
 مقدمة

بسم اهللا الرحمن الرحيم  

 احلمد هللا رب العاملني ، وأفضل الصالة وأمت التسليم على املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد خامت األنبياء 

واملرسلني وعلى آله الطاهرين وصحاضته أمجعني ... أها ضعد : ف د سىنلىن ضعم هعلمى هع د اللس الديىن أن 

أخلص سري أهل البيت النبوى تلخيصا وجيزا تس يال هلم ىف التدريس والتف يم ، وتيسري البنات املع د ىف ال راءة 

واالستفادة هن سري أهل البيت على الوجه األكمل ، والسيما ضنات املع د امل يدات ضاملرحلة اإلعدادية الىت قررت 

في ا هادة سري أهل  البيت وغريها هن  املواد الدراسية الىت ختتص ض سم البنات على حسب هن ج التدريس 

املطبق ض رار اللجنة اإلدارية هنذ ت سيم نظام املع د الدراسى إىل قسمني : البنني والبنات ، وضالنظر إىل الكتاب 

امل رر للتدريس ىف هذ  املادة ال يناسب ضىنهلية البنات وإهكانياتن وال يليق ضدرجت ن العلمية الىت هازالت ىف 

الطور اإلضتدائى والىت حتتاج إىل هزيد هن  الزهان لتحصيل الت يئ واالكتساب وهن أجل ذلك أخلص سري أهل 

ضيت النبوى كمختصر هن الكتاب املصنفة ىف  هذا الال، وهذا التلخيص شاهل على عشرين ضاضا ضال ن ص وال 

زيادة، جاهع ضفوائد هتعددة، س ل ضعبارات واضحة ، هال مث حباالت البنات، وأسىنل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل 

هذا امللخص دليال وضرهانا على حمبتنا وهواالتنا أهل ضيت النىب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ، وأن جيعله خالصا 

لوج ه الكرمي وأن ينفع ضه ، وصلى اهللا وسلم وضارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ، واحلمد هللا رب 

العاملني. 

العبد الفقير إلى اهللا عز وجل  

أبو الريمى على أحمد أبو بكر محمد أمين  

األزهرى الشافعى السيامي  

رئيس أساتذة معهد المجلس الدينى  

 بانكوك تايالند

فهرس 



 [1]   تلخيص ا�لس آٓل البيت

 

   (الباب األول)

تعريف كلمة " األهل" و "اآلل" لغةً . 

اعلمى يابنيىت يرمحك اهللا تعاىل أن كلمة "األهل" معناها العشرية وذوالقرىب ، ومجعها أهُلون 

خص الناس به ، وأهل البيت أي سكانه أو أوأهاِلٍ◌ وآهاٌل وأْهالٌت وأَهالٌت . وأهل الرجل زوجه 

، وأهل اإلسالم من يدين به ، وأهل األمر والتُه , وأَهَل الرجُل امرأًة أي تزوَّجها فهي مأهولة وتقول 

َجك فيها .  والعرب : آَهَلك اهللاُ ىف اجلنة إيهاالً أي أدخلَكها وز

وآل الرجل أهله  وأما اآلل فيقال : آل الرجل أي أهل بيته ألنه إليه مآهلم وإليهم مآله .

يقال : آل   إال ىف مافيه شرف فال"اآلل"وعياله وأتباعه ، وآل اهللا ورسوله أي أولياؤه . واليستعمل 

 يضاف إىل الشريف وغريه . ى "األهل" الذفالبخنع اخلفاف أو األحذية ، ااإلسكاف أي آل ص

 واألصل يف "اآلل" هو أهٌل أبدلت اهلاء مهزة . فقيل "أألٌ " مث أبدلت اهلمزة ألًفا فقيل "آل"

 

 

 



 [2]   تلخيص ا�لس آٓل البيت

 

 الباب الثانى

من هم آل النبى صلى اهللا عليه وسلم ؟   

 اعلمي يا بنيىت ـ يرمحك اهللا تعاىل ـ أن العلماء قد اختلفوا يف حتديد آل النيب صلى اهللا عليه 

وآله وسلم على أربعة أقوال : 

هم الذين ُحرمت عليهم الصدقة. وقد   : أن آل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم :القول األول) ١(

.  رمحهم اهللا تعاىلنص على ذلك أبوحنيفة والشافعي وأمحد وبعض املالكية

 : أن آل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة . حكاه ابن القول الثانى) ٢(

عبد الرب ، وبه قال ابن العرىب ، وعند اإلمام أمحد روايتان والصحيح منهما دخول زوجاته ىف أهل 

 .تعاىلبيته ، واختارها شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهللا 

 : أن آله صلى اهللا عليه وآله وسلم أتباعه إىل يوم القيامة ، وبه قال بعض القول الثالث) ٣(

 الشافعية ورجحه النووى رمحه اهللا تعاىل .

 : أن آله صلى اهللا عليه وآله وسلم هم األتقياء من أمته حكاه القاضى حسني القول الرابع )٤ (

والراغب وغريمها .  

هم ـفهذه أقوال أهل العلم ىف حتديد آل بيت النىب صلى اله  عليه وآله وسلم ومن املراد ب

 والراجح واهللا أعلم أن آله قرابته الذين ُحرمت عليهم الصدقة وزوجاته وذريته رضى اهللا عنهم أمجعني .
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( الباب الثالث )  

 إكرام آل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

 اعلمى يابنيىت ـ هداك اهللا تعاىل إىل سواء السبيل ـ أن آل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

وسلم هلم من احلقوق ما جيب رعايتها ، فإن اهللا جعل هلم حقا ىف اخلمس والفئ وأمر بالصالة 

عليهم مع الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال لنا قولوا ﴿ اللهم صلى على حممد 

وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد وبارك  على  حممد  وعلى 

آل  حممد كما  باركت  على  إبراهيم  وعلى آل  إبراهيم  إنك  محيد جميد ﴾ وأهل السنة حيبون 

أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ويتولونـهم وحيفظون فيهم وصية رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وآله وسلم حيث قال : (  أذكركم اهللا ىف أهل بيتـي ، أذكركم اهللا ىف أهل بيتـي ) رواه مسلم 

عن زيد بن أرقم رضى اهللا عنه . ولذلك جيب تعظيم أهل بيت النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

وحبهم ومواالتـهم مع والء سائر من أمرت الشريعة اإلسالمية مبواالته من الصحابة األكرمني والعلماء 

العاملني ، وصلة احملبة واإلخاء بني اآلل واألصحاب ثابتة ىف اعتقاد أهل السنة. والشك أنه يتطرق 

من سب الصحابة إىل سب إهل البيت ، مث إىل سب الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ، ومن 

أحسن القول ىف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وأزواجه الطاهرات من كل دنس ، 

وذرياته املقدسني من كل رجس فقد برئ من النفاق. 



 [4]   تلخيص ا�لس آٓل البيت

 

 واعلمى يابنيىت َيشرَِح اهللاُ صدَرِك أن أهل السنة ىف موقفهم السامي من القرابة والصحابة ال خيرجون 

ىف وصفهم لآلل والصحب عن املشروع فال يغالون ىف أوصافهم وال يعتقدون عصمتهم ، ويتربؤون 

من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونـهم ، ويغلون ىف آل البيت ، حىت خيرجوهم عن 

طور البشرية إىل طور العصمة والوالية ، ويتربأ أهل السنة واجلماعة من طريقة النواصب الذين يؤذون 

أهل البيت بقول أوعمل ، فالنواصب إًذا قابلوا البدعة ببدعة ، فلما رأوا الرافضة يغلون ىف آل البيت 

قالوا : إًذا نبغض آل البيت ونسبهم ، مقابلة هلؤالء ىف الغلو ىف حمبتهم والثناء عليهم ، ودائما يكون 

الوسط بني الغلو والتقصري هو خري األمور ، ومقابلة البدعة ببدعة ال تزيد البدعة إال قوة. فعليِك يا 

بنيتـى باملنط األوسط بني الغايل واجلاىف تسعدى ىف الدارين .  
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( الباب الرابع )  

 حقيقة محبة آل النبى صلى اهللا عليه وآله وسلم

يابنيتـى قد علمت أن من أصول أهل السنة واجلماعة أنـهم حيبون آل بيت رسول اهللا صلى 

اهللا عليه وآله وسلم ، حيبونـهم ألمرين : لإلميان ، وللقرابة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، 

وال يكرهون أحدا منـهم أبدا ولكن ال يقولون كما قال الرافضة : كل من أحب أبا بكر وعمر فقد 

أبغض عليا !! وعلى هذا ، فال ميكن أن حنب عليا حىت نبغض أبا بكر وعمر !! وكأن أبا بكر 

وعمر أعداء لعلي بن أىب طالب !! مع أنه قد تواتر النقل عن علي رضى اهللا عنه أنه كان يثنـى 

عليهما على املنرب . فنحن نقول : إننا نشهد اهللا تعاىل على حمبة آل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وآله وسلم وقرابته ، حنبهم حملبة اهللا ورسوله . وال نتربأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة ! فعنده ال 

والء إال برباء ، أي ال يتوىل أهل البيت حىت يتربأ من أىب بكر وعمر رضى اهللا عنهما !! وأهل السنة 

واجلماعة يوالونـهم كلهم ، وينـزلونـهم منازهلم الىت يستحقو�ا ، بالعدل واإلنصاف ، الباهلوى 

والتعصب . فإن ذلك كله من البغي الذى هو جماوزة احلد . وحمبة آل النىب صلى اهللا عليه وسلم ىف  

احلقيقة الشرعية إمنا تكون باتباع هدي النىب صلى اهللا عليه وسلم والتخلق بأخالق أهل بيته ، وليس 

حبا عاطفيا جمردا يؤدي إىل املغاالة ، ورمبا إىل شئ حمظور ىف اإلسالم ، فاحملبة هى االتباع واإلقتداء 

 ال جمرد الدعوى .
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فنحن حنبهم لقرابتهم من رسول اهللا عليه الصالة والسلم وإلميا�م باهللا عز وجل . فإن كفروا 

، فإننا ال حنبهم ، ولو كانوا من أقارب الرسول عليه الصالة والسالم ، فأبوهلب عم الرسول عليه 

الصالة والسالم ال جيوز أن حنبه بأي حال من األحوال ، بل جيب أن نكرهه لكفره وإليذائه النىب 

صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وكذلك أبو طالب، جيب علينا أن نكرهه لكفره ، لكن حنب أفعاله الىت 

أسداها إىل الرسول عليه الصالة والسالم من احلماية والذب عنه. 
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( الباب الخامس ) 

 فضائل آل النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم

 اعلمي يا بنييت ـ يرْمحِك اهللا تعاىل ـ أن الدالئل علي فضائل آل النيب صلي اهللا عليه وآله 

وسلم كثرية جدا : منها قوله تعايل : ﴿ إمنا يُريُد اهللاُ لُيذهَب عنكم الرِّجَس أهَل البيِت ويُطهِّرَكم 

 ـ أي يا أهل بيت النبوة إمنايريد اهللا أن خيَلصكن من دنس املعاصي ، ٣٣تطهريًا ﴾ ـ األحزاب :

ويطهركن من اآلثام ، اليت يتدنس بـها عرض اإلنسان كما يتلوث بدنه بالنجاسات ، ويريد أيضا أن 

يطهركم من أو ضارالذنوب واملعاصى تطهريا بليغا.واملراد من أهل البيت يف هذه اآلية املنتسبون إىل 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بنسب من خانب اآلباء الذين حرمت عليهم الصدقات كالزكاة 

وهم مؤمنون ومؤمنات بىن هاشم واملطلب,وأما املنتمون من جانب األمهات فليسوا من آله ىف منع 

الزكاة والصدقة الواجبة، أما ىف اإلكرام للقرابة باملصطفى فهم ( أى النتمون إليه صلى اهللا عليه وآله 

وسلم من جانب األمهات ) كذلك ( اى ىف وجوب إكرامهم وحمبتهم ) ألن القرابة والنسبة إىل 

ذلك اجلناب الشريف مشرتكة بني اجلميع وزوجاته. قال صاحب الكشاف : ويف اآلية دليل على أن 

( اى بقوله " عنكم" ) تعظيما  أزواجه من أهل بيته بالريب أه. والميتنع أن خياطنب خبطاب املذكر

هلن وإجالال أو ألنه صلى اهللا عليه وآله وسلم كان فيهن فغلب. أو ألنـهن ىف بيته فيخاطنب خبطاب 

املذكر، أو ألن األسلوب عاد إىل السرت، أو ألن اهللا اراد باخلطاب أهل بيت النبوة مجيعا رجاال 

ونساءً . فعلى هذا تشمل الزوجات وأصحاب الكساء ( وهم علي وفاطمة واحلسن واحلسني رضى 
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اهللا عنهم كما ورد ىف احلديث الذى رواه البيهقى بسنده عن أم سلمة رضى اهللا عنها ) فمن جعل 

 اآلية خاصة بأحد الفريقني فقد أعمل بعض ما جيب إعماله، وأمهل ما ال جيوز إمهاله.

) ٦ومنها قوله تعاىل : ﴿ النبـي  أوىل باملؤمنني ِمن أنُفِسهم وأزواُجه أمههاُتم ﴾ (األخزاب : 

أي هو عليه الصالة والسالم أرأف بم وأعطف عليهم ، وأحق بم من أنفسهم ىف كل شئ من 

أمور الدين والدنيا،  وحكمه أنفذ وطاعته أوجب . وزوجاته الطاهرات أمههات للمؤمنني ىف  وجوب 

تعظيمهن واحرتامهن وحتيم نكاحهن . 

 قال أبو السعود : أى منـزهالت منـزلة األمهات ، ىف التحرمي واستحقاق  التعظيم ، وأما ىف 

ماعدا ذلك فهن كاألجنبيات . 

 وقال ابن كثري : وقوله تعاىل ﴿ وأزواجه أمهاتـهم ﴾ أي : ىف احلرمة واالحرتام والتوقري 

واإلكرام واإلعظام ، ولكن ال جتوز اخللوة بـهن وال ينتشر التحرمي إىل بناتـهن وأخواتـهن باإلمجاع أ ه. 

فيجب علينا أن حنفظ حقهن ىف احلرمة واالحرتام والتوقري واإلكرام ، واملكانة الىت جعل اهللا هلن حيث 

رفع تعاىل مقامهن وبوأهن أعلى منـزلة عند مجيع املؤمنني وهى منـزلة األمومة وذلك بأن نتوالهن وأن 

نثىن عليهن مبا ورد من فضائلهن ، وما كان هلن من دور ىف مؤازرة النىب صلى اهللا عليه وآله سلم 

 ونصرته ، وما كان هلن من دوربعد وفاته ىف حفظ مسائل الدين ونشرها بني األمة.

 ومنها قوله تعاىل : ﴿ يا نساَء النىب لْسُنتَّ كأحد من النساء إن اتـََّقْيُنتَّ ﴾ 
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 )  أى  أننت ختتلفن عن سائر النساء من جهة أنكنَّ أفضل وأشرف من غريكن ، ٣٢( األخزاب : 

لكونكن زوجات خامت الرسل ، وأفضل اخللق حممد عليه الصالة والسالم ، فليست الواحدة منكن 

كالواحدة من آحاد النساء ، إن اتقينت اهللا فأننت بأعلى املراتب . قال القرطىي : بنيه تعاىل أن 

الفضيلة إمنا تتم هلن بشرط التقوى ، ملا منحهن اهللا من صحبة رسوله سيد األولني واآلخرين. أ ه. 

وقال ابن عباس : يريد ىف هذه اآلية : ليس قدركن عندى مثل قدر غريكن من النساء الصاحلاٍت ، 

أننت أكرم عليه وثوابكن أعظم إن اتقينت ، فشرط عليهن التقوى بيانا أن فضيلتهن إمنا تكون بالتقوى 

، البنفس اتصاهلن برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم . واآليات القرآنية ىف هذا الباب كثرية غري 

منحصرة وإمنا ذكرناها على سبيل املثال العلى سبيل احلصر. وأما األحاديث النبوية الدالة على 

 فضائل آل النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم فهى كثرية ومشهورة جدا ، نذكر منها طرفا. 

) عن زيد بن أرقم رضى اهللا عنه : قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يوما فينا خطيبا مباٍء ١(

يدعى ًّا بني مكة واملدينة ، فحمد اهللا وأثىن عليه ، ووعظ وذكهر مث قال : أما بعد ، أال أيها الناس 

فإمنا أنا بشر يوشك أن يأتى رسول رىب فأجيَب وأنا تارك فيكم ثـََقَلْنيِ ، أوهلما كتاُب اهللا فيه اهلدى 

والنور ، فخذوا بكتاب اهللا واستمَسكوابه ، فَحثه على كتاب اهللا ، ورغهب فيه . مث قال : وأهُل بيىت 

أذكركم اَهللا ىف أهل بيىت ، أذكركم اَهللا ىف أهل بيىت ...احلديث . (رواه مسلم) "( وخم :اسم لغيضة 

على ثالثة أميال من اجلحفة عندها غدير مشهور يضاف إىل الغيضة فيقال :غدير خم . وثقلني : 

بفتح املثلثة والقاف قال العلماء : مسيا ثقلني لعظمهما وكرب شأنـهما ، ويقال لكل خطري نفيس ثـََقٌل 
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. أذكركم اهللا ىف أهل بيىت : أى آمركم بطاعة اهللا والعناية بشأنـهم واذكروا اهللا وانتقامه إن أضعتم حق 

 آل البيت، واذكروا رمحته وثوابه إن أقمتم ىف حقهم ) 

) وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش جيفو بىن هاشم، ٢(

فقال :" والذى نفسى بيده ، ال يؤمنون حىت حيبوكم هللا ولقرابىت " رواه اإلمام أمحد ىف مسنده وىف 

هذا احلديث أقسم صلى اهللا عليه وآله وسلم أنـهم ال يتم إميانـهم ، حىت حيبوا مؤمىن بىن هاشم ، 

وهذه احملبة يشاركهم فيها غريهم من املؤمنني ، ألن الواجب على كل إنسان أن حيب كل مؤمن هللا ، 

ولكن قال : " ولقرابىت " فهذاحب زائد على احملبة هللا ، وخيتص به آل البيت قرابة النبىعليه الصالة 

 والسالم .

) وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم : " إن اهللا اصطفى بىن إمساعيل واصطفى من بىن إمساعيل كنانة ٣(

، واصطفى من كنانة قريشا ، واصطفى من قريش بىن هاشم  واصطفاىن من بىن هاشم "  رواه مسلم 

والرتمذى من حديث واثلة بن األسقع رضى اهللا عنه. وهذا دليل على أن بىن هاشم مصطفون عند 

 اهللا ، خمتارون من خلقه .

) وعن ابن عمر رضى اهللا عنهما ، عن أىب بكر الصديق رضى اهللا عنه موقوفا عليه أنه قال : " ٤(

ارقـُُبوا حممًدا صلى اهللا عليه وآله وسلم ىف أهل بيته " رواه البخارى. ومعىن " ارقبوا " أى راُعوه 

واحرتموه وأكرموه ، وافعلوا ذلك معه مبراقبة أهل بيته وتعظيمهم وودادهم وحبهم . أحيانا اهللا وأَماتـََنا 

على حمبتهم ، وحشرنا ىف زمرتـهم مبنه آمني . 
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( الباب السادس )  

 أزواجه صلى اهللا عليه وآله وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين رضى اهللا تعالى عنهن.

يـَِر والعلم باألثر أن  اعلمى يابنيىت ـ زادِك اهللاُ تعاىل علما نافعا ـ أنه ال خالف بني أهل السِّ

أزواجه عليه الصالة والسالم الالتى دخل بـهن إحدى عشرة امرأة : ست من قريش ، وأربع عربيات 

، وواحدة من بىن إسرائيل من سبط هارون بن عمران ، وهى صفية بنت ُحَييه بن أخطب. وكونـهن 

أمهات املؤمنني إمنا هو ىف حترمي نكاحهن ، ووجوب إحرتامهن ، ال ىف جواز النظر إليهن واخللوة 

بـهن. ويؤخذ من كالم الفقهاء أنـهم يريدون بـ " أمهات املؤمنني" كل امرأة عقد عليها رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وآله وسلم ودخل بـهن ، وإن طلقها بعد ذلك على الراجح. وعلى هذا فإن من عقد 

عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يدخل بـها فإ�ا ال يطلق عليها لفظ " أم املؤمنني " ومن 

 دخل بـها على وجه التسرى ، ال على وجه النكاح ال يطلق عليها " أم املؤمنني " كما رية القبطية .

وال يقال بناتـهن أخوات املؤمنني ، وال آباؤهن وال أمهاتـهن أجداد وجدات املؤمنني ، وال 

إخوتـهن وأخواتـهن أخوال وخاالت املؤمنني . وهن أمهات املؤمنني من الرجال دون النساء ، روى 

ذلك عن عائشة رضى اهللا عنها أنـها قالت ىف قضية : " أنا أم رجالكم ال أم نسائكم " رواه ابن 

سعد ىف الطبقات الكربى والبيهقى ىف السنن الكربى . وأما رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

فكان أبا للرجال والنساء ، وجيوز أن يقال : أبو املؤمنني ىف احلرمة ، وفضلت زوجاته عليه الصالة 

والسالم على النساء , وثوابـهن وعقابـهن مضاعف . ومل تكن أي من أمهات املؤمنني كتابية ، بل 
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كن كلهن مسلمات مؤمنات ، ومل تكن واحدة منهن رقيقة ، بل كن كلهن حرائر . وكما أن أمهات 

املؤمنني حبكم كونـهن زوجات رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم منـزهات عن الزىن ، ملا ىف ذلك 

من تنفري الناس عن الرسول ، ولقوله تعاىل :            ﴿ والطهيهَباُت للطيبني والطيهبون للطيبات ﴾ ( 

) وحيرم نكاح أمهات املؤمنني على التأبيد : ثبت ذلك بنص القرآن الكرمي ، فقال تعاىل : ٢٦النور : 

﴿ وما كان لكم أن تؤذوا رسوَل اهللا وال أْن تنكحوا أزواَجه ِمن بعده أبًدا إن ذلكم كان عند اهللا 

 ) ٣٥عظيما ﴾ ( األحزاب : 

والنساء الالتى عقد عليهن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، ودخل بـهن ، وهن أمهات 

 املؤمنني بالخالف إحدى عشرة امرأة ، هن على ترتيب دخوله بـهن كما يلى :

 ـ خدجية بنت خويلد رضى اهللا عنها ١

 ـ سودة بنت َزمَعة رضى اهللا تعاىل عنها٢

 ـ عائشة بنت أىب بكر الصديق رضى اهللا تعاىل عنهما٣

 ـ حفصة بنت عمر بن اخلطاب رضى اهللا تعاىل عنهما٤

 ـ زينب بنت خزمية رضى اهللا تعاىل عنها٥

 ـ أم سلمة رضى اهللا تعاىل عنها٦

 ـ زينب بنت جحش رضى اهللا تعاىل عنها٧

 ـ جويرية بنت احلارث رضى اهللا تعاىل عنها۸
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 ـ أم حبيبة رملة بنت أىب سفيان رضى اهللا تعاىل عنها۹

 ـ صفية بنت حىي بن أخطب رضى اهللا تعاىل عنها١٠

 ـ ميمونة بنت احلارث رضى اهللا تعاىل عنها.١١

وتوىف رسول اهللا عليه الصالة والسالم عن تسع منهن ، وهن : سودة ، وعائشة ، وحفصة ، 

وأم سلمة ، وزينب بنت جحش ، وأم حبيبة ، وجويرية ، وصفية ، وميمونة رضى اهللا تعاىل عنهن. 

 

 

 

 

 

 

 



 [14]   تلخيص ا�لس آٓل البيت

 

(الباب السابع)  

 أم المؤمنين خديجة رضى اهللا تعالى عنها

 " صاحبة بيت فى الجنة ، وسيدة نساء العالمين فى زمانـها "

 هى خدجية بنت خويلد بن أسٍد بن عبد الُعزَّى بن ُقصيه بن كالب، القرشية األسدية . أم 

أوالد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وأول من آمن به وصدهقه قبل كل أحد. وثبتت َجأشه ، 

ومضت به إىل ابن عمها ورقة ابن نوفل. كانت تدعى ىف اجلاهلية " الطاهرة " ، ومناقبها َمجهة ، 

وهى ممن كمل من النساء. كانت عاقلة جليلة ديهنة مصونة كرمية، من أهل اجلنة، وكان النىب صلى 

اهللا عليه وآله وسلم يثىن عليها ، ويُفِضلها على سائر أمهات املؤمنني ، ويبالغ ىف تعظيمها، حبيث إن 

عائشة كانت تقول " ماِغْرُت من امرأة ماِغرُت من خدجية من كثرة ذكر النيب صلى اهللا عليه وآله 

وسلم هلا". وتزوج رسول اهللا عليه الصالة والسالم خدجية وهو ىف سن اخلامسة والعشرين وهى ىف 

سة أشهر ومثانية  سن األربعني. وكانت مدة إقامتها معه عليه الصالة والسالم أربعا وعشرين سنة، ًو

أيام، ًس عشرة سنة منها قبل الوحي والباقيات بعده إىل أن توفيت وهى ابنة ًس وستني سنة. 

ومن كرامتها عليه صلى اهللا عليه وآله وسلم أنـها مل يتزوج امرأة قبلها ، وجاءه منها عدة أوالد ، ومل 

يتزوج عليها قط امرأة ، وال تسرَّى إىل أن قضت حنَبها ، فوَجد لفقدها ، فإنـها كانت نعم القرين. 

وكانت تُنِفق عليه من ماهلا، ويتجر هو صلى اهللا عليه وآله وسلم هلا. فأوالدها منه : القاسم ، 

والطيهب ، والطاهر ، ماتوا ُرضَّعاً : ورقيهة، وزينب ، وأم كلثوم ، وفاطمة . وىف الصحيحني من 
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حديث أىب هريرة رضى اهللا عنه (( أن جربيل قال للنىب صلى اهللا عليه وآله وسلم : "إن خدجية قد 

أتتك بإناء فيه طعام أو إدام أوشراب ، فإذا هى أتتك فاقرأ علها السالم من ربـها ومىن ، وبشرها 

ببيت ف اجلنة من قَصب، ال صخب فيه وال نصب )) متفق عليه. وىف رواية للنسائى : فقالت : 

"إن اهللا هو السالم ، وعلى جربيل السالم وعليك يارسول اهللا السالم ورمحة اهللا وبركاته ". واملراد 

بالبيت هنا القصر ، واملراد بالقصب اللؤلؤ الوف ، وأما " الصخب " فبفتح الصاد واخلاء وهو 

 الصوت املختلط املرتفع، و ((النصب))  املشقة والتعب.

وكانت وفاتـها قبل اهلجرة بثالث سنني ، ودفنت باَحلُجون ( اجلبل بأعلى مكة عنده مدافن 

 أهل مكة )

وعن أنس " خري نساء العاملني مرمي ، وآسية ، وخدجية بنت خويلد، وفاطمة" ( أخرجه ابن 

حبان ىف صحيحه ) وعن ابن عباس : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : "سيدة نساء أهل 

اجلنة بعد مرمي فاطمة وخدجية ، وامرأة فرعون آسية ". رواه أمحد  ( رضى اهللا تعاىل عن أم املؤمنني 

خدجية ) 
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الباب الثامن 

 أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضى اهللا تعالى عنها 

 (المهاجرة أرملة المهاجر ، أول زوجة له صلى اهللا عليه وآله وسلم بعد خديجة)

هى سودة بنت َزْمَعَة بن قـَْيس بن عبد مشس القرشيُة ، أسلمت قدميا وبايعت، وكانت حتت 

ابن عم هلا يقال له السَّكران بن عمرو ، أسلم معها قدميا وهاجرا إىل أرض احلبشة اهلجرة الثانية، 

فلما قِدَما مكة َماَت زوجها، وتزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مبكة بعد موت خدجية 

رضى اهللا عنها بأيام ىف السنة العاشرة من النبوة، والصحيح أن عائشة ُعِقد عليها قبل سودة، ومل 

يدخل بعائشة إال السنة الثانية من اهلجرة. وأما سودة فإنه دخل بـها مبكة. وانفردت به حنًوا من 

ثالث سنني أو اكثر، حىت دخل بعائشة، وكانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة، وهى الىت وهبت يومها 

ُلها للرجال.  لعائشة، رعايًة لقلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وكانت قد فركت أي َقلَّ ميـْ

وروى أبو عمرو عن عائشة رضى اهللا عنها قالْت : ملا أسنَّت سودة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وآله وسلم َهمَّ بطالقها. فقالت : ال تطلقىن وأنت ىف ِحل مىن، فأنا أريد أن ُأحَشر ىف أزواجك، 

وإىن قد وهْبت يومى لعائشة، وإىن ال أريد ما تريد النساء، فأمسكها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حىت مات عنها مع سائرمن توىف عنهن من أزواجه عليه الصالة والسالم. وتوفيت سودة ىف أخر 

خالفة عمر باملدينة. 

 ( ورضى اهللا تعاىل عنها)
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الباب التاسع 

أم المؤمنين عائشة رضى اهللا تعالى عنها  

 " أفقه نساء األمة على اإلطالق "

هى عائشة بنت أىب بكر الصديق القرشية التيمية، أمها أم رومان بنت عامر بن عومير. 

ولدت عائشة بعد البعثة بأربع سنني أو ًس. وهى ممن ولد ىف اإلسالم ، وهى أصغر من فاطمة 

بثماىن سنني. وكانت امرأة بيضاء مجيلة، ومن مث يقال هلا : احلمرياء ، ومل يتزوج النىب صلى اهللا عليه 

وآله وسلم بكرا غريها، وال أَحبَّ امرأة ُحبها ، وال أعلُم ىف أمة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم بل 

وال ىف النساء مطلقا امرأًة أعلم منها، وعن ابن أىب ُمليكة، عن عائشة، قالت : إن جربيل جاء 

بصورتـها ىف ِخرقة حرير خضراء إىل النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال : " هذه زوجتك ىف الدنيا 

واآلخرة ". ( رواه الرتمذى ) وكان تزوجيه صلى اهللا عليه وآله وسلم بـها إثر وفاة خدجية، فتزوج بـها 

وبسودة ىف وقت واحد، مث دخل بسودة، فتفرد بـها ثالثة أعوام حىت بىن بعائشة ىف شوال بعد وقعة 

بدر، فما تزوج بكرا سواها، وأحبهاحبا شديدا حبيث إن عمرو بن العاص، سأل النىب صلى اهللا عليه 

وآله وسلم : أي الناس أحب إليك يارسول اهللا ؟ قال: عائشة. قال : فمن الرجال؟ قال : أبوها. 

(رواه البخارى ومسلم) وكان الناس يتحرَّون بـهداياهم يوم عائشة تقربا إىل مرضاته عليه الصالة 

والسالم ، وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم ألم سلمة : " يا أم سلمة ! التؤذيىن ىف عائشة،فإنه واهللا 

مانزل علي الوحُي وأنا يف ِحلاف امرأة منكن غريها " (متفق عليه) . وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم 
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: "فضل عائشة على النساءكفضل الثريد على سائر الطعام "(متفق عليه) . وكان جربيل يقرأ السالم 

عليها وقالت : وعليه السالم ورمحة اهللا ، وعن أىب موسى األشعرى رضى اهللا عنه قال : ما أشكل 

أمر علينا-أصحاب رسول اهللا-فسألنا عنه عائشة إال وجدنا عندها منه علما (رواه الرتمذى 

وصححه) ، وعن عروة بن الزبري قال : "ما رأيت أحدا أعرف بالقرآن وال بفريضة و ال حبالل وال 

حبرام وال بفقه وال بطب وال حبديث العرب وال بنسب من عائشة " (رواه الطرباىن ىف الكبري) 

وروى أبو يعلى والبزار بسند حسن عن عائشة قالت : دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وآله وسلم وأنا أبكى ، فقال : "ما يبكيك ؟" قالت : سبتىن فاطمة . فقال : "يا فاطمة أسببت 

عائشة ؟ قالت : نعم. قال : "أليس حتبني من أحب ؟ " قالت : بلى ، قال : " فإىن أحب عائشة 

 فأحبيها " قالت فاطمة : ال أقول لعائشة شيئا يؤذيها أبًدا " 

وقد اختلف العلماء ىف املفاضلة بني خدجية وعائشة رضى اهللا تعاىل عنهما، فقال بعضهم : 

خدجية أفضل ؛ ألن هلا مزايا مل تلحقها عائشة فيها. وقال بعضهم : بل عائشة أفضل : ألن هلا 

مزايامل تلحقها خدجية فيها. وفصل بعض أهل العلم ؛  فقال : إن لكل منهما مزية مل تلحقها 

األخرى فيها ؛ ففى أول الرسالة الشك أن املزايا الىت حصلت عليها خدجية مل تلحقها فيها عائشة، 

وال ميكن أن تساويها ، وبعد ذلك ، وبعد موت الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ، حصل من 

عائشة من نشر العلم ونشر السنة وهداية األمة مامل حيصل خلدجية : فال يصح أن تفضهل إحدامها 

على األخرى تفضيال مطلقا، بل نقول : هذه أفضل من وجه، وهذه أفضل من وجه. ومدة عمر 



 [19]   تلخيص ا�لس آٓل البيت

 

سني ودفنت بالبقيع. رضى  عائشة رضى اهللا عنها: ثالث وستون سنة وأشهر وتوفيت سنة سبع ًو

اهللا تعاىل عنها. 
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الباب العاشر  

 أم المؤمنين حفصة رضى اهللا تعالى عنها

هى حفصة بنت عمر بن اخلطاب رضى اهللا تعاىل عنهما، أمها زينب بنت مظعون، أسلمت 

وهاجرت، وكانت قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حتت ُخنيس بن حذافة السهمى، 

هاجرت معه ومات عنها بعد غزوة بدر، مث تزوجها النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم بعد انقضاء 

عدتـها من خنيس ىف سنة ثالث من اهلجرة، وطلقها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم تطليقة 

واحدة مث راجعها بعد أن نزل عليه جربيل فقال له : "راجع حفصة، فإنـها صوهامة قوامة، وإنـها 

زوجتك ىف اجلنة " وىف رواية: همه بطالقها ومل يطلق كما رواه ابن سعد ىف الطبقات الكربى، فكانت 

عند النىب صلى اهللا عليه وآله سلم قريبا من مثان سنني، وإنـها من ِخرية أمهات املؤمنني، عرفت بكثرة 

الصوم والصالة واألمانة،  وُعدهت مع عائشة ممن حفظ القرآن ، وكانت حفصة أيضا من اللواتى 

روين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وهلا مع رسول اهللا قصة مشهورة نزل فيها القرآن. 

توفيت حفصة ىف شعبان سنة ًس وأربعني باملدينة ىف خالفة معاوية، وقد بلغت ستني سنة. رضى 

اهللا تعاىل عنها. 
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الباب الحادى عشر 

 أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضى اهللا تعالى عنها

هى زينب بنت خزمية اهلاللية، وهى أم املؤمنني عامة وأم املساكني باخلصوص، عرفت برمحتها 

ورقتها بالضعفاء، كانت حتت عبد اهللا بن جحش ىف قول الزهرى، قتل عنها يوم أحد، فتزوجها عليه 

الصالة والسالم ىف رمضان من السنة الثالثة من اهلجرة، ومل تلبث عنده عليه الصالة والسالم إال 

شهرين أو ثالثة أشهر وقيل مثانية أشهر، وتوفيت ىف حياته عليه الصالة والسالم، وهى أول نسائة 

موتا بعد خدجية رضى اهللا تعاىل عنها، وصلى عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم. 

رضى اهللا تعاىل عنها. 
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الباب الثانى عشر 

  أم المؤمنين أم سلمة رضى اهللا تعالى عنها

هى هند بنت أىب أمية بن املغرية املخزومية، كانت حتت أىب سلمة بن عبد األسد املخزومي، 

وهو ابن عمها، وهاجرت معه إىل احلبشة مث هاجرت إىل املدينة ويقال أنـها أول ظعينة دخلت املدينة 

مهاجرة، وكانت من أمجل النساء وأشرفهن نسبا، وكانت تعد من فقهاء الصحابيات، تزوجها النىب 

صلى اهللا عليه وآله وسلم سنة أربع ىف شوال، وكانت أم سلمة مسعت منه عليه الصالة والسالم يقول 

: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول : اللهم أُجْرِىن ىف مصيبىت وَاْخِلْف ىل خريا منها، إال أخلف اهللا 

له خريا منها " قالت : فلما مات أبو سلمة قلت : أى املسلمني خري من أىب سلمة ؟ مث اىن قلتها، 

 فأخلف اهللا ىل رسوَل اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، أخرجه مسلم وأبوداود والرتمذى وابن ماجه .

وكانت آخر من مات من أمهات املؤمنني، وتوفيت رضى اهللا تعاىل عنها ىف خالفة يزيد بن 

معاوية سنة إحدى وستني على الصحيح بعد ما جاءها اخلرب مبقتل احلسني بن علي رضى اهللا 

عنهما. وهلا من العمر أربع ومثانون سنة على الصواب، وملا ماتت أم سلمة دفنت بالبقيع، وصلى 

عليها أبوهريرة. وقيل : سعيد بن زيد، 

ورضى اهللا تعاىل عنها. 
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الباب الثالث عشر  

 أم المؤمنين زينب بنت َجحش رضى اهللا تعالى عنها

هى زينب بنت جحش األسدية، أمها أُميمة بنت عبد املطلب بن هاشم عمة رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وآله وسلم، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم زوهجها من زيد بن حارثة، 

فمكثت عنده مدة، مث طلقها، فلما انقضت عدتـها من زيد زوجها اهللا تعاىل بنبيه بنص كتابه، بال 

ويل وال شهد، وذلك ىف سنة ثالث وقيل سنة ًس من اهلجرة. فكانت تفخر بذلك على أمهات  

املؤمنني، وتقول : " زوجكن أهاليكن، وزوجين اهللا من فوق عرشه" رواه البخارى. وكانت من سادة 

النساء، دينا و ورعا وجودا ومعروفا، وكانت ايضا صاحلًة، صوامة، قوامة، بارهة، ويقال هلا: أم 

املساكني. وعن عبد اهللا بن شداد : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال لعمر : " إن زينب 

بنت جحش أوهاهة" قيل : يا رسول اهللا، ما األواهة ؟ قال : " اخلشعة املتضرعة" وعن عائشة قالت : 

ما رأيت امرأة خريا ىف الدين من زينب ، أتقى هللا، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقةً " 

) وتوفيت ىف ٧/٦٦۸رواه أمحد . وقالت أم سلمة: إنـها كانت متعبدة تتصدق بعملها ( اإلصابة 

سني سنة،  سنة عشرين من اهلجرة ، وصلى عليها عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه، وعاشت ثالثا ًو

وكانت أول نساء النىب حلوقا به، وأطوهلن يدا بالصدقة واإلحسان.  

 رضى اهللا تعاىل عنها.
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الباب الرابع عشر 

  أم المؤمنين جويرية رضى اهللا تعالى عنها

ريِسيع ىف السنة 
ُ
ْصطَلقية، سبيْت يوَم غزوة امل

ُ
هى جويرية بنت احلارث بن أىب ضرار امل

اخلامسة، كانت وقعت ىف سهم ثابت بن قيس األنصارى، مث اتت النىب تطُلب منه إعانة ىف ِفكاك 

نفسها، فقال : "أوخري من  ذلك ؟ أتزوُجكِ ." فأسلمت، وتزوج بـها وأعتق بسببها مائة اهل بيت 

من بىن املصطلق. وعنها قالت : تزوجىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وأنا بنت عشرين سنة. 

وكانت من أمجل النساء، وعن عائشة قالت: كانت جويرية امرأة ُحلوة ُمالهحًة، ال يراها أحد إال 

، وقيل : بـُرَة وعن عائشة قالت: ما أعلم امرأة كانت أعظم بركًة  أخذت بنفسه، وكان امسها برهة، فُغريه

على قومها منها. تعىن جويرية. توفيت أم املؤمنني جويرية ىف سنة ًسني، وقيل : توفيت سنة ست 

سني، وصلى عليها مروان بن احلكم وهو أمري املدينة، وقد بلغت من السن سبعني سنة. ورضى  ًو

اهللا تعاىل عنها . 
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الباب الخامس عشر 

  أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبى سفيان رضى اهللا تعالى عنها

هى أم حبيبة رملة بنت أىب سفياَن صْخر بن حْرب بن أمية بن عبد مشس، أسلمت قدميا، 

وكانت حتت عبيد اهللا بن جحش، وهاجر بـها إىل أرض احلبشة اهلجرة الثانية، مث تنصر وارتد عن 

االسالم ـ والعياذ باهللا تعاىل ـ فمات على النصرانية، وثبتت أم حبيبة على اإلسالم ، وهى من بنات 

عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، ليس ىف أزَواجه من هى أقرب نسًبا إليه منها، وال ىف نسائه 

من هى أكثر صداقا منها، وال من تزوج بـها وهى نائية الدار أبعُد منها. ُعِقد له صلى اهللا عليه وسلم 

عليها باحلبشة، وأصدقها عنه صاحب احلبشة ( النجاشى ) أربعمائة دينار، وبُعث بـها إليه صلى اهللا 

عليه وآله وسلم مع شرحبيل بن حسنة : وقد كان ألم حبيبة ُحرمة وجاللة، والسيما ىف دولة معاوية 

أخيها، وملكانه منها قيل له : خاُل املؤمنني. وقدمْت دمشق زائرًة أخاها. وتوفيت أم حبيبة سنة أربع 

و أربعني وقيل سنة اثنتني وأربعني . 

ورضى اهللا تعاىل عنها . 
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الباب السادس عشر 

  أم المؤمنين صفية بنت ُحَيّي رضى اهللا تعالى عنها

هى صفية بنت ُحَييه بن أخَطَب بن َسْعَيَة ، من  سبط  الهالوى  بن  نىب  اهللا  إسرائيل  ( 

يعقوب) بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السالم مث من سبط رسول اهللا هارون بن عمران عليه السالم. 

كانت حتت كنانة ابن أىب احلَُقيق، قيل يوم خيرب ىف احملرم سنة سبع من اهلجرة. وُسِبيت، وصارت ىف 

سهم ِدحية الكلىب، فقيل للنىب صلى اهللا عليه وآله وسلم عنها ، وأنـها ال ينبغى أن تكون إال لك ، 

فأخذها من ِدحية، وعوهض النىب عليه الصالة والسالم دحية عنها سبعة أرؤس . مث إن النىب عليه 

الصالة والسالم ملا طهرت، تزوجها ، وجعل عتقها صداَقها، وكانت شريفة عاقلة، ذات حَسب، 

وَمجال، ودين ، وروى ابن عبد الرب : أن جارية لصفية أتت عمربن اخلطاب فقالت : إن صفية حتب 

السبت ، وتصل اليهود ، فبعث عمر يسأهلا. فقالت : أما السبت ، فلم أحبَّه منذ أبد لىن اهللاُ به 

اجلمعة ، وأما اليهوُد، فإن ىل فيهم َرِمحًا ، فأنا أصلها ، مث قالت للجارية : ما محلِك على ماصنعِت 

؟ قالت : الشيطان : قالت : فاْذَهِ◌ْيب ، فأنِت ُحرٌَّة .  

توفيت سنة ست وثالثني ، وقيل : توفيت سنة ًسني، ودفنت بالبقيع مع صواحباتـها من 

أزواج النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم .  

ورضى اهللا تعاىل عنها . 
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الباب السابع عشر 

  أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضى اهللا تعالى عنها

هى ميمونة بنت احلارث اهلاللية، زوج النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم، وأخت أم الفْضل 

زوجة العباس، وخالة خالد بن الوليد ، وخالة ابن عباس ، تزوجها أوال مسعود بن عمرو الثقفى قبيل 

اإلسالم ، ففارقها ، وتزوجها أبو رُهم بن عبد العزى ، فمات عنها ، فتزوج بـها النىب صلى  اهللا عليه 

وآله وسلم بعد فراغه من عمرة القضاء سنة سبع ىف ذى القعدة . وبىن بـها بَسِرف ( موضع على 

ستة أميال من مكة ) وكانت من سادات النساء، وكان امسها بـَرهة ، فسماها رسول اهللا : ميمونة ، 

وكانت آخر امرأة تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وتوفيت سنة ثالث وستني ، وقيل 

سني وماتت قبل عائشة ، ودفنت بسرف ىف موضع قبتها الىت ضربـها هلا رسول اهللا  سنة احدى ًو

صلى اهللا عليه وآله وسلم حني البناء بـها ، وصلى عليها ابن عباس ، وهلا مثانون سنة وقيل : توفيت 

وهلا من العمر احدى ومثانون سنة. ورضى اهللا تعاىل عنها . 

فهؤالء أزواجه الالتى دخل بـهن ، الخالف ىف ذلك بني أهل السري والعلم باألثر، وماتت 

خدجية وزينب بنت خزمية منهن ىف حياته عليه الصالة والسالم ، وتوىف عن التسع البواقى بالخالف 

، وعن أم ولد هى مارية بنت مشعون القبطية أم ابنه ابراهيم. ورضى اهللا تعاىل عنهن أمجعني. 
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الباب الثامن عشر 

 أوالد النبى صلى اهللا عليه وآله وسلم وبناته 

اعلمى يا بنيىت ـ يرْمحِك اهللا تعاىل ـ أن ألهل السري والعلم باألثر أقواال خمتلفة ىف عدد أوالد 

النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم وبناته واألصح منها أنـهم سبعة ، ثالثة ذكور : القاسم ، وإبراهيم ، 

وعبد اهللا املسمى بالطيب الطاهر، وأربع بنات متفق عليهن : زينب، ورقية ، وأم كلثوم، وفاطمة 

رضى اهللا تعاىل عنهن . وكلهم من خدجية بنت خويلد ، إال إبراهيم فإنه من  مارية القبطية. 

* أما القاسم ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، فكان اكرب أوالده عليه الصالة وا 

لسالم ، وبه كان يكىن ، وهو أول من مات منهم مبكة ، مات صغريا، عاش حىت مشى، وقيل عاش 

سنتني، وقيل: عاش سبعة عشر شهرا ، واملشهور أن القاسم مات قبل البعثة، وقيل : بعد البعثة. 

* وأما عبد اهللا ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فمات صغريا مبكة، ويقال له الطيب 

الطاهر ثالثة أمساء ، وهو قول أكثر السري والعلم. وكان عبد اهللا يسمى بالطيب والطاهر ألنه ولد 

بعد النبوة ، وقيل : مات عبد اهللا قبل النبوة. 

* وأما ابراهيم ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فهو من مارية بنت مشعون القبطية 

أهداها له املقوقس القبطى صاحب مصر واإلسكندرية سنة سبع من اهلجرة، وبعث معها أختها 

سريين بنت مشعون، وخصيا يقال له مأبور ، فأسلمت وأسلمت أختها. 
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وكانت مارية بيضاء مجيلة، فأنزهلا عليه الصالة والسالم على أم سليم بنت ملحان، فوطئها 

باملِْلك، وحوهلا إىل مال له بالعالية وكان من أموال بىن النضري، وكانت فيه ىف الصيف واخلريف ، 

فكان رسول اهللا عليه الصالة والسالم يأتيها هناك، وكانت حسنة الدين، وولدت له عليه الصالة 

والسالم غالما فسماه إبراهيم، وعق عنه بشاة يوم سابعة وحلق رأسه وتصدق بزنة شعره فضة على 

املساكني، وأمر بشعره فدفن ىف األرض، وكانت قابلتها سلمى موالة صفية بنت عبد املطلب، 

فخرجت سلمى إىل زوجها أىب رافع فأخربته بأن مارية قد ولدت غالما، فجاء أبو رافع إليه صلى اهللا 

عليه وآله وسلم فبشره فوهب له عبدا ، ولد إبراهيم ىف ذى احلجة سنة مثان من اهلجرة بالعالية ، و 

عاش سبعة عشر شهرا أو مثانية عشر ، و مات إبراهيم سنة عشر من اهلجرة ، وكسفت الشمس يوم 

موته فقالوا : كسفت ملوته ، فقام صلى اهللا عليه وآله وسلم خطيبا ، فقال فيها " إن الشمس والقمر 

آيتان من آيات اهللا ، ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته ، ولكن خيوهف اهللا بـهما عباده ، فإذا رأيتم 

ذلك فافـَْزُعوا إىل ذكر اهللا والصالة والدعاء واالستغفار" أخرجه البخارى. 

* وأما زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فهى أكرب بناته، وهى أول من تزوج 

من بناته عليه الصالة والسالم ، تزوجها ىف حياة أمها خدجية ابُن خالتها أبو العاص بن الربيع ، 

فوَلدْت له : أمامَة الىت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حيملها  ىف صالته، والىت تزوج بـها 

علي بن أىب طالب بعد فاطمة ، ُولدْت السيدة زينب قبل البعثة مبدة ، قيل : إنـها عشر سنني ، 

أسلمت زينب وهاجرت قبل أسالم زوجها بست سنني، مث أسلم بعد ذلك، ورد النىب عليه الصالة 
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والسالم زينب إىل أىب العاص بنكاحها األول. وكان النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم حيبها، ويُثىن 

عليها، وعاشت حنو ثالثني سنة ، وتوفيت سنة مثان من اهلجرة ورضى اهللا تعاىل عنها. 

* وأما رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فتزوجها ُعتبة بن أىب هلب قبل اهلجرة ، 

فلما أنزلت ( تبت يدا أىب هلب) قال أبوه ، رأسى من رأسك حرام ، إن مل تطلهق بنته ، ففارقها قبل 

الدخول. وأسلمت مع أمها وأخواتـها ، مث تزوجها عثمان بن عفان ، وهاجرت معه إىل احلبشة ، 

اهلجرتني مجيعا ، وولدت من عثماَن عبَد اهللا، وبه كان يكىن ، وبلغ ست سنني، فنقره ديك ىف 

وجهه ، فطِمر وجهه ، فمات مث هاجرت إىل املدينة بعد عثمان ، ومرضت قبيل بدر ، فخلهف النىب  

عليه الصالة والسالم عليها عثماَن ، فتوفيت ، واملسلمون ببدر. 

* وأما أم كلثوم بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فيقال تزوجها عتيبة ابن أىب هلب، 

مث فارقها ، وأسلمت ، وهاجرت بعد النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، فلما توفيت أختها رقية تزوج 

بـها عثمان بن عفان ىف ربيع األول سنة  ثالث فلم تلد له ، وتوفيت ىف شعبان سنة تسع ، فقال 

النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم " لوكن عشرًا َلَزوَّْجتـُُهنَّ عثماَن " حكاه ابن سعد.  

* وأما فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فهى سيدة نساء العاملني ىف زمانـها 

البضعة النبوية، واجلهة املصطفوية القرشية اهلامشية وأم احلسنني ، وكانت تكىن أم أبيها ، وإمنا مسيت 

فاطمة ، ألن اهللا تعاىل قد فطمها وذريتها من النار ، ومسيت بتوال ، مولدها قبل البعثة بقليل، وكانت 

أصغر بنات النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأحبهن إليه. قيل : ولدت فاطمة والكعبة تبىن والنىب 
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عليه الصالة والسالم ابن ًس وثالثني سنة ، وتزوجها اإلمام علي بن أىب طالب ىف ذى القعدة 

أوقبيله ، من سنة اثنتني بعد وقعة بدر، ودخل بـها بعد وقعة أحد ، فولدت له احلسن ، واحلسني ، 

وُحمِسنا ، وأم كلثوم ، وزينب ، وقد كان النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم حيبها ويكرمها وُيِسر إليها، 

ة ، صيهنة ، قانعة ، شاكرة هللا ، وانقطع نسل النىب صلى  ومناقبها غزيرة ، وكانت صابرة ، ديهنة ، خريه

اهللا عليه وآله وسلم إال من فاطمة رضى اهللا عنها وتوفيت بعد النىب عليه الصالة والسالم بستة أشهر 

سا وعشرين سنة ، وقال النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم : " نزل ملك  أو حنوها، وعاشت أربعا أًو

فبشرىن أن فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة " وعن ابن عباس مرفوعا : أفضل نساء أهل اجلنة خدجية 

وفاطمة . وسئل النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم : أى الناس أحب إليك ؟ قال : فاطمة. باسناد 

جيد. ورضى اهللا تبارك وتعاىل عنها . 
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الباب التاسع عشر  

أمير المؤمنين على بن أبى طالب ورضى اهللا تعالى عنه. 

هو علي بن أىب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف ، أمري املؤمنني ، أبو احلسن 

القرشى اهلامشى، وأمه فاطمة بنت أسد اهلامشية ، وهى بنت عم أىب طالب ، كانت من املهاجرات ، 

توفيت ىف حياة النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم باملدينة . وكان رضى اهللا تعاىل عنه من السابقني 

األولني ، أسلم وهو ابن مثان ، وقيل : وهو ابن تسع ، وقيل : أسلم وله أربع عشرة سنة ، شهد بدرا 

وما بعدها ، وكان يكىن أبا تراب أيضا، وقال قتادة : إن عليا كان صاحب لواء رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وآله وسلم يوم بدر، وىف كل مشهد ، وتزوج فاطمَة الزهراء بنَت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

وسلم اإلماُم علي رضى اهللا تعاىل عنه ىف ذى القعدة ، أو قبيله ، من سنة اثنتني بعد وقعة بدر، 

فولدت له احلسن ، واحلسني ، وحمسنا ، وأم كلثوم ، وزينب ، وعن زيد بن أرقم ، أن رسول اهللا 

صلى اله عليه وآله وسلم قال لعلي :    " أنت مىن كهارون من موسى ، غري أنك لست بنىب" وعن 

سعد بن أىب وقاص : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول يوم خيرب : ألعطني الراية 

رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله ، فدفعها إىل علي، ففتح اهللا عليه ، وملا نزلت هذه اآلية ( 

ـ دعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، ٦٠فقل تعاَلوا ندُع أبناءنا وأبناءكم ) ـ آل عمران : 

وفاطمة ، وحسنا وحسينا ، فقال: " أللهم هؤالء أهلى " أخرجه مسلم. وعن الرباء بن عازب رضى 

اهللا تعاىل عنه قال : أقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ىف حجته الىت حج، فنـزل ىف 
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بعض الطريق ، فأمر الصالة جامعة ، فأخذ بيد علي فقال : " ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم ؟ 

قالوا : بلى . قال : ألست أوىل بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا : بلى. قال : فهذا ويل  َمن أنا مواله ، 

أللهم واِل من وااله، أللهم عاِد من عاداه " رواه ابن ماجه . وعن زر ، عن علي ، قال : إنه لعهد 

النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم إيله أنه " ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق " أخرجه مسلم 

والرتمذى واللفظ له. وبويع لعلي رضى اهللا تعاىل عنه ىف أواسط شهر ذى احلجة سنة ثالث وثالثني، 

غداة مقتل عثمان رضى اهللا تعاىل عنه وقد كانت أيام خالفته كلها سلسلة من الفنت واحلروب 

واالضطرابات، ابتدأت بوقعة اجلمل ، تلتها وقعة صفني ، واخلصومات الىت قامت بني مجهور 

املسلمني ومعاوية ، تلتها فتنة اخلوارج الىت مل تنته إال جبرميتهم النكراء ، مبقتل علي رضى اهللا تعاىل 

عنه ، وىف ليلة اجلمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة أربعني للهجرة، كمن عبد الرمحن 

بن ملجم ـ ومعه اثنان من أعوانه ـ مقابل السدة الىت خيرج منها علي رضى اهللا تعاىل عنه عادة، وخرج 

كعادته يوقظ الناس لصالة الفجر، ففاجأه ابن ملجم وضربه بالسيف على قرنه، فسال دمه على 

حليته رضى اهللا تعاىل عنه، وقد توىف عن ثالثة وستني عاما، وكانت مدة خالفته ًس سنني إال ثالثة 

أشهر. ورضى اهللا تعاىل عنه . 

* وأما احلسن بن علي بن أىب طالب القرشى اهلامشى ، فهو أبو حممد سبط النىب صلى اهللا 

عليه وسلم وشبيهه ، أمه فاطمة الزهراء بنت رسول اهللا عليه الصالة والسالم سيدة نساء العاملني، 

وهو سيد شباب أهل اجلنة، ورحيانة النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وكان يلقب بالتقى والسيد ، 
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ولد منتصف رمضان سنة ثالث من اهلجرة، مسهاه النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم احلسن وكنهاه أبا 

حممد ، ومل يكن يعرف هذا اإلسم ىف اجلاهلية. وفضائله كثرية مشهورة ، وعن الرباء رضى اهللا عنه 

قال : رأيت احلسن بن علي رضى اهللا تعاىل عنهما على عاتق رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

وهو يقول : " اللهم إىن أحبه فأحبه " رواه البخارى ومسلم . وعن عبد اهللا بن الزبري قال : رأيت 

احلسن بن علي يأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ساجد فريكبه على ظهره فما ينـزله حىت 

يكون هو الذى ينـزل ، ويأتى وهو راكع فيفرج له بني رجليه حىت خيرج من اجلانب اآلخر. ويل 

احلسن رضى اهللا تعاىل عنه بعد أبيه رضى اهللا تعاىل عنه لعشر ليال بقني من رمضان سنة أربعني من 

اهلجرة ستة أشهر ، وبايعه أكثر من أربعني ألفا ، مث نـزل عنها ملعاوية ىف النصف من مجادى األوىل 

سنة إحدى وأربعني من اهلجرة، وكان نـزوله مصداق قول جده صلى اهللا عليه وآله وسلم : " إن إبىن 

هذا سيد وسيصلح اهللا به بني فئتني عظيمتني من املسلمني " رواه الطرباىن . وكان احلسن سيدا 

حليما زاهدا عاقال فاضال فصيحا ذا سكينة ووقار ، جوادا يكره الفنت وسفك الدماء ، دعاه ورعه 

وزهده إىل ترك اخلالفة ، ُعمهر سبع وأربعون سنة وقيل مثان وأربعون كان منها مع جده رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وآله وسلم سبع سنني ، ومع أبيه علي بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ثالثني سنة، وعاش بعد وفاة أبيه على عشر سنني ، ومدة خالفته منها ستة أشهر وثالثة أيام ، 

وأوالده تسعة عشر ولدا : تسعة ذكور ، احلسن ، وزيد ، وحسني األثرم ، وعبد اهللا ، وأبو بكر، 

وعبد الرمحن ، والقاسم ، وطلحة ، وعمر ، وقيل : أنـهم ًسة : احلسن ، وزيد ، وعبيد اهللا ، 

وعمر ، وابراهيم ، والعقب منه ىف رجلني فقط مها زيد واحلسن املثىن ، وكان قد أعقب أيضا من 
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احلسني األثرم وعمر، لكن انقرض عقبهما فلم يبق للحسن السبط إال من هذين الشخصيني ، 

احلسن املثىن وزيد ابىن احلسن بن علي بن أىب طالب رضى اهللا تعاىل عنهم أمجعني . 

 * وأما احلسني الشهيد ، فهو االمام الشريف الكامل ، سبط رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

وسلم ورحيانته ، وحمبوبه ، أبو عبد اهللا احلسني ابن أمري املؤمنني أىب احلسن علي بن أىب طالب 

القرشى اهلامشى ، مولده ىف خامس شعبان سنة أربع من اهلجرة ، وعن أىب أيوب األنصارى قال : 

دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، واحلسن واحلسني يلعبان بني يديه وىف حجره، 

فقلت : يا رسول اهللا ! أحتبهما ؟ قال : ( كيف ال أحبهما ومها رحيانتاي من الدنيا ) رواه الطرباىن ، 

عن يعلى العامري قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : ( حسني سبط من األسباط، من 

أحبىن فليحب حسينا، وىف لفظ : أَحب اهللا من أحب حسينا ) رواه الرتمذى ، وقُتل رضى اهللا عنه 

شهيدا بكر بالء ، وىف قتله قصة فيها طول ال حيتمل القلب ذكرها ، فإنا هللا وإنا إليه راجعون ، وقتل 

معه سنة عشر رجال من أهل بيته . وأوالد احلسني هم : على األكرب الذى قتل مع أبيه ، وعلى زين 

العابدين وذريته عدد كثري، وجعفر ، وعبد اهللا ومل يعقبا . فولد لزين العابدين احلسن واحلسني ماتا 

صغريين ، وحممد الباقر ، وعبد اهللا ، وزيد ، وعمر ، وعلي ، وحممد األوسط ومل يعقب ، وعبد 

الرمحن ، وحسني الصغري ، والقاسم ومل يعقب. ورضى اهللا تعاىل عنهم أمجعني. 
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الباب العشرون 

 ومن أهل البيت من أذكر ترجمته على سبيل اإليجاز .

- منهم علي بن احلسني بن اإلمام علي بن أىب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف،  ١

السيد اإلمام ، زين العابدين ، اهلامشى العلوى ، املدىن يكىن أبا احلسني ، وأمه أم ولد امسها سالمة 

ُسالفة بنت ملك الفرس يزدجرد ، وقيل : غزالة ، ولد ىف سنة مثان وثالثني . وكان مع أبيه احلسني 

الشهيد يوم كارثة كربالء وله ثالث وعشرون سنة ، وكان يومئذ موعوكاً فلم يقاتل ، وال تعرضوا له ، 

بل أحضروه مع آله إىل دمشق ، فأكرمه يزيد ، ورده مع آله إىل املدينة ، قال ابن سعد : هو على 

األصغر ، وأما أخوه علي األكرب ، فقتل مع أبيه بكربالء ، وكان علي ابن احلسني ثقة ، مأموناً ، 

كثري احلديث ، عاليا ، وفيعا ، ورعا . روى ابن عيينة ، عن الزهرى قال : ما رأيت قريشا أفضل من 

علي بن احلسني . وعن هشام بن عروة قال : كان علي بن احلسني خيرج على راحلته إىل مكة 

ويرجع ال يقرعها ، وكان جيالس أسلم موىل عمر ، فقيل له : تدع قريشا ، وجتالس عبد بىن عدي : 

فقال : إمنا جيلس الرجل حيث ينتفع ، وقال مرة لناقع بن جبري : العلم يبتغى ويؤتى ويطلب من 

حيث كان . وعن الزهرى قال : كان علي بن احلسني من افضل أهل بيته ، وأحسنهم طاعة ، 

وأحبهم إىل مروان و إىل عبد امللك ، وعن أىب نوح األنصارى قال : وقع حريق ىف بيت فيه علي بن 

احلسني وهو ساجد ، فجعلوا يقولون : يا ابن رسول اهللا النار ! فما رفع رأسه حىت طفئت ، فقيل له 

ىف ذلك فقال : أهلتىن عنها النار األخرى . 
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 وعن عبد اهللا بن أىب سليمان : أن علي بن احلسني كان إذا توضأ اصَفر وإذا قام إل الصالة 

، أخذته رعدة فقيل له : فقال : تدرون بني يدي من أقوم ومن أناجى؟ و أنه كان حيمل اخلبز بالليل 

على ظهره يتبع به املساكني ىف الظلمة ، ويقول : إن الصدقة ىف سواد الليل تطفئ غضب الرب . 

عن أبن إسحاق : كان ناس من أهل املدينة يعيشون ، ال يدرون من أين كان معاشهم ، فلما مات 

علي بن احلسني فقدوا ذلك الذى كانوا يؤتون بالليل . وعن عمرو بن ثابت : ملا مات وجدوا بظهره 

أثر مما كان ينقل اجلرب بالليل إىل منازل األرامل . 

سني سنة . وقربه بالبقيع ، وال   وتوىف علي بن احلسني سنة اثنتني وتسعني وعاش مثانيا ًو

بقية للحسني إال من قبل ابنه على زين العابدين وضى اهللا تعاىل عنه . 

- ومنهم أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بن علي ، السيد اإلمام ، العلوى ، الفاطمى ، ۲

سني ىف حياة عائشة وأىب هريرة ، وكان رضى اهللا  املدىن ، ولد زين العابدين ، ولد سنة ست ًو

تعاىل عنه أحد من مجع بني العلم والعمل والسؤدد ، والشرف، والثقة، والرزانة ، وكان أهال للخالفة 

، وهو أحد األئمة اإلثىن عشر الذين تبجلهم الشيعة اإلمامية وتقول بعصمتهم و مبعرفتهم جبميع 

الدين ، فال عصمة إال للمالئكة والنبيني ، وكل أحد يصيب وخيطئ ، يؤخذ من قوله ويرتك سوى 

النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم فإنه معصوم ، مؤيد بالوحى . وأمه أم عبد اهللا بنت احلسن بن علي 

رضى اهللا تعاىل عنهم وعن سامل بن أىب حفصة : سألت أبا جعفر و ابنه جعفرا عن أىب بكر وعمر 
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فقاال ىل : ياسامل :توهلما وابرأ من عدومها ، فإنـهما كانا إمامى هدى ، وكان رضى اهللا تعاىل عنه 

إماماً جمتهدا ، تاليا الكتاب اهللا ،كبري الشأن،   

وكان يصلى كل يوم وليلة ًسني ركعة باملكتوبة . وقد عده النسائى وغريه ىف فقهاء التابعني باملدينة 

، واتفق احلفاظ على االحتجاج بأىب جعفر ، وشهر أبو جعفر بالباقر من :بقر العلم ، اى شقه 

فعرف أصله وخفيه . وتوىف أبو جعفر سنة أربع عشرة ومائة باملدينة وقيل توىف سنة سبع عشرة 

ورضى اهللا تعاىل عنه .  

- ومنهم جعفر بن حممد بن علي بن احلسني الشهيد ، اإلمام ، الصادق ، شيخ بىن هاشم أبو ۳

عبد اهللا القرشى ، اهلامشى ، العلوى ، املدىن أحد األعالم وأمه هى أم فروة بنت القاسم بن حممد بن 

أىب بكر التيمى ، وأمها هى أمساء بنت عبد الرمحن بن أىب بكر وهلذا كان يقول : ولدىن أبو بكر 

الصديق مرتني . وكان يغضب من الرافضة ، وميقتهم إذا علم أ�م يتعرضون جلده أىب بكر ظاهرا 

وباطنا ، هذا الريب فيه ، ولكن الرافضة قوم جهلة ! ولد رضى اهللا تعاىل عنه سنة مثانني ، وكان ثقة 

صدوق وله حديث كثري عن أبيه ، عن جابر وعن آبائه . فقال : من زعم أىن إمام معصوم مفرتض 

الطاعة ، فأنا منه برئ ، َومن زعم أىن أبرأ من أىب بكر وعمر ، فأنا منه برئ. 

 وتوىف جعفر الصادق ىف سنة مثان وأربعني ومائة ، وكان عمره مثانيا وستني سنة ورضى اهللا 

تعاىل عنه وهناك كثري من أهل بيت النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم ولكىن ذكرت ترمجات هؤالء 
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الثالثة ىف هذا الباب األخري تتمة وزيادة على سبيل املثال ، فمن احتاج إىل مزيد فلريجع إىل املراجع 

من الكتب املصنفة ىف هذا الشأن خاصة ، واهللا وىل التوفيق واهلداية . 

تم بحمد اهللا وبتوفيقه هذا التلخيص من سير أهل البيت النبوى فى ضحى األربعاء 

 من الهجرة النبوية .  وصلى اهللا وسلم على نبينا ١٤٣١الثامن من شهر ربيع اآلخر عام 

محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين ، 

والحمد هللا رب العالمين . 
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  من هم آل النىب صلى اهللا عليه وسلم ؟
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  حقيقة حمبة آل النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم
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  أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث رضى اهللا تعاىل عنها

  أوالد النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم وبناته
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