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بسم اهللا الرحمن الرحيم    

  

مقدمة المركز

ال يخفى أنّنا الزلنا بحاجة إلى تكريس الجهود ومـضاعفتها نحـو            

الفهم الصحيح واالفهام المناسب لعقائدنا الحقّة ومفاهيمنا الرفيعة،        

مما يستدعي االلتزام الجاد بالبرامج والمناهج العلميـة التـي توجـد             

مفاعلة الدائمة بين االُمة وقيمها الحقّـة، بـشكل يتناسـب    حالة من ال 

  . مع لغة العصر والتطور التقني الحديث

وانطالقاً من ذلك، فقـد بـادر مركـز االبحـاث العقائديـة التـابع               

لمكتب سماحة آية اهللا العظمى الـسيد السيـستاني ـ مـد ظلّـه ـ إلـى        

ر االسـالمي   اتّخاذ منهج ينتظم على عدة محاور بهدف طرح الفكـ         

  .الشيعي على أوسع نطاق ممكن

 عقد الندوات العقائدية المختـصّة، باستـضافة      : ومن هذه المحاور  

نخبة من أساتذة الحوزة العلمية ومفكّريها المرمـوقين، التـي تقـوم             

  نوعاً على الموضوعات الهامة، حيث يجري تناولها بالعرض والنقد 
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 فيها، ثـم يخـضع ذلـك        والتحليل وطرح الرأي الشيعي المختار    

الموضـوع ـ بطبيعـة الحـال ـ للحـوار المفتـوح والمناقـشات الحـرة          

  .لغرض الحصول على أفضل النتائج

والجل تعميم الفائدة فقد أخذت هـذه النـدوات طريقهـا إلـى             

  .شبكة االنترنت العالمية صوتاً وكتابةً

كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الصوتي والمرئـي وتوزيعهـا          

مراكز والمؤسسات العلمية والشخـصيات الثقافيـة فـي شـتى       على ال 

  .أرجاء العالم

  وأخيراً، فـإن الخطـوة الثالثـة تكمـن فـي طبعهـا ونـشرها علـى                 

بعــد » سلــسلة النــدوات العقائديــة«شــكل كــراريس تحــت عنــوان 

  .إجراء مجموعة من الخطوات التحقيقية والفنية الالزمة عليها

القــارئ الكــريم واحــد مــن وهــذا الكــراس الماثــل بــين يــدي 

  .السلسلة المشار إليها

.سائلينه سبحانه وتعالى أن يناله بأحسن قبوله

  

  مركز االبحاث العقائدية

   فارس الحسون
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بسم اهللا الرحمن الرحيم                                    

  

  تمهيد

الحمد هللا رب العـالمين، والـصالة والـسالم علـى محمـد وآلـه          

يبين الطاهرين، ولعنـة اهللا علـى أعـدائهم أجمعـين مـن االولـين               الط

  .واالخرين

بحثنا في هذه الليلة حول مسألة تزويج أُم كلثوم مـن عمـر بـن               

الخطّاب، وهذه المسألة أيضاً قضية تاريخية، ولكنّها ليـست قـضية           

              لها مداليلها، ولهـا آثارهـا فـي العقائـد، الن ة محضة، بل إنتاريخي

ايا يجب أن تنظر وتلحظ بدقّة، ويستفاد منها أُمور أُخـرى مـا              القض

  .وراء هذه القضايا

لقد ثبت عند الفريقين أن عمر بن الخطّـاب فـي سـبيل خالفـة               

 وعلـى بيتهـا، هـذا موجـود فـي           ÷أبي بكر اعتدى علـى الزهـراء        

  .المصادر عند الفريقين

ة لمـاذا   ثم إنّه خطب بنت أمير المؤمنين أُم كلثوم، هذه الخطبـ          

  كانت ؟ وما الغرض منها ؟
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  وهل تحقّق هذا التزويج والتزوج أو لم يتحقق ؟

  ، ولم يزوجه ابنته ؟× إن لم يتحقق، فلماذا رده علي 

 وإن كان قد تحقّق هذا التزويج، فهل تحقق عن طـوع ورغبـة أو             

  تحقق في ظروف خاصة ومالبسات معينة ؟

هـل البيـت، فـأين      إن كان عن طوع ورغبة وميـل ورضـا مـن أ           

  صارت تلك القضايا واالعتداءات على البيت ؟

  وإن لم يكن هناك طوع ورغبة فإذن كيف كان هذا التزويج ؟

ــل تنتهــي هــذه القــضية    ــدما تحل ــة، لكنّهــا عن ه تاريخيفالقــضي

  .التاريخية إلى قضايا أُخرى، ويستكشف منها أُمور أُخرى

ذه القضية، ولـو كانـت      ولذا نرى أن علماء الفريقين يهتمون به      

قضية تاريخية محضة، فأي تأثير لهذا التزويج أو عـدم وقـوع هـذا              

 التزويج، إن كان الخبر صادقاً أو لم يكن، إن كان االمـر واقعـاً أو لـم        

يكن، فلماذا تؤلف هـذه الكتـب ؟ ولمـاذا هـذه المقـاالت، وهـذه                

 فيـد وإلـى   البحوث ؟ وهذه االسئلة واالجوبة منذ قبل زمان الشيخ الم         

يومنا هذا ؟ ولماذا اشـتهار هـذا الخبـر فـي كتـب أهـل الـسنّة، مـن          

  حديث وتاريخ وكتب تراجم الصحابة، وإلى غير ذلك ؟

إذن، ليست القضية قـضية تاريخيـة محـضة ينظـر إليهـا كخبـر               

  .يحتمل الصدق والكذب، وال يهمنا ما إذا كان صادقاً أو كان كاذباً
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خبرالبحث حول سند ال   

  

  رواة الخبر

هذه القضية موجودة في كتب أصحابنا وفي كتب الـسنّة، مـن            

  :أشهر رواة الخبر من أهل السنّة

   .١  ـ ابن سعد، في الطبقات١

   .٢  ـ أبو بشر الدوالبي، في كتاب الذرية الطاهرة٢

   .٣  ـ الحاكم النيسابوري، في المستدرك٣

   .٤  ـ البيهقي، في السنن الكبرى٤

   .٥ خطيب البغدادي، في تاريخ بغداد ـ ال٥

  

                                                
  .٤٦٢ / ٨الطبقات الكبرى  ١
  .١٦٥ ـ ١٥٧: الذرية الطاهرة ٢
  .١٤٢ / ٣المستدرك  ٣
  .١١٤ و ٦٣ / ٧السنن الكبرى  ٤
  .١٨٢ / ٦تاريخ بغداد  ٥
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 .١  ـ ابن عبدالبر، في االستيعاب٦

   .٢  ـ ابن االثير، في أُسد الغابة٧

   .٣  ـ ابن حجر العسقالني، في االصابة٨

فتالحظون وجود الخبر في كتب الحديث، وفي كتب تـراجم          

  .الصحابة، وفي كتب أُخرى

اً تحقيقيـاً، ال يكـون      فالبد من البحث عن هذا الخبر بحثاً علميـ        

فيــه أي إفــراط أو تفــريط بــأي نقطــة أساســية موجــودة فــي هــذه   

  .االخبار

  : قبل كلّ شيء، نالحظ

هذا الخبر غير موجـود فـي الـصحيحين، وكـم مـن خبـر               : أوالً

  .كذّبوه لعدم كونه في الصحيحين

هذا الخبر غير موجود في شيء من الصحاح الـستّة، فقـد            : ثانياً

  .بها على عدم رواية هذا الخبراتفق أربا

ــاً ــاجم     : ثالث ــسانيد والمع ــن الم ــيء م ــي ش ــيس ف ــر ل ــذا الخب   ه

  الحديثية المعتبرة المشهورة، كمسند أبي يعلى ومسند أحمد 

                                                
  .١٩٥٤ / ٤االستيعاب  ١
  .٦١٤ / ٥أسد الغابة  ٢
  .٤٩٢ / ٤االصابة  ٣
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معاجم الطبراني، وغير هذه الكتب، هذا الخبر        ومسند البزّار، وكذا  

.غير موجود فيها

نتهـي إلـى أهـل البيـت        إن كثيراً من أسانيد هـذا الخبـر ت        : رابعاً

  .أنفسهم، وهذا مما يجلب االنتباه، والبد من التأمل في هذه الجهة

 وأنا أذكر أوالً روايات القوم عن أهل البيت، ثم أذكـر روايـاتهم            

  .عن غير أهل البيت

  

   ^رواية القوم هذا الخبر عن أهل البيت

  :أما رواية القوم عن أهل البيت

 كم النيسابوري، عـن الـصادق، عـن       ، رواه الحا  × عن الصادق   

وإن عمر خطب أُم كلثوم ابنة علي بـن أبـي طالـب             : أبيه، عن جده  

  .وتزوج بها

أي . هذا حديث صـحيح االسـناد ولـم يخرجـاه       : يقول الحاكم 

  .البخاري ومسلم

  .هذا منقطع: لكن الذهبي يتعقّب هذا الخبر فيقول

  .هذا مرسل: والبيهقي يقول

  .حينئذ ال يتم سنده

  رواه البيهقي عن أبي عبداهللا الحاكم صاحب المستدرك ـ وهو 
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، وفي السند أحمد بن عبدالجبار، × شيخه ـ بسنده عن الصادق  

كتبت عنه وأمـسكت عـن الروايـة        : وهذا الرجل قال ابن أبي حاتم     

كان يكذب، قال أبو أحمد     : عنه، لكثرة كالم الناس فيه، قال مطين      

رأيت :  تركه ابن عقدة، قال ابن عدي      ليس بقوي عندهم،  : الحاكم

   .١ أهل العراق مجمعين على ضعفه

الراوي االخر في هذا السند عند البيهقي يونس بن بكيـر، عـن             

لـيس هـو بقـوي،      : ليس هو عندي بحجـة، قـال النـسائي        : أبي داود 

ينبغـي أن يتثبـت فـي أمـره،         : ضعيف، الجوزجاني يقول  : وقال مرةً 

مـا كـان    : ديني ال يحدث عنه، قال أحمد     كان ابن الم  : قال الساجي 

قـال  . كـان فيـه لـين    : أزهد الناس وأنفرهم عنه، قال ابـن أبـي شـيبة          

   .٢ كان يتّبع السلطان وكان مرجئاً: الساجي

، رواه ابن عبـدالبر فـي االسـتيعاب وابـن     × عن االمام الباقر  

  .حجر في االصابة

ول عـن   عمرو بن دينار، الحظوا، الميمـوني يقـ       : لكن في سنده  

ال شـيء ذاهـب     : ضـعيف منكـر الحـديث، عـن ابـن معـين           : أحمد

   ضعيف: ضعيف الحديث، أبو حاتم يقول: الحديث، ابن عدي يقول

                                                
  .١/٤٤تهذيب التهذيب  ١
  .١١/٣٨٢تهذيب التهذيب  ٢
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  : واهـي الحـديث، البخـاري     : وعامة حديثه منكر، أبـو زرعـة يقـول        

ليس بـالقوي،   : ليس بشيء، الترمذي يقول   : فيه نظر، أبو داود يقول    

: ضــعيف، الــدارقطني: نــسائي أيــضاًلــيس بثقــة، ال: النــسائي يقــول

ال يحلّ كتـب حديثـه إالّ   : ضعيف، ابن حبان  : ضعيف، الجوزجاني 

على جهة التعجب كان يتفرد بالموضوعات عن االثبات، البخـاري   

ضـعيف،  : ال يتابع على حديثـه، ابـن عمـار الموصـلي          : في االوسط 

 .١ ضعيف: الساجي

جتبى، يرويه عنـه  ويروون هذا الخبر عن الحسن بن الحسن الم      

  .البيهقي بسنده في السنن الكبرى

  :لكن في السند

   .٢ سفيان بن عيينة، وفيه كالم

ووكيع بـن جـراح، وفيـه كـالم السـباب منهـا شـرب المـسكر               

   .٣ والفتوى بالباطل وغير ذلك

   .٤ وابن جريج، وفيه كالم كثير

  

                                                
  .٨/٢٧تهذيب التهذيب  ١
  .٤/١٠٦تهذيب التهذيب  ٢
  .١١/١١٠، تهذيب التهذيب ١٣/٤٧٢، تاريخ بغداد ٤/٣٣٦ميزان االعتدال  ٣
  .١/٥٢٠، تقريب التهذيب ٢/٦٥٦، ميزان االعتدال ٦/٣٥٩تهذيب التهذيب  ٤
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يـر  وابن أبي مليكه، كان من الخـوارج، وكـان مؤذّنـاً البـن الزب           

 .١ هذا بتهذيب التهذيب. بمكة وقاضياً له

  ، وعــن × فهــذه روايــاتهم عــن أهــل البيــت، عــن الــصادق  

  .× ، وعن الحسن بن الحسن المجتبى × الباقر 

  : ^ رواية القوم هذا الخبر عن غير أهل البيت

وأما عن غير أهل البيت، ننظر في أسانيد ما رووا عن غير أهـل         

  :البيت

 في الطبقات، وعنه ابن حجـر فـي االصـابة،       في إخبار ابن سعد   

وفيه أيضاً هـشام بـن سـعد قـال          . فيه وكيع بن الجراح، وقد ذكرناه     

لم يكن بالحافظ، وكان يحيى القطّان ال يحدث عنه، وقـال           : أحمد

: ضعيف، قال ابن عـدي    : ليس بذاك القوي، قال النسائي    : ابن معين 

: عيف، أبو حاتم  ض: مع ضعفه يكتب حديثه، الدوري عن ابن معين       

ال يحتج به، ذكره ابن عبد البر فيمن ينسب إلـى الـضعف ويكتـب          

كـان  : حديثه، ذكره يعقوب بن سفيان في الضعفاء، قـال ابـن سـعد     

   .٢ يستضعف وكان متشيعاً

                                                

  .٢٦٨ / ٥تهذيب التهذيب  ١

  .١١/٣٧هذيب التهذيب ، ت٤/٢٩٨ميزان االعتدال  ٢
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في خبر رواه ابن عبدالبر وابن حجر عن أسلم مولى عمر، فـي             

كـان  : بـن سـعد   عبداهللا بن وهب، تكلّم فيه ابن معـين، قـال ا          : سنده

 يدلّس، قال أحمد في حديث ابن وهب عن ابن جـريج شـيء، وقـال              

صدق النّه يأتي بأشياء ال يأتي بها غيره، ذكره ابن عدي       : أبو عوانة 

 .١ في الكامل في الضعفاء

في رواية الخطيب في تاريخ بغداد عن عقبة بن عامر الجهني،           

ن والي مصر   موسى بن علي اللخمي، هذا الرجل كا      : في هذا السند  

لـيس بـالقوي، وكـذا    : ، قال ابـن معـين  ١٦١ حتّى سنة ١٥٥من سنة  

  .قال ابن عبدالبر فيما انفرد به، هذا الراوي االول

وفد علـى  : والراوي الثاني أبوه علي بن رباح اللخمي، فهو أوالً       

ال أجعل في حلّ من سماني      : قال: معاوية وكان من أصحابه، وثانياً    

، كان من المقربين عند عمر بن عبدالعزيز ثـم          علي فإن اسمي علي   

   .٢ عتب عليه، فأغزاه أفريقيا، فلم يزل بها إلى أن مات

هـذا مـن والة     : والراوي االخيـر عقبـة بـن عـامر الجهنـي، أوالً           

معاويـة، وهـذا الــشخص قاتـل عمــار بـن ياسـر فــي صـفّين، وهــذا       

  ر ضرب الشخص هو الذي ضرب عمار بأمر عثمان بن عفّان ـ باش

                                                

  .٦/٦٦، تهذيب التهذيب ٤/١٢٤، الكامل ٢/٥٢١ميزان االعتدال  ١

  .٧/٢٨٠تهذيب التهذيب  ٢



١٦

  

  

ــذيب         ــي، ته ــب الجهن ــي لق ــساب ف ــاب االن ــوا كت ــار ـ الحظ عم  

 .٣  ، طبقات ابن سعد٢  ، حسن المحاضرة١ التهذيب

رواية ابن سعد في الطبقات، عن عطاء الخراسـاني، وقـد أورد            

البخــاري عطــاء الخراســاني فــي الــضعفاء، وذكــره ابــن حبــان فــي 

 ، والذهبي أورده في     ٥  ، والعقيلي في الضعفاء الكبير     ٤ المجروحين

ــال       ــضعفاء، ق ــي ال ــي ف ــاب المغن ــي كت ــضاً أورده ف ــزان، وأي المي

  .بطل االحتجاج به: السمعاني

وروى ابن سعد وغيره هذا الخبر عن الواقدي محمد بـن عمـر             

أبـو  . متـروك : كذّاب، البخاري : الواقدي، والواقدي قال أحمد عنه    

  هـو عنـدي    : يـضع الحـديث، ابـن راهويـه       : متروك، النـسائي  : حاتم

فيـه ضـعف،    : ليس بثقة، الدارقطني  : ممن يضع الحديث، ابن معين    

ضعفوه فـي الحـديث وتكلّمـوا       : تكلّموا فيه، ابن خلّكان   : السمعاني

 .٦ تركه مجمع على : أئمة الحديث ضعفوه، والذهبي: فيه، اليافعي

                                                
  .٢١٦ / ٧تهذيب التهذيب  ١
  .٥٥٨ / ١حسن المحاضرة  ٢
  .٢٥٩ / ٣طبقات ابن سعد  ٣
  .١٣٠ / ٢المجروحين  ٤
  .١٤٤٤ترجمة رقم : الضعفاء الكبير ٥
  ، مرآة الجنان ٦١٩ / ٢، المغني في الضعفاء ٦٦٢ / ٣دال ميزان االعت: راجع ٦

  في: ، االنساب١٤٤: ، طبقات السيوطي١٩٤ / ٢، تقريب التهذيب ٢٠٧حوادث 



١٧

  

  

في رواية يروونها في كتاب االصابة وفي االسـتيعاب بـسندهم           

  .رحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطابعن عبدال

ضـعيف، ابـن    : عبدالرحمن بن زيد، قال أحمـد     : في هذا السند  

ضـعفه علـي بـن المـديني        : ليس بشيء، البخاري وأبو حـاتم     : معين

 ضـعيف، : أوالد زيد بن أسلم كلّهم ضـعيف، النـسائي  : جداً، أبو داود  

لـيس ممـن   : ضعيف جداً، ابن خزيمة: ضعيف، ابن سعد: أبو زرعة 

: منكــر الحـديث، الطحــاوي : يحـتج أهــل العلـم بحديثــه، الـساجي   

روى عـن   : حديثه في النهاية من الضعف عند أهل العلم، أبو نعـيم          

 أبيه أحاديث موضوعة وهذا الحديث عن أبيـه ابـن الجـوزي أجمعـوا     

   .١ الحظوا هذه الكلمات في تهذيب التهذيب. على ضعفه

 فـي جميـع هـذه الكتـب التـي           وقد حقّقت أسـانيد هـذا الخبـر       

ذكرتها، ولم أجد حديثاً سالماً عـن طعـن كبيـر، لربمـا تكـون فـي                

بعض االخبار طعون طفيفة أو تجريحات في بعض الرجـال يمكـن    

االغماض عنها، لكن أسانيد هذا الخبر في جميع هذه الكتب التـي            

  .ذكرتها كلّها ساقطة، وقد ذكرت لكم القسم االوفر من االسانيد

                                                                                                                                              
  . لقب الواقدي

  .١٦١ / ٦تهذيب التهذيب  ١



١٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٩

  

  

  

  

  

  

  البحث حول متن الخبر    

حينئذ ننظر في متون الخبر، ولم أقرأ لكم بعد شيئاً من المتون،            

  :وهنا نقاط

  :النقطة االُولى

يظهر من االخبار أن الناس تعجبوا من خطبة عمـر بنـت علـي،              

وإلحاح عمر الشديد على أن يتـزوج ابنـة علـي، وتعجـبهم واضـح              

أيهـا النـاس واهللا مـا    : ثر، حتّى صعد عمـر المنبـر وقـال    وسيتّضح أك 

حملني على االلحاح على علي بن أبي طالب ابنته، إالّ أنّي سمعت             

فـأردت أن يكـون لـي       » كلّ سبب ونسب منقطع   «: رسول اهللا يقول  

  .منه نسب وصهر

أكثر تردده إليه ـ أي إلـى علـي ـ     : في رواية الخطيب البغدادي

  .دهعاو: وفي بعض االلفاظ



٢٠

  

  

فــي روايــة طبقــات ابــن ســعد، وروايــة الــدوالبي فــي الذريــة  

  .إنّه هدد علياً: الطاهرة

والخطبة ال تحتاج إلى تهديد، إما تكون وإما أن ال تكون، وال       

  !!تحتاج إلى تهديد 

لما بلغه ـ بلـغ عمـر ـ منـع عقيـل       : وفي رواية في مجمع الزوائد

   .١ ويح عقيل، سفيه أحمق: عن ذلك قال

التهديــد : وفــي روايــة الذريــة الطــاهرة، وفــي مجمــع الزوائــد 

  .بالدرة، هذه درة عمر المعروفة

لكن أبو نعيم، لما ينقل الخبـر فـي حليـة االوليـاء، يـسقط مـن                 

  .الخبر ـ بنفس السند ـ التهديد ومنع عقيل من هذا التزويج

ــاء ــشر  ٢ راجعــوا حليــة االولي ــة أبــي ب ــين رواي ــه وب  وقــارنوا بين

  .والبي في كتابه الذرية الطاهرةالد

  

  :النقطة الثانية

  :عندما خطب عمر ابنة علي، اعتذر علي بأشياء

  .إنّها صغيرة أو إنّها صبية :أوالّ

                                                
  .٤/٢٧٢مجمع الزوائد  ١
  .٣٤ / ٢حلية االولياء  ٢



٢١

  

.الحظوا طبقات ابن سعد والبيهقي

  :العذر االخر

  إنّــــي الرصــــدها البــــن أخــــي، أو إنّــــي حبــــست بنــــاتي  

  .على أوالد جعفر

  .دركهذا في الطبقات وفي المست

إن لي أميرين معـي ـ يعنـي الحـسن والحـسين ـ،        :العذر الثالث

  .  أي تشيرون}فَماذَا تَأْمرون{أميرين أي مشاورين 

  .االمر االخر شاور عقيالً والعباس أيضاً، هذه المشورات

  فاالعتذارات هذه لماذا ؟ والتهديدات من عمر لماذا ؟

  

  :النقطة الثالثة

إن علياً أعطاهـا ـ   : ب الطبقات وغيرهذكر الواقدي كما في كتا

انطلقـي بهـذا إلـى عمـر، وكـان      : أي البنت ـ بردة أو حلّة، وقال لها 

ما نـشر البـردة   : قصده أن ينظر إليها، فلما رجعت البنت قالت البيها     

وال نظر االّ إلي.  

هكذا يصورون، أن علياً أراد أن ينظر إليها عمر بـن الخطـاب،             

سلها إليه، وهذا ما استقبحه بعض علمائهم، ولذا لم    فبهذا العنوان أر  

يتعرض لنقله كثير منهم، إن علياً يرسل بنته وهي صبية صغيرة إلـى   

  بعنوان أن ينظر إلى البردة ـ القطعة من القماش ـ !! عمربهذا العنوان 



٢٢

  

  

 لكن في االصل وفي الواقع، يريد علي أن ينظر الرجل إلى ابنتـه أمـام        

  .ظوا بقية االقوالالح! الناس 

  

  :النقطة الرابعة

أمر علي بأُم كلثـوم فـصنعت، وفـي روايـة           : في رواية الطبقات  

ــن عــامر  ــة ب ــا  : الخطيــب عــن عقب ــت البنــت، فأعطاه ــت، زُين   فزُين

 القماش، بأن تحمل القماش إلى المسجد فينظر عمر إليهـا ليـرى هـل             

  تعجبه البنت أو ال ؟

كـشف عـن    ! × البـاقر  وفي رواية ابن عبد البـر وغيـره عـن         

ساقها، فلما أخـذت القمـاش إلـى المـسجد أمـام النـاس، فبـدل أن               

  .ينظر الرجل إلى القماش نظر إليها، وكشف عن ساقها

 كشف عن سـاقها، بنـت علـي       : فجاء بعضهم، وهذّب هذه العبارة    

 وضع يـده عليهـا، وقـال      : قال ابن االثير  ! في المسجد وعمر يفعل هذا      

  .ضمها إليه: عها، وفي رواية اخرىأخذ بذرا: الدوالبي

  .أما الحاكم والبيهقي فلم يرويا شيئاً من هذه االشياء

هذا قبيح واهللا، لو كانـت      : قلت: وهنا يقول السبط ابن الجوزي    

أمة لما فعل بها هذا، ثم بإجماع المسلمين ال يجوز لمس االجنبية،            

  .فكيف ينسب عمر إلى هذا



٢٣

  

  

  !وون ؟وهل كان لمساً فقط كما ير

  

  :النقطة الخامسة

قال عمر للناس في المسجد بعد أن وقع هذا التزويج، قال وهو            

  .رفّئوني رفّئوني ـ أي قولوا لي بالرفاء والبنين: فرح مستبشر

هذا في الطبقـات وفـي االسـتيعاب وفـي االصـابة وغيرهـا مـن            

  . الكتب

ثم إن هذا أي قول النـاس للمتـزوج بالرفـاء والبنـين، هـذا مـن               

  رسـوم الجاهليــة، وقــد منـع عنــه رســول اهللا، والحـديث فــي مــسند    

   .٢  ، وهو أيضاً في رواياتنا، الحظوا كتاب وسائل الشيعة١ أحمد

ولذا نـرى أن بعـضهم يحـور هـذه الكلمـة أو ينقلهـا بـالمعنى،                 

فدعوا له : قال لهم أال تهنّئوني، وفي البيهقي : الحظوا الحاكم يقول  

  .بالبركة

  

  :دسةالنقطة السا

على فرض وقوع التزويج، فهل له منها ولد أو أوالد ؟

                                                
  .٤٥١ / ٣مسند أحمد  ١
  .١٨٣ / ١٤وسائل الشيعة  ٢



٢٤

  

  

  .ولدت له زيداً، أي ذكراً اسمه زيد: في بعض الروايات

  .زيد ورقية: وفي رواية الطبقات

زيـد  : وفي رواية النووي في كتاب تهـذيب االسـماء واللغـات          

  .وفاطمة

  .ولدت له ولداً قد ذكرناهم: وفي رواية ابن قتيبة في المعارف

  .إذن، أصبحوا أكثر من اثنين

  

  :النقطة السابعة

في موت هذه العلوية الجليلة مع ولدها في يـوم واحـد، هكـذا            

يروون، إنّها ماتت مع ولـدها فـي يـوم واحـد، وشـيعا معـاً، وصـلّي             

  .عليهما معاً

صـلّى عليهمـا عبـداهللا بـن عمـر،          : ابن سعد يقـول عـن الـشعبي       

  .عيد بن العاصصلّى عليهما س: ويروي عن غير الشعبي

صلّى عليهما سـعد بـن أبـي        : وفي تاريخ الخميس للدياربكري   

  .وقّاص

  .وهي قضية واحدة

  ماتــت فــي زمــن معاويــة، وكــان الحــسن والحــسين قــد : قــالوا

  .اقتديا باالمام الذي صلّى عليهما، أي صلّيا خلفه



٢٥

  

  

لكن المروي حضور أُم كلثوم في واقعة الطف وأنّها خطبـت،           

  .جودة في كتاب بالغات النساء البن طيفور وغيرهوخطبتها مو

ولذا نرى أنّهم عندما ينقلون هذا الخبـر فـي الكتـب المعتبـرة ـ      

 إن: كصحيح النسائي مثالً، أو صحيح أبي داود مثالً ـ يقـول أبـو داود   

  .الجنازة كانت جنازة أُم كلثوم وولدها شيعا معاً

        أي أم كلثوم ؟ غير معلوم، وابنها م ن ؟ غير معلوم، ال يـذكر      لكن 

  .شيئاً

حـضرت  : وإذا راجعتم النسائي فبنفس السند ينقل عن الـراوي        

  .جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي االمام إلى آخره

فمن المـرأة ؟ غيـر معلـوم، ومـن الـصبي ؟ غيـر معلـوم، وهـل                   

  .بينهما نسبة ؟ غير معلوم

  

  :النقطة الثامنة

عمر بن الخطّاب بأبناء عمها جعفـر       إنّهم يذكرون تزوجها بعد     

 ابن أبي طالب، ولم أتعرض لما ذكروا في تزوجها بعـد عمـر، لكثـرة              

االضطرابات الموجودة فيما ذكروا، والنّه إلى حـد مـا خـارج عـن           

  .البحث

  وبما ذكرنا ظهر أن جميع أسانيد الخبر ساقطة، متون الخبر 



٢٦

  

  

: نحـو مـن االنحـاء، وأمـا    متعارضة متكاذبة، ال يمكن الجمع بينهـا ب       

أرسلها علي إلى عمر في المسجد، أخـذ عمـر بـساقها، ضـمها إلـى       

  .نفسه، وأمثال ذلك، فكلّ هذه االُمور ال يمكن أن يصدق بها عاقل

  .هذا فيما يتعلّق بروايات السنّة باختصار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٧

  

  

  

  

روايات الشيعة حول هذا الموضوع    

  

 الموضوع، روايات أصحابنا حـول هـذا        وأما رواياتنا حول هذا   

  :الموضوع تنقسم إلى ثالثة أقسام

  

  :القسم االول

يشتمل على ما ال نصدق به، أو ال يصدق به كثيـر مـن النـاس،                

ولمـا  : وذلك أن المرأة التي تزوج بهـا عمـر كانـت مـن الجـن، أي            

خطب عمر أُم كلثوم، اهللا سبحانه وتعالى أرسل جنّية وسلّمت إلـى           

عمر، وكذا، هذه االشياء ال يصدق بها كثير من الناس على االقـل،           

  .إذن ال نتعرض لهذه االخبار

  :القسم الثاني

ما روي في هـذا البـاب مـن طرقنـا، إالّ أنّـه ضـعيف سـنداً وال                   

  .نعتبره

  :القسم الثالث

  ما هو صحيح سنداً، وأنقل لكم ما عثرت عليه وهو صحيح 
  



٢٨

  

  

  .ناسنداً، فقط من كتب أصحاب

  

  :الرواية االُولى

 إنّهـا : لما خطب عمر قال له أمير المـؤمنين       : × عن أبي عبداهللا    

مـا ذاك ؟  : مالي ؟ أبي بأس ؟ قال   : فلقي العباس فقال له   : صبية، قال 

خطبت إلى ابن أخيك فردني، أما واهللا العورن زمـزم وال أدع      : قال

نّه سرق والقطعن   لكم مكرمة إالّ هدمتها، والُقيمن عليه شاهدين بأ       

يمينه، فأتاه العباس فأخبره، وسأله أن يجعل االمر إليه فجعلـه إليـه،    

  .فزوجها العباس

زوجهــا العبــاس بعــد هــذه المقــدمات، أمــا فــي كتــب القــوم،  

فالتهديد كان موجوداً، االلحاح والمعاودة والتردد على علي، كـلّ          

 روايتنــا عــن هــذا كــان موجــوداً، إالّ أن هــذه القطعــة نجــدها فــي 

  .× الصادق 

   .١ هذه الرواية في كتاب الكافي، كتاب النكاح

  

  :رواية أُخرى

   عن امرأة توفي ×عن سليمان بن خالد، سألت أبا عبداهللا 

                                                
  .٥/٣٤٦الكافي  ١
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زوجها أين تعتد ؟

  مــسألة شــرعية، المــرأة زوجهــا يتــوفّى، يمــوت، فزوجتــه أيــن 

  تعتد عدة الوفاة، في بيت زوجها تعتد، أو حيث شاءت ؟

  لما مـات عمـر      ×إن علياً : حيث شاءت، ثم قال    بلى :×قال  

  .أتى أُم كلثوم فأخذ بيدها، فانطلق بها إلى بيته

لما مات عمر جاء علي إلى باب داره، وأخذ بيد ابنتـه وانطلـق              

  .بها إلى بيته

   .١ هذا في كتاب الطالق من الكافي

  

  :رواية أُخرى

فـي تـزويج أُم     : ×   وهي الصحيحة الثالثة، عـن أبـي عبـداهللا        

  .إن ذلك فرج غصب منّا، إن ذلك فرج غصبناه: كلثوم فقال

   .٢ هذا أيضاً في كتاب النكاح

إنّه كان هنـاك تهديـد مـن الرجـل، بـأي شـكل مـن                : وتلخّص

االشكال، في روايتنا التهديد بالسرقة، في رواياتهم ما كـان تهديـد       

  . المصادر فراجعوابالسرقة لكن التهديد كان موجوداً، وأعطيتكم

                                                
  .٦/١١٥الكافي  ١
  .٣٤٦ / ٥الكافي  ٢
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 إذن التهديد كان، وأمير المؤمنين فوض االمر إلـى العبـاس، ولـم     

يوافق أوالً، إعتذر بأنّها صغيرة، إعتـذر بأنّهـا صـبية، إعتـذر بأشـياء           

  االمر إلـى  ×أُخرى، ولم يفد اعتذاره، وإلى أن هدد، وفوض علي          

ن الروايـة   العباس، فزوجها العبـاس، وذلـك فـرج غـصب منّـا، إالّ أ             

تقول بأنّه لما مات جاء علي وأخذ بيدها وانطلق بها إلى بيته، يظهر             

أنّها قد انتقلت إلى دار عمر، لكنّها بعد وفاته أخذ علـي بيـدها، أي           

شيء يستفاد منه، أخذ بيدها وانطلق بها إلى بيته، هذا ما تـدلّ عليـه        

.رواياتنا المعتبرة، ال أكثر

ه منها ولد أو أوالد، ال يوجد عندنا فـي        أما أنّه دخل بها، كان ل     

  .االدلّة المعتبرة

اشتركت رواياتنا ورواياتهم في التهديد، وفـي اعتـذار         : وأيضاً

علي، وفي أن علياً أوكل االمر إلى العباس، وأن عليـاً كـان مكرهـاً          

 يهـدد ويـسكت فـي مثـل هـذه           ×في هذا االمر، وإذا كان علي       

لتهديد فيما يتعلّق بأمر الخالفة حتّـى       القضية، فالحظوا كيف كان ا    

  !سكت علي ؟

أما أنّها زينت، أُرسلت إلى عمر، أرسلت إلى كذا وكذا، هـذا            

ــل     ــة أه ه أئمــو ــاذ اهللا أن يتف ــداً، ومع ــا أب ــي رواياتن ــر موجــود ف   غي

  بمثل هذه االُمور بالنسبة إلى ابنة أمير المـؤمنين سـالم اهللا            ^البيت  

  .عليه
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  خالصة البحث                                        

  

إن هذه القـضية    : أنّي لو سئلت عن هذه القضية أقول      : وتلخّص

خطب عمر أُم كلثوم من علي، هدده واعتـذر      : تتلخّص في خطوط  

علي، هدده مرة أُخرى، وجعل يعاود ويكرر، إلـى أن أوكـل علـي     

فالعقـد وقـع،    االمر إلى العباس، وكان فرج غصب من أهل البيت،          

والبنت انتقلت إلى دار عمر، وبعد موته أخـذها علـي، أخـذ بيـدها               

  .وأخذها إلى داره

ليس في هذه الروايات أكثر من هذا، وهذا هو القدر المشترك           

  .بين رواياتنا وروايات غيرنا

  أما مسألة الـدخول، مـسألة الولـد واالوالد، وغيـر ذلـك، فهـذا               

  .كلّه ال دليل عليه أبداً

 التفت علماء الفريقين إلى هذا االستنتاج، وأذكر لكم كلمـة         وقد  

  .من عالم شيعي، وكلمة من عالم من أهل السنة
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يقول النوبختي في كتاب له في االمامـة، النـوبختي مـن قـدماء      

 إن أُم كلثوم كانت صـغيرة، : أصحابنا له كتاب في االمامة يقول هناك   

  .ومات عمر قبل أن يدخل بها

ه المجلسي فـي كتـاب البحـار عـن كتـاب االمامـة              وهذا ما نقل  

   .١ للنوبختي

ــنة     ــوفى س ــالكي المت ــاني الم ــول الزرق ــول١١٢٢ويق   وأُم :  يق

  .كلثوم زوجة عمر بن الخطّاب مات عنها قبل بلوغها

   .٢ هذا في شرح المواهب اللدنية

  فالحظوا كم كذبوا وكم افتروا وكم وضعوا في هذا الخبـر ؟ وكـم         

ضية ؟ وليست القضية إالّ خطبة وتهديداً واعتذاراً مـن         زادوا في الق  

علي، ثم إلحاحاً وتهديداً من عمر، ثم إيكـال االمـر إلـى العبـاس،               

  .ووقوع العقد، وانتقال البنت إلى دار عمر، وال أكثر من هذا

 ولو أردت أن أذكر لكم نصوص ما جاء في كتبهم، وخاصة فـي            

ابة، واالسـتيعاب، وأُسـد     كتاب الذرية الطاهرة، وفـي كتـاب االصـ        

 الغابة، لو ذكرت لكم كلّ نصوص رواياتهم في هذه المسألة لطـال بنـا            

   المجلس وانتهى إلى ليلة أُخرى أيضاً، لكنّي لم أقرأ كلّ النصوص،

  

                                                
  .٤٢/٩١بحار االنوار  ١
  .٧/٩شرح المواهب اللدنية  ٢
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 وإنّما ذكرت لكم النقاط المهمة في تلك المتون بعد النظر فـي أسـانيد             

.تلك االخبار

ح لنا جانباً من االمـر كمـا أشـرت    وهنا فائدة، هذه الفائدة توضّ  

  :من قبل

 كان عمر يقصد من هذا أن يغطّي على القضايا السابقة، وهـذا مـا            

دعاه إلى الخطبة وإلى التهديد وإلى االرعاب وإلى وإلـى، وحتّـى            

وفّق على أثر التهديدات، وحتّـى أنّـه فـي بعـض كلماتـه كمـا فـي                  

د البـاه، وإنّمـا أُريـد أن        واهللا إنّي ال أُريـ    : روايات أهل السنة يصرح   

  .يكون لي نسب بفاطمة

  .هذا موجود في مصادرهم

كلّ ذلك إسكاتا للنـاس، تغطيـةً للقـضية، ولـئالّ تنقـل القـضايا               

االُخرى، ولهذا المعنى الذي نستنتجه من هذا الخبر شاهد تاريخي          

  :أقرؤه لكم

يقول الشافعي محمد بن إدريس ـ االمام الـشافعي المعـروف ـ     

لما تزوج الحجاج بن يوسف ـ هذا الثقفي ـ ابنة عبـداهللا بـن     : يقول

: جعفر، قال خالد بن يزيـد بـن معاويـة لعبـدالملك بـن مـروان قـال          

نعم، وما بـأس    : أتركت الحجاج يتزوج ابنة عبداهللا بن جعفر ؟ قال        

  واهللا يا أمير : وكيف ؟ قال: أشد البأس واهللا، قال: في ذلك ؟ قال
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هب ما في صدري على الزبير منـذ تزوجـت رملـة            المؤمنين، لقد ذ  

فكتـب إليـه يعـزم    : فكأنّه كان نائمـاً فأيقظتـه، قـال   : بنت الزبير، قال 

   .١ عليه في طالقها، فطلّقها

فمــاذا تــستفيدون مــن هــذا الخبــر ؟ إن هكــذا مــصاهرات لهــا  

تأثيراتها، فالبنت مثالً تمـرض فـي بيـت زوجهـا، والبـد وأن يـأتي                

  ــد ــا، الب ــاك    أبوه ــون هن ــد وأن يك ــا، والب ــا إخوته ــر عليه وأن يم

ــأثيرات       ــذه الت ــا ه ــاً له ــصاهرات دائم ــصاالت، الم ــات واتّ ارتباط

  .االجتماعية، وهم ملتفتون إلى هذا

لما تزوجت ابنة الزبير ذهب ما في صدري علـى الزبيـر،     : يقول

 ولو تزوج الحجاج ابنة عبداهللا بن جعفر ذهب ما بقلـب الحجـاج مـن              

  .النسبة إلى بني هاشم وآل أبي طالبالبغض ب

فالبد وأن يكتب عبـدالملك بـن مـروان إلـى الحجـاج بـسرعة             

ــاب     ــتح ب ــصال، وال ينف ــاط واالت ــذا االرتب ــع ه ــا، وأن ينقط ليطلّقه

  .للمراودة بين العشيرتين

وهذا ما كان يقصده عمر بـن الخطـاب مـن خطبتـه بنـت أميـر         

   من أن يزوجه، إلى أن المؤمنين، بعد أن فعل ما فعل، وعلي امتنع

                                                
  .٢٠٥ / ٦مختصر تاريخ دمشق  ١
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هدده واضطر االمـام إلـى الـسكوت، وإيكـال االمـر إلـى العبـاس،                

 وحصل االمر بهذا المقدار، وهو وقوع العقد فقط، ولم يكن أكثـر مـن            

 وأخـذ بيـدها     ×ذلك، ولذلك بمجرد أن مـات عمـر جـاء علـي             

.وأرجعها إلى بيته

 أن يغطّي على    فال يستفيدن أحد من هذه القضية شيئاً من أجل        

 ما كان، وأن يجعل هذه القضية وسيلة للتشكيك أو لتضعيف مـا كـان،              

وإنّما هذه القضية كانت بهذا المقدار، وعلى أثر التهديد واضطرار          

 ، ومن هنا نفهم كيف اضطر االمـام إلـى الـسكوت           × أمير المؤمنين   

.وذلك مما كان عن أمر الخالفة والوالية بعد رسول اهللا 

  .ى اهللا على محمد وآله الطاهرينوصلّ




