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 »نهمرحماء بی« کتاباز  یپیشگفتار

 ینامگذار
 هک است یا هژیو عالمت نیا و است، اسم صاحب ای یمسم به اشاره ،اسم

 آن به و ندا هرفتیپذ را اصل نیا ھمواره مردم و ند،ک یم زیمتما گرانید از را او
 رایز باشد، داشته دیترد اسم تیأھم در هک ستین یعاقل چیھ. نندک یم عمل

 باز گرید انکودک و برادران ریسا از کودک هک است بارز نشان نیھم با
 و معروف جامعه و خانواده در آن لهیبوس رفته رفته و شود یم شناخته
 با( اسمش اما شود یم فنا انسان انجام سر هکنیا تا گردد یم مشھور

 . ماند یم یباق) آن بد ای خوب یھایگ هژیو
 گرفته عالمت و نشان یمعن به »َوْسم« از ای یبلند یعنی »ُسُموّ « از اسم

 نیا و ند،ک یم کودک یبرا اسم تیاھم بر داللت امور نیا ۀھم است، شده
 اسم یھا ویژگی نیبازرتر از. گرفت دهیناد توان ینم عنوان چیھ به را تیاھم

 مثال طور به ند،ک یم شخص یاعتقاد تبکم و عقل بر داللت هک است نیا
 ینصار و ھودی دیباش دهیشن شما هک است نکنامم دیشا و دشوار

 و الت را شان فرزندان مسلمانان هکنیا ای! بنامند) صمحمد( را شان فرزندان
 با فرزند ۀرابط نیبنابرا !بنامند ابولھب و ابوجھل و ھامان و فرعون ای یعز

 خانواده یاعضا ریسا و پدر و گردد، یم قرار بر اسم ۀلیوسه ب پدرش
 صدا پسندند یم و دارند دوست هک یاسم با هکبل اسم با را فرزندشان

 ریسا و آنان انیم در خانواده افراد کت کت اسم نیا بنابر زنند، یم
نْ  :ندا هگفت میقد از و گردد، یم رارکت اریبس شاوندانیخو فُ أ اسمك(مِ عرِ

 .شناسم یم را پدرت تیشخص اسمت یرو از )كأبا
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 اسالم در اسم اهمیت
 هک میبدان است یافک نیھم تیاھم نیا صیتشخ و شناخت یبرا

 لذا است، شده قائل یا هالعاد فوق تیاھم اسم به صیمحمد کپا عتیشر
 هکبل ردند،ک عوض مرد و زن از اعم را صحابه یبعض اسم صمحبوب رسول

آن  هکنیا ماک ردند،ک لیتبد نهیمد به ثربی از را شھرشان اسم یحت

 أخنع إنَّ «@:فرمودند لذا. شدند ھا اسم یبعض ینامگذار از مانع صحضرت
 خداوند نزد در اسم نیتر پست@.»األمالك بملك �س� رجل اهللا عند اسم

 .بنامد شاھنشاه ای کالملو کمل را خودش هک است یسک
ــ ــه صمــانیگرام رســول نیھمچن ــه ماننــد أســماء یبعضــ ب  و عبدالل

 اسـت خداونـد یبـرا یبنـدگ مقـام بـه اشـاره آن در هک رهیغ و عبدالرحمن

 نیتر محبوب« .»اهللا عبدا� وعبدالرمحن أحبُّ األسماء إىل« :فرمودند بیترغ
 .  »است عبدالرحمن و عبدالله خداوند نزد در ھا نام
 اسـم از شـانیا شـود یمـ معلـوم صمان یگرام رسول رتیس از هکچنان 

 علـم یعلمـا نظر از. گرفتند یم یکن فال بهآن را  و آمد یم شان خوش خوب
 حسـاب و قیـدق یمعـان و میمفـاھ خودشان از ھا اسم عرب، اتیادب و اصول

 عـرب اتیـادب و فقـه اصـول تـبکدر را موضـوع نیـا لیتفص دارند، یا هشد
 گرفتـه آن از هکـ یگونـاگون مسـائل ۀنـیزم در علماء و د،یفرمائ یم مالحظه

 .ندا هردک بحث شود یم

 عقالنی پرسش کی
 بده، ادامه من با ن؟کن تعجب شیشاپیپ و نشو مهیسراس! زیعز ۀخوانند

 .بده پاسخ ھا پرسش نیا به لطفا
 و شـما دیـد از هک یپسند یم شیبرا را یاسم ایآ ؟ینام یم چه را فرزندت

 ای دارد، یداشتن دوست و شکدل و روشن داللت و یمعن تا هخانواد و ھمسر
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 سـبحان! باشـد؟ دشمنانت اسم اگر یحت! آمد؟ خوش آمد شیپھرچه  هکنیا
 ن،یـد از غفلـت و جھالـت عصر نیا در امروز ما است،انگیز  شگفت واقعاً  الله،

 انتخـاب تیشخصـ بـا و جـذاب و شکـدل و دار یمعن اسم فرزندانمان یبرا
 یرو یھا انسـان نیبھتـر مـورد در را اصـل نیـا میستین حاضر اما م،ینک یم

 بـهھـا  آن !نه میگوئ یم و م،یریبپذ ردندک یم یزندگ ییطال عصر در هک نیزم
 یرو بــر را شــان دشمنان اســم شــدند مجبــور یاجتمــاع و یاســیس دالئــل

 ییراھنمـا آنـان را شان، ۀعاطف و احساس هکنیا بدون بگذارند، شان فرزندان
 ! ندک

 قضاوت با شما
 و عزت صاحبان و  ،ھا انسان نیعاقلتر و امت سروران هک است بیعج
 یھا تیشخص ،)فیشر نسب( بهیط ۀشجر بر عالوه هک شجاعت و افتخار

 نگه محروم تیانسان یمعان نیتر یابتدائ از درخشد، یم نور ھمچون زین آنان
 به را شان فرزندان هک شود ینم داده اجازه آنان به هیکجائ تا! شوند یم داشته

 نام شوند یم مجبور هکبل نند،ک ینامگذار شان محبوب و دهیپسند یھا نام
  است؟ یردنک باور نیا ایآ بگذارند، شان فرزندان یرو بر را شان دشمنان

 تیـب اھل هکبل نبود فرد یک یبرا تنھا ینامگذار نیا هک است رکذ انیشا
 ینامگـذار نیا و دند،یبخش افتخار ھا نام نیا با را شان فرزندان از یا همجموع

 در آنـان یادعـا به هکبل نبوده یدشمن ردنک فراموش و شدن یسپر از پس
 رایـز بـوده، محبت اوج در هکبل ریخ میگوئ یم ما هک است بوده یدشمن اوج

 دیـبا هکـ است یتوجھ قابل و مھم مساله نیا است، نبوده ارک در یا یدشمن
 یھـا داللـت آن در هک رایز نمود، حساب آن یرو و رد،ک مطالعه قیدقآن را 
 یھـا هافسـان و یالیـخ یھا داسـتان آن تمـام بـر رد آن در و اسـت یفراوان

 صـف و درکـم را نیمسلم صاف یھا دل هک است یخرافات و اوھام و مسموم



 شخویشاوندی اهل بیت و صحابه   ٤

 

 فھـم قابـل و روشـن یقدر به قتیحق نیا است، ردهک متفرق را آنان مکمح
 ھـر و نـد،ک کدرآن را  تواند یم یبراحت یغرض یب و عاقل انسان ھر هک است

 توانـد یمـ ساده یلیخ باشد َنُمرده شا هعاطف و احساس هک یشعور با انسان
 یبراست هک رندیبپذ آزاده و عاقل یھا انسان هک است نکنامم و بفھمد،آن را 

 .دارد وجود آن لیوأت و رد انکام نه و باشد، بوده یشینما ینامگذار نیا

 گیری نتیجه
 احترام و محبت و عشق است، نوشته درشت خط با بست بن انیپا در لذا
 شده نیعج آنان خون و رگ در چنان گریدیک به نسبت تیب اھل و صحابه

 عطر را انیجھان مشام زین امروز تا آن تیمیصم و صفا عطر یبو هک بود
گ  دچار ھمواره و ندک ینم ارک شان ییایبو حس هک یمارانیب اما ند،ک یم نیآ
 دیشا و محرومند بزرگ نعمت نیا استشمام از ھستند؛ یخوردگ سرما و امکز

 چون ند؛یگو یم راست رسد، یم مشامشان به گند یبو هک شوند یمدع ھم
 است؛ دروغ گند یبو یادعا هک دادند یم صیتشخ بودند سالم اگر ضند،یمر

گ عطر جھان  آنان شکعصا هک ھستند یورک مانندھا  آن یول است نیآ
 ! باشد ورک ھم شکعصا خودِ  هک ندکن خدا و گرانندید

 اصل مطلب کو این
 تا سه ،شعثمان و عمر و رکابوب ثالثه یخلفا با محبتش فرط از÷ یعل

 بن یعل ابن ÷رکابوب .ندک یم ینامگذار آنان یگرام نام با را فرزندانش از
 ةالصال آبائه یوعل هیعل - نیحس امام بزرگوارش برادر با هک طالب یاب

 یاب بن یعل ابن ÷عمر .رسد یم شھادت به ربالک صحنه در - والسالم
 ندک یم تکشر ربالک حماسه در÷ نیحس امام بزرگوارش برادر با هک طالب

 و. گردد یم بر نهیمد به نیالعابد نیز امام با زنده مبارزه، و جھاد از پس و
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 برادر با هک طالب یاب بن یعل ابن÷ عثمان .ندک یم دایپ ادامه نسلش
 حسن امام.رسد یم شھادت به ربالک در÷ نیحس امام بزرگوارش

 نام÷ طلحه و÷ عمر و÷ رکابوب را فررندانش از تا سه زین ÷ یمجتب
 زین ÷ نیحس امام.رسند یم شھادت به ربالکدر شانیعمو با هک گذارد یم

 را دخترش یک ÷نیالعابد نیز امام .گذارد یم نام÷ عمر را فرزندش
 نیز بن عمر نسل هک گذارد، یم نام÷ عمر را پسرش یکو لشهیعا

 .ندک یم دایپ ادامه نیالعابد
 بـن جعفر نسل و عبدالمطلب ابن عباس نسل از تیب اھل هیبق نیھمچن

 نیا تمام درج صدد در ما نجایا در هک گران،ید و لیعق بن مسلم و طالب یاب
 را نظر مورد مطلب هک است ییھا هنمون رکذ فقط مقصود هکبل میستین ھا اسم

 . ندک روشن

 مناقشه
 فرزندان شفرزندانش و یعل هک ھستند قتیحق نیا رکمن انیعیش یبعض

 ھستند یسانک فقطھا  این البته . ندا هردک ینامگذار ھا نام نیا به را خودشان
 ای و ندارند، یارکسرو ھا کتاب با و نندک ینم مطالعه چون ندارند اطالع ای هک
 را روشن قیحقا نیا عناد و ضد یرو از قصداً  و نندک یم عارفانه تجاھل هکنیا
 .نندک یم ارکان

 مقصـود جھالت نگونهیا عیتش بزرگ یعلما و ائمه از یاریبس خوشبختانه
 و یقطعـ کمبـار یھـا نام نیا وجود دالئل رایز ند،ا هردک رد را مقصود ریغ ای
 هکـ عیتشـ تـبک خـود هکـبل و دارد ادامه آنان یھا نسل چون است، ینیقی

 بـن یعلـ بـن رکابوب هک دھند یم یگواھ نندک یم نقل را ربالک حادثه انیجر
‡ یعلـ بـن عثمان و یعل بن عمر و یعل بن حسن بن رکابوب و طالب یاب

 ربالکـ صـحنه یشـھداھـا  این یآر .دندیرس شھادت به نیحس امام نارک در
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 شـما دیشـا ند،ا هآورد شانیھا کتاب در عهیش برادران خود را امر نیا ھستند،
 در و شود ینم برده یاسم شھداء لیقب نیا از ھا هینیحس در چرا پس دیبپرس
 ھـم دیـبا اسـت یعـیطب! بـرد؟ ینمـ راھـا  آن نام یسک یعزادار یھا هدست
 هکـ دیبپرسـ یسانک از م،یبدھ دینبا ما را ھا پرسش نگونهیا پاسخ اما د،یبپرس

 اھل قھرمانان نیا از چرا یبراست هک دارند، تیب اھل حب یادعا ما از شتریب
 بـن عمـر و طالـب یابـ بـن یعل بن عمر هیکحال در ستین یخبر چیھ تیب

 یخیتـار صـحنه آن مردان نیتر نیآفر حماسه و نیتر شجاع از یعل بن حسن
 .بودند

 به را شان فرزندان‡ تیب اھل ائمه ینامگذرا ۀمسأل هکنیا خالصه
 هیمعاو و ریزب و طلحه و عائشه و عثمان و عمر و رکابوب زیانگ افتخار یھا نام

 عیتش قاموس در هک است یمھم مسائل از یکی شصحابه بزرگان گرید و
ھا  آن میبگوئ اگر است نکنامم. افتی توان ینم آن یبرا یپاسخ چیھ نینو

 نیا به را شان فرزندان ھا اسم نیا داللت و یمعن داشتن نظر در بدون
 را نیا و ند،ک ینم باور یمیسل عقل چیھ دند،ینام نیفخرآفر و یگرام یھا نام
 اھل طرف از شده حساب سازش و سهیدس یک نیا هک گفت توان ینم ھم

 گونه نیا و ند،ا هبرد دست عیتش تبک در امیاأل میقد از هک است سنت
 تمام در کیکتش و طعن گفته نیا یمعن رایز! ندا هدیگنجانھا  آن در را مطالب

 شان خوش آن از انیعیش هک یتیروا ھر نیبنابرا. است عیتش تبکو اتیروا
 صورت نیا در! است سنت اھل یسو از سازش و سهیدس نیا ندیبگو امدین

 و ندک رد یسادگ نیھم به تواند یم نبود لشیم موافق هک یتیروا ھرھرکس 
 یا هزند مجتھد ھر عیتش تبکم در هکآن ژهیوه ب! است توطئه نیا دیبگو

 چون ردینپذآن را  و ندک رد خواست هک یتیروا ھر تواند یم راحت یلیخ
 باز را او هک ندارد وجود ھم یا هضابط و قانون چیھ و است مجتھد خودش

 .دارد
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 کند؟ میچه کسی باور 
 یھا نام به ینامگذار از مقصود هک است نیا آور هخند اریبس یزھایچ از

 هکنیا ماک  است، بوده آنان نینفر و لعن و نیتوھ و سب بزرگ صحابه
 بدست ساز، خیتار یھا هچھر نیا یھا اسم به ینامگذار از ھدف! ندا هفرمود
 به را شان فرزندان اسم امامان یعنی  است، بوده ) سنت اھل ( عامه دل آوردن

 تینھا در و نندک نیتوھ راھا  این هکنیا تا ندا هگذاشت شان دشمنان اسم
 امام، هک نندک تصور مردم هکنیا ای و رندیگ قرار اھانت مورد شان دشمنان

 !!!به به. است ردهک هیتق هکنیا یعنی. دارد دوست را خلفاء
 خالف بر ارشک ھر هیکسک یعنی امام  ،!میساز یم امام از یتیشخص چه

ھا  آن به و بدیبفر را مردم ریسا و خودش ارانی هکنیا تا! است اعتقاداتش
 و استھا  آن دشمن هیکحال در دارد، یم دوست را دشمنانش هک ندک وانمود

 خود از پس یھا نسل و ندهیآ خیتار امام چگونه!!.ندک یم نیچن ترس یرو از
 با هک ترفندھا و ھا هلیح نیا با بالله نعوذ و گذارد یم سردرگم و رانیح را

 و خودش به دارد منافات نبوت خاندان اخالق و شجاعت و رامتک و عزت
 یعد یبن ای میتم یبن هکنیا یبرا فقط! چرا؟  دارد، یم روا اھانت خاندانش

‡ ائمه کپا رتیس با هک یسانک نگھدارد، یراض خودش از را هیام یبن ای
 خالف بر بودند مردم نیتر شجاع از ائمه هک دانند یم قطعا دارند ییآشنا

 دروغگو و ترسو و بزدل یمردان را ائمه هک یا یساختگ و یجعل اتیروا
 مھم شانیبرا آبرو نه و رند،یگ یم انتقام نشانید یبرا نه هک نند،ک یم یمعرف

 است ادیز چقدر متأسفانه و  دارد، ییمعنا شانیبرا رامتک و عزت نه و است،
 چقدر با مردم و شده قالب مردم به نید نامه ب هک ییتھایروا دست نیا از

 .ندا هرفتیپذ راھا  آن یدل کپا و اخالص
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 نتیجه
 یعقل دالئل نیتر یقو از ندا هردک‡ )فرزندانش و یعل( ائمه هک یارک

 وش نیراشد یخلفا با‡ تیب آل محبت صدق هک است یقیحق و یروان و
 دیدار را قتیحق نیا شخصاً  شما  رساند، یم را صامبریپ اصحاب ریسا

 نیا و .ندارد وجود یدیترد و ارکان چگونهیھ یجا اصالً  و دینک یم مشاھده

ٞد ﴿ :فرمود هک  بخشد یم تینیع را خداوند منزه و کپا ارشاد تیواقع َمَّ ُّ�
ِۚ ٱرَُّسوُل  ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ

َ
ارِ ٱأ ٗدا  ۡلُكفَّ ٗعا ُسجَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ ٱيَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ثَِر  �َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � � ٱَورِۡضَ�ٰٗنا ُجودِ  ﴾لسُّ

 .]۲۹[الفتح: 
 در و ریـگ سـخت افرانکـبر نـدیاو بـا هک یسانک و خداست رسوِل  محمد«

 خداونـد از هکـ ینـیب یمـ سجده و وعکر حال در را آنان .مھربانند خود انیم
 در ســجده اثــر از آنــان یارکدرســت ۀنشــان. نــدیجو یمــ یخشــنود و فضــل

 .»داستیپ شانیھا هچھر
آن را  یمعـان و دیـنک تـالوت دقـت بـا دوبـاره را هیـآ لطفاً ! زیعز ۀخوانند

 شـتریب ﴾رَُ�َآُء بَۡيـَنُهۡمۖ ﴿ آمده مهیرک هیآ در هک رحمت صفت در و دینکتصور
 .دیرس یم یا هجینت چه به هک دینیبب د،یشیندیب

 کردن وصلت یا مصاهرهاهمیت 
 قلبت وندیپ  را، تا هجگرگوش را، فرزندت یدار دوست! یگرام ۀخوانند

 ۀخان به را او هک یشو یم یراض ایآ ؟یبدھ یسک چه به را زتیعز دختر  را،
 برادرش ای مادرش قاتل ۀخان به هکبل ارک تیجنا و فاسق یمرد

 به را یسک چه دیحاضر شما دارد؟ یمعن چه شما یبرا داماد لمهک  ؟یبفرست
 .د؟ینک انتخاب خود یداماد
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تُ القومَ اذا : شود یم گفته است، صاھر از لغت در المصاھره رْ (صاهَ

م) نْهُ تُ مِ جْ وَّ زَ  وندیپ و یاجتماع روابط ردنک برقرار جھت خانواده دو یوقت ،تَ
 نیا نند،ک یم برقرار وصلت ھم با مرد و زن ای دختر و پسر نیب ییزناشو

 یمعن یعرب در یول داماد یعنی صھر  ند،یگو یم مصاھره یعرب در را وصلت
 یعنی زن صھر و زنش،شان  خوی یعنی مرد صھر دارد، نیا از تر هگسترد

 گفته زنشان  خوی به یعرب در مصاھره هکنیا خالصه شوھرش،شان  خوی
 مصاھره نیا خداوند و  شود، یم گفته زین مردشان  خوی به یگاھ و شود یم

ِيوَُهَو ﴿ :دیفرما یم هکچنان داده، قرار خودش قدرت یھا هنشان جزو را  ٱ�َّ
� فََجَعلَهُ  ٱلَۡمآءِ َخلََق ِمَن   .]۵۴[الفرقان:  ﴾٥٤�ََسٗبا َوِصۡهٗر�ۗ َوَ�َن َر�َُّك قَِديٗر� ۥ�ََ�ٗ

د; سپس او را نسب و سبب قـرار یرا آفره از آب، انسانی کسی است کاو «
ق گسترش داد); و پروردگار تو ھمـواره توانـا ین دو طریداد (و نسل او را از ا

 یموجـود را انسـان خداوند چگونه هک دینک دقت مهیرک هیآ در. »بوده است
 و باشـد داشـته رابطه مصاھره و نسب یرو از خودش انیاطراف با هک دهیآفر

 هکـ اسـت یشـرع رابطـه مصـاھره پـس. دھـد لکیتش را اجتماع و خانواده
 گفتـه زیـن پـدر اقـوام بـه نسب است، ردهک رکذ نسب فیرد درآن را  خداوند

 یشــاوندیخو و قرابــت مطلــق نســب هکــ معتقدنــد علماء یبعضــ شــود، یمــ
 رده،ک رکذ ھم فیرد در را صھر و نسب خداوند هک دینیب یم یوقت پس  است،

 .شد غافل آن از دینبا هک است یقیعم اریبس مطالب انگریب امر نیا هک دیبدان

 مصاهره ۀپیشین
 نسب به آنان  است، برخوردار یا هژیو تیاھم ازھا  عرب دگاهید از مصاھره

 افتخار آنان منزلت و تیموقع و دامادھا به هکنیا ماک نندک یم افتخار
 منزلت و شأن خودشان از هک را یسکھا  عرب هک است مشھور لذا نند،ک یم
 از یاریبس نزد در هکبل  نند،ک ینم قبول خود یداماد به باشد داشته یمترک
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 یھا هشیاند لذا  است، منوال نیھم به تیوضع زین عرب ریغ جوامع
 غرب یاجتماع التکمش نیتر بغرنج و نیدشوارتر از یکی امروز یستیونالیناس

 .رود یم بشمار
 امـر نیھمـ  دارنـد، یبخصوص تیحساس و رتیغ زن دربارهھا  عرب ژهیبو
 مبادا هک نندک گور به زنده را شان معصوم و نوزاد دختران هک بود شده باعث

 و گرفت یم در ھا جنگ بسا چه موضوع، نیا سر بر ند،ک نیتوھ آنان به یسک
 نیـا نمکـ یمـ گمـان. دارد وجـود زیـن امـروز تا آن آثار هک ختیر یم خونھا

 .است یافک مطلب رساندن و میتفھ جھت وتاهک یھا هاشار

 مصاهره در اسالم
 ھمه از و داشت قرار بر را دهیحم صفات و ھا خوبی ھمه آمد اسالم یوقت

 یتقو فقط ھا ارزش اریمع هک نمود انیب متعال خداوند  فرمود، ینھ ھایزشت

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿ است
َ
ِ ٱإِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
 شما نیتر یگرام«. ]۱۳[الحجرات:  ﴾�

 دگاهید از یبخش ار،یمع نیا. »است شما نیزگارتریپرھ خداوند نزد در
 سطح ھم( فائتک ای » فءک« موضوع بزرگوار یفقھا هکنیا ماک. است عتیشر

 را ردیگ یم تعلق آن به هک یمختلف مباحث و حرفه و نسب و نید در) بودن
 و زن بودن یمساو( فاءتک ایآ هکنیا ازجمله  اند، هداد قرار بحث مورد

 حق نیا ایآ هکنیا و  آن؟ لزوم شروط از ای است عقد صحت شروط از )شوھر
 در هک یگرید مباحث و دارند؟ دخالت آن در زین او امور یایاول ای است زن
 .گردد یم مطرح احکن باب

 شهید آبرو
 به نسبت رتیغ و آبرو و عرض حفاظت و انتیص مسئله در اما و
 شود شتهک خودش یآبرو از دفاع در هک را یسک صیگرام رسول  زنان،

 صیگرام رسول خود را تیثیح و آبرو از دفاع جنِگ  هکبل  اند، هگفت دیشھ
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 حجاِب  ،لهیح با نقاعیق یبن ھودی هک یمشھور داستان . اند هردک یفرماندھ
 با و ستندکش را عھدشان لهینوسیبد و دندیشک سرش از را یمسلمان زن

 قرار نیا از انیجر. است معروف یلیخ ردند،ک جنگ اعالن صالله رسول
 بخرد طال یھودی مرد یک از خواست یم یوقت مسلمان زن یک هک بود

 در یھودی آن. رفتینپذ زن ندک باز را اش هچھر هک خواست او از یھودی
 به را چادرش گوشه ندک احساس هکنیا بدون و بود نشسته زن هیکحال
 دیشک ادیفر زن. شد لخت صورتش شد بلند شیجا از یوقت هک بست یزیچ
 را یھودی مرد و آمد بود یکینزد آن در هک یمسلمان جوان  د،یطلب کمک و
 نیا شتند،ک را مسلمان جوان و شدند جمع ھا یھودی ھم سو آن از شت،ک

 ۀجامع در یمھم نقش چه ناموس از حفاظت هک رساند یم یواقع داستان
 اثر بر صالله رسول هک بود انیجر نیھم یپ در دارد؛ و داشته یاسالم

 ۀخوانند یآر. پرداختند جنگ به آنان با نقاعیق یبن ھودی ینکش مانیپ
 و احکن عقد در یول اشتراِط  مثل یشرع امکاح یبعض آن بر عالوه! یگرام

 یھمگ هک یامکاح گرید و زنا حد و قذف حد هکبل و احکن در گرفتن شاھد
 هک دھد یم نشان است، مسلمان انسان تیثیح و آبرو و عزت تیاھم انگریب

 .است حساس آبرو حفظ به چقدر عتیشر
 و دیشـیندیبھـا  آن یامـدھایپ و فلسـفه و متکح در و امکاح نیا در اگر

   .شود یم ارکآش شما یبرا خوده ب خود موضوع تیاھم دینک دقت

 اهمیت خواستگاری
 عقد تیمشروع خود در اصالً  شود، یم رتبتم مصاھره بر یادیز امکاح

 مرد هک دینک دقت) فرموده ریتعب ظیغل ثاقیم به آن از قرآن هک( احکن
 و بایز امکاح چه و ندک یم یخواستگار یزن از یآداب و طیشرا چه با و چگونه
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 و رفتهیپذ او یخواستگار است نکمم شود؛ یم رتبتم آن بر یزیپندآم
 .شود رد است نکمم

 بر جھت انشیآشنا وشان  خوی و خانواده از چگونه خواستگار مرد دینیبب 
 و نـد،ک یمـ تـالش عـروس خـانواده موافقـت سـبک و یرسم روابط یقرار

 نند،ک یم مشورت نند،ک یم رکف نند،ک یم یبررس یدقت چه با عروس ۀخانواد
 نکـمم ندارنـد، ھـم یالزامـ چیھـ تینھا در و نند؟ک یم قیتحق داماد ۀدربار
 خودشـان مخالفت شھامت و جرأت و اریاخت مالک با ای و نندک موافقت است

 مھـر یمقـدار ایـ باشـد فرسـتاده ییایھدا داماد اگر یحت نند،ک یم اعالن را
 آنـان باشـد، ردهکـ آنـان بـه زیـن یگـرید احسـان ھر ای باشد پرداخته مقدم

 شان هگوش جگر و زیعز دست است ستهیشا ایآ هک شندیندیب بار ھزار مختارند
 داشـته گواه و شاھد دیبا عقد آن بر عالوه ر؟یخ ای بدھند مرد نیا دست به را

 و مھـم اریبسـ یامـدھایپ و امکـاح رایـز چرا؟ شود؛ اعالن دیبا احکن و  باشد،
 با را ھا هگانیب و یکنزد را دورھا اح،کن . گردد یم مرتب آن بر یساز سرنوشت

 زنـان یاریبسـ شود بسته ازدواجشان عقد هکنیا مجرد به و ندک یم آشنا ھم
 تـابک نیـا .دنـگرد یم حرام عروس بر گرید مردان یاریبس و داماد بر گرید
 است موضوع تیاھم انیب مقصود فقط ندارد، را شتریب لیتفص تیظرف وتاهک
 بـه شـما حـاال نیبنابرا آمـد، خواھـد یپـ در هک یمطلب جھت یساز هنیزم و

 .دینک دقت و دیشیندیب لیذ مطلب

 باد! کمبار
 زھراء فاطمه دختر الشھداء، دیس نیحس امام و یمجتب حسن امام خواھر

 فاروق ازدواج به سطالب یاب بن یعل مؤمنان ریام پدرش راش »لثومک ام«
 از یعل هک میبگوئ است ستهیشا ایآ  آورد، یم در سخطاب بن ُعمر اعظم
 با محبتش و یدوست  بود؟ جاک شجاعتش پس! رد؟ک را ارک نیا عمر ترس
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 یظالم بدست را دخترش دست یمرتض یعل ایآ  بود؟ جاک زشیعز دختر
 انیپا هک یادیز یھا پرسش رفت؟ جاک خدا نید ۀدربار رتشیغ  سپارد؟ یم

 امالک را عمر یعل چون هک مینک اعتراف دیبا ناچار به هکنیا ای ندارد،
 خواست لذا داشت محبت و الفت او با و داشت، اعتماد او به و شناخت می
 و لیم با عمر دیترد و کش بدون یآر ند،ک ریتقد او تیشخص از لهینوسیبد

 و ردک ازدواج صالله رسول دختر دخترِ  با اش هخانواد و یعل خود رغبت
 رساند یم خود نیا.بود یاریاخت و یعلن و حیصح و یشرع امالً ک ازدواجشان

 احترام گریدیک به و داشتند یم دوست را گریدیک چقدر خانواده دو نیا هک
 چرا بود، مکحا آنان انیم در محبت و الفت از سرشار یجوّ  و گذاشتند یم

 سعمر) دختر شوھر( داماد صالله رسول خود هیکدرحال نباشد، نیچن
 خانواده و صالله رسول خانواده نیب یاجتماع گرم رابطه نیا بنابر  بود،
 .بود قائم ھم ازدواج نیا از قبل  عمر

 سابوبکر ۀنو ÷امام جعفر صادق
ينِ : فرمودند هک است یافک ÷صادق جعفر امام ۀفرمود : دوم نمونه دَ (ولَ

تني)أ رَّ  قاسم دختر »فروه ام«  ست؟کی صادق امام مادر دیدان یم ایآ بوبكر مَ

 ÷صادق امام چرا هک دیا هردک دقت ایآ .سقیصد رکب یاب بن محمد ابن
 به بازگشت و صراحت نیا یآر  ر؟کب یاب بن محمد نگفتند و رکابوب فرمودند

 لتیفض انینما عهیش یبعض هک بود نیا لیبدلش قیصد خانواده بزرگوار جد
 انیعیش هک رکابوب پسر محمد خالف بر ردند،ک یم ارکان را قیصد رکابوب

 چه به انسان هک دیشیندیب و دینک رکف خدا به را شما  متفقند، او فضل ۀدربار
 !ند؟ک یم افتخار یسک
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 روابـط باشـد، داشـته اطـالع و مطالعـه کیانـدھـرکس  !یگرام ۀخوانند
 و مھـاجر از اعـم نیاجمعـ ھمیعل الله رضوان صحابه نیب ینسب یشاوندیخو

 یحتـ هکـ بود گسترده و یمیصم یقدر به روابط نیا  ند،ک می کدر را انصار
 بـن دیـز :گرفتنـد زن شیقـر سـادات و اشـراف از صـحابه بردگـان و یموال

 نـبیز  سـت؟کی ھمسرش آمده میرک قرآن در نامش هک یا یصحاب سحارثه
 .نمود سبک را نیالمؤمن ام افتخار بعدھا هکل جحش بنت

 سیقـ بنـت فاطمـه صخـدا رسـول هکـ معروف برده سدیز بن اسامه
 فـهیحذ هکـش فـهیحذ) بـرده(یمـوال سـالم. دادند او یھمسر به را یشیقر

 پـدر هیکـحال در داد او یھمسـر به را یشیقر دیالول بنت ھند برادرش دختر
 میبگـوئ سـخنش صـحابه نیب در مصاھره از اگر .بود شیقر سرداران از یو

 یازدواجھا از نمونه چند نیھم رکذ به لذا شد، خواھد یطوالن اریبس موضوع
 هکـ میگفتـ پس . مینک یم تفاکاش نیراشد یخلفا و تیب اھل نیب مانهیصم
 صاللـه رسـول یگرامـ دختر زھراء فاطمه دختر لثومک ام با سقفارو عمر
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 ۀنـو طـرف دو ھـر از ÷صـادق جعفـر امـام مـادر هکنیا ماک ردهک ازدواج
 .است سقیرصدکابوب

 عقل یرهبر
 و  م،یباش حذر بر طانیش ۀوسوس از هک بھتر چه! یگرام ۀخوانند پس

 عقل از هک است لفکم مسلمان ھر و  م،یمسلمان ما م،یشیندیب قیعم و یجد
 تعقل به را انسان میرک قرآن در هک یاتیآ است اریبس چه رد،یبگ ارک خودش

 عقل از دیبا لذا ستین آن لیتفص یجا نجایا هک خواند یم فرا تدبر و رکتف و
 زیپرھ ورانهکورک دیتقل از و داد گسترش را شهیاند و رکتف ۀدائر و گرفت ارک

 فرموده، تیعنا سالم عقل او به خداوند هک دانا و عاقل انسان یبرا .نمود
 سنجش و قیتحق از شیپ را یسخن ھر تعقل و رکتف بدون هک است زشت

 و یدائم سرنوشت میدھ اجازه دینبا هک اعتقادات، باب در ژهیوه ب رد،یبپذ
 آن اساس بر هک یاعتقادات و آخرت یزندگ  بخورد، رقم دهینسنج ما یابد
 پس. ستین بردار یشوخ شود می نییتع انسان شقاوت ای سعادت ریمس

 و مکیوح دانا یشنوا ذات به جن و انس یھا شیطان ھمه شر از ایخدا
 .میجوئ می پناه تو یتوانا

 شـما بزرگـان پـدر و پـدران هکـ دیشو یم یراض شما ایآ!  محترم ۀخوانند
 و زور بـه را شما دختر شود گفته و گردد اھانتھا  آن به و شوند داده دشنام

 یعنـی( شـما هیکـحال در شـاوندانشیخو و لیـفام و خـانواده لیم خالف بر
 خـود یبـرا را نیـا شـما ایآ ند؟ا هگرفت ازدواج به است زنده و حاضر) پدرش

 غصـب زور بـه شـما ناموس ای شما دختر « شود گفته شما به هک دیپسند می
 و اسـت دشـوار مسـئله نیـا دنیشـن یحت شما یبرا یوقت پس  »است شده

 خـود رتیـغ و عـزت یمنـافآن را  بسـا چـه و  د،ینک تحملآن را  دیتوان ینم
 از بعـد نیزمـ یرو یھا انسـان نیترکپـا و نیبھتـر بـه نسبت پس د،یدان یم
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 یعقل چه نیا رد؟ک تحمل و دیشن را اتیچرند نیا دیبا چگونه †امبرانیپ
 تبکم و ناب اسالم و دانش و نید نام به را ھا پرت و چرت گونه نیا هک است
 †اطھار ائمه اتیروا و تیب اھل
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 دوم اعتراف
 قیتحق جمله از ردهک نقل یاریبس مطالب یرجائ یمھد دیس محقق
 تابشک در÷ نیالعابد نیز امام پسر عمر یھا هنو از یالعمر ابوالحسن

 یمطلب ردک اعتماد بدان توان یم اتیروا نیا از آنچه«  :سدینو می »یالمجد«
 را لثومک ام عبدالمطلب ابن عباس هک گذشت نظر از نونکا هک است
 دیز نام به یفرزند عمر از و آورد در عمر ازدواج به پدرش اجازه و تیبارضا

 یزن :جمله از ردهک نقل زین یگرید اریبس اقوال ورکمذ محقق .»آورد ایدن به
 او با اما ردهک ازدواج است نکمم ای!!! بوده یطانیش ردهک ازدواج او با عمر هک

 !!!است ردهک ازدواج او با غصب با و زور به هکنیا ای!!! ردهکن یبستر ھم

 سوم اعتراف
 اصل از دیمف خیش ارکان است نیھمچن …«  :سدینو یم یمجلس باقر مال

ھا  آن قیطر از  )ازدواج( آن هک است مطلب نیا انیب یبرا نیا. ازدواج انیجر
 سند با هک یگرید اتیروا و اتیروا آن ورود از بعد االّ  و است، نشده ثابت

 را او و آمد لثومک ام نزد ردک وفات عمر هک یھنگام ÷یعل هک آمد خواھد
 نیا ما هآورد االنوار بحار از هک یگرید اتیروا و برد، خودش خانه به خود با
 هیتق یرو از ازدواج نیا هک است نیا جواب اصل  د،ینما یم بیعج ار،کان

 !!!  »الخ.……است بوده واضطرار

 چهارم اعتراف
 تابشک در ثیحد نیچند یافک اصول صاحب . است خوب ھم انصاف

عنها زوجها املدخول هبا أن تعتد وما جيب  (باب املتوىف جمله از است آورده

محيد بن زياد عن ابن سامعه عن حممد بن زياد عن عبداهللا بن سنان و عليها: 

عنها زوجها أتعتد  املتوىف قال: سألته عن املرأة ÷معاويه بن عامر عن ايب عبداهللا
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ام كلثوم  ىملا تويف عمر أت ÷قال بل حيث شاءت إن عليايف بيتها او حيث شاءت؟

 یزن دمیپرس ÷صادق امام از دیگو یم عمار بن هیمعاو« .بيته) فانطلق هبا إىل
 هک ییجا ھر ای ندیبنش )عده( شا هخان در دیبا ندک وفات ھمسرش هک

 وفات عمر هک یھنگام ÷یعل  خواست، هیکجائ ھر هکبل فرمود خواست؟
  .)برد خودش خانه به خود با را لثومک ام رد،ک

 پنجم اعتراف
 صحبت ازدواج نیا درباره عیتش معاصر یعلما از یبعض با! زیعز ۀخوانند

 یقاض رد ندا هنوشت ازدواج نیا هیتوج یبرا آنان هک یردود نیبھتر از ردم،ک
 هک عربستان فیقط در یالخط دیعبدالحم خیش ثیموار و اوقاف ۀمکمح
 اما و« : دیگو یم است یسعود عربستان در دیتقل بزرگ مرجع نیچند ندهینما

 در عمر ازدواج به را لثومک ام دخترش ÷یعل امام اسالم قھرمان هکنیا
 نیمسلم از یفرد ھر یبرا صیگرام رسول رایز ندارد، تعجب یجا آورده

 ردند،ک ازدواج انیابوسف دخترل بهیحب ام با شانیا  ھستند،  حسنه  ۀأسو
 سهیمقا قابل اصال بعمر برابر در انیسف ابو تیشخص هیکحال در

 چیھ شود یم دیترد اظھار یعل دختر با عمر ازدواج درباره هکنیا  ،!ستین
 به یجن ای! ردهک ازدواج یجن با عمر هک شما گفته نیا اما و ندارد، یھیتوج

 و است، آور هیگر ھم و دار خنده ھم! بوده سعمر خانه در ثومکال ام لکش
 دنبال باشد قرار اگر ندارد ھم ردنک رکذ ارزش هک است مسخره یبقدر

 .»!است اریبس میبگرد چرندھا نگونهیا
 یاجتماع یوندھایپ در مصاھره نقش یعنی نظر مورد بحث رامونیپ خیش

 جـز واقع در یاجتماع وندیپ نگونهیا هک  رده،کن یا هاشار یحت و نگفته یزیچ
 و محبـت بر یارکآش و روشن داللت آن در و  ابد،ی ینم تحقق باور و قناعت با
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 بـر! زیـعز ۀخواننـد.دارد وجود داماد و عروس خانواده دو نیب الفت و أخوت
 نیبـ و تـابک اھـل زن بـا مسـلمان مرد ازدواج نیب هک ستین دهیپوش شما

 یاولـ هک دارد، وجود ارکآش فرق چقدر مسلمان زن با تابک اھل مرد ازدواج
 .دینک دقت  است، ناجائز یدوم و زیجا

 خالصه
 نیبـ ژهیبـو اسـت ارکآشـ و روشن اریبس صالله رسول صحابه نیب مصاھره
 نیبـ مصـاھره هکنیا ماک ن،یاجمعش نیراشد یخلفا خاندان با یعل خاندان

 هکـ اسـت، معروف اریبس اسالم از بعد و اسالم از قبل ھاشم یبن و هیام یبن
 در مـا مقصـود .اسـت انیسف ابو دختر با صالله رسول ازدواج آن نیبارزتر

 و نیبزرگتـر از هک بود مصاھره یاجتماع و یروان یدستاوردھا به اشاره نجایا
 هکـ یمقدار نیھم میدواریام. است مصاھره نیطرف نیب محبت آن نیبارزتر

 .باشد یافک میرساند عرضه ب





 
 
 

 تقدیم به وحدت امت اسالمی

 ن!برادر و خواهر مسلما
متعال خواستارم ما و شما را جھت نیل به سعادت دنیا و از خداوند 

 آخرت توفیق و تأیید عنایت فرماید.
شما تقدیم خداوند ما را توفیق داد این ھدیه کوچک و پرمحتوا را به 

 .کنیم
خویشاوندی ھا  آن اقوال مختلف در این زمینه این است که جادیا علت

دینی بزرگ بین اھل بیت و اصحاب را که در عصر طالیی تاریخ اسالمی 
باعث ایجاد خویشاوندی و ھمبستگی بزرگ اجتماعی در میان مسلمانان شد 

 فراموش کردند.
ھای  را از دشمنی صموضوعی که اھل بیت و اصحاب پیامبر خدا

و دوستی و خویشاوندی را اند تبرئه کرده  نقل کردهھا  آن دروغینی که بین
امت اسالمی به ھا  آن ھایی که براساس کند. آن دشمنی اثبات میھا  آن بین

 ھای تکفیرکننده ھم تبدیل شد. فرقه

 ميالعظ اال باهللا العيل ةقو حول وال ال
گویند تنھا از او طلب  به آنچه می کنیم و نسبت از خداوند دادخواھی می

 نماییم. میکمک 
این  ۀھای قاطع داخل این رساله را دربار از امروز به بعد که دلیل

 ،خویشاوندی که از مصادر واقعی و معتمد از ھر طرف گرفته شده است
 ماند. از ما باقی نمیھریک  ھیچ عذری برای ،کنیم مشاھده می
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 ۀرا در این رساله دربار ھا ب گرانلذا ما از مؤلف عزیز که سخنان 
را خویشاوندی بین اھل بیت و اصحاب گرامی گردآوری نمود و صمیمیت 

و البته این امر در بین نماییم  ثابت کرد تشکر و قدردانی میھا  آن در بین
 امر غریبی نیست. اھل مصر

ما در اینجا بر ھر فرد مسلمان که از محتوای مھم این کتاب اطالع پیدا 
خواھیم مسلمانان را بر راه حق  کنیم و از خداوند می کند اقامه حجت می می

و بر برائت از  صبیت و اصحاب پیامبر خدا و بر محبت و والء کامل با اھل
 کنند جمع کند. که عمدًا یا غیرعمد به آنان توھین میکسانی 

محشور  صدر زیر پرچم خاتم انبیاء حضرت محمد شان ھمراهو ما را 
گرانقدر امھات المؤمنین و دو جوان مبشره،  ۀنماید که پیشاپیش ھمه عشر

بھشت و سایر اصحاب و اھل بیت در معیت صدیقین، شھداء و صالحین قرار 
 دارند.

 وحسن نيالشهداء والصاحل ويقنيالصد ونيهم من النبينعم اهللا علن أيالذ

 قاً.يرف كولئأ

 »ملنيالعا ن احلمدهللا ربوآخر دعوانا أ«



 
 
 

 مقدمه مؤلف

اً دائامً كباً مباره محداً طيمحدانه أم سلطيعظي جلالل وجهه ونبغيام كاحلمدهللا 

 له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله أصيل  يكهللا وحده ال رشا إالَّ   إله وأشهد أن ال

 :ن و بعديالدوم  يىلأهله وصحبه ومن تبع هداه إ عىليه ووأسلم عل

َها ﴿ :فرماید خداوند می ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ ِيَر�َُّ�ُم  ٱ�َُّقوا َخلََقُ�م ّمِن  ٱ�َّ

ۚ وَ  ْ �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َوَ�ثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓء َ  ٱ�َُّقوا  ٱ�َّ
ِي ۚ وَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  ٱ�َّ رَۡحاَم

َ
َ إِنَّ  ٱۡ�  .]۱[النساء:  ﴾١�ِيٗباَ�َن َعَلۡيُ�ۡم رَ  ٱ�َّ

ه ھمه شما کسی کد! ھمان یزیای مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرھ«
رد; و از آن دو، کز) از جنس او خلق ید; و ھمسر او را (نیانسان آفر یکرا از 

د یزیی بپرھین) منتشر ساخت. و از خدایمردان و زنان فراوانی (در روی زم
گر یدیکزی از یه چکد; و) ھنگامی یه (ھمگی به عظمت او معترفک

شاوندان خود، یز) (از قطع رابطه با) خوید! (و نیبر د، نام او را مییخواھ می
 ».را خداوند، مراقب شماستید! زینکز یپرھ

حکمت خداوند اقتضا کرد تا از ِگل بشر را بیافریند و پیوند خویشاوندی و 
ھستند  ÷قرار دھد تا مردمی که ھمه از نسل آدمفامیلی بین آنان 

آل عقیل، آل  ،ھاشم ھای بنی ھمدیگر را بشناسند. لذا اصحاب از طائفه
آل جعفر و غیره با اصحاب دیگر پیوند خویشاوندی برقرار عباس، آل علی، 

 درآوردند.ھا  آن را به عقد شان زنانو  ،با زنان آنان ازدواج کردند ،نمودند
امر موجب احساس این  ،استھا  آن باعث جمع شدناسالم که  یمادام

خواری و کاستی یا تکبر و غرور نخواھد شد. و محبت و مودتی که به خاطر 
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ای که خود را  خدا باشد در خون و رگ انسان ساری و جاری است. اما عده
ھا  آن اند، را در پیش گرفته راه دیگری شان علمایکنند  به اسالم منتسب می

را  صھای بین اھل بیت و اصحاب پیامبر و ازدواج یاز خویشاوند بسیاری
بین  و دشمنی کنند که عداوت ءکنند، تا به پیروانشان چنین القا انکار می

 این دو گروه ھنوز پابرجا است.
واھی و بدون اصل و اساس  ھای این گونه علماء در قول خود بر دلیل

 کنند. یاعتماد م
شروع کرد. او در کتابش  ) ھ۴۱۳مفید (ت نکار را ابتدا شیخ این ا

بن أبی   کلثوم دختر علی بن خطاب با أم ازدواج عمر» رویهالسالمسائل «
کند.  روایت شده است انکار می ارکب بن طالب را به دلیل اینکه از طریق زبیر

ھا  ھا و طالبی و دشمنی زبیری ،گوید چون او از نزدیکان زبیر است او می
 کند) معلوم است. فید ادعا میم البته این را(

ی مختلفی را در انکار بسیاری از ھا راهشیعه  بعد از شیخ مفید علمای

لثوم كم طاب من أاخلبن  زواج عمر«اند که ما در کتاب  ھا طی کرده این ازدواج

توانید به آن  ایم شما می را رد دادهھا  آن مفصالً  »س افرتاءً ليقه ويحق بنت عيل
 مراجعه کنید.

علماء معاصر شیعه امامیه که از مصادر و منابع اصیل و اساسی و  ولی
را ھا  آن مراجع مختلف و کتب علم انساب که خود علماء شیعه در گذشته

اند و از  به غفلت زده یا خود را ،اند غافلند تصنیف، تحقیق و چاپ نموده
را انکار  ھا ند لذا بسیاری از این ازدواجا هقبل از خود تقلید کرد برخی علمای

 ند.ا هنمود
سکینه «علی محمد علی دخیل در کتابش معاصر  یکی از این علمای

 و» الحسین بنت  سکینة«الموسوی در کتابش  محسن باقرو » بنت الحسین
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 و چندین عالم دیگر از» عیان النساءأ«رضا الحکیمی در کتابش  شیخ محمد
بن عفان را   بن عثمان ازدواج فاطمه دختر حسین با عبدالله بن عمروھا  آن

ثبت انساب ھا در کتب علم  ازدواجاند. در صورتی که امثال این  انکار نموده
 .تألیف شده استشیعه امامیه در گذشته  توسط علمایه کاند  شده

را  صھای بین اھل بیت و اصحاب پیامبر بنابراین مصلحت دیدم ازدواج
مراجع اصیل شیعه امامیه و از مصادر و ھا  آن آوری نمایم و برای اثبات جمع
ای باقی  گونه شک و شبھه ھیچ یی علمای انساب استفاده کنم تا جاھا کتاب

 ند.نما
  :مھمترین این مراجع عبارتند از

 او از ھـ)۸۲۸ب، ابن عنبه (ت طال آل ابینساب الطالب فی أ عمدة -۱
 .است شناسان شیعهنسب 

 او نیز از ھـ)۷۰۹نساب الطالبین، ابن الطقطقی (ت فی أ یاألصیل -۲
 است. شناسان شیعهنسب 

الدین بن نصیرالدین طوسی تقدیم کرده است و  صیلااو این کتاب را به 
تحقیق کرده است. و استاد او آن را  ،اساس نسخه خطی آن مھدی رجایی بر

کرد و این  الله العظمی نجفی مرعشی مدام او را به این نسخه توصیه می آیت 
ی که در تھیه و چاپ موجود است. تمام افراد کتاب در کتابخانه مرعشی

مصنف، محقق، استادش، نسخه چاپی، جمله از  ندا هنقش داشت مذکور کتاب
 شیعه ھستند. به او تقدیم شده است ھمه از علمایکسی که این کتاب 

 شیعه شناس نسب بخاری، او از علمای سر السلسلة العلویة، أبونصر -۳
 در قید حیات بود. ھـ)۳۴۱. او در سال (است

عه است و نیازی به بزرگ شی علمای رشاد، شیخ مفید، او یکی ازاإل -۴
 ھـ).۴۱۳. (ت معرفی ایشان یا مذھبشان نیست
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بزرگ شیعه که کتابی  ھی اآلمال، شیخ عباس قمی از علمایمنت -۵
 درباره کنیه و القاب دارد.

 علمی حائری.حسین أ تراجم أعالم النساء، محمد -۶

 .ربلیة، أئممعرفة األفی  ةالغمکشف  -۷
 ھـ).۱۱۱۲الله جزائری (ت  یة، نعمتنوار النعماناأل -۸
الوفاء، بیروت  ۀرضا حکیمی، چاپ مؤسس النساء، شیخ محمد  عیانأ -۹

 م.۱۹۸۳، ـھ۱۴۰۳
بن وھب بن واضح،  بن جعفر  بیعقو بن ابی تاریخ یعقوبی، احمد -۱۰

 بیروت. از صادر دار چاپ چاپخانه صعب و
» شرافاأل  أنساب«: دیگر از علم انساب مانندتمد ی معھا کتابو  -۱۱

» ینیمقاتل الطالب«مصعب الزبیری و » نسب قریش«بالذری و 
علمای انساب و تاریخ  ی زیاد دیگری ازھا کتابی و ابوالفرج اصفھان

طور عموم استفاده  امامیه و از سایر علمای انساب به  هعشناس شی
 شده است.

ھا اسم پسران اھل بیت و کنیه و  در کنار این ازدواج و مناسب دیدم که
گرامی را به حقایقی جانبی برساند  را نیز اضافه کنم تا خوانندهھا  آن القاب

 اند. توجه قرار نگرفته که مورد
ی ھا نامای از اھل بیت از  خواننده محترم مالحظه خواھد کرد که خانه

و احترام به آنھا، خالی نبوده ابوبکر، عمر، عثمان و عائشه به خاطر محبت 
 اند. از مصادر اصیل شیعه امامیه به ثبت رسیده ھا اسم است و تمام این

 و با دیده یدتان را کنار بگذاراکنون مذھب و تعصب !گرامی خواننده
روشن  تان برایید تا حقایق بصیرت و عقل قبل از ھر چیز به مسائل بنگر

 گردد.
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ز من بپذیر و پس آن را ااین کار را تنھا به خاطر تو انجام دادم  !پروردگارا
ھمانا تو  ،قرار ده و مرا یاری کن برایم آسان کن و از جمله کارھای نیکم

 دھنده ھستی. بھترین مولی و یاری
پروردگار جھانیان  ما این است که حمد و سپاس ویژه ایو آخرین دع

 است.
 (مصر) ین کنانهبن ابراھیم از سرزم بن احمد سید

 م۲۰۰۲ریل آو ۲مصادف با    ھ۱۴۲۳صفر  ۷





 
 
 

های  یی از اهل بیت علوی و هاشمی که به نامها اسم
 !اند نامگذاری شده صاصحاب پیامبر

 سرکابوب
ابوبکر صدیق،  داند ھر انسان عالم و جاھل اعم از شیعه و سنی می

 است. لذا ھیچ عاقلی شک ندارد صعبدالله و خلیفه پیامبر خدااسمش 
بگذارد بخاطر محبت او و سایر خودش را ابوبکر  ۀیناسم پسرش یا کھرکس 
 ابوبکر صدیق بوده است.ھا  آن و در رأسش اصحاب

 شان ابوبکر بوده است: کسانی که از اھل بیت نام

 بطالب ابیبن   علی بنابوبکر  -۱
او ھمراه امام حسین در کربالء شھید شد و مادرش لیلی دختر مسعود 

 النھشلیه است.
)، تاریخ یعقوبی فی اوالد علی ۲۴۸-۱۸۶شیخ مفید (ص » االرشاد«نگا: 

گوید اسمش محمد و  ) او می۱/۲۶۱اآلمال شیخ عباس قمی (و منتھی 
بحاراالنوار ). «۱/۵۴۴( ...»بكر  يبأوحممد يكنی ب«اش ابوبکر است  یهنک

 ).۴۲/۱۲۰» (مجلسی

 طالب ابیبن علی بن   حسن بنابوبکر  -۲
» االرشاد«در او ھمراه عمویش حسین در کربالء شھید شد. شیخ مفید 

تاريخ «نگا: ) نام او را جزو کشته شدگان کربالء ذکر کرده است. ۲۴۸(ص 

) در باب شيخ عباس قمی» منتهی اآلمال«و »احلسن والدأيعقوبی فی 

 .كربالء يفاستشھاد فتیان بنی ھاشم 
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 العابدین ابوبکر علی زین -۳
ابوبکر بوده است. بسیاری از علماء  ن،العابدین بن حسی کنیه علی زین

مراجعه نوار النعامنيهاأل«به کتاب .اند شیعه امامیه آن را ذکر کرده
 شود.

 جعفر صادق بنموسی کاظم  بنالرضا  ابوبکر علی -۴
ابوبکر بوده است. این موضوع را نوری طبرسی در کتابش  ،کنیه امام رضا

آورده است. او در این کتاب  »الغائبة سامء احلجّ ألقاب وأ النجم الثاقب يف«

حدی كنی االمام رضا كام ذكرها ابوالفرج إ يبكر وه بوأ -14«: گوید می

 .»نيمقاتل الطالبي يف االصفهاين
رضا ابوبکر است که ابوالفرج اصفھانی در  ھای امام کنیهیکی از  -۱۴«

 ».ذکر کرده استآن را  ینیمقاتل الطالب

 مھدی منتظر بن حسن عسکری ابوبکر محمد -۵
) ۱۱۰۰ی مھدی منتظر که شیعه معتقد است بیش از (ھا اسمیکی از 

سال پیش به دنیا آمده ابوبکر است. این موضوع را نوری طبرسی در کتابش 
 ذکر کرده است. ۱۴لقب شماره در 

این سؤال مطرح است که چرا مھدی منتظر شیعه امامیه به ابوبکر ملقب 
 شود؟!! دار می و یا کنیه

 طالببن عبدالله بن جعفربن أبی  ابوبکر -۶
جعفر بدنیا  بنعبدالله «: گوید ) می۶۸(ص » شرافأنساب األ«صاحب 

ء از قبیله ربیعه الخوصا انو مادرش کشته شد آمد و ابوبکر ھمراه حسین
) در بحث نام کسانی از ۲۴۰و خلیفه بن خیاط در تاریخش (ص » باشد می
 اند نام او را ذکر نموده است. ه کشته شدهّر ھاشم که در معرکه ح بنی
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 سعمر
ھرکس  بن خطاب بوده است و ، عمرصشک یکی از اصحاب پیامبر بی

 بن خطاب است. عمرگرفتن  این نام را برگزیند به خاطر به فال نیک
 شان عمر بوده است کسانی که نام

 طالببن أبی   علی بنطرف ألعمرا -۱
 مادرش ام حبیب الصھباء التغلبیه از اسیران جنگ با مرتدان است.

در بحث نسبابونرص بخاری شيعی » ةالعلوي ةرس السلسل« :نگا

عمر و رقیه «گوید میاو عباس قمی » منتهی االمالعمر االطرف و 

).۴۲/۱۲۰مجلسی (»بحاراالنوار«و» اند بوده با ھم دوقلو یکبر

 طالب بن ابی  حسن بن علی بنعمر  -۲
ة عمد«نگا: الولد بود که با عمویش حسین در کربال شھید شد.  مادرش ام

در بحث اوالد  ۲۲۸، تاریخ یعقوبی ص ۱۱۶ابن عنبه حاشیه ص » الطالب
 حسن.

زید، عمر،  یھا نامحسن ھشت پسر به «: گوید تاریخش مییعقوبی در 
 ».قاسم، ابوبکر، عبدالرحمن از مادران متفاوت و طلحه و عبدالله داشت

 العابدین بن الحسین علی زین بنشرف عمر األ -۳
طالب  بن ابی مادرش ام الولد و لقبش االشرف بود چون عمر پسر علی

» الطالبة عمد« ) و۲۶۱مفید (ص شیخ » االرشاد«نگا: لقبش االطرف بود. 
ملقب به االشرف شد چون از حسین و حسن بود اما  ).۲۲۳ابن عنبه (ص 

 طالب بود. بن ابی عمراالطرف از یک طرف و آن ھم پدرش علی



 شخویشاوندی اهل بیت و صحابه   ٣٢

 

  بن علی  بن حسین  بن علی بن زید شھید  یحیی بن حسین بنعمر  -۴
 طالب بن ابی

بن ر نام دختر حسن یدر تراجم أعالم النساء ز یحائر یمحمد أعلم
 ) نام او را ذکر کرده است.۳۵۹عبیدالله بن جعفر طّیار (ص 

 بن جعفر صادق  موسی کاظم بنعمر  -۵
او  .ابن الخشاب در بحث فرزندان موسی کاظم نام او را آورده است

بود و ھجده ھا  آن بیست پسر که عمر و عقیل در میان«: گوید چنین می
 محمدتقی تستری مراجعه شود.» تواریخ البنی واآلل«به کتاب . »دختر

 س عثمان
ص بن عفان ذوالنورین ھمسر دو دختر پیامبر خدا  خلیفه سوم عثمان

 د.ه شھید شک، رقیه و ام کلثوم
 : عثمان بود عبارتند از شان نامکسانی که 

 طالب بن ابی  علی بنعثمان  -۱
البنین دختر حزم وحیدیه  مادرش ام شد،شھید او در کربال ھمراه حسین 

» اعیان النساء«) و ۴۲۸-۱۸۶شیخ مفید (ص » االرشاد«نگا: . است کالبیه
 ،در بحث اوالد علی» تاریخ الیعقوبی«) و ۵۱شیخ محمدرضا الحکیمی (ص 

) ۱۱۵) و التستری فی تواریخ النبی واآلل (ص ۱/۵۴۴» (منتھی اآلمال«و 
 ن.در بحث فرزندان امیرالمؤمنی

 طالب بن ابی  عقیل بنعثمان  -۲
جمله پسران عقیل  از«: گوید ) می۷۰(ص » انساب االشراف«بالذری در 

 ».مسلم ... و عثمان است
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 لعائشه
مالحظه است.  صعائشه دختر ابوبکر صدیق و ھمسر حضرت محمد

ولی تنھا یک دختر  ،پسران زیادھا  آن در میان اھل بیت اگر یکی ازشود  می
گذاشت. قطعًا او با رغبت فراوان تنھا دخترش را  نام او را عائشه می و داشت

 !!؟علت آن چه بود کرد گذاری می به نام عائشه نام
 .حال اگر علمای شیعه جوابی دارند آن را ابراز کنند

 پروردگارا راه درست را به ما الھام کن.
 »کسانی که اسمشان عائشه است عبارتند از:«

 بن جعفر صادق  ی کاظمعائشه دختر موس -۱
این امر را بسیاری از علماء شیعه از  ،او از دختران موسی کاظم است

» الطالب عمده«) و ابن عنبه در ۳۰۳(ص » االرشاد«جمله شیخ مفید در 
) ذکر ۱/۳۸۰» (االنوار النعمانیه«الله جزائری در  ) و نعمه۲۶۶حاشیه (ص 

 اند. کرده
المؤمنین عائشه این  دلیل محبت بیش از حد اھل بیت به ام: گویم می

یک دختر داشت که نام او را فقط پسر و  و ھفت یساست که موسی کاظم 
 گذاشت. عائشه

و  یستعداد فرزندان او «: گوید ) می۱/۳۸۰» (انوار النعمانیه«صاحب 
 ».و ... و ... و عائشهامام رضا : ھفت پسر و یک دختر است

اد اوالد او اختالف وجود دارد اما آنچه مورد اتفاق است این گرچه در تعد
موسی «: گوید ابونصر بخاری می داشته است. عائشهدختری به نام است که 

» سر السلسله العلویه» «کاظم ھجده پسر و بیست و دو دختر داشته است
 ).۵۳(ص 

فاطمه «النبی واآلل اسم ھفده دختر را آورده است  تستری در تواریخ
بری، فاطمه صغری، رقیه، رقیه صغری، حکیمه، ام ابیھا، ام کلثوم، ام ک
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» سلمه، ام جعفر، لبانه، علیه، آمنه، حسنه، بریھه، عائشه، زینب و خدیجه
 ).۱۲۶-۱۲۵تواریخ النبی واآلل (ص 

 بن موسی کاظم بن جعفر صادق عائشه دختر جعفر -۲
کاظم بن جعفر به پسر جعفربن موسی «: گوید ی در المجدی میرعمال

ھا  آن شود. او و ھشت دختر از یک ام ولد ھستند. صادق الخواری گفته می
فاطمه کبری، فاطمه صغری، اسماء،  ،عائشه حسنه، عباسه،: عبارتند از

 ...».زینب، ام جعفر 
 ».) حاشیه محقق۶۳لسله العلویه (ص سر الس«نگا: 

 بن موسی کاظم الرضا عائشه دختر علی -۳
امام رضا پنج پسر «: گوید می» البیت موالید اھل«ر کتابش خشاب دالابن 

محمد قانع، حسن، جعفر، ابراھیم، حسین، ی؛ ھا نامو یک دختر داشت به 
 ).۱۲۸(ص » النبی و اآلل تواریخ«نگا: نام داشت.  دخترش عائشهکه 

 الرضا  بن علی بن محمدجواد  الھادی عائشه دختر علی -۴
ی ھا ناماو چند پسر به «: گوید ) می۳۳۴(ص » االرشاد«شیخ مفید در 

او امام شد، حسین، محمد و جعفر و دخترش ابومحمدحسن که بعد از 
 ».نام داشت عائشه

 سطلحه
 :طلحه بود شان نامکسانی که 

 طالب بن ابی  بن علی  حسن بنطلحه  -۱
. (ص است یعقوبی در تاریخش او را یکی از فرزندان حسن نام برده

 ).۱۲۰تستری در تواریخ النبی واآلل (ص ) و ھمچنین ۲۲۸
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 سمعاویه
  :د)معاویه بو شان نامکسانی که (

 طالب بن ابی بن جعفر  عبدالله بنمعاویه 
سفیان) نام  بن ابی  عبدالله یکی از فرزندانش را معاویه (به اسم معاویه

 .رای فرزندان استاه ھم دین معاوی، و انھاد
 ).۵۶ابن عنبه (ص » الطالب عمده«) و ۶۸-۶۰االشراف (ص  : انسابنگا





 
 
 

 صپیامبر های بین اهل بیت و اصحاب ازدواج

 ابوبکر صدیق ۀهای اهل بیت و خانواد ازدواج

 لبا عائشه دختر ابوبکر صازدواج محمد -۱
ھا  آن اند ھر چند یک از علماء شیعه امامیه انکار نکرده این ازدواج را ھیچ

شود  گویند و ھیچ عالم قدیم یا جدیدی یافت نمی علیه عائشه زیاد سخن می

زنند.  که به او می اریکزنا برخالف اتھام ،لد: یو بگو که از او راضی باشد
 اند. ھمچنان که قمی و علماء دیگر از شیعه امامیه بیان کرده

ازدواج موسی جون بن عبدالله محض بن حسن مثنی بن حسن بن  -۲
بن طالب با ام سلمه دختر محمد بن طلحه بن عبدالله  علی بن ابی

 عبدالرحمن بن أبوبکر الصدیق
» تراجم اعالم النساء«: شد. نگا سلمه عبدالله متولد در این ازدواج از ام

) و ۲۰ابونصر بخاری (ص » سر السلسله العلویه«) و ۲۷۳(ص 
 ).۱۳۴ابن عنبه (ص » الطالب عمده«

ام سلمه دختر عائشه بنت طلحه بن عبیدالله و مادرش ام کلثوم دختر 
 ابوبکر صدیق است.

بن   طالب با ام حکیم دختر قاسم بن ابی جعفر بنازدواج اسحاق  -۳
 بکر صدیق و خواھر ام فروه بن ابی محمد
 ).۲۶۰محمد اعلمی حائری (ص » تراجم اعالم النساء«: نگا
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العابدین بن حسین با ام فروه بنت  بن علی زین ازدواج محمدباقر -۴
 بکر صدیق بن ابی قاسم بن محمد

 حاصل این ازدواج جعفر صادق بود.
محمد » اعالم النساءتراجم «) و ۲۷۰شیخ مفید (ص » االرشاد«: نگا

) و ۲۲۵ابن عنبه (ص » الطالب عمده«) و ۲۷۸اعلمی حائری (ص 
امام جعفرصادق به نام  ر) و مقاله مشھو۱۴۹ابن طقطقی (ص » االصیلی«
 ».عمودالشرف«شد  به جعفر صادق گفته می». ولدنی ابوبکر مرتین«

ه دنیا ابوبکر مرا دوبار ب» «ولدنی ابوبکر مرتین«: اما اینکه گفته است
بن  دلیل است که مادرش ام فروه بنت قاسم بن محمد بدین» آورده است

ن بن ابوبکر ادر ام فروه اسماء دختر عبدالرحمابوبکر صدیق است و دوباره م
 است.

گرامی به دقت نگاه کن که چگونه با خانواده ابوبکر  ۀپس ای خوانند
 اند. صدیق پیوند خویشاوندی برقرار کرده

بن طالب با حفصه دختر عبدالرحمن  ابیبن   بن علی ازدواج حسن -۵
 ابوبکر
) در بحث ھمسران امام ۱۰۷التستری (ص » النبی واآلل  تواریخ«: نگا
 حسن.

 های بین اهل بیت و آل زبیر ازدواج

 .دبا عوام بن خویل صازدواج صفیه دختر عبدالمطلب عمه پیامبر  -۱
مراجع و کتب انساب این  بن عوام بود. ھمه کتب ثمره این ازدواج زبیر

ازدواج را به ثبت رسانده و ھیچکدام از مورخین و علماء انساب آن را انکار 
 اند. نکرده
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 طالب با عبدالله بن زبیر بن علی بن ابی  الحسن دختر حسن ازدواج ام -۲
 بن عوام

ابن عنبه » الطالب عمده«) و ۳۴۱عباس قمی (ص » منتھی اآلمال«: نگا
) و ۳۴۶محمدحسین اعلمی حائری (ص » م اعالم النساءتراج«) و ۲۸۸(ص 

انساب «و از علماء انساب البالذری در  ،ابوالحسن العمری» المجدی«
 ).۵۰(ص » نسب قریش«ب الزبیری در ع) و مص۲/۱۹۳» (االشراف

بن  بن زبیر طالب با عمرو بن ابی  بن علی  ازدواج رقیه دختر حسن -۳
 عوام

» النساء تراجم اعالم«) و ۳۴۲قمی (ص  عباس» منتھی اآلمال«: نگا
ابن » الطالب عمده«ابوالحسن العمری و » یدالمج«) و ۳۴۶االعلمی (ص 

) از علماء علم ۵۰مصعب الزبیری (ص » نسب قریش«) و ۸۸عنبه (ص 
 انساب.

بن  طالب با جعفر بن ابی  بن علی  ازدواج ملیکه دختر حسن -۴
 بن زبیر  مصعب

 به نام فاطمه بدنیا آمد.از این ازدواج دختری 
 ).۵۳مصعب الزبیری (ص » نسب قریش«: نگا

طالب با  بن ابی  بن علی  بن حسین  بن علی بن عمر  ازدواج موسی -۵
 بن عوام بن زبیر  بن عروه  بن ھشام عبیده دختر زبیر

 ازدواج عمر درج، زینب و صفیه بدنیا آمدند.از این 
 ).۷۲الزبیری (ص  مصعب» نسب قریش«: نگا
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طالب  ابیبن   بن علی  بن حسین  بن علی بن عمر ازدواج جعفر اکبر -۶
 بن عوام با فاطمه دختر عروه بن زبیر

 از این ازدواج پسری به نام علی بدنیا آمد.
 .)۷۲مصعب زبیری (ص » نسب قریش«: نگا

طالب  بن ابی  بن علی  بن حسین  بن علی  ازدواج عبدالله بن حسین -۷
 بن زبیر بن عمر  بن عروه بن زبیر مرودختر َع  ،مروبا ام َع 

 از این ازدواج جعفر و فاطمه بدنیا آمدند.
 )۷۴-۷۳مصعب الزبیری (ص » نسب قریش«: نگا

طالب با  بن ابی  بن علی بن محمد  بن علی  بن عوف ازدواج محمد -۸
 بن زبیر  بن مصعب صفیه دختر محمد

 و حسنه بدنیا آمدند.علی : یھا ناماز این ازدواج دو فرزند به 
 ).۷۷مصعب الزبیری (ص » نسب قریش«: نگا

پسر  طالب با حمزه بن ابی بن جعفر بن محمد  ازدواج دختر قاسم -۹
 بن زبیربن عوام.  عبدالله 
 ن ازدواج دارای فرزند شدند.یو از ا

 ).۸۲الزبیری (ص  مصعب» نسب قریش«: نگا

بن   بن الحسن  المثنی حسن بن  الزکیه بن عبدالله نفس ازدواج محمد -۱۰
 بن زبیر بن المنذر بن محمد  طالب با فاخته دختر فلیح بن ابی  علی

ابونصر بخاری » سر السلسله العلویه«از این ازدواج طاھر بدنیا آمد. نگا: 
 ) از علماء انساب شیعه.۱۸(ص 
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بن حسین با خالده دختر   العابدین علی زین بنازدواج حسین اصغر  -۱۱
 بن عوام بن زبیر  بن مصعب  حمزه

شیخ محمدحسین اعلمی از علماء انساب » تراجم اعالم النساء«نگا: 
 ).۳۶۱شیعه (ص 

 بن زبیر  طالب با مصعب بن ابی   بن علی  ازدواج سکینه دختر حسین -۱۲
 بن عوام

) (تولد ۱۱۸ابن عنبه (ص » طالب الطالب فی انساب آل ابی ه عمد«: نگا
). ۶۶-۶۵ابن الطقطقی (ص » فی انساب الطالبین االصیلی«( و  ھ ۸۲۸
 ) ھ ۷۰۹: (تولد

 این دو مرجع از بزرگترین مراجع شیعه در علم انساب ھستند.

طالب با امینه دختر  بن ابی  بن علی  نبن حس  ازدواج حسین -۱۳
 بن عوام بن زبیر بن منذر  حمزه

سر السلسله «ابونصر بخاری یکی از علماء بزرگ شیعه در علم انساب در 
محمد، : ن عبارتند ازبن حس  فرزندان حسین: گوید ) می۱۰۳(ص » العلویه

 بن زبیر است. بن منذر  علی، حسن و فاطمه که مادرشان امینه دختر حمزه

بن   بن حسین  بن علی  بن علی  حسن بنازدواج علی الخرزی  -۱۴
 بن عوام بن زبیر  بن عروه  طالب با فاطمه دختر عثمان بن ابی  علی

علی پسر : گوید ) می۱۰۲(ص » سر السلسله العلویه«ابونصر بخاری در 
بن  زبیربن   بن عروه  بن علی معروف به خرزی از فاطمه دختر عثمان  حسن

 عوام صاحب پسری به نام حسن شد.
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 عدی های بین اهل بیت و آل خطاب از فرزندان ازدواج

 خطاببن  عمربا حفصه دختر  صازدواج پیامبر  -۱
ھا  آن اند گرچه یک از علماء شیعه امامیه این ازدواج را انکار نکرده ھیچ

 کنند. المؤمنین عائشه می سب و لعن و طعن نثار او و ام

بن حسین با   العابدین بن علی زین  علی بنازدواج حسن االفطس  -۲
 بن خطاب بن عمر  بن عبدالله بن ابوبکر دختر خالد

(ص » تراجم اعالم النساء«) و ۳۳۷عنبه (ص  ابن» الطالب عمده«: نگا
۳۶۱.( 

طالب با رمله دختر  بن ابی  بن علی  المثنی پسر حسن ازدواج حسن -۳
 العدوی بن نفیل بن زید سعید

» الطالب عمده« نگا: از این ازدواج محمد، رقّیه و فاطمه به دنیا آمدند.
 ) در حاشیه.۱۲۰ابن عنبه (ص 

 بنی تیم اهل بیت و  های بین ازدواج

بن   طالب با ام اسحاق دختر طلحه بن ابی  بن علی  ازدواج حسن -۱
 عبیدالله التیمی

 بن حسن به دنیا آمدند.  طلحهام عبدالله، از این ازدواج فاطمه، 
در  ۱۲فصل  -۶۵۱(ص » منتھی اآلمال«و ) ۱۹۴(ص » االرشاد«: نگا

  بحث اوالد، ۲/۵۷۵» (االئمه الغمه فی معرفه کشف«بیان اوالد حسین) و 
اثرم پسر حسین : گوید ) او می۱/۳۷۴جزائری (» االنوار النعمانیه«حسن) و 

بن عبیدالله التیمی   حسن و طلحه و فاطمه مادرشان ام اسحاق دختر طلحه
 ».است
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بن   طالب با ام اسحاق دختر طلحه بن ابی  بن علی  ازدواج حسین -۲
 عبیدالله تیمی

از  ،او وصیت کرد تا با ام اسحاق ازدواج کند امام حسن قبل از مرگش به
 این ازدواج فاطمه به دنیا آمد.

بحث  ۱۲فصل  -۶۵۱(ص » اآلمال منتھی«) و ۱۹۴(ص » االرشاد«: نگاه
و «: گوید ) او می۱/۳۷۴جزائری (» االنوار النعمانیه«فرزندان حسین) و 

 ».استبن عبیدالله   فاطمه دختر حسین که مادرش ام اسحاق دختر طلحه

 های بین اهل بیت و بنی امیه ازدواج

 شبا عثمان بن عفان ص کلثوم دو دختر پیامبر ازدواج رقیه و ام -۱
اند. با این وجود  ھیچکدام از علماء شیعه امامیه این ازدواج را انکار نکرده

ر اظھاکنند و معتقدند این ازدواج از قبیل  بن عفان را طعن و لعن می  عثمان
 پنھان است. اسالم با کفر

معتقدند رقّیه بر اثر شدت ھا  آن شیخ مفید.» المسائل السرویه«: نگا
دوباره  ص ضربه عثمان به قتل رسیده است. اما اگر چنین است چرا پیامبر

 کلثوم را به عقد او درآورد؟! ام

 بن ربیع  با ابوالعاص صازدواج زینب دختر پیامبر -۲
ادرش ھاله دختر خویلد است. از این خاله زینب و م ربیع پسربن  ابوالعاص

طالب بعد از وفات  بن ابی  به نام امامه به دنیا آمد که علیازدواج دختری 
انکار آن را  کرد و ھیچکدام از علماء شیعه امامیهازدواج فاطمه زھرا با او 

 اند. نکرده
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بن   بن علی  بن حسین  بن علی  بن علی  حسن بنازدواج علی  -۳
 رقیه دختر عمر العثمانیهطالب با  ابی

بن حسن با   بن منصور بود. لذا ھادی از ازدواج علی  او قبًال ھمسر مھدی
بن حسن امتناع   او راضی نبود و او را امر کرد تا رقیه را طالق بدھد. اما علی

مھدی پیامبر خدا نیست تا ھمسران او بر ما حرام باشند و : کرد و گفت
 ).۱۰۳(ص » سر السلسله العلویه«نیست. تر  ھمچنین مھدی از من شریف

بن ربیع که شرح آن   طالب با امامه دختر عاص بن ابی  ازدواج علی -۴
 .گذشت

بن  بن عامر  طالب با عبدالرحمن بن ابی  ازدواج خدیجه دختر علی -۵
 کریز اموی

» یدالمج«ـ در حاشیه) به نقل از  ۸۳ابن عنبه (ص » الطالب عمده«: نگا
» تراجم اعالم النساء«و  ،عمری از علماء شیعه در علم انسابالابوالحسن 

» الطالب عمده«) و در ۶۸ابن حزم (ص » العرب جمھره انساب«) و ۳۴۵(ص 
 آمده است عبدالرحمن بن عامر اموی (بدون ذکر نام کریز) با او ازدواج کرد.

 بن مروان بن حکم  طالب با معاویه بن ابی  ازدواج رمله دختر علی -۶
در آن  .)۸۷(ص » العرب انسابجمھره «) و ۴۶(ص » نسب قریش«: انگ

بن   الحارث رمله ھمسر ابوالھیاج ھاشمی عبدالله بن ابی: آمده است
عبدالمطلب بود. او فرزندانی را برایش به دنیا آورد که بعد از فوت 

 واج کرد.دبن حکم با او از  بن مروان  بن سفیان بن حارث، معاویه  عبدالله

طالب  ابین ب  بن علی  بن حسن  المثنیبن زدواج زینب دختر حسن ا -۷
 بن مروان  بن عبدالملک با ولید

 ).۱۰۸(ص » العرب انساب  جمھره«) و ۵۲(ص » نسب قریش«نگا: 
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بن  طالب با ولید بن ابی  بن علی  بن حسن ازدواج نفیسه دختر زید -۸
 بن مروان  عبدالملک

 عه.ی) از علمای انساب ش۹۰و  ۶۱ابن عنبه (ص  »الطالب عمده«: نگا

بن   طالب با عبدالملک بن ابی بن جعفر  ازدواج ام ابیھا دختر عبدالله -۹
 مروان

عبدالله دختری به «: گوید ) می۶۰-۵۹(ص » انساب االشراف«صاحب 
 ».بن مروان با او ازدواج کرد  ابیھا داشت که عبدالملک  نام ام

کلثوم بود که با عبدالملک ازدواج کرد و او را  منامش ا و گفته شده که
گوید  اما قولی دیگر میبن عفان درآمد.   بن عثمان  طالق داد و به عقد ابان

بن   بن عبدالله  اند که ام ابیھا را عبدالله سپس علی ھر دو وجود داشته
 عباس به عقد خود درآوردند.

بن   عبدالملک«: گوید ) می۱۲۰(ص » اعیان النساء« رمحمد حکیمی د
بن   مروان در دمشق با او ازدواج کرد و او را طالق داد سپس علی

بن عباس او را به عقد خود درآورد و نزد او به رحمت ایزدی   عبدالله
 ».پیوست
بن عباس   بن عبدالله  علی«: ) آمده است۳۲۲(ص » تاریخ یعقوبی«در 

بن   ھا دختر عبداللهبیست و دو فرزند داشت که عبدالله اکبر از ام ابی
 ».طالب متولد شد بن ابی  جعفر

 بن عمرو  طالب با عبدالله بن ابی  بن علی  ازدواج فاطمه دختر حسین -۱۰
 بن عفان  بن عثمان

در زندان منصور   ھ۱۴۵از او محمد دیباج به دنیا آمد. که در سال 
ز اھل المثلث ا  دوانیقی با سایر برادرانش از جمله عبدالله محض و حسن
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المثنی بود که عبدالله  . فاطمه قبل از او ھمسر حسندبیت به قتل رسیدن
 محض و حسن المثلث و ابراھیم الغمر را برایش به دنیا آورد.

آن را  ھا آن اند و یا برخی از علماء شیعه از این ازدواج خود را غافل کرده
دختر حسین علی محمد علی دخیل در کتابش فاطمه : کنند مانند انکار می

بن   بن علی  بن حسن  المثنی رساند که او جز با حسن چنین به نظر می
 طالب ازدواج نکرده است. ابی

اند شیخ  و ھمچنین از جمله کسانی که این نکاح را به فراموشی سپرده
» العصور المختلفه اعیان النساء عبر«محمدرضا حکیمی است. او در کتابش 

د و ازدواجش با حسن المثنی و تولد فاطمه دختر حسین شھی ۀدربار
توسط منصور دوانیقی و به قتل ھا  آن فرزندانش و ھمچنین زندانی کردن

دھد. اما او به قتل رسیدن برادرشان محمد دیباج  توضیح میھا  آن رساندن
 ذکر نکرده است.ھا  آن بن عفان را ھمراه  بن عثمان پسر عبدالله بن عمرو

کنند که مادر فاطمه دختر  یعه امامیه اقرار میوجود، ھمه علماء شاین با 
بن عبیدالله است. و ام اسحاق ھمسر   حسین ام اسحاق دختر طلحه

 بن علی نیز بوده است که فرزندانی برایش به دنیا آورد.  حسن
امام حسن به برادرش حسین وصیت کرد بعد از مرگش با او ازدواج کند 

به نام فاطمه برایش به دنیا آورد که  و حسین نیز با او ازدواج کرد و دختری
در بسیاری از مراجع و مصادر مسطور است از جمله مصادر شیعه امامیه 

الله  نعمه» االنوار النعمانیه«) و ۱۹۴شیخ مفید (ص » االرشاد«: مانند
، بحث ۱۲فصل  -۶۵۱عباس قمی (ص » اآلمال منتھی«) و ۱/۳۷۴جزائری (

بحث زندگی فاطمه دختر  -۱/۳۷۴( »تاریخ یعقوبی«فرزندان حسین) و 
 ).۱۱۸(ص » الطالب عمده«) و ۶۶-۶۵(ص » االصیلی«حسین) و 

جمھره انساب «) و ۴/۶۰۷انساب االشراف (: و کتب علم نسب مانند
 ).۵۱(ص » نسب قریش«) و ۸۳-۴۱» (العرب
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فوت کرد ھمان سالی که خواھرش   ھ۱۱۷فاطمه دختر حسین در سال 
 طالب فوت کردند. بن ابی  ه کبری دختر علیسکینه دختر حسین و فاطم

گرامی مشتاق باشد تردیدش را شفا دھد و نصوص صریح  ۀشاید خوانند
بن   ازدواج فاطمه دختر حسین با عبدالله ۀاز مصادر شیعه امامیه را دربار

 بن عفان عینًا ببیند.  عمرو بن عثمان
 کنم: پس عین عبارات را نقل می

از علماء بزرگ علم انساب شیعه امامیه ) یکی ۷۰۹ابن طقطقی (ت  -۱

: گوید این ازدواج می ۀدربار »نيياالصيلی فی انساب الطالب«کتابش در 

بن عفان فولدت   بن عثامن بن عمرو  خلف فاطمه بنت احلسني عبداهللا«

 .»له
بن عفان   بن عثمان بن عمرو  بعدًا فاطمه دختر حسین با عبدالله«

 ».فرزند شدازدواج کرد و از او صاحب 
) از علماء بزرگ علم انساب از شیعه امامیه در ۸۲۸ابن عنبه (ت  -۲

) محقق ۱۸۸(ص  »طالب الطالب فی انساب آل ابی عمده«کتابش 
ن فاطمه بعد از حس«: گوید این ازدواج در حاشیه آن می ۀکتاب دربار

بن عفان اموی ازدواج کرد ...   بن عثمان بن عمرو  المثنی با عبدالله
ی محمد مقتول، برادرش ھا ناماو صاحب چند فرزند به و از 

شد)، قاسم و رقیه شد.  بن حسن (که به او دیباج گفته می  عبدالله
 حاشیه). ۱۱(ص » الطالب عمده«

بن  بن عمرو  خالصه اینکه ازدواج فاطمه دختر حسین با عبدالله
 بن عفان در مصادر شیعه امامیه و اھل سنت وجود دارد و این  عثمان

از مراجع شیعه امامیه ھا  آن تای موضوع در بیست و ھفت مرجع که سه
 ھستند ذکر شده است.
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ابن الطقطقی  »نييالطالب  االصيلی فی انساب«: این سه مرجع عبارتند از

) و ۱۸۸ابن عنبه (ص  »طالب الطالب فی انساب آل ابی عمده«)، ۶۶-۶۵(ص 

 ).۲/۳۷۴( »تاريخ اليعقوبی«
کنیم  اشاره میھا  آن تب تاریخ و انساب که بهو مراجع دیگر از ک

(ص  ) ھ۷۴۸ذھبی (ت » تاریخ اسالم«(،  ھ۲۷۶ابن قتیبه (ت » المعارف«

ابن  »كامللوتاريخ االمم و املنتظم يف«، ) ھ۱۲۰-۱۰۱ داھای سالیرو -۴۴۲
بن  احمد» االشراف انساب«)، ۶۳۰ ۀشمار -۱۷/۱۸۲، () ھ۵۹۷الجوزی (ت 

العقد «، ) ھ ۷۷۴ابن کثیر (ت » البدایه والنھایه«)، ۲/۱۹۸(یحیی البالذری 
-۲/۴۸۲ابن حجر العسقالنی (» تقریب التھذیب«ابن عبد رّبه، » الفرید
و  ۲۸۶۳ ۀشمار -۱۲/۴۴۲( ( ھ ۸۵۲ابن حجر (ت » التھذیب تھذیب«)، ۶۰۹

)، ۲۸۰-۲۷۹-۲۷۲ابن عساکر (» تاریخ دمشق«)، ۸۹۴۸ ۀشمار ۱۰/۴۹۶
ابن » الطبقات الکبری«)، ۵۱(ص  ھ۲۳۶الزبیری (ت مصعب » نسب قریش«

ابن حبان » الثقات«)، ۲/۷۳۹» (تاریخ ابن معین«)، ۴۷۴-۸/۴۷۳سعد (
ابن اثیر (ت » التاریخ  فیالکامل «)، ۳/۲۶۵» (المعرفه و التاریخ«)، ۳/۲۱۶(

، ( ھ۷۴۲مزی (ت » الکمال تھذیب«)، ۶/۲۱۶و  ۵۲۳-۵/۵۱۸() ھ۶۳۰
)، ۱۱۰شماره  ۳/۴۳۲ذھبی ( »الکاشف«)، ۳/۱۱۹۲-۳۹۲(
)، ۴۹۴» (التھذیب خالصه تھذیب«)، ۱۰۳۲ ۀشمار ۳۹۴» (التحصیل جامع«
-۴۱ابن حزم (ص » انساب العرب جمھره«)، ۱/۴۸۲» (التذکره الحمدونیه«

۸۳.( 
 آیا بعد از این ھمه مراجع سخن دیگری وجود دارد؟!

 مّره دختر ابیطالب با لیلی یا آمنه  بن ابی  بن علی  ازدواج حسین -۱۱
-۶۵۳(ص » منتھی اآلمال«او ثقفی و اموی است. شیخ عباس قمی در 

بن   بن عروه  مره یکی از ھمسران حسین لیلی دختر ابی«گوید:  ) می۶۵۴



 ٤٩   صاهل و اصحاب پیامبرهای بین  ازدواج

 

اکبر  مسعود ثقفی است و مادرش میمونه دختر ابوسفیان و او نیز مادر علی
اموی  ثقفی و از جھت مادرش و ھاشمیاکبر از جھت پدرش   است. پس علی

 است.
) فصل فرزندان حسین که در آن آمده است ۵۷(ص » نسب قریش«: نگا

 بن مسعود بن سعد بن عمرو  یکی از ھمسران او لیلی یا آمنه دختر معتب«
بن امیه   بن حرب  بن قیس است و مادرش میمونه دختر ابوسفیان  بن عوف

 ».است

 های بین اهل بیت علوی و اهل بیت عباسی ازدواج

بن موسی کاظم با ام حبیب دختر  الرضا  علی بنجواد  ازدواج محمد -۱
 مأمون عباسی

 صورت گرفت.  ھ ۲۰۲این ازدواج در آخر صفر سال 

) و ۲۴۹محمد االعلمی الحائری (ص  »النساء تراجم اعالم«: نگا

) و ۴۰۵-۴۰۴ھاشم معروف الحسینی (ص  »األئمه االثنی عرش سريه«
ابن شھرآشوب » المناقب«الفضل نام نھاد و  ) که او را ام۳۲۱(ص » االرشاد«
)۱/۲۲۴.( 

الرضا  بن علی  بن محمدجواد  النقی بن علی ازدواج فاطمه دختر محمد -۲
 دالرشی با خلیفه عباسی ھارون

 ).۲/۲۲۴» (طالب مناقب آل ابی«مراجع شیعه : نگا

طالب با  بن ابی  بن علی  بن عمراالطرف بن محمد  دواج عبیداللهاز -۳
 جعفر منصور عمه ابی

سال بود که دوباره با زینب دختر محمدباقر ازدواج  ۵۶سن پسر عبیدالله 
 ).۱۲۵(حاشیه ص » سر السلسله العلویه«نگا: کرد. 
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بن   بن حسن  بن عبدالله المحض  ازدواج ام کلثوم دختر موسی جون -۴
 طالب با برادرزادة منصور عباسی بن ابی  علی

به نقل از  ۱۳۴در حاشیه صفحه » الطالب عمده«محقق کتاب 
بن عبدالله   موسی«: گوید الحسن العمری می ابی) للنسابه یدالمج(کتاب

دختر بودند از جمله ھا  آن دوازده فرزند داشت که نه نفر» الجون«ملقب به 
 ور عباسی ازدواج کرد.منص ۀکلثوم که با برادرزاد ام

ھا را نیز  ھای بین عباسی شود ازدواج از خواننده گرامی درخواست می
 مالحظه کند.

از خداوند متعال علّی وھاب خواستارم رشد و صواب را به ما الھام کند و 
 این کار ما را مورد قبول درگاه خود قرار دھد.

 دھنده است. او بھترین مولی و یاری



 
 
 

 ملحق اول

نام مادر امامان با ھم اختالف شدیدی دارند.  ۀعلمای شیعه امامیه دربار
منظور از علمای شیعه در این رابطه فقھاء و علماء علم نسب است. اما من 

دانم. جدول زیر حاوی موارد مھّمی از این  علت این امر عجیب را نمی
 .١اختالفات است

 ھا که در مراجع شیعه وارد شده استنام مادران آن ھا نام امام
علی 

بن   العابدین زین
  بن علی  الحسین
طالب بن ابی

بن کسری، شـھربانویه، سـالفه،  ردگشاه زنان دختر یزد
 سالمه، غزاله، بره خولیه.

 مراجع
بن الحسین،  باب مولد علی ۱/۵۳۹أصول کافی 

، سر ۲/۹، منتھی اآلمال ۴۷۹-۴۷۸المھموم ص  نفس
 .۳۱السلسله العلویه 

بن  امام محمد باقر
حسینبن   علی

طالب، مادر حسن  بن أبی  بن علی  فاطمه دختر حسن
 شود. خوانده می

 .۲/۳۰۴الغمه  کشف مراجع

                                                           
شاه زنان دختر «گوید:  العابدین می زینھای مادر علی  . شیخ عباس قمی در توضیح نام١

یزدگرد بن کسری که علی او را شھربانو نام نھاد، ولی اسم اصلی او سالفه یا سالمه 
کرد  العابدین نگھداری می زین  بود، و نام مادر پسر حسین عزاله یا بره بود که از علی

یه را که مادر چه انسان عاقلی این توضیح و توج...». خواند  لذا او را مادرش می
 پذیرد. گریاند، می اندازد و عروس را می دیده را به خنده می داغ
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 ھا که در مراجع شیعه وارد شده استنام مادران آن ھا نام امام

بن   جعفر صادق
بن   بن علی محمد

 حسین

بن محمدبن أبی بکر  فاطمه یا ام فروه دختر قاسم
بکر  الصدیق و مادرش أسماء بنت عبدالرحمن بن أبی

(صدیق دو گفت  الصدیق. بدین دلیل جعفر صادق می
 بار مرا به دنیا آورد) یعنی از طرف مادر.

 مراجع
، ۲/۱۶۰اآلمال  ، منتھی۳۴سر السلسله العلویه ص 

 .۳۴۱-۲/۳۱۹الغمه  کشف
بن   کاظم موسی

 جعفر بن محمد
بن   بن علی

 حسین

شد و  یه خوانده میربرولد حمیده مغربیه یا حمیده بأم 
و منقول است  ،از اشراف عجم اهاند حمیده مصف یا گفته

که امام صادق گفته است حمیده پاک شده از 
 شمش طال.: ھا مانند ناخالصی

 مراجع
الطالب  ، عمده۳/۵، کشف الغمه ۲/۲۳۹اآلمال  منتھی

 .۱۵۶ص 
بن  علی رضا

 بن جعفر  موسی
بن  بن محمد

 بن حسین   علی

شد تکتم، خیزران مرسیه و یا  گفته می ه به اوک ام ولد
راء نوبیه و نام او اروی، و نجمه و سکن و قش: اند گفته

 البنین و خیزران صقر است. سمانه و ام

 المراجع
، ۳/۵۲الغمه  ، کشف۳۸العلویه ص   سر السلسه

 .۲/۳۳۴اآلمال  منتھی
بن  جواد محمد

بن   بن موسی  علی
 بن محمد جعفر

بن   بن علی
 حسین

عباس  ،أم ولد نام او خیزران یا سکینه مرسیه، سبیکه
نوبیه از اھل بیت ماریه قبطیه «: قمی گفته است

 ».است
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 ھا که در مراجع شیعه وارد شده استنام مادران آن ھا نام امام

 مراجع
، ۳/۱۲۸الغمه  ، کشف۳۸العلویه ص  سر السلسله

 .۲/۴۱۹اآلمال  منتھی
بن   النقی علی
بن   بن علی محمد

بن جعفر   موسی
 صادق

ی دیگری که ھا اسممغربی و یا نامش سمانه ه کام ولد  
 اند. الغمه نقل شده در کشف

 .۳۹العلویه ص  ، سر السلسله۳/۱۵۹الغمه  کشف عمراج
بن   حسن عسکری

بن  بن محمد  علی
بن   بن موسی  علی

 جعفرصادق

 گفته شدهریحانه، و شد یبه او گفته مأم ولد نوبیه 
الماجده، و حدیث، و سلیک،  گفته شدهسوسن و 

 والجده.

 مراجع
، ۳۹، سر السلسله العلویه ص ۲/۵۹۱منتھی اآلمال 

 .۳/۱۸۸الغمه  کشف

بن  مھدی منتظر
بن   بن علی  حسن
بن   بن علی محمد

 بن جعفر  موسی
  بن علی بن محمد

 بن حسین

اسمش نرگس یا صیقل یا خمط و او : گفته شده است
ام ولد است. نباتی عاملی در (سر من رای بدار 

برخی : گوید العسکری و نرجس االم بقول االکثر) می
گویند او  اند اسمش حکیمه و برخی دیگر می گفته

کنیزی رومی از نسل یکی از حواریان حضرت مسیح به 
و اسم او ملیکه  ،بن صفا است  حمون بننام شمعون 

بن قیصر پادشاه روم است. روایات  دختر یشوعا
بن سلیمان نخاس از  متعددی با سندھای معتبر از بشر

الطائفه  فرزندان ابوایوب، نزد ابن بابویه قمی و شیخ
طوسی وجود دارند. ھمانطور که عباس قمی در 
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 ھا که در مراجع شیعه وارد شده استنام مادران آن ھا نام امام
 ) بیان کرده است.۲/۵۵۵االمال ( منتھی

 مراجع
، اإلرشاد ص ۳/۲۲۴الغمه  ، کشف۲/۵۵۹اآلمال  منتھی
المستقیم  ، الصراط۲۲۲الیقین لشبر ص  ، حق۳۴۶

 .۱۵۸الطالب ص  ، عمده۲/۲۱۷ لمستحقی التقدیم
 

  رسید: اگر به مطالب گذشته توجه کنید به نتایج زیر می
نظر وجود دارد و در اسم مشخصی  در مورد نام مادر امامان اختالف -۱

 نظر وجود ندارد. اتفاق
 ھا اسم اینثمر و بدون دلیلی برای تأویل و توجیه تعدد  ھای بی تالش -۲

 صورت گرفته است.
مالحظه وجود دارد که مادر امامان از نژاد عجم، رومی  قابلاشاراتی  -۳

 ۀی کاظم حمیدی عربی ھستند. مثًال مادر موسنصرانی و یا بربر
العابدین شاه زنان دختر  و مادر علی زین ،از اشراف عجم است اهمصف

ربیه، و ایران، و مادر علی النقی سمانه مغیزدگرد پسر کسری پادشاه 
الرضا شقراء نوبیه  ریحانه نوبیه، و مادر علیمادر حسن عسکری، 

 است.
جواد نوبیه از اھل بیت ماریه قبطیه، و مادر مھدی منتظر و مادر محمد

نھایتًا نسب او به شمعون بن حمون بن الصفا یکی از حواریان عیسی 
 و او دختر قیصر روم است. ÷مسیح

، قبطی، رومی و یا الولد یا نوبیه آیا این عجیب نیست که مادر امامان یا ام
 زادگان عجم ھستند. از اشراف



 ٥٥   محلق اول

 

یا فاطمه  ،فاطمه دختر حسن مادر محمدباقرھا  آن و تنھا مادر عربی
بن ابوبکر صدیق (ام فروه) مادر جعفر صادق است.  دختر قاسم بن محمد

 براستی این جای تأمل است.





 
 
 

 ملحق دوم

 )ش(سم فرزندان (پسر و دختر) اهل بیتراهنمای ا
 طالب. یبن أب یعمر األطرف بن عل -۱
 طالب. یبن أب یعمر بن محمد بن عمر األطرف بن عل -۲
 طالب. یبن أب ید بن علین الشھیعمر بن حس -۳
 طالب. یبن أب ین بن علیبن الحس یعمر األشرف بن عل -۴
ن بـن ین العابـدیـز یاألصغر بن عمـر األشـرف بـن علـ یعمر بن عل -۵

 ن.یالحس
ن بـن ین العابـدیـز یاألصغر بن عل یعمر بن الحسن األفطس بن عل -۶

 ن.یالحس
 طالب. یبن أب ین بن علیبن الحس ید بن علین بن زیعمر بن الحس -۷
 اظم بن جعفر الصادق.کعمر بن موسی ال -۸
 طالب. یبن أب یعمر بن الحسن السبط بن عل -۹

 طالب. یبن أب یبن علعمر بن جعفر بن محمد بن عمر األطرف  -۱۰
 د.یالشھن یبن الحس یعمر بن محمد بن عمر بن عل -۱۱
 د.ین بن زیی بن الحسیحیعمر بن  -۱۲
 طالب. یبن أب ین بن علیبن الحس یعمر بن الحسن بن عل -۱۳
 طالب. یبن أب یر بن علکأبو ب -۱۴
 طالب. یبن أب ید بن علین الشھیر بن الحسکأبو ب -۱۵
 طالب. یبن أب یر بن الحسن السبط بن علکأبو ب -۱۶
 طالب. یر بن عبدالله بن جعفر بن أبکأبو ب -۱۷
 المنتظر. یر أحد أسماء المھدکأبو ب -۱۸
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 طالب. یبن أب یعثمان بن عل -۱۹
 طالب. یل بن أبیعثمان بن عق -۲۰
 اظم بن جعفر الصادق.کبنت موسی ال هعائش -۲۱
 اظم بن جعفر الصادق.کالرضا بن موسی ال یبنت عل هعائش -۲۲
الرضـا بـن  یالحسن بن محمد الجـواد بـن علـ یأب یبنت عل هعائش -۲۳

 موسی بن جعفر الصادق.
 طالب. یه بن عبدالله بن جعفر بن أبیمعاو -۲۴
 طالب. یبن أب یبن الحسن بن عل هطلح -۲۵



 ٥٩   محلق دوم
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