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.ـ     مــــ١٩٦٥الحسني، نبيل،

دراســة / دراســة وتحقيــق : ة جمعــت فــي امــرأةمّــأُ: خديجــة بنــت خويلــد عليهــا الــسالم 
، لفكريـة والثقافيـة  قـسم الـشؤون ا  . العتبــة الحـسينية المقدســـــة   : ـ كـربالء  .نبيل الحـسني 

.م٢٠١١=.ق١٤٣٢

).٥٢قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛ (ـــ. ج٤

.المصادر

. دراسة وتحقيق–السيرة –قبل الهجرة  ٣- ؟  ٥٣) س(خديجة بنت خويلد  .١
تـدوين  . ٣. شـبهات وردود –قبـل الهجـرة   ٣- ؟ ٥٣، )س(خديجة بنت خويلـد    . ٢

قبل الهجرة ٥٣، نبي اإلسالم، )ص(محمد . ٤. شبهات وردود–اإلسالمي التاريخ
–قبل الهجرة ٥٣، نبي اإلسالم، )ص(محمد . ٥. شبهات وردود–نساءه –. ق١١–

ام األول، )ع(علــي بــن أبــي طالــب  . ٦. دراســة وتحقيــق–األوالد –. ق١١ ٢٣، اإلمــ
ة الزهــراء  .٧. شــبهات وردود–فــضائل –. ق٤٠–قبــل الهجــرة   - ؟ ٨، )س(فاطمــ

العتبــة . ب . الحلــو، محمــدعلي، مقــدم . ألــف. دراســة وتحقيــق –الــسيرة –. ق١١
. عنون.  ج.  اللجنة العلمية. قسم الشؤون الفكرية والثقافية. الحسينية المقدسة

.جمعت في امرأةأُمةخديجة بنت خويلد : عنوان. د

٢٦BP/ ٢٠٨/ ح٥خ٤

قبل النشربة العتبة الحسينية المقدسةمكتتمت الفهرسة في 
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٢٦ / ٢٠٨
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العتبة الحسينية المقدسة- كربالء المقدسة: عراقال

٣٢٦٤٩٩:هاتف- قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
Web: www.imamhussain-lib.com 

E-mail: info@imamhussain-lib.com 
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خادمك وولدك نبيل
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مقدمة الكتاب
 

)١(نهاعتذار البد م: اِّـسألة األوُّـ
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قد جمعت َّـ امرأةُأّمةإّن خديجة كانت : اِّـسألة الثانية




          
     




 


 

صيتها كامرأةخصو: اِّـحور األول
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الدور السيادي َّـ مجتمع قبلي: اِّـحور الثاني
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.»أقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر اهللا«
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www.al-mostafa.info/data 
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الرجولة َّـ شريك الحياة هي الفضيلة: اِّـحور الثالث
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سلوني قبل أن تفقدوني، فو اهللا ما تسألوني عـن فئـة تـضل مائـة       «

.»؟مةاوتهدي مائة إال نبأتكم بناعقها وسائقها إلى يوم القي


 




 
.»ملحودةكمرعى على دمنة أو كقصعة على«
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انصالحي لبني اإلنسالدور اإل: اِّـحور الرابع
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ا الرساليتشخيص دوره: اِّـحور الخامس
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االصطناع اِّـولوي: اِّـحور السادس
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.)٢(»ايع ربناصنفإنا «
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التصدي ِّـغول الفكر اإلنساني: اِّـحور السابع
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والتحقيقالتحليلية ة منهجنا َّـ الدراس: اِّـسألة الثالثة
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.»ال يحبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق«
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السيد نبيل قدوري حسن علوان الحسني

مكتبة العتبة الحسينية المقدسة/ كربالء المقدسة 
ام محمد الجواد عليه السالمفي يوم مولد اإلم

للهجرة النبوية١٤٣١رجب األصب لسنة ١٠: الموافق
للسنة الميالدية٢٠١٠حزيران ٢٣: المصادف
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الحالة االجتماعية َّـ مكة قبل اإلسالم: حث األولاِّـب
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االصطفاء الرباني لقريش: اِّـسألة األوُّـ
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إن اهللا اصطفى كنانـة مـن بنـي إسـماعيل عليـه الـسالم واصـطفى         «

ي كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بن
.)٤(»من بني هاشم
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رموز تجّسد فيها االصطفاء: اِّـسألة الثانية
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سبب تسميتهم بقريش: ألف

 


 
    ــن فهـــر    عــاأبـوكم قـصي كـان يـدعى مجم ــل مـ ــع اهللا القبائـ بـــه جمـ


 

 
        


 

.)٣(»إنّ األئمة من قريش«
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Sنحن بنو النضر بن كنانة ال نقفو أمنا وال ننتفي من أبيناR)١(.
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دور قصي بن كالب في جمع القبائل وحيازة الفضائل: باء
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أنه أول من أصاب ملكًا فأطاع له به قومه: جيم
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وجمعه لقريشتقسيمه مكة أرباعا : دال

 



        


 

      
        

      



 


 

قـــــــــريش البطـــــــــاح ال قـــــــــريش و شهدتني من قريش عصابة   فل
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بــه جمــع اهللا القبائــل مــن فهــر   أبوكم قصي كان يـدعى مجمعـا      
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إنه أول من أوقد نارًا بالمزدلفة: هاء




 


 

إنه أول من فرض السقاية والرفادة على قريش خدمة لحجاج بيت اهللا: واو
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ددؤفنعــى قــصيا ذا النــدى والــس طــرق النعــي بعيــد نــوم الهجــد   

المفــردفانهــل دمعــي كالجمــان فنعــى المهــذب مــن لــؤي كلهــا     

ــم داخـــل     ــن حـــزن وهـ ــت مـ )١(أرق الــسليم لوجــده المتفقــد  فأرقـ
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.»أن األئمة من قريش«

        
 

.»إني تارك فيكم الثقلين كتاب اهللا وعترتي أهل بيتي«

          
 

إنه أول من سّن الرحلتين لقريش: ألف





 

سبب تسميته بهاشم: باء
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ــد    ــشم الثريــ ــى هــ ــرو العلــ ورجــال مكــة مــسنتون عجــاف عمــ

 
ــه  وأعيـــا أن يقـــوم بـــه بـــن بـــيض تحمـــل هاشـــم مـــا ضـــاق عنـ

ــات  لـــــــــشام بــــــــــالبر  مـــــــــن أرض ا أتــــــــاهم بــــــــالغرائر متأقــــــ

ــاللحم  فأوســع أهــل مكــة مــن هــشيم     ــز بــــــــ وشــــــــــاب الخبــــــــ

ــين مكلـــــالت   ــوم بـــ )١(من الشيزاء حائرها يفيض   فظـــــل القـــ

سبب عداوة أمية لهاشم: جيم
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سبب تسمية بني هاشم بالمطيبين وبني أمية بلعقة الدم: دال
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أول من سّن ضيافة حّجاج بيت اهللا من ماله الخاص حتى يرحلوا من مكة: هاء
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أول من أخذ الحلف لقريش من قيصر الروم، وملك الحبشة: واو
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وصيته وما خلف من األوالد: زاي
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لذي المكرمات وذي الفعال الفاض وطـئ الحـصى    منبكر النعي بخير    

ماضـــي العزيمـــة غيـــر نكـــس واغـــل النهــىذيبالــسيد الغمــر الــسميدع  

ــا    ــشيرة كلهــــــ ــن العــــــ ــازيــــــ في المطبقات وفي الزمان الماحل    وربيعهــــــ

ــى   ــل والعلـ ــارم والفواضـ ــأخي المكـ عمــرو بــن عبــد منــاف غيــر الباطــل بـ

ــا  ــشامان المهـــــــــذب مـــــــــن لـــــــــؤي كلهـــــــ ــفائح وجنــــــادل  بالــــ ــين صــــ بــــ

ــل   لــــــةفــــــأبكي عليــــــه مــــــا بقيــــــت بعو  ــدى وفواضــ ــا نــ ــت أخــ ــد رزئــ فلقــ

ــامل   ولقــــــد رزئــــــت قريـــــــع فهــــــر كلهـــــــا    ــر شــــ ــل أمــــ ــي كــــ ــسها فــــ ورئيــــ

 
ــودي   ــين جــــــ ــرةعــــــ ــجومبعبــــــ واســـفحي الـــدمع للجـــواد الكـــريم   وســــــ

ــوم عـــــين واســـــتعبري وســـــحي وجمـــــي  ألبيـــــــــــــك المـــــــــــــسود المعلـــــــــــ

ــاهاشــم الخيــر ذي الجاللــة والمجــد  ــصميم وذي البــــــ ع والنــــــــدى والــــــ

ولــــــــــــزاز لكــــــــــــل أمــــــــــــر عظــــــــــــيم وربيـــــــــــــع للمجتـــــــــــــدين وحــــــــــــــرز  

ــمري نمــــــــــاه للعــــــــــز صــــــــــقر    ــن ســــراة األديــــم    شــــــــ ــت مــ ــامخ البيــ شــ

ــضول  ــذب ذي فــــــــ ــيظمي مهــــــــ أريحـــــــــي مثـــــــــل القنـــــــــاة وســـــــــيم شــــــــ

ــميدع أحـــــــــــــــوذي  ــالبي ســـــــــــــ ــيم   غـــــــــــــ ــضرحي حلـــ ــق المجـــــد مـــ باســـ

)١(ماجـــد الجــــد غيــــر نكــــس ذمــــيم صـــادق النـــاس فـــي المـــواطن شـــهم 
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لماذا سمي شيبة الحمد بعبد المطلب: ألف




    
 

ــم  ــديك بنـــــــي هاشـــــ بمـــــا قـــــد فعلنـــــا ولـــــم نـــــؤمرأبلـــــــغ لـــــ

إذ تـــــرك المجـــــد لـــــم يــــــؤثر   أقمنــا لنــسقي حجــيج الحــرام 

ــأنهم بقـــــــــــــر تحـــــــــــــشر  نــــــــانــــــــسوق الحجــــــــيج ألبيات كـــــــــــ
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ــيبة والنجـــــ  ــد عرفـــــت شـــ أبناؤهـا حولــه بالنبـل تنتــضل  ار قـــ

ــيمته    ــت أجـــالده منـــا وشـ ففــاض منــي عليــه وابــل ســبل عرفـ


 

 


    
 


 

أنـــــــــــي مـــــــــــنهم وابـــــــــــنهم    ن جئـتهم إأبلغ بني النجـار     

ــا إذا جئـــــتهم   ــتهم قومـــ هــــــــــووا لقــــــــــائي وأحبــــــــــوا رأيـــ



!

æ

٦٠ 

0



 

ه لحفر بئر زمزمؤاصطفا: باء
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رعايته لحفظ الجواروتحالفه مع خزاعة : جيم


            








 
ــي  بيني وبين بني عمـرو     بإمساك ما سأوصـــي زبيـــرا إن توافـــت منيتـ

وال يلحـــدن فيــــه بظلـــم وال غــــدر  وأن يحفــــظ الحلــــف الــــذي ســــن  

أبــاك فكــانوا دون قومــك مــن فهــر هم حفظوا اآلل القديم وحـالفوا    
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زواجه وابنه عبد اهللا والد النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم من بني زهرة: دال




         
      





             




 

إن عبد المطلب أول من خضب لحيته وشـعره بالوسـمة ولـم تعـرف قـريش       : هاء

بذلك
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فكان بديال مـن شـباب قـد انـصرم        لــــو دام لــــي هــــذا الــــسواد حمدتـــــه    

ــاة قـــــــصيرة  ــه والحيـــــ وال بـــد مـــن مـــوت فتيلـــة أو هـــرم    تمتعـــــــت منـــــ

ــاذا الــــذ ــدي علــــى المــــرء  ومــ ــدم   ي يجــ ــه انهــ ــه يومــــا إذا عرشــ ونعمتــ

ــه   ــوى لــ ــز عاجــــل ال شــ أحـــــب إلـــــي مـــــن مقـــــالهم حكـــــم فمــــوت جهيــ
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إّن اهللا تعالى يكرمه بتفجير عين ماء عند أقدام بعيره: واو
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نذر عبد المطلب في نحر ولده عبد اهللا: زاي
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ستسقي الغمام بوجه النبي صلى اهللا عليه وآله وسلمعبد المطلب ي: حاء
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قـد فقــدنا الحيـا واجلــوذ المطــر  وبــشيبة الحمــد أســقى اهللا بلــدتنا   

ــه األنعـــام والـــشجر فجــــاد بالمــــاء جــــوني لــــه ســـــبل     دان فعاشـــت بـ

وخيــر مــن بــشرت يومــا بــه مــضر    منــــا مــــن اهللا بــــالميمون طــــائره    

)١(مــا فــي األنــام لــه عــد وال خطــر  مبارك األمر يستسقى الغمـام بـه       
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شيعبد المطلب في حفظ بيت اهللا من أبرهة الحبامةكر: طاء
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ــمال  ــرء يمنـــــــــع هـــــــ رحلــــــــــه فـــــــــــامنع حاللـــــــــــك ان المـــــــ

ومحـــــــالهم غـــــــدوا محالـــــــك ال يغلــــــــــــــــــبن صـــــــــــــــــــليبهم 

ــب تـــــــاركهم وقبلتنـــــــا   ــدا لـــــــــــك  ان كتـــــ ــا بـــــــــ ــأمر مـــــــــ فـــــــــ
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لسيادة اِّـجتمع اِّـكيًاالسمات التي أهلت قريش: اِّـسألة الثالثة
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وكنتم علـى شـفا حفـرة مـن النـار، مذقـة الـشارب، ونهـزة الطـامع،             «

وطئ األقـدام تـشربون الطـرق، وتقتـاتون القـد       وقبسة العجالن، وم  
والورق، أذلـة خاسـئين، تخـافون أن يـتخطفكم النـاس مـن حـولكم،         
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.)١(»فانقذكم اهللا تبارك وتعالى بمحمد صلى اهللا عليه وآله وسلم
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أربــع مــريم بنــت عمــران وفاطمــة بنــت    ســيدات نــساء أهــل الجنــة «

رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وآلــــه وســــلم وخديجــــة بنــــت خويلــــد   
.)١()»وآسية
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قرابتها النـسبية مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه             : اِّـبحث الثاني 

وآله وسلم

          
            

 


 

نسبها: اِّـسألة األوُّـ
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قـال اهللا مـن وصـلك وصـلته ومـن       إن الرحم شجنة من الرحمن ف     «

١(»قطعتهقطعك(.



        

 
.)٢(»تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس«
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. )١(»إن الخال أحد الضجيعين«
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جعـل ذريتـي فـي صـلب علـي      وإن اهللا جعل ذرية كل نبي في صلبه    «
.)١(»بن أبي طالبا
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كل بني أم فان عصبتهم ألبيهم ماخال ولد فاطمة فاني عصبتهم«
.)١(»أنا أبوهمو

 
إن لكل بنـي أب عـصبة ينتمـون إليهـا إال ولـد فاطمـة فانـا ولـيهم،           «

فهــم عترتــي خلقــوا مــن طينتــي ويــلٌ للمكــذبين بفــضلهم، ومــن         
.)٢(»اهللا تعالىبغضه أبغضهم أأحبهم أحبه اهللا تعالى ومن 
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َّـ مكـة تمنعهـا مـن الـزواج وتلزمهـا حـسن       منزلتهـا  : اِّـسألة الثانية 

االختيار
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!هل تزوجت قبل النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم؟: األولاِّـبحث 

             

 

          
 


  

 

التعارض ب أقوال اِّـؤرخ َّـ زواجهـا وإعراضـها عـن    : اِّـسألة األوُّـ 

الزواج
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االختالف َّـ تحديد هوية الرجل: اِّـسألة الثانية
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اعاض أبي القاسم الكوَّـ: اِّـسألة الثالثة
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الخ اليق) ابن شهر(وعند : اِّـسألة الرابعة




 

داللـة آيــة الـتطه علــى عـدم زواجهــا قبـل النبــي     : اِّــسألة الخامــسة 

صلى اهللا عليه وآله وسلم
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إنها من األرحام اِّـطهرة: اِّـسألة السادسة




 
أشهد أنك كنت نوراً في األصالب الشامخة واألرحام المطهرة لم «

.)١(»تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها

          
 

.»واألرحام المطهرة«
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السنن الكونية تنفـي زواجهـا قبـل النبـي صـلى اهللا            : اِّـسألة السابعة 

عليه وآله وسلم
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2عمرها حينما تزوجها النبي : اِّـبحث الثاني
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)٢()هـ٤٥٨اِّـتوفى سنة (رواية البيهقي : اِّـسألة األوُّـ
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)١()هـ٧٧٤اِّـتوفى سنة (رواية الحافظ ابن كث : اِّـسألة الثانية

    
 

)هـ٤٠٥اِّـتوفى سنة (رواية الحاكم النيسابوري : سألة الثالثةاِّـ




            

 
 




http://www.mowsoah.net
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اِّـطلبــي صــاحب الــس  روايــة محمــد بــن إســحاق : اِّـــسألة الرابعــة

)١()هـ١٥١اِّـتوفى سنة (
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اِّـتوفى سـنة   (رواية الحافظ ابن عساكر الدمشقي      : اِّـسألة الخامسة 

)١()هـ٥٧١


 

 
           


            


 


 




 
 

 
 



!

æ

١٠٢ 

0
 


 

          
 

 

 


           

 



 


   


 




 



!

0  @+:ë
2

١٠٣ 

 




 


 


   


 


 

           

  


 


 
 
  

 



!

æ

١٠٤ 

0
 

 
             

 
 

       



 




        


 


           


 


 



!

0  @+:ë
2

١٠٥ 


 




 





 

مراسـم خطبتهـا وزواجهـا مـن رسـول اهللا صـلى             : اِّـبحث الثالـث  

اهللا عليه وآله وسلم
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التطــاول علــى أم اِّـــؤمن خديجــة عليهــا الــسالم َّـ  : اِّـــسألة األوُّـ

لة؟ والرد على ذلكيتزويج نفسها بالح
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كـالم أبـي طالــب َّـ خطبتـه لتـزويج النبـي صــلى اهللا      : اِّــسألة الثانيـة  

وسلم يكشف عن اعتقاده بنبوته قبل أن يبعثعليه وآله 
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مراسيم زفافها إُّـ النبي األكرم صـلى اهللا عليـه وآلـه      : ثالثةالاِّـسألة  

وسلم
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أن يتــزوج خديجــة وســلم لمــا أراد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه«
ه نفــر مــن قــريش أقبــل أبــو طالــب فــي أهــل بيتــه ومعــ بنــت خويلــد

فابتــدأ أبــو طالــب   حتــى دخــل علــى ورقــة بــن نوفــل عــم خديجــة      
ــال  ــالكالم فقـ ــن زرع     : بـ ــا مـ ــذي جعلنـ ــت، الـ ــذا البيـ ــرب هـ ــد لـ الحمـ

وذرية إسماعيل وأنزلنا حرمـا آمنـا، وجعلنـا الحكـام علـى           إبراهيم،
ـــ  نحن فيه، ثم إن ابـن أخـي هـذا    الناس، وبارك لنا في بلدنا الذي  

ممـن ال يـوزن برجـل    ـــ  وسـلم اهللا عليـه وآلـه   يعني رسول اهللا صـلى    
وال يقـاس بـه رجـل إال عظـم عنـه وال عـدل       ،إال رجح به من قريش 

فـإن المـال رفـد جـار وظــل     لـه فـي الخلـق وإن كـان مقـال فـي المـال       
زائل وله في خديجة رغبـة ولهـا فيـه رغبـة، وقـد جئنـاك لنخطبهـا          

موه عاجله إليك برضاها وأمرها والمهر علي في مالي الذي سألت     
.البيت حظ عظيم ودين شائع ورأي كاملوله ورب هذا،وآجله

ثــم ســكت أبــو طالــب وتكلــم عمهــا وتلجلــج وقــصر عــن جــواب أبــي    
طالــب وأدركــه القطــع والبهــر وكــان رجــال مــن القسيــسين فقالــت        
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يــا عمــاه إنــك وإن كنــت أولــى بنفــسي منــي فــي     : خديجــة مبتدئــة 

ك يـا محمـد نفـسي،    نفـسي، قـد زوجتـ   الشهود فلست أولى بي مـن   
والمهر علي في مالي فأمر عمك فلينحر ناقة فليـولم بهـا وادخـل    

أشــــهدوا عليهـــا بقبولهــــا محمــــدا  : علـــى أهلــــك قـــال أبــــو طالـــب   
.وضمانها المهر في مالها

يا عجباه المهـر علـى النـساء للرجـال، فغـضب         فقال بعض قريش  
ممن يهابه الرجـال أبو طالب غضبا شديدا وقام على قدميه وكان     

إذا كــانوا مثــل ابـن أخــي هــذا طلبــت الرجــال   : فقــال، ويكـره غــضبه 
األثمــان وأعظــم المهــر وإذا كــانوا أمثــالكم لــم يزوجــوا إال     ىبــأغل

.بالمهر الغالي

وسـلم  ناقـة ودخـل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه       ونحر أبو طالب  
:عبد اهللا بن غنم: وقال رجل من قريش يقال له، بأهله

ــا كـــان منـــك بأســـعد يجـة قـد جـرت   هنيئا مريئا يـا خد    لـــك الطيـــر فيمـ

ومن ذا الذي في النـاس مثـل محمـد     تزوجتــــــــه خيــــــــر البريــــــــة كلهــــــــا 

وموســى بــن عمــران فيــا قــرب موعــد    وبشر به البـر أن عيـسى بـن مـريم      

ــدما بأنـــــه     ــرت بـــــه الكتـــــاب قـــ ــاد ومهتـــد  أقـــ ــاء هـ )١(رســـول مـــن البطحـ
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إسالمها: اِّـبحث الرابع







        
 

          


 

وقت إسالمها: اِّـسألة األوُّـ
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إنهــا أول مــن صــلى مــع النبــي صــلى اهللا عليــه وآلــه   : اِّـــسألة الثانيــة
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مال خديجة عليها السالم: اِّـبحث الخامس

          





 

حجم مالها: اِّـسألة األوُّـ


 




 





!

æ

١١٨ 

0


 


 


 
        

 
         

 


 


 
 
 
 
 
 
 



!

0  @+:ë
2

١١٩ 


 

خديجـة تهـب جميـع مـا تملـك لرسـول اهللا صـلى اهللا                : اِّـسألة الثانية 

عليه وآله وسلم
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.»اإلسالم قام على مال خديجةإن«
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القرآن الكريم يمتدح مال خديجة عليها السالم: اِّـسألة الرابعة
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كيــف قلــت؟ واهللا لقــد آمنــت بــي إذ كفــر بــي النــاس، وصــدقتني إذ   «

.)١(»الولد حيث حرمتموهكذبني الناس ورزقت مني

 
ال واهللا مــــا أبــــدلني اهللا خيــــراً منهــــا، آمنــــت بــــي إذ كفــــر النــــاس  «

وصدقتني إذ كذبني النـاس وواسـتني فـي مالهـا إذ حرمنـي النـاس           
.)٢(»ورزقني اهللا منها أوالدا إذ حرمني أوالد النساء
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.)١(»إني قد رزقت حبها«
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الناس؟
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.)١(»ني ويسقينيإني لست كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعم«

 
 

.)٢(»إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين«
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.)١(»ال أريد، أنا شبعان«

   




 



!

æ

١٤٢ 

0
        

 



 


 


             




 


             
 

>©ª«¬®¯±°²³
´< 

 
 
 



!

0  @+:ë
2

١٤٣ 

           


 

>È      Ç  Æ    Å  Ä  Ã   Â< 
 


          




 

 





 
 
 
 
 
 

#+
ì

 
 





>١٤٧<

 
 
 
 
 




            
 


 

 



 




 



!

æ

القاسم بكر خديجة عليهما السالم: اِّـبحث األول

االبن األك:اِّـسألة األوُّـ
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ومات َّـ اإلسالم القاسم عليه السالم ولد: اِّـسألة الثانية
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لما توفي القاسم ابن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم، قالـت         
، فلــو كــان اهللا أبقــاه    )١(ة القاســم يــا رســول اهللا درت لُبينــ   : خديجــة 

حتى يستكمل رضاعه.

إن إتمـام الرضـاعة فـي    : اهللا عليه وآله وسـلم فقال رسول اهللا صلى    
.الجنة

.لو أعلم ذلك يا رسول اهللا لهون علي أمره: قالت

إن شــئت دعــوت اهللا  : فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم    
.تعالى فأسمعك صوته

.)٢()»يا رسول اهللا بل اصدق اهللا ورسوله: قالت
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»يا رسول اهللا« 
»   درت لبينةُ القاسـم«  
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.»إن شئت دعوت اهللا فأسمعك صوته«




 


.»بل أُصدق اهللا ورسوله«
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توفي القاسم ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بمكـة فمـر        «
ــى ، رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم وهــو آت مــن جنازتــه       عل

فقـال حـين رأى رسـول اهللا صـلى اهللا     ، العاص بن وائل وابنـه عمـرو    
ال جـرم لقـد   : فقـال العـاص بـن وائـل     ،  هؤعليه وآله وسلم إني ألشـن     

:أصبح أبتر فأنزل اهللا
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)١()هـ٣٢٠المتوفى سنة (رواية الدوالبي :ألف
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)١()هـ٢٠٩المتوفى سنة (عبيدة البصري يرواية أب: باء

        
 

)٣()هـ٦٩٦المتوفى سنة (رواية ابن رسول : جيم
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)١()هـ٨٥٢المتوفى سنة (رواية ابن حجر العسقالني : دال

         


 

عمر القاسم عليه السالم: اِّـسألة الثالثة
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الحجة القائمة: اِّـسألة الرابعة
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عبد اهللا االبن الثاني لخديجة عليهما السالم: اِّـبحث الثاني
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َّـ اإلسالموالدتهعلىال خالف: اِّـسألة األوُّـ
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الحجة َّـ كونه اِّـولود الثاني: اِّـسألة الثانية
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الوحي واإلجماع يؤكدان الحقيقة: اِّـسألة الثالثة
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صلهو القول الفالم ا السعمر خديجة عليه: اِّـسألة الرابعة
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زينب ب النقل والعقل: اِّـبحث األول


 

        








 

ماذا يقول النقل عن زينب؟: اِّـسألة األوُّـ
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.فتجيئني بزينبأال تنطلق

 
 

. فخذ خاتمي فإعطها إياه
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أيهــا النــاس إنــه ال علــم لــي بهــذا حتــى ســمعتموه أال وإنــه يجيــر     «

.)١(»على المسلمين أدناهم
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.فأعلمننينهاغسلت، فإذا من كافور
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؟رضي اهللا عنهاماذا يقول العقل عن زينب : اِّـسألة الثانية
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.»افع بن عبد عمرو فاحرقوهماإن لقيتم هبار بن األسود، ون«

 
إن لقيتموهما فاقتلوهمـا، فإنـه ال ينبغـي ألحـد أن يعـذب بعـذاب            «

.)١(»اهللا
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الحاكم النيسابوري ينص على وجود زينب بعد معركة بدر في مكة: ألف
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للهجرة) ٦(وقوع أبي العاص في األسر سنة : باء
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.)١(»لد على الفطرة، وأبواه يهودانه أو ينصرانهكل مولود يو«
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رقية ب النقل والعقل: اِّـبحث الثاني

؟رضي اهللا عنهاماذا يقول النقل عن رقية : اِّـسألة األوُّـ
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.قولوا ال إله إال اهللا تفلحوايا أيها الناس
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بـن أبـي طالـب   علـي  أولكم علي وروداً عند الحوض أولكم إسـالماً       «

. )١(»عليه السالم
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. )٢(»إنهما ألول من هاجر بعد لوط عليه السالم«
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.)١(»هله بعد لوطل من هاجر إلى اهللا بأوألإن عثمان «
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فإن بها ملكاً ال يظلـم عنـده أحـد،     ،لو خرجتم إلى أرض الحبشة    «

.»وهي أرض صدق، حتى يجعل اهللا لكم مخرجاً، مما أنتم فيه
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أم كلثوم ب النقل والعقل: اِّـبحث الثالث

؟ماذا يقول النقل عن أم كلثوم رضي اهللا عنها: اِّـسألة األوُّـ
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.؟»ما شأنك يا عثمان«

           


 
 

ــان « ــا عثمـ ــه الـــصالة والـــسالم   ، أتقـــول ذلـــك يـ ــل عليـ وهـــذا جبرائيـ
لعلــى مثــ، أن أزوجــك أختهــا أم كلثــوم ، ليــأمرني عــن اهللا عــز وجــ 

).»عدتهالوعلى مث، صداقها

 
. »وعلى مثل عشرتها«

       
 

 
.)٣(»زوجوا عثمان لو كانت عندي ثالثة لزوجته«
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.)١(»لو كن عشراً لزوجتهن عثمان«

 
.)٢(»لو كان لي أربعون بنتاً لزوجتهن عثمان واحدة بعد واحدة«




 
ال يـــدخل القبــــر رجــــل قــــارف أهلـــه الليلــــة فلــــم يــــدخل عثمــــان    «

.)٤(»القبر

 
.»هل منكم رجل لم يقارف الليلة أهله؟«

 


 
   

 


 
           


 



!

0  $+:ö

٢٣٥ 

.)١(»نزل في قبرهااف«


 

؟رضي اهللا عنهاماذا يقول العقل عن أم كلثوم : اِّـسألة الثانية
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الحلقة اِّـفقـودة تكمـن َّـ أن أزواج بنـات النبـي صـلى              : اِّـسألة الثالثة 

!!اهللا عليه وآله وسلم الثالث هم من بني أمية
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بنات النبي من خالل القرآن الكريم : اِّـبحث األول
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D 
S   ــتن، وأخـــــذوا بالبـــــدع ــار الفـــ دون الـــــسنن، وأرز قـــــد خاضـــــوا بحـــ

المؤمنون، ونطق الظـالمون المكـذبون، فحـق الـشعار واألصـحاب،           
والخزنة واألبواب، وال تؤتى البيوت إال من أبوابها، فمـن أتاهـا مـن     

.)٢(Rسارقايغير أبوابها سم




 




 
.)٣(»أنا مدينـة العلـم وعلـي بابهـا فمـن أراد العلـم فليأت الباب«
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فـال  ، نـساءه يي وأقـام عنـ  نـ كنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخال     «

عي في منزلي لـم تقـم عنـي    وإذا أتاني للخلو م،  يبقى عنده غيري  
    وإذا سـكت عنـه   ، وكنـت إذا سـألته أجـابني   ، فاطمة وال أحد من بني
. وفنيت مسائلي ابتدأني

فمــا نزلــت علــى رســول اهللا، آيــة مــن القــرآن إالَّ أقرانيهــا وأمالهــا        
علـــي، فكتبتهـــا بخطـــي وعلمنـــي تأويلهـــا، وتفـــسيرها، وناســـخها       

وعامهـا، ودعـا اهللا أن   ومنـسوخها، ومحكمهـا ومتـشابهها، وخاصـها     
ال ويعطيني فهمها، وحفظها، فما نسيت آيـة مـن كتـاب اهللا تعـالى       

علماً أماله علي .

"
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وكتبتــه منــذ دعــا اهللا لــي بمــا دعــا، ومــا تــرك شــيئاً علمــه اهللا، مــن    
حــالل وال حــرام، وال أمــر وال نهــي، كــان أو يكــون، وال كتــاب منــزل      

علّمنيـه وحفظتــه، فلــم  علـى أحــد قبلــه، مـن طاعــة أو معــصية، إالَّ   
. أنس حرفاً واحداً

ثـــم وضـــع يـــده علـــى صـــدري ودعـــا اهللا لـــي، أن يمـــأل قلبـــي علمـــاً،  
.وفهماً، وحكماً، ونوراً

لـم  ،نـت وأمـي، منـذ دعـوت اهللا بمـا دعـوت        يا نبي اهللا بأبي أ    : فقلت
أنس شيئاً ولم يفتني شيء لم أكتبه، أتتخـوف علـي النـسيان فيمـا      

.)١(»أتخوف عليك النسيان والجهلال، لست: بعد؟ فقال
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تؤكدها السنة النبويةّمةنبي لألبنوة ال: اِّـبحث الثاني


 

 

النبي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم َّـ أبوتـه       ما روي عن  : اِّـسألة األوُّـ 

ّمةلأل

 
.)١(»مةيا علي أنا وأنت أبوا هذه األ«

 
.)٢(»حق علي على المساكين كحق الوالد على ولده«
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.)١(»يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي«


 

نـوة  باعتقاد كث مـن علمـاء أهـل الـسنة والجماعـة ب       : اِّـسألة الثانية 

من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمّمةهذه األ
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مــن المــؤمنين فهــم أعقابــك    امــةإن كــل مــن يولــد إلــى يــوم القي   «
.»وأوالدك

 

 

، فهـو كالوالـد لهـم   ، أتباعـه امـة انه إلـى يـوم القي   والمؤمنون من زم  «
.»وهو أولى بهم من أنفسهم

 

 

.»امةعقابه وأوالده إلى يوم القيوجعلـه أباً للمؤمنيـن فهم أ«
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.»فجميـع المؤمنيـن أوالده«
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؟أين بنات اِّـؤمن َّـ اآلية: اِّـسألة الثالثة
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بنات النبي صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وحقيقـة            : اِّـبحث الثالث 

التبني واالدعاء

 

>l   k   j   i    h   gm  q   p   o   n
u  t  s   rv   {  z  y  x  w

¡  �  ~  }   |¢¦  ¥  ¤  £< 
 

 



!

æ

٢٧٢ 

0
>h  g<


 


 

 


 
 

 


 

        
 

 


 


 



!

0  %+:î

٢٧٣ 


 

         





 


       


 

 

           
 

    
 




 
 



!

æ

٢٧٤ 

0



 

>¸   ¶  µ  ´  ³  ²    ±  °< 



 

 


 


 
 
          


            




 



!

0  %+:î

٢٧٥ 




    
       

 


        
 

 


 

 


 





 

 



!

æ

٢٧٦ 

0
علــي بــن أبــي طالــب من اإلمــاأهد تــدل علــى اشــو: اِّـبحــث الرابــع

عليه السالم هو الصهر الوحيد



 

      
 

 

 


 

مثلي ولـم أوت أنـا   أوتيت صهراً، أوتيت ثالثاً لم يؤتهن أحد وال أنا     
وأوتيـت  . .ولم أوت مثلها زوجـة ، تيت صديقة مثل ابنتي   أوو. .مثلي

ــلبي مثلهمـــا        ــم أوت مـــن صـ ــن صـــلبك ولـ ..الحـــسن والحـــسين مـ
.)١(»ولكنكم مني وأنا منكم

 
.»لم يؤتهن أحد وال أنا، أوتيت ثالثاً««
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.»لم يؤتهن أحد وال أنا«
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.!؟»ؤكولعل ذاك يس«
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.)١(»مؤمن وال يبغضك إالَّ منافقيا علي ال يحبك إال«
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. ال تفعال فو اهللا ما هو بفاعل
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ختامه مسك : اِّـبحث الخامس


 

 


 
 

.»فاطمة بضعة مني«
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.»من آذى ذمتي فقد آذاني«
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.»فقد آذاني لمنعي من ظلمه وايذائهذى ذمتي آإذا كان من «


 

ذانــي ومــن غاظهــا فقــد غــاظني ومــن ســرها فقــد    آذاهــا فقــد آمــن 
.)١(سرني
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المحتويات
 



٩...................................................................اعتذار البد منه: اِّـسألة األوُّـ

١١...........................إّن خديجة كانت ُأّمة قد جمعت َّـ امرأة: اِّـسألة الثانية

١١.........................................................................خصوصيتها كامرأة: اِّـحور األول

١٣.........................................................الدور السيادي َّـ مجتمع قبلي: اِّـحور الثاني

١٦......................................................................................النسب : أوال
١٦......................................................................................المال : ثانياً
١٧..........................................................................العفة والطهارة : ثالثا

١٨..............................................الرجولة َّـ شريك الحياة هي الفضيلة: اِّـحور الثالث

٢٠...........................................................إلنسانالدور اإلصالحي لبني ا: اِّـحور الرابع

٢١............................................................تشخيص دورها الرسالي: اِّـحور الخامس
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٢٢...............................................الرسالية في حمل التكاليف الشرعية: أوال

٢٢.........................................................الرسالية في الحياة الزوجية : ثانيا
٢٢..................................................................الرسالية في األمومة : ثالثا
٢٣.........................................................الرسالية في الصبر والجهاد   : رابعاً

٢٣....................................................الرسالية في الدفاع عن القيم  : خامسا 

٢٤......................................................................االصطناع اِّـولوي: اِّـحور السادس

٢٥........................................................التصدي ِّـغول الفكر اإلنساني: اِّـحور السابع

٢٦............................منهجنا َّـ الدراسة التحليلية والتحقيق: اِّـسألة الثالثة
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٣٥...............................الحالة االجتماعية َّـ مكة قبل اإلسالم: اِّـبحث األول

٣٦.............................................................االصطفاء الرباني لقريش: اِّـسألة األوُّـ

٣٩.........................................................رموز تجّسد فيها االصطفاء: اِّـسألة الثانية

٣٩...........................................................................قصي بن كالب : أوال
٤٠..............................................................................سبب تسميتهم بقريش: ألف
٤٢.........................................دور قصي بن كالب في جمع القبائل وحيازة الفضائل: باء

٤٣.......................................................أنه أول من أصاب ملكاً فأطاع له به قومه: جيم
٤٤................................................................تقسيمه مكة أرباعا وجمعه لقريش: دال
٤٦....................................................................إنه أول من أوقد ناراً بالمزدلفة: هاء
٤٦....................السقاية والرفادة على قريش خدمة لحجاج بيت اهللاإنه أول من فرض : واو
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٤٧....................................................................عبد مناف بن قصي    : ثانيا
٤٩...................................................................هاشم بن عبد مناف    : ثالثا

٥٠................................................................إنه أول من سن الرحلتين لقريش: ألف
٥٠..................................................................................سبب تسميته بهاشم:  باء

٥١............................................................................سبب عداوة أمية لهاشم: جيم
٥٢....................................سبب تسمية بني هاشم بالمطيبين وبني أمية بلعقة الدم: دال
٥٣.............أول من سن ضيافة حجاج بيت اهللا من ماله الخاص حتى يرحلوا من مكة: هاء
٥٤................................أول من أخذ الحلف لقريش من قيصر الروم، وملك الحبشة: واو
٥٥........................................................................وصيته وما خلف من األوالد: زاي

٥٨................................................................عبد المطلب بن هاشم    : رابعا
٥٨..........................................................لماذا سمي شيبة الحمد بعبد المطلب: ألف
٦٠............................................................................اصطفاؤه لحفر بئر زمزم:  باء

٦٢.....................................................تحالفه مع خزاعة ورعايته لحفظ الجوار: جيم
٦٣..................زواجه وابنه عبد اهللا والد النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم من بني زهرة: دال
٦٣........إن عبد المطلب أول من خضب لحيته وشعره بالوسمة ولم تعرف قريش بذلك: هاء
٦٥........................................إنّ اهللا تعالى يكرمه بتفجير عين ماء عند أقدام بعيره: واو
٦٦.........................................................نذر عبد المطلب في نحر ولده عبد اهللا:  زاي
٦٧.....................عبد المطلب يستسقي الغمام بوجه النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم: حاء
٦٩.................................كرامة عبد المطلب في حفظ بيت اهللا من أبرهة الحبشي: طاء

٧١...............................السمات التي أهلت قريشًا لسيادة اِّـجتمع اِّـكي: اِّـسألة الثالثة

٧٦.......قرابتها النسبية من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم:  اِّـبحث الثاني

٧٦.....................................................................................نسبها: اِّـسألة األوُّـ

٨١...................منزلتها َّـ مكة تمنعها من الزواج وتلزمها حسن االختيار: اِّـسألة الثانية
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٨٨....................! ى اهللا عليه وآله وسلم؟هل تزوجت قبل النبي صل: اِّـبحث األول

٨٨...................التعارض ب أقوال اِّـؤرخ َّـ زواجها وإعراضها عن الزواج: اِّـسألة األوُّـ

٨٩..................................................َّـ تحديد هوية الرجلاالختالف : اِّـسألة الثانية

٩٠.........................................................اعاض أبي القاسم الكوَّـ: اِّـسألة الثالثة

٩٢......................................................الخ اليق) ابن شهر(وعند : اِّـسألة الرابعة

٩٢....داللة آية التطه على عدم زواجها قبل النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم           : اِّـسألة الخامسة 

٩٤..........................................................إنها من األرحام اِّـطهرة: اِّـسألة السادسة

٩٥.......السنن الكونية تنفي زواجها قبل النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم: اِّـسألة السابعة

٩٦..........................................2عمرها حينما تزوجها النبي :  اِّـبحث الثاني

٩٧................................................) هـ٤٥٨اِّـتوفى سنة (رواية البيهقي : اِّـسألة األوُّـ

٩٨....................................) هـ٧٧٤اِّـتوفى سنة (رواية الحافظ ابن كث : اِّـسألة الثانية

٩٨................................) هـ٤٠٥اِّـتوفى سنة (رواية الحاكم النيسابوري : اِّـسألة الثالثة

١٠٠....)هـ١٥١اِّـتوفى سنة (رواية محمد بن إسحاق اِّـطلبي صاحب الس : اِّـسألة الرابعة

١٠١..............)هـ٥٧١اِّـتوفى سنة (رواية الحافظ ابن عساكر الدمشقي : اِّـسألة الخامسة

١٠٢..............................................وفاتها في السنة العاشرة من البعثة    : أوالً
١٠٢...........................................زواجها قبل البعثة بخمس عشرة سنة    : ثانيا
١٠٣.............عمر النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم كان خمساً وعشرين سنة         : ثالثا
إن عمــره صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم حينمــا تــزوج خديجــة عليهــا الــسالم كــان   : رابعــا

١٠٣.........................................................................خمساً وثالثين سنة 

١٠٥لممراسم خطبتها وزواجها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وس:  اِّـبحث الثالث
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لـة؟  يالتطاول علـى أم اِّــؤمن خديجـة عليهـا الـسالم َّـ تـزويج نفـسها بالح          : اِّـسألة األوُّـ 

١٠٦.............................................................................................والرد على ذلك

١٠٧.........................................................رة العقالءمخالفة ذلك لسي : أوال
١٠٧.........................................................سقوط إلزام الولي بما قال  : ثانياً
١٠٧....................................خطبة أبي طالب في الزواج ترد هذه الفرية   : ثالثاً

كالم أبي طالب َّـ خطبته لتزويج النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم يكشف عن : اِّـسألة الثانية

١٠٨...........................................................................اعتقاده بنبوته قبل أن يبعث

١١٠................لنبي األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلممراسيم زفافها إُّـ ا: اِّـسألة الثالثة

اتخــاذ يــوم زواج رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم وخديجــة عليهــا الــسالم     : أوالً
١١٣.........................................................................يوماً للبركة والسرور 

١١٣.........................................استحباب تعجيل الزفاف بعد الخطوبة    : ثانيا
١١٤..........................................................................إسالمها: اِّـبحث الرابع

١١٤...........................................................................وقت إسالمها: اِّـسألة األوُّـ

١١٦.......................إنها أول من صلى مع النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم: اِّـسألة الثانية

١١٧............................................مال خديجة عليها السالم:  اِّـبحث الخامس

١١٧..............................................................................حجم مالها: اِّـسألة األوُّـ

١١٩.......خديجة تهب جميع ما تملك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: اِّـسألة الثانية

أبمـال خديجـة انتفـع النبـي صــلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم أم بمـال أبـي بكــر؟          : اِّــسألة الثالثـة  

١٢١..............................................................................................شبهات وردود

١٢١.........انتفاع النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم من مال أبي بكر        ) رد شبهة : (أوالً
١٢٤.................أن اإلنفاق في سبيل اهللا لم يكن إال بعد الهجرة      ) رد شبهة : (ثانياً
١٢٨.........!!نالقائلة بأن مصدر مالها كان من زوجيها السابقي        ) رد الشبهة: (ثالثاً

١٣١..............................القرآن الكريم يمتدح مال خديجة عليها السالم: اِّـسألة الرابعة

١٣١بمال خديجة عليها السالمإنّ اهللا تعالى أغنى النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم : أوال
١٣٢........................)إن الغنى في اآلية تنزيل على غنى النفس   (رد شبهة  : ثانيا

١٣٨...............هللا أجًا لدى أحد من الناس؟أن يكون رسول ا) رد شبهة: (اِّـسألة الخامسة
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١٤٨...................................القاسم بكر خديجة عليهما السالم: اِّـبحث األول

١٤٨..............................................................................االبن األك: اِّـسألة األوُّـ

١٤٩....................................القاسم عليه السالم ولد ومات َّـ اإلسالم: اِّـسألة الثانية

١٥٠..................................االختالف في عدد أوالد خديجة عليها السالم        : أوال
١٥٦..............................ومن الوحي شاهد ينص على والدته في اإلسالم       : ثانيا
١٥٩.........................الدة القاسم في اإلسالم   اعتقاد كثير من الحفاظ بو  : ثالثا

١٥٩..........................................................)هـ٣٢٠المتوفى سنة (رواية الدوالبي : ألف
١٦٠...............................................)هـ٢٠٩المتوفى سنة (رواية أبي عبيدة البصري :  باء

١٦٠.........................................................)هـ٦٩٦المتوفى سنة (رواية ابن رسول : جيم
١٦١............................................) هـ٨٥٢المتوفى سنة (رواية ابن حجر العسقالني : دال

١٦١..........................................................عمر القاسم عليه السالم: اِّـسألة الثالثة

١٦٦........................................................................الحجة القائمة: اِّـسألة الرابعة

١٦٨......................االبن الثاني لخديجة عليهما السالمعبد اهللا:  اِّـبحث الثاني

١٦٩......................................................ال خالف على والدته َّـ اإلسالم: اِّـسألة األوُّـ

١٧٠......................................................د الثانيالحجة َّـ كونه اِّـولو: اِّـسألة الثانية

١٧٢..................................................الوحي واإلجماع يؤكدان الحقيقة: اِّـسألة الثالثة

١٧٤..................................عمر خديجة عليها السالم هو القول الفصل: اِّـسألة الرابعة
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١٨٥........................................................زينب ب النقل والعقل: اِّـبحث األول

١٨٥..........................................................ماذا يقول النقل عن زينب؟: اِّـسألة األوُّـ

١٨٦.......................................................................إنها أكبر أخواتها   : أوالً
١٨٦..........................................................................متى تزوجت؟ : ثانياً
١٨٧...............................................كة مع زيد بن حارثة   هجرتها من م : ثالثاً
١٩٠...................................................................وفاتها أم اغتيالها؟    : رابعاً

١٩٢.....................................ماذا يقول العقل عن زينب رضي اهللا عنها؟: اِّـسألة الثانية

١٩٢..............................................................سكوت المؤرخين حولها: أوالً

١٩٢.................والدتها تتعارض مع كون القاسم بكر خديجة عليها السالم        : ثانياً

١٩٣.............................التناقض في تاريخ زواجها وتعارضه مع التوحيد      : ثالثاً

١٩٣............سكوت المشركين عنها طيلة خمس عشرة سنة قضتها في مكة      : رابعاً

تخــبط الــرواة فــي خروجهــا مــن مكــة بــين زيــد بــن حارثــة وبــين كنانــة بــن         : خامــساً
١٩٣.........................................................................................الربيع؟

عمليــة خروجهــا مــن مكــة تنفــي أن تكــون زينــب بنتــا لرســول اهللا صــلى اهللا      : سادســا
١٩٥.....................................................عليه وآله وسلم وتدل على أنها ربيبة      

محاولـة الحـافظ الطحـاوي فـي دفـع اإلشـكال فـي ركـوب زينـب مـع زيـد علـى                 : سابعا
١٩٨..............................................................جمل واحد زادت األمر سوءاً؟   
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١٩٩......................ص على وجود زينب بعد معركة بدر في مكةالحاكم النيسابوري ين: ألف
٢٠٠...................................................للهجرة) ٦(وقوع أبي العاص في األسر سنة : باء

٢٠٠...........!ى المدينة بعد نسخ حكم التبني ؟كيف يقوم زيد بن حارثة بنقل زينب إل: جيم

٢٠١......................!كيف تنجب زينب من زوجها طفلين وهو على شركه؟      : ثامنا
ن بقائها مع زوجها المشرك وبين سـنة  تخبط الحافظ الذهبي في جمعه بي   : تاسعاً

٢٠١....................................................! إسالمها فكان خالفاً للعقل والنقل؟    

٢٠٦.......................................................رقية ب النقل والعقل: اِّـبحث الثاني

٢٠٦..................................................؟Oماذا يقول النقل عن رقية : اِّـسألة األوُّـ

٢٠٦..............................................إن رقية أصغر من زينب بثالث سنين   : أوالً
٢٠٦..........................................................االختالف في سنة زواجها   : ثانياً
٢٠٧..........................................أسلمت مع أمها خديجة عليها السالم       : ثالثاً
إنّ الـدافع فـي زواج عثمـان بـن عفـان مـن رقيـة بنـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه               : رابعاً

٢٠٧...................................................................وآله وسلم كان لجمالها؟   
٢٠٩................................................هجرتها مع زوجها إلى الحبشة    : خامساً 
٢١٠...!! إن رقية هاجرت من الحبشة إلى المدينة بعد هجرة زوجها عثمان      : سادساً 
٢١٠........................!! دخول أبي هريرة على رقية بعد زواجها من عثمان    :  سابعاً
توفيــت فــي المدينـة بــسبب مرضــها ولــم يحـضرها رســول اهللا صــلى اهللا عليــه    : ثامنـاً 

٢١٠......................................................................................وآله وسلم 

٢١١.....................................ماذا يقول العقل عن رقية رضي اهللا عنها؟: اِّـسألة الثانية

٢١٢آله وسلم   إن رقية كانت دون السن الشرعي حينما بعث النبي صلى اهللا عليه و                   :  أوالً
٢١٢................والدتها تتعارض مع كون القاسم بكر خديجة عليها السالم        : ثانياً
وهي في الخامسة من عمرهـا  كيف يزوج النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم بنتاً      : ثالثا

٢١٢................................................................................ــ والعياذ باهللا ــ  
طالقهــا مــن عتبــة بــن أبــي لهــب بــسبب نــزول ســورة المــسد مخــالف للعقــل          : رابعــا

٢١٢........................................................................................والنقل؟
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تخـــبط الحـــافظ الـــذهبي فـــي تـــصحيح قـــول ابـــن ســـعد فـــي ســـنة زواجهـــا   : خامـــسا
٢١٤......................................................................!ومخالفته للنصوص؟ 

٢١٥........................ما هو السبب الذي جعل الذهبي يخطئ ابن سعد؟        :  سادسا 
وهل حقاً أن عتبة بن أبي لهب لم يبنِ برقية طيلة أربع سنوات كـي يتزوجهـا         : سابعا

٢١٦......................................................! عثمان فيحظى بها وهي غير ثيب؟   
٢١٧..! استحالة أن تكون رقية قد أسلمت مع خديجة عليها السالم في آن واحد                      : ثامنا 
٢١٨.مخالف للقرآن والعقل      )  ألول من هاجر بعد لوط      (إن القول بأنها وعثمان        :  تاسعا 

وكمــا يــنص البخــاري ! عــدم صــحة قــول الــرواة بــأن عثمــان هــاجر الهجــرتين : عاشــرا
٢٢٢.......................................................................................! ومسلم؟ 

لماذا يقوم عثمان بـن عفـان بتـرك ابنـة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه            : حادي عشر 
٢٢٤............وسلم وحيدة في الحبشة مع طفلها وقد تعرض لها غلمان الحبشة؟             

اعتــراف الحــاكم النيــسابوري بــوهن حــديث أبــي هريــرة عــن رســول اهللا       : ثــاني عــشر 
٢٢٦....................................صلى اهللا عليه وآله وسلم، ومحاولة االعتذار عنه؟       

٢٣٠.................................................عقل أم كلثوم ب النقل وال: اِّـبحث الثالث

٢٣٠..................................ماذا يقول النقل عن أم كلثوم رضي اهللا عنها؟: اِّـسألة األوُّـ

٢٣٠...............................................ال يعرف المسلمون ألم كلثوم اسماً؟  : أوالً
٢٣٠...........................................................عدم معرفة سنة والدتها؟    : ثانياً
٢٣١.....................................................زواجها من عتيبة بن أبي لهب   : ثالثاً

٢٣٢............................إسالمها كان مع إسالم أمها خديجة عليها السالم            : بعاًرا
٢٣٢.....هاجرت مع عيال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إلى المدينة         : خامساً 

٢٣٢...........................زواجها من عثمان بن عفان بعد موت أختها رقية        : ادساً س

٢٣٥................................ماذا يقول العقل عن أم كلثوم رضي اهللا عنها؟: اِّـسألة الثانية

يمكــن أن تكــون بنــت النبــي األعظــم صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم مجهولــة     كيــف: أوالً
٢٣٦..............................................! الهوية فال يعرفها المسلمون إال بالكنية؟  

٢٣٦........................جهل الرواة بسنة والدة أم كلثوم رضي اهللا تعالى عنها      : ثانياً
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٢٣٧..........!!زواجها من عتيبة بن أبي لهب أسطوري وهو أغرب من الخيال       : ثالثاً

وهـم قـد جهلـوا حتـى     ! لماذا يؤكد الرواة على أن عثمـان تـزوج بهـا وهـي بـاكر؟           : رابعا
٢٣٨........................................................................................! اسمها؟

٢٣٩...............استحالة أن تكون قد أسلمت مع أمها خديجة عليها السالم         : رابعاً

ى اهللا عليـه وآلـه   تخبط الرواة في قولهم أنها بايعت مع أمها رسـول اهللا صـل      : خامساً
٢٣٩...........................................................................................وسلم 

خرجـت  : لماذا يفرق الرواة بينها وبين الفواطم في الخروج مـن مكـة فيقـال         : سادساً
٢٤٠............!مع عيال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أليست هي من عياله؟         

إن بقــاء أم كلثــوم ثــالث عــشرة ســنة بعــد طالقهــا مــن عتيبــة بــدون زواج وهــي   : ســابعاً
٢٤١...................!بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أمر في غاية الغرابة؟       

لـة التـي جعلـت أبـا هريـرة يتـدخل فـي حيـاة بنـات النبـي صـلى اهللا              ما هـي الع   : ثامناً
٢٤٢.............!عليه وآله وسلم وهو لم يدرك من اإلسالم إال ثالث سنوات وأشهراً؟        

ــه وآلــه وســلم بتــزويج أربعــي         : تاســعاً ن بنتــاً  لمــاذا يقــوم النبــي األكــرم صــلى اهللا علي
٢٤٨.................................................................! لعثمان؟ وهل يصح ذلك؟ 

الحلقـة اِّـفقـودة تكمـن َّـ أن أزواج بنـات النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم              : اِّـسألة الثالثـة  

٢٥٠...............................................................................!! الثالث هم من بني أمية

تعارض سيرتهن مع إجماع المسلمين في كون القاسم أول من ولد لرسـول اهللا     : أوالً
٢٥٠...................................................................صلى اهللا عليه وآله وسلم    

٢٥١...................................................تعارض هذه السيرة مع النبوة؟    : ثانياً

٢٥١....................................ما نسبة قرابتهن من خديجة عليها السالم       : ثالثاً

ــي       : رابعـــا ــن بنـ ــزوجن مـ ــول اهللا وقـــد تـ ــات رسـ ــة بنـ ــام بنـــي أميـ ــن حكـ كيـــف ال يجعلهـ
٢٥٣.....................................................................................عمومتهم؟ 
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٢٥٩.......................................بنات النبي من خالل القرآن الكريم: اِّـبحث األول

٢٦٤..........................................ي القرآن الكريم داللة صيغ المخاطبة ف : أوالً
٢٦٥................................بنات األنبياء هن بنات األمة في القرآن الكريم      : ثانياً

٢٦٧.............................بويةبنوة النبي لألّمة تؤكدها السنة الن: اِّـبحث الثاني

٢٦٧...................ما روي عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم َّـ أبوته لألّمة: اِّـسألة األوُّـ

لسنة والجماعة ببنوة هذه األّمة من رسـول اهللا   اعتقاد كث من علماء أهل ا     : اِّـسألة الثانية 

٢٦٨..............................................................................صلى اهللا عليه وآله وسلم

مــا ذهــب إليــه الراغــب االصــفهاني، واآللوســي، والمنــاوي، فــي أبوتــه صــلى اهللا        : أوال
٢٦٨........................................................................عليه وآله وسلم لألمة  

٢٦٩....................ما ذهب إليه الزمخشري، والنسفي، والخطيب الشربيني    : ثانيا
٢٦٩..ما ذهب إليه الغرناطي الكلبي، والشيخ محمد درة، ومحمد علي الصابوني                      : ثالثا
٢٦٩..............................................................ما ذهب إليه البروسوي   : رابعا

٢٧٠..................................ما ذهب إليه، أبو حيان األندلسي الغرناطي   : خامسا 

٢٧١........................................................أين بنات اِّـؤمن َّـ اآلية؟: اِّـسألة الثالثة

٢٧١...بنات النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم وحقيقة التبني واالدعاء : اِّـبحث الثالث

٢٧٢........................................سبب نزول اآلية كان للرد على المنافقين    : أوالً
النبي األكرم لم يدعِ زيد بن حارثة ابنـاً كمـا يـنص التـاريخ وإنمـا النـاس دعتـه         : ثانياً
٢٧٣............................................................................................بذاك 
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٢٧٣! من الذي تكتم على زيد، النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم أم المنافقون؟        : ثالثاً
٢٧٥.................................آية التبني نزلت بعد وفاة رقية بثالث سنوات؟   : رابعاً

آية التبني نزلت وزينب في مكة عند بني أمية فكيف يمتثلـون للقـرآن وهـم          : خامسا
٢٧٥.....................................................................................!مشركون؟

شواهد تـدل علـى أن اإلمـام علـي بـن أبـي طالـب عليـه الـسالم هـو            : اِّـبحث الرابع 

٢٧٦......................................................................................الصهر الوحيد

٢٧٦..........................................................أوتيت ثالثاً لم يؤتهن أحد  : أوالً
٢٧٧........................................................!!زوجه ابنته: قول ابن عمر : ثانياً
٢٧٨....بيت علي في وسط بيوت النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم دون عثمان          : ثالثاً
٢٨٠...........................نفاسة صهرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم       : رابعا

٢٨٣..............................................................ختامه مسك:  اِّـبحث الخامس
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	رابعاً: إنّ الدافع في زواج عثمان بن عفان من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لجمالها؟
	خامساً: هجرتها مع زوجها إلى الحبشة
	سادساً: إن رقية هاجرت من الحبشة إلى المدينة بعد هجرة زوجها عثمان!!
	سابعاً: دخول أبي هريرة على رقية بعد زواجها من عثمان!!
	ثامناً: توفيت في المدينة بسبب مرضها ولم يحضرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

	المسألة الثانية: ماذا يقول العقل عن رقية رضي الله عنها؟
	أولاً: إن رقية كانت دون السن الشرعي حينما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم
	ثانياً: ولادتها تتعارض مع كون القاسم بكر خديجة عليها السلام
	ثالثا: كيف يزوّج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنتاً وهي في الخامسة من عمرها ــ والعياذ بالله ــ
	رابعا: طلاقها من عتبة بن أبي لهب بسبب نزول سورة المسد مخالف للعقل والنقل؟
	خامسا: تخبط الحافظ الذهبي في تصحيح قول ابن سعد في سنة زواجها ومخالفته للنصوص؟!
	سادسا: ما هو السبب الذي جعل الذهبي يخطئ ابن سعد؟
	سابعا: وهل حقاً أن عتبة بن أبي لهب لم يبنِ برقية طيلة أربع سنوات كي يتزوجها عثمان فيحظى بها وهي غير ثيب؟!
	ثامنا: استحالة أن تكون رقية قد أسلمت مع خديجة عليها السلام في آن واحد!
	تاسعا: إن القول بأنها وعثمان (لأول من هاجر بعد لوط) مخالف للقرآن والعقل
	عاشرا: عدم صحة قول الرواة بأن عثمان هاجر الهجرتين! وكما ينص البخاري ومسلم؟!
	حادي عشر: لماذا يقوم عثمان بن عفان بترك ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحيدة في الحبشة مع طفلها وقد تعرض لها غلمان الحبشة؟
	ثاني عشر: اعتراف الحاكم النيسابوري بوهن حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومحاولة الاعتذار عنه؟


	المبحث الثالث: أم كلثوم بين النقل والعقل
	المسألة الأولى: ماذا يقول النقل عن أم كلثوم رضي الله عنها؟
	أولاً: لا يعرف المسلمون لأم كلثوم اسماً؟
	ثانياً: عدم معرفة سنة ولادتها؟
	ثالثاً: زواجها من عتيبة بن أبي لهب
	رابعاً: إسلامها كان مع إسلام أمها خديجة عليها السلام
	خامساً: هاجرت مع عيال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة
	سادساً: زواجها من عثمان بن عفان بعد موت أختها رقية

	المسألة الثانية: ماذا يقول العقل عن أم كلثوم رضي الله عنها؟
	أولاً: كيف يمكن أن تكون بنت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مجهولة الهوية فلا يعرفها المسلمون إلا بالكنية؟!
	ثانياً: جهل الرواة بسنة ولادة أم كلثوم رضي الله تعالى عنها
	ثالثاً: زواجها من عتيبة بن أبي لهب أسطوري وهو أغرب من الخيال!!
	رابعا: لماذا يؤكد الرواة على أن عثمان تزوج بها وهي باكر؟! وهم قد جهلوا حتى اسمها؟!
	رابعاً: استحالة أن تكون قد أسلمت مع أمها خديجة عليها السلام
	خامساً: تخبط الرواة في قولهم أنها بايعت مع أمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
	سادساً: لماذا يفرق الرواة بينها وبين الفواطم في الخروج من مكة فيقال: خرجت مع عيال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أليست هي من عياله؟!
	سابعاً: إن بقاء أم كلثوم ثلاث عشرة سنة بعد طلاقها من عتيبة بدون زواج وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر في غاية الغرابة؟!
	ثامناً: ما هي العلة التي جعلت أبا هريرة يتدخل في حياة بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لم يدرك من الإسلام إلا ثلاث سنوات وأشهراً؟!
	تاسعاً: لماذا يقوم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بتزويج أربعين بنتاً لعثمان؟ وهل يصح ذلك؟!

	المسألة الثالثة: الحلقة المفقودة تكمن في أن أزواج بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثلاث هم من بني أمية!!
	أولاً: تعارض سيرتهن مع إجماع المسلمين في كون القاسم أول من ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
	ثانياً: تعارض هذه السيرة مع النبوة؟
	ثالثاً: ما نسبة قرابتهن من خديجة عليها السلام
	رابعا: كيف لا يجعلهنَّ حكام بني أمية بنات رسول الله وقد تزوجن من بني عمومتهم؟
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	المبحث الأول: بنات النبي من خلال القرآن الكريم
	المبحث الأول: بنات النبي من خلال القرآن الكريم
	أولاً: دلالة صيغ المخاطبة في القرآن الكريم
	ثانياً: بنات الأنبياء هنّ بنات الأمّة في القرآن الكريم


	المبحث الثاني: بنوة النبي للأمّة تؤكدها السنة النبوية
	المسألة الأولى: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أبوته للأمّة
	المسألة الثانية: اعتقاد كثير من علماء أهل السنة والجماعة ببنوة هذه الأمّة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
	أولا: ما ذهب إليه الراغب الاصفهاني، والآلوسي، والمناوي، في أبوته صلى الله عليه وآله وسلم للأمّة
	ثانيا: ما ذهب إليه الزمخشري، والنسفي، والخطيب الشربيني
	ثالثا: ما ذهب إليه الغرناطي الكلبي، والشيخ محمد درّة، ومحمد علي الصابوني
	رابعا: ما ذهب إليه البروسوي
	خامسا: ما ذهب إليه، أبو حيان الأندلسي الغرناطي

	المسألة الثالثة: أين بنات المؤمنين في الآية؟

	المبحث الثالث: بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحقيقة التبني والادعاء
	المبحث الثالث: بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحقيقة التبني والادعاء
	أولاً: سبب نزول الآية كان للرد على المنافقين
	ثانياً: النبي الأكرم لم يدّعِ زيد بن حارثة ابناً كما ينص التاريخ وإنما الناس دعته بذاك
	ثالثاً: من الذي تكتم على زيد، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم المنافقون؟!
	رابعاً: آية التبنّي نزلت بعد وفاة رقية بثلاث سنوات؟
	خامسا: آية التبني نزلت وزينب في مكة عند بني أمية فكيف يمتثلون للقرآن وهم مشركون؟!


	المبحث الرابع: شواهد تدل على أن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو الصهر الوحيد
	المبحث الرابع: شواهد تدل على أن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو الصهر الوحيد
	أولاً: أوتيت ثلاثاً لم يؤتهن أحد
	ثانياً: قول ابن عمر: زوجه ابنته!!
	ثالثاً: بيت علي في وسط بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون عثمان
	رابعا: نفاسة صهرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
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