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 )١(إنشاء املربة وأهدافها 
ًتأسست يف دولة الكويت طبقا ألحكام القوانني الصادرة يف شأن األنديـة ومجعيـات النفـع 

 »مـربة اآلل واألصـحاب«العام واملربات اخلريية والقرارات املنفذة هلا مربة أطلـق عليهـا اسـم 
 .مقرها مدينة الكويت 

م وقـد ٢٨/٢٠٠٥وقد تم إشهارها بموجب قرار وزير الشؤون االجتامعية والعمـل رقـم 
سجلت املربة يف إدارة اجلمعيات اخلريية واملـربات بـوزارة الـشؤون االجتامعيـة والعمـل حتـت 

 ٢٣رقم
 :أهداف املربة 

األخيـار يف ) الـصحابة( األطهار واألصـحاب )آل البيت( العمل عىل غرس حمبة اآلل - ١
 .نفوس املسلمني

ــرتاث اآلل - ٢ ــراد املجتمــع وخــصوصا تلــك املتعلقــة ب ــرش العلــوم الــرشعية بــني أف ً ن
 .واألصحاب من عبادات ومعامالت

 التوعية بدور اآلل واألصحاب، وما قاموا به مـن خـدمات جليلـة لنـرصة اإلسـالم، - ٣
 .ق هدي القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفةوالدفاع عن املسلمني وحتقي

 دعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بـني رشائـح املجتمـع مـن خـالل جتليـة بعـض - ٤
املفاهيم اخلاطئة التي رسخت يف نفوس بعض املسلمني عـن أهـل البيـت األطهـار والـصحابة 

 .األخيار
 

                                                                                                                         

 .ًحرفيا من واقع النظام األسايس للمربة الصادر بقرار وزير الشؤون االجتامعية والعمل) ١(



 
 

األسامء واملصاهرات بني أهل البيت والصحابة   ٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  األسامء واملصاهرات بني أهل البيت والصحابة   ٩ 

  املوضوعاترسفه
 
  املوضوع

   ...........................................................اءاإلهد
   .............................................................تقديم

   .....................................................مقدمة املؤلف
  ................ ...............................ةانيمقدمة الطبعة الث

 أسامء األعالم مـن أهـل البيـت اهلاشـميني وخاصـة :املبحث األول 
   رضوان اهللا عليهمذين تسموا بأسامء الصحابةالعلويني ال

   .............................................................توطئة
  ............. .................................أبو بكر ريض اهللا عنه

  ...........................................................أما نسبه 
  ........................................أما من تسمى باسم أيب بكر 

  ................................... أبو بكر بن عيل بن أيب طالب -١
   ........................ طالب  أبو بكر بن احلسن بن عيل بن أيب-٢
   ...................................» زين العابدين« أبو بكر عيل -٣
  ............. .....................» الكاظم« أبو بكر بن موسى -٤



 
 

األسامء واملصاهرات بني أهل البيت والصحابة   ١٠

   .......» الصادق«ابن جعفر » الكاظم«ابن » الرضا« أبو بكر عيل -٥
  »  بكروأب«ابن احلسن العسكري املكنى » ظرملنتاملهدي ا« أبو حممد -٦
   ..................... أبو بكر بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب -٧

   .............................................................لطيفة 
ابن عيل بن أيب » ِّالسبط«ابن احلسن » املثنى« أبــو بكـر بن احلسن -٨

  .. .......................................................... طالب
 
 

ِوينتهي نسبه إىل إبراهيــم ...  أبو بكر بن أيب العــزم بن عبـد اهللا -9
 .. .................................... »الكاظم«املرتىض ابن موسى 

 
 

  ................ .................................عمر ريض اهللا عنه
  ..............................................................نسبه 
  .................. باسم عمر بن اخلطاب من أهل البيت  سمىتومن 

   ........................... عمر األطرف ابن عيل بن أيب طالب -١
  .............................................................لطيفة 
 .............................................. ...........ثانيةلطيفة 

  ........................................................لطيفة ثالثـة 

  ............. ..............ّ عمر بن احلسن بن عيل بن أيب طالب -٢
  .............................................................لطيفة 
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   ......................... . عمر بن احلسني بن عيل بن أيب طالب -٣
   ...ابن احلسني الشهيد » زين العابدين«ابن عيل » األرشف« عمر -٤
ابن عيل » األرشف«ابن عمر » األصغر«ابن عيل » الشجري« عمر -٥
  ...................................................» نزين العابدي«

 
 

» األصغر املحدث«ابن عيل » الشجري« عمر بن حممد بن عمر – ٦
  .......................................» األرشف«ابن عيل بن عمر 

 
 

 عمر بن حييى بن احلسني بن زيد الشهيد ابن عيل بن احلسني بن – ٧
  .................................................الب عيل بن أيب ط

 
 

املحدث «ابن أمحد » النقيب«ابن حييى بن احلسني » أبو عيل« عمر – ٨
ابن عـيل بـن » الشهيد«ابن عمر بن حييى بن احلسني بن زيد » الشاعر

   ......................................احلسني بن عيل ابن أيب طالب 

 
 
 

 عمر بن حممد بن عبد اهللا بن عمر بن سامل بـن أيب يعـىل ابـن أيب – ٩
» أيب الفـتح«عبد اهللا ابن » أيب طاهر«ابن » نقيب واسط«بركات حممد 
ابن عيل بن عبيـد اهللا » الثالث«ابن عبيد اهللا » أبو الرجا«حممد األشرت 

ابـن احلـسني » األعـرج«ابـن عبيـد اهللا » الـصالح«ابن عـيل » الثاين«
 ...................ريض اهللا عنه  » زين العابدين«ابن عيل » غراألص«
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ابـن أيب » أبـو العـالء«املختار النقيب بن مسلم » أبو عيل« عمر -١٠
   .............................» األشرت«ابن حممد » األمري«عيل حممد 

 
 

زين «ابن عيل » األصغر«ابن عيل » األفطس«  عمر بن احلســن -١١
   ...................................» الشهيد«ابن احلسني » العابدين

 
 

   ...................» األفطس« عمر بن عيل بن عمر بن احلسن -١٢
  ...........................................................لطيفة 

ِمن «د األطرف ابن حممد بن عبد اهللا بن حمم» املنجوراين« عمر -١٣
  ..........................» ولد عمر األطرف ابن عيل بن أيب طالب

 
 

ابـن أيب عمـر بـن عبـد اهللا بـن » امللك املولتاين« عمر بن جعفر -١٤
  ..........................................» األطرف«حممد بن عمر 

 
 

  .................» الصادق « الكاظم ابن جعفر عمر بن موسى– ١٥
   ..... عمر بن عبد اهللا بن حممد بن عمران بن عيل بن أيب طالب -١٦
   ......ابن عيل بن أيب طالب » األطرف« عمر بن حممد بن عمر -١٧
ه إىل احلسن بن زيد بن ــينتهي نسب...  عمر أبو احلسن ابن داود -١٨

 .....................................................ِّاحلسن السبط 
اسم بن احلسن ــينتهي نسبه إىل الق...  عمر بن محزة بن الريض -١٩

 ...........................................ِّبن زيد بن احلسن السبط 
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ينتهي نسبه إىل احلسني األصغر ...  عمر بن حممـد بن عبــد اهللا  -٢٠
 .........................................ابن عيل بن احلسني الشهيد 

ينتهي نسبه إىل ...  ابن حممــد »نقيب الكوفة« عمر جمــد الدين -٢١
 .........................احلسني األصغر ابن عيل بن احلسني الشهيد 

ينتهي نسبه إىل احلسني األصغر ابن ...  عمر بن أمحــد بن حممد -٢٢
 ........................... ..................عيل بن احلسني الشهيد 

 .................عم عمر السابق هو ...  عمر بن حممد بن أمحد -٢٣
ينتهي نسبه إىل عيسى موتم األشبال ...  عمر بن شكر بن نارص -٢٤

 .................................ابن زيد بن عيل بن احلسني الشهيد 
ينتهي نسبه إىل إسامعيل .. . عمر بن حممـــد بن عيل بن إبراهيم -٢٥

  ......................................»الصادق«األعرج ابن جعفر 
  ..........................................خامتة لطيفة يف اسم عمر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   .................... عثامن بن عفان ريض اهللا عنه ومن تسمى باسمه
  ............................................................ ..نسبه 
   ...............................................................أمه 

   ................................................وممن تسمى بعثامن 
  .... ................................ّ عثامن بن عيل بن أيب طالب -١
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   .............................................................لطيفة 
   ........................... عثامن بن عقيل بن عيل بن أيب طالب -٢
ينتهي نسبه إىل احلسني ... ان بن مانع ـان بن حييى بن سليمــ عثم-٣

 ................................سني الشهيد األصغر ابن عيل بن احل
 ................. ة بن عبيد اهللا ريض اهللا عنه ومن تسمى باسمهـطلح

 
 
 

   ..............................................................نسبه 
   ..............................................................وأمه 

  ..................................... ...........ومن تسمى باسمه 
   ......................... طلحة بن احلسن بن عيل بن أيب طالب -١

   ...............................................لطيفة يف اسم طلحة 
ابن احلسن » املثنى«ابـن احلسن » املثلث«  طلحـــة بـــن احلسن -٢
  ....................................ن أيب طالب ابن عيل ب» ِّالسبط«

 
 

   .............. معاوية بن أيب سفيان ريض اهللا عنه ومن تسمى باسمه
   ..............................................................نسبه 
  . .............................................................وأمه 

   ..........................................وممن تسمى باسم معاوية 
   ..........................معاوية بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب 
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  .. ِّبنت أيب بكر الصديق أم املؤمنني ريض اهللا عنهام» ِّالصديقة«عائشة 
  ........................ .....................................نسبها 
   ..............................................................أمها 

   ...............................................وممن تسمى باسمها 
   .................................... عائشة بنت جعفر الصادق -١
  .............» ِّالصادق«ابن جعفر » مالكاظ« عائشة بنت موسى -٢
   ...» َّالصادق«ابن جعفر » الكاظم« عائشة بنت جعفر بن موسى -٣
   .................» الكاظم«ابن موسى » الرضا« عائشة بنت عيل -٤
  ...» الرضا«ابن عيل » اجلواد«ابن حممد » اهلادي« عائشة بنت عيل -٥
ابـن » املثنى«سن بن جعفر بن احلســن  عائشة بنت حممــد بن احل-٦

   .............................ّابن عيل بن أيب طالب » ِّالسبط«احلسن 

  ....................................ِّخامتة لطيفة يف أحوال الصديقة 
ِقطر السامء فيام بني الصديقة وأهل الكساء  ِّ.........................  

 ................................................. ة ونادرةخامتة دقيق
 

 :املبحث الثاين           
    أهل البيت والصحابة ريض اهللا عنهمنياملصاهرات ب          

  ......................................................ُمدخل لغوي 
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   .........ن اهللا عليهمِّاملصاهرات بني أهل البيت وآل الصديق رضوا
   ........... حممد بن عبد اهللا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم -١
   ................................... احلسن بن عيل بن أيب طالب -٢
   ..................... إسحاق بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب -٣
   .............ابن احلسني » ن العابدينزي«ابن عيل » الباقر« حممد -٤

   .............................................................لطيفة 
  .................» ولدين أبو بكر مرتني«حق اليقني يف مصادر مقولة 

ابن » املثنى«ابن احلسن » املحـض«ابن عبد اهللا » اجلــون« موسى -٥
   ............................. ابن عيل بن أيب طالب »ِّالسبط«احلسن 

   .... إسحاق بن عبد اهللا بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب -٦
  ....... .... الزبري رضوان اهللا عليهم بني أهل البيت وآل املصاهرات

  . صفية بنت عبد املطلب عمة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم-١
   ....................احلسن بنت احلسني بن عيل بن أيب طالب  أم -٢
   ......................... رقية بنت احلسن بن عيل بن أيب طالب -٣
   ....ابن احلسن بن عيل بن أيب طالب » املثنى« مليكة بنت احلسن -٤
 موسى بن عمر بن عيل بن احلسني بن عيل بن احلسني بن عيل بن -٥

   .........................................................لب أيب طا
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  .ابن عمر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب» األكرب« جعفر -٦
   ....................... عبد اهللا بن احلسني بن عيل بن أيب طالب -٧
  . .......... حممد بن عوف بن عيل بن حممد بن عيل بن أيب طالب -٨
   ................... بنت القاسم بن حممد بن جعفر بن أيب طالب -٩

  .............................................................لطيفة 
» املثنى«ابن احلسن » املحض«ابن عبد اهللا » النفس الزكية« حممد -١٠

  .............. ...........ابن عيل بن أيب طالب » ِّالسبط«ابن احلسن 

  ابن احلسني الشهيد» زين العابدين«ابن عيل » األصغر« احلسني -١١
   ..................... سكينة بنت احلسني بن عيل بن أيب طالب -١٢
   ...................... احلسني بن احلسن بن عيل بن أيب طالب -١٣
سني بن عيل بن ابن احلسن بن عيل بن عيل بن احل» اخلرزي« عيل -١٤

   .........................................................أيب طالب 

   ................................ فاطمة بنت عيل بن أيب طالب -١٥
ابن عيل زين » األصغر«ني ــــابن عيل بن احلس» حقينة« أمحــد -١٦

  ......................... .................................العابدين 

   .... إبراهيم بن حسني بن عيل بن حسني بن عيل بن أيب طالب – ١٧
   ............. ّديَاملصاهرات بني أهل البيت وآل اخلطاب من بني ع
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 .......... .رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم  حممد بن عبد اهللا -١
 ...زين العابدين ابن احلسني« ابن عيل بن عيل »األفطس« احلسني -٢
 .............. .. ابن احلسن بن عيل بن أيب طالب» املثنى« احلسن -٣

 .............................. . كلثوم بنت عيل بن أيب طالب  أم-٤
  ............أم كلثوم بنت إبراهيم بن حممد بن عيل بن أيب طالب  -٥

  ........ خاصة وبني تيم عامةأهل البيت وآل طلحة املصاهرات بني 
   ................................... احلسن بن عيل بن أيب طالب -١
   ..................................ّاحلسني بن عيل بن أيب طالب  -٢
   ........................ّ عبدة بنت عيل بن احلسني بن أيب طالب -٣
ابن عيل » ِّالسبط«ابن احلسن » املثنى«حلسن ابن ا» املثلث« احلسن -٤

   ......................................................بن أيب طالب 

   ............................ّ عون بن حممد بن عيل بن أيب طالب -٥
د ـــابن احلسن بن حمم» دثــاملح«د ــِو عيل إبراهيم بن حممـ أب-٦
زين «ابن عيل » األصغر«رج بن احلسن ــعبيد اهللا األعابن » اجلواين«

 .........................................................» العابدين
 

  ......... .....وبني أميةوبني عبد شمس املصاهرات بني أهل البيت 
  ...........  حممد بن عبد اهللا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم -١
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 .........ية وأم كلثوم بنتا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم  رق-٢
  ................. زينب بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم -٣
   .............................. عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب -٤
  ..... ............................ خدجية بنت عيل بن أيب طالب -٥
   ................................... رملة بنت عيل بن أيب طالب -٦
  ... عيل بن احلسن بن عيل بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب-٧
  .....ابن احلسن بن عيل بن أيب طالب » املثنى« زينب بنت احلسن -٨
  ......... ....... نفيسة بنت زيد بن احلسن بن عيل بن أيب طالب -٩

  ...... ............ أم أبيها بنت عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب -١٠
   ........ أم القاسم بنت احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب -١١
   ..........ابن عيل بن أيب طالب » الشهيد« فاطمة بنت احلسني -١٢

من عبد اهللا ثالثة نصوص بأسانيدها تثبت زاوج فاطمة بنت احلسني 
   ....................................... بن عمرو بن عثامن بن عفانا

   ................من مقاتل الطالبيني » عمدة الطالب«نص نقلة حمقق 
   ...........................ّملصعب الزبريي » نسب قريش«ٌنص من 

   ...........ي للشيخ عباس القم» منتهى اآلمال«نصوص متفرقة من 
   ................................. احلسني بن عيل بن أيب طالب -١٣
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   ... إسحاق بن عبد اهللا بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب -١٤
   ................. أم كلثوم بنت عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب -١٥

   ..................طلب  لبابة بنت عبد اهللا بن عباس بن عبد امل-١٦
   ....................... رملة بنت حممد بن جعفر بن أيب طالب -١٧

   ................. أم حممد بنت عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب -١٨
  خدجية بنت احلسني بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب-١٩

   ...........  طالب ومحادة بنت احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب

  . إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب -٢٠
   .... احلسن بن احلسني بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب -٢١
   .............. لبابة بنت عبد اهللا بن حممد بن عيل بن أيب طالب -٢٢
  .........عيل بن أيب طالب  نفيسة بنت عبيد اهللا بن العباس بن -٢٣
 ..................... سكينة بنت احلسني بن عيل بن أيب طالب -٢٤
 ......................................ً وتزوج من سكينة أيضا -٢٥

 

املصاهرات بني أهــل البيت من العلويني وأبنــاء عمومتهم من أهل 
  ............................ .......................البيت العباسيني

   ........» الكاظم«ابن موسى » الرضا«ابن عيل » اجلواد« موسى -١
   .......» الصادق«ابن جعفر » الكاظم«ابن موسى » الرضا« عيل -٢
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   .....ابن عيل بن أيب طالب » األطرف« عبيد اهللا بن حممد بن عمر -٣
ابن احلسن » املحض«عبد اهللا ابن » اجلون« أم كلثـوم بنت موسى -٤
 ....................................... ......بن عيل بن أيب طالب ا

 
 

 زينــب بنت عبد اهللا بن احلسني بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب -٥
   ............................................................طالب 

   ......................بن احلسن بن احلسن  ابنة حممد بن عبد اهللا -٦
 ميمونــة بنت احلسني بن زيــد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب -٧

   ............................................................طالب 

   .............................................................خامتة 
             املالحق

 »١«ملحق رقم           
ًيورد نصا له دالالت قوية عىل ما » نسب قريش«مصعب الزبريي يف 

  ............................................ّبني آل الزبري وآل عيل 
 

 » ٢«ق رقم           ملح
  ...........يف مجهرة من األنساب واملصاهرات هلا لطائف ودالالت 

  .....................................................ألطرف عمر ا
 

   ..............................امرأة هلا رشف النسب ما ليس لغريها 
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  .. ..نسب حفصة بنت حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان 
  ..... ................................................هند بنت عتبة 

رسم خمترص يبني التقـــاء العرشة املبرشين باجلنة برسول اهللا صىل اهللا 
  ..............................................ًعليه وآله وسلم نسبا 

 

رسم خمترص يبني التقـــاء العرشة املبرشين باجلنة برسول اهللا صىل اهللا 
   ......ًليه وآله وسلم نسبا عليه وآله وسلم وبأم رسول اهللا صىل اهللا ع

 »٣ « رقم           ملحق
   .........................لبيان رشف علم النسب واهتامم العرب به 

   .............قصة أخرى دالة عىل اهتامم العرب بعلم النسب ورشفه 
   ........................................قصة أخرى يف املعنى نفسه 

 »٤«ق رقم لح        م   
  أصهار رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم والعشـرة املبرشين باجلنة 

   ..........................أصهار رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله سلم 
   ..............................ِّأصهار أبو بكر الصديق ريض اهللا عنه 

   ............................. عنه عمر بن اخلطاب ريض اهللاأصهار 
   ...............................أصهار عثامن بن عفان ريض اهللا عنه 

   .............................أصهار عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه 
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   .....................أصهار طلحة بن عبيد اهللا التيمي ريض اهللا عنه 
   ..............................بن العوام ريض اهللا عنه أصهار الزبري 

   .........................أصهار عبد الرمحن بن عوف ريض اهللا عنه 
   ...........................أصهار سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه 

   ...............أصهار سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ريض اهللا عنه 
 » ٥«ملحق رقم               

  .............. ..من قبل خدجية ريض اهللا عنها  أسالف رسول اهللا 

   ................ من قبل عائشة ريض اهللا عنها أسالف رسول اهللا 
   ................. من قبل سودة ريض اهللا عنها أسالف رسول اهللا 
   ................ اهللا عنها  من قبل حفصة ريضأسالف رسول اهللا 
   .......... من قبل أم سلمة هند ريض اهللا عنها أسالف رسول اهللا 
   .... من قبل زينب بنت جحش ريض اهللا عنها أسالف رسول اهللا 
   ......... من قبل رملة أم حبيبة ريض اهللا عنها أسالف رسول اهللا 
   ................ اهللا عنها  من قبل ميمونة ريضأسالف رسول اهللا 

 »٦«ملحق رقم           
   ........................................أشكال لتبسيط املصاهرات 

  .....َتأمالت عامة يف األسامء واملصاهرات بني أهل البيت والصحابة 
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  ...............................هنج جديد يف رسد املراجع واملصادر 
   .............................................م املراجع واملصادر أه
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 »   إهداء   «
 :إىل أهيل مجيعهم 

 أمي وزوجتي 
 ورياحيني بالل ومعاذ وأنس 
 وأخواهلم أيب أمحد وأيب مريم 

 عاممهم أيب أمحد وأيب منة اهللا وأ
 ب  الطيبة يف مربة اآلل واألصحاوالصحبة الكريمة

 وأيب حسني العازمي 
 خلالدي وأيب حممد ا

 وأيب عبدالرمحن العازمي 
 املرصيَّوأيب حسان 

ألخيـار صـلوات ريب َوكل من جاهد يف حمبة أهل بيت النبـي األطهـار وصـحابته ا
 .وسالمه عليهم 
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 تقديم
 ..أختي املسلمة .. أخي املسلم 

 ..سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ال
 وبعد

َّنسأل اهللا تعاىل لنا ولك التوفيق والسداد يف حتقيـق مـا نـصبوا .. بدء بادئ ذي 
 .إليه من سعادة الدنيا وفوز اآلخرة

 ويرسنا أن نقدم بني يديك هذا اإلهداء املتواضع يف فحـواه، العظـيم يف معنـاه
 .ًليحسم القول فيام أثري بني الصحابة وآل البيت رضوان اهللا تعاىل عليهم مجيعا

ْمنك أخي املسلم ومنك أختي املـسلمة أن يتـسامى كـل منـا فـوق واملطلوب  َ ِ
 .مذهبه وطائفته ليذعن إىل احلق وال يشء غري احلق

ب األدلـة ام بعـد أن شـاهد بنفـسه يف هـذا الكتـوال عذر ألحد منا بعد اليـو
الدامغة عىل هذا التالحم، وذلك من واقع املصادر املعتمدة من كل األطراف املعنية 

ًر نقدمه عظيام جزيال يف هـذا الـسياق لـألخ املؤلـف الـذي مجـع الـدرر لذا فالشك ً
واجلواهر يف أصحاب الذكر العاطر من آل البيت األطهار والصحابة األخيـار فـيام 
يتعلق بأسامئهم ومصاهراهتم التي تنبأ بالعالقة احلميمة بينهم ولـيس هـذا بغريـب 

ىل كل مسلم ومـسلمة اطلـع عـىل  وإننا هنا إذ نقيم احلجة ع،هل أرض الكنانةأعىل 
 الذي حوى عـرشات املـصاهرات بـني أهـل البيـت باالفحوى العظيمة هلذا الكت
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ًوالصحابة فضال عن عرشات األسامء التي هبا أهل البيت موافقة ألسـامء الـصحابة 
 لنسأل اهللا تعاىل أن يؤلف قلوب املسلمني عـىل احلـق وعـىل املحبـة الكاملـة الكرام

 وكذلك الـرباء والعـداء لكـل مـن ،يت األطهار والصحابة األخياروالوالء آلل الب
أساء إليهم بقصد أو بغري قصد، وأن حيرشنا معهم حتت لواء سـيد املرسـلني حممـد 
صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلم يتقـدمنا العـرشة املبـرشون باجلنـة وأمهـات 

لـذين أنعـم اهللا املؤمنني وسيدا شباب أهل اجلنـة وسـائر اآلل واألصـحاب، مـع ا
 .عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 مربة اآلل واألصحاب
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 مقدمة املؤلف
ًاحلمد هللا محدا كام ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه، أمحده محدا  ًطيبا مباركـا ً ً

ً إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممـدا عبـده ورسـوله ًدائام، وأشهد أن ال إله ِ
 .أصىل وأسلم عليه وعىل أهله وصحبه ومن تبع هداه إىل يوم الدين

 وبعد
ــاىل  ــال اهللا تع  : ق                    

                             

               
ًبني خلقه نسبا وصـهرا وجعل فمن رمحة اهللا عز وجل أن خلق من الطني برشا  ً

 وقد كان الصحابة ،السالمٍليتعارف اخللق الذين يردون كلهم ألب واحد آدم عليه 
 عقيـل وآل عـيل وآل آل: ريض اهللا عنهم يصاهرون من أهل البيت من بنـي هاشـم

 .وغريهم فيتزوجون منهم ويزوجوهنم... جعفر وآل عباس 
ال غضاضة يف ذلك وال أنفـة مـا دام اإلسـالم جيمـع بيـنهم واملـودة واملحبـة 

 .اخلالصة لوجه اهللا تعاىل ترسي كالدماء يف عروقهم 
ٍولكن هناك من ومهوا أن ثمة عداوة أو خـالف بـني أهـل البيـت والـصحابة  ٍ
ّومنبع هذا الوهم من خالل قراءهتم لروايات تارخيية آخذين بمعناها السطحي دون  َّ
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ِدراسة السند أو املتن، وكم من الروايـات نقلـت إ َّلينـا فـام صـح منهـا يشء ؛ فآفـة َّ َ
هار يالحـظ مـا طواآلل األني الصحب األخيار األخبار رواهتا والباحث املدقق ملا ب

ٍّبينهام من ترابط وتقدير واحرتام جم ، ذلك التقدير واالحرتام هـو الـذي دعـا ابـن  َ
وهو الذي دعـا أبـو ، )١( عباس وهو حرب األمة إىل إمساك زمام ناقة زيد بن ثابت 

واألمثلة واملقـاالت والنامذج ،  )٢ (»ًارقبوا حممدا يف أهل بيته«الته ق ملبكر الصديق 
  .)٣ (َواألفعال ال حرص هلا

وآله وسـلم وال شك أن هذا التالحم هو الذي جعل رسول اهللا صىل اهللا عليه 
َّ؛ فتكون الصديقة بنت الصديق وحفصة الـصوامةيتزوج من ابنتي وزيريه ِّ  القوامـة ِّ
يـه رقيـة وأم وج رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم ابنتَزُمن أمهات املؤمنني ثم ي

 .كلثوم ريض اهللا عنهام لذي النورين عثامن بن عفان شهيد الدار

                                                                                                                         

  .٢/٣٦٠انظر الرواية مفصلة يف طبقات ابن سعد ) ١(
 .انظر صحيح البخاري، فضائل أهل البيت ) ٢(
ل البيت يف صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكتب السنن وخمتـرص  باب فضائل أه– غري مأمور –راجع ) ٣(

املوافقة بني أهل البيت والصحابة، للزخمرشي، وذخائر العقبي يف مناقب ذوي القربى ملحب الدين الطـربي 
وغريها من الكتب ؛ لتالحظ ما بني اآلل األطهار والصحابة األخيار من مودة خالصة لوجه الرمحن ال لنيـل 

 .األوطار
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ِومن مظاهر إكرام الصحابة ألهل بيت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ما 
أهل كان يفعله عمر بن اخلطاب حني يفرض للحسن واحلسني يف العطاء مثل عطاء 

 .)١(ًبدر إكراما هلام
والـذي نفـيس «: ًي اختذها الصحابة عامـة نموذجـا ِّومن مقاالت الصديق الت

 .)٢ (»ن أصل قرابتيأمن َّبيده لقرابة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أحب إيل 
ٌوعىل هذا النموذج وذلك الدرب تربى جيل بعد جيـل فكـان التـابعون أشـد 

: ًحبا لآلل والـصحب ينزلـوهنم مكـانتهم الـسامية آخـذين بقـول اهللا عـز وجـل 
                        

                    ] ١٠:  احلرش [.  
ًيذكروهنم مجيعا باخلري وال ء وأولئك ، رشبت قلوهبم حمبة هؤالُ ، أٌثم جاء جيل

ً مصدر أو مرجع من كتب الرتاجم والرجال إال ويذكرهم مثنيا علـيهم مادحـا خيلو ً ِ ٌ ٌ
 .خالئقهم ، وما كان بينهم من مودة وما صاروا إليه من نعيم ورىض 

                                                                                                                         

الواقـدي حـدثنا موسـى بـن حممـد بـن إبـراهيم :  يف عدة روايـات٢٨٥، ٣/٢٦٦انظر سري أعالم النبالء ) ١(
ّعن أبيه أن عمر جعل للحسني مثل عطاء عيل مخـسة ) الباقر(ابن حممد ) الصادق(التميمي عن أبيه، وجعفر  ُ

 .آالف

  .٦٧٥٩ ، مسلم رقم ٤٢٤١رواه البخاري رقم ) ٢(
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ورة من هذه اللحمة والرابطة وقد تعددت املصاهرات بني الصحابة واآلل كص
هام ؛ حتى ليظن القارئ املتتبع الدقيق إنه مل يكن صـحايب ليـصاهر إال يجة بينشوالو

من أهل بيت النبوة، ومل يكن من أهل بيت النبوة أحـد إال ويـصاهر مـن الـصحب 
 .الكرام 

يـت األطهـار، وبـني وملا سبق رأيت أن أمجـع هـذه املـصاهرات بـني أهـل الب
ِىل أننـي التزمـت يف إثبـات ًالصحابة الكرام صلوت اهللا عليهم مجيعا ورضوانه ؛ عـ

هذه املصاهرات عىل املصادر واملراجع املختلفة لكافة الطوائف اإلسـالمية ، وعـىل 
ُكتب علامء األنساب عامة ، فال لبس بعد ذلك وال ريب ، وال سيام وأن جـل علـامء 

 .األنساب من العلامء البارزين تشهد بذلك كتبهم وترامجهم يف كتب الرتاجم 
 حسب طاقتي وقدريت أكـرب مجـع مـن تلـك األسـامء وهـذه يت عىلصواستق

ُرتك جله ومن أهم ُدرك كله ال يُاملصاهرات وال شك أنه قد فاتني أشياء لكن ما ال ي
 :املراجع التي اعتمدت عليها يف استقصائي هذا

وهـو ) هــ٨٢٨ت(، البن عنبة »عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب« -١
 .نسابة من كبار علامء هذا الفن

ًوهو أيـضا ) هـ٧٠٩ت(، البن الطقطقي »نيياألصييل يف أنساب الطالب« -٢
 .نسابة مشهور

 .هـ ٣٤١ً كان حيا سنة  الذي، أليب نرص البخاري»رس السلسلة العلوية« -٣
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 .ٌوهو علم من األعالم) هـ٤١٣ت(، للشيخ املفيد »اإلرشاد« -٤
 ، للشيخ عباس القمـي وهـو مـن» يف تواريخ النبي واآللمنتهى اآلمال« -٥

 . هـ ١٣٥٩ن، تويف سنة كبار العلامء املعارصي
، ملحمد حـسني األعلمـي احلـائري، مـن العلـامء »تراجم أعالم النساء« -٦

 .املعارصين
، لألربـيل، وهـذا الكتـاب مـن الـشهرة »كشف الغمة يف معرفة األئمـة« -٧

 .بمكان، وطبع عدة طبعات يف ثالثة جملدات
وهـو مـن كبـار ) هــ١١١٢ت (، لنعمة اهللا اجلزائري،»األنوار النعامنية« -٨

 ه وكتابـ،)هــ١١١١ت(العلامء اإلخباريني، وأحـد تالمـذة حممـد بـاقر املجلـيس 
 .شتهار بمكان من اال»األنوار النعامنية«

 .، للشيخ حممد رضا احلكيمي، وهو من العلامء املعارصين»أعيان النساء« -٩
، ألمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضـح »تاريخ اليعقويب« -١٠

 .وهو مؤرخ له مكانته وكتابه مطبوع يف جملدين وهو من قدماء املؤرخني
 أنـساب األرشاف: وغري هذه الكتب مما اعتمدنا عليها لعلامء األنساب مثل •

ُ وكتابـه يعـد ،وهو من أهم علـامء األنـساب) هـ٢٧٩ت(ألمحد بن حييى البالذري 
اعتمـدنا عليـه بتحقيـق  يف هذا املجال، وقد طبع كتابه غري مرة والطبعة التـي ةحج

 .ًسهيل زكار يف ثالثة عرش جملدا .د



  األسامء واملصاهرات بني أهل البيت والصحابة   ٣٣ 

ليفي بروفنيـسال طبعـة .نرش إ) هـ٢٣٦ت( ملصعب الزبريي »نسب قريش«و
 .دار املعارف

صادر هنـا ألمهيتـه وهـو كتـاب كتب أضفناه لقائمة املـالوثمة كتاب من أهم 
 طبعـة دار إيلزا ليختن شـتيرت.نرش باعتناء د) هـ٢٤٥ت( ملحمد بن حبيب »املحرب«

 .األفاق اجلديدة 
 أليب الفرج األصـفهاين، وهـو كتـاب مـن األمهيـة »مقاتل الطالبيني«وكتاب 

 والذي ال يعلـم ،»األغاين«ه األصفهاين صاحب كتاب بمكان فهو أول كتاب صنف
اجلمهـرة :  العديد من الكتب منهااهتاممه بعلم األنساب وقد صنفعن األصفهاين 

س، ونسب بني شيبان ونسب آل املهلب، ونـسب بنـي يف النسب ، ونسب عبدشم
 .هـ ٣٥٧الب، ونسب بني تغلب، تويف األصفهاين سنة ِك

وقد رأيت إضافة أخرى بجانب هذه املصاهرات وإثباهتا وهـو ذكـر أسـامء  -
أبناء أهل البيت وكناهم وألقاهبم خاصة البيت العلوي، مما جيعـل القـارئ الكـريم 

ًضا وال يلتفت إليها وال تتخذ غرضايقف عىل حقائق وأمور تذكر عر ً. 
أيب بكر وعمر وعـثامن وعائـشة : وسوف يالحظ القارئ الكريم أن أسامء مثل

ًحتفـاء وكرامـة اًبيـت مـن بيـوت أهـل البيـت منهـا حمبـة و لـوخيوطلحة ما كـان  ً
 .ألصحاهبا

 .وهذه األسامء ثابتة يف كافة املصادر واملراجع
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الحق املهمة نقلتها بنصها دون تبـديل أو ة بعض املع يف هذه الطبُكام أضفت -
 . ليقف القارئ الكريم عىل ما خفي عليه ؛حتريف أو تغيري

ُوقد نقلت النصوص كام هي عىل عالهتا ورب خطأ أو سهو من املؤلف أرشت  ُ َ
ُإليه وغريه أمهلته لعدم حاجة القارئ لذكره والعهدة عىل من نقلت منـه إال إننـي يف  ْ َ

 كل مسألة دون إسهاب أو إفراط خيرج القارئ من مـضمون أغلب األمور أحقق يف
 .الكتاب
رأ ببـصريتك ــقاًك جانبا وــك وتعصبــأهيا القارئ الكريم نح اآلن مذهب -
 . وعقلك ال هواك، لتنكشف لك احلقائق كاملة،ال برصك

جعلـه يف ميـزان االلهم لوجهك الكريم عميل فاقبله مني، ويرسه يل وأعنـي و
 إنـك نعـم املـوىل ،ليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعـهحسنايت يا من إ

 .ونعم النصري
 .وأخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 :وكتب      
 السيد بن أمحد بن إبراهيمأبو معاذ              

 من أرض الكنانة
 :وكان االنتهاء من تصحيح املقدمة

 هـ١٤٢٣   صفر  ٧      
 .م ٢٠٠٢   إبريل  ٢٠    
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 نيةقدمة الطبعة الثام
احلمد هللا والصالة والسالم عىل خاتم رسل اهللا وأهل بيته األطهار وصـحابته 

 .األخيار ومن واالهم إىل يوم الدين
 ...وبعد 

فإنه مما يرس النفس ويثلج الصدر أن يلقى هذا الكتيب ذلك الـرواج، فيبـارك 
 .نعمت وتفضلتاهللا يف العمل، فينرش بني الناس، فلك احلمد ريب عىل ما أ

ة ّوقد أشارت عيل مربة اآلل واألصحاب بتنقيح هذا العمل، وإضافة فوائد مج
سامء، وتوثيق ذلك بنقـول مـن كتـب األنـساب َنساب واملصاهرات واألتتعلق باأل

 .ًوالرتاجم والتواريخ، ليصبح العمل مكتمال تقر به العني
 أدنـاهم منزلـة منـي لًيب خاصة وأن يف املربة تلك رجافام كان مني إال أن أج

ّ وتلميحه فرض واجـب عـيل  يف نفيس أن يكون نصحه أمر، ومشورته إلزام،تهمكان ٌ ٌ
ن غايتهم إصالح مـا بـني املـسلمني بعـضهم الـبعض، وغرضـهم تـأليف ذلك أل

هار تراث آل البيت األطهار والصحابة األخيـار، وهـو عمـل ظالقلوب، وهدفهم إ
 .ًنبتغي مجيعا به وجه اهللا الكريم

ًفأضفت ما رأيته نافعا، وعزمت أن أجعله لألنساب مرجعا خيف محله ويكثـر  ً
ًرش أثره، كأعبق طيب، فطعمته بام رأيته مناسبا، ليتعرف القارئ الكـريم ينتخريه، و

 .ًعىل األنساب واملصاهرات ألجالء أهل البيت والصحابة رضوان اهللا عليهم مجيعا



 
 

األسامء واملصاهرات بني أهل البيت والصحابة   ٣٦

 .فاهللا أسأل أن يرزق هذا العمل القبول
وجيزي من نرشه وأعان عىل ذلـك الوصـول إىل رضـوان الـرمحن اجلليـل إنـه 

 .سميع جميب الدعاء
 
 

 :كتب        
  أبو معاذ السيد بن أمحد بن إبراهيم   

 هـ١٤٢٦خرة غرة مجادى اآل     
   م٢٠٠٥يوليو   ٧ 
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 املبحث األول
 نذيعالم من أهل البيت اهلاشميني وخاصة العلويني الَأسامء األ

 تسموا بأسامء الصحابة رضوان اهللا عليهم
 : توطئة

! وما يف تسمية الرجـل ولـده مـن دالالت: عجب فيقوللعل القارئ الكريم ي
ى عـيل بـن أيب َّمَسـ: ومتى كانت أمور الدين والعقيدة يستند إليها بدالئل من مثـل
ني احلـسى احلـسن وَّمَطالب ريض اهللا عنه ولده باسم الصحايب فالن أو فالن أو س

 ؟!سامء الصحابةَ بعدهم بأْنَريض اهللا عنهام أو م
سامء أيب بكر وعمر أوال شك أن كون عيل ريض اهللا عنه مل يفته أن يسمي ولده ب

 وكذلك احلال مع احلسن واحلسني رضوان اهللا عليهام وعـيل زيـن ،وعثامن وعائشة
هـؤالء مـن مـودة ًالعابدين وبقية آل البيت، فلذلك داللة مهمة جدا ملـا يكنـه كـل 

 .وحمبة وإخالص للصحابة رضوان اهللا عليهم
واحلال ليس يف أسامء أيب بكر وعمر وعثامن وعائشة بـل ويف مجـع مـن أسـامء 

ملا بني أهل البيت وبعـضهم مـن مـودة .. الصحابة كطلحة ومعاوية ومحزة وجعفر 
 .ًوبني أجالء الصحابة أيضا

 .ابُوكام احلال يف األسامء كذلك الكنى واأللق
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 .وهذه أمور ال خيتلف فيها اثنان
:  تلك الروايـة املهمـة»بحار األنوار«، واملجليس يف »الكايف«روى الكليني يف 

ملا استعمل معاوية مروان بن احلكم عىل املدينة وأمـره أن يفـرض لـشباب قـريش «
عـيل بـن احلـسني : ما اسمك؟ فقلـت: ففرض هلم فقال عيل بن احلسني فأتيته فقال

ًما يريد أبوك أن يدع أحدا من !! عيل وعيل: عيل فقال:  اسم أخيك؟ فقلتما: فقال
ُلـو ولـد يل مائـة :  إىل أيب فأخربتـه، فقـالُثم فرض يل فرجعت! ًولده إال سامه عليا 

ــت ــاُألحبب ــنهم إال علي ــدا م ــمي أح ً أن ال أس ــايف ا (»ً ــوار ٦/١٩لك ــار األن ، بح
٤٩/٢٢١.( 

سمي ولـده بمـن حيبـه وأنـه ملـا أحـب ويف الرواية داللة واضحة أن الرجل يـ
 .)١(ًسمه مراراا من أبنائه ب أباه سمىاحلسني

سامء لبيان مكنون الفؤاد من خـالص َهتامم باألما سلف بيان من اال وليس بعد
 . وقد آن الرشوع يف املقصود فهاك البيان،املودة والصفاء ملن نحب

                                                                                                                         

تفـصيل وسـائل «يف كتابـه ) هــ١١٠٤ت( بالتسمية واألسامء حيث عقد احلـر العـاميل انظر مدى االهتامم) ١(
، وبـاب ...باب استحباب تسمية الولـد باسـم حـسن : عدة أبواب منها» الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة

سمية استحباب التسمية بأسامء األنبياء واألئمة وبام دل عىل العبودية حتى عبد الرمحن، وباب اسـتحباب التـ
ّ، وباب استحباب التسمية بعيل، وبـاب .... واستحباب إكرام من اسمه حممد أو أمحد أو عيل ... باسم حممد 

وغـري ذلـك مـن .... استحباب التسمية بأمحد واحلسن واحلسني وجعفر وطالب وعبد اهللا ومحـزة وفاطمـة 
   ٤٠٠-٣٨٨ ص٢٢ الـشيعة جانظـر وسـائل. أبواب مما يدل عىل أن للتسمية شأن مهم ودالالت ذات قيمة

 .م) ١٩٩٣ (١٤١٣ِط مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، بريوت 
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 :أبو بكر ريض اهللا عنه
  بـا بكـر الـصديق واسـمه عبـداهللا صـحايب جليـل أَّنَ القايص والـداين أُيعلم

سمي ولـده ُ مـن يـَّنَ أٌ وال يشك عاقل، وسلم وآلهىل اهللا عليهوخليفة رسول اهللا ص
 أو حتى يكني نفسه هبذه الكنية فهو يتوىل وحيب صاحبها، وأشهر من ،سم أيب بكراب

 .ديقِّاشتهر من الصحابة بأيب بكر هو الص
 :أما نسبه •

بن عامر بن عمرو بن كعـب بـن ) عثامن(بن أيب قحافة ) اهللاعبد(فهو أبو بكر 
 .سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر

يلتقي مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف النسب باجلـد الـسادس وهـو 
 ).ةَّرُم(

بـاء وبـني أيب بكـر ومـرة آة ستة َّرُ اهللا عليه وآله وسلم وموبني رسول اهللا صىل
 . مع الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم)١(ديق يف قعدد النسبِّباء فالصآة ست

                                                                                                                         

بـاء واألجـداد بـالقرب أو ًمعا يف عدد واحد بينهام وبني اآلمصطلح يطلقه علامء النسب ملن يتساويا : قعدد) ١(
 صـىل اهللا عليـه وآلـه ِّالبعد من اجلد األعىل، وهذا ينطبق عىل حال الصديق يف نسبه والتقائـه مـع رسـول اهللا
 .وسلم وكذلك مع صحابة آخرين سنأيت عىل ذكرهم يف املوضع املناسب إن شاء اهللا تعاىل



 
 

بن صخر بنت عمر بـن عـامر بـن ) سلمى(أم اخلري : وأم أيب بكر الصديق هي
ًكعب بن سعد بن تيم بن مرة وهي أيضا تلتقي مع رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه 

 .ي ابنة عم أيب الصديق وهي صحابية وه) رةُم(وسلم يف 
 :أما من تسمى باسم أيب بكر •
 :أبو بكر بن عيل بن أيب طالب -١

 .قتل مع احلسني ريض اهللا عنه يف كربالء، وأمه ليىل بنت مسعود النهشلية
 يف »تاريخ اليعقويب«، ويف ٢٤٨،١٨٦ ص»اإلرشاد«ذكر ذلك الشيخ املفيد يف 

 اسـمه  وذكـر أن١/٢٦١ للـشيخ عبـاس القمـي »منتهى اآلمال« ويف »أوالد عيل«
 »بحـار األنـوار«، و١/٥٤٤ ».. وحممد يكنى بأيب بكر «: ًحممدا وكنيته أبو بكر قال

 .٤٢/١٢٠للمجليس 
أسامء من قتل مع احلسني : فصل«: »اإلرشاد«وهذا نص كالم الشيخ املفيد يف 

 .»وعبداهللا وأبو بكر ابنا أمري املؤمنني... من أهل بيته بطف ) ١(بن عيل عليه السالم
                                                                                                                         

ًنقال أما احلق الذي أدين اهللا بـه أنـه ال جيـوز إفـراد هـذا اللقـب بـصحايب دون غـريه ) عليه السالم(كتبت ) ١(
ة وابن عاشـور لامء كالشافعي وأمحد وابن تيميوالكالم حول هذا املعنى يطول، وتكلم يف املسألة مجع من الع

): أي النـووي يف كتـاب األذكـار: (قال«: نقل هنا من كالم ابن كثري ما فية اإلفادة قالأوابن كثري وغريهم و
وأما عليه السالم فقال الشيخ أبو حممد اجلويني من أصحابنا هو يف معنى الصالة فال يستعمل يف الغائب وال 

 احلـارض فيخاطـب وسواء يف هذا األحياء واألمـوات وأمـا ) عليه السالم(بياء فال يقال عيل يفرد به غري األن
  =  ُقلـت. نتهـى مـاذكرها.  عليك أو عليكم وهذا جممع عليهسالم عليك وسالم عليكم أو السالم: به فيقال
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و حممد األصغر املكنى بأيب بكر وعبيداهللا الشهيدان مع « »نوار النعامنيةاأل«ويف 
 ).١/٣٧١األنوار النعامنية  (»أخيهام احلسني عليه السالم

 :وورد هذا يف العديد من املصادر األخرى
 .م١٩٩٢ط اهليئة املرصية  . ٢١٠ ص"املعارف"ابن قتيبة يف 
 .علمية ط دار الكتب ال٣/١٤ ص"الطبقات"ابن سعد يف 

 .٣/١٦٢ "تاريخ الرسل وامللوك"ابن جرير الطربي يف 
 .٢٣٠ "مجهرة أنساب العرب"ابن حزم االندليس يف 

 :أبو بكر بن احلسن بن عيل بن أيب طالب -٢
تل مع عمـه احلـسني يف كـربالء، ذكـر ذلـك الـشيخ املفيـد يف قـتىل كـربالء ُق
 للـشيخ »منتهى اآلمال« يف أوالد احلسن، و»تاريخ اليعقويب« و٢٤٨ ص»اإلرشاد«

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

عليـه : ( عنه بأن يقالوقد غلب هذا يف عبارة كثري من النساخ للكتب أن يفرد عيل ريض اهللا) ابن كثري أي(= 
ً، وهذ إن كان معناه صحيحا لكان ينبغي أن يسوى بـني )كرم اهللا وجهه(من دون سائر الصحابة أو ) السالم

الصحابة يف ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمري املؤمنني عثامن أوىل بـذلك منـه ريض 
ط إحيـاء الكتـب العربيـة ) هــ٧٧٤ت(م، ابن كثـري الدمـشقي تفسري القرآن العظي (» ... اهللا عنهم أمجعني 

ً، وانظر أيضا تفصيال٣/٥١٧  خلالد العـسقالين ط دار "بل ضللت" للمسألة يف تفسري ابن عاشور، وكتاب ً
 .) وغريمها من املراجع٤٥٥-٤٥٢االيامن، االسكندرية ص 



 
 

األسامء واملصاهرات بني أهل البيت والصحابة   ٤٢

 »عمـدة الطالـب« يف استشهاد فتيان بني هاشم يف كـربالء و١/٥٤٤عباس القمي 
 .ُ ط جل املعرفة١٠٧ص

 وعبداهللا بنو احلسن بن عيل وأبو بكروالقاسم « "اإلرشاد"قال الشيخ املفيد يف 
  بن احلـسنأبو بكرثم « "منتهى اآلمال" وقال الشيخ عباس القمي يف »عليه السالم

ًعليه السالم وأمه أم ولد وكان أخا شقيقا للقاسم وقد قتله عقبـة الغنـوي  وذكـره »ً
 . ط قم٨٢ ص"رسالة يف تواريخ النبي واآلل"التسرتي يف 

وعمـرو بـن احلـسن « ملـصعب الـزبريي يف ولـد احلـسن "نسب قريش"ويف 
  .٥٠ ص»... والقاسم، وأبا بكر ال عقب هلام قتال بالطف 

وولد أبو حممد احلسن يف رواية شيخ الـرشف العبيـديل «: ونص كالم ابن عنبة
ًستة عرش ولدا منهم مخس بنات وأحد عرش ذكرا هم زيد واحلسن املثنى واحلـسني : ً

 وقـال بـو بكـر وعمـرأو وإسامعيل وعبداهللا ومحزة ويعقوب وعبـدالرمحن وطلحة
عمـدة  (».. املوضح النسابة عبداهللا هو أبو بكر وزاد القاسم وهي زيـادة صـحيحة 

 ). ط مؤسسة أنصاريان٦٤الطالب ص
 :ًوممن ذكر ذلك أيضا

 .٣/٣٤٣ "تاريخ الرسل وامللوك"ابن جرير الطربي يف 
 .٨/١٨٩ "البداية والنهاية"ابن كثري الدمشقي يف 
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 .٣/٤٤٣ "الكامل"ابن األثري يف 
 .٢٠/٤٦١ "هناية األرب"النويري يف 
 .٣/٢٧٩ "سري أعالم النبالء"الذهبي يف 

 ) :زين العابدين(بو بكر عيل أ -٣
 .كنية عيل زين العابدين ابن احلسني الشهيد هي أبو بكر

 »ل أبـو بكـريفأما كنيته فاملشهور أبو احلسن ويقال أبو حممد وق«يقول األربيل 
 ).كشف الغمة ط دار األضواء، يف سرية عيل زين العابدين(

 ) :الكاظم(أبو بكر بن موسى  -٤
أبو احلسن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بـن : نابذيقال اجل«: قال األربيل

) الرضـا(، أمه أم ولد، ولـد لـه عـيل )عليهم السالم(احلسني بن عيل بن أيب طالب 
 وعمر ،اهللا وزيد، وعقيل، وهارون، واحلسن، واحلسني، وعبداهللا، واسامعيل وعبيد

اسم ـوأمحد، وجعفـر، وحييـى، وإسـحاق، والعبـاس، ومحـزة وعبـدالرمحن، والقـ
 .»وجعفر األصغر، ويقال موضع عمر حممد وأبو بكر

 ). ط دار األضواء٣/١٠كشف الغمة (
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 : )الصادق(بن جعفر ا) الكاظم(بن موسى ا) الرضا(أبو بكر عيل  -٥
الـنجم «أبو بكر، ذكر ذلك النوري الطربيس يف كتابه ) الرضا(كانت كنية عيل 

 أبـو بكـر وهـي إحـدى كنـى -١٤« : قال»الثاقب يف ألقاب وأسامء احلجة الغائب
 .» "مقاتل الطالبيني"اإلمام الرضا كام ذكرها أبو الفرج األصفهاين يف 

ًسألني املأمون يومـا : عن أيب الصلت اهلروي أنه قال«: وروى األصفهاين قال
ُمن أبو بكـركم فقلـت: فقال يل ابن مهران.. قال فيها أبو بكرنا : ُعن مسألة فقلت ْ َ :

 ).٥٦٢مقاتل الطالبيني ص (»الرضا كان يكنى هبا بن موسى ّعيل
 :» بأيب بكر«املكنى  بن احلسن العسكريا )املهدي املنتظر(أبو بكر حممد  -٦

إحدى أسامء املهدي املنتظر الذي يعتقد اإلمامية اإلثنـي عـرشية والدتـه قبـل 
الــنجم ": لطــربيس يف كتابـه عـام أبــو بكر،ذكـر ذلــك النـوري ا١١٠٠أكثـر مــن 
 ).١٤( وراجع اللقب "..الثاقب

ُقلت ُترى ملاذا يكنى أو يلقب املهدي املنتظر بأيب بكر : ُ  ؟!ُ
 : أبو بكر بن عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب -٧

وأبـا ...ولد عبداهللا بن جعفر«:  قال٦٨ ص"أنساب األرشاف"ذكره صاحب 
 »...ُبكر قتل مع احلسني وأمهم اخلوصاء من ربيعة 

ُ يف تسمية من قتل يوم احلرة من بني ٢٤٠ تارخيه صوذكره خليفة بن خياط يف
 .هاشم والصواب ما ذكره ابن خياط
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 أبو بكر بن عبداهللا بن ًتل أيضا صرباُوق« "سري أعالم النبالء"وقال الذهبي يف 
سري أعالم النبالء  (»..ر بن أيب طالبفعمر بن اخلطاب وأبو بكر بن عبداهللا بن جع

 ) ط دار الكتاب العريب٣/٢٩
احلوصاء بنـت ( البن قتيبة اسم أم أيب بكر بن عبداهللا بن جعفر "املعارف"ويف 

ًجعفرا وعليا وعونا وعباسا وحممدا وعبيـد :  فولد عبداهللا بن جعفر«: قال) خصفة ً ً ً
 ًصفة مـن بنـي تـيم اهللا بـن ثعلبـة، وصـاحلاَاهللا وأبا بكر، وأمهم احلوصاء بنت خـ

ليىل بنت مسعود بن خالـد النهـشيل خلـف وموسى وهارون وحييى وأم أبيها أمهم 
سحاق وإسـامعيل والقاسـم ِإعليها بعد عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه، ومعاوية و

ُمجانـة بنـت املـسيب الفزاريـة : ام األصـغر أمهـًألمهات أوالد شتى واحلسن وعونا
 )٢٠٧املعارف ص (»وجعفرا

 مـن ولـد  فقـد ذكـر٦٩ البـن حـزم ص "مجهرة أنساب العرب"ًوانظر أيضا 
 ).معاوية(ًوسيأيت النص منقوال يف اسم ). أيب بكر( جعفر بن أيب طالب 
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 : لطيفة •
ليىل بنـت :  بعد وفاتهويستفاد من هذا أن عبداهللا بن جعفر مجع بني زوجة عيل

َّزينب بنت عيل التي أمها فاطمة الزهراء وولدها يـسمون :  وابنته)١(مسعود النهشلية
 ).الزينبيون(

 : بن عيل بن أيب طالبا) السبط(بن احلسن ا) املثنى(بكر بن احلسن أبو  -٨
تل مع إبراهيم بن احلسن املثني يف البرصة كان ُ ممن قَِّنإ«: روى األصفهاين قال

 ).١٨٨مقاتل الطالبيني ص (»بن احلسن بن احلسنأبو بكر 
رتـىض ابـن وينتهي نسبه إىل إبراهيم امل...  أبو بكر بن أيب العزم بن عبد اهللا -٩
 .»الكاظم«موسى 
ذكره ابن شدقم احلـسيني يف حتفـة األزهـار، وأورده املحقـق يف تـشجريه يف (

 .)٢٧٧الروض املعطار ص
 
 
 

                                                                                                                         

 اسمها ٥٧ص» نسب قريش«اة بن متيم ويف هي هنشلية دارمية متيمية فنهشل من ولد دارم ودارم بن زيد من) ١(
َّآمنة أو ليىل بنت أيب مرة بن عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن معتب بن عمرو بن سعد بن عـوف بـن « َّ َُ ُ ُ

املـذكور يف ) ّقـيس(ً وأمها ميمونة بنت أيب سفيان بن حرب بن أمية، وهي أيضا ثقفية من ثقيف وهـو ،»قيس
 .نسبها
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 : عمر ريض اهللا عنه •
، ومن يسمى باسـم عمـر إنـام )١(الشك أن من أجل الصحابة عمر بن اخلطاب

 .يريد التيمن بعمر بن اخلطاب
 : نسبه -

ْفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهللا بن قـرط بـن هو عمر بن اخلطاب بن ن ُ ِ
 .ّزراح بن عدي بن كعب

                                                                                                                         

ًظلام وزورا وهبتانا( من الطعن والتجريح اإلسالم مل تنل شخصية يف) ١( ً ما ناله عمر بن اخلطاب مع علو قدره ) ً
ِوبالئه يف اإلسالم، وقد شهد املواقع كلها مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وكان وأبـو بكـر الـصديق 

 ما نالته هذه الشخصية العظيمة بمثابة الوزيرين لرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ولن أسهب هنا يف بيان
ْوسوف أفصل إن شاء اهللا تعاىل يف مـصنف  ،َبشكل عام ؛ ألن حديثنا هنا مقترص عىل األنساب واملصاهرات َِ ِّ ُ

َّأعان اهللا عىل نرشه ويرس ذلك« ُأعرض فيه للصحابة الذي طعن يف أنساهبم، وهـم بـرآء مـن ذلـك، وتـأيت » َ
ِ حيـث إن اآلل واألصـحاباعة يف مركز البحوث والدراسـات بمـربة طباعة هذا الكتاب من أولويات الطب

له، فأشري هنـا ملواضـع الطعـن ُجما ال يدرك كله ال يرتك حمتواه يف صميم حتقيق أهداف املربة وعىل كل حال 
 الرصاط املستقيم إىل ١٦٣إلزام الناصب ص: يف نسبه الكريم امللتقي مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

، ٣١/١٠٠ بحار األنوار ٣/٢١٣، كشكول البحراين ٢١   ١٩، فرحة الزهراء ص٣/٢٨تحقي التقديم مس
الزاين ال ينكح إال زانيـة " عند آية ٩٦-٢/٩٥هـ تفسري القمي ١٤٢١ ط دار الفقه للطباعة والنرش ٧١-٦١

ت قـريش،  ، وكشف احلق وعقـد الـدرر  ورشح ابـن أيب احلديـد، وأمهـات اخللفـاء  ومفـاخرا"أو مرشكة
 .ومثالب العرب وغريها من املراجع واملصادر
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حنتمـة : وأمـه) كعـب(يلتقي مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف اجلد 
ُبنت هاشم بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم بـن يقظـة بـن مـرة تلتقـي مـع 

 ).ُمرة(رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف اجلد 
ِكانوا من كرام النـاس وذوي ) هـ٢٠٤ت(ّوبنو عدي عىل ما أورد ابن الكلبي 

ُوكان نفيل بـن عبـد العـزى جـده حتـاكم إليـه «: مكانة يف اجلاهلية قال ابن الكلبي ُّ َُ ُ
 ).١٠٦ – ١٠٥مجهرة النسب ص(» قريش

أما مكانة عمر بن اخلطاب يف اإلسالم ففي كتب الصحاح والسنن كفايـة ملـن 
ّد البحث عن فضائله ريض اهللا عنه، ويكفي تتبع مـا كـان يف عهـد خالفتـه مـن أرا

 .فتوحات وانتشار لإلسالم يف بالد الروم وفارس
 :سم عمر بن اخلطاب من أهل البيت باىسمتوممن  •
 : بن أيب طالباعمر األطرف بن عيل  -١

ِّأمه أم حبيب الصهباء التغلبية من سبي الر ن املصادر ة وذكر ذلك يف العديد مدّ
 :منها

 . يف نسب عمر األطرف ١٢٣ ص"رس السلسة العلوية"
 ."عمر ورقية الكربى التوأمان":  قال١/٢٦١ "منتهى اآلمال"
 .٤٢/١٢٠ "بحار األنوار"
 . ط دار املفيد١/٣٥٤ يف باب أوالد أمري املؤمنني عليه السالم "رشاداإل"
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 . ط دار األضواء٢/٦٤ "كشف الغمة"
 . ط دار صادر٢/٢١٣) عمرو( وقد وهم وسامه "تاريخ اليعقويب"

والعقب من أمري املؤمنني عـيل عليـه الـسالم يف مخـسة «بن عنبة اوقال النسابة 
 »..احلسن واحلسني وحممد بن احلنفية والعباس شهيد الطف وعمر األطرف: رجال

 ). طبعة مؤسسة أنصاريان٦٠ُ بطبعة جل املعرفة، وص١٠٣عمدة الطالب ص(
وعمـر ورقيـة أمهـام «:  ط اهليئة املرصية قـال٢١٠البن قتيبة ص "املعارف"و
 .».. وكان خالد بن الوليد سباها يف الردة فاشرتاها عيل،تغلبية

، ورقيـة ومهـا تـوأم ّوعمر بن عـيل« قال مصعب الزبريي »نسب قريش«ويف 
 . ط دار املعارف٤٢ص.. »أمهام الصهباء

 .قيق مهدي الرجائي بتح٣٣١ ص»يف أنساب الطالبينياألصييل «ويف 
سم مشهور معروف مرتجم له يف بعض املصادر واملراجـع ولـه قـصة اوهو * 

 : مشهورة يف طلبه تولية صدقات عيل بن أيب طالب وانظر ترمجته يف
 .٤/٣٤ »سري أعالم النبالء«
 .٥/٥٩ البن سعد »الطبقات«
 .٤١٦ ص٤٩٥١ رقم »ريبقالت«
 .٦/١٢٤ البن أيب حاتم »اجلرح والتعديل«
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 : لطيفة* 
) عمـر األصـغر(خر لعيل اسمه آ ًاابن) هـ٧٠٩ت(أثبت النسابة ابن الطقطقي 

ًخر خاصة أنه آً منه وربام قصد عمر األطرف لكن جيوز أن يكون ابنا ًاوأظن هذا ومه
لدان اسمهام عمر أم البنني الكالبية ال الصهباء فجاز أن يكون لعيل و: سم أمهاذكر 

 ).األطرف( وهو خر أكربأحدمها أصغر واآل
سالم الذكور الذين مل بنو أمري املؤمنني عليه ال«: وهذا نص كالم ابن الطقطقي

، وحممـد )١()درج(عون ألسامء بنت عميس اخلثعمية : ً مخسة عرش ولداموه: يعقبوا
 وحييى ألسامء ،م البنني قتيل يوم الطف بنت عميس اخلثعمية درج وعثامن ألألسامء

 )درج( وعبـاس األصـغر ألم ولـد ، األصغر ألم البننيوعمر ،)درج(بنت عميس 
 وصالح ألم ولـد ،)درج(وعبيد اهللا لليىل الدارمية قتيل املدار مع مصعب بن الزبري 

 وعبدالرمحن أمه أمامة بنت أيب العـاص بـن الربيـع ،)درج( لليىل الدارمية وأبو بكر
وحممد ألمامـة بنـت  ،)درج(وأمها زينب بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 

 وجعفر ألم البنـني ، وجعفر للحنفية درج أي مات وال عقب له،)درج(أيب العاص 
 وعبداهللا ألسـامء بنـت ،)درج( وعبداهللا ألم البنني قتيل الطف ،)درج(قتيل الطف 

 ) بتحقيق مهدي الرجائي ط مكتبة املرعيش٥٨-٥٦ صاألصييل (») درج(عميس 

                                                                                                                         

 .ًمصطلح يستخدمه علامء األنساب ملن مات صغريا ومل يبلغ مبلغ الرجال: درج) ١(
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:  املحقق مهدي الرجائي قالري منه ما أشار إليه كثٌويف كالم ابن الطقطقي وهم
 مـن ٥٧حاشـية ص (»ال عمر األصـغرلعله اشتبه عليهم عمر هذا بعمر األطرف «

 ).َاألصييل
 يف ولد عيل بن أيب طالب "أنساب االرشاف" قال البالذري يف : ثانيةلطيفة * 

 »ً مورقـاً عمر بن عيل باسمه ووهب له غالمـا سـميىَّمَوكان عمر بن اخلطاب س«
 حققه وعلق عليه الشيخ حممد باقر املحمودي ط مؤسسة ٢/١٢أنساب األرشاف (

 ).م١٩٧٤= هـ ١٣٩٤األعلمي للمطبوعات، بريوت 
وعمـر « ١٥ ص»املجـدي« قال أبو احلسن العمري النـسابة يف :لطيفة ثالثة* 

ت املكنى أبا القاسم، وقال ابن خداع بل يكنى أبا حفص ورقيـة أمهـام الـصهباء بنـ
 »...ربيعة التغلبية 

 :  عمر بن احلسن بن عيل بن أيب طالب-٢
 »عمـدة الطالـب«ظـر أمه أم ولد واستشهد مـع عمـه احلـسني يف كـربالء وان

ــصاريان، ص٦٤، ص١١٦ص( ــسة أن ــةو  ١٠٧ ط مؤس ــل املعرف ــال )ُط ج  وق
 وعمـر... وكـان للحـسن ثامنيـة ذكـور وهـم احلـسن وزيـد «:  اليعقويب يف تارخيه

 .»...  وعبداهللا وطلحة وعبدالرمحن ألمهات شتى أبو بكرووالقاسم 
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 : لطيفة* 
 َّنَأ والصحيح مـا أثبتنـاه مـن "عمرو" هذا فكتبه )عمر(سم اَوهم البعض يف 

 ط دار ٢/٢٠ "اإلرشـاد"شيخ املفيـد الـ) عمـرو(سمه عمر بن احلسن وممن سامه ا
 .املفيد

 . ط دار األضواء٢/١٨٤ "كشف الغمة"واألربيل يف 
يف ولـد :  قـال»نـسب قـريش«ًسمه أيضا مـصعب الـزبريي يف اَم يف َممن وهو

 » ال عقـب هلـام قـتال بـالطفوأبا بكـروعمرو بن احلسن والقاسم «احلسن بن عيل 
 ٥٠ص

 ).هـ٤٧٨ت(حييى بن حممد بن القاسم احلسيني َم ابن طباطبا َوكذلك وه
بقية و... «هللا عنه ذكر ولد أمري املؤمنني احلسن بن عيل ريض ا: قال حتت عنوان

 ، احلـسني عمـروبنت طلحة بـن عبيـداهللا التيمـي، إسحاق أم مه أ وطلحةالذكور 
ًعبدالرمحن عبداهللا، حممد، جعفر، محزة، وهم مجيعـا .... ًأعقب بنتا اسمها أم سلمة 

 .»ًبني قتيل يف كربالء وغري معقب ولدا
ء السيد يوسف بـن اعتنُ ط جل املعرفة با٧٧أبناء اإلمام يف مرص والشام، ص(

 ).عبداهللا مجل الليل
 ال "عمـر"ولعل القارئ الكريم يتساءل بعد ذلك ملـاذا رجحنـا كـون اسـمه 

 ؟ "عمرو"
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 : واجلواب
 تتلمذ عىل يـد ابـن )١(نسابة ال يشق له غبار عامل مشهور لقد ذكر ابن عنبة وهو 

 العلـم  هـذاعـن أسـاطنيدي عـىل شـيوخه ونقـل يف كتابـه َ املجأمعية النسابة وقر
 وشـيخ "ةرس السلسلة العلوي"أيب نرص البخاري صاحب :  هذا الفن أمثالةساتذأو

 .الرشف العبيديل وغريهم
 "أبو بكر وعمـر"نقل ابن عنبة عن شيخ الرشف العبيديل إن من أبناء احلسن 

وقال أبو نرص البخاري، أولد احلسن بـن عـيل «: ثم نقل عن أيب نرص البخاري قال
زيد، واحلسن، واحلسني :  أعقب من ولد احلسن أربعة، وست بناتًثالثة عرش ذكرا

عمـدة الطالـب  (»...ًنقرضـا رسيعـاا وعمـر إال أن احلـسني األثـرم وعمراألثرم، 
ُ وأود أن أشري هنا إىل أن هناك طبعة )ُط جل املعرفةو  ١٠٣ ط أنصاريان ص٦٤ص

أرشف عـىل ت لكتاب عمدة الطالب وهي طبعة منشورات دار مكتبة احليـاة، بـريو
                                                                                                                         

) اجلـون(هو الرشيف أمحد بن عيل بن احلسني بن عيل بن مهنا بن عنبة األصغر ينتهي نسبه ملوسى : ابن عنبة) ١(
هــ يف كرمـان بـإيران مـن أهـم مـصنفاته عمـدة ٨٢٨هـ ووفاته سنة ٧٤٨مولده سنة ) املحض(بن عبداهللا 

 عمـدة الطالـب الـصغرى وتـسمى: الطالب يف أنساب أيب طالب ولـه مـصنفات أخـرى يف النـسب منهـا
املشعشعية، والفصول الفخرية يف األصول الربية، وبحر األنساب يف نسب بنـي هاشـم، وحتفـة الطالـب يف 

إنه من عظامء علامء اإلمامية، وقال الشيخ عباس القمـي النجفـي يف : نوارالنسب، قال عنه صاحب بحار األ
سيد جليل عالمة، نسابة، صهر السيد تاج الدين ابن معيـة النـسابة، شـيخ « "الكنى واأللقاب"ترمجته له يف 

 سـنة ةالشهيد األول وتلميذه كان من علامء اإلمامية بل هو من عظامئها تتلمذ عىل السيد ابن معية اثنتي عرش
ًفقها وحديثا ونسبا وأدبا وغري ذلك ً ً ً«. 
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لعت عليهـا وهـي ليـست صول جلنة إحياء الرتاث وقد اطمراجعتها ومقابلتها باأل
 ).حتت يدي اآلن

 إىل أن اسـمه ٢١٢ ص"املعـارف"يف كتابـه ) هــ٢٧٦ت(كام أشار ابن عنبـة 
ًحسنا أمه خولة بنت منظور بن زبان الفزارية وزيدا وأم : فولد احلسن«: قال) عمر( ً

 .»...ة فيمه ثقأ ووعمر بن مسعود البدري  بنت عقبةمهامأاحلسن 
 .فعىل هذا كان ترجيحنا

 وقد فـصل ذلـك "تواريخ النبي واآلل"ًوممن وهم يف اسمه أيضا التسرتي يف 
يل سـتاذ عـ بتحقيق الشيخ حممـود الـرشيفي واأل ط دار الرشافة١٢٠ص(فراجعه 

 .)السكرجي
ًحد عرش ابنا وبنتا ولد احلسن أ«:  قال"ىخمترص ذخائر العقب"كام ذكر صاحب  ً

 .»...وعمرعبداهللا والقاسم واحلسن وزيد : وهم
 تلخيص مؤسـسة ذوي القربـى يف مناقب ذوي القربى، ىخمترص ذخائر العقب(

 ).٢٣٨ط بريوت ص
ال خيفى إنه مل يعقب من أبنـاء اإلمـام احلـسن عليـه «: وذكر عباس القمي قال

 منتهـى اآلمـال (»..ثنـى  وزيـد واحلـسن املوعمـرالسالم سـوى احلـسني األثـرم 
١/٣٤٢.( 
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 يف ولد احلسن بن عيل النسابة ضامن بن شـدقم احلـسيني عمروممن ذكر اسم 
حتفة األزهـار وزالل األهنـار يف نـسب أبنـاء األئمـة «:  يف كتابه»هـ١٠٩٠ت بعد «

 والذي حققه وشجره كامل سليامن اجلبوري وقـد أورد يف تـشجريه اسـم »األطهار
حـني  عمـه احلـسني ىف باألبواء بإحرام حجه، وكان مـعأنه توعمر بن احلسن وبني 

 .)٢٧انظر الروض املعطار ص(عزم عىل اخلروج إىل الكوفة 
 :  عمر بن احلسني بن عيل بن أيب طالب-٣

 لـه عليـه ًوأثبت أبو حنيفة الدينوري وابن أعـثم الكـويف ابنـا«: قال التسرتي
مل يبق من «): تلُ قْنَلطف وتعداد مبعد ذكر وقعة ا( فقال األول بعمرالسالم مسمى 

ربع سنني، أ وقد كان قد بلغ عمرأهل بيته إال ابناه عيل األصغر وكان قد راهق وإال 
ًهل تصارع ابني هذا ؟ يعني خالدا وكان من : وقال يزيد ذات يوم لعمر بن احلسني

ضمه يزيـد ف. ينا أصربأقاتله فتنظر أ حتى ًاًبل أعطني سيفا وأعطه سيف: فقال. أقرانه
شنشنة أعرفها من أخزم هل تلد احلية إال حية، ومثله الثـاين إال أنـه قـال : إليه وقال

 مـن قـاموس ١٢يف تـواريخ النبـي واآلل، بنهايـة جرسالة  (»كان لعمر سبع سنني
 .)١٢٢،١٢٣، وطبعة دار الرشافة ص٨٣ًالرجال للتسرتي أيضا ط قم ص
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 :بن احلسني الشهيدا) نزين العابدي(بن عيل ا) األرشف( عمر -٤
أمه أم ولد ولقب باألرشف ألن عمر امللقب بـ األطرف هو عمر بـن عـيل بـن 

كـشف "و، ٢٢٣ ص"عمـدة الطالـب"و، ٢٦١ ص"اإلرشـاد": انظر. أيب طالب
 .٢٧٦ ص"األصييل" ط دار األضواء، و٢/٢٧٢ "الغمة

حممـد : ًاوأما أوالده عليه السالم فهم مخسة عرش ولد«وقال نعمةاهللا اجلزائري 
بن عـيل بـن أيب طالـب عليـه الباقر عليه السالم وأمه أم عبداهللا فاطمة بنت احلسن 

           ١/٣٧٥األنـوار النعامنيـة  (»... أمهـام أم ولـد وعمـرالسالم، وأبـو احلـسن زيـد 
 ).ط رشكت جاب

وإنام قيل له األرشف بالنـسبة إىل عمـر «وقال ابن عنبة يف عقب عمر األرشف 
 من طرف واحد وهو طرف أبيه أمري املؤمنني عيل عليه ألن فضيلته أبيه األطرف عم

 ). يف ط أنصاريان٢٨١ُ ط جل املعرفة، و ص٥٣٣عمدة الطالب ص (»السالم
 "املعارف" و٥٣ ص"مجهرة أنساب العرب"، و ٦١ ص"نسب قريش"وانظر 

 .٩/١٠٤، والبداية والنهاية ٤/٣٨٧ "سري أعالم النبالء"، و ٢١٥ص
ًوكان عمر بن عـيل بـن احلـسني فاضـال « ٢/١٧٠ "اإلرشاد"فيد يف وقال امل

ًجليال وويل صدقات النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وصدقات أمري املـؤمنني عليـه 
ًالسالم وكان ورعا سخيا ً«. 
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 يفكان أحد علـامء بنـ... وأما أبو حفص عمر األرشف «: وقال ابن الطقطقي
 ).١١٨، والروض املعطار ص٢٧٦األصييل ص (»...هاشم ذا فضل وكرم

 ١٤٨ ص»املجدي«وقال أبو احلسن العمري يف 
وولد عمر األرشف ابن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالـب عليـه الـسالم «

 .»ًويكنى أبا حفص عاش مخسا وستني سنة
أبـو حفـص وعمـر :  فتأمل، عمر األطرف كنيته كام ذكـر ابـن خـداع:وأقول

 طبعة مؤسسة »قاموس الرجال«: وذكر التسرتي يفًاألطرف كنيته أيضا أبو حفص، 
عدة رجال من املحدثني والفقهـاء واملـصنفني مـن .  إيران– قم –النرش اإلسالمي 

 .أبو حفصُ وكناهم عمرأصحاب األئمة كلهم أسامؤهم 
زيـن (بـن عـيل ا) األرشف(بن عمر ا) األصغر(بن عيل ا) الشجري( عمر -٥
  ) :العابدين

 : علامء منهم العديد من اله ذكر
بن عيل بـن ا الشجري عمر وأما «:  قال٢٨٢ ص"عمدة الطالب"ابن عنبة يف 

عمر األرشف فأعقب من رجل واحد وهو أبو عبداهللا حممـد فأعقـب أبـو عبـداهللا 
 ط أنـصاريان ٢٨٢عمـدة الطالـب ص (»... وعـيل عمـرحممد من رجلـني ومهـا 

 ).ُ ط جل املعرفة٥٣٣ص
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علم أن عمر األرشف تزوج من أم سـلمة ا« ًوقال الشيخ عباس القمي مفصال
بنت اإلمام احلسن عليه السالم وجاء يف كتب األنساب أن عمر األرشف أعقب من 

ث يروي احلديث عن الـصادق عليـه الـسالم ِّحدُمـ وهو عيل األصغر الٍ واحدٍابن
  الشجري وأبـو حممـد احلـسنوعمرأبو عيل القاسم : بناء همأوقد أعقب من ثالثة 

ً أيضا أن عمـر األرشف جـد أم علـم اهلـدى الـسيد املرتـىض وأخيـه الـسيد واعلم
 ). ط الدار اإلسالمية٢/٦٢ منتهى اآلمال (»....الريض 

 وأما عمر بن عيل امللقب باألرشف فكان فخم السيادة «: وقال يف موضع آخر
قر قلـت أليب جعفـر البـا: روى أبو اجلارود بن املنذر قـال... زلة ـجليل القدر واملن

أمـا عبـداهللا فيـدي التـي أمحـل هبـا : عليه السالم أي إخوتك أحـب إليـك ؟ قـال
وأما عمر فعيني التي أرى هبا وأمـا زيـد فلـساين الـذي ) ق لهيوعبداهللا هذا أخ شق(

 ٢/٦٣ منتهى اآلمال (»ًأنطق به، وأما احلسني فصبور حليم يميش عىل األرض هونا
 ).ط الدار اإلسالمية

ولعمـر األرشف «: يف نسب عمر بن عـيل زيـن العابـدينوقال ابن الطقطقي 
حممد وموسى وجعفـر وعـيل وعـيل األصـغر : مخسة أوالد بني معقب وغري معقب

انتهى عقب حممد بن عمر األرشف إىل عيل بن حممد بن عمر بـن حممـد . ثِّحدُمـال
 الـشجري وأيب حممـد وعمـروأعقب عيل األصغر من ثالثة أوالد القاسـم معقـب 

 ).٢٧٧األصييل ص (»....احلسن 
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بن عيل بـن ا) َاألصغر املحدث(بن عيل ا) الشجري( عمر بن حممد بن عمر -٦
 ) :األرشف(عمر 

وانظـر ) الـشجري(وعمـر ) األرشف(سبق بيان نسبه وذكره يف عقـب عمـر 
 .املصادر واملراجع نفسها

وأما عمر الشجري ابن عـيل بـن عمـر األرشف فأعقـب مـن «وعن ابن عنبة 
 وهو أبو عبداهللا حممد فأعقب أبو عبداهللا حممد مـن رجلـني ومهـا عمـر رجل واحد

 .)٢٨٢عمدة الطالب ص (»...وعيل 
بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب ا عمر بن حييى بن احلسني بن زيد الشهيد -٧
 :طالب 

 حتت ذكـر اسـم بنـت "تراجم أعالم النساء"ذكره حممد األعلمي احلائري يف 
 ).٣٥٩تراجم أعالم النساء ص(ن إسامعيل بن جعفر الطيار احلسن بن عبيداهللا ب
أمـا حييـى أبـو «يف عقب احلسني ذي الدمعة ابن زيـد الـشهيد : وقال ابن عنبة

بن ذي الدمعة ويف ولده البيت والعدد فأعقب من سبعة رجال منهم ثالثـة ااحلسني 
د األصـغر حمم:  القاسم واحلسن الزاهد ومحزة، وأربعة مكثرون وهم  :مقلون وهم

           ٢٤٢عمـدة الطالـب ص (» بـن حييـىوعمـراألقسايس وعيسى وحييى بـن حييـى 
 ).ط أنصاريان
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 بن حييى بن احلسني ذي الدمعة وهو عمروأما «: آخر فصل فيه قالويف موضع 
 ). ط أنصاريان٢٥٢عمدة الطالب ص (»...ًأكثر إخوته عقبا وفيه البيت 

 »...يى فهو سيد رئيس وأعقب من ثالثـة أما عمر بن حي«: وقال ابن الطقطقي
 .)٢٤٩َاألصييل ص(

) املحدث الـشاعر(ابن أمحد ) النقيب(ابن حييى بن احلسني ) أبو عيل( عمر -٨
ابن عيل بن احلـسني بـن عـيل بـن أيب ) الشهيد(ابن عمر بن حييى بن احلسني بن زيد 

 : طالب 
وأمـا «: طقي يف عقبـةوهو من أحفاد عمر بن حييى السابق ذكره، قال ابن الطق

أبو عيل عمر الرئيس بن احلسني النقيب فهو أمري احلاج وهو الـذي أصـلح الطـرق 
ّوهادن القرامطة ورد احلجر األسود، حج ثالث عرشة حجة ومات ببغداد فعطلت 

ً وخلف ثالثة عرش ابنا كل واحد منهم ،األسواق يوم مماته ترجل يف جنازته كل أحد
 ).٢٥٤، صاألصييل (»...اسمه حممد 

وانظـر )  عيل عمـر بـن حييـىأيب( وقريب من هذا الكالم تكلم ابن عنبة يف -
 ). ط أنصاريان٢٥٤عمدة الطالب ص(
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 عمر بن حممد بن عبداهللا بن عمر بن سامل بن أيب يعىل ابن أيب الربكات حممد -٩
ابن ) اأبو الرج(حممد األشرت ) أيب الفتح(عبداهللا ابن ) أيب طاهر(ابن ) نقيب واسط(

ابـن عبيـداهللا ) الـصالح(ابـن عـيل ) الثـاين(ابن عيل بن عبيـداهللا ) الثالث(عبيداهللا 
 :ريض اهللا عنه ) زين العابدين(ابن عيل ) األصغر(بن احلسني ا) األعرج(

وانظر تسلسل نـسبه )  ط أنصاريان٢٩٧عمدة الطالب ص(ذكره ابن عنبة يف 
 ).العابدينزين (بن عيل ) األصغر(وعقبه يف عقب احلسني 

ابن أيب عـيل حممـد ) أبو العالء(املختار النقيب بن مسلم ) أبو عيل( عمر -١٠
 ) :األشرت(ابن حممد ) األمري(

 ).٢٩٦األصييل ص(ذكره ابن الطقطقي يف عقب احلسني األصغر 
) زيـن العابـدين(بن عيل ا) األصغر(بن عيل ا) األفطس( عمر بن احلسن -١١

 ) :الشهيد(بن احلسني ا
)  ط أنـصاريان٣١٥عمدة الطالـب ص(ه ابن عنبة يف عقب عيل األصغر ذكر

 .وسيأيت ذكره
 ) :األفطس(بن عمر بن احلسن  عمر بن عيل -١٢

 .هو حفيد عمر السالف الذكر
ً وشهد فخـا فأعقـب مـن عـيل )األفطس(وأما عمر بن احلسن  «قال ابن عنبة 

وأمـا ...  بأذربيجان وعمروحده فأعقب عيل بن عمر من مخسة رجال وهم إبراهيم 
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عمـدة الطالـب  (»...فمن ولده محزة بـن حممـد ) األفطس (عمر بن عيل بن احلسن
 .٧٣ ص"نسب قريش"وانظر )  ط أنصاريان٣١٥ص

 وعمروأعقب احلسن األفطس من مخسة رجال عيل «وذكره ابن الطقطقي قال 
 ).٣١٥-٣١٣األصييل ص (»واحلسن وعبداهللا واحلسن املكفوف

 : لطيفة* 
 –وأما احلسني بن األفطس وأمه عىل ما قال أبو احلسن العمري «ل ابن عنبة قا
عمـدة الطالـب  (» هي بنت خالد بن أيب بكر بن عبداهللا بن عمر بن اخلطابعمرية
جويرية بنت خالد : وأمه«:  قال٧٣ ص"نسب قريش"يف و)  ط أنصاريان٣١٥ص

 .»بن أيب بكر بن عبيداهللا بن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب
من ولـد عمـر (ابن حممد بن عبداهللا بن حممد األطرف ) املنجوراين( عمر -١٣

  :)األطرف ابن عيل بن أيب طالب
وأما عمر املنجواين ابن حممد وينسب إىل قرية منجـوران «: ذكره ابن عنبة قال

عمـدة  (»...وهو أول من دخلها من العلويني فولـد أربعـة بنـني ... من سواد بلخ 
 ).ُ ط جل املعرفة٦٤٧أنصاريان و ص ط ٣٣٥الطالب ص

 
 



 

بن أيب عمر حممد بن عبداهللا بن حممد بن ا) امللك املولتاين( عمر بن جعفر -١٤
 ) :األطرف(عمر 

 يف عقب عمر األطرف ابن عـيل بـن ٣٣٣األصييل ص(ذكره ابن الطقطقي يف 
 ).أيب طالب
 ) :الصادق(ابن جعفر ) الكاظم( عمر بن موسى -١٥

ًعرشون ابنا زائدا فيهم عمر وعقيال وثامين عرشة بنتا« ذكره ابن اخلشاب ً  انظر »ًً
 ط دار ٣/٩ "كــشف الغمــة"وانظـر ) ١٢٦تـواريخ النبــي واآلل، للتــسرتي ص(

 .٥ ح٤٨/٢٨٨ "بحار األنوار"األضواء و
ًما أوالده فقيل ولد له عـرشون ابنـا أو« "كشف الغمة"ونص كالم األربيل يف 
 زيـد، إبـراهيم، عقيـل  عـيل الرضـا: ه علـيهم الـسالم ًوثامن عرشة بنتا وأسامء بني

وضع عمـر م: ويقال ... عمر عبيداهللا،  هارون، احلسن، احلسني، عبداهللا، إسامعيل
ول قـثم أعاد األربيل الكالم نفسه مـن )  ط دار األضواء٣/٩كشف الغمة  (»حممد

 .)أبو بكر(ً أيضا وزاد عمراجلنابذي وذكر اسم 
 :ن حممد بن عمران بن عيل بن أيب طالب عمر بن عبداهللا ب-١٦

) املثنـى(ذكر الشيخ عباس القمي قال يف أوالد احلسن بن جعفـر بـن احلـسن
 ومخـسة ذكـور هـم سـليامن ثنـاِ بضع إ)١(فهو الذي ختلف عن واقعة فخ وأنجب«

                                                                                                                         

ٌوأنجب ولد ولدا جبانا ضد«: جاء يف القاموس املحيط: أنجب) ١( ً ً َ =    =  أي الكلمة من األضداد تستخدم يف »َ
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 ومن بناته فاطمة الكربى املعروفة بأم جعفر وقد ،وإبراهيم وحممد وعبداهللا وجعفر
 منتهى اآلمال (»ر بن عبداهللا بن حممد بن عمران بن عيل بن أيب طالبتزوج منها عم

 ). ط الدار اإلسالمية١/٣٦٨
ُقلت  كذا كتبه عمران بن عيل بن أيب طالب وأظنه سهو منه فال يعلم ابن لعيل :ُ

 .اسمه عمران وأظن اسمه عمر وليس عمران
 :ابن عيل بن أيب طالب) األطرف( عمر بن حممد بن عمر -١٧
ومـات عمـر بينبـع وهـو ابـن سـبع «): األطرف( ابن عنبة يف عقب عمر قال

أعقب من رجل واحد وهو ابنـه حممـد فأعقـب حممـد مـن أربعـة ... وسبعني سنة 
سني عليه  وأمهم خدجية بنت زين العابدين عيل بن احلوعمررجال عبداهللا وعبيداهللا 

 .)فةُ ط جل املعر٦٤١عمدة الطالب ص (»م ولدأالسالم وجعفر وأمه 
 داود بـن حـسن  عمر أبو احلسن ابن داود بن حسن بن داود بن حسن بن-١٨

 احلسن بن أيب عبد اهللا حممود البطحـائي مجـال الـدين بـن أيب بن محزة بن موسى أيب
ِّحممد القاسم بن أيب حممد احلسن بن زيد بن احلسن السبط ابـن عـيل بـن أيب طالـب 

 ).٢٨الروض املعطار ص(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 )١٦٨٥القاموس، مادة نجب ص. (املعنى وضده = 



  األسامء واملصاهرات بني أهل البيت والصحابة   ٦٥ 

ن الريض بن حممد بن حسني بن مهدي بن جعفر بن حممد  عمر بن محزة ب-١٩
بن عيسى بن عيل بن عبد الرمحن الشجري ابن القاسم بن احلسن بن زيد بن احلـسن 

 ).٣٩الروض املعطار ص(. ِّالسبط
 ن عمر بن سامل بن حممد أيب يعىل بن حممـد أيب عمر بن حممد بن عبد اهللا ب-٢٠
 ابـن حممـد »ابـن صـخرة« طاهر بن حممـد يب ابن عبد اهللا أ»نقيب واسط«الربكات 

 يف ذرية احلسني األصغر ابن ١٨٣الروض املعطار ص(. األشرت ابن عبيد اهللا الثالث
 ).عيل زين العابدين

 أيب »نقيـب الكوفـة« أبو حممد ابن حممـد »نقيب الكوفة« عمر جمد الدين -٢١
شـرت بـن عبيـد اهللا  ابـن حممـد األ»ابن صخرة« طاهر بن حممد الفتح بن عبد اهللا أيب

ذكر ابن شـدقم احلـسيني يف ذريـة احلـسني األصـغر وذكـره يف التـشجري (. الثالث
 ).١٨٣املحقق يف الروض املعطار ص

 عمر بن أمحد بن حممد بن أمحد بن احلسن بن أمحد بن احلـسني بـن أمحـد -٢٢
د بن  احلسن بن حمم بن أمحد بن احلسن بن إبراهيم أيب بن إبراهيم»املرصي العقيقي«

العقيقي بن جعفر بن صحصح بن عبد اهللا الباهر العقيقي بن احلـسني األصـغر بـن 
 وحتفـة ١٩٩انظر الروض املعطار ص(. عيل زين العابدين بن احلسني ريض اهللا عنه

 .) األصغرنياألزهار يف ذرية احلس
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املـرصي « أمحد بن احلسن بن أمحد بن احلسني بن أمحـد ن عمر بن حممد ب-٢٣
 ).املرجع السابق نفسه.... ( »العقيقي
تـه بـن  عمر بن شكر بن نارص بن أمحد الدعكي بن حممد بـن جعفـر كلي-٢٤

أمحد الدعكي ابن أمحد الدعكي بن عيل العراقي ابن عـيل بـن زيـد بـن احلـسني بـن 
بـن احلـسني الـشهيد ابن عيل زيـن العابـدين اعيسى موتم األشبال بن زيد الشهيد 

 حتفة األزهار يف ذرية زيد الشهيد، وأورده يف التـشجري ذكره ابن شدقم احلسيني يف(
 )٢١٣املحقق يف الروض املعطار ص

 عمر بن حممد بن عيل بن إبراهيم بن حممد بن احلسن بن احلسني بن أمحـد -٢٥
ذكـره ابـن شـدقم يف حتفـة (. »الـصادق«بـن جعفـر االعمري بن إسامعيل األعرج 

 ).٢٢١ صاألزهار وشجرة املحقق يف الروض املعطار
 : ة يف اسم عمرلطيفخامتة * 
 كامنـة  أهل بيت رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم كـل تلـك املـودةٍهإي

ُللصحابة الكرام خاصة عمر، وال عقب إال وفيـه اسـم عمـر، وتـرى أهيـا القـارئ 
عمـدة "الكريم وقد تتبعت معـي مـا ذكـره علـامء األنـساب خاصـة ابـن عنبـة يف 

 هل يساورك بعد ذلـك "نيياألصييل يف أنساب الطالب"ي يف  وابن الطقطق"الطالب
هنم ال هيجرون اسـمه إ حتى ،شك يف مدى املودة بني أهل البيت وعمر بن اخلطاب

بن أيب طالـب بعـد أن ماتـت فاطمـة الزهـراء ائل عيل ُ لقد س ؛ًأبدا عىل مر العصور
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ثم ولد له ولد فجـاءه ) ابن احلنفية(ًريض اهللا عنها وتزوج وولد له ولد فسامه حممدا 
حممد إال أبا بكر ثـم ولـد لـه بعد ال يسمى : الناس هينئونه ويسألونه عن اسمه فقال

كيف أخرت عمك يا عـيل؟ : فقيل له... ولد فسامه عمر ثم ولد له ولد فسامه عثامن 
 .)١( بعد ذلك العباس من أم البنني الكالبيةه ألنه سمىكام أخره اهللا ورسول: فقال

 "األصييل يف أنساب الطالبيني"جع فهارس مهدي الرجائي لكتاب  ومن يرا-
 م مرة وكلهم من آل أيب طالـب علـويني وهـةثامين عرش) عمر(يالحظ تكرار اسم 

 :عىل الرتتيب الذي أورده
 بن أمحد بن محزة احلنفياعمر بن أمحد بن ميمون 
 عمر بن جعفر املولتاين
 عمر بن احلسن األفطس

 مد احلائريعمر بن احلسني بن حم
 عمر بن شكر بن نارص بن إبراهيم العراقي الزيدي

 عمر بن عبداهللا بن أمحد بن عيل العمقي
 بن عيل زين العابدين عليه السالماعمر األرشف 

                                                                                                                         

ُقلت لعيسى بن ع: وأورد ابن عساكر يف رواية عن حممد بن سالم قال) ١( بد اهللا  بن حممد بن عمر بـن عـيل بـن ُ
ُسألت أيب عن ذلك فأخربين عن أبيه عن عمر عـن عـيل بـن : ّكيف سمى جدك عيل عمر ؟ فقال: أيب طالب

يا أمري املـؤمنني ولـد يل الليلـة غـالم : ُولدت أليب بعدما استخلف عمر بن اخلطاب فقال له: أيب طالب قال
  ).٤٨/٢٠٣تاريخ دمشق (سميته عمر، ونحلته غالمي مورق قد : َهو لك قال: ُفقلت. هبه يل: فقال
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 بن عيل بن أيب طالب عليه السالمار غعمر األص
 عمر بن عيل بن عمر األرشف

 عمر بن حممد بن أمحد بن احلسني بن حممد الكويف الزيدي
 عمر بن حممد بن عبداهللا بن عمر بن سامل األشرتي العبيديل
 عمر املختار بن مسلم بن حممد بن حممد األشرت العبيديل

 عمر بن هبة اهللا بن نارص بن زيد النقيب الزيدي
  .)١(عمر الرئيس بن حييى بن احلسني ذي العربة

 عمر الرئيس بن حييى بن احلسني النقيب الزيدي
 .امعمر بن أيب املقد

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

  .»ذي الدمعة« وقد يرد يف مصادر أخرى »ذي العربة«كذا أورده ابن الطقطقي ) ١(
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 :عثامن بن عفان ريض اهللا عنه ومن تسمى باسمه  •
هو اخلليفة الثالث ذو النورين زوج ابنتي رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم 

 .رقية وأم كلثوم ريض اهللا عنهام شهيد الدار
 :نسبه 

ُدشمس بن عبدمناف بن قيص بن عثامن بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عب
 ).عبدمناف(مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف اجلد كالب، يلتقي 

 :أمه 
ُأروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبدشمس بن عبدمناف بن قـيص بـن  ُ

) عبدمناف(ًكالب وهي تلتقي مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم نسبا يف اجلد 
بنـت ) لبيـضاءا(هـي أم حكـيم ) أي جـدة عـثامن بـن عفـان ألمـه(ًأيضا، وأمهـا 

عبداملطلب عمة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وهي توأم عبداهللا والد رسـول 
 .)١(اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

                                                                                                                         

مع أن هذا نسب عثامن بن عفان ريض اهللا عنه إال أنه مل يـسلم مـن الطعـن يف نـسبه وانظـر ابـن الكلبـي يف ) ١(
إلـزام ": نه نقل من بعـده ممـن ال علـم هلـم بنـسب أو علـم وانظـر حتقيق نجاح الطائي وم"مثالب العرب"

  "الـرصاط املـستقيم إىل مـستحقي التقـديم"هــ و ١٤٢٠ ط ١٦٥ حتقيق عبدالرضا النجفـي ص"الناصب
 .طعن فيمن هذا نسبهُ، لرتى كيف ي٣/٣٠

 "عليـه وسـلم والعـرشةاجلوهرة يف نسب النبي صىل اهللا "أما نسب عثامن بن عفان ريض اهللا عنه وترمجته فانظر 
أسـد " و٦٨٣ رقـم ٨٩٠ ط بيت األفكار الدولية ص"اإلصابة" و٢/١٧٧للتلمساين ط مركز زايد للرتاث 

  .٣/٥٨٤ "الغابة
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 :وممن تسمى بعثامن 
 :عثامن بن عيل بن أيب طالب  -١
تل مع احلسني يف كربالء وأمه أم البنني بنت حزام الوحيدية ثم الكالبية، ذكر ُق

 :علامء األنساب والتواريخ منهم  من ٌذلك مجع
 .٤٢٨-١٨٦ ص"اإلرشاد"املفيد يف 

 .٥١ ص"أعيان النساء"حممد رضا احلكيمي يف 
 .اليعقويب يف تارخيه يف أوالد عيل

 .١/٥٤٤ "منتهى اآلمال"الشيخ عباس القمي يف 
 ط دار الــرشافة يف أوالد أمــري ١١٥ ص" تــواريخ النبــي واآلل"التــسرتي يف 

 .املؤمنني
 »وعثامن ألم البنني قتيل يوم الطـف« قال ٥٧ ص"األصييل"الطقطقي يف ابن 

 . ط دار املعارف٤٣ ص"نسب قريش"صعب الزبريي يف مو
ًولـد أيـضا عـثامن وجعفـر «:  قـال٢/١٩٢ "أنساب األرشاف"البالذري يف 

أنـساب األرشاف  (»...األكرب وعبداهللا قتلـوا مـع احلـسني ريض اهللا تعـاىل عـنهم 
 ).٢/١٩٢باقر املحمودي ط مؤسسة األعلمي  حممد بتحقيق

 ٢٣٤خيـاط ص، تـاريخ خليفـة بـن ٣/١٢٦ "تاريخ الطربي": ًأيضاوانظر 
 .٧/٣٢٣ "البداية والنهاية"، و٣/٤٤٣ البن األثري "الكامل يف التاريخ"و
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 : لطيفة* 
 عثامن األكرب السابق ذكـره وعـثامن األصـغر :لعيل جاز أن يكون هناك ولدان 

 .وعمر األصغر) وهو األطرف( األكرب كام يوجد عمر
 ونقلـه التـسرتي يف ٢/٤١٣ "مـروج الـذهب"ذكر ذلك كلـه املـسعودي يف 

 . ط دار الرشافة١١٨ ص"تواريخ النبي واآلل"
 : عثامن بن عقيل بن أيب طالب -٢

.. ًولـد عقيـل مـسلام «:  قـال٧٠ ص"أنـساب األرشاف"ذكره الـبالذري يف 
 .»وعثامن

: ولـد عقيـل بـن أيب طالـب: ء ولد عقيل بن أيب طالبوهؤال«وقال ابن حزم 
عبداهللا وعبدالرمحن، قتال مع احلسني ومسلم القائم املقتول بالكوفـة وعـيل ومحـزة 

مجهـرة أنـساب  (»ُ ويزيد بـه كـان يكنـىوعثامنوجعفر وسعيد وأبو سعيد وعيسى 
 ).٦٩العرب ص

 اهللا األعـرج ابـن ينتهي نـسبه إىل عبيـد.  عثامن بن حييى بن سليامن بن مانع-٣
 ).١٥٢الروض املعطار ص. (احلسني األصغر ابن عيل بن احلسني الشهيد

 
 
 



 
 

 :طلحة بن عبيداهللا ريض اهللا عنه ومن تسمى باسمه  •
 كعب بن سعد بن تيم نطلحة بن عبيداهللا بن عثامن بن عمرو بن عامر ب: نسبه 

 .ُبن مرة بن كعب
وجيتمـع ) ُمـرة(وآله وسلم يف اجلد يلتقي يف نسبه مع رسول اهللا صىل اهللا عليه 

 .ِّمع الصديق أيب بكر يف كعب بن سعد بن تيم
الـصحايب ) ١(بـن احلـرضمياهي الصعبة بنت احلرضمي أخـت العـالء : وأمه 

عـامد بـن أكـرب بـن بـن   عبد اهللالصعبة بنتوهي  )٢(اجلليل وكان مستجاب الدعوة
 .)٣(ربيعة بن مالك بن عويف احلرضمي

                                                                                                                         

ْلقد طعن يف نسب طلحة من هلم هوى وضالل، نقلوا ذلك القـدح !! هل من هذا نسبه يمكن أن يطعن فيه ) ١( َ
 . الكلبي مقدوح فيه عند العلامء  وابن"مثالب العرب"من ابن الكلبي وكتابه 

لقد رووا أن الصعبة بنت احلرضمي وهي أخت العالء بن احلرضمي كانت من ذوات الرايات يف اجلاهليـة فهـل 
ًيعقل هذا عن أرشاف وكرام قريش نساء ورجاال انظر هذا الطعن يف  ، وكـشف احلـق ١٧٣إلزام الناصـب ص(ً

مثالـب "امسة يف اإلمامـة حتـت عنـوان نـسب طلحـة، وكتـاب  طبعة بريوت أواخر املسألة اخل٣٥٦للحيل ص
 ). البن الكلبي بتحقيق نجاح الطائي"العرب

 ط بيـت األفكـار ١٢٠٦٩ رقم ١٧١٨ ص"اإلصابة" يف صحبة وترمجتهاأما الصعبة بنت احلرضمي فهي ممن أسلم وهلا 
 "أسـد الغابـة"، و١٢٨٧ رقـم "تيعاباإلس" و٤٤٢٨ رقم ٦٤١وانظر ترمجة طلحة بن عبيداهللا يف اإلصابة ص. الدولية

 .٣٦٦ البن اجلوزي ص"تلقيح فهوم أهل األثر" و٩٥ البن حزم ص"أسامء الصحابة"، و٢٦٧٢رقم 
 وعمـر عىل البحرين وأقره عليها أبو بكرالعالء بن احلرضمي استعمله رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ) ٢(

 . وكان مستجاب الدعاء وهو من فضالء الصحابة، والقصة مشهورة،وخاض البحر مع اجليش بكلامت
= وكان اسمه عبد اهللا بن عامد بن أكرب بن ربيعة بـن مالـك «: ّقال ابن حجر حتت ترمجة العالء بن احلرضمي) ٣(
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 :مه ن تسمى باسممو
 : طلحة بن احلسن بن عيل بن أيب طالب -١

 :ذكره العديد من علامء األنساب والتاريخ منهم
 .٢٢٨اليعقويب يف تارخيه يف أوالد احلسن ص

واحلـسني «:  ط دار الـرشافة قـال١٢٠ ص"تواريخ النبي واآلل"التسرتي يف 
 » وفاطمة من أم إسحاقوطلحةاألثرم 

ً احلسن حـسنا أمـه خولـة بنـت دولف«: ل قا٢١٢ ص"املعارف"وابن قتيبة يف 
 وعمـرًمنظور بن زبان الفزارية وزيدا وأم احلسن أمهام أم عقبة بن مسعود البـدري 

 وأمـه أم إسـحاق بنـت طلحـة بـن طلحـةو  ،ة واحلسني األثرم ألم ولـدفيوأمه ثق
 .»...عبيداهللا

 .. وسيأيت نص كالمه ٥٠ ص"نسب قريش"ويف 
أم إسحاق بنت طلحة بن :  احلسن درج أمه بنوطلحة«: قال مصعب الزبريي

عبيداهللا التيمي واخته ألمه فاطمة بنت احلسني بن عيل بن أيب طالـب، وآمنـة بنـت 
 ).٥٠نسب قريش ص (»عبداهللا بن حممد بن عبدالرمحن بن أيب بكر الصديق

ُقلت  . هذه واهللا هي األنساب واملصاهرات واألرحام:ُ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ٢٨٠، ونـسب قـريش ص١٢٦املواهـب اللطيفـة ص: ًوانظر أيضا) ٦٣٦٧( رقم ٩٢٨ص» ابن عويف= 
 .»بد اهللا بن عامدوأمه الصعبة بنت احلرضمي وهو ع«وفيه 
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 : يف اسم طلحة ةلطيف* 
 رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم أربـع )١(يداهللا التيمي سالفطلحة بن عب

ربع نسوة عند النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم أخـت كـل أمرات فقد تزوج طلحة ب
تزوج بأم كلثوم بنت أيب بكر الصديق أخت الصديقة بنت الصديق، وتـزوج : منهن
أيب سـفيان ة بنـت عـارفة بنت جحش أخت السيدة زينب بنت جحش، وتزوج نمح

أخت السيدة أم حبيبة بنت أيب سفيان، وتزوج رقية بنت أيب أميـة أخـت الـسيدة أم 
 .ًبنت أيب أمية رضوان اهللا عليهم مجيعا) هند(سلمة 
ابن عيل ) السبط(بن احلسن ) املثنى(ابن احلسن ) املثلث( طلحة بن احلسن -٢

 :بن أيب طالب 
حممـد، وعبـداهللا، وعبـاس : دوللحسن املثلث مخـسة أوال«قال ابن الطقطقي 

 ).١٢٢األصييل ص (»وطلحة، وعيل
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

ُالسلف لرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم هو من كانت زوجته أختا إلحدى أمهات املؤمنني) ١( ً ْ َ ِّ. 
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 :معاوية بن أيب سفيان ريض اهللا عنه ومن تسمى باسمه  •
بن حرب بن أمية بن عبدشـمس بـن ) صخر( هو معاوية بن أيب سفيان :نسبه 

ُعبدمناف بن قيص، يلتقي مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم يف اجلـد الثالـث 
ُ قيص يف بن عبدمناف بنوكذلك يلتقي مع عيل بن أيب طالب بن هاشم ) عبدمناف(

 ).منافعبد (ًاجلد الثالث أيضا 
ُ هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف بن قيص بن كـالب :وأمه 

 وهي قعـدد )مناف عبد(فهي تلتقي مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف اجلد 
 ثالثـة صىل اهللا عليه وآله وسلم فبينها وبني اجلد عبد منافيف النسب مع رسول اهللا 

 وكذلك رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم فهـو حممـد بـن عبـداهللا بـن  ،أباء
 وهي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن  ،مناف عبدعبداملطلب بن هاشم بن 

 .مناف عبد
 .ةلميُّصفية بنت أمية بن حارثة بن األوقص الس:  وأمها
فهي تلتقي مع رسول اهللا صىل اهللا عليـه . أمنة بنت نوفل بن عبدمناف : وأمها
 )نافعبد م(يف اجلد وآله وسلم 
فهـي ، ِقالبة بنت جابر بن نرص بن مالك بن حسل بن عامر بـن لـؤي  : وأمها

 )لؤي(تلتقي مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف 



 
 

ِن جذيمة بن مالك بن حسل بن عـامر متارض بنت احلارث بن حبيب ب : وأمها
 )لؤي(ًفهي أيضا تلتقي مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف ، بن لؤي 

 صيص بن كعـب بـن لـؤيُالصامء بنت سعيد بن سهم بن عمرو بن ه : وأمها
 .)كعب(فهي تلتقي مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف 

 فهي تلتقي مـع رسـول اهللا صـىل اهللا ، عائشة بنت عبدالعزى بن قيص : وأمها
 )ُقيص(عليه وآله وسلم يف اجلد 

فهـي تلتقـي يف ُيم بن مـرة، احلظيا وهي ريطة بنت كعب بن سعد بن ت : وأمها
 )ُمرة(النسب مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف اجلد 

فهـي  صيص بن كعب بن لؤيُقيلة بنت حذافة بن مجح بن عمرو بن ه : وأمها
 ).كعب(النسب يف اجلد لتقي مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف ت

هذا أخر ما مجعناه من نسب معاوية بن أيب سفيان وأمه هند بنـت عتبـة وهـي 
 .َ وحسن إسالمها وكانت ذات شأن يف اجلاهلية واإلسالمتصحابية بايع

 هنـد والقارئ الكريم رأى نسبها ونسب أمهاهتا وهذا ليس ألي صحابية غـري
 .)١(بنت عتبة، فهل بعد هذا النسب يكون كالم حول هند ونسبها

                                                                                                                         

 بنت عتبة كانت من ذوات الرايات يف اجلاهلية وأهنا وأهنا فل عن علم األنساب ورشفه أن هندادعى من يغ) ١(
، مثالب العـرب البـن الكلبـي وزهـر ١٦٦إلزام الناصب ص(مما يعف القلم عن ذكره هنا فانظر .... وأهنا 

 .وغريها من الكتب) ١٢٢-٢/١٢١الربيع 
 = "أسد الغابة" و٣٥٦٨ رقم "االستيعاب"، و)١٢٥٠٥( رقم "اإلصابة"وهي صحابية شهمة ترجم هلا يف 
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 :وممن تسمى باسم معاوية 
 : معاوية بن عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب * 

سم معاوية بـن أيب سـفيان وملعاويـة هـذا عقـب باهو أحد أوالد عبداهللا سامه 
 .ن ط أنصاريا٣٧ ص"عمدة الطالب"، و٦٨-٦٠ ص"أنساب األرشاف"وانظر 
وقال شيخنا أبو احلسن العمـري، مـات « "عمدة الطالب" قال ابن عنبة يف -

ًعبداهللا يف زمان عبدامللك بن مروان وله تسعون سـنة فولـد عبـداهللا عـرشين ذكـرا 
   بن عبداهللا كان ويص أبيـه، وإنـام سـمي معاويـةمعاويةوقيل أربعة وعرشين منهم 

لـه مائـة ألـف درهـم وقيـل ألـف ألن معاوية بن أيب سفيان طلب منه ذلك فبـذل 
-٣٧عمـدة الطالـب ص (»...وكان ملعاوية حممد ويزيد وعيل وصـالح ..... ألف 

 ) ط أنصاريان٣٨
 ومعاويـةوالعقب من ولد عبداهللا بن جعفـر لعـيل «:  وقال مصعب الزبريي-

 ط دار ٨٣نــسب قــريش ص (»...وإســحاق وإســامعيل بنــي عبــداهللا بــن جعفــر 
 ).املعارف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ط ، مري هلزاع بن عيـد الـش"عقيلة قريش هند بنت عتبة": وانظر ملزيد من التفصيل كتيب) ٧٣٥٠(رقم = 
 ملنري "هند بنت عتبة"تربئة هند بنت عتبة من دم أسد اهللا محزة، و:  الرياض، ومقال باالنرتنت بعنواندار أجا

 .حممد الغضبان ط مكتبة املنار، األردن، الزرقاء
وعسى اهللا عز وجل أن يوفقنا يف تصنيف رسالة يف نسب معاوية وأمه هند ريض اهللا عنهام لرد ما أثري حـوهلام 

 . افرتاءاتمن
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وهؤالء ولد جعفر «ًزم مفصال عقب جعفر بن أيب طالب وولده  وقال ابن ح-
وولـد  عبداهللا وحممد وعون أمهـم أسـامء بنـت عمـيس :ولد جعفر، بن أيب طالب 

 وإسامعيل وإسـحاق وحممـد وعـون األكـرب وعـون ومعاوية عيل عبداهللا بن جعفر
األصغر واحلسني وجعفر وعياض وأبو بكـر وعبيـداهللا وحييـى وصـالح وموسـى 

وصالح بـن ...  بن أيب طالب معاوية بن عبداهللا بن جعفر، فولد  ...ويزيدرون وها
بن أيب طالب فولد يزيد بن معاوية بن عبداهللا بن جعفر ... معاوية ويزيد بن معاوية 

 ).٦٩مجهرة أنساب العرب ص (»....خالد بن يزيد 
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 : اهللا عنهام بنت أيب بكر الصديق أم املؤمنني ريض) ديقةِّالص(عائشة * 
 :نسبها 

بـن عـامر بـن عمـرو بـن ) عثامن(بن أيب قحافة ) عبداهللا(عائشة بنت أيب بكر 
 .)١(ُكعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي

وهـو اجلـد الـسادس ) ُمـرة(تلتقي مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف 
 .لرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

 

                                                                                                                         

ُأة من فوق سـبع سـاموات بقـرآن يـتىل يف حماريـب َربُمـهرة الربيئة الَطُمـديق الطاهرة الِّديقة بنت الصِّالص) ١(
ِّاملسلمني إيل يوم قيام الساعة، وقد لقيت الص ديقة من التطاول عليها مالقيت وهي عرض رسـول اهللا صـىل ْ

وهلا من الفضائل ماال يمكننا هنا حرصه، روت من األحاديث اهللا عليه وآله وسلم وزوجه يف الدنيا واآلخرة 
ًحديثا وانفـرد ) ٥٤(ًحديثا وانفرد البخاري بـ ) ١٧٤(ًحديثا اتفق هلا البخاري ومسلم عىل ) ٢٢١٠(النبوية 

) ٢٦٤٧٤(حتـى ) ٢٤٠٦٥(ًحديثا من الرقم ) ٢٤٠٩ ("مسنده"أحاديث، وروى هلا أمحد يف ) ٩(مسلم بـ 
عن التفضيل بـني خدجيـة وعائـشة رضـوان اهللا علـيهام عـرض ) جاللة قدره وعلمه(مية عىل ئل ابن تيُملا س

لفضائلهام وتوقف مع علو شأن خدجية رضوان اهللا عليهام وسالم اهللا عليهام وحمبة رسول اهللا صـىل اهللا عليـه 
 ديقة ِّظـم شـأن الـصِوآله وسلم هلا وكون حمبة الرسول هلا رزق من اهللا، إال أن توقف ابن تيمية دليـل عـىل ع

ٍويكفيها فضال أن أجرها باق غري منقطع ما دام املتطاولون عىل مقامها وشأهنا يتناولوهنا بام يسوء، نعوذ بـاهللا  ً
 هنا عن ذكر ما قيل عن حبيبة احلبيب املـصطفى فـإىل اهللا املـشتكى ُّعفَمن سوء العاقبة واخلذالن، والقلم ي
 للمحـتج بكتـاب "الشهاب الثاقب"مة كام يف كتاب ث بعض األيادي اآلولينظر القارئ غري مأمور ما سجلته

ه ممـن تقدمـه ـعامل سبيط النييل وإنام يستقي هو ومن لف لف:  من أمثال وصاحبه من املعارصين٢٧٦اهللا ص
 .من الذين ال غرية هلم عىل عرض رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فهم املنبع وهللا األمر
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 : أمها 
عد، أسـلمت وكـل أهـل دن بنت عامر الكنانية وقيل اسمها زينب أو روماأم 

 .الصديق كذلك
 :وممن تسمى باسمها * 
 : عائشة بنت جعفر الصادق -١

... من ربات العبادة والـصالح :  عائشة بنت جعفر الصادق«قال عمر كحالة 
 ط مؤسـسة ١٣٢أعـالم النـساء ص (» مـرصهفـهـ ودفنت بقرا١٤٥وتوفيت سنة 

 .)الرسالة
 :وقد نقل كحالة ترمجتها من 

 ).خمطوط( للشعراين "لواقح األنوار يف طبقات األخيار"
 . للشبلنجي"نور األبصار يف مناقب آل البيت املختار"
 ) :الصادق(بن جعفر ا) الكاظم( عائشة بنت موسى -٢

 .وذكر ذلك مجع من علامء األنساب والتواريخ) الكاظم(هي من بنات موسى 
بـاب ذكـر عـدد أوالده « قـال ٣٠٤ ص"اإلرشـاد"املفيـد يف الـشيخ : وانظر

ًوكان أليب احلسن موسى عليه السالم سـبعة وثالثـون ولـدا . وطرف من أخبارهم
 :ًذكرا وأنثى منهم 
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ـــشة -٣٤،   ...... -٢،  .. .. -١ ـــدة "و) ٣٠٤اإلرشـــاد ص( ».. .عائ عم
 دار  ط منـشورات٢٦٦ ط أنـصاريان، و ص١٧٧ البن عنبة حاشـية ص "الطالب

 وأم جعفـر، وأمامـة، وكلـثم  أم عبـداهللا وقـسيمة، ولبابـة: أسامء بناته «احلياة قال 
 وبرهية، وأم القاسم، وحممودة، وأمينة الكربى، وعليـة، وزينـب، ورقيـة، وحـسنة

، وأم سلمة، وأسامء وأم فروة وآمنة، قالوا قربها بمرص وأم أبيهـا، وحليمـة وعائشة
 ١٧٨-١٧٧عمـدة الطالـب ص (»..ى، وعباسـة، ورملة، وميمونة وأمينة الصغر

 ). ط جل املعرفة٣٤٧و ص ، ط أنصاريانًنقال من املجدي أليب احلسن العمري
ُقلت  ) منتهى اآلمال(كل العجب أن يذكر الشيخ عباس القمي يف  والعجب :ُ

 من بنات موسى الكاظم، ولكن املحقق املرتجم يعز عليه ذلك فيذكر يف عائشةاسم 
 بنات موسى  من؟ مع أن!دون تعليق أو بيان فمن أين له ذلك ) عباسة(ا احلاشية أهن
فهل مها اثنتان، مع أن اسم عباسة مل يشتهر بـل مل يـسم بـه ) عباسة(كرت ُالكاظم ذ

 .) ط الدار اإلسالمية٢/٢٩٢ منتهى اآلمال(أحد من أهل البيت؟ وانظر 
ًم سبعة وثالثون ولدا وأما عدد أوالده منه«:  قال١/٣٨٠ واألنوار النعامنية -

 .»وعائشة....... اإلمام عيل الرضا و : ًذكرا وأنثى
 ىالبيت ألهل هذا االسم حتـى أن موسـى الكـاظم سـمفهذا دليل حمبة أهل 

 .عائشةباسم 
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خالف فيـه  ال الذيأن اظم إال ـوإن كان هناك خالف يف عدد أبناء موسى الك
 .عائشةأن له ابنة باسم 

ًولد موسى من ثامنية عرش ابنا واثنتني وعـرشين بنتـا«قال أبو نرص البخاري  ً« 
 ).٥٣رس السلسلة العلوية ص(

فاطمـة الكـربى، وفاطمـة الـصغرى، ورقيـة «د التسرتي من أسامء بناته وروأ
ورقية الصغرى وحكيمة وأم أبيها وأم كلثوم وأم سـلمة وأم جعفـر ولبابـة وعليـة 

-١٢٥واريخ النبـي واآلل صتـ (» وزينـب وخدجيـةوعائشةوآمنة وحسنة وبرهية 
١٢٦.( 
 ):الصادق(ابن جعفر ) الكاظم( عائشة بنت جعفر بن موسى -٣

ابن ) الكاظم(ولد جعفر بن موسى «: قال أبو حممد احلسن العمرى يف املجدى
جعفر الصادق يقال له اخلواري وهو ألم ولـد ثـامين نـسوة وهـن حـسنة وعباسـة 

عمـدة الطالـب  (»...نـب وأم جعفـر  وفاطمة الكربى وفاطمة وأسامء وزيوعائشة
ً ط أنصاريان احلاشية نقال من املجـدى ١٩٩ ط منشورات دار احلياة، و ص٦٣ص

 ).للعمري
 ) :الكاظم(بن موسى ا) الرضا( عائشة بنت عيل -٤

ولد الرضا مخسة بنـني «:  قال"مواليد أهل البيت"ذكرها ابن اخلشاب يف كتابه 
سن وجعفر وإبراهيم واحلسني والبنـت اسـمها حممد القانع واحل: وابنة واحدة هم 
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وهـو قـول قـال بـه كثـري )  ط دار الـرشافة١٢٨تواريخ النبـي واآلل ص (»عائشة
 :وانظر 
 ٢٨٤-٢/٢٦٧ "كشف الغمة"
 ٢٢٢ و ص١١ح٤٩/٢٢١ "بحار األنوار"و
 ) :الرضا(بن عيل ا) اجلواد(بن حممد ا) اهلادي( عائشة بنت عيل -٥

وخلف من الولد أبا حممد احلسن ابنه «:  قال"رشاداإل"ذكرها الشيخ املفيد يف 
 ).٣٣٤اإلرشاد ص (»عائشةهو اإلمام من بعده واحلسني وحممد وجعفر وابنته 

 .٣٠٦وذكرها ابن شدقم يف حتفة األزهار، واملحقق يف الروض املعطار ص
بـن احلـسن ا) املثنـى( عائشة بنت حممد بن احلسن بـن جعفـر بـن احلـسن -٦

 :عيل بن أيب طالب بن ا) ِّالسبط(
 :ذكرها الشيخ عباس القمي قال يف أحوال احلسن بن جعفر

أما احلسن بن جعفر فهو الذي ختلف عـن واقعـة فـخ وأنجـب بـضع إنـاث «
وقد تويف سليامن ... سليامن، وإبراهيم، وحممد، وعبداهللا وجعفر، : ومخسة ذكور هم

أمه مليكة بنت احلسن بن داود ًوإبراهيم يف حياة أبيهام وحممد كان معروفا بالسيلق و
 منتهـى اآلمـال (» وحممـد وعـيلعائشة:  وأعقب ابنة وذكرين هم بن احلسن املثنى

 ). ط الدار اإلسالمية١/٣٦٨
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 :يف أحوال الصديقة لطيفة خامتة * 
ديقة ِّوما يف التسمية باسم عائشة لعل املراد غري الص: لعل القارئ الكريم يقول
: وا تسمية عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه ابنه بعـثامن قـالُبنت الصديق كام روي يف

نـه سـامه أ »تاريخ دمشق«يف ترمجة عمر بن عيل يف و بعثامن بن مظعون ريض اهللا عنه
 ).٢٤/٢٠٣تاريخ دمشق  (.بعثامن بن عفان

َواجلواب عن ذلك بسيط جدا، إين فتشت كتب التـواريخ والـرتاجم أل ث بحـً
  ِّديقة بنـت الـصديقِّاسم عائشة فلـم أجـد إال الـصعمن اشتهرن من الصحابيات ب
ُوإال فأخربوين من غريها يراد ؟ ْ َ! 

ومثال ما يذكر يف كتب الرتاجم للصحابة أعرض هنا لثالثة كتب من أهـم مـا 
 :صنف يف تراجم الصحابة 

اإلصـابة يف " البـن األثـري، و"أسد الغابـة" البن سعد، و"الطبقات الكربى"
 . حجر العسقالين البن"متييز الصحابة

لوايت ترجم هلن من النساء الصحابيات ال) هـ٢٣٠ت( لقد عرض ابن سعد -
ُهذا غري قربى رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وزوجاتـه  صحابية) ٥٧٢(عدد 

 .رساريهو  وسلمومن خطبهن ومن وهبن أنفسهن لرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله
من العوائش غري سـت ولـيس كلهـن وهذا العدد من الصحابيات ليس فيهن 

 : فيهن بني العلامء وهؤالء العوائش هن ابيات بل فيهن تابعيات وإن اختلفصح
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 .)٨/٤١٥(من نساء بني ظفر وهو كعب بن اخلزرج : عائشة بنت جزء -١
 .)٤٣٥/٨(من نساء سلمة من اخلزرج : عائشة بنت عمري -٢
 اهللا عليـه وهي ممن روين عن أزواج رسول اهللا صـىل: عائشة بنت طلحة -٣

 .)٨/١٥(وآله وسلم وهي تابعية باتفاق 
وهي ممن رويـن عـن أزواج رسـول اهللا : د بن أيب وقاصعائشة بنت سع -٤

صىل اهللا عليه وآله وسلم وخمتلف فيها فابن حجر العسقالين يـرجح أهنـا صـحابية 
عائـشة كـربى وعائـشة صـغرى فالـصغرى تابعيـة ويرى أن لسعد بن أيب وقاص 

 يف اإلصـابة ٧٠٦ وانظـر رقـم  الطبقات البـن سـعد٨/٤٦٥(والكربى صحابية 
 .) ط مكتبة مرص٤/٤٨٠

ممن روين عن أزواج رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه : عائشة بنت قدامة -٥
 .)٤/٤٨١) ٧١١( واإلصابة رقم ٨/٤٦٥(الطبقات . وسلم وهي صحابية

ممن روين عن أزواج رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه : عائشة بنت عجرة -٦
 .ها تابعيةآومل يذكرها ابن حجر العسقالين ولعله ر) ٨/٤٧٣الطبقات (سلم و

 ديق؟ِّديقة بنت الصِّفهل واحدة من هؤالء أشهر يف اإلسالم من الص
ن العوائش تسع أوهلن الـصديقة واتفـق  م أما ابن حجر العسقالين فقد ذكر-

 : ادمع ابن سعد يف عائشة بنت سعد بن أيب وقاص وعائشة بنت قدامة وز
 .عائشة بنت أيب سفيان بن احلارث بن زيد األنصارية  



 
 

األسامء واملصاهرات بني أهل البيت والصحابة   ٨٦

 .وعائشة بنت شيبة بن ربيعة بن عبدشمس  
 .وعائشة بنت عبدالرمحن بن عتيك النرضية  
 .وعائشة بنت عمري بن احلارث بن ثعلبة األنصارية  
 .وعائشة بنت معاوية بن املغرية بن أيب العاص بن أمية  

د أشهر مـن الـصديقة بنـت الـصديق عائـشة ولو فتش القارئ الكريم ما وج
 املقـام الرضوان اهللا عليها يف اإلسالم ولوال أن الكتاب يف األسامء واملصاهرات لط

ديقة وحمبتهـا ألهـل البيـت ِّ عن املقصود واحلديث عن فضائل هـذه الـصوخلرجنا
حصاء، وهـذا جمـال أدعـو البـاحثني مـن ِن اهللا عليهم ليس مظنة احلرص واإلرضوا

؛ نعم صنفت العديد من الكتب واملـصنفات تمني أن يبذلوا فيه قصارى جهدهمامله
 يف فـضائل أهـل البيـت )٢( لكن جانـب مرويـات الـصديقة)١(يف بيان سرية الصديقة

 ...خاصة جانب حيتاج إلضاءة وإرشاقة 
                                                                                                                         

ديقة عائشة ريض اهللا ِّ إىل إطالعي عىل دراسة الندوي وهي فيام أظن أهم وأوىف دراسة عن الصأود أن أشري) ١(
 كـام أشـري ،تقـان بمكـانِلدراسـة مـن اإلعنها وقد قرأت العديد من الدراسات عن الـصديقة لكـن هـذه ا

 ط مكتبـة "بـنيدفع الكـذب امل"عبدالقادر حممد عطا صويف .كتاب د: ًلدراستني مها أيضا من األمهية بمكان
 ." عليه وسلمنساء النبي صىل اهللا"الغرباء األثرية، املدينة املنورة، وكتاب الشيخ عرفان حسونة العشا 

ًحـديثا وهـو الـصواب ) ٢٢١٠(سبق وبينا عدد مرويات الصديقة عند ابـن حـزم، وابـن اجلـوزي وهـو ) ٢(
ك بمكتبـة جـابر . م١٠٠٠ رقـم )لكل واحد من الصحابة مـن احلـديث جزء فيه ما(واطلعت عىل خمطوط 

 األمحد املركزية للمخطوطات جامعة الكويـت، ومـصدره مكتبـة األسـد الوطنيـة، دمـشق، وفيـه أن عـدد
  .ًحديثا وهو خمالف ملا سبق ذكره) ٢٠٥٥(مرويات الصديقة 
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 :ديقة عائشة وأهل الكساء ِّ الصفيام بنيقطر السامء * 
يف ة وأهل الكـساء أن األحاديـث الـواردة املودة بني الصديقة عائشمن دالئل 

 هو مـن روايتهـا، فهـي التـي وهم عمدة أهل البيت وأفضلهمفضائل أهل الكساء 
 .مانة ودقةأرأت املوقف رأي العني ونقلته بكل 

فرأى تفضيلهم لتلـك املنقبـة املختـصة  استدل ابن تيمية بحديث الكساء وقد 
 .هبم من أهل البيت دون سواهم

خـرج :  ريض اهللا عنهـا قالـتعائشةرواه مسلم يف صحيحه عن هذا احلديث 
ٍ وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء احلسن غداةالنبي صىل اهللا عليه وآله وسلم  َّ ُ ٌ ِ

بن عيل فأدخله ثم جاء احلسني فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جـاء عـيل ا
  :فأدخله ثم قال                             

 ].٣٣:األحزاب[
 ٌفهذا نص رصيح كام ترى يف فضل أهل الكساء روته الصديقة بنـت الـصديق

 له طرق أخرى عن أم سلمة ريض اهللا عنها لكن حديث الـصديقة الـسابق هـو نعم
 .أصح ما يف هذا الباب
من أصح طـرق حـديث      أن   الفضالء إىل    أحد األخوة  يولقد لفت انتباه  

كان دخول علي رضي اهللا عنه يف ذروة أهل          حديث عائشة الصديقة وبه   الكساء  
ة رسول اهللا صـلى اهللا  ترالبيت رضوان اهللا عليهم ففاطمة واحلسن واحلسني هم ع    
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 ذروة أهل البيت دون حديث أهل الكساء ولوال حـديث           موهعليه وآله وسلم    
 .)١(ي يف أهل البيت تلك املكانةالكساء ما كان لعل
َفانظر مل ً تروي عائشة الصديقة حديثا يبني فضل أهل الكساء إن مل تكن املـودة ِ

  !خالصة هلم
ً فكـام أن عليـا ابـن عـم فبني فضل عيل خاصة وآله من ضمن قرابة رسول اهللا

بـل واألقـرب مـنهم ، رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فكذلك عقيـل وجعفـر
ً العباس ومحزة، وقد أسلم جعفر قديام وهاجر اهلجرتني إىل احلبشة وفضله  :امماألع

هذا حال الصديقة ال يصدر معروف، ولكن حديث الكساء خص األربعة بفضل، و
 .خاصةللمسلمني كافة وللصحابة  اخلري منها إال

                                                                                                                         

ٍحديث الكساء الذي ورد من طريق أم سلمة بلفظ خمتلف مع املعنى نفسه أخرجه الرتمذي وصححه و) ١( ابن ِ
يف بيتـي : جرير وابن املنذر واحلاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي يف سننه من طرق عن أم سـلمة قالـت

َإنام يريد اهللاَُّ ليذهب عنُكم الرجس أهل الب«نزلت  َ ْ َ ُ ُْ َ ْ َ ِّ ُ ََ ُ َِّ ْ ِ ِ ًيت ويطهركم تطهرياِ ْ َِ َ ْ َُ ِّ ُ َ ويف البيت فاطمـة وعـيل واحلـسن » ِْ
هـؤالء أهـل بيتـي فأذهـب :  اهللا عليه وآله وسلم بكساء كان عليه ثم قالواحلسني فجللهم رسول اهللا صىل

ًعنهم الرجس وطهرهم تطهريا، وكذا أخرج ابن جرير وابن املنذر وابن أيب حـاتم والطـرباين وابـن مردويـه 
ًعن أم سلمة أيضا بلفظ خمتلف، وكذا أخرجه أمحد من حـديث أم سـلمة بطـرق كثـرية، وكـذا أخـرج ابـن 

خلطيب احلديث من طريق أيب سعيد اخلدري، والرتمذي وابن مردويه والطرباين عن عمـر بـن أيب مردويه وا
ًسلمة وروى أيضا من طريق واثلة بن األسقع عند ابن أيب شيبة وأمحد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حـاتم 

مـن طريـق عائـشة  إال أن أصح مـا يف البـاب احلـديث . والطرباين واحلاكم، وكذلك ورد احلديث عن أنس
 .ِّالصديقة يف صحيح مسلم
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ويف فضل فاطمة الزهراء بضعة رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم روت 
أورده البخاري بسنده عن عروة عـن  هنا كام هوأذكر نيًحديثا يف الصحيحالصديقة 

دعا النبي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم فاطمـة ابنتـه يف :ْعائشة ريض اهللا عنها قالت
ْشكواه الذي قبض فيها فسارها بيشء فبكت، ثم دعاها فسارها فـضحكت قالـت ْ ٍ َّ ُ :

ُأنه يقـبض : يه وآله وسلم فأخربينسارين النبي صىل اهللا عل: فسأهلا عن ذلك فقالت
ُيف وجعه الـذي تـويف فيـه فبكيـت، ثـم سـارين فـأخربين أين أول أهـل بيتـه أتبعـه  ُ َ ُ

 أصحاب النبي صـىل اهللا عليـه وآلـه لصحيح البخاري، كتاب فضائ. (»ُفضحكت
وسلم، باب مناقب قرابة رسول اهللا ومنقبة فاطمة عليها السالم بنـت النبـي، رقـم 

)٣٧١٥.( 
 فاطمة متـيش كـأن ْعائشة أقبلتقال مرسوق عن :  ابن حجر العسقالينوذكر

ثم أجلـسها ) ًمرحبا يا بنتي: (فقالمشيها ميش رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 
ُعن يمينه ثم أرس إليها حديثا فبكت ثم أرس إليها حديثا فضحكت فقلت مـا رأيـت  ُ ً ً

يش عىل رسول اهللا فُما كنت أل: التًكاليوم أقرب فرحا من حزن فسألتها عام قال فق
إن جربيل كان : (بض سألتها فأخربتني أنه قالُرسه، فلام قصىل اهللا عليه وآله وسلم 

يعارضني بالقرآن يف كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتني وما أراه إال قـد حـرض 
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ضني أال تر«:  فبكيت فقال»ًأجيل وإنك أول أهل بيتي حلوقا يب ونعم السلف أنا لك
 .)١(ُ فضحكت»أن تكوين سيدة نساء العاملني
أقبلت فاطمة متـيش كـأن مـشيها مـيش « : ديقة يف قوهلاِّفانظر وتأمل حمبة الص

 ألهل بيت رسول ٍول هذا إال حمب موالقرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فهل ي
 »!! اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 

العلامء يف حتديد وفاة فاطمـة الزهـراء ريض قوهلا ديقة هي التي رجع إىل ِّوالص
عاشت فاطمة بعد رسول اهللا صـىل اهللا  : عائشةاهللا عنها قال الزهري عن عروة عن 

 .)٢(عليه وسلم ستة أشهر
 وع عن روح بن القاسم عـن عمـريوذكر ابن حجر العسقالين قال يزيد بن زر

 .)٣( غري أبيهاًا أفضل من فاطمةقالت عائشة مارأيت قط أحدقال بن دينار ا
 !!ديقة كالم ياذوي األحالم ِّفهل بعد هذا الكالم من الص

                                                                                                                         

 رـــ مكتبـة مـص٤/٥٠٣،٥٠٢ابة ـظر اإلصــوانـ.  أي البخاري ومسلم"أخرجاه": ًقال ابن حجر معلقا) ١(
بتغيـري ) ١٣٤٣( ط دار ابن اجلوزي ورقم ٩٤٤عن عائشة ص) ١٣٢٢(واحلديث يف مسند أمحد بسنده رقم 

 .٩٥٦يسري يف اللفظ ص
وكذلك حممد بن إسحاق عن حييى بن عبـاد عـن عبـداهللا بـن : ( وقال املزي بعده١١/٧٤٩هتذيب الكامل ) ٢(

وقد ثبـت يف الـصحيح ":  قال العسقالين٤/٥٠٣وانظر اإلصابة ...) الزبري عن أبيه عن عائشة وغري واحد
 "عن عائشة أن فاطمة عاشت بعد النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ستة أشهر

رجه الطرباين يف ترمجة إبراهيم بن هاشم من املعجم األوسط وسـنده صـحيح عـىل أخ: قال ابن حجر بعده) ٣(
 .رشط الشيخني
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 باسم الصديقة واملودة متصلة والقلوب متآلفـة  بناهتمفلم اليسمي أهل البيت
 ولوال ضـيق املقـام وكونـه جمـال بحـث يف األنـساب واملـصاهرات ،واملحبة بالغة

 .ةاهلداياهللا له ف فيه الكفاية ملن أراد ألطلت وماسل
هل اخلالف واحلديث ترويـه الـصديقه بنـت أت إليه وهذا حديث آخر ما التف

الصديق وهو يف فضل فاطمة الزهراء ولو كان بني الصديقة وأهل الكساء أدنـى مـا 
 . القلب ما روته)١(يشوب

روى أمحد يف مسنده قالت عائشة لفاطمة بنت رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه 
سيدات نساء أهل : ( رسول اهللا عليه وآله وسلم يقولُأال أبرشك أين سمعت: وسلم

مريم بنت عمران وفاطمة بنت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم : اجلنة أربع
 .)٢( مزاحمةابن: وخدجية بنت خويلد وآسية امرأة فرعون وقال يعقوب

يعد دراسة عن الزهراء وأظنها دراسة موسوعية  ولقد علمت أن أحد الباحثني
 .ً خيصص ملا روي يف فضلها من طريق عائشة فصال يدخره ليوم الفصلفليته

 

                                                                                                                         

 ).٩٤٦القاموس املحيط مادة شوب ص (»األقذار واألدناس: والشوائب... اخللط : الشوب«: يشوب) ١(
جـه   وهذا احلـديث أخر من كتاب فضائل الصحابة ط دار ابن اجلوزي٩٥٢ص ) ١٣٣٦(مسند أمحد رقم  )٢(

) ٢،١٢١٧٩(يف املعجم الكبري عن عروة بن الزبري عن عائشة وأخرج الطرباين ) ٨٥:٣(احلاكم يف املستدرك 
إسناده عند احلاكم صـحيح : قال املحقق ويص اهللا بن حممد عباس. (عن ابن عباس مثله) ١١٠٧(واألوسط 

 .)متصل وإسناده هنا عند أمحد فيه سقط
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  :قيقة ونادرةد خامتة* 
تشري العديد من املصادر إىل أن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم انتقـل 

 بـل ورأسـه صـىل اهللا هللرفيق األعىل وهو يف بيت عائشة الصديقة وهي بالقرب من
 .هاعليه وآله وسلم بني سحرها ونحر

روى البخاري بسنده عن هشام عن أبيـه أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه 
ًحرصـا عـىل ) ًأين أنا غدا ؟: ( نسائه ويقولعىليدور وسلم ملا كان يف مرضه جعل 

 .)١(فلام كان يومي سكن: بيت عائشة قالت عائشة
ْإن كان رسول اهللا صـىل اهللا : عن عائشة قالت: ويف صحيح مسلم روى بسنده ِ

ًاسـتبطاء ليـوم عائـشة ) ًأين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟: (ُعليه وآله وسلم ليتفقد يقول
ِفلام كان يومي قبضه اهللا بني سحري ونحري: قالت ِ ْ َ)٢(. 

 عىل ما يشبه الرواية عند صاحب األشعثيات أو اجلعفريـات وهـو ُوقد وقفت
ابع والكتاب إصدار األشعث الكويف، من أعالم القرن الربن أبو عيل حممد بن حممد 

فبينام هو كذلك إذ دعا  (٣٩٠مكتبة نينوى احلديثة، طهران، نارص خرسو مروى ص
لتبلينه يل بريقك ففعلت ثم أيت به فجعل يستاك : واك فارسل به إىل عائشة فقالِّبالس

                                                                                                                         

 ).٨٩٠(وطرفة يف رقم ) ٣٧٧٤(ري حديث رقم فتح الباري برشح صحيح البخا) ١(
) ٢٤٤٣(صحيح مسلم برشح النووي، كتاب فضائل الصحابة، باب يف فضل عائشة ريض اهللا عنهـا رقـم ) ٢(

 ، وما بعده كلها يف بيان أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم تـويف وهـو)٢٤٤٤(ًوانظر أيضا حديث رقم 
 .سه مسند إىل صدرها ريض اهللا عنهاِّيف بيت الصديقة بنت الصديق ورأ
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قي عىل ريقك يا محرياء ثم شخص حيرك شفتيه كاملخاطـب ثـم ير: به ويقول بذلك
فيه دليل عىل مكانة الصديقة عند رسول اهللا صىل ديث عزيز وهذا ح: ُقلت..) مات 

 .اهللا عليه وآله وسلم
وإنام جاءت قيمته وقدره من كونه روي من طرق غـري أهـل الـسنة واجلامعـة 

ّإن من نعم اهللا عيل أن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه : (ديقة تقولِّولذا كانت الص
ْ ونحري وأن اهللا مجع بـني ريقـي وريقـهوسلم تويف يف بيتي ويف يومي وبني سحري َ 

واك، وأنا مسندة رسول اهللا صـىل ِّالرمحن بن أيب بكر وبيده الس دخل عبد. عند موته
ِّاهللا عليه وآله وسلم فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه حيب الس آخـذه لـك ؟ : ُواك فقلـتُ

ُفأشار برأسه أن نعم فتناولته فاشتد عليه وقلت ْ  برأسـه أن نعـم ألينه لك ؟ فأشـار: َ
 .)١() ً ويف رواية أنه استن به كأحسن ما كان مستناُهَّرَمَأَفلينته ف

 
 

 
 

                                                                                                                         

 باب مرض النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وباب آخر ما تكلم النبي  كتاب املغازي،انظر صحيح البخاري،) ١(
 ).٤٤٥٠،٤٤٤٩( رقم آله وسلم وما ورد فيها من أحاديثصىل اهللا عليه و
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 املبحث الثاين
  رضوان اهللا عليهم وذرياهتماملصاهرات بني أهل البيت والصحابة

 
 :مدخل لغوي 

القرابـة وحرمـة اخلتونـة واجلمـع : هر بالكـرسِّالص(يف القاموس املحيط جاء 
 ويف )١ (...)أصـهار: هار، وصهراء وزوج بنـت الرجـل وزوج أختـه واألختـانأص

ويف اللـسان ) تـزوج مـنهم: القوم وهبـم دنا منه وإىل : أصهر إليه: (املعجم الوسيط
 .تفريق دقيق بني األصهار واألختان وزيادة تفصيل أورده هنا

 .)٢ (...)ن ِأهل بيت املرأة، وال يقال ألهل بيت الرجل إال أختا: واألصهار(
 :راء والزجاج واألزهري وغريهم لقوله تعاىلفثم عرض لتفسري ال

                     ] ٥٤:الفرقان[. 
هر يطلـق عـىل مجيـع ِّوالص: (وعرض ابن حجر العسقالين ملعنى الكلمة فقال

وأصـل املـصاهرة املقاربـة ... من خيصه بأقارب املرأة أقارب املرأة والرجل ومنهم 

                                                                                                                         

 ).صهر(القاموس املحيط ط الرسالة مادة ) ١(
 ).صهر( املعارف مادة لسان العرب ط دار) ٢(
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َاألصهار ما يتحـرم بجـوار أو : وقال ابن األعرايب... هر اخلتن ِالص: وقال الراغب
 .)١ (...)نسب أو تزوج 

ًولقد صاهر الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم مجعا من الـصحابة رضـوان اهللا 
فاجتاه الرسول صىل اهللا عليه «اركفوري  يقول صفي الرمحن املب،عليهم وهلذا أسبابه

وآله وسلم إىل مصاهرة أيب بكر وعمر بزواجه بعائشة وحفصة وكذلك تزوجيه ابنته 
فاطمة بعيل بن أيب طالب، وتزوجيه ابنتيه رقية وأم كلثوم بعثامن بن عفان يشري إىل أنه 

فداءهم يبغي من وراء ذلك توثيق الصالت بالرجال األربعة الذين عرف بالءهم و
 .لإلسالم يف األزمات التي مرت به، وشاء اهللا أن جيتازها بسالم

ًوكان من تقاليد العرب االحرتام للمصاهرة، فقد كان الصهر عندهم بابا مـن 
وكانوا يـرون منـاوأة وحماربـة األصـهار سـبة أبواب التقرب بني البطون املختلفة، 

 .)٢ (»...ًوعارا عىل أنفسهم 
 لـزواج رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم وقد عرض ألسباب أخـرى

 .بأمهات املؤمنني

                                                                                                                         

 ) . ط دار الفكر٤٥٢/٧ ص٣٧٢٩(فتح الباري، يف رشح احلديث رقم ) ١(
  .٤٨١-٤٨٠الرحيق املختوم ص) ٢(
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ومن األحاديث النبوية الرشيفة ذات الداللة يف هذا الباب ما رواه عبـداهللا بـن 
ِ من أمتي وال أتـزوج إليـه إال كـان  أحد إىلسألت ريب أن ال أتزوج(أيب أوىف ورفعه  ِ

 .)١ ()معي يف اجلنة فأعطاين
  وجــل ومــن تأمــل قــول اهللا عــز                 

       ]٢٦:النور.[ 
 أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ال يصاهر إال الطيب وال يـصاهر َدركَأ

ِإليه إال الطيب فاهللا عز وجل ال خيذل رسوله يف ذلك ِ. 
بعض املصاهرات بني أهل بيت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله والصحابة وهذه 

 .رضوان اهللا عليهم
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 يف رشح احلـديث رقـم ٧/٤٥٢احلديث ذكره ابن حجر العسقالين يف معرض رشحه لـصحيح البخـاري ) ١(
 عبـداهللا بـن عمـر وعنـد الطـرباين يفأخرجه احلاكم يف مناقب عيل ولـه شـاهد عـن (ًوقال معلقا ) ٣٧٢٩(

 . واحلديث ضعيف فيه عامر بن سيف ).ٍاألوسط بسند واه 
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 رضوان اهللا عليهمِّآل الصديق املصاهرات بني أهل البيت و
 
 :حممد بن عبداهللا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم  -١

لامء تزوج من عائشة بنت أيب بكر الصديق وهي مصاهرة ال ينكرها أحد من ع
السري والتاريخ واألنساب، ولكننا هنا نورد ما يدل عىل أن هذه املصاهرة من اهللا عز 

 .وجل وبأمره وحكمته
قال رسول اهللا صىل اهللا : عن عائشة أهنا قالت(روى مسلم يف صحيحه بسنده 

َيتك يف املنام ثالث ليال جاءين بك امللـأر"عليه وآله وسلم  ٍك يف رسقـة مـن حريـر ٍ
إن يـك هـذا مـن : فأقول. ِفأكشف عن وجهك فإذا أنت هي. ه امرأتكهذ: فيقول

صحيح مسلم برشح النووي، بـاب يف فـضل عائـشة، حـديث رقـم ) (اهللا، يمضه
)٢٤٣٩،٢٤٣٨.( 

عبدشـمس بـن ديقة هي أم رومان بنت عامر بـن عـويمر بـن ِّوأم عائشة الص
وهـي  كنانـةعتاب بن أذينة بن سبيع بن دمهان بن احلارث بن غـنم بـن مالـك بـن 

 ).كنانة(تلتقي مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف و، صحابية
 : احلسن بن عيل بن أيب طالب -٢

: تزوج من حفصة بنت عبدالرمحن بن أيب بكـر الـصديق، ذكـر ذلـك الـزواج
 "املحـرب" يف أزواج اإلمام احلـسن ويف ١٠٧ ص"تواريخ النبي واآلل"التسرتي يف 
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ـا تزوجت احلسني بن عيل ال احلسن وأظنه وهـم منـه ثـم  أهن٤٤٨البن حبيب ص
 .)١(ِ وقد كان أول أزواجها ثم عادت إليهعاصم بن اخلطاب ثم املنذر بن الزبري

 : إسحاق بن عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب -٣
يب بكر الصديق وهـي أخـت أم أأم حكيم بنت القاسم بن حممد بن : تزوج من

 . املصاهرة التالية، وسيأيت احلديث عنها يففروة
 ولكنـه ٢٦٠ ص"تراجم أعالم النـساء"ذكر ذلك حممد األعلمي احلائري يف 

 ).إسحاق بن جعفر بن أيب طالب(جعله 
ُقلت سحاق املذكور هو ابن عبداهللا بن جعفر بـن إًأخطأ تومها ف الظاهر يل أنه :ُ

بعـة ُأيب طالب وعىل هذا كل كتب األنساب، نعـم وقعـت يف التـوهم نفـسه يف الط
 .السابقة هلذا الكتاب

 ).يضالعري(وإسحاق هذا يلقب باسحاق 
 يضمنهم إسـحاق العريـ (قال ابن عنبة يف ذرية عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب

 ). ط أنصاريان٣٧عمدة الطالب ص) (أمه أم ولد
طالـب  يف ولـد جعفـر بـن أيب ٨٣ ص"نـسب قـريش"ًوانظر يف ذلك أيـضا 

 ٢٠٨ البن قتيبة ص"واملعارف"

                                                                                                                         

ّوورد أيضا أن حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق تزوجها احلـسني بـن عـيل كـام ذكـر ذلـك ابـن ) ١( ِّ ً
 .ه يف املتن  عىل أنني يف شك وتردد من ذلك؛ فلم أثبت٨/٤٦٨ًعساكر نقال من ابن سعد يف الطبقات 
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 :بن احلسني ا) زين العابدين(بن عيل ا )الباقر( حممد -٤
 ًاتزوج من أم فروة بن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، ولدت لـه جعفـر

 :الصادق وذكر هذا الزواج
تـراجم "علمـي احلـائري يف َد األحممـو، ٢٧٠ ص"اإلرشاد"الشيخ املفيد يف 

 ط دار احليـاة، ٢٢٥ ص"عمـدة الطالـب"ابن عنبة يف ، و ٢٧٨ ص"أعالم النساء
 ٦٣ ص"نسب قريش"و ١٤٩ ص"األصييل"ابن الطقطقي يف و

ل هنـا ص وأفـ وجلعفر الصادق مقالة مشهورة أوردهتا عدة مراجـع ومـصادر
عقب من أيب عبداهللا جعفـر الـصادق عليـه الـسالم أو: (قالكالم النسابة ابن عنبة 

كـر وأمهـا أسـامء بنـت وحده وأمه أم فروة بنت القاسم الفقيه ابـن حممـد بـن أيب ب
 ولدين أبو بكر مـرتني: لسالم يقول وهلذا كان الصادق عليه اعبدالرمحن بن أيب بكر

 ). ط أنصاريان١٧٦عمدة الطالب ص) (ويقال له عمود الرشف
ُقلت   تفهـي بنـ) جـده ألمـه أبـو(  أمـه املراد بولدين مرتني أي مرة من جهه:ُ

وهي أسامء بنت ) جدته ألمه( أم أمه القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق ومن جهة
 وقيل بل املراد بمرتني أي مـرة مـن جهـة النـسب ،عبدالرمحن بن أيب بكر الصديق
العلـم عـن شـيوخ ) الـصادق( فقد أخذ اإلمام جعفر  ؛ومرة من جهة العلم وتلقيه

منهم القاسم بن حممد بن أيب بكر وهو من أجالء فقهـاء املدينـة وتربـى القاسـم يف 
 .ئشة الصديقة وروى عنها وأخذ منها العلمجر عاِح
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 تقواها وورعها من أهل الرتاجم ما فيـه  يففقد ورد) أم القاسم( أم فروة  أما-
كانـت أمـي ممـن آمنـت واتقـت :  جعفـرقـال( الكفاية قال الشيخ عباس القمـي 

 ...).وأحسنت واهللا حيب املحسنني 
 كانـت أم "بـات الوصـيةإث"وقال الشيخ اجلليل عيل بن احلسني املسعودي يف 

 ...فروة من أتقى نساء زماهنا روت عن عيل بن احلسني عليه السالم أحاديث 
نه كان يعرب عن الصادق عليه ِإجليلة مكرمة حتى كانت أم فروة : ؤلفيقول امل

 ط الـدار ٢/١٦١ يف تـواريخ النبـي واآلل منتهـى اآلمـال ()بابن املكرمة(السالم 
هــ  ١٤٢٣ الكويت ترمجة نادر التقـي -  الساملية– هيلفقمكتبة ا واإلسالمية بريوت

 ).م٢٠٠٢
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 : لطيفة* 
 "ولدين أبو بكر مرتني"حق اليقني يف مصادر مقولة 

) ولـدين أبـو بكـر مـرتني(لقد اشتهرت مقالة جعفـر الـصادق ريض اهللا عنـه 
ًا وجـدت إنكـار) نتِاإلنرت(ديد من مواقع وصفحات ًطالعت مؤخرا العملا ولكني 

تلك املقالة اجلليلة من واحد مـن أجـل علـامء أهـل من بعض أهل األهواء لصدور 
 .البيت صلوات ريب وسالمه عليهم

فرأيت إثبات املصادر املختلفة التي نصت عىل العبارة، وهي مصادر ال يتطرق 
 :أدنى شك ألمهيتها ولصدق حديث أصحاهبا وهاك بياهنا 

ال الــدين أمحــد بــن عنبــة أيب طالــب، مجــآل عمــدة الطالــب يف نــسب  -١
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ُط جل املعرفة ومكتبة التوبة، الرياض ) هـ٨٢٨ت(

وأعقب من أيب عبداهللا جعفر الصادق رمحه اهللا تعاىل وجـده وأمـه أم (جاء فيه 
فروة بنت القاسم الفقيه ابن حممد بن أيب بكر، وأمها أسامء بنت عبـدالرمحن بـن أيب 

عمـود :  ويقال لـهولدين أبو بكر مرتني: هللا عنه يقولبكر وهلذا كان الصادق ريض ا
 ).الرشف
 كشف الغمة يف معرفة األئمة، أبو احلسن عـيل بـن عيـسى بـن أيب الفـتح -٢
 .٣٤٥م ص٢٠٠٠/هـ١٤٢١ط دار األضواء بريوت ) هـ٦٩٣ت(اإلربيل 
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أبو عبداهللا جعفـر : وقال احلافظ عبدالعزيز األخرض اجلنابذي رمحه اهللا « :قال
وأمه أم فروة واسمها قريبة بنت .. مد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب بن حم

 وأمها أسامء بنت عبدالرمحن بن )١(القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق ريض اهللا عنه
) ولقـد ولـدين أبـو بكـر مـرتني: أيب بكر الصديق لذلك قال جعفـر عليـه الـسالم

٢/٣٤٧ 
في الدين حممد بن تـاج الـدين عـيل بـن  األصييل يف أنساب الطالبيني، ص-٣

ط مكتبة آية اهللا العظمى املرعـيش النجفـي، حتقيـق ) هـ٧٠٩ت(الطقطقي احلسني 
 .وترتيب ومجع السيد مهدي الرجائي

أمه وأم أخيه ... وأما أبو عبداهللا جعفر بن حممد الصادق عليه السالم (هجاء في
وأمها أسامء بنت عبدالرمحن بن أيب عبداهللا أم فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر 

) ولـدين أبـو بكـر مـرتني:  ولذلك كان جعفر بن حممـد عليـه الـسالم يقـول،بكر
 .١٤٩ص

 .)٢(وفيام سلف من املراجع كفاية وقد أشار معظم العلامء إىل املقولة الشهرية 
 
 

                                                                                                                         

ْومن شك فلرياجع) كشف الغمة(نقلت العبارة كام وردت يف ) ١( َ. 
ًإن يرس اهللا عز وجل سوف نفرد بحثا مستقال لتحقيق تلك املقولة) ٢( ً. 
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ابـن احلـسن ) املثنـى(ابـن احلـسن ) املحـض(بن عبداهللا ا )وناجل( موسى -٥
 :بن عيل بن أيب طالب ا) السبط(

تزوج من أم سلمة بنت حممد بن طلحة بن عبيداهللا بن عبدالرمحن بن أيب بكـر 
 "تراجم أعـالم النـساء"الصديق، وولدت له عبداهللا ذكر ذلك من العلامء صاحب 

ــرص البخــاري يف ٢٧٣ص ــو ن ــة"، وأب ــسلة العلوي ــدة "، و٢٠ ص"رس السل عم
 .حلياة ط دار ا١٣٤ ط أنصاريان، ص١٠٢ ص"الطالب
 : إسحاق بن عبداهللا بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب-٦

سامعيل بن عبدالرمحن بن القاسم بن حممـد بـن أيب بكـر ِإتزوج من كلثم بنت 
وولد إسحاق بن عبداهللا بن عيل بـن احلـسني بـن «: الصديق، قال مصعب الزبريي

نـت اسـامعيل بـن أمهـا كلـثم ب: وخدجية بنت إسحاق... حييى : عيل بن أيب طالب
القاسـم بـن : عبدالرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر الـصديق وأخوهـا ألمهـا

 )٦٥نسب قريش ص( »ميوإبراهيم بن الوليد بن حممد بن هشام بن إسامعيل املخز
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 املصاهرة بني أهل البيت وآل الزبري رضوان اهللا عليهم
 

 :عليه وآله وسلم صفية بنت عبداملطلب عمة رسول اهللا صىل اهللا -١
، وولدت له الزبري بن العوام، وقـد أثبـت ذلـك العوام بن خويلدتزوجت من 

 .مجع من العلامء، يف كتب األنساب والتواريخ
 : أم احلسن بنت احلسني بن عيل بن أيب طالب -٢

 .عبداهللا بن الزبري بن العوام تزوجها 
 ط الــدار ١/٣٤١ "منتهــى اآلمــال"عبــاس القمــي يف :  ذكــر هــذا الــزواج

 ٢٨٨ ص"عمدة الطالب" ط مؤسسة النرش بقم، وابن عنبة يف ١/٤٦٠اإلسالمية 
ــبالذري يف  ــاة، وال ــساب األرشاف"ط دار احلي ــزبري يف ٢/١٩٣ "أن ــصعب ال  وم

 ٥٠ ص"أنساب قريش"
ُقلت  - وكانـت أم ": أم احلـسني وقـال:  ذكـر مـصعب الـزبريي أن اسـمها:ُ

نسب  ("ًولدت له بكرا ورقية درجا وورثتهوام فاحلسني عند عبداهللا بن الزبري بن الع
 ) .٥٠قريش ص

 ).أم احلسن(ويف هذا وهم فالصواب أن اسمها 
ُ ط جل املعرفة، ٧٧ ص"أبناء اإلمام يف مرص والشام"ذكر ذلك ابن طباطبا يف 

 للعمري قـال "َاملجدي"من ً ط أنصاريان نقال ٦٤ ص"عمدة الطالب"ويف حاشية 
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خرجت أم احلسن وهي ألم ولد إىل عبداهللا بن : َ يف املجديقال أبو احلسن العمري(
 ).وخرجت رقية إىل عمرو بن املنذر بن الزبري بن العوام... الزبري 

 "املعــارف"، وابــن قتيبــة يف ٥٧ ص"املحــرب"وكــذلك ذكــر ابــن حبيــب يف 
 .٢١٢ص

والوهم نفسه وقع فيه أبو عمر حاي بن سامل احلاي فذكر أن اسمها أم احلسني 
نـصح " وانظر "نسب قريش"ً احلسن معتمدا عىل ما تومهه مصعب الزبريي يف بنت
 ولعل ماذكره مصعب الزبريي وهم من الناسخ ال منه ولكـن كيـف ٨٢ ص"األيب

 !فات املحقق ذلك ؟
وبايع بعد قتـل عمـه «ذكر عقب أيب احلسني زيد بن احلسن يف : وقال ابن عنبة

ه وأبيه كانت حتت عبداهللا بن الزبري، قال أبـو احلسني عبداهللا بن الزبري ألن أخته ألم
عمدة الطالـب  (»لبخاري فلام قتل عبداهللا أخذ زيد بيد أخته ورجع إىل املدينةنرص ا
 ). ط أنصاريان٦٥ص

 :  احلسن بن عيل بن أيب طالبترقية بن -٣
عباس القمـي يف : ، وممن ذكروا هذا الزواجعمرو بن الزبري بن العوامتزوجها 

 ط مؤسـسة النـرش بقـم ١/٤٦٠ ط الـدار اإلسـالمية، ٣٤٢ ص"مـالمنتهى اآل"
 "َاملجـدي"، وأبو احلسن العمري يف ٣٤٦ ص"تراجم أعالم النساء"واألعلمي يف 
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 ط أنصاريان، ومصعب ٦٤ ط دار احلياة، ص٨٨ ص"عمدة الطالب"وابن عنبة يف 
 .٥٧ ص"املحرب"، وابن حبيب يف ٥٠ ص"نسب قريش"الزبريي يف 

 : بن عيل بن أيب طالبابن احلسن) املثنى (ت احلسن مليكة بن-٤
 .، وولدت له فاطمةجعفر بن مصعب بن الزبريتزوجها 

 .٥٣ ص"نسب قريش"راجع 
 : موسى بن عمر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب-٥

، وولدت لـه عروة بن الزبري بن العوامالزبري بن هشام بن  بنت عبيدةتزوج من 
 .بعمر درج وصفية وزين

 .٧٢ ص"نسب قريش" راجع
 :بن عمر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالبا) األكرب( جعفر -٦

 .ًوولدت له عليا فاطمة بنت عروة بن الزبري بن العوام، تزوج من
 .٧٢ ص"نسب قريش"انظر 
 : عبداهللا بن احلسني بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب-٧

    بـن الـزبريو بـن عمـرورمـبري بـن عأم عمرو بنت عمـرو بـن الـزتزوج من 
وولد عبداهللا بن احلسني بن عيل بن احلـسني بـن : (وتفصيل عبارة مصعب الزبريي

ًأيب طالب بكرا وقاسام وأم سلمة وزينب وهي التي تزوجها أمـري املـؤمنني هـارون  ً
 وهـي ألم ولـد نوبيـة "زينـب ليلـة"وباتت عنده ليلة ثم طلقها فلقبها أهل املدينـة 
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 بـن عمـرو بـن ومـرأم عمرو بنت عمرو بـن الـزبري بـن ع: ًا وفاطمة أمهاموجعفر
  ).٧٤،٧٣نسب قريش ص..) (الزبري 
 : حممد بن عوف بن عيل بن حممد بن عيل بن أيب طالب-٨

. ً، وولـدت لـه عليـا وحـسنةصفية بنت حممد بن مصعب بن الزبريتزوج من 
 ).٧٧نسب قريش ص(

 :أيب طالب بنت القاسم بن حممد بن جعفر بن -٩
 .، وولدت لهمحزة بن عبداهللا بن الزبري بن العوامزوجها 

ونص عبارة مصعب الزبريي قال يف ولـد عبـداهللا بـن جعفـر بـن أيب طالـب 
وأم كلثوم خطبها معاوية عىل ولده فجعل عبـداهللا أمرهـا إىل احلـسني بـن عـيل  ..«

 يزيـد بـن هلا عـنبن حممد بن جعفـر بـن أيب طالـب وعـدفزوجها احلسني القاسم 
ًمعاوية، وولدت للقاسم بنتا فتزوجها محزة بن عبداهللا بن الزبري بن العوام، وولدت 

ًثم خلف عليها طلحة بن عمر بن عبيداهللا بن معمر فولدت له أيضا وهلا عقـب له، 
وهـو فيهم ويف ولد محزة، ثم مات قاسم عن أم كلثوم فتزوجها احلجاج بن يوسف 

نـسب  (»كة فكتب إليه عبـدامللك يـأمره بفراقهـا فطلقهـاٍيومئذ أمري عىل املدينة وم
 ).٦١، ومجهرة األنساب ص٨٣قريش ص

ومن ولد محزة بن عبـداهللا بـن «: وقال يف موضع آخر يف ولد الزبري بن العوام 
فاطمة بنـت القاسـم بـن : مهامأبنا محزة بن عبداهللا بن الزبري اأبو بكر وحييى : الزبري
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أم كلثوم بنت عبداهللا بن جعفر بن أيب طالـب :  وأمهاحممد بن جعفر بن أيب طالب،
 وأمها فاطمة بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وأمها زينب بنت عيل بن أيب طالب،

نـسب  (»..معمـر بن  وأخومها ألمهام إبراهيم بن طلحة بن عمر بن عبيداهللا وسلم
 ).٢٤١قريش ص

 :لطيفة * 
 العوام بن خويلـد بـن أسـد العـزي بـن مجع ولد محزة بن عبداهللا بن الزبري بن

ًقيص بني رشف األبوة نسبا ورشف األمومة أيضا ً ُ. 
فاطمة بنـت القاسـم بـن حممـد بـن جعفـر بـن أيب طالـب بـن : فاألم األوىل

 .ُعبداملطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قيص
أم كلثوم بنت عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب بن عبداملطلب بن هاشـم : وأمها

 .ُاف بن قيصبن عبدمن
 .زينب بنت عيل بن أيب طالب: وأمها
فاطمة بنت حممد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ابـن عبـداهللا بـن : وأمها

 .ُعبداملطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قيص
 .ُعبدالعزى بن قيصخدجية بنت خويلد بن أسد بن : وأمها
 . لؤيفاطمة بنت زائدة بن األصم، من بني عامر من بني: وأمها
 .هالة بنت عبدمناف من بني احلارث، من بني معيص: وأمها



 
 

بـن ا) املثنـى(بـن احلـسن ا) املحـض(بن عبـداهللا ا) النفس الزكية( حممد -١٠
 :بن عيل بن أيب طالب ا) السبط(احلسن 

 وولـدت لـه فاخته بنت فليح بن حممد بن املنذر بن الزبري بن العـوامتزوج من 
 .الطاهر

ــةرس السلــسلة(وانظــر  ــب"، حاشــية ١٨ص)  العلوي           ٩٦ ص"عمــدة الطال
 ٤٥ ص"نسب قريش"ط أنصاريان و 

 :بن احلسني الشهيد ا) زين العابدين(بن عيل ا) األصغر( احلسني -١١
 .تزوج خالدة بنت محزة بن مصعب بن الزبري بن العوام

 .٣٦١ ص"تراجم أعالم النساء"وذكر ذلك حممد حسني األعلمي يف 
 )أم خالد( اسمها "يشنسب قر"ويف 

 بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، عبداهللا نيوولد احلس: (ونص عبارته
.. ) بن مصعب بن الـزبري بنت محزة أم خالد : ًوعبيداهللا وعليا وأمينة الكربى، أمهم

 ).٧٣نسب قريش ص(
 : سكينة بنت احلسني بن عيل بن أيب طالب -١٢

 )١(زواج وإن انكـره بعـض العلـامءال وهذا متزوجها مصعب بن الزبري بن العوا
 واألنساب ولو عـددت  املراجع وكتب التاريخعرشات واهية إال أنه ثابت يف ٍلعلل

                                                                                                                         

 ="السيدة سكينة بنت احلسني بني حقائق التـاريخ وأوهـام املـؤرخني"حمسن باقر املوسوي يف كتابه .مثل د) ١(
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هنا املراجع واملصادر التي فصلت حياة السيدة سكينة رضوان اهللا عليهـا وزواجهـا 
 .ًمن مصعب بن الزبري لطال البحث جدا

 .ألئمة يف علمي التاريخ واألنسابشري إىل عدة مصادر مهمة ُولكني هنا أ
حـسن وولـدت الربـاب للحـسني ومل تلد زينب لل) (٢٧٩ت(البالذري قال 

سكينة بنت احلسني تزوجها عبداهللا بن احلسن بـن عـيل بـن أيب طالـب، وكـان أبـا 
ماتت صغرية  مصعب بن الزبري فولدت له فاطمة اامت عنها ثم خلف عليهفعذرها 

موين صـغرية وأرملتمـوين أهل الكوفة أيتيا عنكم اهللا ـل: ولـفقتل عنها، وكانت تق
 ط مؤسـسة األعلمـي للمطبوعـات، بـريوت ٢/١٩٥أنساب األرشف ..) (كبرية 

 ).بتحقيق الشيخ حممد باقر املحمودي
 بتحقيق املحمودي ملكانته العلميـة وعزفـت "أنساب األرشاف"وقد فضلت 

 أن الـشيخ حممـد بـاقر عكـار مـز بتحقيق الدكتور سـهيل "أنساب األرشاف"عن 
 .املحمودي مل ينقض القصة أو يعلق عليها يف حواشيه

 حتت عنـوان ٤٣٨ص) هـ٢٤٥ت(والنص السابق نفسه ذكر حممد بن حبيب 
 وكتـاب ابـن حبيـب بتحقيـق "أسامء من تزوج ثالثة أزواج فصاعدا مـن النـساء"
 .إيلزه ليختن شتري وهو من املصادر املهمة يف األنساب والتواريخ.د

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

أعيـان " والشيخ حممد رضا احلكيمـي يف كتابـه "سكينة بنت احلسني" دخيل يف كتابه عيل حممد: واألستاذ =
ن مصعب بن الزبري بن العـوام وأشـري مِا إنكار زواج سكينة بنت احلسني ، وغريهم حاولو١٢٥ ص"النساء

 .هنا إىل أين فصلت هذا املسألة يف بحث مستقل عن السيدة سكينة رضوان اهللا عليها يرس اهللا نرشه
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خاصـة كتابـه ) هـ٢٠٤ت(وابن حبيب ممن كان هلم رواية أنساب ابن الكلبي 
 . وغريها من كتب"مجهرة النسب"

وأما سكينة فتزوجها مصعب بـن (فقد أورد قوله ) هـ٢٧٦ت(وأما ابن قتيبة 
 ).٢١٤املعارف ص...) (الزبري فهلك عنها 

وكانـت قـد ولـدت مـن مـصعب ) (هــ٢٠٤ت(ثم أورد قول ابـن الكلبـي 
 وجاء اتقدم نسابة وصلتنا ملصنفاته خمطوطأ) هـ٢٠٤ت(وابن الكلبي ...) ارية ج
 . بعده يأخذون منه وينظمون ويزيدون ويصنفون ويروون كتبهْنَم

ومن هؤالء نقل معظم املؤرخني وكتاب السري وعلـامء األنـساب قـصة زواج 
ومهون أن ، والذين ينكرون هذا الزواج يتسكينة بنت احلسني من مصعب بن الزبري

ثمة عداوة قديمة بـني آل عـيل وآل الـزبري ومـن قـرأ مـا سـلف ومـا هـو آت مـن 
ً بني كال البيتني العظيمني الرشيفني أدرك أن ال عداوة أصال بينهام، ومن املصاهرات

 ملـصعب الـزبريي علـم حقيقـة "نـسب قـريش"اطلع عىل امللحق الذي أثبتناه من 
 .األمر
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والـذهبي ) ٧/١٧٥( "املنتظم"ابن اجلوزي يف : وممن نقل قصة هذه املصاهرة
 .وغريهم كثري) ٤/١٤٠، ٥/٢٦٢( "سري أعالم النبالء"يف 

 : احلسني بن احلسن بن عيل بن أيب طالب -١٣
 .تزوج من أمينة بنت محزة بن املنذر بن الزبري بن العوام

ولـد احلـسني بـن « ١٠٣ ص"رس السلسلة العلوية"قال أبو نرص البخاري يف 
ًحممدا وعليا وحسنا وفاطمة أمهم أمينة بنت محزة بن املنذر بن الزبري: ناحلس ً ً«. 

 أيب  عـيل بـنبن احلسن بن عيل بن عـيل بـن احلـسني بـنا) اخلرزي( عيل -١٤
 :طالب 

 .تزوج من فاطمة بنت عثامن بن عروة بن الزبري بن العوام
ًا وأمـه رزي حـسنف بــ خـولد احلسن بن عيل املعرو: (قال أبو نرص البخاري

 ).١٠٢رس السلسلة العلوية ص) (فاطمة بنت عثامن بن عروة بن الزبري بن العوام
 
 
 
 
 
 



 
 

 : فاطمة بنت عيل بن أيب طالب -١٥
 .ُاملنذر بن عبيدة بن الزبري بن العوامتزوجها 

مـد بـن أيب سـعيد بـن عنـد حمّعيل وكانت فاطمة بنت (قال مصعب الزبريي 
ها سعيد بن األسود بن أيب البخرتي، فولدت له ُمحيدة، ثم خلف عليت عقيل، فولد

 فولـدت لـه عـثامن ُاملنذر بن عبيدة بن الزبري بن العـوامبرة وخالدة ثم خلف عليها 
 ).٤٦نسب قريش ص) (وكندة درجا

 يف )أصهار عيل بن أيب طالـب ريض اهللا عنـه(وانظر القول نفسه عند ابن حبيب يف 
ــ٧٥،٥٦ ص"املحــرب" ــوف أورده يف املالح ــامدة  وس ــة ب ــه الوثيق ــامال لعالقت ًق ك

 .وموضوع هذا البحث
وفاطمة الكربى لكلبية كانت عند أيب سـعيد : (ابن الطقطقي قال: وممن ذكروا ذلك

البخرتي فولدت بن أيب بن عقيل فولدت له مجيلة ثم خلف عليها سعيد بن األسود 
) عـثامن وكثـريةله برة وخالدة ثم خلف عليها املنذر بن عبيدة بن الزبري فولدت لـه 

 .) ١ ()٦٠األصييل ص(

                                                                                                                         

 ٣٣٤،٣٣٣: ١ ولبـاب األنـساب ١٨،١٧راجع تفصيل ترامجهن إىل املجـدي ص: (قال املحقق يف احلاشية) ١(
واملحقق مل ينكر مـا ) ٤٢/١١٠،٧٤، وبحار األنوار للعالمة املجليس ١/٣٥٥،٣٥٤واإلرشاد للشيخ املفيد 

ي حقق العرشات سلف من املصاهرات وهو من هو يف عامل التحقيق خاصة لكتاب األنساب فمهدي الرجائ
   األصـييل يف أنـساب الطـالبيني البـن الطقطقـي الـذي بـني أيـدينا اآلن: من كتب الرتاث واألنـساب منهـا

 =       والنفحة العنربية يف أنساب خري الربية، ملحمد كاظم الـيامين املوسـوي، والـشهاب الثاقـب يف بيـان معنـى
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 :بن عيل زين العابدين ا) األصغر(بن عيل بن احلسني ا) حقينة( أمحد -١٦
 تزوج من زبريية
َأولد جعفر بن عبداهللا بن احلـسني ( عند الكالم عنه "َاملجدي"قال العمري يف  ْ َ

 زبرييـة األصغر بن عيل بن احلسني عليه السالم وكان كثري الفضل جم املحاسن أمه
: وكان يقال له)  ط أنصاريان٢٩٠عمدة الطالب حاشية ص...) (يلقب صحصحا 

 .) ط أنصاريان٢٩١عمدة الطالب حاشية ص (الزبرييةابن 
 : إبراهيم بن حسني بن عيل بن حسني بن عيل بن أيب طالب -١٧

ُتزوج من بريكة بنت عبيد اهللا بن حممد بن املنذر بن الـزبري بـن العـوام ، قـال 
: وولد إبراهيم بن حسني بن عيل بن حسني بن عيل بن أيب طالب: (ب الزبرييمصع

بريكة بنت عبيداهللا بن حممد بن املنـذر : ًحسينا، درج وعبداهللا وزينب وفاطمة أمهم
 .)٧٥نسب قريش ض) (بن الزبري بن العوام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 الطوائـف البـن طـاووس ومفـاتيح الـرشائع الناصب ليوسف البحراين، والطرائف يف معرفـة مـذاهب= 
للفيض الكاشاين، والتعليقة عىل أصول الكايف للسيد الداماد، وإرشاد الطالبني إىل هنج املسرتشدين للفاضل 
ّاملقداد وهداية املحدثني إىل طريقة املحمدين للفاضل الكاظمي ورسائل الرشيف املرتـىض واختيـار معرفـة 

الكتب، وهو تلميذ العالمة املرعيش النجفي النسابة وقد ذكرت مـا سـلف الرجال للكيش وغريها عرشات 
 له، ألنه سيأيت ذكره لزواج عمر بن اخلطاب من أم كلثوم بنت عـيل بـن أيب طالـب يف ثنايـا ةمن ترمجة موجز

 وسوف يقر مهدي الرجــائي هـذا الـزواج وعنـدما يـأيت "األصييل"حتقيقه ملا أورده ابن الطقطقي يف كتابه 
 .إىل قولهه فإنه ينبغي النظر بعناية قرار من عامل حمقق خملص ملذهبه وملا حيققاال
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هذه أهيا القارئ الكريم بعض املصاهرات بني آل عيل وآل الزبري وأظنها كافية 
 بني كال البيتـني، لقـد أنكـر الـشيخ املفيـد زواج عمـر بـن ًد كل من يرى عداوةلر

اخلطاب من أم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب وعلته وعلة غريه أن اخلرب رواه زبـريي 
ظن بعد ما أ، و»ومعلوم عداوة الزبريين للعلويني«: وهو النسابة الزبري بن بكار قال

ً بل تصبح هباء منثورا  فيهاًاسلف تصبح هذه العداوة مشكوك ً. 
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 ديَوآل اخلطاب من بني ع املصاهرات بني أهل البيت
 
 : حممد بن عبداهللا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم -١

 املـصادر كـل وهـو زواج مـسطور يف حفصة بنت عمر بن اخلطابتزوج من 
 .ثباتِإ إىل حتتاجواملراجع وال 

 :بن احلسني ا) زين العابدين( بن عيل بن عيلا) األفطس(  احلسني-٢
 ذكـر ذلـك بنت خالد بن أيب بكر بن عبداهللا بـن عمـر بـن اخلطـابتزوج من 

 ط أنـصاريان ٣١٥ ص ط دار احلياة٣٣٧ ص"عمدة الطالب"ابن عنبة يف : الزواج
  هـيوأما احلسني بن األفطس وأمه عىل ما قال أبو احلـسن العمـري عمريـة«: قال 

 ط ٣١٥عمدة الطالـب ص) (بكر بن عبداهللا بن عمر بن اخلطاببنت خالد بن أيب 
ً وذكر ذلك أيضا املحققان حممد صـادق بحـر العلـوم، وحـسني بحـر ).أنصاريان

  .٢٣حاشية ص» رجال السيد بحر العلوم«: العلوم يف حتقيقهام لكتاب
 ٣٦١وتراجم أعالم النساء ص

كر بـن عبيـداهللا بـن وأمه جويرية بنت خالد بن أيب ب: (وقال مصعب الزبريي
 ).٧٣نسب قريش ص (..)عبداهللا بن عمر بن اخلطاب 

 
 



 
 

 : بن احلسن بن عيل بن أيب طالب ا) املثنى( احلسن -٣
، وولـدت لـه ّويدبـن نفيـل العـبن عمرو ملة بنت سعيد بن زيد تزوج من ر

 ١٢٠ ص"عمـدة الطالـب"ًحممدا ورقية وفاطمة، ذكر هـذا الـزواج ابـن عنبـة يف 
وكـان للحـسن ( ط أنصاريان قـال هنـاك يف احلاشـية ٩٢ احلياة، صحاشية ط دار

 بـن أمهم رملة بنت سـعيد بـن زيـدسمه حممد وبنتان رقية وفاطمة ااملثنى ابن آخر 
 .» يف مناهل الرضبه بن نفيل العدوي وال بقية ملحمد بن احلسن املثنى قالعمرو
 : أم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب -٤

 .عمر بن اخلطابتزوجها 
وهو زواج وإن أنكره بعض العلامء إال أنه ثابت يف أمهـات مـصادر األنـساب 

 بتحقيـق ٥٨ البـن الطقطقـي ص"نيياألصييل يف أنساب الطـالب"ومن تأمل كتاب 
 .مهدي الرجائي علم صحة هذا الزواج

 "بنات أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم"قال يف 
ليهـا الـسالم تزوجهـا عمـر بـن اخلطـاب وأم كلثوم أمها فاطمة الزهـراء ع(

 ).٥٨األصييل ص) (ًفولدت له زيدا ثم خلف عليها عبداهللا بن جعفر
 يقصد عمـر وعـيل رضـوان اهللا )١(»أنا ابن اخلليفتني«: وكان زيد بن عمر يقول

 .عليهام

                                                                                                                         

=  مع رواية أخرى يف جملس معاوية١/٥٠٢ ترمجة زيد بن عمر، وتاريخ اإلسالم »١«الوايف بالوفيات جملد ) ١(
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 إىل حجة العلـامء يف ًثبات هذا الزواج مشرياِإوقد أسهب املحقق يف احلاشية يف 
 خرجـت أم كلثـوم ١٠٧قـال يف املجـدي ص: (قال) ١(ُ احلسن العمرياألنساب أيب

ًسمها رقية عليهام السالم إىل عمر بن اخلطاب فأولـدها زيـدا ابنت عيل من فاطمة و
 . ومات هو وأمه يف يوم واحد

وكان الرشيف الزاهد النقيب اإلخباري ببغداد أبو حممد احلسن بن القاسم بن 
ي تزوجها عمر شـيطانة توي أن الير) رمحة اهللا عليه(حممد العويد العلوي املحمدي 

هو أول فرج غـصب : وأخرون من أهلنا يزعمون أنه مل يدخل هبا وأخرون يقولون
ًيف اإلسالم واملعول عليه مـن هـذه الروايـات مـا رأينـاه آنفـا مـن أن العبـاس بـن 

يل األصـي(ًعبداملطلب زوجها عمر برضا أبيها عليـه الـسالم وأولـدها عمـر زيـدا 
 ).٥٩،٥٨حاشية ص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 .ريض اهللا عنه= 
َومن الطريف جدا أن هذا النسابة العلم والذي يعد مرجع علامء األ) ١(  النقل  مننساب من بعده ويكثر العلامءً

 النـسابة ينتهـي نـسبه إىل ا وغريهم هذ"األصييل" وابن الطقطقي يف "عمدة الطالب"منه خاصة ابن عنبة يف 
ًعمر األطرف لذلك لقب العمري، قال مهدي الرجائي يف ترمجته له هو أبو احلسن العمري كان سيدا جليال  ً ُ ُ

ًنسابة فاضال منصفا حمققا ص ً نف مبسوط نسب الطالبني وهو كتاب كبري يكـون يف جملـدات كثـرية وصـنف ً
حاشية األصييل (هـ ٤٦٠هـ ومات يف املوصل سنة ٣٤٨ لنقيب مرص ولد يف البرصة سنة "املجدي"الكتاب 
ُقلت ) ٤٥ص هـ، وقرأ عىل ابن طباطبا النسابة أبو عبـداهللا ٤٣٥وقرأ عىل شيخ الرشف العبيديل املتويف سنة : ُ

ني بن حممد بن أيب طالب بن القاسم بن أيب احلسن حممد بن القاسم بـن عـيل بـن احلـسن بـن إبـراهيم احلس
 .طباطبا وكاتبه يف األنساب
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ُقلت  ًنعم أورد مهدي الرجائي كالما للمرتىض فيـه معنـى أهنـا رضـوان اهللا : ُ
وهنا كـالم طويـل يف الـنقض «: م علق مهدي الرجائي بقوله ثًعيها تزوجت غصبا

 .»واإلبرام ال جمال هنا لذكره
 .زِإجياام أيفاخترص املسألة، وأوجز هنا 

الـسيده سـكينة بنـت احلـسني بـني " كتابه املوسوي يف.والعلة نفسها ذكرها د
ُ فأورد أهنا رضوان اهللا عليها زوجت من مصعب "حقائق التاريخ وأوهام املؤرخني

ًالزبريي غصبا، وهذا عجيب وال يقبله أحد ألنه سبة يف جبني بني هاشم ال يرضاها 
ة ٍ يومئـذ مـن القـواألحرار، وبنو هاشم أعز الناس يعلم هذا القايص والداين، وهم

تصور أحد أن متسهم مهانة مع شـجاعتهم وبـذهلم الـنفس والنفـيس َوالعدد ما ال ي
نسب أو حسب أو علم عظيم َّحلامية أعراضهم إن العريب البدوي الذي ال حظ له يف 

ِأو تقوى جتده يبذل النفس إذا ما مس عرضه سوء، وأنا إذا سـمح القـارئ الكـريم 
العريب البدوي إذا مس عرضـه يشء ثـارت أنقل له هذه القصة ذات الداللة عىل أن 

ًنفسه حالال كان ما مسه أو حراما فام بالنا ببني هاشم أهل بيت رسول اهللا صـىل اهللا  ً
عليه وآله وسلم والقصة مذكورة يف العديد من املراجع ولكني سأكتفي بنقلهـا مـن 

حلسن  ط أنصاريان البن عنبة يقول يف عقب ا٩٠ ص"عمدة الطالب"مصدر واحد 
 خولة بنت منظور بن زبان بن سيار بن عمرو بن جـابر هويكنى أبا حممد وأم"ملثنى ا

بن عقيل بن سمي بن مازن بن فزارة بن ذبيان وكانت حتـت حممـد بـن طلحـة بـن 
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عبيداهللا وقتل عنها يوم اجلمل وهلا منه أوالد فتزوجها احلسن بن عيل بن أيب طالـب 
بان فدخل املدينة وركز رايته عـىل بـاب عليه السالم فسمع بذلك أبوها منظور بن ز

مسجد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فلم يبق يف املدينة قييس إال دخـل حتتهـا 
ال، فلام رأى احلسن ذلك سلم إليـه ابنتـه : أمثيل يفتات عليه يف ابنته؟ فقالوا: ثم قال

 يـا أبـت أيـن :فحملها يف هودج وخرج هبا من املدينة فلام صار يف البقيع قالـت لـه
تذهب إنه احلسن ابن أمري املؤمنني عيل ريض اهللا عنه وابن بنت رسول اهللا صـىل اهللا 

إن كان له فيك حاجة فسيلحقنا، فلام صاروا يف نخل املدينـة : عليه وآله وسلم فقال
إذا باحلسن واحلسني وعبداهللا بـن جعفـر قـد حلقـوا هبـم فأعطـاه إياهـا فردهـا إىل 

 .مل أهيا القارئ الكريم فتأ.....) املدينة 
 : أم كلثوم بنت إبراهيم بن حممد بن عيل بن أيب طالب -٥

 ابن عثامن بن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن )١( )َّابن القلمس(تزوجت من أيب بكر 
 .بن اخلطاباعمر 

 ) .٧٨نسب قريش ص(
 
 
 

                                                                                                                         

 .ِّالسيد العظيم والرجل اخلري املعطاء: القلمس) ١(
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 )١(وآل طلحة خاصة وبني تيم عامة املصاهرات بني أهل البيت
 
 :يل بن أيب طالب  احلسن بن ع-١

 .إسحاق بنت طلحة بن عبيداهللا التيميتزوج من أم 
ُولدت للحسن فاطمة وأم عبداهللا وطلحة بن احلسن وهذه املـصاهرة يف جـل 

 :املراجع واملصادر وانظر
 للـشيخ عبـاس القمـي "منتهى اآلمـال"، و١٩٤ للشيخ املفيد ص"اإلرشاد"

 " الغمـة يف معرفـة األئمـةكـشف" يف بيـان أوالد احلـسني، و١٢ الفصل ١/٦٥١
 ١/٣٧٤ للجزائري "األنوار النعامنية" يف ذكر أوالد احلسن و٢/٥٧٥لألربيل 

واحلسني األثرم بن احلسن وطلحة وفاطمة أمهم أم إسـحاق ": قال اجلزائري
 "بنت طلحة بن عبيداهللا التيمي

 ٦٦ ص"املحرب"وكذلك ذكر هذه املصاهرة ابن حبيب يف 
طلحـة بـن احلـسن درج "  : قال٥٠ ص"ب قريشنس"يف ومصعب الزبريي 

أم إسحاق بنت طلحة بن عبيداهللا التيمي وأختا أمه فاطمة بنت احلسني بن عيل : أمه
وابن  » بنت عبداهللا بن حممد بن عبدالرمحن بن أيب بكر الصديقبن أيب طالب، وآمنة

 "نيياألصـييل يف أنـساب الطـالب" ، وابن الطقطقي يف ٢١٢ ص"املعارف"قتيبة يف 
                                                                                                                         

 .ًأبو بكر الصديق من آل تيم أيضا لكننا هنا عرضنا آلل طلحة خاصة ثم آل تيم مما مل نذكرهم هناك) ١(
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 ألمـه إبـراهيم )١(وأخـواه": ً وذكر نفس عبارة مصعب الزبريي تقريبـا قـال٦٢ص
 وهنـاك العديـد مـن "وداود وأم القاسم بنو حممد السجاد بن طلحـة بـن عبيـداهللا

 .ًاملصادر األخرى تركناها إجيازا
 : بن عيل بن أيب طالب ني احلس-٢

 .أم إسحاق بنت طلحة بن عبيداهللا التيميتزوج من 
أوىص احلسن أخاه احلسني قبل موته بالزواج من أم إسحاق فكـان ذلـك وقد 

 . له فاطمة بنت احلسني ريض اهللا عنهم أمجعنيْوولدت
وهناك عرشات املراجع واملصادر التي ذكرت تلك املصاهرة، فانظر إىل حرص 

 وهي أم إسـحاق أهل البيت رضوان اهللا عليهم عىل استبقاء الزوجة الصاحلة لدهيم
 .حة بن عبيداهللا التيميبنت طل

 يف ١٢ الفصل ٦٥١ ص"منتهى اآلمال"، و١٩٤ ص"اإلرشاد": ذكر ذلك يف
وفاطمة ":  قال١/٣٧٤ "األنوار النعامنية"بيان أوالد احلسني ط الدار اإلسالمية، و

 ."بنت احلسني وأمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد اهللا
، وابـن قتيبـة يف ٥٩ ص"نسب قريش"مصعب الزبريي يف : ًوذكر ذلك أيضا

 .٢١٣ ص"املعارف"

                                                                                                                         

، والعبارة نقلتها كام يف نص الكتاب ولعله قـصد ابن احلسني بن عيل بن أيب طالب) املثنى(أي أخوا احلسن ) ١(
  .ِاإلخوة الذكور وإال فهم بإضافة أم القاسم ثالثة وقد يكون خطأ نسخ أو سهو
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 : عبدة بنت عيل بن احلسني بن أيب طالب -٣
 .ن إبراهيم بن حممد بن طلحة بن عبيداهللا التيميبنوح تزوجها 

وكانت عبدة عند حممد بن معاوية بن عبداهللا بن جعفـر "قال مصعب الزبريي 
ًلـه حـسنا فولـدت  فولدت له ثم خلف عليها عيل بن احلسني بن احلـسن بـن عـيل

ن إبراهيم بن حممد بـن طلحـة بـن عبيـداهللا فتوفيـت بًوحممدا ثم خلف عليها نوح 
 ).٦٢نسب قريش ص ("عنده

بـن عـيل بـن أيب ا) السبط(بن احلسن ا) املثنى(بن احلسن ا) املثلث( احلسن -٤
 :طالب 

 .بن عبيداهللا التيمي) اجلود(عائشة بنت طلحة تزوج من 
 :وله ستة أوالد«) املثلث( احلسن والدوقال الشيخ عباس القمي يف أ

 عـيل أمـا -٦ عبـداهللا، -٥ إبـراهيم، -٤ محـزة، -٣ العباس، -٢ طلحة، -١
منتهـى  (» ...)١( )اجلـود(طلحة فلم يعقب، وأما العباس فأمه عائـشة بنـت طلحـة 

 ).١/٣٦١ ، و ط الدار اإلسالمية ١/٤٨٥ ط مؤسسة النرش بقم اآلمال

                                                                                                                         

ُالذي يف جل املصادر التي رجعت إليها أن أزواج عائشة بنت طلحة هم: أقول) ١(  بن عبد الرمحن بـن عبد اهللا: ُ
ِّأيب بكر الصديق، ثم مصعب بن الزبري، ثم عمر بن عبيد اهللا بن معمر بن عثامن التيمي، ولكن ورد يف بعـض 

 أحـداث ٤/٤١٧(املصادر أن من أزواجها احلسن املثلث ولعله آخر أزواجها أورد ذلك الطربي يف تارخيـه 
) ١٧١ص (»مقاتـل الطـالبيني«وهـو يف ) هـ١٤٠٧وت سنة أربع وأربعني ومئة، ط دار الكتب العلمية، بري

 . وقد سبق ذكره»منتهى اآلمال«و
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ُقلت  وهو طلحة بن عبيداهللا بن عثامن ) طلحة اجلود(مي باسم  الشيخ القَّربَ ع:ُ
بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهـر بـن 
مالك بن النرض بن كنانة، وكان طلحة يلقب بطلحة اخلري وطلحة الفيـاض لكرمـه 

 .وجوده
 : عون بن حممد بن عيل بن أيب طالب -٥

 ن إبراهيم بن حممد بن طلحة بن عبيداهللا التيميحفصة بنت عمران بتزوج من 
وتزوجـت حفـصة بنـت عمـران بـن « ٤٤٨ ص"املحـرب"قال ابن حبيب يف 

 عمرو بن عثامن بن عفـان ثـم ن ببن عبيد اهللا ، القاسم بن عبداهللاإبراهيم بن طلحة 
 ثم عون بن حممـد بـن ، ثم حممد بن عبداهللا بن عمرو بن عثامن،هاشم بن عبدامللك

 .» ثم عثامن بن عروة بن الزبري،ن أيب طالب ثم عبداهللا بن حسن بن حسنيعيل ب
ابـن ) اجلـواين(ابن احلسن بـن حممـد ) املحدث(بن حممد ا أبو عيل إبراهيم -٦

 ) :زين العابدين(ابن عيل ) األصغر(بن احلسن اعبيد اهللا األعرج 
  .تيمية تزوج من 

 ولـد »املجدي«ال العمري يف ق«: ة ب البن عن"عمدة الطالب"قال حمقق كتاب 
أبو احلسن عيل ونشأ بالكوفة، وأمه وأم أخيه احلسني تيمية، ومات بالكوفة، وقـربه 

 ). ط أنصاريان٢٩٤حاشية عمدة الطالب ص (» ....ةمما ييل كند
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  وبني أمية وبني عبد شمساملصاهرات بني أهل البيت
 

ً بني أمية فرع كبري جدا ألن؛ ً جدا ال يمكننا هنا حرصها ًةوهي مصاهرات كثري
ًمن بني عبدمناف وهم يشرتكون مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم نـسبا يف 

فأمية بن عبدشمس بن عبدمناف وسوف أذكر هنا ما اشـتهر مـن ) عبدمناف(اجلد 
 . وعرشون مصاهرةمخسحرصه وهي ُهذه املصاهرات وما استطعت 

 : عليه وآله وسلمحممد بن عبد اهللا رسول اهللا صىل اهللا -١
 أم حبيبة رملة بنت أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبدشمستزوج من 

طبقـات ابـن : انظر يف زوجات املصطفى صىل اهللا عليه وآله وسلم. (ابن عبدمناف
، وترامجهن يف اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجـر العـسقالين حتـت ١،٢سعد ج

، واالسـتيعاب ٧األثري اجلزري كتاب النـساء جُأسامئهن، وكذلك أسد الغابة البن 
رقية وأم كلثـوم بنتـا رسـول اهللا  -٢) البن عبد الرب القرطبي كتاب النساء وكناهن

 :صىل اهللا عليه وآله وسلم 
عثامن بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبدشمس بن عبدمناف بـن تزوجهام 
ِقيص بن كالب  بـن ربيعـة بـن حبيـب بـن ُأروى بنـت كريـز:  وأم عثامن بن عفـانُ

بنت عبداملطلب بـن هاشـم بـن ) أم حكيم( وأمها البيضاء عبدمنافبن عبدشمس 
د وهي عمة رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم وتـوءم عبـداهللا والـ(مناف عبد
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منايف من جهـة األم وب، ن عفان أموي منايف من جهة األ أي أن عثامن ب)سول اهللار
 .وهاشمي من جهة اجلدة لألم

 . املصادر واملراجعكل وهي مصاهرة ال حتتاج ملصادر وال أدلة فقد ذكرهتا -
صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه (وانظر 

 ).»٣٦٩٩«وسلم، باب مناقب عثامن بن عفان، حديث رقم 
 : زينب بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم -٣

يع بن عبدالعزى بن عبدشمس بـن عبـدمناف بـن أبو العاص بن الربتزوجها 
ي ثم منايف ويلتقي مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف اجلـد  فهو عبشمُقيص

 .)١(أبو أمية) عبدشمس(ومع بني أمية يف ) فعبدمنا(
 تلتقـي مـع رسـول اهللا ُقيص هالة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن :وأمه

ُ قيص وهي أخت السيدة خدجية بنت خويلد أم املؤمنني يف صىل اهللا عليه وآله وسلم
 . املصادر واملراجعكلًوخالة بناهتا وأبنائها وهو زواج مذكور أيضا يف 

وانظر صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه (
وسلم، باب ذكر أصهار النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم منهم أبو العاص بن الربيـع 

 ).»٣٧٢٩«يث رقم حد

                                                                                                                         

ِيالحظ أن أبا العاص وإن مل يكن من صميم بني أمية فهو من بني عمومتهم وذلك اللتقائـه معهـم يف اجلـد ) ١(
 .» عبد شمس«
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 : عيل بن أيب طالب بن عبداملطلب -٤
 وأمها زينب ُأمامة بنت أيب العاص بن الربيع بن عبدشمس بن عبدمنافتزوج 

خدجية بنت خويلد أم املـؤمنني : بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وأم زينب
 السيدة فاطمة  املراجع واملصادر، بل واملشهور أنكلًوهذا الزواج أيضا مسطور يف 

ُالزهراء ريض اهللا عنها هي التي أوصت عليا قبل موهتا بالزواج مـن أمامـة وكانـت  ً
ًأقرب الناس منزلة ومكانةأمامة من  املصطفى صىل اهللا عليـه وآلـه  من قلب احلبيب ً

  .وسلم 
 .)١(وكذلك أبوها أبو العاص بن الربيع صهر رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

 : بنت عيل بن أيب طالب خدجية -٤
  .العبشميُعبداهللا بن عامر بن كريز تزوجها 

ُقلت ُ هو عبداهللا بن عامر بن كريز بن ربيعـة بـن حبيـب بـن عبدشـمس بـن :ُ
ليه وآله وسلم يف عبدمناف وهـو ُعبدمناف بن قيص يلتقي مع رسول اهللا صىل اهللا ع

ريض اهللا بـن عفـان ي ، ومعلوم أن عبدشمس والد أمية وهو ابن خال عثامن شمعب
 بن عامر هـي ُعنه ألن أم عثامن هي أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب وأم عبداهللا

                                                                                                                         

 كتـاب فـضائل أصـحاب النبـي فتح الباري برشح صحيح البخاري ، ُأما مكانة أمامة ريض اهللا عنها فانظر  )١(
 من اإلصابة ٤/١٥٨وانظر ترمجة أيب العاص  .٩٢٦ وطرقه يف ٣٧٢٩ صىل اهللا عليه وآله وسلم حديث رقم

) ١٣٣٥ ، ١٣٣٤ ، ١٣٣٠ ، ١٣٢٩(الـصحابة لإلمـام أمحـد حـديث رقـم  ط مكتبة مرص ، وكتاب فضائل
 .وكلها يف املعنى نفسه مع تغري طفيف يف اللفظ 
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لد عىل عهـد النبـي صـىل اهللا ُ الصلت السلمية وعبداهللا هذا ودجاجة بنت أسامء بن
عليه ويعوذه هذا شبيهنا وجعل يتفل : عليه وآله وسلم وأيت به إليه وهو صغري فقال

 النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم فقـال النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه فجعل يبتلع ريق
 .) ١(ًن ال يعالج أرضا إال ظهر له املاء اوسلم إنه ملسقي وك

 :وقد ذكر تلك املصاهرة 
 " أصــهار عــيل بــن أيب طالــب"ل يف  وقــا٥٧ ص" املحــرب "ابــن حبيــب يف 

نابل عبداهللا بن عامر  خدجية بنت عيل ، وأبو السهدنوعبدالرمحن بن عقيل كانت ع"
 . "ُبن كريز خلف عىل خدجية هذه 

  .٤٦ ص" نسب قريش "والعبارة نفسها جتدها عند مصعب الزبريي يف 
 البن عنبة " عمدة الطالب " أليب احلسن العمري عىل حاشية "َ املجدى "ويف 
 :ً ط أنصاريان ذكر معددا بنات عيل بن أيب طالب فقال٦٠ص

 عليها السالم واسـمها رقيـة خرجـت إىل عمـر بـن  أم كلثوم من فاطمة-١(
 زينب الكربى خرجـت إىل عبـداهللا بـن جعفـر بـن أيب -٢. ًاخلطاب فأولدها زيدا

                                                                                                                         

ًط مكتبة مرص، ولعبداهللا بن عامر هذا فتوحات كثرية جدا فـصلها ابـن ) ٦١٨١( رقم ٣/٨١ابة انظر اإلص) ١(
ً يف عهد عثامن بن عفان ريض اهللا عنه وقد كان شجاعا جوادا افتتح خراسـان كلهـا "البداية والنهاية"كثري يف  ً

جـرد آخـر ملـوك وأطراف فارس وسجستان وكرمان وغريها حتى بلغ أعـامل غـزة ، وقتـل يف إمارتـه يزد
ًفارس، وأحرم من نيسابور شكرا هللا تعاىل ، وهو أول من اختذ احليـاض بعرفـة وأجـرى إليهـا العـني، واله  َ

 .عثامن بن عفان البرصة 
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ًطالب فأولدها عليا وعونا وعباسا ً خرجت إىل عبداهللا بن أيب سفيان بن :  رملة-٣. ً
     .خرجـت إىل جعـدة بـن هبـرية املخزومـي:  أم احلسن-٤. احلرث بن عبداملطلب

      .خرجت إىل الصلت بن عبداهللا بـن نوفـل بـن احلـرث بـن عبـداملطلب: أمامة-٥
ُابن كريـز مـن  خدجية خرجت إىل -٧. خرجت إىل أيب سعيد بن عقيل:  فاطمة -٦

 .خرجت إىل عبداهللا األكرب بن عقيل:  ميمونة -٨ . )١(بني عبدشمس
: غرى  زينـب الـص-١٠. خرجت إىل مـسلم بـن عقيـل :  رقية الصغرى -٩

خرجـت إىل عبـدالرمحن بـن ): فاختـه( أم هانئ -١١. خرجت إىل حممد بن عقيل 
خرجــت إىل عبــداهللا بــن عقيــل :  نفيــسة وهــي أم كلثــوم الــصغرى-١٢. عقيــل 

 ).والباقيات من بناته عليه السالم مل يذكر هلن خروج. األصغر 
ن بـن عبـدالرمح كانـت عنـد: وخدجية  (  : البن الطقطقي" األصييل " ويف -

ُعقيل ثم خلف عليها عبداهللا بن عامر بن كريز أمري البـرصة لعـثامن ومعاويـة فلـم 
 ) .٦٠األصييل ص) (يعقب 
 " مجهـرة أنـساب العـرب " و ٣٤٥ ص" تراجم أعالم النساء ": ًوأيضا يف  -

  .٦٨البن حزم ص
 
 

                                                                                                                         

 ! مل يرصح باسمه هنا وال أعلم السبب مع أنه عامل ونسابة واألمر مشتهر ومسطور يف معظم املصادر ) ١(
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 :رملة بنت عيل بن أيب طالب  -٦
 .معاوية بن مروان بن احلكم تزوجها 

ُقلت   بـن عبدشـمس بـن أمية معاوية بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن :ُ
 ٤٥ ص" نسب قريش "ُ بن قيص ورصح هبذا الزواج مصعب الزبريي يف عبدمناف

كانت رملة عنـد أيب اهليـاج اهلاشـمي واسـمه عبـداهللا بـن أيب احلـارث بـن : (قال
ليهـا سـفيان بـن احلـارث ثـم خلـف عأيب عبداملطلب ولدت له وقد انقرض ولـد 

 ) .معاوية بن مروان بن احلكم 
  .٨٧ البن حزم ص" مجهرة أنساب العرب "ًوانظر أيضا 

 : عيل بن احلسن بن عيل بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب -٧
 .العثامنية رقية بنت عمر تزوج من 

وعيل بن احلسن بن عيل اخلرزي هـو الـذي «: ذكر ذلك أبو نرص البخاري قال
ت عمر العثامنية وكانت من قبل حتت املهدي بن املنصور فأنكر ذلـك تزوج برقية بن

ليس املهدي برسول اهللا حتى : قالاهلادي وأمره بطالقها فأبى عيل بن احلسن ذلك و
 )١٠٣رس السلسلة العلوية ص(»رم نساؤه بعده، وال هو املهدي أرشف منىحت

 ٣١٢ ص"الب  عمدة الط"والنص نفسه مع زيادة توضيحية عند ابن عنبة يف 
ُفأمر موسى اهلـادي بـه فـرضب حتـى غـيش « وقال بعد إيراد القصة ،ط أنصاريان

  .»عليه



 
 

األسامء واملصاهرات بني أهل البيت والصحابة   ١٣٢

 :بن احلسن بن عيل بن أيب طالب ا) املثنى( زينب بنت احلسن -٨
 .الوليد بن عبدامللك بن مروان تزوجها 

 وسبق بيان نسب مروان هذا
 ًاج أيضا مسطور يف عرشات املصادروهذا الزو

 قـال ١٠٨ ص"مجهـرة أنـساب العـرب " ، و ٥٢ ص"سب قريش  ن"وانظر 
وكانت زينب بنت حسن بـن حـسن بـن عـيل عنـد الوليـد بـن «: مصعب الزبريي

 ).٥٢نسب قريش ص (»عبدامللك بن مروان وهو خليفة
وولد معاويـة بـن : (ًوأيضا تزوجها معاوية بن مروان بن احلكم قال ابن حزم 

بن احلسن بن عيل بن أيب ة أمه زينب بنت احلسن الوليد بن معاوي: مروان بن احلكم 
 .)١٠٨مجهرة أنساب العرب ص) (طالب
 : نفيسه بنت زيد بن احلسن بن عيل بن أيب طالب -٩

 .الوليد بن عبدامللك بن مروان تزوجها 
جله كانت أمور منها إكرام الوليد لزيد بن احلسن ًوهو زواج مشهور أيضا وأل

  ."عمدة الطالب "ً الزواج مفصال ابن عنبة يف  عنده وذكر هذاتهة ابنملكان
 خرجت إىل الوليد بن عبدامللك بن مـروان ة اسمها نفيسةنابوكان لزيد (: قال

الـست  "زار وهي التي يسميها أهل مرص ُفولدت منه وماتت بمرص وهلا هناك قرب ي
 ). ط انصاريان٦٠عمدة الطالب ص ) (" ةنفيس
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يد بن عبدامللك ويقعـد عـىل رسيـره ويكرمـه وكان زيد يفد عىل الول: (ثم قال
 ) .ملكان ابنته، ووهب له ثالثني ألف دينار دفعة واحدة

 . ط مؤسسة النرش اإلسالمي بقم ١/٤٦١ "منتهى اآلمال"وانظر 
 : يب طالب أ أم أبيها بنت عبداهللا بن جعفر بن -١٠

 .تزوجها عبدامللك بن مروان 
قـال هلـا أم أبيهـا تزوجهـا عبـدامللك بـن ُوكان لعبداهللا ابنـة ي(قال البالذري 

  ) .٦٠ – ٥٩أنساب األرشاف ص) (مروان
وقيل اسمها أم كلثوم وتزوجها عبدامللك وطلقها ثم خلـف عليهـا أبـان بـن 
عثامن بن عفان ، وقيل مها اثنتان التي تزوجها عبداهللا ثم عيل بن عبداهللا بـن عبـاس 

وتزوجهـا « ٢٠ ص"أعيـان النـساء  "يف مـي يهي أم أبيها أختها، وقال حممد احلك
عبدامللك بن مروان بن مروان بدمشق فطلقها فتزوجها عيل بن عبـداهللا بـن عبـاس 

  .»وهلكت عنده
وكـان لعـيل بـن عبـداهللا بـن عبـاس اثنـان « ٣٢٢ويف تاريخ اليعقـويب ص -

بنـت عبـداهللا بـن جعفـر بـن أيب وعبـداهللا األكـرب أمـه أم أبيهـا ... ًوعرشون ولدا 
  .»طالب
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 : أم القاسم بنت احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب -١١
 .مروان بن أبان بن عثامن بن عفان تزوجها 

وكانت أم القاسم بنت احلسن عند مروان بن أبـان بـن «قال مصعب الزبريي 
 بن مروان ، ثم خلف عليها حسني بن عبـداهللا بـن ًاعثامن بن عفان فولدت له حممد

نـسب قـريش  (»عبداملطلب فتوفيت عنده وليس هلا منه ولدعبيداهللا بن العباس بن 
 ) .٥٣ص

 :ابن عيل بن أيب طالب ) الشهيد( فاطمة بنت احلسني -١٢
 .بن عفان عبداهللا بن عمرو بن عثامن تزوجها 

هـ يف سجن املنـصور الـدوانيقي مـع ١٤٥ الديباج قتل سنة ًاوولدت له حممد
وغريهم من أهـل البيـت، وقـد كانـت إخوته ألمه عبداهللا املحض واحلسن املثلث 

 )املثلث( واحلسن )املحض( وولدت له عبداهللا )املثنى(فاطمة من قبل حتت احلسن 
َعن هذا النسب أحيانا كام فعل األ ، وبعض العلامء يتغافلون )الغمر(وإبراهيم  ستاذ ً

سن هنا مل تتزوج إال من احلأ إذ يرى "فاطمة بنت احلسني": عيل حممد دخيل يف كتابه
 إذ تـرجم لفاطمـة بنـت "ةأعيان النساء عـرب العـصور املختلفـ"يف كتابه و) املثنى(

 وأوالدها منه وسجنهم يف حبس املنصور )املثنى(احلسني وذكر زواجها من احلسن 
) الـديباج(تل معهم حممد ُنه قَالدوانيقي وقتلهم بعد ذلك يف احلبس ولكنه مل يذكر أ

 .خوهم ألمهم أ عفان بن عبداهللا بن عمرو بن عثامن بن
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ًأنه مع هذا اإلنكار نجد مجعا من علامء األنساب والتاريخ والسري يثبتون  إال -
 دت لـهأن فاطمة بنت احلسني تزوجت من عبداهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان وول

 .التيمي ن عبيداهللا بوأم فاطمة هي أم إسحاق بنت طلحة 
ًتي أثبتت تلك املصاهرة نـاقال منهـا وسوف أشري هنا إىل العديد من املراجع ال

ساسـية املعتمـدة ب األنساب واملصادر األًالنصوص املوضحة لذلك مركزا عىل كت
 .عند كل املذاهب والطوائف والفرق واهللا املستعان 
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ثبت زواج فاطمة بنت احلسني من عبداهللا ت نصوص بأسانيدها ةثالث
 بن عمرو بن عثامن بن عفانا

 زواج فاطمة بنت "األصييل يف أنساب الطالبيني"ابه  الطقطقي يف كت ذكر ابن-
ًاحلسني ناقال ذلك بروايات ذات أسانيد وقد سـبق وحتـدثنا عـن الكتـاب وحمققـه 

 .وقيمته العلمية ومكانته بني املصنفات املختلفة يف األنساب 
 )١(ًوباإلسناد اآليت مرفوعـا إىل حييـى قـال حـدثني موسـى بـن عبـداهللا: ( قال

:  بن عيل بن أيب طالب عليه السالم قال)٢(حدثني عيسى بن عبداهللا بن حممد بن عمر 
ولد عبداهللا بن احلسن بن احلسن عليه السالم يف بيت فاطمة بنت رسـول اهللا صـىل 
اهللا عليه وآله سلم يف املسجد ، وملا مات احلـسن بـن احلـسن عليـه الـسالم خلـف 

 . له تاهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان فولدفاطمة بنت احلسني عليه السالم عبد
حدثني أخي أبو جعفر أمحد بن احلـسن : ًوباإلسناد األيت مرفوعا إىل حييى قال

ملا خطب عبداهللا بن عمرو بـن عـثامن : بن جعفر ، حدثني إسامعيل بن يعقوب قال
فكلم ، بن احلسن أبت أن تتزوجهفاطمة بنت احلسني عليه السالم بعد موت احلسن 

، وكـان كر الصديق املعروف بابن أيب عتيـقبداهللا بن حممد بن عبدالرمحن بن أيب بع
 عتيق زوجته أم إسـحاق فكلمـت أم  أيبزوج أمها أم اسحاق بنت طلحة فكلم ابن

                                                                                                                         

 .بن موسى اجلون هو موسى الثاين بن عبداهللا ) ١(
  ." األطرف "هو عمر ) ٢(
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 عليها أم إسحاق بنت طلحة ْإسحاق ابنتها فاطمة بنت احلسني عليه السالم وأحلت
ربح قائمـة يف الـشمس حتـى تـأذن  أمها أم إسحاق بنت طلحة أن ال تْحتى حلفت

فاطمة بنت احلسني عليه السالم يف تزويج عبداهللا بن عمرو فقامت ساعتني من هنار 
حتى خرجت فاطمة بنت احلسني عليه السالم فرأت قيام أمها يف الشمس فأذنت يف 

 .تزوجيه 
ُوقد سمعت هذا احلديث من إسامعيل بن يعقوب ومل أكتبـه وكـان : قال حييى 

 .ًسن سياقا له مني وأحفظ أخي أح
ُسـمعت  حدثني إسـامعيل بـن يعقـوب: يت املرفوع إىل حييى قالوباإلسناد اآل

ُأبغـضت حممـد بـن «: كان عبداهللا بن احلسن يقـول: بن موسى يقول عمي عبداهللا 
 قـط ، ثـم كـرب وبـرين ًا مـا أبغـضته أحـدًلد بغضاُعبداهللا بن عمرو بن عثامن أيام و

 ) .٦٦-٦٥األصييل ص (»ًبته أحدا قطًفأحببته حبا ما أحب
 : نيمن مقاتل الطالبي) عمدة الطالب(ٌنص نقله حمقق *  
 عبداهللا بن عمرو بـن عـثامن بـن )املثنى(وكانت فاطمة تزوجت بعد احلسن «

ًفولـدت لـه أوالدا مـنهم   الشاعر املشهور الذي يقال له العرجـيعمعفان األموي 
 ورقيـة بنـو ، والقاسـم، الـديباج:حلسن ويقال لهحممد املقتول مع أخيه عبداهللا بن ا

عمـدة  ) ("ني ي مقاتـل الطـالب"ذكره أبو الفـرج األصـفهاين يف  . وعبداهللا بن عمر
 ) . ط أنصاريان٩٠الطالب ، حاشية ص
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 : ملصعب الزبريي " نسب قريش "ٌنص من * 
فولد احلسن بـن احلـسن «: احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالبقال يف ولد 

بن عمرو رملة بنت سعيد بن زيد : ًحممدا وبه كان يكنى وأمه: ن عيل بن أيب طالبب
ًبن نفيل ، وعبداهللا بن حسن وفيه البقية وحسنا وإبراهيم ، وزينب ، وأم كلثوم بنـي 
احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب وأمهم فاطمة بنت احلسني بـن عـيل بـن أيب 

 من فاطمة بنت احلسني وما كان منه )املثنى(  ثم ذكر قصة زواج احلسن».... طالب 
عند وفاته ثم زواج فاطمة بنت احلسني من عبداهللا بن عمرو بـن عـثامن بـن عفـان 

ًولدت له حممدا الديباج، والقاسم، ال عقب له، ورقية بني عبداهللا بن عمرو (: فقال
ن عمـرو ُما أبغضت بغض عبداهللا ب: كرب ولدها يقولأفكان عبداهللا بن احلسن وهو 

ًأحدا وما أحببت حب ابنه حممد أخي أحدا   ).٥٢ ، ٥١نسب قريش ص) (ًٍ
 : للشيخ عباس القمي "  منتهى اآلمال" نصوص متفرقة من* 

تثبت زواج فاطمة بنت احلسني بعبداهللا بن عمرو بن عـثامن بـن عفـان وأهنـا 
) الغمـر(م وإبراهي) املثلث(واحلسن ) املحض( عبداهللا ا الديباج أخًاولدت له حممد

 .ألمهم
) منتهى اآلمـال(يف عدة مواضع من كتابه وهذا هو الشيخ عباس القمي يثبت 

هذه املصاهرة يقول يف ذكر مقتل عبداهللا بن احلسن بن عـيل بـن أيب طالـب ومقتـل 
 .ابنيه حممد وإبراهيم 
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وحممـد الـديباج أخـو املحـض وعبداهللا املحض وابناه حممد وإبراهيم .... « -
 ). ط مؤسسة النرش بقم١/٤٩٨ منتهى اآلمال (» وغريهم
ًفذهب رباح بن عثامن مع أيب األزهر سجان املنصور، وكان خبيثـا رشيـرا « - ً َّ

 فقيـدهم ألمـهحممد الديباج أخي عبداهللا املحـض إىل املدينة فأخرج بني احلسن مع 
 ط ١/٥٠٣ منتهى اآلمال (»بالسالسل واألغالل وشدد عليهم وجاء هبم إىل الربذه

 ).مؤسسة النرش بقم
وحممد الديباج إىل الربـذه وأوقفـوهم يف ) ١(جاءوا ببني احلسن : واخلالصة « -

 فقـام حممد بن عبداهللا بن عثامن ؟أيكم :  وقال،الشمس فجاء رجل من قبل املنصور
ما مكث حممد عنده حتـى : ي او يقول الر،حممد الديباج فأخذه وجاء به إىل املنصور

سود وجهـه أوعلمنا بام جيري عىل حممد، فلام جاء إلينا رأيناه قد سمعنا وقع السياط 
 وقد فقئت إحدى عينيه وسالت عىل ،وصار كالزنج من شدة الرضب ووقع السياط

 .وجهه من ذلك 
 وغلب العطش عـىل حممـد ًعبداهللا املحض وكان حيبه كثريافأجلوه جنب أخيه 

من الذي يسقي ابن : فصاح عبداهللاًفكان يطلب املاء فلم جيبه أحد خوفا من املنصور 
 . فقام رجل من أهل خرسان وسقاه املاء رشبة ماء رسول اهللا

                                                                                                                         

 ) .املثلث(واحلسن ) الغمر(وإبراهيم ) املحض(عبداهللا : واملراد بنوه الثالثه ) املثنى(أي احلسن ) ١(
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عـاث الـدماء بقيل إن ثياب حممد لصقت بجلده من شدة رضبات الـسياط وان
منتهـى  (»... زع جلـده معهـا ـفجاءوا بدهن الزيت فطلوا مالبسه به ثم نزعوها فن

 ).١/٥٠٤ ط مؤسسة النرش اإلسالمي بقم اآلمال
حممـد ( فرضب العـثامين )١( عبداهللا ظإن املنصور أراد أن يغي: وقال أبو الفرج «

، فكان إذا رأى ظهره وأثـر الـسياط  عبداهللا  بعريعريه أمامبوجعل ) ٢() هاالديباج أخ
 ١/٣٧٦، ط مكتبة الفقيـه  ط مؤسسة النرش بقم١/٥٠٥ منتهى اآلمال( »فيه جيزع

 ط  مؤســـسة األعلمـــي ١٩٨ار املعرفـــة، ص ط د١٩٠ومقاتـــل الطـــالبيني ص
 .)للمطبوعات

قبـل مقتـل ( بخراسان هكتب إىل املنصور نائب: بط ابن اجلوزي وغريه ِ قال س-
 إن خراسان قد انتفضت علينا بخـروج حممـد وإبـراهيم وطـال )٣( )حممد وإبراهيم

ً وبعث برأسـه إليـه وبعـث معـه رجـاال) ٤(عليهم أمرمها فرضب عنق حممد الديباج 
ن أمـه فاطمـة بنـت رسـول اهللا أحيلفون باهللا إنه رأس حممد بن عبداهللا بن احلسن و

                                                                                                                         

 ) .املثنى(أي عبداهللا املحض بن احلسن ) ١(
 .و  الشيخ عباس القمي توضيحه لكلمة العثامين بني قوسني ونقلنا النص كام هحهكذا وض) ٢(
) املحـض(املقتول بأحجار الزيت ، وإبراهيم بن عبـداهللا ) املحض(ابن عبداهللا ) النفس الزكية(يقصد حممد ) ٣(

 ) .موضع بالقرب من الكوفة(قتيل بامخري 
 .حممد بن عبداهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان ) ٤(



 

منتهـى  (»وذلك النـرصافهم عـن اخلـروج لنـرصهتام«) ١(صىل اهللا عليه وآله وسلم 
 ) . ط مؤسسة النرش بقم١/٥٠٦ اآلمال
كانـت  و- اجـدعا املنـصور حممـد الديبـ:  نهأوزي ـبط ابن اجلِوروى الس« -
أخـربين أيـن الكـذابان : فقـال لـه  –ة حتت إبراهيم بن عبداهللا بـن احلـسن ابنته رقي

فرضبه أربعامئة سوط ، ثم ألقى  واهللا ما أدري:  وإبراهيم فقالًاالفاسقان يعني حممد
ُثم نزعه فخرج جلده معه ، وكان من أحسن الناس وهلذا سـمي ًا ظًعليه قميصا غلي

ًمل مكبال إىل أخيه عبداهللا بن احلسن الديباج ، وأصاب عينه سوط فذهبت عينه فح
يـا معـرش املـسلمني : وهو عطشان فلم يتجارس أحد أن يسقيه ماء فـصاح عبـداهللا 

 منتهـى اآلمـال (»ًأيموت أوالد رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم عطاشـا ؟ 
 ) . ط مؤسسة النرش بقم١/٥٠٤

 احلـسن بـن وكانت فاطمة بنـت احلـسني عنـد ()٢("األرشافأنساب " ويف -
احلسن فولدت له عبداهللا بن احلسن بن احلسن وحسن بن حسن بن حسن وإبراهيم 

                                                                                                                         

داهللا بن عمـرو بـن عـثامن بـن عفـان بن عب) الديباج(يريد بذلك املنصور أن يلتبس عىل الناس فيقتل حممد ) ١(
 بـن) املحـض(التي أمه فاطمة بنت احلسني بن عيل بن أيب طالب ، فيظن الناس أن املقتول حممد بـن عبـداهللا 

فاطمة بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وأشار إىل ذلك ابن ) إحدى أمهاته(احلسن املثنى والذي أمه 
ً الفاطميني ثم أمر به فرضبت عنقه رسا وبعث برأسه إىل اهلنـد  وأظهـر أنـه وأخذه أبو جعفر مع: (قتيبة فقال

 ) .١٩٩املعارف ص) (رأس حممد بن عبداهللا بن احلسن الفاطمي
وقد أورد البالذري يف كتابه السابق قصة السيدة فاطمة بنت احلسني وتعرض  عبدالرمحن بن الضحاك بـن ) ٢(

=  أرسلت السيدة فاطمة للخليفة يزيد بن عبدامللك بشكواها فانزعج قيس القهري هلا وهو وايل املدينة، وقد
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بن احلسن بن احلسن ثم خلف عليها عبداهللا بن عمرو بن عثامن بن عفـان وعبـداهللا 
 ط دار الفكـر بتحقيـق ٢/٤١٩أنـساب األرشاف ) (ًهو املطرف فولدت له حممـدا

مطبوعـات بتحقيـق حممـد بـاقر ل ط مؤسـسة األعلمـي ل٢/١٩٨سهيل زكار، .د
 ).املحمودي

بن عبداهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان أوردها ) الديباج( وقصة مقتل حممد -
) املعـارف(، ونقلهـا ابـن قتيبـة يف )نيمقاتل الطالبي(فهاين يف فرج األصالًأيضا أبو 
  .١٩٩ص

بنت لسيدة فاطمة لاملراجع التي ترمجت عرشات وهناك أهيا القارئ الكريم * 
احلسني فذكرت زواجها هذا ، وال يبقى بعد ما سلف من نصوص تـشكيك ولـوال 

 .ًخشية اإلطالة ألوردنا نصوصا أخرى لكن فيام سبق الكفاية ملن أراد اهلداية 
 :  احلسني بن عيل بن أيب طالب -١٣

 .ليىل أو آمنة بنت أيب مرة تزوج من 
 .وهذه الزوجة ثقفية أموية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ًجدا وأرسل إىل عبدالواحد بن عبداهللا البرصي وهو بالطائف يوله املدينة ويؤدب ابـن الـضحاك ويغرمـه = 
 .من املال، فكان ذلك

ً أمية لبني هاشم نساء ورجاال وإكرامهم وإنزاهليويف تلك الرواية دليل عىل رعاية بن كـان مـن م منازهلم، ولقـد ً
 .ٌمية مجع ال بأس به من بني هاشم لبني أالوالة والعامل
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من زوجات احلسني ليىل بنت أيب مرة بن عـروة بـن «ي قال الشيخ عباس القم
مسعود الثقفية ، وأمها ميمونة بنت أيب سفيان وهي أم عـيل األكـرب ، وعـيل األكـرب 

 ط مؤسـسة ١/٨٢٠منهى األمال  (»ّهاشمي من جهة أبيه ثقفي أموي من جهة أمه
 ). ط الدار اإلسالمية١/٦٥٤،٦٥٣النرش بقم 

: وولد احلسني بن عـيل بـن أيب طالـب«:  قال٥٧ ص"نسب قريش" وانظر -
آمنة أو ليىل بنت أيب مرة بن عروة بن مسعود :  وأمه،ف مع أبيهُقتل بالطًعليا األكرب 

بن عوف بن قسى وأمهـا ميمونـة ابن معتب بن مالك بن معتب بن عمرو بن سعد 
  .»بنت أيب سفيان بن حرب بن أمية

ــسرتي يف - ــضا الت ــك أي ــر ذل ــي"ً وذك ــواريخ النب  ط دار ١٠٨ ص" واآللت
 .الرشافة 
 : إسحاق بن عبداهللا بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب -١٤

 .عائشة بنت عمر بن عاصم بن عمر بن عثامن بن عفانتزوج من 
وولد إسحاق بن عبداهللا بن عيل بن احلسني بن عيل بن «: قال مصعب الزبريي 

بن عمر بـن عـثامن بـن عفـان م عائشة بنت عمر بن عاص:  وأمه ،حييى: أيب طالب 
كلثم بنت وهب بن عبدالرمحن بن وهب بن عبـداهللا األكـرب بـن زمعـة بـن : مها أو

يف ) مجهرة أنساب العرب(وكذلك ذكر ابن حزم يف ) ٦٥نسب قريش ص (»األسود
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عائـشة : ولد عبداهللا بن عيل بن احلسني املعروف باألرقط ولكنه ذكر اسـمها هنـاك
 .بن أمية ثامن بن عفان بن أيب العاص بنت عمر بن عاصم بن ع

 : أم كلثوم بنت عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب -١٥
 .أبان بن عثامن بن عفانتزوجها 

وكانت عنده أم كلثـوم بنـت عبـداهللا بـن جعفـر : (وذكر ذلك الدينوري قال
 ) .بن أيب طالب شقيق عيل) الطيار(

تزوجت مـن ابـن عمهـا  البن حزم ذكر أهنا "مجهرة أنساب العرب"ولكن يف 
القاسم بن حممد بن جعفر بن أيب طالب ثم تزوجهـا احلجـاج بـن يوسـف الثقفـي 

 .وطلقها 
وأم كلثوم أمها زينب بنت عـيل ...... وولد عبداهللا بن جعفر «: قال ابن حزم 

 بن أيب طالب من فاطمة بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم تزوجها احلجـاج
قها وكانت قبله عند ابن عمها القاسم بن حممد بن جعفر بـن بن يوسف فأمره بطال

 ) .٦٩مجهرة أنساب العرب ص (»أيب طالب وال عقب للقاسم
ًأن هناك خلطا شديدا بني اسمي أم كلثـوم وأم أبيهـا : األوىل :  وهنا نقطتان - ً

 .بأمر عبدامللك وأهيام التي تزوجها احلجاج وطلقها 
ان بـن وايتني عند ابن حزم والدينوري فيكون أبـجواز اجلمع بني الر: والثاين 

 .و بعد القاسم بن حممد بن جعفر بن أيب طالب عثامن تزوج أم كلثوم قبل أ



  األسامء واملصاهرات بني أهل البيت والصحابة   ١٤٥ 

 : بن عباس بن عبداملطلب اهللا لبابة بنت عبد-١٦
 ) .ابن أخي معاوية (الوليد بن عتبة بن أيب سفيانتزوجت من 

ثم آخر أزواجها زيـد بـن  وهذا بعد زواجها من العباس بن عيل بن أيب طالب
 "، حاشـية ١٣٣ "نـسب قـريش" ، ٤٤١ ص" املحـرب ": وانظـر . ِّاحلسن السبط 
 . ط أنصاريان ٤٢ ص"عمدة الطالب 

وخلف عىل لبابة بعد زيد بن احلـسن الوليـد بـن عتبـة بـن أيب سـفيان «: قال 
  .»فولدت له القاسم

يمي كـام ذكـر مـصعب ًومن أزواجها أيضا إسامعيل بن طلحة بن عبيد اهللا الت
 ).٢٩نسب قريش ص(الزبريي يف 
 : رملة بنت حممد بن جعفر بن أيب طالب -١٧

 .سليامن بن هشام بن عبدامللك بن مروان بن احلكم األموي تزوجت من 
 وتزوجت رملة بنـت حممـد بـن جعفـر بـن أيب ":  قال٤٤٩وانظر املحرب ص

 الوليد بن عتبة بن أيب سـفيان طالب سليامن بن هشام بن عبدامللك ثم أبا القاسم بن
  ."فقتله عبداهللا بن عيل ، فتزوجها إسامعيل أو صالح ابنا عيل
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 : أم حممد بنت عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب -١٨
 .يزيد بن معاوية بن أيب سفيان : تزوجت من 
 وأم حممد بنت عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب تزوجها يزيد بن ": قال ابن حزم

  ) .٦٩مجهرة أنساب العرب  ("بن أيب سفيان معاوية 
ومحادة بنت احلـسن ني بن احلسن بن عيل بن أيب طالب خدجية بنت احلس -١٩

 .بن احلسن بن عيل بن أيب طالبا
قال ابن  . إسامعيل بن عبدامللك بن احلارث بن أيب العاص بن أمية من اتزوجت

) بن أيب العاص بن أميـة(كم  بن احلارث بن احل بن عبد امللكوولد إسامعيل: (حزم
بـن أمهم خدجية بنت احلسني بن احلـسن : حممد األكرب واحلسني وإسحاق ومسلمة

أمهـم محـادة بنـت احلـسن بـن :  وحممد األصغر، والوليد، ويزيدعيل بن أيب طالب
مجهرة أنـساب ) (بنت عمها املذكورةبعد احلسن بن عيل بن أيب طالب، خلف عليها 

 ) .١٠٩العرب ص
 :براهيم بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب  إ-٢٠

 بن  بن عثامنوبن عبداهللا بن عمر) الديباج(رقية الصغرى بنت حممد تزوج من 
 .عفان 

) .... املطـرف(فولد عبداهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان  .... «: قال ابن حزم
فولـد حممـد ... اسـم حممد األكرب وحممـد األصـغر وهـو املعـروف بالـديباج والق
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ورقيـة ... ورقية الكربى وعبداهللا وعثامن والقاسـم ... عبدالعزيز وخالد : الديباج
الصغرى تزوج رقية الكربى حممد بن هشام بن عبدامللك بن مـروان وتـزوج رقيـة 

مجهرة أنساب العرب ) (الصغرى إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب
  .)٨٣ص

 الديباج وكانت ًادعا املنصور حممد: (شيخ عباس القمي قالبذلك ال ورصح -
 ط مؤسـسة ١/٥٠٤ منتهى اآلمـال) (ابنته رقية حتت إبراهيم بن عبداهللا بن احلسن

 ) .النرش بقم
 : احلسن بن احلسني بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب -٢١

ن تزوج من خليدة بنت مروان بن عنبسة بن سـعيد بـن العـاص بـن سـعيد بـ
 .العاص بن أمية 

عمـرو : فولد سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بـن أميـة«: قال ابن حزم
ومعاويـة ... وداود وسليامن وعـثامن ... وحييى وحممد وعبداهللا ... األشدق وأبان 

كـان لعنبـسة مـن الولـد «:  ثـم قـال»ًوعنبسة وكـان جليـسا للحجـاج... وسعيد 
إبراهيم بـن زيـاد وعـيل بـن : د زياد بن عنبسةعبدالرمحن وزياد ومروان وأمية، فول

بن عيل بـن خليدة تزوجها احلسن بن عيل بن احلسني : زياد، وولد مروان بن عنبسة
  ) .٨٢ ، ٨١مجهرة أنساب العرب ص  (».... أيب طالب فولدت له 
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 : لبابة بنت عبد اهللا بن حممد بن عيل بن أيب طالب-٢٢
مرو بن سعيد بن العاص بن أمية تزوجهـا من أزواجها سعيد بن عبد اهللا بن ع

 ).٧٦نسب قريش ص. (بعد عبد اهللا بن عيل بن حممد بن عيل بن أيب طالب
 :ّ نفيسة بنت عبيد اهللا بن العباس بن عيل بن أيب طالب-٢٣

ْ وولـدت عبد اهللا بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان بن حرب: تزوجها
ًعليا وعباسا: له  ).٧٩نسب قريش ص. (ً

 :احلسني بن عيل بن أيب طالب سكينة بنت -٢٤
وهـو أخـو عمـر بـن . تزوجها األصبغ بن عبد العزيز بن مـروان بـن احلكـم

تاريخ دمـشق . (ُمحلت إليه بمرص فوجدته قد مات: عبدالعزيز، ومل يتم نكاحه، قيل
 ١/٣٧٨ ، وفيـات األعيـان ٢/٨٢، وشذرات الـذهب )٩٦٩٦( رقم ٣٧/١٥٣

 ١٢٤ ، وأعــالم النــساء للمــصطاوي ص٢٦٨األبــصار ص، ونــور )٢٦٨(رقــم 
 .وغري ذلك العديد من املراجع) ٤٣٨ ، واملحرب ص ٣/١٠٦واألعالم 
 : وتزوج من سكينة أيضا-٢٥

إن سليامن بن عبد امللك أمره بطالقهـا : زيد بن عمرو بن عثامن بن عفان، قيل
) ٩٦٩٦( رقـم ٣٧/١٥٣ ، وتـاريخ دمـشق ٢/٨٢شذرات الذهب . (فكان ذلك

، وأعـالم النـساء ٢٦٨، ونور األبـصار ص)٢٦٨( رقم ١/٣٧٨َووفيات األعيان 
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وغـري ذلـك العديـد ) ٤٣٨ واملحرب ص٣/١٠٦ ، واألعالم ١٢٤للمصطاوي ص
 .من املراجع
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املصاهرات بني أهل البيت من العلويني وأبناء عمومتهم من أهل 
 البيت العباسيني

 
 خاصة والصحابة رضـوان اهللا  البيت من آل عيلصاهرات بني أهلومل تكن امل

عليهم بل كانت كذلك بني أهل البيت من آل عيل وبني عمومتهم مـن آل العبـاس 
 .وغريهم وهاك بيان بعض هذه املصاهرات 

 
 ) :الكاظم(بن موسى ا) الرضا(بن عيل ا) اجلواد( حممد -١

  :)١()الرشيد(ل بنت املأمون بن هارون أم الفضتزوج من 
هـ يف آخر صفر وذكر تلك املـصاهرة العديـد مـن ٢٠٢سنة ن ذلك الزواج كا
 .) ٢( اختالف طفيف يف ذكر االسمع مالعلامء

 " تـراجم أعـالم النـساء "حممـد األعلمـي احلـائري يف : ذكر تلك املصاهرة 
              ٤٠٤ ص"ثنــى عــرشســرية األئمــة اال": ف احلــسيني يف و هاشــم معــر٢٤٩ص

  .٤٠٥ و

                                                                                                                         

 .ينتهي نسب اخللفاء العباسيني إىل العباس بن عبداملطلب عم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ) ١(
 أم الفـضل، أو أم :هل هـي) اجلواد( شديد بني العلامء يف اسم ابنة املأمون التي تزوجها حممد اختالفهناك ) ٢(

 حبيب ؟
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 "املناقـب" آشوب يف  شهر وسامها أم الفضل كام هنا ابن٣٢١ ص"داإلرشا"
١/٢٢٤.  

ار املحقـق يف شـالرشافة وأ ط دار ١١١ ص"تواريخ النبي واآلل"التسرتي يف 
 :احلاشية إىل املصادر التالية 

 ١٩٦    /"تفسري القمي"
 ٢/٢٤٠ "االحتجاج"
 ٣ ج ٧٩ ، ٣ ج ٥٠/٤٧ "بحار األنوار"

ًغـري أم الفـضل بنـت املـأمون أيـضا روى ف عىل ذكـر قنفلم «: قال التسرتي
القمي عن الريان بن شبيب أن املأمون أمر بعد التزويج أن يقعد الناس عىل مراتبهم 

ً ســمعنا أصــواتا يــشبه أصــوات املالحــني يف نمــن اخلاصــة والعامــة، ومل نلبــث أ
وعة مـن فـضة مـشدودة باحلبـال مـن حماوراهتم، فإذا اخلـدم جيـرون سـفينة مـصن

 .) ٢(عىل عجلة مملوءة من الغالية) ١(بريسمِاإل
ثم أمر املأمون أن خيضب بحناء اخلاصة مـن تلـك الغاليـة، ثـم مـدت إىل دار 

 ثـم أمـر – إىل أن قـال –العامة فطيبوا منها ووضعت املوائد فأكل الناس وخرجت 

                                                                                                                         

 .احلرير : بريسم ِاإل) ١(
 ) .املسك والعنرب وغريمها(خليط من الطيب : الغالية ) ٢(
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ريخ توا) (ًاملأمون فنثر عىل أيب جعفر عليه السالم رقاعا فيها ضياع وطعم وعمالت
  .) ط دار الرشافة١١١النبي واآلل ص

عليـه الـسالم مـن أم ) اجلواد(ومل يكن لإلمام : ( وقال الشيخ عباس القمي-
 ) . ط مؤسسة النرش بقم٢/٥٦٩ منتهى اآلمال (»الفضل ولد

 ) :الصادق(بن جعفر ا) الكاظم(بن موسى ا) الرضا( عيل -٢
   العبايس)الرشيد(أم حبيب بنت املأمون بن هارون تزوج من 

صـاهر ) الرضـا(ذكر تلك املصاهرة عرشات املـصادر واملراجـع ومعلـوم أن 
 .شهور أن املأمون كتب له بوالية العهد من بعده ثم كانت أمور املاملأمون بل و

 :وممن ذكر املصاهرة 
 ط دار الرشافة وأشار املحقـق يف ١١١ ص"تاريخ النبي واآلل" التسرتي يف -

 : هي احلاشية إىل عدة مصادر
 ٩ حديث ٤٩/٢٢١ ، بحار األنوار ٢ حديث ٢/٢٤٨ "عيون أخبار الرضا"
  .١١ حديث ٣٠٣ص

وزوج إحدى بناته وهي أم حبيب مـن الرضـا «:  وقال الشيخ عباس القمي-
عليه السالم وخطب ابنته األخرى أم الفضل لإلمام حممد التقي عليه السالم وزوج 

فـر وأمـره فحـج بالنـاس يف تلـك إسحاق بن موسى من ابنة عمه إسحاق بـن جع
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 ط مكتبة الفقيه، والعبارة نفسها فيها أخطاء مجـة يف ٢/٣٧٣منتهى اآلمال  (»السنة
 ).طبعة مؤسسة النرش بقم فتنبه

 :بن عيل بن أيب طالبا) األطرف( عبيداهللا بن حممد بن عمر -٣
 .عمة أيب جعفر املنصور : تزوج من 

ًة، وتزوج أيضا من زينب بنت خالـد  ومخسون سنتوكان لعمر بن عبيداهللا س
 .بن حممد الباقر ا

  .١٢٥ ص"ة العلويةلرس السلس"ذكر ذلك أبو نرص البخاري يف 
ن عيل بن ببن احلسن ا) املحض(بن عبداهللا ا )اجلون( أم كلثوم بنت موسى -٤

 :أيب طالب 
 .ابن أخي املنصور العبايس من ْتزوجت

: أليب احلـسن العمـري) َاملجـدى (ً نقال عن"عمدة الطالب"قال حمقق كتاب 
وأم ..... ًولد موسى بن عبداهللا امللقب باجلون اثنى عرش ولـدا مـنهم تـسع بنـات «

 ط دار ١٣٤عمدة الطالب ص) (كلثوم قال ابن دينار خرجت إىل ابن أخي املنصور
 ) . ط أنصاريان١٠٣احلياة ، ص
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 :يل بن أيب طالب  زينب بنت عبداهللا بن احلسني بن عيل بن احلسني بن ع-٥
  .العبايس) الرشيد(أمري املؤمنني هارون تزوجت من 

 بن احلسني بن عيل بن احلسني بن عيل بـن  عبداهللافولد«: قال مصعب الزبريي
ًبكرا وقاسام وأم سلمة، وزينب، وهـي تزوجهـا أمـري املـؤمنني هـارون : أيب طالب ً

 »....وهم ألم ولد نوبيـة ) ليلةزينب (فباتت عنده ليلة ثم طلقها فلقبها أهل املدينة 
 يف ولـد "مجهـرة أنـساب العـرب"وانظر القصة بتاممهـا يف ) ٧٣نسب قريش ص(

 .احلسني بن عيل بن احلسني بن أيب طالب
 : ابنة حممد بن عبداهللا بن احلسن بن احلسن -٦

  .حممد بن أيب العباس أمري املؤمنني: تزوجت من 
ن عبداهللا بن احلسن بن احلسن، حممـد وتزوجت ابنة ملحمد ب«: حبيبقال ابن 

ح طلقهـا، ببن أيب العباس أمري املؤمنني، فدخل هبا باملدينة بعد قتل أبيها، فلـام أصـا
فتزوجها عيسى بن عيل ثم حممد بن إبراهيم اإلمام، ثم احلسن بن إبراهيم بن عبداهللا 

 ) .٤٥٠ – ٤٤٩املحرب ص (»ختهاأبل تزوج احلسن بن إبراهيم : بن حسن، وقالوا 
 : ميمونة بنت احلسني بن زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب -٧

 .اخلليفة العبايس املهدي تزوجت من 
 ومن ولد احلسني بن زيد بن عيل بن احلسني بن عـيل«: ذكر ذلك ابن حزم قال

بن أيب طالب احلسن، واحلسن آخر وعيل وجعفر وعبداهللا وحممـد وإسـحاق وزيـد 
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مجهـرة أنـساب  (»ّتزوجها أمري املـؤمنني اخلليفـة العبـايس املهـدي وحييى وميمونة
:  قـال٢١٦ البـن قتيبـة ص"املعارف"ًوانظر أيضا ) العرب يف ولد احلسني بن زيد

  .»وأما حسني بن زيد فعمي وكانت بنته ميمونة عند املهدي وله ولد«
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 مةـاتـخ
 عـىل تلـك األسـامء َاطلعـت وَ حكم عدل إذ قـرأتإنكأهيا القارئ الكريم، 

واملصاهرات واألنساب فوقفت من خالهلا عىل ما كان بـني أهـل البيـت األطهـار 
 وثبت ظنك فـيام ،وسكن صدرك ، فتيقن قلبك من مودة وحمبة،والصحابة األخيار

 ما مجعناه هنا من شوارد املصادر َ الحظتقد و،بينهم من مودة وصفاء وحمبة وإخاء
واملشجرات لننقل لك كل ما يتـصل بموضـوعنا، وهـو ب واملراجع وكتب األنسا

 فـام ؛ وجيزيني عظيم الثواب، العظيم أن يؤجرين عليه خري أجر اهللا العيلُ أسألٌجهد
ًألهل البيت والصحابة من عظيم الرشف نـسبا وعمـال  ِغريض من ذلك إال بيان ما ً

ًوفعال وقوال  ً. 
رتاز من الطعـن يف نـسب  ألمهية علم األنساب، ورضورة االحَولعلك تنبهت

 . من أوسع األبوابالصحابة الكرام وهو يلتقون مع النسب املحمدي الكريم
ُولقد حاولت عرض كل ماله فائـدة مـن خـضم هائـل مـن كتـب األنـساب 
ًوالتاريخ والسري والرتاجم ملتقطا الدرر منها، مظهرا مالنا فيه غرض، وما للقـارئ  ً

 .الكريم فيه غاية 
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ل يف بعض املواضع، ألننا نوينا ذلك يف كتيب آخر عقدنا العـزم مل نفص.. نعم 
 .ِأعاننا اهللا وإياكم عىل ما فيه خري العباد والبالد  )١(عليه

 وكان الفراغ من التنقيح بكامله واخلامتة
 هـ١٤٢٦يوم اإلثنني التاسع عرش من مجادى اآلخر سنة 

 .م ٢٠٠٥ يوليو ٢٥املوافق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                         

ًرأيت أن أمجع أنساب مائة صحايب وصحابية ممن يلتقون مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم نـسبا يف ) ١(
ة ، ونسب أمهـات املـؤمنني وأنـساب بعـض كتيب آخر ؛ لذلك أوجزت هنا يف نسب العرشة املبرشين باجلن

 .الصحابة األجالء 
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املالحق 
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 )١(ملحق رقم 
ًيورد نصا له دالالت قوية عىل » نسب قريش«مصعب الزبريي يف 

 ما بني آل الزبري وآل عيل
 ط دار ٤٧ ص"نـسب قـريش"يف كتابـه ) هــ٢٣٦ت(ذكر مصعب الزبريي 

ّاملعارف بمرص تلك الرواية ذات الدالالت القوية عىل مابني آل عيل بـن أيب طالـب 
 :قال. ُعنهم وآل الزبري بن العوام ريض اهللا عنهم من رحم ومودة وقربى ريض اهللا 
ًوكان عبدامللك بن مروان قد غضب غضبة؛ فكتب إىل هشام بن إسامعيل بن «

هشام بن الوليد بن املغرية، وهو عامله عىل املدينة، وكانت بنت هشام بن إسـامعيل 
 آل عـيل يـشتمون عـيل بـن أيب أقم: (زوجة عبدامللك وأم ابنه هشام؛ فكتب إليه أن

فقدم كتابه عىل هـشام ) طالب، وأقم آل عبداهللا بن الزبري يشتمون عبداهللا بن الزبري
فأبى آل عيل وآل عبداهللا بن الزبري ذلك وكتبـوا وصـاياهم؛ فركبـت أخـت هلـشام 

؟ راجع أتراك الذي هتلك عشريته عىل يديه! يا هشام : (وكانت جزلة عاقلة، وقالت
فإن كان البد من أمر فمر آل عيل يشتمون : (قال) ما أنا بفاعل: ( قال!)ؤمننيأمري امل

ُفاستبرش الناس : قال!)  هذه أفعلها: (قال!) آل الزبري ومر آل الزبري يشتمون آل عيل
م إىل جانب املرمر احلسن بن احلسن بن قيبذلك وكانت أهون عليهم فكان أول من أ

: كتـان رقيـق، فقـال هـشام يـه يومئـذ قمـيصًعيل؛ وكان رجال رقيق البـرشة، عل
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ُإن هلم رمحا أبلها بيالهلا وأرهبا برباهبـا (: فقال!) سب آل الزبري ! م كـلت( يـا قـوم ! ً
) ارضب: (ٍ فقـال هـشام حلـرس عنـده)مايل أدعوكم إىل النجاة وتدعونني إىل النار

ًفرضبه سوطا واحدا من فوق قميصه فخلص إىل جلده فـرشحه، حتـى   هسـال دمـً
ال أنـا دونـه :  أبو هاشم عبداهللا بن حممد بـن عـيل، فقـالمحتت قدمه يف املرمر، فقا

كـان :  عـيل بـن احلـسني فقـالرضومل حيـ! أكفيك أهيا األمري يف آل الزبري وشتمهم 
هـشام أن يرسـل إليـه َّ عامر بن عبداهللا بن الـزبري فهـم رضًمريضا أو متارض ومل حي

 .مسك عنه  فأ»إنه ال يفعل أتقتله ؟«: فقيل
ستطاع ًإن اهللا مل يرفع شيئا فا«:  من آل الزبري من كفاه، وكان عامر يقولرضوح

ًع بنو أميه بالناس خيفضون عليا ويغرون بشتمه، وما صنٌأحد خفضه، انظروا إىل ماي
ً وكان ثابت بن عبداهللا بن الزبري غائبا فقدم وهو ابن خالة »!يريد اهللا بذلك إال رفعه 

  مه متارض بنت منظور أخت خولـة بنـت منظـور ألبيهـا وأمهـاأن؛ احلسن بن احلس
ًكنت غائبا ومل أحرض هذا املجمع فـامجع يل النـاس «: فأتى هشام بن إسامعيل وقال ُ

 »ِوما تريد إيل ذلك ؟ فلـود مـن حـرض أنـه مل حيـرض«:  فقال له هشام»آخذ بنصيبي
ُ عرضت عليـك نفـيس فلـم لتفعلن أو ألكتبن إىل أمري املؤمنني فألخربنه أين«: فقال
ُلعن الذين كفروا من بني إرسائيـل عـىل «:  فجمع له الناس، فقام فيهم فقال»ْتفعل

أهيـا النـاس :  ثم قـال»ذلك بام عصوا وكانوا يعتدونلسان داوود وعيسى بن مريم 
 ....أال لعن اهللا من لعـن  »ٍكانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون«



 
 

ً األشدق لطيم الشيطان املتمنى ما ليس له هو أقرص ذراعا وأضيق باعا لعن اهللا أال ! ً
لعن اهللا األحول األثعل، املرتادف األسنان، املتوثب يف الفتنة وثـوب احلـامر املقيـد 
حممد بن أيب حذيفة، رامي أمري املـؤمنني بـرؤوس األفـانني ؟ أال لعـن اهللا عبيـداهللا 

ًسام وأألمها مرعـا وأقـرصها فرعـا ؟ اة رش العصاة ُاألعور بن عبدالرمحن بن سمر
بأم هشام بن إسامعيل وهي أمـة اهللا بنـت املطلـب يعرض ! لعنه اهللا ولعن التي حتته 

بن أيب البخرتي بن هاشم بن احلارث بن أسد بـن عبـدالعزى، وكـان عبيـداهللا بـن 
النساء فلـام  عند ًعبدالرمحن خلف عليها بعد إسامعيل بن هشام وكان عبيداهللا حظيا

ِمـا أراك تـشتم إال رحـم أمـري : (بلغ ثابت هذا القول أمر به هشام إىل احلبس وقال
ْفلم يزل ثابت يف السجن حتى بلغ خربه عبدامللك بـن مـروان فكتـب أن ) املؤمنني َ

 ) .أطلقوه فإنه إنام شتم أهل اخلالف(
لـو ُسمعت احلسن بن احلسن يقول لرجل يغ: وكان الفضيل بن مرزوق يقول

اهللا فلـو كـان ! وحيكم أحبونا هللا، فإن أطعنا اهللا، وإن عـصينا اهللا فأبغـضونا : (فيهم
ٍنافعا أحدا بقرابة من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم بغري طاعة لنفع بذلك أبـاه  ً ً

 .) وأمه، قولوا فينا احلق، فإنه أنفع فيام تريدون، ونحن نرىض به منكم
، وهو )١( بن عبيد اهللا التيمياهيم بن حممد بن طلحةوتويف حسن وأوىص إىل إبر

 . ألمه هأخو

                                                                                                                         

ُقلت ) ١( َونعم الرجل املويص واملوىص له واملوىص هبم: ُ ُ َُ =  فإبراهيم بن حممد بن طلحة بـن عبيـد اهللا التيمـي  . ُ
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 )٢(ملحق 
 يف مجهرة من األنساب واملصاهرات هلا لطائف ودالالت

 :عمر األطرف * 
 :عمر األطرف بن عيل بن أيب طالب يف أعقاب : الطقطقين ابقال 

ية ومها وأما عمر األطرف بن عيل بن أيب طالب عليه السالم فأمه وأم أخته رق(
توأمان وهي أم حبيب بنت ربيعة بن حييى بن العبد بن علقمة بن احلارث بـن عبيـد 
بن سعد بن زهري بن حثيم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن ثعلب بـن وائـل 

)  بـن أسـد بـن ربيعـة بـن نـزارةيلـجدىص بن دعمي بن فبن قاسط بن منبت بن أ
 ) .نزار( اهللا عليه وآله وسلم يف أي تلتقي مع رسول اهللا صىل) ٣٣١األصييل ص(

خرجت ابنة القاسم بن حممد بن جعفر املذكور إىل طلحة بن : (قال ابن عنبة* 
عمر بن عبداهللا بن معمر التيمي فولدت له إبراهيم بـن طلحـة كـان يقـال لـه ابـن 

 ) . ط أنصاريان٣٦عمدة الطالب ص) (اخلمس يعنون أمهاته اخلمس املذكورات
 ن ابنة القاسم بن حممد بن جعفر بن أيب طالبوأمهاته اخلمس ه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ُالذي أوىص له احلسن املثنى برعاية ولده كان من رجال قريش وسادهتا وكان يقال له أسد احلجاز وأسـد = 
ِّقريش وهو أخو احلسن املثنى ابن احلسن السبط ألمه، فأمهام خولة بنت منظور بن زبان، وملا أوىص احلـسن 

ُما أنفقت علـيكم فمـن مـايل، : املثنى له بولده ظلوا يف حجره حتى دفع إليهم أمواهلم خمتومة مل حيركها وقال
انظـر ) احلريـر(ين ويكـسوهم اخلـز صلة ألرحامكم، وكان يوسع عليهم يف النفقـة، وحيملهـم عـىل الـرباذ

 ).٣٢٥ -٣٢٤التبيني يف أنساب القرشيني ص(
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 أمها ابنة عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب
 أمها زينب بنت عيل بن أيب طالب

 أمها فاطمة بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 
 أمها خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن عبدمناف

 ابن اجلون وأمهام أم سلمة ومن إبراهيم(قال ابن عنبة يف ولد موسى اجلون * 
بنت حممد بن طلحة بن عبدالرمحن بن أيب بكر، وأم طلحة بن عبداهللا بن عبدالرمحن 

عمـدة ) (أم كلثـوم بنـت أيب بكـر الـصديق: عائشة بنت طلحة بن عبيـداهللا وأمهـا
 ). ط أنصاريان١٠٢الطالب ص

 حييـى فأعقب حييى صاحب الديلم بن عبداهللا من حممد بـن: (قال ابن عنبة* 
خدجية بنت إبراهيم بن طلحة بن عمر بن عبيداهللا بن معمـر بـن : وأمه ..... وحده 

) عثامن بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بـن كعـب بـن لـؤى بـن غالـب
 ). ك أنصاريان١٣٩عمدة الطالب ص(

 :امرأة هلا من رشف النسب ماليس لغريها * 
 "املعـارف"ا ابن قتيبـة يف ه وكذلك ذكر٤٠٤ ص"املحرب"قال ابن حبيب يف 

امرأة أولدها رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم وأبـو بكـر وعـثامن وعـيل « ٢٠٠ص
  .»وطلحة والزبري
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خدجية بنت عثامن بن : أمها . )١(عثامنحفصة بنت حممد بن عبداهللا بن عمرو بن 
 بـن سنياحلـفاطمة بنت : أم حممد  .  بكرأسامء بنت أيب :  وأم عروة الزبريعروة بن 

 بـن عبيـداهللا، وأم عبـداهللا بـن طلحةسني أم إسحاق بنت احلوأم فاطمة بنت  . عيل
 بـن اخلطـاب ويقـال زينـب عمرحفصة بنت عبداهللا بن : عمرو بن عثامن بن عفان

 .بنت عبداهللا بن عمر 
ُقلت  أولدها رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه فات ابن حبيب أن يذكر كيف : ُ

بنت رسول اهللا صـىل اهللا ) الزهراء( بن عيل وهي فاطمة وسلم وذلك من أم احلسني
عليه وآله وسلم وإن كانت تلك املرأة تلتقي مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 

ُنسبا يف كل من ذكرهم ابن حبيب ممن أولدهنا، وقد زدت  والرسم التايل ،مل عليه فتأً
  :يوضح ذلك 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .أي عثامن بن عفان ) ١(
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 ن عمرو بن عثامن بن عفاننسب حفصة بنت حممد بن عبداهللا ب
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ُقلت بكل هذه الفروع الثامنيـة لتابعيه ) املحمدي(وااللتقاء يف النسب الكريم : ُ
ً جدا وليس لتابعيه فيام أعلم غريها أما الصحابة فـسوف أورد نـسب صـحابية ٌنادر

 .ًتلتقي مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم نسبا من جهة تسعة فروع 
 

يف نسب نادر لصحابية جليلة تلتقي برسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم * 
ًنسبا تسع مرات من جهة أبيها مـرة ومـن جهـة أمهاهتـا ثـامين مـرات وهـذا لـيس 

 .لصحابية غريها 
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 )٢( )١()هند بنت عتبة ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

... ا وأهنا هن أْنِيدعي من يغفل عن علم األنساب ورشفه أن هند بنت عتبة كانت من ذوات الرايات وكذا م) ١(
ه الكالم دون دليل أو برهان فمن هنا ًوذلك مسطور يف العديد من املصادر غري املحققة علميا والتي يلقى في

 .ًكان لزاما إثبات نسبها بالرسم السابق فتأمل 
َأم هند ينتهي نسبها إىل مرض فهي سلمية وسليم بن منصور بن عكرمة ولـد هبثـة ومل أوفـق ملعرفـة مـا بـني ) ٢( ْ ُ َُ

ُحارثة بن األوقص وهبثة بن سليم بن منصور من آباء  ْ ُ. 
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 ً نسباص أمهات املؤمنني برسول اهللا رسم خمترص يوضح التقاء عرشة من
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 ً نسباص وبأم رسول اهللا صرسم خمترص يبني إلتقاء العرشة املبرشين باجلنة برسول اهللا 
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 لبيان رشف علم النسب واهتامم العرب به ) ٣( ملحق 
ة عمـد" بـسنده وابـن عنبـة يف ١٠٣ ص"األصييل"روى ابن الطقطقي يف * 
ً تلك القصة ذات الداللة وأنقلها نصا كـام ) بسنده ط أنصاريان١٢٧ص( "الطالب

أما جعفر بن أيب البرش فهـو النـسابة الفاضـل صـاحب : (ذكرها ابن الطقطقي قال
احلكاية وهو من ينبع، حدثني الفاضل املؤرخ العالمة أبو الفـضل عبـدالرزاق بـن 

نقلت من خط عمي :  بن مهنا العبيديل قالحدثني النسابة أمحد: قال)  ١(أمحد الشيباين
  نقلت من خط النسابة الكبري عبداحلميـد بـن عبـداهللا بـن أسـامة: عيل بن مهنا قال

حدثني أيب عبداهللا بن أسامة بن أمحد بـن عـيل بـن حممـد بـن عمـر بـن حييـى : قال
حججت سنة اثنتني ومخسامئة، وكان رفيقي عز الدين أبو نزار عدنان : احلسيني قال

وطفنا بالبيت ثم اضطجعنا عىل بطحـاء احلـرم ، جدك ألمك عبداهللا بن املختار بن 
أظن هذا الرجل جعفر بـن  :فمر بنا رجل وراءه عبدان معهام سالح فقال يل أبونزار

َه وكنت طويال ً فقبلت رأسـه تة فاهنض إليه وسلم عليه عني ، فلحقالنسابأيب البرش 
 بعض بني عمك  : ُلتُ ؟ قَتْنَ أْنَم: وقبل صدري وقال 

 علوي ؟: قال

                                                                                                                         

كامل الدين ابو الفضل عبدالرزاق بن أمحد بن حممـد املـشهور بـابن الفـوطي البغـدادي  هو العالمه املؤرخ )١(
 .هـ ٧٢٣صاحب جممع ا آلداب ت 
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 .نعم  : ُلتُق
  ؟)١(مدي أم عمري أم عبايسُال حسني أم حسيني أم حمق

 . فقلت ـ حسيني
 زيد أم احلسني األصـغر أم مباقر أم الباهر أم عمر األرشاف أمن ولد ال: فقال 

 عيل ؟
 . يديَز: ُلتُق

 وي أم حممدي؟س حسيني أم عي:قال
 .حسيني : فقلت 
  فمن أي ولده أنت ؟ةذو العرب: فقال 
 .من ولد حييى : قلت 
 وي أم محزي أم قاسمي  أم حسيني أم حييوي؟سعمري أم حممدي أم عي: قال 

 عمري: قلت 
 من بني حممد :  حممد فقلت يبنأم أمحد بني من : فقال 

                                                                                                                         

بن من ولد حممد : من ولد احلسني الشهيد ، وحممدي : من ولد احلسن البسط ، وحسيني : يقصد بـ حسني ) ١(
وهـؤالء هـم ) السقاء أبـو قربـة(لد العباس أي من و: من ولد عمر األطرف ، وعبايس : مري ُاحلنفيه ، وع

اخلمسة الذين فيهم عقب عيل بن أيب طالب ، واثنان منهام فـيهام ذريـه  رسـول اهللا  ومهـا احلـسن واحلـسني 
 .وأمهام فاطمة الزهراء صلوات اهللا وسالمه عليهم مجيعا أهل بيت رسول اهللا 
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فمن أي ولده أنت ؟ مـن . حدث النسابه الكويف ُأنت من ولد احلسني امل: قال 
  عمر أم حييى ؟ولد زيد أم
 . ولد حييى:ُقلت 
  أم حسني؟ّعمريأ: قال 

 .عمري: قلت 
 حممـد فمـن ،ائمغنـأعقب من أيب احلسن حممد وأيب طالـب حممـد أيب ال: قال 
  أنت ؟ منعقب

 .يب طالب أمن ولد : قلت 
َأنت إذا من ولد النقيب عيل بن أيب طالب بالكوفه ، ثـم ولـد حييـى، ثـم : قال 

 امه ؟ابن أس: أنت :قال
  .)فتفارقنا . نعم : قلت 
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 قصة أخرى دالة عىل اهتامم العرب بعلم النسب ورشفه* 
 رسـول اهللا أمرملا :  عن ابن عباس عن عيل بن أيب طالب أنه قال ةنقل عكرم( 

صىل اهللا عليه وسلم أن يعرض نفسه عىل القبائل خرج مرة وأنا معه  وأبكر ، حتـى 
وكان أبو بكـر : قال عيل .  العرب ، فتقدم أبو بكر فسلم ىل جملس من جمالسِإرفعنا 
:  ، قـال ةمـن ربيعـ: ممن القوم ؟ قـالوا :  فقال ةابَّسَ نً يف كل خرب وكان رجالًمقدما

وأي هامتهـا : مـن هامتهـا العظمـى ، قـال :  أنتم ؟ أمن هامتها ؟ قالوا ةوأي ربيع
 فمنكم عوف بن حملم الذي يقال :قال أبو بكر ، ذهل األكرب : العظمى أنتم ؟ قالوا 

: ندة ، قـالوا ِخوال امللوك من كأفمنكم : قال . ال : الحر بوادي عوف ؟ قالوا : فيه 
 ًفلـستم ذهـال:  قـال أبـو بكـر ال:  قـالوا م ؟فمنكم أصهار امللوك من خل: ، قال ال 

نك إاهذا ي: دغفل فقال : ليه غالم من شيبان يقال له ِإاألكرب أنتم ذهل األصغر فقام 
مـن قـريش ؟ : بـو بكـر قد سألتنا فأخربناك ومل نكتمك شيئا فممن الرجل ؟ قال أ

 ةرُبن ممن ولد تيم : نت ؟ قال أهل الرشف والرياسة فمن أي قريش بخ بخ أ: قال 
 عالب الـذي مجـِيص بـن كـُفمنكم قـأمكنت واهللا الرامي من سواد الثغرة ، أ: قال 

جال م الثريد لقومه ورَّشَ قال أفمنكم هاشم الذي هال: ًالقبائل فسمي جممعا ؟ قال 
أفمنكم شيبة احلمد عبـداملطلب مطعـم طـري : ال قال : مكة مسنتون عجاف ؟ قال 

فمـن أهـل اإلفاضـة :  قـال .ال : السامء الذي وجهه كالقمر يف ليلة الظلامء ؟ قـال 
اجتذب أبو بكـر ف. ال : فمن أهل السقاية أنت ؟ قال : ال  قال : بالناس أنت ؟ قال 
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 يف مرص اإلمامأبناء : مقدمة ) (زمام الناقة ورجع إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 ) .٥٢والشام، البن طباطبا ص

 
 قصة أخرى يف املعنى نفسه* 

ًخرجت حاجـا : ذكروا أن يزيد بن شيبان بن علقمة بن زرارة بن عدس قال ( ُ
ِباملحصب من منى إذا رجل عىلُحتى إذا كنت  ة من الشباب مع كل  راحلة معه عرشِ
ُ ينحون الناس عنه ويوسعون له، فلام رأيته دنـوت منـه، فقلـت نرجل منهن حمج ُ :

فكرهتـه ووليـت عنـه، : قال. رجل من مهرة ممن يسكن الشحر : ممن الرجل ؟ قال
 تعرفنـي وال أعرفـك ، َ من قومي ولـستَلست: ُمالك ؟ فقلت: فناداين من ورائي

ُفكررت عليـه راحلتـي فقلـت : ن كرام العرب فسأعرفك قالإن كنت م: قال إين : ُ
 َفممن أنت ؟: من كرام العرب، قال

ُفمن الفرسان أنت أم من األرحـاء ؟ فعلمـت أنـه أراد : من مرض ، قال: ُقلت 
ُبالفرسان قيسا وباألرحاء خندفا ، فقلت  ً  مـن ٌمـرؤاأنـت : قـال. بل من األرحاء : ً

ُمن األرنبة أنـت أم مـن اجلمجمـة ؟ فعلمـت أنـه أراد : لنعم ، قا: ُخندف ؟ قلت 
فأنت : ل ابل من اجلمجمة ، ق: ُدركة وباجلمجمة بني إد بن طابخة ، قلت ُباألرنبة م

ُفعلمـت أنـه فمن الدواين أنت أم من الصميم ؟ : أجل قال: ُ من بني إد ؟ قلتٌمرؤا
ًفأنت إذا من بنـي : قاليم ُأراد بالدواين الرباب وبالصميم بني متيم ، قلت من الصم
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فمـن األكثـرين أنـت أم مـن األقلـني أم مـن إخـواهنم : قـال . أجل : ُ؟ قلت متيم 
قلني ولـد احلـارث  منـاة وبـاألُاآلخرين ؟ فعلمـت أنـه أراد بـاألكثرين ولـد زيـد

ًفأنت إذا من ولد : من األكثرين قال: ُوبإخواهنم اآلخرين بني عمرو بن متيم ، قلت 
ُفمن البحور أنت أم من اجلدود أم من الثامد ؟ فعلمت أنه : جل ، قالأ :ُزيد ؟ قلت 

مـرئ القـيس الة، وبالثامد بني ظأراد بالبحور بني سعد ، وباجلدود بني مالك بن حن
: أجـل قـال: لة ؟ قلتظفأنت من مالك بن حن: ُبن زيد ، قلت بل من اجلدود ، قال

ًت أنـه أراد باللهـاب جماشـعا فمن اللهاب أنت أم الشعاب أم من اللصاب؟ فعلمـ ُ
ُوبالشعاب هنشال ، وباللصاب بني عبداهللا بن دارم ، فقلت له  : من اللصاب ، قال: ً

 فمن البيوت أنت أم من الزوافر ؟: أجل قال: ُفأنت من بني عبداهللا بن دارم ؟ قلت 
ُفعلمت أنه أراد بالبيوت ولد زرارة وبالزوافر األحالف ، قلت  مـن البيـوت : ُ

أبنـاء اإلمـام : من مقدمة (فأنت يزيد بن شيبان بن علقمة بن زرارة بن عدس : قال
 ٢٧٧بـن الكلبـي ط عـامل الكتـاب ص ، ومجهرة النسب ال٣٥مرص والشام صيف 

 ) .والقصة عنده بتفصيل وزيادات
  .٢/٢٩٨وأشار املحقق إىل ذكر القصة يف أمايل القايل 
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 )٤(ملحق رقم * 
 باجلنةون  عليه وآله وسلم والعرشة املبرشأصهار رسول اهللا صىل اهللا

هذه مصاهرات رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم والعرشة املبـرشين باجلنـة 
بـن  ال"املحـرب": ًأوردهتا من عدة مراجع ومصادر فذكرت أصهارهم معتمدا عـىل 

ي  ملــصعب الــزبري"نــسب قــريش" للــبالذري ، و"أنــساب األرشاف"حبيــب ، و
األصـييل يف "بـة ، ون البـن ع"عمـدة الطالـب"بن قتيبة ، وحوايش  ال"املعارف"و

عتمدنا عليهام بشكل أسايس يف ذكر ا ، وهذان املرجعان األخريان "نييأنساب الطالب
 .أصهار عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه 

 بنات رسول اهللا  أصهار رسول اهللا 

أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن  ١
 يض اهللا عنهارزينب  عبدشمس

 ريض اهللا عنهارقية  عثامن بن عفان ٢

    ريض اهللا عنهاأم كلثوم عثامن بن عفان ٣
 رقيةبعد 

 ريض اهللا عنهافاطمة   أيب طالب عيل بن ٤
  بكر الصديقبنات أيب  بكر الصديق أصهار أيب

 ريض اهللا عنهاعائشة    حممد رسول اهللا ١
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 ريض اهللا عنهاأسامء   أسدالزبري بن العوام بن خويلد بن ٢
 ريض اهللا عنهاأم كلثوم  طلحة بن عبيد اهللا التيمي ٣

٤ 
عبدالرمحن بن األحول بن عبداهللا بن أيب 
ربيعة بن املغرية بن عبداهللا بن عمر بن 

 خمزوم
 ريض اهللا عنهاأم كلثوم 

 بنات عمر بن اخلطاب  أصهار عمر بن اخلطاب 
  اهللا عنهاريضحفصة    حممد رسول اهللا ١

خنيس بن حذاقة بن قيس بن عدي بن  ٢
  حفصة بنت عمر قبل النبي سعد بن سهم

وأمها أم كلثوم  ريض اهللا عنهارقية  إبراهيم بن نعيم النحام العدوي ٣
  ريض اهللا عنهابنت عيل بن أيب طالب

 بنات عثامن  أصهار عثامن بن عفان 
 ريض اهللا عنهامريم  عبدالرمحن بن هاشم بن املغرية ١

بعد عبدالرمحن  ريض اهللا عنهامريم  عبدامللك بن مروان بن احلكم ٢
  بن املغريةبن هاشما

ُد بن أسيد بن أيب العيص بن عبداهللا بن خال ٣
 ريض اهللا عنهاأم عثامن  أمية

 ريض اهللا عنهاعائشة  احلارث بن احلكم بن أيب العاص بن أمية ٤
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، بعد احلارث بن ريض اهللا عنهاعائشة  وامعبداهللا بن الزبري بن الع ٥
 احلكم

 ريض اهللا عنهاأم أبان  بن أيب العاص بن أميةمروان بن احلكم  ٦

سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن  ٧
 ريض اهللا عنها  أم عمرو ميةأ

  بعد أم عثامنريض اهللا عنهاأم خالد  ُعبداهللا بن خالد بن أسيد ٨
 ريض اهللا عنهاأروى  قبة بن أيب معيطخالد بن الوليد بن ع ٩

 ريض اهللا عنهاأم البنني  ُخالد بن أسيد أبو سفيان بن عبداهللا بن ١٠
 بنات عيل بن أيب طالب  أصهار عيل بن أيب طالب 

 )زينب الكربى( )١(ريض اهللا عنهازينب  عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب ١
 .) ٢(يض اهللا عنهارأم كلثوم  عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه ٢

، بعد عمر بن ريض اهللا عنهاأم كلثوم  عون بن جعفر بن أيب طالب ٣
 اخلطاب

  بعد عون بن جعفر ريض اهللا عنهاأم كلثوم حممد بن جعفر بن أيب طالب ٤

  بعد حممد ريض اهللا عنهاأم كلثوم عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب ٥

                                                                                                                         

ًجعفرا وعونا وعباسا : ولدت له ) ١( ً ً. 
ولعلـه سـقط مـن ، وقد وهم ابن قتيبة فذكر أنه خلف عليها جعفر بـن أيب طالـب ، ةًزيدا ورقي: ولدت له ) ٢(

 ) .٢١١/املعارف . (  وقد استشهد جعفر بمؤته ، فأين املحقق من ذلكالناسخ
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  .)١()رقية الصغرى(  عنهاريض اهللارقية  مسلم بن عقيل بن أيب طالب ٦
 .) ٢(  ريض اهللا عنهاأم احلسن جعدة بن هبرية بن أيب وهب املخزومي ٧

، بعد جعدة  ريض اهللا عنهاأم احلسن  جعفر بن عقيل بن أيب طالب ٨
 بن هبرية

  بعد جعفر بن عقيلريض اهللا عنهاأم احلسن  عبداهللا بن الزبري بن العوام ٩

 بن أيب سفيان بن احلارث أبو اهلياج عبداهللا ١٠
 )٣( ريض اهللا عنهارملة  بن عبداملطلب

  بعد أيب اهلياجريض اهللا عنهارملة  معاوية بن مروان بن احلكم بن العاص ١١
  )٤( ريض اهللا عنها هانئأم   يب طالبأبن عقيل بن عبداهللا  ١٢

 م هانئ، بعد أ)٥( ريض اهللا عنهاميمونه  يب طالبأعبداهللا بن عقيل بن  ١٣
 ريض اهللا عنها) الصغرى(زينب  فراس بن جعده بن هبرية  ١٤
 )٦( ريض اهللا عنها) الصغرى(رقية  حممد بن عقيل بن أيب طالب ١٥

                                                                                                                         

عنـد أيب احلــسن العمـري هــي رقيــه الـصغرى، وعنــد مـصعب الــزبريي هــي رقيـه الكــربى ، وولــدت ) ١(
ًوعليا وحممدا ) م الطف قتل يو( عبداهللا :ملسلم   .وقد انقرض ولد مسلم بن عقيل . ً

 .عند مصعب الزبريي اسمها أم احلسني وقد ولدت جلعدة ومل تلد جلعفر بن عقيل ) ٢(
 .ًعبدالكريم وبنتا كانت عند عاصم بن عمر بن اخلطاب ، وانقرض ولد أيب اهلياج : ولدت له ) ٣(
ًحممدا وعبدالرمحن ومسلام: ولدت له ) ٤(  . وأم كثلوم ، وانقرض عقبه ً
 .ًعقيال : ولدت له ) ٥(
 . طالب وليس كام عند مصعب الزبريي أيبعند ابن الطقطقي تزوجها سليامن بن عقيل بن ) ٦(
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 ، بعد عبداهللا بن عقيل ريض اهللا عنهاميمونة  متام بن العباس بن عبداملطلب ١٦

 ريض اهللا عنهازينب  كثري بن العباس بن عبداملطلب ١٧

 ريض اهللا )١ ()نفيسة(أم كلثوم الصغرى   بن العباس بن عبداملطلبكثري ١٨
 عنها

 ريض اهللا )٢ ()نفيسة(أم كلثوم الصغرى  متام بن العباس بن عبداملطلب ١٩
 عنها

 بعد مسلم بن عقيلرقية الصغرى،  حممد بن عقيل بن أيب طالب ٢٠
 )٣( ريض اهللا عنها) الكربى(فاطمة  حممد بن أيب سعيد بن عقيل بن أيب طالب ٢١

بعد سعيد بن ) ٤ ()الكربى(فاطمة  سعيد بن األسود بن أيب البخرتي ٢٢
 األسود

بعد سعيد بن ) ٥ ()الكربى(فاطمة  املنذر بن عبيدة بن الزبري بن العوام ٢٣
 األسود

الصلت بن عبداهللا بن نوفل بن احلارث بن  ٢٤
 )٦( ريض اهللا عنهاأمامة  عبداملطلب

                                                                                                                         

 .احلسن : ولدت له : حييى عند ابن الطقطقي ، وعند مصعب الزبريي : ولدت له ) ١(
 .بن احلسني بن عيل بن أيب طالبنفيسة التي تزوجها عبداهللا بن عيل : ولدت له ) ٢(
 .مجيلة عند ابن الطقطقي وعند مصعب الزبريي اسمها محيدة: وولدت له ) ٣(
 .بردة وخالدة عند ابن الطقطقي وعند مصعب الزبريي اسمها برة : ولدت له ) ٤(
 .ًعثامن وكندة درجا ، وعند ابن الطقطقي عثامن وكثرية : ولدت له ) ٥(
 .نفيسة : عنده ، وعند ابن الطقطقي ولدت له  وتوفيت ،ولدت له) ٦(



 
 

األسامء واملصاهرات بني أهل البيت والصحابة   ١٨٢

 بعد الصلت ) ١( ريض اهللا عنهاخدجية  ن بن عقيل بن أيب طالبعبدالرمح ٢٥
 بعد أيب السنابل ) ٢( ريض اهللا عنهاخدجية  ُعبداهللا بن عامر بن كريز بن حبيب ٢٦
 )٣ ()فاختة( ريض اهللا عنهاأم هانئ  عبدالرمحن بن عقيل بن أيب طالب ٢٧

 هللابنات طلحة بن عبيد ا أصهار طلحة بن عبيد اهللا التيمي 
 ريض اهللا عنهاعائشة  عبداهللا بن عبدالرمحن بن أيب بكر الصديق ١
 ، بعد عبداهللا بن عبدالرمحنريض اهللا عنهاعائشة  مصعب بن الزبري بن العوام ٢

 ، بعد مصعب بن الزبريريض اهللا عنهاعائشة  عمر بن عبداهللا بن معمر التيمي ٣
                                                                                                                         

ًسعيدا وعقيال عند مصعب الزبريي : ولدت له ) ١( ً. 
ُالذي عند مصعب الزبريي اسم الزوج أبو السنابل عبدالرمحن بن عبداهللا بن عـامر بـن كريـز ، وعنـد ابـن ) ٢(

حرب وعنـد أيب احلـسن العمـري ُالطقطقي اسم الزوج عبداهللا بن عامر بن كريز ، وهو ماعند ابن حبيب يف امل
 .ُابن كريز من بني عبدشمس: اسم الزوج 

 :كام ذكر أبو احلسن العمري يف املجدي ) ٣(
 ذكـر مـن بناتـه ًبنات أمري املؤمنني عدهتن ثامين وعرشون بنتا؛ وعند أيب احلـسن العمـري: (قيطقال ابن الطق* 

 : ومنهن  بناته مل يتزوجنيً عرشة بنتا وباقيالالئي تزوجن اثنت
، لبابة ألم ولد ، مل تربز ، وأمة اهللا ألم ولد ، مل تـربز وبقيـة ألم ولـد ، مل تـربز  ) من بني كلب(أمها كلبية : أم يعىل

وأم الكرام ، مل تربز ورقية ألم ولد ، مل تربز وأم أبيها ألم ولد ، مل تربز ، وأم عبداهللا ألم ولد ، مل تـربز، ورقيـة 
اجلامنة ألم ولد مل تربز ، وفاطمة ألم ولد ، مل تربز ، وأم جعفر ألم ولد مل تربز ، وأم سلمة ألم ولد ، مل تربز ، و

 ).ّمل تربز أي ماتت قبل بلوغ سن الشباب والزواج ( .ألم ولد مل تربز 
  املعـارف ٤٦-٤٠ ، ونسب قريش ١٨٨-٢/١٩٤، وأنساب األرشاف ٦٠-٥٩األصييل : انظر يف بنات عيل * 

 ط أنـصاريان  واإلرشـاد ٥٩ ، أبو احلـسن العمـري يف املجـدي حاشـية عمـدة الطالـب ٥٦ ، املحرب ٢١٠
  .١١٠-٤٢/٧٤ ، وبحار األنوار ٣٣٤ – ١/٣٣٣ ولباب األنساب ١/٣٥٤
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 حةأم إسحاق بنت طل احلسن بن عيل بن أيب طالب ٤
 ، بعد احلسن أخيه ريض اهللا عنهاأم إسحاق  احلسني بن عيل بن أيب طالب ٥

عبداهللا بن حممد بن عبدالرمحن بن أيب بكر  ٦
 الصديق

، بعد احلسني  ريض اهللا عنهاأم إسحاق 
 بن عيل

متام بن املغرية بن عبداهللا بن معمر بن عثامن  ٧
 ريض اهللا عنهاالصعبة  التيمي

 ، بعد متام بن املغرية ريض اهللا عنهاالصعبة  بن العاصبة بن سعيد تع ٨

٩ 
عمر بن حممد بن عبداهللا بن عثامن بن 

عبيداهللا بن عثامن بن عبيداهللا بن عثامن بن 
 عمرو بن كعب بن سعد بن تيم

 ريض اهللا عنهامريم 

 بنات الزبري بن العوام أصهار الزبري بن العوام 

رية بن عبداهللا عبداهللا بن أيب ربيعة بن املغ ١
 ريض اهللا عنها) الكربى(خدجية  بن عمر بن املخزوم

جبري بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد  ٢
 مناف

، بعد  ريض اهللا عنها) الكربى(خدجية 
عبداهللا بن أيب ربيعة ثم رجعت لعبداهللا 

 بن أيب ربيعة مرة أخرى

يش بن حبعبداهللا بن السائب بن أيب  ٣
 املطلب بن أسد

بعد عبداهللا بن أيب ) الكربى(خدجية 
 ربيعة

 ريض اهللا عنهاأم احلسن  عبدالرمحن بن احلارث بن هشام ٤
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 ريض اهللا عنهاعائشة  الوليد بن عثامن بن عفان ٥
 ريض اهللا عنهاحبيبة   التميمييةيعىل بن من ٦
 يةة بنت الزبري، بعد يعىل بن منحبيب عبداهللا بن عباس بن علقمة ٧
 ريض اهللا عنهاسودة  د بن العاصعمرو بن سعي ٨
 ريض اهللا عنهاهند  عبدامللك بن عبداهللا بن عامر بن كريز ٩

 ريض اهللا عنهارملة  عثامن بن عبداهللا بن حكيم بن حزم ١٠

، بعد عثامن بن  ريض اهللا عنهارملة  خالد بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان ١١
 عبداهللا

 عبيد اهللا بن أبو يسار عمر بن عبدالرمحن بن ١٢
 ريض اهللا عنها) الصغرى(خدجية  شيبة بن ربيعة بن عبدشمس

 بنات عبدالرمحن بن عوف أصهار عبدالرمحن بن عوف 
 ريض اهللا عنهافاختة  يزيد بن أيب سفيان بن حرب ١

 حييى بن احلكم بن أيب العاص بن أمية ٢
، ريض اهللا عنها) الصغرى(أم القاسم 

امن بن عفان وقيل بل عبداهللا بن عث
 هو الذي تزوجها

 ريض اهللا عنهاأم احلكم  بن عثامن بن عفان) األكرب(عبداهللا  ٣
 ريض اهللا عنهامحيدة  عبداهللا بن األسود بن عوف ٤
 ريض اهللا عنهاأمة الرمحن  أبو عبيدة بن عبداهللا بن عوف ٥
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 ريض اهللا عنهاصعبة  عبداهللا بن عباس بن عبداملطلب ٦
 ريض اهللا عنهاآمنة  قارظ بن خالد الكناينإبراهيم بن  ٧

ا ــ، بعد أخته ريض اهللا عنهامريم  إبراهيم بن قارظ بن خالد الكناين ٨
 آمنة

 ريض اهللا عنها ةجويري املسور بن خمرمة ٩
 ريض اهللا عنهاأم حييى  عمر بن عبداهللا بن عوف ١٠

 بنات سعد بن أيب وقاص س أصهار سعد بن أيب وقاص

ة بن شعبة بن أيب عامر بن مسعود املغري ١
 ريض اهللا عنهاحفصة  ب الثقفيعتبن م

معاوية بن عمري بن إسحاق بن معاوية  ٢
 الكندي

بعد املغرية بن  ريض اهللا عنهاحفصة 
 شعبة

 ريض اهللا عنهاأم القاسم  إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف ٣

م أختها أبعد  ريض اهللا عنهاأم كلثوم  إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف ٤
 القاسم

عبدالرمحن بن هاشم بن عمرو بن عتبة  ٥
 ريض اهللا عنهاأم عمران  ببن عمرو بن عتبة بن نوفل بن أهي

ه يخأبعد  ريض اهللا عنهاأم عمران  طليب بن هاشم بن عمرو بن عتبة ٦
 عبدالرمحن بن هاشم
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 ريض اهللا عنها) الصغرى(أم احلكم  عثامن بن عبدالرمحن بن عوف ٧

 ريض اهللا عنها) صغرىال(أم احلكم  بن األسود بن عوفجابر  ٨
 بعد ابن عمه عثامن

 أم عمرو بنت سعد هاشم بن هاشم بن عتبة بن أيب وقاص ٩

أم عمرو بنت سعد بعد هاشم بن  عبدالرمحن بن عامر بن أيب وقاص ١٠
  بن عتبة بن أيب وقاصهاشم

عياض بن عبداهللا بن عياض بن ثاممة بن  ١١
 ريض اهللا عنهاهند  سود بن احلارث بن معاويةاأل

 ريض اهللا عنهامحيدة  يغوث  عبدالرمحن بن األسود بن عبد ١٢
 ريض اهللا عنهاأم عمرو  جبري بن مطعم بن عدي بن نوفل ١٣

 سليامن بن عامر بن أيب وقاص ١٤

، بعد جبري بن ريض اهللا عنهاأم عمرو 
نها غري أم عمرو السابقة ظوأ(مطعم 
هاشم بن هاشم بن عتبة بن ة زوج

 ) ثم عبدالرمحن بن عامرأيب وقاص
 ريض اهللا عنهاأم أيوب  حممد بن جبري بن مطعم ١٥
 ريض اهللا عنهاأم إسحاق   بن عتبة بن أيب وقاصاشمه ١٦

م اش بعد هريض اهللا عنهاأم إسحاق  عثامن بن حنيف ١٧
 بن عتبة
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 بعد عثامن ريض اهللا عنهاإسحاق أم  عبداهللا بن أيب أمحد بن جحش بن رئاب ١٨
 بن حنيف

 ريض اهللا عنهارملة  عبدالرمحن بن عامر بن أيب وقاص ١٩
 ريض اهللا عنهاعمرة  سهيل بن عبدالرمحن بن عوف ٢٠

 بنات سعيد بن زيد  أصهار سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
 )١(ريض اهللا عنهاكة تعا املنذر بن الزبري بن العوام ١

محن بن عبداهللا بن احلارث عبدالر ٢
 ريض اهللا عنهاأم احلسن  املرادي

 ريض اهللا عنها) الكربى(أم حبيب  عبدالرمحن بن حويطب بن عبدالعزى ٣

بعد عبدالرمحن ) الكربى(أم حبيب  عبدالرمحن بن أيب سفيان بن حويطب ٤
 )عمه(بن حويطب 

عبداهللا بن عبدالرمحن بن زيد بن  ٥
 اخلطاب

هي  (ريض اهللا عنها) ىالكرب(أم زيد 
 )بنت عمه

 ريض اهللا عنها) الصغرى(أم زيد  املختار بن أيب عبيد بن مسعود ٦
 ريض اهللا عنهاأم عبد  عاصم بن املنذر بن الزبري بن العوام ٧

 
                                                                                                                         

فإهنـا . بعاتكـة بنـت سـعيد بـن زيـد)  بن زيـدأخت سعيد(كة بنت زيد تال يلتبس لدى القارئ الكريم عا) ١(
 .ابنة أخيها) األخرية(
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 )٥(ملحق رقم 
 .) ١(ِ والسلف زوج أخت الزوجةأسالف رسول اهللا 

 
 هامن قبل خدجية ريض اهللا عن  أسالف رسول اهللا 

الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس  ١
 بن عبد مناف بن قيص 

 أخت(هالة بنت خويلد : تزوج 
 )خدجية ألبوهيا

هالة بنت خويلد ، بعد أخيه : تزوج  ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس ٢
 الربيع 

وهب بن عبد بن جابر بن عتاب بن  ٣
 مالك بن حطيط بن جشم بن ثقيف 

 ، بعد ربيعة هالة بنت خويلد: تزوج 
 بن عبد العزى

٤ 

 

قطن بن وهب بن عمرو بن حبيب بن 
 سعد بن مالك بن املصطلقي 

 
 هالة بنت خويلد  : تزوج

                                                                                                                         

 نـساء رسـول اهللا (كتـاب والبـن حبيـب ، ) املحـرب: ( عىل مصدرين مها مدنا بشكل رئييساعت) ١(
لعبـد املـؤمن الـدمياطي، ثـم بـاقي املراجـع ) وأوالده ومن سالفه من قريش وحلفـائهم وغـريهم

نسب قريش ملـصعب الـزبريي وأنـساب األرشاف للـبالذري، ومجهـرة أنـساب : واملصادر وأمهها 
ِلطبقات الكربى البن سعد، واالستيعاب البن عبدالرب، واإلصابة البن حجر العرب البن حزم، وا

 .العسقالين، وسري أعالم النبالء للذهبي
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٥ 
اد بن احلارث بن حارثة جعبداهللا بن ب

 رقيقة بنت خويلد : تزوج   )١(بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب

 )٢( بنت خويلدخالدة: تزوج عالج بن أيب سلمة بن عبد العزى بن غرية  ٦
 من قبل عائشه ريض اهللا عنها سالف رسول أ

أسامء بنت أيب بكر الصديق، : تزوج الزبري بن العوام بن خويلد ١
 أخت عائشة ألبيها

أم كلثوم بنت أيب بكر الصديق : تزوج يد اهللا التيميطلحة بن عب ٢
 أخت عائشة ألبيها

عبدالرمحن بن أيب ربيعة بن املغرية بن  ٣
 هللا بن عمر بن خمزوم القريشعبدا

أم كلثوم بنت أيب بكر بعد : تزوج
 طلحة

 من قبل سودة  أسالف رسول 

١ 
حويطب بن عبدالعزى بن أيب قيس بن 

 بن لِعبدود بن نرص بن مالك بن حس
 عامر بن لؤي القريش العامري

 .أم كلثوم بنت زمعة: تزوج

 أم حبيب بنت زمعة: تزوج عبدالرمحن بن عوف ٢

                                                                                                                         

 ويقال اسمه عبد بن بجاد) ١(
فهمي سعد بـأن ابـن حبيـب .، ووهم املحقق د١/٤٠٦ ، وذكرها البالذري ١٠٠مل يذكرها ابن حبيب ص) ٢(

  .١٢٤ؤمن الدمياطي ص يف حتقيقه لكتاب عبدامل١٠٠ذكرها ص 
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بن وقدان بن عبدشمس بن بد ع ٣
 عبدود

وولدت له . يمة بنت زمعةأم: تزوج
ًمسلام ومعمرا وعائشة ومريم وأم حييى ً 

 ريرة بنت زمعةه: تزوج معبد بن وهب العبدي ٤
 من قبل حفصه ريض اهللا عنها أسالف رسول اهللا 

  ألبيهاةأخت حفصفاطمة بنت عمر : تزوج عبدالرمحن بن زيد بن اخلطاب ١

٢ 
إبراهيم بن نعيم النحام بن عبداهللا بن 
أسيد بن عوف بن عبيد بن عويج بن 

 عدي بن كعب

 ةرقية بنت عمر أخت حفص: تزوج
 ألبيها

عبدالرمحن بن معتمر بن عبداهللا بن أيب  ٣
 تزوج زينب بنت عمر سلول

٤ 
عبداهللا بن عبداهللا بن رساقة بن املعتمر بن 

قرط بن أنس بن أذاة بن رياح بن عبداهللا بن 
 رزاح بن عدي بن كعب

 بعد عبدالرمحن بن زينب بنت عمر: تزوج
وقال البالذري بالعكس أي يف (معتمر 

 )ترتيب أزواج زينب
 من قبل أم سلمة هند ريض اهللا عنها  أسالف رسول اهللا 

زمعة بن األسود بن املطلب بن أسد بن  ١
 عبدالعزى بن قيص

بنت أيب أمية ) الكربى(قريبة : تزوج
 خت أم سلمة ألبيهاأ

أخت أم ) الصغرى(قريبة : تزوج عمر بن اخلطاب  ٢
 سلمة ألبيها
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معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب  ٣
 بن أمية بن عبدشمس

بعد عمر بن ) الصغرى(قريبة : تزوج
 اخلطاب

 بعد معاوية) الصغرى(قريبة : تزوج عبدالرمحن بن أيب بكر الصديق ٤

 بن حذيفة بن  بن احلجاج بن عامربهمن ٥
 سعد بن سهم

 ابن امل يسمه( أليب أمية ًابنت: تزوج
 )حبيب وال غريه

 قريبة بنت أيب أمية: تزوج طلحة بن عبيد اهللا ٦

مل يسمه ابن ( أليب أمية ًـابنت: تزوج عبداهللا بن سعيد بن احلكم ٧
 )حبيب

: وقال ابن حبيب(ريطة بنت أيب أمية : تزوج صهيب بن سنان النمري ٨
 )قال هي بنت أيب ربيعة بن املغريةوي

 من قبل زينب بنت جحش أسالف رسول اهللا 

بن عمري بن هاشم بن ) اخلري(مصعب  ١
 عبد مناف بن عبد الدار بن قيص

بنت جحش، أخت زينب محنة : تزوج
 ألبوهيا

محنة بنت جحش بعد مصعب : تزوج طلحة بن عبيد اهللا التيمي ٢
 )اخلري(

 بن عبدعوف بن عبدالرمحن بن عوف ٣
 عبد بن احلارث بن زهرة

يبة بنت جحش أخت زينب حب: تزوج
يبة وقيل حبوقيل اسمها أم (ألبوهيا 

 )هي كنيتها ال اسمها
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 من قبل رملة أم حبيبة ريض اهللا عنها أسالف رسول اهللا 

احلارث بن نوفل بن احلارث بن  ١
 عبداملطلب بن هاشم بن عبد مناف

ن، أخت هند بنت أيب سفيا: تزوج
 رملة ألبيها

حممد بن أيب حذيفة بن عتبة بن ربيعة  ٢
  مناف عبدبن عبد شمس بن

رملة بنت أيب سفيان أخت أم : تزوج
 حبيبة ألبيها

 رملة، بعد حممد بن أيب حذيفة: تزوج سعيد بن عثامن بن عفان ٣

بن سعيد بن العاص بن ) األشدق(عمرو  ٤
 رملة، بعد سعيد بن عثامن: تزوج أمية

٥ 

: وقال الدمياطي(يش حبالسائب بن أيب 
وقيل قيس بن املطلب بن أسد بن عبدالعزى 

اسمه أهيب بن : بن قيص، وقال ابن حبيب
 )املطلب

 جويرية بنت أيب سفيان: تزوج

عبدالرمحن بن احلارث بن أمية  ٦
 جويرية بعد السائب: تزوج بن عبدشمس بن عبدمناف) األصغر(

بن وهب بن صفوان بن أمية بن خلف  ٧
 أميمة بنت أيب سفيان: تزوج حذافة بن مجح

٨ 
يس بن حويطب بن عبدالعزى بن أيب ق
سل بن ِعبدود بن نرص بن مالك بن ح

 عامر بن لؤي

عند ابن حبيب (أميمة : تزوج
حويطب قبل صفوان وعند 

 )صفوان قبل حويطب: الدمياطي
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بعد (أميمة بنت أيب سفيان : تزوج عبداهللا بن معاوية العبدي ٩
 )أحد السابقني

١٠ 
عياض بن غنم بن زهري بن أيب شداد 

بة ضبن ربيعة بن هالل بن مالك بن 
 بن احلارث بن فهر بن مالك بن النرض

 أم احلكم بنت أيب سفيان أخت: تزوج
 )سالمِفرق بينهام اإل(أم حبيبة ألبيها 

١١ 
عبداهللا بن عثامن بن عبداهللا بن ربيعة 

ارث بن بن احلارث بن حبيب بن احل
 ُمالك بن حطيط الثقفي

 ًاأم احلكم، وقتل عبداهللا كافر: تزوج
 يوم الطائف

سعيد بن األخنس بن رشيق بن عمرو  ١٢
 تزوج صخرة بنت أيب سفيان بن وهب بن عالج الثقفي

 ميمونة بنت أيب سفيان: تزوج   الثقفيبتعروة بن مسعود بن عامر بن مع ١٣
 ميمونة، بعد عروة بن مسعود: تزوج ر الثقفياملغرية بن شعبة بن أيب عام ١٤

 من قبل ميمونة ريض اهللا عنها أسالف رسول اهللا 

سلمى بنت عميس أخت ميمونة : تزوج  )عم رسول اهللا (محزة بن عبداملطلب  ١
 ألمها

  )عم رسول اهللا (العباس بن عبداملطلب  ٢
لبابة الكربى وهي أم الفضل : تزوج

ي بنت احلارث أخت ميمونة ألمها وه
 بن حزن اهلاليل
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ابن عم رسول اهللا (جعفر بن أيب طالب  ٣
(  

أسامء بنت عميس أخت : تزوج
 ميمونة ألمها

 أسامء بنت عميس، بعد جعفر: تزوج  أبو بكر الصديق  ٤
 أسامء بنت عميس، بعد أيب بكر: تزوج عيل بن أيب طالب  ٥

٦ 
سامة بن عمرو بن عبداهللا بن أشداد بن 

بر بن بر بن عتوارة بن عامر بن ليث جا
  بن كنانة مناةبن بكر بن عبد

  بعد محزة سلمى بنت عميس: تزوج

الوليد بن املغرية بن عبداهللا بن عمر بن  ٧
 خمزوم بن يقظة بن مرة

بنت احلارث ) الصغرى(لبابة : تزوج
 أخت ميمونة ألبيها

ُأيب بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح  ٨ ُ
 العصامء بنت احلارث: تزوج )هللا يوم أحدقتله رسول ا(

٩ 

زياد بن عبداهللا بن مالك بن بجري 
وهذا اسمه عند ابن حبيب (اهلاليل 

زياد بن عبداهللا بن : وعند الدمياطي
مالك بن اهلزم بن رؤيبة بن عبداهللا بن 

 )هالل العامري اهلاليل

 عزة بنت احلارث: تزوج

بن عقبة عبداهللا بن كعب بن عبداهللا بن كعب  ١٠
 بن احلارث بن منبه بن األوس من خثعم

سالمة بنت عميس أخت : تزوج
 ميمونة ألمها
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١١ 

أعرايب من بني جعفر بن كالب بن 
مل يذكره (ربيعة بن عامر بن صعصعة 

ابن حبيب ومل يرصح باسمه الدمياطي 
 )رجل من األعراب: وإنام قال

ُأم حفيد هزيلة بنت احلارث : تزوج
 اأخت ميمونة ألبوهي

 
ُابن حبيب أن عبدالرمحن بن عوف، وحويطـب بـن عبـدالعزى سـالفا ذكر * 

 ثـالث مـرات  رسـول اهللا مرتني وأن طلحـة بـن عبيـداهللا سـالف رسول اهللا 
تـزوج بنـت :  أربـع مـرات  رسـول اهللا الصواب أن طلحة بن عبيداهللا سـالفو

  ت أيب بكر الصديقعبداهللا بن أيب أمية وتزوج محنة بنت جحش، وتزوج أم كلثوم بن
أم سـلمة : ني عـىل الرتتيـب منًوتزوج بنتا أليب سفيان وكلهن أخوات أمهـات املـؤ

 .بنت أيب بكر الصديق ، وأم حبيبه بنت أيب سفيان وزينب بنت جحش، وعائشة 
هند بنت عوف بن احلارث بـن محاطـة بـن : بنت احلارث ميمونة أم السيدة * 
أبو بكر الـصديق، وعـيل : ًصهارا فأزوج بناهتا وهي أكرم النساء أ) من محري(جرش 

بن أيب طالب، ومحزة بن عبداملمطلب، والعباس بن عبداملطلب، وشداد بـن أسـامة 
 وأعـرايب والوليد بن املغرية، وأيب بن خلف  وزياد بن عبداهللا ، وعبداهللا بن كعـب ،

  .ًأنا رسول اهللا شصهار وأكرمهم وأعظمهم من بني جعفر ، وأفضل األ
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 َتأمالت عامة يف األسامء واملصاهرات بني أهل البيت والصحابة
ك اللغـة التـي أهيا القارئ الكريم لعل أصدق لغة معربة عن واقـع احلـال تلـ

حصائيات، فال شك أن هلا داللتها التي يدركها القارئ اللبيـب تتعلق باألرقام واإل
 .دون معاناة أو إجهاد

ُواملالحظ من جل املصاهرات السابقة واألسامء الواردة يف البحـث أن كثرهتـا 
ني أهل البيت والصحابة من مودة مل تعد اآلن أمام نـاظري ذات دالالت عميقة ملا ب

ًالقارئ كامنة اللهم إال ما ينتاب اإلنسان من ضـعف أو مخـول أحيانـا يف البـرص أو 
 .داللتها وإيامءاهتا احلقائق وضوحالبصرية فال يدرك رغم 

 قد تنكر العني ضوء الشمس من رمد              وينكر الفم طعم املـــاء من سقم
لعل لتعداد ما ورد يف البحث من أسامء ومصاهرات ووهذه بعض املالحظات 

 . واهللا أعلم، أكثرالبحث مما مل يتيرس لنا مجعه نثبته يف ما مل
 :األسامء : ًأوال 

ْ من تسمى من أهل البيت باسم أيب بكر -١  عةتس  َ
ْ من تسمى من أهل البيت باسم عمر -٢  مخسة وعرشون    َ
ْمن تسمى من أ -٣  ثالثة    هل البيت باسم عثامنَ
ْ من تسمى من أهل البيت باسم طلحة-٤  اثنان   َ
ْ من تسمى من أهل البيت باسم معاوية-٥  واحد  َ
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    ستة  »عائشة«ِّ من تسمى من أهل البيت باسم الصديقة -٦
 :املصاهرات : ًثانيا

    ست    ِّ أهل البيت وآل الصديقبني املصاهرات -١
  عرش   سبع      لبيت وآل الزبري أهل ابني املصاهرات -٢
    مخس ّ املصاهرات بني أهل البيت وآل اخلطاب من بني عدي-٣
 ست        املصاهرات بني أهل البيت وآل طلحة -٤
  املصاهرات بني أهل البيت من العلويني وأبناء عمومتهم-٥

    سبع             من أهل البيت العباسيني
 األسالف واألصهار: ًثالثا

 ثالثة ومخسون  ف رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمجممل أسال  
 مائة وست  جممل أصهار رسول اهللا والعرشة املبرشين باجلنة  

 .ما وقفنا عليه، وقد يكون فيام مل نقف عليه أكثر، واهللا أعلمهذا 
 

 
 

 
      



 
 

األسامء واملصاهرات بني أهل البيت والصحابة   ٢٢٢

 مدخل
 :هنج جديد يف رسد املراجع واملصادر * 

ن يف رسد املراجـع واملـصادر عـىل لقد اعتـاد البـاحثون واملؤلفـون واملحققـو
 تيسري البحث عن اسم ُالرتتيب األلفبائي ورأيت أن هذا الرتتيب ال فائدة منه إال يف

جـع وصـفحات املراجـع واملـصادر ال تتعـدى أصـابع اليـد الواحـدة كتاب أو مر
ًفالبحث الشك يسري حتى وإن مل يكن هناك ترتيب، أما الرتتيـب الـذي أراه نافعـا 

فيها ، فإن هذا الرتتيب يساعد صنهو ترتيب املصادر حسب تاريخ وفيات مًومفيدا ف
ن يكـون هـذا َأًيتها وترتيبها تارخيا ، وأرجـو الباحث عىل التعرف عىل املصادر وأمه

ًا جديدا يف أسلوب رسد املراجع واملصادر بعيدا عن الطريقة التقليديةهنج ً ً. 
 

 أهم املراجع واملصادر
  .القرآن الكريم

هرة النسب ، ابن الكلبي أبو املنذر هشام بن حممد بـن الـسائب الكلبـي مج -١
 .بتحقيق عبدالستار أمحد فراج. م ١٩٨٣=هـ١٤٠٣ط الكويت ) هـ٢٠٤ت (

هــ ١٤٢٥ لبنـان –ب ، بـريوت من مجهرة النسب ط عامل الكتخرى أ طبعة -
 .ناجي حسن . بتحقيق د. م٢٠٠٤
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ط دار الفكـر  )هــ٢٢٤ت (م  كتاب النسب ، أبو عبيـد القاسـم بـن سـال-٢
 .م١٩٨٩= هـ١٤١٠لبنان ، بتحقيق مريم حممد خري الدرع –بريوت 
، ط دار ) هــ٢٣٠ت( الطبقات الكربى ، حممد بن سعد بن منيع الزهـري -٣

  لبنان -إحياء الرتاث العريب ،بريوت
ط ) /هــ٢٣٦ت( نسب قريش ، أبو عبداهللا مصعب بن عبداهللا الـزبريي -٤

 .ليفي بروفنسال. إ  ،حتقيق دار املعارف مرص
فـاق اجلديـدة  دار اآل ،ط) هــ٢٤٥ت( املحرب ، أبو جعفر حممد بن حبيب -٥
 .إيلزه ليختن مشتيرت .  لبنان ،حتقيق د–بريوت 
،ط اهليئـة )هــ٢٧٩ت) (ةبـتيابـن ق(أبو حممد عبداهللا بن مسلم  املعارف ، -٦

 .ة ثروت عكاش.حتقيق د. م ١٩٩٢لعامة للكتاب ، املرصية ا
ط دار )هــ٢٧٩ت( أنساب األرشاف ، أمحد بن حييى بن جـابر الـبالذري -٧

ــق د-الفكــر ،بــريوت ــان ، حتقي ــاض زركــيل .ســهيل زكــار، د.  لبن     هـــ١٤١٧ري
 .م١٩٩٦
سـسة األعلمـي للمطبوعـات ، بـريوت  ؤنساب األرشاف ، طبعة أخرى مأ -

 .بتحقيق الشيخ حممد باقر املحمودي. م ١٩٧٤  =هـ١٣٩٤لبنان 
 ). هـ٢٨٤ت( يعقوب بن جعفر بن وهب  تاريخ اليعقويب، أمحد بن أيب-٨
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، ط دار أهل الـذكر )هـ٣٢٩ت( أصول الكايف، حممد بن يعقوب الكليني -٩
 .حتقيق وتعليق حممد جعفر شمس الدين

، ط دار املعرفـة ) هــ٣٥٦ت(، أبو الفرج األصـفهاين، ني مقاتل الطالبي-١٠
 .حتقيق السيد أمحد صقر . م٢٠٠٥= هـ ١٤٢٦ لبنان –بريوت 

) هــ٣٥٧ت( رس السلسلة العلوية ، أبو نرص البخاري سهل بن عبـداهللا -١١
ًوقيل كان أبو نرص البخـاري حيـا حتـى . ط بغداد قدم له حممد صادق بحر العلوم

 .هـ ٣٤١
بن حممد بن الـنعامن  اإلرشاد يف حجج اهللا عىل العباد، الشيخ املفيد حممد -١٢

ط دار املفيـد ، حتقيـق مؤسـسة آل البيـت لتحقيـق الـرتاث ) ـه٤١٣ت(العكربي 
 .م١٩٩٣= هـ ١٤١٤

احلـسن واحلـسني ريض اهللا عـنهام، ابـن :  أبناء اإلمام يف مـرص والـشام -١٣
ُط مكتبـة جـل ). هــ٤٧٨ت(طباطبا حييى بن حممد بن القاسم احلـسيني العلـوي 

مـن . بن عبداهللا مجل الليلعتنى به السيد يوسف ااملعرفة ومكتبة التوبة، السعودية، 
هــ ، وأبـو العـون ١١٨٠ عـام بـالوراقنسخة علق عليه ابن صدقة احللبي الشهري 

    هــ ١٣٥٠هـ ، وحممد بن نصار إبـراهيم املقـديس عـام ١١٨٨حممد السفاريني ت 
 .م٢٠٠٤= هـ ١٤٢٥ ١ط 
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 مجهرة أنساب العرب، ابن حزم الظاهري األندليس أبـو حممـد عـيل بـن -١٤
 .ط دار املعارف ، مرص ) هـ٤٥٦ت( سعيد أمحد بن

) هـ٤٥٦ت( أسامء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد ، ابن حزم -١٥
وي رسحتقيق سيد كـ. م١٩٩٢= هـ ١٤١٢نان  لب–ط دار الكتب العلمية ، بريوت 

 .حسن
 املخترص من كتاب املوافقة بني أهل البيت والصحابة، الزخمرشي حممود -١٦

، ط دار احلـديث ، مـرص )هــ٥٣٨ت(مـد الزخمـرشي اخلـوارزمي بن عمر بـن حم
 .م حتقيق سيد إبراهيم صادق٢٠٠١

، ط الكويـت ) هــ٥٨٨ت( الشجرة املحمدية، حممد بن أسعد اجلـواين -١٧
 .تعليق خالد سعود الزيد . م ١٩٩٦

، مجال الدين أبو الفرج   تلقيح مفهوم أهل األثر يف عيون التاريخ والسري-١٨
 .ط دار األرقم) هـ٥٩٧ت( بن اجلوزي عبدالرمحن

 صحيح مسلم أليب احلسني مـسلم بـن احلجـاج القـشريي النيـسابوري -١٩
ـــ٢٦١ت( ــشافعي ) ه ــشقي ال ــووي الدم ــن رشف الن ــى ب ــووي حيي ــرشح الن ب
 لبنان حتقيق حممد فـؤاد عبـدالباقي –، ط دار الكتب العلمية، بريوت )هـ٦٧٧ت(

 . م ١٩٩٥= هـ ١٤١٥
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ب النبي وأصحابه العرشة، حممد بن أيب بكـر األنـصاري  اجلوهرة يف نس-٢٠
، ط مركز زايد للرتاث والتاريخ ، اإلمارات ) هـ٦٨١ت(التلمساين الشهري بالربي 

 .حممد التونجي.حتقيق د. م٢٠٠١= هـ ١٤٢١
 كشف الغمة يف معرفة األئمة ، أبو احلـسن عـيل بـن عيـسى أبـو الفـتح -٢١

 .م ٢٠٠٠= هـ ١٤٢١ لبنان – ، بريوت ط دار األضواء) هـ٦٩٣ت(بيل رِاإل
 ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى ، أبو العباس أمحد بن حممد الطربي -٢٢

حتقيـق أكـرم . م ١٩٩٥ = ١٤١٥ ط مكتبـة الـصحابة ، جـدة )هــ٦٩٤ت(املكي 
 .البويش

ابـن ( األصييل يف أنساب الطالبني ، صفي الدين حممـد بـن تـاج الـدين -٢٣
حتقيق مهدي الرجائي، ط مكتبة آيـة اهللا العظمـى ) هـ٧٠٩ت () قي احلسنيطالطق

 .املرعيش النجفي
 لسان العرب، ابن منظور مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم بن عـيل -٢٤

، ط دار املعــارف ، مــرص،حتقيق عبــداهللا الكبــري ) هـــ٧١١ت(املــرصي اإلفريقــي 
 .وآخرون 
 عبدالعزيز بن حممد إبراهيم بـن  املخترص الصغري يف سرية البشري النذير ،-٢٥
             ، حتقيــق  لبنــان –، عــامل الكتــاب ، بــريوت ) هـــ٧٦٧ت) (ابــن مجاعــة(ســعداهللا 

 . م١٩٨٨= هـ١٤٠٨حممدكامل الدين عز الدين ط . د
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، ط دار الفكر بريوت ) هـ٧٧٤ت( البداية والنهاية ، أبو الغداء ابن كثري -٢٦
 .ي مجيل العطارحتقيق صدق. م١٩٩٨=هـ١٤١٩لبنان 

 القاموس املحيط ، أبو طاهر حممد جمد الدين حممد بن يعقوب الشريازي -٢٧
 لبنـان ، باعتنـاء حممـد –،ط مؤسسة الرسالة ،بـريوت ) هـ٨١٧ت(الفريوزأباري 

 .م١٩٩٦= هـ١٤١٦ويس سالعرق
 عمدة الطالـب يف أنـساب آل أيب طالـب ، مجـال الـدين أمحـد بـن عـيل -٢٨
 .م١٩٩٦= هـ ١٤١٧ط أنصاريان، قم ) هـ٨٢٨ت) (ة بنابن ع( احلسيني 

 .م٢٠٠٣هـ  ١٤٢٤ل املعرفة ، ومكتبة التوبة ، السعودية ُ طبعة أخرى ط ج-
 .لبنان  – طبعة أخرى ط دار احلياة ، بريوت -

ابن حجر العسقالين أمحد بن عـيل  فتح الباري برشح صحيح البخاري ، -٢٩
 .م٢٠٠٠  -  هـ١٤٢٠  لبنان–ط دار الفكر ، بريوت ) هـ٨٥٢ت(

، ط بيـت ) هــ٨٥٢ت( األصابه يف متييز الصحابة ، ابن حجـر العـسقالين -
 .األفكار الدولية 

 مجال الـدين يوسـف همتجرة النبوية يف نسب خري الربية ، نظر فيه وأ الش-٣٠
، ط دار الكلـم الطيـب ) هــ٩٠٩ت) (ابن املربد(بن حسن بن عبداهلادي املقديس ا

 .م١٩٩٥= هـ ١٤١٦دمشق وبريوت . ر ابن الكثريدمشق وبريوت ودا
 ).هـ١١١١ت( بحار األنوار ، حممد باقر املجليس -٣١
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، ط رشكـت ) هــ١١١٢ت( األنوار النعامنية، نعمة اجلزائري املوسـوي -٣٢
 .ِجاب إيران

 .)١( تراجم أعالم النساء، حممد حسني األعلمي احلائري-٣٣
 .كيمي أعيان النساء، الشيخ حممد رضا احل-٣٤
اس القمـي، ط الـدار ـ يف تواريخ النبي واآلل، الشيخ عبـمنتهى اآلمال -٣٥

  التقـي نـادر .  الكويـت، ترجـمــة أ–اإلسالمية، بريوت ومكتبة الفقيـه، الـساملية 
 .ِ إيران – مؤسسة النرش اإلسالمي، قم منتهى اآلمالطبعة أخرى من 

ــسرتي، -٣٦ ــد تقــي الت ــي واآلل، حمم ــواريخ النب ــران ط دا ت ــرشافة، إي ر ال
 .عيل السكرجي. هـ حتقيق الشيخ حممود الرشيفي، أ١٤١٦

   الرحيق املختوم، صـفي الـرمحن املبـاركفوري، ط دار الوفـاء املنـصورة-٣٧
 .م ٢٠٠٠= هـ ١٤٢٠ودار املغني، الرياض 

الــصحبة والنــسب، مــساعد ســامل  مجــع بــني رشيف ن معــايل الرتــب ملــ-٣٨
 لبنــان، ومكتبــة مــساعد ســامل - اإلســالمية، بــريوتاجلادر، ط دار البــشائرالعبــد

 .م ٢٠٠٤= هـ ١٤٢٥العبداجلادر الكويت 
 
 

                                                                                                                         

 .هذا الكتاب والكتب التالية هي من الكاتب املعارصة ) ١(
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 نستقبل اقرتاحاتكم واستفساراتكم
 

 اآلل واألصحابمربة 
 ٢٥٦٠٣٤٦: فاكس  ٢٥٦٠٢٠٣: هاتف

  الكويت٧١٦٥٥ الشامية الرمز الربيدي ١٢٤٢١ : ب.ص
 

 موقعنا عىل االنرت نت
www.almabarrah.net 

E-mail: info@almabarrah.net 
   

 
 

http://www.almabarrah.net
mailto:info@almabarrah.net

