
 M

< <
< <

al.milani.com< <
< <
< <
  ی اعتقادیسلسله پژوهش ها

)١(  
  
 

 

 

  

  

 

†ÛÂ<^e<Ýçn×Ò<Ý]<t]æ‡] 
 

‚ÏÞ<æ<î‰…†e 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  آيت اهللا سيد على حسيىن ميالىن
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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

 سرآغاز

 به صلّى اللّه عليه وآلهترين دين اهلى با بعثت خامت االنبياء، حضرت حممد مصطفى  آخرين و كامل.  . .
 .رسانان اهلى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت جهانيان عرضه شد و آئني و رسالت پيام

سه سال زمحات طاقت فرساى رسول خدا  و دين اسالم در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست
 . و مجعى از ياران باوفايش، متامى جزيرة العرب را فرا گرفتصلّى اللّه عليه وآله

احلجه، در غدير خم و به صورت علىن، از جانب خداى منان به  ادامه اين راه اهلى در هجدهم ذى
 .سپرده شدعليه السالم  يعىن امري مؤمنان على يه وآلهصلّى اللّه علخنستني رادمرد عامل اسالم پس از پيامرب خدا 

، نعمت اهلى متام و دين اسالم عليه السالمدر اين روز، با اعالن واليت و جانشيىن حضرت على 
اين چنني شد كه كفرورزان و . تكميل و سپس به عنوان تنها ديِن مورد پسند حضرت حق اعالم گرديد

 .س گشتندمشركان از نابودى دين اسالم مأيو

ـ مسري  هاىي از پيش مهيا شده با توطئه ، ـصلّى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامرب 
 منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را صلّى اللّه عليه وآلههدايت و راهربى را پس از رحلت پيامرب خدا 

ن از مهان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع آنا. بستند و مسلمانان را در حتير و سردرگمى قرار دادند
هاى شيطاىن، حقايق اسالم را  كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، القاى شبهات و تدليس و تلبيس

 .ـ پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند تاب بود كه مهچون آفتاب جهان ـ

، صلّى اللّه عليه وآلهرربار پيامرب خدا ها، حقايق اسالم و سخنان د بديهى است كه على رغم مهه توطئه
 و مجعى از اصحاب و ياران باوفا، در عليهم السالم، اوصياى آن بزرگوار عليه السالمتوسط امري مؤمنان على 

آنان با بيان حقايق، . اى از زمان، به نوعى جلوه منوده است طول تاريخ جارى شده و در هر برهه
ى واهى شياطني و دمشنان اسالم را پاسخ داده و حقيقت را براى مهگان ها و پندارها ها، شبهه دودىل

 .اند آشكار ساخته

در اين راستا، نام سپيده باوراىن مهچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصري، 
ز مهچون ستارگاىن پرفرو.  . . الدين، اميىن و حامد حسني، سيد شرف عالّمه حلّى، قاضى نوراللّه، مري
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، عليهم السالم چرا كه اينان در مسري دفاع از حقايق اسالمى و تبيني واقعيات مكتب اهل بيت ؛درخشد مى
 . . . اند گوىي شبهات پرداخته با زبان و قلم، به بررسى و پاسخ

و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمنداىن كه با قلمى شيوا و بياىن رسا به تبيني حقايق 
 پرداخته است، عليه السالمين مبني اسالم و دفاع عاملانه از حرمي امامت و واليت امري مؤمنان على تابناك د

 .باشد پژوهشگر واالمقام حضرت آيت اللّه سيد على حسيىن ميالىن، مى

، افتخار دارد كه احياء آثار پربار و گران سنگ آن حمقّق نستوه را در دستور مركز حقايق اسالمى
ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان  ار داده و با حتقيق، ترمجه و نشر آثار معظّم له، آنكار خود قر

 .و تشنگان حقايق اسالمى قرار دهد

را با " فارسى زبانان"كتاىب كه در پيش رو داريد، ترمجه يكى از آثار معظّم له است كه اينك 
 .سازد حقايق اسالمى آشنا مى

 مورد خشنودى و پسند بقية اللّه األعظم، حضرت وىلّ عصر، امام زمان اميد است كه اين تالش
 . قرار گريدعجل اللّه تعاىل فرجه الشريف

 
 مركز حقايق اسالمى
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 درآمد

دختر امري مؤمنان على  كلثوم ـ هدف از نگارش اين كتاب، پژوهشى پريامون روايات ازدواج ام
 مهواره گروهى براى انكار وقايع تلخ و حوادث ناگوار صدر رويدادى كه. ـ با عمر است عليه السالم

 :گويند كنند و مى  بدان استدالل مىعليها السالم و حضرت زهرا عليه السالماسالم در رابطه با حضرت على 

هجوم آورد و منجر به شهادت عليه السالم اگر آنچه مشهور است كه عمر به خانه حضرت على 
گرفت، وىل اين ازدواج   صحت داشت، چنني ازدواجى صورت منى؛ گرديدعليها السالمحضرت صديقه 

 و عمر رابطه حسنه برقرار عليه السالم از اين رو، آن حوادث، اصلى ندارند و بني حضرت على ؛واقع شده
 . . . بوده است

الل كلثوم با عمر است تا معلوم گردد كه آيا استد اين نوشتار حتقيقى درباره روايات ازدواج ام
 باشد؟ حاصل مى مذكور متام است و يا پوچ و ىب

 :بديهى است كه چنني استدالىل وقىت جمال طرح دارد كه

دخترى به نام ام كلثوم عليه السالم يعىن حضرت امري مؤمنان على .  ـ اصل موضوع متام باشد١

نباشد سالم عليها الپس اگر اصالً مهچو دخترى وجود نداشته، يا از حضرت زهرا . داشته باشد

 .ـ استدالل مذكور نامتام خواهد بود آن سان كه برخى از علما قائل هستند ـ

٢پس . كلثوم و عمر، به صرف اجراى خطبه عقد، جايز باشد  ـ اطالق وقوع ازدواج بني ام

اگر وقوع ازدواج بني آن دو، منوط به حتقّق عمل زناشوىي باشد، اين استدالل دوباره نامتام 

 . خواهيد ديد كه دليل معتربى بر وقوع عمل زناشوىي وجود نداردخواهد شد و

 ـ استدالل به اين ازدواج با فرض متاميت موضوع، وقىت موجه خواهد بود كه اين ازدواج با ٣

ـ  آن سان كه در روايات فريقني آمده است پس اگر ـ. كمال ميل و رغبت واقع شده باشد

 ،ديد و فشار صورت گرفته است، هرگز استدالل به آن متام ثابت شد كه اين ازدواج با ارعاب

حمسوب عليهم السالم بلكه اين واقعه، مورد ديگرى از موارد مظلوميت اهل بيت . خنواهد بود

 .خواهد شد
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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

 ولعنة اللّه على احلمد للّه رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين املعصومني

 أعدائهم أمجعني من األولني واآلخرين

 

هاى بسيارى پريامون اين  ها و پاسخ ها، پرسش هاى آغازين اسالم تا كنون، پژوهش از قرن
، مطرح شده »بن خطّاب درآورد دخترش را به ازدواج عمرعليه السالم امري مؤمنان على «: روايت كه

 .است

 .هاى گوناگوىن نيز نگارش يافته است الهها و رس در اين زمينه، كتاب

ـ دو رساله جداگانه را در اين مورد، حتقيق و به  رضوان خدا بر او باد براى مثال، شيخ مفيد ـ
 در پاسخ به پرسش دهم و اجوبة املسائل السرويهها در كتاب  رشته حترير درآورده است كه يكى از آن

 . در پاسخ به پرسش پانزدهم بيان شده استهاجوبة املسائل احلاجبيديگرى در كتاب 

 .نوشتارى كه اينك فرا روى مشاست، پژوهشى پريامون اين ماجرا است

گاه با   آن؛امي هاى اهل سنت آورده در اين حتقيق، خنست اصل روايت را از مشهورترين كتاب
 .امي ها را مورد بررسى و نقد قرار داده ديد حتقيقى، سندها و چگونگى داللت آن

نوشتار حاضر سعى دارد تا به ژرفا و عمق ماجرا پرداخته، پرده از حقيقت آن برداشته، واقعيت آن 
 .ها در اين زمينه پايان خبشد را توضيح داده و به گفت و گوها و جمادله

 واللّه الموفق وهو المستعان
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 بخش يكم

 راويان خبر و روايات آنان
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 انراويان خبر و روايات آن

امري «يكى از روايات مشهور در بني اهل سنت، روايىت است كه بر اساس آن ادعا گرديده كه 
آنان اين . »بن خطّاب درآورده است  را به ازدواج عمرعليها السالم كلثوم  دخترش امعليه السالممؤمنان على 

 :مناييم هايشان نقل مى باند و ما اصل آن را از مشهورترين كتا هايشان نقل كرده روايت را در كتاب

 الطبقات الكربىروايات ابن سعد در . ١

بن منيع زهرى  بن سعد ـ حممد دانيم تا جاىي كه ما مى ترين راوى و ناقل اين روايت ـ قدميى
او در اين كتاب، چند روايت را در اين .  استالكربى الطبقاتـ نويسنده كتاب  ٢٣٠درگذشته  ـ

 :بدين قرارندمنايد كه  موضوع نقل مى

 ؛بن قُصى بن عبدمناف بن هاشم بن عبداملطَِّلب طالب بن اىب  ام كلثوم، دختر على:روايت يكم
بن  بن اسد  بود كه مادر او خدجيه، دختر خويِلد)١(صلّى اللّه عليه وآلهمادرش فاطمه، دختر رسول خدا 

مثره اين . بن خطّاب او را به مهسرى گرفت او هنوز دختر نابالغى بود كه عمر. صى بودبن قُ عبدالعزى
كلثوم مهسر عمر بود تا اين كه او كشته  ام. ازدواج يك پسر به نام زيد و يك دختر به نام رقيه است

 .شد

؛ وىل !!)(بن عبداملطَِّلب او را به مهسرى خود برگزيد طالب بن اىب بن جعفر پس از عمر، عون
 .او نيز درگذشت(!!). طالب مهسر او شد بن اىب بن جعفر سپس برادر عون، حممد. عون نيز درگذشت

بن  كلثوم، زينب دختر على طالب، پس از وفات خواهِر ام بن اىب بن جعفر گاه برادرش عبداللّه آن
 از امساء بنت عميس شرم من: گفت كلثوم در اين باره مى ام. طالب، او را به مهسرى خود درآورد اىب

 (!!).دارم كه دو پسر او نزد من مردند و من براى اين سومى بيم دارم

                                                           
آمده ) ابتر(اقص  به صورت نصلى اللّه عليه وآله خدا على رغم اين كه در منابع اهل سنت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامرب) ١(

از طرىف در مقابل ترمجه عبارات مندرج در . امي صلوات را به صورت كامل آورده است، ما طبق فرمايش حضرتش، درود و
 .امي را اده(!!) باشند، عالمت  ها كه حمل تأمل و دقّت نظر مى منابع آن
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ها فرزندى به دنيا  بن جعفر درگذشت و از هيچ يك از آن با اين حال، ام كلثوم در خانه عبداللّه
 (!!).نياورد

 از پدر بزرگوارش نقل )عليه السالمامام صادق (بن حممد  بن عياض از جعفر  انس:روايت دوم
 .طالب خواستگارى كرد بن اىب كلثوم دختر على بن خطّاب، از ام عمر: كند كه حضرتش فرمود مى

 .ام من دخترامن را براى پسران جعفر نگه داشته: على اظهار داشت

در روى زمني مردى را سراغ ! او را به ازدواج من درآور، به خدا سوگند! اى على: عمر گفت
 (!!).ه مهنشيىن و حسن صحبت با او را مهانند من رعايت كندندارم ك

 (!!).دهم اين كار را اجنام مى: على در پاسخ فرمود

بود و على، صلّى اللّه عليه وآله كه بني قرب و منرب رسول خدا  گاه عمر به جايگاه مهاجرين ـ آن
خربى از گوشه و كنار به عمر نشستند و هر گاه  بن عوف آن جا مى عثمان، زبري، طلحه، عبدالرمحان

ـ  كرد كرد و درباره آن با ايشان مشورت مى آمد و ايشان را آگاه مى ها مى رسيد، به نزد آن مى
 .به من نيت بگوييد: رفت و گفت

 براى چه كسى به تو نيت بگوييم؟! اى امري مؤمنان: ها به او نيت گفته و پرسيدند آن

 .لبطا بن اىب براى دختر على: گفت

 :فرمودصلّى اللّه عليه وآله پيامرب : ها را از قضيه آگاه ساخت و گفت سپس آن

 »كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إالّ سبيب ونسيب«

ـ در روز رستاخيز گسسته خواهد شد،  نسىب باشد يا سبىب هر پيوند خويشاوندى ـ«
 .»جز نسب و خويشاوندى من

 .ـ هم برقرار باشد خويشاوندى  دارم كه اين ـمن با پيامرب مهنشني بودم و دوست

 :كند كه  وكيع بن جراح از هشام بن سعد از عطاء خراساىن نقل مى:روايت سوم

ه قرار داد]درهم[هزار  كلثوم دختر على، چهل عمر براى اممهري .(!!) 

 از دختر بن خطّاب، هنگامى كه عمر: اند بن عمر واقدى و ديگران گفته  حممد:روايت چهارم
 :على خواستگارى كرد، على فرمود

 .او دختربچه است! اى امري مؤمنان

 !دامن كه هدف تو چيست هدف تو اين نيست؛ وىل من مى! به خدا سوگند: عمر گفت

گاه حضرتش  آن(!!) پس او را آماده كردند و آراستند. كلثوم را خواست پس از آن على، ام
پدرم : با اين پارچه به نزد امرياملؤمنني برو و بگو: كلثوم فرمود  به امكرد و اى خواست و آن را تا پارچه

 (!!).اگر پارچه را پسنديدى، آن را بگري وگرنه آن را باز گردان: مرا فرستاد و سالم رساند و گفت
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خدا به تو و به پدرت بركت دهد، من پسنديدم: كلثوم نزد عمر آمد، عمر گفت وقىت ام. 

او پارچه را باز نكرد و جز من، به چيز ديگرى نگاه :  پدرش بازگشت و گفتكلثوم به نزد ام
 (!!).ننمود

كلثوم را به ازدواج عمر درآورد و او پسرى به نام زيد برايش به دنيا آورد پس از آن، على، ام. 

 :خالد از عامر شعىب روايت كرده است كه بن اىب بن جراح از امساعيل  وكيع:روايت پنجم

عمر با چهار تكبري بر آن دو مناز گزارد و  ابن. كلثوم دختر على، هر دو مردند بن عمر و ام زيد
كلثوم را در مست قبله قرار داد و مناز خواند زيد را در مسىت كه خودش ايستاده بود و ام. 

 :كند كه حصني از عامر نقل مى اسرائيل از اىب: بن موسى گويد  عبيداللّه:روايت ششم

كلثوم دختر على و پسرش زيد مناز خواند و زيد را در مست خود قرار داد و بر آن  مر بر امع ابن
 .دو چهار تكبري گفت

به هنگام : بن حبيب از شعىب نقل كرده و افزوده است بن جراح از زيد نظري مهني روايت را وكيع
عمر  بن جعفر پشت سر ابن  عبداللّهبن عباس و بن حنفيه، عبداللّه مناز، حسن و حسني پسران على، حممد

 .بودند

 :اند كه بن موسى و اسرائيل از جابر، از عامر شعىب نقل كرده  عبيداللّه:روايت هفتم

بن خطّاب چهار تكبري گفت و حسن و حسني  بن عمر بن عمر به هنگام مناز بر جنازه زيد عبداللّه
 .گفت بيشتر تكبري گويد، تكبري بيشترى مىدانست كه هبتر است  اگر او صالح مى. پشت سرش بودند

 :كند كه بن بهى نقل مى بن موسى از اسرائيل از سدى از عبداللّه  عبيداللّه:روايت هشتم

بن خطّاب مناز گزارد و زيد را در مسىت كه  بن عمر كلثوم و زيد عمر بر ام من شاهد بودم كه ابن
 . بودندايستد، قرار داد و حسن و حسني شاهد امام مى

 )١(موىل عمار ـ بن اىب كند كه عمار بن سلَمه نقل مى بن جراح از حماد  وكيع:روايت هنم
 :گفت ـ مى هاشم بىن

ـ بر آن دو مناز  كه در آن زمان امري مدينه بود بن عاص ـ من در آن روز حاضر بودم كه سعيد
 .پشت سرش بودندصلّى اللّه عليه وآله  از اصحاب حممد گزارد و هشتاد نفر

 :كند كه جريج از نافع نقل مى بن عون از ابن  جعفر:روايت دهم

ـ و پسرش زيد براى مناز آورده  بن خطّاب مهسر عمر طالب ـ بن اىب كلثوم دختر على جنازه ام
 .بن عاص امام بود در آن روز سعيد. شد

 :كند كه خالد از عامر نقل مى بن اىب بن نمري از امساعيل  عبداللّه:روايت يازدهم

                                                           
 .گويند مى» موىل«بنده آزاد شده را ) ١(
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جنازه آن دو در يك . كلثوم دختر على، مناز گزارد عمر بر جنازه برادرش زيد و جنازه ام ابن
 .)١(تابوت بود و جنازه زيد در مست نزديك به امام قرار داشت

 الذرية الطاهرهاب روايات دوالبى در كت. ٢

 ٣١٠ بشر دوالىب، درگذشته اند، ابو از دانشمندان ديگرى كه در اين زمينه، رواياتى نقل كرده
 دخت رسول خدا عليها السالمكلثوم دختر فاطمه   در خبش مربوط به امالذرية الطاهرهوى در كتاب . است

 :است، رواياتى چند به قرار ذيل نقل كرده صلّى اللّه عليه وآله

بن بِكري شنيدم كه  از يونس: گفت بن عبداجلبار شنيدم كه مى از امحد:  دوالىب گويد:روايت يكم
طالب، سه پسر  بن اىب ، از علىصلّى اللّه عليه وآلهاسحاق شنيده بود كه فاطمه دختر رسول خدا  او از ابن
ـ و دو دختر به   رفتكه محسن در دوران كودكى از دنيا هاى حسن، حسني و محسن ـ به نام
 .كلثوم و زينب به دنيا آورد هاى ام نام

بن  عمر: بن قَتاده براى من اين گونه روايت كرد بن عمر عاصم:  ابن اسحاق گويد:روايت دوم
 .كلثوم را خواستگارى كرد طالب، دخترش ام بن اىب خطّاب از على

 .او كوچك است: على رو به او كرده و گفت

خواهى مرا از اين كار باز دارى،   بلكه تو مى)٢(. . . اين نيست!  خدا سوگندنه، به: عمر گفت
 . را به نزد من بفرستگوىي، او اگر آن طور است كه تو مى

اين را به نزد امرياملؤمنني : اى به او داده و گفت كلثوم را خواست و پارچه على بازگشت و ام
 اين پارچه به نظر مشا چه طور است؟: گويد پدرم مى: برب و بگو

عمر بازوى او را گرفت. كلثوم پارچه را برد و پيام پدرش را به عمر رساند ام(!!)وم كلث ، وىل ام
 .رهامي كن: دستش را از دست عمر كشيد و گفت

عجب : ؛ برو به او بگو(!!)اندام و ظريف چه خوش: عمر دست او را رها كرد و گفت
 .آن طور كه تو گفىت، نيست! به خدا سوگند(!!).  و زيباست)٣(. . . خوب

 .پس از آن على او را به ازدواج عمر درآورد

بن  بن عبداللّه بن حممد بن صاحل از واقد بن بِكري، از خالد بن عبداجلبار از يونس  امحد:روايت سوم
 :كند كه عمر از بعضى از خويشانش نقل مى

                                                           
 .٣٤٠ ـ ٣٣٨ / ٨: الطبقات الكربى) ١(
؟ وىل اصل عبارت !»شود اى است كه خوانده منى اين جا كلمه«: در نسخه چاپ شده كتاب، در اين جا چنني آمده است) ٢(

 .»هدف تو اين نيست! نه، به خدا سوگند«: اين است
الدين  ؟ وىل در روايت حمب!»شود اى است كه خوانده منى در اين جا كلمه«: در اين جا در نسخه چاپ شده، آمده است) ٣(

 .د ندارداى وجو طربى هيچ كلمه
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كه مادرش فاطمه دختر رسول خدا  كلثوم را ـ طالب، دخترش ام بن اىب علىبن خطّاب از  عمر
 .ـ خواستگارى كرد  بودصلّى اللّه عليه وآله

گاه حضرتش نزد  آن. ها اجازه بگريم او اولياى ديگرى نيز دارد، باشد تا از آن: على به او فرمود
 .كردها بازگو   آمد و قضيه را براى آنعليها السالمپسران فاطمه 

 .او را به ازدواجش درآور: ها گفتند آن

ه كلثوم را ـ على، امبه نزد امرياملؤمنني برو : ـ صدا زد و گفت اى بود كه در آن هنگام دختربچ
 .ما حاجتت را كه خواسته بودى، برآوردمي: گويد رساند و مى پدرم به تو سالم مى: و به او بگو

عمر او را گرفت و به خود ] ت و پيام پدرش را رساندكلثوم به نزد عمر رف از آن كه ام[پس 
 .كلثوم را از پدرش خواستگارى كردم و پدرش او را به ازدواج من درآورد من ام: و گفت(!!) چسبانيد

 !منظورت چيست؟ او كه دختربچه كوچكى است؟! اى امرياملؤمنني: به عمر گفتند

 :گفت ام كه مى ده شنيصلّى اللّه عليه وآلهاز رسول خدا : عمر گفت

 »كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إالّ سبيب ونسيب«

هر پيوند و خويشاوندى در روز رستاخيز گسستىن است، جز پيوند و خويشاوندى با «
 .»من

 . پيوند خويشاوندى و دامادى باشدصلّى اللّه عليه وآلهخواستم بني من و رسول خدا  من مى

ـ از عبدالعزيز  بن انس كاتب مالك حبيب ـ: بن منيع گويد الدبن خ  عبدالرمحان:روايت چهارم
 :كند كه ـ نقل مى بن خطّاب بود كه از مواىل عمر بن اسلم از پدرش ـ دراِوردى از زيد

على با عباس، عقيل و حسن مشورت . كلثوم را خواستگارى كرد طالب، ام بن اىب عمر از على
 .كرد

ها فقط در عدم بصريت تو در كارت  پرى شدن روزها و ماهس: عقيل عصباىن شد و به على گفت
 .اگر چنني كىن، قطعاً چنني و چنان خواهد شد! به خدا سوگند. افزايد مى

اين سخنان او خريخواهانه نيست، وىل تازيانه عمر او را به ! به خدا سوگند: على به عباس گفت
 .)١(بيىن، واداشته است آن چه مى

                                                           
با اين ازدواج خمالف بودند و عقيل به عليه السالم آيد كه حضرت على  معترب و عبارات فوق، چنني برمىاز مجع ميان روايات ) ١(

 .باشد دليل ديد عمر، خواستار حتقّق اين ازدواج گرديده است و عصبانيت او نيز به مهني دليل مى
 .اند قلمداد نفرموده» هخريخواهان« موافقت وى با اين ازدواج را عليه السالماز اين رو، حضرت امري 

 عليه السالمگريى امري مؤمنان على  مناييم كه موضع البته جاى تعجب و مايه شگفىت است كه در ادامه نقل مذكور، مشاهده مى
 (!!).آلهصلّى اللّه عليه وبه يك باره تغيري يافته است؛ آن هم نه به دليل ديد عمر؛ بلكه به دليل متايل عمر به انتساب با رسول خدا 
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اين به خاطر رغبت و متايل ! به خدا سوگند! اى عقيل: گاه حضرتش رو به عقيل كرد و فرمود آن
 شنيده است صلّى اللّه عليه وآلهبن خطّاب به من خرب داد كه از رسول خدا  به تو و نظرت نيست، بلكه عمر

 :كه حضرتش فرمود

 »يبكلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إالّ سبيب ونس«

ـ در روز رستاخيز گسستىن است، مگر پيوند نسىب و سبىب  نسىب و سبىب هر پيوند ـ«
 .»من

بن  بن ِخداش؛ مهچنني اسحاق الدرداء مروزى از خالد بن منيع از ابو  عبدالعزيز:روايت پنجم
ن نقل كرده بن عثما مجاهري حممد الدرداى انصارى از ابو بن اىب بن بالل بن سليمان بن حممد ابراهيم
 :است كه

كلثوم،  بن خطّاب، ام بن اسلم از پدرش، از جدش روايت كرده است كه عمر بن زيد عبداللّه
 .مهريه، به ازدواج خود درآورد(!!) هزار درهم طالب را با چهل بن اىب دختر على

 روايت كرده منيع از جدش از زهرى بن اىب بن حممد از حجاج اُسامه عبداللّه  ابو:روايت ششم
 :است كه

كلثوم دختر على از مهسرش فاطمه را به ازدواج خود درآورد و از او پسرى به  بن خطّاب، ام عمر
 .نام زيد متولّد شد

 :اسحاق روايت كرده است كه بن بِكري، از ابن بن عبداجلبار از يونس  امحد:روايت هفتم

 به ازدواج خود درآورد و او پسرى به نام طالب را بن اىب كلثوم دختر على بن خطّاب، ام عمر
 .زيد و دخترى را به دنيا آورد و عمر در زمان او مرد

منيع، از پدرش از زهرى روايت  بن اىب بن حممد حلىب از حجاج  ابو اُسامه عبداللّه:روايت هشتم
 :كرده است كه

و او (!!) ه مهسرى گرفتكلثوم را ب طالب، ام بن اىب بن جعفر بن خطّاب، عون بعد از عمر
 .فرزندى از عون به دنيا نياورد، تا از دنيا رفت

 :اسحاق روايت كرده است كه بن بِكري از ابن بن عبداجلبار از يونس  امحد:روايت هنم

هنگامى كه عمر، مهسر ام بن جعفر  كلثوم به ازدواج عون كلثوم دختر على، از دنيا رفت، ام
 .دوران حيات او درگذشت و فرزندى از عون به دنيا نياوردو عون نيز در (!!) درآمد

طالب نقل  بن اىب بن على بن حسن بن يسار از حسن پدرم اسحاق: اسحاق گويد  ابن:روايت دهم
 :كرده است كه

بن خطّاب بيوه شد، برادرانش حسن و  طالب، از عمر بن اىب كلثوم دختر على گاه كه ام آن
تو كسى هسىت كه به سرورى زنان مسلمان و دخترِى بانو و سرور : فتندحسني به نزد او آمدند و گ
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اگر اختيارت را به على بسپارى، قطعاً تو را به ازدواج يكى از ! به خدا سوگند. اى ها شناخته شده آن
 .و اگر خبواهى كه به مال و ثروت فراوان دست ياىب، حتماً خواهى رسيد(!!) آورد يتيمانش درمى

هنوز از جايشان برخناسته بودند، كه على در حاىل كه بر عصايش تكيه كرده بود، ! به خدا سوگند
صلّى اللّه نشست و محد و ثناى خدا را به جاى آورد، سپس مرتلت و شأن آنان در نزد رسول خدا . رسيد

 من دانيد كه از مرتلت و شأن خودتان آگاهيد و مى! اى فرزندان فاطمه:  را بيان كرد و گفتعليه وآله
 و خويشاوندى با او، بر ساير فرزندامن صلّى اللّه عليه وآلهمشا را به خاطر موقعيتتان نسبت به رسول خدا 

 .ام برترى داده

 .راست گفىت، خدا رمحتت كند، و خداوند از جانب ما به تو پاداش خري دهد: ها گفتند آن

ار خودت قرار داده، وىل من خداوند امر تو را در اختي! دخترم: على رو به دخترش كرد و گفت
 .دوست دارم آن را در اختيار من بگذارى

چه كه زنان متايل دارند،  من هم زىن هستم و به آن! به خدا سوگند! پدرجان: ام كلثوم گفت
خواهم  ، مى(!!)شوند، هبره بربم مند مى ، دوست دارم آن گونه كه زنان از دنيا هبره(!!)رغبت دارم

 .صميم بگريمخودم در اين مورد ت

 (!!).اين نظر تو نيست، بلكه اين نظر اين دو نفر است! به خدا سوگند! دخترم: على گفت

دهى، يا ديگر با هيچ يك از اين دو،  يا اين كار را اجنام مى: سپس از جاى خود برخاست و گفت
 (!!).سخن خنواهم گفت

ما توان ! ه خدا سوگندبنشني، ب! پدرجان: حسن و حسني، لباس حضرتش را گرفتند و گفتند
 .دورى از تو را ندارمي

امر ازدواجت را به او واگذار كن: كلثوم گفتند سپس به ام. 

 .چنني كردم: ام كلثوم گفت

 .آورم ـ درمى كه نوجواىن است بن جعفر ـ من تو را به ازدواج عون: على گفت

و آورد، سپس براى پسر هزار درهم براى ا كلثوم بازگشت و چهار پس از آن، على به نزد ام
كلثوم را به نزد او فرستاد برادرش پيغام داد و ام. 

از آغاز آفرينش تا كنون، عشقى به سان عشق او به عون ! به خدا سوگند: بن حسن گويد حسن
 .سراغ ندارم

بن  بن هارون از حماد بن اسحاق جوزجاىن از يزيد بن يعقوب  ابو اسحاق، ابراهيم:روايت يازدهم
 :عمار روايت كرده است كه بن اىب مه از عمارسلَ

ردند امبن عاص بر  ما آن دو را كفن كردمي و سعيد. كلثوم دختر على و زيد پسر عمر، هر دو م
 .هريره پشت سر او بودند ها مناز گزارد و حسن و حسني و ابو آن
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خالد روايت كرده است  ىببن ا بن هارون، از امساعيل بن يعقوب از يزيد  ابراهيم:روايت دوازدهم
 :كه

هاى مردان و زنان سخن به ميان  در نزد عامر در مورد چگونگى برگزارى مراسم مناز بر جنازه
 .آمد

بن  كلثوم دختر على بن عمر بر برادرش زيد و مادر او ام وقىت آمدم، عبداللّه: عامر گفت
 .)١(خواند طالب، مناز مى اىب

 املستدركروايت حاكم نيشابورى در . ٣

، در اين زمينه فقط يك روايت را بدين گونه نقل ٤٠٥حاكم، ابو عبداللّه نيشابورى، متوفّاى سال 
 :كرده است

بن خزميه، از  ـ از سرى كه هر دو عادل هستند بن عصمت ـ بن يعقوب و ابراهيم حسن
 از پدرش، او از ]عليه السالميعىن امام صادق [بن حممد  بن خالد، از جعفر  از وهيب)٢(بن اسد معلّى
كلثوم را از على خواستگارى  بن خطّاب، ام عمر: بن حسني روايت كرده است كه حضرتش فرمود على

 .او را به ازدواج من درآور: كرد و گفت

 .ام بن جعفر نگه داشته و را براى پسر برادرم، عبداللّها: على فرمود

كند، آن  هيچ كس شأن او را رعايت منى! به خدا سوگند! او را به ازدواج من درآور: عمر گفت
 (!!).كنم سان كه من رعايت مى

 .على او را به ازدواج عمر درآورد

 گوييد؟ آيا به من نيت منى: عمر به نزد مهاجرين آمد و گفت

 !براى چه كسى اى امري مؤمنان؟: ها گفتند آن

من از رسول . صلّى اللّه عليه وآله كلثوم دختر على و دختر فاطمه بنت رسول اللّه براى ام: او گفت
 :گفت  شنيدم كه مىصلّى اللّه عليه وآلهخدا 

 »كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إالّ سبيب ونسيب«

تاخيز گسستىن است، مگر پيوند و خويشاوندى هر پيوند و خويشاوندى در روز رس«
 .»من

 . پيوند و خويشاوندى برقرار باشدصلّى اللّه عليه وآلهو من دوست داشتم كه بني من و رسول خدا 

 :گويد حاكم پس از نقل اين حديث مى

                                                           
 .١٦٥ ـ ١٥٧: الذرية الطاهره) ١(
 .و آن غلط است» بن راشد معلّى«:  استدر منت املستدرك آمده) ٢(
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 .)١(اند اين حديث، از نظر سندى صحيح است، وىل بخارى و مسلم آن را روايت نكرده

 السنن الكربىروايات بيهقى در . ٤

 : در مورد اين ماجرا، چند روايت به قرار ذيل نقل كرده است٤٥٨ ابو بكر بيهقى، متوفّاى سال

بن يعقوب و  ـ از حسن تدركاملسيعىن حاكم، صاحب   ابو عبداللّه، حافظ ـ:روايت يكم
 :كه بن عصمت روايت كرده است ابراهيم

 :بن خالد روايت كرده است كه بن اسد، از وهيب بن خزميه از معلّى سرى

بن حسني نقل كرده است؛ مهچنني از   از پدرش از على]عليه السالمامام صادق [بن حممد  جعفر
يعىن [جعفر  اسحاق از ابو بن بِكري، از ابن ن عبداجلبار، از يونسب بن يعقوب، از امحد العباس، حممد ابو

 :بن حسني نقل كرده است كه  از پدرش از على]عليه السالمامام باقر 

مهسرى گرفت، به جايگاه  به طالب را بن اىب كلثوم دختر على بن خطّاب، ام هنگامى كه عمر
ها برايش  ـ رفت، آن  بني قرب و منرب بودعليه وآلهصلّى اللّه  خدا كه در مسجد رسول ويژه مهاجرين ـ

 .بركت و خري خواستند

آن چه مرا به ازدواج با او واداشت، روايىت بود كه از رسول ! به خدا سوگند! هان: عمر گفت
 :گفت  شنيده بودم كه مىصلّى اللّه عليه وآلهخدا 

 »كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إالّ سبيب ونسيب«

ند و خويشاوندى در روز رستاخيز گسستىن است، مگر آن پيوند و خويشاوندى هر پيو«
 .»كه از من باشد

 :گويد بيهقى بعد از نقل اين روايت مى

اسحاق بود، وىل اين روايت، از نظر سندى مرسل و حسن است؛ چرا كه از  اين، منت حديث ابن
 .وجوه ديگرى نيز با سلسله سند و ارسال روايت شده است

بن  بن هارون از سفيان از وكيع بن امحد، از موسى بن ِبشران از دعلَج  ابو حسني:روايت دوم
بن حسن و او از پدرش نقل كرده است  مليكه از حسن اىب جريج از ابن بن عباده از ابن جراح از روح

 :كه

 .طالب، خواستگارى كرد بن اىب كلثوم را از على بن خطّاب، ام عمر

 .او هنوز براى ازدواج كوچك است: ودعلى فرم

 :ام كه گفت  شنيدهصلّى اللّه عليه وآلهاز رسول خدا : عمر گفت

 »كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إالّ سبيب ونسيب«

                                                           
 ).٤٦٨٤ مشاره عليه السالمطالب  بن اىب مناقب امرياملؤمنني على(، معرفة الصحابه ١٥٣ / ٣: املستدرك) ١(
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 .»هر پيوند و خويشاوندى در روز رستاخيز گسستىن است، جز پيوند و خويشاوندى من«

 . پيوند و خويشاوندى داشته باشماللّه عليه وآلهصلّى من دوست دارم كه از جانب رسول خدا 

 !كلثوم را به ازدواج عمويتان درآوريد ام: على رو به حسن و حسني كرد و فرمود

خواهد  تواند هر شوهرى را كه مى كلثوم چون ساير بانوان، خمتار است و مى ام: ها گفتند آن
 .انتخاب منايد

ما حتمل ! پدرجان: دامن لباسش را گرفت و گفت، وىل حسن (!!)على با خشم از جا برخاست
 .دورى از تو را ندارمي

 .)١(پس او را به ازدواج عمر درآوريد: على فرمود

رواياتى كه درباره شوهر دادن پدران، دختران باكره «: بيهقى اين روايت را بار ديگر در خبش
 .)٢(آورده است» باشد شان مىخود

 : گويداجلوهر النقىتركماىن، نويسنده كتاب 

، ازدواج عمر  ـ كه شش ساله بود بيهقى در اين خبش از كتاب خود، ازدواج پيامرب با عايشه ـ
را، بيان شوهر دادن برخى از اصحاب دختران كوچك خود  ـ و كه خردسال بود با دختر على ـ

و به سن بلوغ (دختر على، هر دو كوچك بودند  اين در حاىل است كه عايشه و.  . . كرده است
 ).نرسيده بودند

 تاريخ بغدادروايات خطيب بغدادى در . ٥

بن مهران   در ضمن شرح حال ابراهيمتاريخ بغداد در كتاب ٤٦٣خطيب بغدادى متوفّاى سال 
 :د او نقل كرده است كهمروزى، روايىت را با سلسله سن

بن رباح  بن على  در مصر از موسى١٧١ ـ در سال از نوكران بىن رفاعه بن سعد ِقيسى ـ ليث
 :بن عامر جهىن روايت كرده است كه لَخمى از پدرش، از عقْبة

ـ خواستگارى كرد و در  كه از فاطمه بود طالب، دخترش را ـ بن اىب بن خطّاب، از على عمر
آن چه مرا وادار كرد تا نزد تو ! اى ابواحلسن: گفت آمد زيادى اجنام داد و به على مى د رفت واين مور

 :گفت  شنيدم كه مىصلّى اللّه عليه وآلهبسيار رفت و آمد كنم، فقط سخىن است كه از رسول خدا 

 »كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إالّ سبيب ونسيب«

خويشاوندى  تاخيز گسستىن است، مگر پيوند وهر پيوند و خويشاوندى در روز رس«
 .»من

                                                           
 .١٣٣٩٤ و ١٣٣٩٣هاى   مشاره١٠٢ و ١٠١ / ٧: السنن الكربى) ١(
 .١٣٦٦٠ مشاره ١٨٥ / ٧: مهان) ٢(
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 .من دوست دارم از طرف مشا اهل بيت، خويشاوندى و پيوند دامادى داشته باشم

گاه حضرتش او را به نزد  آن(!!) دخترش را خواست، او را زينت كردند على برخاست و
 .امرياملؤمنني عمر، فرستاد

به پدرت بگو: گفت او زد و(!!) دست به ساق پاى كلثوم را ديد، برخاست و وقىت كه عمر، ام :
 .به راسىت راضى شدم، راضى شدم، راضى شدم

 امرياملؤمنني به تو چه گفت؟: وقىت كه دختر به نزد پدرش آمد، على به او گفت

وقىت برخاستم دست به ساق پامي زد و(!!) بوسيد مرا پيش خود خواند و: كلثوم گفت ام (!!)
 .گو راضى شدمبه پدرت ب: گفت و

زيد زنده بود . بن خطّاب را به دنيا آورد بن عمر او زيد. گاه على او را به ازدواج عمر درآورد آن
 .)١(. . . تا به سن رشد رسيد، سپس مرد

 اإلستيعابروايات ابن عبدالبر در .  ٦

 :زمينه چند روايت را اين گونه نقل كرده است نيز در اين ٦٤٣ابن عبدالرب قُرطُىب، متوفّاى سال 

 به دنيا صلّى اللّه عليه وآلهطالب، پيش از وفات رسول خدا  بن اىب  ام كلثوم دختر على:روايت يكم
 .آمد

 . بودصلّى اللّه عليه وآلهمادرش فاطمه زهرا دختر رسول خدا 

 .طالب خواستگارى كرد بن اىب بن خطّاب او را از على عمر

 .او كوچك است: تعلى گف

من هبتر از هر كس عزت و كرامت او را مراعات ! او را به ازدواج من درآور: عمر گفت
 .كنم مى

 .آورم فرستم، اگر پسنديدى او را به ازدواج تو درمى من او را نزد تو مى: على فرمود

 :اى به نزد عمر فرستاد و گفت  او را با پارچهعليه السالمگاه على  آن

 .اى است كه به تو گفتم اين، مهان پارچه: به او بگو

راضى شدم، خدا از تو راضى : به پدرت بگو: عمر به او گفت. ام كلثوم پيغام پدرش را رساند
 .شود

 (!!).گاه دستش را بر ساق پاى او گذاشت و لباس را از آن كنار زد آن

شكستم غت را مىاگر تو امرياملؤمنني نبودى، دما! كىن؟ چرا چنني مى: كلثوم گفت ام. 

                                                           
 .١٨٠ / ٦: تاريخ بغداد) ١(
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مرا به نزد پريمرد : ام كلثوم بريون آمد و به نزد پدرش رفت و او را از ماجرا آگاه كرد و گفت
 !بدى فرستادى؟

 .او شوهر توست! دخترم:  فرمودعليه السالمعلى 

كه مهاجران خنستني  شد ـصلّى اللّه عليه وآله پس از آن، عمر وارد جايگاه مهاجرين در روضه پيامرب 
 .به من نيت بگوييد: ها نشست و گفت ـ و نزد آن آمدند در آن مكان گرد هم مى

 به چه جهت اى امري مؤمنان؟: گفتند

 .طالب، ازدواج كردم بن اىب كلثوم دختر على با ام: گفت

 :گفت  شنيده بودم كه مىصلّى اللّه عليه وآلهاز رسول خدا 

 » ونسيبكلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إالّ سبيب«

هر پيوند و خويشاوندى و دامادى در روز رستاخيز گسستىن است، مگر پيوند و «
 .»خويشاوندى و دامادى من

 .خواستم دامادى او را نيز با آن مجع كنم من نسبت به پيامرب، پيوند و خويشاوندى داشتم، وىل مى

 .مهاجرين به او نيت گفتند

بن (بن دينار از حممد  عمر از سفيان از عمرو اىب  از ابن عبدالوارث از قاسم از خشىن:روايت دوم
 :پسر على، نقل كرده است كه) حنفيه

كلثوم  حضرتش كم سن و ساىل ام. كلثوم را خواستگارى كرد بن خطّاب از على، دخترش ام عمر
 .را يادآور شد

 .على تو را رد كرده است: به عمر گفتند

فرستم، اگر او را  او را به نزد تو مى:  فرمودعليه السالمى عل. عمر دوباره به خواستگارى رفت
 .پسنديدى، مهسر توست

كلثوم كنار زد سپس حضرتش دختر خود را به نزد عمر فرستاد و عمر لباس از ساق پاى ام.(!!) 

 .كردم اگر تو امري مؤمنان نبودى، چشمت را كور مى! دستت را بكش: ام كلثوم گفت

 :بن اسلم از پدرش از جدش روايت كرده است كه بن زيد از عبدالرمحان ابن وهب :روايت سوم

به ازدواج (!!) هزار درهم مهريه طالب، را با چهار بن اىب كلثوم دختر على بن خطّاب ام عمر
 .خود درآورد

هاى  بن خطّاب، دو فرزند به نام كلثوم دختر على، از عمر ام: گويد  ابو عمر مى:روايت چهارم
 . عمر اكرب و رقيه به دنيا آورد و آن بانو و پسرش زيد در يك روز مردندبن زيد
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او رفته بود تا بني آن دو گروه آشىت . عدى روى داد، صدمه ديد زيد در جنگى كه شبانه ميان بىن
. اى به او زد و او را زمخى كرد و بر زمني انداخت ها ضربه برقرار كند؛ وىل در تاريكى، يكى از آن

 .دتى زنده بود، سپس او و مادرش در يك روز مردندزيد م

 .ها مناز گزارد بن على بر آن عمر به پيشنهاد حسن ابن

 :در مورد اين دو نفر، دو سنت و روش اجرا شد: گويند آن سان كه مى

 .ها از ديگرى ارث نربد، زيرا معلوم نشد كداميك اول مرده است  ـ هيچ يك از آن١

 .)١(ايستد، قرار گرفت  جنازه مادرش در مسىت كه امام مى ـ جنازه زيد جلوى٢

 أُسد الغابهروايات ابن اثير در . ٧

 رواياتى چند در اين زمينه نقل كرده است و أُسد الغابه نيز در كتاب ٦٣٠ابن اثري جزرى متوفّاى 
 :گويد مى

 . بودصلّى اللّه عليه وآلهطالب، مادرش فاطمه دختر رسول خدا  بن اىب  ام كلثوم دختر على:روايت يكم

 . به دنيا آمدصلّى اللّه عليه وآلهاو پيش از وفات رسول خدا 

 .طالب خواستگارى كرد بن اىب بن خطّاب او را از پدرش على عمر

 .او كوچك است: على گفت

 را هبتر از هر كسى رعايت او را به ازدواج من درآور، چرا كه من كرامت و عزت او: عمر گفت
 .كنم مى

 .آورم فرستم، اگر راضى شدى، او را به ازدواج تو درمى من او را نزد تو مى: على گفت

اى  اين، مهان پارچه: به عمر بگو: اى نزد عمر فرستاد و گفت كلثوم را با پارچه گاه على، ام آن
 .است كه به تو گفته بودم

 .ساندام كلثوم اين پيام را به عمر ر

 .راضى شدم، خدا از تو راضى شود: به پدرت بگو: عمر به او گفت

 (!!).سپس دستش را بر او زد

 .شكستم اگر تو امري مؤمنان نبودى، دماغت را مى! كىن؟ چرا اين طور مى: ام كلثوم گفت

 .مرا نزد پريمرد بدكارى فرستادى: گاه نزد پدرش آمد و او را از قضيه آگاه ساخت و گفت آن

 .او شوهر توست! دخترم: على گفت

                                                           
  .٥١٠ و ٥٠٩ / ٤: اإلستيعاب) ١(
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كه به طور معمول مهاجرين خنستني در   ـصلّى اللّه عليه وآلهعمر نزد مهاجرين آمد و در روضه پيامرب 
 .به من نيت بگوييد: ها كرد و گفت ـ كنار آنان نشست و رو به آن نشستند آن جا مى

 براى چه اى امري مؤمنان؟: ها گفتند آن

شنيده بودم كه صلّى اللّه عليه وآله از رسول خدا .  دختر على، ازدواج كردمكلثوم با ام: گفت
 :گفت مى

 »كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إالّ سبيب ونسيب«

هر پيوند و خويشاوندى و دامادى در روز قيامت گسستىن است، جز پيوند و «
 .»خويشاوندى و دامادى من

 .خواستم كه دامادى او را نيز به آن بيفزامي داشتم و مىمن نسبت به پيامرب پيوند و خويشاوندى 

 .گاه مهاجرين به او نيت گفتند آن

مثره اين ازدواج دو فرزند به . ، ام كلثوم را به عقد خود درآورد(!!)هزار درهم مهريه عمر با چهل
ـ در  عىن پسرش زيدي اين در حاىل است كه اين مادر و فرزند ـ. بن عمر اكرب و رقيه بود هاى زيد نام

 .يك زمان مردند

ها رفته بود كه  عدى درگرفت، براى برقرارى صلح و آشىت، نزد آن زيد در جنگى كه ميان بىن
. اى به او خورد و زمخى شد و بر زمني افتاد ها قرار گرفت و ضربه در تاريكى مورد هدف يكى از آن

 . رفتاو مدتى زنده بود، سپس در روز وفات مادرش از دنيا

 .ها مناز خواند بن على بر آن بن عمر به پيشنهاد حسن عبداللّه

 (!!).بن جعفر با ام كلثوم ازدواج كرد وقىت عمر كشته شد، عون

طاهر  بن ناصر از خطيب ابو فضل حممد بن على امني، از ابو بن على  عبدالوهاب:روايت دوم
بن عبداللّه فَراء روايت  بن نظيف بن فضل ن عبدالواحدب الربكات امحد صقَر از ابو بن اىب بن امحد حممد

 بن رشيق، براى مشا روايت كرده است؟ حممد حسن آيا ابو: كرده است كه به امحد گفتم

بن بِكري از  بن عبداجلبار از يونس بن حماد دوالىب از امحد بن امحد بشر حممد آرى، ابو: گفت
 :طالب روايت كرده است كه بن اىب بن على بن حسن اسحاق از حسن ابن

بن خطّاب بيوه شد، برادرانش حسن و  طالب، از عمر بن اىب كلثوم دختر على هنگامى كه ام
تو به سرورى زنان مسلمان و دختر سرور و بانوى آنان، شناخته : حسني نزد او آمدند و گفتند

طور قطع تو را به ازدواج يكى از يتيمانش اگر اختيارت را به على بسپارى، به ! به خدا سوگند. اى شده
، حتماً (!!)و اگر خودت تصميم بگريى و خبواهى به ثروت و مال بسيارى دست ياىب(!!) آورد درمى

 .خواهى رسيد
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در حاىل كه بر عصايش تكيه كرده  هنوز از جايشان برخناسته بودند كه على ـ! به خدا سوگند
ها را نسبت به   خداى را به جا آورد، سپس مرتلت آناو نشست و محد و ثناى. ـ سر رسيد بود

از مرتلت خود در نزد من آگاهيد، ! اى فرزندان فاطمه:  يادآورى كرد و گفتصلّى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
و خويشاوندى مشا با او، بر ساير صلّى اللّه عليه وآله من مشا را به جهت موقعيتتان نسبت به رسول خدا 

 .ام ى دادهفرزندامن برتر

 .گوىي، خدا تو را رمحت كند و خدا از جانب ما به تو پاداش نيك دهد راست مى: ها گفتند آن

خداى تعاىل امر تو را در دست خودت قرار داده است، و من دوست دارم كه ! دخترم: على گفت
 .آن را به من بسپارى

دوست دارم آن (!!).  دارممن هم زن هستم و به سان زنان، آرزوهاىي! پدرجان: ام كلثوم گفت
 .خواهم خودم در مورد كارم، تصميم بگريم مى(!!). برند، هبره بربم گونه كه زنان از دنيا هبره مى

اين نظر خودت نيست، قطعاً اين، رأى اين دو نفر ! دخترم! نه، به خدا سوگند: على گفت
 (!!).است

ر با هيچ يك از اين دو سخن دهى، يا ديگ يا اين كار را اجنام مى: سپس برخاست و گفت
 (!!).گومي منى

ما حتمل دورى از تو را ! بنشني، به خدا سوگند! پدرجان: حسنني دامن لباس او را گرفتند و گفتند
 .ندارمي

 .كارت را به دست او بسپار: كلثوم كردند و گفتند گاه رو به ام آن

 .آورم ـ درمى تكه نوجواىن اس بن جعفر ـ من تو را به ازدواج عون: على گفت

كلثوم داد و او را به نزد عون فرستاد سپس چهارهزار درهم به ام. 

 .)١(اين روايت را ابو عمر نيز نقل كرده است

 اإلصابهروايات ابن حجر در  . ٨

ت و  نيز به چند روايت در اين زمينه اشاره كرده اس٨٥٢حجر عسقالىن درگذشته سال  ابن
 :گويد مى

صلّى طالب، از نژاد هاشم، مادرش فاطمه دختر رسول خدا  بن اىب  ام كلثوم دختر على:روايت يكم

 . به دنيا آمدصلّى اللّه عليه وآله خدا وى در زمان رسول.  بوداللّه عليه وآله

 . پا به عرصه وجود ادصلّى اللّه عليه وآلهاو پيش از وفات پيامرب : ابو عمر گويد

                                                           
 .٣٧٨ و ٣٧٧ / ٧: أُسد الغابه) ١(
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نقل كرده است كه ) عليه السالمباقر  امام(بن على  سفيان از عمر از حممد: عمر مقِْدسى گويد اىب بنا
 عليه السالمعلى . كلثوم را خواستگارى كرد  دخترش امعليه السالمبن خطّاب از على  عمر: حضرتش فرمود

 .كم سن و ساىل دخترش را يادآور شد

 .استعلى تو را رد كرده : به عمر گفتند

فرستم، اگر راضى شدى، او مهسر  او را نزد تو مى: على فرمود. عمر دوباره به نزد او آمد
 .توست

 (!!).عمر ساق پاى او را برهنه كرد. سپس دخترش را به نزد عمر فرستاد

كردم دستت را بكش، اگر تو امري مؤمنان نبودى، چشمت را كور مى: كلثوم گفت ام. 

بن اسلم از پدرش از جدش نقل كرده است كه عمر،  بن زيد بدالرمحان ابن وهب از ع:روايت دوم
ه كلثوم را با چهل امبه ازدواج خود درآورد(!!) هزار درهم مهري. 

. هاى زيد و رقيه به دنيا آورد كلثوم براى عمر، دو فرزند به نام ام:  زبري گويد:روايت سوم
ردند امكلثوم و پسرش در يك روز م. 

ها رفته بود،  عدى روى داد و او براى برقرارى صلح و آشىت ميان آن نگى كه بني بىنزيد در ج
زيد مدتى زنده بود، مادرش نيز در . مردى در تاريكى شب او را نشناخت و زمخى كرد. صدمه ديد

 .بستر بيمارى بود و هر دو در يك روز مردند

اسحاق، اين گونه نقل   از طريق ابنهرهالذرية الطا ابو بشر دوالىب در كتاب :روايت چهارم
 :كند مى

كلثوم بيوه  كلثوم دختر على، از دنيا رفت و ام وقىت عمر مهسر ام: بن على گويد بن حسن حسن
تو اگر در مورد خودت تصميم بگريى و خبواهى : شد، برادرانش حسن و حسني نزد او آمدند و گفتند

 .اهى رسيد، قطعاً خو(!!)به ثروت فراواىن دست ياىب

خداوند امر تو را ! دخترم: سپس على وارد خانه شد و محد و ثناى خدا را به جاى آورد و گفت
 .در اختيار خودت قرار داده است، اگر دوست دارى آن را به دست من بسپار

، دوست دارم من هم (!!)من هم زىن هستم، به سان زنان آرزوهاىي دارم! پدرجان: ام كلثوم گفت
 (!!).مند شوم رهاز دنيا هب

 (!!).اين، نظر خودت نيست، بلكه نظر اين دو نفر است: على گفت

دهى، يا ديگر با هيچ يك از اين  يا اين كار را اجنام مى! به خدا سوگند: سپس برخاست و گفت
 (!!).دو، سخن خنواهم گفت

بن جعفر ازدواج   عوناو چنني كرد و با. كلثوم را گرفته و از او خواستند كه بپذيرد ها دور ام آن
 .كرد
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 :نويسد كلثوم را نام برده و مى  اماإلخوه دارقُطْىن در كتاب :روايت پنجم

د، امرد، برادرش حممتى او نيز از (!!). كلثوم را به مهسرى گرفت هنگامى كه عون مپس از مد
للّه درگذشتكلثوم در خانه عبدا دنيا رفت و برادرش، عبداللّه او را به مهسرى گرفت و ام. 

 :نظري اين روايت را ابن سعد نيز نقل كرده و در آخر آن گفته است

من از امساء دختر عميس، شرم دارم كه دو پسر او در نزد من مردند و من بر : گفت ام كلثوم مى
 .سومى بيمناكم

فرزندى به دنيا ها،  كلثوم در خانه عبداللّه از دنيا رفت و براى هيچ يك از آن ام: افزايد وى مى
 .نياورد

 :بن حممد از پدرش روايت كرده است كه بن عياض از جعفر  ابن سعد از انس:روايت ششم

كلثوم را از على خواستگارى كرد عمر، ام. 

 .ام من دخترامن را براى پسران جعفر نگه داشته: على گفت

 نيست كه كرامت او را مردى روى زمني! به خدا سوگند! او را به ازدواج من درآور: عمر گفت
 .هبتر از من رعايت كند

 .پذيرفتم: على گفت

با چه كسى : ها نيت پرسيدند آن. به من نيت بگوييد: عمر به نزد مهاجرين آمد و گفت
 اى؟ ازدواج كرده

 :گفت مىصلّى اللّه عليه وآله با دختر على، به راسىت كه پيامرب : عمر گفت

 »يامة إالّ سبيب ونسيبكلّ سبب و نسب منقطع يوم الق«

هر پيوند و خويشاوندى در روز قيامت گسستىن خواهد شد، مگر پيوند و خويشاوندى «
 .»من

 .)١()كه از خانواده او دخترى بگريم(من به پيامرب دختر داده بودم، وىل اين را هم دوست داشتم 

                                                           
 .٤٦٥ و ٤٦٤ / ٨: اإلصابه) ١(
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 بررسى سندهاى روايات

رواياتى كه از ديد خوانندگان گذشت، مهمترين سندهاى اين حكايت، به نقل از مشهورترين 
عليه السالم املؤمنني  يعىن قضيه تزويج امري برخى از اين روايات به اصل ماجرا ـ. هاى اهل سنت بود كتاب

كلثوم پس از مرگ عمر و برخى  ج امبرخى به قضاياى ازدوا. شد ـ مربوط مى دخترش را به عمر
 .ديگر نيز به جريان وفات او و پسرش مربوط بود

ها در  با توجه به اصول و قواعد علمى اهل سنت در علم حديث و با استناد به سخنان علماى آن
ها را بررسى منايد، براى او روشن  علم رجال؛ اگر كسى با دقّت به سندهاى اين روايات بنگرد و آن

چه رسد به جزئيات امور و موارد فرعى وابسته به . گردد كه اصل اين داستان، پايه و اساسى ندارد مى
 .)١(آن

د نكته را پريامون اين روايات اكنون، پيش از آن كه سندهاى ياد شده را بررسى كنيم، چن
 :مناييم يادآورى مى

 صحيح بخارى و صحيحهاىي كه مالحظه فرموديد، در دو كتاب معروف   ـ ماجراها و حكايت١
ها را در ِصحاحشان  مؤلّف اين دو كتاب، از اين روايات اعراض كرده و آن. مسلم موجود نيست

 .اند نياورده

ـ نيز نقل نشده  كه به ِصحاح معروفند ىي ديگر اهل سنت ـهاى روا  ـ اين روايات در كتاب٢
بنا بر اين، مهه نويسندگان ِصحاح ششگانه اهل سنت بر ترك و عدم نقل اين روايات، اتفاق نظر . است
 .اند داشته

                                                           
 :توان به دو گروه تقسيم منود راويان اين ماجرا را مى) ١(

 .اند گوىي متهم گرديده  ـ افرادى كه از سوى علماى اهل سنت به شدت تضعيف شده و به دروغ١
 از مسلّمات عليه السالمباشند؛ وىل بغض و دمشىن آنان با امري مؤمنان على  د مورد اعتماد اهل سنت مى ـ افرادى كه هر چن٢

 .تاريخ است
 .باشد ـ مورد پذيرش شيعيان منى عليه السالمآن هم عليه حضرت على  شايان ذكر است كه قول اين گروه ـ
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بن حنبل هم نيامده است و خوِد   امحدُمسندهاى رواىي مانند   ـ اين حكايت، حتى در كتاب٣
ـ نيامده  مسند امحد اند كه آن چه در اين كتاب ـ  ديگر به تبعيت از او، اظهار داشتهاى امحد و عده

 )١(. . . است، صحيح نيست

هاى خمتلف، به احاديثى كه از حيث  قابل توجه اين كه اهل سنت در موارد بسيار و در حبث
ها را نقل  كنند، فقط به دليل اين كه بخارى و مسلم آن احتجاج منىسندى صحيح هستند، استدالل و 

 !ها نيامده است اند و در ِصحاح ديگر آن نكرده

 سخن اساسى در اين زمينه

 :كه توان در اين مورد مطرح كرد، اين است ترين مطلىب كه مى اساسى

ها، نقل  و از طريق راويان آنم عليهم السالاين داستان در برخى از روايات، از قول امامان اهل بيت 
الذرية  بيهقى و السنن الكربى حاكم، املستدركسعد،   ابنالطبقاتهاى  ها در كتاب اين روايت. شده است

 .دوالىب آمده استالطاهره 

 :در مورد اين روايات دو نكته، الزم به ذكر است

: حاديث اهل سنت، دريافتيمها بررسى و مطالعه بر روى روايات و ا  ما در طول سال:نكته خنست
 نسبت عليهم السالماند مطلىب را به اهل بيت   خواستهعليهم السالم بيت گاه كه اهل سنت و خمالفان اهل آن

دهند كه تناسىب با عقيده و مرام آن بزرگواران ندارد، مهواره آن مطلب را از قول يكى از بزرگان اين 
 .اند خاندان مطهر جعل و نقل كرده

 و عليها السالم و پاره تن مصطفى، فاطمه زهرا صلّى اللّه عليه وآلهخواستند بر پيامرب خدا   كه مىزماىن
 خرده و ايرادى بگريند؛ داستان خواستگارى حضرت عليه السالمجانشني او امري مؤمنان على مرتضى 

 .)٢( جعل كردندعليهم السالمبيت   از دختر ابوجهل را از زبان اهلعليه السالم على

كه تا آخرين  عباس ـ گاه كه خواستند قول به حرمت متعه زنان را ترويج كنند و بر ابن آن
ـ طعنه زده و ايراد بگريند، قول به حرمت متعه و طعن بر  حلظات عمرش قائل به حالل بودن آن بود

 نسبت دادند، و روايىت را در اين زمينه از قول فرزندان او جعل عليه السالمن على عباس را به امري مؤمنا ابن
 .)٣(كردند

                                                           
 . به بعد٢٧ / ٢: نفحات األزهار: ك. ر) ١(
 .امي، نگاه كنيد اى كه در اين موضوع نگاشته به رساله) ٢(
 .امي، بنگريد به پژوهشى كه در اين زمينه اجنام داده) ٣(
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و زماىن كه خواستند حديثى در فضيلت اصحاب بسازند، اين حديث را از زبان امام جعفر صادق 
 .)١( ستارگان تشبيه كردند ساختند و صحابه را بهعليه السالم

هاى ساختگى و  كلثوم با عمر نيز از مهان روايت بنا بر اين، ترديدى نيست كه حكايت ازدواج ام
 .اساس است ىب

 الطبقاتر آن گونه كه د  از پدرش ـعليه السالم اهل سنت اين خرب را از امام صادق :نكته دوم
آن سان كه حاكم در   ـعليه السالم از پدرش از امام سجاد عليه السالمـ يا از امام صادق  سعد آمده ابن

ـ و يا از طريق   آمدهالذرية الطاهرهآن طور كه در  بن حسن ـ ـ يا از طريق حسن  آوردهاملستدرك
 .اند ـ روايت كرده است آورده السنن الكربىآن سان كه بيهقى در  بن حسن از پدرش ـ حسن

بنا بر اين، اگر منظور اهل سنت از نقل اين روايت، استدالل به آن باشد، بنا به اصول و قواعد 
 . . . ها بستگى دارد خودشان، اين امر به متاميت و صحت سند حديث در نزد آن

باشد؛ چرا كه  ير منىپذ ، امكانعليهم السالمطبق اين مبنا، استدالل به رواياِت مذكور از اهل بيت 
 :گويد گستاخانه جسارت منوده است و مىعليه السالم  به امام صادق الطبقات الكربىسعد، نويسنده  ابن

يك بار . شوند شود و تضعيف مى ها احتجاج و استدالل منى او احاديث بسيارى دارد كه به آن
 اى؟ آيا اين احاديث را از پدرت شنيده: از او پرسيدند

 .آرى: گفت

 .)٢(هاى او يافتم ها را در كتاب من آن: بار ديگر از او پرسيدند، گفت

 املستدرك در عليه السالم از امام سجاد عليه السالممهچنني است حديثى را كه حاكم از طريق امام صادق 
 .)٣( منقطع استحديثى: نقل كرده و آن را صحيح دانسته است كه ذهىب بعد از نقل آن گويد

 .)٤(حديث مرسلى است: بيهقى نيز در مورد آن حديث گويد

 نقل شده، مهني گونه است؛ افزون الذرية الطاهرهبن حسن در كتاب  و حديثى كه از طريق حسن
 .وشن خواهد شداند، كه به زودى ر بر آن كه راويان آن نيز تضعيف شده

بن حسن از پدرش نقل شده   بيهقى آمده كه از طريق حسنالسنن الكربىالبته، در روايىت كه در 
به خصوص آن كه . است، انقطاعى وجود ندارد؛ وىل سند آن به چند وجه ساقط و بدون اعتبار است

مطالىب را ارائه ما در اين مورد به زودى . مليكه است اىب بن حسن، ابن راوى اين حديث از حسن
 .خواهيم كرد

                                                           
 .امي، نگاه كنيد به نوشتارى كه در اين مورد نگاشته) ١(
 .٩٤ / ٢: ذيب التهذيب) ٢(
 .١٤٢ / ٣: تلخيص املستدرك) ٣(
 .١٠٢ / ٧: السنن الكربى) ٤(
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به  ها باشد ـ ها از نقل اين روايات، الزام شيعيان به پذيرش آن از سوى ديگر، اگر منظور آن
 نقل شده صلّى اللّه عليه وآلهو راويان عترت مكرم رسول خدا عليهم السالم بيت  دليل اين كه از طريق ائمه اهل

نيز راويان سند اين عليهم السالم اين است كه پريوان اهل بيت ؛ چنني التزام و پذيرشى منوط به  ـ است
 .ـ توثيق كنند و اين، آغاز حبث شيعيان با اهل سنت است طبق نظر خودشان روايات را ـ

 .اند، آشكار شد ترين رواياتى كه عامه در اين مورد آورده از اين رو، سقوط و عدم اعتبار مهم

 ).ـ ساقط و بدون اعتبار خواهند بود با اولويت قطعى نه نيز ـو روايات ديگر آنان در اين زمي(

 .با وجود اين، ما به طور مفصل در اين باره سخن خواهيم گفت

 از پدر عليه السالم بيهقى از طريق امام باقر السنن الكربىدر آغاز در مورد سند روايىت كه در 
 نيز از طريق السنن الكربى و در عليه السالممام باقر از ااإلستيعاب  و در عليه السالمبزرگوارش امام سجاد 

پردازمي  گاه به سندهاى ديگر مى آن. مناييم روايت شده است، مباحثى را مطرح مى» بن حسن حسن«
بر اساس اين اصل . تا سري حبث را به پايان رسانيم و با حجت و برهان، راه را بر خصم ببندمي

 :گوييم مى

 عليه السالمعبداللّه نيشابورى، از امام باقر   به نقل از حاكم ابوالسنن الكربى اين روايت را بيهقى در
شود؛  بن عبداجلبار ديده مى نقل كرده است كه در سلسله سند آن، امحدعليه السالم از پدرش امام سجاد 

 .پردازمي اينك ما به شرح حال او مى

 

 بن عبدالجبار در گفتار رجال شناسان احمد

 :اند، از اين قرار است عبداجلبار گفته بن سخناىن كه رجال شناسان در مورد امحدخبشى از 

ام، وىل به جهت سخنان بسياِر مردم در مورد او، از  از امحد رواياتى نوشته: حاِتم گويد اىب ابن
 .ها خوددارى كردم نقل آن

 .گفت او دروغ مى: ابن معني گويد

از . بن عبداجلبار در نزد رجال شناسان قوى نيست امحد: ابو امحد حاكم، نيز در مورد او گويد
 .عقده روايات او را ترك كرده است اين رو، ابن

 .)١(. . . اهل عراق مهگى بر ضعف او اتفاق نظر دارند: ابن عدى نيز درباره او گويد

 يونس بن بِكير در گفتار رجال شناسان

نيز در سلسله سند اين روايت قرار دارد كه گفتار رجال شناسان در مورد او بدين يونس بن بِكري 
 :گونه است
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او سخنان . بن بِكري در نزد من حجت نيست داوود نقل كرده است كه يونس آجرى از اىب
 .كرد گرفت و به احاديث وصل مى اسحاق را مى ابن

 .تيونس در نقل حديث قوى نيس: نساىي درباره او گويد

 .يونس در نقل حديث ضعيف است: نساىي در تعبري ديگرى گويد

 .شايسته است كه در كار او به دقّت انديشيد: جوزجاىن در مورد يونس گويد

كرد، در عني حال، او در نزد اهل سنت از  ابن مِديىن از يونس روايت منى: ساجى گويد
 .راستگويان است

اى بود كه در غري او، ديده  گونه و تنفّر مردم از او بهدورى : امحد بن حنبل در مورد او گويد
 .نشده است

 .در او ضعف بود: ابن اىب ِشيبه گويد

كرد  يونس فرد راستگوىي بود، تنها ايرادى كه داشت اين بود كه از امرا پريوى مى: ساجى گويد
 .)٢( مذهب بود)١(و مرِجئى

بن اسحاق گفته شده  مطالىب كه گفته شد، با صرف نظر از سخناىن است كه در مورد حممد
 .است

 بن دينار در گفتار رجال شناسان عمرو

اند كه   روايت كردهسالمعليه الباقر  حجر نيز با سندى از طريق امام عبدالرب و ابن اين روايت را ابن
 :آورمي گفتار برخى از رجال شناسان را در مورد او مى. بن دينار قرار دارد در سلسله سند آن، عمرو

بن دينار از جهت نقل روايت، ضعيف و منكر  كند كه عمرو بن حنبل نقل مى ميموىن از امحد
 .احلديث است

 .شناسى قابل توجه نيست ز نظر رجالمعني نقل كرده است كه او ا بن منصور از ابن اسحاق

 . است)٣(بن دينار، ذاهب احلديث بن ِشيبه نيز از او نقل كرده است كه عمرو يعقوب

او از طريق سامل . احاديث عمرو از نظر نقل روايت ضعيف است: بن على در مورد او گويد عمرو
 .احاديث منكرى را نقل كرده استه عليه وآله صلّى اللّعمر از رسول خدا  از ابن

 .مهه احاديث او منكر است: حاِتم نيز نقل كرده و افزوده است مهني سخن را ابو

 .حديث او واهى است: ابو زرعه در مورد عمرو گويد
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 .در او جاى تأمل است: بخارى گويد

 .قابل توجه نيست: ابو داوود درباره حديث او گويد

 .او از نظر نقل حديث، قوى نيست: ِترمذى گويد

او موثّق نيست، چرا كه از سامل احاديث منكرى : كند نساىي درباره عمرو اين گونه اظهار نظر مى
 .را روايت كرده است

 .او از نظر نقل حديث ضعيف است: در تعبري ديگرى گويد

 .اند جوزجاىن و دارقُطْىن نيز در مورد او، مهني گونه اظهار نظر كرده

اى را  شود، او احاديث موضوعه هاى او نگاه كند؛ متعجب مى هر كه به نوشته: ِحبان گويد ابن
 .كرد از راويان مورد اعتماد روايت مى

توان از روايات او پريوى كرد و  منى: نگارد  در مورد او اين گونه مىاألوسطبخارى نيز در كتاب 
 .ها را معترب دانست آن

 .او از نظر نقل حديث ضعيف است: رد عمرو گويدابن عمار موصلى در مو

او از نظر نقل حديث، ضعيف است، چرا كه از : گويد كند و مى ساجى نيز به اين امر اشاره مى
 .)١(سامل روايت منكرى نقل كرده است

 .بن دينار بود اى از گفتار رجال شناسان درباره عمرو ها منونه اين

 .بن عيينه نيز در اين سند وجود دارد ن رو، اين روايت اعتبار ندارد، گذشته از اين كه سفياناز اي

 بن عَيْينَه در گفتار رجال شناسان سفيان

 نقل كرده است كه عليه السالمبن حسن از پدر بزرگوارش  بيهقى نيز اين روايت را از طريق حسن
 :خوانيم در احواالت او چنني مى. آيد  به مشار مىبن عيينه از راويان آن حديث سفيان

بن عيينه  شاهد باشيد كه سفيان: گفت بن سعيد قَطّان شنيدم كه مى از حيىي: گويد ابن عمار مى
پس هر كس در اين سال، يا بعد از آن، از او حديثى شنيده .  عقلش را از دست داد١٩٧ در سال

 .است، شنيدار او اعتبارى ندارد

اين : گويد ـ مى در پاسخ به اشكاىل از ذهىب ن حجر عسقالىن پس از نقل كالم ابن عمار ـاب
. نظران مورد اعتماد و با دقّت است عمار از صاحب مطلب را تنها ذهىب مطرح كرده است؛ چرا كه ابن

ها  داد آنبن سعيد آن را از گروهى از حاجيان مهان سال شنيده باشد و چون تع چه مانعى دارد كه حيىي
 .ها اعتماد كرده و بنا به مستفيض بودن قولشان، به آن شهادت داده است زياد بوده، به گفته آن
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عمار از وى، در مورد  تواند سبب و علّت نقل ابن بن سعيد يافتم كه مى من سخىن از حيىي
 تاريخ بغداددر كتاب ذيل صاحل مؤذّن،  بن اىب بن مسعاىن در شرح حال امساعيل سعد ابو. عيينه باشد ابن

 :بن حكَم نقل كرده است كه بن بشر با سندى قوى از طريق عبدالرمحان

اى و امروز كه  تو احاديثى را نوشته: عيينه گفتم به ابن: گفت بن سعيد شنيدم كه مى از حيىي
 !كىن ها كم و زياد مى كىن، در سند آن ها را روايت مى آن

سال  اى اخذ كن، زيرا كه من اكنون پري و كهن  گونه كه قبالً شنيدهتو احاديث را آن: او گفت
 .ام شده

 :نويسد بن حنبل دارد، مى  امحداإلميانمعني رازى در اضافاتى كه بر كتاب  ابو

بن  سليمان. عيينه در پايان عمر، حالش دگرگون شده بود ابن: بن معروف، به امحد گفت هارون
 .)١(عيينه در بيشتر رواياتى كه از ايوب نقل منوده، اشتباه كرده است ابن: حرب نيز به او گفت

 وكيع بن َجراح در گفتار رجال شناسان

 از او نام برده و از ميزان اإلعتدالذهىب در . بن جراح است يكى ديگر از راويان اين روايت، وكيع
از دشنام دادن به پيشينيان، نوشيدن مسكرات و  اعتبارى و قدح او ـ در ىببن حنبل مواردى را  امحد

 .)٢(ـ نقل كرده است فتوا دادن به باطل

ـ را  يا صبحانه بن حماد نقل كرده است كه شام ـ خطيب بغدادى با سلسله سند خود از نعيم
  پريمردان، يا نبيذ جوانان؟)٣(نبيذ: خواهيد برايتان بياورم كداميك را مى: گفت. در نزد وكيع خوردمي

 زىن؟ ها مى تو هم از اين حرف: گفتم

 .)٤(تر است به نظر من، اين از آب فرات هم حالل: گفت

 .)٥(ديث اشتباه كرده استابن حجر از امحد نقل كرده است كه وكيع در پانصد ح

بن نصر مروزى نقل كرده است كه وكيع در واپسني روزهاى زندگى خود، احاديث  وى از حممد
  .)٦(داد ها را تغيري مى هاى آن كرد و عبارت را از حفظ نقل مى
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 ابن جريج در گفتار رجال شناسان

مالك : نويسد حجر در شرح حال او مى ابن. يج نيز يكى از راويان اين حديث استجر ابن
 .)١(كند جريج در نقل حديث مانند كسى است كه شب هنگام و در تاريكى، هيزم مجع مى ابن: گويد

 .رواياتى كه از زهرى نقل كرده است، قابل توجه نيست: ابن معني گويد

دهم،  فالىن گفت، فالىن گفت و من خرب مى: گويد جريج مى هنگامى كه ابن: امحد گويد
 .كند روايات منكرى را نقل مى

 .فالىن گفت، مهانند باد هوا است: جريج بگويد هر گاه ابن: بن سعيد گويد حيىي

ريج به نقل از عطاء خراساىن پرسيدم بن سعيد در مورد روايات ابن از حيىي: ِديىن گويدابن مج. 

 .روايات او ضعيف است: گفت

 .عطاء خراساىن به من خرب داد: گويد جريج مى ابن: به حيىي گفتم

 عطاء فقط كتاىب را به او سپرده. ها ضعيف هستند سخن او قابل توجه نيست، مهه آن: حيىي گفت
 .است

 .كرد جريج  تدليس مى ابن: ابن ِحبان گويد

 .)٢(هاى او قبيح است كه تدليس جريج  پرهيز كن، چرا از تدليس و فريبكارى ابن: دارقُطْىن گويد

 .)٣(كرد او در نقل حديث تدليس مى: نويسد جريج مى  در شرح حال ابنميزان اإلعتدالذهىب در 

كرد و به طور مرسل روايت  جريج در نقل حديث تدليس مى ابن: ابن حجر در اين زمينه گويد
 .)٤(منود مى

جريج به طور مرسل  برخى از احاديثى كه ابن: بن حنبل درباره او گويد بلكه مهمتر از مهه، امحد
 .)٥(كند ها را روايت مى او پرواىي نداشت كه از كجا آن. ت، احاديث ساختگى استروايت كرده اس

 ابن ابى مليكه در گفتار رجال شناسان

زبري و مؤذّن خاص  بن عبيداللّه است و در عدم اعتبارش مهني بس كه او قاضى ابن نام او، عبداللّه
 .)٦(او بود
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مناييم و در حد ضرورت به راويان سندهاى ديگر آن  اكنون يكبار ديگر به حديث مراجعه مى
 .نگرمي مى

بن  نقل كرده است، وكيعاإلصابه حجر از او در كتاب  در روايات ابن سعد و رواياتى كه ابن
 .جراح وجود دارد كه شرح حال او را بيان كردمي

 رجال شناسانبن سعد در گفتار  هشام

 در شرح حال او ميزان اإلعتدالذهىب در . باشد بن سعد مى و از مجله راويان اين ماجرا، هشام
 :نويسد مى

 .كرد بن قَطّان از او روايت منى از طرىف، حيىي.  نبود)١(هشام، حافظ: امحد در مورد او گفته است

در احاديث هشام، حديث حمكم و متقن : امحد در مورد ديگرى گويد: نويسد ذهىب در ادامه مى
 .وجود ندارد

 .احاديث او نه بسيار قوى است و نه قابل ترك: ابن معني در مورد او گويد

 .هشام از نظر نقل حديث ضعيف است: كند صيف مىنساىي او را اين گونه تو

 .هشام از نظر نقل حديث، قوى نبود: در عبارت ديگرى گويد

رغم اين كه هشام در نقل حديث ضعيف بود، در عني حال،  على: ابن عدى در مورد او گويد
 .احاديث او قابل نگارش است

 كرده است كه هشام از نظر نقل حديث دورى، از ابن معني نقل: ابن حجر در مورد هشام گويد
 .ضعيف است

شود، وىل در  احاديث هشام نوشته مى: منايد ابو حاِتم نيز در مورد او اين گونه اظهار نظر مى
 .ها قابليىت براى احتجاج و استدالل وجود ندارد آن

 و رواياتشان ابن عبدالرب، نام او را در خبش كساىن كه منسوب به ضعف هستند: افزايد ذهىب مى
 .بن سفيان نيز او را از مجله ضعفاء ذكر كرده است شود، آورده است و يعقوب نوشته مى

گرفت،  كرد؛ وىل مورد تضعيف قرار مى احاديث زيادى نقل مى: ابن سعد در مورد هشام گويد
 .)٢(او گرايش به تشيع داشت
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 وهب در گفتار رجال شناسان ابن

ـ نقل  بن خطّاب موالى عمر حجر با سندهاى خود از اسلم ـ در روايىت كه ابن عبدالرب و ابن
 :خوانيم وهب نيز آمده است كه اينك شرح حال او را مى اند، نام ابن كرده

 .قريش استبن وهب قرشى است كه اصل او مصرى و از مهپيمانان  وهب، مهان عبداللّه ابن

 .)٢(اند وارد كردهميزان اإلعتدال  و ذهىب در )١(الكامل ىف الضعفاءابن عدى او را در 

 .)٣(ابن معني نيز در نكوهش او سخناىن گفته است

 .)٤(منود او تدليس مى: ابن سعد در مورد ابن وهب گويد

 .جريج نقل كرده، قابل تأمل است وهب از ابن احاديثى كه ابن: بن حنبل در مورد او گويد امحد

طالىب را بيان كرده وهب م امحد درست گفته است، زيرا ابن: ابو عوانه در تأييد اين گفتار گويد
 .)٥(كه غري از او، كسى بيان نكرده است

 موسى بن على لَخْمى در گفتار رجال شناسان

بن رباح لَخمى از  بن على بن سعد از موسى اين روايت را خطيب بغدادى با سند خود از ليث
 .اند  قابل بررسىبن عامر جهىن نقل كرده است، كه راويان آن پدرش از عقْبة

 .)٦( واىل و استاندار مصر بود١٦١  تا سال١٥٥ بن لَخمى از سال موسى: بنا به گفته سيوطى

 .)٧( امارت مصر را به دست گرفت١٦١ موسى از سال: گويد ابن حجر درباره او مى

 .)٨(او واىل و استاندار مصر بود: ويدمسعاىن در مورد موسى لَخمى گ

 .موسى در نقل حديث قوى نيست: ابن معني در مورد او اين گونه اظهار نظر كرده است

 .)٩(رواياتى كه موسى به تنهاىي نقل كرده است، قوى نيستند: نويسد ابن عبدالرب در اين زمينه مى

 لى بن َرباح لَخْمى در گفتار رجال شناسانع

 :ابن حجر به شرح حال على لَخمى پرداخته كه به اختصار چنني است

                                                           
 .٣٣٦ / ٥: الكامل ىف الضعفاء) ١(
 .٢٢٣ / ٤: ميزان اإلعتدال) ٢(
 .٢٢٤ و ٢٢٣ / ٤: ، و ميزان اإلعتدال٣٣٧ و ٣٣٦ / ٥: الكامل ىف الضعفاء) ٣(
  .٦٨ و ٦٧ / ٦: ذيب التهذيب) ٤(
  .٦٧ / ٦: مهان) ٥(
 .١٢ / ٢: حسن احملاضره) ٦(
 .٣٢٣ / ١٠: ذيب التهذيب) ٧(
 .١٣٤ / ٥: األنساب) ٨(
 .٣٢٤ / ١٠: ذيب التهذيب) ٩(
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 .او به عنوان مناينده به نزد معاويه آمد. ١

 .چرا كه اسم من علَى است(!!) كنم كسى را كه مرا على ناميد، حالل منى: گفت او مى. ٢

) ن و برادر عبدامللك كه مدتى امارت مصر را به عهده داشتپسر مروا(او در نزد عبدالعزيز . ٣
مرتلت و مقامى داشت، تا اين كه عبدالعزيز بر او برآشفت و او را براى جنگ به آفريقا فرستاد و آن جا 

 .)١(بود تا از دنيا رفت

 عقَْبة بن عامر جَهنى در گفتار رجال شناسان

 :ح و طعن عقبه مهني بس كهدر قد

 . . . سفيان بود بن اىب او از واليان و كارگزاران معاوية. ١

گريى كرد، در  عقبه در فتح مصر حاضر بود و اراضى آن را اندازه: مسعاىن در اين زمينه گويد
گاه  آن. سفيان، فرماندهى سپاهيان معاويه را در مصر به دست گرفت بن ابو  بعد از مرگ عتبة٤٤ سال

 .)٢( او را به نربد درياىي فرستاد٤٧ معاويه در سال

 .)٣( از جانب معاويه امارت مصر را به دست گرفت٤٤ او در سال: ابن حجر در مورد عقبه گويد

 .)٤(سيوطى نيز مهني گونه اظهار نظر كرده است

 .بن ياسر بود ـ عمار يا از قاتالن او قاتل ـ. ٢

او پيش از . سالگى كشته شد ٩١ در سن رمحة اللّه عليهعمار : نويسد سعد در اين زمينه مى ابن
بن  عقْبة: سه نفر با عمار رو به رو شدند) در جنگ صفّني. ( متولّد شده بودصلّى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

ىن، عمرعامر جلَمه مرادى بن حارث خوالىن و شريك هگاه كه در برابر او قرار گرفتند،  آن. بن س
هاى  اگر ما را مورد محله قرار دهيد و تا منطقه خنلستان! به خدا سوگند: ها گفت عمار، خطاب به آن

 .هجر عقب برانيد، يقني دارم كه ما بر حق هستيم و مشا بر باطل

بن  برخى از مردم گمان كردند كه عقْبة. فراد به او محله كردند و او را كشتنددر اين هنگام، آن ا
 .عامر، عمار را كشته است

 .او كسى است كه به دستور عثمان، عمار را كتك زد. ٣

 :گويد سعد پس از گفتار فوق چنني مى ابن

 .)٥(بن عفّان، عمار را كتك زد عقْبه، كسى است كه طبق دستور عثمان

                                                           
 .٢٧٢ و ٢٧١ / ٧: ذيب التهذيب) ١(
 .١٣٤ / ٢: األنساب) ٢(
 .٢١٠ و ٢٠٩ / ٧: ذيب التهذيب) ٣(
 .٨ / ٢: حسن احملاضره) ٤(
 .١٩٦ / ٣: الطبقات الكربى) ٥(
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بن سعد و كسان ديگرى كه  با توجه به آن چه بيان شد، ديگر نيازى به بررسى و شرح حال ليث
 .بينيم در سلسله سند روايت خطيب بغدادى هستند، منى

 عطاء خراسانى در گفتار رجال شناسان

 آورده الضعفاء الصغريتاب بخارى او را در ك. از مجله راويان اين روايت، عطاء خراساىن است
 .)١(است

 .)٢( ذكر كرده استاروحنيابن ِحبان او را در كتاب 

 .)٣( خود آورده استالضعفاء الكبريعقَيلى نام او را در كتاب 

 .)٤( آورده استاملغىن ىف الضعفاء و ميزان اإلعتدالا در دو كتاب ذهىب شرح حال او ر

كرد و  او بدحافظه بود، اغالط زيادى داشت، اشتباه مى: مسعاىن در مورد عطاء خراساىن گويد
ين امور در روايات او زياد شد، احتجاج زماىن كه ا. شد فهميد و اين روايات از او نقل مى خودش منى

 .)٥(ها از بني رفت و باطل شد و استدالل به آن

 به دنيا ٥٠ كه عطاء در سال ها، در اين روايِت او، بريدگى و انقطاعى است، چرا افزون بر اين
 اين روايت را از طريق بنا بر اين، ناگزير بايسىت. ـ درگذشته است ١٥٠ يا  ـ١٣٣ آمده و در سال

 .شخص ديگرى نقل منوده باشد كه نام او را ذكر نكرده است

 محمد بن عمر واقدى در گفتار رجال شناسان

رجال شناسان در مورد او نيز . بن عمر واقدى است يكى ديگر از راويان اين روايت، حممد
 :اند سخنان بسيارى گفته

 .سازد ست و احاديث را دگرگون مىاو بسيار دروغگو ا: امحد بن حنبل گويد

 .بن عمر فرد متروكى است حممد: بخارى و ابو حاِتم در مورد او گويند

 .كرد او حديث وضع مى: اند مهچنني ابو حاِتم و نساىي گفته

 .كنند به نظر من او از كساىن است كه حديث وضع مى: ابن راهويه گويد

 .اطميناىن نيستاو فرد موثّق و مورد : ابن معني گويد

 .در او، از نظر نقل حديث، ضعفى است: دارقُطْىن گويد

                                                           
 .١٧٩ و ١٧٨: الضعفاء الصغري) ١(
 .١٣١ و ١٣٠ / ٢: كتاب اروحني) ٢(
 .٤٠٥ / ٣: الضعفاء الكبري) ٣(
 .٥٩ / ٢: ، املغىن ىف الضعفاء٩٢ / ٥: ميزان اإلعتدال) ٤(
 .٣٣٧ / ٢: األنساب) ٥(
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 .هاست احاديث او حمفوظ و منضبط نيستند و بال و گرفتارى از آن: ابن عدى گويد

 .سخن درباره او بسيار است: مسعاىن گويد

ناىن اند و در مورد او سخ رجال شناسان او را در نقل روايت تضعيف كرده: ابن خلّكان گويد
 .اند گفته

 .اند پيشوايان حديث او را تضعيف كرده: يافعى گويد

 .)١(بر ترك روايات او اتفاق نظر هست: ذهىب گويد

 عبدالرحمان بن زيد در گفتار رجال شناسان

بن حنبل در  امحد: ابوطالب گويد. بن زيد است يكى ديگر از راويان اين حديث، عبدالرمحان
 .او از نظر نقل حديث، ضعيف است: بن زيد گويد مورد عبدالرمحان

احاديث : گفت كرد و مى از پدرم شنيدم كه عبدالرمحان را تضعيف مى: ويدعبداللّه بن امحد گ
 .كند منكرى را روايت مى

 .روايت او قابل توجه نيست: ابن معني در مورد عبدالرمحان گويد: دورى گويد

 .بن مِديىن او را به شدت تضعيف كرده است على: بخارى و ابو حاِتم در مورد او گويند

 .بن اسلم مهگى از نظر نقل حديث ضعيف هستند فرزندان زيد: يدابو داوود گو

 .او از نظر نقل حديث، ضعيف است: اند نساىي و ابو زرعه در مورد عبدالرمحان گفته

 .عبدالرمحان در نقل روايت، قوى نيست: ابو حاِتم گويد

 :منايد ابن ِحبان در مورد عبدالرمحان اين گونه اظهار نظر مى

كرد؛ تا اين كه احاديث مرسل بسيارى را به صورت  ا از روى ناداىن، وارونه نقل مىاو روايات ر
مرفوعه و احاديث موقوف زيادى را با ِاسناد نقل كرد و به سبب اين امور، روايات او شايسته ترك 

 .گرديد

روايات بسيارى نقل كرده است؛ وىل به طور جد، از نظر نقل حديث، ضعيف : ابن سعد گويد
 .است

اش، اهل علم به روايات  عبدالرمحان از كساىن است كه به جهت ناتواىن حافظه: ابن خزميه گويد
 .كنند او احتجاج و استدالل منى

 .روايات او منكر است: ساجى گويد

                                                           
، در ٣٦ / ٢: ، مرآة اجلنان ٦٥ / ٣: ، الكاشف٣٥٤ / ٢: ، املغىن ىف الضعفاء٢٧٣ / ٦: ميزان اإلعتدال: نگاه كنيد به) ١(

 . و منابع ديگر١٤٩ : و طبقات احلفّاظ١١٧ / ٢ :يب التهذيب، تقر ٥٦٧ / ٥: ، األنساب٢٠٧ حوادث سال
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 .شناس در ايت ضعف است روايات او در نزد علماى حديث: طَحاوى گويد

 . ضعيف هستندفرزندان زيد از نظر نقل حديث،: جوزجاىن گويد

 .عبدالرمحان از پدرش احاديث ساختگى را نقل كرده است: حاكم و ابو نعيم گويند

 .)١(رجال شناسان بر ضعف او اتفاق نظر دارند: ابن جوزى گويد

 ل شناسانزيد بن اسلم در گفتار رجا

 .بن اسلم است يكى ديگر از راويان اين روايت، زيد

هريره رواياتى را نقل كرده  بن عبداللّه انصارى و ابو اند كه او از جابر نويسان نگاشته شرح حال
 :معني گفته است در حاىل كه ابن. است

 .هريره نشنيده بود زيد هيچ روايىت را از جابر و ابو

ها بيانگر اين است  اند كه مفهوم آن  از ديگر اصحاب، به او نسبت دادهبه مهني گونه، مطالىب را
 .كه زيد، رواياتى را از آن افراد نقل كرده كه هرگز از ايشان نشنيده است

حجر از او نقل كرده و سخن او را پسنديده  عبدالرب به اين نكته تصريح كرده است و ابن ابن
 :گويد است؛ آن جا كه مى

 مطالىب را بيان كرده كه نشانگر اين است كه زيد در نقل التمهيددر مقدمه كتاب عبدالرب  ابن
 .كرده است حديث تدليس مى

دامن جز اين كه او قرآن را به رأى و  عمر نقل شده است كه عيىب بر او منى ها، از ابن افزون بر اين
 .)٢(منايد روى مى كند و در اين كار زياده نظر خود تفسري مى

حجر و  عبدالرب، ابن آن چه بيان شد، با چشم پوشى از بررسى راويان اين روايت است كه بني ابن
 .اند وهب واقع شده ابن

 بن َبكّار در گفتار رجال شناسان زبير

 .بن بكّار نقل كرده است  از زبرياإلصابهاين روايت را ابن حجر در 

عليهم  و اهل بيت عليه السالمعلى  مؤمنان ى شهر مكّه و از افرادى بود كه از امريبن بكّار، قاض زبري

پيمود و با اين ويژگى، در نزد اهل سنت نيز مورد قدح و طعن قرار   سر برتافته و راه احنراف را مىالسالم
 . درگذشت٢٥٦ زبري در سال. گرفته است

                                                           
 . بيابيد١٦٣  و١٦٢ / ٦: توانيد در ذيب التهذيب اين مطالب را مهراه با سخنان ديگر مى) ١(
 .٣٤٦ ـ ٣٤٥ / ٣: التهذيبذيب ) ٢(
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 .دم، وىل حديثى از او ننوشتمحاِتم نقل شده است كه من زبري را دي اىب از ابن

حديث او منكر :  آورده و گفته استضعفاءبن بكّار را در كتاب  بن على سليماىن، زبري امحد
 .)١(است

  .حجر از زبري، به طور مرسل نقل شده است افزون بر اين، روايت ابن

 

 بررسى سند روايات ازدواج

 ام كلثوم بعد از عمر

هاى رجاىل، روشن شد كه چنني  آن چه بيان شد به اصل ماجرا مربوط بود كه با توجه به بررسى
 .حكايىت هيچ پايه و اساسى ندارد

مناييم باشد، بررسى مى كلثوم بعد از مرگ عمر مى اكنون سند رواياتى را كه بيانگر ازدواج ام. 

ها، امري  اند كه به موجب آن  كردهمنابع اهل سنت، رواياتى را در شرح حال ام كلثوم نقل
جايگاه . درآورد.  . . بن جعفر كلثوم را به ازدواج عون  بعد از مرگ عمر، امعليه السالممؤمنان على 

 ذخائر العقىب، اإلصابه، أُسد الغابههاى   است كه در كتابالذرية الطاهرهاصلى و اساسى اين روايت، كتاب 
 . كتاب، نقل شده استنيز از اين.  . . و ديگر منابع

 :كه از طريق.  . . بن حسن اين روايت از حسن

 بن عبداجلبار؛ امحد

 بن بِكري؛ يونس

 اسحاق؛ ابن

 .روايت شده است.  . . بن حسن از حسن

 .البته ما پيشتر در مورد سند اين روايت سخن گفتيم

بيت  ري منحرفان از اهلكه از مشاه شهاب زهرى ـ اين روايت را دوالىب با سند خود از ابن
 .ـ نقل كرده است )٢( استعليهم السالمطاهرين 

                                                           
 .٢٧٨ / ٣: ذيب التهذيب) ١(
 .امي، مراجعه كنيد جهل نگاشته  از دختر ابوعليه السالماى كه در مورد روايت خواستگارى حضرت على  به رساله) ٢(



 PM

مناييم و فقط اين نكته را  ما در اين حتقيق از بررسى راويان ديگر در اين سند، چشم پوشى مى
بن عبدامللك  ـ برادرزن هشام كه از زهرى روايت كرده است منيع ـ كنيم كه ابن يادآورى مى

 .)١(بود

 بررسى سند روايات وفات ام كلثوم

سعد، در كتاب  رواياتى كه در مورد وفات ام كلثوم به دست ما رسيده، به طور عمده توسط ابن
ها را  مناييم و پس از آن، داللت آن ها نگاهى مى در اين جا به سند آن. ل شده است نقالطبقات الكربى
 .كنيم بررسى مى

بنا بر اين، به بررسى . شود ترديد خبش عمده سندهاى اين روايت، به عامر شعىب منتهى مى ىب
 .پردازمي احواالت او مى

 نگاهى به شرح حال عامر شَْعبى

 .انده بود كه عامر شعىب پا به عرصه وجود ادشش سال از خالفت عمر باقى م

 .وى بعد از سال صدم، دار فاىن را وداع گفت

 .از اين رو، روايت او مرسل است

 .شعىب، قاضى مروانيان بود

آمد، به طورى كه نزد حجاج آمد و از آن   به مشار مىعليه السالماو از منحرفان از امري مؤمنان على 
 (!!).ه ايشان دشنام دادحضرت بدگوىي كرد و ب

 .)٢(حسن بصرى از اين كارش خشمگني شد و به پند و اندرز او پرداخت

؛ (!!)على، قرآن خنوانده بود و آن را از حفظ نداشت: اين كينه و دمشىن او را واداشت تا بگويد
 .)٣(ار گرفته و اين مطلب را رد كردنداى در برابر او قر اين سخن نسنجيده او موجب گرديد كه عده

 :مهني دمشىن، او را واداشت تا رواياتى به اين مضمون را جعل كند كه

 (!!).، مناز خواند و چهار تكبري گفتصلّى اللّه عليه وآله ـ ابوبكر بر فاطمه دختر رسول خدا ١

هاى ابوبكر را گرفت و  ذشت، على او را شبانه دفن كرد و زير بغلگاه كه فاطمه درگ  ـ آن٢
 (!!).او را جلو فرستاد تا بر او مناز خبواند

                                                           
 .١٣ / ٧: ذيب التهذيب) ١(
 .٣٤٦ / ٢: احياء العلوم) ٢(
  .٥٤١ / ١: غاية النهاية ىف طبقات القراء) ٣(
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حجر ناگزير شده است كه در ذيل آن  ساختگى بودن اين روايت آن قدر آشكار است كه ابن
 .)١(در اين روايت ضعف و انقطاعى است: بگويد

كه اين  دمشىن، او را واداشت تا شخصيىت مهانند حارث مهداىن را دروغگو بشمارد ـمهچنني اين 
 .اى به او اعتراض كردند ـ تا جاىي كه عده فقط به جهت تشيع حارث بود

كند  جا كه از ابراهيم نقل مى ، آنالعلمعبدالرب در كتابش به نام  ابن: حجر در اين مورد گويد ابن
 :نويسد يب كرده است، مىكه شعىب، حارث را تكذ

ياد كرده » دروغگو«كنم كه شعىب به اين سبب كه حارث را تكذيب كرده و از وى به  گمان مى
روى او در  است، جمازات شود؛ چرا كه دروغى از حارث آشكار نشده بود و تنها جرمش، زياده

 .)٢(استعليه السالم مهرورزى به على 

 

 بن ابى عمار  به شرح حال عمارنگاهى

شود، در يك نگاه كوتاه به  عمار منتهى مى بن اىب از آن جاىي كه برخى از اين روايات به عمار
 :گردد كه شرح حال او معلوم مى

ِحبان  و ديگران بر او  بن حجاج، بخارى، ابن اى از پيشواياِن جرح و تعديل، مانند شعبة عده
 .)٣(ندا طعن و قدح زده

 نگاهى به شرح حال نافع

از اين رو، الزم است به شرح حال . رسد عمر، مى برخى ديگر از اين روايات به نافع موالى ابن
 .او نيز نگاهى امجاىل داشته باشيم

 :بن عمر به او گفته بود كاىف است كه بدانيم عبداللّه

 .بست عباس دروغ مى از خدا بترس و بر من دروغ نبند، آن سان كه ِعكْرمه بر ابن! فعاى نا

 .عمر در شرح حال نافع و ِعكْرمه مشهور است اين سخن ابن

روايات : گويد بن حنبل در مورد نافع قابل توجه است، آن جا كه مى افزون بر اين، سخن امحد
 .)٤(نافع از عمر منقطع است

 

                                                           
 .٢٦٧ / ٨: اإلصابه) ١(
 .١٣٥ / ٢: ذيب التهذيب) ٢(
 .٧٠٧ / ١: ، تقريب التهذيب٣٤١ / ٧: ذيب التهذيب) ٣(
 .٣٧٠ / ١٠: ذيبذيب الته) ٤(
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نگاهى به شرح حال عبداللّه َبهى 

 .بن يسار است رسد و او مهان عبداللّه برخى از اين روايات به عبداللّه بهى مى

پس روايت او مرسل .  . . بن زبري بود عبداللّه، موالى مصعب: حجر در مورد وى گويد ابن
 .است

علما او را . عايشه براى من روايت كرد: گويد اين مرد هر گاه از عايشه روايت كرده است، مى
 .كند بن زبري روايت مى او فقط از عروة: اند تكذيب كرده و گفته

 از عبداللّه ياد كرده و از پدرش نقل كرده است كه به روايات بهى العللابن اىب حاِتم نيز در كتاب 
 .)١(اند شود و احاديث او مضطرب احتجاج منى

كلثوم آن چه بيان شد، مطالىب بود در مورد سندهاى روايات مربوط به ام. 

 .البته ما در اين جا راه اختصار را پيمودمي و از بررسى راويان ديگر اين روايت، چشم پوشيدمي

                                                           
  .٨٣ و ٨٢ / ٦: ذيب التهذيب) ١(
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 بخش سوم

 ها بررسى متن روايات و داللت آن
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 ها لت آنبررسى متن روايات و دال

با من بيا تا پس از بررسى راويان اين داستان، نگاهى به متون روايات و ! جستجوگِر حق
هاى به عمل آمده از سوى دمشنان  تا از نزديك شاهد غرض ورزى.  . . ها داشته باشيم هاى آن داللت

 .ـ باشيم در متام مراحل داستان ـ.  . . عليهم السالماهل بيت 

 :گريمي د حمور پى مىاين بررسى را از چن

 :محور يكم

 :هاىي كه بيان شد، چنني آمده است در روايت

كلثوم بيان كرده و اين كه   علّت خمالفت خود با عمر را كم سن و سال بودن امعليه السالمامام 
 .طالب، نگه داشته است بن اىب دخترش را براى پسر برادرش جعفر

من دخترامن را براى پسران جعفر نگه :  فرمودالسالمعليه على : خوانيم در روايت ابن سعد مى
 .ام داشته

 .ام من او را براى پسر برادرم مهيا كرده: در روايت حاكم آمده است كه حضرتش فرمود

 .او دختربچه است: خوانيم كه حضرتش فرمود سعد مى در روايت ديگر از ابن

 .اند ه نقل كردهاثري و ديگران نيز مهني گون عبدالرب، ابن البته ابن

 .او براى اين كار، كوچك است:  فرمودعليه السالمو در روايت بيهقى آمده است كه امام 

 نيامده است، مگر اين كه عمر دوباره بازگشت عليه السالمپس در اين روايات مطلب ديگرى از امام 
 . . . در روى زمني كسى نيست كه! او را به ازدواج من درآور؛ به خدا سوگند: و گفت

ـ كارى نكرد مگر اين كه دخترش را  آن سان كه در اين روايات آمده است ـعليه السالم و امام 
 .(!!). . . به نزد عمر فرستاد تا عمر او را ببيند

امر كرد تا وى را آماده سازند؛ عليه السالم و در برخى روايات اين مطلب اضافه شده است كه امام 
تا اگر مورد پسند او .  . .  او را به نزد عمر فرستادعليه السالم دند و امامپس او را آراستند و زينت كر

 .(!!). . . واقع گرديد و به او راضى شد، مهسر او باشد
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 نسبت به اين قضيه، از عدم پذيرش صريح و عليه السالمآور است كه چگونه موضع امام  شگفت
گردد و نظرش به اين  سخن خود باز مىشود و حضرتش به سرعت از  قاطع، به پذيرش دگرگون مى
 كند؟ سادگى و تا اين حد تغيري مى

 .حد اقل اين موضوع ترديد برانگيز است و نياز به تأمل و انديشه دارد! كند؟ چه كسى باور مى

شود، حقايقى كه  از ال به الى روايات پراكنده، حقايقى براى خواننده انديشمند، آشكار مى
اينك برخى از آن . ثار قدماى اهل حديث، هم چنان به صورت خمفى نگه داشته شوداند تا در آ كوشيده

 :مناييم روايات را بيان مى

بن عمر نقل كرده،  ـ با سند خود از طريق عبداللّه ٤٨٣متوفّاى  در روايىت كه ابن مغازىل ـ
 :چنني آمده است

آن چه مرا به اصرار و ! دبه خدا سوگن! اى مردم: بن خطّاب بر فراز منرب رفت و گفت عمر
 صلّى اللّه عليه وآلهطالب درباره دخترش واداشت، فقط اين بود كه از رسول خدا  بن اىب پافشارى بر على
 :گفت شنيده بودم كه مى

 إالّ نسيب وصهري، فإنهما يأتيان يوم القيامة؛ ]يوم القيامة[كلّ سبب و نسب وصهر منقطع «

 »يشفعان لصاحبهما

يشاوندى و دامادى در روز قيامت گسستىن است، مگر نسب و دامادى هر نسب و خو«
 .)١(»كنند آيند و براى صاحبانشان شفاعت مى با من، و اين دو، در روز قيامت مى

گفىت صحابه و تابعني شده بود، و در شود كه اين قضيه، مورد تعجب و ش از اين روايت معلوم مى
اى كه عمر را ناگزير كرد تا آشكارا و به طور  شد، به گونه گو مى و سطح شهر درباره آن گفت

علىن، هدف خود از اين خواستگارى را بيان كند و به خداوند سوگند ياد منايد كه اين كار او دليلى 
 شنيده بود و از اين رو، بر اين كار اصرار ه عليه وآلهصلّى اللّنداشته است جز آن چه كه وى از رسول خدا 

 . . . و پافشارى داشت

وىل اين منت، درباره اصرار و پافشارى او مطلىب را اضافه نكرده و توضيح نداده است كه اصرار و 
 ! نسبت به آن، به چه حنو بوده است؟عليه السالمپافشارى او چگونه بوده و عكس العمل امام 

 :خطيب بغدادى آمده استدر روايت 

ـ خواستگارى  بودعليها السالم كه از فاطمه  طالب دخترش را ـ بن اىب بن خطّاب از على عمر
آن چه مرا واداشته است تا زياد به نزد تو ! احلسن اى ابا: گفت آمد و مى كرد و بارها به نزد على مى

 . . . ام شنيده صلّى اللّه عليه وآلهبيامي، فقط سخىن است كه از رسول خدا 

                                                           
 .١٣٥ و ١٣٤: ، ابن مغازىلعليه السالممناقب اإلمام على بن اىب طالب ) ١(
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 .آمد مىعليه السالم در اين روايت تصريح شده است كه عمر بارها به نزد على 

در يكى از . شود ها بوى ديد احساس مى در برخى روايات ديگر، مطالىب است كه از آن
 :سعد آمده است هاى ابن نقل

عذر تو اين !  خدا سوگندبه: او دختربچه است، گفت:  كه فرمودعليه السالمعمر در پاسخ به امام 
 .دانيم كه هدف تو چيست نيست، وىل ما مى

به خدا : عمر گفت: اند، آمده است اسحاق نقل كرده در روايت دوالىب و حمب طربى كه از ابن
 .)١(خواهى مرا از اين امر بازدارى هدف تو اين نيست، بلكه مى! سوگند

نيز در اين قضايا نقش مهمى » تازيانه عمر«ها به صراحت بيان شده است كه   برخى روايتدر
در روايىت كه دوالىب با سند خود از اسلم، موالى عمر نقل كرده است، اين گونه . داشته است

 :خوانيم مى

ورت على با عباس، عقيل و حسن مش. كلثوم را خواستگارى كرد طالب، ام بن اىب عمر از على
 .كرد

ها فقط بر عدم بصريت تو در كارت  سپرى شدن روزها و ماه: عقيل عصباىن شد و به على گفت
 .شود اگر اين كار را اجنام دهى چنني و چنان مى! به خدا سوگند. افزايد مى

اين سخن او از روى نصيحت و خريخواهى نبود، بلكه ! به خدا سوگند: على به عباس گفت
 .)٢(بيىن، واداشته است به آن چه مىتازيانه عمر او را 

بن اسلم از پدرش روايت كرده، وىل قضيه خمالفت  از طرىف، ابو نعيم اصفهاىن نيز اين خرب را از زيد
 :خوانيم يت را مىبا هم اين روا. را حذف كرده است» تازيانه عمر«عقيل و سخن از 

طالب را به نزد خود فراخواند  بن اىب بن خطّاب، على كند كه عمر بن اسلم از پدرش نقل مى زيد
 آمد و با عباس، عقيل و حسني درباره )٣(پس از آن، على برخاست و به صفّه. و با او پنهاىن سخن گفت

كلثوم به عمر، مشورت كرد تزويج ام. 

 : شنيده است كه آن حضرت فرمودصلّى اللّه عليه وآلهعمر به من خرب داد كه از پيامرب : على گفت

 »كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إالّ سبيب ونسيب«

 .)٤(» مگر نسب و خويشاوندى منهر نسب و خويشاوندى روز قيامت گسستىن است،«

                                                           
 .٢٨٦: ذخائر العقىب ىف مناقب ذوى القرىب) ١(
 .مراجعه فرماييد) ٣١(به پاورقى مندرج در صفحه . ١٦٠: الذرية الطاهره) ٢(
 .شدبا جايگاهى بلندتر از زمني كه سقف آن از جريده خرما پوشيده است و حمل آسايش فقرا و بينوايان مى) ٣(
 .٤٢ / ٢: حلية االولياء) ٤(
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عالوه بر موضوع كوچك عليه السالم ها، در برخى از روايات آمده است كه امام  گذشته از اين
ام كلثوم و نگه داشنت او براى پسر برادرش، علّت ديگرى نيز براى خمالفت و امتناع خود  بودن سن
 .)١(او با من، دو امري و وىلّ ديگرى نيز دارد:  فرمودجا كه حضرتش آن. آورده است

 بود و بنا بر روايىت، امري مؤمنان على عليهما السالممنظور حضرت از آن دو، امام حسن و امام حسني 
 .، عقيل و عباس مشورت كردعليهما السالم با حسنني عليه السالم

 در اين باره است، عليه السالم است، حاكى از سكوت امام حسن اين روايت كه از اسلم نقل شده
 .كه اين سكوت به مرتله رضايت ايشان تلقّى شده است

 :بلكه در روايت ديگرى آمده است

: محد و ثناى خداى را به جا آورد و گفت. حسني ساكت ماند و حسن شروع به سخن كرد
 مهنشني صلّى اللّه عليه وآلهدارد؟ او با رسول خدا چه كسى پس از عمر شايستگى چنني امرى را ! پدرجان
او خالفت را به دست گرفت و به .  از دنيا رفت، از او راضى بودصلّى اللّه عليه وآلهگاه كه پيامرب  بود و آن

 (!!).عدالت رفتار كرد

وىل دوست نداشتم كارى را بدون رأى مشا دو نفر متام كرده ! راست گفىت پسرم: على گفت
 .)٢(باشم

بن حسن نقل كرده است، منافات  مليكه از حسن اىب وىل اين روايت، با روايىت كه بيهقى از ابن
 .او را به ازدواج عمويتان درآوريد: على به حسن و حسني گفت: در آن روايت آمده است. دارد

 .داو هم زىن مانند ديگر زنان است و حق انتخاب دار: ها گفتند آن

حتمل دورى از تو را ! پدرجان: على با خشم برخاست و حسن دامن لباس او را گرفت و گفت
 .ندارمي

 .)٣(پس او را به ازدواج عمر درآوريد: على گفت

ت دقّ. اند با اين حال، گروهى از روى عمد و آگاهانه به حتريف اين داستان دروغني پرداخته
بن جعفر  كلثوم با عون بن حسن، در ماجراى ازدواج ام عني مهني اختالف را از قول حسن! كنيد

 :خوانيم اند؛ در آن روايت مى روايت كرده

بن خطّاب بيوه شد، برادرانش حسن و حسني،  طالب، از عمر بن اىب كلثوم دختر على وقىت كه ام
 .)٤(. . . نزد او آمده و به او گفتند

                                                           
 .٢٨٩: ذخائر العقىب) ١(
 .٢٨٩: ذخائر العقىب) ٢(
 .١٣٦٦٠ مشاره ١٨٥ / ٧: السنن الكربى) ٣(
 .٢٩٠:  و ذخائر العقىب١٦٣ و ١٦٢: ة الطاهرهالذري) ٤(
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آورى را در بر گرفته  آور و مطالب باطل و خنده هاىي شرم اين روايىت طوالىن است كه دروغ
 .است

 :محور دوم

علّت خمالفت خود با ازدواج عليه السالم پيش از اين بيان شد كه در بسيارى از روايات، امام 
ام  گردد، اين  ها آشكار مى آن چه از اين روايت.  . . فرمود او بيان مىكلثوم را كوچك بودن سن

آمد و اصرار و  از اين رو بارها نزد حضرتش مى. كرد را تصديق منىعليه السالم است كه عمر، سخن امام 
حتى در برخى از روايات به اين امر تصريح شده . تا جاىي كه كار به ديد رسيد.  . . منود پافشارى مى

 :در روايت دوالىب و حمب طربى آمده است. تاس

 .او كوچك است: على گفت

. خواهى مرا از اين امر باز دارى عذر تو اين نيست، وىل تو مى! نه، به خدا سوگند: عمر گفت
 .)١(. . . گوىي، او را به نزد من بفرست اگر اين طور است كه تو مى

سنت زشت و ناپسند  و از آن جاىي كه صدور چنني اعماىل از عمر، در نزد علماى اهل
، عليه السالمها، از نقل علّت خوددارى امري مؤمنان على  بعضى از حمدثان و راويان آن.  . . منود مى

راجعه كند، اين كسى كه به روايت خطيب بغدادى م.  . . اند اصرار، ديد و تكذيب عمر پرهيز كرده
 .موضوع از ديده او پنهان خنواهد ماند

 :محور سوم

اى خواست و  گاه على پارچه آن.  . . : گويد كند و مى ابن سعد از واقدى و ديگران نقل مى
با اين، نزد عمر برو: كلثوم گفت آن را پيچيد و به ام . . . 

اى را  كلثوم را صدا زد و پارچه امعلى، : اسحاق آمده است در عبارت حمب طربى به نقل از ابن
 . . . با اين، نزد او برو: به وى داد و گفت

كلثوم به نزد پدرش بازگشت،  از اين رو، وقىت ام. اين كار به اين جهت بود كه عمر او را ببيند
 .او پارچه را باز نكرد و جز من، به چيزى نگاه نكرد: گفت

بن  مهانند سبط ر نظر برخى از علماى اهل سنت ـآرى، چنني رفتارى از خليفه مسلمانان د
 .ـ زشت و ناپسند جلوه كرده است كه به زودى سخنان او را بيان خواهيم كرد جوزى

 .اند روى اين اساس، برخى ديگر از حمدثان، اين موضوع را در رواياتشان، نياورده

 :بشر دوالىب اين گونه روايت كرده است ابو

                                                           
 .٢٨٦: ، ذخائر العقىب١٥٨ و ١٥٧: الذرية الطاهره) ١(
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. .  .ه وم را ـكلث على، امبه نزد : ـ صدا زد و گفت اى بود كه در آن وقت دختربچ
ما حاجىت را كه خواسته بودى : گويد رساند و مى پدرم به تو سالم مى: امرياملؤمنني برو و به او بگو

 . . . برآوردمي

 :خطيب بغدادى نيز اين گونه روايت كرده است

و را به ازدواج من درآورا: كلثوم را خواستگارى كرد و گفت عمر از على، ام. 

 .ام بن جعفر نگه داشته من او را براى پسر برادرم عبداللّه: على فرمود

 .كند كسى هبتر از من، حال او را رعايت منى! به خدا سوگند: عمر گفت

 . . . پس از آن، على او را به ازدواج عمر درآورد و عمر به نزد مهاجرين آمد

 :محور چهارم

 :اند، از مجله ور زشت و شنيعى را نقل كردهدر اين داستان ام

كلثوم را آرايش كنند تا به نزد عمر  على دستور داد تا ام: سعد از واقدى آمده است در روايت ابن
 .برود؛ پس او را آماده كردند

 .او را آراستند: بن عامر آمده است در روايت خطيب بغدادى از عقْبة

كلثوم به نزد عمر  وقىت كه ام:  آمده استعليه السالماز امام باقر عبدالرب و ديگران  در روايت ابن
 (!!).آمد، عمر، ساق پاى او را برهنه كرد

 .آرى، اين مطالب در اوج زشىت و شناعت است

كنند كه چنني اعمال زشىت را  به راسىت، آيا دروغ پردازان و جاعالن اين روايات شرم منى
ها متنفّر شده و به زشىت  ها را بشنود، از آن ى از مردم عادى آناعمال زشىت كه اگر يك! سازند؟ مى

 !كند اعمالشان اعتراف مى

 !كنند؟ جعل و نقل مىعليه السالم كنند كه اين قضاياى زشت را از زبان امام باقر  آيا شرم منى

بينيم برخى از حمدثان اهل سنت دست به  روى مهني اساس، مى. آرى، به راسىت شرم آور است
عمر دستش را بر او : گويد اثري اين قضيه را تلطيف كرده است و مى ابن. اند حتريف اين قضايا زده

 .گذاشت

 .عمر، بازوى او را گرفت: اند دوالىب و حمب طربى در اين مورد، اين گونه آورده

 (!!).عمر او را گرفت و به آغوش كشيد: گويند در جاى ديگر مى

 .اند  نيشابورى در اين زمينه چيزى نقل نكردهبرخى نيز چون بيهقى و حاكم

مسان مضمون اين قضيه را  ابن: گويد كند، مى گاه كه اين قبيل روايات را نقل مى حمب طربى، آن
 . . . به طور اختصار آورده است
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 .)١(اما آن چه او نقل كرده است، چيزى از اين مطالب را ندارد

بن جوزى  سبط. اند از طرىف، برخى از ناقالن داستان، به طور صريح، اين قضيه را تكذيب كرده
 :گويد در اين زمينه مى) ٦٥٤ درگذشته(

عمر . كلثوم را به نزد عمر فرستاد، تا عمر او را ببيند على، ام: نويسد  مىاملنتظمجد من در كتاب 
 (!!). ملس كردساق او را برهنه كرد و به آن دست زد و

ـ اين كار زشت و قبيحى است؛ اگر  !به خدا سوگند به نظر من ـ: افزايد جوزى مى سبط ابن
 .كرد ، با او چنني رفتارى منى)٢(او كنيز هم بود

از طرىف، مسلمانان اتفاق نظر دارند كه ملس كردن زن ناحمرم جايز نيست؛ پس چگونه اين كارها 
 .)٣(دهند؟ مىرا به عمر نسبت 

در روايت خطيب بغدادى از بوسيدن و گرفنت ساق . اى كاش تنها ملس كردن بود: نگارنده گويد
 (!!).پا سخن به ميان آمده است

 :محور پنجم

خواندمي كه عمر . اند، در برگرينده نوعى نيت است سعد و ديگران نقل كرده منت روايىت كه ابن
ها  ؛ به اين معنا كه عمر از آن)٤(ها به او نيت گفتند به من نيت بگوييد و آن: مهاجرين گفتبه 

 به اتفاق و مهدىل بني مهسران و داشنت فرزندان به من،: اى را درخواست كرد و گفت نيت ويژه
 .)٥(بسيار، تربيك و نيت گوييد

هليت بود كه به اتفاق نظر مهه هاى دوران جا پر واضح است كه اين نوع نيت گفنت، از رسم
 .از گفنت آن ى فرموده بودصلّى اللّه عليه وآله مسلمانان، رسول خدا 

 :كند بن حنبل به سند خود، اين گونه روايت مى در اين زمينه، امحد

                                                           
 .٢٨٩: ذخائر العقىب: نگاه كنيد به) ١(
ـ احكام خاصى براى رفتار با كنيز مطرح است كه هرگز قابل  اعم از شيعه و سنى شايان ذكر است كه در فقه مسلمانان ـ) ٢(

به هر حال، قبح و شناعت فعل عمر، در جاى خود باقى است و مقصود . باشد  منىقياس با احكام رفتار با زن آزاد
 .جوزى حنفى از عبارت فوق، اشاره به مهني نكته است ابن

 .٢٨٩ و ٢٨٨: تذكرة اخلواص) ٣(
، ٣٧٨ / ٧: ، أُسد الغابه٥٠٩ / ٤: ، اإلستيعاب٣٧٥٨٦ مشاره ٢٦٩ / ١٣: ، كرت العمال٣٣٩ / ٨: الطبقات الكربى) ٤(

 .٤٦٥ / ٨: اإلصابه
» رفاء«هاى لغت واژه  براى آگاهى از معناى اين گونه نيت، به كتاب لسان العرب و ديگر كتاب. ٢٨٧: ذخائر العقىب) ٥(

 .مراجعه مناييد
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عقيل، پسر ابوطالب ازدواج كرده بود، او به نزد ما آمد و ما با : بن عقيل گويد بن حممد عبداللّه
 نيت و تربيك گفتيمآن نيت دوران جاهلى، به او. 

 ما را از اين گونه صلّى اللّه عليه وآله اين گونه نيت نگوييد، چرا كه پيامرب! آرام باشيد: عقيل گفت
خدا بر تو مبارك كند، اين امر بر تو . خدا براى تو مبارك گرداند: بگوييد: نيت باز داشت و فرمود

 .)١(مبارك باشد

و از آن جاىي كه اين سخن عمر، نشانگر جهل و ناداىن او نسبت به اوامر و نواهى رسول خدا 
هاى دوران جاهلى را زنده كند؛  خواسته سنت  است، يا بيانگر اين است كه او مىصلّى اللّه عليه وآله

بنا بر اين، در . اند تا اين منت را حتريف منايند و در آن تصرف كنند ى اهل سنت ناگزير شدهعلما
 :خوانيم  حاكم چنني مىمستدرك

 .گوييد؟ آيا به من نيت منى: عمر به نزد مهاجرين آمد و گفت

 : بيهقى آمده استالسنن الكربىدر 

 .كت و خري، دعا كردندها براى او به بر و آن.  . . عمر به نزد مهاجرين آمد

 .از طرىف، خطيب بغدادى اصالً اين قضيه را در تاريخ خود نقل نكرده است

 

 :محور ششم

 .حمور ديگرى از اين داستان كه قابل بررسى است، مثره اين ازدواج دروغني است

ه دنيا كلثوم پس از ازدواج با عمر، پسرى به نام زيد ب ام: ها آمده است در تعدادى از اين روايت
 .آورد

بن عمر و رقيه، دختر عمر را به دنيا  او، زيد: در روايت سعد و گروه ديگرى چنني آمده است
 .آورد

ها  و فاطمه و زيد كه مادر آن.  . . : منايد نووى در خبش تعداد فرزندان عمر، اين گونه نقل مى
٢(. . . كلثوم بود ام(. 

 :چنني آمده استعليه السالم ر روايت ابن قُتيبه، درباره دختران امري مؤمنان على د

. . . ٣(ها را ذكر كردمي كلثوم فرزنداىن به دنيا آورد كه آن ام(. 

                                                           
 .٢٥٥٥٠  حديث١٨٣ / ١٤: نگاه كنيد به وسائل الشيعه. ٤٨٤ / ٤: بن حنبل  امحدمسند) ١(
 .٣٣٤ / ٢: ذيب االمساء واللغات) ٢(
 .١٢٢: املعارف) ٣(
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 :محور هفتم

كلثوم پس از مرگ عمر است يكى از حمورهاى قابل بررسى در اين داستان ساختگى، ازدواج ام. 

د پسران جعفر، امكلثوم را به  در چندين روايت بيان شده است كه پس از عمر، عون، سپس حمم
د : اند اند، گفته كلثوم شده مهسرى گرفتند؛ وىل مهني كساىن كه قائل به ازدواج آن دو با امعون و حمم

 .در نربد شوشتر كشته شدند و اين نربد در دوران خالفت عمر روى داد

در اين زمينه گويدابن عبدالرب : 

و برادرانش  مادر او ـ.  به دنيا آمدصلّى اللّه عليه وآلهطالب در زمان رسول خدا  بن اىب بن جعفر عون
عون و برادرش حممد، در . ـ امساء بنت عميس خثْعمى بود طالب بن اىب عبداللّه و حممد، پسران جعفر

 .)١(جنگ شوشتر شهيد شدند و هيچ فرزندى نداشتند

 :گويد وى در ادامه مى

او مهان كسى .  . . به دنيا آمدصلّى اللّه عليه وآله طالب در زمان رسول خدا  بن اىب بن جعفر حممد
و در .  . . طالب، ازدواج كرد بن اىب كلثوم دختر على بن خطّاب، با ام است كه بعد از مرگ عمر

 .)٢(جنگ شوشتر شهيد شد

اين جنگ در زمان . بن جعفر در جنگ شوشتر شهيد شد عون: گويد ابن حجر در اين مورد مى
 .)٣(خالفت عمر روى داد و عون هيچ فرزندى نداشت

 .)٤(ابن اثري نيز مهني گونه اظهار نظر كرده است

نگاران، به صراحت  ر است كه اين نربد در دوران خالفت عمر روى داده است و تاريخشايان ذك
حجر نيز در اين عبارتى كه از او نقل كردمي، به اين موضوع  ابن. )٥(اند اين موضوع را بيان كرده

 .تصريح كرده است

 !و، به سخنان متناقض اينان توجه دارد و در شگفت خواهد بودج آرى، پژوهشگِر حقيقت

 :محور هشتم

بن جعفر يا  عون: كلثوم ازدواج كرد سخن ديگر اين كه، به راسىت كدام يك از اين دو برادر با ام
 !بن جعفر؟ حممد

                                                           
 .٣١٥ / ٣: اإلستيعاب) ١(
 .٤٢٤ و ٤٢٣ / ٣: اإلستيعاب) ٢(
  .٦١٩ / ٤: اإلصابه) ٣(
 .٣٠٢ / ٤: أُسد الغابه) ٤(
  .٥٥٠ / ٢: ، الكامل ىف التاريخ١٧٤ / ٣: تاريخ طربى) ٥(
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سعد و دارقُطْىن  ابن. هاى خمتلفى وارد شده است روايات اهل سنت در اين مورد، به صورت
كلثوم از دنيا رفت و برادرش،  عون در دوران زندگى ام: ـ گويند  آمده استاإلصابهآن سان كه در  ـ

 .سپس حممد نيز درگذشت و عبداللّه او را به ازدواج خود درآورد. حممد او را به مهسرى گرفت

كنم،   مىمن از امساء بنت عميس، شرم: گفت ام كلثوم مى: كند سعد اين گونه روايت مى ابن
كلثوم در نزد عبداللّه از دنيا  وىل ام. ترسم چرا كه دو پسرش در نزد من مردند و من بر اين سومى مى

 .)١(رفت

هنگامى كه عمر كشته شد، : گويد او مى. كند ابن قُتيبه اين داستان را به گونه ديگرى نقل مى
بن جعفر با او ازدواج  سپس عون. وم ازدواج كرد و در دوران زندگى او مردكلث بن جعفر، با ام حممد

٢(كلثوم در نزد او از دنيا رفت كرد و ام(. 

كلثوم را پيش از ازدواج عون با او  بن جعفر با ام قُتيبه ازدواج حممد كنيد كه ابن مالحظه مى
 . ذكر كرده و هيچ نامى از عبداللّه به ميان نياورده استدانسته است و وفات او را در نزد عون

در شرح حال ام كلثوم، به جريان ازدواج او بعد از عمر و نيز به  از طرىف، گرچه ابن عبدالرب
بن جعفر  اى نكرده است، با اين وجود، در شرح حال حممد مسأله ازدواج عون با او، هيچ اشاره

 :گويد مى

كلثوم دختر  بن خطّاب، با ام طالب مهان كسى است كه بعد از مرگ عمر بن اىب بن جعفر حممد
 .)٣(طالب، ازدواج كرد بن اىب على

 :محور نهم

 .مناييم بن جعفر مى در اين خبش، نگاه كوتاهى به شرح حال عبداللّه

 با عليها السالمحضرت زينب . بود عليه السالمهاشم، زينب دختر امري مؤمنان على  او مهسر عقيله بىن
 .زيست تا اين كه بعد از واقعه كربال از دنيا رفت مهسرش عبداللّه مى

 :نويسد مىعليها السالم ابن سعد در شرح حال زينب 

بن عبداملطَِّلب با او ازدواج  طالب بن اىب بن جعفر طالب بود، عبداللّه بن اىب زينب، دختر على
كلثوم  هاى على، عون اكرب، عباس و حممد و يك دختر به نام ام چهار پسر به ناممثره اين ازدواج، . كرد
 .بود

                                                           
 .٣٣٨ / ٨: الطبقات الكربى) ١(
 .١٢٢: املعارف) ٢(
 .٤٢٤ / ٣: اإلستيعاب) ٣(
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كند و  ِذئب نقل مى اىب بن فَديك از ابن بن امساعيل سعد در ادامه، روايىت را از حممد ابن
 :گويد مى

تر على، طالب، با زينب دخ بن اىب بن جعفر عبداللّه: بن مهران به من اين گونه گفت عبدالرمحان
على، ليال بنت مسعود نيز ازدواج كرد كه هر دو، مهسر عبداللّه ] بيوه[زمان با مهسر  او هم. ازدواج كرد

 .)١(بودند

ها زينب دختر  مادر آن: گويد نووى در شرح حال عبداللّه، پس از مشارش نام فرزندان او مى
 .)٢( بودصلّى اللّه عليه وآلهختر رسول خدا طالب، از فاطمه د بن اىب على

بن  طالب بن اىب زينب، دختر على: نويسد  مىعليها السالمابن حجر درباره حضرت زينب 
 . و مادرش فاطمه بودصلّى اللّه عليه وآله خدا عبداملطَِّلب، هامشى و نواده رسول

 :منايد بن اثري، زينب را اين گونه معرىف مىا: نويسد وى در ادامه مى

وى دخترى خردمند، فهميده و .  پا به عرصه وجود ادصلّى اللّه عليه وآلهاو در دوران زندگى پيامرب 
بن جعفر، درآورد، فرزنداىن براى او به دنيا  پدرش او را به ازدواج پسر برادرش عبداللّه. سخنور بود

او در . سپس به شام برده شد. كشته شد، مهراه او بودعليه السالم ام حسني هنگامى كه برادرش ام. آورد
هنگامى كه در آن جملس، آن مرد شامى، خواهرش فاطمه را به عنوان . بن معاويه حاضر شد جملس يزيد

كنيز خواست، زينب لب به سخن گشود و يزيد را مورد خطاب قرار داد و سخناىن ايراد كرد كه 
٣(اين داستان معروف و مشهور است. ت قلب اوستنشانگر خرد و قو(. 

كلثوم دختر امري مؤمنان  كلثومى كه در زمان معاويه درگذشته، مهان ام اگر آن ام.  . . بنا بر اين
آن  ـ.  . . بن جعفر شده است كه بعد از مرگ عون و حممد، مهسر عبداللّه.  . .  باشدعليه السالمعلى 

بن جعفر، دو خواهر  مفهوم چنني سخن، اين است كه عبداللّه.  . . ـ سان كه در اين روايات آمده بود
و اين امرى است كه اجنام آن، جايز نيست و حتى سخن گفنت .  . . را با هم، به مهسرى گرفته است

 . . . باشد به آن نيز روا منى

 :گويد او مى. بيان كرده استسعد اين فراز را با دقّت  از اين رو، ابن

د امطالب، بعد از  بن اىب بن جعفر بن جعفر بود كه پس از او، برادرش عبداللّه كلثوم، مهسر حمم
  .درگذشت خواهرش زينب، با او ازدواج كرد
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 :محور دهم

كلثوم، چه كسى بر او  پرسش ديگرى كه در اين ميان مطرح است، اين است كه پس از مرگ ام
 ند؟مناز خوا

آيد؛ وىل بني اين روايات نيز  اند، به دست مى پاسخ اين پرسش از رواياتى كه در اين زمينه رسيده
ها را نقل  آن» يك راوى«اى كه حتى در رواياتى كه  به گونه.  . . اختالفات و تناقضاتى وجود دارد

 .خورد كرده است نيز اين اختالف و تناقض به چشم مى

كلثوم و زيد پسر او، چنني روايت  للّه بهى در مورد مناز بر جنازه امابن سعد از شعىب و عبدا
 .ابن عمر بر آن دو مناز گزارد: اند كرده

بن عاص  سعيد: گويد عمار و نافع نيز مهني داستان را روايت كرده است و مى بن اىب او از عمار
 .ها مناز گزارد بر آن

بن  اند كه سعد عمار نقل كرده بن اىب  از عمارنگاران به نقل جالب است كه برخى از تاريخ
 .)١(ها مناز خوانده است وقّاص بر آن اىب

كلثوم هر كه باشد؛ روايات نشانگر اين است كه او در زمان معاويه  به هر حال، منازگزار بر ام
 در مناز عليهما السالمو امام حسني درگذشت؛ چرا كه در اين روايات تصريح شده است كه امام حسن 

 .اند حضور داشته

ا آنچه از تاريخ ثابت شده اين است كه امدر واقعه عليها السالمكلثوم به مهراه خواهرش زينب  ام 
هنگامى كه به عنوان اسري به كوفه برده شد، خطبه معروىف در آن شهر ايراد كرد . كربال حضور داشت
 . شده استها نقل كه منت آن در كتاب

اثري و  ابن.  ذكر كرده استبالغات النساءـ در كتاب  ٢٨٠متوفّاى  اين خطبه را ابن طيفور ـ
، النهايه: هايشان مهچون در كتاب» فَرث«عده ديگرى از بزرگان علما و حمدثان نيز آن را در ذيل واژه 

 .اند  آوردهالعروس تاج و لسان العرب

 :عمار آمده است بن اىب داوود از عمار وايت ابوشايد به مهني جهت بوده كه در ر

كلثوم و پسرش حاضر بودم، جنازه پسر را در مسىت  من بر سر جنازه ام: عمار گويد بن اىب عمار
سعيد  عباس، ابو اما در ميان مردم، ابن. من به اين كار ايراد گرفتم. ايستد، قرار دادند كه امام مى
 .)٢(اين كار سنت است: ها گفتند آن. هريره نيز بودند قُتاده و ابو خدرى، ابو

. برد عمار اين داستان را بدون ذكر نام امامى كه بر آن دو مناز خواند، به پايان مى بن اىب عمار
 كلثوم چه كسى است؟ و پسر او كيست؟ آن كه توضيحى دهد كه اين ام مهچنني ىب
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 :عمار آمده است كه گويد بن اىب ز در روايت نساىي از عماربا

جنازه پسربچه را در جلو، در جهىت كه امام . اى حاضر بودم من بر سر جنازه زىن و پسربچه
در ميان مردم . ايستد، گذاشتند و جنازه زن را در پشت او قرار دادند و بر آن دو مناز خوانده شد مى
 .ها پرسيدم من در اين مورد از آن. هريره بودند قُتاده و ابوعباس،  سعيد، ابن ابو

 .)١(اين كار از سنت است: گفتند

اى  عمار فقط مهان روايت را نقل كرده است و به نام امام، نام دو مرده بن اىب جا، عمار در اين
اى  كه آيا ميان آن زن و پسربچه نسبىت بود يا نه؟ هيچ اشارهها مناز خوانده شد و اين  كه بر جنازه آن

 .كند منى

                                                           
 .١٩٧٦ مشاره ٣٧٤ / ٤: سنن نساىي) ١(



 QT

 چكيده بحث و پژوهش

 دخترش را به عليه السالممؤمنان على  آن سان كه مالحظه شد، سندهاى خمتلف اين روايت كه امري
عليهم  يتب كه مربوط به اين بانوى بزرگوار اهل بن خطّاب درآورد، و روايات ديگرى را ـ ازدواج عمر

ها سندى نيافتيم كه  ها را مورد بررسى و دقّت نظر قرار دادمي، وىل در آن ـ ارائه كردمي و آن  بودالسالم
 .بتوان به آن احتجاج و استدالل منود و بر آن تكيه كرد

ها پرداختيم و با ديد ريزبني و دقيق، سخنان  گاه به بررسى و حتقيق درباره منت اين روايت آن
مشاهده كردمي كه سخنان آنان رو . ها را در اين موضوع مالحظه منودمي  سنت و گفتار آنعلماى اهل

 .كنند در روى هم قرار گرفته و با هم تناقض دارند و يكديگر را تكذيب مى

 .از طرىف، از جهت داللت روايت نيز معلوم شد كه اين داستان هيچ اصل و اساسى ندارد

رسد اين است كه سازندگان اين داستان، در پى ساخنت  ه نظر مىاحتماىل كه در اين زمينه قوى ب
بن خطّاب خود از راويان اين  اند، چرا كه وقىت متوجه شدند كه عمر بن خطّاب بوده فضيلىت براى عمر

 :حديث نبوى است كه حضرتش فرموده است

 »كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إالّ سبيب ونسيب«

در روز رستاخيز گسستىن است، مگر نسب و خويشاوندى هر نسب و خويشاوندى، «
 .»من

، به خصوص براى امري مؤمنان عليهم السالمبيت  و اين حديث نشانگر فضيلت و منقبىت براى اهل
گفته مناوى، حتى حاكم نيشابورى آن را در رديف فضايل  است، به طورى كه بنا بهعليه السالم على 
اند تا با ساخنت داستان خواستگارى  ها خواسته ؛ از اين رو، آن)١(آورده است عليه السالمعلى  مؤمنان امري

، اين قضيه را با اين حديث شريف، مرتبط ساخته و بدين گونه، عليه السالمعمر از دختر امري مؤمنان على 
 .بن خطّاب بتراشند فضيلىت براى عمر

آن   سنت، مهني حديث را ىب ه تعدادى از حمدثان بزرگ اهلشاهد بر آن چه گفتيم، اين است ك
كنند، آن سان كه مهني حديث را از  بن خطّاب نقل مى كه ذكرى از اين داستان آمده باشد، از عمر

 .اند افراد ديگرى نيز به مهني گونه نقل كرده

 : فرمودعليه وآلهصلّى اللّه  خدا كند كه پيامرب متقى هندى اين حديث را از چند طريق نقل مى

 »كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إالّ سبيب ونسيب«
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هر نسب و خويشاوندى، در روز رستاخيز گسستىن است، مگر نسب و خويشاوندى «
 .»من

 :نويسد وىل در ذيل حديث مى

عباس و ِمسور  از عمر؛ مهچنني خطيب بغدادى از ابن.  . . اين حديث را خطيب بغدادى، حاكم،
 .اند  كردهنقل

 صلّى اللّه عليه وآلهعمر نقل كرده است كه پيامرب خدا  عساكر نيز از ابن ابن: گويد وى در ادامه مى
 :فرمود

 »كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إالّ نسيب وصهري«

هر نسب و پيوند دامادى، در روز رستاخيز گسستىن است، مگر نسب و پيوند دامادى «
 .)١(»من

 اين حديث را نقل كرده است كه پيامرب خدا عليه السالمطالب  بن اىب مناقب اإلمام علىمغازىل در  ابن
 : فرمودصلّى اللّه عليه وآله

 ». . . كلّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة«

 .». . . هر سبب و نسىب در روز رستاخيز گسستىن است«

عباس از عمر نقل كرده  بن جبري از ابن يث را با سلسله سند خود از سعيدگاه اين حد آن
 .)٢(است

 نقل شده صلّى اللّه عليه وآله از پيامرب خدا عليها السالمنظري اين حديث، روايىت است كه در شأن فاطمه 
 :فرمايد است كه حضرتش مى

 ». . . فاطمة بضعة مني«

 .». . . فاطمه پاره تن من است«

در مواضع متعدد روايت صلّى اللّه عليه وآله اى از اصحاب، از رسول خدا  اين حديث از طريق عده
 .شده است

هاى متفاوت اين حديث  هاى متعدد و جنبه  داللتعليهم السالمبيت  زماىن كه برخى از خمالفان اهل
از روى عمد، .  . . ـ مشاهده كردند، هاى صحاح خودشان نقل شده است  در كتابكه متقن را ـ
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 از دختر ابوجهل پرداختند و آن را به اين حديث عليه السالمبه ساخنت قصه خواستگارى امري مؤمنان على 
 .)١(. . . ربط دادند

 .داستان خواستگارى است.  . . ، هر دو حديثبدين ترتيب

 . . . عليه السالميكى خواستگارى عمر، از دختر امري مؤمنان على 

 (!!). از دختر ابوجهلعليه السالمديگرى خواستگارى على 

بود و خواستگارى على عليها السالم خواستگارى عمر موجب خويشاوندى و دامادى با فاطمه زهرا 
 (!!).آزار و اذيت او موجب عليه السالم

شنيده بود كه حضرتش صلّى اللّه عليه وآله خواستگارى عمر، به سبب سخىن بود كه از رسول خدا 
 :فرمود

 »كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إالّ سبيب ونسيب«

هر نسب و خويشاوندى، در روز رستاخيز گسستىن است، مگر نسب و خويشاوندى «
 .». . . من

صلّى اللّه عليه ، به جهت خمالفت با رأى و خواست رسول خدا عليه السالمضرت على و خواستگارى ح

 خواست تا دخترش را طالق عليه السالماز حضرت على صلّى اللّه عليه وآله تا جاىي كه رسول خدا .  . . وآله
 (!!).دهد

ستان معلوم با توجه به پژوهشى كه اجنام شد، وضعيت سندى اين دا.  . . كوتاه سخن اين كه
 . . . شد

 : عبارتند ازراويان اين داستان

 زبري، قاتل عمار ياسر و علماى دربارى امويان؛ غالم عمر، قاضى ابن

 .گر هستند اى دروغگو، جعل كننده و از نظر نقل حديث، ضعيف و تدليس  عدهرجال سند آن

به .  . . ت كه گفتيمبه احتمال زياد آن چه موجب جعل اين داستان شده است؛ مهان چيزى اس
 .برخى از راويان، در نقل هر دو ماجرا حضور دارند.  . . خصوص كه

 يك پرسش

شود كه با توجه به آن چه بيان شد، آيا هيچ وجه احتماىل وجود ندارد  اينك اين پرسش مطرح مى
ه ـ بر آن محل كرد؛ ب ها بر فرض قبول صحت سند آن هاى اين داستان را ـ كه بتوان روايت

اگر چه به  خصوص كه اين داستان در ميان اهل سنت مشهور است و رواياتى از طريق راويان شيعه ـ
 ـ پريامون اين قضيه نقل شده است؟ صورت شاذّ و واحد
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 پاسخ

اند،  ترديد روايات و گفتارهاىي كه در اين مورد، بيان شده ىب: گوييم در پاسخ به اين پرسش مى
 .ها به هيچ صورتى جايز و روا نيست  آنحاوى مطالىب است كه تصديق

 :اند، توجه كنيد به عنوان منونه، به اين روايىت كه نقل كرده

اى به نزد عمر فرستاد تا عمر او را ببيند كلثوم را با پارچه على، ام !كلثوم را  و دستور داد تا ام
 .و موارد ديگر.  . . !آماده سازند و او را زينت كنند

 .ها روشن است  دليل بطالن اينپرواضح است كه

ه وفات امچرا كه عدم اعتبار آن به واسطه .  . . كلثوم در زمان معاويه است منونه ديگر، قضي
 .شود حضور وى در واقعه كربال و جايگاه آشكار وى در حوادث آن، حمقّق مى

ها  ا فرد ديگرى بر آنو فالىن، ي.  . . بنا بر اين، آن زىن كه مهراه پسرش زيد، در يك روز مردند
كه نام تعدادى  كلثوم بوده ـ هاى عمر بوده است، خواه اين كه نامش ام يكى از زن.  . . مناز گزارد

 .كلثوم نبوده است ـ يا نامش ام )١(كلثوم بود ها ام از مهسران او، يا كنيه آن

داوود، نساىي و  هاى ابو ـ روايت ها و سندشان ت روايات آنبر فرض صح اين احتمال را ـ
 . . . كنند ديگران تأكيد مى

كلثوم دختر امري  ها وجود ندارد كه ام بدين ترتيب، هيچ سند يا مدركى دالّ بر اين گفته آن
كه  ها ـ تچرا كه مستندى جز مهني رواي.  . . ، براى عمر، زيد را به دنيا آوردعليه السالممؤمنان على 

 . . . ها معلوم گرديد ـ وجود ندارد و وضعيت آن بيان شد

عالوه بر .  . . مهني طور، هيچ مستندى بر اين گفته نيز وجود ندارد كه او دخترى به دنيا آورد
 .ها در اصل اين خرب و نام آن دختر، اختالف نظر دارند اين كه خود حمدثاِن آن

كلثوم هنوز  وقىت عمر مرد، ام: اند ندان اسالم است كه گفتهتأكيد بر اين مطلب، سخنان دانشم
 .كوچك و نابالغ بود

 .حممد نوخبىت از پيشينيان اماميه است يكى از آن دانشمندان شيخ ابو

كلثوم، صغري و نابالغ بود و عمر پيش از اين كه با او  ام: نويسد  خود مىاإلمامهوى در كتاب 
 .)٢(زفاف منايد، مرد

                                                           
 .٢١٢ ـ ٧٢ / ٢: إفحام األعداء واخلصوم) ١(
 .٩١ / ٤٢: ر األنوارحبا) ٢(
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در .  . . )١(ـ ١١٢٢درگذشته  بن عبدالباقى زرقاىن مالكى ـ عبداللّه حممد مهچنني شيخ ابو
رد، به اين نكته اشاره كرده است و  داصلّى اللّه عليه وآلهگفتارى كه پريامون معناى قرابت پيامرب گرامى 

 :گويد مى

، يعىن عبداملطَِّلب صلّى اللّه عليه وآله خدا منظور از قرابت و خويشاوندى، كساىن هستند كه به جد نزديك پيامرب

 :باشند؛ چرا كه حضرتش فرمود منسوب مى

 ؛» مكافأته غداً إذا لقيينمن صنع إىل أحد من ولد عبداملطَِّلب يداً فلم يكافئه ا يف الدنيا، فعلي«

هر كس به يكى از فرزندان عبداملطَِّلب خوىب كند و كارى براى او اجنام دهد و او پاداش وى را در «

 .»دنيا ندهد، پاداش او فرداى قيامت به هنگام ديدار من، بر عهده من است

 .اين روايت را طرباىن در املعجم األوسط از عثمان نقل كرده است

مناف، يا كساىن كه  ، كساىن كه به افراد پيش از عبداملطَِّلب منسوب هستند؛ مانند فرزندان عبدبنا بر اين

ها هستند، مانند فرزندان هاشم، برادر عبداملطَِّلب، يا كساىن كه به او منسوب هستند؛ وىل وى را نديده  مهسان با آن

 .وندش و با او مهنشيىن نداشتند، از قرابت و خويشاوندى او خارج مى

مهنشني بوده و او را صلّى اللّه عليه وآله رسد كه منظور، مردان و زناىن نيستند كه با پيامرب خدا  به نظر مى

به ضم ميم، حاء  اند؛ بلكه منظور از قرابت و خويشاوندى، على و فرزندان او، حسن، حسني و ُمحسن ـ ديده

 .بن خطّاب است مركلثوم، مهسر ع ـ و ام مفتوحه و سني مكسوره مشدده

ه عمر پيش از آن كه امرد و عون البتبلوغ برسد، م بن جعفر او را به مهسرى  كلثوم به سن
ـ  برادر آن دو او نيز مرد، سپس به ازدواج برادر او، حممد درآمد و حممد نيز مرد و عبداللّه ـ. گرفت

رد و از هيچ ي او را به مهسرى گرفت و امد كه كلثوم نزد او مك از آن سه نفر، فرزندى نياورد، جز حمم
كلثوم هيچ نسل و فرزندى ندارد؛  بدين ترتيب، ام. از وى دخترى به دنيا آورد كه در كوچكى مرد

 .)٢(مهان گونه كه نگارنده كتاب در مقصد دوم بيان كرده بود

از سوى ديگر و بر فرض ثبوت اصل ازدواج، گواه بر اين مطلب، پافشارى خود عمر بر اين امر 
 باشد و صلّى اللّه عليه وآلهاست؛ چرا كه هدف او از اين خواستگارى، تنها اين بود كه داماد پيامرب 

 .باشد، در نزد من صلّى اللّه عليه وآلهدوست دارم يكى از خاندان رسول خدا : گفت مى

 صلّى اللّه عليه وآلهكرد كه من به جز انتساب به رسول خدا  وى در سخنان خود بر اين نكته تأكيد مى
 .به دنبال چيز ديگرى نيستم

                                                           
 . آمده است٣٢ / ٤: شرح حال او در كتاب ِسلْك الدرر ىف أعيان القرن الثاىن عشر) ١(
 .هصلّى اللّه عليه وآل مبحث قرابة النىب ١٠ و ٩ / ٧: شرح مواهب اللدنيه) ٢(
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)١(ازدواج ام كلثوم با عمر در روايات اماميه
 

بن خطّاب با  در ضمن پرسشى كه پيشتر مطرح كردمي، اشاره منودمي كه حكايت ازدواج عمر
ت، مشهور است و رواياتى حاكى از اين ازدواج، در كتاب امهاى دانشمندان  كلثوم، در نزد اهل سن

در منابع رغم شهرت اين روايات نزد اهل سنت و نقل برخى احاديث  وىل على. شيعه نيز نقل شده است
اى كه اگر كسى به منابع  اند، به گونه اى از بزرگان ما، اصل اين روايت را انكار كرده اماميه، عده

شيعه مراجعه كند، اين انكار را در آثار شيخ مفيد، سيد مرتضى و سيد ناصر حسني فرزند نويسنده 
اند،   اين موضوع، قلم به دست گرفته و آثار افراد ديگرى كه در نقد و بررسىرمحهم اللّه عبقات االنوار
 .خواهد ديد

اند،  گوييم كه آن چه با سند معترب از طريق راويان شيعه نقل شده ما در اين جا به تأكيد مى
در اين زمينه سخن نوخبىت از دانشمندان شيعه . بيانگر مهان است كه در پاسِخ پرسش پيشني مطرح منودمي

ت را نقل كردميو گفتار زرقاىن از علماى اهل سن. 

 :)٢(مناييم اند بيان مى اينك رواياتى را كه در اين موضوع، در منابع شيعه و با سند معترب نقل شده

 :ث يكمحدي

 :كلثوم فرمود  در مورد ازدواج امعليه السالمامام جعفر صادق : در روايىت آمده است

 »إنّ ذلك فرج غُِصبناه«

  .»اين ناموسى است كه از ما غصب شده است«

 

                                                           
ت كه اين خبش، در نوشتار خنستني نيامده بود و آن را بنا به درخواست برخى از دانشمندان و فضال شايان يادآورى اس) ١(

اميد است كه با اين اضافات، حبث متام و . افزودمي، چرا كه حتقيق و بررسى ما فقط بر روى روايات اهل سنت متمركز بود
 .يدكامل گردد و توضيحى براى پاسخى باشد كه به اختصار بيان گرد

هاى دقيق، دريافتيم كه از حلاظ  البته در اين موضوع، روايات ديگرى هم در منابع اماميه نقل شده است كه پس از بررسى) ٢(
 .باشند سندى خمدوش و مردود مى
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 :حديث دوم

 : فرمودعليه السالمامام صادق : در روايت ديگرى آمده است

 .إنها صبية: سالمعليه الاملؤمنني  ملّا خطب إليه قال له أمري«

 بأس؟ مايل؟ أيب: فلقي العباس فقال له: قال

 وما ذاك؟: قال

أدع لكم مكرمة إالّ هدمتها،  ألعورنّ زمزم، وال! أخيك فردين، أما واللّه خطبت إىل ابن: قال

 .وُألقيمن عليه شاهدين بأنه سرق، والقطعن ميينه

 )١(»له إليهفجع. فأتاه العباس وسأله أن جيعل األمر إليه

او دختربچه : به او فرمودعليه السالم گاه كه عمر به خواستگارى آمد، امري مؤمنان على  آن«
 .است

 چه شده؟ آيا من عيىب دارم؟: پس از آن، عمر، عباس را ديد و به او گفت

 پرسى؟ چرا مى: عباس گفت

به خدا . را خواستگارى كردم، او مرا رد كرداز پسر برادرت، دخترش : عمر گفت
هاى مشا را نابود خواهم ساخت و دو  چشمه زمزم را ُپر خواهم كرد، مهه كرامت! سوگند

 .كنم كه او دزدى كرده است و دستش را قطع خواهم كرد شاهد عليه على اقامه مى

 آگاه كرد و از او  آمد و او را از سخنان عمرعليه السالمعباس به نزد امري مؤمنان على 
 .» نيز پذيرفتعليه السالم خواست تا اين موضوع را به او بسپارد، امام

 :حديث سوم

 :بن خالد و ديگران نقل شده، اين گونه آمده است در روايت ديگرى كه از سليمان

 نگه )٢( درباره زىن كه شوهرش مرده، پرسيدم كه كجا ِعدهعليه السالماز امام صادق : سليمان گويد
 دارد؟ آيا در خانه شوهرش ِعده نگه دارد، يا هر جا كه خبواهد؟

 .اش را نگه دارد تواند ِعده آرى، هر جا كه خبواهد مى:  فرمودعليه السالمامام 

 :گاه حضرتش فرمود آن

 )٣(»كلثوم فأخذ بيدها، فانطلق ا إىل بيته  ملّا مات عمر أتى امعليه السالم علياً إنّ«
                                                           

 .٢ و ١ حديث ٣٤٦ / ٥: الكاىف) ١(
 .كه زن پس از فوت شوهرش بايسىت از ازدواج خوددارى منايد) چهار ماه و ده روز(مدت زماىن : عده) ٢(
 .هاى فقهى نيز مطرح شده است ، اين خرب به جهت اشتمال بر حكم مزبور، در كتاب٢ حديث ١١٦ و ١١٥ / ٦: الكاىف) ٣(
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ا گرفت و به خانه كلثوم آمد، دست او ر  به نزد امعليه السالمهنگامى كه عمر ُمرد، على «
 .»خويش برد

تواند به اين  طرِف مقابِل ما، منى: گوييم با مهه اين تفاصيل، بر فرض پذيرش اين روايات، مى
روايات احتجاج كند و ما را به پذيرش موضوعى در اين زمينه ملزم سازد، زيرا ايت مطلىب كه از اين 

هاى ديدآميز عمر، عقِد ازدواجى  وعدهشود، اين است كه پس از ارعاب و  روايات استفاده مى
ديدها بود كه ام گاه كه عمر كشته  كلثوم به خانه عمر منتقل شد و آن صورت گرفت و پس از اين

 .كلثوم آمد، دست او را گرفت و به خانه خويش برد به نزد امعليه السالم شد، امام 

 :از طرىف، شايد مهني عبارت از حديث كه حضرتش فرمود

 ؛» دست او را گرفت و به خانه خويش بردعليه السالمى عل«

اند؛ مبىن بر اين كه عمر پيش  اى از دانشمندان بدان تصريح كرده شاهدى باشد بر آن چه كه عده
بلوغ، از دنيا رفت از رسيدن ام كلثوم به سن. 

آورد؟  مر پديد مىاز اين رو، اين خواستگارى و ازدواج حتميلى و ديدآميز، چه فضيلىت را براى ع
 وارد عليهم السالمبيت  و چنني خواستگارى و ازدواجى، چه نقص و عيىب را بر امري مؤمنان على و اهل

 سازد؟ مى

 !تواند دليلى بر صميميت و دوسىت طرفني باشد؟ آيا چنني ازدواجى مى

بدان گونه كه در  را عليه السالمعلى  مؤمنان ، امريبراى غصب و به دست آوردن اين دختروقىت عمر 
 چگونه بوده است كه امري غصب خالفتكند؛ پس ديدهاى او براى  روايت آمده است، ديد مى

و پريوانش را سراجنام ناگزير به سكوت كرده و به بيعت اجبارى ناچار ساخته عليه السالم مؤمنان على 
 !است؟

 .، بودغصب آن، به منظور از بني بردن آثار اين غصبتوان گفت كه  بلكه مى

 .بن يوسف ثَقَفى از عمر آموخت آرى، مهني شيوه را حجاج

 :به اين نقل تارخيى توجه كنيد

بن يوسف با دختر  هنگامى كه حجاج: گويد مى) ٢٠٤متوفّاى (حممد بن ادريس شافعى 
اج را تو حج: بن مروان گفت بن معاويه به عبدامللك بن يزيد بن جعفر ازدواج كرد، خالد عبداللّه

 بن جعفر ازدواج كند؟ واگذاشىت تا با دختر عبداللّه

 آرى، اين كار چه عيىب دارد؟: او گفت

 .اين بدترين عيب است! به خدا سوگند: خالد گفت

 چه طور؟: عبدامللك گفت
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از وقىت كه من با رمله دختر زبري، ازدواج كردم، ! اى امري مؤمنان! به خدا سوگند: خالد گفت
 .هاىي كه نسبت به زبري در قلب من بود، از بني رفت وتها و عدا دمشىن

پس . گويا عبدامللك خواب بود و من با گفنت اين سخن، بيدارش كردم: گويد خالد در ادامه مى
 .)١(حجاج نيز او را طالق داد. اى به حجاج نوشت و او را به طالق دختر عبداللّه واداشت از آن نامه

 سخن پايانى درباره ازدواج ام كلثوم

ه به پژوهشى كه اجنام شد، اينك اين پرسش مطرح است كه سراجنام، امكلثوم با چه كسى  با توج
 ازدواج كرد؟

 :گوييم در پاسخ به اين پرسش مى

ى پسران حضرت دخترانش را برا  معلوم شد كه آنعليه السالمپيشتر، از سخنان امري مؤمنان على 
به اين .  صورت پذيرفته بودصلّى اللّه عليه وآلهبلكه اين كار به امر رسول خدا . برادرش جعفر نگه داشته بود

 :نگاه كرد و فرمودعليهما السالم  به فرزندان على و جعفر صلّى اللّه عليه وآلهصورت كه روزى پيامرب خدا 

 »بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا«

 .)٢(» پسران ما و پسران ما، براى دختران ما هستنددختران ما، براى«

ا در خصوص امكلثوم در روايىت چنني آمده است ام: 

على كوچك بودن او را يادآور شد و گفت. كلثوم را خواستگارى كرد عمر از على، دخترش ام :
 .)٣(. . . ام ـ تربيت كرده يعىن جعفر او را براى پسر برادرم ـ

شود، حضرت تعيني نكرده كه كدام يك از پسران جعفر مورد  چنانچه در اين روايت مالحظه مى
دانيم كه منظور آن حضرت يا عون بوده است، يا حممد؛ چرا كه  وىل مى.  . . نظرش بوده است

 را به مهسرى عبداللّه عليها السالمدخترش زينب عليه السالم ـ امري مؤمنان على  گونه پيشتر گفتيم مهان ـ
 .ـ درآورده بود كه از مهه برادرانش بزرگتر بود ـ

ـ اختالف نظرى  هاست كه حبث پريامون روايات و گفتار آن در ميان علماى اهل سنت ـ
بر فرض  كشته شد، كه بر حسب روايات مذكور ـنيست كه عون در جنگ شوشتر، در زمان عمر، 

 .كلثوم در اين زمان در عقد عمر بود ـ ام ها صحت آن

 :كند وىل در مورد حممد، ابن حجر اين گونه اظهار نظر مى

                                                           
 .٢٠٥ / ٦: خمتصر تاريخ دمشق) ١(
 .١١٨٤ حديث ٢٤٩ / ٣: حيضره الفقيه من ال) ٢(
 .٣٧٥٨٦ مشاره ٢٦٩ / ١٣: ، كرت العمال٢٨٨: ذخائر العقىب) ٣(
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كلثوم  او بعد از عمر، با ام. عمرو از واقدى نقل كرده است كه كنيه حممد، ابوالقاسم بود ابو
 .دختر على، ازدواج كرد

 .حممد در جنگ شوشتر شهيد شد: گويد وى در ادامه مى

حممد، تا زمان على زنده بود و در ركاب حضرتش در جنگ صفّني حضور : گفته شده است
 .داشت

 :نويسد  مىاإلخوهدارقُطْىن در كتاب 

بن خطّاب  بن عمر در اين جنگ او با عبيداللّه. حممد، در جنگ صفّني كشته شد: شود گفته مى
 . شد و هر يك، ديگرى را از پاى درآورددرگري

 :نويسد  مىمعجم الشعراءمرزباىن نيز در اين زمينه در 

بكر كشته شد، حممد خمفى  بن اىب بكر در مصر بود، زماىن كه حممد بن اىب حممد، مهراه با حممد
 سوى فلسطني فرار بن جعفر، به او را راهنماىي كرد و حممد» غافق«و قبيله » عك«شخصى از قوم . شد
. او، حممد را از شر معاويه باز داشت. هاى خود از قبيله خثْعم رفت در آن جا نزد يكى از داىي. كرد

 .حممد نيز در اين زمينه شعرى سرود

او در جنگ : گويد اين مطلب ثابت شده است و گفتار واقدى را كه مى: نويسد وى در ادامه مى
 .)١(كند ىشوشتر به شهادت رسيد، رد م

كلثوم ازدواج كرد،  ـ با ام بنا بر فرض مذكور بنا بر اين، فردى كه پس از مرگ عمر ـ
 .عبدالرب بر اين مطلب تصريح كرده است بن جعفر است و آن سان كه گذشت، ابن حممد

 و پس از عليها السالم در مورد عبداللّه نيز بايد دانست كه امكان دارد او پس از مرگ مهسرش زينب
عبداللّه تا سال كلثوم، با او ازدواج كرده باشد، چرا كه طبق قول ابن مرگ شوهر ام ،زنده ٨٠ عبدالرب 

 .)٢(بود و نود سال زندگى كرد

                                                           
 .٧ / ٦: اإلصابه) ١(
 .١٧ / ٣: اإلستيعاب) ٢(
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 چكيده كتاب

هاى اهل سنت  اين حكايت از مشهورترين كتاب. سخن از ازدواج ام كلثوم با عمر بود.  . .
نگرى و دقّت متام،  ترين زواياى آن برداشته شد و با ژرف آورده شد و در اين پژوهش، پرده از پنهان

واقعيت امر توضيح . ها مورد بررسى قرار گرفت ها و راويان و اهداف آن سندها و چگونگى داللت آن
 .ها به پايان رسيد داده شد و گفت و گوها و جمادله

كلثوم داشته باشد و اگر قائل شومي   دخترى به نام امعليها السالم اين كه حضرت زهرا با فرض.  . .
 ؛كند كه ازدواج در شرع مقدس، فقط به صرف اجراى عقد نكاح، مصداقيت پيدا مى

 :گريى كرد توان اين گونه نتيجه  آمده است، مىكاىفبنا بر صحت معدود رواياتى كه در كتاب 

خواستگارى كرد و آن حضرت كوچكى اين عليه السالمدختر امري مؤمنان على كلثوم  عمر از ام ،
پس از رفت و آمدهاى مكرر عمر، . باشد را عذر آورد دختر و اين كه او نامزد پسرعموى خود مى

هاشم، آن حضرت امر اين دختر را به نظر   و ارعاب بىنعليه السالمسراجنام با ديد امري مؤمنان على 
ميلى و اكراه واقع  اس موكول كرد و اين ازدواج به معناى حتقّق صرِف عقد و با كمال ىبعمويش عب

 .شد

 . دخترش را به خانه خود برگرداندعليه السالماز اين رو، به جمرد مرگ عمر، حضرت على 

از آرايش كردن آن دختر و فرستادن : بنا بر اين، متام آن چه در كتب اهل سنت روايت شده است
نزد عمر به هبانه ارائه قطعه پارچه، تا خرب وفات اين دختر مهزمان با مرگ فرزندش از عمر، مهه و مهه او 

 .باشند پايه مى اساس و ىب از نظر علمى، ىب

 در زمان عليهم السالمبنا بر اين، براى سرپوش گذارى بر رفتارهاىي كه از عمر نسبت به اهل بيت 
عليه است و براى ادعاى وجود صفا و صميميت بني امري مؤمنان على  سرد زده عليها السالمحضرت زهرا 

 . . . توان به چنني داستاىن استدالل و استناد كرد  و عمر، منىالسالم
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Abstract 

The subject of the speech is the marriage between `Umar and 

Umm-a Kulthoum. The story has been narrated from the most 

well-known Sunnite books. In this research the hidden aspects of 

the story and its chains of narrators, their goals, and the way of 

denotation of each narration have all were carefully studied in 

depth, the reality of the matter was described, and debates and 

arguments finished. 

If we suppose that Hazrat Fatimah (peace be upon her) has a 

daughter named Umm-a Kulthoum and believe that marriage in 

Islam takes place just when marriage formula is read. So 

considering the small number of hadiths mentioned in al-Kafi, it is 

concluded that. 

`Umar proposed Umm-a Kulthoum, the daughter of Imam Ali. 

The Imam turned down his proposal and excused that she was a 

little girl and that she was her cousinوs fiancإe. After gg `Umar's 

numerous frequentations, his final threats against the 

Commander of the faithful, Ali (peace be upon him) and Bani Hashim, 

the Imam left that affair to `Abbas, his uncle. So the marriage took 

place unwillingly and reluctantly. 

So upon `Umar's death, Imam Ali returned his daughter to his 

house. Therefore, what has been narrated in the Sunnite books 

from the girlوs dressing up and sending her to `Umar in excuse of 

presenting a piece of cloth to her death news simultaneously with 

the death of her child whose father was `Umar are all baseless and 

unreal issues. 

Consequently, in order to cover up the (unacceptable) 

behaviors shown by `Umar towards Ahl al-Bayt (peace be upon them) at 

the time of Hazrat Fatimah (peace be upon her) and olso to claim that 

there existed sincerity and cordiality between Imam Ali (peace be 

upon him) and him this story cannot be reasoned and relied on. 
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