
  
  ه يا اُم ايمنـَرکـَ ب

  اولين زن و اولين تجربيات جنسی دمحم
  
 

)  سالگی وی اتفاق افتاده است۶که ظاهرا در (تمام مورخان اسالمی تقريبا اتفاق نظر دارند که حضرت دمحم از زمان فوت مادر
ش ابوطالب ابتدا وی را عموي)  سالگی٨در حدود (گش، عبدالمطلب قرار گرفته و بعد از فوت اين شخصرتحت کفالت پدر بز

  .ورده و بعد هم از خدمات وی در چراندن گوسفندان خود در صحرا استفاده کرده استآتحت سرپرستی خود در 
  

ترديدی نيست که حضرت دمحم نيز از زمان رسيدن به سن بلوغ، مانند هر مرد ديگر، احساس نياز به زن ميکرده است و 
ون به علت فقر، امکان ازدواج با يک زن آزاد برايش وجود نداشته، لذا مجبور شده بطوری که شواهد موجود نشان ميدهد، چ

  .است که احتياجات جنسی حود را توسط يک کنيز برآورده سازد
  

را برای ) م ايمن لقب گرفتبعدها به اُ ( ه ـَ َرکـَ در همين دوران، ابوطالب که عهده دار مخارج و کارفرمای وی بود کنيزی به نام ب
  .يداری کرده و به وی بخشيده استوی خر

  
در دست ميباشد مبنی ) که بعضی از آنها را خوانندگان گرامی در همين بحث مالحظه خواهند کرد(داليل و شواهد غيرقابل انکار

نسی بوده؛ و به اين جهت مسلما از نظر ج) و حتی احتماال چند سالی هم از حضرت دمحم جوانتر(کنيز، کامال جوان اين بر اينکه 
هيچ تفاوت و کم و کسری نسبت به ساير زنان جوان نداشته و تا رسيدن آن حضرت به سن بيست و پنج سالگی و ازدواجشان 

  .بی از عهده بر آوردن احتياجات جنسی ايشان بر ميآمده استوبا خديجه به خ
  

 لذا فرزندی به وجود بياورد حضرت آن اما چون اين کنيز، در طول چند سال زندگی با حضرت دمحم نتوانسته بوده است برای 
فی کرده اند، که گويا به عبدهللا پدر حضرت دمحم تعلق داشته و از معر!!!! مورخان اسالمی وی را به صورت پير زنی مسن 

  .طريق ارث به آن حضرت رسيده است
  

ود آن حضرت و نيز بستگان و آشنايان  خ زندگی ميکرده اند،بـََرکـَهدر هر حال، به احتمال قوی، در سالهايی که حضرت دمحم با 
  . را متوجه آن زن ميدانسته اندبـََرکـَهايشان طبق عقيده رايج و معمول در آن زمان تقصير آبستن نشدن 

  
 را هم با غالمی بنام بـََرکـَهتا اينکه حضرت دمحم در سن بيست و پنج سالگی با خديجه ازدواج کرده و پس از آن موجبات ازدواج 

  .زَرجی فراهم ساخته است خُ ُعبيد
  

  .م ايمن شهرت يافته است پس از اين ازدواج صاحب پسری شده است بنام ايمن و پس از تولد اين پسر با کنيه اُ بـََرکـَه
  

 و تولد ايمن اين نکته را نيز به خوبی با اثبات رسانده که وی عقيم و نازا نبوده است و اگر در بـََرکـَهضمنان آبستن شدن 
  .زندگی مشترک با حضرت دمحم صاحب فرزند نشده بوده، وی عيب و تقصيری نداشته استن دورا

  
بطوريکه ميدانيم در جنگ ُحنين، که ابتدا مسلمانان شکست خورده و فرار اختيار نمودند، فقط ده نفر در اطراف حضرت دمحم 

 نفرشان از بنی هاشم، يعنی طايفه خود آن حضرت 9 فراز اين ده ن. باقی ماندند که از او در مقابل مخالفان اسالم دفاع کردند
بودند و يک نفر از خارج از اين طايفه و آن يک نفر همين ايمن فرزند عبيد خزرجی بود که تا بازگشت مسلمانان به کمک 

  .حضرت دمحم خود را در مقابل حمالت مخالفان به ايشان سپر ساخت و به شهادت رسيد
  

 در دوران زندگی با دمحم معلول وجود بـََرکـَهو اثبات اينکه آبستن نشدن ( سد که پس از تولد ايمن يردر هر حال، چنين به نظر م
شايعه عقيم بودن آن حضرت در ميان مردم قوت گرفته و چون خديجه هم غالم زر ) عيب و نقص در اين زن نبوده است

ر خديجه حالل بوده است، لذا در آن زمان مردم اين شايعه  ب در خانه داشته که در هرحال و در هر شرايط ، زيـــدخريدی، بنام
  . !!را باور کرده بودند که حضرت دمحم عقيم ميباشد و تولد يافتگان از خديجه نيز در حقيقت فرزندان زيد هستند

  
ی از کلمه  ووجد اين شايعه سبب شده بود، که بعد از بعثت نيز دشمنان حضرت دمحم به صورت سرکوفت با دشنام و ناسزا به

  . به معنای بالعقب و بی  فرزند استفاده کنندابتــَر
  

  :آيه سوم سوه کوثر در قرآن که صريحا در پاسخ به همين دشنام و ناسزا نازل شده است چنين ميباشد
  .همانا دشمن تو بالعقب ميباشد....... اَِن شانِنک هوا االبتَر 



 راجع به شان نزول اين آيه از سوره 886 صفحه – دکتر دمحم باقر محقق  تاليف–در کتاب نمونه بيانات در شان نزول آيات 
  :کوثر چنين ميخوانيم

  
درباره عاص بن وائل سهمی نازل شد زيرا روزی پيامبر را در مسجد الحرام ديد وقتی بود که } اين آيه{:"اين عباس ميگويد" 

عده ای از صناديد قريش نيز در . ورد و با يکديگر صحبت کردندخدر باب نبی سهم به او بر. پيامبر از مسجد بيرون می آمد
با اين ابــتــر سخن ميگفتم و : مسجد بودند بعد از اتمام صحبت از عاص پرسيدند با چه کسی صحبت کردی؟ در جواب گفت

جاهليت به کسی که فرزند  موقعی بود که طفلی به نام عبدهللا که از خديجه عليهاالسالم متولد شده بود وفات يافته بود و عرب
  ..... "ميگفتند سپس اين سوره نازل گرديد» ابتر«ذکور او ميمرد 

  
به توضيح نيست که قسمت آخر شرح باال را مورخان اسالمی به اين منظور نوشته اند که وانمود سازند که علت بکاربردن الزم 

ه است، در حالی که دارندگان دختر نه در دوران جاهليت تنداش) پسر(در مورد دمحم اين بوده که وی فرزند ذکور" ابتر"صفت 
  .ن هرگز در شمود صفت ابتر قرار نمی گرفته اندآونه بعد از 

  
از خوانندگان گرامی  و عالقمند تقاضا دارد که به هر فرهنگ لغت معتبر، چه عربی و چه فارسی، که در اختيار دارند مراجعه 

مرد بی فرزند : " بطور نمونه در لغت نامه دهخدا در مقابل کلمه ابتر چنين ميخوانيم. رددگنمايند تا اينکه صدق اين مدعا ثابت 
و همانطور که گفته شد هرگز مرد دختردار را ابتر "  کسی که فرزند و خليفه ندارد– بی فرزند شده – بالعقب – بی عقب –

  .يعنی بالعقب نمی گفته اند
  

خزرجی با زيد بن حارثه غالم خديجه ازدواج کرده و از اين ازدواج نيز صاحب پسر  پس از درگذشت عبيد) بـََرکـَه(ام ايمن
 که هر دو نفر زنان بـََرکـَهزيد غالم خديجه هم با خديجه روابط داشته و هم سپس به همسری .  ( ديگری شده است بنام اُسلمه

   )رويراستا! پيامبر بوده اند ازدواج می کند، چه خصوصيتی در اين مرد بوده
  

در هر حال، همانطور که گفته شد داليل و شواهد موجود نشان ميدهد که سن ام ايمن در همان حدود سن دمحم و يا چند سالی 
  .بوده است) ويا به احتمال ضعيف، کمی بيشتر( کمتر 

  
يعنی )  اسامه بن زيدمبه موجب اغلب تواريخ معتبر اسالمی و نيز لغت نامه دهخدا مقابل نا( مهمترين شواهد ما اين است که 

 سال از سنش ميگذشته است و چون جوانی مدبر و شجاع بوده لذا از ١٨در زمان رحلت دمحم در حدود ) بـََرکـَه(پسر دوم ايمن 
سوی دمحم در چند روز قبل از فوتش به فرماندهی سپاهی که جهت جنگ با کفار و نيز خونخواهی و انتقام قتل تعدادی از 

  .اعزام ميشده اند منصوب شده است) نزديک دمشق(از جمله زيد بن حارث پدر اسامه به موته مسلمانان سرشناس
  

.....  
  

 سال ۴۵ سال داشته تقريبا ١٨ سال بوده به اين جهت اسامه بن زيد که در حدود ۶٣چون سن دمحم در زمان فوت در حدود 
  .بزرگتر بوده است

  
 ر سال داشته و نيز ميتوان دريافت که ماد۴۵ در زمان تولد اسامه در حدود دمحمبه عبارت ديگر ميتوان به اين نتيجه رسيد که 

ز در اين زمان در سن باروری قرار داشته و به دوران يائسگی و يا ام ايمن کنيز سابق دمحم هم هنبـََرکـَهاسامه يعنی همان 
  )؟ ويراستار.....  چگونه توجيه ميشودتاگر دمحم صاحب فرزند نميشده پس مسئله سيد و اين حضرا. ( نرسيده بوده است

  
  
  

  همسران دمحم کنيزان و موهوبات) در دست انتشار(برگرفته از کتاب 
  
  

  ش کــاويـــــانیــــدرفـ
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