
































خليلوفيتش صفوت الدكتور األستاذ

وسلم عليه اهللا صلى الرَّسوِل زوجات
البحث خالصة

خاصَّةً مكانةً اإلسالمي التراث يف وسلم عليه اهللا صلى النيب زوجات ـتل تح
القرآن بنصِّ ـهنَّ ف املؤمنني« ، تعاىل» أمهات قوله يف جاء النَِّبيُّ« : كما

أمَّهاَتهم وأَزواجًه أَنفُِسِهم ِمن بِالْمؤِمنِين اهللا» أّولَى صلى النيب وفات وبعد ،
األمة علماء إمجاع ورد املسألة هذه ويف ، الزواج هلنَّ جيوز ال وسلم .عليه

فيه شكَّ ال واحدةوممَّا امرأة من بأكثر يتزوَّج مل وسلم عليه اهللا صلى النيب أن
لتعدُّد دعته هامة أخرى أسباباً هناك وإمنا ، اجلسد غرائز إشباع أجل من

بذلك. الزوجات قَصد بأنه وسلم عليه اهللا صلى الرسول يتَّهمون والذين
نذك بأن فجدير ، اجلسدية الْمتعة ـيلَ تاليةن وتارحيية علمية حبقائق :رهم

وسلم: أوالً عليه اهللا صلى النيب وسع يف ذلك-كان يريد كان أن–لو
عرضوا قُريش مشِركِي بأن تارخيياً ثَبت فقد ، العرب نساء أَجملَ لنفسه خيتار

واحدة امرأة مع عاش بل ، ْيقْبلْه ملَ ولكنَّه ذلك خدجية–عليه السيدة وهي



عتها اهللا عاماً–رضي عشر خبمسة منه أكرب وهي ، قَرٍن املعروف. ربع ومن
السيدة هي ٍبكْر وهي وسلم عليه اهللا صلى النيب تزوَّجها اليت الوحيدة املرأة أن
من متزوِّجات كنَّ وسلم عليه اهللا صلى نسائه وبقية ، عنها اهللا رضي عائشة

، واجتماعيةقبل دينية أسباباً هناك أن على يدل فإمنا شيئ على دل إن وهذا
الزجيات بتلك حتقيقها وسلم عليه اهللا صلى النيب أراد .وسياسية

مكة: ثانياً يف شبابه قَضى وسلم عليه اهللا صلى النيب أن ـارخيياً ت الثابت من
، العثة قبل أي ، الفترة هذه يف عرف ماوقد كل عن والبعد األخالق بسموِّ

ـ ب لقب وسلم عليه اهللا صلى أنه درجة إىل يسيئ أن ـمكن » الصادق« ي
الباحثني» األمني«و مجيع يتَّفق هذا ويف املسلمني, ، وغري وهذا. املسلمني

رفيعة إنسانية أهداف حتقيق بعد فيما زوجاته بتعدد يرمي كان أنه على يدل
.املستوى

خدجية: ثالثاً السيدة وهي ، واحدة امرأة مع وسلم عليه اهللا صلى النيب عاش
حىت والعشرين اخلامسة السن من أي ، الزوجية حياته معظم ، عنها اهللا رضي
اليت الفترة هي اإلنسان حياة يف الفترة هذه أن يخفَى وال ، مخسني بلوغه

وبعد ونشيطاً قوياً اإلنسان فيها السِّنِّيكون وِكبر الشَّيخوخة وقْت يبدأ ذلك
الْمتعة نيلَ بتعدُّده يقِْصد مل وسلم عليه اهللا صلى أنه على آخر دليلٌ ذلك ويف ،

فَحسب .اجلسدة
زوجاته تعدُّد موضوع على الضوء من مزيداً الباحث يلْقِي البحِث هذا ويف

مبيِّن وسلم عليه اهللا امرأةصلى بكل يتزوَّج بأنْ دعته اليت احلقيقية األسباب اً
ـ ب الكرمي القرآن املؤمنني« سمَّاها . » أم






