
 

 
 
 
 
 

 به روشني آفتاب
 لثوملكبا أم  سازواج امري الـمؤمنني عمر 

 
 

 
 

 تأليف: 
 ابوبكر بن حسين



 
 

 شده است.دانلود  دهيكتابخانه عقاز سايت كتاب  ناي
www.aqeedeh.com 

 

 آدرس ايميل:  
 book@aqeedeh.com 

 

 

 هاى مفيد سايت

www.nourtv.net 
www.sadaislam.com 
www.islamhouse.com 
www.bidary.net 
www.tabesh.net 
www.farsi.sunnionline.us 
www.sunni-news.net 
www.mohtadeen.com 
www.ijtehadat.com 
www.islam411.com 
www.videofarsi.com 
 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.ahlesonnat.com 
www.isl.org.uk 
www.islamtape.com 
www.blestfamily.com 
www.islamworldnews.com 
www.islamage.com 
www.islamwebpedia.com 
www.islampp.com 
www.videofarda.com 
 

 



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م
 فهرست مطالب

 5 .......................................................................................................................... مقدمه

 9 ......................................................................................................... شبهات بررسي
 13 ........................ است؟ نداشته وجود فاطمه بنت كلثوم ام نام به يدختر: شبهه

 16 ........ اند؟؟داشته فرزندي سزينب سيدة از بعفرج بن عبداهللا حضرت آيا

 21 !نداشته كلثومام نام به دختري فاطمه كه اين تاييد در شيعه عالمان كالم: شبهه

 30 ...... !نداشته كبري كلثوم ام اسم به فرزندي فاطمه كه ديدگاه اين دشواه:شبهه

 35 .................................. :است كرده ازدواج كسي چه با جعفر بن اهللا عبد: شبهه

 37 ......................................................................... :نفر دو نام با خطبه يك: شبهه

 42 ... :عليها اهللا سالم زهرا حضرت براي كلثوم ام خواني نوحه و عزاداري: شبهه

 47 ........... بود؟ كسي چه همانم خوردن، ضربت شب در ÷ مؤمنان امير: شبهه

 54 ................................................ :÷ مؤمنان امير دختر بهترين كلثوم ام: شبهه

 55 ........................................ كرد؟ خواستگاري كسي چه دختر از معاويه،: شبهه

 59 .......................................................... :است شده دفن كسي چه شام در: شبهه

 67 ................................. شدند اسير كربال در بيت، اهل زنان از كساني چه: شبهه

 68 .................................................... :رسيد كلثوم ام به فقط فاطمه، ميراث: شبهه

 70 ..................................... !!!عليها اهللا سالم زينب حضرت با عمر ازدواج: شبهه

 71 ........................................................... :داشت حضور كربال در كلثوم ام: شبهه

 74 ........................ :سنت اهل علماي اقرار به بيت اهل در ازدواج منكرين: شبهه
 



 در روشني آفتاب                             2

 

 79...............................................................................................شبهات از دوم بخش

 79 .............................. ؟÷ مؤمنان امير دختر كلثوم ام يا ابوبكر، دختر كلثوم ام

 81 ...................... بكر أبو داماد عمر: مسلم صحيح شارح ترين مهم اعتراف: شبهه

 توسط س بكر أبو دختر از عمر خواستگاري رد جعلي روايت تحليل: شبهه
 86 .................................................................................................... :لعايشه

 94 .................................................................... :كلثوم ام دو از روايت يك: شبهه

 96 ..................................... :قضيه نقل در موجود يها تعارض: سوم محور: بههش

 103 .................................... كرد؟ ازدواج كسي چه با عمر از پس كلثوم ام: شبهه

 112 ................................................................. ازدواج هنگام كلثوم ام سن: شبهه

 123 ................................................................... لكلثوم ام مهريه مقدار: شبهه

 128 ............................................ است؟ داشته فرزندي كلثوم ام از عمر آيا: شبهه

 136 ............................................................ !!!اكبر زيد از بزرگتر اصغر زيد: شبهه

 145 ........................ :آورد نعيم بن ابراهيم ازدواج به را رقيه دخترش عمر،: شبهه

 147 .............................. :آنها وفات نحوه و زيد و كلثوم ام وفات تاريخ. 5 :شبهه

 149 .........................................................................داشت؟ فرزند زيد، آيا: شبهه

 154 .................................. ند؟خوا نماز كلثوم ام و زيد جنازه بر كسي چه: شبهه

 162 ........................... بزينب حضرت با يا كلثوم ام با سعمر ازدواج: شبهه

 171 .......................... :كرد سكوت كلثوم، ام به مغيره اهانت مقابل در عمر: شبهه

 175 ......................... :ازدواج براي عمر بهانه تحليل و بررسي: پنجم محور: شبهه

 178 ................................... :صخدا رسول سنت با مخالفت: ششم محور: شبهه

 178 ..................... :ص خدا رسول توسط ب عمر و بكر أبو خواستگاري رد

 183 ............................................................عمر توسط جاهلي سنت احياء: شبهه



 3  فهرست مطالب

 

 187 ....... !:است حرام خدا دشمن دختر و صخدا رسول ردخت بين جمع: شبهه

 198 ............................................. :نبود »كفو« كلثوم ام با عمر: هفتم محور: شبهه

 208 .......................................... :لكلثوم ام با سعمر سني كفائت عدم: شبهه

 215 .......................... :كلثوم ام با ازدواج براي عمر اخالقي صالحيت عدم: شبهه

 218 .............. :او تند اخالق خاطر به عمر با ازدواج از بكر ابو دختر امتناع: شبهه

 219 .............................................................. :زد يم كتك را همسرش عمر: شبهه

 219 .......................................................................................................... :جواب

 222 ....................................................... :كلثوم ام با عمر ديني كفائت عدم: شبهه

 224 . داند يم... و خيانتكار دروغگو، ستمگر، فاجر، را دوم خليفه ،÷مؤمنان امير: شبهه

 233 ......................................... :كفائت عدم بر دليل ه،خليف خواري شراب: شبهه

 239 ................................................. نيست كفو عفيفه، دختر با گذار بدعت: شبهه

 248 ........................................... :زورگويي و تهديد با ازدواج: هشتم محور:شبهه

 250 ................................. :كند يم نقل را روايات اين يكاف كتاب در يكلين: شبهه

 273 ................................ :است جايز نيز كافر با ازدواج ضرورت، حال در: شبهه

 282 ............................................................. :عاتكه با عمر اجباري ازدواج: شبهه

 286 ........... لزينب حضرت دختر با يوسف بن حجاج اجباري ازدواج: شبهه

 289 . السالم عليهما الحسين بنت سكينه با زبير بن مصعب اجباري ازدواج: بههش

 292 .......................................................... :سني هاي كتاب در جنيه روايت: شبهه

 298 ................................................................................................. :شبهه آخرين

 305 ............................................................................................ كتاب مآخذ ترين مهم

 307 ................................................................................................... تشيع اهل منابع





 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه

 حتاج النهار إىل دليل؟إذا ا فهل يصح يف اآلذهان شیء

توان چيزي را اثبات و صحت آنرا براي ذهنها  مي اگر روز نياز به دليل داشته باشد آيا
 روشن كرد؟

 بعده.. یاحلمدهللا وحده والصالة والسالم علی من ال نب

در چند سال اخير علماي اهل تشيع پشت پا بر همه قواعد زده و واضحات تاريخ 
ايم، يار غار بودن حضرت ابوبكر  ه بارها ديدهنانكه به وقت مباحثاسالم را منكر ميشوند چ

را منكر ميشوند و  صبا دو دختر حضرت رسول سو ازدواج سيدنا عثمان سصديق
دختر و  ،لبا ام كلثوم سجديداً كارشان باال گرفته تا جايي كه ازدواج حضرت عمر

را  لرا، بلكه وجود ام كلثومرا نيزمنكر ميشوند! نه تنها اين ازدواج  سعزيزه حضرت علي
 .انكار ميكنند!

اين دكاندارن مغرض چون دكانهاي خود را در معرض خطر و خود را نزديك به ور 
شكستگي ديدند مصمم شده تا به هر نحوي اين ازدواج را مردود اعالم كرده تا به اين 

يت ترفند سائالن و حقيقت جويان را دست به سر كرده و چند صباحي بر عمر وال
 فقيهشان (بخوانيد قبيحشان) بيافزايند.

را به بدترين صفات موصوف  ÷براي نابود كردن حق حتي حاضرند حضرت علي
 را به ديوثي! به ÷كنند ولي حاضر به بستن دكانهاي خود نيستند! حضرت علي

 .عرضه گي، به ترسويي بي
تا شايد اند  و دهها صفت زشت و ناپسند، به صورت خواسته و ناخواسته متهم كرده

 احي بر عمر دولت خود بيافزايند!!.بدينوسيله چند صب
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البته اين را نيز بدانيد: اين انكار چيز عجيبي نيست كه از اين عالم نماها سر زده! بلكه 
0Fآنها در رد حقايق استادند

سال  1000و هر روز چيز جديدي را كشف ميكنند كه علماي  1
 اند. را نداشته ها اصوالً جرات چنين هذيان گويي پيش حتي به ذهن آنها خطور نميكرده و
دوام نخواهند آورد و مضحكه همه  "علم تاريخ" چون ميدانستند زير رگبار مشت و لگد

 .خواهند گرديد!
در اكثر متن اين شبهات خواهيد ديد كه بزرگترين سرمايه آنها! اختالفات في ما بين 

ين علما چيز بسيار پيش پا افتاده ايست و علما است ولي غافل از آن هستند كه اختالف ب
 ميبنيم كه علماي شيعه به همين موضوع اعتراف و از آن به اين شكل گله ميكنند:

مسألة الواحدة علی عرشين قوالً، أو ثالثني قوالً، ـتراهم خيتلفون يف ال«فيض كاشاني: 

 .1F2»و يف بعض متعلقاهتاأو أزيد، بل لو شئتُ أقول: مل تبق مسألة فرعية مل خيتلفوا فيها، أ

بيني كه آنها در يك مسئله بيست قول مختلف يا سي قول  مي« فيض كاشاني مينويسد:
اي فرعي نيست كه در آن يا در  توانم بگويم هيچ مسئله مي يا بيشتر از آن دارند، بلكه

 .»بعضي از متعلقات آن اختالف نكرده باشند
وايات عمل ميكنند كه شيخ صدوق از ولي آقاي قزويني و همدستانش گويا به اين ر
 علي بن اسباط روايت (كذب نقل) ميكند كه گفت:

آيد كه فهميدن آن الزم است، و در  مي اي پيش گاهي مسئله گفتم: ÷به امام رضا 
 شهري كه من هستم كسي از شيعيان شما نيست كه از او فتوي بگيرم.

فخذ « بخواه، هرچه جواب داد امام فرمودند: نزد فقيه همان شهر برو و از او فتوي

و همچنين از امام  2F1»بر عكس آن عمل كن كه حق در همين است!« »بخالفه فإن احلق فيه

                                           
 .چه بسا تا چند سال ديگر بر خورشيد نيز لكه سياهي پيدا كنند!!. - 1
، اساس االصول 2ص  1ت در تهذيب االحكام طوسي، جو مانند اين شكاي .9، ص الوافی املقدمة - 2

 .و مستدرك الوسائل نوري، الذريعه آقا بزرگ طهراني 51لكهنوي ص 
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(اهل  در باره دو حديث متعارض پرسيدند كه گفت: آنها را با روايات عامه ÷صادق
 .3F2»مطابقت دهيد، آنچه با روايات آنان مخالف بود به آن عمل كنيد سنت)

گذاشته و به وسيله همين  (زبانشان الل)س ر كافر بودن حضرت عمرآنها اصل را ب
قصد تاليف اين كتاب  اند. فكر تمام شبهات خنده دار و بعضاً شرم آور خود را بنا نهاده

 من اهللا توفيقونيز جواب دادن به شبهات آنهاست. 

ختصر الزم به ذكر است كه متن شبهه از دو مقاله سايت وليعصر گرفته شده كه يكي م
و دومي مفصل است! و ما به دليل طوالني بودنشان در هر بحثي فقط اصل شبهه را نقل 

 ميكنيم تا خواننده بهتر بفهمد و باعث گنگ بودن موضوع نشود. 
 ايم: هه جواب گفته و آن را بررسي كردهدر اين تحقيق به چند سوال و شب

 وجود نداشته است؟ لدختري به نام ام كلثوم -1
ازدواج كرد يا با دختر سيدنا  سبا ام كلثوم دختر ابوبكر صديق سعمرحضرت  -2

 ؟سعلي
 آيا تعارضها و اختالفات موجود در اين ماجرا به اصل ازدواج صدمه ميزند؟ -3
 ؟!!!؟صاهانت به ناموس رسول خدا -4
 .براي ازدواج سبررسي و تحليل دليل حضرت عمر  -5
 ضاد است؟در ت صآيا اين ازدواج با سنت پيامبر -6
 هم كفو نبود؟ لبا ام كلثوم سامير المومنين عمر -7
 ازدواج با تهديد و زور؟؟ -8
 .بررسي سند روايات اين ماجرا -9

                                                                                                             
؛ تهذيب االحكام شيخ 249ص 2؛و عيون أخبار الرضا ج   531ص  2علل الشرايع شيخ صدوق ج - 1

 .575املي ص حر ع فصول املهمةو  116ص  27؛ وسائل الشيعه حر عاملي ج  295ص  6طوسي ج 

 .577حر عاملي ص  الفصول املهمة؛ 118ص  27وسائل الشيعه حر عاملي ج  -2





 
 

 بررسي شبهات

دست اندر كاران سايت وليعصر(آيت اهللا! قزويني) در ابتداي بحث ميگويند: تاريخ 
ه است...... يكي از مداران بود بشر، هميشه در معرض تحريف سردمداران و سياست 

اج ام كلثوم با عمر بن خطاب اند، ازدو هايي كه دودمان بني اميه به تاريخ افزوده افسانه
 .است

 جواب:
گفت!.. چرا كه  ها . پس بايد به آنها آفريناند. اميه اين روايت را جعل كرده اگر بني 

(به زعم شيعه)  هكه حتي ائماند  ميبنيم ايشان تا به آن حد در كار خود مهارت داشته
 .اند! اين ماجرا بردهو عالم الغيب هم گول خورده و گمان بر صحت  معصوم

روايت را از آنها نقل ميكند كه مال باقر مجلسي دو تا از آنها  4كليني با سند صحيح  

و يكي را موثق و ديگري را  ). فصل تزوج ام كلثوم24ص 20العقول جة مرآ( را حسن

.).و باب المتوفي عنها زوجها المدخول بها أين تعتد 21/197لعقولا ةمرآصحيح ميداند!( 

ميگويد: اما رواياتي كه داللت بر ازدواج حضرت عمر و ام كلثوم عليها السالم ميكند 
4Fصحيح بوده و هيچ شكي در آن نيست!

1. 
گذشته از اين بني اميه به چه علت بايد اين ماجرا را جعل ميكردند؟؟ مگر شما 

بدگويي و او را لعن و نفرين ميكردند و ميخواستند  ÷امويها از سيدنا علي نميگوييد كه
را از چشم مردم بياندازند؟حاال چه لزومي داشته روايتي جعل كنند به اين خاطر  ÷علي

 .خوب بوده است؟؟!! سبا حضرت عمر سكه ثابت شود علي 

                                           
 .البته بهبودي دو تا از آنها را ضعيف دانسته كه مجبور به قبول آنيم چون: جرح مقدم است بر تعديل -1
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لفا صحبت يش از سيرت و روش خها مگر شما نميگوييد: هر وقت معاويه در نامه
حرفش را تاييد ميكردند تا بهانه دستش نيايد كه فردا بگويد:  سميكرد حضرت علي

ميبينيد! علي با خلفاي قبل از خودش هم مشكل داشته، چه برسد به من!! حاال چرا بايد 
چنين اشخاصي بر خالف نيت خودشان( كه به قول شيعه قصد داشتند علي رو دشمن 

 ز اين راه خود رو تثبيت كنند) روايتي جعل كنند كه نشانهخلفاي ثالثه جلوه بدن تا ا
 .است؟؟! سو عمر ÷محبت بين علي

ميگويد: معاويه  "علي از زبان علي"سيد جعفر شهيدي شيعي در كتاب خودش  دكتر!
 ÷اشخاص مزدوري را مزد ميداد تا در فضيلت خلفاي ثالثه و در قدح حضرت علي

 .روايت جعل كنند!!
 ساميه روايتي جعل ميكنند كه هم فضيلتي براي حضرت عمر ه و بنيحاال چرا معاوي

است؟؟!! (شايد شيعه اين را فضيلت نداند ولي  سهم فضيلتي براي حضرت علي  سو 
 .بني اميه كه ميدانسته!)

آقاي قزويني در ادامه ميگويد: برخي ديگر، وقوع تعارض در روايات ازدواج را دليلي 
دانند؛ از جمله شيخ مفيد  ل سنت در باره اين ازدواج ميواضح براي بطالن مدعاي اه

مسائل ـالمسائل العُكربية وـ(الهاي  رضوان اهللا تعالي عليه در دو رساله مجزا به نام

5Fچنين ميگويد الرسوية)

1. 

 مسائل الرسوية: اين دروغي بيش نيست! چون شيخ مفيد، هر چند در كتاب جواب
ج را مردود ميداند ولي بعد از اين كتاب به اشتباه و وقوع ازدوا )مسائل العكبريةنه د(و

 مسائل العكربيةواهي بودن داليل خود پي برده و بعد از نوشتن كتاب 
6F

وقوع ازدواج را  2

                                           
هاتي كه آقاي در اينجا از ناصر حسين الهندي نيز نام برده كه او از معاصرشيعه است و البته به شب - 1

 اند جواب خواهيم داد. ان شا اهللا قزويني به تبعيت از ايشان علم كرده
 .اي نزديك بغداددهكده - 2
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7Fمعترف ميشود. و آن را به دليل تهديد و حفظ اسالم دانسته

ولي مدعي به دروغ نام اين  1
 .رساله را هم ذكر كرده!!

ماند  نمي (بخوانيد اهل تشنج!) هيچ منكري باقي اهل تشيعپس ديگر از علماي قديم 
و بدون شك گردانندگان سايت وليعصر و ديگر مدعيان، از تغيير عقيده شيخ مفيد با خبر 

ه و بيش از پيش خود را رسوا بودند ولي چون به نفعشان نبوده خود را به ناداني زد
 .اند! كرده

 در مورد ادعاي شيخ مفيد ببينيم:اينجا جا دارد نظر محمد باقر مجلسي را 
من طريقهم  كم يثبت ذلـا هو لبيان أنه لـأصل الواقعة إنم –مفيد ـإنكار ال« مجلسي:

قد روي الكليني عن محيد بن زياد عجيب و كإال فبعد ورود ما مر من األخبار إنكار ذلو

 ÷ عبداهللا يبمد بن زياد عن عبداهللا بن سنان ومعاوية بن عامر عن اعن أيب سامعة عن حم

عن حممد بن  كروي نحو ذلكلثوم فانطلق هبا إيل بيته. وا تويف عمر أيت ام ـمـقال: إن عليا ل

غريه عن أمحد بن حممد بن عييس، عن احلسني بن سعيد، عن النرض بن سويد، عن حييي و

 .8F2»÷، عن سليامن بن خالد عن أيب عبداهللا الـمهشام بن س

دربارة اصل واقعه (ازدواج خليفه  –داي رحمتش كند كه خ –انكار شيخ مفيد «يعني: 
شود  نمي با ام كلثوم) تنها مربوط به آنست كه اين حادثه از طريق آنان (اهل سنّت) ثابت

و گرنه، پس از ورود اخباري كه (از طريق اماميه) گذشت انكار اين امر، شگفت است! و 
گزارش نموده كه گفت: چون  ÷كليني به سند خود (سلسله سند) از ابو عبداهللا صادق

نزد ام كلثوم رفت و او را به خانة خود برد. و همانند اين  ÷عمر وفات يافت علي
نيز گزارش شده  ÷كند) از ابو عبداهللا صادق مي روايت با سند ديگر (سند را ذكر

 .»است

                                           
 .، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت61المسائل العكبرية،شيخ مفيد ص - 1
 .109، ص 42بحار األنوار، ج  - 2
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الزم به ذكر است كه آقاي مجلسي اين ازدواج را بر تقيه گرفته است!! چنان كه در  

پيرامون آن مفصالً بحث كرده و بعد از  »العقول ةمرآ«رح اصول و فروع كافي به نام ش

 كواالصل يف اجلواب ان ذل«نويسد:  مي منكر ازدواج و با قبول اين نكاح جواب دادن به

 .9F1»سبيل التقية واالضطرار وقع عىل

بنا  واقعيت دارد، اما سبا عمر لجواب اصلي اين است كه نكاح ام كلثوم«يعني: 
 . »بر اضطرار و تقيه واقع شده است

يعني:  »إيثارتارة يروي أنه كان عن اختيار و«و نيز جناب مجلسي معترف است كه: 

10F!!»گاهي روايت شده كه اين ازدواج از روي اختيار و ايثار انجام گرفته است«

2. 
 .ولي آقاي قزويني فقط از مخالفان صحبت كرده و از موافقان اسمي نيست!!

 .منكران معاصر!!ابت شد كه از قدماي اهل تشيع هيچ منكري وجود ندارد، و اما پس ث
به منكران معاصر، اين سخن سيد مرتضي شيعي را تقديم ميكنم كه همين آنها را بس 

 :است
فأما من جحد من غفلة أصحابنا وقوع هذا العقد ونقل هذا البيت وأهنا «سيد مرتضي: 

ور. وال جيوز أن يدفعه إال جاهل أو معاند، وما احلاجة ولدت أوالدا  من عمر معلوم مشه

 .11F3»مشاهدات يف أمر له خمرج من الدينـبنا إلی دفع الرضورات وال

اند. اين ازدواج و انتقال  وقوع اين عقد را انكار كرده اصحاب غافل ما!،اما كساني از «

جز و آن را  تمعلوم و مشهور اسكلثوم به خانه عمر و آوردن فرزنداني براي او  ام

                                           
 .، چاپ قديم تهران"ام كلثومتزويج "، باب 448، 449، ص 3العقول  ةمرآ - 1

 .107، ص 42بحار األنوار، ج  - 2
 اعداد سيدمهدي الرجاي ،، تحقيق سيد احمد الحسيني150، ص3رسائل ج ،ق)436السيدالمرتضي(م - 3

 .ق1405 ،قم ،دارالقرآن
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اي از دين كه راه خروجي براي آن هست،  كند و ما در مسئله انكار نمي »جاهل يا معاند«
 .!»نيازي نداريم كه مسائل ضروري و آشكار را انكار كنيم

بعد از اين ببينيم و بخنديم،داليل اصحاب غافل و جاهل و معاند آقاي سيد مرتضي 
 .را!!

 ت فاطمه وجود نداشته است؟شبهه: دختري به نام ام كلثوم بن

.....كساني كه فرزندان امير مؤمنان از فاطمه زهرا را پنج نفر؛ يعني امام حسن، امام 
اند كه  اند، تنها به مضامين روايات نظر داشته كلثوم معرفي كرده حسين، محسن، زينب و ام

اند؛  را آورده كلثوم. به همين سبب نام هر دو ها گاهي نام زينب آمده و گاهي ام در آن
كلثوم كنيه زينب كبري است؛ چنانچه اين مطلب در بسياري از كتب  كه ام غافل از اين

 انساب شيعه ذكر شده است.
 جواب:

اگر شيعيان به همين راحتي ميتوانند بگويند: ام كلثوم كنيه زينب كبري بوده و 
 م:ما هم ميتوانيم بگويي دختر ديگري نداشته لفاطمه

دختري به نام  لبوده و حضرت فاطمه سهمسر عمر لكلثوم زينب كنيه ام
 زينب كبري نداشته!!! و البته چندين قرائن نيز ميتوان ذكر كرد.. از جمله:

دو دختر  لميگويند: فاطمه 12F1 شيخ مفيد و مجلسي و النمازي و محدث قمي و...
رت زينب صغري بوده و همسر حضاش  داشته يكي زينب و ديگري ام كلثوم كه كنيه

 .!!است سعمر

                                           
ص  4؛ مستدرك سفينة البحار ج  30العمدة ابن البطريق ص  و ؛،354، ص1شيخ المفيد،ج االمالي - 1

محمد تقي تستري؛ اعيان الشيعه  216ص  12علي النمازي الشاهرودي؛ قاموس الرجال ج 313

دار  _، 647ص  1االئمه ابن صباغ، حاشيه ج  معرفة؛ الفصول المهمه في  326ص  1محسن امين ج 

 .74ص  42؛بحار االنوار ج 431الحديث للطباعة والنشر ؛ محدث قمي در نفس المهموم ص 
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اُم اش  به خاله لنويسد: پيغمبر براي شباهت حضرت اُم كلثوم مي محدث قمي
 ، او را هم اُم كلثوم كنيه نهاد.صكلثوم دختر پيامبر

همسر  لدر اينجا من ميگويم: نه برادر! تنها يك دختر بوده، يعني فقط ام كلثوم 
دليل ديگر نيز  !! وواقعي است و زينب كبري وجود خارجي نداشته سحضرت عمر

 بن بابويه قمي اينگونه ميخوانيم:ميتوان گفت كه: در روايتي از ا
را در آغوش چپش حمل كرد  سرا در آغوش راستش و حسين سحسن لفاطمه

13Fرا با دست راستش گرفت، سپس به حجره پدرش رفت!!! لكلثوم و دست چپ ام

1 
آورد!! پس نتيجه ميگيريم  نمي (خواستگاري از دخت ابوجهل).. و نامي از زينب به ميان

كه زينبي در كار نبوده!! مگر اينكه بگوييد:زينب از ام كلثوم كوچكتر بوده كه البته آقاي 
 .قزويني اين راه را بر خود بسته و در شبهاتش عكس اين موضوع را گفته است!

در تاييد روايت فوق،آقاي قزويني زحمت ما را كم كرده و خودشان كمي جلوتر قول 
 اند: عشي را به اين شكل نقل كردهآقاي مر

حضرت امير المؤمنين علي را هفده فرزند بوده وبه روايتي بيست فرزند، امام حسن، 
ديگر ام كلثوم واين هر چهار از  -درطفلي وفات كرده  -ديگر امام حسين، ديگر محسن 

14Fاند فاطمه بوده

2. 
.. پس اند. و فقط ام كلثوم را شمردهديديد كه ايشان نيز از زينب نامي به ميان نياورده 

 .نتيجه ميگيريم كه زينبي در كار نبوده!!!
و باز هم آقاي مرعشي در كتابش قولي را نقل كرده كه در آن نام ام كلثوم و حسن و 

15Fحسين آمده ولي از زينب خبري نيست!!!

و يا اين روايتي كه آقاي قزويني در شبهاتش  1
 كه:اند  وري نقل كردهبه اين شكل از محمد فتال نيشاب

                                           
همين روايت را شيخ مجلسى نيز در كتابش  -، چاپ نجف 185-186 بابويه، ص إبنعلل الشرايع،  -1

 جالءالعيون آورده است.
 .172ص   30شرح إحقاق الحق مرعشي، ج  - 2
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هنگامي كه فاطمه از دنيا رفت، مردم مدينه يكپارچه صداي ناله سر دادند،...مردم دسته 
 دسته به نزد علي آمده در حالي كه حسن و حسين در جلوي آنحضرت نشسته و گريه

 شدند. مي كردند و مردم نيز از گريه آن دو گريان مي
داشت و چادر عربي برسرش افكنده بود، از  در حالي كه روبند بر چهره لكلثوم ام

زد: اي جد بزرگوار! و اي رسول خدا! اكنون به حق تو را از  خانه بيرون آمد و فرياد مي
16F.... دست دادم كه هيچگاه ديگر تو را نخواهيم ديد،

2. 
 .همينطور كه مالحظه كرديد در اين روايت نيز نامي از زينب نيست!!

نبوده كه در آن روز در سوگ مادر گريه كند و اگر خيلي  نتيجه اينكه زينبي در كار
خوشبين باشيم ميگوييم او در آن روزها دختر كوچكي بوده كه اين چيزها را درك 

 .نميكرده!!
اما اگر بگوييد: پس زني كه در حوادث كربال از آن ياد شده كه بود؟ام كلثوم كه قبل  و

 از آن ماجرا فوت شد.
همراه  سدر زمان خالفت معاويه لميگويد: ام كلثوم ميتوان گفت: روايتي كه

پسرش فوت شد صحيح نيست، بلكه صحيح آن است كه او بعد از واقعه كربال از دنيا 
 رفت و سند نيز اينگونه است:

علي محمد علي شيعي والدت ام كلثوم را سال ششم هجري و وفات او را چهار ماه 
17Fاست و ماجرا را نيز نقل ميكند.. پس از بازگشت كاروان اسرا از شام دانسته

3. 
رد نكند كه زحمت ما پس اين موضوع نيز حل ميشود و باز هم دست آقاي قزويني د

 .را كم كرده!!

                                                                                                             
 .289ص  8رجوع كنيد:شرح إحقاق الحق، ج  - 1
 .، منشورات الرضي قم152،فتال نيشابوري ص روضة الواعظني - 2
 .247ـ  238ي، صصاعالم النساء علي محمدعل - 3
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و بعضي آقاي قزويني ميگويند: در كربال خطبه اي ايراد شده كه بعضي آن را از زينب 
 .اند! آن را از ام كلثوم دانسته

ين هم يك دليل ديگر كه زينبي وجود نداشته! بلكه آن بنده نيز ميگويم: آقا ديديد؟ ا
خطبه از ام كلثوم است كه نام او زينب صغري است و مولفين و راويان را به اشتباه 

 .انداخته است!
 ميگوييم: عبداهللا بن جعفر ها و در مورد ازدواج عبداهللا بن جعفر نيز مانند شيعه

18Fاي ازدواج كرده است (استغفراهللا) با جنيه

همه آنها اند  و فرزنداني كه برايش نوشته !1
و براي اثبات اين حرف، داليلي مانند اند  خياالتي هستند كه راويان و مولفين تراشيده

 صول ايشان اينچنين ارائه ميكنيم.داليل آقاي قزويني و طبق استدلها و ا
ان تعارض در بعضي روايات و اختالفات در تعداد فرزند (به قول قزويني)داليل: 

 .آنها، اصل چنين ازدواجي را زير سوال ميبرد!!

 اند؟؟ فرزندي داشته ساز سيدة زينب بآيا حضرت عبداهللا بن جعفر

علما در اين مورد بسيار سر گردان هستند تا به آنجا كه قولها بسيار متفاوت و جمع 
بين آنها ممكن نيست! بعضي يك پسر و بعضي دو پسر و بعضي يك پسر و يك دختر 

19Fاند قول متفاوت را درج كرده 9... حداقل و..

2. 
 تنها يك پسر: -1

شيخ نويري كه آقاي قزويني در ادامه آن را گواه گرفته تنها يك فرزند براي زينب و 
 اند!!! و نويري مينويسد: كر كردهعبداهللا بن جعفر ذ

                                           
ماجراي جنيه بس جالب و خنده دار است كه شيعيان براي رد ازدواج حضرت عمر با ام كلثوم از  - 1

 ايم. آن استفاده ميكنندو ما در اواخر كتاب به آن پرداخته
علمايي كه در اين مورد از نظر آنها استفاده ميشود، اكثراً آنهايي هستند كه جناب قزويني در شبهه  - 2

 .از آنها استفاده كرده است!! "آيا عمر از ام كلثوم فرزندي داشته است؟ "ي به ناما
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وتزوج زينب عبد اهللا بن جعفر فامتت عنده، وولدت له عيل بن عبد اهللا بن «

 .20F1»....!!جعفر

طالب فولدت له  تزوجها عبد اهللا بن جعفر بن أيب«زينب  و صفدي مينويسد: 

 .21F2»علياً....!

طالب،  بنت عيل عبد اهللا بن جعفر بن أيبزوج زينب « ابن حزم اندلسي مينويسد:

 .22F3»فولدت له عيل بن عبد اهللا، له عقب

 فقط دو پسر: -2

فاما زينب فتزوجها «ن جعفر مينويسد: امام بيهقي در مورد اوالد زينب و عبداهللا ب

اهللا بن جعفر فامتت عنده وقد ولدت له علی بن عبد اهللا بن جعفر واخا له آخر يقال له عبد

 .23F4»عون...

تزوج زينب هذه ابن عمها عبداهللا بن جعفر فولدت له عليا «ابن كثير در سيرة النبويه: 

 .»وعونا وماتت عنده

يل عبداهللا بن جعفر فامتت تزوج زينب بنت ع« ب:و احمد طبري به نقل از ابن شها

 .24F5»قد ولدت له عليا وعوناعنده و

 .يك پسر و يك دختر! -3
ي ها هجري قمري) در كتاب خود فرزندان آنان را دو نفر به نام 151ابن اسحاق (م. 

 علي و ام ابيها ذكر كرده است.

                                           
 .142، ص 18نهاية األرب في فنون األدب النويري، ج  - 1
 .79، ص 1الوافي بالوفيات الصفدي، ج  - 2
 .مصر –دار المعارف   _ 40جوامع السيرة ابن حزم ص - 3
 .الفكر ، دار70، ص 7سنن الكبرى البيهقي ج  - 4
 .167ذخائر العقبي  محب الدين طبري ص  - 5
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 يك پسر و دو دختر -4

 .25F1»لثوم ورقيةوقال الدار قطني ولدت له عليا وأم ك«

 سه پسر و يك دختر -5

ولدت من عبداهللا بن جعفر علياً طالب...  زينب بنت عيل بن أيب«نويسد:  ذهبي مي

 .26F2»...كلثوم  أموعوناً وعباساً و

 .سه پسر و دو دختر! -6
هاي جعفراكبر، علي، عون اكبر و دو  هجري قمري) از سه پسر به نام 236زبيري (م.  

27Fكلثوم و ام عبداهللا نام برده است ي امها دختر به نام

3. 
 فقط چهار پسر -7

هجري قمري ) اسامي فرزندان آنان را عباس، جعفر، ابراهيم و علي  490عمري (م. 
28Fاصغر، كه به زينبيون معروف بودند ذكر كرده است

4. 
 چهار پسر و يك دختر -8

 صرسول اهللا  بنت» فاطمة«أمها طالب بن هاشم.، و زينب بنت عيل ابن أيب« ابن سعد:

له: عليا، وعونا،  فولدت» مطلبـطالب بن عبد ال عبد اهللا بن جعفر بن أيب« تزوجها

 .29F5»أم كلثوموعباسا، وحممد، و

                                           
ذخائر العقبي، در مورد رقيه گفته شده: ورقية ماتت قبل أن تبلغ الحلم، واهللا أعلم.. إمتاع األسماع/  - 1

 .بيروت _ 371ص 5مقريزي ج
و مصادر  213، ص 2االسنوي شافعي ج  ،؛ الكوكب الدري 273، ص2تجريد اسماء الصحابه، ج - 2

 .ار االنوار، ابن علي فضل بن حسن طبرسيبح
 .،(دارالمعارف للطباعه و النشر) .82نسب قريش ص  ،مصعب بن عبداهللا الزبيرى - 3
 .، ابن الحسن على بن محمد العمرى279المجدى فى انساب الطالبيين ص.  - 4
حمد ،م122ص  1و موسوعة اإلمام علي بن أبي طالب ج 465ص  8طبقات الكبري ابن سعد ج- 5

 .الريشهري شيعي
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قال ابن قتيبة: ولد عبد اهللا بن جعفر سبعة عرش ابنًا «امام نووي به نقل از ابن قتيبه: 

كلثوم، أمهم زينب بنت وبنتني، وهم: جعفر األكرب، وعلی، وعون األكرب، وعباس، وأم 

 .30F1»طالب من فاطمة علی بن أبی

وتزوجت زينب بنت فاطمة ابن عمها عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب وماتت «عصامي: 

 .31F2»عنده، وقد ولدت له علياً وعوناً وجعفراً وعباساً وأم كلثوم

 پنج پسر و يك دختر -9
محمد و ام كلثوم ثبت كرده بالذري اسامي آنان را علي، عون اكبر، جعفراصغر، عباس، 

 است.
وبه كان يكنی، وأمه حمشية من بني أسد. وعلياً، وعون  ولد عبد اهللا بن جعفر: حممداً «

األكرب، وجعفر األصغر، وعباساً، وأم كلثوم؛ أمهم زينب بنت عيل بن أيب طالب، وأمها 

 .32F3»فاطمة

***** 

شدن خواننده تعارضها و  بعد از مالحظه كردن اين همه تعارض!! بد نيست براي قانع
بلكه درگيريهايي كه در مورد مكان قبر زينب وجود دارد را نقل كنيم كه موضوع را بيش 

 .از پيش ثابت كند!
 قبر حضرت زينب كجاست؟؟

زينب ساختگي! مطرح شده است و هركدام نيز  از قديم االيام سه مكان به عنوان قبر
 ميكنيم تا خواننده خود شاهد باشد. طرفداراني دارد و ما اين اختالفات را نقل

                                           
 .362ص  1تهذيب االسماء امام نووي ج- 1
 .العصامي ،224سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي ص  - 2
 .و ابن اثير در اسد الغابة 271بالذرى، انساب االشراف ص - 3
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مشهور است. نسابه عبيدلي »  زينبيه«محلي كه در شهر قاهره پايتخت مصر به نام  -1 
شش روايت نقل كرده است كه بر اساس »   .122 -125ص  ،اخبار الزينبات«در كتاب 

 ها بايد حضرت زينب عليهاالسالم درمصر دفن شده باشد. مضمون آن
شهرك زينبيه امروز در نزديكي دمشق، پايتخت فعلي كشور سوريه  قبري كه در -2

 وجود دارد.
اند. زائران  تعبير آورده»  راويه«يا »  غوطه«علماي قديم از اين مكان (شهرك زينبيه) به 

 كنند. روند، اين مكان را زيارت مي ايراني كه جهت زيارت به سوريه مي
 ن استناد ميكنند، رحله ابن بطوطه است.مهمترين سندي كه طرفداران اين قضيه به آ

كلثوم  عىل فرسخ منها مشهد أمدمشق) و (أ بقرية قبيل البلدو«ابن بطوطه مينويسد: 

 صكنّاها النبي و إن اسمها زينب :يقالوبنت عيل بن أبيطالب من فاطمة عليها السالم 

وحوله مساكن وله وعليه مسجد كبري  صكلثوم بنت رسول اهللا كلثوم لشبهها بخالتها أم أم

يه أهل دمشق قرب الستّ أمأوقاف. و  .33F1»كلثوم يسمّ

 ÷طالب كلثوم دختر علي بن ابي در روستايي در يك فرسخي دمشق مزار ام«يعني:  
بر  صرا پيامبر» كلثوم ام«گويند: نام او زينب است و كنيه  و فاطمه عليها السالم است. مي
 .»داشت صلثوم دختر پيامبرك اش ام او نهاد؛ زيرا او شباهت به خاله

هايي در اطراف آن است و داراي موقوفاتي  بر مزار او مسجد بزرگي بنا گرديده و خانه
 ».باشد. گروهي از شيعيان آنجا را قبر زينب كبري ميدانند مي

 .شهر مدينه نيز به عنوان محل دفن حضرت زينب عليها السالم معرفي شده است -3
كه حضرت زينب عليها السالم در مدينه دفن شده است سيد محسن امين معتقد است 

حضرت زينب عليها السالم پس از فاجعه  آورد كه: بازگشت و براي اين مطلب دليل مي
كربال به مدينه، قطعي و مسلم است اما خروج مجدد او از اين شهر ثابت نشده است، 

                                           
 .117رحلة ابن بطوطه، بيروت، ص - 1
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است، گرچه تاريخ وفات  بايد گفت: در مدينه وفات يافته و در همانجا دفن شده ،بنابراين
34Fو محل دفنش دقيقا روشن نباشد

1. 
 ها سخني مانند سخن آقاي قزويني را به خودش ميگويم: بنده بعد از ذكر اين اختالف

اين اختالفاتي كه ذكر شد به آن معني است كه چنين ازدواجي رخ نداده بلكه چنين 
 .هم داشته باشد!!دختري (زينب) براي حضرت فاطمه ثابت نميشود كه حاال قبري 

از اين حرف من تعجب نكنيد!! باور كنيد آقاي قزويني بعد از ذكر چنين اختالفاتي 
نتجيه گرفته كه ازدواج ام كلثوم با عمر غلط و مردود است، من هم در اين مورد به ايشان 

 .اقتدا كردم!!
رنه هيچ ضمناً اين مطالبي كه ذكر شد فقط و فقط در جواب اراجيفات قزويني بود و گ

شخص عاقل و آگاهي منكر وجود دختران فاطمه،نه ام كلثوم و نه زينب نميشود!! و فقط 
قصد اين بود تا به خواننده بفهمانيم كه تاريخ بسيار دروغگوست و اگر كسي قصد كند 

 .پيش برود!ميتواند خيلي از واضحات اسالم را رد كند! ها مانند قزويني
 ات آقاي قزويني و جواب آن را:و اكنون ببينيد(و بخنديد) شبه

 كلثوم نداشته! ه فاطمه دختري به نام امكالم عالمان شيعه در تاييد اين ك شبهه:

رضي الدين حلي از عالمان بزرگ شيعه در قرن هشتم هجري در باره فرزندان امير 
از دختر و پسر بيست و هفت نفر است.  ÷نويسد: تعداد فرزندان علي  مي ÷مؤمنان 

كلثوم است، همگي از فرزندان دخت گرامي  ين و زينب كبري كه كنيه وي امحسن، حس
 اند. بوده صرسول خدا 

 شبهه: جواب
باشند كه به هيچ وجه نميتوان اين ادعا را از  مي 705رضي الدين حلي متوفي  -1

 .ايشان قبول كرد مگر اينكه داليل خود را ذكر كنند!

                                           
 يروت ب _ 140، ص 7اعيان الشيعه سيد محسن امين ج  - 1
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و بعد از  ÷مهاي فرزندان حضرت عليايشان درست يك صفحه قبل از ذكر نا -2
 به دست ابن ملجم مينويسد: سذكر ماجراي ضربت خوردن حضرت علي

يا عدو اهللا ال بأس علی أيب واهللا جيزيك  ÷مؤمننيـفصاحت ام كلثوم بنت أمري ال«

وبكت، فقال هلا ابن ملجم: فعالم تبكني، فو اهللا لقد رضبته بسيف اشرتيته بألف وسممته 

فان خاننی فأبعده اهللا،........ ثم قال لبنيه: يا بني ان هلكت فالنفس بالنفس، بألف درهم، 

مؤمنني، ـمؤمنني يا ملعون قتلت أمري الـاقتلوه كام قتلني،..... وصاحت زينب بنت أمري ال

 .35F1»ا قتلت أباك، ثم حبسوه....ـفقال: انم

!!! و بعد از آن به فرمود. ÷در اول روايت ميگويد: ام كلثوم دختر اميرالمومنين علي
باشند اشاره ميكند و بعد از آن نيز ميگويد: و  مي ÷فرزند ايشان كه منظور،سيدنا حسن

 .زينب دختر امير فرمود!!!!!
اند كه ام  نام برده و همه تصريح كرده سميبينيم كه در اينجا از دو دختر حضرت علي 

وده. (كه به وقتش يك خانه ب كلثوم فرزند علي و فاطمه بوده كه در آن زمان با پدرش در
 .)ذكر خواهد شد

اند!! و يا اينكه  دانسته اين اشتباه را انجام دادهاين به چه معناست؟؟ يا جناب حلي نا
دگان اين قسمت را از قلم كتاب مذكور دستخوش تحريف شده و تحريف كنن

 .اند!! انداخته
فرض كه هيچ اشتباهي رخ و اگر اين دو احتمال مقبول حضرات نيافتاد.. ميگوييم: به 

نداده و آقاي حلي بر اين عقيده بوده كه سيده فاطمه فقط يك دختر داشته!! اين سخن 
از كتابهاي نويسندگان ما اند  هيچ ارزش علمي نخواهد داشت چون ايشان هر چه نوشته

اند  بودهو ما بايد ببينيم علمايي كه مستقيماً با راويان در ارتباط اند  قبل خود استفاده كرده

                                           
 .ه 1408، 1، مكتبة المرعشى ـ قم، ط241، الحلي صالعدد القوية لدفع املخاوف اليومية - 1
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چه ميگويند!! و از جمله آنها شيخ مفيد و طبرسي هستند، كه ايشان زينب صغري(همسر 
36F) را مكني به ام كلثوم ميدانند نه زينب كبري را!سحضرت عمر

1. 
البته در يك صورت ميتوان به سخن ايشان استناد كرد آن هم در مقام تاييد يك «

 .»ن در آن مورد سخني نگفته باشندسخن از علماي قديم و يا در صورتي كه متقدمي
: و آيت اهللا مرعشي در شرح احقاق الحق به نقل از فضل بن روزبهان از ادامه شبهه

 نويسد: عالمان قرن دهم هجري مي
وحضرت امير المؤمنين علي را هفده فرزند بوده وبه روايتي بيست فرزند، امام حسن، 

ديگر ام كلثوم واين هر چهار از  -ه درطفلي وفات كرد -ديگر امام حسين، ديگر محسن 
 اند. فاطمه بوده
 جواب:

ديديد؟؟ در اين سخن نامي از زينب كبري نيست!!! پس به همين راحتي ميتوان زينب 
كبري را خط زد!! ولي آقاي قزويني با كمال شهامت و حماقت آن را ذكر كرده و به نفع 

 .خود به كار ميبندند!!
كه اند  نيز سخن خود را از فضل بن روزبهان گرفته ملخص جواب اينكه آقاي مرعشي

هستند و همانطور كه گفتيم سخن ايشان هيچ ارزشي ندارد و  10ايشان از علماي قرن 
بايد ديد مقربين به قرن اول و دوم چه نوشته اند! البته پر واضح است كه نوشته فضل بن 

 كند.روزبهان هيچ خدشه اي بر موجوديت سيدة ام كلثوم وارد نمي
 و الزم به ذكر است كه جناب مرعشي در همين كتاب مينويسد:

زوجته سيدة النساء، وعاشا عيشة راضية، ورزقت منه مخسة أوالد،  أحب اإلمام عىل«

ثالثة ذكور: وهم حسن وحسني وحمسن، وبنتان: أم كلثوم وزينب، وقد مات حمسن 

 .37F1»صغريا

                                           
 .203؛ اعالم الوري باعالم الهدي طبرسي ص354، ص1االرشاد شيخ المفيد، ج - 1
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شتر دوست داشتند... كه را بي ÷ميان همسرانش حضرت فاطمهدر ÷امام علي«
براي او پنج فرزند به دنيا آورد،سه پسر:حسن و حسين و محسن و دو دختر:ام كلثوم و 

 .»زينب!! و محسن در كوچكي فوت شد
 ÷آقاي قزويني شما اين را نديده ايد كه آقاي مرعشي در ذكر اوالد حضرت علي

 ايد؟ هنوشته اند؟؟يا ديده ايد و خود را به نديدن زد
باقر شريف القرشي، محقق معاصر و از مفاخر شيعه ساكن نجف در اين  شبهه: ادامه
 گويد: باره مي

كلثوم بوده  اش ام صديقه طاهره، دختري غير از حضرت زينب نداشته است و همو كنيه
است؛ چنانچه برخي از محققين نيز بر اين عقيده هستند. به هر حال من بدون ترديد 

 كلثوم نداشته است. ره دختري به نام امعقيده دارم كه صديقه طاه
 جواب:

كه ازدواج اند  همينطور كه خودتان گفتيد اين آقا معاصر است و ايشان سعي كرده
مورد بحث را مردود اعالم كنند پس ميپرسم: آيا دزد ميتواند شريكش را به نفع خود 

 شاهد بگيرد؟؟ خير بلكه بايد داليل آنها را ديد.( وخنديد)
  آورم سخن سيد مرتضي را كه در شان چنين شخصي ميگويد: مي به يادتان و دوباره

اند. اين ازدواج و انتقال  كساني از اصحاب غافل ما!، وقوع اين عقد را انكار كردهاما «
جاهل «كلثوم به خانه عمر و آوردن فرزنداني براي او معلوم و مشهور است و آن را جز  ام

اي از دين كه راه خروجي براي آن هست، نيازي  در مسئله كند و ما انكار نمي »يا معاند
 .38F2»!نداريم كه مسائل ضروري و آشكار را انكار كنيم

ين آنها هيچ اختالفي در مورد وجود تر و به قول عالم معاصر شيعي و يكي از برجسته
 ام كلثوم وجود ندارد.

                                                                                                             
 .360پاورقي ص   25شرح إحقاق الحق المرعشي، ج  - 1
 .150، ص3رسائل السيدالمرتضي، ج -2
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فرزندان «در باب  لدكتر سيد جعفر شهيدي در كتاب زندگاني فاطمه الزاهرا
 مينويسد: »لفاطمه

فرزنداني  سداند، دختر پيغمبر را از علي دانيم و هر آشنا بتاريخ اسالم مي چنانكه مي
 .بو دو دختر بنام زينب و ام كلثوم باست. دو پسر بنامهاي حسن و حسين

 هيچيك از نويسندگان سيره و مؤلفان تاريخ در وجود اين چهار فرزند ترديدي ندارد.
صاحب دو دختر بوده است، بين مورخان  لاز فاطمه سدر اينكه علي و مينويسد:

 شود. و تذكره نويسان اختالفي ديده نمي
پس تنها ميتوانيم تاسف بخوريم بر حال اصحاب جاهل و معاند و غافل جناب سيد 

 .مرتضي و ياران نا آشنا به تاريخ جناب سيد جعفر!!
از  سنويسد: فرزندان علي شاد ميصالحي شامي در سبل الهدي و الر ادامه شبهه:

فاطمه زهرا؛ حسن، حسين، محسن و زينب كبري بود و از ديگر زنانش فرزندان زيادي 
 داشت.

 جواب:
اگر قزويني انصاف داشت و دو خط جلوتر را نيز ميخواند ميديد كه ايشان ام كلثوم 

دان و مادران آنها و صالحي شامي اين بحث را به ذكر نام فرزن اند. كبري را نيز نقل كرده
هستند، اختصاص نداده و اين از آنجا مشخص است كه به جز  سكه از حضرت علي 

نام نبرده ولي همينكه نام ام كلثوم الكبري را كه  سفاطمه از ديگر همسران حضرت علي
 .اساس است!! بي همه آن را ميشناسيم ذكر كرده خود دليل بر آن است كه ادعاي قزويني

ناب صالحي شامي (مانند رضي الدين حلي) ماجراي شهادت حضرت گذشته از آن ج
39Fدر آن ماجراها نام برده.. لرا ذكر كرده و از ام كلثوم سعلي 

و همچنين ماجراي  1
هايي را ميان زنان مدينه تقسيم  به روزگار حكومت خود پارچه سها؛ كه عمر تقسيم پارچه

                                           
 .307ص  11الرشاد في سيرة خير العباد الصالحي الشامي، ج سبل الهدى و - 1
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 سكلثوم بدهد. عمر آن پارچه را به ام كرد. برخي از حاضران پيشنهاد كردند كه مقداري از
40Fآورد، به اين پارچه سزاوارتر است سليط كه روز جنگ احد براي ما آب مي گفت: ام

1. 
قسم مروطا بني نساء أهل  سأن عمر بن اخلطاب« و ماجرا را اينگونه مينويسد:

ا بنت مؤمنني أعط هذـمدينة، فبقي منها مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمري الـال

 »............سفقال عمر -يريد أم كلثوم بنت علی  -التي عندك  صرسول اهللا 

نگفته فرزند رسول خدا!! اال به  ستا به حال هيچ كس به فرزندان حضرت علي «
متولد شده اند! و ميبينيم كه صالحي شامي نيز از آن به عنوان  لفرزنداني كه از فاطمه

 لاز حضرت فاطمه ÷راد ام كلثوم دختر عليياد كرده كه مص فرزند رسول خدا
 .»در آمد و اين از روايت فوق كامالً مشهود است ساست!! كه به عقد حضرت عمر

 و جالبتر از همه اين متني است كه جناب صالحي شامي نقل ميكنند:
مهاجرين فقال: ـأنه خطب الی عيل أم كلثوم فتزوجها فأتی عمر ال سعمر بن اخلطاب«

 .»بأم كلثوم ابنة فاطمةأال هتنئوين 

خواستگاري كرد و او ام  سام كلثوم را از حضرت علي سيعني: حضرت عمر 
پيش مهاجرين رفت و گفت به  سرا به ازدواجش در آورد و حضرت عمر لكلثوم

 .!!!!!!لمن تهنيت بگوييد به خاطر ام كلثوم دختر فاطمه
قال «مينويسد:  ÷و در جايي نيز در همين كتاب و در ذكر اوالد حضرت علي 

وزينب وأم  -ش-فولدت حسنا وحسينا وحمسنا  ل تزوج عيل فاطمة /الليث بن سعد 

وولدت ولدا  س مات حمسن سقطا، وأن كلثوم كانت عند عمر بن اخلطاب ش كلثوم ورقية

وتزوجت  ص قبل وفاة سيدنا رسول اهللا ش قال أبو عمر: ولدت أم كلثوم بنت فاطمة

 .41F2»فامتت عنده وقد ولدت له عليا........ ش اهللا بن جعفرعبد  ل زينب بنت فاطمة

                                           
 .220ص  4سبل الهدي ج - 1
 .51و  50ص 11سبل الهدي ج - 2
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 لبا فاطمه سليث بن سعد كه رحمت خدا بر او باد گفت: حضرت علي«يعني: 
!! شازدواج كرد و متولد شد از او حسن و حسين و محسن.... و زينب و ام كلثوم و رقيه

يش آورد و شد و فرزنداني برا سكه محسن سقط شد و همانا ام كلثوم همسر عمر
متولد شده و  صقبل از وفات محمد لدختر فاطمه لابوعمر نيز گفته ام كلثوم

. »ازدواج كرد و در نكاح او بود كه وفات كرد.. شزينب دختر فاطمه با عبداهللا بن جعفر
 الخ

خوب است بدانيد كه صالحي شامي اين اقوال را در باب ذكر اوالد حضرت علي ع 
الدها) و متني كه نقل شد تنها سخني بود كه در مورد اوالد نوشته (السادس عشر: في أو

فاطمه در اين باب ذكر شده بود به جز توضيحاتي كه در مورد زينب ذكر كرده بود كه ما 
 .نقل نكرديم!

 .اند! آدمهاي كذاب و خدا نترسي افتاده پس شيعيان آگاه باشند كه گير چه
اي كه بر شرح جالل  ) در حاشيهه1069و شهاب الدين قليوبي (متوفاي ادامه شبهه:

را سه نفر ذكر كرده و از  ÷الدين محلي بر منهاج الطالبين دارد، فرزندان امير مؤمنان 
 كند: جالل الدين سيوطي نيز همين مطلب را نقل مي

شود، صحيح است؛ مگر در حق رسول  مي اين سخن كه فرزند به پدر نسبت داده
حسن و حسين و فرزندان پسر اين دو به آن ؛ چون فرزندان فاطمه؛ يعني صخدا

گويند؛ اگر چه  شود كه در عرف مردم مصر به آنان اشراف مي مي حضرت نسبت داده
 اشراف لقبي است براي هر يك از اهل بيت.

و اما فرزندان زينب دختر فاطمه و همچنين فرزندان دختران حسن و حسين و اوالد 
شوند؛ اگر چه به همه آنان  مي رانشان نسبت دادهاين دو كه از غير اهل بيت هستد به پد

 شود. نيز گفته مي صزريه و فرزندان رسول خدا 
  نداشت، لفرزندي غير از فاطمه صجالل الدين سيوطي گفته است: رسول خدا

به دنيا  شفرزنداني به نام حسن، حسين و زينب سپس از ادواج با علي لو فاطمه
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ازدواج كرد كه از وي فرزندي به نام علي، عون  ساهللاو زينب با پسر عمويش عبد   آورد،
صداشت. به تمام فرزندان فاطمه، فرزندان رسول خدا  شكلثوم اكبر، عباس، محمد و ام 

گويند به آن حضرت  گويند؛ ولي فقط فرزندان پسر از اوالد حسن و حسين مي مي نيز
 وده است.شود؛ چون خود پيامبر بر اين موضوع تصريح فرم مي نسبت داده
 جواب:

متن فوق در مورد سيد و سادات و در همين بحث نقل شده است و منظور جالل 
نداشته بلكه  لدختري به نام ام كلثوم لالدين سيوطي نيز اين نبوده كه سيدة فاطمه

ادامه نداشته تا الزم باشد نام آنها  سبه اين منظور است كه ذريه ام كلثوم وحضرت عمر
 كنند.را در اين بحث ذكر 

و ما با اند  همانطور كه در متن آمده جناب قليوني به قول عالمه سيوطي استناد كرده
 بررسي كتابهاي شيخ سيوطي پرده از اين دروغ قزويني نيز بر ميداريم.

نامي نبرده ولي مرثيه اي  ÷عالمه سيوطي در تاريخ الخلفا از فرزندان حضرت علي 
و گريه كردن ام  ÷اجراي شهادت حضرت علي كه ماند  را از ابي االسود نقل كرده

 .كلثوم را بيان ميكند!
را با ام كلثوم  سو در تفسير خود(الدر المنثور) ماجراي ازدواج حضرت عمر

 مينويسند.
فباركوا له دعوا  ش بنت عيل اجتمع عليه أصحابه ل ا تزوج عمرس أم كلثومـمـل«

يقول إن  صولكني سمعت رسول اهللا له، فقال: لقد تزوجتها وما يب حاجة إلی النساء، 

كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إال سببي ونسبي، فاحببت أن يكون بيني وبني رسول اهللا 

 .42F1»نسبص

                                           
 ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان33ص  3تفسير در المنثور ج  -1



 29  بررسي شبهات

 

نشده بلكه ماجراي  لپس جالل الدين سيوطي نه تنها منكر وجود سيدة ام كلثوم
وجود ام  ازدواج وي را نيز نقل كرده است و در مورد قليوني نيز هر چند كه ايشان

را نفي نكردند ولي اگر هم چنين باشد ميگوييم حرف ايشان در اين مورد  لكلثوم
هستند كه غير ممكن است بهتر از بالذري و طبري  1298حجت نيست زيرا ايشان متوفي 

 با خبر باشند. ÷و كليني! و... از اوالد حضرت علي
نيز فرزندان فاطمه و شيخ محمد خضري از دانشمندان اهل سنت مصر  ادامه شبهه:

 داند: زهرا سالم اهللا عليها را فقط سه نفر مي
در سال دوم پس از هجرت، علي كه بيست و يك سال داشت با فاطمه كه پانزده سال 
داشت ازدواج كرد و فرزندان رسول خدا؛ يعني حسن، حسين و زينب نتيجه اين ازدواج 

 بودند.
 جواب:

خن ايشان نيز بدون ذكر سند حجت هستند و س 1069شيخ محمد خضري متوفي 
 .نيست!

كه چندي بعد  ÷گذشته از اين آقاي خضري از محسن، فرزند حضرت علي 
 سال) از دنيا رفت. نامي نبرده. 7ازتولد(گفته شده 

ايشان به غير از اين سه فرزند نام هيچ يك از فرزندان ديگر حضرت علي را  ضمناً،
است، كتابي است كه  "رسلنيالـميقني يف سرية سيد نور ال"نياورده. و اين كتاب كه نامش 

 و زندگي ايشان را بررسي كرده است و نه چيز ديگر. صاحوال حضرت محمد
ولي جالب است!، چرا آقاي قزويني در اين مورد از سخنان علماي سلف استفاده 
 نميكنند؟؟ آيا علماي هم عصر علم غيب دارند كه بدون استفاده از مرجعي خود به خود
بگويند فالن شخص فالن تعداد فرزند داشته و فالني فرزند او نيست؟!! آيا بهتر نيست كه 

هجري  2و  1در اين مورد به كتب انساب مراجعه كنيم؟كتبي كه كمترين فاصله را با قرن 
 دارند؟ 



 در روشني آفتاب                             30

 

آقاي قزويني پريشان حال غافل از كتب انساب.. در اول بحث ضعف خود را با استناد 
ن معاصر و يا چند قرن قبل، نشان ميدهد ولي از كتب سلف ثابت است كه به كتب مولفي

 .43F1.اند. حضرت فاطمه دو دختر داشته
اما بدبختي قزويني از اين است كه حتي علماي معاصر شيعه نيز ام كلثوم را در رديف 

به جز اند  و همه او را در اين مورد تنها گذاشتهاند  فرزندان حضرت فاطمه ذكر كرده
(شركاي دزد) كه گفتم: شاهدي شريك دزد، به نفع دزد  از همدستان خودش چندي

 مقبول نيست.

 شواهد اين ديدگاه كه فاطمه فرزندي به اسم ام كلثوم كبري نداشته! شبهه:

 در هيچ روايت صحيح السندي بين نام ام كلثوم و زينب جمع نشده است: 

در منابع شيعه، در باره نخستين شاهد اين است كه در هيچ روايت صحيح السندي 
شود، نام زينب و  فرزندان فاطمه زهرا سالم اهللا عليها و ماجراهايي كه به ايشان مربوط مي

ام كلثوم. كلثوم با هم نيامده؛ بلكه تنها يا نام زينب آمده است و يا نام ام 
و نيز در هيچ روايت صحيح السندي از روايات شيعيان به اين مطلب تصريح نشده 

كه خليفه دوم با دختر فاطمه زهرا سالم اهللا عليها ازدواج كرده باشد؛ بلكه تمام  است
اند. كلثوم را دختري در خانه امام علي معرفي كرده روايات ام 

و تنها چيزي كه به عنوان مدرك به آن استدالل شده است، اجتهادات و سخنان برخي 
 ت باشد.تواند براي ديگران حج از علما است كه اين هم نمي

 جواب:
                                           

ي في انساب دار السلفيه؛ المجد ،118ـ113ص ،؛ الذرية الطاهرة دوالبي463، ص8سعدجابن  مثالً: -1
؛ جمهرة انساب 354، ص1؛ االرشاد الشيخ المفيد ج411، ص2؛ بالذري ج 11الطالبيين العلوي، ص

؛مروج الذهب  213، ص2؛ تاريخ اليعقوبي، ج118، ص4؛ طبري ج 37حزم، صالعرب ابن
، 3ج ،عساكر؛ بخاري؛ تاريخ دمشق ابن426؛ المنمق محمدبن حبيب، ص63، ص3المسعودي ج

 .و... منابع ديگر 48ص  - 2ج  -ب اإلمام أمير المؤمنين، محمد بن سليمان الكوفي و مناق 179ص
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چندين روايت را نقل ميكنيم تا ايشان رسوا شوند و خوانندگان يقين پيدا كنند كه 
 اند. سيده فاطمه دو دختر (ام كلثوم و زينب)داشته

44Fمحمد بن سليمان كوفي شيعي -1

 ):300(ح 1

أخربنا معن بن عيسی قال: حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن حممد عن أبيه قال: «

شعر حسن وحسني وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنته  صة ] بنت رسول اهللا وزنت [ فاطم

 .»فضة

زينب و موي حسن و حسين و  لحضرت فاطمه« گويد: ÷امام باقر
 .»را وزن كرد و هموزن آن را نقره داد بكلثوم ام

 45F2)381شيخ صدوق (م -2

عن ابن  ،قال: حدثنا سعد بن عبد اهللا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عن أبيه /أيب «

هل قال  ÷ عبد اهللا عن حممد بن مروان، قال: قلت أليبعمري، عن مجيل بن صالح،  أيب

: إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم اهللا ذريتها علی النار ؟ قال: نعم، عنی ص رسول اهللا

 .»بذلك احلسن واحلسني وزينب وأم كلثوم

فرمود:  صبرعرض كردم: آيا پيام ÷گويد: به امام صادق محمد بن مروان مي«
فرمود: بله،  ÷فاطمه پاك است، پس خداوند آتش را بر ذريه او حرام كرده است؟ امام

 .»است شكلثوم زينب و اماز اين سخن، حسن و حسين و  صمراد پيامبر
46Fـ شيخ صدوق3

3: 

قال: حدثنا حممد بن احلسن الصفار، قال:  /حدثنا حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد «

ن معروف، عن عيل بن مهزيار، عن احلسن بن عيل الوشاء، عن حممد بن حدثنا العباس ب

                                           
 .272، پاورقى ص 2مناقب اإلمام أمير المؤمنين ؛ محمد بن سليمان الكوفي، ج  - 1
 ... با سندي صحيح 106معاني األخبار  الشيخ الصدوق،  ص  - 2
 .با سندي محكم..  107و  106معاني األخبار  الشيخ الصدوق، ص  - 3
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جعلت فداك، ما معنی : ÷ قاسم بن الفضيل، عن محاد بن عثامن، قال: قلت أليب عبد اهللا

؟ فقال: رجها فحرم اهللا ذريتها علی النارإن فاطمة أحصنت ف: صقول رسول اهللا 

 .»سني، وزينب، وأم كلثومعتقون من النار هم ولد بطنها: احلسن، واحلالـم

عرض كردم: فدايت گردم، معناي اين سخن  ÷حماد بن عثمان گويد:به امام صادق«
چيست كه فرمود: فاطمه پاك است، پس خداوند آتش را بر ذريه او حرام  صپيامبر

زينب جواب داد: رهاشدگان از آتش فرزندان او هستند: حسن و حسين و  ÷كرد؟ امام
 .»كلثوم و ام

 47F1)151محمد بن اسحاق (م ـ4

كلثوم  ، وولدت له أم"احلسن واحلسني وحمسن، فذهب حمسن صغرياولدت فاطمة لعيل «

اين فرزندان را به دنيا آورد: حسن و حسين و ÷براي علي لفاطمه« .»زينبو

 .»كلثوم و زينب امـ كه در كوچكي از دنيا رفت ـ و  إلمحسن
48F):334حسين بن حمدان (م -5

2 

دو « .»كلثوم... امنتی زينب واب... وابنی احلسن واحلسني و«مود: فر ÷حضرت علي

 .»كلثوم پسرم حسن و حسين و دو دخترم زينب و ام

 اسرار الفاطميه: -6

رض، واإلمام ال يفارقها، الـمثقل عليها «: در آخرين لحظات عمر حضرت علي

 .49F3»وأسامء مترضها، واحلسن واحلسني وزينب وام كلثوم عندها..

                                           
 .231ص  - 5سيرة ابن إسحاق، ج  - 1
 .بيروت _ 163ق) ص334حمدان خصيبى (م ـ الهداية الكبرى، حسين بن 2
 .باب لحظات عمرها األخيرة ،334اسرار الفاطميه محمد فاضل المسعودي ص- 3
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واسامء يف تلك الليلة ثم نادی: يا ام كلثوم، يا زينب « غسل دادن حضرت علي: بعد از

يا حسن، يا حسني، هلموا تزودوا من امكم فهذا الفراق واللقاء واجلنة، وبعد قليل نحاههم 

 .50F1»....÷ امري الؤمنني

51F!، اي حسن، اي حسين.....ام كلثوم، اي زينبسپس اسماء در آن شب ندا زد: اي 

2. 
 االنوار مجلسي: بحار-7

52F

3 

 .»كلثوم... ابنيهام احلسن واحلسني وابنتيهام زينب وامو فاطمة.. علی و«
 .»كلثوم زينب و امعلي و فاطمه و حسين، و دو دختر آنها « 

 و چون مدعي از روايت صحيح دم ميزند.. شرح حال راويان نقل اول را ذكر ميكنم.
 .»دنی القزازالـمهم، أبو حييی معن بن عيسی بن حييی بن دينار األشجعی موال«

 شرح حال: االمام، ثقة ثبت، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك... از اين باالتر؟؟
 مالك ابن انس:

أصح «شرح حال: إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، و كبير المتثبتين حتي قال البخاري: 

 .»األسانيد كلها
53Fياد شده ÷صحاب امام صادقو در معرفة الرجال خويي از او به عنوان ا

4. 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أبو عبد 

 اهللا المدني الصادق: 

                                           
 .باب التشييع والدفن ،335و اسرار الفاطميه ص 179ص   43البحار االنوار، ج  - 1
اي از دريا محسوب  ر جواب اين ادعا روايات بسياري موجود بود.. كه چند روايتي كه گذشت قطرهد- 2

 ميشود.
 .290، ص30بحاراالنوار، ج - 3
 .165ص  15معجم رجال الحديث خوئي ج  - 4
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ما رأيت أفقه « ) صدوق، فقيه، إمام و قال أبو حنيفة:÷امام صادق ( شرح حال:

 ».منه!
 !:÷و ابوجعفر يعني امام باقر

54Fفقيها، فاضالً و... 

1. 
 يت محكم و صحيحي نقل شد آيا مدعي باز هم پروا ندارد؟؟؟چنين روا

كنند، از  را با هم ذكر مي ÷و بسياري منابع هنگامي كه نام فرزندان اميرالمؤمنين
اند كه مادر هر دو  برند و بسياري از آنها تصريح كرده كلثوم هر دو نام مي زينب و ام

55Fاست لحضرت فاطمه

2. 
ختري به اسم خواهرش يعني ام كلثوم داشته كه از جالبتر اينكه زينب كبري خودش د

56Fازدواج كرد! سعبداهللا بن جعفر است!! و بعدها با ابان پسر حضرت عثمان

و جالب  3
57Fنيست كه شخصي نام خودش را بر فرزندش بنهد!

4. 
 
 

                                           
 براي تفصيل بيشتر به كتب رجال، از جمله تهذيب الكمال شيخ مزي مراجعه كنيد.- 1
؛ تهذيب 176، ص69و ج 179، ص3عساكر، ج ؛ تاريخ دمشق ابن70، ص7ج سنن الكبرى للبيهقى - 2

؛ التنبيه و االشراف مسعودى، 295، ص7حجر،ج ؛ تهذيب التهذيب ابن479، ص20الكمال المزى ج
؛ 68، ص2؛ كشف الغمه اربلى ج367، ص7و ج 314، ص5كثير، ج ؛ البداية و النهايه ابن258ص

، 2اثير، ج ؛ الكامل فى التاريخ ابن153، ص5ريخ طبرى، ج؛ تا411، ص2انساب االشراف بالذرى، ج
؛ 213، ص2؛ تاريخ يعقوبى ج355، ص1؛، ارشاد شيخ مفيد، ج70، ص5اثير، ج ؛ اسدالغابه ابن440ص
 .حجر االصابه ابن 23المواليد طبرسى، ص ؛ تاج

. 15رقم 29ص  .. و انظر: األخوة و األخوات دارقطني465ص  8. طبقات ج 141الشيعة وأهل البيت  -3
 .508و اإلصابة ابن حجر رقم 

 البته در تاريخ موجود هست كه شخصي نام خود را بر فرزندش بگزارد ولي بسيار قليل است. -4
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 شبهه: عبد اهللا بن جعفر با چه كسي ازدواج كرده است

اهللا بن جعفر همزمان با يكي از  اند كه عبد هاي صحيح نقل كرده اهل سنت با سند 
همسران امير مؤمنان و دختر آن حضرت ازدواج كرده است. در برخي از روايات، نام اين 

كلثوم و در برخي ديگر نام او زينب نقل شده است. دختر ام 
 عبد اهللا بن جعفر با همسر علي و دختر علي همزمان ازدواج كرد. نويسد: بخاري مي

 اند: برخي از عالمان اهل سنت اين دختر را زينب معرفي كرده در شرح اين روايت،
عبد اهللا بن جعفر با يكي از همسران علي و دختر او ازدواج كرد. اما همسر  ابن حجر:

 او ليلي بنت مسعود و دخترش زينب بود.
اند:عبد اهللا بن جعفر بين ليلي  كلثوم معرفي كرده اي نيز او را ام سعيد بن منصور: عده

كلثوم فرزند فاطمه  تر مسعود نهشلي كه در زماني همسر علي بود و بين دخترش امدخ
 جمع كرد و هر دو در يك زمان همسران عبد اهللا بودند. صيادگار رسول خدا 

اند اگر زينب را همان  دانسته در جمع بين اين دو روايت عالمان اهل سنت ـ چون مي
آور و صد البته غير قابل  د ـ توجيه شگفتشون كلثوم معرفي كنند، دچار مشكل مي ام

 اند. قبولي كرده
نويسد:منافاتي بين دو روايت نيست كه در يكي زينب و در  ابن حجر عسقالني مي

ام كلثوم آمده است؛ زيرا عبد اهللا بن جعفر با هر يك پس از ديگري ازدواج كرد  ديگري
 ).(نه اينكه در زمان واحد با دو خواهر ازدواج كرده باشد

بعضي گويند:زينب را طالق داد و بعد با ام كلثوم ازدواج كرد و بعضي گويند بعد از 
 وفات زينب چنين شد.

 جواب:

خود قزويني ميبيند كه علما در اين مورد در عجب هستند و هر كدام نظري دارند ولي 
 با اين وجود ميخواهد از آب گل آلود ماهي بگيرد و اين اختالفات را دليلي بر نفي

 .ازدواج و نفي موجود بودن ام كلثوم بگيرد!!(بخنديد به اين هذيان)!
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 لبه راحتي ميتوانيم اينگونه بگوييم: ما در باال ثابت كرديم كه حضرت فاطمه
از او ثابت  لدختري مشهور به زينب كبري نداشته و فقط يك دختر به نام ام كلثوم

كه فاطمه دو دختر داشته در بعضي است كه كنيه او زينب است و علما نيز به خيال اين
و اين نيز خود دليلي است بر اينكه زينب اند  روايات زينب را و در بعضي ام كلثوم نوشته

 كبري وجود نداشته!!! (به همين راحتي)
 و اما حقيقت ماجرا:

به ازدواج  لما طبق همين استداللهايي كه آقاي قزويني دارند، معتقديم كه ام كلثوم
 در نيامده كه به شرح آن نيز ميپردازيم. ب بن جعفرحضرت عبداهللا

 آقاي قزويني اقوالي را كه به نفع او بودند را نقل كرد ولي نميگويد كه:
بسياري از تذكره نويسان مينويسند كه ام كلثوم فقط با حضرت عمر و محمد و  -1

58Fعون بن جعفر ازدواج كرده و بس

1. 
ازدواج كرد و هيچ  لبا زينب سدر حيات حضرت علي بعبداهللا بن جعفر -2

را طالق داده باشد و بلكه اكثر تذكره  لروايت صحيحي وجود ندارد كه او زينب
 بود تا وقتي كه وفات كرد. بنويسان ميگويند: او در نكاح عبداهللا ابن جعفر

 به هيچ وجه نميتوانسته با هر دو خواهر ازدواج كند. بپس عبداهللا بن جعفر
با چه كسي ازدواج كرد؟ به  سپس از عمر لبحث ام كلثومو به اميد خدا، در 

ميپردازيم تا خواننده به حقيقت  لصورت مفصلتر به ازدواجهاي حضرت ام كلثوم
 ماجرا پي ببرد.

هر دو يك نفر  بالبته در باال با نقل روايات متعدد ثابت شد كه زينب و ام كلثوم
 نيستند.

                                           
و امتاع االسماع المقريزي  117ص 1. ذخائر العقبي ج 8ج  96رجوع شود به قاموس الرجال ص  -1

 370ص  5ج
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 شبهه: يك خطبه با نام دو نفر

هاي تاريخي يك خطبه با دو  به حضرت زينب در كوفه و شام، در كتابباره خطدر
؛ يعني همان »خطبة زينب بنت علی«و  »خطبة ام كلثوم بنت علی«عنوان ذكر شده است 

كلثوم نيز ذكر  اي كه براي حضرت زينب نقل شده، دقيقاً عين همان خطبه براي ام خطبه
 شده است.

كتاب بالغات النساء، ابوسعد اآلبي در نثر الدرر، و  ابن طيفور از عالمان قرن چهارم در
كنند: كلثوم را در كوفه اين گونه نقل مي ابن حمدون در التذكرة الحمدونية، خطبه ام 

گفت، كلثوم را ديدم و ديگر همانند او سخنوري نديدم؛ گويا از زبان علي سخن مي ام  
ها از حركت ايستاد،  و زنگبه مردم اشاره كرد تا ساكت شوند و چون ساكت شدند 

  كنم، گفت: سخنم را با ستايش پروردگار و با دورود و سالم بر جدم رسول خدا آغاز مي
ي ها اي مردم كوفه و اي اهل نيرنگ و خدعه، اشك چشمانتان هميشه جاري باد، و ناله

از محكم مثَل كسي است كه رشته خود را پس   اندوه شما هيچ وقت پايان نيابد، مثَل شما، 
 گسست.... شدن از هم مي

در حالي كه شيخ مفيد و برخي ديگر از علما، همين خطبه را از زبان حضرت زينب 
 اند: سالم اهللا عليها نقل كرده

 زينب دختر علي را ديدم و همانند او سخنوري نديدم؛...
همچنين در قضيه منع كودكان اهل بيت از خوردن صدقات كوفيان، برخي از علما آن 

اند؛ چنانچه شيخ  كلثوم و برخي براي حضرت زينب سالم اهللا عليها نقل كرده را براي ام
 نويسد: انصاري رضوان اهللا تعالي عليه در اين باره مي

كلثوم  داستان ممانعت اسيران از خوردن صدقه اهل كوفه توسط حضرت زينب يا ام
 كردند. مي بود، منعمعروف و مشهور است كه چون گرفتن صدقه بر اهل بيت حرام 

 جواب:
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با رجوع به كتابهاي،بالغات النسا، تذكره الحمدونيه و نثر الدرر از كتب شيعه اي كه 
آقاي قزويني از آنها نام بردند، متوجه ميشويم كه در هر سه كتاب خطبه به نام ام 

 ثبت شده! اما.....!!؟ لكلثوم
همان زينب است.. چرا؟؟  منظور نويسندگان اين كتب اين نبوده كه ام كلثوم -1

كه اند  نقل كرده لچونكه آنها خطبه اي غير از اين خطبه را براي حضرت زينب
خطاب به يزيد ايراد شده. و ميبينيم كه در هر كدام از اين كتب از هر دو نام برده شده 
ولي آن خطبه فقط به اسم يك نفر ثبت شده. و صاحبان اين كتب براي ام كلثوم و زينب 

 اند. ام تذكره جداپانه اي نوشتههر كد
نكته جالبي كه در اين دو نقل قابل توجه است اين است كه، اين روايت از شش  -2

 "زينب"يا  "ام كلثوم"نفر سخن خود را با اين جمله شروع ميكنند:  6نفر نقل شده! وهر 
 را ديدم و مثل او سخنراني نديدم.گويا از زبان علي سخن ميگفت.

ورأيت أم كلثوم عليها « :إلت النسا از جعفر بن محمد عن آبائه الف: در بالغا

 .»÷ؤمننيالـمالسالم ومل أر خفرة واهللا أنطق منها كأنام تنطق وتفرغ علی لسان أمري 

59Fب: در احتجاج از حذيم االسدي

قال حذيم االسدي: مل ارواهللا خفرة قط انطق منها، «: 1

 .»÷كأهنا تنطق وتفرغ علی لسان علی

وقال بشري بن حذيم االسدی: نظرت إلی زينب بنت علی « الم المدرستين:مع پ: در

ؤمنني عيل بن أيب الـمومل أر خفرة قط انطق منها كأنام تنطق عن لسان أمري  -يومئذ 

 .»طالب؛..

60Fت: در االمالي شيخ مفيد

حرم سنة الـمحذمل بن ستري قال: قدمت الكوفة يف «از:  1

أيت زينب بنت عيل عليهام السالم ومل أر خفرة قط أنطق إحدی... قال (حذمل بن ستري): ور

 .»÷ؤمنني الـممنها كأهنا تفرغ عن لسان أمري 

                                           
 .، جعفربياتي54سينيه ص و االخالق الح 29ص  2احتجاج طبرسي ج - 1
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61Fث: در الفتوح ابن اعثم كوفي

خزيمه االسدي: قال خزيمة األسدی: ونظرت إلی « از: 2

ؤمنني الـميومئذ ومل أر حفرة قط أفصح منها كأهنا تنطق عن لسان أمري  سزينب بنت علی 

 .»سأبی طالب علی بن 

62Fدر پاورقي همين كتاب(الفتوح) ج:

تصريح شده كه اين قول از بشر بن حريم نقل  3
 عن الدر المنثور في طبقات ربات الخدود، وباألصل: بشر بن حريم. شده:

نفر با اين جمالت سخن  6ديديد كه توسط شش راوي اين روايت نقل شده و هر 
را ديدم و ديگر همانند او سخنوري نديدم؛ گويا كلثوم  خود را شروع ميكنند: زينب يا ام

 گفت. از زبان علي سخن مي
آيا عجيب نيست كه هر شش راوي به مثل هم، سخنان زينب يا ام كلثوم را اينگونه 

نفر در مورد آن سخنان يك نظر را داشته باشند و  6توصيف ميكنند؟ چگونه ميشود هر 
 آن سخنان به كار ببرند؟هر شش آنها كلماتي مانند هم را در توصيف 

روايت را از اين يا اين روايات ساخته مولفين است! و يا ساخته راوياني كه اين  نتيجه:
طريق از اين روايات كذب است و فقط يكي از آنها  5اند!! و يا حداقل  شش نفر نقل كرده

 و اهللا اعلم. صحت دارد! كه يا به ام كلثوم يا به زينب ميرسد!!
نوشتة محدث و مورخ شيعي، آية اهللا  63F4"اللهوف يف قتلی الطفوف" كتاب در -3

زماني كه اشعار  ÷) اينچنين آمده: حضرت حسين 664حسني (متوفاي  سيدبن طاووس
(يا دهر اُف لك من خليل...) را ايراد فرمود و زينب و اهل حرم عليهنّ السالم فرياد به 

 كرده و فرمود: نان را امر به صبرگريه و ناله برداشتند، حضرت آ

                                                                                                             
 .321األمالي  الشيخ المفيد، ص  - 1
 .121ص   5، ج 314كتاب الفتوح  أحمد بن أعثم الكوفي متوفي - 2
 .121) ص 1پاورقى (  5الفتوح ابن اعثم  ج  - 3
 50طاووس ص  لهوف، ابن  - 4
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انتِ يا رباب، نتِ يا رقية، وانتِ يا فاطمة، واو انتِ يا زينب،يا اختاه يا امّ كلثوم، و«

نَ إ ذا انا ظُرْ نْ يبا و اُ ِلْتُ فال تشققن علی جَ ت  .»ال ختمشن علی وجها وال تقلن علی هجراقُ

، و تو اي خواهرم اي ام كلثوم، و تو اي زينب، و تو اي رقيه، و تو اي فاطمه«يعني: 
د و كالمي رباب، زماني كه من به قتل رسيدم در مرگم گريبان چاك نزنيد و روي نخراشي

 .»ناروا بر زبان نرانيد
) به نقل ه1294و مؤيد اين نقل، مطلبي است كه سليمان بن ابراهيم قندوزي، (متوفّاي 

  از مقتل مسمي به ابومخنف پس از شرح كيفيت شهادت طفل شش ماهه مينويسد.
، و«ثُم نادي:  كينةُ يا سَ ، وَ لثومَ يتی عليكنّ قية، وَ يا ريا اُم كُ يا زينب؛ يا اءهلَ بَ ةُ وَ يا عاتِكَ

المُ  نّی السَّ 64Fمِ

1«.  

اي و اي سكينه و اي رقيه! و اي عاتكه و  ام كلثومآنگاه فرياد برآورد: اي « يعني:

 .»ل بيت من، من نيز رفتم، خداحافظاي اه زينب،
65Fمنتخب طريحي و مانند آن در:

 و... 67F4؛ الدمعة الساكبه 66F3بحاراالنوار؛ 2
يا سكينة كلثوم و يا زينب ويا ام«همچنين امام حسين در آن روز در جاي ديگر فرمود: 

 .68F5» و...

شد حضرت در  اي فرمود كه از آن استفاده مي وقتي قافله به كربال رسيد امام جمله -
 كرد:عرض  لرسد. حضرت زينب آن سرزمين به شهادت مي

                                           
 633ص 11(دار األسوة للطباعة والنشر) و احقاق الحق ج  79ص  3ينابيع المودة ج -1
 .440منتخب طريحى ص -2
 .47، ص45بحاراالنوار، ج -3
 .336، ص4الدمعة الساكبه، ج - 4
 .139؛ ذريعة النجاه، ص22، ص2؛ معالى السبطين، ج351، ص4الدمعة الساكبه، ج  -5
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ن أيقن بالقتل. فقال: نعم« اثكلتاه ينعی يا أختاه. فقالتْ زينب: و يا اخی هذا كالم مَ

جعلتْ قال (الراوی): وبكی النسوةُ ولطمنَ اخلدودَ وشققن اجليوب و .احلسني؛ إلی نفسه

 .69F1» ..وا حممداه وا علياه وا أماه وا أخاه وا حسيناه. :كلثوم تنادی أم

ي برادرم، اين سخن كسي است كه يقين به كشته شدن : احضرت زينب گفت«يعني:
دهد.  : اي واي! حسين از مرگ خود خبر ميبله خواهرم. زينب گفتفرمود:  ÷دارد! امام
كلثوم فرياد  امگويد: زنان گريه سر دادند و به صورت زدند و گريبان دريدند.  راوي مي

 .» وا محمدا، وا عليا، وا اما، وا اخا، وا حسينا.. برآورد
پس مشخص شد كه ام كلثوم و زينب هر دو يك نفر نيستند بلكه هر دوي آنها در 

  .!!اند حضور داشته ÷صحراي كربال همراه برادرشان،سيدنا حسين
قبل  لآيد كه: چطور ممكن است؟ مگر حضرت ام كلثوم  مي حال اين سوال پيش

 فوت نشدند؟ پس آنجا چه ميكردند؟؟از واقعه كربال 
سالم اهللا ( ت فاطمهست، اين ام كلثوم بنت علي بن ابيطالب، دختر حضرجواب ساده ا

دو دختر ديگر هم به اسم ام ÷عليها) نيستند و طبق كتب تاريخ و انساب حضرت علي
70Fاند كلثوم داشته

2. 
و  71F3ب(احتماال ام كلثوم وسطي) بنت ام سعد دختر عروة بن مسعود الثقفية ام كلثوم

72F) دختر ام ولدسابن عباس ام كلثوم الصغري (همسر كثير

4. 
 زينب الكربی«را اينگونه مينويسد:  ÷اربلي از علماي تشيع اسامي دختران علي

هانی وميمونه وزينب الصغری ورملة  احلسن ورملة الكربی ام كلثوم الكربی وام امو

                                           
 .49لهوف ابن طاووس، ص  -1
ديگر كنيه آنها ام كلثوم  تا چهار ام كلثوم نيز ذكر شده كه دو تن از آنها اسمشان ام كلثوم و دو تن - 2

 .آيد.. واهللا اعلم! بوده ولي به نظر صحيح نمي
 .485ـ484، ص3اعيان الشيعة ج و 395ص  3مراجعه شود به الكامل ابن اثير ج  - 3
 .35، ص70؛ تاريخ مدينه دمشق، ج15تاريخ مواليد االئمه(تاج المواليد) طبرسي، ص  - 4
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 كلثوم دوم ام كند كه مادر ام در ادامه اشاره مي .» رقية و....كلثوم الصغری و الصغری وام

73Fولد بوده است 

1. 
با در نظر داشتن اقوال اهل فن ميتوان حداقل صحت وجود دو ام كلثوم را قطعي 

 دانست. كه حول ام كلثوم كبري دختر فاطمه الزهرا هيچ ترديدي نيست.
نبوده  لپس بدون شك ام كلثومي كه در كربال حضور داشته دختر حضرت فاطمه

 حضور داشته است. بلكه ام كلثوم صغري بوده كه در آن واقعه
اما اگر مدعيان لجاجت كنند و بگويند: نه آن ام كلثوم حاضر در صحراي كربال، ام 
كلثوم صغري نبوده. ما هم با ايشان همصدا ميشويم و ميگوييم: شما درست ميفرماييد، 
اصالً ام كلثوم كبري، خواهر حضرت زينب در آن واقعه حضور داشته و ماجراي وفات 

ن خالفت معاويه اشتباه است ولي اين به آن معني نيست كه زينب و ام ايشان در دورا
هم بانوي زينب  كلثوم يك نفر هستند زيرا از متن روايات فوق ثابت شد كه در آن ماجرا

 نام و هم ام كلثوم نامي حضور داشته است.
يعني اگر بالفرض ماجرا وفات ايشان در دوران معاويه صحيح نباشد نيز هيچ خدشه 

 بر موجوديت سيدة ام كلثوم وارد نميشود. اي

 شبهه: عزاداري و نوحه خواني ام كلثوم براي حضرت زهرا سالم اهللا عليها

 نويسد: فتال نيشابوري در روضة الواعظين مي
هنگامي كه فاطمه از دنيا رفت، مردم مدينه يكپارچه صداي ناله سر دادند، زنان 

صداي شيون آنان در همه جا پيچيد؛ آن چنان  شم در خانه آن حضرت گردآمدند وها بني
گفتند: اي سيد و سرور ما و اي دختر  كه مدينه از فرياد و ناله آنان به لرزه درآمد و مي

 .صرسول خدا 

                                           
 .68ـ  69، ص2الغمه، ج كشف  - 1
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مردم دسته دسته به نزد علي آمده در حالي كه حسن و حسين در جلوي آنحضرت 
 شدند. مي كردند و مردم نيز از گريه آن دو گريان مي نشسته و گريه

كلثوم در حالي كه روبند بر چهره داشت و چادر عربي برسرش افكنده بود، از خانه  ام
زد: اي جد بزرگوار! و اي رسول خدا! اكنون به حق تو را از دست  بيرون آمد و فرياد مي

مردم مدينه همه جمع شده بودند و منتظر بودند   دادم كه هيچگاه ديگر تو را نخواهيم ديد،
ازه فاطمه را بيرون بياورند تا بر وي نماز بخوانند، ابوذر از خانه بيرون آمد و گفت: تا جن

شود و به تأخير افتاد، مردم  نمي همه برگرديد و متفرق شويد؛ زيرا امشب بدن زهرا دفن
 همه متفرق شدند.

 در اين روايت چند نكته قابل توجه است:
1فرزندان و داغديدگان حضرت زهرا  كلثوم به عنوان . تنها نام حسن، حسين و ام

سالم اهللا عليها ذكر شده و نامي از حضرت زينب سالم اهللا عليها كه به اتفاق همه بزرگتر 
كلثوم بوده برده نشده است. از ام 
2كلثوم در زمان شهادت حضرت زهرا سالم اهللا عليها، طبق نظر مدعيان وجود  . ام

ترين حالت،  هاي عمر پيامبر به دنيا آمده، در خوشيبنانه اند در واپسين سال كلثوم كه گفته ام
توانيم تفاصيل ذكر شده در روايت  دو سال داشته است. با توجه به اين نكته چگونه مي
كلثوم حمل نماييم. بنابراين ترديدي  (از جمله نوحه سرائي و پوشيدن برقع و...) را بر ام

نب سالم اهللا عليها است.كلثوم همان حضرت زي وجود ندارد كه اين ام 
 جواب:

بزرگتر بوده  لاز ام كلثوم لقزويني ميگويد: اتفاق همه بر اين است كه زينب
تنها يك قول دقيق نقل  لاست كه ياوه اي بيش نيست.زيرا در مورد تولد ام كلثوم

74Fسال ششم هجري تولد يافت شده و آن هم اينكه وي در

1.  
                                           

 ،3؛ سير اعالم النبالء الذهبي ج238؛ اعالم النساء ص126، ص1، جطالب ابی بن وسوعة االمام علیم - 1
 .500ص
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به نقل از ذهبي  ÷ه امام علي با ابيطالبذهبي و ابن كثير و مولف شيعه موسوع
طلب بن هاشم اهلاشمية، الـمأم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب اهلاشمية ابن عبد « مينويسند:

شقيقة احلسن واحلسني.ولدت: يف حدود سنة ست من اهلجرة، ورأت النبيص ومل ترو عنه 

 .75F1»شيئا.خطبها عمر بن اخلطاب

أم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب اهلاشمية أمها «و ابن حجر عسقالني نيز مينويسد: 

 سوتزوجها عمر بن اخلطاب صولدت يف أواخر عهد النبي  صفاطمة بنت رسول اهللا 
 .76F2»هلا عرش سنني او اكثرو

»؛ در صكلثوم دختر علي بن ابي طالب هاشمي، مادرش فاطمه دختر رسول خدا  ام
ا او ازدواج كرد؛ وي در هنگام ب لبه دنيا آمده و عمر صاواخر زندگاني پيامبر 

زيد را به دنيا آورد و او و فرزندش زيد  لازدواج ده سال يا بيشتر داشت و براي عمر
 .»در يك روز از دنيا رفتند

بزرگتر بود.كه قديميترين علما از  لاز زينب لو به جرات ميتوان گفت ام كلثوم
77F) همين قول را ارجح ميدانند151(متوفي جمله ابن اسحاق

3. 
االولي  اقوال زيادي مانند پنجم جمادي لولي در مورد تاريخ والدت حضرت زينب

در سال پنجم يا ششم، شعبان سال ششم، سال چهارم و اواخر رمضان سال نهم پس از 
78Fجنگ تبوك هم هست،

كه معلوم نيست كدام صحيتر است ولي طبق قرائن او از ام  4

                                           
و سيرة النبويه ابن  330ص 5ابن كثير ج بدايه و النهاية؛  500ص ،3ج ، ،سير اعالم النبالء الذهبي - 1

 .كثير

 .دار الكتب العلمية، بيروت، 211ص  1ابن حجر عسقالني  ج  اإليثار بمعرفة رواة اآلثار - 2
 .500ص 5ج دمشق ؛ سير اعالم النبالء ،231، ص5اسحاق ج  ابن - 3
 ،تا بي ،حسين افتخارزاده فاطمة زهراء شادماني دل پيامبر، ترجمه سيد ،احمد ،الرحماني الهمداني - 4

حد، فاطمة الزهراء من المهد الي الل ،كاظم محمد السيد ؛ القزويني918ص ،ش1373 ،جابي
 .170ـ169ص ،ق1422 ،جا بي ،داراالنصار
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يتي كه آقاي قزويني نقل كرده اند!كه در آن كلثوم كوچكتر بوده. قرائني مانند همين روا
نامي از زينب نيست و به احتمال او در آن سالها كوچكتر از اين بوده كه در اين ماجراها 

 داخل شود.
حسن را در  ل فاطمه و يا روايتي كه قبالً از ابن بابويه نقل كرديم كه ميگفت:

 لكلثوم ام را در آغوش چپش حمل كرد و دست چپ بآغوش راستش و حسين
79Fرا با دست راستش گرفت، سپس به حجره پدرش رفت!!!

(خواستگاري از دخت  1
آورد!! كه احتماالً در آن سالها نيز او يا به دنيا  نمي ابوجهل).. و نامي از زينب به ميان
 .نيامده بود و يا خيلي كوچك بوده!

 فرمودند:  روايت ميكند كه ÷و اين روايت را كه مال باقر مجلسي از امام صادق
فرمود: وقتي از دنيا رفتم، خودت  ÷فاطمه سالم اهللا عليها در لحظه احتضار به علي 

غسل مرا به عهده بگير، كفن بر من بپوشان، بر پيكرم نماز بخوان، مرا در قبر قرار ده، 
سنگ لحد را بگذار، خاك روي بدنم بريز، باالي سرم بنشين و قرآن و دعا زياد بخوان؛ 

لحظه ميت به همنشين زندگان بسيار محتاج است. و تو را اي علي به خدا  چون در آن
كلثوم را به خودش  كنم كه به فرزندانم خوبي كن. سپس فاطمه، ام سپارم و سفارش مي مي

چسپاند و فرمود: هنگامي كه اين دخترم به سن رشد و بلوغ رسيد، وسائل منزل مال او 
80Fسپارم است و او را به خدا مي

2. 
كه سيدة فاطمه، ام كلثوم را بر اند  مشخص است كه ام كلثوم بزرگتر از زينب بودهپس 

 سيدة زينب مقدم ميدارند.
، از او، و همنامي او با نام اولين سو شواهد ديگري مانند خواستگاري حضرت فاروق

اين معني كه حضرت فاطمه نام خواهرش را  ص(به صدختر درگذشته رسول خدا 

                                           
همين روايت را شيخ مجلسى نيز در كتابش  -، چاپ نجف 185-186 بابويه، ص  علل الشرايع، إبن - 1

 جالءالعيون آورده است.
 .27ص  79بحار األنوار مجلسي، ج  - 2
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رسد او به سن از حضرت  اشته باشد) به سال دوم هجري، به نظر ميروي فرزند خود گذ
 تر باشد. بزرگ ÷زينب
در پاسخ به خواستگاري حضرت عمر از  ÷قرينه ديگر اين است كه حضرت علي 

كلثوم استدالل كرده و عمر به اين استدالل اعتراض نكرده و  كلثوم، به كوچك بودن امام
 ب را به من بده! چون:است كه پس دختر ديگرت زيننگفته

كرد نه از  بايستي از او خواستگاري مي سبود، عمر تر مي بزرگ لاوالً، اگر زينب
تر با علم به كوچك بودن او، با وجود خواهر  . خواستگاري از خواهر كوچكلكلثوم ام

 لمعناست. ضمن اينكه در زمان اين خواستگاري هنوز حضرت زينب تر، بي بزرگ
 .است، نبوده سجعفر همسر عبداهللا، پسر
در رد استدالل سيدنا  سبود، بايد حضرت عمر تر مي بزرگ لثانياً، اگر زينب

 كرد. به اين مطلب استدالل مي سعلي

در جنگ  ÷كه حضرت علي »حيدرة سمتنى امي«همچنين قرائني وجود دارد، مانند 

رب، قبل از اسالم و خيبر فرمود: من همانم كه مادرم نامم را حيدر(شير) نهاد، كه مردان ع
 گذاشتند. انشان وا ميدر صدر اسالم، امر نامگذاري فرزندان را به زن

 ستر از حضرت فاطمه  و خواهران به سن بزرگ صنام دو تن از دختران رسول خدا
داشتن ياد و خاطره خواهرش  كلثوم و زينب است.گويا آن حضرت براي زنده نگه ام
د و به سال دوم هجري همزمان با جنگ بدر از بو سكلثوم كه همسر حضرت عثمان ام

، سگذاشت. نيز والدت حضرت زينب لكلثوم دنيا رفت، نام نخستين دخترش را ام
رو نام او را  دختر دوم آن حضرت، همزمان با فوت خواهر ديگرش زينب بود و از اين

81Fزينب نهاد

1. 

                                           
 .18الشيخ محمدهادي شيعي(معاصر)، ص ،الغروي السيدة زينب فی تاريخ االسالم - 1
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اينكه در سال  بزرگتر بوده و يا حداقل سپس ثابت شد كه ام كلثوم از حضرت زينب
كه چادر و برقع بپوشد. (با توجه به اقوال علما اند  هجري تا به آن حدسن داشته 12

 سال) 12يا  11سال را عنوان كرد، كه به وقت خواستگاري ميشود  6ميتوان سن 

 در شب ضربت خوردن، مهمان چه كسي بود؟ ÷ شبهه: امير مؤمنان

در ماه رمضان، هر شب در خانه يكي  ÷روايات متعددي وجود دارد كه امير مؤمنان 
كردند. شبي در خانه امام حسن و شبي در خانه امام حسين و شبي  از فرزندانش افطار مي

ها  در خانه عبد اهللا بن جعفر (شوهر حضرت زينب). و در شب شهادت نيز طبق تمام نقل
در خانه ام ه شده است؟كلثوم همسر كداميك از افراد نام برد كلثوم بوده است؛ ام 

 نويسد: شيخ مفيد در كتاب شريف اإلرشاد مي
شبي را نزد حسن و شبي را نزد  ÷و چون ماه مبارك رمضان فرارسيد، امير مؤمنان 

حسين و شبي هم خانه عبد اهللا بن جعفر (شوهر حضرت زينب سالم اهللا عليها) 
سؤال شد كه  هاي رمضان خورد، در يكي از شب گذراند و بيش از سه لقمه غذا نمي مي

خوريد؟ فرمود: فرمان خدا (كنايه از مرگ و شهادت) مرا درخواهد يافت  چرا غذا كم مي
و دوست دارم با شكم گرسنه به مالقات بروم، يك شب يا دو شب بيش باقي نمانده بود 

 كه در آخر شب فرقش را با شمشير شكافتند.
ن روايت را به اين صورت عالمان اهل سنت (ابن اثير و زمخشري! و نويري) نيز همي

 اند: نقل كرده
رسيد، علي يك شب را نزد حسن و شبي را نزد حسين و شبي  ماه رمضان كه فرا مي

خورد  نمي و بيش از سه لقمه غذا  كرد، مي هم نزد عبد اهللا بن جعفر، (همسر زينب) افطار
 گفت: دوست دارم با شكم گرسنه به ديدار معبودم بشتام. مي و

در آخرين شب، مهمان  ÷اي از روايات، امير مؤمنان  يگر، طبق عدهو از طرف د
كلثوم سالم اهللا عليها بوده است: ام 
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چون شب نوزدهم رمضان فرا رسيد، هنگام  :عليها السالممال باقر مجلسي: ام كلثوم 
 اي پهن كردم كه دو قرص نان جو و ظرفي شير و مقدار نمك در آن بود. افطار سفره

توان بين اين روايات جمع كرد؟ يا بايد بگوييم برنامه اميرمؤمنان علي  يحال چگونه م
اين بوده است كه يك شب در خانه حسن و يك شب در خانه حسين و يك شب  ÷

كلثوم سالم اهللا عليهم باشد، كه منافات با نص  در خانه زينب و يك شب در خانه ام
يكي از اين سه خانه به حساب آوريم، كه كلثوم را  روايت مذكور دارد؛ و يا بايد خانه ام

تواند خانه عبد اهللا بن جعفر باشد. يعني همسر عبد اهللا بن جعفر، زينب سالم اهللا  تنها مي
كلثوم است. عليها همان ام 

كلثومي وجود داشته است، چرا امير مؤمنان شبي را به  و نكته ديگر اين كه اگر ام
 اند؟ ايشان اختصاص نداده

 جواب:
 اين مورد چند نكته حائز اهميت است. در
اين روايت به دو شكل و متن نقل شده كه در اكثر آنها به جاي عبداهللا بن جعفر از -1

 عبداهللا بن عباس ياد شده..
 تعداد كثيري از علما اينچنين مينويسند:

يتعشی ليلة  ÷ ؤمننيالـما دخل شهر رمضان كان امري ـمـغرية قال: لالـمعثامن بن «

احلسن، وليلة عند احلسني، وليلة عند عبد اهللا بن العباس، وكان ال يزيد علی ثالث  عند

 .82F1» لقم...

                                           
؛ 430و ص 291ص  2؛ شرح األخبار قاضي نعمان مغربي ج71ص  2مناقب اإلمام أمير المؤمنين ج  - 1

 كشف الغمة؛  555ص  42؛تاريخ دمشق ابن عساكر ج  135فتال نيشابوري ص  روضة الواعظنيو 

لدرجات الرفيعة فی طبقات (موسسه نشر اسالمي)؛ا 75، عباس قمي ص األنوار البهية ؛62ص  2ج

؛نهج السعادة شيخ  249ص  18شرح احقاق الحق مرعشي ج  ؛118، سيد علي خان مدني ص لشيعةا
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شبي را نزد حسن و شبي را نزد حسين و  ÷چون ماه رمضان فرارسيد، امير مؤمنان «
 .»خورد! گذراند و بيش از سه لقمه نمي شبي را نزد عبد اهللا بن عباس (پسر عمويش) مي

ميپرسم: اگر ام كلثوم را خط بزنيم! شما بين اين روايت و روايتي كه  حال من از ايشان
خود نقل كرده ايد چگونه جمع ميكنيد؟؟ من ميگويم: در اين روايت فقط از حسن و 
حسين اسم به ميان آمده در حالي كه زينب نيز در آن شهر بود، چرا از او نامي نيست؟؟ 

زندي به جز حسن و حسين از فاطمه اصالً فر ÷پس نتيجه ميگيريم كه حضرت علي 
 نداشته! اگر چنين بگويم به من نميخنديد؟

83Fاند همسر در نكاح داشته 4در آن وقت،  ÷حضرت علي -2

 ÷، آيا حضرت علي1
بعد از خوردن افطاري شب را هم پيش دختر يا پسرش ميماند و همانجا ميخوابيد؟؟( انه 

 همسر و منزل خود قطع رابطه ميكرد؟روز رمضان با  30كان ظلوما جهوال!!) يعني در 
در نماز صبح ضربت خورد و بعد از ضربت  ÷طبق نص تاريخ حضرت علي -3

84Fمحل علی الی منزلهو... خوردن او را به سوي خانه خودش حمل كردند

2. 

 .او را به سوي خانه خودش حمل كردند نه خانه فرزندانش!
اند  ه ام كلثوم در آن حضور داشتهكاند  و اينكه در روايت آن خانه را خانه اي گفته

در آن  ÷هجري كه حضرت علي 40در سال  چونكه: چيزي خالف حقيقت نيست،

                                                                                                             
نظم درر السمطين  ؛36583ح 195ص 13؛ كنز العمال متقي هندي ج  100ص  7محمودي ج 

 و...  137الزرندي الحنفي ص 
الفصول املهمة فی : امامه بنت ابي العاص و ليلي بنت مسعود و اسما بنت عميس و ام البنين .. نگا - 1

 .دار الحديث للطباعة والنشر _ 648ص  1ابن صباغ ج معرفة األئمة
و جزء حديثي  26و تراجم الشهدا ص  70و الوجيز المفيد ص  328و  327ص  7بدايه و النهايه ج  -2

 .125ص
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85Fسال شهيد شد محمد بن جعفر همسر دوم ام كلثوم شهيد شده بود (در صفين

). و به 1
مشخص نيست، ميتوان گفت در  لعلت اينكه سال ازدواج عون بن جعفر با ام كلثوم

  اند. شوهري نداشته و در خانه پدرشان ساكن بوده لآن سال ام كلثوم
دخترش را به خانه  س، حضرت عليس(همانطور كه بعد از شهادت حضرت فاروق

 )اند. خودش آورد، ميتوان گفت: بعد از شهادت محمد بن جعفر نيز همين كار را كرده
شبي كه پدر ايشان به شهادت رسيدند  لدر روايتي آمده كه حضرت ام كلثوم -4

روز  30و همانطور كه گفتيم جالب نيست، فردي در هر ( بودند. سدر خانه حضرت علي
رمضان تا صبح در خانه فرزندانش به سر ببرد،آن هم در صورتي كه خود داراي منزل 

 هستند!)
روزي در خانه  سنوشته شده: حضرت علياند  در ادعايي كه مدعي ذكر كرده -5

 لو زينب بعبداهللا بن جعفر و روزي نزد ÷و روزي نزد حسين ÷حسن
 اند. افطاري ميكرده

زندگي ميكرده كه  ÷ام كلثوم در خانه خود حضرت علي به جرات ميتوان گفت:
 .مهمان خانه او شده باشند!! سذكري از خانه مستقلي براي او نيست تا حضرت علي

 و در روايات اينگونه آمده:
ايشان به خانه خودشان) ام و بعد از انتقال  س(بعد از ضربت خوردن حضرت علي

كلثوم دختر حضرت علي با گريه و شيون خطاب به ابن ملجم گفت: اي دشمن خدا، 
إذ نادته « .رسد و خداوند متعال تو را خوار و ذليل خواهد ساخت هيچ زياني به پدرم نمي

 .»أم كلثوم بنت علی وهی تبكی أي عدو اهللا ال بأس علی أبی واهللا خمزيك

                                           
 6؛ اعالم الزركلي ج7780رقم  7ص  6اإلصابة ج؛  98، ص3و ج 300ـ299، ص2جانساب االشراف  -1

.. در مورد شهادت محمد بن جعفر و عون بن جعفر، همسر دوم و سوم ام كلثوم در بحث 69ص 
 مفصالً صحبت خواهد شد."ام كلثوم پس از عمر با چه كسي ازدواج كرد"
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كني؟ به خدا آن (شمشير) را با هزار دينار خريدم  : پس چرا گريه ميابن ملجم گفت«
آمد،  و با هزار دينار آن را زهرآگين ساختم. و اگر اين ضربه بر همه اهل مصر وارد مي

 .86F1»ماند كسي از آنها زنده نمي
را بعد از ضربت خوردن به خانه خودشان  سهمانطور كه قبالً نيز گفتيم حضرت علي

كه اند  در آن خانه حضور داشته لو نيز نقل شد كه حضرت ام كلثومحمل كردند. 
 اند. اولين شخصي كه با ابن ملجم سخن ميگويد ايشان بوده

نيز بعد  سو حضرت علياند  در خانه مستقلي زندگي ميكرده لسوال: اگر ام كلثوم
جا چه در آن لام كلثوم اند. (نه خانه فرزندان) منتقل شده از ضربت به خانه خودشان

قبل  لو چطور زينباند  و يا چگونه به آن سرعت به آنجا خود را رسانيدهاند  ميكرده
 از وي آنجا نبوده و چطور...

به آنجا انتقال داده شد خانه اي بود  سپس شكي نيست كه خانه اي كه حضرت علي
كه دخترش نيز در آن همراه پدرش زندگي ميكرد و گرنه مورخان نميگفتند:حمل علي 

 ي المنزله مينوشتند:به سوي خانه دخترش ام كلثوم حمل شد.ال
خانه اي براي خود داشته باشند، آن وقت نيز نميتوان  لبه فرض كه ام كلثوم -6

 .گفت كه او با همسر زندگي ميكرده!
87Fشيخ مفيد و طوسي در كتب خود و مجلسي در بحاراالنوار

و محدث قمي در منتهي  2
كنند  مي حضرت اُم كلثوم (عليها السالم) روايتي را نقلاز  185إلي ص  170اآلمال ص 

به خانه آمدند و  ÷چون شب نوزدهم ماه رمضان شد حضرت علي كه ايشان ميفرمايند:
جو و يك كاسه شير و  دو قرص نانبه نماز ايستادند، يك طبق غذا (افطاري) شامل 

رغ شدند چشمشان بر مقداري نمك جهت افطار ايشان آماده كردم چون ايشان از نماز فا
كنم و فرمودند:  مي داني من از پسر عمم متابعـت نمي طبق افتاد، گريستـند و گفتـند آيا

                                           
 112ص  4تاريخ طبري ج  -1
 .به اختصار 276ص  42بحار االنوار مجلسي ج  - 2
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ملبسه إال طال وقوفه بني يدي اهللا عزوجل يوم ا بنية! ما من رجل ٍ طاب مطعمه ومرشبه وي«

خوراك و اي دختر! هركس « »يف حرامها عقاببنية إن الدنيا يف حالهلا حساب والقيام، يا 
پوشاكش در اين دنيا نيكوتر، توقفش در روز قيامت بيشتر است، بر مال حالل حساب و 

و فرمودند: اي فرزندم به خدا قسم چيزي نميخورم  .»بر مال حرام عذاب است............
 .»ترفعني احد االدامني ىيا بنية واهللا ال آكل شيئاً حت«را برداري. دو خورشت  تا يكي از

 ولي چرا كه مالحظه كرديد، دو قرص نان و دو خورشت سر سفره بوده،همانطور 
؟؟ اگر حضرت ام كلثوم در خانه همسر بودند بدون فقط دو خورشت و دوقرص نان

شك همسرشان نيز بر سر سفره ميبود، و به جاي دو خورشت سه خورشت و به جاي دو 
ست كه ثابت ميكند، ام قرص نان سه قرص الزم بود، پس اين موضوع نيز دليلي ديگر ا

 تا با آنان سر يك سفره بنشيند.اند  كلثوم در آن وقت همسري نداشته
بعد  ÷و مجلسي در چند صفحه بعد نيز چنين روايتي را نقل ميكند كه:حضرت علي

 را به جاي خود گذاشت تا با مردم نماز گذارد. ÷از ضربت خوردن امام حسن

الي سر حضرت آمدند و گريستند... و آن باوقتي از نماز فارغ شدند  ÷امام حسن
و حضرت اُم  ÷حضرت را در حجره نزديك مصالي خود خوابانيدند حضرت زينب

آمدند و در پيش آن حضرت نشستند و نوحه و زاري براي آن حضرت  ÷كلثوم 
 كردند حضرت علي فرمود:اي دخترانم..... مي

اقبلت زينب وام كلثوم إلی حجرته وجلس يف حمرابه. قال الراوي: و ÷ثم ادخل «

 .88F1»حتی جلستا معه علی فراشه، وأقبلتا تند بانه وتقوالن: يا أبتاه

، يعني دو دختر بآقاي قزويني! خوب خواندي؟؟ حضرت زينب و ام كلثوم
ند. شايد شما اين روايت كه به وقت ضربت خوردن نزد پدرشان آمد لحضرت فاطمه

 ايد؟ را نداشتهديده و توان خواندن آن ايد و يا  را نديده

                                           
 .289ص 42بحاراالنوار مجلسي ج - 1
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فعند ذلك رصخت زينب بنت علی؛ وام «و مجلسي در چند صفحه بعد مينويسد: 

89Fكلثوم ومجيع نسائه

1!!!«. 
باخته زينب و ام  ÷و در صفحه بعدش ضمن روايتي مينويسد: ثم نادي الحسن 

90Fكلثوم وقال: يا اختاه..

خواهرش زينب و ام كلثوم را صدا زد و  ÷سپس سيدنا حسن  2
 .واهرانم...!!گفت: اي خ

 .»الكاذب اال خجل یما عللبالغ، وا الإو ما علينا «
در آن وقت در آنجا حضور نداشته اين دو  لو براي اينكه ديگر نگويند ام كلثوم

 قول را نيز نقل ميكنيم:

 .91F3»÷طلق األعمی عن جدته قالت: كنت أنوح أنا وأم كلثوم بنت عيل علی علی، «

گفته است: من هم همراه ام كلثوم  مي كند كه مي نقل طلق اعمي، از قول مادر بزرگش
 كردم. مي براي آن حضرت نوحه سرايي ÷دختر علي 

ابن عبدالبر نيز شعري را از ام هيثم دختر عريان نغعي نقل ميكند كه به اين ترتيب 
 است:

 ؤمنياالـمأال تبكی أمري  أال يا عني وحيك أسعدينا

 رأت اليقينابعربهتا وقد  تبكي أم كلثومٍ عليه

 فال قرت عيون الشامتينا أال قل للخوارج حيث كانوا

92Fبخري الناس طراً أمجعينا شهر الصيام فجعتمونا یأف

4 

                                           
 .293ص 42نوار جبحاراال - 1
 .294ص  42بحاراالنوارج - 2
 .و انساب االشراف، مقتل اميرالمومنين علي ابن ابيطالب 38ص  3طبقات الكبري ابن سعد ج - 3

في نسب اإلمام  ة؛ جوهر299ص  44؛ بحار االنوار مجلسي ج  1132ص  3االستيعاب ابن عبدالبر ج - 4

؛ و شرح احقاق الحق مرعشي؛ اسد الغابة ابن  488ص  3؛ اعيان الشيعه ج123علي وآله، البري ص 
و  182ص  21الوافي بالوفيات صفدي ج ؛489ص 20؛ تهذب الكمال المزي ج 39ص  4اثير ج 
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 كني؟ اي چشم، واي بر تو، ما را خوشبخت كن، آيا بر اميرالمؤمنين گريه نمي
 كند كه او يقيناً (مرگ او) را ديده است. ريزان بر او گريه مي ام كلثوم اشك

 خوارج بگو، هر جا كه هستند، خوشحالي به خود نبينند. به
ايد؟! شما، بهترين كسي را كه بر چهارپايان سوار  آيا در ماه رمضان ما را جمع كرده

هاي مثاني  پوشيد و سوره شد و كفش مي كرد و سوار بر كشتي مي شد و آنها را رام مي مي
 .و مئين را خوانده است، كشتيد!

و بعد از شهادت  اند، در آن تاريخ بيوه و ساكن خانه پدرشان بوده لنتيجه: ام كلثوم
 پدر و سرپرستشان، پسر عموي ايشان با وي ازدواج ميكند.(واهللا اعلم) 

 :÷شبهه: ام كلثوم بهترين دختر امير مؤمنان 

قاضي نعمان مغربي، از دانشمندان قرن چهارم شيعه در ضمن نقل روايتي از امير 
 كند: ثوم را بهترين دختر آن حضرت معرفي ميكل ، ام÷مؤمنان 

يوما البنته أم كلثوم ـ وكانت خري بناته ـ: يا بنية ما أرانى إال أقل ما  ÷قالت: قال عيل «

 .»أصحبك.....

كلثوم كه بهترين دخترانش بود، فرمود: ديدار من و تو  روزي به دخترش ام ÷علي «
 .»خيلي كم است....

برترين دختر آن ، زينب كربی، عقيلة اهلاشميةندارد كه  ترديدي وجوددر حالي كه 
 حضرت بوده است.

 جواب:
نميدانم آقاي قزويني واقعاً نادان هستند و يا اينكه خود را به ناداني زده اند! چون در 

بهترين دختران و نه بهترين دختر!! آيا فرق  .»وكانت خري بناته«نقل روايت گفته شده: 

                                                                                                             
و تاريخ الخلفا سيوطي؛ و نهاية األرب في فنون األدب  307ص  11سبل الهدي صالحي شامي ج

 نويري و...
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يد؟؟ اين به آن معني است كه ام كلثوم بين همه دختران حضرت بين اين دو را نميدان
نفر مختلف است) يكي از بهترين آنها بود و نه بهترين  28تا  15(كه تعدادشان از  سعلي

آنها و گذشته از آن اين سخن نظر شخصي وليدة(راوي ماجرا) و يا خود نويسنده كتاب 

 در پرانتز ذكر شده.  .»ته و كانت خري بنا«است چون كه ميبينيم اين جمله: 

ضمناً: سوالي دارم خدمت جناب قزويني، كه معيار برتري چيست؟ آيا انسان ميتواند 
بين دو فرد نيك كردار (نعوذ باهللا) خدايي كند و يكي را بر ديگري برتري دهد؟؟ اين كار 

 خداست يا بشر؟خداوند ميفرمايد:

ۡ�َقٮٰ�ُ ﴿
َ
� ِ َّ � ََ ِِد  ۡۡ �ُ ََ ََ ۡۡ

َ
َ ّّ ٌۡ َخبِ�ٞ نِ لِي َِ  َ َّ � ّّ إ نِ  .]13الحجرات: [ ﴾ۡۡ

ترين شما ست، حقا كه خداوند دانا وآگاه  ترين شما در نزد خداوند پرهيزگار گرامي بيگمان،«
 .»است

 .سنجد نه من و شما!! مي و خداست كه عبادتهاي ما را
لثوم گذشته از آن اگر برداشت مضحك شما صحيح باشد و منظور اين است كه ام ك

بهترين دختر است باز هم ميگويم اين چه ربطي به بحث دارد؟ يعني اگر كسي ام كلثوم 
را بر زنيب برتري داد شما نتيجه ميگيريد كه ام كلثومي وجود نداشته است؟؟!! 

 .و احسنت و صد رحمت بر مخ گنجشك! 20آفريــــــن! 

 شبهه: معاويه، از دختر چه كسي خواستگاري كرد؟

ل سنت، معاويه بن ابوسفيان، از دختر عبد اهللا بن جعفر براي پسرش يزيد طبق نظر اه
 ÷نقشه معاويه خنثي شد و امام حسين  ÷خواستگاري كرد؛ اما با دخالت امام حسين 

 او را به ازدواج قاسم بن محمد بن جعفر درآورد.
كلثوم دختر  . ام1اين كه اين دختر چه كسي است، به دو صورت نقل شده است: 

كلثوم دختر حضرت  . زينب دختر ام2حضرت زينب دختر حضرت زهرا سالم اهللا عليها؛ 
 زهرا سالم اهللا عليها.
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بالذري و حموي اعتقاد دارند كه اين دختر، فرزند حضرت زينب سالم اهللا عليها از 
 عبد اهللا بن جعفر بوده:

كلثوم دختر  ت تا از امنوش  اي به مروان كه از طرف او والي مدينه بود، معاويه، در نامه
عبد اهللا بن جعفر كه مادرش زينب دختر علي و مادرش فاطمه دختر رسول خدا است، 

 براي پسرش يزيد خواستگاري نمايد.
كلثوم از عبد اهللا بن جعفر  اما برخي ديگر از عالمان اهل سنت، آن را دختر ام

 اند. دانسته
 نويسد: سنت مي أبو الفرج نهرواني و ابن عساكر از علماي اهل

دختر مسور بن مخرمه از پدرش نقل كرده است كه گفت: معاويه به مروان والي مدينه 
كلثوم دختر علي و  اي نوشت تا از دختر عبد اهللا بن جعفر به نام زينب كه مادرش ام نامه

 بود، خواستگاري نمايد. صفاطمه دخت گرامي رسول خدا 
 جواب

) دو شخص دروغگو ديده روايت ابن عساكر( اويان روايت دومدر سلسه ر -1
ميشوند اولي، ابوالعز ابن كادش است، كه ابن نجار در موردش ميگويد:در نقل روايت 

لوهاب األنماطي گويد: ضعيف، مخطلط،دروغگو است و احتياجي به او نيست.عبد ا
 مخطلت است.

حضرت إبراهيم بن سليمان ميگفت: شنيدم از ابالعز ابن كادش كه ميگفت: بر 
 .ام! حديث وضع كرده صرسول

ابي القاسم، علي بن حسين حافظ گويد: اين دليلي بر جهل ابن كادش است چون او 
93Fنسبت ميدهد.! صافتخار ميكند كه حديث دروغ به پيامبر

1. 

                                           
 .م1971، بيروت، لبنان،218ص  1زان ابن حجر جلسان المي ؛20ص  38سير اعالم النبالء ج  - 1
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و دومين شخص، محمد بن عمر واقدي است كه بخاري ميگويد:او متروك الحديث 
و در  اند. اسماعيل بن زكريا او را ترك كرده است و احمد و ابن مبارك و ابن نمير و

جايي ديگر امام احمد او را دروغگو و يحيي بن معين او را ضعيف و امام مسلم و نسائي 
94Fاو را متروك و غير ثقه ميدانند

و همينطور روايت اول از(بالذري و حموي) نيز كذب  .1
 است چون در آن روايت هم واقدي وجود دارد كه شرح حالش گذشت.

پس در درجه اول چنين رواياتي كه سندشان تا به اين حد مجروح است غير قابل 
استناد هستند، ولي جداي از سند متن آن نيز پر از اشكال است. چون همينطور كه آقاي 

 اين روايت به دو شكل زير نقل شده:اند  قزويني نقل كرده
ه از طرف او والي مدينه اي به مروان ك معاويه، در نامه (روايت بالذري و حموي) -1
و مادرش  دختر علي مادرش زينببن جعفر كه  دختر عبد اهللاكلثوم  امنوشت تا از   بود،

 فاطمه دختر رسول خدا است، براي پسرش يزيد خواستگاري نمايد.
(روايت ابن عساكر و نهرواني)دختر مسور بن مخرمه از پدرش نقل كرده است كه  -2

به نام دختر عبد اهللا بن جعفر اي نوشت تا از  لي مدينه نامهگفت: معاويه به مروان وا

بود،  صدختر علي و فاطمه دخت گرامي رسول خدا كلثوم  مادرش امكه  زينب
 خواستگاري نمايد.

(البته اگه هر دو دروغ نباشند!)  مشخص است كه روايت دوم دروغ محض است
 چونكه:

گر ام كلثوم را همان زينب فرض كنيم) اوالً: حضرت عبداهللا بن جعفر از سيده زينب(ا
 دختري به اسم زينب نداشته است!! و اين بدون بحث و جدل ثابت است.

                                           
-180ص  26؛ تهذيب الكمال المزي ج 606رقم  324ص  9تهذيب التهذيب ابن حجر عسقالني ج- 1

181. 
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ولي اند  چنانچه قبال گفته شد، علما در ذكر فرزندان زينب اختالفها كرده
دو دختر داشته به نامهاي ام كلثوم  لين موضع آن است كه حضرت زينبتر خوشبينانه

 اين زينب از كجا آمد كه معاويه بخواهد به خواستگاري او بيايد؟ پس 95F1بو ام عبداهللا
نه تنها از زينب كبري بلكه از هيچ كدام از همسرانش  بحضرت عبداهللا بن جعفر
 اند. فرزندي به نام زينب نداشته

 ابن قتيبه ميگويد:
ألكرب، ولد عبد اهللا بن جعفر سبعة عرش ابنًا وبنتني، وهم: جعفر األكرب، وعلی، وعون ا«

 ,صطالب من فاطمة بنت رسول اهللا كلثوم، أمهم زينب بنت علی بن أبیوعباس، وأم 

وحممد، وعبيد اهللا، وأبو بكر، أمهم اخلوصاء بنت حفصة أحد بنی تيم اهللا بن ثعلبة. 

النهشلی،  وصالح، وموسی، وهارون، وحييی، وأم أبيها، أمهم ليلی بنت مسعود بن خالد

طالب. ومعاوية، وإسامعيل، وإسحاق، والقاسم ألمهات أوالد،  تزوجها بعد علی بن أبی

سيب الفزارية. قال: والعقب من ولد عبد اهللا الـمواحلسن، وعون األصغر، وأمهام مجانة بنت 

 .96F2»بن جعفر إلسامعيل، وإسحاق، وعلی، ومعاوية

) يك نفر باشند ÷(زينب وام كلثوم بنت علي حال اگر به فرض محال هر دوي اينها
گونه ميتوان بين اين دو روايت را جمع كرد؟؟ نام دختري كه از او خواستگاري شده چ

چيست؟؟ زينب يا ام كلثوم؟؟ ترديدي نيست كه عبداهللا بن جعفر دختري به اسم زينب 
نداشته پس نتيجتاً روايت دوم كذب محض است.. گذشته از آن باز هم ميگويم كه: اگر 

ايت منكر ام كلثوم ميشويد ما هم ميتوانيم منكر زينب شما به همين راحتي با اين دو رو

                                           
 .دارالمعارف للطباعه و النشر .82نسب قريش ص  ،مصعب بن عبداهللا الزبيرى - 1
و همچنين  68و  67ص  1شراف جانساب اال /362ص 1رجوع شود به: تهذيب االسماء امام نووي ج-2

 .جمهرة أنساب العرب ابن حزم ؛ نسب قريش مصعب زبيري در باب ولد جعفر بن ابي طالب
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شويم! آن هم به وسيله رواياتي كه ام كلثوم را نيز در رديف همسران عبداهللا بن 
 .اند!!! قرار داده بجعفر

 شبهه: در شام چه كسي دفن شده است:

) در هنگام سفر به شام به جاي زيارت قبر زينب ه779در رحلة ابن بطوطة (متوفاي
 كلثوم دختر علي در نزديكي دمشق و... گويد قبر ام ت علي ميبن

كلثوم دختر علي بن  ابن بطوطه: در نزديكي شهر و يك فرسخ مانده به آن، بارگاه ام
اند كه اسم او زينب بوده و چون  أبي طالب از فاطمه عليهم السالم قرار دارد، برخي گفته

 كلثوم نهاده است. نيه او را امك صشباهت به خاله آن حضرت داشته، رسول خدا
كلثوم است و  رسيم كه اين مدفن متعلق به ام از سخن ابن بطوطه به اين نتيجه مي

كه رسول خدا اين كنيه را به خاطر  كلثوم همان حضرت زينب سالم اهللا عليها است ام
چرا  كلثوم دختر حضرت زهرا باشد؛ تواند ام شباهت به دخترش به او داده است. و نمي

كلثوم را غير از حضرت زينب مي كه طبق نظر افرادي كه ام كلثوم در مدينه دفن  دانند، ام
 شده نه در شام.

كلثوم مي حموي در معجم البلدان نيز اين بارگاه را متعلق به ام كلثوم در  داند:قبر ام
 راويه دمشق است.

داند: ثوم ميكل ابن جبير اندلسي نيز در سفرنامه خود، آن را مدفن ام 
است كه بر او زينب  ÷كلثوم دختر علي  محل دفن ام ÷هاي اهل بيت از زيارتگاه

 ا به او داده است؛ چون به دخترشاي است كه رسول خد كلثوم كنيه گويند و ام صغري مي
كلثوم شباهت داشته است. اين زيارتگاه در روستاي يك فرسخي دمشق است كه  ما

 من آن جا را زيارت كرده و شبي آن جا ماندم.  دارد، مسجدي بزرگ و موقوفاتي
كلثوم همان  كند كه ام و عبد الرزاق بيطار، از عالمان قرن چهاردهم، تصريح مي

 حضرت زينب و اين مدفن مربوط به آن حضرت است:
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راويه، در سمت قبله و شرق شام روستاي است كه سه مايل با شام فاصله دارد. در 
كلثوم است، دفن  اش ام ختر علي بن ابوطالب و فاطمه زهرا كه كنيهاين روستا زينب د

 شده است.
دانم اين دختر  گويد نمي خواند؛ اما مي كلثوم مي در تاريخ مدينه دمشق نيز وي را ام

كدام ام كلثوم دختر علي همسر عمر در مدينه مرده است: كلثوم است؛ زيرا ام 
  كلثوم، تازه تأسيس و تجديد بنا شده بر قبر اممسجد راويه، مسجدي است  ابن عساكر:

كه همسر عثمان بوده نيست؛ چون او در زماني  صكلثوم دختر رسول خدا و اين ام
و نيز دختر علي از فاطمه كه همسر عمر   زندگي پيامبر از دنيا رفت و در مدينه دفن شد،

 اند. ند كه در بقيع دفن شدهبود نيز نيست؛ زيرا او با فرزندش زيد در يك روز از دنيا رفت
كلثوم همان حضرت زينب باشد. بهترين راه حل اين است كه ام 

 جواب:
 همه اقوالي كه آقاي قزويني نقل كردند به جز قول ابن عساكر و عبدالرزاق بيطار

صريحاً از ام كلثوم كبري صحبت ميكنند نه زينب كبري ولي چگونه آقاي  )1335(متوفي 
 .كه اين قبر زينب است، نميدانم!!اند  تهقزويني نتيجه گرف

ام اش  ابن بطوطه و ابن جبير ميگويند:اين قبر، قبر زينب صغري است كه كنيه اوالً:
 كلثوم بود.

اي كه از آن مقبره استخراج  و ميرزا علي خان امير الدوله نيز متني كه بر سنگ نوشته
كناة بام كلثوم ابنت علی بن لـماهذا قرب زينب الصغری « شده است را اينگونه مينويسد:

رسلني حممد خاتم الـمسيد   ني ابنتالـمامها فاطمةل البتول سيدة نساء الع ÷ابوطالب

 .97F1»صالنبيني

                                           
 .3خان امين الدوله صدراعظم، مقدمه كتاب، ص  سفرنامه حج، ميرزا على -1
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،سرور لاز فاطمه ساين قبر زينب صغري! است كه كنيه او ام كلثوم و دختر علي 
 است. صزنان دو جهان و دختر سرور پيامبران و آخرين پيامبر، محمد

 روزه نيز، قبل از ورود به مرقد، اين تابلو نصب است كه روي آن نوشته:و ام

هذا رضيح سيدة زينب الصغري «

لقبة بام كلثوم بنت االمام عيل ابن الـم

 .»ابيطالب عليهام السالم

همانطور كه مالحظه كرديد نام 
صاحب مرقد را زينب صغري 

و نه زينب كبري! و تا به اند  نوشته
!) و همانطور كه قبالً طبق ها ري را زينب صغري نخوانده!(اال قزوينيحال كسي زينب كب

كه از جمله  گفته علماي اهل تشيع گذشت، اسم سيده ام كلثوم، زينب صغري بوده است.
) را مكني سآنها شيخ مفيد و طبرسي هستند، كه ايشان زينب صغري(همسر حضرت عمر

98Fبه ام كلثوم ميدانند نه زينب كبري را!

1. 
وأوالده أمري «مينويسد:  ÷لبطريق به وقت نام بردن از فرزندان حضرت عليابن ا

) ٣) احلسن واحلسني عليهام السالم. (٢و ١سبعة وعرشون ذكرا وأنثی: ( ÷ؤمنني الـم

كناة أم كلثوم. أمهم فاطمة البتول سيدة نساء الـم) زينب الصغری ٤زينب الكربی. (

 .99F2»م النبينيرسلني حممد خاتالـمني ابنة سيد الـمالع

                                           
 203ص ،؛ اعالم الوري طبرسي354، ص1االمالي شيخ المفيد، ج - 1

  31 – 30ابن البطريق ص  ةالعمد - 2
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 احلسنيو احلسن«شمرد:  را اين گونه برمي ÷شيخ مفيد نيز نام فرزندان اميرالمؤمنين

هم فاطمة البتول سيدة نساء  كنّاة امالـمزينب الصغری و زينب الكربیو كلثوم أمّ

 .100F1»نيالـمالع

 إاحلسنيی: احلسن وانثمخسة اوالد ذكر و ÷كان لفاطمة«نويسد:  طبرسي نيز مي

 لولد ذكر قد أسقطتْه فاطمةو لكلثوم كناة بأمالـمزينب الصغری و ربیزينب الكو
 .101F2»..صبعد النبی

پس به هيچ وجه نميتوان آن قبر را قبر زينب كبري همسر عبداهللا بن جعفر دانست 
مگر اينكه نام او را از زينب كبري به زينب صغري تغيير دهيم! (كه از امثال قزويني بعيد 

 .نيست!)
اند  بوده صشبيه به ام كلثوم بنت نبي سثوم همسر حضرت عمردر ضمن ام كل

نقل از ابن بطوطة در كتاب تحفة  431چنانكه محدث قمي در نفس المهموم ص 
به  ÷نويسد: پيغمبر براي شباهت حضرت اُم كلثوم مي الـنـّظــّـار في غرائب األمصار

 هاد.، او را هم اُم كلثوم كنيه نصاُم كلثوم دختر پيامبراش  خاله
بوده است و چنانچه در  سو همانطور كه ثابت شد ام كلثوم لقب همسر حضرت عمر

عرب متداول است، كنيه جاي اسم را گـرفـتـه، بـه جـاي ايـنكه زينب صغـري عليها 
 اند. السالم نامـيده شـوند به اُم كلثوم عليها السالم معروف گرديده

ب كبري از مدينه خارج و به شام رفته دوماً: در هيچ روايتي ذكر نشده كه حضرت زين
 باشند.

                                           
 .322حاشيه ص  ؛ االمالي شيخ مفيد، 67ص 2ـ كشف الغمه،ج 1

العمده ابن البطريق ص  ؛89 و 74، ص42؛ بحاراالنوارمجلسي، ج32و  18المواليد طبرسي، ص  ـ تاج 2
 .قم _ 139؛ المستجاد من اإلرشاد، حلي ص  29؛ عمده الطالب، ص 29
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ميگويد: اما قبري كه در دهستان  "اعيان الشيعه"چنانكه سيد محسن امين، صاحب 
 راوية در نزديك دمشق وجود دارد، منسوب به زينب صغري مكني به ام كلثوم است.

ز ابن جبير چنان كه من خود نيز آن را بر سنگي كه بر قبر اين زن بود مشاهده كردم و ني
(منظور  است ÷اگر چنين باشد اين زينب خواهر امام حسين بدان اشارت كرده است.

محسن امين زينب كبري است).اما چگونه او به شام رفته و در آنجا وفات يافته و دفن 
 شده،خداوند بر صحت اين قول داناتر است!در تاريخ و آثار باقي مانده در نزد ما،

102Fشود اين واقعه ديده نمياي بر  گونه اشاره هيچ

1. 
حضرت زينب عليها السالم پس از فاجعه كربال به  و در جايي ديگر ميگويد: بازگشت

مدينه، قطعي و مسلم است اما خروج مجدد او از اين شهر ثابت نشده است، بنابراين بايد 
گفت: در مدينه وفات يافته و در همانجا دفن شده است، گرچه تاريخ وفات و محل 

103Fدقيقاً روشن نباشددفنش 

2. 
وقد جرت عادة كثري من الناس إذا رأوا ما ال يعلمون وجهه أن « و باز هم ميگويد:

خيرتعوا له وجها فتارة يكون له صورة ظاهرية وتارة يكون خرافيا وتارة يزيد علی اخلرافة 

مشق نسوب إلی السيدة زينب بقرية راوية بقرب دالـمكهذا فبعض الناس ملا زعموا أن القرب 

 .104F3»هو منسوب إلی زينب العقيلة اخرتعوا لذلك وجوها من التأويل الباطل

در صورتي كه علم ندارند چيزي را اختراع  و عادت عده زيادي از مردم اين است،
ميكنند كه اين اختراعات چندين صورت است: بعضي آن را به صورت ظاهري و بعضي 

پندارند، قبري كه  مي ه بعضي از مردمبه صورت خرافه و بعضي بيشتر از خرافات، چنانك
منسوب به سيده زينب در روستاي راويه نزديك دمشق است،آن زينب را زينب 

                                           
 .327ص  1اعيان الشيعه ج - 1
 .137و  136، ص 7ج  اعيان الشيعه، - 2
 .17ص   5أعيان الشيعة  ج  - 3
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ز تاويالت باطل عقيله(دختر حضرت علي) ميدانند و اين را اختراع كرده و چندين شكل ا
 .اند!! در اين مورد كرده

عيان الشيعه سيد محسن خالصه اينكه آقاي قزويني براي بررسي اين مورد به كتاب ا
ي هم مذهبشان، يك راهي براي خودشان ها امين مراجعه كنند تا با سر و كله زدن با ادله

باز كنند! تا مشخص شود كه جناب قزويني مخترع هستند و جزء همان عده كثيري از 
آيند و يا اينكه اين صفات به محسن امين(صاحب اعيان  مي علم به حساب بي مردم

 .يگردد!!الشيعه)برم
سوماً: همانطور كه قبالً نيز اشاره شد در اينكه قبر زينب كبري در چه شهري است بين 

يي وجود دارد كه عده اي آن را در مدينه و بعضي در مصر ها علماي اهل تشيع درگيري!
 .و بعضي در شام ميدانند!

م كلثوم در مورد مقبره شام شكي نيست كه آن قبر، قبر زينب كبري نيست. ولي قبر ا
 هم نيست، همانطور كه ابن عساكر ميگويد:

 صكلثوم هذه ليست بنت رسول اهللا أمكلثوم. و أم مسجد راوية مستجد عيل (قرب)«

كلثوم  ال هي أمدينة والـمو دفنت ب صماتت يف حياة النبيك التي كانت عند عثامن؛ ألن تل

ابنها زيد بن عمر ي وألهنا ماتت ه سبنت عيل من فاطمة التی تزوجها عمر بن اخلطاب

من أهل البيت سميت هبذا االسم  إنام هي امرأةيوم واحد ودفنا بالبقيع. و دينة يفالـمب

 .105F1»الحيفظ نسبهاو

نيست كه همسر  صكلثوم دختر رسول خدا كلثوم است. اين ام مسجد راويه بر قبر ام«
فن گرديد. از دنيا رفت و در مدينه د صعثمان بود؛ زيرا او در زمان حيات پيامبر

با او ازدواج كرد؛  سنيست كه عمر بن خطاب لاز فاطمه ÷همچنين دختر علي

                                           
 .310ـ  309، ص2تاريخ مدينة دمشق، ج - 1
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زيرا او و پسرش زيد بن عمر در مدينه و در يك روز درگذشتند و در بقيع مدفون 
 .»كلثوم است كه نسبش حفظ نشده است گرديدند .اين شخص زني از اهل بيت به نام ام

106Fل دفن ايشان صحبتي نميكندو همچنين در تذكره زينب كبري از مح

1. 
ين منبعي كه در مورد اين قبر سخن گفته ابن عساكر است و ما قبل تر چهارماً: قديمي

او كسي به آن قبر اشاره اي نداشته است كه به احتمال قوي قبل از آن تاريخ كسي ادعايي 
صي ادعا هيچ شخ "9" نكرده كه آن قبر از آن اهل بيت است.و همينطور تا قبل از قرن نه

بنا شده  بنكرده كه اين مقبره بر قبر حضرت زينب كبري همسر عبداهللا بن جعفر
به بعد است كه طبق  9است. و ادعاهايي كه در اين مورد شده همه مربوط به قرن 

 ي موجود ادعاي ايشان پوچ است.ها ادله
م نيز همانطور كه در محل قبر زينب كبري اختالف هست در مورد قبر ام كلثو نتيجه:

اختالفي مشاهده ميشود و اين چيز بسيار عادي است چونكه ميبينيم در مورد محل دفن 
 شش قول!! وجود دارد. ÷سر سيدنا حسين

را به كربال  ÷همراه زنان (از شام) خارج شد و سر حسين  ÷علي بن حسين  -1
107Fباز گرداند

2. 
108Fدفن شد ÷كنار قبر حضرت علي -2

3. 
 -6دمشق  -5السالم  بقيع نزد قبر مادرش فاطمه عليها -4 مسجد رقه در كنار فرات -3
109Fقاهره

1. 

                                           
 .به بعد 174، ص69تاريخ مدينة دمشق، ج - 1
، ص 45؛ و بحاراالنوار، ج  192 ص روضة الواعظني؛ 232و يكم، ص   مجلس سي االمالي صدوق، - 2

140. 
؛ 572 -571، ص 4مؤسسة نشر الفقاهة؛ الكافي كليني، ج  84كامل الزيارات ابن قولويه قمي، ص  - 3

 .85، ص 4و ابن شهر آشوب، ج  36 -35، ص 6تهذيب االحكام طوسي،، ج 
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 :در بقيع است همانطور كه ابن عساكر فرمودند ÷براي ما ثابت است كه قبر ام كلثوم
ابنها زيد و ألهنا ماتت هى سكلثوم بنت عيل من فاطمة التى تزوجها عمر بن اخلطاب أم«

 .110F2»دفنا بالبقيعو دينة ىف يوم واحدالـمبن عمر ب

با او ازدواج كرد؛ او و  سكه عمر بن خطاب لاز فاطمه ÷ام كلثوم دختر علي«
 .»در مدينه و در يك روز درگذشتند و در بقيع مدفون گرديدند سپسرش زيد بن عمر

خالي كردن جيب  )ً(احتماال خالصه اينكه آن قبر يا ساختگيست و نيت سازنده هم
111Fخبر بوده است بي زائرين از همه جا

ا همانطور كه ابن عساكر فرمودند: قبر يكي از و ي .3
اهل بيت است كه نسبش ثبت نشده، ولي به احتمال قوي اين قبر از آن ام كلثوم صغري 

باشد كه در كربال نيز حضور داشته و به همين دليل نيز كنار  مي ÷دختر حضرت علي
وده دفن ي كربال ب حاضرين در واقعهكه از  ÷قبر سيدة سكينه دختر سيدنا حسين

 اند. شده

                                                                                                             
و همو، لواعج  626،627، ص 1؛ اعيان الشيعه، ج 266، 265الخواص، سبط ابن جوزي،ص  ةتذكر - 1

 .337، 321، ص6امين اميني، ج  ؛ محمد250 -247االشجان، ص 
 .310ـ  309، ص2اريخ مدينة دمشق، جت - 2
و بر  .117رحلة ابن بطوطه، بيروت، ص ابن بطوطه ميگويد: و عليه مسجد كبير و حوله مساكن و .../- 3

را  صاند.... اين از گمراهي اهل تشيع است زيرا با اين كار لعنت پيامبر آن قبر مسجد بزرگي ساخته
 » عىل اليهود والنصار اختذوا قبور أنبيائهم مساجدلعنة اهللا« فرمودند: صبراي خود ميخرند، محمد

 و من اليحضره،بحار االنوار و..) 235ص3(صحيحين وص وسائل الشيعه ج
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 شبهه: چه كساني از زنان اهل بيت، در كربال اسير شدند

كند؛ اما در ميان  قاضي نعمان مغربي در شرح األخبار، نام تمام اسيران كربال را نقل مي
برد:افرادي كه در روز عاشورا به اسارت  ها نامي از حضرت زينب سالم اهللا عليها نمي آن

كلثوم دختر  است كه بيمار بود و از زنان ام ÷علي بن حسين  گرفته شدند، يكي از آنان
حسن دختر علي بن ابوطالب و فاطمه و سكينه دختران  علي بن أبي طالب است و ام

 اند. بوده ÷حسين بن علي 
با توجه به كنيه حضرت زينب كه ام كلثوم  كلثوم بوده، به احتمال زياد، مقصود از ام

را كه به اتفاق همگان حضرت زينب در كربال حضور داشته همان حضرت زينب باشد؛ چ
جاي ترديد دارد. ÷كلثوم دختر ديگر امير مؤمنان  است و وجود ام 

 جواب:
به نامهاي ام  ÷اسم دو تن از فرزندان حضرت علياند  در متني كه قزويني نقل كرده

 كلثوم و ام الحسن آمده است.
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يك خطبه به نام دو نفر توضيح داديم كه او ام  در مورد ام كلثوم، قبالً در جواب شبهه
 كلثوم دختر فاطمه نيست.و اما اينكه چرا نام زينب در ميان اسرا ذكر نشده؟

ام  ÷ين كنيه حضرت زينبتر محض اطالع آقاي قزويني!!! معروفترين و بي شبهه
 الحسن است.

 ام الحسن اش يهكه كن ÷كبري دختر اميرمومنان زينب خوانيم: در انساب الطالبيين مي
 كرد. روايت مي ÷بود، از مادرش زهرا

سيدجعفر آل بحر العلوم در تحفة العالم ميگويد: زينب الكبري زوجة عبد اهللا بن 
112Fجعفر تكني أم الحسن

1. 
 ÷نام سه دختر حضرت علياند، و تقريباً در اكثر كتبي كه از اسراي كربال نام برده

113Fام كلثوم، و فاطمه آمده است: زينب همسر عبداهللا بن جعفر،

پس منظور قاضي نعمان از  2
 همان حضرت زينب هستند. ÷ام الحسن بنت علي

 لنگان خرك لنگ به مقصد برساند هر كس كه نداند وبداند كه نداند
 نــــادان مــــركب ابدالــــدهر بماند هر كس كه نداند ونداند كه نداند

 شبهه: ميراث فاطمه، فقط به ام كلثوم رسيد:

 نويسد: المه مجلسي رضوان اهللا عليه به نقل از مصباح األنوار ميع

                                           
و مراجعه شود به  17-16و از قول شيخ نقدي ص  .29 و 22به نقل از زينب الكبرى، للنقدي ص - 1

 سيد احمد موسوي .فضائل زينب
، 4؛ الكامل ابن اثير، ج 72ص  3و ج 79و  72و 24، ص 2لمقال، ج ؛ تنقيح ا 405قصه كربال، ص  - 2

رياحين  ؛119؛مقاتل الطالبيين، ص  171، ص 4العقدالفريه، ج  ؛456؛نفس المهموم، ص  88ص 
بعضي از  ... 130؛ابصارالعين، ص 255و  225ص 4و ج 317و  308و 307و  15،ص3الشريعه، ج 

و ام هاني و صفيه را نيز جزء اسرا نام  ساله)3( اي رقيهعلما سه دختر ديگر حضرت علي؛ به نامه
 اند و اهللا اعلم. برده
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فرمود: وقتي از دنيا رفتم، خودت  ÷فاطمه سالم اهللا عليها در لحظه احتضار به علي 
غسل مرا به عهده بگير، كفن بر من بپوشان، بر پيكرم نماز بخوان، مرا در قبر قرار ده، 

باالي سرم بنشين و قرآن و دعا زياد بخوان؛ سنگ لحد را بگذار، خاك روي بدنم بريز، 
چون در آن لحظه ميت به همنشين زندگان بسيار محتاج است. و تو را اي علي به خدا 

كلثوم را به خودش  كنم كه به فرزندانم خوبي كن. سپس فاطمه، ام سپارم و سفارش مي مي
سائل منزل مال او چسپاند و فرمود: هنگامي كه اين دخترم به سن رشد و بلوغ رسيد، و

 سپارم. است و او را به خدا مي
كلثوم رسيده  طبق متن روايت، وسائل خانه حضرت زهرا سالم اهللا عليها فقط به ام

دانند،  كلثوم و زينب را دو نفر مي توان آن را طبق نظر افرادي كه ام است؛ حال چگونه مي
 كلثوم بزرگتر بوده است. ها حضرت زينب از ام توجيه كرد؛ با اين كه طبق نظر آن

 جواب
در اين شبهه نيز تكيه بر دروغي شده كه قبالً كذب بودنش ثابت شد و آن هم اينكه ام 
كلثوم از زينب كوچكتر بوده!!! و روايت فوق نيز شاهدي ديگر بر ادعاي ما و بر دروغ 

 بودن ادعاي مدعي است.
ر روايت آمده كه گذشته از اينها روايت نقل شده به كلي دروغ است چون د

گفت ولي صحيح آن است كه وصيت را به اسماء  ÷وصيتش را به علي لفاطمه
114Fگفت لبنت عميس

خودت  فرمود: ÷و در روايت فوق آمده كه خطاب به علي 1
در اين كار  لغسل دادنم را بر عهده بگير ولي شيعه نقل ميكند كه اسما بنت عميس

115Fشركت داشت

قبل از  ليگر نقل شده كه فاطمه و البته در بعضي روايات كذب د 2

                                           
 .107 ، ص1 األمالى، طوسى، ج - 1
 235-242 جالءالعيون، مجلسى، ص -107 ، ص1 األمالى، شيخ طوسى، ج - 2
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ام پس بعد از  ظكه من خود را غسل دادهاند  وفات، خودشان خود را غسل داده و گفته
116Fوفاتم مرا غسل ندهيد!!

1. 

 شبهه: ازدواج عمر با حضرت زينب سالم اهللا عليها!!!

اند كه خليفه دوم با حضرت زينب سالم اهللا  برخي از عالمان اهل سنت تصريح كرده
 ها ازدواج كرده است!!!.علي

 نويسد: عبد الحي كتاني مي
  ايم، اي كه تاكنون شنيده نويسد: بزرگترين مهريه مختار كنتي به نقل از دميري مي

مبلغ اين مهريه عبارت بود   اي بود كه عمر براي ازدواج با زينب دختر علي قرار داد، مهريه
ين از وي سؤال شد گفت: من ميلي به از چهل هزار دينار. وهنگامي كه از اين مهريه سنگ

ها در قيامت قطع  ها و سبب ولي از رسول خدا شنيدم كه فرمود: تمام نسب  زنان ندارم؛
شود؛ مگر سبب و نسبت داشتن با من؛ بنابراين دوست داشتم تا نسبت بين من و  مي

  دواج كرد،رسول خدا محكم و استوار بماند و لذا با دختر وي همانگونه كه با دختر من از
 ازدواج نمودم و اين مهريه سنگين را هم به جهت دامادي رسول خدا به عهده گرفتم.

اند و با  كلثوم و حضرت زينب سالم اهللا عليها يك نفر بوده دهد كه ام اين نيز نشان مي
،  است دانيم حضرت زينب سالم اهللا عليها با خليفه دوم ازدواج نكرده توجه به اين كه مي

 اي بيش نيست. افسانه ÷گيريم كه اصل ازدواج خليفه با دختر امير مؤمنان  مينتيجه 

 جواب:
ايشان از كجا و نزديك به عصر ماست و بايد گفت  1382اوالً شيخ عبدالحي متوفي 

اند؟؟ آيا تا به اين حد عاجزيد كه دنبال اشتباهات و سهوهاي علما  چنين سخني را آورده
سيد؟؟ گذشته از آن همانطور كه قبالً نيز گفتم كنيه ام كلثوم ميگرديد تا به مقصد خود بر

                                           
 .187و  183و  172صص  43بحار االنوار، ج - 1
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زينب صغري بوده است.و منظور شيخ نيز زينب الصغري المكناه بام كلثوم بوده است. 
 صريحاً ام كلثوم آمده:اند  چنانكه در نقل شيخ الدميري كه ايشان به آن ارجاع داده

117Fألف درهم، وأصدقها أربعين سوتزوج عمر أم كلثوم بنت علي 

1. 
پس اصل مرجع نيز به ازدواج با سيدة ام كلثوم تصريح كرده است و منظور شيخ 

118Fعبدالحي هم همان زينب الصغري است كه گفتيم كنيه ام كلثوم بوده است

2. 

 شبهه: ام كلثوم در كربال حضور داشت:

كه دانند، معتقدند  كلثوم را غير از حضرت زينب سالم اهللا عليها مي افرادي كه ام
در مدينه از دنيا رفته و در بقيع به خاك سپرده شده  ÷كلثوم در زمان امام حسن  ام

كلثوم در قضيه كربال  هاي اهل سنت، ام است؛ اما طبق برخي از مدارك موجود در كتاب
 نيز حضور داشته است.
كلثوم در كوفه به نقل از بالغات النساء آمده بود: چنانچه از خطبه ام 

 .»أما بعد يا أهل الكوفة... یبحمد اهللا والصالة والسالم علی جد قالت أبدأ«
خويش  كنم و درود و سالم بر جد مي چنين گفت كه: با ستايش خدا آغاز به سخن«

 .»فرستم. اي اهل كوفه!... مي
 نويسد: و جمال الدين بغدادي از عالمان قرن ششم اهل سنت در بستان الواعظين مي

                                           
 م 2003، بيروت، لبنان، العلميةكتب دار ال ،482دميري ص  الحيوان الكبرى، ةحيا - 1

؛ 313ص  4؛ مستدرك سفينة البحار ج  30ابن البطريق ص  ةالعمد؛ و 354، ص1الشيخ المفيد،ج - 2

ص  12؛ قاموس الرجال ج559ص 8مستدركات علم رجال الحديث ج ؛74ص 42بحار االنوار ج
 _،647ص  1ن صباغ حاشيه ج الفصول المهمه في معرفة االئمه اب ؛326ص  1؛اعيان الشيعه ج  216

 .431محدث قمي در نفس المهموم ص  دار الحديث للطباعة والنشر؛
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ينهن مصلوب تسع ساعات من النهار وإن أم كلثوم رفعت فظللن ورأس احلسني ب«

هذا رأس حبيبك  صيد رسول اهللا تر رأسها فرأت رأس احلسني فبكت وقالت يا جداه

 .»احلسني مصلوب

ساعت در برابر اسيران باالي نيزه قرار دادند،  9را حدود  ÷سر مبارك امام حسين «
بر آفتاب باالي ني مشاهده كرد عرضه داشت: كلثوم به باال نگاه كرد، سر پدر را در برا ام

اين سر محبوبت حسين است كه باالي ني قرار  صاي جد بزرگوار و اي رسول خدا 
 .»دارد

كند؛ و اگر قبول  را جد خويش معرفي مي صكلثوم، رسول خدا  در اين روايات، ام
امام حسين  كلثوم در زمان حيات امام حسن و ام  كنيم كه طبق نظر مشهور اهل سنت،

كلثوم، بر  اين روايات هيچگونه توجيهي جز حمل ام  عليهما السالم، از دنيا رفته است،
 .حضرت زينب عليها السالم ندارد

 جواب:
119Fدر منابع حديثي، وقتي از روايات شيعه وسني -1

120Fفقهي 1

121Fو تاريخي 2

122Fو فتواي علما 3

1 
ز واقعه كربال از دنيا كلثوم و پسرش زيد در يك روز و قبل ا اند كه ام خبر داده

                                           
 ،؛ سنن الدارمي314، ص26ج ،؛ وسائل الشيعه الحر العاملي362، ص9ج ،تهذيب االحكام الطوسي  - 1

-السنن الدار »هذا حديث اسناده صحيح وفيه فوائد منها« 346، ص4ج ،؛ مستدرك الحاكم379، ص2ج

 4المصنف ابن ابي شيبه جو  222، ص6ج ،دارالكتب اسالميه؛ سنن الكبري بيهقي 40، ص4ج ،قطني
 .133ص 

كشف  ،؛ 308، ص39ج ،؛ جواهر الكالم،جواهري 270، ص13ج ،مسالك االفهام الشهيد الثاني  - 2
، 385ص ،3ج  قم؛ المدونة الكبري االمام مالك ،مكتبة المرعشي ،312، ص2اللثام الفاضل الهندي ج

 ،العربي  دارالكتاب ،187، ص7بن محمد الحنبلي ج عبدهللا ،قدامة مصر؛ المغني ابن ةالسعادمطبعة 

 .بيروت ،،دارالكتاب العربي156، ص7عبدالرحمن ج قدامه بيروت ؛الشرح الكبير ابن
 .310المنمق، البغدادي ص - 3
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ديگر همه اين روايات ارزش خود را از دست ميدهند مانند روايت بالغات النسا اند. رفته
 كه پوچ بودنش قبالً آشكار شد.

به باال نگاه  لكلثوم شما دقت كنيد به متن ترجمه آقاي قزويني آنجا كه مينويسند: ام
 كرد. كرد، سر پدر را در برابر آفتاب باالي ني مشاهده

ام كلثوم سر پدر خود را باالي ني اگر نفهميديد دوباره بخوانيد! آقاي قزويني ميگويند: 
را آنجا  ÷است كه سر امام حسين ÷مشاهده كرد يعني اين ام كلثوم دختر امام حسين

 ÷ن سيدنا حسينجد دخترا صمشاهده كردند پس واضح است كه حضرت رسول
 .محسوب ميشوند

در روايت تصريح نشده كه اين ام كلثوم كدام ام كلثوم است ولي آقاي قزويني 
 هستند. ÷خودشان تصريح كردند كه اين ام كلثوم دختر سيدنا حسين

 .به اين ميگويند چوب خدا كه انصافاً صدا ندارد! اما...!
نميشناسيم كه در كربال نيز  ÷براي سيدنا حسين لاما ما دختري به نام ام كلثوم

ولي بين  اند. حضور داشته باشند و نميدانم آقاي قزويني چگونه اينگونه ترجمه كرده
شم در واقعه كربال ام كلثوم ديگري نيز وجود دارد كه او ام كلثوم ها اسراي زنان ازبني

بن باشد كه همراه همسرش قاسم بن محمد  مي دختر عبداهللا بن جعفر از زينب كبري
جعفر آنجا حضور داشت و شوهرش نيز جزو شهداي كربال هستند. پس در اينجا دو 

 احتمال وجود دارد.
 .است به تصريح جناب قزويني!! ÷اين ام كلثوم دختر سيدنا حسين-1
هستند كه ايشان نيز ميتوانند حضرت  ÷اين ام كلثوم دختر زينب كبري-2

 را به عنوان جد خود محسوب كنند. صرسول
 سند، گزينه دو بر حقيقت نزديكتر خواهد بود. بي ر صورت صحت اين روايتكه د

                                                                                                             
-(ط الشيعة؛ مستند 380، ص2ج ،يي(ط ق حجريه) الطباطبا منابع فقهي شماره قبل؛ رياض المسائل - 1

 و منابع ديگر... ،ق1419 ،قم ،موسسه آل البيت ،452، ص19ج)، النراقي ج
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 گيري قزويني!: نتيجه

كلثوم از حضرت زهرا سالم اهللا  با توجه به شواهدي كه ذكر شد، دختري به نام ام
كلثوم همان حضرت زينب سالم اهللا  توان گفت كه ام عليها، جاي ترديد دارد؛ بلكه مي

كلثوم و حضرت زينب يك نفر شدند، اصل ازدواج با عمر  كه ام عليها است. هنگامي
دانند كه عبد اهللا بن جعفر همسر آن حضرت بوده است و نه  شود؛ زيرا همه مي منتفي مي

 كسي ديگر.
 جواب:

و همينطور در اند  دو دختر داشته ÷طبق شواهدي كه ما ذكر كرديم حضرت فاطمه
پس اگر روايتي  اند، ي به نام ام كلثوم حضور داشتهكربال نيز دختري به نام زينب و دختر

خالف اين حقايق تاريخي باشد آن روايات مردود ميشوند نه اينكه بر حقايق تاريخي 
 خللي وارد شود.

َّ زَُهوقٗ َوقُۡل جَ ﴿ ّّ �ۡلَ�ِٰطَل َ� إ نِ ََ �ۡلَ�ِٰطُل َ  َوزََه َ
َۡ  .]81اإلسراء: [ ﴾٨ء ءََ  �

 .»ابود شد آري باطل همواره نابودشدني استو بگو حق آمد و باطل ن«

 شبهه: منكرين ازدواج در اهل بيت به اقرار علماي اهل سنت:

شود كه درميان اهل بيت و سادات نيز  از عبارت برخي از عالمان اهل سنت استفاده مي
 اند. اند كه اين ازدواج را منكر شده كساني بوده

ازدواج با سند ضعيف از اهل بيت عليهم  ابن حجر هيثمي پس از نقل روايتي در باره
 نويسد: مي حرقةالـمالصواعق السالم در 

در روايتي كه آن را بيهقي و دارقطني با سندي كه راويان آن از بزرگان اهل بيت 
هستند، چنين آمده است كه علي دختران خويش را براي ازدواج با فرزندان جعفر نگاه 

كلثوم از فاطمه دختر  و گفت: اي اباالحسن، دخترت ام داشته بود؛ عمر او را در راه ديده
را به ازدواج من در آور؛ او فرمود: من دختران خود را براي ازدواج با  صرسول خدا 
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ام؛ عمر در پاسخ گفت: قسم به خداوند بر روي زمين  ر نگاه داشتهفرزندان برادرم جعف
ن وجه زندگي كند؛ او را به كسي نيست كه قصد داشته باشد مانند من با او به بهتري

 ازدواج من در آور.
علي گفت: او را به ازدواج تو در آوردم؛ عمر به مسجد پيامبر بازگشته و گفت: به من 

 اي؟ يد؛ گفتند با چه كسي ازدواج كردهتبريك ازدواج بگوي
شنيده  صكلثوم دختر علي و سپس چنين گفت كه از پيامبر  در پاسخ گفت: با ام

و » گردد، جز سبب و نسب من مي هر سبب و نسبي در روز قيامت قطع«ود است كه فرم
 .ه ارتباط سببي نيز داشته باشم!!!گفته بود كه من از اصحاب پيامبر بودم، دوست داشتم ك
تعجب ما از انكار ازدواج عمر با   و با اين روايت كه از طريق اهل بيت نقل شده است،

؛  شود؛ اما جاي تعجبي ندارد مي در زمان ما، بيشتر كلثوم توسط جماعتي از اهل بيت ام
ها مستولي شده است و در  ها با علما معاشرت نداشته و ناداني رافضه بر عقل آن زيرا آن

اند؛ و به همين سبب در اين مورد از روافض تقليد نموده  عقل خويش ناداني را وارد كرده
ض و انكار حسيات است!!! زيرا دانند كه سخن روافض در اين زمينه دروغ مح نمي و

هاي اخبار و سنن را مطالعه كند، علم ضروري  كسي كه ممارست با علوم داشته و كتاب
كلثوم را به ازدواج عمر در آورده است و انكار اين مطلب ناداني،  كند كه علي ام مي پيدا

 .عناد، انكار بديهيات و نيز بيماري عقلي و فساد در دين است!!!
جاست كه با وجود ادعاي ابن حجر، چنين روايت با چنين مضموني را نه جالب اين

اند!!! تنها روايتي كه پيدا شد، روايتي است كه در سيره ابن  بيهقي و نه دارقطني نقل نكرده
ها را از سيره  اسحاق با يك سند و در سنن دارقطني با دو سند مرسل آمده (كه يكي از آن

 .هاي فراوان دارد!!! نيز با اين متن اختالفابن اسحاق گرفته است) و آن 
 كلثوم دختر علي ازدواج كرد، به جلسه  (سنن الكبري) هنگامي كه عمر بن خطاب با ام

ها براي او دعا به بركت  بين قبر و منبر آمده و آن صمهاجرين در مسجد رسول خدا
 كردند.
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شنيدم  صينكه از پيامبرعمر گفت: قسم به خدا من را به ازدواج او مايل نكرد، مگر ا
 شود مگر سبب و نسب من. مي گفت هر سبب و نسبي در روز قيامت قطع مي كه

 .و مرسل نيكو است!!! اين روايت متن روايت ابن اسحاق است
آور آست كه ابن حجر، مرسل بودن روايت را نديده و تنها و تنها به اين علت  شگفت

گويد چرا اهل بيتي كه منكر اين ازدواج  مي ت،كه در سند روايت، نام ائمه شيعه آمده اس
كند، با اينكه قبول  مي كنند!!! و ايشان را متهم به ناداني نمي هستند، نظر اهل سنت را قبول
 چنين روايتي عين ناداني است.

كنيم؛ چرا كه  ما نيز از اين همه توهين ابن حجر نسبت به منكرين ازدواج، تعجب نمي
ها سودي  هاي آن است كه از اهل بيت عليهم السالم و آموزه او در مكتبي رشد يافته

 اند. نبرده
دهنده آن است كه اصل ازدواج دروغ و سخن منكرين  ها نشان خود همين توهين

حقيقت داشته باشد؛ چرا كه اگر ابن حجر از نظريه خود مطمئن بود، هرگز به توهين و 
 كرد. مدرك نظر مخالف را رد ميآورد و با دليل و  جسارت به طرف مقابل پناه نمي
اند كه  شود، اين است كه در ميان اهل بيت كساني بوده آن چه از كالم او استفاده مي

 اند و همين براي ما مهم است. اين ازدواج را قبول نداشته
 جواب:

منصفان خود متن اعتراف را خوانديد آنجا كه هيثمي ميگويد: و با اين روايت كه از 
جماعتي نقل شده است، تعجب ما از انكار ازدواج عمر با ام كلثوم توسط طريق اهل بيت 

،بيشتر ميشود، اما جاي تعجبي ندارد، زيرا آنها با علما معاشرت از اهل بيت در زمان ما
نداشته و ناداني رافضه بر عقل آنها مستولي شده است و در عقل خويش ناداني را وارد 

رد از رافضه تقليد نموده و نميدانند كه سخن روافض و به همين سبب در اين مواند  كرده
 در اين زمينه دروغ محض و انكار حسيات است...
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بن حجر هيثمي در جماعتي از اهل بيت در زمان ما!!! حال ميپرسم ا هيثمي ميگويد:
.. حال عاقالن خود فكر كنند كه منظور 974تا  909اند؟ جواب: از سال  چه سالي ميزيسته

يت چه كساني بوده!! آيا كسي غير از سيد و سادات؟؟ و به قول هيثمي: آنها وي از اهل ب
خب  اند. اهل علم نبوده و با علما رفت و آمد نداشته و تحت تاثير اهل رفض قرار گرفته

حاال يكي كه تحت تاثير دروغهاي امثال قزويني حرف ناصواب بزند سخنش مقبول 
 است؟

جاست كه با وجود ادعاي ابن حجر، چنين روايت قزويني در ادامه ميگويد: جالب اين
 اند!!!.... با چنين مضموني را نه بيهقي و نه دارقطني نقل نكرده

ج: اوالً سند امام بيهقي مرسل حسن است و بد نيست آقاي قزويني تحقيق مختصري 
در مورد تعريف اهل سنت در مورد روايات مرسل بكنند چون گر چه علي بن 

باشند بدون شك از اين  مي ولي چون ايشان از اهل بيتاند  ا نديدهاين ماجرا ر÷حسين
 پس به همين علت اين مرسل را حسن گويند.اند  ماجرا آگاه بوده

گذشته از آن به جز اين روايت، روايات زياد ديگري از اهل بيت نيز ذكر شده كه 
 صحيح هستند مثالً:

وفات ام كلثوم و فرزندش از  حاكم در مستدرك علي الصحيحين روايتي را در مورد 
». هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه« محمد بن جعفر نقل ميكند كه وي ميگويد:

و ذهبي اند. اسناد اين حديث صحيح است ولي شيخين، بخاري و مسلم آن را نقل نكرده
123Fنيز با آن موافق است

1. 
عمر بن اخلطاب وأنا كنز العامل متقي هندي عن ابن احلنفية قال: دخل «و همچنين در 

 .124F2»عند أختي أم كلثوم بنت عيل فضمني وقال: الطفيه يا كلثوم

                                           
 .8009المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص  ح - 1
 .كنز العمال 37515ح  - 2
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 .126F2÷و امام صادق از امام باقر 125F1÷و همچنين از سيدنا حسن
و به يادداشته باشيد جوابي را كه شيخ مجلسي به شيخ مفيد دادند و همينطور رواياتي 

 كه از ديگر اهل بيت در كتب شيعه موجود است.
 .د انصاف اين قزويني را!!پس ببيني

                            

                                           
  114و  64ص 7سنن الكبري بيهقي ج - 1
 222ص  6سنن الكبري امام بيهقي ج - 2



 
 

 بخش دوم از شبهات

 ؟÷ام كلثوم دختر ابوبكر، يا ام كلثوم دختر امير مؤمنان 

بر خالف ادعاي اهل سنت كه اين دختر را فرزند امير مؤمنان از فاطمه زهرا معرفي 
ره نشده است كه اين دختر اند، در هيچ روايتي از روايات شيعيان به اين مطلب اشا كرده

فرزند امير مؤمنان از فاطمه زهرا (سالم اهللا عليهما) بوده است؛ و تنها به اين نكته اشاره 
كرده، به ازدواج عمر  كلثوم كه در خانه امير مؤمنان زندگي مي دارد كه دختري به نام ام

ه خود برگردانده (آنهم به زور) در آمده و امير مؤمنان پس از مرگ عمر، او را به خان
 است.

باشد؛ اما از ديگر  ÷گوييم: ممكن است كه اين دختر فرزند امير مؤمنان  مي ،بنابراين
بوده  لهمسران آن حضرت. در نتيجه اين توجيه احساسي كه وي فرزند فاطمه زهرا 

 است نيز كارگر نخواهد شد.
ختر، ربيبه آن يا اين كه به احتمال زياد و طبق اعتراف بزرگان اهل سنت، اين د

 حضرت و دختر ابوبكر باشد.
 جواب:

فاميل شدن دوباره با خاندان نبوي بود و از آن  سعلت خواستگاري حضرت عمر -1
مهمتر داشتن فرزندي از آن خاندان و اين منظور محقق نميشد مگر با ازدواج با دختر 

 .لحضرت فاطمه
كه خداي  –شيخ مفيد  انكار« مجلسي در جواب شيخ مفيد ميگويد: محمد باقر -2

دربارة اصل واقعه (ازدواج خليفه با ام كلثوم دختر فاطمه) تنها مربوط به  –رحمتش كند 
شود و گرنه، پس از ورود  نمي آنست كه اين حادثه از طريق آنان (اهل سنّت) ثابت

اخباري كه (از طريق اماميه) گذشت انكار اين امر، شگفت است! و كليني به سند خود 
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گزارش نموده كه گفت: چون عمر  ÷آورد) از ابو عبداهللا صادق  مي ة سند را(سلسل
نزد ام كلثوم رفت و او را به خانة خود برد. و همانند اين روايت با ÷ وفات يافت علي

 .127F1»نيز گزارش شده است ÷كند) از ابو عبداهللا صادق  سند ديگر (سند را ذكر مي
است و  سدختر فاطمه با حضرت عمرتوجه كنيد كه بحث سر ازدواج ام كلثوم 

مجلسي نيز روايت فوق را دليل بر صحت اين ازدواج ميگيرد!! و حرف آقاي قزويني 
 .خود را به خواب زدن است!

كه اين اند  تقريباً همه علماي قديم شيعه به هنگام ذكر اين ازدواج تصريح كرده -3
 دختر از حضرت فاطمه است.

ر فاطمه بوده، اين نيز خود نشانه رابطه نيكو بين از غي ÷اگر دختر حضرت علي -4
هجري هيچ  17در سال  ÷فاروق و حيدر است، البته متذكر ميشوم كه حضرت علي

سال سن داشته باشد، كه  3آن دختر نميتواند بيش از اند  و اگر هم داشتهاند  دختري نداشته
 جلوتر ما به شرح آن ميپردازيم.(ان شا اهللا)

دينة فبقي الـمأن عمر قسم مروطا بني نساء أهل « نچنين آمده است:در روايتي اي -5

التي  ص ؤمنني أعط هذا ابنة رسول اهللالـممنها مرط جيد، فقال بعض من عنده يا أمري 

 ،ص فقال: أم سليط أحق به، فإهنا من بايع رسول اهللا -يريد أم كلثوم بنت عيل  -عندك 

 .128F2»وكانت تزفن لنا القرب يوم أحد
يي را بين زنان اهل مدينه تقسيم ميكرد، پس برخي گفتند: اي ها پارچه سنا عمرسيد«

مراد ام  –اعطا كن  صاميرالمومنين اين قسمت باقي مانده را به دختر رسول خدا
 .»........-است سدختر علي لكلثوم

                                           
 .109، ص 42بحار األنوار، ج  - 1

// سبل الهدي و 36ص  5// صحيح البخاري ج 37584ح  623ص  13كنز العمال متقي هندي ج  - 2
و ابن اثير در جامع االصول في احاديث الرسول همچنين المنتظم البن جوزي و  220ص  4الرشاد ج

 رياض النضره  محب الطبري و...
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بوده  سكه پدرش حضرت علي صمالحظه كرديد كه ميگويند: دختر رسول اهللا
اال اند  فرزند رسول نگفته سز به هيچ كدام از فرزندان حضرت علياست و تا به امرو

 را. لفرزندان حضرت فاطمه
 و همينطور ماجراي دفاع زيدبن عمر از جدش نيز روايت فوق را تاييد ميكند:

در آنجا نشسته  بنزد معاويه بود كه بعلي ناسزا ميگفت: زيد بن عمر ةارطا بسر بن

(كه از زيباترين مردم بود) عصا را برداشت  بود زيد سليبود كه مادرش ام كلثوم دختر ع
و سخت بر سر او زد و سر او را شكست معاويه به زيد گفت: تو بزرگ و سالخورده از 
قريش را زدي كه او خواجه و ساالر اهل شام است. بعد بخود بسر گفت: تو بعلي ناسزا 

است و تو اين دشنام را در  سميگوئي و حال اينكه او جد زيد است و زيد فرزند فاروق
دهي و گمان ميكني كه بتواند تحمل كند؟ معاويه هر دو را راضي و آرام كرد.  مي مالء عام

129Fام من فرزند دو خليفه »أنا ابن اخلليفتني« و زيد ميگويد:

1. 
البته روايات اينچنيني زياد هستند ولي آقاي قزويني قصد بيدار شدن را ندارند و گرنه  

 اي ايشان كافي بود، به قول شيخ سعدي: اشاره اي بر
 اگر عاقلي يك اشارت بست از اين به نصحيت نگويد كست

 ترين شارح صحيح مسلم: عمر داماد أبو بكر شبهه: اعتراف مهم

كلثومي كه با عمر ازدواج كرده، دختر  اند كه ام برخي از عالمان اهل سنت اعتراف كرده
 .÷ابوبكر بوده نه دختر امير مؤمنان 

گويد  محي الدين نووي، مهمترين شارح صحيح مسلم در كتاب تهذيب االسماء مي
كلثوم دختر ابوبكر ازدواج كرده است!!! عمر با ام. 

 .»سأختا عائشة:...، وأم كلثوم هذه تزوجها عمر بن اخلطاب«

                                           
 .(شبيه آن)  2، ص6 ج / سير اعالم النبالء ذهبي، 484، ص19ج ،عساكر ابن تاريخ دمشق - 1
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دو خواهر عائشه؛ همان دو نفري كه مقصود ابوبكر صديق! از سخنانش به عائشه 
برند)؛ عائشه گفت: اين  مي دو برادرت و دو خواهرت (از من ارث«به او گفت بودند، كه 

دو نفر برادران من هستند؛ اما دو خواهر من چه كساني هستند (من كه يك خواهر بيشتر 
؛ من گمان دارم كه او آن كسي كه در شكم دختر خارجه استندارم)؛ در پاسخ گفت: 

 ه كتاب مهذب آورده است.نيز دختر است؛ اين ماجرا را در باب هب
و سخن در باره آن دو در اسماء الرجال در باب چهارم در خواهران گذشت؛ اين دو 

كلثوم دختر ابوبكر هستند؛ و او است كه در شكم مادرش  خواهر، اسماء دختر ابوبكر و ام
كلثوم است كه عمر با او ازدواج كرده  و همين امبود؛ و در آنجا توضيح ماجرا گذشت؛ 

 است.
شود كه ازدواج دختر امير  با توجه به اين اعتراف، بسياري از حقايق روشن و ثابت مي

 اي بيش نيست. با عمر، افسانه ÷مؤمنان 
هاي تاريخي نيز سازگارتر است؛ چرا كه خليفه اول دوم هم  اين ازدواج با واقعيت

يفه دوم احساس پيمان و دوست قديم يكديگر بودند، با مرگ ابوبكر، طبيعي است كه خل
مسؤوليت كرده و بخواهد خانواده او را تحت تكفل خود دربياورد و ازدواج با دختر 

 ابوبكر بهترين راه بوده است.
 جواب:

چيزي نيست جز يك اشتباه ساده كه به هيچ وجه صحت  /در مورد كالم امام نووي
را از چه جايي  هستند، پس بايد ديد كه ايشان اين حرف ه 676ندارد ايشان متوفي سال 

حتي اشاره اي  س. كه ميبينيم هيچ كجاي تاريخ به ازدواج بنت ابي بكر با عمراند. گرفته
 اند. هم نكرده

 و داليل در اين باره بسيار زيادند:
طبق نص تاريخ و گفته امام نووي، بعد از وفات  سام كلثوم دختر حضرت صديق -1

 به دنيا آمد. سصديق
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 سبا دخت علي  س!! و مورخين متفقند كه ازدواج عمرهجري 13يعني اواخر سال 
130Fهجري 17سال 

 4يا  3 صورت گرفته! يعني زماني كه ام كلثوم دختر ابي بكر فقط و فقط 1
 .سال داشته است!!!!!!!!!!

ساله ميفهمد كه اخالق خليفه چگونه است؟ و يا  4فكر كنيد!، چطور يك دختر  -2
 دارد كه در مورد ازدواجش با او مشورت شود؟؟!!!ساله فهم و درك آن را  4اينكه دختر 

ميرود، علت اين قصد را  ÷زماني كه به خواستگاري دختر علي سحضرت عمر-3
كل سبب ونسب منقطع يوم اعالم كرد و به حديث:  صخويشاوند شدن با خاندان پيامبر

131Fالقيامة إال سببی ونسبی

 ساروقاستناد كرد.. سوال اينجاست كه آيا، ازدواج حضرت ف 2

ميرساند؟ يعني خويشاونديش با خاندان اش  با دختر ابوبكر، حضرت عمر را به خواسته
 .نبودت محكمتر ميشد؟؟!!

از همان  سبر اساس بسياري از متون تاريخي ثابت ميشود كه سيدنا فاروق اعظم -4
رفته  ÷آغاز و بدون بردن نامي از عمرو بن عاص به خواستگاري دختر حيدر كرار

132Fاست

اين به آن معني است كه حتي ماجراي خواستگاري از دختر ابوبكر هم صحت  و .3
 ندارد.
به عنوان يك دختر باكره ازدواج  سبا طلحه بن عبيداهللا سام كلثوم بنت صديق -5

 نيز با كسي ازدواج نكرده بود. سميكنند و قبل از طلحه

                                           
 .537، ص2ابن اثير، ج ؛ الكامل168، ص3؛ طبري، ج149، ص2ج اليعقوبي، - 1
). حديث عمر: أخرجه الطبرانى فى 11621، رقم 11/243حديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى ( -2

)، وقال: 101، رقم 1/197( )، والضياء13172، رقم 7/64)، والبيهقى (5606رقم  ،5/376األوسط (
)، وقال: غريب. 7/314)، وأبو نعيم (2634، رقم 3/45إسناده حسن . وأخرجه أيضًا: الطبرانى(

).به نقل از جامع 33، رقم 20/27) .حديث المسور: أخرجه الطبرانى(4755، رقم 3/255والديلمى (
 ت.و مورد اتفاق شيعه و سني اس 15633االحاديث سيوطي/ش 

 .و ديگر منابع ياد شده در متن 157، ص7؛ البداية والنهاية، ج233ـ231، ص5ج ،ابن اسحاق - 3
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133Fاسناد روايات مربوطه متصل نيستند، چنانچه ابن قدامه -6

ومل أقف علی «ايد: ميفرم 1

 اسناد روايات مربوط به اين خواستگاري متصل نيستند. »من رواه بإسناد متصل
فقط و فقط يك شاهد دارد كه آن  آقاي قزويني از كتب اهل سنت(وحتي شيعه) -7

ها  100ارزش است ولي بنده از كتب شيعه از قديم تا به امروز  بي هم طبق اقوال فوق
لي مگر آقاي قزويني از رو ميروند؟ مگر اين آقا آن همه اعتراف را شاهد ميتوانم بياورم و

ويد: اعتراف بزرگترين آيد و ميگ مي در كتب خودشان نميبينند كه هو هو كنان جلو
 شارح....؟؟

اگر باز هم شيعه بچه شود و بگويد: به ما چه عالم خودتان گفته است، ميگويم:  -8
اي  به جز عدهاند  م كه اين ازدواج را صحيح دانستهمن صد نفر از علماي شما را نام ميبر

كه به قول سيد مرتضي اصحاب جاهل ايشان هستند! گذشته از آن نيز ميگويم: مشهور 
حتي فتواي جائز بودن ازدواج با دختر  12مساله  2است كه خميني در تحرير الوسيله ج

هم يكي از بزرگترين عالم و حاال بعد از اين ما بگوييم: اين  اند، شيرخواره! را هم داده
مراجعه تقليد خودتان و سخنش، چرا شما به فتواي وي عمل نميكنيد؟ چرا همه به 
شكلي ميخواهيد آن را توجيه و رد كنيد؟؟ مسلٌم است كه ميگوييد: او كه معصوم و عاري 

 از خطا نبوده و مسلماً ما هم همين جواب را ميدهيم.
كه قرآن تحريف شده ولي چرا شما آن همه اند  هعالم شيعي، معتقد بود 30بيش از 

اعتراف را رد ميكنيد و به خود نميگيريد؟؟ پس كمي به خود بياييد و دست از اين 
 بازيهاي كودكانه بر داريد.

از دختر  سخالصه اينكه ازدواج كه جاي خود دارد حتي خواستگاري حضرت عمر
 م خود به خود باطل ميشود.ماجرا هماجراي جعلي بيش نيست، و الباقي  سابوبكر

                                           
 ..  مكتبة اجلمهورية، القاهرة، 491ص  6ج  املغنى ابن قدامة -1
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(كه غير  ثابت شود سدر پايان: به فرض محال كه ازدواج با دختر حضرت صديق
وارد نميكند چونكه  سبا دختر علي سممكن است) هيچ خللي در ازدواج حضرت عمر
و در صورتي كه قبول كنيم حضرت اند  روايت و احاديث صحيح خبر از اين ازدواج داده

ازدواج كرده آن وقت شما آن همه روايات را چگونه  سبنت صديقبا ام كلثوم  سعمر
چه كار ميكرده؟ چه وقتي با س در خانه حضرت علي ستوجيه ميكنيد؟ دختر ابوبكر

هم با دختر  سازدواج كرده؟ و ميپرسم مگر اشكالي دارد كه حضرت عمر سسيدنا طلحه
وي در همين كتاب ازدواج كرده باشد؟؟ خود امام نو بابوبكر و هم با دختر علي

بنت علي و فاطمه و فرزند آنها سخن  باز ازدواج عمر با ام كلثوم "تهذيب االسماء"
 مينويسند: شميگويد و در تذكره ام كلثوم بنت علي از سيدة فاطمه

هذب، هی الـميت من الـمصالة  : مذكورة يفبطالب أم كلثوم بنت علی بن أبی«

 ،صحياة رسول اهللا  ولدت يف ،صل اهللا بنت رسو لبضم الكاف، وهی بنت فاطمة، 

ا، ورقية، وتوفيت أم كلثوم هی وابنها زيد بن  ستزوجها عمر بن اخلطاب فولدت له زيدً

 .134F1»عمر فی يوم واحد

135Fوفاطمة« به وقت شمارش اوالد حضرت عمر مينويسند:

أمهام أم كلثوم بنت  وزيد 2

 .136F3»شطالب من فاطمة،  علی بن أبی

فولدت ، سوأما أم كلثوم فتزوجها عمر بن اخلطاب« :لو در تذكره حضرت فاطمه

ا  .137F4»له زيدً

 .138F1سو همينطور در تذكره زيد بن عمر بن خطاب

                                           
 .263ص  3تهذيب االسما نووي ج  - 1
 .فاطمه همان رقيه دختر حضرت عمر و سيده ام كلثوم است به گواهي ابن قتيبه - 2
 .5ص  2تهذيب األسماء ج - 3
 .250ص  3تهذيب االسماء امام نووي ج  - 4
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پس اين هم سخن امام نووي كه ازدواج با دختر حضرت علي از فاطمه را عنوان 
 ميكند، آيا اين سخن را ميپذيريد؟

توسط  س رشبهه: تحليل روايت جعلي رد خواستگاري عمر از دختر أبو بك
 :لعايشه

اند كه بگويند عمر فقط از او خواستگاري كرده است و ازدواج  البته برخي سعي كرده
اند كه نه شيعه قبول  اتفاق نيفتاده؛ اما ماجراي اين خواستگاري را به صورتي نقل كرده

 ند بپذيرد.توا دارد و نه سني مي
كلثوم و  واستگاري كرد؛ اما اماند كه عمر از دختر ابوبكر خ عالمان اهل سنت نقل كرده

عائشه با اين خواستگاري، به خاطر اخالق تند و خشونت ذاتي عمر مخالفت كردند. و 
سپس عايشه به عمرو عاص متوسل شد و عمرو عاص كه دشمني او با خاندان امير 

 را پشنهاد كرد. ÷تر از خورشيد است، دختر امير مؤمنان  روشن ÷مؤمنان 
كلثوم دختر ابوبكر رفت، عايشه  بن خطاب ابتدا به خواستگاري امعمر  (طبري و..):

اين پيشنهاد را با خواهرش مطرح كرد. در پاسخ گفت: مرا با او كاري نيست. عايشه 
خواهم، او در زندگي سخت و  نمي خواهي؟ گفت: آري نمي گفت: آيا اميرالمؤمنين را

 خشن و با زنان تندخو و بد رفتار است.
ا نزد عمرو عاص فرستاد و ماجرا را براي او بازگو كرد. عمرو عاص عايشه كسي ر

كنم، آن گاه نزد عمر رفت و گفت: اي امير مؤمنان خبري  مي گفت: من ماجرا را درست
كلثوم دختر ابوبكر را  ام كه خدا كند درست نباشد، عمر گفت: چيست؟ گفت: ام شنيده

پسندي؟  پسندي يا او را براي من نمي مياي؟ گفت: بله، مرا براي او ن خواستگاري كرده
المؤمنين عايشه با ماليمت و مدارا  گفت: هيچكدام، ولي او نوسال است و در سايه ام

                                                                                                             
 .276ص  1تهذيب االسماء امام نووي ج - 1
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توانيم هيچيك از عادات تو را  نمي ترسيم و مي و تو تندخويي و ما از تو بزرگ شده
 علي بن ابوطالب را...كلثوم دختر  دهم: ام مي بگردانيم... و من بهتر از او را به تو نشان

كنند كه خواستگاري عمر از دختر ابوبكر آن قدر  مي آيا اهل سنت اين نكته را قبول
برد! اما همين شخص پشنهاد  وحشتناك بوده است كه عمرو عاص از آن به خدا پناه مي

كند كه از دختر امير مؤمنان خواستگاري كند. يعني احترام ابوبكر واجب است و نبايد  مي
ردن دختر او نيز اشكالي ر او آزرده خاطر شود؛ اما حضرت زهرا احترام ندارد و آزدخت

 .ندارد!!!
شوند كه آزردن روح ابوبكر مهمتر از آزردن روح  آيا اهل سنت متلزم به اين مسأله مي

حضرت زهرا سالم اهللا عليها است؛ با اين كه طبق روايات صحيح السند موجود در 
دن فاطمه، آزردن رسول خدا است؛ اما در باره ابوبكر چنين هاي اهل سنت، آزر كتاب

 روايتي نيامده است.
كنند كه گفت: بستگان رسول خدا از بستگان من براي  مگر اهل سنت از عمر نقل نمي

 من مهمتر هستند؟
كنند كه بگويند كه عمر حرمت بستگان ابوبكر را مراعات  آيا اهل سنت قبول مي

كند!!! به خاطر خشونت ذاتي از ازدواج  ن پيامبر را مراعات نميكند؛ ولي حرمت خاندا مي
 .كند!!! با دختر ابوبكر امتناع؛ اما براي ازدواج با ناموس رسول خدا اصرار مي

شود؛ و اگر  مي اگر اين روايت را صحيح بدانيم، اشكاالت گفته شده بر اهل سنت وارد
شخص است؛ در زمان جعل اين اين روايت جعلي باشد (كه چنين است) علت جعل آن م

افسانه، اين ديدگاه در بين مردم شيوع داشت كه عمر با دختر ابوبكر ازدواج كرده است و 
نه دختر علي؛ خواستند بگويند يك خواستگاري ساده صورت گرفته است و سپس در پي 

كه  شود!!! گفته مي ها هايي كه در بسياري از ازدواج دختر علي رفته است!!! (همان دروغ
شود  اين آقا پيش از اين همسر نداشته و تنها يك خواستگاري ساده بوده؛ اما مشخص مي

 كه زن داشته و...)
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 جواب:
مختصر: ما در اين مورد با آقاي قزويني همصدا ميشويم و ميگوييم چنين خواستگاري 

ساله در عقل گنجشك هم  4يا  3صورت نگرفته است و اصوالً خواستگاري از دختر 
نجد چه برسد به ازدواج با آن!!! البته شما عقل آقاي قزويني را با عقل گنجشك نميگ

 .مقايسه نكنيد، دور از جان گنجشك!!
 ."تاويالت آقاي قزويني باطل ميشود با درك اين حقيقت، الباقي"

كلثوم همسر  نسب شناسان شيعه نيز همين كالم نووي را قبول داشته و امادامه شبهه:
 دانند. اميرمؤمنان نمي عمر را از نسل

هاي موجود خاندان اهل بيت در اختيار ايشان بود  آية اهللا مرعشي كه تمام شجره نامه
 دانند. در حاشيه شرح احقاق الحق همين مطلب را اشاره كرده و آن را نظر محققين مي

 نورة، تزوجها بعد جعفر أبو بكر،الـمدينة الـمهاجرت مع زوجها إلی احلبشة، ثم إلی «

وتزوجها  ÷ؤمنني الـمفتولدت له منها عدة أوالد منهم أم كلثوم وهي التي رباها أمري 

خياطب حممد بابني وأم كلثوم  ÷وبمنزلة إحدی بناته، وكان  ÷الثانی، فكانت ربيته 

ؤرخني فكم هلذه الشبهة من الـمحدثني والـمهذه بنتي، فمن ثم رسی الوهم إلی عدة من 

شرتاك يف االسم أو الوصف، ثم بعد موت أيب بكر تزوجها موالنا عيل نظري، ومنشأ األكثر اال

÷«. 
همراه با شوهرش به حبشه هجرت كرده و سپس به مدينه آمد؛ پس از جعفر ابوبكر «

كلثوم است؛ كه  ها ام با او ازدواج كرده و چند فرزند براي او آورد كه از جمله آن
نيز با او ازدواج كرد؛ او دختر خوانده  او را بزرگ كرده و خليفه دوم ÷اميرمؤمنان 

حضرت و مانند يكي از دختران ايشان بود؛ و آن حضرت محمد را پسر خويش و 
كردند؛ و به همين سبب عده اي از محدثين و  مي كلثوم را دختر خويش خطاب ام

در  ها اشتراك اند؛ و اين اشتباه، مشابهات بسيار دارد كه منشا آن مورخين به توهم افتاده
 .»اسم يا وصف بوده است؛ و پس از مردن ابوبكر، اميرمؤمنان با اسماء ازدواج كردند
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حال اين دختر چطور در خانه اميرمؤمنان بوده است؟ واضح است؛ هنگامي كه ابوبكر 
از دنيا رفت، بعضي همسران ابوبكر با اميرمؤمنان ازدواج كردند؛ و به همين سبب ايشان و 

كلثوم  اند، مانند محمد بن ابي بكر؛ ام كر در خانه حضرت بزرگ شدهتعدادي فرزندان ابوب
 هم يكي از ايشان.

 جواب:
 ببينيد قسمت قيچي شده متن آقاي مرعشي را:

هی أسامء بنت عميس بن معبد بن احلارث اخلثعمية الصحابية الشهرية اجلليلة من «

اهللا عون ابنا جعفر الطيار  هاجرات األول وأخت ميمونة ألمها، يروي عنها ابناها عبدالـم

نورة، تزوجها بعد جعفر الـمدينة الـمومجاعة، هاجرت مع زوجها إلی احلبشة، ثم إلی 

 ÷ؤمنني الـمبكر، فتولدت له منها عدة أوالد منهم أم كلثوم وهي التي رباها أمري أبو

 .139F1»وتزوجها الثاين، فكانت ربيته.... 

عه پس واي به حال اين محقيقن!! آقاي آقاي قزويني اگر اين است نظر محققين شي
مرعشي مادر ام كلثوم را اسما بنت عميس ميداند! بعد شما به قول او استناد ميكنيد؟ به 
كسي كه خودش توهم زده ولي محدثين و مورخين را متهم ميكند؟! در كليه كتب تواريخ 

از حضرت  و انساب و تراجم كه بگرديد براي اسما بنت عميس تنها يك فرزند(محمد)
ولي گويا اين اند  و همه آنها مادر ام كلثوم را حبيبه بنت خارجه نوشتهاند  نوشته سصديق

 .آقا در موقع نوشتن اين سطور حالت عادي نداشته اند! و خودشان توهم زده بودند!
 :شسخن بعضي از بزرگان در تذكره حبيبه بنت خارجه و ام كلثوم بنت ابي بكر

احلارث  ارجة ابن زيد بن أبی زهري من بنیاالسالم حبيبة بنت خ وتزوج أيضا يف« طبري:

 .140F2»بن اخلزرج وكانت نسأ حني توفی أبو بكر فولدت له بعد وفاته جارية سميت أم كلثوم

                                           
 315شرح ص  3شرح إحقاق الحق ج  - 1
 .616ص  2تاريخ الطبري ج  - 2
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زهري من بلحارث بن اخلزرج، وهي أم أم  وحبيبة ابنة خارجة بن زيد بن أيب« ابن سعد:

 .141F1»ه اهللاكلثوم وكانت هبا نسأ حني تويف أبو بكر، رمح

والزوجة الثانية: حبيبة بنت خارجة بن زيد، فولدت له أم كلثوم بعد « ابن جوزي:

 .142F2»دينة نزل علی أبيها خارجة بن زيد فتزوجهاالـما هاجر إلی ـمـوفاته: وكان أبو بكر ل

 .143F3»وحبيبة بنت خارجة والدة أم كلثوم« ذهبي:

زيد بن خارجة اخلزرجية زوج  حبيبة بنت خارجة بن زيد أو بنت« ابن حجر عسقالني:

 .144F4»أيب بكر الصديق ووالدة أم كلثوم ابنته التی مات أبو بكر

حني -ابنته حتت أبی بكر وفيها قال: أبوبكر« ابن عبدالبر در تذكره خارجه بن زيد:

حرضته الوفاة: إن ذا بطن بنت خارجة أراها جارية، واسم ابنته زوجة أيب بكر حبيبة وذو 

 .145F5»بنت أيب بكربطنها أم كلثوم 

أم كلثوم بنت أبی بكر الصديق التيمية القرشية: أمها حبيبة بنت «بدر الدين العيني: 

 .146F6»خارجة أخت زيد بن خارجة

خارجة بن زيد بن أيب زهري، وكانت ابنته حتت أيب بكر الصديق، « ابن حزم آندلسي:

 .147F7»فولدت له أم كلثوم

                                           
 .210ص  3الطبقات الكبرى ابن سعد ج - 1
 .المنتظم ابن جوزي- 2
 .تاريح االسالم ذهبي - 3
 .11029رقم  80ص 8ابن حجر جاالصابه - 4
 .590رقم   417ص 2االستيعاب ابن عبدالبر ج- 5
 .4306مغانى األخيار فى شرح أسامى رجال معانى اآلثار بدرالدين العيني رقم  - 6
 130ص  1جوامع السيره ابن حزم ج - 7
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بيبة بنت خارجة بن زيد، فولدت له أم وزوجته الثانية يف االسالم ح« صالحي شامي:

 .148F1»كلثوم بعد وفاته

وأم كلثوم، وهي أصغر بناهتك وهي التی تركها « :س عصامي در ذكر فرزندان ابوبكر

 .149F2»أبو بكر يف بطن بنت خارجة

در اسالم  سترجمه كلي آنها نشان ميدهد كه: دومين همسرحضرت ابوبكر صديق
كه اند  او دختري در شكم داشته سوفات ابوبكر حبيبه دختر خارجه بوده كه به هنگام

 حضرت ابوبكر پيش از به دنيا آمدن وي او را ام كلثوم نام نهاد.
براي اينكه دل آقاي قزويني نشكند اين سخن را از آقاي مرعشي قبول ميكنيم و 

! لو دختر اسما بنت عميس÷ميگوييم: آري آن ام كلثوم فرزند خوانده حضرت علي
 اند. بزرگ شده لسرپرستي حضرت عليبوده كه تحت 

به خودشان اجازه دادند دختري را كه  لحال ما ميگوييم:چطور حضرت علي
به عقد و نكاح يك فرد اند  خودشان آن را تربيت كرده و مسلماً آن را مومن بار آورده

دختر خوانده خود را اند  حق داشته لكافر(نعوذ باهللا) در آورند؟؟ آيا حضرت علي
ه زنا كردن بكنند؟ كما اينكه ازدواج با شخص كافر به مثابه زنا و از گناهان كبيره وادار ب
 است.

و  لدختر سيدة فاطمه لپس ماجرا همان است كه همه ميدانيم و ام كلثوم
بوده است. و به هر تاويل و ترتيبي نتيجه همان ميشود يعني  لهمسر حضرت عمر

َ ﴿ محبتي كه بين آن بزرگان بوده و  ۡۡ رَُ�َء  .]29الفتح: [ ﴾ُ  بَۡيَدُه
اند كه اين  در مقابل اين نظر تنها يك اشكال وجود دارد؛ برخي ادعا كردهادامه شبهه: 

كلثوم  باشد؛ چرا كه طبق روايات اهل سنت، مادر ام ÷تواند ربيبه امير مؤمنان  دختر نمي

                                           
 .251ص  11سبل الهدي والرشاد ج - 1
 .الي، العصاميسمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتو - 2
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زدواج كرده، نه با حبيبة بن خارجة بوده و او نيز پس از مردن ابوبكر با خبيب بن أساف ا
ي ها كلثوم با اين شخص نيز از دروغ گوييم كه ازدواج مادر ام در پاسخ مي  امير مؤمنان،

ي كشف حقيقت را ببندد؛ زماني پرده از دروغ بودن ها جاعل اين قصه است، تا تمام راه
شود كه مشخص شود منابع قديم تاريخ نزد اهل سنت، خبيب بن  مي اين قصه برداشته

 در جنگ يمامه و در زمان ابوبكر كشته شده است. أساف
 نويسد: محمد بن حبيب بغدادي در المحبر مي

 خبيب بن اساف در روز يمامه (جنگ با مسيلمه كذاب) كشته شد.
 جواب:

و ميبينيد كه آقاي قزويني هم اند  در باال گفتيم كه آقاي مرعشي دچار توهم شده
خارجه بوده. و خودشان سخن آقاي مرعشي را كه  ميگويند كه مادر ام كلثوم حبيبه بنت

 .باشد نفي ميكند و البته چه خوب حامياني هستند!! مي حامي آقاي قزويني
با خبيب ازدواج نكرده ما ميگوييم:  سآقاي قزويني ادعا ميكنند، حبيبه بعد از ابوبكر

با  ست عليقبول(البته فعالً) حبيبه با خبيب ازدواج نكرده ولي در مورد ازدواج حضر
حبيبه كوچكترين نصي وجود ندارد و حتي اشاره اي هم به آن نشده است، پس اين 
ادعاي آقاي قزويني مستلزم آن است كه ايشان عالم به امور گذشته باشند و غيب بدانند 

 .كه البته از ايشان اين كرامات بعيد نيست!
تراجم ثابت  در روايات متعدد و از علماي انساب و سولي بر عكس حضرت علي

150Fاست كه خبيب با حبيبه ازدواج كرد

 ستا وقتي كه او در زمان خالفت حضرت عثمان .1
ارزش است چونكه وفات  بي وفات يافت و نقل محمد بن حبيب بغدادي نيز در اين مقام

                                           
خبيب بن إساف هذا تزوج حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير بعد أن توفي عنها  قال أبو عمر: - 1

؛ استيعاب في معرفة اصحاب،تذكره حبيبه  360ص  8أبو بكر الصديق. طبقات الكبري ابن سعد ج
بن اثير؛ الوافي و همچنين تذكره خبيب بن اساف؛ اسد الغابة ا 3287رقم 1807ص 4بنت خارجه ج

 .بالوفيات و الجوهرة في نسب للبري
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خبيب در زمان خالفت عثمان با ديگر شواهد تاريخي همخواني دارد كه از جمله آنها 
است و دوستي و پيمان برادري خبيب با  ببنت خارجه همين ازدواج با حبيبه

و همينطور ابن كثير زماني كه شهداي جنگ يمامه را ذكر ميكند از  سحضرت ابوبكر
 آورد. نمي خبيب نامي

 اما خبيب بن اساف، و تاريخ وفات ايشان:
 صشاهد كلها مع رسول اهللالـمخبيب بن إساف...وشهد بدراً وأحداً واخلندق و«

 .151F1»سخالفة عثامن  ومات يف

وهو جد خبيب بن عبد الرمحن الذي  سالروض االنف: مات خبيب يف خالفة عثامن«

 .»يروي عنه مالك يف موطئه

خبيب بن إساف در جنگ بدر و احد و خندق حضور داشت و همه اينها را همراه «
 .»وفات يافت سمشاهده كرد و در زمان خالفت عثمان صرسول اهللا

سرپرستي ام كلثوم بر  ساست كه بعد از وفات حضرت ابوبكر گذشته از اين ثابت
بود و او بود كه او را به خانه شوهر(سيدنا طلحه) فرستاد و هم او بود كه  سعهده عايشه

 بعد از شهادت شوهرش او را از آن خانه خارج كرد و با خود برد.
رديم كه باز هم ميگويم: به فرض محال كه از آقايان تونل زمان گذشته! قبول ك

با حبيبه بنت خارجه ازدواج كرده! در جواب ميگويم: چنانچه  ÷حضرت علي
سال داشته است! چگونه ازدواج با او و به دنيا  4يا  3تنها  17گذشت،ام كلثوم در سال 

آمدن دو فرزند از او را ممكن ميدانيد؟؟ حال اينكه گفتيم ام كلثوم تحت سرپرستي 
بن عبيداهللا ازدواج كرده تا وقتي كه او در وقايع جنگ  حضرت عايشه بوده و او با طلحه

 جمل شهيد شد. 

                                           
 اسد الغابة ابن اثير؛ و روض االنف و... ؛ اإلستيعاب ابن عبدالبر؛345ص  11امتاع األسماع مقريزي ج - 1
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ازدواج كرد، اسما بنت  سكه بعد از وفاتش با حضرت علي ستنها همسر ابوبكر
فقط يك پسر به نام محمد داشت، پس اگر  سعميس بود و او از حضرت ابوبكر صديق

گفته باشيم كه خودتان را بيش از فردا روزي بخواهند به اين ازدواج اشاره كنند پيشاپيش 
 اين رسوا نكنيد.

 شبهه: يك روايت از دو ام كلثوم

كنيم كه گاهي يك روايت از يك راوي به دو  با مراجعه به منابع اهل سنت مشاهده مي
كلثوم دختر ابوبكر و در نقل ديگر از  صورت نقل شده است: در يك نقل آن را از ام

دهد كه دختري كه مشهور به  اند و اين نشان مي آورده ÷ كلثوم دختر امير مؤمنان ام
كلثوم بنت علي است ام كلثوم دختر ابوبكر است. ، در حقيقت همان ام 

كند: كلثوم دختر ابوبكر نقل مي ابن أبي شيبه، روايت ذيل را از ام 
عفان براي ما روايت كرد كه حماد بن سلمه براي او روايت كرده است كه جبر بن 

كلثوم دختر ابوبكر از عائشه روايت كرده است  ب براي او روايت كرده است كه امحبي
 كه...

به  ÷كلثوم دختر امير مؤمنان  در حالي كه اسحاق بن راهويه، همين روايت را از ام
نقل از عائشه نقل كرده است: نضر براي ما روايت كرده است كه شعبه براي او روايت 

كلثوم دختر علي شنيده  براي او روايت كرده است كه از ام كرده است كه جبر بن حبيب
 است كه...
 جواب:

 اوالً متن و سند دو روايت مانند هم نيستند. 
شعبه بن حجاج وجود دارد و س بنت علي لدر روايت نقل شده از ام كلثوم دوماً:

لرجال ايشون با اينكه در علم حديث بسيار شهره و اصدق الناس هستند ولي در اسماء ا
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خطاهاي كمي مرتكب شدند چنانكه، ذهبي و ابوداود و احمد بن عبداهللا العجلي... در 
 مورد ايشون ميگويند:

 وكان يخطيء في أسماء الرجال قليال أمير الـمؤمنين في الحديث
در علم حديث امير المومنان است و در مورد اسمهاي راويان خطاهاي كمي مرتكب «

 .»ميشده
ل داد كه اين ماجرا هم از اشتباهات ايشان بوده و به جاي ام كلثوم پس ميتوان احتما

 اند ام كلثوم بنت علي. بنت ابي بكر گفته
سوماً: بالفرض كه اشتباهي رخ نداده و اين عين سخن جبر بن حبيب بوده و يك بار 

شما اند، ميگويم: چه اشكال دارد؟؟ در باال  از بنت علي و يكبار از بنت ابي بكر نقل كرده
نفر با يك روش توصيف نقل شده بود،آيا شما آن شش  6به خطبه اي استناد كرديد كه از 

 نفر را يك نفر ميدانيد؟؟ البته از شما بعيد نيست.
نفر عبداهللا نام  20اند كه در بين آنها  نفر نقل كرده 100روايت غدير خم را بيش از 

 تابعي) وجود دارند.   5صحابي و  15(
در جمعي از زنان و دختران كه ام  لبل تصور است كه: حضرت عايشهاين بسيار قا

هم در آن جمع حاضر س دختر حضرت علي لخواهرش و ام كلثوم لكلثوم
نيز اين روايت را از هر دو شنيده  ساند اين قول را نقل كرده باشند و جبير بن حبيب بوده

 باشد. 
قل و بالغ و پاك دلي، گذشته از آن: خودتان را خسته نكنيد چون هيچ شخص عا

ازدواج با دختر سه يا چهار ساله و دو بار باردار شدن او را باور نميكند! مگر قزويني و 
 .امثال او!!!!
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 هاي موجود در نقل قضيه: محور سوم: تعارض شبهه:

هاي  هاي و تناقض يكي از دالئل افسانه بودن اين ازدواج، اين است كه اختالف
ها به حدي است كه مانع اطمينان  شود. اين تناقض آن ديده ميشديدي در نقل ماجراهاي 

 شود. ها و سبب اطمينان به افسانه بودن آن مي انسان به صحت آن
نويسد: خود  ها مي ها و تناقض شيخ مفيد رضوان اهللا تعالي عليه در باره اين اختالف

رمؤمنان عقد شود كه خود امي مي گاهي روايت  هاي بسيار دارد؛ همين روايت اختالف
اين كار را به  سرا به عهده گرفت، و در بعضي روايات آمده است كه عباس لكلثوم ام

عهده گرفت. در بعضي روايات آمده است كه اين عقد صورت نگرفت، مگر پس از 
شم؛ و در بعضي ديگر آمده است كه اين عقد به اختيار ها و تهديد شدن بني ستهديد عمر

 ت.و از روي ميل صورت گرف
اي  از او صاحب فرزندي به نام زيد شد؛ عده سگويند كه عمر مي بعضي از راويان

د بن گويند كه از زي مي كشته شد، عده اي لكلثوم گويند كه او پيش از نزديكي با ام مي
گويند كه زيد بن عمر كشته شد و فرزندي نداشت؛  مي اي عمر، نسلي بر جاي ماند؛ عده

گويند كه مادرش پس از  مي مادرش با هم كشته شدند. عده اي گويند كه او و مي عده اي
 گويند عمر مهر او را چهل هزار درهم قرار داد، عده اي مي او باقي ماند؛ عده اي

 گويند پانصد درهم. مي گويند چهار هزار درهم، و عده اي مي
ري شود و بنابراين، اين روايت هيچ اث مي و همين اختالف در حديث، سبب بطالن آن

ها بسيار گسترده است و اين مقاله گنجايش نقل تمام  ندارد. از آن جايي كه اين اختالف
هاي اهل سنت ارائه  ها را ندارد، فقط به چند مورد محدود اشاره و مدارك آن از كتاب آن
 شود. مي

 جواب:
و در ضمن جواب شيخ مفيد اند  اوالً: قبالً گفتيم كه شيخ مفيد از موضع خود برگشته

 ه وسيله مال باقر مجلسي داده شده است،كه قبالً نقل شد، مراجعه كنيد.ب
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دوماً: اگر اين تناقضات كه اكثراً اختالف نظر بين علما است را دليل بر عدم وقوع اين 
ازدواج ميدانيد،درمورد اسراء و معراج چه ميگوييد؟ در آن مورد كه اختالفات هم در 

آن بسيار بسيار باالست آيا شما اين حقيقت را انكار مورد تاريخ آن و هم در مورد نحوه 
ميكنيد؟ و يا آن همه تناقض بين روايات (نه نظر علما) در افسانه شهادت چه ميگوييد؟ 
آن هم اختالفاتي كه فقط در مورد قسمتي از يك روز است (فقط چند ساعت!) در حالي 

ل است! از زمان وقوع سا 40كه اختالفاتي كه شما نقل ميكنيد بحث پيرامون حدود 
ي علما با ها ! با اين وجود اختالف نظرسي حضرت عمرها ازدواج تا زندگاني نوه

اختالف روايات افسانه شهادت غير قابل قياس هستند كه ما شمه اي از آن را در زير نقل 
152Fميكنيم.تا رسوا شود آنكه در او غش باشد

1. 
 .اند! في شدهمعر لنفر ضارب فاطمه 4در روايات افسانه شهادت 

 غالم عمر(قنفذ). -4حضرت عمر، -3مغيره بن شعبه!، -2خالد بن وليد،  -1
 عبدالزهرا مهدي مينويسد: -1
 .153F2»غرية بن شعبة حتی أدماها، أو دفع الباب علی بطنها..الـميف رواية رضهبا «

روايت شده است كه ايشان خطاب به  سو طبرسي ميگويد:از امام حسن بن علي
به گفتند: تو كسي هستي كه دختر رسول اهللا را زدي و او را خون آلود كردي مغيره بن شع

و آن چه در شكم ايشان بود سقط شد. اين اهانتي نسبت به رسول اهللا و مخالفت امر 
تو (اي فاطمه) سيده نساء اهل «فرموده بودند:  صايشان بود. زيرا حضرت رسول اهللا 

                                           
 1421در اين قسمت از كتاب هجوم علي بيت فاطمه، نوشته عبد الزهراء مهدي چاپ اول سال  - 1

يات اين افسانه را در كتابش گرد آورده تا رحلت را به شهادت تبديل استفاده ميكنم.كه ايشان روا
 كند.

 .126هجوم علي بيت فاطمه ص - 2
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به خدا كه جايگاه تو (مغيره بن شعبه) جهنم « »واهللا مصريك إلی النار« .»بهشت هستي

 .154F1»است
 .155F2»رضب عمر بالغالف علی جنبها«في عدة من الروايات:  : و عبدالزهرا ميگويد: و2

 با غالف شمشير بر پهلوي فاطمه زد. سو در بعضي از روايات: عمر

خالد بن ويف رواية: رضهبا خالد بن الوليد ايضاً بغالف السيف. ويف رواية: ضغطها «: 3

 .156F3»الوليد خلف الباب فصاحت.. ولذا أسند بعض الثقات إسقاط احلمل إلی خالد أيضاً 

خالد بن وليد با غالف شمشير چنين كرد و در روايتي خالد بن وليد « و در روايتي:
فاطمه را پشت در فشار داد و لذا بعضي از معتمدين سقط محسن را به خالد نسبت 

 .»ميدهند!
فذاً أن يرضهبا بسوطه، فرضهبا بالسوط علی ظهرها وجنبيها إلی أن فأمر عمر قن«: 4

 .157F4»أهنكها وأثر يف جسمها الرشيف

 اين از اين..!

مقاومت ميكند و غالب ميشود و در بعضي  سدر بعضي روايات حضرت علي
تا آنجا  سميترسد و وارد معركه نميشود و در بعضي حضرت علي سحضرت عمر

 .كرده وطناب در گردنش ميزنند!!ضعيف است كه او را مغلوب 
 نويسد: سليم بن قيس مي

ور ساخت و سپس در را فشار داد و باز  آتش طلبيد و آن را بر در خانه شعله سعمر
آمد و فرياد زد: يا ابتاه، يا  سكرد و داخل شد! حضرت زهرا عليها السالم به طرف عمر

                                           
 . 414االحتجاج طبرسي ص  - 1
/ عبدالزهرا! مهدي .. ميتوانيد با مراجعه به اين كتاب به همه اين  127الهجوم على بيت فاطمة ؛ ص  - 2

 تناقضات دسترسي داشته باشيد.
 .126ص  همان - 3
 .126همان ص - 4
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بلند كرد و بر پهلوي فاطمه زد. آن رسول اللَّه! عمر شمشير را در حالي كه در غالفش بود 
بازوي حضرت زد. آن حضرت  تازيانه را بلند كرد و بر سحضرت ناله كرد: يا ابتاه! عمر

 صدا زد:
 .»!كنند يا رسول اللَّه، ابوبكر و عمر با بازماندگانت چه بد رفتار مي

ر ناگهان از جا برخاست و گريبان عمر را گرفت و او را به شدت كشيد و ب ÷علي 
158Fزمين زد و بر بيني و گردنش كوبيد و خواست او را بكشد

1. 
ميترسيد  ساز حضرت علي سطبرسي در احتجاج ضمن روايتي مدعي ميشود كه عمر

 و وارد معركه نشد!، طبرسي مينويسد:
  اطراف ها را هيزم  كنند، آنان  جمع  دستور داد تا هيزم  از اطرافيانش  اي عده  به سعمر« 
  صداي بودند، عمر با  در خانه  و حسين  ، حسن ، فاطمه علي  كه  و در حالينهادند   خانه

  بيعت ص اهللا  رسول  شويد و با جانشين  ! خارج خدا قسم  به«بشنود):   (تا علي  بلند گفت
  مبادا علي  ترسيد كه مي و نزد ابوبكر آمد  سپس».  زنم مي  را بر شما آتش  خانه  كنيد وگرنه

شو،   داخل  اش خانه  نشد به  اگر خارج: « قنفذ گفت  به  گاه آنشود.   خارج  با شمشيرش
شدند،   خانه  داخل  اجازه  بدون  قنفذ و همراهانش». بزن  را آتش  اش ورزيد، خانه  اگر امتناع

را برداشتند و بر   گرفتند و شمشير علي  پيشي  بردارد، اما آنان را  تا شمشيرش  شتافت  علي
 .159F2»انداختند  سياهي  ريسمان  حضرت نآ  گردن

حاال ببينيد كه يعقوبي كامالً بر عكس نقل اولي و متناقض با دو روايت فوق اينچنين 
 نقل ميكند:

                                           
  ـ قم  ، انتشارات هادى568كتاب سليم بن قيس الهاللي، ص - 1
 107االحتجاج ص  - 2
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  طالب ابي  بن  و انصار با علي  ي از مهاجران گروه  خبر يافتند كه بابوبكر و عمر«
160Fاند گشته  فراهم صدختر پيامبر خدا   فاطمه  ي در خانه

  خانه  آمدند و به  با گروهي  پس ،1
 »وخرج عيل ومعه السيف، فلقيه عمر، فصارعه عمر فرصعه، وكرس سيفه«آوردند  هجوم

  با او كُشتي عمر با او برخورد و  ، پس داشت  حمايل  آمد و شمشيري  بيرون  و علي«
  فاطمه  اهگ ، آن»ريختند  خانه  و به  را شكست  زد و شمشيرش  و او را بر زمين  گرفت
! و نزد خدا  سازم مي  را برهنه  مويم  برويد، اگرنه  بيرون  خدا قسم  به: « آمد و گفت  بيرون

  و چند روزي  برفت بود  در خانه  رفتند و هر كه  بيرون  پس»  نمايم مي  و زاري  ناله
 .161F2»بماندند

 و يا اين روايت از خود سليم بن قيس:
با ابوبكر سرباز زدند، ابوبكر قنفذ را به سراغ ايشان از بيعت  ÷هنگاميكه امام علي

 ÷حمله كرده و وارد آن شدند. امام علي ÷فرستادند. قنفذ و يارانش به خانه امام علي
به محض ديدن آنها به سراغ شمشير خود رفتند. اما آنها ايشان را گرفته و طنابي به گردن 

خواستند جلوي آنها را  لاطمهرا به طرف در كشيدند. ف ÷ايشان انداختند و امام
بگيرند. اما قنفذ ملعون با شالقي كه در دست داشت ضربه محكمي به ايشان زد و امام 

 را با كشيدن طنابي كه به گردن ايشان انداخته بود نزد ابوبكر برد..  ÷علي
 تناقضات بسيار است و مختصر آن اين ميشود:

 اند. نفر ضارب! و قاتل! معرفي شده 4در اثناي روايات متفاوت  همينطور كه گفتيم،
در بعضي روايت ضربه به وسيله تازيانه است و در بعضي به وسيله فشار دادن در و 

 .در بعضي غالف شمشير و در بعضي لگد و در بعضي سيلي و بعضي هم ميخ در خانه!!!!

                                           
معلوم نيست اعضاء آن گروه كه ها بودند و چگونه در آن اتاق كوچك جا شدند آن هم در صورتي  - 1

 كه حضرت فاطمه حضور داشتند!
 لبنان -بيروت  -ر . دار صاد126  ، ص2 : ج اليعقوبي  تاريخ - 2
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بعضي عمر و در بعضي خالد با غالف شمشير ضربه ميزند و در بعضي وقت كه  در
ه پشت در بود خالد در را فشار داده و پهلوي او را ميشكند! و در بعضي روايات اين فاطم

 عمل(فشار دادن در) از قنفذ و حضرت عمر صادر ميشود.
در بعضي خانه  در بعضي روايات، خانه، خانه عايشه است و در بعضي خانه فاطمه!

ها اين خانه خانه اي به آنها داد و در بعضي ادعا صفاطمه همان خانه ايست كه پيامبر
 .باشد! مي ديگر و دور از مسجد النبي

دن از آيد و در بعضي به وقت رسي مي در بعضي عمر با فيتيله از مسجد به سوي خانه
 .افرادش آتش و هيزم ميطلبد!

 .در بعضي عمر غالب است و علي مغلوب و در بعضي بر عكس اين!
بين سلمه و يا خالد بن وليد با در بعضي مصارعه بين علي و عمر است و در بعضي 

 علي و يا با زبير! 
 در بعضي عمر ميگويد: خانه را آتش ميزنم و در بعضي ميگويد خانه را ويران ميكنم.

 .ر بعضي عمر سر لوكيشن حضور دارد!در بعضي عمر نزد ابوبكر است و د 
 در بعضي روايات ابوبكر در مسجد است و در بعضي سر صحنه حاضر است.

ضي ابوبكر به قنفذ دستور ميدهد تا به سوي خانه علي برود و در بعضي عمر در بع
 .اين دستور را ميدهد!

ديالوگي را طرح ميكنند و در روايتي همان ديالوگ را  سدر بعضي براي حضرت عمر
 .مينويسند! سبراي حضرت ابوبكر

ف و با اين حر لدر بعضي روايات بعد از وارد شدن به خانه بدون زدن فاطمه
يا بيرون برويد يا موهايم را برهنه  "و اهللا لتخرجنّن او الكشفنّ شعري  "فاطمه كه گفت:

را زدند و  لميكنم! از اين تهديد ترسيدن و خارج شدن و در بعضي روايات فاطمه
 علي را كشان كشان بردند.
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در بعضي روايات طناب در گردن و در بعضي هم خود علي بي هيچ زور و جبري به 
 .آمد!مسجد 

 در بعضي روايات خانه را آتش زدند و در بعضي فقط تهديد كردند.
در بعضي به زور از علي بيعت گرفتند و در بعضي اصالً بيعت نگرفتند و فقط مذاكره 

 .اي صورت گرفت!
در بعضي روايات، زبير با شمشير خارج ميشود ولي پايش ميلغزد! و در بعضي روايات 

 شمشير را از دستش ميگيرند و لغزيدني در كار نيست.  افراد مهاجم بعد از درگيري
شمشير را ميگيرد و در بعضي، ديگران شمشير را  لدر بعضي روايات عمر

 ميگيرند.. جالب است كه در مورد همين يك شمشير نيز چندين قول دارند:
و  »فرضب به اجلدار«شمشير را به ديوار زدند و شكست! اند  بعضي اوقات گفته

بعضي اقوال ميگويند: به  ..»فرضب به األرض فكرسه«زمين زدند و شكست!  بعضي: به

و در بعضي بين دو سنگ  »فرضب به حجراً فكرسه«سنگ سختي زدند و شكست! 

و بعضي وقتا ادعا ميكنند به صخره زدند و شكست!!  »كرسوا سيفه بني حجرين« !شكست

در بعضي  (كرس سيف)و در بعضي فقط به شكستن آن اشاره شده »فرضب به صخرة«

ز دست زبير يا نيز،بيوگرافي اين شمشير را نيمه كاره رها ميكنند و فقط به گرفتن شمشير ا
 .علي بسنده ميكنند!

 .در روايتي نامي از حاملگي نيست و در روايتي محسن سقط ميشود!!!
است و در بعضي چند  صدر روايتي صحنه فيلمبردارِي! يك روز بعد از دفن پيامبر

 بعد از آن. روز
 در بعضي طلحه نيز در خانه حضرت علي حضور دارد و در بعضي نامي از او نيست.

در بعضي خانه اصالً در ندارد و در بعضي دري بسيار محكم دارد كه فقط با آتش زدن 
 .ميتوان از آن گذشت!
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خالصه زياد ميبينيم كه آقاي عبدالزهرا مهدي(مولف كتاب هجوم علي بيت فاطمه) 
 د: ميگوي
 الذي ال إله إالّ هو بعضها قال عمر: ـ إذاً واهللا ويف بعض الروايات: قال أبو بكر ـ ويف«

 .»!!نرضب عنقك

ا أخا «و يا ميگويد:  ا عبد اهللا فنعم، أمّ قال أبو بكر أو عمر ـ علی اختالف النصوص ـ أمّ

 .»رسول اهللا فال

 .».....يفو يف بعض الرواياتو ويف بعض الروايات«همينطور ميگويد: 

برادر عزيز اينهمه اختالف كه ما نقل كرديم فقط و فقط در مورد يك روز و همه اين 
اختالفات بر گرفته از روايات است.( نه نظر علما!) در صورتي كه تناقضاتي كه آقاي 
قزويني از آنها ياد ميكند، اكثراً نظر شخصي علما و راويان است و ضمناً اين اختالفات 

ال است!! مقايسه كنيد!: يك روز را با چهل سال و نظر علما را با س 40طي حداقل 
 .روايات تاريخي! و ببينيد انصاف آقاي قزويني را!

فكر كنم بعد از نقل اين همه اختالف در بزرگترين افسانه شيعيان ديگر الزم به جواب 
باشيم به  دادن ايرادات آقاي قزويني نباشد ولي براي اينكه حجت را بر آنها تمام كرده

 بررسي آن اختالفات نيز ميپردازيم. و من اهللا توفيق

 شبهه: ام كلثوم پس از عمر با چه كسي ازدواج كرد؟

كلثوم پس از عمر زنده مانده است، براي  اند كه ام دانسته از آن جايي كه اهل سنت مي
اند. كلثومي بوده، شوهران بسياري براي وي تراشيده اين كه ثابت كنند ام 

خستين كسي كه از اهل سنت اين افسانه را دامن زده، محمد بن سعد زهري ( ن
است. بقيه عالمان اهل سنت نيز چشم بسته و بدون  هـ) در الطبقات الكبري230متوفاي 

اند.  هاي ذكر كرده هاي موجود در اين نقل توجه كنند، آن را در كتاب اين كه به تناقض
 نويسد: محمد بن سعد مي
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بود...  صدختر علي بن أبي طالب... كه مادرش فاطمه دختر رسول خدا  كلثوم، ام
عمر بن خطاب با او ازدواج كرد؛ در حالي هنوز به سن بلوغ نرسيده بود! تا زماني كه 

برد و زيد بن عمر و رقيه را به دنيا آورد. پس از  عمر كشته نشده بود در كنار او به سر مي
ب و پس از آن با محمد بن جعفر ازدواج كرد. هنگامي عمر، با عون بن جعفر بن أبي طال

كه محمد بن جعفر از دنيا رفت با برادرش عبد اهللا بن جعفر پس از حضرت زينب 
 .ازدواج كرد... 

كلثوم پس از كشته شدن عمر بن خطاب با پسر  در اين حديث آمده است كه ام
عبداهللا بن جعفر برادر  عمويش عون بن جعفر پس از عون با برادر او محمد و سپس با

ديگر آن دو ازدواج كرد؛ در حالي كه راوي فراموش كرده كه عون و محمد هر دو در 
اند؛ يعني همسر دوم و  هجري در زمان خليفه دوم كشته شده 17يا  16جنگ شوشتر سال 

اند! كلثوم پيش از همسر اول فوت كرده سوم ام. 
 گويد: ابن حجر در االصابه مي

ر در جنگ شوشتر در زمان عمر شهيد شد و هيچ فرزندي از او بر جاي عون بن جعف
 . نماند

و جالب اين است كه ابن حجر عسقالني در جاي ديگر از همين كتابش در ترجمه 
 گويد: محمد بن جعفر مي

طالب بن عبد المطلب... كنيه او ابوالقاسم بود و او پس از عمر،  محمد بن جعفر بن ابي
ر علي ازدواج كرده و در تستر شهيد شد!كلثوم دخت با ام. 

اند كه دروغگو فراموش كار است. اگر محمد و عون در زمان عمر در  از قديم گفته
كلثوم ازدواج  اند، چگونه پس از عمر دوباره زنده شده و با ام جنگ تستر شهيد شده

 .اند؟!!! كرده
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حضرت زينب امكان پذير  كلثوم با عبد اهللا جعفر شوهر افزون بر اين كه ازدواج ام
باشد؛ زيرا حضرت زينب تا پس از  نيست و مضمون روايت جمع بين دو خواهر مي

 واقعه كربال زنده و همسر عبد اهللا بن جعفر بوده است.
تواند با عبد اهللا بن جعفر ازدواج كند؛ زيرا طبق اعتقاد  و پس از حضرت زينب نيز نمي

در مدينه از دنيا رفته است. مدارك اين  ÷ام حسن كلثوم در زمان حيات ام اهل سنت، ام
 مطلب را پيش از اين بيان كرديم.

كلثوم با عون و  برخي ديگر از عالمان اهل سنت كه متوجه دروغ بودن ازدواج ام
كلثوم پس  اند كه ام ادعا كرده  اند، هاي تاريخي بوده محمد، و عدم سازگاري آن با واقعيت

 جعفر ازدواج كرده است. از عمر با عبد اهللا بن
 زبير بن بكار مينويسد:

كلثوم با عبد اهللا بن جعفر ازدواج كرد اما از او صاحب  عمر از دنيا رفته و همسر او ام
 فرزند نشد.
توان پذيرفت؛ چرا كه به اتفاق شيعه و سني،  كه اين مطلب را هرگز نميدرحالي

با عبد اهللا بن جعفر ازدواج كرده  ÷حضرت زينب سالم اهللا عليها در زمان امير مؤمنان 
 و تا آخر عمر همسر او بوده است.

 جواب:
به ازدواج  لطبق همين استداللهايي كه ايشان دارند ما معتقديم كه ام كلثوم

 در نيامده كه به شرح آن نيز ميپردازيم. بحضرت عبداهللا بن جعفر
نقل كرده! آن هم قولي كه به نظر بالذري (كه قزويني امانتدار تنها يك قول را از او 

خود بالذري قبولش ندارد.)، خبر شهادت آن دو در جنگ شوشتر را ابواليقظان بصري 
نقل كرده و اين نقل نادرست است. وي دو خبر ديگر در خصوص تاريخ شهادت اين دو 

بر ديگري در كربال شهيد يكي از آنها آن دو در صفين و بنابرادر نقل كرده كه بنابر 
 .اند شده



 در روشني آفتاب                             106

 

طالب  وأخاه محمدًا قتال مع علي بن أبيطالب  ن أبيويقال: إن عون بن جعفر ب« بالذري:
 بصفين.

 .162F1»ويقال: إنهما قتال مع الحسين عليهم السالم
و محمد و  لفقط با حضرت عمر لاكثر تذكره نويسان مينويسند كه ام كلثوم

163Fعون ازدواج كرده و بس

2. 
ازدواج  سبا محمد بن جعفر لرت عمربعد از حض لبه اين شكل كه: ام كلثوم

164Fكرد و او در جنگ صفين شركت داشت و در همانجا نيز شهيد شد

و بعد از وي با عون  .3
165Fبن جعفر كه او در كربال شهيد شد

4. 
بن جعفر را در صفين و در سن بين سي تا چهل سالگي و  فندق شهادت محمد ابن

166Fبن جعفر را در كربال دانسته است.  شهادت عون

شيعي صاحب كتاب الغدير  مه امينيعال 5

167Fنيز محمد بن جعفر را از شهداي صفين ميداند!

نيز او را از شهداي صفين  سيد خويي 6

                                           
 323انساب االشراف بالذري ص  - 1
و اعالم  الزركلي  370ص  5و امتاع االسماع المقريزي ج 117ص 1رجوع شود به ذخائر العقبي ج  - 2

.. ابن  298و رياض النضره في مناقب عشره ذكر دختران حضرت علي؛ ص  69ص  6دمشقي ج
مقدم داشته و از عبداهللا نامي نبرده. و از معاصر اسحاق نيز همين را گفته ولي عون را بر محمد 

و قاموس الرجال   36رجوع شود به كتاب الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين رضي اهللا عنهم ص 
، اين هم از معاصر شيعه بود آقاي قزويني هم از 217ص  - 12ج  -الشيخ محمد تقي التستري 

 ..معاصر است!
 .69ص  6؛ اعالم زركلي ج7ص  6اإلصابة ج؛ 98ص، 3و ج 300ـ299، ص2ج ،بالذري - 3
 .قم ،مكتبه المرعشي النجفي 396و  361، ص1ج  فندق ابن، لباب االنساب و االلقاب و االعقاب - 4
 .396و  361، ص1فندق ج لباب االنساب ابن ،- 5
 .368ص  9الغدير اميني ج - 6
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168Fميداند!

ابن عقده كوفي نيز ضمن ذكر ماجرايي، شهادت محمد بن جعفر را در صفين  1
169Fنشان ميدهد

2. 
170Fابن حلي شهادت او (محمد بن جعفر) را در كربال دانسته است

فرشي و ولي ت 3
بروجردي و... نظرش را رد كرده و گفته اند: او محمد بن جعفر را با محمد بن عبداهللا بن 
جعفر اشتباهي گرفته و صحيترين قول اين است كه محمد بن جعفر در صفين شهيد شده 

171Fاست

4. 
172Fزركلي نيز شهادت وي را در صفين نوشته است 

ابن كثير نيز نقل ميكند كه وي در  .5
173Fمان در قيد حيات بوده استزمان حضرت عث

174Fو همچنين ابن ابي الحديد .6

از او در زمان  7
خالفت حضرت علي ياد ميكند و مال باقر مجلسي نيز در باب بيعة امير المومنين... از او 

175Fنام برده يعني او تا آن وقت در حيات بوده

شيخ طوسي و ابن داوود حلي ميگويند: او  8

                                           
 .166ص  16معجم رجال حديث خويي ج  - 1
 .96ؤمنين ؛ ابن عقدة الكوفي ص فضائل أمير الم -2
 . .. البته در حاشيه تصحيح شده167رجال ابن داوود حلي ص  - 3
قم؛  مكتبة المرعشي، 107ص 2طرائف المقال البروجردي ج  ؛158ص4نقد الرجال تفرشي ج  - 4

و محمد علي اردبيلي نيز به اين اشتباه اشاره ميكنددر جامع  166ص16معجم رجال حديث خويي ج

 .مكتبة المرعشي، قم، ايران 83ص 2ج ةواالر

 .69ص  6الزركلي ج - 5
 .248ص  7البدايه و النهايه  ج  - 6
 .8ص 4شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد ج  - 7
 .85ص  32بحار االنوار ج  - 8
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176Fبه كوفه آمد ÷همراه با علي

مچنين ابن حاتم عاملي و شيخ جعفر نقدي و... نيز . و ه1
177Fدر ماجراي جنگ جمل از او ياد ميكنند

2. 
 ÷طالب ثامنية بنني وهم عبد اهللا وعون وحممد (أولد) جعفر بن أيب« ابن عنبه مينويسد:

األكرب وحممد األصغر ومحيد وحسني وعبد اهللا األصغر وعبد اهللا األكرب وأمهم أمجع أسامء 

بصفني، وأما ÷ؤمنني عيلالـمخلثعمية (أما حممد) األكرب فقتل مع عمه أمري بنت عميس ا

 .178F3»يوم الطف ÷عون وحممد األصغر فقتال مع ابن عمهام احلسني 

(كه آقاي قزويني تنها قولي كه به نفعش بود را نقل كرد ولو ابن حجر آن  ابن حجر
 رد كرده. قول را ترك كرده باشد!) قول واقدي يعني شهادت در شوشتر را

و ميگويد: گويند كه(محمد بن جعفر) با علي؛ در جنگ صفين شركت داشته است. دار 
بن عمر  بن جعفر در جنگ صفين حضور داشته و با عبيد اهللا  قطني گفته است كه محمد

179Fدر ميدان نبرد پيكار كرده و هر يك ديگري را كشته است...

عجيب اين است كه خود  4
را رد ميكند و از محمد بن جعفر در زمان خالفت حضرت  واقدي در كتابش سخن خود

180Fعثمان ياد ميكند!!

.. مقريزي نيز از محمد و عون نام برده و محمد را بر عون مقدم داشته 5

                                           
 .167و همچنين رجال ابن داوود ص  48رجال الطوسي  ص  - 1
؛موسوعة اإلمام علي بن  459العلوية جعفر النقدي ص ؛ األنوار  340الدر النظيم العاملي ص  - 2

؛ و محمد ريشهري به نقل از كتب مناقب 165و  147و  140ص  5طالب محمد الريشهري ج  أبي
و شرح نهج البالغه ابن  56  و 84صص  32و بحار االنوار مجلسي ج  151ص 3ابن آشوب ج 

 .8ص 14الحديد ج ابي
 .36عمدة الطالب ابن عنبة، ص  - 3
و ابوالفرج اصفهاني نيز در كتاب مقاتل الطالبين به نقل از نصر بن  .7، ص6حجر، ج االصابة ابن - 4

 مزاحم شهادت محمد بن جعفر را در جنگ صفين به دست عبيداهللا بن عمر دانسته.
 .دار الجيل _ 308ص  2فتوح الشام  واقدي ج - 5



 109  بهاتبخش دوم از ش

 

181Fكلثوم را زماني دانسته كه همسر عون بوده استو مرگ ام

و ابن عبدالبر و... نيز محمد  .1
182Fاند. دانسته سو بعد از حضرت عمربن جعفر را (نه عون را) شوهر دوم ام كلثوم 

و  2
همچنين ابن حجر ميگويد: ابوعمر از واقدي ذكر ميكند كه محمد بن جعفر ملقب به 

183F(نه بعد از عون) با ام كلثوم ازدواج كردبعد از عمر ابوالقاسم بوده كه 

3. 
شيخ محمد تقي تستري نيز بعد از بررسي نسبتاً دقيق حول شهادت محمد و عون بن 

ر مورد عون ميگويد: عون برادر محمد بن جعفر بوده كه همراه حسين بوده و نه جعفر، د
184Fخود محمد بن جعفر!

و هر كه مايل است در اين مورد بيشتر بداند به كتاب وي مراجعه  4
 ( آقاي قزويني با شما هستم). كند تا روشن شود!!

بن جعفر با  بن معصوم، مؤلف الدرجات الرفيعة، پس از نقل شهادت محمد  علي سيد
و نقل سخن صاحب االستيعاب داير بر شهادت هر دو برادر در جنگ شوشتر، » قيل«واژه 

المؤمنين نظر استيعاب را ترجيح داده و قبر محمد را  قاضي نوراهللا در مجالس«نويسد:  مي
در يك فرسخي دزفول از توابع شوشتر دانسته است و اين احتمال را مطرح كرده كه 

شوشتر شهيد شده و بدن او به دزفول منتقل شده است. نيز گفته است كه شايد محمد در 
 ».كلثوم دست يافته است و شوهري ام ÷بن جعفر به افتخار دامادي امام علي محمد

طالب دو پسر به نام محمد داشته است: يكي  بن ابي جعفر«سپس خود نوشته است: 
شهيد شده  ÷ب عمويش امام عليكلثوم بوده و در صفين در ركا محمد اكبر كه شوهر ام

                                           
 .370، ص5امتاع االسماع مقريزي، ج - 1
ص  2؛ أسد الغابة ابن اثير ج 69ص  6؛ االعالم خيرالدين الزركلي ج 1367ص  3ج  االستيعاب -2

.. البته ذهبي در  355ص 3و تاريخ اإلسالم ذهبي ج  139ص 2.. و التحفة اللطيفة سخاوي ج 481
همين كتاب طبق نظرات ديگران ازدواج با هر سه برادر را و عون قبل از محمد را نيز نقل كرده كه 

 ت.صحيح نيس
 .7ص  6االصابه في معرفة الصحابه ج - 3
 .160و  159صص  9قاموس الرجال شيخ محمد تقي تستري ج  - 4
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است. دومي محمد اصغر كه در جنگ شوشتر يا در كربال شهيد شده است و مؤلف عمدة 
كلثوم محمد  الطالب گفته كه وي به سن بلوغ نرسيده است. پس روشن شد كه شوهر ام

اكبر است و اين از قاضي پنهان مانده و گمان كرده كه جعفر تنها يك محمد داشته و از 
 .185F1»ت او در شوشتر را ترجيح داده استرو قول به شهاد اين

186Fو همچنين در كتاب شرح االخبار قاضي نعمان 

 اينچنين آمده:  2
استشهد يف صفني.  یقال صاحب العمدة: إن جعفر خلف ولدين: حممد األكرب الذ«

 .»وحممد األصغر استشهد يف كربالء

 و عون نيز در كربال و واقعه الطف شهيد شد..
187Fنبه ميگويد او شهيد الطف استابن ع

سيد علي خان المدني نيز ميگويد: او در الطف  3
188Fشهيد شد ÷همراه حسين

حاج حسين شاكري نيز شهادتش را در كربال و فاجعه الطف  4
189Fميداند.

190Fياد ميكند ÷و تفرشي از او به عنوان اصحاب علي  5

(اصحاب جمل و صفين و  6
191Fميداند 57دتش را سال نهروان). شيخ علي نمازي شاهرودي نيز شها

7 . 
همراه  "عون بن جعفر" خالصه اينكه محمد بن جعفر در صفين شهيد شد و برادرش،

 در كربال شهيد شد. ÷حضرت حسين

                                           
شيخ محمد تقي التستري نيز در كتابش چنين بحثي،  ؛185الدرجات الرفيعه في طبقات الشيعة، ص - 1

 و او شهادت در شوشتر را باطل ميداند. 160 - 159ص  9قاموس الرجال ج 
  198پاورقى ص  - 3ألخبار  القاضي النعمان المغربي، ج شرح ا - 2

 37الطالب ابن عنبه ص  ةعمد - 3

   184ص  لدرجات الرفيعة فی طبقات الشيعةا - 4
 ، چاپخانه ستاره75ص   العقيلة والفواطم حاج حسين الشاكري(معاصر) - 5
  382ص  3نقد الرجال تفرشي ج - 6
  142ص 6علي النمازي جمستدركات علم رجال الحديث شيخ  - 7
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در آمده و بعد از  ÷و همانطور كه گفتيم ام كلثوم ابتدا به ازدواج سيدنا فاروق
ن بن جعفر و در شهادتش به ازدواج محمد بن جعفر و بعد از شهادتش به ازدواج عو

  اند. نكاح عون بوده كه از دنيا رفته
 چنانكه محب طبري مينويسد:

فامت عنها فتزوجها بعده حممد  سوأم كلثوم بنت فاطمة كانت حتت عمر بن اخلطاب «

طالب وماتت  وتزوجها بعده عون بن جعفر بن أبیبن جعفر بن أبی طالب فامت عنها 

 نيست) (اسمي از عبداهللا بن جعفر  .192F1»عنده

وأم كلثوم بنت فاطمة كانت حتت عمر بن « و همچنين در رياض النضره نيز مينويسد:

اخلطاب؛ فامت عنها، فتزوجها بعده حممد بن جعفر بن أيب طالب، فامت عنها فتزوجها بعده 

 .193F2»عون بن جعفر بن أيب طالب، فامتت عند
بن جعفر بن أبي عن أم كلثوم، تزوجها محمد  سولما قتل عمر و همچنين مقريزي:

194Fطالب فمات عنها، فتزوجها عون بن جعفر ابن أبي طالب فماتت عنده رحمها اهللا

3. 
قتيبه را قبول كرده، به اين شيخ محمد تقي تستري از شيعيان معاصر نيز سخن ابن 

 شكل:
 "فامت عنها، ثم تزوجها  "حممد بن جعفر"تزوجها بعد عمر «ويف معارف ابن قتيبة: 

 .195F4»فامتت عنده "عون بن جعفر 

                                           
 .117ذخائر العقبي محب طبري ص - 1
 298رياض النضره في مناقب عشره، محب طبري .. ذكر دختران حضرت علي؛ ص - 2
 370، ص5ج ،امتاع االسماع المقريزي - 3
  217ص   12محمد تقي التستري، ج  قاموس الرجال، - 4
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ازدواج كرد و بعد از شهادت حضرت  سبا حضرت عمر لام كلثوم« يعني:
با محمد بن جعفر ازدواج كرد و بعد از شهادت وي نيز با عون ازدواج كرد و  سفاروق

 .»در نكاح عون بود كه فوت كرده است
نيز فقط با زينب ازدواج كرده و همانطور كه گفتيم ادعاي  بعبداهللا بن جعفر

پوچ است و به احتمال قوي اينكه در بعضي اقوال نام زينب و  لزدواج او با ام كلثوما
(همانطور كه  ÷در بعضي ام كلثوم ذكر شده به آن دليل است كه ام كلثوم، دختر فاطمه

از طبرسي و شيخ مفيد نقل شد) نام او زينب صغري است.. پس ممكن است كه آنها به 
كلثوم باشد) ازدواج كرده،  با زينب صغري ( كه همان ام بخيال اينكه عبداهللا بن جعفر

 .به جاي نام زينب كنيه او را نوشته اند!... و اهللا اعلم!
و خدا را شكر در باال با ذكر روايات متعدد جواب داده شد كه زينب و ام كلثوم هر 

گذاشته  دو يك نفر نيستند و جالبتر اينكه زينب الكبري نام يكي از دخترانش را ام كلثوم
196Fاست! ساست كه پدرش عبداهللا بن جعفر و شوهرش ابان پسر حضرت عثمان

1. 
خودشان نيز ازدواج ام اند  در ضمن آنهايي كه شهادت عون و محمد را در تستر دانسته

و نتيجتاً آنها چون قول ديگري در مورد شهادت آن دو اند  كلثوم با آن دو را هم ذكر كرده
 اند. اب امانتداري آن را نقل كردهبه آنها نرسيده بوده من ب

 شبهه: سن ام كلثوم هنگام ازدواج 

هاي شديدي ميان  كلثوم در هنگام ازدواج با عمر چند سال داشته، اختالف در اين كه ام
عالمان سني وجود دارد. آن جايي كه دفاع از آبروي خليفه در ميان است، او را آن قدر 

بغل گرفتن و حتي برهنه كردن ساقش حرام دهند كه بوسيدن، در  كوچك جلوه مي
 نيست.

                                           
رقم  29ظر: األخوة و األخوات الدارقطني ص .. و ان465ص 8. طبقات ج 141الشيعة وأهل البيت  - 1

 508. و اإلصابةابن حجر رقم 15
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 هنوز به حدي نرسيده بود كه شهوت را برانگيزد:
 نويسد: ابن حجر هيثمي در الصواعق المحرقه مي

كلثوم و در آغوش گرفتن او، به خاطر اكرام بوده است؛ زيرا او به خاطر  بوسيدن ام
شود تا اين كار در باره او  كوچك بودن به حدي نرسيده بود كه سبب برانگيختن شهوت

 .حرام باشد!!!
 جواب:

خداي عزوجل در قرآن كريمش دفاع ميكند ولي از  ساز آبرو و مقام حضرت عمر
عقيده شما چه چيزي دفاع ميكند؟ چهار تا روايت موضوع و دروغين، آن هم با كلي 

 تاويل و تفسير!؟
اهانت به ناموس " ه شبههدر مورد بوسيدن و.... ما در بحث مربوط آن كه در جواب ب

است جواب گفته ايم (كمي جلوتر خواهد آمد). فقط نكته اينكه: اگر  "صرسول خدا
شما آن روايات را صحيح ميدانيد بايد اين را هم قبول كنيد كه همان راويان كذاب در 

ميگويند: او دخترش را آرايش و مزين كرده و او را به سوي س مورد حضرت علي
 سفرستاد،كه اين كار او عجيبتر از كاريست كه براي حضرت عمر ساميرالمومنين

اند! و ضمناً ما در باال ثابت كرديم كه ام كلثوم از زينب بزرگتر بوده وبه هنگام  تراشيده
 اند. ساله بوده 12و يا  11ازدواج 

 كرد: مي ادامه شبهه: دختري كوچك و غير بالغ كه با ديگر دختران بازي
 كرد. كند كه با كنيزكان بازي مي او را دختر خردسالي معرفي مي عبد الرزاق صنعاني

طالب وهي جارية تلعب مع  اخلطاب أم كلثوم بنت عيل بن أيب تزوج عمر بن«

 .» اجلواري....
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 جواب:
عبدالرزاوق چنين ادعايي نكرده بلكه روايتي را در اين مورد نقل كرده و نظري در اين 

ت كه اگر بگوييم او چنين عقيده اي داشته.ضمناً سند مورد نداده است.پس اين دروغ اس
 اشكال نيست. بي اين روايت نيز
محمد بن سعد زهري، او را دختري كه هنوز به سن بلوغ نرسيده، معرفي  ادامه شبهه:

 كند: مي
عمر با ام كلثوم به سن بلوغ نرسيده بود. كلثوم ازدواج كرد؛ در حالي كه هنوز ام 

 ÷كلثوم را از علي  داند: زماني كه عمر، ام مي» صبية؛ كودك«و را و در روايت ديگر ا
فرمود: اي امير مؤمنان، او كودكي بيش نيست. ابن عساكر و  ÷خواستگاري كرد، علي

 اند. ابن جوزي نير چنين گفته
 جواب:

را كودك  لام كلثوم اند، ابن سعد با توجه به روايت فوق كه آقاي قزويني نقل كرده
ولي آن روايت از محمد بن عمر واقدي نقل شده كه اوالً روايتش مرسل اند  تصور كرده

است و دوماً محمد بن عمر واقدي همانطور كه قبالً گفتيم مجروح و غير قابل اعتماد 
197Fاست

1. 
و ابن عساكر نيز از محمد بن عمر واقدي نقل كرده و ابن جوزي نيز سندي براي اين 

 قوي او از ابن سعد پيروي كرده است.  موضوع ارائه نداده كه به احتمال
اند كه او در هنگام ازدواج با  بالذري، ابن عبد البر، زمخشري و... گفتهادامه شبهه: 

  بوده است.» صغيرة«عمر 

                                           
اند ولي در علم رجال هميشه جرح مقدم است بر تعديل و  البته تعدادي از علما نيز او را ثقه دانسته- 1

در صف منتقدان او يحيي بن معين وجود دارد كه امام صادق؛ در موردش ميفرمايد: او عالمترين 
علم رجال است و همينطور امام احمد و بخاري و ابن مبارك و.... هم جزء مخالفان او شخص به 

 هستند و او را ترك كرده و همانطور كه گفتيم،بعضي او را دروغگو ميدانند.
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 .»فقال: إهنا صغريةش خطب عمر بن اخلطاب أم كلثوم بنت علی«

»دختري كوچك  كلثوم دختر علي خواستگاري كرده و علي به او گفت: او عمر از ام
 .»است

  جواب:
198Fبالذري از هشام بن محمدكلبي

و او از پدرش محمد بن سائب كلبي نقل ميكند كه  1
 تقريباً همه علما آن دو را ترك كرده و رافضي و متهم به كذب هستند.

محمد بن سائب كلبي: به جرات ميتوان گفت كه او در نزد علماي رجال مشهورترين 
أشهد أن الكلبی «: أبي عمرو ابن العالء در موردش ميگويد دروغگو است. تا جايي كه

 .!»گواهي ميدهم كه كلبي كافر است» «كافر

و ابوجعفر عقيلي ميگويد او از اصحاب عبداهللا بن سبا است يعني او علي پرست 
199F(فرقه سبائيه) است!

2. 
در آن و نظري اند  ابن عبدالبر و زمخشري نيز فقط روايتي را در اين مورد نقل كرده

 اند. مورد نداده
به وقت خواستگاري  لكه سيده ام كلثوماند  اما علت اينكه بعضي بر اين گمان بوده

در جواب درخواست حضرت  ÷كودك بوده است روايتي است كه در آن حضرت علي
دخترم كوچك است. ما براي رفع اين شبهه روايتي را كه در موثقترين  ميفرمايند: ÷عمر

 است را نقل ميكنيم.كتاب سيرت موجود 
200Fق)151ابن اسحاق(م

خواستگاري كرد و آن  ÷را از علي لكلثوم ام س: عمر3
در جواب فرمود: او كوچك است. عمر گفت: كوچك نيست. تو  ÷حضرت

                                           
 .83ص  19در مورد او مراجعه كنيد به سير اعالم النبالء امام ذهبي ج  - 1
 .252 – 247ص  25؛ و تهذيب الكمال المزي ج  159 – 157ص  9تهذيب التهذيب ابن حجر، ج - 2
 ،دارالمعرفة _611، 582، ص4السيرة النبوية ابن كثير ج ،؛ نيز نك233ـ 231، ص5ابن اسحاق، ج - 3

 .=و منابع ديگر. ،ق1396 ،بيروت
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201Fخواهي او را به من بدهي نمي

گويي او را پيش من بفرست تا او را ببينم.  اگر راست مي .1
 را نزد عمر فرستاد و گفت: برو به او بگو آيا اينكلثوم داد و او  اي به ام پارچه ÷علي

او را ديد و گوشه چادرش (نه ساق پايش و...) را گرفت.  سپسندي؟ عمر پارچه را مي
چادرش را رها كرد و گفت: بسيار  سكلثوم چادرش را كشيد و گفت: رها كن. عمر ام

رمؤمنان او را به نجيب است، برو به پدرت بگو چنان كه تو گفتي نيست. پس از آن، امي
اسحاق در نقل ديگري كه راوي آن از خاندان حضرت  در آورد. ابن سازدواج عمر

گفت: بايد مشورت كنم و با  سدر پاسخ عمر ÷است، آورده است كه علي سعمر
فرستاد.  سرا نزد عمر لكلثوم پسرانش مشورت كرد و آنها موافقت كردند و سپس ام

 ثوم مطرح نيست.كل در اين نقل سخني از كوچكي ام
 در صورت صحت اين روايت چند نكته قابل توجه است.

 ميگويد: چنانكه گفتي نيست، يعني كوچك نيست. سحضرت عمر -1
چادر بر سر داشت و اين نشان ميدهد كه به سن تكليف رسيده  لام كلثوم -2

 بودند.
 بايد در جواب سكوچكتر از زينب بود، حضرت عمر لاگر واقعاً ام كلثوم -3

كوچك است پس زينب را كه بزرگتر است  لميفرمود: اگر ام كلثوم سحضرت علي
 .به عقد من در آور!

 سساله بوده، اگر اين كار حضرت عمر 5بالفرض كه كوچك باشد، اصالً ميگوييم  -4
است و اگر ظلمي  تر باشد اشتباه مي اشتباه بوده كار پدر او كه ولي و سرپرست دخترش

 در حق دخترش رو داشته. سست كه حضرت عليدر كار باشد ظلمي ا

                                           
 چون خود حضرت علي؛ در روايت ديگري فرموده بود: او را براي پسر برادرم(جعفر)ميخواهم. - 1
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202Fساله 7به خواستگاري حضرت فاطمه  ÷گذشته از آن مگر خود حضرت علي

1 
ساله نرفتند؟؟ و يا دختر  6به خواستگاري حضرت عايشه  صنرفتند و يا پيامبر 

عمويشان را به ازدواج ابن ابي سلمه در نياوردند، در صورتي كه هر دو آنها نا بالغ بودند؟ 
و همينطور اصحابي مانند عبداهللا بن مسعود و عروه بن زبير نيز دختران خود را در زماني 

 كه سن آنها به سن بلوغ نرسيده بود به شوهري دادند.
 مينويسد: )٧٧٥باب الرجل يزوج ابنه وهو صغري ح ( سنن سعيد بن منصور در بابي

ابنة أخيه ابن أخيه  : أنه زوجحدثنا سعيد حدثنا محاد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه«

 .»ومها صغريان

 ادامه شبهه: ده سال يا بيشتر داشت:
كلثوم ثابت و از عدم تناسب سني او  و زماني كه نياز دارند وجود فرزندي را براي ام

 كنند: با عمر پاسخ دهند، او را ده ساله و حتي بيشتر معرفي مي
ي طالب هاشمي، مادرش فاطمه دختر كلثوم دختر علي بن اب ابن حجر عسقالني: ام

به دنيا آمده و عمر با او ازدواج كرد؛ وي  ص؛ در اواخر زندگاني پيامبر صرسول خدا 
در هنگام ازدواج ده سال يا بيشتر داشت و براي عمر زيد را به دنيا آورد و او و فرزندش 

 زيد در يك روز از دنيا رفتند.
 در سال ششم هجري به دنيا آمده است:ذهبي در يك كتابش اعتقاد دارد كه او 

در حدود سال ششم هجرت   كلثوم دختر علي بن ابوطالب، خواهر حسن و حسين، ام
به دنيا آمد، رسو ل خدا را ديد؛ ولي از او روايتي نقل نكرده است، عمر از او خواستگاري 

 كرد؛ در حالي كه هنوز خردسال بود.
ر سال هفدهم يا هجدهم بدانيم، او يازده يا و اگر ازدواج را مطابق نظر اهل سنت د

 .دوازده ساله بوده است!!!
                                           

بعد از بعثت بدانيم سن هنگام ازدواج  5ريخ تولد حضرت فاطمه را طبق سليقه شيعه در سال اگر تا - 1
 سال ميشود.8يا  7ايشان 
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 گويد: با اين حال ذهبي در كتاب ديگرش مي
كلثوم دختر علي بن ابي طالب هاشمي، در زمان حيات پدر بزرگش به دنيا آمد و  ام

 عمر در حالي كه او كوچك بود، با او ازدواج كرد.
بوده و يا به حد بلوغ » صبيه«كلثوم  گذشت كه ام با توجه به آن چه كه از ابن سعد

 توان پذيرفت كه او در سال ششم هجري به دنيا آمده باشد!!. نرسيده بوده، چگونه مي
 جواب:

است كه  هجري 6در مورد تاريخ تولد وي تنها تاريخ دقيقي كه نقل شده سال 
بن حجر و مولف شيعه همانطور كه خودتان هم گفتيد بزرگاني چون ذهبي و ابن كثير و ا

 موسوعه امام علي ابن ابيطالب بر اين عقيده هستند.
و اما سخن امام ذهبي كه آقاي قزويني سعي دارند از دو قول ايشان يك تناقض را 

 استخراج كنند!(البته خود را به خنگي زده اند!)
ة ست من ولدت يف حدود سن« ميفرمايند: امام ذهبي در نقل اول (در سير اعالم النبالء)

 .»و هي صغرية سمل ترو عنه شيئا.خطبها عمر بن اخلطابو صرأت النبي اهلجرة و

أم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب اهلاشمية. «: و در نقل دوم (در تاريخ االسالم) ميفرمايند

 .»هي صغريةو وتزوجها عمر، صولدت يف حياة جدها 

ره معرفي ميكنند يعني ايشون را صغي لميبنيد كه امام ذهبي در هر دو نقل ام كلثوم
سال سن  12يا  11در زمان ازدواج صغيره بوده و  سميگويند: دختر حضرت علي

ساله دختر  12يا  11و فكر نكنم كسي به دختر اند  و ايشون چيز عجيبي نفرموده اند. داشته
 بزرگ سال بگويد.

 6لد سال متو لتفاوت بين نقل اول و دوم در اين است كه در نقل اول ام كلثوم
كه وي در حيات اند  هجري است ولي در نقل دوم تاريخ تولد ذكر نشده و تنها گفته

كه اين هيچگونه تضادي را نميرساند چون همه ميدانيم كه سال اند  متولد شده صنبي
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در آن سال در قيد حيات بوده اند!  صشش هجري نيز سالي است كه حضرت رسول
 .نقل اين دو قول چه نتيجه اي خواستند بگيرند! واهللا من نفهميدم آقاي قزويني از

203Fدر مورد ابن سعد

نيز در جواب ميگويم: با توجه به سخن امام ذهبي و... چگونه  1
ميتوان قبول كرد كه ام كلثوم در آن سالها صبيه و نا بالغ بوده اند؟؟ در صورتي كه همه 

برقع و روبند پوشيدن  قرائن گواهي بر صدق ادعاي امام ذهبي دارند، قرائني از قبيل
 در روز وفات مادر گراميشان. لحضرت ام كلثوم

 لميبنيد كه آقاي قزويني هيچ اختالفي را در مورد تاريخ تولد سيدة ام كلثوم
براي  عزاداري و نوحه خواني ام كلثوم" ند ثابت كنند و ما در جواب شبههنتوانست

 12يا  11كلثوم به وقت ازدواج  ثابت كرديم كه سيدة ام "حضرت زهرا سالم اهللا عليها
اي از اختالفاتي كه در مورد  روشن شدن قضيه براي خواننده قطرهاما براي  اند، ساله بوده

 سن و تاريخ تولد محبوبترين بانوي اسالم ذكر شده را نقل ميكنيم.
اختالفات بسيار زياد است و فاصله حداقل و  ÷در مورد سال تولد حضرت فاطمه

هنگام رحلت  سرسد. يعني حداقل سنّي كه براي حضرت سال مي 17ود اكثر آن به حد
 باشد. سال!! مي 35سال!! و حداكثر  18ذكر شده 

سال  13سالگي و  40در سن  صها با محور قرار دادن تاريخ بعثت پيامبر اين گفته
اي والدت سيدة فاطمه را پيش از مبعث  گردد. عده قبل از هجرت، به دو بخش تقسيم مي

 اي بعد از آن ميدانند. ستهو د
 دسته اول: پيش از بعثت:

، پيش از  لحداكثر تاريخي كه در اين بخش از نظرات، يعني والدت فاطمه-1
204Fسال است 12بعثت، وجود دارد، 

سال  35به  لحضرت فاطمه ستيب عمرتر كه بدين 2
 .رسد! مي

                                           
 اند. اند و از آن روايت چنان برداشت نموده كه گفتيم ايشون فقط روايتي مردود را نقل كرده - 1
 .52، و ذخائرالعقبي، ص278، ص1الخميس، ج تاريخ - 2
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205Fاند بعضي آن را سال هفتم قبل از مبعث دانسته-2

 لحضرت كه بنابراين سنّ 1
 .سال خواهد شد 30نگام رحلت ه

سال پيش از بعثت  6سالگي يعني  29را در  ÷اي ديگر رحلت فاطمه و عده -3
206Fاند شمرده

2. 
207Fاند سال را ذكر كرده 25برخي نيز  -4

3. 
ولي آنچه كه در ميان مورخين ما (اهل سنت)، بيشتر شهرت دارد سال پنجم قبل  -5

مزماني آن با سال تجديد بناء كعبه يعني سال پنجم اي تصريح به ه از مبعث است. و عده
208Fاند پيش از مبعث نموده

4. 
 سال بوده است.  28هنگام وفات  لبر طبق اين قول، سنّ حضرت

209Fاند سال را ذكر كرده 27برخي نيز سنّ  -6

5. 
 دسته دوم: بعد از بعثت

 سال نخست بعثت:
210Fاند سال تولد قرار دادهاي است كه سال نخست بعثت را  اين گفته، مربوط به عده-7

6. 
  اند. دانسته صسالگي پيامبر 41و بعضي نيز تولد را در سن  -8

                                           
 .52، و ذخائرالعقبي، ص278، ص1يس، جالخم تاريخ - 1
العقبي،  ، و ذخائر278، ص1الخميس، ج ، و تاريخ83، ص1الحسين، خوارزمي، ج از جمله مقتل - 2

 .52ص
 .47، ص1مشكل اآلثار، طحاوي، ج - 3
 .48الطالبيين، ص و مقاتل 52، و ذخائرالعقبي، ص277، ص1الخميس، ج  تاريخ- 4
 .83، ص1الحسين، خوارزمي، ج مقتل - 5
 . 8، ص43، و بحاراالنوار، ج52، و ذخائرالعقبي، ص277، ص1الخميس، ج از جمله: تاريخ - 6
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 سال دوم بعثت:
 20مفيد دارد، والدت را در   قول دوم كه در بين شيعه طرفداراني چون شيخ -9

طاووس به نقل از كتاب حدائق  دانند. چنان كه ابن الثاني سال دوم بعثت مي جمادي
211Fيد آورده استالرياض شيخ مف

به اين » مسار الشيعه«و نيز خود شيخ مفيد در رساله  .1
 مطلب تصريح كرده است:

بعث كان مولد السيدة (موالتنا خ.ل) الزهراء الـميف اليوم العرشين منه سنة اثنتني من و«

د فيه رسور و صفاطمة بنت رسول اهللاّ ؤمنني ويستحب فيه الـمهو يوم رشيف يتجدَّ

 .212F2»ساكنيالـمالصدقة عيل ت والتطوع باخلريا

كه سالم بر آنها باد در روز بيستم  صوالدت حضرت فاطمه زهرا، دختر رسول خدا«
الثاني) در سال دوم مبعث بوده است. و آن روز شريفي است كه  از اين ماه (جمادي

داخت صدقه به شود و در اين روز انجام خيرات و پر خوشحالي مؤمنين تجديد مي
 .»ب استتنگدستان مستح

كفعمي نيز در كتاب مصباح خود همين قول را ترجيح داده است و قول سوم را كه 
213Fبيان كرده است» قيل«خواهد آمد با تعبير 

3. 
 الثاني اين عبارت را آورده است: شيخ طوسي در ضمن بيان مناسبتهاي ماه جمادي

 بعض يف د فاطمهمبعث، كان مولـيف اليوم العرشين من مجادي اآلخرة سنة اثنتني من ال«

مبعث ـالعامة تروي انّ مولدها قبل المبعث وـيف رواية اخري سنة مخس من الالروايات، و

 .214F4»خلمس سنني

                                           
 .، نشر مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي162، ص3االعمال، ج  ـ اقبال- 1
 .، نشر كنگره جهاني بزرگداشت هزارمين سال وفات شيخ مفيد54مسار الشيعه، ص - 2
 .9ص، 43ـ بحاراالنوار، ج 3
 .ـ همان 4
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الثاني از سال دوم  ماه جمادي 20بر اساس برخي روايات، روز  لوالدت فاطمه«
كنند كه  مبعث آمده، و در روايتي ديگر، سال پنجم ذكر شده است و اهل سنّت روايت مي

 .»سال پيش از مبعث بوده است 5 لوالدت آن حضرت
215Fداند عباس قمي، اين قول را ظاهراً، نظر اكثر علماء شيعه مي 

1. 
 سالگي رحلت فرموده است. 21در  لبر اساس اين قول، حضرت فاطمه 

 سال پنجم بعثت:

رسد مشهور بين علماء شيعه است، سال پنجم بعد از  قول سوم كه به نظر مي -10
216Fداند هنگام والدت مي مبعث را

در ميان معتقدين به اين نظر، از شخصيتهايي چون ابن  .2
217Fهجري 325الثلج بغدادي، متوفاي  ابي

جرير طبري  ، محمد بن329يا  328، كليني متوفاي 3
، طبرسي در »المناقب«شهر آشوب در كتاب  ، ابن»دالئل االمامة«امامي، صاحب كتاب 

218Fالمواليد تاج«

219Fتوضيح المقاصد«و شيخ بهايي در »4

 توان نام برد. مي »5
 مورد است. 10بيش از  سنتيجه اينكه اختالفات در مورد تاريخ تولد سيدة فاطمه

(تقريباً دقيق) ميگويم: ديديد؟ ديديد اين همه اختالف را  حال بنده بعد از اين تحليل
 با خديجه ازدواج نكرده كه ص؟؟ اين همه اختالف نشان دهنده اين است كه محمد

 .حاال بخواهد فاطمه از آنها به دنيا بيايد!!
اگر خندتون گرفت به من نخنديد، من مجبورم! آنها اراجيف و بيراه گفتند، جواب 

 .اراجيف هم همين بود!

                                           
 .، باب دوم168، ص1اآلمال، ج منتهي - 1
 .10ـ  6، ص43بحاراالنوار، ج - 2
 .، نشر بصيرتي6االئمه، ضمن مجموعه نفيسه، ص  ـ تاريخ 3
 .97المواليد، ضمن مجموعه نفيسه، ص  تاج - 4
 .526المقاصد، ضمن مجموعه نفيسه، ص  توضيح - 5
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آقاي قزويني نظر شما چيست؟ در مورد اين همه اختالف در مورد سن حضرت 
و ازدواجش  لنظر شما چيست؟ آيا نتيجه اي كه در مورد ام كلثوم لفاطمه

گرفتيد، ميتوانيد اينجا هم بگيريد؟؟ ضمناً اختالفاتي كه قبالً در مورد تاريخ تولد سيدة 
 زينب نقل شد را نيز فراموش نكنيد.

 لشبهه: مقدار مهريه ام كلثوم

هاي چشمگيري وجود دارد، برخي ده هزار دينار  كلثوم نيز اختالف در مقدار مهريه ام
 اند. را چهل هزار درهم ذكر كردهو اكثر عالمان سني آن 

 الف: ده هزار دينار:
دينار براي او  عمر با او ازدواج كرده و ده هزار نويسد: يعقوبي در تاريخ خود مي

 مهريه تعيين كرد.
 جواب:

و ايشون نيز معصوم نيستند و اند  يعقوبي شيعي نظر شخصي خود را در اين مورد گفته
اين موراد يعني به وقت اختالف بين يك نص تاريخي  و در اند، ادعاي عصمت نيز نكرده

 و نظر مولفين هميشه نص بر نظر مولف ميچربد.كه در اين مورد نيز صدق ميكند.
 ب: چهل هزار دينار:

 مينويسد: 1382متوفي  (نظام احلكومة) الكتاني

 هنگامي كه عمر با زينب دختر علي ازدواج كرد، به او چهل هزار دينار مهريه داد!!!
 جواب:

هجري هستند، به احتمال قوي يك اشتباه سهوي  1382شيخ عبدالحي الكتاني متوفي 
بوده و گرنه كس ديگري را سراغ نداريم كه چنين رقمي را ذكر كرده باشد و سخن عالم 

سال پيش  1300عصر حاضر در اين مورد براي ما حجت نيست چرا كه ايشان با وقايع 



 در روشني آفتاب                             124

 

از طريق اقوال ديگر بزرگان كه اين ادعاي ايشان در هيچ  مگراند  هيچ رابطه اي نداشته
 يك از سخنان علماي سلف جايي ندارد!..

كه اند  از شيخ مختار الكنتي داده "همةالـماالجوبة "ارجاع به كتاب  ايشان متن فوق را
هستند. متاسفانه كتاب شيخ مختار در دسترس نبود تا بررسي شود  1226ايشان نيز متوفي 

و ما با  اند. تصريح شيخ كتاني، شيخ مختار الكنتي از حافظ الدميري نقل كردهولي به 
 يابيم: مي مراجعه به كتاب شيخ دميري اين جمله را در آن

 .220F1»وأصدقها أربعني ألف درهم ،سبنت عيل لوتزوج عمر أم كلثوم«

 پس همانطور كه در ابتدا گفتيم:نوشتن دينار به جاي درهم، تنها يك اشتباه سهوي
 بوده كه در كتب سلف نيز هيچ جايي ندارد. 

 ج: چهل هزار درهم:
، چهل لكلثوم اند كه مهريه ام بسياري از بزرگان اهل سنت با چندين سند نقل كرده

 هزار درهم بوده است:
كلثوم دختر علي در مقابل  : عمر با امابن سعد، ابن عبدالبر و ابن حجر)(ابن ابي شيبه، 

 ازدواج كرد.چهل هزار درهم مهر 
كلثوم  هاي موجود در مقدار مهريه، مشكل ديگر در زياد بودن مهريه ام جداي از تناقض

هاي اهل سنت وجود دارد، خود  است؛ با اينكه طبق روايات صحيح السندي كه در كتاب
 كرده است. خليفه از تعيين مهريه كالن جلوگيري مي

 نويسد: اجه قزويني در سنن خود ميابن م
گفت: مهر زنان را باال نگيريد؛ زيرا اگر باال بودن مهر، سبب كرامت  سخطاب عمر بن

 صترين شخص به اين كار، پيامبر  آمد، سزاوار مي ديني شده و يا جزو تقوا به حساب
 بود كه براي هيچ زني از همسران و يا دخترانش بيش از دوازده اوقيه قرار نداده است.

                                           
 م 2003،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 482الحيوان الكبرى دميري ص  ةحيا - 1
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ريه زن را باال ببرد، در دل دشمني او را پيدا كرده و و به درستي كه مرد هنگامي كه مه
 گويد من به خاطر تو مجبور به كارهاي سخت شدم، با اينكه من مردي عرب بوده و مي

 .دانستم سختي كار چيست!!! نمي
 تصحيح كرده است. 1532آلباني اين روايت را در صحيح ابن ماجه شماره 

م نخست مخالف با سنت رسول خدا است؛ چرا كلثوم در قد بنابراين، مقدار مهريه ام
كه طبق رواياتي كه گذشت، رسول خدا مهريه هيچ يك از زنان و دخترانش را زياد 

 گذاشته. نمي
توانند چنين نسبتي را  مي ثانياً: مخالف سيره و سنت خود عمر است. آيا اهل سنت و

 فرمايد: خداوند ميبه عمر بدهند با اينكه اين مطلب مصداق اين آيه كريمه است كه 

﴿ َّ ء َ� َ�ۡفَعلُو ََ  َّ َۡ َ�ُقولُو ِ ْ ل ُدوا ََ ِيَن َ ا َّ َهء �  ّ
َ
� َ ء َ�  ٢َٰ ََ  ْ ّ َ�ُقولُوا

َ
َ ِ َّ � ََ ِِد ًاء  ۡق ََ  َ ُُ ََ

 َّ  .]3-2الصف: [ ﴾٣َ�ۡفَعلُو

كنيد؟!. نزد خدا بسيار  گوييد كه عمل نمي ايد! چرا سخني مي اي افرادي كه ايمان آورده«
 .»كنيد! ث خشم است كه سخني بگوييد كه عمل نميباع

 جواب:
هزار درهم است.و ايشون اجماع را  40همانطور كه خود ايشان معترفند، اجماع بر 

 .ميداند ولي قصدي ندارد جز اينكه صفحات را سياه و خواننده را دچار وهم كند!
اين ا هزار درهم داده ه 10ميگوييم: اصالً شما فكر كنيد عمر هيچ مهريه اي نداده و يا 

 چه ربطي به اصل واقعه دارد؟؟
از خانمي خواستگاري ميكند و بعد از قبول طرفين مقدار مهريه » x«فكر كنيد آقاي 

و همان خانم فوت » x«سكه!! مقرر ميشود و فردا روزي بعد از اينكه آقاي  1000
و ديگري بگويد: نه  سكه بوده!! 100شدند،شخصي پيدا شود و بگويد: نه آقا مهريه آنها 

سكه را عنوان كند..... آيا شخص عاقل در اين مورد اينگونه  5سكه بوده! و يكي  2000
اساسه!! ازدواجي نبوده اصالً اون خانم وجود  بي برداشت ميكند كه: بابا اينا اصالً از بيخ
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برايش بخواهد با او ازدواج كند كه حاال مهريه هم بخواهند » x«خارجي نداشته كه آقاي 
 .تعيين كنند!!

 .ميدانم مضحك است ولي هميشه جواب سخن چرت! چرت است!
كه فرموده بود: مهريه زنان را زياد نكنيد.( كه حرفي  سدر مورد سخن حضرت عمر

پر از حكمت است) و بعد از آن به آيه قرآن استناد كرده ايد كه ميفرمايد: اي افرادي كه 
كنيد؟! نزد خدا بسيار باعث  د كه خود به آن عمل نميگويي ايد چرا سخني مي ايمان آورده

 .كنيد! خشم است كه سخني بگوييد كه عمل نمي
، خطاب به والدين ميگويد كه شما بر داماد سخت نگيريد و مهر ساوالً: حضرت عمر

اين حضرت عمر بود  سبا بنت فاطمه سرا باال نبريد ولي در مورد ازدواج حضرت عمر
دخالتي نداشتند و  ÷يه را بر خود فرض كرد و حضرت عليهزار درهم مهر 40كه 

اگر «هيچ منافاتي با اين قضيه ندارد. ايشون در ادامه خطبه ميفرمايند: سخطبه سيدنا عمر
چنين كنيد فردا روزي مرد به زنش ميگويد: من به خاطر تو مجبورم كارهاي سخت 

عيين كرده بودند و ام ت سدر صورتي كه مهريه ام كلثوم را خود حضرت عمر».. بكنم
ديگر  كه در آينده چنين مشكلي پيش بيايد. پس ماننداند  هيچ دخالتي نداشته لكلثوم

 .گانه است! داليلتان اين دليل نيز بچه
دوماً: در نظر داشته باشيد يك عالم دين ميگويد: صدقه بدهيد كه صدقه باعث دفع بال 

! چرا؟؟؟ چون ندارد كه بدهد! حال باز ميشود!! ولي خود اين عالم به كسي صدقه نميدهد
 هم شما ميگوييد: چرا كاري رو كه خودت انجام نميدهي مردم را به اون دعوت ميكني؟؟

 اند، سوماً: اگر آقاي قزويني منصف! اين روايت را به شكل كاملي كه علما نقل كرده
يت را به نقل ميكرد، ديگر هيچ جاي شبهه اي نبود، ولي ايشون طبق ذات خودشان روا

 باشد نقل كرده است. مي شكلي كه به نفعش
آورد كه: بعد از صحبت  مي امام ابن كثير (در تفسيرش) در ادامه اين روايت را اينگونه

گفت:  سزني اعتراض كرد و گفت: تو حق نداري چنين كني. عمر سحضرت عمر 
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ۡۡ نِ وَ ﴿ چرا؟ زن گفت: به خاطر اين كه خداوند فرموده است: ًُ ُٰٰهّن قِدَطءرٗ َ اتَۡي ََ � فََ� ۡۡ
َِۡدُه َشۡ�  ُخُذواْ 

ۡ
 .]20النساء: [ ﴾ء ٔا تَأ

 .»هر چند مال هنگفتي مهر يكي از آنان داده بوديد، از آن چيزي باز نگيريد«
گفت: زني درست گفت و مردي خطا نمود. و همينطور هيثمي در  سآنگاه عمر

بعد از  سيسد كه حضرت عمرمجمع الزوائد اين ماجرا را كاملتر نقل ميكند و مينو
هستند. سپس بر  تر فقيه سبار الها! مرا ببخش و افزود: همه از عمر صحبت آن زن فرمود:
ها منع كرده بودم ولي اكنون  اي مردم! من شما را از افزايش مهريهمنبر رفت و گفت: 

د و هيچ كند مهريه بده تواند و توافق مي اي كه مي كنم كه هر كس به هر اندازه اعالن مي
أهيا الناس إين كنت هنيتكم أن تزيدوا النساء يف صدقاهتن علی أربعامئة « محدوديتي نيست.

 .221F1»درهم فمن شاء أن يعطی من ماله ما أحب

چون اگر اند  ولي نقل نكردهاند  مطمئناً آقاي قزويني از اين روايت مشهور با خبر بوده
ي اينكه اين روايت به نفعش باشد به نقل ميكردند كل استناد ايشان باطل ميشد و به جا

ضررش ميشد و اين روايت نيز يكي از شواهدي است كه آزادي بيان در زمان 
 اميرالمومنين فاروق را اثبات ميكند.

از مال خودش داده است و خالف شرع نيز نكرده  سگذشته از آن حضرت عمر 
ر خود تحميل كرده است.. است و آن هم به نيت اكرام و احترام اهل بيت اين مهريه را ب

 آيا شما با اكرام و احترام نسبت به اهل بيت مخالفيد؟؟ 

بوده است بايد بگوييم كه  صمخالف با سنت  سدر ضمن اگر عمل حضرت عمر
كنيز  100براي يكي از همسرانش  ÷در روايات شيعي آمده است كه حضرت حسن

 .درهم همراه داشت!! 1000مهريه داد كه هر كنيز او 

                                           
 .لبنان –بيروت  -، دار الكتب العلمية 284و  283صص  4مجمع الزوائد و منبع الفوائد ج - 1
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امرأة، فأرسل إليها  إتزوج احلسن بن عيل« أنه قال: ،إجعفر حممد بن عيل أيب

 .222F1»بامئة جارية، مع كل جارية ألف درهم
 ÷و شايد هم راضي به مهريه كم بوديد تا اينكه بعدها ماجرايي كه بين حضرت علي

 و فاطمه پيش آمد، تكرار شود؟؟
ل: إن فاطمة عليها السالم قالت قا ÷ايب عبد اهللا «اند:  چنانكه كتب شيعه درج كرده

 .223F2»هر اخلسيس.........الـم: زوجتني بصلرسول اهللا 

 شبهه: آيا عمر از ام كلثوم فرزندي داشته است؟

برد، فرزنداني است كه  يكي از چيزهايي كه اصل وقوع اين ازدواج را زير سؤال مي
كلثوم تراشيده براي ام اند، برخي فقط براي او  كردهكلثوم ذكر ن اند. برخي فرزندي براي ام

هاي: زيد،  يك فرزند به نام زيد، برخي رقيه را نيز اضافه كرده و برخي سه فرزند به نام
 اند. رقيه و فاطمه نقل كرده

 فرزندي نداشت:
 نويسد: مسعودي شافعي در باره اوالد عمر مي

 صر پيامبر ي ذيل داشت: عبد اهللا و حفصه همسها فرزندان عمر: او فرزنداني به نام
و عاصم و عبيد اهللا و زيد از يك مادر؛ و عبد الرحمن و فاطمه و دختراني ديگر، و عبد 
الرحمن اصغر وهمو است كه به خاطر شرابخواري حد خورده و معروف به ابي شحمه 

 هم از يك مادر هستند. ها است، اين

                                           
 827ح  222ص  2و ايشان به نقل از دعائم االسالم ج 70ص  - 15ج  -مستدرك الوسائل النوري  - 1

 .20ص  4آشوب ج  مناقب ابن شهر 349ص  3و بحار االنوار مجلسي ج 
 5الكافي ج  ؛144ص  43؛ بحار االنوار  ج  198ص  - 21جامع أحاديث الشيعة، البروجردي  ج  - 2

 .241ص  21؛ وسائل الشيعة ج 378ص 
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رادر عاصم و عبيد طبق اين نقل خليفه دوم فقط يك پسر به نام زيد داشته كه او هم ب
كلثوم در  كلثوم بنت جرول است و هيچ نامي از فرزندان عمر از ام ها ام اهللا بود كه مادر آن
 شود. اين نقل ديده نمي

 جواب:
را نياورده و از همسرانش نيز يادي  سميبينيد كه او نام همه فرزندان حضرت عمر

رشان ميگويد: ( و بنات آخر) و نكرده و در مورد دخترانش نيز بعد از نام بردن چند نف
 .دختراني ديگر!!

 اند. البته اگر به ديگر كتب مسعودي سري بزنيم ميبنيم كه ايشان از دو زيد نام برده
 مسعودي در تنبيه و االشراف مينويسد:

وكان لعمر من البنني تسعة، عبد اهللا وعبد الرمحن األكرب وزيد األكرب وعبيد اهللا «

م وزيد األصغر وعبد الرمحن األصغر وعياض وعبد اهللا األصغر، قتول بصفني وعاصالـم

 .224F1»عقبون منهم أربعة عبد اهللا األكرب وعاصم وعبيد اهللا وعبد الرمحن األصغر،....الـم

پس مسعودي چنين چيزي نگفته، مگر اينكه به دروغ به آن نسبت دهيد. و يا خود را 
 به خواب بزنيد.

 ادامه شبهه:يك فرزند داشت:
 اند: اري از بزرگان اهل سنت فقط يك فرزند را براي عمر نقل كردهبسي

 نويسد: بيهقي در سنن كبراي خود مي
كه در شب  كلثوم، عمر با او ازدواج كرده و براي او زيد بن عمر را به دنيا آورد ام

اي به او وارد شده و تا زمان مردن، از اين ضربه در رنج بود؛  درگيري ابن مطيع، ضربه
كلثوم ازدواج كرد اما از او صاحب فرزندي نشد تا  پس از عمر، عون بن جعفر با ام سپس

 از دنيا رفت.

                                           
 .لبنان –بيروت  -.. ناشر: دار صعب  252 – 251التنبيه واإلشراف  المسعودي  ص  - 1
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كلثوم نقل  و نويري در نهاية األرب و صفدي و ابن كثير نيز، فقط يك فرزند براي ام
 كنند. مي

 جواب:
اگر سنن بيهقي براي شما حجت است ميبينيم كه او به وقت شمردن فرزندان زينب 

 .، فقط عبداهللا وعون را نام ميبرد!باز عبداهللا بن جعفر لريكب
فتزوجها عبد اهللا بن جعفر فامتت عنده وقد ولدت له علی بن عبد اهللا  لفاما زينب«

 .225F1»واما ام كلثوم فتزوجها عمر.. -بن جعفر واخا له آخر يقال له عون 
نها يك فرزند براي و شيخ نويري و صفدي كه آقاي قزويني آنها را گواه گرفته نيز ت

وتزوج زينب عبد اهللا بن « اند!!! و مينويسند: نويري: هزينب و عبداهللا بن جعفر ذكر كرد

226F!!»....جعفر فامتت عنده، وولدت له عيل بن عبد اهللا بن جعفر، وتزوج أم كلثوم عمر

2. 

 .227F3»طالب فولدت له علياً....! تزوجها عبد اهللا بن جعفر بن أيب زينب« صفدي:

ن گواه آقاي قزويني عالمه ابن كثير است كه ايشان نيز فقط از زيد نام برده و و آخري
228Fزينب و عبداهللا بن جعفر را بدون فرزند ذكر كرده است!!!

4. 
ايد، در مورد فرزندان زينب اختالف  در همين آدرسهايي كه خودتان دادهديديد كه 

ها قول مشهور و اجماع را نقل بيشتر از فرزندان ام كلثوم است،و تقريباً هيچ كدام از آن
229Fفرزند باشد "4"كه همان اند  نكرده

5. 

                                           
 .دار الفكر ،70، ص 7سنن الكبرى،بيهقي، ج  - 1
 .بيروت _ 142، ص 18نويري ج  نهاية األرب في فنون األدب، - 2
 .بيروت _، 79، ص 1الوافي بالوفيات صفدي، ج  - 3
 .330ص  5البدايه و النهايه ج  - 4
البته همانطور كه گفتم اختالفات در مورد فرزندان حضرت زينب بسيار زياد است و اين قول نيز به  - 5

 د واهللا اعلم بالصواب.نظر بنده از همه صحيحتر بو
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پس آيا شما اين اختالفات را در جهت رد كردن ازدواج زينب كبري با عبداهللا بن 
 .جعفر به كار ميبريد؟؟

 ادامه شبهه: دو فرزند داشت:
مر از ها در ذكر فرزندان ع اند كه دو فرزند داشته است؛ آن اكثر عالمان سني، گفته

اند: كلثوم چنين گفته ام 
 مصعب زبيري:

كلثوم دختر علي بن ابي طالب بن  و زيد اكبر، فرزندي نداشت و رقيه؛ مادر اين دو ام
 است. صعبد المطلب بن هاشم است و مادر او نيز فاطمه دختر رسول خدا 

 اند. و ابن حبان و طبري و ابن اثير نيز چنين نوشته
 سه فرزند داشت:

كند كه با زيد  مي كلثوم از عمر را دو نفر معرفي ي در انساب األشراف دختران امبالذر
 شوند: مي سه فرزند

كلثوم  عبد الرحمن بن زيد بن خطاب، همسر او فاطمه دختر عمر بود كه مادرش ام
است. برادر پدري  صدختر علي بن ابي طالب و مادر بزرگش فاطمه دختر رسول خدا 

عمر است و براي عبد الرحمن، فرزندي به نام عبد اهللا و يك دختر به  و مادري او زيد بن
 دنيا آورد.

ابراهيم بن نحام بن عبد اهللا بن اسيد بن عبد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن 
كلثوم دختر علي  همسر او رقيه دختر عمر بود، خواهر پدري حفصه؛ و مادرش ام  كعب،

 بن ابي طالب.
 جواب:

د آقاي قزويني اجماع اهل سنت را ميدانند ولي باز هم موش و گربه بازي باز هم خو
 .در عجبم از كار جناب استاد! اند. راه انداخته
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همانطور كه در مسائل اند  در مورد سخن بالذري هم ميگويم: ايشون اشتباه كرده
 و.... شمانند ذكر فرزندان حضرت علي و عبداهللا بن جعفراند  زيادي اشتباه كرده

 20را  ÷فرزند نوشته اند! و تعداد دختران حضرت علي 6ايشان براي زينب كبري 
 اند!! دختر نوشته

را دختر ام كلثوم دانسته است كه صحيح نيست بلكه  لو در اينجا هم فاطمه
دختر أم حكيم بنت حارث بن هشام بن مغيرة است كه با عبدالرحمن بن زيد  لفاطمه

 ازدواج كرد. شبن خطاب
طور كه در اول كتاب گفتيم، علما در مورد تعداد فرزندان زينب كبري نيز بسيار و همان

كه بعضي تنها يك پسر و بعضي دو پسر و بعضي يك پسر و يك دختر،و اند  جدل داشته
و  يك پسر و دو دختر،و سه پسر و يك دختر،و سه پسر و دو دختر، و فقط چهار پسر،

كه البته بيش از اين نيز اند  دختر را ذكر كردهچهار پسر و يك دختر، و پنج پسر و يك 
پسر و يك دختر  4مثالً: ابن سعد و امام نووي و ابن قتيبه براي زينب اند  اختالف كرده

 به اين شكل:اند  نوشته
 صبنت رسول اهللا » فاطمة«أمها طالب بن هاشم.، و زينب بنت عيل ابن أيب«: ابن سعد

فولدت له: عليا، وعونا، » طلبالـمطالب بن عبد  عبد اهللا بن جعفر بن أيب« تزوجها

 .230F1»أم كلثوموعباسا، وحممد، و

قال ابن قتيبة: ولد عبد اهللا بن جعفر سبعة عرش ابنًا «امام نووي به نقل از ابن قتيبه: 

وبنتني، وهم: جعفر األكرب، وعلی، وعون األكرب، وعباس، وأم كلثوم، أمهم زينب بنت 

 .231F2»علی بن أبی طالب من فاطمة

                                           
 .465ص  8طبقات الكبري ابن سعد ج - 1
 .362ص  1تهذيب االسماء امام نووي ج - 2
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به به جاي او و امام نووي و ابن قتي ابن سعد فرزندي به نام محمد براي آنها مينويسد
 .اند!!! جعفر اكبر را نوشته

232Fو در اينجا جا دارد كه اختالف علما را در ذكر تعداد دختران

نيز  ÷حضرت علي 1
 دختر!! متفاوت هستند:  28تا  15متذكر شويم كه اين اختالف از 

233Fي پانزده دختر را ذكر كرده،(مختصراً) مسعود

234Fمقدسي پانزده، 2

235Fقتيبه شانزده، ابن 3

شيخ  4
236Fمفيد شانزده،

237Fعلوي نسابه هفده 5

238Fيعقوبي هجده 6

239Fطبري و ابن سعد نوزده، 7

سبط  8
240Fجوزي نوزده، ابن

241Fو بالذري بيست دختر 9

242Fو سيدابن طقطقي بيست و هشت!! 10

11. 
را دليل  لسيدة ام كلثومآقاي قزويني اين اختالفات بسيار جزئي در مورد فرزندان 

ين كتب ثابت كرديم كه اين تر و ما با استفاده از قديمي اند. بر عدم وقوع ازدواج گرفته
نيز چندين برابر  ÷و حضرت علي باختالفات در مورد دختران عبداهللا بن جعفر

                                           
در بين علماي شيعه (و سني) در اين مورد اختالف بسيار باالست!! تا حدي كه بعضي (شيخ مفيد)  - 1

فرزند  33تا  تن و بعضي 25اند و بعضي(مسعودي)  نوشته 17فرزندان پسر و دختر حضرت علي را 
 .اند!! هم پيش رفته

 .64ـ63ص 3المسعودي، جمروج الذهب  - 2
 .،م1997، دارالكتب العلمية،بيروت، 146ـ145، ص2البلخي، ج البدء والتاريخ، - 3
 . 211ـ210المعارف ابن قتيبه ص - 4
 .354، ص1شيخ المفيد، ج االرشاد - 5
 .11ص المجدي في انساب الطالبيين العلوي النسابه، - 6
 .213، ص2اليعقوبي، جتاريخ  - 7
 .11، ص4طبري، جتاريخ  - 8
 .ش1376قم،   57بن الجوزي ص تذكرة الخواص سبط  - 9

 .414ـ411، ص2البالذري، جانساب االشراف  - 10
ابن طقطقي معتقد است حضرت علي ع سه  .60ـ59االصيلي في انساب الطالبيين ابن طقطقي ص - 11

 .ته است!دختر به نام ام كلثوم داش
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اصالً ازدواج  سوجود دارد. پس طبق برداشت آقاي قزويني ميشود گفت:حضرت علي
بخواهد با  ببچه اي داشته باشد! زينبي در كار نبوده كه عبداهللا بن جعفر كهاند  نكرده

وي ازدواج بكند!!! حاال اگر ما اينگونه بگوييم شما به ما نميخنديد؟؟؟ ميخنديد؟! پس 
 .است كه اول بخودتان بخنديد! تر اولي

از ام كلثوم  سين تاريخي كه زيد و رقيه را فرزند حضرت عمرتر در ضمن قديمي
 .يداند سيره ابن اسحاق شيعي است پس حتماً او بوده كه اين فرزندان را تراشيده!؟!م

 شبهه: زيد برادر عمر بود يا پسر عمر؟
كلثوم همسر خطاب بوده، نه  كند كه طبق آن، ام ابن عساكر دمشقي، روايتي را نقل مي

 عمر بن الخطاب.
كبير عن عبد الحميد بن عبد وحدثني عمر بن أبي بكر المؤملي حدثني سعيد بن عبد ال

الرحمن بن زيد بن الخطاب وأمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وكان سبب ذلك أن 
 .حربا وقعت فيما بين عدي بن كعب

كلثوم دختر علي بن  ... از عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن خطاب كه مادرش ام
 ابي طالب است روايت شده است كه...

 جواب:
اين سهوي از طرف ابن عساكر بوده و به جاي زيد بن عمربن خطاب، زيد بدون شك 

مورد زيد بن عمر دقيقاً بن خطاب نوشته و اين ادعا از اينجا ثابت ميشود كه او در 
 مينويسد:

زيد بن عمر بن اخلطاب بن نفيل ابن عبد العزی بن رياح بن عبد اهللا بن قرط ابن رزاح «

طالب وأمها فاطمة بنت  وأمه أم كلثوم بنت عيل بن أيب ويبن عدي بن كعب القريش العد

 .243F1»وأمها خدجية بنت خويلد ص رسول اهللا

                                           
 .482ص  19ج   تاريخ دمشق ابن عساكر، - 1
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ابن عساكر ماجراي اند  گذشته از اين در همين صفحه اي كه آقاي قزويني آدرس داده
 وفات زيد بن عمر و ام كلثوم در يك روز را ذكر كرده است.

و  اند، ها قبل از تولد ام كلثوم از دنيا رفتهضمناً هر بچه طلبه اي ميداند كه خطاب سال
زيد بن خطاب نيز در جنگ يمامه شهيد شد. و قزويني مثالً استاد همه اينها را ميداند ولي 

 .فقط دوست دارد صفحات را از اراجيف پر كند تا خواننده را گيج كند!
يد بن متن مورد تاكيد آقاي قزويني اين است: عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ز

 الخطاب وأمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب
 و اين واضح است كه مادر زيد بن خطاب اسماء بنت وهب است.

 و ابن عساكر مينويسد:

عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب بن نفيل ابن عبد العزی القريش العدوي ابن أخي عمر «

 .»صأدرك النبي سبن اخلطاب
م كلثوم نامي وجود ندارد كه اشتباه اسمي رخ در ثاني در بين همسران خطاب هيچ ا

 داده باشد. پس تنها يك اشتباه سهوي بوده و بس.
به اين نام را  ÷به گمانم شايسته باشد در اين محل علت نامگذاري زيد بن عمر

 عنوان كنيم.
نهايت دوست  بي برادرش زيد را ÷علت اين نامگذاري آن است كه حضرت عمر

 داشت:
ها به ياد  داشت كه هرگاه در قلب شب به حدي او را دوست مي سراميرالمومنين عم

!!«كرد:  ها گله مي افتاد، از درازي شب برادرش زيد مي ةٍ نْ لَيلَ ا مِ وهلِ 244Fيا طُ

1«. 
شتافت و  خواند بالفاصله به ديدن او مي و در سحرگاه به محض اين كه نمازش را مي

245Fگرفت وي را در آغوش مي

1. 

                                           
 تاريخ بغداد .و166، ص2و ج 346، ص1اخبار عمر به نقل ابن الجوزي، ج  -1



 در روشني آفتاب                             136

 

به درجه  ر جنگ هولناك يمامه (در عهد ابوبكر صديق)و وقتي برادرش (زيد) د
از شدت غم و تأثر به حالت بيهوشي درآمد و بعد از گذشت  سشهادت رسيد فاروق

آمد و شعرهايي كه در  سچند سال از شهادت او روزي مرد كوتاه قدي به نزد فاروق
آمد و  ساروق خواند و شهادت زيد به ياد ف سمرثيه برادر خود سروده بود براي فاروق 

 گفت: كرد، مي در حالي كه به شدت گريه مي سفاروق 
توانستم شعر بگويم و شعرهايي را در مرثيه برادرم  اي كاش من هم مثل شما مي« 

وزد  نمي باد صباتا جايي برادرش را دوست داشت كه دائماً ميگفت:  246F2»گفتم! (زيد) مي
و « »لصبا إال وجدت منها ريح زيدما هبت ا« مگر اينكه بوي زيد را به من ميرساند.

 .247F3»زيد ناميد فاروق نيز به علت احترام و عالقه زياد به برادرش او را

 شبهه: زيد اصغر بزرگتر از زيد اكبر!!!

كلثوم  اند، يكي از ام زيد ذكر كرده  اهل سنت براي عمر بن الخطاب دو فرزند به نام
كلثوم دختر امير مؤمنا بنت جرول و يكي از امكلثوم بنت جرول در جاهليت زن عمر  ن. ام

 بود و با اسالم آوردن عمر از او جدا شد و سپس با شخص ديگري ازدواج كرد.
كلثوم، نام او مليكه دختر جرول خزاعي  انصاري مينويسد: مادر عبيد اهللا مشهور به ام

ِۡ �ۡلَكَوافَِِ ﴿ است؛ و هنگامي كه آيه ْ بِعَِص نازل شد، او كافر  .]1: متحنةمـال[ ﴾َوَ� ُ�ۡمِسُكوا
باقي ماند؛ عمر او را طالق داد و ابوفهم بم حذيفه، با او ازدواج كرد كه در اول كتاب ذكر 

 او گذشت.
 نويسد: و ابن حجر عسقالني مي

                                                                                                             
 .166، ص2و ج 346، ص1اخبار عمر به نقل ابن الجوزي، ج -1
 .497ـ عبقريات، عقاد، ص2
حاج عبداهللا  فاروق اعظم، .به نقل از سيماي صادق394االصابه و ابن سعد به نقل اخبار عمر، ص -3

 .احمديان
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زيد بن عمر بن خطاب قرشي عدوي، برادر عبد اهللا بن عمر اصغر؛ مادر آن دو 

وده و هنگامي كه آيه كلثوم دختر جرول است كه همسر عمر ب ام﴿ ِۡ ْ بِعَِص َوَ� ُ�ۡمِسُكوا
نازل شد، اسالم بين آن دو جدايي انداخت؛ سپس ابوجهم بن  .]1: ممتحنةـال[ ﴾�ۡلَكَوافَِِ 

حذيفه با او ازدواج كرد؛ و پيش از او عمر همسر او بود؛ زبير و غير او اين مطلب را ذكر 
 ر حيات پيامبر به دنيا آمده است.دهد كه زيد (اصغر) د مي اند و اين نشان كرده

كلثوم بنت جرول را كه در زمان  نكته جالب توجه در اين نقل اين است كه پسر ام
كلثوم دختر امير مؤمنان را  اند و زيد پسر ام ناميده» زيد اصغر«رسول خدا به دنيا آمده، 

را  ÷امير مؤمنان  كلثوم دختر اين مطلب اصل وجود فرزندي به نام زيد از ام». زيد اكبر«
ناميد و پسر كوچكتر را » زيد اصغر«شود كه پسر بزرگتر را  برد. چگونه مي زير سؤال مي

 »!!!.زيد اكبر«
 اند: عالمان اهل سنت بدون توجه به اين نكته، اين چنين گفته

كلثوم دختر علي بن ابي طالب و مادر او  ابن جوزي: و زيد اكبر و رقيه، مادر آن دو ام
كلثوم دختر  است؛ و زيد اصغر و عبيد اهللا مادر آن دو ام صدختر رسول خدا  فاطمه

كلثوم دختر جرول شد. جرول است؛ و اسالم سبب جدايي عمر و ام 
كلثوم،دختر ابوبكر است و زيد  با كالم عالمان اهل سنت ثابت شد كه ام ،بنابراين

فرزند عمر هم از ام و اهل  ÷كلثوم دختر امير مؤمنان  كلثوم بنت جرول بوده، نه از ام
 اند. سنت با استفاده از همين تشابه اسمي، اين افسانه را ساخته

اند.  كلثوم را نيز براي عمر ذكر كرده البته برخي از عالمان سني، همسر ديگري به نام ام
 نويسد: عاصمي مكي در تعداد زنان عمر مي

لثوم جميله دختر عاصم بن ثابت بن ابي ك چهارمين فرزند عمر، عاصم است؛ مادر او ام
 افلح است.

كلثوم  . ام2كلثوم دختر جرول؛  . ام1داشته: » كلثوم ام«يعني خليفه دوم چهار زن به نام 
 كلثوم دختر امير مؤمنان.!!!. . ام4كلثوم دختر عاصم بن ثابت؛  . ام3دختر ابوبكر؛ 
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كلثوم دختر امير مؤمنان  ت اسمي، امگويا عالمان اهل سنت با استفاده از اين تشابها
 را نيز اضافه كرده باشند. ÷

 جواب:
 اثبات وجود زيد االصغر پر از ابهام است.

(گفته شده) فرزند ام » قيل«علمايي كه از زيد اصغر نام ميبرند آن را با كلمه 
 .ولي!! اند، كلثوم(مليكه) بنت جرول نوشته

به ميان آمده او را فقط به عنوان همسر  در اكثر كتب وقتي نامي از بنت جرول -1
 و از زيدنامي نميبرند. اند. و مادر عبيداهللا معرفي كرده سحضرت عمر

 اينگونه آمده: سدر ذكر نام همسر و فرزندان حضرت عمر -2
وتزوج مليكة بنت جرول فولدت له عبيد اهللا فطلقها يف اهلدنة، فخلف عليها « ابن كثير:

 .248F1»أبو اجلهم بن حذيفه

فأولدها ابنه عبيد  سمليكة بنت جرول اخلزاعي، تزوجها عمر بن اخلطاب« امام نووي:

 .249F2»اهللا

وأم كلثوم بنت جرول أم عبيد اهللا بن عمر اخلزاعية فتزوجها أبو جهم بن « ابن اسحاق:

 .250F3»حذيفة بن غانم

 .251F4»شأم كلثوم بنت جرول والدة عبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب« ابن حجر عسقالني:

                                           
البته در ادامه مينويسد: وقال الواقدي: هي أم كلثوم بنت جرول فولدت له  139ص  7ج بداية و النهاية -1

 كه گفتيم واقدي شخصي غير ثقه و متروك هستند.  عبيد اهللا وزيدا االصغر.
 .205ص  5المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج امام النووي ج -2
 .سيرت ابن اسحاق  -3

 .4826رقم  141ص 4ج اإلصابة فی معرفة الصحابة -4
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وأم كلثوم بنت جرول أم عبيد اهللا بن عمر اخلزاعية فتزوجها أبو « دالسالم هارون:عب

 .252F1»جهم بن حذيفة بن غانم رجال من قومه ومها علی رشكهام

اسمي از زيد اصغر نياورده و اينگونه  سابن قتيبه نيز در ذكر فرزندان حضرت عمر
 مينويسد:

بن اخلطاب عبد اهللا وحفصة أمهام  ولد عمرلصلبه وأعقاهبم: و سولد عمر بن اخلطاب«

زينب بنت مظعون، وعبيد اهللا وأمه مليكة بنت جرول اخلزاعية، وعاصام وأمه مجيلة بنت 

طالب من فاطمة  وأمهام أم كلثوم بنت عيل بن أيب عاصم بن ثابت محی الدبر، وفاطمة وزيدا

 .253F2»ويقال إن اسم بنت أم كلثوم من عمر رقية، و....، صبنت رسول اهللا 
و در  لو همانطور كه ديديد از يك زيد نام برده يعني زيد از ام كلثوم دختر فاطمه

شرح حال وي را ذكر ميكند به اين  سصفحه بعد كتابش نيز در شرح حال فرزندان عمر
 شكل:

وأما زيد بن عمر بن اخلطاب فرمي بحجر يف حرب كانت « زيد بن عمر بن الخطاب:

امت وال عقب له، ويقال إنه مات وأمه أم كلثوم يف ساعة بني بني عويج وبني بني رزاح ف

واحدة فلم يرث واحد منهام من صاحبه، وصلی عليهام عبد اهللا بن عمر فقدم زيدا وأخر أم 

 .»كلثوم فجرت السنة بتقديم الرجال

ميبينيم كه نه اسمي از زيد اكبر و نه زيد اصغر به ميان آمده!! و فقط نام زيد را بدون 
 يا اكبر ذكر كرده است. قيد اصغر

وأوالد عمر: عبد اهللا، وحفصة، أمهام زينب « امام نووي نيز در تهذيب االسما ميگويد:

وعاصم أمه مجيلة بنت عاصم  "وعبيد اهللا أمه مليكة بنت جرول اخلزاعية،"بنت مظعون، 

                                           
 .تهذيب سيرت ابن هشام، عبد السالم هارون، ذكر مسير الي خيبر -1
 ..سالمعارف ابن قتيبه در ذكر فرزندان حضرت  عمر  -2
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كلثوم  د أمهام أمزيمهانطور كه ابن قتيبه رشح داد) و(رقيه،  بن ثابت محی النحل، وفاطمة

 .254F1»...،شطالب من فاطمة  بنت علی بن أبی
و هيچ اند  ايشان نيز براي بنت جرول فقط يك فرزند و آن هم عبيداهللا را ثبت كرده

نامي از زيد اكبر و اصغر نيست بلكه تنها يك زيد را نام برده آن هم پسر ام كلثوم بنت 
 .!!سعلي

از محمد بن عمر واقدي اند  و اكثر آنهايي كه دو زيد را براي حضرت عمر نوشته
 باشد. مي تبعيت ميكنند كه قبالً گفتيم او شخصي متروك و غير ثقه

وتزوج مليكة بنت جرول اخلزاعي يف اجلاهلية، فولدت له عبيد اهللا بن عمر، « ابن اثري:

ففارقها يف اهلدنة، فخلف عليها أبو جهم بن حذيفة، وقتل عبيد اهللا بصفني مع معاوية، 

ت أمه أم زيد األصغر أم كلثوم بنت جرول اخلزاعي، وكان اإلسالم فرق بينها وقيل: كان

 .255F2»وبني عمر

همانطور كه سخن ابن اثير را خوانديد: كساني مانند او( و ذهبي در تاريخ االسالم و..) 
 .ياد ميكنند!» قيل«در مورد زيد االصغر با كلمه اند  كرده سكه ذكر از فرزندان عمر
بوده!  سكه زيد اصغر نيز فرزند حضرت عمراند  اي گفتهعدهبه اين معني كه 

هم اختالفات بسيار شديد است. و كلمه قيل نيز به  سهمانطور كه در ذكر فرزندان علي
 نشانه احتمال است و مورخ نيز فقط به خاطر امانتداري آن را ذكر كرده است.

هايت محبت جهت ابراز ن سنقل ميكند كه حضرت عمر /حاج عبداهللا احمديان 
256Fناميد "زيد" نسبت به برادر شهيدش(زيد بن خطاب)، او را

و ميدانيم كه زيد بن خطاب  .3

                                           
 .5ص 2تهذيب االسماء امام نووي، ج -1
 .53ص 3الكامل ابن اثير ج -2
وق اعظم،حاج عبداهللا احمديان؛ با اين سند: االصابه و ابن سعد به نقل اخبار عمر، سيماي صادق فار - 3

 . 394ص
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در جنگ يمامه شهيد شدند و اين را هم ميدانيم كه علمايي كه از زيد اصغر نام ميبرند 
ميدانند، يعني قبل از شهادت زيد بن خطاب، پس اين  صتولد او را در حيات رسول اهللا

 ÷ميكند كه زيد اصغري در كار نبوده و تنها وجود زيد نوه حضرت عليموضوع ثابت 
 صحت دارد. كه سالها بعد از شهادت زيد بن خطاب به دنيا آمده است.

اند كه چرا زيد كوچكتر را اكبر و زيد بزرگتر را(در  آقاي قزويني ايراد گرفته -
 .صورت صحت البته) اصغر ميناميم!

وسط را اكثراً بعدها علماي انساب براي تشخيص ي اكبر و اصغر و اها ج: پسوند
خود شخصاً  سآيدكه حضرت عمر مي بر ها و چون از بعضي گفتهاند  فرزندان به كار برده

257Fرا زيد اكبر ناميد، لفرزند ام كلثوم

علماي انساب نيز پسر بنت جرول راكه زيد نام  1
لبته آنهايي كه به وجود (ا داشت و پسوند اكبر و يا اصغر نيز نداشت، زيد اصغر گفتند.

 .)اند زيد اصغر اعتقاد داشته
رسد در زمان حيات حضرت  قاضي مروزي از علماي اهل تشيع مينويسد: به نظر مي

اند و اين پسوند بعدها به  ملقب به كبري نبوده بكلثوم ، حضرات زينب و امسفاطمه
فرزندان به يك  نام آنها افزوده شده است. همچنين در عرف عرب نامگذاري شماري از

258Fنام (گاهي پنج تا ده تن به يك نام) رايج و معمول بود

2. 
نيز اين اشتباه مشهود است..  ÷گذشته از آن در بين دختران و فرزندان حضرت علي

 مثالً:
 .شيخ مفيد و ابن البطريق و طبرسي نقل ميكنند كه نام ام كلثوم، زينب صغري بوده!

بزرگتر بوده، حال شيعيان اين تناقض را  لزينب ولي ما ثابت كرديم كه ام كلثوم از
 .ما هم به همان شيوه عمل ميكنيم! چگونه حل ميكنند؟؟ هر طور حل كردند

                                           
حاج عبداهللا احمديان در سيماي صادق فاروق اعظم ميگويد:حضرت عمرسبه علت حبي كه نسبت  - 1

 به برادرش زيد داشت فرزند ام كلثوم بنت علي را زيد اكبر ناميد. و اهللا اعلم.
  247ـ 245انساب الطالبين المروزي صالفخري في  - 2
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دختر ديگري به جز ام كلثوم الكبري كه نامشان  ÷و يا اينكه براي حضرت علي
 .اند! يگري نيز با نام زينب صغري نوشتهزينب صغري بوده،دختر د

) احلسن ٢و١سبعة وعرشون ذكرا وأنثی: ( ÷ؤمنني الـمده أمري وأوال« ابن البطريق:

كناة أم كلثوم. أمهم الـم) زينب الصغری ٤) زينب الكربی. (٣واحلسني عليهام السالم. (

رسلني حممد خاتم النبيني.... نفيسة، زينب الـمني ابنة سيد الـمفاطمة البتول سيدة نساء الع

 .259F1»الصغری، رقية الصغری

چگونه ميتوان ام كلثوم را (اگر او را كوچكتر از زينب كبري بگيريم)  در اين حال
زينب صغري خواند؟؟ مگر نبايد در اين صورت او زينب االوسط ناميده ميشد؟؟ مگر دو 

 دختر با يك اسم و يك پسوند ميشود؟ 
اينها همه جدلهاي علماي انساب و تراجم است و هيچ ربطي به ازدواج آن دو 

كل ازدواج را منكر شويم اگر  "عالم".. ما نميتوانيم با اشتباهات چند بزرگوار ندارد
و.. همه و همه را  ÷اينگونه بود ازدواج حضرت علي و عبداهللا بن جعفر و ام حسن

 .ميتوان زير سوال برد!!
 و مينويسند:اند  و به همين دليل است كه علماي اهل تشيع در اين مورد تعجبها كرده

فاطمة الزهرا مومنني وـصغري، او الوسطي بنت موالنا امريالام كلثوم زينب ال«

 .260F2»صلوات اهللا عليهام..

ام كلثوم زينب الصغري، يا زينب وسطي دختر اميرالمومنين و فاطمة الزهرا صلوات «
 .»اهللا عليهما..

و آقاي محمد تقي تستري نيز بعد از ذكر قول شيخ مفيد ميگويد: اين زينب صغري 
261Fاز او نيز زينب هست و اين زينب وسطي است و نه صغري!! نيست چون كوچكتر

1. 

                                           
 .31 – 30ابن البطريق ص  ةالعمد - 1

 .559ص 8مستدركات علم رجال الحديث ج - 2
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 در مستدرك سفينة البحار ميخوانيم:

امها وام إخوهتا  ÷ؤمنني الـميف كتاب السيدة زينب قال: زينب الوسطی بنت أمري «

احلسن واحلسني وحمسن وزينب الكربی ورقية فاطمة الزهراء (عليها السالم) كناها الرسول 

ؤمنني وامها ام ولد تزوجت ابن عمها حممد بن الـمما زينب الصغری بنت أمري بام كلثوم. وأ

 .»عقيل.....
 اند. را زينب وسطي نوشته سميبينيد كه ايشان زينب الصغري همسر حضرت عمر

 مينويسد:÷و يا اين اشتباه شيخ طبرسي كه در ذكر اوالد حضرت علي
له عبد اهللا وفيه العتب من ولد  وأما زينب الصغری فكانت عند حممد بن عقيل فولدت«

وأما نفيسة فكانت عند عبد اهللا األكرب بن عقيل فولدت له أم عقيل.  عقيل. وأما أم هانئ...

 .262F2»وأما زينب الصغری فكانت عند عبد الرمحن بن عقيل فولدت له سعدا وعقيال

نيز چنين چيزي موجود است چنانكه  سو همينطور در ذكر فرزندان حضرت عمر 
 اثير در الكامل مينويسد: ابن

 .»وتزوج هلية امرأة من اليمن، فولدت له عبد الرمحن األوسط، وقيل األصغر«

ازدواج كرد كه زني از يمن بود و عبدالرحمن االوسط از او  لهيةبا  سو حضرت عمر

 االصغر( ونه االوسط).اند  به دنيا آمد و گفته
كلثوم بنت جرول را منكر شد ولي اين البته به طور قطع نميتوان وجود زيد فرزند ام 

 جدلها، جدلهاي ما بين علماي انساب است و مسعوي نقل صحيح را اينگونه مينويسد:
وكان لعمر من البنني تسعة، عبد اهللا وعبد الرمحن األكرب وزيد األكرب وعبيد اهللا «

صغر، مقتول بصفني وعاصم وزيد األصغر وعبد الرمحن األصغر وعياض وعبد اهللا األـال

 .263F1»معقبون منهم أربعة عبد اهللا األكرب وعاصم وعبيد اهللا وعبد الرمحن األصغر،....ـال
                                                                                                             

 .216ص  12قاموس الرجال محمد تقي تستري ج  - 1
 .397ص  - 1إعالم الورى بأعالم الهدى الطبرسي  ج  - 2
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آورد و ميبينيم كه او بر  مي بنت جرول لزيد االكبر را همراه عبيداهللا فرزند ام كلثوم
پسوند اكبر را براي او به كار ميبرد كه شاهدي ديگر باشد بر اينكه اين  ها خالف خيلي

 ربطي به اصل ازدواج ندارد بلكه همه و همه اختالفات علماست. اختالفات
همسر به  4 سبعد از اينها آقاي قزويني هو هو كنان جلو آمده ميگويد: حضرت عمر

 .نام ام كلثوم داشته!!
بنت ابي بكر كه صحبت كرديم و رسوا شد آنكه هميشه رو  لدر مورد ام كلثوم

 سياه است. 
اهل سنت با استفاده از اين تشابه اسمي ام كلثوم دختر  و بعد قزويني گفته: علماي

 .اند!! علي را نيز داخل همسران عمر كرده
 ما نفهميديم باالخره حضرت علي دختري به اسم ام كلثوم داشت يا نداشت؟!! -1
چرا اينگونه نگفتيد: علماي اهل سنت به اشتباه!! نام دوم ام كلثوم ديگر را نيز در  -2

و گول تشابه اسمي اند  قرار داده سبنت علي شامل همسران حضرت عمر كنار ام كلثوم
 را خورده اند؟؟؟ آيا اگر كسي اينچنين بگويد شما به او نميخنديد؟؟

. هزار بار گفتم باز هم ميگويم اگر اند. گفتيد علماي اهل سنت اين را اضافه كرده -3
حيح در اين مورد از او است كه روايت ص ÷كسي اين را اضافه كرده باشد امام صادق

منقول است و بعد از او نيز،ابن اسحاق از علماي اهل تشيع است كه او اولين شخصي 
 بود كه اين ماجرا را نقل كرد.

با دو زينب يعني: زينب بنت  صآيا من ميتوانم با توجه به اينكه حضرت محمد -4
دو صحت  ازدواج كرده بگويم: نه فقط يكي از آن لو زينب بنت خزيمه لجحش

و همينطور اراجيف اند  دارد و آن يكي اشتباه علماست كه گول تشابه اسمي را خورده
 .ببافم... بخنديد به خودتان!

                                                                                                             
 .لبنان –بيروت  -.. دار صعب  252 – 251التنبيه واإلشراف المسعودي، ص  - 1
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 شبهه: عمر، دخترش رقيه را به ازدواج ابراهيم بن نعيم آورد:

يكي از شواهد دروغ بودن اين مدعا آن است كه برخي از عالمان اهل سنت ادعا 
كلثوم بوده به ازدواج شخصي  مر بن الخطاب دخترش رقيه را كه از اماند كه خود ع كرده

 گويد: به نام ابراهيم بن نعيم درآورده است. ابن قتيبه دينوري مي
كلثوم از عمر، رقيه بود كه عمر او را به ازدواج  و گفته شده است كه نام دختر ام

 دنيا رفته براي او فرزندي نياورد.ابراهيم بن نعيم نحام در آورده و او نيز نزد ابراهيم از 
 گويند: و ابن اثير جزري و ابن حجر عسقالني نيز مي

زبير بن ابي بكر گفته است كه عمر بن خطاب دختر خويش را به ازدواج ابراهيم بن 
 نعيم بن عبد اهللا نحام در آورد.

 با توجه به آن چه كه در محور پيشين گفته شد، خليفه دوم در سال هفدهم و يا
هجرت از دنيا رفته؛ يعني  23كلثوم ازدواج كرده است و در سال  هيجدهم هجرت با ام

كلثوم زندگي كرده است. حد اكثر شش سال با ام 
كلثوم!!! از او بزرگتر بوده و زيد  و نيز با توجه به اين كه زيد بن عمر، فرزند ديگر ام

پذيرفت كه عمر بتواند رقيه را  توان در واپسين سال عمر پدرش به دنيا آمده، چگونه مي
 ترين وضعيت فقط يك يا دو سال داشته، به ازدواج كسي دربياورد؟ كه با خوشبينانه

 گويد: ابن حجر در باره تاريخ تولد زيد مي
 تولد او در آخر عمر پدرش در سال بيست و سه بوده است.

 جواب:
دواج كرده و رقيه از از ساوالً: اين موضوع ربطي به بحث ندارد چونكه: حضرت عمر

 همسرش متولد شده و تمام.. ديگر ماجراهاي بعدش هيچ ربطي به اين موضوع ندارد.
 لمثل اين است كه من با همين داليلي كه شما در مورد ازدواج حضرت ام كلثوم

 ذكر ميكنيد و آن را منكر ميشويد، بگوييم: سبا حضرت عمر
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ف هست؟ آخر او با حضرت چقدر اختال سببينيد در مورد دختر حضرت علي 
اي به دنيا آورد يا نه؟ و بعد بگويم: اينها همه دال بر اين  ازدواج كرد يا نكرد؟ بچه سعمر

 .افسانه اي بيش نيست! لبا فاطمه لاست كه ازدواج حضرت علي
 يا اينكه بگوييم:

بعضي  13بعضي اند  نفر شمرده 8معلوم نيست!! بعضي  ÷تعداد همسران امام حسن
264Fهمسر! 400و  300ر و حتي بعضي تا حدود نف 70

 8يعني اختالف از  اند. نيز پيش رفته 1
 همسر است (كه در تاريخ نظير چنين اختالفي را سراغ نداريم!!). 400همسر تا 

با فاطمه ازدواج  ÷حال ما بگوييم: اين خود دليلي است بر اينكه حضرت علي
 نكرده!!!؟؟

نيست؟؟ ازدواج كردن رقيه و يا ازدواج نكردن شما را به خدا اين داليل خنده دار 
ازدواج كرده و » y«با »  xدختر «اگر من بگويم  رقيه چه ربطي به ازدواج پدرش دارد؟؟

 ازدواج نكرده »x«شما با سند اين گفته من را رد كنيد! ميتوان نتيجه گرفت كه: آقا اصالً 
 .كه حاال دختري هم داشته باشد!!!

بدتر از گناه!و مانند جكي است كه مادر تازه فرزند مرده را نيز به  اين را ميگويند: عذر
 قه قهه وا ميدارد.

 
 
 
 
 

                                           
خواننده اين را به حساب بنده نگزارد زيرا اين موضوع مشهور و معروف است و ميتوانيد به دعائم  - 1

 رجوع كنيد. 294ص  14و مستدرك وسائل ميرزا نوري ج   192ص  2اإلسالم قاضي نعمان ج 
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 . تاريخ وفات ام كلثوم و زيد و نحوه وفات آنها:5شبهه: 

 مختصراً:

اي كه ابن طيفور از آن حضرت در كوفه نقل  مرگ، پس از واقعه كربال: طبق خطبه
 اند: قضيه كربال زنده بوده كلثوم تا پس از كند كه ام كرده، ثابت مي

 كنم و درود و سالم بر جد خويش مي چنين گفت كه: با ستايش خدا آغاز به سخن
 فرستم.اي اهل كوفه!... مي

 جواب:
در مورد كذب بودن اين خطبه و يا انتساب آن به ام كلثوم كبري در بحث يك خطبه 

 از دو نفر جواب گفتيم. مراجعه شود.
 ادامه شبهه:

 )ه86ـ  73مرگ در زمان حكومت عبد الملك بن مروان (صنعاني: 
مرگ در زمان امارت سعيد بن العاص  (ابن حجر و صفدي): روايت مشهور اهل سنت

 )ه54ـ  48(
 بين اين دو نقل بيش از بيست سال تفاوت وجود دارد!!!.

 . نحوه وفات ام كلثوم و زيد:6

 وجود دارد هاي كلثوم و زيد نيز اختالف باره نحوه وفات امدر
 :مرگ بر اثر مريضي (محمد بن حبيب بغدادي و ابن عساكر) -1

 جواب:
منكر آن نيستم كه در اين مورد اختالفاتي وجود دارد ولي مرگ به علت بيماري شامل 
اختالفات نميشود، و علت اين بيماري نيز همان ضربه خوردن زيد بن عمر است و 

 مادرش نيز به علت غصه خوردن بيمار شد.
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 مرگ بر اثر اصابت سنگ ن حبان):(اب -2
ابن قتيبه دينوري اعتقاد دارد كه زيد در جنگي كه بين بني عويج و بني رزاح اتفاق 

اند كه زيد در جنگي كه  افتاده، كشته شده است. و برخي ديگر از عالمان اهل سنت نوشته
 بين قبيله بني عدي اتفاق افتاده كشته شده است:

 صابت تيرمرگ بر اثر ا (سهيلي): -3

 (عبدالرزاق):مرگ بر اثر خوردن سم -4

 جواب:
به چه صورت فوت شده باشند، تنها  ببراي ما فرقي نميكند كه ام كلثوم و زيد

پايه تشيع را  بي ي مذهبها چيز مهم وقوع اين ازدواج است و بس و همين موضوع پايه
 .به لرزه در آورده است!

عون بن جعفر طيار بحث كرديم و اختالفات ما در باال در مورد تاريخ وفات محمد و 
 را مشاهده كرديم.

و براي اينكه خواننده از اين اختالفات تعجب نكند ما تمام اقوالي كه در مورد تاريخ 
 گفته شده را بازگو ميكنيم:  سوفات محمد بن جعفر

 شهيد شد. سدر تستر(شوشتر) در زمان حضرت عمر-1
 شهيد شد. ÷بن عمر،همراه حضرت عليدر صفين با مبارزه با عبيداهللا -2
 شهيد شد. ÷در كربال، فاجعه الطف، همراه سيدنا حسين-3
 در مصر نزد محمد بن ابي بكر بود و همانجا از دنيا رفت.-4
 در فلسطين بود و آنجا وفات يافت. -5

همانطور كه مشاهده كرديد پنج قول در مورد وفات يا شهادت او ذكر شده كه معلوم 
 وال شهادت در صفين است. شد اصح اق

خردي بگويد: اينها دليل بر  بي حال ميگويم: آيا اين اختالفات باعث ميشود كه شخص
 اصالً از بيخ به دنيا نيامده؟؟! باين است كه محمد بن جعفر
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 خودتان را مضحكه كرده ايد به خدا!
ندش زيد و فرز لكلثوم اصح اقوال را خود قزويني با سندهاي متفاوت نقل كرده: ام

ها رفته  در يك زمان از دنيا رفتند؛ زيد در جنگي شبانه بين بني عدي براي آشتي دادن آن
 . ها ضربتي به سر او زده او را زخمي كرد بود اما در تاريكي يكي از آن

زيد چند روز پس از اين ماجرا زنده بود، تا اينكه در يك زمان به همراه مادرش از 
265Fبر آن دو نماز خواند بدنيا رفتند؛ و ابن عمر

1. 
و اينكه بعضي به جاي سنگ تير نوشته و يا ضربه اي نوشته و بعضي آن را به عمد 
گرفته و بعضي ناگهاني اينها در اصل ماجرا تاثير ندارد. چون همانطور كه گفتيم در مورد 

و همينطور در مورد اند  نيز بعضي او را شهيد و بعضي متوفي نوشته سمحمد بن جعفر
يكي از اصحاب چنين اختالفي وجود دارد، كه بعضي او را متوفي در  سه بن حاطبثعلب

 و بعضي او را شهيد جنگ خيبر و يا احد ميدانند. سزمان خالفت عثمان

 شبهه: آيا زيد، فرزند داشت؟

 فرزندي نداشت:
كلثوم دختر علي بن ابي  و رقيه، مادر آن دو ام -فرزندي نداشت  -نميري: زيد اكبر 

 كلثوم، فاطمه دختر رسول خدا است. ب بن عبد المطلب بن هشام و مادر امطال
 چندين فرزند داشت:

 ابن قدامه مقدسي، فقيه مشهور حنابله اعتقاد دارد كه او فرزنداني داشته است:
كلثوم دختر علي است كه نماز ميت او با مادرش، با هم برگزار  زيد بن عمر كه پسر ام

 فرزنداني داشت.شد؛ او مردي بود كه 
 گويد: ابن عساكر دمشقي نيز مي

                                           
 .425، ص 7؛ أسد الغابة، ج  1956، ص 4االستيعاب، ج   - 1
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زبير گفته است كه زيد بن عمر بن خطاب، از او فرزنداني به جا ماند؛ اما نسل او 
 منقرض شد.
 جواب:

زيد فرزند داشت و بعضي اين را رد كرده اند  كه بعضي گفتهاند  در اينجا هم نقل كرده
 اند!! كه اصح آن است كه او فرزندي داشت.

نتيجتاً او اصال  نتيجه گيري ايشان خنده دار است كه ميخواهند بگويند: پس ولي
 .موجود نبوده!!

اختالف(بايد گفت درگيري) شديد ÷من هم ميگويم: در مورد امام حسن عسكري
 .است!

از معاصر شيعه (كه به رحمت خدا هدايت شده هستند) مانند: احمد كاتب و عالمه 
كه او فرزندي نداشته و همچنين از قدماي اهل تشيع اند  هبرقعي و حسين موسوي و....گفت

266Fشيخ طوسي

267Fشيخ مفيد 1

268Fطبرسي 2

269Fاشعري 3

270Fكليني 4

و...روايتي را نقل ميكنند كه همين  5
 موضوع را ثابت ميكند.

اصالً وجود نداشته چه برسد  ÷پس ما نتيجه ميگيريم كه خود امام حسن عسكري
 .كه فرزندي هم داشته باشند!!!!!

                                           
 .74ص الغيبة  طوسي - 1
 .354االرشاد شيخ مفيد ص - 2
 .380اعالم الوري طبرسي ص - 3
 .102المقاالت و الفرق اشعري قمي ص  - 4
 .505كتاب الحجة ص 1اصول كافي ج - 5
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 د هنگام وفات:. سن زي8

 خردسال بود:
حاتم رازي در الجرح و التعديل و ابن عساكر دمشقي در تاريخ مدينه دمشق، او را  أبي

 اند: ناميده» صغير«
بود: از پدرم شنيدم  سدختر علي لكلثوم ، كه مادرش امسزيد بن عمر بن خطاب

مادرش در يك زمان افزود كه او در حالي كه كودك بود به همراه  مي گفت و مي كه اين را
 از دنيا رفتند و مشخص نشد كه كداميك زودتر مرده است.

 جوان بود:
 اند. ناميده» شاب؛ جوان«ذهبي و ابن حجر، او را 

 عطاء خراساني گفته است كه او در جواني از دنيا رفته و فرزندي نداشت.
 گويد: و ابن حجر مي

دختر علي بن ابي  لمكلثو قرشي عدوي؛ مادر او ام بزيد بن عمر بن خطاب
 است كه به همراه مادرش در يك روز از دنيا رفت. ÷طالب

بود و در جواني در زمان خالفت معاويه و  23والدت او در آخر عمر پدرش در سال 
 حكومت سعيد بن العاص بر مدينه از دنيا رفت.

 بزرگسال بود:
 نويسد: خطيب بغداد مي

آورد و زيد زنده ماند تا اينكه مردي شده و  ، زيد را به دنياس، براي عمرلكلثوم ام
 سپس از دنيا رفت.

را در حضور معاويه  ةأبي أرطاابن عساكر دمشقي داستان كتك كاري زيد با بسر بن 

 شود كه زيد بزرگسال باشد: كند. از اين داستان استفاده مي نقل مي
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كه  سطابيكي از انصار از پدرش روايت كرد كه او به همراه زيد بن عمر بن خ
است، به نزد  لو دختر فاطمه زهرا سدختر علي بن ابي طالب لكلثوم مادرش ام

 معاوية بن ابي سفيان رفتند.
 معاويه او را به همراه خويش بر تخت نشاند. زيد در آن زمان از زيباترين مردمان بود.

 .در اين هنگام كه زيد بر تخت بود، بسر به او گفت: اي پسر ابوتراب!
 تر مادر؟ قسم به خدا من از تو بهتر و پاكيزه بي : آيا مقصود تو من هستم؟ ايزيد گفت
 و برتر هستم.

و آن قدر سخن بين آن دو رد و بدل شد، تا اينكه زيد از تخت پايين آمده و بسر را به 
 .زمين زد و بر روي سينه او نشست!

 زيد افتاد.معاويه از تخت خويش پايين آمده و بين آن دو واسطه شد و عمامه 
ي ما را سزاي خوبي ندادي؛ و الطافي را كه از جانب ما ها زيد گفت: اي معاويه، نيكي

 به تو شده بود، به خوبي حفظ نكردي؛ و بنده اي از بني عامر را بر من مسلط ساخته اي!
بدان كه پدرت   ي ما را سزاي خوبي ندادي،ها معاويه گفت: اما اينكه به من گفتي نيكي

 .كار نگرفت مگر به خاطر اينكه او به من محتاج بود! من را به
اما اينكه گفتي الطافي كه از جانب شما به ما رسيده بود را به خوبي حفظ نكرديم، 

ايم و شما  قسم به خدا كه ما با بستگان شما وصلت ايجاد كرده و حقوق شما را ادا كرده
 اكنون در همان جايگاه سابق هستيد.

و خليفه هستم! قسم به خدا ديگر مرا نخواهي ديد كه به نزد تو زيد گفت: من پسر د
 .بسر، جز طبق نقشه تو نبوده است!دانم كه اين سخن و برخورد  مي آيم! و

 افتاده بود، به نزد ما آمد.اش  سپس زيد در حالي كه موهايش آشفته و عمامه
ار، ابن حمدون در همين داستان را بالذري در انساب األشراف، زمخشري در ربيع األبر

التذكرة الحمدونية، ابن أثير در الكامل في التاريخ و ذهبي در سير اعالم النبالء، با اختصار 
 اند. هاي در متن نقل كرده و تفاوت
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تواند در كودكي و نوجواني چنين سخنوري كرده و بسر را كه فرمانده  مي آيا زيد
 بود، اينچنين به زمين بزند؟ سلشكر معاويه

ذشت كه اهل سنت ادعا كرده بودند زيد در واپسين سال وفات عمر به دنيا آمده نيز گ
سال و اگر توسط  28است؛ حال اگر مرگ او را در زمان سعيد بن العاص بدانيم، بيش از 

 .سال سن داشته است! 50عبد الملك بن مروان مسموم شده باشد، بيش از 
 جواب:

جزئي تلقي ميشود، چونكه چنين اختالفاتي  اين اختالفات در بين علماي انساب بسيار
و همچنين در مورد سعد بن ابي  لدر مورد سيد زنان اهل بهشت، حضرت فاطمه

هستند و همينطور خيلي از بزرگان ديگر كه مجال  شكه از عشره مبشره سوقاص
 شرحشان اينجا نيست، موجود است.

 ينگونه مينويسند:در مورد سعد بن ابي وقاص شيخ المزي در تهذيب االحكام ا
هشور. الـمهو و مخسنيمخس ومبلغ سنه، فقيل: مات سنة تاريخ وفاته و اختلف يفو«

قيل: سنة . ومخسنيسبع و قيل: سنة . ومخسنيست وقيل: سنة . ومخسنيإحدی وقيل: سنة و

، سبعنيأربع وقيل: ، وسبعنيثالث وقيل: ابن ، وسبعنيبضع وهو ابن و ;مخسنيثامن و

 . »ثامنينو هو آخر العرشة وفاةو قيل: ابن ثالث، وثامننيني واثنتقيل: ابن و

وقال الفالس وغريه: مات سنة أربع و ابن حجر عسقالني نيز اين را اضافه ميكند: 

  مخسني.و

.... و 58، 56، 55يا  54بعضي  51سال اند  همانطور كه مشاهده كرديد، بعضي گفته
 .83،88، 74هم همينطور متغير است..سنش 

نيز اختالفات بسيار شديدتر است  لورد سن وفات حضرت فاطمة الزهرا در م
روز)،  45ماه و حداقل  8البته در مورد تاريخ وفات ايشان اخالفات باال نيست (حداكثر 

است و فاصله حداقل و اكثر آن به حدود  لآرا در سال تولد آن حضرت بلكه اختالف 
 18هنگام رحلت ذكر شده  لضرترسد. يعني حداقل سنّي كه براي ح سال مي 17
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قول  10باشد. كه ما قبل از اين آن اختالفات را كه تقريباً  سال!! مي 35سال!! و حداكثر 
 مختلف بودند را نقل كرديم.
به هيچ وجه صحيح نيست كه او در كودكي از دنيا رفته  ساما در مورد زيد بن عمر

 باشد به چند دليل:
قوم دعوت نميكنند، و از اقوال ثابت است كه زيد كودك را براي آشتي دادن دو  -1

براي حل اختالف بين دو قوم دعوت شده بود. و احترام خاصي نيز بين آنها  سبن عمر
 داشت.

 همين ماجراي بسربن ارطاه كه آقاي قزويني نقل كردند و توضيحاتي كه دادند. -2
 ودك نبوده است.نيز ميگويد كه زيد به وقت وفات ك ستاريخ وفات زيد بن عمر -3

و اما اينكه او به وقت بزرگسالي وفات يافته اين نيز صحيح نيست و ماجراي سم 
خوردن او از داستانهاي جعلي است كه هيچ سندي نيز ندارد و مخالف با قول جمهور 

 باشد. مي علما نيز
 پس اصح آن است كه او در سنين جواني همراه مادرشان وفات يافتند.

 جنازه زيد و ام كلثوم نماز خواند؟شبهه: چه كسي بر 

 عبد اهللا بن عمر
 گويد: مي ابن حجر عسقالني،

كلثوم و فرزندش زيد نماز خواند و  با سند صحيح روايت شده است كه ابن عمر بر ام
 زيد را در جانب امام قرار داده و چهار تكبير گفت.

تاريخ االوسط،  و محمد بن حسن شيباني و ابن سعد و صنعاني و همچنين بخاري در
 اند. روايتي مانند آن را نقل كرده

البته با توجه به اين سعيد بن العاص در آن زمان امير مدينه بوده، نماز خواندن عبد اهللا 
رسد. كلثوم بعيد به نظر مي بن عمر بر جنازه زيد و ام 
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 سعيد بن العاص:
 نويسد: ابن أبي شيبه مي

كلثوم و زيد بن عمر  شم بودم و ديدم كه امها نيشم گفت:من در نزد بها عمار غالم بني
هر دو در يك زمان از دنيا رفتند؛ مردم آن دو را بيرون آورده و سعيد بن العاص بر آن دو 

كلثوم را پس از زيد. نماز خواند؛ زيد را در جانب خويش گذاشت و ام 
يز و حسن و حسين ن صدر آن روز در ميان مردم گروهي از اصحاب رسول خدا 

 بودند.
 اند. ) نيز مانند آن را نقل كرده1255و احمد بن حنبل و محمد بن علي شوكاني(م

اين است كه از قول شعبي نقل شده است كه امير مدينه   نكته جالب در اين روايت،
بر جنازه آن دو نماز خوانده است؛ در حالي كه پيش از اين رواياتي از او گذشت كه عبد 

ازه را خوانده است. و اين يعني اين كه فقط از شعبي دو قول نقل اهللا بن عمر نماز جن
 شده است.

آيد، در اين باره  نسائي در المجتبي كه يكي از صحاح سته اهل سنت به حساب مي
 نويسد: مي

كلثوم دختر علي همسر عمر بن خطاب و فرزند او را كه نامش زيد بود، با  جنازه ام
 هم روي زمين نهادند.

ت در آن روز سعيد بن عاص بود، و در ميان مردم عبد اهللا بن عمر، امام جماع
 نيز بودند. جنازه جوان را در جانب امام جماعت نهادند.ابوقتاده ابوهريره و ابوسعيد و 

 اند. و مالك بن أنس و همچنين عبدالرزاق صنعاني روايتي مانند آن را نقل كرده
 داند: بن العاص را صحيح ميابن ملقن انصاري، روايت نماز خواندن سعيد 

كلثوم دختر  گويد سعيد بن عاص بر زيد بن عمر بن خطاب و مادرش ام مي روايتي كه
علي نماز خوانده است و جوان را در كنار امام و زن را بعد از او نهادند و در ميان مردم 

ند اين چنين بوده و اين كار را تاييد كرده و گفت صبيشتر از هشتاد نفر از اصحاب پيامبر 
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مستحب است؛ اين روايت را بيهقي نقل كرده و شبيه آن را ابوداوود و نسائي با سند 
 اند. صحيح آورده

 . حضور أبو قتاده بدري در صف نماز جماعت:10
كلثوم، حضور ابوقتاده بدري است؛ در حالي كه  هاي موجود در نقل وفات ام يكي از تناقض

دنيا رفته است. ابوبكر بيهقي در كتاب معرفة السنن واآلثار، به اين او سالها پيش از اين واقعه از 
 اشكال اشاره كرده است:

نقل شده  ها در كتاب جنائز، روايتي از نافع غالم عمر در باره كنار هم نهادن جنازه
كلثوم دختر علي همسر عمر و فرزندش زيد را در كنار  است به اين صورت كه جنازه ام

م آن روز سعيد بن عاص بود و در ميان مردم ابن عباس و ابوهريره و هم نهادند و اما
ابوسعيد و ابوقتاده بودند و جوان را در جانب امام نهاده و سپس از صحابه سؤال شد؛ 

 ها پاسخ دادند كه اين كار مستحب است. آن
بوده است؛ در اين  54تا سال  48ايم كه حكومت سعيد بن عاص از سال  و ما گفته

صحيح آمده است كه ابي قتاده در اين ماجرا كه سعيد بن عاص در زمان حكومت  روايت
 خويش در مدينه بر آن نماز خوانده است، حاضر بوده است.

دهد كه روايت موسي بن عبد اهللا و تابعين او در باره مرگ  مي اين روايت نشان
قتاده بن نعمان يا ابوقتاده در زمان خالفت علي اشتباه است؛ و احتماالً روايت درست، 

 اند. ديگر كساني است كه پيش از ابوقتاده مرده
زيرا قتادة بن نعمان بسيار پيش از اين زمان از دنيا رفته است؛ و اوست كه در جنگ 

 بدر شركت داشته است.
گويد او در زمان خالفت عمر مرده است و عمر  اما مشكل اينجا است كه واقدي مي

اين راوي گفته است كه علي بر ابوقتاده نماز خوانده است؛ و بر او نماز خوانده است؛ و 
 توان بين اين دو قول جمع كرد. نمي
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يعني در طبق روايات اهل سنت، ابوقتادة در زمان اميرمؤمنان از دنيا رفته و آن 
اند؛ اما طبق اين روايت ابوقتاده در بين كساني بوده است، كه  حضرت بر او نماز خوانده

گويد روايت نماز اميرمؤمنان بر  مي اند؛ بيهقي براي حل تعارض نماز خوانده كلثوم بر ام
گوييم كه طبق قرائن، اين روايت، يعني نماز خواندن بر  مي ابوقتاده اشتباه است؛ و ما

پردازان است. كلثوم و زيد، اشتباه بوده و چنين مطالبي زاييده ذهن خيال ام 
 ؟. چه كسي امام جماعت را مقدم كرد12

چندين قول نقل شده، در بعضي امام حسن امام را مقدم داشت، در بعضي حسين ع و 
 در بعضي مردم.

 جواب:
بوده ولي او گفته چون سعيد  بدو قول را نقل كرده يك اينكه امام عبداهللا بن عمر

در آن زمان امير بوده اين ادعا بعيد است.. جواب اين است كه هيچ هم بعيد  سبن عاص
بود و در  سامير حضرت ابوبكر صديق لدر زمان وفات سيده فاطمهنيست! چون 

بر پيكر فاطمه نماز امام جماعت گروهي بوده كه  ÷روايتي نيامده كه ابوبكرصديق
 .اند!! خوانده

نماز گزارد. كه  لبر جنازه زيد و ام كلثوم سو بعد از اين گفته سعيد بن عاص
ينگونه كه از ابن حجر نقل ميكند: خودش با كمال كم عقلي جواب خودش را ميدهد ا

نماز خواند... او در جنگ بدر و  شبر زيد و ام كلثوم سابوقتاده پشت سر سعيد بن عاص
 .شهيد شده است! سيا در دوره خالفت حضرت عمر

پس خودتان بريديد و دوختيد و خود را رسوا كرديد و غير مستقيم ثابت كرديد كه 
 امامت عبداهللا بن عمر صحيح است.

البته باز هم ميگويم براي ما فرقي نميكند كه امام جماعت كه بوده، عبداهللا بن 
اي بر اصل ماجرا وارد نميكند و  ا سعيد بن عاص و اين اختالف خدشهي بعمر
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همانطور كه در مورد زيد و مادرش چنين اختالفي هست در مورد خيلي از بزرگان نيز 
 چنين مشهود است، به عنوان نمونه:

اهل تشيع مشهور است كه امام را فقط امام غسل ميدهد و بر او قبل از همه در نزد 
 نماز ميگزارد.

 .»انّ االمام الييل امره االّ امام مثله«و اينچنين ميگويند: 
 مراسم (غسل و كفن و نماز) امام بايد توسط امام مانند آن، انجام گيرد.

 مي نويسند:
له االّ امامأحاديث كثرية أنّ االمام ال روي يفالـم«  .»يغسّ

 دهد.  نمي در احاديث زيادي آمده كه غسل امام را جز امام انجام

 نويسد: مي صاحب حدائق
له االّ امام مثله« ق عندنا من أنّ االمام اليغسّ  .271F1»حتقّ

 در نزد ما شيعه مسلم است كه غسل امام را جز امام عهده دار نخواهد بود.

له االّ «  .272F2»امام ملا ثبت أنّ االمام اليغسّ

 اين ثابت است كه امام رانبايد جز امام،غسل دهد.

 نويسد: مي حاج آقارضا همداني

يقالـمملا روي يف االخبار « له االّ صدّ يق اليغسّ  .273F3»ستفيضة، من أنّ الصدّ
 در اخبار مستفيض و متعدد آمده: غسل صديق را جز صديق نبايد عهده دار شود.

 نويسد: مي خوئي

له االّ معصوم مثلهالـمواحد من الروايات من أنّ ملا ورد يف غري «  .274F4»عصوم اليغسّ
                                           

 .391ص  3ج   ،حدائق - 1
 .المقصد الرابع في غسل االموات ، 282شيخ انصاري ص  ،طهارت- 2
 .358كتاب طهارت ص  ،مصباح الفقيه- 3
 .142ص  8ج ،نقيح في شرح العروة الوثقيالت- 4
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 در روايات بسيار وارد شده كه: معصوم را نبايد جز معصوم غسل دهد.
امام را يك امام مانند خودش (يعني  11طبق اين چند قولي كه گذشت، بايد هر 

 معصوم،طبق عقيده شيعه) غسل و كفن و بر او نماز بگزارد. اما!!!
بن عيل بن  قبض حممد بن عيل بن موسی بن جعفر« ودي در مروج الذهب مينويسد:مسع

طالب، وذلك خلمس خلون من يف احلجة، ودفن ببغداد يف اجلانب  احلسني بن عيل بن أيب

لّی عليه الواثق  .»الغريب بمقابر قريش مع جده موسی بن جعفر، وصَ

بن موسي(امام جواد) نماز  چنانكه ديديد: مسعودي ميگويد: واثق بر محمد بن علي
 گزارد. اما مجلسي بر اين قول ايراد گرفته و آن را مخالف تاريخ ميداند و ميگويد:

فقوا عيل  ;شهورةالـميف ايام خالفة الواثق خمالف للتواريخ  ÷كون شهادته « م اتّ ألهنّ

 كايل ذلمأتني ومل يقل أحد ببقائه و أنّ الواثق بويع يف شهر ربيع االول سنة سبع عرشين

سعودي يف مروج الذهب حيث قال اوالً: يف سنة تسع الـملكن ذكر هذا القول:  ,الوقت

 .»مائتنيو عرشة

ة وصيلّ عليه الواثق وهو  ÷قبض حممد بن عىل بن موسى« خلمس خلون من ذي احلجّ

 .275F1»عرشين سنةو ابن مخس

ي در دوران خالفت واثق, مخالف با تمام تاريخها ÷وقوع شهادت حضرت جواد
 217كه واثق در ربيع االول سالاند  مشهور است. زيرا مورخان همگي بر اين عقيده

تا  ÷كه امام جواداند  هجري قمري به كرسي خالفت نشست و هيچ يك از آنان ننوشته
 اين زمان زنده بوده است....

 در مورد حسن بن علي ابن ابيطالب نيز نقل است كه سعيد بن عاص بر او نماز گزارد:

 غري واحد، عن أبی جعفر حممد بن علی: مات احلسن بن علیو قال معروف بن خربوذو «

                                           
 586ص  19؛ شرح احقاق الحق مرعشي ج  12ص  50ج  ،بحاراالنوار- 1
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هو أمري أربعني سنة. زاد بعضهم: وصلی عليه سعيد بن العاص، وو سبع هو ابنو

 .276F1»دينةالـم

 اند: سخنان جالب و كمي خنده دار گفته ÷در مورد امام رضا
شهاك نماز گزارد ولي سندي  ÷طبق تاريخ و روايات بر پيكر حضرت امام كاظم

وايتي اينچنين خيالي را اين بر اهل تشيع گران آمده و به رد اين موضوع پرداخته و ر
 اند: جعل كرده

 شيخ صدوق در عيون، نقل كرده كه:

سه روز قبل از وفاتش به مسيب فرمود: من عزم سفر به مدينه جدم  ÷امام كاظم
 ندم علي بنمايم.دارم تا وصيتهاي الزم را به فرز صرسول اكرم 

 گويد: تمام درها بسته است و مأمورين زندان، مراقب هستند. مي مسيب

فرمايد: اي مسيب! گويا يقين تو درباره خدا و ما اهل بيت ضعيف است.  مي حضرت
من همان نام بزرگ خداوند را كه آصف بن برخيا خواند و تاج و تخت بلقيس را در 

 خوانم و در مدينه به ديدار فرزندم مي يمان آورد،كمتر از يك چشم به هم زدن، نزد سل
 روم. مي

مسيب گويد: ديدم كه حضرت بعد از خواندن دعايي, در جايگاه خويش نيست و پس 
از مدتي حضرت برگشت و با دست خود, زنجير را به پاي خويش بست و خدا را 

و طهارت  سپاس به بجاي آوردم كه بدين وسيله ايمان مرا نسبت به اهل بيت عصمت
 فزوني بخشيد.

يا مسيب! إنّ هذا «در شب شهادتش به من فرمود:  ÷گويد حضرت كاظم مي مسيب

ه يتويلّ غسيل ودفني، هيهات! هيهات! أن يكون كالرجس، السندي بن شاه ، سيزعم أنّ

 .»أبداً  كذل

                                           
 .تهذيب الكمال المزي -1
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پندارد كه مراسم غسل و دفن  مي اي مسيب! سندي بن شاهك اين مرد پليد، چنين«
 .»هده دار خواهد بود، هرگز اين چنين نخواهد شدمرا او ع

 ÷ين افراد به حضرت كاظمتر گويد: يك لحظه شخصي را ديدم كه شبيه مي مسيب
 است. ÷در كنار حضرت نشسته و به ذهنم رسيد كه او حضرت رضا

به خدا سوگند! تمام مراسم غسل و دفن حضرت را فرزند گرامش انجام داد و دست 
277Fپنداشتند مي مون به بدن مقدس حضرت نرسيد، گرچه چنينسندي بن شاهك و مأ

1. 
همانطور كه ديديد، در مورد اين بزرگان نيز تناقضاتي وجود دارد، ولي هيچ آدم عاقلي 

البته به جز قزويني و اين اختالفات را دليل بر عدم موجود بودن آن بزرگواران نميگيرد(
 اش) دار و دسته

رده باشد نيز مهم نيست همانطور كه در نزد شيعه و اينكه چه كسي امام را مقدم ك
 ÷از نگهبانان زندان و حضور داشتن در مراسم غسل پدرشان ÷گذشتن امام رضا

بدون اينكه كسي به جز مسيب او را ببيند، و همينطور پيمودن راه بين مدينه و بغداد در 
 يك شب!! مهم نيست. تا آنجا كه علماي! اهل تشيع مينويسند:

مسير ميان مدينه و طوس و يا مدينه و بغداد و حضور  ÷ر: پيمودن امامسيد شب
يافتن براي انجام مراسم غسل و كفن و دفن پيكر پاك پدر بزرگوار خويش يك امر 

پايه و كوته نظري است و با توجه به معجزات و كرامات قطعي  بي ممكن بوده و انكار آن
278Fدور از حقيقت استكه از آنان صورت گرفته، نپذيرفتن اين امر، 

2!!!!. 
 
 
 
 

                                           
 96 - 95ص 1عيون االخبار رضا شيخ صدوق ج -1
 251/2ج ،مصباح االنوار -2
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  ببا ام كلثوم يا با حضرت زينب سشبهه: ازدواج عمر

دانند عمر  اختالف و تناقض در روايات اهل سنت به حدي است كه خودشان هم نمي
ازدواج كرده است. عبد الحي كتاني اعتقاد دارد كه عمر با  ÷با كدام دختر امير مؤمنان 

 .كرده است!!!حضرت زينب سالم اهللا عليها ازدواج 
 كتاني در نظام الحكومة اينگونه مينويسد:

  ايم، اي كه تاكنون شنيده نويسد: بزرگترين مهريه مختار كنتي به نقل از دميري مي
ا تزوج ـمـ(صداق عمر ل زينب دختر علي قرار داداي بود كه عمر براي ازدواج با  مهريه

هزار دينار. وهنگامي كه از اين مبلغ اين مهريه عبارت بود از چهل   ،زينب بنت علی)

ولي از رسول خدا شنيدم   مهريه سنگين از وي سؤال شد گفت: من ميلي به زنان ندارم؛
شود؛ مگر سبب و نسبت داشتن با  ها در قيامت قطع مي ها و سبب كه فرمود: تمام نسب

ذا با من؛ بنابراين دوست داشتم تا نسبت بين من و رسول خدا محكم و استوار بماند و ل
ازدواج نمودم و اين مهريه سنگين را هم   دختر وي همانگونه كه با دختر من ازدواج كرد،

 به جهت دامادي رسول خدا به عهده گرفتم.
 :جواب

 هستند و در اين مورد سخن ايشان حجت نيست. 1382اوالً: شيخ كتاني متوفي 
ثوم گفتيم،ايشان اين دوماً: همانطور كه قبالً نيز در بحث مقدار مهريه حضرت ام كل

 1226شيخ مختار الكنتي متوفي  »همةالـماالجوبة «ارجاع به كتاب  متن از كتابشان را

 اند. و ايشان نيز از حافظ الدميري نقل كردهاند  داده
 يابيم: مي و ما با مراجعه به كتاب شيخ دميري اين جمله را در آن 
 .279F1»ألف درهم وأصدقها أربعني ،سوتزوج عمر أم كلثوم بنت علی «
 .»درهم ازدواج كرد 40000با مهريه  سبا ام كلثوم دختر علي سو حضرت عمر«

                                           
 .م 2003،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 482الحيوان الكبرى،دميري ص  ةحيا - 1



 163  بهاتبخش دوم از ش

 

پس منظور شيخ كتاني همان ام كلثوم دختر فاطمه بوده كه به تصريح بزرگترين علماي 
اهل تشيع نام او زينب صغري بوده است.(همانطور كه قبالً از طبرسي و شيخ مفيد و... 

 نقل شد)
280Fهانت با ناموس رسول خدامحور چهارم: ا

1 
كه ازدواج عمر و ام كلثوم را ثابت كنند، روايات ساختگي فراواني  اهل سنت براي اين

 شود. انسان جاري مي ها عرق شرم از پيشاني اند كه از شنيدن و خواندن آن را نقل كرده
 ؟ آيا اين قدر ارزش دارديم: اثبات حسن روابط به چه قيمتيپرس ما از اهل سنت مي

 ي مطرح كنند؟ا كه چنين رواياتي جعل و چنين تعابير زشت و زننده
ازدواج ام كلثوم با عمر عوارضي دارد كه كمترين عارضه آن خيانت به ناموس رسول 

 ؟پذيريد آيا شما اين عوارض را مي خدا است،
هاي علمي اهل سنت و حافظ علي االطالق  ابن حجر عسقالني كه يكي از استوانه

 كند: در كتاب االصابة نقل مي ها است، آن
خواستگاري   ÷از محمد بن علي روايت شده است كه عمر ام كلثوم را از علي 

پاسخ گذاشته  كرد، امام خردسال بودن او را يادآوري كرد. به عمر گفته شد: علي تو را بي
اگر فرستم،  فرمود: من ام كلثوم را به نزد تو مي ÷است، دوباره نزد وي برو. امام علي 

ام كلثوم را نزد عمر فرستاد،  ÷خوشت آمد، او را به همسري خود انتخاب كن. امام 
اگر خليفه نبودي چشمت را كور  عمر ساق پاي ام كلثوم را برهنه كرد! ام كلثوم فرمود:

 .كردم! مي
هاي علمي اهل سنت در سير أعالم النبالء نقل  و نيز ذهبي يكي ديگر از استوانه

 كند: مي

                                           
اي كه در حال نقد آن  ايم، چون مقاله مقاالت آقاي قزويني استخراج كردهاي از  اين شبهه را از مقاله - 1

 هستيم اين شبهه را بيش از حد طوالني نوشته بود.
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گفت: ام كلثوم را به همسري من در بياور، من  ÷گويد: عمر به علي  البر مي ابن عبد
خواهم به وسيله اين ازدواج به كرامتي برسم كه احدي نرسيده است. امام گفت: من او  مي

آورم ـ گر چه ام  كردي، او را به عقدت درمي فرستم، اگر رضايتش را جلب را نزد تو مي
اي نزد  كلثوم را به همراه پارچه ام ÷آورد ـ امام  هانه كلثوم به خاطر خردسال بودن ب

اي است كه به تو گفته  عمر فرستاد و به او گفت: از جانب من به عمر بگو، اين پارچه
بودم، ام كلثوم نيز سخن امام را به عمر رساند. عمر گفت: به پدرت از جانب من بگو، من 

را بر ساق ام كلثوم نهاد و آن را راضي شدم خدا از تو راضي باشد. بعد عمر دستش 
شكستم.  كني ؟ اگر خليفه نبودي، دماغت را مي برهنه كرد. ام كلثوم گفت: چرا چنين مي

بعد نزد پدرش رفت و او را از عمل عمر خبردار كرد و گفت: مرا به نزد پير مرد بدي 
 فرستادي.

به كار برده و در ترين تعبيرات را  همچنين خطيب بغدادي در كتاب تاريخ بغداد زشت
 زند: مي ÷حقيقت تهمت زشتي را به امير المؤمنين

دخترش را آرايش كرد و نزد عمر فرستاد، عمر وقتي او را ديد، به سوي او  ÷علي
آمد و ساق پاي او را گرفت و به او گفت: به پدرت بگو، راضي شدم، راضي شدم، راضي 

كرد: عمر به تو چه گفت: ام كلثوم شدم. و ام كلثوم نزد پدرش آمد، امام از او سؤال 
گفت: از  عرض كرد: مرا صدا زد، و بوسيد!، وقتي كه بلند شدم، ساق پايم را گرفت!

 جانب من به پدرت بگو، راضي شدم.
اين تعابير آن قدر زشت و زننده است كه حتي صداي بعضي از علماي اهل سنت را 

است كه صداي آشپز هم در آمده  آن قدر شور شدهاش  نيز درآورده است. به قول معروف
 است.

 گويد: الجوزي در اين باره مي سبط ابن
ام كلثوم را نزد عمر فرستاد تا او را ÷جد من در كتاب منتظم نقل كرده است كه علي

اما عمر ساق پايش را برهنه كرد و با دستش آن را لمس كرد. به خدا قسم  ÷بنگرد
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 ÷بود، عمر حق نداشت اين كار را انجام دهدچنين چيزي قبيح است، حتي اگر او كنيز 
 چرا كه به اجماع مسلمين دست زدن به زن نامحرم جايز نيست.

اما از آنجايي كه بزرگترين علماي اهل  ÷ما به جعلي بودن اين روايات يقين داريم
 پرسيم:  ها مي اند، از آن سنت اين مطالب را مطرح كرده

؟ آيا آن هاي ناروايي داده شود چنين نسبت ÷آيا سزاوار است كه به امير المؤمنين
 ؟فرستد مي حضرت دخترش را قبل از ازدواج و محرميت به چنين ديدار شرم آوري

اما خليفه  ÷كند مي چگونه است كه يك دختر خردسال زشتي چنين عملي را درك
 ؟كند نمي مسلمين آن را درك

؟ و آيا انجام دهدچنين عمل زشتي را  صآيا سزاوار است كه خليفه رسول خدا
 ؟ا به صراط مستقيم الهي هدايت كندتواند خلق خدا ر چنين كسي مي

) ا، دختر شما و يا حتي مادر شما (نه با ناموس رسول خدااگر كسي با خواهر شم
 ؟كرديد ه نظري در باره وي پيدا ميداد، چ چنين عمل زشتي را انجام مي

 ؟كنيد ناموس رسول خدا نقل مي ر حقپسنديد، چرا آن را د اگر اين عمل را نمي
 جواب:

نقل ميكنم كه مولف محترم  »فرار از واقعيت تا كي«اين قسمت را عيناً از كتاب 
 و مينويسند:اند  (مجيب شاهوزهي) به خوبي آن را جواب گفته

است ترجمه عبارات را هم  الزم در اينجا رفع يك اشتباه كه داراي نوعيت علمي است
 نشوند. خوانندگان عزيز رنجيده خاطر وشت بنا براينتوان ن نمي مصلحتاٌ

به خانه  لبه امام محمد باقر يك واقعه رفتن ام كلثوم در بعضي روايات منسوب 
اعظم يك طعن بزرگ را  سنقل شده كه طعن كنندگان حضرت فاروق سعمر فاروق

ل و دخترانش نيز زير سؤا سكرده اند؛ گر چه ضمناٌ عزت و وقار حضرت علي اضافه
پروا بغض و عداوت باطني  بي اعتنا به اين نكته بي گردد، ليكن مي رود و خدشه دار مي

 اند. خودشان را در شكل عبارات زشت اظهار كرده
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 مفيد خدمت خوانندگان بدين شرح معروضي  چند تبصره در مورد اين روايات
 دارم: مي

يك واقعه در مرويات  ي اول: در ميان محدثان اين امر متداول است كه پس از مالحظه
اصل چيز «برند. از اين روش فراز و نشيب و كم و زياد  مي متعدد به اصل حقيقت پي

 ».عيان خواهد شد
شود كه از طرف  مي باال، روشني  با بكار بردن اين روش ارزيابي حديثي در مسأله 

به قرينه  راويان در اينجا ادراج في الرواية صورت گرفته است. اگر براي اين امر نياز
ي ام  هجري) تذكره 235تا  230د (متوفي هست، پس در روايت طبقات ابن سع

توان به آن مراجعه كرد. در اينجا فقط  مي موجود است، سبنت علي مرتضي  لكلثوم
 شود:  مي شود كه اصل واقعه از آن خوب واضح مي قسمت ضروري آن بيان

ومنني الـمقال انطلقي هبذا ايل امري و فصنّعت ثم امر بربد فطواه س... فأمر هبا عيل «

ان سخطه فرده. فلام اتت السالم ويقول ان رضيت الربد فامسكه و كارسلني ايب يقرأ یفقول

ال ايل ابيها فقالت: ما نرش الربد و، قد رضينا. قال فرجعت كِ يف ابيو كِ في كقال: بار سعمر 

 – ٣٠٤/  ٨(طبقات ابن سعد:  »نظر االّ ايل. فزوجها اياه فولدت له غالما يقال له زيد

 چاپ ليدن يورپ) 

شود كه اصل ماجرا فقط همين قدر بوده كه در اين  مي در پرتو اين روايات معلوم
روايت بيان شده است و اين واقعه را اگر كسي در صورت الفاظ زشت و منكر در جاي 

 ت.ديگر بيان كرده، بايد دانست كه چيزي جز اضافات از طرف راويان آن نيس
شود، از نظر سند  مي تعبير زشت ديده ها دوم: تمام روايات مبين اين واقعه كه در آن

در مقابل، رواياتي كه  اند. منسوب شده ÷منقطع و در متن شاذ هستند كه به محمد باقر
مروي هستند كه در  ÷ما براي اثبات اصل مسأله ياد آور شديم نيز از امام محمد باقر

 منكر و عنوان زشت وجود ندارد.اظ آنها بطور كلي الف
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الزم  اند، گونه مواقع نوشتهلحوظ داشتن آن ضابطه كه براي اينپس در اين صورت م
 است.

، حتت ٢٨(ص:  »الزواجر عن اقرتاف الكبائر«ابن حجر مكي هيثمي در كتاب خودش 

شامي در  و نيز عالمه ابن عابدين )»يف الكبائر الباطنة«باب االول  »الكبرية االويل«عنوان 

ر الـمرد «  اند:  مرتدين) اين قاعده را چنين نوشته/ باب: ال 3ج: » ( ختارالـمحتار حاشية دّ

  ».واذا اختلف كالم اإلمام، فيوخد بام وافق االدلة الظاهرة ويعرض عام خالفها«

هنگامي كه در كالم امامي اختالف ديده شد، پس آن قول كه اليق و مناسب ديانت و «
واي بزرگان است، قابل قبول خواهد بود و آن چه كه معارض با شأن ايشان امانت و تق

 .»اعراض و اغماض و طرد استي  ايستهاست، ش
كه هنگام متقابل و معارض شدن اند  سوم: علماي اصول حديث ضابطه اي بيان فرموده

 دارند و آن اينست: مي روايات، آن را ملحوظ
اوار قبول كردن است و روايتي كه با عقل و روايتي كه موافق عقل و عادت باشد، سز

عبارت زير را در  .س آن باشد، قابل اعتنا نخواهد شدعادت موافق نباشد و بلكه بر عك
 اصولي مالحظه فرماييد:ي  ن قاعدهاي

مقتيض العقل بحيث ال يقبل التأويل ويلحق بام ـكمخالفتهِ ل یروالـمومنها قرينهٌ يف «

تواترة او الـمة و العادة وكمنافاته لداللة الكتاب القطعية او السنّ شاهدة االـميدفعه احلسّ و

 .»االمجاع القطعي

چاپ  –6، ص: 963رفوعة، از علي بن محمد عراق كناني، متوفي الـم(تنزيه الشريعة 
 .)»220: 2رحماء بينهم: «منقول از كتاب -مصر

ر وجود دارد و به امام الفاظ منك ها چهارم: در گذشته بيان شد كه آن روايات كه در آن
ي روايات معتبر و مستند ثابت  ب هستند و مجتهدان شيعه به وسيلهمنسو ÷محمد باقر

چيزهايي كه او بيان كرده، تدليس و تخطيط  ÷كه در مرويات امام محمد باقراند  كرده
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و بدين طريق بر او افتراء شده است؛ چنان كه در اند  شده و به جانب او منسوب شده
 آمده است: » تنقيح المقال مامقاني«و » كشيرجال «

غرية بن سعيدٍ دسَّ يف كتب الـمانّ لكل رجل منّا يكذب عليه وعنه انّ  ÷عن الصادق«

ث هبا ايب فاتقواهللا واصحاب ايب احاد سنّة يقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وال يث مل حيدّ

 . »نبينا

تنقيح المقال  اپ جديدتهران+چ-195ي مغيره: تذكره چاپ بمبي+ -146(رجال كشي:
 / المقام الثالث من المقدمة).174از عبداهللا مامقاني:

براي عاقالن جواب اين سوال روشن است كه وقايعي كه در خانه پيش بيايد توسط 
شود؟ چون اين كار به دو طريق ممكن است صورت گيرد.  مي چه كسي در خانه افشا

؛ اما بدون سافشا شده است و يا عمر فاروق  لمثالً در اين مورد يا توسط ام كلثوم 
شك اين افشا از اين دو بزرگوار صورت نگرفته است، زيرا خالف فهم و قياس و عادت 

 لذا اين روايت بنا بر متضاد بودن با قياس و عادت، (فتدبّر)و شرافت شرافتمندان است! 

 اصل ثابت شده و قابل رد است.  بي
آن يشهد وقاحة نسبوها اليه وإنه بريئ منها والقروكم من كم من قصة اخرتعوها «

 . »بدينهم وديانتهم وصالحهم

اگر  –بنا بر گمان طعن كنندگان  –پنجم: علي سبيل التنزل بايد گفت: فرضاً وتقديرا 
 تواند در جواب طاعنين بگويد: مي اين قصه را شخصي قبول هم بكند پس

يعني سرزدن اين نوع كارها را  ».كنند مي اين گناهي است كه در شهر شما نيز«
هم با جرأت بيان  سعلمايتان (علماي اهل تشيع) از خود جناب مستطاب علي مرتضي 

قرب «عالم مشهور دنياي شيعي، عبداهللا بن جعفر حميري در تصنيف خود  اند. كرده
 نويسد:  مي چاپ تهران) –/ تحت مرويات الحسن بن علوان  49(ص: » االسناد

أراد ان يبتاع اجلارية، يكشف عن ساقها  عن ابيه؛ عن عيل؛ انه كان اذا... عن جعفر «

 !!.!»فينطر اليها
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هر جوابي را كه ÷حاال دوستان شيعه اختيار دارند براي دفاع از حيثيت علي مرتضي
دوست دارند، مرتب فرمايند و بدانند كه همان جواب دوستان شيعه بعينه جواب ما از 

 نين او است.به طاع سطرف عمربن خطاب 
اند  تراشيده سنزد ما اهل سنت نه آن سخن صحيح است كه دوستان بر علي مرتضي 

البته اين همه تجويزات براي داغ  اند. اختراع كرده سو نه اين واقعه كه بر فاروق اعظم 
داغ ِ ورع و تقواي اين بزرگواران رضوان اهللا عليهم اجمعين است.  بي دار كردن چادر
 را نصيب فرمايد. آمين.» خذ ما صفا ودع ما كدر «به همه عمل كردن بر خداوند متعال 

****************** 
جواب كافي و وافي وشافي استاد مجيب شاهوزهي را خوانديد، بنده نيز چند بند 
 اضافه ميكنم كه (در صورت صحت اين روايات ركيك،) در روايات اينچنين ميخوانيم:

در  ÷نزد پدر بازگشت و ماجرا را گفت.. حضرت عليزماني كه ام كلثوم به خانه، 
 .زوجك = اي فرزندم او همسر توست!!يا بنية فإنه  جواب فرمود:

خواست تا ام كلثوم را نزد او بفرستد  سو باز هم در روايت خوانديم كه حضرت عمر
تا ببيند كه آيا واقعاً كم سن است يا خير! و ازدواجي صورت نگرفته بود. چگونه حضرت 

در جواب دخترش ميگويد: او شوهر تو است؟ اگر آن وقت كه به خانه حضرت  ÷علي
در آمده بود كه به كل طعنها بر باد ÷وارد شده بود،به عقد حضرت عمر  سعمر

با همسر خود چنين رفتاري را كرده و اگر بگوييد: نه تا آن  ÷ميروند!چون حضرت عمر
ين است) ميگوييم: پس چرا حضرت زمان ازدواج صورت نگرفته بود(كه صحيح هم هم

به دخترش چيز ديگري گفت!.. اين تناقض به چه معناست؟ جز به معني كذب  ÷علي
 بودن اين روايات؟

گذشته از آن، طبق فتواي مرجع تقليد شيعه آيت العظمي! سيد محمد صادق روحاني 
مشكلي كه در سايتشان موجود است، حتي ديدن بدن لخت يك دختر قبل از ازدواج هيچ 

 .ندارد، به اين شرط كه مرد قصد ازدواج داشته باشد!!
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البته شكي نيست كه روايت مربوطه كذب محض است و اين دو قول نيز محض تذكر 

281Fبود

1. 
م بگوييد چرا علماي اهل سنت اين روايت را در كتابهايشان نقل ميكنند اگر ه

در كتابش آن روايت را » عبداهللا بن جعفر حميري«ميگوييم به همان دليلي كه عالم شيعي 
روايتي را از  ÷نقل ميكند! و به همان دليلي كه شيخ كليني نقل ميكند كه حضرت علي 

 يك االغ!!!! نقل ميكند.
چون واقعاً جناب كليني در معتبرترين كتاب اهل تشيع روايتي را نقل تعجب نكنيد 

االغ وجود دارند كه معلوم نيست ثقه هستند يا نه، دروغگو  5كرده كه در سلسله راويانش 
 .هستند يا صادق! و ضمناً شرح حال اين االغها در كتب رجال نيامده است!

                                           
نهايت موجود است كه چون خالف ادب است  از اين قبيل روايات دروغ و زشت در كتب شيعه بي -1

(ترجمه هللا ثم تاريخ)  يم!.. شما ميتوانيد به كتاب اهل بيت از خود دفاع ميكنندنمتوانيم آن را نقل كن
 و حسن و حسينب و ... مراجعه كنيد.  بو اميرالمومنين و  فاطمه صباب توهين به پيامبر

http://www.istefta.net/ans.php?stfid=5179&subid=9
http://www.istefta.net/ans.php?stfid=5179&subid=9
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 متن روايت اينگونه است:
فقال: بأيب أنت  صقال: إن ذلك احلامر كلم رسول اهللا  ÷ ؤمننيالـموروي أن أمري «

وأمي إن أيب حدثني، عن أبيه، عن جده، عن أبيه أنه كان مع نوح يف السفينة فقام إليه نوح 

فمسح علی كفله ثم قال: خيرج من صلب هذا احلامر محار يركبه سيد النبيني وخامتهم، 

 .282F1»فاحلمد هللا الذي جعلني ذلك احلامر
(كه نامش غفير بود!) به ايشان  صروايت است كه االغ پيامبر  ÷امير المؤمنيناز « 

 گفت:

پدرم از پدر بزرگم و او از پدرش و او از (پدر و مادرم فدايت باد) اي رسول خدا! 

در كشتي بود نوح پشت او را دست كشيد  ÷:او با نوح پدر بزرگش روايت ميكنندكه
يدا خواهد شد كه سرور وخاتم پيامبران بر او سوار و فرمود از نسل اين االغ، االغي پ

 .»م كه اين افتخار را به من بخشيدميشود پس خدا را سپاس ميگوي
 و همينطور روايات ركيك و بسيار زشتي كه به خدا بنده شرم دارم كه آنها را نقل كنم!

 شبهه: عمر در مقابل اهانت مغيره به ام كلثوم، سكوت كرد:

كلثوم ازدواج كرده است، اگر چنين مطلبي صحت  نند كه عمر با امك اهل سنت ادعا مي
آيد  كند، غيرتش به جوش نمي كلثوم توهين مي دارد، چرا هنگامي كه مغيرة بن شعبه به ام

 كند. و از همسرش دفاع نمي
 نويسد: ابن خلكان در وفيات األعيان مي

رده است، و به خاطر امتناع ام جميل (كسي كه سه نفر شهادت دادند مغيره با او زنا ك
شاهد چهارم از شهادت، از حد رهايي يافت) در حج، با عمر همراه شده و مغيره نيز در 

 شناسي؟  مي آن زمان در مكه بود. عمر به مغيره گفت: آيا اين زن را

                                           
ص  17بحار االنوار ج ؛167ص  1؛ علل الشرائع،شيخ صدوق ج 237ص  1اصول كافي كليني ج - 1

 و.. 405
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كلثوم دختر علي است! مغيره در پاسخ گفت: آري اين ام. 
كنم كه  مي ي؟ قسم به خدا من گمانزن مي خبري بي عمر گفت: آيا خودت را به

ترسم كه از آسمان  بينم مي مي در باره تو دروغ نگفته است؛ و هر زمان كه تو را  ابوبكرة
 .سنگي بر سر من فرود آيد!
 نويسد: و ابوالفرج اصفهاني مي

مجالد از شعبي نقل ميكند كه او گفت:ام جميل همان كسي است كه مغيره را به زناي 
داد! اين زن در  مي ردند و در كوفه به نزد مغيره رفته و كارهاي او را انجامبا او متهم ك

شناسي؟ پاسخ  زمان حج با مغيره و عمر همراه شد. عمر به مغيره گفت: آيا اين زن را مي
كلثوم دختر علي است! داد: آري اين ام. 

گمان ندارم زني؟ قسم به خدا من  خبري مي : آيا در مقابل من خود را به بي عمر گفت
ترسم از آسمان  بينم، مگر آنكه مي كه ابوبكرة در باره تو دروغ گفته باشد! و تو را نمي

 .سنگي بر سر من فرود آيد!
------------- 

زنا كردن مغيره با ام جميل به بدكاره بودن شهره شهر و  جميل، مشهور و معروف و ام
بن شعبه، ام كلثوم را كه دختر  انگشت نماي عام و خاص بود. چرا هنگامي كه مغيرة
خليفه دوم او را مجازات كند،و  دختر رسول خدا بود، با چنين زن زناكاري مقايسه مي

 كند؟ نمي
 كرد. آمد و از همسرش دفاع مي اگر همسر او بود، بايد غيرتش به جوش مي

 جواب:
283Fاست!سندش مجروح اند  بايد بگويم كه: روايتي كه آقاي قزويني به آن متوسل شده

1. 
 در آن مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام موجود است كه:

                                           
؛ و تهذيب  2213به: مغانى األخيار فى شرح أسامى رجال بدر الدين العينى رقم  رجوع شود - 1

 و تهذيب الكمال المزي  37-36ص  10التهذيب ج 
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محن بن مهدی ال يروی عنه كان عبد الرخاری: كان حييی بن سعيد يضعفه، وقال الب«

 .»ل ال يراه شيئا يقول: ليس بشیءكان ابن حنبشيئا. و

 ..دينی: قلت ليحيی بن سعيد: جمالد ؟ قال: فی نفسی منه شیء...الـمقال علی ابن و«

؟ قال: أذهب سعيد يقول لعبيد اهللا: أين تذهب و قال عمرو بن علی: سمعت حييی بن

إلی وهب بن جرير أكتب السرية، يعنی عن أبيه، عن جمالد. قال: تكتب كذبا كثريا، لو 

 .»عبد اهللا فعلشئت أن جيعلها لی جمالد كلها عن الشعبی، عن مرسوق، عن 

 .»احلديث ابن سعد: كان ضعيفا يفال حيتج بحديثه.قال «حييی بن معني: 

نميتواند او را مجازات كند، چون در آن زمان همه  ساگر هم روايت صحيح باشد عمر
هم صورت شخص را نديده از كجا  سزنان با نقابي صورت خود را ميپوشيدند و مغيره

 لام كلثوم سبا خود گفته همسر محبوب حضرت فاروق سدقيقاً بشناسد؟ مغيره
 .اوست كه با او همراه است! است و حتماً

به آن اشاره ميكند همان  سبالفرض كه مغيره ميدانسته كه آن زني كه حضرت عمر -
نيز از اين موضوع مطلع بود، او چگونه ميتوانست اين  سام جميل است! و سيدنا عمر

را به چه جرمي مجازات ميكرد؟  سموضوع را ثابت كند؟ اگر اين را ثابت ميكرد، مغيره
 رم دروغگويي؟؟به ج

شايد اگر خود آقاي قزويني بودند، چنين ميكردند ولي آن موقع نميگفتند كه 
 اميرالمومنين قانون را براي همه يكسان نميداند؟

را جلوي  ل، سيده فاطمهسگذشته از همه اينها، شما معتقديد كه حضرت عمر
 در آن سرا سقط كرده، چرا حضرت علياش  مضروب و بچه سچشم حضرت علي

موقع هيچ عكس العملي نداشتند؟ آيا من ميتوانم به پيروي از شما بگويم: اگر سيده 
آمد و از همسرش دفاع  بود، بايد غيرتش به جوش مي سهمسر حضرت علي لفاطمه

همسر  لكند، پس اينكه از او دفاع نكرده به اين معنيست كه اصالً سيده فاطمه
 .آمد!!!! مي جوشبايست غيرتش به  مي نبوده و اال سحضرت علي
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باشد، و نه ميتوان با ادعاي خيالي مضروب  مي ربطيه شبهه آقاي قزويني بي متن باال به
را با وي منكر شد و نه ميتوان با استناد  سازدواج حضرت علي لكردن سيده فاطمه

مردود  سبه روايتي كه آقاي قزويني نقل كردند، ازدواج سيده ام كلثم را با حضرت عمر
 دانست.

جميل، مشهور و معروف و  ضمن آقاي قزويني گفته اند: زنا كردن مغيره با ام در
د.جميل به بدكاره بودن شهره شهر و انگشت نماي عام و خاص بو ام 

 ولي از اين آيه قرآن نا آگاه است كه ميفرمايد:

﴿  ُ تُواْ بِلل
ۡ
ۡۡ يَ� َ ۡۡ ل ِ إ فَِ اََ  ََ َََعِِ ُشَه ۡر

َ
لَۡيهِ بِأ َِ َّ ّلۡوَ� َجءَُ و  ُۡ �لَۡ�ِٰذبُو ِ ُه َّ � ََ ِِد  ََ ِ ِ َ َٓ ْو

ُ
اَ ِ فَأ ََ َه

  .]13النور: [ ﴾١

بايست آنان چهار شاهد حاضر را بياورند تا بر سخن ايشان گواهي دهند؟ اگر  چرا نمي«

 .»آوردند، آنان برابر حكم خدا دروغگو هستند چنين گواهاني را حاضر نمي
 ة چهار شاهد حاضر نشدند.ميفرمايد چهار شاهد كه در مورد مغير

 خداوند ميفرمايد:

ًُُموهُ ﴿ ۡۡ َسِمۡع ۡٞ َولَۡوَ�َ نِ ِظي َِ ََ َ�َٰذا ُ�ۡهَ�ٌٰن  َۡ بَِ�َٰذا ُسۡبَ�َٰد ّ ََ ًَ ّّ  ّ
َ
َ َ َء ََ  ُّ ء يَُ�و َّ  ًُۡ  ﴾قُۡل

گفتيد: ما را نسزد كه زبان بدين  شنيديد، مي بايستي وقتي كه آن را مي چرا نمي« .]16النور: [

 .»اهللا! اين بهتان بزرگي است بگشائيم، سبحان تهمت
 فرمايد: و مي

ِيَن ﴿ َّ � ّّ ۡٞ ُ�ِ نِ �ِ
َ
َذاٌب َ َِ  ۡۡ ْ لَُه ُدوا ََ ِيَن َ ا َّ � ِِ  ُِ َُ ِِ ٰ ََ ََ �لۡ ي ُِ َ َ ّ

َ
َ َّ ِ�  ب و ََة َيء َو��ِخ ّۡ  ُ � ِِ

 َّ ۡۡ َ� َ�ۡعلَُمو ًُ ن
َ
ُۡ َوَ ۡعلَ َّ  ُ َّ  .]19النور: [ ﴾١َو�

ايشان در دارند گناهاني بزرگي در ميان مومنان پخش گردد،  ن كساني كه دوست ميبيگما«

 .»دانيد داند، و شما نمي دنيا و آخرت، شكنجه و عذاب دردناكي دارند. خداوند مي
پس آقاي قزويني يا چهار شاهد رو كنيد و يا از گفته خود توبه كنيد و يا اينكه منتظر 

 .عذاب دردناك الهي باشيد!
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 ه: محور پنجم: بررسي و تحليل بهانه عمر براي ازدواج:شبه

كلثوم رفت، امير  طبق ادعاي اهل سنت، هنگامي كه خليفه دوم به خواستگاري ام
خردسال بودن او را بهانه و از پذيرش ازدواج خودداري كرد؛ اما خليفه دوم  ÷مؤمنان 

 اصرار و دليلي آورد كه امير مؤمنان پذيرفت!!!.
 نويسد: صنعاني مي عبد الرزاق

عمر بن خطاب با ام كلثوم دختري  كلثوم دختر علي بن ابي طالب ازدواج كرد. ام
ها براي  كرد! عمر به نزد ياران خويش آمده و آن مي كوچك بود كه با ديگر دختران بازي

 او طلب بركت كردند.
خدا عمر گفت: علت ازدواج من به خاطر شور و شوق جواني نيست! اما از رسول 

فرمود: هر سبب و نسبي در روز قيامت قطع خواهد شد، مگر سبب و  مي ام كه شنيده ص
 نسب من! و من دوست داشتم كه بين من و پيامبر سبب و نسبي باشد.

با دختر عمر ازدواج كرده است و  صدر حالي كه به اتفاق شيعه و سني، رسول خدا 
؛ بنابراين چه دليلي دارد كه دو نسب عمر از اين طريق با رسول خدا متصل شده است

كلثوم ازدواج نمايد. باره با ام 
كند كه شما داماد كسي باشي يا او داماد شما باشد، در هر حال خويشاوندي  فرقي نمي

شود و اگر خويشاوندي رسول خدا در قيامت براي كسي فايده داشته باشد، با  برقرار مي
 ازدواج حفصه با رسول خدا محقق شده است.

كلثوم دروغ است  بنابراين، بهانه خويشاوندي با رسول خدا از طريق ازدواج عمر با ام
 شود كه اصل ازدواج نيز دروغ باشد. و اين سبب مي

 گويد: سيد ناصر حسين لكنوي شيعي از معاصر در اين باره مي
اما آنچه در اين روايت دروغين آمده است، كه عمر به ياران خويش گفت: به درستي 

در روز قيامت جز سبب و نسب من قطع  ها رسول خدا فرمودند: تمام سبب و نسب كه
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خواهد شد؛ و من از صحابه حضرت بودم و دوست داشتم كه سبب و نسب هم داشته 
 .باشم!

پس از  صاين به طور قطع باطل است؛ زيرا اتصال سببي بين عمر و رسول خدا 
از طرف دختر عمر حفصه، حاصل  صحابي شدن او، بدون هيچ شبهه اي نزد اهل سنت

بوده است و همين يك اتصال، در  صشده است. زيرا او از همسران رسول خدا 
ايمان داشته باشد، براي ايجاد ارتباط با رسول  صصورتي كه عمر به سخنان رسول خدا 

 كرد. مي خدا كفايت
ا ايمان نداشت، تكرار اين اتصال براي او، ب صو اگر به سخنان رسول خدا 

رساند؛ جداي از اينكه ازدواح با اين  نمي خواستگاري از دختر علي نيز فايده اي به او
دختر از چند جهت براي عمر حرام بوده است؛ و كسي كه بهره اي از ايمان برده باشد، به 

كند (اشاره به بحث عدم كفائت كه به صورت مفصل بحث  مي خوبي اين مطلب را درك
 خواهد شد) 

 جواب:
كوچك  سو اين روايات است كه ميگويد: حضرت علياند  اهل سنت ادعايي نكرده

بودن دخترش را بهانه آورد و البته در بعضي روايات نيز بدون هيچ بحثي دخترش را به 
در آورد و همينطور در روايتي با فرزندانش مشورت كرد و سپس جواب  سازدواج عمر
 مثبت دادند.

ا درك نكرده اند! منظور از نسب اين است كه سيدنا و گويا ايشان منظور حديث ر
 از خاندان نبوت فرزندي داشته باشد. سعمر

 اند. محدثين اين حديث را اينگونه شرح داده
(غري نسبي وسببي) النسب بالوالدة والسبب بالزواج أصله «المناوي در فيض القدير: 

لكل ما يوصل ألي شئ  ء ثم استعريالـاممن السبب وهو احلبل الذي يتوصل به إلی 
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(وصهري) الفرق بينه وبني النسب أن النسب راجع لوالدة قريبة جلهة اآلباء والصهر من 

 .284F1»خلطة تشبه القرابة حيدثها التزويج

(كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال سببی ونسبی) ويف رواية « :و باز هم المناوي

ودة وكل ما يتوصل به إلی الـمو بدل ونسبی وصهري قال الديلمی: السبب هنا الوصلة

الشئ عنك فهو سبب وقيل السبب يكون بالتزويج والنسب بالوالدة وهذا ال يعارضه حسنه 

يف أخبار أخر ألهل بيته علی خوف اهللا واتقائه وحتذيرهم الدنيا وغرورها وإعالمهم بأنه ال 

يملكه نفعهم بالشفاعة يغني عنهم من اهللا شيئا ألن معناه أنه ال يملك هلم نفعا لكن اهللا 

العامة واخلاصة فهو ال يملك إال ما ملكه ربه فقوله ال أغني عنكم أي بمجرد نفسی من عري 

ما يكرمنی اهللا تعالی به أو كان قبل علمه بأنه يشفع وملا خفي طريق اجلمع علی بعضهم 

 .285F2»تأوله بأن معناه أن أمته تنسب له يوم القيامة بخالف أمم األنبياء

 .286F3»الرضاعو صاهرةالـملو بو والنسب باالنتساب«بدين ميگويد: ابن عا

اين شرح اينگونه تاييد ميشود كه ميبينيم كه شيخ شيعي(بحراني) اينگونه روايت را 
عن  ‡عن آبائه  ÷بسنده عن الرضا  287F٤وروی الشيخ يف كتاب األمايل«نقل ميكند: 

 .288F5»نسبيقال: كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إال سببي و صالنبي

 ميبينيد كه در قسمت اول روايت صهر (دامادي) نوشته و در قسمت دوم نسبي!
كل سبب ونسب وصهر منقطع « و همينطور است كه در بعضي روايات اينگونه آمده:

 .289F1»يوم القيامة إال سببي ونسبي وصهري

                                           
 .بيروت –دار الكتب العلمية  ،5834ح  554ص  4فيض القدير شرح جامع الصغير مناوي ج  - 1
 . 6309ح  27ص  5فيض القدير شرح جامع الصغير مناوي ج  - 2
 .لبنان –بيروت  -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  _ 215ص  2حاشية رد المحتار ابن عابدين ج  - 3
 .38ص  20الوسائل الشيعه ج  -4
 ،نشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم.154ص23) ج1186الحدائق الناضرة،محقق البحراني(م -5
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ميخواسته داماد آن خاندان پاك شود تا از آنها اوالدي  سپس نتيجتاً: حضرت عمر
 اشته باشد.د

پس ادعاي آقاي قزويني و همدست ايشان خود را به خواب زدن است و ما هم براي 
 بيدار شدن ايشان دعا ميكنيم.

 :صشبهه: محور ششم: مخالفت با سنت رسول خدا

 خداوند در قرآن كريم خطاب به همه مؤمنين فرموده است:

ِِ رَُسوِل �﴿  ۡۡ َّ لَُ� �َ َۡ سَ ّلَق َۡ ۡسَوةٌ 
ُ
َ ِ َ  َدِٞ َّ َّ � ََ ََ َۡ ََ َو ََ ��ِخ َ َو�ۡ�َۡو َّ َُۡجواْ � َّ يَ مَِمن َ� ل

ثِ�ٗ   .]21األحزاب: [ ﴾٢� ََ
ها كه اميد به رحمت  مسلّماً براي شما در زندگي رسول خدا سرمشق نيكويي بود؛ براي آن«

 .»كنند خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد مي
فرمايد كه پيامبر در همه جا براي شما اسوه  خطاب به مؤمنين ميدر اين آيه خداوند 

پيروي كردن از او است، و اگر تعبير به  صاست و مقصود از اسوه در باره رسول خدا

ِِ رَُسوِل �﴿  ۡۡ َّ لَُ� �َ َۡ ِ ّلَق شده است و استقرار و استمرار در گذشته را افاده  ﴾َّ
اين وظيفه هميشه ثابت است، و هميشه بايد آن  كند، براي اين است كه اشاره كند مي

هاي رسالت  الگوي شما باشد. و نيز معناي آيه اين است كه يكي از فلسفه صحضرت
و ايمان آوردن به او، اين است كه به ايشان تأسي كنيد، هم در گفتارش و  صرسول خدا

 . هم در رفتارش

 صتوسط رسول خدا  برد خواستگاري أبو بكر و عمر 

طلب نيز قطعي است كه هنگامي كه عمر و ابوبكر به خواستگاري حضرت زهرا اين م
دو روي گرداند. در  ها زد و از آن سالم اهللا عليها آمدند، پيامبر اسالم دست رد بر سينه آن

                                                                                                             
 .106ص  12ابي الحديد ج ؛ شرح نهج البالغه ابن  168ذخائر العقبى ص  - 1
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خواست به آن دو بگويد كه شما لياقت اين را نداريد كه با خانواده رسول خدا  حقيقت مي
نيد، نه تناسب سني با حضرت زهرا داريد و نه تناسب ديني رابطه خويشاوندي برقرار ك

 ايماني، و نه اخالقي و نسبي و...
  از صواعق محرقه كه آن را بر ضد شيعه نوشته است، 11ابن حجر هيثمي در باب 

 گويد: مي
ابو داوود سجستاني نقل كرده است كه ابوبكر از حضرت زهرا خواستگاري كرد، 

روي گرداند، سپس عمر خواستگاري كرد و رسول خدا از او  رسول گرامي اسالم از او
 گرداند... نيز روي

 نويسند: ابن حبان در صحيحش و نسائي در سننش مي
كند كه ابوبكر و عمر از فاطمه خواستگاري كردند،  عبد اهللا بن بريده از پدرش نقل مي

ستگاري خوا ÷ها فرمود: فاطمه خردسال است، سپس علي  به آن صپيامبر اسالم 
 درآورد. ÷نمود، پيامبر او را به ازدواج علي 

 گويد: حاكم نيشابوري پس از نقل اين حديث مي
 هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه.

اين حديث، طبق شرائطي كه بخاري و مسلم در صحت روايت قائل بودند صحيح؛ اما 
 اند. دو نقل نكرده  آن

ندادن دختري از اهل بيت به  صرسول خدا  بنابراين، طبق آن چه گذشت، سنت
 با اين سنت مخالفت كرده باشد. ÷ابوبكر و عمر است و امكان ندارد كه اميرمؤمنان 

 جواب:
اين بوده  صاگر استدالل شما به اين شكل است، پس ميگوييم: سنت حضرت محمد

ام به خواستگاري  س، عثمانسكه دختر به عثمان بدهد! پس اگر به جاي حضرت عمر
آيا در  آمد و جواب مثبت ميگرفت، شما چيزي نداشتيد كه بگوييد؟؟؟ مي لكلثوم

 آنموقع سكوت ميكرديد؟ 



 در روشني آفتاب                             180

 

فقط به  صطبق استدالل شما جايز نيست كه تا قيامت كسي زن بگيرد!! چون محمد
اند!! و باز هم ميگوييم: سنت رسول اهللا!!  دختر داده سو حضرت عثمان ÷حضرت علي

و ابوسفيان و... دختر بگيرد.. پس جايز نيست كه  بابوبكر و عمر اين بوده كه از ص
 .ان آنها از كسي دختر گرفته شود!!تا قيامت به جز از خاند

را هم تعيين  صولي آقاي قزويني (نعوذ باهللا) عالم الغيب نيت حضرت محمد
 اند. كرده

جواب مثبت نگرفتند پس  صاگر شيخين به خاطر سنشان ازطرف حضرت رسول
 ن را چه ميگوييد:اي

را از پدرش خواستگاري  لگروهي از مهاجران فاطمه يعقوبي در تاريخش ميگويد:
290Fكردند

1. 
 آيا همه آنها سنشان باال بود؟ همه اين گروه مهاجران؟

گذشته از آن اين ادعاي ايشان اشاره به مطلب است، همين موضوع به صورت 
هيچ وقت با سنت  س: حضرت عمرعكسش نيز ميتواند مطرح شود. يعني اينكه بگوييم

حاضر  ÷و به همين دليل است كه حضرت علياند  مخالفت نكرده صحضرت رسول
در بياورند. كه اگر خالف اين بود  سشدند دختر خودشان را به ازدواج آن حضرت 

 حاضر نميشدند دختر خود را به عقد ايشان در آورند. ÷حضرت علي
 چه بود.. سحضرت صديق و فاروق و اما اينكه دليل آنحضرت در رد كردن

ج فاطمة من عيل«فرمودند:  صدر اين مورد خود آن حضرت  .291F2»إن اهللا أمرين أن أزوِّ

 .»را به ازدواج علي درآورم لهمانا خداوند مرا امر كرد كه فاطمه«
 .292F1»يا علی إن اهللا أمرنی أن أزوجك فاطمة« و در كتب شيعه با اين كلمات:

                                           
 .31ص  2ج تاريخ يعقوبي  - 1
 اند.گويد: طبراني آن را روايت كرده و راويانش ثقهمي 15208، به شماره »مجمع الزوائد«هيثمي در  -2
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 .دانسته،خالف امر خداوند عمل كند! صمبردر تخيل نميگنجد كه پيا
ي بچه گانه همه و همه از الهاماتي است كه شيطان به ها پس اين همه داستان بافي

 .مدعي الهام كرده است!
 (امر از سوي خدا) را چندين بار در روايات ميبينيم، مثالً : ضمناً اين نوع وصلت

سه شب تو را در «د: فرمودن ÷خطاب به همسر محبوبش سيده عايشه صپيامبر
خواب ديدم كه فرشته تو را در حالي كه در پارچه اي ابريشمي پيچانده شده بودي، نزد 

آورد، من پارچه را از چهره ات برداشتم ديدم كه تو هستي، وگفتم: اگر از جانب  مي من
 .293F2»خدا است اين كار انجام خواهد گرفت

داوند در آن مورد آيه نازل كرد كه خ صو همينطور است ازدواج زينب با رسول اهللا
294Fفخر ميفروخت صبر ديگر همسران رسول اهللا سو در اين مورد زينب

3. 
را نقل  ÷گمان ميكنم شايسته باشد ماجراي خواستگاري و ازدواج حضرت علي 

295Fكنيم

4: 
و نقش أبوبكر و عمر  لاز فاطمه  سدر اكثر كتب شيعه، جريان خواستگاري علي

 باند كه اين ابوبكر و عمر اند.. همگي نقل كرده ه آوردهرا در اين رابط شو عثمان
پيشنهاد كردند و او را وادار و تشجيع كردند  سرا به علي ساند كه ازدواج با فاطمه بوده

 برود. سكه به خواستگاري فاطمه

                                                                                                             
،مستدرك سفينة البحار 120ص  43، بحار االنوار ج 171پاورقى ص  - 1االحتجاج الطبرسي  ج  - 1

 قم و.... _ 443ص 4در متن: مدينة المعاجز بحراني ج و با تفاوت اندكي 336ص  4ج
بخاري در جاهاي مختلفي اين حديث را ذكر فرموده است مثال در مناقب االنصار، باب تزويج النبي  -2

 اين حديث را بيان داشته است. 3895عايشه وقدومها المدينة به شماره 
 . 7420شماره  388، ص 4بخاري باب و كان عرشه علي الماء ج   _3
 نقل ميكنيم. "عيانات"اين قسمت را از كتاب استاد ابراهيم محمدي به نام - 4
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296Fدر روايت آمده است

گفت،  س، سخناني در همين رابطه به عليسزماني كه أبوبكر: «1
توانم  كنم؛ به همين جهت نمي ولي من از فقر و تنگدستي شرم مي علي گريه كرد و گفت:

دادن در رابطه  با اصرار زياد و با تسلّي برا اظهار نمايم.. در اين وقت، عمر و أبوبكرآن
دادن در كمك و مساعدتش، او را راضي و تشجيع كردند تا  با فقر و تنگدستي و اطمينان

... زماني كه علي خواستگاري نمود و جواب برود صبه خواستگاري فاطمه نزد پيامبر
گويد: بالفاصله نزد أبوبكر و  مثبت شنيد، با خوشحالي زياد بيرون آمد و خود مي

دخترش فاطمه را به  صرفتم، به من گفتند: چه شد؟! پس گفتم: رسول خدا بعمر
 ازدواج من درآورد!... پس آن دو بسيار خوشحال شدند و همراه من به مسجد برگشتند

 ... 297F2 »سجدالـمرجعا إلی و ففرحا بذلك فرحا شديدا«

، أبوبكر و عمر و عثمان را براي شاهد بودن در عقدشان، فراخواند و صپيامبر سپس
من دخترم فاطمه را به ازدواج علي پسر أبوطالب درآوردم و شما را بر اين امر، «گفت: 

أنس فرمود: اي أنس! جبرئيل . و در روايت ديگر آمده است كه به 298F3»گيرم شاهد و گواه مي
امر كرد كه فاطمه را به ازدواج علي درآورم، پس برو دنبال أبوبكر و عمر و عثمان   به من

گويد: رفتم و آنها را دعوت كردم.  مي سو طلحة و زبير و چند نفر هم از انصار! أنس
هد بعد از حمد و ثناي خدا فرمود: من شما را شا صزماني كه جمع شدند، رسول خدا

 .299F4»ام مثقال نقره درآورده 400را به ازدواج علي بر  لگيرم كه فاطمه مي

                                           
 . 38 ، ص1 األمالى، شيخ طوسى، ج -1
، 2 شهرآشوب مازندرانى، ج مناقب، إبن -، چاپ تهران 169-176 ، ص1 جالءالعيون، مجلسى، ج -2

 ، چاپ هند. »تزويج فاطمه با على«، تحت عنوان 20 ص

، چاپ تبريز، جالءالعيون، 358 ، ص1 أربلى، ج كشف الغمة -251-252 خوارزمى، صمناقب،   -3
 38-39 ، ص1 بحاراألنوار، ج -184 ، ص1 مجلسى، ج

 47-48 ، ص1 بحاراألنوار، ج -348-349 ، ص1 الغمة، ج كشف - 4
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به علي كمك كردند.. چنانچه  لآنگاه هركدام از آنها، در تهيه جهيزيه براي فاطمه 
به علي گفت: زره را  ساش را نزد عثمان برد تا از او بخرد. عثمان علي زره«اند:  آورده

أقبلت إلی رسول «گويد:  درهم نيز به او بخشيد. علي ميدار و چهارصد  براي خودت نگه

أخربته بام كان من أمر عثامن فدعا له و الدراهم بني يديهو فطرحت الدرع صاهللا 

رفتم و زره و درهمها را مقابلش گذاشتم و كار عثمان و  صنزد پيامبر « ؛»بخري...

 .300F1»ردبرايش دعاي خير ك صاش را برايش بازگو كردم، پس پيامبر هديه
كرد و فرمود: اين  لرا وكيل خريداري اسباب ازدواج فاطمه س، بوبكرصپيامبر«

و چند نفر ديگر را  بياسر را بگير و براي فاطمه، لباس و اثاث منزل بخر! و عماربن
آورد، اگر آن  مي سروانه كرد و به بازار رسيدند، هركس چيزي را نزد ابوبكر سبا ابوبكر

گفت: آن را برگردانيد! پس از پايان  ديد، مي و اگر خوب نمي خريد ديد، مي را خوب مي
صحابي كه با او بودند، بعضي از كاال را خود حمل كرد و بقيه را، ا سخريدشان، ابوبكر

 .»حمل كردند
 پس خود در مورد اين ازدواج و خواستگاري قضاوت كنيد.

                ******************* 

 توسط عمر شبهه: احياء سنت جاهلي 

كند، عمر  كلثوم با عمر، اين است كه ثابت مي يكي ديگر از عوارض اثبات ازدواج ام
بن الخطاب پس از گذشت سي سال از بعثت نبي مكرم اسالم و چندين سال خالفت بر 

هاي جاهلي بوده و نتوانسته  ، هنوز مبلّغ سنتصمسلمين و جانشيني رسول خدا 

                                           
 93 ص ،43 بحاراألنوار، ج -103-104 جالءالعيون مجلسى، فصل تزويج اميرالمؤمنين و فاطمه، ص -1

مناقب، خوارزمى،  -484تا359-471 ، ص1 ، جكشف الغمة -39 ، ص1 األمالى، ج -119-130و
 252-253 ، ص20 فصل
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صريحاً او و ديگر  صبا اين كه رسول خدا   كند؛ هاي زشت جاهلي را فراموش سنت
 مسلمانان را از همان سنت جاهلي منع كرده است.

 ÷كلثوم را از امام علي نويسد: پس از آن كه عمر ام ابن سعد در الطبقات الكبري مي
 نشسته بودند گفت: صخواستگاري كرد، به مهاجرين و انصاري كه در كنار قبر پيامبر

 .»طالب یبن أب یؤمنني قال بابنة علالـموقالوا بمن يا أمري  فرفؤوه یرفئون«

به من تبريك بگوييد، پس به او تبريك گفته و پرسيدند، در باره چه كسي تبريك 
 بگوييم؟ عمر گفت: به خاطر ازدواج با دختر علي.

و انصاري در  و سعيد بن منصور و ابن عبدالبر و همچنين ابن حمدون و ابن اثير
 اند. نسب النبي و صفدي و ابن حجر عسقالني مانند آن را نقل كردهجوهره في 

در زمان جاهليت مرسوم بود؛  »بالرفاء والبنني«يا  »رفئوين«تبريك گفتن با عبارت 

مبعوث شدند، از اين عمل نهي كردند؛ چنانچه نووي تصريح  صهنگامي كه پيامبر اسالم
 كند: مي

سپس پيامبر ، » بالرفاء والبنني«گفتند:  ه ميتبريك گفتن جاهليت به اين صورت بود ك

 از آن نهي كرد. صاسالم 
 نويسد: و عيني، يكي ديگر از شارحين صحيح بخاري در كتاب عمدة القاري مي

كند؛ چرا كه اين  را رد مي »بالرفاء والبنني«سخني است كه گفتن  »بارك اهللا لك«

از گفتن اين كلمه بدش  صمجمله از سخنان عصر جاهليت بوده است و پيامبر اسال
 آمد و دليل نهي پيامبر هم به جهت مخالفت با سنن جاهلي بود. مي

جالب اينجاست كه طبق روايات اهل سنت، عقيل بن ابي طالب، كه در سال هشتم 
هجرت كرده و پس از آن به علت مريضي از بسياري از حوادث و وقايع آن زمان دور 

سول خدا را درك نكرد، از اين تحريم با خبر است! اما ي رها ماند و بسياري از سخنراني
 طبق روايات اهل سنت عمر و اطرافيان او و مهاجرين نخستين، از اين نهي خبر ندارند! 

 نويسد: احمد بن حنبل در مسند خود مي
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به ما گفت: هان! مبادا  »بالرفاء والبنني«عقيل بن ابي طالب ازدواج كرد؛ ما به او گفتيم 

ما را از گفتن اين سخنان نهي كرده است؛ بگوييد خداوند به  صييد؛ كه پيامبر چنين بگو
 تو و به آن زن بركت دهد.

كند كه  تالش مي صكنند كه عمر بر خالف سنت رسول خدا مي آيا اهل سنت قبول
 از اين عمل نهي نكرده بود؟ صهاي عصر جاهلي را دو باره زنده كند؟ مگر پيامبر سنت

ه برخي از عالمان اهل سنت كه از زشتي اين كار به خوبي آگاه بوده جالب اين است ك
اند، براي دفاع از آبروي خليفه  و آن را مخالف سنت قطعي رسول خدا تشخيص داده

 اند. آور، خنده داري كرده و عذري بدتر از اصل گناه آورده دوم، توجيهات شگفت
 نويسد: حلبي در سيره خود مي

هاجرين األولني يف الروضة فقال الـمجاء إلی جملس  ساب أن سيدنا عمر بن اخلط«

ؤمنني قال تزوجت أم كلثوم بنت علی هذا كالمه ولعل النهی الـمرفئوين فقالوا ماذا يا أمري 

 .»شرمل يبلغ هؤالء الصحابة حيث مل ينكروا قوله كام مل يبلغ سيدنا عم

يف و محراب پيامبر سرور ما عمر بن خطاب به مجلس مهاجرين نخستين بين قبر شر
 ».بالرفاء والبنني«آمده و گفت: به من بگوييد 

كلثوم دختر علي  ام آنان گفتند: اي اميرمؤمنان! چه شده است؟ در پاسخ گفت: من با
 ام. ازدواج كرده

به اين گروه از صحابه نرسيده است كه به عمر اشكال  صشايد نهي رسول خدا 
 عمر! نيز نرسيده است. اند! همانطور كه به سرور ما نگرفته

كند  اين توجيه حلبي در حقيقت توهيني بدتر از اصل ماجرا است؛ چرا كه ثابت مي
خليفه دوم پس از چندين سال حكومت بر مسلمانان و جانشيني رسول خدا، هنوز با 

تواند بر مسند خالفت نشسته  مسائل و احكام شايع الهي آشنائي ندارد. آيا چنين كسي مي
 ن را به صراط مستقيم الهي رهنمون سازد؟و مسلمانا

 اند!!!. نيز از اين حكم با خبر نبوده» مهاجرين األولين«تر اين كه ادعا شده  آور و شگفت
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اند، از   اي كه بيش از بيست سال با رسول خدا زندگي كرده توان پذيرفت صحابه آيا مي
 خبر باشند؟ بي اين حكم خداوند

به عهده  صرجعيت ديني مسلمانان را پس از رسول خدا توانند م آيا چنين كساني مي
 بگيرند؟

 از كجا معلوم كه ديگر احكام الهي نيز به همين سرنوشت دچار نشده باشد؟
 جواب

بعد از خواندن اين شبهه اين ضرب المثل به خاطرم آمد: حسن و حسين هر سه 
 .دختران معاويه هستند!!

وع ندارد، آيا اين موضوع ازدواج حضرت اصالً اين روايت و اين بحث ربطي به موض
 عمر را رد ميكند؟؟

 به من تبريك بگوييد.» رفئونى« ميفرمايند: سحضرت عمر - 

اشكالش چيست كه كسي بگويد: به من تبريك بگوييد؟ اگر برداشت شما از نهي 
اينگونه است، پس بايد بگوييم كه همه ما به اين سنت جاهلي  صحضرت رسول

 .ها صاً ما ايرانيبرگشته ايم، خصو
 در مورد نحوه تبريك گفتن نهي كرده. نه در خواست تبريك گفتن. صپيامبر

اين است كه چون برادري از شما تقاضاي تبريك گفتن  صسخن حضرت رسول
كرد و يا خبري داد كه الزم به تبريك گفتن است، شما تنها نگوييد مبارك باد، بلكه 

 عوض آن براي طرف دعاي خير كنيد.
فاء والبننيكند گفته شود  مي ن اثير ميگويد:نهي شده كه به كسي كه ازدواجاب ) (بالرّ

بارك «)بگوييد:  8943بلكه موقع تبريك (طبق حديث صحيح نبوي، مسند امام احمد ح 

خداوند به شماها بركت دهد و بينتان را بوسيله  »اهللا لك وعليك، ومجع بينكام علی خري
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فرمايند هنگام تبريك بهترين كلمات را  مي صاهللا خيرو مودت جمع كند. و رسول
301Fانتخاب كنيد و يا دعا كنيد

1. 
به كسي تبريك نگفتند كه حاال نحوه تبريك گفتنشان شبيه به  سو حضرت عمر

 صتبريك گفتن عهد جاهليت باشد! بلكه آن حضرت طلب تبريك كرد و اصحاب نبي
د و به همين دليل هم آنها در بودن صهم عالمترين افراد به سنت و شيوه رسول اهللا

براي وي دعاي خير كردند:چنانچه در سيرة ابن اسحاق آمده:  سجواب سيدنا فاروق 
302Fفدعوا له بالربكة

و در تفسير در المنثور عالمه  .»پس دعا كردن به خير و به بركت« 2

303Fفباركوا له دعوا لهسيوطي: 

3. 

تاسف برانگيز است زيرا  و تحريف معني قزوينيها در ترجمه قول حلبي نيز واقعاً
و بعد از ، »البننيو بالرفا« ولي قزويني مينويسد: »رفئونی« ميفرمايد: سحضرت عمر

و روايت مذكور توجيهي كه  سدرك صحيح حديث نبوي و همينطور قول حضرت عمر
 نفي ميشود. اند، آقاي قزويني از شيخ حلبي نقل كرده

 مكن خود را گرفتار به ناداني از آن تا اين بسي فرق است زنهار
 محمود شبستري

 و دختر دشمن خدا حرام است!: صشبهه: جمع بين دختر رسول خدا

اند كه آن حضرت  نقل كرده ÷دانشمندان اهل سنت براي خرده گيري از اميرمؤمنان 
در زماني كه فاطمه سالم اهللا عليها همسر او بود، دختر ابوجهل را نيز خواستگاري كرد. 

شد كه صديقه طاهره ناراحت شده و شكايت خود را پيش پيامبر ببرد!! اين امر باعث 

                                           
  369ص  5و همچنين در إمتاع األسماع المقريزى ج  37587؛ كنز العمال ح  240ص  2النهاية ج  -1
 .10354 سيرت ابن اسحاق و مصنف عبد الرزاق ح -2
 .، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان33ص  3ج تفسير در المنثور  - 3
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هنگامي كه از اين قضيه با خبر شدند، با عصبانيت به مسجد آمد و  صپيامبر اسالم
 فرمود:

فاطمه پاره تن من است، دوست ندارم چيزي ناراحتش كند، به خدا سوگند! دختر 
ند. پس از اين بود كه علي از شو رسول خدا و دختر دشمن خدا در يكجا جمع نمي

 خواستگاري دختر ابوجهل منصرف شد.
 و در روايت دوم آمده است كه آن حضرت فرمود:

فرزندان هشام بن مغيره اجازه گرفتند تا دخترشان را به همسري علي در آورند، اجازه 
دختر ندادم، اجازه ندادم، اجازه ندادم، مگر آنكه علي بخواهد دخترم را طالق دهد و با 

آنان ازدواج كند. فاطمه پاره تن من است، هرچيز او را ناراحت كند مرا ناراحت كرده 
 است، هرچيز او را اذيت كند، مرا اذيت كرده است.

در ميان است، عالمان اهل سنت اين  ÷جايي كه بحث تنقيص مقام اميرمؤمنان  از آن
غضب فاطمه سالم اهللا عليها بر قضيه را با آب و تاب فراواني نقل كرده و آن را دليل بر 

 اند. دانسته ÷اميرمؤمنان 
حال پرسش ما اين است كه اگر واقعاً جمع بين دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا 
حرام است و رسول خدا به همين خاطر اميرمؤمنان را از خواستگاري دختر ابوجهل 

 ، چرا خليفه دوم اين عمل را مرتكب شده است. بازداشته است
مه دختر وليد بن مغيره، از كساني است كه خليفه دوم با او در سال هيجدهم فاط

كلثوم همسر او بوده، ازدواج كرده است. هجري؛ يعني در همان زماني كه ام 
و وليد بن مغيره، از روساي كفار قريش، و از كساني است كه در جنگ بدر كشته شده 

ِۡ ﴿ و در ذم او آيه ۡن َخلَۡقُت َو ََ ا َۡۡرِ� َو َٗ  .نازل شده است!. ]11المدثر: [ ﴾١ي
 نويسد: مي ابن سعد در الطبقات الكبري

عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن مغيرة... مادر او فاطمه دختر وليد بن مغيره است؛ 
هنگامي كه رسول خدا از دنيا رفت ده ساله بود؛ پدرش حارث بن هشام، در طاعون 
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ر با همسر او فاطمه دختر وليد بن مغيره كه مادر از دنيا رفت و عم 18عمواس در سال 
 عبد الرحمن بود ازدواج كرد!

ابن حجر عسقالني نيز در ترجمه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام شبيه همين 
 كند. مي سخنان را تكرار

اگر جمع بين دختر رسول خدا و دشمن خدا حرام است، چرا خليفه دوم اين كار 
 حرام را انجام داده است؟

اند، پس اگر  ترين دشمنان رسول خدا بوده از سرسخت  وليد بن مغيره و ابوجهل،
ره حرام بوده، ازدواج با دختر وليد بن مغي ÷ازدواج با دختر ابوجهل براي اميرمؤمنان 

 نيز براي خليفه دوم حرام است.
 پذيرند كه خليفه دوم مرتكب اين عمل حرام شده باشد؟ آيا اهل سنت مي

 جواب:
ييد داستان خواستگاري از ابوجهل را اهل سنت به خاطر تنقيض مقام حضرت ميگو

 علي؛ نقل ميكنند.
 در جواب بايد گفت:

اگر تنقيض و نفي حكمتي رخ داده باشد علماي اهل تشيع هم در اين مورد با ما 
همراه هستند چنانكه ابن بابويه قمي و مجلسي هر دو اين ماجرا را با آب و تاب و در 

304Fاند ك صفحه و نيم آن را نقل كردهحدود ي

1. 

 و اما اصل جواب شبهه ايشان:
دختر فاطمه بنت ازدواج نكرده بلكه با  فاطمه بنت وليدبا  سمختصر:حضرت عمر

 كه پدرش حارث بن هشام بوده است،ازدواج نموده. بن مغيره وليد

                                           
همين روايت را شيخ مجلسى نيز در كتابش  -، چاپ نجف 185-186 بابويه، ص علل الشرايع، إبن -1

 جالءالعيون آورده است. 
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 و اما شواهد:
ه شده.. كه يكي همسر نوشت 8يا  7اسم  سدر ذكر همسر و فرزندان حضرت عمر-1

است كه  شاز آنها أم حكيم بنت حارث بن هشام بن مغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم
كه او مادر فاطمه بنت  فاطمة بنت الوليد بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوممادر او 

305Fعمر است

1. 
ر با فاطمه بنت وليد ازدواج كرده ولي در ذك سآقاي قزويني مدعي است كه عمر

(ام حكيم)  لنيست بلكه نام دختر فاطمه لنام فاطمه سهمسران حضرت عمر
 نوشته شده.

يا بعد از آن با فاطمه ازدواج  18در سال  سطبق گفته آقاي قزويني حضرت عمر -2
 كرده است. 

هجري ديگر با  17بعد از ام كلثوم يعني بعد از سال  سگفتيم حضرت عمر الف:
306Fكسي ازدواج نكرده

2. 
مين سال يعني سالي كه همسر فاطمه بنت وليد(حارث بن هشام) بر اثر در ه ب:

 با دختر او يعني ام حكيم ازدواج كرد: سطاعون از دنيا رفت حضرت عمر
فشهد احلارث بن هشام فحل وأجنادين ومات بالشام يف طاعون عمواس سنة ثامين «

عبد الرمحن بن  عرشة، فتزوج عمر بن اخلطاب ابنته أم حكيم بنت احلارث، وهي أخت

احلارث، فكان عبد الرمحن بن احلارث يقول: ما رأيت ربيبا خريا من عمر بن اخلطاب. وكان 

                                           
؛  463؛ سمط النجوم  ص  655و  654ص  2؛ تاريخ المدينة البن شبة ج 266ص  3طبقات ج  - 1

ص  3؛ تاريخ اإلسالم  ذهبي ج 271 – 269ص  3؛ تاريخ طبري ج  200و  199 رياض النضره ص
نسب قريش مصعب  ؛449ص  3انساب االشراف ج  219ص  6امتاع االسما المقريزي ج  ؛247

مكتبة   دار النشر: 88؛ بدايه و النهايه و از معاصر: حقبه من تاريخ عثمان خميس ص  115زبيري ص 
 اإلمام البخاري

 .684يه عمر، محمود عقاد، صعبقر - 2



 191  بهاتبخش دوم از ش

 

دينة ربة، يعني كبرية الـمنظور إليه، وله دار بالـمعبد الرمحن بن احلارث من أرشاف قريش و

 .307F1»كثرية األهل

ات بالشام يف فشهد احلارث فحل، وأجنادين، وم« زي نيز مينويسد:الـمو همچنين 

طاعون عمواس، فتزوج عمر بن اخلطاب ابنته أم حكيم بنت احلارث بن هشام وهي أخت 

عبد الرمحان بن احلارث، فكان عبد الرمحان يقول: ما رأيت ربيبا خريا من عمر بن 

 .308F2»اخلطاب

(ام حكيم) و خواهر  با دختر حارث بن هشام سدر هر دو قول آمده كه حضرت عمر
ارث كه مادرشان فاطمه بنت وليد باشد ازدواج كرد و نه با مادر ام عبدالرحمن بن ح

 هشام(فاطمه). و طبري (و اكثر علما) مينويسند:حكيم و همسر حارث بن 
غرية بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم يف الـموتزوج أم حكيم بنت احلارث بن هشام بن «

 .309F3»يطلقها دائني وقد قيل ملالـماإلسالم فولدت له فاطمة فطلقها قال 

ام حكيم دختر حارث بن هشام مخزومي را در اسالم به زني گرفت كه فاطمه را از «
 .»او آورد سپس طالقش داد. مدايني گويد: بقولي او را طالق نداد

قرائن بسيار ديگري نيز وجود دارد كه حضرت عمر با دختر آن دو ازدواج كرده  پ:
 است:

احلارث وأخته أم حكيم بنت احلارث فاطمة بنت  أم عبد الرمحن بن« :ابن عساكر نوشته

غرية وليس للحارث بن هشام ولد إال من عبد الرمحن ومن أم حكيم كانت الـمالوليد بن 

حتت عكرمة ابن أيب جهل فقتل عنها يوم الريموك شهيدا فخلف عليها خالد بن سعيد بن 

فولدت له فاطمة بنت العاص فقتل عنها يوم مرج الصفر شهيدا فتزوجها عمر بن اخلطاب 

                                           
 .132الجزء المتمم لطبقات ابن سعد رقم  - 1
 299ص  5تهذيب الكمال المزي ج  - 2
 بيروت -دار الكتب العلمية  564ص 2تاريخ الطبري ج - 3
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و مانند همين را  310F1.»زيد بن اخلطاب فولدت له عبد اهللاعمر فتزوج فاطمة عبد الرمحن بن 

311Fزي به نقل از زبير بن بكار نوشتهالـمشيخ 

312Fو ابن نعيم 2

3. 
مادر عبدالرحمن بن حارث و خواهرش ام حكيم بنت حارث، فاطمه دختر وليد بن 

كه ام اند  هشام فقط از عبدالرحمن و ام حكيم بودهمغيره بوده است و فرزندان حارث بن 
حكيم به همسري عكرمه پسر ابوجهل در آمد و او در روز يرموك شهيد شد و بعد از او 

313Fبا 

314Fخالد بن سعيد ازدواج كرد كه او نيز در روز مرج الصفر4

شهيد شد و بعد از او عمر  5
شد كه او به ازدواج بن خطاب با او ازدواج كرد و فاطمه بنت عمر از او متولد 

 عبدالرحمن..............
كه اصح آن است كه اين ازدواج اند  هجري دانسته 18نكته: بعضي اين ازدواج را سال 

بعد از ام  ساند: حضرت عمر حكيم رخ داده است، چون علما گفتهبا ام  15در سال 
315Fبا كسي ازدواج نكرد لكلثوم

ول ازدواج هجري، پس طبق اين ق 17يعني بعد از سال  6
 هجري بوده و قرائني نيز موجود است. 17با ام حكيم قبل از 

هجري  14شوهر دوم ام حكيم يعني خالد بن سعيد در واقعه مرج الصفر كه در سال 
بود شهيد شد. و در مورد وفات پدر ام حكيم نيز دو قول موجود است كه به نظر قول ابن 

                                           
 .271ص  34و همينطور در ج  225ص  70تاريخ دمشق ج - 1
 .40ص  17تهذيب الكمال المزي  ج - 2

 .210ح  54ص  1ج   نعيم معرفة الصحابه ابن - 3
در بعضي روايات اشاره شده كه يزيد بن معاويه هم به خواستگاريش آمد ولي او به خالد بن سعيد  - 4

 جواب مثبت داد.
هجري و در خالفت امير المومنين عمرسرخ داد. مختصر تاريخ  14واقعه مرج الصفر در سال  - 5

 .329ص  8دمشق، ابن منظور ج 
 .684محمود عقاد، صعبقريه، عمر،  -6
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316Fهجري از دنيا رفت 15ال عبدالبر و ابن اثير صحيحتر است كه او در س

و همانطور كه  1
اشاره شد در سالي كه حارث بن هشام، همسر فاطمه بنت وليد،فوت شدند حضرت 

 (ام حكيم) ازدواج كرد. با دخترشان سعمر
با همسر حارث ازدواج كرد  سثابت است كه بعد از حارث بن هشام سيدنا عثمان -3

 و از او فرزندي نيز داشت.
سعيد بن عثمان بن عفان أمه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة  نويسد:خليفه بن خياط مي

317Fبن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم

2. 
و ابن عساكر نيز به نقل از زبير بن بكار و خليفه بن خياط و محمد بن سعد مينويسد: 

الزبري بن بكار قال يف تسمية ولد عثامن بن عفان قال والوليد وسعيد وأم عثامن أمهم فاطمة «

و كمي جلوتر  »غرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزومالـمنت الوليد بن عبد شمس بن ب

غرية الـمخليفة بن خياط قال سعيد بن عثامن بن عفان أمه فاطمة بنت الوليد بن « مينويسد:

دينة سعيد الـمبن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم... حممد بن سعد قال يف الطبقة األولی من أهل 

ان بن أبی العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وأمه فاطمة بنت بن عثامن بن عف

 .318F3»الوليد

وسعيد والوليد «و همينطور شيخ عصامي در ذكر فرزندان حضرت عثمان مينويسد: 

 .319F4»أمهام فاطمة بنت الوليد

                                           
 .762ص  2ج  معرفة الصحابة ابن نعيمو  223ص  1ج  اسد الغابة ابن اثري - 1
 تاريخ خليفه  - 2
 .221ص  21و ابن عساكر در تاريخ دمشق ج  - 3
 .ذكر اوالد حضرت عثمان سمط النجوم شيخ عصامي، - 4
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تزوج رقية وأم كلثوم ابنتي رسول اهللا « و ابن اثير نيز در ذكر ازواج و اوالدش مينويسد:

خزومية ولدت له الوليد وسعيدا وأم الـمغرية الـموج فاطمة بنت الوليد بن وتز ص

 .320F1»سعيد

(پدر ام  هجري و هشام بن حارث 14خالد بن سعيد(شوهر ام حكيم) در سال  نتيجه: 
با دختر حارث  سهجري از دنيا رفت و در همين سال حضرت عمر 15حكيم) در سال 

و از او صاحب دختري به نام فاطمه شد و  بن هشام از فاطمه بنت وليد ازدواج كرد
حضرت عثمان نيز با مادر ام حكيم (فاطمه بنت وليد) ازدواج كرد و از او صاحب دو 

 فرزند شد. 
 و خداوند در قرآن كريم نيز فرموده: 

﴿ ۡۡ ۡۡ َوَ�َٰ�ًُُٰ� �ًُُٰ َّ َِ ۡۡ َو ٰتُُ� ََ َخ
َ
ۡۡ َوَ َََدءتُُ� ۡۡ َو �ًُُ ٰ�َ َّ

ُ
َ ۡۡ لَۡيُ� َِ ۡت  ََ ِ َم ِخ ُۡ

َ
َََدءُت �ۡ� َو

 ۡۡ َ�ُٰت �َِسءَ�ُِ� َّ
ُ
َٰعِِ َوَ ََ َّ َِن �ل َم ٰتُُ�ۡ  ََ َخ

َ
ۡۡ َوَ ََعۡعَدُ�

َ
َ َ ِٓ ٰ

ّٰ � ُۡ �ًُُ ٰ�َ َّ
ُ
ۡخِت َوَ

ُ
َََدءُت �ۡ� َو

ُجورُِ�ۡ ُۡ  ِِ  ِٓ ٰ
ّٰ � ُۡ ُِِبُ� َ َٓ  .]23النساء: [ ﴾َوَر

ان و خواهرانتان و مادرانتان و دخترانت [نكاح اينان] بر شما حرام شده است:«يعني: 
اند و  هايتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرهايتان كه به شما شير داده هايتان و خاله عمه

مادران زنانتان و دختران همسرانتان كه [آنها دختران] در دامان شما خواهران رضاعي شما و 

 .».و اند پرورش يافته
طمه بنت وليد ازدواج كرده و از با دختر فا سپس غير ممكن است كه حضرت عمر 

او صاحب فرزند شود و بعد از او نيز با مادرش ازدواج كند. و اين اشتباه تاريخ نگاران 
همسر حارث بن اند  است كه در بعضي روايات به جاي دختر حارث بن هشام نوشته

 هشام.

                                           
 .186 _ 185صص  3الكامل ابن اثير ج - 1
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ين با فاطمه بنت وليد ازدواج كرده باشد ا سو اما: به فرض محال اگر حضرت عمر
اين امر را تحريم نكرده بلكه در آن  صآورد چونكه: محمد نمي هم اشكالي بوجود

در آن زمان فردي فقير بود كه  ÷شرايط آن را براي دختر خود نپسنديده، حضرت علي
بسيار به  لحتي قدرت خريد يك كنيز را نيز نداشت و به همين خاطر نيز فاطمه

 يكردند.طلب كنيز م صافتاد و از پدرشان مي زحمت
با آن وضع مالي و با داشتن چند فرزند همسر  ÷به اين فكر كنيد كه حضرت علي

ديگري نيز اختيار كند آن موقع چه ميشد؟ آيا قوز باال قوز نميشد؟!! پس حضرت محمد 
را  ÷كه عقل كُل بود عواقب اين ازدواج را نيز در نظر گرفته بوده و حضرت علي ص

بنت وليد هر چند كه پدرش دشمن اسالم بود ولي در نظر منع كرد. گذشته از آن فاطمه 
سيف اهللا) پس قياس اين   سداشته باشيد كه برادرش، شمشير اسالم بود.(خالد بن وليد

اين  صدو با هم و با در نظر گرفتن شرايط منصفانه نيست و همانطور كه گفتيم محمد
ندد كه هر مرد عاقلي نميپس نوع ازدواج را حرام ندانسته بلكه براي دختر خود نپسنديده

 .كه بر سر دخترش هوو بيايد!!
---------- 

محض اطالع: در اينجا آقاي قزويني يك اشتباه بعيد را مرتكب شده اند!!: و اينكه 
 .ايشان، وليد بن عتبه را با وليد بن مغيره اشتباهي گرفته است!!!

 ابن حجر عسقالني مينويسد:
 .321F1»ربيعة بن عبد شمس العبشمية قتل أبوها ببدر كافراً فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن «

 .»فاطمه بنت وليد بن عتبه پدرش در جنگ بدر به كفر كشته شد«
هجري در مكه مرد و عمرش به جنگ بدر نكشيد!! و  1در سال  مغيرهولي وليد بن 

گذشته از آن او در سالهاي اول بعثت آنقدر ضعيف و پير بود كه حتي نميتوانست سجده 

                                           
  11613رقم  278، 277صص  8اإلصابة ج  - 1
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بكند و در كتب تاريخ در ذكر سالهاي اول بعثت از او به عنوان پيرمردي فرتوت! ياد 
 شده.

 ادامه شبهه و نتيجه گيري آقاي قزويني:
بر خالف سنت رسول خدا كاري  ÷با اين توضيحات، آيا امكان دارد كه اميرمؤمنان 

 فرمايد: ه ميدر نهج البالغه، خطبه قاصع ÷را انجام دهد؛ با اين كه خود امام علي 
رود، آن بزرگوار هر روز  رفتم همان گونه كه بچه شتر دنبال مادرش مي من دنبال او مي

 داد. افراشت و مرا به پيروي از آن دستور مي براي من پرچمي از اخالق فاضله خود بر مي
مخالفت با سنت رسول  ÷در نتيجه قبول چنين ازدواجي از سوي اميرمؤمنان 

با سنت رسول خدا مخالفت  ÷و امكان ندارد كه اميرمؤمنان  شود محسوب مي صخدا
 كرده باشد.
 جواب:

در اين ماجرا خالف  ÷اوالً: ثابت شد كه حضرت عمر و همينطور حضرت علي
 اند. سنت رفتار نكرده

از سنت عدول نكرده نيز همان ادعاي عصمت  سدوماً: اين ادعا كه حضرت علي
ابن سبا و  ÷همه ميدانند كه حضرت علياست كه به هيچ وجه مقبول نيست. و 

است كه فرمود: با عذاب  صپيروانش را در آتش سوزاند و اين خالف سخن پيامبر
 الهي(آتش) مردم را عذاب مكنيد.

هر چند اين نتيجه گيري آقاي قزويني با توضيح و توجيهي كه در مورد شبهاتشان 
را نيز جويا ÷حضرت علي ارزش ميشود ولي بد نيست در اين مورد نظر خود بي رفت

 شويم:
 روايتس ) از عبد خير شاگرد و به اصطالح شيعه خاص علي1003امام احمد(ح

پاره اي  در جمع عمومي باالي منبر خطابه اي ايراد فرمودند كه سكندكه حضرت علي مي
 از آن به اين قرار است:
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ضه اهللا فعمل بعمله وسار بسريته حتی قب سواستخلف أبو بكر صقبض رسول اهللا«

حتی قبضه  علی ذلك فعمل بعملهام وسار بسريهتام سعز وجل علی ذلك ثم استخلف عمر

 .»اهللا عز وجل علی ذلك..

عمل كرد  صبخالفت رسيد او بسان عمل آن  سفوت كرد و ابوبكر شرسول خدا «
و بسيرت و روش وي رفتار كرد تا آنكه حق تعالي وي را به همين منوال قبض روح 

خليفه شد. او بسان عمل آن دو و بسيرت آنان رفتار كرد تا آنكه حق  سر كرد. سپس عم
 .»را بـر هميـن منوال قبض روح كرد تعالي وي

 و در روايات اهل تشيع:
فرماندار مصر، به اهل » بن سعدبن عباده قيس«در نامه اي كه توسط  ÷حضرت علي

 نويسد اينگونه ميفرمايد: مصر مي
] إليهم[ صؤمنني....أن بعث حممدا الـممن عبد اهللا عيل أمري  بسم اهللا الرمحن الرحيم«

] الفعلمهم الكتاب واحلكمة والسنة والفرائض، وأد هبم لكيام هيتدوا، ومجعهم لكيام [

] صلوات قضی من ذلك ما عليه قبضه اهللا [إليه فعليه يتفرقوا، وزكاهم لكيام يتطهروا، فلام

 سلمني من بعده استخلفوا امرأينالـمجميد. ثم إن  اهللا وسالمه ورمحته ورضوانه إنه محيد

فرمحهام  السنة ثم توفامها اهللا منهم صاحلني عمال بالكتاب وأحسنا السرية ومل يتعديا

 .»اهللا......

همانا خداوند، محمد را به سويشان برانگيخت و به آنها كتاب و حكمت و سنّت ... «
تا هدايت شوند، و آنان را جمع كرد تا متفرّق و و واجبات را ياد داد و آنها را تربيت كرد 

گروه نشوند، و آنها را پاك گردانيد تا اينكه پاك شدند. زماني كه رسالتش را به پايان  گروه
رسانيد، خداوند او را ميراند كه درود و سالم و رحمت و رضوان خدا بر او باد كه به 

و، دو مرد صالح را در بين راستي او حميد و مجيد است. سپس مسلمانان بعد از ا
خودشان به خالفت برگزيدند كه هر دو به كتاب عمل كردند و بسيار نيكو سيرت بودند 
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و از سنّت (پيامبر) تجاوز نكردند و آنگاه خداوند هر دوي آنان را نيز ميراند كه رحمت 
 .322F1»خدا بر هر دوشان باد!

داند و معتقد را شخصي صالح مي سحضرت عمر ÷خوانديم كه خود حضرت علي
(فعمل بعمله وسار  خارج نشده است صاست كه او از سيرت و سنت رسول اهللا

را بايد چون سيلي بر  ÷پس اين سخن حضرت علي بسريته...ومل يتعديا السنة)،
 بزنيم. ها صورت قزويني

 نبود:» كفو«شبهه: محور هفتم: عمر با ام كلثوم 

 غير هاشمي، كفو هاشمي نيست:
اند كه در ازدواج، تناسب ديني و حتي نسبي  اهل سنت تصريح كرده برخي از عالمان

شم ها توانند با دختران قرشي و همچنين غير بني نيز ضرور است و غير قريش نمي
شم به خاطر وجود رسول خدا ها شم ازدواج كنند؛ چرا كه بنيها توانند با دختران بني نمي
 كند. ها برابري نمي آن قوم برتر هستند و هيچ قومي از نظر فضيلت با ص

فرمود: من دخترانم را براي فرزندان جعفر  مي ÷به همين دليل بود كه اميرمؤمنان 
 ها به كسي ديگر دختر نخواهم داد. ام و جز به آن كنار گذاشته

 ابن سعد و سعيد بن منصور مينويسند:

                                           
تحقيق سيد جالل الدين الحسيني األرموي المحدث؛ ناسخ التواريخ، ميرزا  210 ، ص1 الغارات، ج - 1

 -336 خان شوشترى، ص على ، چاپ ايران ؛ الدرجات الرفيعة، سيد241 ، ص2، كتاب 3 تقى سپهر، ج
أمريين «د، با كمى تفاوت: البحار خو البالغة و شيخ مجلسى در مجمع الحديد در شرح نهج أبى ؛ إبن

اند.. و در وقعة  آورده» صاحلني عمال بالكتاب والسنة وأحسنا السرية ومل يعدوا السنة ثم توفامها اهللاّ عزوجل
آن دو رفتار نيكو داشته « ؛»أحسنا السرية وعدال ىف األمة«القاهرة، چنين آمده است:  –201 الصفين، ص

 .. »و در بين امت، عدالت كردند
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علي در كلثوم را خواستگاري كرد؛  عمر بن خطاب، از علي بن ابي طالب دخترش ام
 پاسخ گفت: من دختران خويش را براي ازدواج با پسران جعفر از ازدواج منع كرده ام.

كند كه   ) تصريح ميه1221بجيرمي شافعي، از دانشمندان متأخر اهل سنت (متوفاي 
ها از  امتناع رسول خدا از دادن حضرت زهرا به خليفه اول و دوم به خاطر اين بود كه آن

 رسول خدا همتا نبودند: نظر نسبي با خاندان
كس با  آن است كه هيچ صاز خصوصيات پيامبر«در شرح خصائص آمده است كه 

شان نيست؛ اما در باره ازدواج علي با فاطمه، گفته شده است كه  خاندان او در ازدواج هم
فاطمه جز او همتايي نداشت و به خاطر امر الهي با او ازدواج كرد. زيرا طبراني از ابن 

كند كه هنگامي كه ابوبكر و عمر از فاطمه خواستگاري كردند، رسول  روايت مي مسعود
خدا آن دو را رد كرده و فرمود خداوند به من دستور داده است كه فاطمه را به ازدواج 
علي در آوردم؛ و او را در غياب علي كه برگزيده خدا براي اين ازدواج بود، به همسري 

سول خدا شخصي را وكيل در قبول ازدواج از جانب علي او در آورد؛ و ممكن است كه ر
كرده باشد؛ و هنگامي كه پيامبر به علي گفت كه خداوند او را به اين كار مامور كرده 

 است، راضي شد.
 نويسد: و در حاشيه خود بر منهج الطالب مي
. زيرا صآيد؛ مگر در فرزندان دختر پيامبر  مي نسب تنها از جانب پدران به حساب

ين دختران به رسول خدا منسوب بوده و به همين سبب غير از ايشان كسي همتايشان ا
داللت بر » شم برگزيدها خداوند من را از بني«اند  نيست. كالم رسول خدا كه فرموده

مقداري از اين مدعا دارد، يعني غير هاشمي كفو هاشمي و غير مطلبي، كفو مطلبي 
 .نيست!

ه اين دليل فاطمه زهرا سالم اهللا عليها را به آن دو طبق سخن بجيرمي، رسول خدا ب
شم كفو نبودند؛ پس ندادن دختر هاشمي به غير هاشمي ها نداد كه از نظر قومي با بني

 تواند بر خالف اين سنت عمل نمايد؟ مي ÷سنت رسول خدا است. آيا اميرمؤمنان 
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 نويسد: مقدسي حنبلي به نقل از احمد بن حنبل مي
بل نقل شده است كه غير قريشي، كفو قريشي نيست؛ و غير از احمد بن حن

فرمودند: خداوند من را از كنانه  صهاشمي نيست؛ زيرا رسول خدا  هاشمي، كفو بني بني
شم را ها از نسل اسماعيل برگزيد؛ و از ميان كنانه قريش را برگزيد و از ميان قريش بني

 شم من را برگزيد.ها برگزيد و از ميان بني
توانند  شم نميها كند كه هيچ قومي با احرار بني لدين قليوبي نيز تصريح ميشهاب ا
 كفو باشند:

كند كه  مي ساداتي كه آزاد باشند، هيچ كس كفو آنان نيست. قيد آزاد، موردي را استثنا
يك هاشمي، با يك كنيز ازدواج كند؛ اما موال شرط كند كه فرزند غالم او باشد؛ اگر اين 

تواند او  مي شود؛ و مالك مي نيا آورد، اين دختر، كنيز صاحب مادرششخص دختري به د
را به برده و يا شخصي با نسب پايين تزويج كند. حتي اگر هاشمي باشد؛ زيرا او برده 
 است. و به همين سبب حتي اگر سلطان بخواهد او را به عقد غير هاشمي در آورد

 تواند! (زيرا برده سلطان نيست) نمي
كلثوم مقايسه كرد؟ آيا صهاك با حضرت  ن خانواده و نسب عمر را با نسب امتوا آيا مي

تواند يكسان باشد؟  خديجه، و حنتمه با حضرت زهرا كه سيده زنان اهل بهشت است، مي
 توان با رسول اكرم و اميرمؤمنان عليهما السالم برابر دانست؟  آيا خطّاب را مي

توان ادعا كرد كه عمر با آن  نمي نيم، به هيچ وجهكلثوم را دختر اميرمؤمنان بدا اگر ام
 .حضرت كفو بوده است!!!

داند و  جالب اين است كه حتي خود خليفه دوم نيز كفائت نسبي را شرط ازدواج مي
 كردند. هاي اصيل جلوگيري مي از پيوند افرادي كه از خانواده پست بودند با خانواده

 نويسد: المبسوط مي سرخسي حنفي از بزرگان اهل سنت در كتاب
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كنم؛ مگر اين كه با  گفت: من از ازدواج زنان جلوگيري مي از عمر روايت شده كه مي
همتاي او ( هم كفو او) باشد و اين دليل بر اين است كه در ازدواج همتا بودن معتبر 

 است.
 نويسد: و عبد الرزاق صنعاني مي

گفت: من از ازدواج افرادي  از ابراهيم بن محمد بن طلحه نقل شده است كه عمر مي
 كنم؛ مگر با همتاي او باشد. كه داراي شرافت خانوادگي هستند منع مي

كلثوم تناسب  اما آيا خليفه دوم نيز به اين مسأله پايبند بود؟ آيا بين خليفه دوم و ام
 قومي و كفائت نسبي رعايت شده است؟

 جواب:
از ابن سعد با هم  را به طور كاملاند  ابتدا روايتي كه قزويني در شروع نقل كرده

  ميخوانيم:
فرموده  مي از پدرش ما را خبر داد كه ÷انس بن عياض ليثي از جعفر بن محمد

فرمود من  سرا از او خواستگاري كرد، علي ÷است عمر بن خطاب ام كلثوم دختر علي
دواج من گفت او را به از سدختران خود را براي پسران برادرم جعفر نگه داشته ام، عمر

شود كه به اندازه من در خوش  نمي درآور به خدا سوگند بر روي زمين مردي يافت
خود را به انجمن  سدهم، عمر مي فرمود اين كار را انجام سرفتاري با او باشد. علي

 نشستند رساند.... مي صمهاجران كه ميان قبر و منبر رسول خدا
بدون هيچ دلخوري،  ÷علياز اين روايت اينگونه استفاده ميشود كه حضرت 

در آورد.و نه تنها ارعاب و خوفي در كار نبود  ÷دخترش را به ازدواج حضرت عمر
 قول به اكرام و ارج نهادند ميدهد. سبلكه حضرت عمر

و نه تحريم ازدواج غير اند  شم نقل كردهها آن اقوالي كه در مورد برتري بني اما
 .شمي!!ها شمي با بنيها بني
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معقول و خالف با آيات و شرع اسالم و واضحات است و به قول  اين اقوال غير
اند  و اين متكلمان سخن ناحق گفته»... به كالم نگاه كن و نه به متكلم: «÷حضرت علي

و برداشت نادرست كرده اند(البته نه همه آنها و در بعضي آقاي قزويني خيانت كرده 
كه اند  اينگونه برداشت كرده صلاست)، و البته بعضي از علما نيز از اين حديث رسو

عرب از عجم برتر است!! آيا شما اين برداشت را قبول ميكنيد؟؟ نه چون چنين چيزي 
 معقول نيست و خدا برتري را در نژاد قرار نداده است.

 و اما داليل رد اين برداشت:
داد كه او از بني اميه سدو دختر خود را به سيدنا عثمان صالف: حضرت محمد

 ديگر دختر خودش را (زينب) به همسري ابوالعاص در آورد. بود.يا
از دختر ابوسفيان خواستگاري كرد يعني از بني اميه!! و  صخود حضرت محمد-ب

نيز مانند  لي مشهور قريش نبود و حفصهها ازدواج كرد كه او از طايفه لبا عايشه
 او و.....

 .كرده اند!!خالف سنت خودشان!!!!!عمل  صپس طبق استدالل شما محمد 
 شم زن گرفته و همينطور حسن و حسين و..... ها نيز از غير بني ÷حضرت علي-پ

 اينها خالف سنت عمل كرده اند؟؟؟ همه
 .با اين طرز استدالل، هيچ سيدي حق ندارد با غير از سيد و سادات ازدواج كند.!!

 وايت ميگويد: ت: شيخ االسالم ابن تيميه (در رد ابن مطهر حلي شيعي) در مورد اين ر
شم و قريش از همه برتر هستند، بلكه در ديگر قبايل ها اين به آن معني نيست كه بني

از  عرب مومنيني هستند كه از آنها برترند مثالً: سابقون االولون كه تعداد اندكي آنها
شم و قريش هستند و اكثر قريشيان در فتح مكه اسالم آوردند!........ و اهل بدر ها بني

شم بوده اند(حمزه و علي ها نفر از بني 3شم هستند كه در اين جنگ فقط ها بر بني افضل
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شم ها و اينها افضل هستند بر كل بني اند. نفر بوده 313) در صورتي كه اهل بدر شو جعفر
323Fاند كه در بدر حضور نداشته

1. 
324Fشم بود.. آيا او نيز افضل است؟؟ها ج: گذشته از آن ابو لهب نيز از بني

كه خدا كسي  2
 در مورد او و زنش سوره تبت(المسد) را نازل كرد:

﴿ َّ َ  َوتَ ِِ لََه
َ
َ َ ا ََ ََ  ١َ�ّبۡت يَ َس ََ ء  ََ ءُ�ُۥ َو ََ ۡ�َ�ٰ َ�ۡدُه 

َ
ءَ َ ََ٢   َ َۡاَت لََه َسَيۡصَ�ٰ نَءٗر� 

 .]3-1المسد: [ ﴾٣
دش نكرد سو ) دارايي او و آنچه اندوخت1بريده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد («

 .»)3) بزودي در آتشي پرزبانه درآيد (2(
كه فرزند آذر بت ساز و بت پرست  ÷دين خدا پارتي بازي قبول نميكند و ابراهيم

براي پدرش  ÷بود،اين نسبت براي او ذمي محسوب نميشود و فرزندي چون ابراهيم
ام)كه از (ي ÷هيچ نفعي نميتواند داشته باشد. و همينطور است حال و روز فرزند نوح 

 دعوت پدر روي برگرداند و شاعر نيز ميسرايد:
 خـــــاندان نبوتش گــــم شد پسر نوح با بــدان بنشست

 پي نيكان گرفت و مردم شد سگ اصحاب كهف روزي چند
 گلستان سعدي

 و موالنا:

 پور آن نوح نبي از گمرهان پور آن بو جهل شد مومن عيان
 مثنوي معنوي

و بعضي او را  ÷ه بعضي او را پسر عموي حضرت موسيقارون ك و همينطور،
 اند. دانسته ÷عموي آن حضرت

                                           
 / ابن تيميه /محقق:د. محمد رشاد سالم/ناشر:مؤسسة قرطبة135ص  7منهاج السنة النبوية ج  - 1
در هر قبيله بيش و كم و خوب و زشت هست .. مرغي كالغ الشخور و ديگري هماست، پروين  - 2

 اعتصامي
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 آدم ميدانست ولي خداوند ميفرمايد: ح: شيطان هم خود را برتر از

﴿ ّّ ْإ نِ ََعءَرفَُوا ِِ َبءَ�َِل  ََ َٗء َو ۡۡ ُشُعو �ُٰ ََ ٰ وََجَعۡل ََ ن
ُ
َ  َوَ
ََ َۡ ِن  َم  ۡ�ُٰ ََ َهء �َّءُ  نِنّء َخلَۡق  ّ

َ
� َ َٰ 

ٌۡ َخبِ�ٞ  لِي َِ  َ َّ � ّّ إ نِ ۡۡ ۡ�َقٮُٰ�
َ
� ِ َّ � ََ ِِد  ۡۡ �ُ ََ ََ ۡۡ

َ
 .]13الحجرات: [ ﴾١َ

اي انسانها! ما شما را از مرد و زني ( آدم وحواء)آفريديم وشما را نژادها وقبايل گردانيديم «
، حقا ستترين شما  پرهيزگار ترين شما در نزد خداوند گراميتا همديگر را بشناسيد، بيگمان 

 .»كه خداوند دانا وآگاه است
 ين!!! افال تتفكرون؟؟ آيا تفكر نميكنيد؟تر پرهيزگارترين نه خوش اصل و نسب

گويا اين سخنان ديكته شده توسط شيطان نژاد پرست است و با همان طرز فكر 
 نگارش شده، كما اينكه شيطان نيز ميگفت:

 ﴿  َِ �ًَِ ِۡدُه َخلَۡق َم نَء۠ َخۡ�ٞ 
َ
ًَُهۥ َِن ِط�  �َاَل � ۡق

 .]76ص: [ ﴾٧ن نّءر  وََخلَ

 .»اي!! اي و او را از گل آفريده من از او (آدم) بهترم، مرا از آتش آفريده«
خ: جناب قزويني جواب بدهيد: سبب عزت دار شدن لقمان حكيم و يا حضرت بالل 

 چه بود؟؟
325Fگويد: لقمان برده حبشي نژاد بود كه پيشه نجاري داشتسابن عباس

1. 
ي بزرگي بود و ها : لقمان از سياهان مصر بود كه صاحب لبسسعيد بن مسيب

326Fخداوند به وي حكمت داد و به مقام پيامبريش ارجمند نمود

2. 
327Fاز ليث چنين نقل است: حكمت لقمان نبوت بود

. و او از برده بودنش هم عبا نداشت 3
ناراحتي جواب مثبت چنانچه وقتي از او ميپرسيدند: آيا تو برده فالني نبودي؟ بدون 

 ميداد.
از  ها شميها حال وقت آن است كه بپرسيم:آيا لقمان نسب نيكو داشت؟؟ و آيا بني

                                           
 .ابن ابي الدنيا در كتاب المملوكين -1
 .5/161و در منثوره  -2
 .مرجع سابق -3
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  لقمان برتر هستند؟؟
 .328F1»من بطأ به عمله مل يرسع به نسبه« : كه فرمود صچه خوش گفته پيامبر

 .»تواند او را سبقت دهد نمي نسبشكسيكه عملش او را عقب بيندازد، «
يشان ميفرمايند: (اي مردم قريش: خداوند تكبر و غرور ها در يكي از خطبهو باز هم 

، و آدم از ÷دور كرده است، همه مردم از آدم جاهليت و افتخار به پدران را از شما 

329Fخاك آفريده شده است)

2. 
 .ولي گويا آن غرور و تكبر جاهليت به آقاي قزويني سرايت كرده است!!

رمودند:اي ابوذر! بدان كه تو بهتر از سرخ رنگ و سياه ف سبه ابوذر صپيامبر اسالم 
330Fرنگ نيستي، مگر اينكه در پرهيز گاري بر او برتري داشته باشي

3. 
أن «اعالن نمود كه:  خطاب به خانواده و خويشاوندانش صو مشهور است كه محمد

عمل كنيد كه من  صو رسول  به دستورات اهللا» «اعملوا ال أغني لكم من اهللا شيئا

 .»كاري بكنم توانم براي شما در برابر اهللا مين
البته قزويني و دوستانش حق دارند چنين ادعاهاي باطلي را علَم كنند، چون اين 

 بدعتهايشان است كه آنها را وادار به گفتن چنين سخناني كرده است، خداوند ميفرمايد:

﴿ َّ و ۡفَ�ُ َّ ء َ�نُواْ  َّ ِِ ِِيدِِهۡ   ۡۡ َُّه  .]24ران: عم آل[ ﴾وََر
 .»يشان آنان را در دينشان مغرور كرده استها و بدعت«

                                           
) . 299، رقم 1/165)، والحاكم (3643، رقم 3/317) . أخرجه أبو داود (768، رقم 3/45ن (ابن حبا -1

)، 4946، رقم 4/287أبو داود ( )، و2699، رقم 4/2074)، ومسلم (7421، رقم 2/252أخرجه أحمد (
) .به 534، رقم 2/292)، وابن حبان (225، رقم 1/82)، وابن ماجه (2945، رقم 5/195الترمذى ( و
 .24066و  20013و  20487ل از جامع االحاديث/رقم نق

 .5116سنن ابو داود ح -2
 .158ص 5مسند امام احمد ج  -3
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جالب است كه سخنان آقاي قزويني بسيار شباهت دارد با سخنان مشركين مكه كه در 
دار شدن رسالت خويش كسي را جز  ميگفتند: خداوند براي عهده صمورد بعثت پيامبر

و سران مكه و طائف را كنار  اين يتيم مسكين نيافت؟! اين درست نبود كه خدا بزرگان
 بزند و اين بينوا را فرستادة خويش قرار دهد:

ِظيٍ� ﴿ َِ �َتَۡ�ِ  َۡ َِن �لَۡق َم ٰ رَُجل  
َ�َ ُّ ََۡ ا َِل َ�َٰذا �لُۡق  ].31الزخرف: [ ﴾٣َوقَءلُواْ لَۡوَ� نُزم

 .»چرا اين قرآن بر يكي از مردان بزرگ يكي از اين دو شهر بزرگ فرود نيامده است؟!«
 و خداوند هم چنين جواب دادند و ما هم آن را تقديم آقاي قزويني ميكنيم:

﴿ ََ ِ َم َّ رَۡ�ََت َر ۡقِسُمو َّ  ۡۡ ُه
َ
 .]32الزخرف: [ ﴾َ
 .»اند؟! مگر اينان متصدي توزيع رحمت خداي تو«

 خالصه كالم اينكه:
 ز هنر گوي، مگوي از پدر و مادر ز ادب پرس، مپرس از نسب و ثروت

 صامي)(پروين اعت
 يا به قول عالمه اقبال الهوري:

 چمن زاريم و از يك شاخساريم نه افغانيم و نه ترك و نه تتاريم
 كه ما پرورده يك نو بهاريم تميز رنگ و بو بر ما حرام است

 و باز هم به قول اقبال:
 گم مشو اندر جهان چون و چند مسلم استي دل به اقليمي مبند

 در دل او ياوه گردد شام و روم بوممي نگنجد مسلم اندر مرز و 
 و به قول موالنا:

 اي بسا دو ترك چون بيگانگان اي بسا هندو و ترك همزبان
(همزباني را  پس زبان همدلي خود ديگر است...  همدلي از همزباني خوشتر است.

 هم نژادي بخوانيد!)
  ******************  
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 سان چند روايت را از حضرت عمردر پايان اين بحث براي تاييد حرف پوچ خودش
 كه همه آنها يا كذب و يا ضعيف هستند.اند  نقل كرده

جناب سرخسي براي اين روايت سندي  اولين روايت را از سرخسي نقل كرده كه -1
 ذكر نكرده و احتماالً منظور او اين روايت بوده است:

شته بود، نزد عمر زن جواني را كه با پيرمردي ازدواج كرده بود و سپس شوهرش را ك
هر مردي بايد بازني همسان  فرمود: اي مردم از خدا بترسيد، سآوردند، حضرت عمر

خودش (هم كفو خودش ) ازدواج كند و هر زني نيز بايد با مردي ازدواج كند كه همسان 
331Fاو هست

1. 
 راوي آن: أبو بكر بن عبد اهللا بن أبي مريم الغساني الشامي است

 عت أمحد بن حنبل، وب إسامعيل: سمقال حر«

قال أبو عبيد و سئل عن أبی بكر بن أبی مريم، فقال: ضعيف، كان عيسی ال يرضاه.

 .»اآلجری، عن أبی داود: سمعت أمحد يقول: ليس بشیء

حاتم: سألت حييی بن معني عن  قال أبورسق له حلی، فأنكر عقله. و«قال أبو داود: 

الرازی: ضعيف، منكر احلديث. وقال  عةقال أبو زربكر بن أبی مريم، فضعفه. و أبی

قال إبراهيم بن يعقوب و حاتم: ضعيف احلديث، طرقه لصوص فأخذوا متاعه فاختلط.أبو

 .332F2» الدارقطنی: ضعيف....قال النسائی، وو ی: ليس بالقوی.اجلوزجان

در آن اوضاع كه يك مرد به  سو خنده دار است كه چنين باشد!! يعني حضرت عمر
 اجراي حد و سرزنش قاتل به دفاع از قاتل ميپردازد!؟ قتل رسيده به جاي

و دومين روايت را از مصنف عبدالرزاق نقل ميكند كه از ابراهيم بن محمد بن  -۲
 طلحه نقل شده.

                                           
 . 42857، ح 716، ص 15، كنز العمال، ج769، ص 2تاريخ المدينة، ج - 1
 .29ص  12.. و تهذيب التهذيب ابن حجر ج  7241رقم  109ص  33تهذيب الكمال المزي ج  -2
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را نديده  ساين روايت منقطع است چون ابراهيم بن محمد بن طلحه حضرت عمر
 است.

عون ثقة من رجال الشيخني إال أن ألن جعفر بن « و محمد ناصر الدين آلباني مينويسد:

 .333F1»العلة األولی ال تزال قائمة وهي االنقطاع فهو ضعيف علی كل حال

ال « نيز نقل شده: صجالب است كه روايتي با همين الفاظ از قول حضرت محمد

 .»تنكحوا النساء إال من االكفاء...

= در آن مبشر  وفيه مبرش بن عتيك وهو مرتوككه اين روايت نيز موضوع است چون:  

334Fاند رد كه علما او را ترك كردهبن عتيك( يا بن عبيد) وجود دا

و دارقطني او را دروغگو  2
فيه مبشر بن عبيد يروي  ميداند. و ابن طاهر نيز در مورد اين روايت ميگويد:

335Fالموضوعات

3. 
قال  نيز اين روايت را در كتاب الموضوعات آورده و مينويسد: /و ابن جوزي

ن عدي: هذا الحديث مع اختالف ألفاظه في المتون واختالف إسناده باطل ال أحمد بأبو
336Fيرويه إال مبشر

4. 

 :لبا ام كلثوم سشبهه: عدم كفائت سني عمر

 در ازدواج رعايت شود. و اتفاقاً رعايت تناسب سني يكي از مسائلي است كه بايد
 است.با دختران جوان مخالف بوده  خود خليفه دوم با ازدواج پيرمردان

                                           
 .بيروت _المكتب اإلسالمي  _ 266ص 6في تخريج أحاديث منار السبيل آلباني ج  إرواء الغليل -1
و حسين سليم اسد نيز ميگويد:اسنادش ضعيف است =  7446ح  317ص  4مجمع الزوائد هيثمي ج -2

 .دمشق –دار المأمون للتراث  _ 2094ح   72ص 4يعلى ج  مسند أبي

 .عة مؤسسة الكتب الثقافيةطب _969ابن طاهر مقدسي ح  ،ةمعرفة التذكر -3

 .، دار الفكر، بيروت418ص 6الموضوعات و الكامل في ضعفاء الرجال، الجرجاني ج -4
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 نويسد: د بن منصور در سنن خود ميسعي
زني جواني را كه با پيرمردي ازدواج كرده بود و سپس شوهرش را كشته بود، نزد عمر 

هر مردي بايد بازني همسان خودش (هم   آوردند، عمر گفت: اي مردم از خدا بترسيد،
 ان او هست.كفو خودش ) ازدواج كند و هر زني نيز بايد با مردي ازدواج كند كه همس

كلثوم رعايت شده است؟ آيا تناسب سني بين عمر و ام 
بنا به نقل اهل سنت اين ازدواج در سال هفده هجري اتفاق افتاده است؛ چنانچه ابن 

 نويسد: أثير جزري نيز مي
طالب كه فرزند فاطمه دختر رسول  كلثوم دختر علي بن ابي مر با امدر سال هفدهم ع

 .ه و در ماه ذي القعدة با او عروسي كرد!بود ازدواج كرد صخدا 
كلثوم نيز كه در واپسين سال زندگي نبي مكرم به دنيا آمده است در زمان  ام

خواستگاري عمر هفت يا هشت سال بيشتر نداشته است. چنانچه ابن سعد در طبقات به 
 نويسد: اين حقيقت اشاره كرده و مي

كلثوم ازدواج كرد؛ در حالي كه عمر با ام كلثوم به سن بلوغ نرسيده بود. هنوز ام 
هـ كشته شد، شصت و سه  23از طرف ديگر عمر بن الخطاب هنگامي كه در سال 

كلثوم و عمر بيش از  ، پنجاه و هفت ساله بوده؛ يعني بين امه 17سال داشته؛ پس در سال 
 سال فاصله سني وجود داشته است. 50

هفت ساله و عمر  لكلثوم اسبي بين امپرسش ما از اهل سنت اين است كه چه تن
 پنجاه و هفت ساله وجود داشته است؟  سبن خطاب

هنگامي كه ابوبكر و عمر از مادرش حضرت زهرا سالم اهللا عليها خواستگاري كردند، 
 ها دانست. پيامبر عدم تناسب سني را دليل بر رد خواستگاري آن

 نويسند: ابن حبان در صحيحش و نسائي در سننش مي
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كند كه ابوبكر و عمر از فاطمه خواستگاري كردند،  عبد اهللا بن بريده از پدرش نقل مي
خواستگاري  ÷ها فرمود: فاطمه خردسال است، سپس علي به آن صپيامبر اسالم 

 درآورد. ÷او را به ازدواج علي  صنمود، پيامبر
خين به ها بين كوچكترين فرزند حضرت زهرا و شي آيا اين تناسب سني، پس از سال

 وجود آمده بود؟
، چون موافق با اين ازدواج نبود، عين همان سخن پيامبر را كه در ÷اميرمؤمنان 

در پاسخ آن دو فرموه بود، بيان كرده و  لهنگام خواستگاري از حضرت زهرا
 .»كلثوم هنوز خردسال است ام«ويد: گ مي

ساله و  57عمر پرسيم، چه سنخيت و چه شباهتي بين  ما از اين عالمان سني مي
ساله وجود داشته است؟ 7كلثوم  ام 

چگونه است كه طبق روايات اهل سنت، خليفه دوم رعايت تناسب سني را براي 
كنند؛ اما  دانند و از ازدواج پيرمردان با دختران جوان جلوگيري مي ديگران ضروري مي

نرسيده است،  خود به اين قانون پايبند نيست و با دختري كه هنوز به سن بلوغ شرعي
 كند؟ ازدواج مي

 شود: آيا اين عمل مصداق اين آيه نمي

﴿ َّ فََ� َ�ۡعقِلُو
َ
إ َ ََ َّ �ۡلِكَ�ٰ ًۡلُو �َ ۡۡ ًُ ن

َ
ۡۡ َوَ نُفَسُ�

َ
َ َّ ِ َوتَنَسۡو م ُِ

َّ �َّءَ  بِللۡ و َُ ُُ
ۡ
تَأ
َ
�٤﴾ 

 .]44: ةالبقر[

د؛ با اين كه شما كتاب نمايي كنيد؛ اما خودتان را فراموش مي آيا مردم را به نيكي دعوت مي«
 .»انديشيد؟! خوانيد! آيا نمي (آسماني) را مي

 جواب:
 قبالً ضعفش مشخص شد. اند، روايتي را كه از سعيد بن منصور نقل كرده

(صحيح) و افزوده: و اند  ساله بوده 57هجري  17در سال  سحضرت عمراند  گفته
 سال از ام كلثوم بزرگتر بوده!!!(كذب) 50عمر 
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تنها يك قول دقيق نقل شده و  لكه قبالً نيز گفتيم: در مورد تولد ام كلثومهمانطور 
337Fسال ششم هجري تولد يافت آن هم اينكه وي در

 لو چنانكه گفته شد او از زينب 1
 12يا  11رفت وي  لبه خواستگاري ام كلثوم سبزرگتر بود و زماني كه حضرت عمر

 سال داشت.
به دنيا آمد. و  صاواخر عمر حضرت رسول در لام كلثوماند  بعضي از علما گفته

كه اند  به دنيا آمده 11يا  10كه ام كلثوم حتماً در سال اند  آقاي قزويني با اين قول گفته
 ساله خواهند بود.7يا  6هجري  17درسال 

 ميگوييم: اين سخن هيچ تناقضي با سخن امام ذهبي و ابن كثير و ديگران ندارد زيرا..
 ميتوان به سه قسمت كلي تقسيم كرد. اصوالً عمر آدمي را

 اواخر عمر -3اواسط عمر و  -2اوايل عمر و -1
تا  1و ميتوان اوايل عمرشان را از سن اند  سال عمر داشته 63صحضرت رسول اكرم

 سالگي. 63سالگي تا  55و اواخر آن را از  40تا 30سالگي گفت و اواسط آن را از 10
 (مثالً البته)

 57 صيعني زماني كه پيامبراند  هجرت به دنيا آمده 6سال  و حضرت ام كلثوم در
 بردند. مي سال داشته و در اواخر عمرشان به سر

 پس اين ادعايي كه آقاي قزويني از آن دفاع ميكنند سر خود را زير برف كردن است.
 چرا دختر خود ا به شيخين نداد. صو اما اينكه حضرت محمد

                                           
 .500ص 3؛ سير اعالم النبالء ج238؛ اعالم النساء، ص126ص 1طالب، جبن ابيموسوعة االمام علي - 1



 در روشني آفتاب                             212

 

سال قبل از بعثت متولد  5 لرت فاطمهدر نزد اهل سنت مشهور است كه حض
338Fشد

سال  )18(يا  17سال سن داشت و در وقت ازدواج حدود  28يعني در هنگام وفات  .1
 اند. سن داشته

339Fسال بعد! از بعثت به دنيا آمد 5 لو در نزد اهل تشيع مشهور است كه فاطمه

2. 
 .اند! سال سن داشته 7وقت ازدواج حدود  سال و در 18يعني در هنگام وفات 

و چون طرف بحث ما اهل تشيع هستند ما نظر آنها را قبول ميكنيم كه طبق آن، 
 7 ل) با حضرت فاطمهتر سالگي (يا كمي باال يا پايين 24در سن  ÷حضرت علي

سال بوده است و  16!) ازدواج كرده كه اختالف سني بين آنها تر ساله(يا كمي باال و پايين
 .اند!! يز نرسيده بودهبه سن بلوغ ن لمهم اينكه فاطمه

اختالف سني نبود و اصل دليل ايشان امر خداوند  صولي تنها دليل حضرت محمد
 بود.

 ÷حال ميپرسم: اگر شما اختالف سني را دليل بر اين ماجرا ميدانيد.. حضرت علي
نيز با امامه بنت ابي العاص(خواهر زاده فاطمه) اختالف سني داشت اين را چگونه توجيه 

 يا اين را هم خالف سنت ميدانيد!!؟ميكنيد؟آ
. يعني حضرت اند. گذشته از اينها شخصي بهتر از ابوبكر و عمر چنين ازدواجي كرده

 6رفت... ام المومنين فقط  ل، زماني كه به خواستگاري عايشهصخير البشر، محمد

                                           
مشكل اآلثار،  .48ن، صالطالبيي  و مقاتل 52، و ذخائرالعقبي، ص277، ص1الخميس، ج تاريخ -1

، و 278، ص1الخميس، ج (تاريخ سال قبل از بعثت 12.. البته بعضي نيز .47، ص1طحاوي، ج
 اند(همان). هسال را نيز ذكر كرد 7) و بعضي .52ذخائرالعقبي، ص

)، كليني ؛ محمد .، نشر بصيرتي6االئمه، ضمن مجموعه نفيسه، ص  الثلج بغدادي، م (تاريخ ابن ابي -2
،طبرسي در »المناقب«شهر آشوب در كتاب  ، ابن»دالئل االمامة«ير طبري امامي، صاحب كتاب جر بن
 .توان نام برد مي»توضيح المقاصد«و شيخ بهايي در  )».97المواليد(ضمن مجموعه نفيسه، ص تاج«

 اند.  بعد از بعثت را ذكر كرده 5البته بعضي از علماي اهل سنت نيز سال 
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بزرگتر بودند... آيا به  لسال از عايشه 50حدود  صسال داشتند! و حضرت محمد
 .هم خورده ميگيريد؟؟! صمحمد

از سنت  س.. وقتي شما ميگوييد عمرصسنت چيست؟؟ روش و شيوه زندگي محمد
عين عمل ايشون را  سعمل كرد ولي عمر صتخلف كرد يعني خالف عمل رسول اهللا

ي مانند را زنده كردند و ازدواج صمرتكب شدند. به تعبيري ايشون سنت رسول اهللا
 .اند! ازدواج ايشان انجام داده

 سدختر خودشان را به عمر  سنيز به تبعيت از حضرت صديق ÷حضرت علي
در  صدختر خود را به ازدواج رسول اهللا صدادند همانطور كه حضرت ابوبكر 

 .آوردند!
: اقتدوا باللذين من بعدي أبی بكر ثابت است كه فرمود صو از حضرت رسول

340Fوعمر

1. 
341Fاقتدا كنيد ببعد از من به ابوبكر و عمر

2. 
علت ندادن دخترش را فقط اختالف سني بيان ميكند.چگونه  صضرت محمداگر ح

خود ايشان اين امر را هنگام ازدواج با سيدة عايشه فراموش ميكنند؟؟ اينجاست كه گويا 
342Fميدانند كه صشرمي در مورد حضرت محمد بي شيعه اين آيه را با كمال

1 : 
                                           

)، وابن ماجه 3662، رقم 5/609)، والترمذى (23293، رقم 5/382ه أحمد (حديث حذيفة: أخرج - 1
، رقم 4/140)، والطبرانى فى األوسط (2827، رقم 7/248أخرجه أيضاً: البزار ( ) . و97، رقم 1/37(

) .حديث 5/14) . وابن عساكر (9836، رقم 5/212)، والبيهقى (4454، رقم 3/79)، والحاكم (3816
) . وأخرجه 30/228) .حديث ابن مسعود: أخرجه ابن عساكر (44/233عساكر (أنس: أخرجه ابن 

) . به نقل از جامع االحاديث سيوطي .. اين روايت از 7177، رقم 7/168أيضاً: الطبرانى فى األوسط (
 طرق متعدد نقل شده كه هيچ شكي در صحتش باقي نميگزارد. 

نت خلفاي هدايت شده و هدايت كننده بعد از و نقل شده كه آن حضرتص فرمود:به سنت من و س - 2
، ترمذي آن 55من عمل كنيد... بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، الحافظ نور الدين الهيثمي ح 

 را حسن صحيح و ابن حبان آن را صحيح ميداند. 
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ن﴿
َ
َ َّ ِ َوتَنَسۡو م ُِ

َّ �َّءَ  بِللۡ و َُ ُُ
ۡ
تَأ
َ
� َّ فََ� َ�ۡعقِلُو

َ
إ َ ََ َّ �ۡلِكَ�ٰ ًۡلُو �َ ۡۡ ًُ ن

َ
ۡۡ َوَ  ﴾٤ُفَسُ�

 .]44: ةالبقر[

با اين كه شما  ÷نماييد اما خودتان را فراموش مي ÷كنيد آيا مردم را به نيكي دعوت مي«
 .؟!!»انديشيد خوانيد! آيا نمي كتاب (آسماني) را مي

خنده دار است كه اينها  ند،ا اين دكاندارن شرايط و فرهنگ عرب را فراموش كرده
 ÷با عايشه صرا خالف سنت ميدانند ولي در مورد ازدواج محمد سازدواج عمر

سكوت كرده اند! چون ميدانند در اين صورت ارتباط خود را به وسيله قيچي نامرئي با 
 اسالم قطع خواهند كرد.

 7نيز فاطمه  سساله ميرود.. حضرت علي 6به خواستگاري دختر  صحضرت محمد
343Fساله را

 به زني ميگيرد. 2
 پس اين ايراد نيز پوچ است.

در رد كردن حضرت صديق و فاروق همان بود كه قبالً نقل  صو دليل آنحضرت
 كرديم:

ج فاطمة من علی«: فرمودند صحضرت  .344F3»إن اهللا أمرنی أن أزوِّ

 .»همانا خداوند مرا امر كرد كه فاطمه را به ازدواج علي درآورم«
 كلكن اهللا زوجو كما انا زوجت« :صمينويسد: فقال لها رسول اهللا و همچنين كليني

 .345F4».....من السامء

در  ÷فرمود: من تو را به ازدواج علي سخطاب به فاطمه صپس رسول خدا

                                                                                                             
كمي قبلتر حضرات شيعه ميگويند: خود حضرت عمر با ازدواجي كه اختالف سني در آن باشد  -1 

 .خالف بوده ولي خودش چنين ازدواجي كرده و اين آيه را نشان ميدهند!م
 .البته اگر تاريخ تولد وي را طبق سليقه شيعه،سال پنج بعد از بعثت بدانيم -2
 اند.گويد: طبراني آن را روايت كرده و راويانش ثقهمي 15208، به شماره »مجمع الزوائد«هيثمي در  -3
 .241ص  21و وسائل الشيعة حر عاملي ج  378ص  5الكافي كليني ج  - 4
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 نياوردم بلكه خدا از آسمان شما را به ازدواج هم در آورد.

 شبهه: عدم صالحيت اخالقي عمر براي ازدواج با ام كلثوم:

 دختر عتبه از ازدواج با عمر به خاطر برخورد تند او:خودداري 
طبري، ابن اثير و ابن كثير هنگامي كه يزيد بن ابوسفيان از دنيا  مطابق نقل بالذري،

رفت و علّت آن را ابان ـ دختر عتبه ـ خواستگاري كرد؛ وي نپذي رفت، عمر از همسرش ام
 چنين بيان كرد:

ه يدخل عابساً، وخيرج عابساً «  .»، يغلق أبوابه، ويقلّ خريهألنّ

 شود و عبوس و اخمو خارج مي رو وارد منزل عبوس و ترش سعمر بن خطاب
دهد) و خيرش  نمي بندد. (و اجازه بيرون رفتن به همسرش مي گردد؛ درِ خانه را مي

 (رسيدگي به همسرش) اندك است.
 جواب:

، سله: حضرت عمرالزم به ذكر است كه ام ابان خواستگارهاي زيادي داشته من جم
 .÷و سيدنا طلحه ÷، حضرت عليسحضرت زبير

حاكم در المستدرك خود با سند صحيح و همچنين ابن عساكر،خواستگاري هر چهار 
 نفر را اينگونه نقل ميكنند:

از ام ابان دختر عتبه بن ربيعه  سطلحه گفت كه عمر بن الخطاب موسي بن ابي
به وي گفتند كه چرا خواستگاريش را نپذيرفتي؟ خواستگاري كرد اما ام ابان، ابا ورزيد، 

گردد امر آخرتش وي را از  شود وبه دليرمندي خارج مي گفت: او به دليرمندي داخل مي
 نگرد. امر دنيايش ربوده است گويا ربش(خدايش) را به دو چشمش مي

نمايد، ام ابان از ازدواج باوي امتناع  از وي خواستگاري مي سسپس زبير بن العوام
هايي كه  پرسند گفت: اشاره اي از وي را در تار ورزد وي را از علت اين امتناع مي مي

 بيند. بندد نمي هاش را گره مي همسرش با آن مو
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قالت: «؟ از وي خواستگاري كرد اما وي نپذيرفت گفته شد كه چرا سسپس علي

سرش از گفت: هم »ليس لزوجته منه إال قضاء حاجته، ويقول: كيت وكيت، وكان وكان
گويد سپس طلحه از وي  بيند و چنين وچنان مي وي به جز همبستري چيزي ديگر را نمي

گويد اين همانا همسرم است گفتند چرا؟ گفت: من  گردد وي مي خواهان ازدواج مي
شود و هنگام خروج  شود خنده كنان وارد مي شناسم هنگامي كه وارد مي اخالقش را مي

نمايد  دهد واگر سكوت نمايم آغاز مي ر چيزي بخواهم ميتبسم نقش بر لبانش است و اگ
هنگامي كه آن دو بخشد و گردد واگر گناهي كنم مي واگر عملي را انجام دهم ممنونم مي

گفت: اي ابا محمد(طلحه) اگر اجازه دهي، با ام ابان صحبت  ÷ازدواج نمودند، علي
: سالمتي باد برتو اي گرفت و گفتاش  گفت: با وي سخن بگو، از پرده حجله نمايم،

گفت: اميرالمومنين از تو  ÷علي كسي كه نفسش عزيز است، گفت: بر تو سالم،
گفت: زبير پسر عمه  ÷خواستگاري كرد وي را نپذيرفتي، گفت: اين چنين بود، علي

و يكي از دو حواريش از تو خواستگاري كرد اما تو امتناع ورزيدي، گفت:  صرسول اهللا
دارم از تو خواستگاري كردم و ابا  صمن با قرابتي كه با رسول اهللا  بلي چنين بود، گفت:

ين ما را تر گفت: قسم به اهللا كه زيباترين ما را و انفاق كننده ÷كردي، گفت: بلي. علي
346Fكند) مي ازدواج نموده اي اين چنين عطا

1. 
 سچه گفت؟!؟؟ اگر حضرت عمر ÷پس ديديد كه ام ابان در مورد حضرت علي

به دنيا رغبتي ندارد و آنچنان خدايش را عبادت ميكند كه گويي او را با  خشك است و
به گفته ام ابان همسرانش از او به جز همخوابي  ÷دو چشم خود ميبيند... حضرت علي

 .چيزي نميبينند!!!!

                                           
و  36592؛ و كنز العمال ح 198ص  70و ج  97ص  25؛ تاريخ دمشق ج 5629مستدرك حاكم ح  -1

رقم  354ص  8در بعضي كتب نيز به صورت گذرا به اين خواستگاريها اشاره شده: االصابه ج 
 .426 ص 3و اسد الغابة ج  4118رقم 1924ص  4و االستيعاب ج  11888



 217  بهاتبخش دوم از ش

 

فلسفه بافي كنيم و  ها و حاال ما هم سخن ام ابان را وحي منزل گرفته و مانند شيعه
 بگوييم:

وِف  َولَُهنّ ﴿ َُ لَۡيِهّن بِللَۡمۡع َِ   ِ َّ  .]228: ةالبقر[ ﴾َِۡثُل �
و براي همسران (حقوق و واجباتي) است (كه بايد شوهران ادا بكنند) همانگونه كه «

 .»اي شايسته بر آنان (حقوق و واجباتي) است كه (بايد همسران اداء بكنند) به گونه
حقوق آنها را ادا نميكرده و اين و بگوييم: حضرت علي به همسران خود نميرسيده و 

347Fخالف امر الهي است و....

1. 
و آقاي قزويني با كمال حماقت آدرس به كتاب بالذري و ابن قتيبه و.. داده است.بد 

 اند: ميخواندند!كه آنها اينگونه نوشتهنبود تمام ماجرا را 
عد أن مات بالذري: خطب عمر بن اخلطّاب أمّ أبان بنت عتبة بن ربيعة بو ابن قتيبه«

عنها يزيد بن أيب سفيان، فقالت: ال يدخل إال عابساً وال خيرج إال عابساً، يغلق أبوابه ويقلّ 

، فقالت: ليس للنساء منه حظّ إال أن يقعد بني شعبهن األربع ال  خريه..... وخطبها عيلّ

 .348F2»يصبن منه غريه
هرش يزيد بن ابي عمر بن الخطاب از ام ابان دختر عتبه بن ربيعه بعد از وفات شو»

گرفته است اش  سفيان خواستگاري كرد، ام ابان گفت: وي هنگام ورود و خروج چهره
بندد و خيرش كم است.... سپس علي از وي خواستگاري كرد گفت  مي يش راها درب

 . »زنان به جز همبستري ديگر حقي از وي ندارند.!!
 .بود!! ها اين هم يك نمونه از كاربرد قيچي شيعه

                                           
البته اگر در اين مورد بخواهيم مطلب بنويسيم و قصد متهم كردن سيدنا علي را داشته باشيم(نعوذ  - 1

باهللا) قرائن زيادي در روايات شيعه موجود است كه البته به جز زنديق و رافضي به آن جمله روايات 
 متوسل نميشود.

 .379ص  1ج  ؛ عيون األخبار ابن قتيبة 260ص  3أنساب األشراف ج  - 2
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 را ذكر كرده و اينگونه مينويسند: ها عبدالبر و ابن اثير اين خواستگاريابن 
أم أبان بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ملا قدمت من الشام خطبها عمر «

وعيل والزبري، وطلحة، فأبت من كل واحد منهم إال طلحة، فتزوجها طلحة بن عبيد اهللا ال 

 .349F1»أعلم له رواية

أبان بنت عتبة بن ربيعة بنت عبد شمس العبشمية خالة معاوية.قال أبو  ابن حجر: أم«

عمر: ملا قدمت من الشام خطبها عمر وعيل والزبري وطلحة فأبت إال من طلحة فتزوجها. ال 

 .350F2»أعلم هلا رواية

 شبهه: امتناع دختر ابو بكر از ازدواج با عمر به خاطر اخالق تند او:

كلثوم دختر ابوبكر به خواهرش عايشه گفت: مطابق نقل ابن عبدالبر، ام 
 گيري او را در زندگي خواهي من به ازدواج كسي درآيم كه تندخويي و سخت مي تو

 داني؟! مي
 صبه خدا سوگند اگر مرا به اين كار وادار كني، كنار قبر رسول خدا  سپس افزود:

 روم و آنجا (به عنوان اعتراض) فرياد خواهم كشيد. مي
كلثوم دختر ابوبكر، با آن كه عمر،  حتي دختر كم سنّ و سالي همانند ام مي بينيم كه

هم خليفه مسلمين است و هم با پدرش ابوبكر بسيار دوست و همراه بود؛ ولي حاضر به 
 شود.  نمي ازدواج با وي

اين ويژگي اخالقي عمر را ناديده بگيرد و  ÷حال چگونه امكان دارد كه امير مؤمنان 
 به دست او بسپارد؟ دختر خردسالش

 

 جواب:

                                           
 .426ص  3و أسد الغابة ج  4118رقم 1924ص  4اإلستيعاب ج  -1
 .11888رقم  354ص  8اإلصابة في معرفة الصحابة ج  -2
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 ساز ام كلثوم بنت صديق سدر باال ثابت شد كه ماجراي خواستگاري حضرت عمر 
 .ساله چنين حرفهايي بزند.!! 4يا  3جعلي است و بسيار بعيد است كه دختر

هرگاه « 351F1»إذا مل تستح، فاصنع ما شئت« آنجا كه فرمود: ص و چه راست گفت، پيامبر
 .»بخواهي انجام ده!شرم نكردي، هرچه كه 

 زد: شبهه: عمر همسرش را كتك مي

زد. ابن  مي هاي اخالقي خليفه دوم اين بود كه همواره زنانش را كتك يكي از ويژگي
 نويسد: ماجه قزويني در سنن خود كه يكي از صحاح سته اهل سنت است مي

 از اشعث بن قيس نقل شده است كه گفت:
زند؛ برخاستم و او را  مي يدم همسرش را كتكي شب دها شبي مهمان عمر بودم نيمه

 از كتك زدن همسرش منع كردم. هنگامي كه به بسترش برگشت گفت:
ام، آن را به خاطرت بسپار (آن جمله اين  اي از رسول خدا شنيده اي اشعث! جمله

 زني. است): كسي حق ندارد از مرد بپرسيد كه چرا همسرت را كتك مي
 احمد بن حنبل نيز موجود است.شبيه همين روايت در مسند 

داند او دخترش را كتك  شود دخترش را به كسي بدهد كه مي آيا هيچ عاقلي حاضر مي
 خواهد زد؟

دخترش را به چنين  ÷با اين وضعيت اخالقي عمر، چگونه ممكن است اميرمؤمنان 
سول فرد خشن و بد اخالق بدهد و با تن دادن به اين ازدواج اسباب آزار و اذيت روح ر

 خدا و حضرت زهرا سالم اهللا عليهما را فراهم كند؟
 جواب:

                                           
صحيح بخارى، شرح فتح البارى، كتاب أحاديث األنبياء، باب بينما امرأة ترضع ابنها، حديث شماره  -1

3483. 
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 آلباني در كتاب صحيح وضعيف سنن ابن ماجة و در زير همين روايت مينويسد:
) و همچنين در  6218) ضعيف الجامع (  4776)، الضعيفة (  2034ضعيف، اإلرواء ( 

قال الشيخ األلباني:  اند: نيز، محقق نوشتهاند  سنن ابن ماجه كه آقاي قزويني آدرس داده
352Fضعيف

كه در آن، از قول محقق اين اند  و نيز به مسند امام احمد بن حنبل آدرس داده 1
353Fچنين نوشته شده: تعليق شعيب األرنؤوط: إسناده ضعيف

و همينطور به كتاب احاديث  2
ر إسناده ضعيف. براي تفصيل بيشت كه ايشان نيز نوشته:اند  المختاره مقدسي آدرس داده

 .354F3»النافلة يف األحاديث الضعيفة والباطلة«مراجعه كنيد به كتاب 

و شايد شيعه بگويد: اين روايت در كتاب شما موجود است به ما چه!!! در جواب 
ميگويم: اگر بنا به اين است ما ميتوانيم از كتب شيعه چنين رواياتي و بدتر از اين را 

 استخراج كنيم.مثالً:
 آمده:  ÷خطاب به سيدنا علي س.... از قول حضرت فاطمهدر االمالي شيخ طوسي و

355Fيا ابن أبي طالب! اشتملت مشيمة الجنين وقعدت حجرة الظنين

4. 
اي فرزند ابو طالب! خلق خوي انسان درتو نيست!و اينك متهم وغير قابل اعتماد « 

 »هستي!.
را  لتا آن حد فاطمه ÷نتيجه بگيريم كه: حضرت علي ها حال مانند شيعه

 .را آدم نميداند!!!! ÷احت كرده بود كه او علي نار

                                           
 ضَرْبِ النِّساء، دار الفكر، بيروت، باب 1986ح 639، ص 1سنن ابن ماجه، ج  - 1
مكتبة ، 50و همينطور در كتاب مختصر كتاب الوتر المقريزي ص 20، ص 1مسند إمام احمد ج  - 2

 .المنار، األردن،الزرقاء
 .، دار الصحابة للتراث6النافلة في األحاديث الضعيفة والباطلة أبو إسحاق الحويني، ص  - 3
ص  1؛ االحتجاج  طبرسي ج  683ص  1؛ االمالي طوسي ج 57ص  6مستدرك سفينة البحار ج  - 4

؛ الدر النظيم ابن حاتم  148ص  43؛ بحار االنوار ج  50ص  2؛ مناقب ابن شهر آشوب ج  145
  150؛ بيت األحزان عباس قمي ص  478عاملي ص 
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 و روايت ديگري كه آقاي كليني در فروع آورده است كه:

راضي نبود! چون پدرش  ساز ازدواجش با علي -سالم اهللا عليها -حضرت زهراء« 
ما يبكيك؟ فواهللا لو كان يف أهيل خري منه ما «داخل خانه گرديد ديدكه گريه ميكند فرمود: 

چرا گريه ميكني بخدا قسم اگر در فاميل « »وما أنا زوجتك ولكن اهللا زوجك زوجتكه،

كردم، من ترا به زني او نداده ام  مي كردم او را دامادم مي من بهتر از او كسي را پيدا
 .356F1»خداوند ترا به زني او داده است

رفتند تا  لبا بريده نزد حضرت زهراء صاربلي: پس از ازدواج كه حضرتش
؟  قالت: قلة ما يبكيك يا بنية«ديد چشمانش اشك آلود شد حضرت فرمودند: پدرش را 

357Fالطعام وكثرة اهلم وشدة السقم

كني ؟ فرمود: بدليل قلّت طعام، و  مي دخترم!چرا گريه« »2

 .»كثرت ناراحتيها و شدت غمها
واهللا لقد اشتد حزين واشتدت فاقتي وطال «و در روايت ديگري هست كه فرمود: 

  .»سقمی

ام طوالني گرديده  ام زياد شده، وبيماري ام شدت گرفته،تنگدستي بخدا قسم ناراحتي«
 .358F3»است

 كه البته در كذب بودنشان شكي نيست.
 
 

                                           
  144ص   43و بحار األنوار مجلسي ج   241ص  21؛ وسائل الشيعة ج 378ص  5الكافي ج  - 1
؛ مختصر تاريخ دمشق ابن 338ص  15؛ شرح إحقاق الحق مرعشي ج  148ص  1كشف الغمة ج  -  2

 1304و فضائل الصحابة احمد بن حنبل ح  386ص  5منظور ج 

؛ و  24) ص 1؛فضائل أمير المؤمنين ؛ ابن عقده كوفي پاورقي( 148ص 1اإلربلي ج  كشف الغمة - 3
 42؛ تاريح دمشق ابن عساكر ج  101ص  9لزوائد هيثمي ج ؛ مجمع ا 26ص  5مسند امام احمد ج 

 .اصفهان –مكتبة اإلمام أمير المؤمنين علي ؛ العامة  _ 66؛ فتح الملك،المغربي ص  126ص 
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 شبهه: عدم كفائت ديني عمر با ام كلثوم:

 طبق نظر اهل سنت، رعايت كفائت ديني نيز يكي از شرائط ازدواج است.
 ويسد:ن ابو طالب مكي به نقل از سفيان ثوري مي

گفت: هنگامي كه مردي خواستگاري كرده و بگويد كه اين زن چقدر مال  مي ثوري
 .دارد، بدانيد كه او دزد است! و به او دختر ندهيد!

همچنين به بدعت گذار و به فاسق و ستمگر، و شارب خمر و رباخوار نبايد دختر 
 داد.

قطع كرده و اگر كسي چنين كند، دين خويش را نابود كرده و رحم خويش را 
سرپرستي دختر خويش را به خوبي انجام نداده است؛ زيرا او نيكي به اين دختر را ترك 

 .كرده است! اينها همتاي دختر آزاد مسلمان عفيف نيستند!
در ازدواج » كفائت ديني«كند كه  ابن قدامه مقدسي، برترين فقيه حنابله تصريح مي

ج نمايد. و سپس به نقل از احمد بن حنبل تواند با عفيفه ازدوا شرط است و فاسق نمي
 ها ازدواج نمايند: توانند با آن شم كفو نيستند و نميها نويسد كه هيچ قومي با بني مي

همتا كسي است كه دين دار و صاحب رتبه باشد؛ به همين سبب فاسق همتاي زن 
 عفيف نيست؛ زيرا شهادت فاسق مردود است...

كه غير قريشي، كفو قريشي نيست؛ و غير  و از احمد بن حنبل نقل شده است
فرمودند: خداوند من را از كنانه  صهاشمي نيست؛ زيرا رسول خدا  هاشمي، كفو بني بني

شم را ها از نسل اسماعيل برگزيد؛ و از ميان كنانه قريش را برگزيد و از ميان قريش بني
 شم من را برگزيد.ها برگزيد و از ميان بني

ةَ بن «بن قدامه را مسلم نيشابوري در صحيحش از روايت مورد استدالل ا ِلَ اث وَ

عِ  قَ َسْ  ، نقل كرده است.صاز رسول خدا  »األْ

 جواب:
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خب كه چه؟ اجماع اهل سنت بر اين است كه برترين انسانها بعد از پيامبران ابوبكر و 
 شم نيز قبالً سخن رفت.ها شم و غير بنيها عمر هستند. در مورد بني

 د خدري اينگونه نقل ميكند:ترمذي از ابي سعي

» ِ ولُ اهللاَّ سُ الَ رَ الَ قَ يدٍ قَ عِ بِی سَ امَ :صأَ مْ كَ تَهُ ْ نْ حتَ مْ مَ اهُ َ ی لَريَ لَ اتِ الْعُ جَ رَ لَ الدَّ إِنَّ أَهْ

امَ  عَ نْ أَ مْ وَ نْهُ رَ مِ مَ عُ رٍ وَ كْ ا بَ بَ إِنَّ أَ ءِ وَ امَ قِ السَّ فُ الِعَ فِی أُ مَ الطَّ نَ النَّجْ وْ رَ  .359F1»تَ

گفت: اهل درجات العلي  صروايت شده كه رسول اهللا سعيد (الخدري) از ابي س« 
كنند و ابا بكر و  مي را اشخاصي كه تحتشان هستند مثل نجم طالع در افق سماء رؤيت

 .»از آنها (يعني از اهل درجات العلي) هستند و افضلند بعمر
تند و به اهل درجات العلي يعني اشخاصي كه داراي درجه و مرتبه عليا و بزرگ هس

كند كه تفاوت درجه اين افراد با افراد  مي بيان صباشند. رسول اهللا مي قولي بلندمرتبه
معمولي به مقدار فاصله نجم تا سطح ارض است يا به قول عاميانه تفاوت آنها از آسمان 

تا زمين است. رسول اهللا
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 داند ، خليفه دوم را فاجر، ستمگر، دروغگو، خيانتكار و... مي÷شبهه: امير مؤمنان

 ÷تواند با دختر امير مؤمنان  طبق سخن ابن قدامه، خليفه دوم به هيچ وجه نمي
 كلثوم دارد. شم است و از نظر ديني شباهتي با امها چرا كه نه از بنيازدواج كند؛ 

شم نيست، جاي پرسش ندارد؛ اما دليل اين كه از نظر ديني نيز با ها اين كه از بني
هاي اهل سنت آن را به اثبات  كلثوم همشأن نيست، روايات صحيح السندي در كتاب ام

حت سند، اين مطالب را قبول نداشته باشند؛ ؛ هرچند كه ممكن است با وجود ص رساند مي
ها با سند صحيح نقل شده است و اين اهل  هاي آن ترين كتاب اما اين روايات در صحيح

 سنت هستند كه بايد جوابگوي اين مطالب باشند.
 روايت اول (ظالم فاجر):

 عبد الرزاق صنعاني با سند صحيح از خود خليفه دوم نقل كرده كه خطاب به عباس و
 دانيد: گفت كه شما مرا فاجر مي ÷امير مؤمنان 

و ابوبكر را  صصنعاني: من بعد از ابوبكر دو سال حكومت كردم و روش رسول
 دانستيد. ادامه دادم؛ اما شما دو نفر مرا ستمگر و فاجر مي

ائِنًا)روايت دوم  ا خَ ادِرً ا آثِامً غَ بً اذِ  :(كَ

نويسند كه وي  در صحيحش مي مسلم نيشابوري نيز به نقل از عمر بن الخطاب
 و عمويش عباس گفت: ÷خطاب به امام علي 

من جانشين پيامبر و ابوبكر شدم، شما دو نفر مرا خائن، دروغگو   پس از مرگ ابوبكر،
 حليه گر و گناهكار خوانديد.

نسبت به خليفه اول و دوم بوده است؛ زيرا امير  ÷اين اعتقاد واقعي اميرمؤمنان 
خليفه را انكار نكرد، هم چنين تعدادي از اصحاب بزرگ كه حضور  گفتار ÷مؤمنان 

داشتند همانند: عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبير بن عوام، سعد بن أبي وقاص 
و... اين قضيه را انكار نكردند؛ بويژه اين كه اين سخن اواخر خالفت عمر بن خطاب 

 آن زمان بر اين عقيده پايبند بوده است.كند كه حضرت تا  مي انجام گرفته است و داللت
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حال آيا امكان دارد كه شخص عاقل دختر نازنينش را به فردي دروغگو، خائن، 
 گر و گناهكار بدهد؟ حيله

ترين كتاب اهل سنت پس از قرآن، نقل كرده است،  طبق روايتي كه بخاري در صحيح
ت. و طبق دو روايتي كه از منافق چهار خصلت دارد: دروغگو، خائن، فريبكار و فاجر اس

هاي اهل سنت گذشت، تمام اين چهار خصلت در خليفه دوم بوده و اميرمؤمنان  كتاب
 ها را تأييد كرده است: آن ÷

روايت شده است كه فرمود: عالمت منافق سه چيز است؛  صبخاري:از پيامبر 
كند؛  ده ميخلف وع  گويد؛ و هنگامي كه وعده بدهد، هنگامي كه سخن بگويد، دروغ مي

 .كند! و هنگامي كه به او اطمينان شود، خيانت مي
روايت شده است كه فرمودند چهار عالمت است كه اگر در كسي  صاز رسول خدا 

ها را داشته باشد، در او يكي از  باشد او منافق خالص است! و اگر كسي يكي از آن
ي كه به او اطمينان ي نفاق است مگر آنكه اين خصوصيت را ترك كند؛ هنگامها عالمت

گويد؛ و هنگامي كه پيمان  كند؛ و هنگامي كه سخن بگويد، دروغ مي شود خيانت مي مي
 .شود! كند؛ و هنگامي كه دشمني كند، مرتكب فجور مي ببندد، حيله مي

هاي اهل سنت با سند صحيح نقل شده است، خليفه  پس طبق رواياتي كه در كتاب
تواند  پرسيم كه آيا منافق مي ها مي بنابراين از آن ÷ها را داشته است دوم اين ويژگي

 باشد؟ صهمشأن دختر رسول خدا 
كلثوم نيست و  اند، خليفه دوم همشأن ام طبق اين روايات كه اهل سنت آن را نقل كرده

 تواند با او ازدواج كند. نمي
361Fجواب

1 
 قبل از جواب، بياييد روايت را بصورت كامل ببينيم:

                                           
 .جواب برگرفته از سايت اسالم تكس با كمي اضافه -1
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كسي را به دنبالم فرستاد كه بيا!  سكند كه عمر بن خطاب مي يتروا سمالك بن اوس
يافتم كه بر تختش، بر روي اش  پس آمدم در حاليكه در وسط روز، او را در خانه

حصيري از برگ خرما، نشسته بود و بر بالشِ چرمي تكيه داده بود.پس بمن گفت اي 
برايشان مقداري طعام مالك! بعضي از اهل قبيله تو را، فقر به پيش من كشاند و 

اختصاص دادم، بگير و بينشان تقسيم كن.گفتم اگر كسي ديگر غير از من را مامور اين 
كار ميكرديد، گفت اي مالك بگيرش! پس در اين اثناء برقا آمد و گفت: اي امير المؤمنين 

اجازه دخول ميدهيد؟ فرمود:بله  شآيا به عثمان و عبدالرحمن بن عوف و زبير و سعد
گفت  اجازه دخول ميدهيد؟ شآنها داخل شدند، بعد باز آمد كه آيا به عباس و عليپس 

) فوراً گفت: اي امير شبله بياييد. و آن دو داخل شدند و عباس(عموي حضري علي
خائن قضاوت كن (منظورش  المومنين بين من و اين دروغگو، گناهكار، پيمان شكن، و

 داشتند) علي بود! و بر سر مساله فدك با هم نزاع

حاضرين در مجلس گفتند: بسيار خوب اي اميرالمومنين بين آنها قضاوت كن و به 
 .آنها رحم كن!

به حاضرين گفت: قسم ميدهم شما را به خدايي كه با اجازه او آسمانها و  سعمر
فرمود: (ما انبياء از خودمان ارث  صزمين پا برجاست. آيا اطالع داريد كه رسول اهللا

 م و چيزي كه از ما ماند جزء صدقات است)؟گفتند: بله.باقي نميگذاري
پس رو به عباس و علي كرد و گفت: قسم ميدهم شما را به خدايي كه با اجازه او 

فرمود: (ما انبياء از خودمان  صآسمانها و زمين پا برجاست. آيا اطالع داريد كه رسول اهللا
 است)؟ آندو گفتند: بله.ارث باقي نميگذاريم و چيزي كه از ما ماند جزء صدقات 

يي داد كه به احدي غير از او ها گفت: اهللا عزوجل به پيامبرش، ويژگي سپس عمر

َُّسولِ ﴿ نداد و اهللا فرمود: ٰ  فَلِّلهِ َولِل ََ ۡهِل �ۡلُق
َ
َِۡن َ ٰ رَُسوِ�ِم  َ�َ ُ َّ فَءََ  �

َ
َ َ ء  .]7الحشر: [ ﴾َّ

 .»لش بازگرداند، آن مال خدا و رسول استآنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسو«
 آيد كه آيا آيه ما قبلش را نيز تالوت كرد يا نه. نمي گويد يادم مي راوي



 227  بهاتبخش دوم از ش

 

بين شما مال بني نضير را تقسيم كرد قسم  صدر ادامه گفت: پس رسول اهللا سعمر
 از شما دانم و تا وقتيكه اين مال هست آنرا نمي به اهللا كه كسي را بر شما در اين مال مقدم

 از آن خرج يكسال را بر ميداشت و باقي را به بيت المال ميداد. صگيرم و رسول اهللا نمي

 گفت: آيا اين را ميدانيد؟ گفتند بله. سپس عمر

گفت: من مسئول كارهاي  سوفات كرد ابوبكر صگفت: وقتي رسول اهللا سپس عمر
ميراث پسر  ) آمده ايد تابهستم، پس شما دو نفر (علي و عباس صرسول اهللا

) ميراث زنت را از پدرش، طلب كنيد، پس س) و (تو اي علي صبرادرت (رسول اهللا
فرمود؛ ما انبياء از خودمان ارث باقي  صنقل كرده كه پيامبر  صاز پيامبر سابوبكر

 نميگذاريم جز صدقه.

 دروغگو، ) نظرتان اين بود كه ابوبكربپس شما دو نفر (علي وعباس
و تابع حق بود، پس  داند كه او راست گفت، خائن بود،و خدا مي گناهكار،پيمان شكن و

هستم، اما نظر شما  سو ولي ابوبكر صفوت كرد من ولي رسول اهللا سچون ابوبكر
درمورد من بود كه من دروغگو، گناهكار، پيمان شكن و خائن هستم ولي خدا ميداند كه 

 من راست ميگفتم و درستكار و راشد و تابع حق بودم.
تو اي عباس! با اين علي آمدي و همه شما يك راي داشتيد و گفتيد مسئوليت و تا 

اراده مال فدك را به ما بده و گفتم اگر بخواهيد به شما ميدهم. اما به يك شرط!به شرط 
ميكرد و با اين شرط مال را  صاينكه همانطور در آن دخل و تصرف كنيد كه رسول اهللا

 از من گرفتيد آيا اينطور نيست؟
 عباس و علي گفتند بله!

عمر گفت پس حاال آمديد بين شما دو نفر داوري كنم نه واهللا به غير از اين شرط تا روز 
 .»!كنم اگر شما از اداره فدك عاجز هستيد پس آنرا به من برگردانيد نمي قيامت بين شما قضاوت

                                    ********************* 
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 مسلمانان! حاال اي

آيا ديديد كار شيعه را كه اول داستان را بريده و آخرش را هم بريده تا بحث علمي 
 .كند؟!!!

 حاال بياييم و شرح اين روايت را ببينيم!

و از روش آن دو درباره مسئله فدك و  باز دعواي عباس و علي سحضرت عمر
هاي ميزند و عصباني شدند و انسان در حالت غضب حرف باز رفتار عباس و علي

 .كند! مي گويد و نه مي كند كه در حالت عادي نه مي كارهايي
در حالت غضب، كالم اهللا را بر زمين كوبيد و مو و ريش يك  ÷حضرت موسي

 .پيغمبر ديگر را به ناحق كشيد و او را به زمين زد حاال بياييم از اين كوه بسازيم؟!
 كشد. نمي مكند و خجالت ه مي آري شيعه هميشه هميگونه عمل

گفته بود، تكرار كرد  سرا كه خطاب به علي سعين حرفهاي عباس سحضرت عمر
كه نوعي كنايه است كه شما از اول درباره اين مال، از اين حرفها ميزديد! در مورد من و 

از اين بود كه حاال كه فدك را به شما دادم چرا  سهم ميگفتيد! عصبانيت عمر سابوبكر
 .يايد؟! نمي دعوايتان پايان

ي عمر را در ها اين الفاظ به عمر نگفتند! بلكه حرف بتوجه كنيد كه عباس و علي
 از اول هم درباره فدك درست بود. سمجموع تاييد كردند يعني قبول كردند كه نظر عمر

اين به اين ميماند كه من دوستي را نصحيت كنم كه اين ماشين را نخر و او بخرد 
ايت كند كه ماشين اين و آن عيب را دارد و من به او بعدش به پيش من بيايد و شك

 .بگويم تو از اول مرا خر و دروغگو تصور ميكردي؟ و نصيحت مرا قبول نكردي!
و شيعه كه نبايد از اين حرف اثبات كند كه دوستم مرا خر و دروغگو ميداند او كه 

 تي را از دستهيچ فرص شنگفته اين زبان محاروه است، اما شيعه براي كوبيدن صحابه
 .دهد! نمي

 اين اصطالحات زبان است.
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 ، به فارسي بگويد: پايم لعزيد و زمين خوردم.صاما اگر يك يار پيامبر
گيرد كه اين  مي و از زمين خوردن نتيجه گيرد كه گناه كرد!!! مي شيعه از لغزيدن نتيجه

 .!!!يار پيامبر آدميزاد نيست عوض آنكه ميوه و غذا بخورد زمين را ميخورد
 كرد. نمي ي بني اسرائيلي را مطرحها كشيد هرگز اين ايراد مي شيعه اگر خجالت

و انگهي اگر واقعاً آنها عمر را دروغگو، گناهكار، پيمان شكن و خائن ميدانستند پس 
چرا براي قضاوت، به پيش او آمدند؟مگر نه اينكه قاضي بايد عادل و عالم و قادر و 

 ) باشد؟شر اينجا حضرت علي و عباسصادق و مورد قبول دو طرف(د

 شدر ابتداء؛ فاطمه و علي و عباس با ابوبكر كنيم كه در يك مرحله نمي ما پنهان
را نپذيرفتند اما خيلي زود به اشتباه خود  سدرباره فدك مجادله كردند واستدالل ابوبكر

 كنند. مي حكومت ص، دارند به روش پيامبرشپي بردند و ديدند ابوبكر و بعد از او عمر
 تقسيم ص، هنگاميكه اهل بيت گفتند: ما فدك را به روش رسول اهللاسو عمر

 خواهيد؟ مي كنيم، مال را به آنها داد و ديگر از عمر چه مي

 .اما اهل البيت باز خودشان آمدند كه باز اختالف داريم بين ما قضاوت كن!!
خود برندارد  چيزي كه شيعه از درك آن عاجز است و تا عينك غلو را از چشم

معصوم نبودند آيا  بهمچنان از درك آن عاجز خواهد ماند اين است كه علي و فاطمه
را با كلماتي نا  سچگونه با عصبانيت علي شنديديد در همين مجلس عباس عموي علي

 .كند؟!! مي مناسب وصف
عاريت گرفته كه شما در بين خود كه نه!! به ما  سكلمات را از عباس ساصالً عمر

 سآمده كه حضرت علي 4033را ميزديد! و در روايت بخاري ح  ها همين برچسب هم
 پس علي و عباس همديگر را دشنام دادند. »فاستب عيل وعباس«نيز عباس را سب كرد 

كنيد خب عباس هم صريحاً به علي گفت دروغگو،  مي بعد اگر حديث را از ما نقل
وي خود را ناسزا گفت (كه الفاظش گناهكار، پيمان شكن و خائن. و حضرت علي هم عم

 در روايت ذكر نشده)
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بود و علي  بحاال ما مثل شما اين كلمات را دليل بگيريم كه عباس عموي علي
فرمود كه عمو جاي پدر است آيا پس نتيجه بگيريم  صرا آزار داد و پيامبر بعباس

يعني رسول  كه علي با آزار عباس مردي را كه بمنزله پدرش بود را آزار داده و پس
 .را آزار داده؟؟!! صاهللا

 .كنم كه شيعه راه را پيدا كند! نمي با اين روش باور

ِ ﴿در مورد اين آيه:  سدر ضمن خود حضرت علي َّ َذَب َ�َ � ََ ُۡ ُِّمن  ۡللَ
َ
َمَمۡن َ

ۡثٗو  لمِۡلَ�ٰفَِِ�َن  ََ  َۡ ِِ َجَهّد  ََ لَيۡ
َ
ۥَإ � ۡۡ َجءََ هُ ِِ نِ َۡ ِ َِ  ٣َوَ�ّذَب بِللصم َّ ََ ِِ َو َۡ ِ ِ  َجءََ  بِللصم َّ َو�
 َّ ًُّقو ُۡ �لُۡم ََ ُه ِ ِ َ َٓ ْو

ُ
  .]33-32الزمر: [ ﴾٣بِهِمَ َ

بندد و راستي و حقيقت را كه  چه كسي ستمگرتر از آن كسي كه بر خدا دروغ مي«يعني: 
؟ و كسي كند؟ آيا منزل و جايگاه كافران در دوزخ نخواهد بود (پيامبر) نزد او آورد، تكذيب مي

)، و كسي كه او را تصديق داشته (منظور ابوبكر صكه با راستي و صداقت آمد (منظور پيامبر 

 .»ان همان پرهيزگاران واقعي هستند))، آنسصديق

ِِ ﴿مراد از «ميفرمايد:  َۡ ِ ِ  َجءََ  بِللصم َّ َِ بِهِم﴿ رسول خداست و مراد از ﴾َو� َّ ََ َ�﴾ 
 .362F1»مودصديق است كه او را تصديق ن ابوبكر

چگونه ممكن است خالف سخن خود كه در تفسير آيه قرآن عرض كرده حضرت 
 هذا هبتان عظيم) !(صديق را كاذب بداند

عبداللّه از امام باقر درباره تذهيب  و در مورد اين روايت چه ميگوييد؟: عروه بن
، سيق: آيا درست است؟ فرمود: هيچ اشكالي ندارد؛ زيرا ابوبكر صدشمشير با طال پرسيد

گويي: صديق؟!  گويد: گفتم: تو مي مي سشمشيرش را با طال تذهيب كرده بود.. عروه

                                           
تفسير مجمع البيان، شيخ طبرسى، ذيل همان آيه. و همچنين تفسير آلوسي و تفسير البحر و تفسير  -1

يه و كلبي و جماعت مفسرين بر رازي و در المنثور و ثعالبي و... و نه تنها حضرت علي؛ بلكه ابوالعال
 اين عقيده هستند.
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فرمود: آري! صديق! و هر كس به او صديق نگويد، سخن خدا را در دنيا و آخرت، 
363Fيا خدا در دنيا و آخرت سخنش را تصديق نميكند!»تصديق نكرده است!

1. 
پدرم برايم از «راهيم روايت كرده كه گفت: بن إب نيز در تفسير خود از علي» بحراني«و 

 صاند كه فرمود: زماني كه رسول خدا عبداللّه شنيده چند نفر بازگو كرده كه آنها از أبي
با ابوبكر در غار بودند، به او گفت: اي ابوبكر! انگار من كشتي جعفر و يارانش را كه بر 

كه متواضعانه و با قلبي سرشار از بينم  بينم! همچنين انصار را مي آب دريا روان است، مي
به راه ما هستند! أبوبكر گفت:  شان چشم آيند و جلوي درب خانه محبت، به استقبال ما مي

بيني يا رسول اللّه؟! فرمود: آري! أبوبكر گفت: آنها را به من نيز نشان بده!  و تو آنها را مي
ود: به راستي كه تو بر چشمانش دست كشيد و آنها را ديد و سپس فرم صپس پيامبر

 .364F2»صديق هستي
، ÷و امام باقر÷و هم امام صادق سو هم حضرت عليصميبينيم كه هم محمد

هر چهار نفر او را صديق ميدانستند!! چگونه ممكن است كسي بر خالف سخن رسول 
 .را كذاب بداند؟؟! سابوبكر صديق صاهللا

دروغگو  را به خاطر فدك بابوبكر و عمر سو اگر بگوييد: حضرت علي
 ميپنداشت... خود روايت شما را رسوا ميكند..

365Fگذارند نمي فرمود انبياء ارثص آنجا كه آمده:آيا ميدانيد كه رسول اهللا

؟؟ گفتند: 3
كنم آيا اينطور نيست ؟گفتند  مي عمل صبله........ومن بين شما مانند عمل رسول اهللا

 بلي... 

                                           
 .147 ، ص2 فى معرفة األئمة، ج كشف الغمة -1
 .   125 ، ص2 البرهان، بحرانى، ج - 2
در كتاب كافى از امام باقر ؛روايت شده  در كتب شيعه هم ذكر شده،: »ما تركناه صدقه« اين روايت - 3

إن العلامء ورثة و ابد كفضل القمر عىل سائر النجوم ليلة البدر،: فضل العامل عىل العصقال رسول اهللا« :است

فرمود:  صرسول خدا. «»األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها، ولكن أورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر
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 بر اساس دروغ بود؟؟  صول خدااو را تصديق كرد؟؟ آيا عمل رس سچرا سيدنا علي
بينيد مشخص ميشود كه علي معصوم نيست  مي اين صفات را سدر ابوبكر ساگر علي

؛ به حديث لدرمقابل طلب فاطمه سكند، زيرا ابوبكر مي (كه به حق هم نيست) وخطا
كند كه خيل عظيمي از اصحاب روايتش كردند ودر همين حديث هم  مي صحيح استناد

س آن روايت را تاييد ميكنند،پس دروغگو خواندن حضرت ابوبكرس حضرت علي و عبا
آن هم در صورتي كه خود آنها گواهي به صحت ادعايش ميدهند نوعي سر در گمي 

 است كه از صاحت پاك آن حضرتس به دور است.
بيند ولي در همان حديث  نمي را بضمناً: چرا حرفهاي عباس در مورد علي

ا ما را به بيند؟!يا تمام حديث را قبول كنيد ي مي خودش رابرعليه  سحرفهاي سوالي عمر
 .حال خود مان بگذاريد!

 .اميدارم اين شبهه را ديگر مطرح نكنيد و عرض خود نبريد و زحمت ما روا مداريد!
 
 

                                                                                                             
هاى شب بدر است، و همانا علماء، وارثان  برترى عالم به عابد، همچون برترى ماه بر ساير ستاره

گذارند، بلكه علم را بر  ن هستند و پيامبران هرگز نه دينارى و نه درهمى از خود به ارث نمىپيامبرا
، 1 گذارند. پس هركس از آن گرفت، استفاده فراوانى برده است/ اصول كافى، كلينى، ج جاى مى

ورثة  إن العلامء«و از امام صادق؛ روايت شده: . »، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم المتعلم34 ص

همانا علماء، وارثان «» ال درمها، وإنام أورثوا أحاديث من أحاديثهمو األنبياء، وذاك أن األنبياء مل يورثوا دينارا
گذارند، بلكه احاديثى از احاديث  پيامبران هستند و اينكه آنها، هرگز درهم و دينار را بر جاى نمى

و خميني  .صفة العلم وفضله و فضل العلماء ، باب32 ، ص1 كافي، ج ..»گذارند خود را به ارث وامى
در مورد اين حديث ميگويد: (الحديث صحيح) و حتي ابو علي بن ابراهيم (ابراهيم بن هاشم) فهو 

).پس اگر حضرت 93من كبار الثقات نقل الحديث/ الحكومه اإلسالميه لإلمام الخميني ص (
و امام صادقإ ؛ هم دروغگو  امام باقر ابوبكرسنسبت به روايت ما تركناه صدقه دروغ گفته باشد.

 هستند (نعوذ باهللا)!
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 شبهه: شراب خواري خليفه، دليل بر عدم كفائت:

نيست  طبق نظر عالمان اهل سنت، دادن دختر به كسي كه شارب خمر است جايز
تواند با دختر مسلمان كفو باشد و كسي كه اين كار را انجام دهد، در  شارب خمر نمي

 حقيقت قطع رحم كرده است.
 نويسد: مي المصنف شود در عبد الرزاق صنعاني كه استاد بخاري محسوب مي

عمر بن خطاب در سفر همراه مردي روزه دار بود؛ موقع افطار، مرد از مشك عمر كه 
ن ب بود و شتر آن را تكان داده بود نوشيد و مست شد! عمر او را حد زد! آدر آن شرا

 .مرد گفت: من از مشك تو نوشيدم!
 عمر در پاسخ گفت: من تو را به خاطر مست شدن حد زدم!

 نويسد: ابن عبد ربه در عقد الفريد مي
شعبي گفته است كه بيابانگردي، از مشك عمر نوشيد و مست شد؛ و عمر او را حد 

 .زد؛ و حد زدن او به خاطر مست شدن بود و نه به خاطر نوشيدن شراب!
حال پرسش ما از برادران اهل سنت اين است اگر خليفه دوم شارب خمر نبوده، 

كرده است؟ احتماال چون اين شخص مشك خليفه را خالي  شراب در مشك او چه مي
 كرده، بر او حد جاري شده است.

ما اين روايات را از منابع اهل سنت نقل كرديم نه از همان طور كه مالحظه كرديد، 
 منابع شيعه؛ لذا اين اهل سنت هستند كه بايد پاسخگوي اين مسائل باشند.

 جواب:
 قبل از سخن در مورد اين روايت بايد گفت: اين ماجرا از دو طريق نقل شده.

امام باشد كه مجهول الحال است و  مي »سعيد بن ذی لعوة«طريق اول: از طرف 

سعيد بن ذی لعوة عن عمر يف النبيذ خيالف « بخاري در مورد خود و روايتش ميگويد:

 .»الناس يف حديثه، ال يعرف
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طريق دوم از سمت حسان بن مخارق است كه او نيز مستور است و آلباني در 
 .»حسان بن خمارق، فهو مستور مل يوثقه أحد غري ابن حبان«موردش ميگويد: 

و اين نيز خود بر اند  دو راوي نام آن شخص اعرابي را ذكر نكردهگذشته از اين هر 
 افزايد. مي جرح روايت

 و اما متن روايت:
(خاكم به دهان)  سبايد پرسيد: از كجاي اين روايت شراب خواري حضرت عمر

خودشان شخصي را كه مست شد! حد ميزند، آنوقت  سثابت ميشود؟؟ حضرت عمر
هم عمري كه به خاطر مست شدن، پسرش را آنقدر خودش شراب خوار است؟؟!!! آن 
366Fتازيانه ميزند كه در زير آن بميرد؟؟

1. 

ََ ﴿ :خداوند ميفرمايد ِِد  ََ ِ َِ َٓ ْو
ُ
اَ ِ فَأ ََ َه  ُ تُواْ بِلل

ۡ
ۡۡ يَ� َ ۡۡ ل ِ إ فَِ اََ  ََ َََعِِ ُشَه ۡر

َ
لَۡيهِ بِأ َِ ّلۡوَ� َجءَُ و 

 َّ ُۡ �لَۡ�ِٰذبُو ِ ُه َّ  .]13النور: [ ﴾١�
بايست آنان چهار شاهد حاضر را بياورند تا بر سخن ايشان گواهي دهند؟ اگر  نميچرا «

 .»آوردند، آنان برابر حكم خدا دروغگو هستند چنين گواهاني را حاضر نمي
خودش  سشاهد تو؟؟ آقاي مثالً آيت اهللا!! اگر عمر 4پس اي دروغگو! كجاست آن 

 لي چون استدالل شما را ميكرد!شارب خمر بود!كه آن مرد عرب، شاكي ميشد و استدال

367Fوانگهي در متن روايت، آن شربت را نبيذ

ولي آقاي قزويني با كمال پر رويي اند  گفته 2
  اند. در ترجمه آن كلمه عاميانه شراب را به كار برده

                                           
البته بعضي با استدالل به چندي از روايات معتقدند كه پسرش در زير تازيانه نمرد و بعد از آن  - 1

ماجرا چندي زنده بود و بعضي هم به كل ماجراي تازيانه را نفي ميكنند و ميگويند: تنها سيلي بر 
 س چونكه قبالً حد او جاري شده بود!! .. و اهللا اعلمصورت فرزندش زده و ب

عبارت ازاين بوده كه مقدارى خرما يا كشمش را در ظرفى كه مقدارى آب در آن بود مى  "نبيذ " - 2
ريختند و چند روزى مى گذاشتند، و سپس مى نوشيدند گرچه رسماً شراب نبود، ولى بر اثر گرمى 

 فيفى مى شد (تفسير نمونه مكارم شيرازي)هوا مواد قندى آن تبديل به الكل خ
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و اما نبيذ: از روايات صحيح ثابت است كه خوردن نبيذ نه تنها حرام و مكروه نيست 
از جمله  شو همينطور ديگر صحابهاند  از آن نوشيده صد پيامبربلكه شربتي است كه خو

 . و ابن مسعود نيز آن را حالل دانسته است.سابن عباس
اما در اين حلت اختالفاتي وجود دارد و قول اجماع آن است كه خوردن نبيذ حرام 
نيست ولي اگر اين خوردن به حدي باشد كه باعث مست شدن باشد، آن وقت حد بر آن 

368Fجاري ميشود، همانطور كه استفاده ترياك به اندازه نيازدارويي شخص

چون ضرري  1
ندارد، اشكالي ندارد ولي اگر استفاده از آن به اندازه اي باشد كه موجب زيانهايي بر بدن 
گردد حرام و گناه است.ولي در مورد خمر اينگونه نيست و ذره اي از آن حرام و 

ز آن را با چيزي خلط كنند نيز حرام است. اين مستوجب حد است، حتي اگر ذره اي ا
369Fاست كه در جواهر الكالم» شيخ محمد حسن نجفي«ادعاي ما شبيه سخن عالم شيعي، 

2 
 ميگويد:

كند اگر يك جرعه از خمر هم بنوشد حد  (به اختصار) در خمر كم و زيادش فرق نمي
خورد كه مست بشود تا خورد اما در نبيذ اين جور نيست بايد سكرآور باشد به قدري ب مي

حد واجب شود و ما ديروز عبارت مرحوم صدوق را كه قائل به تفصيل بود مطرح 
ي ابي الصباح  كرديم. و روايتي نيز به اين شكل نزد اهل تشيع موجود است: صحيحه

370Fكناني

دهيد، اگر شارب نبيذ را  مي از امام سوال كردم چه نظر« ÷عن ابي عبداهللا 3
(أيجلد قال ال) امام  با خوردن نبيذ مست نشده بود. حكم چيست؟دستگيرش كردند اما 

 ».خورد نمي فرمود نه حد

                                           
مانند داروي استامينوفن كدئين كه بسيار رايج و مشهور است.و همينطور فنتانيل كه نوعي مسكن  - 1

 .است!
 .به بعد .انتشارات اسالميه تهران 450ص  41جواهر الكالم، شيخ محمد حسن نجفي، جلد  - 2
 .4جاز ابواب حد مسكر،  4، باب 224، ص28وسائل الشيعه الحر العاملي، ج - 3
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اينگونه  جتهد ابن رشدالـمبداية خود به نقل از  فقه السنةو دكتر سيد سابق در كتاب 

 مينويسد:
آن  در» خمر«مستي و طرب شدت كه  خوردن مادامي» نبيذ«اينكه  اند بر كرده اتفاق و
[از نبيذ  و كل مسكر حرام »فانتبذوا«:  است فرموده صپيامبر چه است حاللنيايد  پديد

 . ] است باشد حرام كننده مست  كه چيزي  هر ولي كنيد استفاده 
دوم  و در روزهاي گرفت مي ميوه و آب ساخت مي صپيامبر كه است ثابت شده و

 . ريخت مي را آن سوم و
 ساخته» نبيذ« كه درآنها باره ظروفي ، يكي دراند كرده هم اختالف با مسئله دو درباره و

 « بسر« خرماي نوع دو چيزمانند دو از»نبيذ«ساختن درباره دوم آيد.و مي بعمل شود و مي
 .371F1»مويز « و »خرما « و«  رطب « و

ت عمر توجه كنيد كه در دو قول از دو عالم از دو فرقه، به جواب حضر بعد از اين
(نه به خاطر  يد:من تو را به خاطر مست شدن حد زدم.گيري مرد عرب ميگو جواب جبهه
 نبيذ خوردن)

پس اگر نبيذ حرام بود آن اعرابي جبهه نميگرفت و حضرت عمر چنين استدالل 
 نميكرد.

خمر را داشت پس بايد كسي كه از آن استفاده كند فاسق  ضمناً اگر نبيذ حكم
بزرگترين راويان اهل محسوب شود و سخنانش را ترك گفت ولي ميبنيم كه يكي از 

 نهند. مي تشيع نبيذ مينوشيده ولي نه تنها جرح نشده بلكه بر سر او هزاران مدحها

اين راوي كه ابو حمزه ثمالي، ثابت بن دينار باشد. در كتب رجال اهل تشيع از او به 
عنوان اجلٌاي اصحاب اماميه ياد شده. او كسي است كه صدوق گواهي به عدالت او داده 

روايت ميكنند كه او  ÷شي او را از بهترين اصحاب اماميه ميداند و از امام رضاو نجا

                                           
 بسر: غوره خرما / رطب: خرماي تازه / تمر: خرما /مويز: انگور خشك شده - 1
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ابو حمزه ثمالي در زمانش مانند « »أبو محزة الثاميل يف زمانه كلقامن يف زمانه«: گفت

 نقل ميكنند كه گفت: ÷و همينطور از امام صادق .»در زمان خودش است!!! "لقمان"

ابو حمزه در زمانش مانند سلمان فارسي در » «يف زمانهأبو محزة يف زمانه، مثل سلامن «

و اما همين شخصي كه شخصيتي همچون زراره و هشام در نزد اهل  »زمان خودش است!
 .مينوشيده و استفاده ميكرده است!!تشيع است نبيذ 

حال ميپرسيم اگر شما نبيذ را همچون خمر ميدانيد پس بايد ابوحمزه به علت فسق، 
 چرا در سخن خود صادق نيستيد؟؟  اين همه مدح!!! جرح ميشد و نه

 شيخ طوسي در مورد نبيذ ميگويد:

سكر، وهو أن ينقع التمر أو الزبيب ثم يرشبه وهو حلو الـموال بأس برشب النبيذ غري «

 .372F1»قبل أن يتغري

 و اما رواياتي كه حالل بودن نبيذ را ميرساند:
گفت: چرا آل باعرابي به ابن عباساحمد از بكر بن عبداللَّه روايت نموده، كه 

دهيد؟  مي دهند، و شما شربت نبيذ مي دهند، و آل فالن شير مي معاويه شربت آب و عسل
پاسخ داد: نه ما بخيل  سآيا اين بر اثر بخل تان است، يا نيازمندي داريد؟ ابن عباس

ز در روزي كه اسامه بن زيد ني صهستيم و نه هم نيازمندي داريم، ولي پيامبر خدا
به او داديم،  -يعني شربت نبيذ  -عقبش سوار بود، آمد و نوشيدني خواست و ما از اين 

 .373F2»خوب كرديد، اينطور بسازيد!«و او از آن نوشيد و گفت: 
آمد و گفت:  باز جعفر بن تمام روايت است، كه گفت: مردي نزد ابن عباس

؟ آيا اين سنتي است، كه از كني مي دهيد چه فكر مي درباره اين آب كشمش كه براي مردم
بينيد؟ ابن  مي كنيد، يا اينكه اين را از شير و عسل بر خود آسانتر(ارزانتر) مي آن پيروي

                                           
 قم -/ناشر: انتشارات قدس محمدي  592النهاية طوسي ص  -1
 211ص  5ابن كثير با دو سند صحيح آن را روايت كرده است / بداية والنهايه ج -2
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داد، و  مي نزد عباس در حالي آمد كه وي به مردم نوشيدني صعباس گفت: پيامبر خدا 
و كاسه  ي بزرگي از نبيذ را خواست،ها كاسه سبه من نوشيدني بده، آن گاه عباس«گفت: 

خوب كرديد، اينطور «داد و او نوشيد، و گفت:  صرا براي رسول خدا  ها اي از آن
آيد كه اين شربت نبيذ برايم به شربت  نمي گويد: بنابراين خوشم مي ابن عباس» بسازيد!

خوب كرديد اينطور «،: صعسل و شير تبديل شود، البته به خاطر قول رسول خدا 
 .374F1»بسازيد

نقل شده كه  ÷از تفاسير شيعه) از ابي الصباح از امام صادق( در تفسير عياشي
پرسيدم كه آيا هر دو به يك منزلت و هر دو  "خمر "و "نبيذ "فرمود: من از آن جناب از

حرامند؟ فرمود: نه، نبيذ به منزله خمر نيست، زيرا خداي تعالي خمر را حرام كرده چه كم 
گوشت خوك كم و زيادش را حرام نموده، و باشد و چه زياد، كما اينكه ميته و خون و 

از هر مشروبي مسكرش را تحريم كرده، و البته هر چه را كه رسول  صرسول اللَّه 
375Fتحريم كند خدا تحريم كرده است صاللَّه

2. 
پس همانطور كه خوانديم خمر كم و زيادش حرام است ولي نبيذ تا به مستي نرسد 

 مشكلي ندارد.
 روايتي اينگونه مينويسد: و مجلسي نيز در قسمتي از

گفت: بعضي از شيعيان و  ÷منافقي كه در مجلس حضور داشت، به امام رضا 
نيز چنين  صحضرت فرمود: بعضي از اصحاب رسول اللّه  نوشند؟! مي دوستان شما نبيذ

376Fبودند

3. 
نتيجه: صحت اين روايت در هاله اي از ابهام است و در صورت صحت نيز بايد 

كه حضرت عمر از آن نبيذ براي نوشيدن استفاده كرده آن هم در گفت، ثابت نيست 

                                           
 البته در اين روايت ضعف مشاهده ميشود. 26 – 25ص  4طبقات ابن سعد ج - 1
 .. به نقل از تفسير الميزان184ح  340ص  1تفسير عياشى ج  - 2
 .12،ح 27بحاراال نوار ج  - 3
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آن را حرام ندانسته بلكه از آن نوشيده است. پس از اين روايت  صصورتي كه محمد
 فقط و فقط كينه توزي اهل رفض مشهود است و ال غير.

كه ضمناً: ما نيز ميتوانيم جوابي شبيه به جواب آقاي قزويني به ايشان بدهيم، اينگونه 
 بگوييم:

 ÷شارب خمر بود به هيچ وجه ممكن نبود، حضرت عليساگر حضرت عمر
خالف سنت و سيرت عمل  سدخترش رابه او بدهد، پس شكي نيست كه آن حضرت

 اند. راضي به اين وصلت شده ÷و به همين دليل نيز حضرت علياند  نكرده

 گذار با دختر عفيفه، كفو نيست شبهه: بدعت

گذار در دين، با دختر مسلمان و عفيفه، كفو نيست  سنت، بدعت طبق نظر عالمان اهل
 تواند با او ازدواج كند. و نمي

هاي اهل سنت و حتي در صحيح  هاي خليفه دوم در كتاب از طرف ديگر، بدعت
هاي اهل سنت پس از قرآن هستند، به صورت  ترين كتاب بخاري و مسلم كه از صحيح

 گسترده نقل شده است.
 نويسد: اعيل بخاري در صحيح خود ميمحمد بن اسم

القاري روايت شده است كه گفت: همراه با عمر در شبي از  از عبد الرحمن بن عبد
ي ماه رمضان به مسجد رفتيم و مردم را ديديم كه به صورت پراكنده و گروهي به ها شب

 .خوانند! مي صورت فرادا و گروهي به صورت جماعت نماز مستحبي
من بايد اگر همه را پشت سر يك امام جمع كنيم شايسته است! عمر گفت: به نظر 

 سپس همه را پشت سر ابي بن كعب آورد تا جماعت نماز بخوانند.
 خواندند. شبي ديگر با او به مسجد رفتيم؛ مردم همگي پشت سر يك نفر نماز مي

عمر گفت اين كار خوب بدعتي است! و عبادت در آخر شب، بهتر از اين است كه 
 شب عبادت كرده و آخر شب بخوابند.اول 
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گذار آن بوده، بيش از آن است كه در اين  هاي كه خليفه دوم در اسالم بنيان بدعت
مرحوم شرف  مراجعه كنند. النص واإلجتهاد توانند به كتاب  مختصر بگنجد، طالبين مي

هاي خلفا را از منابع اهل سنت نقل كرده  الدين در اين كتاب موارد متعددي از بدعت
 است.

 جواب:
سالهاي سال است كه بزرگاني چون ابن تيميه و امام ذهبي و.. به اين شبهه زنگ زده 

ولي به روي مبارك نياورده و باز هم طوطي وار آن را مطرح اند  شيعيان جواب گفته
 .ميكنند

 مختصر جوابي كه در مورد تراويح ميتوان عرضه كرد اين است كه:
377Fكه نماز تراويح را خواندهاند  اولين شخصي بوده صخود حضرت رسول اكرم -1

و  1
 تاييد كرده است.اند  كار كساني را كه اينچنين كرده

از ام المومنين عايشه نقل ميكند كه  2012در صحيح خودشان حديث  /امام بخاري
 ند:فرمود

ي شب (رمضان) از خانه بيرون شد و در مسجد ها يك بار در نيمه صرسول خدا
شروع به خواندن نماز كرد. گروهي از مردم به ايشان اقتدا كردند و با يكديگر در اين 

نماز  صمورد سخن گفتند و شب بعد عده زيادي جمع شدند و پشت سر آن حضرت
دند و در شب چهارم كار بجايي رسيد خواندند. و در شب سوم جمعيت زيادتري جمع ش

به مسجد نرفت تا اين كه  صشدند ولي رسول خدا نمي كه نمازگزاران داخل مسجد جا
وقت نماز فجر رسيد. و بعد از نماز رو به مردم كرد و گفت: من از اين كه شما جمع 

گاه رفت كه اين نماز بر شما فرض گردد و آن  مي خبر نبودم ولي بيم آن بي شده بوديد
گويد: بعد از آن تا روزي كه رسول خدا چشم  مي لآن برآييد. عائشهي  نتوانيد از عهده

                                           
 .166ص  2المغني ابن قدامه، ج  - 1

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?frame=1&bank=maghalat&id=132
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شد  مي از جهان فرو بست قضيه به همين منوال بود.(يعني نماز تراويح، با جماعت خوانده
 و حكمش نسخ نشده بود).

هاي ليله  سه شب از شب صروايت كرده است كه رسول خدا سو همچنين ابوذر
378Fدر ماه رمضان نماز نوافل را با ما با جماعت خوانده استالقدر 

با  صو همچنين پيامبر 1
379Fابن عباس نماز تهجد را با جماعت خوانده است

2. 
نزد رسول  سروايت نموده، كه گفت: ابن بي كعب بو ابويعلي از جابربن عبداللَّه

 -ان البته در رمض -آمد و گفت: اي رسول خدا، امشب چيزي انجام دادم  صخدا 
توانيم قرآن بخوانيم،  نمي گفت: زناني در منزلم گفتند:» آن چيست اي ابي؟«پرسيد: 

براي شان هشت ركعت نماز  ،گزاريم، افزود: بنابراين مي بنابراين پشت سر تو نماز
380Fبدان رضايت نشان داد و چيزي نگفت صخواندم و وتر هم به جاي آوردم، پيامبر 

3. 
و همينطور بر اند  ماز تراويح را به جا آوردهن صپس ثابت شد كه حضرت رسول

 خورده نگرفته و نسبت به آن رضايت نشان دادند. سعمل ابن ابي كعب
جداي از اينكه پشت سر آنها نماز تراويح را ادا ميكردند، به  ÷حضرت علي -2

همين شكل در مدت خالفت خودشان به آن پايبند بودند و آن را بر پا ميداشتند و از 
 ل بن زياد روايت است كه گفت:اسماعي

                                           
، باب ماجاء في قيام شهر 806و الترمذي، حديث  214باب قيام شهر رمضان، ص  1375ابوداود حديث  -1

و ابن  265باب قيام شهر رمضان، ص  1605و نسائي حديث  197قال هذا حديث حسن، ص رمضان و 
 .235باب ما جاء في قيام شهر رمضان، ص  1327ماجه حديث 

 .يقوم عن يمني االمام بحذائه، كتاب االذان، باب 95، ص 1بخاري، ج   -2
اند، و اسناد  ر األوسط روايت نموده) مى گويد: اين را ابويعلى و طبرانى به مانند آن د74/2هيثمى ( - 3

 آن حسن است.
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ها چراغ  كرد كه در آن در ماه رمضان بر مساجد عبور مي سوقتي علي بن ابي طالب 
را روشن و نوراني گرداند  سفرمود: اهللا سبحانه و تعالي قبر عمر شد مي روشن مي

 .381F1»گونه كه مساجد ما را نوراني و روشن كرد همان
در  سيت نموده، كه گفت: علي ابن بي طالبو ابن شاهين از ابواسحاق همداني روا

درخشد و كتاب  مي روشن است و ها نخستين شب رمضان بيرون رفت: و ديد كه چراغ
شود، فرمود: اي ابن خطاب! خداوند در قبرت نور و روشنايي بياورد،  مي خداوند تالوت

382Fچنانكه مساجد خداوند تعالي را به قرآن منور و روشن ساختي

2. 
ا در امالي خود از ابواسحاق همداني، و ابن عساكر از اسماعيل بن زياد و خطيب اين ر

383F) آمده است387/4چنانكه در منتخب الكنز ( اند. به معناي آن به اختصار، روايت كرده

3. 
 ود در اين مورد اينگونه مينويسد:امام ذهبي نيز در منهج االعتدال خ

ر كوفه باطل ميكرد. بلكه از علي و اگر نماز تراويح بدعت بود هر آئينه علي آنرا د
روايت شده كه گفت خدا قبر عمر را نوراني كند چنانچه مساجد ما را بر ما نوراني كرد. 
و از عبدالرحمن السلمي روايت شده كه علي قراء را در ماه رمضان طلبيد و امر كرد 

384Fخواند مي مردي از ايشان با مردم بيست ركعت نماز بخواند و علي وتر را با ايشان

و از  4
عرفجه ثقفي روايت شده كه علي بن ابي طالب به قيام ماه رمضان امر ميكرد و براي 

385Fمردان امامي و براي زنان امامي قرار ميداد و من امام زنان بودم

5. 

                                           
 .828ص  1؛اسد الغابة ج280ص  44تاريخ دمشق ج -1
 ) آمده است.284/4اين چنين در الكنز ( - 2
 به نقل از حيات الصحابه - 3
 496ص  2سنن الكبري بيهقي ج  - 4
 23478ناشر:دار الفكر و در كنز العمال ح  494ص  2سنن الكبري بيهقي ج  -5
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نماز تراويح به  سقبل از اقدام حضرت سحتي در زمان خالفت اميرالمومنين عمر -3
كه آقاي قزويني به آن استناد ميكنند كامالً مشهود  جماعت خوانده ميشد و اين از روايتي

 اند: ي قزويني آن را اينگونه نقل كردهاست. چنانكه آقا
القاري روايت شده است كه گفت: همراه با عمر در شبي از  از عبد الرحمن بن عبد

ي ماه رمضان به مسجد رفتيم و مردم را ديديم كه به صورت پراكنده و گروهي به ها شب
عمر گفت: به نظر  خوانند فرادا و گروهي به صورت جماعت نماز مستحبي ميصورت 

من اگر همه را پشت سر يك امام جمع كنيم شايسته است! سپس همه را پشت سر ابي 
 بن كعب آورد تا جماعت نماز بخوانند.

مالحظه كرديد كه در همان موقع نيز عده اي از اصحاب نماز تراويح را به جماعت 
 .دا ميداند كه شيعه به كجا ميرود!ولي فقط خميخواندند 

شيعه از اين ناراحت است كه حضرت عمر دو دستگي كه بين اصحاب بوده را از بين 
برده و هر دو گروه (فرادا خوان و به جماعت خوان) را پشت سر يك امام گرد آورده و 

 .به آنها نظم بخشيده است!
ار ميشود كه به جماعت خواندن نماز بعد از اين سه بند كه گذشت بر خواننده آشك

كه اين نماز را  سثابت است و سخن حضرت عمر صنافله از سيرت حضرت رسول 
بدعت حسنه اي خواندند به معني ضاللت و گمراهي نيست بلكه خود كلمه بدعت در 

نيز از نو عملي را استوار  سزبان عرب به معني چيز نو و جديد است و حضرت عمر
به خاطر ترس از فرض شدن آن عمل بر امتش آن را  صت رسولگردانيد كه حضر

ادامه ندادند. و ضمناً هيچ كدام از اصحاب نيز با آن مخالفت نكردند و همه به آن عمل 
 فرمودند: صكردند.و در صحيح مسلم آمده است كه رسول اهللا

ص من اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا بعده من غري أن ينق من سن يف«

 .»أجورهم شیء
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اي زنده كند، پاداش آن و پاداش هركس به آن عمل  هركس در اسالم سنت حسنه«
 .»شود كه چيزي از پاداششان كم شود، به او داده مي كند، بدون اين

و اين موضوع در مورد نماز تراويح نيز صدق ميكند و ثواب و اجرش به مجدد آن، 
 نيز ميرسد. سيعني سيدنا عمر

 اند:  فرموده صگذشته از همه اين بحثها، مشهور است كه حضرت رسولو البته 
 .386F1»هديني الراشدين متسكوا هباالـمفعليكم بسنتي وسنة اخللفاء «

 .»پس بر شما است (عمل به) سنت من و سنت خلفاي راشدين المهديين«

فقال إين ال أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا  صقال كنا جلوسا عند النبي سحذيفة «

 .387F2»اللذين من بعدی وأشار إلی أيب بكر وعمرب

 نشسته بوديم كه گفت: من صروايت شده كه گفت: نزد نبي  ساز حذيفه بن يمان «
آيند اقتدا كنيد  مي مانم پس به اشخاصي كه بعد از من دانم كه چقدر بين شما باقي مي نمي

 .»و اشاره كردبه ابي بكر و عمر

*********** 

ل هم كفو با بدعت گزار بود و به همين دلي سحضرت عمر آقاي قزويني ميگويد:
 .سيده ام كلثوم نيست!

 بدعت گزار بود!! و از جمله بدعتهاي او نماز تراويح سميگوييم: بله، حضرت عمر
 600باشد!، معصيتي كبري و كفري صريح و واضح!! بدعتي كه سي شب رمضان را  مي

لم و معصيتي باالتر از اين همه نماز ركعت نماز بگزارد و هزاران سجده كند! آيا ظ
خواندن و اين همه سجده آوردن به درگاه خداوند وجود دارد؟؟؟! از همه بدتر اينكه 

                                           
 و.. 16522مسند امام احمد ح  ،3991سنن ابو داوود ح   -1
 .با سند صحيح 478؛ فضائل الصحابه امام احمد ح  94؛ سنن ابن ماجه ح  3596سنن ترمذي ح  -2
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هم مجبور بودند همراه آنها آن همه نماز را بخواند و مرتكب اين  سحضرت علي
 .معصيت كبري شوند! و همينطور در مدت خالفت خودشان مردم را به آن دعوت كنند!!

حد! و ثواب  بي يكي ديگر از بدعتهاي او آن است كه مردم را از عبادت عظيم!و خير و
ال منتهاي متعه نهي كرد، عبادت و خيري كه با يك بار متعه كردن مرتبه امام حسين 

و از چهار  سشود و از دوبار درجه امام حسن و از سه بار مرتبه حضرت علي مي حاصل
عتي بزرگتر از اين وجود دارد كه مسلمانان را از آيا بد 388F1!صبار مرتبه حضرت رسول

انجام اين كار پر فضيلت منع كنند؟ عملي كه تا به آن حد سخت و دشوار بود كه خود 
و ائمه در طول عمر مبارك خودشان حتي يكبار هم نتوانستند به آن عمل  صپيامبر
 .كنند!

عث شد كه مردم كه با انجام آنها با ساي از بدعتهاي حضرت عمر اين بود شمه
بار سجده  1220ركعت نماز و  600مرتكب گناه بسيار شوند!،خصوصاً در ماه رمضان كه 

!(البد)آتش جهنم را براي خود بخرند!(نعوذ ها به درگاه خداوند بياورند و با اين سجده
 باهللا)

اما عجيب است كه ايشان اشهد ان علياً ولي اهللا و سجده بر مهر و قمه زني و بر سر و 
آل و  صمغر خود كوبيدن و.... را بدعت نميدانند ولي نماز تراويح كه حضرت نبي اكرم

 ند را بدعت ميدانند.به آن عمل كرد شاصحاب كرام
يك نكته را عرض ميكنم و آنهم قول عالم شيعي  »اشهد ان علياً ويل اهللا« تنها در مورد

 ا ست كه صداي او از دست اين همه بدعت در آمده و ميگويد:
به وضع اخبار پرداخته  بابويه قمي: مفوضه كه لعن و نفرين خداوند بر آنان شود،ابن 

أشهد أن «، (دو بار) و در بعضي روايات »آل حممد خري الربيةو حممد«و در اذان اين الفاظ 

                                           
بار متعه كرد چه مقامي به او تعلق ميگيرد؟؟ شايد مقام  5كسي نيست به آنها بگويد: اگر كسي  -1

 خدايي!! (نعوذ باهللا)
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 »أشهد أن علياً ويل اهللا«و بعضي از آنان بجاي  اند. (دو بار) را اضافه كرده »علياً ويل اهللا

389Fاند (دو بار) را اضافه كرده »ومننيالـمأن علياً امريأشهد «

1. 

ذان الفصول فی األ »وال جيوز اعتقاد رشعية غري هذه« و يا شهيد ثاني كه ميگويد:

 .390F2÷»لعلی واإلقامة كالتشهد بالوالية 

جايز نيست كه ما اعتقاد داشته باشيم به مشروعيت غير از اين فصول (منظور «
 .»!!÷اقامة، از جمله:گواهي دادن به واليت علي  شهادتين است) در اذان و

يشان كافي باشد و ها فكر كنم همين مختصر براي رسوا شدن آقاي قزويني و هم تيمي
وارد كرده و ميكنند، ميتوانيد  سدر مورد ديگر تهمتهايي كه شيعيان مغرض به آن حضرت

مراجعه كنيد و از جمله اند  به كتب بسياري كه در جاي جاي آنها به اين شبهات پرداخته
آن كتابها: كتاب سيماي صادق فاروق اعظم نوشته حاج عبداهللا احمديان (فصل نوزدهم) 
است و همچنين كتاب نقدي بر سيري در صحيحين از عبدالغني شاهوزهي و همينطور 

 منهج السنة شيخ االسالم ابن تيميه و منهاج االعتدال امام ذهبي و..
ما مجبور به جواب دادن به شبهات فوق نبوديم و ميتوانستيم  از همه اينها كه بگزريم

 به راحتي در اين مورد(كفو نبودن) بگوييم:
ي شما بر باد است چونكه ازدواج آن دو براي ما عيان و اظهر من الشمس ها تمام ادله

(نعوذ باهللا) شراب  سپايه و سست است.چونكه اگر حضرت عمر بي ي شماها و ادله
هيچ وقت حاضر نميشد دختر و  ÷عت گزار و.... بودند حضرت عليخوار و يا بد

را به ازدواج او در آورد. و بدون شك حضرت  سعزيزه خود و پاره تن حضرت فاطمه

                                           
باب في األذان و اإلقامه و ثواب الموذنين چاپ  290ص  1ال يحضره الفقيه ابن بابويه قمي ج من - 1

 چاپ تهران مراجعه كنيد. 188ص  1دار األضواء بيروت و به ج
 ، تحقيق:سيد محمد كالنتر،منشورات جامعة النجف الدينية573ص   1شرح اللمعة شهيد الثاني، ج  - 2
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را در شان خانواده خود ميدانسته كه راضي به اين وصلت  سحضرت عمر ÷علي
 اند. شده

اين روايت جعلي عمل البته همانطور كه در ابتداي كتاب گفتيم آقاي قزويني به 
فخذ ( ميكنند كه ميگويد: هر چه موافق با اهل سنت بود را بگيريد كه حق در آن است

391Fبخالفه فإن احلق فيه

كه در مورد دو روايت متضاد اند  نقل كرده ÷) چنانچه از اما صادق1

ود (اهل سنت) مطابقت دهيد، آنچه با روايات آنان مخالف ب گفتند: آنها را با روايات عامه
 .392F2»به آن عمل كنيد

را بدعت  سنكته: آقاي قزويني قصد داشتن با استفاده از بعضي روايات حضرت عمر 
گزار و شراب خوار و.... معرفي كند تا بگويد: غير ممكن است با اين اوصاف حضرت 

 .!باشد دخترش را به چنين شخصي بدهدحاضر شده  ÷علي
ينهمه خود را به دردسر انداخته و يك تعجب من از اين است كه چطور آقاي قزويني ا

را به قتل رسانده!  سو همسر حضرت علي لمادر ام كلثوم سراست نگفته اند: عمر
 راضي به اين وصلت شود. سپس غير ممكن است كه حضرت علي

به راستي چرا اين موضوع را پيش نكشيدند؟؟ جواب خيلي واضح است چون آقاي 
را مطرح كنند ملت ميگويند: بحث هم سر همين است، قزويني ميداند كه اگر اين موضوع 

وارد نكرده و يكي از  لصدمه اي به حضرت فاطمه سيعني ما ميگوييم حضرت عمر
 .داليل ما هم همين ازدواج است. والعجب از خدع و مكر اهل رفض!

 
 

                                           
و تهذيب االحكام شيخ طوسي  2/249،و عيون أخبار الرضا  531ص  2علل الشرايع شيخ صدوق ج - 1

 .575/ و فصول المهمه حر عاملي ص   116ص  27و وسائل الشيعه حر عاملي ج  295ص  6ج 

 .577حر عاملي ص  الفصول املهمة  118ص  27وسائل الشيعه حر عاملي ج  - 2
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 شبهه:محور هشتم: ازدواج با تهديد و زورگويي:

ها  وجود دارد؛ اما با بررسي تك تك آن هاي شيعه نيز رواياتي در اين باب در كتاب
با عمر بن  ÷متوجه خواهيم شد كه اين روايات نه تنها روابط دوستانه ميان امير مؤمنان 

دهنده روابط زور مدارانه و رسيدن به اهداف از راه  كند؛ بلكه نشان خطاب را ثابت نمي
 باشد. مي توسل به زور

با عقيل،  ÷نويسند: بعد از آن كه امام علي  دو عالم از اهل سنت،طبراني و هيثمي مي
اعتراض كرد و گفت  ÷عباس و امام حسن مشورت كرد، عقيل مخالفت و به امام علي 

 به عباس فرمود: ÷شود. امام علي  اگر اين كار را انجام دهي، چنين و چنان مي
 .»أحرجته إلی ما تری درة عمرواهللا ما ذلك منه نصيحة ولكن «

چه  بلكه ترس از تازيانه عمر او را به آن ÷در سخن او خيري نبود به خدا سوگند!«
 .»بيني واداشته است مي

 اند كه وقتي عمر از مخالفت عقيل با خبر شد، گفت: و نيز هيثمي و طبراني نوشته
 ويح عقيل، سفيه أحمق.

393Fواي بر عقيل، او سفيه و احمق شده است

1. 
 جواب:

 اند. ادهسه خيانت در مورد اين روايت انجام د
و با نقل كل روايت كه در پايان خواهد آمد ايشان اند  روايت را نصفه نقل كرده -1

 رسوا خواهند شد.
فرمود: بخدا در  سآنجا كه ميگويند، حضرت علي اند. خواننده را به اشتباه انداخته -2

 سخن او خيري نبود.

                                           
و ما آن را از مقاله  اند، ين مقاله حذف كردهآقاي قزويني اين بندي كه جوابش خواهد گذشت را از ا -1

 ديگر ايشان نقل كرده ايم... ظاهراً خودشان به پوچي آن پي بردند .
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ه حقيقت خيري نبوده است، بلك سخواننده گمان ميبرد كه در سخن حضرت عمر
در مورد سخنان برادرش  ÷ماجرا و روايت اينگونه است كه اين سخن حضرت علي

 تكلم نكرده بودند كه در مورد كالمش نظري داده شود. ساست و اصالً حضرت عمر
آنجا كه مينويسند: بلكه ترس از تازيانه عمر او  اند، در ترجمه متن نيز خيانتي كرده-3

 است.بيني واداشته  چه مي را به آن
ةَ كه در صورتي اند  را در اين قسمت به تازيانه معني كرده "درة " ايشان كلمه (درَّ

( رَ مَ ة«باشد همانطور وقتي كه ميگوييم:  مي به معني خير و خوبي عمر عُ : خوبيهاي »هللا درٌ

ة«او از خداست يا  ةخير او زياد نشود...  :»ال درٌ درٌ را به خير و خوبي ترجمه ميكنيم  درٌ
 .به تازيانه!! و نه

ة"گذشته از معني كلمه  اي از جبر و زور بر از مضمون روايت نيز هيچ نشانه "درٌ

 آيد. چونكه: نمي
 "درة"و..)گفته ميشد. پس اگر  شتمام اين حرفها در جلو همه (علي و عمر و عقيل

جواب بگزارند!! و  بي چنين سخني را سرا به معني تازيانه بگيريم بسيار عجيب است كه
علناً بگويد:  سطور ميشود از يك طرف ترس و جبر باشد و از يك طرف حضرت عليچ

 .من چون ميترسم راضي به اين ازدواج ميشوم؟!!
خطاب به عقيل نيز به منزله شوخي و مزاح است  سو همينطور سخن حضرت عمر

 سزير ايشان قبل از اين سخن ميخندند و در حين خنده و خوشحالي ميگويند: عقيل
 وسفيه شده استاحمق 

 و اما متن روايت و رسوايي مدعي:
ه ثم قام عيل فجاء  ل: دعا عمر بن اخلطاب عيل بن أيبأسلم مولی عمر قا« طالب فسارّ

الصفة فوجد العباس وعقيالً واحلسني فشاورهم يف تزويج عمر أم كلثوم فغضب عقيل 

رك واهللا لئن فعلت ليكونن وقال: يا عيل ما تزيدك األيام والشهور والسنون إال العمی يف أم

وليكونن ألشياء عددها. ومضی جير ثوبه فقال عيل للعباس: واهللا ما ذلك منه نصيحة ولكن 
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درة عمر أحرجته إلی ما تری أما واهللا ما ذاك رغبة فيك يا عقيل ولكن أخربين عمر بن 

 یسببكل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال   يقول: صاخلطاب يقول: سمعت رسول اهللا 

 .». فضحك عمر وقال: ويح عقيل سفيه أمحقیونسب

394Fهيثمي گويد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

1. 
سپس علي به صفه  را فرا خواند، سعلي  سعمراسلم غالم عمر ميگويد: « ترجمه:

پس علي با آنان (در مورد خواستگاري آن جا بودند  شآمد و عباس و عقيل و حسين
د.عقيل خشمگين شد و (خطاب به برادرش حضرت ) مشورت كرسحضرت عمر

، به خدا ) گفت: به خدا سوگند كه گذر زمان فقط كوري را در كارت ايجاد كردهسعلي
 اگر انجام دهي چنين و چنان ميشود و هرچيزي قدر و اندازه خودش را دارد.

ميكنند و ميفرمايند: به خدا سوگند كه آنچه عقيل  سرو به عباس ÷حضرت علي 
بلكه اين صالحيت و خير و خوبي (دره) عمر بود كه باعث اين ت نصيحت نبود و ميگف

 عمل شد و اين رغبتي نيست كه تو (اي عقيل) نشان ميدهي.

فرمودند: هر سبب و نسبي روز قيامت از  صبه من خبر داد كه پيامبر سبلكه عمر 
 بين ميرود اال سبب و نسب من.

 .»قيل نادان و كم عقل استخنديد و گفت: واي ع ÷پس سيدنا عمر 

 كند: شبهه: كليني در كتاب كافي اين روايات را نقل مي

كند كه آن حضرت فرمود: زماني كه عمر  نقل مي ÷هشام بن سالم از امام صادق  -1
بن الخطاب از ام كلثوم خردسال است.  كلثوم خواستگاري كرد، اميرمؤمنان به او فرمود: ام

ر با عباس مالقات كرد و به او گفت: من چگونه ام، آيا مشكلي فرمايد: عم امام صادق مي
ات دخترش را  دارم؟ عباس گفت: تو را چه شده است؟ عمر گفت: از برادر زاده

                                           
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ؛ و  المعجم الكبير طبراني ج 271ص  4مجمع الزوائد هيثمي ج  - 1

 .، دار إحياء التراث العربي2633ح 44ص 3
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ام زد، قسم به خدا چشمه زمزم را پر خواهم كرد،  خواستگاري كردم، دست رد بر سينه
انگيزم  بين ببرم، دو شاهد بر ميگذارم؛ مگر اين كه آن را از  هيچ كرامتي را براي شما نمي

آمد، او  ÷كه او سرقت كرده و دستش را قطع خواهم كرد. عباس به به نزد اميرمؤمنان 
را از ماجرا با خبر ساخت و از او درخواست كرد كه تصميم در اين باره را بر عهده او 

 نهد، حضرت امير نيز مسأله ازدواج را به عهده عباس گذاشت.
 جواب:

395F) اين روايت را ضعيف ميداند"الكافي"هبودي (محقق اوالً: ب

1. 
  دوماً: در روايات شيعي ماجرايي طوالني نقل شده كه در كل متضاد اين ادعا است:

396Fنويسد كه در كتب اماميه مي مجتهد شيعي، مولوي دلدار علي در عماد االسالم

مروي  2
 است:

ي ها ي خانهها روازهخود امر فرمود كه در مسجد نبوي د صحق تعالي به پيغمبر
. بعد از چند روز سهر قدر كه هستند همه بسته شوند، به جز دروازه خانه علي شصحابه

دعا كن كه دروازه خانه من  صعرض كرد: يا رسول اهللاص عم نبي سحضرت عباس
 سفرمود: اين امر ممكن نيست. حضرت عباس صدر مسجد گشاده شود. آنحضرت

باجابت رسيد  سكن. اين درخواست حضرت عباسعرض كرد كه براي ميزاب من دعا 
را بر سقف خانه نصب  سبدست مبارك خود ميزاب حضرت عباس صو آنحضرت

قائم بود روزي آب از آن  سخالفت حضرت عمري  كرد آن ميزاب تا سه سال در زمانه
ريخت! پس او امر كرد كه اين ميزاب از  سميزاب ميريخت كه بر لباس حضرت عمر

 ه شود و به نهايت غيظ و غضب گفت:جاي خود بركند

                                           
.. البته 2مجلسي والبهبودي هدية الدمشقية/ باب تزويج ام كلثوم حديث شماره الكافي تحقيق ال -1

 ..مجلسي اين روايت را حسن قرار داده است، ولي هميشه جرح مقدم است بر تعديل!
مستدرك  ؛58؛ انوار العلويه جعفر النقدي ص 366 – 363ص  30از جمله بحار االنوار مجلسي ج -2

 .251-250؛ و مجمع النورين ابوالحسن المرندي ص 75 – 74ص  7 سفينة البحار علي النمازي ج
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در آن  ساگر كسي اين ميزاب را باز اينجا قائم كند گردنش را ميزنم!!. حضرت عباس
 سوقت بيمار بود ليكن در همان حالت بر فرزندان خود تكيه كرده بخدمت حضرت علي

و ديگري ذات تو. يك چشم  صآمد و فرياد كرد كه مرا دو چشم بود يك رسول خدا
دانستم كه در حيات تو بر من اين چنين  نمي حكم الهي رفت و يك باقي است. منمن به 

فرمود: اي عم بزرگوار به خانه خود به آرامي بنشين و  سظلم خواهد شد؟ حضرت علي
 .كنم!! ها مي ببين كه من چه

سجد والناس حوله وقال: يا الـميا قنرب! علی بذي الفقار فتقلده ثم خرج إيل  دثم ناد«

يزاب إيل مكانه فصعد قنرب فرده إيل موضعه وقال علی: وحق صاحب الـم! اصعد ورد قنرب

نرب لئن قلعه قالع ألرضبن عنقه وعنق األمر له بذلك وألصلبنهام يف الشمس الـمهذا القرب و

يزاب وهو يف الـمسجد ونظر إلی الـمحتي ينفذ. فبلغ ذلك عمر بن اخلطاب فنهض ودخل 

حد أبا احلسن فيام فعله وتكفر عنه عن اليمني فلام كان من الغداة موضعه، فقال: ال يغضب أ

مضی علی بن ابی طالب إيل عمه العباس فقال له: كيف أصبحت يا عم؟ قال: بأفضل النعم 

ما دمت لی يا ابن اخی. فقال له: يا عم! طب نفسك وقر عينا فواهللا لو خاصمني أهل 

ل اهللا وقوته وال ينالك ضيم وال غيم. فقام يزاب خلصمتهم ثم لقتلتهم بحوالـماالرض يف 

العباس فقبل بني عينيه وقال: يا ابن اخی! ما خاب من آنت نارصه. فكان هذا فعل عمر 

وقد قال يف غري موطن وصية منه يف عمه إن عمی العباس بقية  صبالعباس عم رسول اهللا

باس، فمن آذاه فقد آذانی اآلباء واألجداد فاحفظونی فيه، كل يف كنفي وأنا يف كنف عمی الع

 .»عادانی، فسلمه سلمی وحربه حربی ومن عاداه فقد

 سندا داد اي قنبر ذوالفقار را بياور. پس حضرت علي سپس حضرت علي«ترجمه:  
ذوالفقار را حمائل ساخت و به مسجد رفت و مردمان گردا گرد او بودند و فرمود كه اي 

او قائم كن چنانچه قنبر باال رفت و ميزاب را بر سقف برو و ميزاب را بر جاي قنبر، باالي 
جاي او نصب كرد و حضرت امير فرمود: سوگند بحق صاحب اين قبر و منبر (يعني 
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حضرت رسول) كه اگر اين ميزاب را كسي بركند ضرور بالضرور گردنش خواهم زد و 
يد پس رس سدر آفتاب خواهم انداخت تا اينكه معدوم گردد. اين خبر به عمر بن خطاب

برخاست و در مسجد درآمد و ميزاب را ديد كه در جاي خود است گفت كه خير نيست 
 .كه ابوالحسن را كسي در غضب آرد

رفت و با او گفت  سبسوي عم خود عباس سپس چون صبح شد علي بن ابي طالب
گفت: در بزرگترين نعمتها صبح كردم اي  سچگونه صبح كردي اي عم؟ حضرت عباس

فرمود: اي عم خوش دل و خنك چشم باش. قسم بخدا  سن. حضرت عليمي  برادرزاده
نمودند من بر آنها غلبه  اين ميزاب جميع مردمان روي زمين با من جنگ ميي  اگر درباره

رسيد. پس  كشتم و ترا هيچ رنج و غم نمي كردم و همه را بحول اهللا و قوته مي مي
بوسه داد وگفت: اي برخاست و در ميان دو چشم حضرت امير  سحضرت عباس

 تواند شد. من، كسي كه مددگارش تو باشي او ناكام و نامراد نميي  برادرزاده
حال آنكه حضرت رسول در مواقع  صرسول اهللاپس اين بود فعل عمر با عباس عم 

از بقيه آبا واجداد  سمتعدده بطور وصيت در حق عم خود فرموده بود كه عم من عباس
اند و من در ظل  طر مرا ملحوظ داريد. همه كسان در ظل منمن است لهذا در حق او خا

هستم، كسي كه او را ايذا داد مرا ايذا داد و كسي كه با اوعداوت كرد  سعم خود عباس
حقيق و به ت .»با من عداوت كرد، صلح با او صلح با من است و جنگ با او جنگ با من

اند پوشيده نيستند از آن  ظاهر در سه مواقع ايذا داد كه آن هر سه مواقعاو را  سعمر
جمله قصه ميزاب است. واگر عمر از حضرت علي خائف نبود هرگز ميزاب را بر حال 

يزاب ولوال الـموقد آذاه عمر يف ثلث مواطن ظاهرة غري خفية منها قصة « خود نميگزاشت.

 .»مل يرتكه عيل حاله ÷ خوفه من علی

******** 

شمشير را از رو ميبندند و اينچنين  ست عليوقتي در چنين ماجراي ساده اي حضر
خشم گرفته و طلب شمشير كرده و آماده جنگ با خالئق ميشوند! (البته طبق روايت 
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كذب شيعه) بسيار بعيد است كه در ماجراي به آن مهمي (تهديد خودش و عمويش) 
ورد دست روي دست بگزارند و دختر عزيز خود را تسليم كنند! مگر در روايت باال در م

عموي خود نميگويد:هر كه با او دشمني كند، با من دشمني كرده و مگر حضرت عمر را 
تهديد نميكند كه اگر ميزاب را از جايش بكند( و خاطر عمويش را مكدر كند) او را 

 خواهد كشت؟ و مگر شما نميگوييد كه حضرت عمر از علي ميترسيد؟
ميكند آن هم به آن شدت، او  چگونه زماني كه حضرت عمر هر دوي آنها را تهديد

دست روي دست ميگزارد و از آن عجيبتر دختر خود را تقديم او ميكند! ولي در ماجراي 
به آن كم اهميتي (ميزاب) آن همه غيض و غضب ميكنند و آنچنان تهديد و ارعاب 

 مينمايند؟؟؟
همه اينها با ادعا و روايت شما در تضاد است. پس لطف كرده و موضع خود را 

 مشخص كنيد.
397Fباز هم در روايت ديگري كه مجلسي

 ابووائل نقل« آورده چنين تناقضي پيداست:  1
 برگشت، ترسناك به عقب نگاه كرد. سكند، روزي همراه عمر بن خطاب بودم، عمر مي

گفتم: چرا ترسيدي ؟گفت: واي بر تو! مگر شير درنده، انسان بخشنده، شكافنده 
بيني ؟گفتم: او علي بن ابي  نمي ان و ستم پيشگان راصفوف شجاعان و كوبنده طغيان گر

طالب است.گفت:شما او را به خوبي نشناخته اي! نزديك بيا از شجاعت و قهرماني علي 
پيمان بستيم كه فرار  صدر جنگ احد، با پيامبر-براي تو بگويم، نزديك رفتم، گفت: 

ما كشته شود، او شهيد است  نكنيم و هر كس از ما فرار كند، او گمراه است و هر كدام از
سرپرست اوست. هنگامي كه آتش جنگ، شعله ور شد، هر دو لشكر به  صو پيامبر

يكديگر هجوم بردند ناگهان! صد فرمانده دالور، كه هر كدام صد نفر جنگجو در اختيار 
داشتند، دسته دسته به ما حمله كردند، به طوري كه توان جنگي را از دست داديم و با 

شفتگي از ميدان فرار كرديم. در ميان جنگ تنها ايشان ماند. ناگاه! علي را ديدم، كه كمال آ
                                           

 .73، ص 41ج  - 52، ص 2و همچنين بحار، ج  347حيات القلوب مطبوعه لكهنو ص  -1



 255  بهاتبخش دوم از ش

 

مانند شير پنجه افكن، راه را بر ما بست، مقداري ماسه از زمين بر داشت به صورت ما 
پاشيد، چشمان همه ما از ماسه صدمه ديد، خشمگينانه فرياد زد! زشت و سياه باد، روي 

گريزيد؟ما به ميدان برنگشتيم. بار ديگر بر  مي يد؟ آيا به سوي جهنمكن مي شما به كجا فرار
شما  -چكيد! فرياد زد: مي اسلحه بود كه از آن خون ما حمله كرد و اين بار در دستش

بيعت كرديد و بيعت را شكستيد، سوگند به خدا! شما سزاوارتر از كافران به كشته شدن 
 هستيد.

 نند دو مشعل زيتون بودند كه آتش از آن شعلهيش نگاه كردم، گويي ماها به چشم
 آيد و همه ما را مي كشيد و يا شبيه، دو پياله پر از خون. يقين كردم به طرف ما مي
! من از همه اصحاب زودتر به سويش شتافتم و گفتم:اي ابوالحسن! خدا را! خدا كشد مي

حمله جديد، خسارت  آورند، و كنند و گاهي حمله مي ها در جنگ گاهي فرار مي را! عرب
اش را از من برگردانيد. از آن وقت  كند.گويا خود را كنترل كرد و چهره فرار را جبران مي

بر دلم نشسته، هرگز فراموش  ÷تاكنون همواره آن وحشتي كه آن روز از هيبت علي 
 ».ام! نكرده

ترسيدكه به مجرد ديدنش  مي چنان ساز حضرت علي اندكي بيانديشيد،كسي كه
شد، آيا چنين شخصي ميتواند دختر آن جناب را غصب كند و  مي او باخته حواس

398Fتخويف و تهديد نمايد؟

1. 
آيا كسي غير از ديوث را ميشناسيد كه ناموسش را بدهد تا جانش و آبرو و يا  سوماً:

را از دست ندهد؟ آيا خود مدعي حاضر است دختر خود را قرباني كند؟ آن اش  منسب
ه دشمن خودش و از بداخالقترين آدمها و در عين حال كافر و هم به دامادي كسي ك

 مرتد است(نعوذ باهللا) ؟؟

                                           
باز هم ميگويم كه اين از روايت كذب شيعه معلوم است و عقيده ما اين نيست// از بس شيعه در  - 1

 ..شرم است .. مجبورم كه هر بار عقيده خود را باز گو كنم! سو استفاده كردن و قيچي كردن اقوال بي
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ر و آن هم زماني كه طبق عقيده مسلمانان، ازدواج و همخوابي با چنين فردي(كاف
 .مرتد) همانند زناي واضح است!

نيز در مورد  ÷شما حضرت عمر را دشمن آل علي ميدانيد(ناصبي) و از امام صادق
399Fال واهللا ما حيل ج با ناصبي سوال شد و او در جواب گفت:ازدوا

1. 

پس بايد بدون شك گفت: حضرت علي (زبانم الل و نعوذ باهللا از اين افتراي شنيع  
رافضه) ديوث بوده! زيرا حاضر ميشود دخترش نعوذ باهللا زنا كند و او دم نزند! آن هم به 

طع و مقام عمويش را از او ميگيرند!! كه دستش را قاند  اين خاطر كه او را تهديد كرده
 اعوذ بااهللا من هذا االفرتي

ازدواج كرده دختر فاطمه و حتي دختر  سبالفرض، دختري كه با سيدنا عمر *

نبوده، بلكه يكي از فرزند خواندگان و تربيت شدگان دست وي بوده  سحضرت علي
بين يك مسلمان و است، در اين صورت نيز موضوع به همان شكل است، زيرا او وصلت 

 يك كافر را برقرار كرده است كه به اجماع مسلمين حرام و همخوابي با او به مثابه زنا
 باشد. مي

تارة يروي أنه كان عن «چهارماً: همانطور كه قبالً نيز گفتيم، مجلسي معترف است كه: 

انجام  گاهي روايت شده كه اين ازدواج از روي اختيار و ايثار«يعني:  »إيثاراختيار و

400F!!»گرفته است

2. 
 پس اين اعتراف آقاي مجلسي نيز عكس اين روايت شماست.

پنجماً: شما در شبهه خود به صورت خنده داري عرضه داشتيد كه اين ازدواج خالف 
(كه جوابش گذشت) ما نيز به همان شيوه استدالل شما ميتوانيم بگوييم  سنت نبوي است!

 كه:

                                           
  350ص 3؛ الفروع من الكافي ج  424ص 7وسائل الشيعة ج - 1
 107ص  42بحار األنوار، ج   -2



 257  بهاتبخش دوم از ش

 

خود را تنها به دليل تهديد و تخويف به حاضر شده دختر  ساگر حضرت علي 
(نعوذ باهللا) در آورد، اين با سنت نبوي كامالً متضاد است و حضرت  ازدواج شخصي كافر

زماني كه او را تهديد و ارعاب ميكردند او بدون كوچكترين تغيير موضع و  صمحمد
بخدا اگر  »یواهللا لو وضعوا الشمس يف يمينی والقمر يف يسار«عقب نيشيني ميفرمودند: 

خورشيد را در دست راستم و ماه را در دست چپم بنهند زير بار نخواهم رفت.. چرا 
 نيز چنين نفرمودند؟؟ و زير بار رفتند؟ سحضرت علي

دو دختر خود را يكي پس از ديگري به ازدواج حضرت عثمان  صحضرت رسول
هم بعد از  صد شايد آقاي قزويني فكر ميكند حضرت محم اند، ذي النورين در آورده

 (العياذ باهللا) تهديد و ترعيب مجبور به رضايت به اين وصلت شدند؟
 ادامه شبهه و روايت بعدي:

در باره زني كه  ÷از امام صادق   گويند: عبد اهللا بن سنان و معاوية بن عمار مي -2
دارد؟ حضرت فرمود: هر جا كه بخواهد  شوهرش مرد پرسيدم كه در كجا عده نگه

كلثوم  به نزد ام ÷اش را نگه دارد. سپس فرمود: هنگامي كه عمر مرد، علي  عده تواند مي
 آمد و دست او را گرفت و به خانه خويش برد.

در باره زني كه شوهرش مرده  ÷گويد: از امام صادق  . سليمان بن خالد مي3
 ÷پرسيدم كه آيا در خانه شوهرش عده نگه دارد يا هر جا كه دلش خواست؟ امام 

خواهد، سپس فرمود: هنگامي كه عمر از دنيا رفت، امام علي  رمود: هر جا كه دلش ميف
÷ اش آورد. كلثوم را گرفت و به خانه دست ام 

401Fجواب:

1 
به ترتيب موثق و صحيح دانسته » مجلسي و بهبودي«روايت اولي را دو محقق الكافي 

402Fان هر دو محقق صحيح گفته اند! و روايت دوم را نيز

1. 

                                           
 شب بعد از شهادت امير المومنين دختر خود را به خانه خود برد. 7شعبي نقل ميكند: حضرت علي؛  -1
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عالمت غصب و اجبار را  ام كه طرف بحث ما از كجاي اين روايت مانده ولي من
 فهميدند؟؟

 .چونكه دست دخترش را گرفت و به خانه خود برد! اگر بگويند:
، حضرت عمر، آنقدر قانع بود كه از مال دنيا چيزي براي ورثه و سميگويم: سيد ما 

403Fهمسر خود باقي نگذاشت

گزراند و ضمناً دو فرزند كه همسرش به وسيله آن روزگار ب .2
نيز اين را دانسته و باري ديگر سرپرستي دختر خود را ÷صغير نيز داشت،حضرت علي

 بر عهده ميگيرد.
نيز زماني كه  سدر ثاني اين موضوع چيز عادي بود چونكه ام المومنين عايشه صديقه

) كه در لشهيد شدند دست خواهر خود را (ام كلثوم بنت صديق ÷سيدنا طلحه
بود، ميگيرد و با خود ميبرد و حتي در همان موقع با او به سفر حج  ÷د سيدنا طلحهعق

 ميرود.
 شيبه در المصنف خود مينويسد: ابن ابي

 .»من رخص للمتوفی عنها زوجها أن خترج«

                                                                                                             
 ،ما جيب عليهاو مدخول هبا أين تعتدـمتوىف عنها زوجها الـالباب  بهبودي،الكافي تحقيق المجلسي وال - 1

 .2و  1روايت شماره 
ي هجرت بر ما  از نظر سابقه سگويد: به خدا سوگند كه عمر بن خطاب مي سسعد بن ابي وقاص  -2

تاريخ  ،149ص ،8اش به دنيا بود. ؛ ابن ابي شيبه ج رغبتي برتري نداشت فقط برتري او به خاطر بي
هاي زندگي  گفت: چرا تا اين اندازه خود را از خوشي و هرگاه كسي به او مي 244ص 52دمشق ج

ااگر يك ذره از «گفت:  در جواب مي» كني؟ ها را تحمل مي اي؟ و اين همه مشقت و رنج محروم كرده
رسم كه آنها در آنجا  ) منحرف شوم در آخرت به جايي ميسابوبكر و صم(محمد راه دو يار

.. الزم به ذكر است كه آن حضرت نه تنها 125، ابن الجوزي، ص302، صساخبار عمر نيستند!؛
مالي در دنيا نداشت بلكه بدهي هم داشت كه پسرش را مامور پرداخت آنها كرد و او نيز پرداخت. و 

ضربت خورد، بردگانش را نيز آزاد  سوقتي حضرت عمر  نقل ميكند: 353ص  3چنانكه ابن سعد ج
 كرد.
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حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن احلكم قال: نقل عيل أم «

 .404F1»ائشة أختها حني قتل طلحةكلثوم حيث قتل عمر ونقلت ع

 پس به هيچ وجه از اين روايت اجبار و غيض مشاهده نميشود.
 ادامه شبهه و روايت بعدي:

4 .»ِ بْدِ اهللاَّ بْنَاه ÷ أَيبِ عَ صِ جٌ غُ رْ لِكَ فَ الَ إِنَّ ذَ قَ ثُومٍ فَ لْ مِّ كُ يجِ أُ وِ زْ  .»يفِ تَ

رت فرمود: او ناموسي است كلثوم پرسيدند، حض در باره ازدواج ام ÷از امام صادق  
 اند. (طبق يك معني؛ اما طبق ترجمه ديگر، اصل ازدواج زير سؤال كه از ما غصب كرده

دهند؛ نكته قابل توجه  مي رود؛ يعني او زني است كه به بهانه او ما را تحت فشار قرار مي
د اند ذلك فرج غصب منا؛ بلكه خو اين است كه حضرت با وجود فصاحت تمام، نفرموده

اند غصبناه، و يا غصبنا عليه كه در مصادر ديگر شيعه  اند و فرموده را مغصوب معرفي كرده
و مصادر سني به نقل از شيعه اين چنين آمده است، و معني غصبنا، آن است كه ما 

 مغصوب شديم و نه آن فرج)
 جواب:

 .بگزاريد من آب پاكي را روي دست شما بريزم!
405Fفرج" كذل« رمي ميگويدش بي روايت جعل شده با كمال

يعني آن  .»غصبناه.. "2

فرجي بود كه غصب شد. آقاي قزويني فرج را به ناموس معني كرده تا به خيال خود 
باشد  مي خواننده را گول بزند! ولي همه ميدانند كه معني كلمه فرج، همان آلت تناسلي زن

رساند كه  مي ن راحد ايشا بي شرمي بي و نقل كردن اين روايت از طرف آقاي قزويني،
 .ذبي به نفع خودشان استفاده كنند!حاضرند از هر روايت ك

                                           
 بيروت  _ 133ص  4المصنف ابن ابي شيبه ج - 1
 مراجعه كنيد. فرج= آلت تناسلي زن ... در اين مورد به هر فرهنگ لغتي كه دوست داشتيد - 2



 در روشني آفتاب                             260

 

تا به پندار خود اين حقيقت را اند  آقاي قزويني چند خط را زياده گويي كرده
 اند، !! كه ايشان نوشته»ما مغصوب شديم«بپوشانند.. از ايشان سوال دارم كه اين جمله: 

ميگويد: همانا آن شرمگاهي بود  ÷امام صادقچه معني دارد؟ روايت دروغين از طرف 
دو به يك معني است، شما حرف اول و آخر چند خطتان هر كه از ما به زور گرفته شد.

 گمان كنم خودتان هم نفهميديد كه چه گفتيد.
نقل شده كه طبق محتواي  ÷در مورد اين وصلت، روايت ديگري نيز از امام صادق

وم ازدواج نكرده بلكه با جنيه اي يهودي ازدواج با ام كلث سآن ميگويد: حضرت عمر
 كرده است. كه ان شا اهللا تفصيل آن خواهد آمد.

دختر  لحال بايد اين دو روايت را با هم قياس كرد و گفت: يا آن ام كلثوم
بوده كه از او غصب شده ويا جنيه اي بوده و غصبي در كار نبوده، ولي  سحضرت علي

دو روايت اشاره دارد و از خود نميپرسد: اگر يني به هرختي آن است كه آقاي قزوبدب
ازدواج با جنيه انجام شده، چطور امام صادق ميگويد: آن فرجي بود كه از ما غصب شد و 

ر و تهديد، ميگوييم: پس قصه اگر بگوييد: ازدواج با دختر حضرت علي بوده و لي به اجبا
ب يكي از اين دو داستان خود به خود اي كه علَم ميكنيد چيست؟؟ كه به همين ترتي جنيه

 باطل ميشود.

بايد زدن) دو  ها (كه بر كف پايش هزاران بوسه صثابت است كه رسول اكرم  *

406Fدختر خود را يكي پس از ديگري به عقد سيدنا عثمان ذي النورين

. در آورد، نميدانم، 1

                                           
عبداهللا بن عمر بن أبان الجعفي در مورد لقب سيدنا عثمانس گفته است: دائيم، حسين الجعفي به من  - 1

گفتند؟ من گفتم: نه  (=داراي دو نور) مي "ذي النورين" ن،داني چرا به عثما گفت: پسرم، آيا مي
دانم، او گفت: زيرا تنها عثمان است كه از خلقت آدم تا روز قيامت با دو دختر يك پيامبر  نمي

(سنن البيهقي) كه بنا به قول دكتر عاطف لماضه خبري حسن است. و از نزال بن  ازدواج كرده است.
عثمانس از عليس پرسيدند او پاسخ داد: او مردي است كه  سبره نقل است كه چون در مورد

دو دختر خويش را به عقد او در آورد  صخوانند. همين كه رسول خدا» ذوالنورين«فرشتگان او را 



 261  بهاتبخش دوم از ش

 

غصب  صشايد اين دو دختر نيز (نعوذ باهللا) دو فرجي بودند كه از حضرت رسول
 .اند؟؟!! شده

آن را ضعيف » محقق الكافي«آخر كالم اينكه اين روايت كذبي است كه بهبودي 
407Fميداند

1. 
شود  ، از اين روايات استفاده نمي  اوالً: همان طور كه پيش از اين گذشتادامه شبهه: 

كه ام امير كلثوم دختر  كلثوم اشاره شده در اين روايات و ديگر روايات شيعيان، همان ام
كلثوم از  كلثوم دختر ابوبكر و يا ام از حضرت زهرا سالم اهللا عليها بوده يا ام ÷مؤمنان 

 ؛ بلكه هر سه احتمال وجود دارد.÷ديگر زنان امير مؤمنان 
 جواب:

نيز جعلي  سهمانطور كه ثابت شد، حتي ماجراي خواستگاري از دختر ابوبكر - 
 .ساله!! 4يا  3 است چه برسد به ازدواج، آن هم با دختر

دست آن  سگذشته از آن در روايت صحيحي كه خودتان نقل كرديد،حضرت علي
در  سدختر را ميگيرد و با خود به خانه خودش ميبرد. ولي ام كلثوم بنت ابوبكر صديق

آن زمان همسر طلحه بن عبيداهللا بوده و بعد از طلحه نيز تحت تكفل ام المومنين عايشه 
ه با عبد الرحمان بن عبد اهللا بن ابي ربيعة ازدواج نمود، پس غير بوده است تا زماني ك

 ÷باشد كه توسط سيدنا علي سدختر ابوبكر صديق لممكن است كه اين ام كلثوم
فقط با يكي از همسران حضرت  ÷تربيت شده و شكي نيست كه حضرت علي

نداشت.  (اسما بنت عميس) ازدواج كرده است، كه او دختري به اسم ام كلثوم سصديق
 و تنها يك فرزند پسر (محمد) بود كه حضرت علي آن را بزرگ كرد.

                                                                                                             
. 227في اهل البيت بين اإلفراط و التفريط، ص ةكند كه عثمانس از اهل بهشت است. العقيد ثابت مي

 .ه1420مي،چاپ اول د. سليمان بن سالم بن رجاء سحي
.. و مجلسي اين روايت را 1الكافي تحقيق المجلسي والبهبودي، باب تزويج ام كلثوم حديث شماره   - 1

 .است، ولي باز ميگويم:هميشه جرح مقدم است بر تعديل! حسن قرار داده
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از ديگر همسران  س** و اين ادعا كه شايد! آن ام كلثوم، همسر حضرت عمر 
 باشد!! بسيار بعيد و غير ممكنتر است چون: سحضرت علي 

بسيار  سهجري(موقع خواستگاري) ديگر دختران حضرت علي 17در سال  الف:
 ودند و يا اصالً به دنيا نيامده بودند!.صغيره ب

 بعد از فاطمه با: ÷حضرت علي
الوسط) به ازدواج كرد كه از او تنها يك پسر (محمد ا سامامه دختر ابي العاص -1

 .دنيا آمد. پس از او با
 16كه در سال  سازدواج كرد كه محمد بن حنفيه سخوله بنت جعفر بن قيس -2

408Fهجري

 پس از او بابه دنيا آمد از اوست، 1
عباس، جعفر، عبداهللا، عثمان(كه چهار پسر به نامهاي:  ام البنين ازدواج نمود كه او -3

 در كربال شهيد شدند)داشت و هيچ دختري نداشت!! بعد از آن نيز با
ابوبكر و عبداهللا (يا  ليلي بنت مسعود ازدواج نمود كه او نيز دو پسر به نامهاي: -4

 ر دو در كربال شهيد شدند. بعد از اوعبيداهللا) داشت كه اينها نيز ه
409Fام حبيب موسوم به صهباء -5 

ازدواج ميكند كه ايشان نيز پسري به نام عمر و  2
 آورند. بعد از آن با مي به دنيا رقيهدختري به نام 

) ازدواج كرد كه از او نيز دو پسر به ه 14(بعد از سال  لاسما بنت عميس -6 
ته شده پسر ديگري به اسم محمد االوسط نيز از نامهاي: يحيي و عون داشت.(و گف

                                           
،و از مشهور است كه محمد بن حنيفه ميگفت: سال هشتاد و يكم در آمد، من شصت و پنج سال دارم -1

 .!! 81-65=16سن پدرم گذشته ام....  
وليد به اسارت گرفته شده بود، و  التمر، به فرماندهى خالدبن در جنگ عين -» حبيب بنت ربيعة أم« -2

، 361 عنبة، ص طالب، إبن حضرت صديقس آنرا به على؛ هديه داد . عمدةالطالب فى أنساب آل أبى
 .رح نهج البالغه ابن ابي الحديدو ش 186 چاپ نجف و اإلرشاد شيخ مفيد، ص
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تا اينجا هيچ دختري به جز زينب  سداشته.. و اهللا اعلم)، حضرت علي ÷حضرت علي
 يه ندارد! بعد از وي با..... الخو ام كلثوم و رق

هجري به جز  17در سال  ÷طبق گزارش فوق به جرات ميتوان گفت حضرت علي
با اين نام نداشته است و چه بسا تا آن تاريخ هيچ دختر ام كلثوم بنت فاطمه دختر ديگري 

ديگري به جز ام كلثوم و زينب نداشته باشد و رقيه نيز بعد از آن تاريخ به دنيا آمده 
 .باشد!

هجري با ام حبيب(مادر 12در سال  ÷و اگر فرض را بر اين بگيريم كه حضرت علي
دخترش به دنيا  از پسر ام حبيب) هجري (بعد 14رقيه بنت علي) ازدواج كرده و در سال 
ساله رفته باشند و غير   3به خواستگاري دختر  سبيايد، غير ممكن است كه اميرالمومنين 

ساله  10 ساست كه اين دختر سه ساله كه در هنگام شهادت حضرت فاروق تر ممكن
 با اين ÷آن است كه حضرت علي تر ميشود داراي دو فرزند باشند! و از آن غير ممكن

 .وصلت موافقت كند!
را فاميل شدن با  ÷دليل خواستگاري از دختر حضرت علي سحضرت عمر ب:

خاندان نبوت اعالم ميكند، و ميخواستند فرزندي از آن خاندان داشته باشد و اين 
به طريق ديگري ميسر نميشد. پس اين  ÷خويشاوندي به جز ازدواج با دختر فاطمه

 فكري ايشان است.احتمال آقاي قزويني نشانه كوته 
با  ساتفاق علماي اهل سنت و اهل تشيع بر اين بوده كه دختري كه حضرت عمرپ: 

بوده است، همانطور كه محمد  ساو ازدواج كرده، ام كلثوم دختر فاطمه و حضرت علي
 –كه خداي رحمتش كند  –انكار شيخ مفيد «جواب شيخ مفيد ميگويد: باقر مجلسي در 

واج خليفه با ام كلثوم) تنها مربوط به آنست كه اين حادثه از طريق دربارة اصل واقعه (ازد
شود و گرنه، پس از ورود اخباري كه (از طريق اماميه) گذشت  آنان (اهل سنّت) ثابت نمي

آورد) از ابو عبداهللا  انكار اين امر، شگفت است! و كليني به سند خود (سلسلة سند را مي
نزد ام كلثوم رفت و  سوفات يافت علي سمرگزارش نموده كه گفت: چون ع سصادق
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كند) از ابو  او را به خانة خود برد. و همانند اين روايت با سند ديگر (سند را ذكر مي
 .410F1»نيز گزارش شده است ÷عبداهللا صادق

است و  ستوجه كنيد كه بحث سر ازدواج ام كلثوم دختر فاطمه با حضرت عمر
 .ازدواج ميگيرد!! اينمجلسي نيز روايت فوق را دليل بر صحت 

 ادامه شبهه:
ثانياً: اهل سنت هرگز به اين روايات استدالل نخواهند كرد؛ زيرا با كنارهم قرار دادن 
اين روايات، حتي بر فرض وقوع اين ازدواج، هيچ خدمتي به حسن روابط بين امام 

كثر كند؛ زيرا حد ا كند؛ بلكه سوء روابط را ثابت مي و عمر بن الخطاب نمي ÷علي
هم با دختر خردسالي  كنند، ازدواج با تهديد و ارعاب؛ آن چيزي كه اين روايات ثابت مي

 بوده است كه نه خودش به اين ازدواج راضي بوده و نه پدرش.
تواند  تواند براي عمر بن خطاب فضيلت محسوب شود و آيا مي آيا چنين ازدواجي مي

 يرمؤمنان داشته باشد؟داللت بر صميميت و دوستي ميان خليفه دوم و ام
 گويد: سيد مرتضي علم الهدي در اين باره مي

براي عمر؛ ما در كتاب شافي پاسخ از اين   كلثوم، اما در باره به ازدواج در آوردن ام
ايم كه آن حضرت، ازدواج عمر با دخترش  مطلب را به صورت مفصل آورده و بيان كرده
اين درخواست و درگيري، پس از سخني  را قبول ننمود، مگر پس از تهديد و تكرار

 طوالني كه در روايات آمده است....
كلثوم مورد توجه بايد قرار گيرد، اين است كه اين ازدواج از  آنچه كه در ازدواج ام

روي اختيار و ميل نبوده و پس از تكرار درخواست و زورگويي كه نزديك بود به 
 درگيري آشكارا بيانجامد صورت گرفت....

                                           
 و.109، ص 42بحار األنوار، ج   -1



 265  بهاتبخش دوم از ش

 

كند؛ چه رسد به چيزي  مي ضرورت حتي خوردن مردار و نوشيدن شراب را جايزو 
 كه كمتر از آن است.

 جواب
درست است، اهل سنت به روايات كه حتي خودتان گواهي به ضعف آن داده ايد 
استناد نخواهد كرد ولي روايتي كه محقيقين شما آن را صحيح ميدانند را نميتوانيد انكار 

 ابت شد كه ادعاي تهديد و ارعاب چيزي به جز يك تهمت نيست.كنيد و شكر خدا ث
 .و اما اينكه مدعي شديد،ام كلثوم به اين ازدواج راضي نبوده!!

) ميفرمايند: دختران خود را به س(و در جايي حضرت عمر صاوالً: حضرت محمد
411Fنداجبار به ازدواج كسي در نياوريد، زيرا آنچه شما دوست داريد آنها نيز دوست دار

1. 
دوماً: ما در هيچ قسمت از زندگي اين زن و شوهر سراغ نداريم كه از يكديگر گله 
كرده باشند، بلكه ميبينيم آنها همراه يكديگر حج ميكردند و بعضي شبها با همديگر به 

  كمك فقرا و نيازمندان ميشتافتند چنانچه نقل شده:
اي افتاد كه روز  خيمه ي مدينه نگاهش بهها شبي در حال گشت زني در محله سعمر

قبل آن را در آنجا نديده بود. نزديك رفت ديد، مردي بيرون خيمه نشسته و از داخل 
كرد و مشخصات آن مرد را سالم  سرسد. عمر مي خيمه صداي ناله و فرياد زني به گوش

 جويا شد.
 سعمرگفت: اهل باديه هستم، به اينجا آمده ام تا از اميرالمومنين چيزي دريافت كنم. 

رسد؟ مرد گفت: صداي زني  مي گفت: اين چه صدايي است كه از داخل خيمه به گوش
است كه در حال زايمان است. پرسيد: آيا او تنها است؟ گفت: بلي تنها است. آن گاه 

گفت: آيا  سدختر علي لفوراً به منزل برگشت و به همسرش؛ ام كلثوم سعمر
 ست شركت نمايي؟خدا فراهم نموده احاضري در كار خيري كه 

                                           
سنن سعيد  .»ال تكرهوا فتياتكم عىل الرجل القبيح فإنه حيببن ما حتبون« با اين كلمات: ساز حضرت عمر - 1

 811بن منصور ح
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 ام كلثوم عليها السالم گفت: چه كار خيري؟
 گفت: زني از اهل باديه بدون داشتن دايه در حال زايمان است. سعمر 

 گفت: با رضايت شما حاضر به كمك هستم.  لام كلثوم
گاه به او گفت: هر چه الزم است با خود بردار و خودش مقداري روغن و حبوبات آن

به راه افتاد. وقتي آن جا رسيدند به همسرش گفت: برو داخل خيمه  در ديگي قرار داد و
و خودش بيرون خيمه در كنار آن مرد نشست و به او دستور داد تا آتش را روشن نمايد. 
و بعد از اين كه آتش روشن شد، ديگ را روي آن گذاشت. پس از لحظاتي نوزاد به دنيا 

 آمد. 
اي كه خدا به او داده  ق ات را به پسر بچهرالمومنين رفيگفت: اي امي لام كلثوم

 شنيد، ترسيد و خود را عقب كشيد. ي اميرالمومنين را وقتي آن مرد كلمه است مژده بده.
به او گفت: نترس و سرجايت بنشين و ديگ را از روي آتش برداشت و به  سعمر

ا را به مرد غذي  همسرش داد و گفت: به آن زن غذا بده. وقتي آن زن سير شد، باقيمانده
گاه به اي. آن ه تمام شب را گرسنه و بيدار بودهداد و گفت: واي برتو! غذا بخور ك

همسرش گفت: بيا برويم و به آن مرد گفت: فردا نزد ما بيا تا به تو چيزي بدهيم. روز بعد 
وقتي آن مرد به محضر اميرالمومنين رسيد به او عطايائي داد و براي نوزادش حقوقي 

412Fتعيين كرد

1. 
 ل كلثوم با ام خالفتش  در زمان  سخطاب عمر بن« فرمايد: مي /عالمه ابن كثير

از حد مورد احترام  نمود، و او را بيش   ازدواج  لاز فاطمه  سطالب ابي  ابن  دختر علي
 صپيامبر او از خاندان  او مقرّر فرمود، بخاطر آنكه ، براي  مهريه هزار درهم قرار داد و چهل 

 .413F2»بود

                                           
، 98و عقد الفريد، ص 49، ص2و سامرات، ج 73؛ابن الجوزي، ص 153ص 7البدايه والنهايه  ج  -1

 .375و اخبار عمر، ص 56، ص2الرياض النضره، ج
 و به حق به سخن خود عمل كرد كه فرمود: هيچ كس بيشتر از من او را تكريم نخواهد كرد. -2
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به خاطر احترام خاصي كه براي سحضرت عمر ج مال عبداهللا احمديان مينويسد:حا
قائل بود در رفتار خود تغييرات زيادي به  صي پيامبرها و يكي از نواده سدختر فاطمه 

414Fكرد مي وجود آورد و در نهايت احترام و ابراز محبت با او رفتار

اي كه در تاريخ  . به گونه1
نسبت به ديگر همسرانش روايت نشده و  سحضرت عمر چنين رفتار محبت آميزي از

415Fنيز با كسي ازدواج نكرد لبعد از ام كلثوم

2. 
را نسبت  لاز همه جالبتر اين چند روايت زير است كه نهايت مهر سيده ام كلثوم

 به همسرش ثابت ميكند:
طالب  أنه دعا أم كلثوم بنت عيل بن أيبعن سعد اجلاري موسی عمر بن اخلطاب «

ؤمنني! هذا اليهودي تعني الـمحتته فوجدها تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: يا أمري  وكانت

 كعب االحبار.

يقول: إنك علی باب من أبواب جهنم! فقال عمر: ما شاء اهللا! واهللا إين الرجو أن يكون 

ؤمنني! ال الـما جاءه كعب قال: يا أمري ـريب خلقني سعيدا! ثم أرسل إلی كعب فدعاه، فلم

ل عيل، والذي نفيس بيده ال ينسلخ ذو احلجة حتی تدخل اجلنة: فقال عمر: أي شئ هذا تعج

ؤمنني! والذي نفيس بيده! إنا لنجدك يف كتاب الـممرة يف اجلنة ومرة يف النار؟ فقال: يا أمري 

اهللا علی باب من أبواب جهنم متنع الناس أن يقعوا فيها، فإذا مت مل يزالوا يقتحمون فيها 

 .416F3»القيامة إلی يوم

گويد: عمربن  مي سحضرت عمر الجاري خدمتكار(و آزاد شده) سعد«يعني: 
 شد و او را گريان ديد! سبن ابيطالب كلثوم دختر علي وارد منزل همسرش ام سخطاب

                                           
. تاريخ 397، اخبار عمر، ص17، ص5؛ طبري، ج 27، ص3؛ ابن اثير، ج 190، ص1ابن سعد، ج -1

 دمشق و انساب االشراف ...
 .به نقل از سيماي صادق فاروق اعظم، حاج عبداهللا احمديان684عقاد، صعبقريه، عمر، محمود  -2

؛ "باب نسب بني عدي بن كعب "؛انساب االشراف بالذري  332ص 3طبقات الكبري ابن سعد ج - 3
 تاريخ الخلفا سيوطي(فصل في نبذ من أخباره وقضاياه) ؛فتح الباري ابن حجر و كنز العمال و...
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 اش را سؤال كرد؟  از او سبب گريه
األحبار در مورد تو گفت است كه: عمر در جلو يكي از درهاي  كلثوم گفت: كعب ام

 زخ قرار گرفته (اما چيزي به پايان عمر او باقي نمانده است). دو
شود، اميدوارم كه  كلثوم گفت: هر چه خداوند بخواهد همان مي به ام سعمر فاروق

 .دتمند (و اهل بهشت) آفريده باشد!خداوند مرا سعا
 ساألحبار فرستاد، وقتي آمد به حضرت عمر پس از آن او كسي را به دنبال كعب

المؤمنين! در مورد من با شتاب داوري مكن! سوگند به خداوندي كه جان  امير گفت: يا
 الحجه به بهشت خواهي رفت. من در اختيار اوست پيش از پايان ماه ذي

هنم و زني؟! يك بار مرا به ج به او گفت: اين چه حرفي است كه تو مي سعمر فاروق
 .بري؟! بار ديگر به بهشت مي

المؤمنين! سوگند به خداوند دركتاب تورات در مورد تو  يراألحبار گفت: يا ام كعب
اي و از وارد شدن مردم به آن جلوگيري  ام كه بر يكي از درهاي دوزخ ايستاده خوانده

 .»كنند مي نمايي!! و چون بميري مردم تا روز قيامت همچنان كنار آن در ازدحام مي
 مينويسند: سدت حضرت عمرابن سعد و ابن اثير و ابن عساكر حين نقل ماجراي شها

 ÷گفته است همراه علي مي سكند كه ابن عباس مي نقل سابو عبيد غالم ابن عباس
برخاست و من هم  ÷را شنيديم. گويد: علي سبودم كه صداي گريستن بر عمر

 آن جا بستري بود. سبرخاستم و وارد خانه اي شديم كه عمر
ايشان پاسخ داد كه طبيب به پرسيد: اين صداي(گريه براي)چيست؟ زني به  ÷علي

نبيذ داد از محل زخم بيرون آمد، بعد شير داد آن هم از محل زخم بيرون آمد و  سعمر
 رساني هر كار كه داري انجام بده.كنم امروز را به شام ب نمي گفت خيال
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بانگ برداشت كه واعمراه...، افسوس و زناني كه  لگويد: در اين هنگام ام كلثوم
بودند، همگي همراه او گريستند چنانكه خانه به لرزه درآمد و سراپا  لثومهمراه ام كل

 .417F1»وكان معها نسوة فبكني معها وارتج البيت بكاء« ....گريه و شيون شد
 كلثوم فرمود: دختر ايشان، ام ÷و نقل شده كه پس از ضربت خوردن علي

أمري  ل أبیوقت ؤمنني صالة الغداةالـممالی ولصالة الغداة قتل زوجی عمر أمري «

 .»ؤمنني صالة الغداةالـم

خواهد؟!؛ شوهرم، عمر اميرالمومنين هنگام نماز صبح  نماز صبح از من چه مي« يعني:
 .418F2»كشته شد و پدرم،اميرالمومنين نيز هنگام نماز صبح كشته شد

به خانه دختر و داماد خودشان سر ميزدند  ÷و در روايات آمده كه حضرت علي
 الحديد مينويسد: چنانكه ابن ابي 

همسر او از  لكلثوم قاصدي نزد پادشاه روم فرستاد و چون ام سبن خطاب عمر
حركت قاصد آگاه شد چند ديناري داد و عطري خريد و آن را در دو شيشه قرار داد و 
به قاصد داد تا به عنوان هديه به همسر قيصر روم بدهد. هنگامي كه قاصد برگشت، دو 

به خانه  سكلثوم داد و چون عمر از طرف همسر قيصر آورد و به امشيشه پر از جواهرات 
ماجرا را گفت و  لكلثوم آمد و جواهرات را ديد، پرسيد اينها از كجا آمده است. ام

به اعتراض گفت: اين به عوض هديه من  لكلثوم جواهرات را از او گرفت. ام سعمر
الباقي ، وديناركبقيمة منه ك : ل÷ ٌعلی، فقالابوكبينك و بيني«گفت:  ساست. عمر

 : داور ميان من و تو، پدرت باشد.يعني »محله سلمنيالـمبريد  ً، الن مجلةللمسلمني

                                           
 .76، ص4اسدالغابه، ج ؛ 426ص  44؛ تاريخ دمشق ج  352ص   3طبقات الكبري ج - 1
 .14، ص8بدايه و النهايه ج - 2
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داوري كرد و فرمود: به مقدار بهاي دينارهايي كه عطر  سبه سود عمر ÷علي
تو خريدي از اين جواهرات مال توست و بقيه مال مسلمانان است؛ زيرا قاصد آنان هديه 

419Fرا برد و اينها را آورد

1. 
پس اگر دلخوري و تهديد وجود داشت، اين رفت و آمدها و اين اعتماد وجود 

 نداشت.
 و محمد بن حنفيه نيز به آنها سر ميزد: 

ابن احلنفية يقول دخل عمر بن اخلطاب وأنا عند أختي أم كلثومك بنت عيل فضمني «

 .420F2»وقال باحللواء

وارد شد در حالي كه من نزد خواهرم  سعمر«مود: ) فرسابن حنفيه (فرزند علي
بودم، مرا در آغوش گرفت، سپس فرمود: با حلوا از او  ÷بنت علي لكلثوم ام

 ».پذيرايي كن
و  سحضرت ابوبكر÷و از روايات متعدد و بسياري ثابت است كه حضرت علي

هر نقل است كه ميفرمود:  ÷طريق از حضرت علي 80را افضل ميدانسته و از  سعمر
421Fبرتري دهد بر او حد مفتري اجرا ميكنم سو عمر سكس مرا بر ابوبكر

3. 
النقض «خود و ابالقاسم نصر بن الصباح البلخي در كتاب  منهاج السنةو ابن تيميه در 

 مينويسند:» علي ابن الراوندي
و او جواب » كداميك افضل است، ابوبكر يا علي؟«از شريك ابن عبداهللا سؤال شد كه: 

زني؟ و او  مي شخص دوباره پرسيد: با اينكه شيعه هستي اين حرف را«بكر. داد: ابو
آري. اگر اين را نگويم، شيعه نيستم!! بخدا سوگند كه علي از اين منبر باال «جواب داد: 

                                           
  351، ص19شرح نهج البالغة ابن ابي الحديد ج - 1
و همينطور تاريخ االسالم ذهبي  122ص  7؛ سير اعالم النبالء ذهبي ج  331ص  54تاريخ دمشق ج  - 2

 .37515و كنز العمال ح  184ص  6ج
 .185-35/184الفتاوي مجموع  - 3
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 ابوبكر و سپس عمر صهمانا بهترين افراد اين امت پس از رسول خدا«رفته و گفت: 
پا گذشته و او را دروغگو بخوانم؟ بخدا كه او  پس آيا من حرف او را زير». باشند مي

422Fدروغگو نبود

1. 
و در صحيح بخاري است كه از محمد بن الحنفيه (پسر علي بن ابي طالب) روايت 

چه  صشده كه گفت: به پدرم (علي بن ابي طالب) گفتم: بهترين مردم بعد از رسول اهللا
و ترسيدم كه  سفت: عمركسي است؟ او گفت: ابوبكر. گفتم: بعد چه كسي است؟ او گ

شما هستيد؟ او گفت: خير، من  شرا بگويد پس گفتم: بعد از عمر شبعد از او عثمان
423Fكسي نيستم مگر يكي از مسلمانان

2. 
و در كتب اهل تشيع نيز اين روايات زياد به چشم ميخورند از جمله خطبه هللا بالد 

 فالن است كه حضرت علي ميفرمايد:
م األود، وداوی العمد، وأقام السنة، وخلّف الفتنة؛ ذهب نقيّ هللا بالد فالن، فلقد قوّ «

ی إلی اهللا طاعته، واتقاه بحقه، رحل  الثوب، قليل العيب، أصاب خريها وسبق رشها.أدّ

 .»یهتدالـموتركهم يف طرق متشعبة، ال هيتدي هبا الضال، وال يستيقن 

بيماري را مداوا  ) باد. او كژي را راست نمود،سرحمت خدا بر فالني(حضرت عمر«
كرد، سنّت را برپاداشت و فتنه بعد از او پديد آمد. او پاك بود و با اندكي عيب از دنيا 
رفت. از خير آن بهره مند شد و قبل از آن كه شرّ فتنه دامن گير او شود، از جهان رخت 

 بربست.
از دنيا اي تقواي الهي را رعايت كرد.  را اطاعت نمود و به گونه شايسته فرمان خدا

گردد، و  نمي را بر دو راهي گذاشت كه گمراه رستگار -مسلمانان  -رحلت كرد و آنها 
 .»شود نمي رستگار مطمئن

                                           
 .13ص  1منهاج السنه ج - 1
 .3395صحيح بخاري ح  - 2



 در روشني آفتاب                             272

 

را بيان ميكند، و براي منصفان  ÷اين روايت به صورت واضح عقيده حضرت علي
 واضح است كه حضرت عمر سنت را برپا داشته و مطيع فرمان خدا بوده است. 

آمده و شما از كجا فهميديد كه  »هللا بالد فالن«عه بگويد: در متن خطبه اينجا شايد شي
424Fاست؟ ميگويم: ابن ابي الحديد كه به اعتراف شيخ عباس قمي سمنظور حضرت عمر

و  1
425Fخوانساري

426Fو آقا بزرگ طهراني 2

عالمه ابن كثير نيز او ار  از علماي اهل تشيع است و 3
427Fشيعي غالي ميداند

 ميگويد: .4
وقد وجدت النسخة التي «باشد؛  ني، در اين خطبه، عمر بن خطاب ميمنظور از فال

ي خطي  من، نسخه« »(هنج البالغة) وحتت (فالن) (عمر)بخط الرضی أبی احلسن جامع 
ي آن يعني رضي ابي الحسن نوشته شده بود، ديدم  البالغه را كه به خط گردآوردنده نهج

 ».ي فالني، عمر نوشته بود ل كلمهكه ذي

زيد علوي  باره از ابوجعفر يحيي بن ابي در اين«گويد:  چنين مي الحديد، هم بيا ابن
پرسيدم؛ او، نيز به من گفت: (منظور، عمر بن خطاب است.) گفتم: (آيا امكان دارد كه 

 .428F5»گونه از عمر، تعريف كنند؟) ابوجعفر گفت: (آري) اميرالمؤمنين اين
 د: نويس و ميثم بحراني در توجيه اين خطبه، مي

ي  ها درباره گونه تعريف و تمجيد آيد كه اين وجود مي جا سؤالي براي شيعيان به اين«
خاطر غصب خالفت،  ي ما در خطاكار بودنشان به ، با اجماع و عقيدهبابوبكر و عمر

هاي امام نيست و يا اجماع ما  رو يا اين خطبه، اصالً از گفته در تعارض قرار دارد؛ از اين

                                           
 .185ص  1الكني و االلقاب عباس قمي ج - 1
 .21 – 20ص  5روضات الجنات خوانساري ج - 2
 158ص 41الذريعة الي تصانيف الشيعه، آغا بزرك الطهراني ج  - 3
يس در معجم المطبوعات او ار از اكابر شيعه و همينطور اليان سرك 233ص 13 البداية والنهاية ج - 4

 ميداند و حاجي خليفه نيز در كشف الظنون او را شيعه معرفي ميكند. 
 .4 -3، ص 12شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد ج - 5
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كاري امام را توجيه اين  وي، تقيه .باشد ، نادرست ميبه ابوبكر و عمرورزي ب بر كينه
پرداخت  بامام از آن جهت به تعريف از ابوبكر يا عمر«سؤال دانسته و نوشته است: 

پنداشتند؛ امام، اين كار را كرد تا از اين  را درست مي بكه مردم، خالفت ابوبكر و عمر
(يعني باز هم همان تقيه = دروغ خوش  يدهاي مردم را به خود جلب نما طريق، دل

  .429F1»نام!)
430Fميداند سو همينطور دكتر علي شريعتي نيز اين خطبه را در حق حضرت عمر

2. 
پس به كوري چشم اهل رفض ثابت شد كه آن زن و شوهر نسبت به هم مهر 
ميورزيدند و با هم خوشبخت و هميشه يار يكديگر بودند و پدر ام كلثوم و پدر زن 

نيز از اين وصلت راضي و خرسند بود.. پس بسوزد آنكه هميشه در حال  سمرحضرت ع
 .سوختن است!

 شبهه: در حال ضرورت، ازدواج با كافر نيز جايز است:

 گويد: شيخ مفيد رضوان اهللا تعالي عليه در اين باره مي
اين ازدواج، اگر صحيح باشد، دو توجيه دارد كه با مذهب شيعه در باره گمراهي 

 ي كه پيش از اميرمؤمنان بودند سازگار است:افراد
. شرط ازدواج، اسالم ظاهري است كه شهادتين و نماز به سوي قبله و اقرار كردن به 1

مجموعه شرايع است؛ اگر چه سزاوارتر است كه تنها با كسي كه مومن است، وصلت 
اسالم  صورت گيرد و با كسي كه به ظاهر مسلمان است و گمراهي كه سبب خروج او از

شود، ندارد، وصلت ننمود؛ اما هر زمان كه ضرورت اقتضا داشت كه با چنين گمراهي، به 

                                           
 .چاپ تهران 98، ص4شرح ابن ميثم بحراني، ج البالغه، به نهج - 1
 -85انتشارات چاپخش تهران، ص 1378چاپ دوم تشيع علوي و تشيع صفوي . دكتر علي شريعتي  - 2

و البته در بعضي از نسخ نيز هللا در عمر آمده است و در بعضي نيز هللا بالء فالن كه در هر  86
 صورت مطلب تغيير نميكند و نتيجه همان ميشود.
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 شرط تظاهر به اسالم، ازدواجي صورت گيرد، كراهت از بين رفته و اين كار جايز
 شود. مي شود؛ و كاري كه در زمان اختيار مستحب نبود، در زمان اضطرار، جايز مي

را حفظ كرده و نزديكي ايجاد كنند.  ها تياج داشتند كه جاناميرمؤمنان در آن زمان، اح
، در خواسته اي كه او مطرح كرده به اين عنوان كه با سو چنين ديد كه اگر همانند عمر

ازدواج كند، پافشاري نمايد (و دختر خويش را به او ندهد) اين مطلب  سدختر علي
ول كند، سبب صالح ديني و فساد ديني و دنيوي خواهد داشت؛ و اگر اين كار را قب

 دنيوي خواهد بود؛ به همين سبب بود كه خواسته او را برآورده كرد.
 جواب:

اوالً شما كه ميگويد: حضرت علي عالم الغيب بود پس حتي اگر حضرت عمر تظاهر 
(و در حقيقت كافر باشد، نعوذ باهللا) حضرت علي از قلب او با خبر است  به اسالم بكند

(نعوذ باهللا) پس به طريق اولي اين ازدواج و  ) ميداند كه او كافر است!و (به زعم شيعه
همخوابي در آن همانطور كه گفتيم به مثابه زنا است كه به هيچ وجه در شريعت مقدس 
اسالم جايي ندارد و البته شما اهل تشيع و سخن شيخ مفيد را داخل در اين شرعيت 

يعت عبداهللا بن سبا داخل كنيد، گمان مقدس محسوب نكنيد و بهتر است آن را در شر
 .كنم هم وزن هم باشند!
 نقل است كه فرمودند: ÷دوماً:از امام صادق

ان اهللا «(يا با اين كلمات=  431F1»ومن كل شی ء اال اذالله نفسهالـمان اهللا فوض الی « 

 )»ؤمن اموره كلها ومل يفوض إليه ان يكون ذليالالـمفوض إلی 

ا به مومن تفويض كرده اما ذليل كردن نفس خود را به او همانا خداوند هر امري ر«
 .»اجازه نداده است

                                           
 ؛72ص  64؛ بحار االنوار ج 156ص  16؛ وسائل الشيعه ج  179ص  6تهذيب االحكام طوسي ج - 1

 .دار الحديث و.... _ 1957، ص 3دار الحديث ؛ ميزان الحكمه  ج  _174االنوار طبرسي ص  ةامشك
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از دستور خدا سرپيچي  سآيا من ميتوانم در اين مقام بپرسم: چرا حضرت علي
 كرد؟؟؟ چرا نفس خود را ذليل كرد و تن به اين ازدواج داد؟؟ 

432Fباشد عجيب است! اجماع اهل تشيع بر آن است كه امام بايد شجاعترين مردم

1 ،
 ميگوييم اين شجاعت كجاست؟؟

او كه شير خدا بود چنين چيزي را بر خود پذيرفت ولي من كه در مقابل ايشان بچه 
گربه اي هم نيستم اگر مرا بكُشند هم راضي به چنين وصلتي نميشوم، بخدا حيرانم از اين 

اهللا من الروافض اعوذ ب« :اقوال اهل تشيع كه آن را به اسم اسالم تمام ميكنند! بايد گفت

 .»الرجيم!!

همه داستانهاي شيعه به همين شكل است، در جايي حضرت علي كتك ميخورد و 
طناب در گردن او را ميبرند و در جايي او را تهديد ميكنند كه دستت را قطع ميكنيم و.... 
ولي در هيچ كدام از اين سوانح عكس العملي نشان نميدهند، (به زعم شيعه) زن و 

ميكشن ولي او آخ نميگويد!، خالفت را از او ميگرند او دم نميزند! فدك را به  پسرش را
يا ابن ام إن « اندازند و او ميگويد: مي او نميدهند باز هم سكوت ميكند!طناب در گردنش

حاال هم كه او و عمويش را تهديد ميكنند او در  433F2»القوم استضعفوين وكادوا يقتلونني!!
 .قديم ميكند!!!عوض دخترش را دو دستي ت

است كه او را فاتح خيبر و اسد اهللا الغالب ميخوانند؟؟ پس چه شد  ساين همان علي
آن همه شجاعت و قدرت؟ آن همه درايت چه شد؟؟ حتي نتوانست ناموس خود را 

 نجات دهد؟؟ شاعر چه خوب سروده كه ميگويد:
 همه غالب شدند و او مغلوب در تكــــاپوي بهر اين مطلوب

                                           
از جمله شيخ مفيد دراالقتصاد و مجلسي در بحار االنوار و طوسي در تلخيص الشافي و انوار  - 1

 النعمانيه نعمة اهللا جزائري و شيخ صدوق در اكمال الدين و..... چنين ميگويند.
 .نجف _ 111ص  1برسي جاحتجاج ط - 2
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 اسد اهللا الغالبش خواني؟ ين وهم و ظن ز نادانيبا چن
 عبدالرحمن جامي

 ادامه شبهه:
داند  . ادعا كنيم كه ازدواج با گمراهي كه امامت را منكر شده و آن را حق كسي مي2

كه مستحق آن نيست، حرام است؛ اما حتي طبق اين فرض نيز زماني كه انسان بر جان و 
 اين كار را انجام دهد؛ همانطور كه در زمان تقيه تواند مي دين خويش بيمناك باشد،

تواند سخن شرك كه منافات با توحيد دارد، بر زبان آورد؛ و همانطور كه خوردن  مي
مردار و گوشت خوك در زمان ضرورت جايز است؛ با اينكه در زمان اختيار حرام بوده 

 است.
ا عمر شدند؛ زيرا او حضرت كلثوم ب اميرمؤمنان در اين زمان مضطر به قبول ازدواج ام

را تهديد كرده و به همين سبب اميرمؤمنان بر جان خويش و شيعيان بيمناك بودند؛ و به 
همين سبب از روي ضرورت، خواسته او را پذيرفتند؛ همانطور كه ضرورت سبب جواز 

مگر افرادي كه (به خاطر «شود. خداوند در قرآن فرموده است  مي گفتن سخنان شرك آلود
 .»ها با ايمان، محكم شده باشد ب آنم ديگران) مجبور به انجام كاري شده و قلست

 جواب:
 يل از آيه قرآن داريم كه ميگويد:در مورد گوشت مردار دل

﴿ ٍِ ِِ َ�َۡمَص  َّ ًََجءنِف  َمَمِن �ۡعُط َُ ثۡ�   َ�ۡ�َ  ِ ِ
ّّ � �م ِ َ َ�ُفورٞ فَِ يۡ َّ ِۡ  .]3: ةالمائد[ ﴾ّر

آنكه به گناه متمايل باشد [اگر از آنچه منع شده است  گي شود بيكس دچار گرسنو هر«
 .»ترديد خدا آمرزنده مهربان است بخورد] بي

ولي جواز ازدواج در صورت اجبار در هيچ جاي قرآن وجود ندارد، نميدانم دليل 
 !؟؟»x«كتاب الجفر آيه "حلت اين ازدواج آنها از كدام آيه است، شايد 

فر و منافق و قاتل و بدعت گزار و.... كه شما همه را در مورد ازدواج با مشرك و كا
حضرت عمر ميدانيد حرام است و اگر چنين ازدواجي صورت بگيرد، همخوابي در آن، 
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شراب زنا محسوب ميشود. ولي شيخ مفيد(و قزويني) زنا را هم رديف گوشت مردار و 
 .خوردن ميدانند!

  خداوند ميفرمايد:

﴿ ُ َّ َۡعَل � ََ َِدَِ� َسبِي�ا َولَن  خداوند به « .]141النساء: [ ﴾ لِۡلَ�ٰفَِِ�َن َ�َ �لُۡمۡؤ

 .»قرارنداده است تسلطي(براي ازدواج و...) مومنان راه نسبت به كافران هرگز براي  و وجه هيچ
 :ممتحنة و در سوره

َ�ٰجِ ﴿ َُ ُٰت  ََ َِ ُۡ �لُۡمۡؤ ُۡ َۡا َجءََ  ْ نِ ُدَوا ََ ِيَن َ ا َّ َهء �  ّ
َ
� َ ٰدِِهّنۖ َٰ ََ ُۡ �ِِِي لَ ِۡ

َ
َ ُ َّ ُدوُهّنۖ � ِِ ًَ َۡ َتٰت  فَل

َّ لَهُ  ۡۡ َ�ِل و ۡۡ َوَ� ُه ٞ لُّه لم ِۡ َ َ� ُهّن  َِۡجُعوُهّن نَِل �لُۡكّفءرِ ٰت  فََ� تَ ََ َِ ۡؤ ُُ ًُُموُهّن  لِۡم َِ  ّۡ ِ  ﴾نّ فَِ
 .]10: متحنةالـم[

هاجر نزد شما آيند آنان را بيازماييد خدا ايد چون زنان با ايمان م ي كساني كه ايمان آوردها«
به ايمان آنان داناتر است پس اگر آنان را باايمان تشخيص داديد ديگر ايشان را به سوي كافران 

 .»بازنگردانيد نه آن زنان بر ايشان(كافران) حاللند و نه آن [مردان كافر] بر اين زنان حالل
علوم است ولي خداوند در پايان آيه پس از آيه قرآن حرام بودن ازدواج با كافر م

نفرموده است. در اضطرار و يا وقتي شما را تهديد به كشتن و يا...(شايد دست قطع 
كردن) كردند براي شما اشكالي ندارد كه رضايت دهيد دخترتان زنا كند! فان اهللا غفوراً 

در مورد  رحيما!!!! شرم آور است كه بنده اين خطوط را بنويسم و باعث تاسف است كه
چيز به اين واضحي بايد با كساني كه آنها را مسلمان ميدانيم بحث كنيم و آيه قرآن را به 

 .كناري نهاده و گوش جان به سخنان شيخ مفيد و امثالهم بسپاريم!!
يك امر موقت و كفر بر زبان در وقت اكراه، ي  مجيب شاهوزهي: جاري كردن كلمه

كفر بر زبان، ايمان به خدا ي  توان در عين اجراي كلمه مي ي اعتقادي است و كامالً مسأله
را در قلب پوشيده و به صورت محكم و بدون كم وكاست محفوظ نگهداشت و شرعاً با 

كفر بنابر ضرورت ي  وجود تصديق قلبي به وحدانيت خداوند متعال، جاري كردن كلمه
ه از يك طرف، يك امر توان اين اضطرار را با عمل ازدواج ك نمي رخصت است. بنابراين،
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دائمي است و از اعمالي است كه به جوارح و ظاهر تعلق دارد و از طرف ديگر، مسلمان 
 به حفظ عفت و اجتناب از ازدواج با كافران و مشركان دستور داده شده است، قياس كرد. 
جاري كردن كلمه كفر بر زبان در وقت اكراه دال بر رضايت قلبي نيست، اما انجام 

ل به طور دوام و هميشگي و اصرار بر آن و بدون ظاهر شدن هيچ گونه كدورت يك عم
طرفين و بلكه به جاي آن، ي  و جدال و نارضايتي در طول زندگي بين زوجين و خانواده

ظهور الفت و محبت بين همديگر و رفت و آمد خانوادگي كامالً به رضايت قلبي و 
با اجراي  ساز اين ناحيه هم قياس عمل علي محبت متقابل طرفين داللت دارد. بنابراين،

 كلمه كفر بر زبان در وقت ضرورت كامالً نادرست است.
با توجه به حرام بودن نكاح بين مسلمان و كافر در شريعت مقدس اسالم و عدم 
انقعاد نكاح در ميان زن و مرد، امكان ندارد كه شير خدا و فاتح خيبر و صاحب 

ي  بشود و دخترش را براي استفاده سرت و تهديدات عمرمرعوب زور و قد سذوالفقار
حرام حتي براي يك لحظه به او تحويل دهد، چه برسد براي هميشه، ظاهر است؛ در 

زنا  لاو از حضرت ام كلثومي  كافر بوده است (معاذ باهللا)، استفاده سصورتي كه عمر
فهمد و نيازي به  يم شد (العياذ باهللا) و هر با شعوري اين مطلب را خوب مي محسوب

تفهيم ما ندارد، هر چند مدعيان دروغين محبت اهل بيت آن را با تكلف فراوان طبق ميل 
434Fخود جلوه بدهند

1. 
خواننده خود قضاوت كند، آيا كسي حاضر ميشود ناموس و عزيزه خود را به يك 

دو شخص (زبانشان الل) مرتد و شراب خوار و بداخالق و قاتل و..... خالصه، يك ديو 
سر!!(به خيال شيعه!) بدهد؟ اصالً ميگوييم: بر روي تو شمشير كشيده و بگويند: يا 
دخترت را بده يا دستت را قطع ميكنيم، شما كدام را انتخاب ميكنيد؟؟ ازدواج دخترتان با 
چنان آدمي يا دست خودتان؟؟ حاال بعد از جواب، اين وضعيت را در مورد حضرت 

هللا الغالب، فاتح خيبر و... چنين ننگي را بر خود ميپذيرد؟؟ تصور كنيد، آيا اسد ا سعلي
                                           

 .فرار از واقعيت تا كي/مجيب شاهوزهي - 1
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آيا ميپذيرد خودش سالم بماند ولي دخترش زنا كند و نابود شود؟ آيا شريعتي وجود دارد 
435Fكه زنا را حالل بداند؟؟

1. 
 ادامه شبهه (هذيان):

 نويسد: و شيخ مفيد در كتاب المسائل العبكرية مي
اي (از  عملي با گمراه ازدواج كرده و عدهبه صورت ازدواج با گمراه، توسط انبيا 

اند؛ و  مومنين) را به ازدواج گمراهان در آورده و گاهي نيز به اين كار دعوت كرده
نشد؛ و نيز سبب نگشت كه انبيا آنان را  ها گمراهي آنان سبب جلوگيري از اين ازدواج

بينيد كه پيامبر دو  نمي آيا كند! دوست داشته باشند؛ و حتي داللت بر اين مطلب نيز نمي
دختر خويش را به ازدواج دو كافر، يعني عتبة بن أبي لهب و أبوالعاص بن ربيع در آورد؛ 
اما اين كار منجر به گمراهي پيامبر يا هدايت آن دو نگرديد. و حتي ازدواج دو دختر 

 ها نگرديد. پيامبر با آنها، سبب جلوگيري از بيزاري پيامبر از دين آن
اي قوم! اينان دختران من « است كه فرمود: خبر داده ÷وند نيز در قرآن از لوط خدا

؛ او دختران خويش را در معرض ازدواج با كفار قوم خويش قرار »ند!تر براي شما پاكيزه
داد آنهم زماني كه خداوند اذن در هالك آن قوم داده بود! اما اين كار سبب دوستي بين 

 م دشمني ديني قومش با او نگرديد.لوط و قومش نشد، و سبب عد
ازدواج منافقين با زنان مومن را جايز دانست؛ و ازدواج مومنين با  صرسول خدا 

 .شود! نمي زنان منافق را نيز جايز دانست؛ اما اين كار سبب جدايي ديني دو گروه
 جواب:

را گمراه  سزيرا شيعيان حضرت عمراند  گويا ايشان موضوع را خوب نفهميده
دانند بلكه او را كافر و حتي از بدترين كفار ميدانند پس قياس اين دو با هم غير نمي

 ممكن و غير قابل قبول است.

                                           
 .البته به جز شريعت اهل تشيع كه زنا را به اسم صيغه، متعه و يا ازدواج موقت حالل ميسازد! - 1
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نيز بايد گفت: ازدواج رقيه با عتبه(پسر عمويش) و ازدواج  صدر مورد دختران پيامبر
با عتبيه (پسر عمويش) و همينطور ازدواج ابوالعاص با زينب همه قبل از  سام كلثوم

بوده يعني زماني كه هيچ مسلماني وجود نداشته است.  صسالم و بعثت حضرت رسولا
ينب بود كه و البته بعد از بعثت هر سه دختر به شكلي از همسرانشان جدا شدند و فقط ز

اش) جدا شد ولي بعد از اينكه ابوالعاص اسالم آورد دوباره نزد  از ابوالعاص(پسر خاله
ي علي و امامه را براي او آورد.. گذشته از آن مگر ها وي برگشت و دو فرزند به نام

از روي اجبار و نعوذ باهللا از روي تهديد و  صازدواجهاي دختران حضرت محمد
 .ارعاب بود؟؟!

، بشنويم جوابشان را از مرجع تقليد اهل تشيع ÷و اما در مورد سخن حضرت لوط 
 يد:يعني آيت اهللا مكارم شيرازي كه در مورد همين آيه ميگو

ايمان جائز بود كه  بي ديگر اينكه مگر ازدواج دختر با ايماني مانند دختران لوط با كفار
 اند: اين سؤال را از دو راه گفتهرا كرد؟! پاسخ چنين پيشنهادي 

يكي اينكه در آئين لوط همانند آغاز اسالم تحريم چنين ازدواجي وجود نداشت، لذا 
قبل از آنكه اسالم را بپذيرد در  "ابي العاص "واجبه ازد "زينب " دختر خود را صپيامبر

 آورد، ولي بعدا اين حكم منسوخ گشت.
بود (مشروط به ايمان) يعني اين  پيشنهاد ازدواج مشروط "لوط "ديگر اينكه منظور

 دختران من است، بيائيد ايمان آوريد تا آنها را به ازدواج شما در آورم.
كه چگونه دختران پاك خود را به  صر لوط پيامبرشود كه ايراد ب مي و از اينجا روشن

جمعي از اوباش پيشنهاد كرد نادرست است زيرا پيشنهاد او مشروط و براي اثبات نهايت 
436Fعالقه به هدايت آنها بود

1. 

                                           
بدون شك دختران لوط تعداد محدودى بودند، و آن جمعيت افراد زيادى، ولى هدف  تفسير نمونه: - 1

آنها اتمام حجت كند و همينطور به تفسير الميزان عالمه طباطبايي مراجعه كنيد لوط اين بود كه به 
 كه شبهات را در اين زمينه جواب گفته است.
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و همانطور كه مكارم شيرازي گفتند در آن دوران ازدواج كافر با مسلمان حالل بوده 
ا زنان مشركي ازدواج كردند و خداوند در است چنانكه حضرت لوط و حضرت نوح ب

  مورد حضرت لوط ميفرمايد:

َِۡن ﴿ يِۡن  ََ ًَء َ�َۡت َ�ۡب َّ �َ َ َت لُوط 
َ
َ ََ ُۡ َت نُوح  َو�

َ
َ ََ ُۡ � ْ وا َُ َف َۡ ِيَن  َّ ِ َثٗ� لم ََ  ُ َّ ََب � ََ

ِ شَ  َّ ََِن � دَِيء َ�ۡدُهَمء  ۡۡ ُّ  ۡۡ ًَءُهَمء فَلَ َّ ء ََ ۡ�ِ فَ َِ ِ ٰل ََ ِٰخلَِ�  ٔٗ ۡ� َِِبءِِنَء  َّ ََ �ل ََ ُخَ� �َّءَر  ِۡ ء َوَِيَل �
 .]10التحريم: [ ﴾١

اند آن نوح و آن لوط را مثل آورده [كه] هر دو در نكاح  خدا براي كساني كه كفر ورزيده«
دو بنده از بندگان شايسته ما بودند و به آنها خيانت كردند و كاري از دست [شوهران] آنها در 

 .»نبود و گفته شد با داخل شوندگان داخل آتش شويد برابر خدا ساخته
اما در شريعت اسالم همانطور كه آيات نيز گواهي دادند، ازدواج با كافر حرام و 
همبستري در آن مانند زنا كردن است! پس قياس اين دو ازدواج با هم قياس باطلي است 

 كه بطالن آن اظهر من الشمس است.
آنها را جايز دانسته است، نميخواهم وارد اين  صيامبرو اما ازدواج منافقيني كه پ

را كافر ميدانيد و به راستي كسي كه  سموضوع شوم و همين بس كه شما حضرت عمر
437Fرا مضروب و پسرش را بكشد، مسلمان است؟؟ صحاضر شود دختر پيامبر

1. 
نافق را خنده دار است! قبل از اين به سخن سفيان و... استناد كرده ايد كه ازدواج با م

و حال از مفيد بر عكس آن نقل ميكنيد؟؟ من مانده ام به كدام ساز شما اند  جايز نداسنته
بايد رقصيد؟؟ بدبختي اين است كه خجالت هم نميكشيد! و اين همه حرفهاي مفت 

 بخورد ملت ميدهيد.
 
 

                                           
 البته باز هم ميگويم: اين كه گفتم طبق عقيده شيعه است. - 1
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 شبهه: ازدواج اجباري عمر با عاتكه:

يفه نيست؛ بلكه پيش از آن نيز اتفاق كلثوم، نخستين ازدواج اجباري خل ازدواج با ام
 هاي آن است. افتاده است كه ازدواج با عاتكه دختر زيد از نمونه

 نويسد: محمد بن سعد در الطبقات الكبري مي
و عبد اهللا با او   گويد: عاتكه دختر زيد، همسر عبد اهللا بن ابوبكر بود، علي بن زيد مي

. عاتكه پس از مرگ عبد اهللا بدون شوهر مانده شرط كرده بود كه اگر او مرد، شوهر نكند
پذيرفت، عمر به كسي كه واليت بر عاتكه  كرد، نمي  بود و هر كس از وي خواستگاري مي

داشت گفت كه براي من از او خواستگاري كن، آن زن عمر را نيز قبول نكرد. عمر به 
جام شد، عمر بر او سرپرست او گفت: تو او را به همسري من دربياور. مراسم ازدواج ان

وارد و با وي درگير شد تا سرانجام با زور با وي همبستر شد. هنگامي كه كارش تمام 
438Fشد، عاتكه با اظهار نفرت چندين مرتبه گفت: اُف اُف

... سپس عمر خارج شد و نزد وي 1
 بازنگشت تا آن كه عاتكه كنيزش را فرستاد و به عمر گفت: بيا من در اختيار تو هستم.

 :جواب
439Fاوالً سند آن منقطع -1

 و راويش مجروح است. 2
علي بن زيد بن عبد اهللا بن زهير بن عبد اهللا بن جدعان القرشي التيمي، أبو الحسن 

440Fالبصري المكفوف

3... 
 احمد بن عبداهللا عجلي و ابوحاتم در مورد او گويند : شيعه است 

                                           
از ) سبا عرض معذرت!: اينجا عمر ميگويد: اف اف نه عاتكه ... چون در روايت آمده: و سپس(عمر -1

 خانه بيرون شد در نتيجه او بود كه قبل از اين سخن ميگفت!!  محض اطالع بود.
ح  500ص  25و جامع االحاديث سيوطي ج  37607ح  608ص  13رجوع به كنز العمال ج  - 2

28438. 
ص  9و سير اعالم النبالء ذهبي ج   4070راوي شماره  438- 437ص  20تهذيب الكمال المزي ج -3

 به بعد 240
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 ويد: او رافضي است...يزيد بن زريع گ أبو أحمد بن عدي گويد: در تشيع غلو ميكند..
ميگويد:علي بن زيد  ÷حماد بن زيد گويد: او احاديث را تغيير ميداد.. امام صادق

ميگويد: ضعيف است، يحيي بن معين گويد: ضعيف در  /ضعيف است. احمد بن حنبل
 و نسائي گويد: ضعيف است.. همه چيز

ت و هم روايات آيا به چنين شخصي ميتوان اعتماد كرد؟؟ كسي كه هم شيعه غالي اس
 مورد اعتماد است؟ اند، را تغيير ميداد و همه او را ترك كرده

چگونه مردم از وقوع اين ماجرا با خبر شدند؟؟ مگر آنها نيز در حجله آنها حضور  -۲
 .داشته اند؟؟ لعلكم تتفكرون؟؟ متاسفم براي كسي كه اين داستانها را باور ميكند!!

دختر زيد بن عمرو بن نفيل كه همسر زبير  لتكهابن سعد اينگونه مينويسد: عا -3
خواهد شهيد شود با عاتكه ازدواج كند  مي گفتند هر كس مي بود و مردم مدينه سبن عوام

بود كه كشته شد، سپس همسر عمر بن  بكه او قبالً همسر عبد اهللا بن ابو بكر
 ..شد كه او هم كشته شد و سپس همسر زبير شد كه او هم كشته شد.. سخطاب

 ن آدرس قزويني) اينچنين مينويسد:و باز هم در تذكره عاتكه(هما
عاتكه دختر زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزي بن رباح بن عبد اهللا بن قرط بن 
رزاح بن عدي بن كعب، مادرش ام كرز دختر حضرمي بن عمار بن مالك بن ربيعة بن 

 و هجرت كرد.لكيز بن مالك بن عوف است، عاتكه مسلمان شد و بيعت 
يزيد بن هارون از محمد بن عمرو از يحيي بن عبد الرحمان بن حاطب ما را خبر داد 

صديق بود، عبد اهللا بخشي از  بگفته است عاتكه همسر عبد اهللا پسر ابو بكر مي كه
اموال خود را براي عاتكه قرار داد به شرط آنكه عاتكه پس از مرگ عبد اهللا ازدواج نكند، 

اهللا پيش از عاتكه درگذشت، عمر بن خطاب به عاتكه پيام فرستاد و گفت را عبد قضا 
چرا آنچه را كه خداوند بر تو روا داشته است بر خود حرام و ناروا ساخته اي، آن مالي را 
كه از عبد اهللا گرفته اي به خويشانش برگردان و ازدواج كن، عاتكه چنان كرد، عمر از او 

 رفت..............خواستگاري كرد و به همسري گ
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يزيد بن هارون، از محمد بن عمرو، از يحيي بن عبد الرحمان بن حاطب ما را خبر 
آمد و گفت خواب ديدم كه  سگفته است ربيعة بن امية پيش عمر بن خطاب مي داد كه
درگذشته است و تو پس از او زنده اي و به خالفت رسيده اي و به اين بانوي  سابو بكر

اي و او را به عنوان عروس  فرستاده و او را به همسري گرفته ز مردم پيامپارساي بريده ا
گويد آن زن  اند، به خانه ات آوردند و بر در خانه ات شتران تنومند با بار و بنه ايستاده

بود و عبد  سدختر زيد بن عمرو بن نفيل بود كه همسر عبد اهللا پسر ابوبكر سعاتكه
بد اهللا بخشي از اموال خود را براي عاتكه قرار داده روز جنگ طائف كشته شد، ع ساهللا

در پاسخ ربيعة بن اميه گفت سنگ بر  سپس از او شوهر نگيرد، عمربود به شرطي كه 
دارد و  مند ميرا زنده و ما را از او بهره سدهانت باد چنين نيست و خداوند ابو بكر

به جاي  سدرگذشت و عمرراهي براي دسترسي به اين بانو نيست، چنان شد كه ابو بكر 
پيام فرستاد كه چرا چيزي را كه خداوند بر تو روا داشته است  لاو نشست و به عاتكه

داري؟ مال را به صاحبانش برگردان و ازدواج كن، او چنان كرد و  بر خود ناروا مي
 او را خواستگاري و با او ازدواج كرد. سعمر

نقل از ابن سعد  الني آن را بهو اما صحيحترين روايت آن است كه ابن حجر عسق
وأخرج بن سعدٍ بسند حسن عن حييی بن عبد الرمحن بن حاطب: « اينگونه نقل ميكند:

كانت عاتكة حتب عبد اهللا بن أيب بكر فجعل هلا طائفة من ماله علی أال تتزوج بعده ومات 

أخذته  ل الذيالـامإلی أهله  فأرسل عمر إلی عاتكة أن قد حرمت ما أحل اهللا لك فرد

 .441F1»ففعلت فخطبها عمر فنكحها

و ابن سعد ميگويد: يزيد بن هارون، از يحيي بن سعيد، از ابو بكر بن محمد بن عمرو 
 لگفته است عاتكه مي ما را خبر داد كه شبن حزم، از عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر

                                           
 11452رقم   228ص  8االصابه ابن حجر عسقالني ج - 1
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و عمر را كه روزه داشت بوسيد  سدختر زيد بن عمرو بن نفيل همسر عمر بن خطاب
 او را از اين كار منع نكرد. سعمر

گفته است عاتكه  مي معن بن عيسي، از مالك، از يحيي بن سعيد ما را خبر داد كه
را كه روزه  سبود، سر عمر سدختر زيد بن عمرو بن نفيل كه همسر عمر بن خطاب

 كرد. نمي او را منع سبوسيد و عمر مي داشت
 سحضرت اميرالمومين، عمر فاروق شهيدو ابن عبدالبر در االستيعاب مينويسد چون 

 شدند، عاتكه گريه كرد و اينچنين سرود:
 ثم قتل عنها عمر فقالت تبكيه:

 ال متيل علی اإلمام النجيب عني جودي بعربة ونحيب

 مل يوم اهلياج والتثويب فجعتني الـمنون بالفارس الـمع

442Fقد سقته الـمنون كأس شعوب قل ألهل الرضاء والبؤس موتوا

1 

اي چشم با زاري گريه كن بر امام نجيب و هرگز خسته مباش. مرگ او مرا « معني:
 ماتم زده كرده. مرگ سوار دلير كه در كارزار داراي عالمت است اشتهار داشت.

او پناه مردم بود. او حامي مردم از سختي روزگار و او باران و نعمت رهگذران و 
 پناهندگان بود.

 .»گو. بميرند كه او جام مرگ كشنده را نوشيدبثروتمندان و تهي دستان ب
ثم « ابن حجر عسقالني در اين مورد ميگود: و اين مرثيه بسيار مشهور است چنانكه

 .443F1»شهورةالـماستشهد عمر فرثته باألبيات 

                                           
مرثيه در رثاي حضرت فاروق  5االستيعاب ابن عبدالبر، تذكره عاتكه بنت زيد و به طور كلي عاتكه  - 1

ال« اي از همه آنها به اين شكل است: سروده است. و شمه س ةٌ الناسِ وَ مَ يثُ ـعِصْ غَ ر ْوَ هِ لی الّدَ عنيُ عَ مُ

نْتابِ ـال روبِ ـلاو مُ حْ تْهُ ال« مَ قَ دْ سَ وتُوا قَ اءِ والَبْئُوسِ مُ ّ لِ الرضَ َهْ لْ الِ عُوبِ ـقُ نُونُ كَأسَ شُ ليظُ » «مَ نی غَ لُی األدْ ئُوفٌ عَ رَ

نيبِ  ةٍ فـی النائِباتِ مُ لی العَدی اَخـی ثِقَ طُوبِ « »عَ ريُ قَ رياتِ غَ يـعٌ اِلی اخلَ لَهُ رسَ وْ بُ اهللاُ، قَ ذِ لْ ال يكْ تی ما يقُ دٌ جَ « »مَ سَ

دِ  سَ لی ذاكَ اجلَ َةُ اهللاِ عَ محْ فانِه رَ فَ فـی اَكْ  .673عبقريات، عقاد، ص .»»لُفِّ
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 درباره عمر چنين گفت: 444F2و در روايتي
 فجعنی فريوز الدر دره بابيض تال للكتاب منيب

 العدا اخی ثقة فی النائبات جميب رؤف علی االدنی غليظ علی

 متی ما يقل ال يكذب القول فعله رسيع الی اخلريات غري قطوب

فيروز(ابو لولوء مجوسي) كه خير نبيند و رستگار نشود مرا عزادار كرده بمرگ «يعني: 
يك پرهيزگار و سفيد رو كه نزد خدا برگشته، او نسبت به نزديكان رؤف و مهربان و 

ن سخت گير و خشن بوده، مورد اعتماد و در مصائب و شدايد يار و نسبت به دشمنا
گفت و هرگز در فعل و قول او دروغ نبود. او  مي گفت راست مي مددگار است. اگر

 .»نمود نمي كرد و هرگز ترش روئي مي نسبت به نكوكاري و عمل خير هميشه شتاب
چ وجه قابل تصور اگر ازدواج به آن شكل صورت گرفته بود اين همه محبت به هي

نيست.پس در نتيجه اين دروغگويي قزويني و معاند بودن ايشان را ميرساند كه به روشني 
 آفتاب است.

 لشبهه: ازدواج اجباري حجاج بن يوسف با دختر حضرت زينب

طبق نظر اهل سنت، حضرت زينب سالم اهللا عليها از عبد اهللا بن جعفر دختري داشت 
 نويسد: اكراه با وي ازدوج كرد. ابن حزم اندلسي ميكه حجاج بن يوسف سقفي با 
با عبد اهللا بن جعفر بن ابي  صدختر رسول خدا  لزينب دختر علي از فاطمه

طالب ازدواج كرد؛ و از او صاحب دختري شد كه حجاج بن يوسف با آن دختر ازدواج 
 .كرد!

                                                                                                             
 11452رقم  228ص  8االصابه ابن حجر ج  - 1
؛ الكامل ابن اثير  948ص  3؛ تاريخ مدينه، ابن شبة النميري ج 4500ح 95ص  3مستدرك حاكم ج - 2

 في نسب للبري ةب االشراف بالذري  و الجوهرو انسا 158ص  7؛ بدايه و النهاية ج  61ص  3ج
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ربيع األبرار، و ابن أبي طيفور در بالغات النساء، اآلبي در نثر الدرر، زمخشري در 
 اند: برخي ديگر از بزرگان اهل سنت نقل كرده

هنگامي كه دختر عبد اهللا جعفر را براي زفاف نزد حجاج بردند، هنگامي كه به او نگاه 
هايش جاري است. گفت: پدر و مادرم فدايت چرا  هاي او بر گونه كرد، ديد كه اشك

 پستي كه بزرگي يافت.گرياني؟ گفت: از شرافتي كه خوار و حقير شد و از 
و  صآيا پس از آن همه ستم و جنايتي كه حجاج بن يوسف در باره خاندان پيامبر 

توان به استناد اين ازدواج، تجاهل كرد كه روابط حجاج بن  مي بني هاشم انجام داد،
دوستانه بوده و او مرتكب هيچ ستم و جنايتي نسبت به  صيوسف با اهل بيت پيامبر

 .؟!ها نشده است آن
 جواب:

هر چند اين موضوع ربطي به بحث ندارد ولي چون ما خود را موظف بر جواب دادن 
 شبهاتشان كرده ايم به اين نيز ميپردازيم و جواب مختصرش اين است:

اين دختر كه از او نام ميبرند همان ام كلثوم بنت زينب است كه در روايات اينچنين 
 آمده:

در مقابل پرداخت دين  شعاويه بن ابي سفيان، ام كلثوم،را ملدختر زينب كبري
با بيان اين كه مرا اميري است  سعبداهللا بن جعفر، از وي خواستگاري كرد، ولي عبداهللا

واگذار كرد و  ÷اذن او كاري نكنم، اختيار دخترش را به حسين بن علي بي كه
مردم براي اي از  بن حكم، به دستور معاويه، با عده، با وجود اين كه مروان ÷حسين

بر در خانه او جمع شده بودند، با گرفتن وكالت از ام  ÷جلب رضايت حسين بن علي
445F، وي را به ازدواج قاسم بن محمدبن جعفردرآوردلكلثوم

پس از وفات قاسم،  .1
را به ازدواج خود درآورد. گفته شده  لحجاج بن يوسف، امير مكه و مدينه، ام كلثوم

                                           
 .دارالمعارف للطباعه و النشر ،83نسب قريش مصعب بن عبداهللا الزبيرى، ص - 1
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كه در اين  برا از عبداهللا بن جعفر لام كلثومحجاج براي تحقير آل ابي طالب 
446Fزمان فقير و محتاج شده بود، خواستگاري كرد

هزار دينار مهر قرار داد. اما  90و براي او  1
خالدبن يزيد به اين خواستگاري اعتراض كرد و به عبدالملك بن مروان گفت: براي من 

دهي حجاج بن  مي نه اجازهاز قبيله قريش وجود ندارد؛ چگو تر قبيله اي دوست داشتني
شم ازدواج كند. به درخواست خالد، ها يوسف كه غير قريشي و زير دست توست با بني

447Fرا طالق دهد لعبدالملك به حجاج نامه نوشت و دستور داد ام كلثوم

سيد علي خان  .2
:بنابر تصريح تواريخ عبداهللا بن جعفر دو 175در درجات الرفيعه في طبقات الشيعه ص 

درهم در پنهاني و پانصد هزار درهم آشكارا از حجاج گرفت كه تمام آنرا حجاج  ميليون
 دختر خود را به عراق براي حجاج گسيل داشت. سپرداخت و عبداهللا

بوده و هيچ  بپس مشخص شد كه ازدواج به خاطر وضعيت مالي عبداهللا بن جعفر
ضوع مطرح اجباري از سوي كسي صورت نگرفته است. و اگر اجباري در اين مو

.(البته در صورت صحت اين بر دختر خودش است بباشد،اجبار عبداهللا بن جعفر
 روايات)

ي آقاي قزويني واقعاً خنده دار است، چطور ممكن است حيدر كرار را با ها ولي قياس
هم طراز قرار داد و گذشته از آن طبق اعتقاد ما اهل سنت حجاج  بعبداهللا بن جعفر

ي كافر نبوده و ازدواج با دختر عبداهللا بن جعفر نيز به همين بن يوسف ظالم بوده ول
طريق ازدواج شرعي محسوب ميشود ولي طبق عقيده شيعه ازدواج حضرت عمر(چنانكه 

 .گذشت) مساوي است با زنا كردن!!
 

                                           
 تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، القاسم پاينده، ،ترجمه ابو171ص  ،1مروج الذهب مسعودى ج  - 1

 .5ط
 .1بيروت،ط ب العلميه،، دار الكت132ص  7عقدالفريد ابن عبدربه آندلسي ج  - 2



 289  بهاتبخش دوم از ش

 

 شبهه: ازدواج اجباري مصعب بن زبير با سكينه بنت الحسين عليهما السالم

 نويسد: مي ÷ر باره فرزندان امام حسين سبط بن جوزي در تذكرة الخواص د
وأما سكينة: فتزوجها مصعب بن الزبري فهلك عنها... وأول من تزوجها مصعب بن «

 .»الزبري قهراً....

معصب بن زبير با سكينه ازدواج كرد و در حالي كه همسر او بود، از دنيا رفت. «
ج با اجبار صورت نخستين كسي كه با سكينه ازدواج كرد، معصب بود و اين ازدوا

 .»گرفت
سبط بن الجوزي الحنفي، شمس الدين أبوالمظفر يوسف بن فرغلي بن عبد اهللا 

ـ  ه1401، ناشر: مؤسسة أهل البيت ـ بيروت، 250ـ  249البغدادي، تذكرة الخواص، ص
 م. 1981

 جواب:
سخن سبط بن جوزي براي ما موثق نيست زيرا در مذهب او اختالف وجود دارد و 

 ه به دين رافضيان مرده است.گفته شد
 ذهبي در شرح حال او ميگويد:

روی عن جده وطائفة، وألف كتاب مرآة الزمان، فرتاه يأتی فيه بمناكري احلكايات، وما «

أظنه بثقة فيام ينقله، بل جينف وجيازف، ثم إنه ترفض.... قال الشيخ حميی الدين السوسی: 

اهللا او را نيامرزد « .»رمحه اهللا، كان رافضياملا بلغ جدی موت سبط ابن اجلوزی قال: ال 

 »چون بر مذهب رافضي مر
و همينطور امام ذهبي كتابي از او ديده كه يقين بر شيعه بودن او كرده است چنانكه 

 .448F1»ورأيت له مصنفا يدل علی تشيعه، وكان العامة يبالغون يف التغايل يف جملسه« ميگويد:

                                           
 . 326ص  43سير اعالم النبالء ذهبي در تذكره سبط بن جوزي  ج  - 1
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وچنين چيزهايي را مطرح ميكنند، زيرا ثابت در عجبم كه چگونه خجالت نميكشند 
و همينطور عبداهللا باست كه حجاج ظالم بود و اين نيز ثابت است كه مصعب بن زبير

و هر دو اند  هر دو دشمن حجاج بوده (كه هزاران درود بر روان پاكش باد) ببين زبير
واج اجباري در همين راه شهيد شدند، حال چرا بايد اين ازد ÷نيز مانند سيدنا حسين

 را تهديد كرده بود كه دستش را قطع ميكند؟؟ ÷باشد؟ شايد مصعب هم سيدنا حسين
آقاي قزويني تنها به اين دو ازدواج كه طبق ادعاي ايشان به زور صورت گرفته است 

و يا فرزندانشان و خانواده  شاشاره كردند ما چند ازدواج ديگر را كه بين اصحاب كرام
 اي قزويني به زور و غصباً صورت گرفته را نقل ميكنيم.به قول آق ÷حضرت علي

449Fدر نكاح معاويه بن مروان بن حكم بود ÷رمله دختر علي -1

1 . 
450Fدر نكاح عبدالرحمن بن عامر اموي بود ÷خديجه دختر علي -2

2. 
 .مرّه با ليلي يا آمنه دختر ابي بطالب بن ابي بن علي ازدواج حسين -3

451Fشيخ عباس قمي

بن   بن عروه مره  ليلي دختر ابي ÷از همسران حسينگويد: يكي  مي 3
اكبر است. پس  ثقفي است و مادرش ميمونه دختر ابوسفيان و او نيز مادر علي سمسعود

 از جهت مادرش ثقفي و اموي است. اكبر از جهت پدرش هاشمي و علي 
نيز مجبور به اين ازدواج بوده و شمشير را بر مچ دست خود  ÷شايد سيدنا حسين

 ساس ميكردند!!!!(پناه بر خدا)اح
بود و  ÷در نكاح زيد بن عمرو بن عثمان ذي النورين÷سكينه دختر حسين -4

452Fبعد از وفات از او ارث برد

4. 

                                           
 .203، اعالم لوري طبرسي، ص 186االرشاد شيخ مفيد، ص   -1
 68و االرشاد شيخ مفيد، ص  67االعالم طبرسي، ص  -2
 654-653منتهي اآلمال ص  - 3

. و طبقات 860، ص 1انساب العرب، ج  ةوجمهر 94و المعارف ص  120ص  ،4نسب قريش،ج  -4

 .349، ص 6سعد، ج  ابن
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453Fدر نكاح وليد بن عبدالملك بن مروان بود سنفيسه دختر زيد بن حسن بن علي-5

1. 
نت حسن و زيد بن حسن به همراه عموي خود حسين در كربال بوده و زينب ب -6

454Fمثني نيز در نكاح وليد بن عبدالملك األُموي بود

2. 
و فاطمه بنت حسين در نكاح عبداهللا بن عمرو بن عثمان بود و پسري به نام  -7

455Fمحمد براي او آورد

3. 
مورد ديگري كه تمام تواريخ آورده اند: ازدواج حسين بن علي با حفصه دختر  -8

است كه پس از شهادت امام حسين با  سعبدالرحمن بن أبي بكر، نوة ابوبكر صديق
 عبداهللا بن زبير(برادر مصعب) ازدواج كرد.

پسر عثمان بن عفان » أبان«همسر  سهمچنين ام كلثوم دختر جعفر بن أبي طالب  -9
456Fبود

4 . 
أم قاسم دختر حسن مثني، همسر نوة ديگر  سهمچنين نوة حسين بن علي  -10
457Fه او هم پسري به نام محمد به دنيا آورد، مروان پسر أبان بن عثمان بود ك÷عثمان

5. 
بوده  بكه در نكاح عمرو بن زبير بن العوام ÷و رقيه دختر سيدنا حسن -11
458Fاست

6. 

                                           
 .234، ص 5و طبقات ابن سعد، ج  70طالب، ص  الطالب في انساب ابي -1

 .انساب العرب ةجمهر -2

؛ ناسخ التواريخ، ميرزا  123مقاتل الطالبين أبوالفرج إصفهاني، ص؛ 11حمله رسله االالم االولون، ص  -3
؛ طبقات، ابن سعد  93؛  المعارف، ص 114، ص4؛ نسب قريش، ج 534، ص6تقي خان سپهر، ج

 .348، ص8ج
 .86المعارف ابن قتيبه دينوري، ص - 4
 .438؛ كتاب المحبر، بغدادي، ص 85، ص1؛ جمهرة انساب ج 53، ص2نسب قريش ج - 5
 .منتهي اآلمال و تراجم النساء حائري - 6
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آيا تمامي اين پيوندهاي خويشاوندي به زور و جبر و تهديد به دست قطع كردن! بوده 
كه خواسته  كه هراند  است؟ شايد آقاي قزويني عقيده دارد: اهل بيت آنقدر ضعيف بوده

با يك تهديد ساده و به راحتي ميتوانسته دختران آنها را به ازدواج خود در آورد و آنها هم 
هيچ كاري نتوانند بكنند. ولي ما اهل سنت بر اين عقيده نيستيم و نزد خدا برائت ميجوييم 

 بزنيم!. صاز اينكه بخواهيم چنين تهمتي به اهل بيت پيامبر

 هاي سني: ابشبهه: روايت جنيه در كت

هاي اهل سنت، ثابت كرديم  پيش از اين با استناد به روايات صحيح السندي از كتاب
فاجر، ستمگر، دروغگو، خيانتكار، گناهكار و پيمان «، خليفه دوم را ÷كه امير مؤمنان 

داند، و نيز ثابت كرديم كه اخالق تند و خشونت ذاتي خليفه دوم، شراب  مي» شكن
 هاي اهل سنت دارد. هاي محكمي در كتاب او دليل گذاري خواري، بدعت

همچنين رفتار خليفه دوم با فاطمه زهرا سالم اهللا عليها و به شهادت رساندن بانوي دو 
 هاي اهل سنت دارد. اي ثابت شده است و روايات صحيح السندي در كتاب عالم مسأله
هاي عمر اتفاق افتاده  يگوييم حتي اگر چنين ازدواجي با تهديد و زورگوي مي ،بنابراين

يفه دوم به ناموس رسول باشد، امكان ندارد كه امير مؤمنان اجازه داده باشد، دست خل
 خدا برسد.

اهل سنت در قضيه زليخا و عزيز مصر و آسيه و فرعون اعتقاد دارند از آن جايي كه 
يده آسيه قرار است در بهشت همسر رسول خدا باشد، دست فرعون هيچگاه به آسيه نرس

اي را به صورت آسيه  است؛ بلكه هر وقت كه فرعون قصد آسيه را كرده، خداوند جنيه
 فرستاده است.

، هر وقت كه  شود ÷همچنين چون قرار بوده كه زليخا در آينده زن حضرت يوسف 
اي را به صورت زليخا  خواست با زليخا خلوت كند، خداوند جنيه عزيز مصر مي

 فرستاده است. مي
 نويسد: ن صفوري در نزهة المجالس ميعبد الرحم
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گفته شده است كه زليخا از دختران پادشاهان بود و بين محل سكونت او با مصر، 
پانزده روز راه بود؛ شبي در خواب يوسف را ديده و مهر او در دلش نشست؛ و به همين 
سبب رنگ رخسارش تغيير يافت. پدرش از او علت اين تغيير رنگ را پرسيد؛ او در 

اسخ گفت: در خواب چهره اي را ديدم كه از آن زيباتر را نديده ام؛ پدرش گفت: اگر پ
 بدانم كجاست، در پي او خواهم رفت.

سال بعد در خواب يوسف را ديد و به او گفت: قسم به حق كسي كه تو را آفريد، به 
 .ي!من بگو كه هستي؟ در پاسخ گفت: من همسر تو خواهم بود؛ مبادا غير من را برگزين

در همين حال از خواب بيدار شده و عقل از سرش رفته بود؛ به همين سبب پدرش او 
 را به بند كشيد.

در سال سوم او را در خواب ديد و به او گفت: قسم به حق كسي كه تو را آفريد، به 
 من بگو در كجايي؟ در پاسخ گفت: من در مصر هستم.

گشت؛ و اين مطلب را به پدرش خبر در همين حال از خواب بيدار شده و عقل او باز
داد؛ پدرش بند را از او باز كرده و نامه اي به پادشاه مصر فرستاد كه من دختري دارم كه 

 پادشاهان خواستگار او هستند؛ اما او دل به تو بسته است.
در پاسخ نوشت كه ما نيز خواستار او هستيم؛ پدر زليخا او را به همراه هزار كنيز و 

و هزار شتر و هزار استر به مصر فرستاد؛ هنگامي كه به مصر رسيده و پادشاه هزار برده 
مصر با او ازدواج كرد، گريه بسيار كرده و صورت خويش را پنهان نمود؛ و به خادم 
 خويش گفت: اين آن كسي كه در خواب ديدم نيست! اما كنيز به او گفت: بايد صبر كني!

خواست با او بخوابد،  فته او شد؛ اما هر زمان ميهنگامي كه پادشاه زليخا را ديد، فري
خداوند جنيه اي را به صورت او در آورده و زليخا را براي يوسف نگاه داشت و هنگامي 

 .كه يوسف با زليخا ازدواج كرد، متوجه شد كه او باكره است!!!
ر همانطور كه آسيه بنت مزاحم را از فرعون حفظ نمود؛ زيرا او از همسران پيامبر د

هاي پيشين صورت  بهشت خواهد بود.و طبق روايات اهل سنت، هر اتفاقي كه در امت
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اي را به  پذيرفته باشد، در اين امت نيز اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراين احتمال خداوند جنيه
كلثوم براي خليفه فرستاده باشد؛ همان طور كه به جاي آسيه و زليخا فرستاد!!! صورت ام. 
 جواب:

بارد و هيچ احدي تا به حال نگفته چنين ماجرايي  مي از تك تك جمالتش دروغگويي
را و به هيچ وجه عقيده اهل سنت اينگونه نيست و ايشان نيز تنها يك روايت بدون سند 

و بچگي خود را به رخ ما اند  آبرويي خودشان علَم كرده بي اعتبار را براي دفاع از بي و
 ميكشند.

 جرا: اما داليل بطالن اين ما
اوالً اين كتاب يك كتاب ادبي است و نه فقهي و نه تاريخي و تفسير و...و اين  -1

 روايت نيز هيچ سند و مدركي ندارد.
 چنانكه اينگونه شروع ميكنند: اند. ايشان اين ماجرا را به صورت حكايت نقل كرده -2

 حكاية: قيل كانت زليخا..
عار شاخدار شاهنامه فردوسي نيز عليه ما احتماالً فردا، پس فردا آقاي قزويني از اش

 .استفاده ميكند!!
 متن اين نوشته فوق به چند دليل با واقعيت در تضاد است. -3

با زليخا ازدواج كرد كه او فرمانده ارتش مصر بود و  "عزيز مصر"الف:ثابت است كه 
) به همين دليل نيز در قرآن از او به عنوان  يزِ زِ ةُ الْعَ أَ رَ عزيز مصر ياد شده و نه  = همسر(امْ

همسر پادشاه مصر، چنانكه در متن حكايت فوق اينچنين آمده: پدرش نامه اي به پادشاه 
مصر نوشت... پادشاه مصر با او ازدواج كرد(وتزوجها الملك)... هنگامي كه پادشاه زليخا 

 را ديد و....
از عزيز و زليخا اين عالمت بطالن اين داستان است..وانگهي اين پادشاه مصر بود كه 

روا داشتند. يعني فرعون  ÷باز خواست كرد در مورد ظلمي كه در حق حضرت يوسف
 از زليخا و همسرش باز خواست كرد.و نه اينكه فرعون(پادشاه مصر) همسر زليخا باشد.
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ب: ثابت است وقتي كه يوسف وارد مصر شد عزيز مصر بالفاصله او را خريد و آن 
قبل از آن عزيز مصر با زليخا ازدواج كرده بود، ولي در داستان هنگامي بود كه چند سال 

 .باال زماني كه يوسف وارد مصر ميشود، زليخا هنوز ازدواج نكرده است!!
شما ميگوييد: اهل سنت اعتقاد دارند: حوادثي كه در امتهاي پيشين رخ داده  -5

 دوباره تكرار خواهد شد. 
ما آن را ميپذيريم و ميگوييم: آري هر چند اين موضوع خود جاي بحث دارد ولي 

حكايت فوق صحيح است و اين ماجراي جنيه نيز در تاريخ دوباره رخ داده است. چون 
در خود حكايت ميخوانيم كه جنيه اي به شكل زليخا در آمده و به نزد عزيز مصر رفته و 

ار شده است دهها سال بعد جنيه اي نيز به شكل آسيه در آمده بود و آن واقعه دوباره تكر
اي از  براي بار سوم نيز رخ داده و جنيهپس ديگر نيازي نيست كه احتمال دهيم اين واقعه 

 .خود بسازيم!
به دست پدرش،(حضرت  ÷مثالً: ماجراي قصد قرباني كردن حضرت اسماعيل

ابراهيم) بسيار مشهور است و همينطور مشهور است كه عبدالمطلب قصد داشت كه 
را ذبح كند ولي طي ماجرايي به  "عبداهللا"يعني  صرت محمدفرزند خود و پدر حض

459Fشتر قرباني كرد 100جاي فرزندش 

 و به همين دليل نيز عبداهللا را ذبيح لقب دادند. .1
 و اما اصل ماجرا:

از كجا ظهور كرد و  "جنيه "شايد خواننده كمي گيج شده و بپرسد:اصوالً اين ادعاي 
 ع تكيه ميكنند؟؟ چرا قزويني و امثالهم به اين موضو

اي از اهل تشيع چون اين ازدواج بر گرده آنها  ب آن است كه غاليان مجهول الهويهجوا
تا عوام را فريب داده و چند اند  سنگين آمد دست به جعل روايتي عجيب و غريب زده

 .صباحي از جواب دادن به سائالن فراغي حاصل كنند!

                                           
 ابن هشام و ديگر كتب سيرت و تاريخ رجوع كنيد.براي تفصيل ماجرا به تاريخ طبري و سيرت   -1
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 اما متن روايت به شكل زير است:
ن أيب بصري، عن جذعان بن نرص، عن حممد بن مسعدة، عن حممد بن محوية الصفار ع«

ذينه قال: قيل أليب عبداهللا إن الناس  :÷بن إسامعيل، عن أيب عبداهللا الربيبي، عن عمر بن اُ

زوج فالنا ابنته ام كلثوم وكان متكئا فجلس  ÷ؤمننيالـميقولون: إن أمري و حيتجون علينا

إلی جنية من أهل نجران هيودية يقال هلا سحيفة بنت  ÷ؤمننيمالـقال:..... أرسل أمري و

 بعث هبا إىل=حجبت األبصار عن أم كلثوم وو ومجريرية فأمرها فتمثلت يف مثال ام كلث

أنه اسرتاب هبا يوما فقال: ما يف األرض أهل بيت أسحر من  ىالرجل، فلم تزل عنده حت

أظهر نجران  دانرصفت إرياث والـمت حوللناس فقتل و كهاشم. ثم أراد أن يظهر ذل بني

 .460F1»أم الكلثوم ÷ؤمننيالـمأمري 

صفار از ابي بصير از...... از عمر بن اذينه، روايت كرده است كه گفت: به ابو «يعني: 
 ÷گويند: امير مؤمنان مي آورند و مي گفتم: مردم بر ضد ما دليل ÷عبداهللا صادق

) در آورد. امام صادق سر بن خطابرا به همسري فالن كس (عم لدخترش ام كلثوم
به سوي زني از  ÷كه در اين هنگام تكيه زده بود نشست و گفت:.....و امير مؤمنان

گفتند پيام فرستاد و امر كرد كه  مي ي نجران كه او را سحيفه دختر جريريهها جنّي
 آن زن جنّي را به ساز نظرها پنهان شد و علي لبصورت ام كلثوم در آيد و ام كلثوم

سوي خليفه فرستاد و مدتي نزد وي بود تا اينكه روزي خليفه در كار آن زن به شك افتاد 
شم كسي نيست! سپس خواست تا اين امر را ها و گفت: در روي زمين جادوگرتر از بني

بر مردم آشكار كند ولي كشته شد و آن زن جنّي، ميراث او را گرفته به نجران بازگشت و 
 .!»وم را آشكار ساختام كلث ÷امير مؤمنان

                                           
؛ بحار األنوار 48 38ص 1؛ األنوار النعمانية ج  39ح  825ص  2الخرائج و الجرائح قطب راوندي ج  -1

و للمعة البيضاء تبريزي انصاري  1006ص 11و العوالم ج  828؛ مدينة المعاجز ح 88، ص 42ج 
 به اين روايت استناد كرده است! 436العلوية ص  ؛ شيخ جعفر نقدي در كتاب االنوار 281ص 
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احتماالً جناب قزويني از نقل اين روايت شرمنده ميشدند و به همين علت نيز متن 
 روايت را نقل نكردند تا عاقالن تصميم بر آن بگيرند.

جذعان بن نصر و محمد بن  و همانطور كه در ابتدا گفتيم راويان اين روايت از جمله:
ل هستند و گذشته از متن نامعقول روايت سند مسعده و محمد بن حمويه، هر سه مجهو

 آن نيز مخدوش است.
461Fو عاملي از اكابر معاصر شيعه در كتابش اين روايت را رد ميكند

1. 
همه ميدانند كه در دين اسالم، استغاثه و كمك گرفتن از جنيان كفر است و حضرت و 
ظب باشند و شيعيان بايد موا ».چنين شخصي وارد بهشت نميشود«ميگويد:  صرسول

 ميزنند. ÷كه با نقل و استناد به اين روايات چه تهمتي به سيدنا علي
(اال  گذشته از آن متولد شدن انساني از يك جن غير ممكن است و با هيچ منطقي

 منطق غاليان) سازگار نيست.
در پايان نيز سخن شيخ عبدالحميد الخطي در اين مورد خالي از لطف نيست كه 

 ميگويد:

لتقوم مقام أم كلثوم،  سكم: إن شيطانة تتشكل للخليفة عمر بن اخلطابوأما قول«

، ال يستحق أن يعنی به وال يقام له، ولو تتبعنا مثل هذه اخلرافات  فهذا قول مضحك مبكٍ

ينا من أَ  ها .»ها اليشء الكثري الذي يضحك ويبكيالتي تنسج لَرَ

سأل اهللا أن يثبت علينا عقولنا فن ما هم نميدانيم كه بخنديم يا بگرييم و فقط ميگوييم:

 وإيامننا

 و از اهللا ميخواهيم كه عقل و ايمان ما را براي ما حفظ كند! (از شر اين خرافات)
 
 

                                           
 459ص 6االنتصار عاملي ج - 1
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 آخرين شبهه:

است و در آن  اختصاص داده» سي روايات اهل تسننبرر«آقاي قزويني بابي به عنوان:  
اري را رد كند تا به خيال با تاويل و تفسير و خيانت قصد دارد روايت صحيح، صحيح بخ

 خودش روايتي نماند كه اهل سنت براي اثبات اين ازدواج به آن تكيه كنند.
 متن روايت از زهري از ثعلبه بن مالك اينگونه است: 

هاي  كرد، يكي از لباس هايي را بين زنان مدينه تقسيم مي عمر، لباس يا روسري
پيامبر است كه نزد تو است. مقصود ام  ارزشمند باقي مانده بود، گفتند اين سهم دختر

سليط كه از زنان مدينه بود سزاوارتر است؛ زيرا  بود. عمر گفت: ام ÷كلثوم دختر علي 
 دوخت. زد و مي هاي پاره را وسله مي او در روز احد مشك

462Fنقل كرده استاش  نزديك به همين متن را ابن ابي الحديد در شرح نهج البالغه

1. 
اين قسمت از مقام زهري كه آقاي قزويني او را مجروح ميداند دفاع  ما نميخواهيم در

كنيم زيرا مقام ايشان براي ما ثابت و بدون خدشه است ولي در جواب خيال و وهم آقاي 
قزويني چندين روايت صحيح را در مورد اين ازدواج نقل ميكنيم تا مشتي بر صورت 

 منكرين اين ازدواج مبارك باشد.
ه ثم قام عيل أسلم مولی عم« -1 ر قال: دعا عمر بن اخلطاب عيل بن أيب طالب فسارّ

فجاء الصفة فوجد العباس وعقيالً واحلسني فشاورهم يف تزويج عمر أم كلثوم فغضب 

عقيل وقال: يا عيل ما تزيدك األيام والشهور والسنون إال العمی يف أمرك واهللا لئن فعلت 

به فقال عيل للعباس: واهللا ما ذلك منه ليكونن وليكونن ألشياء عددها. ومضی جير ثو

نصيحة ولكن درة عمر أحرجته إلی ما تری أما واهللا ما ذاك رغبة فيك يا عقيل ولكن أخربين 

 كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة يقول:  ص عمر بن اخلطاب يقول: سمعت رسول اهللا

                                           
  77_ 76ص  12شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد ج - 1
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 .463F1»إال سببي ونسبي. فضحك عمر وقال: ويح عقيل سفيه أمحق

  .رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح :هيثمي گويد

به صفه  سسپس عليرا فرا خواند، سعلي  سعمرميگويد:  ساسلم غالم عمر« ترجمه:
پس علي با آنان (در مورد خواستگاري آن جا بودند  شآمد و عباس و عقيل و حسين

) ÷) مشورت كرد.عقيل خشمگين شد و (خطاب به برادرش حضرت عليسحضرت عمر
، به خدا اگر انجام سوگند كه گذر زمان فقط كوري را در كارت ايجاد كرده گفت: به خدا

 دهي چنين و چنان ميشود و هرچيزي قدر و اندازه خودش را دارد.
ميكنند و ميفرمايند: به خدا سوگند كه آنچه عقيل  سرو به عباس ÷حضرت علي 

ود كه باعث ب سبلكه اين صالحيت و خير و خوبي (دره) عمرميگفت نصيحت نبود و 
 اين عمل شد و اين رغبتي نيست كه تو نشان ميدهي.

به من خبر داد كه هر سبب و نسبي روز قيامت از بين ميرود اال سبب و  سبلكه عمر 
 نسب من.

 .»خنديد و گفت: واي عقيل نادان و كم عقل است ÷پس سيدنا عمر 
توارث در كتب فريقين  رواياتي كه در مورد فوت مادر و پسر هر دو در يك روز و عدم -2

464Fنقل شده كه به حد تواتر رسيده كه جاي ترديدي در آن نيست. چنانكه در منابع حديثي

465Fفقهي 2

3 
467Fو همينطور فتواي بعضي از علما بر اساس اين روايت بوده است 466F1 و تاريخي

2. 

                                           
 44ص 3و المعجم الكبير طبراني ج 271ص 4مجمع الزوائد هيثمي ج - 1
 379ص ،2؛ سنن الدارمي ج314، ص26ج ،؛ الحر العاملي362، ص9تهذيب االحكام الطوسي ج -2

، 4قطني ج)؛ سنن الدارفيه فوائد منهاو هذا حديث اسناده صحيح( 346_345، صص 4مستدرك حاكم ج
 .222، ص6ج ،؛سنن كبري البيهقي40ص

الدين  ؛ كشف اللثام بهاء308ص 39؛ جواهر الكالم ج270، ص13ج ،شهيد ثانيمسالك االفهام  - 3
قدامه  ، ؛ مغني ابن385ص 3ج  ي امام مالك؛ المدونة الكبر 312، ص2محمدبن الحسن االصفهاني ج

 .قدامه ،عبدالرحمن ابن156ص7ق) ؛ الشرح الكبير ج620بن محمد الحنبلي(م عبدهللا ،187ص 7ج
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468Fاند روايت مربوط به عده آوردن سيده ام كلثوم است: كه فريقين آن را نقل كرده -3

3. 
469Fهاي فريقينو فق

نيز به استناد اين روايت به جواز انتقال زن شوهر مرده از خانه شوهر به  4
 اند. خانه خود يا پدرش فتوا داده

رواياتي كه در مورد مقدار مهرية اين ازدواج نقل شده كه همه صحيح هستند و  -4
جواز  همينطور برخي از منابع فقهي و روايي فريقين نيز در مبحث مقدار صداق زوجه و

470Fاند كلثوم استناد كرده زياد بودن آن، به صداق تعيين شده از سوي عمر براي ام

5. 
471Fهديه همسر قيصر روم؛ به نقل ابن ابي الحديد -5

قاصدي نزد  سبن خطاب عمر 6
همسر او از حركت قاصد آگاه شد ديناري چند  لكلثوم پادشاه روم فرستاد و چون ام

شه قرار داد و به قاصد داد تا به عنوان هديه به داد و عطري خريد و آن را در دو شي
همسر قيصر روم بدهد. هنگامي كه قاصد برگشت، دو شيشه پر از جواهرات از طرف 

به خانه آمد و جواهرات را ديد،  سداد و چون عمر لكلثوم همسر قيصر آورد و به ام
ات را از او جواهر سماجرا را گفت و عمر لكلثوم پرسيد اينها از كجا آمده است. ام

گفت: داور  سبه اعتراض گفت: اين به عوض هديه من است. عمر لكلثوم گرفت. ام
داوري كرد و فرمود: به مقدار بهاي  سبه سود عمر ÷ميان من و تو پدرت باشد. علي

                                                                                                             
 .310المنمق، البغدادي ص - 1
-(ط ؛ مستند الشيعة380، ص2ج ،(ط ق حجريه) الطباطبايي منابع فقهي شماره قبل؛ رياض المسائل - 2

 .بع ديگرو منا 452، ص19ج)، ج
؛ النوري 352ص 3االستبصار الطوسي ج ؛161ص 8؛ تهذيب االحكام الطوسي ج115ص 6الكليني ج - 3

-؛ المتقي الهندي ج30ص 7؛ الصنعاني ج436ص 7؛ البيهقي ج191ص 101؛ مجلسي ج365ص 15ج

 .694ص 9
 .36ص 6، دار الفكر؛ السرخسي ج182ص 7؛ كتاب االم امام الشافعي ج528ص 25البحراني ج - 4
الشرح الكبير  ؛ 5، ص8ج قدامه ؛ المغني ابن233، ص7؛ البيهقي، ج19، ص15ج ،الحر العاملي - 5

 . و در بسياري از منابع تراجم و تاريخي اين مطلب آمده است.5، ص8قدامه  ج ابن
 .351، ص19شرح نهج البالغة ابن ابي الحديد ج - 6
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دينارهايي كه عطر خريدي از اين جواهرات مال توست و بقيه مال مسلمانان است؛ زيرا 
 د و اينها را آورد.قاصد آنان هديه تو را بر

و  ساز جدش؛ در خبري آمده است كه زيد پسر عمر لكلثوم دفاع زيدبن ام -6
همراه هيأتي از مدينه به دمشق نزد معاويه رفت. معاويه او را كنار خود بر  لكلثوم ام

و جد زيد ناسزا  ÷بن ارطاة كه آنجا بود به علي تخت نشاند و او را احترام كرد. بسر
اين عمل بر آشفت و با عصا بر سر بسر كوبيد و سر او را شكست. معاويه گفت. زيد از 
 ÷در حضور او از علي«و به بسر گفت: » سر شيخ و سيد شام را شكستي«به زيد گفت: 

وگو با معاويه به حالت  زيد پس از گفت» جد اوست ÷گويي، در حالي كه علي بد مي
ه دنبال زيد رفت و او را قسم داد و باز قهر از مجلس معاويه بيرون رفت. مأمور معاويه ب

472Fگرداند و معاويه از عمر پدر زيد تعريف كرد

1. 
گذار خود به بيرون شهر مدينه  و شبي در گشت سدر خبري آمده است كه عمر -7

رفت و در آنجا به چادري مويين برخورد كه زني در آن در حال زاييدن بود و از 
به خانه باز گشت و همراه با مقداري آرد و درنگ  كرد. عمر بي چيزي شكايت مي بي

بنت فاطمه با وسايل الزم بدان جا بازگشت.  لكلثوم روغن به اتفاق همسرش ام
473Fكلثوم در وضع حمل به زن كمك كرد ام

2. 
كلثوم  ام ÷نيز نقل شده است كه پس از ضربت خوردن امير مؤمنان علي -8

ر اميرالمومنين هنگام نماز صبح خواهد؛ شوهرم عم نماز صبح از من چه مي«گفت:  مي
 .474F3»منين نيز هنگام نماز صبح كشته شدكشته شد و پدرم اميرالمو

 روايتي نيز به اين مضمون نقل شده است: -9

                                           
 .502، ص3النبالء ذهبي  ج؛ سير اعالم 484، ص19عساكر ج ابنتاريخ دمشق  - 1
 .153، ص7البداية والنهاية  ج  - 2
 .14، ص8بداية و النهاية ج - 3
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ابن احلنفية يقول دخل عمر بن اخلطابب وأنا عند أختي أم كلثوم بنت عيل فضمني «

 .475F1»وقال باحللواء
كلثوم  رد شد در حالي كه من نزد خواهرم اموا سعمر«ابن حنفيه (فرزند علي) فرمود: 

 .»بودم، مرا در آغوش گرفت، سپس فرمود: با حلوا از او پذيرايي كن سبنت علي
اخبار در اين مورد بسيار زياد هستند كه براي هر شخص عاقل و با انصافي جايي 

 براي ترديد باقي نميگزارد.
ميگويد: اما  لب تزويج ام كلثومخود و در با مرآة العقولو مال باقر مجلسي نيز در 

ميكند صحيح بوده و هيچ شكي در  ÷و ام كلثوم سرواياتي كه داللت بر ازدواج عمر
 .آن نيست!

در اينجا تمامي شبهات آقاي قزويني جواب داده شد و خواننده خود به جاي قاضي 
ست كه نشسته و قضاوت كند كه: چقدر اين ازدواج براي امثال قزويني گران تمام شده ا

حاضرند اين همه براي آن مايه و وقت بگزارند تا به خيال خودشان شيعيان و سائالني كه 
 راضي كرده و آنها را ساكت كنند. در اين مورد تحقيق ميكنند را
داماد  سوقتي به آنها ميگوييم: عمر اند، خبري قرار داشته بي آنهايي كه سالهاي سال در

ده ميشوند و دنبال جوابي براي اين ماجرا بوده، بهت ز لو فاطمه سحضرت علي
اساس است  بي كه اصوالً مذهب تشيعاند  ميگردند و افرادي از آنها نيز جواب را آن دانسته

هيچ  ÷و سيدنا علي سخصوصاً بين سيدنا عمر شو بين هيچ كدام از اصحاب كرام
كه يكي از گونه كدورت و رنجشي نبوده است. لذا وقتي به معزالدوله أحمد بن بويه 

 ناسزا ميگفت، گفته شد: شعلماي رافضي بود و به صحابه

                                           
و همينطور تاريخ االسالم ذهبي  122ص  7و سير اعالم النبالء ذهبي ج  331ص  54تاريخ دمشق ج - 1

 .37515و كنز العمال متقي هندي ح  184ص  6ج
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زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن اخلطاب فاستعظم ذلك وقال: ما علمت  ÷ أن علياً «

 .476F1»مظامل، وبكی حتی غيش عليهـهبذا، وتصدق بأكثر ماله، وأعتق ممالكيه، ورد كثرياً من ال
درآورده، ايشان مسأله  سدواج عمررا به عقد از لدخترش ام كلثوم ÷قطعاً علي«

ام! و بال فاصله توبه كرد و قسمت  را بسيار مهم تلقي كرد و گفت: من اين را نفهميده
و بيشتر ستمها و مظالم را به  ي اموالش را صدقه داد و كنيزهايش را آزاد كرد، عمده

از چون مدتي طوالني  .477F2»قدر گريست كه بيهوش شد صاحبان اصلي برگرداند و آن
خويش را در راه ضربه زدن به حيثيت و اعتبار آن بزرگواران پاك سيرت صرف  سعمر

اين جرم بزرگ خويش پي برد و علّت اين انحراف بزرگ او هم فريفته  به  ،كرد، بنابراين
478Fهاي رافضه بود شدن به شبهه

3. 
را در  اميدوارم ديگر شيعيان نيز بعد از درك اين واقعيت حق را در يابند و راه توبه

 صپيش بگيرند و دست از سب و لعن بهترين خاليق خدا كه همان اصحاب پيامبر
 باشند، بردارند.

 حوالت با خدا كرديم و رفتيم مراد ما نصيحت بود و گفتيم
 زنده دل كه ميسرايد:» خواجه فخر الدين«و آفرين بر شاعر زيبا سخن 

 بود كه عمر را چه اعال همسري ام كلثوم همان دخت علي بود
 كه عمر هم دامـــــاد حيدري بود نميداني بدان تو اي مسلــمان

 

 1388آذر ماه سال 

 التماس دعا

                                           
 39 _38صص  7المنتظم ابن الجوزى ج   - 1
 39 _38صص  7المنتظم ابن الجوزى ج   - 2
 .937ص 2مذهب الشيعة ج  -3
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 .)حتقيق: مصطفي عبدالقادر عطا٦٧٦امام نووي(م هتذيب االسامء، -٢٠
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 .قم

 ١،١٤١١ط ) دار األضواء للطباعة والنرش والتوزيع،٣١٤الكويف (مأمحد بن أعثم  كتاب الفتوح، -٤

 .١٣٦٣، ٥) دار الكتب اإلسالمية، طهران، ط٣٢٩الكايف كليني(م -٥

 .عبد الرزاق حممد حسني فيض الدين حتقيق: )٣٣٣(م ابن عقدة الكويف÷فضائل أمري املؤمنني -٦

 .ق ١٤١١، ١، مؤسسه البالغ، طبريوت ق)٣٣٤محدان خصيبی (م حسني بن اهلداية الكربی، -٧

 ) دار صعب، بريوت.٣٤٥املسعودي(م التنبيه واإلرشاف، -٨

 مكتبة احليدرية ومطبعتها، النجف،ـمنشورات ال )٣٥٦الفرج اصفهاين(مابو مقاتل الطالبني، -٩

 م.٢،١٩٦٥ط

املدرسني  مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة )٣٦٣القايض النعامن املغريب(م رشح األخبار، -١٠

 .٢،١٤١٤ط بقم،

 .م١٩٦٦كتبة احليدرية ومطبعتها، النجف،الـم) منشورات ٣٨١(م صدوق علل الرشايع، -١١

 ) مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم،٣٨١صدوق (م معاين األخبار، -١٢

 .ش١٣٣٨

 .١٤١٧ ،١) مركز الطباعة والنرش يف مؤسسة البعثة، ط٣٨١الصدوق(م األمايل، -١٣

 م.١٩٨٤األعلمي للمطبوعات، بريوت، ) مؤسسة٣٨١صدوق(م عيون أخبار الرضا، -١٤

 م٢،١٩٩٣) دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، ط٤١٣شيخ املفيد(م االرشاد، -١٥
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 .ق١٤٠٥دارالقرآن، قم،  ق)٤٣٦(م رسائل، سيداملرتيض -١٦

 .ش١٣٦٤، ٣سالمية، طهران، ط)، دار الكتب اإل٤٦٠هتذيب االحكام، طويس (م -١٧

 .) منشورات الرشيف الريض، قم٥٠٨روضة الواعظني، فتال نيشابوري(م -١٨

 م.١٩٦٦والنرش، النجف، ) دار النعامن للطباعة٥٤٨ايب منصور طربيس(م احتجاج، -١٩

 .١٤٠٦قم، مكتب املرعيش، )٥٤٨طربيس(م تاج املواليد يف مواليد االئمه و وفاتيهم، -٢٠

 قم، البيت، موسسه آل ق)٥٤٨بن احلسن طربيس(م  لفضل الوري باعالم اهلدي،ا اعالم -٢١

 .ق١،١٤١٧ط

 .م١٩٥٦) املكتبة احليدرية، النجف،٥٨٨(م مناقب آل ايب طالب، ابن شهر آشوب -٢٢

) مؤسسة النرش ٦٠٠العمدة عيون صحاح االخبار يف مناقب امام االبرار، ابن البطريق(م -٢٣

 .١٤٠٧عة املدرسني بقم،اإلسالمي التابعة جلام

) مكتبة النجفي، قم، ٦١٤الفخري يف انساب الطالبني، القايض النسابة اسامعيل املروزي (م -٢٤

 .ق ١٤٠٩، ١ط

 .١،١٤١٥ط )مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم،٤٦٠رجال الطويس(م -٢٥

 .م١،١٩٩٨ط بريوت، –مية ) دار الكتب العل٦٥٦رشح هنج البالغه،ابن ايب احلديد(م -٢٦

 .١،١٤١٧نوار اهلدی، قم،ط )٦٦٤طاووس(م اللهوف يف قتلی الطفوف، ابن -٢٧

 .مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم )٦٦٤إبن حاتم عاميل(م الدر النظيم، -٢٨

 .٢،١٩٨٥ط ق) بريوت، دار االضواء،٦٩٣كشف الغمه، ابن أيب الفتح اإلربيل (م -٢٩

 .١،١٤٠٩ط ، قم،رعيشالـممكتبة )، ٧٠٩املجدي يف انساب الطالبيني، العلوي النسابه(م -٣٠

 .١،١٣٧٨قم، ط املرعيش،مكتبة )٧٠٩ابن طقطقي(م االصييل يف انساب الطالبيني، -٣١

 .١٤٠٦)، مكتب املرعيش، قم،٧٢٦حيل(م املستجاد من اإلرشاد، -٣٢

 .م١٩٧٢احليدرية، النجف،) منشورات مطبعة ٧٤٠رجال ابن داوود حيل (م -٣٣

 .م٢،١٩٦١ط طبعة احليدرية، نجف،الـم) منشورات ٨٢٨عمدة الطالب، ابن عنبه (م -٣٤
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 .١،١٤١٣ط ، قم،عارف اإلسالميةالـممؤسسة ) ٩٦٦الشهيد الثاين(م مسالک االفهام، -٣٥

 .١،١٤٠٦ط )، مكتبة عيل بن أيب طالب، أصفهان،١٠٩١الوايف، الفيض الكاشاين(م-٣٦

 .٢،١٤١٤ط قم، مؤسسة آل البيت، )،١١٠٤(م حر عاميل ائل الشيعه(آل بيت)وس -٣٧

  ١٣٧٦، ١ط ÷) مؤسسة معارف إسالمي إمام رضا١١٠٤( فصول املهمه حر عاميل -٣٨

 .١،١٤١٣) مؤسسة املعارف اإلسالمية، قم،ط١١٠٧(م سيد هاشم بحراين مدينة املعاجز، -٣٩

 ١٣٩٧) منشورات مكتبة بصرييت، قم،١١٢٠الدرجات الرفيعة، سيد عيل خان مدين(م -٤٠

ق) مكتبة املرعيش، ١١٧٣الدين حممدبن احلسن االصفهاين(م كشف اللثام الفاضل اهلندي هباء -٤١

  .ق١٤٠٥قم، 

 ١،١٤١٨مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث، قم،ط )١١نقد الرجال تفريش(م،ق -٤٢

 .١٤١٩، ١قم،ط وسسه آل البيت،م )١٢٤٥ج)، النراقي(م(ط مستند الشيعة -٤٣

 .٢،١٣٦٥دار الكتب اإلسالمية، هتران،ط )١٢٦٦جواهري نجفي(م جواهر الكالم، -٤٤

 حمققه،١ط بريوت، إلحياء الرتاث، مؤسسة آل البيت؛ )١٣٢٠(م نوري مستدرک الوسائل، -٤٥

 .م١٩٨٧

 .م٢،١٩٦٢) مكتبة احليدرية، نجف،ط١٣٧٠األنوار العلوية، جعفر النقدي (م -٤٦

 .م١٩٨٣) دار التعارف للمطبوعات، بريوت،١٣٧١سيد حمسن امني(م اعيان الشيعة، -٤٧

 .م٤،١٩٧٧)دار الكتاب العريب، بريوت،ط١٣٩٢الغدير، اميني (م -٤٨

) مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة ١٤٠٥مستدرك سفينة البحار، عيل النامزي الشاهرودي(م -٤٩

 .١٤١٨جلامعة املدرسني بقم،

)، چاپخانه: حيدري، ١٤٠٥(م كات علم رجال احلديث، عيل النامزي الشاهروديمستدر -٥٠

 .طهران

 )منشورات مكتبة املرعيش، قم،١٤١١رشح إحقاق احلق وإزهاق الباطل املرعشی (م -٥١

 .١،١٤١٧ط
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 .م ١٩٩٢، ٥)، ط١٤١١خويي(م معجم رجال حديث، -٥٢

 .م٣،١٩٩٢ط ،عيل حممدعيل، الداراالسالمية، بريوت اعالم النساء، -٥٣

 .١٤٢١، ١هجوم عيل بيت فاطمه، عبد الزهراء مهدي(معارص) ط -٥٤

، ٢احلديث للطباعة والنرش،ط (معارص) دار طالب، حممد الريشهري موسوعة اإلمام عيل بن أيب -٥٥

١٤٢٥. 

موسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني  حممد تقي تسرتي(معارص)، قاموس الرجال، -٥٦

 .١،١٤١٩بقم، ط

 .م ٢،٢٠٠٠ط چاپخانه امري، قم، (معارص) ارسار الفاطميه، حممد فاضل املسعودي -٥٧

 .بريوت هنج السعادة شيخ حممودي(معارص) مؤسسة األعلمي للمطبوعات، -٥٨
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