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ق ــسم التـ ــاريخ/كلية الَببية للبنات
جامعة بغداد
(خالصت البحذ)

موضوع ىذا البحث من ا٤بواضيع ا٤بهمة الٍب تتناول جزء مهماً من حياة
الرسول الكرمي يتعلق حقيقة بنسب بناتو رضوان اهلل عليهم  ،وقد اعتمدت ُب كتابة
ىذا البحث ا٢بياد الكامل ُب عرض وٙبليل ا٤بعلومات للوصول اىل أفضل ا٢بقائق ،
ومن ٍب فإن ا٤بوضوع يثّب الكثّب من األسئلة الٍب ٙبتاج اىل اجابات مقنعة  ،لتكون
النتيجة قريبة من الواقع  ،واالعتماد على ا٤بصادر االسالمية األصيلة ا٤بختصة  ،كما
اعتمد البخاري ومسلم.واعتمدت ُب توثيق البحوث أىم الكتب ا٤بعتمدة من قبل
علماء الطوائف اإلسالمية ا٤بختلفة  ،واىم الكتب الشيخ ا٤بفيد وكتاب الشيخ ٧بسن
االمْب العاملي والشيخ الكليِب وايب جعفر الطوسي  .وتاكيدىم على خصوصية ىذا
ا٤بوضوع .وخلص البحث إىل إبعاد أي شك ُب أن ( ورقة وزينب وام كلثوم وفاطمة)
ٝبيعهم من بنات الرسول ا٢ببيب عليو افضل الصالة والسالم .كما ثبت من زواج
من ا٣بليفة الثالث عثمان بن عفان رضي اهلل عنو أثنتْب منهما واحدة تلو اآلخرى ،
وخلص إىل أن صوهتن ُب سن  ،بسبب ا٤برض والتعب  ،وىذه ىي مشيئة اهلل  ،كما
ىو مبْب من خالل االعتماد على ا٤بصادر االصيلة وا٤براجع ا٢بديثة.
املقدهت

كثّبة ىي االراء وا٤بعتقدات الٍب تتفق حينا وتتضاد حينا اخر  ،حول موضوع
بالغ االمهية  ،اال ىو ( بنات الرسول صلى اهلل عليو وسلم ) وىل ىن بناتو رضوان
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اهلل عليهن من السيدة خدجية رضي اهلل عنها  ،ام ىن بنات السيدة ىالة بنت خويلد
اختها  .ىذا االتفاق والتضاد بْب الرأيْب اخذ مديات واسعة ُب التقصي والتحليل ،
وحساب فَبات قبل البعثة وبعدىا  ،وكم كانت سنوات الدعوة السرية  ،والدعوة ُب
ا٤بدينة ا٤بنورة بعد ىجرة الرسول الكرمي واصحابو اليها .
وكثّبة ىي الكتابات الٍب تناولت ىذا ا٤بوضوع والتشكيك ٕبقيقة نسب بنات
الرسول الكرمي ( زينب ورقية وأم كلثوم) رضوان اهلل عليهن  ،وحجتهم ُب ذلك ان
الرسول مل يرزق من السيدة خدجية إال بالسيدة فاطمة الزىراء البتول  ،وان ىؤالء
البنات ىن بنات اختها ىالة  ،متمسكْب ٗبا لديهم من ادلة ال صحة ٥با وال يقبلها
عقل أو منطق  ،منها أن السيدة خدجية كبّبة بالعمر  ،وقد نسوا أن اهلل سبحانو
وىب النيب زكريا بيحٓب وىو كبّب بالعمر  ،وكذلك النيب إبراىيم عندما رزق بالنيب
اسحق  ،ومنها أن ا٤بدة الٍب تزوج فيها الرسول منها إىل مبعثو وىجرتو ىي قليلة
للزواج واإل٪باب  ،ومن ٍب زواجهن بأوالد أيب ٥بب وطالقهن  ،ومن ٍب زواجهن من
عثمان بن عفان ( رضي اهلل عنهم أٝبعْب)  ،كانت ىذه ا٢بقبة قليلة ما يدع ٦باال
للشك  ،وغّبىا من األسباب الٍب يعتقدون ٗبصداقيتها وكل ُب ىذا يديل بدلوه .
واتفق سائر أىل السنة وا١بماعة ُب ضوء القرآن والسنة  ،كما اتفق عدد كبّب من
علماء ا٤بذىب ا١بعفري كالشيخ ا٤بفيد و٧بمد بن حسن الطوسي والسيد االمْب
العاملي وغّبىم كثّب* ٩بن اعتمدت على بعض منهم ُب ٕبثي ىذا  ،على أن عدد
بنات النيب صلى اهلل عليو وسلم أربع ىن السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة أم
كلثوم والسيدة فاطمة ( رضي اهلل عنهن) ،باستثناء عدد قليل منهم  ،من أنكروا
البنات الثالث وأثبتوا لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بنتا واحدة فقط وىي السيدة
فاطمة الزىراء وأما الثالث الباقيات فقالوا اهنن لسن ببنات رسول اهلل صلى اهلل علليو
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وسلم وخالفوا صريح ا٢بكم اإل٥بي ُب سورة االحزاب االية  59بسم اهلل الرٞبن
الرحيم " يا أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء ا٤بؤمنْب "  ،فاهلل عز وجل ذكر
كلمة البنات بصيغة ا١بمع ٩با يدل على تعدد بناتو صلى اهلل عليو وسلم .
ىذا األمر بينو اهلل سبحانو ُب االية الكردية ُب ٧بكم كتابو العزيز  ،كما وضحتو
كتب التفاسّب  ،واعتقد كما يعتقد غّبي كثّبون اهنا القول الفصل ُب رد ىذه
الشبهات عن بنات الرسول الكرمي صلى اهلل عليو وسلم .
رد الشبهاث هي القزآى الكزين وكخب الخاريخ والسري

ان أول ما اعتمدت عليو ُب رد ىذه الشبهات ىو كالم اهلل سبحانو ُب كتابو العزيز
ِ
ك َونِ َس ِاء
ك َوبـَنَاتِ َ
َّيب قُ ْل ِأل َْزَواج َ
٨باطبا النيب ٧بمد عليو الصالة والسالم ( يَا أَيـُّ َها النِ ُّ
ِ
الْم ْؤِمنِ ِ
ورا
ْب َعلَْي ِه َّن ِم ْن َج َالبِيبِ ِه َّن َذل َ
ْب يُ ْدن َ
ُ َ
ك أ َْد ََن أَ ْن يـُ ْعَرفْ َن فَ َال يـُ ْؤ َذيْ َن َوَكا َن اللَّوُ َغ ُف ً
ِ
يما )
َرح ً
فاهلل سبحانو وتعاىل مل يقل للرسول الكرمي قل البنتك بصيغة ا٤بفرد  ،وامنا
ذكرىن بصيغة ا١بمع الن عددىن يتماشى وىذه الصيغة فقد كن اربعة  ،واذا كن كما
يزعمون ىن ربائب الرسول  ،فان ما ورد ُب القران الكرمي صراحة ُب ىذا ا٣بصوص
يدحض ٛباما ىذا الزعم  ،اهلل سبحانو خياطب رسولو خطابا مفصال ُ ،ب احكام
ا٢بجاب وضوابطو  ،الذي نزلت بو ىذه السورة .
ك ونِس ِاء الْم ْؤِمنِ ِ
ألزو ِاج َ ِ
ْب َعلَْي ِه َّن
ْب يُ ْدن َ
ك َوبـَنَات َ َ َ ُ َ
وأورد الطربي ُب تفسّبه ( قُ ْل ْ َ
ِم ْن َجالبِيبِ ِه َّن ) أمرن أن يشددن جالبيبهن على جباىهن .وعن ابن عباس ،قولو هبذا
ا٣بصوص كانت ا٢برة تلبس لباس األمة فأمر اهلل نساء ا٤بؤمنْب أن يدنْب عليهن من
جالبيبهن .وإدناء ا١بلباب أن تقنع وتشد على جبينها .
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َح ٍد ِم ْن
وكذلك ما اورده ابن كثّب ُب تفسّبه لقولو تعاىل ( َما َكا َن ُ٧بَ َّم ٌد أَبَا أ َ
ٍ ِ
ِرجالِ ُكم ولَ ِكن رس َ ِ
ِ
يما )  ،وقولو ( َما
ول اللَّو َو َخ َاًبَ النَّبِيِّ َ
َ ْ َ ْ َُ
ْب َوَكا َن اللَّوُ ب ُك ِّل َش ْيء َعل ً
َح ٍد ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم )  ،فقد هنى تعاىل أن يقال بعد ىذا "زيد بن ٧بمد"
َكا َن ُ٧بَ َّم ٌد أَبَا أ َ
أي ان النيب ٧بمد عليو الصالة والسالم مل يكن ابا زيد وإن كان قد تبناه ،فإنو
صلوات اهلل عليو وسالمو ،مل يعش لو ولد ذكر بلغ ا٢بلم؛ فإنو ولد لو القاسم،
والطيب ،والطاىر ،من خدجية فماتوا صغارا  ،وولد لو إبراىيم من مارية القبطية،
فمات أيضا رضيعا  ،وكان لو من خدجية أربع بنات :زينب ،ورقية ،وأم كلثوم،
وفاطمة  ،رضي اهلل عنهم أٝبعْب ،فمات ُب حياتو ثالث وتأخرت فاطمة حٌب
 ،على اكثر
أصيبت بو  ،صلوات اهلل وسالمو عليوٍ ،ب ماتت بعده لستة أشهر
الروايات التارخيية  ،عدا ما يعتقده الشيعة االمامية االثُب عشرية .
اما ما ٪بده ُب كتب السّب فان الرسول الكرمي ٧بمد صلى اهلل عليو وسلم ٤با
تزوج كان عمره ٟبساً وعشرين سنة وعمر السيدة خدجية كان اربع ين سنة على ارجح
اكثر كتب التاريخ والسّب ومنها من يقللها بسنة او سنتْب او يزيدىا .
واول بناتو ىي السيدة زينب  ،ولدت وعمر الرسول الكرمي ثالث ون سنة  ،اي
عمرىا كان عشر سنوات قبل البعثة  ،اما وفاهتا فكان ُب السنة الثامنة للهجرة عام
فتح مكة  ،اي ان عمرىا حْب توفيت واحد وثالثون سنة  ،وكانت السيدة فاطمة
( رضي اهلل عنها ) على شفّب القرب ورسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قائما يدعو
٥با .
اما السيدة رقية  ،فقد ولدت وعمر الرسول ثالث وثالثون سنة  ،اي قبل البعثة بسبع
سنوات  ،وحْب تزوجت عثمان رضي اهلل عنو كان عمرىا ثالث عشرة سنة او اربع
عشرة سنة على ابعد تقدير  ،الن نزول سورة ا٤بسد كان ُب السنة الثالثة للدعوة
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وبعد نزول ىذه السورة امر ابو ٥بب ابنيو بتطليق بنات الرسول الكرمي  ،فزوج ابنتو
رقية بعثمان رضي اهلل عنو ،وتوفيت ٗبرض أصاهبا بعد معركة بدر ُب السنة الثانية
للهجرة  ،اي ان عمرىا حْب توفيت كان اثنين وعشرين سنة .
 ،اي اهنا
والسيدة ام كلثوم ولدت بعد والدة السيدة رقية بسنة وبضعة اشهر
ولدت وعمر الرسول الكرمي اربع وثالثون سنة  ،وعمرىا حْب عقد نكاحها من عتيبة
ابن ايب ٥بب تسع سنوات ومل يدخل هبا النو فارقها بعد اعالن الرسول للدعوة
االسالمية  ،فتزوجت من عثمان بن عفان رضي اهلل عنو وعمرىا واحد وعشرون سنة
،
 ،الهنا تزوجت بو ُب السنة الثالثة للهجرة  ،وتوفيت ُب السنة التاسعة للهجرة
اي ان عمرىا ٜبان وعشرون سنة.
اما السيدة فاطمة فقد ولدت وقريش تبُب البيت وذلك قبل النبوة ٖبمس سنْب وعمر
الرسول الكرمي ٟبس وثالثون سنة  ،زوجها رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم من
علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو بعد موقعة بدر وبعد وفاة رقية وزواج أم كلثوم
بعثمان ُب السنة الثانية للهجرة  ،وعمرىا عشرون سنة  ،ووفاهتا بعد الرسول بستة
 ،ما يعِب ان عمرىا حْب وفاهتا كان

اشهر اي ُب السنة ا٢بادية عشرة للهجرة
تسع وعشرين او ثالثْب سنة.
جدير بالذكر ان ىذا الرأي ليس مسلما بو عند ٝبيع ا٤بسلمْب  ،فهناك راي يشّب اىل
ان السيدة فاطمة ولدت بعد ا٥بجرة ٖبمس سنْب واهنا تزوجت ُب عمر التاسعة او
العاشرة ُ ،ب حْب كانت وفاهتا بعد وفاة الرسول صلى اهلل عليو وسلم بثالث اشهر
او اقل  ،اي عن عمر يقارب السابعة عشرة سنة .
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وقد ًب احتساب اعمار بنات الرسول الكرمي عليو افضل الصالة والسالم  ،بعمرىن
قبل البعثة  ،وعمرىن ُب مكة قبل ا٥بجرة اي سنوات الدعوة الثالث عشرة ُب مكة ،
وعمرىن بعد ا٥بجرة اىل وفاهتن رضوان ريب عليهن ٝبيعا .
وكما ىو معلوم عند الكثّب من ا٣بابرين والعا٤بْب باجملتمع ا٤بكي قبل االسالم ومرورا
بعصر االسالم  ،ان البنت تتزوج وىي صغّبة  ،كما ان البنات ُب البادية يبلغن
بسرعة تفوق نظّباهتن ُب ا٤بدينة  ،وىو ما ورد عن عقد نكاح الرسول الكرمي من
السيدة عائشة وىي بنت ست ودخل هبا وىي بنت تسع  ،وُب رواية اخرى تزوج
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عائشة بنت أيب بكر الصديق ٗبكة وىي بنت سبع
سنْب وبُب هبا با٤بدينة وىي بنت تسع سنْب أو عشر .
االدعاء االخر اهنن لسن من بنات السيدة خدجية بل بنات اختها ىالة  ،فهذا االمر
تن  ،وا١بميع يعلم ٕبالة
مردود عليو فكيف تعطي األم بناهتا الختها لكي تقوم بتريبه
الرسول الكرمي االقتصادية احملدودة الن مال السيدة خدجية انفق على الدعوة
االسالمية كما ىو معلوم  ،وحال اختها ا٤بيسور حيث كان ابنها وزوج السيدة زينب
بنت رسول اهلل ابو العاص ابن الربيع من اغنياء مكة (وكان أبو العاص من رجال
،وُب ىذا السياق لو ان السيدة زينب بنت
مكة ا٤بعدودين ماال وأمانة و٘بارة)
ىالة كما يزعمون فكيف تزوج ىالة ابنها العاص من بنتها زينب .
وىذا االمر اتفقت عليو ا٤بذاىب االسالمية كلها وُب ذلك يقول الشيخ ا٤بفيد ( أن
زينب ورقية كانتا ابنٌب رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وا٤بخالف لذلك شاذ ٖبالفو ).
كما اكده القاضي ا٤بغريب ىذا االمر ( ومن ٨بتصر االثار عن أيب عبد اهلل (ع) ٤با
قال لو داود بن علي قد أتيت ذنبا ال يغفر اهلل لك  ،قال  :وما ىو  ،قال  :زوجت
ابنتك رجال من بِب أمية  ،قال أبو عبد اهلل  ،أسوٌب ُب ذلك برسول اهلل ( صلى اهلل
6

جملت الرتاد العلوي العزبي

فصلية  ،علمية ٧ ،بكمة

العدد األول – 2013م

عليو وسلم ) قد زوج ابنتو زينب أبا العاص بن ربيعة وزوج عثمان بن عفان أم كلثوم
فتوفيت  ،فزوجو رقية بناتو ( صلى اهلل عليو وسلم) ) وىناك تفصيالت اخرى ذكرهتا
ُب مًب البحث .
السيدة سينب بنج رسىل اهلل صلى اهلل عليه وسلن

ولدت زينب بنت رسول اهلل ُب سنة ثالثْب من مولده عليو الصالة والسالم ،
وال خالف أهنا أكرب بناتو صلى اهلل عليو وسلم ،إمنا ا٣بالف فيها وُب القاسم أيهما
ولد أوالً  ،وأدركت اإلسالم وىاجرت ،وكان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ٧بباً ٥با،

وتزوجها ابن خالتها أَبو العاص بن الربيع ،وأمو ىالة بنت خويلد ،أخت خدجية ،
واختلف ُب ا٠بو فقيل لقيط وقيل ىشيم  ،وقيل ُم َهشم  ،واألَكثر لَِقيط  ،وكان أَبو
العاص ٩بن شهد بدراً مع الكفار ،وأَسره ا٤بسلمون ففدتو زينب بنت رسول اهلل من
ذلك بقالدة ٥با كانت من امها خدجية  ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  " :إن

رأيتم أن تطلقوا ٥با أسّبىا ،وتردوا عليها الذي ٥با ،فافعلوا  ،فقالوا نعم" .
وعندما خرج بتجارة اىل الشام ولدى عودتو  ،اسره ا٤بسلمون للمرة الثانية  ،فاستجار
بزينب فاجارتو وردوا مالو  ،فعاد إِىل مكة وأَدى إىل الناس أَموا٥بم ٍ ،ب اعلن وقَ ِدم
وحسن إِسالمو ،ورد عليو رسول اهلل
على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم مسلماًُ ،
ينب بنكاح جديد ،وقيل بالنكاح األَول .
صلى اهلل عليو وسلم ابنتَو ز َ
وىي الٍب كانت تغسل وجو ابيها عليو الصالة والسالم عند الكعبة عندما كان
ا٤بشركون يؤذونو فيقول  " :يا بنية ال ٚبشي على أبيك غيلة وال ذلة "  ،فقلت  :من
ىذه  ،قالوا  :زينب بنت رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم وىي جارية وضيئة" .
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ولدت زينب من أيب العاص غالماً ا٠بو علي  ،وكان رديف رسول اهلل صلى اهلل
عليو وسلم على ناقتو يوم الفتح ،ومات ُب حياتو عليو الصالة والسالم وىو طفل
صغّب ،وولدت لو جارية يقال ٥با أمامة  ،تزوجها علي ابن أيب طالب ( رضي اهلل
عنو ) بعد موت السيدة فاطمة ( رضي اهلل عنها بوصية منها ،ومل تلد لو  ،وقيل
ولدت لو ٧بمداً وعليو اتفق كثّبون ،وقتل عنها ،وكان عليو الصالة والسالم حيب
أمامة ىذه ،وكان حيملها على عاتقو ُب الصالة ،فإذا ركع وضعها ،وإذا رفع رأسو من
السجود أعادىا .
وماتت زينب بنت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُب أول سنة ٜبان من ا٥بجرة ،
بعد ان دفعها ىبار بن االسود من راحلتها فوقعت على صخرة فاسقطت ٞبلها
ٍب مل تزل وجعة حٌب ماتت  ،فكانوا يرون أهنا شهيدة .
السيدة رقيت وسواجها هي عثواى بي عفاى ( رضي اهلل عنهوا )

ولدت لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وعمره ثالث وثالثون سنة ،و٠باىا
رقية  ،وكانت رضي اهلل عنها متزوجة من عتبة بن أيب ٥بب ،وأختها أم كلثوم ٙبت
أخيو عتيبة  ،فطلقامها بعد نزول سورة ا٤بسد (تبت يد ا أيب ٥بب)  ،فتزوجت رقية
عثمان بن عفان رضي اهلل عنهما ٗبكة وىاجر هبا ا٥بجرتْب إىل أرض ا٢ببشة ٍب إىل
ا٤بدينة .
وُب حديث لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال":إن اهلل أوحى إيل أن أزوج كرديٍب
عثمان"  ،وكانت رقية ذات ٝبال رائع و بارع ،فكان يقال أحسن زوج رآىا
االنسان مع زوجها  ،وكان ىذا قبل نزول سورة ا٢بجاب

8

 ،وأول من ىاجر إىل

جملت الرتاد العلوي العزبي

فصلية  ،علمية ٧ ،بكمة

العدد األول – 2013م

أرض ا٢ببشة عثمان ورقية  ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم " :إن عثمان ألول
من ىاجر إىل اهلل بأىلو بعد لوط" .
توفيت رقية با٤بدينة وىي عند عثمان حْب رجع رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم من
 ،و قد ٚبلف عثمان
بدر با٤بدينة سنة اثنْب للهجرة بعد اصابتها ٗبرض ا٢بصبة
عن بدر ،بأمر رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وضرب لو بسهمو وأجره .
وُب السنة الرابعة من ا٥بجرة توُب عبد اهلل بن عثمان بن عفان رضي اهلل عنو ابن
السيدة رقية بنت رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم وىو ابن ست سنْب فصلى عليو
رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم ونزل ُب حفرتو والده عثمان بن عفان رضي اهلل
عنو  ،اي انو توُب بعد امو .
السيدة ام كلثىم وسواجها بعثواى بي عفاى ( رضي اهلل عنهوا )

ام كلثوم بنت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أمها خدجية  ،ومل يعرف ٥با اسم

غّبه وإمنا تعرف بكنيتها  ،وىاجرت حْب ىاجر رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،
وىي أصغر من أختها رقية َّ ،زوجها النيب صلى اللَّو عليو وسلم من عثمان بعد وفاة
رقية  ،وكان نكاحو إياىا ُب ربيع األول من سنة ثالث ،ودخل هبا ُب ٝبادى اآلخرة
من السنة ذاهتا  ،ومل تلد منو و ًلدا.
ىاجرت ام كلثوم مع فاطمة (رضي اهلل عنهن ) والسيدة سودة بنت زمعة ( رضي اهلل
عنها )  ،وأسامة بن زيد ،وأمو ام أدين وخرج معهم عبداهلل بن أىب بكر بعيال أىب بكر
وفيهم عائشة أم ا٤بؤمنْب ومل يدخل هبا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم .
وتوفيت السيدة ام كلثوم ُب شعبان سنة تسع من ا٥بجرة  ،بعد ان اصيبت ٗبرض
واضحت طرحية الفراش  ،ذابلة ا١بسد  ،وصلى عليها أبوىا صلى اهلل عليو وسلم،
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وغسلتها أ٠باء بنت عميس وصفية بنت عبد ا٤بطلب  ،وجلس رسول اهلل صلى اهلل
عليو وسلم على قربىا ،ونزل ُب حفرهتا علي والفضل وأسامة ( رضي اهلل عنهم ) .
وقال عثمان فيها ٤" :با ماتت امرأٌب ،رقية بنت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
بكيت بكاء شديداً ،فقال عليو الصالة والسالم :ما يبكيك ،قلت أبكي على انقطاع
صهري منك  ،قال  ":فهذا جربيل يأمرين بأمر اهلل أن أزوجك أختها  ،وأن أجعل
صداقها مثل صداق أختها والذي نفسي بيده ،لو أن عندي مائة بنت ديًب واحدة
بعد واحدة زوجتك أخرى حٌب ال يبقى بعد ا٤بائة شيء" .
وروى علي بن أيب طالب ( رضي اهلل عنو ) انو ٠بع رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم
يقول" :لو أن يل أربعْب بنتا زوجت عثمان واحدة بعد واحدة حٌب ال يبقى منهن
واحدة"  ،ولعل ما تقدم يدحض ما تقول بو البعض  ،من ان الرسول عليو الصالة
والسالم مل يزوج ابنتيو لو  ،كما ان ىذا ا٢بديث يعارض اقوال بعض ا٤بندسْب على
االسالم من ان عثمان رضي اهلل عنو قد قام بقتل زوجتو ام كلثوم بعد ان ضرهبا ضربا
شديدا .
السيدة فاطوت وسواجها بعلي بي أبي طالب ( رضي اهلل عنهوا )

ولدت السيدة فاطمة رضي اهلل عنها قبل النبوة ٖبمس سنْب أيام بناء البيت ،
وقبل بعثة النيب صلى اهلل عليو وسلم وعمره حينئذ ٟبس وثالثون سنة  ،وذلك ُب يوم
التحكيم عند إعادة بناء الكعبة ،يوم أٟبد النيب صلى اهلل عليو وسلم ٕبكمتو وفطنتو
نار ا٢برب بْب قبائل قريش ا٤بتنازعة حول من يضع ا٢بجر األسود ُب مكانو  ،وىي

اكرب من السيدة عائشة ٖبمس سنْب  ،وُب ىذا تاكيد على ان السيدة فاطمة
ولدت قبل البعثة  ،وىناك من يؤكد ان والدهتا كانت بعد السنة ا٣بامسة من البعثة ،
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وكان عمرىا حْب زواجها باالمام علي ( رضي اهلل عنو ) تسع او عشر سنوات ،
حيث تزوجت بو ُب السنة الثانية للهجرة ُب ا٤بدينة ا٤بنورة .
وكانت حبيبة النيب صلى اهلل عليو وسلم ورحيانتو وحافظة أسراره  ،فقد جلست ٔبواره
فأسر إليها بنبأ جعلها تبكى وتبتسم ،فسألتها السيدة عائشة رضي اللَّو عنها عن
يوما َّ
ً
ذلك  ،فأجابتها ما كان ىل ألفشى سر رسول اهلل  ،حٌب قبض النيب صلى اهلل عليو
وسلم فسألتها فقالت أسر إيل " :إن جربيل كان يعارضِب القرآن كل سنة مرة وإنو
عارضِب العام مرتْب وال أراه إال حضر أجلي وإنك أول أىل بيٍب ٢باقا يب  ،فبكيت ،
فقال :أما ترضْب أن تكوين سيدة أىل ا١بنة أو نساء ا٤بؤمنْب فضحكت لذلك" .
إهنا السيدة فاطمة الزىراء بنت النيب صلى اهلل عليو وسلم الٍب قالت فيها أم ا٤بؤمنْب
أحدا من خلق اللَّو أشبو حديثًا ومشيًا برسول
السيدة عائشة رضي اهلل عنها "ما رأيت ً
اللَّو من فاطمة" .
ُ٠بيت رضي اهلل عنها فاطمة ألن اللَّو تعاىل قد فطمها وحفظها من النار ،ولقبها
النيب صلى اهلل عليو وسلم الزىراء  ،فكانت أحب بناتو إليو  .ألهنا أصغرىن وحافظة

نسلو صلى اهلل عليو وسلم  ،وكان إذا دخل عليها النيب قامت لو وقبلت يده وأجلستو
مكاهنا ،وإذا دخلت عليو أخذ بيدىا وأجلسها ٔبواره ،ورحب هبا أديا ترحيب  ،وكان
إذا قدم من غزو أو سفر يبدأ با٤بسجد فيصليٍ ،ب يزور ابنتو فاطمة الزىراء ٍب يأٌب
أزواجو ( رضوان اللَّو عليهن ) .
تكُب أم أبيها  ،تزوجها علي ( رضي اهلل عنو ) ُب السنة الثانية للهجرة وىي بنت
 ،وكان
سبع عشر او بداية ٜبانية عشر  ،ومل يتزوج عليها حٌب ماتت رضي اهلل
جهازىا ٟبيلة ،ووسادة من أدم حشوىا ليف ،ورحاءين ،وسقاء ،وجرتْب  ،وولدت
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السيدة فاطمة ا٢بسن وا٢بسْب وام كلثوم وزينب  ،ولفاطمة ٜباين ة عشر حديثا روهتن
عن الرسول الكرمي عليو افضل الصالة والسالم .
وبعد ستة أشهر من وفاة الرسول صلى اهلل عليو وسلم انتقلت السيدة فاطمة إىل
جوار رهبا ،ودفنت بالبقيع ُب ليلة الثالثاء ،الثالث من رمضان ،سنة إحدى عشرة من
ا٥بجرة ،وكان عمرىا ستة وعشرين سنة او سبع وعشرين  ،وىذا التاريخ ٨بتلف فيو
كما قلت مسبقا .
األحاديذ الىاردة عي الزسىل صلى اهلل عليه وسلن

هناك عدد هي االحاديذ النبىيت الشزيفت الخي حدعن حبثي هذا  ,هي حيذ

االشارة اىل سواج اخلليفت عثواى بي عفاى ( رضي اهلل عنه ) هي السيدحني رقيت
وام كلثىم ( رضي اهلل عنهوا) .

ا٢بديث األول
عن أنس بن مالك ( ت 93ىـ ) ( رضي اهلل عنو ) قال ىاجر إىل أرض ا٢ببشة

عثمان رضي اهلل عنو وخرج معو ابنة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم رقية ( رضي اهلل
عنها )  ،فلما أبطأ عليو خربمها جعل يتوقف األخبار ،فقدمت امرأة من قريش من
ا٢ببشة ،فسأ٥با رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عنهما فقالت أنا رأيتهما  ،فقال عليو
الصالة والسالم ":على أي حال رأيتهما  ،قالت رأيتهما وقد ٞبلها على ٞبار وىو
يسوق هبا  ،فقال النيب صلى اهلل عليو وسلم صحبهما اهلل  ،إن عثمان أول من ىاجر
إىل اهلل عز وجل" .
ا٢بديث الثاين
وعن عائشة قالت ٠بعت خليلي رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم يقول" :أوحى اهلل
إيل أن أزوج كرديٍب لعثمان بن عفان يعِب رقية وأم كلثوم" .
ا٢بديث الثالث
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عن أيب ىريرة قال لقي النيب صلى اهلل عليو وسلم عثمان بن عفان عند باب ا٤بسجد
فقال" :يا عثمان ىذا جربيل أخربين أن اهلل قد أمرين أن أزوجك أم كلثوم ٗبثل صداق
رقية وعلى مثل صحبتها"  ،وعن عثمان قال  ،قال يل رسول اهلل صلى اهلل عليو و
سلم حْب زوجِب ابنتو األخرى " :لو أن عندي عشرا لزوجتكهن واحدة بعد واحدة
فإين عنك راض"  ،وُب رواية ابن عباس "والذي نفسي بيده لو أن عندي مائة
ٛبوت واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى حٌب ال يبقى من ا٤بائة شيء" .
ا٢بديث الرابع
عن أيب ىريرة قال  ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ":دخلت على رقية امرأة
عثمان  ،وُب يدىا مشط فقالت خرج من عندي رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
آنفاً  ،فقال كيف ٘بدين أبا عبد اهلل  ،قلت خّب الرجال  ،قال أكرميو فإنو من
أشبو أصحايب يب خلقاً" .
ا٢بديث ا٣بامس
عن معاذ بن جبل قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم":إن عثمان بن عفان أشبوُ
الناس يب خلقاً وخلقاً وديناً و٠بتاً وىو ذو النورين ،زوجتو ابنٍب وىو معي ُب ا١بنة
كهاتْب وحرك السبابة والوسطى" .

اخلامتت

ٔ -اثبتت الدراسة ٗبا ال يقبل الشك ان ( زينب ورقية وام كلثوم ) ٝبيعهن بنات
الرسول ا٢ببيب عليو افضل الصالة والسالم من القرآن العظيم والسنة النبوية ا٤بطهرة
ومن كتب التاريخ .
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ٕ -أكدت وباالدلة القاطعة ابوة الرسول الكرمي لبنتيو رقية وام كلثوم  ،واهنن لسن
ربيباتو كما يزعم ا٤بغرضون  ،كما اثبتت زواج أثنْب منمها ا٣بليفة الثالث عثمان بن
عفان رضي اهلل عنو الواحدة بعد االخرى .
ٖ -توصلت اىل ان بنات ا٢ببيب ا٤بصطفى توفْب وىن صغّبات بالسن  ،بسبب
ا٤برض والوىن  ،وىذا من مشيئة اهلل .
ٗ -كما بينت وباالعتماد على ا٤بصادر االصيلة وا٤براجع ا٢بديثة  ،والدة كل واحدة
منهن  ،وزواجها  ،ووفاهتا .
٘ -عززت ٕبثي بعدد من االحاديث النبوية الشريفة الٍب تبْب وتوضح حقيقة ابوة
الرسول عليو الصالة والسالم  ،وزواج عثمان بن عفان رضي اهلل عنو من أبنة رقية وأم
كلثوم.
اخلالصت

يعد موضوع ٕبثي ىذا ( رد الشبهات عن بينات الرسول صلى اهلل عليو وسلم )

من ا٤بواضيع ا٤بهمة الٍب تتناول جزء مهم من حياة الرسول الكرمي وخصوصا ما يتعلق
ٕبقيقة نسب بناتو رضوان اهلل عليهن  ،وىل ىن بناتو ام ربائبو .
وقد اعتمدت ُب كتابة ٕبثي ىذا ا٢بيادية التامة ُب عرض وٙبليل ا٤بعلومات للوصول
اىل افضل ا٢بقائق  ،وىكذا موضوع تثار فيو الكثّب من االسئلة حيتاج اىل اجوبة
مقنعة .لذلك ارتأيت ان اكتب ُب ىذا ا٤بوضوع  ،لعلِب اصل اىل نتيجة تكون قريبة
من الواقع  ،وذلك باالعتماد على ا٤بصادر االسالمية االصيلة ا٤بختصة بالسّبة النبوية
العطرة وكتب التاريخ  ،كما اعتمدت ُب ذلك على صحاح ا٢بديث للبخاري ومسلم
اضافة اىل االسانيد الٍب تشّب اىل موضوعي ىذا  .واعتمدت ُب توثيق ٕبثي على اىم
الكتب ا٤بعتمدة من قبل علماء ا٤بسلمْب وٗبختلف ا٤بذاىب  ،وامهها كتب الشيخ
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ا٤بفيد وكتب الشيخ ٧بسن االمْب العاملي و الكليِب وايب جعفر الطوسي وغّبىم ٩بن
ارتايت ان استشهد ببعض ما كتبوه وتاكيدىم على خصوصية ىذا ا٤بوضوع .
وتوصل البحث وٗبا ال يقبل الشك اىل ان ( زينب ورقية وام كلثوم وفاطمة ) ٝبيعهن
بنات الرسول ا٢ببيب عليو افضل الصالة والسالم من القرآن العظيم والسنة النبوية
ا٤بطهرة ومن كتب التاريخ  .دحضت وفندت وباالدلة القاطعة ابوة الرسول الكرمي
لبنتيو رقية وام كلثوم  ،واهنن لسن ربيباتو كما يزعم ا٤بغرضون  ،كما اثبتت زواجهن
من ا٣بليفة الثالث عثمان بن عفان رضي اهلل عنو الواحدة بعد االخرى  ،وتوصلت
اىل ان بنات ا٢ببيب ا٤بصطفى توفْب وىن صغّبات بالسن  ،بسبب ا٤برض والوىن ،
وىذا من مشيئة اهلل  ،كما بينت وباالعتماد على ا٤بصادر االصيلة وا٤براجع ا٢بديثة ،
والدة كل واحدة منهن  ،وزواجها  ،ووفاهتا .
اهلىاهش

 ينظر ٧بمد عبدة  ،شرح هنج البالغة لالمام علي رضي اهلل عنو  ،ج، 2ط1412 -1ىـ  ،دار ا٤بعرفة للطباعة والنشر –بّبوت  ،ص  68؛الشيخ الصدوق  ،أبو جعفر ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن بابويو القمي (الصدوق)( ت  381ىـ
) ،ا٣بصال  ،تصحيح علي أكرب الغفاري  -نشر مكتبة الصدوق  -دار التعارف  ،ص  404؛ اجمللسي ٧ ،بمد باقر
اجمللسي( ت  1111ىـ ) ٕ ،بار األنوار ا١بامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج ٙ ، 21بقيق عبد الرحيم الرياين
الشّبازي و٧بمد الباقر البهبودي  ،ط 1983 ،3م ،دار احياء الَباث العريب – بّبوت ،ص. 396
 نعمة اهلل ا١بزائري  ،األنوار النعمانية  ،ط ، 4مطبعة االعلمي –بّبوت–  1984م  ،ص 81-80؛ الطربسي  ،امْبالدين الفضل بن ا٢بسن  ،إعالم الورى باعالم ا٥بدى  ،قدم لو ٧بمد مهدي السيد حسن ا٣براسان ،ط ، 3دار الكتب
اإلسالمية – طهران  ،ص. 148
• كما تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم وماتت قبل أن يدخل هباٍ ،ب ٤با أراد الرسول خروجو إىل بدر ّزوجو من رقية" .
ينظر اجمللسي ٧ ،بمد باقر  ،حياة القلوب  ،ج ، 2ط ، 1طهران  ،ص. 588
• وأورد ا٢بمّبي رواية عن جعفر بن ٧بمد عن أبيو قال  :لرسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -من خدجية .القاسم
والطاىر وأم كلثوم ورقية وفاطمة وزينب ،فتزوج علي عليو السالم فاطمة عليها السالم ،وتزوج أبو العاص بن ربيعة وىو
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من بِب أمية زينباً ،وتزوج عثمان بن عفان أم كلثوم ومل يدخل هبا حٌب ىلكت ،وزوجو رسول اهلل  -صلى اهلل عليو
وسلم  -مكاهنا رقية"  .ينظر ا٢بمّبي  ،عبد اهلل بن جعفر ،قرب اإلسناد  ،مكتبة نينوى – طهران  ،ص.7 ،6
• وروى ٗبثل ىذه الرواية العباس القمي ُب " منتهى اآلمال" عن جعفر الصادق ج 1ص ،108وا٤بامقاين ُب " تنقيح
الرجال" ج 3ص.73
• وأقر بذلك الشري حيث كتب  :فهو من ا٤بسلمْب ا٤بوقرين ،وىو صهر الرسول مرتْب ،تزوج ابنة الرسول رقية ،وولد لو
منها ولد ،عبد اهلل توُب وعمره ست سنْب وكانت أمو توفيت قبل وفاتو ،وزوجو النيب بنتو الثانية أم كلثوم ،فلم تلبث أم
كلثوم معو طويالً وتوفيت ُب أيام أبيها"  .ينظر مغنية ٧ ،بمد جواد ؛ امّب ا٤بؤمنْب  ،ط – 3دار العلم للماليْب  ،باب
على ُب عهد عثمان  ،ص.256
• اضافة اىل ا٤بصباح للكفعمي ص 37ومفتاح ا١بنان لعباس القمي ص 212و٦بالس ا٤بؤمنْب للقاضي نور اهلل الشوشَبي
ص 83؛ التهذيب  ،ابن حجر العسقالين ت 258ىـ ،ط دار الفكر ـ بّبوت ـ لبنان -ج ،1ص 154؛ وتفسّب ٦بمع
البيان  ،أمْب الدين أبو علي الفضل الطربسي ،بّبوت :دار إحياء الَباث العريب  ،ج ، 2ص 233؛ فروع الكاُب،
٧بمد بن يعقوب الكليِب ط 1405ىـ -بّبوت  -دار األضواء  ،ج ، 2ص222؛ وٙبفة العوام  ،أٞبد علي  ،طبعة
الىور  ،ص113؛واألصول من الكاُب  ،ج ، 1ص ،440 ،439ونور الثقلْب  ،للعرسي  ،عبد علي بن ٝبعة العرسي
ا٢بويزي ،ج ، 3صبعة قم  ،ص.303
 أبو القاسم علي بن اٞبد الكوُب  ،االستغاثة ُب بدع الثالثة  ،ج ، 1الناشر إحقاق ا٢بق ،باكستان ـ ٦بهولة التاريخ ،ص 91-89 ، 80-75؛ ٧بمد مهدى  ،منهاج الشريعة  ،ج ، 2ص 289؛ الذي ألفو ٧بمد مهدى للرد على
منهاج السنة النبوية البن تيمية  ،جاء ا٢بديث عن أخٌب الزىراء  -رضي اهلل عنهن ُ -ب أكثر من موضع  ،و٩با قالو :
" ما زعمو  -أي ابن تيمية  -من أن تزويج بنتيو لعثمان فضيلة لو من عجائبو من حيث ثبوت ا٤بنازعة ُب أهنما بنتاه "
"  . " 289 / 2وقال  " :مل يرد شئ من الفضل ُب حق من زعموىن شقيقاهتا ٕبيث دييزن بو ولو عن بعض النسوة "
"  . " 290 / 2وقال  :قد عرفت عدم ثبوت أهنما بنتا خّب الرسل  -صلى اهلل عليو وسلم  ، -وعدم وجود فضل
٥بما تستحقان بو الشرف والتقدم على غّبمها (  .) 291 / 2بل ونفى بعضهم أن يكن بنات للنيب صلى اهلل عليو
وسلم  -ما عدا فاطمة  .كما ينظر جعفر النجفي  ،كشف الغطاء :ص . 5وحسن األمْب  ،دائرة ا٤بعارف
اإلسالمية ،ج ، 1ص.27
 االحزاب  ،االية . 59 ٧بمد سيد طنطاوي  ،التفسّب الوسيط  ،سورة االحزاب اية ( . 59قال اآللوسى  :روى عن غّب واحد أنو كانت ا٢برةواألمة ٚ ،برجان ليال لقضاء ا٢باجة َب الغيطان وبْب النخيل  ،من غّب ٛبييز بْب ا٢برائر وا ِإلماء  ،وكان َب ا٤بدينة فساق
يتعرضون ل ِإلماء  ،ورٗبا تعرضوا للحرائر  ،فإذا قيل ٥بم قالوا  :حسبناىن إماء  ،فأمرت ا٢برائر أن خيالفن ا ِإلماء َب الزى
ِ
ِّى بعلى
والتسَب فال يطمع فيهن . .وقولو  { :يُ ْدن َ
ْب } من ا ِإلدناه ٗبعُب التقريب  ،ولتضمنو معُب السدل وا ِإلرخاء ُعد َ
ِ
ِّ ِ ِ
يمواْ الصالة  . } . . . .وا١بالبيب :
ي الذين َآمنُواْ يُق ُ
 .وىو جواب األمر  ،كما َب قولو  -تعاىل  { : -قُل لعبَاد َ
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ٝبع جلباب  ،وىو ثوب يسَب ٝبيع البدن  ،تلبسو ا٤برأة  ،فوق ثياهبا  .وا٤بعُب  :يأيها النىب قل ألزواجك الالئى َب
عصمتك  ،وقل لبناتك الالئى ىن من نسلك  ،وقل لنساء ا٤بؤمنْب كافة  ،قل ٥بن  :إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن ،
فعليهن أن يسدلن ا١بالبيب عليهن  ،حٌب يسَبن أجسامهن سَبا تاما  ،من رءوسهن إىل أقدامهن  ،زيادة َب التسَب
واالحتشام  ،وبعدا عن مكان التهمة والريبة) .
الطربي ٧ ،بمد بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي(تـ  310ىـ )  ،جامع البيان ُب تأويل
القرآن ٙ ،بقيق أٞبد ٧بمد شاكر  ،ج ، 20تفسّب سورة االحزاب اية  ، 59ط ،1مؤسسة الرسالة للنشر 2000 ،م.
صلَّى اهلل َعلَْي ِو َو َسلَّم :يا أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء ا٤بؤمنْب :ال يتشبهن
( يقول تعاىل ذكره لنبيو ٧بمد َ
باإلماء ُب لباسهن إذا ىن خرجن من بيوهتن ٢باجتهن ،فكشفن شعورىن ووجوىهن .ولكن ليدنْب عليهن من
جالبيبهن؛ لئال يعرض ٥بن فاسق ،إذا علم أهنن حرائر ،بأذى من قولٍ.ب اختلف أىل التأويل ُب صفة اإلدناء الذي
ّ
أمرىن اهلل بو فقال بعضهم :ىو أن يغطْب وجوىهن ورءوسهن فال يبدين منهن إال عينا واحدة).
السعدي  ،عبد الرٞبن بن ناصر بن السعدي  ،تيسّب الكرمي الرٞبن ُب تفسّب كالم ا٤بنان ٙ ،بقيق عبد الرٞبن بن معال
اللوحيق  ،ط ، 1مؤسسة الرسالة 2000م  ،تفسّب سورة االحزاب اية  ( .59ىذه اآلية ،الٍب تسمى آية ا٢بجاب،
عموما ،ويبدأ بزوجاتو وبناتو ،ألهنن آكد من غّبىن ،وألن اآلمر [لغّبه] ينبغي أن يبدأ
فأمر اللّو نبيو ،أن يأمر النساء ً
ِ
ِ
َّ
ين َآمنُوا قُوا أَنْـ ُف َس ُك ْم َوأ َْىلي ُك ْم نَ ًارا } )
بأىلو ،قبل غّبىم كما قال تعاىل { :يَا أَيُّـ َها الذ َ
ابن كثّب  ،أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي الدمشقي ( تـ  774ىـ )  ،تفسّب القرآن العظيم ٙ ،بقيق
سامي بن ٧بمد سالمة  ،دار طيبة للنشر والتوزيع  ،ط1999 2م  ،سورة االحزاب اية  ( .59يقول تعاىل آمرا رسولو،
صلى اهلل عليو وسلم تسليما ،أن يأمر النساء ا٤بؤمنات  -خاصة أزواجو وبناتو لشرفهن  -بأن يدنْب عليهن من
جالبيبهن ،ليتميزن عن ٠بات نساء ا١باىلية و٠بات اإلماء).
ينظر تفسّب القران وىو منسوب البن عباس ترٝبان القران  ،تنوير ا٤بقباس من تفسّب ابن عباس  ،سورة االحزاب اية
ِ
ك } يعِب بنات النيب صلى اهلل عليو وسلم ).
ك } لنسائك { َوبَـنَاتِ َ
 { (. 59ياأيها النيب قُل أل َْزَواج َ
سيد قطب ُ ،ب ظالل القران  ،سورة االحزاب اية ٍ ( . 59ب أمر اهلل نبيو صلى اهلل عليو وسلم أن يأمر نساءه وبناتو
ونساء ا٤بؤمنْب عامة إذا خرجن ٢باجتهن أن يغطْب أجسامهن ورؤوسهن وجيوهبن وىي فتحة الصدر من الثوب ٔبلباب
ٍ
كاس فيميزىن ىذا الزي  ،وجيعلهن ُب مأمن من معابثة الفساق) .

• القرطيب ،مشس الدين أبو عبداهلل ٧بمد بن أٞبد بن أيب بكر بن فرح األنصاري ا٣بزرجي (تـ 671ىـ)  ،تفسّب القرطيب ،
ط – 2مصر 1959م  ،سورة االحزاب اية .59
( قال قتادة :مات رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن تسعٟ .بس من قريش :عائشة ،وحفصة ،وأم حبيبة ،وسودة ،وأم
سلمة.
وثالث من سائر العرب :ميمونة ،وزينب بنت جحش ،وجويرية.وواحدة من بِب ىارون :صفية.وأما أوالده فكان للنيب صلى
اهلل عليو وسلم أوالد ذكور وإناث.فالذكور من أوالده :القاسم ،أمو خدجية ،وبو كان يكُب صلى اهلل عليو وسلم ،وىو

17

جملت الرتاد العلوي العزبي

فصلية  ،علمية ٧ ،بكمة

العدد األول – 2013م

أول من مات من أوالده ،وعاش سنتْب.وقال عروة :ولدت خدجية للنيب صلى اهلل عليو وسلم القاسم والطاىر و عبد
اهلل والطيب.وقال أبو بكر الربقي :ويقال إن الطاىر ىو الطيب وىو عبد اهلل.وإبراىيم أمو مارية القبطية ،ولد ُب ذي
ا٢بجة سنة ٜبان من ا٥بجرة ،وتوُب أبن ستة عشر شهرا ،وقيل ٜبانية عشر ،ذكره الدارقطِب.ودفن بالبقيع.وقال صلى اهلل
عليو وسلم( :إن لو موضعا تتم رضاعو ُب ا١بنة).وٝبيع أوالد النيب صلى اهلل عليو وسلم من خدجية سوى إبراىيم.وكل
أوالده ماتوا ُب حياتو غّب فاطمة.وأما االناث من أوالده فمنهن :فاطمة الزىراء بنت خدجية ،ولدهتا وقريش تبِب البيت
قبل النبوة ٖبمس سنْب ،وىي أصغر بناتو ،وتزوجها علي رضي اهلل عنهما ُب السنة الثانية من ا٥بجرة ُب رمضان ،وبُب
هبا ُب ذي ا٢بجة.وقيل :تزوجها ُب رجب ،وتوفيت بعد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بيسّب ،وىي أول من ٢بقو من
أىل بيتو.رضى اهلل عنها.ومنهن :زينب  -أمها خدجية  -تزوجها أبن خالتها أبو العاصي بن الربيع ،وكانت أم العاصي
ىالة بنت خويلد أخت خدجية.وأسم أيب العاصي لقيط.وقيل ىاشم.وقيل ىشيم.
وقيل مقسم.وكانت أكرب بنات رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،وتوفيت سنة ٜبان من ا٥بجرة ،ونزل رسول اهلل صلى اهلل عليو
وسلم ُب قربىا.ومنهن :رقية  -أمها خدجية  -تزوجها عتبة بن أيب ٥بب قبل النبوة ،فلما بعث رسول اهلل صلى اهلل عليو
وسلم وأنزل عليو " :تبت يدا أيب ٥بب " (  [ )1ا٤بسد ] 1 :قال أبو ٥بب البنو :رأسي من رأسك حرام إن مل تطلق
أبنتو ،ففارقها ومل يكن بُب هبا.وسلمت حْب أسلمت أمها خدجية ،وبايعت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ىي
وأخواهتا حْب بايعو النساء ،وتزوجها عثمان بن عفان ،وكانت نساء قريش يقلن حْب تزوجها عثمان:أحسن شخصْب
رأى إنسان * رقية وبعلها عثمان وىاجرت معو إىل أرض ا٢ببشة ا٥بجرتْب ،وكانت قد أسقطت من عثمان سقطا (،)2
ٍب ولدت بعد ذلك عبد اهلل ،وكان عثمان يكُب بو ُب االسالم ،وبلغ ست سنْب فنقره ديك ُب وجهو فمات ،ومل تلد
لو شيئا بعد ذلك.وىاجرت إىل ا٤بدينة ومرضت ورسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يتجهز إىل بدر فخلف عثمان عليها،
فتوفيت ورسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ببدر ،على رأس سبعة عشر شهرا من ا٥بجرة.وقدم زيد بن حارثة بشّبا من
بدر ،فدخل ا٤بدينة حْب سوي الَباب على رقية .ومل يشهد دفنها رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم.ومنهن :أم كلثوم -
أمها خدجية  -تزوجها عتيبة بن أيب ٥بب  -أخو عتبة  -قبل النبوة ،وأمره أبوه أن يفارقها للسبب ا٤بذكور ُب أمر رقية،
ومل يكن دخل هبا ،حٌب تزل ٗبكة مع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم.وأسلمت حْب أسلمت أمها ،وبايعت رسول اهلل
صلى اهلل عليو وسلم مع أخواهتا حْب بايعو النساء ،وىاجرت إىل ا٤بدينة حْب ىاجر رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم.
فلما توفيت رقية تزوجها عثمان ،وبذلك ٠بي ذا النورين.وتوفيت ُب حياة النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب شعبان سنة تسع من
ا٥بجرة.وجلس رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم على قربىا ،ونزل ُب حفرهتا علي والفضل وأسامة.وذكر الزبّب بن بكار
أن أكرب ولد النيب صلى اهلل عليو وسلم :القاسمٍ ،ب زينبٍ ،ب عبد اهلل ،وكان يقال لو الطيب والطاىر ،وولد بعد النبوة
ومات صغّبا ٍب أم كلثومٍ ،ب فاطمةٍ ،ب رقية.فمات القاسم ٗبكة ٍب مات عبد اهلل) .
 سورة االحزاب  ،االية . 59 الطربي  ،ابو جعفر ٧بمد بن جرير ( تـ  310ىـ )  ،جامع البيان ُب تأويل القرآن ٙ ،بقيق أٞبد ٧بمد شاكر  ،ج 20 ،تفسّب سورة االحزاب اية  ، 59ط ،1مؤسسة الرسالة للنشر 2000 ،م  ،ص . 326 – 325
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 االحزاب اية . 40 ابن كثّب  ،أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي الدمشقي ( تـ  774ىـ )  ،تفسّب القران العظيم  ،ج ، 6الباب  ، 38سورة االحزاب  ،االية ٙ ، 40بقيق سامي بن ٧بمد سالمة  ،ط  ، 2دار طيبة للنشر والتوزيع 1999م ،
ص  428؛ الشيخ عبد علي بن ٝبعة ا٢بويزي  ،تفسّب نور الثقلْب  ،ج  ، 4مؤسسة مطبوعاٌب ا٠باعيلياٌب ،قم ،ايران
 ،ص . 283
 ابن كثّب  ،تفسّب القران العظيم  ،ج  ، 6الباب  ، 38سورة االحزاب  ،االية  ، 40ص 428؛ ٧بسن األمْبالعاملي  ،أعيان الشيعة  ،طبعة دار التعارف – بّبوت  ،ج ، 13ص  486؛ الطربسي  ،ايب علي الفضل بن ا٢بسن (
ت  548ىـ )  ،إعالم الورى  ،ج  ، 1مؤسسة احياء الَباث – بّبوت  ،ص .274
 مويل ٧بمد صاحل ا٤بازندراين  ،شرح أصول الكاُب  ،ج ، 7تعليق ابو ا٢بسن الشعراين  ،ضبط وتصحيح السيد عليعاشور  ،ط ، 1دار احياء الَباث – بّبوت  ، 200ص . 144
 ابن حبان ٧ ،بمد بن حبان بن أٞبد أبو حاًب التميمي البسٍب( تـ  354ىـ )  ،السّبة البن حبان ٙ ،بقيق شعيباألرنؤوط  ،ط1993 2م  ،مؤسسة الرسالة بّبوت  ،ص. 397
 ابن خياط  ،خليفة بن خياط الليثي العصفري(ت  240ىـ)  ،تاريخ خليفة بن خياط  ،ج ٙ ، 1بقيق د .أكرمضياء العمري  ،ط ، 2دار القلم  ،مؤسسة الرسالة  -دمشق  ،بّبوت  ،ص 2؛ الطربي  ،تاريخ الرسل وا٤بلوكٙ ،بقيق
٧بمد أيب الفضل إبراىيم  ،ج  ، 2طبعة دار ا٤بعارف -مصر  1961م  ،ص  5؛ ابن كثّب  ،البداية والنهاية  ،ج ، 3
ط1974 ، 2م  ،مكتبة ا٤بعارف بّبوت  ،ص 4؛ السّبة البن حبان  ،ص. 63
 الشامي ٧ ،بمد بن يوسف الصا٢بي الشامي ( تـ  942ىـ )  ،سبل ا٥بدى والرشاد ُب سّبة خّب العبادٙ ،بقيقوتعليق الشيخ عادل اٞبد عبد ا٤بوجود والشيخ علي ٧بمد معوض ، ،ج  ، 11ط  1993 1م  ،دار الكتب العلمية
بّبوت  -لبنان ،ص  29؛ ابن االثّب  ،اسد الغابة  ،ج  ، 3ص 359؛ ابن عبد الرب أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن
٧بمد بن عبد الرب النمري (  463ىـ )  ،االستيعاب ُب معرفة االصحاب  ،ج ، 2دار الفكر – بّبوت  ،ص.99
 خليفة بن خياط  ،تاريخ خليفة بن خياط  ،ج ، 1ص. 12 الكليِب  ،أيب جعفر ٧بمد بن يعقوب الكليِب  ،الكاُب ،ج  ، 3باب ا٤بسالة ُب القرب  ،رقم  ، 4730تصحيحوتعليق علي أكرب الغفاري  ،دار الكتب اإلسالمية – طهران  ،ص . 241
 الشامي  ،سبل ا٥بدى والرشاد  ،ج ، 11ص. 33 الطربي  ،تاريخ الرسل وا٤بلوك  ،ج ، 1ص. 398 ابن األثّب ،أبو ا٢بسن علي بن أيب الكرم بن ٧بمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين (ت 630ىـ)  ،الكامل ُبالتاريخ  ،ج ، 1ط ، 1مصر 1978 .م  ،ص. 289
 صادق أ١بميلي  ،تاريخ مائة شخصية لصحايب وصحابية  ،ج ، 2مطبعة انوار دجلة – بغداد  ، 2009ص. 755 ، -ابن االثّب  ،الكامل ُب التاريخ  ،ج ،1ص. 346
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 ابن سعد ٧ ،بمد بن سعد بن منيع أبو عبداهلل البصري الزىري  ،الطبقات الكربى ٙ ،بقيق احسان عباس  ،ج ، 8ط ، 1دار صادر بّبوت 1968م ،ص. 19
 ابن كثّب  ،البداية والنهاية  ،ج ، 6ص. 334 الطوسي  ،أيب جعفر ٧بمد بن ا٢بسن الطوسي  ،االمايل ،ط 1981 2م  ،مؤسسة الوفاء  -بّبوت  ،ص 43؛اجمللسي ٕ ،بار األنوار ا١بامعة لدرر أخبار األئمة األطهار  ،ج ، 34ص. 97
 ابن حبان  ،السّبة النبوية  ،ص  69؛ ابن حزم االندلسي  ،علي بن أٞبد بن سعيد بن حزم األندلسي الظاىري ،جوامع السّبة وٟبس رسائل أخرى البن حزم ٙ ،بقيق إحسان عباس  ،ص  ، 1دار ا٤بعارف مصر 1900م  ،ص33
؛ الطربي  ،تاريخ الرسل وا٤بلوك  ،ج ، 2ص. 100
 عبد السالم ىارون  ،هتذيب سّبة ابن ىشام  ،ط ، 1مصر  1374ىـ  ،ص. 437 ابن األثّب،أسد الغابة ُب معرفة الصحابة  ،ج ، 3دار إحياء الَباث العريب – بّبوت  ،ص.203 – 202 ابن عبد الرب  ،االستيعاب  ،ج ، 2ص 46 – 45؛ ابن كثّب  ،السّبة النبوية ٙ ،بقيق مصطفى عبدالواحد 1393ىـ 1976م  -دار ا٤بعرفة للطباعة والنشر والتوزيع  ،بّبوت  -لبنان .ج ، 2ص483 الطربي  ،تاريخ الرسل وا٤بلوك  ،ج ، 2ص. 212  -الشيخ ا٤بفيد ٧ ،بمد بن ٧بمد بن النعمان ابن ا٤بعلم أيب عبد اهلل العكربي البغدادي (  413 - 336ى) ،ا٤بسائلالعكربية ٙ ،بقيق علي أكرب إ٥بي ا٣براساين  ،منشورات ٝباعة ا٤بدرسْب ُب قم  ،ص. 120
 القاضي ا٤بغريب  ،أبو حنيفة النعمان بن ٧بمد بن منصور بن أٞبد بن حيون التميمي ا٤بغريب(  363ىـ )  ،دعائماإلسالم وذكر ا٢بالل وا٢برام والقضايا واألحكام  ،ج ٙ ، 2بقيق اصف بْب علي اصغر فيضي  ،ط ، 2دار ا٤بعارف –
مصر  ،ص .200
 ا٢باكم النيسابوري ٧ ،بمد بن عبداهلل أبو عبداهلل  ،ا٤بستدرك على الصحيحْب  ،ج ٙ ، 3بقيق مصطفى عبد القادرعطا  ،ط 1990 1م  ،دار الكتب العلمية – بّبوت  ،رقم  ، 4306ص 25؛ ابن عبد الرب  ،االستيعاب  ،ج ، 2
ص 46 – 45؛ ابن كثّب  ،السّبة النبوية ،ج ، 2ص. 483
 ابن كثّب  ،السّبة النبوية ،ج ، 2ص. 483 الطرباين  ،سليمان بن أٞبد بن أيوب أبو القاسم الطرباين  ،ا٤بعجم الكبّب  ،ج ٙ ، 20بقيق ٞبدي بن عبداجمليدالسلفي  ،ط1983 2م  ،مكتبة العلوم وا٢بكم – ا٤بوصل  ،رقم  ، 805ص 342؛ ا٥بيثمي  ،نور الدين علي بن أيب
بكر ا٥بيثمي ٦ ،بمع الزوائد ومنبع الفوائد  ،ج  ، 6دار الفكر ،بّبوت  1412ىـ  ،رقم  ، 9828ص 18؛ الشامي ،
سبل ا٥بدى والرشاد  ، ،ج ، 2ص. 452
 البخاري ٧ ،بمد بن إ٠باعيل أبو عبداهلل البخاري ا١بعفي  ،ا١بامع الصحيح ا٤بختصر ( صيح البخاري) ،ج ، 1ٙبقيق مصطفى الديب  ،ط 1987 3م  ،دار ابن كثّب –بّبوت  ،رقم  ، 464ص 193؛ مسلم النيسابوري  ،مسلم
بن ا٢بجاج أبو ا٢بسْب القشّبي النيسابوري ،صحيح مسلم  ،ج ٙ ، 1بقيق ٧بمد فؤاد عبد الباقي  ،دار احياء الَباث
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العريب – بّبوت  ،رقم  ، 41ص 385؛ ابن حبان  ،السّبة النبوية  ،ص  397؛ ابن كثّب  ،البداية والنهاية  ،ج ، 6
ص. 354
 ىبار بن األسود بن ا٤بطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي وأمو فاختة بنت عامر بن قرط القشّبية .وىبارىو الذي عرض لزينب بنت رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم ُب نفر من سفهاء قريش حْب أرسلها زوجها أبو العاص
إىل ا٤بدينة فأىوى إليها ىبار وضرب ىودجها وخنس الراحلة وكانت حامال فأسقطت  .فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو
و سلم إن لقيتم ىبارا ىذا فأحرقوه بالنار ٍ .ب قال  :اقتلوه فإنو ال يعذب بالنار إال رب النار  .فلم يلقوه ٍب أسلم بعد
الفتح وحسن إسالمو وصحب النيب صلى اهلل عليو و سلم  ،كان شاعرا ُب ا١باىلية ولو قدر ُب قومو  ،رحل اىل الشام
ايام الفتوحات  ،وعاد اىل مكة حاجا ُب خالفة عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو  .ابن االثّب  ،اسد الغابة  ،ج ، 1
ص 1085؛ ابن عبد الرب  ،االستيعاب  ،ج  ، 1ص 486؛ الزركلي  ،خّب الدين  ،االعالم  ،ج ، 8ط1986 – 7م
 ،دار العلم للماليْب – بّبوت  ،ص. 70
 البخاري  ،صحيح البخاري  ،ج  ، 3باب التوديع  ،ص  1079؛ االمْب العاملي  ،أعيان الشيعة ج  ، 33ص 141؛ الطربسي  ،حسْب النوري الطربسي  ،مستدرك الوسائل  ،ج  ، 2مؤسسة آل البيت ألحياء الَباث ،ص 467
.
 ابن سيد الناس ٧ ،بمد بن عبد اهلل بن حيي ابن سيد الناس (  671ىـ  734 -ىـ )  ،عيون االثر ُب فنون ا٤بغازيوالشمائل والسّب  ،م  ،1ج ،2مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر  ،بّبوت 1986م  ،ص  . 196ابن كثّب  ،السّبة
النبوية  ،ج ، 5ص. 308
 ابن عبد الرب  ،االستيعاب  ،ج  ، 2ص 46 – 45؛ ابن كثّب  ،السّبة النبوية  ،ج  ، 2ص ، 483ج ، 5ص308؛ العصامي  ،عبد ا٤بلك بن حسْب بن عبد ا٤بلك العصامي الشافعي ا٤بكي( 1111 - 1049ىـ) (1699 - 1639
م)٠ ،بط النجوم العوايل  ،ج  ، 1ص. 214-212
 الشيخ ا٤بفيد  ،هتذيب االحكام ُب شرح ا٤بقنعة  ،ص . 332ا٤بسد  ،اآلية 1
 ابن األثّب  ،اسد الغابة  ،ج ، 3ص. 352 الطرباين  ،ا٤بعجم االوسط  ،ج  ، 4رقم  ، 3501ص 18؛ االصبهاين  ،أبو نعيم أٞبد بن عبد اهلل بن أٞبد بنإسحاق بن موسى بن مهران ( 430ىـ)  ،معرفة الصحابة ٙ ،بقيق عادل بن يوسف العزازي  ،ج  ، 22رقم ، 6720
ص 224؛ ا٥بيثمي ٦ ،بمع الزوائد  ،ج  ، 9رقم  ، 14508ص  92؛ ا٤بتقي ا٥بندي  ،علي بن حسام الدين  ،كنز
العمال ُب سنن األقوال واألفعال  ،ج ، 11مؤسسة الرسالة  -بّبوت  1989م  ،ص. 856
 الشامي  ،سبل ا٥بدى والرشاد  ،ج ، 11ص.33 البيهقي  ،أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن عبد اهلل بن موسى ا٣بسروجردي البيهقي( 458ىـ)  ،دالئل النبوة،جٙ ، 2بقيق عبد ا٤بعطي امْب قهوجي  ،ط 1987 1م  ،دار الريان للَباث – القاىرة  ،رقم  ، 592ص  176؛
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ا٢باكم  ،ا٤بستدرك  ،ج ، 4رقم  ، 6894ص50؛ الشيباين  ،أٞبد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباين  ،االحاد
وا٤بثاين  ،ج ٙ ، 1بقيق باسم فيصل اٞبد ا١بوابرة  ،ط  1991 ، 1م  ،دار الراية – الرياض  ،ص  123؛ ا٥بيثمي ،
٦بمع الزوائد  ،ج ، 9رقم  ، 14498ص 88؛ ابن االثّب  ،أسد الغابة  ،ج ، 1ص. 749
 ٧بمد رضا  ،عثمان بن عفان  ،ط  ، 2دار الكتب العلمية – بّبوت  1 982م  ،ص 18؛ د .إبراىيم عبد الفتاحا٤بتناوي  ،دماء على قميص عثمان بن عفان  ،دار البشّب للثقافة والعلوم  ،ا٤بملكة العربية السعودية 2001 ،م ،
ص 13؛ علي بن نايف الشحود ،موسوعة ا٤براة ا٤بسلمة  ،ج ، 1ص. 368
 ابن حبان  ،السّبة النبوية ،ج  ،1ص 397؛ الشامي  ،سبل ا٥بدى والرشاد،ج ،11ص 34؛ السيوطي،جالل الدينعبد الرٞبن بن أيب بكر (ت  911ىـ)  ،تاريخ ا٣بلفاءٙ -بقيق ٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد  ،ط 1952 – 1م،
مطبعة السعادة – مصر ،ص .118
 الطربي  ،تاريخ الرسل وا٤بلوك  ،ج  ، 2ص  692؛ ابن كثّب  ،البداية والنهاية  ،ج  ، 4ص  89؛ ٧بمد رضا ،عثمان بن عفان  ،ص  18؛ حسن إبراىيم حسن  ،تاريخ اإلسالم السياسي والديِب والثقاُب واالجتماعي  ،ج ، 1
ص . 253
 الطوسي ٧ ،بمد بن حسن بن علي الطوسي  ،مصباح ا٤بتهجد وسالح ا٤بتعبد  ،ط  1991-1م  ،مؤسسة فقوالشيعة بّبوت  -لبنان  ،ص . 622
 الشيخ ا٤بفيد  ،ا٤بسائل السرورية  ،ص  95-94-93؛ الشريف ا٤برتضى  ،أيب القاسم علي بن ا٢بسن بن موسى،رسائل ا٤برتضى  ،ج  ، 3طبعة حجرية ٖبط اليد ،كتبت ُب طهران  ،ص  149؛ ا١بواىري ٧بسن بن شريف بن عبد
ا٢بسْب  ،جواىر الكالم  ،ج  92ص . 130
 ابن االثّب  ،الكامل ُب التاريخ  ،ج ، 1ص 278؛ ابن كثّب  ،السّبة النبوية  ،جج ، 2ص. 279 االمْب العاملي  ،أعيان الشيعة ج  ، 13ص . 486 د .إبراىيم عبد الفتاح ا٤بتناوي  ،دماء على قميص عثمان بن عفان  ،ص. 20 الشامي  ،سبل ا٥بدى والرشاد  ،ج. 36 ، 11 ابن ماجو ٧ ،بمد بن يزيد أبو عبداهلل القزويِب  ،سنن ابن ماجو  ،ج ٙ ، 1بقيق ٧ :بمد فؤاد عبد الباقي  ،دارالفكر -بّبوت  ،رقم  ، 110ص. 40
 ا٤بتقي ا٥بندي  ،كنز العمال  ،ج  ، 13رقم  ، 36206ص  42؛ العصامي ٠ ،بط النجوم العوايل  ،ج ، 1ص. 217-211
 ابن االثّب  ،اسد الغابة  ،ج ، 1ص. 750 ابن سعد  ،الطبقات الكربى  ،ج ، 8ص. 19 الطوسي  ،أيب جعفر ٧بمد بن ا٢بسن الطوسي  ،االمايل ،ط  1981 2م  ،مؤسسة الوفاء  -بّبوت ،ص 43؛اجمللسي ٕ ،بار األنوار ا١بامعة لدرر أخبار األئمة األطهار  ،ج ، 34ص. 97
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 البخاري  ،صحيح البخاري  ،ج ، 3رقم ، 3426ص 1326؛ ابن االثّب  ،جامع االصول من احاديث الرسول ،ج ، 1رقم ، 6677ص6762؛ النسائي  ،أٞبد بن شعيب أبو عبد الرٞبن النسائي  ،سنن النسائي الكربى  ،ج ، 4
ٙبقيق د.عبد الغفار سليمان البنداري  ،سيد كسروي حسن  ،ط 1991 1م ،دار الكتب العلمية – بّبوت ،
ص 251؛ الطحاوي  ،أبو جعفر أٞبد بن ٧بمد بن سالمة بن عبد ا٤بلك بن سلمة األزدي ا٢بجري ا٤بصري ا٤بعروف
بالطحاوي (  321ىـ)  ،مشكل اآلثار للطحاوي  ،جٙ ، 1بقيق شعيب األرناؤوط1992 ،م  ،رقم  ، 125ص149
؛ ابن كثّب  ،البداية والنهاية  ،ج ، 5ص 223؛ ٧بمد فؤاد عبد الباقي  ،الؤلؤ وا٤برجان فيما اتفق عليو الشيخان  ،ج2
 ،دار الفكر بّبوت  ،ص. 160
 الَبمذي  ،أيب عيسى ٧بمد بن عيسى ابن سورة  ،سنن الَبمذي ( ا١بامع الصحيح ) ٙ ،بقيق ابراىيم عطوه عوض ،ج ، 3ط ، 2مكتبة ومطبعة مصطفى البايب ا٢بليب  1395ىـ  ،ص. 241
ا٢باكم  ،ا٤بستدرك  ،ج ، 3رقم  ، 4753ص. 174
 الطوسي  ،االمايل ،ص  43؛اجمللسي ٕ ،بار األنوار ا١بامعة لدرر أخبار األئمة األطهار  ،ج ، 34ص. 97 الشامي  ،سبل ا٥بدى والرشاد ،ج ،11ص. 37 الزركلي  ،االعالم  ،ج ، 1ط ، 5ص 132؛ ابن االثّب  ،اسد الغابة  ،ج ، 1ص. 1395 الشحود  ،موسوعة ا٤براة ا٤بسلمة  ،ج 1ص . 374-371 البيهقي  ،دالئل النبوة ،ج  ، 2رقم  ، 592ص  .176ا٢باكم  ،ا٤بستدرك  ،ج  ، 4رقم  ، 6894ص 50؛الشيباين  ،االحاد وا٤بثاين  ،ج  ، 1ص 123؛ ا٥بيثمي ٦ ،بمع الزوائد  ،ج  ، 9رقم  ، 14498ص 88؛ ابن االثّب ،
أسد الغابة  ،ج ، 1ص . 749ابن كثّب  ،البداية والنهاية  ،ج ، 3ص. 67
 االصبهاين  ،معرفة الصحابة  ،ج ، 22ص 224؛ ا٤بتقي ا٥بندي  ،كنز العمال ُب سنن األقوال واألفعال  ،ج ، 13ص. 48
 ابن ماجو ٧ ،بمد بن يزيد أبو عبداهلل القزويِب  ،سنن ابن ماجو  ،ج ٙ ، 1بقيق ٧ :بمد فؤاد عبد الباقي  ،دارالفكر -بّبوت  ،رقم  ، 110ص. 40
 ا٥بيثمي ٦ ،بمع الزوائد ومنبع الفوائد  ،ج ، 9رقم  ، 14510ص. 92 ا٤بتقي ا٥بندي  ،كنز العمال  ،ج ، 11رقم  ، 32814ص. 864غسلت راسو
 ا٢باكم النيسابوري  ،ا٤بستدرك على الصحيحْب  ،ج  ، 4رقم  ، 6854ص 52؛ ا٥بيثمي ٦ ،بمع الزوائد  ،ج ، 9رقم  ، 14501ص  89؛ الطرباين  ،ا٤بعجم الكبّب  ،ج  ، 1رقم  ، 98ص  76؛ الشيباين  ،اآلحاد وا٤بثاين  ،رقم
 ، 2979ص. 376
العصامي ٠ ،بط النجوم العوايل  ،ج  ، 1ص. 481-476

23

جملت الرتاد العلوي العزبي

فصلية  ،علمية ٧ ،بكمة

العدد األول – 2013م

املصادر
ٔ  -القرآن الكرمي
ٕ  -ابن األثّب ،أبو ا٢بسن علي بن أيب الكرم بن ٧بمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين (ت 630ىـ)
 الكامل ُب التاريخ  ،ط 1978 – 1م  ،دار الطباعة ا٤بنّبية  -مصر . أسد الغابة ُب معرفة الصحابة  ،دار إحياء الَباث العريب – بّبوت .ٖ  -االصبهاين  ،أبو نعيم أٞبد بن عبد اهلل بن أٞبد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين( ت  430ىـ)  ،معرفة
الصحابة ٙ ،بقيق عادل بن يوسف العزازي ،دار الوطن  -الرياض ،سنة 1419ىـ .
ٗ  -البخاري ٧ ،بمد بن إ٠باعيل أبو عبداهلل البخاري ا١بعفي( ت  256ىـ ) ،ا١بامع الصحيح ا٤بختصر ( صيح
البخاري) ٙ ،بقيق مصطفى الديب  ،ط 1987- 3م  ،دار ابن كثّب –بّبوت.
٘  -البيهقي  ،أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن عبد اهلل بن موسى ا٣بسروجردي البيهقي( 458ىـ)  ،دالئل النبوة ،
ٙبقيق عبد ا٤بعطي امْب قهوجي  ،ط1987 - 1م  ،دار الريان للَباث – القاىرة.
 - ٙالَبمذي  ،أيب عيسى ٧بمد بن عيسى ابن سورة ( ت  279ىـ ) ،سنن الَبمذي ( ا١بامع الصحيح ) ٙ ،بقيق
ابراىيم عطوه عوض  ،ط 1974 -2م  ،مكتبة ومطبعة مصطفى البايب ا٢بليب.
 - ٚا١بواىري ٧ ،بمد حسن باقر عبد الرحيم النجفي ا١بواىري ( ت  1266ىـ )  ،جواىر الكالم  ،مطبعة غالم
حسْب – ا٥بند  1894 ،م.
 - - ٛا٢باكم النيسابوري ٧ ،بمد بن عبداهلل أبو عبداهلل  ،ا٤بستدرك على الصحيحْب ٙ ،بقيق مصطفى عبد القادر عطا
 ،ط1990 1م  ،دار الكتب العلمية– بّبوت .
 - ٜابن حبان ٧ ،بمد بن حبان بن أٞبد أبو حاًب التميمي البسٍب( تـ  354ىـ )  ،السّبة البن حبان ٙ ،بقيق شعيب
األرنؤوط  ،ط1993 -2م  ،مؤسسة الرسالة بّبوت.
ٓٔ  -ابن حزم االندلسي  ،علي بن أٞبد بن سعيد بن حزم األندلسي الظاىري ( ت  456ىـ )  ،جوامع السّبة وٟبس
رسائل أخرى البن حزم ٙ ،بقيق إحسان عباس  ،دار ا٤بعارف -مصر 1900م .
ٔٔ  -ابن خياط  ،خليفة بن خياط الليثي العصفري(ت  240ىـ)  ،تاريخ خليفة بن خياط ٙ ،بقيق د .أكرم ضياء
العمري  ،ط ، 2دار القلم  ،مؤسسة الرسالة  -دمشق  ،بّبوت .
ٕٔ  -ابن سعد ٧ ،بمد بن سعد بن منيع أبو عبداهلل البصري الزىري ( ت  230ىـ )  ،الطبقات الكربى ٙ ،بقيق احسان
عباس  ،دار صادر بّبوت 1968م .
 734ىـ )  ،عيون االثر ُب فنون ا٤بغازي
ٖٔ  -ابن سيد الناس ٧ ،بمد بن عبد اهلل بن حيي ابن سيد الناس (ت
والشمائل والسّب  ،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر  ،بّبوت 1986م .
ٗٔ  -السيوطي،جالل الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر (ت  911ىـ)  ،تاريخ ا٣بلفاءٙ -بقيق ٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد
مطبعة السعادة – مصر 1952م .
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٘ٔ  -الشامي ٧ ،بمد بن يوسف الصا٢بي الشامي ( تـ  942ىـ )  ،سبل ا٥بدى والرشاد ُب سّبة خّب العبادٙ ،بقيق
وتعليق الشيخ عادل اٞبد عبد ا٤بوجود والشيخ علي ٧بمد معوض ، ،ط 1993 - 1م  ،دار الكتب العلمية بّبوت – لبنان
.
 - ٔٙالشريف ا٤برتضى  ،أيب القاسم علي بن ا٢بسن بن موسى ( ت  436ىـ ) ،رسائل ا٤برتضى  ،طبعة حجرية ٖبط
اليد ،كتبت ُب طهران .
 - ٔٚالشيباين  ،أٞبد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباين ( ت  287ىـ ) ،االحاد وا٤بثاين ٙ ،بقيق باسم فيصل
اٞبد ا١بوابرة  ،ط 1991 ، 1م  ،دار الراية – الرياض .
 - ٔٛالشيخ الصدوق  ،أيب جعفر ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن بابويو القمي (الصدوق)( ت  381ىـ ) ،ا٣بصال ،
تصحيح علي أكرب الغفاري  -نشر مكتبة الصدوق  -دار التعارف .
 - ٜٔالطرباين  ،سليمان بن أٞبد بن أيوب أبو القاسم الطرباين ( ت  360ىـ )  ،ا٤بعجم الكبّب ٙ ،بقيق ٞبدي بن
عبداجمليد السلفي  ،ط1983 -2م  ،مكتبة العلوم وا٢بكم – ا٤بوصل .
ٕٓ  -الطربسي  ،ايب علي الفضل بن ا٢بسن ( ت  548ىـ )  ،إعالم الورى  ،مؤسسة احياء الَباث – بّبوت .
ٕٔ  -الطربي  ،ابو جعفر ٧بمد بن جرير ( تـ  310ىـ )
 جامع البيان ُب تأويل القرآن ٙ ،بقيق أٞبد ٧بمد شاكر  ،ط ،1مؤسسة الرسالة للنشر 2000 ،م . تاريخ الرسل وا٤بلوكٙ ،بقيق ٧بمد أيب الفضل إبراىيم  ،طبعة دار ا٤بعارف -مصر  1961م .ٕٕ  -الطحاوي  ،أبو جعفر أٞبد بن ٧بمد بن سالمة بن عبد ا٤بلك بن سلمة األزدي ا٢بجري ا٤بصري ا٤بعروف
بالطحاوي (  321ىـ)  ،مشكل اآلثار للطحاوي ٙ ،بقيق شعيب األرناؤوط1992 ،م .
ٖٕ  -الطوسي  ،ايب جعفر ٧بمد بن حسْب بن علي الطوسي (ت  460ىـ ) ،
 مصباح ا٤بتهجد وسالح ا٤بتعبد  ،ط 1991 1م  ،مؤسسة فقو الشيعة بّبوت  -لبنان . االمايل ،ط 1981 - 2م  ،مؤسسة الوفاء  -بّبوت .ٕٗ  -ابن عبد الرب  ،بو عمر يوسف بن عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد الرب النمري ( ت  463ىـ )  ،االستيعاب ُب معرفة
االصحاب  ،دار الفكر –بّبوت .
ٕ٘  -العصامي  ،عبد ا٤بلك بن حسْب بن عبد ا٤بلك العصامي الشافعي ا٤بكي(  1111ىـ) ٠،بط النجوم العوايل ُب انباء
االوائل والتوايل ٙبقيق عادل اٞبد عبد ا٤بوجود و علي ٧بمد معوض  ،دار الكتب العلمية –بّبوت 1998م .
 - ٕٙابن كثّب أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي الدمشقي ( تـ  774ىـ )
 تفسّب القران العظيم ٙ ،بقيق سامي بن ٧بمد سالمة  ،ط ، 2دار طيبة للنشر والتوزيع 1999م . البداية والنهاية  ،ط1974 ، 2م  ،مكتبة ا٤بعارف بّبوت. -السّبة النبوية ٙ ،بقيق مصطفى عبدالواحد  ،دار ا٤بعرفة للطباعة والنشر والتوزيع  ،بّبوت – لبنان1976-م .
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 - ٕٚالكليِب  ،أيب جعفر ٧بمد بن يعقوب الكليِب( ت  329ىـ )  ،اصول الكاُب ،باب ا٤بسالة ُب القرب  ،تصحيح
وتعليق علي أكرب الغفاري  ،دار الكتب اإلسالمية – طهران.
 - ٕٛابن ماجو ٧ ،بمد بن يزيد أبو عبداهلل القزويِب( ت  273ىـ ) ،سنن ابن ماجو ٙ ،بقيق ٧ :بمد فؤاد عبد الباقي ،
دار الفكر -بّبوت.
 - ٕٜا٤بتقي ا٥بندي  ،علي بن حسام الدين  ،كنز العمال ُب سنن األقوال واألفعال ( ت  975ىـ )  ،مؤسسة الرسالة -
بّبوت  1989م .
ٖٓ  -اجمللسي ٧ ،بمد باقر اجمللسي( ت  1037ىـ ) ٕ ،بار األنوار ا١بامعة لدرر أخبار األئمة األطهار  ،ط 1982 ، 2م
 ،مؤسسة الوفاء  -بّبوت – لبنان .
ٖٔ  -مسلم النيسابوري  ،مسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسْب القشّبي النيسابوري ( ت  261ىـ )  ،صحيح مسلم ٙ ،بقيق
٧بمد فؤاد عبد الباقي  ،دار احياء الَباث العريب – بّبوت .
ٕٖ  -ا٤بغريب  ،أيب حنيفة النعمان بن ٧بمد بن منصور بن أٞبد بن حيون القاضي التميمي ا٤بغريب(  363ىـ )  ،دعائم
اإلسالم وذكر ا٢بالل وا٢برام والقضايا واألحكام ٙ ،بقيق اصف بْب علي اصغر فيضي  ،مكتبة مركز ال البيت العا٤بي .
ٖٖ  -الشيخ ا٤بفيد ٧ ،بمد بن ٧بمد بن النعمان ( ت  413ىـ )
 ا٤بسائل العكربية ٙ ،بقيق علي اكرب ا٣برساين  ،ط ، 1993 – 2منشورات ٝباعة ا٤بدرسْب  -قم . ا٤بسائل السرورية ٙ ،بقيق صائب عبد ا٢بميد  ،ط1993 – 2م ،دار ا٤بفيد للطباعة والنشر – بّبوت .ٖٗ  -النسائي  ،أٞبد بن شعيب أبو عبد الرٞبن النسائي ( ت  303ىـ ) ،سنن النسائي الكربى ٙ ،بقيق د.عبد الغفار
سليمان البنداري و سيد كسروي حسن  ،ط1991- 1م ،دار الكتب العلمية – بّبوت .
ٖ٘  -ا٥بيثمي  ،نور الدين علي بن أيب بكر ا٥بيثمي ( ت  807ىـ ) ٦ ،بمع الزوائد ومنبع الفوائد  ،دار الفكر ،بّبوت
 1412ىـ .
املزاجع
 - ٖٙد .إبراىيم عبد الفتاح ا٤بتناوي  ،دماء على قميص عثمان بن عفان  ،دار البشّب للثقافة والعلوم .2001-
 - ٖٚحسن إبراىيم حسن  ،تاريخ اإلسالم السياسي والديِب والثقاُب واالجتماعي  ،ط 1993 ، 14م  ،دار ا١بيل -
بّبوت  ،ومكتبة النهضة – مصر ،
 - ٖٛالزركلي  ،خّب الدين  ،االعالم  ،ط1986 – 7م  ،دار العلم للماليْب – بّبوت .
 - ٖٜصادق أ١بميلي  ،تاريخ مائة شخصية لصحايب وصحابية  ،مطبعة انوار دجلة – بغداد . 2009
ٓٗ  -عبد السالم ىارون  ،هتذيب سّبة ابن ىشام  ،ط ، 1مصر  1374ىـ .
ٔٗ  -الشيخ عبد علي بن ٝبعة ا٢بويزي  ،تفسّب نور الثقلْب  ،مؤسسة مطبوعاٌب ا٠باعيلياٌب ،قم  -ايران .
ٕٗ  -علي بن نايف الشحود  ،موسوعة ا٤براة ا٤بسلمة  ،الرياض .
ٖٗ ٧ -بسن األمْب العاملي  ،أعيان الشيعة  ،طبعة دار التعارف – بّبوت .
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.  دار الفكر بّبوت، برجان فيما اتفق عليو الشيخان٤ الؤلؤ وا، بمد فؤاد عبد الباقي٧ - ٗٗ
.م1982  دار الكتب العلمية – بّبوت، 2ط،  عثمان بن عفان، بمد رضا٧ - ٗ٘
 ضبط وتصحيح السيد علي عاشور، بسن الشعراين٢ تعليق ابو ا،  شرح أصول الكاُب، بازندراين٤بمد صاحل ا٧  موىل- ٗٙ
. م2000  دار احياء الَباث – بّبوت، 1 ط،
. بعرفة للطباعة والنشر –بّبوت٤ دار ا، 2 ج،  شرح هنج البالغة لالمام علي رضي اهلل عنو، بمد عبدة٧  الشيخ- ٗٚ

(for evidence of suspicions the Prophet, peace be upon him)
Teacher. Jassim Mohammed Hazal
History / Faculty of Education for Girls

University of BaghdadAlpha
Biography Of The Prophet
(Abstract Search)
The subject of this research (for evidence of suspicions the Prophet, peace be
upon him) from the important topics dealing with an important part of the life of the
Holy Prophet and especially with regard to the fact ratios daughters, God bless them,
and are they daughters or Rbaúbh. Have been adopted in the writing of this research
complete neutrality in the presentation and analysis of information to get to the best
facts, and so the subject raised a lot of questions need convincing answers. So I
suggested that I write on this subject, the public continued to result be close to reality,
relying on Islamic sources thoroughbreds competent curriculum prophetic fragrant
and history books, as adopted at the sanitation modern Bukhari and Muslim as well as
grounds to suggest this reflection. And adopted in a research documenting the most
important books approved by Muslim scholars and the various sects, and the most
important books Sheikh useful books Sheikh Mohsen secretary Ameli and Kulayni
and Abu Jafar al-Tusi and others who I thought I cite some of what they wrote and
their emphasis on the privacy of the subject. The research found beyond any doubt
that (paper Zainab and Umm Kulthum and Fatima) all of them daughters of the
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Apostle beloved by the best peace and blessings of the Quran and the Sunnah and the
history books. Refuted and refuted with evidence unequivocal paternity Holy
Prophet of daughters paper Umm Kulthum, and they are not Rbebath allegedly biased
people, also proved their marriage of the third Caliph Uthman may Allah be pleased
with him one after another, and concluded that girls beloved prophet died and are
young age, due to illness and fatigue, This is God's will, as shown by relying on
original sources and modern references, the birth of each one of them, and her
marriage, and death.

28

