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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 مقدمۀ مؤلف بر تحریر دوم

َعالَ 
ْ
ِ رَبِّ ال َْمُد ِ�َّ

ْ
  ،ِم�َ ـاحل

ْ
رْشَِف ال

َ
َالُم ىلَعَ أ َالُة َوالسَّ دٍ ُمرْ ـَوالصَّ ، َ�بِْد َسِلَ�، نَِبيَِّنا ُ�َمَّ

ِ َورَُسوهِلِ  يِن. ،ا�َّ  يَْوِم ادلِّ
َ

 ...اما بعد:وىلََعَ آهِلِ وََصْحِبِه امَْجَع� َوَمْن تَِبَعُهْم بِإِْحَساٍن إِىل
نوزده ساله بود و از آنجا که محقق هر روزه  ،تحریر اول این کتاب زمانی شروع شد که مؤلف آن

گذرد  می تابنویسنده نیز در این سه سالی که از تحریر اول ک ،افزاید می بر معلومات خود

 داند این اطالعات را بر کتاب بیفزاید. می خود الزم  اطالعات جدیدی کسب کرده که بر

کسانی که تحریر اول این کتاب را مطالعه کردند بدانند که تحریری که هم اکنون در پیش رو 

یگر دارید به کلی با آنچه خوانده بودند متفاوت است به نحوی که گویی کتابی دیگر از مؤلفی د

های  و جواب ها است  و الزم به ذکر است که فواید کتاب پس از ویرایش دو چندان شده و نقد

 بهتر و قانع کننده تر ترتیب داده شده است.ای  شبهات به شیوه

 ۱۳۹۲اردیبهشت سال 





 

 

 مؤلف بر تحریر اول همقدم

ــــــح يف  ــــــل يص ــــــیءاأل فه ــــــان ش  ذه
 

ــــــل؟إذا    احتــــــاج النهــــــار إلــــــی دلي
 

توان چیزی را اثبات و صحت آنرا برای ذهنها روشن  می اگر روز نیاز به دلیل داشته باشد آیا

 کرد؟

 احلمدهللا وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده..
 در چند سال اخیر علمای اهل تشیع پشت پا بر همه قواعد زده و واضحات تاریخ اسالم را منکر

و ازدواج  ١  یار غار بودن حضرت ابوبکر صدیق ،ایم چنانکه به وقت مباحثه بارها دیدهد شون می

 کارشان باال گرفته تا  می را منکر با دو دختر حضرت رسول  سیدنا عثمان 
ً
شوند و جدیدا

شوند!   می را نیزمنکر  با ام کلثوم، دختر و عزیزه حضرت علی  جایی که ازدواج حضرت عمر

 .کنند! می بلکه وجود ام کلثوم را انکار،این ازدواج را نه تنها

های خود را در معرض خطر و خود را نزدیک به ور شکستگی  این دکاندارن مغرض چون دکان

دیدند مصمم شده تا به هر نحوی این ازدواج را مردود اعالم کرده تا به این ترفند سائالن و حقیقت 

 ی بر عمر والیت فقیهشان (بخوانید قبیحشان) بیافزایند.جویان را دست به سر کرده و چند صباح

را به بدترین صفات موصوف کنند ولی   برای نابود کردن حق حتی حاضرند حضرت علی

گی، به ترسویی و دهها  عرضه بی را به  حاضر به بستن دکانهای خود نیستند! حضرت علی

احی تا شاید بدینوسیله چند صب اند دهبه صورت خواسته و ناخواسته متهم کر ،صفت زشت و ناپسند

 .بر عمر دولت خود بیافزایند!!

سر زده! بلکه آنها در رد  جماعتاین انکار چیز عجیبی نیست که از این ،البته این را نیز بدانید

سال پیش حتی به ذهن  ۱۰۰۰کنند که علمای  می و هر روز چیز جدیدی را کشف ٢حقایق استادند

  کرده و آنها خطور نمی
ً
 . اند را نداشته ها گویی جرات چنین هذیان از ترس مضحکه شدناصوال

 است. را نوشته و در آن به شبهات مختلف شیعه پاسخ داده» دو یاِر غار«در این باره کتاب مؤلف  -١

 .چه بسا تا چند سال دیگر بر خورشید نیز لکه سیاهی پیدا کنند!! -٢

                                           



 به روشنی آفتاب  8

آنها! اختالفات فی ما بین علما است  ۀدر اکثر متن این شبهات خواهید دید که بزرگترین سرمای

نادیده گرفته و  اند و با کمال پر روئی اعترافات و هوار علمای خود را که این ازدواج را تائید کرده

 .!اند ا در برف فرو کردهچون کبک سر ر

ماند که برای جاسوسی بین سیاه پوستان خود را   می این جماعت به آن مرد سفید پوستی هقص

ست ... این کتاب همانند بارانی 
ُ

سیاه کرده بود تا اینکه باران بارید و رنگ سیاه آن جاسوس را ش

 یقخواهد بود که شبهات این جماعت را خواهد شست .... و من الله توف

 یگریالزم به ذکر است که متن شبهه از دو مقاله سایت ولیعصر گرفته شده که یکی مختصر و د

 نقلای  قهوهو ما به دلیل طوالنی بودنشان در هر بحثی فقط اصل شبهه را با رنگ  مفصل است!

طرف  ،است »دکتر سید محمد حسینی قزوینی«و از آنجا که مدیر و مسؤل سایت ولیعصر کنیم  می

 خطاب ما نیز ایشان خواهند بود.

 



 

 

 بررسی شبهات

همیشه در معرض  ،گویند: تاریخ بشر می در ابتدای بحث کاران سایت ولیعصردست اندر

امیه به  هایی که دودمان بنی کی از افسانهمداران بوده است...... ی تحریف سردمداران و سیاست

 . واج ام کلثوم با عمر بن خطاب استازد ،اند افزودهتاریخ 

 جواب:

بنیم   می گفت!.. چرا که ها .. پس باید به آنها آفریناند اگر بنی امیه این روایت را جعل کرده 

(به زعم شیعه) معصوم  و عالم الغیب  که حتی ائمه اند ایشان تا به آن حد در کار خود مهارت داشته

 .!اند بر صحت این ماجرا بردههم گول خورده و گمان 

و  ١را حسن روایتکند که مال باقر مجلسی دو   می روایت را از آنها نقل ۴کلینی با سند صحیح  

ج أم يدل عىل تزويو « گوید: می اتین روایدر مورد او  ٣داند!  می و دیگری را صحیح ٢یکی را موثق

دارند بر ازدواج ام کلثوم  روایت داللت نو ای« :یعنی ٤»من عمر  ني املؤمنريكلثوم بنت، أم

 .٥»دختر امیر المؤمنین با حضرت عمر

گویید که  نمی کردند؟؟ مگر شما  می گذشته از این بنی امیه به چه علت باید این ماجرا را جعل

را از  خواستند علی   می کردند و  می بدگویی و او را لعن و نفرین  امویها از سیدنا علی

  چشم مردم بیاندازند؟حاال چه لزومی داشته روایتی جعل کنند به این خاطر که ثابت شود علی

 .خوب بوده است؟؟!!  با حضرت عمر

لْثُوممرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ( -١ يجِ أُمِّ كُ وِ ، دار الکتب مجلسی ،۴۲، ص: ۲۰ ) ج بَابُ تَزْ

 .۲تهران، ط -اإلسالمیة

ْیَها( ۱۹۷، ص: ۲۱ ج ،مرآة العقول -٢
َ
 َو َما َیِجُب َعل

ُّ
ْعَتد

َ
ْیَن ت

َ
وِل ِبَها أ

ُ
خ

ْ
َمد

ْ
ی َعْنَها َزْوُجَها ال

َّ
ـُمَتَوف

ْ
 .)َباُب ال

 .همان باب ،۱۹۹، ص: ۲۱ ج ،مرآة العقول -٣

 .۱۹۸، ص: ۲۱ مرآة العقول، ج -٤

 است.را ضعیف دانسته  یتروادو  از این بین البته بهبودی -٥
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کرد  می یش از سیرت و روش خلفا صحبتها گویید: هر وقت معاویه در نامه نمی مگر شما

بینید! علی با  می ه فردا بگوید:کردند تا بهانه دستش نیاید ک می حرفش را تایید  حضرت علی

خلفای قبل از خودش هم مشکل داشته، چه برسد به من!! حاال چرا باید چنین اشخاصی بر خالف 

نیت خودشان( که به قول شیعه قصد داشتند علی رو دشمن خلفای ثالثه جلوه بدن تا از این راه 

 .است؟؟! و عمر   خود رو تثبیت کنند) روایتی جعل کنند که نشانه  محبت بین علی

معاویه اشخاص «گوید:  می »علی از زبان علی«دکتر!سید جعفر شهیدی شیعی در کتاب خودش 

 .»روایت جعل کنند!!  داد تا در فضیلت خلفای ثالثه و در قدح حضرت علی می مزدوری را مزد

و هم   کنند که هم فضیلتی برای حضرت عمر  می حال چرا معاویه و بنی امیه روایتی جعل

 .دانسته!)  می است؟؟!! (شاید شیعه این را فضیلت نداند ولی بنی امیه که  فضیلتی برای حضرت علی

لی واضح یات ازدواج را دلیگر، وقوع تعارض در روایگوید: برخی د  می آقای قزوینی در ادامه

ن الله تعالی د رضوایخ مفیاز جمله ش ،دانند ن ازدواج مییبرای بطالن مدعای اهل سنت در باره ا

 .١گوید می ة چنینیة و المسائل السرویهای المسائل الُعکبر ه در دو رساله مجزا به نامیعل

نه  و(ة :این دروغی بیش نیست! چون شیخ مفید، هر چند در کتاب مسائل السرویجواب

بودن دالیل داند ولی بعد از این کتاب به اشتباه و واهی   می ) وقوع ازدواج را مردودةمسائل العکبری

شود. و آن را به دلیل  می وقوع ازدواج را معترف ٢ةخود پی برده و بعد از نوشتن کتاب مسائل العکبری

 .ولی مدعی به دروغ نام این رساله را هم ذکر کرده!! ٣تهدید و حفظ اسالم دانسته

دون ماند و ب نمی پس دیگر از علمای قدیم اهل تشیع(بخوانید اهل تشنج!) هیچ منکری باقی

از تغییر عقیده شیخ مفید با خبر بودند ولی چون  ،شک گردانندگان سایت ولیعصر و دیگر مدعیان

 .!اند به نفعشان نبوده خود را به نادانی زده و بیش از پیش خود را رسوا کرده

 *اینجا جا دارد نظر محمد باقر مجلسی را در مورد ادعای شیخ مفید ببینیم:

إال طرقهم و صل الواقعة إنام هو لبيان أنه مل يثبت ذلك منأ /مفيد ـإنكار ال«مجلسی:

نِ ابْنِ وَ  مر من األخبار إنكار ذلك عجيب.فبعد ورود ما  ادٍ عَ يَ َيْدِ بْنِ زِ نْ محُ يْنِيُّ عَ لَ كُ  الْ وَ دْ رَ قَ

شیعه است و البته به شبهاتی که آقای قزوینی به ین در اینجا از ناصر حسین الهندی نیز نام برده که او از معاصر -١

 .الله ءتبعیت از ایشان علم کرده اند جواب خواهیم داد. ان شا

 .ای نزدیک بغداد دهکده -٢

 .روتدار المفید للطباعة والنشر والتوزیع، بی ،۶۱المسائل العکبریة،شیخ مفید ص -٣
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ةَ بْنِ عَ  يَ اوِ عَ نَانٍ وَ مُ بْدِ اهللاَِّ بْنِ سِ نْ عَ ادٍ عَ يَ دِ بْنِ زِ َمَّ نْ حمُ ةَ عَ عَ امَ بْدِ اهللاَِّ سَ نْ أَيبِ عَ رٍ عَ : إِنَّ  امَّ الَ قَ

لِيّاً لَ  انْ ـعَ لْثُومٍ فَ رُ أَتَى أُمَّ كُ مَ َ عُ يفِّ .وَ امَّ تُوُ يْتِهِ َا إِىلَ بَ لِكَ طَلَقَ هبِ وُ ذَ يَ نَحْ وِ يَى وَ  رُ ْ دِ بْنِ حيَ َمَّ نْ حمُ هِ عَ ِ ريْ غَ

 ٍ املِ امِ بْنِ سَ شَ نْ هِ دٍ عَ يْ وَ ِ بْنِ سُ نِ النَّرضْ يدٍ عَ عِ ِ بْنِ سَ نيْ ُسَ نِ احلْ ى عَ يسَ دِ بْنِ عِ َمَّ َدَ بْنِ حمُ نْ أَمحْ نْ  عَ عَ

بْدِ اهللاَِّ  نْ أَيبِ عَ الِدٍ عَ نَ بْنِ خَ يْامَ لَ  –که خدای رحمتش کند  –انکار شیخ مفید « :یعنی. ١» سُ

ه (ازدواج خلیفه با ام کلثوم) تنها مربوط به آنست که این حادثه از طریق آنان (اهل اصل واقع هدربار

شود و گرنه، پس از ورود اخباری که (از طریق امامّیه) گذشت انکار این امر،  نمی سّنت) ثابت

گزارش نموده که  --شگفت است! و کلینی به سند خود (سلسله سند) از ابو عبدالله صادق 

خود برد. و همانند این  هنزد اّم کلثوم رفت و او را به خان --ر وفات یافت علی گفت: چون عم

 .»نیز گزارش شده است --کند) از ابو عبدالله صادق   می روایت با سند دیگر (سند را ذکر
الزم به ذکر است که آقای مجلسی این ازدواج را بر تقیه گرفته است!! چنان که در شرح اصول   

 بحث کرده و بعد از جواب دادن به  منکر » رآت العقولمِ «به نام  و فروع کافی
ً
پیرامون آن مفصال

وقع علی سبيل التقية  كاجلواب ان ذل واالصل يف«نویسد:   می ازدواج و با قبول این نکاح

واقعیت دارد،   با عمر ل جواب اصلی این است که نکاح ام کلثوم«یعنی: . ٢»واالضطرار

 . »اما بنا بر اضطرار و تقیه واقع شده است

گاهی « :یعنی »إيثاريروی أنه كان عن اختيار و ةتار«و نیز جناب مجلسی معترف است که: 

 .٣!!»روایت شده که این ازدواج از روی اختیار و ایثار انجام گرفته است

 .اسمی نیست!!ولی آقای قزوینی فقط از مخالفان صحبت کرده و از موافقان 

  .و اما منکران معاصر!! ،پس ثابت شد که از قدمای اهل تشیع هیچ منکری وجود ندارد

 

 کنیم:   می ابتدا این سخن تستری را تقدیمبه منکران معاصر، 

 .۱۰۹، ص ۴۲بحار األنوار، ج  -١

 .، چاپ قدیم تهران»تزویج ام کلثوم«باب  ،۴۴۸ ،۴۴۹ص  ،۳مرآت العقول  -٢

 .۱۰۷، ص ۴۲بحار األنوار، ج  -٣
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فأخبارنا به متواترة يف نكاحها وعدهتا فضال عن أخبار العامة  ،مل ينكره حمقق حمققا :قلت«

 «یعنی: . ١»واتفاق السري
ً
 ازدواجشان هکند و اخبار متواتر به ما دربار نمی ن را انکاریانسان محقق ایقینا

 . »رهیاتفاق کتب س ده جدای از اخبار عامه (اهل سنت) ویرس ) و عده اشواج عمر با ام کلثومدز(ا

کنیم که به نوعی فصل الخطاب   می نیز تقدیماین سخن سید مرتضی شیعی را آن  هبه عالو

  است:

فأما من جحد من غفلة أصحابنا وقوع هذا العقد ونقل هذا البيت وأهنا ولدت «سید مرتضی: 

وما احلاجة بنا إىل دفع  ،. وال جيوز أن يدفعه إال جاهل أو معاندر معلوم مشهورمن عم أوالداً 

 اصحاب غافل ما!،از  یاما کسان«: یعنی. ٢»مشاهدات يف أمر له خمرج من الدينـالرضورات وال

او  یبرا یکلثوم به خانه عمر و آوردن فرزندان ن ازدواج و انتقال امیاند. ا ن عقد را انکار کردهیوقوع ا

ن که راه یاز د یا کند و ما در مسئله یا معاند" انکار نمیو آن را جز "جاهل  معلوم و مشهور است

 .٣!»میو آشکار را انکار کن یم که مسائل ضروریندار یازیآن هست، ن یبرا یخروج

 .دالیل اصحاب غافل و جاهل و معاند سید مرتضی را!!،بعد از این ببینیم و بخندیم

 شبهه: دخترى به نام ام کلثوم بنت فاطمه وجود نداشته است؟
ن، محسن، یعنی امام حسن، امام حسی ،ر مؤمنان از فاطمه زهرا را پنج نفری...کسانی که فرزندان ام

نب یها گاهی نام ز اند که در آن ات نظر داشتهین روایاند، تنها به مضام کردهکلثوم معرفی  نب و امّ یز

نب کبری یه زیکلثوم کن که امّ  نیغافل از ا ،اند ن سبب نام هر دو را آوردهیکلثوم. به هم آمده و گاهی امّ 

 عه ذکر شده است.یاری از کتب انساب شین مطلب در بسیچنانچه ا ،است

 .۱ط قم، ،الشیخ محمد تقی التستری ، ۲۱۶ص ۱۲ج قاموس الرجال -١

 ،مهدی الرجایی تحقیق سیداحمد الحسینی, اعداد سید ،۱۵۰، ص۳رسائل جق), ۴۳۶المرتضی(م السید -٢

 .ق۱۴۰۵ ،قم -دارالقرآن

همین قزوینی و مکارم شیرازی و همدستان ایشان  ،زند این جاهل و معاندی که سید مرتضی از آنها حرف می -٣

به این واضحی و به  هستند .. اصحاب غافل سید مرتضی همین هدایتی و قرائتی و امثالهم هستند که چیزی

دقت کنید که سید مرتضی این سخنان را به منکرین ازدواج  ،کنند تعبیر سید مرتضی معلوم و مشهور را رد می

ه ای نه تنها ازدواج ام کلثوم را بلکه وجود ام کلثوم را نیز نفی   بود و می  اگر االن زنده می ،گوید می
ّ

شنوید که عد

کنم به جای خطاب کردن با: اصحاب غافل و معاند ما  گفت؟ من که گمان می  می کنند به نظرتان به آنها چه  می

 .گفت: دیوانه های زنجیری و قرص ایکس خورده های ما!!! ... می
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  جواب:

توانند بگویند: ام کلثوم کنیه زینب کبری بوده و فاطمه دختر  می همین راحتیاگر شیعیان به 

 توانیم بگوییم:   می دیگری نداشته  ما هم

بوده و حضرت فاطمه دختری به نام زینب کبری  ب زینب کنیه ام کلثوم همسر عمر

 توان ذکر کرد.. از جمله: می نداشته!!! و البته چندین قرائن نیز

ی فاطمه دو دختر داشته یک« گویند: می ١لسی و النمازی و محدث قمی و ...شیخ مفید و مج

 .!!»است ب اش زینب صغری بوده و همسر حضرت عمر زینب و دیگری ام کلثوم که کنیه

 « :نویسد  می (به نقل از دیگران) محدث قمی
ُ
م کلثوم (علیها پیغمبر برای شباهت حضرت ا

م کلثوم دختر پیامبر  السالم) به خاله
ُ
م کلثوم کنیه نهاد ،اش ا

ُ
 .»او را هم ا

فقط ام کلثوم همسر حضرت عمر  یگویم: نه برادر! تنها یک دختر بوده، یعن می در اینجا من 

توان گفت که: در روایتی از  می واقعی است و زینب کبری وجود خارجی نداشته!! و  دلیل دیگر نیز

 خوانیم:  می ابن بابویه قمی اینگونه

کلثوم را با  ن را در آغوش چپش حمل کرد و دست چپ امیفاطمه حسن را در آغوش راستش و حس«

از  یابوجهل).. و نام ر(خواستگاری از دخت ٢!!!»دست راستش گرفت، سپس به حجره پدرش رفت

ینب از ام کلثوم گیریم که زینبی در کار نبوده!! مگر اینکه بگویید:ز می آورد!! پس نتیجه نمی زینب به میان

 .تر بوده که البته آقای قزوینی این راه را بر خود بسته و در شبهاتش عکس این موضوع را گفته است! کوچک

یید روایت فوق،آقای قزوینی زحمت ما را کم کرده و خودشان کمی جلوتر قول آقای أدر ت

 : اند مرعشی را به این شکل نقل کرده

گر یست فرزند، امام حسن، دیتی بیهفده فرزند بوده وبه روان علی را یر المؤمنیحضرت ام«

ن هر چهار از فاطمه یگر ام کلثوم واید -درطفلی وفات کرده  -گر محسن ین، دیامام حس

علی  ۳۱۳ص  ،۴ج  :مستدرك سفینة البحار ،۳۰العمدة ابن البطریق ص ،،و۳۵۴، ص۱ج:دمالی شیخ المفیاأل -١

 ،۱ج  :محسن امین ةاعیان الشیع ،محمد تقی تستری ۲۱۶ص  ،۱۲ج :قاموس الرجال ،النمازی الشاهرودی

 ،دار الحدیث للطباعة والنشر -، ۶۴۷ص  ۱ابن صباغ، حاشیه ج  ةمعرفة االئم يف ةالفصول المهم ،۳۲۶ص 

 .۷۴ص  ،۴۲ج :بحار االنوار،۴۳۱محدث قمی در نفس المهموم ص 

همین روایت را شیخ مجلسی نیز در کتابش  -، چاپ نجف۱۸۵-۱۸۶ ص ۱ج بابویه، علل الشرایع، إبن -٢

 آورده است.  _(انتشارات سرور_قم) ۴۲۶-۴۲۵جالءالعیون، ص 
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 .١»اند بوده

 ... پس نتیجهاند دیدید که ایشان نیز از زینب نامی به میان نیاورده و فقط ام کلثوم را شمرده

 .نبوده!!! گیریم که زینبی در کار می

را نقل کرده که در آن نام ام کلثوم و حسن و حسین آمده  یو باز هم آقای مرعشی در کتابش قول

و یا این روایتی که آقای قزوینی در شبهاتش به این شکل از محمد  ٢ولی از زینب خبری نیست!!!

 :که اند فتال نیشابوری نقل کرده

کپارچه صدای ناله سر دادند، ...مردم دسته دسته ینه یا رفت، مردم مدیهنگامی که فاطمه از دن«

کردند و مردم  ه میین در جلوی آنحضرت نشسته و گریآمده در حالی که حسن و حس یبه نزد عل

 شدند. ان مییه آن دو گریز از گرین

، از خانه کلثوم در حالی که روبند بر چهره داشت و چادر عربی برسرش افکنده بود اّم 

زد: ای جد بزرگوار! و ای رسول خدا! اکنون به حق تو را از دست دادم که  میاد یرون آمد و فریب

 .٣»....  د،یم دیگر تو را نخواهیچگاه دیه

 .همینطور که مالحظه کردید در این روایت نیز نامی از زینب نیست!!

نتیجه اینکه زینبی در کار نبوده که در آن روز در سوگ مادر گریه کند و اگر خیلی خوشبین 

 .کرده!! گوییم او در آن روزها دختر کوچکی بوده که این چیزها را درک نمی می اشیمب

کلثوم که قبل از آن ام  که در حوادث کربال از آن یاد شده که بود؟ زینیپس «و  اما اگر بگویید: 

 .»ماجرا فوت شد

پسرش فوت (ع) در زمان خالفت معاویه همراه  گوید: ام کلثوم می روایتی که ،توان گفت می

بلکه صحیح آن است که او بعد از واقعه کربال از دنیا رفت و سند نیز اینگونه  ،شد صحیح نیست

 است:

و وفات او را چهار ماه پس از  یعلی محمد علی شیعی والدت ام کلثوم را سال ششم هجر

 .٤کند.. می بازگشت کاروان اسرا از شام دانسته است و ماجرا را نیز نقل

 .رد نکند که زحمت ما را کم کرده!!شود و باز هم دست آقای قزوینی د می نیز حل پس این موضوع

 .۱۷۲ص   ۳۰، ج شرح إحقاق الحق مرعشی -١

 .۲۸۹ص  ،۸ج  :شرح إحقاق الحق :.کر -٢

 .قم ، منشورات الرضی۱۵۲فتال نیشابوری ص  ،روضة الواعظین -٣

 .۲۴۷-۲۳۸ علی، ص اعالم النساء علی محمد -٤
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ایراد شده که بعضی آن را از زینب و بعضی آن را از ای  گویند: در کربال خطبه  می آقای قزوینی

 .!اند ام کلثوم دانسته

لکه آن خطبه از ام گویم: آقا دیدید؟ این هم یک دلیل دیگر که زینبی وجود نداشته! ب می بنده نیز

 .کلثوم است که نام او زینب صغری است و مولفین و راویان را به اشتباه انداخته است!

(استغفرالله)  گوییم: عبدالله بن جعفر  ها می و در مورد ازدواج عبدالله بن جعفر نیز مانند شیعه 

آنها خیاالتی هستند که راویان و  ۀهم اند ! و فرزندانی که برایش نوشته١ازدواج کرده استای  با جنیه

و برای اثبات این حرف، دالیلی مانند دالیل آقای قزوینی و طبق استدلها و  اند مولفین تراشیده

 کنیم.   می اینچنین ارائه ،اصول ایشان

) تعارض در بعضی روایات و اختالفات در تعداد فرزندان آنها، اصل :(به قول قزوینیدالیل: 

 .برد!! می زیر سوالچنین ازدواجی را 

ینب هآیا حضرت عبدالله بن جعفر از سید  ؟؟اند فرزندی داشته ل ز

ها بسیار متفاوت و جمع بین آنها  علما در این مورد بسیار سر گردان هستند تا به آنجا که قول

قول  ۹ممکن نیست! بعضی یک پسر و بعضی دو پسر و بعضی یک پسر و یک دختر و... حداقل 

 .٢اند کرده متفاوت را درج

 تنها یک پسر: -۱

شیخ نویری که آقای قزوینی در ادامه آن را گواه گرفته تنها یک فرزند برای زینب و عبدالله بن 

 نویسد:   می !!! و نویریاند جعفر ذکر کرده

 .٣!!»وتزوج زينب عبد اهللا بن جعفر فامتت عنده، وولدت له عيل بن عبد اهللا بن جعفر....«

 .٤!»....جعفر بن أيب طالب فولدت له علياً زينب تزوجها عبد اهللا بن « نویسد:  می و صفدی 

ماجرای جنیه بس جالب و خنده دار است که شیعیان برای رد ازدواج حضرت عمر با ام کلثوم از آن استفاده  -١

 ایم. تاب به آن پرداختهکنندو ما در اواخر ک می

 آنها علمایی که در این مورد از نظر آنها استفاده می -٢
ً
آیا « ای به نام یی هستند که جناب قزوینی در شبههشود، اکثرا

 .از آنها استفاده کرده است!! »عمر از ام کلثوم فرزندی داشته است؟

 .۱۴۲، ص ۱۸ج  :فنون األدب النویری ينهایة األرب ف -٣

 .۷۹ ، ص۱ج  :بالوفیات الصفدی يالواف -٤
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زوج زينب بنت عيل عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب، فولدت « نویسد:  می ابن حزم آندلسی

 .١»له عيل بن عبد اهللا، له عقب

 فقط دو پسر: -۲

فاما زينب فتزوجها عبد اهللا بن «نویسد:   می امام بیهقی در مورد اوالد زینب و عبدالله بن جعفر

 .٢»...- جعفر فامتت عنده وقد ولدت له عىل بن عبد اهللا بن جعفر واخا له آخر يقال له عون

تزوج زينب هذه ابن عمها عبداهللا بن جعفر فولدت له عليا وعونا « :ةابن کثیر در سیرة النبوی

 .»وماتت عنده

لی عبداهللا بن جعفر فامتت عنده بنت ع تزوج زينب« و احمد طبری به نقل از ابن شهاب:

 .٣»قد ولدت له عليا وعوناو

 یک پسر و یک دختر!: -۳

ی علی و ام ها ) در کتاب خود فرزندان آنان را دو نفر به نامیقمر یهجر ۱۵۱ابن اسحاق (م. 

 ها ذکر کرده است.یاب

 یک پسر و دو دختر -۴

 .٤»ولدت له عليا وأم كلثوم ورقية« :وقال الدار قطني

 سه پسر و یک دختر -۵

عفر علياً وعوناً زينب بنت علی بن أبيطالب ... ولدت من عبداهللا بن ج«: نویسد  می ذهبی

 .٥»…كلثوم  أموعباساً و

 

 .مصر -دار المعارف-۴۰ص :جوامع السیرة ابن حزم -١

 .دار الفکر ،۷۰، ص ۷ج  :سنن الکبری البیهقی -٢

 .۱۶۷ئر العقبی  محب الدین طبری ص ذخا -٣

مقریزی  ،»والله أعلم.. إمتاع األسماع ،ورقیة ماتت قبل أن تبلغ الحلم«ذخائر العقبی، در مورد رقیه گفته شده:  -٤

 .بیروت – ۳۷۱ص  ۵ج

و مصادر بحار االنوار،  ۲۱۳، ص ۲الکوکب الدری, االسنوی شافعی ج  ،۲۷۳، ص۲ج ة:تجرید اسماء الصحاب -٥

 .ابن علی فضل بن حسن طبرسی
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 سه پسر و دو دختر! -۶

ی جعفراکبر، علی، عون اکبر و دو دختر به ها ) از سه پسر به نام یقمر یهجر ۲۳۶ری (م. یزب 

 .١عبدالله نام برده استلثوم و ام ی ام کها نام

 فقط چهار پسر -۷

م و علی اصغر، که ی) اسامی فرزندان آنان را عباس، جعفر، ابراه یقمر یهجر ۴۹۰عمری (م. 

 .٢ون معروف بودند ذکر کرده استینبیبه ز

 چهار پسر و یک دختر -۸

 بنت رسول اهللا » فاطمة«أمها ، وت عيل ابن أيب طالب بن هاشمزينب بن« :ابن سعد

ا، عباسفولدت له: عليا، وعونا، و» مطلبـن عبد العبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب ب« تزوجها

 .٣»أم كلثوموحممد، و

قال ابن قتيبة: ولد عبد اهللا بن جعفر سبعة عرش ابنًا وبنتني، « امام نووی به نقل از ابن قتیبه:

زينب بنت عىل بن أبى وهم: جعفر األكرب، وعىل، وعون األكرب، وعباس، وأم كلثوم، أمهم 

 .٤»طالب من فاطمة

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

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

 پنج پسر و یک دختر -۹

 کلثوم ثبت کرده است.بالذری اسامی آنان را علی، عون اکبر، جعفراصغر، عباس، محمد و ام 

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

 .٦»أمهم زينب بنت عيل بن أيب طالب، وأمها فاطمة ،وجعفر األصغر، وعباساً، وأم كلثوم

 .النشر)و ة. (دارالمعارف للطباع۸۲مصعب بن عبدالله الزبیری, نسب قریش ص  -١

 ..، ابن الحسن علی بن محمد العمری۲۹۷ص  :انساب الطالبیین يالمجدی ف -٢

،محمد الریشهری ۱۲۲ص  ۱ج :و موسوعة اإلمام علی بن أبی طالب ۴۶۵ص  ،۸ج :طبقات الکبری ابن سعد -٣

 .شیعی

 .۳۶۲ص  ،۱ج :تهذیب االسماء امام نووی -٤

 .العصامی،۲۲۴أنباء األوائل والتوالی ص  يسمط النجوم العوالی ف -٥

 .و ابن اثیر در اسد الغابة ۲۷۱بالذری، انساب االشراف ص -٦
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******* 
ها و بلکه  خواننده تعارضبعد از مالحظه کردن این همه تعارض!! بد نیست برای قانع شدن 

 .هایی که در مورد مکان قبر زینب وجود دارد را نقل کنیم که موضوع را بیش از پیش ثابت کند! درگیری

ینب کجاست؟؟  قبر حضرت ز

از قدیم االیام سه مکان به عنوان قبر  زینب ساختگی! مطرح شده است و هرکدام نیز طرفدارانی 

 کنیم تا خواننده خود شاهد باشد. یم دارد و ما این اختالفات را نقل

ینبیه«محلی که در شهر قاهره پایتخت مصر به نام  -۱  مشهور است. »  ز

شش روایت نقل کرده است که بر »  ۱۲۲ -۱۲۵ص  ،اخبار الزینبات«نسابه عبیدلی در کتاب 

 . ها باید حضرت زینب علیهاالسالم درمصر دفن شده باشد اساس مضمون آن

 .زینبیه امروز در نزدیکی دمشق، پایتخت فعلی کشور سوریه وجود داردک هر قبری که در ش -۲

اند. زائران ایرانی که  تعبیر آورده»  راویه«یا »  غوطه«زینبیه) به ک علمای قدیم از این مکان (شهر

 کنند.  روند، این مکان را زیارت می جهت زیارت به سوریه می

 ابن بطوطه است. هکنند، رحل می ن استنادترین سندی که طرفداران این قضیه به آ مهم

كلثوم  علی فرسخ منها مشهد أمو(أی دمشق)  و بقرية قبلی البلد«نویسد:  می ابن بطوطه

كلثوم لشبهها  أم  يكنّاها النبويقال: إن اسمها زينب و ‡بنت علی بن أبيطالب من فاطمة 

يه أهل مساكن وله أوقاف. ووعليه مسجد كبري وحوله  كلثوم بنت رسول اهللا  بخالتها أم يسمّ

کلثوم دختر علی  در روستایی در یک فرسخی دمشق مزار ام« :یعنی . ١»كلثوم دمشق قرب الستّ أم

  را پیامبر» کلثوم ام«گویند: نام او زینب است و کنیه   می و فاطمه (س) است.  طالب بن ابی

بر مزار او مسجد بزرگی بنا  داشت.  کلثوم دختر پیامبر اش ام زیرا او شباهت به خاله ،بر او نهاد

باشد. گروهی از شیعیان آنجا را قبر   می هایی در اطراف آن است و دارای موقوفاتی گردیده و خانه

 .»دانند می زینب کبری
ینب علیها السالم معرفی  -٣   شده است،شهر مدینه نیز به عنوان محل دفن حضرت ز

سید محسن امین معتقد است که حضرت زینب علیها السالم در مدینه دفن شده است و برای 

حضرت زینب علیها السالم پس از فاجعه کربال به مدینه،  آورد که: بازگشت این مطلب دلیل می

 .۱۱۷رحلة ابن بطوطه، بیروت، ص -١
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نه قطعی و مسلم است اما خروج مجدد او از این شهر ثابت نشده است، بنابراین باید گفت: در مدی

 .١ات و محل دفنش دقیقا روشن نباشدوفات یافته و در همانجا دفن شده است، گرچه تاریخ وف

***** 
 گویم:  می سخنی مانند سخن آقای قزوینی را به خودش ها بنده بعد از ذکر این اختالف

این اختالفاتی که ذکر شد به آن معنی است که چینین ازدواجی رخ نداده بلکه چنین 

ینب)  .شود که حاال قبری هم داشته باشد!! نمی برای حضرت فاطمه ثابت دختری (ز

از این حرف من تعجب نکنید!! باور کنید آقای قزوینی بعد از ذکر چنین اختالفاتی نتجیه گرفته 

 .من هم در این مورد به ایشان اقتدا کردم!! ،که ازدواج ام کلثوم با عمر غلط و مردود است

 این مطالبی که ذکر 
ً
شد فقط و فقط در جواب اراجیفات قزوینی بود و گرنه هیچ شخص ضمنا

گاهی منکر وجود دختران فاطمه شود!! و فقط قصد این بود تا  نمی نه ام کلثوم و نه زینب،عاقل و آ

 ،پیش برود ها به خواننده بفهمانیم که تاریخ بسیار دروغگوست و اگر کسی قصد کند مانند قزوینی

 .اسالم را رد کند! از واضحات یلیتواند خ می

 (و بخندید) شبهات آقای قزوینی و جواب آن را: و اکنون ببینید

 (ع) دختري به نام ام کلثوم نداشته!: یید این که فاطمهأکالم عالمان شیعه در ت :شبهه
 ر مؤمنان یعه در قرن هشتم هجری در باره فرزندان امین حلی از عالمان بزرگ شیرضی الد

نب ین و زیست و هفت نفر است. حسن، حسیاز دختر و پسر ب  یزندان علسد: تعداد فرینو می

 اند. بوده کلثوم است، همگی از فرزندان دخت گرامی رسول خدا  ه وی امّ یکبری که کن

 جواب:

توان این ادعا را از ایشان قبول  باشند که به هیچ وجه نمی  می ۷۰۵رضی الدین حلی متوفی  -۱

 .را ذکر کنند! کرد مگر اینکه دالیل خود

و بعد از ذکر   های فرزندان حضرت علی ایشان درست یک صفحه قبل از ذکر نام -۲

 نویسد: می به دست ابن ملجم  ماجرای ضربت خوردن حضرت علی

يا عدو اهللا ال بأس عىل أيب واهللا جيزيك وبكت،   مؤمننيـام كلثوم بنت أمري الفصاحت «

اهللا لقد رضبته بسيف اشرتيته بألف وسممته بألف درهم، فو ل هلا ابن ملجم: فعالم تبكني،فقا

 .بیروت -۱۴۰، ص ۷ید محسن امین ج س ةاعیان الشیع -١
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: يا بني ان هلكت فالنفس بالنفس، اقتلوه كام هیلبنفان خاننى فأبعده اهللا، ........ ثم قال 

مؤمنني، فقال: انام قتلت ـيا ملعون قتلت أمري ال مؤمننيـزينب بنت أمري القتلني،..... وصاحت 

 .١»أباك، ثم حبسوه...
فرمود.!!! و بعد از آن به فرزند ایشان که   گوید: ام کلثوم دختر امیرالمومنین علی می روایت در اول

 .گوید: و زینب دختر امیر فرمود!!!!!  می کند و بعد از آن نیز  می باشند اشاره  می  سیدنا حسن،منظور

که  ام کلثوم  اند نام برده و همه تصریح کرده  بینیم که در اینجا از دو دختر حضرت علی می

 .)ه بوده.(که به وقتش ذکر خواهد شدفرزند علی و فاطمه بوده که در آن زمان با پدرش در یک خان

!! و یا اینکه کتاب اند این به چه معناست؟؟ یا جناب حلی نادانسته این اشتباه را انجام داده

 .!!اند تهمذکور دستخوش تحریف شده و تحریف کنندگان این قسمت را از قلم انداخ

گوییم: به فرض که هیچ اشتباهی رخ نداده و آقای   می و اگر این دو احتمال مقبول حضرات نیافتاد..

حلی بر این عقیده بوده که سیده فاطمه فقط یک دختر داشته!! این سخن هیچ ارزش علمی نخواهد داشت 

و ما باید ببینیم علمایی  اند ه کردههای نویسندگان ما قبل خود استفاد از کتاب اند چون ایشان هر چه نوشته

 با راویان در ارتباط بودهکه 
ً
گویند!! و از جمله آنها شیخ مفید و طبرسی هستند، که   می چه اند مستقیما

 .٢دانند نه زینب کبری را! می ) را مکنی به ام کلثومبایشان زینب صغری(همسر حضرت عمر 

استناد کرد آن هم در مقام تایید یک سخن از توان به سخن ایشان  می البته در یک صورت«

 .»مین در آن مورد سخنی نگفته باشندعلمای قدیم و یا در صورتی که متقد

***** 
ت الله مرعشی در شرح احقاق الحق به نقل از فضل بن روزبهان از عالمان ی: و آادامه شبهه

 سد:ینو قرن دهم هجری می

گر یست فرزند، امام حسن، دیتی بیبه روا بوده و ن علی را هفده فرزندیر المؤمنیحضرت ام و

 اند. ن هر چهار از فاطمه بودهیا گر ام کلثوم وید -طفلی وفات کرده  در -گر محسن ین، دیامام حس

 

 

 

 .ه ۱۴۰۸، ۱مکتبة المرعشی ـ قم، ط ،۲۴۱القویة لدفع المخاوف الیومیة، الحلی صالعدد  -١

 .۲۰۳الهدی طبرسی صاعالم الوری باعالم  ،۳۵۴، ص۱االرشاد شیخ المفید، ج -٢

 

                                           



 21 شبهات (ازدواج امیر المؤمنین عمر با ام کلثوم) یبررس

 جواب:

توان زینب کبری را   می پس به همین راحتی ،دیدید؟؟ در این سخن نامی از زینب کبری نیست

 کمال شهامت و حماقت آن را ذکر کرده و به نفع خود به کارخط زد!! ولی آقای قزوینی با 

 .بندند!! می

که ایشان از  اند ملخص جواب اینکه آقای مرعشی نیز سخن خود را از فضل بن روزبهان گرفته

هستند و همانطور که گفتیم سخن ایشان هیچ ارزشی ندارد و باید دید مقربین به  ۱۰علمای قرن 

بر ای  ! البته پر واضح است که نوشته فضل بن روزبهان هیچ خدشهاند قرن اول و دوم چه نوشته

 کند. ام کلثوم وارد نمی هموجودیت سید

 نویسد: می و الزم به ذکر است که جناب مرعشی در همین کتاب

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

امام «. ١»وقد مات حمسن صغريا ،أم كلثوم وزينب :وبنتان ،وهم حسن وحسني وحمسن :ذكور

(ع) را بیشتر دوست داشتند... که برای او پنج فرزند  در میان همسرانش حضرت فاطمه  علی

به دنیا آورد،سه پسر:حسن و حسین و محسن و دو دختر:ام کلثوم و زینب!! و محسن در کوچکی 

 .»فوت شد
  نی شما این را ندیده اید که آقای مرعشی در ذکر اوالد حضرت علیآقای قزوی

 اید؟ زده اید و خود را به ندیدن ؟؟یا دیدهاند نوشته

ن باره یعه ساکن نجف در ایف القرشی، محقق معاصر و از مفاخر شیباقر شر شبهه: هادام

 د:یگو می

 ،کلثوم بوده است اش امّ  هینب نداشته است و همو کنیر از حضرت زیقه طاهره، دختری غیصد

ده دارم که ید عقیده هستند. به هر حال من بدون تردین عقیز بر این نیچنانچه برخی از محقق

 کلثوم نداشته است. قه طاهره دختری به نام امّ یصد

 جواب:

که ازدواج مورد بحث  اند همینطور که خودتان گفتید این آقا از معاصر است و ایشان سعی کرده

تواند شریکش را به نفع خود شاهد بگیرد؟؟ خیر بلکه  می پرسم: آیا دزد می اعالم کنند پسرا مردود 

 خندید) باید دالیل آنها را دید.( و

 .۳۶۰پاورقی ص   ۲۵ج  ،شرح إحقاق الحق المرعشی -١
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 گوید:  می ن چنین شخصیأآورم سخن سید مرتضی را که در ش  می و دوباره به یادتان

کلثوم  ازدواج و انتقال ام نیاند. ا ن عقد را انکار کردهیوقوع ا اصحاب غافل ما!،از  یاما کسان«

انکار ا معاند" یجز "جاهل و آن را  معلوم و مشهور استاو  یبرا یبه خانه عمر و آوردن فرزندان

و  یم که مسائل ضروریندار یازیآن هست، ن یبرا ین که راه خروجیاز د یا کند و ما در مسئله ینم

 .١»م!یآشکار را انکار کن

از برجسته ترین آنها هیچ اختالفی در مورد وجود ام کلثوم  و به قول عالم معاصر شیعی و یکی

 وجود ندارد.

 نویسد: می (ع)" (ع) در باب " فرزندان فاطمه دکتر سید جعفر شهیدی در کتاب زندگانی فاطمه الزاهرا

فرزندانی است.  غمبر را از علی یداند،دختر پ خ اسالم مییم و هر آشنا بتاریدان چنانکه می«

ره یسندگان سیاز نویک چیه نب و ام کلثومیو دو دختر بنام ز إ  نیدو پسر بنامهای حسن و حس

 دی ندارد.ین چهار فرزند تردیخ در وجود ایو مؤلفان تار

ن مورخان و تذکره یاز فاطمه صاحب دو دختر بوده است،ب نکه علی ینویسد: در ا می و

 .»شود ده نمییسان اختالفی دینو

توانیم تاسف بخوریم بر حال اصحاب جاهل و معاند و غافل جناب سید مرتضی و  می پس تنها

 .یاران نا آشنا به تاریخ جناب سید جعفر!!

از فاطمه   یسد: فرزندان علینو صالحی شامی در سبل الهدی و الرشاد می ادامه شبهه:

 ادی داشت.یفرزندان زگر زنانش ینب کبری بود و از دین، محسن و زیحسن، حس ،زهرا

 جواب:

دید که ایشان ام کلثوم کبری را  می خواند می اگر قزوینی انصاف داشت و دو خط جلوتر را نیز

. و صالحی شامی این بحث را به ذکر نام فرزندان و مادران آنها که از حضرت علی اند نیز نقل کرده

  اطمه از دیگر همسران حضرت هستند،اختصاص نداده و این از آنجا مشخص است که به جز ف

شناسیم ذکر کرده خود دلیل  می نام نبرده ولی همینکه نام ام کلثوم الکبری را که همه آن را علی 

 .اساس است!! بی بر آن است که ادعای قزوینی

 گذشته از آن جناب صالحی شامی (مانند رضی الدین حلی) ماجرای شهادت حضرت علی 

که عمر به  ،ها م پارچهیو همچنین ماجرای تقس ٢در آن ماجراها نام برده.. را ذکر کرده و از ام کلثوم

 .۱۵۰، ص۳ج :رسائل السیدالمرتضی -١

 .۳۰۷ص  ،۱۱ج  :سبل الهدی والرشاد فی سیرة خیر العباد الصالحی الشامی -٢
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شنهاد کردند یاز حاضران پ یم کرد. برخینه تقسیان زنان مدیرا م ییها روزگار حکومت خود پارچه

ما آب  یط که روز جنگ احد برایسل کلثوم بدهد. عمر گفت: ام از آن پارچه را به ام یکه مقدار

 .١ن پارچه سزاوارتر استیآورد، به ا یم

مدينة، ـقسم مروطا بني نساء أهل ال أن عمر بن اخلطاب « نویسد: می و ماجرا را اینگونه

  مؤمنني أعط هذا بنت رسول اهللاـفبقي منها مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمري ال

 .».فقال عمر.......... -يريد أم كلثوم بنت عيل  -التي عندك 
نگفته فرزند رسول خدا!! اال به فرزندانی که از  کس به فرزندان حضرت علی  هیچتا به حال 

یاد  بینیم که صالحی شامی نیز از آن به عنوان فرزند رسول خدا  می ! واند (ع) متولد شده فاطمه

از حضرت فاطمه است!! که به عقد حضرت عمر در آمد و   کرده که مراد ام کلثوم دختر علی

 مشهود است.این از روای
ً
 ت فوق کامال

 کنند: می تر از همه این متنی است که جناب صالحی شامی نقل و جالب

مهاجرين فقال: أال ـأنه خطب اىل عيل أم كلثوم فتزوجها فأتى عمر ال عمر بن اخلطاب «

  ام کلثوم را از حضرت علی  حضرت عمر« :یعنی  .٢»هتنئوين بأم كلثوم ابنة فاطمة

خواستگاری کرد و او ام کلثوم را به ازدواجش در آورد و حضرت عمر پیش مهاجرین رفت و گفت 

 .!!!!!!»به من تهنیت بگویید به خاطر ام کلثوم دختر فاطمه

قال الليث بن «نویسد:  می  و در جایی نیز در همین کتاب و در ذکر اوالد حضرت علی 

 وزينب وأم كلثوم ورقية  فولدت حسنا وحسينا وحمسنا  بتزوج عيل فاطمة  /سعد 

وولدت ولدا قال أبو عمر:  مات حمسن سقطا، وأن كلثوم كانت عند عمر بن اخلطاب 

وتزوجت زينب بنت فاطمة   قبل وفاة سيدنا رسول اهللا بولدت أم كلثوم بنت فاطمة 

لیث بن سعد « :یعنی. ٣».فامتت عنده وقد ولدت له عليا....... بعبد اهللا بن جعفر  ل

با فاطمه ازدواج کرد و متولد شد از او حسن و    که رحمت خدا بر او باد گفت: حضرت علی

 بحسین و محسن .... و زینب و ام کلثوم و رقیه!! که محسن سقط شد و همانا ام کلثوم همسر عمر 

 .۲۲۰ص  ،۴ج :سبل الهدی -١

 .۴۵۹ص  ،۱۰ج : سبل الهدی -٢

 . ۵۱-۵۰ص ،۱۱ج :سبل الهدی -٣
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متولد   شد و فرزندانی برایش آورد و ابوعمر نیز گفته ام کلثوم دختر فاطمه قبل از وفات محمد

 .الخ »شده و زینب دختر فاطمه با عبدالله بن جعفر ازدواج کرد و در نکاح او بود که وفات کرد..

 نوشته خوب است بدانید که صالحی شامی این اقوال را در باب ذکر اوالد حضرت علی 

و متنی که نقل شد تنها سخنی بود که در مورد اوالد فاطمه در  » أوالدها لسادس عرش: يفا«

 .این باب ذکر شده بود به جز توضیحاتی که در مورد زینب ذکر کرده بود که ما نقل نکردیم!

گاه باشند که گیر چه آدم  .!اند های کذاب و خدا نترسی افتاده پس شیعیان آ

ن یای که بر شرح جالل الد هی) در حاشه۱۰۶۹ یوبی (متوفاین قلیو شهاب الد ادامه شبهه:

ن یرا سه نفر ذکر کرده و از جالل الد ر مؤمنان ین دارد، فرزندان امیمحلی بر منهاج الطالب

 کند:  ن مطلب را نقل مییز همیوطی نیس

چون  ، مگر در حق رسول خدا ،ح استیشود، صح می ن سخن که فرزند به پدر نسبت دادهیا

شود که در  آن حضرت نسبت داده می ن دو بهین و فرزندان پسر ایعنی حسن و حسی ،فرزندان فاطمه

 ت.یاز اهل بیک اگر چه اشراف لقبی است برای هر  ،ندیگو عرف مردم مصر به آنان اشراف می

ن دو که از ین و اوالد این فرزندان دختران حسن و حسینب دختر فاطمه و همچنیو اما فرزندان ز

  ه و فرزندان رسول خدایچه به همه آنان زراگر ،شوند می پدرانشان نسبت دادهت هستد به یر اهل بیغ

 شود. ز گفته میین

فاطمه پس از  و  ر از فاطمه نداشت،یفرزندی غ  وطی گفته است: رسول خداین سیجالل الد

ش عبد الله ینب با پسر عمویو ز  آورد،ا ینب به دنین و زیفرزندانی به نام حسن، حس یادواج با عل

کلثوم داشت. به تمام فرزندان  ، عون اکبر، عباس، محمد و امّ یازدواج کرد که از وی فرزندی به نام عل

ند یگو ن مییولی فقط فرزندان پسر از اوالد حسن و حس ،ندیگو می زین  فاطمه، فرزندان رسول خدا

 ح فرموده است.ین موضوع تصریامبر بر ایپچون خود  ،شود می به آن حضرت نسبت داده

 جواب:

متن فوق در مورد سید و سادات و در همین بحث نقل شده است و منظور جالل الدین سیوطی 

فاطمه دختری به نام ام کلثوم نداشته بلکه به این منظور است که ذریه ام کلثوم  هنیز این نبوده که سید

 د نام آنها را در این بحث ذکر کنند.ادامه نداشته تا الزم باش ب وحضرت عمر 

و ما با بررسی  اند همانطور که در متن آمده جناب قلیونی به قول عالمه سیوطی استناد کرده

 داریم. می های شیخ سیوطی پرده از این دروغ قزوینی نیز بر کتاب
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از ابی را ای  نامی نبرده ولی مرثیه عالمه سیوطی در تاریخ الخلفا از فرزندان حضرت علی 

 .کند! می و گریه کردن ام کلثوم را بیان که ماجرای شهادت حضرت علی  اند االسود نقل کرده

 نویسند. می را با ام کلثوم  (الدر المنثور) ماجرای ازدواج حضرت عمر و در تفسیر خود

 :فقال ،بنت عيل اجتمع عليه أصحابه فباركوا له دعوا له لأم كلثوم  ام تزوج عمر ـل«

إن كل نسب وسبب  :يقول ولكني سمعت رسول اهللا  ،تزوجتها وما يب حاجة إىل النساء لقد

 .١»نسب فاحببت أن يكون بيني وبني رسول اهللا  ،ينقطع يوم القيامة إال سببي ونسبي

پس جالل الدین سیوطی نه تنها منکر وجود سیدة ام کلثوم نشده بلکه ماجرای ازدواج وی را نیز 

در مورد قلیونی نیز هر چند که ایشان وجود ام کلثوم را نفی نکردند ولی اگر هم نقل کرده است و 

هستند که  ۱۲۹۸گوییم حرف ایشان در این مورد حجت نیست زیرا ایشان متوفی  می چنین باشد

 با خبر باشند.  غیر ممکن است بهتر از بالذری و طبری و کلینی! و... از اوالد حضرت علی

ز فرزندان فاطمه زهرا سالم یمحمد خضری از دانشمندان اهل سنت مصر نخ یو ش ادامه شبهه:

 داند: ها را فقط سه نفر مییالله عل

سال داشت با فاطمه که پانزده سال داشت یک ست و یکه ب یدر سال دوم پس از هجرت، عل

 ن ازدواج بودند.یجه اینب نتین و زیعنی حسن، حسی ،ازدواج کرد و فرزندان رسول خدا

 جواب:

 .هستند و سخن ایشان نیز بدون ذکر سند حجت نیست! ۱۰۶۹شیخ محمد خضری متوفی 

(گفته  تولد که چندی بعد از گذشته از این آقای خضری از محسن، فرزند حضرت علی 

 سال) از دنیا رفت. نامی نبرده . ۷شده 

،ایشان به غیر از این سه فرزند نام هیچ یک از فرزندان دیگر حضرت علی ر
ً
ا نیاورده. و این ضمنا

  کتابی است که احوال حضرت محمد ،است »نید المرسلیرة سیس ين فیقینور ال«کتاب که نامش 

 و زندگی ایشان را بررسی کرده است و نه چیز دیگر.

کنند؟؟  ولی جالب است!، چرا آقای قزوینی در این مورد از سخنان علمای سلف استفاده نمی

دارند که بدون استفاده از مرجعی خود به خود بگویند فالن شخص آیا علمای هم عصر علم غیب 

فالن تعداد فرزند داشته و فالنی فرزند او نیست؟!! آیا بهتر نیست که در این مورد به کتب انساب 

 هجری دارند؟  ۲و  ۱کتبی که کمترین فاصله را با قرن  مراجعه کنیم؟

 .لبنان ،بیروت ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،۳۳ص  ۳تفسیر در المنثور ج  -١
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اول بحث ضعف خود را با استناد به کتب  آقای قزوینی پریشان حال غافل از کتب انساب.. در

دهد ولی از کتب سلف ثابت است که حضرت فاطمه  می مولفین معاصر و یا چند قرن قبل، نشان

 .١..اند دو دختر داشته

اما بدبختی قزوینی از این است که حتی علمای معاصر شیعه نیز ام کلثوم را در ردیف فرزندان 

به جز چندی از همدستان  اند و را در این مورد تنها گذاشتهو همه ا اند حضرت فاطمه ذکر کرده

 (شرکای دزد) که گفتم: شاهدی شریک دزد، به نفع دزد مقبول نیست. خودش

------------------------- 

 شواهد این دیدگاه که فاطمه فرزندي به اسم ام کلثوم کبري نداشته!: شبهه
 نب جمع نشده است:یو ز ن نام ام کلثوم یب یح السندیت صحیچ روایدر ه

باره فرزندان عه، دریح السندی در منابع شیت صحیچ رواین است که در هین شاهد اینخست

کلثوم با هم  نب و امّ یشود، نام ز شان مربوط مییی که به ایها و ماجراهایفاطمه زهرا سالم الله عل

 کلثوم. ا نام امّ ینب آمده است و یا نام زیبلکه تنها  ،امدهین

ح نشده است که ین مطلب تصریان به ایعیات شیح السندی از روایت صحیچ روایدر هز یو ن

کلثوم را  ات امّ یبلکه تمام روا ،ها ازدواج کرده باشدیفه دوم با دختر فاطمه زهرا سالم الله علیخل

 اند. معرفی کرده یدختری در خانه امام عل

اجتهادات و سخنان برخی از علما به آن استدالل شده است، ک زی که به عنوان مدریو تنها چ

 گران حجت باشد.یتواند برای د ن هم نمییاست که ا

 جواب:

کنیم تا ایشان رسوا شوند و خوانندگان یقین پیدا کنند که سیده فاطمه  می چندین روایت را نقل

 .اند دو دختر (ام کلثوم و زینب)داشته

 

 

١- :
ً
انساب الطالبیین  يالمجدی ف ،دار السلفیه،۱۱۸-۱۱۳الذریة الطاهرة دوالبی, ص ،۴۶۳، ص۸ج سعد ابن  مثال

 ،حزم جمهرة انساب العرب ابن ،۳۵۴، ص۱االرشاد الشیخ المفید ج ،۴۱۱، ص۲بالذری ج ،۱۱ص :العلوی

المنمق  ،۶۳، ص۳ج :مروج الذهب المسعودی،۲۱۳، ص۲تاریخ الیعقوبی، ج ،۱۱۸، ص۴طبری ج ،۳۷ص

 ، و مناقب اإلمام أمیر المؤمنین  ۱۷۹، ص۳عساکر, ج، بخاری، تاریخ دمشق ابن۴۲۶محمدبن حبیب، ص

 .و... منابع دیگر ۴۸ص  -۲ج  -محمد بن سلیمان الکوفی
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 ):۳۰۰(ح ١مان کوفی شیعییمحمد بن سل -۱

وزنت  :حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن حممد عن أبيه قال :بن عيسى قالأخربنا معن «

مام « . »شعر حسن وحسني وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنته فضة فاطمة ] بنت رسول اهللا [

را وزن کرد و هموزن  کلثوم نب و امیزن و یگوید:حضرت فاطمه[س] موی حسن و حس  باقر

 .»آن را نقره داد
 ٢)۳۸۱(مخ صدوق یش -۲

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

هل قال رسول اهللا قلت أليب عبد اهللا  :قال ،عن حممد بن مروان ،عن مجيل بن صالح ،عمري

: » َّْحَصنَْت  فَاِطَمةَ  إِن
َ
مَ  فَرَْجَها أ ُ  فََحرَّ َ�تََها ا�َّ عنى بذلك احلسن  ،نعم :؟ قال»انلَّارِ  ىلَعَ  ُذرِّ

 . »واحلسني وزينب وأم كلثوم
ک فرمود: فاطمه پا  امبریا پیعرض کردم: آ  د: به امام صادقیگو محمد بن مروان می

ن یاز ا  امبریفرمود: بله، مراد پ  ه او حرام کرده است؟ امامیاست، پس خداوند آتش را بر ذر

 است. کلثوم نب و امیزن و یسخن، حسن و حس

 ٣:خ صدوقیـ ش۳

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

عن حممد بن قاسم  ،عن احلسن بن عيل الوشاء ،عن عيل بن مهزيار ،حدثنا العباس بن معروف

ما معنى قول  ،جعلت فداك :قلت أليب عبد اهللا  :قال ،عن محاد بن عثامن ،بن الفضيل

ْحَصنَْت  فَاِطَمةَ  إِنَّ «:  رسول اهللا 
َ
مَ  فَرَْجَها أ ُ  فََحرَّ َ�تََها ا�َّ معتقون ـال :؟ فقال»انلَّارِ  ىلَعَ  ُذرِّ

به امام :حماد بن عثمان گوید« .٤»وأم كلثوم ،وزينب ،واحلسني ،احلسن :من النار هم ولد بطنها

 .۲۷۲، پاورقی ص ۲ج  ،محمد بن سلیمان الکوفی  مناقب اإلمام أمیر المؤمنین  -١

 ... با سندی صحیح ۱۰۶الصدوق،  ص معانی األخبار  الشیخ  -٢

 ... با سندی محکم ۱۰۷و  ۱۰۶ص  :معانی األخبار  الشیخ الصدوق -٣

 إباحلسنني  -معتربةـبعض األخبار ال كام يف -«نویسد:  شیخ محمد باقر کجوری این روایت را معتبر دانسته و می -٤

 »بطنها: احلسن واحلسني وزينب وأم كلثوممعتقون من النار هم ولد ـال :وزينب وأم كلثوم . قال الصادق 
 .، شیخ محمد باقر کجوری _انتشارات شیخ الرضی۱۹۶ص ،۱ج :الخصائص الفاطمیة
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ک ست که فرمود: فاطمه پایچ  امبریسخن پن یت گردم، معنای ایعرض کردم: فدا  صادق

جواب داد: رهاشدگان از آتش فرزندان   ه او حرام کرد؟ امامیاست، پس خداوند آتش را بر ذّر 

 .»کلثوم نب و امیزن و یاو هستند: حسن و حس
 ١)۱۵۱ـ محمد بن اسحاق (م۴

كلثوم و  أمولدت له ، وحمسن، فذهب حمسن صغرياولدت فاطمة لعيل احلسن واحلسني و«

که در  -ن و محسن یا آورد: حسن و حسین فرزندان را به دنیا  [س] برای علی فاطمه«. »زينب

 .»نبیکلثوم و ز امو  -ا رفت یکوچکی از دن
 ٢):۳۳۴حسین بن حمدان (م-۵

 . »...كلثوم ابنتىّ زينب و ام... وابنىّ احلسن واحلسني و«فرمود:   حضرت علی

 .»کلثوم نب و امیزن و دو دخترم یحسدو پسرم حسن و «: یعنی
  اسرار الفاطمیه:-۶

 ،واإلمام ال يفارقها ،مرضـثقل عليها ال«:  در آخرین لحظات عمر حضرت علی

 .٣»ن واحلسني وزينب وام كلثوم عندهاواحلس ،وأسامء مترضها

يا زينب يا  ،يا ام كلثوم :واسامء يف تلك الليلة ثم ناد: » بعد از غسل دادن حضرت علی

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

 .٤»....الؤمنني 

 .٥ای حسین ..... ،!، ای حسنام کلثوم، ای زینبسپس اسماء در آن شب ندا زد:ای 

 ٦ بحار االنوار مجلسی:-۷

علی و فاطمه و «. »كلثوم ... امنب ويهام زيابنت ونياحلسهام احلسن ويابن.. عىل و فاطمة و«

 .۲۳۱ص  -۵ج  :سیرة ابن إسحاق -١

 .بیروت -۱۶۳ق) ص۳۳۴حمدان خصیبی (م الهدایة الکبری، حسین بن -٢

 .األخیرة،باب لحظات عمرها ۳۳۴اسرار الفاطمیه محمد فاضل المسعودی ص -٣

 .،باب التشییع و الدفن۳۳۵فاطمیه صو اسرار ال ۱۷۹ص   ۴۳ج  :البحار االنوار -٤

 شود. در جواب این ادعا روایات بسیاری موجود بود.. که چند روایتی که گذشت قطره ای از دریا محسوب می -٥

 .۲۹۰، ص۳۰ج :بحاراالنوار  -٦
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 .»کلثوم نب و امیزن، و دو دختر آنها یحس
 کنم. می زند.. شرح حال راویان نقل اول را ذکر می و چون مدعی از روایت صحیح دم

 :مدنى القزازـأبو حييى ال ،معن بن عيسى بن حييى بن دينار األشجعى موالهم

 از این باالتر؟؟ ».هو أثبت أصحاب مالك .. :قال أبو حاتم ،االمام، ثقة ثبت«شرح حال: 

 :مالک ابن انس

أصح  :متثبتني حتى قال البخارـكبري الو ،متقننيـرأس ال ،إمام دار اهلجرة«شرح حال: 

 .»األسانيد كلها

 .١یاد شده  و در معرفة الرجال خویی از او به عنوان اصحاب امام صادق

أبو عبد اهللا  ،احلسني بن عىل بن أبى طالب القرشى اهلاشمىجعفر بن حممد بن عىل بن 

 : مدنى الصادقـال

 .!»ما رأيت أفقه منه :صدوق، فقيه، إمام و قال أبو حنيفة) ( امام صادق « شرح حال:
 !: و ابوجعفر یعنی امام باقر

 .٢»فاضالً و... ،فقيها«

 ندارد؟؟؟چنین روایت محکم و صحیحی نقل شد آیا مدعی باز هم پروا 

کلثوم  نب و امیکنند، از ز را با هم ذکر می  نیرالمؤمنیاری منابع هنگامی که نام فرزندان امیو بس

 .٣ه مادر هر دو حضرت فاطمه(س) استاند ک ح کردهیاری از آنها تصریبرند و بس هر دو نام می

ه از عبدالله تر اینکه زینب کبری خودش دختری به اسم خواهرش یعنی ام کلثوم داشته ک جالب

 .۱۶۵ص  ۱۵ج  :معجم رجال الحدیث خوئی -١

 فصیل بیشتر به کتب رجال، از جمله تهذیب الکمال شیخ مزی مراجعه کنید.برای ت -٢

تهذیب الکمال  ،۱۷۶، ص۶۹و ج ۱۷۹، ص۳ج :عساکر تاریخ دمشق ابن ،۷۰، ص۷ج :سنن الکبری للبیهقی -٣

، ۲۵۸ ص :االشراف مسعودی، التنبیه و۲۹۵، ص۷ج: حجر تهذیب التهذیب ابن ،۴۷۹، ص۲۰ج :المزی

انساب االشراف  ،۶۸، ص۲اربلی ج ةکشف الغم ،۳۶۷، ص۷و ج ۳۱۴، ص۵ج :کثیر ابن ةالنهایالبدایة و

 ةاسدالغاب ،۴۴۰، ص۲ج :اثیر التاریخ ابن يالکامل ف ،۱۵۳، ص۵ج :تاریخ طبری ،۴۱۱، ص۲ج :بالذری

 :الموالید طبرسی تاج ،۲۱۳، ص۲تاریخ یعقوبی ج ،۳۵۵، ص۱ج :ارشاد شیخ مفید ،۷۰، ص۵ج :اثیر ابن

 .حجر ابن ةاباالص ۲۳،ص
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خصی و جالب نیست که ش ١ازدواج کرد !  بن جعفر است!! و بعدها با ابان پسر حضرت عثمان

 .٢نام خودش را بر فرزندش بنهد!

 شبهه: عبد اهللا بن جعفر با چه کسی ازدواج کرده است:
ر یامکی از همسران یاند که عبد الله بن جعفر همزمان با  ح نقل کردهیهای صح اهل سنت با سند

کلثوم و در  ن دختر امّ یات، نام ایمؤمنان و دختر آن حضرت ازدواج کرده است. در برخی از روا

 نب نقل شده است.یگر نام او زیبرخی د

 همزمان ازدواج کرد. یو دختر عل یعبد الله بن جعفر با همسر عل سد:ینو بخاری می

 اند: نب معرفی کردهین دختر را زیت، برخی از عالمان اهل سنت این روایدر شرح ا

لی یو دختر او ازدواج کرد. اما همسر او ل یکی از همسران علیعبد الله بن جعفر با  ابن حجر:

 نب بود.یبنت مسعود و دخترش ز

لی دختر ین لیاند:عبد الله بن جعفر ب کلثوم معرفی کرده ز او را امّ یای ن عده :سعید بن منصور

  ادگار رسول خدایکلثوم فرزند فاطمه  ن دخترش امّ یبود و ب یمسعود نهشلی که در زمانی همسر عل

 زمان همسران عبد الله بودند.یک جمع کرد و هر دو در 

کلثوم  نب را همان امّ یاند اگر ز دانسته ت عالمان اهل سنت ـ چون میین دو رواین ایدر جمع ب

 اند. ابل قبولی کردهر قیآور و صد البته غ ه شگفتیشوند ـ توج معرفی کنند، دچار مشکل می

ام   گریینب و در دیکی زیست که در یت نین دو روایمنافاتی ب سد:ینو ابن حجر عسقالنی می

نکه در زمان یگری ازدواج کرد (نه ایپس از دیک را عبد الله بن جعفر با هر یز ،کلثوم آمده است

 واحد با دو خواهر ازدواج کرده باشد).

بعد با ام کلثوم ازدواج کرد و بعضی گویند بعد از وفات  زینب را طالق داد و بعضی گویند:

 زینب چنین شد.

 جواب:

بیند که علما در این مورد در عجب هستند و هر کدام نظری دارند ولی با این   می خود قزوینی

خواهد از آب گل آلود ماهی بگیرد و این اختالفات را دلیلی بر نفی ازدواج و نفی موجود  می وجود

 .(بخندید به این هذیان)! کلثوم بگیرد!!بودن ام 

. و ۱۵ رقم ۲۹.. و انظر: األخوة و األخوات دارقطنی ص ۴۶۵ص  ۸. طبقات ج ۱۴۱ :الشیعة وأهل البیت -١

 .۵۰۸  اإلصابة ابن حجر رقم

 البته در تاریخ موجود هست که شخصی نام خود را بر فرزندش بگزارد ولی بسیار قلیل است. -٢

 

                                           



 31 شبهات (ازدواج امیر المؤمنین عمر با ام کلثوم) یبررس

توانیم اینگونه بگوییم: ما در باال ثابت کردیم که حضرت فاطمه دختری مشهور به   می به راحتی

زینب کبری نداشته و فقط یک دختر به نام ام کلثوم از او ثابت است که کنیه او زینب است و علما 

و  اند عضی روایات زینب را و در بعضی ام کلثوم نوشتهنیز به خیال اینکه فاطمه دو دختر داشته در ب

 این نیز خود دلیلی است بر اینکه زینب کبری وجود نداشته!!! (به همین راحتی)

 و اما حقیقت ماجرا:

معتقدیم که ام کلثوم به ازدواج حضرت  ،هایی که آقای قزوینی دارند ما طبق همین استدالل

 پردازیم. می رح آن نیزعبدالله بن جعفر در نیامده که به ش

 گوید که: آقای قزوینی اقوالی را که به نفع او بودند را نقل کرد ولی نمی

نویسند که ام کلثوم فقط با حضرت عمر و محمد و عون بن  می بسیاری از تذکره نویسان -۱

 .١جعفر ازدواج کرده و بس

صحیحی عبدالله بن جعفر در حیات حضرت علی با زینب ازدواج کرد و هیچ روایت  -۲

گویند: او در  می وجود ندارد که او زینب را طالق داده باشد و بلکه اکثر تذکره نویسان

 نکاح عبدالله ابن جعفر بود تا وقتی که وفات کرد.

 توانسته با هر دو خواهر ازدواج کند. پس عبدالله بن جعفر به هیچ وجه نمی

تر به  واج کرد؟ به صورت مفصلازد یدر بحث ام کلثوم پس از عمر با چه کس،و به امید خدا

 پردازیم تا خواننده به حقیقت ماجرا پی ببرد. می های حضرت ام کلثوم ازدواج

 البته در باال با نقل روایات متعدد ثابت شد که زینب و ام کلثوم هر دو یک نفر نیستند .

 شبهه: یک خطبه با نام دو نفر:
ک خطبه با دو عنوان ذکر شده یخی یهای تار نب در کوفه و شام، در کتابیباره خطبه حضرت زدر

ای که برای  عنی همان خطبهی ،»خطبة زينب بنت عيل«و » خطبة ام كلثوم بنت عيل«است 

 عینب نقل شده، دقیحضرت ز
ً
 ز ذکر شده است.یکلثوم ن ن همان خطبه برای امّ یقا

نثر الدرر، و ابن  فور از عالمان قرن چهارم در کتاب بالغات النساء، ابوسعد اآلبی دریابن ط

 کنند: گونه نقل می نیکلثوم را در کوفه ا ة، خطبه امّ یحمدون در التذکرة الحمدون

به مردم   گفت، سخن می یا از زبان علیگو ،دمیگر همانند او سخنوری ندیدم و دیکلثوم را د امّ 

را با ستاد، گفت: سخنم یها از حرکت ا اشاره کرد تا ساکت شوند و چون ساکت شدند و زنگ

 .۳۷۰ص  ،۵ج :و امتاع االسماع المقریزی ۱۱۷ص ،۱ج  :. ذخائر العقبی۸ج  ،۹۶ص  :رجوع شود به قاموس الرجال -١
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ای مردم کوفه و ای اهل   کنم، ش پروردگار و با دورود و سالم بر جدم رسول خدا آغاز مییستا

ابد، یان نیچ وقت پایاندوه شما ه  یها شه جاری باد، و نالهیچشمانتان همک رنگ و خدعه، اشین

ل شما،
َ
ل کسی است که رشته خود را پس از محکم شدن از هم می  َمث

َ
 گسست.... َمث

نب سالم الله ین خطبه را از زبان حضرت زیگر از علما، همید و برخی دیخ مفیلی که شدر حا

 اند: ها نقل کردهیعل

 ...،دمیدم و همانند او سخنوری ندیرا د ینب دختر علیز

ان، برخی از علما آن را برای یت از خوردن صدقات کوفیه منع کودکان اهل بین در قضیهمچن

خ انصاری رضوان یچنانچه ش ،اند ها نقل کردهینب سالم الله علیزکلثوم و برخی برای حضرت  امّ 

 سد:ینو ن باره مییه در ایالله تعالی عل

کلثوم معروف و  ا امّ ینب یران از خوردن صدقه اهل کوفه توسط حضرت زیداستان ممانعت اس

 کردند. می ت حرام بود، منعیمشهور است که چون گرفتن صدقه بر اهل ب

 جواب:

که آقای قزوینی ای  الحمدونیه و نثر الدرر از کتب شیعه ةتذکر ،بالغات النسا،های کتاب با رجوع به

 ! اما.....!!؟اب خطبه به نام ام کلثوم ثبت شدهشویم که در هر سه کت می از آنها نام بردند، متوجه

منظور نویسندگان این کتب این نبوده که ام کلثوم همان زینب است.. چرا؟؟ چونکه آنها  -۱

 که خطاب به یزید ایراد شده . و اند غیر از این خطبه را برای حضرت زینب (س) نقل کردهای  خطبه

بینیم که در هر کدام از این کتب از هر دو نام برده شده ولی آن خطبه فقط به اسم یک نفر ثبت  می

 .اند نوشتهای  انهگشده. و صاحبان این کتب برای ام کلثوم و زینب هر کدام تذکره جدا

این روایت از شش نفر نقل  ،جالبی که در این دو نقل قابل توجه است این است که هنکت -۲

کنند: "ام کلثوم" یا "زینب" را دیدم و مثل او  می نفر سخن خود را با این جمله شروع ۶هر  شده! و

 گفت.  می گویا از زبان علی سخن،سخنرانی ندیدم

ورأيت أم كلثوم عليها السالم ومل « :‡ن آبائه از جعفر بن محمد ع در بالغات النسا :الف

 .»مؤمنني ـأر خفرة واهللا أنطق منها كأنام تنطق وتفرغ عىل لسان أمري ال

م ارواهللا خفرة قط انطق منها، ـقال حذيم االسدي: ل« :١یم االسدیدر احتجاج از حذ :ب

 .»كأهنا تنطق وتفرغ عىل لسان عيل 

 .، جعفربیاتی۵۴ص  ة:الخالق الحسینیو ا ۲۹ص  ،۲ج :احتجاج طبرسی -١
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 -بشري بن حذيم االسدي: نظرت إىل زينب بنت عىل يومئذ  وقال«در  معالم المدرستین:   :پ

 . » مؤمنني عيل بن أيب طالبـومل أر خفرة قط انطق منها كأنام تنطق عن لسان أمري ال

محرم سنة إحد ـقدمت الكوفة يف ال :حذمل بن ستري قال« :از ١در االمالی شیخ مفید :ت

ومل أر خفرة قط أنطق منها كأهنا تفرغ عن  إورأيت زينب بنت عيل  :... قال(حذمل بن ستري)

 .»مؤمنني ـلسان أمري ال

نب ي: ونظرت إىل زیمة األسديقال خز« :از:خزیمه االسدی ٢: در الفتوح ابن اعثم کوفیث

بن  ی علنيمؤمنـ الريومئذ ومل أر حفرة قط أفصح منها كأهنا تنطق عن لسان أمي  یبنت عل

 .» طالب یأب

عن « تصریح شده که این قول از بشر بن حریم نقل شده: ٣(الفتوح) کتابدر پاورقی همین  :ج

 .»ميبرش بن حر :وباألصل ،طبقات ربات اخلدود منثور يفـالدر ال
 نفر با این جمالت سخن خود را شروع ۶دیدید که توسط شش راوی این روایت نقل شده و هر 

سخن  یا از زبان علیگو ،دمیسخنوری ندگر همانند او یدم و دیکلثوم را د کنند: زینب یا امّ   می

 گفت. می

 سخنان زینب یا ام کلثوم را اینگونه توصیف،آیا عجیب نیست که هر شش راوی به مثل هم

نفر در مورد آن سخنان یک نظر را داشته باشند و هر شش آنها  ۶شود هر   می کنند؟ چگونه  می

 کلماتی مانند هم را در توصیف آن سخنان به کار ببرند؟

یا این روایات ساخته مولفین است! و یا ساخته راویانی که این روایت را از این شش نفر  :نتیجه

طریق از این روایات کذب است و فقط یکی از آنها صحت دارد! که یا  ۵!! و یا حداقل اند نقل کرده

 و الله اعلم رسد!! می به ام کلثوم یا به زینب

الله سیدبن  همحدث و مورخ شیعی، آی هنوشت ٤»اللهوف يف قتىل الطفوف«در  کتاب  -۳

  حضرت حسین  ) اینچنین آمده:۶۶۴طاووس حسنی (متوفای 
ّ

ف
ُ
زمانی که اشعار (یا دهر ا

 .۳۲۱ص  :األمالی  الشیخ المفید -١

 .۱۲۱ص   ۵ج  ،۳۱۴کتاب الفتوح  أحمد بن أعثم الکوفی متوفی -٢

 .۱۲۱) ص ۱پاورقی ( ، ۵ج   :الفتوح ابن اعثم -٣

 .۵۰طاووس ص  لهوف، ابن -٤
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من خلیل ...) را ایراد فرمود و زینب و اهل حرم علیهّن السالم فریاد به گریه و ناله برداشتند،  كل

 حضرت آنان را امر به صبر کرده و فرمود: 

 ،اءنتِ يا ربابو ،اءنتِ يا فاطمةو ،اءنتِ يا رقيّةو ،اءنتِ يا زينبو ،اختاه يا امّ كلثوميا «

نَ إ ذا اءنا  يْبا واُنْظُرْ تِلْتُ فال تشققن عىل جَ یعنی:  .»ال ختمشن عىلّ وجها وال تقلن عىل هجراقُ

زمانی که من به  ،و تو ای رباب ،و تو ای فاطمه ،و تو ای رقّیه ،و تو ای زینب ،خواهرم ای ام کلثوم«

 . »نزنید و روی نخراشید و کالمی ناروا بر زبان نرانیدک قتل رسیدم در مرگم گریبان چا

ای  ،مطلبی است که سلیمان بن ابراهیم قندوزی ،و مؤ ّید این نقل
ّ
) به نقل از ه۱۲۹۴(متوف

 :یسدنو می مقتل مسّمی به ابومخنف پس از شرح کیفّیت شهادت طفل شش ماهه

»و :ثُم ناد ، كينةُ يا سَ ، وَ لثومَ يا زينب وَ  ،يا رقيةيا اُم كُ ةُ وَ نّى  ،يا عاتِكَ يتى عليكنّ مِ يا اءهلَ بَ

المُ   ،آنگاه فریاد برآورد: ای ام کلثوم و ای سکینه و ای رقّیه! و ای عاتکه و ای زینب« :یعنی .١»السَّ

 . »خداحافظ ،من نیز رفتم ،ای اهل بیت من

 و... ٤الدمعة الساکبه ،٣بحاراالنوار ،٢حییمنتخب طر :در و مانند آن

 .٥»كلثوم و يا سكينة و ... يا زينب و يا ام«گر فرمود: ین در آن روز در جای دین امام حسیهمچن

ن یشد حضرت در آن سرزم ای فرمود که از آن استفاده می د امام جملهی* وقتی قافله به کربال رس

 عرض کرد: نبیرسد. حضرت ز به شهادت می

ن أيقن بالقتل. فقا«   اثكلتاه ينعى احلسنيل: نعم يا أختاه. فقالتْ زينب: ويا اخى هذا كالم مَ

 وبكى النسوةُ و :(الراو) كلثوم  جعلتْ أمدودَ وشققن اجليوب ولطمنَ اخلإىل نفسه. قال

: ای زینب گفتحضرت « :یعنی. ٦»تناد: وا حممداه وا علياه وا أماه وا أخاه وا حسيناه ...

: نب گفتی: بله خواهرم. زفرمود  ن به کشته شدن دارد! امامیقین سخن کسی است که یبرادرم، ا

 .۶۳۳ص ۱۱ج  :(دار األسوة للطباعة والنشر) و احقاق الحق ۷۹ص  ۳ج :ینابیع الموّدة -١

 .۴۴۰ص :منتخب طریحی -٢

 .۴۷، ص۴۵ج :بحاراالنوار -٣

 .۳۳۶، ص۴ج ة:الدمعة الساکب -٤

 .۱۳۹ص ة:یعة النجاذر ،۲۲، ص۲ج :معالی السبطین ،۳۵۱، ص۴ج ة:الدمعة الساکب -٥

 .۴۹ص :لهوف ابن طاووس -٦
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ه سر دادند و به صورت زدند و ید: زنان گریگو دهد. راوی می ن از مرگ خود خبر مییای وای! حس

 .»..هناي، وا حسهخا، وا اه، وا اماهايوا حممدا، وا عل: اد برآوردیکلثوم فر امدند. یبان دریگر
پس مشخص شد که ام کلثوم و زینب هر دو یک نفر نیستند بلکه هر دوی آنها در صحرای 

 .!!اند حضور داشته  سیدنا حسین،کربال همراه برادرشان

قبل از واقعه  ل آید که: چطور ممکن است؟ مگر حضرت ام کلثوم  می حال این سوال پیش

 کردند؟؟  می کربال فوت نشدند؟ پس آنجا چه

دختر حضرت فاطمه( سالم الله علیها) ،جواب ساده است،این ام کلثوم بنت علی بن ابیطالب

دو دختر دیگر هم به اسم ام کلثوم   نیستند و طبق کتب تاریخ و انساب حضرت علی

 .١اند داشته

م و ام کلثو ٢ةی(احتماال ام کلثوم وسطی) بنت ام سعد دختر عروة بن مسعود الثقف ام کلثوم

 .٣ر ابن عباس) دختر ام ولد.. یالصغری (همسر کث

كلثوم  زينب الكرب وام«نویسد:  می را اینگونه  اربلی از علمای تشیع اسامی دختران علی

كلثوم  الصغر وامرملة هانى وميمونه وزينب الصغر و احلسن ورملة الكرب ام الكرب وام

 .٤ولد بوده است کلثوم دوم ام  ر امکند که ماد در ادامه اشاره می »رقية و ....الصغر و

توان حداقل صحت وجود دو ام کلثوم را قطعی دانست. که  می با در نظر داشتن اقوال اهل فن

 حول ام کلثوم کبری دختر فاطمه الزهرا هیچ تردیدی نیست.

(س) نبوده بلکه ام  هپس بدون شک ام کلثومی که در کربال حضور داشته دختر حضرت فاطم

 کلثوم صغری بوده که در آن واقعه حضور داشته است.

اما اگر مدعیان لجاجت کنند و بگویند: نه آن ام کلثوم حاضر در صحرای کربال، ام کلثوم 

 ام کلثوم  می گوییم: شما درست  می شویم و می صغری نبوده. ما هم با ایشان همصدا
ً
فرمایید، اصال

خواهر حضرت زینب در آن واقعه حضور داشته و ماجرای وفات ایشان در دوران خالفت  ،کبری

تا چهار ام کلثوم نیز ذکر شده که دو تن از آنها اسمشان ام کلثوم و دو تن دیگر کنیه آنها ام کلثوم بوده ولی به نظر  -١

 آید.. والله اعلم! صحیح نمی

 .۴۸۵-۴۸۴، ص۳ج :و اعیان الشیعة ۳۹۵ص  ،۳ج  :مراجعه شود به الکامل ابن اثیر -٢

 .۳۵، ص۷۰ج :تاریخ مدینه دمشق ،۱۵ص :(تاج الموالید) طبرسیة تاریخ موالید االئم -٣

 .۶۸ـ  ۶۹،ص۲، جةالغم کشف -٤
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معاویه اشتباه است ولی این به آن معنی نیست که زینب و ام کلثوم یک نفر هستند زیرا از متن 

 روایات فوق ثابت شد که در آن ماجرا  هم بانوی زینب نام و هم ام کلثوم نامی حضور داشته است.

بر ای  ر بالفرض ماجرا وفات ایشان در دوران معاویه صحیح نباشد نیز هیچ خدشهیعنی اگ

 شود. نمی موجودیت سیدة ام کلثوم وارد

 شبهه: عزاداري و نوحه خوانی ام کلثوم براي حضرت زهرا سالم اهللا علیها:
 سد:ینو ن مییشابوری در روضة الواعظیفتال ن

شم در ها کپارچه صدای ناله سر دادند، زنان بنیی نهیا رفت، مردم مدیهنگامی که فاطمه از دن

اد و ناله ینه از فریآن چنان که مد ،دیچیون آنان در همه جا پیخانه آن حضرت گردآمدند و صدای ش

 .د و سرور ما و ای دختر رسول خدا یگفتند: ای س آنان به لرزه درآمد و می

ن در جلوی آنحضرت نشسته و یآمده در حالی که حسن و حس یمردم دسته دسته به نزد عل

 شدند. می انیه آن دو گریز از گریکردند و مردم ن ه مییگر

رون آمد یکلثوم در حالی که روبند بر چهره داشت و چادر عربی برسرش افکنده بود، از خانه ب امّ 

 گریچگاه دیزد: ای جد بزرگوار! و ای رسول خدا! اکنون به حق تو را از دست دادم که ه اد مییو فر

اورند یرون بینه همه جمع شده بودند و منتظر بودند تا جنازه فاطمه را بیمردم مد  د،یم دیتو را نخواه

را امشب یز ،دید و متفرق شویرون آمد و گفت: همه برگردیتا بر وی نماز بخوانند، ابوذر از خانه ب

 ر افتاد، مردم همه متفرق شدند.یشود و به تأخ نمی بدن زهرا دفن

 ت چند نکته قابل توجه است:ین روایدر ا

دگان حضرت زهرا سالم الله یکلثوم به عنوان فرزندان و داغد ن و امّ یتنها نام حسن، حس -۱

تر از  ها که به اتفاق همه بزرگینب سالم الله علیها ذکر شده و نامی از حضرت زیعل

 کلثوم بوده برده نشده است. امّ 

کلثوم  ان وجود امّ یها، طبق نظر مدعیه علکلثوم در زمان شهادت حضرت زهرا سالم الل امّ  -۲

ن حالت، دو سال یتر بنانهیا آمده، در خوشیامبر به دنیهای عمر پ ن سالیاند در واپس که گفته

ت (از جمله یل ذکر شده در روایم تفاصیتوان ن نکته چگونه مییداشته است. با توجه به ا

دی وجود ندارد ین تردیم. بنابرایینماکلثوم حمل  دن برقع و...) را بر امّ یسرائی و پوش نوحه

 ها است.ینب سالم الله علیکلثوم همان حضرت ز ن امّ یکه ا
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 جواب:

ای  تر بوده است که یاوه گوید: اتفاق همه بر این است که زینب از ام کلثوم بزرگ می قزوینی

وی در  سال بیش نیست.زیرا در مورد تولد ام کلثوم تنها یک قول دقیق نقل شده و آن هم اینکه 

 .١تولد یافت یششم هجر

 نویسند: می به نقل از ذهبی   ذهبی و ابن کثیر و مولف شیعه موسوعه امام علی با ابیطالب

مطلب بن هاشم اهلاشمية، شقيقة احلسن ـأم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب اهلاشمية ابن عبد ال«

خطبها عمر  ومل ترو عنه شيئا.  د سنة ست من اهلجرة، ورأت النبيواحلسني.ولدت: يف حدو

 .٢»بن اخلطاب

اشمية أمها فاطمة أم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب اهل« نویسد: می و ابن حجر عسقالنی نیز

وتزوجها عمر بن اخلطاب وهلا عرش سنني او   ولدت يف أواخر عهد النبي بنت رسول اهللا 

در اواخر  ، ش فاطمه دختر رسول خدابن ابی طالب هاشمی، مادر یکلثوم دختر عل امّ « .٣»اكثر

شتر داشت یا بیوی در هنگام ازدواج ده سال  ،ا آمده و عمر با او ازدواج کردیبه دن   امبریزندگانی پ

 .»ا رفتندیروز از دنیک د در یا آورد و او و فرزندش زید را به دنیو برای عمر ز
 نویسد: می  »بانوان عالمه و آثار آنها« و مولف شیعی کتاب

ش یب پنج سالکه  ام کلثومرا وداع گفت،  دار فانیها السالم، یعل حضرت زهراهنگامی که 

 .٤... نداشت برقعی به صورت انداخت و چادری بلند بر سر کرد و

 .شود!  می ساله ۱۱ یهجر ۱۷پس در سال  ،ساله بوده ۵ یهجر ۱۱در سال  یعنی

ترین علما از جمله ابن  تر بود.که قدیمی بزرگتوان گفت ام کلثوم از زینب  می و به جرات

  .٥دانند می ) همین قول را ارجح۱۵۱اسحاق (متوفی

در سال  یاالول ی(س) اقوال زیادی مانند پنجم جماد نبیخ والدت حضرت زیولی در مورد تار

ن سال نهم پس از جنگ تبوک هم ا ششم، شعبان سال ششم، سال چهارم و اواخر رمضایپنجم 

 .۵۰۰ , ص۳، سیر اعالم النبالء الذهبی ج۲۳۸، اعالم النساء ص۱۲۶، ص۱طالب، ج بن ابی موسوعة االمام علی -١

 .و سیرة النبویه ابن کثیر ۳۳۰ص ، ۵ج :النهایة ابن کثیر، بدایه و۵۰۰, ص۳ج :سیر اعالم النبالء الذهبی -٢

 .بیروت ،، دار الکتب العلمیة۲۱۱ص  ،۱ج   :اإلیثار بمعرفة رواة اآلثار ابن حجر عسقالنی -٣

 .های علمیه خواهران نویسنده: معاونت پژوهش مرکز حوزه ،۱ص  :بانوان عالمه و آثار آنها-٤

 .۵۰۰ص، ۵ج :عالم النبالءسیر ا ،دمشق،۲۳۱، ص۵اسحاق ج ابن -٥
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تر بوده. قرائنی  تر است ولی طبق قرائن او از ام کلثوم کوچک حمعلوم نیست کدام صحی که ،١هست

که در آن نامی از زینب نیست و به احتمال او در  !اند مانند همین روایتی که آقای قزوینی نقل کرده

 تر از این بوده که در این ماجراها داخل شود . ها کوچک آن سال

 از اب
ً
(ع) حسن را در آغوش راستش و  گفت:فاطمه می ن بابویه نقل کردیم کهو یا روایتی که قبال

ش گرفت، سپس به کلثوم را با دست راست ن را در آغوش چپش حمل کرد و دست چپ امیحس

آورد!! که  نمی از زینب به میان ی(خواستگاری از دخت ابوجهل).. و نام ٢حجره پدرش رفت!!!

 در آن سال
ً
 .نیا نیامده بود و یا خیلی کوچک بوده!ز او یا به دیها ن احتماال

 کند که فرمودند:  می روایت  و این روایت را که مال باقر مجلسی از امام صادق

ا رفتم، خودت غسل یفرمود: وقتی از دن  یها در لحظه احتضار به علیفاطمه سالم الله عل

قبر قرار ده، سنگ لحد را بگذار، کرم نماز بخوان، مرا در یر، کفن بر من بپوشان، بر پیمرا به عهده بگ

ت به یچون در آن لحظه م ،اد بخوانین و قرآن و دعا زیز، باالی سرم بنشیروی بدنم برک خا

کنم که به  سپارم و سفارش می به خدا می یار محتاج است. و تو را ای علین زندگان بسیهمنش

ن دخترم به یرمود: هنگامی که اکلثوم را به خودش چسپاند و ف فرزندانم خوبی کن. سپس فاطمه، امّ 

 .٣سپارم او است و او را به خدا می د، وسائل منزل مالیسن رشد و بلوغ رس

 هکه سیدة فاطمه، ام کلثوم را بر سید اند تر از زینب بوده پس مشخص است که ام کلثوم بزرگ

 دارند. می زینب مقدم

ن دختر یاو با نام اول ینام، از او، و هم حضرت فاروق یو شواهد دیگری مانند خواستگار

فرزند خود گذاشته  ی(به این معنی که حضرت فاطمه نام خواهرش را رو  درگذشته رسول خدا

 تر باشد. (ع) بزرگ نبیرسد او به سن از حضرت ز  می ، به نظریباشد) به سال دوم هجر

جا,  تا, بی سیدحسین افتخارزاده, بی ترجمه ،، احمد الرحمانی الهمدانی۹۱۸فاطمة زهراء شادمانی دل پیامبر ص -١

کاظم القزوینی، داراالنصار,  محمد ، السید۱۷۰-۱۶۹ فاطمة الزهراء من المهد الی اللحد ص ،ش۱۳۷۳

 .ق۱۴۲۲جا,  بی

همین روایت را شیخ مجلسی نیز در کتابش جالءالعیون  -، چاپ نجف۱۸۵-۱۸۶ ص :هبابوی علل الشرایع، إبن -٢

 آورده است. 

 .۲۷ص  ۷۹ج  :بحار األنوار مجلسی -٣
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کلثوم، حضرت عمر از ام یدر پاسخ به خواستگار  ن است که حضرت علییگر اینه دیقر 

است که ن استدالل اعتراض نکرده و نگفتهیعمر به ادنا یسکلثوم استدالل کرده و  به کوچک بودن ام

 :نب را به من بده! چونیگرت زیپس دختر د

، اگر ز
ً
کلثوم.  کرد نه از ام  می یاز او خواستگار یستیبود، عمر با  می تر نب بزرگیاوال

معناست.  یتر، ب کوچک بودن او، با وجود خواهر بزرگتر با علم به  از خواهر کوچک یخواستگار

 .استنب همسر عبدالله، پسر جعفر، نبوده یهنوز حضرت ز ین خواستگارینکه در زمان ایضمن ا

، اگر زیثان
ً
ن مطلب ید حضرت عمر در رد استدالل سیدنا علی به ایبود، با  می تر (ع) بزرگ نبیا

 کرد.  می استدالل

در جنگ خیبر   که حضرت علی» درةيحي مأ يسمتن«وجود دارد، مانند  ین قرائنیهمچن

(شیر) نهاد، که مردان عرب، قبل از اسالم و در صدر  فرمود: من همانم که مادمر اسمم را حیدر

 گذاشتند.   می فرزندان را به زنانشان وا یاسالم، امر نامگذار

کلثوم و  ام ل تر از حضرت فاطمه رگو خواهران به سن بز  نام دو تن از دختران رسول خدا

کلثوم که همسر  اد و خاطره خواهرش امیداشتن  زنده نگه یا آن حضرت براینب است. گویز

ن دخترش را یا رفت، نام نخستیهمزمان با جنگ بدر از دن یحضرت عثمان بود و به سال دوم هجر

همزمان با فوت خواهر ، دختر دوم آن حضرت، ل نبیز والدت حضرت زیکلثوم گذاشت. ن ام

 .١نب نهادیرو نام او را ز نینب بود و از ایگرش زید

 ۱۲تر بوده و یا حداقل اینکه در سال  بزرگ ل پس ثابت شد که ام کلثوم از حضرت زینب

سال  ۶توان سن  می که چادر و برقع بپوشد. (با توجه به اقوال علما اند هجری تا به آن حدسن داشته

 .سال) ۱۲یا  ۱۱شود  می ه وقت خواستگاریرا عنوان کرد، که ب

 شبهه: امیر مؤمنان در شب ضربت خوردن، مهمان چه کسی بود؟
کی از یدر ماه رمضان، هر شب در خانه  ر مؤمنان یات متعددی وجود دارد که امیروا

ن و شبی در خانه عبد یکردند. شبی در خانه امام حسن و شبی در خانه امام حس فرزندانش افطار می

کلثوم بوده  ها در خانه امّ  ز طبق تمام نقلینب). و در شب شهادت نیالله بن جعفر (شوهر حضرت ز

 ک از افراد نام برده شده است؟یکلثوم همسر کدام امّ  ،است

 سد:ینو ف اإلرشاد میید در کتاب شریخ مفیش

 .۱۸ص ،تاریخ االسالم الغروی, الشیخ محمدهادی شیعی(معاصر)ي السیدة زینب ف -١

 

                                           



 به روشنی آفتاب  40

ن و یشبی را نزد حسن و شبی را نزد حس ر مؤمنان ید، امیرمضان فرارسک و چون ماه مبار

ش از سه یگذراند و ب ها) میینب سالم الله علیشبی هم خانه عبد الله بن جعفر (شوهر حضرت ز

د؟ فرمود: یخور های رمضان سؤال شد که چرا غذا کم می کی از شبیخورد، در  لقمه غذا نمی

دارم با شکم گرسنه به مالقات  افت و دوستیه از مرگ و شهادت) مرادرخواهد یفرمان خدا (کنا

 ر شکافتند.یش باقی نمانده بود که در آخر شب فرقش را با شمشیا دو شب بیشب یک بروم، 

 اند: ن صورت نقل کردهیت را به این روایز همی(ابن اثیر و زمخشری! و نویری) ن عالمان اهل سنت

ن و شبی هم نزد عبد یحس شب را نزد حسن و شبی را نزدیک  ید، علیرس ماه رمضان که فرا می

گفت: دوست  می خورد و نمی ش از سه لقمه غذایو ب  کرد، می نب) افطاریالله بن جعفر، (همسر ز

 دار معبودم بشتام.یدارم با شکم گرسنه به د

کلثوم  ن شب، مهمان امّ یدر آخر   ر مؤمنانیات، امیای از روا گر، طبق عدهیو از طرف د

 ها بوده است:یسالم الله عل

ای پهن  د، هنگام افطار سفرهیچون شب نوزدهم رمضان فرا رس:(ع) مال باقر مجلسی: ام کلثوم

 در آن بود.ک ر و مقدار نمیکردم که دو قرص نان جو و ظرفی ش

ن یا  یرمؤمنان علیم برنامه امیید بگویا بایات جمع کرد؟ ین رواین ایتوان ب حال چگونه می

یک نب و یشب در خانه زیک ن و یشب در خانه حسیک شب در خانه حسن و یک بوده است که 

د خانه یا بایو  ،ت مذکور داردیهم باشد، که منافات با نص روایکلثوم سالم الله عل شب در خانه امّ 

تواند خانه عبد الله بن جعفر باشد.  م، که تنها میین سه خانه به حساب آوریکی از ایکلثوم را  امّ 

 کلثوم است. ها همان امّ ینب سالم الله علیعبد الله بن جعفر، زعنی همسر ی

شان یر مؤمنان شبی را به ایکلثومی وجود داشته است، چرا ام ن که اگر امّ یگر ایو نکته د

 اند؟ اختصاص نداده

 جواب:

 در این مورد چند نکته حائض اهمیت است.

به جای عبدالله بن جعفر از عبدالله این روایت به دو شکل و متن نقل شده که در اکثر آنها  -۱

 بن عباس یاد شده ..

 نویسند: می تعداد کثیری از علما اینچنین

يتعشى ليلة عند  مؤمنني ـمغرية قال:ملا دخل شهر رمضان كان امري الـعثامن بن ال«
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. ١»احلسن، وليلة عند احلسني، وليلة عند عبد اهللا بن العباس، وكان ال يزيد عىل ثالث لقم...

ن و شبی را نزد یشبی را نزد حسن و شبی را نزد حس ر مؤمنان ید، امیچون ماه رمضان فرارس«

 .!»خورد ش از سه لقمه نمییگذراند و ب (پسر عمویش) می عبد الله بن عباس
روایت و روایتی که خود نقل  پرسم: اگر ام کلثوم را خط بزنیم! شما بین این می حال من از ایشان

گویم: در این روایت فقط از حسن و حسین اسم به میان آمده  می کنید؟؟ من می جمعاید چگونه  کرده

گیریم که حضرت علی  می در حالی که زینب نیز در آن شهر بود، چرا از او نامی نیست؟؟ پس نتیجه

 فرزندی به جز حسن و حسین از فاطمه نداشته! اگر چنین بگویم به من نمی 
ً
 خندید؟ اصال

) ( ، آیا حضرت علی٢اند همسر در نکاح داشته ۴ ،) در آن وقت( حضرت علی -۲

انه كان ( خوابید؟؟  می ماند و همانجا  می بعد از خوردن افطاری شب را هم پیش دختر یا پسرش

 کرد؟ می روز رمضان با همسر و منزل خود قطع رابطه ۳۰) یعنی در ظلوما جهوال!!

رد و بعد از ضربت خوردن او در نماز صبح ضربت خو  طبق نص تاریخ حضرت علی -۳

 .٣ومحل علی الی منزلهمل کردند... سوی خانه خودش ح را به

 .او را به سوی خانه خودش حمل کردند نه خانه فرزندانش!

چیزی خالف  اند که ام کلثوم در آن حضور داشته اند گفتهای  و اینکه در روایت آن خانه را خانه

محمد  ) در آن سال شهید شد( هجری که حضرت علی ۴۰در سال :چونکه،حقیقت نیست

) . و به علت اینکه سال ازدواج عون بن ٤بن جعفر همسر دوم ام کلثوم شهید شده بود (در صفین

و روضة  ،۴۳۰و ص ۲۹۱ص  ۲ج :شرح األخبار قاضی نعمان مغربی ،۷۱ص  ۲ج  :مناقب اإلمام أمیر المؤمنین -١

 ،۶۲ص  ،۲ج :کشف الغمة ،۵۵۵ص  ۴۲ج  :تاریخ دمشق ابن عساکر،۱۳۵ص  :الواعظین فتال نیشابوری

طبقات الشیعة، سید علی  يالدرجات الرفیعة ف ،(موسسه نشر اسالمی) ۷۵ص  :عباس قمی ،األنوار البهیة

ص  ۷ج  :نهج السعادة شیخ محمودی ،۲۴۹ص  ۱۸ج  :ق الحق مرعشیشرح احقا،۱۱۸ص  :خان مدنی

 و...  ۱۳۷ص  :نظم درر السمطین الزرندی الحنفی،۳۶۵۸۳ح ۱۹۵ص ۱۳ج  :کنز العمال متقی هندی ،۱۰۰

معرفة  يامامه بنت ابی العاص و لیلی بنت مسعود و اسما بنت عمیس و ام البنین .. نگا: الفصول المهمة ف -٢

 ._ دار الحدیث للطباعة والنشر ۶۴۸ص  ،۱ج :األئمة ابن صباغ

 .۱۲۵ ص :و جزء حدیثی ۲۶ص  :تراجم الشهدا و ۷۰ص  :و الوجیز المفید ۳۲۸و  ۳۲۷ص  ،۷ج ة:والنهای ةبدایال -٣

 ،۶ج :اعالم الزرکلی ،۷۷۸۰رقم  ۷ص  ،۶ج :اإلصابة ،۹۸، ص۳و ج ۳۰۰-۲۹۹، ص۲ج :انساب االشراف -٤

.. در مورد شهادت محمد بن جعفر و عون بن جعفر، همسر دوم و سوم ام کلثوم در بحث "ام کلثوم پس ۶۹ص 

 صحبت خواهد شد.
ً
 از عمر با چه کسی ازدواج کرد"مفصال
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شوهری  ب توان گفت در آن سال ام کلثوم می جعفر با ام کلثوم(علیها الٌسالم) مشخص نیست،

 . اند نداشته و در خانه پدرشان ساکن بوده

دخترش را به خانه خودش   ، حضرت علی (همانطور که بعد از شهادت حضرت فاروق

 .)اند بعد از شهادت محمد بن جعفر نیز همین کار را کرده توان گفت: می ،آورد

(ع) شبی که پدر ایشان به شهادت رسیدند در خانه  در روایتی آمده که حضرت ام کلثوم -۴

روز رمضان تا  ۳۰فردی در هر  ،همانطور که گفتیم جالب نیستو ( بودند.  حضرت علی

  .آن هم در صورتی که خود دارای منزل هستند!) صبح در خانه فرزندانش به سر ببرد،

  روزی در خانه حسن  نوشته شده: حضرت علی اند در ادعایی که مدعی ذکر کرده -۵

 .اند کرده می (ع) افطاری ینبو ز  و روزی نزد عبدالله بن جعفر  و روزی نزد حسین

کرده که ذکری از  می زندگی  توان گفت:ام کلثوم در خانه خود حضرت علی می به جرات

 .مهمان خانه او شده باشند!!  خانه مستقلی برای او نیست تا حضرت علی

 و در روایات اینگونه آمده:

خودشان) ام کلثوم  و بعد از انتقال ایشان به خانه  (بعد از ضربت خوردن حضرت علی

دختر حضرت علی با گریه و شیون خطاب به ابن ملجم گفت: ای دشمن خدا، هیچ زیانی به پدرم 

إذ نادته أم كلثوم بنت عىل وهى ( رسد و خداوند متعال تو را خوار و ذلیل خواهد ساخت. نمی

  .)تبكى أي عدو اهللا ال بأس عىل أبى واهللا خمزيك

کنی؟ به خدا آن (شمشیر) را با هزار دینار خریدم و با هزار دینار   می ابن ملجم گفت: پس چرا گریه

 .١ماند آمد، کسی از آنها زنده نمی  می آن را زهرآگین ساختم. و اگر این ضربه بر همه اهل مصر وارد

 نیز گفتیم حضرت علی
ً
را بعد از ضربت خوردن به خانه خودشان حمل   همانطور که قبال

که اولین شخصی که با ابن  اند د که حضرت ام کلثوم در آن خانه حضور داشتهکردند. و نیز نقل ش

 .اند گوید ایشان بوده می ملجم سخن

نیز بعد از ضربت   و حضرت علی اند کرده می سوال: اگر ام کلثوم در خانه مستقلی زندگی

و یا چگونه به  اند ردهک می . ام کلثوم در آنجا چه اند (نه خانه فرزندان) منتقل شده به خانه خودشان

 و چطور زینب قبل از وی آنجا نبوده و چطور... اند آن سرعت به آنجا خود را رسانیده

 .۱۱۲ص  ،۴ج  :تاریخ طبری -١
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بود که ای  به آنجا انتقال داده شد خانه  که حضرت علیای  پس شکی نیست که خانه

 »منزلهـالی ال محل عيل« گفتند: کرد و گرنه مورخان نمی می دخترش نیز در آن همراه پدرش زندگی

 .»به سوی خانه دخترش ام کلثوم حمل شد« نوشتند: می

توان گفت که او با  آن وقت نیز نمی ،برای خود داشته باشندای  به فرض که ام کلثوم خانه -۵

  .کرده! می همسر زندگی

اآلمال  یدر منته یو محدث قم ١در بحاراالنوار یدر کتب خود و مجلس ید و طوسیخ مفیش

م کلثوم (عل ۱۸۵ص  یإل ۱۷۰ص 
ُ
 کنند که ایشان  می را نقل یتیها السالم) روایاز حضرت ا

 :فرمایند می

یک  ،ستادندی) به خانه آمدند و به نماز ا( یچون شب نوزدهم ماه رمضان شد حضرت عل«

شان ینمک جهت افطار ا یر و مقداریک کاسه شیجو و  دو قرص نانطبق غذا (افطاری) شامل 

 یدان نمی ایستـند و گفتـند آیگر ،از نماز فارغ شدند چشمشان بر طبق افتادشان یآماده کردم چون ا

ملبسه رشبه ومة! ما من رجل ٍ طاب مطعمه ويا بني« :کنم و فرمودند  می من از پسر عمم متابعـت

 حرامها يفهلا حساب وحال ا يفية إن الدنيا بني ،اميوم القي اهللا  یدي نيإال طال وقوفه ب

شتر یامت بیتوقفش در روز ق ،کوتریا نین دنیدختر ! هرکس خوراک و پوشاکش در ا یا«. »عقاب

ای فرزندم به خدا « :و فرمودند »بر مال حالل حساب و بر مال حرام عذاب است............ ،است

يا بنية واهللا ال آكل شيئاً حتی ترفعني . (»یرا برداردو خورشت  از یکیخورم تا  قسم چیزی نمی

 .)االدامنياحد 

همانطور که مالحظه کردید، دو قرص نان و دو خورشت سر سفره بوده،  ولی چرا فقط دو 

؟ اگر حضرت ام کلثوم در خانه همسر بودند بدون شک همسرشان نیز بر ؟خورشت و دوقرص نان

بود، و به جای دو خورشت سه خورشت و به جای دو قرص نان سه قرص الزم بود،  می سر سفره

تا با  اند ام کلثوم در آن وقت همسری نداشته ،کند می وضوع نیز دلیلی دیگر است که ثابتپس این م

 آنان سر یک سفره بنشیند.

)  بعد از ( حضرت علی کند که: می و مجلسی در چند صفحه بعد نیز چنین روایتی را نقل

 )امام حسن (« .دم نماز گذاردخود گذاشت تا با مر ی) را به جاضربت خوردن امام حسن (

 .به اختصار ۲۷۶ص  ،۴۲ج  :بحار االنوار مجلسی -١
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ک یستند ... و آن حضرت را در حجره نزدیسر حضرت آمدند و گر یاز نماز فارغ شدند باال یوقت

م کلثوم (علینب (علیحضرت ز دند یخود خوابان یمصال
ُ
 ها السالم)یها السالم) و حضرت ا

کردند حضرت علی   می آن حضرت یبرا یش آن حضرت نشستند و نوحه و زاریآمدند و در پ

نب ي: واقبلت زیحمرابه. قال الراو إىل حجرته وجلس يف ثم ادخل «ای دخترانم..... فرمود:

 .١»ا أبتاهيوام كلثوم حتى جلستا معه عىل فراشه، وأقبلتا تند بانه وتقوالن: 

 ! خوب خواندی؟؟ حضرت زینب و ام کلثوم، یعنی دو دختر حضرت فاطمه(ع)آقای قزوینی

دیده و توان اید و یا  د . شاید شما این روایت را ندیدهپدرشان آمدنکه به وقت ضربت خوردن نزد 

 اید؟ خواندن آن را نداشته

وام   ینب بنت عليرصخت ز كفعند ذل« نویسد: می و مجلسی در چند صفحه بعد

 .»!!!٢ع نسائهيكلثوم ومج

ا ينب وام كلثوم وقال: يباخته ز ثم ناد احلسن « نویسد: می و در صفحه بعدش ضمن روایتی

 .»خواهرش زینب و ام کلثوم را صدا زد و گفت:ای خواهرانم...!! سپس سیدنا حسن « .٣»..اختاه.

 خجل ما علی الكاذب االلبالغ، وا ما علينا االو
 کنیم: می و برای اینکه دیگر نگویند ام کلثوم در آن وقت در آنجا حضور نداشته این دو قول را نیز نقل

طلق « .٤»طلق األعمى عن جدته قالت: كنت أنوح أنا وأم كلثوم بنت عيل عىل عيل، «

برای  گفته است: من هم همراه ام کلثوم دختر علی  می کند که می اعمی، از قول مادر بزرگش نقل

 .»کردم می ییآن حضرت نوحه سرا
 به این ترتیب است: کند که می ابن عبدالبر نیز شعری را از ام هیثم دختر عریان نغعی نقل

ــــــــعدينا ــــــــك أس ــــــــني وحي ــــــــا ع  أال ي
 

ــــــــــ  ــــــــــري ال ــــــــــى أم  مؤمنياـأال تبك
 

ــــــــــــــه ــــــــــــــومٍ علي  تبكــــــــــــــي أم كلث
 

 بعربهتــــــــــا وقــــــــــد رأت اليقينــــــــــا 
 

ـــــــث كـــــــانوا  أال قـــــــل للخـــــــوارج حي
 

ـــــــامتينا  ـــــــون الش ـــــــرت عي ـــــــال ق  ف
 

 .۲۸۹ص ،۴۲ج :بحاراالنوار مجلسی  -١

 .۲۹۳ص ،۴۲ج :بحاراالنوار -٢

 .۲۹۴ص  ،۴۲ج: بحاراالنوار -٣

 .مقتل امیرالمومنین علی ابن ابیطالب ،و انساب االشراف ۳۸ص  ،۳ج :طبقات الکبری ابن سعد -٤
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ــــــــــا ــــــــــيام فجعتمون ــــــــــهر الص  أيف ش
 

ـــــــا  ـــــــاس طـــــــراً أمجعين  ١بخـــــــري الن
 

 کنی؟ کن، آیا بر امیرالمؤمنین گریه نمی ای چشم، وای بر تو، ما را خوشبخت«

یه ام کلثوم اشک یزان بر او گر  (مرگ او) را دیده است.  می ر
ً
 کند که او یقینا

 به خوارج بگو، هر جا که هستند، خوشحالی به خود نبینند.

را  شد و آنها  می اید؟! شما، بهترین کسی را که بر چهارپایان سوار آیا در ماه رمضان ما را جمع کرده

های مثانی و مئین را خوانده است،  پوشید و سوره  می شد و کفش  می کرد و سوار بر کشتی  می رام

 .»کشتید!

،و بعد از شهادت پدر و اند :ام کلثوم در آن تاریخ بیوه و ساکن خانه پدرشان بودهنتیجه

 (والله اعلم)  کند. می سرپرستشان، پسر عموی ایشان با وی ازدواج

 :وم بهترین دختر امیر مؤمنان شبهه: ام کلث
، ر مؤمنان یتی از امیعه در ضمن نقل روایقاضی نعمان مغربی، از دانشمندان قرن چهارم ش

 کند: ن دختر آن حضرت معرفی مییکلثوم را بهتر امّ 

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

دار ی، فرمود: دن دخترانش بودیکه بهتر کلثوم  روزی به دخترش امّ   یعل«. ».أصحبك....

 .»لی کم است....یمن و تو خ
 ن دختر آن حضرت بوده است.یة، برتریلة الهاشمینب کبری، عقیدی وجود ندارد که زیدر حالی که ترد

 جواب:

 نادان هستند و یا اینکه خود را به  نمی
ً
! چون در نقل روایت اند نادانی زدهدانم آقای قزوینی واقعا

!! آیا فرق بین این دو را »بهترین دختران و نه بهترین دختر« » بناتهريوكانت خ« :گفته شده

 ۱۵دانید؟؟ این به آن معنی است که ام کلثوم بین همه دختران حضرت علی (که تعدادشان از  نمی

رین آنها و گذشته از آن این سخن نظر نفر مختلف است) یکی از بهترین آنها بود و نه بهت ۲۸تا 

نسب اإلمام علی  يجوهرة ف ،۲۹۹ص  ،۴۴ج  :بحار االنوار مجلسی ،۱۱۳۲ص  ،۳ج :االستیعاب ابن عبدالبر -١

 ،۴ج  :اسد الغابة ابن اثیر ،و شرح احقاق الحق مرعشی ،۴۸۸ص  ۳ج ة:اعیان الشیع،۱۲۳ص  :وآله، البری

و سبل الهدی صالحی  ۱۸۲ص  ۲۱ج :بالوفیات صفدی يالواف،۴۸۹ص ۲۰ج :تهذب الکمال المزی ،۳۹ص 

 فنون األدب نویری و... يو نهایة األرب ف،و تاریخ الخلفا سیوطی ۳۰۷ص  ۱۱ج :شامی
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و كانت «بینیم این جمله:  می (راوی ماجرا) و یا خود نویسنده کتاب است چون که هشخصی ولید

 در پرانتز ذکر شده.  »خري بناته

 
ً
تواند بین دو  می : سوالی دارم خدمت جناب قزوینی، که معیار برتری چیست؟ آیا انسانضمنا

 (نعوذ بالله) و یکی را بر دیگری برتری دهد؟؟ این کار خداست یا بشر؟ خدایی کند فرد نیک کردار

 فرماید: می خداوند

�ۡ  إِنَّ ﴿
َ
ِ ٱ ِعندَ  َرَمُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ َ ٱ إِنَّ  ُ�مۚۡ َقٮ  ].۱۳الحجرات: [ ﴾َخبِ�ٞ  َعلِيمٌ  �َّ

گاه  ن شما ست، حقا که خداوند دانایتر زگارین شما در نزد خداوند پرهیتر یگمان،گرام یب« وآ

 .»است
 .سنجد نه من و شما!!  می های ما را و خداست که عبادت

گذشته از آن اگر برداشت مضحک شما صحیح باشد و منظور این است که ام کلثوم بهترین 

گویم این چه ربطی به بحث دارد؟ یعنی اگر کسی ام کلثوم را بر زنیب برتری  می دختر است باز هم

و احسنت و صد  ۲۰م کلثومی وجود نداشته است؟؟!! آفریــــــن! گیرید که ا می داد شما نتیجه

 .١رحمت بر مخ گنجشک!

 شبهه: معاویه، از دختر چه کسی خواستگاري کرد؟
د یزیان، از دختر عبد الله بن جعفر برای پسرش یبن ابوسف یهطبق نظر اهل سنت، معاو

او را به  ن یشد و امام حسه خنثی ینقشه معاو ن یاما با دخالت امام حس ،خواستگاری کرد

 ازدواج قاسم بن محمد بن جعفر درآورد. 

نب یکلثوم دختر حضرت ز . امّ ۱سی است، به دو صورت نقل شده است:ن دختر چه کین که ایا

 ها.یکلثوم دختر حضرت زهرا سالم الله عل نب دختر امّ ی. ز۲هایدختر حضرت زهرا سالم الله عل

ها از عبد الله ینب سالم الله علین دختر، فرزند حضرت زیا بالذری و حموی اعتقاد دارند که

 بن جعفر بوده:

کلثوم دختر عبد الله  نوشت تا از امّ   نه بود،یای به مروان که از طرف او والی مد ه، در نامهیمعاو

د یزیو مادرش فاطمه دختر رسول خدا است، برای پسرش  ینب دختر علیبن جعفر که مادرش ز

 .دیخواستگاری نما

ِصيبَْت يِفَّ «زینب فرموده است  ،دخترشدر مورد  رسول خدا  -١
ُ
که اعتقاد غالب مسلمین  »ِ�َ َخْ�ُ َ�نَايِت، أ

 گیرد که پس زینب وجود خارجی نداشته؟ عکس این است آیا با این وجود کسی نتیجه می
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 اند.  کلثوم از عبد الله بن جعفر دانسته گر از عالمان اهل سنت، آن را دختر امّ یاما برخی د

 سد:ینو أبو الفرج نهروانی و ابن عساکر از علمای اهل سنت می

ای  نه نامهیه به مروان والی مدیدختر مسور بن مخرمه از پدرش نقل کرده است که گفت: معاو

و فاطمه دخت  یکلثوم دختر عل نب که مادرش امّ یجعفر به نام ز نوشت تا از دختر عبد الله بن

 د.یبود، خواستگاری نما  گرامی رسول خدا

 :جواب

شوند اولی،  می (روایت ابن عساکر ) دو شخص دروغگو دیده در سلسه راویان روایت دوم -۱

ضعیف،مخلط،دروغگو گوید:در نقل روایت  می ابو العز ابن کادش است، که ابن نجار در موردش

 مخلط است.  گوید: یاست و احتیاجی به او نیست.عبد الوهاب األنماط

  بر حضرت رسول گفت: می شنیدم از ابالعز ابن کادش که گفت: می مانیم بن سلیإبراه

 .ام! حدیث وضع کرده

 ابی القاسم، علی بن حسین حافظ گوید: این دلیلی بر جهل ابن کادش است چون او افتخار

 .١!دهد  می نسبت  کند که حدیث دروغ به پیامبر می

او متروک الحدیث است و  گوید: می و دومین شخص، محمد بن عمر واقدی است که بخاری

. و در جایی دیگر امام احمد او اند احمد و ابن مبارک و ابن نمیر و اسماعیل بن زکریا او را ترک کرده

  .٢دانند می ام مسلم و نسائی او را متروک و غیر ثقهرا دروغگو و یحیی بن معین او را ضعیف و ام

و همینطور روایت اول از(بالذری و حموی) نیز کذب است چون در آن روایت هم واقدی 

 وجود دارد که شرح حالش گذشت.

پس در درجه اول چنین روایاتی که سندشان تا به این حد مجروح است غیر قابل استناد 

آن نیز پر از اشکال است. چون همینطور که آقای قزوینی نقل  هستند، ولی جدای از سند متن

 :این روایت به دو شکل زیر نقل شده اند کرده

  نه بود،یای به مروان که از طرف او والی مد ه، در نامهیمعاو (روایت بالذری و حموی) -۱

و مادرش  یدختر عل نبیمادرش ز بن جعفر که  دختر عبد اللهکلثوم  اّم نوشت تا از 

 .دید خواستگاری نمایزیفاطمه دختر رسول خدا است، برای پسرش 

دختر مسور بن مخرمه از پدرش نقل کرده است که گفت:  (روایت ابن عساکر و نهروانی) -۲

 .م۱۹۷۱ لبنان، ،بیروت ،۲۱۸ص  ،۱ج :لسان المیزان ابن حجر،۲۰ص  ،۳۸ج  :سیر اعالم النبالء -١

 .۱۸۱-۱۸۰ص  ۲۶ج  :تهذیب الکمال المزی ،۶۰۶رقم  ۳۲۴ص  ،۹ج :التهذیب ابن حجر عسقالنی تهذیب -٢
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که  نبینام ز دختر عبد الله بن جعفر به ای نوشت تا از  نه نامهیه به مروان والی مدیمعاو

 .دیبود، خواستگاری نما  ه دخت گرامی رسول خداو فاطم یکلثوم دختر عل مادرش امّ 

 :(البته اگه هر دو دروغ نباشند!) چونکه مشخص است که روایت دوم دروغ محض است

 
ً
(اگر ام کلثوم را همان زینب فرض کنیم) دختری  : حضرت عبدالله بن جعفر از سیده زینباوال

 است.به اسم زینب نداشته است!! و این بدون بحث و جدل ثابت 

ترین  ولی خوشبینانه اند ها کرده علما در ذکر فرزندان زینب اختالف ،چنانچه قبال گفته شد

پس این زینب   ١های ام کلثوم و ام عبدالله موضع آن است که حضرت زینب دو دختر داشته به نام

 از کجا آمد که معاویه بخواهد به خواستگاری او بیاید؟

کدام از همسرانش فرزندی به نام  ز زینب کبری بلکه از هیچه تنها احضرت عبدالله بن جعفر ن

 .اند زینب نداشته

 گوید: می ابن قتیبه

ولد عبد اهللا بن جعفر سبعة عرش ابنًا وبنتني، وهم: جعفر األكرب، وعىل، وعون األكرب، «

. - -وعباس، وأم كلثوم، أمهم زينب بنت عىل بن أبى طالب من فاطمة بنت رسول اهللا 

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

وموسى، وهارون، وحييى، وأم أبيها، أمهم ليىل بنت مسعود بن خالد النهشىل، تزوجها بعد عىل 

بن أبى طالب. ومعاوية، وإسامعيل، وإسحاق، والقاسم ألمهات أوالد، واحلسن، وعون 

مسيب الفزارية. قال: والعقب من ولد عبد اهللا بن جعفر ـنة بنت الاألصغر، وأمهام مجا

 .٢»، ومعاويةإلسامعيل، وإسحاق، وعيل

 (زینب وام کلثوم بنت علی) یک نفر باشند چگونه حال اگر به فرض محال هر دوی اینها

یا توان بین این دو روایت را جمع کرد؟؟ نام دختری که از او خواستگاری شده چیست؟؟ زینب  می

 روایت دوم 
ً
ام کلثوم؟؟ تردیدی نیست که عبدالله بن جعفر دختری به اسم زینب نداشته پس نتیجتا

گویم که: اگر شما به همین راحتی با این دو روایت  می کذب محض است.. گذشته از آن باز هم

 .والنشر ة. دارالمعارف للطباع۸۲نسب قریش ص  :مصعب بن عبدالله الزبیری -١

و همچنین  ۶۸-۶۷ص  ،۱ج :/انساب االشراف ۳۶۲ص ،۱ج ،رجوع شود به: تهذیب االسماء امام نووی -٢

 .ولد جعفر بن ابی طالبنسب قریش مصعب زبیری در باب  ،ابن حزمجمهرة أنساب العرب 
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کلثوم را  توانیم منکر زنیب شویم! آن هم به وسیله روایاتی که ام می شوید ما هم می منکر ام کلثوم

 .!!!اند نیز در ردیف همسران عبدالله بن جعفر قرار داده

 شبهه: در شام چه کسی دفن شده است:
 ینب بنت علیارت قبر زی) در هنگام سفر به شام به جای زه۷۷۹۳۲یابن بطوطة (متوفا هدر رحل

 کی دمشق و...یدر نزد یکلثوم دختر عل د قبر امّ یگو می

بن أبی طالب از  یکلثوم دختر عل فرسخ مانده به آن، بارگاه امّ یک کی شهر و یابن بطوطه:در نزد

نب بوده و چون شباهت به خاله آن حضرت یاند که اسم او ز قرار دارد، برخی گفته ‡فاطمه 

 کلثوم نهاده است. ه او را امّ یکن   داشته، رسول خدا

کلثوم  اّم کلثوم است و  ن مدفن متعلق به امّ یم که ایرس جه میین نتیاز سخن ابن بطوطه به ا

ه را به خاطر شباهت به ین کنیکه رسول خدا ا ها استینب سالم الله علیهمان حضرت ز 

چرا که طبق نظر افرادی که  ،کلثوم دختر حضرت زهرا باشد تواند امّ  است. و نمی دادهدخترش به او 

 نه دفن شده نه در شام.یم در مدکلثو دانند، امّ  نب مییر از حضرت زیکلثوم را غ امّ 

 ه دمشق است.یکلثوم در راو داند:قبر امّ  کلثوم می ن بارگاه را متعلق به امّ یز ایحموی در معجم البلدان ن

 داند: کلثوم می ز در سفرنامه خود، آن را مدفن امّ یر اندلسی نیابن جب

نب صغری یاست که بر او ز  یکلثوم دختر عل محل دفن امّ  ‡ تیهای اهل ب ارتگاهیاز ز

کلثوم شباهت  چون به دخترش امّ  ،ای است که رسول خدا به او داده است هیکلثوم کن ند و امّ یگو می

  فرسخی دمشق است که مسجدی بزرگ و موقوفاتی دارد،یک ارتگاه در روستای ین زیداشته است. ا

 جا ماندم.ارت کرده و شبی آنیمن آن جا را ز

نب یکلثوم همان حضرت ز کند که امّ  ح مییر، از عالمان قرن چهاردهم، تصرطایو عبد الرزاق ب

 ن مدفن مربوط به آن حضرت است:یو ا

ن روستا یل با شام فاصله دارد. در ایه، در سمت قبله و شرق شام روستای است که سه مایراو

 ست.کلثوم است، دفن شده ا اش امّ  هیبن ابوطالب و فاطمه زهرا که کن ینب دختر علیز

ن دختر کدام یدانم ا د نمییگو اما می ،خواند کلثوم می ز وی را امّ ینه دمشق نیخ مدیدر تار

 نه مرده است:یهمسر عمر در مد یکلثوم دختر عل را امّ یز ،کلثوم است امّ 

ن یو ا  کلثوم، د بنا شده بر قبر امّ یس و تجدیه، مسجدی است تازه تأسیمسجد راو ابن عساکر:

ا یامبر از دنیچون او در زمانی زندگی پ ،ستیکه همسر عثمان بوده ن  رسول خداکلثوم دختر  امّ 
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را او با یز ،ستیز نیاز فاطمه که همسر عمر بود ن یز دختر علیو ن  نه دفن شد،یرفت و در مد

 اند. ع دفن شدهیا رفتند که در بقیروز از دنیک د در یفرزندش ز

 نب باشد.یحضرت ز کلثوم همان ن است که امّ ین راه حل ایبهتر

 جواب:

(متوفی  همه اقوالی که آقای قزوینی نقل کردند به جز قول ابن عساکر و عبدالرزاق بیطار

 از ام کلثوم کبری صحبت )۱۳۳۵
ً
کنند نه زینب کبری ولی چگونه آقای قزوینی نتیجه  می صریحا

 .دانم!! که این قبر زینب است، نمی اند گرفته

 
ً
 اش ام کلثوم بود. قبر زینب صغری است که کنیه ،گویند:این قبر می یرابن بطوطه و ابن جب :اوال

ای که از آن مقبره استخراج شده است  و میرزا علی خان امیر الدوله نیز متنی که بر سنگ نوشته

مكناة بام كلثوم ابنت عىل بن ابوطالب امها ـهذا قرب زينب الصغر ال« نویسد: می را اینگونه

این قبر زینب «. ١»مرسلني حممد خاتم النبيني ـسيد ال مني ابنتـنساء العالفاطمة البتول سيدة 

سرور زنان دو جهان و دختر ،لاز فاطمه ب صغری! است که کنیه او ام کلثوم و دختر علی

 . »است  سرور پیامبران و آخرین پیامبر، محمد

این  ،و امروزه نیز، قبل از ورود به مرقد

 تابلو نصب است که روی آن نوشته:

سيدة زينب الصغری الهذا رضيح «

ابن  یملقبة بام كلثوم بنت االمام علـال

 .»ابيطالب
همانطور که مالحظه کردید نام صاحب 

و نه زینب  اند مرقد را زینب صغری نوشته

 !) و ها کبری! و تا به حال کسی زینب کبری را زینب صغری نخوانده!(اال قزوینی
ً
همانطور که قبال

اسم سیده ام کلثوم، زینب صغری بوده است.که از جمله آنها  ،طبق گفته علمای اهل تشیع گذشت

 ) را مکنی به ام کلثوم(همسر حضرت عمر  شیخ مفید و طبرسی هستند، که ایشان زینب صغری

 .٢دانند نه زینب کبری را! می

 .۳خان امین الدوله صدراعظم، مقدمه کتاب، ص  سفرنامه حج، میرزا علی -١

 .۲۰۳ص :اعالم الوری طبرسی ،۳۵۴، ص۱ج :االمالی شیخ المفید -٢
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 ريوأوالده أم«نویسد:  می  یابن البطریق به وقت نام بردن از فرزندان حضرت عل

نب يز ) ۳(  .إ نياحلسن واحلس ) ۲و  ۱(  :سبعة وعرشون ذكرا وأنثى نيمؤمنـال

اليز ) ۴( . الكرب ابنة نيمـدة نساء العاليمكناة أم كلثوم . أمهم فاطمة البتول سـنب الصغر 

 .١»...يني حممد خاتم النبنيمرسلـد اليس

نب يز ونياحلساحلسن و«شمرد:  ن گونه برمییرا ا  نیرالمؤمنید نیز نام فرزندان امیخ مفیش

هم فاطمة البتول س مكنّاة امـنب الصغر اليالكرب وز  .٢»نيمـدة نساء العاليكلثوم أمّ

(ع)  نياحلس(ع) مخسة اوالد ذكر وانثى: احلسن و لفاطمةکان «سد: ینو طبرسی نیز می

(س) بعد  ولد ذكر قد أسقطتْه فاطمة(ع) و كلثوم بأممكناة ـنب الصغر اليزنب الكرب ويزو

 .٣».. يالنب

توان آن قبر را قبر زینب کبری همسر عبدالله بن جعفر دانست مگر اینکه  وجه نمی به هیچپس 

 .(که از امثال قزوینی بعید نیست!) نام او را از زینب کبری به زینب صغری تغییر دهیم!

چنانکه محدث  اند بوده  شبیه به ام کلثوم بنت نبی  در ضمن ام کلثوم همسر حضرت عمر

 غرائب األمصار يدر کتاب تحفة الـنّـظـّــار ف هنقل از ابن بطوط ۴۳۱ص  :قمی در نفس المهموم

م کلثوم (علیها السالم) به خاله :نویسد  می
ُ
م کلثوم دختر پیامبر  پیغمبر برای شباهت حضرت ا

ُ
اش ا

، . م کلثوم کنیه نهاد
ُ
 او را هم ا

بوده است و چنانچه در عرب    و همانطور که ثابت شد ام کلثوم لقب همسر حضرت عمر

ده یها السالم نامـیعل ینب صغـریـنکه زیا یبـه جـا ،اسم را گـرفـتـه یه جایکن ،متداول است

م کلثوم عل
ُ
 .  اند دهیها السالم معروف گردیشـوند به ا

:در ه
ً
 یچ روایتی ذکر نشده که حضرت زینب کبری از مدینه خارج و به شام رفته باشند.دوما

در  یهگوید: اما قبری که در دهستان راو می »ةاعیان الشیع«چنانکه سید محسن امین، صاحب «

ز آن ینب صغری مکنی به ام کلثوم است.چنان که من خود نیدمشق وجود دارد،منسوب به زیک نزد

 .۳۱-۳۰ص  :العمدة ابن البطریق -١

 .۳۲۲االمالی شیخ مفید،حاشیه ص  ،۶۷ص ،۲جة: کشف الغم -٢

 ،۲۹ص  :ابن البطریق ةالعمد ،۸۹و ۷۴، ص۴۲ج :بحاراالنوارمجلسی ،۳۲و  ۱۸ص :الموالید طبرسی تاج -٣

 .قم ، ۱۳۹حلی ص  :المستجاد من اإلرشاد ،۲۹ص :الطالب ةعمد
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ن یاگر چن ر بدان اشارت کرده است.یز ابن جبین زن بود مشاهده کردم و نیقبر ارا بر سنگی که بر 

اما چگونه  (منظور محسن امین زینب کبری است). است  نینب خواهر امام حسین زیباشد ا

در  ن قول داناتر است!یخداوند بر صحت ا افته و دفن شده،یاو به شام رفته و در آنجا وفات 

 .١»شود ده نمیین واقعه دیای بر ا گونه اشاره چیه ده در نزد ما،خ و آثار باقی مانیتار 

حضرت زینب علیها السالم پس از فاجعه کربال به مدینه،  بازگشت« گوید: می و در جایی دیگر

قطعی و مسلم است اما خروج مجدد او از این شهر ثابت نشده است، بنابراین باید گفت: در مدینه 

 روشن نباشدوفات یافته و در همانجا 
ً
  .٢»دفن شده است، گرچه تاریخ وفات و محل دفنش دقیقا

رتعوا خيعلمون وجهه أن ي من الناس إذا رأوا ما ال ريوقد جرت عادة كث«گوید:  می و باز هم

د عىل اخلرافة كهذا فبعض يزيا وتارة يكون خرافية وتارة يكون له صورة ظاهريله وجها فتارة 

ة بقرب دمشق هو منسوب إىل ية راوينب بقريدة زيمنسوب إىل السـال ام زعموا أن القربـالناس ل

و عادت عده زیادی از مردم « :یعنی. ٣»ل الباطليوجوها من التأو كلة اخرتعوا لذلينب العقيز

کنند که این اختراعات چندین صورت  می در صورتی که علم ندارند چیزی را اختراع ،این است

ظاهری و بعضی به صورت خرافه و بعضی بیشتر از خرافات، چنانکه است: بعضی آن را به صورت 

 قبری که منسوب به سیده زینب در روستای راویه نزدیک دمشق است، ،پندارند  می بعضی از مردم

دانند و این را اختراع کرده و چندین شکل از  می (دختر حضرت علی) آن زینب را زینب عقیله

 .»!!اند تاویالت باطل در این مورد کرده
سید محسن امین  ةخالصه اینکه آقای قزوینی برای بررسی این مورد به کتاب اعیان الشیع

ی هم مذهبشان، یک راهی برای خودشان باز کنند! تا ها مراجعه کنند تا با سر و کله زدن با ادله

 علم به حساب بی مشخص شود که جناب قزوینی مخترع هستند و جزء همان عده کثیری از مردم

 .گردد!! برمی )ة(صاحب اعیان الشیع آیند و یا اینکه این صفات به محسن امین  یم

 نیز اشاره شد در اینکه قبر زینب کبری در چه شهری است بین علمای اهل 
ً
: همانطور که قبال

ً
سوما

 .دانند! می آن را در مدینه و بعضی در مصر و بعضی در شامای  تشیع درگیری! هایی وجود دارد که عده

قبر زینب کبری نیست. ولی قبر ام کلثوم هم نیست،  ،در مورد مقبره شام شکی نیست که آن قبر

 .۳۲۷ص  ،۱ج ة:اعیان الشیع -١

 .۱۳۷و  ۱۳۶، ص ۷ج  ة:عیان الشیعأ -٢

 .۱۷ص  ، ۵ج   :أعیان الشیعة -٣
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 گوید: می همانطور که ابن عساکر

 يالتـ  كلثوم هـذه ليسـت بنـت رسـول اهللا أمكلثوم. و أم ]مسجد راوية مستجد علی [قرب«

كلثوم بنـت علـی  هی أم المدينة وـدفنت بالو  يحياة النب ماتت يف كألن تل ،كانت عند عثامن

يوم  مدينة يفـابنها زيد بن عمر بالألهنا ماتت هی و  تزوجها عمر بن اخلطاب يمن فاطمة الت

. ١»الحيفـظ نسـبهامـن أهـل البيـت سـميت هبـذا االسـم و امـرأة يإنـام هـا بـالبقيع. ودفنواحد و

یست که همسـر عثمـان ن  کلثوم دختر رسول خدا کلثوم است. این ام مسجد راویه بر قبر ام«:یعنی

  از دنیا رفت و در مدینه دفن گردید. همچنین دختر علـی  زیرا او در زمان حیات پیامبر ،بود

زیـرا او و پسـرش زیـد بـن عمـر در  ،با او ازدواج کرد  از فاطمه (س) نیست که عمر بن خطاب

کلثوم  بیت به نام ام مدینه و در یک روز درگذشتند و در بقیع مدفون گردیدند.این شخص زنی از اهل

 .»است که نسبش حفظ نشده است
 .٢کند ی از محل دفن ایشان صحبتی نمیو همچنین در تذکره زینب کبر

:
ً
ترین منبعی که در مورد این قبر سخن گفته ابن عساکر است و ما قبل او کسی به  قدیمی چهارما

کسی ادعایی نکرده که آن قبر از آن نداشته است که به احتمال قوی قبل از آن تاریخ ای  آن قبر اشاره

هیچ شخصی ادعا نکرده که این مقبره بر قبر  )۹(و همینطور تا قبل از قرن نه اهل بیت است.

حضرت زینب کبری همسر عبدالله بن جعفر بنا شده است. و ادعاهایی که در این مورد شده همه 

 پوچ است.موجود ادعای ایشان  لیدالبه بعد است که طبق  ۹مربوط به قرن 

همانطور که در محل قبر زینب کبری اختالف هست در مورد قبر ام کلثوم نیز اختالفی  نتیجه:

  بینیم در مورد محل دفن سر سیدنا حسین  می شود و این چیز بسیار عادی است چونکه  می مشاهده

 شش قول!! وجود دارد.

السالم را به کربال  همراه زنان (از شام) خارج شد و سر حسین علیه علی بن حسین  -۱

 .٣باز گرداند

 .١دفن شد  کنار قبر حضرت علی -۲

 .۳۱۰-۳۰۹، ص۲ج :تاریخ مدینة دمشق -١

 به بعد. ۱۷۴، ص۶۹ج :تاریخ مدینة دمشق -٢

 .۱۴۰، ص ۴۵ج  :و بحاراالنوار ،۱۹۲ ص :روضة الواعظین ،۲۳۲ص  :و یکم  مجلس سی،مالی صدوقاأل -٣
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 .مسجد رقه در کنار فرات -۳

 .السالم بقیع نزد قبر مادرش فاطمه علیها -۴

 .دمشق -۵

 .٢قاهره  -۶

دند: (ع) در بقیع است همانطور که ابن عساکر فرمو برای ما ثابت است که قبر ام کلثوم

ابنها زيد بن ألهنا ماتت هی و  كلثوم بنت علی من فاطمة التی تزوجها عمر بن اخلطاب أم«

 .٣»يوم واحد و دفنا بالبقيع مدينة يفـعمر بال

او و پسرش  ،با او ازدواج کرد  از فاطمه (س) که عمر بن خطاب  ام کلثوم دختر علی«

 .»بقیع مدفون گردیدند رگذشتند و درزید بن عمر در مدینه و در یک روز د

  الصه اینکه آن قبر یا ساختگیست و نیت سازنده همخ
ً
 )خالی کردن جیب زائرین از (احتماال

و یا همانطور که ابن عساکر فرمودند: قبر یکی از اهل بیت است که  .٤خبر بوده است بی جا همه

  حضرت علینسبش ثبت نشده، ولی به احتمال قوی این قبر از آن ام کلثوم صغری دختر 

 سکینه دختر سیدنا حسین هباشد که در کربال نیز حضور داشته و به همین دلیل نیز کنار قبر سید  می

 اند که از حاضرین در واقعه ی کربال بوده دفن شده . 

تهذیب  ،۵۷۲ -۵۷۱، ص ۴ج  :الکافی کلینی ،مؤسسة نشر الفقاهة ۸۴ص  :کامل الزیارات ابن قولویه قمی -١

 .۸۵، ص ۴و ابن شهر آشوب، ج  ۳۶ -۳۵، ص ۶ج  :االحکام طوسی

ص  :و همو، لواعج االشجان ۶۲۶،۶۲۷، ص ۱ج  ة:، اعیان الشیع۲۶۶، ۲۶۵ص : تذکرة الخواص، سبط ابن جوزی -٢

نیز اختالف هست،   ... در مورد محل دفن حضرت علی۳۳۷، ۳۲۱، ص۶ج  :، محمدامین امینی۲۵۰ -۲۴۷

 .گوید در کوفه دفن است و بعضی در دمشق و حتی بعضی گویند قبر وی در افغانستان است!!!! بعضی می

 .۳۱۰-۳۰۹، ص۲ج :تاریخ مدینة دمشق -٣

. و بر آن قبر ۱۱۷بیروت، ص :رحلة ابن بطوطه یه مسجد کبیر و حوله مساکن و ...گوید: و عل ابن بطوطه می -٤

را برای خود   اند.... این از گمراهی اهل تشیع است زیرا با این کار لعنت پیامبر همسجد بزرگی ساخت

َُهود ىلَعَ  ا�َّ  لَْعنَة« فرمودند:  خرند، محمد می َُذوا,  َوانلََّصارَى ايلْ نِْبيَائِِهمْ  ُ�بُور ِاختَّ
َ
(صحیحین و . »َمَساِجد أ

 .االنوار و..)بحار  و من الیحضره، ۲۳۵ص، ۳ج ة:وسائل الشیع

 

                                                                                                           



 55 شبهات (ازدواج امیر المؤمنین عمر با ام کلثوم) یبررس

 

 چه کسانی از زنان اهل بیت، در کربال اسیر شدند: شبهه:
ها نامی  ان آنیاما در م ،کند کربال را نقل میران یقاضی نعمان مغربی در شرح األخبار، نام تمام اس

کی از یافرادی که در روز عاشورا به اسارت گرفته شدند،  برد: ها نمیینب سالم الله علیاز حضرت ز

بن أبی طالب است و  یکلثوم دختر عل مار بود و از زنان امّ یاست که ب ن یبن حس یآنان عل

 اند. بوده  ین بن علینه دختران حسیکبن ابوطالب و فاطمه و س یحسن دختر عل امّ 

کلثوم همان  اد، مقصود از امّ یکلثوم بوده، به احتمال ز نب که امّ یه حضرت زیبا توجه به کن

نب در کربال حضور داشته است و وجود یچرا که به اتفاق همگان حضرت ز ،نب باشدیحضرت ز

 د دارد.یجای ترد ر مؤمنان یگر امیکلثوم دختر د امّ 

 جواب:

های ام کلثوم  ) به نام( اسم دو تن از فرزندان حضرت علی اند در متنی که قزوینی نقل کرده

 و ام الحسن آمده است.

 در جواب شبهه یک خطبه به نام دو نفر توضیح دادیم که او ام کلثوم  ،در مورد ام کلثوم
ً
قبال

 میان اسرا ذکر نشده؟و اما اینکه چرا نام زینب در دختر فاطمه نیست.

 (ع) ام الحسن است. شبهه ترین کنیه حضرت زینب بی محض اطالع آقای قزوینی!!! معروفترین و

 کنم: می ن چند قول را نقلیا ینیم قزویت یاعضا هگذشت یها باشد بر درس ینکه مروریا یو برا

 »ام الحسن«اش  که کنیه  زینب کبری دختر امیرمومنان خوانیم:  می در انساب الطالبیین

 کرد .  می بود، از مادرش زهرا (ع) روایت
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نب الكرب زوجة عبد اهللا بن جعفر يز« گوید: می سیدجعفر آل بحر العلوم در تحفة العالم

 .١»تكنى أم احلسن

 در اکثر کتبی که از اسرای کربال نام برده
ً
آمده است:   ،نام سه دختر حضرت علیاند و تقریبا

 پس منظور قاضی نعمان از ام الحسن بنت علی ٢زینب همسر عبدالله بن جعفر، ام کلثوم، و فاطمه

  .همان حضرت زینب هستند 

ــد   ــه ندان ــد ک ــد وبدان ــه ندان ــس ک ــر ک  ه
 

ــه مقصــد برســاند   لنگــان خــرک لنــگ ب
 

ــد ــه ندان ــد ک ــد وندان ــه ندان ــس ک ــر ک  ه
 

 بمانـدنــــادان مــــرکب ابدالـــــدهر  
 

 میراث فاطمه، فقط به ام کلثوم رسید: شبهه:
 سد:ینو ه به نقل از مصباح األنوار مییعالمه مجلسی رضوان الله عل

ا رفتم، خودت غسل یفرمود: وقتی از دن  یها در لحظه احتضار به علیفاطمه سالم الله عل

قبر قرار ده، سنگ لحد را بگذار، کرم نماز بخوان، مرا در یر، کفن بر من بپوشان، بر پیمرا به عهده بگ

ت به یچون در آن لحظه م ،اد بخوانین و قرآن و دعا زیز، باالی سرم بنشیروی بدنم برک خا

کنم که به  سپارم و سفارش می به خدا می یار محتاج است. و تو را ای علین زندگان بسیهمنش

ن دخترم به یرمود: هنگامی که اکلثوم را به خودش چسپاند و ف فرزندانم خوبی کن. سپس فاطمه، امّ 

 سپارم. د، وسائل منزل مال او است و او را به خدا مییسن رشد و بلوغ رس

حال  ،ده استیکلثوم رس ها فقط به امّ یت، وسائل خانه حضرت زهرا سالم الله علیطبق متن روا

ن که یبا ا ،ه کردیوجدانند، ت نب را دو نفر مییکلثوم و ز توان آن را طبق نظر افرادی که امّ  چگونه می

 تر بوده است. کلثوم بزرگ نب از امّ یها حضرت ز طبق نظر آن

 جواب

 کذب بودنش ثابت شد و آن هم اینکه ام کلثوم از زینب 
ً
در این شبهه نیز تکیه بر دروغی شده که قبال

 .تر بوده!!! و روایت فوق نیز شاهدی دیگر بر ادعای ما و بر دروغ بودن ادعای مدعی است کوچک

و مراجعه شود به فضائل  ۱۷-۱۶ص  :و از قول شیخ نقدی .۲۹ و ۲۲ص :به نقل از زینب الکبری، للنقدی -١

 .زینب. سید احمد موسوی

 ،۸۸، ص ۴ج  :الکامل ابن اثیر ،۷۲ص  ۳و ج ۷۹و  ۷۲و ۲۴، ص ۲ج  :تنقیح المقال ،۴۰۵ص  :قصه کربال -٢

ج  ة:ریاحین الشریع،۱۱۹ص  :مقاتل الطالبیین،۱۷۱، ص ۴ج  ة:الفری العقد،۴۵۶ص  :نفس المهموم

... بعضی از علما سه دختر  ۱۳۰ص  :ابصارالعین ،۲۵۵و  ۲۲۵ص ۴و ج ۳۱۷و  ۳۰۸و ۳۰۷و  ۱۵،ص۳

 اند و الله اعلم. ساله)و ام هانی و صفیه را نیز جزء اسرا نام ۳( های رقیه به نام   دیگر حضرت علی
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گذشته از اینها روایت نقل شده به کلی دروغ است چون در روایت آمده که فاطمه وصیتش را به علی 

و در روایت فوق آمده که  ١ع گفت ولی صحیح آن است که وصیت را به اسماء بنت عمیس گفت

کند که اسما بنت  می فرمود:خودت غسل دادنم را بر عهده بگیر ولی شیعه نقل  خطاب به علی

و البته در بعضی روایات کذب دیگر نقل شده که فاطمه  قبل از  ٢در این کار شرکت داشت عمیس

که من خود را غسل داده ام پس بعد از وفاتم مرا غسل  اند وفات، خودشان خود را غسل داده و گفته

 .٣ندهید!!

 شبهه: ازدواج عمر با حضرت زینب (س)!!!
ها ازدواج ینب سالم الله علیفه دوم با حضرت زیخل اند که ح کردهیبرخی از عالمان اهل سنت تصر

 کرده است!!!.

 سد:ینو عبد الحی کتانی می

ای بود که  هیمهر  م،یا دهیای که تاکنون شن هین مهریسد: بزرگترینو ری مییمختار کنتی به نقل از دم

هنگامی  . وناریهزار ده عبارت بود از چهل ین مهریمبلغ ا  قرار داد، ینب دختر علیعمر برای ازدواج با ز

دم که یولی از رسول خدا شن  ،لی به زنان ندارمین از وی سؤال شد گفت: من میه سنگین مهریکه از ا

ن یبنابرا ،مگر سبب و نسبت داشتن با من ،شود امت قطع مییها در ق ها و سبب فرمود: تمام نسب

لذا با دختر وی همانگونه که با ن من و رسول خدا محکم و استوار بماند و یدوست داشتم تا نسبت ب

ن را هم به جهت دامادی رسول خدا به عهده یه سنگین مهریازدواج نمودم و ا  دختر من ازدواج کرد،

 گرفتم.

اند و با توجه به  نفر بودهیک ها ینب سالم الله علیکلثوم و حضرت ز دهد که امّ  ز نشان میین نیا

م که یریگ جه میی، نت است فه دوم ازدواج نکردهیا با خلهینب سالم الله علیم حضرت زیدان ن که مییا

 ست.یش نیای ب افسانه ر مؤمنان یفه با دختر امیاصل ازدواج خل

 جواب:

 
ً
و نزدیک به عصر ماست و باید گفت ایشان از کجا چنین  ۱۳۸۲شیخ عبدالحی متوفی  اوال

گردید تا به  می و سهوهای علما ؟؟ آیا تا به این حد عاجزید که دنبال اشتباهاتاند سخنی را آورده

 .۱۰۷ ، ص۱ ج :األمالی، طوسی -١

 .۲۳۵-۲۴۲ مجلسی، ص :جالءالعیون -۱۰۷ ، ص۱ ج :األمالی، شیخ طوسی -٢

 .۱۸۷و  ۱۸۳و  ۱۷۲ص  ۴۳ج  :بحار االنوار -٣
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 نیز گفتم کنیه ام کلثوم زینب صغری بوده 
ً
مقصد خود برسید؟؟ گذشته از آن همانطور که قبال

است.و منظور شیخ نیز زینب الصغری المکناه بام کلثوم بوده است. چنانکه در نقل شیخ الدمیری 

 ام کلثوم آمده: اند که ایشان به آن ارجاع داده
ً
 صریحا

 .١»وأصدقها أربعني ألف درهم ،وج عمر أم كلثوم بنت عيل وتز«

پس اصل مرجع نیز به ازدواج با سیدة ام کلثوم تصریح کرده است و منظور شیخ عبدالحی هم 

 .٢همان زینب الصغری است که گفتیم کنیه ام کلثوم بوده است

 شبهه: ام کلثوم در کربال حضور داشت:
کلثوم در زمان  دانند، معتقدند که امّ  ها میینب سالم الله علیضرت زر از حیکلثوم را غ افرادی که امّ 

ک اما طبق برخی از مدار ،سپرده شده استک ع به خایا رفته و در بقینه از دنیدر مد امام حسن 

 ز حضور داشته است.یه کربال نیکلثوم در قض های اهل سنت، امّ  موجود در کتاب

 به نقل از بالغات النساء آمده بود:کلثوم در کوفه  چنانچه از خطبه امّ 

 .»قالت أبدأ بحمد اهللا والصالة والسالم عىل جدي أما بعد يا أهل الكوفة...«
 خو می ش خدا آغاز به سخنین گفت که: با ستایچن

ّ
فرستم.  ش مییکنم و درود و سالم بر جد

 ای اهل کوفه!... 

 سد:ینو ن مییان الواعظن بغدادی از عالمان قرن ششم اهل سنت در بستیو جمال الد

فظللن ورأس احلسني بينهن مصلوب تسع ساعات من النهار وإن أم كلثوم رفعت رأسها «

هذا رأس حبيبك احلسني   فرأت رأس احلسني فبكت وقالت يا جداه تريد رسول اهللا

زه قرار دادند، یران باالی نیساعت در برابر اس ۹را حدود  ن یامام حسک سر مبار« »مصلوب

کلثوم به باال نگاه کرد، سر پدر را در برابر آفتاب باالی نی مشاهده کرد عرضه داشت: ای جد  امّ 

 .»ن است که باالی نی قرار داردین سر محبوبت حسیا  بزرگوار و ای رسول خدا

 .م ۲۰۰۳ ،لبنان ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،۴۸۲دمیری ص : حیاة الحیوان الکبری -١

بحار  ،۳۱۳ص  ۴ج  :مستدرك سفینة البحار ،۳۰ص  :و العمدة ابن البطریق ،۳۵۴، ص۱ج:الشیخ المفید -٢

اعیان  ،۲۱۶ص  ۱۲ج :قاموس الرجال ،۵۵۹ص ۸ج :مستدرکات علم رجال الحدیث،۷۴ص ۴۲ج :االنوار

دار الحدیث للطباعة  ،۶۴۷ص  ۱ج  :ابن صباغ حاشیه ةمعرفة االئم يف ةالفصول المهم،۳۲۶ص  ۱ج  ة:الشیع

 .۴۳۱ص  :محدث قمی در نفس المهموم،والنشر
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م که طبق یو اگر قبول کن ،کند ش معرفی مییرا جد خو   کلثوم، رسول خدا ات، امّ ین روایدر ا

  ا رفته است،ی، از دنإن یات امام حسن و امام حسیکلثوم در زمان ح امّ   اهل سنت، نظر مشهور

 ها السالم ندارد.ینب علیکلثوم، بر حضرت ز هی جز حمل امّ یگونه توج چیات هین روایا

 جواب:

خبر   ٤و فتوای علما ٣ یخیو تار ٢یفقه ١،یثیوقتی از روایات شیعه وسنی  در منابع حد -۱

.دیگر همه این اند ک روز و قبل از واقعه کربال از دنیا رفتهید در یکلثوم و پسرش ز اند که ام داده

 آشکار شد. می روایات ارزش خود را از دست
ً
 دهند مانند روایت بالغات النسا که پوچ بودنش قبال

به باال نگاه کرد، سر کلثوم  امّ «نویسند:   می شما دقت کنید به متن ترجمه آقای قزوینی آنجا که

 »پدر را در برابر آفتاب باالی نی مشاهده کرد.

ام کلثوم سر پدر خود را باالی نی مشاهده «گویند:   می اگر نفهمیدید دوباره بخوانید! آقای قزوینی

را آنجا مشاهده کردند   است که سر امام حسین  یعنی این ام کلثوم دختر امام حسین »کرد

 شوند.   می محسوب  جد دختران سیدنا حسین  پس واضح است که حضرت رسول

در روایت تصریح نشده که این ام کلثوم کدام ام کلثوم است ولی آقای قزوینی خودشان تصریح 

 هستند.  کردند که این ام کلثوم دختر سیدنا حسین

 ص  می به این
ً
 .دا ندارد! اما...!گویند چوب خدا که انصافا

شناسیم که در کربال نیز حضور داشته  نمی  اما ما دختری به نام ام کلثوم برای سیدنا حسین

شم در ها بنی . ولی بین اسرای زنان ازاند دانم آقای قزوینی چگونه اینگونه ترجمه کرده نمی باشند و

 دختر عبدالله بن جعفر از زینب کبریواقعه کربال ام کلثوم دیگری نیز وجود دارد که او ام کلثوم 

، ۲ج :سنن الدارمی ،۳۱۴، ص۲۶ج :الحر العاملی ةوسائل الشیع ،۳۶۲، ص۹ج :تهذیب االحکام الطوسی -١

 ي:قطنالسنن الدار ،)فيه فوائد منهاهذا حديث اسناده صحيح و( ۳۴۶، ص۴ج :الحاکم كمستدر ،۳۷۹ص

 .۱۳۳ ص ۴ه ج:و المصنف ابن ابی شیب ۲۲۲، ص۶ج :سنن الکبری بیهقی ،دارالکتب اسالمیه ۴۰، ص۴ج

کشف اللثام الفاضل  ،۳۰۸، ص۳۹ج :جواهری،جواهر الکالم ،۲۷۰، ص۱۳ج :االفهام الشهید الثانی كمسال -٢

مطبعة السعادة  ،۳۸۵، ص۳ج : المدونة الکبری االمام مالک ،, مکتبة المرعشی, قم۳۱۲، ص۲ج :الهندی

الشرح الکبیر ،العربی, بیروت  , دارالکتاب۱۸۷، ص۷ج :بن محمد الحنبلی قدامه, عبدلله المغنی ابن ،مصر

 .،دارالکتاب العربی, بیروت۱۵۶، ص۷قدامه, عبدالرحمن ج ابن

 .۳۱۰ص :المنمق، البغدادی -٣

ج)، (ط: مستند الشیعة ،۳۸۰، ص۲ج :(ط ق حجریه) الطباطبایی ریاض المسائل ،منابع فقهی شماره قبل -٤

 دیگر... ق, و منابع۱۴۱۹, موسسه آل البیت, قم, ۴۵۲، ص۱۹النراقی ج
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باشد که همراه همسرش قاسم بن محمد بن جعفر آنجا حضور داشت و شوهرش نیز جزو   می

 شهدای کربال هستند. پس در اینجا دو احتمال وجود دارد.

 .است به تصریح جناب قزوینی!!  این ام کلثوم دختر سیدنا حسین -۱

 ،را  توانند حضرت رسول  می ند که ایشان نیز(ع) هست این ام کلثوم دختر زینب کبری -۲

 جد خود بخوانند.

 .. والله اعلمسند، گزینه دو بر حقیقت نزدیکتر خواهد بود. بی که در صورت صحت این روایت

 گیری قزوینی!:  جهینت

ها، جای یکلثوم از حضرت زهرا سالم الله عل با توجه به شواهدی که ذکر شد، دختری به نام امّ 

ها است. هنگامی که ینب سالم الله علیکلثوم همان حضرت ز توان گفت که امّ  بلکه می ،اردد دیترد

دانند که  را همه مییز ،شود نفر شدند، اصل ازدواج با عمر منتفی مییک نب یکلثوم و حضرت ز امّ 

 گر.یعبد الله بن جعفر همسر آن حضرت بوده است و نه کسی د

 جواب:

و همینطور در کربال نیز  اند (ع) دو دختر داشته حضرت فاطمهطبق شواهدی که ما ذکر کردیم 

، پس اگر روایتی خالف این حقایق اند دختری به نام زینب و دختری به نام ام کلثوم حضور داشته

 شوند نه اینکه بر حقایق تاریخی خللی وارد شود. می تاریخی باشد آن روایات مردود

ٓ  َوقُۡل ﴿ ۚ َ�ٰ لۡ ٱ َوزََهقَ  قُّ �َۡ ٱ ءَ َجا  .]۸۱اإلسراء: [﴾ ٨١ ازَُهوقٗ  َ�نَ  ِطَل َ�ٰ لۡ ٱ إِنَّ  ِطُل
 .»استو بگو حق آمد و باطل نابود شد آری باطل همواره نابودشدنی «

 شبهه: منکرین ازدواج در اهل بیت به اقرار علماي اهل سنت:
کسانی ز یت و سادات نیان اهل بیشود که در م از عبارت برخی از عالمان اهل سنت استفاده می

 اند. ن ازدواج را منکر شدهیاند که ا بوده

در  ‡ت یف از اهل بیتی در باره ازدواج با سند ضعیثمی پس از نقل روایابن حجر ه

 سد:ینو می ةالصواعق المحرق

ن یت هستند، چنیان آن از بزرگان اهل بیهقی و دارقطنی با سندی که راویتی که آن را بیدر روا

عمر او را در راه  ،ش را برای ازدواج با فرزندان جعفر نگاه داشته بودیودختران خ یآمده است که عل

 ،را به ازدواج من در آور  کلثوم از فاطمه دختر رسول خدا ده و گفت: ای اباالحسن، دخترت امّ ید

عمر در پاسخ  ،ام فرزندان برادرم جعفر نگاه داشته او فرمود: من دختران خود را برای ازدواج با
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ن وجه یست که قصد داشته باشد مانند من با او به بهترین کسی نیبه خداوند بر روی زمگفت: قسم 

 او را به ازدواج من در آور. ،زندگی کند

یک امبر بازگشته و گفت: به من تبریعمر به مسجد پ ،گفت: او را به ازدواج تو در آوردم یعل

 ؟یا گفتند با چه کسی ازدواج کرده ،دییازدواج بگو

ده است که فرمود یشن  امبرین گفت که از پیو سپس چن یکلثوم دختر عل گفت: با امّ در پاسخ 

و گفته بود که من از » گردد، جز سبب و نسب من می امت قطعیهر سبب و نسبی در روز ق«

  .ز داشته باشم!!!یامبر بودم، دوست داشتم که ارتباط سببی نیاصحاب پ

کلثوم  تعجب ما از انکار ازدواج عمر با امّ   شده است، ت نقلیق اهل بیت که از طرین روایو با ا

ها با علما  را آنیز ،اما جای تعجبی ندارد ،شود می شتریت در زمان ما، بیتوسط جماعتی از اهل ب

ش نادانی را وارد یها مستولی شده است و در عقل خو معاشرت نداشته و نادانی رافضه بر عقل آن

ن یدانند که سخن روافض در ا نمی د نموده وین مورد از روافض تقلین سبب در ایو به هم ،اند کرده

های اخبار  را کسی که ممارست با علوم داشته و کتابیات است!!! زینه دروغ محض و انکار حسیزم

کلثوم را به ازدواج عمر در آورده است و  امّ  یکند که عل می دایو سنن را مطالعه کند، علم ضروری پ

 .ن است!!!یماری عقلی و فساد در دیز بیات و نیهیانکار بد ،عناد ،انین مطلب نادیانکار ا

هقی و نه ین مضمونی را نه بیت با چنین رواینجاست که با وجود ادعای ابن حجر، چنیجالب ا

سند و یک ره ابن اسحاق با یتی است که در سیدا شد، روایتی که پیاند!!! تنها روا دارقطنی نقل نکرده

ره ابن اسحاق گرفته است) و آن یها را از س کی از آنیا دو سند مرسل آمده (که در سنن دارقطنی ب

 .های فراوان دارد!!! ن متن اختالفیز با این

ازدواج کرد، به جلسه  یکلثوم دختر عل (سنن الکبری) هنگامی که عمر بن خطاب با امّ  

 دعا به برکت کردند.ها برای او  ن قبر و منبر آمده و آنیب  ن در مسجد رسول خدایمهاجر

 دم کهیشن   امبرینکه از پیل نکرد، مگر ایعمر گفت: قسم به خدا من را به ازدواج او ما

 شود مگر سبب و نسب من. می امت قطعیگفت هر سبب و نسبی در روز ق می

 .کو است!!!یت ابن اسحاق است و مرسلی نیت متن رواین روایا

ن علت که در سند یده و تنها و تنها به ایت را ندیرواآور آست که ابن حجر، مرسل بودن  شگفت

ن ازدواج هستند، نظر اهل سنت یتی که منکر اید چرا اهل بیگو می عه آمده است،یت، نام ائمه شیروا

 ن نادانی است.یتی عین رواینکه قبول چنیکند، با ا می شان را متهم به نادانییکنند!!! و ا نمی را قبول
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چرا که او در  ،میکن ن ازدواج، تعجب نمیین ابن حجر نسبت به منکریتوهن همه یز از ایما ن

 اند. ها سودی نبرده های آن و آموزه ‡ت یافته است که از اهل بیمکتبی رشد 

قت داشته ین حقیدهنده آن است که اصل ازدواج دروغ و سخن منکر ها نشان نین توهیخود هم

ن و جسارت به طرف مقابل پناه یئن بود، هرگز به توهه خود مطمیچرا که اگر ابن حجر از نظر ،باشد

 کرد. نظر مخالف را رد میک ل و مدریآورد و با دل نمی

ن ازدواج یاند که ا ت کسانی بودهیان اهل بیمن است که دریشود، ا چه از کالم او استفاده می آن

 ن برای ما مهم است.یاند و هم را قبول نداشته

 جواب:

گوید: و با این روایت که از طریق اهل  می را خواندید آنجا که هیثمی منصفان خود متن اعتراف

جماعتی از اهل بیت در زمان بیت نقل شده است، تعجب ما از انکار ازدواج عمر با ام کلثوم توسط 

شود، اما جای تعجبی ندارد، زیرا آنها با علما معاشرت نداشته و نادانی رافضه بر عقل  می ،بیشترما

و به همین سبب در این مورد از  اند شده است و در عقل خویش نادانی را وارد کرده آنها مستولی

 دانند که سخن روافض در این زمینه دروغ محض و انکار حسیات است... رافضه تقلید نموده و نمی

پرسم ابن حجر هیثمی در چه   می جماعتی از اهل بیت در زمان ما!!! حال گوید: می هیثمی

.. حال عاقالن خود فکر کنند که منظور وی از  ۹۷۴تا  ۹۰۹؟ جواب: از سال اند زیسته  می سالی

اهل بیت چه کسانی بوده!! آیا کسی غیر از سید و سادات؟؟ و به قول هیثمی: آنها اهل علم نبوده و 

. خب حاال یکی که تحت تاثیر اند با علما رفت و آمد نداشته و تحت تاثیر اهل رفض قرار گرفته

 امثال قزوینی حرف ناصواب بزند سخنش مقبول است؟ های دروغ

ن یت با چنین رواینجاست که با وجود ادعای ابن حجر، چنیگوید: جالب ا  می قزوینی در ادامه

  .اند!!! هقی و نه دارقطنی نقل نکردهیمضمونی را نه ب

 سند امام بیهقی مرسل حسن است و بد نیست آقای قزوینی تحقیق مختصری در  ج:
ً
مورد اوال

این ماجرا را   چه علی بن حسینر مورد روایات مرسل بکنند چون گرتعریف اهل سنت د

گاه بوده  می ولی چون ایشان از اهل بیت اند ندیده پس به همین  اند باشند بدون شک از این ماجرا آ

 علت این مرسل را حسن گویند.

نیز ذکر شده که صحیح هستند  گذشته از آن به جز این روایت، روایات زیاد دیگری از اهل بیت

:
ً
 مثال
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روایتی را در مورد وفات ام کلثوم و فرزندش از محمد  »علی الصحیحین كمستدر«حاکم در  

اسناد این  »خرجاهیولم  ،ح اإلسنادیث صحیهذا حد«گوید:   می کند که وی می بن جعفر نقل

هبی نیز با آن موافق .و ذاند حدیث صحیح است ولی شیخین، بخاری و مسلم آن را نقل نکرده

 .١است

دخل عمر بن اخلطاب وأنا عند  :عن ابن احلنفية قال«و همچنین در کنز العمال متقی هندی 

 .٢»الطفيه يا كلثوم :أختي أم كلثوم بنت عيل فضمني وقال

 .٤ و امام صادق از امام باقر ٣ و همچنین از سیدنا حسن

به شیخ مفید دادند و همینطور روایاتی که از و به یادداشته باشید جوابی را که شیخ مجلسی 

 دیگر اهل بیت در کتب شیعه موجود است.

 .قزوینی را!! دار و دستۀ ببینید انصاف و

------------------------------------ 

 .۸۰۰۹ح   :التلخیص يالمستدرك علی الصحیحین للحاکم مع تعلیقات الذهبی ف -١

 .کنز العمال ۳۷۵۱۵ح  -٢

 .۱۱۴و ۶۴ص ،۷ج :سنن الکبری بیهقی -٣

 .۲۲۲ص  ،۶ج  :سنن الکبری امام بیهقی -٤

 

                                           





 

 

 :بخش دوم از شبهات 
 ؟ام کلثوم دختر ابوبکر، یا ام کلثوم دختر امیرمؤمنان

اند، در  ر مؤمنان از فاطمه زهرا معرفی کردهین دختر را فرزند امیبر خالف ادعای اهل سنت که ا

ر مؤمنان از ین دختر فرزند امین مطلب اشاره نشده است که ایان به ایعیات شیتی از روایچ روایه

کلثوم که  ن نکته اشاره دارد که دختری به نام امّ یو تنها به ا ،هما) بوده استیا (سالم الله علفاطمه زهر

ر مؤمنان پس از یکرده، به ازدواج عمر (آنهم به زور) در آمده و ام ر مؤمنان زندگی مییدر خانه ام

 مرگ عمر، او را به خانه خود برگردانده است.

گر همسران یاما از د ،باشد ر مؤمنان ین دختر فرزند امیم: ممکن است که اییگو ن مییبنابرا

ز کارگر یه احساسی که وی فرزند فاطمه زهرا (س) بوده است نین توجیجه ایآن حضرت. در نت

 نخواهد شد.

به آن حضرت و دختر ین دختر، ربیاد و طبق اعتراف بزرگان اهل سنت، این که به احتمال زیا ای

 ابوبکر باشد.

 جواب:

تر  فامیل شدن دوباره با خاندان نبوی بود و از آن مهم  واستگاری حضرت عمرعلت خ -۱

 (ع). شد مگر با ازدواج با دختر حضرت فاطمه نمی داشتن فرزندی از آن خاندان و این منظور محقق

که خدای رحمتش -انکار شیخ مفید « :گوید:  می محمد باقر مجلسی در جواب شیخ مفید -۲

اصل واقعه (ازدواج خلیفه با ام کلثوم دختر فاطمه) تنها مربوط به آنست که این حادثه  هدربار -کند

شود و گرنه، پس از ورود اخباری که (از طریق امامّیه) گذشت  نمی از طریق آنان (اهل سّنت) ثابت

 ق آورد) از ابو عبدالله صاد  می سند را هانکار این امر، شگفت است! و کلینی به سند خود (سلسل

 هنزد اّم کلثوم رفت و او را به خان --چون عمر وفات یافت علی گزارش نموده که گفت: 

نیز  --کند) از ابو عبدالله صادق   می . و همانند این روایت با سند دیگر (سند را ذکرخود برد

 .١»گزارش شده است

 .۱۰۹، ص ۴۲ج  :بحار األنوار -١
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مجلسی نیز  است و  توجه کنید که بحث سر ازدواج ام کلثوم دختر فاطمه با حضرت عمر

گیرد!! و حرف آقای قزوینی خود را به خواب زدن   می روایت فوق را دلیل بر صحت این ازدواج

 است!

 همه علمای قدیم شیعه به هنگام ذکر این ازدواج تصریح کرده -۳
ً
که این دختر از  اند تقریبا

 حضرت فاطمه است.

از غیر فاطمه بوده، این نیز خود نشانه رابطه نیکو بین فاروق و   اگر دختر حضرت علی -۴

و اگر  اند هجری هیچ دختری نداشته ۱۷در سال   شوم که حضرت علی  می البته متذکر ،حیدر است

 ء(ان شا پردازیم.  می سال سن داشته باشد،که جلوتر به شرح آن ۳تواند بیش از  نمی آن دختر اند داشتههم 

 الله)

وطا بني نِساءِ أهل ال« روایتی اینچنین آمده است: در -۵ رُ مَ مُ رَ قَسَ مَ يَ منها  ،مدينَةِ ـأنَّ عُ بَقِ فَ

يِّدٌ  طٌ جَ رْ نْ عنده ،مِ طِ هذا ابنةَ رسولِ اهللا التي عندك ،مؤمننيـيا أمري ال :فقال له بعضُ مَ  -أعْ

ون ريِدَ ثُوم بنتَ عيلَ فقال :يُ لْ لِيطٍ أحقُّ به :أُمَّ كُ فِرُ لنا  ،فإهنا ممَّنْ بايعَ رسولَ اهللا  ،أُمُّ سَ زْ كانت تَ

دٍ  بَ يومَ أُحُ رَ قِ پس  ،کرد می یی را بین زنان اهل مدینه تقسیمها سیدنا عمر پارچه« یعنی: .١»الْ

مراد ام  - اعطا کن  ای امیرالمومنین این قسمت باقی مانده را به دختر رسول خدا برخی گفتند:

 .».....-کلثوم دختر علی است
بوده است و تا به   گویند: دختر رسول الله که پدرش حضرت علی  می مالحظه کردید که

 اال فرزندان حضرت فاطمه را. اند فرزند رسول نگفته  کدام از فرزندان حضرت علی امروز به هیچ

 کند:  می را تاییدو همینطور ماجرای دفاع زیدبن عمر از جدش نیز روایت فوق 

د بن عمر در آنجا نشسته بود که یگفت: ز  می علی ناسزاه ه بود که بینزد معاو هبسر بن ارطا«

(که از زیباترین مردم بود) عصا را برداشت و سخت بر سر او زد و  دیمادرش ام کلثوم دختر علی بود ز

ش را زدی که او خواجه و ساالر یقراز ای  د گفت: تو بزرگ و سالخوردهیزه ه بیمعاو ،سر او را شکست

د است و ینکه او جد زیگوئی و حال ا  می علی ناسزاه گفت: تو ب »بسر«خود ه اهل شام است. بعد ب

 :الرشاد، سبل الهدی و۳۶ص  ۵ج :البخاری صحیح ،۳۷۵۸۴ح  ۶۲۳ص  ،۱۳ج  :کنز العمال متقی هندی -١

  ةاحادیث الرسول همچنین المنتظم البن جوزی و ریاض النضر يو ابن اثیر در جامع االصول ف ۲۲۰ص  ،۴ج

 محب الطبری و...
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کنی که بتواند تحمل کند؟   می دهی و گمان می ن دشنام را در مالء عامید فرزند فاروق است و تو ایز

 .١»من فرزند دو خلیفه ام« »نيفتيأنا ابن اخلل« وید:گ  می ه هر دو را راضی و آرام کرد. و زیدیمعاو

ای  البته روایات اینچنینی زیاد هستند ولی آقای قزوینی قصد بیدار شدن را ندارند و گرنه اشاره 

 برای ایشان کافی بود، به قول شیخ سعدی: 

ـــت ـــد کس ـــحیت نگوی ـــه نص ـــن ب  از ای
 

ـــت  ـــارت بس ـــک اش ـــاقلی ی ـــر ع  اگ
 

 بو بکراترین شارح صحیح مسلم: عمر داماد  شبهه: اعتراف مهم
کلثومی که با عمر ازدواج کرده، دختر ابوبکر بوده  اند که امّ  برخی از عالمان اهل سنت اعتراف کرده

 .ر مؤمنان ینه دختر ام

د عمر با یگو ب االسماء مییح مسلم در کتاب تهذین شارح صحیتر ن نووی، مهمیمحی الد

 .کلثوم دختر ابوبکر ازدواج کرده است!!! امّ 

 .» أختا عائشة: ...، وأم كلثوم هذه تزوجها عمر بن اخلطاب«
ق! از سخنانش به عائشه بودند، که به یهمان دو نفری که مقصود ابوبکر صد ،دو خواهر عائشه

رادران من ن دو نفر بیعائشه گفت: ا برند) می دو برادرت و دو خواهرت (از من ارث« :او گفت

آن در پاسخ گفت:  ،شتر ندارم)یخواهر بیک اما دو خواهر من چه کسانی هستند (من که  ،هستند

ن ماجرا را در باب یا ،ز دختر استیمن گمان دارم که او ن ،کسی که در شکم دختر خارجه است

 هبه کتاب مهذب آورده است.

ن دو خواهر، یا ،خواهران گذشتو سخن در باره آن دو در اسماء الرجال در باب چهارم در 

و در آنجا  ،و او است که در شکم مادرش بود ،کلثوم دختر ابوبکر هستند اسماء دختر ابوبکر و امّ 

 کلثوم است که عمر با او ازدواج کرده است. ن امّ یو هم ،ح ماجرا گذشتیتوض

با   ر مؤمنانیتر امشود که ازدواج دخ ق روشن و ثابت مییاری از حقاین اعتراف، بسیبا توجه به ا

 ست.یش نیای ب عمر، افسانه

مان و یفه اول دوم هم پیچرا که خل ،ز سازگارتر استیخی نیهای تار تین ازدواج با واقعیا

ت کرده و یفه دوم احساس مسؤولیعی است که خلیگر بودند، با مرگ ابوبکر، طبیکدیم یدوست قد

 ن راه بوده است.یازدواج با دختر ابوبکر بهتراورد و یبخواهد خانواده او را تحت تکفل خود درب

 جواب:

 (شبیه آن)   ۲، ص۶ج،سیر اعالم النبالء ذهبی ،۴۸۴، ص۱۹ج :عساکر تاریخ دمشق ابن -١
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وجه صحت ندارد  یست جز یک اشتباه ساده که به هیچچیزی ن / در مورد کالم امام نووی

 .. کهاند هستند، پس باید دید که ایشان این حرف را از چه جایی گرفته ه ۶۷۶ایشان متوفی سال 

 .اند هم نکردهای  حتی اشاره  بکر با عمربینیم هیچ کجای تاریخ به ازدواج بنت ابی  می

 و دالیل در این باره بسیار زیادند:

طبق نص تاریخ و گفته امام نووی، بعد از وفات   ام کلثوم دختر حضرت صدیق -۱

 به دنیا آمد.  صدیق

 ۱۷سال   با دخت علی  هجری!! و مورخین متفقند که ازدواج عمر ۱۳یعنی اواخر سال 

سال داشته  ۴یا  ۳! یعنی زمانی که ام کلثوم دختر ابی بکر فقط و فقط  صورت گرفته ١هجری

 .است!!!

فهمد که اخالق خلیفه چگونه است؟ و یا اینکه  می ساله ۴فکر کنید!، چطور یک دختر  -۲

 .ساله فهم و درک آن را دارد که در مورد ازدواجش با او مشورت شود؟؟!!! ۴دختر 

رود، علت این قصد را  می  زمانی که به خواستگاری دختر علی  حضرت عمر -۳

 ُمنَْقِطعٌ  َو�ََسٍب  َسبٍَب  لُكُّ «اعالم کرد و به حدیث:   خویشاوند شدن با خاندان پیامبر
ِقيَاَمةِ  يَْومَ 

ْ
ازدواج حضرت ،استناد کرد.. سوال اینجاست که آیا ٢»و�ََسيب َسبيَِب  إِال ال

رساند؟ یعنی خویشاوندیش  می حضرت عمر را به خواسته اشبا دختر ابوبکر،   فاروق

 .شد؟؟!!  می تر  با خاندان نبودت محکم

از همان آغاز   شود که سیدنا فاروق اعظم می بر اساس بسیاری از متون تاریخی ثابت -۴

و  .٣رفته است  دختر حیدر کرار یو بدون بردن نامی از عمرو بن عاص به خواستگار

 این به آن معنی است که حتی ماجرای خواستگاری از دختر ابوبکر هم صحت ندارد.

 .۵۳۷، ص۲ج :الکامل ابن اثیر ،۱۶۸، ص۳ج :طبری ،۱۴۹، ص۲ج: الیعقوبی -١

األوسط  ي. حدیث عمر: أخرجه الطبرانی ف)۱۱۶۲۱، رقم ۱۱/۲۴۳حدیث ابن عباس: أخرجه الطبرانی ( -٢

. ، وقال: إسناده حسن)۱۰۱رقم  ،۱/۱۹۷(: والضیاء ،)۱۳۱۷۲رقم  ،۷/۶۴( :والبیهقی ،)۵۶۰۶رقم  ،۵/۳۷۶(

ا: الطبرانی
ً

رقم  ،۳/۲۵۵. والدیلمی (، وقال: غریب)۷/۳۱۴وأبو نعیم ( ،)۲۶۳۴رقم  ،۳/۴۵( وأخرجه أیض

 ۱۵۶۳۳).به نقل از جامع االحادیث سیوطی/ش ۳۳رقم  ،۲۰/۲۷( ) .حدیث المسور: أخرجه الطبرانی۴۷۵۵

 و مورد اتفاق شیعه و سنی است.

 .نو دیگر منابع یاد شده در مت ۱۵۷، ص۷ج :البدایة والنهایة ،۲۳۳ـ۲۳۱، ص۵ج :ابن اسحاق -٣
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کنند   می با طلحه بن عبیدالله به عنوان یک دختر باکره ازدواج ل ام کلثوم بنت صدیق -۵

 و قبل از طلحه نیز با کسی ازدواج نکرده بود.

ومل أقف عىل من «د: فرمای می ١اسناد روایات مربوطه متصل نیستند، چنانچه ابن قدامه -۶

 .»رواه بإسناد متصل
فقط و فقط یک شاهد دارد که آن هم طبق  (وحتی شیعه) آقای قزوینی از کتب اهل سنت -۷

 شاهد ها ۱۰۰ارزش است ولی بنده از کتب شیعه از قدیم تا به امروز  بی اقوال فوق

همه اعتراف را در روند؟ مگر این آقا آن   می توانم بیاورم ولی مگر آقای قزوینی از رو  می

ترین  گوید: اعتراف بزرگ  می آید و  می بینند که هو هو کنان جلو نمی کتب خودشان

 شارح....؟؟ 

گویم:من صد   می اگر باز هم شیعه بچه شود و بگوید: به ما چه عالم خودتان گفته است، -۸

که به قول ای  دهبه جز ع اند برم که این ازدواج را صحیح دانسته  می نفر از علمای شما را نام

مشهور است که  :گویم  می سید مرتضی اصحاب جاهل ایشان هستند! گذشته از آن نیز

حتی فتوای جائز بودن ازدواج با دختر شیرخواره!  ۱۲مساله  ۲در تحریر الوسیله ج ،خمینی

ترین عالم و مراجع تقلید  ، حاال بعد از این ما بگوییم: این هم یکی از بزرگاند را هم داده

خواهید   می کنید؟ چرا همه به شکلی نمی خودتان و سخنش، چرا شما به فتوای وی عمل

م است که
ٌ
گویید: او که معصوم و عاری از خطا نبوده و   می آن را توجیه و رد کنید؟؟ مسل

 ما هم همین جواب را
ً
 دهیم.  می مسلما

 شما آن همه اعتراف را رد که قرآن تحریف شده ولی چرا اند ، معتقد بوده٢عالم شیعی ۳۰بیش از 

 های کودکانه بر دارید. گیرید؟؟ پس کمی به خود بیایید و دست از این بازی نمی کنید و به خود  می

از دختر ابوبکر   خالصه اینکه ازدواج که جای خود دارد حتی خواستگاری حضرت عمر

 شود.   می ماجرای جعلی بیش نیست، و الباقی ماجرا هم خود به خود باطل

 القاهرة ..  ،، مکتبة الجمهوریة۴۹۱ص  ۶ج  :المغنی ابن قدامة -١

ابوجعفر  -۳شیخ صدوق  -۲شریف مرتضی  -۱نفر همه بر این عقیده بوده اند. ۴بلکه تمام قدمای شیعه اال  -٢

 ۳۲ابوعلی مصنف تفسیر مجمع البیان.. نوری طبرسی در کتاب فصل الخطاب مطبوعه ایران ص  -۴طوسی 

معتقد بر محرف بودن در قدمای ما شخص پنجمی نیست که  »ومل يعرف من القدماء خامس هلم«نویسد:   می

مشائخ ـوإلی طبقته مل يعرف اخلالف رصحياً إال من هذه ال«نویسد:   می ۳۴قران نباشد. و در همین کتاب ص 

 .»شناسم تا زمانۀ شریف مرتضی بجز این چهارکس مخالف دیگری را نمی«. »األربعة
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در پایان: به فرض محال که ازدواج با دختر حضرت صدیق ثابت شود(که غیر ممکن است) 

کند چونکه روایت و احادیث  نمی با دختر علی وارد  هیچ خللی در ازدواج حضرت عمر

با ام کلثوم بنت   و در صورتی که قبول کنیم حضرت عمر اند صحیح خبر از این ازدواج داده

کنید؟ دختر ابوبکر در  می آن وقت شما آن همه روایات را چگونه توجیه (ع) ازدواج کرده صدیق

پرسم   می ازدواج کرده؟ و  کرده؟ چه وقتی با سیدنا طلحه  می چه کار  خانه حضرت علی

مگر اشکالی دارد که حضرت عمر هم با دختر ابوبکر و هم با دختر علی ازدواج کرده باشد؟؟ خود 

از ازدواج عمر با ام کلثوم بنت علی و فاطمه و فرزند  »تهذیب االسماء«امام نووی در همین کتاب 

  نویسند:  می فاطمه هگوید و در تذکره ام کلثوم بنت علی از سید  می آنها سخن

مهذب، هى ـميت من الـصالة ال : مذكورة يفبأم كلثوم بنت عىل بن أبى طالب، «

،  حياة رسول اهللا ولدت يف،  ، بنت رسول اهللا لبضم الكاف، وهى بنت فاطمة، 

ا، ورقية، وتوفيت أم كلثوم هى وابنها زيد بن عمر   تزوجها عمر بن اخلطاب فولدت له زيدً

 .١»يوم واحد يف

د أمهام أم كلثوم بنت عىل بن يوز ٢وفاطمة« نویسند:  می به وقت شمارش اوالد حضرت عمر

 .٣»أبى طالب من فاطمة

، فولدت له   أم كلثوم فتزوجها عمر بن اخلطاب وأما« (س): و در تذکره حضرت فاطمه

ايز  .٥همینطور در تذکره زید بن عمر بن خطابو  ٤»دً

کند، آیا این  می پس این هم سخن امام نووی که ازدواج با دختر حضرت علی از فاطمه را عنوان

 روید؟  می آیا از رو  !پذیرید؟  می سخن را

که مگر سنگ پای قزوین چه دارد که ضرب المثل شده است! آیا بهتر نیست از  ،من در عجبم

 .را مثل کنیم؟! »آیت الله قزوینی«این به بعد خود 

 .۲۶۳ص  ،۳ج  :تهذیب االسما نووی -١

 .و سیده ام کلثوم است به گواهی ابن قتیبهفاطمه همان رقیه دختر حضرت عمر  -٢

 .۵ص  ،۲ج :تهذیب األسما -٣

 .۲۵۰ص  ،۳ج  :تهذیب االسماء امام نووی-٤

 .۲۷۶ص  ،۱ج :تهذیب االسماء امام نووی -٥
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 شبهه: تحلیل روایت جعلی رد خواستگاري عمر از دختر أبو بکر توسط عایشه:
اما  ،فتادهیازدواج اتفاق نند عمر فقط از او خواستگاری کرده است و یاند که بگو البته برخی سعی کرده

 رد. یتواند بپذ عه قبول دارد و نه سنی مییاند که نه ش ن خواستگاری را به صورتی نقل کردهیماجرای ا

کلثوم و عائشه با  اما امّ  ،اند که عمر از دختر ابوبکر خواستگاری کرد عالمان اهل سنت نقل کرده

شه به یعمر مخالفت کردند. و سپس عان خواستگاری، به خاطر اخالق تند و خشونت ذاتی یا

تر از  روشن ر مؤمنان یعمرو عاص متوسل شد و عمرو عاص که دشمنی او با خاندان ام

 را پشنهاد کرد. ر مؤمنان ید است، دختر امیخورش

ن یشه ایکلثوم دختر ابوبکر رفت، عا عمر بن خطاب ابتدا به خواستگاری امّ  (طبری و..):

ا یشه گفت: آیست. عایمطرح کرد. در پاسخ گفت: مرا با او کاری نشنهاد را با خواهرش یپ

خواهم، او در زندگی سخت و خشن و با زنان تندخو  نمی خواهی؟ گفت: آری نمی ن رایرالمؤمنیام

 و بد رفتار است.

شه کسی را نزد عمرو عاص فرستاد و ماجرا را برای او بازگو کرد. عمرو عاص گفت: من ماجرا یعا

ام که خدا کند درست  دهیر مؤمنان خبری شنیکنم، آن گاه نزد عمر رفت و گفت: ای ام می را درست

ای؟ گفت: بله، مرا برای  کلثوم دختر ابوبکر را خواستگاری کرده ست؟ گفت: امّ ینباشد، عمر گفت: چ

ه یچکدام، ولی او نوسال است و در سایپسندی؟ گفت: ه ا او را برای من نمییپسندی  او نمی

م یتوان نمی م ویترس می ی و ما از تویمت و مدارا بزرگ شده و تو تندخویشه با مالین عایؤمنالم امّ 

بن  یکلثوم دختر عل دهم: امّ  می م... و من بهتر از او را به تو نشانیاز عادات تو را بگردانیک چیه

 ابوطالب را...

ک وبکر آن قدر وحشتناکنند که خواستگاری عمر از دختر اب می ن نکته را قبولیا اهل سنت ایآ

کند که از دختر  ن شخص پشنهاد مییبرد! اما هم بوده است که عمرو عاص از آن به خدا پناه می

 ،د دختر او آزرده خاطر شودیعنی احترام ابوبکر واجب است و نبایر مؤمنان خواستگاری کند. یام

 .ز اشکالی ندارد!!!یاما حضرت زهرا احترام ندارد و آزردن دختر او ن

تر از آزردن روح حضرت  شوند که آزردن روح ابوبکر مهم ن مسأله مییا اهل سنت متلزم به ایآ

های اهل سنت،  ح السند موجود در کتابیات صحین که طبق روایبا ا ،ها استیزهرا سالم الله عل

 امده است.یتی نین روایاما در باره ابوبکر چن ،آزردن فاطمه، آزردن رسول خدا است

کنند که گفت: بستگان رسول خدا از بستگان من برای من  از عمر نقل نمی مگر اهل سنت

 تر هستند؟ مهم
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ولی  ،کند ند که عمر حرمت بستگان ابوبکر را مراعات مییکنند که بگو ا اهل سنت قبول مییآ

 ،کند!!! به خاطر خشونت ذاتی از ازدواج با دختر ابوبکر امتناع امبر را مراعات نمییحرمت خاندان پ

 .کند!!! ما برای ازدواج با ناموس رسول خدا اصرار میا

ن یو اگر ا ،شود می م، اشکاالت گفته شده بر اهل سنت واردیح بدانیت را صحین روایاگر ا

ن ین افسانه، ایدر زمان جعل ا ،ن است) علت جعل آن مشخص استیباشد (که چن یت جعلیروا

 ،یابوبکر ازدواج کرده است و نه دختر علوع داشت که عمر با دختر ین مردم شیدگاه در بید

رفته است!!!  یک خواستگاری ساده صورت گرفته است و سپس در پی دختر علیند یخواستند بگو

ن همسر نداشته و یش از این آقا پیشود!!! که ا گفته می ها اری از ازدواجیی که در بسیها (همان دروغ

 .که زن داشته و...) شود اما مشخص می ،ک خواستگاری ساده بودهیتنها 

 جواب:

گوییم چنین خواستگاری صورت   می شویم و  می ما در این مورد با آقای قزوینی همصدا :مختصر

 خواستگاری از دختر 
ً
گنجد چه برسد به  نمی ساله در عقل گنجشک هم ۴یا  ۳نگرفته است و اصوال

 .ایسه نکنید، دور از جان گنجشک!!ازدواج با آن!!! البته شما عقل آقای قزوینی را با عقل گنجشک مق

 .»شود  می با درک این حقیقت، الباقی تاویالت آقای قزوینی باطل«

کلثوم همسر عمر را از  ن کالم نووی را قبول داشته و امّ یز همیعه نینسب شناسان ش ادامه شبهه:

 دانند. رمؤمنان نمیینسل ام

ه یشان بود در حاشیار ایت در اختیاهل ب های موجود خاندان ة الله مرعشی که تمام شجره نامهیآ

 دانند. ن میین مطلب را اشاره کرده و آن را نظر محققیشرح احقاق الحق هم

منورة، تزوجها بعد جعفر أبو بكر، ـنة اليمدـهاجرت مع زوجها إىل احلبشة، ثم إىل ال«

، یوتزوجها الثان  نيمؤمنـ الريرباها أم یالت یفتولدت له منها عدة أوالد منهم أم كلثوم وه

، فمن یوأم كلثوم هذه بنت یاطب حممد بابنخي وبمنزلة إحد بناته، وكان  ته يفكانت رب

، ومنشأ األكثر ري فكم هلذه الشبهة من نظنيمؤرخـ والنيمحدثـثم رس الوهم إىل عدة من ال

ه با همرا« .» یبكر تزوجها موالنا عل یاالسم أو الوصف، ثم بعد موت أب يف كاالشرتا

پس از جعفر ابوبکر با او ازدواج کرده و چند  ،نه آمدیشوهرش به حبشه هجرت کرده و سپس به مد

فه یاو را بزرگ کرده و خل رمؤمنان یکه ام ،کلثوم است ها امّ  فرزند برای او آورد که از جمله آن

و آن حضرت  ،بودشان یکی از دختران ایاو دختر خوانده حضرت و مانند  ،ز با او ازدواج کردیدوم ن
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ای از  ن سبب عدهیو به هم ،کردند می ش خطابیکلثوم را دختر خو ش و امّ یمحمد را پسر خو

در ک ها اشترا ار دارد که منشا آنین اشتباه، مشابهات بسیو ا ،اند ن به توهم افتادهین و مورخیمحدث

 .»ج کردندرمؤمنان با اسماء ازدوایو پس از مردن ابوبکر، ام ،ا وصف بوده استیاسم 
ا یهنگامی که ابوبکر از دن ،رمؤمنان بوده است؟ واضح استین دختر چطور در خانه امیحال ا

شان و تعدادی ین سبب ایو به هم ،رمؤمنان ازدواج کردندیرفت، بعضی همسران ابوبکر با ام

ز کی ایکلثوم هم  امّ  ،اند، مانند محمد بن ابی بکر فرزندان ابوبکر در خانه حضرت بزرگ شده

 شان.یا

 جواب:

 :ببینید قسمت قیچی شده متن آقای مرعشی را

هي أسامء بنت عميس بن معبد بن احلارث اخلثعمية الصحابية الشهرية اجلليلة من «

يروي عنها ابناها عبد اهللا عون ابنا جعفر الطيار  ،مهاجرات األول وأخت ميمونة ألمهاـال

 ،تزوجها بعد جعفر أبو بكر ،منورةـمدينة الـثم إىل ال ،هاجرت مع زوجها إىل احلبشة ،ومجاعة

 ،وتزوجها الثاين مؤمنني ـفتولدت له منها عدة أوالد منهم أم كلثوم وهي التي رباها أمري ال

 .١»فكانت ربيته .....
آقای قزوینی اگر این است نظر محققین شیعه پس وای به حال این محقیقن!! آقای مرعشی مادر 

کنید؟ به کسی که خودش توهم  می داند! بعد شما به قول او استناد می یسام کلثوم را اسما بنت عم

کند؟! در کلیه کتب تواریخ و انساب و تراجم که بگردید  می زده ولی محدثین و مورخین را متهم

و همه آنها مادر ام  اند نوشته  (محمد) از حضرت صدیق برای اسما بنت عمیس تنها یک فرزند

ولی گویا این آقا در موقع نوشتن این سطور حالت عادی  اند کلثوم را حبیبه بنت خارجه نوشته

 .! و خودشان توهم زده بودند!اند نداشته

 سخن بعضی از بزرگان در تذکره حبیبه بنت خارجه و ام کلثوم بنت ابی بکر:

 من بنى احلارث ريد بن أبى زهيابن زبة بنت خارجة ياالسالم حب ضا يفيوتزوج أ« طبری:

 .٢»ت أم كلثومية سمي توىف أبو بكر فولدت له بعد وفاته جارنيبن اخلزرج وكانت نسأ ح

 .۳۱۵شرح ص  ،۳ج  :شرح إحقاق الحق -١

 .۶۱۶ص  ،۲ج  :تاریخ الطبری -٢
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أم أم  ی من بلحارث بن اخلزرج، وهريزه ید بن أبيبة ابنة خارجة بن زيوحب« ابن سعد:

 .١»/ أبو بكر ی توفنيكلثوم وكانت هبا نسأ ح

ة: حبيبة بنت خارجة بن زيد، فولدت له أم كلثوم بعد وفاته: يالثانوالزوجة « ابن جوزی:

 .٢»مدينة نزل عىل أبيها خارجة بن زيد فتزوجهاـام هاجر إىل الـوكان أبو بكر ل

 .٣»بة بنت خارجة والدة أم کلثومیوحب« ذهبی:

حبيبة بنت خارجة بن زيد أو بنت زيد بن خارجة اخلزرجية زوج أيب « ابن حجر عسقالنی:

 .٤»بكر الصديق ووالدة أم كلثوم ابنته التي مات أبو بكر

ید: حني  -ابنته حتت أيب بكر وفيها قال: أبو بكر « ابن عبدالبر در تذکره خارجه بن ز

حرضته الوفاة: إن ذا بطن بنت خارجة أراها جارية، واسم ابنته زوجة أيب بكر حبيبة وذو بطنها 

 .٥»أم كلثوم بنت أيب بكر

كلثوم بنت أبى بكر الصديق التيمية القرشية: أمها حبيبة بنت خارجة أم «بدر الدین العینی: 

 .٦»أخت زيد بن خارجة

خارجة بن زيد بن أيب زهري، وكانت ابنته حتت أيب بكر الصديق، « ابن حزم آندلسی:

 .٧»فولدت له أم كلثوم

بن زيد، فولدت له أم كلثوم وزوجته الثانية يف االسالم حبيبة بنت خارجة « :صالحی شامی

 .٨»بعد وفاته

 .۲۱۰ص  ۳ج :الطبقات الکبری ابن سعد -١

 .ابن جوزیالمنتظم  -٢

 .تاریح االسالم ذهبی-٣

 .۱۱۰۲۹رقم  ۸۰ص ،۸ج :ابن حجر ةاالصاب -٤

 .۵۹۰رقم   ۴۱۷ص ،۲ج :االستیعاب ابن عبدالبر -٥

 .۴۳۰۶شرح أسامی رجال معانی اآلثار بدرالدین العینی رقم  يمغانی األخیار ف -٦

 .۱۳۰ص  ،۱ج :ابن حزم ةجوامع السیر -٧

 . ۲۵۱ص  ،۱۱ج :سبل الهدی والرشاد -٨
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وهي التي تركها أبو لوأم كلثوم، وهي أصغر بناته « عصامی در ذکر فزندان ابوبکر:

 .١»بكر يف بطن بنت خارجة

در اسالم حبیبه   دومین همسرحضرت ابوبکر صدیق دهد که: می ترجمه کلی آنها نشان

که حضرت ابوبکر  اند او دختری در شکم داشته  دختر خارجه بوده که به هنگام وفات ابوبکر

 پیش از به دنیا آمدن وی او را ام کلثوم نام نهاد.

                                                                     ****** 
گوییم: آری   می کنیم و  می برای اینکه دل آقای قزوینی نشکند این سخن را از آقای مرعشی قبول

و دختر اسما بنت عمیس! بوده که تحت سرپرستی   ام کلثوم فرزند خوانده حضرت علی آن

 .اند بزرگ شده  حضرت علی

به خودشان اجازه دادند دختری را که خودشان آن   گوییم:چطور حضرت علی  می حال ما

 آن را مومن بار آورده
ً
به عقد و نکاح یک فرد کافر(نعوذ بالله) در آورند؟؟  اند را تربیت کرده و مسلما

دختر خوانده خود را وادار به زنا کردن بکنند؟ کما اینکه ازدواج  اند حق داشته  آیا حضرت علی

 با شخص کافر به مثابه زنا و از گناهان کبیره است.

حضرت عمر دانیم و ام کلثوم دختر سیدة فاطمه و همسر   می پس ماجرا همان است که همه

به شود یعنی محبتی که بین آن بزرگان بوده و   می بوده است. و به هر تاویل و ترتیبی نتیجه همان

ٓ ﴿تاویل قرآن:   .﴾َنُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا
ن دختر یاند که ا برخی ادعا کرده ،اشکال وجود داردیک ن نظر تنها یدر مقابل ا ادامه شبهه:

 هبن خارج هبیکلثوم حب ات اهل سنت، مادر امّ یچرا که طبق روا ،باشد ر مؤمنان یبه امیتواند رب نمی

در پاسخ   ر مؤمنان،یب بن أساف ازدواج کرده، نه با امیز پس از مردن ابوبکر با خبیبوده و او ن

ن قصه است، تا تمام یی جاعل اها ز از دروغین شخص نیکلثوم با ا م که ازدواج مادر امّ ییگو می

شود که مشخص شود  می ن قصه برداشتهیزمانی پرده از دروغ بودن ا ،بنددقت را بیی کشف حقها راه

 مامه و در زمان ابوبکر کشته شده است.یب بن أساف در جنگ یخ نزد اهل سنت، خبیم تاریمنابع قد

 سد:ینو ب بغدادی در المحّبر مییمحمد بن حب

 لمه کذاب) کشته شد.یمامه (جنگ با مسیب بن اساف در روز یخب

 

 .أنباء األوائل والتوالی، العصامی يسمط النجوم العوالی ف -١
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 جواب:

گویند که   می بینید که آقای قزوینی هم  می و اند در باال گفتیم که آقای مرعشی دچار توهم شده

 مادر ام کلثوم حبیبه بنت خارجه بوده. و خودشان سخن آقای مرعشی را که حامی آقای قزوینی

 .کند و البته چه خوب حامیانی هستند!!  می باشد نفی  می

(البته  قبول :گوییم  می ه بعد از ابوبکر با خبیب ازدواج نکرده ماکنند، حبیب  می آقای قزوینی ادعا

) حبیبه با خبیب ازدواج نکرده ولی در مورد ازدواج حضرت علی
ً
ترین  با حبیبه کوچک  فعال

هم به آن نشده است، پس این ادعای آقای قزوینی مستلزم آن ای  نصی وجود ندارد و حتی اشاره

 .گذشته باشند و غیب بدانند که البته از ایشان این کرامات بعید نیست!است که ایشان عالم به امور 

است که در روایات متعدد و از علمای انساب و تراجم ثابت   ولی بر عکس حضرت علی

تا وقتی که او در زمان خالفت حضرت عثمان وفات یافت و نقل  ١خبیب با حبیبه ازدواج کرد

ارزش است چونکه وفات خبیب در زمان خالفت  بی امبغدادی نیز در این مق ٢محمد بن حبیب

عثمان با دیگر شواهد تاریخی همخوانی دارد که از جمله آنها همین ازدواج با حبیبه بنت خارجه 

و همینطور ابن کثیر زمانی که شهدای   است و دوستی و پیمان برادری خبیب با حضرت ابوبکر

 آورد. نمی کند از خبیب نامی می جنگ یمامه را ذکر

 اما خبیب بن اساف، و تاریخ وفات ایشان:

ومات يف   مشاهد كلها مع رسول اهللاـوشهد بدراً وأحداً واخلندق وال...«ساف یب بن یخب

 .٣»خالفة عثامن 

مات خبيب يف خالفة عثامن وهو جد خبيب بن عبد الرمحن الذي يروي «الروض االنف: 

 .»عنه مالك يف موطئه

. »خبيب بن إساف هذا تزوج حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبی زهري بعد أن توفی عنها أبو بكر الصديق« قال أبو عمر: -١

 ۱۸۰۷ص ،۴ج :معرفة اصحاب،تذکره حبیبه بنت خارجه ي، استیعاب ف۳۶۰ص  ،۸ج :طبقات الکبری ابن سعد

 .نسب للبری يبالوفیات والجوهرة ف يو همچنین تذکره خبیب بن اساف، اسد الغابة ابن اثیر، الواف ۳۲۸۷ رقم

کند ولی در واقع از علمای شیعه است و آغا بزرگ طهرانی او را شیعه دانسته و در   که قزوینی او را سنی معرفی می-٢

 .رالمحبَّ  ۲۲۹۹مدخل  ةالی تصانیف الشیع ةک: الذریعمورد شیعه بودنش با دلیل سخن گفته است ... ر.

 و روض االنف و... ،اسد الغابة ابن اثیر،اإلستیعاب ابن عبدالبر ،۳۴۵ص  ۱۱ج :امتاع األسماع مقریزی -٣
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  بدر و احد و خندق حضور داشت و همه اینها را همراه رسول اللهخبیب بن یساف در جنگ 

 وفات یافت.  مشاهده کرد و در زمان خالفت عثمان

 سرپرستی ام کلثوم بر عهده عایشه  گذشته از این ثابت است که بعد از وفات حضرت ابوبکر
بود و او بود که او را به خانه شوهر(سیدنا طلحه) فرستاد و هم او بود که بعد از شهادت  ل

 شوهرش او را از آن خانه خارج کرد و با خود برد.

  گویم: به فرض محال که از آقایان تونل زمان گذشته! قبول کردیم که حضرت علی  می باز هم

 ۳تنها  ۱۷ام کلثوم در سال  گویم: چنانچه گذشت،  می با حبیبه بنت خارجه ازدواج کرده! در جواب

دانید؟؟ حال   می سال داشته است! چگونه ازدواج با او و به دنیا آمدن دو فرزند از او را ممکن ۴یا 

اینکه گفتیم ام کلثوم تحت سرپرستی حضرت عایشه بوده و او با طلحه بن عبیدالله ازدواج کرده تا 

 شهید شد. وقتی که او در وقایع جنگ جمل 

******** 
اسما بنت عمیس  ،ازدواج کرد  که بعد از وفاتش با حضرت علی  تنها همسر ابوبکر

فقط یک پسر به نام محمد داشت، پس اگر فردا روزی   بود و او از حضرت ابوبکر صدیق

 بخواهند به این ازدواج اشاره کنند پیشاپیش گفته باشیم که خودتان را بیش از این رسوا نکنید.

 شبهه: یک روایت از دو ام کلثوم:
راوی به دو صورت نقل یک ت از یروایک م که گاهی یکن با مراجعه به منابع اهل سنت مشاهده می

 ر مؤمنان یکلثوم دختر ام گر از امّ یکلثوم دختر ابوبکر و در نقل د نقل آن را از امّ یک ست: در شده ا

قت همان ی، در حق است یکلثوم بنت عل دهد که دختری که مشهور به امّ  ن نشان مییاند و ا آورده

 کلثوم دختر ابوبکر است. امّ 

 کند: نقل می کلثوم دختر ابوبکر ل را از امّ یت ذیبه، روایابن أبی ش

ب برای او یت کرده است که جبر بن حبیت کرد که حماد بن سلمه برای او روایعفان برای ما روا

 ت کرده است که...یکلثوم دختر ابوبکر از عائشه روا ت کرده است که امّ یروا

به نقل از  ر مؤمنان یکلثوم دختر ام ت را از امّ ین روایه، همیدر حالی که اسحاق بن راهو

 عائشه نقل کرده است:

ب برای او یت کرده است که جبر بن حبیت کرده است که شعبه برای او رواینضر برای ما روا

 ده است که...یشن یکلثوم دختر عل ت کرده است که از امّ یروا
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 جواب:

 
ً
 متن و سند دو روایت مانندهم نیستند.  :اوال

 ثانی
ً
شعبه بن حجاج وجود دارد و ایشون با اینکه   ت علیدر روایت نقل شده از ام کلثوم بن:ا

در علم حدیث بسیار شهره و اصدق الناس هستند ولی در اسماء الرجال خطاهای کمی مرتکب 

 گویند: می شدند چنانکه، ذهبی و ابوداود و احمد بن عبدالله العجلی... در مورد ایشون

 احلـــــــــديث مؤمنني يفـأمـــــــــري الـــــــــ
 

ــىء يف  ــان خيط ــيال وك ــال قل ــامء الرج  أس
 

 شده. می در علم حدیث امبر المومنان است و در مورد اسمهای راویان خطاهای کمی مرتکب

توان احتمال داد که این ماجرا هم از اشتباهات ایشان بوده و به جای ام کلثوم بنت ابی  می پس

 ام کلثوم بنت علی. اند بکر گفته

 ثالث
ً
این عین سخن جبر بن حبیب بوده و یک بار از بنت علی و یکبار : بالفرض که اشتباهی رخ نداده و ا

نفر  ۶استناد کردید که از ای  گویم: چه اشکال دارد؟؟ در باال شما به خطبه می ،اند از بنت ابی بکر نقل کرده

 دانید؟؟البته از شما بعید نیست. می با یک روش توصیف نقل شده بود،آیا شما آن شش نفر را یک نفر

 ۱۵نفر عبدالله نام ( ۲۰که در بین آنها  اند نفر نقل کرده ۱۰۰دیر خم را بیش از روایت غ

 تابعی) وجود دارند.    ۵صحابی و 

این بسیار قابل تصور است که: حضرت عایشه در جمعی از زنان و دختران که ام کلثوم 

نقل کرده این قول را  اند هم در آن جمع حاضر بوده  خواهرش و ام کلثوم دختر حضرت علی

 باشند و جبیر بن حبیب نیز این روایت را از هر دو شنیده باشد. 

گذشته از آن: خودتان را خسته نکنید چون هیچ شخص عاقل و بالغ و پاک دلی، ازدواج با دختر 

 .!!!!بازیکنان تیمشکند! مگر قزوینی و  نمی سه یا چهار ساله و دو بار باردار شدن او را باور

 هاى موجود در نقل قضیه: تعارض محور سوم: شبهه:
دی در نقل یهای شد های و تناقض ن است که اختالفین ازدواج، ایکی از دالئل افسانه بودن ای

ها و  نان انسان به صحت آنیها به حدی است که مانع اطم ن تناقضیشود. ا ده مییآن د یماجراها

 شود. نان به افسانه بودن آن مییسبب اطم

 سد:ینو ها می ها و تناقض ن اختالفیه در باره ایه تعالی علد رضوان اللیخ مفیش

رمؤمنان عقد یشود که خود ام می تیگاهی روا  ،ار داردیهای بس ت اختالفین روایخود هم

ن کار را به عهده گرفت. در یات آمده است که عباس ایکلثوم را به عهده گرفت، و در بعضی روا امّ 
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د شدن ید عمر و تهدیصورت نگرفت، مگر پس از تهدن عقد یات آمده است که ایبعضی روا

 ل صورت گرفت.یار و از روی مین عقد به اختیگر آمده است که ایو در بعضی د ،شمها بنی

ند که او یگو ای می عده ،د شدیند که عمر از او صاحب فرزندی به نام زیگو می انیبعضی از راو

 ،د بن عمر، نسلی بر جای ماندیند که از زیگو می کلثوم کشته شد، عده ای کی با امّ یش از نزدیپ

او و مادرش با ند که یگو می عده ای ،د بن عمر کشته شد و فرزندی نداشتیند که زیگو می ای عده

ند عمر مهر او را یگو می عده ای ،ند که مادرش پس از او باقی ماندیگو می ای هم کشته شدند. عده

 ند پانصد درهم.یگو می د چهار هزار درهم، و عده اینیگو می چهل هزار درهم قرار داد، عده ای

 چ اثری ندارد.یت هین رواین، ایشود و بنابرا می ث، سبب بطالن آنین اختالف در حدیو هم

ها را ندارد،  ش نقل تمام آنین مقاله گنجایار گسترده است و ایها بس ن اختالفیی که ایاز آن جا

 شود. های اهل سنت ارائه می از کتاب آنک فقط به چند مورد محدود اشاره و مدار

 جواب:

 
ً
 گفتیم که شیخ مفید از موضع خود برگشته :اوال

ً
و در ضمن جواب شیخ مفید به وسیله  اند قبال

 نقل شد، مراجعه کنید.
ً
 مال باقر مجلسی داده شده است،که قبال

 
ً
 اختالف نظر بین علما است را دلیل بر عدم :دوما

ً
 وقوع این ازدواج اگر این تناقضات که اکثرا

گویید؟ در آنمورد که اختالفات هم در مورد تاریخ آن و هم  می درمورد اسراء و معراج چه،دانید می

کنید؟ و یا آن همه تناقض بین  می در مورد نحوه آن بسیار بسیار باالست آیا شما این حقیقت را انکار

هم اختالفاتی که فقط در مورد گویید؟ آن  می چهرا نه نظر علما) در افسانه شهادت ( روایات

کنید بحث  می (فقط چند ساعت!) در حالی که اختالفاتی که شما نقل قسمتی از یک روز است

با این  ١! ی حضرت عمرها سال است! از زمان وقوع ازدواج تا زندگانی نوه ۴۰پیرامون حدود 

قیاس هستند که ما ی علما با اختالف روایات افسانه شهادت غیر قابل ها وجود اختالف نظر

 .٢ه در او غش باشدهر کشود  سیه رویتا ، کنیم می از آن را در زیر نقلای  شمه

 .!اند نفر ضارب فاطمه معرفی شده ۴در روایات افسانه شهادت 

 غالم عمر(قنفذ).  -۴حضرت عمر،  -۳مغیره بن شعبه!،  -۲خالد بن ولید،  -۱

 .اند! فیف دادهندیده و نبیره ها را به ما تخ -١

استفاده  ۱۴۲۱چاپ اول سال  در این قسمت از کتاب هجوم علی بیت فاطمه، نوشته عبد الزهراء مهدی -٢

 کنم.که ایشان روایات این افسانه را در کتابش گرد آورده تا رحلت را به شهادت تبدیل کند.  می
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مغرية بن شعبة حتى أدماها، أو دفع ـا اليف رواية رضهب« نویسد: می عبدالزهرا مهدی -۱

 .١»الباب عىل بطنها..

روایت شده است که ایشان خطاب به مغیره   از امام حسن بن علی« گوید: می و طبرسی

تو کسی هستی که دختر رسول الله را زدی و او را خون آلود کردی و آن چه در شکم  :بن شعبه گفتند

ایشان بود سقط شد. این اهانتی نسبت به رسول الله و مخالفت امر ایشان بود. زیرا حضرت رسول 

) إىل النار كواهللا مصري(. »فاطمه ) سیده نساء اهل بهشت هستیتو ( ای « :فرموده بودند  الله

 .٢مغیره) جهنم است=که جایگاه تو (به خدا 

ة من الروايات: رضب عمر بالغالف عىل جنبها«گوید:  می و عبدالزهرا -۲ و در « ٣»ويف عدّ

 .»بعضی از روایات:عمربا غالف شمشیر بر پهلوی فاطمه زد
ضغطها خالد «. ويف رواية: »رضهبا خالد بن الوليد ايضاً بغالف السيف«ويف رواية:  -۳

و  .٤»خلف الباب فصاحت.. ولذا أسند بعض الثقات إسقاط احلمل إىل خالد أيضاً بن الوليد 

خالد بن ولید با غالف شمشیر چنین کرد و در روایتی خالد بن ولید فاطمه را پشت در « در روایتی:

 .!»دهند  می نسبتهم فشار داد و لذا بعضی از معتمدین سقط محسن را به خالد 
هبا بسوطه، فرضهبا بالسوط عىل ظهرها وجنبيها إىل أن أهنكها فأمر عمر قنفذاً أن يرض« -۴

 .٥»وأثر يف جسمها الرشيف

 این..!این از 

شود و در بعضی حضرت  می کند و غالب  می مقاومت  در بعضی روایات حضرت علی

شود و در بعضی حضرت علی تا آنجا ضعیف است که او را  نمی ترسد و وارد معرکه می عمر

 .زنند!! می طناب در گردنشمغلوب کرده و

 .۱۲۶ص :هجوم علی بیت فاطمه -١

 .۴۱۴ص  :االحتجاج طبرسی -٢

توانید با مراجعه به این کتاب به همه این   عبدالزهرا! مهدی .. می ،۱۲۷(ع) ص هالهجوم علی بیت فاطم -٣

 تناقضات دسترسی داشته باشید.

 .۱۲۶همان ص  -٤

 .۱۲۶همان ص -٥
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ور ساخت و سپس در را فشار  عمر آتش طلبید و آن را بر در خانه شعله« نویسد: سلیم بن قیس می

داد و باز کرد و داخل شد! حضرت زهرا علیها الّسالم به طرف عمر آمد و فریاد زد: یا ابتاه، یا رسول 

ه! عمر شمشیر را در حالی که در غالفش بود بلند 
َّ
کرد و بر پهلوی فاطمه زد. آن حضرت ناله کرد: الل

ه، ابوبکر و 
َّ
یا ابتاه! عمر تازیانه را بلند کرد و بر بازوی حضرت زد. آن حضرت صدا زد: یا رسول الل

یبان عمر را  علی  »!کنند عمر با بازماندگانت چه بد رفتار می ناگهان از جا برخاست و گر

 .١زد و بر بینی و گردنش کوبید و خواست او را بکشدگرفت و او را به شدت کشید و بر زمین 

ترسید و وارد  می از حضرت علی  شود که عمر طبرسی در احتجاج ضمن روایتی مدعی می

 نویسد: می معرکه نشد!، طبرسی

  خانه  ها را اطراف زمیه  کنند، آنان  جمع  زمیدستور داد تا ه  انشیاز اطراف  یا عده  عمر به«

(تا   بلند گفت  یبودند، عمر با صدا  در خانه  نیو حس  ، حسن ، فاطمه یعل  که  یالنهادند و در ح

را بر   خانه  د وگرنهیکن  عتیب  الله  رسول  نید و با جانشیشو   ! خارج خدا قسم  به«بشنود):   یعل

شود.   خارج  رشیبا شمش  یمبادا عل  د کهیترس  می نزد ابوبکر آمد و  سپس».  زنم یم  شما آتش

  را آتش  اش د، خانهیورز   شو، اگر امتناع  داخل  اش خانه  نشد به  اگر خارج: « قنفذ گفت  به  گاه آن

را بردارد، اما   رشیتا شمش  شتافت  یشدند، عل  خانه  داخل  اجازه  بدون  قنفذ و همراهانش». بزن

 .٢»انداختند  یاهیس  سمانیر   تحضر  آن  را برداشتند و بر گردن  یر علیگرفتند و شمش  یشیپ  آنان

 بر عکس نقل اولی و متناقض با دو روایت فوق اینچنین نقل
ً
 کند:  می حاال ببینید که یعقوبی کامال

  ی در خانه  طالب یاب  بن  یو انصار با عل  ی از مهاجران گروه  افتند کهیابوبکر و عمر خبر «

 آوردند،  هجوم  خانه  آمدند و به  یبا گروه  ، پس٣اند گشته  فراهم  امبر خدایدختر پ  فاطمه

  رونیب  ی"و عل )وخرج عيل ومعه السيف، فلقيه عمر، فصارعه عمر فرصعه، وكرس سيفه =(

شت عمر با او برخورد و  ، پس داشت  لیحما  یر یآمد و شمش
ُ
زد   نیو او را بر زم  گرفت  یبا او ک

  خدا قسم  به: « آمد و گفت  رونیب  فاطمه  گاه  ختند"، آنیر   خانه  و به  را شکست  رشیو شمش

  ـ قم  ، انتشارات هادی۵۶۸کتاب سلیم بن قیس الهاللی، ص -١

 ۱۰۷االحتجاج ص  -٢

ک جا شدند آن هم در صورتی که حضرت معلوم نیست اعضاء آن گروه که ها بودند و چگونه در آن اتاق کوچ-٣

 .فاطمه حضور داشتند!
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رفتند   رونیب  پس»  مینما  می  یو زار   ! و نزد خدا ناله سازم  می  را برهنه  میمو   د، اگرنهیبرو   رونیب

 .١»بماندند  یو چند روز   بود برفت  در خانه  و هر که

از بیعت با ابوبکر سرباز زدند،   هنگامیکه امام علی« و یا این روایت از خود سلیم بن قیس:

حمله کرده و وارد آن   ابوبکر قنفذ را به سراغ ایشان فرستادند. قنفذ و یارانش به خانه امام علی

به محض دیدن آنها به سراغ شمشیر خود رفتند. اما آنها ایشان را گرفته و   امام علیشدند. 

فاطمه (ع) خواستند جلوی  در کشیدند.را به طرف   طنابی به گردن ایشان انداختند و امام

 آنها را بگیرند. اما قنفذ ملعون با شالقی که در دست داشت ضربه محکمی به ایشان زد و امام علی

 ان انداخته بود نزد ابوبکر برد..را با کشیدن طنابی که به گردن ایش«. 

 ۴ اثنای روایات متفاوتدر ،همینطور که گفتیم شود:  می تناقضات بسیار است و مختصر آن این

 .اند نفر ضارب! و قاتل! معرفی شده

ضربه به وسیله تازیانه است و در بعضی به وسیله فشار دادن در و در  این تادر بعضی روای

و در بعضی  بعضی غالف شمشیر و در بعضی لگد و در بعضی سیلی و بعضی هم میخ در خانه

 .!ها از ضربهای  مجموعه

که فاطمه  یزند و در بعضی وقت می ضی خالد با غالف شمشیر ضربهبعضی عمر و در بع در

شکند! و در بعضی روایات این عمل(فشار دادن   می پشت در بود خالد در را فشار داده و پهلوی او را

 شود.  می در) از قنفذ و حضرت عمر صادر

ه فاطمه در بعضی خان در بعضی روایات، خانه، خانه عایشه است و در بعضی خانه فاطمه!

دیگر و دور از ای  به آنها داد و در بعضی ادعاها این خانه خانه  همان خانه ایست که پیامبر

 .باشد!  می مسجد النبی

آید و در بعضی به وقت رسیدن از افرادش   می در بعضی عمر با فیتیله از مسجد به سوی خانه

 .طلبد!  می آتش و هیزم

 .در بعضی بر عکس این! در بعضی عمر غالب است و علی مغلوب و

 در بعضی مصارعه بین علی و عمر است و در بعضی بین سلمه و یا خالد بن ولید با علی و یا با زبیر! 

 کنم.  می گوید خانه را ویران  می زنم و در بعضی می گوید: خانه را آتش  می در بعضی عمر

 .دارد!ر بعضی عمر سر لوکیشن حضور در بعضی عمر نزد ابوبکر است و د 

 در بعضی روایات ابوبکر در مسجد است و در بعضی سر صحنه حاضر است.

 .لبنان –بیروت  -. دار صادر۱۲۶  ، ص۲ : ج الیعقوبی  تاریخ -١
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دهد تا به سوی خانه علی برود و در بعضی عمر این دستور  می در بعضی ابوبکر به قنفذ دستور

 .دهد! می را

کنند و در روایتی همان دیالوگ را برای   می در بعضی برای حضرت عمر دیالوگی را طرح

 .نویسند!  یم حضرت ابوبکر

 در بعضی روایات بعد از وارد شدن به خانه بدون زدن فاطمه و با این حرف فاطمه که گفت:

از این تهدید  »کنم! می یا بیرون بروید یا موهایم را برهنه« »يكشفنّ شعرو ألأاهللا لتخرجنّ و«

 ترسیدن و خارج شدن و در بعضی روایات فاطمه را زدند و علی را کشان کشان بردند.

 .هیچ زور و جبری به مسجد آمد! بی در بعضی روایات طناب در گردن و در بعضی هم خود علی

 در بعضی روایات خانه را آتش زدند و در بعضی فقط تهدید کردند.

 بیعت نگرفتند و فقط مذاکره
ً
ای  در بعضی به زور از علی بیعت گرفتند و در بعضی اصال

 .صورت گرفت!

لغزد! و در بعضی روایات افراد   می شود ولی پایش  می شمشیر خارجبا  در بعضی روایات، زبیر

 گیرند و لغزیدنی در کار نیست.   می مهاجم بعد از درگیری شمشیر را از دستش

گیرند.. جالب   می دیگران شمشیر را،گیرد و در بعضی  می در بعضی روایات عمر شمشیر را

 ارند:است که در مورد همین یک شمشیر نیز چندین قول د

شمشیر را به دیوار زدند و شکست! (فضرب به الجدار) و بعضی: به زمین  اند بعضی اوقات گفته

به سنگ سختی زدند و  :گویند  می ).. بعضی اقوالفرضب به األرض فكرسهزدند و شکست! (

 نيفه بيكرسوا س(  ) و در بعضی بین دو سنگ شکست!فرضب به حجراً فكرسهشکست! (

) و در بعضی فرضب به صخرةکنند به صخره زدند و شکست!! (  می وقتا ادعا) و بعضی نيحجر

 بیوگرافی این شمشیر را نیمه کاره رها،ف)در بعضی نیزیفقط به شکستن آن اشاره شده(کسر س

 .کنند!  می کنند و فقط به گرفتن شمشیر از دست زبیر یا علی بسنده  می

 .شود!!!  می محسن سقطدر روایتی نامی از حاملگی نیست و در روایتی 

 است و در بعضی چند روز بعد از آن.  ی! یک روز بعد از دفن پیامبرردر روایتی صحنه فیلمبردا

 در بعضی طلحه نیز در خانه حضرت علی حضور دارد و در بعضی نامی از او نیست.

 در ندارد و در بعضی دری بسیار محکم دارد که فقط با آتش زدن
ً
توان   یم در بعضی خانه اصال

 .از آن گذشت!
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 گوید:   می بینیم که آقای عبدالزهرا مهدی(مولف کتاب هجوم علی بیت فاطمه)  می خالصه زیاد

ال إله إالّ هو  یبعضها قال عمر ـ: إذاً واهللا الذ ات: قال أبو بكر ـ ويفيبعض الروا ويف«

 .»!!نرضب عنقك

ا أخا قال أبو بكر أو عمر ـ عىل اختالف « گوید: می و یا ا عبد اهللا فنعم، أمّ النصوص ـ: أمّ

 .»رسول اهللا فال

 .»..... يفبعض الروايات و يفويف بعض الروايات و«گوید:   می همینطور
برادر عزیز اینهمه اختالف که ما نقل کردیم فقط و فقط در مورد یک روز و همه این اختالفات 

، مدعی آن استتناقضاتی که آقای قزوینی (نه نظر علما!) در صورتی که  بر گرفته از روایات است.

 این اختالفات طی حداقل 
ً
 نظر شخصی علما و راویان است و ضمنا

ً
سال است!! مقایسه  ۴۰اکثرا

 کنید!: یک روز را با چهل سال و نظر علما را با روایات تاریخی! و ببینید انصاف آقای قزوینی را!

دیگر الزم به جواب دادن  ،ن افسانه شیعیانفکر کنم بعد از نقل این همه اختالف در بزرگتری

ایرادات آقای قزوینی نباشد ولی برای اینکه حجت را بر آنها تمام کرده باشیم به بررسی آن 

 من اهللا توفيقوپردازیم.   می اختالفات نیز

 شبهه: ام کلثوم پس از عمر با چه کسی ازدواج کرد؟
ن که ثابت یکلثوم پس از عمر زنده مانده است، برای ا امّ اند که  دانسته ی که اهل سنت مییاز آن جا

 اند. دهیاری برای وی تراشیکلثومی بوده، شوهران بس کنند امّ 

) ه۲۳۰ن افسانه را دامن زده، محمد بن سعد زهری ( متوفای ین کسی که از اهل سنت اینخست

های  ن که به تناقضیز چشم بسته و بدون ایه عالمان اهل سنت نیدر الطبقات الکبری است. بق

 سد:ینو اند. محمد بن سعد می های ذکر کرده ن نقل توجه کنند، آن را در کتابیموجود در ا

بود... عمر بن  بن أبی طالب... که مادرش فاطمه دختر رسول خدا  یکلثوم، دختر عل امّ 

کشته نشده بود در ده بود! تا زمانی که عمر یدر حالی هنوز به سن بلوغ نرس ،خطاب با او ازدواج کرد

ا آورد. پس از عمر، با عون بن جعفر بن أبی یه را به دنید بن عمر و رقیبرد و ز کنار او به سر می

ا رفت با یطالب و پس از آن با محمد بن جعفر ازدواج کرد. هنگامی که محمد بن جعفر از دن

 نب ازدواج کرد... یبرادرش عبد الله بن جعفر پس از حضرت ز

ش عون بن یکلثوم پس از کشته شدن عمر بن خطاب با پسر عمو آمده است که امّ  ثین حدیدر ا

در  ،گر آن دو ازدواج کردیجعفر پس از عون با برادر او محمد و سپس با عبدالله بن جعفر برادر د
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هجری در  ۱۷ا ی ۱۶حالی که راوی فراموش کرده که عون و محمد هر دو در جنگ شوشتر سال 

 .اند! ش از همسر اول فوت کردهیکلثوم پ عنی همسر دوم و سوم امّ ی ،اند ه شدهفه دوم کشتیزمان خل

 د:یگو می ةابن حجر در االصاب

 . چ فرزندی از او بر جای نماندید شد و هیعون بن جعفر در جنگ شوشتر در زمان عمر شه

ن کتابش در ترجمه محمد بن یگر از همین است که ابن حجر عسقالنی در جای دیو جالب ا

 د:یگو جعفر می

با ه او ابوالقاسم بود و او پس از عمر، یمحمد بن جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب... کن

 .د شد!یازدواج کرده و در تستر شه یکلثوم دختر عل اّم 

اند که دروغگو فراموش کار است. اگر محمد و عون در زمان عمر در جنگ تستر  م گفتهیاز قد

 .اند؟!!! کلثوم ازدواج کرده عمر دوباره زنده شده و با امّ اند، چگونه پس از  د شدهیشه

ست و یر نینب امکان پذیکلثوم با عبد الله جعفر شوهر حضرت ز ن که ازدواج امّ یافزون بر ا

نب تا پس از واقعه کربال زنده و یرا حضرت زیز ،باشد ن دو خواهر مییت جمع بیمضمون روا

 همسر عبد الله بن جعفر بوده است.

را طبق اعتقاد اهل یز ،تواند با عبد الله بن جعفر ازدواج کند ز نمیینب نیاز حضرت ز و پس

ن مطلب را یاک ا رفته است. مدارینه از دنیدر مد   ات امام حسنیکلثوم در زمان ح سنت، امّ 

 م.یان کردین بیش از ایپ

ون و محمد، و عدم کلثوم با ع گر از عالمان اهل سنت که متوجه دروغ بودن ازدواج امّ یبرخی د

کلثوم پس از عمر با عبد الله بن  اند که امّ  ادعا کرده  اند، خی بودهیهای تار تیسازگاری آن با واقع

 جعفر ازدواج کرده است.

 نویسد: می زبیر بن بکار

 کلثوم با عبد الله بن جعفر ازدواج کرد اما از او صاحب فرزند نشد. ا رفته و همسر او امّ یعمر از دن

نب یعه و سنی، حضرت زیچرا که به اتفاق ش ،رفتیتوان پذ ن مطلب را هرگز نمییلی که ادر حا

با عبد الله بن جعفر ازدواج کرده و تا آخر عمر همسر او  ر مؤمنان یها در زمان امیسالم الله عل

 بوده است.

 جواب:

حضرت عبدالله بن هایی که ایشان دارند ما معتقدیم که ام کلثوم به ازدواج  طبق همین استدالل

 پردازیم.  می جعفر در نیامده که به شرح آن نیز
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(که قزوینی امانتدار تنها یک قول را از او نقل کرده! آن هم قولی که خود بالذری یبه نظر بالذر

ن نقل ینقل کرده و ا یقظان بصریقبولش ندارد.)، خبر شهادت آن دو در جنگ شوشتر را ابوال

از  یکین دو برادر نقل کرده که بنابر یخ شهادت ایگر در خصوص تاریدو خبر د ینادرست است. و

 اند. د شدهیدر کربال شه یگرین و بنا بر دیآنها آن دو در صف

طالب  یبن أب یطالب وأخاه حممداً قتال مع عل یقال: إن عون بن جعفر بن أبيو« بالذری:

 .نيبصف

 .١»‡ويقال: إهنام قتال مع احلسني 

 .٢ر و محمد و عون ازدواج کرده و بسنویسند که ام کلثوم فقط با حضرت عم می اکثر تذکره نویسان

ام کلثوم بعد از حضرت عمر با محمد بن جعفر ازدواج کرد و او در جنگ صفین  :به این شکل که

 .٤بن جعفر که او در کربال شهید شد و بعد از وی با عون ٣شرکت داشت و در همانجا نیز شهید شد

و شهادت  یتا چهل سالگ ین سین و در سن بیبن جعفر را در صف محمد فندق شهادت ابن

شیعی صاحب کتاب الغدیر نیز محمد بن  عالمه امینی .٥بن جعفر را در کربال دانسته است عون

ابن عقده  ٧داند! می نیز او را از شهدای صفین سید خویی ٦داند! می جعفر را از شهدای صفین

 .٨دهد می ادت محمد بن جعفر را در صفین نشانکوفی نیز ضمن ذکر ماجرایی، شه

 .۳۲۳ص  :انساب االشراف بالذری -١

و اعالم  الزرکلی دمشقی  ۳۷۰ص  ۵ج :و امتاع االسماع المقریزی ۱۱۷ص ۱ج  :رجوع شود به ذخائر العقبی -٢

.. ابن اسحاق نیز  ۲۹۸ص    مناقب عشره ذکر دختران حضرت علی يف ةالنضرو ریاض  ۶۹ص  ،۶ج

همین را گفته ولی عون را بر محمد مقدم داشته و از عبدالله نامی نبرده. و از معاصر رجوع شود به کتاب الفتنة 

این هم  ،۲۱۷ص  ،۱۲ج  :و قاموس الرجال  الشیخ محمد تقی التستری ۳۶ص  : عهد الخلفاء الراشدین يف

 .از معاصر شیعه بود آقای قزوینی هم از معاصر است!

 .۶۹ص  ،۶ج :اعالم زرکلی ،۷ص  ۶ج :اإلصابة ،۹۸، ص۳و ج ۳۰۰ـ۲۹۹، ص۲ج :بالذری -٣

 .مکتبه المرعشی النجفی, قم ۳۹۶و  ۳۶۱، ص۱ج :فندق  االعقاب,ابنلباب االنساب وااللقاب و -٤

 .۳۹۶و  ۳۶۱، ص۱ج :فندق لباب االنساب ابن -٥

 .۳۶۸ص  ،۹ج :الغدیر امینی -٦

 .۱۶۶ص  ،۱۶ج  :معجم رجال حدیث خویی -٧

 .۹۶ص  :ابن عقدة الکوفی  فضائل أمیر المؤمنین  -٨
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ولی تفرشی و بروجردی و ...  ١ابن حلی شهادت او (محمد بن جعفر) را در کربال دانسته است

: او محمد بن جعفر را با محمد بن عبدالله بن جعفر اشتباهی گرفته و اند نظرش را رد کرده و گفته

 .٢صفین شهید شده استترین قول این است که محمد بن جعفر در حصحی

کند که وی در زمان  می ابن کثیر نیز نقل٣زرکلی نیز شهادت وی را در صفین نوشته است  

از او در زمان خالفت حضرت  ٥و همچنین ابن ابی الحدید ٤حضرت عثمان در قید حیات بوده است

ام برده یعنی او تا آن وقت کند و مال باقر مجلسی نیز در باب بیعة امیر المومنین ... از او ن می علی یاد

. و  ٧به کوفه آمد  گویند: او همراه با علی می شیخ طوسی و ابن داوود حلی ٦در حیات بوده

 .٨کنند می همچنین ابن حاتم عاملی و شیخ جعفر نقدی و ... نیز در ماجرای جنگ جمل از او یاد

م عبد اهللا وعون وحممد ( أولد ) جعفر بن أيب طالب ثامنية بنني وه«نویسد:  می ابن عنبه

األكرب وحممد األصغر ومحيد وحسني وعبد اهللا األصغر وعبد اهللا األكرب وأمهم أمجع أسامء بنت 

وأما عون  ،مؤمنني عيل ( ع ) بصفنيـعميس اخلثعمية ( أما حممد ) األكرب فقتل مع عمه أمري ال

 .٩»يوم الطف وحممد األصغر فقتال مع ابن عمهام احلسني 

(که آقای قزوینی تنها قولی که به نفعش بود را نقل کرد ولو ابن حجر آن قول را ترک  ابن حجر

 کرده باشد!) قول واقدی یعنی شهادت در شوشتر را رد کرده .

 .. البته در حاشیه تصحیح شده.۱۶۷ص  :رجال ابن داوود حلی -١

معجم  ،قم مکتبة المرعشی، ۱۰۷ص ۲ج  :طرائف المقال البروجردی،۱۵۸ص، ۴ج  :نقد الرجال تفرشی -٢

، ۲ج :کنددر جامع الرواة و محمد علی اردبیلی نیز به این اشتباه اشاره می ۱۶۶ص، ۱۶ج :رجال حدیث خویی

 .ایران ،قم ،مکتبة المرعشی ۸۳ص

 .۶۹ص  ،۶ج :الزرکلی -٣

  ۲۴۸.ص  ۷ج   ة:النهایو ةالبدای -٤

 .۸ص ،۴ج  :شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید -٥

 .۸۵ص  ،۳۲ج  :بحار االنوار -٦

 .۱۶۷ص  :و همچنین رجال ابن داوود ۴۸ص  :رجال الطوسی  -٧

موسوعة اإلمام علی بن أبی طالب ،۴۵۹ص  :األنوار العلویة جعفر النقدی ،۳۴۰ص :الدر النظیم العاملی -٨

 ،۳ابن آشوب ج و محمد ریشهری به نقل از کتب مناقب  ،۱۶۵و  ۱۴۷و  ۱۴۰ص  ،۵ج  :محمد الریشهری

 .۸ص ،۱۴ج :و شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ۵۶و  ۸۴ص  ،۳۲ج  :و بحار االنوار مجلسی ۱۵۱ص

 .۳۶ص  :عمدة الطالب  ابن عنبة -٩
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ن شرکت داشته است. دار یدر جنگ صف  یند که(محمد بن جعفر) با علیگوید: گو می و

دان یبن عمر در م د اللهیداشته و با عبن حضور یبن جعفر در جنگ صف گفته است که محمد یقطن

عجیب این است که خود واقدی در کتابش  ١را کشته است... یگریک دیکار کرده و هر ینبرد پ

..  ٢کند!! می کند و از محمد بن جعفر در زمان خالفت حضرت عثمان یاد می سخن خود را رد

دانسته  یکلثوم را زماننیز از محمد و عون نام برده و محمد را بر عون مقدم داشته و مرگ ام یزیمقر

و ابن عبدالبر و... نیز محمد بن جعفر را (نه عون را) شوهر دوم ام  .٣که همسر عون بوده است

 رگوید: ابوعمر از واقدی ذک می و همچنین ابن حجر .٤اند دانسته  کلثوم و بعد از حضرت عمر

از عون) با ام کلثوم  (نه بعدبعد از عمر کند که محمد بن جعفر ملقب به ابوالقاسم بوده که  می

  .٥ازدواج کرد

 دقیق حول شهادت محمد و عون بن جعفر، در 
ً
شیخ محمد تقی تستری نیز بعد از بررسی نسبتا

خود محمد بن گوید: عون برادر محمد بن جعفر بوده که همراه حسین بوده و نه  می مورد عون

آقای ( و هر که مایل است در این مورد بیشتر بداند به کتاب وی مراجعه کند تا روشن شود!! ٦جعفر!

 .قزوینی با شما هستم)

بن جعفر با واژه  عة، پس از نقل شهادت محمدیبن معصوم، مؤلف الدرجات الرف یدعلیس

سد: ینو  می در جنگ شوشتر،ر بر شهادت هر دو برادر یعاب دایو نقل سخن صاحب االست» لیق«

 یک فرسخیح داده و قبر محمد را در یعاب را ترجین نظر استیالمؤمن نورالله در مجالس یقاض«

د ید محمد در شوشتر شهین احتمال را مطرح کرده که شایدزفول از توابع شوشتر دانسته است و ا

امام  یعفر به افتخار دامادبن ج ز گفته است که محمدیشده و بدن او به دزفول منتقل شده است. ن

 .»افته استیکلثوم دست  ام یو شوهر  یعل

. و ابوالفرج اصفهانی نیز در کتاب مقاتل الطالبین به نقل از نصر بن مزاحم ۷، ص۶ج :حجر االصابة ابن -١

 شهادت محمد بن جعفر را در جنگ صفین به دست عبیدالله بن عمر دانسته.

 .دار الجیل، ۳۰۸ص  ۲ج :فتوح الشام  واقدی -٢

 .۳۷۰، ص۵ج :امتاع االسماع مقریزی -٣

.. و ۴۸۱ص  ،۲ج :أسد الغابة ابن اثیر ،۶۹ص  ،۶ج :خیرالدین الزرکلیاالعالم  ،۱۳۶۷ص ، ۳ج  :االستیعاب -٤

.. البته ذهبی در همین کتاب طبق  ۳۵۵ص ۳ج  :و تاریخ اإلسالم ذهبی ۱۳۹ص ۲ج  :التحفة اللطیفة سخاوی

 نظرات دیگران ازدواج با هر سه برادر را و عون قبل از محمد را نیز نقل کرده که صحیح نیست. 

 .۷ص  ،۶ج  ة:معرفة الصحاب يف اإلصابة -٥

 .۱۶۰-۱۵۹ص  ،۹ج  :قاموس الرجال شیخ محمد تقی تستری -٦
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محمد  یکیطالب دو پسر به نام محمد داشته است:  یبن اب جعفر«سپس خود نوشته است: 

 ید شده است. دومیشه  یش امام علین در رکاب عمویکلثوم بوده و در صف اکبر که شوهر ام

 ید شده است و مؤلف عمدة الطالب گفته که ویبال شها در کریمحمد اصغر که در جنگ شوشتر 

پنهان  ین از قاضیکلثوم محمد اکبر است و ا ده است. پس روشن شد که شوهر امیبه سن بلوغ نرس

ن رو قول به شهادت او در شوشتر را یک محمد داشته و از ایمانده و گمان کرده که جعفر تنها 

 .١»است ح دادهیترج

 اینچنین آمده:  ٢در کتاب شرح االخبار قاضی نعمان و همچنین

. وحممد حممد األكرب الذي استشهد يف صفني :إن جعفر خلف ولدين :قال صاحب العمدة«

 . »األصغر استشهد يف كربالء
 و عون نیز در کربال و واقعه الطف شهید شد..

ید: او در الطف همراه گو می سید علی خان المدنی نیز ٣گوید او شهید الطف است می ابن عنبه

و  .٥داند می حاج حسین شاکری نیز شهادتش را در کربال و فاجعه الطف ٤حسین ع شهید شد

(اصحاب جمل و صفین و نهروان). شیخ  ٦کند می یاد تفرشی از او به عنوان اصحاب علی 

 .٧داند می ٥٧علی نمازی شاهرودی نیز شهادتش را سال 

همراه حضرت  »عون بن جعفر« صفین شهید شد و برادرش،خالصه اینکه محمد بن جعفر در 

 در کربال شهید شد.  حسین

در آمده و بعد از شهادتش به ازدواج   و همانطور که گفتیم ام کلثوم ابتدا به ازدواج سیدنا فاروق

 . اند محمد بن جعفر و بعد از شهادتش به ازدواج عون بن جعفر و در نکاح عون بوده که از دنیا رفته

 نویسد: می چنانکه محب طبری

قاموس  ،شیخ محمد تقی التستری نیز در کتابش چنین بحثی،۱۸۵ص :طبقات الشیعة يالدرجات الرفیعه ف -١

 داند. و او شهادت در شوشتر را باطل می ۱۶۰-۱۵۹ص  ،۹ج  :الرجال

 .۱۹۸پاورقی ص  ،۳ج  :النعمان المغربیشرح األخبار  القاضی  -٢

 .۳۷ص  :عمدة الطالب ابن عنبه -٣

 .۱۸۴ص  :طبقات الشیعة يالدرجات الرفیعة ف -٤

 .چاپخانه ستاره ،۷۵ص   (معاصر) العقیلة والفواطم حاج حسین الشاکری -٥

 .۳۸۲ص  ،۳ج  :نقد الرجال تفرشی -٦

 . ۱۴۲ص ،۶ج :مستدرکات علم رجال الحدیث شیخ علی النمازی -٧
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فامت عنها فتزوجها بعده حممد بن  وأم كلثوم بنت فاطمة كانت حتت عمر بن اخلطاب «

 .١»جعفر بن أبى طالب فامت عنها وتزوجها بعده عون بن جعفر بن أبى طالب وماتت عنده

 (اسمی از عبدالله بن جعفر نیست) 

كلثوم بنت فاطمة كانت حتت عمر بن  وأم« نویسد: می و همچنین در ریاض النضره نیز

فامت عنها، فتزوجها بعده حممد بن جعفر بن أيب طالب، فامت عنها فتزوجها بعده  ،اخلطاب

 .٢»عون بن جعفر بن أيب طالب، فامتت عند

تزوجها حممد بن جعفر بن أيب طالب  ،عن أم كلثوم ام قتل عمر ـول«و همچنین مقریزی: 

 .٣»جعفر ابن أيب طالب فامتت عنده رمحها اهللا فتزوجها عون بن ،فامت عنها

 شیخ محمد تقی تستری از شیعیان معاصر نیز سخن ابن قتیبه را قبول کرده، به این شکل: 

عون «ثم تزوجها  ،فامت عنها »حممد بن جعفر«تزوجها بعد عمر  :ويف معارف ابن قتيبة«

ازدواج کرد و بعد از شهادت   ام کلثوم با حضرت عمر« :یعنی. ٤»فامتت عنده »بن جعفر

با محمد بن جعفر ازدواج کرد و بعد از شهادت وی نیز با عون ازدواج کرد و در   حضرت فاروق

 .»نکاح عون بود که فوت کرده است
عبدالله بن جعفر نیز فقط با زینب ازدواج کرده و همانطور که گفتیم ادعای ازدواج او با ام کلثوم 

ی اینکه در بعضی اقوال نام زینب و در بعضی ام کلثوم ذکر شده به آن پوچ است و به احتمال قو

دلیل است که ام کلثوم، دختر فاطمه(ع) (همانطور که از طبرسی و شیخ مفید نقل شد) نام او زینب 

صغری است .. پس ممکن است که آنها به خیال اینکه عبدالله بن جعفر با زینب صغری ( که 

 .!... و الله اعلم!اند به جای نام زینب کنیه او را نوشته ،اج کردههمان ام کلثوم باشد) ازدو

 .۱۱۷ص  :ذخائر العقبی محب طبری -١

 .۲۹۸ص   مناقب عشره، محب طبری .. ذکر دختران حضرت علی يریاض النضره ف -٢

 .۳۷۰، ص۵ج :امتاع االسماع المقریزی -٣

 .۲۱۷ص   ،۱۲ج  :محمد تقی التستری ،قاموس الرجال -٤
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و خدا را شکر در باال با ذکر روایات متعدد جواب داده شد که زینب و ام کلثوم هر دو یک نفر 

تر اینکه زینب الکبری نام یکی از دخترانش را ام کلثوم گذاشته است که پدرش  نیستند و جالب

 .١است!  رش ابان پسر حضرت عثمانعبدالله بن جعفر و شوه

خودشان نیز ازدواج ام کلثوم با  اند در ضمن آنهایی که شهادت عون و محمد را در تستر دانسته

  اند آن دو را هم ذکر کرده
ً
آنها چون قول دیگری در مورد شهادت آن دو به آنها نرسیده بوده  و نتیجتا

 .اند من باب امانتداری آن را نقل کرده

 سن ام کلثوم هنگام ازدواج شبهه: 
ان عالمان یدی میهای شد کلثوم در هنگام ازدواج با عمر چند سال داشته، اختالف ن که امّ یدر ا

جلوه ک ان است، او را آن قدر کوچیفه در میی که دفاع از آبروی خلیسنی وجود دارد. آن جا

 ست.یدن، در بغل گرفتن و حتی برهنه کردن ساقش حرام نیدهند که بوس می

 زد:یده بود که شهوت را برانگینرس یهنوز به حد

 سد:ینو می ةثمی در الصواعق المحرقیابن حجر ه

بودن ک را او به خاطر کوچیز ،کلثوم و در آغوش گرفتن او، به خاطر اکرام بوده است دن امّ یبوس

 .ن کار در باره او حرام باشد!!!یختن شهوت شود تا ایده بود که سبب برانگیبه حدی نرس

 جواب:

کند ولی از عقیده شما چه  می در قرآن کریمش دفاع خدای   از آبرو و مقام حضرت عمر

 کند؟ چهار تا روایت موضوع و دروغین، آن هم با کلی تاویل و تفسیر!؟ می چیزی دفاع

اهانت به ناموس رسول « در مورد بوسیدن و .... ما در بحث مربوط آن که در جواب به شبهه

است جواب گفته ایم (کمی جلوتر خواهد آمد). فقط نکته اینکه: اگر شما آن روایات را  »خدا

  دانید باید این را هم قبول کنید که همان راویان کذاب در مورد حضرت علی می صحیح

که این کار او  سوی امیرالمومنین فرستاد، ن کرده و او را بهگویند: او دخترش را آرایش و مزیٌ  می

 ما در باال ثابت کردیم که ام کلثوم اند از کاریست که برای حضرت عمر تراشیدهتر  عجیب
ً
! و ضمنا

 .اند ساله بوده ۱۲و یا  ۱۱تر بوده وبه هنگام ازدواج  از زینب بزرگ

 

. و ۱۵رقم  ۲۹ص  :األخوات الدارقطنیألخوة و.. وانظر: ا۴۶۵ص ،۸ج  :. طبقات۱۴۱ :الشیعة وأهل البیت -١

 .۵۰۸رقم  :ابن حجر اإلصابة
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 کرد:  می یگر دختران بازیر بالغ که با دیو غک کوچ یادامه شبهه: دختر

 کرد. زکان بازی مییکند که با کن میعبد الرزاق صنعانی او را دختر خردسالی معرفی 

 .»تزوج عمر بن اخلطاب أم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب وهي جارية تلعب مع اجلواري....«
 جواب:

عبدالرزاوق چنین ادعایی نکرده بلکه روایتی را در این مورد نقل کرده و نظری در این مورد نداده 

 سند این روایت نیزای  عقیدهاست.پس این دروغ است که اگر بگوییم او چنین 
ً
 داشته.ضمنا

 اشکال نیست. بی

 کند: ده، معرفی مییمحمد بن سعد زهری، او را دختری که هنوز به سن بلوغ نرس :ادامه شبهه

 ده بود.یکلثوم به سن بلوغ نرس در حالی که هنوز امّ  ،کلثوم ازدواج کرد عمر با امّ 

 د:دان می» ککود ،ةیصب«گر او را یت دیو در روا

، ر مؤمنانی) فرمود: ای ام( ی) خواستگاری کرد، عل( یکلثوم را از عل زمانی که عمر، امّ 

 ست.یش نیاو کودکی ب

 .اند ابن عساکر و ابن جوزی نیر چنین گفته

 جواب:

 اند ، ام کلثوم را کودک تصور کردهاند ابن سعد با توجه به روایت فوق که آقای قزوینی نقل کرده

 محمد بن 
ً
 روایتش مرسل است و دوما

ً
ولی آن روایت از محمد بن عمر واقدی نقل شده که اوال

 گف
ً
 .١تیم مجروح و غیر قابل اعتماد استعمر واقدی همانطور که قبال

و ابن عساکر نیز از محمد بن عمر واقدی نقل کرده و ابن جوزی نیز سندی برای این موضوع 

 او از ابن سعد پیروی کرده است.  ارائه نداده که به احتمال قوی

اند که او در هنگام ازدواج با عمر  بالذری، ابن عبد البر، زمخشری و... گفته: ادامه شبهه

 بوده است.» رةیصغ«

کلثوم دختر  عمر از امّ « .»ةريفقال: إهنا صغ  یخطب عمر بن اخلطاب أم كلثوم بنت عل«

 .»استک به او گفت: او دختری کوچ یخواستگاری کرده و عل یعل

اند ولی در علم رجال همیشه جرح مقدم است بر تعدیل و در صف  دی از علما نیز او را ثقه دانستهالبته تعدا -١

علم رجال  ترین شخص به فرماید: او عالم منتقدان او یحیی بن معین وجود دارد که ابو عبدالله در موردش می

است و همینطور امام احمد و بخاری و ابن مبارک و.... هم جزء مخالفان او هستند و او را ترک کرده و همانطور 

 دانند.  بعضی او را دروغگو می ،که گفتیم
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  جواب:

  می و او از پدرش محمد بن سائب کلبی نقل ١بالذری از هشام بن محمدکلبی
ً
کند که تقریبا

 همه علما آن دو را ترک کرده و رافضی و متهم به کذب هستند.

توان گفت که او در نزد علمای رجال مشهورترین دروغگو  می محمد بن سائب کلبی: به جرات

 گواهی« »أشهد أن الكلبى كافر«گوید:  می است. تا جایی که أبی عمرو ابن العالء در موردش

 .!»دهم که کلبی کافر است می
 .٢(فرقه سبائیه) او از اصحاب عبدالله بن سبا است یعنی او علی پرست است! گوید می و ابوجعفر عقیلی

و نظری در آن مورد  اند نقل کردهابن عبدالبر و زمخشری نیز فقط روایتی را در این مورد 

 .اند نداده

که سیده ام کلثوم به وقت خواستگاری کودک بوده  اند اما علت اینکه بعضی بر این گمان بوده

  در جواب درخواست حضرت عمر  است روایتی است که در آن حضرت علی

ترین کتاب سیرت  قدخترم کوچک است. ما برای رفع این شبهه روایتی را که در موث فرمایند: می

 کنیم.  می موجود است را نقل

در   کرد و آن حضرت یخواستگار یکلثوم را از عل عمر ام«ق): ۱۵۱(م ابن اسحاق

اگر  .٣یاو را به من بده یخواه یست. تو نمیاو کوچک است. عمر گفت: کوچک ن جواب فرمود:

کلثوم داد و او را نزد  به ام یا پارچه  ینم. علیش من بفرست تا او را ببیاو را پ ییگو  می راست

د و گوشه ی؟ عمر او را دیپسند  می ن پارچه رایا ایفرستاد و گفت: برو به او بگو آ  عمرسیدنا 

د و گفت: رها کن. عمر چادرش را یکلثوم چادرش را کش ش و...) را گرفت. امیچادرش (نه ساق پا

ست. پس از آن، ین یکه تو گفت گو چنانب است، برو به پدرت بیار نجیرها کرد و گفت: بس

آن از خاندان حضرت  یکه راو یگریاسحاق در نقل د رمؤمنان او را به ازدواج عمر در آورد. ابنیام

د مشورت کنم و با پسرانش یدر پاسخ عمر گفت: با  یاست، آورده است که عل  عمر

 .۸۳ص  ،۱۹ج  :در مورد او مراجعه کنید به سیر اعالم النبالء امام ذهبی -١

 .۲۵۲-۲۴۷ص  ۲۵ج :و تهذیب الکمال المزی ،۱۵۹ – ۱۵۷ص  ۹ج :تهذیب التهذیب ابن حجر-٢

 خواهم. می در روایت دیگری فرموده بود: او را برای پسر برادرم(جعفر)   چون خود حضرت علی-٣
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از  ین نقل سخنیفرستاد. در اکلثوم را نزد عمر  مشورت کرد و آنها موافقت کردند و سپس ام

 .١»ستیکلثوم مطرح ن ام یکوچک

 در صورت صحت این روایت چند نکته قابل توجه است.

 کوچک نیست.کودک و گوید: چنانکه گفتی نیست، یعنی  می  حضرت عمر -۱

 دهد که به سن تکلیف رسیده بودند.  می ام کلثوم چادر بر سر داشت و این نشان -۲

 ام کلثوم  -۳
ً
 کوچکتر از زینب بود، حضرت عمر باید در جواب حضرت علیاگر واقعا

 .تر است به عقد من در آور! فرمود: اگر ام کلثوم کوچک است پس زینب را که بزرگ  می

۴-  
ً
اگر این کار حضرت عمر اشتباه  ،ساله بوده ۵گوییم   می بالفرض که کوچک باشد، اصال

تباه تر است و اگر ظلمی در کار باشد اش  می بوده کار پدر او که ولی و سرپرست دخترش

 داشته . اباشد ظلمی است که حضرت علی در حق دخترش رو

نرفتند و یا  ٢ساله ۹به خواستگاری حضرت فاطمه  گذشته از آن مگر خود حضرت علی

ساله نرفتند؟؟ و یا دختر عمویشان را به ازدواج ابن ابی سلمه  ۶به خواستگاری حضرت عایشه  پیامبر

در نیاوردند،در صورتی که هر دو آنها نا بالغ بودند؟ و همینطور اصحابی مانند عبدالله بن مسعود و عروه 

 ری دادند.بن زبیر نیز دختران خود را در زمانی که سن آنها به سن بلوغ نرسیده بود به شوه

 نویسد:  می )۷۷۵ر ح یزوج ابنه وهو صغیسنن سعید بن منصور در بابی(باب الرجل مصنف 

أنه زوج ابنة أخيه ابن أخيه ومها  :حدثنا سعيد حدثنا محاد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه«

  .»صغريان
رخواره یازدواج با دختر ش یعنی ،٣اند ز دانستهیرخواره را هم جایغه کردن دختر شیص ینیجناب خم

 خرده یدانند، آنوقت شما به ازدواج حضرت عمر با دختر حضرت عل  می را هم بال اشکال

 رد؟؟.یگ  می

دارالمعرفة_ بیروت، _ ۶۱۱، ۵۸۲، ص۴ج :نیز نک, السیرة النبویة ابن کثیر ،۲۳۳ـ ۲۳۱، ص۵ج :ابن اسحاق -١

 ق, و منابع دیگر.۱۳۹۶

یا  ۹بعد از بعثت بدانیم سن هنگام ازدواج ایشان  ۵تاریخ تولد حضرت فاطمه را طبق سلیقه شیعه در سال اگر  -٢

 شود. سال می۱۰

 .۱۲مساله  ۲ج ة:تحریر الوسیل -٣
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ممکن است  ینیجناب خم یساله کجا؟؟؟؟ طبق فتوا ۱۱رخواره کجا و دختر یدختر ش

که به  یترست؟؟ دخیف چیآنوقت تکل ،غه کندیرا صای  ساله ۵ساله بخواهد دختر  ۱۰۰ یشخص

 .ده!!یسن بلوغ هم نرس

 شتر داشت:یا بیادامه شبهه: ده سال 

کلثوم ثابت و از عدم تناسب سنی او با عمر پاسخ  از دارند وجود فرزندی را برای امّ یو زمانی که ن

 کنند: شتر معرفی مییدهند، او را ده ساله و حتی ب

 ، بن ابی طالب هاشمی، مادرش فاطمه دختر رسول خدا یکلثوم دختر عل ابن حجر عسقالنی: امّ 

ا یوی در هنگام ازدواج ده سال  ،ا آمده و عمر با او ازدواج کردیبه دن   امبریدر اواخر زندگانی پ

 ا رفتند.یروز از دنیک د در یا آورد و او و فرزندش زید را به دنیشتر داشت و برای عمر زیب

 ا آمده است:یکه او در سال ششم هجری به دنکتابش اعتقاد دارد یک ذهبی در 

ا یدر حدود سال ششم هجرت به دن  ن،یبن ابوطالب، خواهر حسن و حس یکلثوم دختر عل امّ 

در حالی  ،تی نقل نکرده است، عمر از او خواستگاری کردیولی از او روا ،دیآمد، رسو ل خدا را د

 که هنوز خردسال بود.

ا دوازده ساله یازده یم، او یا هجدهم بدانیو اگر ازدواج را مطابق نظر اهل سنت در سال هفدهم 

 .بوده است!!!

 د:یگو گرش میین حال ذهبی در کتاب دیبا ا

ا آمد و عمر در یات پدر بزرگش به دنیبن ابی طالب هاشمی، در زمان ح یکلثوم دختر عل امّ «

 .»کرد بود، با او ازدواجک حالی که او کوچ

ده بوده، یا به حد بلوغ نرسیبوده و » هیصب«کلثوم  با توجه به آن چه که از ابن سعد گذشت که امّ 

 ا آمده باشد!!.یرفت که او در سال ششم هجری به دنیتوان پذ چگونه می

 جواب:

است که همانطور که  هجری ۶در مورد تاریخ تولد وی تنها تاریخ دقیقی که نقل شده سال 

گفتید بزرگانی چون ذهبی و ابن کثیر و ابن حجر و مولف شیعه موسوعه امام علی ابن خودتان هم 

 ابیطالب بر این عقیده هستند.

و اما سخن امام ذهبی که آقای قزوینی سعی دارند از دو قول ایشان یک تناقض را استخراج 

 .!)اند کنند!(البته خود را به خنگی زده
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حدود سنة ست من  ولدت يف« فرمایند: می م النبالء)امام ذهبی در نقل اول (در سیر اعال

 .»هی صغريةعنه شيئا.خطبها عمر بن اخلطاب و مل تروو رأت النبی اهلجرة و

أم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب اهلاشمية. «فرمایند:  می (در تاریخ االسالم) و در نقل دوم

 .»صغرية يه، وتزوجها عمر وولدت يف حياة جدها 

گویند:  می کنند یعنی ایشون می امام ذهبی در هر دو نقل ام کلثوم را صغیره معرفیبنید که  می

. و ایشون چیز اند سال سن داشته ۱۲یا  ۱۱در زمان ازدواج صغیره بوده و   دختر حضرت علی

 ساله دختر بزرگ سال بگوید. ۱۲یا  ۱۱و فکر نکنم کسی به دختر  اند عجیبی نفرموده

هجری است ولی  ۶وم در این است که در نقل اول ام کلثوم متولد سال تفاوت بین نقل اول و د

که این  اند متولد شده  که وی در حیات نبی اند در نقل دوم تاریخ تولد ذکر نشده و تنها گفته

دانیم که سال شش هجری نیز سالی است که حضرت  می رساند چون همه گونه تضادی را نمی هیچ

! والله من نفهمیدم آقای قزوینی از نقل این دو قول چه اند در آن سال در قید حیات بوده  رسول

 .خواستند بگیرند!ای  نتیجه

توان قبول کرد  می گویم: با توجه به سخن امام ذهبی و ... چگونه می نیز در جواب ١در مورد ابن سعد

ورتی که همه قرائن گواهی بر صدق ادعای امام ؟؟ در صاند ها صبیه و نا بالغ بوده که ام کلثوم در آن سال

 ذهبی دارند، قرائنی از قبیل برقع و روبند پوشیدن حضرت ام کلثوم در روز وفات مادر گرامیشان.

بنید که آقای قزوینی هیچ اختالفی را در مورد تاریخ تولد سیدة ام کلثوم نتوانستند ثابت کنند و  می

ثابت کردیم  »هایحضرت زهرا سالم الله عل یام کلثوم برا یوانخ و نوحه یعزادار«ما در جواب شبهه 

، اما برای روشن شدن قضیه برای خواننده اند ساله بوده ۱۲یا  ۱۱که سیدة ام کلثوم به وقت ازدواج 

 کنیم. می از اختالفاتی که در مورد سن و تاریخ تولد محبوبترین بانوی اسالم ذکر شده را نقلای  قطره

تولد حضرت فاطمه (ع) اختالفات بسیار زیاد است و فاصله حداقل و اکثر آن به در مورد سال 

سال!!  ١٨هنگام رحلت ذکر شده   رسد. یعنی حداقل سّنی که برای حضرت  می سال ١٧حدود 

 باشد.  می سال!! ٣٥و حداکثر 

از  سال قبل ١٣سالگی و  ٤٠در سن  ها با محور قرار دادن تاریخ بعثت پیامبر  این گفته

ای بعد از  ای والدت سیدة فاطمه را پیش از مبعث و دسته گردد. عده  می هجرت، به دو بخش تقسیم

 دانند. می آن

 اند. و از آن روایت چنان برداشت نمودهاند  ون فقط روایتی مردود را نقل کردهکه گفتیم ایش -١

 

                                           



 97 شبهات (ازدواج امیر المؤمنین عمر با ام کلثوم) یبررس

 دسته اول: پیش از بعثت

حداکثر تاریخی که در این بخش از نظرات، یعنی والدت فاطمه(س)، پیش از بعثت،  -۱

 سال ۳۵ که بدین ترتیب عمر حضرت فاطمه(س) به ١سال است ۱۲وجود دارد، 

 .رسد!  می

(س) هنگام که بنابراین سّن حضرت ٢اند بعضی آن را سال هفتم قبل از مبعث دانسته -۲

 .سال خواهد شد ۳۰رحلت 

 .٣اند سال پیش از بعثت شمرده ۶عنی سالگی ی ۲۹ای دیگر رحلت فاطمه(ع) را در  و عده -۳

 .٤اند سال را ذکر کرده ۲۵برخی نیز  -۴

(اهل سنت)، بیشتر شهرت دارد سال پنجم قبل از مبعث  ولی آنچه که در میان مورخین ما -۵

ای تصریح به همزمانی آن با سال تجدید بناء کعبه یعنی سال پنجم پیش از  است. و عده

 .٥اند مبعث نموده

 سال بوده است.  ۲۸هنگام وفات   بر طبق این قول، سّن حضرت

 .٦اند سال را ذکر کرده ۲۷نیز سّن  برخی -۶

 ثتدسته دوم: بعد از بع

 سال نخست بعثت:

 .٧اند ای است که سال نخست بعثت را سال تولد قرار داده این گفته، مربوط به عده -۷

 . اند دانسته  سالگی پیامبر ۴۱و بعضی نیز تولد را در سن  -۸

 سال دوم بعثت:

الثانی  جمادی ۲۰مفید دارد، والدت را در  قول دوم که در بین شیعه طرفدارانی چون شیخ -۹

حدائق الریاض شیخ مفید طاووس به نقل از کتاب  دانند. چنان که ابن میسال دوم بعثت 

 .۵۲ص :ذخائرالعقبی ، و۲۷۸، ص۱ج :الخمیس تاریخ -١

 .۵۲ص :، و ذخائرالعقبی۲۷۸، ص۱ج :الخمیس تاریخ -٢

 ۵۲ص :، و ذخائرالعقبی۲۷۸، ص۱ج :الخمیس ، و تاریخ۸۳، ص۱ج :الحسین، خوارزمی از جمله مقتل -٣

 .۴۷، ص۱ج :مشکل اآلثار، طحاوی-٤

 .۴۸ص :الطالبیین و مقاتل ۵۲ص :، و ذخائرالعقبی۲۷۷، ص۱ج :الخمیس تاریخ-٥

 .۸۳، ص۱ج :الحسین، خوارزمی مقتل-٦

 .۸، ص۴۳ج :، و بحاراالنوار۵۲ص :، و ذخائرالعقبی۲۷۷، ص۱ج :الخمیس از جمله: تاریخ -٧
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به این مطلب تصریح کرده » مساّر الشیعه«و نیز خود شیخ مفید در رساله  .١آورده است

 است:

ل) الزهراء مبعث كان مولد السيّدة (موالتنا خ.ـاليوم العرشين منه سنة اثنتني من ال يفو«

د فيه رسور الو إ فاطمة بنت رسول اهللا مؤمنني ويستحب فيه التطوع ـهو يوم رشيف يتجدَّ

 .٢»مساكنيـالصدقة علی الباخلريات و

والدت حضرت فاطمه زهرا، دختر رسول خدا که سالم بر آنها باد در روز بیستم از این ماه «

الثانی) در سال دوم مبعث بوده است. و آن روز شریفی است که خوشحالی مؤمنین  (جمادی

 .»شود و در این روز انجام خیرات و پرداخت صدقه به تنگدستان مستحب است می تجدید

مد با کفعمی نیز در کتاب مصباح خود همین قول را ترجیح داده است و قول سوم را که خواهد آ

 .٣بیان کرده است» قیل«تعبیر 

 الثانی این عبارت را آورده است: های ماه جمادی شیخ طوسی در ضمن بیان مناسبت

بعض  يف مبعث، كان مولد فاطمه(ع)ـاليوم العرشين من مجادی اآلخرة سنة اثنتني من ال يف«

مبعث ـالعامة تروی انّ مولدها قبل المبعث وـرواية اخری سنة مخس من ال يفالروايات، و

الثانی از سال  ماه جمادی ۲۰(ع) بر اساس برخی روایات، روز  والدت فاطمه«. ٤»خلمس سنني

کنند که  ه، و در روایتی دیگر، سال پنجم ذکر شده است و اهل سّنت روایت میدوم مبعث آمد

 .»سال پیش از مبعث بوده است ۵والدت حضرت(س) 
، نظر اکثر علماء شیعه میعباس قمی، این قول را ظاهر 

ً
 .٥داند ا

 سالگی رحلت فرموده است. ۲۱بر اساس این قول، حضرت فاطمه (س) در 

 سال پنجم بعثت:

سال پنجم بعد از مبعث را  ،رسد مشهور بین علماء شیعه است که به نظر می قول سوم -۱۰

در میان معتقدین به این نظر، از شخصیتهایی چون ابن  ١داند. هنگام والدت می

 ، نشر مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.۱۶۲، ص۳ج :االعمال اقبال -١

 ، نشر کنگره جهانی بزرگداشت هزارمین سال وفات شیخ مفید.۵۴ص ة:مساّر الشیع -٢

 .۹، ص۴۳ج :بحاراالنوارـ ٣

 .همان -٤

 .، باب دوم۱۶۸، ص۱ج :اآلمال منتهی -٥

 

                                           



 99 شبهات (ازدواج امیر المؤمنین عمر با ام کلثوم) یبررس

جریر  محمد بن ،۳۲۹یا  ۳۲۸، کلینی متوفای ٢هجری ۳۲۵الثلج بغدادی، متوفای  ابی

، »المناقب«شهر آشوب در کتاب  ، ابن»دالئل االمامة«طبری امامی، صاحب کتاب 

 توان نام برد. می» ٤توضیح المقاصد«و شیخ بهایی در  »٣الموالید تاج«طبرسی در 

 مورد است. ۱۰بیش از  ل نتیجه اینکه اختالفات در مورد تاریخ تولد سیدة فاطمه

 دقیق)حال بنده بعد از این تحلی
ً
؟ این ؟گویم: دیدید؟ دیدید این همه اختالف را می ل(تقریبا

با خدیجه ازدواج نکرده که حاال بخواهد فاطمه   همه اختالف نشان دهنده این است که محمد

 .از آنها به دنیا بیاید!!

من مجبورم! آنها اراجیف و بیراه گفتند، جواب اراجیف هم ،اگر خندتون گرفت به من نخندید

 .بود! همین

آقای قزوینی نظر شما چیست؟ در مورد این همه اختالف در مورد سن حضرت فاطمه نظر 

توانید اینجا هم بگیرید؟؟  می،که در مورد ام کلثوم و ازدواجش گرفتیدای  آیا نتیجه شما چیست؟

 در مورد تاریخ تولد سیدة زینب نقل شد را نیز فراموش نکنید.
ً
 اختالفاتی که قبال

ً
 ضمنا

 مقدار مهریه ام کلثوم: :شبهه
نار و اکثر عالمان یری وجود دارد، برخی ده هزار دیگ های چشم ز اختالفیکلثوم ن ه امّ یدر مقدار مهر

 اند. سنی آن را چهل هزار درهم ذکر کرده

 نار:یالف: ده هزار د

ن ییتعه ینار برای او مهریسد:عمر با او ازدواج کرده و ده هزار دینو خ خود مییعقوبی در تاری

 کرد. 

 جواب:

و ایشون نیز معصوم نیستند و ادعای  اند یعقوبی شیعی نظر شخصی خود را در این مورد گفته

، و در این موراد یعنی به وقت اختالف بین یک نص تاریخی و نظر مولفین اند عصمت نیز نکرده

 کند. می چربد.که در این مورد نیز صدق می همیشه نص بر نظر مولف

 .۱۰-۶ ، ص۴۳ج :بحاراالنوار -١

 .، نشر بصیرتی۶، ضمن مجموعه نفیسه، ص ةاالئم تاریخ -٢

 .۹۷ضمن مجموعه نفیسه، ص :الموالید تاج -٣

 .۵۲۶المقاصد، ضمن مجموعه نفیسه، ص توضیح -٤
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 نار:یدب: چهل هزار 

 نویسد: می ۱۳۸۲الکتانی(نظام الحکومة) متوفی 

 .ه داد!!!ینار مهریازدواج کرد، به او چهل هزار د ینب دختر علیهنگامی که عمر با ز

 جواب:

هجری هستند، به احتمال قوی یک اشتباه سهوی بوده و  ۱۳۸۲شیخ عبدالحی الکتانی متوفی 

ا ذکر کرده باشد و سخن عالم عصر حاضر در این گرنه کس دیگری را سراغ نداریم که چنین رقمی ر

مگر از  اند نداشتهای  سال پیش هیچ رابطه ۱۳۰۰مورد برای ما حجت نیست چرا که ایشان با وقایع 

 طریق اقوال دیگر بزرگان که این ادعای ایشان در هیچ یک از سخنان علمای سلف جایی ندارد!..

که ایشان  اند از شیخ مختار الکنتی داده »المهمة االجوبة«ایشان متن فوق را  ارجاع به کتاب 

هستند. متاسفانه کتاب شیخ مختار در دسترس نبود تا بررسی شود ولی به تصریح  ۱۲۲۶نیز متوفی 

. و ما با مراجعه به کتاب شیخ دمیری اند شیخ مختار الکنتی از حافظ الدمیری نقل کرده،شیخ کتانی

 یابیم:   می این جمله را در آن

 .١»وأصدقها أربعني ألف درهم ،زوج عمر أم كلثوم بنت عيل وت«
پس همانطور که در ابتدا گفتیم:نوشتن دینار به جای درهم، تنها یک اشتباه سهوی بوده که در 

 کتب سلف نیز هیچ جایی ندارد. 

 ج: چهل هزار درهم:

 کلثوم، چهل هزار درهم بوده است: امّ ه یاند که مهر ن سند نقل کردهیاری از بزرگان اهل سنت با چندیبس

در مقابل چهل  یکلثوم دختر عل (ابن ابی شیبه،ابن سعد،ابن عبدالبر و ابن حجر ): عمر با امّ 

 هزار درهم مهر ازدواج کرد.

 ،کلثوم است ه امّ یاد بودن مهریگر در زیه، مشکل دیهای موجود در مقدار مهر جدای از تناقض

ن ییفه از تعیهای اهل سنت وجود دارد، خود خل السندی که در کتابح یات صحینکه طبق روایبا ا

 کرده است. ری مییه کالن جلوگیمهر

 سد: ینو نی در سنن خود مییابن ماجه قزو

 .م ۲۰۰۳ ،لبنان ،بیروت ،دار الکتب العلمیة،۴۸۲ص  :دمیریحیاة الحیوان الکبری  -١
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نی شده یرا اگر باال بودن مهر، سبب کرامت دیز ،دیریعمر بن خطاب گفت: مهر زنان را باال نگ

چ زنی از یبود که برای ه  امبرین کار، پیشخص به ا نیتر آمد، سزاوار می ا جزو تقوا به حسابیو 

 ه قرار نداده است.یش از دوازده اوقیا دخترانش بیهمسران و 

د یگو دا کرده و مییه زن را باال ببرد، در دل دشمنی او را پیو به درستی که مرد هنگامی که مهر

دانستم سختی  نمی بوده ونکه من مردی عرب یمن به خاطر تو مجبور به کارهای سخت شدم، با ا

 .ست!!!یکار چ

 ح کرده است.یتصح ۱۵۳۲ح ابن ماجه شماره یت را در صحین روایآلبانی ا

چرا که طبق  ،کلثوم در قدم نخست مخالف با سنت رسول خدا است ه امّ ین، مقدار مهریبنابرا

 ه.گذاشت اد نمییاز زنان و دخترانش را زیک چ یه هیاتی که گذشت، رسول خدا مهریروا

: مخالف سیوثان
ً
ن نسبتی را به عمر یتوانند چن می ا اهل سنتیره و سنت خود عمر است. آیا

 د:یفرما مه است که خداوند مییه کرین آین مطلب مصداق اینکه ایبدهند با ا

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ِ ٱ ِعندَ  ًتاَمقۡ  َكُ�َ  ٢ َعُلونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُونَ  لِمَ  َءاَمُنوا ن �َّ

َ
ْ  أ  َما َ�ُقولُوا

 ].۳-۲[الصف:  ﴾٣ َعلُونَ َ�فۡ  َ� 
ار باعث ید؟!. نزد خدا بسیکن د که عمل نمیییگو د! چرا سخنی مییا مان آوردهیای افرادی که ا«

 .!»دیکن د که عمل نمیییخشم است که سخنی بگو
 جواب:

داند  می را هزار درهم است .و ایشون اجماع ۴۰همانطور که خود ایشان معترفند، اجماع بر 

 .ولی قصدی ندارد جز اینکه صفحات را سیاه و خواننده را دچار وهم کند!

 شما فکر کنید  می
ً
هزار درهم داده این  ها۱۰نداده و یا ای  عمر هیچ مهریهحضرت گوییم: اصال

 چه ربطی به اصل واقعه دارد؟؟ 

 ۱۰۰۰مقدار مهریه  کند و بعد از قبول طرفین می از خانمی خواستگاری” x“فکر کنید آقای 

شخصی پیدا  و همان خانم فوت شدند،” x“شود و فردا روزی بعد از اینکه آقای  می سکه!! مقرر

 ۵سکه بوده ! و یکی  ۲۰۰۰سکه بوده!! و دیگری بگوید: نه  ۱۰۰شود و بگوید: نه آقا مهریه آنها 

 از  می سکه را عنوان کند ..... آیا شخص عاقل در این مورد اینگونه برداشت
ً
کند که: بابا اینا اصال

 اون خانم وجود خارجی نداشته که آقای  بی بیخ
ً
بخواهد با او ” x“اساسه!! ازدواجی نبوده اصال

 .ازدواج کند که حاال مهریه هم بخواهند برایش تعیین کنند!!

 .دانم مضحک است ولی همیشه جواب سخن چرت! چرت است! می
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( که حرفی پر از  د: مهریه زنان را زیاد نکنید.که فرموده بو  در مورد سخن حضرت عمر

د یا مان آوردهیفرماید: ای افرادی که ا می حکمت است) و بعد از آن به آیه قرآن استناد کرده اید که

ار باعث خشم است که سخنی ید؟! نزد خدا بسیکن د که خود به آن عمل نمیییگو چرا سخنی می

 .د!یکن د که عمل نمیییبگو

 
ً
گوید که شما بر داماد سخت نگیرید و مهر را باال  می عمر، خطاب به والدین: حضرت اوال

هزار  ۴۰این حضرت عمر بود که  ل با بنت فاطمه  نبرید ولی در مورد ازدواج حضرت عمر

دخالتی نداشتند و خطبه سیدنا عمر هیچ   درهم مهریه را بر خود فرض کرد و حضرت علی

اگر چنین کنید فردا روزی مرد به «فرمایند: می ون در ادامه خطبهمنافاتی با این قضیه ندارد. ایش

در صورتی که مهریه ام کلثوم را ».. گوید: من به خاطر تو مجبورم کارهای سخت بکنم می زنش

که در آینده چنین مشکلی  اند خود حضرت عمر تعیین کرده بودند و ام کلثوم هیچ دخالتی نداشته

 .یلتان این دلیل نیز بچه گانه است!پیش بیاید. پس مانند دیگر دال

 
ً
 گوید: صدقه بدهید که صدقه باعث دفع بال می در نظر داشته باشید یک عالم دین :دوما

دهد! چرا؟؟؟ چون ندارد که بدهد! حال باز هم  شود!! ولی خود این عالم به کسی صدقه نمی می

 کنی؟؟ می اون دعوتگویید: چرا کاری رو که خودت انجام نمیدهی مردم را به  می شما

 
ً
 ، نقلاند اگر آقای قزوینی منصف! این روایت را به شکل کاملی که علما نقل کرده :سوما

نبود، ولی ایشون طبق ذات خودشان روایت را به شکلی که به ای  کرد، دیگر هیچ جای شبهه می

 باشد نقل کرده است.  می نفعش

آورد که: بعد از صحبت حضرت   می را اینگونهامام ابن کثیر (در تفسیرش) در ادامه این روایت 

گفت: چرا؟ زن گفت: به   . عمرین کنیچن یاعتراض کرد و گفت: تو حق ندار یزن  عمر

 ن که خداوند فرموده است:یخاطر ا

ٰ إِحۡ  ُتمۡ َوَءاتَيۡ ﴿   َفَ�  �قِنَطارٗ  ُهنَّ َدٮ
ۡ
ْ تَأ   .]۲۰النساء: [ ﴾ا ًٔ َشۡ�  هُ ِمنۡ  ُخُذوا

 .»دیریباز نگ یزید، از آن چیاز آنان داده بود یکیمهر  یهر چند مال هنگفت«
خطا نمود. و همینطور هیثمی در مجمع  یدرست گفت و مرد یگفت: زن   آنگاه عمر

بعد از صحبت آن زن   نویسد که حضرت عمر می کند و می الزوائد این ماجرا را کاملتر نقل

 یاه تر هستند. سپس بر منبر رفت و گفت: یفق  بار الها! مرا ببخش و افزود: همه از عمر فرمود:

کنم که هر کس به   می اکنون اعالن یول منع کرده بودم ها هیش مهر یمردم! من شما را از افزا

ا الناس هيأ« ست.ین یتیچ محدودیه بدهد و هیکند مهر   می تواند و توافق  می کهای  هر اندازه
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عطى من ماله ما يصدقاهتن عىل أربعامئة درهم فمن شاء أن  دوا النساء يفيتكم أن تزيكنت هن یإن

 .١»أحب

 آقای قزوینی از این روایت مشهور با خبر بوده
ً
 چون اگر نقل اند ولی نقل نکرده اند مطمئنا

 شد و به جای اینکه این روایت به نفعش باشد به ضررش می کردند کل استناد ایشان باطل می

 شواهدی است که آزادی بیان در زمان امیرالمومنین فاروق را اثبات شد و این روایت نیز یکی از می

 کند. می

از مال خودش داده است و خالف شرع نیز نکرده است و آن هم   گذشته از آن حضرت عمر 

به نیت اکرام و احترام اهل بیت این مهریه را بر خود تحمیل کرده است.. آیا شما با اکرام و احترام 

 مخالفید؟؟  نسبت به اهل بیت

بوده است باید بگوییم که  مخالف با سنت رسول الله   در ضمن اگر عمل حضرت عمر

کنیز مهریه داد که  ١٠٠در روایات شیعی آمده است که حضرت حسن ع برای یکی از همسرانش 

 .درهم همراه داشت!! ١٠٠٠هر کنیز او 

ها بامئة يفأرسل إل ،امرأة إ یتزوج احلسن بن عل :أنه قال ،إ یجعفر حممد بن عل یأب«

 .٢»ة ألف درهميمع كل جار ،ةيجار

و فاطمه   و شاید هم راضی به مهریه کم بودید تا اینکه بعدها ماجرایی که بین حضرت علی

 پیش آمد، تکرار شود؟؟

: قالت لرسول اهللا  لإن فاطمة  :قال ايب عبد اهللا «: اند چنانکه کتب شیعه درج کرده

 .٣»اخلسيس .........مهر ـزوجتني بال

 

 

 

 .لبنان –بیروت  -دار الکتب العلمیة ،۲۸۴و  ۲۸۳ص  ۴ج :مجمع الزوائد و منبع الفوائد -١

و بحار  ۸۲۷ح  ۲۲۲ ص ،۲ج :و ایشان به نقل از دعائم االسالم ۷۰ص  ،۱۵ج  :مستدرك الوسائل النوری -٢

 .۲۰ص  ۴اقب ابن شهر آشوب ج من ۳۴۹ص  ۳ج : االنوار مجلسی

 ،۳۷۸ص  ۵ج  ي:الکاف،۱۴۴ص  ۴۳ج   :بحار االنوار ،۱۹۸ص ، ۲۱ج   :جامع أحادیث الشیعة، البروجردی -٣

 .۲۴۱ص  ،۲۱ج  :وسائل الشیعة
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 . آیا عمر از ام کلثوم فرزندي داشته است؟4شبهه: 
کلثوم  برد، فرزندانی است که برای امّ  ر سؤال میین ازدواج را زیی که اصل وقوع ایزهایکی از چی

د، یفرزند به نام زیک اند، برخی فقط برای او  کلثوم ذکر نکرده اند. برخی فرزندی برای امّ  دهیتراش

 اند. ه و فاطمه نقل کردهید، رقیهای: ز ز اضافه کرده و برخی سه فرزند به نامیه را نیرق برخی

 نداشت: یفرزند

 سد:ینو مسعودی شافعی در باره اوالد عمر می

و عاصم و    امبریل داشت: عبد الله و حفصه همسر پیی ذها فرزندان عمر: او فرزندانی به نام

گر، و عبد الرحمن اصغر وهمو یو عبد الرحمن و فاطمه و دخترانی د ،مادریک د از ید الله و زیعب

مادر یک هم از  ها نیاست که به خاطر شرابخواری حد خورده و معروف به ابی شحمه است، ا

 هستند.

د الله بود که ید داشته که او هم برادر عاصم و عبیپسر به نام زیک فه دوم فقط ین نقل خلیطبق ا

 شود. ده نمیین نقل دیکلثوم در ا چ نامی از فرزندان عمر از امّ یکلثوم بنت جرول است و ه امّ ها  مادر آن

 جواب:

بینید که او نام همه فرزندان حضرت عمر صلی الله علیه را نیاورده و از همسرانش نیز یادی  می

 .و دخترانی دیگر!! )گوید: ( و بنات آخر می نکرده و در مورد دخترانش نیز بعد از نام بردن چند نفرشان

 .اند بنیم که ایشان از دو زید نام برده می البته اگر به دیگر کتب مسعودی سری بزنیم

 نویسد: می مسعودی در تنبیه و االشراف

مقتول ـعبد اهللا وعبد الرمحن األكرب وزيد األكرب وعبيد اهللا ال ،وكان لعمر من البنني تسعة«

معقبون ـال ،الرمحن األصغر وعياض وعبد اهللا األصغربصفني وعاصم وزيد األصغر وعبد 

 .١»...  ،منهم أربعة عبد اهللا األكرب وعاصم وعبيد اهللا وعبد الرمحن األصغر

 پس مسعودی چنین چیزی نگفته، مگر اینکه به دروغ به آن نسبت دهید. و یا خود را به خواب بزنید.

 فرزند داشت:یک ادامه شبهه:

 اند: فرزند را برای عمر نقل کردهیک اری از بزرگان اهل سنت فقط یبس

 سد:ینو هقی در سنن کبرای خود مییب

 .لبنان –بیروت  -.. ناشر: دار صعب ۲۵۲ – ۲۵۱ص   :التنبیه واإلشراف  المسعودی -١
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ری ابن یا آورد که در شب درگید بن عمر را به دنیکلثوم، عمر با او ازدواج کرده و برای او ز امّ 

پس از عمر، عون  سپس ،ن ضربه در رنج بودیع، ضربه ای به او وارد شده و تا زمان مردن، از ایمط

 ا رفت.یکلثوم ازدواج کرد اما از او صاحب فرزندی نشد تا از دن بن جعفر با امّ 

 کنند. کلثوم نقل می فرزند برای امّ یک ز، فقط یة األرب و صفدی و ابن کثیر نیری در نهایو نو

 جواب:

کبری از بینیم که او به وقت شمردن فرزندان زینب  می اگر سنن بیهقی برای شما حجت است

 .برد! می فقط عبدالله وعون را نام ،عبدالله بن جعفر

فاما زينب فتزوجها عبد اهللا بن جعفر فامتت عنده وقد ولدت له عىل بن عبد اهللا بن جعفر «

 .١»..واما ام كلثوم فتزوجها عمر. -واخا له آخر يقال له عون 

تنها یک فرزند برای زینب و و شیخ نویری و صفدی که آقای قزوینی آنها را گواه گرفته نیز 

وتزوج زينب عبد اهللا بن جعفر فامتت « نویسند: نویری: می !!! واند عبدالله بن جعفر ذکر کرده

 .٢!!»عنده، وولدت له عيل بن عبد اهللا بن جعفر، وتزوج أم كلثوم عمر....

 .٣!»اً ....يطالب فولدت له عل ینب تزوجها عبد اهللا بن جعفر بن أبيز« صفدی:

خرین گواه آقای قزوینی عالمه ابن کثیر است که ایشان نیز فقط از زید نام برده و زینب و و آ

 .٤عبدالله بن جعفر را بدون فرزند ذکر کرده است!!!

اید، در مورد فرزندان زینب اختالف بیشتر از  هایی که خودتان داده دیدید که در همین آدرس

 هیچ کدام  فرزندان ام کلثوم است،
ً
که همان "  اند از آنها قول مشهور و اجماع را نقل نکردهو تقریبا

 .٥" فرزند باشد۴

 پس آیا شما این اختالفات را در جهت رد کردن ازدواج زینب کبری با عبدالله بن جعفر به کار

 برید؟؟ می

 .دار الفکر،۷۰، ص ۷ج  ،بیهقی: سنن الکبری -١

 ._ بیروت ۱۴۲، ص ۱۸نویری ج : فنون األدب ينهایة األرب ف -٢

 .، _ بیروت۷۹، ص ۱ج  :بالوفیات صفدی يالواف -٣

 .۳۳۰ص  ۵ج  ة:النهایو ةالبدای -٤

البته همانطور که گفتم اختالفات در مورد فرزندان حضرت زینب بسیار زیاد است و این قول نیز به نظر بنده از  -٥

 تر بود والله اعلم بالصواب. حهمه صحی
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 ادامه شبهه: دو فرزند داشت:

ن یکلثوم چن ندان عمر از امّ ها در ذکر فرز آن ،اند که دو فرزند داشته است اکثر عالمان سنی، گفته

 اند: گفته

 :مصعب زبیری

بن ابی طالب بن عبد  یکلثوم دختر عل ن دو امّ یمادر ا ،هید اکبر، فرزندی نداشت و رقیو ز

 است.   ز فاطمه دختر رسول خدایالمطلب بن هاشم است و مادر او ن

 .اند و ابن حبان و طبری و ابن اثیر نیز چنین نوشته

 سه فرزند داشت:

 د سه فرزندیکند که با ز می کلثوم از عمر را دو نفر معرفی بالذری در انساب األشراف دختران امّ 

 شوند: می

 یکلثوم دختر عل د بن خطاب، همسر او فاطمه دختر عمر بود که مادرش امّ یعبد الرحمن بن ز

د بن عمر یزاست. برادر پدری و مادری او   بن ابی طالب و مادر بزرگش فاطمه دختر رسول خدا

 ا آورد.یدختر به دنیک است و برای عبد الرحمن، فرزندی به نام عبد الله و 

  ج بن عدی بن کعب،ید بن عوید بن عبد بن عوف بن عبیم بن نحام بن عبد الله بن اسیابراه

 بن ابی طالب. یکلثوم دختر عل و مادرش امّ  ،ه دختر عمر بود، خواهر پدری حفصهیهمسر او رق

 جواب:

دانند ولی باز هم موش و گربه بازی راه  می هم خود آقای قزوینی اجماع اهل سنت را باز

 .. در عجبم از کار جناب استاد!اند انداخته

همانطور که در مسائل زیادی اشتباه  اند گویم: ایشون اشتباه کرده می در مورد سخن بالذری هم

 ر و ....مانند ذکر فرزندان حضرت علی و عبدالله بن جعف اند کرده

دختر  ۲۰را   ! و تعداد دختران حضرت علیاند فرزند نوشته ۶ایشان برای زینب کبری 

 .!!اند نوشته

و در اینجا هم فاطمه را دختر ام کلثوم دانسته است که صحیح نیست بلکه فاطمه دختر أم 

 رة است که با عبدالرحمن بن زید بن خطاب ازدواج کرد.یم بنت حارث بن هشام بن مغیحک

علما در مورد تعداد فرزندان زینب کبری نیز بسیار جدل  ،و همانطور که در اول کتاب گفتیم

و یک پسر و دو ،که بعضی تنها یک پسر و بعضی دو پسر و بعضی یک پسر و یک دختر اند داشته

و چهار پسر و یک دختر، و  و سه پسر و یک دختر،و سه پسر و دو دختر، و فقط چهار پسر، دختر،
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: اند که البته بیش از این نیز اختالف کرده اند سر و یک دختر را ذکر کردهپنج پ
ً
ابن سعد و امام  مثال

 به این شکل: اند پسر و یک دختر نوشته ۴نووی و ابن قتیبه برای زینب 

 بنت رسول اهللا » فاطمة«أمها نب بنت عيل ابن أيب طالب بن هاشم، وزي« ابن سعد:

فولدت له: عليا، وعونا، وعباسا، » مطلبـبن أيب طالب بن عبد العبد اهللا بن جعفر « تزوجها

 .١»أم كلثوم وحممد، و

، نيبة: ولد عبد اهللا بن جعفر سبعة عرش ابنًا وبنتيقال ابن قت«امام نووی به نقل از ابن قتیبه: 

نب بنت عىل بن أبى يوهم: جعفر األكرب، وعىل، وعون األكرب، وعباس، وأم كلثوم، أمهم ز

 .٢»من فاطمةطالب 

نویسد  و امام نووی و ابن قتیبه به جای او جعفر  می ابن سعد فرزندی به نام محمد برای آنها

 .!!!اند اکبر را نوشته

نیز متذکر   حضرت علی ٣و در اینجا جا دارد که اختالف علما را در ذکر تعداد دختران

 دختر!! متفاوت هستند:  ۲۸تا  ۱۵شویم که این اختالف از 

) مسعود(مخت
ً
د یخ مفیش ،٦به شانزدهیقت ابن ٥پانزده، یمقدس٤،پانزده دختر را ذکر کرده یصرا

و  ،١١نوزده یجوز سبط ابن ،١٠و ابن سعد نوزده یطبر ٩هجده یعقوبی ٨نسابه هفده یعلو ،٧شانزده

 .۴۶۵ص  ،۸ج :طبقات الکبری ابن سعد -١

 .۳۶۲ص  ،۱ج :تهذیب االسماء امام نووی -٢

پسر در بین علمای شیعه (و سنی) در این مورد اختالف بسیار باالست!! تا حدی که بعضی (شیخ مفید) فرزندان -٣

 .اند!! فرزند هم پیش رفته ۳۳و بعضی تا  تن ۲۵اند و بعضی(مسعودی)  نوشته ۱۷و دختر حضرت علی را 

 .۶۴-۶۳ص ۳ج :مروج الذهب المسعودی -٤

 .م۱۹۹۷بیروت،  ، دارالکتب العلمیة،۱۴۶ـ۱۴۵، ص۲ج :البدء والتاریخ، البلخی -٥

 .۲۱۱-۲۱۰ص :المعارف ابن قتیبه -٦

 .۳۵۴، ص۱ج :االرشاد شیخ المفید -٧

 .۱۱ص :انساب الطالبیین العلوی النسابه يالمجدی ف -٨

 .۲۱۳، ص۲ج :تاریخ الیعقوبی -٩

 .۱۱۸، ص۴ج :تاریخ طبری -١٠

 .ش۱۳۷۶قم، ، ۵۷ص :بن الجوزیا تذکرة الخواص سبط  -١١
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 .٢ست و هشت!!یب یدابن طقطقیو س ١ست دختریب یبالذر

ام کلثوم را دلیل بر عدم وقوع  همورد فرزندان سیدآقای قزوینی این اختالفات بسیار جزئی در 

ترین کتب ثابت کردیم که این اختالفات در مورد دختران  . و ما با استفاده از قدیمیاند ازدواج گرفته

 نیز چندین برابر وجود دارد. پس طبق برداشت آقای قزوینی  عبدالله بن جعفر و حضرت علی

 ازدواج نکرده  حضرت علی شود گفت: می
ً
داشته باشد! زینبی در کار نبوده ای  که بچه اند اصال

 خندید؟؟؟ که عبدالله بن جعفر بخواهد با وی ازدواج بکند!!! حاال اگر ما اینگونه بگوییم شما به ما نمی

 .تر است که اول بخودتان بخندید! خندید؟! پس اولی می

داند سیره ابن  می زند حضرت عمر از ام کلثومترین تاریخی که زید و رقیه را فر در ضمن قدیمی

 او بوده که این فرزندان را تراشیده!؟!
ً
 .اسحاق شیعی است پس حتما

 شبهه: زید برادر عمر بود یا پسر عمر؟
 کلثوم همسر خطاب بوده، نه عمر بن الخطاب. کند که طبق آن، امّ  تی را نقل مییابن عساکر دمشقی، روا

مؤميل حدثني سعيد بن عبد الكبري عن عبد احلميد بن عبد ـالوحدثني عمر بن أيب بكر «

الرمحن بن زيد بن اخلطاب وأمه أم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب وكان سبب ذلك أن حربا 

د بن خطاب که ید بن عبد الرحمن بن زی... از عبد الحم«. »وقعت فيام بني عدي بن كعب

 .»ت شده است که...یبن ابی طالب است روا یکلثوم دختر عل مادرش امّ 
 جواب:

بدون شک این سهوی از طرف ابن عساکر بوده و به جای زید بن عمربن خطاب، زید بن 

  می خطاب نوشته و این ادعا از اینجا ثابت
ً
 نویسد:  می شود که او در مورد زید بن عمر دقیقا

زيد بن عمر بن اخلطاب بن نفيل ابن عبد العز بن رياح بن عبد اهللا بن قرط ابن رزاح بن «

عدي بن كعب القريش العدوي وأمه أم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب وأمها فاطمة بنت رسول 

 .٣»وأمها خدجية بنت خويلد اهللا 

 .۴۱۴-۴۱۱، ص۲ج :انساب االشراف البالذری -١

سه دختر  . ابن طقطقی معتقد است حضرت علی ۶۰-۵۹ص :انساب الطالبیین ابن طقطقی ياالصیلی ف -٢

 .به نام ام کلثوم داشته است!

 .۴۸۲ص  ،۱۹ج  :تاریخ دمشق ابن عساکر -٣
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عساکر ماجرای وفات زید ابن  اند که آقای قزوینی آدرس دادهای  گذشته از این در همین صفحه

 بن عمر و ام کلثوم در یک روز را ذکر کرده است.

 هر بچه طلبه
ً
، و زید بن اند داند که خطاب سالها قبل از تولد ام کلثوم از دنیا رفته ای می ضمنا

 استاد همه اینها را
ً
داند ولی فقط دوست  می خطاب نیز در جنگ یمامه شهید شد. و قزوینی مثال

 .ا از اراجیف پر کند تا خواننده را گیج کند!دارد صفحات ر

عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب وأمه «متن مورد تاکید آقای قزوینی این است: 

 .»أم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب
 و این واضح است که مادر زید بن خطاب اسماء بنت وهب است.

 نویسد: می و ابن عساکر

عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب بن نفيل ابن عبد العز القريش العدوي ابن أخي عمر بن «

 .»اخلطاب أدرك النبي 
در ثانی در بین همسران خطاب هیچ ام کلثوم نامی وجود ندارد که اشتباه اسمی رخ داده باشد. 

 پس تنها یک اشتباه سهوی بوده و بس.

 به این نام را عنوان کنیم.  نامگذاری زید بن عمربه گمانم شایسته باشد در این محل علت 

 نهایت دوست داشت: بی برادرش زید را علت این نامگذاری آن است که حضرت عمر 

ها به یاد برادرش  داشت که هرگاه در قلب شب  می به حدی او را دوست  امیرالمومنین عمر

ا«کرد:   می ها گله افتاد، از درازی شب  می زید !! يا طُوهلِ يلَةٍ نْ لَ  .١»مِ

شتافت و وی را در   می خواند بالفاصله به دیدن او  می و در سحرگاه به محض این که نمازش را

 .٢گرفت  می آغوش

یمامه (در عهد ابوبکر صدیق)به درجه شهادت رسید ک و وقتی برادرش (زید) در جنگ هولنا

از شدت غم و تأثر به حالت بیهوشی درآمد و بعد از گذشت چند سال از شهادت او روزی   فاروق

  آمد و شعرهایی که در مرثیه برادر خود سروده بود برای فاروق  مرد کوتاه قدی به نزد فاروق

 گفت:  می کرد،  می در حالی که به شدت گریه آمد و فاروق   خواند و شهادت زید به یاد فاروق

 ..و تاریخ بغداد۱۶۶، ص۲و ج ۳۴۶، ص۱ج :اخبار عمر به نقل ابن الجوزی -١

 .۱۶۶، ص۲و ج ۳۴۶، ص۱ج :اخبار عمر به نقل ابن الجوزی -٢
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در مرثیه برادرم (زید) توانستم شعر بگویم و شعرهایی را  ای کاش من هم مثل شما می« 

  ١»گفتم! می
ً
وزد مگر اینکه بوی  نمی گفت:باد صبا می تا جایی برادرش را دوست داشت که دائما

= و فاروق نیز به علت احترام و  )ديح زيما هبت الصبا إال وجدت منها ررساند.( می زید را به من

 .٢دید نامیه زیاد به برادرش او را  زعالق

 تر از زید اکبر!!! شبهه: زید اصغر بزرگ
کلثوم بنت جرول و  کی از امّ یاند،  د ذکر کردهیز  اهل سنت برای عمر بن الخطاب دو فرزند به نام

ت زن عمر بود و با اسالم آوردن یکلثوم بنت جرول در جاهل ر مؤمنان. امّ یکلثوم دختر ام کی از امّ ی

 گری ازدواج کرد.یعمر از او جدا شد و سپس با شخص د

و  ،که دختر جرول خزاعی استیکلثوم، نام او مل د الله مشهور به امّ ینویسد: مادر عب می انصاری

ْ ُ�مۡ  َوَ� ﴿: هیهنگامی که آ  ،نازل شد، او کافر باقی ماند ]۱۰[الممتحنة:  ﴾َكَوافِرِ لۡ ٱ بِعَِصمِ  ِسُكوا

 فه، با او ازدواج کرد که در اول کتاب ذکر او گذشت.یعمر او را طالق داد و ابوفهم بم حذ

 سد:ینو و ابن حجر عسقالنی می

کلثوم دختر  مادر آن دو امّ  ،د بن عمر بن خطاب قرشی عدوی، برادر عبد الله بن عمر اصغریز

ْ ُ�مۡ  َوَ� ﴿ :هیجرول است که همسر عمر بوده و هنگامی که آ نازل شد،   ﴾َكَوافِرِ لۡ ٱ بِعَِصمِ  ِسُكوا

ش از او عمر یو پ ،فه با او ازدواج کردیسپس ابوجهم بن حذ ،ی انداختین آن دو جدایاسالم ب

ات ید (اصغر) در حیدهد که ز می ن نشانیاند و ا ن مطلب را ذکر کردهیر او ایر و غیزب ،همسر او بود

 ا آمده است.یامبر به دنیپ

کلثوم بنت جرول را که در زمان رسول خدا به  ن است که پسر امّ ین نقل اینکته جالب توجه در ا

ن مطلب یا». د اکبریز«ر مؤمنان را یکلثوم دختر ام د پسر امّ یاند و ز دهینام» د اصغریز«ا آمده، یدن

برد. چگونه  ر سؤال مییرا ز ر مؤمنان یکلثوم دختر ام د از امّ یاصل وجود فرزندی به نام ز

 »!!!.د اکبریز«د و پسر کوچکتر را ینام» د اصغریز«تر را  سر بزرگشود که پ می

 اند: ن گفتهین چنین نکته، ایعالمان اهل سنت بدون توجه به ا

 .۴۹۷عبقریات، عقاد، ص -١

 ..به نقل از سیمای صادق فاروق اعظم،حاج عبدالله احمدیان۳۹۴، صو ابن سعد به نقل اخبار عمر ةاالصاب -٢
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بن ابی طالب و مادر او فاطمه  یکلثوم دختر عل ه، مادر آن دو امّ ید اکبر و رقیابن جوزی: و ز

و اسالم  ،کلثوم دختر جرول است آن دو امّ د الله مادر ید اصغر و عبیو ز ،است   دختر رسول خدا

 کلثوم دختر جرول شد. ی عمر و امّ یسبب جدا

د فرزند عمر هم یدختر ابوبکر است و ز،کلثوم ن با کالم عالمان اهل سنت ثابت شد که امّ یبنابرا

ن یو اهل سنت با استفاده از هم ر مؤمنان یکلثوم دختر ام کلثوم بنت جرول بوده، نه از امّ  از امّ 

 اند. ن افسانه را ساختهیتشابه اسمی، ا

اند. عاصمی  ز برای عمر ذکر کردهیکلثوم را ن گری به نام امّ یالبته برخی از عالمان سنی، همسر د

 سد:ینو مکی در تعداد زنان عمر می

 له دختر عاصم بن ثابت بن ابی افلح است.یکلثوم جم مادر او امّ  ،ن فرزند عمر، عاصم استیچهارم

کلثوم دختر  . امّ ۲ ،کلثوم دختر جرول . امّ ۱ داشته:» کلثوم امّ «ار زن به نام فه دوم چهیلعنی خی

 ر مؤمنان.!!!.یکلثوم دختر ام . امّ ۴ ،کلثوم دختر عاصم بن ثابت . امّ ۳ ،ابوبکر

ز یرا ن ر مؤمنان یکلثوم دختر ام ن تشابهات اسمی، امّ یا عالمان اهل سنت با استفاده از ایگو

 ده باشند.اضافه کر

 جواب:

 اثبات وجود زید االصغر پر از ابهام است.

(ملیکه)  برند آن را با کلمه "قیل (= گفته شده)" فرزند ام کلثوم می علمایی که از زید اصغر نام

 .ولی!! ،اند بنت جرول نوشته

  در اکثر کتب وقتی نامی از بنت جرول به میان آمده او را فقط به عنوان همسر حضرت عمر -۱

 برند. . و از زیدنامی نمیاند و مادر عبیدالله معرفی کرده

 اینگونه آمده:  در ذکر نام همسر و فرزندان حضرت عمر -۲

وتزوج مليكة بنت جرول فولدت له عبيد اهللا فطلقها يف اهلدنة، فخلف عليها أبو «ابن کثیر: 

 .١»اجلهم بن حذيفه

 .٢»فأولدها ابنه عبيد اهللا بن اخلطاب تزوجها عمر  ی،کة بنت جرول الخزاعیمل«امام نووی: 

وقال الواقدی: هی أم كلثوم بنت جرول فولدت له «نویسد:  البته در ادامه می ۱۳۹ص  ،۷ج ة:النهایو ةبدایال -١

 .  که گفتیم واقدی شخصی غیر ثقه و متروک هستند.»عبيد اهللا وزيدا االصغر

 .۲۰۵ص  ،۵ج :بن الحجاج امام النوویالمنهاج شرح صحیح مسلم  -٢
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ة فتزوجها أبو جهم بن يد اهللا بن عمر اخلزاعيوأم كلثوم بنت جرول أم عب« ابن اسحاق:

 .١»فة بن غانميحذ

 .٢»أم كلثوم بنت جرول والدة عبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب« ابن حجر عسقالنی:

بن عمر اخلزاعية فتزوجها أبو جهم وأم كلثوم بنت جرول أم عبيد اهللا « :عبدالسالم هارون

 .٣»بن حذيفة بن غانم رجال من قومه ومها عىل رشكهام

 نویسد: می اسمی از زید اصغر نیاورده و  اینگونه  ابن قتیبه نیز در ذکر فرزندان حضرت عمر

ولد عمر بن اخلطاب لصلبه وأعقاهبم: وولد عمر بن اخلطاب عبد اهللا وحفصة أمهام زينب «

بنت مظعون، وعبيد اهللا وأمه مليكة بنت جرول اخلزاعية، وعاصام وأمه مجيلة بنت عاصم بن 

ثابت محى الدبر، وفاطمة وزيدا وأمهام أم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب من فاطمة بنت رسول 

 .٤»....ل إن اسم بنت أم كلثوم من عمر رقية، و، ويقااهللا 

(ع) و در صفحه بعد  و همانطور که دیدید از یک زید نام برده یعنی زید از ام کلثوم دختر فاطمه

 کند به این شکل: می شرح حال وی را ذکر  کتابش نیز در شرح حال فرزندان عمر

ي بحجر يف حرب كانت بني زيد بن عمر بن اخلطاب: وأما زيد بن عمر بن اخلطاب فرم«

بني عويج وبني بني رزاح فامت وال عقب له، ويقال إنه مات وأمه أم كلثوم يف ساعة واحدة فلم 

يرث واحد منهام من صاحبه، وصىل عليهام عبد اهللا بن عمر فقدم زيدا وأخر أم كلثوم فجرت 

 . »السنة بتقديم الرجال

!! و فقط نام زید را بدون قید اصغر صغر به میان آمدهاکبر و نه زید ابینیم که نه اسمی از زید  می

 یا اکبر ذکر کرده است.

وأوالد عمر: عبد اهللا، وحفصة، أمهام زينب « :گوید می ءامام نووی نیز در تهذیب االسما

، وعاصم أمه مجيلة بنت عاصم بن »وعبيد اهللا أمه مليكة بنت جرول اخلزاعية«بنت مظعون، 

 .سیرت ابن اسحاق -١

 .۴۸۲۶رقم  ،۱۴۱ص ،۴ج :معرفة الصحابة ياإلصابة ف -٢

 .عبد السالم هارون، ذکر مسیر الی خیبر ،تهذیب سیرت ابن هشام -٣

 .  المعارف ابن قتیبه در ذکر فرزندان حضرت  عمر -٤
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وزيد أمهام أم كلثوم بنت عىل (رقیه، همانطور که ابن قتیبه شرح داد)  ثابت محى النحل، وفاطمة

 .١»... بن أبى طالب من فاطمة

و هیچ نامی از زید  اند ایشان نیز برای بنت جرول فقط یک فرزند و آن هم عبیدالله را ثبت کرده

 .ع)!!اکبر و اصغر نیست بلکه تنها یک زید را نام برده آن هم پسر ام کلثوم بنت علی(

کنند  می از محمد بن عمر واقدی تبعیت اند و اکثر آنهایی که دو زید را برای حضرت عمر نوشته

 گفتیم او شخصی متروک و غیر ثقه
ً
 باشد.  می که قبال

وتزوج مليكة بنت جرول اخلزاعي يف اجلاهلية، فولدت له عبيد اهللا بن عمر، « :ابن اثري *

جهم بن حذيفة، وقتل عبيد اهللا بصفني مع معاوية، وقيل: كانت  ففارقها يف اهلدنة، فخلف عليها أبو

 .٢»أمه أم زيد األصغر أم كلثوم بنت جرول اخلزاعي، وكان اإلسالم فرق بينها وبني عمر

همانطور که سخن ابن اثیر را خواندید:کسانی مانند او( و ذهبی در تاریخ االسالم و ..) که ذکر 

 .کنند! می ورد زید االصغر با کلمه " قیل" یاددر م اند کرده  از فرزندان عمر

بوده! همانطور که در   که زید اصغر نیز فرزند حضرت عمر اند گفتهای  به این معنی که عده

هم اختالفات بسیار شدید است. و کلمه قیل نیز به نشانه احتمال است و   ذکر فرزندان علی

 است. مورخ نیز فقط به خاطر امانتداری آن را ذکر کرده

ت محبت نسبت به یجهت ابراز نها  کند که حضرت عمر می حاج عبدالله احمدیان نقل

دانیم که زید بن خطاب در جنگ یمامه  می و .٣دینام »دیز«دش(زید بن خطاب)، او را  یبرادر شه

رسول برند تولد او را در حیات  می دانیم که علمایی که از زید اصغر نام می شهید شدند و این را هم

کند که زید  می دانند، یعنی قبل از شهادت زید بن خطاب، پس این موضوع ثابت می  الله

صحت دارد. که سالها بعد از شهادت   اصغری در کار نبوده و تنها وجود زید نوه حضرت علی

 زید بن خطاب به دنیا آمده است.

 

 .۵ص ،۲ج :تهذیب االسماء امام نووی -١

 .۵۳ص ،۳ج :الکامل ابن اثیر -٢

و ابن سعد به نقل اخبار عمر،  ةبا این سند: االصاب ،سیمای صادق فاروق اعظم،حاج عبدالله احمدیان -٣

 . ۳۹۴ص
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ید کوچک اند آقای قزوینی ایراد گرفته * ید بزرگتر را تر را اکبر و که چرا ز (در صورت  ز

 .نامیم! می صحت البته) اصغر

 بعدها علمای انساب برای تشخیص فرزندان به کار ها ج: پسوند
ً
ی اکبر و اصغر و اوسط را اکثرا

 ف  آیدکه حضرت عمر  می بر ها و چون از بعضی گفته اند برده
ً
رزند ام کلثوم را زید خود شخصا

علمای انساب نیز پسر بنت جرول راکه زید نام داشت و پسوند اکبر و یا اصغر نیز  ،١اکبر نامید

 .)اند (البته آنهایی که به وجود زید اصغر اعتقاد داشته نداشت، زید اصغر گفتند.

، ل ات حضرت فاطمهیرسد در زمان ح  می نویسد: به نظر می قاضی مروزی از علمای اهل تشیع

ن ین پسوند بعدها به نام آنها افزوده شده است. همچنیاند و ا نبوده یملقب به کبرکلثوم  نب و امیحضرات ز

 .٢ج و معمول بودیک نام) رایپنج تا ده تن به  یک نام (گاهیاز فرزندان به  یشمار یدر عرف عرب نامگذار

:  گذشته از آن در بین دختران و فرزندان حضرت علی
ً
 نیز این اشتباه مشهود است.. مثال

 .کنند که نام ام کلثوم، زینب صغری بوده! می مفید و ابن البطریق و طبرسی نقل شیخ

(س) بزرگتر بوده، حال شیعیان این تناقض را چگونه  ولی ما ثابت کردیم که ام کلثوم از زینب

 .کنیم! می کنند؟؟ هر طور حل کردند ما هم به همان شیوه عمل می حل

دختر دیگری به جز ام کلثوم الکبری که نامشان زینب صغری   و یا اینکه برای حضرت علی

 .!اند دختر دیگری نیز با نام زینب صغری نوشته،بوده

احلسـن  ) ۲و  ۱(  :سـبعة وعرشـون ذكـرا وأنثـى مؤمنني ـوأوالده أمـري الـ«ابن البطریق: 

فاطمـة مكناة أم كلثـوم . أمهـم ـزينـب الصـغر الـ )۴( . زينـب الكـرب ) ۳( . إواحلسني 

 ،زينب الصـغر ،مرسلني حممد خاتم النبيني .... نفيسةـمني ابنة سيد الـالبتول سيدة نساء العال

٣»..رقية الصغر. 

(اگر او را کوچکتر از زینب کبری بگیریم) زینب صغری  توان ام کلثوم را می دراین حال چگونه 

؟ مگر دو دختر با یک اسم و شد؟ می خواند؟؟ مگر نباید در این صورت او زینب االوسط نامیده

 شود؟  می یک پسوند

به علت حبی که نسبت به   گوید:حضرت عمر حاج عبدالله احمدیان در سیمای صادق فاروق اعظم می-١

 زید اکبر نامید. و الله اعلم. برادرش زید داشت فرزند ام کلثوم بنت علی را

 .۲۴۷-۲۴۵ص :الفخری فی انساب الطالبین المروزی -٢

 .۳۱ -۳۰ص  :العمدة ابن البطریق -٣
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های علمای انساب و تراجم است و هیچ ربطی به ازدواج آن دو بزرگوار ندارد..  اینها همه جدل

کل ازدواج را منکر شویم اگر اینگونه بود ازدواج حضرت  »عالم«توانیم با اشتباهات چند  ما نمی

 .توان زیر سوال برد!! می همه و همه را(ع) و..  علی و عبدالله بن جعفر و ام حسن

  :نویسند می و اند و به همین دلیل است که علمای اهل تشیع در این مورد تعجبها کرده

مومنني وفاطمة الزهرا صلوات ـام كلثوم زينب الصغری، او الوسطی بنت موالنا امريال«

المومنین و فاطمة الزهرا ام کلثوم زینب الصغری، یا زینب وسطی دختر امیر«. ١»..اهللا عليهام

 .»صلوات الله علیهما...
گوید: این زینب صغری نیست  می و آقای محمد تقی تستری نیز بعد از ذکر قول شیخ مفید

 .٢تر از او نیز زینب هست و این زینب وسطی است و نه صغری!! چون کوچک

  خوانیم: می در مستدرک سفینة البحار

امها وام إخوهتا احلسن  مؤمنني ـالوسطى بنت أمري الزينب «يف كتاب السيدة زينب قال: 

واحلسني وحمسن وزينب الكرب ورقية فاطمة الزهراء (عليها السالم) كناها الرسول بام كلثوم. 

 .»مؤمنني وامها ام ولد تزوجت ابن عمها حممد بن عقيل.....ـوأما زينب الصغر بنت أمري ال
 .اند را زینب وسطی نوشته  ضرت عمربینید که ایشان زینب الصغری همسر ح می

 نویسد: می  و یا این اشتباه شیخ طبرسی که در ذکر اوالد حضرت علی

عبد اهللا وفيه العتب من ولد وأما زينب الصغر فكانت عند حممد بن عقيل فولدت له «

عقيل . . وأما أم هانئ ...وأما نفيسة فكانت عند عبد اهللا األكرب بن عقيل فولدت له أم عقيل

 .٣» وأما زينب الصغر فكانت عند عبد الرمحن بن عقيل فولدت له سعدا وعقيال

نیز چنین چیزی موجود است چنانکه ابن اثیر در   و همینطور در ذکر فرزندان حضرت عمر

 نویسد: می الکامل

 .»وتزوج هلية امرأة من اليمن، فولدت له عبد الرمحن األوسط، وقيل األصغر«

 .۵۵۹ص ،۸ج :مستدرکات علم رجال الحدیث -١

 .۲۱۶ص  ،۱۲ج  :قاموس الرجال محمد تقی تستری -٢

 .۳۹۷ص  ، ۱ج   :إعالم الوری بأعالم الهدی الطبرسی -٣
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با لهیة ازدواج کرد که زنی از یمن بود و عبدالرحمن االوسط از او به دنیا آمد   و حضرت عمر

 االصغر( ونه االوسط) اند و گفته

                                                                 ******* 
 ،جدلها توان وجود زید فرزند ام کلثوم بنت جرول را منکر شد ولی این البته به طور قطع نمی

 نویسد: می های ما بین علمای انساب است و مسعوی نقل صحیح را اینگونه جدل

مقتول ـعبد اهللا وعبد الرمحن األكرب وزيد األكرب وعبيد اهللا ال ،وكان لعمر من البنني تسعة«

معقبون منهم ـال ،بصفني وعاصم وزيد األصغر وعبد الرمحن األصغر وعياض وعبد اهللا األصغر

 .١»اهللا األكرب وعاصم وعبيد اهللا وعبد الرمحن األصغر...أربعة عبد 

بینیم که او بر خالف  می آورد و  می زید االکبر را همراه عبیدالله فرزند ام کلثوم بنت جرول

برد که شاهدی دیگر باشد بر اینکه این اختالفات ربطی به  می پسوند اکبر را برای او به کار ها خیلی

 همه و همه اختالفات علماست.اصل ازدواج ندارد بلکه 

 .همسر به نام ام کلثوم داشته!! ۴ گوید: حضرت عمر می بعد از اینها آقای قزوینی هو هو کنان جلو آمده

 در مورد ام کلثوم بنت ابی بکر که صحبت کردیم و رسوا شد آنکه همیشه رو سیاه است. 

اسمی ام کلثوم دختر علی را نیز  و بعد قزوینی گفته: علمای اهل سنت با استفاده از این تشابه

 .!!اند داخل همسران عمر کرده

 .ما نفهمیدیم باالخره حضرت علی دختری به اسم ام کلثوم داشت یا نداشت؟!! -۱

چرا اینگونه نگفتید: علمای اهل سنت به اشتباه!! نام دوم ام کلثوم دیگر را نیز در کنار ام  -۲

و گول تشابه اسمی را  اند دهکلثوم بنت علی شامل همسران حضرت عمر قرار دا

 خندید؟؟ ؟؟؟ آیا اگر کسی اینچنین بگوید شما به او نمیاند خورده

گویم اگر کسی  می .. هزار بار گفتم باز هماند گفتید علمای اهل سنت این را اضافه کرده -۳

است که روایت صحیح در این مورد از او منقول   این را اضافه کرده باشد امام صادق

ابن اسحاق از علمای اهل تشیع است که او اولین شخصی بود که ،از او نیزاست و بعد 

 این ماجرا را نقل کرد.

 .لبنان –بیروت  -.. دار صعب ۲۵۲ – ۲۵۱ص  :واإلشراف المسعودیالتنبیه  -١
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با دو زینب یعنی: زینب بنت جحش و   توانم با توجه به اینکه حضرت محمد می آیا من -۴

زینب بنت خزیمه ازدواج کرده بگویم: نه فقط یکی از آن دو صحت دارد و آن یکی اشتباه 

 .و همینطور اراجیف ببافم... بخندید به خودتان! اند ل تشابه اسمی را خوردهعلماست که گو

----------------------------------------------- 

 شبهه:عمر، دخترش رقیه را به ازدواج ابراهیم بن نعیم آورد:
خود  اند که ن مدعا آن است که برخی از عالمان اهل سنت ادعا کردهیکی از شواهد دروغ بودن ای

م یم بن نعیکلثوم بوده به ازدواج شخصی به نام ابراه ه را که از امّ یعمر بن الخطاب دخترش رق

 د:یگو نوری مییبه دیدرآورده است. ابن قت

م یم بن نعیه بود که عمر او را به ازدواج ابراهیکلثوم از عمر، رق و گفته شده است که نام دختر امّ 

 اورد.یا رفته برای او فرزندی نیم از دنیز نزد ابراهینحام در آورده و او ن

 ند:یگو ز مییر جزری و ابن حجر عسقالنی نیو ابن اث

م بن یم بن نعیش را به ازدواج ابراهیر بن ابی بکر گفته است که عمر بن خطاب دختر خویزب

 عبد الله نحام در آورد.

جدهم یا هیم و فه دوم در سال هفدهین گفته شد، خلیشیبا توجه به آن چه که در محور پ

عنی حد اکثر شش سال با ی ،ا رفتهیهجرت از دن ۲۳کلثوم ازدواج کرده است و در سال  هجرت با امّ 

 کلثوم زندگی کرده است. امّ 

ن ید در واپسیتر بوده و ز کلثوم!!! از او بزرگ گر امّ ید بن عمر، فرزند دین که زیز با توجه به ایو ن

ن یتر نانهیه را که با خوشبیرفت که عمر بتواند رقیتوان پذ میا آمده، چگونه یسال عمر پدرش به دن

 اورد؟یا دو سال داشته، به ازدواج کسی دربیک یت فقط یوضع

 د:یگو د مییخ تولد زیابن حجر در باره تار

 ست و سه بوده است.یتولد او در آخر عمر پدرش در سال ب

 جواب:

 
ً
ازدواج کرده و رقیه از همسرش   مرحضرت ع:: این موضوع ربطی به بحث ندارد چونکهاوال

 متولد شده و تمام.. دیگر ماجراهای بعدش هیچ ربطی به این موضوع ندارد.

مثل این است که من با همین دالیلی که شما در مورد ازدواج حضرت ام کلثوم با حضرت عمر 

 شوید، بگوییم: می کنید و آن را منکر می ذکر

چقدر اختالف هست؟ آخر او با حضرت عمر ازدواج   ببینید در مورد دختر حضرت علی 
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به دنیا آورد یا نه؟ و بعد بگویم: اینها همه دال بر این است که ازدواج حضرت ای  کرد یا نکرد؟ بچه

 بیش نیست! ای  علی با فاطمه(س) افسانه

 یا اینکه بگوییم:

بعضی  ۱۳بعضی  اند نفر شمرده ۸ بعضی ۷ معلوم نیست!! بعضی  تعداد همسران امام حسن

. اند نیز پیش رفته  ١همسر! ۴۰۰و  ۳۰۰ یا ۲۵۰ و حتی بعضی تا حدود زن ۹۰و بعضی  نفر ۷۰

 (که در تاریخ نظیر چنین اختالفی را سراغ نداریم!!).  همسر است ۴۰۰همسر تا  ۷یعنی اختالف از 

 .رده!!!؟؟با فاطمه ازدواج نک  حال ما بگوییم: این خود دلیلی است بر اینکه حضرت علی

شما را به خدا این دالیل خنده دار نیست؟؟ ازدواج کردن رقیه و یا ازدواج نکردن رقیه چه ربطی 

" ازدواج کرده و شما با سند  y" با "  x" ی، جناب آقابه ازدواج پدرش دارد؟؟  اگر من بگویم دختر

 " می این گفته من را رد کنید!
ً
که حاال دختری هم  ج نکرده"  ازدواxتوان نتیجه گرفت که: آقا اصال

 .داشته باشد!!!

 دارد. می گویند: عذر بدتر از گناه!و مانند ُجکی است که مادر تازه فرزند مرده را نیز به قه قهه وا می این را

 شبهه: تاریخ وفات ام کلثوم و زید و نحوه وفات آنها:
:
ً
 مختصرا

حضرت در کوفه نقل کرده، ثابت  فور از آنیای که ابن ط مرگ، پس از واقعه کربال:طبق خطبه

 اند: ه کربال زنده بودهیکلثوم تا پس از قض کند که امّ  می

 خو می ش خدا آغاز به سخنین گفت که: با ستایچن
ّ

 شیکنم و درود و سالم بر جد

 فرستم.ای اهل کوفه!...  می

 جواب:

طبه از دو نفر در مورد کذب بودن این خطبه و یا انتساب آن به ام کلثوم کبری در بحث یک خ

 جواب گفتیم. مراجعه شود.

 ادامه شبهه:

 )ه۸۶ـ  ۷۳بن مروان (ک صنعانی: مرگ در زمان حکومت عبد المل

 )ه٥٤-٤٨د بن العاص (یمرگ در زمان امارت سع (ابن حجر و صفدی): روایت مشهور اهل سنت

توانید به دعائم اإلسالم  مشهور و معروف است و می اختالف،خواننده این را به حساب بنده نگزارد زیرا این -١

 رجوع کنید. ۲۹۴ص  ۱۴و مستدرک وسائل میرزا نوری ج   ۱۹۲ص  ۲قاضی نعمان ج 
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 ست سال تفاوت وجود دارد!!!.یش از بین دو نقل بین ایب

  د:یکلثوم و ز . نحوه وفات ام ۶

 های وجود دارد ز اختالفید نیکلثوم و ز باره نحوه وفات امّ در

 یضی(محمد بن حبیب بغدادی و ابن عساکر):مرگ بر اثر مر -۱

 جواب:

منکر آن نیستم که در این مورد اختالفاتی وجود دارد ولی مرگ به علت بیماری شامل اختالفات 

خوردن زید بن عمر است و مادرش نیز به علت غصه نمیشود، و علت این بیماری نیز همان ضربه 

 خوردن بیمار شد.

 (ابن حبان):مرگ بر اثر اصابت سنگ -۲

ج و بنی رزاح اتفاق افتاده، کشته ین بنی عوید در جنگی که بینوری اعتقاد دارد که زیبه دیابن قت

له بنی عدی یقبن ید در جنگی که بیاند که ز گر از عالمان اهل سنت نوشتهیشده است. و برخی د

 اتفاق افتاده کشته شده است:

 ری(سهیلی):مرگ بر اثر اصابت ت -۳

 (عبدالرزاق):مرگ بر اثر خوردن سم -۴

 جواب:

برای ما فرقی نمیکند که ام کلثوم و زید به چه صورت فوت شده باشند، تنها چیز مهم وقوع این 

 را به لرزه در آورده است!پایه تشیع  بی ی مذهبها ازدواج است و بس و همین موضوع پایه

ما در باال در مورد تاریخ وفات محمد و عون بن جعفر طیار بحث کردیم و اختالفات را 

 مشاهده کردیم.

و برای اینکه خواننده از این اختالفات تعجب نکند ما تمام اقوالی که در مورد تاریخ وفات 

 کنیم:  می محمد بن جعفر گفته شده را بازگو

 شهید شد.  در زمان حضرت عمر در تستر(شوشتر) -۱

 شهید شد .  همراه حضرت علی،در صفین با مبارزه با عبیدالله بن عمر -۲

 شهید شد.  در کربال، فاجعه الطف، همراه سیدنا حسین -۳

 .بی بکر بود و همانجا از دنیا رفتدر مصر نزد محمد بن ا -۴

 در فلسطین بود و آنجا وفات یافت. -۵
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همانطور که مشاهده کردید پنج قول در مورد وفات یا شهادت او ذکر شده که معلوم شد اصح 

 اقوال شهادت در صفین است. 

خردی بگوید: اینها دلیل بر این  بی شود که شخص می گویم: آیا این اختالفات باعث می حال

 از بیخ به دنیا نیامده؟؟!
ً
 .است که محمد بن جعفر اصال

 .اید بخدا! کرده خودتان را مضحکه

زمان یک د در یکلثوم و فرزندش ز امّ  :اصح اقوال را خود قزوینی با سندهای متفاوت نقل کرده

کی یکی یها رفته بود اما در تار ن بنی عدی برای آشتی دادن آنید در جنگی شبانه بیز ،ا رفتندیاز دن

 . ها ضربتی به سر او زده او را زخمی کرد از آن

و  ،ا رفتندیزمان به همراه مادرش از دنیک نکه در ین ماجرا زنده بود، تا ایز اد چند روز پس ایز

 .١ابن عمر بر آن دو نماز خواند

نوشته و بعضی آن را به عمد گرفته و بعضی ای  و اینکه بعضی به جای سنگ تیر نوشته و یا ضربه

رد محمد بن جعفر نیز ناگهانی اینها در اصل ماجرا تاثیر ندارد. چون همانطور که گفتیم در مو

مورد ثعلبه بن حاطب یکی از اصحاب  رو همینطور د اند بعضی او را شهید و بعضی متوفی نوشته

و بعضی او را شهید   چنین اختالفی وجود دارد، که بعضی او را متوفی در زمان خالفت عثمان

 دانند. می جنگ خیبر و یا احد

 شبهه: آیا زید، فرزند داشت؟

 نداشت: یفرزند
بن ابی طالب بن  یکلثوم دختر عل ه، مادر آن دو امّ یو رق -فرزندی نداشت  -د اکبر ینمیری: ز

 کلثوم، فاطمه دختر رسول خدا است. عبد المطلب بن هشام و مادر امّ 

 ن فرزند داشت:یچند

 ه مشهور حنابله اعتقاد دارد که او فرزندانی داشته است:یابن قدامه مقدسی، فق

او  ،ت او با مادرش، با هم برگزار شدیاست که نماز م یکلثوم دختر عل ر امّ د بن عمر که پسیز

 مردی بود که فرزندانی داشت.

 د:یگو ز مییابن عساکر دمشقی ن

 .۴۲۵، ص ۷ج  :أسد الغابة ،۱۹۵۶، ص ۴ج  :االستیعاب -١
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 اما نسل او منقرض شد. ،د بن عمر بن خطاب، از او فرزندانی به جا ماندیر گفته است که زیزب

 جواب:

!! که اند زید فرزند داشت و بعضی این را رد کرده ندا که بعضی گفته اند در اینجا هم نقل کرده

 اصح آن است که او فرزندی داشت.

 او اصال موجود نبوده!!خواهند بگویند: پ می ولی نتیجه گیری ایشان خنده دار است که
ً
 .س نتیجتا

 .(باید گفت درگیری) شدید است! اختالف /گویم: در مورد امام حسن عسکری می من هم

(که به رحمت خدا هدایت شده هستند) مانند: احمد کاتب و عالمه برقعی و  از معاصر شیعه

 ١چنین از قدمای اهل تشیع شیخ طوسیکه او فرزندی نداشته و هم اند حسین موسوی و....گفته

 کند. می کنند که همین موضوع را ثابت می و...روایتی را نقل ٥کلینی ٤اشعری ٣طبرسی ٢شیخ مفید

 وجود نداشته چه برسد که   که خود امام حسن عسکری گیریم می پس ما نتیجه
ً
اصال

 .فرزندی هم داشته باشند!!!!!

 د هنگام وفات:ی. سن ز۸

 خردسال بود:

» ریصغ«نه دمشق، او را یخ مدیل و ابن عساکر دمشقی در تاریأبی حاتم رازی در الجرح و التعد

 اند: دهینام

 گفت و می ن رایدم که ایبود: از پدرم شن یعل کلثوم دختر د بن عمر بن خطاب، که مادرش امّ یز

ا رفتند و مشخص نشد یزمان از دنیک بود به همراه مادرش در ک افزود که او در حالی که کود می

 زودتر مرده است.یک که کدام

 جوان بود:

 اند. دهینام» جوان ،شاب«ذهبی و ابن حجر، او را 

 رفته و فرزندی نداشت.ا یعطاء خراسانی گفته است که او در جوانی از دن

 .۷۴ص :الغیبة  طوسی -١

 .۳۵۴ص :االرشاد شیخ مفید -٢

 .۳۸۰ص :اعالم الوری طبرسی -٣

 .۱۰۲قمی ص  :المقاالت و الفرق اشعری -٤

 .۵۰۵ص ،کتاب الحجة ،۱ج :اصول کافی -٥
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 د:یگو و ابن حجر می

بن ابی طالب است که به  یکلثوم دختر عل مادر او امّ  ،د بن عمر بن خطاب قرشی عدوییز

 ا رفت.یروز از دنیک همراه مادرش در 

ه و حکومت یبود و در جوانی در زمان خالفت معاو ۲۳والدت او در آخر عمر پدرش در سال 

 ا رفت.یاز دننه ید بن العاص بر مدیسع

 بزرگسال بود:

 سد:ینو ب بغداد مییخط

 ا رفت.ینکه مردی شده و سپس از دنید زنده ماند تا ایا آورد و زید را به دنیکلثوم، برای عمر، ز امّ 

ه نقل ید با بسر بن أبی أرطاة را در حضور معاویکاری زک ابن عساکر دمشقی داستان کت

 د بزرگسال باشد:یکه زشود  ن داستان استفاده مییکند. از ا می

کلثوم  د بن عمر بن خطاب که مادرش امّ یت کرد که او به همراه زیکی از انصار از پدرش روای

 ان رفتند.یبن ابی سف یهبن ابی طالب و دختر فاطمه زهرا است، به نزد معاو یدختر عل

 ن بود.ن مردمایباترید در آن زمان از زیش بر تخت نشاند. زیه او را به همراه خویمعاو

 د بر تخت بود، بسر به او گفت: ای پسر ابوتراب!ین هنگام که زیدر ا

زه تر و برتر یا مقصود تو من هستم؟ ای بی مادر؟ قسم به خدا من از تو بهتر و پاکید گفت: آیز

 هستم.

ن زد و ین آمده و بسر را به زمیید از تخت پاینکه زین آن دو رد و بدل شد، تا ایو آن قدر سخن ب

 .نه او نشست!یروی سبر 

 د افتاد.ین آن دو واسطه شد و عمامه زین آمده و بییش پایه از تخت خویمعاو

و الطافی را که از جانب ما به تو  ،ی ما را سزای خوبی ندادیها کییه، نید گفت: ای معاویز

 .ای! از بنی عامر را بر من مسلط ساختهای  و بنده ،شده بود، به خوبی حفظ نکردی

بدان که پدرت من را به   ی ما را سزای خوبی ندادی،ها کیینکه به من گفتی نیفت: اما اه گیمعاو

 .نکه او به من محتاج بود!یکار نگرفت مگر به خاطر ا

م، قسم به خدا که ما با یده بود را به خوبی حفظ نکردینکه گفتی الطافی که از جانب شما به ما رسیاما ا

 د.یگاه سابق هستیم و شما اکنون در همان جایا حقوق شما را ادا کردهجاد کرده و یبستگان شما وصلت ا

 م! وید که به نزد تو آیگر مرا نخواهی دیفه هستم! قسم به خدا دید گفت: من پسر دو خلیز

 .ُبسر، جز طبق نقشه تو نبوده است!ن سخن و برخورد یدانم که ا می
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 بود، به نزد ما آمد. ش آشفته و عمامه اش افتادهید در حالی که موهایسپس ز

ع األبرار، ابن حمدون در التذکرة ین داستان را بالذری در انساب األشراف، زمخشری در ربیهم

های  ر اعالم النبالء، با اختصار و تفاوتیخ و ذهبی در سیالتار ير در الکامل فی، ابن أثیهالحمدون

 اند. در متن نقل کرده

ه ین سخنوری کرده و بسر را که فرمانده لشکر معاوینتواند در کودکی و نوجوانی چ می دیا زیآ

 ن بزند؟ین به زمینچنیبود، ا

 ،ا آمده استین سال وفات عمر به دنید در واپسیز گذشت که اهل سنت ادعا کرده بودند زین

بن ک سال و اگر توسط عبد المل ۲۸ش از یم، بید بن العاص بدانیحال اگر مرگ او را در زمان سع

 .سال سن داشته است! ۵۰ش از یشده باشد، بمروان مسموم 

 جواب:

شود، چونکه چنین اختالفاتی در  می این اختالفات در بین علمای انساب بسیار جزئی تلقی

مورد سید زنان اهل بهشت، حضرت فاطمه و همچنین در مورد سعد بن ابی وقاص که از عشره 

 حشان اینجا نیست، موجود است.مبشره هستند و همینطور خیلی از بزرگان دیگر که مجال شر

 نویسند: می اینگونه کمالدر مورد سعد بن ابی وقاص شیخ المزی در تهذیب ال

. مهشورـهو المات سنة مخس ومخسني و :فقيل ،مبلغ سنهتاريخ وفاته و اختلف يفو«

سنة  :قيلسبع ومخسني . و سنة :قيل. و مخسنيست وسنة  :قيل. و مخسنيإحد وسنة  :وقيل

 :قيلو ،سبعنيأربع و :قيلو ،سبعنيثالث وابن  :قيلو ،سبعنيهو ابن بضع و  ،مخسنيثامن و

  .ثالث و ثامننيابن  :قيلو ،ثامننياثنتني وابن 

 .»و هو آخر العرشة وفاة

مات سنة أربع  :غريهو قال الفالس و«كند:  می و ابن حجر عسقالنی نيز اين را اضافه

 .  »مخسنيو

.... و سنش  ۵۸ ،۵۶ ،۵۵یا  ۵۴بعضی  ۵۱سال  اند بعضی گفته همانطور که مشاهده کردید،

 .۸۳،۸۸ ،۷۴هم همینطور متغیر است..

نیز اختالفات بسیار شدیدتر است البته در  ل الزهرا هدر مورد سن وفات حضرت فاطم

آرا  روز)، بلکه اختالف  ۴۵اقل  ماه و حد ۸اکثر  مورد تاریخ وفات ایشان اخالفات باال نیست (حد

رسد. یعنی   می سال ۱۷(س) است و فاصله حداقل و اکثر آن به حدود  سال تولد آن حضرتدر 
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 سال!! ۳۵سال!! و حداکثر  ۱۸(س) هنگام رحلت ذکر شده  حداقل سّنی که برای حضرت

   می
ً
 قول مختلف بودند را نقل کردیم. ۱۰باشد. که ما قبل از این آن اختالفات را که تقریبا

 به هیچ وجه صحیح نیست که او در کودکی از دنیا رفته باشد به چند دلیل:  عمر اما در مورد زید بن

  کودک را برای آشتی دادن دو قوم دعوت نمیکنند، و از اقوال ثابت است که زید بن عمر -۱

 برای حل اختالف بین دو قوم دعوت شده بود. و احترام خاصی نیز بین آنها داشت.

 آقای قزوینی نقل کردند و توضیحاتی که دادند.همین ماجرای بسربن ارطاه که  -۲

 گوید که زید به وقت وفات کودک نبوده است. می نیز  تاریخ وفات زید بن عمر -۳

و اما اینکه او به وقت بزرگسالی وفات یافته این نیز صحیح نیست و ماجرای سم خوردن او از 

 باشد.  می مهور علما نیزهای جعلی است که هیچ سندی نیز ندارد و مخالف با قول ج داستان

 پس اصح آن است که او در سنین جوانی همراه مادرشان وفات یافتند.

 شبهه: چه کسی بر جنازه زید و ام کلثوم نماز خواند؟

 عبد الله بن عمر

 د:یگو می ابن حجر عسقالنی،

را در د ید نماز خواند و زیکلثوم و فرزندش ز ت شده است که ابن عمر بر امّ یح روایبا سند صح

 ر گفت.یجانب امام قرار داده و چهار تکب

روایتی  ،و محمد بن حسن شیبانی و ابن سعد و صنعانی و همچنین بخاری در تاریخ االوسط

 .اند مانند آن را نقل کرده

نه بوده، نماز خواندن عبد الله بن عمر یر مدید بن العاص در آن زمان امین سعیالبته با توجه به ا

 رسد. د به نظر مییکلثوم بع امّ د و یبر جنازه ز

 د بن العاص:یسع

 سد:ینو به مییابن أبی ش

د بن عمر هر دو در یکلثوم و ز دم که امّ یشم بودم و دها شم گفت:من در نزد بنیها عمار غالم بنی

د را در یز ،د بن العاص بر آن دو نماز خواندیرون آورده و سعیمردم آن دو را ب ،ا رفتندیزمان از دنیک 

 د.یکلثوم را پس از ز ش گذاشت و امّ یب خوجان

 ز بودند.ین نیو حسن و حس   ان مردم گروهی از اصحاب رسول خدایدر آن روز در م

 .اند ) نیز مانند آن را نقل کرده۱۲۵۵و احمد بن حنبل و محمد بن علی شوکانی(م
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نه بر جنازه آن یر مدین است که از قول شعبی نقل شده است که امیا  ت،ین رواینکته جالب در ا

اتی از او گذشت که عبد الله بن عمر نماز جنازه ین روایش از ایدر حالی که پ ،دو نماز خوانده است

 ن که فقط از شعبی دو قول نقل شده است.یعنی این یرا خوانده است. و ا

 سد:ینو ن باره میید، در ایآ کی از صحاح سته اهل سنت به حساب میینسائی در المجتبی که 

ن ید بود، با هم روی زمینامش زهمسر عمر بن خطاب و فرزند او را که  یکلثوم دختر عل ازه امّ جن

 نهادند.

ره و یان مردم عبد الله بن عمر، ابوهرید بن عاص بود، و در میامام جماعت در آن روز سع

 ز بودند. جنازه جوان را در جانب امام جماعت نهادند.ینابوقتاده د و یابوسع

 .اند أنس و همچنین عبدالرزاق صنعانی روایتی مانند آن را نقل کردهبن ک و مال

 داند: ح میید بن العاص را صحیت نماز خواندن سعیابن ملقن انصاری، روا

نماز  یکلثوم دختر عل د بن عمر بن خطاب و مادرش امّ ید بن عاص بر زید سعیگو می تی کهیروا

شتر از هشتاد نفر از یان مردم بیعد از او نهادند و در مخوانده است و جوان را در کنار امام و زن را ب

ت را ین روایا ،ن مستحب استین چنید کرده و گفتند ایین کار را تایبوده و ا   امبریاصحاب پ

 اند. ح آوردهیه آن را ابوداوود و نسائی با سند صحیهقی نقل کرده و شبیب

 در صف نماز جماعت: ی. حضور أبو قتاده بدر ۱۰

در حالی که او  ،کلثوم، حضور ابوقتاده بدری است های موجود در نقل وفات امّ  تناقضکی از ی

ن یهقی در کتاب معرفة السنن واآلثار، به ایا رفته است. ابوبکر بین واقعه از دنیش از ایها پ سال

 اشکال اشاره کرده است:

ن ینقل شده است به ا ها تی از نافع غالم عمر در باره کنار هم نهادن جنازهیدر کتاب جنائز، روا

د را در کنار هم نهادند و امام آن روز یهمسر عمر و فرزندش ز یکلثوم دختر عل صورت که جنازه امّ 

د و ابوقتاده بودند و جوان را در یره و ابوسعیان مردم ابن عباس و ابوهرید بن عاص بود و در میسع

 ن کار مستحب است.یادند که اها پاسخ د آن ،جانب امام نهاده و سپس از صحابه سؤال شد

ت ین روایدر ا ،بوده است ۵۴تا سال  ۴۸د بن عاص از سال یم که حکومت سعیا و ما گفته

نه یش در مدید بن عاص در زمان حکومت خوین ماجرا که سعیح آمده است که ابی قتاده در ایصح

 بر آن نماز خوانده است، حاضر بوده است.
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ن او در باره مرگ ابوقتاده در زمان یموسی بن عبد الله و تابع تیدهد که روا می ت نشانین روایا

 روا ،اشتباه است یخالفت عل
ً
ش یگر کسانی است که پیا دیت درست، قتاده بن نعمان یو احتماال

 اند. از ابوقتاده مرده

و اوست که در جنگ بدر شرکت  ،ا رفته استین زمان از دنیش از ایار پیرا قتادة بن نعمان بسیز

 داشته است.

د او در زمان خالفت عمر مرده است و عمر بر او نماز یگو می نجا است که واقدییاما مشکل ا

ن دو ین ایتوان ب نمی و ،بر ابوقتاده نماز خوانده است ین راوی گفته است که علیو ا ،خوانده است

 قول جمع کرد.

ا رفته و آن حضرت بر او یرمؤمنان از دنیتادة در زمان امات اهل سنت، ابوقیعنی در طبق روای

کلثوم نماز  ن کسانی بوده است، که بر امّ یت ابوقتاده در بین روایاما طبق ا ،اند نماز خوانده

 و ما ،رمؤمنان بر ابوقتاده اشتباه استیت نماز امید روایگو می هقی برای حل تعارضیب ،اند خوانده

ن ید، اشتباه بوده و چنیکلثوم و ز عنی نماز خواندن بر امّ یت، ین روایم که طبق قرائن، اییگو می

 پردازان است. الیده ذهن خییمطالبی زا

 امام جماعت را مقدم کرد؟ ی. چه کس۱۲

چندین قول نقل شده، در بعضی امام حسن امام را مقدم داشت، در بعضی حسین ع و در بعضی 

 مردم.

 جواب:

امام عبدالله بن عمر بوده ولی او گفته چون سعید بن عاص در آن زمان  دو قول را نقل کرده یک اینکه

امیر بوده این ادعا بعید است.. جواب این است که هیچ هم بعید نیست! چون در زمان وفات سیده 

امام   نیامده که ابوبکرصدیق یحیصح بود و در روایت  (ع) امیر حضرت ابوبکر صدیق فاطمه

 !! اند پیکر فاطمه نماز خوانده جماعت گروهی بوده که بر

، عبدالله بن مسعود در مدیا
ً
ه يصىل عل«ر بن عوام بر او نماز خواند ینه در گذشت و زبیضا

 . ن بودیر المومنیکه حضرت عثمان ام یدر حال ١»ريالزب

و بعد از این گفته سعید بن عاص بر جنازه زید و ام کلثوم نماز گزارد. که خودش با کمال کم 

ابوقتاده پشت سر سعید بن  :کند می دهد اینگونه که از ابن حجر نقل می جواب خودش راعقلی 

 .۲۸ص  ،۶ج :تهذیب التهذیب -١

 

                                           



 127 شبهات (ازدواج امیر المؤمنین عمر با ام کلثوم) یبررس

عاص بر زید و ام کلثوم نماز خواند ... او در جنگ بدر و یا در دوره خالفت حضرت عمر شهید 

 .شده است!

پس خودتان بریدید و دوختید و خود را رسوا کردید و غیر مستقیم ثابت کردید که امامت 

 له بن عمر صحیح است.عبدال

گویم برای ما فرقی نمیکند که امام جماعت که بوده،عبدالله بن عمر یا سعید بن  می البته باز هم

بر اصل ماجرا وارد نمیکند و همانطور که در مورد زید و مادرش ای  عاص و این اختالف خدشه

 نوان نمونه:چنین اختالفی هست در مورد خیلی از بزرگان نیز چنین مشهود است، به ع

 گزارد.  می دهد و بر او قبل از همه نماز می در نزد اهل تشیع مشهور است که امام را فقط امام غسل

مراسم (غسل و کفن و نماز) امام «. »انّ االمام اليلی امره االّ امام مثله«گویند:   می و اینچنین

 .»باید توسط امام مانند آن، انجام گیرد
له االّ امام مرویّ يفـال« می نویسند: در احادیث زیادی « »أحاديث كثرية أنّ االمام اليغسّ

 . »دهد نمی آمده که غسل امام را جز امام انجام

له االّ امام مثله« نویسد:  می صاحب حدائق ق عندنا من أنّ االمام اليغسّ در نزد ما « .١»حتقّ

 .»مسلم است که غسل امام را جز امام عهده دار نخواهد بود )شیعه(
له االّ امام«  .»غسل دهد این ثابت است که امام رانباید جز امام،« .٢»…ملا ثبت أنّ االمام اليغسّ

له ـاالخبار ال ام روی يفـل« نویسد:  می حاج آقارضا همدانی يق اليغسّ مستفيضة، من أنّ الصدّ

يقإ یق نباید عهده « .٣»الّ صدّ
ّ

یق را جز صد
ّ

 .»دار شوددر اخبار مستفیض و متعدد آمده: غسل صد

له االّ معصوم ـغري واحد من الروايات من أنّ ال ام ورد يفـل« نویسد:  می خوئی معصوم اليغسّ

 .»در روایات بسیار وارد شده که: معصوم را نباید جز معصوم غسل دهد«. ٤»مثله
طبق  ،امام را یک امام مانند خودش (یعنی معصوم ۱۱طبق این چند قولی که گذشت، باید هر 

 .شیعه) غسل و کفن و بر او نماز بگزارد. اما!!!عقیده 

 .۳۹۱ص  ،۳ج   :حدائق -١

 غسل االموات. يالمقصد الرابع ف ،۲۸۲ص  :طهارت، شیخ انصاری -٢

 .۳۵۸کتاب طهارت ص  :مصباح الفقیه -٣

 .۱۴۲ص  ،۸ج :شرح العروة الوثقی يالتنقیح ف -٤
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قبض حممد بن عيل بن موسى بن جعفر بن عيل بن « نویسد: می مسعودی در مروج الذهب

احلسني بن عيل بن أيب طالب، وذلك خلمس خلون من يف احلجة، ودفن ببغداد يف اجلانب الغريب 

ىلّ عليه الواثق  .»بمقابر قريش مع جده موسى بن جعفر، وصَ
 .»ی بن موسی(امام جواد) نماز گزاردواثق بر محمد بن عل« گوید:  می چنانکه دیدید: مسعودی

 گوید:  می داند و  می اما مجلسی بر این قول ایراد گرفته و آن را مخالف تاریخ

ام خالفة الواثق خمالف للتواريخ ال يف  كون شهادته« م اتّفقوا علی أنّ  ،مشهورةـايّ ألهنّ

الوقت,  كمأتني ومل يقل أحد ببقائه الی ذلشهر ربيع االول سنة سبع عرشين و الواثق بويع يف

 :مائتنيسنة تسع عرشة و مروج الذهب حيث قال اوالً: يف مسعودی يفـلكن ذكر هذا القول: ال

ة وصلّی عليه الوا  قبض حممد بن علی بن موسی ثق وهو خلمس خلون من ذی احلجّ

 .١»ابن مخس و عرشين سنة

های مشهور  در دوران خالفت واثق, مخالف با تمام تاریخ  وقوع شهادت حضرت جواد«

ی قمری به کرسی هجر ٢١٧که واثق در ربیع االول سال اند است. زیرا مورخان همگی بر این عقیده

 .»تا این زمان زنده بوده است....  که امام جواد اند یک از آنان ننوشته خالفت نشست و هیچ
وقال « در مورد حسن بن علی ابن ابیطالب نیز نقل است که سعید بن عاص بر او نماز گزارد:

مات احلسن بن عىل وهو ابن سبع  :عن أبى جعفر حممد بن عىل ،غري واحدمعروف بن خربوذ و

 .٢»مدينةـهو أمري الو ،صىل عليه سعيد بن العاصو :أربعني سنة . زاد بعضهمو

 :اند سخنان جالب و کمی خنده دار گفته  در مورد امام رضا

نماز گزارد ولی این بر  سندی شهاک   طبق تاریخ و روایات بر پیکر حضرت امام کاظم

 :اند گران آمده و به رد این موضوع پرداخته و روایتی اینچنین خیالی را جعل کرده اهل تشیع

سه روز قبل از وفاتش به مسّیب فرمود:   امام کاظم« :شیخ صدوق در عیون، نقل کرده که

م رسول اکرم 
ّ

 های الزم را به فرزندم علی بنمایم. دارم تا وصّیت من عزم سفر به مدینه جد

 گوید: تمام درها بسته است و مأمورین زندان، مراقب هستند.  می مسّیب

 .۵۸۶ص  ۱۹شرح احقاق الحق مرعشی ج  ،۱۲ص  ۵۰ج  :بحاراالنوار -١

 .تهذیب الکمال المزی-٢
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اهل بیت ضعیف است. من همان  فرماید: ای مسّیب! گویا یقین تو درباره خدا و ما  می حضرت

نام بزرگ خداوند را که آصف بن برخیا خواند و تاج و تخت بلقیس را در کمتر از یک چشم به هم 

 روم.  می خوانم و در مدینه به دیدار فرزندم  می زدن، نزد سلیمان آورد،

تی مسّیب گوید: دیدم که حضرت بعد از خواندن دعایی, در جایگاه خویش نیست و پس از م
ّ

د

حضرت برگشت و با دست خود,زنجیر را به پای خویش بست و خدا را سپاس به بجای آوردم که 

گوید   می بدین وسیله ایمان مرا نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت فزونی بخشید.مسّیب

يا مسيّب! إنّ هذا الرجس، السندی بن «در شب شهادتش به من فرمود:   حضرت کاظم

ای مسّیب! « ».لّی غسلی ودفنی، هيهات! هيهات! أن يكون ذلک أبداً ، سيزعم أنّه يتوكشاه

دار خواهد بود،  که مراسم غسل و دفن مرا او عهده پندارد  می سندی بن شاهک این مرد پلید، چنین

  .»هرگز این چنین نخواهد شد
در کنار   گوید: یک لحظه شخصی را دیدم که شبیه ترین افراد به حضرت کاظم  می مسّیب

 است.  حضرت نشسته و به ذهنم رسید که او حضرت رضا

به خدا سوگند! تمام مراسم غسل و دفن حضرت را فرزند گرامش انجام داد و دست سندی بن 

 .١»پنداشتند  می شاهک و مأمون به بدن مقدس حضرت نرسید، گرچه چنین

هیچ آدم عاقلی این همانطور که دیدید، در مورد این بزرگان نیز تناقضاتی وجود دارد، ولی 

 .اش) البته به جز قزوینی و دار و دستهاختالفات را دلیل بر عدم موجود بودن آن بزرگواران نمیگیرد(

و اینکه چه کسی امام را مقدم کرده باشد نیز مهم نیست همانطور که در نزد شیعه گذشتن امام 

ون اینکه کسی به جز مسیب رضا از نگهبانان زندان و حضور داشتن در مراسم غسل پدرشان(ع) بد

او را ببیند، و همینطور پیمودن راه بین مدینه و بغداد در یک شب!! مهم نیست . تا آنجا که علمای! 

 نویسند: می اهل تشیع

مسیر میان مدینه و طوس و یا مدینه و بغداد و حضور یافتن برای   پیمودن امام« سید شٌبر:

 پدر بزرگوار خویش یک امر ممکن بوده و انکار آن انجام مراسم غسل و کفن و دفن پیکر پاک

رفتن پایه و کوته نظری است و با توجه به معجزات و کرامات قطعی که از آنان صورت گرفته، نپذی بی

 .٢!!!!»این امر، دور از حقیقت است 

 .۹۶ -۹۵ص ۱عیون االخبار رضا شیخ صدوق ج -١

 .۲۵۱ص  ،۲ج :مصباح االنوار -٢
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 نین العابدیاثبات امامت امام ز  یافسانه دوم برا

دُ « َمَّ ْيَى بْنُ  حمُ نْ  حيَ َدَ  عَ دٍ  بْنِ  أَمحْ َمَّ نِ  حمُ ْبُوبٍ  ابْنِ  عَ نْ  حمَ ِّ  عَ
يلِ ئَابٍ  بْنِ  عَ نْ  رِ ةَ  أَيبِ  عَ بَيْدَ ةَ  عُ ارَ رَ زُ ِيعاً  وَ  مجَ

نْ  رٍ  أَيبِ  عَ فَ عْ ُ  قُتِلَ  ملََّا قَالَ   جَ نيْ ُسَ لَ   احلْ سَ دُ  أَرْ َمَّ يَّةِ  بْنُ  حمُ َنَفِ ِّ  إِىلَ  احلْ
يلِ ِ  بْنِ  عَ نيْ ُسَ الَ   احلْ  بِهِ  فَخَ

الَ  قَ هُ  فَ ا لَ ي ابْنَ  يَ دْ  أَخِ تَ  قَ لِمْ ولَ  أَنَّ  عَ سُ فَعَ   اهللاَِّ رَ يَّةَ  دَ صِ وَ ةَ  الْ امَ مَ ِ اإلْ نْ  وَ هِ  مِ دِ ريِ  إِىلَ  بَعْ نِنيَ ـْال أَمِ مِ ؤْ  مُ

  َّنِ  إِىلَ  ثُم َسَ ِ  إِىلَ  ثُمَّ   احلْ نيْ ُسَ دْ   احلْ قَ تِلَ  وَ ىلَّ   أَبُوكَ  قُ صَ ىلَ  وَ هِ  عَ وحِ ْ  رُ ملَ أَنَا يُوصِ  وَ  وَ

كَ  مُّ نْوُ  عَ صِ دَيتِ  أَبِيكَ  وَ الَ وِ نْ  وَ ٍّ  مِ
يلِ نِّي يفِ   عَ ي سِ يمِ دِ قَ قُّ  وَ َا أَحَ د ین شهیامام حس یوقت« .»هبِ

د ین) فرستاد و گفت: پدرت شهین العابدین (زیابن حس یه به نزد علیشد، برادرش محمد بن حنف

تو و برادر پدرت  ینگذاشت من عمو یاز خود بجا یتیشد و خودش بر روحش نماز خواند و وص

شتر از تو دارم بر یشتر است استحقاق امامت را بیام و سّنم از تو ب یهستم چون من فرزند امام عل

و  ین منازعه داوریا در ایز گفت: بین نیابن حس ین مسأله با من منازعه و بحث نکن، علیسر ا

گفت با خدا  یکعبه رفته و عل یبه سو جه هر دویدر نت  م،یقضاوت را به نزد حجر األسود ببر

ن یز شروع به مناجات کرده و چنیبخواه که سنگ را به زبان آورد، محمد ن یمناجات کن و از و

  ید سپس علینشن یرا از خدا کرد اما از سنگ جواب یدرخواست
ً
حجر   شروع به مناجات کرد فورا

خداوند آن را به زبان آورد و با زبان   تد،ن افیبود پائیک األسود به تکان افتاد و از شدت تکان نزد

 .١»ن استیابن حس یواضح گفت: پروردگارا خالفت و امامت حق عل یعرب
 :مرآة العقول ح.یحسن کالصح یح، و سنده اآلتیصح[گوید:  می مجلسی در مورد سندش

 ].۵ح ،۸۴ص  ،۴ج

---------------------------- 

 (س)  نبیا با حضرت زیازدواج عمر با ام کلثوم 

دانند عمر با کدام دختر  ات اهل سنت به حدی است که خودشان هم نمییاختالف و تناقض در روا

نب سالم یازدواج کرده است. عبد الحی کتانی اعتقاد دارد که عمر با حضرت ز ر مؤمنان یام

 .ها ازدواج کرده است!!!یالله عل

 نویسد: می اینگونه هکتانی در نظام الحکوم

 .۲۵۹-۲۵۸اعالم الوری تالیف طبرسی صفحات  ،۳۴۸ص ،۱ج :اصول کافی -١
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ای بود  هیمهر  م،یا دهیای که تاکنون شن هین مهریسد: بزرگترینو ری مییکنتی به نقل از دممختار 

مبلغ   )،ینب بنت عليام تزوج زـصداق عمر ل( قرار داد ینب دختر علیز که عمر برای ازدواج با 

گفت: ن از وی سؤال شد یه سنگین مهرینار . وهنگامی که از ایه عبارت بود از چهل هزار دین مهریا

امت قطع یها در ق ها و سبب دم که فرمود: تمام نسبیولی از رسول خدا شن  ،لی به زنان ندارمیمن م

ن من و رسول خدا ین دوست داشتم تا نسبت بیبنابرا ،مگر سبب و نسبت داشتن با من ،شود می

ن ینمودم و ا ازدواج  محکم و استوار بماند و لذا با دختر وی همانگونه که با دختر من ازدواج کرد،

 ن را هم به جهت دامادی رسول خدا به عهده گرفتم.یه سنگیمهر

 :جواب

 
ً
 هستند و در این مورد سخن ایشان حجت نیست. ۱۳۸۲شیخ کتانی متوفی  :اوال

 
ً
 نیز در بحث مقدار مهریه حضرت ام کلثوم گفتیم،ایشان این متن از  :دوما

ً
همانطور که قبال

و ایشان نیز  اند داده ۱۲۲۶شیخ مختار الکنتی متوفی  »جوبة المهمةاال«کتابشان را  ارجاع به کتاب 

 .اند از حافظ الدمیری نقل کرده

 یابیم:  می و ما با مراجعه به کتاب شیخ دمیری این جمله را در آن 

 .١»وأصدقها أربعني ألف درهم ،وتزوج عمر أم كلثوم بنت عيل «

 درهم ازدواج کرد. ۴۰۰۰۰با مهریه  ب با ام کلثوم دختر علی  و حضرت عمر

پس منظور شیخ کتانی همان ام کلثوم دختر فاطمه بوده که به تصریح بزرگترین علمای اهل 

 از طبرسی و شیخ مفید و... نقل شد) تشیع نام او زینب صغری بوده است.
ً
 (همانطور که قبال

 ٢محور چهارم: اهانت به ناموس رسول خدا

روایات ساختگی فراوانی را نقل  ،واج عمر و ام کلثوم را ثابت کنندکه ازد اهل سنت برای این

 شود . انسان جاری می ها عرق شرم از پیشانی اند که از شنیدن و خواندن آن کرده

آیا این قدر ارزش دارد که چنین  ؟اثبات حسن روابط به چه قیمتی :پرسیم ما از اهل سنت می

 ؟ رح کنندای مط روایاتی جعل و چنین تعابیر زشت و زننده

 ،ازدواج ام کلثوم با عمر عوارضی دارد که کمترین عارضه آن خیانت به ناموس رسول خدا است

 ؟پذیرید آیا شما این عوارض را می

 .م ۲۰۰۳ ،لبنان ،بیروت ،دار الکتب العلمیة،۴۸۲ص  :دمیری ،حیاة الحیوان الکبری -١

ای که در حال نقد آن هستیم این  ایم، چون مقاله مقاالت آقای قزوینی استخراج کردهای از  این شبهه را از مقاله -٢

 شبهه را بیش از حد طوالنی نوشته بود.
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ها  های علمی اهل سنت و حافظ علی االطالق آن ابن حجر عسقالنی که یکی از استوانه

 :کند در کتاب االصابة نقل می  ،است

امام  ،) خواستگاری کردروایت شده است که عمر ام کلثوم را از علی (از محمد بن علی 

دوباره نزد  ،پاسخ گذاشته است علی تو را بی :خردسال بودن او را یادآوری کرد . به عمر گفته شد

او را به  ،اگر خوشت آمد ،فرستم من ام کلثوم را به نزد تو می :فرمود وی برو . امام علی 

ر ساق پای ام کلثوم را برهنه عم ،ام کلثوم را نزد عمر فرستاد . امام نهمسری خود انتخاب ک

 .!کردم خلیفه نبودی چشمت را کور میاگر :! ام کلثوم فرمودکرد

 :کند های علمی اهل سنت در سیر أعالم النبالء نقل می و نیز ذهبی یکی دیگر از استوانه

من  ،م را به همسری من در بیاورام کلثو :) گفتعمر به علی ( :گوید ابن عبد البر می

من او را نزد تو  :خواهم به وسیله این ازدواج به کرامتی برسم که احدی نرسیده است . امام گفت می

آورم ـ گر چه ام کلثوم به خاطر  او را به عقدت درمی ،کردی  اگر رضایتش را جلب ،فرستم می

 :ای نزد عمر فرستاد و به او گفت همراه پارچهکلثوم را به   ) امآورد ـ امام ( خردسال بودن بهانه 

ام کلثوم نیز سخن امام را به عمر  ،ای است که به تو گفته بودم این پارچه ،از جانب من به عمر بگو

من راضی شدم خدا از تو راضی باشد . بعد عمر  ،به پدرت از جانب من بگو :رساند . عمر گفت

اگر خلیفه  ؟کنی چرا چنین می :دستش را بر ساق ام کلثوم نهاد و آن را برهنه کرد . ام کلثوم گفت

مرا به  :شکستم . بعد نزد پدرش رفت و او را از عمل عمر خبردار کرد و گفت دماغت را می ،نبودی

 .نزد پیر مرد بدی فرستادی

ترین تعبیرات را به کار برده و در حقیقت  ب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد زشتهمچنین خطی

 :زند می تهمت زشتی را به امیر المؤمنین 

سوی او آمد و ساق  به ،عمر وقتی او را دید ،) دخترش را آرایش کرد و نزد عمر فرستادعلی (

. و ام کلثوم نزد راضی شدم ،راضی شدم ،راضی شدم ،به پدرت بگو :پای او را گرفت و به او گفت

 ،!و بوسید ،مرا صدا زد :ام کلثوم عرض کرد :عمر به تو چه گفت :امام از او سؤال کرد ،پدرش آمد

 .راضی شدم ،از جانب من به پدرت بگو :گفت  !ساق پایم را گرفت ،وقتی که بلند شدم

سنت را نیز درآورده لمای اهل این تعابیر آن قدر زشت و زننده است که حتی صدای بعضی از ع

 . به قول معروف آش آن قدر شور شده است که صدای آشپز هم در آمده است .است

 گوید: الجوزی در این باره می سبط ابن 
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 من در کتاب منتظم نقل کرده است که علی (
ّ

ا نزد عمر فرستاد تا او را ) ام کلثوم رجد

. به خدا قسم چنین چیزی قبیح را لمس کرد هنه کرد و با دستش آناما عمر ساق پایش را بر ،بنگرد

 چرا که به اجماع مسلمین ،عمر حق نداشت این کار را انجام دهد  ،حتی اگر او کنیز بود ،است

 .دست زدن به زن نامحرم جایز نیست

ترین علمای اهل سنت این  جایی که بزرگ اما از آن ،جعلی بودن این روایات یقین داریمما به 

  :پرسیم ها می از آن ،اند کردهمطالب را مطرح 

؟ آیا آن حضرت های ناروایی داده شود بتچنین نس آیا سزاوار است که به امیر المؤمنین 

 ؟فرستد می آوری دواج و محرمیت به چنین دیدار شرمدخترش را قبل از از

اما خلیفه مسلمین آن  ،کند  می کدختر خردسال زشتی چنین عملی را درک چگونه است که ی

 ؟کند نمی کا درر

؟ و آیا چنین کسی م دهدچنین عمل زشتی را انجا آیا سزاوار است که خلیفه رسول خدا 

 ؟ا به صراط مستقیم الهی هدایت کندتواند خلق خدا ر می

) چنین عمل دختر شما و یا حتی مادر شما (نه با ناموس رسول خدا ،اگر کسی با خواهر شما

 ؟کردید ر باره وی پیدا میه نظری دچ ،داد زشتی را انجام می

 ؟کنید ق ناموس رسول خدا نقل میچرا آن را در ح ،پسندید اگر این عمل را نمی

 جواب:

 از کتاب 
ً
کنم که مولف محترم (مجیب  می نقل »فرار از واقعیت تا کی«این قسمت را عینا

 نویسند: می و اند شاهوزهی) به خوبی آن را جواب گفته

 در اینجا رفع یک اشتباه 
ٌ
 که دارای نوعیت علمی است  الزم  است ترجمه عبارات را هم مصلحتا

 ده خاطر  نشوند.یز رنجیتوان نوشت بنا براین  خوانندگان عز نمی

در بعضی روایات منسوب  به امام محمد باقر یک واقعه رفتن ام کلثوم به خانه عمر فاروق نقل  

 عزت و گر ،اند ا اضافه  کردهشده که طعن کنندگان حضرت فاروق اعظم یک طعن بزرگ ر
ٌ
چه ضمنا

اعتنا به این  بی گردد، لیکن  می دار رود و خدشه  می وقار  حضرت علی و دخترانش نیز زیر سؤال

 . اند پروا بغض و عداوت باطنی خودشان را در شکل عبارات زشت اظهار کرده بی نکته 

 دارم:   می ن شرح معروضی مفید خدمت خوانندگان بدی در مورد این روایات  چند تبصره

ی یک واقعه در مرویات متعدد  پس از مالحظهمیان محدثان این امر متداول است که : دراول

 ».اصل چیز عیان خواهد شد«برند. از این روش فراز و نشیب و کم و زیاد  می به اصل حقیقت پی
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از طرف راویان در  شود که می ی باال، روشن این روش ارزیابی حدیثی در مسأله با بکار بردن 

الروایة صورت گرفته است. اگر برای این امر نیاز به قرینه هست، پس در روایت  ياینجا ادراج ف

 ب بنت علی مرتضی ل ی ام کلثوم هجری) تذکره ۲۳۵تا  ۲۳۰د (متوفی طبقات ابن سع
اصل  شود که می توان به آن مراجعه کرد. در اینجا فقط قسمت ضروری آن بیان می موجود است،

 شود:  می واقعه از آن خوب واضح

مومنني ـقال انطلقی هبذا الی امري الامر بربد فطواه و فصنّعت ثم  ... فأمر هبا علی«

ان سخطه فرده. فلام اتت السالم ويقول ان رضيت الربد فامسكه و كفقولی ارسلنی ابی يقرأ

ال ها فقالت: ما نرش الربد والی ابي، قد رضينا. قال فرجعت كِ ابي يفو كِ في كقال: بار  عمر

. فزوجها اياه فولدت له غالما يقال له زيد چاپ  – ۳۰۴/  ۸طبقات ابن سعد: [ »نظر االّ الیّ

 ].لیدن یورپ

شود که اصل ماجرا فقط همین قدر بوده که در این روایت بیان  می در پرتو این روایات معلوم

و منکر در جای دیگر بیان کرده، باید  شده است و این واقعه را اگر کسی در صورت الفاظ زشت

 دانست که چیزی جز اضافات از طرف راویان آن نیست.

شود، از نظر سند منقطع و در  می تعبیر زشت دیده ها : تمام روایات مبین این واقعه که در آندوم

ل . در مقابل، روایاتی که ما برای اثبات اصاند منسوب شده  متن شاذ هستند که به محمد باقر

مروی هستند که در آنها بطور کلی الفاظ منکر و   مسأله یاد آور شدیم نیز از امام محمد باقر

 عنوان زشت وجود ندارد. 

 ، الزم است. اند گونه مواقع نوشته لحوظ داشتن آن ضابطه که برای اینپس در این صورت م

، تحت عنوان ۲۸ص: : الزواجر عن اقرتاف الكبائر[ابن حجر مکی هیثمی در کتاب خودش 

رد المحتار [و نیز عالمه ابن عابدین شامی در  ]»فی الكبائر الباطنة«باب االول  ،الكبرية االولی

 :اند این قاعده را چنین نوشته ]باب: المرتدین ،۳ج:  : ّدر المختار هحاشی

 .»واذا اختلف كالم اإلمام، فيوخد بام وافق االدلة الظاهرة ويعرض عام خالفها«
که در کالم امامی اختالف دیده شد، پس آن قول که الیق و مناسب دیانت و امانت و (هنگامی 

ی  ایستهتقوای بزرگان است، قابل قبول خواهد بود و آن چه که معارض با شأن ایشان است، ش

 .)اعراض و اغماض و طرد است

که هنگام متقابل و معارض شدن روایات،  اند بیان فرمودهای  علمای اصول حدیث ضابطه سوم:
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 دارند و آن اینست:  می آن را ملحوظ

روایتی که موافق عقل و عادت باشد، سزاوار قبول کردن است و روایتی که با عقل و عادت «

ی  عبارت زیر را در این قاعده .»س آن باشد، قابل اعتنا نخواهد شدموافق نباشد و بلکه بر عک

 ید: اصولی مالحظه فرمای

مقتضی العقل بحيث ال يقبل التأويل ويلحق بام يدفعه ـمرویٌ كمخالفتهِ لـال ومنها قرينهٌ يف«

و االمجاع أمتواترة ـو السنّة الأو العادة وكمنافاته لداللة الكتاب القطعية أمشاهدة ـاحلسّ وال

 .»القطعی

 –چاپ مصر  – ۶: ، ص۹۶۳از علی بن محمد عراق کنانی، متوفی  :تنزیه الشریعة المرفوعة[
 ].»۲۲۰: ۲رحماء بینهم: «منقول از کتاب 

الفاظ منکر وجود دارد و به امام محمد  ها در گذشته بیان شد که آن روایات که در آن چهارم:

که در  اند ی روایات معتبر و مستند ثابت کرده ب هستند و مجتهدان شیعه به وسیلهمنسو  باقر

چیزهایی که او بیان کرده، تدلیس و تخطیط شده و به جانب او   مرویات امام محمد باقر

تنقیح المقال «و » رجال کشی«چنان که در  ،و بدین طریق بر او افتراء شده است اند منسوب شده

 آمده است: » مامقانی

كتب  مغرية بن سعيدٍ دسَّ يفـانّ لكل رجل منّا يكذب عليه وعنه انّ ال  عن الصادق«

ث هبا ابی فاتقواهللا واصحاب ابی احاد  . »سنّة نبينايقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وال يث مل حيدّ

تنقیح المقال از  چاپ جدیدتهران+-۱۹۵ چاپ بمبی+ تذکره ی مغیره: -۱۴۶ رجال کشی:[

 . ]/ المقام الثالث من المقدمة۱۷۴ :عبدالله مامقانی

خانه پیش بیاید توسط چه کسی در برای عاقالن جواب این سوال روشن است که وقایعی که در 

 در این مورد یا توسط  می خانه افشا
ً
شود؟ چون این کار به دو طریق ممکن است صورت گیرد. مثال

اما بدون شک این افشا از این دو بزرگوار  ، افشا شده است و یا عمر فاروق ل ام کلثوم

(فتدّبر) لذا این   مندان است!صورت نگرفته است، زیرا خالف فهم و قیاس و عادت و شرافت شرافت

 اصل ثابت شده و قابل رد است.  بی ،روایت بنا بر متضاد بودن با قیاس و عادت

كم من قصة اخرتعوها  وكم من وقاحة نسبوها اليه وإنه بريئ منها والقرآن يشهد بدينهم «

 . »وديانتهم وصالحهم
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 وتقدیرا  پنجم:
ً
اگر این قصه  –ر گمان طعن کنندگان بنا ب – علی سبیل التنزل باید گفت: فرضا

 تواند در جواب طاعنین بگوید:  می را شخصی قبول هم بکند پس

یعنی سرزدن این نوع کارها را علمایتان » کنند. می این گناهی است که در شهر شما نیز«

. عالم اند هم با جرأت بیان کرده  (علمای اهل تشیع) از خود جناب مستطاب علی مرتضی

تحت  ،۴۹ص: : قرب االسناد[مشهور دنیای شیعی، عبدالله بن جعفر حمیری در تصنیف خود 

 نویسد:  می ]چاپ تهران –مرویات الحسن بن علوان 

انه كان اذا  أراد ان يبتاع اجلارية، يكشف عن   عن علی  بيهأ... عن جعفر عن «

 .!!!»ساقها فينطر اليها

هر جوابی را که دوست   رند برای دفاع از حیثیت علی مرتضیحاال دوستان شیعه اختیار دا

  دارند، مرتب فرمایند و بدانند که همان جواب دوستان شیعه بعینه جواب ما از طرف عمربن خطاب

 به طاعنین او است. 

و نه این  اند تراشیده  نزد ما اهل سنت نه آن سخن صحیح است که دوستان بر علی مرتضی

 . البته این همه تجویزات برای داغ دار کردن چادراند اختراع کرده  واقعه که بر فاروق اعظم

داغ ِ ورع و تقوای این بزرگواران رضوان الله علیهم اجمعین است. خداوند متعال به همه عمل  بی

 را نصیب فرماید. آمین.» خذ ما صفا ودع ما کدر «کردن بر 

                                                                 ******* 
کنم  می جواب کافی و وافی وشافی استاد مجیب شاهوزهی را خواندید،بنده نیز چند بند اضافه

خوانیم:  زمانی که ام کلثوم به  می که (در صورت صحت این روایات رکیک،) در روایات اینچنین

ة فإنه يا بني« در جواب فرمود:  گفت.. حضرت علیخانه، نزد پدر بازگشت و ماجرا را 

 .!!»ای فرزندم او همسر توست« »كزوج

خواست تا ام کلثوم را نزد او بفرستد تا ببیند   و باز هم در روایت خواندیم که حضرت عمر

 کم سن است یا خیر! و ازدواجی صورت نگرفته بود. چگونه حضرت علی
ً
در   که آیا واقعا

گوید: او شوهر تو است؟ اگر آن وقت که به خانه حضرت عمر وارد شده بود،به  می جواب دخترش

روند! چون حضرت عمر با همسر  می در آمده بود که به کل طعنها بر باد عقد حضرت عمر 

خود چنین رفتاری را کرده و اگر بگویید: نه تا آن زمان ازدواج صورت نگرفته بود(که صحیح هم 
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به دخترش چیز دیگری گفت!.. این تناقض به   : پس چرا حضرت علیگوییم می همین است)

 چه معناست؟ جز به معنی کذب بودن این روایات؟

طبق فتوای مرجع تقلید شیعه آیت العظمی! سید محمد صادق روحانی که در  گذشته از آن،

ه این سایتشان موجود است، حتی دیدن بدن لخت یک دختر قبل از ازدواج هیچ مشکلی ندارد، ب

 .شرط که مرد قصد ازدواج داشته باشد!!

 

http://www.istefta.net/ans.php?stfid=5179&subid=9 

 
 .١ت و این دو قول نیز محض تذکر بودالبته شکی نیست که روایت مربوطه کذب محض اس

گوییم به  می کنند می علمای اهل سنت این روایت را در کتابهایشان نقلاگر هم بگویید چرا 

کند! و به  می در کتابش آن روایت را نقل »عبدالله بن جعفر حمیری« همان دلیلی که عالم شیعی

 کند. می روایتی را از یک االغ!!!! نقل کند که حضرت علی  می همان دلیلی که شیخ کلینی نقل

 جناب کلینی در معتبرترین کتاب اهل تشیع روایتی را نقل کرده که در تعجب نکنید چون واقع
ً
ا

االغ وجود دارند که معلوم نیست ثقه هستند یا نه،دروغگو هستند یا صادق! و  ٥سلسله راویانش 

 شرح حال این االغها در کتب رجال نیامده است!
ً
 .ضمنا

 متن روایت اینگونه است:

توانیم آن را  ینهایت موجود است که چون خالف ادب است نم از این قبیل روایات دروغ و زشت در کتب شیعه بی -١

و   (ترجمه لله ثم تاریخ) باب توهین به پیامبر کنند توانید به کتاب اهل بیت از خود دفاع می نقل کنیم!.. شما می

 و  فاطمه و حسن و حسین و ... مراجعه کنید. امیرالمومنین

 

                                           

http://www.istefta.net/ans.php?stfid=5179&subid=9
http://www.istefta.net/ans.php?stfid=5179&subid=9
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ريَ الوَ «
يَ أَنَّ أَمِ وِ ؤْ ـْرُ نِنيَ مُ ولَ اهللاَِّ  مِ سُ لَّمَ رَ رَ كَ امَ لِكَ احلِْ الَ إِنَّ ذَ الَ بِأَيبِ أَنْتَ وَ  قَ قَ ي فَ أُمِّ

يْهِ نُوحٌ  امَ إِلَ قَ ينَةِ فَ فِ عَ نُوحٍ يفِ السَّ انَ مَ نْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَ هِ عَ دِّ نْ جَ نْ أَبِيهِ عَ نِي عَ ثَ دَّ ىلَ إِنَّ أَيبِ حَ حَ عَ سَ  فَمَ

لِهِ ثُمَّ  فَ رْ كَ َارٌ يَ رِ محِ امَ ا احلِْ ذَ لْبِ هَ نْ صُ جُ مِ ْرُ الَ خيَ يِّدُ النَّبِيِّنيَ وَ قَ بُهُ سَ لَنِي كَ عَ ي جَ ذِ دُ هللاَِِّ الَّ َمْ مْ فَاحلْ ُهُ امتَ خَ

رَ  امَ لِكَ احلِْ فیر بود!) به ع(که نامش  امبر یت است که االغ پیروا  نیر المؤمنیاز ام« .١»ذَ

 شان گفت:یا

پدرم از پدر بزرگم و او از پدرش و او از پدر بزرگش رسول خدا !  یت باد) ای(پدر و مادرم فدا

ن ید و فرمود از نسل ایبود نوح پشت او را دست کش یدر کشت :او با نوح کنندکه می تیروا

 شود پس خدا را سپاس می امبران بر او سواریدا خواهد شد که سرور وخاتم پیپ یاالغ ،االغ

  .»دیرا به من بخشن افتخار یم که ایگو می
 .و همینطور روایات رکیک و بسیار زشتی که به خدا بنده شرم دارم که آنها را نقل کنم!

 شبهه: عمر در مقابل اهانت مغیره به ام کلثوم، سکوت کرد:
ن مطلبی صحت دارد، چرا هنگامی یکلثوم ازدواج کرده است، اگر چن کنند که عمر با امّ  اهل سنت ادعا می

 کند. د و از همسرش دفاع نمییآ رتش به جوش نمییکند، غ ن مییکلثوم توه بن شعبه به امّ رة یکه مغ

 سد:ینو ان مییات األعیابن خلکان در وف

ره با او زنا کرده است، و به خاطر امتناع شاهد یل (کسی که سه نفر شهادت دادند مغیام جم

ز در آن زمان در مکه یره نیده و مغافت) در حج، با عمر همراه شیی یچهارم از شهادت، از حد رها

 ؟ یشناس می ن زن رایا ایره گفت: آیبود. عمر به مغ

 .است! یکلثوم دختر عل ن امّ یره در پاسخ گفت: آری ایمغ

باره تو  د  هکنم که ابوبکر می زنی؟ قسم به خدا من گمان می ا خودت را به بی خبرییعمر گفت: آ

 .د!یترسم که از آسمان سنگی بر سر من فرود آ نم مییب می و هر زمان که تو را ،دروغ نگفته است

 سد:ینو و ابوالفرج اصفهانی می

ره را به زنای با او متهم یل همان کسی است که مغیکند که او گفت:ام جم می مجالد از شعبی نقل

ره و عمر ین زن در زمان حج با مغیداد! ا می ره رفته و کارهای او را انجامیکردند و در کوفه به نزد مغ

 و.. ۴۰۵ص  ۱۷بحار االنوار ج،۱۶۷ص  ۱علل الشرائع،شیخ صدوق ج ،۲۳۷ص  ۱اصول کافی کلینی ج-١
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 یکلثوم دختر عل ن امّ یشناسی؟ پاسخ داد: آری ا  می ن زن رایا ایره گفت: آیهمراه شد. عمر به مغ

 .است!

 ه؟ قسم به خدا من گمان ندارم که ابوبکریزن خبری می یا در مقابل من خود را به بی: آ عمر گفت

از آسمان سنگی بر سر من فرود ترسم  نم، مگر آنکه مییب در باره تو دروغ گفته باشد! و تو را نمی

 .د!یآ

------------- 

ل به بدکاره بودن شهره شهر و انگشت یجم ل، مشهور و معروف و امّ یجم ره با امّ یزنا کردن مغ

رة بن شعبه، ام کلثوم را که دختر دختر رسول خدا بود، با ینمای عام و خاص بود. چرا هنگامی که مغ

 کند؟  فه دوم او را مجازات نمییخلکند،و  سه میین زن زناکاری مقایچن

 کرد. آمد و از همسرش دفاع می رتش به جوش میید غیاگر همسر او بود، با

 جواب:

 .١سندش مجروح است! اند روایتی که آقای قزوینی به آن متوسل شده :باید بگویم که

 ر بن بسطام موجود است که:ید بن عمیدر آن مجالد بن سع

عنه شيئاكان عبد و ،سعيد يضعفه كان حييى بن« :قال البخار ال يرو الرمحن بن مهد .

 . »ليس بشىء :و كان ابن حنبل ال يراه شيئا يقول

 .»نفسى منه شىء ..... يف :قال ؟جمالد :قلت ليحيى بن سعيد« :مدينىـو قال عىل ابن ال

أذهب إىل  :؟ قالأين تذهب :سمعت حييى بن سعيد يقول لعبيد اهللا« :قال عمرو بن عىلو

لو شئت أن  ،تكتب كذبا كثريا :عن جمالد . قال ،يعنى عن أبيه ،وهب بن جرير أكتب السرية

 . »عن عبد اهللا فعل ،عن مرسوق ،جيعلها ىل جمالد كلها عن الشعبى

 .»كان ضعيفا ىف احلديث :ال حيتج بحديثه .قال ابن سعد« :حييى بن معني
چون در آن زمان همه زنان با  ،او را مجازات کندتواند  اگر هم روایت صحیح باشد عمر نمی

 بشناسد؟ مغیره  می نقابی صورت خود را
ً
پوشیدند و مغیره هم صورت شخص را ندیده از کجا دقیقا

 اوست که با او همراه است!  با خود گفته همسر محبوب حضرت فاروق
ً
 .ام کلثوم است و حتما

 ،۱۰ج  :و تهذیب التهذیب ،۲۲۱۳شرح أسامی رجال بدر الدین العینی رقم  يرجوع شود به: مغانی األخیار ف -١

 .و تهذیب الکمال المزی ۳۷-۳۶ص 
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کند همان ام  می به آن اشاره  ضرت عمردانسته که آن زنی که ح می بالفرض که مغیره *

توانست این موضوع را  می نیز از این موضوع مطلع بود، او چگونه  جمیل است! و سیدنا عمر

 کرد؟ به جرم دروغگویی؟؟ می مغیره را به چه جرمی مجازات ،کرد می ثابت کند؟ اگر این را ثابت

آن موقع نمیگفتند که امیرالمومنین  کردند ولی می شاید اگر خود آقای قزوینی بودند، چنین

 داند؟ قانون را برای همه یکسان نمی

گذشته از همه اینها، شما معتقدید که حضرت عمر، سیده فاطمه را جلوی چشم حضرت علی 

مضروب و بچه اش را سقط کرده، چرا حضرت علی در آن موقع هیچ عکس العملی نداشتند؟ آیا 

رتش به ید غییم: اگر سیده فاطمه همسر حضرت علی بود، باتوانم به پیروی از شما بگو می من

 سیده  جوش می
ً
آمد و از همسرش دفاع کند، پس اینکه از او دفاع نکرده به این معنیست که اصال

 .آمد!!!!  می بایست غیرتش به جوش  می فاطمه همسر حضرت علی نبوده و اال

توان با ادعای خیالی مضروب کردن  می نهباشد، و   می ربطیه شبهه آقای قزوینی بی متن باال به

توان با استناد به روایتی که آقای قزوینی  می سیده فاطمه ازدواج حضرت علی را با وی منکر شد و نه

 مردود دانست.  نقل کردند، ازدواج سیده ام کلثم را با حضرت عمر

ل به یجم معروف و امّ ل، مشهور و یجم ره با امّ ی: زنا کردن مغاند در ضمن آقای قزوینی گفته

 بدکاره بودن شهره شهر و انگشت نمای عام و خاص بود. 

گاه است که  فرماید: می ولی از این آیه قرآن نا آ

ٓ  َ� لَّوۡ ﴿ رۡ  هِ َعلَيۡ  ُءوَجا
َ
ٓ  َ�َعةِ بِأ ۚ ُشَهَدا   لَمۡ  فَإِذۡ  َء

ۡ
ْ يَ� ِ  تُوا ٓ ٱب َهَدا ْوَ�ٰٓ  ءِ لشُّ

ُ
ِ ٱ ِعندَ  �َِك فَأ  ُهمُ  �َّ

ٰ لۡ ٱ  .]۱۳النور: [﴾ ١٣ ِذبُونَ َ�
بایست آنان چهار شاهد حاضر را بیاورند تا بر سخن ایشان گواهی دهند؟ اگر چنین  چرا نمی«

 .»آوردند، آنان برابر حکم خدا دروغگو هستند گواهانی را حاضر نمی

 چهار شاهد حاضر نشدند. هفرماید چهار شاهد که در مورد مغیر می

 فرماید: می خداوند

ا ُتمقُلۡ  ُتُموهُ َسِمعۡ  إِذۡ  َ�ٓ َولَوۡ ﴿ ٓ  يَُ�ونُ  مَّ ن َ�َا
َ
َتَ�َّمَ  أ  نٌ َ�ٰ ُ�هۡ  َذاَ�ٰ  َنَك َ�ٰ ُسبۡ  َذابَِ�ٰ  �َّ

 .]۱۶النور: [﴾ ١٦َعِظيمٞ 
گفتید: ما را نسزد که زبان بدین تهمت بگشائیم،   می شنیدید،  می بایستی وقتی که آن را چرا نمی«

 .»الله! این بهتان بزرگی است سبحان
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 فرماید:  می و

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ن ُ�ِبُّونَ  �َّ
َ
ِينَ ٱ ِ�  ِحَشةُ َ�ٰ لۡ ٱ �َِشيعَ  أ َّ�  ْ ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  َءاَمُنوا

َ
�ۡ ٱ ِ�  أ  َيا�ُّ

ِ� �ٱوَ  ُ ٱوَ  ِخَرة نُتمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ
َ
 .]۱۹النور: [﴾ ١٩ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َوأ

ایشان در دنیا و دارند گناهانی بزرگی در میان مومنان پخش گردد،   می گمان کسانی که دوست بی«

 .»دانید داند، و شما نمی خداوند می. آخرت، شکنجه و عذاب دردناکی دارند
پس آقای قزوینی یا چهار شاهد رو کنید و یا از گفته خود توبه کنید و یا اینکه منتظر عذاب 

 .دردناک الهی باشید!

 بررسی و تحلیل بهانه عمر براي ازدواج:محور پنجم:  شبهه:
 ر مؤمنان یکلثوم رفت، ام فه دوم به خواستگاری امّ یطبق ادعای اهل سنت، هنگامی که خل

لی آورد که یفه دوم اصرار و دلیاما خل ،رش ازدواج خودداری کردیخردسال بودن او را بهانه و از پذ

 رفت!!!.یر مؤمنان پذیام

 سد:ینو عبد الرزاق صنعانی می

بود که ک کلثوم دختری کوچ بن ابی طالب ازدواج کرد. امّ  یکلثوم دختر عل عمر بن خطاب با امّ 

 ها برای او طلب برکت کردند. ش آمده و آنیاران خویکرد! عمر به نزد  می گر دختران بازییبا د

 ام دهیشن  ست! اما از رسول خدایعمر گفت: علت ازدواج من به خاطر شور و شوق جوانی ن

امت قطع خواهد شد، مگر سبب و نسب من! و من یفرمود: هر سبب و نسبی در روز ق می که

 امبر سبب و نسبی باشد.ین من و پیدوست داشتم که ب

با دختر عمر ازدواج کرده است و نسب عمر  عه و سنی، رسول خدا یدر حالی که به اتفاق ش

کلثوم ازدواج  لی دارد که دو باره با امّ یدلن چه یبنابرا ،ق با رسول خدا متصل شده استین طریاز ا

 د.ینما

شاوندی برقرار یا او داماد شما باشد، در هر حال خویکند که شما داماد کسی باشی  فرقی نمی

ده داشته باشد، با ازدواج حفصه با یامت برای کسی فایشاوندی رسول خدا در قیشود و اگر خو می

 رسول خدا محقق شده است.

ن یکلثوم دروغ است و ا ق ازدواج عمر با امّ یشاوندی با رسول خدا از طریه خون، بهانیبنابرا

 ز دروغ باشد.یشود که اصل ازدواج ن سبب می

 د:یگو ن باره میین لکنوی شیعی از معاصر در اید ناصر حسیس
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ش گفت: به درستی که رسول یاران خوین آمده است، که عمر به یت دروغین روایاما آنچه در ا

و من از  ،امت جز سبب و نسب من قطع خواهد شدیدر روز ق ها دند: تمام سبب و نسبخدا فرمو

 .صحابه حضرت بودم و دوست داشتم که سبب و نسب هم داشته باشم!

پس از صحابی شدن   ن عمر و رسول خدایرا اتصال سببی بیز ،ن به طور قطع باطل استیا

را او از یعمر حفصه، حاصل شده است. زای نزد اهل سنت از طرف دختر  چ شبههیاو، بدون ه

  اتصال، در صورتی که عمر به سخنان رسول خدایک ن یبوده است و هم  همسران رسول خدا

 کرد. می تیجاد ارتباط با رسول خدا کفایمان داشته باشد، برای ایا

از دختر ن اتصال برای او، با خواستگاری یمان نداشت، تکرار ایا   و اگر به سخنان رسول خدا

ن دختر از چند جهت برای عمر حرام ینکه ازدواح با ایجدای از ا ،رساند نمی ای به او دهیز فاین یعل

کند (اشاره به  می کن مطلب را دریمان برده باشد، به خوبی ایو کسی که بهره ای از ا ،بوده است

 .ت که به صورت مفصل بحث خواهد شد)بحث عدم کفائ

 جواب:

گوید:حضرت علی کوچک بودن  می و این روایات است که اند ردهاهل سنت ادعایی نک

در   دخترش را بهانه آورد و البته در بعضی روایات نیز بدون هیچ بحثی دخترش را به ازدواج عمر

 آورد و همینطور در روایتی با فرزندانش مشورت کرد و سپس جواب مثبت دادند.

منظور از نسب این است که سیدنا عمر از خاندان ! اند و گویا ایشان منظور حدیث را درک نکرده

 نبوت فرزندی داشته باشد.

 .اند محدثین این حدیث را اینگونه شرح داده

(غري نسبي وسببي) النسب بالوالدة والسبب بالزواج أصله من «المناوی در فیض القدیر: 

(وصهري)  السبب وهو احلبل الذي يتوصل به إىل املاء ثم استعري لكل ما يوصل ألي شئ

الفرق بينه وبني النسب أن النسب راجع لوالدة قريبة جلهة اآلباء والصهر من خلطة تشبه القرابة 

 .١»حيدثها التزويج

ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ُمنَْقِطعٌ  َو�ََسٍب  َسَبٍب  لُكُّ «« و باز هم المناوی:
ْ
ويف رواية  »و�ََسيِب  َسبيَِب  إِال ال

مودة وكل ما يتوصل به إىل الشئ ـهنا الوصلة وال السبب :بدل ونسبي وصهري قال الديلمي

 .بیروت –دار الکتب العلمیة  ،۵۸۳۴ح  ،۵۵۴ص  ۴ج  :فیض القدیر شرح جامع الصغیر مناوی -١
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عنك فهو سبب وقيل السبب يكون بالتزويج والنسب بالوالدة وهذا ال يعارضه حسنه يف أخبار 

أخر ألهل بيته عىل خوف اهللا واتقائه وحتذيرهم الدنيا وغرورها وإعالمهم بأنه ال يغني عنهم 

ا لكن اهللا يملكه نفعهم بالشفاعة العامة واخلاصة فهو من اهللا شيئا ألن معناه أنه ال يملك هلم نفع

ال يملك إال ما ملكه ربه فقوله ال أغني عنكم أي بمجرد نفيس من عري ما يكرمني اهللا تعاىل به 

أو كان قبل علمه بأنه يشفع وملا خفي طريق اجلمع عىل بعضهم تأوله بأن معناه أن أمته تنسب له 

 .١»ءيوم القيامة بخالف أمم األنبيا

 .٢»الرضاعمصاهرة وـلو بالوالنسب باالنتساب و« گوید: می ابن عابدین

 بینیم که شیخ شیعی(بحرانی) اینگونه روایت را نقل می شود که می این شرح اینگونه تایید

 :قال عن النبي  ‡عن آبائه  بسنده عن الرضا  ٣ورو الشيخ يف كتاب األمايل کند: می

 .٤»القيامة إال سبيب و�سيبلك �سب وصهر منقطع يوم «

 .بینید که در قسمت اول روایت صهر (دامادی) نوشته و در قسمت دوم نسبی! می

وم يمنقطع  وصهرلك سبب و�سب « و همینطور است که در بعضی روایات اینگونه آمده:
 .٥»يوصهر و�سيب إال سبيب ةاميالق

: حضرت عمر
ً
 شود تا از آنها اوالدی داشته باشد.خواسته داماد آن خاندان پاک  می  پس نتیجتا

پس ادعای آقای قزوینی و همدست ایشان خود را به خواب زدن است و ما هم برای بیدار شدن 

 کنیم. می ایشان دعا

 

 

 

 

 . ۶۳۰۹ح  ۲۷ص  ،۵ج  :فیض القدیر شرح جامع الصغیر مناوی -١

 .لبنان –بیروت  -_ دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع ۲۱۵ص  ۲ج  :حاشیة رد المحتار ابن عابدین-٢

 .۳۸ص  ،۲۰ج  ة:الوسائل الشیع -٣

 نشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم . ،۱۵۴ص، ۲۳ج ،۱۱۸۶م: الحدائق الناضرة،محقق البحرانی -٤

 .۱۰۶ص  ۱۲ج  :شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ،۱۶۸ص  :ذخائر العقبی -٥
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 شبهه: محور ششم: مخالفت با سنت رسول خدا:
 ن فرموده است:یم خطاب به همه مؤمنیخداوند در قرآن کر

ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿ سۡ  �َّ
ُ
ْ يَرۡ  َ�نَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  َوةٌ أ َ ٱ ُجوا  َوَذَكرَ  ِخرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

َ ٱ  .]۲۱األحزاب: [﴾ ٢١ �َكثِ�ٗ  �َّ
 برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق ن«

ً
ما

ّ
د به رحمت خدا و یها که ام برای آن ،ی بودیکویمسل

 .»کنند میاد یار یز دارند و خدا را بسیروز رستاخ
امبر در همه جا برای شما اسوه است و ید که پیفرما ن مییه خداوند خطاب به مؤمنین آیدر ا

 رَُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ ﴿ ر بهیروی کردن از او است، و اگر تعبیپ مقصود از اسوه در باره رسول خدا 
ِ ٱ ن یست که اشاره کند ان ایکند، برای ا شده است و استقرار و استمرار در گذشته را افاده می ﴾�َّ

ن است یه ایز معنای آید آن حضرت الگوی شما باشد. و نیشه بایشه ثابت است، و همیفه همیوظ

د، یشان تأسی کنین است که به ایمان آوردن به او، ایو ا های رسالت رسول خدا  کی از فلسفهیکه 

 . هم در گفتارش و هم در رفتارش

 : أبو بکر و عمر توسط رسول خدا يرد خواستگار
ز قطعی است که هنگامی که عمر و ابوبکر به خواستگاری حضرت زهرا سالم الله ین مطلب نیا

خواست  قت مییو روی گرداند. در حقاند ها زد و از نه آنیامبر اسالم دست رد بر سیها آمدند، پیعل

شاوندی برقرار یده رسول خدا رابطه خود که با خانواین را نداریاقت اید که شما لیبه آن دو بگو

 مانی، و نه اخالقی و نسبی و...ینی اید و نه تناسب دید، نه تناسب سنی با حضرت زهرا داریکن

 

 د:یگو می  عه نوشته است،یاز صواعق محرقه که آن را بر ضد ش ۱۱ثمی در باب یابن حجر ه

خواستگاری کرد، رسول گرامی ابو داوود سجستانی نقل کرده است که ابوبکر از حضرت زهرا 

 گرداند... یز رویاسالم از او روی گرداند، سپس عمر خواستگاری کرد و رسول خدا از او ن

 سند:ینو حش و نسائی در سننش مییابن حبان در صح

امبر یکند که ابوبکر و عمر از فاطمه خواستگاری کردند، پ ده از پدرش نقل مییعبد الله بن بر

امبر او را به یخواستگاری نمود، پ  یرمود: فاطمه خردسال است، سپس علها ف به آن اسالم 

 درآورد.  یازدواج عل

 د:یگو ث میین حدیشابوری پس از نقل ایحاکم ن
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 .»هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه«
دو   اما آن ،حیت قائل بودند صحیث، طبق شرائطی که بخاری و مسلم در صحت رواین حدیا

 اند. نقل نکرده

ت به ابوبکر و عمر یندادن دختری از اهل ب ن، طبق آن چه گذشت، سنت رسول خدا یبنابرا

 ن سنت مخالفت کرده باشد.یبا ا رمؤمنان یاست و امکان ندارد که ام

 جواب:

این بوده که   گوییم: سنت حضرت محمد می اگر استدالل شما به این شکل است، پس

آمد و   می ، عثمان به خواستگاری ام کلثوم عثمان بدهد! پس اگر به جای حضرت عمر دختر به

 کردید؟  می شما چیزی نداشتید که بگویید؟؟؟آیا در آنموقع سکوت ،گرفت می جواب مثبت

فقط به حضرت   طبق استدالل شما جایز نیست که تا قیامت کسی زن بگیرد!! چون محمد

این بوده که از   گوییم: سنت رسول الله!! می !! و باز هماند ادهو حضرت عثمان دختر د  علی

ان آنها از ابوبکر و عمر و ابوسفیان و ... دختر بگیرد.. پس جایز نیست که تا قیامت به جز از خاند

 .کسی دختر گرفته شود!!

 .اند را هم تعیین کرده  ولی آقای قزوینی (نعوذ بالله) عالم الغیب نیت حضرت محمد

 جواب مثبت نگرفتند پس این را چه  اگر شیخین به خاطر سنشان ازطرف حضرت رسول

 گویید: می

 .١اطمه را از پدرش خواستگاری کردندگوید: گروهی از مهاجران ف می یعقوبی در تاریخش

 آیا همه آنها سنشان باال بود؟ همه این گروه مهاجران؟

 همین موضوع به صورت عکسش نیز،تگذشته از آن این ادعای ایشان اشاره به مطلب اس

  هیچ وقت با سنت حضرت رسول  تواند مطرح شود. یعنی اینکه بگوییم: حضرت عمر می

حاضر شدند دختر خودشان را به   و به همین دلیل است که حضرت علی اند مخالفت نکرده

د شدن حاضر نمی  در بیاورند. که اگر خالف این بود حضرت علی  ازدواج آن حضرت

 دختر خود را به عقد ایشان در آورند.

 چه بود..  و اما اینکه دلیل آنحضرت در رد کردن حضرت صدیق و فاروق

َ  إِنَّ « فرمودند: در ان مورد خود آن حضرت َمَرِ�  ا�َّ
َ
نْ  أ

َ
جَ  أ َزوِّ

ُ
ٍّ  ِمنْ  فَاِطَمةَ  أ . ١»يلَعِ

 .۳۱ص  ،۲ج  :تاریخ یعقوبی-١
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 .»درآورمهمانا خداوند مرا امر کرد که فاطمه را به ازدواج علی «
 .٢»فاطمةک أن أزوج یإن اهللا أمرن یيا عل«و در کتب شیعه با این کلمات: 

 .دانسته،خالف امر خداوند عمل کند!  گنجد که پیامبر در تخیل نمی

ی بچه گانه همه و همه از الهاماتی است که شیطان به مدعی الهام ها پس این همه داستان بافی

 .کرده است!

 این نوع وصلت
ً
: می (امر از سوی خدا) را چندین بار در روایات ضمنا

ً
 بینیم، مثال

دم که یسه شب تو را در خواب د«(ع) فرمودند: خطاب به همسر محبوبش سیده عایشه  پیامبر

آورد، من پارچه را از   می ، نزد منیچانده شده بودیپ یشمیابرای  که در پارچه یفرشته تو را در حال

 .٣»ن کار انجام خواهد گرفتیگفتم: اگر از جانب خدا است ا ، ویو هستدم که تیات برداشتم د چهره

که خداوند در آن مورد آیه نازل کرد و در این   و همینطور است ازدواج زینب با رسول الله

 .٤فروخت می فخر  بر دیگر همسران رسول الله ل مورد زینب

 :٥را نقل کنیم کنم شایسته باشد ماجرای خواستگاری و ازدواج حضرت علی  می گمان

و نقش أبوبکر و عمر و  لاز فاطمه    یان خواستگاری علیعه، جریدر اکثر کتب ش

اند که ازدواج با  ن أبوبکر و عمر بودهیاند که ا اند.. همگی نقل کرده ن رابطه آوردهیعثمان را در ا

 ع کردند که به خواستگاری فاطمه برود. ید کردند و او را وادار و تشجشنهایفاطمه را به علی پ

ه ین رابطه به علی گفت، علی گریهم زمانی که أبوبکر، سخنانی در: «٦ت آمده استیدر روا

م.. یتوانم آن را اظهار نما ن جهت نمییبه هم ،کنم کرد و گفت: ولی من از فقر و تنگدستی شرم می

ییأبوبکر با اصرار ز عمر و ن وقت، یدر ا
ّ
دادن در رابطه با فقر و تنگدستی و  اد و با تسل

ع کردند تا به خواستگاری فاطمه نزد یاو را راضی و تشج و مساعدتش،ک دادن در کم نانیاطم

 اند. گوید: طبرانی آن را روایت کرده و راویانش ثقه  می ۱۵۲۰۸، به شماره »مجمع الزوائد«هیثمی در  -١

 ۳۳۶ص  ۴مستدرک سفینة البحار ج،۱۲۰ص  ۴۳بحار االنوار ج  ،۱۷۱پاورقی ص  -۱االحتجاج الطبرسی  ج  -٢

 _ قم و.... ۴۴۳ص ۴و با تفاوت اندکی در متن: مدینة المعاجز بحرانی ج

خاری در جاهای مختلفی این حدیث را ذکر فرموده است مثال در مناقب االنصار، باب تزویج النبی عایشه ب -٣

 این حدیث را بیان داشته است. ۳۸۹۵وقدومها المدینه به شماره 

 . ۷۴۲۰شماره  ۳۸۸، ص ۴بخاری باب و کان عرشه علی الماء ج  -٤

 کنیم. نقل می »عیانات« اماین قسمت را از کتاب استاد ابراهیم محمدی به ن -٥

 . ۳۸ ، ص۱ األمالی، شیخ طوسی، ج -٦
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رون یاد بید، با خوشحالی زیبرود... زمانی که علی خواستگاری نمود و جواب مثبت شن پیامبر 

به من گفتند: چه شد؟! پس گفتم: رسول  صله نزد أبوبکر و عمر رفتم،بالفا د:یگو آمد و خود می

و همراه من  ار خوشحال شدندیپس آن دو بسدخترش فاطمه را به ازدواج من درآورد!...  خدا 

 .١...»مسجدـرجعا إىل الدا ويفرحا شد كففرحا بذل«به مسجد برگشتند 

بودن در عقدشان، فراخواند و گفت:  ، أبوبکر و عمر و عثمان را برای شاهد سپس  پیامبر

ن امر، شاهد و گواه یمن دخترم فاطمه را به ازدواج علی پسر أبوطالب درآوردم و شما را بر ا«

امر کرد که   ل به منیجبرئ گر آمده است که به أنس فرمود: ای أنس!یت دی. و در روا٢»رمیگ می

ر و چند نفر هم یو زب هو عمر و عثمان و طلحفاطمه را به ازدواج علی درآورم، پس برو دنبال أبوبکر 

بعد از  د: رفتم و آنها را دعوت کردم. زمانی که جمع شدند، رسول خدا یگو از انصار! أنس می

مثقال نقره  ۴۰۰رم که فاطمه را به ازدواج علی بر یگ حمد و ثنای خدا فرمود: من شما را شاهد می

 .٣»ام درآورده

علی «اند:  کردند.. چنانچه آوردهک ه برای فاطمه به علی کمیزیه جهیتهآنگاه هرکدام از آنها، در  

دار و چهارصد  اش را نزد عثمان برد تا از او بخرد. عثمان به علی گفت: زره را برای خودت نگه زره

طرحت الدرع و الدراهم بني ف أقبلت إىل رسول اهللا «د: یگو د. علی مییز به او بخشیدرهم ن

رفتم و زره و درهمها را  نزد پیامبر « ،».كان من أمر عثامن فدعا له بخري.. أخربته باميديه و

ر یش دعای خیبرا  امبریش بازگو کردم، پس پیاش را برا هیمقابلش گذاشتم و کار عثمان و هد

 .٤»کرد

ر و برای فاطمه، ین را بگیداری اسباب ازدواج فاطمه کرد و فرمود: ایل خریامبر، أبوبکر را وکیپ«

دند، یگر را با أبوبکر روانه کرد و به بازار رسیاسر و چند نفر دی لباس و اثاث منزل بخر! و عماربن

د، ید د و اگر خوب نمییخر د، میید آورد، اگر آن را خوب می زی را نزد أبوبکر مییهرکس چ

، ۲۰ ، ص۲ ج :شهرآشوب مازندرانی مناقب، إبن -، چاپ تهران۱۶۹-۱۷۶ ، ص۱ ج :جالءالعیون، مجلسی -١

 ، چاپ هند. »تزویج فاطمه با علی«تحت عنوان 

ریز، جالءالعیون، مجلسی، ، چاپ تب۳۵۸ ، ص۱ کشف الغمة أربلی، ج -۲۵۱-۲۵۲ مناقب، خوارزمی، ص -٢

 .۳۸-۳۹ ، ص۱ ج :بحاراألنوار -۱۸۴ ، ص۱ ج

 .۴۷-۴۸ ، ص۱ ج :بحاراألنوار -۳۴۸-۳۴۹ ، ص۱ ج :الغمة کشف - ٣

 -۱۱۹-۱۳۰و ۹۳ ، ص۴۳ بحاراألنوار، ج -۱۰۳-۱۰۴ جالءالعیون مجلسی، فصل تزویج امیرالمؤمنین و فاطمه، ص  -٤

 ۲۵۲-۲۵۳ ، ص۲۰ مناقب، خوارزمی، فصل -۴۸۴تا۳۵۹-۴۷۱ ص، ۱ کشف الغمة، ج -۳۹ ، ص۱ األمالی، ج
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ه را، یو بقدشان، أبوبکر بعضی از کاال را خود حمل کرد یان خرید! پس از پایگفت: آن را برگردان می

 ».اصحابی که با او بودند، حمل کردند

 پس خود در مورد این ازدواج و خواستگاری قضاوت کنید.

*  *  * 

 شبهه: احیاء سنت جاهلی توسط عمر:
کند، عمر بن الخطاب  ن است که ثابت مییکلثوم با عمر، ا گر از عوارض اثبات ازدواج امّ یکی دی

نی ین و جانشین سال خالفت بر مسلمیم اسالم و چندپس از گذشت سی سال از بعثت نبی مکر

غ سنترسول خدا 
ّ
های زشت جاهلی را فراموش  های جاهلی بوده و نتوانسته سنت ، هنوز مبل

 او و دیصر ن که رسول خدا یبا ا  ،کند
ً
 گر مسلمانان را از همان سنت جاهلی منع کرده است.یحا

) ( یکلثوم را از امام عل آن که عمر امّ  سد: پس ازینو ابن سعد در الطبقات الکبری می

 امبر نشسته بودند گفت:ین و انصاری که در کنار قبر پیخواستگاری کرد، به مهاجر

 .»مؤمنني قال بابنة عيل بن أيب طالبـرفئوين فرفؤوه وقالوا بمن يا أمري ال«
م؟ عمر ییبگوک یدند، در باره چه کسی تبریگفته و پرسیک د، پس به او تبرییبگویک به من تبر

 .یگفت: به خاطر ازدواج با دختر عل

 يو سعید بن منصور و ابن عبدالبر و همچنین ابن حمدون و ابن اثیر  و انصاری در جوهره ف

 .اند نسب النبی و صفدی و ابن حجر عسقالنی مانند آن را نقل کرده

هنگامی  ،ت مرسوم بودیدر زمان جاهل» ن یبالرفاء والبن« ا ی» یرفئون« گفتن با عبارت یک تبر

 کند: ح مییچنانچه نووی تصر ،ن عمل نهی کردندیمبعوث شدند، از ا امبر اسالم یکه پ

 امبر اسالم ی، سپس پ»نیبالرفاء والبن«گفتند:  ن صورت بود که مییت به ایگفتن جاهلیک تبر

 از آن نهی کرد.

 سد:ینو میح بخاری در کتاب عمدة القاری ین صحیگر از شارحیکی دینی، یو ع

ن جمله از یچرا که ا ،کند را رد می» بالرفاء والبنني«سخنی است که گفتن » بارك اهللا لك«

ل نهی یآمد و دل ن کلمه بدش مییاز گفتن ا امبر اسالم یت بوده است و پیسخنان عصر جاهل

 امبر هم به جهت مخالفت با سنن جاهلی بود.یپ

ل بن ابی طالب، که در سال هشتم هجرت یات اهل سنت، عقینجاست که طبق روایجالب ا

اری از یع آن زمان دور ماند و بسیاری از حوادث و وقایضی از بسیکرده و پس از آن به علت مر
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ات اهل سنت عمر یم با خبر است! اما طبق رواین تحرینکرد، از اک ی رسول خدا را درها سخنرانی

 .ندارند!ن نهی خبر ین، از این نخستیان او و مهاجریو اطراف

 سد:ینو احمد بن حنبل در مسند خود می

ن یبه ما گفت: هان! مبادا چن ،»نیبالرفاء والبن«م یما به او گفت ،ل بن ابی طالب ازدواج کردیعق

د خداوند به تو و به آن زن ییبگو ،ن سخنان نهی کرده استیما را از گفتن ا  امبریکه پ ،دییبگو

 برکت دهد.

های  کند که سنت تالش می د که عمر بر خالف سنت رسول خدا کنن می ا اهل سنت قبولیآ

 ن عمل نهی نکرده بود؟یامبر از ایعصر جاهلی را دو باره زنده کند؟ مگر پ

گاه بوده و آن را ین است که برخی از عالمان اهل سنت که از زشتی ایجالب ا ن کار به خوبی آ

هات یفه دوم، توجیاز آبروی خل اند، برای دفاع ص دادهیمخالف سنت قطعی رسول خدا تشخ

 اند. آور، خنده داری کرده و عذری بدتر از اصل گناه آورده شگفت

 سد:ینو ره خود مییحلبی در س

رفئوين  :مهاجرين األولني يف الروضة فقالـجاء إىل جملس ال أن سيدنا عمر بن اخلطاب «

مل يبلغ  يهذا كالمه ولعل النه تزوجت أم كلثوم بنت عيل :قال ؟مؤمننيـماذا يا أمري ال :فقالوا

  .»هؤالء الصحابة حيث مل ينكروا قوله كام مل يبلغ سيدنا عمر 
امبر آمده و یف و محراب پین قبر شرین بین نخستیسرور ما عمر بن خطاب به مجلس مهاجر

 ».نیبالرفاء والبن«د ییگفت: به من بگو

 ازدواج کرده ام. یکلثوم دختر عل من با امّ  رمؤمنان! چه شده است؟ در پاسخ گفت:یآنان گفتند: ای ام

اند!  ده است که به عمر اشکال نگرفتهین گروه از صحابه نرسیبه ا  د نهی رسول خدایشا

 ده است.یز نرسیهمانطور که به سرور ما عمر! ن

فه دوم یکند خل چرا که ثابت می ،نی بدتر از اصل ماجرا استیقت توهیه حلبی در حقین توجیا

ع ینی رسول خدا، هنوز با مسائل و احکام شاین سال حکومت بر مسلمانان و جانشیدپس از چن

م یتواند بر مسند خالفت نشسته و مسلمانان را به صراط مستق ن کسی مییا چنیالهی آشنائی ندارد. آ

 الهی رهنمون سازد؟

 اند!!!. ن حکم با خبر نبودهیز از این» نین األولیمهاجر«ن که ادعا شده یتر ا آور و شگفت

ن حکم یاند، از ا  ست سال با رسول خدا زندگی کردهیش از بیای که ب رفت صحابهیتوان پذ ا مییآ

 خداوند بی خبر باشند؟
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 رند؟یبه عهده بگ نی مسلمانان را پس از رسول خدا یت دیتوانند مرجع ن کسانی مییا چنیآ

 نشده باشد؟ن سرنوشت دچار یز به همیگر احکام الهی نیاز کجا معلوم که د

 جواب

اویه غبعد از خواندن این شبهه این ضرب المثل به خاطرم آمد: حسن و حسین هر سه دختران م

 .هستند!!

 این روایت و این بحث ربطی به موضوع ندارد، آیا این موضوع ازدواج حضرت عمر را رد
ً
 اصال

 کند؟؟ می

 = به من تبریک بگویید. رفئونیفرمایند:  می  حضرت عمر *

الش چیست که کسی بگوید: به من تبریک بگویید؟ اگر برداشت شما از نهی حضرت اشک

 ما ایرانی هپس باید بگوییم که همه ما به این سنت جاهلی برگشت ،اینگونه است  رسول
ً
 .ها ایم، خصوصا

 در مورد نحوه تبریک گفتن نهی کرده . نه در خواست تبریک گفتن.  پیامبر

این است که چون برادری از شما تقاضای تبریک گفتن کرد و یا خبری داد   سخن حضرت رسول

 که الزم به تبریک گفتن است، شما تنها نگویید مبارک باد، بلکه عوض آن برای طرف دعای خیر کنید.

بالّرفاء والبنین ) بلکه موقع ( کند گفته شود  می نهی شده که به کسی که ازدواج گوید: می ابن اثیر

ُ  بَارَكَ « )بگویید: ۸۹۴۳طبق حدیث صحیح نبوی، مسند امام احمد ح (ک تبری  َوَ�ارَكَ  لََك  ا�َّ
خداوند به شماها برکت دهد و بینتان را بوسیله خیرو مودت جمع « »َخْ�ٍ  ىلَعَ  بَيْنَُكَما ومََجَعَ  َعلَيَْك 

 .١و یا دعا کنید ات را انتخاب کنیدبهترین کلمک فرمایند هنگام تبری می . و رسول الله »کند

به کسی تبریک نگفتند که حاال نحوه تبریک گفتنشان شبیه به تبریک گفتن   و حضرت عمر

ترین افراد به  هم عالم  عهد جاهلیت باشد! بلکه آن حضرت طلب تبریک کرد و اصحاب نبی

ی برای و  بودند و به همین دلیل هم آنها در جواب سیدنا فاروق سنت و شیوه رسول الله 

پس دعا کردن به خیر و « ٢»فدعوا له بالربكة«ابن اسحاق آمده:  هدعای خیر کردند:چنانچه در سیر

 .٣»فبارکوا له دعوا له« :و در تفسیر در المنثور عالمه سیوطی »به برکت

 .۳۶۹ص  ۵ج  :و همچنین در إمتاع األسماع المقریزی ۳۷۵۸۷ح  :کنز العمال ،۲۴۰ص  ،۲ج  :النهایة -١

 .۱۰۳۵۴ح :سیرت ابن اسحاق و مصنف عبد الرزاق -٢

 .نلبنا ،بیروت ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،۳۳ص  ۳ج  :تفسیر در المنثور -٣
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 تاسف برانگیز است زیرا حضرت عمر
ً
 و تحریف معنی قزوینیها در ترجمه قول حلبی نیز واقعا

و بعد از درک صحیح حدیث نبوی و  ،»البننيبالرفا و«نویسد:  می ولی قزوینی فرماید: رفئونی می

 ، نفیاند و روایت مذکور توجیهی که آقای قزوینی از شیخ حلبی نقل کرده  همینطور قول حضرت عمر

 شود. می

ــار ــت زنه ــرق اس ــی ف ــن بس ــا ای  از آن ت
 

ـــار  ـــود را گرفت ـــن خ ـــادانی مک ـــه ن  ب
 

 محمود شبستری

 دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا حرام است: جمع بین شبهه:
اند که آن حضرت در زمانی که  نقل کرده رمؤمنان یری از امیگ دانشمندان اهل سنت برای خرده

ن امر باعث شد که یز خواستگاری کرد. ایها همسر او بود، دختر ابوجهل را نیفاطمه سالم الله عل

ن یامبر اسالم هنگامی که از ایامبر ببرد!! پیپش یت خود را پیقه طاهره ناراحت شده و شکایصد

 ت به مسجد آمد و فرمود:یه با خبر شدند، با عصبانیقض

زی ناراحتش کند، به خدا سوگند! دختر رسول خدا و یفاطمه پاره تن من است، دوست ندارم چ

از خواستگاری دختر ابوجهل  ین بود که علیشوند. پس از ا کجا جمع نمییدختر دشمن خدا در 

 منصرف شد.

 ت دوم آمده است که آن حضرت فرمود:یو در روا

در آورند، اجازه ندادم،  یره اجازه گرفتند تا دخترشان را به همسری علیفرزندان هشام بن مغ

بخواهد دخترم را طالق دهد و با دختر آنان ازدواج کند.  یاجازه ندادم، اجازه ندادم، مگر آنکه عل

ت کند، یز او را اذیز او را ناراحت کند مرا ناراحت کرده است، هرچیطمه پاره تن من است، هرچفا

 ت کرده است.یمرا اذ

ه را با ین قضیان است، عالمان اهل سنت ایدر م رمؤمنان یص مقام امیی که بحث تنقیجا از آن

 اند. دانسته رمؤمنان یا بر امهیل بر غضب فاطمه سالم الله علیآب و تاب فراوانی نقل کرده و آن را دل

 جمع بیحال پرسش ما ا
ً
ن دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا حرام است ین است که اگر واقعا

فه ی، چرا خل رمؤمنان را از خواستگاری دختر ابوجهل بازداشته استین خاطر امیو رسول خدا به هم

 ن عمل را مرتکب شده است.یدوم ا

عنی ی ،جدهم هجرییفه دوم با او در سال هیاز کسانی است که خلره، ید بن مغیفاطمه دختر ول

 کلثوم همسر او بوده، ازدواج کرده است. در همان زمانی که امّ 
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ش، و از کسانی است که در جنگ بدر کشته شده و در ذم یره، از روسای کفار قرید بن مغیو ول

 نازل شده است! ].۱۱[المدثر:  ﴾١١ اوَِحيدٗ  ُت َخلَقۡ  َوَمنۡ  ِ� َذرۡ ﴿ه یاو آ

 سد:ینو می ابن سعد در الطبقات الکبری

هنگامی  ،ره استید بن مغی... مادر او فاطمه دختر ولهریعبد الرحمن بن حارث بن هشام بن مغ

از  ۱۸پدرش حارث بن هشام، در طاعون عمواس در سال  ،ا رفت ده ساله بودیکه رسول خدا از دن

 .ره که مادر عبد الرحمن بود ازدواج کرد!ید بن مغیولا رفت و عمر با همسر او فاطمه دختر یدن

ن سخنان را یه همیز در ترجمه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام شبیابن حجر عسقالنی ن

 کند. می تکرار

ن کار حرام را انجام یفه دوم این دختر رسول خدا و دشمن خدا حرام است، چرا خلیاگر جمع ب

 است؟ داده

اند، پس اگر ازدواج با دختر  ن دشمنان رسول خدا بودهیتر از سرسخت  ،ره و ابوجهلید بن مغیول

 فه دوم حرام است. یز برای خلیره نید بن مغیحرام بوده، ازدواج با دختر ول رمؤمنان یابوجهل برای ام

 ن عمل حرام شده باشد؟یفه دوم مرتکب ایرند که خلیپذ ا اهل سنت مییآ

 جواب:

 از ابوجهل را اهل سنت به خاطر تنقیض مقام حضرت علیمی گویید داستان خواستگاری 

 کنند. می نقل 

 در جواب باید گفت:

اگر تنقیض و نفی حکمتی رخ داده باشد علمای اهل تشیع هم در این مورد با ما همراه هستند 

چنانکه ابن بابویه قمی و مجلسی هر دو این ماجرا را با آب و تاب و در حدود یک صفحه و نیم آن 

 .١اند نقل کردهرا 

 و اما اصل جواب شبهه ایشان:

ولید بن  دختر فاطمه بنتازدواج نکرده بلکه با  فاطمه بنت ولیدبا   حضرت عمر مختصر:

 ازدواج نموده .،مغیره  که پدرش حارث بن هشام بوده است

 و اما شواهد:

کی از آنها همسر نوشته شده .. که ی ٨یا  ٧اسم   در ذکر همسر و فرزندان حضرت عمر -١

همین روایت را شیخ مجلسی نیز در کتابش جالءالعیون  -، چاپ نجف۱۸۵-۱۸۶ ص :بابویه علل الشرایع، إبن -١

 آورده است. 
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فاطمة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم  است که مادر او  هریم بنت حارث بن هشام بن مغیأم حک

 .١عمر است که او مادر فاطمه بنت رة بن عبد الله بن عمر بن مخزومید بن المغیبنت الول

 آقای قزوینی مدعی است که عمر با فاطمه بنت ولید ازدواج کرده ولی در ذکر همسران حضرت

 (ام حکیم) نوشته شده. عمر نام فاطمه نیست بلکه نام دختر فاطمه

 یا بعد از آن با فاطمه ازدواج کرده است.  ١٨در سال   طبق گفته آقای قزوینی حضرت عمر -٢

 .٢هجری دیگر با کسی ازدواج نکرده ١٧بعد از سال بعد از ام کلثوم یعنی   گفتیم حضرت عمر الف:

(حارث بن هشام) بر اثر طاعون از  سالی که همسر فاطمه بنت ولیددر همین سال یعنی  ب:

 با دختر او یعنی ام حکیم ازدواج کرد:  دنیا رفت حضرت عمر

 ،فشهد احلارث بن هشام فحل وأجنادين ومات بالشام يف طاعون عمواس سنة ثامين عرشة«

فكان عبد  ،بن احلارث وهي أخت عبد الرمحن ،فتزوج عمر بن اخلطاب ابنته أم حكيم بنت احلارث

ما رأيت ربيبا خريا من عمر بن اخلطاب . وكان عبد الرمحن بن احلارث  :الرمحن بن احلارث يقول

 .٣»..يعني كبرية كثرية األهل ،مدينة ربةـوله دار بال ،منظور إليهـمن أرشاف قريش وال

بالشام يف طاعون فشهد احلارث فحل، وأجنادين، ومات «نویسد:  می و همچنین المزی نیز

عمواس، فتزوج عمر بن اخلطاب ابنته أم حكيم بنت احلارث بن هشام وهي أخت عبد الرمحان 

 .٤»بن احلارث، فكان عبد الرمحان يقول: ما رأيت ربيبا خريا من عمر بن اخلطاب

(ام حکیم) و خواهر  با دختر حارث بن هشام  در هر دو قول آمده که حضرت عمر

حارث که مادرشان فاطمه بنت ولید باشد ازدواج کرد و نه با مادر ام حکیم و همسر عبدالرحمن بن 

 نویسند: می (فاطمه) . و طبری (و اکثر علما) حارث بن هشام

مغرية بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم يف ـوتزوج أم حكيم بنت احلارث بن هشام بن ال«

ریاض  ،۴۶۳ص   :سمط النجوم ،۶۵۵و  ۶۵۴ص  ۲ج :تاریخ المدینة البن شبة ،۲۶۶ص  ،۳ج  :طبقات -١

امتاع ،۲۴۷ص  ۳ج :تاریخ اإلسالم  ذهبی ،۲۷۱ – ۲۶۹ص  ۳ج  :تاریخ طبری ،۲۰۰و  ۱۹۹ص  ة:النضر

 ةبدایال،۱۱۵نسب قریش مصعب زبیری ص ،۴۴۹ص  ۳ج  :انساب االشراف ۲۱۹ص ۶ج  :االسما المقریزی

 .دار النشر: مکتبة اإلمام البخاری ۸۸و از معاصر: حقبه من تاریخ عثمان خمیس ص  ةالنهایو

 . ۶۸۴عبقریه عمر، محمود عقاد، ص -٢

 .۱۳۲رقم  :لطبقات ابن سعدالجزء المتمم  -٣

 .۲۹۹ص  ،۵ج  :تهذیب الکمال المزی -٤
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م دختر حارث یام حک« .١»قيل مل يطلقهامدائني وقد ـاإلسالم فولدت له فاطمة فطلقها قال ال

نی یبن هشام مخزومی را در اسالم به زنی گرفت که فاطمه را از او آورد سپس طالقش داد. مدا

 .»د: بقولی او را طالق ندادیگو
 قرائن بسیار دیگری نیز وجود دارد که حضرت عمر با دختر آن دو ازدواج کرده است:  پ:

د يم بنت احلارث فاطمة بنت الوليرمحن بن احلارث وأخته أم حكأم عبد ال« ابن عساکر نوشته:

م كانت حتت عكرمة يس للحارث بن هشام ولد إال من عبد الرمحن ومن أم حكية ولريمغـبن ال

د بن العاص فقتل عنها يها خالد بن سعيدا فخلف عليشه كموريوم اليجهل فقتل عنها  یابن أب

اخلطاب فولدت له فاطمة بنت عمر فتزوج فاطمة عبد دا فتزوجها عمر بن يوم مرج الصفر شهي

مانند همین را شیخ المزی به نقل از زبیر بن بکار و  ٢د بن اخلطاب فولدت له عبد اهللايالرمحن بن ز

مادر عبدالرحمن بن حارث و خواهرش ام حکیم بنت حارث،فاطمه دختر « .٤»نعیم یو اب ٣نوشته

که ام  اند ث بن هشام فقط از عبدالرحمن و ام حکیم بودهولید بن مغیره بوده است و فرزندان حار

خالد بن ٥حکیم به همسری عکرمه پسر ابوجهل در آمد و او در روز یرموک شهید شد و بعد از او با 

شهید شد و بعد از او عمر بن خطاب با او ازدواج کرد  ٦سعید ازدواج کرد که او نیز در روز مرج الصفر

 .»....و فاطمه بنت عمر از او متولد شد که او به ازدواج عبدالرحمن 
که اصح آن است که این ازدواج در سال  اند هجری دانسته ۱۸نکته:بعضی این ازدواج را سال 

ام کلثوم با کسی ازدواج  : حضرت عمر بعد ازاند چون علما گفته،با ام حکیم رخ داده است ۱۵

هجری بوده و  ۱۷پس طبق این قول ازدواج با ام حکیم قبل از  ،هجری ۱۷یعنی بعد از سال  ٧نکرد

 قرائنی نیز موجود است.

 .بیروت –دار الکتب العلمیة  ۵۶۴ص ۲ج :تاریخ الطبری -١

 .۲۷۱ص  ۳۴و همینطور در ج  ۲۲۵ص  ۷۰ج :تاریخ دمشق -٢

 .۴۰ص  ،۱۷ج  :تهذیب الکمال المزی -٣

 .۲۱۰ح  ۵۴ص  ،۱ج   :ابی نعیم ةمعرفة الصحاب -٤

 روایات اشاره شده که یزید بن معاویه هم به خواستگاریش آمد ولی او به خالد بن سعید جواب مثبت داد.در بعضی  -٥

رخ داد. مختصر تاریخ دمشق، ابن   هجری و در خالفت امیر المومنین عمر ۱۴واقعه مرج الصفر در سال  -٦

 .۳۲۹ص  ۸منظور ج 

 .۶۸۴عبقریه، عمر، محمود عقاد، ص -٧
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هجری بود شهید  ۱۴شوهر دوم ام حکیم یعنی خالد بن سعید در واقعه مرج الصفر که در سال 

وجود است که به نظر قول ابن عبدالبر و ابن اثیر شد. و در مورد وفات پدر ام حکیم نیز دو قول م

و همانطور که اشاره شد در سالی که حارث  ١هجری از دنیا رفت ۱۵تر است که او در سال  صحیح

 با دخترشان(ام حکیم) ازدواج کرد.  بن هشام، همسر فاطمه بنت ولید،فوت شدند حضرت عمر

با همسر حارث ازدواج کرد و از او   نثابت است که بعد از حارث بن هشام سیدنا عثما -۳

 فرزندی نیز داشت.

ة بن ريمغـد بن اليد بن عثامن بن عفان أمه فاطمة بنت الوليسع« نويسد: می خليفه بن خياط

 .٢»عبد اهللا بن عمر بن خمزوم

الزبري «نویسد:  می و ابن عساکر نیز به نقل از زبیر بن بکار و خلیفه بن خیاط و محمد بن سعد

بكار قال يف تسمية ولد عثامن بن عفان قال والوليد وسعيد وأم عثامن أمهم فاطمة بنت بن 

خليفة  نویسد: می و کمی جلوترمغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم ـالوليد بن عبد شمس بن ال

مغرية بن عبد اهللا بن عمر بن ـبن خياط قال سعيد بن عثامن بن عفان أمه فاطمة بنت الوليد بن ال

مدينة سعيد بن عثامن بن عفان بن أيب ـزوم... حممد بن سعد قال يف الطبقة األوىل من أهل الخم

 .٣»العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وأمه فاطمة بنت الوليد

وسعيد والوليد أمهام «نویسد:  می و همینطور شیخ عصامی در ذکر فرزندان حضرت عثمان

 .٤»فاطمة بنت الوليد

 ... تزوج رقية وأم كلثوم ابنتي رسول اهللا«نویسد:  می یز در ذکر ازواج و اوالدشو ابن اثیر ن

 .٥»مخزومية ولدت له الوليد وسعيدا وأم سعيد..ـمغرية الـوتزوج فاطمة بنت الوليد بن ال

هجری و هشام بن حارث(پدر ام حکیم)  ۱۴خالد بن سعید(شوهر ام حکیم) در سال  نتیجه: 

با دختر حارث بن هشام از فاطمه   دنیا رفت و در همین سال حضرت عمرهجری از  ۱۵در سال 

 ۷۶۲.ص  ،۲ج  :و معرفة الصحابة ابی نعیم ۲۲۳ص  ،۱ج  :ابن اثیراسد الغابة  -١

 .تاریخ خلیفه -٢

 .۲۲۱ص  ،۲۱ج  :عساکر در تاریخ دمشق و ابن -٣

 .سمط النجوم شیخ عصامی،ذکر اوالد حضرت عثمان -٤

 .۱۸۶-۱۸۵ص  ،۳ج :الکامل ابن اثیر -٥
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 بنت ولید ازدواج کرد و از او صاحب دختری به نام فاطمه شد و حضرت عثمان نیز با مادر ام حکیم

 (فاطمه بنت ولید)ازدواج کرد و از او صاحب دو فرزند شد. 

 و خداوند در قرآن کریم نیز فرموده: 

َ�ٰ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿ مَّ
ُ
ٰ  َوَ�َناتُُ�مۡ  ُتُ�مۡ أ َخَ�

َ
ٰ  تُُ�مۡ َوأ  َوَ�َناُت  ُتُ�مۡ َ�ٰ َوَ�ٰ  ُتُ�مۡ وََع�َّ

 ٱ
َ
 ٱ َوَ�َناُت  خِ ۡ�

ُ
َ�ٰ  تِ خۡ ۡ� مَّ

ُ
ٰ ٱ ُتُ�مُ َوأ َّ� ٓ�ِ �

َ
ٰ  َنُ�مۡ َضعۡ أ َخَ�

َ
َ�ٰ ٱ ّمِنَ  تُُ�مَوأ َ�ٰ  َعةِ لرَّ مَّ

ُ
 ُت َوأ

 ٓ ٰ ٱ �ُِبُ�مُ َوَرَ�ٰٓ  �ُِ�مۡ �َِسا   .]۲۳النساء: [﴾ ...ُحُجورُِ�م ِ�  ِ� �َّ
تان و یها نان] بر شما حرام شده است:مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمهی[نکاح ا«یعنی:  

اند و خواهران رضاعی  ر دادهیتان که به شما شیتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرهایها خاله

 .»و.. اند افتهیمادران زنانتان و دختران همسرانتان که [آنها دختران] در دامان شما پرورش شما و 
با دختر فاطمه بنت ولید ازدواج کرده و از او   پس غیر ممکن است که حضرت عمر 

صاحب فرزند شود و بعد از او نیز با مادرش ازدواج کند. و این اشتباه تاریخ نگاران است که در 

 همسر حارث بن هشام. اند یات به جای دختر حارث بن هشام نوشتهبعضی روا

با فاطمه بنت ولید ازدواج کرده باشد این هم اشکالی   و اما: به فرض محال اگر حضرت عمر

این امر را تحریم نکرده بلکه در آن شرایط آن را برای دختر خود   آورد چونکه: محمد نمی بوجود

زمان فردی فقیر بود که حتی قدرت خرید یک کنیز را نیز نداشت  در آن  نپسندیده، حضرت علی

 کردند. می طلب کنیز  افتاد و از پدرشان  می و به همین خاطر نیز فاطمه (س) بسیار به زحمت

با آن وضع مالی و با داشتن چند فرزند همسر دیگری نیز   به این فکر کنید که حضرت علی

ل بود   شد؟!! پس حضرت محمد نمی آیا قوز باال قوزشد؟  می اختیار کند آن موقع چه
ُ
که عقل ک

را منع کرد . گذشته از آن فاطمه   عواقب این ازدواج را نیز در نظر گرفته بوده و حضرت علی

بنت ولید هر چند که پدرش دشمن اسالم بود ولی در نظر داشته باشید که برادرش، شمشیر اسالم 

) پس قیاس این دو با هم و با در نظر گرفتن شرایط منصفانه نیست و بود.(خالد بن ولید = سیف الله

این نوع ازدواج را حرام ندانسته بلکه برای دختر خود نپسندیده که هر   همانطور که گفتیم محمد

 .ندد که بر سر دخترش هوو بیاید!!پس مرد عاقلی نمی

---------- 

ولید ،!! و اینکه ایشاناند را مرتکب شده در اینجا آقای قزوینی یک اشتباه بعید محض اطالع:

 بن عتبه را با ولید بن مغیره اشتباهی گرفته است!!!

  نویسد: می ابن حجر عسقالنی
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 .١»فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس العبشمية قتل أبوها ببدر كافراً «

 .پدرش در جنگ بدر به کفر کشته شد فاطمه بنت ولید بن عتبه

هجری در مکه مرد و عمرش به جنگ بدر نکشید!! و گذشته از آن  ۱در سال  مغیرهولی ولید بن 

های اول بعثت آنقدر ضعیف و پیر بود که حتی نمیتوانست سجده بکند و در کتب تاریخ  او در سال

 های اول بعثت از او به عنوان پیرمردی فرتوت! یاد شده. در ذکر سال

 آقای قزوینی:گیری  جهیادامه شبهه و نت

بر خالف سنت رسول خدا کاری را انجام  رمؤمنان یا امکان دارد که امیحات، آین توضیبا ا

 د:یفرما در نهج البالغه، خطبه قاصعه می  ین که خود امام علیبا ا ،دهد

رود، آن بزرگوار هر روز برای من  رفتم همان گونه که بچه شتر دنبال مادرش می من دنبال او می

 داد. روی از آن دستور مییافراشت و مرا به پ از اخالق فاضله خود بر میپرچمی 

 مخالفت با سنت رسول خدا  رمؤمنان ین ازدواجی از سوی امیجه قبول چنیدر نت

 با سنت رسول خدا مخالفت کرده باشد. رمؤمنان یشود و امکان ندارد که ام محسوب می

 جواب:

 
ً
در این ماجرا خالف سنت   و همینطور حضرت علی : ثابت شد که حضرت عمراوال

 .اند رفتار نکرده

:
ً
از سنت عدول نکرده نیز همان ادعای عصمت است که به   این ادعا که حضرت علی دوما

ابن سبا و پیروانش را در آتش سوزاند   دانند که حضرت علی می هیچ وجه مقبول نیست. و همه

 مود:با عذاب الهی(آتش) مردم را عذاب مکنید.است که فر و این خالف سخن پیامبر 

 ارزش بی هر چند این نتیجه گیری آقای قزوینی با توضیح و توجیهی که در مورد شبهاتشان رفت

 را نیز جویا شویم: شود ولی بد نیست در این مورد نظر خود حضرت علی  می

کندکه   می تیروا  عه خاص علییر شاگرد و به اصطالح شی) از عبد خ۱۰۰۳(ح امام احمد

  :ن قرار استیاز آن به اای  راد فرمودند که پارهیاای  در جمع عمومی باالی منبر خطابه  حضرت علی

عىل  فعمل بعمله وسار بسريته حتى قبضه اهللا  واستخلف أبو بكر   قبض رسول اهللا«

 .»عىل ذلك.. عىل ذلك فعمل بعملهام وسار بسريهتام حتى قبضه اهللا ذلك ثم استخلف عمر 

 .۱۱۶۱۳رقم  ۲۷۸، ۲۷۷ص  ،۸ج  :اإلصابة -١
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عمل کرد و  او بسان عمل آن حضرت د یبخالفت رس  فوت کرد و ابوبکر رسول خدا «

 ن منوال قبض روح کرد. سپس عمریتا آنکه حق تعالی وی را به هم رت و روش وی رفتار کردیبس

 ـن یتا آنکه حق تعالی وی را بـر هم رت آنان رفتار کردیاو بسان عمل آن دو و بسفه شد. یخل

 .»منوال قبض روح کرد
 و در روایات اهل تشیع:

فرماندار مصر، به اهل مصر » بن سعدبن عباده قیس«که توّسط ای  در نامه  حضرت علی

 فرماید: می نویسد اینگونه می

] [إليهم مؤمنني ....أن بعث حممدا ـبسم اهللا الرمحن الرحيم من عبد اهللا عيل أمري ال«

 ،] يتفرقواومجعهم لكيام [ال ،وأد هبم لكيام هيتدوا ،والسنة والفرائضفعلمهم الكتاب واحلكمة 

مه ] صلوات اهللا وسالقىض من ذلك ما عليه قبضه اهللا [إليه فعليه فلام ،وزكاهم لكيام يتطهروا

مسلمني من بعده استخلفوا امرأين  منهم صاحلني ـ. ثم إن الورمحته ورضوانه إنه محيد جميد

... همانا «. »السرية ومل يتعديا  السنة ثم توفامها اهللا  فرمحهام اهللا ......عمال بالكتاب وأحسنا 

خداوند، محّمد را به سویشان برانگیخت و به آنها کتاب و حکمت و سّنت و واجبات را یاد داد و 

ک گروه نشوند، و آنها را پا آنها را تربیت کرد تا هدایت شوند، و آنان را جمع کرد تا متفّرق و گروه

راند که درود و  می شدند. زمانی که رسالتش را به پایان رسانید، خداوند او راک گردانید تا اینکه پا

سالم و رحمت و رضوان خدا بر او باد که به راستی او حمید و مجید است. سپس مسلمانان بعد از 

د و دو مرد صالح را در بین خودشان به خالفت برگزیدند که هر دو به کتاب عمل کردناو، 

 و آنگاه خداوند هر دوی آنان را نیز بسیار نیکو سیرت بودند و از سّنت (پیامبر) تجاوز نکردند

 .١»راند که رحمت خدا بر هر دوشان باد!.. می

تحقیق سید جالل الدین الحسینی األرموی المحدث، ناسخ التواریخ، میرزا تقی سپهر،  ۲۱۰ ، ص۱ ج :الغارات -١

الحدید در  أبی ، إبن-۳۳۶ خان شوشتری، ص ، چاپ ایران، الدرجات الرفیعة، سّیدعلی۲۴۱ ، ص۲، کتاب ۳ ج

ني عمال بالكتاب أمريين صاحل« البحار خود، با کمی تفاوت: البالغه و شیخ مجلسی در مجمع شرح نهج

اند.. و در وقعة الصفین،  آورده »رىض اهللا عنهام والسنة و أحسنا السرية و مل يعدوا السنة ثم توفامها اهللاّ 

ه و در بین اّمت، آن دو رفتار نیکو داشت«، »األمة عدال يفأحسنا السرية والقاهرة، چنین آمده است:  –۲۰۱ ص

 ».عدالت کردند
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داند و معتقد است  می را شخصی صالح  حضرت عمر  خواندیم که خود حضرت علی

ا  يتعديته ...ومل ريبعمله وسار بسفعمل خارج نشده است(  که او از سیرت و سنت رسول الله

 بزنیم. ها را باید چون سیلی بر صورت قزوینی  پس این سخن حضرت علی ،)السنة

 نبود:» کفو«محور هفتم: عمر با ام کلثوم  شبهه:

 ست:ین ی، کفو هاشمیر هاشمیغ

ضرور ز ینی و حتی نسبی نیاند که در ازدواج، تناسب د ح کردهیبرخی از عالمان اهل سنت تصر

توانند با دختران  شم نمیها ر بنیین غیتوانند با دختران قرشی و همچن ش نمییر قریاست و غ

چ قومی یقوم برتر هستند و ه شم به خاطر وجود رسول خدا ها چرا که بنی ،شم ازدواج کنندها بنی

 کند. ها برابری نمی لت با آنیاز نظر فض

: من دخترانم را برای فرزندان جعفر کنار فرمود می رمؤمنان یل بود که امین دلیبه هم

 گر دختر نخواهم داد.یها به کسی د ام و جز به آن گذاشته

 نویسند: می ابن سعد و سعید بن منصور

در پاسخ  یعل ،کلثوم را خواستگاری کرد بن ابی طالب دخترش امّ  یعمر بن خطاب، از عل

 ازدواج منع کرده ام. ش را برای ازدواج با پسران جعفر ازیگفت: من دختران خو

کند که امتناع   ح میی) تصره۱۲۲۱رمی شافعی، از دانشمندان متأخر اهل سنت (متوفای یبج

ها از نظر نسبی با  ن بود که آنیفه اول و دوم به خاطر ایرسول خدا از دادن حضرت زهرا به خل

 خاندان رسول خدا همتا نبودند:

چ کس با خاندان او در یآن است که ه  امبر یات پیاز خصوص«در شرح خصائص آمده است که 

ی یبا فاطمه، گفته شده است که فاطمه جز او همتا یاما در باره ازدواج عل ،ستیازدواج هم شان ن

کند که هنگامی که  ت مییرا طبرانی از ابن مسعود رواینداشت و به خاطر امر الهی با او ازدواج کرد. ز

دستور ردند، رسول خدا آن دو را رد کرده و فرمود خداوند به من ابوبکر و عمر از فاطمه خواستگاری ک

ن ازدواج یده خدا برای ایکه برگز یاب علیو او را در غ ،در آوردم یاست که فاطمه را به ازدواج عل داده

 یل در قبول ازدواج از جانب علیو ممکن است که رسول خدا شخصی را وک ،بود، به همسری او در آورد

 ن کار مامور کرده است، راضی شد.یگفت که خداوند او را به ا یامبر به علیهنگامی که پ و ،کرده باشد

 سد:ینو ه خود بر منهج الطالب مییو در حاش

ن دختران یرا ای. زامبر یمگر در فرزندان دختر پ ،دیآ می نسب تنها از جانب پدران به حساب
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ست. کالم رسول خدا یشان نیکسی همتاشان یر از این سبب غیبه رسول خدا منسوب بوده و به هم

ر یعنی غین مدعا دارد، یداللت بر مقداری از ا» دیشم برگزها خداوند من را از بنی«اند  که فرموده

 .ست!یر مطلبی، کفو مطلبی نیهاشمی کفو هاشمی و غ

 ها را به آن دو نداد که ازیل فاطمه زهرا سالم الله علین دلیرمی، رسول خدا به ایطبق سخن بج

ر هاشمی سنت رسول خدا است. یپس ندادن دختر هاشمی به غ ،شم کفو نبودندها نظر قومی با بنی

 د؟ین سنت عمل نمایتواند بر خالف ا می رمؤمنان یا امیآ

 سد:ینو مقدسی حنبلی به نقل از احمد بن حنبل می

هاشمی، کفو  یر بنیو غ ،ستیشی نیشی، کفو قریر قریاز احمد بن حنبل نقل شده است که غ

و  ،دیل برگزیفرمودند: خداوند من را از کنانه از نسل اسماع  را رسول خدایز ،ستیهاشمی ن یبن

 د.یشم من را برگزها ان بنیید و از میشم را برگزها ش بنییان قرید و از میش را برگزیان کنانه قریاز م

 توانند کفو باشند: شم نمیها چ قومی با احرار بنییکند که ه ح مییز تصریوبی نین قلیشهاب الد

یک کند که  می د آزاد، موردی را استثنایست. قیچ کس کفو آنان نیساداتی که آزاد باشند، ه

ن شخص یاگر ا ،اما موال شرط کند که فرزند غالم او باشد ،ز ازدواج کندیکنیک هاشمی، با 

ا یتواند او را به برده و  می کو مال ،شود می ز صاحب مادرشین دختر، کنیا آورد، ایدختری به دن

ن سبب یرا او برده است. و به همیز ،ج کند. حتی اگر هاشمی باشدین تزوییشخصی با نسب پا

 .ست)یرا برده سلطان نیتواند! (ز نمی ر هاشمی در آوردیحتی اگر سلطان بخواهد او را به عقد غ

جه، یبا حضرت خدک ا صهایسه کرد؟ آیکلثوم مقا توان خانواده و نسب عمر را با نسب امّ  ا مییآ

اب را یکسان باشد؟ آیتواند  ده زنان اهل بهشت است، مییو حنتمه با حضرت زهرا که س
ّ

ا خط

 برابر دانست؟  إ  رمؤمنانیتوان با رسول اکرم و ام می

توان ادعا کرد که عمر با آن حضرت  نمی چ وجهیم، به هیرمؤمنان بدانیکلثوم را دختر ام اگر امّ 

 .!!!کفو بوده است

وند یداند و از پ ز کفائت نسبی را شرط ازدواج مییفه دوم نین است که حتی خود خلیجالب ا

 کردند. ری مییل جلوگیهای اص افرادی که از خانواده پست بودند با خانواده

 سد:ینو سرخسی حنفی از بزرگان اهل سنت در کتاب المبسوط می

ن که با همتای او یمگر ا ،کنم ری مییجلوگ گفت: من از ازدواج زنان ت شده که مییاز عمر روا

 ن است که در ازدواج همتا بودن معتبر است.یل بر این دلیهم کفو او) باشد و ا(

 سد:ینو و عبد الرزاق صنعانی می
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گفت: من از ازدواج افرادی که دارای  م بن محمد بن طلحه نقل شده است که عمر مییاز ابراه

 مگر با همتای او باشد. ،مکن شرافت خانوادگی هستند منع می

کلثوم تناسب قومی و کفائت  فه دوم و امّ ین خلیا بیبند بود؟ آین مسأله پایز به ایفه دوم نیا خلیاما آ

 ت شده است؟ینسبی رعا

 جواب:

  خوانیم: می را به طور کامل  از ابن سعد با هم اند ابتدا روایتی که قزوینی در شروع نقل کرده

فرموده است عمر  می از پدرش ما را خبر داد که  جعفر بن محمد ثی ازیاض لیانس بن ع«

فرمود من دختران خود را   را از او خواستگاری کرد، علی  بن خطاب ام کلثوم دختر علی

برای پسران برادرم جعفر نگه داشته ام، عمر گفت او را به ازدواج من درآور به خدا سوگند بر روی 

 ن کار را انجامیبه اندازه من در خوش رفتاری با او باشد. علی فرمود اشود که  نمی افتین مردی یزم

 .»نشستند رساند .... می ان قبر و منبر رسول خدایدهم، عمر خود را به انجمن مهاجران که م می

بدون هیچ دلخوری، دخترش را به   شود که حضرت علی می از این روایت اینگونه استفاده

قول   د.و نه تنها ارعاب و خوفی در کار نبود بلکه حضرت عمردر آور  ازدواج حضرت عمر

 دهد. می به اکرام و ارج نهادند

و نه تحریم ازدواج غیر بنی هاشمی با  اند شم نقل کردهها اما  آن اقوالی که در مورد برتری بنی

 .بنی هاشمی!!

 : ل حضرت علیاین اقوال غیر معقول و خالف با آیات و شرع اسالم و واضحات است و به قو

و برداشت نادرست  اند و این متکلمان سخن ناحق گفته»... به کالم نگاه کن و نه به متکلم«

(البته نه همه آنها و در بعضی آقای قزوینی خیانت کرده است)، و البته بعضی از علما نیز از اند کرده

که عرب از عجم برتر است !! آیا شما این برداشت را  اند اینگونه برداشت کرده  این حدیث رسول

 است. رتری را در نژاد قرار ندادهکنید؟؟ نه چون چنین چیزی معقول نیست و خدا ب می قبول

 و اما دالیل رد این برداشت:

داد که او از بنی امیه بود.یا  دیگر   دو دختر خود را به سیدنا عثمان  حضرت محمد الف:

 زینب) به همسری ابوالعاص در آورد.دختر خودش را (

از دختر ابوسفیان خواستگاری کرد یعنی از بنی امیه!! و با عایشه   خود حضرت محمد -ب

 ی قریش بود و حفصه نیز مانند او و.....ها ازدواج کرد که او از کم ارزشترین طایفه

 .!!اند خالف سنت خودشان!!!!!عمل کرده  پس طبق استدالل شما محمد 
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 شم زن گرفته و همینطور حسن و حسین و ..... ها نیز از غیر بنی  حضرت علی -پ

 ؟؟؟ اند همه اینها خالف سنت عمل کرده

 .!!ا غیر از سید و سادات ازدواج کندبا این طرز استدالل، هیچ سیدی حق ندارد ب

 گوید:  می (در رد ابن مطهر حلی شیعی) در مورد این روایت شیخ االسالم ابن تیمیه ت:

شم و قریش از همه برتر هستند،بلکه در دیگر قبایل عرب ها این به آن معنی نیست که بنی

: سابقون االولون که تعداد اندکی آنها  از بنی
ً
شم و قریش ها مومنینی هستند که از آنها برترند مثال

شم هستند که ها یهستند و اکثر قریشیان در فتح مکه اسالم آوردند! ........ و اهل بدر افضل بر بن

 ۳۱۳(حمزه و علی و جعفر) در صورتی که اهل بدر اند شم بودهها نفر از بنی ۳در این جنگ فقط 

 .١اند شم که در بدر حضور نداشتهها . و اینها افضل هستند بر کل بنیاند نفر بوده

در مورد کسی که خدا  ٢شم بود.. آیا او نیز افضل است؟؟ها گذشته از آن ابو لهب نیز از بنی ج:

 او و زنش سوره تبت(المسد) را نازل کرد:

ٓ  َ�بَّۡت ﴿ ِ�  يََدا
َ
ٓ  ١ َوتَبَّ  لََهبٖ  أ �ۡ  َما

َ
 َذاَت  �نَارٗ  َ�ٰ َسَيۡص  ٢ َكَسَب  َوَما ۥَماُ�ُ  هُ َ�نۡ  َ�ٰ أ

 .]۳-۱المسد: [﴾ ٣ لََهبٖ 
) ۲نکرد (سودش   ی او و آنچه اندوختی) دارا۱ده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد (یبر«

 .»)۳د (یزبانه درآ بزودی در آتشی پر
دین خدا پارتی بازی قبول نمیکند و ابراهیم که فرزند آذر بت ساز و بت پرست بود،این نسبت 

تواند داشته باشد.  م برای پدرش هیچ نفعی نمییشود و فرزندی چون ابراه برای او ذمی محسوب نمی

 سراید:  می (یام)که از دعوت پدر روی برگرداند و شاعر نیزو همینطور است حال و روز فرزند نوح 

ــــت ـــــدان بنشس ــــا بـ ــــوح ب ــــر ن  پس
 

ـــد  ــــم ش ـــوتش گـــ ــــاندان نب  خــــ
 

 ســـگ اصـــحاب کهـــف روزی چنـــد
 

 پـــی نیکـــان گرفـــت و مـــردم شـــد 
 

 (گلستان سعدی)

 و موالنا:

 پـــور آن بـــو جهـــل شـــد مـــومن عیـــان
 

 پــــور آن نــــوح نبــــی از گمرهــــان 
 

 (مثنوی معنوی) 

 .مؤسسة قرطبة محقق:د. محمد رشاد سالم،ناشر:،شیخ االسالم ابن تیمیه،۱۳۵ص ،۷ج :منهاج السنة النبویة -١

 .در هر قبیله بیش و کم و خوب و زشت هست .. مرغی کالغ الشخور و دیگری هماست، پروین اعتصامی -٢

 

                                           



 163 شبهات (ازدواج امیر المؤمنین عمر با ام کلثوم) یبررس

و بعضی او را عموی آن   قارون که بعضی او را پسر عموی حضرت موسی ،و همینطور

 .اند دانسته  حضرت

 فرماید: می دانست ولی خداوند می شیطان هم خود را برتر از  آدم ح:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
نَ�ٰ  َذَكرٖ  ّمِن ُ�مَ�ٰ َخلَقۡ  إِنَّا �َّاُس ٱ �

ُ
ٓ  اُشُعو�ٗ  ُ�مۡ َ�ٰ وََجَعلۡ  َوأ ْۚ ِ�ََعاَرفُوٓ  �َِل َوَ�َبا  ا

�ۡ  إِنَّ 
َ
ِ ٱ ِعندَ  َرَمُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ َ ٱ إِنَّ  ُ�مۚۡ َقٮ  .]۱۳الحجرات: [﴾ ١٣ َخبِ�ٞ  َعلِيمٌ  �َّ

م تا یدیل گردانیم وشما را نژادها وقبایدیآفر (آدم وحواء) یای انسانها! ما شما را از مرد و زن«

حقا که  ن شما ست،یزگار تریخداوند پره ن شما در نزدیتر یگرامگمان ید، بیگر را بشناسیهمد

گاه است  .»خداوند دانا وآ
 کنید؟ ترین!!! افال تتفکرون؟؟ آیا تفکر نمی پرهیزگارترین نه خوش اصل و نسب

گویا این سخنان دیکته شده توسط شیطان نژاد پرست است و با همان طرز فکر نگارش شده، 

 گفت: می کما اینکه شیطان نیز

﴿ ۠ نَا
َ
 .]۷۶ص: [﴾ ِط�ٖ  ِمن ۥَتهُ وََخلَقۡ  نَّارٖ  ِمن َتِ� َخلَقۡ  هُ ّمِنۡ  َخۡ�ٞ  �
 .»ای!! دهیای و او را از گل آفر دهیمن از او (آدم) بهترم، مرا از آتش آفر«

 جناب قزوینی جواب بدهید: سبب عزت دار شدن لقمان حکیم و یا حضرت بالل چه بود؟؟ خ:

 .١داشت یشه نجارینژاد بود که پ یگوید: لقمان برده حبش بابن عباس

بود و خداوند به  یبزرگ یها اهان مصر بود که صاحب لبی: لقمان از س بید بن مسیسع

 .٢ش ارجمند نمودیامبریحکمت داد و به مقام پ یو

. و او از برده بودنش هم عبا نداشت چنانچه ٣ن نقل است: حکمت لقمان نبوت بودیث چنیاز ل

 داد. می : آیا تو برده فالنی نبودی؟ بدون ناراحتی جواب مثبتپرسیدند می وقتی از او

از لقمان برتر  ها شمیها حال وقت آن است که بپرسیم:آیا لقمان نسب نیکو داشت؟؟و آیا بنی

 هستند؟؟  

  َمنْ «که فرمود:  چه خوش گفته پیامبر
َ
أ که عملش  کسی« ١»�ََسبُهُ  بِهِ  �رُْسِعْ  لَمْ  َ�َملُهُ  بِهِ  َ�طَّ

 .»تواند او را سبقت دهد نمی نسبشاو را عقب بیندازد، 

 .بن ابی الدنیا در کتاب المملوکینا -١

 .۵/۱۶۱  و در منثوره -٢

 .مرجع سابق -٣
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ت و یش: خداوند تکبر و غرور جاهلیمردم قر یفرمایند: ( ا می یشانها و باز هم در یکی از خطبه

ده شده یآفر ک ، و آدم از خا همه مردم از آدم افتخار به پدران را از شما دور کرده است، 

 .٢)است

 .تکبر جاهلیت به آقای قزوینی سرایت کرده است!!ولی گویا آن غرور و 

اه رنگ یابوذر! بدان که تو بهتر از سرخ رنگ و س یفرمودند:ا  به ابوذر  امبر اسالمیپ

 .٣یداشته باش یبر او برتر یز گارینکه در پرهی، مگر ایستین

اعملوا أن «شاوندانش  اعالن نمود که: یخطاب به خانواده و خو  و مشهور است که محمد

شما در  یتوانم برا ید که من نمیعمل کن  و رسول  به دستورات الله« »ال أغني لكم من اهللا شيئا

 .»بکنم یبرابر الله  کار
م کنند، چون این بدعت

َ
هایشان  البته قزوینی و دوستانش حق دارند چنین ادعاهای باطلی را َعل

 فرماید: می خداوند ،است که آنها را وادار به گفتن چنین سخنانی کرده است

ا دِينِِهم ِ�  وََغرَُّهمۡ ﴿ ْ  مَّ ونَ َ�فۡ  َ�نُوا   .]۲۴عمران:  آل[﴾ َ�ُ
 .»نشان مغرور کرده استییشان آنان را در دها و بدعت«

جالب است که سخنان آقای قزوینی بسیار شباهت دارد با سخنان مشرکین مکه که در مورد 

ن یم مسکیتین یرا جز ا یش کسیدار شدن رسالت خو عهده یگفتند: خداوند برا می  بعثت پیامبر

 هنوا را فرستادین بین درست نبود که خدا بزرگان و سران مکه و طائف را کنار بزند و ایافت؟! این

 ه مشهود است:ین آین گفتار در ایکه انعکاس ا» ش قرار دهدیخو

ٰ  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  نُّزَِل  َ� لَوۡ ﴿  .]۳۱الزخرف: [﴾ َعِظي�ٍ  َ�تَۡ�ِ َقرۡ لۡ ٱ ّمِنَ  رَُجلٖ  َ�َ
 .»امده است؟!ین دو شهر بزرگ فرود نیاز ا یکیاز مردان بزرگ  یکین قرآن بر یچرا ا«

 کنیم: می و خداوند هم چنین جواب داد و ما هم آن را تقدیم آقای قزوینی

: . أخرجه أحمد۲۹۹رقم  ،۱/۱۶۵: والحاکم ،۳۶۴۳، رقم ۳/۳۱۷ :. أخرجه أبو داود۷۶۸رقم  ،۳/۴۵: ابن حبان -١

 ،۵/۱۹۵: والترمذی ،۴۹۴۶رقم  ،۴/۲۸۷: وأبو داود ،۲۶۹۹رقم  ،۴/۲۰۷۴: مسلم و ،۷۴۲۱رقم  ،۲/۲۵۲

رقم  به نقل از جامع االحادیث، .۵۳۴، رقم ۲/۲۹۲: وابن حبان ،۲۲۵رقم  ،۱/۸۲: وابن ماجه ،۲۹۴۵رقم 

 .۲۴۰۶۶و  ۲۰۰۱۳و  ۲۰۴۸۷

 .۵۱۱۶ح :سنن ابو داود -٢

 .۱۵۸ص ۵،ج  :مسند امام احمد -٣
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ُهمۡ ﴿
َ
 .]۳۲الزخرف: [﴾ َرّ�َِك  َت رَۡ�َ  ِسُمونَ َ�قۡ  أ
 یمگر ا«

ّ
 .»اند؟! تو یع رحمت خدایتوز ینان متصد
 خالصه کالم اینکه:

 از پدر و مادر (پروین اعتصامی) ی، مگویز ادب پرس، مپرس از نسب و ثروت ... ز هنر گو

 یا به قول عالمه اقبال الهوری:

ـــاریم ـــه تت ـــرک و ن ـــه ت ـــانیم و ن ـــه افغ  ن
 

ـــاریم  ـــک شاخس ـــم و از ی ـــن زاری  چم
 

ــت ــرام اس ــا ح ــر م ــو ب ــگ و ب ــز رن  تمی
 

ـــا   ـــه م ـــاریمک ـــو به ـــک ن ـــرورده ی  پ
 

 و باز هم به قول اقبال:

ـــد ـــی مبن ـــه اقلیم ـــتی دل ب ـــلم اس  مس
 

ــد  ــون و چن ــان چ ــدر جه ــو ان ــم مش  گ
 

 مــی نگنجــد مســلم انــدر مــرز و بــوم
 

 در دل او یـــــاوه گـــــردد شـــــام و روم 
 

 و به قول موالنا:

 ای بســــا هنــــدو و تــــرک همزبــــان
 

 ای بســـا دو تـــرک چـــون بیگانگـــان 
 

ــت  ــر اس ــود دیگ ــدلی خ ــان هم ــس زب  پ
 

 همـــدلی از همزبـــانی خوشـــتر اســـت 
 

 .(همزبانی را هم نژادی بخوانید!) 

********* 
نقل   در پایان این بحث برای تایید حرف پوچ خودشان چند روایت را از حضرت عمر

 که همه آنها یا کذب و یا ضعیف هستند. اند کرده

که جناب سرخسی برای این روایت سندی ذکر نکرده  اولین روایت را از سرخسی نقل کرده -۱

 منظور او این روایت بوده است:
ً
 و احتماال

رمردی ازدواج کرده بود و سپس شوهرش را کشته بود، نزد عمر آوردند، یزن جوانی را که با پ

د بازنی همسان خودش (هم کفو هر مردی بای ،حضرت عمر فرمود: ای مردم از خدا بترسید

 .١ازدواج کند و هر زنی نیز باید با مردی ازدواج کند که همسان او هست) خودش

 م الغسانی الشامی استیمر یأبو بکر بن عبد الله بن أب :راوی آن

 . ۴۲۸۵۷، ح ۷۱۶، ص ۱۵ج :کنز العمال ،۷۶۹، ص ۲ج :تاریخ المدینة -١
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 ،فيضع :فقال ،ميسئل عن أبى بكر بن أبى مرو ،سمعت أمحد بن حنبل« :ليقال حرب إسامع

 .»س بشىء يل :قوليسمعت أمحد  :عن أبى داود ،د اآلجريرضاه .و قال أبو عبيسى ال يكان ع

سألت حييى بن معني عن أبى بكر  :قال أبو حاتمفأنكر عقله . و ،رسق له حىل« :قال أبو داود

ضعيف  :قال أبو حاتممنكر احلديث . و ،ضعيف :قال أبو زرعة الرازفضعفه . و ،بن أبى مريم

ليس  :إبراهيم بن يعقوب اجلوزجانىقال . وقه لصوص فأخذوا متاعه فاختلططر ،احلديث

 .١»ضعيف . ... :و الدارقطنى ،بالقو . و قال النسائى

در آن اوضاع که یک مرد به قتل رسیده   و خنده دار است که چنین باشد!! یعنی حضرت عمر

 پردازد!؟ می به جای اجرای حد و سرزنش قاتل به دفاع از قاتل

 م بن محمد بن طلحه نقل شده.یابراهکند که از  می اق نقلو دومین روایت را از مصنف عبدالرز -۲

 را ندیده است.  این روایت منقطع است چون ابراهیم بن محمد بن طلحه حضرت عمر

ألن جعفر بن عون ثقة من رجال الشيخني إال أن « نویسد: می و محمد ناصر الدین آلبانی

 .٢»عىل كل حالالعلة األوىل ال تزال قائمة وهي االنقطاع فهو ضعيف 

 واُ�نَْكحُ  ال« نیز نقل شده:  جالب است که روایتی با همین الفاظ از قول حضرت محمد
َفاءِ  ِمنَ  إِال النَِّساءُ 

ْ
�

َ
 .»...األ

در آن مبشر بن  »كوهو مرتو كيه مبرش بن عتيوف«که این روایت نیز موضوع است چون:  

داند. و ابن  می و دارقطنی او را دروغگو ٣اند عتیک( یا بن عبید) وجود دارد که علما او را ترک کرده

 .٤الموضوعات یروید یه مبشر بن عبیف گوید: می طاهر نیز در مورد این روایت

أمحد بن قال أبو « نویسد: می نیز این روایت را در کتاب الموضوعات آورده و / و ابن جوزی

 .٥»ه إال مبرشيرويمتون واختالف إسناده باطل ال ـال ث مع اختالف ألفاظه يفيعد: هذا احلد

 .۲۹ص  ۱۲ج  :.. و تهذیب التهذیب ابن حجر ۷۲۴۱رقم  ۱۰۹ص  ۳۳ج  :تهذیب الکمال المزی -١

  ._ المکتب اإلسالمی _ بیروت ۲۶۶ص ،۶ج  :تخریج أحادیث منار السبیل آلبانی يإرواء الغلیل ف -٢

اسنادش ضعیف است =  گوید: و حسین سلیم اسد نیز می ۷۴۴۶ح  ۳۱۷ص  ،۴ج :مجمع الزوائد هیثمی -٣

 .دمشق  –_ دار المأمون للتراث  ۲۰۹۴ح   ۷۲ص ،۴ج  :مسند أبی یعلی

 ._ طبعة مؤسسة الکتب الثقافیة۹۶۹ح  :معرفة التذکرة،ابن طاهر مقدسی -٤

 .بیروت ،دار الفکر ،۴۱۸ص ،۶ج :ضعفاء الرجال، الجرجانی يالموضوعات و الکامل ف -٥
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 عدم کفائت سنی عمر با ام کلثوم: شبهه:
 خود خلید در ازدواج رعایکی از مسائلی است که بایت تناسب سنی یرعا

ً
فه دوم یت شود. و اتفاقا

 رمردان با دختران جوان مخالف بوده است. یبا ازدواج پ

 سد: ینو د بن منصور در سنن خود مییسع

رمردی ازدواج کرده بود و سپس شوهرش را کشته بود، نزد عمر آوردند، یزنی جوانی را که با پ

زنی همسان خودش (هم کفو خودش )  د بایهر مردی با  د،یعمر گفت: ای مردم از خدا بترس

 د با مردی ازدواج کند که همسان او هست.یز بایی نازدواج کند و هر زن

 ت شده است؟یکلثوم رعا ن عمر و امّ یا تناسب سنی بیآ

ر یچنانچه ابن أث ،ن ازدواج در سال هفده هجری اتفاق افتاده استیبنا به نقل اهل سنت ا

 سد:ینو ز مییجزری ن

  فاطمه دختر رسول خدابن ابی طالب که فرزند  یکلثوم دختر عل در سال هفدهم عمر با امّ 

 .با او عروسی کرد! هبود ازدواج کرده و در ماه ذی القعد

ا آمده است در زمان خواستگاری عمر هفت ین سال زندگی نبی مکرم به دنیز که در واپسیکلثوم ن امّ 

 سد:ینو قت اشاره کرده و میین حقیشتر نداشته است. چنانچه ابن سعد در طبقات به ایا هشت سال بی

 ده بود.یکلثوم به سن بلوغ نرس در حالی که هنوز امّ  ،کلثوم ازدواج کرد با امّ  عمر

 ،کشته شد، شصت و سه سال داشته ه ۲۳گر عمر بن الخطاب هنگامی که در سال یاز طرف د

سال فاصله سنی  ۵۰ش از یکلثوم و عمر ب ن امّ یعنی بی ،، پنجاه و هفت ساله بوده ه ۱۷پس در سال 

 وجود داشته است.

کلثوم هفت ساله و عمر بن خطاب پنجاه  ن امّ ین است که چه تناسبی بیپرسش ما از اهل سنت ا

 و هفت ساله وجود داشته است؟ 

امبر یها خواستگاری کردند، پیهنگامی که ابوبکر و عمر از مادرش حضرت زهرا سالم الله عل

 ها دانست. ل بر رد خواستگاری آنیعدم تناسب سنی را دل

 سند:ینو حش و نسائی در سننش مییصح ابن حبان در

امبر یکند که ابوبکر و عمر از فاطمه خواستگاری کردند، پ ده از پدرش نقل مییعبد الله بن بر

امبر او را به یخواستگاری نمود، پ  یها فرمود: فاطمه خردسال است، سپس عل به آن اسالم 

 درآورد.  یازدواج عل
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ن به وجود آمده یخین فرزند حضرت زهرا و شیتر ن کوچكیب ها ن تناسب سنی، پس از سالیا ایآ

 بود؟

امبر را که در هنگام خواستگاری ین همان سخن پین ازدواج نبود، عی، چون موافق با ارمؤمنان یام

کلثوم هنوز خردسال  امّ «د: یگو ان کرده و مییها السالم در پاسخ آن دو فرموه بود، بیاز حضرت زهرا عل

 .»است

 ۷کلثوم  ساله و امّ  ۵۷ن عمر یت و چه شباهتی بیم، چه سنخیپرس عالمان سنی می نیما از ا

 ساله وجود داشته است؟

گران یت تناسب سنی را برای دیفه دوم رعایات اهل سنت، خلیچگونه است که طبق روا

 ن قانونیاما خود به ا ،کنند ری مییرمردان با دختران جوان جلوگیدانند و از ازدواج پ ضروری می

 کند؟ ده است، ازدواج مییست و با دختری که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیبند نیپا

 شود: ه نمیین آین عمل مصداق ایا ایآ

﴿ 
ۡ
تَأ

َ
ِ  �َّاَس ٱ ُمُرونَ � ِ لۡ ٱب نُفَسُ�مۡ  نَ َوتَنَسوۡ  ِ�ّ

َ
نُتمۡ  أ

َ
فََ�  َبۚ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لُونَ َ�تۡ  َوأ

َ
 قِلُونَ َ�عۡ  أ

 .]۴۴البقرة: [﴾ ٤٤
ن که شما کتاب یبا ا ،دیینما اما خودتان را فراموش می ،دیکن کی دعوت مییا مردم را به نیآ«

 .؟!»دیشیاند ا نمیید! آیخوان (آسمانی) را می

 جواب:

 ضعفش مشخص شد.اند روایتی را که از سعید بن منصور نقل کرده
ً
 ، قبال

 ۵۰و عمر  :(صحیح) و افزوده اند ساله بوده ۵۷هجری  ۱۷در سال   حضرت عمر اند گفته

 .(کذب) تر بوده!!! سال از ام کلثوم بزرگ

 نیز گفتیم: در مورد تولد ام کلثوم تنها یک قول دقیق نقل شده و آن هم اینکه وی در  
ً
همانطور که قبال

به   و چنانکه گفته شد او از زینب بزرگتر بود و زمانی که حضرت عمر ١تولد یافت یسال ششم هجر

 سال داشت. ۱۲یا  ۱۱خواستگاری ام کلثوم رفت وی 

به دنیا آمد. و آقای قزوینی با این قول   ام کلثوم در اواخر عمر حضرت رسول اند بعضی از علما گفته

 در سال  اند گفته
ً
 ساله خواهند بود.۷یا  ۶هجری  ۱۷که درسال  اند به دنیا آمده ۱۱یا  ۱۰که ام کلثوم حتما

 سخن هیچ تناقضی با سخن امام ذهبی و ابن کثیر و دیگران ندارد زیرا.. گوییم: این می

 .۵۰۰ص ۳سیر اعالم النبالء ج ،۲۳۸ص :اعالم النساء ،۱۲۶ص ۱ج :طالب بن ابی موسوعة االمام علی -١
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 عمر آدمی را
ً
 توان به سه قسمت کلی تقسیم کرد. می اصوال

 .اواخر عمر -۳اواسط عمر و  -۲اوایل عمر و  -۱

تا  ۱توان اوایل عمرشان را از سن  می و اند سال عمر داشته  ۶۳  حضرت رسول اکرم

 البته) سالگی. ۶۳سالگی تا  ۵۵و اواخر آن را از  ۴۰تا ۳۰سط آن را از سالگی گفت و اوا۱۰
ً
 (مثال

سال داشته و   ۵۷ یعنی زمانی که پیامبر اند هجرت به دنیا آمده ۶و حضرت ام کلثوم در سال 

 بردند.  می در اواخر عمرشان به سر

 .کردن است کنند سر خود را زیر برف می پس این ادعایی که آقای قزوینی از آن دفاع

 چرا دختر خود ا به شیخین نداد.  و اما اینکه حضرت محمد

یعنی  .١سال قبل از بعثت متولد شد ۵ه(س) در نزد اهل سنت مشهور است که حضرت فاطم

 .اند )سال سن داشته۱۸(یا ۱۷سال سن داشت و در وقت ازدواج حدود  ۲۸در هنگام وفات 

یعنی در  .٢سال بعد! از بعثت به دنیا آمد ۵و در نزد اهل تشیع مشهور است که فاطمه(س) 

 .!اند سال سن داشته ۷سال و در وقت ازدواج حدود  ۱۸هنگام وفات 

  کنیم که طبق آن، حضرت علی می و چون طرف بحث ما اهل تشیع هستند ما نظر آنها را قبول

تر!)  ساله(یا کمی باال و پایین ۸تر) با حضرت فاطمه  یینباال یا پا سالگی (یا کمی ۲۴در سن 

سال بوده است و مهم اینکه فاطمه(س) به سن بلوغ نیز  ۱۶ازدواج کرده که اختالف سنی بین آنها 

 .!!اند نرسیده بوده

 اختالف سنی نبود و اصل دلیل ایشان امر خداوند بود.  ولی تنها دلیل حضرت محمد

نیز با   دانید.. حضرت علی  می اگر شما اختالف سنی را دلیل بر این ماجرا :پرسم می حال

آیا  کنید؟  می امامه بنت ابی العاص(خواهر زاده فاطمه) اختالف سنی داشت این را چگونه توجیه

 .دانید!!؟  می این را هم خالف سنت

، ۱ج :. مشکل اآلثار، طحاوی۴۸ص :الطالبیین و مقاتل ۵۲ص :، و ذخائرالعقبی۲۷۷، ص۱ج :الخمیس تاریخ -١

.) و ۵۲ص :، و ذخائرالعقبی۲۷۸، ص۱ج :الخمیس (تاریخ سال قبل از بعثت ۱۲... البته بعضی نیز ۴۷ص

 (همان). اند سال را نیز ذکر کرده ۷بعضی 

جریر  محمد بن ،کلینی ،.)، نشر بصیرتی۶االئمه، ضمن مجموعه نفیسه، ص  الثلج بغدادی، م (تاریخ ابن ابی -٢

 الموالید تاج«طبرسی در  ،»المناقب«شهر آشوب در کتاب  ، ابن»دالئل االمامة«طبری امامی، صاحب کتاب 

توان نام برد. البته بعضی از علمای  می »توضیح المقاصد«و شیخ بهایی در . )»۹۷(ضمن مجموعه نفیسه، ص

 د. ان بعد از بعثت را ذکر کرده ۵ز سال اهل سنت نی

 

                                           



 به روشنی آفتاب  170

.. یعنی حضرت خیر البشر،  اند گذشته از اینها شخصی بهتر از ابوبکر و عمر چنین ازدواجی کرده

سال داشتند! و حضرت  ۶(ع) رفت... ام المومنین فقط  زمانی که به خواستگاری عایشه ، محمد

 .!گیرید؟؟ می هم خورده  آیا به محمد ،سال از عایشه (ع) بزرگتر بودند ۵۰حدود   محمد

از سنت تخلف   گویید عمر می وقتی شما ، سنت چیست؟؟ روش و شیوه زندگی محمد

عین عمل ایشون را مرتکب شدند. به   عمل کرد ولی عمر  کرد یعنی خالف عمل رسول الله

 .!اند را زنده کردند و ازدواجی مانند ازدواج ایشان انجام داده  تعبیری ایشون سنت رسول الله

دادند   دختر خودشان را به عمر  نیز به تبعیت از حضرت صدیق  حضرت علی

 .در آوردند!  دختر خود را به ازدواج رسول الله  ور که حضرت ابوبکرهمانط

 .١بکر وعمر یأب ین من بعدیاقتدوا باللذ :ثابت است که فرمود  و از حضرت رسول

 .٢بعد از من به ابوبکر و عمر اقتدا کنید

کند.چگونه خود   می علت ندادن دخترش را فقط اختالف سنی بیان  اگر حضرت محمد

کنند؟؟ اینجاست که گویا شیعه این آیه را   می عایشه فراموش هایشان این امر را هنگام ازدواج با سید

  :٣دانند که  می  شرمی در مورد حضرت محمد بی با کمال

﴿ 
ۡ
تَأ

َ
ِ  �َّاَس ٱ ُمُرونَ � ِ لۡ ٱب نُفَسُ�مۡ  نَ َوتَنَسوۡ  ِ�ّ

َ
نُتمۡ  أ

َ
فََ�  َبۚ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لُونَ َ�تۡ  َوأ

َ
 قِلُونَ َ�عۡ  أ

 .]۴۴البقرة: [﴾ ٤٤
با این که شما کتاب  ،نمایید  اما خودتان را فراموش می ،کنید  آیا مردم را به نیکی دعوت می«

 .»!!؟اندیشید خوانید ! آیا نمی (آسمانی) را می

، رقم ۱/۳۷: ، وابن ماجه۳۶۶۲، رقم ۵/۶۰۹ :، والترمذی۲۳۲۹۳، رقم ۵/۳۸۲: حدیث حذیفة: أخرجه أحمد-١

: البزار۹۷
ً
، ۳/۷۹: ، والحاکم۳۸۱۶، رقم ۴/۱۴۰: األوسط ي، والطبرانی ف۲۸۲۷، رقم ۷/۲۴۸: . وأخرجه أیضا

، ۴۴/۲۳۳: أخرجه ابن عساکر حدیث أنس: .۵/۱۴: . وابن عساکر۹۸۳۶، رقم ۵/۲۱۲: ، والبیهقی۴۴۵۴رقم 

: الطبرانی ف۳۰/۲۲۸: حدیث ابن مسعود: أخرجه ابن عساکر
ً
. به ۷۱۷۷، رقم ۷/۱۶۸: األوسط ي. وأخرجه أیضا

 گزارد.   نقل از جامع االحادیث سیوطی .. این روایت از طرق متعدد نقل شده که هیچ شکی در صحتش باقی نمی

ت من و سنت خلفای هدایت شده و هدایت کننده بعد از من عمل فرمود:به سن  و نقل شده که آن حضرت -٢

ترمذی آن را حسن صحیح و  ،۵۵الحافظ نور الدین الهیثمی ح  ،کنید... بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث

 داند.   ابن حبان آن را صحیح می

ر آن باشد مخالف بوده گویند: خود حضرت عمر با ازدواجی که اختالف سنی د تر حضرات شیعه می کمی قبل -٣

 .دهند! ولی خودش چنین ازدواجی کرده و این آیه را نشان می
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 ، خنده دار است که اینها ازدواج عمراند این دکاندارن شرایط و فرهنگ عرب را فراموش کرده

 دانند ولی در مورد ازدواج محمد  می را خالف سنت  چوناند (ع) سکوت کرده با عایشه ! 

 دانند در این صورت ارتباط خود را به وسیله قیچی نامرئی با اسالم قطع خواهند کرد.  می

ساله  ۸نیز فاطمه   رود.. حضرت علی می ساله ۶به خواستگاری دختر   حضرت محمد

 گیرد.  می به زنی ١را

 ز پوچ است.پس این ایراد نی

 نقل کردیم:  و دلیل آنحضرت
ً
 در رد کردن حضرت صدیق و فاروق همان بود که قبال

َ  إِنَّ «فرمودند:   حضرت َمَرِ�  ا�َّ
َ
نْ  أ

َ
جَ  أ َزوِّ

ُ
ٍّ  ِمنْ  فَاِطَمةَ  أ همانا خداوند مرا امر کرد « .٢»يلَعِ

 .»که فاطمه را به ازدواج علی درآورم
من  كلكن اهللا زوجو ك: ما انا زوجتفقال هلا رسول اهللا « نویسد:  می و همچنین کلینی

  فرمود: من تو را به ازدواج علی ل خطاب به فاطمه  پس رسول خدا« .٣»السامء.....

 .»در نیاوردم بلکه خدا از آسمان شما را به ازدواج هم در آورد

 عدم صالحیت اخالقی عمر براي ازدواج با ام کلثوم: شبهه:

 دختر عتبه از ازدواج با عمر به خاطر برخورد تند او: یخوددار

ا رفت، عمر یان از دنید بن ابوسفیزیر هنگامی که یر و ابن کثیطبری، ابن اث مطابق نقل بالذری،

ت آن را چنیوی نپذ ،ابان ـ دختر عتبه ـ خواستگاری کرد از همسرش امّ 
ّ
 ان کرد: ین بیرفت و عل

عمر بن خطاب عبوس و « .»هريقلّ خيغلق أبوابه، ويرج عابساً، خيدخل عابساً، ويألنّه «

رون یبندد. (و اجازه ب می دِر خانه را ،گردد می شود و عبوس و اخمو خارج می رو وارد منزل ترش

 .»استک دگی به همسرش) اندیرش (رسیدهد) و خ نمی رفتن به همسرش
 جواب:

، حضرت  داشته من جمله: حضرت عمرالزم به ذکر است که ام ابان خواستگارهای زیادی 

 . و سیدنا طلحه  ، حضرت علی زبیر

 .البته اگر تاریخ تولد وی را طبق سلیقه شیعه،سال پنج بعد از بعثت بدانیم -١

 اند. گوید: طبرانی آن را روایت کرده و راویانش ثقه  می ۱۵۲۰۸، به شماره »مجمع الزوائد«هیثمی در  -٢

 .۲۴۱ص  ۲۱ج  :و وسائل الشیعة حر عاملی ۳۷۸ص  ۵ج  :کلینیالکافی  -٣
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خواستگاری هر چهار نفر را  ،خود با سند صحیح و همچنین ابن عساکر كحاکم در المستدر

 کنند: می اینگونه نقل

موسی بن ابی طلحه گفت که عمر بن الخطاب از ام ابان دختر عتبه بن ربیعه خواستگاری کرد 

 او به دلیرمندی داخل :گفت ؟ابان، ابا ورزید، به وی گفتند که چرا خواستگاریش را نپذیرفتیاما ام 

است گویا  ایش ربودهامر آخرتش وی را از امر دنی گردد  می شود وبه دلیرمندی خارج  می

 .١نگرد  می ربش(خدایش) را به دو چشمش

ورزد وی را   می ام ابان از ازدواج باوی امتناع ،نماید  می سپس زبیر بن العوام از وی خواستگاری

 ش را گرهها یی که همسرش با آن موها از وی را در تارای  اشاره :پرسند گفت  می از علت این امتناع

 .بیند نمی بندد  می

س لزوجته يل :قالت(؟ اما وی نپذیرفت گفته شد که چراسپس علی از وی خواستگاری کرد 

گفت: همسرش از وی به جز  )وكان وكان ،تيت وكيك :قوليو ،منه إال قضاء حاجته

 سپس طلحه از وی خواهان ازدواجگوید   می بیند و چنین وچنان نمی همبستری چیزی دیگر را

شناسم   می من اخالقش را :؟ گفتاین همانا همسرم است گفتند چرا  گوید  می گردد وی  می

شود و هنگام خروج تبسم نقش بر لبانش است و اگر   می شود خنده کنان وارد  می هنگامی که وارد 

گردد   می نماید واگر عملی را انجام دهم ممنونم  می دهد واگر سکوت نمایم آغاز  می چیزی بخواهم

گفت: ای ابا   هنگامی که آن دو ازدواج نمودند، علی بخشد و  می اگر گناهی کنم و

از پرده  ،یم،  گفت: با وی سخن بگوبا ام ابان صحبت نما ،محمد(طلحه) اگر اجازه دهی

گفت: بر تو سالم،   ،اش گرفت و گفت: سالمتی باد برتو ای کسی که نفسش عزیز است حجله

 گفت: امیرالمومنین از تو خواستگاری کرد وی را نپذیرفتی، گفت: این چنین بود، علی  علی

  گفت: زبیر پسر عمه رسول الله تگاری کرد اما تو امتناع و یکی از دو حواریش از تو خواس

دارم از تو خواستگاری کردم و  گفت: من با قرابتی که با رسول الله ورزیدی، گفت: بلی چنین بود، 

ترین ما را ازدواج  که زیباترین ما را و انفاق کنندهگفت: قسم به الله   ابا کردی، گفت: بلی. علی

نََّك تَراه«است که فرمودند:  شبیه سخن نبی اکرم  ،این تشبیه -١
َ
ْن َ�ْعبَُد ا�َّ َك�

َ
(احسان یعنی:) « یعنی:» أ

 (بخاری و مسلم)» بینی پرستش خدا چنانکه که گویی او را می
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 .١کند)  می این چنین عطاای  نموده

خشک   چه گفت؟!؟؟ اگر حضرت عمر  ابان در مورد حضرت علیپس دیدید که ام 

 کند که گویی او را با دو چشم خود می است و به دنیا رغبتی ندارد و آنچنان خدایش را عبادت

   .بینند!!!! به گفته ام ابان همسرانش از او به جز همخوابی چیزی نمی  بیند... حضرت علی می

 فلسفه بافی کنیم و بگوییم: ها حی منزل گرفته و مانند شیعهو حاال ما هم سخن ام ابان را و

ِيٱ ُل ِمثۡ  َولَُهنَّ ﴿ ِ  ِهنَّ َعلَيۡ  �َّ  ٱب
ۡ  .]۲۲۸البقرة: [﴾ ُروِف َمعۡ ل

د شوهران ادا بکنند) همانگونه که بر آنان ی) است (که بایهمسران (حقوق و واجبات یو برا«

 .»ستهیشا یا به گونه د همسران اداء بکنند)ی) است که (بای(حقوق و واجبات
کرده و این خالف  رسیده و حقوق آنها را ادا نمی و بگوییم: حضرت علی به همسران خود نمی

 .٢امر الهی است و ....

بد نبود تمام  است. تاب بالذری و ابن قتیبه و.. دادهو آقای قزوینی با کمال حماقت آدرس به ک

 :اند که آنها اینگونه نوشته خواندند! می ماجرا را

خطب عمر بن اخلطّاب أمّ أبان بنت عتبة بن ربيعة بعد أن مات عنها يزيد « ابن قتیبه و بالذری:

بن أيب سفيان، فقالت: ال يدخل إال عابساً وال خيرج إال عابساً، يغلق أبوابه ويقلّ خريه..... وخطبها 

، فقالت: ليس للنساء منه حظّ إال أن يقعد بني شعبهن األربع ال يص  .٣»بن منه غريهعيلّ

عمر بن الخطاب از ام ابان دختر عتبه بن ربیعه بعد از  وفات شوهرش یزید بن ابی سفیان 

 یش راها اش  گرفته است درب گفت: وی هنگام ورود و خروج چهره خواستگاری کرد، ام ابان

بستری بندد و خیرش کم است .... سپس علی از وی خواستگاری کرد گفت زنان به جز هم  می

 .یگر حقی از وی ندارند!!د

 .بود!! ها این هم یک نمونه از کاربرد قیچی شیعه

 نویسند: می را ذکر کرده و اینگونه ها ابن عبدالبر و ابن اثیر این خواستگاری

و در  ۳۶۵۹۲ح  :و کنز العمال ،۱۹۸ص  ۷۰و ج  ۹۷ص  ۲۵ ج :تاریخ دمشق ،۵۶۲۹ح  :مستدرک حاکم -١

و  ۱۱۸۸۸رقم  ۳۵۴ص  ۸ج  ة:ها اشاره شده: االصاب بعضی کتب نیز به صورت گذرا به این خواستگاری

 .۴۲۶ص  ،۳ج  :و اسد الغابة ۴۱۱۸ رقم ۱۹۲۴ص  ۴ج  :االستیعاب

(نعوذ بالله) قرائن   سیدنا علی را داشته باشیم البته اگر در این مورد بخواهیم مطلب بنویسیم و قصد متهم کردن -٢

 شود. زیادی در روایات شیعه موجود است که البته به جز زندیق و رافضی به آن جمله روایات متوسل نمی

 .۳۷۹ص  ،۱ج   :عیون األخبار ابن قتیبة ،۲۶۰ص  ،۳ج  :أنساب األشراف -٣
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ام قدمت من الشام خطبها عمر ـأم أبان بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ل«

واحد منهم إال طلحة، فتزوجها طلحة بن عبيد اهللا ال وعيل والزبري، وطلحة، فأبت من كل 

 .١»أعلم له رواية

ة.قال أبو عمر: ية خالة معاويعة بنت عبد شمس العبشميأم أبان بنت عتبة بن رب« :ابن حجر

 وطلحة فأبت إال من طلحة فتزوجها. ال أعلم هلا ريوالزب یملا قدمت من الشام خطبها عمر وعل

 .٢»ةيروا

 ختر ابو بکر از ازدواج با عمر به خاطر اخالق تند او:شبهه: امتناع د
 شه گفت:یکلثوم دختر ابوبکر به خواهرش عا مطابق نقل ابن عبدالبر، امّ 

 .دانی؟! می ری او را در زندگییگ ی و سختیم که تندخویخواهی من به ازدواج کسی درآ می تو

روم و آنجا  می ن کار وادار کنی، کنار قبر رسول خدا یبه خدا سوگند اگر مرا به ا سپس افزود:

 د.یاد خواهم کشی(به عنوان اعتراض) فر

فه یکلثوم دختر ابوبکر، با آن که عمر، هم خل م که حتی دختر کم سّن و سالی همانند امّ ینیب می

 شود.  مین ولی حاضر به ازدواج با وی ،ار دوست و همراه بودین است و هم با پدرش ابوبکر بسیمسلم

رد و دختر یده بگیژگی اخالقی عمر را نادین ویا ر مؤمنان یحال چگونه امکان دارد که ام

 خردسالش به دست او بسپارد؟

 جواب:

 ب از ام کلثوم بنت صدیق  در باال ثابت شد که ماجرای خواستگاری حضرت عمر 
 .!!بزندهایی  ساله چنین حرف ۴یا  ۳جعلی است و بسیار بعید است که دختر

هرگاه شرم «. ٣»ِشئَْت  َما فَاْصنَعْ  �َْسَتِح  لَمْ  إَِذا«آنجا که فرمود:   و چه راست گفت، پیامبر 

 .»نکردی، هرچه که بخواهی انجام ده!
 

 

 .۴۲۶ص  ،۳ ج :و أسد الغابة ۴۱۱۸ رقم ۱۹۲۴ص  ،۴ج  :اإلستیعاب -١

 .۱۱۸۸۸  رقم ۳۵۴ص  ،۸ج  :معرفة الصحابة ياإلصابة ف -٢

 .۳۴۸۳صحیح بخاری، شرح فتح الباری، کتاب أحادیث األنبیاء، باب بینما امرأة ترضع ابنها، حدیث شماره  -٣
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 زد: عمر همسرش را کتک مى شبهه:
نی یزد. ابن ماجه قزو می کن بود که همواره زنانش را کتیفه دوم ایهای اخالقی خل یژگیکی از وی

 سد:ینو کی از صحاح سته اهل سنت است مییدر سنن خود که 

 س نقل شده است که گفت:یاز اشعث بن ق

ک برخاستم و او را از کت ،زند می کدم همسرش را کتیهای شب د مهیشبی مهمان عمر بودم ن

 زدن همسرش منع کردم. هنگامی که به بسترش برگشت گفت:

ن است): کسی یام، آن را به خاطرت بسپار (آن جمله ا دهیای از رسول خدا شن ای اشعث! جمله

 زنی. میک د که چرا همسرت را کتیحق ندارد از مرد بپرس

 ت در مسند احمد بن حنبل نیز موجود است.ین روایه همیشب

 خواهد زد؟ک داند او دخترش را کت شود دخترش را به کسی بدهد که می چ عاقلی حاضر مییا هیآ

ن فرد یدخترش را به چن رمؤمنان یی عمر، چگونه ممکن است امت اخالقین وضعیبا ا

ت روح رسول خدا و حضرت ین ازدواج اسباب آزار و اذیخشن و بد اخالق بدهد و با تن دادن به ا

 هما را فراهم کند؟یزهرا سالم الله عل

 جواب:

 ،فیضع نویسد: می و در زیر همین روایت هف سنن ابن ماجیح وضعیآلبانی در کتاب صح

) و همچنین در سنن ابن ماجه که ۶۲۱۸ف الجامع (ی) ضع۴۷۷۶( هفیالضع ،)۲۰۳۴اإلرواء (

و نیز به مسند امام  ١فیضع :یخ األلبانیقال الش :اند محقق نوشته ،نیز اند آقای قزوینی آدرس داده

ب یق شعیکه در آن، از قول محقق این چنین نوشته شده: تعل اند احمد بن حنبل آدرس داده

که ایشان  اند و همینطور به کتاب احادیث المختاره مقدسی آدرس داده ٢فیإسناده ضع :نؤوطاألر

 ».فيإسناده ضع« :نیز نوشته

 .٣فة والباطلةیث الضعیاألحاد يبرای تفصیل بیشتر مراجعه کنید به کتاب النافلة ف

گویم: اگر  می و شاید شیعه بگوید: این روایت در کتاب شما موجود است به ما چه!!! در جواب

: توانیم از کتب شیعه چنین روایاتی و بدتر از این را استخراج کنیم. می بنا به این است ما
ً
 مثال

َساءِ ۱۹۸۶ح ۶۳۹، ص ۱ج  :سنن ابن ماجه -١ ْرِب النِّ
َ

 .بیروت ،دار الفکر ،، َباب ض

 ،مکتبة المنار ،۵۰و همینطور در کتاب مختصر کتاب الوتر المقریزی ص ۲۰، ص ۱ج  :مسند إمام احمد -٢

 .الزرقاء،األردن

 .دار الصحابة للتراث ،۶ص  :األحادیث الضعیفة والباطلة أبو إسحاق الحوینی يالنافلة ف -٣
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 آمده:   خطاب به سیدنا علی ل در االمالی شیخ طوسی و.... از قول حضرت فاطمه

 فرزند ابو طالب! یا«. ١»يا ابن أيب طالب! اشتملت مشيمة اجلنني وقعدت حجرة الظنني«

 .»!یر قابل اعتماد هستیمتهم وغک نیو ا ست!یتو ن انسان در یخلق خو
تا آن حد فاطمه را ناراحت کرده بود که   نتیجه بگیریم که: حضرت علی ها حال مانند شیعه

 .داند!!!! را آدم نمی او علی 

 :در فروع آورده است که ینیکل یو روایت دیگری که آقا

نبود! چون پدرش داخل خانه  یراض یاز ازدواجش با عل -هایسالم الله عل -حضرت زهراء«

ما يبكيك؟ فواهللا لو كان يف أهيل خري منه ما زوجتكه، وما أنا «کند فرمود:  می هیکه گر دید دیگرد

 دایرا پ یل من بهتر از او کسیبخدا قسم اگر در فام یکن می هیچرا گر« »زوجتك ولكن اهللا زوجك

 .٢»است او داده یام خداوند ترا به زن او نداده یدم، من ترا به زنکر  می کردم او را دامادم  می

د یده نزد حضرت زهراء (س) رفتند تا پدرش را دیبا بر  پس از ازدواج که حضرتش :اربلی

قلة الطعام وكثرة اهلم وشدة  :قالت ما يبكيك يا بنية؟«آلود شد حضرت فرمودند: ک چشمانش اش

ت طعامیبدل :؟ فرمودیکن  می هیدخترم !چرا گر« .٣»السقم
ّ
 .»ها و شدت غمها یو کثرت ناراحت ،ل قل

. »یوطال سقم یاشتدت فاقت یاهللا لقد اشتد حزنو« :هست که فرمود یگریت دیو در روا

 .٤»ده استیگرد یام طوالن یماریوب،اد شدهیام ز ی،تنگدست ام شدت گرفته یبخدا قسم ناراحت«

 نیست.که البته در کذب بودنشان شکی 

 

 ،۱۴۵ ص ،۱ج  :االحتجاج  طبرسی ،۶۸۳ص  ۱ج  :االمالی طوسی ،۵۷ص  ۶ج  :مستدرك سفینة البحار -١

ص  :الدر النظیم ابن حاتم عاملی ،۱۴۸ص  ،۴۳ج  :بحار االنوار ،۵۰ص  ،۲ج  :مناقب ابن شهر آشوب

 .۱۵۰، بیت األحزان عباس قمی ص ۴۷۸

 .۱۴۴ص  ،۴۳ج  :و بحار األنوار مجلسی  ۲۴۱ص  ،۲۱ج  :وسائل الشیعة ،۳۷۸ص  ۵ج  :الکافی -٢

مختصر تاریخ دمشق ابن منظور ج  ،۳۳۸ص  ،۱۵ج  :شرح إحقاق الحق مرعشی ،۱۴۸ص  ،۱ج  :کشف الغمة -٣

 .۱۳۰۴ح  :و فضائل الصحابة احمد بن حنبل ۳۸۶ص  ،۵

و مسند  ،۲۴) ص ۱ابن عقده کوفی پاورقی(  فضائل أمیر المؤمنین ،۱۴۸ص ۱ج  :کشف الغمة اإلربلی -٤

 ،۱۲۶ص  ،۴۲ج  :تاریح دمشق ابن عساکر ،۱۰۱ص  ،۹ج  :مجمع الزوائد هیثمی ،۲۶ص  ،۵ج  :امام احمد

 .اصفهان  –العامة   _ مکتبة اإلمام أمیر المؤمنین علی  ۶۶ص  :المغربی ،فتح الملك
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 عدم کفائت دینی عمر با ام کلثوم: شبهه:
 کی از شرائط ازدواج است.یز ینی نیت کفائت دیطبق نظر اهل سنت، رعا

 سد:ینو ان ثوری مییأبو طالب مکی به نقل از سف

د ین زن چقدر مال دارد، بدانید که ایگفت: هنگامی که مردی خواستگاری کرده و بگو می ثوری

 .د!یو دختر ندهکه او دزد است! و به ا

 د دختر داد.یگذار و به فاسق و ستمگر، و شارب خمر و رباخوار نبا ن به بدعتیهمچن

ش را قطع کرده و سرپرستی دختر یش را نابود کرده و رحم خوین خوین کند، دیاگر کسی چن

 نها همتاییکرده است! اک ن دختر را تریکی به ایرا او نیز ،ش را به خوبی انجام نداده استیخو

 .ستند!یف نیدختر آزاد مسلمان عف

در ازدواج شرط است » ینیکفائت د«کند که  ح مییه حنابله تصرین فقیابن قدامه مقدسی، برتر

چ قومی یسد که هینو د. و سپس به نقل از احمد بن حنبل مییفه ازدواج نمایتواند با عف و فاسق نمی

 ند:ینما ها ازدواج توانند با آن ستند و نمییشم کفو نها با بنی

ف ین سبب فاسق همتای زن عفیبه هم ،ن دار و صاحب رتبه باشدیهمتا کسی است که د

 را شهادت فاسق مردود است...یز ،ستین

هاشمی، کفو  یر بنیو غ ،ستیشی نیشی، کفو قریر قریو از احمد بن حنبل نقل شده است که غ

و  ،دیل برگزیفرمودند: خداوند من را از کنانه از نسل اسماع  را رسول خدایز ،ستیهاشمی ن یبن

 د.یشم من را برگزها ان بنیید و از میشم را برگزها ش بنییان قرید و از میش را برگزیان کنانه قریاز م

 از رسول یشابوری در صحیت مورد استدالل ابن قدامه را مسلم نیروا
ِ

ع
َ

ْسق
َ ْ
 بن األ

َ
ة

َ
حش از َواِثل

 رده است.، نقل کخدا 

 جواب:

ها بعد از پیامبران ابوبکر و عمر  خب که چه؟ اجماع اهل سنت بر این است که برترین انسان

 سخن رفت.ها شم و غیر بنیها هستند. در مورد بنی
ً
 شم نیز قبال

 کند: می ترمذی از ابی سعید خدری اینگونه نقل

» ِ ىِب َسِعيٍد قَاَل قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ْتَُهْم َكَما تََرْوَن إِنَّ : أ

َ
ُعَ� لََ�َاُهْم َمْن حت

ْ
رََجاِت ال ْهَل ادلَّ

َ
أ

ْ�َعَما
َ
بَا بَْ�ٍر َوُ�َمَر ِمنُْهْم َوأ

َ
َماِء َو�ِنَّ أ فُِق السَّ

ُ
اِلَع ىِف أ   ابی سعید (الخدری)از « .١»انلَّْجَم الطَّ

 ... _ بیروت _ لبنان ۲۶۸ص  ۵) ج (باب مناقب ابوبکر صدیق سنن الترمذی -١
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شان هستند مثل نجم طالع در گفت: اهل درجات العلَی را اشخاصی که تحت روایت شده که رسول الله 

 .»کنند و ابا بکر و عمر از آنها (یعنی از اهل درجات العلَی) هستند و افضلند  می افق سماء رؤیت
اهل درجات العلی یعنی اشخاصی که دارای درجه و مرتبه علیا و بزرگ هستند و به قولی 

کند که تفاوت درجه این افراد با افراد معمولی به مقدار   می بیان باشند. رسول الله   می بلندمرتبه

 فاصله نجم تا سطح ارض است یا به قول عامیانه تفاوت آنها از آسمان تا زمین است. رسول الله 

 علیا هستند.ای  گوید که: در بین اهل درجات العلی نیز ابوبکر و عمر دارای درجه  می

بُو بَْ�ر. ّياً َ�ُقوُل: َخْ�ُ انلَّاِس َ�ْعد رَُسوِل ا�َّ َعلِ « کند که:  می و ابن ماجه نیز نقل
َ
، أ

يِب بَْ�ر ُ�َمر
َ
روایت شده که گفت: بهترین مردم  از علی بن ابی طالب «. ١ »وََخْ�ُ انلَّاِس َ�ْعد أ

  ».بعد از رسول الله ص، ابوبکر است و بهترین مردم بعد از ابی بکر، عمر

 سیار مانند آن موجود است که مجال نقل آنها نیست.و در کتب اهل تشیع نیز ب

 داند: ، خلیفه دوم را فاجر، ستمگر، دروغگو، خیانتکار و... مى امیر مؤمنان شبهه:
 ،ازدواج کند ر مؤمنان یتواند با دختر ام چ وجه نمییفه دوم به هیطبق سخن ابن قدامه، خل

 کلثوم دارد. با امّ نی شباهتی یشم است و از نظر دها چرا که نه از بنی

کلثوم همشأن  ز با امّ ینی نین که از نظر دیل ایاما دل ،ست، جای پرسش نداردیشم نها ن که از بنییا

هرچند که ممکن  ، رساند های اهل سنت آن را به اثبات می ح السندی در کتابیات صحیست، رواین

 یها ن کتابیتر حیات در صحیروا نیاما ا ،ن مطالب را قبول نداشته باشندیاست با وجود صحت سند، ا

 ن مطالب باشند.یا ید جوابگوین اهل سنت هستند که بایح نقل شده است و ایها با سند صح آن

 ت اول (ظالم فاجر):یروا

ر یفه دوم نقل کرده که خطاب به عباس و امیح از خود خلیعبد الرزاق صنعانی با سند صح

 د:یدان گفت که شما مرا فاجر می مؤمنان 

اما  ،من بعد از ابوبکر دو سال حکومت کردم و روش رسول و ابوبکر را ادامه دادم عانی:صن

 د.یدانست شما دو نفر مرا ستمگر و فاجر می

 

 

ه  -١
َّ
 ُعَمَر سنن ابن ماجه، ألبی عبد الله محمد بن یزید الربعی، کتاب فضائل أصحاب َرُسول الل

ُ
ل

ْ
ض

َ
 .، باب ف
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اِئًنا):یروا
َ

اِدًرا خ
َ

اِذًبا آِثًما غ
َ
 ت دوم (ک

سند که وی خطاب به امام ینو حش مییز به نقل از عمر بن الخطاب در صحیشابوری نیمسلم ن

 ش عباس گفت:یو عمو  یعل

گر  هیامبر و ابوبکر شدم، شما دو نفر مرا خائن، دروغگو حلین پیمن جانش  پس از مرگ ابوبکر،

 د.یو گناهکار خواند

 ر مؤمنان یرا امیز ،فه اول و دوم بوده استینسبت به خل رمؤمنان ین اعتقاد واقعی امیا

ب بزرگ که حضور داشتند همانند: عثمان ن تعدادی از اصحایفه را انکار نکرد، هم چنیگفتار خل

 ،ه را انکار نکردندین قضیر بن عوام، سعد بن أبی وقاص و... ایبن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زب

کند که  می ن سخن اواخر خالفت عمر بن خطاب انجام گرفته است و داللتین که ایژه ایبو

 بند بوده است.یده پاین عقیحضرت تا آن زمان بر ا

گر و  لهینش را به فردی دروغگو، خائن، حیا امکان دارد که شخص عاقل دختر نازنیحال آ

 گناهکار بدهد؟

ن کتاب اهل سنت پس از قرآن، نقل کرده است، منافق یتر حیتی که بخاری در صحیطبق روا

های اهل  تی که از کتابیبکار و فاجر است. و طبق دو روایچهار خصلت دارد: دروغگو، خائن، فر

 د کرده است:ییها را تأ آن رمؤمنان یفه دوم بوده و امین چهار خصلت در خلیشت، تمام اسنت گذ

هنگامی که  ،ز استیت شده است که فرمود: عالمت منافق سه چیروا امبر یاز پ بخاری:

و هنگامی که به او  ،کند خلف وعده می  و هنگامی که وعده بدهد، ،دیگو د، دروغ مییسخن بگو

 .کند! انت میینان شود، خیاطم

ت شده است که فرمودند چهار عالمت است که اگر در کسی باشد او یروا از رسول خدا 

ی نفاق است ها کی از عالمتیها را داشته باشد، در او  کی از آنیمنافق خالص است! و اگر کسی 

و هنگامی  ،کند انت مییشود خ نان مییهنگامی که به او اطم ،کندک ت را ترین خصوصیمگر آنکه ا

و هنگامی که دشمنی  ،کند له مییمان ببندد، حیو هنگامی که پ ،دیگو د، دروغ مییکه سخن بگو

 .شود! کند، مرتکب فجور می

ها  یژگین ویفه دوم ایخل ،ح نقل شده استیصحاهل سنت با سند  یها که در کتاب یاتیپس طبق روا

 باشد؟ تواند همشأن دختر رسول خدا  ا منافق مییم که آیپرس  می ها ن از آنیبنابرا ،داشته است را

تواند  ست و نمییکلثوم ن فه دوم همشأن امّ یاند، خل ات که اهل سنت آن را نقل کردهین روایطبق ا

 با او ازدواج کند.
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 ١جواب

 قبل از جواب، بیایید روایت را بصورت کامل ببینیم:

دنبالم فرستاد که بیا!پس آمدم در  کند که عمر بن خطاب کسی را به  می مالک بن اوس روایت

او را در خانه اش یافتم که بر تختش، بر روی حصیری از برگ خرما، نشسته  ،حالیکه در وسط روز

بود و بر بالِش چرمی تکیه داده بود.پس بمن گفت ای مالک! بعضی از اهل قبیله تو را، فقر به پیش 

ر و بینشان تقسیم کن.گفتم اگر کسی دیگر بگی ،من کشاند و برایشان مقداری طعام اختصاص دادم

کردید، گفت ای مالک بگیرش!پس در این اثناء برقا آمد و گفت: ای  می غیر از من را مامور این کار

بله  :دهید؟ فرمود می امیر المؤمنین آیا به عثمان و عبدالرحمن بن عوف و زبیر و سعد اجازه دخول

دهید؟گفت بله بیایید. و  می به عباس و علی اجازه دخولبعد باز آمد که آیا  پس آنها داخل شدند.

  ت(عموی حضر آن دو داخل شدند و عباس
ً
گفت: ای امیر المومنین بین من و این   علی) فورا

و بر سر مساله فدک با  خائن قضاوت کن (منظورش علی بود! و پیمان شکن، دروغگو، گناهکار،

 .هم نزاع داشتند)

 .بسیار خوب ای امیرالمومنین بین آنها قضاوت کن و به آنها رحم کن!حاضرین در مجلس گفتند: 

دهم شما را به خدایی که با اجازه او آسمانها و زمین پا  می عمر به حاضرین گفت: قسم

گذاریم و  (ما انبیاء از خودمان ارث باقی نمی برجاست. آیا اطالع دارید که رسول الله فرمود:

 گفتند: بله. ت است)؟چیزی که از ما ماند جزء صدقا

ها و  دهم شما را به خدایی که با اجازه او آسمان می پس رو به عباس و علی کرد و گفت: قسم

(ما انبیاء از خودمان ارث باقی  فرمود:  زمین پا برجاست. آیا اطالع دارید که رسول الله

 آندو گفتند: بله. گذاریم و چیزی که از ما ماند جزء صدقات است)؟ نمی

 یی داد که به احدی غیر از او نداد و الله فرمود:ها به پیامبرش، ویژگی الله :عمر گفتپس 

﴿ ٓ ا ٓ  مَّ فَا
َ
ُ ٱ ءَ أ َّ�  ٰ هۡ  ِمنۡ  ۦرَُسوِ�ِ  َ�َ

َ
 .]۷الحشر: [﴾ َولِلرَُّسولِ  فَلِلَّهِ  ُقَرىٰ لۡ ٱ لِ أ

 .»آنچه را خداوند از اهل این آبادیها به رسولش بازگرداند، آن مال خدا و رسول است «
 آید که آیا آیه ما قبلش را نیز تالوت کرد یا نه. نمی گوید یادم  می راوی

 .جواب برگرفته از سایت اسال تکس با کمی اضافه -١
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عمر در ادامه گفت: پس رسول الله بین شما مال بنی نضیر را تقسیم کرد قسم به الله که کسی را 

گیرم و رسول الله از آن  نمی دانم و تا وقتیکه این مال هست آنرا از شما نمی مقدمبر شما در این مال 

 داد. می داشت و باقی را به بیت المال می خرج یکسال را بر

 دانید؟ گفتند بله. می پس عمر گفت: آیا این را

  وفات کرد ابوبکر گفت: من مسئول کارهای رسول الله  وقتی رسول الله :پس عمر گفت

اید تا میراث پسر برادرت (رسول الله ) و (تو ای علی)  (علی و عباس) آمدههستم، پس شما دو نفر 

ما انبیاء ،فرمود  نقل کرده که پیامبر  میراث زنت را از پدرش، طلب کنید، پس ابوبکر از پیامبر

 گذاریم جز صدقه. از خودمان ارث باقی نمی

شکن و خائن  پیمان گناهکار، ن بود که ابوبکر دروغگو،عباس) نظرتان ای پس شما دو نفر (علی و

پس چون ابوبکر فوت کرد من ولی رسول  داند که او راست گفت،و تابع حق بود، می و خدابود،

و ولی ابوبکرهستم، اما نظر شما درمورد من بود که من دروغگو، گناهکار، پیمان شکن و  الله 

 گفتم و درستکار و راشد و تابع حق بودم. می داند که من راست می خداخائن هستم ولی 

تا تو ای عباس! با این علی آمدی و همه شما یک رای داشتید و گفتید مسئولیت و اراده مال 

دهم. اما به یک شرط!به شرط اینکه همانطور در آن  می فدک را به ما بده و گفتم اگر بخواهید به شما

 با این شرط مال را از من گرفتید آیا اینطور نیست؟ کرد و می  دخل و تصرف کنید که رسول الله

 .عباس و علی گفتند بله!

عمر گفت پس حاال آمدید بین شما دو نفر داوری کنم نه والله به غیر از این شرط تا روز قیامت 

  .ستید پس آنرا به من برگردانید!کنم اگر شما از اداره فدک عاجز ه نمی بین شما قضاوت

------------------------ 

 حاال ای مسلمانان!

 .آیا دیدید کار شیعه را که اول داستان را بریده و آخرش را هم بریده تا بحث علمی کند؟!!!

 .حاال بیاییم و شرح این روایت را ببینیم!

حضرت عمر از دعوای عباس و علی و از روش آن دو درباره مسئله فدک و از رفتار عباس و 

کند که در حالت   می زند و کارهایی می ر حالت غضب حرفهایعلی عصبانی شدند و انسان د

 .کند! می گوید و نه می عادی نه

حضرت موسی در حالت غضب، کالم الله را بر زمین کوبید و مو و ریش یک پیغمبر دیگر را 

 به ناحق کشید و او را به زمین زد حاال بیاییم از این کوه بسازیم؟!
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 کشد. نمی کند و خجالت هم می آری شیعه همیشه همیگونه عمل

های عباس را که خطاب به علی گفته بود، تکرار کرد که نوعی کنایه  حضرت عمر عین حرف

گفتید!  می زدید! در مورد من و ابوبکر هم می ها است که شما از اول درباره این مال، از این حرف

 .یاید؟! نمی ایتان پایانعصبانیت عمر از این بود که حاال که فدک را به شما دادم چرا دعو

ی عمر را در مجموع تایید ها توجه کنید که عباس و علی این الفاظ به عمر نگفتند! بلکه حرف

 کردند یعنی قبول کردند که نظر عمر از اول هم درباره فدک درست بود.

ماند که من دوستی را نصحیت کنم که این ماشین را نخر و او بخرد بعدش به  می این به این

ش من بیاید و شکایت کند که ماشین این و آن عیب را دارد و من به او بگویم تو از اول مرا خر و پی

 .کردی؟ و نصیحت مرا قبول نکردی! می دروغگو تصور

داند او که نگفته این  می و شیعه که نباید از این حرف اثبات کند که دوستم مرا خر و دروغگو

 .دهد! نمی دن صحابه هیچ فرصتی را از دستزبان محاروه است، اما شیعه برای کوبی

 این اصطالحات زبان است.

 اما اگر یک یار پیامبر، به فارسی بگوید:پایم لعزید و زمین خوردم.

گیرد که این یار پیامبر   می و از زمین خوردن نتیجه گیرد که گناه کرد!!!  می شیعه از لغزیدن نتیجه

 .خورد!!! می د زمین راآدمیزاد نیست عوض آنکه میوه و غذا بخور

 کرد. نمی ی بنی اسرائیلی را مطرحها کشید هرگز این ایراد  می شیعه اگر خجالت

 آنها عمر را دروغگو، گناهکار، پیمان شکن و خائن
ً
دانستند پس  می و انگهی اگر واقعا

مگر نه اینکه قاضی باید عادل و عالم و قادر و صادق  چرا برای قضاوت، به پیش او آمدند؟

 .١(در اینجا حضرت علی و عباس) باشد؟ و مورد قبول دو طرف

اتفاقا اگر سخن شما را قبول کنیم طبق همین روایت نفاق حضرت علی » ... كاذبا غادرا«در مورد روایت:  -١

 .شود!!! مالی قزلباش) ثابت می (ساخته ذهن

داند....  را غاصب خالفت و شخصی ظالم و متعدی می  شخص حضرت علی (ورژن شیعی آن)، حضرت عمر

... فرزندان اشد و مسلمان و بالغ و عاقل و ... باشدگوید که: قاضی باید عادل باشد و عالم ب  همین علی در جائی می

قاضی ظالم رجوع کرد به طاغوت رجوع کرده است و رجوع به قاضی ظالم جائز گویند که هر کس به   همین علی می

 نیست.

 کند. گوید که به آن عمل نمی از سوئی دو روئی نشانۀ منافقین است و منافق سخن و عملش یکی نیست، چیزی می

 تفصیل:
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لَمۡ ﴿آیۀ قرآن: 
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � �َُّهمۡ  ُ�ُمونَ يَزۡ  �َّ

َ
�  ْ ٓ  َءاَمُنوا نزَِل  بَِما

ُ
ٓ  َك إَِ�ۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
ن يُرِ�ُدونَ  لَِك َ�بۡ  ِمن أ

َ
ْ َ�َتَحاَكُموٓ  أ  إَِ�  ا

ٰ ٱ ِمُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ ل�َّ
ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَ�ۡ  أ يۡ ٱ َوُ�رِ�دُ  ۦۖ بِهِ  ُفُروا ن نُ َ�ٰ لشَّ

َ
آیا « ].۶۰النساء: [ ﴾٦٠ ابَعِيدٗ  َ�ۢ َضَ�ٰ  يُِضلَُّهمۡ  أ

اند  به سوی تو نازل شده و [به] آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان آورده پندارند به آنچه ای کسانی را که می ندیده

اند که بدان کفر  خواهند داوری میان خود را به سوی طاغوت ببرند با آنکه قطعا فرمان یافته [با این همه] می

 .»خواهد آنان را به گمراهی دوری دراندازد ورزند و[لی] شیطان می
 شود که رجوع به حاکم ظالم افتادن در دام شیطان است. ده میاز این آیه اینگونه استفا

 (نامه که چه عرض کنم شبیه به کتابچه است!) ۵۳نهج البالغه نامۀ 

ْ  ثُمَّ « رتَ مِ  اخْ كْ َ  لِلْحُ لَ  النَّاسِ  بَنيْ يَّتِكَ  أَفْضَ عِ كَ  يفِ  رَ سِ َّنْ  نَفْ يقُ  الَ  ممِ ورُ  بِهِ  تَضِ ُمُ هُ  الَ  وَ  األْ كُ َحِّ ومُ  متُ ُصُ دَ الَ  وَ  اخلْ تَامَ  يفِ  يَ

ةِ  لَّ الَ  الزَّ ُ  وَ ْرصَ نَ  حيَ يْ  مِ فَ َقِّ  إِىلَ  ءِ  الْ ا احلْ هُ  إِذَ فَ رَ فُ  الَ  وَ  عَ ِ هُ  تُرشْ سُ ىلَ  نَفْ عٍ  عَ ي الَ  وَ  طَمَ تَفِ كْ نَى يَ مٍ  بِأَدْ هْ اهُ  دُونَ  فَ   أَقْصَ

مْ  هُ فَ قَ أَوْ اتِ  يفِ  وَ بُهَ مْ  الشُّ هُ ذَ آخَ جِ  وَ ُجَ مْ  بِاحلْ لَّهُ أَقَ ماً  وَ ُّ ة ثُمَّ  تَربَ عَ اجَ رَ ْ  بِمُ رتَ مِ  اخْ كْ َ  لِلْحُ لَ  النَّاسِ  بَنيْ يَّتِكَ  أَفْضَ عِ  يفِ  رَ

كَ  سِ َّنْ  نَفْ يقُ  الَ  ممِ ورُ  بِهِ  تَضِ ُمُ الَ  األْ هُ  وَ كُ َحِّ ومُ  متُ ُصُ الَ  اخلْ دَ وَ تَامَ ةِ  يفِ  يَ لَّ الَ  الزَّ ُ  وَ ْرصَ نَ  حيَ يْ  مِ فَ َقِّ  إِىلَ  ءِ  الْ ا احلْ هُ  إِذَ فَ رَ الَ  عَ  وَ

فُ  ِ هُ  تُرشْ سُ ىلَ  نَفْ عٍ  عَ ي الَ  وَ  طَمَ تَفِ كْ نَى يَ مٍ  بِأَدْ هْ اهُ  دُونَ  فَ  .أَقْصَ

مْ  هُ فَ قَ أَوْ اتِ  يفِ  وَ بُهَ مْ  الشُّ هُ ذَ آخَ جِ  وَ ُجَ مْ  بِاحلْ لَّهُ أَقَ ماً  وَ ُّ ة تَربَ عَ اجَ رَ  .»بِمُ

 و ترین فاضل تو نظر در که کن انتخاب را کسی جامعه افراد میان از مردم بین قضاوت برای و(ای مالک) «

 اشتباه گرفتار اگر و. نگردند او تندخویی سبب رجوع ارباب و ندهند قرار تنگنا در را او کارها آنکه. باشد بهترین

 تا و نداشته حریص نفس که باشد کسی. بازگردد بدان درنگ بی شناخت را حق وقتی و شود متوجه زود شد

 .نکند اکتفا شناخت مختصر به حق به رسیدن

 شد روشن حکم وقتی و کرده شکیبایی کارها شدن آشکار برای و شود خسته کمتر رجوع ارباب آمد و رفت از و

 و ننماید عجبش گرفتار فراوان ستایش و تعریف که باشد کسی .نماید عمل تر قاطع قضاوت در

 .»اند کم افراد نوع این البته که نکند تحریك را او ها خوشآمدگویی

گوید که وی باید بهترین شخص و  از جمله می ،دهد در این نامه حضرت علی صفات یک قاضی را شرح می

را از حفظید آمده است » آثما غادرا«افضل مردم باشد. و در همین روایت صحیح مسلم که شما فقط قسمت 

آن هم در  ،که حضرت علی و عباس نزد حضرت عمر آمدند تا وی بین آن دو قاضی شود و قضاوت کند

توانستند نزد هر کس که بر عدالتش اتفاق داشتند بروند... و  می صورتی که در آن جامعه در شهر مدینه آنها

اینکه آن دو حضرت عمر را به عنوان قاضی بین خود قرار دادند نشان از این است که به افضل بودن وی معترف 

کند چرا که  دانستند و اگر خالف این باشد حضرت علی منافق جلوه می هستند و او را شخصی عادل و قاطع می

رود که در نزد او نه تنها افضل نیست  گوید قاضی باید افضل باشد و از طرفی خودش نزد کسی می طرفی می از

 .بلکه مسلمان هم نیست!

سن بْن حممدِ «خمینی:  نادِهِ  حَ  أيب عن سعيد، بْنِ  حسني عن حممد، بْنِ  امحد عن حمبوب، بْنِ  عىل بْنِ  حممد عن بِاسْ

م، ُمْ  قلْ : فقالَ  أَصحابنا أحد إىل   اهللاَّ عبد أبو ثنيبع: قال خدجية، أيب عن اجلَهْ مْ : هلَ اكُ تْ  إذا إيّ عَ قَ مُ  وَ يْنَكُ  بَ
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ةُ  ومَ ُصُ  أَوْ  اخلْ ارَ نَ  ء يشَ  يف تَدَ ذِ  مِ َخْ طاء وَ  األْ عَ ا أَنْ  الْ موُ اكَ دٍ  إىل حتَ نْ  أحَ الء مِ اقِ  هؤُ سّ ا. الفُ لوُ عَ مْ  اجْ يْنَكُ الً  بَ جُ دْ  رَ  قَ

فَ  رَ نا عَ اللَ نا وَ  حَ رامَ إنّى حَ دْ  فَ تُهُ  قَ لْ عَ مْ  جَ يْكُ لَ ياً  عَ مْ  وَ . قاضِ اكُ مَ  أنْ  إيّ اصِ كمُ  خيُ ضُ ضاً  بَعْ لْطانِ  إىلَ  بَعْ ائِرِ  السُ  . »اجلْ

 من به   صادق حضرت که گوید می)   صادق امام اعتماد مورد اصحاب از یکی( خدیجه ابو«

 خصومت شما بین وقتی مبادا: بدهم پیغام چنین ایشان طرف از) شیعه یعنی( دوستانمان به که دادند ماموریت

 از یکی به رسیدگی و محاکمه برای آید می پیش اختالفی پرداخت و دریافت مورد در یا افتد می اتفاق نزاعی و

 داور و حاکم خودتان بین شناسد می را ما حرام و حالل که را مردی. کنید مراجعه کار زشت جماعت این

 حاکمه قدرت به دیگرتان بعضی علیه شما از بعضی که مبادا و. ام داده قرار قاضی شما بر را او من زیرا سازید،

 ].۹۳: ص ،)الخمینی( فقیه والیت[ .»ببرد شکایت جائر

 بن صفوان عن عيسى، بن حممد عن احلسني، بن حممد عن حييى، بن حممد عن يعقوب، بن حممد«و باز هم: 

 بينهام أصحابنا من رجلني عنْ    اهللاَِّ عبْد أبا سالت: قال: حنظله بن عمر عن احلصني، بن داود عن حييى،

؟ حيلّ  أ القضاة إىل وَ  السلطان إىل فتحاكام مرياث أو دَين يف منازعه نْ : قال ذلِكَ مَ  مَ اكَ ، حتَ مْ يْهِ قٍّ  يف إلَ ، أوْ  حَ  باطِلٍ

إنَّام مَ  فَ اكَ وتِ  إىلَ  حتَ ما الطّاغُ مُ  وَ ْكَ ، حيُ هُ إنَّام لَ هُ  فَ ذُ أْخُ تاً  يَ حْ إنْ  سُ ا كان وَ قّ ، ثابِتاً  حَ هُ هُ  لَ نَّ هُ  ألَ ذَ مِ  أَخَ كْ وتِ  بِحُ ما الطّاغُ  وَ

رَ  رَ  أنْ  اهللاَُّ أمْ فَ كْ ، يُ ن يُرِ�ُدونَ ﴿ تَعاىل اهللاَُّ قالَ  بِهِ
َ
ْ َ�َتَحاَكُموٓ  أ ٰ ٱ إَِ�  ا ِمُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ ل�َّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَ�ۡ  أ : قلت ﴾ۦبِهِ  ُفُروا

نْظُرانِ : قال يصنعان؟ فَكيف نْ  يَ مْ  كانَ  مَ نْكُ َّنْ  مِ دْ  ممِ و قَ ديثَنا رَ اللِنا يفِ  نَظَر وَ  حَ نا حَ رامِ ف وحَ رَ نا وعَ ..  أَحكامَ

وا ضَ ْ لْريَ امً  بِهِ  فَ كَ دْ  فإينّ  حَ تُهُ  قَ لْ عَ مْ  جَ يْكُ لَ  . ».. حاكِامً  عَ

 بود بینشان نزاعی که) شیعه یعنی( دوستانمان از نفر دو باره در  صادق امام از: گوید می  حنظله بن عمر«

: فرمود است؟ روا این آیا که کردم سؤال بودند کرده مراجعه رسیدگی برای قضات به و میراث یا قرض مورد در

 حاکمه قدرت یعنی. طاغوت. به حقیقت در کند مراجعه ایشان به ناحق دعاوی یا حق دعاوی مورد در که هر

 که را آن چه گر گیرد می حرام طور به حقیقت در بگیرد آنها حکم به که را چه هر و باشد کرده مراجعه ناروا

 دستور خدا که گرفته قدرتی آن و. طاغوت. رای با و حکم به را آن که زیرا باشد، او با ثابت حق کند می دریافت

ن يُرِ�ُدونَ ﴿ :فرماید می تعالی خدای شود، کافر آن به داده
َ
ْ َ�َتَحاَكُموٓ  أ ٰ ٱ إَِ�  ا ِمُروٓ  َوقَدۡ  ُغوتِ ل�َّ

ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَ�ۡ  أ  ُفُروا

 کرده روایت را ما حدیث که است کسی چه شما از ببینند کنند نگاه باید: فرمود بکنند؟ باید چه: پرسیدم. ﴾ۦبِهِ 

 به را او بایستی..  است شناخته را ما قوانین و احکام و شده نظر صاحب و نموده مطالعه ما حرام و حالل در و

: ص ،)الخمینی( : فقیه والیت[ .»ام داده قرار شما بر حاکم را او من که زیرا پذیرند، به داور و قاضی عنوان

۸۹.[ 

شود ... پس اگر حضرت عمر جائر باشد و آثم و  رجوع به قاضی جور ممنوع اعالم می ،طبق این روایت نیز

از سویی حضرت علی از  ،ستغادر و .... رجوع حضرت علی به وی رجوع به طاغوت و افتادن در دام شیطان ا

آید که ر نظر او حتی مسلمان هم  ترین باشد اما از طرفی نزد شخصی می گوید قاضی باید افضل سویی می

 نیست.. (البته از نظر علی ساخته مالی قزلباش)
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فاطمه و علی و عباس با ابوبکر درباره فدک  ،در ابتداء،کنیم که در یک مرحله  نمی ما پنهان

مجادله کردند واستدالل ابوبکر را نپذیرفتند اما خیلی زود به اشتباه خود پی بردند و دیدند ابوبکر و 

 کنند.  می بعد از او عمر، دارند به روش پیامبر حکومت

نیم، مال را به آنها ک  می و عمر، هنگامیکه اهل بیت گفتند: ما فدک را به روش رسول الله تقسیم

 خواهید؟  می داد و دیگر از عمر چه

 .اما اهل البیت باز خودشان آمدند که باز اختالف داریم بین ما قضاوت کن!!

چیزی که شیعه از درک آن عاجز است و تا عینک غلو را از چشم خود برندارد همچنان از درک 

نبودند آیا ندیدید در همین مجلس عباس آن عاجز خواهد ماند این است که علی و فاطمه معصوم 

 .کند؟!!  می عموی علی چگونه با عصبانیت علی را با کلماتی نا مناسب وصف

 عمر کلمات را از عباس عاریت گرفته که شما در بین خود که نه!! به ما هم همین 
ً
اصال

را سب نیز عباس   آمده که حضرت علی ۴۰۳۳و در روایت بخاری ح  زدید! می را ها برچسب

بَّاسٌ «کرد  عَ ٌّ وَ
يلِ تَبَّ عَ  .»پس علی و عباس همدیگر را دشنام دادند« »فَاسْ

 به علی گفت دروغگو، گناهکار، پیمان   می بعد اگر حدیث را از ما نقل
ً
کنید خب عباس هم صریحا

 .(که الفاظش در روایت ذکر نشده) و حضرت علی هم عموی خود را ناسزا گفت شکن و خائن.

مثل شما این کلمات را دلیل بگیریم که عباس عموی علی بود و علی عباس را آزار داد حاال ما 

و پیامبر فرمود که عمو جای پدر است آیا پس نتیجه بگیریم که علی با آزار عباس مردی را که بمنزله 

 .پدرش بود را آزار داده و پس یعنی رسول الله را آزار داده؟؟!!

 .شیعه راه را پیدا کند!کنم که  نمی با این روش باور

 در مورد این آیه:   در ضمن خود حضرت علی

شرایط ویژه قاضی «نویسد:  در مورد صفات قاضی می، از مجتهدین شیعه عبدالرحیم عقیقی بخشایشی دکتر

 کتب فقه و حدیث بیان شده است بقرار زیر است. که در

دارای نیروی  بودن،  زاده  حالل– بودن  مسلمان راستین مردبودن، اجتهاد مطلق، عدالت،،بودن  عاقل – بودن  بالغ

نبودن،قدرت بر کتابت و  بودن و کور نداشتن،بینا  و نسیان  ضبط و حافظه قابل اطمینان داشتن و فراموشی

 .»بودن داناترین اهل بلد و منطقه در این زمینه  و در صورت امکان داشتن  نوشتن

ضرورت انقالب « عنوان مقاله: ،۲شمارۀ ،۱۳۶۰اردیبهشت  ،۳۶هایی از مکتب اسالم ص  (مجلۀ درس

 ،های علمیه، دکتر عبدالرحیم عقیقی بخشایشی برنامه های آموزشی و اداری حوزه فرهنگی و تحول اداری در

 .»سالمی خوانده استکه خود حقوق ا
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ظۡ  َ�َمنۡ ﴿
َ
ِ ٱ َ�َ  َكَذَب  مِمَّن لَمُ أ َب  �َّ ِ  َوَ�ذَّ دۡ ٱب ٓ  إِذۡ  قِ لّصِ لَيۡ  ۥٓۚ َءهُ َجا

َ
 ىوٗ َمثۡ  َجَهنَّمَ  ِ�  َس �

ٰ لِّلۡ  ِيٱوَ  ٣٢ فِرِ�نَ َ� َّ�  ٓ ِ  ءَ َجا دۡ ٱب َق  قِ لّصِ ْوَ�ٰٓ  ۦٓ بِهِ  وََصدَّ
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ -۳۲الزمر: [﴾ ٣٣ ُمتَُّقونَ ل

۳۳[. 
امبر) یقت را که (پیبندد و راستی و حق چه کسی ستمگرتر از آن کسی که بر خدا دروغ می« :یعنی

گاه کافران در دوزخ نخواهد بود؟ و کسی که با راستی یا منزل و جایکند؟ آ ب میینزد او آورد، تکذ

ق داشته (منظور أبوبکر صدیق)، آنان یرا تصد )، و کسی که اوامبر یو صداقت آمد (منظور پ

 .»زگاران واقعی هستندیهمان پره

ِيٱوَ ﴿فرماید: مراد از  می َّ�  ٓ ِ  ءَ َجا دۡ ٱب َق  ﴿رسول خداست و مراد از  ﴾قِ لّصِ أبوبکر  ﴾بِهِ  َصدَّ

 
ّ

 .١»ق نمودیق است که او را تصدیصد

حضرت صدیق را  چگونه ممکن است خالف سخن خود که در تفسیر آیه قرآن عرض کرده

 ( هذا بهتان عظیم) کاذب بداند!

ه از امام باقر درباره تذه گویید؟: عروه بن می و در مورد این روایت چه
ّ
ر با طال یب شمشیعبدالل

 یز ،چ اشکالی نداردیا درست است؟ فرمود: هید: آیپرس
ّ

رش را با طال یق، شمشیرا أبوبکر صد

 ق؟! فرمود: یی: صدیگو مید: گفتم: تو یگو ب کرده بود.. عروه مییتذه
ّ

ق! و هر کس یآری! صد

 
ّ

یا و یا خدا در دن »ق نکرده است!یا و آخرت، تصدید، سخن خدا را در دنیق نگو یبه او صد

 .٢کند! آخرت سخنش را تصدیق نمی

م از چند نفر یپدرم برا«ت کرده که گفت: یم روایبن إبراه ر خود از علییز در تفسین» بحرانی«و 

ه شن آنها از أبیبازگو کرده که 
ّ
با أبوبکر در غار  اند که فرمود: زمانی که رسول خدا  دهیعبدالل

ا روان است، یارانش را که بر آب دریبودند، به او گفت: ای أبوبکر! انگار من کشتی جعفر و 

و ند یآ نم که متواضعانه و با قلبی سرشار از محّبت، به استقبال ما مییب ن انصار را میینم! همچنیب می

ه؟! ینی یب به راه ما هستند! أبوبکر گفت: و تو آنها را می  شان چشم جلوی درب خانه
ّ
ا رسول الل

د و آنها یبر چشمانش دست کش ز نشان بده! پس پیامبر یفرمود: آری! أبوبکر گفت: آنها را به من ن

 د و سپس فرمود: یرا د
ّ

 .٣»ق هستییبه راستی که تو صد

تفسیر مجمع البیان، شیخ طبرسی، ذیل همان آیه. و همچنین تفسیر آلوسی و تفسیر البحر و تفسیر رازی و در المنثور و  -١

 بلکه ابوالعالیه و کلبی و جماعت مفسرین بر این عقیده هستند.  ثعالبی و... و نه تنها حضرت علی

 .۱۴۷ ، ص۲ ج :معرفة األئمة يکشف الغمة ف -٢

 .   ۱۲۵ ، ص۲ ج :البرهان، بحرانی -٣
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 ، و امام باقر  و هم امام صادق  حضرت علی و هم  بینیم که هم محمد می

  دانستند!! چگونه ممکن است کسی بر خالف سخن رسول الله می هر چهار نفر او را صدیق

 را کذاب بداند؟؟!  ابوبکر صدیق

پنداشت ... خود  می ابوبکر و عمر را به خاطر فدک دروغگو  و اگر بگویید: حضرت علی

 کند.. می روایت شما را رسوا

من  و بله........ گفتند: ؟؟١گذارند نمی دانید که رسول الله فرمود انبیاء ارث می آنجا که آمده:آیا

 گفتند بلی...  ؟کنم آیا اینطور نیست  می بین شما مانند عمل رسول الله عمل

 بر اساس دروغ بود؟؟  او را تصدیق کرد؟؟ آیا عمل رسول خدا   چرا سیدنا علی

شود که علی معصوم نیست(که به حق  می بینید مشخص  می بوبکر این صفات رااگر علی در ا

کند   می (ع) به حدیث صحیح استناد زیرا ابوبکر درمقابل طلب فاطمه ،کند  می هم نیست) وخطا

که خیل عظیمی از اصحاب روایتش کردند ودر همین حدیث هم حضرت علی و عباس آن روایت 

آن هم در صورتی که خود آنها گواهی به   خواندن حضرت ابوبکرپس دروغگو ،کنند می را تایید

 به دور است.  دهند نوعی سر در گمی است که از صاحت پاک آن حضرت می صحت ادعایش

:
ً
های سوالی  بیند ولی در همان حدیث حرف نمی های عباس در مورد علی را چرا حرف ضمنا

 .!قبول کنید یا ما را به حال خود مان بگذارید یا تمام حدیث را بیند؟!  می عمر برعلیه خودش را

قال «روایت شده است:   در کتب شیعه هم ذکر شده،:در کتاب کافی از امام باقر  )ما تركناه صدقه( این روایت -١

يورثوا : فضل العامل عىل العابد كفضل القمر عىل سائر النجوم ليلة البدر، وإن العلامء ورثة األنبياء مل رسول اهللا 

فرمود: برتری عالم به عابد،  رسول خدا «.»دينارا وال درمها، ولكن أورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر

های شب بدر است، و همانا علماء، وارثان پیامبران هستند و پیامبران هرگز نه  همچون برتری ماه بر سایر ستاره

گذارند. پس هرکس از آن گرفت، استفاده  لکه علم را بر جای میگذارند، ب دیناری و نه درهمی از خود به ارث نمی

. و از امام ]، کتاب فضل العلم، باب ثواب العالم المتعلم۳۴ ، ص۱ ج :اصول کافی، کلینی[ .»فراوانی برده است

رثوا ورثة األنبياء، وذاك أن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها، وإنام أوإن العلماء «روایت شده:   صادق

همانا علماء، وارثان پیامبران هستند و اینکه آنها، هرگز درهم و دینار را بر جای «.»أحاديث من أحاديثهم

، باب صفة العلم وفضله ۳۲ ، ص۱ ج :کافی[. »گذارند گذارند، بلکه احادیثی از احادیث خود را به ارث وامی نمی

حدیث صحیح) و حتی ابو علی بن ابراهیم (ابراهیم گوید: (ال . و خمینی در مورد این حدیث می]وفضل العلماء

پس اگر حضرت  ).۹۳بن هاشم) فهو من کبار الثقات نقل الحدیث/ الحکومه اإلسالمیه لإلمام الخمینی ص (

(نعوذ  هم دروغگو هستند  نسبت به روایت ما ترکناه صدقه دروغ گفته باشدامام باقر و امام صادق  ابوبکر

 .بالله)!
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 .امیدارم این شبهه را دیگر مطرح نکنید و عرض خود نبرید و زحمت ما روا مدارید!

 شبهه: شراب خواري خلیفه، دلیل بر عدم کفائت:
ست شارب خمر یز نیطبق نظر عالمان اهل سنت، دادن دختر به کسی که شارب خمر است جا

 قت قطع رحم کرده است.ین کار را انجام دهد، در حقیمسلمان کفو باشد و کسی که ا تواند با دختر نمی

 سد:ینو شود در المصنف می عبد الرزاق صنعانی که استاد بخاری محسوب می

عمر که در آن ک موقع افطار، مرد از مش ،عمر بن خطاب در سفر همراه مردی روزه دار بود

د و مست شد! عمر او را حد زد! آن مرد گفت: من از ینوششراب بود و شتر آن را تکان داده بود 

 .دم!یتو نوشک مش

 .عمر در پاسخ گفت: من تو را به خاطر مست شدن حد زدم!

 سد:ینو د مییابن عبد ربه در عقد الفر

و حد  ،و عمر او را حد زد ،د و مست شدیعمر نوشک ابانگردی، از مشیشعبی گفته است که ب

 .دن شراب!یزدن او به خاطر مست شدن بود و نه به خاطر نوش

او ک فه دوم شارب خمر نبوده، شراب در مشین است اگر خلیحال پرسش ما از برادران اهل سنت ا

 فه را خالی کرده، بر او حد جاری شده است.یخلک ن شخص مشیکرده است؟ احتماال چون ا چه می

 ،عهیم نه از منابع شیات را از منابع اهل سنت نقل کردین روایاد، ما یهمان طور که مالحظه کرد

 ن مسائل باشند.ید پاسخگوی این اهل سنت هستند که بایلذا ا

 جواب:

 قبل از سخن در مورد این روایت باید گفت: این ماجرا از دو طریق نقل شده.

یق اول:  بخاری در مورد خود  باشد که مجهول الحال است و امام  می از طرف سعید بن ذی لعوهطر

 .»حديثه، ال يعرف النبيذ خيالف الناس يف سعيد بن ذی لعوه عن عمر يف«گوید:  می و روایتش
یق دوم  از سمت حسان بن مخارق است که او نیز مستور است و آلبانی در موردش طر

 .»فهو مستور مل يوثقه أحد غري ابن حبان ،حسان بن خمارق«گوید:  می
 و این نیز خود بر جرح روایت اند راوی نام آن شخص اعرابی را ذکر نکرده گذشته از این هر دو

 افزاید.  می

 و اما متن روایت:

شود؟؟  می (خاکم به دهان) ثابت  از کجای این روایت شراب خواری حضرت عمر :باید پرسید
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زند، آنوقت خودش شراب خوار است؟؟!!!  می خودشان شخصی را که مست شد! حد  حضرت عمر

 .١زند که در زیر آن بمیرد؟؟ می آن هم عمری که به خاطر مست شدن، پسرش را آنقدر تازیانه

 فرماید: می خدا وند

ٓ  َ� لَّوۡ ﴿ رۡ  هِ َعلَيۡ  ُءوَجا
َ
ٓ  َ�َعةِ بِأ ۚ ُشَهَدا   لَمۡ  فَإِذۡ  َء

ۡ
ْ يَ� ِ  تُوا ٓ ٱب َهَدا ْوَ�ٰٓ  ءِ لشُّ

ُ
ِ ٱ ِعندَ  �َِك فَأ  ُهمُ  �َّ

ٰ لۡ ٱ  .]۱۳النور: [﴾ ١٣ ِذبُونَ َ�
بایست آنان چهار شاهد حاضر را بیاورند تا بر سخن ایشان گواهی دهند؟ اگر چنین  چرا نمی«

 .»آوردند، آنان برابر حکم خدا دروغگو هستند گواهانی را حاضر نمی
 آیت الله!! اگر عمر خودش شارب خمر  ۴ پس ای دروغگو ! کجاست آن

ً
شاهد تو؟؟ آقای مثال

 .کرد! می و استداللی چون استدالل شما را شد می شاکی ،که آن مرد عرب بود!

ولی آقای قزوینی با کمال پر رویی در ترجمه  اند گفته ٢وانگهی در متن روایت، آن شربت را نبیذ

 . اند آن کلمه عامیانه شراب را به کار برده

و اما نبیذ: از روایات صحیح ثابت است که خوردن نبیذ نه تنها حرام و مکروه نیست بلکه 

. بو همینطور دیگر صحابه از جمله ابن عباس اند از آن نوشیده  است که خود پیامبر شربتی

 و ابن مسعود نیز آن را حالل دانسته است.

اما در این حلت اختالفاتی وجود دارد و قول اجماع آن است که خوردن نبیذ حرام نیست ولی 

 بر آن شخص جاری اگر این خوردن به حدی باشد که باعث مست شدن باشد، آن وقت حد

چون ضرری ندارد، اشکالی ندارد ولی  ٣شود، همانطور که استفاده تریاک به اندازه نیازدارویی می

ولی در مورد  باشد که موجب زیانهایی بر بدن گردد حرام و گناه است.ای  اگر استفاده از آن به اندازه

از آن را با چیزی ای  اگر ذرهحتی  ،از آن حرام و مستوجب حد استای  خمر اینگونه نیست و ذره

بعضی با استدالل به چندی از روایات معتقدند که پسرش در زیر تازیانه نمرد و بعد از آن ماجرا چندی زنده البته  -١

گویند: تنها سیلی بر صورت فرزندش زده و بس  کنند و می بود و بعضی هم به کل ماجرای تازیانه را نفی می

 حد او جاری شده بود!! .. و الله اعلم
ً
 چونکه قبال

ریختند و چند  این بوده که مقداری خرما یا کشمش را در ظرفی که مقداری آب در آن بود می ت ازعبار »نبیذ« -٢

 شراب نبود، ولی بر اثر گرمی هوا مواد قندی آن تبدیل به 
ً
روزی می گذاشتند، و سپس می نوشیدند گرچه رسما

 .(تفسیر نمونه مکارم شیرازی). الکل خفیفی می شد

 .کدئین که بسیار رایج و مشهور است.و همینطور فنتانیل که نوعی مسکن است! مانند داروی استامینوفن -٣
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" شیخ محمد حسن نجفی " است  ،خلط کنند نیز حرام است. این ادعای ما شبیه سخن عالم شیعی

 گوید: می ١که در جواهر الکالم

خورد   می ک جرعه از خمر هم بنوشد حدیکند اگر  یادش فرق نمیدر خمر کم و ز (به اختصار)

بخورد که مست بشود تا حد واجب شود و  یسکرآور باشد به قدرد یست باین جور نیذ ایاما در نب

و روایتی نیز به این شکل نزد  م.یل بود مطرح کردیروز عبارت مرحوم صدوق را که قائل به تفصیما د

از امام سوال کردم »  عبدالله یعن اب« ٢یالصباح کنان یاب ی حهیصح اهل تشیع موجو است:

ذ مست نشده بود. حکم یرش کردند اما با خوردن نبیذ را دستگید، اگر شارب نبیده  می چه نظر

 خورد. نمی ) امام فرمود نه حدأجيلد قال ال( ست؟یچ

 نویسد:  می و دکتر سید سابق در کتاب فقه السنة خود به نقل از بدایة المجتهد ابن رشد اینگونه

 آن در »خمر« یمست و طرب شدت که  خوردن مادامی» نبیذ« نکهیا اند بر کرده  اتفاق  و

 نبیذ از« »فانتبذوا، و� مسكر حرام« : است فرموده  امبریپ  چه است د حاللیاین دیپد

 .»است  حرام  باشد  کننده مست   که یزیچ  هر  یول  دیکن  استفاده
دوم  یو در روزها گرفت یم وهیم وآب ساخت  می »نبیذ« امبر یپ که است ثابت شده و

آنها  که در یباره ظروف در یکیاند،  کرده هم اختالف با مسئله دو درباره . و ختیر یم را آن  سوم و

 زیچ دو از» نبیذ«ساختن  درباره دوم و د.یآ یم بعمل شود و یم ساخته» نبیذ«

 .٣زیمو  و  »خرما «  و »رطب « و  »بسر «  یخرما نوع دو مانند

ت عمر توجه کنید که در جواب به جواب حضر ،بعد از این  دو قول از دو عالم از دو فرقه

 (نه به خاطر نبیذ خوردن) من تو را به خاطر مست شدن حد زدم. گوید: می گیری مرد عرب جبهه

 کرد. گرفت و حضرت عمر چنین استدالل نمی پس اگر نبیذ حرام بود آن اعرابی جبهه نمی

 اگر نبیذ حکم  خمر را داشت پس باید کسی که از آن اس
ً
تفاده کند فاسق محسوب شود و ضمنا

نوشیده ولی نه  می ترین راویان اهل تشیع نبیذ بنیم که یکی از بزرگ می سخنانش را ترک گفت ولی

 نهند.  می تنها جرح نشده بلکه بر سر او هزاران مدحها

  .به بعد .انتشارات اسالمیه تهران ۴۵۰ص  ۴۱جلد  ،جواهر الکالم، شیخ محمد حسن نجفی -١

 .۴از ابواب حد مسکر، ح ۴، باب ۲۲۴، ص۲۸ج :الحر العاملی ةوسائل الشیع -٢

 ./ تمر: خرما /مویز: انگور خشك شده بسر: غوره خرما / رطب: خرمای تازه -٣
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وان ثابت بن دینار باشد. در کتب رجال اهل تشیع از او به عن این راوی که ابو حمزه ثمالی،

ی
ٌ

. او کسی است که صدوق گواهی به عدالت او داده و نجاشی او را اصحاب امامیه یاد شده اجال

 یأبو محزة الثامل«کنند که او گفت:  می روایت  داند و از امام رضا می از بهترین اصحاب امامیه

در زمان خودش است!!! و  »لقمان«ابو حمزه ثمالی در زمانش مانند  »زمانه زمانه كلقامن يف يف

ابو « »أبو محزة يف زمانه، مثل سلامن يف زمانه« کنند که گفت: می نقل  مینطور از امام صادقه

! و اما همین شخصی که شخصیتی »حمزه در زمانش مانند سلمان فارسی در زمان خودش است

 .کرده است!! می نوشیده و استفاده می همچون زراره و هشام در نزد اهل تشیع است نبیذ

 دانید پس باید ابوحمزه به علت فسق، جرح می اگر شما نبیذ را همچون خمرپرسیم  می حال

 شد و نه این همه مدح!!!  چرا در سخن خود صادق نیستید؟؟  می

  گوید: می شیخ طوسی در مورد نبیذ

مسكر، وهو أن ينقع التمر أو الزبيب ثم يرشبه وهو حلو قبل ـوال بأس برشب النبيذ غري ال«

 .١»أن يتغري

 رساند: می روایاتی که حالل بودن نبیذ را و اما

ه روا
َّ
ه یگفت: چرا آل معاو ببه ابن عباس  یت نموده، که اعرابیاحمد از بکر بن عبدالل

ن بر اثر بخل یا اید؟ آیده می ذیدهند، و شما شربت نب می ریدهند، و آل فالن ش می شربت آب و عسل

م، ولی یازمندی داریم و نه هم نیل هستیداد: نه ما بخد؟ ابن عباس پاسخ یازمندی داریا نیتان است، 

 -ن یدنی خواست و ما از ایز در عقبش سوار بود، آمد و نوشید نیروزی که اسامه بن ز امبر خدا یپ

 .٢»د!ینطور بسازید، ایخوب کرد«د و گفت: یم، و او از آن نوشیبه او داد -ذ یعنی شربت نبی

ن آب یآمد و گفت: درباره ا ب: مردی نزد ابن عباس ت است، که گفتیاز جعفربن تمام روا

نکه یا اید، یکن می رویین سنتی است، که از آن پیا ایکنی؟ آ می د چه فکریده می کشمش که برای مردم

نزد عباس در  امبر خدا ید؟ ابن عباس گفت: پینیب می ر و عسل بر خود آسانتر(ارزانتر)ین را از شیا

ی ها دنی بده، آن گاه عباس کاسهیبه من نوش«داد، و گفت:  می دنییحالی آمد که وی به مردم نوش

خوب «د، و گفت: یداد و او نوش را برای رسول خدا  ها ذ را خواست، و کاسه ای از آنیبزرگی از نب

 .قم –ناشر: انتشارات قدس محمدی ،  ۵۹۲ص  :النهایة طوسی -١

 .۲۱۱ص  ،۵ج ة:بدایة والنهایال .ابن کثیر با دو سند صحیح آن را روایت کرده است -٢
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م به یذ براین شربت نبیاد که یآ نمی ن خوشمید: بنابرایگو می ابن عباس» د!ینطور بسازید، ایکرد

 .١»دینطور بسازید ایخوب کرد« :،ل شود، البته به خاطر قول رسول خدا یر تبدیشربت عسل و ش

نقل شده که فرمود: من از   اشی( از تفاسیر شیعه) از ابی الصباح از امام صادقیر عیدر تفس

ذ یدو حرامند؟ فرمود: نه، نبمنزلت و هر یک ا هر دو به یدم که آیپرس »خمر« و »ذینب« آن جناب از

ته و ینکه میاد، کما ایرا خدای تعالی خمر را حرام کرده چه کم باشد و چه زیست، زیبه منزله خمر ن

هیکم و زک خون و گوشت خو
َّ
از هر مشروبی مسکرش را   ادش را حرام نموده، و رسول الل

هیتحر
َّ
 .٢م کرده استیتحر م کند خدایتحر  م کرده، و البته هر چه را که رسول الل

 پس همانطور که خواندیم خمر کم و زیادش حرام است ولی نبیذ تا به مستی نرسد مشکلی ندارد.

 نویسد: می و مجلسی نیز در قسمتی از روایتی اینگونه

ان و دوستان شما یعیبعضی از ش :گفت به امام رضا  ،که در مجلس حضور داشت یمنافق

ه حضرت فرمود: ب نوشند؟! می ذینب
ّ
 .٣ن بودندیز چنین عضی از اصحاب رسول الل

از ابهام است و در صورت صحت نیز باید گفت، ثابت ای  : صحت این روایت در هالهنتیجه

آن را   نیست که حضرت عمر از آن نبیذ برای نوشیدن استفاده کرده آن هم در صورتی که محمد

حرام ندانسته بلکه از آن نوشیده است. پس از این روایت فقط و فقط کینه توزی اهل رفض مشهود 

 است و ال غیر.

 
ً
 توانیم جوابی شبیه به جواب آقای قزوینی به ایشان بدهیم، اینگونه که بگوییم: می : ما نیزضمنا

دخترش رابه   حضرت علی ،شارب خمر بود به هیچ وجه ممکن نبود  اگر حضرت عمر

و به همین دلیل  اند خالف سنت و سیرت عمل نکرده  او بدهد، پس شکی نیست که آن حضرت

 .اند راضی به این وصلت شده  نیز حضرت علی

 گذار با دختر عفیفه، کفو نیست: بدعت شبهه:
واند ت ست و نمییفه، کفو نین، با دختر مسلمان و عفیگذار در د طبق نظر عالمان اهل سنت، بدعت

 با او ازدواج کند.

 شود. البته در این روایت ضعف مشاهده می ۲۶ – ۲۵ص  ۴ج :طبقات ابن سعد -١

 .. به نقل از تفسیر المیزان۱۸۴ح  ۳۴۰ص  ،۱ج  :تفسیر عیاشی-٢

 .۱۲،ح ۲۷ج  :بحاراال نوار -٣
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ح بخاری و مسلم یهای اهل سنت و حتی در صح فه دوم در کتابیهای خل گر، بدعتیاز طرف د

 های اهل سنت پس از قرآن هستند، به صورت گسترده نقل شده است. ن کتابیتر حیکه از صح

 سد:ینو ح خود مییل بخاری در صحیمحمد بن اسماع

ی ها ت شده است که گفت: همراه با عمر در شبی از شبیالقاری روا از عبد الرحمن بن عبد

م که به صورت پراکنده و گروهی به صورت فرادا و یدیم و مردم را دیماه رمضان به مسجد رفت

 .خوانند! می گروهی به صورت جماعت نماز مستحبی

ا سته است! سپس همه ریم شایامام جمع کنیک د اگر همه را پشت سر یعمر گفت: به نظر من با

 پشت سر ابی بن کعب آورد تا جماعت نماز بخوانند.

 خواندند. نفر نماز مییک مردم همگی پشت سر  ،میگر با او به مسجد رفتیشبی د

ن است که اول شب ین کار خوب بدعتی است! و عبادت در آخر شب، بهتر از ایعمر گفت ا

 عبادت کرده و آخر شب بخوابند.

ن مختصر یش از آن است که در ایگذار آن بوده، ب انیبنفه دوم در اسالم یهای که خل بدعت

ن ین در ایمراجعه کنند. مرحوم شرف الد النص واإلجتهاد توانند به کتاب  ن مییبگنجد، طالب

 از منابع اهل سنت نقل کرده است.های خلفا را  کتاب موارد متعددی از بدعت

 جواب:

های سال است که بزرگانی چون ابن تیمیه و امام ذهبی و.. به این شبهه زنگ زده شیعیان  سال

 کنند. می ولی به روی مبارک نیاورده و باز هم طوطی وار آن را مطرح اند جواب گفته

 توان عرضه کرد این است که: می مختصر جوابی که در مورد تراویح

و کار کسانی  ١که نماز تراویح را خوانده اند اولین شخصی بوده  خود حضرت رسول اکرم -۱

 تایید کرده است. اند را که اینچنین کرده

 کند که فرمودند: می از ام المومنین عایشه نقل ۲۰۱۲در صحیح خودشان حدیث  / امام بخاری

رون شد و در مسجد شروع به یشب (رمضان) از خانه ب یها مهیک بار در نی رسول خدا 

ن مورد سخن گفتند و شب یگر در ایکدیشان اقتدا کردند و با یاز مردم به ا یخواندن نماز کرد. گروه

ت ینماز خواندند. ودر شب سوم جمع جمع شدند و پشت سر آن حضرت  یادیبعد عده ز

شدند  نمی جد جاد که نمازگزاران داخل مسیرس ییجمع شدند و در شب چهارم کار بجا یادتریز

 .۱۶۶ص  ،۲ج  :المغنی ابن قدامه -١
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د. و بعد از نماز رو به مردم کرد و گفت: ین که وقت نماز فجر رسیرسول خدا به مسجد نرفت تا ا یول

ن نماز بر شما فرض گردد و یرفت که ا  می م آنیب یخبر نبودم ول بی دین که شما جمع شده بودیمن از ا

که رسول خدا چشم از  یاز آن تا روز د: بعدیگو  می ل د. عائشهییآن برآ ی د از عهدهیآن گاه نتوان

شد و حکمش   می ح، با جماعت خواندهینماز تراو یعنی( ن منوال بود.یه به همیجهان فرو بست قض

 نسخ نشده بود).

القدر در ماه  ةهای لیل سه شب از شب  روایت کرده است که رسول خدا  و همچنین ابوذر

با ابن عباس نماز تهجد را   و همچنین پیامبر ١است رمضان نماز نوافل را با ما با جماعت خوانده

 .٢با جماعت خوانده است

ه  علی از جابریو ابو
َّ
 نزد رسول خدا   ت نموده، که گفت: ابن بی کعبیروا ببن عبدالل

ست ای یآن چ«د: یپرس -البته در رمضان  -زی انجام دادم یآمد و گفت: ای رسول خدا، امشب چ

م، یگزار می ن پشت سر تو نمازیم، بنابرایم قرآن بخوانیتوان نمی منزلم گفتند:گفت: زنانی در » ابی؟

ت یبدان رضا  امبریشان هشت رکعت نماز خواندم و وتر هم به جای آوردم، پین برایافزود: بنابرا

 .٣زی نگفتینشان داد و چ

و همینطور بر عمل ابن ابی  اند نماز تراویح را به جا آورده  پس ثابت شد که حضرت رسول

 کعب خورده نگرفته و نسبت به آن رضایت نشان دادند.

کردند، به همین  می جدای از اینکه پشت سر آنها نماز تراویح را ادا  حضرت علی -۲

يلَ بْنِ «داشتند و  می شکل در مدت خالفت خودشان به آن پایبند بودند و آن را بر پا عِ امَ نْ إِسْ عَ

ا ادٍ، قَ يَ ٌّ زِ
يلِ رَّ عَ : مَ ىلَ ال لَ رَ ـْ عَ مَ ىلَ عُ رَ اهللاَُّ عَ : نَوَّ الَ قَ ، فَ انَ ضَ مَ رِ رَ هْ نَادِيلُ يفِ شَ قَ ا الْ فِيهَ ، وَ دِ اجِ سَ مَ

نَا دَ اجِ سَ يْنَا مَ لَ رَ عَ امَ نَوَّ هُ كَ َ وقتی علی بن   از اسماعیل بن زیاد روایت است که گفت:« یعنی:. ٤»قَربْ

فرمود: الله  شد می ها چراغ روشن می کرد که در آن ساجد عبور میابی طالب در ماه رمضان بر م

 .»و روشن کرد یگونه که مساجد ما را نوران سبحانه و تعالی قبر عمر را روشن و نورانی گرداند همان

قیام شهر  ي، باب ماجاء ف۸۰۶حدیث  :و الترمذی ۲۱۴باب قیام شهر رمضان، ص  ۱۳۷۵ابوداود حدیث  -١

و ابن ماجه  ۲۶۵رمضان، ص باب قیام شهر  ۱۶۰۵و نسائی حدیث  ۱۹۷قال هذا حدیث حسن، ص رمضان و

 .۲۳۵قیام شهر رمضان، ص  يباب ما جاء ف ۱۳۲۷حدیث 

 ، کتاب االذان، باب یقوم عن یمین االمام بحذائه.۹۵، ص ۱ج  :بخاری -٢

 می گوید: این را ابویعلی و طبرانی به مانند آن در األوسط روایت نموده اند، و اسناد آن حسن است. ،۷۴/۲: هیثمی -٣

 .۸۲۸ص  ،۱ج :اسد الغابة،۲۸۰ص  ،۴۴ج :شقتاریخ دم -٤
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ن یدر نخست ت نموده، که گفت: علی ابن بی طالب ین از ابواسحاق همدانی روایو ابن شاه

 درخشد و کتاب خداوند تالوت می روشن است و ها د که چراغیرون رفت: و دیشب رمضان ب

اورد، چنانکه مساجد خداوند یی بیفرمود: ای ابن خطاب! خداوند در قبرت نور و روشنا ،شود می

 .١تعالی را به قرآن منور و روشن ساختی

اد به یل بن زین را در امالی خود از ابواسحاق همدانی، و ابن عساکر از اسماعیب ایو خط

 .٢) آمده است۳۸۷/۴در منتخب الکنز (. چنانکه اند ت کردهیمعنای آن به اختصار، روا

  :٣فرمایند می شیخ االسالم نیز

ت شده یروا یکرد. بلکه از عل می آنرا در کوفه باطل ینه علیو اگر نماز تراویح بدعت بود هر آئ

کرد. و از عبدالرحمن  یانکند چنانچه مساجد ما را بر ما نور یکه گفت خدا قبر عمر را نوران

ست یشان با مردم بیاز ا ید و امر کرد مردیقراء را در ماه رمضان طلب یت شده که علیروا یالسلم

 یبن اب یت شده که علیروا یو از عرفجه ثقف ٤خواند  می شانیوتر را با ا یرکعت نماز بخواند و عل

داد و من امام  می قرار یزنان امام یو برا یمردان امام یکرد و برا می ام ماه رمضان امریطالب به ق

 .٥زنان بودم

نماز تراویح به   قبل از اقدام حضرت  حتی در زمان خالفت امیرالمومنین عمر -۳

 مشهود است.  می شد و این از روایتی که آقای قزوینی به آن استناد می جماعت خوانده
ً
کنند کامال

 :اند دهچنانکه آقای قزوینی آن را اینگونه نقل کر

ی ها ت شده است که گفت: همراه با عمر در شبی از شبیالقاری روا از عبد الرحمن بن عبد

و م که به صورت پراکنده و گروهی به صورت فرادا یدیم و مردم را دیماه رمضان به مسجد رفت

عمر گفت: به نظر من اگر همه را پشت خوانند  می به صورت جماعت نماز مستحبی گروهی

سته است! سپس همه را پشت سر ابی بن کعب آورد تا جماعت نماز یم شایامام جمع کنیک سر 

 بخوانند.

 ) آمده است.۲۸۴/۴این چنین در الکنز ( -١

 ة.به نقل از حیات الصحاب -٢

 .به نقل از منهاج االعتدال -٣

 .۴۹۶ص  ،۲ج  :سنن الکبری بیهقی -٤

 .۲۳۴۷۸ح  :ناشر:دار الفکر و در کنز العمال ۴۹۴ص  ۲ج  :سنن الکبری بیهقی -٥
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خواندند  می از اصحاب نماز تراویح را به جماعتای  مالحظه کردید که در همان موقع نیز عده

 .رود! می داند که شیعه به کجا می ولی فقط خدا

ه بین اصحاب بوده را از بین برده و هر دو شیعه از این ناراحت است که حضرت عمر دو دستگی ک

 .گروه (فرادا خوان و به جماعت خوان) را پشت سر یک امام گرد آورده و به آنها نظم بخشیده است!

شود که به جماعت خواندن نماز نافله از  می بعد از این سه بند که گذشت بر خواننده آشکار

ای  ه این نماز را بدعت حسنهک  ثابت است و سخن حضرت عمر  سیرت حضرت رسول

خواندند به معنی ضاللت و گمراهی نیست بلکه خود کلمه بدعت در زبان عرب به معنی چیز نو و 

به خاطر   نیز از نو عملی را استوار گردانید که حضرت رسول  جدید است و حضرت عمر

 هیچ کدام 
ً
از اصحاب نیز با آن ترس از فرض شدن آن عمل بر امتش آن را ادامه ندادند. و ضمنا

 فرمودند:   مخالفت نکردند و همه به آن عمل کردند.و در صحیح مسلم آمده است که رسول الله

ْجُرَها ،َمْن َسنَّ يِف اإلِْسَالِم ُسنًَّة َحَسنَةً «
َ
ْجُر َمْن َعِمَل بَِها َ�ْعَدهُ  ،فَلَُه أ

َ
ْن  ،َوأ

َ
ِمْن َ�ْ�ِ أ

ءٌ  ُجورِِهْم يَشْ
ُ
زنده کند، پاداش آن و پاداش هرکس به  یا هرکس در اسالم سنت حسنه«. »َ�نُْقَص ِمْن أ

 .»شود  می از پاداششان کم شود، به او داده یزیکه چ نیآن عمل کند، بدون ا
کند و ثواب و اجرش به مجدد آن، یعنی سیدنا  می و این موضوع در مورد نماز تراویح نیز صدق

 رسد. می نیز  عمر

 : اند فرموده  این بحثها، مشهور است که حضرت رسول و البته گذشته از همه

ُلََفاءِ  وَُسنَّةِ  �ُِسنَّىِت  َ�َعلَيُْ�مْ «
ْ
َمْهِديِّ�َ  اخل

ْ
اِشِدينَ  ال ُكوا الرَّ  .١»بَِها َ�َمسَّ

 .»پس بر شما است (عمل به) سنت من و سنت خلفای راشدین المهدیین«

ْدرِى الَ  إِ�ِّ  :َ�َقاَل   انلَّىِبِّ  ِعنْدَ  ُجلُوًسا ُكنَّا قَاَل   ُحَذْ�َفةَ «
َ
 ِ�يُ�مْ  َ�َقاىِئ  قَْدرُ  َما أ

يِْن  فَاْ�تَُدوا َ َشارَ  َ�ْعِدى ِمنْ  بِال�َّ
َ
  َوأ

َ
ىِب  إِىل

َ
روایت شده که   از حذیفه بن یمان« .٢»َوُ�َمرَ  بَْ�رٍ  أ

مانم پس به اشخاصی که   می دانم که چقدر بین شما باقی نمی نشسته بودیم که گفت: من  گفت: نزد نبی

 .»آیند اقتدا کنید و اشاره کردبه ابی بکر و عمر  می بعد از من

                                                         ******* 

 و.. ۱۶۵۲۲ح  :مسند امام احمد،۳۹۹۱ح   :سنن ابو داوود -١

 .با سند صحیح ۴۷۸ح : امام احمد ةفضائل الصحاب ،۹۴ح  :سنن ابن ماجه ،۳۵۹۶ح  :سنن ترمذی -٢
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گوید: حضرت عمر بدعت گزار بود و به همین دلیل هم کفو با سیده ام کلثوم  می آقای قزوینی

 نیست! 

باشد!،   می حیهای او نماز تراو گزار بود!! و از جمله بدعت عمر بدعت بله، حضرت گوییم: می

رکعت نماز بگزارد و  ٦٠٠و کفری صریح و واضح!! بدعتی که سی شب رمضان را  یتی کبریمعص

هزاران سجده کند! آیا ظلم و معصیتی باالتر از این همه نماز خواندن و این همه سجده آوردن به 

هم مجبور بودند همراه آنها آن   ؟؟؟! از همه بدتر اینکه حضرت علیدرگاه خداوند وجود دارد

همه نماز را بخواند و مرتکب این معصیت کبری شوند!و همینطور در مدت خالفت خودشان مردم 

 .را به آن دعوت کنند!!

حد! و ثواب ال منتهای  بی و خیر های او آن است که مردم را از عبادت عظیم! و یکی دیگر از بدعت

شود و از دوبار درجه   می ن حاصلیبار متعه کردن مرتبه امام حسیک متعه نهی کرد، عبادت و خیری که با 

تر از  آیا بدعتی بزرگ ١!  و از چهار بار مرتبه حضرت رسول یامام حسن و از سه بار مرتبه حضرت عل

که تا به آن حد سخت و  وجود دارد که مسلمانان را از انجام این کار پر فضیلت منع کنند؟ عملیاین 

ار هم نتوانستند به آن عمل و ائمه در طول عمر مبارک خودشان حتی یکب  دشوار بود که خود پیامبر

 .کنند!

که با انجام آنها باعث شد که مردم مرتکب گناه   های حضرت عمر از بدعتای  این بود شمه

 در ماه رمضان که  ،بسیار شوند!
ً
بار سجده به درگاه خداوند  ١٢٢٠رکعت نماز و  ٦٠٠خصوصا

 (نعوذ بالله) آتش جهنم را برای خود بخرند! (البد) !ها بیاورند و با این سجده

و سجده بر مهر و قمه زنی و بر سر و مغر  »ان علياً ولی اهللا«اما عجیب است که ایشان اشهد 

و آل و اصحاب   خود کوبیدن و .... را بدعت نمیدانند ولی نماز تراویح که حضرت نبی اکرم

 دانند.  می کرام به آن عمل کردند را بدعت

کنم و آنهم قول عالم شیعی است  می یک نکته را عرض »ان علياً ولی اهللا«تنها در مورد اشهد 

 گوید: می که صدای او از دست این همه بدعت در آمده و

بار پرداخته و در ، به وضع اخن خداوند بر آنان شودیلعن و نفر ابن بابویه قمی:مفوضه که 

أشهد أن علياً ويل «، اتیروا ی(دو بار) و در بعض »هي الربريحممد و آل حممد خ«ن الفاظ یاذان ا

 (نعوذ بالله)  گیرد؟؟ شاید مقام خدایی!! بار متعه کرد چه مقامی به او تعلق می ۵کسی نیست به آنها بگوید: اگر کسی  -١
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أشهد أن علياً ، أشهد أن علياً ويل اهللا« یاز آنان بجا ی. و بعضاند (دو بار) را اضافه کرده »اهللا

 .١اند (دو بار) را اضافه کرده »مومننيـامريال

يف األذان واإلقامة «الفصول  »وال جيوز اعتقاد رشعية غري هذه««گوید:  می ثانی کهو یا شهید 

جایز نیست که ما اعتقاد داشته باشیم به مشروعیت غیر از این « .٢» یلعل » كالتشهد بالوالية

 .!!»گواهی دادن به والیت علی  از جمله: ه،(منظور شهادتین است)در اذان و اقام فصول

 به مذهب ش »ینیل قزویعبدالجل«خ ی، شیعیعالم شدر قرن ششم 
ً
عه اگرچه ینوشته است اّوال

 ین است که اگر کسیشان چنیدانند، مذهب ا می ک اّمتیرا نّص و معصوم و بهتر از هر   یعل

بانگ نماز باطل  »أشهد أن عليا ويل اهللا«د ین گوی(اذان) نماز بعد از شهادت ان فصول بانگیدر م

و  تیدر بانگ نماز بدعت است و به اعتقاد کردن آن معص »یعل«و نام  ٣د گرفتنیباشد و با سر با

 .٤باشد یآن در لعنت و غضب خدا هندیگو

یشان کافی باشد و در مورد ها فکر کنم همین مختصر برای رسوا شدن آقای قزوینی و هم تیمی

توانید به کتب  می کنند، می وارد کرده و  حضرت هایی که شیعیان مغرض به آن دیگر تهمت

ها: کتاب  مراجعه کنید و از جمله آن کتاب اند بسیاری که در جای جای آنها به این شبهات پرداخته

سیمای صادق فاروق اعظم نوشته حاج عبدالله احمدیان (فصل نوزدهم) است و همچنین کتاب 

شیخ االسالم ابن تیمیه و  هی و همینطور منهج السننقدی بر سیری در صحیحین از عبدالغنی شاهوزه

... . 

توانستیم به راحتی  می از همه اینها که بگزریم ما مجبور به جواب دادن به شبهات فوق نبودیم و

 (کفو نبودن) بگوییم: در این مورد

ی ها ی شما بر باد است چونکه ازدواج آن دو برای ما عیان و اظهر من الشمس و ادلهها تمام ادله

گزار  نعوذ بالله) شراب خوار و یا بدعت(  پایه و سست است .چونکه اگر حضرت عمر بی شما

 هیچ وقت حاضر نمیشد دختر و عزیزه خود و پاره تن حضرت فاطمه  و.... بودند حضرت علی

ثواب الموذنین چاپ دار األضواء إلقامه وااألذان و يباب ف ۲۹۰ص  ،۱ج :ابن بابویه قمی من ال یحضره الفقیه -١

 چاپ تهران مراجعه کنید.  ۱۸۸ص  ،۱بیروت و به ج

 .منشورات جامعة النجف الدینیة ،سید محمد کالنتر تحقیق: ،۵۷۳ص  ،۱ج  :شرح اللمعة شهید الثانی -٢

 را اعاده کند.منظور آن است که باید اذان یا اقامه  -٣

ی، ص  -٤
ّ
 .۹۷الّنقص، انتشارات انجمن آثار مل
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ن خانواده أرا در ش  حضرت عمر  را به ازدواج او در آورد. و بدون شک حضرت علی ل

 .اند دانسته که راضی به این وصلت شده می خود

 کنند که می البته همانطور که در ابتدای کتاب گفتیم آقای قزوینی به این روایت جعلی عمل

فخذ بخالفه فإن احلق ( گوید: هر چه موافق با اهل سنت بود را بگیرید که حق در آن است می

ات یروایت متضاد گفتند: آنها را با رواکه در مورد دو  اند نقل کرده  ) چنانچه از اما صادق١فيه

 .٢»دیات آنان مخالف بود به آن عمل کنید، آنچه با روای(اهل سنت) مطابقت ده عامه

گزار و  را بدعت  : آقای قزوینی قصد داشتن با استفاده از بعضی روایات حضرت عمرنکته

حاضر   ضرت علیشراب خوار و.... معرفی کند تا بگوید: غیر ممکن است با این اوصاف ح

 .!باشد دخترش را به چنین شخصی بدهدشده 

تعجب من از این است که چطور آقای قزوینی اینهمه خود را به دردسر انداخته و یک راست 

: عمر مادر ام کلثم و همسر حضرت علی را به قتل رسانده! پس غیر ممکن است که اند نگفته

 حضرت علی راضی به این وصلت شود.

 چرا این موضوع را پیش نکشیدند؟؟ جواب خیلی واضح است چون آقای قزوینیبه راستی 

 گویند: بحث هم سر همین است، یعنی ما می داند که اگر این موضوع را مطرح کنند ملت می

به حضرت فاطمه وراد نکرده و یکی از دالیل ما هم همین ازدواج ای  گوییم حضرت عمر صدمه می

 .!هل رفضست. والعجب از خدع و مکر اا

د بن عيسى، عن يونس، عن أيب العبّاس « -۱ د بن يعقوب، عن عيل بن إبراهيم، عن حممّ حممّ

يزيد يف صالته يف شهر رمضان،  قال: كان رسول اهللا  وعبيد بن زرارة، عن أيب عبداهللا 

إذا صىلّ العتمة صىلّ بعدها، فيقوم الناس خلفه فيدخل ويدعهم، ثمّ خيرج أيضاً فيجيئون 

قومون خلفه فيدخل ويدعهم مراراً.قال: وقال: ال تصلّ بعد العتمة يف غري شهر وي

د بن يعقوب، مثله د بن احلسن بإسناده عن حممّ  .»رمضان.حممّ

 ،۶ج  :شیخ طوسی ،و تهذیب االحکام ۲/۲۴۹ :و عیون أخبار الرضا، ۵۳۱ص  ،۲ج :علل الشرایع شیخ صدوق -١

 . ۵۷۵ص  :حر عاملی ة/ و فصول المهم  ۱۱۶ص  ،۲۷ج  :حر عاملی ةو وسائل الشیع ۲۹۵ص 

 . ۵۷۷ص  :الفصول المهمة حر عاملی  ۱۱۸ص  ،۲۷ج  :حر عاملی ةوسائل الشیع -٢
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، عن یكيبن أمحد النه ۱اد، عن عبداهللايد بن زيبن حاتم، عن مح یوبإسناده عن عل«: ـ ۲

د بن ز یعل قال: كان رسول اهللا  عبداهللا  یأبة، عن جيخد یاد، عن أبيبن احلسن، عن حممّ

 دوايد فزيالصالة، وأنا أز إذا جاء شهر رمضان زاد يف«. 

د بن «: ۳  شهر رمضان يف زاد يفي، فسئل: هل عبداهللا  یى قال: كنت عند أبيحيحممّ

كثر، وكان يمصالّه و بعد العتمة يف یصلّ ي صالة النوافل؟ فقال: نعم، قد كان رسول اهللا 

ق الناس يتمعون خلفه لجيالناس  صلّوا بصالته، فإذا كثروا خلفه تركهم ودخل منزله، فإذا تفرّ

ک صنع ذلي، فإذا كثر الناس خلفه تركهم ودخل، وكان یصلّ يعاد إىل مصالّه فصىلّ كام كان 

 .»مراراً 
http://www.ansaaar.com/vb/showthread.php?t=80698 

 رگویی:محور هشتم: ازدواج با تهدید و زو شبهه:
م یها متوجه خواه آنک تک اما با بررسی ت ،ن باب وجود داردیاتی در ایز روایعه نیهای ش در کتاب

 ،کند با عمر بن خطاب را ثابت نمی ر مؤمنان یان امیات نه تنها روابط دوستانه مین روایشد که ا

 باشد. می دن به اهداف از راه توسل به زوریدهنده روابط زور مدارانه و رس بلکه نشان

عباس  ،با عقیل بعد از آن که امام علی  :نویسند دو عالم از اهل سنت،طبرانی و هیثمی می

اعتراض کرد و گفت اگر این کار را  عقیل مخالفت و به امام علی  ،و امام حسن مشورت کرد

  :به عباس فرمود شود . امام علی  چنین و چنان می ،انجام دهی

خدا سوگند! در سخن او به « .»نصيحة ولكن درة عمر أحرجته إىل ما ترمنه  كواهللا ما ذل«

 .»بینی واداشته است چه می بلکه ترس از تازیانه عمر او را به آن ،خیری نبود
 :گفت ،اند که وقتی عمر از مخالفت عقیل با خبر شد و نیز هیثمی و طبرانی نوشته

 .١»او سفیه و احمق شده است ،وای بر عقیل« .»سفيه أمحق ،ويح عقيل«

 جواب:

 .اند سه خیانت در مورد این روایت انجام داده

 و با نقل کل روایت که در پایان خواهد آمد ایشان رسوا خواهند شد. اند روایت را نصفه نقل کرده -١

را از مقاله دیگر ایشان و ما آن  اند، د گذشت را از این مقاله حذف کردهآقای قزوینی این بندی که جوابش خواه -١

 خودشان به پوچی آن پی بردند . نقل کرده
ً
 ایم... ظاهرا
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گویند، حضرت علی فرمود:بخدا در سخن او  می . آنجا که اند خواننده را به اشتباه انداخته -٢

 ری نبود.خی

بلکه حقیقت ماجرا و  ،خیری نبوده است  برد که در سخن حضرت عمر می خواننده گمان

   روایت اینگونه است که این سخن حضرت علی
ً
در مورد سخنان برادرش است و اصال

 تکلم نکرده بودند که در مورد کالمش نظری داده شود.  حضرت عمر

نویسند: بلکه ترس از تازیانه عمر او را به  می آنجا که، اند در ترجمه متن نیز خیانتی کرده -٣

 بینی واداشته است .  می چه آن

َة ُعَمَر به معنی خیر  اند را در این قسمت به تازیانه معنی کرده »هدر« ایشان کلمه در صورتی که ِدرَّ

ال درٌ «ا های او از خداست ییخوب»: لله دٌرة«گوییم:  می باشد همانطور وقتی که  می و خوبی عمر

ة  .کنیم و نه به تازیانه!! می اد نشود... دٌرة را به خیر و خوبی ترجمهیر او زیخ »:درٌ

 آید. چونکه: نمی از جبر و زور برای  از مضمون روایت نیز هیچ نشانه »دٌرة« گذشته از معنی کلمه

را به معنی  »درة«شد. پس اگر  می گفته ها در جلو همه (علی و عمر و عقیل و..) تمام این حرف

 جواب بگزارند!! و چطور بی تازیانه بگیریم بسیار عجیب است که حضرت عمر چنین سخنی را

 بگوید: من چون می
ً
ترسم  می شود از یک طرف ترس و جبر باشد و از یک طرف حضرت علی علنا

 .شوم؟!! می راضی به این ازدواج

زنگ بزند و ای  بیننده ،دعوت کنند مانند این است که یکی از علمای اهل سنت را در تلویزیون 

چرا اهل سنت با والیت فقیه مخالف است و آیا شما والیت فقیه را نوعی استبداد و  :بگوید

توانم به این  ترسم نمی  می دانید؟؟  بعد عالم سنی بگوید: من چون از والیت فقیه  می دیکتاتوری

 .با والیت فقیه مشکلی نداریم!!!! گویم که ما  می ترسم  می سواالت جواب صریح بدهم و چون

خطاب به عقیل نیز به منزله شوخی و مزاح است زیر ایشان   و همینطور سخن حضرت عمر

 عقیل احمق وسفیه شده است. گویند: می خندند و در حین خنده و خوشحالی می قبل از این سخن

 و اما متن روایت و رسوایی مدعی: 

 فجاء يلع قام ثم فساّره طالب أيب بن يلع اخلطاب بن عمر داع: قال عمر مو� أسلم«
 عقيل فغضب لكثوم أم عمر تزو�ج يف فشاورهم واحلس� وعقيالً  العباس فوجد الصفة

 فعلت لنئ واهللا أمرك يف الع� إال والسنون والشهور األيام تز�دك ما يلع يا: وقال
 منه ذلك ما واهللا: للعباس يلع فقال ثو�ه �ر ومىض. عددها ألشياء ويلكونن يلكونن
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 ول�ن عقيل يا فيك رغبة ذاك ما واهللا أما ترى ما إىل أحرجته عمر درة ول�ن نصيحة
 يوم منقطع و�سب سبب لك :ليقو  اهللا رسول سمعت: يقول اخلطاب بن عمر أخرب�
 .»أمحق سفيه عقيل و�ح: وقال عمر فضحك. و�سيب سبيب إال القيامة

 .١ »حیورجاله رجال الصح یرواه الطبران«هیثمی گوید: 

به صفه آمد و عباس و  یسپس عل،را فرا خواند  یعل  گوید: عمر می اسلم غالم عمر«ترجمه: 

ل یعق ) مشورت کرد.با آنان (در مورد خواستگاری حضرت عمر  ین آن جا بودند پس علیل و حسیعق

را  یگذر زمان فقط کور) گفت: به خدا سوگند که  خشمگین شد و (خطاب به برادرش حضرت علی

 قدر و اندازه خودش را دارد. یزیشود و هرچ می چنین و چنان یبه خدا اگر انجام ده،جاد کردهیدر کارت ا

گفت  می لیبه خدا سوگند که آنچه عق :فرمایند می کنند و می ب رو به عباس  حضرت علی 

 ین رغبتیکه باعث این عمل شد و ات و خیر و خوبی (دٌره) عمر بود ینبود و بلکه این صالح یرخواهیخ

 .یده می ست که تو (ای عقیل) نشانین

رود اال سبب و  می نیامت از بیروز ق یفرمودند: هر سبب و نسب  بلکه عمر به من خبر داد که پیامبر 

 .نسب من

 .»ل نادان و کم عقل استیعق ید و گفت: وایخند  پس سیدنا عمر 

 کند: این روایات را نقل مىمرحوم کلینى در کتاب کافى  شبهه:
کند که آن حضرت فرمود: زمانی که عمر بن  نقل می هشام بن سالم از امام صادق  -۱

کلثوم خردسال است. امام صادق  رمؤمنان به او فرمود: امّ یکلثوم خواستگاری کرد، ام الخطاب از امّ 

مشکلی دارم؟ عباس گفت:  اید: عمر با عباس مالقات کرد و به او گفت: من چگونه ام، آیفرما می

ام  نهیات دخترش را خواستگاری کردم، دست رد بر س تو را چه شده است؟ عمر گفت: از برادر زاده

ن که آن یمگر ا ،گذارم چ کرامتی را برای شما نمییزد، قسم به خدا چشمه زمزم را پر خواهم کرد، ه

ستش را قطع خواهم کرد. عباس به به نزد زم که او سرقت کرده و دیانگ ن ببرم، دو شاهد بر مییرا از ب

ن باره را یم در ایآمد، او را از ماجرا با خبر ساخت و از او درخواست کرد که تصم رمؤمنان یام

 ز مسأله ازدواج را به عهده عباس گذاشت.یر نیبر عهده او نهد، حضرت ام

 

 ۳ج  :و  المعجم الکبیر طبرانی ،لبنان ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،۲۷۱ص  ،۴ج  ی:مجمع الزوائد هیثم -١

 .دار إحیاء التراث العربی ،۲۶۳۳ح ۴۴ص
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 جواب:

 
ً
 . داند می بهبودی (محقق "الکافی") این روایت را ضعیف :اوال

 
ً
  در روایات شیعی ماجرایی طوالنی نقل شده که در کل متضاد این ادعا است: :دوما

 :است یمرو ١هیسد که در کتب امامینو  می در عماد االسالم یدلدار عل یمولو،عییمجتهد ش

صحابه هر قدر که  یها خانه یها دروازه یغمبر خود امر فرمود که در مسجد نبویبه پ یحق تعال

عرض   ی. بعد از چند روز حضرت عباس عم نبیهستند همه بسته شوند، به جز دروازه خانه عل

ن امر یفرمود: ا ا رسول الله دعا کن که دروازه خانه من در مسجد گشاده شود. آنحضرت ی :کرد

ن درخواست حضرت یزاب من دعا کن. ایم یست. حضرت عباس عرض کرد که برایممکن ن

زاب حضرت عباس را بر سقف خانه نصب یخود مک د و آنحضرت بدست مباریعباس باجابت رس

خت یریزاب میآب ازان م یخالفت حضرت عمر قائم بود روز یزاب تا سه سال در زمانه یکرد آن م

خود برکنده شود و به  یزاب از جا می نیکه بر لباس حضرت عمر ریخت! پس او امر کرد که ا

 ظ و غضب گفت: یت غینها

مار یزنم!!. حضرت عباس در آن وقت ب می نجا قائم کند گردنش رایزاب را باز این میا یاگر کس

اد کرد که مرا یه کرده بخدمت حضرت علی آمد و فریکن در همان حالت بر فرزندان خود تکیبود ل

است.  یقبایک رفت و  یچشم من به حکم الهیک ذات تو.  یگریرسول خدا و دیک دو چشم بود 

عم  ین ظلم خواهد شد؟ حضرت علی فرمود: این چنیات تو بر من ایدانستم که در ح نمی من

 .کنم!!  ها می ن که من چهین و ببیبزرگوار به خانه خود به آرامی بنش

مسجد والناس حوله وقال: يا قنرب! ـال ثم نادي يا قنرب! عيل بذي الفقار فتقلده ثم خرج إىل«

موضعه وقال عيل: وحق صاحب هذا القرب  مكانه فصعد قنرب فرده إىل إىلميزاب ـاصعد ورد ال

ينفذ. فبلغ  ىمنرب لئن قلعه قالع ألرضبن عنقه وعنق األمر له بذلك وألصلبنهام يف الشمس حتـوال

ميزاب وهو يف موضعه، فقال: ال ـمسجد ونظر إيل الـذلك عمر بن اخلطاب فنهض ودخل ال

له وتكفر عنه عن اليمني فلام كان من الغداة ميض عيل بن ايب طالب يغضب أحد أبا احلسن فيام فع

عمه العباس فقال له: كيف أصبحت يا عم؟ قال: بأفضل النعم ما دمت يل يا ابن اخي. فقال  إىل

مستدرک سفینة  ،۵۸انوار العلویه جعفر النقدی ص  ،۳۶۶ -۳۶۳ص  ،۳۰ج :از جمله بحار االنوار مجلسی -١

 .۲۵۱-۲۵۰ص : و مجمع النورین ابوالحسن المرندی ،۷۵ – ۷۴ص  ،۷ج  :البحار علی النمازی
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ميزاب خلصمتهم ثم ـله: يا عم! طب نفسك وقر عينا فواهللا لو خاصمني أهل االرض يف ال

لك ضيم وال غيم. فقام العباس فقبل بني عينيه وقال: يا ابن اخي! لقتلتهم بحول اهللا وقوته وال ينا

ما خاب من آنت نارصه. فكان هذا فعل عمر بالعباس عم رسول اهللا وقد قال يف غري موطن 

وصية منه يف عمه إن عمي العباس بقية اآلباء واألجداد فاحفظوين فيه، كل يف كنفي وأنا يف كنف 

ترجمه:   .»ين ومن عاداه فقد عاداين، فسلمه سلمي وحربه حريبعمي العباس، فمن آذاه فقد آذا

اور. پس حضرت علی ذوالفقار را حمائل ساخت و یپس حضرت علی ندا داد ای قنبر ذوالفقار را ب«

او  یزاب را بر جایسقف برو و م یقنبر، باال یبه مسجد رفت و مردمان گرداگرد او بودند و فرمود که ا

ر فرمود: سوگند بحق یاو نصب کرد و حضرت ام یزاب را بر جایاال رفت و مقائم کن چنانچه قنبر ب

برکند ضرور بالضرور  یزاب را کسین میاگر احضرت رسول) که  یعنین قبر و منبر (یصاحب ا

ن خبر به عمر بن ینکه معدوم گردد. ایگردنش خواهم زد و در آفتاب خواهم انداخت تا ا

خود است گفت که  ید که در جایزاب را دیدرآمد و مد پس برخاست و در مسجد یخطاب رس

 در غضب آرد. یست که ابوالحسن را کسیر نیخ

عم خود عباس رفت و با او گفت چگونه صبح  یطالب بسو یبن اب یپس چون صبح شد عل

من. حضرت  یبرادرزاده  ین نعمتها صبح کردم ایعم؟ حضرت عباس گفت: در بزرگتر یا یکرد

ع یزاب جمین میا یقسم بخدا اگر درباره چشم باش. ک وش دل و خنعم خ یعلی فرمود: ا

 کردم و همه را بحول الله و قوته می نمودند من بر آنها غلبه می ن با من جنگیزم یمردمان رو

ان دو چشم یپس حضرت عباس برخاست و در مد. یرس نمی چ رنج و غمیو ترا ه کشتم می

 او ناکام و نامراد یکه مددگارش تو باش یمن، کس یبرادرزاده  یر بوسه داد وگفت: ایحضرت ام

 تواند شد.  نمی

ن بود فعل عمر با عباس عم رسول الله حال آنکه حضرت رسول در مواقع متعدده بطور یپس ا

ه آبا واجداد من است لهذا در حق او یت در حق عم خود فرموده بود که عم من عباس از بقیوص

که او  یدر ظل من اند و من در ظل عم خود عباس هستم، کسد. همه کسان یخاطر مرا ملحوظ دار

صلح با او صلح با من  که با اوعداوت کرد با من عداوت کرد، یکسذا داد و یذا داد مرا ایرا ا

ذا داد که آن هر سه مواقع یق عمر او را در سه مواقع ای، و به تحقجنگ با او جنگ با مناست و 

خائف نبود  یواگر عمر از حضرت علزاب است. یله قصه مستند از آن جمیده نیظاهر اند پوش
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ة ي خفريثلث مواطن ظاهرة غ وقد آذاه عمر يف« .»گزاشت زاب را بر حال خود نمییهرگز م

 .»حاله یرتكه عليمل   یزاب ولوال خوفه من عليمـمنها قصة ال

****** 
و اینچنین خشم بندند  می شمشیر را از رو  حضرت علیای  وقتی در چنین ماجرای ساده

(البته طبق روایت کذب شیعه) بسیار  شوند! می گرفته و طلب شمشیر کرده و آماده جنگ با خالئق

بعید است که در ماجرای به آن مهمی (تهدید خودش و عمویش) دست روی دست بگزارند و دختر 

با او دشمنی کند، هر که  گوید: عزیز خود را تسلیم کنند! مگر در روایت باال در مورد عموی خود نمی

کند که اگر میزاب را از جایش بکند( و خاطر  با من دشمنی کرده و مگر حضرت عمر را تهدید نمی

 گویید که حضرت عمر از علی عمویش را مکدر کند) او را خواهد کشت؟ و مگر شما نمی

 ترسید؟ می

او دست روی  کند آن هم به آن شدت، می چگونه زمانی که حضرت عمر هر دوی آنها را تهدید

! ولی در ماجرای به آن کم اهمیتی کند می تر دختر خود را تقدیم او گزارد و از آن عجیب می دست

 .نمایند؟؟؟ می کنند و آنچنان تهدید و ارعاب می (میزاب) آن همه غیض و غضب

 همه اینها با ادعا و روایت شما در تضاد است. پس لطف کرده و موضع خود را مشخص کنید.

کند،  می ابووائل نقل« :آورده چنین تناقضی پیداست  ١یدر روایت دیگری که مجلس باز هم

 به عقب نگاه کرد.ک عمر برگشت، ترسنا ،روزی همراه عمربن خطاب بودم

شکافنده صفوف  ،انسان بخشنده ،ر درندهیوای بر تو! مگر ش :گفت ؟دییچرا ترس :گفتم

 .او علی بن ابی طالب است :گفتم ؟نییب نمی شگان رایگران و ستم پ انیشجاعان و کوبنده طغ

 ،میا از شجاعت و قهرمانی علی برای تو بگویبیک ! نزدیا شما او را به خوبی نشناخته :گفت

م و هر کس از ما فرار کند، یم که فرار نکنیمان بستیامبر پیدر جنگ احد، با پ -:گفت ،رفتمیک نزد

. هنگامی که سرپرست اوست امبر ید است و پیشهاو گمراه است و هر کدام از ما کشته شود، او 

! صد فرمانده دالور، که هر گر هجوم بردند ناگهانیکدیشعله ور شد، هر دو لشکر به  ،آتش جنگ

ار داشتند، دسته دسته به ما حمله کردند، به طوری که توان جنگی را یکدام صد نفر جنگجو در اخت

! علی را شان ماند. ناگاهیان جنگ تنها ایمم. دریفرار کرددان یم و با کمال آشفتگی از میاز دست داد

ن بر داشت به صورت ما یمقداری ماسه از زم ،راه را بر ما بست ،ر پنجه افکنیکه مانند ش ،دمید

 . ۷۳، ص ۴۱ج  -۵۲، ص ۲ج  :و همچنین بحار ۳۴۷ص  :حیات القلوب مطبوعه لکهنو -١
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اه باد، روی شما به یاد زد! زشت و سینانه فرید، خشمگید، چشمان همه ما از ماسه صدمه دیپاش

گر بر ما حمله کرد و یبار د م یدان برنگشتیما به م د؟یزیگر می هنمسوی ج ا بهید؟ آیکن می کجا فرار

عت را ید و بیعت کردیشما ب -اد زد:ید! فریچک می اسلحه بود که از آن خون  ن بار در دستش یا

 ،ش نگاه کردمیها به چشم د.ید، سوگند به خدا! شما سزاوارتر از کافران به کشته شدن هستیشکست

ن یقی. ناله پر از خویدو پ ،هیا شبید و یکش می تون بودند که آتش از آن شعلهیی مانند دو مشعل زیگو

 :ش شتافتم و گفتمیکشد! من از همه اصحاب زودتر به سو می د و همه ما رایآ می کردم به طرف ما

آورند، و  می کنند و گاهی حمله می در جنگ گاهی فرار ها ! خدا را! خدا را! عربای ابوالحسن

  کند. می خسارت فرار را جبراند، یحمله جد

از آن وقت تاکنون همواره آن وحشتی د. یا خود را کنترل کرد و چهره اش را از من برگردانیگو

 !».هرگز فراموش نکرده ام ،بر دلم نشسته بت علی یکه آن روز از ه

 دنش حواس او باختهیدکه به مجرد دیترس می چنان یکه از حضرت عل یکس،دیشیبیاند یاندک

 ١د؟ید نمایف و تهدیتواند دختر آن جناب را غصب کند و تخو می ا چنین شخصییشد، آ می

:  آیا کسی غیر از دیوث را
ً
شناسید که ناموسش را بدهد تا جانش و آبرو و یا منسبش را  می سوما

از دست ندهد؟ آیا خود مدعی حاضر است دختر خود را قربانی کند؟ آن هم به دامادی کسی که 

 دش و از بداخالقترین آدمها و در عین حال کافر و مرتد است؟؟ (نعوذ بالله) دشمن خو

ر و مرتد) همانند (کاف آن هم زمانی که طبق عقیده مسلمانان، ازدواج و همخوابی با چنین فردی

 .زنای واضح است!

نیز در مورد ازدواج   (ناصبی) و از امام صادق دانید می شما حضرت عمر را دشمن آل علی

 .٢»لحيال واهللا ما « ناصبی سوال شد و او در جواب گفت: با

 بوده! زیرا حاضر ها پس باید بدون شک گفت: حضرت علی (زبانم الل) از دیوثترین دیوث 

که دستش را قطع  اند شود دخترش زنا کند و او دم نزند! آن هم به این خاطر که او را تهدید کرده می

 .یاعوذ بااهللا من هذه االفرتگیرند!!  می و مقام عمویش را از او

گویم که این از روایت کذب شیعه معلوم است و عقیده ما این نیست ... از بس شیعه در سو استفاده  باز هم می -١

 .کردن و قیچی کردن اقوال بی شرم است .. مجبورم که هر بار عقیده خود را باز گو کنم!

 . ۳۵۰ص ،۳ج  ي:الفروع من الکاف ،۴۲۴ص ،۷ج :وسائل الشیعة -٢
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 ازدواج کرده دختر فاطمه و حتی دختر حضرت علی  دختری که با سیدنا عمر ،* بالفرض

  نبوده، بلکه یکی از فرزند خواندگان و تربیت شدگان دست وی بوده است، در این صورت نیز

را برقرار کرده است که به موضوع به همان شکل است، زیرا او وصلت بین یک مسلمان و یک کافر 

 باشد.  می اجماع مسلمین حرام و همخوابی با او به مثابه زنا

 نیز گفتیم، مجلسی معترف است که
ً
: همانطور که قبال

ً
اختيار  تارة يروی أنه كان عن« :چهارما

  .١!!»گاهی روایت شده که این ازدواج از روی اختیار و ایثار انجام گرفته است« :یعنی »إيثارو

 پس این اعتراف آقای مجلسی نیز عکس این روایت شماست.

: شما در شبهه خود به صورت خنده داری عرضه داشتید که این ازدواج خالف سنت 
ً
پنجما

 توانیم بگوییم که: می (که جوابش گذشت) ما نیز به همان شیوه استدالل شما نبوی است!

تهدید و تخویف به ازدواج شخصی حاضر شده دختر خود را تنها به دلیل   اگر حضرت علی 

 متضاد است و حضرت محمد
ً
زمانی که او را   کافر(نعوذ بالله) در آورد، این با سنت نبوی کامال

واهللا لو «فرمودند:  می کردند او بدون کوچکترین تغییر موضع و عقب نیشینی  می تهدید و ارعاب

خورشید را در دست راستم و ماه را در بخدا اگر « »وضعوا الشمس يف يميني والقمر يف يساري

 نیز چنین نفرمودند؟؟ و زیر بار رفتند؟  دست چپم بنهند زیر بار نخواهم رفت.. چرا حضرت علی

دو دختر خود را یکی پس از دیگری به ازدواج حضرت عثمان ذی النورین  حضرت رسول 

د از تهدید و ترعیب مجبور هم بع کند حضرت محمد  می ، شاید آقای قزوینی فکراند در آورده

 به رضایت به این وصلت شدند؟(العیاذ بالله)

 ادامه شبهه و روایت بعدی:

در باره زنی که شوهرش  از امام صادق   ند:یگو می بن عمار یهعبد الله بن سنان و معاو -۲

نگه  اش را تواند عده دارد؟ حضرت فرمود: هر جا که بخواهد می دم که در کجا عده نگهیمرد پرس

کلثوم آمد و دست او را گرفت و به  به نزد امّ   یدارد. سپس فرمود: هنگامی که عمر ُمرد، عل

 ش برد.یخانه خو

 .۱۰۷ص  ۴۲ج  :بحار األنوار -١
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ا در یدم که آیدر باره زنی که شوهرش مرده پرس د: از امام صادق یگو مان بن خالد مییسل -۳

خواهد،  فرمود: هر جا که دلش می ا هر جا که دلش خواست؟ امام یخانه شوهرش عده نگه دارد 

 اش آورد. کلثوم را گرفت و به خانه دست امّ   یا رفت، امام علیسپس فرمود: هنگامی که عمر از دن

 ١جواب:

! و اند ح دانستهیبه ترتیب موثق و صح »یو بهبود یمجلس«روایت اولی را دو محقق الکافی  

 .٢اند هر دو محقق صحیح گفته روایت دوم را نیز

 ام که طرف بحث ما از کجای این روایت عالمت غصب و اجبار را فهمیدند؟؟  ی من ماندهول

 .چونکه دست دخترش را گرفت و به خانه خود برد! اگر بگویند:

رای ورثه و همسر ، حضرت عمر، آنقدر قانع بود که از مال دنیا چیزی ب سید ما :گویم می 

 دو فرزند صغیر نیز  که همسرش به وسیله آن روزگار بگزراند .٣خود باقی نگذاشت
ً
و ضمنا

 گیرد. می نیز این را دانسته و باری دیگر سرپرستی دختر خود را بر عهده  داشت،حضرت علی

نیز زمانی که سیدنا  ل در ثانی این موضوع چیز عادی بود چونکه ام المومنین عایشه صدیقه

  ود را (ام کلثوم بنت صدیق)که در عقد سیدنا طلحهشهید شدند دست خواهر خ  طلحه

 رود. می برد و حتی در همان موقع با او به سفر حج می گیرد و با خود می ،بود

 نویسد: می ابن ابی شیبه در المصنف خود

المصنف ابن ابی [ »حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبی أن عليا نقل أم كلثوم بعد سبع«  ١

شب بعد از شهادت امیر المومنین   ۷ کند: حضرت علی شعبی نقل می« ]بیروت _ ۱۳۳ص  ،۴ج :شیبه

 .»دختر خود را به خانه خود برد
 .۲و  ۱روایت شماره  ،باب املتوىف عنها زوجها املدخول هبا أين تعتد وما جيب عليها حتقيق املجلسی والبهبودی، الكايف -٢

گوید: به خدا سوگند که عمر بن خطاب از نظر سابقه ی هجرت بر ما برتری نداشت   می بسعد بن ابی وقاص  -٣

و  ]۲۴۴ص ،۵۲ج :،تاریخ دمشق۱۴۹ص ،۸ج :ابن ابی شیبه[اش به دنیا بود.  فقط برتری او به خاطر بی رغبتی

این همه مشقت و  ای؟ و گفت: چرا تا این اندازه خود را از خوشی های زندگی محروم کرده  هرگاه کسی به او می

منحرف )  ابوبکر  و  (محمد ااگر یك ذره از راه دو یارم«گفت:   در جواب می» کنی؟  رنج ها را تحمل می

.. الزم ۱۲۵، ابن الجوزی، ص۳۰۲اخبار عمر، ص،رسم که آن ها در آن جا نیستند!  شوم در آخرت به جایی می

بلکه بدهی هم داشت که پسرش را مامور پرداخت آنها  به ذکر است که آن حضرت نه تنها مالی در دنیا نداشت

ضربت   کند:وقتی حضرت عمر نقل می ۳۵۳ص  ۳کرد و او نیز پرداخت. و چنانکه ابن سعد ج

 خورد،بردگانش را نیز آزاد کرد.
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 .»من رخص للمتوىف عنها زوجها أن خترج«

أم كلثوم  ینقل عل :د عن منصور عن احلكم قالير بن عبد احلميحدثنا أبو بكر قال نا جر«

 .١» قتل طلحةنيث قتل عمر ونقلت عائشة أختها حيح

 شود . پس به هیچ وجه از این روایت اجبار و غیض مشاهده نمی

 ادامه شبهه و روایت بعدی:

ِه « -۴
َّ
ِبي َعْبِد الل

َ
ِصْبَناه أ

ُ
ْرٌج غ

َ
 ف

َ
ِلك

َ
 ِإنَّ ذ

َ
ال

َ
ق

َ
وٍم ف

ُ
ث
ْ
ل

ُ
مِّ ک

ُ
 أ

ِ
ْزِویج

َ
در  ق از امام صاد« .»ِفي ت

. (طبق »اند دند، حضرت فرمود: او ناموسی است که از ما غصب کردهیکلثوم پرس باره ازدواج امّ 

عنی او زنی است که به بهانه او ی ،رود می ر سؤالیگر، اصل ازدواج زیاما طبق ترجمه د ،معنییک 

تمام، ن است که حضرت با وجود فصاحت ینکته قابل توجه ا ،دهند می ما را تحت فشار قرار

اند غصبناه، و  اند و فرموده بلکه خود را مغصوب معرفی کرده ،»فرج غصب منا كذل« :اند نفرموده

ن آمده است، و معنی ین چنیعه ایعه و مصادر سنی به نقل از شیگر شیه که در مصادر دیا غصبنا علی

 .م و نه آن فرج)یغصبنا، آن است که ما مغصوب شد

 جواب:

 .روی دست شما بریزم!بگزارید من آب پاکی را 

یعنی آن فرجی بود که  »غصبناه.. "٢»فرج« كذل«گوید  می شرمی بی روایت جعل شده با کمال

 غصب شد. آقای قزوینی فرج را به ناموس معنی کرده تا به خیال خود خواننده را گول بزند! ولی همه

این روایت از طرف آقای  باشد و نقل کردن  می دانند که معنی کلمه فرج، همان آلت تناسلی زن می

ذبی به نفع خودشان استفاده رساند که حاضرند از هر روایت ک  می حد ایشان را بی شرمی بی ،قزوینی

 .کنند!

تا به پندار خود این حقیقت را بپوشانند.. از ایشان  اند آقای قزوینی چند خط را زیاده گویی کرده

،چه معنی دارد؟ روایت دروغین اند ایشان نوشته!! که »ما مغصوب شدیم« :سوال دارم که این جمله

گوید: همانا آن شرمگاهی بود که از ما به زور گرفته شد. شما حرف  می  از طرف امام صادق

 اول و آخر چند خطتان هر دو به یک معنی است، گمان کنم خودتان هم نفهمیدید که چه گفتید.

 .یروت_ ب ۱۳۳ص  ،۴ج :المصنف ابن ابی شیبه -١

 که دوست داشتیدمراجعه کنید.فرج= آلت تناسلی زن ... در این مورد به هر فرهنگ لغتی  -٢
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یک کافر به زور به دختر حضرت علی تجاوز  ن روایت باید نتیجه بگیریم که زبانشان اللیبرابنا

 ی حضرت علی "زید و رقیه" هر دو زنا زاده هستند! پناه بر خداها کرده و باز هم زبانشان الل نوه

 .بریم از بیماری روافض! می

 نقل شده که طبق محتوای آن  در مورد این وصلت، روایت دیگری نیز از امام صادق

یهودی ازدواج کرده است. که ای  با ام کلثوم ازدواج نکرده بلکه با جنیه  گوید: حضرت عمر می

 ان شا الله تفصیل آن خواهد آمد.

حال باید این دو روایت را با هم قیاس کرد و گفت: یا آن ام کلثوم دختر حضرت علی بوده که از 

قای قزوینی به هر بوده و غصبی در کار نبوده،ولی بدبختی آن است که آای  او غصب شده ویا جنیه

 پرسد: اگر ازدواج با جنیه انجام شده، چطور امام صادق دو روایت اشاره دارد و از خود نمی

آن فرجی بود که از ما غصب شد و اگر بگویید: ازدواج با دختر حضرت علی بوده و لی  گوید: می

مای  گوییم: پس قصه جنیه می به اجبار و تهدید،
َ
به همین ترتیب یکی کنید چیست؟؟ که  می که َعل

 شود. می از این دو داستان خود به خود باطل

باید زدن) دو دختر خود را  ها (که بر کف پایش هزاران بوسه * ثابت است که رسول اکرم 

دانم، شاید این دو دختر نیز  نمی ،در آورد١یکی پس از دیگری به عقد سیدنا عثمان ذی النورین 

 .؟؟!!اند غصب شده  از حضرت رسول (نعوذ بالله) دو فرجی بودند که

  .٢داند می آن را ضعیف »الکافی«محقق  »بهبودی«آخر کالم اینکه این روایت کذبی است که 

 ا سبحان اللهید: فرج ام کلثوم را از ما غصب کردند .یگو می امام صادق

 ؟جاوز کنندعنی ممکن است حضرت علی قبول کند که به دخترش تیعنی به او به زور تجاوز کردند ی

عبدالله بن عمر بن أبان الجعفی در مورد لقب سیدنا عثمان گفته است: دائیم، حسین الَجعفی به من گفت:  -١

دانم، او گفت: زیرا  گفتند؟ من گفتم: نه نمی  (=دارای دو نور) می »ذی النورین«دانی چرا به عثمان،  پسرم، آیا می

(سنن البیهقی) که بنا  تنها عثمان است که از خلقت آدم تا روز قیامت با دو دختر یک پیامبر ازدواج کرده است.

به قول دکتر عاطف لماضه خبری حسن است. و از نزال بن سبره نقل است که چون در مورد عثمان از علی 

دو دختر   خوانند. همین که رسول خدا» ذوالنورین«پرسیدند او پاسخ داد: او مردی است که فرشتگان او را 

اهل البيت بني اإلفراط  العقيدة يفکند که عثمان از اهل بهشت است.   خویش را به عقد او در آورد ثابت می

 .ه۱۴۲۰. د. سلیمان بن سالم بن رجاء سحیمی،چاپ اول ۲۲۷ص :التفريطو

جلسی این روایت را حسن قرار .. و م۱باب تزویج ام کلثوم حدیث شماره  :الکافی تحقیق المجلسی والبهبودی -٢

 .همیشه جرح مقدم است بر تعدیل! گویم: است، ولی باز می داده
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ر یعنی ام کلثوم فرزند غید یعلمای شما اعتراف کردند ام کلثوم از عمر پسری آورد به نام ز

 ؟عصمت علی رت ویکجا رفت غ ؟ر شرعی استیا نوه حضرت علی غیآ ؟ا آوردهیشرعی به دن

: همان طور که پ :ادامه شبهه
ً
شود که  ات استفاده نمیین روای، از ا  ن گذشتیش از ایاوال

از  ر مؤمنان یکلثوم دختر ام ان، همان امّ یعیات شیگر روایات و دین روایکلثوم اشاره شده در ا امّ 

ر مؤمنان یگر زنان امیکلثوم از د ا امّ یکلثوم دختر ابوبکر و  ا امّ یها بوده یحضرت زهرا سالم الله عل

، .بلکه هر سه احتمال وجود دارد 

 جواب:

نیز جعلی است چه  بماجرای خواستگاری از دختر ابوبکرهمانطور که ثابت شد، حتی  *

 .ساله!! ۴یا  ۳برسد به ازدواج، آن هم با دختر 

 دست آن دختر را  گذشته از آن در روایت صحیحی که خودتان نقل کردید،حضرت علی

در آن زمان همسر   برد. ولی ام کلثوم بنت ابوبکر صدیق می گیرد و با خود به خانه خودش می

بن عبیدالله بوده و بعد از طلحه نیز تحت تکفل ام المومنین عایشه بوده است تا زمانی که با  طلحه

ازدواج نمود، پس غیر ممکن است که این ام کلثوم دختر  هعیعبد الرحمان بن عبد الله بن ابی رب

  ترتبیت شده و شکی نیست که حضرت علی  باشد که توسط سیدنا علی  ابوبکر صدیق

که او دختری به  ،ازدواج کرده است )(اسما بنت عمیس  یکی از همسران حضرت صدیقفقط با 

 اسم ام کلثوم نداشت. و تنها یک فرزند پسر (محمد) بود که حضرت علی آن را بزرگ کرد.

 از دیگر همسران حضرت علی  همسر حضرت عمر ،** و این ادعا که شاید! آن ام کلثوم 

 :باشد!! بسیار بعید و غیر ممکنتر است چون 

بسیار صغیره   هجری(موقع خواستگاری) دیگر دختران حضرت علی ۱۷در سال  الف:

 به دنیا نیامده بودند!.
ً
 بودند و یا اصال

 :بعد از فاطمه(ع) با حضرت علی

آمد.  امامه دختر ابی العاص ازدواج کرد که از او تنها یک پسر (محمد االوسط) به دنیا -۱

 پس از او با 

به دنیا  ١هجری ۱۶خوله بنت جعفر بن قیس ازدواج کرد که محمد بن حنفیه که در سال  -۲

 پس از او با،آمد از اوست

سن پدرم  گفت: سال هشتاد و یکم در آمد، من شصت و پنج سال دارم،و از مشهور است که محمد بن حنیفه می -١

 .!!۸۱-۶۵=۱۶ذشته ام....  گ
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(که در  های: عباس، جعفر، عبدالله، عثمان ام البنین ازدواج نمود که او  چهار پسر به نام -۳

 یز باداشت و هیچ دختری نداشت!! بعد از آن ن کربال شهید شدند)

ابوبکر و عبدالله (یا عبیدالله)  لیلی بنت مسعود ازدواج نمود که او نیز دو پسر به نامهای: -۴

 داشت که اینها نیز هر دو در کربال شهید شدند. بعد از او

کند که ایشان نیز پسری به نام عمر و دختری به نام  می ازدواج ١ام حبیب موسوم به صهباء -۵

 از آن باآورند. بعد   می به دنیا رقیه

هـ) ازدواج کرد که از او نیز دو پسر به نامهای: یحیی و  ۱۴اسما بنت عمیس(بعد از سال  -۶

  عون داشت.(و گفته شده پسر دیگری به اسم محمداالوسط نیز از حضرت علی

تا اینجا هیچ دختری به جز زینب و ام کلثوم و   حضرت علی ،داشته .. و الله اعلم)

 رقیه ندارد! بعد از وی با ..... الخ 

هجری به جز ام کلثوم  ۱۷در سال   توان گفت حضرت علی می طبق گزارش فوق به جرات

بنت فاطمه دختر دیگری با این نام نداشته است و چه بسا تا آن تاریخ هیچ دختر دیگری به جز ام 

 .ا آمده باشد!ینداشته باشد و رقیه نیز بعد از آن تاریخ به دنکلثوم و زینب 

(مادر رقیه  هجری با ام حبیب۱۲در سال   و اگر فرض را بر این بگیریم که حضرت علی

دخترش به دنیا بیاید، غیر  هجری (بعد از پسر ام حبیب) ۱۴و در سال  ٢بنت علی) ازدواج کرده

ساله رفته باشند و غیر ممکن تر است که  ۳گاری دختر به خواست  ممکن است که امیرالمومنین

شود دارای دو فرزند باشند!  می ساله  ۸ این دختر سه ساله که در هنگام شهادت حضرت فاروق

 .با این وصلت موافقت کند!  و از آن غیر ممکن تر آن است که حضرت علی

شدن با خاندان را فامیل   دلیل خواستگاری از دختر حضرت علی  حضرت عمر ب:

خواستند فرزندی از آن خاندان داشته باشد و این خویشاوندی به جز  می کند، و می نبوت اعالم

(ع) به طریق دیگری میسر نمیشد. پس این احتمال آقای قزوینی نشانه کوته  ازدواج با دختر فاطمه

 فکری ایشان است.

ولید به اسارت گرفته شده بود، و حضرت  التمر، به فرماندهی خالدبن در جنگ عین -»حبیب بنت ربیعة أم« -١

، چاپ نجف و ۳۶۱ عنبة، ص إبن :طالب أنساب آل أبی يهدیه داد . عمدةالطالب ف  آنرا به علی  صدیق

 .ابن ابی الحدیدو شرح نهج البالغه  ۱۸۶ ص :اإلرشاد شیخ مفید

 که البته فرضی محال و دور از واقع است.-٢
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با او   دختری که حضرت عمراتفاق علمای اهل سنت و اهل تشیع بر این بوده که  پ:

همانطور که محمد باقر  ،بوده است ازدواج کرده، ام کلثوم دختر فاطمه و حضرت علی 

اصل  هدربار –که خدای رحمتش کند  –انکار شیخ مفید «گوید:  می مجلسی در جواب شیخ مفید

آنان (اهل سّنت)  واقعه (ازدواج خلیفه با ام کلثوم) تنها مربوط به آنست که این حادثه از طریق

شود و گرنه، پس از ورود اخباری که (از طریق امامّیه) گذشت انکار این امر، شگفت  نمی ثابت

گزارش نموده که  آورد) از ابو عبدالله صادق   می سند را هاست! و کلینی به سند خود (سلسل

. و همانند دخود بر  هنزد اّم کلثوم رفت و او را به خان چون عمر وفات یافت علی گفت: 

 .١»نیز گزارش شده است کند) از ابو عبدالله صادق   می این روایت با سند دیگر (سند را ذکر

است و مجلسی نیز   توجه کنید که بحث سر ازدواج ام کلثوم دختر فاطمه با حضرت عمر

 .گیرد!! می روایت فوق را دلیل بر صحت این ازدواج

 ادامه شبهه:

 یثان
ً
ات، ین روایرا با کنارهم قرار دادن ایز ،ات استدالل نخواهند کردین روایبه ا: اهل سنت هرگز ا

و عمر بن الخطاب   ین امام علیچ خدمتی به حسن روابط بین ازدواج، هیحتی بر فرض وقوع ا

کنند، ازدواج با  ات ثابت میین روایزی که ایرا حد اکثر چیز ،کند بلکه سوء روابط را ثابت می ،کند نمی

 ن ازدواج راضی بوده و نه پدرش.یهم با دختر خردسالی بوده است که نه خودش به ا آن ،و ارعابد یتهد

تواند داللت بر  ا مییلت محسوب شود و آیتواند برای عمر بن خطاب فض ن ازدواجی مییا چنیآ

 رمؤمنان داشته باشد؟یفه دوم و امیان خلیت و دوستی میمیصم

 د:یگو مین باره ید مرتضی علم الهدی در ایس

ن مطلب را به یما در کتاب شافی پاسخ از ا ،برای عمر  کلثوم، اما در باره به ازدواج در آوردن امّ 

م که آن حضرت، ازدواج عمر با دخترش را قبول ننمود، مگر پس یا ان کردهیصورت مفصل آورده و ب

 آمده است.... اتیری، پس از سخنی طوالنی که در رواین درخواست و درگید و تکرار ایاز تهد

ل یار و مین ازدواج از روی اختین است که ایرد، اید قرار گیکلثوم مورد توجه با آنچه که در ازدواج امّ 

 انجامد صورت گرفت....یری آشکارا بیبود به درگیک ی که نزدینبوده و پس از تکرار درخواست و زورگو

. 

 .۱۰۹، ص ۴۲ج  :بحار األنوار -١
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تر از آن  زی که کمیچه رسد به چ ،کند می زیدن شراب را جایو ضرورت حتی خوردن مردار و نوش

 است.

 جواب

اید استناد نخواهد  تی خودتان گواهی به ضعف آن دادهدرست است، اهل سنت به روایات که ح

توانید انکار کنید و شکر خدا ثابت  دانند را نمی می کرد ولی روایتی که محقیقین شما آن را صحیح

 نیست. شد که ادعای تهدید و ارعاب چیزی به جز یک تهمت

 .ام کلثوم به این ازدواج راضی نبوده!!،و اما اینکه مدعی شدید

 
ً
دختران خود را به اجبار «فرمایند:  می )(و در جایی حضرت عمر   : حضرت محمداوال

 .١»به ازدواج کسی در نیاورید، زیرا آنچه شما دوست دارید آنها نیز دوست دارند

 
ً
و شوهر سراغ نداریم که از یکدیگر گله کرده باشند، : ما در هیچ قسمت از زندگی این زن دوما

 کردند و بعضی شبها با همدیگر به کمک فقرا و نیازمندان می بینیم آنها همراه یکدیگر حج می بلکه

  :شتافتند چنانچه نقل شده می

افتاد که روز ای  مهینه نگاهش به خیمد یها در محله یدر حال گشت زن یشب   عمرسیدنا «

 یمه صدایمه نشسته و از داخل خیرون خیب ید، مردیک رفت دیده بود. نزدیدر آنجا ند قبل آن را

 ا شد. یرسد. عمر سالم کرد و مشخصات آن مرد را جو  می به گوش یاد زنیناله و فر

 -  -افت کنم. عمر یدر یزین چیرالمومنینجا آمده ام تا از امیه هستم، به ایگفت: اهل باد

است که  یزن یرسد؟ مرد گفت: صدا  می مه به گوشیاست که از داخل خ یین چه صدایگفت: ا

 به منزل    تنها است. آن گاه عمر یا او تنها است؟ گفت: بلید: آیمان است. پرسیدر حال زا
ً
فورا

که خدا فراهم نموده  یریدر کار خ یا حاضریگفت: آ یام کلثوم دختر عل ،برگشت و به همسرش

 ؟ ییاست شرکت نما

 ؟یریثوم علیها السالم گفت: چه کار خام کل

 مان است.یه در حال زایه بدون داشتن دایاز اهل باد یگفت: زن   عمر 

 ت شما حاضر به کمک هستم. یام کلثوم گفت: با رضا

 یگیروغن و حبوبات در د یآن گاه به او گفت: هر چه الزم است با خود بردار و خودش مقدار

مه یرون خیمه و خودش بیدند به همسرش گفت: برو داخل خیآن جا رس یقرار داد و به راه افتاد. وقت

سنن سعید بن  »ال تكرهوا فتياتكم عىل الرجل القبيح فإنه حيببن ما حتبون« با این کلمات:  از حضرت عمر -١

 .۸۱۱ ح :منصور
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ن که آتش روشن شد، ید. و بعد از ایدر کنار آن مرد نشست و به او دستور داد تا آتش را روشن نما

 ا آمد. ینوزاد به دن یآن گذاشت. پس از لحظات یگ را روید

که خدا به او داده است مژده ای  هات را به پسر بچ قین رفیرالمومنیام یگفت: ا ل ام کلثوم

 د. ید و خود را عقب کشید، ترسین را شنیرالمومنیام ی آن مرد کلمه یوقت بده.

آتش برداشت و به همسرش داد  یگ را از روین و دیت بنشیبه او گفت: نترس و سرجا   عمر

برتو! غذا  یغذا را به مرد داد و گفت: وا ی ماندهیر شد، باقیآن زن س یو گفت: به آن زن غذا بده. وقت

م و به آن مرد گفت: یا بروی. آن گاه به همسرش گفت: بیا دار بودهیبخور که تمام شب را گرسنه و ب

د به او ین رسیرالمومنیآن مرد به محضر ام یم. روز بعد وقتیبده یزیا تا به تو چیفردا نزد ما ب

 .١»کرد نییتع ینوزادش حقوق یداد و برا یائیعطا

  دختر علی  کلثوم با ام خالفتش   در زمان خطاب  عمر بن« فرماید:  می / عالمه ابن کثیر

 مورد احترام  نمود، و او را بیش   ازدواج از فاطمه  طالب  ابی  ابن
ّ

هزار  قرار داد و چهل از حد

 .٢»بود  پیامبر او از خاندان   او مقّرر فرمود، بخاطر آنکه ، برای  مهریه  درهم

دختر  یکه برا یبه خاطر احترام خاص  حضرت عمر نویسد: می حاج مال عبدالله احمدیان

به وجود آورد و در  یادیرات زییقائل بود در رفتار خود تغ امبر یپ یها از نواده یکیو  ل فاطمه

آمیزی از  ار محبتکه در تاریخ چنین رفتای  . به گونه ٣کرد  می ت احترام و ابراز محبت با او رفتارینها

نسبت به دیگر همسرانش روایت نشده و بعد از ام کلثوم نیز با کسی ازدواج   حضرت عمر

  .٤نکرد

تر این چند روایت زیر است که نهایت مهر سیده ام کلثوم را نسبت به همسرش  از همه جالب

 کند: می ثابت

، الریاض ۹۸ص :و عقد الفرید ۴۹، ص۲ج :و سامرات ۷۳ص :ابن الجوزی،۱۵۳ص ،۷ج  ة:والنهای ةالبدای -١

 .۳۷۵ص :و اخبار عمر ۵۶، ص۲ج ة:النضر

 و به حق به سخن خود عمل کرد که فرمود: هیچ کس بیشتر از من او را تکریم نخواهد کرد. -٢

. تاریخ دمشق و ۳۹۷ص :، اخبار عمر۱۷، ص۵ج :طبری ،۲۷، ص۳ج :ابن اثیر ،۱۹۰، ص۱ج :ابن سعد -٣

 انساب االشراف ...

 ..به نقل از سیمای صادق فاروق اعظم، حاج عبدالله احمدیان۶۸۴ص :عبقریه، عمر، محمود عقاد -٤
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بن أيب طالب وكانت  عن سعد اجلاري موسى عمر بن اخلطاب أنه دعا أم كلثوم بنت عيل«

! هذا اليهودي تعني كعب مؤمننيـيا أمري ال :فقالت ؟ما يبكيك :فقال ،حتته فوجدها تبكي

 .االحبار

 الرجو أن يكون ريب ! واهللا إينما شاء اهللا :إنك عىل باب من أبواب جهنم ! فقال عمر :يقول

 ،! ال تعجل عيلمؤمننيـيا أمري ال :فلام جاءه كعب قال ،! ثم أرسل إىل كعب فدعاهخلقني سعيدا

هذا مرة يف اجلنة  أي شئ :فقال عمر :والذي نفيس بيده ال ينسلخ ذو احلجة حتى تدخل اجلنة

! إنا لنجدك يف كتاب اهللا عىل باب من مؤمنني! والذي نفيس بيدهـيا أمري ال :؟ فقالومرة يف النار

یعنی: . ١»زالوا يقتحمون فيها إىل يوم القيامةفإذا مت مل ي ،أبواب جهنم متنع الناس أن يقعوا فيها

عمربن خطاب وارد منزل د: یگو  می  خدمتکار(و آزاد شده)حضرت عمر یالجار سعد«

  د!یان دیطالب شد و او را گر یبن اب یکلثوم دختر عل همسرش ام

 اش را سؤال کرد؟  هیاز او سبب گر

دوزخ قرار  یاز درها یکیاألحبار در مورد تو گفت است که: عمر در جلو  کلثوم گفت: کعب ام

 نمانده است).  یان عمر او باقیبه پا یزیگرفته (اما چ

دوارم که خداوند مرا یشود، ام  می کلثوم گفت: هر چه خداوند بخواهد همان عمر فاروق به ام

 .ده باشد!یسعادتمند (و اهل بهشت) آفر

ا یآمد به حضرت عمر گفت:  یاألحبار فرستاد، وقت را به دنبال کعب یاز آن او کس پس

ار اوست یکه جان من در اخت یمکن! سوگند به خداوند ین! در مورد من با شتاب داوریالمؤمن ریام

 رفت. یالحجه به بهشت خواه یان ماه ذیش از پایپ

گر به یک بار مرا به جهنم و بار دی؟! یزن  می است که تو ین چه حرفیعمر فاروق به او گفت: ا

 .؟!یبر  می بهشت

ام که  کتاب تورات در مورد تو خوانده ن! سوگند به خداوند دریالمؤمن ریا امیاألحبار گفت:  کعب

ری ی!! و چون بمیینما  می یریو از وارد شدن مردم به آن جلوگ یا ستادهیدوزخ ا یاز درها یکیبر 

 .»کنند می کنار آن در ازدحامامت همچنان یمردم تا روز ق

تاریخ الخلفا  ،انساب االشراف بالذری "باب نسب بنی عدی بن کعب "،۳۳۲ص ۳ج :طبقات الکبری ابن سعد -١

 فتح الباری ابن حجر و کنز العمال و... ،نبذ من أخباره وقضایاه) ي(فصل ف سیوطی
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 نویسند:   می  ابن سعد و ابن اثیر و ابن عساکر حین نقل ماجرای شهادت حضرت عمر

بودم که  گفته است همراه علی  می کند که ابن عباس می د غالم ابن عباس نقلیابو عب«

ای  خانهاست و من هم برخاستم و وارد برخ  د: علییم. گویدیستن بر عمر را شنیصدای گر

 م که عمر آن جا بستری بود. یشد

ب به عمر یشان پاسخ داد که طبیست؟ زنی به ایچ (گریه برای) ن صدایید: ایپرس  علی

کنم  نمی الیرون آمد و گفت خیر داد آن هم از محل زخم بیرون آمد، بعد شیذ داد از محل زخم بینب

 امروز را به شام برسانی هر کار که داری انجام بده. 

افسوس و زنانی که همراه ام کلثوم  ،ن هنگام ام کلثوم بانگ برداشت که واُعَمراْه...ید: در ایگو

وكان ون شد....(یه و شیستند چنانکه خانه به لرزه درآمد و سراپا گریبودند، همگی همراه او گر

 .١)ت بكاءي معها وارتج البنيمعها نسوة فبك

 کلثوم فرمود: دختر ایشان، ام  یو نقل شده که پس از ضربت خوردن عل

مؤمنني ـمؤمنني صالة الغداة وقتل أبى أمري الـماىل ولصالة الغداة قتل زوجى عمر أمري ال«

شوهرم، عمر امیرالمومنین هنگام نماز  ،خواهد؟!  می نماز صبح از من چه« یعنی: .»صالة الغداة

 .٢»شدز هنگام نماز صبح کشته یامیرالمومنین ن،صبح کشته شد و پدرم
چنانکه  ،زدند می به خانه دختر و داماد خودشان سر  و در روایات آمده که حضرت علی

 نویسد:  می ابن ابی الحدید

گاه  نزد پادشاه روم فرستاد و چون ام یبن خطاب قاصد عمر« کلثوم همسر او از حرکت قاصد آ

ه به یقاصد داد تا به عنوان هدشه قرار داد و به ید و آن را در دو شیخر یداد و عطر یناریشد چند د

صر یشه پر از جواهرات از طرف همسر قیکه قاصد برگشت، دو ش یصر روم بدهد. هنگامیهمسر ق

نها از کجا آمده است. ید اید، پرسیکلثوم داد و چون عمر به خانه آمد و جواهرات را د آورد و به ام

ه ین به عوض هدیکلثوم به اعتراض گفت: ا کلثوم ماجرا را گفت و عمر جواهرات را از او گرفت. ام ام

،  دينارك  بقيمة  منه  لك :علی   ، فقال ابوك  بينكبينی و«من است. عمر گفت: 

و  ان من و تو، پدرت باشدیداور م«یعنی:  » محله  مسلمنيـبريد ال  ، الن مجلة  للمسلمني  الباقیو

 .۷۶، ص۴ج :اسدالغابه،۴۲۶ص  ۴۴ج  :تاریخ دمشق ،۳۵۲ص   ۳ج :طبقات الکبری -١

 .۱۴، ص۸ج ة:النهایو ةبدایال -٢
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ن یاز ا یدیکه عطر خر یینارهاید یکرد و فرمود: به مقدار بها یبه سود عمر داور  یعل

 .١»نها را آوردیه تو را برد و ایرا قاصد آنان هدیز ،ه مال مسلمانان استیجواهرات مال توست و بق

 پس اگر دلخوری و تهدید وجود داشت، این رفت و آمدها و این اعتماد وجود نداشت.

 زد:  می و محمد بن حنفیه نیز به آنها سر

ر بن اخلطاب وأنا عند أختي أم كلثوم بنت عيل فضمني وقال ابن احلنفية يقول دخل عم«

کلثوم  عمر وارد شد در حالی که من نزد خواهرم ام«ابن حنفیه (فرزند علی) فرمود: « .٢»باحللواء

 .»بودم، مرا در آغوش گرفت، سپس فرمود: با حلوا از او پذیرایی کن  یبنت عل
را   حضرت ابوبکر و عمر و از روایات متعدد و بسیاری ثابت است که حضرت علی 

فرمود: هر کس مرا بر  می نقل است که  طریق از حضرت علی ٨٠دانسته و از  می افضل

 .٣کنم می ابوبکر و عمر برتری دهد بر او حد مفتری اجرا

ابن  یالنقض عل«در کتاب  یالبلخ خود و ابالقاسم نصر بن الصباح ةو ابن تیمیه در منهاج السن

 نویسند: می »یالراوند

 :و او جواب داد» ؟یا علیک افضل است، ابوبکر یکدام« :ک ابن عبدالله سؤال شد کهیاز شر

. یآر« :؟ و او جواب دادیزن  می ن حرف رایا یعه هستینکه شیبا ا :دیشخص دوباره پرس«ابوبکر. 

ن یهمانا بهتر«ن منبر باال رفته و گفت: یاز ا یسوگند که علستم!! بخدا یعه نیم، شین را نگویاگر ا

ر پا یا من حرف او را زیپس آ». باشند می ابوبکر و سپس عمر  ن امت پس از رسول خدایافراد ا

 .٤گذشته و او را دروغگو بخوانم؟ بخدا که او دروغگو نبود

لب) روایت شده که و در صحیح بخاری است که از محمد بن الحنفیه (پسر علی بن ابی طا

چه کسی است؟ او  گفت: به پدرم (علی بن ابی طالب) گفتم: بهترین مردم بعد از رسول الله 

گفت: ابوبکر. گفتم: بعد چه کسی است؟ او گفت: عمر. و ترسیدم که بعد از او عثمان را بگوید 

 .٥مانانکسی نیستم مگر یکی از مسل پس گفتم: بعد از عمر شما هستید؟ او گفت: خیر، من

 .۳۵۱، ص۱۹ج :شرح نهج البالغة ابن ابی الحدید -١

 ،۶ج :و همینطور تاریخ االسالم ذهبی ۱۲۲ص  ،۷ج  :سیر اعالم النبالء ذهبی ،۳۳۱ص  ۵۴ج  :تاریخ دمشق -٢

 .۳۷۵۱۵ح  :و کنز العمال ۱۸۴ص 

 ۱۸۵-۳۵/۱۸۴ :مجموع الفتاوی -٣

 .۱۳ص  ،۱ج :منهاج السنه -٤

 .۳۳۹۵ح  :صحیح بخاری -٥
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خورند از جمله خطبه لله بالد فالن است  می و در کتب اهل تشیع نیز این روایات زیاد به چشم

 فرماید: می که حضرت علی

بَ نَقِ « ! ذَهَ تْنَةَ فِ لَّفَ الْ خَ ، وَ نَّةَ امَ السُّ أَقَ ، وَ دَ مَ عَ  الْ اوَ دَ ، وَ دَ مَ االْوَ وَّ دْ قَ لَقَ  یهللا بالدُ فُالَن، فَ

لِ  ، قَ بِ عَ يالثَّوْ ابَ خَ يلَ الْ ، أَصَ لَ ريَ بِ حَ ، رَ هِ قِّ اهُ بِحَ قَ اتَّ ، وَ تَهُ ا، أَدَّ إِىلَ اهللاِ طَاعَ هَ َّ بَقَ رشَ سَ ا، وَ هَ

مْ فِ  هُ كَ رَ تَ بَة، الَ  یوَ عِّ تَشَ ق مَ الَ  یتَدِ هيْ طُرُ ، وَ الُّ َا الضَّ تَ يهبِ نُ اليسْ تَدِ ـْقِ هْ خداوند شهرهای «. ١»یمُ

ها را مداوا کرد، سّنت را بر پا یماریها را هموار و بیر دهد که ناهمواریا به او خیرا آباد دارد،  ٢فالن

کی خالفت را یا رخت بر بست، نیب از دنیو کم عک داشت و فتنه را پشت سر گذاشت، با جامه پا

ز یفه الهی خود را انجام داد و از نافرمانی او پرهیا رفت، وظیدن شّر آن از دنیش از رسیافت و پیدر

ان راههای مختلف رها ساخت که گم گشته در آن راهی یرفت ولی مردم را در م کرد او خود

 البالغه  نهج  شرح  ترجمه«تر جمه از کتاب [. »رسد ن و باور نمییقیافته به یابد و راه ی نمی

 ].نقل شد ، ۱۷۷ص ۴ج  »ثم)یم (ابن

کند، و برای منصفان واضح  می را بیان  این روایت به صورت واضح عقیده حضرت علی

 است که حضرت عمر سنت را برپا داشته و مطیع فرمان خدا بوده است. 

آمده و شما از کجا فهمیدید که منظور  »فالن« اینجا شاید شیعه بگوید: در متن خطبه لله بالد

و آقا  ٤و خوانساری ٣گویم: ابن ابی الحدید که به اعتراف شیخ عباس قمی می حضرت عمر است؟

 .٦داند می از علمای اهل تشیع است و  عالمه ابن کثیر نیز او را شیعی غالی ٥زرگ طهرانیب

 گوید: می

بخط  یوقد وجدت النسخة الت« ،باشد  می ن خطبه، عمر بن خطابی، در ایمنظور از فالن«

 یخط ی من، نسخه« .»الرىض أبى احلسن جامع ( هنج البالغة ) وحتت ( فالن ) ( عمر )

و  ۲۱۱های متفاوت آمده است که در بعضی نسخ شمارۀ خطبه  نسخ متفاوت نهج البالغه با تحقیقاین خطبه در  -١

 است. ،۲۲۸و در بعضی  ۲۲۳در بعضی  و  ۲۲۲و در بعضی ۲۲۱در بعضی خ ۲۱۹ هدر بعضی نسخ خطب

 . یعنی حضرت عمر فالن: -٢

 .۱۸۵ص  ،۱ج :الکنی و االلقاب عباس قمی -٣

 .۲۱ – ۲۰ص  ،۵ج :روضات الجنات خوانساری -٤

 .۱۵۸ص ،۴۱ج  :الطهرانی کآغا بزر ،الذریعة الی تصانیف الشیعه -٥

داند و  و همینطور الیان سرکیس در معجم المطبوعات او ار از اکابر شیعه می ۲۳۳ص ،۱۳ج  :البدایة والنهایة -٦

 کند.  حاجی خلیفه نیز در کشف الظنون او را شیعه معرفی می
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ل یدم که ذیابی الحسن نوشته شده بود، د یرض یعنیآن  ی البالغه را که به خط گردآوردنده نهج

 . »، عمر نوشته بودیفالن ی کلمه

او،  ،دمیپرس ید علویز یبن اب ییحیباره از ابوجعفر  نیدر ا«د: یگو  می نیچن د، همیالحد یاب ابن

گونه از  نین ایرالمؤمنیا امکان دارد که امیآ«گفتم:  .»منظور، عمر بن خطاب است«ز به من گفت: ین

 .١»یابوجعفر گفت: آر »ف کنند؟یعمر، تعر

 سد: ینو ین خطبه، میه ایدر توج یثم بحرانیو م

ابوبکر و عمر،  ی ها درباره دیف و تمجیگونه تعر نید که ایآ یوجود م ان بهیعیش یبرا یجا سؤال نیا«

ا یرو  نیاز ا ،خاطر غصب خالفت، در تعارض قرار دارد ان بهما در خطاکار بودنش ی دهیبا اجماع و عق

 از گفتهیا
ً
به ابوبکر و عمر، نادرست  یورز نهیا اجماع ما بر کیست و یامام ن یها ن خطبه، اصال

ف از یامام از آن جهت به تعر«ن سؤال دانسته و نوشته است: یه ایامام را توج یکار هی، تقیو .»باشد یم

ن کار را کرد تا از یامام، ا ،پنداشتند یپرداخت که مردم، خالفت ابوبکر و عمر را درست ما عمر یابوبکر 

  .٢»(یعنی باز هم همان تقیه = دروغ خوش نام!) دیمردم را به خود جلب نما یها ق، دلین طریا

 .٣داند می  و همینطور دکتر علی شریعتی نیز این خطبه را در حق حضرت عمر

  این خطبه را در شأن حضرت عمر» یسال سکوت عل ۲۵«نیز در کتاب  و فؤاد فاروقی شیعی

را در محظور قرار نداده بود تا پس از   "علی" هیچ کس حضرت« نویسد: می داند. و می

، از سر ناچاری و ناگریزی ها شهادت خلیفۀ مسلمین، با چنین کالمی به ستایدش .نه، این حرف

ترین فضاهای  خصیتی نبوده است که حتی در خفقانش "علی" ها نبوده است و گذشته از این

 .٤»اجتماعی و سیاسی، کالمی به غیر از حقیقت بگوید

از مترجمین و شارحین نهج البالغه زیاد هستند که این خطبه را در مورد حضرت  ،و همینطور

جمال سید  ،١، محمد مقیمی٦سید نبی الدین اولیائی ،٥از جمله: محسن فارسی ،دانند  می  عمر

 .صفحه در شرح این خطبه نوشته است ۸۵وی حدود  ۴ -۳، ص ۱۲ج :شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید -١

 .چاپ تهران ۹۸، ص۴ج :انیشرح ابن میثم بحر البالغه، به نهج -٢

 ۱۰۸انتشارات چاپخش تهران و در ص ۱۳۷۸چاپ دوم ،شریعتی ،۸۶ -۸۵ص :تشیع علوی و تشیع صفوی -٣

سازمان انتشارات حسینیه ارشاد ( البته در بعضی از نسخ نیز لله در عمر آمده است و در بعضی نیز لله  چاپ:

 .)شود نتیجه همان مییکند و  بالء فالن که در هر صورت مطلب تغییر نم

 .۱۳۷۹انتشارات عطائی _تهران _  ،۱۱۲ -۱۱۱ص  :(فارسی)_فؤاد فاروقی سال سکوت ۲۵ -٤

 .انتشارات امیر کبیر _ تهران ،محسن فارسی،۳۲۱ص  : پاورقی نهج البالغه در سخنان علی  -٥

 .نانتشارات زرین _تهرا ،، سید نبی الدین اولیائی۲۲۶ترجمه نهج البالغه خطبۀ  -٦
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محمد جواد  ،٥داریوش شاهین  ،٤محمد حسین سلطانی ،٣، عباس ایران دوست٢الدین دین پرور

 .١٠و.... ٩فیض االسالم ،٨محمد ابوالفضل ابراهیم ،٧،سید محمد مهدی جعفری٦شریعت

ورزیدند و با  می پس به کوری چشم اهل رفض ثابت شد که آن زن و شوهر نسبت به هم مهر

نیز از این   ار یکدیگر بودند و پدر ام کلثوم و پدر زن حضرت عمرهم خوشبخت و همیشه ی

 .وصلت راضی و خرسند بود.. پس بسوزد آنکه همیشه در حال سوختن است!

 شبهه: در حال ضرورت، ازدواج با کافر نیز جایز است:
 د:یگو ن باره مییه در اید رضوان الله تعالی علیخ مفیش

ش یعه در باره گمراهی افرادی که پیه دارد که با مذهب شیتوجح باشد، دو ین ازدواج، اگر صحیا

 رمؤمنان بودند سازگار است:یاز ام

ن و نماز به سوی قبله و اقرار کردن به مجموعه یشرط ازدواج، اسالم ظاهری است که شهادت -۱

که رد و با کسی یاگر چه سزاوارتر است که تنها با کسی که مومن است، وصلت صورت گ ،ع استیشرا

اما هر زمان  ،به ظاهر مسلمان است و گمراهی که سبب خروج او از اسالم شود، ندارد، وصلت ننمود

رد، کراهت ین گمراهی، به شرط تظاهر به اسالم، ازدواجی صورت گیکه ضرورت اقتضا داشت که با چن

 زین اضطرار، جاار مستحب نبود، در زمایو کاری که در زمان اخت ،شود می زین کار جاین رفته و ایباز 

 شود. می

 .انتشارات مهتاب _ تهران ،، محمد مقیمی۸۴۶ص    نهج البالغه میراث درخشان امام علی -١

 .بنیاد نهج البالغه _تهران ،سید جمال الدین دین پرور ،۳۲۸پارسی ص   البالغه نهج -٢

 .انتشارات اسالمیه _ تهران ،عباس ایراندوست ،۱۰۴۰-۱۰۳۹ص  ۲خورشید هدایت ج -٣

 .انتشارات به آفرین _ تهران ،محمد حسین سلطانی ،۲۲۱منظوم  خطبهنهج البالغه  -٤

 .داریوش شاهین _ انتشارات جاویدان ،۵۵۴ص :ترجمۀ نهج البالغه -٥

 .انتشارات مشعل ،محمد جواد شریعت ،۳۵۰ص :ترجمۀ نهج البالغه -٦

 .ذیل این خطبه ،پرتوی از نهج البالغه -٧

 .ابو الفضل ابرهیم _دار الجیل محمد ،۵۴(عربی) ص شرح نهج البالغه -٨

کنند ( متاسفانه در شرح نهج البالغۀ  فؤاد فاروقی و دکتر علی شریعتی از شرح نهج البالغۀ او نقل می ،چنانکه-٩

فیض االسالم تحریفات زیادی صورت گرفته است ولی با تمام تحریفاتی که صورت گرفته نتوانستند تصریح 

 .ین ببرند)ایشان را در مورد این خطبه از ب

 در این  »خطبۀ "لله بالد فالن" از نهج البالغه حولپژوهشی عمیق « مؤلف در مقاله ای تحت عنوان:  -١٠
ً
مفصال

 مراجعه کنید. ،باره سخن گفته است
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د که ین دیجاد کنند. و چنیکی ایرا حفظ کرده و نزد ها اج داشتند که جانیرمؤمنان در آن زمان، احتیام

ازدواج کند، پافشاری  ین عنوان که با دختر علیاگر همانند عمر، در خواسته ای که او مطرح کرده به ا

ن کار را یو اگر ا ،وی خواهد داشتینی و دنیفساد دن مطلب یش را به او ندهد) اید (و دختر خوینما

 ن سبب بود که خواسته او را برآورده کرد.یبه هم ،وی خواهد بودینی و دنیقبول کند، سبب صالح د

 جواب:

 
ً
گوید: حضرت علی عالم الغیب بود پس حتی اگر حضرت عمر تظاهر به  می شما که اوال

لله) حضرت علی از قلب او با خبر است و (به زعم اسالم بکند(و در حقیقت کافر باشد، نعوذ با

(نعوذ بالله) پس به طریق اولی این ازدواج و همخوابی در آن  داند که او کافر است! می شیعه)

همانطور که گفتیم به مثابه زنا است که به هیچ وجه در شریعت مقدس اسالم جایی ندارد و البته 

این شرعیت مقدس محسوب نکنید و بهتر است آن  شما اهل تشیع و سخن شیخ مفید را داخل در

 .را در شریعت عبدالله بن سبا داخل کنید، گمان کنم هم وزن هم باشند!

 
ً
 نقل است که فرمودند:  :از امام صادقدوما

ن اهللا فوض إىل إ=  یا با این کلمات( ١ذالله نفسهإال إء من كل يشؤمـىل الإن اهللا فوض إ«

 .»)اليكون ذلين أه يفوض إليم ـموره كلها ولأمؤمن ـال
 ل کردن نفس خود را به او اجازه نداده است .یض کرده اما ذلیهمانا خداوند هر امری را به مومن تفو

توانم در این مقام بپرسم: چرا حضرت علی از دستور خدا سرپیچی کرد؟؟؟ چرا  می آیا من

 نفس خود را ذلیل کرد و تن به این ازدواج داد؟؟ 

گوییم این  می ،٢اجماع اهل تشیع بر آن است که امام باید شجاعترین مردم باشدعجیب است! 

 شجاعت کجاست؟؟

هم ای  او که شیر خدا بود چنین چیزی را بر خود پذیرفت ولی من که در مقابل ایشان بچه گربه

شند هم راضی به چنین وصلتی نمیشوم، بخدا حیرانم از این اقوال اهل تشیع 
ُ
که آن نیستم اگر مرا بک

 .کنند! باید گفت: اعوذ بالله من الروافض الرجیم!! می را به اسم اسالم تمام

مشکاة ،۷۲ص  ،۶۴ج :بحار االنوار ،۱۵۶ص  ۱۶ج  ة:وسائل الشیع ،۱۷۹ص  ۶ج :تهذیب االحکام طوسی -١

 _ دار الحدیث و..... ۱۹۵۷، ص ۳ج   ة:میزان الحکم ،_ دار الحدیث۱۷۴ص  :االنوار طبرسی

انوار النعمانیه نعمة الله و يی در تلخیص الشافاز جمله شیخ مفید دراالقتصاد و مجلسی در بحار االنوار و طوس -٢

 گویند. جزائری و شیخ صدوق در اکمال الدین و..... چنین می
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خورد و طناب در  می های شیعه به همین شکل است، در جایی حضرت علی کتک همه داستان

کنیم و .... ولی در هیچ  می کنند که دستت را قطع می برند و در جایی او را تهدید می گردن او را

سوانح عکس العملی نشان نمیدهند، (به زعم شیعه) زن و پسرش را میکشن ولی او آخ کدام از این 

 کند! می زند! فدک را به او نمیدهند باز هم سکوت گرند او دم نمی می گوید!، خالفت را از او نمی

 ١!!»یقتلوننيوكادوا  یا ابن ام إن القوم استضعفوني«گوید:  می اندازند و او  می طناب در گردنش

 .کند!!! می کنند او در عوض دخترش را دو دستی تقدیم می حاال هم که او و عمویش را تهدید

خوانند؟؟ پس چه شد آن همه  می این همان علی است که او را فاتح خیبر و اسد الله الغالب

شجاعت و قدرت؟ آن همه درایت چه شد؟؟ حتی نتوانست ناموس خود را نجات دهد؟؟ شاعر 

 گوید: می هچه خوب سروده ک

 در تکــــــــاپوی بهــــر ایــــن مطلــــوب
 

 همــــه غالــــب شــــدند و او مغلــــوب 
 

ــــادانی ــــین وهــــم و ظــــن ز ن ــــا چن  ب
 

 اســــد اللــــه الغــــالبش خــــوانی؟ 
 ج

 (عبدالرحمن جامی) 

 ادامه شبهه:

داند که  م که ازدواج با گمراهی که امامت را منکر شده و آن را حق کسی مییادعا کن -۲

ش ین خویز زمانی که انسان بر جان و دین فرض نیاما حتی طبق ا ،ست، حرام استیمستحق آن ن

که ک تواند سخن شر می هیهمانطور که در زمان تق ،ن کار را انجام دهدیتواند ا می باشد،ک منایب

در زمان ضرورت ک و همانطور که خوردن مردار و گوشت خو ،د دارد، بر زبان آوردیمنافات با توح

 ار حرام بوده است.یزمان اختنکه در یبا ا ،ز استیجا

د یرا او حضرت را تهدیز ،کلثوم با عمر شدند ن زمان مضطر به قبول ازدواج امّ یرمؤمنان در ایام

ن سبب از روی یو به هم ،بودندک منایان بیعیش و شیرمؤمنان بر جان خوین سبب امیکرده و به هم

 آلودک گفتن سخنان شر همانطور که ضرورت سبب جواز ،رفتندیضرورت، خواسته او را پذ

گران) مجبور به انجام یمگر افرادی که (به خاطر ستم د«شود. خداوند در قرآن فرموده است  می

 .»مان، محکم شده باشدیها با ا کاری شده و قلب آن

 جواب:

 گوید:  می در مورد گوشت مردار دلیل از آیه قرآن داریم که

 .نجف_  ۱۱۱ص  ،۱ج :احتجاج طبرسی -١
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ثۡ  ُمَتَجانِٖف  َ�ۡ�َ  َمَصةٍ َ�ۡ  ِ�  ُطرَّ ۡض ٱ َ�َمنِ ﴿ ِ َ ٱ فَإِنَّ  �ٖ ّ�ِ المائدة: [﴾ ...رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

۳[. 
ل باشد [اگر از آنچه منع شده است بخورد] یآنکه به گناه متما و هر کس دچار گرسنگی شود بی«

 .»د خدا آمرزنده مهربان استیبی ترد
دانم دلیل حلت این  ولی جواز ازدواج در صورت اجبار در هیچ جای قرآن وجود ندارد، نمی

 .؟!؟"X" ازدواج آنها از کدام آیه است، شاید " کتاب الجفر آیه

 ازدواج با مشرک و کافر و منافق و قاتل و بدعت گزار و.... که شما همه را در مورد حضرت عمر

شود.  می دانید حرام است و اگر چنین ازدواجی صورت بگیرد، همخوابی در آن، زنا محسوب می

 .دانند! می (و قزوینی) زنا را هم ردیف گوشت مردار و شراب خوردن دولی شیخ مفی

  فرماید: می خداوند

ُ ٱ َعَل َ�ۡ  َولَن﴿ ٰ لِلۡ  �َّ ۡ ٱ َ�َ  فِرِ�نَ َ�  .]۱۴۱النساء: [﴾ َسبِيً�  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
 .»قرارنداده است و...)تسلطی(برای ازدواج  مومنان راه نسبت به کافران هرگز برای  و وجه خداوند به هیچ«

 :هو در سوره ممتحن

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ٓ  إَِذا ا ۡ ٱ َءُ�مُ َجا ٰ ُمَ�ٰ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل ۖ مۡ ٱفَ  تٖ ِجَ� ُ ٱ َتِحُنوُهنَّ عۡ  �َّ

َ
 لَمُ أ

ۖ �ِإِيَ�ٰ  ارِ� لۡ ٱ إَِ�  ِجُعوُهنَّ تَرۡ  فََ�  تٖ ِمَ�ٰ ُمؤۡ  ُتُموُهنَّ َعلِمۡ  فَإِنۡ  نِِهنَّ َُّهمۡ  ِحّلٞ  ُهنَّ  َ�  ُكفَّ  َوَ�  ل
ۖ  َ�ِلُّونَ  ُهمۡ   .]۱۰الممتحنة: [﴾ لَُهنَّ
مان ید خدا به اییازمایند آنان را بیمان مهاجر نزد شما آید چون زنان با ایا مان آوردهیای کسانی که ا«

نه د یشان را به سوی کافران بازنگردانیگر اید دیص دادیمان تشخیآنان داناتر است پس اگر آنان را باا

 .»ن زنان حاللیشان(کافران) حاللند و نه آن [مردان کافر] بر ایآن زنان بر ا
پس از آیه قرآن حرام بودن ازدواج با کافر معلوم است ولی خداوند در پایان آیه نفرموده است. در 

اضطرار و یا وقتی شما را تهدید به کشتن و یا ...(شاید دست قطع کردن) کردند برای شما اشکالی 

 رحیما!!!! شرم آور است که بنده این خطوط را ندا
ً
رد که رضایت دهید دخترتان زنا کند! فان الله غفورا

 بنویسم و باعث تاسف است که در مورد چیز به این واضحی باید با کسانی که آنها را مسلمان

لهم دانیم بحث کنیم و آیه قرآن را به کناری نهاده و گوش جان به سخنان شیخ مفید و امثا می

 .بسپاریم!!
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ی  یک امر موقت و مسأله ،ی کفر بر زبان در وقت اکراه جاری کردن کلمه مجیب شاهوزهی:

 
ً
توان در عین اجرای کلمه ی کفر بر زبان، ایمان به خدا را در قلب پوشیده   می اعتقادی است و کامال

 با وجود تصدیق قلبی به 
ً
و به صورت محکم و بدون کم وکاست محفوظ نگهداشت و شرعا

 بنابراین، .١کلمه ی کفر بنابر ضرورت رخصت استوحدانیت خداوند متعال، جاری کردن 

که از یک طرف، یک امر دائمی است و از اعمالی است که توان این اضطرار را با عمل ازدواج  نمی

به جوارح و ظاهر تعلق دارد و از طرف دیگر، مسلمان به حفظ عفت و اجتناب از ازدواج با کافران 

 و مشرکان دستور داده شده است، قیاس کرد. 

مل به جاری کردن کلمه کفر بر زبان در وقت اکراه دال بر رضایت قلبی نیست، اما انجام یک ع

طور دوام و همیشگی و اصرار بر آن و بدون ظاهر شدن هیچ گونه کدورت و جدال و نارضایتی در 

طول زندگی بین زوجین و خانواده ی طرفین و بلکه به جای آن، ظهور الفت و محبت بین همدیگر 

 به رضایت قلبی و محبت متقابل طرفین داللت دارد. بنابراین
ً
، از این و رفت و آمد خانوادگی کامال

 نادرست است.  ناحیه هم قیاس عمل علی
ً
 با اجرای کلمه کفر بر زبان در وقت ضرورت کامال

با توجه به حرام بودن نکاح بین مسلمان و کافر در شریعت مقدس اسالم و عدم انقعاد نکاح در 

قدرت مرعوب زور و   میان زن و مرد، امکان ندارد که شیر خدا و فاتح خیبر و صاحب ذوالفقار

بشود و دخترش را برای استفاده ی حرام حتی برای یک لحظه به او تحویل   و تهدیدات عمر

ست (معاذ بالله)، کافر بوده ا  در صورتی که عمر ،دهد، چه برسد برای همیشه، ظاهر است

شد (العیاذ بالله) و هر با شعوری این  می زنا محسوب لی او از حضرت ام کلثوم استفاده

فهمد و نیازی به تفهیم ما ندارد، هر چند مدعیان دروغین محبت اهل بیت آن را  می وبمطلب را خ

 یب شاهوزهیکالم مج یانتها .٢»با تکلف فراوان طبق میل خود جلوه بدهند

شود ناموس و عزیزه خود را به یک شخص  می خواننده خود قضاوت کند، آیا کسی حاضر

(به خیال  بداخالق و قاتل و..... خالصه، یک دیو دو سر!!(زبانشان الل) مرتد و شراب خوار و 

 
ً
گوییم: بر روی تو شمشیر کشیده و بگویند: یا دخترت را بده یا دستت را  می شیعه!) بدهد؟ اصال

کنید؟؟ ازدواج دخترتان با چنان آدمی یا دست خودتان؟؟  می کنیم، شما کدام را انتخاب می قطع

ِ  َ�َفرَ  َمن﴿اشارۀ ایشان به این آیه است:  -١ ِ ٱب �ۡ  َمنۡ  إِ�َّ  ۦٓ نِهِ إِيَ�ٰ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  �َّ
ُ
ِ  َم�ِنُّۢ ُمطۡ  ۥُبهُ َوقَلۡ  رِهَ أ  ﴾نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب

خواهد داشت] مگر  هر کس پس از ایمان آوردن خود به خدا کفر ورزد [عذابی سخت«یعنی: ]. ۱۰۶[النحل: 

 .»و[لی] قلبش به ایمان اطمینان داردآن کس که مجبور شده 
 .فرار از واقعیت تا کی،مجیب شاهوزهی -٢
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ا در مورد حضرت علی تصور کنید، آیا اسد الله الغالب، فاتح حاال بعد از جواب، این وضعیت ر

پذیرد خودش سالم بماند ولی دخترش زنا کند و  می پذیرد؟؟ آیا می خیبر و... چنین ننگی را بر خود

 .١نابود شود؟ آیا شریعتی وجود دارد که زنا را حالل بداند؟؟

 ادامه شبهه (هذیان):

 سد:ینو ة مییو شیخ مفید در کتاب المسائل العبکر

ن) را به یای (از مومن عملی با گمراه ازدواج کرده و عدها به صورت یازدواج با گمراه، توسط انب

ری از یو گمراهی آنان سبب جلوگ ،اند ن کار دعوت کردهیز به ایازدواج گمراهان در آورده و گاهی ن

ن یو حتی داللت بر ا ،شندا آنان را دوست داشته بایز سبب نگشت که انبیو ن ،نشد ها ن ازدواجیا

بن أبی  هعنی عتبیش را به ازدواج دو کافر، یامبر دو دختر خوید که پینیب نمی ایکند! آ ز نمییمطلب ن

د. و یت آن دو نگردیا هدایامبر ین کار منجر به گمراهی پیاما ا ،ع در آوردیلهب و أبوالعاص بن رب

 د.یها نگرد ن آنیامبر از دیزاری پیاز بری یامبر با آنها، سبب جلوگیحتی ازدواج دو دختر پ

نان دختران من برای شما یای قوم! ا« خبر داده است که فرمود: ز در قرآن از لوط یخداوند ن

ش قرار داد آنهم زمانی که یش را در معرض ازدواج با کفار قوم خویاو دختران خو ،»زه ترند!یپاک

ن لوط و قومش نشد، و سبب یار سبب دوستی بن کیآن قوم داده بود! اما اک خداوند اذن در هال

 د.ینی قومش با او نگردیعدم دشمنی د

ن با زنان منافق را یو ازدواج مومن ،ز دانستین با زنان مومن را جایازدواج منافق  رسول خدا

 .شود! نمی نی دو گروهیی دین کار سبب جدایاما ا ،ز دانستیز جاین

 جواب:

دانند بلکه او را  زیرا شیعیان حضرت عمر را گمراه نمی اند نفهمیدهگویا ایشان موضوع را خوب 

 .٢هم غیر ممکن و غیر قابل قبول استدانند پس قیاس این دو با  می کافر و حتی از بدترین کفار

 .سازد! متعه و یا ازدواج موقت حالل می ،البته به جز شریعت اهل تشیع که زنا را به اسم صیغه -١

گوییم بله، و   می ،کرد و همین کافیست که زندادن به او شرعی باشد  شاید بگویند: عمر تظاهر به اسالم می -٢

 اگر شخصی قرار باشد در آینده دزد شود، یا قتل کند
ً
او را مجازات  ،ما حق نداریم قبل از دزدی یا قتل ،قاعدتا

کشتی را سوراخ کرد و شخصی را قبل از ارتکاب جرم کشت و ...! توجیه کار  ،بینیم که خضر  کنیم، ولی می

از آن استفاده کرد و  ،ند قسمتی از غیب را به او خبر داده بوداو چون خداو ،خضر فقط با علم غیب ممکن است

 می
ً
حق ندارد دخترش  ،داند که حضرت عمر کافر است و شکی در این مورد ندارد  حضرت علی نیز چون یقینا

 .داند وی کافر است! را به یک کافر دهد آن هم در حالیکه می
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(پسر عمویش) و ازدواج ام کلثوم  نیز باید گفت: ازدواج رقیه با عتبه در مورد دختران پیامبر 

همه قبل از اسالم و  (پسر خاله اش)با عتبیه (پسر عمویش) و همینطور ازدواج زینب با ابوالعاص 

بوده یعنی زمانی که هیچ مسلمانی وجود نداشته است. و البته بعد از  بعثت حضرت رسول 

ود که از ابوالعاص(پسر ینب ببعثت هر سه دختر به شکلی از همسرانشان جدا شدند و فقط ز

اش) جدا شد ولی بعد از اینکه ابوالعاص اسالم آورد دوباره نزد وی برگشت و دو فرزند به  خاله

از  های دختران حضرت محمد  ی علی و امامه را برای او آورد.. گذشته از آن مگر ازدواجها نام

 .روی اجبار و نعوذ بالله از روی تهدید و ارعاب بود؟؟!

بشنویم جوابشان را از مرجع تقلید اهل تشیع یعنی  ،مورد سخن حضرت لوط  و اما در

 گوید: می آیت الله مکارم شیرازی که در مورد همین آیه

ن یمان جائز بود که چنیمانی مانند دختران لوط با کفار بی اینکه مگر ازدواج دختر با ایگر اید

 : اند ن سؤال را از دو راه گفتهیشنهادی را کرد؟! پاسخ ایپ

 امبر ین ازدواجی وجود نداشت، لذا پیم چنیآغاز اسالم تحر ن لوط همانند ینکه در آئیکی ای

رد در آورد، ولی بعدا یقبل از آنکه اسالم را بپذ »ابی العاص« به ازدواج »نبیز « دختر خود را

 .ن حکم منسوخ گشتیا

ن دختران من یعنی ایمان) یشنهاد ازدواج مشروط بود (مشروط به ایپ »لوط« نکه منظوریگر اید

 د تا آنها را به ازدواج شما در آورم.یمان آورید ایائیاست، ب

خود را به جمعی از اوباش ک امبر که چگونه دختران پایراد بر لوط پیشود که ا می نجا روشنیو از ا

 .١بود ت آنهایت عالقه به هدایشنهاد او مشروط و برای اثبات نهایرا پیشنهاد کرد نادرست است زیپ

و همانطور که مکارم شیرازی گفتند در آن دوران ازدواج کافر با مسلمان حالل بوده است چنانکه 

 حضرت لوط و حضرت نوح با زنان مشرکی ازدواج کردند و خداوند در مورد حضرت لوط

 فرماید:  می

ُ ٱ َ�ََب ﴿ ِينَ  َمَثٗ�  �َّ ْ  ّلِ�َّ َت مۡ ٱ َ�َفُروا
َ
َت مۡ ٱوَ  نُوحٖ  َرأ

َ
 ِمنۡ  نِ َديۡ َ�بۡ  َت َ�ۡ  َ�َ�َتا لُوٖط�  َرأ

ِ ٱ ِمنَ  ُهَماَ�نۡ  نَِياُ�غۡ  فَلَمۡ  فََخاَ�َتاُهَما لَِحۡ�ِ َ�ٰ  ِعَبادِنَا  َمعَ  �َّارَ ٱ ُخَ� دۡ ٱ َو�ِيَل  ا ٔٗ َشۡ�  �َّ
ٰ ٱ  .]۱۰التحریم: [﴾ ١٠ ِخلِ�َ ل�َّ

بودند، و آن جمعیت افراد زیادی، ولی هدف لوط این بود که به آنها  دختران لوط تعداد محدودی کبدون ش تفسیر نمونه: -١

 اتمام حجت کند و همینطور به تفسیر المیزان عالمه طباطبایی مراجعه کنید که شبهات را در این زمینه جواب گفته است.
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[که] هر دو در نکاح دو بنده از اند آن نوح و آن لوط را مثل آورده  دهیخدا برای کسانی که کفر ورز«

انت کردند و کاری از دست [شوهران] آنها در برابر خدا یسته ما بودند و به آنها خیبندگان شا

 .»دیساخته نبود و گفته شد با داخل شوندگان داخل آتش شو
اما در شریعت اسالم همانطور که آیات نیز گواهی دادند، ازدواج با کافر حرام و همبستری در 

مانند زنا کردن است! پس قیاس این دو ازدواج با هم قیاس باطلی است که بطالن آن اظهر من  آن

 الشمس است.

آنها را جایز دانسته است، نمیخواهم وارد این موضوع شوم و   و اما ازدواج منافقینی که پیامبر

را   پیامبر دانید و به راستی کسی که حاضر شود دختر می همین بس که شما حضرت عمر را کافر

 .١مضروب و پسرش را بکشد، مسلمان است؟؟

اید که ازدواج با منافق را جایز  به سخن سفیان و ... استناد کرده ! قبل از اینخنده دار است

کنید؟؟ من مانده ام به کدام ساز شما باید رقصید؟؟  می و حال از مفید بر عکس آن نقل اند نداسنته

 دهید. می کشید! و این همه حرفهای مفت بخورد ملت نمیبدبختی این است که خجالت هم 

 شبهه: ازدواج اجباري عمر با عاتکه:
ز اتفاق افتاده است که یش از آن نیبلکه پ ،ستیفه نین ازدواج اجباری خلیکلثوم، نخست ازدواج با امّ 

 های آن است. د از نمونهیازدواج با عاتکه دختر ز

 سد:ینو محمد بن سعد در الطبقات الکبری می

و عبد الله با او شرط کرده   د، همسر عبد الله بن ابوبکر بود،ید: عاتکه دختر زیگو د مییبن ز یعل

بود که اگر او ُمرد، شوهر نکند. عاتکه پس از مرگ عبد الله بدون شوهر مانده بود و هر کس از وی 

ت که برای من از او ت بر عاتکه داشت گفیرفت، عمر به کسی که والیپذ کرد، نمی  خواستگاری می

ز قبول نکرد. عمر به سرپرست او گفت: تو او را به همسری من یخواستگاری کن، آن زن عمر را ن

ر شد تا سرانجام با زور با وی همبستر شد. یاور. مراسم ازدواج انجام شد، عمر بر او وارد و با وی درگیدرب

فن یهنگامی که کارش تمام شد، عاتکه با اظهار نفرت چند
ُ
ف ا

ُ
... سپس عمر خارج شد ٢مرتبه گفت: ا

 ار تو هستم.یا من در اختیزش را فرستاد و به عمر گفت: بیو نزد وی بازنگشت تا آن که عاتکه کن

 گویم: این که گفتم طبق عقیده شیعه است. البته باز هم می -١

گوید: اف اف نه عاتکه ... چون در روایت آمده: و سپس(عمر) از خانه بیرون  میبا عرض معذرت!: اینجا عمر  -٢

 گفت!!  محض اطالع بود. شد در نتیجه او بود که قبل از این سخن می
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 جواب:

 سند آن منقطع -۱
ً
 و راویش مجروح است. ١اوال

ری أبو الحسن البص ،مییر بن عبد الله بن جدعان القرشی التید بن عبد الله بن زهیعلی بن ز

 ... ٢المکفوف

 شیعه است  :احمد بن عبدالله عجلی و ابوحاتم در مورد او گویند 

 ع گوید: او رافضی است...ید بن زریزیکند ..   می در تشیع غلو :گوید یأبو أحمد بن عد

گوید:علی بن زید ضعیف  می  داد.. امام صادق می حماد بن زید گوید: او احادیث را تغییر

یحیی بن معین گوید: ضعیف در همه چیز  و  ،گوید: ضعیف است می / است. احمد بن حنبل

 نسائی گوید: ضعیف است..

 توان اعتماد کرد؟؟ کسی که هم شیعه غالی است و هم روایات را تغییر می آیا به چنین شخصی

 ، مورد اعتماد است؟اند داد و همه او را ترک کرده می

شدند؟؟ مگر آنها نیز در حجله آنها حضور چگونه مردم از وقوع این ماجرا با خبر -۲

 کند!! می ؟؟ لعلکم تتفکرون؟؟ متاسفم برای کسی که این داستانها را باوراند داشته

ر بن عّوام بود و یل که همسر زبید بن عمرو بن نفینویسد: عاتکه دختر ز می ابن سعد اینگونه -۳

 همسر عبد الله د شود با عاتکه یخواهد شه می گفتند هر کس می نهیمردم مد
ً
ازدواج کند که او قبال

بن ابو بکر بود که کشته شد، سپس همسر عمر بن خطاب شد که او هم کشته شد و سپس همسر 

 ر شد که او هم کشته شد....یزب

 نویسد:  می (همان آدرس قزوینی) اینچنین و باز هم در تذکره عاتکه

اح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدی ل بن عبد العزی بن ربید بن عمرو بن نفیعاتکه دختر ز

بن عوف ک ز بن مالیبن لک هعیبن ربک بن کعب، مادرش ام کرز دختر حضرمی بن عمار بن مال

 عت و هجرت کرد.یاست، عاتکه مسلمان شد و ب

 ی بن عبد الرحمان بن حاطب ما را خبر داد کهیحید بن هارون از محمد بن عمرو از یزی

ق بود، عبد الله بخشی از اموال خود را برای یر عبد الله پسر ابو بکر صدگفته است عاتکه همس می

ش از عاتکه یعاتکه قرار داد به شرط آنکه عاتکه پس از مرگ عبد الله ازدواج نکند، قضا را عبد الله پ

ام فرستاد و گفت چرا آنچه را که خداوند بر تو روا یعمر بن خطاب به عاتکه پدرگذشت، 

 .۲۸۴۳۸ح  ۵۰۰ص  ۲۵ج  :و جامع االحادیث سیوطی ۳۷۶۰۷ح  ۶۰۸ص  ،۱۳ج  :رجوع به کنز العمال -١

 .به بعد ۲۴۰ص  ۹ج  :و سیر اعالم النبالء ذهبی  ۴۰۷۰راوی شماره  ۴۳۸-۴۳۷ص  ۲۰ج :تهذیب الکمال المزی -٢
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شانش یای به خو  آن مالی را که از عبد الله گرفتهای،  خود حرام و ناروا ساختهه است بر داشت

برگردان و ازدواج کن، عاتکه چنان کرد، عمر از او خواستگاری کرد و به همسری 

 ..............گرفت

 ی بن عبد الرحمان بن حاطب ما را خبر داد کهیحید بن هارون، از محمد بن عمرو، از یزی

درگذشته است  دم که ابو بکریش عمر بن خطاب آمد و گفت خواب دیپ یهبن ام هعیربگفته است  می

فرستاده و او  امیده از مردم پین بانوی پارسای بریای و به ا دهیای و به خالفت رس و تو پس از او زنده

ند با ای و او را به عنوان عروس به خانه ات آوردند و بر در خانه ات شتران تنوم را به همسری گرفته

ل بود که همسر عبد الله پسر ابو ید بن عمرو بن نفید آن زن عاتکه دختر زی، گواند ستادهیبار و بنه ا

بکر بود و عبد الله روز جنگ طائف کشته شد، عبد الله بخشی از اموال خود را برای عاتکه قرار 

گفت سنگ بر دهانت باد ه یبن ام هعیرد، عمر در پاسخ ربیداده بود به شرطی که پس از او شوهر نگ

ن بانو یدارد و راهی برای دسترسی به ا می ست و خداوند ابو بکر را زنده و ما را از او بهره مندین نیچن

ام فرستاد که چرا یو عمر به جای او نشست و به عاتکه پست، چنان شد که ابو بکر درگذشت ین

اری؟ مال را به صاحبانش د می زی را که خداوند بر تو روا داشته است بر خود ناروایچ

 برگردان و ازدواج کن، او چنان کرد و عمر  او را خواستگاری و با او ازدواج کرد.

 ترین روایت آن است که ابن حجر عسقالنی آن را به نقل از ابن سعد اینگونه نقل و اما صحیح

حتب  وأخرج بن سعدٍ بسند حسن عن حييى بن عبد الرمحن بن حاطب: كانت عاتكة« کند: می

عبد اهللا بن أيب بكر فجعل هلا طائفة من ماله عىل أال تتزوج بعده ومات فأرسل عمر إىل عاتكة أن 

 .١»قد حرمت ما أحل اهللا لك فردي إىل أهله املال الذي أخذته ففعلت فخطبها عمر فنكحها

د، از ابو بکر بن محمد بن عمرو بن یی بن سعیحید بن هارون، از یزیگوید: می و ابن سعد

د بن عمرو بن یگفته است عاتکه دختر ز می حزم، از عبد الله بن عبد الله بن عمر ما را خبر داد که

 ن کار منع نکرد.ید و عمر او را از ایل همسر عمر بن خطاب عمر را که روزه داشت بوسینف

 د بنیگفته است عاتکه دختر ز می د ما را خبر داد کهیی بن سعیحیسی، از مالك، از یمعن بن ع

 د و عمر او را منعیبوس می ل که همسر عمر بن خطاب بود، سر عمر را که روزه داشتیعمرو بن نف

 کرد. نمی

 .۱۱۴۵۲رقم   ۲۲۸ص  ،۸ج :االصابه ابن حجر عسقالنی -١
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نویسد چون حضرت امیرالمومین، عمر فاروق شهید شدند،  می و ابن عبدالبر در االستیعاب

 عاتکه گریه کرد و اینچنین سرود:

 

 :ثم قتل عنها عمر فقالت تبكيه

ــــــــب  عــــــــني جــــــــودي بعــــــــربة ونحي
 

 ال متــــــيل عــــــىل اإلمــــــام النجيــــــب 
 

 معـمنون بالفـــــارس الــــــفجعتنـــــي الـــــ
 

 مل يــــــــــوم اهليــــــــــاج والتثويــــــــــب 
 

ــــ ــــل الض ــــل أله ــــواـق ــــؤس موت  راء والب
 

ـــ  ـــقته ال ـــد س ـــعوبـق ـــأس ش  ١منون ك
 ج

ب و هرگز خسته مباش. مرگ او مرا ماتم زده کرده. یه کن بر امام نجیای چشم با زاری گر معنی:

 کارزار دارای عالمت است اشتهار داشت.ر که در یمرگ سوار دل

 او پناه مردم بود. او حامی مردم از سختی روزگار و او باران و نعمت رهگذران و پناهندگان بود.

 د.یرند که او جام مرگ کشنده را نوشیبثروتمندان و تهی دستان بگو. بم

ثم استشهد « گود: می و این مرثیه بسیار مشهور است چنانکه  ابن حجر عسقالنی در این مورد

 .٢»مشهورةـات اليعمر فرثته باألب

 ن گفت:یدرباره عمر چن ٣و در روایتی

 .بيض تال للكتاب منيوز الدر دره بابريفجعنى ف«

 .بيظ عىل العدا اخى ثقة ىف النائبات جميغل رؤف عىل االدنى

 .» قطوبريغات ريع اىل اخليكذب القول فعله رسيقل ال يمتى ما 

سروده   مرثیه در رثای حضرت فاروق ۵االستیعاب ابن عبدالبر، تذکره عاتکه بنت زید و به طور کلی عاتکه  -١

ةٌ الناسِ وَ « است. و شمه ای از همه آنها به این شکل است: مَ صْ يثُ الـالعِ غَ وَ رْ دَ هِ يل الّ عنيُ عَ نْتابِ ـمُ مُ

روبِ ـالو حْ تْهُ ال« مَ قَ دْ سَ وتُوا قَ بْئُوسِ مُ اءِ والَ ّ لِ الرضَ َهْ وبِ ـقُلْ الِ عُ أسَ شُ نُونُ كَ يل « »مَ ليظُ عَ يلُ األدْين غَ ئُوفٌ عَ رَ

نيبِ  ةٍ فـي النائِباتِ مُ دي اَخـي ثِقَ لْ ال« »العَ تي ما يقُ ريُ قَطُوبِ  مَ يـعٌ اِيل اخلَرياتِ غَ هُ رسَ لَ وْ بُ اهللاُ، قَ ذِ دٌ « »يكْ سَ جَ

دِ  يل ذاكَ اجلَسَ َةُ اهللاِ عَ محْ فانِه رَ فِّفَ فـي اَكْ  .]۶۷۳عقاد، ص :عبقریات[ »»لُ

 .۱۱۴۵۲رقم  ۲۲۸ص  ،۸ج :ابن حجر ةاالصاب -٢

 ۳ج :الکامل ابن اثیر ،۹۴۸ص  ،۳ج :ابن شبة النمیری ،تاریخ مدینه ،۴۵۰۰ح ۹۵ص  ۳ج :مستدرک حاکم -٣

 .نسب للبری يو انساب االشراف بالذری  و الجوهرة ف ۱۵۸ص  ،۷ج  :النهایةو ةبدایال ،۶۱ص 
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یک ند و رستگار نشود مرا عزادار کرده بمرگ یر نبی(ابو لولوء مجوسی) که خ روزیف«عنی: ی

و نسبت به دشمنان  کان رؤف و مهربانیاو نسبت به نزدد رو که نزد خدا برگشته، یزگار و سفیپره

گفت  می ار و مدد کار است. اگرید یمورد اعتماد و در مصائب و شدا ،ر و خشن بودهیسخت گ

 شه شتابیر همیهرگز در فعل و قول او دروغ نبود. او نسبت به نکوکاری و عمل خگفت و  می راست

 .»نمود نمی و هرگز ترش روئیکرد  می

پس  اگر ازدواج به آن شکل صورت گرفته بود این همه محبت به هیچ وجه قابل تصور نیست.

 آفتاب است. رساند که به روشنی می در نتیجه این دروغگویی قزوینی و معاند بودن ایشان را

 ازدواج اجباري حجاج بن یوسف با دختر حضرت زینب (س): شبهه:
ها از عبد الله بن جعفر دختری داشت که حجاج ینب سالم الله علیحضرت ز ،طبق نظر اهل سنت

 سد:ینو وسف سقفی با اکراه با وی ازدوج کرد. ابن حزم اندلسی مییبن 

 ،با عبد الله بن جعفر بن ابی طالب ازدواج کرد از فاطمه دختر رسول خدا  ینب دختر علیز

 .وسف با آن دختر ازدواج کرد!یو از او صاحب دختری شد که حجاج بن 

گر یع األبرار، و برخی دیفور در بالغات النساء، اآلبی در نثر الدرر، زمخشری در ربیابن أبی ط

 اند: از بزرگان اهل سنت نقل کرده

د یرا برای زفاف نزد حجاج بردند، هنگامی که به او نگاه کرد، دهنگامی که دختر عبد الله جعفر 

انی؟ گفت: از یت چرا گریش جاری است. گفت: پدر و مادرم فدایها های او بر گونه که اشك

 افت.یر شد و از پستی که بزرگی یشرافتی که خوار و حق

شم ها و بنی  امبریوسف در باره خاندان پیتی که حجاج بن یا پس از آن همه ستم و جنایآ

امبر یت پیوسف با اهل بین ازدواج، تجاهل کرد که روابط حجاج بن یتوان به استناد ا می انجام داد،

 ها نشده است؟! تی نسبت به آنیچ ستم و جنایدوستانه بوده و او مرتکب ه. 

 جواب:

شان موظف بر جواب دادن شبهاتهر چند این موضوع ربطی به بحث ندارد ولی چون ما خود را 

 پردازیم و جواب مختصرش این است: می ایم به این نیز کرده

  برند همان ام کلثوم بنت زینب است که در روایات اینچنین آمده: می این دختر که از او نام

ن عبدالله بن جعفر، یان در مقابل پرداخت دِ یه بن ابی سفیرا معاو (س)، ام کلثوم، نب کبرییدختر ز

ار یری است که بی اذن او کاری نکنم، اختین که مرا امیان ایولی عبدالله با باز وی خواستگاری کرد، 

ن که مروان بن حکم، به دستور ی، با وجود ا نیواگذار کرد و حس  ن بن علییدخترش را به حس
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بر در خانه او جمع شده بودند، با   ن بن علییت حسیه، با عده ای از مردم برای جلب رضایمعاو

  .١زدواج قاسم بن محمدبن جعفردرآورداز ام کلثوم، وی را به اگرفتن وکالت 

نه، ام کلثوم را به ازدواج خود درآورد. یر مکه و مدیوسف، امیپس از وفات قاسم، حجاج بن 

ر و ین زمان فقیر آل ابی طالب ام کلثوم را از عبدالله بن جعفر که در ایگفته شده حجاج برای تحق

ن ید به ایزینار مهر قرار داد. اما خالدبن یهزار د ۹۰و برای او  ٢کردمحتاج شده بود، خواستگاری 

تر از  ای دوست داشتنی لهیبن مروان گفت: برای من قبک خواستگاری اعتراض کرد و به عبدالمل

ر دست یشی و زیر قریوسف که غیدهی حجاج بن  می چگونه اجازه ،ش وجود نداردیله قریقب

دستور داد  به حجاج نامه نوشت وک به درخواست خالد، عبدالمل شم ازدواج کند.ها توست با بنی

 :نویسد  می در درجات الرفیعه فی طبقات الشیعهالمدنی سید علی خان  .٣ام کلثوم را طالق دهد

فرو بذيح قال زوج عبد اهللا بن جعفر ابنته أم كلثوم من احلجاج عىل ألفي الف يف الرس «

عبدالله بن جعفر « .٤»إليه إىل العراق فمكثت عنده ثامنية أشهر ومخسامئة الف يف العالنية ومحلها

و پانصد هزار درهم آشکارا از حجاج گرفت که تمام آنرا حجاج پرداخت  یون درهم در پنهانیلیدو م

 .»ل داشتیحجاج گس یو عبدالله دختر خود را به عراق برا
بوده و هیچ اجباری از پس مشخص شد که ازدواج به خاطر وضعیت مالی عبدالله بن جعفر 

سوی کسی صورت نگرفته است. و اگر اجباری در این موضوع مطرح باشد،اجبار عبدالله بن 

 (البته در صورت صحت این روایت)  جعفر بر دختر خودش است.

 خندهها ولی قیاس
ً
را با عبدالله  ردار است، چطور ممکن است حیدر کرا ی آقای قزوینی واقعا

ر داد و گذشته از آن طبق اعتقاد ما اهل سنت حجاج بن یوسف ظالم بوده بن جعفر هم طراز قرا

 ولی کافر نبوده و ازدواج با دختر عبدالله بن جعفر نیز به همین طریق ازدواج شرعی محسوب

 .شود ولی طبق عقیده شیعه ازدواج حضرت عمر(چنانکه گذشت) مساوی است با زنا کردن!! می

 إزبیر با سکینه بنت الحسین شبهه: ازدواج اجباري مصعب بن 
 سد:ینو می   نیسبط بن جوزی در تذکرة الخواص در باره فرزندان امام حس

 .،دارالمعارف للطباعه و النشر۸۳ص :نسب قریش مصعب بن عبدالله الزبیری -١

 .۵ط تهران، ،نگیانتشارات علمی و فره،ترجمه ابوالقاسم پاینده،۱۷۱, ص ۱ج  :مروج الذهب مسعودی -٢

 .۱دار الکتب العلمیه، بیروت،ط ،۱۳۲ص  ۷ج  :عقدالفرید ابن عبدربه آندلسی -٣

 .سید علی خان المدنی _قم ،۱۷۵ص :الدرجات الرفیعة فی طبقات الشیعة -٤
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وأما سكينة: فتزوجها مصعب بن الزبري فهلك عنها... وأول من تزوجها مصعب بن «

رفت. ا ینه ازدواج کرد و در حالی که همسر او بود، از دنیر با سکیمعصب بن زب«. »الزبري قهراً....

 .»ن ازدواج با اجبار صورت گرفتینه ازدواج کرد، معصب بود و این کسی که با سکینخست
، یبن عبد الله البغداد یوسف بن فرغلین أبوالمظفر ی، شمس الدیالحنف یسبط بن الجوز[

 . ]م۱۹۸۱هـ ـ ۱۴۰۱روت، یت ـ بی، ناشر: مؤسسة أهل الب۲۵۰-۲۴۹ ص :تذکرة الخواص

 جواب:

جوزی برای ما موثق نیست زیرا در مذهب او اختالف وجود دارد و گفته شده به سخن سبط بن 

 دین رافضیان مرده است.

 گوید: می ذهبی در شرح حال او

رو عن جده وطائفة، وألف كتاب مرآة الزمان، فرتاه يأيت فيه بمناكري احلكايات، وما «

ام ـقال الشيخ حميى الدين السوسى: ل أظنه بثقة فيام ينقله، بل جينف وجيازف، ثم إنه ترفض....

امرزد چون بر ی( الله او را ن .»بلغ جد موت سبط ابن اجلوز قال: ال رمحه اهللا، كان رافضيا

 .١مرد) یمذهب رافض

 گوید: می و همینطور امام ذهبی کتابی از او دیده که یقین بر شیعه بودن او کرده است چنانکه

 .٢»جملسه یف یالتغال یبالغون فيعه، وكان العامة يدل عىل تشيت له مصنفا يورأ«

کنند، زیرا ثابت است که   می کشند وچنین چیزهایی را مطرح در عجبم که چگونه خجالت نمی

حجاج ظالم بود و این نیز ثابت است که مصعب بن زبیر و همینطور عبدالله بین زبیر(که هزاران 

در   و هر دو نیز مانند سیدنا حسین اند ههر دو دشمن حجاج بود درود بر روان پاکش باد)

 همین راه شهید شدند، حال چرا باید این ازدواج اجباری باشد؟ شاید مصعب هم سیدنا حسین

 کند؟؟  می را تهدید کرده بود که دستش را قطع 

آقای قزوینی تنها به این دو ازدواج که طبق ادعای ایشان به زور صورت گرفته است اشاره کردند 

به قول   چند ازدواج دیگر را که بین اصحاب کرام و یا فرزندانشان و خانواده حضرت علیما 

 صورت گرفته را نقل
ً
 کنیم. می آقای قزوینی به زور و غصبا

 .۹۸۸۰رقم   :میزان االعتدال ذهبی -١

 .۳۲۶ص  ،۴۳ج   :سیر اعالم النبالء ذهبی در تذکره سبط بن جوزی -٢
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 . ١در نکاح معاویه بن مروان بن حکم بود  رمله دختر علی -۱

 .٢در نکاح عبدالرحمن بن عامر اموی بود  خدیجه دختر علی -۲

 .مّره طالب با لیلی یا آمنه دختر ابی بن ابی بن علی حسینازدواج  -۳

بن   بن عروه مره  لیلی دختر ابی  یکی از همسران حسین«گوید:   می ٣شیخ عباس قمی

اکبر از  اکبر است. پس علی  مسعود ثقفی است و مادرش میمونه دختر ابوسفیان و او نیز مادر علی

 و اموی است.از جهت مادرش ثقفی   جهت پدرش هاشمی و

 نیز مجبور به این ازدواج بوده و شمشیر را بر مچ دست خود احساس  شاید سیدنا حسین

 (پناه بر خدا) کردند!!!! می

بود و بعد از   در نکاح زید بن عمرو بن عثمان ذی النورین  سکینه دختر حسین -۴

 .٤وفات از او ارث برد

 .٥ن عبدالملک بن مروان بوددر نکاح ولید ب  نفیسه دختر زید بن حسن بن علی -۵

و زید بن حسن به همراه عموی خود حسین در کربال بوده و زینب بنت حسن مثنی نیز در  -۶

موی بود
ُ
 .٦نکاح ولید بن عبدالملک األ

 .٧و فاطمه بنت حسین در نکاح عبدالله بن عمرو بن عثمان بود و پسری به نام محمد برای او آورد -۷

: ازدواج حسین بن علی با حفصه دختر عبدالرحمن اند آوردهمورد دیگری که تمام تواریخ  -۸

است که پس از شهادت امام حسین با عبدالله بن   أبوبکر صدیق هبن أبی بکر، نو

 زبیر(برادر مصعب) ازدواج کرد.

 . ٨پسر عثمان بن عفان بود» أبان«همسر  ب همچنین ام کلثوم دختر جعفر بن أبی طالب -۹

 .۲۰۳ص  :، اعالم لوری طبرسی۱۸۶ص  :االرشاد شیخ مفید -١

 .۶۸ص  :و االرشاد شیخ مفید ۶۷ص  :االعالم طبرسی -٢

 .۶۵۴-۶۵۳ص  :منتهی اآلمال -٣

ج  :سعد . و طبقات ابن۸۶۰، ص ۱ج  :وجمهرة انساب العرب ۹۴ص  :و المعارف ۱۲۰،ص ۴ج : نسب قریش -٤

 .۳۴۹، ص ۶

 .۲۳۴، ص ۵ج  :و طبقات ابن سعد ۷۰ص  :طالب انساب ابی يالطالب ف -٥

 .جمهرة انساب العرب -٦

ناسخ التواریخ، میرزا تقی خان  ،۱۲۳ص :مقاتل الطالبین أبوالفرج إصفهانی ،۱۱ص  :حمله رسله االالم االّولون -٧

 .۳۴۸، ص۸ج :طبقات، ابن سعد ،۹۳ص :المعارف  ،۱۱۴، ص۴نسب قریش، ج ،۵۳۴، ص۶ج :سپهر

 .۸۶قتیبه دینوری، صالمعارف ابن  -٨
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،  دیگر عثمان هأم قاسم دختر حسن مثنی، همسر نو  حسین بن علی ههمچنین نو -۱۰

 .١مروان پسر أبان بن عثمان بود که او هم پسری به نام محمد به دنیا آورد

 .٢عمرو بن زبیر بن العوام بوده استکه در نکاح   و رقیه دختر سیدنا حسن -۱۱

بوده است؟ آیا تمامی این پیوندهای خویشاوندی به زور و جبر و تهدید به دست قطع کردن! 

که هر که خواسته با یک تهدید ساده  اند شاید آقای قزوینی عقیده دارد: اهل بیت آنقدر ضعیف بوده

توانسته دختران آنها را به ازدواج خود در آورد و آنها هم هیچ کاری نتوانند بکنند. ولی  می و به راحتی

اینکه بخواهیم چنین تهمتی به اهل جوییم از  می ما اهل سنت بر این عقیده نیستیم و نزد خدا برائت

 بزنیم!.  بیت پیامبر

 هاي سنی: روایت جنیه در کتاب شبهه:
ر یم که امیهای اهل سنت، ثابت کرد ح السندی از کتابیات صحین با استناد به روایش از ایپ

داند،  می» مان شکنیانتکار، گناهکار و پیفاجر، ستمگر، دروغگو، خ«فه دوم را ی، خلمؤمنان 

گذاری او  فه دوم، شراب خواری، بدعتیم که اخالق تند و خشونت ذاتی خلیز ثابت کردین و

 های اهل سنت دارد. های محکمی در کتاب لیدل

ها و به شهادت رساندن بانوی دو عالم یفه دوم با فاطمه زهرا سالم الله علین رفتار خلیهمچن

 های اهل سنت دارد. کتابح السندی در یات صحیای ثابت شده است و روا مسأله

های عمر اتفاق افتاده باشد،  یید و زورگوین ازدواجی با تهدیم حتی اگر چنییگو ن مییبنابرا

 فه دوم به ناموس رسول خدا برسد. یر مؤمنان اجازه داده باشد، دست خلیامکان ندارد که ام

ه قرار یی که آسین جاه و فرعون اعتقاد دارند از آیز مصر و آسیخا و عزیه زلیاهل سنت در قض

بلکه هر وقت  ،ده استیه نرسیچگاه به آسیاست در بهشت همسر رسول خدا باشد، دست فرعون ه

 ه فرستاده است.یای را به صورت آس هیه را کرده، خداوند جنیکه فرعون قصد آس

ز ی، هر وقت که عز شود وسف ینده زن حضرت یخا در آین چون قرار بوده که زلیهمچن

 فرستاده است. خا مییای را به صورت زل هیخا خلوت کند، خداوند جنیخواست با زل میمصر 

 سد:ینو عبد الرحمن صفوری در نزهة المجالس می

 .۴۳۸ص :کتاب المحبر، بغدادی ،۸۵، ص۱ج :جمهرة انساب ،۵۳، ص۲ج :نسب قریش -١

 .منتهی اآلمال و تراجم النساء حائری -٢
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ن محل سکونت او با مصر، پانزده روز راه یخا از دختران پادشاهان بود و بیگفته شده است که زل

ن سبب رنگ رخسارش یو به هم ،ده و مهر او در دلش نشستیوسف را دیشبی در خواب  ،بود

او در پاسخ گفت: در خواب چهره ای را  ،دیر رنگ را پرسیین تغیافت. پدرش از او علت ایر ییتغ

 پدرش گفت: اگر بدانم کجاست، در پی او خواهم رفت. ،ام دهیباتر را ندیدم که از آن زید

د، به من بگو که یرا آفرد و به او گفت: قسم به حق کسی که تو یوسف را دیسال بعد در خواب 

 .نی!یر من را برگزیمبادا غ ،؟ در پاسخ گفت: من همسر تو خواهم بودیهست

ن سبب پدرش او را به بند یبه هم ،دار شده و عقل از سرش رفته بودین حال از خواب بیدر هم

 د.یکش

بگو در  د، به منید و به او گفت: قسم به حق کسی که تو را آفریدر سال سوم او را در خواب د

 ؟ در پاسخ گفت: من در مصر هستم.ییکجا

رش پد ،ن مطلب را به پدرش خبر دادیو ا ،دار شده و عقل او بازگشتین حال از خواب بیدر هم

ای به پادشاه مصر فرستاد که من دختری دارم که پادشاهان خواستگار او  بند را از او باز کرده و نامه

 اما او دل به تو بسته است. ،هستند

ز و هزار برده و یخا او را به همراه هزار کنیپدر زل ،میز خواستار او هستیپاسخ نوشت که ما ن در

ده و پادشاه مصر با او ازدواج کرد، یهنگامی که به مصر رس ،هزار شتر و هزار استر به مصر فرستاد

ر ن آن کسی که دیش گفت: ایو به خادم خو ،ش را پنهان نمودیار کرده و صورت خویه بسیگر

 .د صبر کنی!یز به او گفت: بایست! اما کنیدم نیخواب د

خواست با او بخوابد، خداوند  اما هر زمان می ،فته او شدید، فریخا را دیهنگامی که پادشاه زل

خا یوسف با زلیوسف نگاه داشت و هنگامی که یخا را برای یای را به صورت او در آورده و زل هیجن

 .اکره است!ازدواج کرد، متوجه شد که او ب

امبر در بهشت خواهد یرا او از همسران پیز ،ه بنت مزاحم را از فرعون حفظ نمودیهمانطور که آس

 بود.

ن امت یرفته باشد، در این صورت پذیشیهای پ ات اهل سنت، هر اتفاقی که در امتیو طبق روا

فه فرستاده یکلثوم برای خل امّ ای را به صورت  هین احتمال خداوند جنیبنابرا ،ز اتفاق خواهد افتادین

 .خا فرستاد!!!یه و زلیهمان طور که به جای آس ،باشد
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 جواب:

بارد و هیچ احدی تا به حال نگفته چنین ماجرایی را و به  می دروغگویی از تک تک جمالتش

 اعتبار را برای بی هیچ وجه عقیده اهل سنت اینگونه نیست و ایشان نیز تنها یک روایت بدون سند و

م کرده بی دفاع از
َ
 کشند. می و بچگی خود را به رخ ما اند آبرویی خودشان َعل

 اما دالیل بطالن این ماجرا: 

۱-  
ً
این کتاب یک کتاب ادبی است و نه فقهی و نه تاریخی و تفسیر و...و این روایت نیز  اوال

 هیچ سند و مدرکی ندارد.

ة: يحكا کنند: می . چنانکه اینگونه شروعاند ایشان این ماجرا را به صورت حکایت نقل کرده -۲

 ..خايل كانت زليق

 فردا
ً
 .کند!! می پس فردا آقای قزوینی از اشعار شاخدار شاهنامه فردوسی نیز علیه ما استفاده ،احتماال

 متن این نوشته فوق به چند دلیل با واقعیت در تضاد است. -۳

رد که او فرمانده ارتش مصر بود و به همین ثابت است که "عزیز مصر" با زلیخا ازدواج ک :الف

زِ دلیل نیز در قرآن از او به عنوان  عَ أَةُ الْ رَ  ،= همسر عزیز مصر یاد شده و نه همسر پادشاه مصر زِ يامْ

به پادشاه مصر نوشت ... پادشاه مصر با ای  چنانکه در متن حکایت فوق اینچنین آمده:پدرش نامه

 )... هنگامی که پادشاه زلیخا را دید و....ملكـوتزوجها ال(  او ازدواج کرد

وانگهی این پادشاه مصر بود که از عزیز و زلیخا باز  این عالمت بطالن این داستان است.. 

از زلیخا و  پادشاه یعنیروا داشتند.   خواست کرد در مورد ظلمی که در حق حضرت یوسف

 همسر زلیخا باشد. ،همسرش باز خواست کرد.و نه اینکه پادشاه مصر

: ثابت است وقتی که یوسف وارد مصر شد عزیز مصر بالفاصله او را خرید و آن هنگامی ب

بود که چند سال قبل از آن عزیز مصر با زلیخا ازدواج کرده بود، ولی در داستان باال زمانی که 

 .شود، زلیخا هنوز ازدواج نکرده است!! می یوسف وارد مصر

های پیشین رخ داده دوباره  ل سنت اعتقاد دارند: حوادثی که در امتگویید: اه می شما -۴

 تکرار خواهد شد. 

گوییم: آری حکایت  می پذیریم و می هر چند این موضوع خود جای بحث دارد ولی ما آن را

 فوق صحیح است و این ماجرای جنیه نیز در تاریخ دوباره رخ داده است. چون در خود حکایت

نیز ای  به شکل زلیخا در آمده و به نزد عزیز مصر رفته و دهها سال بعد جنیهای  خوانیم که جنیه می
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به شکل آسیه در آمده بود و آن واقعه دوباره تکرار شده است پس دیگر نیازی نیست که احتمال 

 .از خود بسازیم!ای  دهیم این واقعه برای بار سوم نیز رخ داده و جنیه

 
ً
(حضرت ابراهیم)  به دست پدرش،  حضرت اسماعیل: ماجرای قصد قربانی کردن مثال

بسیار مشهور است و همینطور مشهور است که عبدالمطلب قصد داشت که فرزند خود و پدر 

شتر قربانی  ۱۰۰ه جای فرزندش یعنی "عبدالله" را ذبح کند ولی طی ماجرایی ب  حضرت محمد

 و به همین دلیل نیز عبدالله را ذبیح لقب دادند. .١کرد

 اما اصل ماجرا:و 

شیخ مفید است که اصل ازدواج را انکار  ،باید دانست که مخترع و واضع روایت جنیه«

که همه بر آن اتفاق دارند دست و پا ای  کرده و برای اینکه بتواند توجیهی برای فرزندان و رابطه

و  ، ۳۱۱، ص: ۱۳ ج :ب األخباریفهم تهذ يار فیمالذ األخر.ک: [ »کند داستان جنیه را ساخته است

 ].۱۹۸، ص: ۲۱ ج :شرح أخبار آل الرسول يمرآة العقول ف

 این ادعای  شاید خواننده کمی گیج شده و بپرسد:
ً
از کدام  از کجا ظهور کرد و »جنیه«اصوال

 کنند؟؟ می چرا قزوینی و امثالهم به این موضوع تکیه سرداب سر برون آورد و

از اهل تشیع چون این ازدواج بر گرده آنها سنگین ای  الهویهجواب آن است که غالیان مجهول 

 تا عوام را فریب داده و چند صباحی از جواب اند آمد دست به جعل روایتی عجیب و غریب زده

 .!دادن به سائالن فراغی حاصل کنند

 اما متن روایت به شکل زیر است:

، عن حممد بن محوية بن الصفار عن أبی بصري، عن جذعان بن نرص، عن حممد بن مسعدة«

: إن الناس  إسامعيل، عن أبی عبداهللا الربيبی، عن عمر بن اُذينه قال: قيل ألبی عبداهللا 

و كان متكئا فجلس و  زوج فالنا ابنته ام كلثوم مؤمنني ـحيتجون علينا و يقولون: إن أمري ال

قال هلا سحيفة بنت إلی جنية من أهل نجران هيودية ي مؤمنني ـقال:..... أرسل أمري ال

بعث هبا إلی الرجل، وم و حجبت األبصار عن أم كلثوم ومثال ام كلث جريرية فأمرها فتمثلت يف

شم. ثم ها األرض أهل بيت أسحر من بنی ما يف :فلم تزل عنده حتی أنه اسرتاب هبا يوما فقال

مؤمنني ـأمري الانرصفت إلی نجران و أظهر مرياث وـحوت الللناس فقتل و كأراد أن يظهر ذل

 برای تفصیل ماجرا به تاریخ طبری و سیرت ابن هشام و دیگر کتب سیرت و تاریخ رجوع کنید. -١
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 صفار از ابی بصیر از ...... از عمر بن اذینه، روایت کرده است که «یعنی:  .١»أم الكلثوم

 ما دلیل  به ابو عبدالله صادق :گفت
ّ

امیر مؤمنان  :گویند می آورند و می گفتم: مردم بر ضد

  دخترش ام کلثوم را به همسری فالن کس (عمر بن خطاب) در آورد. امام صادق که در این

ی نجران که او را ها به سوی زنی از جّنی هنگام تکیه زده بود نشست و گفت:.....و امیر مؤمنان 

نظرها  گفتند پیام فرستاد و امر کرد که بصورت ام کلثوم در آید و ام کلثوم از می سحیفه دختر جریرّیه

تی نزد وی بود تا اینکه روزی خلیفه   پنهان شد و علی
ّ

آن زن جّنی را به سوی خلیفه فرستاد و مد

شم کسی نیست! سپس ها در کار آن زن به شک افتاد و گفت: در روی زمین جادوگرتر از بنی

ه به نجران خواست تا این امر را بر مردم آشکار کند ولی کشته شد و آن زن جّنی، میراث او را گرفت

 .!»اّم کلثوم را آشکار ساخت بازگشت و امیر مؤمنان 
 جناب قزوینی از نقل این روایت شرمنده

ً
شدند و به همین علت نیز متن روایت را  می احتماال

 نقل نکردند تا عاقالن تصمیم بر آن بگیرند .

محّمد بن مسعده و جذعان بن نصر و  :و همانطور که در ابتدا گفتیم راویان این روایت از جمله

 هر سه مجهول هستند و گذشته از متن نا معقول روایت سند آن نیز مخدوش است. ،محّمد بن حمویه

 .٢کند می و عاملی از اکابر معاصر شیعه در کتابش این روایت را رد

  دانند که در دین اسالم، استغاثه و کمک گرفتن از جنیان کفر است و حضرت رسول می و همه

و شیعیان باید مواظب باشند که با نقل و استناد » شود نمی چنین شخصی وارد بهشت«د: نیفرما  می

 زنند. می  به این روایات چه تهمتی به سیدنا علی

(اال منطق  گذشته از آن متولد شدن انسانی از یک جن غیر ممکن است و با هیچ منطقی

 .٣غالیان) سازگار نیست

، ۴۲ج  :بحار األنوار ،۴۸ ۳۸ص ۱ج :األنوار النعمانیة ،۳۹ح  ۸۲۵ص  ۲ج  :الخرائج و الجرائح قطب راوندی -١

شیخ  ،۲۸۱ص  :و للمعة البیضاء تبریزی انصاری ۱۰۰۶ص ۱۱ج  :و العوالم ۸۲۸ح :مدینة المعاجز ،۸۸ص 

 .به این روایت استناد کرده است! ۴۳۶ص  :جعفر نقدی در کتاب االنوار العلویة

 .۴۵۹ص ،۶ج :االنتصار عاملی -٢

بر  پسر خود اسماعیل کرد و بعد   شیعه گفتند امام معصوم جعفرست و او نّص « نویسد:  ملک جوینی میعطا  -٣

گفت اسماعیل   ازو که  خورد جعفر صادق بر آن فعل انکار کرد و روایت است از آن اسماعیل شراب مسکر می

 ،۱۴۵، ص: ۳ ج :وینیتاریخ جهانگشای ج( .» ی است که در صورت او ظاهر آمدستنه فرزند منست شیطان

 )۴ط،دنیای کتاب _تهران
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 ،شتن ام کلثوم در خانه پدرش و همچنین روایت جنیهمجلسی بعد از نقل روایات عده گذا

أنه زوجه أم كلثوم، ألهنم   سائر األخبار الواردة يفنينه و بيأقول: ال منافاة ب«نویسد:   می

كن أكثر يمل عة، وكان هذا من األرسار، ويتقون من غالة الشيهم، كانوا يصلوات اهللا عل

 .١»العالمة قدس اهللا روحه هلا، كذا ذكره الوالد نيأصحاهبم قائل

رواية غري معتربة  يف«نویسد:   می و محمد آصف محسنی نیز این روایت را "غیر معتبر" دانسته و

مؤمنني الی ـ): ان فالناً خطب الی علی ابنته ام كلثوم فابی علی ... ارسل امري ال۱۶برقمسنداً (

لثوم و حجبت االبصار عن ام جنية من اهل نجران هيودية... فامرها فتمثلت فی مثال ام ك

 ...كلثوم و بعث هبا الی الرجل

حيكی عن عجيب وغريب و قبوهلاو/مؤلّف ـاقول: نقل الرواية و امثاهلا من مثل ال

االعتامد علی احاديث اهل يقل ـمذهب ومحدثني. واالّ لدری ان نقل مثلها يوهن الـسذاجة ال

من االسف ان مفاد الرواية وامثاهلا ال باهللا. والبيت وجيعلها خمالفة للعقول وال حول وال قوة ا

مجلسی و ـمؤلّفني ثقافة مذهبية عند العوام اعرتار بمقام الـالـمبلغني واصبحت بفعل ال

نقل چنین روایتی و امثال این روایت از مولف (مجلسی) و قبول آن عجیب و «یعنی:  . ٢»بحاره

شود و اعتماد   می و نقل چنین روایاتی باعث وهن مذهب ،غریب و نشان از تساهل محدثین است

... و باعث تاسف است  ،دهد  می کند و مذهب را مخالف عقل جلوه  می بر احادیث اهل بیت را کم

برای عوام نوعی عادت شده که به وسیله آن بر مجلسی و ای  به گونه ،که مفاد این روایات و مانند آن

 .»گیرند  می بحارش خورده
 گوید: می در این مورد خالی از لطف نیست که شیعی پایان نیز سخن شیخ عبدالحمید الخطیدر 

لتقوم مقام أم كلثوم، فهذا  وأما قولكم: إن شيطانة تتشكل للخليفة عمر بن اخلطاب «

، ال يستحق أن يعنى به وال يقام له، ولو تتبعنا مثل هذه اخلرافات التي تنسج  قول مضحك مبكٍ

أَينا منها اليشء الكثري الذي يضحك ويبكي رَ  .ه. ا»لَ

 .۱۹۸، ص: ۲۱ ج :شرح أخبار آل الرسول يمرآة العقول ف -١

 .۲ط،بیروت  ،محمد آصف محسنی _مؤسسة العارف للمطبوعات ،۱۲۵ – ۱۲۴ص:  ،۲ج :مشرعة بحار االنوار -٢
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 ».فنسأل اهللا أن يثبت علينا عقولنا وإيامننا« گوییم: می دانیم که بخندیم یا بگرییم و فقط ما هم نمی

 (از شر این خرافات) !خواهیم که عقل و ایمان ما را برای ما حفظ کند می و از الله

 آخرین شبهه:
است و در آن با تاویل و  اختصاص داده »بررسی روایات اهل تسنن« آقای قزوینی بابی به عنوان: 

روایتی تفسیر و خیانت قصد دارد روایت صحیح، صحیح بخاری را رد کند تا به خیال خودش 

 نماند که اهل سنت برای اثبات این ازدواج به آن تکیه کنند.

 متن روایت از زهری از ثعلبه بن مالک اینگونه است: 

های ارزشمند باقی  کی از لباسیکرد،  م میینه تقسین زنان مدیی را بیها یا روسریعمر، لباس «

بود.   یصود ام کلثوم دختر علامبر است که نزد تو است. مقین سهم دختر پیمانده بود، گفتند ا

ای پاره را وسله ه را او در روز احد مشكیز ،نه بود سزاوارتر استیط که از زنان مدیسل عمر گفت: امّ 

 .»دوخت زد و می می

 .١اش نقل کرده است ن ابی الحدید در شرح نهج البالغهنزدیک به همین متن را اب

داند دفاع کنیم زیرا  می قای قزوینی او را مجروحخواهیم در این قسمت از مقام زهری که آ ما نمی

مقام ایشان برای ما ثابت و بدون خدشه است ولی در جواب خیال و وهم آقای قزوینی چندین روایت 

 کنیم تا مشتی بر صورت منکرین این ازدواج مبارک باشد. می صحیح را در مورد این ازدواج نقل

ه طالب أيب بن عيل اخلطاب بن عمر دعا: قال عمر موىل أسلم« -۱  فجاء عيل قام ثم فسارّ

: وقال عقيل فغضب كلثوم أم عمر تزويج يف فشاورهم واحلسني وعقيالً  العباس فوجد الصفة

 وليكونن ليكونن فعلت لئن واهللا أمرك يف العمى إال والسنون والشهور األيام تزيدك ما عيل يا

 عمر درة ولكن نصيحة منه ذلك ما واهللا: للعباس عيل فقال ثوبه جير ومىض. عددها ألشياء

: يقول اخلطاب بن عمر أخربين ولكن عقيل يا فيك رغبة ذاك ما واهللا أما تر ما إىل أحرجته

. »و�سيب سبيب إال القيامة يوم منقطع و�سب سبب لك« :يقول  اهللا رسول سمعت

 .٢»أمحق سفيه عقيل ويح: وقال عمر فضحك

 .۷۷-۷۶ص  ،۱۲ج :شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید -١

 .۴۴ص ،۳ج :و المعجم الکبیر طبرانی ۲۷۱ص ۴ج :مجمع الزوائد هیثمی -٢
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 .»حيورجاله رجال الصح یرواه الطربان«هیثمی گوید: 

به صفه آمد و  یسپس عل ،را فرا خواند  یعل  گوید: عمر می اسلم غالم عمر« ترجمه:

) با آنان (در مورد خواستگاری حضرت عمر  یجا بودند پس عل ن آنیل و حسیعباس و عق

) گفت: به خدا سوگند  ل خشمگین شد و (خطاب به برادرش حضرت علییعق مشورت کرد.

شود و  می چنین و چنان یبه خدا اگر انجام ده ،جاد کردهیرا در کارت ا یگذر زمان فقط کورکه 

 قدر و اندازه خودش را دارد. یزیهرچ

 لیبه خدا سوگند که آنچه عق :فرمایند می کنند و می ب رو به عباس  حضرت علی 

باعث این عمل شد  ت و خیر و خوبی (دٌره) عمر بود کهیحت نبود و بلکه این صالحیگفت نص می

 .یده می ست که تو نشانین ین رغبتیو ا

 رود اال سبب و نسب من . می نیامت از بیروز ق یبلکه عمر به من خبر داد که هر سبب و نسب 

 .»ل نادان و کم عقل استیعق ید و گفت: وایخند  پس سیدنا عمر 
توارث در کتب فریقین نقل روایاتی که در مورد فوت مادر و پسر هر دو در یک روز و عدم  -۲

و  ٢یفقه، ١یثیشده که به حد تواتر رسیده که جای تردیدی در آن نیست. چنانکه در منابع حد

 .٤و همینطور فتوای بعضی از علما بر اساس این روایت بوده است ٣یخیتار

 یاو فقه .٥اند روایت مربوط به عده آوردن سیده ام کلثوم است: که فریقین آن را نقل کرده -۳

ا پدرش فتوا یت به جواز انتقال زن شوهر مرده از خانه شوهر به خانه خود ین روایز به استناد این ١نیقیفر

 اند.  داده

 ۳۷۹، ص۲ج :سنن الدارمی ،۳۱۴، ص۲۶ج :الحر العاملی ،۳۶۲، ص۹ج :تهذیب االحکام الطوسی -١

، ۴ج :قطنیسنن الدار ،فیه فوائد منها)(هذا حدیث اسناده صحیح و ۳۴۶-۳۴۵، صص ۴ج :مستدرک حاکم

 .۲۲۲، ص۶ج :سنن کبری البیهقی،۴۰ص

الدین محمدبن  کشف اللثام بهاء ،۳۰۸ص ۳۹ج :جواهر الکالم ،۲۷۰، ص۱۳ج :فهام شهید ثانیمسالک اال -٢

, ۱۸۷ص ۷ج :قدامه مغنی ابن ،،۳۸۵ص ۳ج : المدونة الکبری امام مالک ،۳۱۲، ص۲ج :الحسن االصفهانی

 .قدامه عبدالرحمن ابن ،۱۵۶ص ۷ج :الشرح الکبیر ،ق)۶۲۰(م بن محمد الحنبلی عبدلله

 .۳۱۰ص :البغدادی المنمق، -٣

ج)، (ط مستند الشیعة ،۳۸۰، ص۲ج :(ط ق حجریه) الطباطبایی ریاض المسائل ،منابع فقهی شماره قبل -٤

 .و منابع دیگر ۴۵۲، ص۱۹ج

 ،۱۵ج :، النوری۳۵۲ص ۳ج :، االستبصار الطوسی۱۶۱ص ۸ج :، تهذیب االحکام الطوسی۱۱۵ص ۶ج :الکلینی -٥

 .۶۹۴ص ۹ج :، المتقی الهندی۳۰ص ۷ج :، الصنعانی۴۳۶ص ۷ج :، البیهقی۱۹۱ص ۱۰۱ج :، مجلسی۳۶۵ص
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این ازدواج نقل شده که همه صحیح هستند و همینطور  هروایاتی که در مورد مقدار مهری -۴

اد بودن آن، به یجواز ز ز در مبحث مقدار صداق زوجه وین نیقیفر ییو روا یاز منابع فقه یبرخ

 .٢اند کلثوم استناد کرده ام یعمر برا ین شده از سوییصداق تع

نزد پادشاه روم  یبن خطاب قاصد عمر، ٣دیالحد یبه نقل ابن اب ،صر رومیه همسر قیهد« -۵

گاه شد د فرستاد و چون ام د و آن را در یخر یچند داد و عطر یناریکلثوم همسر او از حرکت قاصد آ

که قاصد  یصر روم بدهد. هنگامیه به همسر قیشه قرار داد و به قاصد داد تا به عنوان هدیدو ش

کلثوم داد و چون عمر به خانه  صر آورد و به امیشه پر از جواهرات از طرف همسر قیبرگشت، دو ش

ا از کلثوم ماجرا را گفت و عمر جواهرات ر نها از کجا آمده است. امید اید، پرسیآمد و جواهرات را د

ان من و تو یه من است. عمر گفت: داور مین به عوض هدیکلثوم به اعتراض گفت: ا او گرفت. ام

از  یدیکه عطر خر یینارهاید یکرد و فرمود: به مقدار بها یبه سود عمر داور  یپدرت باشد. عل

 .»نها را آوردیه تو را برد و ایرا قاصد آنان هدیز ،ه مال مسلمانان استین جواهرات مال توست و بقیا

 یأتیکلثوم همراه ه د پسر عمر و امیآمده است که ز یدر خبر ،کلثوم از جدش دبن امیدفاع ز -۶

بن  ه او را کنار خود بر تخت نشاند و او را احترام کرد. بسریه رفت. معاوینه به دمشق نزد معاویاز مد

بر آشفت و با عصا بر سر  ن عملید از اید ناسزا گفت. زیو جد ز  یارطاة که آنجا بود به عل

و به بسر » ید شام را شکستیخ و سیسر ش«د گفت: یه به زید و سر او را شکست. معاویبسر کوب

د پس از یز» جد اوست.  یکه عل ی، در حالییگو یبد م  یدر حضور او از عل«گفت: 

د رفت و او یبال زه به دنیرون رفت. مأمور معاویه بیه به حالت قهر از مجلس معاویوگو با معاو گفت

 .٤ف کردید تعریه از عمر پدر زیرا قسم داد و باز گرداند و معاو

نه رفت و در آنجا یرون شهر مدیگذار خود به ب و در گشت یآمده است که عمر شب یدر خبر -۷

کرد. عمر  یت میشکا یزیچ یدن بود و از بییدر آن در حال زا ین برخورد که زنییمو یبه چادر

 .۳۶ص ،۶ج :السرخسی ،، دار الفکر۱۸۲ص ۷ج :کتاب االم امام الشافعی ،۵۲۸ص ۲۵ج :البحرانی -١

  :قدامه الشرح الکبیر ابن  ،۵، ص۸ج :قدامه المغنی ابن ،۲۳۳، ص۷ج :البیهقی ،۱۹، ص۱۵ج :الحر العاملی -٢

 . و در بسیاری از منابع تراجم و تاریخی این مطلب آمده است.۵، ص۸ج

 .۳۵۱، ص۱۹ج :شرح نهج البالغة ابن ابی الحدید -٣

 .۵۰۲، ص۳ج  :سیر اعالم النبالء ذهبی ،۴۸۴، ص۱۹ج :عساکر تاریخ دمشق ابن -٤
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کلثوم بنت فاطمه با  آرد و روغن به اتفاق همسرش ام یخانه باز گشت و همراه با مقداردرنگ به  یب

 .١کلثوم در وضع حمل به زن کمک کرد ل الزم بدان جا بازگشت. امیوسا

نماز «گفت:  یکلثوم م ام  یر مؤمنان علیز نقل شده است که پس از ضربت خوردن امین -۸

میرالمومنین هنگام نماز صبح کشته شد و پدرم شوهرم عمر ا ،خواهد یصبح از من چه م

 .٢»ز هنگام نماز صبح کشته شدیامیرالمومنین ن

 :روایتی نیز به این مضمون نقل شده است -۹

دخل عمر بن اخلطاب وأنا عند أختي أم كلثوم بنت عيل فضمني وقال  :ابن احلنفية يقول«

کلثوم  د در حالی که من نزد خواهرم امابن حنفیه (فرزند علی) فرمود: عمر وارد ش«. ٣»باحللواء

 .»بودم، مرا در آغوش گرفت، سپس فرمود: با حلوا از او پذیرایی کن  یبنت عل
اخبار در این مورد بسیار زیاد هستند که برای هر شخص عاقل و با انصافی جایی برای تردید 

 گزارد. باقی نمی

گوید: اما روایاتی که  می تزویج ام کلثومو مال باقر مجلسی نیز در مرآة العقول خود و در باب 

 .کند صحیح بوده و هیچ شکی در آن نیست! می داللت بر ازدواج عمر و ام کلثوم(ع)

و  در اینجا تمامی شبهات آقای قزوینی جواب داده شد و خواننده خود به جای قاضی نشسته

ست که حاضرند این همه قضاوت کند که: چقدر این ازدواج برای امثال قزوینی گران تمام شده ا

کنند  می برای آن مایه و وقت بگزارند تا به خیال خودشان شیعیان و سائالنی که در این مورد تحقیق

 را راضی کرده و آنها را ساکت کنند. 

گوییم: عمر داماد حضرت  می ، وقتی به آنهااند خبری قرار داشته بی های سال در آنهایی که سال

گردند و افرادی از آنها نیز  می شوند و دنبال جوابی برای این ماجرا می زدهعلی و فاطمه بوده، بهت 

 مذهب تشیع اند جواب را آن دانسته
ً
اساس است و بین هیچ کدام از اصحاب کرام  بی که اصوال

 بین سیدنا عمر و سیدنا علی
ً
هیچ گونه کدورت و رنجشی نبوده است. لذا وقتی به   خصوصا

 گفت، گفته شد:  می ه که یکی از علمای رافضی بود و به صحابه ناسزامعزالدوله أحمد بن بوی

 .۱۵۳، ص۷ج  :البدایة والنهایة  -١

 .۱۴، ص۸ج :النهایةبدایة وال -٢

ص  ۶و همینطور تاریخ االسالم ذهبی ج ۱۲۲ص  ۷ج  :و سیر اعالم النبالء ذهبی ۳۳۱ص  ۵۴ج  :دمشقتاریخ -٣

 .۳۷۵۱۵و کنز العمال متقی هندی ح  ۱۸۴
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وقال: ما علمت هبذا،  كزوج ابنته أم كلثوم لعمر بن اخلطاب فاستعظم ذل اً يأن عل«

 . ١»هيعل یمظامل، وبكى حتى غشـاً من الريه، ورد كثيوتصدق بأكثر ماله، وأعتق ممالك
 علی 

ً
دخترش ام کلثوم را به عقد ازدواج عمردرآورده،ایشان  مسأله را بسیار مهم تلقی کرد و  قطعا

ی اموالش را صدقه داد و کنیزهایش را آزاد  ام! و بال فاصله توبه کرد و قسمت عمده گفت: من این را نفهمیده

تی  ،٢وش شدقدر گریست که بیه کرد، و بیشتر ستمها و مظالم را به صاحبان اصلی برگرداند و آن
ّ

چون مد

رت صرف کرد، بنابراین یسک طوالنی از عمر خویش را در راه ضربه زدن به حیثّیت و اعتبار آن بزرگواران پا

ت این انحراف بزرگ او هم ف به 
ّ
 .٣های رافضه بود ریفته شدن به شبههاین جرم بزرگ خویش پی برد و عل

ق را در یابند و راه توبه را در پیش بگیرند و امیدوارم دیگر شیعیان نیز بعد از درک این واقعیت ح

 باشند، بردارند.  دست از سب و لعن بهترین خالیق خدا که همان اصحاب پیامبر

 مــــراد مــــا نصــــیحت بــــود و گفتــــیم
 

ـــیم  ـــردیم و رفت ـــدا ک ـــا خ ـــت ب  حوال
 

 سراید: می که » خواجه فخر الدین زنده دل«و آفرین بر شاعر زیبا سخن 

ـــت  ـــان دخ ـــوم هم ـــودام کلث ـــی ب  عل
 

ــود  ــری ب ــال همس ــه اع ــر را چ ــه عم  ک

 

ـــی ــــمان نم ـــو ای مسلـ ـــدان ت ـــی ب  دان
 ج

 کــه عمــر هــم دامـــــــاد حیــدری بــود 
 

 ١٣٨٨آذر ماه سال 

 دالتماس دعا

 .۳۹ -۳۸ص  ۷ج   :المنتظم ابن الجوزی -١

 .۳۹-۳۸ص  ۷ج   :المنتظم ابن الجوزی -٢

 .۹۳۷ص ،۲ج  :مذهب الشیعة -٣
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 اضافات

ها را به عقد عمربن الخطاب در یعلدختر خود ام کلثوم سالم الله  ن یرالمؤمنیا امی: آسؤال

 ؟اند آورده

ها با پسر عم ین مطلب صحت ندارد و حضرت ام کلثوم سالم الله علیا :پاسخ ایت الله شیرازی

شان با عمر جعلی است و یار ازدواج نموده است و داستان ازدواج ایجعفر طخود عون فرزند 

ر بن بکار نقل کرده و او هم از جاعالن و یبن مطلب را تنها زید: ایفرما می دیخ مفیمرحوم ش

) مراجعه ۱۰۶ئمة، صوالد األأرة یف األمة بسید به کتاب (تثقیتوان می نهین زمیواضعان است. در ا

 د.یینما

http://www.shia-news.com/fa/pages/?cid=16626 
************************* 

عبد  یف قاضی(تصن یکه در جواب کتاب المغن یدر کتاب الشاف ید علم الهدیعالمه س -١٠

 اخلالف فيه مشهور فانفلم يكن عن اختيار وتزوجيه بنته فاما «سد: ینو  می الجبار) نوشته است،

ماطله فاستدعي عمر مومنني فدافعه وـردت بان عمر بن اخلطاب خطبها ايل امري الالرواية و

هذا الكالم فقال خطبت ايل ابن اخيك فمنعني .... فقال  العباس فقال ايب باس فقال ما محلك عىل

دخترش را  یدنا علیپس به ازدواج دادن س«ترجمه:  »فزوجه العباس اياها الخ العباس رد امر ها اىل

ن مشهور است پس ی) نبوده است و اختالف در ایت (حضرت علیار و رضایبه حضرت عمر با اخت

ام ازدواج و یر پینکه عمر بن الخطاب به خدمت حضرت امیت وارد شده است به ایهمانا که روا

حضرت عمر حضرت عباس را خواست و  نمود پس ریشان در جواب دادن تاخیفرستادو ا یداماد

ات  برادر زادهفرمود به  ییفرما  می ن کالم رایهست حضرت عباس فرمود چرا ا یبیا در من عیآگفت که 

ار ام کلثوم را به من بده و یفرمود اخت یام او جوابم را نداده است. پس حضرت عباس به عل ام دادهیپ

 ی. قابل به ذکر است که علم الهد]١١٦ص  :یکتاب الشاف[ .»سپس ازدواج عمر با ام کلثوم را انجام داد

 ن حد فاصل است.ین و متاخریمتقدم ین علمایع بیاهل تش ینزد علما ٤٠٦سال  یمتوفا

http://www.shia-news.com/fa/pages/?cid=16626
http://www.shia-news.com/fa/pages/?cid=16626
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نا انه يباجلواب عن هذا الباب مرشوحا و یكتابنا الشاف فقد ذكرناه يف فاما انكاحه « -١١

 نکه یو اما ا«ترجمه:  »منازعةنكاح تبته اال بعد توعد وهتدد ومراجعة و یما اجاب عمر ال

ان یل جواب را بیبا تفض یدخترش را به نکاح عمر در آورد ما آن را در کتاب خود بنام الشاف یعل

در مورد نکاح دخترش ام کلثوم به عمر جواب نداد  ر یم که حضرت امیح دادیم و توضیکرد

 ].١٣٨ص  :یف علم الهدید الشریس[ .»اجعه و نزاعد و مریمگر بعد از تهد

بنام شرائع  یدر کتاب فقه جعفر ٦٧٦سال  یمتوفا یعالمه حل یعیمحقق معروف ش-١٣

ة يالعربوز نكاح احلرة العبد وجيو«: سدینو  می االسالم در کتاب النکاح بخش لواحق العقد

ر عرب و یبرده و عرب با غنکاح شخص آزاد با «ترجمه:  »ی اهلاشمرية غياهلاشمو یالعجم

 ین احمد عاملین الدیخ زیعه بنام شیش یگر از علماید یکی. »ز استیجا یر هاشمیبا غ یهاشم

بنام  یمتن کتاب شرائع االسالم شرح معتبر یبرا ٩٤٦سال  یمتوفا ید الثانیمعروف به الشه

چ یو ه اند مطرح شده یو اجماع ین کتاب فقط مسائل اتفاقیاالفهام نوشته است. که در ا كمسال

 با عمر  ین کتاب با صراحت نکاح ام کلثوم بنت علیامده است. در همیدر آن ن یمسئله اختالف

 یل عبارت مذکور عالمه حلیدل ید ثانیر است: شهیآن به شرح ز یموجود است که عبارت عرب 

سا من يلع ويالعاص بن الرب ینب بابيزوج ابنته زابنته عثامن و یزوج النبو« کند  می انین بیرا چن

تزوج عبداهللا بن عمرو بن عثامن فاطمه و ابنته ام كلثوم من عمر یزوج عل ككذالشم وها یبن

حضرت «ترجمه:  »شمها ی بنريهم من غنة وي اختها سكريتزوج مصعب بن الزب ونيبنت احلس

ع در یالعاص بن رب یابنب را به ازدواج یز دخترش زیدخترش را به ازدواج عثمان در آورد و ن  ینب

دخترش ام کلثوم را به ازدواج عمر در آورد   ین علینچنیو ا شم نبودند.ها ینکه آنها از بنیبا ا آورد.

ر با ین ازدواج کرد و مصعب بن زبیو عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان با فاطمه بنت امام حس

 .»شم نبودندها ینها از بنیا ی هکه همینه) ازدواج کرد.در حالین (سکیخواهر فاطمه بنت حس
 ١٠١٩ ید ثالث متوفایشه ینور الله شوشتر یمعروف مجتهد قاض یگر از علماید یکی -١٤

 د:ییمالحظه بفرما خود آورده است. یفین کتب تصنیموضوع ازدواج ام کلثوم با حضرت عمر را در چند

د و یعباس را نزد خود طلب: آخر عمر ٧٦ن تذکره عباس بن عبد المطلب صیمجالس المومن -١

آنچه در دفع ممکن باشد خواهم  یساز ی نمیمن راض یرا بداماد یسوگند خورده گفت: اگر عل

اکراه  ی) از رو یگرفت آنحضرت (عل یکرد..... چون مبالغه عباس در آن باب از حدفزون

 ج او نمود.یش خود ارتکاب تزویساکت شدند. تا آنکه عباس از پ
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ار بعد از فوت عمر بن یسد: محمد بن جعفر طینو  می اریمحمد بن جعفر طدر تذکره  -١٥

 یام کلثوم را که با عدم کفائت از رو ن مشرف گشتهیر المومنیخطاب بشرف مصاهرت حضرت ام

 ].٨٥و ٨٢و ٧٦ص  :نیمجالس المومن[ ج نمود.یاکراه در حباله عمر بود تزو

 ].٨٥ص :نیمجالس المومن[  ختر به عمر فرستاد.) د ی(عل یدختر به عثمان داد ول یاگر نب -١٦

ر عمر یف خود مصائب النواصب در ازدواج ام کلثوم با حضرت امیدر تصن یشوشتر یقاض -١٧

 بحث کرده است. و در آخریتفص
ٌ
از راه  یج ام کلثوم با عمر در مقام ضرورت و ناچاریسد: تزوینو  می ال

 ].١٧٠-١٦٥ص  یمدرس رشت یرزا محمد علیاز م یترجمه مصائب النواصب فارس[ رخصت است.

خان  یقل یرزا عباس علیسته است بنام میزیزده میعه که در قرن سیت معروف شیشخص -١٩

دختر  یسد: ام کلثوم کبرینو می ف خودیه بوده است در تصنیاز شاهان قاجار یکیر یکه نخست وز

اورد چنانکه مذکور گشت و چون یب یفرزند یعمر بن خطاب بود و از و یفاطمة الزهرا در سرا

خ طراز مذهب یتار[طالب او را در حباله نکاح در آورد.  یعمر مقتول شد محمد بن جعفر بن اب

 ].ج ام کلثوم با عمر بن خطابیباب تزو یمظفر

سد: و اما ام کلثوم ینو می االمال یدر کتاب منته یخ عباس قمیعه شیمجتهد معروف ش -٢٠

ع عون بن جعفر و پس یبن خطاب در کتب مسطور است و بعد از او ضج ج او با عمریت تزویحکا

 ].١٨٦فصل ششم ص  ،١ج  :االمال یمنته[ از او زوجه محمد بن جعفر گشت.

 ل با ام کلثوم  ازدواج حضرت عمر یباره که در ییها تیل، رواین دالیبا ذکر ا رفع ابهام
به  یعیش ین و علمایرند که اکثر مجتهدیگ یم ان شده است بحد مشهور بلکه در مرز متواتر قراریب

ن آن یت بیمیوند سرشار از صفا و صمین پیعه ایش یاز علما یآن اعتراف دارند. اما متاسفانه بعض

 قابل قبول  یبس یکنند. جا  می رهیه تیبزرگواران را با رنگ اکراه و اجبار و تق
ٌ
تاسف است و قطعا

 :را کهیست زین

 باشد.  می یدرین بر خالف شجاعت حیا -۱

 ن دارد.یبا عزت نفس تضاد و تبا -۲

 کند.  می را مجروحای  ن وقار خانوادهیا -۳

 ب است.ید و تخریتهدیک  یو شرافت انسان یمانیاحساسات ا ین برایا -۴

 شم از هر جهت تضاد دارد.ها ین با سابقه خانواده بنیا -۵

 .اذ با اللهیگران مپسند. العیبر د یآنچه بر خود نپسند -۶
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