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 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه

 [3  2  1  0  /  . -     ,   +Z  ) :در برابر آن از شما پاداش و مزدي « ).23الشورى
 ».ام مرا دوست داشته بايد گر آن كه به خاطر خويشاونديخواهم م نمي

فيكم مثل سفينة  يمثل أهل بيت (أال إنَّ فرمود:  روايت است كه پيامبر از ابوذر غفاري
احمد وحاكم. حاكم گفت: بر شرط مسلم صحيح « نوح من ركبها نجا ومن ختلف منها غرق)

 ».است و آن را اخراج نكرده است

باشد كه هر كس  ثل اهل بيتم در ميان شما به مانند كشتي نوح ميآگاه باشيد كه م«
 ». سوار آن شد نجات يافت و هر كس از آن دوري گزيد غرق شد

(النجوم أمان ألهل السامء وأهل فرمود:  روايت است كه پيامبر بن ابيطالب و از علي
ستارگان ». «احمد« رض ذهب أهل األرض)من األ يأمان ألهل األرض فإذا ذهب أهل بيت يبيت

امان اهل آسمان و اهل بيتم امان اهل زمينند پس آنگاه اهل بيتم در زمين از بين برود اهل 
 ». رود زمين نيز از بين مي

 ي، وأحبوا أهل بيتحلب اهللا يل (أحبوينفرمود:  روايت است كه پيامبر از ابن عباس
بت خدا دوست بداريد و اهل مرا به خاطر دوستي و مح«». ترمذی وحاكم وبيهقی« )يحلب

 ». بيتم را به خاطر دوستي من دوست بداريد
 گفت:  بن ابيطالب روايت است كه به علي از ابوبكر صديق

به ». «بخاري ومسلم واحمد« )يأن أصل قرابت أحبّ إيلَّ  اهللا بيده لقرابة رسول نفيس ي(والذ
نزد من از  دي پيامبر كسي كه جانم در دست اوست سوگند، صله رحم كردن خويشاون

 ».تر است از صله رحم خويشاوندان خود خوشاينده
در ».«بخاري« يف اهل بيته) (ارقبوا حممداً روايت است كه فرمود:  از ابوبكر صديق
 ».مراقب و نگهبان اهل بيتش باشيد مورد اهل بيت پيامبر
 www.mrafamily.com 1-5-25-313-120000 آدرس اينترنتي ما:

http://www.mrafamily.com/
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  شماره جهاني پيامبر اكرم

 ».مسلم«». بهترين مخلوق خدا و سيد فرزندان آدم است پيامبر« -1
 پنجمين پيامبر اولوالعزم كه عبارتند از: (نوح، ابراهيم، موسي، عيسي، محمد).  -5

 ن آمده است. بيست و پنجمين پيامبري است كه در قرآن كريم نام ايشا -25
سيصد و سيزدهمين رسلي است كه خداوند آنان را براى اهل زمين فرستاده « -313

 ».ابن حبان». «است
 ». به روايت ابن حبان در مسندش«

». باشد آخرين نفر از ايشان مي تعداد پيامبران خداست كه پيامبر اكرم« -120000
 ».ابن حبان«
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 زوج

 . : محمدنام
 بن كالب بن مره.  بن عبد مناف بن قصي  ن عبدالمطلب بن هاشم : عبداهللا بنام پدر
 كالب بن مره.   بن : آمنه دختر وهب بن عبدمناف بن زهره نام مادر

 : فاطمه دختر عمر مخزوميه. مادربزرگ مادري
 بن كالب بن مره.  بن عبدالدار بن قصي   : بره دختر عبدالعزي بن عثمانمادربزرگ پدري

: مكة مكرمه ـ نزديك صفا ـ منزل ابوطالب ـ (كه تا به امروز دتمحل و تاريخ وال
 اي مكه داير است).  وجود دارد و در جاي آن كتابخانه

 م. 570آوريل  20،  ق. ه 53االول  ربيع 12دوشنبه 
اوت  17/   ق. ه 13رمضان ـ  27: مكة مكرمه ـ غار حراء ـ محل و تاريخ بعثت

 م. 609
 م. 632ژوئن  6/ ه 11االول ـ  ربيع 12ه منوره ـ دوشنبه : مدينمحل و تاريخ وفات

 : سيد مردان. جنسيت
 : سيد و رهبر مسلمانان. دين

 : مكه سپس مدينه. مسجد نبوي. آدرس برگزيده
چراند و سپس مشغول به كار تجارت شد تا سن چهل سالگي و از  : گوسفند ميشغل

 آن پس خاتم پيامبران شد. 
 ها. و شافي بر انسان : رحمتي كافيويژگي كار

: خاتم نبوت بين دو شانه اوست، هر كجا برود ابري بر او سايه هاي شاخص نشانه
 گستراند.  مي

 : اوصاف
 : سفيد مايل به سرخ. رنگ صورت
 : سياه. رنگ چشمان
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 : سياه. رنگ مو
 : متوسط چهارشانه. قد

 عبدالرحمان].   : شفاء دختر عوف [امقابله
 : أم أيمن. دايه
: ثوبيه أسلميه (كنيز ابولهب بود)، سپس حليمه دختر ابوذوئيب سعديه ران رضاعيماد

 كه حارث بن عبدالعزي همسرش بود. 
 : برادران رضاعي

از ثوبيه: عبداهللا بن جحش و حمزه بن عبدالمطلب و أبوسلمه بن عبداالسد و  -1
 مسروح ابن ثوبيه. 

 يماء) فرزندان حارث. از حليمه سعديه: عبداهللا و أنيسه و حذافه (ش -2
 كه (اكنون) كتابخانة مكه در جاي آن قرار گرفته است. مكان والدت پيامبر اكرم

: خديجه دختر خويلد ـ سوده دختر زمعه ـ عايشه دختر ابوبكر ـ حفصه همسران
سلمه] هند دختر حذيفه ـ زينب دختر جحش ـ  دختر عمر ـ زينب دختر خزيمه ـ [ام

فيه دختر حيي ـ رمله دختر ابوسفيان ـ ميمونه دختر حارث ـ جويريه دختر حارث ـ ص
 ماريه دختر شمعون. 

 پسران: قاسم ـ عبداهللا (الطيب يا الطاهر) ـ ابراهيم.  -1: فرزندان
 كلثوم ـ فاطمه.  دختران: زينب ـ رقيه ـ ام -2

 پسران: علي ـ عبداهللا ـ حسن ـ حسين ـ محسن.  -1: ها نوه
 كلثوم ـ زينب.  مدختران: امامه ـ ا -2

: زبير [ابوطاهر] ابوطالب [عبدمناف] ـ عباس ـ ضرار ـ حمزه ـ مقوم ـ حجل ـ عموها
 حارث ـ ابولهب [عبدالعزي] ـ غيدق [عبدالكعبه] ـ قثم. 

 : ام حكيم بيضاء ـ عاتكه ـ اميمه ـ اروي ـ بره ـ صفيه. ها عمه
 : اسودبن يغوث ـ عبداهللا بن االرقم بن يغوث. ها دايي
 : مسلمان عرب قريشي. مليت
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 بن يمان.  : حذيفهمسئول سرشماري: مسئول ثبت مدينه
 زد.  فرستاد مهر مي هايش را كه به نزد پادشاهان مي  : مهري كه پيامبر بدان نامهخاتم

 : معيقيب بن ابوفاطمه.صاحب خاتم
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 شجرة خانوادگي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 همسران پيامبر

 الفاروقحفصه دختر عمر 

 صديقعايشه دختر ابوبكر

 لخديجه دختر خويلد

 زينب دختر خزيمه

 حذيفههند دختر 

 زينب دختر جحش

 جويره دختر حارث

 صفيه دختر حيي

 رمله دختر ابوسفيان

 ميمونه دختر حارث

 ماريه دختر شمعون

 فرزندان پيامبر

 مردان

 قاسم

عبداهللا (طيب يا 

 )طاهر

 قاسم

 زنان

 زينب

همسرش 
ابوالعاص 

 بن ربيع
 

 امامه

 علي

 رقيه

 عبداهللا
همسر اولش عتبه بن 

ابولهب بود همسر دوم 
 بود بن عفان عثمان

 كلثوم ام

فاطمه
 

همسر اوليش عتيبه بن 
ابولهب بود. همسر دوم 

 بود. بن عفان نعثما

 حسن

 حسين

 محسن

 زينب

 كلثوم ام

بن  همسرش علي
 بود ابوطالب
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 در مكه منزل پيامبر اكرم

 سال 27مدت اقامت 
 

 در مكة مكرمه عكس كامل از منزل پيامبر
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 همسر اول 

 : خديجه. نام
 بن كالب بن مره. خويلد بن اسد بن عبدالعزي بن قصي نام پدر: 
 : فاطمه دختر زائده. نام مادر

 .  ق. ه 68: تاريخ والدت
 قبل هجري.  28: مكه مكرمه / محل و تاريخ ازدواج

 شتر بكر.  20: مهر
 سال. 25: مدت ازدواج

 .  ق.ه 3الحزن]  بعثت [عام 10: مكه مكرمه/ محل و تاريخ وفات
 كلثوم ـ فاطمه ـ عبداهللا [طيب يا طاهر].  : زينب ـ قاسم ـ رقيه ـ امفرزندان از پيامبر

 بن زراره تميمي]. ابوهاله [نباش -الف : دوبار ازدواج كردههمسر سابق
 و از او دو فرزند داشت: هند و هاله كه مسلمان شدند. 

 بن عابد محزومي.  عتيق  -ب
 و از او يك دختر داشت به اسم هند كه مسلمان شد. 

 ها  ويژگي
 اولين كسي كه اسالم آورد و با جان و مالش دين اسالم را ياري كرد.  -1
يكمل من النساء إال أربع  (كمل من الرجال كثير و لمش فرمود: در مورد پيامبر -2

بسياري «مريم بنت عمران و آسيه امرأة فرعون و خديجه بنت خويلد و فاطمه بنت محمد) 
از مردان به مرحله كمال و تكامل (معنوي) رسيدند و از ميان زنان به مرحله كمال 

عمران و آسيه زن فرعون و خديجه  دختر  نرسيدند مگر چهار نفر كه عبارتند از مريم
 ». دختر خويلد و فاطمه دختر محمد

داد و  او را بر تمامي همسرانش حتي زماني كه فوت كرده بود برتري مي پيامبر -3
 در زمان حياتش با كسي ديگر غير از او ازدواج نكرد.
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 همسر دوم

 : سوده (عامريه). نام
 بن عبدشمس.  بن قيس  : زمعهنام پدر

 بن زيد.  : شموس دختر قيسمادرنام 
 .  ق. ه 68: مكه مكرمه محل و تاريخ والدت
 .  ق. ه 3: مكه مكرمه محل و تاريخ ازدواج

 : ×××.مهر
 سال.  14: مدت ازدواج
بعد از وفات خديجه از او خواستگاري كرد تا از فرزندش  : پيامبرسبب ازدواج

 د. نگهداري كند، و زني مسن سال بود و زيباروي نبو
 . : مدينه منوره ـ شوال ـ آخر خالفت عمرمحل و تاريخ وفات
 فرزندي از ايشان نداشت.  :فرزندانش از پيامبر

بن عمرو، كه به همراه وي به حبشه مهاجرت كرد و آنجا فوت  : سكران همسر سابق
 فرزند داشت.  5كرد و از او 

 ها  ويژگي
گفت (اي پيامبر  زدواج كرد، روزي به پيامبرا بعد از خديجه اولين كسي بود كه با پيامبر

در دنيا به چيزي عالقمند نيستم مگر اينكه روز قيامت در ميان همسرانت محشور شوم و  خدا
 ثوابي برابر ثواب آنان داشته باشم). 

خنداند، يك بار به او گفت: (شبي پشت سر تو نماز  گاهي اوقات با گفتن چيزهايي او را مي
ام را از اينكه مبادا خون جاري شود گرفتم) پس  تو ركوع رفتم تا اينكه بينيخواندم پس با 

 به خنده افتاد.  پيامبر
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 همسر سوم

 : عايشه. نام
 : ابوبكر صديق.نام پدر
 رومان].  : زينب دختر عبد دهمان [امنام مادر

 .  ق. ه 9: تاريخ والدت
 .  ه 1: مدينه منوره محل و تاريخ ازدواج

 رهم. د 400: مهر
 سال.  11: مدت ازدواج
براي محكم كردن  : او تنها دختر دوشيزه ميان همسرانش بود، و پيامبرسبب ازدواج

از سوي  با او ازدواج كرد، مسئوليت علم را براي زنان پيامبر اش با وزيرش ابوبكر رابطه
ش بود، و سن و سال بودن و كم ايشان برعهده گرفت و آن به خاطر نزديكي وي با پيامبر

كنند (هرگز حديثي بر ما سخت نيامد، و در مورد آن از عايشه  آن را تأكيد مي ياران پيامبر
 سؤال كرده باشيم مگر اينكه نزد وي علمي در مورد آن داشته باشد).

 .  ه 58: مدينه منوره رمضان محل و تاريخ وفات
 : فرزندي نداشت. فرزندانش از پيامبر

 : نداشت. همسر سابق

 ها  يژگيو
  سائر الطعام). النساء كفضل الثريد عىل عىل ة(فضل عايشفرمود  پيامبر -1
 ». برتري عايشه بر زنان به مانند برتري تريد به نسبت ساير غذاها است«
 از آسمان براي برائتش در حادثة مشهور افك آيه نازل شد.  -2
  بن زبير داد. عبداهللا] پسر خواهرش عبداهللا  به او كينة [ام پيامبر -3
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 همسر چهارم

 : حفصه. نام
 : عمر بن خطاب. نام پدر
 : زينب دختر مظعون. نام مادر

 .  ق. ه 18: مكه مكرمه محل و تاريخ والدت
 .  ه 3: مدينه منوره محل و تاريخ ازدواج

 : ×××. مهر
 سال.  8: مدت ازدواج
اش با وزير دومش عمر  طه: پيامبر با او ازدواج كرد براي محكم كردن رابسبب ازدواج

بن خطاب و براي تكريم و بزرگداشت همسر انصاريش خنيس بن حذافه كه در روز اُحد 
 به شهادت رسيد. 

 .  ه 41: مدينه منوره محل و تاريخ وفات
 : نداشت. فرزندانش از پيامبر

 بن حذفه سهمي كه در جنگ اُحد به شهادت رسيد.  : خنيس همسر سابق

 ها  ويژگي
وي را طالق داد پس جبرئيل نزدش آمد و گفت: [حفصه را  بود، و پيامبركاتب 

 گير و نمازخوان است و همسرت در بهشت است].  برگردان چرا كه او بسيار روزه
 جمع شده بود در منزل وي محفوظ شده بود.  و اول مصحفي كه در زمان ابوبكر
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 همسر پنجم

 المساكين]. : زينب [امنام
 بن حارث بن عبداهللا.   : خزيمهنام پدر
 : هند دختر عوف.نام مادر

 .  ق. ه 26: مكه مكرمه تاريخ والدت
 .  ه 3: مدينه منوره ـ رمضان ـ محل و تاريخ ازدواج

 درهم.  400: مهر
 ماه.  8: مدت ازدواج
بود] و  بعد از وفات همسر زينب [كه برادر رضاعي پيامبر : پيامبرسبب ازدواج
 هادت رسيد با او ازدواج كرد، تا سرپرستي او را برعهده بگيرد. در روز اُحد به ش

 .  ه 4االخر ـ  : مدينه منوره ـ ربيعمحل و تاريخ وفات
 : نداشت.فرزندانش از پيامبر

 كه در روز اُحد به شهادت رسيد.  : عبداهللا بن جحش برادر رضاعي پيامبرهمسر سابق

 ها  ويژگي
داشت و  وف بود و غذا دادن به مساكين را دوست ميبسيار به نيكى و صدقه دادن معر

 المساكين لقب گرفت.  بدين خاطر به ام
 المؤمنين ميمونه دختر حارث بود. ايشان خواهر مادري ام
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 همسر ششم

 سلمه مخزوميه]. : هند [امنام
 : ابواميه [حذيفه بن مغيره]. نام پدر
 : عاتكه دختر عامر.نام مادر

 .  ق. ه 30ه : مكه مكرمتاريخ والدت
 .  ه 4: مدينه منوره محل و تاريخ ازدواج

 اش.  : قسمتي از اثاثيه حجرهمهر
 سال. 7: مدت ازدواج
: و او دختر يكي از بهترين سواركارهاي عرب بود و پدرش ملقب به سبب ازدواج

بعد از وفات همسر هند (كه برادر رضاعيش بود) به خاطر بيشتر  (زادالراكب) بود، پيامبر
 محزوم با او ازدواج كرد (و اين نزد عرب مشهور است).  دن روابط با قبيلة بزرگش بنيش

و در ميان امهات المؤمنين آخرين نفر   ه 61: مدينه منوره شوال محل و تاريخ وفات
 بود كه وفات كرد. 

 : نداشت. فرزندانش از پيامبر
اش بره بود]  و پسر عمه امبر: ابوسلمه عبداهللا بن عبداالسد [برادر رضاعي پيهمسر سابق

 كه با او به حبشه مهاجرت كرد سپس به مدينه هجرت نمود، و از او چهار فرزند داشت. 

 ها  ويژگي
 اولين مهاجرت به حبشه.  -1
 اول كسي بود كه با هودج به مدينه وارد شد.  -2
ست و در روز حديبيه مشهور ا زيباروي، عالم و عاقل بود و مشورتش با پيامبر -3

نظرش راه چاره و نجاتي براي مسلمانان بود.  ايشان دختر عموى خالد بن الوليد، و 
 خواهر عمار بن ياسر رضاعى است.

Z  Y  X  W ] \     ] هنگامي كه خداوند اين آيه را نازل فرمود:  -4
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`   _  ^  ]Z ) :خواهد پليدى و گناه را از  خداوند فقط مى. «)33األحزاب
 ».شما را پاك سازد ور كند و كامالًشما اهل بيت د

مرا داخل ايشان كن،  گفت: اي پيامبر خدا در منزل هند بود كه به پيامبر پيامبر
آيا  و در روايتي گفت: اي پيامبر خدا» تو از اهل من هستي« )(أنت من أهيلپس فرمود: 

 ». اند را روايت كردهگانه آن  راويان سه. «شاءاهللا) (بلى إن من از اهل بيت هستم؟ فرمود: 
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 همسر هفتم

 الحكم). ـ كنيه: ام» دوم«مساكين  : زينب (امنام
 : جحش بن رئاب. نام پدر
 ). : اميمه دختر عبدالمطلب (عمة پيامبرنام مادر

 .  ق. ه 30: مكه مكرمه تاريخ والدت
 .  ه 5: مدينه منوره محل و تاريخ ازدواج

 درهم.  400: مهر
 سال.  6: مدت ازدواج
اميمه بود، كه به فرمان خداوند با او ازدواج كرد  ي پيامبر : او دختر عمهسبب ازدواج

 براي ابطال عادت پسرخواندگي، وقتي كه پسرخواندة پيامبر زيد بن حارثه او را طالق داد. 
 .  ه 20: مدينه منوره محل و تاريخ وفات
 : نداشت. فرزندانش از پيامبر

به  كه او را طالق داد سپس پيامبر بن حارثه پسرخوانده پيامبر: زيد همسر سابق
 فرمان خداوند متعال براي اظهار بطالن پسرخواندگي با او ازدواج كرد. 

 ها  ويژگي
شد اي پيامبر خدا اواهه  :فرمود كه زينب دختر جحش اواهه است، گفته پيامبر

ابراهيم مهربان « ).١١٤: (التوبه Z]  \  [  ^ ] چيست؟ فرمود: خاشع و متضرع: 
سريعترين شما « أطولكن يداً) (أرسعكن حلاقاً يببه همسرانش گفت:  پيامبر». و بردبار بود

كه بعد از وفات  اولين همسر پيامبر». ترين شماست دست  در پيوستن به من گشاده
حال داد و به فكر  صدقه مي فوت كرده بود، و بيشتر از همسران ديگر پيامبر پيامبر

كرد و از نتايج كارش صدقه  كرد، پس كار مي مساكين بود، و به خوبي دباغي و خياطي مي
 كرد.  داد، و بر همقطارانش از اينكه ازدواجش به فرمان خدا بوده، افتخار مي مي
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 همسر هشتم

 : جويريه. نام
 بن ابوضرار.  : حارث نام پدر
 : ×××. نام مادر

 .  ق. ه 16: تاريخ والدت
 مصطلق.  بعد از غزوه بني  ه 5: تاريخ ازدواج محل و

 درهم.  400: مهر
 سال. 6: مدت ازدواج
مصطلق اسير  مصطلق حارث يهودي بود، و در جنگ بني : دختر سرور بنيسبب ازدواج

او را مخير به فديه دادن يا ازدواج كرد كه ازدواج را انتخاب كرد، پس  شد، و پيامبر
 دي با آنان اسيرانشان را آزاد كردند. مسلمانان به خاطر خويشاون

 .  ه 56: مدينه منوره محل و تاريخ وفات
 : نداشت. فرزندانش از پيامبر

 : مسافع بن صفوان. همسر سابق

 ها  ويژگي
بن قيس شد پس بر خودش  ثابت   مصطلق اسير شد پس جزو سهم در جنگ بني

واج كرد. پس مردم گفتند: فدية او را پرداخت و با او ازد مكاتبه كرد و پيامبر
، پس آنان را ترك كردند و تمامي اسيران را آزاد كردند، عايشه خويشاوندان پيامبر خدا

زني را كه چنين با بركت بر قومش باشد « قومها) (فام أعلم امرأة أعظم بركة منها عىلگفت: 
 كرد.  و روزه و عبادت زياد مي» شناسم نمي
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 همسر نهم

 : صفيه. نام
 بن أخطب.   : حييدرنام پ

 : بره دختر سموأل.نام مادر
 .  ق. ه 10: خيبر تاريخ والدت

 .  ه 7: در حين برگشت از خيبر محل و تاريخ ازدواج
او را آزاد  : مهرش آزادي وي بود. وقتي كه در روز خيبر اسير شده بود پيامبرمهر

 كرد و با او ازدواج كرد. 
 سال. 4: مدت ازدواج
اي يهودي) بود، در جنگ خيبر اسير شد،  و دختر رئيس بني نضير (طايفه: اسبب ازدواج

او را ميان آزاد شدن و ازدواج كردن با او مخير كرد كه ازدواج را قبول كرد، پس  پس پيامبر
 او را آزاد كرد و گرامي داشت و با او ازدواج كرد و قومش را در زمينشان باقي گذاشت. 

 .  ه 50نوره : مدينه ممحل و تاريخ وفات
 : نداشت. فرزندانش از پيامبر

 بن مشكم سپس كنانه بن ربيع و هر دوي آنها از شعراي يهودي بودند.  : سالم همسر سابق

 ها  ويژگي
از وي دفاع كرد، و در حين  بردبار، راستگو و نجيب بود، و در ماجراي عثمان

 برد.  محاصرة منزلش با آب و غذا براي وي توشه مي
بر من وارد شد و سخني از عايشه وحفصه به من رسيده بود آن را براي  يامبرگفت: پ

هارون،   يبأحممد، و ي، وزوجي(أال قلت: وكيف تكونان خرياً مننقل كردم، پس فرمود  پيامبر
چرا به آنان نگفتي: چگونه از من بهتر هستيد در حالي كه همسر من محمد و « )ىموس يوعم

 ». سي استپدرم هارون و عمويم مو
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 همسر دهم

 حبيبه]. : رمله [امنام
 : ابوسفيان صخر بن حرب.نام پدر
 عاص.  : صفيه دختر ابي نام مادر

 .  ق. ه 30: تاريخ والدت
در  از خيبر به نزد پيامبر بعد از برگشتن پيامبر  ه 7: سال محل و تاريخ ازدواج

 مدينه رفت. 
 ت. دينار بود كه نجاشي آن را پرداخ 400: مهر

 سال. 4: مدت ازدواج
 : دختر رئيس مكه ابوسفيان بن حرب بود كه يكي از دشمنان سابق پيامبرسبب ازدواج

و پدرش با  بود، و بعد از وفات شوهرش در حبشه به خاطر دوستي و نزديكي ميان پيامبر
ك اش به خا او همسري است كه بيني«او ازدواج كرد، و آن زماني كه متوجه قضيه شد گفت: 

 ». شود عزت وي محسوب مي شود و عزت محمد ماليده نمي
 .  ه 44: مدينه منوره محل و تاريخ وفات
 : نداشت. فرزندانش از پيامبر

 : عبيداهللا بن جحش. همسر سابق

 ها  ويژگي
با همسرش به حبشه مهاجرت كرد، لكن همسرش آنجا مسيحي شد و فوت كرد پس 

را خواستگاري كرد، و نجاشي مهر او را پرداخت كرد، از نجاشي پادشاه حبشه او  پيامبر
 و ازدواجش با بركت بود. 
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 همسر يازدهم

 او را ميمونه ناميد).  : ميمونه (اسمش بره بود پس پيامبرنام
 بن حزن هاللي.  : حارث نام پدر
 : هند دختر عوف.نام مادر

 .  ق. ه 18: مكه مكرمه تاريخ والدت
 .  ه7[نزديك مكه] بعد عمره القضاء : سرفمحل و تاريخ ازدواج

 عباس آن را پرداخت كرد.  درهم كه عموي پيامبر 400: مهر
 سال. 5: مدت ازدواج
با او ازدواج كرد و غذاي عروسي را در نزديكي مكه فراهم كرد، و  : پيامبرسبب ازدواج

با ما  : محمدهايشان نرم شد تا اينكه گفتند ساير افراد قريش را بدان دعوت كرد پس قلب
 رابطه خويشاوندي برقرار كرد. 

 .  ه 51: مكه مكرمه محل و تاريخ وفات
 : نداشت. فرزندانش از پيامبر

 : اول مسعود بن عمرو بن عمير ثقفي كه او را طالق داد. همسر سابق
 دوم ابو رهم بن عبدالعزي عامري كه وفات كرد. 

 ها  ويژگي
وأختها أم الفضل بنت احلارث وأختها  ييمونة زوج النب(األخوات مؤمنات مفرمود:  پيامبر

) يبنت احلارث امرأة محزة وأسامء بنت عميس وه ىسلم خواهراني مؤمن عبارتند از « أختهنّ ألمهنّ
الفضل دختر حارث و خواهرش سلمي دختر حارث زن  و خواهرش ام ميمونه همسر پيامبر

 ». باشد ست ميحمزه و اسماء دختر عميس كه خواهر مادريشان ا
همانا از همة ما بيشتر تقواي خداوندي داشت و «در موردش فرمود  كو عايشه 

 ». آورد رحم را بجا مي بيشتر از همة ما صلة
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 همسر دوازدهم

 : ماريه. نام
 : شمعون.نام پدر
 : ×××.نام مادر

 : صعيد مصر استان أسيوط.محل و تاريخ والدت
 [كنيز بود].   ه 7: مدينه منوره محل و تاريخ ازدواج

 هديه داد.  : مقوقس او را به پيامبرمهر
 سال. 4: مدت ازدواج
با او ازدواج كرد و از او صاحب فرزند  : او تنها كنيزي است كه پيامبرسبب ازدواج

با او ازدواج كرد، مقوقس پادشاه قبط  شد، به خاطر تثبيت اهليت كنيزكان در زندگي پيامبر
 بلتعه اسالم آورد.  بن ابي داد، در نزد حاطب در مصر او را هديه 

 .  ه 16: مدينه منور محل و تاريخ وفات
 : ابراهيم.فرزندانش از پيامبر

 : ×××. همسر سابق

 ها  ويژگي
فيها القرياط (قبط) فإذا فتحتموها  ىأرض يسم يكم ستفحتون مرص وه(إنَّ فرمود:  پيامبر

همانا شما به زودي مصر را فتح خواهيد « أو قال ذمة وصهراً) هلم ذمة ورمحاً  أهلها فإنَّ  فأحسنوا إىل
كرد و در آنجا سرزميني است به اسم قيراط (قبط) پس آنگاه آن را فتح كرديد با ساكنان آن به 
نيكي برخورد كنيد چرا كه براي آنان عهد و امان و رحم است، يا فرمود عهد و پيمان و رابطه 

 ». خويشاوندي زناشويي



 

 

  همسران پيامبر خداجدول 

 نام همسر
سن همسر 
پيامبرهنگام 

 ازدواج 
سن پيامبر 

 هنگام ازدواج
مدت 

هويت همسر  زمان ازدواج حالت ازدواج
 پيامبر

 عرب .  ق. ه ٢٨اش به شام  بعد از كار جتاری بيوه ٢٥ ٢٥ ٤٠ خدجيه دخرت خويلد
 عرب . ق. ه ٣بعد از وفات خدجيه  بيوه ١٤ ٥٠ ٦٥ سوده دخرت زمعه

 عرب  ه ١بعد از هجرت  بكر ١١ ٥٣ ١٠ عايشه دخرت ابوبكر

 عرب . ه ٣بعد از وفات مهرسش كه صحابی بود  بيوه  ٨ ٥٥ ٢١ حفصه دخرت عمربن خطاب

 عرب .  ه ٣بود  بعد از وفات مهرسش كه برادر رضاعی پيامرب بيوه  ماه ٨ ٥٥ ٢٩ زينب دخرت خزيمه

 عرب . ه ٤بود  عد از وفات مهرسش كه برادر رضاعی پيامربب بيوه ٧ ٥٦ ٣٤ هند دخرت حذيفه

 عرب .  ه ٤بعد از منع پرسخواندگی  مطلقه ٦ ٥٧ ٣٥ زينب دخرت جحش
 هيودی .  ه ٥مصطلق  بعد از غزوة بنی بيوه  ٦ ٥٧ ٢١ جويريه دخرت حارث

 عرب . ه ٧بعد از فتح خيرب  بيوه ٤ ٥٩ ١٧ صفيه دخرت حيی
 عرب . ه ٧بعد از وفات مهرس كافرش  بيوه ٤ ٥٩ ٣٧ رمله دخرت ابوسفيان
 عرب .  ه ٧بعد از عمرة القضاء  بيوه ٤ ٥٩ ٢٥ ميمونه دخرت حارث
 قبطی .  ه ٧بعد از اينكه از مرص به مدينه آمد  كنيز ٤ ٥٩ ــ ماريه دخرت شمعون
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 در اطراف مسجد نبوي هاي همسران پيامبر خدا اتاق
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 فرزند اول 

 ب. : زيننام
 . : محمد بن عبداهللانام پدر
 : خديجه دختر خويلد.نام مادر

 .  ق. ه 23: مكه مكرمه محل و تاريخ والدت
 : زن.جنسيت

 : مكه مكرمه. محل و تاريخ ازدواج
 اش هاله دختر خويلد بود).  : ابوالعاص بن ربيع (و او پسر خالهنام همسر
 : علي، كه در بچگي فوت كرد. فرزندان

بن ابوطالب بعد از مرگ فاطمه با او ازدواج كرد سپس بعد از او با مغيره  عليامامه، كه 
 بن نوفل بن حارث ازدواج كرد، فرزندى نداشت. 

قبل از تدفينش به داخل قبرش  و پيامبر  ه 8: مدينه منوره محل و تاريخ وفات
 رفت. 

 سال.  31: طول عمر

 ها  ويژگي
 خري بنايت ي(همشركان او را اذيت كرده بود فرمود در موردش كه به هنگام هجرتش  پيامبر

 ». اين بهترين دخترانم است كه به خاطر من گرفتار مصيبت شده است« )يفَّ أصيبت 
به او   ه 8بعد از جنگ بدر مهاجرت كرد سپس همسرش مسلمان شد و در سال 

 او را به نزد همسرش برگرداند.  پيوست پس پيامبر



   

  27دگي پيامبر اكرم شناسنامه خانوا محمد 
 

 

 فرزند دوم

 : قاسم.نام
 . : محمد بن عبداهللانام پدر
 : خديجه دختر خويلد.نام مادر

 : مكه مكرمه.محل و تاريخ والدت
 : مرد.جنسيت

 : مكه مكرمه [در كودكي فوت كرد].محل و تاريخ وفات
 : كمتر از يك سال. طول عمر
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 فرزند سوم

 : رقيه.نام
 . : محمد بن عبداهللانام پدر
 : خديجه دختر خويلد.نام مادر
 .  ق. ه 22: مكه مكرمه تاريخ والدتمحل و 
 : زن.جنسيت

 : مكه مكرمه [دو بار]. محل و تاريخ ازدواج
 الفتح اسالم آورد]. بن ابولهب [عام : عتبه نام همسر

 سپس عثمان بن عفان و با او به حبشه مهاجرت كرد.
 فرزندان: فرزندي از عثمان به اسم عبداهللا داشت [كه در كودكي فوت كرد]. 

 .  ه 2: مدينه منوره تاريخ وفات محل و
 سال.  24: طول عمر

 ها  ويژگي
عثامن أول من هاجر بأهله بعد  (صحبهام اهللا إنَّ فرمود  بعد از مهاجرتش به حبشه پيامبر

اولين  خداوند آنان را يار و ياور يكديگر قرار دهد همانا عثمان بعد از لوط« )لوط
 ». داش مهاجرت كر كسي بود كه با خانواده



   

  29دگي پيامبر اكرم شناسنامه خانوا محمد 
 

 

 فرزند چهارم

 كلثوم : امنام
 . : محمد بن عبداهللانام پدر

 .  ق. ه 19: مكه مكرمه محل و تاريخ والدت
 : زن.جنسيت

 .  ه 3: دو بار؛ مكه، سپس مدينه محل و تاريخ ازدواج
 : عتيبه بن ابولهب [در حالت شرك مرد]. نام همسر

كرد و مشهور به اسم ذوالنورين بن عفان بعد از مرگ رقيه با او ازدواج  سپس عثمان 
 [صاحب دو نور] گشت.

 فرزندان: نداشت. 
 .  ه 9: مدينه منوره محل و تاريخ وفات

 سال.  28: طول عمر

 ها  ويژگي
خداوند به من امر كرده كه « من عثامن) يأن أزوج كريمت اهللا أمرين (إنَّ فرمود:  پيامبر

 ».دختر گرامي خود را به عقد عثمان دربياورم
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 فرزند پنجم

 : فاطمه [زهرا].نام
 . : محمد بن عبداهللانام پدر
 : خديجه دختر خويلد.نام مادر

 .  ق. ه 18: مكه مكرمه محل و تاريخ والدت
 : زن.جنسيت

 .  ه 2: مدينه منوره محل و تاريخ ازدواج
 بن ابيطالب. : علينام همسر

 فرزندان: حسن و حسين [سروران جوانان بهشت]. 
 كلثوم ـ زينب. دكي فوت كرد] اممحسن [در كو

 .  ه 11رمضان  3: مدينه منوره محل و تاريخ وفات
 سال.  29: طول عمر

 ها  ويژگي
فاطمه پارة تن من است هر « اهبا)أرما  يما آذاها ويريبن ييؤذين ي(فاطمة بضعة منفرمود  پيامبر

و شب » ران كرده استكه او را بيازارد مرا آزرده است و كسي كه او را نگران كند مرا نگ
ريخت و  درخواست آب كرد و از آن وضو گرفت آن را بر فاطمه و علي عروسيش پيامبر

خداوند ازدواجشان را مبارك گردان و « نسلهام) (اللهم بارک فيهام وبارک عليهام وبارک هلام يففرمود 
 ». بر آنان و نسلشان بركت ده

) كاز نسل فرزندان فاطمه است، عايشه (تنها نسلي كه از فرزندش مانده  و پيامبر
سيدة  ة(فاطمفرمود  و پيامبر». تر از فاطمه نديدم مگر پدرش در اسالم با فضيلت«فرمود 

فاطمه سرور زنان بهشتي است بجز اينكه « ما كان ملريم بنت عمران) اجلنة ـ إالَّ  نسائهم ـ يف
 ». مكانتى بزرگى براى مريم دختر عمران است



   

  31دگي پيامبر اكرم شناسنامه خانوا محمد 
 

 

 فرزند ششم

 : عبداهللا (الطيب يا الطاهر).نام
 . : محمد بن عبداهللانام پدر
 : خديجه دختر خويلد.نام مادر

 : مكه مكرمه قبل بعثت.محل و تاريخ والدت
 : مرد.جنسيت

 : مكه مكرمه قبل بعثت [در كودكي فوت كرد].محل و تاريخ وفات
 : كمتر از يك سال.طول عمر
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 فرزند هفتم

 : ابراهيم.نام
 . محمد بن عبداهللا :نام پدر
 : ماريه دختر شمعون. نام مادر

 سيف زن قَين (حداد). : أمنام مادر شيري
 .  ه 8الحجه  : مدينه منوره ذيمحل و تاريخ والدت

 : مرد.جنسيت
 [در كودكي فوت كرد].   ه 10: مدينه منوره محل و تاريخ وفات

 سال.  3: طول عمر

 ها  ويژگي
 براهيم).إ ة غالم فسميته باسم أيب(ولد الليلفرمود:  پيامبر

 ».ديشب پسرى به دنيا آمد كه او را به اسم پدرم ابراهيم نام گذاشتم«
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 پيامبر هجدول ساالنه خانواد
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 نوة اول

 : الحسن ابومحمد.نام
 .بن ابوطالب : علينام پدر
 . : فاطمه دختر محمد بن عبداهللانام مادر

 م. مدينه منوره. 642.  ه 3/رمضان/15: محل و تاريخ والدت
 : مرد.جنسيت

 : همسراني فراوان داشت. نام همسر
: يازده نفر؛ زيد، حسن، قاسم، ابوبكر، عبداهللا، عمرو، عبدالرحمن، عمر، و فرزندان

 ديگران. 
 ـ م مدينه ـ بقيع. 669.  ه 49: محل و تاريخ وفات

 ها  ويژگي
 اهللا أن يصلح به بني فئيتن عظيمتني)  ىهذا سيد وعس يبنا من الدنيا وإنَّ  يه رحيانت(إنَّ فرمود:  پيامبر

همانا او گل ريحان من در دنيا است و اين فرزندم سيد است و اميد است كه ». «پنجگانه واحمد«
 ».خدا به وسيلة او دو گروه بزرگ را به صلح برساند

 فرمود: سر و گردن حسن بسيار شبيه به سر و گردن پيامبر بن ابوطالب علي
 ». طبراني«است. 

با وي بيعت كردند و مدت شش ماه و پنج   ه40خليفه پنجم راشدين در رمضان سال 
خالفت را به معاويه واگذار كرد و آن سال به   ه41در سال  روز خليفه بود، و حسن

خاطر اجتماع تمامي مسلمانان سال جماعت ناميده شد، جبير بن نفير به حسن گفت: 
سران عرب با هر كس كه بجنگم «د خالفت داري؟ حسن گفت: گويند تو قص مردم مي

كنند اما من به خاطر رضايت خدا و جلوگيري  جنگند و با هر كس صلح كنم صلح مي مي
 ». حاكم» «ام آن را رها كرده از خونريزي امت محمد 



   

  35دگي پيامبر اكرم شناسنامه خانوا محمد 
 

 

 نوة دوم

 : حسين ابوعبداهللا.نام
 .بن ابوطالب  : علينام پدر
 .  حمد بن عبداهللا: فاطمه دختر منام مادر

 م. 625ـ   ه 4/ شعبان/ 5: محل و تاريخ والدت
 : مرد.جنسيت

 : رباب دختر امري القيس.نام همسر
 اصغر، ابوبكر، عمر، عبداهللا، محمد، جعفر. العابدين، علي زين  اكبر، علي : عليفرزندان

 م.680ـ   ه 61/ محرم/ 10: كربال، نزديك كوفه محل و تاريخ وفات
منش، چهارشانه،  : ميانه باالي پيشاني پهن بود، ريشي پرپشت داشت، بزرگها نشانه

درشت اندام، و كفها و پاهاى پهن داشت، و موهاي پر پهن داشت و داراي صداي زيبايى 
 بود.

 ها ويژگي
وأنا من حسني)، (أحب  ي(حسني منفرمود:  بود، پيامبر خدا ترين مردم به پيامبر شبيه

حسين از من است و من از » «ترمذي« )، (حسني سبط األسباط).اهللا من أحب حسيناً 
حسين سرور «، »دارد كسى كه حسين را دوست بدارد خداوند او را دوست مي«، »حسينم

 ». نوادگان است
هر كس بخواهد ». «ابن حبان« .)نياحلس رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل (من رسه أن ينظر إىل

 ».پس به حسين نگاه كندبه مردى از اهل بهشت نگاه كند 

 [`   _   ̂ ]     \  [    Z  Y  X      WZ ) :33األحزاب(. 
شما را  خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كامالً خداوند فقط مى«

 ».پاك سازد
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 [3  2  1  0  /  .    -     ,   +  Z) :23الشورى.( 
ام مرا  هم مگر آن كه به خاطر خويشاونديخوا در برابر آن از شما پاداش و مزدي نمي«

و   در قرابت  و دوستي  طلبم، مودت از شما مي  آنچه  : بلكه يعني(دوست داشته بايد 
  ميان  را كه  و پيوندي  فقط صله  پس ،و شما وجود دارد  من  ميان  كه  است  اي نسبي  نزديكي

را در   كنيد و اگر فقط اين  را رعايت  و شما وجود دارد، در نظر آوريد و همان  من
  و اجازه  كرده  را خالي  و مردم  من  تازيد و ميان نمي  عجوالنه  باشيد، بر من  نظرداشته

 ».) برسانم  آنان  را به  دعوت  اين  دهيد كه مي
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