذلك.
eوأخريا نقل كالم أيب القاسم الكويف يف االستغاثة ،وعطف يف
بحثه أخري ًا عىل حتقيق موضوع زواج خدجية وأهنا مل تتزوج
أحدً ا قبل النبي ..وهو موضوع ال يرتبط ببحثنا هنا.

ونقل عن رسول اهلل  Kيف فصل آخر قوله لعيل « Cيا عيل،
أوتيت ثالث ًا مل يؤهتن أحد وال أنا :أوتيت صهر ًا مثيل ،ومل أوت أنا
مثيل »..ورتب عىل ذلك أنه لو كان عثامن أو العاص بن أيب الربيع
أصهار ًا للنبي ملا كانت تلك ميزة لعيل .C

كام نقل كالم ًا لعبد اهلل بن عمر يف جوابه لبعض اخلوارج
الذين سألوه عن عثامن فقال :أما عثامن ،فكان اهلل عفا عنه ،وأما
أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه ،وأما عيل فابن عم رسول اهلل K
وختنه ،وأشار بيده ،فقال :هذا بيته حيث ترون.
فلو كان عثامن صهر النبي ألشار إىل ذلك.

eووصل إىل نتيجة يف األخري وهي :إذا كنا نريد أن نكون أكثر
دقة يف حكمنا عىل الروايات التارخيية ،فإننا البد ان نفرتض–
عىل تقدير التسليم بوالدة بنات النبي  Kمن خدجية :-أهنن
قد ُمتن وهن صغار ،ومل يتزوجن من أحد.
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فإن كان عثامن قد تزوج بمن اسمها رقية ،وبعد موهتا تزوج
بمن اسمها أم كلثوم فالبد أن يك ّن لسن بنات النبي  ،Kوإن
تشاهبت األسامء.
Wالرأي المختار:

أقول :بعد هذا التطواف–عىل اختصاره–يف نقل أدلة
الطرفني ،يبدو للناظر أن ما أفاده املشهور من الرأي هو األحرى
بالقبول وأننا وفاق ًا ملا قاله الكليني ورواه الصدوق والتزمه املفيد
والطربيس وابن شهرآشوب واملجليس واملازندراين من املتقدمني
واألمني العاميل وهاشم معروف احلسني والشريازي والسبحاين
من املتأخرين نعتقد بأهنن كن بنات للنبي .((( K

نعم ينبغي أن تسجل هنا نقطة وهي :أنه ليس من الصحيح
توظيف هذا الزواج يف املوضوع العقدي بحيث يكون بمجرده
مفيد ًا فضيلة ومنقبة للزوج ..وذلك أننا نعتقد أن النبي –Kيف
غري موضوع الزهراء–لو جاء إليه أي مسلم من املسلمني خاطب ًا
لزوجه ،باعتبار أن املسلم كفو املسلمة ،وأنه ال يمكن للنبي K
الذي جاء ليطبق هذه األحكام عىل الناس ّأل يطبقها عىل نفسه.

غري أن موضوع الزهراء خمتلف جد ًا ،فتزوجيها جاء من
السامء ،وبشخص خاص وكان من املقرر أن يكون امتداد النبي
ذرية ورسالة يف هذه األرسة.

((( هــذا بالرغــم مــن أننــا يف كتــاب نســاء حــول أهــل البيــت ربــا توقفنــا يف
هــذا الــرأي ،ولكــن اســتقر األمــر هنــا عليــه.
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ونفس شخصية فاطمة كانت غري باقي أخواهتا ،وهلذا فقد
ويعرف الناس منزلتها ،ومل يصنع
كان النبي  Kيلهج بذكرها ّ
ذلك بباقي البنات وال األوالد ،فإنه أمني اهلل الذي ال ينطق عن
العاطفة وال حتركه – يف هذا اجلانب – جمرد مشاعر األبوة وإنام
{ ُه َو إ َّل َو ْ ٌ
ح يُ َ ٰ
يوح إليه يف باقي البنات يشء استثنائي
وح}((( فلم َ
ِ
وال األوالد بينام كان ذلك بالنسبة لفاطمة الزهراء .D

يبدو أن الذي جعل صاحب االستغاثة يطرح فكرته تلك
وهي إنكار بنوة هذه البنات ،هو دخول املسألة عىل خط صناعة
الفضائل ،وهذا ما أشار إليه العالمة العاميل أيض ًا يف هناية بحثه
حيث رأى أن هناك حماولة لتجريد أمري املؤمنني من فضيلة الصهر
ومنقبته وصناعة ذلك لغريه ،فإذا كان لعيل نور فغريه (ذو نورين)!.

وهذا الكالم يمكن أن يكون صحيح ًا ،ولكن املناسب هنا
ّأل يتم إنكار واقعة تارخيية ألجل أن الغري قد استفاد منها استفادة
غري صحيحة ،وإنام الصحيح هو أن يقال – مثلام فعل الشيخ
املفيد –أن جمرد مصاهرة النبي – يف غري فاطمة – ال يوجب منقبة
وفضيلة استثنائية متام ًا ،فلم يكن هناك اختيار من اهلل تعاىل بل وال
من النبي  ،Kوإنام هو ضمن القواعد العامة يف النكاح ،حيث ال
يشرتط فيه سوى ظاهر اإلسالم.
وربام يقال :إن رأي املشهور يعني إثبات فضيلة ومنقبة

((( سورة النجم.4:
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للخليفة الثالث ،فلامذا اإلرصار عليه؟.

ونقول :إن الربط بني األمرين غري صحيح كام تقدم ،ثم
إن املوضوع التارخيي ال ينبغي يف حتقيقه أن ُينطلق من منطلق
عقدي وفكري إلثباته أو نفيه ،وإنام من الوقائع التارخيية ..وأيض ًا
يمكن أن يقال :إن نفي بنوة بنات النبي  Kأيضا حمذور ينبغي
االجتناب عنه.

خديجة في الروايات
Wفضلى نساء أهل األرض:

يمكن معرفة فضىل نساء أهل األرض ،من خالل معرفة فضىل
النساء يف اجلنة ،وذلك أن من يكون األفضل يف اجلنة ،حيث ليس
فيها حماباة وال تقديم خاطئ ،فإنه األفضل يف هذه الدنيا بال ريب.

ولعل ما جاء يف أحاديث رسول اهلل من حتديد أناس يف
اجلنة مثل قوله يف خدجية وفاطمة ومريم وآسية ،أو كون احلسنني
سيدي شباب أهل اجلنة وما شابه ذلك ،فيه إشارة إىل تقدم هؤالء
األشخاص يف هذه الدنيا.
وهنا ينبغي اإلشارة إىل أن هذه األحاديث ليس املقصود منها
كيل املدح والثناء املجرد للتباهي والفخر ،وإنام لكي يوجه من
يسمع هذه األحاديث أو يراها إىل انتهاج منهجهم ،سواء كانوا عىل
قيد احلياة ومعهم يف الزمان أو سيأتون بعدهم ،حتى يميزوا الفئة
األفضل منهج ًا واألقرب إىل رسول اهلل  Kطريقة من غريها.

وضمن هذا االجتاه فقد وردت روايات كثرية عن النبي ،K
يف شأن السيدة الصديقة خدجية بنت خويلد ،منها:
87
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ما روي عن ابن عباس أنه قال :خط رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم يف األرض أربعة خطوط ،ثم قال :أتدرون ما هذا؟
قالوا :اهلل ورسوله أعلم .فقال رسول اهلل  :Kأفضل نساء أهل
اجلنة خدجية بنت خويلد ،وفاطمة بنت حممد ،ومريم بنت عمران،
وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون(((.
ويف احلديث أن جربئيل قد قال لرسول اهلل  Kليلة املعراج:
حاجتي أن تقرأ عىل خدجية من اهلل ومني السالم(((.
Wزوجة النبي األولى في الجنة:

ليس معلوم ًا أن كل نساء النبي يف الدنيا هن نساؤه يف اجلنة،
وذلك ألن معادلة الزواج يف الدنيا ختتلف عن معادلتها يف اجلنة
ال ريب .ففي الدنيا ال يعدو األمر عن كفاءة االسالم ،فـ (املسلم
كفو املسلمة) .غري أن األمر خيتلف يف اجلنة لكي تضاف إىل ذلك
وجود مرتبة من الفضل تكون فيها املرأة مؤهلة بحسب تلك املرتبة
للزواج بالنبي .K

وقد أرشنا يف صفحات سابقة إىل ما نقل عن عامر بن يارس يف
هذا الشأن وقلنا بأنه لو تم من حيث السند فإنه ال يكون حجة إذ أن
عامر مل ينسبه إىل رسول اهلل  Kأو إىل املعصوم .بل احلديث املوجود
يشري إىل أن زوجات النبي هن بعد خدجية :آسية ومريم وكلثوم.
وكأن ما هو موجود يف احلديث يشري إىل أن األصل هي خدجية.
((( بحار األنوار–العالمة املجليس– ج  –29ص 345
((( مستدرك سفينة البحار – الشيخ عيل النامزي الشاهرودي – ج  –3ص .32
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فقد روى الشيخ الصدوق يف الفقيه فقال :دخل رسول اهلل K

عىل خدجية  Dوهي ملا هبا((( ،فقال هلا :بالرغم منا ما نرى بك يا
خدجية ،فإذا قدمت عىل رضائرك فأقرئيهن السالم ،فقالت :من هن

يا رسول اهلل؟ فقال :مريم بنت عمران ،وكلثم أخت موسى ،C

وآسية امرأة فرعون ،فقالت :بالرفاء(((يا رسول اهلل(((.

ويالحظ هنا مقدار السمو األخالقي لدى السيدة الطاهرة

خدجية يف متنيها السعادة واأللفة للرسول مع باقي النساء مع أن
هذا عىل خالف احلالة العادية بني املرأة ورشيكاهتا–رضائرها
 ..فقد وجدنا بعض نسائه ِ Kيغرن إىل حد تآمر بعضهن عىل

بعض ،وكرس بعضهن آنية البعض.

كام يالحظ مقدار املحبة واحلنان الذي يمتلكه النبي K

جتاه هذه السيدة حيث يتأمل بعمق قائالً :بالرغم منا ما نرى بك يا

خدجية.

((( أي اشتد هبا املرض وهي حتترض.
((( دعــاء مــن قبلهــا للنبــي بحصــول األلفــة بينــه وبــن زوجاتــه األخريــات
املذكورات.
((( نقلــه ابــن عســاكر يف تاريــخ دمشــق  119/70وابــن كثــر يف التفســر
ولكنــه وصفــه بأنــه ضعيــف! 416/4وقــال يف البدايــة والنهايــة إنــه
وبعــض األحاديــث األخــرى يف فضــل خدجيــة يف أســانيدها نظــر! فهــل
ذلــك بســبب خمالفــة احلديــث لبعــض مــا يعتقــده ابــن كثــر؟.
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Wخديجة للنبي :بيتي بيتك وأنا جاريتك!

وملا اختارت رسول اهلل  Kزوج ًا وكانت املبادرة يف ذلك،
وجاء النبي  Kإىل بيتها معه أعاممه خاطبني خدجية وخطب أبو
طالب خطبته املعروفة ،وتم ما جاؤوا من أجله ،قام  Kفلام أراد
أن يذهب مع أيب طالب ،قالت خدجية :إىل بيتك ،فبيتي بيتك ،وأنا
جاريتك(((.

((( (املصدر السابق

ثالث الموحدين على وجه األرض
Wعصر النبي :K

إذا كانت السيدة خدجية أول نساء النبي وأعظمهم مرتب ًة
وقدر ًا ورشف ًا ،وأول نسائه يف اجلنة ،وثانية النساء الفضليات يف

اجلنة مقام ًا ،فهي ثالثة املوحدين عىل وجه األرض بعد النبي K

وعيل بن أيب طالب ..بل كانت معهام وليس هناك أحد يعبد اهلل
غريهم عىل الطريقة الصحيحة.

فقد روى حييى بن عفيف عن أبيه قال :كنت جالس ًا مع

العباس بن عبد املطلب ريض اهلل عنه بمكة قبل أن يظهر أمر
النبي  ،Kفجاء شاب فنظر إىل السامء حني حتلقت الشمس ،ثم

استقبل الكعبة فقام يصيل ،ثم جاء غالم فقام عن يمينه ،ثم جاءت
امرأة فقامت خلفهام ،فركع الشاب فركع الغالم واملرأة ،ثم رفع
الشاب فرفعا ،ثم سجد الشاب فسجدا.
فقلت :يا عباس ،أمر عظيم!.
فقال العباس :أمر عظيم.
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أتدري من هذا الشاب؟ هذا حممد بن عبد اهلل –ابن أخي -
أتدري من هذا الغالم؟ هذا عيل بن أيب طالب –ابن أخي –
أتدري من هذه املرأة؟ هذه خدجية بنت خويلد.

إن ابن أخي هذا حدثني ّ
أن ربه –رب الساموات واألرض–
أمره هبذا الدين الذي هو عليه ،وال واهلل ما عىل ظهر األرض عىل
هذا الدين غري هؤالء الثالثة(((.
وقد نقل احلادثة أكثر أرباب اجلوامع احلديثية ،والعلامء يف
كتبهم ،مع يشء من التفصيل أو االمجال ،فقد نقل الرشيف املرتىض
احلادثة هكذا عن عفيف ،قال:
إن أول يشء علمته من أمر رسول اهلل ،أننا قدمنا مكة فأرشدونا
إىل العباس بن عبد املطلب فانتهينا إليه وهو جالس إىل زمزم ،فبينا
نحن جلوس إذ أقبل رجل من باب الصفا عليه ثوبان أبيضان عىل
يمينه غالم مراهق أو حمتلم تتبعه امرأة قد سرتت حماسنها حتى
قصدوا احلجر فاستلمه والغالم واملرأة معه ،ثم طاف بالبيت سبع ًا
والغالم واملرأة يطوفان معه ،ثم استقبل الكعبة وقام فرفع يديه
وكرب وقام الغالم عىل يمينه وكرب وقامت املرأة خلفهام فرفعت يدهيا
وكربت فأطال الرجل القنوت ،ثم ركع فركع الغالم واملرأة معه ،ثم
رفع رأسه فأطال القنوت ثم سجد ومها يصنعان ما يصنع.
((( اإلرشاد–الشيخ املفيد–ج –1ص .30–29
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فلام رأينا شيئ ًا ننكره وال نعرفه بمكة أقبلنا عىل العباس ،فقلنا:
يا أبا الفضل إن هذا الدين ما كنا نعرفه فقال :أجل واهلل ما تعرفون
هذا ،قلنا :ما تعرفه؟ قال :هذا ابن أخي حممد بن عبد اهلل وهذا
عيل بن أيب طالب وهذه املرأة خدجية بنت خويلد واهلل ما عىل وجه
األرض أحد يعبد اهلل هبذا الدين إال هؤالء الثالثة(((.
Wتهجرها نساء قريش وتحضرها نساء الجنة:

عن املفضل بن عمر ،قال :قلت أليب عبد اهلل جعفر بن
حممد  :Bكيف كانت والدة فاطمة D؟ قال :نعم ،إن خدجية
رضوان اهلل عليها ملا تزوج هبا رسول اهلل  Kهجرهتا نسوة مكة،
فكن ال يدخلن عليها ،وال يسلمن عليها ،وال يرتكن امرأة تدخل
عليها ،فاستوحشت خدجية من ذلك .فلام محلت بفاطمة ،وكانت
خدجية تغتم وحتزن إذا خرج رسول اهلل  ،Kفكانت فاطمة حتدثها
من بطنها ،وتصربها ،وكان حزن خدجية وحذرها عىل رسول اهلل.
وكانت خدجية تكتم ذلك عن رسول اهلل  ،Kفدخل يوم ًا،
فسمع خدجية حتدث فاطمة ،فقال هلا :يا خدجية ،من حيدثك؟!
قالت :اجلنني الذي يف بطني حيدثني ويؤنسني.
فقال هلا :يا خدجية ،هذا جربئيل يبرشين بأهنا أنثى ،وأهنا
النسمة الطاهرة امليمونة ،وأن اهلل تعاىل سيجعل نسيل منها،
وسيجعل من نسلها أئمة يف األمة ،وجيعلهم خلفاء يف أرضه بعد

((( الفصول املختارة –الرشيف املرتىض– ص .274–273
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انقضاء وحيه .فلم تزل خدجية عىل ذلك إىل أن حرضت والدهتا،
فوجهت إىل نساء قريش وبني هاشم ليلني منها ما تيل النساء من
النساء .فأرسلن إليها بأنك عصيتنا ،ومل تقبيل قولنا ،وتزوجت
حممد ًا يتيم أيب طالب ،فقري ًا ال مال له ،فلسنا نجيئك ،وال نيل من
أمرك شيئا ،فاغتمت خدجية لذلك.

فاغتمت خدجية  Dلذلك ،فبينا هي كذلك إذ دخل عليها
أربع نسوة سمر طوال كأهنن من نساء بني هاشم ،ففزعت منهن
ملا رأهتن ،فقالت إحداهن :ال حتزين يا خدجية فأرسلنا ربك إليك،
ونحن أخواتك ،أنا سارة ،وهذه آسية بنت مزاحم وهي رفيقتك
يف اجلنة ،وهذه مريم بنت عمران ،وهذه كلثوم أخت موسى بن
عمران ،بعثنا اهلل إليك لنيل منك ما تيل النساء ،فجلست واحدة
عن يمينها وأخرى عن يسارها والثالثة بني يدهيا والرابعة خلفها،
فوضعت فاطمة طاهرة مطهرة(((.

((( دالئل االمامة –حممد بن جرير الطربي– ص .77

أبو طالب
الوصي
عم النبي ووالد
ُّ
ّ
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مقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

هذه مقاالت ثالث حول أيب طالب بني األوىل والتي نرشت
يف كتاب رجال حول أهل البيت  ،Aوبني الثانية والثالثة واللتني
اهلم
مل تنرشا حتى اآلن ما يقرب من  28سنة ،وال يزال نفس ِّ
واهلاجس ،وال يزال نفس اخلط الذي كان لقرون يبث يف الناس
فكرة (كفر) أيب طالب  ،Cجيهد من أجل إقناع األمة بباطله ،مع
أنه بحسب الظاهر ال ينفعهم إثبات كفره شيئ ًا!
وبنفس املقدار الذي جيهد أولئك فيه أنفسهم يف ذلك االجتاه،
يسعى شيعة عيل بن أيب طالب بل وحمبوه من غري شيعة أهل البيت
لبيان مواضع العظمة والتأيس واالقتداء بالتايل يف حياة بطل
الصحابة وشيخهم وحامي الدعوة والسابق إىل تصديق الرسول
أيب الويص وعم النبي ،ونسأل اهلل أن يعطي ك ً
ال عىل جهده ،وأن
حيرشه مع من حيب فهذه دعوة إنصاف ،إننا يف نفس الوقت الذي
نسأل اهلل لنا أن نحرش بجوار عيل وأبيه أيب طالب ،نسأل اهلل ألولئك
أن حيرشوا يف صف أعداء أيب طالب وابنه.
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ّيصولا دلاو يبنلا ُّمع بلاط بوأ
و

أقدمها مقرونة بمقاالت كتبت عن الصدِّ يقة الكاملة خدجية
بنت خويلد ،مجعهام كون هاتني الشخصيتني شكلتا معا حصن
االسالم احلامي يف أول تشكله وبنائه وأوان ضعفه ،فإنه إذا كان
ْ ُ ْ َ ْ ََْ َ ْ َ ْ َْ ْ ََ ََ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ً
َ َْ َ
{ل يست ِوي مِنكم من أنفق مِن قب ِل الفت ِح وقاتل أولئِك أعظم درجة
َْ ُ َ َُ
َ َّ َ َ ْ َ ُ
َ ُ ّ ً َ َ َ َّ ْ ُ ْ َ َّ
ِين أنفقوا م ِْن بعد َوقاتلوا} وإن كان {وك وعد الل
السن َوالل
مِن ال
ُ
َ
َ
ب َما َت ْع َملون خب ٌ
ري}((( ..هذه امليزة الزمنية جعلت املنفقني واملقاتلني
ِ
ِ
قبل الفتح أفضل وأعظم درجة ،مع أن الدين يف ذلك الوقت–قبل
الفتح–بأي معنى من املعاين التي قيلت فيه ،كان قد قام عىل سوقه
وبنى له دولة ومجع املسلمني فيها ،وانترص عىل املجتمعات املحلية
القريبة من قريش واليهود ،وأصبح مهاب ًا ومرهوب اجلانب ،ومع
ذلك فهو بالقياس إىل ما بعد الفتح كان أضعف!
فكيف إذا كانت املرحلة الزمنية هي التي عاش فيها هذان
املؤمنان والركنان العظيامن للدين؟! هي بداية البعثة وشهدا
السنوات العرش األوىل التي كان فيها االسالم ضعيف ًا واملسلمون
مطاردين والرسول املصطفى حمل أذى املرشكني؟ هنا يكون
االنفاق بأضعافه املضاعفة ،وتكون الكلمة املنارصة سيف ًا ماض ًيا،
واالحتضان والدفاع معركة فاصلة ،وهذا ما قام به أبو طالب بن
عبد املطلب وخدجية بنت خويلد .B

مع مالحظة هذه الظروف من جهة ،ومالحظة جهود أيب
طالب نرى التوصيف الذي قدمه أهل البيت  Aعن أيب طالب
((( سورة احلديد10 :
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بأنه مثل أهل الكهف أويت أجره مرتني أو أنه لو شفع يف كل مذنب
عىل وجه األرض لشفعه اهلل فيهم ،أو أن نور أيب طالب يوم القيامة
يطفئ أنوار اخللق إال مخسة أنوار ..نجد هذا التوصيف هو الطبيعي
وأنه ال حمل فيه ألي مبالغة أو تز ّي ٍد.

إن كأس املاء الذي يعطى ملن يكاد يموت عطش ًا ،قد ال خيتلف
يف كميته عن الكأس الذي يرشبه الشخص املرتوي ،ولكن قيمته
ربد.
احلقيقية تعني يف األول إنقاذ حياة إنسان ،بينام يف الثاين هو ت ُّ

ربام أنفق مسلمون بعد الفتح أو بعد اهلجرة إىل املدينة كام
أنفقت خدجية–من الناحية الكمية والعددية–لكن املرحلة الزمنية
خمتلفة متام ًا وهذا ما لعلنا نستفيده مما روي عن النبي  Kمن
تركيزه عىل كلمة (حني) أنفقت وأعطت فقال :آمنت يب حني كفر
يب الناس وصدقتني حني كذبني الناس وواستني بامهلا حني منعني
الناس ..وقد مر حديث يف شان خدجية حول هذا.
ودور أيب طالب هو هكذا فهو مرتبط بزمان كان زمان ضعف
الدين وبداية التأسيس.

فلقد قال كثري من الشعراء قصائد تعرب عن احلامسة والشجاعة
بعد كل انتصار حيرزه املسلمون ،ولكن أ ّيا منها مل تكن يف (حني)
استثنائي -فلم تكن تساوي–ربام بيتًا واحدً ا من قصيدة قاهلا،
كالبيت الذي قاله:
كذبتــم وبيت اهلل يبــزى حممد وملــا نطاعــن دونــه ونناضــل
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وبني يديكام أخي القارئ وأختي القارئة هذه املقاالت،
هي ال تفي بعرش معشار حق أيب طالب فض ً
ال عن حق ابنه أمري
املؤمنني وسائر أبنائه فهو أبو األئمة املعصومني  Aمجي ًعا .لكنها
َ ّ َ ُ َّ َ
جهد املقل ،وعطاء الضعيف ،ومصداق قوله تعاىل {فاتقوا الل ما
ْ َ ُْ
است َطعت ْم}((( .أسأل اهلل سبحانه أن حيرشنا معه ومع أبنائه.
فوزي بن املرحوم حممد تقي آل سيف
تاروت القطيف
 1442 /5 /13هـ

((( سورة التغابن16:

عمران بن عبد المطلب

(((

العمر  85سنة تويف بعد عرش سنوات من بعثة النبي K

مر الشتاء دون أن ترسل السامء قطرة من غيثها ،وأجدبت
ّ
األرض فال واحة إالّ وأكل اجلفاف رونقها وهباءها ،وهامت
الدواب تبحث عن مرعى دون جدوى ،وتوقع القرشيون اهلالك،
فإن انتهى الشتاء عىل هذه احلال ،فال رضع وال زرع.
وجاؤوا إىل شيخ األبطح..

eيا أبا طالب ..أقحط الوادي ،وأجدب العيال فهلم واستسق.

كان من عادة قريش إذا أقحطوا توسلوا ببني هاشم ،وخرج
هذه املرة أبو طالب «ومعه غالم كأنه شمس جت ّلت عنه سحابة
قتامء وحوله أغيلمة ،فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة والذ
بإصبعه الغالم ،وما يف السامء قزعة–أي قطعة سحاب–فأقبل
السحاب من ها هنا وها هنا وأغدق ،واغدودق وانفجر له الوادي
وأخصب البادي والنادي.»(((...
((( عمران( :عبد مناف) بن عبد املطلب( :أبو طالب).
((( الغدير 346 /7
101
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كان ذلك للمرة الثانية يف عرض أيب طالب هلذا الغالم ذي
الشأن الكبري ،وكان أبو طالب الذي سمع من أبيه عبد املطلب أنه
سيولد من نسله نبي من أنبياء اهلل العظام وأوىص بنيه بنرصه يعلم
أن هذا الغالم ابن عبد اهلل أخيه هو النبي املنتظر ،ولكنه كان يريد
تعريف قريش به من خالل كراماته ومناقبه..
ها هو الركب املغادر إىل الشام للتجارة يف رحلته السنوية عىل
وشك االنطالق ،وفيه أبو طالب« ،وحممد» ابن أخيه آخذ بزمام
ناقته يطلب منه أن يرافقه :يا عم إىل من تكلني ال أب يل وال أم
يل؟! ّ
فرق له أبو طالب وقال :واهلل ألخرجن به معي وال يفارقني
وال أفارقه أبد ًا.

فخرج به معه فلام نزل الركب «برصى» من أرض الشام وهبا
راهب يقال له (بحريا) يف صومعة له وكان أعلم أهل النرصانية
ومل يزل يف تلك الصومعة ،راهب إليه يصري علمهم من كتاب
فيهم -كام يزعمونه–يتوارثونه كائن ًا عن كائن فلام نزلوا ذلك العام
ببحريا وكانوا كثري ًا ما يمرون عليه قبل ذلك فال يكلمهم وال
يتعرض هلم حتى إذا كان ذلك العام نزلوا به قريب ًا من صومعته
فصنع هلم طعام ًا كثري ًا وذلك فيام يزعمون عن يشء رآه وهو يف
صومعته من الركب حني أقبلوا ،وغاممة تظ ّله  Kمن بني القوم،
ثم أقبلوا حتى نزلوا ّ
بظل شجرة قريب ًا منه فنظر إىل الغاممة حتى
أظلت الشجرة وهترصت–يعني هتدلت–أغصاهنا عىل رسول
اهلل  Kحتى استظل حتتها فلام رأى بحريا ذلك نزل من صومعته
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وقد أمر أن يصنع هلم ذلك الطعام فصنع ،ثم أرسل إليهم فقال:
إين قد صنعت لكم طعام ًا يا معرش قريش وأنا أحب أن حترضوا
وحركم وعبدكم ،فقال له رجل منهم :يا
كلكم صغريكم وكبريكم ّ
بحريا إن لك اليوم لشأن ًا ما كنت تصنع هذا فيام مىض وقد كنا نمر
كثريا فام شأنك اليوم؟!
بك ً
قال بحريا :صدقت قد كان ما تقولون ولكنكم ضيوف
فأحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعام ًا تأكلون منه كلكم.
فاجتمعوا إليه وختلف رسول اهلل  Kمن بني القوم حلداثة سنه يف
رحال القوم حتت الشجرة فلام نظر بحريا يف القوم مل ير الصفة التي
يعرفها وهي موجودة عنده ،فقال:

يا معرش قريش ال يتخلف أحد منكم عن طعامي هذا .فقالوا:
ما ختلف عنك أحد ينبغي أن يأتيك إالّ غالم هو حدث القوم سن ًا
ختلف يف رحاهلم.
قال :ال تفعلوا ،ادعوه فليحرض هذا الطعام معكم.

فقال رجل من قريش :والالت والعزى إن هلذا اليوم نبأ،
أيليق أن يتخلف ابن عبد اهلل عن الطعام من بيننا؟! ثم قام إليه
فاحتضنه ثم أقبل به حتى أجلسه مع القوم فلام رآه بحريا جعل
يلحظه حلظ ًا شديد ًا وينظر إىل أشياء من جسده ،قد كان جيدها عنده
يف صفته حتى إذا فرغ القوم من الطعام وتفرقوا قام بحريا فقال له:
يا غالم أسألك بالالت والعزى إالّ أخربتني مما أسألك عنه.
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فقال رسول اهلل  :Kال تسألني بالالت والعزى شيئ ًا قط.

قال بحريا :فباهلل إالّ ما أخربتني عام أسألك عنه..

قال له  :Kسلني عام بدا لك .فجعل يسأله عن أشياء من
نومه وهيئته وأموره ورسول اهلل  Kخيربه فيوافق ذلك ما عند
بحريا من صفته ،ثم نظر إىل ظهره فرأى خاتم النبوة بني كتفيه عىل
موضعه من صفته التي هي عنده.
كل ذلك وأبو طالب يرقب املوقف ..حيث أنشأ يقول:
أن ابــن آمنــة النبــي حممــد عنـ دي يفــوق منــازل األوالد
إىل آخر أبياته...
وينزل األمني (جربئيل) عىل رسول اهلل  ،Kوهو يف غار
(حراء) متوج ًا بذلك سلسلة اخبارات وأصوات كان يسمعها
الرسول  Kسابق ًا و(يبعث) إىل الناس كا ّفة إلخراجهم من عبادة
العباد واألحجار إىل عبادة اهلل ّ
جل وعال.
ويعرف الرسول  Kماذا تعني الدعوة اجلديدة بالنسبة
لقريش؟ إهنا تعني النسف الكامل لكل ما بنوه من جمد باطل،
وعبادة زائفة ،وتسلطوا عىل سائر القبائل مستفيدين من وجودهم
قرب بيت اهلل احلرام ،ولذلك فقد كان بحاجة إىل قلب حان،
وذراع قوية ،يدفئه األول وحتميه الثانية ويأيت إىل عمه العباس بن
عبد املطلب:
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eإن اهلل قد أمرين بإظهار أمري وقد أنبأين فام عندك؟! قال
لعمه الذي أجابه:
الرسول ّ
eيا ابن أخي إن قريش ًا أشد الناس حسد ًا لولد أبيك ،وإن
كانت هذه اخلصلة كانت الطامة ال ّطامء والداهية العظيمة
ورمينا عن قوس واحد وانتسفونا نسف ًا ،ولكن ّقرب إىل
عمك أيب طالب فإنه كان أكرب أعاممك ،فإنه إن ال ينرصك،
ّ
ال خيذلك وال ُيسلمك.

وهكذا مل جيد الرسول  Kيف عمه العباس قدرة احلامية
والتصدي للدفاع عن دعوته ،فاجته  Kمع العباس إىل أيب طالب،
فلام رآمها قالّ :
إن لكام تظن ًة وخرب ًا ما جاء بكام يف هذا الوقت؟!
فعرفه العباس ما جرى ،فنظر أبو طالب إىل النبي  Kوقال له:
ّ
eاخرج يا ابن أيب فأنك الرفيع كعب ًا واملنيع حزب ًا واألعىل أب ًا...
واهلل ال يسلقك لسان إالّ سلقته ألسن شداد واجتذبته سيوف
حداد ،واهلل لتذل ّن لك العرب ّ
ذل ال ُبهم حلاضنها ،ولقد كان
أيب يقرأ الكتاب مجيع ًا ولقد قال :إن من صلبي لنبي ًا لوددت
أين أدركت ذلك الزمان فآمنت به فمن أدركه من ولدي
فليؤمن به(((.

ووجد أبو طالب ما كان يبحث عنه ،ذلك أنه وآباءه وهم
يدينون باحلنيفية اإلبراهيمية كانوا يقرؤون الكتب ويتوارثون
((( الغدير  348/7عن هناية الطلب والسؤول يف مناقب آل الرسول.
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ّ
ستذل له العرب ،ويتواصون باإليامن
العلم عن النبي املنتظر الذي
يمر جيل وآخر حتى كان
به والفداء يف نرصته إن أدركوه ،وهكذا ّ
توسمه يف ابن أخيه...
هذا اللقاء ،وأكّد أليب طالب صحة ما قد ّ
ولكن...

إنه يقف أمام منعطف خطر ،وعليه أن يستخدم أقىص ما
يملكه من ذكاء ،بحيث خيفي عقيدته وإيامنه لكي يستطيع أن يبقى
يف موقع (شيخ األبطح) وسيد قريش.

ومن خالل ذلك يقوم بحامية الرسول واملؤمنني به دون أن
يكون موقع التهمة ،وحيتاج من يامرس هذا الدور إىل نفس صلبة
وعقيدة راسخة متام ًا كمؤمن آل فرعون ،وكأهل الكهف الذين
«أرسوا اإليامن وأظهروا الرشك فآتاهم اهلل أجرهم وأن أبا طالب
ّ
أرس اإليامن وأظهر الرشك فآتاه اهلل أجره مرتني» كام قال اإلمام
ّ
الصادق .C
ومارس أبو طالب هذا الدور بكل دقة واتقان ..ولو كان قد
أعلن إيامنه منذ البدء مل يكن يستطيع ذلك.

لقد ألقي عليه هذا القول الثقيل واملسؤولية الكربى ،يف حفظ
صاحب الرسالة ،خصوص ًا وأن قريش ًا التي مل تشهد حتد ّي ًا كهذا
كانت قد عقدت العزم األكيد عىل تصفية وجود النبي واغتياله،
وكام عقدت قريش عزمها عىل قتل الرسول  ،Kفقد عقد أبو
طالب ميثاق ًا مع اهلل أن يدفع عن رسوله  ،Kفادي ًا يف ذلك نفسه
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وأوالده ،قائالً:
كذبتــم وبيت اهلل يبــزى حممد
نرصع حولـــه
ونســلمه حتــى ّ
أمل تعلمــوا أن ابننــا ال مكــذب

وملــا نطاعــن دونــه ونناضــل
ونذهــل عــن أبنائنــا واحلالئل
لدينــا وال نعبأ بقــول األباطل

ولذلك كان أكثر ما خياف البيات (االغتيال ليالً) فكان إذا
عرف مضجعه ،يقيمه بعد أن يذهب من الليل هزيع ،ويضجع ابنه
عل ّي ًا  Cمكانه ،فقال عيل له ليلة :يا أبت إين مقتول!!.
فقال له أبوه:

اصــرن يابنــي فالصــر أحجــى
كل حــــي مصــــره لشعـــــوب
قــد بذلنــاك والبــاء شــديد
لفــداء احلبيــب وابــن احلبيــب
لفــداء األغــر ذي احلســب الثــا
قــب والبــاع الكريــم النجيــب
إن تصبــك املنــون فالنبــل تــرى
فمصيــب منهــا وغــر مصيــب
فأجابه عيل :C

أتأمــرين بالصــر يف نــر أمحــد
واهلل مــا قلــت الــذي قلــت جازعـ ًا
ولكننــي أحببــت أن تــر نــريت
وتعلــم أين مل أزل لــك طائعــ ًا
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سأســعى لوجــه اهلل يف نــر أمحــد
نبي اهلــدى املحمود طف ـ ً
ا ويافع ًا(((.

ومل يكن يتوقع أن يبقى ذلك خفي ًا عىل قريش ،لذلك كان كل
واحد منهم يفكر يف ر ّد الفعل املتوقع من أيب طالب لو وصل إىل
الرسول  Kأذى وسوء ،فها هو أبو طالب ال يفتأ يذكر نرصته
للرسول  Kوذ ّبه عنه ،ودعوة أبنائه للدفاع عنه وسائر الناس
لإليامن به ،وهو وإن مل يشأ إظهار إيامنه ملا تقدم ،إالّ أنه ال يرتك
موقف ًا يبني لقريش قوة حممد  Kبه ،إالّ وأظهره ،وال أظهر من
موقفه من زعامء قريش عندما تآمروا عليه قائلني :وما خري من أن
نغتال حممد ًا ..فلام كان مساء تلك الليلة ُف ِقد رسول اهلل  Kوجاء
أبو طالب وعمومته إىل منزله فلم جيدوه فجمع فتيان ًا من بني هاشم
وبني عبد املطلب ثم قال :ليأخذ كل واحد منكم حديدة صارمة
ثم ليتبعني إذا دخل املسجد فليجلس إىل عظيم من عظامئهم ،فيهم
ابن احلنظلية (يعني أبا جهل) فإنه مل يغب عن رش إن كان حممد قد
قتل ،فقال الفتيان :نفعل فجاء زيد بن حارثة فوجد أبا طالب عىل
تلك احلالة .فقال له:
 -يا زيد أحسست ابن آخي؟! قال زيد :نعم كنت معه آنف ًا.

فقال أبو طالب :ال أدخل بيتي حتى أراه ،فخرج زيد رسيع ًا
حتى أتى رسول اهلل  Kوهو يف بيت عند الصفا ومعه أصحابه
يتحدثون ،فأخربه اخلرب فجاء رسول اهلل  Kإىل أيب طالب ،فقال له:
((( الغدير .358 /7
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 يا ابن أخي أين كنت؟! أكنت يف خري؟! فأجابه :نعم ،فقالله :ادخل بيتك.

فدخل الرسول  ،Kفلام أصبح أبو طالب غدا عىل النبي K
فأخذ بيده عىل أندية قريش ومعه الفتيان واملطلبيون فقال:
 -يا معرش قريش! هل تدرون ما مهمت به؟! قالوا :ال.

عم يف أيديكم ،فكشفوا
فأخربهم اخلرب ،وقال للفتيان :اكشفوا ّ
فإذا كل رجل منهم معه حديدة صارمة ،فقال هلم :لو قتلتموه ما
بقيت منكم أحد ًا حتى نتفانى نحن وأنتم .فانكرس القوم وكان
أشدهم انكسار ًا أبو جهل.

وبقدر ما هبطت الذلة رؤوس زعامء قريش ،فقد مىض أبو
طالب بالنبي  Kعزيز اجلانب ،مرفوع اهلامة وهو يقول:
ـي فــا عليك غضاضــــة
اذهــب بنـ َّ
اذهــب وقـ َّـر بــذاك منــك عيــــونا
واهلل لــن يصلــوا إليــك بجمعهــم
حتــى أوســد يف الــراب دفينــا
ودعوتنــي وعلمــت أنــك ناصحي
ولقــد صدقــت وكنــت قبــل أمينــا
وذكــرت دينـــ ًا ال حمــــالة أنــه
مــن خــر أديــان الربيــة ديــــــنا

وملا رأت قريش أن الرسول  Kيف حصن منيع من القتل،
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وأنه ال يتم هلم ذلك مادام أبو طالب موجود ًا ،فتحولوا إىل طريق
آخر وهو تصفية الشخصية واالغتيال االجتامعي ،عرب زيادة
وترية االستهزاء والسخرية ،واإلسقاط فكان طريقه  Kيمتلئ
باألشواك واحلجارة ،وبيته املجاور لبيت أيب هلب مكان ًا كان هدف ًا
محالة
لألوساخ ومل يكن وحده يف ذلك بل تساعده يف ذلك (امرأته ّ
احلطب) .ومل يكن دور أيب طالب يف هذا الصعيد أقل من سابقه.
ويف املسجد احلرام ،وحيث يصيل رسول اهلل  ،Kجلس أبو
جهل ومعه عدد من القرشيني ،فلام دخل النبي يف الصالة ،قال أبو
جهل:
 من يقوم إىل هذا الرجل فيفسد عليه صالته؟ فقام ابنالزبعرى فأخذ فرث ًا ودم ًا فل ّطخ به وجه النبي  ،Kفانفتل
النبي  Kمن صالته ،ثم أتى عمه أبا طالب:
 -يا عم أال ترى ما ُفعل يب؟!

 -من فعل بك هذا؟! سأله عمه.

 -عبد اهلل بن الزبعرى.

وانتهضت يف أيب طالب محية الدين اهلاشم ّية ،وقام حام ً
ال
سيفه عىل عاتقه ومشى معه ،حتى أتى القوم ،فلام رأوه قد أقبل
جعلوا ينهضون ،فقال هلم:
 -واهلل لئن قام رجل ج ّللته بسيفي.
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فقعدوا حتى دنا إليهم ،وقال للنبي :يا بني من الفاعل بك
هذا؟!.

فقال :عبد اهلل بن الزبعرى ..فأخذ أبو طالب فرث ًا ودم ًا فل ّطخ
به وجوههم وحلاهم وثياهبم وأساء هلم القول..
ولك أن تتصور عزيزي القارئ (سادة) قريش وقد رجع كل
واحد منهم إىل منزله وقد ختضبت حليته ،وتلطخت ثيابه من الدماء
الفاسدة.
وإذ يؤمن محزة أخوه برسول اهلل  ،Kيقوى جانب
ويمر عىل أخيه مشجع ًا إياه
الرسول  Kفيرس ذلك أبا طالب،
ّ
عىل االلتزام بدين الرسول  ،Kوإظهار ذلك ،وإشهاره أمام
الناس قائ ً
ال له:

فصــر ًا أبــا يعــى عــى ديــن أمحــد
وكــن ُم ِ
ظهــر ًا للدين وفقــت صابر ًا
وحــط مــن أتى باحلــق من عنــد ربه
ُ
بصــدق وعــزم ال تكــن محـ ُز كافــرا
فقــد رسين إذ قلــت إنــك مؤمــن
فكــن لرســول اهلل يف اهلل نــارص ًا
ِ
ً(((
وباد قريش ًا بالذي قد أتيته جهار ًا وقل :ما كان أمحد ساحرا

((( املصدر عن أسد الغابة.
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وأطلقت قريش آخر سهم يف كنانتها ،املساومة ،بعد أن فشلت
املناوأة.

 يا أبا طالب هذا عامرة بن الوليد أهند فتى يف قريش وأمجلهفخذه فلك عقله ونرصه واختذه ولد ًا فهو لك ،وأسلم إلينا ابن
(((
وفرق مجاعة
أخيك هذا الذي قد خالفك دينك ودين آبائكّ .
قومك وسفه أحالمهم ،فنقتله فإنام هو رجل برجل.

كان بريق النجاح ّ
يطل من عيون القادمني إىل أيب طالب
وهي تلتقي ،فام هي إالّ ساعة من النهار حتى حيتفلوا بنخب قتل
الرسول  ،Kإذ مل يكن خياجلهم أدنى شك يف رسعة قبول أيب
طالب.
جواب أيب طالب كان صفعة عنيفة خلياالهتم ،وهدم ًا هليكل
أمانيهم:
واهلل لبئس ما تسومونني!! أتعطونني ابنكم اغذوه لكم
وأعطيكم ابني تقتلونه!! هذا واهلل ما ال يكون أبد ًا!

وكان نتيجة ذلك املقاطعة االقتصادية واالجتامعية الشاملة
فقد اجتمعت قريش عىل أن يكتبوا كتاب ًا يتعاقدون فيه عىل بني
هاشم وبني املطلب :أن ال ينكحوا إليهم وال يبيعوا منهم شيئ ًا وال
((( يظهــر مــن هــذه اجلملــة األداء الرائــع مــن قبــل أيب طالــب لــدوره
املتمثــل يف إخفــاء اإليــان وإظهــار الــرك ،بحيــث مل يشــكوا يف خــاف
النبــي ملعتقــدات أيب طالــب.
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يتبايعوا وال يقبلوا منهم صلح ًا أبد ًا وال تأخذهم هبم رأفة حتى
يسلموا رسول اهلل للقتل ،وخيلوا بينهم وبينه.

وهكذا غدا شيخ األبطح سجني ِّ
الشعب يرشب املاء اآلسن
متر األيام واحلصار يشتد يوم ًا بعد يوم ،واجلوع
ويأكل ورق الشجر ّ
يفتك بالصبية ،والصيف والعطش جيهد الكبار ،وما كان يرسله
بعض القرشيني من املنصفني يف جوف الليل من مجال حمملة
بالطعام مل يكن ليسد جوع األفواه وال يروي غليل عطشها ،وأبو
طالب يتحمل ذلك كله يف سبيل الدفاع عن دين اهلل وحياطة
رسول اهلل  Kوال يزداد يف الألواء إالّ بصرية يف دينه.
كان يوم..

يقبل فيه الرسول عىل أيب طالب ،وليرس إليه من بني اجلمع
بكلامت ،فيبتسم أبو طالب:
 -يا ابن أخي! أربك أخربك هبذا؟!

 -نعم .قال النبي .K

ِ
والثواقب ما كذبتني قط.
-

***

هتامس القرشيون ،وسكروا بخمرة «وهم االنتصار» فام الذي
جاء بأيب طالب ومعه اهلاشميون ،وقد بانت آثار احلصار عىل سمرة
وجوههم ،وضعف أبداهنم ،وثياهبم أيض ًا ..بينام ّ
رق غريهم حلال
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أيب طالب ،ذلك الذي كان أعز قريش ،وشيخ أبطحها أيصري به
التزامه بابن أخيه إىل هذا احلد من اجلهد والبالء؟!.
نعم ..ها قد جاء أبو طالب إىل املسجد:
 -يا معرش قريش..

جرت بيننا وبينكم أمور مل تذكر يف صحيفتكم فأتوا هبا ّ
لعل
أن يكون بيننا وبينكم صلح( ..لقد قال ذلك خشية أن ينظروا فيها
قبل أن يأتوا هبا فتفشل املهمة) .وهكذا أتوا هبا وهم ال يشكون أن
أبا طالب يدفع إليهم النبي  ..Kووضعوها بينهم ،وقالوا أليب
طالب:
 قد آن لكم أن ترجعوا عام أحدثتم علينا وعىل أنفسكم!!فأجاهبم:

 أتيتكم يف أمر هو نَصف بيننا وبينكم ..أن ابن أخي أخربينومل يكذبني :أن اهلل قد بعث عىل صحيفتكم دابة فلم ترتك فيها
إالّ اسم اهلل فقط ،فإن كان كام يقول فأفيقوا عام أنتم عليه فواهلل ال
نسلمه حتى نموت من عند آخرنا ،وإن كان باط ً
ال دفعناه إليكم
فقتلتم أو استحييتم!
فقالوا –بأمجعهم  :-رضينا!!

وفتحت الصحيفة فإذا هبا قد أكلتها األرضة من أوهلا إىل
آخرها باستثناء اسم اهلل سبحانه وتعاىل.
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وهبذا خرجوا من احلصار وبان ملن كان له قلب صدق نبوة
الرسول ،وأرخ أبو طالب تلك احلادثة يف قصيدته الدالية التي جاء
فيها:
أال إن خــر النــاس نفســ ًا ووالــد ًا
إذا عــد ســادات الربيــة أمحــد
نبــي اإللــه والكريــم بأصـــله
وأخالقــه وهــو الرشــيد املؤيــد

وخرج اجلمع من ذلك احلصار ،وكانت إرادة اهلل أن ختتم
حياة شيخ املؤمنني احلافلة بالفضائل ،بفضيلة من هذا النوع ،بعد
أن بلغ به العمر أقصاه يف خدمة النبي وأتباعه والدفاع عنه.
وها هو أبو طالب مسجى عىل فراش املوت يلقي بعينيه
ملن حوله من القرشيني موصي ًا بنرص النبي  ،Kمسترشف ًا أبعاد
املستقبل حيث سيسخر اهلل لنرصة ابن أخيه من ينهي أسطورة
قريش وينرش الدين ال يف أرض العرب بل لكل الناس ،ويبني
أن سبب عدم إظهاره إيامنه بعدما قبله قلبه ،إنام هو خوفه الشنآن
والعداوة ،والتزامه التقية..
...وإين أوصيكم بمحمد خري ًا فإنه األمني يف قريش
والصديق يف العرب ،وهو اجلامع لكل ما أوصيتكم به ،وقد جاءنا
بأمر قبله اجلنان ،وأنكره اللسان خمافة الشنآن ،وأيم اهلل كأين أنظر
إىل صعاليك العرب وأهل األطراف واملستضعفني من الناس قد
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أجابوا دعوته وصدقوا كلمته ،وعظموا أمره فخاض هبم غمرات
املوت وصارت رؤساء قريش وصناديدها أذناب ًا ،ودورها خراب ًا
وضعفاؤها أرباب ًا ،وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه ،وأبعدهم
منه أحظاهم عنده ،قد حمضته العرب ودادها ،وأصفت له فؤادها
وأعطته قيادها.
دونكم يا معرش قريش! ابن أبيكم كونوا له والة وحلزبه محاة
واهلل ال يسلك أحد سبيله إالّ رشد وال يأخذ أحد هبديه إال ّ سعد،
ولو كان لنفيس مدة يف أجيل تأخري لكففت عنه اهلزاهز ولدفعت
عنه الدواهي.
وأدار عينه يف بني عبد املطلب ،وأوصاهم بطاعة الرسول
واتباعه عىل اخلصوص..

 لن تزالوا بخري ما سمعتم من حممد وما اتبعتم أمره فاتبعوهوأعينوه ترشدوا..

وهكذا فكام كان حفظ حممد واتباعه رفيق حياة أيب طالب فقد
كان ذكر (حممد) واسم (حممد) ودين (حممد) آخر لفظة من الدنيا،
وأطبقت عينا مؤمن قريش.
ونزل الوحي عىل رسول اهلل لكي هياجر تارك ًا مكة فلم يعد له
هبا نارص بعد أيب طالب.

أبو طالب مؤمن قريش
ولـــوال أبوطالـــب وابنـــه

ـخصا فقاما
ملا مثــل الديــن شـ ً

ومــا رض جمــدَ أيب طالــب

َج ُهـ ٌ
ـر تعامــى
ـول لغــا أو بصـ ٌ

فــذاك بمكــة آوى وحامــى
فللــه َذا فاحتــا للهــدى

ـس احلاممــا
وهــذا بيثــرب جـ ّ
وهلل َذا للمعــايل ختامــا

كــا ال يــر إيــاة الصبــاح

مــن ظن ضــوء النهــار الظالما

(((

جاء يف اخلرب املعترب يف الكايف للكليني عن أيب عبد اهلل C

قال إن مثل أيب طالب مثل أصحاب الكهف أرسوا اإليامن

وأظهروا الرشك فآتاهم اهلل اجرهم مرتني.

(((

املعروف عند العرب أن ما بدئ بأب أو بأم ،فهو كنية ،وليس

اس ًام .ولكن قد تغلب الكنية االسم وتكون هي املعرف لصاحبها

بحيث ال يعرف إال من جهة كنيته دون اسمه .وهذا ما حصل
بالنسبة أليب طالب عم النبي .K

((( ابن ايب احلديد؛ رشح هنج البالغة .84/14
((( الكلينــي؛ حممــد بــن يعقــوب :الــكايف –373/1عــي بــن إبراهيــم عــن
أبيــه عــن ابــن أيب عمــر عــن هشــام بــن ســامل عــن الصــادق
117
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ما هو اسمه األصيل؟.
هناك قوالن فيه:

األول :عمران بن عبد املطلب هو اسم أيب طالب وقد ورد
هذا يف بعض الروايات.

الثاين :اسمه عبد مناف وهذا لعله املشهور يف األلسنة والكتب
بل وما ورد يف وصية أبيه عبد املطلب((( إليه.

وهو بالتبع يثري سؤاال :أنه كيف يكون عبد املطلب موحدً ا
بل ِف تلك الدرجة العالية من التوحيد واإليامن ِ
وف نفس الوقت
يسمي ابنه بعبد مناف؟.
بينام مناف هو اسم صنم من أصنام قريش وربام زاد البعض
وال سيام أصحاب التوجه السلفي ا ُملرص عىل عدم إيامن آباء النبي
وأجداده يف الطنبور نغمة ليقولوا هذا دليل عىل أن عبد املطلب مل
يكن موحد ًا!.
وقد ذكرت أجوبة كثرية عىل ذلك ،منها:

أوالً :أنه ليس من الثابت أن مناف اسم منحرص لصنم بل
مناف يف لغة العرب :من ناف وينيف ونواف بمعنى الزيادة والنامء،
بل قيل إن االسم يعني عبد اهلل ألن املناف هو املرشف واملطلع وهو
اهلل سبحانه.
((( أوصيك يا عبد مناف بعدي

بواحـــد بعـــد أبيـــه فـــرد
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أو يكون من األسامء الشائعة ويصري مثل عبد املطلب َو َعبد
احلسني وأمثال ذلك وال نحكم بالتأكيد أنه اسم صنم وعىل فرض
بعض القبائل سمت صنمها هبذا االسم فهذا ال يعني امتالكهم
هذا االسم بحيث ال يستطيع أحد أن يستعمله غريهم.

ثاني ًا :إن االسم (عبد مناف) كان معروفا عند العرب قبل ان
تكون األصنام موجودة ،فإنه كان يف زمان قيص جد النبي األعىل،
مع أنه مل يكن يف ذلك الوقت صنم باسم مناف ،وإنام جاءت بعد
عمرو بن حلي اخلزاعي .وكان جد عبد املطلب األعىل (والد أبيه
هاشم) يسمى عبد مناف! فلتكن هذه التسمية هبذا اللحاظ ال
بلحاظ كونه اسم صنم.
ثالث ًا :إن األسامء عند العرب يف تلك االزمنة ،غال ًبا هي أسامء
مرجتلة ليس ملحوظ ًا فيها املعنى واملضمون الذي تعرب عنه بمقدار
ما هي متييز للشخص ،ولذلك وجد كثري من األسامء ليس هلا
معنى وبعضها ليست أسامء حسنة((( بل بعضها معيب .وال ريب
أن املعنى املعيب مل يكن مقصود ًا من قبل آباء هؤالء!.

((( األبشــيهي؛ حممــد بــن أمحــد :املســتطرف يف كل فــن مســتظرف :69/1
دخــل رشيــك بــن األعــور عــى معاويــة فقــال لــه معاويــة :إنــك لدميــم
واجلميــل خــر مــن الدميــم وإنــك لرشيــك ومــا هلل مــن رشيــك ،وإن أباك
ألعــور والصحيــح خــر مــن األعــور ،فكيــف ســدت قومــك؟ فقــال
لــه :إنــك معاويــة ومــا معاويــة إال كلبــة عــوت فاســتعوت هلــا الــكالب،
وإنــك البــن صخــر ،والســهل خــر مــن الصخــر ،وإنــك البــن حــرب
والســلم خــر مــن احلــرب ،وإنــك البــن أميــة ومــا أميــة إال أمــة ص ّغــرت
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رابع ًا :إننا نقطع بأن عبد املطلب مل يكن ليسمي ولده باسم

العبودية ألحد األصنام وهو الذي اشتهر عنه أنه امتنع من عبادهتا

وهنى أهل بيته عن ذلك ،ومن كان يتأثر به ،وقد ذكر هذه اخلصلة
فيه من ترجم حياته.

أضف اىل ذلك أن كلمة عبد هي من املشرتكات اللفظية
وليست معنى منحرص ًا بالعبودية التي نفهمها بني اإلنسان وربه

َ
ُ ْ َ َّ
ُ ََْ َ
ال ِنيَ
ٰ
كحوا اليام مِنكم والص ِ
وإال ملا كان يقول يف القرآن { َوأن ِ
ْ َ ُْ َ ُ
ِإَومائِك ْم}((( فعبادكم هنا :ليس املقصود هبا اخلضوع
مِن عِبادِكم

العبادي الثابت بني اإلنسان وربه وإنام بمعنى اخلدمة والطاعة وما

شابه ذلك.

Wزواج أبي طالب بفاطمة بنت أسد

تزوج أبو طالب فاطمة بنت أسد اهلاشمية وكانت من

السابقات إىل اإليامن برسول اهلل  ،Kحيث أهنا كانت الرقم
احلادي عرش كام قيل يف ترتيب املسلمني األوائل ونتج عن هذا

الزواج اربعة من الذكور طالب وعقيل وجعفر وعيل  Cواثنتان

من اإلناث أم هانئ ومجانة.

سيأيت احلديث عن فاطمة بنت أسد بشكل خاص يف صفحات

قادمة ،ويف حياهتا حمطات مهمة تستحق احلديث فيها.
((( سورة النور32 :
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)  1سبقها اىل اإليامن برسول اهلل .K

)  2رعايتها لرسول اهلل  Kمن قبل البعثة ،بل من عمر ثامن
سنوات عندما تويف عبد املطلب جد النبي كان عمره ثامن
سنوات ،وقد استدعى أبا طالب وأوصاه بحفيده النبي
حممد ،فكان يف بيتها منذ ذلك الوقت.
) 3أهنا ستكون حجة يف أمر عقائدي وهو تثبيت إيامن أيب طالب
كام استدل بذلك اإلمام عيل ابن احلسني .((( C

فإما أن تقول كالمها كافران وهذا باإلمجاع ساقط ،ألهنا من
السابقات لإلسالم ،أو تقول أبو طالب بقي عىل كفره وفاطمة
كانت مؤمنة والنبي مل يعارض ذلك عليهم وقد ط َّبق األحكام عىل
اآلخرين دون عمه وزوجته وهذا خدش يف عدالة النبي ِ
وف إيامنه
برسالته!!.
يبق ّإل ان يكون أبو طالب مؤمنًا كتم إيامنه فأقره النبي عىل
ومل َ
نكاحه وأويت يف ذلك أجره مرتني – أجر اإليامن وأجر الكتامن-
الن الكتامن من األمور الصعبة .فإننا نرى املؤمنني الذين يعيشون
يف أجواء معادية هلم يعانون معاناة عظيمة فهو مضطر للتقية إذ ال
يستطيع أن يعبد ربه بالطريقة التي يراها صحيحة وكاملة ،وهو
((( ابــن أيب احلديــد؛ عبــد احلميــد :رشح هنــج البالغــة  :68/14حــن ســئل
اإلمــام عــي بــن احلســن  Cعــن إيــان أيب طالــب قــال “ :واعجبــا إن
اهلل هنــى رســوله أن يقــر مســلمة عــى نــكاح كافــر ،وقــد كانــت فاطمــة
بنــت أســد مــن الســابقات إىل اإلســام ومل تــزل حتــت أيب طالــب.
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مرتقب وحذر ّأل يكشف أمره (دينه أو مذهبه) بينام ال يعانيها
اإلنسان الذي يظهر إيامنه (عقائده ورشائعه) ويعيش يف جو
اعتيادي وال خياف من أحد!.
Wالفقير الذي ساد قريشا

فقري ولقد سادهم أبو طالب(((.
ما ساد قريش ًا ٌ

فإنه حتى عبد املطلب والده مل يكن فقري ًا بل كان أشبه بتاجر
متوسط ،ولكن املعروف أن أبا طالب كان قليل املال ،وشاهد ذلك
قضية الرفادة والسقاية وكيف انتقلت منه إىل العباس أخيه ،فإنه
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ت ُعوا
الس َقا َية َو ِّ
« ََّلا َص َار َأ ْم ُر ِّ
الر َفا َدة ل َبني َع ْبد َمنَاف ْب ِن ُق َ ٍّ
ص ا ْق َ َ
ات ه ِ
ِ
َفخَ رج سهم ه ِ
اش ٍم َف َو ِ َل َذلِ َ
اش ٌم بِ َغ َّز َة َقا َم
ك َو َقا َم بِهَ ،ف َل َّم َم َ َ
َ َ َ ْ ُ َ
بِ َأم ِر الس َقاي ِة والر َفاد ِة بعدَ ه بِو ِصي ٍة ِمنْه ا ُْل َّطلِب بن عب ِد من ٍ
َاف َأ ُخو ُه،
ْ ِّ َ َ ِّ َ َ ْ ُ َ َّ ُ
ُ ْ ُ َْ َ
ِ
ات املطلب قام بذلك عبد املطلب بن َهاش ٍم ُث َّم ا ْبنُ ُه ال ُّز َب ْ ُي ْب ُن
ُث َّم ََّلا َم َ
ب ب ِن عب ِد من ٍ
ِ
ِ
َاف ُث َّم أبو طالب ْب ِن َع ْب ِد ا ُْل َّطلِ ِ
بُ ،ث َّم إِ َّن أبا
َع ْبد ا ُْل َّطل ِ ْ َ ْ َ
ِ
ِ
الر َفا َد ِة
اخ َت َّل ْ
طالب َأ ْم َع َر َو ْ
الس َقا َية َو ِّ
ت َحا ُل ُه َف َع َج َز َع ِن ا ْلق َيا ِم بِ َأ ْم ِر ِّ
اس ْبن َع ْب ِد ا ُْل َّطلِ ِ
ف ِم ْن َأ ِخ ِيه ا ْل َع َّب ِ
ب لِلنَّ َف َق ِة َع َل َذلِ َ
است َْس َل َ
ش َة
َف ْ
ك َع ْ َ
ِ
رش َأ ْل َ
َان ا ْل َعا ُم ا ُْل ْقبِ ُل َس َأ َل ُه َس َل َ
ف
آالف ِد ْر َهمٍَ ،ف َل َّم ك َ
ف َخ َْس َة َع َ
ِدرهمٍَ ،أو َق َال َأربع َة عرش َأ ْل َ ِ
اس :إِن َ
َّك َل ْن
ف د ْر َهمٍَ ،ف َق َال َل ُه ا ْل َع َّب ُ
ْ
ْ َ
ََْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ت َع َل َأن َ
ك َف َأنَا ُأ ْعط َ
َت ْقض َيني َما ِل َع َل ْي َ
َّك إِ ْن َل ْ ت َُؤ ِّد إِ َ َّل
يك َما َس َأ ْل َ
((( ابــن ايب احلديــد؛ رشح هنــج البالغــة  “ :29/1ومــا أقــول يف رجــل أبــوه أبــو
طالــب ســيد البطحــاء وشــيخ قريــش ورئيــس مكــة قالــوا قــل أن يســود فقــر
وســاد أبــو طالــب وهــو فقــر ال مــال لــه وكانــت قريــش تســميه الشــيخ”.
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ِ
ِ ِ
ِِ
الر َفا َد ِة إِ َّيل ُدون َ
َك
الس َقا َية َو ِّ
َم ِال ُك َّل ُه ِف َقابِ ٍل َف َأ ْم ُر َهذه ا َْلك ُْر َمة م َن ِّ
كَ ،ف َأ َجا َب ُه إِ َل َذلِ َ
َوا َْل ُال َل َ
َان ا َْل ْو ِس ُم ِم َن ا ْل َعا ِم ا ُْل ْقبِ ِل ا ْز َدا َد
كَ ،ف َل َّم ك َ
أبو طالب عجزًا و َضع ًفا لِ ِق َّل ِة َذ ِ
ات َي ِد ِه َف َل ْم ُتْكِ ْن ُه ال َّن ْف َق ُة َو َل ْ َي ْق ِ
ض
َ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
َان ل ْل َع َّب ِ
اس ك َْر ٌم
الر َفا َد ُة إِ َل ْيهَ .وك َ
ا ْل َع َّب ُ
الس َقا َي ُة َو ِّ
اس َما َل ُهَ ،ف َص َارت ِّ
ِ
ِ ِ
َ ِ (((
السقا َية».
(بستان عنب) بِال َّطائف ُي ْؤتَى بِ َزبِيبِه َف ُي ْن َب ُذ ِف ِّ

هذا يبني لنا أن أبا طالب مل يكن صاحب مال ولكنه صاحب
شخصية وزعامة يف قريش وهبذه الشخصية واحلضور االجتامعي
القوي استطاع أن حيمي ابن أخيه رسول اهلل  ،Kومن أجل
االحتفاظ هبذا احلضور القوي ،ال بد أن خيفي إيامنه ،وإال فإنه
سيكون عىل خط املواجهة الرصحية معهم ،وسيفقد قوة تأثريه فيهم!.
إننا نالحظ أن كفار قريش كانوا يتعاملون معه يف بداية األمر
عىل أساس أنه حمل شكواهم ،وأهنم ينتظرون منه أن يمنع ابن أخيه
من (االعتداء عىل آهلتهم ونظامهم االجتامعي) ويطلبون منه احلل.
ولذلك عندما بعث النبي جاؤوا اىل أيب طالب وقالوا :إن ابن
(((
فمر ُه ليكف عن آهلتنا!.
اخيك سفه أحالمنا وعاب آهلتنا ُ

((( البالذري؛ أمحد :أنساب األرشاف .15/4
((( يف الــكايف  649/2عــن أيب جعفــر  Cقــال :أقبــل أبــو جهــل بن هشــام
ومعــه قــوم مــن قريــش فدخلــوا عــى أيب طالــب فقالــواّ :
إن ابــن أخيــك
ونكــف عــن
فليكــف عــن آهلتنــا
قــد آذانــا وآذى آهلتنــا فادعــه ومــره
ّ
ّ
إهلــه ،قــال :فبعــث أبــو طالــب إىل رســول ال ّلــه  Kفدعــاه ،فلــا دخــل
ــى َم ِ
الس ٰ
ــع
ــن ا َّت َب َ
النبــي  Kمل يــر يف البيــت ّإل مــركا فقــالَّ :
ّ
ــا ُم َع ٰ
ـره أبــو طالــب بــا جــاءوا لــه فقــالَ :أو هــل هلــم
ْالُـ ٰ
ـم ،جلــس فخـ ّ
ـدى ثـ ّ
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بل جاؤوا ليعقدوا معه اتفاقية تبادل!! تنص عىل إعطائه إياهم

النبي ليقتلوه مقابل إعطائهم إياه عامرة بن الوليد يكون مكانه!.

عجب! آخذ ابنكم حتى أغذوه لكم
فقال أبو طالب:
ٌ
وأعطيكم ابني حتى تقتلوه!(((.
وفشلت حماوالت كفار قريش كلها يف احلد من دعوة النبي
والوقوف يف وجهه ما دام أبو طالب حي ًا« ،وملا مات أبو طالب نالت

قريش منه من األذى ما مل تكن تطمع فيه يف حياة أيب طالب ،حتى
اعرتضه سفيه من سفهاء قريش فنثر عىل رأسه تراب ًا ،فدخل رسول
اهلل  Kبيته والرتاب عىل رأسه؛ فقامت إليه إحدى بناته تغسل عنه

يف كلمــة خــر هلــم مــن هــذا يســودون هبــا العــرب ويطــؤون أعناقهــم؟
فقــال أبــو جهــل :نعــم ومــا هــذه الكلمــة؟ فقــال :تقولــون :ال إلــه إال
اللّ ،قــال :فوضعــوا أصابعهــم يف آذاهنــم وخرجــوا هرابــا وهــم يقولــون:
مــا ســمعنا هبــذا يف امل ّلــة اآلخــرة إن هــذا ّإل اختــاق فأنــزل اللّ تعــاىل يف
قوهلــم :ص وا ْل ُقــر ِ
الذ ْكـ ِ
اختِـ ٰ
آن ِذي ِّ
ـر -إىل قولــه -إِ َّل ْ
ـا ٌق.
َ ْ
((( ابــن ســعد؛ حممــد :الطبقــات الكــرى 202/1؛ «فمشــوا إىل أيب طالــب
حتــى دخلــوا عليــه فقالــوا أنــت ســيدنا وأفضلنــا يف أنفســنا وقــد رأيــت
هــذا الــذي فعــل هــؤالء الســفهاء مــع بــن أخيــك مــن تركهــم آهلتنــا
وطعنهــم علينــا وتســفيههم أحالمنــا وجــاؤوا بعــارة بــن الوليــد بــن
املغــرة فقالــوا قــد جئنــاك بفتــى قريــش مجــاال ونســبا وهنــادة وشــعرا
ندفعــه إليــك فيكــون لــك نــره ومرياثــه وتدفــع إلينــا ابــن أخيــك
فنقتلــه فــإن ذلــك أمجــع للعشــرة وأفضــل يف عواقــب األمــور مغبــة قــال
أبــو طالــب واهلل مــا أنصفتمــوين تعطوننــي ابنكــم أغــذوه لكــم وأعطيكــم
ابــن أخــي تقتلونــه مــا هــذا بالنصــف تســومونني ســوم العزيــز الذليــل!!
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الرتاب وتبكي ورسول اهلل  Kيقول هلا« :يا بنية ال تبكي فإن اهلل
مانع أباك ،ما نالت مني قريش شيئ ًا أكرهه حتى مات أبو طالب»(((.
Wتعهد بالدفاع والحماية من البداية

توسم وفراسة عبد املطلب بشأن ابنه أيب طالب
لقد كان واقعي ًا
ُ
عندما أوصاه باالهتامم والرعاية البن أخيه النبي حممد وقد ال يكون
ذلك فقط ألجل كون عبد اهلل وأيب طالب شقيقني ومن أم واحدة،
فهذا ال يكفي إذا مل تكن الشخصية مسؤولة وشجاعة جادة! وكان
يمثل هذه الشخصية أبا طالب بني أبناء عبد املطلب الباقني بأفضل
أنحائها ،ولذا يعتقد أن عبد املطلب أوصاه بالنبي حممد ،وبالفعل
فإنه باإلضافة إىل موقفه يف كفالة النبي طوال فرتة طفولته وصباه
وشبابه ،واصل محايته ورعايته بعدما بعث بالرسالة ،بينام مل يفعل
ذلك مث ً
ال عمه العباس! مع إمكاناته املالية الضخمة ،وهذا راجع
إىل ما ذكرنا من الصفات الشخصية أليب طالب ،بل ألبنائه من
بعده ،فقد نقل أرباب السري أن النبي  Kملا أراد أن يبدأ دعوته
جاء إىل العباس عمه طالب ًا منه نرصته ومعونته يف هذه الدعوة.

فقال له« :إن اهلل قد أمرين بإظهار أمري وقد أنبأين واستنبأين
فام عندك؟ فقال له العباس :يا بن أخي تعلم أن قريش ًا أشد الناس
حسد ًا لولد أبيك ،وإن كانت هذه اخلصلة ،كانت الطامة الطامء
والداهية العظيمة ،ورمينا عن قوس واحد وانتسفونا نسف ًا صلت ًا،
((( األميني؛ عبد احلسني؛ إيامن أيب طالب وسريته .64/1
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قرب إىل عمك أيب طالب فإنه أكرب أعاممك ،إن ال ينرصك ال
ولكن ّ
خيذلك وال يسلمك.
إن لكام لظنة وخرب ًا ،ما جاء
فأتياه فلام رآمها أبوطالب قالّ :
بكام يف هذا الوقت؟ فعرفه العباس ما قال له النبي وما أجابه به
ابن أخي فإنك الرفيع
العباس ،فنظر إليه أبوطالب وقال له:
اخرج َ
ْ
كعب ًا ،واملنيع حزب ًا ،واالعىل أب ًا ،واهلل ال يسلقك لسان إال سلقته
ألسن حداد ،واجتذبته سيوف حداد ،واهلل لتذلن لك العرب ذل
ال ُبهم حلاضنها ،ولقد كان أيب يقرأ الكتاب مجيعا ،ولقد قال :إن من
صلبي لنبي ًا لوددت أين أدركت ذلك الزمان فآمنت به ،فمن أدركه
من ولدى فليؤمن به»(((.
ولسان حاله:

واهلل لــن يصلــوا إليــك بجمعهــم
حتــى أوســد يف الــراب دفينــا
فاصــدع بأمــرك ما عليــك غضاضة
وأبــر بــذاك ،وقــر منــك عيونــا
ودعوتنــي ،وزعمت أنــك ناصحي
ولقــد صدقــت ،وكنــت قبــل أمينــا
وعرضــت دينــا ال حمالــة إنــه
مــن خــر أديــان الربيــة دينــا
((( املجليس؛ حممد باقر :بحار األنوار .142/35
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كانت نتيجة محاية أيب طالب للنبي  ،Kودفاعه عنه بشكل
دائم أمام قريش وتوجيهه الرسائل الواضحة للقرشيني بأهنم لو
مسوا النبي باألذى فسيكون ذلك هناية من يمسه باألذى ،ولقد
ّ
صدق يف مقالته :ال يسلقك لسان إال سلقته ألسن حداد ،واجتذبته
سيوف حداد بالعمل.
أيمر بنا ابن أيب كبشة
ففي ذات مرة قال مجع من قريشّ :
وال يس ّلم علينا ،فأ ّيكم يأتيه فيفسد عليه صالته؟ فقال عبد اهلل
بن الزبعرى السهمي :أنا أفعل .فأخذ الفرث والدم فانتهى به
النبي  Kوهو ساجد فمأل به ثيابه ورأسه وحليته ،فانرصف
إىل ّ
عم من أنا؟ فقال:
عمه أبا طالب ،فقال له :يا ّ
النبي  Kحتّى أتى ّ
ّ
ِ
القصة .فقال :وأين تركتهم؟ فقال:
فقص عليه ّ
ول َ يا بن أخي؟ ّ
باألبطح .فنادى يف قومه يا آل عبد امل ّطلب ،يا آل هاشم ،يا آل عبد
مناف .فأقبلوا إليه من ّ
كل مكان مل ّبني ،فقال :كم أنتم؟ فقالوا:
نحن أربعون .فقال :خذوا سالحكم ،فأخذوا سالحهم فانطلق
ورب
فلم رأت قريش أبا طالب أرادت أن تفرتق فقالّ :
هبم إليهمّ ،
البن ّية ما يقوم منكم أحد إالّ ج ّللته بالسيف ،ثم أ َم َّر ذلك السال عىل
سباهلم((( وحلاهم.
وكانت تلك رسالة تامة لكل القرشيني ،أال يقرتبوا من حرمة
النبي حممد.
((( سال الناقة هو الغشاء الذي فيه اجلنني .والسبال :الشوارب.
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هذا إضافة إىل مئات أبيات الشعر ،وعرشات القصائد التي
كانت تعلن بشكل ال مرية فيه بأنه واقف كاجلبل إىل جنب ابن
أخيه ،فها هو يقول:
وملــا نطاعــن دونــه ونناضـ ِ
كذبتــم وبيت اهلل يبــزى حممدٌّ
ـل
ِ
واحلالئل
ونســلمه حتــى نــرع دونــه ونذهــل عــن أبنائنــا
Wالحصار في شعب((( أبي طالب:

ردت قريش عىل تلك املنارصة من أيب طالب (ومن خلفه
بنو هاشم) لرسول اهلل  ،Kباملحارصة االقتصادية واالجتامعية،
وإجلائهم إىل أن يبقوا يف شعب أيب طالب ،ويقرروا عىل املجتمع
املكي مقاطعتهم.

لقد مرت أيام احلصار وشهوره وسنواته الثالث عسرية جد ًا
عىل املسلمني (بل عىل عموم بني هاشم ممن جلأ إىل الشعب ،فإنه
فرض عليهم احلصار وإن مل يكونوا مسلمني) والغرض هو ان
يتم الضغط عىل النبي ليتوقف عن دعوته أو يتوقف أبو طالب
عن محايته فيتم هلم ما يريدون من قتل النبي  ،Kوكان اتفاق
القرشيني عىل ّأل يبيعوا شيئا لبني هاشم ،وال يشرتوا منهم وال
يتزوجوا منهم وال يزوجوهم وال يسمحوا ألحد حتى من خارج
مكة أن يبيعوهم ،فإما كانوا يشرتون من الباعة بضائعهم بأغىل
((( ِّ
الشــعب بكــر الشــن ،تعنــي الفجــوة بــن اجلبلــن ،وشــعب أيب طالــب
هــو بمثابــة الــوادي بــن جبــل أيب قبيــس وجبــل حنتمــة ،خلــف الصفــا.
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األثامن أو هيددوهم بأن يقاطعوا ّ
وأل يسمح هلم بالبيع يف مكة!.

وقد استنفد هذا الوضع ما كان لدى بني هاشم من املال ،وال
سيام أموال خدجية زوجة النبي  ،Kحيث أعطت ما كانت متلكه
بسخاء يف هذا السبيل ،وال شك أنه كان هناك من خياطر فيبيع
بضاعته ولكن بأثامن مضاعفة! وكان هناك من يرق حلاهلم فيهرب
األطعمة إىل الشعب.

انتهى هذا بعد أن حترك بعض حلفاء بني هاشم يف قريش
ضد احلصار ،وقد ذكر يف هذا أبو البخرتي بن هشام وغريه،
ولكن العنرص األساس الذي أهنى احلصار هو ما كان بني النبي
وأيب طالب ،حيث أخرب النبي عمه أن اهلل سبحانه قد سلط حرشة
األرضة عىل وثيقة املقاطعة واحلصار ،ومل ت ِ
ُبق فيها إال اسم اهلل عز
وجل!.
فقال له أبو طالبَ :أر ُّبك أخربك هبذا؟.

قال :بىل!.

قال :والثواقب(((ما كذبتني قط  -هلم بِنَا -

وجاء مع النبي وبعض ابنائه اىل جمتمع قريش والتفت اليهم
قال هلم :يا معرش قريش جئت لكم فيه نصفة لكم وعندي كالم
حول الصحيفة.
((( النجوم املضيئة.
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وأراد أن حيرضوها حتى ال ُي َ
كتشف املوضوع وكانت
موضوعة يف قراب مغلق وخمتوم ،فأحرضوها.

قال :إن ابن أخي أخربين أن ربه قد بعث األرضة عىل
صحيفتكم فأكلتها ومل يبق منه اال اسمه الكريم فإن كان ما يقوله
كذب ًا دفعته إليكم فقتلتموه وإن كان ما يقوله ح ًّقا علمتم أنكم
ظاملون معتدون!.
قالوا :يا أبا طالب لعمرك هذا هو اإلنصاف!.

ففتحوا الوثيقة ثم أرادوا استخراج ما فيها وإذ ال يوجد فيها
إال الغبار والرتاب وقصاصة صغرية (باسمك اللهم).

وهنا انكرس احلصار يف السنة العارشة من البعثة ،ومع هذا
احلصار الطويل وقد بلغ عمر أيب طالب اخلامسة والثامنني ،ويف
تلك الظروف الصعبة غادر أبو طالب هذه الدنيا بعد أن وىف ما
عاهد عليه بدفاعه عن رسول اهلل .K
فليس غريبا أن يستذكره رسول اهلل ويستحرض ذكره مرارا ،ال
سيام يف مواضع النرصة واملفاداة ،لقد سأل النبي  ،Kمن حرض
عندما رأى بني هاشم يف أول مواجهة عسكرية بني املسلمني وبني
املرشكني وهي موقعة بدر ،فلام رأى تضحية محزة بن عبد املطلب
وبطولة عيل بن أيب طالب وجراحات عبيدة بن احلارث بن عبد
املطلب ،قال من حيفظ شعر أيب طالب؟ فأراد أحدهم أن يقرأ قول
أيب طالب:
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وأبيــض يستســقى الغــام بوجهــه
ثــال اليتامــى عصمــة لالرامــل

فقال نعم هذا شعره ولكن أريد غريه ،فقال أحدهم كأنك
تريد قوله:
كذبتــم وبيــت اهلل يبــزى حممــد
ِ
ونناضــل
وملــا نطاعــن دونــه
ونســلمه حتــى نــرع دونــه
ونذهــل عــن أبنائنــا واحلالئــل
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أبو طالب المؤمن المحامي
روي عن سيدنا وموالنا أيب عبداهلل جعفر بن حممد الصادق
أنه قال :نزل جربائيل  Cعىل النبي  ،Kفقال« :يا حممد إن
ربك يقرئك السالم ويقول :إين قد حرمت النار عىل ُص ٍ
لب أنزلك،
ٍ
ٍ
وحجر كفلك .فالصلب صلب أبيك عبداهلل،
وبطن محلك،
والبطن الذي محلك فآمنة بنت وهب ،وأما حجر كفلك فحجر
أيب طالب»(((.

عندما نتناول هذه الشخصية العظيمة باحلديث ،نستحرض
قضية مهمة وهي :أن فعل اإلنسان للخري وقيامه بالعمل الصالح،
ال يمكن أن يبقى خف ًيا لألبد ،فاهلل عز وجل قد تكفل بنرش العمل
َ
الصالح ورفعه إليه وقد أخرب اهلل سبحانه عن ذلك بقوله تعاىل {إِلْ ِه
َ
َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ ّ ُ َ ْ َ َ ُ َّ
الصال ُِح يَ ْرف ُع ُه}((( ،وورد يف حديث قديس
يصعد الكِم الطيِب والعمل
وعيل إظهاره» ،فال
ما معناه« :يا ابن آدم عملك الصالح أنت ختفيه َّ
تتصور أخي املؤمن أنك عندما تقوم بعمل ٍ
ٍ
وفعل حسن بأن
خري،

(م َشـكَّل) ،٤٩٤/١والشــيخ الصــدوق
((( ذكــره الشــيخ الكلينــي يف الــكايف ُ
يف األمــايل703 /
((( سورة فاطر10 :
133
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هذا العمل ال أثر له ،وال نتيجة! كال وأن ما يقوله البعض «اعمل
اخلري وارمه يف البحر ،ال بل اعمل اخلري ولن يذهب إىل البحر ،وإنام
وزرع ،وإذا مل يثمر اليوم أمام عينيك أثمر يف جيل أبنائك،
بذر
ٌ
هو ٌ
ٍ
أجيال أخرى ،هذه طبيعة العمل الصالح؛
ويف جيل أحفادك ويف
أنه يرتفع ،فالعمل الصالح يرفعه اهلل ،العمل الصالح مثل البالون
إذا امتأل باهلواء ،طبيعته أن يصعد إىل الفضاء ،ال يمكن أن يبقى
باألسفل ،العمل الصالح طبيعته اإلثامر.

َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ً َ َ ً َ ّ َ ً َ َ َ
يقول اهلل تعاىل {ألم تر كيف
ضب الل مثل كِمة طيِبة كشج َرةٍ
ُ
ْ
ّ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ََّ
ُ َ
َّ
َ َّ َ ْ َُ َ ٌ ََُْ َ
َ
ني بِإِذ ِن رب ِها
طيِب ٍة أصلها ثابِت وفرعها ِف السماءِ  24تؤ ِت أكلها ك ِ
ح ٍ
َ َ ْ ُ َّ ْ َ ْ َ َ ّ َ َ ّ َ
َ َ َّ َ
(((
اس ل َعل ُه ْم َيتذك ُرون }25
ضب الل المثال ل ِلن ِ
وي ِ

لقد كان إيامن أيب طالب ،محايته للنبي صىل اهلل عليه واله،
ودفاعه عن الدعوة ،هذه كلها وإن كانت يف ٍ
وقت من األوقات
خفي ًة إال أهنا ال تلبث أن تظهر ،وذلك العطر ال بد أن ينترش.
Wمتى طرحت قضية عدم إيمان أبي طالب؟

مل تكن قضية ايامن أيب طالب حمل نقاش أيام رسول اهلل ،K
أو زمان اخللفاء الثالثة بعد النبي  ،Kويظهر أن أول فكرة
وتشكيك يف إيامنه كان يف زمان أمري املؤمنني  ،Cبالرغم من أنه
كان يفتخر بوالده ويقرع معاوية بالقول أن أباه أبا طالب هو خري
من أيب سفيان وأن هذا ال يمكن أن يكون مع أيب طالب يف كفة
((( سورة إبراهيم آية 25-24
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املقايسة كام قال ذلك يف خطاب منه ملعاوية بن أيب سفيان «..وأما
قولك أنا بنو عبد مناف ،وليس لبعضنا عىل بعض فضل ،فليس
كذلك ،ألن أمية ليس كهاشم ،وال حرب ًا كعبد املطلب ،وال أبا
سفيان كأيب طالب ،وال املهاجر كالطليق ،ويف أيدينا فضل النبوة
(((
التي هبا قتلنا العزيز ،ودان لنا هبا الذليل».

وال نملك تأكيد ًا عىل أن احلادثة التي حدثت مع االمام C
عندما حتداه أحدهم بأنه كيف يكون يف هذا املكان – اخلالفة –
واحلال أن أباه معذب يف النار!! هل كان ذلك الشخص مرتبط ًا
ببني أمية أو ال؟ لكن من املؤكد أن االمام علي ًا  Cقد واجهه
بنحو حازم مبين ًا إيامن أيب طالب وأنه يشفع فيمن يشاء وأن نوره
كأنوار اخلمسة من أصحاب الكساء.

عن أيب عبد اهلل عن ابائه  ،Aعن أمري املؤمنني  ،Cقال:
«كان ذات يوم جالس ًا بالرحبة والناس حوله جمتمعون ،فقام إليه
رجل فقال :يا أمري املؤمنني ،إنك باملكان الذي أنزلك اهلل به ،وأبوك
يعذب بالنار! فقال له :مه فض اهلل فاك والذي بعث حممد ًا باحلق
نبي ًا ،لو شفع أيب يف كل مذنب عىل وجه األرض لشفعه اهلل تعاىل
فيهم ،أيب يعذب بالنار وابنه قسيم النار! ثم قال :والذي بعث حممد ًا
باحلق نبي ًا ،إن نور أيب طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار اخللق إال
((( ابــن قتيبــة الدينــوري ،األخبــار الطــوال ،١٨٧والزخمــري ،ربيــع األبــرار
ونصــوص األخبار٢١٦/٤والرشيــف الــريض ،هنــج البالغــة ،خطــب
اإلمــام عــي ( Cحتقيــق صبحــي الصالــح) ،ص ٣٧٥
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مخسة أنوار ،نور حممد  ،Kونوري ،ونور فاطمة ،ونوري احلسن
واحلسني ومن ولده من األئمة ،ألن نوره من نورنا الذي خلقه اهلل
عز وجل من قبل خلق ادم بألفي عام»(((.
وبعد هذه الفرتة وعىل أثر تصاعد اخلالف اهلاشمي العلوي
مع األموي السفياين واملرواين كان من الطبيعي أن يلجأ األمويون
إىل كل الوسائل التي تنتهي إىل تشويه سمعة اهلاشميني ،فقد جعلوا
من السب لعيل ُ Cسنة ،وهنا بدأ األمويون ينرشون فكرة كفر
عيل وأحفاده من احلسن واحلسني ثم األئمة
أيب طالب ،نكاية بابنه ٍّ
املعصومني  ،Aولذلك نجد تعبري (قوم ًا يزعمون أنه كافر).

يف رواية عن االمام زين العابدين  Cوهذا يعني أنه
عىل األقل كان يف السنوات التي تقرتب إىل سنة سبعني أي بعد
مرور نحو مخس وثالثني سنة ،ومع مالحظة أن ذلك تم ظاهر ًا
يف مدينة رسول اهلل  ،Kوهنا نالحظ تطور ًا يف جواب االمام
السجاد  ،Cمن الفتوى إىل االستدالل العلمي عىل الفكرة،
فقد استدل  Cبإبقاء النبي  Kفاطمة بنت أسد -وهي من
املتقدمات يف االيامن -يف نكاح أيب طالب إىل أن تويف أبو طالب،
فالقائلون بكفر أيب طالب هنا إنام يطعنون يف رسول اهلل لعدم تنفيذه
أحكام اهلل! فقد نقل السيد فخار يف كتابه إيامن أيب طالب« :عن عيل
بن احلسني  Cأنه سئل عن أيب طالب أكان مؤمنا فقال :C
((( األمايل ،الشيخ الطويس ،ص ٣٣٥
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نعم فقيل له :إن هاهنا قوم ًا يزعمون أنه كافر ،فقال  :Cواعجب ًا
كل العجب أيطعنون عىل أيب طالب أو عىل رسول اهلل  Kوقد
هناه اهلل تعاىل أن يقر مؤمنة مع كافر يف غري آية من القرآن وال يشك
أحد أن فاطمة بنت أسد ريض اهلل عنها من املؤمنات السابقات فإهنا
مل تزل حتت أيب طالب حتى مات أبو طالب ريض اهلل عنه»(((.
وتصاعدت نار احلملة تلك يف هناية أيام األمويني ،وأضاف
إليها العباسيون مزيد ًا من احلطب عىل أثر اشتباكهم مع بني احلسن
املجتبى بل عموم الثائرين العلويني ،فكام أهنم شددوا احلملة عىل
اإلمام أمري املؤمنني  Cوعىل االمام احلسن املجتبى((( ،فقد
صعدوا إىل األصول بالتأكيد عىل كفر أيب طالب ،يف مقابل التأكيد
عىل فضائل جدهم العباس بن عبد املطلب!.

فإذا كان يف زمان االمام السجاد كان هناك (قوم ًا يزعمون أنه
كفره) ،فإن تعبري الروايات يف زمان االمام الصادق  Cأصبح
(الناس يقولون) وتعبري الناس هنا قد يكون تعبري ًا جمرد ًا يفيد
الكثرة وهو ما يعادل اصطالح (اجلامهري) يف هذا الزمان ،أو أن
يكون كام يراه بعض الباحثني((( من أنه يعني الرأي الرسمي الذي
((( إيــان أيب طالــب (احلجــة عــى الذاهــب إىل تكفــر أيب طالــب) ،فخــار
بــن معــد املوســوي ،ص ١٢٤
((( نجــد هــذا واضحــا يف الرســائل املتبادلــة بــن املنصــور العبــايس وبــن
حممــد بــن عبــد اهلل بــن احلســن (النفــس الزكيــة)..
((( قــد يســتفاد ذلــك مــن اســتعامالت الروايــات هلــذه اللفظــة ومنهــا مــا
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تتبناه اخلالفة وتبرش به .وقد ورد هذا النحو من التعبري يف أكثر من
رواية منها ما رواه يونس عن اإلمام الصادق  ،Cقال :يا يونس،
ما يقول الناس يف أيب طالب؟.
قلت :جعلت فداك يقولون :هو يف ضحضاح من نار يغيل
منها ُا ّم رأسه فقال :كذب أعداء اهللّ ،
إن أبا طالب من رفقاء النبيني
والصدّ يقني والشهداء والصاحلني ،وحسن ُاولئك رفيق ًا (((.
وكذلك نجده يف رواية عبد الرمحن بن كثري :قلت أليب
عبداهلل ّ :C
إن الناس يزعمون أن أبا طالب يف ضحضاح من
نار ،فقال :كذبوا ،ما هبذا نزل جربئيل عىل النبي  ،Kقلت :وبام
حممد،
نزل؟ قال :أتى جربائيل يف بعض ما كان عليه ،فقال :يا ّ
ّ
أرسوا
إن ر ّبك يقرئك السالم ويقول لك :إن أصحاب الكهف ّ
مرتني ،وإن أبا طالب
اإليامن وأظهروا الرشك فآتاهم اهلل أجرهم ّ
مرتني ،وما خرج من
أرس اإليامن وأظهر الرشك فأتاه اهلل أجره ّ
ّ
الدنيا حتى أتته البشارة من اهلل تعاىل باجلنة ،ثم قال :كيف يصفونه
هبذا؟ وقد نزل جربائيل ليلة–ليلة مات أبو طالب–فقال :يا حممد،
اخرج من مكة ،فاملك هبا نارص بعد أيب طالب(((.
(عــن أيب عبــد اهلل الصــادق  Cقــال :مــا ســمعته منــي يشــبه قــول
النــاس فيــه التقيــة ،ومــا ســمعت منــي ال يشــبه قــول النــاس فــا تقيــة
فيــه) وســائل الشــيعة (اإلســامية) ،ج  ،١٨احلــر العامــي ،ص ٨٨
((( ايــان أيب طالــب (احلجــة عــى الذاهــب إىل تكفــر أيب طالــب) ،فخــار
بــن معــد املوســوي ،ص ٨٢
((( املصدر السابق ص84
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Wتحويل قضية إيمان أبي طالب إلى قضية عقدية:

نعتقد أن االجتاه األموي يف األمة مل ينته بسقوط الدولة األموية
وقيام الدولة العباسية ،وإنام استمرت أفكاره وأصوله ،يف تيار
مدرسة اخللفاء وظهرت يف كتب احلديث والرجال ،وربام متاهى
وتعاون مع بعض اخللفاء العباسيني الذين كانت هلم اجتاهات
مبغضة ألهل البيت  .Aونشط هذا االجتاه نارش ًا فروعه عىل
نفس األصول السابقة ،فقد الحظنا يف بعض رجاليي تلك املدرسة
وحمدثيها ،إسقاطهم من كان يظهر مي ً
ال ألهل البيت حتى أصبح
التشيع هلم هتمة! واملحبة هلم تضعيف ًا! وهكذا.
وآنئذ فال غرابة أن ينقل املحدثون روايات عن اخلوارج
والنواصب املعادين ألهل البيت عموم ًا ولعيل أمري املؤمنني C
خصوص ًا ،لكنهم (حيتاطون ويتحرجون) من النقل والرواية عن
مثل اإلمام الصادق واهلادي والعسكري .!!A
وانعكس هذا عىل موضوع أيب طالب وقضية إيامنه! فاملفروض
عىل مبانيهم أن تكون القضية تارخيية قابلة لألخذ والرد ،وحاصلها
أن شخص ًا عاش يف فرتة بعثة النبي ودافع عنه ..هل آمن به قبل
أن يموت أو ال؟ وهذه القضية ضمن هذه احلدود قضية تارخيية
ينظر فيها إىل الروايات التارخيية والقرائن التي تنتهي بالباحث إىل
أحد الرأيني ..لكننا وجدنا األمر أبعد من ذلك فهم يف التفسري
َ ْ َ ْ َْ َ َ
َّ َ َ َ ْ
َّ َ ْ
ك َّن الل يه ِدي
يوردوهنا باعتبار أن آية {إِنك ل ته ِدي من أحببت َول ِ
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ََ

َم ْن يش ُ
اء}(((  ،ويف ما يرتبط بشفاعة النبي يوردوهنا فهم يقولون
إن الكفار واملنافقني ال تغني عنهم الشفاعة وال تنفعهم ولذلك–
كام يزعمون–هني عن االستغفار لعمه أيب طالب (وأبيه عبد اهلل)!
وصارت جزء ًا من العقائد عندهم بحيث أن من يؤمن باهلل واليوم
اآلخر وبنبوة النبي صلوات اهلل عليه واله ،ويؤمن باملالئكة ،عليه
أيضا أن يؤمن بكفر أيب طالب!.
ً

وهكذا ففي كل بحث جتد أهنم أحرضوا هذه القضية ،ففي
بحث املعاد ويوم القيامة وهل تنفع األنساب آنئذ أو ال؟ قالوا :إنه
ال تنفع األنساب والشاهد عىل ذلك أن أبا طالب ال ينفعه نسبه مع
النبي!.
وكأن هذه القضية يدور عليها حمور العلم واملعرفة الدينية!
ولكنه التأكيد الدائم وتكرار املعلومة حتى تتحول إىل ثقافة بل إىل
عقيدة ال جمال ملناقشتها وبحثها!.
Wكيف نعرف إيمان أبي طالب؟

لو طرحنا هذا السؤال عىل العقالء! نريد أن نتعرف عىل
شخص من األشخاص ،ما هي عقيدته؟ ما أفكاره؟ ما التزاماته
السلوكية والعبادية؟ فيا أهيا العقالء كيف نستطيع التعرف عليه؟
وهذا ال خيتص بالتاريخ أو بالعقائد بل يشمل حتى قضايا
((( سورة القصص56 :
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الزواج وحماوالت التعرف عىل من يتقدم خلطبة ابنتك مثالً!.
يفرتض أن جواب العقالء سيكون؛ إن التعرف عىل شخص

يتم بواحد أو أكثر من الوسائل والطرق التالية:

الوسيلة األوىل :التعرف عليه من خالل كلامته ،فإن كالم

اإلنسان يف الغالب يعرب عن ثقافته ونظرته للحياة ومعارفه عنها،
وربام كان شارح ًا لطريقة حياته أيضا..
إن االستامع إىل كالم شخص حيدد عادة مستواه العلمي

والفكري ،ويبني للمستمع عقائد املتكلم ورؤيته .وكام قال أمري
خمبوء حتت طي لِسانه».
املؤمنني « Cتكلموا تُعرفوا فإن املرء
ٌ
الوسيلة الثانية :هو أن نذهب إىل أهله وأرسته والقريبني منه،

لكي ننظر كيف كان معروفا يف أهله؟ وبأي االجتاهات يذكرونه،
فإن األرسة عادة تكون أقرب الناس إىل أفرادها ،وبالتايل أعرف
الناس هبؤالء األفراد نظر ًا لطول اخللطة واملعارشة .فإذا صدَ قوا
السائل َ
َ
القول فإن بإمكاهنم أن يعطوا رؤية واضحة وصورة حقيقية

عن الشخص املسؤول عنه.

الوسيلة الثالثة :أن نرى سلوكه يف حياته ،ماذا كان يعمل؟

ومن كان يوايل ويسري يف ركابه ومن يتربأ منه وينفصل عنه؟ ما هي

أعامله؟ هل سريته سرية صاحلي الناس أو الفاسدين منهم؟ بامذا
يتمدح ويفتخر؟.

| 142

ّيصولا دلاو يبنلا ُّمع بلاط بوأ
و

الوسيلة الرابعة :من اخلطأ أن نحاول التعرف عليه من خالل
كلامت أعدائه ووصف خصومه فإهنم يف العادة ال ينصفون من
يعادهيم إال أن يكون هؤالء الواصفون معصومني أو عدوالً ال
تأخذهم العواطف جانب احليف والظلم وأن يصفوه بام ليس فيه!
هذه الوسائل التي ذكرناها ال ختتص بشخص دون آخر وال
فرتة تارخيية دون غريها ،وإنام هي طرق عقالئية يسلكها–كلها أو
بعضها–العقالء يف كل األزمنة للتعرف عىل األشخاص.
ولو أردنا تطبيقها عىل التعرف عىل شخصية أيب طالب بن
عبد املطلب  Cلوجدنا حمصلة ذلك أننا أمام رجل هو شيخ
أصحاب رسول اهلل  Kواملتقدم عليهم يف املنزلة بل له الفضل
عىل أوائلهم بحاميتهم ومحاية دعوة النبي ورسالته ،وهؤالء هلم
الفضل عىل املتأخرين من األصحاب .فهلم عزيزي القارئ لكي
نتعرف عليه بخطوات الطريقة العقالئية التي ذكرناها مع مالحظة
أننا سنذكرها بنحو االختصار والسهولة:
أما الوسيلة األوىل وهي التعرف عليه من خالل أقواله ،فإن
أقوال أيب طالب نثر ًا وشعر ًا ((( تعرب عن إيامنه ،والشعر فيه اغلب
ألنه يعد من الشعراء الكبار يف قريش كام ذكر ذلك وأشار إليه غري
((( قــد يكــون هلــذا الســبب وغــره نقــل عــن اإلمــام الصــادق  Cقــال
كان أمــر املؤمنــن  Cيعجبــه أن يــروي شــعر أيب طالــب  Cوأن
يــدون وقــال :تعلمــوه وعلمــوه.
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واحد من املؤلفني وأكربوا شعره يف فخامته وقوته:
) 1فمن قوله((( خماطب ًا رسول اهلل :K

واهلل لــن يصلــوا إليــك بجمعهــم
حتــى أوســد يف الــراب دفينــا
فاصــدع بأمــرك ما عليــك غضاضة
وأبــر بــذاك وقــر منــك عيونــا
ودعوتنــي وعلمــت أنــك ناصحي
ولقــد دعــوت كنــت ثــم أمينــا
ولقــد علمــت بــأن ديــن حممــد
(((
مــن خــر أديــان الربيــة دينــا

((( يالحــظ القــارئ أننــي هنــا ســأعتمد اعتــادا كامــا عــى العالمــة األميني
رضــوان اهلل تعــاىل عليــه يف كتابــه الغديــر ج  7الــذي أربــى فيــه عــى الغاية
وجــاوز حــد النهايــة يف إنصــاف عــم النبــي وأب الــويص ،وتتبــع بــا ال
مزيــد عليــه مشــيدا مــا أراد لبنــة لبنــة حتــى جــاء كــا حيــب ،ومــع علمــي
بــأن مــن أصــول التوثيــق الرجــوع إىل املصــادر األوىل ،وعــدم االكتفــاء
بــا نقــل عنهــا ،لكنــي مل أفعــل ذلــك مــع تيــره وســهولته ال ســيام يف
النســخ االلكرتونيــة للكتــب ،فآثــرت االقتصــار عــى مــا نقلــه رمحــه اهلل
يف الغديــر ،تقديــرا جلهــده وتأكيــدا عــى أمهيــة الكتــاب والرجــوع إليــه،
وثقــة بدقتــه وأمانــة نقلــه.
((( الغديــر ،ج  ،٧الشــيخ األمينــي ،ص  ٣٤٣نقلــه عــن ديــوان أيب طالــب
ص  :29ورشح ابــن أيب احلديــد  312 :3وقــد أشــار بعــد ذكــر مصــادر
هــذه األبيــات ونســبتها إىل أيب طالــب أن بعــض علــاء مدرســة اخللفــاء،
لكــي يفســدوا أثــر تلــك األبيــات الواضحــة يف إعراهبــا عــن إيــان أيب
طالــب بالنبــي ودعوتــه ،قــد زادوا فيهــا بيتــا فقــال بعنــوان :لفــت نظــر
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) 2ومن ذلك شعره يف مدح النبي ووصفه بعد أن استسقى به
وهو ال يزال طف ً
ال صغري ًا وأسنده إىل جدار الكعبة يف قصة
مفصلة ،وأقسم عىل اهلل بحقه ومنزلته ،فلام لبثت السامء أن
أرخت عزاليها وسقت الناس غيث ًا هيطالً ،فأنشأ يقول يف
قصيدة جاء فيها:
كذبتــم وبيــت اهلل نــرك مكــة ونظعــن إال أمركــم يف بالبــل
كذبتــم وبيــت اهلل نبزي حممدا وملــا نطاعــن دونــه ونناضــل
ونســلمه حتــى نــرع حولــه ونذهــل عــن أبنائنــا واحلالئل
ويقول فيها:

وأبيــض يستســقى الغــام بوجهــه
ثــال اليتامــى عصمــة لألرامــل
يلــوذ بــه اهلــاك مــن آل هاشــم
فهــم عنــده يف رمحــة وفواضــل
لعمــري لقــد كلفــت وجــدا بأمحــد
وأحببتــه حــب احلبيــب املواصــل
فــا زال يف الدنيــا مجــاال ألهلهــا
وزينــا ملــن وااله رب املشــاكل
فأصبــح فينــا أمحــد يف أرومــة
تقــر عنــه ســورة املتطــاول
زاد القرطبي وابن كثري يف تارخيه عىل األبيات:
لــــوال املالمــــة أو حــــذاري ســــبة
لوجدتنــي ســمحا بــذاك مبينــا
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حدبــت بنفــي دونــه ومحيتــه
ودافعــت عنــد بالــذرا والــكالكل
فأيــــده رب العبــــاد بنــــره
(((
وأظهــر دينــا حقــه غــر باطــل

) 3وعندما هاجر بعض املسلمني إىل احلبشة هربا من إيذاء
قريش هلم وفتنتهم إياهم عن دينهم ،أرسل أبو طالب قصيدة
للنجايش ملك احلبشة يطلب منه أن حيسن جوار املهاجرين
إليه ،فقد «أخرج احلاكم يف املستدرك  623 :2بإسناده عن
ابن إسحاق قال :قال أبو طالب أبياتا للنجايش حيضهم عىل
حسن جوارهم والدفع عنهم – يعني عن املهاجرين إىل
احلبشة من املسلمني :-
ليعلــم خيــار النــاس أن حممــدا
وزيــر ملوســى واملســيح ابــن مريــم
أتانــا هبــدي مثــل مــا أتيــا بــه
فــكل بأمــر اهلل هيــدي ويعصــم

((( الغديــر ،ج  ،٧الشــيخ األمينــي ،ص  ٣٤٣نقلــه عــن ديــوان أيب طالــب
ص  :29ورشح ابــن أيب احلديــد  312 :3وقــد أشــار بعــد ذكــر مصــادر
هــذه األبيــات ونســبتها إىل أيب طالــب أن بعــض علــاء مدرســة اخللفــاء،
لكــي يفســدوا أثــر تلــك األبيــات الواضحــة يف إعراهبــا عــن إيــان أيب
طالــب بالنبــي ودعوتــه ،قــد زادوا فيهــا بيتــا فقــال بعنــوان :لفــت نظــر
زاد القرطبــي وابــن كثــر يف تارخيــه عــى األبيــات:
لوال املالمة أو حذاري سبة * لوجدتني سمحا بذاك مبينا
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وإنكــم تتلونــه يف كتابكــم
(((
بصــدق حديث ال حديــث املربجم»

)  4وعندما كرس احلصار الذي فرضته قريش عىل النبي وأيب
طالب ومعهام املسلمون يف ِشعب أيب طالب أنشأ ابو طالب
بمناسبة هذا االنتصار عليهم قصيدة جاء فيها االعرتاف
الرصيح بكون حممد  Kرسوال هلل كام جاء يف الكتب
الساموية مثلام جاء يف حق موسى النبي وعيسى B
أال أبلغــا عنــي عــى ذات بينهــا
ـؤي بنــي كعب
لؤ ًّيــا وخصــا مــن لـ ٍّ
أمل تعلمــوا أنــا وجدنــا حممــدا
رسوال كموســى خط يف أول الكتب
وأن عليــــه يف العبــــاد حمبــــة
(((
وال حيف فيمن خصــه اهلل باحلب

) 5وذكره بالنبوة واشتقاق اسمه من اسم اهلل احلميد يف قوله:
لقــد أكــرم اهلل النبــي حممــدا
فأكــرم خلــق اهلل يف النــاس أمحــد
وشــق لــه مــن اســمه ليجلــه
(((
فــذو العرش حممــود وهــذا حممد

((( املصدر نفسه 341
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق 344
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وقد نقل عن بعض العلامء أن شعر أيب طالب الطافح باإليامن
واالعتقاد بنبوة ابن أخيه يزيد عن ثالثة آالف بيت(((من الشعر.

ونجد هذا الشعر اإليامين القوي حارض ًا يف مواضع كثرية
يستشهد به النبي ويأمر من حيفظه أن يذكره للناس ،مع أن املوقف
ال يقتيض بالرضورة ذكر ٍ
شعر أو ذكر شعر أيب طالب ،ولكنها اللفتة
الرائعة من النبي  ،Kأخالقي ًا يف رد مجيل ومعروف أيب طالب عليه
وعىل الدعوة ،وعقديا لتثبيت إيامن أيب طالب برسول اهلل ومنزلته
من ربه وأنه مصدر اخلري والربكة ،فإذا كان يف املدينة واستسقى
النبي وأمطرت يتذكر قول أيب طالب ويستنشد من حيفظه ليذكره!
وإذا كان يف معركة بدر ورأى دفاع بني عبد املطلب–محزة وعيل
وعبيدة–عن اإلسالم ،ومتثل عبيدة وهو ينزف الدماء عىل أثر قطع
((( الغريــب أن أتبــاع النهــج األمــوي يف الوقــت الــذي حيشــدون آراءهــم
ويضعــون األحاديــث يف (كفــره) ال ينظــرون إىل أي مــن هــذه األبيــات
الكثــرة الرصحيــة يف اإليــان ويــرون عــى أنــه مل يؤمــن ،بينــا أبــو
ســفيان الــذي ينقــل عنــه قولــه :فــو الــذي حيلــف بــه أبــو ســفيان مــا مــن
جنــة وال مــن نــار! كــا نقلــه ابــن محــدون يف التذكــرة احلمدونيــة /٩،١٧١
وهــذا يف ايــام خالفــة عثــان بــن عفــان أي بعــد نحــو ثالثــن ســنة ممــا
يفــرض مــن (اســامه) ،وقــد تكــررت منــه مواقــف وكلــات قبــل ذلــك
أيــام الرســول ومتنيــه العــودة ملحاربــة رســول اهلل مــع زعمهــم إســامه كل
هــذه األقــوال واملواقــف مل ختــدش شــيئا فيــه وبقــي هــو الصحــايب الــذي
هــو فــوق مســتوى العدالــة والوثاقــة والــذي هــو مــن أهــل اجلنــة والــذي
قولــه وفعلــه أحــد األدلــة الرشعيــة عــى األحــكام كــا هــو مقتــى نظريــة
عدالــة الصحابــة (انظــر كتابنــا أصحــاب النبــي) ،بينــا أبــو طالــب وراءه
مــا يقــرب مــن ثالثــة آالف قــول وبيــت تــرح بإيامنــه.
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وملــا نطاعــن دونــه ونناضــل
ونذهــل عــن أبنائنــا واحلالئل

يثني النبي عىل استشهاده بأبيات أيب طالب ويرتحم عليه،
وحني يكون عىل فراش املوت تستشهد فاطمة الزهراء وهي داخلة
عليه بأبيات أيب طالب :وأبيض يستسقى الغامم بوجهه..
حتى غدت أبيات أيب طالب أشبه بالنشيد الوطني الذي ال
ينتظر إال فرصة مناسبة لريفع وتسمعه اآلذان.
وأما الوسيلة الثانية :وهي التعرف عليه من خالل أقوال
ووصف أرسته وعشريته ومن يعرف بيئته ،فإن أقرب الناس إليه
هم بنو هاشم ،وأوهلم رسول اهلل :K
(فإن النبي  Kمع علمه بأن مهمة أيب طالب يف الدفاع عنه وعن
رسالته املقدسة ال تتم إال بكتامن إيامنه وإال فإن قريش ًا ستجرد سيفها
ضد أيب طالب مبارشة وتنابذه العداء وتناجزه القتال مما خيل هبذه
املهمة) ومع ذلك ترك كلامت هي أشبه بالضياء ملن أراد أن هيتدي،
عيل  Cوباقي أئمة أهل البيت .A
ثم جاء بتفصيلها أمري املؤمنني ٌّ
Wفمن أقوال النبي في حق أبي طالب:

) 1ما نقله اليعقويب يف تارخيه  :26 :2ملا قيل لرسول اهلل :إن أبا
طالب قد مات عظم ذلك يف قلبه واشتد له جزعه ثم دخل
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فمسح جبينه األيمن أربع مرات وجبينه األيرس ثالث مرات،
ثم قال :يا عم! ربيت صغري ًا ،وكفلت يتي ًام ،ونرصت كبري ًا،
فجزاك اهلل عني خري ًا ،ومشى بني يدي رسيره وجعل يعرضه
ويقول :وصلتك رحم ،وجزيت خري ًا.

) 2وعن إسحاق بن عبد اهلل بن احلارث قال :قال العباس :يا
رسول اهلل! أترجو أليب طالب؟ قال :كل اخلري أرجو من ريب.

أخرجه ابن سعد يف الطبقات  106 :1بسند صحيح رجاهلم
كلهم ثقات رجال(((.
) 3ملا دعا رسول اهلل واستسقى واهنمر املطر عىل الناس يف
املدينة ،حتى ضجوا خوف الغرق تبسم صلوات اهلل عليه
وآله حتى بدت نواجذه؛ وهو يقول :اللهم حوالينا وال
در أيب طالب لو كان حي ًا لقرت عيناه ،من
علينا ،ثم قال :هلل ُّ
الذي ينشدنا شعره؟ فقال عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه يا
رسول اهلل! كأنك أردت قوله:
وأبيــض يستســقى الغــام بوجهــه
ثــال اليتامــى عصمــة لألرامــل

قال :أجل فأنشده أبياتا من القصيدة ورسول اهلل يستغفر أليب
طالب عىل املنرب(((.
((( الغدير ،ج  ،٧الشيخ األميني ،ص ٣٨٢
((( نفس املصدر والصفحة.
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) 4وعن رسول اهلل  Kإنه قال لعقيل بن أيب طالب« :يا أبا
يزيد! إين أحبك حبني ،ح ًّبا لقرابتك مني ،وح ًّبا ملا كنت أعلم
من حب عمي أيب طالب إياك»(((.
) 5ولإلمام أمري املؤمنني  Cكلامت يف حق والده ،فإنه يف
رسالته ملعاوية ،قد فضل أباه عىل أيب سفيان (مع أن أبا سفيان
عندهم مؤمن برسول اهلل) ومل يرد عليه معاوية هذا التفضيل
وكان يمكن أن يقول له :كال ّ
فإن أيب مسلم وأباك ليس
بمسلم! وقد مر يف الصفحات السابقة ذكر هذه الرسالة.
) 6وقد ذكر سبط ابن اجلوزي يف تذكرته يف الصفحة السادسة
أن علي ًا  Cقال يف رثاء أيب طالب:
أبــا طالــب عصمــة املســتجري وغيــث املحــول ونــور الظلم

لقــد هــد فقــدك أهــل احلفاظ
ولقــــاك ربــــك رضوانــــه

فصــى عليــك ويل النعــم

فقد كنــت للطهر من خــر عم

(((

) 7وقد نقل اإلمام احلسني  Cعن أبيه املرتىض كلامت تؤكد
ال عىل إيامنه فحسب بل عىل خلل ونقص إيامن من مل يعتقد
بإيامن أيب طالب ،فعنه  Cأن والده أمري املؤمنني كان
جالسا يف الرحبة والناس حوله فقام إليه رجل فقال له :يا
أمري املؤمنني! إنك باملكان الذي أنزلك اهلل وأبوك معذب يف

((( املصدر ص .384
((( املصدر ص .387
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النار فقال له :مه فض اهلل فاك ،والذي بعث حممد ًا باحلق نبي ًا
لو شفع أيب يف كل مذنب عىل وجه األرض لشفعه اهلل ،أأيب
معذب يف النار وابنه قسيم اجلنة والنار؟ والذي بعث حممد ًا
باحلق إن نور أيب طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار اخلالئق إال
مخسة أنوار ،نور حممد ونور فاطمة ونور احلسن واحلسني
ونور ولده من األئمة ،أال إن نوره من نورنا خلقه اهلل من قبل
خلق آدم بألفي عام(((.

) 8كام نقل يف نفس املصدر كلمة لإلمام السجاد عيل بن احلسني،
عن ابن أيب احلديد يف رشحه  :312 /3روي أن عيل بن
احلسني  Cسئل عن هذا – يعني عن إيامن أيب طالب –
فقال :واعجب ًا إن اهلل تعاىل هنى رسوله أن يقر مسلمة عىل
نكاح كافر وقد كانت فاطمة بنت أسد من السابقات إىل
االسالم ومل تزل حتت أيب طالب حتى مات.
) 9وأخرى عن ابنه اإلمام الباقر حممد بن عيل  Cفإنه سئل
عام يقوله الناس أن أبا طالب يف ضحضاح من نار فقال :لو
وضع إيامن أيب طالب يف كفة ميزان وإيامن هذا اخللق يف الكفة
األخرى لرجح إيامنه ،ثم قال :أمل تعلموا أن أمري املؤمنني
علي ًا  Cكان يأمر أن حيج عن عبد اهلل وابيه وأيب طالب يف
حياته ثم أوىص يف وصيته باحلج عنهم؟!.

 )10كام نقل كلامت متعددة عن اإلمام أيب عبد اهلل جعفر بن
((( املصدر ص .٣٩٦
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حممد الصادق  Cمنها :إن رسول اهلل  Kقال :إن
أصحاب الكهف أرسوا اإليامن وأظهروا الكفر فآتاهم اهلل
أرس اإليامن وأظهر الرشك فآتاه
أجره مرتني وإن أبا طالب َّ
اهلل أجره مرتني.
وأشار صاحب الغدير إىل وجود هذا النص يف رشح ابن أيب
احلديد ويف أصول الكايف للكليني.
ومنها ما أخرجه ثقة االسالم الكليني يف أصول الكايف 244
عن اإلمام الصادق قال :كيف يكون أبو طالب كافر ًا وهو يقول:
لقــد علمــوا أن ابننــا ال مكــذب
لدينــا وال يعبــأ بقيــل األباطــل
وأبيــض يستســقي الغــام بوجهــه
ثــال اليتامــى عصمــة لألرامــل

ومنها ما روي عن يونس بن نباتة عن اإلمام الصادق C
قال :يا يونس ،ما يقول الناس يف أيب طالب؟ قلت :جعلت فداك
يقولون :هو يف ضحضاح من نار يغيل منها أم رأسه فقال :كذب
أعداء اهلل ،إن أبا طالب من رفقاء النبيني والصديقني والشهداء
والصاحلني وحسن أولئك رفيقا(((.
 )11ونقل عن الكليني يف الكايف ،رواية عن االمام موسى بن
((( املصدر .٤٠١
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جعفر الكاظم  Cتشري إىل أن أبا طالب كان فوق منزلة
املؤمن العادي وأنه كان من األوصياء واحلاملني لكتب السامء
وذلك عن درست بن أيب منصور أنه سأل أبا احلسن األول–
اإلمام الكاظم–  :Cأكان رسول اهلل  Kحمجوج ًا بأيب
طالب؟ فقال :ال .ولكنه كان مستودع ًا لوصايا فدفعها إليه،
فقال :قلت :فدفع إليه الوصايا عىل أنه حمجوج به؟ فقال :لو
كان حمجوج ًا به ما دفع إليه الوصية ،قال :قلت :فام كان حال
أيب طالب؟ قال :أقر بالنبي وبام جاء به ودفع إليه الوصايا
ومات من يومه(((.

 )12وعن االمام عيل بن موسى الرضا  Cنقل كالم ًا يشبه
كالم ًا عن االمام الصادق فيمن يشكك يف إيامن أيب طالب مع
قيام الرباهني عليه ،فذكر أنه أخرج الشيخ أبو جعفر الصدوق
بإسناد له :إن عبد العظيم بن عبد اهلل العلوي احلسني املدفون
بالري كان مريض ًا فكتب إىل أيب احلسن الرضا  :Cعرفني
يا ابن رسول اهلل عن اخلرب املروي :إن أبا طالب يف ضحضاح
من نار يغيل منه دماغه .فكتب إليه الرضا  :Cبسم اهلل
الرمحن الرحيم ،أما بعد :فإنك إن شككت يف إيامن أيب طالب
كان مصريك إىل النار.
 )13وأما عن اإلمام احلسن بن عيل العسكري فقد قال -كام
((( املصدر .٤٠٣
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أخرجه الشيخ أبو جعفر الصدوق يف حديث طويل  :-إن اهلل
تبارك وتعاىل أوحى إىل رسوله  Kإين قد أيدتك بشيعتني:
شيعة تنرصك رس ًا ،وشيعة تنرصك عالنية ،فأما التي تنرصك
رس ًا فسيدهم وأفضلهم عمك أبو طالب ،وأما التي تنرصك
عالنية فسيدهم وأفضلهم ابنه عيل بن أيب طالب .ثم قال:
(((
وإن أبا طالب كمؤمن آل فرعون يكتم إيامنه.
فهذه باقة كلامت من حممد وآله الطاهرين يف شأن أيب طالب
وسمو مرتبته االيامنية ،وكذب ما وضعه اخلط األموي عىل لسان
رسول اهلل  ،Kمن أحاديث (تك ّفر) أبا طالب ،وأن من يصله
الربهان والدليل يف ذلك ويعاند يف الرفض والتكذيب يكن مصريه
النار يوم القيامة .وبعض هذه الكلامت (فتاوى ونتيجة) وبعضها
اآلخر فيها (االستدالل والربهنة).
والقائل هلذه الكلامت ،هم أعرف الناس به وبمعتقده ،وال
يتصور فيهم املجاملة أليب طالب ،وال الكذب –حاشاهم– وهم
املعصومون عند االمامية بعد النبي الصادق ،بينام يف الطرف اآلخر
كالم (الناس) وهو كام ذكرنا تعبري عن االجتاه الرسمي للسلطة
األموية أو العباسية ،ومن الطبيعي أن هؤالء–الناس–الذين
يقتاتون عىل فتات عطايا اخللفاء واحلكام ويقدمون الدنيا عىل
الدين سيتحرون مواقع رضا أولئك احلكام حتى لو كان ذلك
((( املصدر .404
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بلعن املرسلني والصديقني(((.

وأما الوسيلة الثالثة :هي معرفة الشخص من خالل مواقفه
وأعامله ،فال ينكر أحد حتى أشد أعداء أيب طالب وابنه عداوة ،أن
أبا طالب كان املحامي األول عن النبي وعن دعوته ،واملواجه لعتاة
قريش وجمرميها يف الدفاع عن النبي واإلسالم .وإن كانوا يفرسوهنا
بأنه بدافع احلمية العائلية أو غري ذلك! وجواهبم يف ذلك ِ
فلم مل
تدفع هذه احلمية أبا هلب للدفاع عن ابن أخيه ،بل ومل تدفع العباس
بن عبد املطلب للدفاع هبذا النحو عن رسول اهلل؟!
ومتى دخلوا قلب أيب طالب ليعرفوا أنه مل يؤمن باهلل وأن
محايته النبي كانت بدافع عاطفي وعائيل؟!.

وقد مر بنا يف املقاالت السابقة جانب ًا من محايته له ودفاعه عنه
وتعريض نفسه للمواجهة ،ومن ثم للمحارصة واجلوع والعطش
واملقاطعة حتى قىض نحبه متأثر ًا وهو يف تلك السن بالتعب واجلوع
والعطش واملرض! وحتمل احلصار جوع ًا وعطش ًا مدة تزيد عىل
ألف يوم من الزمان من أجل رسول اهلل  .Kهذا باإلضافة إىل
أمره أبناءه باإليامن بالنبي والكون يف ركابه!.
((( ابــن عبــد ربــه األندلــي؛ العقــد الفريــد /٤ ١١٣ذكــر فيــه أن معاويــة بــن
أيب ســفيان بينــا هــو جالــس وعنــده وجــوه النــاس ،إذ دخــل رجــل مــن
أهــل الشــام فقــام خطيبــا ،فــكان آخــر كالمــه أن لعــن عليــا؛ فأطــرق الناس
وتكلــم األحنــف فقــال :يــا أمــر املؤمنــن ،إن هــذا القائــل مــا قــال آنفــا لــو
يعلــم أن رضــاك يف لعــن املرســلني لعنهــم ،فاتــق اهلل ودع عنــك علي ـ ًا.
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حتى لقد كان يف نظر قريش هو املمثل لرسول اهلل ،K
فإذا أرادوا التفاوض مع النبي جاؤوا أليب طالب وإذا أرادوا
الضغط عليه ضغطوا عىل أيب طالب وإذا قرروا احلصار كان هو
أول املحارصين ،وإذا أراد النبي إيصال رسالة للقرشيني كان أبو
طالب! كام يظهر ذلك يف قصة األرضة التي أكلت صحيفتهم.
بقي أن نشري إىل املالحظة األخرية وهي أنه ال ينبغي أخذ تقييم
الشخص من خالل أعدائه وأعداء أهله ،وهذا هو الفخ الذي وقع
فيه من وقع  -بقصد أو غري قصد  -فإننا نالحظ أن الذين رووا
الروايات عن رسول اهلل  Kيف شأن أيب طالب  ،Cكانوا يف
الغالب يف اخلط األموي أو العبايس املصارع واملناهض ألهل
البيت .A

كذلك الذين وجهوا اآليات القرآنية التي تتحدث عن الكفار
السابقني أو الالحقني إىل أهنا نزلت يف أيب طالب! وبالرغم من
أن الكثري من علامء مدرسة اخللفاء يعتقدون بإيامن أيب طالب بل
لقد ألف الكثري منهم كتب ًا يف ذلك وأثبتوا باألدلة إيامنه وضعف
ما متسك به أتباع االجتاه األموي إلثبات (عدم إيامنه) .إال أن هذا
االجتاه ال يزال حارض ًا يف الساحة االسالمية ،وتعاطف معه كل
من عادى شيعة أهل البيت  Aومنهجهم ،وتراه ينشط كلام تزايد
الرصاع الطائفي وينفخ يف هذه النار وجتد أحد انعكاساته يف جتديد
الكتابات يف هذا املجال.
وقد ناقش هؤالء العلامء وغريهم ما حاول االستدالل به
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أتباع ذلك االجتاه ،ومن املناسب أن ننقل هنا ما علق به العالمة
الشيخ حممد باقر املحمودي عىل ما جاء يف كتاب أنساب األرشاف
للبالذري ،وهو يعتمد عىل األحاديث الرائجة يف أفق االجتاه ذاك،
فض ً
ال عن كون البالذري ممن كان يرتع يف بالط املتوكل العبايس
ومن بعده ،ومن املعلوم كيف كانت عداوة املتوكل الظاهرة لإلمام
عيل  Cحتى عُدّ من النواصب عند الكثري من العلامء ،ومن
الطبيعي أن من يكون يف بالطه ودائرته لن يتخذ موقف ًا ظاهري ًا
مناسب ًا من اإلمام عيل وال من أبيه وال من أهل بيته ،وعىل أي حال
فقد علق املحمودي بشكل رسيع عىل ما جاء يف ذلك الكتاب
عند حديثه عن أيب طالب ،ونحن ننقله بتغيري بعض الصياغة
واالختصار أو التوضيح لتتمة البحث:
) 1فإن البالذري(((بعد أن ذكر شيئا من نرصة أيب طالب
للنبي  Kقال:
«ملا حرضته الوفاة ،عرض النَّبِ ّي َ Kع َل ْي ِه قول :ال إله إال اهلل
فأبى أن يقوهلا وقال :يا ابن أخيِّ .إن ألعلم أنك ال َت ُق ُ
ول إال حقا،
ولكني أكره خمالفة دين عبد املطلب ،وأن يتحدث نساء قريش بأين
كان َع َل ْي ِه .فامت َعىل تِ ْل َ
ك احلال.
جزعت عند املوت ففارقت ما َ
وأتى عيل (النبي) فأخربه بموته فقالِ :
واره فقال َع ّيل أنا أواريه وهو
ٌّ
ِ
قال :فمن يواريه إذا؟ فلام واراه َأمر ُه َر ُس ُ
كافر َ
ول ال َّله  Kفاغتسل،
(ر ُس ُ
َ
ول ال َّل ِه)  Kحني رأى جنازته[ :وصلتك رحم].
وقال َ
((( أنساب األرشاف .24 /2
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ويقال :إنه قيل َل ُه :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه استغفر َل ُه .فنزلت فِ ِيه:

َ َْ ُ ُ
َ َّ ّ َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ
ش
ول
أ
وا
اكن
و
ول
ِني
ك
ِ
ب والِين آمنوا أن يستغ ِفروا ل ِلم ِ
{ما اكن ل ِلن ِ ِ
َ
ُ
َ َ َّ َ ُ ْ َّ ُ ْ ْ
َْ
أص ُ
ق ْرىب مِن بع ِد ما تبي لهم أنهم
حاب اجلَ ِحي ِم}».

وقد علق املحمودي عىل كالمه بأنه يعتمد عىل الروايات
التي ستأيت ويأيت النقاش يف أسانيدها ،وبالنسبة لآلية املباركة وأهنا
نزلت يف شأن أيب طالب وأن النبي قد هني عن االستغفار ،فإن
ذلك القول معتمد عىل (يقال) وهو مما مل يعلم له مستند فال ُيعبأ به!

الزه ِري َعن س ِع ِ
يد
) 2ثم نقل البالذري حديثا بسند ينتهي إىل ُّ ْ ِّ ْ َ
ْب ِن ا ُمل َس ِّي ِ
قالَ :دعا َر ُس ُ
ب َ
ول ال َّل ِه  Kأبا طالب إىل كلمة
ِ
أن َت ُق َ
الص ِف َم َر ِض ِه َف َ
قالِّ :إن ألك َْر ُه ْ
ْ
ول ُق َر ْي ٌش:
اإلخ
ِ
ِ
ور َد ْد ُتا ِف ِص َّحتِي .و َدعا َبنِي
ِّإن ُق ْلتُها َج َز ًعا عنْدَ ا َمل ْوت َ
ِ
هاش ٍم َفأمر ُهم بِاتِّبا ِع رس ِ
ول ال َّل ِه  Kونرصته واملنع عن
َ ُ
ََ ْ
ُ ْ ََْْ َ َ ُْ َْ ْ َ َ ُْ
وج َع َل
ضيمه فنزلت فيه{ :وهم ينهون عنه وينأون عنه}((( َ
َ َّ ّ َّ َ َ ُ
ِين آمنوا
ت{ :ما اكن ل ِلنب وال
النَّبِ ُّي َ Kي ْس َت ْغ ِف ُر َل ُه َحتّى ن ََز َل ْ
ْ َْ َْ

ْ ْ

أن يستغف ُروا ل ِل ُمشك َ
ِني} اآليتان.
ِ
ِ

ِِ

وعلق عليه املحمودي بضعفه من جهات جتعل اخلرب يف حد
ذاته–ولو مل يكن له معارض -غري صالح للحجية؛ أوالها :أن
سعيد بن املسيب (الراوي األصيل للحديث) مل يدرك القضية ،فال
((( سورة األنعام.26:
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بد إذن أن يكون رواها عمن أدركها ،ومل يذكره يف اخلرب ،فيحتمل
أنه كان ممن يشاقق الرسول وذويه صلوات اهلل عليهم!.
وثانيها :أن سعيد بن املسيب عُدَّ من املنحرفني عن أمري
املؤمنني عيل  Cعىل ما ذكره ابن أيب احلديد وغريه.
وثالثها :أن الزهري الذي يروي عن ابن املسيب كان من عامل
بني أمية ومرتزقة مائدة أعداء أهل البيت يف أيام جتربهم ومن كان
هذا حاله ،كيف يوثق به ويؤخذ عنه من الرواية يف حق أهل البيت
ووالد أمري املؤمنني C؟!.
ورابعهاّ :
أن بكر بن اهليثم شيخ البالذري الذي يروي عنه
جمهول!!.

) 3قال البالذري أيض ًا :وحدَّ َثنِي ُمَمدُ بن سع ٍدَ ،ع ِن ِ
الواق ِد ِّي،
َّ ْ ُ َ ْ
َ
ٍ
يان ال َّث ْو ِر ِّيَ ،ع ْن َحبِ ِ
َع ْن ُس ْف َ
ييى ْب ِن
يب ْب ِن ِأب ثابِت َع ْن َ ْ
قال :ن ََز َل ْت ِف ِأب طالِ ٍ
َج ْعدَ َة َع ِن ا ْب ِن َع ّب ٍ
اس َ
«وه ْم َين َْه ْو َن
بُ :
ون».
ُون ّإل أ ْن ُف َس ُه ْم وما َي ْش ُع ُر َ
وإن ُ ْيلِك َ
َعنْ ُه و َين ْْأو َن َعنْ ُه ْ
وكان تعليق املحمودي بالقول :هذا أيض ًا باطل من وجوه:

األول :أن الثابت بعدة طرق عن ابن عباس خالف هذاّ ،
وأن
اآلية الكريمة نزلت يف املرشكني الذين كانوا ينهون الناس عن حممد
ان يؤمنوا به ،وينأون–أي ويتباعدون -عنه ،كام يف تفسري الطربي:
 ،١٠٩ /٧والدر املنثور :ج  ٣ص  ٢و ،٩ -٨وكام يف تفسري
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االلويس ،١٢٦ /٧ :وتفسري القرطبي ٦ :ص  ،٣٨٢وتفسري ابن
كثري ٢ :ص  ،١٢٢وتفسري الشوكاين :ج  ٣ص  ،٩٢ -٩١كذا
روى عنهم مجيعا يف الغدير.

الثاين :أن هذا خالف الظاهر من سياق اآلية الكريمة ،إذ
املستفاد منه أهنم كانوا قد مجعوا بني التباعد عن النبي وعدم اإليامن
به ،وبني هني الناس عن متابعته واإليامن بام جاء به ،وأين هذا من
أعامل أيب طالب وأقواله؟! أليس هو أول من نبذ القرابات وما كان
بينه وبني املرشكني من الصلة واجلوار والصداقة حماماة للنبي ونرصة
له ،وحتصن مع من تبعه من عشريته واهل بيته يف الشعب سنني؟!.

الثالث :من جهات بطالن احلديث أن حبيب بن أيب ثابت
الواقع يف سلسلة سنده ،كان مدلس ًا بترصيح ابن حبان ،وابن خزيمة
يف صحيحه كام يف ترمجته من هتذيب التهذيب :ج  ٢ص .١٧٩

الرابــع :أن ابن مباركهم رصح بأن الثوري -أحد رجال
احلديث – كان يدلس كام يف ترمجة سفيان من هتذيب التهذيب:
 .١١٥ /٤ويف ميزان االعتدال :٣٩٦ /١ :انه كان يكتب عن
الكذابني.
اخلامس :أن الواقدي عندهم ضعيف جد ًا ،فراجع ترمجته من
هتذيب التهذيب.

السادس :أن ابن سعد أيض ًا غري مريض عند سلفهم واال فام
باله مل يرو ومل يأخذ منه ابن حنبل وهو معه يف بغداد ،وكان يأخذ
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منه أجزاء الواقدي فيطالعها ،ثم يردها عليه! فام بال أرباب السنن
مل يرووا عنه شيئ ًا؟!.
وحدَّ َثنِي ُم َ َّمدُ ْب ُن َس ْع ٍدَ ،ع ِن
) 4وكذلك قال البالذري َ
الواق ِديَ ،عن (سفيان) ال َّثو ِريَ ،عن ي ِزيدَ ب ِن ِأب ِز ٍ
ِ
يادَ ،ع ْن
ْ َ ْ
ْ ِّ
ْ
ِّ
َّ َ
قال :ن ََز َل ْت ِف ِأب طالِ ٍ
َع ْب ِد اهلل بن احلرث ْب ِن ن َْو َف ٍلَ ،
ب {إنك
َْ
َ ْ َْ َ
ت ولك َّن َّ َ
الل َي ْه ِدي َمن ي َ ُ
شاء}(((.
ال ته ِدي من أحبب
ِ

واستمر املحمودي متتبع ًا أسانيد هذا احلديث والذي بعده
املعروف بحديث الضحضاح ليثبت أهنا ضعيفة لوجود كذابني فيها
بحسب ما نص عليه الرجاليون عندهم ،فال ينبغي االعتامد عليها
بعدما تبني ضعف أسانيدها .فراجع تفاصيل ذلك يف تعليقه عىل
كتاب أنساب األرشاف ..انتهى نقل تعليقات الشيخ املحمودي.
إذن ..هذه الروايات ال متتلك اقتضاء الداللة عىل املسألة
موضوع البحث ،فكيف إذا كان هلا روايات معارضة ونافية
ملوضوعها بنحوين؟.
األول :فمن األحاديث والروايات عن املعصومني  Aما
ترصح فيه بكذب تلك الروايات ،وأهنا موضوعة عىل النبي .K

الثاين :أهنا تثبت أليب طالب منازل عالية ومراتب عظيمة عىل
أثر إيامنه الرسي الذي تقتضيه طبيعة مهمته يف الدفاع عن الرسالة
ونبيها املصطفى .K
((( سورة القصص.56 :
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المصادر بعد القرآن الكريم
أكثر املصادر التي تم اعتامدها هي نسخ الكرتونية عىل مواقع
أو تطبيقات ،واالعتامد األساس كان عىل مكتبة أهل البيت املوقع
االلكرتوين /#/https://ablibrary.net
وبعض كتب مدرسة اخللفاء تم االعتامد عىل تطبيق تراث
تطبيق app.turath.io
eابن أيب احلديد؛ رشح هنج البالغة ،دار إحياء الكتب العربية–
عيسى البايب احللبي ورشكاه ،حتقيق
eحممد أبو الفضل إبراهيم 1378
eاألبشيهي؛ حممد بن أمحد :املستطرف يف كل فن مستظرف ،عامل
الكتب – بريوت ١٤١٩ ،هـ
eابن عبد الرب ،يوسف النمري القرطبي :االستيعاب يف
معرفة األصحاب ،ت عيل حممد ،دار اجليل ،بريوت١٤١٢
ابن عساكر؛ احلافظ عيل بن احلسن بن هبة اهلل الشافعي :ترمجة
اإلمام احلسني من تاريخ مدينة دمشق حتقيق الشيخ حممد باقر
163
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املحمودي ،جممع إحياء الثقافة االسالمية 1414
eابن كثري الدمشقي إسامعيل بن عمر :البداية والنهاية ،حتقيق
عيل شريي ،دار إحياء الرتاث العريب 1٤٠٨
eاألمني؛ السيد حمسن :أعيان الشيعة ،حتقيق حسن األمني ،دار
التعارف للمطبوعات–بريوت
eاألميني؛ عبد احلسني :إيامن أيب طالب وسريته
eاألميني ،عبد احلسني :الغدير يف الكتاب والسنة واألدب ،دار
الكتاب العريب–بريوت–1397
eاألندليس ،ابن عبد ربه :العقد الفريد ،دار الكتب العلمية–
بريوت  ١٤٠٤هـ
eالبغدادي ابن سعد؛ حممد بن سعد بن منيع :الطبقات الكربى،
حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بريوت  ١٤١٠هـ
eالبغدادي ،الشيخ عبد اللطيف :فاطمة واملفضالت من النساء
eالبالذري؛ أمحد بن حييى :مجل من أنساب األرشاف ،حتقيق:
سهيل زكار ورياض الزركيل ،دار الفكر – بريوت  ١٤١٧هـ
eالبيايض؛ عيل بن يونس النباطي :الرصاط املستقيم ،املكتبة
املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية  1384الثعلبي أبو إسحاق أمحد
بن حممد :الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،حتقيق :أيب حممد بن
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عاشور دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – لبنان١٤٢٢
eاجلزري؛ ابن األثري عيل بن حممد ،أسد الغابة ،دار الفكر –
بريوت ١٤٠٩هـ
eاحلر العاميل؛ حممد بن احلسن :وسائل الشيعة ،مؤسسة آل
البيت إلحياء الرتاث قم 1414
eاخلزاز القمي؛ عيل بن حممد:كفاية األثر يف النص عىل األئمة االثني
عرش ،حتقيق السيد عبد اللطيف احلسيني ،انتشارات بيدار ،قم
eاخلوارزمي؛ املوفق بن أمحد بن حممد املكي :املناقب ،مؤسسة
النرش االسالمي مجاعة املدرسني قم
eالدِّ يار َبكْري؛ حسني بن حممد :تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس
النفيس ،دار صادر–بريوت
eالدينوري ابن قتيبة أبو حنيفة أمحد ،األخبار الطوال ،حتقيق:
عبد املنعم عامر ،دار إحياء الكتب العريب عيسى البايب احللبي
ورشكاه /القاهرة ١٩٦٠
eالري شهري؛ حممد :ميزان احلكمة ،دار احلديث 1416
eالزخمرشي ،جار اهلل ربيع األبرار ونصوص األخبار ،مؤسسة
األعلمي ،بريوت
eالزيلعي؛ ختريج األحاديث واألخبار ،دار ابن خزيمة ،حتقيق

| 166

ّيصولا دلاو يبنلا ُّمع بلاط بوأ
و

عبد اهلل بن عبد الرمحن السعد 1414
eالسبحاين؛ الشيخ جعفر :سيد املرسلني ،نرش مجاعة املدرسني،
قم 1427
eالسهييل؛ أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل :الروض األنف يف
رشح السرية النبوية ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  ١٤١٢هـ
eآل سيف؛ فوزي :احلياة الشخصية عند أهل البيت ،دار البيان
العريب بريوت.
eآل سيف؛ فوزي :نساء حول أهل البيت ،دار الصفوة بريوت
1414
eالسيالوي؛ الشيخ غالب :األنوار الساطعة من الغراء الطاهرة
(خدجية بنت خويلد) ،املطبعة العلمية 1421
eالشافعي؛ حممد بن إدريس:كتاب األم ،دار املعرفة – بريوت
١٤١٠هـ
eالشاكري؛ احلاج حسني :أم املؤمنني خدجية الطاهرة
eالرشيف الريض ،هنج البالغة ،خطب اإلمام عيل  ،Cحتقيق
د .صبحي الصالح
eالشيباين ابن حنبل؛ أمحد بن حممد :مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
حتقيق شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة
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eالشريازي؛ السيد حممد مهدي ،أمهات املعصومني ،قم

eالصاحلي الشامي؛ حممد بن يوسف :سبل اهلدى والرشاد يف
سرية خري العباد حتقيق الشيخ عادل امحد عبد املوجود ،دار الكتب
العلمية بريوت

eالصدوق؛ حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه :اخلصال ،مجاعة
املدرسني يف احلوزة العلمية قم

eالصدوق؛ حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه :األمايل ،حتقيق
قسم الدراسات االسالمية–مؤسسة البعثة قم
eالطرباين سليامن بن أمحد اللخمي الشامي؛ املعجم الكبري ،مكتبة
ابن تيمية–القاهرة

eالطربيس؛ تاج املواليد (املجموعة) ،مكتب آية اهلل العظمى
املرعيش النجفي – قم 1406

eالطربي؛ أبو جعفر حممد بن جرير :جامع البيان عن تأويل آي
القرآن ،حتقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،دار هجر
للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن
eالطربي ،حممد بن جرير دالئل االمامة ،مركز الطباعة والنرش يف
مؤسسة البعثة ،قم
eالطويس ،شيخ الطائفة حممد بن احلسن :األمايل ،دار الثقافة
للطباعة والنرش والتوزيع ،حتقيق مؤسسة البعثة – قم 1414
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eالطويس؛ الشيخ حممد بن احلسن :مصباح املتهجد مؤسسة فقه
الشيعة–بريوت 1411
eعيل؛ د .جواد :املفصل يف تاريخ العرب ،جامعة بغداد
eالقندوزي؛ الشيخ سليامن بن ابراهيم :ينابيع املودة لذوي
القربى ،حتقيق سيد عيل مجال أرشف احلسيني دار األسوة للطباعة
والنرش 1416
eالكليني ،الشيخ حممد بن يعقوب ،أصول الكايف ،دار الكتب
اإلسالمية–طهران
eالكويف؛ أبو القاسم :االستغاثة ،مؤسسة األعلمي طهران
eاملازندراين؛ املوىل حممد صالح :رشح أصول الكايف ،دار إحياء
الرتاث العريب للطباعة والنرش والتوزيع – بريوت 1421
eاملازندراين؛ حممد بن عيل بن شهراشوب :مناقب آل أيب طالب،
املكتبة واملطبعة احليدرية ،النجف 1376
eاملجليس؛ املوىل حممد باقر:بحار األنوار ،مؤسسة الوفاء بريوت
1403
eاملفيد ،الشيخ حممد بن النعامن :املسائل الرسوية ،حتقيق صائب عبد
احلميد ،دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع–بريوت –1414لبنان
eاملفيد ،الشيخ حممد بن النعامن :اإلرشاد ،دار املفيد للطباعة
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والنرش والتوزيع – بريوت ،مؤسسة آل البيت  Aلتحقيق
الرتاث 1414

eاملوسوي ،الرشيف املرتىض الفصول املختارة ،دار املفيد
للطباعة والنرش والتوزيع–بريوت –  1414املوسوي؛ فخار بن
معد :إيامن أيب طالب (احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب) ت
eالسيد حممد بحر العلوم ،مكتبة النهضة – بغداد 1384

eالنجايش؛ أبو العباس أمحد بن عيل :فهرست اسامء مصنفي
الشيعة (رجال النجايش) ،مؤسسة النرش اإلسالمي مجاعة
املدرسني ،قم 1416
eالنسائي؛ أمحد بن شعيب بن عيل :فضائل الصحابة ،دار الكتب
العلمية – بريوت ١٤٠٥

eالنامزي الشاهرودي؛ الشيخ عيل :مستدرك سفينة البحار،
مؤسسة النرش اإلسالمي مجاعة املدرسني قم 1418
eالنيسابوري؛ أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل :املستدرك
عىل الصحيحني ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية – بريوت ١٤١١
eاليوسفي الغروي؛ الشيخ حممد هادي :موسوعة التاريخ
اإلسالمي ،جممع الفكر اإلسالمي – قم 1417
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كلمة شكر لألخوات الفاضالت
الاليت سامهن يف كتابة هذه املحارضات؛
ليىل الشافعي ،خدجية العيد ،هتاين
الغاوي ،فاطمة اخلويلدي ،وغريهن ممن
مل يشأن ذكر أسامئهن ولإلخوة الفضالء
؛ أيب حممد العباد ،وأيب عيل عبد األمري ـ
البحرين ـ حمموداملطر.
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قنوات التواصل مع الشيخ
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fawzialsaif@gmail.com

الموقع االلكتروني
www.al-saif.net

قناة اليوتيوب

https://m.youtube.com/user/Fawzialsaif

تطبيق آيفون

http://bit.ly/alsaifapp

تطبيق أندرويد

http://bit.ly/1zPHwFh

قناة التلغرام
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روابط المقاطع القصيرة
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