أسرة أبو بكر الصديق رضي هللا عنه
عدنان أبن
أسماعيل
م َعـد
نـزار
ُمـ َ
ضـر

إلـيـاس

تـيـم
ابو بكر الصديق رضي هللا عنه خليفة رسول هللا  11 -11.هـ  314 - 312 /م
كان سيدا ً من سادة قريش وغنيا ً من كبار أغنيائهم ,وممن رفضوا عبادة األصنام في الجاهلية ,وهو اول من اسلم من
الرجال والد عائشة زوجة الرسول وسانده بكل ما يملك في دعوته ,وأسلم على يده الكثير من الصحابة  ,تولى الخالفة
وقاتل المرتدين وانفذ جيش اسامة الى الروم وفي عهده بدأت فتوحات الشام والعراق وامر زيد بن ثابت بجمع القران
وهو من العارفين بأنساب العرب.

مدركة ( عامر )
خـزيـمة

هو عبدهللا ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد تيم أبو بكر الصديق الخليفة األول ولد سنة  81قبل الهجرة و توفي يوم األثنين
 11-3-22هـ المبشر بالجنة رضي هللا عنه

كـنانة
النـّضـر

قيل هو قريش

مـالـك
فهر وهو قريش
غالـب
لـؤي
كـعـب
ُمـرة
كـالب

زوجاته
قتيلة بنت العزى
تزوجها وطلقها في
الجاهلية

عبدهللا رضي هللا عنه
جرح في حصار الطائف
وتوفي سنة 11هـ في
خالفة أبيه

هاشم
عبدالمطلب
عبدهللا

محمد رسول هللا

عائشة أم المؤمنين زوج
رسول هللا صلى هللا عليه وآله
توفيت سنة 85هـ المبشرة
بالجنة

أسماء ذات النطاقين تزوجها
الزبير بن العوام رضي هللا
عنهما توفيت سنة 101هـ
عبدهللا رضي هللا
عنه تولى الخالفة
وقتل سنة 31هـ

قصي
عبدمناف

أم مروان بنت عامر رضي هللا
عنها تزوجها في الجاهلية

عروة فقيه
مات سنة 31هـ
المنذر

عبدالرحمن رضي هللا
عنه توفي سنة 81هـ
أسماء
تزوجها
القاسم

أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر فلما
استشهد تزوجها أبوبكر فلما توفي
تزوجها علي رضي هللا عنهم اجمعين

أم كلثوم

محمد

تزوجها طلحة بن
عبيد هللا رضي هللا عنه
المبشر بالجنة

كان أميرا ً على مصر في خالفة علي
رضي هللا عنهما وكان يثني عليه قتل
سنة 15هـ

عبدهللا
قتل بالحرة سنة 31هـ
القاسم
من فقهاء المدينة توفي سنة 103هـ

محمد أبو عتيق

عبدالرحمن
مات سنة 123هـ

عبدهللا
أم فروة
تزوجها
محمد
الباقر

حبيبة بنت خارجة ابن
الحارث رضي هللا عنها
تزوجها في األسالم

أبوبكر

أم فروة
تزوجها محمد الباقر بن
علي بن الحسين بن
علي رضي هللا عنهم

طلحة
جعفر الصادق بن محمد الباقر رضي هللا عنهم توفي سنة
145هـ وروى مالك عنه تسعة أحاديث في الموطأ

عبدالرحمن
عمران

نفيسة تزوجها الخليفة الوليد بن عبدالملك

الزوجات
األبناء
مصطلح أم ولد يطلق على الجارية (السبية)

المصدر كتاب :شجرة الخلفاء الراشدين و األحاديث الصحيحة في مناقبهم رضي هللا عنهم.
تأليف  :عاطف بن عبدالوهاب حماد وتنسيق  :علي الحارثي

األحفاد
ابناء األحفاد
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