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پیشگفتار
احلمد هلل  الذی أرسل رسوله  باهلدی و دین احلق لیظهره  علی الدین کله ، و کفی باهلل  شهیدا، والصالة و السالم علی 
املبعوث إلی الناس کافة لیکون هلم بشریا و نذیرا، و علی آله  و أصحابه  األطهار األبرار الذین بلغوا سنة نبیهم و سلم 

تسلیما مزیدا.
این نمونه های بیستگانه گویای محبتی ناگسستنی وخویشاوندی بسیار محکم میان اهل بیت و اصحاب پیامبرند. 
این کتاب با دالئل روشن و محکم موضوع محبت موجود میان آنها را ثابت می نماید همانگونه  که  خداوند در توصیف 

آنها بیان داشته : »ُرَحَماء بَیْنَُهْم« )نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند( 
بزرگوار  آن  مدرسه ی  در  و  می زیستند،  الهی  پیامبر  بزرگترین  پیرامون  و  زمانی  شرایط  بهترین  در  آنها  زیرا 
شاگردی نموده و تربیت شده بودند. و  بعد از پیامبر ص نیز با اخالق و رفتار خویش به  عنوان معلم جامعه ی بشری 

پا به  میدان گزاردند.
اکنون به  روابط محکم خویشاوندی سببی آنها در طول پنج الی شش نسل اشاره  خواهیم کرد، که  این نیز خود 

دال بر رابطه ی محکم و ناگسستنی اجتماعی و محبت بیش از حد میان آنان می باشد.

چند نکته مهم در ارتباط با این خویشاوندی:
 1( این خویشاوندی سببی همراه با ذکر نام آنها هم در منابع شیعه وهم در منابع سنی به  طور مساوی ذکر شده  

                است.
 2( کتابهای تاریخی و شرح حال گذشتگان این قضیه  را به  طور سطحی نه  پژوهشی مورد بحث قرار داده اند، 
                چه  بسا بسیاری از خویشاوندیهای صورت گرفته  میان اهل بیت و اصحاب پیامبر ص در کتابهای تاریخی 

                ذکر نشده  باشند و یا اینکه  اصال به  دست ما نرسیده  باشند.
 3( موضوع ازدواج و خویشاوندی سببی در فرهنگ عربی موضوعی بسیار با اهمیت بوده  و عربها جز با خانواده ی 
                   اصیل وشرافتمند  ازدواج نمی کردند، سپس اسالم آمد وضمن تأیید این کار، تقوی را به  عنوان معیار نخست 

               ازدواج معرفی نمود، لذا انتخاب همسر تا به  امروز یک مفهوم اصیل اسالمی بوده  و باقی خواهد ماند.
 4( گزینش نام برای فرزندان یکی از  عادتهای بشر است و  تنها مربوط به  مسلمانان نیست و در هر جامعه ای، فرد 
                 تنها نام کسانی را برای فرزندش برمی گزیند که  بیانگر عطوفت قلبی و قرابت فکری و اعتقادی او نسبت به   

                آنها باشد و یا اینکه  بیانگر  جایگاه اجتماعی آنان باشد.
 5( قبیله ی بنی هاشم جز با افراد همسطح شان از لحاظ دینی و خانوادگی ازدواج  نمی کردند، و حتی ُحکام در 
                مسأله ی فسخ نکاح قبیله ی بنی هاشم با غیر همسطح خویش دخالت می کردند، وشواهد تاریخی راجع به  

               این قضیه  بسیار زیادند.
از خداوند بزرگوار خواهانیم که  این کتاب را مورد استفاده ی مردم قرار دهد وآن را مایه ی اتحاد مسلمانان بگرداند.

علی بن حمد تمیمی
22 جمادی االول 1429 هـ

27 می 2008 م
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نمونه اول 
خویشاوندی سببی میان پیامبر ص و خلفای راشدین 

این نمونه  از ارتباط و همبستگی میان خلفای راشدین با پیامبر ص سخن می گوید.
به   را  عائشه   دخترش  و  می شود  اسالم  دایره ی  وارد  که   است  مردی  نخستین  س  ابوبکر صدیق   
نکاح پیامبر ص در می آورد، عائشه ، - همسر سوم پیامبر ص- تنها دوشیزه ای است که  از سایر همسران    
پیامبر ص کم سن و سال تر می باشد، و بیش از همه ی آنها  حدیث روایت کرده است . اصحاب، بسیاری 
اوقات برای حل قضایا و مسائلی مهم به   او مراجعه  می کردند و از فتوای او استفاده  می نمودند. ام المؤمنین 

عائشه  -رضی اهلل  عنها- که  در سال 57 هـ وفات نمودند، به  مدت 9 سال همسر پیامبر ص بودند.
تا آخرین روزهای حیات پیامبر ص ، عائشه  به  عنوان همسری مهربان برای آن بزرگوار باقی ماند، 
و پیامبر ص در منزل او و در نوبت وی وفات فرمود و در نهایت نیز در  اتاق او دفن شد، و این بیانگر 
نهایت قرابت ایشان با پیامبر ص می باشد و پرده  از این نکته  برمی دارد که  پیامبرص از او راضی و خشنود 

بوده  است. 
از این رو ابوبکر صدیق س به  عنوان پدر زن پیامبر ص شناخته  می شود و بعد از وفات نیز رفاقت  

او با  ایشان ادامه  پیدا می کند و در کنار رسول خدا دفن می شود.
بزرگوار  به  یادآوری است که  خداوند هرگز راضی نمی شود کسی در کنار آن شخصیت  الزم 

ص دفن شود مگر اینکه  فردی مؤمن و بزرگوار باشد.
اما عمر بن خطاب س کسی است که  پیامبر ص در سال سوم هجری با دختر  مؤمن ایشان )حفصه  
عنوان همسری  به   وفات می کند، حفصه   ص  پیامبر  تا روزی که   و  ازدواج می کند  عنها-(  اهلل   -رضی 
خدمتگذار به  ساحت پاک و مقدس آن بزرگوار باقی می ماند، سپس به  عنوان فردی امین و شایسته  معرفی 
می شود و محافظت از قرآنی که  توسط ابوبکر و اصحاب جمع آوری شده  بود به  عهده ی وی گذارده  

می شود.
عمر فاروق س از ابتدای اسالم تا به  امروز و تا روز رستاخیز یار و یاور پیامبر ص  خواهد بود، 
ایشان در  همان اتاق و در کنار پیامبر ص دفن شده  است، و این شاهد و گواهی بزرگ، عمیق، واضح و 

روشن بر ارتباط و عالقه ی آنها با هم می باشد.
در معلقات بعدی راجع به  ارتباط اجتماعی عثمان و علیب با پیامبر ص بحث خواهیم کرد.
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نمونه ی دوم 
دختران پیامبر ص

این نمونه  در رابطه  با شرح حال دختران پیامبر اکرم ص است. همه ی آنان دخترانی مؤمن بودند که  در 
راه خدا هجرت کردند، و مادر آنان سرور و  جلودار زنان جهان، خدیجه  دختر خویلد-رضی اهلل  عنها- 

است.

 مسن ترینشان زینب -رضی اهلل  عنها- است. ایشان ده  سال قبل از بعثت متولد  شد و با پسر خاله اش 
ابوالعاص بن ربیع از قبیله ی عبدمناف )یعنی عموزاده ی پیامبر ص(، ازدواج کرد. نتیجه ی این ازداوج 
پسری بود به  نام علی که  در کوچکی وفات کرد و دختری به  نام »امامه« . »امامه«   همان دختری است که  

علی س بعد از وفات فاطمه  -رضی اهلل  عنها- او را به  نکاح خود در می آورد. 

سپس هفت سال قبل از بعثت، رقیه  -رضی اهلل  عنها- مشهور به  »ذات الهجرتین«1  متولد  شد. ایشان 
بعد از طالق گرفتن از پسر ابولهب با عثمان بن عفان س ازدواج کرد و همراه شوهرش به  حبشه  هجرت 
نمود. او فرزندی به  نام عبداهلل  به  دنیا  آورد که  در همان سنین کودکی از دنیا رفت. سپس همراه همسرش 

به  مدینه  هجرت کرد و در سال دوم هجری  همزمان با غزوه ی بدر چشم از جهان  فروبست.
از وفات  بعد  به  مدینه  هجرت کرده  و  ایشان  متولد شد.  اهلل  عنها-  ام کلثوم -رضی  از رقیه،   بعد 
فانی را وداع  نهم هجری دار  اما صاحب فرزندی  نشد و در سال  ازدواج کرد.  س  با عثمان  خواهرش 

گفت.

بعد از ایشان  سرور زنان دو جهان و مادر دو  دردانه پیامبر ص »حسن و حسین« یعنی فاطمه ی 
به  دنیا  گشود؛ فاطمه کوچکترین دختر  ص چشم  پیامبر  از بعثت  زهرا متولد شد. ایشان یک سال قبل 
پیامبر ص است، اما از لحاظ فضل  بر همه ی آنان برتری دارد. در سال دوم هجری با خلیفه ی راشد و امام 
عادل، علی بن ابی طالب س ازدواج نمود و شش ماه بعد از وفات پیامبر ص در سال )11 هـ( دار فانی را 

وداع گفت.

همه ی دختران پیامبر ص جز فاطمه ی زهرا در زمان حیات آن بزرگوار از دنیا رفته اند. طبق منابع 
تاریخی همه ی آنان دختران پیامبر ص هستند و آنجا که  در قرآن از کلمه ی »بناتک« )دختران تو( استفاده  
شده ، بیانگر صحت آن گواهی تاریخی است، زیرا کلمه ی »بناتک« جمع است و برای جمع، و نه  فردی 

تنها استعمال می شود، همچنان که  سنت پیامبر ص و اجماع علما بر آن داللت می کنند.

خواننده ی گرامی؛ طبق آنچه ما در نمونه شماره 27 از منابع مختلف در مورد این واقعیت تاریخی 
برای شما نقل کرده ایم  پی می بریم که  آنچه  توسط برخی ترویج و شایع می گردد که  فاطمه  -رضی اهلل  

عنها- تنها دختر پیامبر ص بوده ، اشتباهی فاحش است و اساسی ندارد.

1- شخصی که  به  خاطر دین خدا دو بار هجرت فرمودند.
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نمونه ی سوم
ازدواج علی بن ابی طالب س با فاطمه ی زهرا ب

در این نمونه، تصویرهای نقل شده  از منابع گوناگونی  را در پایین صفحه مشاهده  می کنید که   نشان می 
دهند اصحاب –رضی اهلل  عنهم- در ازدواج علی س با فاطمه  -رضی اهلل  عنها- نقش اساسی داشته اند. آیا 

جز محبت و دوستی میان آنها چه  انگیزه ی دیگری برای این کار وجود دارد؟ 

و اینک دالیلی بر نقش اصحاب ارائه  داده  می شود:

 1- ابوبکر، عمر و معاذ ي کسانی بودند که  در سال دوم هجری بعد از غزوه ی بدر علی را برای 
                ازدواج با فاطمه  تشویق کردند.

 2- کسی که  به  جای علی س مهریه ی فاطمه  را پرداخت کرد، عثمان بن عفان س بود. قضیه  از این 
                  قرار بود که  عثمان به  قیمت چهارصد درهم جوشنی از علی س خرید و هنگامی که  علی پول 
                 را دریافت کرد، عثمان به  وی گفت: این جوشن به  عنوان هدیه ای از جانب من برای تو باشد. 
                  آری با حفظ کرامت و عزت نفس علی و بدور از منت و تکبر از جانب عثمان ب مهریه ی 

                 فاطمه  لمهیا شد.  

و   ذبح کرد  را  س گوسفندی  بودند، سعد  ازدواج راضی و خوشحال  این  از  نیز  انصار   3- چون 
                  جشنی را برای عروسی علی س راه انداخت وبرخی از انصار نیز با فراهم کردن ذرت در تدارک  

               جشن عروسی سهیم شدند.

 4- هنوز کمک و یاری رسانی انصار به  پایان نرسیده  است، اینک حارثه  بن نعمان انصاری س  منزل 
              مسکونی خویش را که  در کنار منزل پیامبر ص است به  عنوان هدیه  به  علی و فاطمه  ب 

                تقدیم می کند.

5- و در پایان، اصحاب و در رأس آنها ابوبکر س جهیزیه ی این زوج جوان را  فراهم می کند.
 حال، آیا کار دیگری برای یاری رسانی به  این زوج جوان باقی مانده  که  اصحاب آن را انجام نداده 

باشند؟
به  نظر  شما غیر از محبت، دوستی و وفاداری به  پیامبر ص چه  چیز دیگری آنها را برای انجام این 

کار تشویق می کرد؟ و چه  انگیزه  و امید دیگری در آن کار نقش  داشت؟
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نمونه ی چهارم
نامهایی که  مورد پسند علی و فرزندانشي بودند

با دقت به  این شجره نامه مبارک بنگر:
ابوبکر، عمر و عثمان در صحنه ی کربال شرکت دارند و شهید می شوند!

اما چطور؟ برای یافتن جواب، ما را همراهی کن.

ابوبکر فرزند علی بن ابی طالب، و برادر زاده اش ابوبکر بن حسن بن علی بن ابی طالب، عمر بن 
حسن و عمر بن حسین همراه دو عموی خویش عباس و عثمان دو فرزند علی بن ابی طالب از همسرش ام 

البنین کالبی در میدان کربال حضور  داشتند.
و این نکته  را فراموش نمی کنیم که  عمر بن علی بن ابی طالب بعد از همه ی فرزندان علی س وفات 

می کند، و عمر و عثمان دو فرزند از فرزندان علی بن حسین هستند.
بلکه  این مسأله  به  نسل ششم نیز امتداد پیدا می کند و موسی کاظم دو فرزند از فرزندانش را  ابوبکر 

و عمر می نامد.

ص - آن خاندان پر از  آیا برای توضیح این مسأله  می خواهید از میان فرزندان اهل بیت پیامبر 
محبت و همبستگی، آنان که  بیشتر از هر کس دیگری به  فضیلت و دوستی مهاجرین و انصار با جدشان 

پیامبر ص آگاهی داشتند- افراد بیشتری را معرفی کنم؟

اینک شناسایی بیشتر:
عائشه  دختر امام جعفر صادق!
عائشه  دختر امام موسی کاظم!

عائشه  دختر امام رضا!
عائشه  دختر امام جواد!

خواننده ی گرامی؛ از البالی کتاب های معتبر و مورد اعتماد اسالمی تعداد بسیار بیشتری از این 
ارتباط های خانوادگی میان اهل بیت با خاندان اصحاب، و انتخاب این نام ها برای فرزندان شان مشاهده  
می شود. حال می خواهید سخنان مستشرقین کینه  توز و برخی جاهل را تأیید کنیم که  اعالم می دارند میان 

آنان عداوت و دشمنی وجود داشته  است؟
خداوندا! از تو می خواهم مسلمانان را از وسوسه ، دسیسه  و توطئه ی آنان محفوظ نگه  داری!

9
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نمونه ی پنجم
خویشاوندی سببی میان خاندان پیامبر ص و ابوبکر صدیق ي 

این نمونه  از وجود شش خویشاوندی سببی میان خاندان پیامبر ص و ابوبکر صدیق س پرده  برمی دارد.
شریف ترین آنها ازدواج پیامبر ص با عائشه  -رضی اهلل  عنها- است که  یک سال قبل از هجرت صورت 
گرفت و در سال دوم هجری به خانه اش رفت و چنانکه  بیان داشتیم تا روز وفات در خدمتش باقی ماند. آیا ارتباط 
این دو خاندان در  این ازدواج خالصه  می شود؟ هرگز! نوه  و دردانه پیامبر ص حسن و در برخی منابع حسین نیز 

با نوه ی ابوبکر حفصه  دختر عبدالرحمن ازدواج می کند.1 
سپس از میان نسل حسن، )موسی الجون( بن عبداهلل  )المحض( بن )حسن المثنی( با ام سلمه  دختر محمد بن 

طلحه  بن عبداهلل  بن عبدالرحمن بن ابوبکر ازدواج می کند.2 
اما از میان نسل حسین، در سال )80 هـ( باقر با ام فروه  دختر قاسم بن محمد بن ابوبکر ازدواج می کند که  

جعفر صادق نتیجه ی این ازدواج می باشد.3 
و به  همین صورت اسحاق بن عبداهلل  بن علی بن حسین با کلثوم دختر اسماعیل بن عبدالرحمن بن قاسم بن 

محمد بن ابوبکر ازدواج می کند.4 
و از میان خانواده ی جعفر طیار اسحاق بن عبداهلل  بن جعفر بن ابی طالب با ام حکیم دختر قاسم بن محمد بن 

ابوبکر و خواهر ام فروه  ) مادر جعفر صادق( ازدواج می کند، پس ام حکیم خاله ی جعفر صادق است.5 

در این نمونه نکات زیر قابل مالحظه  هستند:
 - بیشتر این خویشاوندی ها بعد از وفات ابوبکر صورت گرفته ، پس به  طور قطع غیر از محبت و دوستی میان این

           دو خاندان ارجمند هیچ گونه  مقام ومنصب سیاسی، اجتماعی و... در این ازدواج ها نقش نداشته  است.
 -  همه ی مردها از اهل بیت نبوی و زنها از خاندان ابوبکر بودند، و آنچه  واضح و روشن است اینکه  همیشه  مرد به

ابوبکر  خاندان  با  خانوادگی  ارتباط  این  خواهان  پیامبرص  بیت  اهل  بنابراین،  می رود،  زن          خواستگاری 
           بوده اند.

 -  ادامه ی این ازدواجها بعد از رویدادهای گوناگونی همچون: سقیفه ، صفین، جمل، کربال و ... دلیل واضح و
               روشنی است بر ایـن که  هر چنـد این رویدادها از جـانب مستشرقین و بـرخی جاهالن بزرگ جلوه  داده  

     شده اند،  اما امت اسالمی به  طور عام و اهل بیت به  طور خاص این اختالفات را نادیده  گرفته  واهمیتی 
               برای آن قائل نشده اند، وگرنه  اشتباهات بسیار واضح و روشن تاریخی در عصر پیامبر ص و عصر خلفای 
            راشدین دیده می شـود که  برای توسعه ی دایره ی عدوات و خصـومت و در نهایت برپایی فتنه  و آشـوب

    و پاشیدن بذر اختالفات راهی بسیار گسترده  را فرا راه آنان قرار داده  بود.
1-  انساب االشراف: بالذری )381/1(، المحبر: ابن حبیب )448(.

2- انساب االشراف )407/1(، نسب قریش )20/1(، الفخری فی انساب الطالبین )36/1( و عمده الطالب )113(.
3- همه ی منابع در خصوص این مسأله  اتفاق نظر دارند.

4- نسب قریش 24/1
5- الشجره المبارکه: فخر رازی



نمونه ی ششم
من از دو جهت فرزند ابوبکرم!

به  این نمونه  توجه  کن، نکته ی بسیار جالبی را در خود دارد.

جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب يکه  ملقب به  صادق است، به  جد 
خود )ابوبکر صدیق( افتخار می کند و به او می بالد و با افتخار اعالم می دارد که  من از دو جهت فرزند 

ابوبکرم:  

 جهت نخست:  صادق از طریق مادرش ام فروه  دختر فقیه  مردم مدینه،  قاسم بن محمد بن ابوبکر به  
                                 جد خود ابوبکر صدیق می رسد. 

و جهت دیگر آن است که  مادر ام فروه  اسماء دختر عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق است. 

آیا صادق به  کسی غیر از اهل تقوی افتخار می کند؟
و چرا باقر با ام فروه  ازدواج کرد؟

خواننده ی گرامی؛ آیا می دانید که  این ارتباط خویشاوندی میان این دو خاندان شریف و متدین تا 
هفتاد سال بعد از وفات ابوبکر ادامه  پیدا کرد؟

آنها غیر از محبت، دوستی و انتخاب همسرانی نجیب و مادرانی شریف برای فرزندانشان هیچ گونه  
انگیزه ی سیاسی و اجتماعی  نداشتند.

آری، نتیجه ی این ازدواج امام بزرگواری همچون امام جعفر صادق است.
امام صادق علی رغم شهرتی که  در باب فقه  و علم دارد، در کتاب های صحیح مسلم و سنن اربعه  

نیز  احادیث صحیحی از ایشان روایت شده است. 
باید هم این طور باشد؛ زیرا پدر ایشان امام باقر است و پدر خاله اش فقیه  مدینه،  قاسم بن محمد است 

و در معدن علم و دانش )مدینه ی نبوی( رشد و نمو کرده  و در نهایت نیز در آنجا از دنیا رفته است.
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نمونه ی هفتم
خویشاوندی سببی میان خاندان پیامبر ص و خاندان عمر بن خطاب س

کتابهای نوشته  شده  در نسب شناسی و معرفی راویان، از ارتباط فامیلی میان خاندان پیامبر ص و خاندان         
عمر س پرده  برداشته اند؛ معروف ترین این ارتباط فامیلی، ازدواج پیامبر ص با ام المؤمنین حفصه  ل 
صورت  بدر  جنگ  در  حفصه   شوهر  شهادت   از  بعد  هجری  سوم  سال  در  مبارک  ازدواج  این  است، 

گرفت.

با ام کلثوم دختر علی و فاطمه ی زهراء ي و  اما خویشاوندی دوم ازدواج عمر بن خطاب س 
نوه ی پیامبر ص است که  در سال )20 هـ( صورت گرفت. الزم به  ذکر است که  ام کلثوم در زمان حیات 

پیامبر ص متولد شده  بود.1 
هنگامی که  بعد از نماز صبح علی بن ابی طالب پدر ام کلثوم به  درجه ی شهادت نائل  شد، ام کلثوم 

می گوید: »مالی و لصالة الغداة«. ) نماز صبح می خواهد با من چه کند؟(
ایشان با ارائه ی این عبارت می خواست به  شهادت شوهرش عمر س اشاره  کند که  بعد از نماز صبح 
به  دست ابولؤلؤ مجوسی شهید شد، و پدرش علی س نیز بعد از نماز صبح به  دست عبدالرحمن بن ملجم 
اثناء نماز  به  درجه ی شهادت نائل آمدند، و خواست خداوند بر آن بود که  پسرش )زید بن عمر( نیز در 
صبح جان بسپارد، یعنی در همان لحظه ای که  ام کلثوم جان داد زید نیز وفات فرمود، طوری که  هیچ کس 

نمی دانست کدام یک از آنها از دیگری ارث می برد.2 

 بعد از شهادت عمر بن خطاب س ام کلثوم با عوف بن جعفر بن ابی طالب ازدواج کرد، بعد از اینکه  
عوف نیز وفات نمود ام کلثوم با برادر عوف )محمد( ازدواج کرد، بعد از وفات وی نیز با عبداهلل  بن جعفر 
ازدواج کرد و در منزل او وفات  نمود. ام کلثوم می گفت: »از اسماء دختر عمیس )مادر شوهرش( خجالت 
می کشم، چون دو تا از فرزندانش نزد من فوت کردند، از فوت سومی نیز واهمه  دارم«. الزم به  ذکر است 

که  ام کلثوم برای هیچ کدام از فرزندان جعفر فرزندی به  دنیا نیاورد.3 

اما ارتباط فامیلی دیگر این دو خاندان بزرگ در نسل پنجم یعنی در میان نوه ی نوه هایشان است،  در 
این زمان حسین بن علی بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب با جویریه  دختر خالد بن ابوبکر بن عبداهلل  

بن عمر ازدواج می کند و برای بار دیگری آن ارتباط فامیلی و اخوت و محبت را تقویت می کنند.

1- برای آگاهی بیشتر در این زمینه  به  نمونه ی هشتم مراجعه  شود.
2- ریاض المسائل: طباطبائی 664/12، مستند الشیعه: نراقی )452/19(، تاریخ دمشق  زندگی نامه علی بن ابی طالب.

3- ابن حجر در کتاب » االصابه« در شرح حال ام کلثوم به  نکات فوق اشاره  کرده  است.
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نمونه ی هشتم
من فرزند دو خلیفه  هستم!

زید بن عمر بن خطاب به  دو پدر خود )عمر و علی ب( افتخار می ورزید و می گفت: »من فرزند دو 
خلیفه  هستم«. زیرا مادر ایشان – همان گونه  که  قبال اشاره  کردیم- ام کلثوم دختر علی و فاطمه  ب 

بود.

حاکم نیشابوری با ذکر نام راویان از جعفر بن محمد )امام صادق( از پدرش امام باقر روایت کرده  
که : عمر بن خطاب س از علی بن ابی طالب س، ام کلثوم را خواستگاری کرد و گفت: او را به  نکاح من 
در آور. علی در جواب گفت: من او را برای برادر زاده ام جعفر در نظر گرفته ام. عمر گفت: او را به  نکاح 
من در آور، زیرا به  خدا سوگند طوری از او مواظبت می کنم که  هیچ کس نتواند آن گونه  از وی محافظت 
نماید، پس علی س دخترش را به  نکاح عمر س در آورد. عمر بعد از نکاح ام کلثوم نزد مهاجرین رفت و 
گفت: چرا به  من تبریک نمی گویید؟ گفتند: مگر چه  شده ؟ گفت: با ام کلثوم دختر علی و فاطمه ، نوه ی       

پیامبر ص ازدواج کردم. از پیامبر ص شنیدم که  می فرمود: 

»کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامة إال ما کان من سببی و نسبی« »فاحببت ان یکون بینی و بنی 
من، هرگونه   از طریق  سببی  و  نسبی  قیامت جز خویشاوندی  روز  )در  نسب«.  و  سبب  ص  اهلل   رسول 
خویشاوندی نسبی و سببی دیگر قطع می شود(، و عمر می افزاید: )از این رو خواستم میان خود و خاندان 

پیامبر ص خویشاوندی سببی و نسبی  برقرار سازم(.

نتیجه ی این ازدواج دو فرزند به  نام های زید و رقیه  بود. الزم به  ذکر است که  زید در همان سنین 
از  میان دو خانواده   بود که   اختالفی  اثر  بر  ایشان  ُعْمر نکرد. حادثه ی مرگ  یافت و زیاد  جوانی وفات 
خانوده های عموهایش )بنی عدی( به  وجود آمده  بود، ایشان جهت صلح میان آنها بیرون رفته  که  ناگهان 
ضربه ای نامعلوم به  سرش  می خورد، بعد از آن طولی نمی کشد که زید  و مادرش در سال 45 هـ در یک 

لحظه   از دنیا می روند.

او  نیز پشت سر  زید(  )دایی های  نماز خواند و حسن و حسین  او  بر   بن عمر  برادرش عبداهلل     
)عبداهلل ( بر او نماز گزاردند.1 

رقیه  دختر عمر و ام کلثوم نیز با شخصی  از قبیله ی بنی عدی بنام ابراهیم بن نعیم بن نحام  ازدواج   
کرد.2 

1- شرح حال زید بن عمر در کتاب: تاریخ دمشق نو شته ی ابن عساکر آمده است.
2- شرح حال ابراهیم بن نحام در کتاب: االصابه نوشته ی ابن حجر آمده است.
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نمونه ی نهم
عثمان بن عفان س در  بیت پیامبر ص

امیر مؤمنان عثمان بن عفان سومین خلیفه راشد، یکی از ده نفر مژده یافته به بهشت و از سابقین اولین است.  
ایشان به  حبشه  و مدینه  هجرت فرمودند و در  جاهلیت و بعد از ظهور اسالم نیز  سرور و ساالر بودند.  
بیعت »الرضوان« به  خاطر وی برگزار شد. فضائل این بزرگوار بیشتر از آن است که  ما بتوانیم همه آن را 

ذکر نماییم.

عثمان از خالل ارتباط های چهارگانه ی زیر به  منزل پیامبر ص راه پیدا می کند:

 1- ایشان پسر عموی پیامبر ص است، زیرا نسب این دو بزرگوار در عبد مناف بن قصی جد سوم 
                 پیامبر ص به  هم می رسد. عثمان فرزند عفان بن ابی العاص بن امیه بن عبدالشمس بن عبد مناف 

               است.

 2- مادر عثمان بن عفان س ، أروی دختر کریز و بیضاء است، بیضاء نیز دختر عبدالمطلب و خواهر 
                دوقلوی عبداهلل  )پدر پیامبر ص( می باشد.

 3- سپس شرافتی برای عثمان دست داد که  هیچ چیزی با  آن قابل مقایسه   نیست و فضیلتی است 
                که  بر هر چیز دیگری برتری دارد.. عثمان قبل از هجرت با رقیه  دختر پیامبر ص ازدواج کرد 
                  وهمراه او به  حبشه   سپس به  مدینه هجرت نمود. و طبق دستور پیامبر ص  به غزوه ی بدر  نرفت  

               تا از او پرستاری  نماید.

 4- بعد از وفات رقیه  ل پیامبر ص دختر دومش ام کلثوم ل را به  نکاح او در   آورد و در 
                سال )9هـ( او نیز دار فانی را وداع  گفت.

در صفحات بعد راجع به  ارتباط عثمان وخاندانش با اهل بیتيتوضیحات بیشتری را ارائه  می دهیم.
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نمونه ی دهم
خویشاوندی سببی میان خاندان پیامبر ص و خاندان عثمان س

در این نمونه  به  طور واضح و روشن راجع به  وجود هشت ارتباط خانوادگی میان خاندان پیامبر ص و 
خاندان عثمان س بحث شده  است، همان گونه  که  به  نکات زیر نیز اشاره  شده  است:

1-  نسب عثمان س و نسب پیامبر ص در عبد مناف جد سوم پیامبر ص به  هم می رسند.

2-  عثمـان با دو دختر پیامبر ص )رقیه  و ام کلثوم( ازدواج کرده است.

 3-  ارتباط خانوادگی میان این دو خاندان تا پنج نسل ادامه  پیدا می کند؛ در این میان فرزندش ابان 
                    ونوه اش مروان بن ابان، وعبداهلل  و زید دو فرزند عمرو بن عثمان و برخی دیگر از نوه های ایشان 

                 با خاندان پیامبر ص وصلت می کنند.

 4-  از میان نوادگان حسن س دو ازدواج و از میان نوادگان حسین س سه  ازدواج با نسل عثمان س 
                 صورت می گیرد.

اجتماعی  و  خانوادگی  ارتباط  تقویت  برای  محکم  وسیله ا ی  ازدواج  که   است  روشن  و  واضح    
می باشد، و هر اندازه  این ازدواج ها بیشتر باشند روابط نیز قوی تر می گردند. 

حال به  نظر شما وجود این خویشاوندی سببی در طول چند نسل پی در پی رمزی برای پیروزی 
پیامبر ص در تربیت  خاندان و اصحاب و یارانش نیست؟ 

الزم به  ذکر است که  این ارتباط فامیلی به  فرزندان و نوه هایشان نیز سرایت می کند!

به  دقت به  این نکته  توجه  کنید.. آیا شما راضی هستید ارتباط فامیلی را با کسانی برقرار نمایید که  
اسالم و اخالق آنها را نمی پسندید و یا اینکه  راجع به  عداوت آنان با  خانواده خود مشکوک هستید؟

اگر شما بدان رضایت نمی دهید، این را بدانید که  اهل بیت و اصحاب بزرگوار بسیار جدی تر در 
این خصوص قدم برمی داشتند.
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نمونه ی یازدهم
خویشاوندی سببی میان اهل بیت پیامبر ص و عموزاده هایش

این نمونه ممکن است نسبت به سایر نمونه ها  بندهای بیشتری داشته باشد. علی رغم اینکه  خویشاوندی 
عثمان بن عفان س را در یک نمونه ی مستقل ذکر کردیم، اما حقائق متعددی باقی مانده  است که  از خالل 

این نمونه به  آن پی خواهید برد:

 1- اهل بیت پیامبر ص به  دلیل این خویشاوندی های سببی در طول نسل های پی در پی از جامعه ی 
                خود جدا نگشتند.

 2- سه  تا از دختران پیامبر ص با این خانواده ی قریشی ازدواج می کنند. ) اگر عثمان س را به  عنوان 
                معیار قرار دهیم(.

خاندان با  را  سببی  خویشاوندی  هشت  ص  پیامبر  بیت  اهل  که   دید  خواهیم  نمونه   این  در   -3 
                 عثمان س ، شش خویشاوندی سببی را با خاندان مروان بن حکم و چهار خویشاوندی سببی را 

                 با خاندان ابوسفیان س برقرار نموده اند.

4- در این نمونه  خواهیم دید که  سیزده  خویشاوندی سببی با خاندان علی س صورت گرفته  است.

5- بیشتر این خویشاوندی های سببی بعد از رویدادهای )صفین، جمل و کربال( صورت گرفته اند.

ص و خاندان ابوسفیان صورت گرفته  است که    6- چهار خویشاوندی سببی میان خاندان پیامبر 
                شریف ترین آنها ازدواج پیامبر ص با ام حبیبه  دختر ابوسفیان می باشد.1 

1- نسب ام حبیبه  با پیامبر ص از نسب آن بزرگوار با سایر همسرانش نزدیک تر است.
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نمونه ی دوازدهم
زبیر س در منزل پیامبر ص

حواری       عنوان  به   )ابوعبداهلل (  اسدی  قریشی  کالب  بن  قصی  بن  عبدالعزی  بن  خویلد  بن  عوام  بن  زبیر 
پیامبر ص شهرت یافت.

ص )صفیه دختر عبدالمطلب( و یکی از ده  نفری که  مژده ی بهشت را  پیامبر  ایشان پسر عمه ی 
دریافت کردند و یکی از شش نفر اهل شوری می باشد. 

مادرش کنیه ی ابوطاهر را برای او برگزید که  در اصل کنیه ی زبیر بن عبدالمطلب )برادر صفیه ( بود؛ 
زبیر نیز کنیه ی ابوطاهر را برای پسرش )عبداهلل ( بکار برد.

زبیر در سن دوازده  سالگی - و بنا به  روایتی دیگر در سن هشت سالگی- اسالم آورد.

زبیر بن عوام س از چند طریق با منزل پیامبر ص ارتباط پیدا می کند:

1- نسب وی در »قصی بن کالب« جد چهارم پیامبر ص با نسب پیامبر ص همسو می گردد.

 2- مادر زبیر، صفیه  دختر عبدالمطلب بن هاشم قریشی است که  عمه ی پیامبر ص و خواهِر پدر 
                و مادری حمزه  س است. مادر صفیه  خاله ی پیامبر ص )هاله دختر وهب( است. صفیه  ابتدا با 
                    حارث بن حرب بن امیه  ازدواج کرد اما  پس از مرگ او با عوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی 
                   ازدواج کرد و دو فرزند به  نامهای زبیر و سائب را به  دنیا  آورد، صفیه  اسالم  آورد وهمراه پسرش 

                )زبیر( به  مدینه  هجرت کرد و تا زمان خالفت عمر س در قید حیات بود.

است،  زنان دو جهان  نخستین زن مؤمن و سرور  ل که   المؤمنین خدیجه  دختر خویلد  ام   -3 
                عمه ی زبیر می باشد.

4- از این رو فاطمه  دختر پیامبر ص دختر عمه ی زبیر است. 

پس حق داریم که  با صدایی طنین انداز بگوییم: زبیر  از نزدیکان پیامبر ص بود.
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نمونه سیزدهم
ازدواج بین خاندان علی وخاندان زبیري

این نمونه تکیمل کننده ی مطالبی است که تاکنون در مورد دوستی میان اهل بیت واصحاب به طور کلی، 
و میان خاندان علی بن ابی طالب و خاندان زبیريبه طور جزئی، ذکر شده است.

 1- این ازدواج ها بعد از واقعه جمل )سال 36 هـ( رخ داده وبیانگر آنست که واقعه جمل مایه بغض 
                  وکینه بین آنان نشده است، وادعاهای پوچی که مستشرقان و برخی جاهالن از روی کینه توزی و

               حسادت به آن نسبت می دهند پایه و اساسی ندارد ودروغی بیش نیست.

2- چهارده ازدواج در طول یک قرن و بین شش سلسله نسب آنان صورت گرفته است.

داده که شامل:  ب رخ  بن علی  از خانواده حسن  افرادی  با  ها  ازدواج  این  از   3- شش گروه 
                   ازدواج با دو دختر وی رقیه و نفیسه، ازدواج با سه نوه ی ) دو پسر و یک دختر به نام ملیکه( می 
               باشد وعبداهلل )ملقب به النفس الزکیه( نوه امام حسن دو بار با افرادی از خانواده زبیر ازدواج 

                 کرده است.

 4- شش گروه از این ازدواج ها با افرادی از خانواده حسین بن علی ب بوده که شامل دختر وی 
               سکینه، و پنج نفر از نوه های وی می باشد.

5- از اعضای خانواده مصعب بن زبیر ي پنج نفر با خاندان علیي ازدواج کردند.
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نمونه ی چهاردهم
ارتباط خویشاوندی میان خاندان علی س و خاندان طلحه  س

در این نمونه  دالیل بیشتری بر رد  دروغ پردازیها در مورد جنگ جمل خواهید یافت که   شما را برای 
پرهیز از آن دروغ پردازیها تحریک می کند. و در اینجا باید پرسید که  چه  چیزی اهل بیت را برای ازدواج 
با خاندان زبیر- چنانکه  اشاره  شد- و خاندان طلحه - چنانکه  خواهید دید- برمی انگیزد؛ اگر کینه  و بغض 

دل و درونشان را فرا گرفته  است؟
طلحه  پسر عبیداهلل  بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مره بن کعب بن لؤی بن غالب 
است. او قریشی نسب و از قبیله ی تیم است. ابومحمد )طلحه ( یکی از ده نفری است که  مژده ی بهشت 
دریافت کردند و  جزء هشت نفری است که  از همان ابتدا اسالم آوردند، و یکی از پنج نفری است که  
بنا به  دعوت ابوبکر به  اسالم روی آوردند و یکی از شش نفر اهل شوری است که سیدنا عثمان س را به 
خالفت برگزیدند. فضیلت و سابقه ی خدمات  این بزرگوار به  اسالم برای همگان واضح و روشن است و 

ما در این نمونه  تنها به  نکات زیر اشاره  می کنیم:

 1- حسن بن علی ب با ام اسحاق )دختر طلحه ب( ازدواج می کند و در نتیجه ی  این ازدواج 
                فرزندی به  نام حسن به  دنیا می آید.

 2- بعد از وفات حسن بن علی ب بنا به  وصیت ایشان، برادرش )حسین بن علی( با ام اسحاق 
                ازدواج می کند و فرزندی به  نام فاطمه ی صغری به  دنیا می آورد.

 3- سؤال: آیا حسن و حسین در معرکه ی جمل شرکت نداشتند؟ حال اگر معرکه ی جمل آن گونه  
                 بوده  که  مستشرقین و برخی جاهالن بدان پرداخته اند، پس چرا اینان با نسل طلحه  ازدواج 

                    کرده اند؟

هوشیار باشید هوشیار! زیرا دسیسه های پنهانی شبهاتی در تاریخ وارد نموده است.

 4- عبداهلل  )المحض( پسر حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب و عون بن محمد بن علی بن ابی طالب 
               یکی پس از دیگری با حفصه  دختر عمران بن ابراهیم بن محمد بن طلحه  ازدواج کردند. 

 5- عبده دختر علی بن حسین بن علی بن ابی طالب با نوح بن ابراهیم بن محمد بن طلحه  ازدواج 
                کرد.

 6- خواننده ی گرامی! اهل بیت و اصحاب بزرگوار رسول خدا به عنوان الگو و قدوه همیشه در پی 
                حفظ اتحاد  امت اسالمی بودند.
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نمونه ی پانزدهم
دامادهای حسین بن علی بن ابی طالب ي از میان فرزندان اصحاب

اکنون به  فرزندان حسین بن علی ب بخصوص علی بن حسین بن علی و دو خواهرش )فاطمـه  و سکینه ( اشاره  
می کنیم. ما در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدیم که  اینان نیز همراه پدر شهیدشان در رویداد کربال شرکت 

داشتند. 
اما نکات مورد نظر ما عبارتند از:

 1- حسن )المثنی( پسر حسن بن علی بن ابی طالب وهمسر فاطمه  دختر حسین بن علی در حادثه ی دلخراش 
               کربال با زخمی ضعیف نجات پیدا کرد، ایشان از فاطمه  سه  پسر نجیب به  نامهای حسن )المثلث(، عبداهلل  

             )المحض( و ابراهیم )الغمر( و دو دختر به  نامهای زینب1  و کلثوم2  داشتند.
 2- فاطمه  بعد از وفات حسن المثنی در سال )97 هـ( با  عبداهلل  بن عمرو بن عثمان بن عفان )ملقب به  مطرف( 

              ازدواج کرد و پسری به  نام دیباج و دختری برای او به  دنیا آورد.
 3- ُسَکینه  دختر حسین نیز با عبداهلل  بن حسن بن علی بن ابی طالب ازدواج کرد.3 این بزرگوار که  کنیه اش  

              ابوبکر بود در واقعه ی )طف( همراه خانواده اش شهید شد.
4- سکینه  بعد ازعبداهلل  با مصعب بن زبیر بن عوام ازدواج کرد وفرزندی به  نام فاطمه  برای او به  دنیا آورد.
 5- بعد از اینکه  مصعب در سال )71هـ( به  قتل رسید عبداهلل  بن عثمان بن عبداهلل  بن حکیم بن حزام با سکینه  ازدواج

             کرد و در نتیجه  این ازدواج سه  فرزند به  نامهای عثمان )ملقب به  قرین(، حکیم و ربیحه  بدنیا آمدند.
6- سکینه   بعد از وفات عبداهلل  با زید بن عمرو بن عثمان بن عفان ازدواج کرد.

7- بعد از وفات زید، ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف با وی ازدواج کرد اما بعد از سه  ماه  او را طالق داد.
 8- سپس اصبغ بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم، برادر خلیفه ی راشد عمر بن عبدالعزیز، با او ازدواج کرد. 

              اما خیلی زود از دنیا رفت. 
در این خصوص نکات زیر قابل توجه  می باشند:

الف- در بیشتر ازدواج های سکینه، برادرش علی بن حسین س ولی او بوده است.
 ب - دو نفر از شوهران سکینه  در همان روزهای اول ازدواج به  قتل رسیده اند، یکی دیگر از آنها وفات 
                     کرده  و دیگری نیز بعد از چند ماه او را طالق می دهد. این نکته  بیانگر آن است که  سکینه  شوهران 

                      زیادی داشته  است.
 ج - آنچه  قابل توجه  است اینکه  شوهران سکینه  از میان فرزندان و نوه های اصحاب بخصوص افرادی 
                       همچون: عثمان، زبیر وعبدالرحمن بن عوف ي هستند، واین بیانگر وجود نهایت محبت ودوستی 

                  حتی میان نوه های آنها می باشد.
1- خلیفه ی اموی ولید بن عبدالملک با او ازدواج کرد.

2- با پسر دایی خود امام محمد باقر ازدواج کرد.

3- در برخی منابع نام وی را   قاسم ذکر کرده اند.
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نمونه ی شانزدهم
امام محمد باقر )رحمه اهلل(

این نمونه  راجع به  امام بزرگوار ابوجعفر محمد بن علی1 بن حسین بن علی بن ابی طالب است. ایشان در سال 
)56 هـ( در شهر مدینه  متولد شدند.

چون از نظر علمی بسیار دقیق و آگاه بوده  لقب باقر را به  وی داده اند.

بن عبداهلل   از اصحاب هستند.، صحابیانی همچون: جابر  بزرگوار گروهی  این  اساتید  مشهورترین 
انصاری، انس بن مالک، ابوسعید خدری، عبداهلل  بن عمر و عبداهلل  بن عباسي. این نکته  بیانگر وجود 

ارتباط علمی و فرهنگی میان اهل بیت و اصحاب گرامی است.

صرف نظر از کتاب های تفسیر و...؛ در مهم ترین کتابهای حدیث 244 روایت از امام باقر نقل شده  
است.

همچنان که  قبال نیز بیان داشتیم امام باقر داماد خاندان ابوبکر صدیقس بود، زیرا  جدش )پیامبرص( 
با عائشه  ازدواج کرده  و عموی پدرش )حسن بن علی( با حفصه  دختر عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق ازدواج 
کرده  و همچنین برادر زاده اش اسحاق بن عبداهلل  بن علی بن حسین با خاندان ابوبکر فامیل شده  و از اخوت، 
برادری، محبت و وفاداری آنها نهایت استفاده  را برده اند. لذا او نیز به  تبعیت از این دودمان شریف خود با 
فروه  دختر قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق س ازدواج کرد و در نتیجه ی این ازدواج فرزندی به  نام صادق 

چشم به  جهان گشود. 

این نمونه  را با ذکر روایت اربلی از امام باقر به  پایان می رسانم آنگاه که  راجع به  تزئین شمشیر از امام 
باقر سؤال می کند در پاسخ می گوید: اشکالی ندارد، زیرا ابوبکر صدیق نیز شمشیر خود را مزین می کرد، 
اربلی می گوید: گفتم: چرا کلمه ی صدیق را برای وی به  کار می برید؟ امام در پاسخ رو به  قبله  ایستاد و با 
صدایی مهیب سه  مرتبه  پشت سر هم گفت: آری می گویم: صدیق، و هر کس کلمه ی صدیق را برای او به  

کار نبرد، خداوند در دنیا و آخرت سخن او را تصدیق نخواهد کرد!2 
.

1- علی بن حسین پدر امام محمد باقر و مشهور به  زین العابدین است.
2- کشف الغمه  )360/2(.
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نمونه ی هفدهم
حفصه  دختر محمد دیباج و نوه ی خلفای راشدین و طلحه  و زبیري

بعد از گذشت )150( سال هنوز هم میان نوه های اهل بیت و اصحاب کرام ارتباط و همبستگی برقرار بود، 
دلیل برای این ادعا همین نمونه  است:

حفصه  دختر محمد دیباج بن عبداهلل  )مطرف( بن عمرو بن خلیفه  راشد و امام عادل )عثمان( بن 
عفان است.

حفصه  از جهات مختلف، دختر پیامبرص، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه  و زبیر ي می باشد:
- مادر ایشان خدیجه  دختر عثمان بن عروه  بن زبیر است.

- و مادر عروه، اسماء دختر ابوبکر است.
- و مادر محمد دیباج، فاطمه  دختر حسین بن علی است.

- و مادر فاطمه  دختر حسین، ام اسحاق دختر طلحه  بن عبیداهلل  است.
 - و مادر عبداهلل  بن عمرو بن عثمان بن عفان، حفصه  دختر عبداهلل  بن عـمر بن خطاب است، حفصه  به  

              زینب دختر عمر بن خطاب نیز شهرت داشت.

خواننده ی گرامی! آیا این همبستگی خانوادگی عجیب و شگفت انگیز را تصور می کردی؟

ببینید که فرزندان اهل بیت و اصحاب گرامی چگونه از هر گونه  اختالفی گذشت کرده اند.



نمونه ی هیجدهم
امهات المؤمنین یا همسران پیامبر ص

اکنون ارتباط نسبی همسران پیامبر ص را با خاندان آن بزرگوار مورد بحث قرار می دهیم. شما در این 
نمونه  با یازده  همسر پیامبر ص آشنایی پیدا می کنید که  نامهایشان طبق قرابت نسبی آنها با پیامبر ص 

مرتب شده است:

پیامبر  نسب  سلسله ی  از  خارج  مصطلقیه   حارث  دختر  جویریه   ص  پیامبر  همسران  میان  از   -1 
              می باشد، زیرا بنا به  قول ارجح ایشان از قبیله ی قحطانیه  است وهمچنین صفیه  دختر حیی بن 

                 اخطب نیز جدا از آن سلسله  می باشد چون  او هم نواده ی اسحاق بن ابراهیم خلیل اهلل است.

ص بعد از آن بزرگوار دار فانی را   2- جز خدیجه  و زینب دختر خزیمه  همه ی همسران پیامبر 
                وداع گفته اند.

در  که   میمونه   و  مکه   »حجون«  در  که   دفن شده اند جز خدیجه   بقیع  قبرستان  در  آنها  همه ی   -3 
                »سرف« به  خاک سپرده  شده اند.

همسران همه ی  از  )20هـ(  قبل  سال  در  ل  دختر جحش  زینب  ص،  پیامبر  وفات  از  بعد   -4 
                پیامبر ص به  ایشان پیوست.

ص(  ص از طریق مادرش )امیمه دختر عبدالمطلب، عمه ی پیامبر  با پیامبر  همانگونه  که  زینب 
ارتباط نسبی داشت.

5- تعداد احادیثی که  توسط برخی از همسران پیامبر ص روایت شده  به  شرح ذیل است:
      عائشه  )2210(، ام سلمه )378(، میمونه  )78(، ام حبیبه  )65(، حفصه  )60(، زینب دختر جحش 

                )11(، صفیه  )10(، جویریه  )7(، و سوده  )5( .

6- از میان همسران پیامبر ص تنها حضرت عائشه  ل دوشیزه  بوده  است.

 7- ام سلمه  در سال )61هـ( بعد از همه ی همسران پیامبر ص وفات کرد، همانگونه  که  میمونه  نیز 
                آخرین همسری بود که  پیامبر ص با او وصلت نمود.

این سلسله ی نسب امهات المؤمنین بود که  نسب مبارک آنها با نسب شریف پیامبر ص در ارتباط بود.
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نمونه ی نوزدهم
عشره ی مبشره 

به  ذکر است که   با نسب عشره ی مبشره  است. الزم  ص  پیامبر  ارتباط نسب شریف  به   نمونه  راجع  این 
احادیث فراونی در خصوص بهشتی بودن این ده  نفر روایت شده  است؛ از جمله  آنچه  ابوداود در سنن خود 

)ج2/ ص 623( روایت کرده  است:
سعید بن زید بلند شد و گفت: گواهی می دهم که  از رسول خدا ص شنیدم که می فرمود: ده  نفر 
از اهل بهشت هستند: پیامبر در بهشت است، ابوبکر در بهشت است، عمر در بهشت است، عثمان در بهشت 
است، علی در بهشت است، طلحه  در بهشت است، زبیر بن عوام در بهشت است، سعد بن مالک در بهشت 
است، عبدالرحمن بن عوف در بهشت است، و اگر بخواهم می توانم نفر دهم را نیز نام ببرم. سعید می گوید: 

اصحاب دو مرتبه  پشت سر هم گفتند: او کیست؟ پیامبر ص فرمود: سعید بن زید است.

اکنون به نکات زیر توجه  کنید:

 1- آنها همان گونه  که  در دعوت اسالمی به پیامبر ص نزدیک بوده اند، در نسب نیز با او قرابت 
                 داشته اند.

2- اسماعیل بن ابراهیم خلیل اهلل جد این ده  نفر می باشد.

3- هرگونه  بدگویی در خصوص یکی از آنها بدگویی در حق نسب و دودمان پیامبر ص است.

4- از میان این ده  نفر، سعد وعبدالرحمن ب از قبیله ی بنی زهره  )دایی های پیامبر ص( هستند.

5- و ابوبکر صدیق و پسر عمویش )طلحه ( ب از قبیله ی بنی تیم هستند.

6- عمر و سعید بن زید ب نیز که  عموزاده ی همدیگر هستند از قبیله ی بنی عدی می باشند.

7- از میان این ده  نفر تنها پدر ابوبکر صدیق اسالم آورد.

8- خلفای چهارگانه  وشش نفِر اهل شوری همان کسانی هستند که  مژده ی بهشت را دریافت کردند.

9- ابوبکر قبل از همه  و سعد بن ابی وقاص بعد از همه  دار فانی را وداع گفتند.

10- عمر، عثمان، علی، طلحه  و زبیر به  شهادت رسیدند.

 11- عشره ی مبشره  از اهل بدر هستند و جز عثمان س همه ی آنها از اهل بیعت الرضوان نیز بودند. الزم 
                  به  ذکر است که  بیعت الرضوان به  خاطر عثمان برگزار شد. 
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نمونه ی بیستم
دولت اسالمی تا پایان عصر خلفای راشدیني

این نقشه  بیانگر وسعت فتوحات خلفای راشدین و توسعه ی سریع دولت اسالمی در خالل )30 سال( است. 
الزم به  یادآوری است که  ملت های سرزمین های فتح شده،  اسالم و زبان آن را پذیرفتند و همراه مسلمانان 
برای فتح سایر نقاط جهان راهی میدان نبرد شدند. پس اهل بیت و اصحاب گرامی قبل از فتح سرزمین ها 

و شهرهای جهان، دل های ساکنان آنها را فتح می کردند.

شما می توانید وسائل جنگی و سیر و سفر در آن عصر و زمان را تصور کنید، سپس آن را با حجم 
و اندازه ی فتوحات اسالمی مقایسه  کنید، تا به  میزان اخالص و شجاعت اهل بیت و اصحاب پیامبر ص و 

یاری خداوند برای آنان و مصداق آیه ی زیر پی  ببرید که  خداوند می فرماید: 
  )محمد: 7(                  

»اگر )دین( خدا را یاري کنید، خدا شما را یاري مي کند )و بر دشمنانتان پیروز مي گرداند( و گامهایتان 
را استوار مي دارد )و کار و بارتان را استقرار مي بخشد(«.

این نقشه  همچنین از نام تعداد زیادی از صحابیان فرمانده  در فتوحات اسالمی پرده  برمی دارد که  
جهت تبلیغ دین و یاری رسانی به  شریعت الهی نقاط مختلفی از شرق و غرب را پیمودند.

و اینک نمونه ای از اهل بیت پیامبر ص که  بر اثر فتوحات اسالمی راهی دیار غربت شده اند:
ابن عبدالبر اندلسی می گوید:

قبرهای هیچ قبیله ای به  اندازه ی قبرهای بنی عباس بن عبدالمطلب از هم دور نگشته اند، زیرا مادرشان 
)ام الفضل( آنها را در یک منزل به  دنیا آورد، اما فضل در »اجنادین« شهید شد، معبد و عبدالرحمان در 
»آفریقا« مردند، عبداهلل  در »طائف«، عبیداهلل  در »یمن« و قثم در »سمرقند« دار فانی را وداع گفتند و کثیر در 

»ینبع« بر اثر بیماری دیفتری جان سپرد.1 

همان گونه  که  از  نقشه  پیداست حسن، حسین، عبداهلل  بن عمر، عبداهلل  بن عباس، عبداهلل  بن زبیر 
و عبداهلل  بن عمرو بن عاص ي در سال )30هـ( برای فتح جرجان و طمیسه  در شرق و در سال )26هـ( 

برای فتح آفریقا و سبیطله  در غرب همراه سایر اصحاب مشارکت کرده اند.

1- االستیعاب: 59/1
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