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إهداء

إىل حمبي آل البيت والصحابة األطهار األخيار

ø

إنشاء المبرة وأهدافها

() 1

تأسست يف دولة الكويت طبق ًا ألحكام القوانني الصادرة يف شأن األندية ومجعيات النفع
العام واملربات اخلريية والقرارات املنفذة هلا مربة أطلق عليها اسم «مربة اآلل واألصحاب»
مقرها مدينة الكويت .
وقد تم إشهارها بموجب قرار وزير الشؤون االجتامعية والعمل رقم 2005/28م وقد
سجلت املربة يف إدارة اجلمعيات اخلريية واملربات بوزارة الشؤون االجتامعية والعمل حتت
رقم.23

أهداف املربة :

 - 1العمل عىل غرس حمبة اآلل (آل البيت) األطهار واألصحاب (الصحابة) األخيار يف
نفوس املسلمني.
 - 2نرش العلوم الرشعية بني أفراد املجتمع وخصوص ًا تلك املتعلقة برتاث اآلل واألصحاب
من عبادات ومعامالت.
 - 3التوعية بدور اآلل واألصحاب ،وما قاموا به من خدمات جليلة لنرصة اإلسالم،
والدفاع عن املسلمني وحتقيق هدي القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة.
 - 4دعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بني رشائح املجتمع من خالل جتلية بعض املفاهيم
اخلاطئة التي رسخت يف نفوس بعض املسلمني عن أهل البيت األطهار والصحابة األخيار.

( )1حرفي ًا من واقع النظام األسايس للمربة الصادر بقرار وزير الشؤون االجتامعية والعمل.
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المقدمة
احلمد هلل الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله ،وكفى باهلل شهيد ًا،
والصالة والسالم عىل املبعوث إىل الناس كافة ليكون هلم بشري ًا ونذير ًا ،وعىل آله وأصحابه األطهار
األبرار الذين بلغوا سنة نبيهم ،وسلم تسلي ًام مزيد ًا.

وبعـد

فهذه املعلقات العرشون ترصخ بأعىل صوهتا :اآلل والصحابة حمبة وقرابة ،فيها الرباهني
الساطعة واألدلة الناصعة عىل أن اآلل واألصحاب كانوا كام قال اهلل تعاىل فيهم «رمحاء بينهم» فهم
خري القرون حول خري املرسلنيَّ ،أدهبم وع َّلمهم نبيهم صىل اهلل عليه وآله وسلم ،فكانوا معلمني
للبرشية بسمتهم وأخالقهم قبل أقواهلم.
نعرض هنا أكثر من مخسني مصاهرة استمرت عرب مخسة أو ستة أجيال يف األبناء واألحفاد
شاهدة عىل عظم العالقة االجتامعية بينهم واملودة والرتاحم.
ونظر ًا ملا للمعلقات من أمهية يف رسعة وصول املعلومة وثبوهتا يف الذهن مع االختصار والتدقيق
اعتمدت املربة عىل هذا األسلوب يف بيان عظم العالقة بني اآلل واألصحاب.

ونشري هنا إىل بعض النقاط املهمة املتعلقة هبذه املصاهرات وهي -:

ّ )1
أن هذه املصاهرات واألسامء ثابته يف مصادر الفريقني «السنة والشيعة» عىل السواء.
ّ )2
أن كتب التاريخ والرتاجم والسري إنام تذكر الزجيات استطراد ًا ال استقصاء ًا فلعله وجدت
مصاهرات مل تذكر أو مل تصلنا من األساس.
ّ )3
أن الثقافة العربية رسخ فيها تعظيم الزواج واملصاهرة ،فلم يكن العرب يزوجـــون وال
يتزوجون إال ممن رشف أصله وفعاله ،ثم جاء اإلسالم وعزز هذا املفهوم إال أنه جعل التقوى هي
املعيار األول ،فاالنتقاء للنطف مفهوم إسالمي أصيل وال زال سائد ًا إىل يومنا هذا.
 )4انتقاء األسامء نزعة اجتامعية عاملية ال تقترص عىل املسلمني فقط ،فشعوب األرض ال يسمون
أبناءهم إال بأسامء الرموز املقربة إليهم ،أو من واقع البيئة االجتامعية.
 )5مل يكن بنو هاشم يزوجون إال األكفاء دين ًا ونسب ًا ،بل حتى إن احلكام كانوا يتدخلون يف
فسخ نكاح اهلاشمية من غري األكفاء ،ولذلك شواهد تارخيية عدة.
واهلل املسؤول أن ينفع هبذا اإلصدار ويؤلف قلوب املسلمني عىل احلق.
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المعلقة األولى

املصاهرات بني النبي  Õوالخلفاء الراشدين
متثل هذه املعلقة عالقة اخللفاء الراشدين األربعة االجتامعية مع النبي Õ
فأبو بكر الصديق ريض اهلل عنه أول الرجال إسالم ًا يزوج ابنته عائشة للنبي Õ
التي تعترب ثالث زوجاته  ،Õوالبكر الوحيدة بينهن وأصغرهن سن ًا لكنها أكثرهن
رواية للحديث الرشيف وكان الصحابة يرجعون إليها يف اإلفتاء.
فأمنا عائشة ريض اهلل عنها التي توفيت يف سنة  57هـ بقيت زوجة للنبي Õ
( )9سنوات إىل وفاته.
وتبقى عائشة ريض اهلل عنها زوجة للنبي  Õمدة حياته ويتوىف يف حجرها ويف
يومها ويدفن يف حجرهتا ،وفيه إشارة واضحة إىل مدى قرهبا من النبي  Õورضاه
عنها.
الصدّ يق صهر ًا للنبي الكريم بل تبقى رفقته للنبي  Õحتى بعد
وهبذا يكون ّ
وفاته ،ويدفن بجانبه وما كان اهلل لريىض أن يدفن قرب الطيب املطيب  Õإال من
كان من املؤمنني األخيار.
أما عمر الفاروق ريض اهلل عنه فتزوج النبي  Õبإبنته حفصة ريض اهلل عنها
الصوامة القوامة سنة ( )3هـ وتبقى زوجة له إىل أن يتوفاه اهلل وتبقى حفصة يف
عداد زوجاته وتبقى أمينة األمة عىل املصحف ،حيث أن املصحف الذي مجعه أبو
بكر والصحابة أبقوه عند حفصة رضوان اهلل عليها.
وقد رافق عمر الفاروق ريض اهلل عنه النبي  Õمن أول اإلسالم إىل يومنا هذا
بل وحتى تبعث اخلالئق فهو مدفون بجوار النبي يف احلجرة الرشيفة وهذا يعد
شاهد ًا واضح ًا نري ًا عىل عمق العالقة.
وسيأيت الكالم عن عالقة عثامن وعيل ريض اهلل عنهام االجتامعية للنبي  Õيف
املعلقات اآلتية.

ÎÐ

المعلقة الثانية

بنات خري البشر Õ
هذه املعلقة «بنات خري البرش» تعرض لسرية بنات النبي األكرم والرسول األعظم
حممد  ،Õوكلهن مؤمنات مهاجرات ،وأمهن سيدة نساء العاملني خدجية بنت
خويلد ريض اهلل عنها.
فكرباهن زينب ريض اهلل عنها املولودة قبل البعثة بعرش سنني ،تزوجت من ابن
خالتـها أيب العاص بن الربيع من بني عبد مناف (أي أبناء عمومة النبي) ،و أنجبت
منه علي ًا «تويف صغـري ًا» وأمامة التي تزوجها عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه بعد
وفاة خالتها فاطمة ريض اهلل عنها.
ثم سيدة نساء العاملني وأم الرحيانتني احلسن واحلسني ،أعني هبا الزهراء فاطمة
ريض اهلل عنها ،املولودة قبل البعثة بسنة ،أصغر بنات النبي  Õوأفضلهن،
واملتزوجة من اخلليفة الراشد واإلمام العدل عيل بن أيب طالب سنة 2هـ  ،وتوفيت
سنة 11هـ بعد وفاة النبي  Õبستة أشهر.
ثم رقية ريض اهلل عنها ذات اهلجرتني :املولودة قبل البعثة بسبع سنني ،واملتزوجة
من عثامن بن عفان ريض اهلل عنه بعد طالقها من ابن أيب هلب  ،هاجرت مع زوجها
عثامن إىل احلبشة وأنجبت منه عبداهلل (تويف صغري ًا) ،ثم هاجرت معه إىل املدينة
وتوفيت أثناء غزوة بدر سنة2هـ .
ثم أم كلثوم ريض اهلل عنها:ولدت قبل البعثة بعد رقية ،وهاجرت إىل املدينة ،ثم
تزوجت عثامن بن عفان ريض اهلل عنه بعد وفاة أختها ،ومل تنجب ذرية حتى توفيت
سنة 9هـ .
وكلهن توفني يف حياة النبي  Õعدا الزهراء ،فبعده بستة أشهر ،وأمجعت
املصادر التارخيية املتقدمة عىل أهنن بنات للنبي  ،Õوهن املشار إليهن يف القرآن
الكريم بقوله تعاىل «وبناتك» أي جمموعة من البنات وليست واحدة ،كام دلت عىل
ذلك السنة املطهرة وإمجاع العلامء املتقدمني .وقد نقلنا لك عزيزنا القارئ هنا 27
يروج له البعض أن فاطمة ريض
مصدر ًا خمتلف ًا رصحت بذلك ،وهبذا يعلم أن ما ّ
اهلل عنها هي االبنة الوحيدة والبقية ربائب ال أساس له من الصحة .

ÎÒ

المعلقة الثالثة

الزواج املبارك لعلي بن أبي طالب من فاطمة الزهراء
رضي اهلل عنهما
يف هذه املعلقة تشاهد من املصادر املختلفة( بصورها املنقولة يف أسفلها )
أن الصحابةريض اهلل عنهم كان هلم دور رئيس يف زواج عيل من فاطمة ريض اهلل
احلب والو ّد ؟ وإليك يساق الدليل :
عنهام ،وما الداعي إىل ذلك إال ّ
 -1الذي ّ
حث علي ًا عىل خطبة فاطمة هم :أبو بكر وعمر وسعد بن معاذ ريض
اهلل عنهم أمجعني بعد غزوة بدر الكربى 2هـ .
 -2الذي قام بدفع املهر لعيل ريض اهلل عنه هو عثامن ريض اهلل عنه ،وذلك بأن
اشرتى منه الدرع احلطمية بأربعامئة درهم ،فلام استلم عيل الدراهم قال عثامن الدرع
ٍ
وتعال من
هدية مني إليك ،هكذا بكل حفظ للكرامة ولعزة النفس لعيل ،ودون َم ٍّن
عثامن .ريض اهلل عنهام وأرضامها .
 -3ومن فرحة األنصار هبذا الزواج قام سعد بذبح شاة كوليمة للعرس ،وشارك
بعض األنصار ّ
بالذرة ريض اهلل عنهم مجيع ًا.

 -4مل ينته دور األنصار بعد ! فهذا حارثة بن النعامن األنصاري ريض اهلل عنه
هيدي داره التي بجوار دور رسول اهلل  Õإىل عيل وفاطمة ريض اهلل عنهام.
 -5وأخري ًا وليس آخر ًا يقوم الصحابة وعىل رأسهم أبو بكر برشاء اجلهاز
للزوجني !
فامذا بقي من املساعدة للزوجني مل يقم هبا الصحابة ؟
ترى ما الدافع لذلك؟ وماذا يرجون من ورائه؟
اللهم إال احلب والود والوفاء للنبي  Õوآله.

ÎÔ

المعلقة الرابعة

أسماء يحبها علي وأبناؤه رضي اهلل عنهم أجمعني
متعن يف هذه الشجرة املباركة !
أبو بكر وعمر وعثامن يشهدون كربالء ويستشهدون !
تعال نتأمل هذا األمر !
أبو بكر بن عيل بن أيب طالب ،وابن أخيه أبو بكر بن احلسن بن عيل بن أيب طالب
وعمر بن احلسن وعمر بن احلسني ومع عميهم العباس وعثامن ابني عيل بن أيب
طالب ( أمهام أم البنني الكالبية)
والننسى عمر بن عيل بن أيب طالب آخر أبناء عيل وفاة ،وعمر وعثامن ابني عيل
ابن احلسني.
بل امتد األمر إىل اجليل السادس ،ليسمي موسى الكاظم ابنني من أبنائه :أبابكر
وعمر !
هل تريد املزيد من آل بيت النبوة صادقي الود واإلخاء  ،الذين يعرفون للمهاجرين
واألنصار قدرهم وفضلهم وصحبتهم جلدهم الرسول الكريم  Õ؟
إليك املزيد
عائشة بنت جعفر الصادق!
عائشة بنت موسى الكاظم!
عائشة بنت عيل الرضا!
عائشة بنت اجلواد!
أخي الكريم  ..هناك كم كبري من هذه العالقات الفريدة ،والتسميات ذات املغزى
املعرب يف بطون الكتب املعتمدة ،هل تريدنا بعد هذا أن نصدق كالم املسترشقني
املغرضني ،ومن تلوث بفكرهم بأن العالقة كانت عداء وبغضاء؟ اللهم ال  ،وأبرأ
إىل اهلل من وساوسهم ونفثهم ومكرهم باملسلمني.

ÎÖ

المعلقة الخامسة

املصاهرات بني آل النبي  Õوآل الصديق رضي اهلل عنهم
تظهر هذه املعلقة ست مصاهرات بني آل البيت النبوي وآل الصديق ريض اهلل عنه.
أرشفها الزواج املحمدي من الصدّ يقة عائشة ريض اهلل عنها سنة ( )1قبل اهلجرة ،ودخوله
هبا ( )2هـ  ،وبقائها عنده إىل وفاته كام سلف  ،فهل انتهت العالقة بذلك؟ كال ،فهذا سبط
النبي  Õورحيانته  -احلسن ويف بعض املصادر احلسني  -يتزوج حفيدة أيب بكر (حفصة
بنت عبد الرمحن) [كام جاء يف أنساب األرشاف للبالذري ( )381/1واملحرب البن حبيب (.])448
ثم يتزوج من أحفاد احلسن (موسى اجلون) بن عبد اهلل (املحض) بن (احلسن املثنى)
من أم سلمة بنت حممد بن طلحة بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن أيب بكر([ .أنساب األرشاف
( )407/1نسب قريش ( )20/1الفخري يف أنساب الطالبيني ( )36/1وعمدة الطالب)113

أما البيت احلسيني ،فالباقر يف سنة  80هـ تقريب ًا يتزوج أم فروة بنت القاسم بن حممد
لتنجب له جعفر الصادق [( وهذا بإمجاع املصادر)].
وكذلك يتزوج إسحاق بن عبد اهلل بن عيل بنت احلسني من كلثم بنت اسامعيل بن
عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر([ .نسب قريش .])24/1
أما من بيت جعفر الطيار فيتزوج إسحاق بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب من أم حكيم
بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر أخت أم فروة (أم جعفر الصادق) ،فتكون أم حكيم خالة
جعفر الصادق ([ .الشجرة املباركة  ،للفخر الرازي )].
ويظهر جلي ًا يف هذه املعلقة :
 أن معظم املصاهرات متت بعد وفاة أيب بكر ،فلم تكن قطع ًا لوجود أي منصب سيايسأو اقتصادي أو غريه وإنام هو احلب والود بني البيتني الكريمني.
 أن الرجال كلهم من آل البيت النبوي والنساء من آل بني أيب بكر ،ومن املعلوم أناخلطبة تأيت من قبل الرجال للنساء فكانت الرغبة من آل بيت النبي  Õظاهرة.
 استمرار هذه الزجيات بعد حوادث خمتلفة (السقيفة  ،صفني  ،اجلمل  ،كربالء )...،دليل واضح عىل جتاوز األمة عامة وآل البيت خاصة هلذه اخلالفات رغم تضخيمها من
قبل بعض املسترشقني ،وإال فإن هناك كثري ًا من األخطاء التارخيية الواضحة التي وضعت
لتضخيم حجم العداء يف العهد النبوي والعهد الراشدي ،ابتغاء الفتنة وبذر اخلالفات التي
ال حتصد األمة منها إال األشواك.

ÏÎ

المعلقة السادسة

ولدني أبو بكر الصديق مرتني
هلم إيل أريك عجب ًا !
هذا جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهم أمجعني
امللقب بالصادق يفخر بجده الصديق الذي يصل إليه من أمه أم فروة بنت فقيه أهل
املدينة القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق (وهذه الوالدة األوىل).
أما أمها فهي أسامء بنت عبدالرمحن بن أيب بكر الصديق (وهذه الوالدة الثانية).
هل كان للصادق أن يفخر بغري أهل التقى ؟
ومالذي حدا بالباقر ليتزوج من أم فروة ؟
أمل تلحظ معي عزيزنا القارئ أن هذه الزجية متت بعد وفاة أيب بكر بقرابة سبعني
عام ًا !
فال مطمع سيايس والرغبة اقتصادية إال احلب والوفاء والتخري للنطف.
وفع ً
ال أنجبت إمام ًا وأي إمام :جعفر الصادق!
وللصادق روايات يف صحيح مسلم والسنن األربعة ،فض ً
ال عن اشتهاره بالفقه
والعلم.
كيف ال ؟ وأبوه الباقر ،وخاله فقيه املدينة القاسم بن حممد ،ومنشأه ومتوفاه معدن
العلم  -املدينة النبوية  -الزاخرة بالعلم وأهله .

ÏÐ

المعلقة السابعة

املصاهرات بني آل النبي  Õوآل عمر بن الخطاب
رضي اهلل عنه
تربز لنا كتب الرجال واألنساب ( )3مصاهرات بني آل النبي  Õوآل عمر
ريض اهلل عنه ،أشهرها وأعظمها زواج النبي  Õبحفصة أم املؤمنني ريض اهلل عنها
وبقاؤها زوجة له ،تم هذا الزواج املبارك سنة  3هـ بعد أن استشهد زوج حفصة يف
غزوة بدر.
أما املصاهرة الثانية فهي زواج عمر بن اخلطاب من ابنة عيل وفاطمة الزهراء (أم
كلثوم) ريض اهلل عنهم أمجعني حفيدة النبي  ،Õوقد ولدت أم كلثوم يف حياة النبي
 Õوتزوجها عمر قبل سنة  20هـ  (.انظر معلقة أنا ابن اخلليفتني).
وكانت ملا قتل والدها عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهام قالت « :مايل ولصالة
الغداة».
تريد أن زوجها عمر ريض اهلل عنه قتل عىل يد املجويس أيب لؤلؤة يف صالة الغداة
(الفجر ) ،ووالدها عىل يد املجرم عبد الرمحن بن ملجم يف صالة الغداة ،ويشاء اهلل
أن يموت ولدها زيد بن عمر يف صالة الغداة ،لتفارق احلياة هي وإيا ُه يف حلظة واحدة
حتى إهنم مل يعلموا من يرث من اآلخر ؟! (رياض املسائل للطبطبائي  ، 664/12مستند الشيعة
للنراقي ( )452/19تاريخ دمشق ترمجة عيل بن أيب طالب).

هذا وقد تزوجها عوف بن جعفر بن أيب طالب بعد استشهاد عمر بن اخلطاب ثم
إن عوف ًا مات عنها ،فتزوجها أخوه حممد ،ثم مات عنها ،فتزوجها أخوه عبد اهلل بن
جعفر فامتت عنده فكانت تقول« :إين ألستحي من أسامء بنت عميس مات ولداها
عندي فأختوف عىل الثالث» فامتت عنده ومل تلد ألحد منهم[ .ذكرها ابن حجر يف اإلصابة
يف ترمجة أم كلثوم].
أما املصاهرة الثالثة فتمت يف اجليل اخلامس أي أحفاد األحفاد بني احلسني بن عيل
بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب وحفيدة حفيد عمر ريض اهلل عنهام وهي
جويرية بنت خالد بن أيب بكر بن عبد اهلل بن عمر تأكيد ًا ملا كان عليه أباؤهم من الو ّد
واإلخاء.

ÏÒ

المعلقة الثامنة

أنا ابن الخليفتني
كان زيد بن عمر بن اخلطاب يفتخر بأبويه عمر وعيل ريض اهلل عنهام ،ويقول:
(أنا ابن اخلليفتني) ،وذلك ألن أمه كام سبق هي أم كلثوم ابنة عيل وفاطمة ريض اهلل
عنها.
روى احلاكم بسنده عن جعفر بن حممد (الصادق) عن أبيه (الباقر) :أن عمر بن
اخلطاب خطب إىل عيل أم كلثوم فقال :أنكحنيها ،فقال :عيل إين أرصدها البن أخي
جعفر ،فقال :عمر انكحنيها فواهلل ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصد
فأنكحه عيل فأتى عمر املهاجرين فقال :أال هتنئوين؟ فقالوا :بمن يا أمري املؤمنني
فقال :بأم كلثوم بنت عيل وابنة فاطمة بنت رسول اهلل إين سمعت رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم يقول« :كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إال ما كان من سببي ونسبي
فأحببت أن يكون بيني وبني رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم سبب ونسب».
وأنجبت له زيد ًا ورقية ،أما زيد فلم تدم به احلياة إذ تويف شاب ًا يافع ًا (وكان مقتله
نتيجة شجار حصل بني بيتني من بيوت أعاممه بنى عدي ،فخرج ليصلح بينهام
ً
خطأ مل يعلم مصدرها ،ومل يلبث كثري ًا حتى توفاه اهلل هو
فجاءته رضبة يف رأسه
وأمه أم كلثوم ريض اهلل عنهام يف وقت واحد).
وصىل عليه أخوه عبد اهلل بن عمر وخلفه خااله احلسن واحلسني سنة  45هـ.
ريض اهلل عنهم أمجعني[ .تاريخ دمشق البن عساكر ترمجة زيد بن عمر]
أما رقية بنت عمر من أم كلثوم فتزوجت من إبراهيم بن نعيم بن النحام أحد بني
عدي (اإلصابة البن حجر ترمجة ابراهيم بن نعيم بن النحام).

ÏÔ

المعلقة التاسعة

عثمان رضي اهلل عنه يف بيت النبوة
هو أمري املؤمنني ،وثالث اخللفاء الراشدين ،وأحد العرشة املبرشين باجلنة،
وأحد السابقني األولني ،وممن هاجر اهلجرتني «احلبشة واملدينة» ،وكان سيد ًا يف
اجلاهلية واإلسالم ،ومن أجله قامت بيعة الشجرة «الرضوان» وفضائله أجل من
أن حترص.
ويظهر توسط عثامن البيت النبوي الرشيف من خالل العالقات األربع التالية:
 -1أنه ابن عم النبي  ،Õإذ يلتقي معه يف عبدمناف بن قيص اجلد الثالث للنبي
 Õفهو عثامن بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبدشمس بن عبدمناف.
 -2أروى بنت كريز أم عثامن بن عفان ريض اهلل عنه ،أمها البيضاء بنت عبداملطلب
شقيقة عبداهلل والد النبي  ،Õبل توأمه إذ كانا يف بطن واحدة.
 -3ثم الرشف الذي اليدانى والفضل الذي اليبارى ،زواج عثامن من رقية
يمرضها من
ريض اهلل عنها قبل اهلجرة ،وهجرته هبا إىل احلبشة ثم املدينة ،وبقي ّ
احلصبة أثناء غزوة بدر بأمر النبي .Õ
زو َج ُه رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم
 -4ملا توفيت رقية ريض اهلل عنها َّ
أختها أم كلثوم ريض اهلل عنها وبقيت حتى توفاها اهلل سنة 9هـ .
وسيأيت يف الصفحة التالية مزيد من عالقة عثامن وآله بآل البيت ريض اهلل عنهم
مجيع ًا.

ÏÖ

المعلقة العاشرة

املصاهرات بني آل النبي Õ
وآل عثمان رضي اهلل عنه
يظهر بجالء من هذه املعلقة ثامن مصاهرات بني آل النبي  Õوآل عثامن
ريض اهلل عنه ،كام يظهر من خالهلا ما ييل :
 .1التقاء عثامن وآله بالنسب النبوي الرشيف يف عبد مناف اجلد الثالث
للنبي . Õ
 .2زواج عثامن من بنتي النبي  Õرقية وأم كلثوم.
 .3تواصل هذه املصاهرات خلمسة أجيال ،عثامن وابنه أبان وحفيدة مروان،
وعبد اهلل وزيد ابني عمرو ،ثم حفيدات أحفاد عثامن!
 .4كان للبيت احلسني منها زجيتان ،وللبيت احلسيني ثالث.
ومن املعلوم بداهة أن الزجيات تزيد الروابط األرسية والعالقات االجتامعية
قرب ًا ،ويزداد ذلك بزيادهتا فهل ترى يف هذه املصاهرات عىل كثرهتا وتعدد
أجياهلا إال انتصار ًا للرتبية النبوية لآلل واألصحاب؟ بل جتاوز األمر إىل األبناء
واألحفاد!
تأمل جيد ًا  ..هل ترىض أن تصاهر أو يصاهرك من هو مشبوه يف إسالمه أو
أخالقه أو من تشك يف عدائه ؟
إذا كنت ال ترضاه فاآلل واألصحاب أوىل وأوىل.

ÐÎ

المعلقة الحادية عشر

املصاهرات بني آل النبي  Õوبني عمومتهم
لعل هذه املعلقة من أكثر املعلقات مادة ،رغم أننا فصلنا مصاهرات آل عثامن
ابن عفان ريض اهلل عنه بإصدار مستقل،ويتجىل لك أخي القارئ الكريم من
خالل املعلقة حقائق عدة منها :
 .1آل البيت النبوي مل ينفصلوا عن جمتمعهم بدليل هذه املصاهرات الكثرية
عرب األجيال املتعددة .
 .2ثالثة من بنات النبي  Õعند هذا البيت من قريش(إذا وضعنا عثامن
ريض اهلل عنه باالعتبار).
 .3هناك ثامن مصاهرات مع آل عثامن ريض اهلل عنه ،وست مع آل مروان
ابن احلكم  ،وأربع مع آل أيب سفيان ريض اهلل عنه.
 .4كان منها ثالث عرشة مصاهرة مع آل عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه.
 .5جل هذه املصاهرات بعد أحداث الفتن ( صفني  ،اجلمل  ،كربالء).
 .6كان بني آل النبي  Õوآل أيب سفيان ريض اهلل عنه أربع مصاهرات
أرشفها زواج النبي  Õمن أم حبيبة بنت أيب سفيان ( أقرب زوجات النبي
 Õإليه نسب ًا).

ÐÐ

المعلقة الثانية عشر

الزبري رضي اهلل عنه يف بيت النبوة
الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قيص بن كالب القريش
األسدي ،أبو عبد اهلل ،حواري رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
وابن عمته صفية بنت عبد املطلب ريض اهلل عنها ،وأحد العرشة املشهود هلم باجلنة،
وأحد الستة أصحاب الشورى ،كانت أمه تكنيه أبا الطاهر بكنية أخيها الزبري بن عبد
املطلب ،واكتنى هو بابنه عبد اهلل فغلبت عليه.
أسلم وله اثنتا عرشة سنة وقيل ثامن سنني.
جيتمع الزبري بن العوام ريض اهلل عنه مع البيت النبوي بعدة وشائج:
 -1اجتامعه يف اجلد الرابع للنبي  Õقيص بن كالب.
 -2أمه صفية بنت عبد املطلب بن هاشم القرشية اهلاشمية ريض اهلل عنها «عمة
رسول اهلل  Õشقيقة محزة ريض اهلل عنه ،وأمها هالة بنت وهب خالة رسول اهلل
 Õوكان أول من تزوجها احلارث بن حرب بن أمية ثم هلك ،فخلف عليها العوام
بن خويلد بن أسد بن عبد العزى فولدت له الزبري والسائب ،وأسلمت وهاجرت مع
ولدها الزبري ،وعاشت إىل خالفة عمر ريض اهلل عنه».
 -3عمته خدجية بنت خويلد أم املؤمنني ،وسيدة نساء العاملني ريض اهلل عنها ،أول
املؤمنني إيامن ًا.
 -4ومن َث َّم فإن فاطمة بنت رسول اهلل ريض اهلل عنها هي ابنة عمته.
فمن هنا حق لنا أن نقوهلا مدوية  ..الزبري يف بيت النبوة !

ÐÒ

المعلقة الثالثة عشر

املصاهرات بني آل علي وآل الزبري
رضي اهلل عنهم أجمعني
اكام ً
ال ملسرية الود املتأصل بني اآلل واألصحاب بعامة وآل عيل بن أيب طالب
وآل الزبري خاصة تأيت هذه املعلقة التي نلحظ منها ماييل:
 .1متت هذه املصاهرات بعد معركة اجلمل ()36هـ ؛ لتعطي لنا ضو ًء نري ًا
رصحي ًا بأن وقعة اجلمل مل تفسد الود بينهم  ،وأن مايفرتيه ويزينه املسترشقون من
أس له والبناء إال قالة الزور واالفرتاء.
بغضاء وشحناء ال ّ
 .2بلغت املصاهرات ( )14مصاهرة خالل قرن من الزمان ،وعرب ستة أجيال
من األبناء واألحفاد .
 .3كان نصيب البيت احلسني ست مصاهرات :بحفيدين ،و بابنتني للحسن
(رقية ونفيسة) ،وحفيدة (مليكة) ،ويالحظ أن عبداهلل (النفس الزكية) حفيد
احلسن صاهر البيت الزبريي مرتني!
 .4كان نصيب البيت احلسيني ست مصاهرات ،مخس رجال كلهم من أحفاد
عيل بن احلسني مع ابنة احلسني سكينة.
 .5كان لبيت مصعب بن الزبري مخسة مصاهرات مع آل عيل ريض اهلل عنهم
أمجعني.

ÐÔ

المعلقة الرابعة عشر

املصاهرات بني آل علي وآل طلحة
رضي اهلل عنهم أجمعني
متثل هذه املعلقة دلي ً
ال إضافي ًا عىل أن مكذوبات معركة اجلمل ينبغي احلذر منها،
وإال ما الذي دفع آل البيت ليتزوجوا من آل الزبري كام مر سابق ًا ،وآل طلحة كام
نشاهده ،لو كانت األنفس مشحونة بالبغض والعداء ؟
أما طلحة فهو ا بن عبيد اهلل بن عثامن بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة
بن كعب بن لؤي بن غالب القريش التيمي ،أبو حممد ،أحد العرشة املبرشين باجلنة،
وأحد الثامنية الذين سبقوا إىل اإلسالم ،وأحد اخلمسة الذي أسلموا عىل يد أيب
بكر ،وأحد الستة أصحاب الشورى ،والخيفى فضله وسابقته ،لكننا نلحظ يف هذه
املعلقة :
 .1زواج احلسن بن عيل ريض اهلل عنهام من أم إسحق بنت طلحة ريض اهلل عنه
لتنجب له ابن ًا سامه احلسن ريض اهلل عنه (طلحة).
 .2بل يتزوج احلسني الشهيد منها بعد وفاة أخيه وبناء ًا عىل وصيته ! لتنجب له
السيدة اجلليلة فاطمة (الصغرى).
 .3السؤال :أمل يشرتك احلسنان بمعركة اجلمل ؟ فلامذا يتزوجان من ذرية طلحة
إذ ًا لو كانت اجلمل كام يصورها املسترشقون ومن تبعهم؟
فاحلذر احلذر ألن التاريخ عبثت به ٍ
أيد هلا مآرب مشبوهة؟
 .4يتزوج كل من عبداهلل (املحض) ابن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب،
وعون بن حممد بن عيل بن أيب طالب من حفيدة طلحة ،حفصة بنت عمران بن
إبراهيم بن حممد بن طلحة (استشهد مع أبيه يف معركة اجلمل)
 .5تتزوج حفيدة احلسني ،عبدة بنت عيل بن احلسني من حفيد طلحة نوح بن
إبراهيم بن حممد بن طلحة !
 .6أمل تلحظ عزيزنا القارئ الكريم أن لمَ َّ شمل األمة مقصد رئيس راعاه اآلل
واألصحاب وهم نعم القدوة لنا ؟!
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المعلقة الخامسة عشر

أصهار الحسني بن علي بن أبي طالب
رضي اهلل عنهم من أبناء الصحابة
هلم معي إىل أبناء احلسني ريض اهلل عنه وحتديد ًا إىل عيل بن احلسني وأختيه فاطمة وسكينة،
وبالبحث وجدنا أهنم شهدوا كربالء مع أبيهم احلسني الشهيد وإخواهنم وأبناء عمومتهم،
وما يعنينا اآلن هو :
 -1احلسن (املثنى) بن احلسن بن عيل بن أيب طالب (زوج فاطمة) خرج مدنف ًا باجلراح
من تلك املجزرة ،وأنجبت منه احلسن (املثلث) وعبداهلل (املحض) وإبراهيم (الغمر)
وكلهم سادة ُن ُجب ،كام أنجبت زينب (تزوجها اخلليفة األموي الوليد بن عبد امللك) وأم
كلثوم (تزوجها ابن خاهلاحممد الباقر).
 -2وملا تويف احلسن املثنى (قرابة 97هـ) تزوجها بعده عبداهلل بن عمرو بن عثامن بن
عفان امللقب باملطرف ،وأنجبت له حممد ًا (الديباج) وابن ًة.
 -3أما ُسكينة فكان زوجها عبداهلل بن احلسن بن عيل بن أيب طالب ،وهو الذي يقال له
يف بعض املصادر( :القاسم) وكنيته (أبو بكر) ،وقد استشهد يف وقعة َّ
الطف مع أهل بيته.
 -4تزوجت بعده مصعب بن الزبري بن العوام ،وأنجبت له ابنة اسمها فاطمة.
 -5ملا قتل مصعب سنة «71هـ» تزوجت بعده عبد اهلل بن عثامن بن عبد اهلل بن حكيم بن
حزام وأنجبت له عثامن ويلقب (قرين ًا) وحكيم وربيحة.
 -6ملا تويف تزوجها زيد بن عمرو بن عثامن بن عفان.
 -7ملا تويف تزوجها إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف ،وطلقها بعد ثالثة أشهر.
 -8تزوجها األصبغ بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم ،أخو اخلليفة الراشد عمر بن
عبد العزيز ومات مبكر ًا ،ويالحظ ما ييل:
أ -أن الغالب أن ويل سكينة يف هذه الزجيات أخوها عيل بن احلسني ريض اهلل عنهم.
ب -اثنان من أزواج سكينة قتال مبكر ًا ،ومات أحدهم ،وط َّلق اآلخربعد أشهر ،مما
يفرس كثرة أزواجها.
جـ -تأمل كيف أن أزواجهام هم من أبناء وأحفاد الصحابة ،وخاصة عثامن والزبري
وعبد الرمحن بن عوف ريض اهلل عنهم أمجعني ،مما يقطع الشك ويزيل الريبة بأهنم
كانوا عىل و ّد وحمبة بقيت حتى أحفادهم.
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المعلقة السادسة عشر

محمد الباقر رضي اهلل عنه
هو السيد اإلمام ،أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ،املدين،
أبوه زين العابدين ،ولد سنة ست ومخسني.
لقب بالباقر لبقره العلم (أي شقه وعرف أصله وخفيه)
من أشهر شيوخه وأكربهم ثلة من الصحابة الكرام ،مثل جابر بن عبد اهلل االنصاري
وأنس بن مالك ،وأبوسعيد اخلدري ،وعبداهلل بن عمر ،وعبداهلل بن عباس ريض اهلل
عنهم أمجعني ،مما يعطينا نموذج ًا مرشق ًا للتواصل العلمي والصلة الثقافية بني اآلل
واألصحاب.
بل إن للباقر قرابة ( )244رواية يف أمهات كتب احلديث النبوي ناهيك عن كتب
التفسري وغريها.
وكام سبق فإن الباقر صاهر بيت أيب بكر الصديق يف ابنتهم أم فروة بنت القاسم
ابن حممد بن أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه ،وأنجبت له جعفر ًا الصادق ،أسوة بجده
رسول اهلل  Õملا تزوج من الصديقة عائشة ،وبعم أبيه احلسن بن عيل ملا تزوج من
حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق ،بل إن ابن أخيه إسحاق بن عبداهلل بن
عيل بن احلسني تزوج من البيت البكري! ياهلا من ملحمة و ّد وإخاء وحب ووفاء !
ونختم هذه املعلقة بام رواه األربيل عن الباقر ملا سئل عن حلية السيف فقال :قال:
الصدّ يق ،قال :فوثب وثبة
«ال بأس به ،قد حلىَّ أبو بكر الصديق سيفه ،قلت :وتقول ّ
الصدّ يق ثالث ًا ،فمن مل يقل له الصديق فال
الصدّ يق ،نعم ّ
استقبل القبلة ،ثم قال :نعم ّ
صدق اهلل له قو ً
ال يف الدنيا وال يف اآلخرة ! » «كشف الغمة (.»)360/2
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المعلقة السابعة عشر

حفصة بنت محمد الديباج حفيدة الخلفاء
الراشدين األربعة وطلحة والزبري
بعد ما يقارب ( )150عام ًا بقيت العالقة متميزة بني أحفاد اآلل واألصحاب
والدليل هذه املعلقة التي بني يديك !
هي حفصة بنت حممد (الديباج ) ابن عبداهلل (املطرف) ابن عمرو ابن اخلليفة
الراشد واإلمام العادل (عثامن) بن عفان ريض اهلل عنه.
امرأة أولدها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثامن وعيل
وطلحة والزبري ريض اهلل عنهم أمجعني !
أمها خدجية بنت عثامن بن عروة بن (الزبري).
وأم عروة ،أسامء بنت (أبى بكر).
وأم حممد ( الديباج) - :أبيها  ، -فاطمة بنت حسني بن (عيل).
وأم فاطمة بنت حسني ،أم إسحاق بنت (طلحة) بن عبيد اهلل.
وأم عبد اهلل بن عمرو بن عثامن بن عفان ،حفصة بنت عبد اهلل بن (عمر) بن
اخلطاب ،ويقال :زينب بنت عبد اهلل بن عمر.
هل الحظت عزيزنا القارئ الكريم مدى التداخل االجتامعي العجيب ؟
أال ترى أن أبناء اآلل واألصحاب سمو فوق كل اخلالفات املزعومة ؟
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المعلقة الثامنة عشر

أمهات املؤمنني زوجات سيد املرسلني Õ
تشاهد هنا عمود النسب النبوي والتقاء أمهات املؤمنني وزوجات سيد املرسلني
 Õبه ،ويظهر فيه إحدى عرشة أم ًا للمؤمنني مرتبات حسب قرهبن ال َنَسبي منه،
ويالحظ من سريهتن:
 .1خروج جويرية بنت احلارث املصطلقية؛ ألهنا قحطانية(عىل األرجح)  ،وصفية
بنت حيي بن أخطب؛ ألهنا من ذرية إسحاق بن إبراهيم عليهام الصالة والسالم.
 .2كلهن توفني بعد النبي  Õإال خدجية (سيدة نساء العاملني) ،وزينب بنت
خزيمة ريض اهلل عنهام.
 .3كلهن دفن بالبقيع عدا خدجية دفنت باحلجون بمكة ،وميمونة ريض اهلل عنها
دفنت برسف.
 .4زينب بنت جحش ريض اهلل عنها أرسع أزواج النبي  Õحلاق ًا به إذ توفيت
بعده سنة 20هـ .
كام كانت تشرتك معه يف النسب من جهة أمها أميمة بنت عبد املطلب عمة النبي
.Õ
 .5لعائشة ( )2210حديث ًا ،وألم سلمة ( ،)378ومليمونة ( ،)78وألم حبيبة
( ،)65وحلفصة ( ،)60ولزينب بنت جحش ( ،)11ولصفية ( ،)10وجلويرية (،)7
ولسودة (.)5
 .6عائشة ريض اهلل عنها كانت البكر الوحيدة بينهن.
 .7آخرهن وفاة هي أم سلمة توفيت سنة 61هـ  ،كام كانت ميمونة آخر واحدة
تزوجها  Õسنة ( )7هـ .
هذه أنساب سيداتنا وأمهاتنا أمهات املؤمنني ،فقد اشرتك رشف نسبهم مع رشف
زوجهم املصطفى صىل اهلل عليه وآله وسلم.
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المعلقة التاسعة عشر

العشرة املبشرون بالجنة
تتناول هذه املعلقة النسب النبوي الرشيف ،وحمل التقاء العرشة املبرشين معه يف
النسب ،وال خيفى ورود األحاديث الكثرية يف بشارهتم باجلنة ،منها ما رواه أبو داود
يف سننه ( -ج  / 2ص :)623
قام سعيد بن زيد فقال أشهد عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم أين سمعته وهو
يقول« :عرشة يف اجلنة :النبي يف اجلنة ،وأبو بكر يف اجلنة ،وعمر يف اجلنة ،وعثامن يف
اجلنة ،وعيل يف اجلنة ،وطلحة يف اجلنة ،والزبري بن العوام يف اجلنة ،وسعد بن مالك يف
اجلنة ،وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة» ولو شئت لسميت العارش :قال :فقالوا :من
هو؟ فسكت قال :فقالوا :من هو ؟ فقال :هو سعيد بن زيد .
وباإلمكان مالحظة ماييل :
 .1أهنم كام كانوا قريبني من النبي  Õيف دعوته كان هناك قرب يف النسب .
 .2العرشة أبوهم إسامعيل بن إبراهيم ،ونبيهم وصاحبهم حممد عليهم الصالة
والسالم أمجعني .
 .3الطعن يف نسب أحدهم ينسحب عىل الطعن بالنسب النبوي الرشيف.
 .4هناك اثنان من بني زهرة (أخوال النبي  )Õومها سعد وعبد الرمحن ريض
اهلل عنهام.
 .5هناك اثنان من بني تيم أبو بكر الصديق وابن عمه طلحة ريض اهلل عنهام .
 .6هناك اثنان من بني عدي مها ابنا العم عمر وسعيد بن زيد ريض اهلل عنهام.
 .7أبوبكر الصديق الوحيد منهم الذي أسلم أبوه.
 .8أن اخللفاء األربعة وأهل الشورى الستة منهم!
 .9أوهلم موت ًا هو أبو بكر وآخرهم سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنهام.
 .10عمر وعثامن وعيل وطلحة والزبري ريض اهلل عنهم استشهدوا قتال .
 .11كلهم من أهل بدر (شهود ًا أوحك ًام)ومن أهل بيعة الرضوان باستثناء عثامن
ريض اهلل عنه فمن أجله كانت البيعة .
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المعلقة العشرون

الدولة اإلسالمية حتى آخر عهد الخلفاء الراشدين
رضي اهلل عنهم أجمعني
تظهر هذه اخلريطة حجم فتوحات اخللفاء الراشدين واتساع الدولة اإلسالمية الرسيع
خالل ( )30عام ًا ،بل ّ
إن الشعوب التي فتحت أراضيها أخذت اإلسالم ولغته ،بل
وسامهت بالفتوحات ،فكانت فتوحات اآلل واألصحاب لقلوب العباد قبل األرايض
والبالد.
ولك أن تتصور آالت احلرب والتنقل يف ذلك الزمن ،وتقارهنا بحجم الفتوحات لتعرف
مدى إخالص وشجاعة اآلل واألصحاب ،وتسديد اهلل هلم وتأييده بنرصه ،مصداق ًا لقوله
جل يف عاله ﱫ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﱪ (حممد.)7 :
كام تظهر اخلارطة العدد الكبري جد ًا من قادة الفتوحات من الصحابة الذين ساروا يف
مشارق األرض ومغارهبا تبليغ ًا للدين ونرصة لرشع رب العاملني .
وهاك مثا ً
ال من آل بيت النبوة يظهر لك انتشارهم يف الفتوحات -:
قال ابن عبد الرب األندليس:
«ويقال إنه ما رؤيت قبور أشد تباعد ًا بعضها من بعض من قبور بني العباس بن
عبد املطلب ،ولدهتم أمهم أم الفضل يف دار واحدة ،واستشهد الفضل بأجنادين ،ومات
معبد وعبد الرمحن بإفريقية ،وتويف عبد اهلل بالطائف ،وعبيد اهلل باليمن ،وقثم بسمرقند،
وكثري بينبع أخذته الذبحة» .االستيعاب [ :جزء  - 1صفحة ] 59
كام يظهر من اخلريطة مشاركة احلسن واحلسني وعبداهلل بن عمر وعبداهلل بن عباس
وعبداهلل بن الزبري وعبداهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهم أمجعني يف فتح جرجان
وطميسة ( )30هـ يف الرشق  ،وفتح إفريقيا وسبيطلة ( )26هـ يف الغرب.
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