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 )١(إنشاء املربة وأهدافها  

ًتأسست يف دولة الكويت طبقا ألحكام القوانني الـصادرة يف شـأن األنديـة ومجعيـات 
مـربة اآلل (( مـربة أطلـق عليهـا اسـم النفع العام واملربات اخلريية والقـرارات املنفـذة هلـا

 . مقرها مدينة الكويت»واألصحاب
م ٢٨/٢٠٠٥وقد تم إشهارها بموجب قرار وزير الشؤون االجتامعيـة والعمـل رقـم 

وقد سجلت املربة يف إدارة اجلمعيات اخلريية واملربات بوزارة الشؤون االجتامعيـة والعمـل 
 ٢٣حتت رقم

 :أهداف املربة
األخيـار ) الصحابة(األطهار واألصحاب ) آل البيت( حمبة اآلل  العمل عىل غرس- ١

 .يف نفوس املسلمني
ً نرش العلوم الرشعية بـني أفـراد املجتمـع وخـصوصا تلـك املتعلقـة بـرتاث اآلل - ٢

 .واألصحاب من عبادات ومعامالت
 التوعية بدور اآلل واألصحاب، وما قاموا به من خدمات جليلة لنرصة اإلسـالم، - ٣
 .فاع عن املسلمني وحتقيق هدي القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفةوالد

 دعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بـني رشائـح املجتمـع مـن خـالل جتليـة بعـض - ٤
املفاهيم اخلاطئة التي رسخت يف نفوس بعض املسلمني عن أهل البيت األطهار والـصحابة 

 .األخيار
                                                                                                                         

 .ون االجتامعية والعملًحرفيا من واقع النظام األسايس للمربة الصادر بقرار وزير الشؤ) ١(
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 املقدمة 

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا مـن رشور أنفـسنا ومـن 
 . فال هادي لههُسيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل

 ًأن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسولهوأشهد 
                       

                                

     .  
                     

                         . 
 أما بعد

َفإن ألهل بيت رسول  ًاهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم حقـا واجبـا علينـا، بعـد َّ ً
ًواقتـداء  )١(ًتباعا لوصية رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فيهمحمبتهم ومواالهتم؛ ا

                                                                                                                         

روى مسلم يف صحيحه بسنده عن زيد بن أرقم من حديث له قول النّبي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم ) ١(
ُأذكركم يف أهل بيتي، أذكركم اهللا يف أهل بيتي أذكركم اهللا يف أهل بيتي« ُ كتاب فضائل الصحابة، بـاب » ُ

 .هـ ١٤٢١ط دار السالم، السعودية ) ٢٤٠٨(ّمن فضائل عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه رقم 
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َرضوان اهللا عليهم جتاههم وعمال بأخالق التـابعني وتـابعيهم مـن  )١(بنهج الصحابة  ً
 . )٢(ءةأهل الدين واملرو

 فإن بعد تلك املحبة لزم التعريف هبم، ونرش تراثهم، وتنقية تارخيهم ممـا شـابه
ُّمن روايات وأخبار كثر فيها الغـث ُ واملدسـوس واملوضـوع وغلبـت فيـه العاطفـة َ ْ

ِ احلق من الباطل، وإنام تتبع اهلوى فتهوي )ًغالبا( ُاجلياشة التي ال متيز  َ َ. 

                                                                                                                         

ًارقبوا حممـدا صـىل «: قال أبو بكر: روى البخاري يف صحيحه بسنده عن ابن عمر ريض اهللا عنهام قال) ١(
، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب احلسن واحلسني ريض اهللا عنهام »اهللا عليه وآله وسلم يف أهل بيته

 .م ٢٠٠٠-هـ١٤٢١ط دار السالم، السعودية ) ٣٧٥١(رقم 
ّوكذا كان خلق الصحابة مجيعهم مع أهل بيت النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم حيفظـون فـيهم وصـية نبينـا  ُ

 .صىل اهللا عليه وآله وسلم
ًلقد كان التابعون من أشد الناس توقريا وحمبة ألهل بيت النبي صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم، فقـد كـان ) ٢(

يقـول عبـد اهللا . ًناس إكراما ألهل بيت النبي صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمعمر بن عبد العزيز من أشد ال
ٍأتيت عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا يف حاجـة يل «: ابن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب» املحض« ُ

ّإذا كانت لك حاجة فأرسل إيل واكتب هبا فإين أستحي من اهللا أن يراك عىل بايب: فقال يل اسـتجالب (» ِ
فهكـذا ) . م٢٠٠٠ -هــ ١٤٢١ ط دار البشائر اإلسالمية، بـريوت ٢/٥٦٧تقاء الغرف للسخاوي ار

ّكان تكـريم التـابعني ألهـل البيـت رضـوان اهللا علـيهم حتـى إن عـثامن النهـدي وهـو تـابعي جليـل  ّ
 ُبالبرصة، وكان من ساكني الكوفة، ملا قتل احلسني بن عيل ريض اهللا عنهام حتول إىل البـرصة) هـ٩٥ت(

ّال أسكن بلدا قتل فيه ابن بنت النبي صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم«: وقال ُ اسـتجالب ارتقـاء الغـرف (» ً
٢/٥٧٥.( 
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دليـل إىل ريض اهللا عنهم، لكن املحبـة حتتـاج ومعلوم وجوب حمبة أهل البيت  

ًوإال يكون املدعي كاذبا أو ال دليل عىل صدق دعواه كام يقول الشاعر  ُ ِ: 
 اكاوليىل ال تـقر هلم بـــذ    ليىلب ًالْصَعي وّ يدٌّكلو  

ُولقد طالعت العديد من املصنفات التي ص ًنفت يف نـساء أهـل البيـت خاصـة ُ
ًت قصورا وتقصريا، وظفالح َتفريطا وإفراطا؛ فلهذا رأيت من الواجب واألمانة نرش ً ُ ً ً

تراثهم، وبيان حقيقة حاهلم؛ خاصة وأن نساء أهل البيـت رضـوان اهللا علـيهن مـن 
 .واتنا هبنخداء نسائنا وبناتنا وأُأفضل النساء، وهن ممن ندعو القت

 ِ عىل الرجالُ النساءِلتِّضُلف     كمن فقدناُ النساءَولو كان
سـل واألزمنـة ُّل مـن املالئكـة واألنبيـاء والرَّضَز وجل اصـطفى وفـإن اهللا ع

ٍواألمكنة واألخالق واألعامل ما هو معلوم بنصوص  وقد اصـطفى اهللا ٍ بينةٍ واضحةَ
ًقريشا من الناس واصطفى من قريش بني هاشم ومنهم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله 

 .وسلم أفضل بني هاشم واخللق أمجعني
ُسمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه : األسقع ريض اهللا عنه قالعن واثلة بن 

ِإن اهللا اصطفى كنانة «: وسلم يقول َّ ِ واصـطفى قريـشا مـن كنانـة ،من ولد إسامعيلِ ً
ِواصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاين من بني هاشم ٍ«)١( . 

                                                                                                                         

 ).٢٢٧٦(ّصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم رقم ) ١(
 وخري قريش بنو هاشم  قريش خيـــار بني آدم  :ويقول الشاعر يف ذلك  
 ُّنبي اإلله أبو القــاسم  ِّ بني هاشم كلهموخري          
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ًومعلوم فضل نساء بني هاشم أيضا بل نساء قريش الذين مـدحهم رسـول اهللا  
 نساء قـريش أحنـاه  صالحِخري نساء ركبن اإلبل«: صىل اهللا عليه وآله وسلم يف قوله

ٍىل ولد يف صغره، وأرعاه عىل زوجع  . )١(» يف ذات يدهٍ
ٍفإذا كان يف نساء قريش، وسلف بيان أن بني هاشم أفضل قريش، فكـذا نـساء 

 .بني هاشم
َ لبحثي هذا شخصية قلام تُوقد اخرتت ُء تفـصيال، فـأردت أن ض هلا العلـامَّرَعً ً

ٍأعبق األذهان بأريج من عطر النبوة، وشذى بضعة ٍ  .ّ النبوي البيت من أهلُ
 - أمجعـني ريض اهللا عـنهم - بـن عـيل بـن أيب طالـب ِإهنا فاطمة بنت احلسني

َّالتابعية اجلليلة املحدثة واملربية الفاضلة الصابرة املحتسبة أجرها يف صربها وعنائهـا 
ِ مـن عطرهـا َحِا عند اهللا عز وجل فمع هذه الشخصية سوف نـسرتويف رعاية أبنائه

 .ُّوسريهتا الزكية ما تنرشح له الصدور، وتلذ األفئدة، وتطمئن القلوب
 تلقي هذا العمـل بـالقبول يفً يف الكويت جهدا اآلل واألصحابومل تأل مربة 

حتى خـرج بـني والتشجيع عىل تأليفه وأمثاله من الكتب القيمة واالهتامم الالئق به 
 .يديك عزيزي القارئ يف حلته القشيبة هذه

                                                                                                                         

). ٣٢٥١( رقم ملالئكة يا مريم وإذ قالت ا : احلديث رواه البخاري، كتاب األنبياء، باب قوله تعاىل) ١(
). ٢٥٢٧(وكذا رواه مسلم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فـضائل نـساء قـريش رقـم 

عـن أم ) ١٠٦٧( ، ورواه الطرباين يف املعجم الكبري رقم ٢/٢٧٥وهو يف مسند أمحد يف مسند أيب هريرة 
 .هانئ بنت أيب طالب مع اختالف طفيف يف اللفظ
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َّوأرى لزاما عيل يف اخلتام أن أشكر كل من مد   َ ّ ً العون واملساعدة من شـيوخ يد ِ

 .متام هذا البحثِموا ما يف وسعهم إلَّدَزاء أعانوا وقأعوإخوة أفاضل 
 .فجزى اهللا اجلميع عني خري اجلزاء

ه ضفي علي، وي هذا، وجيعله  يف ميزان حسنايتتايبواهللا أسأل أن ينتفع الناس بك
 .ِالقبول لدى الناس، إنه سميع جميب الدعاء

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العـاملني، وصـىل اهللا عـىل سـيدنا حممـد وأهلـه 
 .الطيبني وصحابته أمجعني

 أبو معاذ السيد بن أمحد بن إبراهيم: كتبه        
 هـ١٤٢٨ الكويت             
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 فصل األولال 

 فاطمة بنت احلسني
 اسمها ونسبها

ٌبيت كريم ونسب رفيع ٌ 
 النشأة الكريمة
 مولدها ووفاهتا

 لطائف من أخالقها
 عبادهتا

 حكمتها وعدهلا وزهدها
 حياؤها
  من أقواهلاآللئ

ٌدرر من أقوال العلامء يف فاطمة بنت احلسني ريض اهللا عنهام ُ 
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١٩ 
 فاطمة بنت احلسني 

 :سمها ونسبها ا
َهي فاطمة بنت احلسني بن عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد 

  .مناف
 فاطمة الزهراء بنت سيد البرش صـىل اهللا عليـه وآلـه جدهتا بعد )١(ُدرة الفواطم

ٌ وبضعة رسول اهللا ورحيانته احلسني الشهيد ريض اهللا عنه ونفحة مـن طلحـة ،وسلم
ُ احلسن والعلم واألدب من أمهاهتا وجـداهتا، سـليلة النـسب اخلري واجلود، ووارثة

ً وأعاممـا وأخـواال وأزواجـا وأبنـاء ًبـاء وأمهـاتهل بيت النبوة آرم أِالكريم من أك ً ًً
 . )٢(ًوأمحاء

 .ُاللوايت حيتذى هبن يف عرصنا احلايل لألمهات ٌدثة جليلة، وتابعية ثقة، ومثالحم
 .يض اهللا عنها وأرضاهالو النسب ورشف العلم رُ بني عْمجعت

 
 
 

                                                                                                                         

سوف أورد يف هنايـة البحـث بعـض املالحـق منهـا ملحـق بمـن تـسمني باسـم فاطمـة يف اجلاهليـة ) ١(
 .واإلسالم

ا الـرشيف والبيـت النبـوي ِسوف يأيت تفصيل ذلك، وسيالحظ القارئ الكريم بعني اإلنصاف نـسبه) ٢(
ْالذي درجت وتربت فيه   .١٢/٤٦٩وانظر ترمجتها ونسبها يف هتذيب التهذيب . ْ



 
 

ٌبيت كريم ونسب رفيع ٌ ٌ ٌ 
 .ًقلام جتد امرأة جتمع هذا النسب الرشيف

 احلسني بن عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم رحيانـة رسـول :فأبوها
 .اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

 . )٣(هاشمية )٢( علوية)١(فهي هبذا النسب حسينية
بن عبيد اهللا بن عثامن بن عمرو بن كعب بن سعد  أم إسحاق بنت طلحة :وأمها

  . )٤(ُبن تيم بن مرة
                                                                                                                         

ّكل من ينتهي نسبه للحسني بن عيل يطلق عليه لقب حسيني) ١( َُ ْ. 
ّكل من ينتهي نسبه لعيل بن أيب طالب يطلق عليه لقب علوي) ٢( ْ َ. 
ْكل من ينتهي نسبه هلاشم بن عبد مناف ا) ٣( جلد الثاين لرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم يطلـق عليـه َ

 .هاشمي
ِّ من تيم مجع من الصحابة هلم يف اإلسالم سبقهم وقدرهم؛ أرشفهم أبو بكر الـصديق عبـد اهللا بـن أيب )٤( ٌ ْ ِ

ِّقحافة عثامن بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وأهل بيت الصديق ِّعائشة الصديقة : ُ
 املؤمنني حبيبة املصطفى صىل اهللا عليه وآله وسلم الطـاهرة املطهـرة الربيئـة املـربأة مـن فـوق سـبع أم

ِّساموات، وعبد الرمحن، وحممد، وأسامء وأم كلثوم بنو أيب بكر الصديق، وأم اخلري بنت صخر بن عـامر 
ن كعـب بـن سـعد بن كعب وكلهم صحابة، والصحايب اجلليل طلحة بن عبيد اهللا بن عثامن بن عمرو ب

ُبن تيم بن مرة، وهو أحد العرشة املبرشين باجلنة، وله يف اإلسالم مواقف خاصـة يـوم أحـد ولـه بـالء  ُ
وكالمهـا صـحابيان؛ ورأس بنـي تـيم يف اجلاهليـة عبـد اهللا بـن » الـسجاد«ُحيمد له فيها، وولده حممد 

 :       = الصلت بقوله املشهورجدعان أحد أجواد العرب املطعمني املشهورين الذي مدحه أمية بن أيب
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 ............................................................................. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ُحياؤك إن شيمتك  احليـــاء    أأذكر حاجتي أم قد كفــاين    =   َّ 
ُلك احلسب املذهب والسناء    ٌوعلمك بالفروع وأنت فرع       ُ ُ 
ٍوأرضك أرض مكرمة بنتها  : وفيها   ُبنو تيم  وأنت  هلــــــا سامء    ُ ٍ 
ًإذا أثنى عليــك املرء  يومـا       ُه مــن  تعرضه الثنـاءكفـــا    ِ ُِّ 
: ًومن بني تيم أيضا عبد اهللا بن أيب مليكة بن عبد اهللا بن جدعان، وعبـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن أيب مليكـة  

فقيه، وعيل بن زيد بن عبد اهللا بن أيب مليكة وغريهم من بني جدعان كثري، والصحايب زهري بن عبد اهللا بـن 
والصحايب أبو مهاجر بن قنفذ ، وعتاب بن سليم بن قيس بن خالـد جدعان روى له البخاري، وأبو داود؛ 

بن مدلج بن احلسن بن خالد بن عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن احلارث بن حارثة بن سعد بن تيم 
صحايب أسلم يوم الفتح، واستشهد يوم الياممة، واملنكدر بن عبد اهللا بن اهلدير بن حمرز بن عبد العـزى بـن 

ُحلارث بن حارثه بن سعد بن تيم والد حممد بن املنكدر وأخويه ولد عىل عهد رسول اهللا صىل اهللا عامر بن ا
عليه وآله وسلم، وربيعة بن عبد اهللا بن اهلدير بن حمرز بن عبد العـزى، ولـد يف حيـاة رسـول اهللا صـىل اهللا 

بن حارثة بـن سـعد بـن تـيم عليه وآله وسلم وهو من كبار التابعني، وحممد بن بجاد بن عمري بن احلارث 
وابنه احلصني وأميمة بنت عبد بن بجاد بن عمري بن احلارث بن حارثة بن سعد وأميمة هـذه صـحابية مـن 

، ٣٤٤-٣٠٥البـن قدامـة ط عـامل الكتـب ص» التبيـني يف أنـساب القرشـيني«: ًانظر متفضال . املبايعات
مجهـرة « و٨٤-٧٩بـي ط عـامل الكتـب صالبن الكلبي هشام بن حممد بن السائب الكل» مجهرة النسب«و

ملـصعب » نـسب قـريش«، و١٤٠-١٣٥البن حزم األندليس، ط دار الكتب العلميـة ص» أنساب العرب
 .الزبريي وغريها من كتب األنساب

.  اتصال فاطمة بنـت احلـسني ببنـي تـيم مـن جهـة أمهـا:أوهلامُوإنام ذكرت ذلك يف نسب بني تيم ألمرين 
سنة بعض الناس ويف كتبهم باالنتقاص من قدر بني تيم وهم أهل رشف ومكانـة يف ما كثر عىل أل: وثانيهام

ِّاجلاهلية واإلسالم وكفاهم رشفا يف اإلسالم أن أبا بكر الصديق وطلحة بن عبيد اهللا منهم وكذا ذريتهام ً . 
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ّ عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه رابع اخللفاء الراشـدين :أبيهاجهة وجدها من  
 فتـهومـا   لو استطردنا وذكرناهـامةضله وسبقه ومواقفه مشهورة معلواملهديني، وف

 .هذهأوراقنا 
 فاطمة الزهراء بنت سيد البرش صىل اهللا عليه وآله وسلم :وجدهتا من جهة أبيها

  . )٢( سيدة نساء أهل اجلنة كام أخرب املصطفى صىل اهللا عليه وآله وسلم)١(البضعة النبوية

ّالـصحايب عنـه ريض اهللا ّعبيـد اهللا التيمـي طلحـة بـن : وجدها من جهة أمها
 أحد العرشة املبرشين باجلنة، وأحد الثامنية الذين سبقوا إىل اإلسالم، وأحـد ،اجلليل

، وأحد الستة أصـحاب  ريض اهللا عنهِّاخلمسة الذين أسلموا عىل يد أيب بكر الصديق
 ).هـ٣٦(تويف يف واقعة اجلمل سنة . الشورى

ِهورة يف الذب عن رسول ُاشتهر باجلود والكرم وله يف أحد ماله من مواقف مش َّ
 . )٣(اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

 
                                                                                                                         

َروى البخاري يف صحيحه بسنده عن املسور بن خمرمة أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه ) ١( : وسـلم قـالِ
كتاب فضائل أصحاب النبي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم » فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني«

 ).٣٧٦٧(باب مناقب فاطمة ريض اهللا عنها حديث رقم 
وقـال النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه : َعنون البخاري يف صحيحه بعد باب مناقب فاطمة ريض اهللا عنها) ٢(

 .»هل اجلنةفاطمة سيدة نساء أ«: وسلم

ال بـن حجـر العـسقالين » اإلصـابة«ًانظر متفضال ترمجـة الـصحايب اجلليـل طلحـة بـن عبيـد اهللا يف ) ٣(
 ).٤٤٢٨( رقم ٦٤١، ط بيت األفكار الدولية ص)هـ٨٥٢(
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٢٣ 
 . )١(بنت قسامة صحابية هلا رؤية» أم احلارث«اجلرباء : وجدهتا من جهة أمها 

 بـن )٢(اجلرباء بنت قسامة بن قيس بن عبيد بن طريـف بـن مالـك: ومتام نسبها
ُجدعان بن ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة  ُُ  .بن طيءُ

 .ًفعىل هذا فاطمة بنت احلسني ريض اهللا عنها أيضا أخواهلا من طيء
وكانت اجلرباء بنت قسامة ال تقف إىل جانبها امرأة من شـدة حـسنها فلـذلك 

ِسميت اجلرباء؛ تشبيها هلا بالناقة اجلرباء التي تتوقاها اإلبل خمافة أن تعدهيا ُ)٣( . 
 

                                                                                                                         

ًترمجة وجيزة جدا قال» اإلصابة«ترجم هلا ابن حجر العسقالين يف : اجلرباء بنت قسامة) ١( اجلرباء بنت «: ًً
ْقدمت عىل النبي صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم، فتزوجـت : أخت حنظلة، قال الزبري بن بكار. ..قسامة 

ِطلحة بن عبيد اهللا فهي والدة أم إسحاق بنت طلحة وذكرهـا ) ) ١١٦٤٤( رقـم ١٦٥٤ِاإلصابة ص(» ُ
 ).ّأي ترمجة بنت أخيها(امة ولكن يف ترمجة زينب بنت حنظلة بن قس» االستيعاب«ابن عبد الرب يف 

ْوكانت زينب بنت حنظلة قدمت هي وأبوها وعمتها اجلربـاء بنـت قـسامة عـىل «: ويف آخر ترمجته قال  
االستيعاب يف معرفة األصحاب، أبو عمر يوسـف  بـن عبـد اهللا (» رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

 ).٣٣٣١( رقم ٩٠٩ط دار األعالم ص) هـ٤٦٣ت(بن عبد الرب القرطبي النمري 
 : مالك هذا الذي يقول فيه الشاعر امرؤ القيس طريف بن) ٢(

ِطريف بن مالك ليلة الريح واخلرص    لعمري لنعم املرء تعشو لضوئه     َ 
  .١٥٩ط دار املعرفة بريوت ص) هـ٣٥٦ت(مقاتل الطالبيني، أبو الفرج األصفهاين ) ٣(



 
 

 صىل اهللا عليه وآله وسلم مع أخيها ْوهي صحابية جليلة قدمت عىل رسول اهللا
حنظلة بن قسامة وابنة أخيها زينب بنت حنظلة التي تزوجها أسامة بن زيد ريض اهللا 

 . )١(ُعنهام ثم طلقها وتزوجها نعيم بن عبد اهللا النحام
ّ فهم إخوة احلسني ريض اهللا عنه وأبنـاء عـيل بـن أيب طالـب ومـن :أما أعاممها

 :أشهرهم
 .)٢(ِ رحيانة رسول اهللا وسبطه:ريض اهللا عنهّاحلسن بن عيل 
أعطاها أبو بكر الصديق لعيل من سبي بني حنيفة  أمه أم ولد :وحممد بن احلنفية
 . )٣( من العلم والورع والشجاعة بمكانملا ارتدوا، وحممد هذا

                                                                                                                         

، وال )٣٣٣١( رقـم ٩٠٩زينب بنت حنظلـة ص» االستيعاب«مما أعجب له أن يذكر ابن عبد الرب يف ) ١(
ًيذكر ترمجة منفصلة لعمتها اجلرباء بنت قسامة وكلتامها صحابيتان، مع أنه ذكـر يف ترمجـة زينـب تلـك 

ْوكانت زينب بنت حنظلة قدمت هي وأبوها وعمتها اجلرباء بنت قسامة عىل رسول اهللا صىل اهللا «قوله 
 .»عليه وآله وسلم

ط املكتبـة ) ٦٨٠٤( رقـم ٧/٤٥ منفصلة للجرباء بنـت قـسامة ترمجة» ُأسد الغابة«وذكر ابن األثري يف   
 .التوفيقية، القاهرة

ًكام ترجم لزينب بنت حنظلة ترمجة منفصلة أيضا     ).٦٩٥٩( رقم ٧/١٢١ً
من صغار الصحابة وله فضائل مشهورة فهـو رحيانـة املـصطفى صـىل اهللا عليـه وآلـه : احلسن بن عيل) ٢(

 احلديث عن أبيه وأخيه احلسني وخاله هند بن أيب هالـة وروى وسلم وأحد اخلمسة أهل الكساء روى
عنه ابنه احلسن وعائشة أم املؤمنني وابن أخيه عيل بن احلسني وابناه عبـد اهللا، والبـاقر، وعكرمـة وابـن 

 ).١٩٢٣( رقم ٢٧٤ص» اإلصابة«سريين وترجم له ابن حجر العسقالين يف 

ّهلاشمي القريش أمه خولة بنت جعفر احلنفية؛ ولذا ينـسب ا: أبو القاسم حممد بن عيل بن أيب طالب) ٣( ّ =
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 وأمه فاطمة بنت حزام بن خالد الكالبية امللقبة :ّوالعباس بن عيل بن أيب طالب
 . )١(بأم البنني

 وأمه الصهباء أم حبيب بنت ربيعة التغلبية الوائليـة، مل حيـرض :وعمر األطرف
 . )٢(كربالء، وال حرضها أحد من ولده، وله فضل ورشف وعلم

 :ّ فهن بنات عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه ومن أشهرهن:أما عامهتا
 . )٣(وأمها فاطمة الزهراءزينب عقيلة بني هاشم 

 . )٤(فاطمة الزهراء أمها :وأم كلثوم
 . )٥( وأمها أم ولد:وفاطمة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 . هـ ٨١هـ ووفاته سنة ٢١ًإليها متييزا عن احلسن واحلسني، مولده سنة = 
َّامللقب بالسقاء وأبو قربة فقد كان حيمل املاء يوم كربالء، واستـشهد يف : ّالعباس بن عيل بن أيب طالب) ١(

 .ّ املعقبني من نسل عيل بن أيب طالبهذه الواقعة مع أخيه عثامن وهو من
ًلقب بذلك متييزا له عن عمر األرشف ابن عيل زين العابـدين وهـو مـن املعقبـني مـن : عمر األطرف) ٢( ُ

 .ّذرية عيل بن أيب طالب

ُولدت يف حياة النبي صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم، وكانـت عاقلـة لبيبـة : زينب بنت عيل بن أيب طالب) ٣(
 ) .١١٩٢٢( رقم ١٦٩٩الء وترجم هلا ابن حجر العسقالين يف اإلصابة صجزلة، حرضت كرب

ّولدت يف حياة النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم، وتزوجهـا عمـر بـن : ّأم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب) ٤( ُ
ًاخلطاب وولدت له زيدا ورقية ثم خلف عليها عون فمحمد فعبد اهللا بنو جعفر بن أيب طالب، ووفاهتـا 

 .جح األقوال سنة مخسني من اهلجرةعىل أر

فاطمة بنت عيل وتلقب بفاطمة الصغرى حمدثة جليلة روت عن أبيها وأخيها ابن احلنفية وأسامء بنـت ) ٥(
=             هــ وهلـا ترمجـة وافيـة يف هتـذيب التهـذيب١١٧ٌعميس وروى عنها مجع من النـاس، توفيـت سـنة 
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٢٥ 
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 : فهم إخوة أمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد اهللا وأشهرهم:أما أخواهلا 
 .العابد البار الزاهد وأمه محنة بنت جحش ريض اهللا عنها:  )١(»السجاد«حممد 

َّوعمران، وموسى، ويعقوب الذي استـشهد يف احلـرة، وإسـامعيل وإسـحاق  َ
كلهم بنو طلحة بـن عبيـد اهللا التيمـي . يوسف، وعيسى، وحييى، وصالحوزكريا، و

 .وكان يسمى ولده بأسامء األنبياء
 : ن أخوات أمها وهنه ف:وأما خاالهتا

 .، ومريم )٣(، والصعبة )٢(عائشة بنت طلحة
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 . ط دار إحياء الرتاث٧٤/٢٧ دمشق  وترمجة أخرى يف تاريخ٢٨٦٤ رقم ١٢/٤٧٠= 
ُحممد بن طلحة امللقب بالسجاد؛ لكثرة عبادته وصالته، وهو من صغار الصحابة، ولد يف حياة رسول ) ١(

  .١/٤٦٤ًاهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فسامه حممدا وكناه أبا سليامن، ترمجته يف تاريخ اإلسالم للذهبي 
ِّة جليلة، أمها أم كلثوم بنت أيب بكر الصديق، وكانت عائشة من أمجل حمدثة وتابعي: عائشة بنت طلحة) ٢(

ِّنساء قريش؛ روت عـن خالتهـا الـصديقة بنـت الـصديق وروى عنهـا ابنهـا طلحـة بـن عبـد اهللا بـن             ِّ
ِّعبد الرمحن بن أيب بكر الصديق، وابن أخيها طلحة بن حييى بن طلحة بن عبيد اهللا، وعبد اهللا بـن يـسار 
ِّوعطاء بن أيب رباح وغريهم، تزوجها ابن خاهلا عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق، ثم خلـف 
عليها مصعب بن الزبري بن العوام ثم خلف عليها عمر بن عبيـد اهللا بـن معمـر التيمـي والـراجح أهنـا 

 . هـ ١١٠عاشت حتى بعد سنة 

 .سم أمه الصعبة بنت احلرضميوكأن الصحايب اجلليل سمى با: الصعبة بنت طلحة) ٣(
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٢٧ 
 »زيـن العابـدين«َوأرشفهم عـيل َ فهم أبناء احلسني ريض اهللا عنه :ِوأما إخوهتا 

 . )١(عقب وفيه العدد والبيتومنه النسل وال
ُ الذي استشهد يف كربالء، وأمه ليىل بنت أيب مرة بن عـروة بـن :ّوعيل األصغر

 .مسعود الثقفية
 . أمه قضاعية:وجعفر

 . ومها ممن استشهد يف كربالء وأمهام أم ولد:وعمر وأبو بكر
بـاب وأمهـام الر» كـربالء«ً الذي استشهد صغريا يف  وعبد اهللا)٢(»آمنة«وسكينة 

 .بنت امرئ القيس
 .ِفهؤالء كلهم إخوهتا من أبيها احلسني ريض اهللا عنه

ِأما إخوهتا من أمها َ : 
ِ ومعلوم أن أم إسحاق كانت زوجة :أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد اهللا التيمي

 : ّللحسن بن عيل قبل أخيه احلسني ريض اهللا عنهم فهم
                                                                                                                         

ّتابعي جليل ثقة، أمه خمتلف يف اسمها وهي أم ولـد، روى احلـديث : ابن احلسني» زين العابدين«عيل ) ١(
ِّعن عمه احلسن بن عيل وأبيه احلسني، وذكوان موىل عائشة الصديقة، وسعيد بن املسيب، وعبد اهللا بـن 

ً اهللا عليه وآله وسـلم وجـده عـيل بـن أيب طالـب مرسـال عباس وعبيد اهللا بن أيب رافع موىل النبي صىل
وغريهم من الصحابة، وممن روى عنه ابنه زيد بن أسلم، وحكيم بن جبري، وطاوس بن كيسان، وكـان 

 ٢٠/٣٨٣وله ترمجة وافيـة يف هتـذيب الكـامل . َهـ عىل أرجح األقوال٩٢ُّمن العباد الزهاد وتويف سنة 
 ) .٤٠٥٠(رقم 

ًا سكينة واسمها هو آمنه واختلف يف ضبط السني فتحا وضاماشتهرت بلقبه) ٢( ً ُ. 
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أم إسحاق بنت طلحة ًهم مجيعا  وأم، وطلحة، وفاطمة؛»َباألثرم«احلسني امللقب  
ًبن عبيد اهللا التيمي، وأبوهم احلسن بن عيل ريض اهللا عنهم مجيعا فهم إخوهتا ألمهـا  ّ

 .ًوأبناء عمها أيضا
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٢٩ 
 النشأة الكريمة 

بني حنان ورفق األب الـشهيد واألم الوفيـة، واألعـامم ويف هذا البيت الكريم 
 السيدة فاطمة بنت  تلك البضعة الطاهرة النقيةت نشأتواألخوال والعامت واخلاال

 .احلسني
 فاطمة تستقي العلم ممن يكربهـا يف اجلـو املحـيط بأهـل بيـت النبـي ْفأخذت

 ولكي ،صلوات ريب وسالمه عليهم وهذا منذ نعومة أظافرها حتى شبت عن الطوق
َّنتتبع معا حياهتا سوف نستيضء بروايات التاريخ وما صح من الكتب التي  َ تعـرض ً

ًإجيازا ال تفصيال حياهتا الكريمة ً. 
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 مولدها ووفاهتا 
ُمل حتدد كتب التاريخ والسري زمن مولدها، والراجح عندي أن مولدها كان بني  

تقراء للعديد مـن الكتـب واملراجـع ت ذلك بعد اسح هـ وقد رج٥٣ إىل ٥١سنتي 
 :ومنشأ هذا الرتجيح أوجزه فيام ييل 

 هــ واملؤكـد امتثـال ٤٩نة سـ اهللا عـنهام ن عـيل ريضكانت وفاة احلسن ب -١
بالزواج من أم إسحاق بنـت طلحـة بـن « احلسني ريض اهللا عنه لوصية أخيه احلسن

 هـ أو ٥٠ فبعد وفاة احلسن وانقضاء عدة الزوجة كان زواج احلسني سنة )١(»عبيد اهللا
 . هـ عىل أقىص تقدير٥١

السيدة فاطمـة تنقـسم إىل أقـسام املراجع واملصادر املختلفة يف تاريخ وفاة  -٢
 . )٢( هـ عن سبعني سنة١١٠قسم يرى أن وفاهتا كانت سنة  :ثالثة 

 .هـ عن ما يزيد عن سبعني سنة١١٧وقسم يرى أن وفاهتا كانت 
ِوقسم آخر مل يرجح شيئا يف سنة الوفاة، وإنام ذكر سنوات متعددة بصيغة تعليل  ً

 .»تاريخ دمشق« كقول ابن عساكر يف )٣(»مسبوقة بـ قيل«
                                                                                                                         

 . انظر هداك اهللا حرص أهل البيت عىل الزوجات الصاحلات من بنات الصحابة رضوان اهللا عليهم)١(
طبقات األتقياء البن حبان، ومرآة اجلنان لليافعي، وذكر كال املصدرين عمـر رضـا : ِمن هذه املراجع) ٢(

  .٤/٤٧لنساء كحالة يف أعالم ا
 ، وتعد ترمجـة ابـن ٧٤/٢٠تاريخ دمشق البن عساكر ط دار احياء الرتاث العريب : ومن هذه املصادر ) ٣(

 .عساكر للسيدة فاطمة بنت احلسني من أوىف الرتاجم بالنسبة لغريه من املصنفني 
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٣١ 
 وقيل سنة  فقيل سنة أربع عرشة، وقيل سنة ست عرشة، وقيل سنة سبع عرشة« 

 .»ثامن عرشة
فهذا كام يالحـظ القـارئ الكـريم » هـ ١١٠«أما املراجع التي ترى وفاهتا سنة 

ُبعيد عن الصواب جدا خاصة مع ذكر جل املراجع أهنا توفيت وعمرها سبعني أو ما  ً
 فعىل أدنى تقدير لو توفيت وعمرها سبعني سنة، ومولدها كام يزيد عن السبعني سنة،

 .» هـ ١٢٠«لكانت وفاهتا عىل أدنى تقدير سنة » هـ ٥٣ – ٥١«رجحنا ما بني سنتي 
فهذه املراجع هي األوثق عندي » هـ ١١٧«أما املراجع التي تذكر أن سنة وفاهتا 

 .هللا عليهافاطمة رضوان الًحتديدا لقرب ذلك التاريخ من سن السبعني 
ومعلوم موقف فاطمة من ابن الضحاك حـني اشـتكته إىل يزيـد بـن عبـد  -٣

 . )١(امللك، ثم ما تال ذلك من أحداث سوف أورد بعضها من مظاهنا
 .)٢(»هـ١٠٦«وقيل أول سنة » هـ ١٠٥«ووفاة يزيد بن عبد امللك كانت سنة 

ِوإال مـا  بعـد أسـنتعهد يزيد بن عبد امللك، ومل تكـن إىل فقد عاشت فاطمة 
 ! َّطلبها ابن الضحاك للزواج 

فقد كانت ما بني اخلمسني إىل اخلامسة واخلمسني من عمرها وأغلب الظن أن 
 سـنة عبـد امللـك أي َّ ابن الضحاك مع فاطمة كانت يف أوائل خالفة يزيـد بـنةقص
ن أهل البيت مرغوب فيهن بـرصف النظـر إض ذلك القائل عرتنعم قد ي» هـ١٠١«

                                                                                                                         

  .٢٤٨-٨/٢٤٥أنساب األرشاف للبالذري، ط دار الفكر : ًراجع متفضال) ١(
  .٨/٢٤٣ السابق املرجع) ٢(
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سحة اجلامل لكن هذا ال يـرد ترجيحنـا خاصـة مـع موافقتـه لكتـب عن السن أو م 
 .التاريخ واملراجع املختلفة

              وماتــت فاطمــة بنــت حــسني يف خالفــة هــشام بــن«:  قــال ابــن عــساكر-٤
 . )١ (»...عبد امللك 

هـ ولعل ذلك يرجح ما سلف ١٢٥هـ حتى ١٠٥وكانت خالفة هشام من سنة 
 .وبيناه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                         

  .٧٠/١٥تاريخ دمشق ) ١(
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٣٣ 
 ئف من أخالقهالطا 

 : عبادهتا
 . )١(ح بخيوط معقود فيهاِّروى ابن سعد بسنده أن فاطمة بنت حسني كانت تسب

 واخلـرب نفـسه ذكـره ابـن ؛ للعبادة واحلرص عىل الذكر والتسبيحٍّوهذا فيه حتر
 . )٢(عساكر بسنده

 : حكمتها وعدهلا وزهدها
عبيد اهللا بن احلسني ومن دالئل حكمتها وعدهلا ما رواه ابن عساكر بسنده عن 

فاطمة بنت احلسني أعطت ولدها من حسن بن حسن مورثهـا مـن  « أنبن عبيد اهللا
حسن بن حسن، وأعطت ولدها من عبد اهللا بن عمرو مرياثها من عبد اهللا بن عمرو 

 ولدها من حسن بن حسن يف أنفسهم من ذلك؛ ألن ما ورثت من عبد اهللا بن )٣(دَجَفو
ُيا بني، إين كرهت أ: م هلْعمرو أكثر، فقالت ِ ً يرى أحدكم شيئا مـن مـال أبيـه بيـد ْنّ

 . )٤(»ُأخيه؛ فيجد يف نفسه؛ فلذلك فعلت ذلك
  ما ورثته عىل أبنائهـا يف حياهتـاْوهذا دليل زهدها عن الدنيا وما فيها أن فرقت

ِوفيه أيضا من حكمتها ورجاحة عقلها ما ال تصل إليه نساء عرصنا ً. 
                                                                                                                         

  .٨/٤٦٨الطبقات الُكربى ) ١(
  .٧٤/١٨تاريخ دمشق ) ٢(
َوجد ) ٣(  »غضب: وجد  موجدة « »وجد«جاء يف القاموس املحيط مادة : َ
  .٧٤/١٨تاريخ دمشق ) ٤(
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 :حياؤها 
روى ابن عساكر بسنده عن أمحد فقد  ريض اهللا عنها شديدة احلياء كانت فاطمة

وفاطمة بنت احلـسني «ّبن عبد اهللا بن عبد الرحيم قال يف تسمية ولد احلسني بن عيل 
ّدخلت مع قواعد قومها عىل هشام بن عبد امللك قدمته املدينة فقال لألبرش الكلبي ْ :

 وال أحيـا مـن فاطمـة بنـت )١(رفـأخفام كان فـيهن كان عندي البارحة قواعد قومي 
 . )٢(»احلسني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

َخفر(جاء يف القاموس املحيط مادة : أخفر ) ١( ُاخلفر حمركة«) َ َ  .»شدة احلياء: َ
  .٧٠/١٥تاريخ دمشق  )٢(
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٣٥ 
  من أقواهلاآللئ 

ْال شك أن من هنلت من عذب كالم أهل بيت النبوة يكـون مـن قوهلـا البيـان  َ َْ
ُ ومن يتأمل ما أثر عن فاطمة بنت احلسني ريض ،والبالغة والفصاحة النصيب األوىف

ْنهام من إجياز القول وبالغته، وكـذا اهللا عنها يلحظ روح احلسني بن عيل ريض اهللا ع ِ
ْيستشعر البيت الذي فيه نشأت وتربت، خاصة تأث رها ببالغة عمتها عقيلة بني هاشم ْ

 :زينب بنت عيل ريض اهللا عنهام ومما سجلته كتب التاريخ من أقواهلا
مجعتنـا «: روى ابن عساكر بسنده عن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثامن قال

ّني، إنه واهللا ما نال أحد من أهل السفه بـسفههم َيا ب: ْبنت احلسني فقالتأمنا فاطمة 
ِوال أدركوا ما أدركوه من لذاهتم إال وقد أدركه أهل املروءات بمرو ْ ءاهتم، فاسـترتوا ِ

 . )١(»بسرت اهللا
 .وقد كان بينها وبني عمر بن عبد العزيز موقف ينم عن بالغتها وفصاحتها

 يعني غلة –ملا قدم املال «: ه عن حييى بن أيب يعىل قالفقد روى ابن عساكر بسند
 وكانت مخس رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم عىل أيب بكر بن –الكتيبة من خيرب 

: ً أصاب كل إنـسان مخـسني دينـارا، فقـال– يعني عىل بني هاشم –، فقسمه  )٢(حزم
                                                                                                                         

 يف ترمجة حممد بن عبد اهللا بن عمرو بـن حـزم رقـم ٢٥/٥١٩ وهتذيب الكامل ٧٤/١٨تاريخ دمشق ) ١(
»٥٣٦٤ «. 

ً هو أبو بكر ابن حممد بن عمرو بـن حـزم؛ حمـدث ويل املدينـة أمـريا مـرتني، وكـان قاضـيا لعمـر بـن         )٢( ً
 .ُعبد العزيز، وله تراجم يف جل كتب الرجال
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لرمحن الرحيم، لعبداهللا بسم اهللا ا: ، فكتبتاكتب: فدعتني فاطمة بنت احلسني فقالت 
ِعمر أمري املؤمنني من فاطمة بنت حسني، سالم عليك، فإين أمحد إليك اهللا الـذي ال  ٌ
ِإله إال هو، أما بعد فأصلح اهللا أمري املؤمنني وأعانه عىل ما وااله، وعصم له دينه، فإن 

تحرى بذلك ًحزم أن يقسم فينا ماال من الكتيبة، ويبن أمري املؤمنني كتب إىل أيب بكر 
م فينا َّسَ كان قبله من األئمة الراشدين املهديني، فقد بلغنا ذلك، وقْنَما كان يصنع م

ًفوصل اهللا أمري املؤمنني وجزاه من وال خري ما جزى أحدا من الـوالة، فقـد كانـت  ٍ
ُأصابتنا جفوة، واحتجنا إىل أن يعمل فينا باحلق فأ قـد قسم لك باهللا يا أمري املؤمنني، لُ

م من آل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم من كان ال خادم له، واكتسى مـن اختد
 . )١ (»...ًكان عاريا، واستنفق من كان ال جيد ما يستنفق 

 روى ابـن ،ًومن أقواهلا أيضا ما وصفت به أبناءها أمام هشام بـن عبـد امللـك
بنتها من عبد َّملا زوجت فاطمة بنت حسني ا«: عساكر بسنده عن مسلم بن يسار قال

  ْهشام بن عبد امللك، دخلـت عليـه هـي وسـكينة )٢(عمرو بن عثامن بن عفاناهللا بن 
ُصفي لنا يا بنت حسني ولدك من ابن عمك وصفي لنـا ولـدك : فقال هشام لفاطمة
أما عبد اهللا فسيدنا ورشيفنا، واملطاع : ْفبدأت بولد احلسن فقالت: من ابن عمنا، قال

                                                                                                                         

  .١٩-٧٤/١٨تاريخ دمشق ) ١(
عبـدة وعائـشة وأم :  كان لعبد اهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان زوج فاطمة ريض اهللا عنها أربـع بنـات)٢(

سعيد ورقية، تزوجهن أربعة من اخللفاء عىل ترتيبهن الوليد بن عبد امللك وسليامن بن عبد امللك ويزيد 
 .ن رقية أمها فاطمة بنت احلسني فهي املرادة هنا بن عبد امللك وهشام بن عبد امللك، ومعلوم أ
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٣٧ 
، وأما إبراهيم فأشبه الناس برسول اهللا صـىل اهللا  )١(اننا ومدرهنافينا، وأما احلسن فلس 

لونا، وكان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم إذا  وعليه وآله وسلم شامئل وتقلعا
ًمن ابن عمكم، فإن حممدا مجالنا الذي  وأما اللذان مشى تقلع فال يكاد وعقباه تقعان،

ع هبـا، وأشـبه النـاس بـأيب العـاص بـن أميـة  والقاسم عارضتنا التي نمتن،نباهي به
ًعارضة ونفسا فقال  . )٢(».... ِواهللا لقد أحسنت صفاهتم يا بنت حسني : ً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                         

ِيقال دره عن القوم إذا تكلم عنهم ودافع: مدرهنا) ١( ُ. 
 يف ترمجـة احلـسن بـن ٢/٢٣٠ والقصة باختصار شـديد يف هتـذيب التهـذيب ٧٤/١٧تاريخ دمشق ) ٢(

 .» ٤٨٦«احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب رقم 
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  من أقوال العلامء يف ٌدرر 
 فاطمة بنت احلسني ريض اهللا عنها

يف معرض كالمه عن أحد األحاديث » هـ٧٧٤ت«قال عنها ابن كثري الدمشقي 
 :التي روهتا

ّوأما فاطمة بنت احلسني بن عيل بن أيب طالب وهي أخت زين العابـدين ... « 
مع أهل البيـت َفحديثها مشهور، روى هلا أهل السنن األربعة، وكانت فيمن قدم هبا 

 . )١ (»... إىل دمشق وهي من الثقات – بعد مقتل أبيها –

سني بـن فاطمة بنت احل«: فقال» الثقات« يف »هـ٣٦٠ت« ِوترجم هلا ابن حبان
 ماتـت ، روى عنها موسـى اجلهنـيتروي عن أسامء بنت عميس: يب طالبعيل بن أ

 . )٢(»وقد قاربت التسعني سنة
فاطمة بنت احلسني بن عيل بن  «:»هـ٨٥٢ت«وقال عنها ابن حجر العسقالين 

ثقة من الرابعة ماتت بعد : ّأيب طالب اهلاشمية املدنية، زوج احلسن بن احلسن بن عيل
 . )٣(»َد أسنت د ت عس قاملائة وق

                                                                                                                         

 ٦/٨١البداية والنهاية، ) ١(
ًبعيد جدا عن الصواب كام وضحنا » وقد قاربت التسعني سنة«وقوله » ٤٩٤٧« رقم ٥/٣٠٠الثقات ) ٢(

 .ًسالفا واألصوب أهنا قاربت السبعني سنة 
: روى هلـا أبـو داود، ت: والرمـز  د.  »٨٦٥٢« رقـم ١/٧٥١تقريب التهذيب، ابن حجر العسقالين ) ٣(

 .روى هلا ابن ماجة القزويني: سند عيل، قروى هلا النسائي يف م: روى هلا الرتمذي، عس
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٣٩ 
» هتذيب التهذيب«ً جدا يف كتابه ً وافيةًوقد ترجم هلا ابن حجر العسقالين ترمجة 

 . )١(وليس هنا جمال تفصيل ترمجته
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

وسوف يأيت تفصيل الرتمجة يف بيـان مـن روى عنهـا » ٢٨٦٢« ترمجة رقم ١٢/٤٦٩هتذيب التهذيب ) ١(
 .ومن روت عنه
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٤١ 
 الفصل الثاين 

   
  مروياهتا-
  عنها نصوص األحاديث املروية-
 األحاديث املسلسلة -
 الزواج امليمون  -
  العزيز  الزوج-
  إرشاقات من حياة األرسة الكريمة -
   عبد اهللا املحض ابن احلسن-
  ابن احلسنسن املثلث  احل-
  ابن احلسن  إبراهيم الغمر-
  ابن عبد اهللا بن عمرو  حممد الديباج-
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٤٣ 
 مروياهتا 

 ٌروت فاطمة بنت احلسني ريض اهللا عنها العديد من األحاديث التي رواها مجع
ّمن العلامء واملحدثني وإن كان جل ما روته مرسال خاصة مـا روتـه عـن الـصحايب  ًُ ً ُ ِ

، ااجلليل بالل بن رباح ريض اهللا عنـه وعـن جـدهتا فاطمـة الزهـراء ريض اهللا عنهـ
 . )١(ًومعلوم أهنا مل تلق بالال وال جدهتا فاطمة الزهراء

 :وقد روت فاطمة بنت احلسني ريض اهللا عنها عن
 .حلسنيا: أبيها -١
 .»زين العابدين«عيل : أخيها -٢
 . )٢(زينب : عمتها -٣
ِّالصديقة عائشة بنت الصديق أيب بكر ريض اهللا عنهام -٤ ِّ. 
 .عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام -٥
 .أسامء بنت عميس ريض اهللا عنها -٦

                                                                                                                         

ُتوفيت السيدة فاطمة الزهراء ريض اهللا عنها بعيد رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم بأشـهر عـىل ) ١(
 .ًأن هناك انقطاعا يف روايتها عن السيدة فاطمة الزهراءاألرجح ستة أشهر فال شك 

ومعلوم وثابت أهنا كانت مع أبيها ريض اهللا عنهام يف كربالء، ثم كانـت مـع عمتهـا الـسيدة زينـب يف ) ٢(
ِالرحلة من الكوفة إىل الشام، ثم االستقرار بعد ذلك مع زوجها وأخيها وأمهـا يف املدينـة التـي كانـت 

 .وان اهللا عليهم بعد كربالءسكن أهل البيت رض
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كر  الرواة من أبنائها والتـابعني فنـذٌوقد روى عن فاطمة بنت احلسني مجع من 
 : من أوالدهامبارشة أو بواسطة ممن روى عنها منهم

 .»املثنى«ابن احلسن » املحض«عبد اهللا  -١
 .»املثنى«إبراهيم بن احلسن  -٢
 .»املثنى«حسني بن احلسن  -٣
 .ابن عبد اهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان ريض اهللا عنه» الديباج«حممد  -٤
 :ومن أحفادها 

 .»املثنى«أم احلسن بنت جعفر بن احلسن  -٥
 :ومن التابعني

قدام بن زياد روى عن أبيه وقيل عن أمه عـن الـسيدة فاطمـة بنـت أبو امل -٦
 .احلسني ريض اهللا عنها

هـو مـصعب بـن حممـد عـن : ُوقد روى عن شيخ يقال: زهري بن معاوية -٧
 .فاطمة بنت احلسني ريض اهللا عنها

 .عامرة بن غزية -٨
 . وهي خالتهاعائشة بنت طلحة بن عبيد اهللا التيمي ريض اهللا عنه -٩

ِّسن املثنى ابن احلسن السبط ا أن روى عنها زوجها احلومن جليل قدره -١٠
 . يف طبقتها كام ذكر غري واحد من علامء الرتاجم واحلديثوهو
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٤٥ 
  عنهااملرويةنصوص األحاديث  

روى الرتمذي بسنده عن عبد اهللا بن احلسن عن أمه فاطمة بنـت احلـسني  -١
آله وسلم إذا دخـل كان رسول اهللا صىل اهللا عليه و: عن جدهتا فاطمة الكربى قالت

َّاملسجد صىل عىل حممد وسلم وقال َ َّ » ِّرب اغفر يل ذنويب وافتح يل أبـواب رمحتـك«: َ
ِّرب اغفـر يل ذنـويب وافـتح يل أبـواب «: ٍوإذا خرج صىل عىل حممـد وسـلم، وقـال

 . )١(»رمحتك
روى ابن ماجة بسنده عن فاطمة بنت احلسني عن أبيها احلـسني بـن عـيل  -٢

ْقاسم ابن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قالت خدجية يا رسـول ملا تويف ال: قال
فقال رسول اهللا صىل . درت لبينة القاسم فلو كان اهللا أبقاه حتى يستكمل رضاعه: اهللا

 .»َّإن متام رضاعه يف اجلنة«: اهللا عليه وآله وسلم
 اهللا عليه ّلو أعلم ذلك يا رسول اهللا هلون عيل أمره فقال رسول اهللا صىل: ْقالت
َإن شئت دعوت اهللا تعاىل فأ«: وآله وسلم يـا رسـول اهللا بـل : ْقالـت» سمعك صوتهُ

 . )٢(أصدق اهللا ورسوله
                                                                                                                         

 وقـال ٨٦ص» ٣١٤«جامع الرتمذي، كتاب الـصالة، بـاب مـا يقـول عنـد دخـول املـسجد، رقـم ) ١(
ُحديث فاطمة حديث حسن، وليس إسناده بمتصل وفاطمة بنـت احلـسني مل تـدرك فاطمـة : الرتمذي ِ ٌ ٌ

ًالكربى، إنام عاشت فاطمة بعد النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم أشهرا  وقد صحح األلباين احلديث من .ّ
 .طرق أخرى فهو صحيح لغريه، وكذا رواه ابن ماجة

ِّسنن ابن ماجة، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف الصالة عىل ابن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم ) ٢(
 .ًضعيف جدا: وقال الشيخ األلباين» ١٥١٢«رقم 



 
 

قـال النبـي : روى ابن ماجة بسنده عن فاطمة بنت احلسني عن أبيهـا قـال -٣
ِمن أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث اسرتجاعا وإن «: صىل اهللا عليه وآله وسلم ً ُ ْ َ

 . )١(»ا كتب اهللا له من األجر مثله يوم أصيبتقادم عهده
روى ابن ماجة بسنده عن احلسني بن احلسن عن أمه فاطمة بنت احلـسني  -٤

: عن احلسني بن عيل عن أمه فاطمة ابنة رسول  اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم قالـت
 يده ِأال ال يلومن امرؤ إال نفسه يبيت ويف«: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

 . )٢(»ريح غمر
روى ابن ماجة بسنده عن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عـثامن عـن أمـه  -٥

ال تديموا «: فاطمة بنت احلسني عن ابن عباس أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قال
 . )٣(»ِالنظر إىل املجذومني

 )٤(ُروى الدارقطني بسنده عن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثامن عن أخته -٦

ّفاطمة بنت احلسني أن رجال شهد عند عيل بن أيب طالـب ريض اهللا  عنـه عـىل رؤيـة ً
                                                                                                                         

 .» ١٦٠٠«يف الصرب عىل املصيبة رقم سنن ابن ماجة، كتاب اجلنائز، باب ما جاء ) ١(
ْسنن ابن ماجة، كتاب األطعمة، باب من بات ويف يده ريح غمر رقـم ) ٢( والغمـر هـو الدسـم » ٣٢٩٦«َ

 .حسن لغريه: قال األلباين. والزهومة من اللحم
 .حسن صحيح: وقال الشيخ األلباين» ٣٥٤٣«سنن ابن ماجة، كتاب الطب، باب اجلذام، رقم ) ٣(
) ٤/٢١٢(احلديث تصحيف واضح فمحمد بن عبد اهللا بن عمرو هـو ابـن فاطمـة بنـت احلـسني يف ) ٤(

بتحقيـق الـيامين ) ٢/١٧٠(ًعن أمه فاطمة بنت احلسني، وهو يف سنن الدار قطني أيضا عن أخته «وفيه 
= ، ومعرفة الـسنن )١/٤٤٤(ونصب الراية ) ١/١٠٣(ويف نسخة أخرى عن أمه، ويف مسند الشافعي 
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٤٧ 
ًأصـوم يومـا مـن : ْوأمر الناس أن يصوموا، وقـال: هالل رمضان فصام أحسبه قال 

ْ أن منّشعبان أحب إيل ًأفطر يوما من رمضان َ َ)١( . 
آلـه قال رسول اهللا صىل اهللا عليـه و: عن فاطمة بنت احلسني عن أبيها قال -٧
  .)٢(»ْللسائل حق وإن جاء عىل فرس«: وسلم

عن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثامن عن فاطمة بنت احلسني عن حسني  -٨
َّإن اهللا حيـب معـايل األمـور «: سول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمقال ر: بن عيل قالا ِ

 . )٣(»وأرشفها ويكره سفسافها
عنه أن النبي صىل اهللا عليه وآله عن فاطمة بنت احلسني عن أبيها ريض اهللا  -٩

ْمن أصابته مصيبة فقال إذا ذكرها«: وسلم قال َإنا هللا وإنا إليه راجعون ج: َ د اهللا لـه َّدِ
 . )٤(»ها مثل ما كان يوم أصابتهمن أجر

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ).٣٠/٢٩٥(ار للبيهقي واآلث= 
 . وهو مرسل١٥ُسنن الدارقطني، كتاب الصيام، باب الشهادة عىل رؤية اهلالل رقم ) ١(
 .» ٢٨٩٣« رقم ٣/١٣٠املعجم الكبري ) ٢(
 .» ١٠٧٧« رقم ٢/١٥٠وانظر مسند الشهاب » ٢٨٩٤« رقم ٣/١٣١املرجع السابق ) ٣(
ثنا هشام أبـو املقـدام عـن «حلديث ذكر املصنف ويف سند هذا ا» ٢٨٩٥« رقم ٣/١٣٠املعجم الكبري ) ٤(

ُوليس هشام بابن فاطمة وإنام هو يروي عن أمه وحتدث أمه عن فاطمة فلعلـه » أمه فاطمة بنت احلسني ِّ َ ُ ِ
 .سهو من الناسخ



 
 

 
أهل البيتفواطم ُدرة ... فاطمة بنت احلسني  ٤٨ 

عن عائشة بنت طلحة عن فاطمة بنت احلسني عن أبيهـا أن رسـول اهللا  -١٠ 
 . )١(»َ الطري يف أوكارها فإن الليل له أمانال تطرقوا«: صىل اهللا عليه وآله وسلم قال

قال : عن فاطمة بنت احلسني عن أبيها احلسني بن عيل ريض اهللا عنه قال -١١
 . )٢(»ال تديموا النظر إىل املجذومني«: رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

َّعن عامرة بن غزية عن فاطمة بنت احلسني عن أبيها أن عبد اهللا بن عمرو  -١٢
يا رسول اهللا، أمن الكرب أن ألبس احللة : النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم فقالجاء إىل 
 ؟احلسنة 

أفمـن : قـال» ال « : فمن الكرب أن أركب الناقة النجيبة ؟ قـال: قال» ال « : قال
» ال « :  قومي يأكلون عندي ويمشون خلف عقبي؟ قالًالكرب أن أصنع طعاما فأدعو

ْأن«: فام الكرب؟ قال: قال َ تسفه احلق وتغمص الناسَ ْ َ«)٣(  . 
روى الاللكائي بسنده عن عمر بن عبيد اهللا بن احلسن عن فاطمة بنـت  -١٣

 . )٤(»ِإياكم واخلصومة فإهنا متحق الدين«: ّاحلسني عن عيل قال

                                                                                                                         

 .» ٢٨٩٦« رقم ٣/١٣١املعجم الكبري ) ١(
 .ة وسبق إيراد احلديث يف سنن ابن ماج» ٢٨٩٧« رقم ٣/١٣١املرجع السابق ) ٢(
 رقـم ٩/٤٢ويف املعجم األوسط مع اختالف طفيف يف اللفـظ » ٢٨٩٨« رقم ٣/١٣٢املعجم الكبري ) ٣(

»٩٠٨٨«. 
 وهو أثر واضح ١/١٢٧رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة ) ٤(

ًأن فيه إرساال؛ ألن فاطمة بنت احلسني مل تسمع من جدها عيل بن أيب طال  .بِ



 

عىل بسنده عن عبد اهللا بن احلسن عن أمه فاطمة بنت احلسني َروى أبو ي -١٤
النعم كلهـا ظاملـة أو «:  عليه وآله وسلم قالّعن أبيها عن عيل أن رسول اهللا صىل اهللا

 . )١(»جائرة
روى أبو يعىل بسنده عن شيبة بن نعامة عن فاطمـة بنـت احلـسني عـن  -١٥

ِبنلكل «: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم: ْفاطمة الكربى قالت ي أم عـصبة َ
ِينتمون إليه إال ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم ِ«)٢( . 

بزار بسنده عن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن عن أمه فاطمة بنت روى ال -١٦
ّاحلسني عن أبيها عن عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله 

وبجزيـرة » يعنـي املدينـة«شياطني قد يئست أن تعبد ببلدي هـذا الِإن «: وسلم قال
 . )٣(»العرب ولكن التحريش بينهم

                                                                                                                         

ِمسند أيب يعىل بتحقيق حسني سليم أسد وقال عن احلديث إسناده ضعيف ) ١(  .» ٤٨٧« رقم ١/٣٧٩َ
ُإسناده ضعيف، قلت: وعلق حسني أسد بقوله» ٦٧٤١« رقم ١٢/١٠٩مسند أيب يعىل ) ٢( ُوهو مرسـل : ُ

 .ألن فاطمة بنت احلسني مل تسمع من جدهتا فاطمة الزهراء
هذا حديث ال يصح عن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه «: وقال عنه املصنف» ناهيةالعلل املت«ُواحلديث ذكر يف 

ورواه الطـرباين » ٤١٨« رقم ١/٢٦٠» ال جيوز االحتجاج بشيبة بن نعامة: ِوآله وسلم، وقال ابن حبان
  .٢٢/٤٢٣يف املعجم الكبري 

 أيب طالب ريض اهللا هذا حديث ال نعلمه يروى عن عيل بن«: وقال) ٥٠٥( رقم ٢/١٤٣ مسند البزار )٣(
عنه عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم إال من هذا الوجه هبـذا اإلسـناد، وأصـل احلـديث يف صـحيح 

= إن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العـرب « بتحقيق عبد الباقي بلفظ ٤/٢١٦٦مسلم 
 

 
 أهل البيتفواطم ُدرة ... فاطمة بنت احلسني 

 
٤٩ 

 



 
 

 

ُسـمعت أمـي :  شيبة بسنده عن عبد اهللا بن احلـسن قـاليبوروى ابن أ -١٧
 . )١(فاطمة بنت احلسني تنهي عن القزع

روى الشيباين بسنده عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمرو بن عثامن أن  -١٨
فاطمة بنت احلسني أخربته عن عائشة أن فاطمة ريض اهللا عنها أخربهتا أن النبي صىل 

 . )٢(ً أول أهله حلقوقا بهِإهنا: قالاهللا عليه وآله وسلم 
 حـسني روى حممد بن نرص بن احلجاج املروزي أبو عبد اهللا بسنده عـن -١٩

 ادع اهللا أن  يـا رسـول اهللا: ًدثتني فاطمة بنت احلسني أن رجـال قـالح: ابن عيل قال
 .)٣(أعني بكثرة السجود: قال. جيعلني من أهل شفاعتك

ُغذوا بالنعيم ونبتـت رشار أمتي الذين «: وروي حديث بأسانيد خمتلفة -٢٠
 . )٤(»عليه أجسامهم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 »ولكن يف التحريش بينهم= 
حلق الرأس وتـرك مواضـع مـن دون حلـق : والقزع. »٢٥٢٧١« رقم ٥/٢٠٦مصنف ابن أيب شيبة ) ١(

  .٣/١٦٧٥ ومسلم ٥/٢٢١٤واحلديث أصله يف البخاري 
 مـن ٢٢/٤١٣، واملعجـم الكبـري ٦/٢٤٠وهو يف مسند أمحد » ٢٩٤٥« رقم ٥/٣٥٨األحاد واملثاين ) ٢(

ِرواية فاطمة بنت احلسني أيضا، وصحيح ابن حبان  ً١٥/٤٠٢.  
 ١/٤٤٣ِ، وكـذلك أصـل احلـديث يف صـحيح ابـن حبـان ١/١٠٢ األسفار وهو يف املغني عن محل) ٣(

  .١٨/٥٨ واملعجم الكبري ٦/٣٢٠ومصنف ابن أيب شيبة 
من حديث فاطمة بنـت » ِشعب اإليامن«احلديث أخرجه ابن عدي يف الكامل، ومن طريقه البيهقي يف ) ٤(

ًسني مرسال قال الدارقطني يفرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم، وروي من حديث فاطمة بنت احل ُ =
 

 
أهل البيتفواطم ُدرة ... فاطمة بنت احلسني  ٥٠ 

 



 
 

 أهل البيتفواطم ُدرة ... فاطمة بنت احلسني 
 

٥١ 
وأخرج أمحد يف مسنده من طريق فاطمة بنت احلسني بن عيل عن عائشة  -٢١ 

ُكان أسيد بن حضري من أفاضل الناس وكان يقول: ْقالت  عىل لو أين أكون كام أكون: ُ
أحوال ثالث لُكنت حني أسمع القرآن أو أقرؤه وحني أسمع خطبة رسول اهللا صىل 

 . )١(ُه وآله وسلم، وإذا شهدت جنازةاهللا علي
ُروت فاطمة بنت احلسني حديث رد الشمس وهو حديث أقل ما يقـال  -٢٢

، ونصه من طريق فاطمة بنت احلسني كـام أورده ًانه ضعيف إن مل يكن موضوعإ: هفي
عن إبراهيم بن احلسن عن فاطمة بنت احلسني » لسان امليزان«ابن حجر العسقالين يف 

كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم : يس ريض اهللا عنها قالتعن أسامء بنت عم
يه وآلـه ِيوحى إليه ورأسه يف حجر عيل، ومل يكن صىل العرص فقال النبي صىل اهللا عل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

من حديث عائشة بإسـناد ال بـأس بـه وانظـر » ِاحللية«َّإنه أشبه بالصواب، ورواه أبو نعيم يف : العلل= 
 ويف ٧/٣٧٢ والطـرباين يف األوسـط ٣/٦٥٧ ، واحلديث رواه احلاكم ٣/٥٢ِختريج أحاديث اإلحياء 

يف جممع الزوائد بسنده عن أيب هريرة، والبـزار مسند إسحاق بن راهويه بسنده عن أيب هريرة، وكذلك 
 ) .واجلمهور عىل تضعيفه(ويف سنده عبد الرمحن بن زياد بن أنعم 

ُ يف ترمجة أسيد بن حضري، والرواية فيها إرسال فأم املؤمنني عائشة وفاهتا يف سنة سـبع ٤٥اإلصابة ص) ١(
 بالتقريب سنة واحد ومخسني أو  بعدها أو ثامن أو تسع ومخسني من اهلجرة، ومولد فاطمة بنت احلسني

ّبعام أو عامني عىل أقىص تقدير، فلم تكن فاطمة بنت احلسني آنذاك من العمر ما يـسمح هلـا بالتحمـل 
 .للعلم



 
 

 
أهل البيتفواطم ُدرة ... فاطمة بنت احلسني  ٥٢ 

ٌوسلم اللهم إن كان عيل  فـواهللا لقـد :  يف طاعتك فاردد عليه الشمس، قالـت أسـامءِ
 . )١(رأيتها غابت ثم طلعت بعدما غابت

 . علامء الرجالمطر يف سند الرواية، وقد تكلم فيه وعامر بن
يروي عن ابن ثوبان وأهل العـراق : عامر بن مطر الرهاوي: ِقال عنه ابن حبان

 .رويه إال لالستئناس إليهات، يرسق احلديث ويقلبه، ال اعتبار بام يبقلوامل
 . )٢(عامر بن مطر الرهاوي حيدث عن الثقات بمناكري:  العقييلهوقال عن

 .أحاديثه بواطل: ّقال عنه ابن عديو
 . )٣(ضعيف: وقال الدارقطني

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

، ونقل عـن ١/٥٢وانظر الكشف احلثيث . » ٧٧٧« يف ترمجة عامر بن مطر رقم ٤/٢٧٥لسان امليزان ) ١(
 .»ديث باطلهذا ح«: ابن اجلوزي قوله عن احلديث

 .» ١٣٤٧«الضعفاء الكبري للعقييل ترمجة رقم ) ٢(
  .٤/٢٧٥لسان امليزان ) ٣(



 

 األحاديث املسلسلة
 عـن  مـن الفـواطم بعـضهنوالتي يف سندها ثالثة )١(ومن األحاديث املسلسلة

دي بسنده عن سـيف بـن عمـر األسـ )٢(ّبعض ما رواه أبو موسى األصبهاين املديني
بنت احلسني عـن فاطمـة بنـت عـيل عـن التميمي عن سليامن بن املغرية عن فاطمة 

قال رسول اهللا صىل اهللا عليـه : فاطمة بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قالت
بل الرفيق «: وبعد أن أغمي عليه قال» َّ أنفسهم بالرشحإن األنبياء خترج«: وآله وسلم

َالـصالة الـصالة، إ«: فإذا أطاق الكالم قال. ُكأن اخلرية تعاد» األعىل نكـم مل تزالـوا َ
يويص هبا حتى مات فهي آخر ما سـمع » َ الصالةَالصالة. ًمتامسكني ما صليتم مجيعا

 . )٣(»منه
                                                                                                                         

ًالتسلسل صفة من صفات األسانيد، وهو عبارة عن تتابع رجال اإلسناد، وتواردهم فيـه واحـدا بعـد ) ١(
واحد عىل صفة أو حالة واحدة، والتسلـسل هنـا أن الروايـات كلهـا ورد فيهـا اسـم فاطمـة وكلهـن 
هاشميات علويات قرشيات، وفاطمة بنت احلسني روت عن عمتها فاطمة بنت عـيل التـي روت عـن 

 .فاطمة الزهراء بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم
 . هـ ٥٨١هو أبو موسى حممد بن عمر األصبهاين املديني، حمدث تويف سنة ) ٢(
ُأوال يف احلديث سيف بن عمر التميمي الربمجي ويقال) ٣( األسـدي : ّالـضبي، ويقـال: َّالسعدي، ويقال: ً

الكويف صاحب كتاب الردة والفتوح من الطبقة الثامنة من أتباع التابعني تويف يف زمـن الرشـيد، وروى 
مـرتوك : ضعيف احلديث، وفلس خري منه، وقـال عنـه أبـو حـاتم: له الرتمذي قال عنه حييى بن معني

لـيس بـيشء وقـال النـسائي والـدارقطني : ه أبـو داوداحلديث يشبه حديثه حديث الواقدي وقال عنـ
=       ُبعض أحاديثه مشهورة وعامتهـا منكـرة مل يتـابع عليهـا، وهـو إىل : ّوقال أبو أمحد بن عدي. ضعيف

 

 
 أهل البيتفواطم ُدرة ... فاطمة بنت احلسني 

 
٥٣ 

 



 
 

 
أهل البيتفواطم ُدرة ... فاطمة بنت احلسني  ٥٤ 

ِ ست فواطم إحداهن تروي عن ًوحديث آخر من املسلسالت أيضا وفيه -٢٣ 
األخرى فقد روى األصبهاين املديني أبو موسى بسنده عـن فاطمـة بنـت عـيل بـن 

حدثتنا : ُ كلثوم بنات موسى بن جعفر قلن وأمى الرضا، حدثتني فاطمة وزينبموس
حدثتني فاطمـة بنـت حممـد بـن عـيل : ْقالت» الصادق«فاطمة بنت جعفر بن حممد 

َحدثتني فاطمة بنت عيل بن احلسني حدثتني فاطمة وسكينة ابنتا احلسني بن عيل عن 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .الضعف أقرب منه إىل الصدق= 
 وقالوا إنه كان يضع احلـديث، روى لـه: يروي املوضوعات عن األثبات قال: ِوقال أبو حاتم بن حبان

ًالرتمذي حديثا واحدا   أما سـليامن بـن املغـرية القيـيس مـوالهم ١٢/٣٢٦: انظر هتذيب الكامل «.... ً
البخـاري : هـ وهو ثقة ثبت روى لـه١٦٥البرصي، فهو من كبار التابعني من الطبقة السابعة تويف سنة 

 .ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة
اطمة بنت رسول اهللا وهذا بال شـك مرسـل ألن فاطمـة بنـت عـيل ويف احلديث فاطمة بنت عيل عن ف

هـ وهلا حديث يف مسند أمحد عن أسامء بنت عميس رقـم ١١٥ُولدت بعد فاطمة الزهراء وتوفيت سنة 
عنهـا ابـن قـال . وهي من الطبقة الرابعة روى هلا النسائي وابن ماجة يف التفسري» ٢٧١٢٦-٢٧٥٠٧«

 ، وقد تتبعـت مـن تـروي عـنهم فلـم أجـد الـسيدة فاطمـة ١/٧٥١» تقريب التهذيب«ثقة يف : حجر
ًإهنا مل تسمع من أبيها عيل بن أيب طالب أيضا: الزهراء، بل قيل ّ ِ. 

ِوعىل هذا ففي احلديث إرسال وضعف شديد ففيه سيف بـن عمـر التميمـي املقـدوح فيـه مـن علـامء 
 وهو يف صـحيح ابـن » األعىلبل الرفيق«لكن فيه عبارات من أحاديث أخرى صحيحة، مثل . الرجال

َالصالة الصالة« وكذلك ٢٣/٣٢ واملعجم الكبري ٤/٢٥٩ وسنن النسائي ١٤/٥٨٤حبان   فهي آخر »َ
 ٣/٥٩ واملـستدرك ٢/٤٢٠كالم رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم كـام يف األحاديـث املختـارة 

  .١٤/٥٧١وصحيح ابن حبان 



 

سول أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم عن فاطمة بنت ر
نسيتم قول رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم َأ«اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قالت 

ّمن كنت مواله فعيل مواله وقوله عليه السالم لعيل: ُيوم غدير خم ُ ُ ْ َأنت مني بمنزلة : َ
 .)١(»هارون من موسى عليهام السالم

                                                                                                                         

ّمن كنت مواله فعيل مواله«حديث ) ١( ُ ُ ْ كالمهـا حـديثان » أنت مني بمنزلة هارون من موسى«وحديث » َ
أما األول فقـد رواه الرتمـذي، كتـاب املناقـب، بـاب مناقـب عـيل بـن أيب طالـب، وقـال : صحيحان
، وأخرجـه أمحـد يف »٣٧١٣«هذا حديث حسن صحيح، بـاب فضل عيل بن أيب طالب رقم : الرتمذي
ُومجـع ابـن عقـدة طـرق  » ٤/٣٠٦٢ ، ١٣١٠ ، ٩٦١ ، ٩٥٢ ، ٩٥١ ، ٩٥٠ ، ٦٧٠، ٢/٦٤«مسنـده 
ُمن كنت مواله«حديث  ُ ْ َوأخرجه احلاكم خمترصا ومطوال، وصحح الشيخ األلباين زيادة» َ ً اللهـم وال «: ً
ْمن وااله أنـت منـي بمنزلـة «أمـا حـديث » ١٧٥٠«من أربعة طرق كام يف السلسلة الـصحيحة رقـم » َ

لبخـاري يف كتـاب املغـازي بـاب غـزوة تبـوك رقـم ا. فقد رواه البخاري ومـسلم» هارون من موسى
؛ ويف كـال »٢٤٠٤«، ومسلم يف كتاب الفضائل، باب من فـضائل عـيل بـن أيب طالـب رقـم »٤١٥٤«

ٍاحلديثني إثبات فضيلة لعيل ريض اهللا عنه، وال دليل يف كال احلديثني عىل نص خلالفة وال تفـضيل لعـيل 
ًعىل غريه من الصحابة إمجاال وال تفصيال ً ِ.  

ً فقد فصل العديـد مـن العلـامء قـديام وحـديثا الكـالم حولـه »ُمن كنت مواله فعيل مواله«أما حديث  ً
ً لغة ومعنى يف احلديث»مواله«وحول لفظة  ً. 
ّ وتفسري السويدي له، وكـذلك »مؤمتر بغداد« فانظر »أنت مني بمنزلة هارون من موسى«وأما حديث 

ُ عـىل أنـه ينبغـي أن يعلـم أن »ثم أبرصت احلقيقة«يف كتابه تفصيل الباحث حممد سامل اخلرض للحديث 
ًمنازل هارون يف حياة موسى مل تكن لعيل يف حياة الرسول بل وال تصح له فهـارون كـان نبيـا وموسـى 
ًنبي وهارون مات يف حياة موسى وكل ذلك مل يكن لعيل فلم يكن عيل نبيا يف حيـاة الرسـول وال مـات  ّ

= لمـوقف الذي قيلت فيه العبــارة وهي تطييب خلاطر عيل، كمـا أن غـري عـيل قبله، كام ينبغي النظر ل
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٥٥ 
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و رواية مخس واحلديث كام يرى القارئ الكريم تروي كل فاطمة عن عمتها فه 
 . أخ كل واحدة منهن تروي عن عمتهابنات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

استخلفه رسول اهللا عىل املدينة يف غزوات أخرى، وإنام معنى احلـديث أن بقـاءك يف املدينـة يـا عـيل = 
واستخاليف لك عليها ال ينقص من قدرك كام ال ينقص قدر هارون عليه السالم استخالف موسـى لـه 

: واالستخالف كان عىل أهل بيت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم أي(وعدم أخذه معه عىل قومه 
) البـاء(مشفوعة بحرف اجلر ) منزلة(فكلمة ) بمنزلة(وقول النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ). زوجاته

يه قول بل أقوى من ذلك يف التشب... داللة عىل وجه الشبه واحد من عدة أوجه أخرى ليس فيها الشبه 
... أنت يا أبا بكر مثل إبراهيم وعيـسى (النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم أليب بكر وعمر ريض اهللا عنهام 

 !فتأمل ) بمنزلة(أقوى يف الداللة واللغة من كلمة ) مثل(فكلمة ) وأنت يا عمر مثل موسى ونوح



 

 الزواج امليمون
لعل حياة فاطمة بنت احلسني كأي امرأة تبـدأ مـن زواجهـا وتكوينهـا البيـت 
ًاألرسي الذي ينشأ فيه شباب الطاعة واإليامن، ولقد كانت فاطمة كام سنرى نموذجا  ِ ُ

تـي تعكـف عـىل تربيـة وهتـذيب لـصاحلة الُللزوجة الوفية املخلصة، ثم قدوة لألم ا
 .أوالدها

بيت من خري كوهنا تربت يف : ولعل ما اتسمت به فاطمة من املزايا أهلتها لذلك
 فأبوها احلسني بن عيل رحيانة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم وأمهـا أم البيوت

 .إسحاق بنت طلحة بن عبيد اهللا التيمي
ء ر واحلياء، وكذا جدهتا اجلربافسن واجلامل واخلُولقد ورثت فاطمة من أمها احل

ُبنت قسامة فقد كانت آية يف احل  .سنً
ِروى ابن عساكر بسنده وغريه بأسانيد خمتلفة أن احلسن بن احلسن ملا خطب إىل 

ُيا بن أخي، لقد انتظرت هذا منك : ّعمه احلسني بن عيل قال له احلسني ريض اهللا عنه
: كينة فقـالُبنتيه فاطمة وسـِدخله منزله، ثم أخرج إليه انطلق معي، فخرج به حتى أ

هتـا ملنقطعـة دوُإن امـرأة سـكينة مرد: ُا فكان يقالِاخرت، فاختار فاطمة، فزوجه إياه
 . )١(»ُاحلسن

                                                                                                                         

ت يف اللفـظ ومـن هـذه ، وقد وردت هذه الرواية يف عـرشات املـصادر بتفـاو٧٤/١٤تاريخ دمشق ) ١(
، واللبـاب يف ٦٢، واألصـييل يف أنـساب الطـالبيني ص١٦٥املصادر عمدة الطالـب، البـن عنبـة ص

=  مع ما عرف عنهـا مـن –ُأن امرأة ترتك من أجلها سكينة :  ومعنى العبارة١/٣٨٥األنساب للبيهقي 
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٥٧ 
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استحى فاختار لـه احلـسني ريض اهللا عنـه » املثنى«ويف رواية أخرى أن احلسن  
 بأمي فاطمة بنت رسول اهللا صىل ك فاطمة فإهنا أشبه الناستقد زوج«: فاطمة وقال

 . )١(»اهللا عليه وآله وسلم
 أي سنة واحد وسـتني ،وكان هذا التزويج يف السنة التي استشهد فيها احلسني

فإهنا أشبه الناس بـأمي « وليس من شك أن عبارة احلسني ريض اهللا عنه ،من اهلجرة
يراد بالشبه هنا املظهر ها، وال يب مكانة فاطمة بنت احلسني يف نفس أدليل عىل» فاطمة

ُالشبه يف اخلل: فهذا ليس بالزم، وجاز أن جتمع بني األمرين  .ةقْلِق واخلُ
لقة فقد دلت اآلثار أهنا كانت من اجلامل بمكـان حتـى كانـت توصـف ِأما اخل
 . )٢(باحلور العني
ُأما اخلل فسيأيت ما متيزت به من كريم السجايا يف حياهتا من خالل العديد من : قُ

 .عاشتها وعارصهتاواقف احلياتية التي امل
 يلقي الضوء عىل حياهتـا وأوالدهازوجها : ولعل احلديث عن أرسهتا اجلديدة

 .وأوالدهاودورها يف رعاية 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 . ما تكون إال آية يف اجلامل–مجال باهر = 
  .٦٢صييل يف أنساب الطالبيني صَ، واأل١٦٥عمدة الطالب ص) ١(
  .٦٣األصييل ص» وكانت تشبه احلور العني من مجاهلا» «األصييل«العبارة يف ) ٢(
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٥٩ 
 الزوج العزيز 

ِّهو احلسن بن احلسن السبط ابن عيل بن أيب طالب اهلاشـمي امللقـب باحلـسن 
 .» املثنى«

ّت احلـسني يعـد أول زواج بـني حـسني اره للزوجـة الوفيـة فاطمـة بنـيواخت َ ُ
 .وحسينية وكالمها فاطميان هاشميان علويان

َت احلسني هو الذي دعا املسور بـن خمونسب فاطمة بن  احلـسن رمـة أال جييـبِ
 .ابنتهاملثنى ملطلبه يف تزوجيه 

: كتب حسن بن حسن إىل املسور خيطب ابنة له فقال«: فقد روى احلاكم بسنده
ما من سبب وال نـسب وال صـهر : ة، فلقيه، فحمد اهللا املسور وقالتوافيني يف العتم

َّأحب إيل من نسبكم وصهركم، ولكن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـال ِ :
فاطمة شجنة مني يبسطني ما بسطها ويقبضني ما يقبضها، وإنه ينقطع يـوم القيامـة 

 . )١(»ًفذهب عاذرا لهاألسباب إال سببي، وحتتك ابنتها ولو زوجتك أغضبها ذلك 

                                                                                                                         

وصححه عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي، والروايـة عنـد » ٤٧٤٧«رواه احلاكم يف املستدرك رقم ) ١(
ِن إىل املـسور ابنتـه وكانـت خطب احلسن بن احلـس: ابن عساكر بسنده عن جعفر بن حممد عن أبيه قال

ْيا ابن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم لو خطبت عـىل شـسع نعلـك  : حتته فاطمة ابنة احلسني فقال
ُإنام فاطمة شجنة مني يرضيني ما «: ُلزوجتك، ولكن سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يقول

َية فتزوجت عـىل ابنتهـا ألسـخطها ذلـك، فـام فأنا أعلم لو كانت ح» أرضاها، ويسخطني ما أسخطها
ُكنت ألسخط رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم  .»٧٤/١٧تاريخ دمشق » «ُ
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فهذا الزوج العزيز الذي سكنت عنده فاطمة ريض اهللا عنها كانـت تلقـى منـه  
 .احلفاوة والتقدير ودليل ذلك حزهنا عليه بعد ذلك

 :ثر عنها قوهلا بعد وفاة زوجها احلسنُوقد أ
ْلقد عظمت       وا رزية سًوكانوا رجاء ثم أم         َّ تلك الرزايا وجلتَُ َ)١( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

  .٧٤/١٦تاريخ دمشق ) ١(
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٦١ 
 إرشاقات من حياة األرسة الكريمة 

َضمت أرسة فاطمة بنت احلسني ريض اهللا عنها در  من أهل بيت النبي صـىل ًراُ
 لفاطمة أكرب األثـر فيـهِ إنسان يف هذه األرسة الكريمة كان ُّاهللا عليه وآله وسلم وكل

 وال ًوكذا تأثرت فاطمة بأرسهتا، وقد كانت قـدوة يف اخلـري ال تعـرف للـرش وجهـا
 .ًموضعا

وأهم هؤالء الذين ضمتهم أرسة فاطمة الزوج الغايل احلبيب الـذي صـاحب 
 .ًثم عاد مثخنا باجلراح» كربالء«أباها احلسني الشهيد ريض اهللا عنه يف 

ِّبن احلسن السبط ابن عيل بن أيب طالب القريش اهلاشمي ابن اإنه احلسن املثنى 
  .)١(سلمبط رسول اهللا صىل  اهللا عليه وآله وِس

 . أبو حممد :كنيته 
 . املدينة املرشفة :مسكنه 
مع ، وقد استشهد أبو بكر وعبد اهللا  زيد، وطلحة، وأبو بكر، وعبد اهللا:إخوته 

 .عمهم احلسني الشهيد يف كربالء

                                                                                                                         

: اآلل واألصـحابأخذنا يف إجياز ترمجة احلسن املثنى من البحث القيم الذي أعـده الباحـث يف مـربة ) ١(
ن احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة وتاريخ مرشق وهـو مـن عيل بن محد التميمي وعنوانه اإلماما

 .إصدارات املربة
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ه احلسني سيدا وِّباء وأجداد فأبوه احلسن السبط هو وأخ خري آ: وأجداده آباؤه 
ن أيب طالب اخلليفة الرابـع وأحـد العـرشة املبـرشين شباب أهل اجلنة، وجده عيل ب

 .باجلنة
 فاطمة الزهراء بنت سيد البرش حممد صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم :وجدته ألبيه

 .وأمها خدجية بنت خويلد من سيدات نساء العاملني األربع هي وابنتها الزهراء
 . فعم أبيه جعفر بن أيب طالب الشهيد الطيار:بائهأما أعامم آ

 . محزة بن عبد املطلب أسد اهللا ورسوله، وسيد الشهداء:عم جده عيلو
وأنت أهيا القارئ الكريم ترى كيف هلذه الشخصية التي نشأت يف بيـت خـري 
ِومروءة وإيامن فنالت احلظ األوفر من الرعاية والتكريم والتقدير مما كان له أكرب األثر 

 .ُيف خلقه وسريته ريض اهللا عنه
» األطرف« وأم موسى بنت عمر ،من فاطمة بنت احلسني» ثنىامل«تزوج احلسن 

ورملـة بنـت سـعيد بـن » ابن احلنفية« وأم الفضل بنت حممد ،ابن عيل بن أيب طالب
 .زيد

 من بنـات أعاممـه وهـذا أعاممه فتزوج ثالثا» املثنى«حلسن فانظر كيف صاهر ا
 . أعاممهددليل عىل مكانته وقدره عن
 عن أبيه احلسن بـن ّديث النبوي الرشيف وقد روىية للحوللحسن املثنى روا

 .عيل وعن عبد اهللا بن جعفر وعن زوجته فاطمة بنت احلسني ريض اهللا عنهم
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٦٣ 
ًحديثا واحدا عن عبد اهللا بـن جعفـر يف » السنن الُكربى«وروى له النسائي يف   ً

 .كلامت الفرج
تيا ُرواية والفوهو قليل ال: وقد مدحه غري واحد من العلامء فقد قال عنه الذهبي

ًعابدا زاهدا كثري الدعاء فقيها» املثنى«مع صدقه وجاللته، وقد كان احلسن  ً ً. 
َّمر بالعديد من املح ن منها ما القاه يف كربالء مع عمه احلسني الشهيد وكوكبـة َ

 ثم ما كان من تدخل احلجاج بن يوسف الثقفـي ،من أهل البيت رضوان اهللا عليهم
معـه يف » املثنـى«ابن عيل بن أيب طالب وهو عـم احلـسن » فَاألطر«ِيف إدخال عمر 

ِ وشكا إليه آنذاك فلم يقبل احلسن املثنى ذلك، ورحل إىل عبد امللك ،ل عيلصدقات آ
 .ما كان من احلجاج فكفاه أمره

تويف احلسن املثنى ريض اهللا عنه سنة سبع وتسعني من اهلجرة بعد حيـاة طيبـة 
 . وطيب السريةمفعمة بالعلم والدين واملروءة

ًحني تفوح شذى وأول هذه  من احلسن املثنى ريا بنت احلسنيفاطمةلوقد كان 
  :الرياحني
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 »املثنى« ابن احلسن »املحض«عبد اهللا  
 ولقبـه بنت احلسني، وكنيته أبو حممد وقيل أبـو جعفـرأكرب ولد السيدة فاطمة 

 .ن ومها أبناء عم وأمه هاشمياأباهألن » املحض«
 . اهللا املحض من أهل العلم والتقى والورعوكان عبد

روى احلديث عن أمه فاطمة بنت احلسني، وعن أيب بكر بن حزم، وعبد الرمحن 
 .بن األعرج، وعكرمة، وإبراهيم بن حممد بن طلحة بن عبيد اهللا

 :ومدحه غري واحد من العلامء فقال عنه حييى بن معني
ثقة : وقال ابن حجر العسقالين عنه ،عبد اهللا بن احلسن الذي يروي عن أمه ثقة

 ًأحدا من علامئنا يكرمونُما رأيت :  وقال مصعب بن عبد اهللا النسابة املعروف،جليل
 . عبد اهللا بن احلسن بن احلسنًأحدا ما يكرمون

ًوقد كان ريض اهللا عنه فقيها   ماجةُابن، والرتمذي، والنسائي: وقد روى حديثه
 .ًحمبا للسلف الصالح

ُرأيـت :  عن حممد بن القاسم األسدي أيب إبراهيم قـال»اريخ دمشقت«جاء يف 
َّكر قتل عثامن فبكى حتى بل حليته وثوبهَعبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن عيل ذ َ)١( . 

 .وقد اتصف عبد اهللا املحض بصفات السؤدد والكرم واملروءة واحللم

                                                                                                                         

  .٢٩/٢٥٦تاريخ دمشق ) ١(
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٦٥ 
َّفقد روى ابن عساكر أن رجال سب عبد اهللا بن احلسن فأعر  َ ض عنـه عبـد اهللا ً

 ملا ال جتيبه ؟ : فقيل له
 .) ١(ُه، وكرهت هبته بام ليس فيهءمل أعرف مساو: فقال

عبد اهللا بـن احلـسن ٌرجل شتم :  قال حييى بن معني«وروى ابن عساكر بسنده 
َّ فأسب وال أنت عبدي فأٌما أنت كفو يل: فقال  . )٢(»ّشحَ

تـاريخ «وي يف ُللعفو ما رومن نوادر ولطائف اإلخالص يف النصح، والدعوة 
عىل قتـل بنـي أميـة باحلجـاز  )٣(عزم عبد اهللا بن عيل«: عن األصمعي أنه قال» دمشق

َإذا أرسعت يف قتل أكفائك فمـن ! بن عم  ايا: فقال له عبد اهللا بن احلسن بن احلسن
 .»فاعف يعف اهللا عنك، ففعل! بسلطانك تباهي 

ُانتهى كل حسن إىل عبد «: ولهوروى األصفهاين بسنده عن مصعب الزبريي ق
ْمن : عبد اهللا بن احلسن ويقال: من أحسن الناس ؟ فيقال: ُاهللا بن احلسن، وكان يقال َ

عبـد اهللا : من أقول الناس ؟ فيقال: ُعبد اهللا بن احلسن ويقال: أفضل الناس ؟ فيقال
 . )٤(»بن احلسن

                                                                                                                         

  .٢٩/٢٥٨تاريخ دمشق ) ١(
  .٢٩/٢٥٨تاريخ دمشق ) ٢(

 .ُقائد قوات الدولة العباسية، قتل أيام أيب جعفر املنصور: هو عبد اهللا بن عيل بن عبد اهللا بن عباس) ٣(
  .١٦٠الطالبيني ص مقاتل ) ٤(
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 واخللفـاء وأويلالتكـريم مـن احلكـام وكان عبد اهللا بن احلسن يلقى الرعاية و 
األمر جلاللته وقدره، كذا كان يعامله عمر بن عبد العزيز ملا يدخل عليه يرحـب بـه 

 . )١(ُويدنيه من جملسه
ِومر عبد اهللا بن احلسن مع إخوته احلسن  َّ ه من  وأخي»لغمرا«ِوإبراهيم » املثلث«َ

ْدة بلغـت ابن عبد اهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان بمحنـة شـدي» الديباج«أمه حممد 
ً ظلام وعدوانا حتى قتلهم مجيعـا ذروهتا ملا أمر أبو جعفر املنصور بحبسهم يف السجن ً ً

 .عىل الظاملني من اهللا ما يستحقونهـ ١٤٥سنة 
ولعبد اهللا املحض ذرية تكاثرت يف كل البلدان فكان مـنهم األدارسـة يف بـالد 

 . وأمراء مكة حتى القرن العارش اهلجري،املغرب
َّوقد مر  ً وبالء؛ لريفع اهللا من قدره مـصداقا لقـول ٍ شديدةٍرمحة اهللا عليه بمحنةَ

َّإن عظم اجلزاء من عظم البالء، وإن اهللا إذا أحب «الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم  َ َّ َِّ ِ
ُّقوما ابتالهم فمن ريض فله الرىض ومن سخط فله السخط ً«)٢( . 

، وحممـد بـن »الغمـر«إبراهيم ، و»املثلث«ِوقد كانت حمنته هو وإخوته احلسن 
ه ألمه امللقب بالديباج يف عهد أيب العباس  عفان وأخيعبد اهللا بن عمرو بن عثامن بن

ًالسفاح ثم أيب جعفر املنصور الذي حبسهم مجيعا يف سـجنه ُ وقـد هلـك جـل بنـي ،َّ
ٍ وقد تفنن أبو جعفر املنـصور يف قتـل كـل واحـد مـنهم ،يف السجن» املثنى«احلسن 

                                                                                                                         

  .١٦٢املرجع السابق ص ) ١(
 .كتاب الزهد، باب ما جاء يف الصرب عىل البالء وصححه األلباين » ٢٣٩٦«رواه الرتمذي رقم ) ٢(
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٦٧ 
ئة ومخس وأربعني عبد  فامت يف احلبس سنة م، بلون من العذاب خيالف غريهوتعذيبه 

، وحممد »املثنى« احلسن وكلهم بنو» الغمر« وإبراهيم ،»ثلثامل«اهللا املحض، واحلسن 
 .بن عبد اهللا أخوهم ألمهم فاطمة بنت احلسني

ُولست أطيل هنا فيام القاه عبد اهللا  ُ  ِوإخوتـه مـن عـذاب وحمنـة يف» املحـض«ُ
َّوقل من خرج منهم مـن احلـبس «: أنقل من وصف ابن كثري حلاهلمسجنهم إال أين  َ

ِذانا، وال يعرفون فيه وقت صـالة إال  ال يسمعون فيه أم املنصور يف سجنوقد جعله ً
بالتالوة، ثم بعث أهل خراسان يـشفعون يف حممـد بـن عبـد اهللا العـثامين، فـأمر بـه 

 . )١(»ًاسان ال جزاه اهللا خريا عنقه وأرسل برأسه إىل أهل خرْفرضبت
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                         

اإلمامان احلسن املثنـى وابنـه عبـد اهللا « وأوىص القارئ الكريم بقراءة كتاب ١٠/٨١البداية والنهاية ) ١(
عيل بن محـد :  إعداد الباحث يف املربة اآلل واألصحابصدارات مربة من إ» سرية عطرة وتاريخ مرشق

 .التميمي
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 »املثلث«احلسن  
له رواية يف احلديث عن » املثلث«ِّهو احلسن بن احلسن بن احلسن السبط ولقبه 

أبيه وأمه، وروى عنه فضيل بن مرزوق، وعمر بن شبيب، وحممد بن أيب سارة وكان 
ٍد وفاتـه ثـامن ِممن تويف يف السجن مع إخوته من بني احلسن املثنى وكـان عمـره عنـ

ِوستني سنة ومن أقواله الدالة عىل بليغ عبارته وقوة إيامنه وتفقهه قولـه لرجـل ممـن 
ْوحيكم أحبونا هللا فإن أطعنا اهللا فأحبونا، وإن عصينا اهللا فأبغـضونا، لـو «: يغلو فيهم

 ًكان اهللا نافعا بقرابة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم بغري عمل بطاعته لنفع بذلك
 . )١(»ِأقرب الناس إليه أباه وأمه
َّوقد مر بنا كيف وصف : امللك ملا قالت له أمه هلشام بن عبدته فاطمة بنت احلسنيَ

 .»لسانناأما احلسن ف«
ُأما مكانته عند العلامء فعىل الرغم مـن قلـة الروايـة عنـده إال أن جـل العلـامء  ِ

 ابـن هوثقـ: وقال» الثقات «وابن شاهني يف» الثقات«ِوثقوه، فقد ذكره ابن حبان يف 
 . )٢( فيمن بات ويف يده ريح غمرًا واحدًامعني وقد روى له ابن ماجة حديث

                                                                                                                         

 .» ٤٨٦« رقم ٢/٢٣٠هتذيب التهذيب ) ١(
 كتـاب »٣٢٩٦«وقد سبق احلديث وهو يف سنن ابن ماجـة رقـم » ١٦٩« رقم ٧/٧٢املصدر السابق ) ٢(

سـنن «غريه من كتب الـسنن األطعمة باب من بات ويف يده ريح عمر، وقال األلباين حسن لغريه، ويف 
 .بألفاظ خمتلفة... الرتمذي، والدارمي واملعجم الكبري 
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٦٩ 
ّاحلسن بن احلسن بن احلسن بن عيل بـن أيب طالـب مـن «: ِوقال عنه ابن حبان 

 . )١ (»...اء أهل البيت وعبادهم َّرُق
 فقد كان كل منهم وقد جتلت رعاية األم وتربيتها ألبنائها يف غرس املحبة بينهم

 .خري نموذج لذلك» املثلث« وكان احلسن ،حيب أخاه ويؤثره عىل نفسه
بس عبد اهللا بن احلسن آىل أخوه احلسن بـن احلـسن أال ُملا ح«: قال األصفهاين

ِدهَي ًن وال يكتحل وال يلبس ثوبا لينا، وال يأكـل طيبـا، مـا دام عبـد اهللا عـىل تلـك ّ ً ً
 . )٢(»... احلال 

ْأخالق هذا العابد الزاهد أحد من ربتهم وتولت رعـايتهم فاطمـة تلك كانت  َ
 .بنت احلسني ريض اهللا عنها

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ١/٦٢َمشاهري علامء األمصار ) ١(
 . ط مؤسسة األعلمي للمطبوعات ١٧١مقاتل الطالبيني ص) ٢(
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 »الغمر«إبراهيم  
أحد اإلخـوة الثالثـة التـي أمهـم فاطمـة بنـت » املثنى«احلسن بن هو إبراهيم 

ُاحلسني، لقب بالغمر لكثرة جوده، وكنيته أبو احلسن، ويقال أبـو إسـامعيل  وكـان   ُ
ْ رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم، وهـو مـن ضـمن مـن حبـسهم املنـصور يشبه َ

ًئة ومخس وأربعني، وكان عمره تسعا وستني  السجن معهم سنة موعذهبم، وتويف يف
 .سنة

 .وكان أبو العباس السفاح يقدمه يف زمانه
 فقد كان ،ولقد نال ولده وذريته من العذاب والقتل عىل يد املنصور الدوانيقي

ر لكـامل فالـديباج األصـ: ُيقـال لـه  ولده حممد وأمه أم ولد اسمها عالية، وكانمن
أجـل : ر ؟ قـالفأأنت الديباج األصـ: ُحسنه، وملا أمسك به املنصور الدوانيقي سأله

ًأما واهللا ألقتلنك قتلة ما قتلت مثلها أحدا من أهلك ثم أمر بـه فوضـع داخـل : قال ُ
 . )١(ًول وجهه وترك فيها حيا حتى ماتأسطوانة بنوها حوله، ثم أغلقوها ح

                                                                                                                         

 و انظـر ١٠/٨٢تاريخ اإلسالم للذهبي أحداث سنة أربع وأربعني ومئة، والبداية والنهاية : ًانظر أوال) ١(
 ومنتهى ١١٢ ط مؤسسة األعلمي، واألصييل يف أنساب الطالبيني ص١٨١-١٧٣مقاتل الطالبيني ص

 ط الدار اإلسالمية، بريوت ومكتبة الفقيه، الكويت، وعمدة الطالب يف آل أيب طالـب ١/٣٥٨اآلمال 
 .ُ ط جل املعرفة٢٨٣ص
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٧١ 
ًوإلبراهيم الغمر موقف يدل عىل حسن ترصفه وذكائه فقد كان السفاح كثريا ما   ُ

ِ، فشكا عبد اهللا ذلك إىل أخيه إبراهيم  )١(يسأل عبد اهللا املحض عن ابنيه حممد وإبراهيم
ام فقال لـه عبـد عمهام إبراهيم أعلم هب: سألك عنهام فقلإذا : الغمر، فقال له إبراهيم

ال علم يل هبام :  فسأله السفاح عن ابنيه ذات يوم فقال.نعم: وترىض ذلك ؟ قال: اهللا
وعلمهام عند عمهام إبراهيم، فسكت عنه ثم خال بإبراهيم فسأله عن ابني أخيه فقال 

بـل : فقال  سلطانه أو كام يكلم ابن عمه؟يا أمري املؤمنني أكلمك كام يكلم الرجل: له
 أرأيت إن كان اهللا قد قـدر أن يكـون فقال يا أمري املؤمنني. لم الرجل ابن عمهكام يك

ْن يف األرض عىل دفع ذلك؟ َملحمد وإبراهيم من هذا األمر يشء أتقدر أنت ومجيع م
رأيت إن مل يقدر هلام من ذلك يشء أيقدران ولو أن أهل األرض أو: ال واهللا، قال: قال

فاملك تنغص عىل هذا الـشيخ النعمـة التـي : فقال له .ال: معهام عىل يشء منه ؟ قال
ًفلم يذكر شـيئا مـن أمرمهـا . واهللا ال ذكرهتام بعد هذا: السفاح: تنعمها عليه ؟ فقال
 . )٢(حتى مىض لسبيله

ًوكان سيدا رشيفا روى احلديث«: وقد مدح العلامء إبراهيم الغمر فقيل فيه ً«)٣( . 

                                                                                                                         

رجا عىل السفاح ودولته ولكن ظهر وأخوه إبراهيم ابنا عبد اهللا املحض وكانا خ» النفس الزكية«حممد ) ١(
 .هـ ١٤٥اخلروج باحلرب يف عهد املنصور الدوانيقي وقتال سنة 

ً وتلك الرواية أيضا فيها احلسن املثلث مكان إبـراهيم الغمـر عنـد ٢٨٥،٢٨٣انظر عمدة الطالب ص) ٢(
ِّاملزي يف هتذيب الكامل، يف ترمجة احلسن بن احلسن السبط ِ. 

 .ُ ط جل املعرفة ٢٨٣، وعمدة الطالب ص١١٢ص» األصييل«ا يف انظر العبارة بنصه) ٣(
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 الفـضائل الكثـرية واملكـارم وكـان مـن أصـحاب«: وقال عنه عباس القمـي 
 . )١(»الشهرية

 .هؤالء هم الذكور من ولد احلسن املثنى وأمهم فاطمة بنت احلسني
جاء منظور : بد الرزاق قالعبن ابن الطقطقي بسنده عن أيب حممد قاسم روى 

ًلعلك أحدثت بعدي أهال ؟ :  فقال»وهو جده من أمه«  إىل احلسن بن احلسنبن زبان
َبئس ما صنعت، أما :  فقال بنت عمي احلسني بن عيل عليه السالمُنعم تزوجت: قال

قـال . لـك أن تتـزوج يف العـربَعلمت أن األرحام إذا التقت أضوت، كان ينبغـي 
اهللا املحض، فـرس  فأخرج إليه عبد  هين أر:فقال. ًفإن اهللا قد رزقني منها ولدا: احلسن

فـإن اهللا قـد رزقنـي : قالى عليه َنجبت واهللا، هذا الليث عاد ويعدأ: به وفرح وقال
َأنجبـت : ، فرس بـه، وقـال»املثلث«ه، فأخرج إليه احلسن نيفأر: ًمنها ولدا آخر، قال

ه، فـأخرج نيفأر: قال. ًاهللا قد رزقني منها ولدا آخرفإن : قال. واهللا، وهو دون األول
 . )٢(ال تعد إليها بعد هذا: ، فقال»الغمر«إليه إبراهيم 

     .عىل مكانة هؤالء الثالثةوهي رواية دالة 
 . )٣(من فاطمة بنت احلسني زينب وأم كلثوم» املثنى«ومن بنات احلسن 

                                                                                                                         

 وهـو جـد الـسادة »٦/٤٥«  وترجم له اخلطيـب البغـدادي يف تـاريخ بغـداد ١/٣٥٨منتهى اآلمال ) ١(
 .الطبطبائيني

  .١١٢األصييل ص) ٢(
فـاء بنـي مل تفصل لنا كتب التواريخ والرتاجم الكثري عن حياهتام سوى أن زينب عقد عليهـا أحـد خل) ٣(

 .أمية 
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٧٣ 
 : بن عمرو بن عثامن بن عفان منهم فاطمة بنت احلسني من عبد اهللاءأما أبنا*  

 .، والقاسم، ورقية»الديباج«حممد 
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 »الديباج«حممد  
ُ لقب بالديباج حلسن وجهه وهو أخـو ، عفانهو حممد بن عبد اهللا بن عثامن بن

 .عبد اهللا املحض واحلسن املثلث وإبراهيم الغمر ألمهم
 .»املحض«ًوكان حممد هذا بارا بأخيه عبد اهللا 

 ُأبغضت حممد«: َأنه قال» املثنى«روى اخلطيب البغدادي عن عبد اهللا بن احلسن 
ًبن عبد اهللا بن عمرو بن عثامن أيام ولد بغضا ما ا  فلـام كـرب وبـرين ًأبغضته أحدا قـطُ

ًأحببته حبا ما أحببته أحدا قط ً«)١( . 
 وطاوس ، وخارجة بن زيد، وأمه، عن أبيه احلديث فقد روىوملحمد رواية يف

َّ وغريهم، وحدث عنه مجاعة، ووثقه النـسائي،وأيب الزناد، والزهري، ونافع وابـن  )٢(َ
ً وكان حممد جوادا كريام مدحه الشعراء؛ِحبان ليامن بن أنشدين س: قال الزبري بن بكار. ً

 :َّ السعدي يمدحهَّعباس السعدي أليب وجدة
 وكنت له بمعتلج السيـــــول    وهنـاك أتاك املجد من هنــا   
    مقيــل  من وما للمجد دونك    ـك من مبيتفام للمجد دونـ  

                                                                                                                         

اإلمامـان احلـسن املثنـى وابنـه : ً  وانظر أيضا١/٣٠٣١، وخمترص تاريخ دمشق ٣/٢٧٦تاريخ بغداد ) ١(
 ٤٦عبداهللا سرية عطرة وتاريخ مرشق ص

ترمجة حممد بن عبد اهللا بن عمرو » هتذيب الكامل«ّليس بالقوي وانظر : ثقة، ويف موضع آخر: قال مرة ) ٢(
 .» ٥٣٦٤«رقم 
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٧٥ 
 )١(ـلوال هو قابل بك من بديـ    ـــهـبتغيــوال  ممض وراءك ت   

بس معهم يف سجن اهلاشمية ُئل حمبة عبد اهللا املحض ألخيه حممد أنه حومن دال
ُوعذب وجلد بالسياط، وقتل معهم عيل يد املنصور الدوانيقي ُ  عبـد اهللا َدَجـَ ووقد ،ُ

ًاملحض عليه أثناء عذابه وجدا شديدا ً. 
ُكنت «: األصفهاين بسنده عن حممد بن هاشم بن الربيد موىل معاوية قالروى 

 كأنه خلق من فضة فأقعدوا، فلـم )٢(فأيت ببني احلسن مغلولني، معهم العثامينبالربذة 
د اهللا العثامين ؟ أين حممد بن عب: يلبثوا أن خرج رجل من عند أيب جعفر املنصور فقال

َّفأخرج كأنه زنجـي قـد غـريت : قال. ِّ نلبث أن سمعنا وقع السياطفقام فدخل فلم َ ُ
ِ وأقعـد إىل ،اب سوط منها إحـدى عينيـه فـسالتِّالسياط لونه، وأسالت دمه، وأص

ْمن يسقي : حلسنجنب أخيه عبد اهللا بن احلسن فعطش فاستسقى، فقال عبد اهللا بن ا َ
ًابن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ماء ؟ فتحاماه الناس، وجاء خراسـاين بـامء 

  .)٣(»... ِفسلمه إليه فرشب 

                                                                                                                         

  .٩/٢٧٤ر تاريخ اإلسالم انظ) ١(
 .ابن عبد اهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان » الديباج«يقصد حممد ) ٢(
  .١/١٠٣٦ ط مؤسسة األعلمي للمطبوعات، وتاريخ اإلسالم ١٩٧مقاتل الطالبيني ص) ٣(
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وإنام ذكرنا خربه معهـم، ألنـه كـان «: ة لهوقال عنه األصفهاين يف ابتداء الرتمج 
أخاهم ألمهم، وكان هوى هلم، وكان عبد اهللا بن احلسن حيبه حمبة شديدة فقتل معه ملا 

 . )١(»تلُق
ًما رأيت مفتيا خريا من ع«: وكان يقدر العلامء فمن أقواله ً طاء بن أيب رباح إنـام ُ

ئل عـن يشء أحـسن ُأو سـكان جملسه ذكر اهللا ال يفرت وهـم خيوضـون، فـإن تكلـم 
 . )٢(»اجلواب

ًكـان سـمحا جـوادا رسيـا ذا مـروءة » تاريخ اإلسـالم«يف : وقال عنه الذهبي ً ً
 . )٣(»... وسؤدد 

ولعل تلك الرواية التي رواها ابن عساكر بسنده عن حممد بن عبد الرمحن بـن 
 .أيب املوايل تبني أثر الرتبية التي أولتهم إياها أمهم فاطمة بنت احلسني

أنه ملا كان أبناء فاطمة بنت احلسني من احلسن املثنى وعبـد اهللا بـن عمـرو يف «
عليها توطأ ضع رأسك : وسادة فقال» املثلث«ّجان عيل بن احلسن َّالسجن أعطى الس

ّيا بني، عمك عبد اهللا بن احلسن أحق : فقال له أبوه» املثلث«هبا، فآثر هبا أباه احلسن 
يا أخي، أخونا هذا البائس الذي ابتيل بسببنا وصار : عبد اهللاهبا، فبعث هبا إليه، فقال 

                                                                                                                         

 .١٨٣مقاتل الطالبيني ص) ١(
 يف ترمجـة عطـاء ١/٨٧٩م وتـاريخ اإلسـال» ٣٩٣٣«هتذيب الكامل يف ترمجة عطاء بن أيب رباح رقم ) ٢(

 .ًأيضا 
 . يف ترمجة حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان ١/١٠٩١تاريخ اإلسالم ) ٣(
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٧٧ 
ِإىل ما صار إليه من الرضب أحق هبا، يعني حممد بن عبـد اهللا بـن عمـرو بـن عـثامن   ِ

إنك رجل أحق أن تكون هذه الوسادة حتت رأسـك، فأخـذها : ِفأرسل هبا إليه وقال
 . )١(»فكانت حتت رأسه

 ربـتهم الـسيدة نئك الرجال األفذاذ الـذيتلك كانت نبذة يسرية عن حياة أول
فاطمة بنت احلـسني، ولـو تطرقنـا لـذريتهم لوجـدنا عجائـب وفرائـد يف التقـوى 

 .والصالح لكن فيمن نقلنا من سريهم الكفاية ملن أراد اهللا له اهلداية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

  .٥٣/٣٩٠بترصف يسري من تاريخ دمشق ) ١(
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٧٩ 
 الفصل الثالث 

 شبهات وردود
 »املطرف«ن عبد اهللا  م زواج فاطمة بنت احلسني ريض اهللا عنها-
نكاره للزواج  يف إ»أعالم النساء«صاحب عيل حممد عيل دخيل  الرد عىل -

 .وعبد اهللا العثامينريض اهللا عنها بني فاطمة بنت احلسني 
  انحراف الزبري بن بكار وعمه عىل بني هاشم:الشبهة األوىل
  العداوة بني بني هاشم وبني أمية:الشبهة الثانية
  عدم تعيري املنصور ألبناء فاطمة بذلك:ةالشبهة الثالث
  عدم ذكر حمدثي الشيعة هلذا الزواج:الشبهة الرابعة
  عبد امللك عىل فاطمـة بنـت احلـسنيرية يزيد بنَ إنكار غ:الشبهة اخلامسة
 .ريض اهللا عنها
  الوصية:الشبهة السادسة

 خامتة
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٨١ 
 شبهات وردود 

من عبد اهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان  عنها زواج فاطمة بنت احلسني ريض اهللا
 :ريض اهللا عنه

 فاطمة بنت احلسني ريض اهللا عنها من عبد اهللا بن عمرو بن عثامن بن تزوجت
ُعفان وقد وردت أخبار هذا الزواج امليمون يف جل كتب التاريخ واألنساب وولدت 

 .ًلعبد اهللا حممدا الديباج ورقية والقاسم
 .ُ جل العلامء من أهل السنة وغريهمزواجوقد أقر هبذا ال

ُ ذلك الزواج لعلل واهية وشفأنكروابعض العلامء لكن شذ  به ال أساس هلا من ٍ
 .الصحة

ًأورد أوال الروايات يف زواجها ريض به وكشفها ُّوقبل الولوج يف بيان هذه الش
 .اهللا عنها من عبد اهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان

ده عن أيب أمية األحوص بن املفضل بن غسان الغاليب  روى ابن عساكر بسن-
قدم حنظلة بن قسامة الطائي عىل رسول اهللا صـىل اهللا : قال أبو عبد اهللا: َقال أيب: قال

، فدعاهم إىل نظلة وأخته اجلرباء بنت قسامةعليه وآله وسلم ومعه ابنته زينب ابنة ح
 َ اجلربـاءُيد وتـزوج طلحـةبن ز لموا، فتزوج زينب بنت حنظلة أسامةاإلسالم فأس

 احلسن بن )٢(، وتزوجها)١(، ومل يكن له ولد من اجلرباء غريهابنت قسامة ومات طلحة
                                                                                                                         

 .ّأي ولدت له اجلرباء أم إسحاق) ١(
 .» فالضمري عائد عليها«أي تزوج أم إسحاق بنت طلحة ) ٢(
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عيل وخلف عليها احلسني بعده فولدت له فاطمة بنت احلسني، فكانت فاطمـة عنـد  
وإبـراهيم بـن  )٣(واحلـسن بـن احلـسن )٢(فهي أم عبد اهللا بن احلـسن )١(احلسن بن عيل

 عبد اهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان فولدت له الديباج حممد م خلف عليهاث )٤(احلسن
فولدت له أمينة أم إسحاق بن ....  ابن أيب عتيق البكري )٥(ثم خلف عليها بن عبد اهللا

 . )٦(»طلحة
ًوروى ابن عساكر أيضا روايات أخرى يف بيان هذا الزواج وأورد هنـا روايـة 

 .واحدة وفيها الكفاية

                                                                                                                         

َأي احلسن املثنى أ) ١(  .َول أزواجها كام سبق وأسلفنا ّ
 .» املحض«هو عبد اهللا ) ٢(
 .» املثلث«هو احلسن ) ٣(
 .» الغمر«هو إبراهيم ) ٤(
 ال ابنتها فاطمـة »أم إسحاق بنت طلحة«هنا غموض يف الرواية لزم بيانه فاملراد بخلف عليها أي عىل  )٥(

ِّ الرمحن بن أيب بكر الصديق فقد كـان حممـد  هو عبد اهللا بن حممد بن عبد»وابن أيب عتيق«بنت احلسني، 
فولـدت «ِّبن عبد الرمحن يلقب بأيب عتيق فابنه عبد اهللا ابن أيب عتيق والبكري نسبه إىل أيب بكر الصديق 

أي ولدت أم إسحاق أمينة من عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن، ثم يف العبارة سقط فالصواب » له أمينة
 .َّهذا هو الصواب واهللا أعلم » طلحة] بنت[ إسحاق أم] من [ولدت له أمينةف«

  .٧٤/١٣تاريخ دمشق ) ٦(
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٨٣ 
قـال عبـد اهللا بـن : عساكر بسنده عن إسحاق بن حممد املسيبي قـالروى ابن  

ّجت عبد اهللا بن عمرو وما يف الدنيا أبغض إيل منـه، ثـم مـا يف َّوَاحلسن لقد ز الـدنيا ُ
 . )١(»ِاليوم أحد أحب إيل من ابنه حممد

: ِذكر املزي فيمن روى عن السيدة فاطمة بنت احلسني قال» هتذيب الكامل«ويف 
وابنها عبد اهللا ... ا ابناها إبراهيم بن حسن بن حسن بن عيل بن أيب طالب روى عنه«

وابنها حممد بن عبد اهللا بـن عمـرو بـن ... بن حسن بن حسن بن عيل بن أيب طالب 
 . )٢(»... عثامن بن عفان املعروف بالديباج 

أمري أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن «: وقال الذهبي يف ترمجة الديباج
َّحدث عن أمـه فاطمـة بنـت ... ِّاملؤمنني عثامن العثامين املدين امللقب بالديباج حلسنه  َ

 . )٣ (»..احلسني 

                                                                                                                         

َّ واملراد من الرواية أن عبد اهللا بن احلسن هو الذي زوج أمه فاطمة بنت احلسني ٧٤/١٥تاريخ دمشق ) ١( َ
وقـال «ك ًمن عبد اهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان ألنه أكرب ولدها وكان هبا بارا، ويف روايـة تاليـة لتلـ

َزوجها إياه ابنها عبد اهللا بن احلسن أرسلت إليه وهـو بـسويقة أن أقـدم زوجنـي : عبد امللك يف حديثه ْ ِ
 .» ٧٤/١٥تاريخ دمشق » «ًفقدم عىل محار فزوجها طاعة هلا وبرا هبا

  .١١/٧٥١هتذيب الكامل ) ٢(
 ٤٤٢ص» هــ١٢٠-١٠١ «ً وانظر أيضا تاريخ اإلسالم للذهبي حـوادث٦/٢٢٤سري أعالم النبالء ) ٣(

 . لفاطمة بنت احلسني »٥٢٧«ترمجة رقم 



 
 

 
أهل البيتفواطم ُدرة ... فاطمة بنت احلسني  ٨٤ 

مات احلسن بن احلسن عن فاطمـة : وغريه )١(قال الزبري«: قال الذهبي يف تارخيه 
بقيت : قال ابن عيينة: دقها ألف ألف درهمأص: ُ، ويقال»املطرف«فتزوجها عبد اهللا 

ُمة إىل سنة نيف عرشة ومائة، ويروى أهنا وفدت عىل هشام بن عبد امللكفاط ِّ َ ِ«)٢( . 
 أن ْتَبـَأن فاطمة بنت احلسني ملا خطبها عبد اهللا أ» «مقاتل الطالبيني«وجاء يف 

ْتتزوجه فحلفت أمها عليها أن تتزوجه، وقامت يف الشمس، وآلـت أال تـربح حتـى 
 . )٣(»... تتزوجه 

عبـد اهللا بـن   ي ما يثبت زواج فاطمة بنت احلـسني مـن وأورد مصعب الزبري
ِّوولدت له حممدا الـديباج؛ والقاسـم ال عقـب لـه «: عمرو بن عثامن بن عفان فقال ً

مـا «: ورقية بني عبد اهللا بن عمرو فكان عبد اهللا بن احلسن وهو أكـرب ولـدها يقـول
ُ عبد اهللا بن عمرو أحدا، وما أحببت حب ابنه حمُأبغضت بغض ُ ًمد أخي أحداً ٍ«)٤( . 

وحممد «ًوأورد أيضا مصعب الزبريي يف كالمه عن نسب وولد عثامن بن عفان 
ُمن حسن وجهه مـات أو قتـل يف حـبس » الديباج«ل له اُ بن عبد اهللا كان يقاألصغر ُ ِ

ابني عبد اهللا بن  ورقية والقاسماملنصور زمان حممد وإبراهيم ابني عبد اهللا بن حسن 

                                                                                                                         

 .املراد الزبري بن بكار عالمة النسب املعروف ) ١(
  .٤٤٢تاريخ اإلسالم مرجع سابق ص) ٢(
  .١٨٣مقاتل الطالبيني ص) ٣(
  .٥٢نسب قريش ص) ٤(
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٨٥ 
عبـد اهللا :  بن عيل بن أيب طالب وإخـوهتم ألمهـمبنت احلسنيمة ، وأمهم فاطعمرو 

 . )٢ (»...بن عيل بن أيب طالب  )١(واحلسن، وإبراهيم، بنو حسن
 عرشية يف ثبوت زواجها من ثني من علامء الشيعة اإلمامية االٌأما ما أورده مجع

 .عبد اهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان
 :فأورد من ذلك 

ما يثبـت » منتهى اآلمال«كتابه من لقمي يف مواضع متفرقة ذكر الشيخ عباس ا
أن فاطمة بنت احلسني تزوجت بعبد اهللا بن عمرو بن عثامن بـن عفـان وولـدت لـه 

 .ًحممدا الديباج
 احلـسن املثنـى مـن وفمن ذلك قول الشيخ عباس القمي يف ذكره ما القـاه بنـ

يباج ابـن عبـد اهللا بـن  حممد الدوهمتعذيب يف سجن املنصور الدوانيقي ومعهم أخ
 .عمرو 

خامتة يف ذكر مقتل عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن عيل بـن أيب طالـب «: قال
اجتمع رهط مـن بنـي العبـاس وبنـي ... عليه السالم ومقتل ولديه حممد وإبراهيم 

أبو جعفر املنصور، وأخواه السفاح وإبراهيم بن حممد وعمه : هاشم يف األبواء وفيهم

                                                                                                                         

 .ولعله سهو من املحقق » بنو حسن بن حسن بن عيل بن أيب طالب«الصواب ) ١(
  .١١٤نسب قريش ص) ٢(
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ِّاملحض، وولـداه حممـد وإبـراهيم وأخـوه حممـد الـديباج ، وعبد اهللا صالح بن عيل 
 . )١ (»..وغريهم 

َ احلـسن بـالقيود واألغـالل وهنـاك وضـع بنـو«: ًضا يف قصة سجنهموقال أي
ًوالسالسل وخرجوا ومعهـم حممـد الـديباج أخـو عبـد اهللا املحـض ألمـه مغلـوال  ِّ

 . )٢ (»...كذلك 
حلـسن الربـذة، وتركـوهم هنـاك حتـت أشـعة قدم احلرس ببني ا«ًوقال أيضا 

  ْن هو حممد بن عبـد اهللا بـن عـثامنَم: الشمس ثم حرض رجل من قبل املنصور يقول
وكان العطش قد بلغ مـن ... َفلام أظهر حممد الديباج نفسه أخذه الرجل إىل املنصور 

ًحممد مبلغه فطلب رشبة ماء وكان الناس حيذرون الرمحة هبـم خـشية مـن املنـصور 
ْ من يسقى ابن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم رشبة ماء ؟،فصاح عبد اهللا َ 
ًوكان حممد من أحـسن النـاس صـورة وشـامئل ... بط ابن اجلوزي ِسويروي 

وهذا سبب تلقيبه بالديباج، وقد اقتلع السوط إحدى عينيه، ثم قيدوه وجاؤوا به إىل 
طش الـشديد، فلـم جيـرؤ أحـد عـىل أخيه عبد اهللا وكان حممد إذ ذلك يشكو من الع

ء النبـي مـن يا معرش املسلمني، أيموت مسلم مـن أبنـا: تقديم املاء له، فصاح أخوه
 . )٣(»املاء ؟ العطش وأنتم متنعونه 

                                                                                                                         

  .١/٣٧٢منتهى اآلمال ) ١(
  .١/٣٧٥منتهى اآلمال ) ٢(
  .١/٣٧٦،٣٧٥املصدر السابق ) ٣(
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٨٧ 
َأخـو عبـد اهللا املحـض » العثامين«ًكر أن حممدا الديباج وهكذا دون ترصيح يذ 

 .ألمه
ــ» هـــ٧٠٩ت«وذكــر ابــن الطقطقــي  األصــييل يف أنــساب « هالنــسابة يف كتاب

وباإلسـناد «: ًزواج فاطمة بنت احلسني أيضا من عبد اهللا بن عمـرو قـال» الطالبيني
حدثني موسى بن عبد اهللا حدثني عيسى بن عبد اهللا بـن : ًاآليت مرفوعا إىل حييى قال

 بنت احلسني عليه َ خلف فاطمة– عليه السالم –حممد بن عمر بن عيل بن أيب طالب 
 . )١(»هللا بن عمرو بن عثامن بن عفان فولد لهالسالم عبد ا

  هـ وهو من كبار٧٤٨البن عنبة ت»  طالبنسب آل أيبعمدة الطالب يف «ويف 
وكانـت فاطمـة تزوجـت بعـد «: ال ق١٨٨نسايب الشيعة ذكر املحقق يف حاشية ص

ًفولدت له أوالدا منهم ... اهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان األموي  ن املثنى عبداحلس
الديباج والقاسـم ورقيـة بنـو عبـد اهللا بـن : حممد املقتول مع أخيه عبد اهللا ويقال له

 . )٢(»عمرو
أنـساب «وكذلك ذكر هذه املصاهرة أمحد بن حييى بن جابر البالذري يف كتابـه 

 . )٣(»األرشاف
                                                                                                                         

  .٦٥األصييل ص) ١(
  .١٨٨عمدة الطالب حاشية ص) ٢(
 طبعة مؤسسة األعلمي للمطبوعـات، بـريوت، بتحقيـق حممـد بـاقر ١٩٨ ص ٢أنساب األرشاف ج ) ٣(

 .م ١٩٧٤= هـ ١٣٩٤املحمودي 
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ًوالعجيب بعد كل ما سلف أن جتد أحدا ينكر هذا الزواج بعـد ثبوتـه عنـد *  
 .ري وعلامء األنساب الذين سبق بيان طرف من أقواهلماملؤرخني وأهل الس
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٨٩ 
 :»أعالم النساء« صاحب اتالرد عىل شبه 

 زواج فاطمـة بنـت ينكـر» أعـالم النـساء«فهذا عيل حممد عيل دخيل يف كتابه 
 ًاحلسني من عبد اهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان معتمدا عىل علل وأسباب واهية ال

 :حث العلمي الدقيق، فمن هذه الشبهاتتثبت أمام الب
 .انحراف الزبري بن بكار وعمه عىل بني هاشم: الشبهة األوىل

 :  التي ذكرها األدلةمن هذه و
جها من عبد اهللا بن عمرو من طريق الزبري بن بكار عن عمه  الرواية يف زوا-١

حة ألمري  معلوم عن أهل البيت عليهم السالم وعداوهتام واض)١(وانحرافهام«مصعب 
َاملؤمنني عليه السالم وقد ذكر ذلك جل م  . )٢(» ترجم هلامْنُ

 :اجلواب والرد عىل هذه الشبهة
 لو أننا أغفلنا روايات النسابني والعلامء وأهل الرتاجم والتاريخ لكـوهنم ً:أوال

 .من آل الزبري أو من بني أمية لوجب علينا طرح كم هائل من تراثنا
زبريي، واملوفقيات وجزء من نسب قريش للزبري نسب قريش ملصعب ال: مثل
 .صنفاتاملوغريها من ... بن بكار 

                                                                                                                         

ي انحراف مصعب بن عبد اهللا الزبريي والزبري بن بكار، وكالمها من علـامء األنـساب الثقـات وقـد أ) ١(
 ).٥٩نسب قريش ص. (ذكر مصعب الزبريي زواج فاطمة من عبد اهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان

  .٣٨٣أعالم النساء، حممد عيل دخيل ص) ٢(
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فاطمة بنت احلسني نقلها لنا آخرون غري الزبري بن بكار ومـصعب   زواجً:ثانيا 
 .الزبريي

وهؤالء العلامء من الكثرة بمكان بحيث نرى استحالة تواطئهم عىل الكذب، أو 
أو حتى استحالة اجتامعهم عـىل بغـض أهـل حتى عدم التمحيص يف نقل األخبار، 

 .البيت والعلويني خاصة، مع اختالف أزمنتهم وبلداهنم ومذاهبهم
ج فاطمة بنت احلسني من عبد اهللا بن عمرو بـن واومن اجلدير بالذكر هنا أن ز

ًعثامن بن عفان؛ ذكر يف أكثر مـن ثالثـني موضـعا مـن املراجـع املوثوقـة واملـصادر  ُ
 .اجم ومصنفات األنسابوأمهات الكتب والرت

 .وقد سلف وذكرنا من هذه املصنفات
 هـ٧٠٩البن الطقطقي ت» األصييل يف أنساب الطالبيني«

 .مهدي الرجائي وهو من كبار حمققي الشيعة املعارصين: والذي حققه
الثاين الذي حققه حممـد بـاقر املحمـودي وطبعتـه اجلزء » أنساب األرشاف«و

ًا بخالف ما ردده مرارا الـشيخ عبـاس القمـي يف مؤسسة األعلمي للمطبوعات هذ ِ
 .وسبق ونقلناه بنصه» منتهى اآلمال«

 ملحمد مهدي احلائري »شجرة طوبى«ًوسوف أورد يف املالحق نصا من كتاب 
وفيه بيان ثبوت ذلك الزواج من واحد من علامء الشيعة اإلمامية االثنى عرشية فهل 

 !ًسيقدح فيه حممد عيل دخيل أيضا 
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٩١ 
فهو الزبري بن عبد اهللا بن مصعب بن ثابت بن عبـد اهللا بـن : لزبري بن بكاراأما  

 .الزبري بن العوام القريش األسدي الزبريي أبو عبد اهللا املدين
وروى له ابن ماجة . هـ ٢٥٦ سنة  وفاتهوهو من كبار اآلخذين عن تبع األتباع

بـاري عالمـة، صـدوق أخ: ثقة، وقال عنه الـذهبي: وقال عنه ابن حجر العسقالين
ًكان ثقـة ثبتـا عاملـا بالنـسب عارفـا بأخبـار : ثقة، وقال اخلطيب: وقال الدار قطني ً ً

 .»الثقات«ِاملتقدمني ومآثر املاضني، وذكره ابن حبان يف 
أما مصعب بن عبد اهللا بن ثابت بـن عبـد اهللا بـن الـزبري بـن العـوام القـريش 

 فهو من كبار اآلخذين عن تبع األتباع األسدي أبو عبد اهللا الزبريي املدين نزيل بغداد
صدوق عامل : وروى له النسائي وابن ماجة وقال عنه ابن حجر. هـ ٢٣٦ووفاته سنة 

: وقال عنه الدار قطني. »ّأي يف القرآن«ثقة غمز للوقف : بالنسب، وقال عنه الذهبي
ر، فهذا حكم علـامء الرجـال عـن الـزبري بـن بكـا. ِثقة، وذكره ابن حبان يف الثقات

 .ومصعب بن عبد اهللا الزبريي فكيف ال نأخذ بأخبارمها ورواياهتام
 العداوة بني بني هاشم وبني أمية: الشبهة الثانية
ْمن تأمل ما بني البيتني «: يقول دخيل  من عداوة قديمة –واألموي  اهلاشمي –َ

 .)١(»قطع باستحالة ذلكيمية بسيد الشهداء عليه السالم ُوحديثة وما فعلته أ
 

                                                                                                                         

نت احلسني من عبد اهللا بن عمـرو بـن عـثامن بـن أي باستحالة زواج فاطمة ب . ٣٨٢أعالم النساء ص) ١(
 .عفان
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 :جلواب والرد عىل هذه الشبهةا 
أما إدعاء العداوة بني البيت اهلاشـمي والبيـت األمـوي وكـذلك بـني البيـت 

ٌاهلاشمي والبيت الزبريي فهو ادعـاء بـني فـساده ّ األسـامء «ُ فقـد ذكـرت يف كتـاب ،َ
ُ عرشات املصاهرات بني آل عيل وآل الزبري وبنـي أميـة بـل إن جـل )١(»واملصاهرات ّ

مثال هذه املصاهرات ما بني أهـل ا لبيـت ن يف بني أمية وآل الزبري وّبنات عيل تزوج
 :وآل الزبري رضوان اهللا عليهم

 صفية بنت عبد املطلـب عمـة رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم -١
 .تزوجت من العوام بن خويلد

 تزوجها عبد اهللا بن الزبري ،أم احلسن بنت احلسني بن عيل بن أيب طالب -٢
 .بن العوام
 تزوجها عمـرو بـن الـزبري بـن  ،ة بنت احلسن بن عيل بن أيب طالبرقي -٣

 .العوام
هـا  تزوج، ابن احلسن بن عيل بن أيب طالـب»املثنى«مليكة بنت احلسن  -٤

 .عبيدة بنت الزبري بن هشام بن عروة بن الزبري بن العوام
موسى بن عمر بن عيل بن احلسني بن أيب طالب تزوج من عبيـدة بنـت  -٥

 .بن عروة بن الزبري بن العوامالزبري بن هشام 

                                                                                                                         

 .اآلل واألصحابراجع غري مأمور هذا الكتاب وهو من إصدارات مربة ) ١(
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٩٣ 
 ابن عمر بن عيل بن احلسني بـن أيب طالـب تـزوج مـن »األكرب«جعفر  -٦ 

 .فاطمة بنت عروة بن الزبري بن العوام
عبد اهللا بن احلسني بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب تزوج من أم  -٧

 .عمرو بنت عمرو بن الزبري بن عمرو بن عمرو بن الزبري بن العوام
بن عوف بن عيل بن حممد بن عيل بن أيب طالب تزوج مـن صـفية حممد  -٨

 .بنت حممد بن مصعب بن الزبري بن العوام
بنت القاسم بن حممد بن جعفر بن أيب طالـب تزوجـت مـن محـزة بـن  -٩

 .بن الزبري بن العوامعبداهللا 
 ابـن »املثنـى« ابن احلـسن »املحض« ابن عبد اهللا »النفس الزكية«حممد  -١٠

 أيب طالب تزوج من فاختة بنت فليح بن حممد بن املنذر بن الـزبري احلسن بن عيل بن
 .بن العوام
 ابن احلسني بن عـيل بـن أيب »زين العابدين« ابن عيل »األصغر«احلسني  -١١

 .طالب تزوج من خليدة بنت محزة بن مصعب بن الزبري بن العوام
سكينة بنت احلسني بن عيل بن أيب طالب تزوجت من مصعب بن الزبري  -١٢

 .العوامبن 
 ابن احلسن بن عيل بن عيل بن احلـسني بـن عـيل بـن أيب »احلرزي«عيل  -١٣

 .طالب تزوج من فاطمة بنت عثامن بن عروة بن الزبري بن العوام
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ُفاطمة بنت عيل بن أيب طالب تزوجها املنذر بـن عبيـدة بـن الـزبري بـن  -١٤ 
 .العوام

 »دينزيـن العابـ« ابن عيل »األصغر« ابن عيل بن احلسني »حقينة«أمحد  -١٥
 .ابن احلسني بن عيل بن أيب طالب تزوج من زبريية

إبراهيم بن حسني بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالـب تـزوج مـن  -١٦
 .بريكة بنت عبيد اهللا بن حممد بن املنذر بن الزبري بن العوام

 :أما املصاهرات بني أهل البيت وبني أمية فأذكر منها* 
له وسلم تزوج من أم حبيبة رملة بنت أيب  حممد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآ-١
 .سفيان
 رقية وأم كلثوم بنتا رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم تزوجتا من عـثامن -٢

 .بن عفان بن أيب العاص بن أميةا
 رملة بنت عيل بن أيب طالب تزوجها معاوية بن مروان بـن احلكـم بـن أيب -٣

 .العاص بن أمية
 احلسني بن عيل بن أيب طالب تزوج من رقية بنت  عيل بن احلسن بن عيل بن-٤

 .عمر بنت عمر العثامنية
 ابن احلسن بن عيل بن أيب طالب تزوجها الوليد »املثنى« زينب بنت احلسن -٥

 .بن عبد امللك بن مروان
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٩٥ 
 نفيسة بنت زيد بن احلسن بن عيل بن أيب طالب تزوجهـا الوليـد بـن عبـد -٦ 

 .امللك بن مروان
 .ت عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب تزوجها عبد امللك بن مروان أم أبيها بن-٧
 أم القاسم بنت احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب تزوجها مروان بـن -٨

 .أبان بن عثامن بن عفان
 ابن عيل بن أيب طالب تزوجهـا عبـد اهللا بـن »الشهيد« فاطمة بنت احلسني -٩

 .عمرو بن عثامن بن عفان
اهللا بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالـب تـزوج مـن  إسحاق بن عبد -١٠

 .عائشة بنت عمر بن عاصم بن عمر بن عثامن بن عفان
 أم كلثوم بنت عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب تزوجها أبان بن عثامن بـن -١١

 .عفان
 لبابة بنت عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب تزوجها الوليد بن عتبة بـن -١٢

 . حربأيب سفيان بن
 أم حممد بنت عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب تزوجها يزيد بن معاوية بن -١٣

 .أيب سفيان بن حرب
 رملة بنت حممد بن جعفر بن أيب طالب تزوجها سليامن بن هشام بن عبد -١٤

 .امللك بن مروان بن احلكم
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ن ب خدجية بنت احلسني بن احلسن بن عيل بن أيب طالب تزوجها إسامعيل -١٥ 
 . امللك بن احلارث بن أيب العاص بن أميةعبد

 إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب تزوج من -١٦
 . ابن عبد اهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان»الديباج«رقية بنت حممد 

 احلسن بن احلسني بن عيل بن احلسني بن عيل بـن أيب طالـب تـزوج مـن -١٧
 .بسة بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميةخليدة بنت مروان بن عن

 لبابة بنت عبد اهللا بن حممد بن عيل بن أيب طالب تزوجها سعيد بن عبد اهللا -١٨
 .بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية

بن عيل بن أيب طالب تزوجها عبد اهللا بن  نفيسة بنت عبيد اهللا بن العباس -١٩
 . سفيان بن حربخالد بن يزيد بن معاوية بن أيب

 الفـريقني الـسنة والـشيعةوجل هذه املصاهرات ثابتة يف مراجـع ومـصادر * 
 .وكتب األنساب والتاريخ

فكيف يعقل بعد هذه املصاهرات أن تكون ثمة عـداوة بـني أهـل البيـت وآل 
 !!الزبري أو بني أمية 
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 .عدم تعيري املنصور ألبناء فاطمة بذلك: الشبهة الثالثة 

واملنـصور بودلت الرسائل بـني حممـد بـن عبـد اهللا بـن احلـسن ُت«: قال دخيل
َّالعبايس، وما ترك أحدمها لآلخر شيئا ينتقص به إال ذكره، ولـو صـح هـذا الـزواج  َ ً

 . )١(»ًلذكره املنصور خافضا به ملحمد وأبيه، فقد ذكر ما هو دون هذا بكثري
 :اجلواب والرد عىل هذه الشبه

 من عبد د بن عبد اهللا بن احلسن بزواج أم أبيه حممّعريّكون املنصور العبايس ال ي
فهل يف هـذا الـزواج مـا يعـري بـه فهذا يشء طبيعي اهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان 

 !أحد 
دة مجاله وهو حفيـد عـثامن بـن لش» املطرف«لقد كان عبد اهللا بن عمرو يلقب 

 .عفان الذي زوجه الرسول الكريم بابنتيه رقية وأم كلثوم
 فاطمة أم أبيهلزواج » النفس الزكية« جاز معايرة املنصور ملحمد بن عبد اهللا ولو

ّبنت احلسني جلاز معايرة كل من صاهر أحدا من بني أمية من البيت اهلاشمي ًَ ْ. 
َّومعلوم أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم زوج بنتيه رقية وأم كلثوم مـن  َ

ِّ العاص بن الربيع فهل عري رسول اهللا بذلك ج زينب من أيبَّوَزَعثامن بن عفان، و ُ ! 
فجد عبد اهللا بن عمرو هو عثامن بن عفان صهر رسول اهللا وهي مصاهرة أثبتها 

 .وغريه من العلامء» املسائل الرسوية«يف كتابه » هـ٤١٣ت«الشيخ املفيد 
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 .عدم ذكر حمدثي الشيعة هلذا الزواج: الشبهة الرابعة 
  مـنالشيعة ورجال التاريخ مـنهم مـع مـا متيـزوا بـهمل يذكر ذلك كبار حمدثي 

االطالع والتحقيق، وابن شهر آشـوب والطـربيس وغـريهم مـن أعـالم الطائفـة مل 
 . )١( يذكروا ذلك

 :اجلواب والرد عىل هذه الشبهة
كون الشيوخ والعلامء من الشيعة كالشيخ املفيد والـسيد املرتـىض وابـن شـهر 

الزواج فهذا غري قـادح يف الروايـة  هذا ا يذكروآشوب، والطربيس وعباس القمي مل
ثم هل هؤالء العلامء حجـة عـىل غـريهم يف تلـك  ،ًألن عدم العلم ليس علام بالعدم

 ؟ وهل اشتهروا بعلم األنساب وتتبع املصاهرات ؟املسألة
مل يشتهر واحد من هؤالء بدراسـة علـم األنـساب وال يوجـد ألي : واجلواب

اب مبسوط أو مشجر أو ملخـص مـع كـوهنم اشـتهروا واحد منهم كتاب يف األنس
 .ريبعلوم أخرى كالفقه والتفس

ًإضافة إىل ما سبق فقد أوردنا فقرات مما أورده عباس القمي يف  » منتهى اآلمال«ِ
 .مما يثبت هذا الزواج

 هنا إىل كـالم أحـد شريُوأراء وأقوال علامء األنساب ا نقلنا فيام سلف آومع هذ
يف » هـ٤١٣« وهو جعفر مرتىض العاميل وهو يعارض الشيخ املفيد العلامء املعارصين
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٩٩ 
» املـسائل الـرسوية«أقواله حول بنات رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يف كتابـه  

وإقراره بأن رسول اهللا زوج بنتيه رقية وأم كلثوم لعثامن بن عفان وزينب أليب العاص 
 .بن الربيع

وة زينب ورقية وأم كلثوم لرسول اهللا صىل بنينكر وكون جعفر مرتىض العاميل 
غـري أن تبحـره يف العلـم ال «ًمنتقـدا الـشيخ املفيـد العاميل قال اهللا عليه وآله وسلم 

 .ونحن نقول مثلام قال وقد شهد شاهد من أهلها» ينسحب عىل مجيع العلوم
 ريض إنكار غرية يزيد بن عبد امللك عىل فاطمة بنت احلـسني: الشبهة اخلامسة

  عنهااهللا
مع ابن الضحاك ومـا ريض اهللا عنها  ثم ذكر دخيل قصة فاطمة بنت احلسني -

 إياها وغضب يزيد بن عبد امللك عىل ابن الضحاك وذكر الرواية كـام طبتهكان من خ
 :ابياهن وهاك »أعالم النساء«رضا كحالة يف أوردها عمر 

 عبد الـرمحن بـن وملا مات عنها عبد اهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان، خطبها«
 ُعدتَ ولقد ق ُواهللا ما أريد النكاح: هو عامل عىل املدينة، فقالتوالضحاك الفهري، 

ْعىل بني هؤالء، وجعلت :  فألح عليها، وقـالن تنابذه، ملا ختاف منهأ حتاجزه، وتكره َّ
دن أكرب بنيك يف اخلمر، يعني عبد اهللا بن احلـسن، فبيـنام هـو واهللا لئن مل تفعيل ألجل

ن ِم، فكتب إليه يزيد بن عبد امللك ألك وعىل ديوان املدينة ابن هرمز من أهل الشاكذ
يودعها ريض اهللا عنها يرفع حسابه، ويدفع الديوان، فدخل عىل فاطمة بنت احلسني 
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خترب أمري املؤمنني بام ألقـى مـن ابـن الـضحاك، ومـا : فقالت هل من حاجة ؟: فقال 
ِ وبعثت رسوال بكتاب إ،يعرض مني  يزيد ختربه، وتذكر قرابتها ورمحها، وتذكر ما ىلً

ًفقدم ابن هرمز والرسول معا، فدخل ابـن بن الضحاك منها، وما يتوعدها به، ينال ا
فلم يذكر  هل كان هناك من مغربة خرب ؟: هرمز عىل يزيد فاستخربه عن املدينة وقال

البـاب رسـول  اهللا األمـري بأصـلح: بن هرمز من شأن ابنة احلسني، فقال احلاجـبا
ن فاطمة بنت ِأصلح اهللا األمري إ:  هرمزفقال ابن،  ريض اهللا عنهافاطمة بنت احلسني

َّاحلسني يوم خرجت محلتني رسال د من عـىل فراشـه أخربه اخلرب، فنزل يزيوليك، ِة إُ
 فاعتذر بالنـسيان ،سألك هل من مغربة خرب وهذا عندك ال ختربنيهأ ُال أم لك: وقال

قرأه، وجعل يرضب يف خيزران يف يديه وهو ه فأخذ الكتاب فأدخلثم أذن للرسول ف
ابن الضحاك هل من رجل يسمعني صـوته يف العـذاب وأنـا عـىل لقد اجرتأ : يقول
فدعا يزيد بقرطاس فكتب :  النرضيعبد الواحد بن عبد اهللا بن برش: ؟ قيل لهفرايش

فقـد وليتـك : عـدمـا بسالم عليـك، أ: رضي وهو بالطائفبيده اىل عبد الواحد الن
 ألف أربعنيه املدينة، فإذا جاءك كتايب هذا فاهبط، واعزل عنها ابن الضحاك، وأغرم

فأخـذ الربيـد الكتـاب، وقـدم بـه . نا عىل فـرايشدينار وعذبه حتى أسمع صوته وأ
املفرش ىل الربيد، فكشف له من طرف ومل يدخل عىل ابن الضحاك، فأرسل إاملدينة، 

نار لك، ولك العهد وامليثاق لـئن أنـت أخربتنـي لف دي هذه أ:فإذا ألف دينار، فقال
ًليك، فأخربه، فاستنظر الربيد ثالثا حتى يسري، ففعـل، ثـم ِخرب وجهك هذا دفعتها إ
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١٠١ 
فغـدا نا يف جـوارك، أ: بد امللك، فقالسلمة بن عَخرج ابن الضحاك حتى نزل عىل م 

تكلمت فيها هي يف يدك كل حاجة : سلمة عىل يزيد فرققه، وذكر حاجة، فقال يزيدَم
 .ما مل يكن ابن الضحاك

فأغرم ًبدا وقد فعل ما فعل، واهللا ال أعفيه أ: فقال .هو واهللا ابن الضحاك: فقال
ثـم يف جبة مـن صـوف، لف دينار، وعذبه وطاف به النرضي ابن الضحاك أربعني أ

فاطمـة قدم ابن الضحاك عىل خطبة ُأنا ال أدري كيف ي«: ًقائالحممد عيل دخيل علق 
 هاشـم ؟ إن أقـل يبنت احلسني عليه السالم وهو عامل بني أمية عىل املدينة مركز بن

رية يزيد َواألغرب من ذلك غاكم يف عهد األمويني يصده عن ذلك، إدراك سيايس حل
عىل فاطمة، وغضبه عىل ابن الضحاك، حتى مل يقبل فيه شفاعة أخيه مسلمة بن عبـد 

 .امللك
ً قصص ألف ليلة وليلة نسجته األيدي األثيمة، بغـضا إن هذا اخليال قريب من

 . )١(»آلل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم
 :اجلواب والرد عىل هذه الشبهة

» أعالم النـساء«: ملا ذكره عمر رضا كحالة يف كتابه» عيل دخيل«انتقاد املؤلف 
ا إىل هـري وإرسـاهلفعن موقف السيدة فاطمة بنت احلسني من الضحاك بن قيس ال

 اهلاشميات وعزله للضحاك وعقابه هو ريته عىلَيزيد بن عبد امللك وغضب يزيد وغ

                                                                                                                         

  .٣٨٦ أعالم النساء ص )١(



 
 

 
أهل البيتفواطم ُدرة ... فاطمة بنت احلسني  ١٠٢ 

ّألنه ال توجد عداوة أصـال بـني بنـي أميـة وبنـي هاشـم وألن ويل أمـر  أمر عجيب  ً
 .ل عن رعيتهملسلمني مسؤوا

وغريهم من نعم هناك جتاوزات لبعض احلكام من بني أمية يف تعقب اهلاشمني 
 . الدولة، لكن ال دخل هنا بالنساء وال بالرجال ممن مل خيرج عليهماخلارجني عىل

 ال حيتاج لدليل، وسوف أسوق ٌ معروفٌفرعاية نساء أهل البيت وإكرامهن أمر
 :هنا ما يدل عىل ذلك

 تزوج احلجاج بن يوسف الثقفي من بنت عبد اهللا بن جعفر الطيار واسمها أم -
مللك بن مروان بـذلك أرسـل إىل احلجـاج يـأمره كلثوم وقيل أم أبيها فلام علم عبد ا

 .بطالقها وأال يراجعه يف ذلك فطلقها احلجاج
عد هذا غرية عىل أهل بيت رسول اهللا أال يزوجن من أكفاء هلـن، مـع أن ُفهل ي

 .عبد امللك ممن تشددوا يف تعقب كل خارج عن دولة بني أمية
 :والرواية تلك جيدها القارئ الكريم يف

أليب نـــرص البخـــاري طبعـــة املكتبـــة احليدريـــة »  العلويـــةةلرس السلـــس«
» عقـويبليتـاريخ ا« وكـذلك ١٢٤ وطبعـة أخـرى ص٩٧هـ ص١٣٨١=م١٩٦٢

 وطبعه أخـرى ٩٧ ص٢٢٤-٢٢٣ ص٢البن شهر آشوب ج» املناقب« و٣٢٢ص
 فاسـتأجل منـه سـنة حتـى وتزوج احلجاج ابنة عبد اهللا بن جعفـر«: وفيه ١٢٤ص

 .»ذاهن أخلص نفسه م
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 :ً تفصيل املسألة أيضاويراجع يف 

أعيان « حتقيق حممد باقر املحمودي و٦٠-٩٦للبالذري ص» أنساب األرشاف«
للشيخ حممد رضـا احلكيمـي، طبعـة مؤسـسة الوفـاء » النساء عرب العصور املختلفة

  .٢٠  صم١٩٨٣= هـ ١٤٠٣بريوت 
وأم كلثوم بنت عبد اهللا بن جعفر أمها زينب بنت عـيل بـن أيب طالـب، وأمهـا 

نسب من فتأمل رشف ال... طمة الزهراء بنت سيد البرش وأمها خدجية بنت خويلد فا
 .باءقبل األمهات فام بالك باآل

 أن يستنكر قصة الغرية مـن يزيـد بـن عبـد »دخيلعيل «فهل بعد هذا بإمكان 
 !ًامللك عىل فاطمة بنت احلسني رضوان اهللا عىل أهل البيت مجيعا 

 عدم زواج السيدة فاطمة بنت احلـسني مـن ما سلف يتبني أن شبهةوأظن بعد
ى وتتداعى وعبداهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان ال أساس هلا من الصحة وأهنا تتها

 .أمام التمحيص والبحث
 الوصية: الشبهة السادسة

ُمن األمور الغريبة أيضا ما يثار من أن احلسني ريض اهللا عنه قبل استـشهاده يف   ً
مام من بعده ولده عيل زين العابـدين أعطـى ِفيها أن اإلالء أعطى وصيته والتي كرب

 . ريض اهللا عنهاتلك الوصية البنته فاطمة بنت احلسني
 .» هـ٣٢٩ت«للكليني حممد بن يعقوب » الكايف«جاء يف كتاب 
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عن أيب اجلارود عن أيب جعفر عليه السالم أن احلسني ملا حرضه الذي حـرضه  
ًها كتابا ملفوفا ووصية ظـاهرة، وكـان عـيل بـن فدفع إلي» فاطمة«دعا ابنته الكربى  ً

ًاحلسني عليه السالم مبطونا معهم ال يرون إال أنه ملا به، فدفعت فاطمـة الكتـاب إىل 
ُقلت: عيل بن احلسني عليه السالم ثم صار واهللا ذلك الكتاب إلينا يا زياد قال ما يف : ُ

 آدم منذ خلق اهللا آدم إليه ولدفيه واهللا ما حيتاج : ك؟ قالذلك الكتاب جعلني اهللا فدا
 .)١(َّن فيه أرش اخلدش واهللا إن فيه احلدود حتى إ،إىل أن تفنى الدنيا

عدة من أصحابنا عن أمحد بن حممد عن احلسني بـن سـعيد :  ويف رواية ثانية-
 . )٢(... » ع«عن أيب جعفر عن ابن شفان عن أيب اجلارود عن 

ن أمحد بن حممد عن عيل بن احلكم عـن عدة من أصحابنا ع:  ويف رواية ثالثة-
ملـا » ع«إن احلـسني : قال» ع«سيف بن عمرية عن أيب بكر احلرضمي عن أيب عبد اهللا 

الكتب والوصية فلام رجع عيل بن احلـسني » رض«أم سلمة صار إىل العراق استودع 
 . )٣(دفعتها إليه» ع«

نـان بـن حيـه عـن يف نسخة الصفواين عيل بن إبراهيم عـن أب: ويف رواية رابعة
واهللا إين جلالس عند عيل بن احلسني وعنده : ُسدير عن فليح بن أيب بكر الشيباين قال

                                                                                                                         

 . ط دار التعارف بريوت١/٣٦٠األصول الكايف ) ١(
 .ف هنا يف نص الروايةوال اختال: أصول الكايف) ٢(
 والرواية هنا فيها اختالف لذا أوردهتا بتاممها ألن الذي دفع إليـه الوصـية هنـا ١/٣٦٠أصول الكايف ) ٣(

 .هي أم سلمة ريض اهللا عنها



 
 

 أهل البيتفواطم ُدرة ... فاطمة بنت احلسني 
 

١٠٥ 
َّولده، إذ جاءه جابر بن عبد اهللا األنصاري فسلم عليه، ثم أخـذ بيـد أيب جعفـر   » ع«َ

ً رجال مـن أخربين أين سأدرك َّإن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم: فخال به فقال
َّحممد بن عيل، يكنى أبا جعفر فإذا أدركته فأقرأه مني السالم، قـال : ُته يقال لهأهل بي ُ ّ

وإخوته فلـام » ع«فجلس مع أبيه عيل بن احلسني » ع«ومىض جابر، ورجع أبو جعفر 
 جابر بن عبـد اهللا  لكّأي يشء قال» ع«ّصىل املغرب قال عيل بن احلسني أليب جعفر 

ل اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قـال إنـك سـتدرك إن رسو: قال: فقال ّاألنصاري ؟
ّرجال من أهل بيتي اسمه حممد بن عيل  َّ فأقرأه مني السالم، فقـال لـه ُيكنى أبا جعفرً

ّهنيئا لك يا بني ما خصك اهللا به من رسوله من بني أهل بيتك، ال تطلع إخوتك : أبوه ً
 . )٢(»ع « إخوة يوسف ليوسف)١(عىل هذا فيكيدوا لك كيدا كام كادوا

 :اتمناقشة تلك الرواي* 
َفكيف يعلم م» عدة من أصحابنا«:  الرواية الثانية والثالثة يف سندها-  هؤالء ْنُ

التي حققها عـيل » الكايف« نعم جاء يف إحدى طبعات ،بحث يف أحواهلمُالعدة حتى ي
  .ُأكرب الغفاري ونرشها حممد األخوندي

 :فهم )٣(أمحد بن حممدعن » عدة من أصحابنا«أن كل ما كان فيه 
 .العطار القمي أبو جعفر حممد بن حييى -

                                                                                                                         

 .»كاد«ًاألصوب نحويا ) ١(
 . باب اإلشارة والنص عىل عيل بن احلسني١/٣٦١األصول من الكايف ) ٢(
 .ية والثالثة عدة من أصحابنا عن أمحد بن حممدويف الروايتني الثان) ٣(
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 . عيل بن موسى بن جعفر الكمنداين- 
 . أبو سليامن داود بن كورة القمي-
 .ّ أبو عيل أمحد بن إدريس بن أمحد األشعري القمي-
 . أبو احلسن عيل بن إبراهيم بن هاشم القمي-

 يف ذلـك وال مرجعـه وهـل ُوال يعلم من هو صاحب هذا القول، وال مصدره
 !القائل حمقق الكتاب الغفاري أو نارشه اإلخوندي ومن قال بذلك من علامء الشيعة 

 ويف الرواية األوىل والثانية ومدارمها عىل أيب اجلارود وهـو كـام بينـت كتـب -
كان » ّأي شيطان البحر«املنذر األعمي الكويف يلقب برسحوب بن هو زياد : الرجال

ًكان أبو اجلارود مكفوفا : نسب فرقة اجلارودية من الزيدية، قال الطويستأعمى وإليه 
 .أعمى أعمى القلب

وأبو اجلـارود هـذا مـن «ومن العجيب قول عيل النامذي الشاهرودي قال عنه 
َّعتمد عليها الـصدوق وحكـم بـصحتها واسـتخرج منهـا ب األصول التي اأصحا

 . )١(»أحاديث كتابه الفقيه
وكان رأس الزيدية أبو اجلارود زيـاد بـن املنـذر األعمـى «: ويف رجال الكيش

إن اهللا : »عليه السالم«الرسحوب ونسبت إليه الرسحوبية من الزيدية قال أبو عبد اهللا 
َقلب قلب أيب اجلارود كام ق ما : ً وقال أيضا فيه،بت هذه اجلارية هذا القمقم فام ذنبيَّلَّ

                                                                                                                         

 .»٥٨٧٤« رقم ٤٥٤مستدركات علم الرجال ص) ١(
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١٠٧ 
ً تائها، ويف رواية ذكر أبو عبد اهللا عليه السالم أما واهللا ال يموت إال! فعل أبو اجلارود  

َّكذابون مكذبون كفار عليهم لعنة :  النواء وسامل بن أيب حفصة وأبا اجلارود فقالًاكثري ّ َُّ َ
 . )١(... اهللا 

 .ن مدارمها عىل أيب اجلارود ال يصلحان لالستشهادًان إذا اللتافالروايت
ُة دفعت ألم سلمة ال فاطمة بنـت احلـسني الرواية الثالثة وفيها أن الوصي أما -

 .»عدة من أصحابنا«فهي كام سبق 
 : أما الرواية الرابعة ففي سندها-

ّعيل بن إبراهيم أحد شيوخ الكليني وهو صاحب التفسري املـشهور الـذي فيـه 
ُ بتحريف القرآن، ويروي عن أبيه عن حنان بن سـدير عـن فلـيح بـن أيب بكـر هقول

 .الشيباين
َّإن :  محدويه ذكـر عـن أشـياخهُسمعت«سدير كام ورد عند الكيش وحنان بن 

 . )٢(»ُحنان بن سدير واقفي أدرك أبا عبد اهللا ومل يدرك أبا جعفر عليهام السالم
َّوفصل التسرتي حال الرجل عند علامء الرجال وأقواهلم فيه َ)٣( . 

                                                                                                                         

 .» ٤١٧-٤١٣« أحاديث رقم ٣٠٥-٣٠٤انظر رجال الكيش ص) ١(
 .»١٠٤٩« رقم ٥٩٨رجال الكيش ص) ٢(
 .» ٢٤٩٥« رقم ٤/٧١٠٦٦انظر قاموس الرجال للتسرتي ) ٣(
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 إين جلالس عند واهللا«أما فليح بن أيب بكر الشيباين فقد أورد التسرتي حديثه هنا  
ويف يمينه الكاذبة حنان عـن فلـيح بـن أيب بكـر «: ثم قال. اخلرب... عيل بن احلسني 

 . )١(الشيباين عن أيب عبد اهللا عليه السالم
ومعلوم » احلديث حسن«وقد علق املحقق عىل احلديث الرابع يف احلاشية بقوله 

صحيح وموثق وحسن وضعيف، فلـم : أن درجات احلديث كام قررها علامء الشيعة
 .يصل احلديث لدرجة املوثق وال الصحيح

 أما يف متون تلك األحاديث فهي ظاهرة الركاكـة اللغويـة خاصـة احلـديث -
 .ُالرابع مع التكرار دون فائدة تذكر

 ملاذا ال تعطـى! ان اهللا عليهام ضوثم ملاذا تكون الوصية مع فاطمة أو أم سلمة ر
 .ًلعيل زين العابدين مبارشة، وكونه كان عليال ال يمنع من إعطائه الوصية

ما حيتاج إليـه ولـد «:  أن تلك الوصية فيهااألول والثاين ثم قوله يف احلديث -
 فيــه أرش ّنالــدنيا واهللا إن فيــه احلــدود حتــى إآدم منــذ خلــق اهللا آدم إىل أن تفنــى 

 .»اخلدش
 !الذي بني أيدينا » القرآن«فام فائدة التنزيل 

 !ثم أين تلك الوصية التي فيها كل يشء حيتاج إليه ولد آدم 

                                                                                                                         

 .» ٥٩٥٩« رقم ٨/٤٥١قاموس الرجال ) ١(
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١٠٩ 
ّفإن كانت خمفية فام حاجة الناس ملا هو خمفي وهم أحوج ملعرفة مـا فيـه لتعلـق  

 .أمور دينهم ودنياهم به
 !ّ ظاهرة فأين هي توإن كان
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 خامتة 
ًالنبوة، قد عرضت هلا إجيـازا اقة من حياة واحدة من أهل بيت ِتلك كانت إرش ُ

ُراجيا أن تكون نرباسا لنساء اليوم يف خلقها وحـسن تربيتهـا ألبنائهـا ويف رعايتهـا  ً ً
 .ُلزوجها وحسن تبعلها وطاعتها

إن الشخصيات النسائية يف تارخينا اإلسالمي حتتاج منا إلظهار ما كان هلن مـن 
 .جيال وقادة كان هلم من الشأن ما هلمدور فعال يف بناء أ

 .ولعيل يف تناويل ألبناء فاطمة بنت احلسني قد أملحت إىل ذلك
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 قـالحـامل 

 . الفواطم من الصحابيات:امللحق األول* 
 . الفواطم من آل البيت:امللحق الثاين* 
 .  الفواطم من اجلاهليات:امللحق الثالث* 
 للـشيخ حممـد مهـدي »شـجرة طـوبى«: ابنص من كت :امللحق الرابع* 
 .احلائري
 لذرية فاطمة بنت احلسني من نـسل الـصحابة مشجرة :امللحق اخلامس* 

 .رضوان اهللا عليهم
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 امللحق األول* 
 الفواطم من الصحابيات

ُوتيمنا باسم فاطمـة أسـوق هنـا جـل مـا وق نـا عليـه مـن الفـواطم، وأبـدأ فً
 من أمهات رسول اهللا صـىل اهللا عليـه فاجلاهلياتشاهري التابعيات، بالصحابيات فم

 .)١(ًوآله وسلم ابتداء ثم سائر الفواطم
 : فاطمة بنت سيد البرش صىل اهللا عليه وآله وسلم-

بنت حممد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم مولـدها » الزهراء«هي فاطمة 
بعـد وفـاة رسـول اهللا . م٦٣٢= ـ ه١١ووفاهتا سنة . م٦٠٥=  قبل اهلجرة ١٨سنة 

 .صىل اهللا عليه وآله وسلم بستة أشهر عىل أرجح وأصح األقوال
 . )٢(أفضل النساء كام نص احلديثمن وهي أفضل الفواطم بل . أم أبيها: كنيتها

                                                                                                                         

: سوف لن أذكر يف تراجم الفواطم إال الفضليات ذوات الرأي والعقل واحلكمة والصالح، أما أمثـال) ١(
ُوالتي كانت تعادي رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم » أم قرفة«فاطمة بنت ربيعة بن بدر الفزارية 

رثـة فـأرست أم قرفـة وحترض أوالدها عىل قتاله، وقد وجه إليهم رسول اهللا رسية بقيادة زيـد بـن حا
 .وقتلت فلم نرتجم هلا، وكذلك مل نرتجم للفواطم من املغنيات وأهل الفن واملجون

وفيه قـول رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه » ٧٠٧٨« رقم ٤/٢٥١احلديث يف سنن النسائي الكربى ) ٢(
 .»تيا فاطمة أال ترضني أنك سيدة نساء هذه األمة أو سيدة نساء العاملني فضحك«وسلم 

هذا إسناد صحيح ومل خيرجاه ويف مـسند الطيالـيس : ، وقال٣/١٧٠» ٤٧٤٠«ويف املستدرك مثله رقم 
ِّ وكلهم عن مرسوق عن عائشة بنت أيب بكر الصديق ويف مصنف ابـن أيب ١/١٩٦ »١٧٣٧«مثله رقم 

= اطمـة سـيدة ف«قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم : شيبة بسنده عن عبد الرمحن بن أيب ليىل قال
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١١٣ 
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ًأمها خدجية بنت خويلد، وتزوجها عيل بن أيب طالب وعمرها ثامنية عرش عاما،  
َّ ومـحـ»ا شباب أهل اجلنـةسيد«وولدت له احلسن واحلسني  وزينـب » طْقَسـ«سن ُ

ُوأم كلثوم وهي أول من جعل له النعش يف اإلسـالم عملتـه هلـا » عقيلة بني هاشم«
 .ً روت من احلديث ثامنية عرش حديثا،أسامء بنت عميس اخلثعمية

 :فاطمة بنت أيب طالب بن عبد مناف بن عبد املطلب اهلاشمية القرشية  -
 هند، واألشـهر فاختـة، وكنيتهـا التـي وقيل عاتكة، وقيل وقيل اسمها فاختة،

اشتهرت هبا أم هانئ، كانت زوجة هبرية بن أيب وهب عمـرو بـن عائـذ املخزومـي 
 .عدة وهانئ ويوسف، أسلمت يوم الفتحَوولدت له عمرو وج» ًمات مرشكا«

 . هـ٥٠ًروت من احلديث ستة وأربعني حديثا، وتوفيت بعد سنة 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 »٣٢٢٧٣« رقـم »نساء العاملني بعد مريم ابنـة عمـران وآسـية امـرأة فرعـون وخدجيـة ابنـة عمـران= 
حسبك من نـساء «:  ويف سنن الرتمذي بسنده عن أنس أن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قال٦/٣٨٨

 »٣٨٧٨« رقـم »عـونالعاملني مريم ابنة عمران وخدجية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد وآسية امرأة فر
ومثلـه يف مـسند أمحـد . صحيح:  وقال األلباين»هذا حديث حسن صحيح«:  وقال أبو عيسى٥/٧٠٣

 ومثلـه عنـد »ِإسناده صحيح عىل رشط الـشيخني« وعلق شعيب األرناؤوط ٣/١٣٥ »٤/١٢٤«رقم 
حـديث « وقـال شـعيب األرنـاؤوط »خـري نـساء العـاملني« بلفظ ١٥/٤٠١ »٦٩٥١«ِابن حبان رقم 

 .إسناده صحيح:  ، وقال حسني سليم أسد٥/٣٨٠ »٣٠٣٩«  ومثله يف مسند أيب يعىل رقم »حيحص
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١١٥ 
 :سد بن هاشم بن عبد مناف اهلاشمية فاطمة بنت أ- 

صـىل اهللا أم عيل وعقيل وجعفر، هاجرت وماتت باملدينة، وكفنهـا رسـول اهللا 
مل نلق بعد أيب طالب أبر يب منها وهي أول هاشمية : عليه وآله وسلم يف قميصه وقال

 .ولدت خليفة، ثم بعدها فاطمة الزهراء
 . البقيعم وقربها يف٦٢٦=  هـ ٥الراجح أن وفاهتا سنة 

 : فاطمة بنت أيب األسد-
 أسلمت وبايعت وهي التي تشفع فيها أسامة .وقيل بنت األسود بن عبد األسد

ِّبن زيد يف حد الرسقة فقال له رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلما ال تكلمنـي يـا «: َ
ٍأسامة، فإن احلدود إذا انتهت إيل، فليس هلا مرتك، ولـو كانـت بنـت حممـد فاطمـ ّ ِ ِ ة ِ

 .)١(»عتهالقط
 : فاطمة بنت جنيد بن عمرو بن عبد شمس بن عمرو-

 .زوج العباس بن عبد املطلب، وولدت له احلارث

                                                                                                                         

حديث املرأة املخزومية التي رسقت وأراد أسامة بن زيد أن يشفع هلا أصله يف سنن الرتمذي عن عروة ) ١(
ْعن عائشة ريض اهللا عنها أن قريشا أمههم شأن املرأة املخزومية التـي رسقـت فقـالوا ُن يكلـم فيهـا َمـ: ً ْ

ِمن جيزئ عليه إال أسامة بن زيد حب رسول اهللا صىل اهللا عليه : رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم؟ فقالوا
وقـال . احلـديث... ٍأتشفع يف حد من حدود اهللا؟ : وآله وسلم فكلمه أسامة فقال صىل اهللا عليه وسلم

 ).١٤٢٠فع يف احلدود، رقم سنن الرتمذي، احلدود، باب كراهية أن يش. (صحيح: األلباين



 
 

 
أهل البيتفواطم ُدرة ... فاطمة بنت احلسني  ١١٦ 

 فاطمة بنت احلارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن - 
ُ أمها ريطة بنت احلارث بن جبلة، ولـدت بـأرض احلبـشة هـي .ُمرة القرشية التيمية
ًائشة ابنتا احلارث وهلكوا مجيعا من ماء رشبوه بالطريق ملا رجعـوا وأختها زينب وع

 .ْلمت ومل يبق من ولد احلارث غريهاَمن احلبشة إال فاطمة، فإهنا س
ُ فاطمة بنت أيب حبيش بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قـيص القرشـية -
 :األسدية

 .ًحممدائاب، فولدت له ِتزوجها عبد اهللا بن جحش بن ر
ذكرها يف الصحيحني يف حديث من طريق هشام بن عروة عـن أبيـه عـن ورد 

 وسـلم ش إىل النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـهبـيجاءت فاطمة بنت أيب ح: عائشة قالت
ال إنام ذلك «: فأدع الصالة ؟ قالَمرأة أستحاض فال أطهر أِيا رسول اهللا إين ا: فقالت

  .)١( احلديث»... ٌعرق وليست احليضة 
 .ثالثة أحاديثيث النبوي روت من احلد

 : فاطمة بنت محزة بن عبد املطلب بن هاشم اهلاشمية -
 .أمها سلمى بنت عميس اخلثعمية

جها رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم ّتكنى أم الفضل وقيل أم أبيها، وزو
من سلمة بن أيب سلمة بن عبد األسد وهي إحدى الفواطم املرادة من احلديث الذي 

                                                                                                                         

كتـاب احلـيض، بـاب (، ومـسلم  )»٢٢٦«كتاب الوضوء، بـاب غـسل الـدم رقـم (رواه البخاري، ) ١(
  ).»٣٣٣«املستحاضة رقم 



 
 

 أهل البيتفواطم ُدرة ... فاطمة بنت احلسني 
 

١١٧ 
سلم بسنده عن عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه أن أكيدر دومة اجلنـدل يف صحيح م 

ًشققه مخرا «: فقالًأهدى إىل النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا 
 . )١(»بني الفواطم

فاطمة بنت رسول اهللا، وفاطمة بنت أسد، وفاطمة : ُفقيل الفواطم الثالث هن
َّ يذكر أحد الرابعة كام بـني ابـن حجـرُبنت محزة وقيل هن أربعة، ومل ومـن خـالل  )٢(َ

 . )٣(استقرائي للحديث وطرقه
 عرض فيه ملختلف األقـوال ّيقعت عىل خمطوط للسيد مرتىض الزبيدولكني و

َيف اسم الرابعة من الفواطم ومن هذه األقوال أن اسم الرابعة فاطمة بنت عتبة وهي  َ
 .أخت هند بنت عتبة
 . )٤(فاطمة أم أسامء بنت محزة هي : وقال الصاغاين

ُقلت لعل العبارة وهم أو تصحيف ألنه ليس حلمزة زوجة اسمها فاطمة إنـام : ُ
 .أنصاريا بنت امللة بن مالك بن عبادة بن األوس: ابنته اسمها فاطمة وأمها

                                                                                                                         

صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب حتريم استعامل إناء الذهب والفضة عىل الرجـال والنـساء ) ١(
 .»٢٠٧١«وخاتم الذهب، رقم 

 . يف ترمجة فاطمة بنت محزة ط بيت األفكار الدولية١٧٤٣ صاإلصابة) ٢(
سـنن ابـن ماجـة رقـم : للحديث طرق كثرية وهذه بعض مواضع ورود احلديث يف املصادر احلديثيـة) ٣(

 ومـصنف ابـن »٤٣٧« ومسند أيب يعىل رقم »١٠٦٩«، و»٨٨٧« املعجم الكبري للطرباين رقم »٣٥٩٦«
 .»٦١٠٥«ن رقم  وشعب اإليام»٢٤٦٤٧«أيب شيبة رقم 

 .» أ ١١ «إيضاح املدارك يف اإلفصاح عن العواتك، مرتىض الزبيدي، خمطوط املكتبة األزهرية ورقة ) ٤(



 
 

 
أهل البيتفواطم ُدرة ... فاطمة بنت احلسني  ١١٨ 

 : فاطمة بنت اخلطاب بن نفيل القرشية العدوية- 
يد بن زيد بن عمـرو بـن ًأخت عمر بن اخلطاب، أسلمت قديام مع زوجها سع

ًام يف قصة إسالم عمـر بـن ن لقبها أميمة وكنيتها أم مجيل، ويأيت ذكرها دائإنفيل قيل 
 .اخلطاب ريض اهللا عنه

 فاطمة بنت صفوان بن أمية بن حمرث بن محل بن شـق بـن رقبـة بـن خمـدج -
 :الكنانية

زوجها هاجرت مع وًامرأة عمرو بن أيب أحيحة سعيد بن العاص أسلمت قديام 
 .إىل احلبشة، وهي من املبايعات

 :بيسض فاطمة بنت سودة بن أيب -
 .نية من املبايعاتيجه

 :ُ فاطمة بنت رشيح الكالبية-
 .ُممن ذكرت يف زوجات النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم

 : فاطمة بنت رشيك بن سحامء-
ّي وسحامء اسم األم، واسم األب عبدة بن مغيث بن اجلد بن العجـالن البلـو

حليف األنصار ولفاطمة ذكر يف ترمجة أبيها وهو صحايب، ملوقفها يوم الدار ملا محلت 
 .لً، فأدخلته بيتا حتى سلم من القتب يوم الدار فسقطُمروان بن احلكم ملا رض

 



 
 

 أهل البيتفواطم ُدرة ... فاطمة بنت احلسني 
 

١١٩ 
 : فاطمة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس العبشمية- 

 .صحابية وهي ابنة عم هند بنت عتبة
هنا زوجة عقيل بن أيب طالـب، قالـه ابـن  بعضهم إوقد سبق الكالم حول قول

 .هشام
 .ن زوجته فاطمة بنت الوليد بن عتبةإ: وقال الواقدي

 .ن امرأة عقيل فاطمة بنت عتبة أخت هندإ: وقال ابن أيب مليكة
 :حاك بن سفيان الكالبيةَّ فاطمة بنت الض-

يل هي التـي  تزوجها رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم، وق:قال ابن اسحاق
أعوذ باهللا ملا دخل عليها رسول اهللا صىل اهللا عليه :  قالتأي«وهي ال تعلم استعاذت 
َ وقد اختلف يف ذلك اختالفا كثريا وقـد فـ»وآله وسلم ً ل ابـن حجـر العـسقالين َّصً

ًتفصيال عجيبا فيام يتعلق بفاطمة بنت الضحاك ً)١( . 
 : فاطمة  بنت عامر بن حذيم القرشية اجلمحية-
 املغـرية بـن أيب حابية أخت سعيد بن عامر الصحايب املـشهور، كانـت زوجص

بن عفان، فولدت له عائشة التي تزوجها مروان فولـدت لـه عبـد العاص عم عثامن 
 .امللك

 

                                                                                                                         

  ط بيت األفكار ١٧٤٤اإلصابة ص) ١(



 
 

 
أهل البيتفواطم ُدرة ... فاطمة بنت احلسني  ١٢٠ 

 : فاطمة بنت عبد اهللا- 
ّهي والدة عثامن بن أيب العاص الثقفي، شهدت والدة النبي صىل اهللا عليه وآله 

ِفام يشء أنظر إليه : قالت. ًدة آمنة بنت وهب، وكان ذلك ليالوسلم حني وضعته السي
ّمن البيت إال نور، وإين ألنظر إىل النجوم تدنو حتى إين ألقول ليقعن عيل ِ. 

 : فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس العبشمية-
 تزوجها عقيل بن أيب طالب. ة، بايعت رسول اهللا مع أختهاتبأخت هند بنت ع

 .)١( واحد من العلامءغري كام ذكر
 : فاطمة بنت علقمة بن عبد اهللا بن أيب قيس-

كنيتها أم قهطم العامرية، هاجرت مع زوجها سليط بن عمرو للحبشة فولدت 
 .عاتكة بنت أسعد بن عامر بن بياضة اخلزاعية: ًله سليطا وأمها

 : فاطمة بنت عمرو بن حزام األنصارية-
 ورد ،هللا األنصاري، وأخت عمرو بن حزام الصحايب اجلليل جابر بن عبد اعمة

ُملـا قتـل أيب جعلـت أكـشف : ذكرها يف احلديث الصحيح عن جابر بن عبد اهللا قال ُ

                                                                                                                         

، وتفسري القرطبي املوضع نفـسه ومـسند الـشافعي ترتيـب ٣٥انظر تفسري ابن كثري، سورة النساء آية ) ١(
، وسـنن »١١٨٨٧«مصنف عبد الرزاق، كتاب الطالق، باب احلكمني رقم السندي، كتاب التفسري، و

 وغري ذلك العديـد »١٤٥٦٣«البيهقي الكربى، كتاب القسم والنشوز، باب احلكمني يف الشقاق، رقم 
 . من املصادر



 
 

 أهل البيتفواطم ُدرة ... فاطمة بنت احلسني 
 

١٢١ 
...  عمتـى فاطمـة بنـت عمـرو تبكيـه ْب عن وجهه والقوم ينهونني، فجعلـتثوال 

 .)١(احلديث
 : فاطمة بنت عمرو بن حزم-

 . )٢(قيل هلا صحبة، وقيل هي التي قبلها
 : )٣(ة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية فاطم-

أخت الصحايب اجلليـل الـضحاك بـن قـيس، وكانـت أسـن منـه، وهـي مـن 
 ذات عقل، كانت عنـد أيب بكـر بـن حفـص املخزومـي فطلقهـا ،ولُاملهاجرات األ

 .فتزوجت بعده أسامة بن زيد
 هلا رواية للحـديث. اجتمع يف بيتها أهل الشورى ملا استشهد عمر بن اخلطاب

 . )٤(ً حديثا وثالثنيةروت أربعالنبوي الرشيف فقد 
 بن نرص بن مالك بـن د و  فاطمة بنت املجلل بن عبد اهللا بن أيب قيس بن عبد-

 :ِحسل بن عامر بن لؤي القرشية العامرية
كنيتها أم مجيل، هاجرت إىل احلبشة مع زوجهـا حاطـب بـن احلـارث، وتـويف 

 .نيتا مع أهل السفيندينة هي وابناهزوجها هناك فقدمت امل
                                                                                                                         

 ).١١٨٧(صحيح البخاري كتاب اجلنائز، باب الدخول عىل امليت، رقم ) ١(
َّفصل ابن حجر العسقالين ما) ٢(  . ط بيت األفكار١٧٤٦ قيل فيها فانظر اإلصابة صَ
وهذا متام نسبها فاطمة بنت قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة بن وائل بن عمرو بن شيبان بن حمـارب ) ٣(

 .أمها أميمة بنت ربيعة الكنانية. ابن فهر بن مالك بن النرض بن كنانة
   .٣٦٦هل األثر صَ، وتلقيح فهوم أ٩٩أسامء الصحابة الرواة البن حزم ص) ٤(



 
 

 
أهل البيتفواطم ُدرة ... فاطمة بنت احلسني  ١٢٢ 

 :َ فاطمة بنت منقذ بن عمرو بن خنساء بن مبذول األنصارية- 
هي من املبايعات، قيل إهنا أم ولد، تزوجها داود بـن . من بني مازن بن النجار

 .أيب داود بن عامر بن مالك بن خنساء
 فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن الوليد بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن -

 :زومخم
ًمات أبوها شهيدا بالياممة، وأمها أم حكيم بنت أيب جهل، وتزوجها عثامن بـن 

 .ًعفان، فولدت له سعيدا والوليد
 : فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس العبشمية-

 فاطمـة بنـت عتبـة، مـن املهـاجرات ًبوها يف بدر كافرا، وهي ابنـة أخـيُقتل أ
 .ً أبو حذيفة بن عتبة ساملا الذي استشهد يف الياممةزوجها عمها الفاضالت وقد

 فاطمة بنت الوليد بن املغـرية بـن عبـد اهللا بـن عمـرو بـن خمـزوم القرشـية - 
 :املخزومية

 .تمة بنت عبد اهللا بن عمرو بن كعب الكنانيةنوأمها ح. أخت خالد بن الوليد
الدة عبـد  فاطمة يوم الفتح، وبايعت، وهي زوج احلارث بن هشام، وْأسلمت

ًروت عن النبي صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم حـديثا . الرمحن وأم حكيم ابني احلارث
 .رواه عنها ابنها أبو بكر بن عبد الرمحن )١(ًواحدا وهو حديث اإلزار

                                                                                                                         

َأخرج العقييل من طريق عبد السالم بن حرب عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة عن : حديث اإلزار) ١(
إبراهيم بن العباس بن احلارث عن أيب بكر بن احلارث عن فاطمة بنـت الوليـد أم أيب بكـر أهنـا كانـت 

ُسـمعت : ِيغنيـك عـن هـذا اإلزار، فقالـتما : بالشام تلبس اجللباب من ثياب اخلز، ثم تأتزر فقيل هلا
 .ِرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يأمر باإلزار
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١٢٣ 
 : فاطمة بنت يعار- 

 .قيل هو اسم مواله سامل موىل أيب حذيفة
 : فاطمة بنت اليامن-

َ، وقد روى عنها ابن أخيها )١( هلا رواية،نأخت الصحايب اجلليل حذيفة بن اليام
 . وبايعتْبن حذيفة أسلمتاأبو عبيدة 

 : فاطمة اخلزاعية-
 . )٢(ذكرها أبو بكر بن أيب عاصم يف الوحدان، وأوردها الطرباين يف الصحابيات

 
 
 

                                                                                                                         

إن «:  وصححه األلباين  ونص احلـديث»١٠٠٥«انظر حديثها يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته رقم ) ١(
 .»ًأشد الناس بالء األنبياء ثم الصاحلون ثم األمثل فاألمثل

األحاد واملثاين أليب بكر الشيباين بـسنده عـن الزهـري عـن هنـد : ثية منهااحلديث يف عمدة كتب حدي) ٢(
ًعاد النبي صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم امـرأة مـن األنـصار وهـي : بنت احلارث وفاطمة اخلزاعية قالت

ُبخري إال أن أم ملدم قد برحت يب تعني الــحمى، فقـال النبـي : كيف جتدينك ؟ قالت: وجعة فقال هلا
 ٦جـزء « »اصربي فإهنا تذهب خبث ابن آدم كام يذهب الكري خبث احلديد«: ليه وآله وسلمصىل اهللا ع

، ويف مستدرك احلاكم بسنده عن جابر بن عبد اهللا وليس يف السند فاطمة »، فاطمة اخلزاعية٣٤٧٨رقم 
 .»، كتاب اجلنائز١٢٧٩املستدرك رقم «اخلزاعية 



 
 

بن ظرب بن احلارث بن  فاطمة بنت جنيد بن عوف بن عبد شمس بن عمرو -
 :يش الفهريفهر القر

وقـد . ا جد احلارث بن العباس بن عبد املطلب ألمه وهي زوجة العبـاسأبوه
 ذكرها يف ترمجة أبيهـا يف إنه هلا صحبة وكذا أبوها، إال ح ابن حجر العسقالين أنَّجَر

 .وذكرها منفردة يف النساء )١(اإلصابة
ُ قلت- ً لو كانت أما للحارث فقطعـا هلـا صـحبة؛ ألن احلـارث مـن صـغار :ُ ً

ن حزم أن أم احلارث أم رأى ابًال أن هناك اختالفا حول أم احلارث، فقد إ )٢(الصحابة
واألوثـق  )٣(حجيلة بنت جندب بن الربيـع: ُ أن أمه من هذيل اسمهاعىلولد ، ورأي 

 ألنه ينقل عن الـزبري بـن »هـ٨٥٢ت«واألرجح لدي ما ذكره ابن حجر العسقالين 
 .بكار وهو ثقة خاصة يف األنساب

حجيلـة بنـت جنـدب بـن :  من يقولون بأن أم احلارثُجدتولكني بالتتبع و
 .)٤(ُربيعة من ولد متيم بن سعد بن هذيل بن مدركة

                                                                                                                         

 يف ١٧١٣ ص »١٢٢٦٥«رمجة فاطمة بنـت جنيـد رقـم  ، وت»١٢٤٢«انظر ترمجة جنيد بن عوف رقم ) ١(
 . ط بيت األفكار »اإلصابة«

ً مـدرجا يف »االسـتيعاب«احلارث ذكره ابن حجر يف القسم الثاين يف اإلصـابة، وكـذلك أبـو عمـر يف ) ٢(
 .ترمجة أخيه متام

 .٢٩٤ ومل يذكر مصدره ص»معايل الرتب«هذا الرأي ذكره مساعد سامل العبد اجلادر يف ) ٣(
وأمـا احلـارث بـن «:  وقـال١/٥٩ »االسـتيعاب«، و »١٥٤٨٥« رقـم ٩/٤٤٠انظر جممـع الزوائـد ) ٤(

=  الطبقـات « و١/٢١٣ »االسـتيعاب«ً ناقال مـن »أسد الغابة«، وابن األثري يف »العباس فأمه من هذيل
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 )١(ُ حول ولد العباس بن عبد املطلب وجلهم هلم رؤيـة وصـحبةفاقولوال االت
 .ً آخر اسمه احلارث أيضا، وليس ذلك ببعيدًا أن للعباس ابنُلقلت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 عمرو حجيلة بنت جندب بن الربيع بن عامر بن كعب بن: ً البن سعد وذكر اسم أمه كامال»الكربى= 
ُابن احلارث بن كعب بن عمرو بن مالك بن احلارث بن متيم بن سعد بن هذيل بن مدركـة بـن إليـاس 

 .ابن مرض بن نزار
قال أبو عمـر ابـن . ُجل أبناء العباس هلم رؤية كام ذكر غري واحد من العلامء ولبعضهم صحبة ورواية) ١(

وقال ابن حجر العسقالين يف ذكـر أبنـاء . »عكل ولد العباس له رؤية وللفضل وعبد اهللا سام«: عبد الرب
الفضل، وعبد اهللا، وعبيـد اهللا، وقـثم، ومعبـد، وعبـد الـرمحن، وكثـري، : األخوة العرشة هم«: العباس

 »... وصبيح، ومسهر، ومتام ولكهم متفق عليه إال الثامن والتاسـع فتفـرد بـذكرها هـشام بـن الكبـي 
 .»٨٥٣اإلصابة يف ترمجة متام بن العباس رقم «

ُقلت أم حبيـب وأم كلثـوم وأم الفـضل : احلارث وعوف،، ومن البنات: ًوذكر أيضا من أبناء العباس: ُ
 .وآمنه

 .أما عبد اهللا والفضل وعبيد اهللا فلهم صحبة ورواية غري خمتلف فيهم
ل وقا) ٣/٤٤سري أعالم النبالء  (»لقثم صحبة وهو قليل الرواية وهو أحد الردفاء«قال الذهبي : وقثم

 .ذكره اجلم الغفري يف مجلة الصحابة: مغلطاي
 .ولد عىل عهد الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم وليس له رواية: ومعبد
 .أدرك النبي وهو صغري ومل يصـح سمــاعه منه: ولد قبل وفاة النبي بأشهر، وقال ابن السكن: وكثري
بن حجر يف القسم الثـاين يف اإلصـابة قيل هو أصغر ولد العباس وهو من صغار الصحابة ذكره ا: ومتام

 .واختلفوا يف صحبته
ولد يف عهد النبـي صـىل اهللا عليـه : قال مصعب الزبريي«قال عنه ابن حجر يف اإلصابة : وعبد الرمحن

               =          .ًوآله وسلم ومل حيفظ عن الرسول شيئا
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١٢٥ 
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 امللحق الثاين*  
 (*)عياتالفواطم من التاب

 :ِّ فاطمة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق-
كنيتها أم . هي أم اإلمام جعفر الصادق وزوج حممد الباقر بن عيل زين العابدين

جل هذا قال اإلمام جعفر أيب بكر الصديق ريض اهللا عنه، وألفروة، وينتهي نسبها إىل 
 بنـت »أم فـروة«ن أم فاطمـة ؛ أل»ولدين أبو بكر مـرتني«: ةالصادق مقولته املشهور

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .بن عبد الرب يف ترمجة أخيه متام وا»صغار الصحابة«ذكره ابن حجر يف القسم الثاين : واحلارث= 
 .ذكره ابن حجر يف القسم الثاين وابن عبد الرب يف ترمجة أخيه متام: وعون

 .هلا صحبة ومذكورة يف حديث أم الفضل وذكرها ابن سعد يف الصحابيات: وأم حبيب
 اهللا عليه أدركت النبي صىل: ذكرها ابن منده وقال«: ذكرها ابن حجر يف القسم األول وقال: وأم كلثوم

 .»ًوآله وسلم وساق هلا حديثا
 .خمتلف فيها: أم الفضل

  .الراجح أنه ليس هلا صحبة: آمنة

ًرد هنا تراجم موجزة جدا عن الفواطم من التابعيات نظرا لكثرة من تسمني بفاطمة وجلهن سوف أو(*)  ً
 بـسبب أو نـسب من أهل الرواية للحديث، ومن ذوات الصالح والدين، لكن مع الفواطم املتعلقـات

بأهل البيت ريض اهللا عنهم فسوف أفصل بعض اليشء يف الرتمجة، وذلك لعظم فضلهن إذ مجعـن بـني 
ِفضل النسب وفضل العلم والدين، إضافة لفـضل أهـل البيـت رضـوان اهللا علـيهم يف حـال تقـواهم 

ابعيات أو وسوف أبدأ بالفواطم املتعلقات بسبب أو نسب من أهل البيت ت. وورعهم ووجوب حمبتهم
 .ممن تبعن التابعيات بإحسان
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١٢٧ 
ديق، وأمها أسـامء بنـت عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر ِّ بن حممد بن أيب بكر الصالقاسم 

  .)١(ِّالصديق فهو هكذا يتصل نسبه بالصديق من جهة أمهاته مرتني
ُقلت   عيل زين العابدين فعىل هي أخت شهربانو التي هي أمأم القاسم ً وأيضا :ُ
مد بن أيب بكر هي أسامء بنت عميس اخلثعمية زوجة جعفـر  خالة وأم حمهذا مها ابنا

 بكر الصديق، ثم خلف عليها عيل بن أيب طالب  وخلف عليها أباًبن أيب طالب أوال،
 .ًشائج القرابة لرتى عجباوًوولدت هلم مجيعا فتأمل لتداخل أوارص النسب و

وذلـك يف  املصادر واملراجع عرشات وردت يف »ولدين أبو بكر مرتني«وعبارة 
 . )٢(كتب أهل السنة والشيعة اإلمامية

 

                                                                                                                         

اآلل سوف يفصل هذا يف بحث منفصل إن شاء اهللا تعاىل وملـن أراد البيـان اآلن فقـد أصـدرت مـربة ) ١(
  .ً مطويات ومعلقات تبني تلك املقولة وترشحها رسامواألصحاب

حلـسن عـيل بـن عيـسى كشف الغمة يف معرفة األئمة، أليب ا: ولعل من أهم هذه املصادر عند الشيعة) ٢(
 ط دار األضــواء، وعمــدة الطالــب يف نــسب آل أيب طالــب، البــن عنبــة ٢/٣٤٧ »٦٩٣ت«األربــيل 

وأعقب من أيب عبد اهللا جعفر الصادق «ونص عبارة ابن عنبة .  طبعة جل املعرفة٣٤٥ ص»هـ٨٢٨ت«
مهـا أسـامء بنـت رمحه اهللا تعاىل وحده وأمه أم فـروة بنـت القاسـم الفقيـه ابـن حممـد بـن أيب بكـر، وأ

ولدين أبو بكر مرتني، ويقال لـه عمـود : عبدالرمحن بن أيب بكر، وهلذا كان الصادق ريض اهللا عنه يقول
هــ أورد العبـارة نفـسها ٧٠٩ البـن الطقطقـي ت »األصييل يف أنساب الطـالبيني«: وكتاب. »الرشف

 .ُ، ويعلم من ترمجة املؤلف حاله ومذهبه١٤٩ص
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وكانت أمي ممن «: وفاطمة بنت القاسم مدحها ابنها جعفر الصادق فقال عنها 
 . )١(»آمنت واتقت وأحسنت واهللا حيب املحسنني

 وجلعفر »أم فروة« ي ومن امللفت لنظر الباحث أن كنية فاطمة بنت القاسم ه-
 أم فروة وهـي مـن زوجتـه فاطمـة بنـت احلـسني الصادق ريض اهللا عنه ابنة سامها

 .)٢(ِّاألصغر ابن عيل زين العابدين وقيل هي من بنت احلسني األثرم ابن احلسن السبط
 : فاطمة بنت عيل بن أيب طالب القرشية اهلاشمية-

 أمها أم   وهي عمة فاطمة بنت احلسني ريض اهللا عنه وتلقب بفاطمة الصغرى
 .ن سنةاملدينة املرشفة وعمرها ست وثامنوهـ ب١١٥ولد وقد عمرت وتوفيت سنة 

وهلا رواية يف احلديث، وقد روت عن أبيها عيل بن أيب طالب، وقيـل مل تـسمع 
منه، وعن حممد بن احلنفية أخيها، وعن أسامء بنت عميس زوجة أبيهـا وروى عنهـا 

 .ٌمجع من التابعني
ثـم خلـف عليهـا  سعيد بن عقيل بن أيب طالب وولدت له محيدة، تزوجت أبا

ّسعيد بن األسود بن أيب البخرتي، فولدت له بر ة، وخالدة، ثم خلف عليها املنذر بن َ
 .بيدة بن الزبري بن العوام فولدت له عثامن وكندةُع

                                                                                                                         

  .١/٥٤٥يب عبد اهللا جعفر بن حممد عليه السالم، ط دار أهل الذكر ، ص الكايف ، باب مولد أ) ١(
 ملحـق ٨٤ّرسالة يف تواريخ النبي واآلل ، حممد تقي التسرتي، ط مؤسسة النرش اإلسالمي، قم ، ص ) ٢(

  .١٢بقاموس الرجال ج 
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١٢٩ 
وابن ماجـة  )٢( كام روى هلا أمحد بن حنبل يف فضائل الصحابة)١(روى هلا النسائي 

ين وكانـت مـع النـساء بعـد مقتـل يف التفسري، وهي ثقة كام قال ابن حجر العـسقال
 . )٣(احلسني ريض اهللا عنه يف املسري إىل الشام

هـ فقد بارك اهللا يف عمرهـا فـرأت مـن ١١٠ وعىل أن تاريخ وفاهتا سنة :لطيفة
هـ ، وأختها فاطمة بنـت ١١٧ سكينة بنت احلسني ت:أحفاد أبيها عيل بن أيب طالب

هـ ، واحلسني ٤٩بيها تها ألخاهـ واحلسن بن عيل أ١١٠هـ وقيل ١١٧احلسني ت 
هــ ، وعـيل زيـن العابـدين ابـن احلـسني بـن عـيل ٦١ًها ألبيها أيضا تبن عيل أخا

 ًاهــ ، وجعفـر١١٤ الباقر ابن عيل زين العابـدين تًاهـ ، وحممد٩٥هـ وقيل ٩٤ت
ِّهـ ومن ولد احلسن السبط رأت ٨٣هـ ومولده سنة ١٤٨الصادق ابن حممد الباقر ت

 .»هـ ٩٧ت«بن عيل بن أيب طالب اِّ املثنى ابن احلسن السبط سناحل: وعارصت منهم

                                                                                                                         

ْروى النسائي بسنده عن فاطمة بنت عيل قالت) ١( :  عليـه وآلـه وسـلمقال رسول اهللا صىل اهللا: قال أيب: ّ
ًمن أعتق نسمة وقى اهللا بكل عضو منه عضوا من النار« ْ  ٣/١٦٩ »٤٨٧٧« سنن النسائي الكربى رقم »َ

ّوروى هلا حديثا عن أسامء بنت عميس أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم قال لعـيل أنـت منـي «: ً
  .٥/٤٤ »٨١٤٣« رقم »ّبمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي

، ٦/٤٣٨ »٢٧٥٠٧« ، ويف مـسند رقـم »١٠٩١،١٠٢٠« رقم ٢/٦٤٢،٥٩٨انظر فضائل الصحابة ) ٢(
 ويف »٣٧٣٨« ويف األوسـط رقـم »٣٩١« ، »٣٨٦« ، »١٨٦«وروى هلا الطرباين يف الكبري حديث رقم 

  .»٢٥٢٢٦« »١٢٦٣٤« ، »٧٢٤٣«مصنف ابن أيب شيبة رقم 
  .»٨٥٣٧« رقم ١١/٧٥٤ل وانظر ترمجة مفصلة هلا يف هتذيب الكام) ٣(
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 ًاعبد اهللا املحض، وإبـراهيم الغمـر، واحلـسن املثلـث، وجعفـر: وكذا أوالده 
هــ يف سـجن املنـصور ١٤٥ُوداود وكانت وفاة عبد اهللا املحض وجل إخوتـه سـنة 

 .هـ ٩٧ وكان مولدهم قبل ،ةالدوانيقي باهلاشمي
بـن  هـ وكذا رأت ولده حييـى ١٢٢ عيل زين العابدين ت زيد بنْكام عارصت

النفس «منهم حممد : زيد وكام أنه من غري املستبعد أن تكون رأت ولد عبد اهللا املحض
هــ وكـذلك أخـوه ١٤٥ إبراهيم وتويف حممـد الـنفس الزكيـة سـنة وه وأخ»الزكية

 .إبراهيم
 :بن أيب طالباِّ فاطمة بنت احلسن السبط بن عيل -

ليلة القدر، تزوجها عيل زين العابدين ابن احلسن الـشهيد، وهـو ابـن عابدة ج
 كربالء مـع عـيل زيـن العابـدين ْهنا حرضت الباقر، وقيل إًاها، وولدت له حممدعم

أعـالم «وأخيها القاسم بن احلسن ومن العجيـب أين مل أجـد كحالـة يـرتجم هلـا يف 
 . ضمن من ترجم هلن من الفواطم ولعله سهو منه»النساء

 ابـن »ِّالـسبط«ابن احلـسن » املثنى«ابن احلسن »املحض« فاطمة بنت عبد اهللا -
 :عيل بن أيب طالب

ًعابدة زاهدة جليلة القدر قلام يذكرها أهل السري والرتاجم، ومل أجد هلا ذكرا يف 
هتـذيب « إليهـا، إال أننـي ظفـرت بروايـة يف ُجل كتب تراجم النساء التـي رجعـت

 أمحـد بـن احلـسني رصُ سمعت أبا ن»املناقب«ل احلاكم يف قا«:  هاك نصها»التهذيب
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١٣١ 
: كان يونس بن عبد األعىل يقول: سمعت أبا بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة يقول 

 . )١(»أم الشافعي فاطمة بنت عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب
 : فاطمة بنت عيل زين العابدين-

ب أيب اطمة وهلـا روايـة وسـبق ذكرهـا يف كتـلعيل زين العابدين ابنة سامها فا
 . )٢(موسى املديني يف املسلسالت وهي تابعية

 : فاطمة بنت جعفر الصادق-
 . )٣(كان جلعفر الصادق ريض اهللا عنه ابنة سامها فاطمة

 .»فاطمة الكربى وفاطمة« : فاطمة بنت موسى الكاظم-

                                                                                                                         

ُقلت . ٣٩ يف ترمجة الشافعي رقم ٩/٢٦هتذيب التهذيب ) ١( كأن الـشافعي ريض اهللا عنـه مطلبـي مـن : ُ
ّجهة أبيه وحسني من جهة أمه فنسبه من جهة أبيه حممد بن إدريس بن عثامن بن شافع بن الـسائب بـن 

اجلـد « ، والسائب »اجلد الثاين للشافعي«وشافع . عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف
خمتلف يف صحبته » اجلد اخلامس« صحابة متفق عىل صحبتهم، وعبد يزيد »اجلد الرابع« وعبيد »الثالث

ًوعىل قول من يقول له صحبة يكون يف أجداد الشافعي أربعة صحابة يف نسق واحد، وهذا أيـضا عنـد 
 ).كلهم صحابة( قحافة حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق بن أيب

مل أجد يف كتب السري والرتاجم والتاريخ هلا ترمجة وافية، إال أن التـسرتي ذكرهـا يف قـاموس الرجـال ) ٢(
١٢/٣٣٥.  

 ١٢/٣٣٥ًلألسف الشديد مل أعثر أيضا عىل ترمجة وافية هلا، إال أن التسرتي ذكرها يف قاموس الرجال ) ٣(
 قــال يف ولــد جعفــر بــن حممــد ٢/٣٤٧ »كــشف الغمــة« يف »هـــ٦٩٣ت«وكــذلك ذكرهــا اإلربــيل 

 . »وفاطمة تزوجها حممد بن إبراهيم بن حممد بن عيل بن عبد اهللا بن العباس فامتت عنده...«
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ًا وثالثـني بنتـا وثالثـة سـبع: ًستني ولـدا«ملوسى الكاظم كام ذكر ابن عنبة َّإن   ً
 .ًهام إذا فاطمتانفومن أسامء بناته فاطمة الكربى وفاطمة  )١(»وعرشين ابنا

أبـو احلـسن » بينيلاملجدى يف أنـساب الطـا«وذكر ذلك من النسابني صاحب 
أم عبـد اهللا وقـسيمة : أسامء بناته«:  قال»من أعالم القرن اخلامس اهلجري«العمري 

امة، وكلثم، وبرهية، وأم القاسم، وحممـودة وأمينـة الكـربى ولبابة، وأم جعفر، وأم
 وأم سلمة، وأم فـروة، وآمنـة، وأم أبيهـا وعائشة،وعلية، وزينب، ورقية، وحسنة، 

ورملة، وميمونة، وأمينـة الـصغرى، وأسـامء الكـربى، وأسـامء، وزينـب وحليمة، 
ثوم الوسطى وزينب الكربى، وفاطمة الكربى، وفاطمة، وأم كلثوم الكربى، وأم كل

 .»عطفة وعباسة، وخدجية الكربى، وخدجية: وزاد األشناين. وأم كلثوم الصغرى
 . )٢(وذكرها التسرتي يف قاموس الرجال وذكر حديثني يف ثواب زيارهتا

ُوأمها أم ولد يقال هلا سكن النوبية، وقيل نجمة وكنيتها أم البنني وهـي أخـت 
 الكريم أسامء بناته كيـف يقتـدى بأسـامء ضا ألمه وأبيه، والحظ أهيا القارئعيل الر

 .اآلل واألصحابأمهات املؤمنني ليدلك عىل الرابطة الوثيقة بني 
 : فاطمة بنت عيل الرضا-

ًورد ذكرها يف احلديث املسلـسل الـذي أوردنـاه سـالفا وذكرهـا التـسرتي يف 
 . )٣(قاموسه

                                                                                                                         

 . ط جل املعرفة ٣٤٧عمدة الطالب ص) ١(
 .  ط مؤسسة األعلمي للمطبوعات ٣٠٢ ، وانظر االرشاد ص١٢/٣٣٧قاموس الرجال ) ٢(
  .١٢/٣٣٤: قاموس الرجال) ٣(
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١٣٣ 
 : فاطمة بنت احلسني األثرم ابن احلسن بن عيل بن أيب طالب- 

وعبـد اهللا  إسامعيل األعرج: وجها جعفر الصادق ريض اهللا عنه، وولدت لهتز
أم عبد اهللا بنت : ، وأمها)٢( وأمها أم حبيب بنت عمرو بن عيل بن أيب طالب)١(وأم فروة

 . )٣(عقيل بن أيب طالب
 . فاطمة بنت عبيد اهللا بن العباس بن عبد املطلب القرشية اهلاشمية-

، روى هلا أبو داود يف املراسيل عن عبيد اهللا بن معاذ العباس بن عبيد اهللاأخت 
َّأتيت حذ: عبد اهللا بن عوف قالعن  َ ِّاء باملدينة، فأمرته أن يرشك نعيل مقابلني، فقـال ُ ُ
ُأفال أرشكهام كام رأيت نعيل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ؟ قلت: يل ْعند من : ُ َ

ُقلت.  بن عباسعند فاطمة بنت عبيد اهللا: رأيتهام ؟ قال فـرشكهام . ترشكهام كذلك: ُ
 .كلتيهام عىل اليمني

 : فاطمة بنت عيل بن عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب-
ُكانت حازمة، وكانـت مـع أبيهـا باحلميمـة، وهـي أسـن أخوهتـا وأفـضلهن 

 .وأجزهلن
 
 

                                                                                                                         

 ٢/٣٤٧كشف الغمة ) ١(
 .الذي يف هتذيب الكامل بنت عمر وليس عمرو) ٢(
  ٥١نسب قريش ص ) ٣(
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 : فاطمة بنت القاسم بن حممد بن جعفر بن أيب طالب- 
غة، كانت عند سليامن بن هشام بن عبد امللك، فقال من ربات الفصاحة والبال

ال واهللا ولكـن يـأبى كرمـي أن يدنـسه : ، فقالـتِإنام أنت بغلة ال تلدين: هلا سليامن
 .لؤمك

 :بن جعفر الصادقابن حممد املأمون ا فاطمة بنت القاسم الطيب -
 .قيل لقبت بالعيناء حلسن عينها، من ربات العبادة والصالح

 :حممد بن عبد اهللا بن احلسن فاطمة بنت -
احلسن املثنـى ابـن  ابن »املحض« ابن عبد اهللا »النفس الزكية«أراها بنت حممد 

 .احلسن السبط ابن عيل بن أيب طالب
واعظة فقيهة تزوجها ابن عمها احلسن بـن إبـراهيم بـن عبـد اهللا بـن احلـسن 

 .وكانت جتلس ألهلها كام جيلس الرجال وحتدثهم
 :د فاطمة بنت حمم-

جـر عائـشة أم ِي امرأة عبد اهللا بـن أيب بكـر الـصديق، وكانـت يف حهتابعية و
 .املؤمنني هلا حديث عن عمرة

 : فاطمة بنت مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد شمس-
أخت عبد امللك بن مروان، تابعية، كان بنو أمية ينزلوهنا عىل أبـواب القـصور 

 . وهي راكبة دابتها إىل باب قبته فأكرمها وقدرهاودخلت عىل عمر بن عبد العزيز
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١٣٥ 
 :أيب العاص بن أمية بن عبد شمسمروان بن  فاطمة بنت عبد امللك بن - 

من فواطم نساء عرصها وهي ابنة خليفة وأخت خللفاء أربعة وزوجة خليفة هو 
ت عن زوجها، خلف عليها بعد عمر داود بن سليامن بن روعمر بن عبد العزيز وقد 

 .مروان
 : فاطمة بنت املنذر بن الزبري بن العوام القرشية األسدية-

أمها أم ولد، تزوجها هشام بن عروة بن الزبري بن العـوام، فولـدت لـه عـروة 
هلا رواية عن جدهتا أسامء بنت أيب بكر وأم سلمة، وعمرة بنت عبد الرمحن . ًوحممدا

  وهـي مدنيـة ثقـة ،حممد بن إسحاق بن يـسار ووروى عنها زوجها هشام بن عروة
 .»البخاري ومسلم والرتمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة«روى هلا الستة 

كانت تكربين بـثالث : قولًهـ تقريبا فقد كان هشام بن عروة ي٤٨مولدها سنة 
 .عرشة سنة

 : فاطمة بنت أسامة بن زيد بن حارثة الكلبية-
العزيز وقد  بن عبدمة بن زيد، عاشت لعرص عمرهي ابنة الصحايب اجلليل أسا

 .ِوفدت عليه فأكرمها غاية اإلكرام والتقدير
 : فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة الكالبية-

وعبد » قاءَّالس«العباس : ّشاعرة فصيحة تزوجها عيل بن أيب طالب، وولدت له
 .ًاهللا وجعفرا وعثامن، وكلهم استشهدوا مع أخيهم احلسني الشهيد
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 امللحق الثالث*  
 م من اجلاهلياتالفواط

وأبدأ بالفواطم من أمهات رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فقد ولدته مـن 
 :الفواطم
 : فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم-

وهي أقرب الفواطم إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم فهي جدته أم أبيـه 
 .عبد اهللا بن عبد املطلب

 :بن عمرو بن عدوان فاطمة بنت عبد اهللا -
هي أم سلمى وسلمى أم عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف جـد رسـول اهللا 

 .صىل اهللا عليه وآله وسلم
 ابـن محالـة بـن عـوف بـن عـامر »خري« فاطمة بنت عوف بن سعد بن سيل -
 :من األزد  )١(اجلادر

 .ُوهي أم قيص وهو اجلد الثالث لرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم
 
 
 

                                                                                                                         

 .ًهو أول من جعل للكعبة جدارا فسموا اجلدرة ) ١(
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١٣٧ 
 : فاطمة بنت عون بن عدي- 

بـل ِ رسول اهللا من قِ إليه بنو خمزوم جد عبد اهللا أيبالذي ينسب )١(وهي أم خمزوم
 .األم

 :ُ فاطمة بنت بالل بن عمرو بن ثاملة من األزد-
 .ُوهي إحدى أمهات عبد العزى بن عثامن بن عبد الدار بن قيص

 :َ فاطمة بنت عوف بن احلارث بن عبد مناة بن كنانة-
 .ُوهي إحدى أمهات أسد بن عبد العزى بن قيص

 . فاطمة بنت عامر بن ظرب بن عياذة-
 . والد رسول اهللاوهي إحدى أمهات عبد اهللا بن عبد املطلب

ِ فاطمة بنت بجيد بن رؤاس بن كالب بن ربيعة- ُ: 
 . جد رسول اهللاُوهي إحدى أمهات هاشم بن عبد مناف بن قيص بن كالب

ْبد العزى بن رزام بن جحوش بن معاوية بـن بكـر بـن فاطمة بنت ربيعة بن ع َ
 :هوزان

 منافإحدى أمهات هاشم بن عبد. ن خمزومهي أم عمرو بن عائذ بن عمران ب
 .جد رسول اهللا

 

                                                                                                                         

 . ُ وجل أمهات رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم منهم كام ترى»رحيانة قريش«ُبنو خمزوم ويقال هلم ) ١(
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 :ُ فاطمة بنت نرص بن عوف بن عمرو بن حلي من خزاعة- 
ُوهي أم حبي بنت حليل بن حبشية اخلزاعي ُ ُوحبي أم عبد مناف بن قيص أحد . ُ

 .اد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلمأجد
 : فاطمة بنت عبد اهللا بن حرب بن وائلة-

ّوهي إحدى أمهات عاتكة بنت عامر بن الظرب وهـي إحـدى أمهـات النبـي 
 .صىل اهللا عليه وآله وسلم

 أشهرهم أبو احلـسني حييـى العقيقـي وقد صنف مجع من العلامء يف الفواطم* 
 .»أخبار الفواطم«هـ يف كتابه ٢٧٧املدين النسابة املتوىف سنة 

وكذا سجل ابن سعد يف الطبقات عن الفواطم من أمهات النبي صىل اهللا عليـه 
ُ وابن هشام الكلبي فيام نقل عنه، وابن األثـري يف »املحرب«وابن حبيب يف وآله وسلم 

 .الكامل وغريهم كثري
 : فاطمة بنت األحجم بن وندنة اخلزاعية-

 .اهنجها وإخواشاعرة جاهلية رثت زو
 : فاطمة بنت اخلرشب األنامرية-

أنجب مـن فاطمـة بنـت «: من غطفان، منجبة جاهلية، يرضب هبا املثل فيقال
 . كانت زوجة زياد بن سفيان العبيس»اخلرشب
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١٣٩ 
 :ُ فاطمة بنت العبيد بن ثعلبة- 

 :من فواضل نساء عرصها، وهي التي ذكرها امرؤ القيس يف قصيدته
 ي فأمجيلموإن كنت أزمعت رص   التدللأفاطم مهال بعض هذا

 :ُ فاطمة بنت مر اخلثعمية-
اهللا بن ة، قرأت الكتب وكانت معارصة لعبدشاعرة وكاهنة جاهلية من أهل مك

 عليه نفسها للزواج قبل ْرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم وعرضتوالد عبد املطلب 
 :من شعرها . السيدة آمنة

 بحزم وال ما فاته بتوان    ما كل ما نال الفتى من نصيبه 
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 امللحق الرابع*  
  للشيخ حممد مهدي احلائري)١(»شجرة طوبى«: نص من كتاب

 :قال يف املجلس الثاين واخلمسني
وملا أمر املنصور بأخذ بني احلسن، وأخذوا غاب حممد وإبراهيم أبناء عبـداهللا «

 فحج املنصور وملـا  احلسنً وسيأيت بيان حاهلم، وأخذ أبومها أسريا مع بني»املحض«
حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن : ن عمرو بن عثامن بن عفان وهذا أيانرصف عبد اهللا ب

 »املحـض« ألنه أخو عبـد اهللا ؛عثامن بن عفان إنام أخذ مع بني احلسن ومل يكن منهم
وتزوج عبد اهللا بن عمرو بن عـثامن بفاطمـة ) ع(من أمه وأمهام فاطمة بنت احلسني 

وألنـه كـان ذا رأي وعقـل  )٢(ً حممـداحلسني بعدما تويف احلسن املثنى فأولـدهابنت ا
ُوتدبري، وكان معظام بني الناس ويرجى فيه أمر اخلالفة، وكان صبيح املنظر كأنه خلق  ً

ْ حلسن صورته وجعلت القيـود واألغـالل يف أرجلهـم »ِّالديباج«من فضة، وسمي  ُ
ًفلـام وصـلوا إىل الربـذة أدخلـوا حممـدا .. .وأعناقهم وجعلهم يف حمامل بغري وطاء 

 عىل املنصور، وكان املنصور قبل أن ينتهي أمر اخلالفة إىل بني العباس أشار »الديباج«
ّألي يشء ختـدعون : ، وقـال»ملحمـد الـديباج«إىل بني هاشم وبني العباس بالبيعـة 

                                                                                                                         

هـ ، وقـصدت مـن خـالل إيـراد ١٣٨٥ت املكتبة احليدرية يف النجف وطبع سنة الكتاب من منشورا) ١(
ًهذا امللحق بيان أن حممدا  ٌ ألمه فاطمة بنت احلـسني، وهـذا نـص »املحض« هو أخو عبد اهللا »الديباج«َّ

 .كامل مع وجود نصوص متفرقة كثرية يف مصادر عديدة سبق بيان أمهها
  .»الديباج«ًحممدا : ّأي) ٢(
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١٤١ 
ًجابـة مـنهم إىل ًطوع أعناقا وال أرسع إأ ، لقد علمتم ما الناس إىل أحدأنفسكم واهللا 

قد واهللا صدقت إن هذا هلو الذي : يعني حممد بن عبد اهللا الديباج، وقالوا. هذا الفتى
ًتعلم، فبايعوا مجيعا حممدا الديباج ومسحوا عىل يده وأخلوا عليه قميص  . وإزار رقيقً

وجرى بينهام مـا جـرى مـن الكـالم حتـى  )٢(: [ ....... ]قال له )١(هفلام وقف بني يدي
ُمـر بـه فـرضب مئـة ومخـسني ُظ املنصور من كالمه، وأمر بشق ثيابه وإزاره ثم أاغتا

وأصاب إحـدى عينيـه سـوط ... ًسوطا فبلغت منه كل مبلغ واملنصور يفرتي عليه 
، ثـم أمـر ..ًفسالت ثم أخرج كأنه زنجي من الرضب، وكان أحسن النـاس صـورة 

 معه من حيلف إنـه وأرسل ُاملنصور بمحمد الديباج فقتل وأرسل برأسه إىل خراسان
إنـا : »املحض« قال أخوه عبداهللا »الديباج«ُفلام قتل حممد ... )٣(رأس حممد بن عبد اهللا

 .ن به يف سلطاهنمهللا وإنا إليه وإنا إليه راجعون إنا كنا لنأم
 
 

                                                                                                                         

 . وقف حممد الديباج بني يدي املنصور العبايس الدوانيقيّأي) ١(
 »املحض«ً زوجة إلبراهيم بن عبد اهللا »الديباج«كالم قبيح فيه سب وقذف، وقد كانت رقية ابنة حممد ) ٢(

وهذا يف العديد من مصادر األنساب، وقد سبه املنصور فيام يتعلق بابنتـه تلـك وزواجهـا مـن إبـراهيم 
 .هذا

ً الذي خرج أيضا يف تلـك »املحض«من ذلك التمويه عىل الناس حتى يظنوا أنه حممد بن عبد اهللا املراد ) ٣(
 .اآلونة عىل الدولة العباسية
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١٤٣ 
 املراجع واملصادر 

، ط دار الرايـة ، أمحد بن  عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيبايناآلحاد واملثاين -١
 .هباسم فيصل أمحد اجلوابر. بتحقيق دم١٩٩١= هـ ١٤١١الرياض، 

استجالب ارتقاء الغرف بحـب أقربـاء الرسـول وذوي الـرشف، احلـافظ  -٢
 ط دار البشائر اإلسالمية »هـ٩٠٢ت«شمس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي 

 .مي بابطنيُّم بتحقيق خالد بن أمحد الص٢٠٠٠= هـ ١٤٢١ لبنان، –بريوت 
االستيعاب يف معرفة األصحاب، احلافظ أبو عمر يوسف بـن عبـد اهللا بـن  -٣

م ٢٠٠٢= هـ ١٤٢٣ ط دار األعالم، األردن، »هـ٤٦٣ت«عبدالرب القرطبي النمري 
 .صححه وخرج أحاديثه عادل مرشد

 ط »هـ٨٥٢ت«اإلصابة يف متييز الصحابة، أمحد بن عيل بن حجر العسقالين  -٤
َّية، باعتناء حسان عبد املنانبيت األفكار الدول َ. 

األصييل يف أنساب الطالبيني، صفي الدين حممد بـن تـاج الـدين عـيل ابـن  -٥
 ط مكتبـة آيـة اهللا العظمـى املرعـيش النجفـي، قـم    »هـ٧٠٩ت«الطقطقي احلسيني 

 .إيران، بتحقيق السيد مهدي الرجائي
  لبنـان– أعالم النساء، عيل حممد عـيل دخيـل، ط دار اإلسـالمية، بـريوت -٦

 .م١٩٩٢= هـ ١٤١٢
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أعالم النساء يف عاملي العرب واإلسـالم، عمـر رضـا كحالـة، ط مؤسـسة  -٧ 
 .م ١٩٧٧= هـ ١٣٩٧ لبنان –الرسالة، بريوت 

 ط دار األرسة ،أعالم النساء املؤمنـات، حممـد احلـسون، وأم عـيل مـشكور -٨
 .للطباعة والنرش التابعة ملنظمة األوقاف والشئون اخلريية إيران

 لبنـان – النـساء، عبـد الـرمحن املـصطاوي، ط دار املعرفـة، بـريوت أعالم -٩
 .م٢٠٠٢= هـ ١٤٢٣
 ط دار ،»هــ٢٧٩ت«أنساب األرشاف، أمحد بن حييى بن جـابر الـبالذري  -١٠

ريـاض . سـهيل زكـار، د. م بتحقيـق د١٩٩٦= هــ ١٤١٧ لبنان –الفكر، بريوت 
 .زركيل
 ط مكتبـة »هــ٧٧٤« البداية والنهاية، إسامعيل بن عمر بن كثري الدمـشقي -١١

 . لبنان–املعارف، بريوت 
تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، شمس الدين حممد بن أمحد بـن  -١٢

هــ  ١٤٢٢ - لبنـان – ط دار الكتاب العـريب، بـريوت ،»هـ٧٤٨ت«عثامن الذهبي 
 .عمر بن عبد السالم تدمري.م حتقيق د٢٠٠١
بـن هبـة اهللا الـشافعي تاريخ دمشق الكبري، ابـن عـساكر عـيل بـن احلـسن  -١٣

م حتقيق ٢٠٠١= هـ ١٤٢١ لبنان – ط دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ،»هـ٥٧١«
 .أيب عبد اهللا عيل عاشور اجلنويب
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١٤٥ 
التبيني يف أنساب القرشيني، موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد  -١٤ 

حممد نايف م بتحقيق ١٩٨٨= هـ ١٤٠٨ ط عامل الكتب »هـ٦٢٠«ُبن قدامة املقديس 
 .الدليمي
تراجم أعـالم النـساء، إرشاف رضـوان دعبـول، ط دار البـشري ومؤسـسة  -١٥

 .م١٩٩٨= هـ ١٤١٩ لبنان –الرسالة، بريوت 
 ط مكتبة ،َّتعظيم قدر الصالة، حممد بن نرص بن احلجاج املروزي أبو عبد اهللا -١٦

 .يوائيعبد الرمحن عبد اجلبار الفر.هـ ، بتحقيق د١٤٠٦الدار، املدينة املرشفة 
    »هــ٨٥٢«تقريب التهذيب، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفـضل العـسقالين  -١٧

 .م بتحقيق حممد عوامة١٩٨٦= هـ  ١٤٠٦  -ط دار الرشيد، سوريا
    »هــ٨٥٢«هتذيب التهذيب، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفـضل العـسقالين  -١٨

 .م ١٩٨٦= هـ  ١٤٠٦  - لبنان-ط دار الفكر، بريوت 
ِوسف بن الزكي عبد الرمحن أبو احلجاج املزي، ط مؤسسة هتذيب الكامل، ي -١٩

 .بشار عواد معروف. م بتحقيق د١٩٨٠= هـ ١٤٠٠ لبنان –الرسالة، بريوت 
ُ الثقات، حممد بن حبان بن أمحد أبو حـاتم التميمـي البـستي  -٢٠      »هــ٣٥٤ت«ِ

 .م بتحقيق السيد رشف الدين أمحد١٩٧٥= هـ ١٣٩٥ لبنان –ط دار الفكر ، بريوت 
 مجهرة أنساب العرب، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بـن حـزم األندلـيس -٢١

 .م٢٠٠٣= هـ ١٤٢٤ لبنان – ، ط دار الكتب العلمية، بريوت »هـ٤٥٦ت«
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    »هــ٢٠٤ت«مجهرة النسب، أبو املنذر هشام بن حممد بن الـسائب الكلبـي  -٢٢ 
 .ناجي حسن. م بتحقيق د٢٠٠٤= هـ ١٤٢٥ط عامل الكتب 

يف تواريخ النساء، ياسـني اخلطيـب العمـري بـن خـري اهللا الروضة الفيحاء  -٢٣
حتقيـق عـامد عـيل . م١٩٨٧= هـ ١٤٠٧املوصيل، ط الدار العاملية للطباعة والنرش، 

 .محزة
            »هـــ٢٧٥ت «ســنن أيب داود، أبــو داود ســليامن بــن األشــعث الــسجتاين  -٢٤

 .م ٢٠٠٠ = هـ١٤٢١ط سلسلة الكتب العلمية، ودار السالم للنرش، السعودية 
   »هــ٢٧٣ت«سنن ابن ماجة، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد بن ماجة القزويني  -٢٥

 .م٢٠٠٠= هـ ١٤٢١ السعودية –ط دار سلسلة الكتب العلمية، ودار السالم للنرش 
 ط دار ،»هــ٢٧٩«سنن الرتمذي، أبو عيـسى حممـد بـن عيـسى الرتمـذي  -٢٦

 .م٢٠٠٠= هـ ١٤٢١السالم الرياض 
 »هـ٣٥٨ت«يل بن عمر أبو احلسن الدار قطني البغدادي سنن الدار قطني، ع -٢٧

م بتحقيق الـسيد عبـد اهللا هاشـم ١٩٦٦= هـ ١٣٨٦ لبنان –ط دار املعرفة، بريوت 
 .يامين املدين

ســري أعــالم النــبالء، شــمس الــدين حممــد بــن أمحــد بــن عــثامن الــذهبي  -٢٨
 .م٢٠٠١= هـ ١٤٢٢ لبنان – ط مؤسسة الرسالة، بريوت ،»هـ٧٤٨ت«
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١٤٧ 
ّلذهب يف أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبيل عبد احلـي أمحـد بـن شذرات ا -٢٩  َْ

ــشقي  ــري الدم ــد العك ـــ١٠٨٩«حمم ــريوت »ه ــشق وب ــري، دم ــن كث ، ط دار اب
 .م١٩٨٦=١٤٠٦
رشح أصـول اعتقــاد أهـل الــسنة واجلامعـة مــن الكتـاب والــسنة وإمجــاع  -٣٠

 طيبـة، ط دار »أبـو القاسـم«الصحابة، هبة اهللا بن احلـسن بـن منـصور الاللكـائي 
هــ  ١٤٢١أمحد سعد محدان ط دار السالم ، الريـاض . هـ بتحقيق د١٤٠٢الرياض 
 .م ٢٠٠٠
      »هــ١٩٤ت«صحيح البخاري، أبو عبد اهللا حممد بـن إسـامعيل البخـاري  -٣١

 .م٢٠٠٠= ١٤٢١ط دار السالم، الرياض 
صحيح مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري  -٣٢

 .م٢٠٠٠= هـ ١٤٢١دار السالم، الرياض  ط »هـ٢٠٤ت«
صحيح وضعيف اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص الدين األلباين، ط دار  -٣٣

 .املكتب اإلسالمي
الضعفاء الكبري، أبو جعفر حممد بن عمر بن موسى العقـييل، ط دار املكتبـة  -٣٤

 .م بتحقيق عبد املعطي أمني قلعجي١٩٨٤= هـ ١٤٠٤ لبنان –العلمية، بريوت 
 ط دار إحيـاء »هــ٢٣٠«طبقات الكربى، حممد بن سعد بن منيع الزهري ال -٣٥

 .م١٩٩٥هـ ١٤١٦ لبنان –الرتاث العريب بريوت 
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العلل املتناهية يف األحاديث الواهية، عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي، ط دار  -٣٦ 
 .بتحقيق خليل امليس= هـ ١٤٠٣ لبنان –الكتب العلمية بريوت 

 »هـ٢٨٢ت« طالب، مجال الدين أمحد بن عنبة عمدة الطالب يف نسب آل أيب -٣٧
بتحقيق السيد يوسـف . م٢٠٠٣= هـ ١٤٢٤ُط جل املعرفة ومكتبة التوبة، الرياض 

 .بن عبد اهللا مجل الليلا
القاموس املحيط، أبو طاهر جمد الدين حممـد بـن يعقـوب الفـريوز آبـادي  -٣٨

 . ط بيت األفكار الدولية»هـ٨١٧ت«
ُ حبان البستي، ط دار الوعي، حلب املجروحني، أبو حاتم حممد بن -٣٩  سوريا –ِ

 .بتحقيق حممود إبراهيم زايد
 ط دار »هـ٢٤١ت« الشيباين محد بن حممد بن حنبل أبو عبد اهللامسند أمحد، أ -٤٠

 .األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرناؤوط عليها. مؤسسة قرطبة، القاهرة
 التميمـي، ط دار مسند أيب يعىل، أمحد بن عيل بن املثنـى أبـو يعـىل املوصـيل -٤١

 .بتحقيق حسني سليم أسد. م١٩٨٤= هـ ١٤٠٤ سوريا –املأمون للرتاث دمشق 
ــضاعي  -٤٢ مــسند الــشهاب، حممــد بــن ســالمة بــن جعفــر أبــو عبــد اهللا الق

بتحقيـق . ١٩٨٦= هــ ١٤٠٧ لبنـان – ط مؤسسة الرسالة، بـريوت ،»هـ٤٥٤ت«
 .محدي بن عبد املجيد السلفي
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١٤٩ 
ُن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمـي البـستي مشاهري علامء األمصار، حممد ب -٤٣  ِ  

 .م حتقيق م فال يشهمر ١٩٥٩ لبنان –ط دار الكتب العلمية، بريوت 
املصنف، عبد الرزاق أبو بكر بن مهام الصنعاين، ط دار املكتـب اإلسـالمي  -٤٤

 .هـ بتحقيق حبيب الرمحن األعظمي١٤٠٣ لبنان –بريوت 
عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف املصنف يف األحاديث واآلثار، أبو بكر  -٤٥

 .هـ بتحقيق كامل يوسف احلوت١٤٠٩ط مكتبة الرشد، الرياض 
 ط دار ،»هــ٣٦٠ت«املعجم األوسط، أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين  -٤٦

هـ بتحقيق طارق بن عوض اهللا بـن حممـد، وعبـد ١٤١٥ مرص -احلرمني، القاهرة  
 .املحسن بن إبراهيم احلسيني

م الكبري، سليامن بن أمحد بن أيوب الطرباين، ط مكتبة العلوم واحلكـم املعج -٤٧
 .م بتحقيق محدي بن عبد املجيد السلفي١٩٨٣= هـ ١٤٠٤ العراق –املوصل 
ــار، أبــو بكــر أمحــد بــن احلــسني البيهقــي الــشافعي  -٤٨ معرفــة الــسنن واآلث

 .»هـ٤٥٨ت«
علمـي األ ط مؤسـسة »هــ٣٥٦«مقاتل الطالبيني، أبو الفـرج األصـفهاين  -٤٩

 .م رشح وحتقيق السيد أمحد صقر ١٩٩٨هـ ١٤١٩ لبنان –للمطبوعات، بريوت 
 ط دار ،»هــ٢٣٦ت«نسب قريش، أبو عبد اهللا مصعب بن عبد اهللا الزبريي  -٥٠

 .ليفي بروفنيسال. إ:  حتقيق–املعارف مرص 
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يلعي نصب الراية ألحاديث اهلادية، عبد اهللا بن يوسف أبو حممد احلنفي الز -٥١ 
  .»هـ٧٦٢ت«

ور األبصار يف مناقب آل بيت النبي املختار، الشيخ مـؤمن بـن حـسن بـن ن -٥٢
 لبنــان – ط دار الكتــب العلميــة، بــريوت »هـــ١٣٠٨ت بعــد «مــؤمن الــشبلتجي 

 .م ٢٠٠٣= هـ ١٤٢٤
اهلواتف، عبد اهللا حممد بن عبيد بـن سـفيان أبـو بكـر، ط مؤسـسة الكتـب  -٥٣

 .لقادر عطابتحقيق مصطفى عبد ا= هـ ١٤١٣الثقافية، بريوت لبنان 
وفيات األعيان وأنباء الزمان، أبو العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن أيب  -٥٤

هــ ١٤١٧ لبنان – ط دار إحياء الرتاث العريب، بريوت »هـ٦٨١ت«بكر بن حلكان 
 .م ١٩٩٧

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 أهل البيتفواطم ُدرة ... فاطمة بنت احلسني 
 

١٥١ 
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