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 البيت آل عن هامة معلومات
 الطائفية ونبذ للفائدة قبل من يعرفوه مل ما وايعرف حىت املسلمني من عدد أكرب إىل متريرها  مث وعقل بتمعن الرسالة إقرأ
  وضعفنا. فرقتنا عنا يرفع أن اهلل عسى اخلارج من علينا الداخلة

  عليهم اهلل رضوان والصحابة السالم عليهم البيت آل بني املصاهرة حول أجوبة و أسئلة  

  ؟ وسلم عليه اهلل صلى الرسول بنات أزواج هم من السؤال:

 عفان بن مانعث وزوجها كلثوم وأم عفان بن عثمان وزوجها ورقية طالب أيب بن علي وزوجها فاطمة اجلواب:
  .أمجعني عنهم اهلل رضي

  ؟ وسلم وآله عليه اهلل صلى حممد اهلل نيب بنت الطاهرة فاطمة وبنت علي بنت كلثوم أم زوج هو من السؤال:

  ..عنيأمج عنهم اهلل رضي اخلطاب بن عمر زوجها اجلواب:

  عنه؟ اهلل رضي اهلل عبيد بن طلحة زوجة هي من السؤال:

  .أمجعني عنهم اهلل رضي الصديق بكر أيب بنت كلثوم أم زوجته اجلواب:

  ؟ )عائشة( بكر أيب بنت زوج هو من السؤال:

  .عنها اهلل رضي .مات أن إىل يطلقها ومل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول زوجها اجلواب:

  ؟ اجلنة أهل شباب سيد عنه اهلل رضي علي بن احلسني زوجة هي من السؤال:

  .أمجعني عنهم اهلل رضي بكر أيب بن عبدالرمحن بنت حفصة زوجته اجلواب:

  ؟ أمه جهة من وسلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب من الصادق جعفر ينتسب من إىل السؤال: 

 حفصة بنت أمساء بنت فروة أم جهة )من الصديق بكر أيب إىل أمه جهة من الصادق جعفر ينتسب اجلواب:
  .)بكر أيب بن عبدالرمحن بنت
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  بكر؟ بأيب وأرضاه عنه اهلل رضي طالب أيب بن علي مسى ابنا   كم السؤال: 

   .(أبوبكر( باسم أبنائه من اثنني عنه اهلل رضي طالب أيب بن علي مسى اجلواب:

  ؟ عثمان باسم وأرضاه عنه اهلل رضي طالب أيب بن علي مسى ابنا كم السؤال: 

 وعثمان األكرب )عثمان :عثمان سماب أبنائه من اثنني عنه اهلل رضي طالب أيب بن علي مسى اجلواب:
  .)األصغر

  عمر؟ سماب وأرضاه عنه اهلل رضي طالب أيب بن علي مسى ابنا كم السؤال: 

  ).األصغر وعمر األكرب )عمر عمر باسم أبنائه من ثننيا عنه اهلل رضي طالب أيب بن علي ىمس اجلواب:

 علي بن احلسني مسى ابنا فكم  عنه اهلل رضي علي بن احلسني فضل يف والسنة الشيعة خيتلف ال السؤال: 
  عمر؟ سماب أبناءه من عنه اهلل رضي

  .)األشرف وعمر )عمر نيمرت عنه اهلل رضي علي بن احلسني مسى اجلواب:

  وملاذا؟ )أبوبكر(؟ باسم ابنه علي بن احلسني مسى هل السؤال: 

  .احلبيب أخي لتفكريك لك)ملاذا؟( اجلواب ونرتك أبوبكر باالسم ابنه علي بن احلسني مسى نعم اجلواب:

  ؟اهلل رمحه الكاظم جعفر بن موسى بينا اسم ما السؤال: 

  عمر. والثاين بكر أبو أحدمها اجلواب:

  ؟ اهلل رمحه الكاظم جعفر بن موسى بنت اسم ما السؤال: 

  عائشة. اجلواب:

 عبداهلل أحدمها مسى ولدان له وكان )حممد(. وأرضاه عنه اهلل رضي طالب أيب بن علي أبناء من السؤال: 
  اآلخر؟ مسى وماذا
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 .عمر مساه اجلواب:

 بن احلسن أبناء أمساء فما .اجلنة أهل شباب سيد عنه اهلل رضي ناحلس طالب أيب بن علي أبناء من السؤال:
  عنه؟ اهلل رضي علي

  .باملثىن األخري ويلقب واحلسن وعمر أبوبكر اجلواب:

 مروان يكون فمن ؟ أمجعني عنهم اهلل رضي علي بن احلسن بنت القاسم أم ابان بن مروان تزوج السؤال:
  هذا؟

  .أمجعني عنهم اهلل رضي عفان بن مانعث بن ابان بن مروان اجلواب:

  أكمل؟ .........بن عبداهلل بنت كلثوم أم عفان بن عثمان بن أبان تزوج السؤال:

  الطيار. جعفر بن عبداهلل بنت كلثوم أم اجلواب:

  بكر؟ أيب بنت أمساء زوج هو من السؤال: 

  .أمجعني عنهم اهلل رضي العوام بن الزبري زوجها اجلواب:

  اخلطاب؟ بن عمر بن زيد وأم اخلطاب بن عمر بنت رقية أم هي من السؤال:

  أمجعني. عنهم اهلل رضي طالب أيب بن علي بنت كلثوم أم هي أمهم اجلواب:

  سكينة؟ أبو يكون فمن سكينة. عفان بن عثمان بن عمرو بن زيد تزوج :السؤال

  .أمجعني عنهم اهلل رضي طالب أيب بن علي بن احلسني بنت سكينة اجلواب:

  عفان؟ بن عثمان بن عبداهلل أم هي من السؤال:

  ..وسلم عليه اهلل صلى حممد اهلل نيب بنت رقية أمه اجلواب:
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 اهلل عنهم فقال الشجرة حتت النيب مجيعا   بايعوا الذين وهم أعداء   كانوا واألصحاب اآلل أن هذا بعد يعقل فهل
  .11 الفتح {...الشََّجَرةِ  حَت تَ  ي  َباِيع وَنكَ  ِإذ   ال م ؤ ِمِننيَ  َعنِ  اللَّه   َرِضيَ  }َلَقد   وجل عز

  دائدالش يف معه وصربوا وامللمات الغزوات يف بنحورهم وسلم عليه اهلل صلى النيب عن مجيعا دافعوا الذين وهم
  .احلرص وهذا الدقة هبذه الكرمي القرآن نقل من مجيعا وهم
 .األرض أصقاع يف الدين نشروا الذين وهم

  !!!!!!!! ؟ يدل وعالم ؟!!!!!!! التالحم هذا بعد نقول فماذا
 عمره يلةط حيمله إمسا له ختتار أن قبل وكثريا كثريا ستفكر إنك ...وأمهاهتم أبائهم من األبناء منزلة يعلم الكل

  ! االسم هذا نفس حيمل بشخص الكبري إعجابك أو  مشرفة سامية مضامني وحيمل إال امسا له ختتار ولن
 على تفضلها وأنت ! كافر؟ عن فضال سيئ؟! رجل من ابنتك تزوج أن الفطن القارئ أيها ترضى هل مث

  ! سعادة؟ كل هلا وترجو بنفسك تفديها بل نفسك
 ال أتراهم املطهرين البيت آل أتقياء من اهلدى مبنارات فكيف بذلك، نرضى ال اأنفسن الضعفاء حنن واهلل
 بيننا الكبري الفرق سرتى عندها للحظة ولو العزيز أخي تفكر  ذريتهم؟ يف األمانة يرعون وال اهلل حق حيفظون
  !!! وبينهم

َرى َذِلكَ  يف  }ِإنَّ  املسلمني بني التقارب مفتاح هو هذا عَ  ل َقىأَ  َأو   قَ ل ب   َله   انَ كَ  ِلَمن َلذِك   ق {َشِهيد   َوه وَ  السَّم 
  العظيم. اهلل صدق 33

 املراجع :   
 املهمة الفصول – لألردبيلي الغمة كشف – للمسعودي واإلرشاد التنبيه – األصفهاين الطالبني مقاتل – للمفيد اإلرشاد

 نسب – سعد ابن طبقات – الطالب عمدة – للكليين الكايف – للمجلسي العيوم جالء – للخوئي احلديث رجال معجم –
 الصحابة فضائل – املدرس الدين عالء والصحابة البيت أهل بني واملصاهرة النسب – للقمي اآلمال منتهى – للزبيدي قريش

 اآلل نشرة عن نقال حزم البن العرب أنساب مجهرة – للهييت األطهار بيته وآل وسلم عليه اهلل صلى بالنيب وعالقتهم
  وأحباب أصهار واألصحاب

   
   


